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தாயுமானவர் எதத பலி ககாடுக்கச் கசான்னார்?
“பண்டிதக வரப்பபாகிறது. அதற் கு பலி ககாடுப்பதற் கு தான்- இந்த
ஆட்தட கூட்டிச் கசல் கிபறன்” என்று -ஒரு குயவன் -கென் குருவிடம்
கசான்னான்.
“பலியா?” –குரு- வியப்புடன் பகட்டார்.
“ஆமாம் சாமி. கதய் வத்துக்கு திருவிழா அன்தறக்குப் -பலி ககாடுத்தால்
விபசஷம் . கதய் வம் மகிழ் ந்து- வரம் ககாடுக்கும் .
எல் லாம் - சுபிட்சமாக இருக்கும் ”
இததக்பகட்ட குரு- எழுந்தார். அந்த குயவனின் மண் பாதனதய எடுத்து
-ஓங் கித் ததரயில் அடித்தார்.
பாதன -துண்டு துண்டாகச் சிதறியது.
குயவன் பகாபத்துடன் -துறவிதயப் பார்த்தான்.
துறவி -நிதானமாகக் கீபழ குனிந்தார்.
சிதறிய ஓட்டாஞ் சில் லுகதை ஒன்றுவிடாமல் அடுக்கினார்.
குயவனிடம் நீ ட்டினார்.
“என்ன இது?” என்றான்- குயவன் பகாபமாக.
“உனக்குப் பிடிக்குபம, அப்பா?” என்றார் குரு.
“என்ன உைறுகிறீர்கை் . நான் -கஷ்டப்பட்டு கசய் த பாதனதய உதடத்து
விட்டு- அது எனக்கு பிடிக்கும் என்று -என்னிடபம நீ ட்டுகிறீர்கை் .
பகலியா? கிண்டலா? உங் களுக்கு பித்தா?” என்று ஆத்திரப்பட்டான்
குயவன்.
“அப்படிகயல் லாம் எதுவும் இல் தலயப்பா. உண்தமயான அன்புடன் தான்
கசய் பதன்.” என்று -குரு சிறிதும் பதட்டப்படாமல் கசான்னார்.
“நான் கசய் த -அந்தப் பாதனயில் என் உதழப்பு முழுவதும்
அடங் கியிருக்கிறபத......!!!
அதத உதடக்க- நான் எப்படிச் சம் மதிப்பபன்......???
இது- எனக்குப் பிடிக்கும் என்று யார் உமக்குச் கசான்னது?”
“நல் லது. ஆண்டவன் பதடத்த ஓர் உயிதர- கதறக் கதற கவட்டிக்
ககான்று பலியிடலாம் என்று -உனக்கு யார் கசான்னது......???
இதத- இதறவன் மகிழ் ந்து ஏற் றுக்ககாண்டு- வரம் தருவான் என்று நீ
எப்படி நம் புகிறாய் ......???
எந்தத் தாய் -தன் குழந்தத கதறுவததக் பகட்டு சகிப்பாை் ......???
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எந்தத் தகப்பன் -தன் குழந்தத ககால் லப்படுவதத விரும் புவான்?” என்று
-குருவிடமிருந்து அடுக்கடுக்காகக் பகை் விகை் பிறந்தன.
குயவன் நிதானமாக ஆட்டின் கழுத்திலிருந்த கயிற் தற அவிழ் க்கத்
கதாடங் கினான்.
_தாயுமானவர் கசால் கிறார்……
”துை் ளும் அறியா மனது பலி ககாடுத்பதன்”
”மன்பன, நான் கசாந்தம் பாராட்டும் என்தனபய உனக்கு பலிதானமாக
வழங் கிவிடுகிபறன்.”
அவரவர் பரிபாகத்துக்கு ஏற் றாற் பபான்று மக்கை் கடவுளுக்காக ஏதாவது
பதடக்கிறார்கை் .
மற் ற ஜீவ ெந்துக்கதைப் பலியாகக் ககாடுப்பது கீழ் த்தரமான ககாதட.
நல் லுணதவக் கடவுளுக்கு தநபவத்தியம் பண்ணி மற் றவர்களுக்குப்
பிரசாமாய் வழங் குவது பமலானது.
கடவுை் மூலம் உயிர்ககைல் லாம் இதணக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதத
அது அறிவுறுத்துகிறது.
தன்தனபய கதய் வ சாரியத்துக்கு முன்முவந்து ஒப்பதடத்துவிடுவது
ஒப்பற் ற கசயலாகும் .
தாயுமானவர் சிந்ததனகதை ஏற் பபாம் ! வாழ் க வைமுடன்!!

கென்” னில் தாயுமானவர் மன்னார்குடி பானுகுமார்
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