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ெபா�ளட�க�
�ராம�� பாைத�� ஒ� �� பயண�
�ராம�� பாைத�� நா�க��!
அேயா��ைய ேநா��!
அேயா��ைய ேநா��! சர� ந��கைர��!
அேயா��ைய ேநா��! ெதாட���
அேயா��ைய ேநா��! பண��ைட�ட�
நா�க�! :))))
அேயா��ைய ேநா��! ��தா�கா����,
ந���ராம����!
ந���ராம��� கா��கைள� காண
ேவ�டாமா?
அேயா�� ���! ந���ராம�--ெதாட���!
�ராம�� பாைத��! அவைர�
காேணாேம!
�ராம�� பாைத�� -- ���ரவைத�ட�
���ர�ட� பயண�!
���ரவைத�ட� ���ர�ட��� -ெதாட���!
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ச� அ��யா ஆ�ரம� -- ���ர�ட�
ெதாட���!
���ரவைத�ட� ���ர�ட��� -ெதாட��� ��தேகாதாவ�
���ரவைத�ட� ���ர �ட���
--ெதாட���!
���ர�ட������ கா��ைர ேநா��!
ச�கட�க� ���தனவா?
கா���� ஒ� இர�!
வா��� ஆ�ரம���!
வா��� ஆ�ரம������
க�ைக�கைர��!
ல�ேனா � ேப� ைவ�சா� ல��� ேநா
தானா? :)
ைந�சார�ய��� ஒ� நா� ப�� 1
ைந�சார�ய��� ஒ� நா� ப�� 2
ைந�சார�ய� -- அ�ம� க���
ைந�சார�ய��� ஓ� நா� ப�� 3
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�ராம�� பாைத�� ஒ� ��
பயண�
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பயண� எ�ப� அைனவ���� ���தமான�.
அ��� ந� நா��� ��த� பயண� இ�ைறய
ந�ன கால க�ட��� �க எ�தா� ��ட�.
நா�க� பல ��த� பயண�க� ெச�தா��
அ�த� பயண�க�� எ�லா� அேயா�� ெச�ல
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��ய��ைல. ஆகேவ இ��ைற ��ட���
�ராம� ெச�ற பாைத�� ெச�ல ேவ���
என ��ெவ��ேதா�. ஆனா�� எ�களா�
ம�ற இட�க���� ெச�ல ��ய��ைல.
ஆகேவ அேயா���� இ��� ��ர�ட� வ��
��ன� அ����� வா��� ஆ�ரம�,
ைந�சார�ய� ேபா�ற இட�கைள� ெச��
பா���� ����ேனா�. இ�த� பயண���
நா�க� ப�ட க�ட�கைள உ�ள� உ�ளப�
�வ������ேற�. இ� ெச�பவ�க� இ�த�
தவைற� ெச�யாம� இ��கலா� எ���
எ�ண� தா� காரண�. வா��க�, ��க��
எ�க�ட� வ�� அேயா��, ��ர�ட�,
ைந�சார�ய� ஆ�ய இட�கைள� பா��க�.

அ�ைட� பட� – ெஜக��வர� நடராஜ� –
sagotharan.jagadeeswaran@gmail.com
ஆ��ய� : �தா சா�ப�வ�
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உ�ைம – ��ேய��� காம��. எ�லா��
ப��கலா�, ப�ரலா�.
உ�ைம : Creative Commons Attribution 4.0
International License.
ெவ��� : FreeTamilEbooks.com
���லா�க� – இராேஜ�வ� –
sraji.me@gmail.com
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�ராம�� பாைத��
நா�க��!

பல வ�ட�களாக அேயா�� ெச�ல ஆைச. 98
ஆ� ஆ��� கா��� யா��ைர ெச�ற சமய�
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அ�ேக எ�க� பயண ஏ�பா�கைள� கவ��த
�ேரா�த� அேயா���� அ��� ைவ�பதாக�
ெசா�னா�. ஆனா� அ�ேபா எ� கணவேராட
���ைற �ன�க� ���� ேநர�
ஆ���டதா�� ����� ெச�ைன��� ெச�ல
��ப�� ெச�த நா� ெந���யதா��
அ�ேபா� ேபாக ��ய��ைல. அத� ��ன�
பல�ைற �ய����� ெச�ல ��ய��ைல.
அத� ��ன� பல வ�ட�க� க��� �ராவ�
ைட�� ஏ�பா��� �ல� நா��, ப�சவ�,
ேபா�ற இட�க� ெச�ற ேபா�� இேத பார�
த�ஷ� �ல� அேயா�யா���� ஏ�பா�
ெச���க� என நா�கேள அவ�கைள�
ேக����ேதா�. அ� ேபா� ஒ� ��ட��
ஏ�பா� ெச����தன�. ஆனா� அ�ேல��
கல�� ெகா�ள ��ய��ைல. ஏேதேதா
�ர�ைனக�. இைட�� இர�� �ைறக�
�.எ�. பயண�. ேகா��� ��பா�ேஷஹ
ஏ�பா�க� என இ��தேதா� ����� ெசா�த�
�ர�ைனக�. அ�ப� நா�க� ெச�ல �ைன�த
இட�க�� �ராம ஜ�ம�� ம����ைல.
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அ����� �ராம� த� த�� ல�மண�,
மைன� ஜான��ட� பய��த ��ர�ட��,
�ைத�� கைட� நா�க� க��த வா���
ஆ�ர�� ஆ��.

ெபா�வாக இ� ேபா�ற இட�க���� ெச�வ�
��வாக� ெச�வேத வச�. ���யமா��
சா�பா� ��� ேவைள�� �ைட���.
ெச���ட���� ேவ��ய வாகன வச�க�
அவ�க� ெபா���� இ����. ெசல�
�ைற��. ஒேர ஒ� க�ட� எ�னெவ�றா�
த���ட�. அவ�க ெபா�வாக எ�லா����
ேச��� ஒ� க�யாண� ச��ரேமா, டா���ட�
என�ப�� ப���� வச� ெகா�ட �ட�கேளா
ஏ�பா� ெச�வா�க�. ேக��� ெகா�டா�
அைற வச� ெச�� ெகா��கலா�. ஆனா�
அ��� ஒ� அைற�� ������� நா��
ேப� இ��பா�க�. இ� ெரா�பேவ ���கமான
�ஷய�. ச�யாக வ�மா எ�ெற�லா� ேயா���
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ஒ��ர�� ��ேவா� ேபாக ��� ெச��
பண� க��� ேநர� ஏேத�� ஒ�
காரண��னா� அைத ஒ����ப� ஆ� ��ட�.
இ�ேபா இைத� ����� பல�ட�� ேப��
பா��த���, ம�ற பல காரண�க�னா��
த�யாகேவ ேபாகலா� என ��� ெச��
அத�கான தகவ�கைள� ேசக����
ெகா�ேடா�. ேவ���� அவ�க��
�ராம�� பாைத�� ெதாடைர ந��
கவ���� ெச�ல ேவ��ய இட�கைள உ��
ெச�� ெகா�ேடா�. அத�ப� நட�ததா எ�றா�
இ�ைல தா�.  ஆனா� எ�ப�� ெச�றா��
ெச�ைன����� அேயா���� ேநர�யாக
ர��� பயண வச� இ�ைல. ல�ேனா���
ர�� இ��பதாக� ெசா���றன�. ���
நா�க� பயண�. ��ென�லா� ேபா���ேகா�
தா�. ஆனா� இ�ேபா ���மா? அ�ேபா�
தா� எ�க� ெந���ய ந�ப��, நா�க�
மான�கமா� ��வாக �ைன�பவ�மான ��
கா��ர� �மான� பயண�ைத �பா�� ெச�தா�.12

க�டண�??? ஏ.�.��� இ���� அ�ப�
ஒ��� ெப�ய அள� ���யாச� இ�ைல.
ஆனா� �மான� பயண� க�டண� ேபர�
ெச�� �ைற�சலாக வ��ேபா� ப��
ெச�ய��.
�மான� பயண� க�டண� �ைறவாக வ��
நாளாக� பா���� ெகா�ேட இ��ேதா�.
நா�க� ெச�ல ேவ��ய �ன�ைத ���
ெச�ேதா�. �மான� பயண� க�டண� ஓரள�
�ைற�சலா�� �ைட��ற� எ�ப� ெத��த��,
இ���ள ஏெஜ�� �ல� இ��ப�ேலேய
�ைறவான �மான� க�டண� உ�ள
இ��ேகாைவ� ேத��ெத��� ��ெக�ெட�லா�
வா���ேடா�. �ஜயதச� க��த அ�ேடாப�
ப�னாறா� நா� ெச�ைன����� ல�ேனா
ெச�ல �மான ��ெக� தயா�. ெச�ைன���
ெச�ல� ��������� ப�லவ�� �ஜயதச�
அ�� ெச�ல�� ��ெக� வா��யா��.
ெச�ைன ெச�� உற�ன� ���� த��
அ����� �மான �ைலய� ெச�� ல�ேனா 13

ெச�ல� ��ட�. ெச�ைன�� இ� �ன�க�
ந�லப�யாக ���� ல�ேனா ெச�ல��
ெச�ைன �மான �ைலய� �ள����ேடா�.
இ�த �மான� ேநர�யாக ல�ேனா ெச�லாதா�.
ெட�� ெச�� அ����� ேவ� �மான� மாற
ேவ��மா�. அ� ேவேறயா! கட�ேள!
இ�ேல எ�ன ேவ��ைக�னா, ைஹதராபா�,
ெப�க���� ேநர� �மான ேசைவ இ���ற�.
ெச�ைன�� ம��� �ைடயாதா�. எ�ன
அ�யாய�!

14

அேயா��ைய ேநா��!

இ�ேபாெத�லா� உ�நா�� �மான ேசைவ��
உண� ெகா��ப��ைல. உண� வ�� வ��.
ஆனா� அ��� நா� த�யாக �ைல ெகா���
வா�க ேவ���. ஒ� � 75 ����
ெகா���றா�க. காஃ� எ�றா� 90 �, �ப�,
கா� ேச��� வா��னா� ஒ��த����
�ைற�த� 250 � ஆ�ற�. ஆைகயா� நா�க
த�� இ��த உற�ன� ���ேலேய ெசா���
ைக�� இ��,, ��ேயாதைர, காஃ�
ேபா�றைவ வா��� ெகா�ேடா�. �மான
�ைலய� வ�� ெச���� ெச�க� எ�லா�
���� �மான��� ஏ� உ�கா��� காைல
ஆகார� ம��� காஃ�ேயா� சா���ேடா�.
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ெட�� வ�த��, ல�ேனா ேபாக �மான�
அ��த க��ட��� உ�ள ெட��ன�� இ���
�ள��� எ�ற ெச��ைய� ெப��� ெகா��,
அ�த� க��ட��� இ��� ெவ�ேய வ��
ப�க��� க��ட� �ைர�ேதா�. அ�ேக
ெச���� ெச��� ����� ெகா���மான�
�ள��� வா����� ெச�ல ேநர�
இ��தைமயா� ச�� உ�கா��� ஆ�வாச�
ப���� ெகா�� ��ன� �மான�����
�ள��ேனா�. �மான��� ஏ� உ�கா���
�மான� �ள��ய� தா� ெத���. ச�யாக
உ�கா��� ெகா�வத���ளாக �மான� தைர
இற�க ஆர������ட�. ல�ேனா��� ஒ�
ம� ேநர����� �ைறவாக� பயண ேநர�.
�மான������ ெவ�ேய வ��
சாமா�கைள� ெப��� ெகா�� �மான �ைலய
வா���� வ�தா� எ�ேக ேபாவ�, எ�ேக
த��வ� என ஒ��� ��ய��ைல.
ச�� ேநர� ��, ��� ���ேசா�. அ�ேக
இ��த உ.�. ���லா ைமய� அ�வலக�����16

ெச�� பா��ேதா�. யாைர�� காேணா�.
அ�க�ப�க� �சா��கலா�னா� �ட யா�ேம
இ�ைல. அ�த� ப�கமாக வ�த ெச����ைய
�சா��ேதா�. அ�வல� எ�ேபாவா��
வ�வா�� ெத��ச�. எ�ன ெச�யலா��
ேயா������ ல�ேனா�� �த�ேல த��
இட� பா���� ெகா�� ��ன� ���
ெச�யலா�� �ைன��� ெகா�� ேபான ��
சாத�ைத� சா�������, ��-ெப��
ஆ�ேடா(ந�லேவைளயா �மான �ைலய���
உ�ேளேய இ���) ேக��, அவ�கேள
ஆல�பா� எ��� இட� ெச�றா� த�க ந�ல
ேஹா�ட�க� �ைட���� ெசா�� ஒ� காைர
�� ெச�� ெகா��� அ��� ைவ�சா�க. அ�த�
கா�� வ�� எ�கைள ஒ� ேஹா�ட���
அைழ��� ெச�ற�. அ�ேக ேபானா� த�க
அைற இ���. ஆனா� வாடைக!!!
அ�மா�ேயா�! �மான� க�டண�ைத �ட��
அ�க�. ஏ.�. அைற ேவ�டா�� ெசா���
பா��ேதா�. ஏ.�. தா� ெகா��ேபா��
��வாத�. ச�� அ�ேக��� �ள�� ேவேற 17

ேஹா�ட� பா���� ெகா�� ேபாைக��
ந�மவ���� ���� ஒ� ேயாசைன!
ேநேர அேயா�யா ேபா��டா� எ�ன?
எ�ப�?
இ�த� கா�ேலேய!
க���ப� ஆ�மா?
இ�ேபா� ��பேகாண� எ�லா� ேபாகைலயா?
இ�த ஊ�ேல எ�லா� ப��ேல ஏ�� ேபாக
��யா�! த��நாடா? இ�ைல க�நாடகாவா?
ேக��� பா��க.
ேக�ேடா�. அ�த �ைரவ��� அ���� கல�த
ஆ�ச�ய� அவேராட �தலா� ��ேட
ஃேபா�� ேப�னா�. அவ� ச�� ெசா��
ேர�ைட�� ஃ��� ப��� ெகா�ேடா�.
அ����� அேயா�யா �ள���ேடா�. ல�ேனா
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உ.�.�� தைலநகர�. எ�றா�� சாைல�
பராம��� எ�பேத இ�ைல. அ�த� சாைல��
ேம�, ப�ள�க�� கா�� பய��ைக�ேலேய
��� ேநர��ேலேய ��� வ� ஆர�ப�. தகர
ட�பாைவ� ேபா�ற ஒ� ேப���
அேயா�யா���� ெச�� ெகா����த�.
அ�த� ேப���� ேபானா� இர� ப�� ம���
அேயா�யா ேபா�� ேசரலா� என �ைரவ�
ெசா�னா�. அேயா�யா�ேல த���ட�
�ைட��மா? சா�பா� வச� எ�லா� எ�ப�ேயா
ெத�யைலேய! ெப�ய ஊரா, ��ன ஊரா?
எ��ேம ��யைல. ம� மாைல நா�கா��
ெகா����த�. �ழ��� ப�� எ�பதா�
ெகா�ச� ெகா�சமாக இ��ட ஆர���த�.
��� வ�டார�க�ேலா, ைஹேவ� என�ப�ட
அ�த� சாைல�ேலா �ள�� எ�றா� எ�ன
எ�� ேக��� வ�ண� ஒ� ெம�� வ���
�ள��� �ட� �ைடயா�. எ�த�
�ராம�க��� �� வச� எ�பேத இ�ைல.
ஆனா� எ�லா� �ராம�க��� உ�ள ��ன 19

ம� ��ைசக�� �ட� �ைற�த� ஒ� ப���,
எ�ைம�மாவ� இ��த�. கா�நைட�
ெச�வ�கைள அ�ேக க�டா�ேபா� இ�ேக
த��நா��� காண��வ��ைல. அேதா�
அ�ேக இ�ன�� ப�ைச� ப����கைளேய
மா�க� சா���வேதா� வய�க��� இய�ைக
உரேம ஆ�கா�ேக மைல ேபா� ����
ைவ��� ேபா�� வ��றா�க�. பல இட�க��
மா�க� உ�வைத�� பா��ேத�. பட�
எ��கலாேம� ேக���க. அ�ேபா இ��த
ெட�ஷ� ம����லாம�, வ�� �����
����� ேபானதா� கா�ரா ந����ேமா��
பய�. இ�வள� வச�� �ைற� இ���� ம�க�
அைத� ெபா��ப���யதாக� ெத�ய��ைல.
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அேயா��ைய ேநா��! சர�
ந��கைர��!

சாைலக� எ�லா� ந�ம த��நா���
�ரபலமான ம���ேராைட��, �ற��
சாைலைய�� �ட அகலமான�. அ�ப�
இ��ைக�ேலேய பராம��� இ�லாம�
ேமாசமான �ைலைம. அ��� ��க� சாவ�
அ�ேக �க ம�டமான ச��� ேரா�. நா�க
அ�த ச��� ேரா�� ேபா���க��. ஆனா�
ஓ��ந� பால��� �� ேபானா�. ச�, வட�ேக
ேபா�� ���ப�ேமா� �ைன�ேசா�. ச��
ேநர��� ஒ� ெப�ய ஆ��� பால�. க�ைக
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எ�றா� ஓ��ந�. அ�ேக எ�ப� க�ைக வ�த�?
�ேகாள ��யாக வா��ேப இ�ைலேய என�
ேதா��னா�� ���� �ைச ��யாம�
எ�ன�ைத ெசா�வ�? பால� தா����
அேயா�� வ�தபா��ைல. ல�ேனா�� இ���
இர�டைர ம� ேநர� எ�றா�க�. இ�ேபா
��� ம� ேநர� ஆ���ட�. ஓ��நைர
வ��ைய ������� அ�க�ப�க� �சா��க�
ெசா�ேனா�. அைர மனதாக அவ� இற���
ேபா� �சா��� வ�தா�. ��ன� ச��� �ர�
ெச�� வல�ப�கமாக� ����னா�. வ��
ெத� �ழ�ேக ெச�ற�. ச�யான பாைத��
ெச�ல��ைல எ�பைத�� ஓ��ந� தவறாக�
ெச�� ��டைத�� ���� ெகா�டா��
அவ�ட� ஒ��� ெசா�ல��ைல. கைட���
அ�த ந� சர�தா� எ���, சர�ந��பால�
என�� ���த�. இ��� ��டதா�
ெபய��பலைக�� க��� பட��ைல.
அைரம��� ஊ� வ����ட�. ஆனா��
இ��� அ�� இ��த�. எ�ேக�� ெத�
�ள��கேள இ�ைல. இ�ேவ ந�ம த��நா� 22

எ�றா� இ�மா�� �ர��� ெப�ற ஒ�
���யமான இட�ைத இ��� ��க
அ��பா�களா எ��� ேதா��ய�. அ�த
இ����� எ�க� வ��ைய� பா��த �ல�,
“ெஜ� �யாரா�!” என ேகாஷ��டன�.
நா�க�� “ெஜ� �தா ரா�” என ப����
ேகாஷ��ேடா�. அ����த ஒ�வ�ட� ந�ல
த���ட� ப�� �சா��த�� அவ� தாேன வ��
வ�கா��வதாக� ெசா��� த��ட� வ�த ஒ�
��வைர வ���� ஏ��னா�. ஓ��ந����
ச�மத��ைல. அவ� த� வ�� �தலா� �ல�
யாேரா வ�கா���� ெபயைர வா��
ைவ����ததா� அவ�ட� தா� ெச�ேவ�
என� ��வாத� ���தா�.
எ�க� வ��ைய� ெதாட��� வ�த அ�த ஆ�
கைட�ெத���� ஓ�ட� ெசா�� அ����த ஒ�
ஆைள� கா��னா�. இவ� தா� ��க� ேத�
வ�த வ�கா�� எ�றா�. ஓ��ந���
அ�ேபா�� ந���ைக இ�ைல. ஆனா� அ�த
வ�கா�� அ�த� ��வைன இற�����
23

வ���� ஏ� உ�கா��� வ�� வ�ெய�லா�
�ள�பர� ெச����த ரா��ர�� எ���
ேஹா�ட��� ஓ���ப� ��னா�. வ����
அ�ேக ெச�ற�. பாைதெய�லா� ����,
����. மைழ ேவ� ��� ���� ெப�ததா�
ேச�, சக�. எ�ெக�� கா��� ��ைசக�,
ம� ��ைசக�. ேமேல தா�பா�� ம���
ேபாட�ப�ட தா�கா�க ��க�. அ�ேக��
ஆ�, மா�க�. எ�லாவ�ைற�� தா�� சர�
ந��� ெத� கைர�� அைம����த ரா��ர��
ஓ�ட���� ெச�ற�. சாமா�கைள இற�காம�
உ�ேள ெச�� அ�ேக �ச�ஷ�� இ��த
நப�ட� ேப�ேனா�. �த�� அைறைய�
கா���ேற� எ�� ெசா����� அைறைய�
கா��னா�. அைற வச�யாக இ��த�. வாடைக
அவ� அ�க� ெசா�ல, நா�க� ம��க, ேபர�
நட�� கைட��� ஏ.�. ேவ�டா��
ெசா�னதாேல ஏ.�. இ�லா அைற வாடைக��
ஒ��� ெகா�டா�. அ�ேபா� தா� க�����
கா��னாேர ஒ�ய �க�� ப�வாக��,
அ�பாக��, ம�யாைதயாக�� கைட� வைர 24

இ��தா�.
வட மா�ல�க�� ேஹா�ட�� அைற எ��தா�
நா� �த�நா� மாைல ஆ� ம�, இர� ப��
ம�, ந��ர� ப�ர�� ம�, காைல இர��
ம�, ��� ம� எ�� ேபா� அைற
எ��தாேல ம�நா� ம�ய� ப�ர��
ம�ேயா� ஒ� நா� கண��� ப�� ����
���. ந�பக� ப�ர����� ��ன� ம�நா�
கண�� ைவ��� ெகா�வா�க�. அேதா� அைற
வாடைகைய ��னாேலேய ெகா����ட
ேவ���. த��நா�, க�நாடக� ேபால இ��
ம�ய� ��� ம��� வ�தா� நாைள ம�ய�
��� ம� வைர எ�ற கண��� �ைடயா�.
அேதா� இ�ேக அ�வா�� என �� �பா�
ெகா��தா� �ட வா��� ெகா�� கைட���
�� ெச��� ெச�தா� ேபா��. ஆனா� வட
மா�ல�க�� இ�ைறய �ன� ம�ய� ப�ர��
ம��� நா� ெகா��த அ�வா�� ���� நா�
ஒ� ம� ேநர� �ட� த��னா�� அ��த ஒ�
நா� க�டண�ைத� ெகா��க ேவ���. நா� 25

அ�த நா� த��வெத�� அ�த நா����ய
க�டண�ைத�� அ�ேற மாைல��� வா���
ெகா�� ��வா�க�. ஆகேவ நா�க� இர��
நா�க� த�க� ேபாவதாக �� ���ேய
ெசா����� இர�� நா� வாடைக��
ெகா�ச� ேபா� ����� ெகா�� ம�றைத
��பணமாக� ெச���ேனா�. �ேழேய
உணவக� இ��பதா� அ�ேக ேபா� ஆ�ட�
ெச�தா� �டாக உண�� �ைட���. ம�றப�
பா�, கா�, � என எ�லா�� �ைட���. ��
ெச���� உ�� எ�றா�க�.

.
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சர� ந��கைர��. இ�ேக அ�வள� ஆழேமா,
ேவகேமா இ�ைல. அேயா�� நக� இத�
கைர�� அைம���ள�.

பட�� ஏ�� ம�க�.
ஓரள��� ��தமாக இ��தா�� ஹ��வா�
க�ைக�� ப���ைறைய� ேபா� அ�வள�
��த� எ�� ெசா�ல ��ய��ைல. ந� ம�க�
எ�ேக ெச�றா�� ��, �ளா��� ைபக�,
வைளய�க�, மாைலக�, சா�பா���
ெபா�டல�க� என� ேபா����வா�கேள!
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நா�க� �ைரவைர ெச��� ெச��
அ������ அைற�� வ�� சாமா�கைள
ைவ�� ���� ைக, கா� க��� ெகா�� ம�
ஏேழகா� ஆ���டப�யா� �ேழ ேபா�
ஒேரய�யாக இர� உணைவ �����ெகா�ள
�ைன�ேதா�. அ����ேள வ�கா�� நப� ஒ�
ஆ�ேடா�காரைர�� அைழ�� வ�� ம�நா�
ெச�லேவ��ய பயண���ட�ைத� ேக�டா�.
அவைர� காைல வ�� பா����ப�
ெசா����� நா�க� �ேழ ெச��
உணவ���ேனா�. அ�ைமயான உண�. த���
ெரா���� ஆ� ம�ட�� ெசா�� இ��ேதா�.
த��� ெரா�� ந�ல ெப�தாக, ���வாக �க
அ�ைமயாக இ��த�. ச���� கார�� அ�க�
இ�ைல. மசாலா� ெபா��கேளா, ெவ�காய�,
��ேடா இ�லாமேலேய அ�ைமயாக இ��த�.
அத��� ��ன� பாேலா, ல��ேயா
சா������கலா�. ம�ய� ��வ�� காஃ�, �
சா��ட��ைலேய என காஃ� ஆ�ட�
ெச�ேதா�. அ�தா� நா�க ெச�த த��. எ�
கணவ� �.ஜா. �. அ�ணாவாக� தன���
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காஃ� ேவ�டா� என அ�����
ெச����டா�. ெகா�� வ�த காஃ���
இ�வ�� பா��பா� என ��� ெச�� இர��
க� ெகா�� வர� ெசா�� அவ���� பா�
ெகா��ேத�. அ�ேவ இ��ட�� காஃ�.
அைத�� ச�யாக� ேபாட��ைல. பா�
காய��ைல. அேதா� கா��� இ��ட��
ேபா��� கல�த�� ம�ப� ேமேல ேமா�� சா�
மசாலா ��வ� ேபால இ��ட�� ப�டைர�
ேபா��� ெகா���றா�க�. ந�ல உண�
சா���ட��� ����யாக அைம�த� என
�ைன��� ெகா�ேட சா�������
��ைல�ெகா������� காைல ஆ� ம���
அைற��� ேத�� ெகா��வர� ெசா�����
அைற��� ���� வ�� உடன�யாக� ப���
��ேடா�. உற�ன�, ைபய�, ெப�
எ�லா�ட����� அைலேப� அைழ���க�
வர� ேப���� ஒ�ப� ம��� ேம� ���
��ேடா�. ம�நா� காைல எ��� நா� ம���
அைற�ேலேய ������ேட�. அ����ேள
வ�கா�� வ�� பா������ நா�க�
29

எ�����க��ைல என� ெச�� ��டதாக
�ச�ஷ�� ெசா�லேவ அவைர அைலேப���
ஆ�ேடா�ட� வ��ப� அைழ�ேதா�. சர�
ந��� ���� அ�� ��� த��பண� ெச�ய
�ைன����தா� எ� கணவ�.
அத�ேக�றா�ேபா� அ�� �லாமாச� �ற���
�ட. ஆகேவ சர� ந���� ெச�ல�
தயாராேனா�.
அேயா��ைய ேநா��!

சர� ந��கைர�� �லாமாச� த��பண�
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����� ெகா�� அ����த ஒ� ப���
�ல� ேகாதான ச�க�ப� ெச�� ெகா��
அவ��� த�ைண�� ெகா��ேதா�. ��ன�
அ����� �ள�� அேயா�� நக�� �ராம�
ச�ப�த�ப�ட ���ய இட�கைள� பா��க�
ெச�ேறா�. ேமேல காண�ப�வ� �ரா� த�பா�
எ��� ��ன��� ேகா��� �ைழவா��.
நா� ச��� எ�பைத அ�ேக த�பா�
எ���றன�.

�ராம�, த� ���ப�ேதா�.
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ெவ��ச�� அ�க� அேதா� �ள��க� ேவேற
எ�பதா� பட� ெத�வாக வர��ைல. அ����
கா�ப� �தா � ரேசா� எ��� �ைத��
அ�த� �ர� சைமயலைற. அ�ேக ஒ� ச��யா�
இ��தா�. அவ��� எ��� ெசா�ல�
ெத�ய��ைல; அ�ல� ேபச மா�டா� என
எ���ேறா�. ஆனா� இ�ெக�லா� நா�க
இர�� ேப�� ேகா�ைல ��வ��பவ�க��
தா� இ��தா�க�. ேவேற ���லா�
பய�கைள� பா��க ��ய��ைல.

ம�ச� உைட உ��� இ��பவ� தா� ச��யா�.
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சைமய� பா��ர�க�. இ�ேபா இ�ேல
சைம��றா�களா� ெத����க ஆவ�. ஆனா�
ெசா�ல யா�� இ�ைல. வ�கா����� இ�
ப��� ெத�யைல.
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வரவ�க சா��டற��� அ��� ைவ����த
இைல�க��க�. இ�ேக ெகா�ச� ெவ��ச�
க�� எ�பதா� ஓரள���� பட� வ������
�ைன��ேற�. அ��� கனக பவன� ேபாகலா�.
ஆ�சேநயைர� பா��கலா�. நாைள��. ச�யா?
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அேயா��ைய ேநா��!
ெதாட���

�தா � ரேசா���
பா��த ��மா�க�� பட���� எ�ேர
ைவ�க�ப����த கைத மனைத� கவ��த�.
ஒ� �ஷய� ���யமா� ெசா�ல��.
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இ�ெக�லா� ெச�வத�� எ�லா இட�க����
ஆ�ேடா வரா�. ஆ�ேடா ஒ� �����ட
இட����� ெச�� அ�ேகேய ���த�ப��.
அ��க��றமா� �ைற�த� அைர�ேலா
��ட����� ஒ� �ேலா��ட� வைர நட�ேத
ெச�ல ேவ�� இ����. �ைறய நைட.
ஆ�ேடாேவா! அைத ஆ�ேடா� எ�லா�
ெசா�ல ��யா�. �����
இ���றவ�க��� ப�ப��� ஒ��
பழ�கமா� இ����. இ�த ஆ�ேடா����,
ப�ப����� இைட�ப�ட� இ�. ஒேர ச�த�.
இ�ேல ஆ�ேடா ஓ��ந�க� பா�� ேவேற
ேபா���வா�க. ெத��� ��னா� வ��
வ�தாேலா, எ�ேர வ�� வ�தாேலா க�க�
தா� கவன� ைவ���க��. ஆனா� இ�த
ஆ�ேடா�க� ேபா�� ச�த��� ��னா��
��னா�� வர வ���க தானாேவ
இ�த அழ�ேல
ஒ������ ைவ�����க.
�ைரவ��� இ�ப�க�� இர�� ேப� உ�கார,
உ�ேள ெம�� ���� எ������மாக நா��,
நா�� எ���ேப� உ�கா����கறா�க. இைத� 36

த�ர� �� ���� எ��� ���மாக ஆ�ேப�
உ�கா����கறா�க. ��ட�த�ட� ெச�ைன��
டாடா டா�� எ�ற ெபய�� ஓ�� வ��ைய�
ேபா� இ��ைக வச�. ஆனா� ஆ�ேடா ேபா�
அைம��. ஆ�ேடா��� ெசா�லலாேமா!
இ� ���� நம�� ம��� ேவ���னா
வ�� ஓ��ந�ட� இ��காக ச��ரதாயமான
ேப�� வா��ைத�� ேப� ���க��. ���,
இ�த ����� நா�க ெரா�ப ர��ச� இ�.
ஆ�ேடா�காரைர� ����� ��க வ��களா�
நாம ேக�ட�ேம, அவ�க ந�ம ��ேட
உ�க��� ம��� த�யா வர ��யா�. ம�த
சவா��க�� வ�வா�க� ெசா��வா�க.
அ��� நா� “இைத நா�க �ச��”
ெச���கேறா�� ெசா�ல��. �ச�� �ட�
�ைடயா�. �ஜ��! :))) அ�ேபா ஓ��ந�, ேதா
ேபா�ேய ந பா� � ெசா��வா�. ம�ப� நாம
�ஜ�� எ�பைத உ�� ெச�ய��.
அ��க��றமா இ�த வ���ேல நா�
ஏ��கலா���, ேவேற யாைர�� ஓ��ந� ஏ�த37

மா�டா��� ெத����கலா�. :)) இைத வ�த
அ����� கா�ேல வ�ததாேல கவ���
ைவ���கைல. அ��றமா� தா� ���ச�.
ஏ�ெகனேவ சாைலக� ேமாச�. இ�ேல இ�த
வ��� �ரயாண� ேவேற. வ�� ����ன
���க�ேல எ�ேனாட வ�� உதர�தான����
ேமேல வ�����ேமா� ச�ேதக�. இ���
ேபாகைல! சா�பாெட�லா� சா�������
ேபானா அ�வள� தா�. ந�ல ேவைளயா நா�க
கால�பர ���ச ஒேர ஒ� �ேயாட �ள��
இ��ேதா�. சர� ந��கைர����� ரா� த�பா�,
�தா� ரேசா� பா�����, ேகாசைல, ����ைர
ஆ�ேயா�� அ�த��ர�கைள�� பா��ேதா�.
��ன� தசரத� ���ர காேம�� யாக� ெச�த
இட�ைத த���ேதா�. பட�க� �ேழ. அத�
��ன� �ராம ெஜ�ம �� பா��க ேவ��
ஆ�ேடா�� �ள��ேனா�. �ராம ெஜ�ம
��ைய� காைல ப�ேனா� ம���� தா�
பா��க ����. அத� ��ன� பக� இர��
ம���� தா� �ற�பா�க�. நா�க� ெச�ற
38

சமய� ப�ென�டா� ேத� அ�ேக ஏேதா �ள���
எ�பதா� அ�� காைல ப�ேனா� ம��ேக
ராமெஜ�ம�� ெச��� சாைலகைள
�ட�ேபாவதாக� ெசா��� ெகா����தா�க�.
ஆகேவ ஆ�ேடா ஓ��ந��, வ�கா����
எ�கைள தாக சா�� ெச�� ெகா�ள� �ட
�ட��ைல. இைத ������ அ��றமா எ�ேக
ேவணா�� ேபா����க எ��
ெசா����டா�க�. ஆ�ேடா ராம ெஜ�ம ��
ேநா��� ெச�ற�.
அேதா� இ�லாம� �ராம� ப�டா�ேஷஹ�
ெச�� ெகா�ட�ேபா அவ�ட� வ�த வாநர
ேசைனக� எ�லா� அேயா�� ���
வ�டார�க�ேலேய த���டா�க ேபால!
எ�ெக�� கா��� வாநர�களடா! ைக�ேல
எ��� ெகா�� ேபாக ��யா�. நா� ெகா��
ேபா�� எ�த� ெபா�ைள�� ஆ�ேடா��
(ெச��ைப� �ட) ������
பா����ேகா�பா� ெசா����� ேபாக
��யா�. அவ�கேள ம���டறா�க. வாநர�க�
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ச�வ சகஜமா உல��� இ����க. யாைர��
ஒ��� ப�ணைலனா� �ட� ைக�ேல
எைத�� எ������ேபாக ேயா��க ேவ��
இ���.

அ���ள �ரபலமான ஆ�சேநய� ேகா���
ஆ�சேநய�.
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ராம�, �ைத, ல�மணேனா��
ஆ�சேநயேனா��
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எ�லா இட�க��� �ராம� இ�ப�ேய
காண�ப�வதா� எ� எ�ேக எ��த��
ெகா�ச� ��யாம� ேபா�ற�. :))))

இ� சகல ப�வாரஃ�கேளா� இ��பதாக�
ெசா���றன�. �ேழ ��ன� ��னதாக ம�ற
���த�க�.
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��ர காேம�� யாக� நட�த இட��� உ�ள
ச���.
இ�ேக �ழ�ைத இ�லாதவ�க� வ�� ேவ���
ெகா�� ஆ�� ��வ���� பாயச�
�ேவதன� ெச�ய 200 � வ�����றன�.
�ழ�ைத �ற�த��, இ�ேக ெகா�� வ��
�ரா��தைனைய ம� க��
�ைறேவ����றன�. ம�க� க��ய� பட�
ச�யாக வரைல. �ர�ப��� அ�கமா�
ேபா����. ெட�� ெச���ேட�.
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அரச� ேகால��� தசரத� அம�����க, ��ய
���க�, வ��ட�, ெகளதம�, ��வா���ர�
ேபா�ற ��வ�க� �ழ நட�த�ப�ட ��ர
காேம�� யாக��� பாயச� ��ண�ேதா�
வ�� ��ஷ� பட���� ந�ேவ �வ��
உைட��.
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அேயா��ைய ேநா��!
பண��ைட�ட� நா�க�! :))))

ராம ஜ�ம�� ெச��� வ��� க�ட�����
ராம� ேகா��� மா��ைய�� க���
ெகா������ இட�ைத�� காணலா�. அைத�
பட� எ��க ��ய��ைல. அ�����
ஆ�ேடா�� ெகா�ச� பய��� �ராமஜ�ம
����� ெச��� பாைதைய அைட�ேதா�.
ஆ�ேடா ���த�ப�ட இட������
��ட�த�ட இர�� �ேலா ��ட���� ேம�
நட�� ெச�� வ�ைச�� ��பத�கான வா�ைல
அைடய ேவ���. அத�� ��ன� நா� ைக��
ெகா�� ேபா�� சாமா�கைள ைவ��� லா�க�
உ�ள�. அ�ேக ெச�ேறா�. �ராம
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ஜ�ம��ைய� பட� எ��க� �டா�.
ெமாைப�க�� அ�ேக பய�ப��த� �டா�.
ைக�ைபகேளா, அ�ல� �ளா��� ைபகேளா,
���ைபகேளா எ��� எ���� ெச�ல�
�டா�. ெவ�� ைகேயா� தா� ெச�ல
ேவ���.
ஆகேவ எ�ேனாட ைக�ைபைய லா�க�
ைவ������ இைளஞ�ட� ெகா��ேத�.
அ���ள பண�க�, நைகக� இ��தா� எ��க�
ெசா�னா�. நைகக� ஏ�� �ைடயா�. பண�ைத
எ��தா� எ�ேக ைவ���கற�! அ�ேக பணமாக
ைவ����க ேவ���. ஏென��
த���ட���� அ�ைறய வாடைகைய அ�ேற
ெகா��தாக ேவ���. இ�� ம�ய� ப�ர��
ம� ேம� அைர ம� ேநர� த��னா�� ஒ�
நா� வாடைகைய� ெகா��தாக ேவ���.
ேம�� ஏ�எ� எ�ேக இ���� ேதட ேவ��
இ����. அெத�லா� ேயா���� பணமாக��
இ��த�. ச� ��ன ப��� ைவ�கலா� என
��ன ப�ைஸ எ��ேத�. அ�����த
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பா�கா��� காவல� அைத�� ம��தா�. அ���
எ���� ெச�ல� �டா� எ�றா�. எ� கணவேரா
ேவ�� க��� ெகா�� வ����கா�. பா��
ேபா����தா� பா�� பா�ெக��� ைவ�கலா�.
எ�ன ெச�வ�? அ����ளாக� ைபைய�
���ப� ெகா��த லா�க� இைளஞ�, “�ைறய�
��லைற இ���, அைத�� எ��க“, �
ெசா�னா�. ைக�ைபேய கன� தா�காத
அள��� ��ட�த�ட ���� �பா����
��லைற ைவ����ேதா�. ஆ�கா�ேக
ேத����, கா�, பழ�க� வா��னா� ��லைற
இ�லாம� �ரம� ப�� என� ப�� �பா��
கா����� எ�டணா வைர ��லைற இ��த�.
எ�லாவ�ைற�� கா� ெச�ேத�. அ����ேள
ேம���ைட எ��தா� ந�மவ�. அ�ேல
ெகா�� ேபான �பா�கைள�� ேபா���
��லைறைய�� ேபா�ேடா�. ஒ� ��ைடயாக�
க��ேனா�. ெகா�ச ேநர� அவ� ����
ெகா�� வ�தா�. வ�ெய�லா� ��ட�த�ட�
ப�� இட�க�� பா�கா��� ேசாதைன.
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அவ�கைள� ேபா� ஐ�� மட�� ந�
வாநர�க�� பா�கா��. பா�கா��� காவல�க�
ேக�ட ேக��க��ெக�லா� சரளமாக� ப��
ெசா�ல ���த�. ஆைகயா� பண
��ைடேயா� ெச�ல எ�கைள அ�ம��தேதா�
அவ�கேளாட கவைலைய�� ெத����, எ�
�ைடைவ� தைல��� ைவ�� மைற���
ெகா�� �ர��க�ட���� பா�கா�பாக�
ெச���ப��� ��னா�க�. ���� ���� ���
வ� ெச�� ெகா�ேட இ��த�. ஆ�கா�ேக
பா�கா��� ேசாதைன! அேத ேக��க�, அேத
ப��க�!
��ட�த�ட ���� ஒ� இர�� �ேலா ��ட�
அ�த வ�ைச�கான ���வ��� ���� ����
ெச�ற�� ���� “இேதா ராமெஜ�ம��” எ��
கா�� வண�க� ெசா���றன�. �ராம�
�ழ�ைத வ��� �க� ��ய உ�வ���
காண�ப��றா�. ����� ரா�வ�பா�கா��.
ராஜா அ�லவா? ெம��காவல�க� �ைட�ழ�
காவ�� இ��க� காண ���ற�. ஒ� ப��� 48

அ�ேக ����� காவல�க� �ைட �ழ
அம������றா�. “ேபாேலா, �ரா�லாலா �
ெஜ� !” எ�ற ேகாஷ� எ��� எ��த�. ஆ�
இ���ள �ராமைர� �ழ�ைத எ�பதா�
“ரா�லாலா” என அைழ���றன�. ப���னா�
ெச�த �ைல�� த�க�தா� ேகா���
ெச����பதாக� ெசா���றன�. �ராம�
��ரஹ� இ���� இட����� நா� த�சன�
ெச��� இட����� �ைற�த ப�மாக ஐ�ப�
அ�ல� அ�ப� அ��� ேமேலேய இ����.
ஈ�� மர�தா� ெச�ய�ப�ட ப�ல���
ைவ����பதாக�� ெசா���றன�.
ச�� ��� த���கலா�. ஒ���
ெசா�வ��ைல எ�றா�� அ��த��� ம�க�
வ�� ெகா����பதா� இர�� ��ட����
ேம� ��க ��வ��ைல. �நயமாகேவ நகர�
ெசா�� ேவ��ேகா� �����றன�. ����
அேத நா� �ேலா ��ட� �ர நைட. அத�
��ன� �ராம�� உேலாக ��ரஹ�க� �ல
வா��� ெகா�� அ�ேக கா����த
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வ�கா���ட� அைறைய ேநா���
����ேனா�. அத���ளாக ம�
ப�ெனா����� ேம� ஆ���டதா�
�ராமெஜ�ம ��ைய�� �� ��டா�க�.
இ� ம�ய� இர�� ம���� தா�
�ற�பா�க�. அேதா� அ�ேக ம�நா� ஏேதா
�ள����� ஏ�பா�க� நைடெப�வதாக
ஏ�ெகனேவ ெதாைல�கா��� ெச��க� �ல�
ெத��� ெகா����ேதா�. அைத உ���
ப���வைத� ேபா� அேயா����� வ��
வ�கைள ��� ெகா����தன�. அதனா� தா�
எ�க� வ�கா���� எ�கைள அவசர� ப����
காைல� ேத����� ��ன� எ��� உ�ண�
�ட அ�ம��காம� எ�லாவ�ைற��
கா����டா�. :))))
அைற�� வ�� ேநேர உண� எ���� ெகா��
ச�� ஓ�� எ����கலா� எ�� ேபாேனா�.
ஆ�ேடா�கார� ம�ய� பா��க
ேவ��யைவ��� த�யாக� பண� ெகா��க
ேவ��� எ�� ேபர� ேப�னா�. அைவ
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எ�லா� அேயா������� 25, 30 �ேலா
��ட� �ர��� உ�ளைவ. ஒ�� �ராம� சர�
ந��� மைற�த இட� ��தா� கா� எ���
இட�. இ�ெனா�� ந���ராம�, 27
���த�கைள� ெகா�� வ�த இட� ஒ�� , ம�
ப�வத� எ�ெறா� இட�. எ�களா� ம�
ப�வத� ஏற ��யா� எ�� ெசா���
�ைற���க� ெசா�ேனா�. அவ� ���� தா�
ேபாேவ� எ��� அ�ேக ேபான��ற�
ஏ�வேதா, ஏறாம� இ��பேதா எ�க� இ�ட�
எ��� கறாராக� ெசா����டா�.
ஆ�ேடா�காரைர�� அ������ சா����
ஓ�� எ���� ெகா�� ம�ய� �ள�ப�
தயாராேனா�.
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அேயா��ைய ேநா��!
��தா�கா����,
ந���ராம����!

��� ேநர� ஓ�ெவ���� ேபாேத
ஆ�ேடா�கார� வ�� ����வதாக
�ச�ஷ����� ெதாைலேப� அைழ�� வர,
உடன�யாக� �ள��ேனா�. சாைல ச�யாக
இ�லாததா��, �ைர�� இ��� ��வதா��
ெச�ல ேவ��ய இட�க� ஒ�ெவா���
ஒ�ெவா� ���ேல �மா� 25 �ேலா ��ட�
�ர��� இ��பதா�� ���ர� ெச�றா� தா�
மாைல ஏ���� வர இய�� என ஆ�ேடா
ஓ��ந� �ற� �ள����ேடா�. �த��
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ெச�ற� ��தா�கா� எ��� சர� ந� �ர�.
�ராம� எ�த� ���ைல�� சர��� ���
மைறய ேந��த� எ�பைத ராமாயண�
ப��தவ�க�, ���யமா� உ�தரகா�ட�
ப��தவ�க���� ெத�����கலா�. �ராம�
���� வ�த காரண� ������டதாக�� இ�
ைவ��த� ���பேவ��� என�� காலேதவ�
வ�� ெசா�ல அ�ேபா� தா� த�ைன உண��த
�ராம� ைவ��த� ெச�ல� தயாரா� சர�
ந��� ��� ஜலசமா� அைட�றா�. அ�த இட�
தா� ��தா�கா� என அைழ�க�ப��ற�.
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அேயா���� ேம�ேக உ�ள சர� �ர���
�ராம� சர��� ���யதாக�
ெசா�ல�ப��ற�. ����� “���” எ�றா�
மைறவாக, ரக�யமாக எ�ெற�லா�
ெபா��ப��. இ�ேக தா� ராம� மைற�தா�
எ�பதா� ��தா�கா� என இைத
அைழ���றன�. இ�ேக ந��கைர�� ஒ�
ேகா��� இ���ற�. இ� தா� மதரா� ம���,
அ�பா� ம��� எ�ெற�லா� அைழ�க�ப��
ேகா�� என அ��ேத�. ஆனா� நா�க� ெச�ற
ேநர� ம� ���. ேகா�ைல நா�� ம���
ேம� தா� �ற�பா�களா�. ெவ��� இ��ேத
�ல ச���கைள ம��� த���ேதா�. அைவ
�ேழ. �வ� ச��� ம��� பா��க ���த�.
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அத���ளாக ஆ�ேடா�கார� அைழ�� ேம�
அைழ�� ������டா�. அேயா����
�ைலைம அ�ப� உ�ள�. எ�த ேநர� எ�த
வ�ைய ��வா�க, அ�ல� �ற�பா�க�
ெசா�ல ��யா�. அேதா� இ��� பா��க
ேவ��ய இட�க� ேவேற உ�ளன. அவ����
ெவ�ேவ� ���� ெச�ல ேவ���. இ��ேக
��ட�த�ட ஒ� ம� ேநர� பயண� ெச��
வ����ேதா�.
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வ�ெய��� ெந� வய�க�. க����
ேதா�ட�க�. ெச�ைம ெபா��ன. இ�வள�
��, �ல வச� இ���� நா� ஏ� ��ேனறேவ
இ�ைல எ�ற ேக���� மனைத� �ைள�த�.
ஆ�கா�ேக வய�க�� வர�ேபாரமாகேவா
அ�ல� சாைலக�� ஓரமாக வய� கைர�ேலா
இய�ைக உர�க� மைல ேபா� ���� �ட�தன.
எ�ேக�� ெசய�ைகயான உர�ைதேய பா��க
��ய��ைல. ஒ�ெவா� ����� அ�
��ைசயாக இ��தா�� �ைற�த� நா��
ப��க� இ��தன.

56

��தா�கா��� பட�� �ைற. காைல பா��த
இட���� பட���ைற இ��த�. அ�ேக
ஆழ�, ேவக� �ைற�. இ�ேக ஆழ� நா�ப�
அ���� ேம� எ�றா�க�. ேவகேமா ேவக�.
அதா� ராம� இைத� ேத��ெத��தாேரா�
�ைன�ேத�.
கா�நைட� பராம���� ச�, வள���� ச�
அேமாகமாக இ��ப�� ெத��த�. ப��க�
ேமய� ��ெவ��� ஏராள�. ஆகேவ எ�த�
ப��� ��மா ேபா�டைரேயா, �ளா���
ைபகைளேயா சா����� பா��கைல. இைத
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இ�ேக �ர�க���� பா��கலா�. ப��க���
மா��� ெசா�த�கார� அ�யாம� நாமாக
ஏேத�� உணைவ� ெகா����ட ��யா�.
ெகா��தா� அக����ைர ம��� ெகா��கலா�.
பாழா�� ேபானெத�லா� ப�வ� வ���ேல
எ�ற பழெமா� இ�ேக எ�படா�. ஏ� �
சா��ேட�, எ�� ����வா�க�. இ� மா���
ந�ைம�ேக எ�றா�� �த�� ெரா�ப
ஆ�ச�யமாக இ��த�. ��ன� பழ� ��ட�.

��தா� கா������ நா�க� ெச�ற�
ந���ராம�. இ�ேக தா� �ராம� வ�வத��
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ராவண வத����� வ�வத�� ேநர� ஆன�
எ�பதா� இ� அவ� வ�வாேனா மா�டாேனா
எ�ற ச�ேதக��� பரத� �����க இ��த��,
அ�ேபா� அ�ம� ��வனாக வ�� பரதைன�
கா�த�� நட�த�. இ�ேக அ�ம��, பரத��
ஆ��கன� ெச�� ெகா��� ��ப� ஒ���,
அ�ம� ச����� உ��. பரத� தவ� இ��த
�ைக�� இ�ேபா� �ராம�, ப�வார�கேளா�
ேகா�� ெகா�����றா�. இ�த� ேகா���
அ�ேகேய இ�ெனா� பழைமயான ேகா��
அ� தா� உ�ைமயான பரத� �ைக எ��
ெசா��ற�. இைத� க�ட��த�� ���ரமா��த
அரச� எ��� ெசா��ற�. இர�ைட�ேம
ெச�� பா��ேதா�. இர�டாவ� ேகா���
���ள �ைக��� ெச�ல ��ய��ைல.
அ�ம� ெகா��ப��ைல எ�றன�. �ல� அ�ம�
ெகா��பவ� வர��ைல எ�றன�. ஆக ெமா�த�
பா��க ��ய��ைல.
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ந���ராம��� கா��கைள�
காண ேவ�டாமா?

ந���ராம��� �த�� ெச�ற பர����
எ��� இட�. இ�த� �ள�� �ைர�
���கேவா, ���கேவா ம�ற எத���
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பய�ப���வ��ைல. ேம�� இ�ேக ���
கா�ய�க� ெச�ய உக�ததாக��
ெசா�ல�ப��ற�. நா�க� ெச�றேபா� மாைல
நா�� ம� ஆ���டப�யா� எ���
ெச�ய��ைல. த��நா��� ெச�ைன,
��வ���ேக������ வ����த ஒ�
���னைர இ�ேக ச���ேதா�. ��ட�த�ட�
ப�ைன��, இ�ப� ஆ�, ெப�க�
வ����தன�.

பரதைன ஆ�சேநய� ச���� �ராம� வ��றா�
எ�ற தகவைல அ��த இ�த இட� பர�-அ�ம�
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�ல� ம��� என அைழ�க�ப��ற�. �����
இய�ைகயான �ழ�� அைம���ள�. உ�ேள
�ராம� ச����� இட�ப�கமாக� �ேழ
ெச�றா� பரத� இ��த �ைக��, பரத��
ஆ�சேநய�� ச���� ஒ�வைர ஒ�வ� க���
ெகா�� ம���தைத� கா��� ��ப�ைத��,
ராம� பா�ைகைய�� காணலா�.

பரத�� ஆ�சேநய�� ஒ�வைர க��
அைண�த வ�ண� கா�� அ����றன�.
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கா��� �ராம� தவ� இ��தா� எ��
நா��ேலேய தவ� இ��த பரத�.
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ஆ�சேநய� த� ச�����

ஆ�சேநய��� ேமேல �வ��ேல ந�மா�
இ��தாரா, ெகா�ச� �ர�க இ��தா��
�டைல! �����ேட�.
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லவ, �ச�க�� பாண�தா� காயமைட�த
ஹ�மா� இ�ேக வ�� ���ததாக�
ெசா�ல�ப��ற�.
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���ரமா��தைன� ���த �ள�க�ைத�
ெகா���� அ����� பலைக.
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அேயா�� ���! ந���ராம�-ெதாட���!

பரத� இ��த �ைகேய இ�ெனா��
���ரமா��தனா� க�����க�ப�ட� எ�ற
அ���ைப� ெச�ற ப��� பா��ேதா�.
அ��� த�ேபாைதய “பர� -ஹ�மா� �ல�
ம����� அ�ேகேய உ�ள�. அ�ேக �மா� 27
���த�க� உ�ளெதா� ���த�தான�
இ���ற�. த�சமய� அைத� ���� �ண�
ேபா� க����ளன�. பரத�� �ைக�கான
அ����� பா��கலா�. ஆனா� உ�ேள ெச�ல
��வ��ைல.
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தவ�ேகால��� பரத�. இ�ேக த�
மைன��ட� காண�ப��றா�.
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பரத� மைன� மா�ட�

ம�ன���� ேதைவயான ஆேலாசைனகைள
வழ��� வ�ண� ந���ராம��ேலேய த��ய
�ல��வான வ��ட�
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பரத� தவ���த �ைக ����� 27
���த�கைள� ����மான அ����
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பரத� ���ததா�� ெசா�ல�ப�� ராம�
பா�ைக. எ��தா� எ�� இ��ேக�. ஆனா�
ம�கலாக� ெத��ற�.

இ�வா� �ல�தவ� வ�ப�ட �வ� ச���.
இ� ��சா�� தா� இ���. ஆனா� ��ன�
��க� இ��ததா�� ெசா�ல�ப��ற�.
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���த� �ண�. இ�ேக ேகா�ைல ��வ����
ச��யா�(ெப��பாலான ேகா��கைள
ச��யா�கேள ��வ����றன�.) அ��
பல��� அ�னதான� ெச�� ெகா����தா�.
அைத� பட� எ��க��ைல. ஆனா��
அ�னதான���� எ�களா� ஆன ெதாைகைய�
ெகா��ேதா�. இ�மா�� �ைறய ச��யா�களா�
��வ��க�ப�� ேகா��க� அேயா����
�ைறய இ���ற�. வ��� �ைறயேவ
ேக���றன�. இ�� �ைறயேவ கவன� ேதைவ.
இத�க���� தா� ம�ப�ப� ேபாேனா�.
அ�ேக பைழய ெபள�த ��ப� ேமேல
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இ���றதா�� ெசா�னா�க�. ெச���ேபாேத
ம� ஐ�� ஆ���ட�. அேதா� ேமேல ஏற��
�டா� என ம���வ�க� க�டைள.
��ேனா�க� ேவேற மைல ஏ�� வ���
��ட� ��டமா�� கா����தன�.
ஆ�ேடா�ேலா எைத�� ைவ������ேபாக�
�டா� எ�� அ��� க�டைள. கா�ராைவ
ெவ�ேய எ��க �டாம� ��ேனா�க�
ப��த�. ேத�� ���க� கைட�� ெவ�ேய
அம��தா� �டேவ அவ�க��! அேயா��
நகைர ேம���� பா��கலா� எ���
ெசா�னா�க�. எ��� ஆவைல அட���
ெகா�ேடா�. இ��� ����� ரா�வ�
பா�கா�ேபா� காண�ப�ட�.
ச�� ேநர� அ�த இய�ைகயான �ழ��
அம������ ேத�� அ������� ��ன�
அ����� �ள��, நா�க� த�� இ��த
������ �ள��ேனா�. அ����� இர��
ம� ேநர����� ேம� ஆ���. அ���
வ�ைய அைட����ததா� ���� ���
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நக���� வரேவ அைர ம���� ேமலா���.
அ����� ����� வ�� ச�� ஓ�� எ����
ெகா�� ���� கா�பாள�ட� ம�நா� கா���
ெச�ல வ�� �ைட��மா எ�� ேக�ேடா�.
அவ�� ேக������ கா��� ெச�ல
வ���� �ைலைய� ��ட�த�ட� ��னா�.
எ�க� �ரயாண���ட��� அேயா�������
கா��� ெச�� அ�ேக இ��� அ����ள
���� எ��� ஊ���ள வா���
ஆ�ரம�ைத� கா�ப�. ��ன� கா�������
�ள��� ��ர�� எ���ர�� ���ர�ட�
ெச�வ� என இ��த�.
ஆனா� கா��� ெச�ல ல�ேநாைவ� தா���
தா� ெச�லேவ��� எ��� பண� அ�க�
ஆ�� எ��� ெசா�ல பயண���ட� மா�ய�.
அேயா������� ���� ல�ேநாேவ ெச��
அ����� �ள��� ���ர�� எ���ர��
���ர�ட� ெச�லலா� என ���
ெச�ய�ப�ட�. �ைள�க� எ�ப� இ����
என அ�ேபா� ெத�யா�. ���� கா�பாள�ட�74

ம�நா� ல�ேனா ெச�ல வ���� ஏ�பா�
ெச�ய� ெசா����� அ�ைறய �ன�
ந�றா�� க��த �����ட� ம�நாைள�
���த கவைல ஏ���லாம� ப����
���ேனா�. ம�நா� ���த�.
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�ராம�� பாைத��!
அவைர� காேணாேம!

காைல எ��த�� ���� ����� தயாரா��
காைல உண� எ��காம� ேநேர �ர��
சா��டலா�� ��ெவ��� ����
கா�பாள�ட� வ�� ப��� ேக�ேடா�. அவ��
ல�ேனா ெச�ல நா�க ெசா�ன ெதாைக��
ஒ��� ெகா�� ஒ��த� வேர�� ெசா��
இ��பதா�� ெசா�னா�. ச�� நா�க��
அ�க�ப�க� ெகா�ச� பா��� வரலா��
ேபா��� வ�ேதா�. ���� வ�தா�
ப���றா�ேபா� இ��கேவ �ேழ ேபா� ெவ��
�ெர� ேடா���, ேத��� சா�������
சா�பா� எ�ேபா� தயாரா��� ேக���
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ெகா�� ����ேனா�. �ள�ப� தயாராக
ெபா��கைள எ�லா� எ��� ைவ�ேதா�. ��
�ைவ�க �ைறய இ��த�. ��ர�ட� ேபா��
தா� ேதா��க��.
ப�ெனா�றைர�� ���� �ேழ ேபா� உண�
எ���� ெகா�ேடா�. ச�யா�� ப�ர����
வ���� வர, ��� ஆ�க� உத� ெச�ய
ல�ேனா ேநா��� �ள��ேனா�. �����
கவ������, உத�க���� ந�� ெசா��
ஆ�க���� தாராளாமா� ��� அ��� ���
ச�ேதாஷமா�� �ள��ேனா�. �ைரவ�
இைளஞ�. இ��� ெசா�னா� ��வ� எ�ேற
ெசா�லலா�. ஆனா�� அபாரமாக வ��
ஓ��னா�. அவ� ���� ஆ�ர� வ�ஷ���
பைழய �ராம� ��ப�க� இ��பதாக� ெசா��
அ�ேக அைழ��� ெச�றா�. �� தா�
எ�றா�� ேகா�� ேபா�ற அைம���
இ��த�. அ����தவ� அ�ைறய வ�பா�
���� கத� சா�����டதா� இ� மாைல
��� ம��� ேம� தா� பா��கலா��
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ெசா���டா�. ெகா�ச� ஏமா�றேம.
ல�ேனா��� இர�டைர����� ������
வ����ேடா�. ேநேர �� ப�� ெச���
இட� ேபா� அ�ைறய ��ர�� எ���ர��
�� ப����� ேக�டா� இ�ேக ��ெக�
ம��� தா�. ர��� �� �ட� ேக��
��ப�� ெச�� ெகா�ள���
ெசா���டா�க. ச�� ��ெக�ைட வா����
உ�ேள ேபானா� ர�� எ�ேக வ���
ெத�யைல.
அ�ேக இ�ேக அைல�� �சா��தா�,”அ�
ேசா�� ைல�! அ�த �ேட
ஷ ���� ேபா�க!”
� ெசா���டா�க. அ�ேபா ��ட� கா��லா
வ�� ஓ��? ச�ேதக�. ேசா�� ைல�
�ேட
ஷ � எ�ேக� ேக���� ேபாேனாமா!
வ�த� �ைன! எ�லா ஆ�ேடா�கார�க,
��ஷாகார�க எ�லா� ���� ெகா��, ‘எ�த
வ��‘� ேக�கேவ ச�, �பரமா��
ெத����கலா�� ெசா�ேனா�. உடேன ஒ��த�
மா�� ஒ��த� ர���� ேநரமா�சா���.
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உ�களா� ேபா�� ���க ��யா�; நா�க
ெகா�� �டேறா�� ைக�ேல இ���
ெப��கைள� ���காத �ைற.
சமா���� ெகா�� நட�ேதா�. ஒ�
ேபா��ட�ட� ேக�கலா� எ�றா� ஒ��த�ேம
க��� படைல. எ�லா�� ஒ����டா�க
ேபால! அத���ளாக� ெகா�ச� த��
�����த ஒ� ஆ�ேடா ஓ�� ெம�வாக
எ�க�ட� வ�� எ�ேர இ���� க��ட�ைத�
கா��, அ�ேக இ��� தா� ��ர�� எ���ர�
�ள���, ர���� ேநர����, ெம�வாகேவ
ேபா�க� ெசா�னா�. அட� கட�ேள! எ�ப�
எ�லா� ஏமா�த �ைன��றா�க� �ைன��
அவ��� ந�� ெசா����� ெகா�ச�
ெம�வாேவ ேபாக ஆர���ேசா�.
கணவ� ��னாேல ேபாக நா� ��னா� ேபா��
ெகா����ேதனா! ஒ� இட��� நைடேமைட
ஒ�ைற� கட�க��. அ�ேபா அவ�
இற���டா�. ைக�� ெப��ைய ைவ���
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ெகா�� எ�னா� இற�க ��யைல. ஒ� மா��
சமா���� ெகா�� இற��ேன�.
அ����ளாக அவ� இ��� �ரமாக�
ேபாயா��. எ�ைன ஒ� ஆ� ெதாட���
வ�தா�! “ேமட�, ேமட�,” எ�றா�. �����
பா��ேத�. “உ�க ப�� அ�ேக �������.
எ��� ைவ����கா�க. வா�க, வா���
தேர�!” எ�றா�. எ�லா� ����ேல தா�.
நா� எ�ேபா�ேம ைக�ேல ப�ெச�லா�
ைவ���க மா�ேட�. ைக�ைப தா�. அ�ேலேய
���தனெம�லா� ப���ேவ�. ��ன ப��
அவ� தா� ைவ���பா�. அைத�� அவ� மற��
ைவ��டறா� எ�ேற இ�மா��யான ேநர�க��
நா� வா�� எ� ைக�ைப�� உ������ேள
ேபா���ேவ�. ஆகேவ ��சயமா�� ப��
�ழ��ைல. எ�றா�� நா� எைத��
ெவ��கா��� ெகா�ளாம� நட�தவாேற, “�ேய
எ����ேகா!” எ�� ெசா����ேட�.
அ����ளாக� கணவ��� நா� வேரனா�
ச�ேதக� வ�� ����� பா��� அ����ேத 80

எ�ன� ேக�க, நா�� ஒ��� இ�ைல�
ெசா�ேன�.
வ�த ஆ�� த�ேனாட ேவைல இ�ேக
ஆகா�� ������ ����னா�. அ�த
�ேட
ஷ ���� ேபா� எ�த நைடேமைட�
பா����� அ�ேக ேபா�ற����ேள என��
அவசரமாக இய�ைக�� அைழ�� வர
அவ�ட� ைக�ைபைய� ெகா��� ப��ரமா
ைவ���க� ெசா���� பய�க� த���
அைற��� ேபா�� பா��தா ��த�! ஒ��ேம
இ�ைல. அ�ேக இ��தவ�க ��ேட� ேக�டா�
ெத�யா�� ெசா�றா�க. ஆஹா, ெகா���
ைவ�சவ�க�பா! இய�ைக அைழ��� �ட
இ�லாதவ�களா இ��கா�கேள� �ைன��
ெவ�ேய வ�� அ�ேக இ�ேக ேமா� ஒ�
வ�யா� க������� ேபானா�!
ஆஹா, க�டண� க��பைறயா�. பண�
ெகா��க��. ெவ�� ைகைய ����
ேபானா�?? ���ப அவைர ��ட இட��ேல
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ேத� அவ� ��ேட பண�ேதா� அ��சைன��
வா��� க���� ம�ப� க�வைற ேபா����
���� வேர�. சாமா� எ�லா� ப�பர�ேப�
�ேழ ைவ�����. சாமா� ம��� இ��தா�
பரவா��ைலேய! எ������ ேபாக வச�யா
எ�ேனாட ைக�ைப�� அ�ேக ைவ�����.
ஆனா� அவைர� காேணா�! கட�ேள! இ�த�
ைக�ைப�� தாேன ����� ேபாக
��ெக��ேல இ��� எ�லா கஜானா�� இ���.
இைத இ�ேக இ�ப� அநாைதயா �����
அவ� எ�ேக ேபானா�?

82

�ராம�� பாைத�� -���ரவைத�ட� ���ர�ட�
பயண�!

எ� வா�நா�� அ�வள� ேவகமாக
எ���காவ� ஓ� இ��ேபனா? ச�ேதகேம!
“த�க ம�ைக” ��. ஷ
உ ா �ட ேதா����பா�.
அ�வள� ேவகமா� ஓ� �த�� ைக�ைபைய
எ���� ெகா�� ���� ���� பா��ேத�.
எ�லா�� அவரவ� ேவைல�ேல கவனமாக
இ��தா�க�. ஆனா� அவ�? ைக�ைபைய
எ���� ெகா�� ��� வ�த�ேபா எ�ேர
இ��த கா���� ெத��ச �கமா� ெத�யேவ,
சாமாைன ���� த���� ேபாகாம� அ�ேக
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இ��ேத உ��� பா��ேத�. அ����ளாக அ�த
�க�� எ�ைன� பா���, “இ�, வேர�!” எ��
ஜாைட கா��ய�. �, என����த �ழ�ப���
அ�த �க� எ� கணவ���� ெசா�த� எ��
����� உைற�கேவ ஒ� ��ட� ஆ���.
உடேன வ�த� பா��க ஒ� ேகாப�. சாமா�
எ�ேக இ���? அ�ப�ேய ேபா���� அ�ேக
ேபா� எ�ன ெச�யறா�? வர���, இர��
ைகயாேல�� பா����ேவா�.
ச�� ேநர��� ைக�� த��� பா���ட�
வ�� ேச��தா�. “எ�ேக ேபா��க?” “த��ேய
இ�ைல! வா�க� ேபாேன�!” “அ� ச�,
எ�ேனாட ஹா�� பா� எ�ேக?” “ஹா��
பாகா?” �� �� �� ��!
நா�, “������������������, உ�கைள ந���
ைபைய� ெகா������ ேபானா ��
எ������ ேபா�����க!” ��ற�
சா��யா��. அவ���� த��ட� ஹா�� பா�
இ��தேதா, அைத� �ேழ இற��யேதா எ��ேம
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மன�� பட��ைல. ஹா�� பா�� ெவ��டாக
இ��ததா� எ�லா சாமா�கைள�� இற��
ைவ�சா�ேபா� ைவ���ேட� எ�றா�. �ைற�ச
நா� “இ� ஹா��பாைக உ�க ைக�ேல
ெகா��கேவ ேபாற��ைல. நாேன
ைவ���கேற�.”எ�� அவசர� ச�ட�ைத
உடன�யாக �ைறேவ�� ���, “எ�த
நைடேமைட?” எ�� ேக�ேட�. ஆறாவ�
நைடேமைடயா�. அ�ேக ேபாேனா�. இ�த
மா�� ஒ� ��ட�ைத எ� ஜ�ம��� பா��த�
இ�ைல. அேதா� நைடேமைட அ�த� கால
எ���� நைடேமைடைய ஒ����த�. அ�ேக
கா�, வ��க� வ�� ���� பாைத. அ�ேக
நைட ேமைட�� ஒ� ஆர�ப������
இ�ெனா� ப�க ��ைவ�� தா�� ெப��,
ப��ைகேயா� வ�ைசயாக ஆ�க�
அம�����தன�. பட� எ��க ��ய��ைல.
கா�ராைவ உ�ேள ைவ���ேட�. ெச�ைல�
“�” ர�கா� ேக���� இ��தா�. அ�த�
��ட�ைத� பா��த�ேம வ��ைற� கல��ய�.
�� ப��� இ�லாம� எ�ப� ஏற� ேபாேறா�?85

��� ேநர��� ��னா� வ�ைச க��
��றவ�க� இர� ஒ�ப� ம���
ல�ேனா����� ��ைப ெச��� வ�����
கா����தவ�க�(�� ப���லாம�
ஏ�வத��) எ�ப� ���தா�� இ�த
நைடேமைட�� எ�க� ச�க� ��ட�. அேதா�
உ�கார எ�ேக�� ெப�ேசா, உ�கா��
ேமைடகேளா இ�ைல. ��க ேவ�� வ�த�.
��மாேவ ������ எ�ேனாட கா� ��க
ஆர���ச�� த�ளாட ஆர���ச�. ஏ�ெகனேவ
�த� நா� அைல�ச� ேவேற. ேபா��ட� ஒ��த�
வ���� சாமா�கைள� ெகா�� வ��
இற����� அ�த வ���ேலேய உ�கார
அவ�ட� ேக��� ெகா�� நா�� ேபா�
உ�கா��ேத�. ஐ�தைர�� வ�� வ�த�.
ல�ேனா����� தா� �ள���ற�. ஆனா�
��ர�ட� வைர ம��� ெச�� ெகா����த
வ��ைய ஜப��� வைர��� �������பதா�
��ட� தா�க��ைல.
ெபா��ெப���� ஏற� ��ப�. அ�த�
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��ப�� எ�னா� ஏறேவ ��ய��ைல. அவ�
ம��� இர�� ைபகைள ைவ��� ெகா��
எ�ப�ேயா ஏ���டா�. அ�ேக என���,
அவ���� அ�த� ைபைய ைவ�� உ�கார
இட� ேபா�����, எ�ைன அைழ�க வ�தா�.
ச�� நா�� சாமா�கைள ஏ�����, ஏற�
பா��தா� ஏற �டாம� த��, ���. �ேழ �ழ
இ��ேத�. த����� எ�லா�� அவரவ�
கா�ய��� க�ணாக ஏற ஆர�����றன�.
அவ� எ�ப�ேயா ��� அ����� வ��
எ��ட� இ��� சாமாைன வா��� ெகா��
உ�ேள ைவ����� எ�ைன�� அைழ���
ெச�றா�. ஒ���ய வ�ண� உ�கார இட�
�ைட�ச�. உ�கா��ேதா�. சாதாரணமாக
���ப� �ளா� எ�� ��� ேப� உ�கா��
இட�. ஆ� ேப� அம�����ேதா�. ேம��,
ேம�� ஜன�க� வ�� ெகா����தன�. ஒேர
��கா வாசைன, �கெர�, �� வாசைன.
ெசா�சா�� பயண� ெச�� பழ�க�ப���
ேபான உட���, மன�� பலமாக ஆே���க, 87

அைத அட�க� ெத�யாம� அ�ைக��,
ேகாப�� ���� ெகா�� வ�த�.
இ�தைன��� ந��� யா� ஏ�னா�க, யா�
ஏறைல� கவைலேய இ�லாம� வ�� �ள��
ேவக� எ��த�. ஒ�ெவா� �ேட
ஷ னாக ���
��� ேபா��. ஒ�ெவா���� ப�ைன�� ேப�
இற��னா� ��ப� ேப� ஏ�னா�க�. ேம��
ெந�ச�. பா��� ேபாக� �ட வ���ைல.
கா���� சா��ட ஏேத�� வா�கலா� எ�றா�
த��� பா��� �ட வா�க ��யைல.
வ�����ேளேய சேமாசா ெகா�� வ�தைத
அவ� ம��� வா��� ெகா�டா�. அவ���
மா��ைர சா��ட ஏேத�� உண� எ����
ெகா�டாக�ேம! ேவேற வ���ைல.
ம�ய� ப�ர�� ம���� சா���ட தவா
ெரா��ெய�லா� �ரண� ஆ���ட�. வ��
��ய�. ேத�� வா��� ெகா��தா�. ப��
�பா� வா��� ெகா�� ேத��� பா��ர�ைத�
க��ய �ைர� ெகா��தா� அ�த� ேத��
��பவ�. எ�ன இ��தா��, எ�ன
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அவசர�னா�� ராஜ�தா�, �ஜரா��� இ�த�
ேத�� �ஷய��� ஏமா�தேவ மா�டா�க.
வ��ேயாட ஓ� வ�� ெகா��பா�க
எ�பேதா� ந�ல ேத�ராக�� �ைட���.
அ��� மஹாரா��ரா! இ�த ��
மா�ல�ைத�� ��டா� ம�ற எ�ேக�� ந�ல
ேத�ேர �ைட�கா�(த��நா� உ�பட).
வா��யைத அ�ப�ேய ெகா��ேன�. த���
���க�� பய�. ந�ப� ஒ� வ�தா� ேபாக
வ���ைல. ம� ஏ��� ேம� ஆக��
ஏ�னவ�க அ�ப� அ�ப�ேய ப��க
ஆர���சா�க. க�வைற ேபாக��னா அவ�க
ேமேல ஏ�� ����� தா� ேபாக��. அ�வள�
ஏ�? இற�க��னா� �ட� க�ட�. ஒ�
�ேட
ஷ � ��னா�ேய ேபா� வாச� ��ேட
����க��. �ேழ காைல எ�லா�
ைவ���கேவ ��யைல. கால��� ம�த�க�
உ�கா�����தா�க�. ேமேல சாமா�க�
ைவ��� இட���� காைல� ெதா�க� ேபா�ட
வ�ண� அம�����தன�. இ�தைன��� ேம�
ஒ�ெவா��த�� ெகா�� வ�த சாமா�க�
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ேவேற!
இர� ப�ேதகா���� ��ர�ட� ேபா�� �
ெசா�ன வ�� ந��ர� தா�� ஒ� ம�
ஆ��� ேபாகைல. அ����ேள வ����
வ�த இர�� ப���க� எ�க����
�ேநகமாக அவ�க ��ர�ட��� இற��வதா�
எ�க��� உத� ெச�வதாக�� ெசா�னா�க�.
அேத ேபா� ந�ட ந� இர�� இர�டைர
ம��� வ�� ��ர�ட�ைத அைட�த��,
எ�கைள�� இற�� சாமா�கைள�� இற�� ஒ�
ஆ�ேடா பா��� அம���, ேபாக ேவ��ய
ேஹா�டைல�� ெசா�� அ��� ைவ�தா�க�.
இ� வைர எ�லா� ந�லாேவ நட�த�. ஆனா�
ேபான இட��� அ�த ேஹா�ட�� இட�
�ைட�சதா? ��ஹு�, ேஹா�ட�� அைழ��
ம�ைய அ��த, அ��த யா�ேம வ��
�ற�கேவ இ�ைல. ஆ�ேடா�கார��� அ�த
இர�� ���� ர��ேவ �ேட
ஷ � ெச�ல
அைழ�� ேம� அைழ�� வ��. ஆனா�
நா�கேளா சாமா�கேளா� வ����.
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அவ��ேகா ேபாயாக��!
ம�ப� ேவேற ேஹா�டைல� ேத� ஆ�ேடா
ெச�ற�! ந�ல ேஹா�டலாக� �ைட����க�
�டாேதா!
��ர�ட� பா� நகர� உ�தர� �ரேதச����,
பா� நகர� ம��ய� �ரேதச���� உ�ள�.
உ�தர� �ரேதச�ப�� இ��� �ட�க,ம��ய�
�ரேதச� ப�� ெவ��ச��� இ��த�. உ�தர�
�ரேதச� ப�� தா��ன�ேம ந�ல ெவ��ச�
இ���. அதாவ� �� ��ேயாக� �ற�பாக�
ெச�ய�ப����த�. ஆனா�� எ�களா�
ேஹா�ட�கைள� க�� ���க ��ய��ைல.
�த�� ெசா�ன ேஹா�ட�� இ���
��ட�த�ட அைர �ேலா ��ட�
ேபா���ேபாேமா எ�னேமா! ஒேர ஒ�
ேஹா�ட� �ற����த�. ப�க� ஏ��
ேபாக��. ஆனா� நா�� வ��
அைறைய�பா��க��� எ�க இர��
ேப����ைடேய ேபச�படாத ஒ� ஒ�ப�த�.
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ஆகேவ ேவேற வ���லாம� இற��ேன�.
இ�த ஆ�ேடா�கேள த��ப�ட �ைற��
இ����றன. உயர� காைல� ��� ைவ��
ஏற��. ம��க ��யாத �ழ�காேலா� ஏற��,
இற�க�� க�ட�. ேஹா�ட��� ேவேற ப���
ப�க� ஏற��. ஏ� அ�ேக ேபா� அ�ேக
இ��த���� கா�பாளைர எ���ேனா�.
�த�� அைற இ�ைல� ெசா�னவ�, எ�ைன�
பா��த�� இர� த��� ப����க இட�
ேவ��னா தேர�� ெசா�னா�. அ� ஏதா��
அைற������� �ைன�சா�, கட�ேள,
அ�ேகேய ஒ� ஒ�����றமான ஹா��
��ட�த�ட� ப��� ேப� ப��� உற��னா�க�.
அவ�கைள� ெகா�ச� ஒ��க� ெசா����
நம�� இட� ெகா��பா�களா�. இெத�லா�
ச��ப�� வரா�� ���ப �ைன�ேசா�.
அ����ேள எ�க �க�ைத� பா��த அ�த நப�,
“இெத�லா� ராய� ���ப� ேபா����“�
�ைன����பா� ேபால! உ�க��ெக�லா�
ச�யா வரா��மா� ெசா����, ேத� பகவ� 92

ேஹா�ட� எ��� ெபயைர ஆ�ேடா�கார�ட�
ெசா��, வ�ைய�� ெசா�� அ�ேக க�டாய�
அைற �ைட��� எ���, ெரா�ப ெரா�ப
வச�யா� இ����� ெசா�னா�.
ஆஹா� ம���� ேபா� ஆ�ேடா�� ம�ப�
ஏ�ேனா�. ��ட�த�ட ஒ� �ேலா ��ட����
ேமேல ேபான�� அ�த ேத� பகவ� ேஹா�ட�
வ�த�. ஆ�ேடா அ����� பலைகைய�
பா��த�� ��ற�. ��ற� ஒ� ேமடான இட�.
அ����� இற��� ப�ள��� ேபா�
மைல�சார�� இ��� ப�ள��� ெகா�ச
�ர��� ஒ� க��ட� க���
ெகா����தா�க�. அ� தா� ேத� பகவ�
ேஹா�ட�. பகவாேன! இ�ேபா� தாேன க����
இ��கா�க. அேதா� ேபாற பாைதேய
ச���ைலேய! இ�ேக எ�ப�� ேபாற�? நா�
வரமா�ேட�� அட� ���க, அ�த ேஹா�ட�
கத� �ற�� �ள��� ேபாட�ப�ட�.
ஆ�ேடா�கார�� அவ�ைடய உத�யா��
ேபா�� ேப�னா�க. அைற இ��பதாக� ெசா��
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இ��கா�க. ஆகேவ ஆ�ேடா�கார�, �ர�ைன
���த�� ��ம�யா சாமாைன� ��க
ஆர���சா�. நா� ஆே���க, எ� கணவேரா
இ�த ேநர��� ேவேற எ�ேக ேபா��
ேத�ேவா�, ேபசாம� வா, எ�� அத�ட அைர
மனசா� ேபாேன�.
அ�ேக மா��� (�ஃ�ெட�லா� இ�ைல)
ப�க�. ஒ�ெவா����� �ைற�த� ��கால�
இ����.
ப� ஏ�� ேபான�� கைட���
இ��த அைற ஒ�ைற� கா��னா�. ப�����
ப�� அைற���ேளேய ��ய�, க�வைற ேபாக
�த� இ��த இட��� க��ைல� ேபா��
அ��கான ப��ைக. அ�ேல எ�ப��
ப���ற�? அ����ேள ஆ�ேடா�கார�க
சாமாைன� ெகா�� அ�ேக ைவ�சா��. அ�த
���� கா�பாள�� ெசா�ல� ��ய ஒ� நப�
(இைளஞ�) அ�ேக வ�தா�. வாடைக 450 �
எ�றா�. இ�த அைற�கா? என நா� ேக�க,
இ�ேபா இ�த வாடைக, நவ�ப�� ஆ�ர�
�பா� வா��ேவா�� ெசா�னா�. அ�த
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ேஹா�ட�� ���தள� �க� ெப�ய ஒ� �ட�
(��ட�த�ட �� ேப� சா��டலா�) ஒ�ேறா��,
அைத� தா�� சைமயலைற, ெவ�ேய க�வைற,
த���� �ழா�க� எ��� ஹா�� �ைழ��
இட���� அ����� மா��ப�கேளா��
காண�ப�ட�. மா��� ஒ� தள� தா� க��
������த�. இர�டா� தள� க���
ெகா�����றா�க�. ���� க�� ���ச��,
�ேழ சா�பா��, ேமேல த���டமாக��
இ���மா�.
அெத�லா� ச�, இ�ேபா சா�பா��� எ�ன
ெச�யற�? ���யமா� காைல� ேத��
�ைட��மா� ேக�ட��� அெத�லா�
ஒ��� �ைடயா�� ெசா���டா� அ�த
வா�ப�. கட�ேள! எ�ேக ேபா��
����ற�னா? ��க ேபா�� பா��க ஏேத��
��கைட இ��தா� �����கலா�� ப�� வ��.
சா�பா�� அ�ப�ேய� ெசா���டா�. இ�ேக
இ��� இர�� நா� த�க�மா? மா� ஏ�, ஏ�
இற�� ேரா���� ேபா�, அ����� ஆ�ேடா95

ஏ�� �ைட�சா� கைட�ெத���� ேபா�
அ��றமா� தா� சா��ட ஏதா�� �ைட���.
இ�ேக ��க ேபா��� தர மா���களா, �ைற�த
ப�� ேத�� ம��� எ�� ேக�ட����
��வாதமாக அ�த இைளஞ� ம�����டா�.
��ேய� ஒ��தைர பா��� ���த வ�ண�
�ள�ைக அைண����� ப��ேதா�.
இ����ளாக ம� நா� ஆ� இ��த�. எ�ேக
இ��� ��க? �ராம� ���ர�ட� வ��
க�ட�ப�டாேரா இ�ைலேயா, ெத�யைல, நா�
க�ட�படேறா�. இ�ேக��� எ�ேபா�
����� ேபாற�? ���� என��� கவைல வர,
நாைள�� ம�ய� ர��ேலேய ����டலா��
ெசா�ல, ல�ேனாேவா, கா��ேரா ேபா�
இ��தா�� அ�ேக எ�லா� பா��க இர��
நாைள��� தா� ஆ��. ந�ம ��ெக� �த�
�ழைம��� தா� அ�வைர அ�ேக ��மா
உ�கார ���மா� அவ� ���ப� ேக�க
இர�� ேப���� ���� வைர �வாத�.
���ச��, ப� ேத��� ���� �ேழ
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இற��ேனா�. அ��� ��கைட இ��கா�
ேக��� ெகா�ேட ேபா�� ெகா�ச �ர���
ெத�ப�ட ஒ� ��கைட�� ேத�� ���ேசா�.
ச��க��ைல. ���� ேஹா�ட��� வ��
�� �ைவ�க ���மா� ேக�ட���!
அ�பாடா, அ�த இைளஞ� ேதா��� உல��த�
ெகா� �ட� க�� இ��ேகா�. உ�க அைற��
ெவ�ேய உ�ள தா�வார��� பா��க�
உத�யாக ஒ� வா��ைத ெசா�ல, நா� எ�
��, அவ� ��� எ�லா�ைத�� ேதா���
உல���� �� ���ேத�.
ந�லேவைளயா( எ�ன� எ�க��ேக
ெத�யைல) ெவ��� ஒ� ப�ெக� ெகா��தா�.
ஆனா� அ� ெவ���� ச��ய� ப�ண��.
பரவா��ைல� அ�ேல நா� ம���
���ேச�. இர�� ேப�� �ப� எ�ேகயா��
சா������� ���� பா��க� �ள��ேனா�.
ெவ�ேய வ�� ேரா�� ��� ஒ�ெவா�
ஆ�ேடாவாக� ����ேடா�.

97

���ரவைத�ட�
���ர�ட��� -- ெதாட���!

அ�த ஆ�ேடா�க� எ�லாேம ேஷ�
ஆ�ேடா�க� தா�. நா�க அ�ேல ேபா��
கைட�ெத��ேல இற���கலா�� ெத�யாம
ஒ�ெவா��தைரயா� ����ேடா�.
கைட��ேல ஒ��த� கைட�ெத��ப�க� ேபான
ஒ� ஆ�ேடாைவ ���� எ�க��� ஏ�பா�
ப��� ேப��ெகா�ள� ெசா�னா�. எ�
கணவ� ச��கைர ேநா��காக மா��ைரக�
சா��ட���கறதாேல �த�ேல நா�க காைல
உண� எ����க ேவ�� ஒ�
ேஹா�ட�������� ேபாக� ெசா�ேனா�.
அ����� ���ர�ட��� சா� தா� என
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அைழ�க�ப�� நா�� இட�க���� ����
ெச�ல� ெசா�ேனா�.
���ர�ட�� மைலய�வார�ைதேய �� வல��
வ���றன�. அைத� ப��ரமா எ��
ெசா��றா�க�. நா�க� இ��த ப����
���ர�ட��� ����பா��க ேவ��ய
இட�க�� ம��ய� �ரேதச� ப����
இ��தன. சா�தா�� �த�� அ�மா� தாரா
எ��� மைல. 600 ப�க��� ேம� ஏ��
ேபா� அ�மைன� பா��க��. �ள� தாச�
இ�ேக தா� ரா� ச�த மான� எ��னதாக��
ெசா��றா�க�. ஆனா� எ�கைள� பா��த�ேம
அைனவ�� அ�மா� தாரா��� ��க ேபாக
��யா�. மைல�ப�க�. ஏ�வ�� க�ட�;
இற��வ�� க�ட� எ�� ெசா����டா�க�.
ச�� ம�த �� இட�க���
ஆ�ேடா�கார�ட� ேப�ேனா�. வழ�க� ேபா�
“�ஜ���” எ�� ேக�� ஆ�ேடாைவ அவ�க
ச�ட�ப� எ�க��� ம��ேம ேப��
ெகா�ேடா�. ஆ�ேடா�கார� ைபய��� 20 99

வய���� தா� இ����. எ�லா இட��
���� ேபா� ��� ம�ய� சா�பா�����
ேஹா�ட���� ேபா�� ��ன� அ�����
ம�நா� �ள��வத�� ர��� ��ப��
ெச�ய��� அைத�� ேக��� ெகா�ேடா�.
எ�லாவ����� அைழ��� ெச�வதா��
ெசா�னா� அ�த� ைபய�. நா�க�� ந��யதா�
ேவ� யா�ட�� இைத� ப��� ேக�கேவ
இ�ைல.
அவ� அைழ��� ெச�ற ேஹா�ட�� காைல
ஆகார� எ���� ெகா�ேடா�. நா� வழ�க�
ேபா� சா��ட� ப��த, அவேரா, சா���டா�
தா� எ�லா�ைத�� பா��க� ெத�� வ��.
ஒ��கா சா���� �ர�ட, நா�டா த���
�டான �ேல�கேளா� ��, ச��, த��,
ஊ�கா� இ�தைன�� வர, �ேல�கைள�
பா��த பரவச��� நா�� நா�டா� �வ.
நா�டா�� வ�த�. சா�������� காஃ�
இ�ேக சா����� பா��கலா�� காஃ� ஆ�ட�
ப��ேனா�. ச��காத காஃ� வர, அவ� என��
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உபசார� ப�ண, நா� அவ��� உபசார�
ப�ண ெகா��த கா���� காஃ�ைய�
ெகா�டாம� (��ேன? கால�பர காஃ�, �
�ைட�காம� த��ச த��� பாட� க���
ெகா�����ேச) ���� ைவ���� ஆ�ேடா��
ஏ�ேனா�. அ�ேபாவா�� ேஹா�ட�கார�ட�
சா�தா��� ஆ�ேடா��� எ�வள�
ெகா��க��, நா�� ஒேர ஆ�ேடா�� ேப�ய
பண����� தாேன ேபாக��� எ�லா�
ேக����க��. எ�னேமா ஒ� அ���, ச���.
இ�ெக�லா� ஏமா�த மா�டா�க அ�ப�� ஒ�
�ைன��. ஆ�ேடா�� ஏ�� ெகா�� ��ெக�
பா��க�ேபானா� அ�த ஏெஜ�� கைடைய�
�ற�கேவ இ�ைல.
�த�� அ�மா� தாரா தா� இ�ைலேய;
அ��� எ�ன� பா��தா� ச� அந�யா
ஆ�ரம�. அ�ேக ெச��� வ��� ஒ�
ேகா�ைல��, ஒ� பாைறைய�� கா��னா�க�.
அ�ேக தா� �ராம��, �ைத��
த�����தேபா� காகா�ர� வ�� �ைதைய� 101

ெதா��ர� ெச�த இடமா�. அ�ேக ஒ�
ேகா��� இ���ற� இ�ேபா�. பாைற��
���ர� ெபா�கைள� �� ஒ� ப���
உ�கா��� கா� ப��� ெகா�����றா�.
ெகா�ச� ேமேல ஏ�� ேபாக��. ேபாேனா�.
pandit
இ�த� பாைற தா�, �ராம�, �ைத
அம�����ததாக� ெசா�ல�ப��ற�.
சா��தா�ேபா� உ�கா�����பவ� தா�
ப���. ��னா� ெத�வ� ம�தா�� ந�.
pandit1
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ம�தா�� ந��கைர�� அம������� ஒ�
ெதா�லா�.
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ச� அ��யா ஆ�ரம� -���ர�ட� ெதாட���!
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அந�யா ஆ�ரம� ���த அ����� பலைக
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ெஜ� ப�ர�� ப�, ெச��� வ���
காண�ப�ட ஆ�சேநய� வ�வ�. தைரேயா�
தைரயாக �ைட��� ��பமாக� காண�ப��றா�.
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அந�யா, அ���� மகனா�� �ற�த
த�தா�ேரய� �ற�த இட�. ம�ற� பட�க�
ச�யாக வரைல. ஆைகயா� ப�ர��ைல.
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���ரவைத�ட�
���ர�ட��� -- ெதாட���
��தேகாதாவ�

சா�தா�� பா��கேவ��ய �த� இடமான
ஹ�மா� தாரா தா� ேபாகா��க�
ெசா���டா�க. அ��� ச� அ��யா ஆ�ரம�
பா��தா��. அ�ேக�� மைல ஏ�ற� உ��.
த���ேதா�. ேவேற வ�ேய இ�ைல.
அ��த��� அைல�ச�க�. ேகா��க� ப�ேய
�ைறய ஏற��, இற�க��. அைவேய
������� உயரமாக ஐ�ப�, அ�ப�
ப�கேளா� இ��தன. இ�ேல மைல�� ஏ�னா�
ேநர�� ஆ��. உட��� ��யாம� ேபா���.
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அேஹா�ல� நவ நர��ம� பா��த�ேபா� �ட
(2010 ஆ� ஆ�� ஜனவ��� ) க�ட�படைல.
அ�ேல மைலக�� ஏ�யாக��. ���க
ஒ��� இ��கா�. மைல�பாைற�ேல ஏ��
தா�� ேமேல ஏ�� எ�லா� ேபாக��. ஒ�
ப�க� த��� வ�� ெகா������.
பாைற����� ெதா��� ச���கைள� ���த
வ�ண� தா��� ேபாக��. எ�லா
��ைதக�� ப��யா��. இ�ேபா இ�ப��
க�ட�ப����க ேவ�டா�� அைர மனேசாட�
தா� ��� ெச�ேதா�.
ச� அந�யா ஆ�ரம���� அ��� ��த
ேகாதாவ�. இ�ேக இர�� �ைகக�
இ����றன. இ�ேக �ராம�, �ைத, ல�மண�
ஆ�ய �வ�� ப�ேனா� ஆ��க�
வ��ததா�� ெசா���றன�. �ைக��� ேபா��
��ன� ெச��ைப எ�லா� கழ�� ைவ�����
ேபாக��. �ைழ�� ��� உ��. இர��
�ைக��� ேச��� எ��க��. �த� �ைக���
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ேபாக� ப�க� �ல ஏற��.
இ�த� ப�க�� ஏ� ேமேல ெச�� ம�ப�
மைல�பாைத�� ச��� இற�� �த�
�ைக��� ேபாக��. ேமேல ஏ�ய�ேம அ�ேக
�ல ப�டா�க� அம��� ெகா�� ஒ� இைல�
த��� ���ம�, ம�ச�, ஒ� ெச�ப���� �
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ேபா�றவ�ைற ைவ�� அ�மா��� பல
த���கைள ைவ�� ஒ� த�� இ�ப� �பா�
என ��பைன ெச�தன�. அைத வா���
ெகா�� தா� ேபாக ேவ��� எ���,
இ�ைலனா� �ராம�, �ைத�� அ��, க�ைண,
ஆ�க� �ைட�கா� என வ������
ெகா����தன�. நா�க ெபா�வாகேவ
இ�மா��யான �ரபல� ேகா��க����
ெச�ைக�� எ��ேம வா�காம� தா�
ேபாேவா�. வா��� ேபானா� அைத �வா����
சா���வ��ைல எ�பேதா� ��� ஒ�
ப�கமாக� ேபா�� ���றா�க�. வா�காம�
ெச�ேறா�. உடேன எ�ைன�
க�னா��னாெவன� ���னா� அ�த ஆசா�.
ைக�� ஒ� ��ன� ேகாைல ைவ��� ெகா��
எ�லா�ைடய உ�ச�தைல��� த�� அைத
வ��க�டாயமாக� ைகக�� �����
ெகா����தன�. அைத� பட� எ��க
��யாம� ��ட� ேவ� ெந�ச�.
இ�த� ��ட��� ெந�ச�� மக��வ� உ�ேள
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இற��ைக�� தா� ���த�. வர��, ேபாக��
ஒேர வ�. �க� ��க�. ஒ�வ� தா� உ�ேள
�ைழயலா�. அ��� க�ட�ப��. அ�த
வ��ேலேய எ�லா���� உ�ேள ெச�ல��
அவசர�, ெவ�ேய வர�� அவசர�.

ெகா�ச� க�ட�ப�ேட பட� எ��ேத�. இ�ேக
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யா�� இ�லாததா� எ��க ���த�. ஆனா�
பட� எ��க ��� ஃேபாக� ெச�ய�லா�
அவகாச� இ�ைல. எ��ைக�ேலேய ஒ�
த�னா�வல� க�த ஆர�����டா�. ஃேபா�ேடா
எ��க� �டா��. �� அ�ம� வா��
இ��க�� ேபால. ��ெக� ெகா���� இட���
ஒ��� ெசா�லைல. இ�ெனா� பட�
அவசரமாக எ��ேத�. அ�ேக உ�ேள
பாைறக�� வ�வ�க� ஆ�ச�ய�ப��
�த��� இ��தன. அைத� பட� எ��ேத�.
அ����ேள ���� க�தேவ ����
எ�லா�ைத�� அ���ட� ேபாறா�க� கணவ�
பய�தா�. ஆகேவ �����ேட�. அைர மனசாக.
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உ�ேள �ைழ�த�� பாைறக��
����ரமயமான அைம�� ேம��ள பட���.
உ�ேள �ைழ�த�� ெகா�ச� �சாலமான
ம�டப��, அ�ேல ஒ� ச����� இ���ற�.
எ�லா ச���க��� �ராம�, �ைத, ல�மண�,
அ�ம� ஆ�ேயா� தா�. அ�ேக பட� எ��க
அ�ம� �ைட�கைல எ�பேதா� ��ட�� 114

அ�கமாக இ��த�. அ�ேக த�சன� ����
ெவ�ேய�� வ��� ெவ�வ�ேதா�. இ�த
�ைக�� தள� ெகா�ச� �மாராக இ��த�.
ஆகேவ ெச����லாம� நட�ைக�� அ�க�
க�ட� ெத�யைல. ம�ப� அ��த �ைக���
ெச�ல��.
ெவ�ேய வ�� ம�ப� ேவ� வாச� வ�யாக�
ப�க� �ேழ இற�� அ��த �ைக���
ெச�ேறா�. இ� �ளமாக�� வைள��
வைள��� ெச�றேதா� ��� எ����ேதா
வ�� ெகா����த�. அ�மா� தாரா��
உ�ப��யா�� த���� ெசா�றா�க.
ேகாதாவ� மைற����பதா�� ெசா���றன�.
�த� �ைக��� இ�த �ைக��� ேகாதாவ�
அ�ம��� ச��� இ���ற�. இ�ேக ராம��,
�ைத�� ��மாசன� ேபா�றெதா� பாைற��
அம�����பா�களா�. எ�ேர இ�ெனா� ��ய
பாைற. அ�� ல�மண� அம�����பானா�.
இ�த� பாைறக�� இ�ேபா� �க� ��ய அைர
அ�ேய இ���� �ராம�, �ைத, ல�மண� 115

அ�மேனா� இ���� �ைலக� ைவ�க�ப��
பாைறக��� இ� ப�க�� இ� ப���க�
அம��� வ�பா� நட����றன�.
�ள��க� எ�லா� ேபா�� ெவ��ச�
ெகா�����தா�� அட��த கா��� உ�ேள
இ���� பாைற��ைக. உயர� அ�க� இ�ைல.
அவ�ைற� ���� கட���ேபா� உயரமான
எ� கணவ� ெரா�ப �ரம� ப�டா�. �ேழ
சலசல�� ஓ�� த��� ேவேற. இ�மா��� பல
இட�க�� கட�க��. அேதா� �ேழ பாைறக�
ேவேற ஆ�கா�ேக ����, ����மாக ����
ெகா���, உ��ைடயாக��, �ல இட�க��
உயரமாக�� இ����றன. ����, ����
ஆ�க� ேவேற. ஒ�ெவா��தரா�� தா� ேபாக
����. உட�ைப வைள�க ���தா� தா�
ந�ல�. அ�வள� ��கலான வ�. எ�ேக ேம�,
எ�ேக ப�ள�� ��யற��ைல. கா��
��ைமயான க�க� �����றன. ச��
ெகா�ச� நக��தா� அ�ேக உயரமான
பாைறயாக இ����; இ�ைலனா ப�ளமாக 116

இ����.
�ல இட�க�� த���� ஆழ�அவ��ேக
�ழ�கா��� வ����ட�. அ�ேபா என��
இ������ ேம�� �����ேகா�க. இைத�
���� ஏ�ெகனேவ அ��� ைவ����ததா�
அவ� �ள��ைக�ேலேய ெப��டா� ேபா���
ெகா�� வ����டா�. �ைடைவ எ�லா�
நைன�� ேபா� நட�க �ரம�ப�டேதா�
இ�லாம� பாைறக�� ���ன. இ�ேக பா���
ந� ம�க� ���� ���க ஆர���ப��,
த��ைர� ����� ���வ�மாக அம��கள�
ப�ண ஆர����றா�க. உத����
த�னா�வல�க� தா�� �ைன��ேற�. அவ�க
ஒ��� ெசா�ற��ைல. பட� எ���றைத
ம��� ஏ� த��கறா�க� ��யைல. இைத
���� பா��� ���க எ�க��� ஒ� ம�
ேநர����� ேமேல ஆ��. நா�க ெவ�ேய
வர�ேச எ�ேக எ�கைள� காேணாேம�
�ைன�சா� ேபால ஆ�ேடா ைபய�. ேத���
வ����தா�.
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அ��� எ�ன� ேக�ட���, பர� ��(பரத�
�ைக) எ�� எ��ட� ெசா�னா�. அ�ேபா எ�
கணவ� ஒ� இட�ைத� தா�ட �ரம� படேவ
அவ�ட� ெச�� உத� ெச�தா�. எ� கணவ�
அவ�ட� சா������� பரத� �ைக
பா��கலா� எ���, அேதா� ��ெக�
��ப���� ேவேற ேபாக���� ெசா��
இ��கா�. எ��ட� பரத� �ைக பா��க���
ெசா�ன அ�த ஆ�ேடா�கார��� எ�ன
ேதா��ேதா அவ�ட� பரத� �ைக
பா���ற��னா த�யா� பண� நா�� �பா�
ெகா��க��. இேதாட ேச��த� இ�ைல. அ�
ெரா�ப �ர�� ெசா�� இ��கா�. உ�ைம��
ஒ�ெவா��� �ர� தா� இ�ைல�
ெசா�லைல.
ஒ�ெவா��� ேபாற��ேக ஒ� ம�
ேநர����� ேமேல ஆ���. நா�க காைல ப��
ம��ேக �ள��ய�� அ�ேபா ��ட�த�ட
ம�ய� �� ம� ஆ� இ��த�. ஆகேவ
ச��கைர ேநாயா�யான அவ���� ப�
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வ�����. சா������� ேபாகலா�� ெசா��
இ��கா�. ���� நக���� வ�தா� ம�ப�
கா��� ப����� ேபாக�ேம� அ�த
ஆ�ேடா ஓ��ந���� ேதா��ேதா எ�னேமா.
இ�மா�� ெசா�� இ��கா�.
��த ேகாதாவ�, ேம�� �ல பட�க�!

ேமேல உ�ள� இர�டாவ� �ைக ேபா�
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இ���ற�. அ�ேக தா� த��� வ��
ெகா�ேட இ����.

இ�த� பட�க� �� த��� ��ம �ேந��
பா�வ� ப���தைவ. அவ� அ�ம��ட� இ�ேக
ெவ����ேற�. அவ�� ��த ேகாதாவ�
ெச�����றா�. ஆனா� காைல ஏ� ம��ேக
ேபானதா� ��ட� இ�ைலயா�. பட�� எ��க
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���த� என� ெசா�� இ���றா�.

இ�த�பட�க� அைன��� இர�டாவ�
�ைக�� எ��தைவ.
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���ரவைத�ட� ���ர
�ட��� --ெதாட���!

ஆனா� நா��� ேச��� தா� ஒ� ���
எ�பைத எ�னேமா நா�� வ����த��ைல.
சாதாரணமாக நா� எ�ேக ேபானா�� இ�மா��
�ஷய�க�� ��ென�ச��ைகயா
இ���றேதா� ��யவைர ச�ைட�� நா� தா�
ேபா�ேவ�. எ��� ���� ெகா��க
மா�ேட�. அ���� எ�னேமா என���
ஆ���ட�. சா��ட அைழ��� ெச���
��ன� அ�த� ைபய�ட� சா�பா� ஆன
��னா� பரத� �ைக பா��கலாமா�
ேக�ட��� அ���� த�யா� பண�
ெகா��க��� எ��ட�� ெசா�னா�.
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����� வ��� ஆ�ேடாைவ எ�க���
ம���� ேப� இ��பைத ல�ய� ெச�யாம�
எ�லாைர�� ஏ��� ெகா�ள�� ஆர����
���டா�. எ�னா� ���தவைர
ஆே�ப�கைள� ெத���ேத�. எ�றா�� அ�
��க��ைல.
அேதா� நா�க ��ெக� ��ப�����
ேபாேனா�. ம�நா� கா��� ெச��� ��ர��
எ���ர�� ��ப�� ெச�ய� ெச�ேறா�.
அ�ேக நா� ல�ேனா ெச�ல��� ெசா�ல,
கா��� தா� ெச�ல��� அவ� ெசா�ல
��ப�� ெச��� ஏெஜ�� ைககைள� க���
ெகா�� உ�கார, ��� ேநர� ஒேர �ழ�ப�.
ல�ேனா ெச�வதானா� நா�க வ�த அேத ர��
ஜப������� ���� ��ர�ட���� ந�
இர� இர�� ம��� வ��. அைத�
���க��. கா��� ேபாறதானா� ம�ய�
இர�� ம��� இ����ேத �ள���.
கா����� எ�� ம��ெக�லா� ேபா���.
அ�ேல ேபாகலா�. எ�� அவ� ெசா�ல, நா� 123

ந� இர�� ல�ேனா ெச��� ��ர��
எ���ர�� ஏ.�. �� ப�� ெச�����
ேபாகலா�� ெசா�ேன�. ஆனா� எ�
கணவேரா கா����� இ����� �ள���
வ�� எ�லாேம ெபா��ெப�� தா�. �லபமா
இட� �ைட���. க�ட�பட ேவ�டா�. வர�ேச
இ���� க�ட� இ��கா�� எ�லா� ெசா��
எ�ைன ஒ� மா�� ச�ம��க ைவ�தா�.
கைட��� �� ப�ேவ ெச�யைல. ��ன�
சா��ட அைழ��� ெச�ல� ெசா�ேனா�.
ேபா��ேபா� அ�த ஆ�ேடா�கார�ட� ம�நா�
இர�� ம��� வ�� எ��� ர��ேவ
�ேட
ஷ �� ெகா�� �ட வ�வாயா எ���
ேக�டத�� உ��ப�யாக ஒ� �ஷய�ைத அ�த
ஆ�ேடா� ைபய� ��னா�. அவ� ம��ய�
�ரேதச வா� எ��� அவ� ஆ�ேடா ம��ய�
�ரேதச எ�ைல�� ம��ேம ஓ�ட����,
ர��ேவ �ேட
ஷ � உ��ர� �ரேதச� ப����
இ��பதா� அ������ ஆ�ேடா�கார�க தா�
அைழ��� ெச�ல ����� ெசா�னா�. அவ�க
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இ�ேக வரலாமா� ேக�ட��� ர��ேவ
�ேட
ஷ �, ப� �டா��� அவ�க அைழ���
ெச�ல��, அ����� இ�ேக ெகா�� �ட��
ெச�வா�க�. ம�றப� இ�ேக உ�ேள ெச�ல
நா�க ம���. அவ�க வர ��யா� எ�றா�.
����ரமான இ�த� ெச��ைய� ேக��
உ��ர�ெகா�ச� பய�� வ�த�. உ.�.
ஆ�ேடா நாம �ள��� ேநர� த�� இ����
ேஹா�ட� ப�கமா வர��. வ�தா� தா�
�ைட���. இ�ைலனா எ�ன ெச�யற�?
வ��ைத இ�ேபாேவ கல�க ஆர���க�
கணவ�ட� எ� கவைலைய� ப�ர, அவேரா
இ�த ஆ�ேடா ஒ�ைணேய ���� உ.�. எ�ைல
வைர ேபா��� அ����� உ� ஆ�ேடா
�����கலா�, ஒ��� க�ட��ைல�
ெசா�னா�.
ேஹா�ட�� நா� சா�பா� ேவ�டா��
ெசா���ேட�. ெவ�ேய ேபானாேல ம�ய�
சா�பாைட� ��மானவைர த���ேப�.
க�யாண�க�� ேபானா�� ஒ� ேவைள காைல
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ஆகார� சா�����ேவ�. ம�ய� சா��ட
மா�ேட�. இர� ெரா�ப ேலசான உண� ம���
எ����ேப�. ேஹா�ட� ஊ�ய�ட� ல��
ேக�ட��� த�� இ�ைல�� ெகா�ச� ேபா�
ேமா� இ���றதாக�� ெசா���� அைத�
ெகா�� வ�� ெகா��தா�. காலாநம�, �ரக�
��, ெப��காய�, உ�� எ�லா� ேபா��
வா��� ��யான ேமா�. அ�த ேஹா�ட�ேலேய
ேமேல த���ட�. ந�ல அைறகளாகேவ
ெத��தன. �த�நா� இர� இ�த வ�யாேவ
ேபா����� நம��� ெத�யைலேய�
�ைன���ேட�. அ�ேபா� �ட அ�த
ேஹா�ட�கார�க ��ேட சா�தா� பா��க
எ�வள� பண�. ஆ�ேடா�கார� பரத�
�ைக��� த�யா� ேக��றாேர � ேக���
ெத����க� ேதாணைல. சா���� ���ச��
ஆ�ேடா�கார� ேஹா�ட� அைற�� ��னா�
ெகா�� ��� ��டா�. ���� பரத� �ைக
பா��க��� நா�க ெசா�ல, அ��� நா��
�பா�� ெசா���� ேபாகறதா இ��தா�
�����க வேர�� ெசா����� ேபாேய 126

ேபா���டா�. ( ேப�ன ��� ெதாைகைய��
வா��� ெகா��தா�) . உட� கைள�பா, மன
அ��பா, எ�ன� ெசா�ல ��யாம�,
�த�நா� இர� ���� ������த� ேவேற,
எ�லா� ேச��� உட� த�ளாட , ��க�
�ைவ�த� ேவேற என�� அ���! ேஹா�ட�
அைற�� ெம�வா ேமேல ஏ� (��ட�த�ட
ஒ�றைர அ� உயர��� ��ப�/நா�ப� ப�க�)
வ�� ேச��ேதா�. ஓ�� எ���� ெகா�ேடா�.
மாைல ேத�� ���க��னா �ட அ�த ��ப�,
நா�ப� ப�க� இற�� ெவ�ேய வ��
மைல�ச������ ேமேல ஏ� சாைல���
ெச�� ஆ�ேடா ����� ேபாக��. ஒ��ேம
ேவ�டா� சா�! � உ�கா��� ��ேடா�.
உட�ெப�லா� ஜுர� வ�� ேபா� வ�.
அ�ேபா� அைற�கதைவ யாேரா த��னா�க�.
கதைவ� �ற�தா� இ�த அ�ைமயான, அழகான
ேஹா�டைல எ�க��� அ��க� ெச�த நப�
அ�ேக �����தா�. �டேவ அ�த அழகான
ேஹா�ட�� கா�பாள� ைபய�� �����தா�.
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வ�தவ�, “��க ஏ� இ��� இ�ேக த��
இ����க? அைற வாடைக ெகா��கைலயாேம?”
என� க�ைமயாக� ேக�டா�. எ�க���� ���
வா�� ேபா�ட�.
அைற��� �ைழ�த�ேம 450 � அைற
வாடைக� ெசா�ன��� 500 �
ெகா�����ேகாேம. ��ச� �ட இ���
வா���கைல� ெசா�ல, அ� ம�ய� ப�ர��
ம�ேயா� �������. இ�ேபா மாைல ம�
ஐ�� ஆ���ட�. இ�த நா��கான
வாடைகைய� ெகா��காம� ��க த�க
��யா�� ெசா�ல, இ�வள� தானா
�ஷய�� இ�ெனா� ஐ�� �பாைய எ����
ெகா��� நாைள ம�ய� ப�ர�� ம����
�ள���ேறா�. அ� வைர இ��கலாமா� உ��
ெச�� ெகா�ேடா�. கைட��� அ�த
ேஹா�ட�� நா�க இர�டாவதா�� பா��த
ேஹா�ட�� ஒேர நபரா� நட�த�ப��றதா�.
ப��க ம��ேம இட�� ெசா�ன ேஹா�ட��
கா�பாளாராக இ��பவ� தா� த� �தலா���
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இ�த ேஹா�ட��� எ�கைள அ���
ைவ�����றா�. இைத எ�லா� ெத���
ெகா�� நா�க இ�ேக ேத����� ப��
க�ட�ைத��, சா�பா���� இற��� ேபாக
ேவ��யத� �ரம�ைத�� ஒ� பா�ட� ெசா��
அ�ேதா�.
அ�த ம�த� உ�ைமயாகேவ ந�ல ம�த�.
உபகார ��ைத��ளவ�. ஆகேவ அ�த
ேஹா�ட�� கா�பாள� ைபயைர� ேகா��தா�.
��யாதவ�க, அ��� வயசானவ�க
இவ�கைள இ�ப� �ைன�க �டலாமா? �
ேக����, எ�க�ட� எ� ேவ��னா��
இ�த� ைபய�ட� ெசா���க, ெச��
ெகா��பா�� ெசா�ல, நா�க ேயா��ேதா�.
ஆனா� அவ� �டைல. அ�த� ைபய�ட�,
என�� இவ�க ��ேட இ��� இ�
எ�த�தமான �கா�� வர��டா�. அவ�க
இ�வ�� நாைள ம�ய� ப�ர�� ம����
�ள��� வைர �ட இ��� ஆ�ேடா ����
அ���� வைர உ� ெபா���� க���பா��129

ெசா�ல அவ�� தைலைய ஆ��னா�.
எ�க�ட�� எ�த� கவைல�� படா��க. இவ�
எ�லா� ெச�� ெகா��பா�. எ�� ெசா�னா�.
அ�வள�� எ�க���� மன� ெகா�ச� சா��
அைட��, அ��ர��� உண� வா���
ெகா��பாரா எ��� ேக�ேடா�.
உண�� பா�ச� வா�� வ�� ெகா��பா��
ெசா�ல நா�க ஆ� தவா ெரா���� ஒ� ��ச�
ெவெஜட��� வா��� தர� ெசா�ேனா�. ச��
தைலைய ஆ����� ேபானா�க. எ�க பணேம
அவ�க��ேட இ��ததாேல உண���� பண�
ெகா��கைல. அவ�க�� ேக�கைல.
ச�� ேநர��� ���� அைற�கத� த�ட�பட,
கதைவ� �ற�ேத�. ஐ�ப� ��� �ட�
���காத ஒ� த�ள�� ேத��. அ�த
����கா�பாளேரா� ��ன� எ�க�ட� ேப��
சமாதான� ெச�த நப�� வ����தா�. ேத�ைர
எ����க ெசா�னா�க. இ�த ம���
�ைட�சேத� �ைன�� எ���� ெகா�ேடா�.
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���� ச�யா ஏழைர���ளாக உ�க����
சா�பா� ெகா�� வ�வா��
உ��ய������� ேபானா�.
ந�லேவைளயாக� பழ�க� �ைறய வா��
ைவ����ேதா�. அ����� ஒ� ஆ����,
வாைழ�பழ�� எ���� ெகா�ேட�.
�த�நா� அேயா������� �ள��ைக��
உண� சா���ட� தா�. ���ர�ட��� காைல
ஆகார�� நா� ஒ��கா�� சா��டைல. அ�ேக
���ன�, �ல இட�க�� ஏ� இற��ய�,
�ைக��� ெச�ற�� உட�� அச���, ப���
�த���� ேபா���த�. ஏழைர ம����
கா����ேத�.
ஏழைர ஆ��� ஒ��ேம வர��ைல. கணவ�
ெவ�ேய ெச�� பா��த�ேபா அ�த� தள���
கா�யா�� �ட�த ம�ற அைறக���� ��
நப�க� வ����பதாக��, அவ�கேளா� ேப��
ெகா����பதாக��, இ��� ப�� ��ஷ���
ேபா� வா�� வ�வதா�� ெசா�னதாக��
ெசா�னா�. ச�� கா����ேதா�. எ�டைர
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ம��� ஆ���ட�. அ�த ஆ� ேபானதா��
ெத�யைல. �ேழ ேபா�� பா��தா�. அ�த நப�
�ள�பேவ இ�ைல� ெத��ச�. ��மா� தா�
இ�����கா�. ஆனா� சா�பா� வா�க�
ேபாகைல. இவ�� ��மா� ��மா� ெசா�ல�
�டா�� பா����� வ���டா�. ஒ�ப��
ஆ���. ஒ�பதைர�� ஆ���. இ�ேபா
அவ���� ப� தா�க ��யாம� ேபாக ����
�ேழ ேபானா�. அ�த நப� அ�ேபா� தா�
யா�டேனா வ���� �ள���
ெகா��������றா�.
ச� எ�ப��� அைர ம��� வ���வா��
�ைன�சா� ப�தைர��� வரேவ இ�ைல;
உடேன எ�க�ட� ஏ�ெகனேவ ெகா�����த
ைகேப� எ����� ெதாட�� ெகா�ேடா�.
அ�த ����கா�பாள� ைபய�� �ைன�சா�
ேவேற யாேரா எ���� ேப�னா�க. எ�ன
�ஷய�� ேக��, நா�க ெசா�ன��,
கவ���ேற�� ெசா���� ைவ���டா�. ச��
ேநர���ெக�லா� ��ட�த�ட� ப�ேனா� ம�
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ஆைக�� அ�த நப� அவசர� அவசரமாக
வ�தா�. அத���ளாக எ� கணவ� ����
வ���டாரா� பா��க� ேபாக அவ�ட�. ஏ�
�தலா���� ெதாைலேப���க�
ேக����கா�. நா�க அ�ேபா� தா� ேப�ன�
�தலா�� ெத����ேடா�. அைத�
ெசா�ன��, ஒ��� ெசா�லாம� வா�� வ�த
சா�பாைட� ெகா������ ேபாக இ��தவ�ட�,
��மா இ��காம� ந�மவ� காைல ேத��
ேவ��, சாய��ர� ெகா��த� ேபா� இர��
க� ெகா�, எ�வள� ைபசா ெகா��க���
ேக����,சாய��ர� ெகா��த���� ேச����
பண� ெகா��தா�. காைல ஆறைர ம���� தர�
ெசா�ன��� அ�த நப�� ச�ம��தா�.
உண�� பா�சைல� ���தா�, அைத� ெகா��
வ����த �ளா��� ைபேய �க��
ம�டரகமானதாக இ��த� எ�� உ�����
ஒேர நா�ற�. நா�க ேக�ட� ஆ� தவா
ெரா����, ஒேர ஒ� ச���� ம��ேம.
இ�ேலா ப�� ெரா��க��� ேம� இ��தேதா�
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ஏேதா தா�, ச��� ேவேற இ��த�. ெத� ஓர
டாபா�� வா�� இ��கா� ேபால. ந�ல
ேஹா�ட�க�� வா�� இ�����தா�
அ���ய� ஃபா�� ட�பா�க�� ேபா��,
அைத�� ஒ� அழகான அ�ைட�ெப����
ைவ��� ெகா�����பா�க. இ� எ�ேக
எ�ப�� ெச�தேதா! அேதா� இ� ஒ�வ���
ம��ேம ஆன உண�. ஏென�� இ�ேக
சா�பா� ஐ�ப� �பா���� ப�� ெரா��க�
தரா�க. சாத� ேவ�டா�னா �ட இர��
ெரா��. ஆகேவ ஒ��த��கான உணைவ� தா�
வா�� இ��கா�. இ� க�டாய� �� �பா��
இ��கா�. அ�த உணைவ அ�ப�ேய க��
அ�ேக இ��த ��ைப� ெதா����
ேபா�����, ைக�� இ��த �ல
��க�கைள��, இ��� ெகா�ச� பழ��
சா������� த��ைர� ��������
ப��ேதா�.
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���ர�ட������ கா��ைர
ேநா��! ச�கட�க� ���தனவா?

ம�நா� காைல ஐ�� ம��ேக
எ�����டா��, (உ�ைம�� ���த�
நாலைர ம�) ஆறைர ம���� ேத��
ேக����ததா� அ� வைர ெபா�����ேதா�.
என�ேகா ப����, ச�யான உற�க��லாம��
ஒ� மா�� மய�கமாகேவ இ��த�. எ�ேபாடா
ஆறைர ஆ��� கா����� நாேம �ேழ
ேபாகலா�� அைறைய� ���� ெகா��
�ள��ேனா�. ப��� இற�க� ேபா�� சமய�
அ�த� கா�பாள� ைபய� எ�கைள அைழ���
ெகா�ேட வ�தா�. ����� பா��தா�
இர�டாவ� தள��� ேவைல நட��
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ெகா����த இட���� �� ����
ெகா��������றா�. எ�கைள� பா���,
“ேத�� தாேன? �ேழ ேபா�க, இேதா இ�த
ேவைலைய ������, த���� ெதா��ைய
�ர���� வேர�.” எ�றா�.
அ�பாடா, உ�� வ�த�� இ�வ�� �ேழ
ெச�ேறா�. ேவெறா��த�� அ�ேக இ�ெனா�
க���� ப�����தா�. ச�� ேநர���ெக�லா�
ேம���� அ�த� ைபய� வ�தா�.
ெகா�ைல�ப�க� எ�� ெசா�ல� ��ய
இட����� ெச�� �ழாய��� ஏேதா
ெச����� ஒ� சா�பா�� �� �ர�� வ�தா�.
ேத����� தா� என �ைன�ேதா�. ச�� ேநர�
அ�ப���, இ�ப��மாக� ேபா��
ெகா����தா�. ப�����த ஆேளா� ஏேதா
ேப�� ெகா����தா�. நா�க அ�ேக
ேபா����த ெதாைல�கா���� ஒ� க���,
ேத�� வ�தா� இ�ெனா� க��மாக
உ�கா�����ேதா�. ���� எ� ப�க� வ��,
“பா� கர� ேஹா கயா!” எ�றா�. ேத����� 136

தா� என �ைன��, நா� “அ�சா!” எ�ேற�.
ஐ�� ��ஷ���ெக�லா� அைர வா��
த��ைர (ெவ���) ெகா�� வ�� எ� ��ேன
ைவ�க, எ�ன இ�? எ�� ேக�ேட�. “ஆ� ேகா
நஹாேன ேக �ேய பா�!” எ�றா�. எ�ன இ�,
���க ெவ��ைர அ����ேள ெகா��
வ���டாேர� �ைன��, “ஏ� இ�வள�
���ரமா� ெகா�� வ���க?” � ேக�க, “கர�
ேஹா கயா ந!” எ�றா�. நா�� ச�
ெதாைலய���� �ைன�� மா��� அைற
வாச�� ெகா�� ேபா� ைவ�க� ெசா�ேன�.
அ�த இர�ட� உயர� ப��� நாேனா, அவேரா
அ�த வா� ெவ��ைர� ���� ெகா�� ஏற
��யா�. அைர மனதாக� ெகா�� ேபா�
ைவ�தா�.
இ��� ெகா�ச� ேநர� ேபான�. ம�
ஏழைர�� ஆ� ஏேழ ��கா�� ஆன�. ேத���
எ��� தா� பா��க�� ேபால� �ைன�ேச�.
அ����ேள அ�த நப� ���� எ� ��ேட
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வ��, “பா� ட�டா ேஹாகயா ேஹாகா! ஆ�
ஜாக� நஹா ��ேய!” எ�றா�. உடேன ந�மவ�
“ேத�ைர� ெகா��தா� நா�க ேபா�டேறா�.
இ�ேக ஏ� உ�கார� ேபாேறா�?” எ�றா�. அ�த
நப�, “சா�, சா�, வா� �� � ந�! �� ேகா
��� � க� க�!” எ�� சாவகாசமாக�
ெசா�னா�.
இர�� ேப���� ��� வா�� ேபாட இைத
��னாேலேய ெசா�வத�ெக�ன? எ��
ேக�ேடா�. அ��� ப�ேல வரைல. இ�ேபா�
ேபா�� பா� வா�க��. அ����
கைட�ெத����� தா� ேபாக��; எ�னாேல
இ�ேபா� ேபாக ��யா�� கறாராக� �ற,
நா�க ப�க�� ���ேல இர��, �� ப� மா�
இ���. நா�க ேபா�� பா� வா�� வேரா�,
ேத�� தயா���� ெகா��க� ேக�ட���,
அவ�க பா� எ�லா� ெவ�ேய ெகா��க
மா�டா�க. ��க வா�� வ�தா�� எ�னா�
ேபாட ��யா�.” அ�ப�� ெசா�ல இர��
ேப���ேம க��� �ஜ�மாேவ வ����ட�.
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ேபசாம� மா� ஏ�ேனா�. அைற வாச��
ைவ����த அைர வா� ெவ����(ேப�தா�
ெவ���) அவசரமா�� ���ேத�� ேப�
ப��ேன�. அ��றமா அவ�� �������
வ�தா�. இர�� ேப�� ம�ப� ��ற��
ேந���ேபான �ைச�� எ��� �ைச��
ஏேத�� ேத���கைட இ��தா� ������
அ�ப�ேய காைல ஆகார�� �ைட��மா�
பா��கலா�� ��� ப��ேனா�. ர��ேவ
�ேட
ஷ � ேபாக ஆ�ேடா��� இ�த நபைர
ந��னா� நா� ர�ைல� ���க ��யா�. அ�
ரா��� இர�� ம� வ��யா� இ��தா��
என என��� ேதா�ற அவ�ட� ெசா�ேன�.
அவ�� ஆேமா��தா�. இ�வ�� �ேழ இற��
ேந��� ெச�ற �ைச�� எ��� �ைச��
ேபானா� அ�ேக ஒ� உ���� ேப���
�ைலய�, அைத ஒ�� �ராவல�� ப�களா
எ�லா�� இ��தன.
கட�ேள, இ�த �ராவல�� ப�களா���� �ட
வ����கலாேம! � �ைன�ேசா�. அ�ேக
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இ��த ஒ� ��கைட�� நா�தா��
�ைட���� அ����� பலைக இ��த�.
நா�க ேத�� தா� ேக�ேடா�. அ�வள� ���ர�
காைல ஆகார� சா��ட ேவ�டா�; �ள���
��ன� சா�����கலா�. வ��� சா��ட
ஏேத�� வா�� ைவ���கலா�� ���
ப��ேனா�. ஏென�� ப�ர��
ம����ளாக அைறைய� கா� ெச�ய��.
அேதா� �த�நா� ெகா��த பண� ���ற�.
ப�� ��ஷ� �ட� ேபானா� �ட� கறாராக ஒ�
நா� வாடைகைய வ���பா�க�.
அ�த� ேத���கைட�� நா�க வா��ன
ேத����� ப�னா� �பா� சா��
ப���டா�க. ��� வா�� ேபா�ட�. ���ச
ேத�ைர எ�ன ெச�ய ����? �த�ேலேய
ேத��� �ைலைய� ேக����க��. எ�லா
இட�க��� ஐ�� �பா� தா� ஒ� க�
(��ன�) நா�க ஒ��த��� இர�� க�
ேக����ேதா�. ஆகேவ நா� க� இ�ப�
�பா� தா� என �ைன�தா� 32 �. ெகா��க 140

ேவ�� வ�த�. ெகா������ நா�தா ப��
�சா��காம� நைடைய� க��ேனா�.
ேஹா�ட�� �ைழ�த�ேம
����கா�பாள�ட�, நா�க ப�ர��
ம���� கா� ப�ண� ேபாவதாக��,
ஆ�ேடா நா�கேள பா����கேறா���
ெசா���� ேமேல ேபா� சாமா�கைள எ�லா�
ஒ��� ெச�� க�� ைவ������ ப�� ம�
வைர ெபா�� ேபா����� ���� �ேழ
வ�ேதா�.
ேந��� ெச�ற கைட�ெத��� ேபா�� காைல
ஆகார� சா��டலா�� �ள��ேனா�.
�த�நா� எ�கைள அைழ��� ெச�ற
ஆ�ேடா�கார� இ�� சவா��ட� ேபா��
ெகா����தவ� எ�கைள� பா��த�� ����
இர�� ம� ேநர�����ளாக பரத�
�ைகைய� கா������ ெகா��
��வதாக�� நா�� �பா� ெகா���மா��
���� ேக�டா�. அவ� ஏமா���றா� எ�ப�
ந�� ���த�. �ள��� சமய� தகரா�
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ேவ�டா�� நா�க பா��கைல�
ெசா���ேடா�. காைல ஆகார� சா��ட
கைட�ெத��ப�க� ெச�ற ஒ� ேஷ�
ஆ�ேடா�� ெச�ேறா�. எ�வள��
ேக���காம� ஒ��த��� ஐ�� �பா� தா�
ெகா��ேதா�. ஆ�ேடா�கார� ேபசாம� வா���
ெகா�� ெச����டா�. �த�நா� ஏமா�த�
ந�� ��ய வ�த�.
அ�த ேஹா�ட�� தா� �த�நா� ம�ய�
சா�பா� சா������ேதா� ஆகேவ அ�ேகேய
ெச�� நா� சாதா பேரா�டா இர���, அவ�
ஆ� பேரா�டா�� சா���டா�. இ�ேக��
காைல ஆகார��� இ���� க�டாய� உ��.
��� ேக� ெகா��தா�க. அைத� த�ர ஒ�
ச��, த��, ஊ�கா�. சா�������� ேத��
���ேதா�. ெப�ய க��� ேத�� . ப�� �பா�
தா�. காைல ஆகார� ஐ�ப� �பா� தா�. அ�த
ேஹா�ட�கார� �த�நா� நா�
சா��டாதைத�� ேமா� வா��� ���தைத��
�ைன� ைவ��� ெகா�� ேப�னா�. நா�க 142

சா�தா� ெச�ல எ�தைன �பா� ெகா��க���
அ�ேபாதா� (உண���ேய அ�ேபா� தா�
வ�தேதா?) ேக�ேடா�. சா�தா� ஹ�மா� தாரா,
அந�யா ஆ�ரம�, ��த ேகாதாவ�, பரத�
�ைக நா�� ெச�ல ஐ�� �பா� எ���
ஹ�மா� தாரா உ�களா� ேபாக ��யா� ம�ற
��� இட�க��� நா�� �பா�� ஏ�பா�
ெச�� த�வதாக�� ெசா�ல, பண� ஏமா�த�
�����, ���� ஏமா�ற �ைன�த� �����
மன� அ���� ெகா�ட�.
அவ�ட� நா�க ேபா��� வ�தா���
ெசா����(��ேன, ஏமா�ேதா�� ெசா�ல
���மா) ச�� ேநர� ேப�����
�ள��ேனா�. ேஹா�ட���� ேபா� மா���
அைற�� வ�ேதா�. ம� அத���ளாக�
ப�ெனா�� ஆ� இ��க,எ� கணவ�
�ள��டலா�. இ�ேக�� உ�கா��� தா�
இ��க� ேபாேறா�. �ேட
ஷ � ேபாேய
உ�காரலா�. எ�றா�. ஆகேவ ெப��கைள�
���� ெகா�� ெம�ல� �ேழ இற��ேனா�. 143

இற��ைக�� அ�த ����கா�பாள� மா��
தள��� ேவைல ெச�� ெகா����த
ேம����ட� ேப�� ெகா����தா�. நா�
��ச� பண��, ேத����� ெகா��த பண��
வர�ேம� அவ�ட� ெசா�ல, அவ� ��ச�
பண�ைத ����. ஆ�ேடா�கார� ��ேட
���� கண��� ஏமா�தா��. ����
ெகா��தைத ம��� ேக�� வா�கேற��
அைத� ேக�� வா��னா�. அ�ேபா��
நட�த��� ஒ� வா��ைத ம���ேபா,
வ��தேமா கா���காம� ��டலாக�
���தப�ேய இ��தா�.
ேஹா�டைல ��� ெவ�ேய வ�� ச���
இற��, ���� ேமேல�� சாைல�� வ�ேதா�.
ஆ�ேடா���� கா����ேதா�. ஒ� ஆ�ேடா
���� சவா�ேயா� ேபான�. எ�க
சாமா�கைள� பா��த�ேம ���த��ைல.
ைவ�க இட� இ�ைல. அ��� ஒ�� கா�யாக
வர, அைத ����, நா�க �ேட
ஷ �
ெச�ல��� ெசா��� ேக�ேடா�.
144

ந�லேவைளயாக அ� ர��ேவ �ேட
ஷ �
ெச��� ஆ�ேடா தா�. அ�த ஆ�ேடா ஓ��
நா�க ம��� த�யா� ேபாக��னா 200
�பா� ெகா��க��� ெசா��, “�ஜ��?” �
ேக�க, நா�க�� �ஜ��� ெசா�� அ��கார�
ெச����� வ���� ஏ�ேனா�. சாமா�கைள
ஆ�ேடா �ைரவ� ைவ�� உத�னா�. ���
�ர��� �ல ேபா��கார�க� ஆ�ேடா�� ஏ�
�ைரவ��� இ��ற�� அம��� ெகா�டன�.
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ேம�� யா�� ெதா��ர� ெச�யாம�
இ��கேவ �ராம� அ��� ைவ����பா��
ேப�� ெகா�ேடா�. இ�வ�ேம �ேட
ஷ �
ப�க� ������ ேபாறவ�க. ஆைகயா�
�ைரவ�� ம���� ெசா�லைல. நா�க��
ம���� ெசா�லைல.
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இ�த ஆ�ேடா �ைரவ� ந�லவராக இ��தேதா�
�ேட
ஷ � வாச�� இற�����
சாமா�கைள�� எ���� ெகா��� உத�னா�.
�ேட
ஷ � ேபா� ��ெக� வா��� ெகா��
ர����� கா����ேதா�.
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கா���� ஒ� இர�!

கா��� வ�� இர�ேட கா���� தா� வ�த�.
அ�வைர �ேட
ஷ �� உ�கா�����ேதா�.
ெபா�� ேபாகைலேய� க�டேம இ�ைல. ந�ம
��ேனா�க� �ைளயா�வைத� பா����
ெகா�ேட ெபா�� க��� ��ட�. ���ப
சேமதராக அைன�� ��ேனா�க�� ��
இ��� க��தேதா� அ�லாம� எ�கைள��
ம����தன�. ைக�ேல எ� இ��தா��
அவ�க ��ேட� ெகா���ட��. ஒ� �ர�கா�
எ��ேகா மைன�ைய� ேகா����டா�.
அ�ேபா� பா��� ஒ��த� வாைழ�பழ�ைத�
சா��ட ேவ�� உ��க, அத� வாச� ெத��த
அ�த� �ர�கா�, பழ�ைத� ���க.
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அவ�ட���� அவ� மைன�யா� த���
ப��தா�. இ�ேபா மைன��ட�
ேகா��க��ைல. :))))
�ேழ ���ர��ட� ர�� �ைலய���
அம�����ைக�� ந� ��ேனா�க�
�ைளயா�வைத� பட� எ��க �ய�ேற�.
கா�ராைவ அவ�க ேக�பா�க�
ேதா�னதாேல, ைக����த ெச��ேலேய
அவ�க���� ெத�யாம� ��ட� இ�.

இர�� ேப�� கணவ�, மைன��
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பா��த�ேம ���ச�. ெப�யவரா இ���றவ�
தா� ஐயா. அவ� பய� ஒ��த�ட����
த��� ப��த வாைழ�பழ�ைத ��னவ�களா
இ���ற அ�மா த��� ப���� ேபா��
சா���� ��டா�. ஆனா�� ஐயா அைத�
ெபா��ப��தாம� அ�மா ���ப வ�த��
ெகா�ச ஆர�����டா�. இ�த� பட� ஒ��த�
ைக����த ப��, ேபா�டாைவ� த���
ப��த�ேபா எ��த�. �தா����கற����ேள
சா�����டா�க. ஆனா� அவ�கைள� பட�
எ���ேறா�� �����கறா�க. அதனா�
கவனமா இ��க ேவ�� இ���! :)))
வ�� வ�த�� எ�க��� எ�ேரேய ��ற
ெப���� �த�� ர��� ஏ� உ�கார இட�
�ஜ�� ெச�தா�. அ����ேள நா�
ெப��கைள� ��� ஒ�ெவா�றாக ேமேல ஏ�ற
�யல �ட இ��தவ�க�� உதவ சாமா�கைள
ைவ����� நா�க ைச�ேல இ���� எ���
���மான இ��ைக�� அம��ேதா�.
ல�ேனா�� ஏ�ய அள���� ��ட�
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இ�ைலனா��, ��ட� இ��த�. ஆனா� ஏ�,
இற�க� க�ட�பட��ைல. �ேட
ஷ �
வாச�ேலேய ஒ� கைட�� ர��ஸு��� சா��ட
உண��, ேத��� (�ளா�� ெகா��
ேபா���ேதா�) வா�� ைவ����ேதா�.
வ���� ஏ�ன�� அைத� சா���ேடா�.
��ேன? ெவ��ேல எ��தா� “�“ர�கா����
தாேன ேபா�� ேச��! :))))
கா����� ஏேழ ��கா����ேபாக��. ஏ�
ம���� கா���� இ��� ��� �ரேம
இ��த ஒ� ேலாக� �ேட
ஷ �� வ��ைய
�����டா�க. �ளா�ஃபா�� கா� இ�ைலயா�.
��ட�த�ட ஒ� ம� ேநர� கா��������
��ன� வ�� கா��� ெச�ற�. நா�க ஏ�ன
ெப������� �ேழ இற��ைக��
நைடேமைட இ�ைல. ெகா�ச� �ரம� ப���
தா� இற�க ேவ�� இ��த�. ர��ேவ��
அைற �ைட��மா� �சா��சா� டா���ட�
தா� இ���� ெசா���டா�க. அ����ேள
ஒ� ஆ�ேடா� ைபய� நா� ந�ல ேஹா�டலா�151

���� ேபாேற�� சாமா�கைள� ����
ெகா�� ெச�ல, நா�க�� �� ெதாட��ேதா�.
உ�ைம�ேலேய ந�ல ைபய� தா�. ந�ல
ேஹா�டலாக� பா��� ஆ�ேடாைவ� ெகா��
����னா�. அைற�� இ��த�. ஆனா�
இ�ேக�� மா�! �ஃ�� �ைடயா�. இ�வள�
வாடைக வா���க��க ? ஒ� �ஃ�� ேபாட�
�டாதா� ேக���� அைற�� ேமேல
ஏ�ேனா�. சாமா�கைள ேஹா�ட�� ேவைல
ெச��� ேக�ேட�க� எ��� வ�தா�.
அைற�� ெகா�� ைவ�����
சா��ட��களா? எ�ன ேவ��� �சா��தா�.
அ� எ�னேமா ெத�யைல. எ�க����
அவ���� �த� பா�ைவ�ேலேய ஒ���
ேபா���ட�. நா�க�� நா� தவா ெரா����,
ச����, ேமா�� ேவ��� � ெசா�ேனா�.
அைர ம��� �ட� �ட� சா�பா� ெர�! ேவ�
ஏ�� ேவ�மா� ேக�டா�. காைல��
அைறைய� கா� ெச�வதா� காைல ஆகார�ைத�
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���ரேம ெகா��க� ெசா�ேனா�. காைல� ேத��
அவ�கேள ஆ� ம����
ெகா����வா�களா�. சா��������
ெதாைலேப��� அைழ�த மகேளா�
ேப����� ப���� ���ேனா�.
ம�நா� காைல பா� � வ�த�. ேத��னா அதா�
ேத��. �ைவயான ேத��. �த�நா� இர�
உண�� �ைவயாகேவ இ��த�. ஏழைர
ம���� காைல ஆகார�� ெகா��
வ����டா�. நா�க அ����� ���� வா���
ஆ�ரம� ேபா���� ��ன� ேநேர ல�ேனா
ெச�லேவ��� எ�பைத� ெசா�� வ��
ஏ�பா� ெச�ய� ெசா�ேனா�. அவ�� ஒ�
ஆைள அ��� ைவ�தா�. அவேரா�
ெவ�ேநர� ேபர� ேப�� கைட���
�ேலா��ட��� எ�� �பா��� அவ��
அைரமனதாக, நா�க�� �ட இ��ேக� அைர
மனதாக ஒ��� ெகா�ேடா�. ஒ�பதைர��
வ��ைய� ெகா�� வர� ெசா����ேடா�.
வா��� ஆ�ரம������ ேஹா�ட���� 153

���� வ����� �ள��னா� ப�ர�� ம�
ஆ���. ஆைகயா� ேநேர ல�ேனா ேபா��டா�
அ�ேக ேபா�� சா�����கலா��
��ெவ��ேதா�. இ�ேக காைல ஆகாரமாக
சாதா பேரா�டா��, ச��, த��, ஊ�காேயா�
ெகா��தா�க. ���� ஒ� ேத��
சா������� ஒ�பதைர�� வா��� ஆ�ரம�
�ள��ேனா�.
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வா��� ஆ�ரம���!

கா���� இ��� ��ட�த�ட� ப�ைன��
ைம� ெதாைல�� ���� உ�ள�. இ� ஒ�
கால��� ேப�வா�களா� ஆ��
ெச�ய�ப�ட�. இ��ய �த��ர� ேபா��
���ய� ப�� வ��த ஊ� ஆ��. 1857 இ�
�ர��� ெப�ற கலக�� இ�ேக தா�
ஆர���க�ப�டதா�� ெசா����றன�. ரா�
ல�� பா� எ��� ஜா�� ரா���� இ�
தா� �ற�த ஊ� எ���றன�. ஆ��ேலய
ஆ���கால��� ேப�வாவாக இ��த பா�ரா�
2 எ�பவ� ேப�வா�க�� கைட� ேப�வா.
ஆ��ேலயரா� கா��ைர ���
ெவ�ேய�ற�ப�டா�. ���� ஒ� கால���
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கா��ைரேய ேச�����தா�� ���ய
அர�மைன����� ெவ�ேய�ய ேப�வா
���ைர� த� இ���டமாக� ெகா�டா�.
நாளைட�� அவ�ைடய த������ர� நானா
சாேஹ���� இ�ேவ தைலநகரா���. எ���
�ைர�� ����� கார�க� இ�ேக ���ைக
இ�� மா�ைகைய�� பல ேகா��கைள��
தைரம�ட� ஆ��னா�க�. இ� ச���ர�
ெசா��� கைத.
ஆனா� ராமாயண கால��ேலேய இ�த ஊ�
இ��ததாக��, அ�ேபா� ேவ� ெபய��
இ�����கலா� எ��� ����றன�. அத��
ஆதார�களாக இ�ேபா� இ��பைவேய
வா��� ஆ�ரம�, லவ, �ச�க� �ற�த இட�.
அ�வேமத யாக��� ேபா� ேபா� ��ய வ�த
ஹ�மைன லவ, �ச�க� க��ய�. ேம�� �ைத
���� ���� மைற�த இட� ஆ�யன இ�த
ஆ�ரம��ேலேய உ�ள�. ேம�� �ராமா�ஜ�
இ�ேக வ�� ெச����கலா� எ�பத��
அைடயாளமாக ஒ� �த�ப�� இ�த
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ஆ�ரம��� காண�ப��ற�. இ� ���� அ��
யா���� ச�யாக� ெசா�ல� ெத�ய��ைல.
ஆ�ரம������ ச��� ெதாைல�� ஒ� �ேலா
��ட� �ர�����ளாக க�ைக ஓ��றா�.
க�ைக�கைர�� ேம�ேக அைம������ இ�த
ஊ�� க�ைக�கைர�� காண�ப��
�ர�மவ��த கா� எ��� ப���ைற�� தா�
�ர�மா பைட��� ெதா�ைல ஆர�����
��ன� க�ைக�� ������� வ�பா�க�
ெச�ததாக� ெசா���றன�. அவ� பாத� �வ�க�
என�ப�� பா�ைகக� அ�ேக
காண�ப���றன. இவ�ைற� த� ச���யாக
அைம�� வ�ப���றன�. க�ைக�� �� வர��
அ�க� இ��ைக�� இைவ மைற����மா�.
நா�க� ெச�றேபா� �� ெவ�ள� வ�ய
ஆர���த ேநர�. ஆைகயா� பா��க ���த�.
அவத ராஜா�� ம���யா� ��மா��க�ப�ட
�வ� ேகா��� இ���ற�. ��வ�
ஒ�ைற�கா�� ��� தவ� ெச�� எ�ெற���
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ஒ��� ��வ ந���ர�பத� ெப�ற�� இ�த
க�ைக�கைர�� தா� என�ப��ற�. நா�
������ வ�� வ��ேலேய ����
சாைல�ேலேய ���தா� ஆ�ரம� எ���
ஆ�ரம� காண�ப��ற�. �தா�ஷு� மஹாரா�
எ�பவரா� ��மா��க�ப�ட ��வ ஷா��
�ஷனா� ஏ�ப��த�ப�ட இ�த ஆ�ர��
ெப�தாக இ���ற�. �க�ெப�ய வளாக�.
அ�ேக ைகைல மைலைய� ெசய�ைகயாக
��மா�����பதா�� ����றன�. ஆனா�
நா�க� ெச�ல��ைல. ேநர� ப�றா��ைற தா�
காரண�. இைத� த�ர�� �ராம�, ஜான����
ேகா��, லவ, �ச�க���� ேகா�� எ��
ேகா��க� ஆ�ரம� என உ�ளன. வா���
ஆ�ரம��� அழ��, ெமளன��, அைம���,
அ�ேக ெச�ற�ேம ஏ�ப�ட ��ம�
உண����� வா��ைத�� வ��க ��யாத�.
பட�க� த��ப���.
வா��� ஆ�ரம���—பட�ப�� 1!
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அ����� பலைக. இ�த அ�����
பலைக�� உ�ள வாசக�க� ���க�டவா�:
�ராதன கால��� �ர�மவ��த� எ�ற ெபய��
அைழ�க�ப�ட இ�த ஊ�� தா� மஹ��
வா��� அவ�க� ராமாயண மஹாகா�ய�ைத
எ��னதாக� ெசா�ல�ப��ற�. அவ�ைடய
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ஆ�ர�� இ�ேகேய அைம����ததாக��
ெசா�ல�ப��ற�. ேம�� �ராமனா�
ைக�ட�ப�ட அவ�ைடய ப��� �தா ேத���
வா��� இ�ேக தா� அைட�கல� ெகா��தா�.
�ைத�� இ� ���ர�களான லவ����,
�ச���� இ�ேக தா� ��யார�ப�
நட�தேதா� இ�ேகேய அைன���
கைலகைள�� க��� ேத��தன�. அவ�க�
இ�வ�� இ�த ே���ர��� தா�
�ராம�ைடய அ�வேமத யாக� ��ைரைய�
���� அட��னா�க�. இ�ேக தா� மஹ��
வா����� �ல� த�ைத ம���
���ர�க�ைடய �த� ச���� நட�த�.
இ�ேக இ���� வா��� ேகா���
��ேணா�தாரண� ேப�வா பா�ரா� 2 �லமாக
19 ஆ� ��றா��� ��ப����
நைடெப�ற�. ேகா��� க�ப��ஹ���
க���� க�லா� ஆன ஒ� �வ��க��
ம��யகால�ைத� ேச��த ஹ�ஹர��
�ர�ைம�� �தா��க�ப���ள�. ேப�வா 160

கால��� அைம�க�ப�ட இ���ள
�ப�த�ப�� கா�பத�� அ�ய ஒ��.
உ�தர��ரேதச மா�ல ெதா�ெபா�� �ைற,
ல�ேனா.

�ைழ வா��. இைத� தா�� வ��
��ன�ேதா�ட����� ��ன� ேமேல ஏ��
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ப�க�.

இ�த� ப�க�� ேமேல�� ெச�ல ேவ���.
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உ�ேள காண�ப�ட அ����� பலைக. இ�த
அ����� பலைக�� எ�த�ப�டைவ �ேழ:
ஆ�ரம��� உ�ேள உ�ள ேம�க�ட
அ����� பலைக�� எ�த�ப���ள
வாசக�க�.
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�ராமச��ர ������ ஆ�ைஞ��ப�
�ல�மண� �ைதைய இ�ேக தா� ����
ெச�றா�. இ�த ஆ�ரம��� உ�ேள தா� �தா
மாதா�� ��ைச இ��த�. இ�ேக தா�
லவ��, �ச�� �ற�தன�. �ராம��
அ�வேமத ய�ஞ���காக �ட�ப�ட அ�வ�
��ைரைய இ�த ே���ர��� தா� லவ��,
�ச�� ���� ைவ�தன�. இ�ேக தா� �ைத
அ�ேக இ��ைக�ேலேய ஹ�மாைன லவ��
�ச�� ����� க��� ேபா�� ஆ�ரம�����
ெகா�� வ�தன�. உ�ேள உ�ள ேகா���
�தாேத�, லவ�, �ச�, ேம�� �ராதனமான
த�ண�க ஆ�சேநய�� ச���க�
அைம���ளன.
�ராதன ��த �ட�, ��ேணா�தாரண� ஆன
வ�ட� 1999 ஆ� ஆ��.
வா��� ஆ�ரம��� —பட�ப�� 2
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வா����� ஞான� �ைட�த இட�
இ�ெவன��, இ�ேக தா� ராமாயண�ைத
எ��னா� என�� ����� அ����� பலைக
ேமேல.
�ேழ காண�ப�வ� �வ��� ����வ�, எ���
���வ� ேபா�றைவ ெச�ய� �டா� எ��
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எ�ச��ைக.
வா��� ச����� எ����ள ம�டப���
காண�ப�ட பழ�கால ம� �ேழ

ேப�வாவா� அைம�க�ப�ட �ப�த�ப�
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இ�ேக இ���� இ�த� ��� தா� ராம அபய
�ரதான� எ��� �ேலாக�
எ�த�ப����பேதா� �ராமா�ஜ�� ெபய��
����ட� ப���ள�. எ�ன காரண��
யா���� ெசா�ல� ெத�ய��ைல.
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��� இ�ெனா� ப�க�
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இ�ேக எ�த�ப����ப� ஆபதா மபஹ��தார�
�ேலாக�.
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�ைதைய� ேபா�ற �ர�ைமைய� ெச�� அ�ேக
இ���� ேகால��� ராம, ல�மண, பரத,
ச���ன�க�. இ�த� ��ப� �ைத பாதாள���
�ரேவ��ததா�� ெசா�ல�ப�� ப�ள�����
��னா� உ�ள ஒ� ���
ெச���க�ப���ள�. அைனவ�� �ைத
���� மைறவைத� பா��த வ�ண�
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இ��பதா�� ெச��� இ���றா�க�.

��ப� ெச��� இ���� ��
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வா��� ஆ�ரம������
க�ைக�கைர��!

வா��� ஆ�ரம��� பா��கேவ��யைவ
எ�லா� பா��� ���த�� அ�����
க�ைக�கைர�� உ�ள �ர�மவ��த கா�
எ��� ப���ைற��� ெச�ல� ெசா�ேனா�
வ�� ஓ���ட�. பாைத ��க� தா�. எ�லா
வடநா��� ெத��க�� க�ைக�கைர���
ெச��� பாைத இ�ப�� தா� உ�ள�.
ஆனா�� வ���� ெச�லலா�. எ�றா��
வ�� ஓ���� அைர மன� தா�. நா�க
வ����தேவ வ��ைய ஓ��� ெச�றா�.
கைர��� ��ேத �ர��� இ�த வ�� ேபாகா�
இற�� நட�� ெச���க� ெசா�லேவ
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அ����த ம�க� இைத�ட� ெப�ய
வ��யான இேனாவா, டேவரா எ�லா� உ�ேள
ேபா����; உ�க வ�� இ��கா தாேன இ�
ேபா�� ேபா�க� வ����� உ�ேள
அ����சா�க. ஒ�வ�யா க�ைக�கைர���
ெகா�� ��டா�.
இ�த� கைர�� தா� �த�� �ர�மா ����
வ�� �த� ம�ைவ ���� ெச�� ����ைய
ஆர���ததா�� ெசா���றன�. �த� ம���
ேகா�� ல�ேநா��� அ����ள
ைந�சார�ய��� இ���ற�. அ��� அ�ேக
தா� ெச�ல� ேபா�ேறா�. இ�ேக �ர�மா வ��
கா� ப��த��� அைடயாளமாக மர�தா� ஆன
பா�ைகக� இ����றன. அைத ஒ� த��
��ட��� க�ைக�கைர�ேலேய ச��� ேபா�
க�� ைவ������றன�. இ�ேக வ��
க�ைக�கைர�� ������� �ர�மா���
வ�பா� ெச�வைத �க�� �ேச
ஷ மாக�
ெசா���றன�.
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க�ைக
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இ�ெனா� ேதா�ற�
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�ேழ �ஷப� இ���ற� ெத��தா? இட�ப�க�
அ��ைக
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ம��� �ல வ�வ�க�
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�ர�மா�� பாத� �வ�க�, ஒ� ப��க���
இ� இ���ற�. இ�த�ப��க�� க�ைக ஓ��
ெகா������ இட������ ��ப�, நா�ப�
ப�க� ேமேல உ�ள�, ெவ�ள� கால���
க�ைக இைத ��க அ�����வா�
எ��றா�க�.
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இ�ெனா� ேதா�ற�. இ�ேக�� ப���க�
வ�� ம�ன�களாக இ����றன�.
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இ� தா� ��வ� ச���யாக இ��க��,
அ�ேக வ�கா��க� �ைட�கைல. அதனா�
ச�யாக� ெசா�ல ஆ�க� இ�ைல.
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ல�ேனா � ேப� ைவ�சா�
ல��� ேநா தானா? :)

க�ைக�கைர�� பா��க ேவ��யவ�ைற�
பா������ அ����� ல�ேனா ேபாக
ேவ��� �ள��ேனா�. கா������ �ைழ��
தா� ெச�ல ேவ���. ஆகேவ ம�ப���
ேபான வ��ேலேய ெகா�ச �ர� ெச��
��னேர ல�ேனா ெச��� வ�ைய� ���க
ேவ�� இ��த�. கா���� ஒ� இட���
அ�ைமயான ல�� வா��� சா���ேடா�. 20
�பா��� �க அ�ைமயான ல��. வ����
ஏ.�. ேபாட� ெசா�னா� �ைரவ� ைக ஏ�
����� அைர ��ஷ� ����. ேபா�ட
��ன� அ��த அைர ��ஷ��ேலேய அைத
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அைண����வா�. ஜ�ன� கத�கேளா
சா���யா�� ஏ�� �ைன��. அவரானா�
��ட�த�ட ஒ� ம� ேநர���� இ�த
�ைளயா�ைடேய �ைளயா�னா�. ெசா���
ெசா�� அ���� ேபா�� ��ன� ஏ�ேய
ேவ�டா�� அ����� ெச����� ஜ�ன�
கத�கைள� �ற�� ெகா�ேடா�. ��
மாைல�� ��� எ��� பா��க
ஆர������தா�� அ�ேபா� ெவ��
தா��ய�. ஆனா� இவேரா ஏ� ேபாட
மன��லாம� இ���றாேர! ேப�ன� எ�னேமா
ஏ� வ��� தா�!
ஒ� வ�யா ம�ய� ஒ� ம��ெக�லா�
ல�ேனா வ����ேடா�. ல�ேனா
ஏ�ேபா����� அ�ேகேய த���ட� பா��க
ேவ�� வ��ைய ெம�வாக �ட�
ெசா�ேனா�. ���� �டா� ேஹா�ட� அ�ேக
����ய ஒ� ெத��� ெம�� ேரா��
ம�ெறா� ப���� ஒ� ேஹா�ட� க�����
ெத�ப�ட�. அ�ேக இற��� ேபா�
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�சா��கலா�� ந�மவ� �ள��னா�. இ�த
ேஹா�ட�� மா��� தா�! �ஃ�� �ைடயா�.
ெத��� இ��� மா� ஏ� ேமேல ெச�ல
ேவ���. ெச�றவ� வர ேநர� ஆகேவ நா��
மா� ஏ�ேன�. இர�� அைற கா�. வாடைக
ஆ�ர����� ேமேல ெசா�னா�. சா�பா�
�ைட���� ெசா�னா�. அ�����,
ச����� இ��த நா�க� ச�� ஒ���
ெகா�� ஒ� அைறைய� ேத��ெத����
ெகா�ேடா�. அ����ேள �ைரவ�� ேமேல
வரேவ ேஹா�ட� ைபய�கைள� �ட அ���
சாமா�கைள எ���வர� ெச�ேதா�. அைற��
சாமா�கைள ைவ����� �ைரவ� பண����
��க, ேஹா�ட� ைபய�க�ட� நா� நா� தவா
ெரா����, ��ச� கா�க��, இர��
ல���� ேவ��� ெசா�ேன�.
அ����ேள இ�ேக தகரா�. �ைரவ� ேபா�ட
கண���, நா�க ேபா�ட கண���
ஒ���ெகா�� இ��க, இ�வ����
வா��வாத�. �ைரவ� டேவரா வ�� ேர���184

ேபா�� இ��க, இவேரா இ��கா அ��� நா�
ஏ� ேர����� ேபாட இ�வ����
ஒ��வராம� ேஹா�ட� �ச�ஷ�� இ���
ஆ�க� எ�லா� வ���டா�க. எ�வளேவா
எ�லா�� எ���� ெசா���� �ட ஐ��
�பா� த�வதாக கணவ� ெசா���� �ைரவ�
ஒ���ெகா�ள��ைல. தா� ெசா�ன� தா�
என� ��வாதமாக ��க, ஒ�வ�யா� அவ�
ேக�ட ெதாைகைய� ெகா��� அவைர அ���
ைவ�சா� கணவ�. சா�பா� எ�ன ஆ��� அவ�
எ�ைன� ேக�க, நா� “ெசா�� அ���
இ��ேக�,” எ�� ெசா�ேன�. இர�டைர ம�
வா��� ஒ� ��ன �ளா��� த��� நா�
ெரா��, ஒ�ெவா��� உ�ள�ைக அகல� தா�
ஒ� அ���ய� ஃபா�� ேப�ப�� ��� ஒ�
ைபய� ெகா�� வ�� ெகா��தா�.
“இ� எ�ன?(ேய �யா ைஹ?)
உ�க���� சா�பா�!” (கானா ஆ� ேக �ேய)
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நா�க தவா ெரா�� ேக����ேதாேம! ( ஹ�ேன
தவா ெரா�� மா�ேத ேத)
அதா� இ�! (ேவா � ைஹ!)
எ�தைன ேப���? (��ேன ேலாேகா�ேகா?)
நா� ெரா�� ெகா��தா�க!( சா� ேரா�� �யா
தா)
ச�, இ�ெனா� �ேள� இ�ைலயா? ஏ�?(
அ�சா, ��ரா �ேள� ந� �யா! �ேயா?)
இ�ெனா� �ேள�டா? (��ரா
�ேள�?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) இ�தைன ஆ�ச�ய�ப�டா�
அ�த� ைபய� இ�ெனா� �ேள� ேக�ட���!
ச�, கா� ஏ�� இ�ைலயா? ஊ�கா�? (ச�� ��
ந� �யா? அசா� � ந�!)
எ�ன காயா, ஊ�காயா? (�யா? ச��? அசா�?)
இ�த உலக��ேலேய �த��ைறயாக
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ெரா����� கா� அ�ல� ஊ�கா� ேக�ட �த�
ம�த�க� நா�க தா� எ�ப� ேபா� அ�த�
ைபய� ����ரமா� எ�கைள� பா��தா�.
ேபா� இ�ெனா� த��� ச���� ெகா��
வா!(ஜாேக ஏ� �ேள� அ�� ச�� லாேவா!)
அைர மனதாக� �ள��� ெச�றா�.
தைல�� அ���� ெகா��
உ�கா�����ேதா�. இ����ளாக ம� ���
ஆ���ட�. ல��ைய இ�ெனா��த�
ெகா�� வ�� ெகா��தா�. �ச�ஷ�� இ���
சா�பா� வ����சா� ேக�� ெதாைலேபச,
நா�க �ஷய�ைத� ெசா�ல அவ�க ெசா��
இ��பா�க ேபால, ��ன� ெரா�� ெகா��
வ�� ெகா��த அேத ைபய� ���� வ��,
“ஆ� கா ச�� பனா ரஹா ைஹ! அ� ம�
காேவா!” � ெசா��, ச�� ப����
இ��கா�க, சா��டா��க� ெசா�����
ேபானா�. அ�த உ�ள�ைக அள� ெரா��
எ�க��� ஒ� வா���� �ட� ேபாதா�.
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ஆனா� ேவ� வ���லாம� இ�ெனா� அைர
ம���� ேம� கா�������� ��ன� ச��
ஒ� ��ன� ��ண��� வ�த�. சா�பா��
�ைல எ�ன எ�� பா��தா� ஒ� ெரா��
ப�ர�� �பா� எ��� ஒ� ச�� 110 �பா�
எ��� ேபா����த�. வ��ெற��ச�! அைர
வா���� �ட வராத சா�பா� ��ட�த�ட 200
�பா�!
ஒ� வ�யா�� சா���� ���� �ச�ஷ����
ேபா� ம�நா� ைந�சார�ய� ேபாக வ����
ஏ�பா� ப���ப���, அ�� மாைல
ெகா�ச� கைட�ெத����� ேபாக ேவ��
இ��பதா� அ��� ஆ�ேடா ேவ��� எ���
ேக�ேடா�. ஆ�ேடா ேஹா�ட�ேலேய
�ைட��� எ��� ெசா�னேதா� ஒ� ம�
ேநர���� �� �பா� எ��� ெசா�னா�க�.
அ�த ஒ� ம� ேநர����� நா� ேபா�� ேசர
ேவ��ய இட� ேபாக ���மா� ெத�யைல!
ஆனா� ேவ� வ� இ�ைல. ச�� ஒ���
ெகா�ேடா�. அ����ேள கா��கார�� வர 188

வ����� ேப�ேனா�. ��ன வ��
�ைட�கா�� ெசா��� ெப�ய வ�� தா�
�ைட���� ெசா�ல, எ�ப�யா�� ��ன
வ��ையேய ஏ�பா� ெச�� அ��ப�
ெசா���� ஆ�ேடா வர கைட���
�ள��ேனா�.
கைட�ெத��� அைரம� ேநர��� ேவைல
��ய ஆ�ேடா�கார� ஊைர� ����கா�டவா?
மாயாவ� ெச�த யாைன� �ைலகைள�
கா�டவா� ேக�க, எ��� ேவ�டா� ஆைள
��டா� ேபா��� ெசா���� ேஹா�ட���
வ�ேதா�. ம��யான� சா�பா� ச���லாததா�
இர���� சா��ட ேவ�� ேஹா�ட�ேலேய
த��� ெரா����� ச����� ெசா�ேனா�.
ெவ�ேய இ��� வ�த�� ஏ� ம����
ெசா�ன� வர இர� ஒ�பதைர ஆ���ட�.
அ��� த��� ெரா�� ஒ� ப�க� கா���
ேபா� இ��க அ�த� கா�தைல� �����
ேபா������ ெகா�����கா�க. ெரா����
ச�ேத இ�ைல. ெசா�ல� ேபானா� ஒ��ேம189

இ�ைல. இ� ப�க ம��பான ெரா���� கா�த�
பாக� ேபாக ெம�தாக ஒ�ப�க ெரா��ைய�
க�பைன ெச���ேகா�க. அதா� அ�ைறய
இர� உண�. சாதாரணமாக� த��� ெரா��
�க� ெப�தாக இ����. ஒ� ெரா��ைய
இர�� பா�யாகேவ ெகா��பா�க. ஒ�
பா�ேய ஒ� ச�பா�� அள�� ெப�தாக
இ����. ஒ��த��� இர�� த���
ெரா��ேய அ�க�. ஆனா� இ�ேகேயா
ேந�மாறாக இ��த�.
ந�லேவைளயா ஏ� ேபா�டா�க. ஏ� க��ேரா�
���ைச அைண�கைல. இர� ந�லா�
���ேனா�. காைல எ��� ேத����� ெசா�ல
ேவ�� �ச�ஷ���� ����ட�� பா� �
இ���� ெசா�லேவ இவ� பா� �னா நா� க�
இ���� அ� ேபா�� இ� ேவைள��� அைத
ஆ�ட� ப��னா�. காைல ஆறைர ம����
ெகா��த ஆ�ட� ஏழைர�� வ�த�. அ�ேபா��
ஒேர ஒ� � க� ம��� தா� எ��� வ�தா�
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ேக�டா� ���� அேத ����ரமான பா�ைவ.
ெபா�வா பா� காஃ�, பா� � வா��னா� ஒ�
பா� �கா�ஷ�, ஒ� பா� பா�, ச��கைர�
��ண�, ���க� இர��, நா� க�
ெகா��பா�க. நா�க அ�ப�� தா�
பா�����ேகா�. இ�த மா�� ஒ� பா� ���
ஒேர ஒ� க�ைப� ெகா�� வ�� பா��தேத
இ�ைல. அ��� ப�சா� ேஹா�ட��! ம�ப�
தைல�� அ���� ெகா�� இ�ெனா� க�
ெகா�� வர� ெசா���� �ைய� ���தா�
ச�யா இர�ேட இர�� க� தா� இ���!
இ��� ஏமா�ற�!
எ�லா� ����� ���� ���� ைந�சார�ய�
�ள��ேனா�. இ�ேக காைல ஆகார� ைவ���
ெகா�டா� இ����� �ள�ப ��யா�.
அ�வள� ேநர� ப��வா�க� ெவ�ேய
சா�����க ��� ெச�� �ள��ேனா�.
�ச�ஷ�� ஆ� மா� இ��தா�. அவ� எ�கைள
�சா������ அ�ைறய வாடைகைய� ேக�க
அைத� ெகா�����, �ேழ வ��
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வ�����றதா� ெசா�ல�� �ேழ இற��ேனா�.
ெப�ய வ�� தா� வ����த�.
ஆனா�
�டேவ ஏ�பா� ெச�தவ�� வ�� ��ன வ��
�ைட�கைல��, ��ன வ��� ெதாைகேய
ெகா���மா�� ெசா����� �ைரவைர
அ��க� ெச������ �ள�ப ச��
நா�க�� வ���� ஏ� ைந�சார�ய�����
�ள��ேனா�.
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ைந�சார�ய��� ஒ� நா�
ப�� 1

“வா�லா��வ� �� �த� ெப��ேதா�
மாதரா� வன �ைல�பயேன
ேப�ேன�, அதைன� �ைழெயன� க���
ேபைதேய� �ற� ேநாய��பா�,
ஏ�ேல���ேதென��ேனென��
இைளயவ�� கல����ற�ைத
நா�ேன�, வ��� ��வ�யைட�ேத�
ைந�சார�ய��ெள�தா�
�ல�ப�����க� ெந��க�ணா�
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�ற�தனாயற�தேயமற��
�ல�ப������ ேபாகேம ெப����
ேபா��ேன� ெபா��ைனவாளா,
அல��� தட�ைகயாயேனமாயா,
வானவ��கரசேன., வாேனா�
நல�����ைற��� ��வ�யைட�ேத�
ைந�சார�ய��ெள�தா�.”
��ம�ைக ஆ�வா� ெப�ய ��ெமா�.
��ம�ைக ஆ�வாரா� ம�களாசாசன�
ெச�ய�ப�ட 108 ��ய ேதச�க�� ஒ��
ைந�சார�ய�. நா�க� ல�ேனா ெச�ற ம�நா�
காைல �ள��ேனா�. ல�ேனா�� இ���
��ட�த�ட �� �ேலா��ட� ெதாைல��
உ�ள� ைந�சார�ய�. இ� ��ட�த�ட கா�
எனலா�. கா�ைடேய இ�� கட�ளாக
வ�ப���றன�. இ�ேக ெப�மா�� ச�கர�
உ��� வ�� கா��� தவ� ெச�ய� �ற�த 194

இட�ைத� கா��யதாக� தல வரலா� ���ற�.

ச�ர���த� ெச��� வ�
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எ��த இைட�ச�� இ��� தவ� ெச�ய�
�ற�த இட�ைத ��வ�க� ��மா�ட�
இைற�ச அவ� த� ச�ரா�த�ைத உ��� �ட
அ� வ�� இ�ேக ��ற� எ��ற� தலவரலா�.
ெப�மாளா� கா�ட�ப�ட இ�த இட�ைதேய
ெப�மாளாக� க�� வ�ப���றன�. இ�த�
ச�கர� ��ற இட��� த�ேபா� ஒ� ���த� 196

உ�ள�. இைத� ச�ர���த� எ��
அைழ���றன�.

இ�ேக பா��க ேவ��ய இட��� ச�ர ���த�,
ஹ�மா� கா�, ஜான� ��ட�, ல�தா ேத�
ம���, த�� ��ட�, �வயா��வ ம� வ�த
இட�, �த ��வ� பாரத� ெசா�ன இட�, �க�
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பாகவத� ெசா�ன இட� என� பல இட�க�
இ����றன. இவ��� நா�க� பா��தவ�ைற
இ�ேக ப���� ெகா��ேற�.
ேமேல கா�ப� ச�ர���த�. இ�ேக இைறவ�
�ஹ� எ��� ��நாம�ேதா��, இைற�
�ஹ�ல�� எ��� �� நாம�ேதா�� கா�
வ��� கா�� த���றன�. �மான�
�ஹ��மான� எ���றன�. ஆ�வா�க�
கால��� வ�ப�ட �ைலக� இ�ேபா�
காண�பட��ைல.
வா��� எ��ய ராமாயண� கா�ய�ைத லவ,
�ச�க� இ�ேக தா� அர�ேக�ற� ெச�ததாக��
ெச�வ�� ெச��க� ����றன. இ�த ஊ�
ேகாம� ந��கைர�� உ�ள�. ேகாம� ந�ைய
ஆ� க�ைக எ�� அைழ���றன�. ேகா��
எ��� ெசா���றன�.
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ைந�சார�ய��� ஒ� நா�
ப�� 2

மஹா����� ெசா�ப� கா� �பமாக��
வ�பட� ப��ற�. ைந�சார�ய�� அ�ப�ேய
மஹா��� �பமாகேவ வ�பட� ப��ற�.
இ�த� கா��� ��ட�த�ட 60,000 ��
��வ�க� வா��� தவ� ெச�� வ�ததாக�
ெசா�ல�ப��ற�. ல�ேனா�� இ���
��ட�த�ட ஐ�ப� ைம� �ர��� உ�ள இ�த
ஊ� ைந�சா�, ேந�சா� எ�ெற�லா�
வழ��ெமா��� அைழ�க�ப��ற�. ��ஹா�
என�� அைழ���றன�. ேகாம� ந��கைர��
இட� ப�க� கைர�� அைம���ள இ�த
ஊ���� ��ம�ைக ஆ�வாைர� த�ர, ஆ�
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ச�கர�� வ�ததா�� ெசா���றன�. ��தாச�
இ�ேக வ��� வ�ததா�� ெசா���றன�.
ைந�சார�ய� எ�ப� இ�வைகக��
உ�ச��க�ப�வதா� அத�ேக�ப அத�
ெபா��� மா�ப��ற�.
ைந�� அ�ல� ைந�� என
அைழ�க�ப�ைக�� பரம �வைன வ�ப�ட
��ன� �ர�மா�� மேனாமய� ச�கர�
உ��� உ��� வ�� இ�ேக ��றதாக��,
��, ��வ�க� அைத� ெதாட��� வ�� இ�த
இடேம தவ� ெச�ய� �ற�த இட� என�
ேத��ெத��ததாக�� ����றன�. ��யைன
�ட ஒ� ெப��� �ரகா��த அ�த� ச�கர�
இ�ேக வ�� ��� பல ���த�கைள��
உ�டா��யதா�� ெசா���றன�. இ�ெனா�
����ப� தனவ� எ�பவ�� பைடக�
ெமா�த�� ஒ� ��ஷ��� இ�ேக
அ��க�ப�டதா� ��ஷார�ய� எ�ப�
ைந�சார�ய� என ஆ��� எ���
����றன�. மஹா����� ச�கர� வ�� 200

��ற இட� எ�பைத�� ��ன� பா��ேதா�.
இ�ேக ���யமான ���த� ச�ர���த� தா�
எ�பைத�� பா��ேதா�.
அேதா� �ல�ைத எ���
மஹா���ர��த��� இ�ேக ஒ� ச�� �ட��
உ�ள�. ல�தா சஹ�ரநாமாவ�க� வ��
ேதவைதகளா� ேதா��ய இட� என�
ச�ர���த�கைரைய� �������றன�. இ�ப�
அேநக� �ற�� வா��த இ�த இட��ேலேய
�யாசக� எ��� �யாச�� இ���ட�, �க�
ம��� �த ��வ�க� �ைறேய பாகவத��,
பாரத�� �ரவசன� ெச�த இட� என
இ����றன. அேதா� அ� ராவண�, ம�
ராவண� எ��� இ� அ�ர�கைள �ராம��,
ல�மண�� வத� ெச�ய� ேபாைக��
அவ�க� �ராம, ல�மண�கைள�
பாதாள����� ெகா�� ெச�றதாக��
ஆ�சேநய� அ�ர�கைள� ெகா�� �ராம,
ல�மண�கைள� ேதா�� ��� வ�தா� என��
ெசா���றன�. ராமாயண�, மஹாபாரத� ஆ�ய
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இ� காலக�ட���� ைந�சார�ய� இட�
ெப����பதாக�� ெத�ய
வ��ற�.�வாயா��வ ம� �ர�மா��
உத��ட� ம�த �ல�ைத ஆர���� ைவ�த
இடமாக�� �ற�ப��ற�. இ�ப�� பல
�ற��க� �ைற�த இ�த இட� உ�ைம�ேலேய
பா��க ேவ��ய ஒ�றா��.
ைந�சார�ய��� ஒ� நா�– பட�ப��!
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ச�கர���த�ைத� ��� இ��த �ல ச���க��
பட�கைள இ�ேபா� காணலா�. ேமேல
காண�ப�� இவ� அேநகமா� வா���யாேவா,
�யாசராேவா இ��க��. அ�ேக
ெபய��பலைக காண�பட��ைல. �சா��க��
யா�� �ைட�கைல.
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இ� ெசா�லேவ ேவ�டா�, �ராம� த� த��
ல�மண�, �ைத�ட�.
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ந�ம ஆ�� தா�. கைதைய� ���� ெகா��
கா�� அ���றா�. வல�கர��� மைல�
�ைன��ேற�.
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பா�வ�, பரேம�வர�� , கேண� ���.
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ைபரவ�, ��ய நாராயண�, ப�ரகர� ��கா
ேத�
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ச�கர���த�ைத� ���ய ேம�� �ல ச���க�.
மஹா காள� ச���
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ெகள� அ�ம� ச���
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�வ��க� அ�ேக அ�ேஷஹ���கான ��.
நாேம ஊ�� அ�ேஷஹ� ெச�யலா�..
பட�க�� �பர�க�� ெதாட��. :))))
ச�ர���த��� இ��� �யாச� இ��ததா��
ெசா�ல�ப�� �யாச க� ெச�ேறா�.
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இ�ேக தா� �யாச� ேவத�கைள ஆ�
சா��ர�களாக��, ப�ென���
�ராண�கைள��, �ம� பகவ� �ைதைய�
ெதா��ததாக��, ெசா���றன�. இ�ேக தா�
மஹாபாரத�, �ம� பாகவத�, ச�யநாராயண�
கைத ஆ�யைவ�� ெதா��ப�டதா��
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����றன�. ஆனா� ப��நா������
இ��� ச�� ேமேல �மா� 3 �ேலா ��ட����
உ�ள மானா எ��� உயரமான ��ய எ�ைல�
�ராம���� இேத கைதைய� ெசா���றன�.
இ�� �ேச
ஷ � எ�னெவ�� மானா�� தா�
சர�வ� ந�ைய� பா��க ����. �யாச�
�ைக��, ��ைளயா��ெகன� த�யான
�ைக�� அ�ேக உ��. ��ட�த�ட 3,500
��ட� உயர��� உல�� உயரமான ��கைட��
அ�ேக இ���. �ம� பால� எ��� பால�
வ�யாகேவ ப�ச பா�டவ�க� ேம�லக�
ெச�றா�க� எ���றன�. அ�த� பால��
இ�ன�� இ���ற�. அத�க�ேக தா�
சர�வ� ந�ைய� காண ����. அ�த
ெவ�ள��� தா� இ�ேபா� ந� கால���
�வா� �ஹ�தா� மஹரா� ஜலசமா�
அைட�ததா�� ெசா�ல�ப��ற�. ஒ� �ல�
க�ைக�� எ��றா�க�.
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�யாச��� உத�ன ��ைளயா�. த��ைடய
���ர� ஆன �க��� �ம� பாகவத� ���த
�ள�க�கைள அ��ததாக��
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ெசா�ல�ப��ற�.
�க���� த�யாக ஒ� ஆ�ரம� உ�ள�.
ேமேல கா�ப� �த ��வ� ைந�சார�ய��
��வ�க��� �ம� பாகவத�ைத� ��ய
இட� என�ப��ற�.
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�ம� பாகவத� கைத �த�� ெசா�ல�ப�ட
இட� என�ப��ற�.
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உலக ே�ம���காக ேவ�� ஓ� நேமா பகவேத
வா�ேதவாய எ��� ம��ர�ைத இ�ேக
அம��� ெசா�ல� ெசா�� வ�� ப�த�கைள
ேவ��� ெகா�� ைவ������ அ����.
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�வாயா��வ ம� �த� �த� ேதா��ய
இட�� ஒ� இட��� �ைலக�
ைவ������றன�.
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ைந�சார�ய� -- அ�ம�
க���

ைந�சார�ய��� ஒ�ெவா� இடமாக�
பா������� கைட��� ல�தா ேத�
ேகா�ைல� பா��க இ��ேதா�. அத��
��னா� நா�க� ெச�ற இட� அ�ம� க�
எ��� இட�. ��ர�ட��� அ�மா� தாராைவ
மைல ஏ�� பா��க ��ய��ைலேய எ�ற
வ��த� எ�க��� �ைறயேவ இ��த�.
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அ�த வ��த� இ�ேக அ�ப�, எ�ப� ப�க�
ேமேல ஏ� அ�மா� க��� அ�மைன�
த���ைக�� ெகா�ச� ���த� எ�பேத
உ�ைம.
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பாதாள��� இ��� அ�ம� ேமேல வ�வதா�
�க� ெப�ய உ�வ�. அைத ��வ�� எ��க
��யைல. ஓரள���� ��� பா���, ேம�
பா��மாக எ��ேத�. எ�றா�� ��வ��
வர��ைல.
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அேத அ�மைன� ெகா�ச� த�� ��� எ��க
�ய�ேற�. ���பாக� வரைல.
ஏ� ேம�
ஏ��தா� அ�ேஷஹ�, அல�கார� எ�லா��.
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இ�ேக �ராமைன��, ல�மணைன��
அ�ராவண�, ம� ராவண�
இ�வ�ட����� கா�� அ�ம� அைழ��
வ�த இடமாக� ெசா�ல�ப��ற�. இ�வைர��
த� ேதா�க�� �ம�� ெகா�� அ�ர�
அ�ராவண� பாதாள�����
ெச����டானா�. இ�வைர�� அ�ம�
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பாதாள� ெச�� அ�ராவணைன� ெகா��
��� வ�த ேபா� அ�ம�� மக� மகர�வஜ�
அ�ம�� பாைதைய மா��� ெச���ப�
ெசா�ல, அ�ேபா� அ�ம� அவ�கேளா� வ��
ேச��த இட� ைந�சார�ய� என�ப��ற�.

இ�ேக அ�ம�� ��ைளயாக� க�த�ப��
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மகர�வஜ��� ஒ� ச��� இ���ற�. அைத�
த�ர�� பல ச���க� இ����றன.

ந�ம ந�ப�! இவ� இ�லாத இடேம இ�ைல. :)))
நா�க� ெச�ற சமய� அ�ேக பல சா��க���
ஆ��ரா�� இ��� வ����த ஒ� ெத����
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���ப� அ�னதான� அ����
ெகா����த�. அ�னதான� எ�றா� ��மா
சாதாரண� சா�பா� எ�லா� இ�ைல. �� ச��,
பாயச�, ேகா�ைம ல��, சாத�, தா� ேபா�ற
��� சா�பா�. எ�லா�� ப���� அம���
ெகா����க அவ�கேள ப�மா�னா�க�. பட�
எ��க��ைல. ஏென�� ெப�க� அ�கமா�
இ��ததா� அவ�க பட�க� எ��பைத ���ப
மா�டா�க� எ�� எ��க��ைல.
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ைந�சார�ய��� ஓ� நா�
ப�� 3

�ரமசா�யான ஆ�சேநய��� மகனா என�
�ைக�� வரலா�. ராம–ராவண ��த��� ேபா�
ராவண�� ந�ப� ஆன ம�� ராவண�,
��ஷணைன� ேபா� உ�மா� ராம
ல�மண�கைள� பாதாள����� கட���
ெச��றா�. அவ�கைள ��� வர� பாதாள�
ெச�ற அ�மைன அ����த ஓ� இைளஞ�
த��� ����� ச��� அய���லாம�
அ�மேனா� ேபா�டேவ அ�ம��� ஆ�ச�ய�
���த�. அ�த இைளஞைன யா� என �சா��க
அவ� ெசா�ன ப��� அ���� அைட�தா�
அ�ம�.
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தா� அ�ம���� �வ��சலா ேத���� �ற�த
��ைள எ���, அ�ம�� ��ைள எ�பதா�
த��ட� �ர� ������பதாக�� �றேவ த�
�ரமச�ய���� �ேராதமா�� ேப�� அ�த
இைளஞ�ட� ேகாப�� வ�த� அ�ம���.
தா� தா� அ�த அ�ம� எ�பைத�
ெத������� �ரண �ரமசா�யான தன��
அவ� எ�ப�� ��ைளயாக ���� எ��
ேக��றா�. த� தா� �வ��சலா ேத�ைய அ�த
இைளஞ� அைழ�க அ�ேக வ�த �வ��சலா
ேத� அ�மைன� க�ட�ேம ப���
வண��னா�. அ�ம�ட�, தா� மகர வ���
கட�� ���� ெகா����ததாக��,
இல�ைக�� அ�ம� வா�� � ���யேபா�
அைத அைண�க அ�ம� கட� ��� வாைல
நைன�தேபா� அவ� உட�� �ய�ைவ கட��
���ததாக��, அ�த �ைர� தா�
����யதா� த� வ���� ேதா��யவேன
இ�த� �மார� எ��� ��னா�. ேம�� ம��
ராவண� த� மாயா ச��யா� மகர�வஜைன
மய��� த� ���� ைவ����பைத��
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ெத���தா�.
அ�ம�� ம�� ராவண�� அர�மைன���
���� அவைன அ�ேயா� அ���� த�
மகைன�� மய�க������ ��� அ�ேக
அரசனா���றா�. �வ ச�� ஐ��ய���� �ற�த
�நாயகைர��, ��கைன�� ேபாலேவ �வ
ெசா�பமான அ�ம����, அ��ைக
ெசா�பமான �வ��சலா ேத���� �ற�தவ�
தா� மகர�வஜ�.
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அ����� ல�தா ேத� ேகா�����
ெச�ேறா�. இ� ஒ� ச�� �ட� எ���றன�.
ைந�சார�ய��� வ�� ���த மேனாமய
ச�கர�ைத ல�தா ேத� தா� ����னதாக��
ெசா���றன�. ம�ஷா�ரைன வைத�த ��ன�
ேதவா� ேதவ�க��� த�சன� ெகா��த
இடமாக�� ெசா���றன�.
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ேத��� ச�� �ட�, �ேழ ச�����
இ�ப�க�� அம�����த ப���க�.
அ�சயமாக இவ�க� பண� வ���கேவ
இ�ைல. ந�லா த�சன� ப�ண உத�
ெச�தா�க.
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ேத� ��கதா�� என அைழ�க�ப��றா�.
அேதா� இ�லாம� த�� ��வ� இ��ர���
வ�ரா�த� ெச�வத��� த� ��ெக��ைப�
ெகா��த�� ைந�சார�ய��ேல எ�ப��
ெத�ய வ��ற�.
��ம�ைக ஆ�வா� இ�த ��ய ேதச�ைத� பா�
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இ��ப� ���� ஏ�ெகனேவ பா��ேதா�.
அைத� த�ர�� இ�ேக அேஹா�ல மட��
ராமா�ஜ �ட�� இ�ேக மட�க�
அைம������றன. ராவணைன� ெகா�ற
பாவ� �ர �ராம� இ�ேக வ�� ���த���
�ரா�யதாக�� ெசா���றன�. ஒ�ெவா�
அமாவாைச�� இ�ேக �ற�பாக�
க�த�ப��ற�. ல�தா ேத� ேகா�ேல
���யமானதாக�� க�த�ப��ற�. அேதா�
இ�லாம� �வாயா��வ ம� தவ� ெச�ைக��
�ம�நாராயணேன தன�� ���ைற மகனாக�
�ற�கேவ��� என வர� ேக�டதாக��.
அ�வாேற �வாயா��வ ம� தசரதனாக��,
வ�ேதவராக�� �ற�� �ைறேய �ராம��,
����ண�� அவ���� ��ைளயாக�
�ற�த�� ைந�சார�ய��� ெச�த தவ�ைதேய
�� ைவ��� ெசா���றன�. ேம��
�ள�தாசைர வா����� ம� அவதார� என�
ெசா��� வட இ��ய ம�க� �ராம��
அவதாரமாக ஒ��சா எ��� இட�ைத ஆ�ட
ம�ன� ஒ�வைன� ����றன�. இவேர
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க��க��� �ராம�ைடய ��றா� அவதார�
என�ப��ற�.
ஆனா� இ�தைன வள�க� இ���� ��
��ைளக�, ப���� ப���� வய��
உ�ளவ�க� அ�ேக வ�� ���லா�
பய�கைள� ெதா��ர� ெச�� ��ைச ேக�ப�
மன���� க�டமாக இ���ற�. இ���
ெசா�ல� ேபானா� ந�ல �ைல��
இ��பவ�க� �ட� ��ைச ேக���றன�.
அேதா� எ�லா இட�க��� யாக�க��,
ய�ஞ�க�� நைடெப��� ெகா�ேட
இ����றன. அத�கான பண வ�� ேவேற
�ைற�த ப�� ஐ�தா�ர� �பா��
ஆர����ற�. ேபர� ேப�னா� ஐ����
வரலா�. ஆனா� அவ�க� ேப�� �ைற
ச���ைல. இைத� ெச�ய��ைல எ�றா� உ�
���ப� அ�ப�� க�ட�ப��; இ�ப��
க�ட�ப�� எ�� சாமா�ய ம�கைள�
பய����வேதா� நா� ேவ�டா� என
�ல��ேபானா�, “� எ�ன ���த யா��ைர 234

ெச�யேற? ���த யா��ைர�� பலேன உன���
�ைட�க� ேபாவ��ைல! பண�ைத ைவ�� எ�ன
ெச�ய� ேபாேற? ேபா��ேபா� ெகா��
ேபாக� ேபா�றாயா?” எ�ெற�லா�
ேப���றன�. அேத பண����� தாேன
அவ�க�� ந�ைம� ேக���றன� எ�பைத
வச�யாக மற������றன�. அேதா� �ைன�த
மா��ர��� ஆ�ர�கண�காக ஒ�ெவா�
இட���� தான� ெச��மள���� பண�
ேவ��ெம�� �ைற�த� நா� இர��
ல�மாவ� ெகா�� ேபாகேவ���. எ�ேக!
:))))
எ�லா இட�கைள�� பா���� ெகா��
ைந�சார�ய��� இ��� ல�ேனா ���ப
மாைல ஐ�� ம� ஆ���ட�. நா�க த��
இ��த லா��� சா�பா��� ெகா�ைமைய
�ைன��� ெகா�� நா�க வ��ேபாேத
ெவ��� இ��� ேடா�ளா, கேசா� என வா��
வ����ேடா�. ��ன� அ�த லா�ஜு��
அ�ேக இ��த ஒ� ��ன ேஹா�ட����
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ெச�� ம�நா� காைல ஆகார� �ைட��மா என
�சா��ேதா�. ஆ� பேரா�டா �ைட��� என�
ெசா�லேவ ம�நா� காைல ப�� ம���
வ�வதா�� ெசா����� வ�ேதா�. ம�நா�
�மான �ைலய� ெச�ல ேவ�� வ����
ேஹா�ட�கார�க�டேம ெசா������ காைல
ப�� ம� �மா��� ப�க�� ேஹா�ட����
ெச�� ஆ� பேரா�டா��, ல����
சா���ேடா�. ��ன� ேஹா�ட�� இ���
அவ�க ஏ�பா� ெச����த ஆ�ேடா��
பய��� ல�ேனா �மான �ைலய� வ��
ேச��ேதா�.
பா�கா�� அ�கா�க� ேசாதைன�� ேபா�
நா� ேசாதைன ���� ெவ�ேய
வ����ேட�. ஆனா� எ� ைக�ைப
ேசாதைன����� ெவ�ேய வர��ைல.
எ�னடா இ� ேசாதைன� �ைன�சா� அ�ேக
இ��த ஒ� மைலயாள� காவ� அ�கா��
ெப�ம� எ��ட� அைர�ைற� த���
ைக�ைப�� �ைறய� ��லைற இ��பதா� 236

எ�லா�ைத�� எ����ப� ெசா�னா�. ச�தா�
இ�ேக�� ��லைற� �ர�ைனயா� �ைன��
எ�லா�ைத�� ைக�� ைவ����த ����
ெகா��� ெகா�ேட�. ��ன� அவ�க
��னா�ேய சா�, �மான ��ெக�, ர��
��ெக� ேபா�றவ�ைற� கா�ட அவ�க
ம�ப��� ைக�ைபைய �கா� ெச��
எ��ட� ெகா��தா�க�.
இ����ளாக அ�த மைலயாள அ�கா���
நா�� �ேந�தமா��ட அவ�க எ�ைன எ�ேக
ேபா��� வ��க � �சா��க நா��
ெசா�ேன�. அேயா��யா, இ�ேக ����
இ���ற�ேசேய நா�� ேபா���
வ��டேற�� ெசா�� அவ�க எ�லா �பர��
ேக��� ெகா�� என��� ��யாவைட ேச
�ைட ெகா��� அ��� ைவ�சா�க. ேமேல
�மான� ஏ�� நைட ேமைட�� வ�த��
இ�வ�� பண�ைத� ப��� கவைல�படாம�
ஆ��� 90 � ெகா��� இர�� காஃ�
வா��� ���� எ�க� ச�ேதாஷ�ைத
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ெவ��ப���� ெகா�ேடா�. ல�ேனா��
இ��� ெட���� �ைர�� வ�த
�மான������ இற�� ��ேன ெச�ற�
ேபா� ெட�� �மான �ைலய��� ம�ெறா�
ப����� ெச�� ெச�ைன ெச���
�மான����� ெச�ேறா�. இ�ேக பா�கா���
ேசாதைன�� அ�வள� ெக��� இ�ைல.
�ைர�� ����� ெகா�� ��ன� எ�த
வா�� வ� என� ேக��� ெகா�� அ�����
ேப���� பயண� ெச�� �மான�����
ெச�ேறா�. �மான� மாைல ஏழைர���
ெச�ைன�� தைர இற��ய�. அ����� ஒ�
கா� டா�� ைவ��� ெகா�� ெச�ைன
எ���� வ�� ேச��ேதா�. எ�ேர உ�ள ச��தா
ஓ�ட� வாச�� �ைரவ� இற����� ����
ெப��கைள�� உ�ேள ைவ������
ெச�றா�.
எ�க� வ�� இர� ப�ேத��கா���� தா�
எ�பதா� ��ம�யாக உ�கா��� ச��தா��
இர�� ேதாைச��, �டான காஃ���
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சா������� நைடேமைட�� கா����த
வ���� ஏ� உ�கா��� �ர�க� காைல
வர�ேபாவைத எ��பா���� ப��ேதா�.
கைட��ேல அ�த ச��தா�ேல ேதாைச
சா���ட� தா� எ�லா��ேல�� �ளா��!

1

Free Tamil Ebooks எ�கைள� ப��
����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற
ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல
க��க� த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன.
Kindle, Nook, Android Tablets ேபா�றைவ
இவ��� ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய
க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000
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�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�
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இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ��
�ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய
“����தக�கைள� ப��க உத�� க��கைள”
வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த��
��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ�
எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��,
ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய
�வர�கைள� த��� எ�த�
ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�,
�ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா,
அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� ம���
தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ�
தைல��க�� �� அைம��றன.
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நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த��
����தக�கைள உ�வா�க உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�
Creative Commons எ�� உ�ம��� ��
ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத�
�ல� அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல
ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக�
பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த
����தக�கைள யா� ேவ��மானா��,
யா��� ேவ��மானா��, இலவசமாக
வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க�
ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த��
����தக�கைள இலவசமாகேவ ெப���
ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������
ேவ��மானா�� ப��கைள எ��கலாமா?
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�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�
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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�
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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�.

245

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�
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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
�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��.
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ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட
����தக�க�, ebook reader ஏ���ெகா���
வ�வைம��� அைம��.
இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா����
ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல�
எ�த�தமான ெதாைக�� ெபற�ேபாவ��ைல.
ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக��
எ�தஒ� ப�ைவ�� எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ��������
ப��கைள எ����தா� நா� ����தகமாக
ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த�
ப��க� அைன��� இலவசமாகேவ
�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா�
ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader ேபா�ற
க��க�� ப���� �த��� மா��� த��
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ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம���
ebook readers ேபா�ற க��கைள நா��
ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ�
ந�ல வா��பாக அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க�
ஏேத�� த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக�
எ��ப�ைன அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
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5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative
Commons உ�ம��� �� அவர�
பைட��கைள ெவ���மா� ��வ�?
இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப
ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள���
ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப��
க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ�
ைக����� க��க�� எ���ைக அ�க���
வ���ள�.
இ��ைல��
நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ��
வைலதள���, ப�ேவ� த�� ����தக�கைள
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ெ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�
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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
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/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
�கவ��� அ��� ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள�
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ே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����.
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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
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/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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