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நிைறெமாழி மா/தராக விள��
 தவதி� ��ற� �� அ�களா� ைசவைத0
, 
தமிைழ0
 இர#( க#களாக ெகா#ெடா2�
 ெச/த#ைமயாள�, சமய)
, 
தமி2
 ச)தாயைத வள�+ப3ட� தமி2
 வளர ேவ#(
 எ�4
 ெகா"ைகய�, 
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ெமாழி வள�5சி எ�பைதேய ப#பா �� வள�5சி எ�பைத பைறசா*றி வ�
 
ப#பாள�. 
 
ஒ2�கதி� ��றி� ேம� இ ட விள�காக இல�கி வ�
 அ�களா� அவ�க" 
ம3ைர வாெனா7 நிைலயதி� ெதா#8*9 நா�கா
 ஆ#( ப�ேவ9நா களி� 
;த/திர தினவிழா5 சி/தைனக", க�வி5 சி/தைனக", உைழ+�5 சி/தைனக", 
வள�5சி மா*ற
, ெபா�ளாதார5 சி/தைனக", ேவளா#ைம5 சி/தைனக", 
கா�நைட+ ெபா�ளாதார5 சி/தைனக" உ பட பனிெர#( ெவ=ேவ9 
ெபா�#ைமகளி� எ�ேக ேபாகிேறா
 எ�4
 வினாைவ எ2+பி� ெகா#( விைட 
க#( மீளா 3யாி� ஆ?/தி���
 ச)தாயதி� மீ3 அறி@� கதி� ஒளி பாA5சி 
எ2+ப )ய�றி���
 ெசா*ெபாழி@கைள எ�ேக ேபாகிேறா
? எ�4
 மல� 
ேதா+பாக ெவளிவ�கிற3. 'த� மாணா�க� அணி/3ைர வழ�கலா
" எ�4
 
மர�+ப� தவதி� அ�களா� அவ�களி� மாணா�க� நிைலயிB"ள நா�" இத*� 
அணி/3ைர வழ��வைத ெப�
 ேபறாக க�3கிேற�. 
 
காலா� நட��
 மனித� பிற கா�நைடகளி7�/3 சி/தைனயாB
, க�தாB
, 
அறிவாB
, நாகாிக தாB
, ப#பா டாB
, பைட+பா*றலாB
 நட/3 
ேவ9ப(கிறா� என விள��
 பா�� ேபா*றி பாரா �*�ாிய3. (ப�க
 10). 
 
;த/திர தின விழா+ப*றி விள��
ேபா3, ;த/திர தின விழா எ�ப3 
ெகா�ேய*9த� ம (ம�9 ேந*9. எ�ன நட/த3. இ�9 எ�ன நட/3 
ெகா#���கிற3. நாைள எ�ன நட��
, நாைள எ�ன நட��மா9 
ெசAயேவ#(
 இ/த� கண�காA@ ெசAயாம� ேபானா� ;த/திர தின விழாவி*� 
எ�ன ெபா�" என வின@வைத வி(தைல நாளி� நா
 எ#ணி+ பா��க ேவ#�ய 
விள�க உைரயா�
. 
 
தா
 நரகதி*� ேபானாB
 ேகாடான ேகா� ேப� ைவ�#டதி*�+ 
ேபாகேவ#(
 எ�ற ந�ெல#ண
 ெகா#ட இராமா4ஜ� பிற/த ம#ணி� 
;யநல
 வள�/3 வ�கிறேத என அ�களா� ேசா�@ ெகா"கிறா�. இைளஞ�களி� 
உண�@கைள �ற�கணி�கா3 வள��க ேவ#(ெமன@
 ம�கைள அர; கா+பா*ற� 
Dடா3. அரைச ம�க" கா+பா*ற ேவ#(
 என@
 இவ� D9
 அறி@ைரக" 
ெபா�ேன �� ைவர�களா� பதி�க+பட வ#�ய எ23�க".  
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க�வி5சி/தைனக" எ�4
 ெபா�ளி� ப�+�ேவ9, என அறி@ ேவ9 
ெதளி@ப(தி தகவ�க" நிைறய ைவதி�+பவ�க", நிைறய ப�தவ�க", ப ட
 
ெப*றி�+பவ�க" இவ�க" எ�லா
 அறிஞ�க" எ�9 பிைழயாக க�தி� 
ெகா#���கிேறா
. இவ�களி� அறிஞ�க" இ��கலா
, ேத�� க#(பி��க 
ேவ#(
 என@
 க�விேய அறி@ைடைமய�ல க*றவ�க" எ�லா
 
அறி@ைடயவ�கE
 அ�ல� க�வி0
, ேக"வி0
 அறி@ ெப9வத*�ாிய 
வாயி�கேள ஆ�
 என@
 Dறி க�வி�� இல�கண
 D9கிறா�. 
 
இய*ைக வழ��
 ெகாைடகளி� ஒ�9 தாA ெமாழி. தாAெமாழிேய சி/தைன 
ெமாழி, உண�
 ெமாழி என தாAெமாழி வழி� க�வி�� விதி(
 பா�� �கழத�க 
வைகயி� அைம/3"ள3. உைழ+�5 சி/தைனக" எ�4
 ெபா�ளி� 
ேசா
பBட4
, ேசா�@ட4
, �றா#(க" வா?வைதவிட ெப� )ய*சி, க�ன 
உைழ+�ட� ஒ�நா" வா?/தா� Dட+ேபா3
 எ�4
 ெபா�ெமாழி ேபா*றி+ 
பா3 கா�க+பட ேவ#�ய ஒ�9. 
 
உைழ+�: அறி@ உைழ+�, உட� உைழ+� என இர#டாக ப�3 அறி@ உைழ+� 
எ=வைகயிB
 உட� உைழ+ைப தா?த�Dடா3 என வரலா*95 சிற+�கEட� 
நி9@
 பா�� நிைல ேப�ைடய3. வள�5சி மா*ற
 எ�4
 ெபா�ளி�, வள�5சி, 
)�ேன*ற
 எ�ப3 நி*ப3
 அ�ல, ப�கவா �� அைச/3 ெகா(+ப3
 அ�ல, 
எதி�காலைத ேநா�கி நைட ேபா(வ3தா�. )�ேன*ற
, வள�5சி, மா*ற
, என 
விள��
 பா�� சிற/த3. 
 
ெபா�ளாதார5 சி/தைனக" எ�4
 ப�தியி� உ#ைமயான ச
பள
 எ�றா� அ3 
பணதி� அள@ அ�9, வா��
 ச�திேய ஆ�
 என� D9
 வைரயைர, வ9ைம 
எ�ப3 வசதிக" அ*ற வா?�ைக என@
, ஏ?ைம எ�ப3 உண@��+ ேபாரா(
 
நிைல என@
 இவ� வ���
 இல�கண
 வா4யர நி*பதா�
. ேவளா#ைம5 
சி/தைனக" எ�4
 ெபா�ளி� இ+ேபா3 விவசாய
 ெசAய+ெப9
 நில�கைள 
தவிர வர+�கேள அதிக
 என ந
)ைடய ஒ�ைம+பா ��ைமைய உண�3கிறா�. 
 
கா�நைட+ ெபா�ளாதார5 சி/தைனக" எ�4
 ப�தியி� கா�நைடக" 
இ�ைலேய� விவசாய
 இ�ைல, உண@ இ�ைல, ஏ� மனித�ல வா?�ைகயி� 
கா� தைடக" எ�றா� மிைகயாகா3. அதனாேலேய ெச�வதி*� மா( எ�9 
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ெபய� G �ய3 வ"Eவ
, என� D9
 ப�தி சிற+பாக அைம/3"ள3. ஒ� வார
 
எ�ப3 ஏ2 நா"கைள� ெகா#ட3. இைறவ� ஏழிைசயாA உ"ளா� என ைசவ 
சமய
 D9கி�ற3. ெசய*காிய ெசA3 வ�
 ெபாியா� ஆகிய தவதி� அ�களா� 
அவ�க" தமி?5 ச)தாய
, இ/திய ச)தாய
 ைக ெகா"ள ேவ#�ய அாிய 
ெபா�"கைள அ"ளி த/3"ள பா�� சா��ைடய3. 
 
அ�களா� அவ�க" வாெனா7 வழி நிக?திய உைர கா*ேறா( கா*றாA கைற/3 
ேபாகாம� நிைலயாக ம�க" உ"ள�களி� உைற/3 ேபாகி�ற வைகயி� வாி 
வ�வி� அ5ேச*றி பதி+பி3 த/3"ள பதி+பாசிாிய� சீனி தி�நா@�கர; 
அவ�கைள0
, சிற/த )ைறயி� அ5சி ( ெவளியி ("ள கைலவாணி 
�தகாலயைத0
 மிக@
 பாரா (கிேற�. தவதி� அ�களா� அவ�க" 
தமி2லக
 விழி+�ற கால
 த
 க�3�கைள ஓயா3 ஒ7�க@
 தமிழ�ைன ேபா� 
தரணியி� நிைலத �க2ட� வாழ@
 அ�ைன ஆதிபராச�திைய இைறI;கிேற�. 
 
ெச�ைன 
5-2-94      த. ெபாியா#டவ� 
------------- 
 

பதி,-ைரபதி,-ைரபதி,-ைரபதி,-ைர    
 
உலக ம�க" அைனவ�
 மகி?வான வா?�ைகையேய வி�
�கி�றன�. அ=வா9 
விைழவேத "உலக இய��. உலக ம�க" அைனவ�
 த
 வா?�ைகயி� ந� 
ஒ2�க�கைள� ெகா#( ஒ2கினா�, உலக
" அைன3ேம மகி?வாக வா2
 
ேப*றிைன+ ெப9
. 
 
பா� நிைன/J (
 தாயி4
 பாி/3, அறிவிய� உண�விைன அ�E
 தவதி� 
அ�களா� அவ�க" ம3ைர வாெனா7 வழி வழ�கிய அ� ெகாைடேய “எ�ேக 
ேபாகிேறா
" எ�4
 இ/��. 
 
தவதி� அ�களா� அவ�க" இைறய�ளாB
 தவதி� சிற+பாB
, ப�K� 
�லைமயாB
 வழ�கிய அாிய க�3� களIசிய
, இ�ைறய ம�க  ச)தாய தி*� 
மிக@
 பய�த�
 எனி� மிைகய�9. 
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உலக அர�கி� தமிழக
 தைலசிற/3 விள�க5 ெசAவேத நா
 தவதி�. அ�களா� 
அவ�கE��5 ெசA0
 சிற/த ைக
மாறா�
. 
 
உலெகலா
 ஒ�ைம+பா(
 ப#பா(
 திற/3 விள�க 3ைணயாக5 ெசயலா*றி 
மகி2
 உ2வல�� ந#ப� ம�. பரம�� அவ�க � எ� இதய ந�றி. 
 
அணிெயனஅணி/3ைர அளி3 மகி2
 )�ைன தமி? வள�5சி 3ைற இய��ந� 
)ைனவ�, த.ெபாியா#டவ� அவ�கE�� உள�கனி/த ந�றி. 
 
மி?D9
 ந�Bலக
 இ= அாிய �ைல+ பய� ெகா#( மகிழ கைலவாணியி� 
தி�வ�ைள ேவ#(கிேற�. 
 
ெச�ைன-17 எ�9
 அ��ட�, 
6-12–94      சீனி. தி�நா@�கர; 
------------- 

ெபா�ளட�க
ெபா�ளட�க
ெபா�ளட�க
ெபா�ளட�க
    
1. ;த/திர தின விழா5 சி/தைனக" 
2. க�வி5 சி/தைனக" 
3. உைழ+�5 சி/தைனக" 
4. வள�5சி - மா*ற
 
5. ெபா�ளாதார5 சி/தைனக" 
6. ேவளா#ைம5 சி/தைனக" 
7. கா�நைட ெபா�ளாதார5 சி/தைனக" 
8. ெபா�ளாதார வள�5சியி� D (றவி� ப�� 
9. இல சிய ச)தாய
 
10. ச)தாய ேம
பா �� இல�கியதி� ப�� 
11. ச)தாய ேம
பா �� ஆ�மிகதி� ப�� 
12. எ�ேக ேபாகேவ#(
? 
---------------- 
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எ�ேக ேபாகிேறா
எ�ேக ேபாகிேறா
எ�ேக ேபாகிேறா
எ�ேக ேபாகிேறா
????    
1. 1. 1. 1. .த�திர தின விழா' சி�தைனக�.த�திர தின விழா' சி�தைனக�.த�திர தின விழா' சி�தைனக�.த�திர தின விழா' சி�தைனக�    

 
எ�ேக ேபாகிேறா
? ;த/திர தினத�9 ந
)ைடய ம3ைர வாெனா7 நிைலய
 
இ/த வினாைவ ந
ைம ேநா�கி� ேக கிற3. இ�ைல இ�ைல! இ/த நா ( ம�கைள 
ேநா�கி� ேக கிற3. ஏ�? 
 
எ�ேக ேபாகேவ#(
 எ�9 ெசா�லாம�, வழி கா டாம�, எ�ேக ேபாகிேறா
 
எ�9 ேக பத*�� காரணெம�ன? 
 
�*ற�க" ெதாி/தா� �ண�கைள வள�3� ெகா"ள )�0
. �ைறக" ெதாி/தா� 
நிைறகைள வள�3� ெகா"ள )�0
. எனேவ, எ�ேக ேபாகிேறா
? வழி தவறி 
வி ேடாமா? அ�ல3 வழி தடதி�தா� ெச�Bகிேறாமா? இ+ேபா3 ெச�Bகி�ற 
வழி அ�ல3 தட
, எ�ேக ெச�லேவ#(ேமா அ�ேக அைழ35 ெச�9 வி(மா? 
இ�9 நா
 ேபாகேவ#�ய வழியி� ேபாகிேறாமா அ�ல3 ந
ைம இ/த உலகதி� 
ெசAதிக", சி�னIசி9 கைதக", நிக?5சிக", இ23� ெகா#( 
ெச�Bகி�றனவா? இ�9 ;த/திரமாக+ பயண
 ெசAேவா� யா�? 
 
கா�நைட ம�3வமைன எ�9 அறிவி+�+ பலைக ேபா ���கிறா�க". என�� 
ஒ�நா" ஐய
 வ/த3. இ3 எ�ன ‘கா�நைட எ�றா� எ�9 ப�கதிB"ள வைர� 
ேக ேட�. "கா�நைட” எ�ேற தி�+பி5 ெசா�னா�. தி�+பி தி�+பி� ேக ட பிற� 
"காலா� நட�கி�ற மா(, ஆ(க"" எ�9 ெசா�னா�. அ+ப�யானா� மனித4
 
காலா� தாேன நட�கி�றா�? அவ4��
 இ/த ம�3வமைன பய�ப(மா? 
எ�9 சி/திேத�. காலா� நட+ப3 ம (ேம கா�நைடகளி� இய��. 
 
சி/தைனயாB
, க�தாB
, அறிவாB
, நாகாிகதாB
, ப#பா டாB
, 
பைட+பா*றலாB
, நட�கேவ#�ய ெபா9+� மனித4ைடய3. அவ�, தா� 
நட�கேவ#�ய தடைத ெதாி/3 ெகா"ள ேவ#(
. �வி, அவைன 
நடத�Dடா3. �விைய அவ� நடதேவ#(
. பாேவ/த� பாரதிதாச� "�விைய 
நட3க! ெபா3வி� நட3க” எ�9 ெசா�னா�. 
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;த/திர தினத�9 இைத+ ப*றி5 சி/தைன ெசA0�க"! பாரதி, ;த/திர தினைத 
ம�க" தினமாக நிைன3+ பா(கி�றா�. ஆட5 ெசா�Bகி�றா�, ப"E+ பாட5 
ெசா�Bகி�றா�, "ஆ(ேவாேம! ப"E+ பா(ேவாேம ஆன/த ;த/திர
 அைட/3 
வி ேடா
”* எ�9 பா(கிறா�. இ�ைற�� எ/த ம�க" ஆ(கிறா�க"? எ/த ம�க" 
ப"E+ பா(கிறா�க"? எ/த நா (. நகர Mதிகளி� ;த/திர தினவிழா ம�க" 
விழாவாக ெகா#டாட+ப(கிற3? இ�ன)
 தீபாவளி�� இ��கிற ெச�வா�� 
�ைறயவி�ைல. ெபா�கB�� இ��கிற ெச�வா�� �ைறயவி�ைல. ;த/திர 
தினவிழா அர; பணிமைனகளி�, க�வி நிைலய�களி� ெகா�ேய*9 விழாவாக 
)�/3 வி(கிற3. பாரதியி� ஆைச அ3தானா? இ�ைல. தின/ேதா9
 ம�க" 
ஆடேவ#(
. ;த/திர+ ப"E பாடேவ#(
. ஆன/த ;த/திர
 அைட/3 
வி ேடா
 எ�9 பாடேவ#(
. ஆ
! இ�ைற�� ம�க" அ+ப�+ பாடாதத*�� 
காரண
 எ�ன? அவ�க" அ4பவி+ப3 ஆன/த ;த/திரமா? இ�ைல. எதைனேயா 
ெந��க�க"! எதைனேயா ெதா�ைலக" அ�ைமதன�க" பய/தா�ெகா"ளி 
தன�க" பய)9த�க"! இைவகE�கிைடேய இ/த5 ச)தாய
 ெம"ள ஊ�/3 
ெகா#���கிற3. 
 
இ+ெபா23 வாெனா7 நிைலயைத ேநா�கி வ/3 ெகா#����
ெபா23, 
இர#( O�9 கா சிக"! ஒ� இடதி� ேபாரா ட உ#ணாவிரத
! இ�ெனா� 
�றதி� மகி?@/தி� D��ர7 (� ெகா#(, ேகாஷ
 எ2+பி�ெகா#( இ/த 
நா ( மகளி� ெச�Bகிறா�க". மகளி� எ2+பிய )ழ�ெகா7 "ெப#கைள வி(தைல 
ெசA! ெப#கE��5 ;த/திர
" நா( வி(தைல ெப*9 47 ஆ#(க" கட/த பிற�
 
“ெப#கE�� வி(தைல இ�ைல’ எ�9 ெத�வி� நி�9 )ழ�ெகா7 ெசAகிறா�க" 
எ�றா� ஆன/த ;த/திர
 ஆக )�0மா? 
 
;ததிர தினவிழா எ�ப3 ெகா�ேய*9த� ம ( ம�ல. ஒ� கண�காA@ 
ெசAயேவ#(
. ேந*9 எ�ன நட/த3? இ�9 எ�ன நட/3 ெகா#���கிற3? 
நாைள எ�ன நட��
? நாைள எ�ன நட��மா9 ெசAயேவ#(
? இ/த� 
கண�காA@ ெசAயா3 ேபானா� ;த/திர தினவிழா@�� எ�ன ெபா�"? 
ேந*றி7�/3 இ�9 பிற�கிற3. இ�றி7�/3 நாைள பிற�கிற3. 
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இ�ைற�� நம3 இைளய சOகைத+ ப*றி, இைளய பாரதைத+ ப*றி, அ(3 
வ�கி�ற தைல)ைறயினைர+ ப*றி, நம��� 566)6 இ��கிறதா? அத*�ாிய 
தி ட�கைள தீ (கிேறாமா? அ+ப�ேய தீ �னாB
, அ/த தி டதி4ைடய 
பய�க" �ழ/ைதகE��+ ேபாA5 ேச�கிறதா? இைவெய�லா
 சி/தி�க 
ேவ#�யன, எ�ேக ேபாகிேறா
? சி/தைன ெசAேவா
? எ�ேக ேபாகேவ#(
? 
)�@ ெசAேவா
. 
 
இ/தியா பல �*9�கண�கான ஆ#(க" வரலா* 9+ பழைம உைடய3, இ/த 
நா �4ைடய பழைம�� ஈடாக ேவ9 எ3@
 ெசா�ல )�யா3. அ/த+ பழைம 
யி4ைடய வரலா*9+ ெப டக�க" ஏராள
 உ#(. இ/திய நா ( வரலா9 
ெதாட�/3 ெச�9 ெகா#���கிற3. ஏராளமான வரலா*9+ ப�+பிைனகைள 
இ/த நா ( ம�க" ஏ*9�ெகா"ள ம93 வி டா�க". வரலா*9+ 
ப�+பிைனகைள இ/த நா ( ம�க" ஏ*9�ெகா#(, �தியன க#(, ேபா�� 
�ணேதா( ேபாரா� வ/தி�/தா� இ�ைற�� இ/த நா �4ைடய அைமேவ 
ேவ9 மாதிாியாக இ�/தி���
. ஆயி4
 அவ�க" ப�+பிைனகைள 
ஏ*9�ெகா"ள தயாராக இ�ைல. 
 
இ/தியாவி� இ��கி�ற இல�கிய�களி� மிக+ பழைமயானைவ இதிகாச�க". 
இராமகாைத பாரத
, இ/த இர#( இதிகாச�கE
 மிக+ பழைமயானைவ எ�ப3 
ம (ம�ல. வா?�ைக��ாிய ெநறிகைள, )ைறகைள நம�� ஏராளமாக+ 
�க (கி�றன. இைவகைள+ ப*றி நா
 ப�3 ெதாி/3 ெகா#ட3 ஓரள@ தா�. 
ஆனாB
, எ�� பா�தாB
 இராம4��+ �க? பா(பவ�க" உண�க. 
பாரததி*�+ பைறசா*9பவ�க" உ#(. எனி4
, இராமகாைதயினாB
, 
பாரததினாB
, ப�3�ெகா"ள ேவ#�ய பாட�க" எ�ன? இராம 
காைதயி7�/த ேகாசல நா( எ�ன? இல�ைக நா( எ�ன? இ�ைற�� இ��கிற 
த
)ைடய நா( எ�ன? ஒ+� ேநா�கி+ பா�ேதாமா? �ராண�கைள எ(3� 
ெகா"E�க". ஏராளமான �ராண�க" அ/த+ �ராண�கE
 Dட, ெதாி/ேதா, 
ெதாியாமேலா, ச#ைடகைள+ ப*றிேய நிைறய ேபசி வி டன. கட@E��
, 
ேதவ�கE��
 ச#ைடக" ேதவ�கE��
, அ;ர�கE��
 ச#ைடக", O�9 
ேதவ�கE�கிைடயி� ச#ைடக"! இ+ப�5 ச#ைடகைள+ ப*றிேய இ/தியா ஏ� 
சி/தி3� ெகா#��/த3 எ�9 ெதாி/3ெகா"ள )�யவி�ைல. இ/த5 
ச#ைடகைள மற+ப3 அவசிய
. 
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இல�கிய உலகதி*�" Rைழ/தா�, இ/திய ெமாழி இல�கிய�க" ஒ� S�கா 
எ�9 ெசா�லலா
. ெபாிய க�Tலமாக இ��கி�ற உபநிடதி7�/3, ந
)ைடய 
இராமா4ச� கால
 வைரயி�, ஏ�, ந
)ைடய பாரதி கால
 வைரயி� இல�கிய 
அ�5;வ(கைள ெதாட�/3 வ/தா�, ஏராளமான ப�+பிைனக" பைழய 
உபநிஷ3 ஒ�9 D9கிற3. 

"ஒ�றாக உைழ0�க" ஒ�றாக உ#8�க"! 
ஒ�றாக இ��க", ஒ�றாக வா2�க"!”   எ�9. 

 
இ3 ேவத�களி� மணி)�5 சிகரமாக உ"ள உபநிடதி� வா�ைதக", 
இ�ைற�� எ�ேக அ+ப� வா2கிேறா
? ஒ�றாக உ#8வதிேலேய சாதி 
)ைறக" �9�கி(கி�றன. இராமகாைதைய எ(3� ெகா#டா�, க
ப� 
அ*�தமாக ஒ� நா ைட எ#ணி+ பா��கிறா�. அவ4ைடய ல சிய நா( அ3. 
அவ4ைடய ேகாசல நா( அ+ப�யி�/ததா? ெதாியா3. அவ� க#ட இல�ைக நா( 
அ+ப�யி�/ததா? ெசா�ல )�யா3. ஆனாB
 க
ப� த�4ைடய இல சிய நா( 
ஒ�ைற த�4ைடய காைதயி� நிைனT (கிறா�. "க"வ�
, காவ� ெசAவா�
 
இ�லாத நாடாக இ��கேவ#(
" எ�9 ஆைச+ப(கிறா�. எ�லா�
 எ�லா+ 
ெப�I ெச�வ)
 ெபறேவ#(ெம�9 ஆைச+ப(கி�றா�. இ�9 இ/த 
நா �4ைடய நிைலைம எ�ன? எ#ணி+ பா��க". 
 
�றநாK*9� காலதி*� வ/தா�, உலக ச�வ ேதசிய இைளஞைன+ ேபால 
விள��கி�றா� கணிய� S���ற�. ஓ� உலக
 எ�4
 க�3 அறிவிய� 
S3� �B�கிய பி�ன� ேம*றிைச நா �� ேதா�றிய க�3. இ�4
 ெசா�ல+ 
ேபானா� அ5சதி� ேதா� றிய க�3. ஆனா� கணிய� S���ற� அ��த2விய 
நிைலயி� ”யா3
 ஊேர யாவ�
 ேகளி�” எ�9 பா(கி�றா�. "எ�லா ஊ�கE
 
எ�4ைடய ஊ�. எ�லா�
 எ�4ைடய ;*றதா�" எ�ற கணிய� S���ற� 
பிற/த ம#ணி� இ�ைற�� ஜாதி, �ல
 ேபா�ற ேவ*9ைமக" பிாி/3 வள�/3 
வ�கி�றன. 
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பைழய காலதி� சாதி ேவ*9ைமக" இ�/த 3#(. ஆனாB
 அ/த ேவ*9ைமக" 
ெநகி?/3 ெகா(தன. இ�9 அைவ ெநகி?/3 ெகா(�காம� இ9�கமைட/3 
வ�கி�றன எ�பைத அ�� D�/3 எ#ணி+ பா��க". 2000 ஆ#(கE�� )�� 
ேதா�றிய தி�வ"Eவ�, 

"பிற+ெபா��
 எ�லா உயி���
”  
எ�9 ெசா�னா�. பிற+பி� உயி�களிைடேய ேவ9பா( இ�ைல. அைனவ�
 சம
 
எ�9 ெசா�னா�. அைதேய வழி ெமாழி/த அ+பர�க", "இ/த நா �� சாதி 
இ�ைல. சாதிகைள5 ெசா�பவ�க" சழ�க�க"” எ�9 மிக� க(ைமயாக5 சா�னா�. 
 
எ�ேலா���
 ேமலாக �ர சி Sத ம#ணாகிய ப;
ெபா� மாவ ட3 
தி��ேகா �U� மதி� ேம� ஏறி, ஒ� ெப�/தைக உபேதசிதா�. ம/திரைத எ�லா 
ம�கE��
 வாாி� ெகா(தா�. அவ�ைடய ஆ5சாாிய� ”இ/த ம/திரைத நீ 
ம*றவ�கE��5 ெசா�னதா� நீ நரகதி*�+ ேபாவாA" எ�9 ெசா�னா�. 
"ேகாடா4ேகா�+ ேப� ைவ�/த3��+ ேபா�
ேபா3 நா� நரகதி*�+ 
ேபானா� எ�ன?” எ�9 இராமாRச� ேக டா�. அ/த இராமாRச� பிற/த ம#ணி� 
இ�ைற��5 ;யநலேம வள�/3 வ�கிற3. பிற� நல
 �ைற/3 வ�கிற3. நா (�� 
உைழத� தவ
 எ�9 பாரதி ெசா�னாேன, அ/த தவ
 மீ#(
 ேதா�ற 
ேவ#(
. அ/த தவைத வள��க ேவ#(
. அ/த+ ெப�ம�க" காலைத 
ெவ�றா�களா? 
 
எதைன சிற/த கவிஞ�க", த3வ ஞானிக", ேமைதக" இ/த நா �� 
ேதா�றினா�க"? அவ�க" கால
 கட/3 ந
மா� பாரா ட+ப(கிறா�க". ேபா*ற+ 
ப(கிறா�க". ஆனா� அவ�கைள நா
 பி�ப*9 கிேறாமா? அவ�கEைடய வழி 
தடதி� நா
 நட�கி�ேறாமா? அவ�கEைடய சி/தைனகE�� ெசய�கE�� நா
 
ெவ*றி ேச�+பி�கி�ேறாமா? எ�றா� இ�ைல. 
 
இ�9 ந
)ைடய நா( ஜனநாயக நா(. ம�களா சி )ைற நைடெப9கி�ற நா(. 
ஜனநாயக
 எ�ப3 ஒ� அரசிய� ேகா பா( ம (ம�ல. அ3 ஒ� வா?�ைக )ைற. 
ந#ப�கE�கிைடயி�, கணவ� மைனவி�கிைடயி�, �(
ப5 G?நிைலயி�, கைட 
Mதியி�, ஊாி�, நா ��, ச டசைபயி�, பாராE ம�றதி�, எ��
 ஜனநாயக 
மர�க" ெசழி3 வள� ேவ#(
. ெசா�Bவ3 சிலவாக இ��கேவ#(
. பிற� 
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வாA ேக ப3 அதிகமாக இ��கேவ#(
. ஜனநாயக வ�வ
 ேபாதா3. ஜனநாயக 
உண�@ ேதைவ. ஜனநாயக வா?�ைகயி� மரபி� அல சிய
 Dடா3. 
 
ஒ� சாதாரண பாதிர
 Dனி. அவைள அல சிய+ ப(தியதா� இராம காைதயி� 
திைசேய மாறிவி ட3. சி9வ�கைள, சி�னIசி9 மனித�கைள அல சிய+ 
ப(3கிற மன+ேபா�� Dடா3. எ�ேலா���
 மதி+� தரேவ#(
. பாரா ட 
ேவ#(
. ேபா*ற ேவ#(
. அரசிய� எ�ப3 ஒ� ஞான
, அ3 ஒ� அறிவிய�, 
அரசிய� அறி@ ம�களா சி )ைறயி� வா2கி�ற நா ( ம�கE�� தவி��க 
)�யா3. அரசிய� அறி@, அரசிய� ேபாரா ட�க", அரசிய� க சிகE�ேக 
ெசா/தமானைவ அ�ல. ந
)ைடய நா �� அரசியைல, அரசிய� க சிகளிடேம 
ஒ+பைட3 வி(கிறா�க". 
 
ப�தவ�க", ேபராசிாிய�க", சி/தைனயாள�க", இவ�க"Dட அரசியைல+ ப*றி 
ேபச D5ச+ப(கிறா�க" -பய+ப(கிறா�க". த+பி தவறி ேபசிவி டா� க சி� 
கார�கE��� க(Iசின
 ஏ*ப(கிற3. அ�� D�/3 ம�னி3� ெகா"E�க". 
அரசிய� சி/தைன இ/த நா �� அைன3 ம�கE��
 எ�ைற�� ஏ*ப(கிறேதா, 
அ�ைற�ேக ம�களா சி )ைற வள�
. 
 
ேகாசல நா �� இராம4�� )�G ட+ ேபாகிற ெசAதியறி/தேபா3
 ம�க" 
மகி?/தா�க". இராம� கா (��+ ேபாகிறேபா3
 அ2தா�க". அ3 நா ( 
அரேசா( ம�க" ேச�/3 இய�கிய, இய�கதி4ைடய விைள@. இ�ைற�� 
ந
)ைடய நா ( அரசிய7�, ஆ சியி� அ/த இய�கேதா( ம�க" ேச�/3 
இய��கிறா�களா? இ�ைலயி�ைல. நா( கட� வா�கினா� ந
)ைடய நா ( 
ம�க" கவைல+ப(கிறா�களா? அ2கிறா�களா? நா (� கடைன தீ�+பத*காக 
ஒ�ேவைள சா+பா ைட தியாக
 ெசAய தயாராக இ��கிறா�களா? சா+பா ைட 
தியாக
 ெசAய ேவ#டா
. ஒ� ேதநீைர தியாக
 ெசAவா�களா? அ+ப�+ப ட 
�ர சி எ#ணைத நா ( ம�கE��� ெகா(தாக ேவ#(
. ம�கைள அர; 
கா+பா*ற� Dடா3. அரைச ம�க" கா+பா*ற ேவ#(
. 
 
ஜனநாயக
 எ�ப3 ஒ�)ைற ம (ம�ல அ3 ஒ� வா?�ைக )ைற. அ3 உண�@ 
ெசறி/த3. ஒ2�� ேசறி/த3. ஒ2�க
 ெசறி/த3. இ�9 எ�� பா�தாB
 
ேபா டா ேபா �க" தைலைம��
 ெப�ைம��
 ேபாரா ட�க"! இல சியைத+ 
பறிெகா(3 வி (� Dட ெப�ைம ேத(வா�க" ேபால ெதாிகிற3. இல சிய
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ெபாி3. இல சிய
 JAைமயான3. இல சிய வா?�ைக உய�/த3. பதவிகE
, 
ெப�ைம0
 வரலா
 -ேபாகலா
. இல சியைத தியாக
 ெசA3வி ( தய@ 
ெசA3 பதவிகைள ேதட ேவ#டா
. ெப�ைமகைள ேதட ேவ#டா
. 
 
இைளய பாரதேம! எ2/தி� �திய பாரதேம! எ2/3 வா; உன�� ேதைவயான க�வி 
எ3 எ�9 நி�ணய
 ெசA! த*சா�பான க�விைய+ ெப9! ேவைலைய ேதடாேத 
ேவைலைய உ�வா�� ைக வ�/தி உைழ+பவ� ெதAவ
 எ�9 ந
� ேநா
� 
ேநா*9 உைழ3 வா?க! �திய வரலா9 பைடதி(க! வரலா*9+ ேபா�ேகா( ஓ� 
விடலா
 எ�9 நிைன�காேத! நீ வரலா*ைற நிக?தி, நி�9 ேபாரா�+ �திய 
வரலா*ைற+ பைட3 சாதைன ெசA! உ�4ைடய கால
 இ/த நா �4ைடய 
வரவலா*றி� ெபா�ேனடாக அைமய ேவ#(
. 
 
எ�ேக ேபாA� ெகா#���கிேறா
? அ�� D�/3 சி/தைன ெசA0�க". இ�9 
இ/த நா( எ�ேக ேபாA� ெகா#���கிற3? எ��+ பா�தாB
 வ� )ைறக" 
ெமாழி5 ச#ைடக"! சாதி5 ச#ைடக" மத5 ச#ைடக"! ஏேதா ஒ�ைற ேத�� 
ெகா#( அவல மனேதா( அைல/3 ெகா#���கிறா�க", யா���
 
தி�+தியி�ைல. எ��
 ஆதி�+தி இத*ெக�ன மா*9? இத*ெக�ன வழி? இத*� 
யா� வழி ெசா�ல )�0
? ேவ9யா9
 ெசா�ல )�யா3. 
 
இைளய பாரத
 ஒ�9தா� ெசா�ல )�0
. அவ�க" எ2தா�, எ2/3 நட/தா�, 
அவ�களா� இ/த நா (�� ெவ*றி வாA+��கைள, �வி�க )�0
. �திய 
வரலா*ைற+ பைட�க )�0
. �திய பாரத
 ெபா7ேவா( விள��
. அைத 
நிைன3, எ#ணி+ பா�3, )�@ ெசAவத*காக எ�ேக ேபாகி� ேறா
 எ�9 
சி/தைன ெசA0�க"! எ�ேக ேபாக ேவ#(
. எ�9 )�@ ெசA0�க"! ேபாக 
ேவ#�ய இடதி*�, ேபாகேவ#�ய வழி, )ைற, ெதாைல@ ஆகியவ*ைற0
 
)�@ ெசA0�க". ைதாியமாக, 3ணிவாக, நைடேபா(�க"! ெவ*றி ெபறலா
. 
 
எ�ேக ேபாகி�ேறா
 எ�ற ேக"வி��+ பதிலாக நா
 எ�ேக ேபாக ேவ#(
 எ�ற 
ேக"விைய� ேக க+ ேபாகி�ேறா
. ஆ
! மனிதைன )த7� உ�வா�க ேவ#(
. 
ப�+பாளிகைள உ�வா�கி இ��கிேறா
. ஆனா� பைட+பாளிகைள 
உ�வா��கி�ற க�வி, பைட+பாளிகைள உ�வா��கி�ற அறி@, திைசேநா�கி நா
 
இனி ேபாகேவ#(
. உைழ+� எ�ப3 உய�/த3. மதி+பி� உய�/த3. தவமைன 
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ய3. அ/த உைழ+ைப அல சிய
 ெசAய� Dடா3. ஒ� நா ( ம�க" க(ைமயாக 
உைழதா� அ/த நா( வள�
 வா2
! 
 
எ/த ஒ� நா �B
 எளிதாக மா*றைத யா�
 ஏ*9�ெகா"ள மா டா�க". 
மா*ற
 எ�ப3 வள�5சி�� தவி��க )�யாத3. எ�� வள�5சி இ�� கிறேதா 
அ�� மா*ற
 இ���
. மா*ற
 இ��கி�ற இடதி� வள�5சி இ���
. 
இவ*ைறேநா�கி நா
 பயண
 ெசAய ேவ#(
. 
 
இ/த நா( பர
பைர பர
பைரயாக ேவளா#ைம யி� சிற/3 விள�கிய நா(. 
"உழ@��
, ெதாழி B��
 வ/தைன ெசAேவா
” எ�பா� பாரதி. ஆனா� இ/த 
நா �� ேகா��கண�கான ஏ�க� நில�க" தாிசாக� கிட�கி�றன. சாதாரணமாக 
கிராம+ �ற�களி� ெப# சிாிதா�, பல���, ஆ#கE��� ேகாப
 வ�
, ெப# 
சிாி3வி டாேள எ�9 ேகாப+ ப(வா�க". ஆனா� இ/த நா �� நீ#ட 
நா களாக ஒ� ெப# சிாி3�ெகா#ேட இ��கிறா". அதிB
 பாிகாசமாக ந
ைம+ 
பா�3 நைக3� ெகா#���கிறா". அ/த+ ெப# யா�? நிலமகளாகிய Sமி ேதவி. 
 
”இல
 எ�றைச இ�+பாைர� காணி� தில
 எ�4
 ந�லா" ந�
" எ�றா� 
தி�வ"Eவ� இ�ைற�� நிலமக" ந
ைம+ பா�3 நாணி5 சிாி�கி�றா". 
ந
நா �� எ#ெணA இற��மதி, ேகா3ைம இற��மதி ெசAகிறா�க". இ+ப� 
விைளகி�ற விைள0" இ�/3
, உைழ�கி�ற கர�க" இ�/3
, ஏ� இ/த நிைல? 
எ#8�க"! ந�ல வளமான நா ைட உ�வா�க நட/தி(�க"! அ/த திைசேநா�கி 
தட�க ேவ#(
. 
 
ந�ல கா�நைடகைள+ ேபணிவள�+ேபா
 ”வா�க� �ட
 நிைற��
 வ"ள� 
ெப�
ப;�க"" எ�9 அ�9 ஆ#டா" நா5சியா� பா�னா�. இ�9 �ட
 நிைறய� 
கற��
 மா(கைள நம3 நா �� பIசாபி�தா� பா��க )�கிற3 அ(3 
�ஜராதி�தா� பா��க )�கிற3. நா( )23
 அதைகய கா� நைடக" வளர 
ேவ#(
. 
 
அறிவிய�, நா (�� இ�றி அைமயாத3. அறிவியB
, ஆ�மிக)
 
)ர#ப டத�ல. ஆ�மிக)
 ஒ� அறிவிய�தா�. அறிவிய� எ�ப3 வள�
 
உலகைத, ந
ைம5 ;*றி0"ள உலகைத, ந
ைம5 ;*றியி��க� D�ய சOகைத, 
நம��+ பய�ப(தி� ெகா"வ3, வள�+ப3, வா?வ3, எ�ப3தா�. ந
)ைடய 
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ெபா�ளாதார
 ெசழி+பாக இ��கேவ#(
. கட� வா�கிய கா; ைகயி� �ரளலா
. 
ஆனா� ெசா/த மாகா3. ந
)ைடய நா �4ைடய ெசா/த Oலாதார வள�க" 
ெப�கி ஆக ேவ#(
, ந
)ைடய Oலதன
 ெப�கேவ#(
, ப�னா ( 
Oலதன�கைளவிட, ெசா/த Oலதன
தா� ேதசதி� ;த/திரைத+ பா3கா��
 
எ�பைத மற/3 விடாதீ�க"! 
 
எ�ேலா�
தா� பிற�கிறா�க", எ�ேலா���
 ஒேர ஒ� )ைறதா� பிற+�. 
ஆதலா� மீ#(
 பிற�க+ ேபசவ3 நி5சயமி�ைல. ஆதலா�, இல சியைத 
ேம*ெகா"E�க". அ/த இல சிய
 எ3வாக இ��க ேவ#(
? ந
)ைடய நா(, 
ந
)ைடய காலதி�, நாடா வளதனவாக விள�கேவ#(
. தா?விலா5 ெச�வ� 
பல� வாழேவ#(
, வளரேவ#(
. இ/த நா ைட, இமய
 )த� �மாி வைரயி� 
ஒ� நாடாக ஆ��ேவா
 D (வா?�ைக வா?ேவா
! D�வா?த� எ�ப3 ஒ� 
ப#பாடாக இ��கேவ#(
. 
 
ஜனநாயக மர�கைள� கைட+பி�+ேபா
 எ�ப3 எ�லா
, இதநா ( வா?�ைக 
ெநறியி�, )ைறயி�, உயி�பி�கேவ#(
. அ�� ெநறி இ/த நா ( ெநறி; 
உலகதி� மிக+ெபாிய சமயமான �த மதைத� ெகா(த3 இ/தியா-மற/3 
விடாதீ�க". ேபா�� களைதவி ( விலகினா� அேசாக�. உய�/த அ�� ெநறிைய 
இ/த நா( ஒ� காலதி� ேபா*றிய3. பாரா �ய3. இ�9 இ/த நா �� 
எ��பா�தாB
 வ�)ைறக" கிள�5சிக" தீவிரவாத�க"! இைவகைள எதி�3+ 
ேபாரா�, அ��
, அைமதி0
, சமாதான)
, த2விய ஒ� சOக அைம+ைப ேநா�கி 
நா
 நைடேபாட ேவ#(
. 
 
எ�ேக ேபாகிேறா
? ெதளிவாக )�@ெசA0�க". எ�ேக ேபாகேவ#(
? 
ெதளிவாக )�@ெசA0�க". இைத+ப*றி ெதாட�/3 சி/தி�க, ெதாட�/3 ேபச, 
வாெனா7 அ4மதி வழ�கியி��கிற3. நீ�கE
 Dடேவ வா��க"! Dடேவ 
சி/தைன ெசA0�க". எ�4ைடய ேப5சி� ஐய�க" இ�/தா� எ23�க" 
வினா�க" இ�/தா� ெதா(�க"! விைடக" ேவ#(மா? தர+ப(
. ஆனாB
 ஒ� 
நா( எைத+ப*றி அதிகமாக+ ேப;கிறேதா, அ/த திைசயி� அ/த நா( நக�
 
எ�பைத மற/3 விடாதீ�க"! 
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நா
 அைனவ�மாக வாெனா7யி� Oல
 இ/த நா �4ைடய )�ேன*றைத+ 
ப*றி, இ/த நா � 4ைடய எதி�காலைத+ ப*றி ேபசேவ#(
! சி/தி�க 
ேவ#(
! ெச�ல ேவ#(
 அ+ேபா3தா� நம3 நா ைட ந�லதிைச�� அைழ35 
ெச�ல)�0
. எ�ேக ேபாகேவ#(ேமா அ�ேக ேபாக)�0
. அ/த தட
 அேதா 
ெதாிகிற3! அ/த தடைத+ பி�+ேபா
, தட
 மாறாம� நட/3ேபாேவா
! வ�க! 
வ�க! 

� 15-8-94 அ�9 ம3ைர வாெனா7யி� ஒ7பர+பான உைர 
---------- 

2. 2. 2. 2. க/வி' சி�தைனக�க/வி' சி�தைனக�க/வி' சி�தைனக�க/வி' சி�தைனக�    
 
உயி� ெதா�தி பாிணாம வள�5சியி� ��, �2, வில��. எ�9 வள�/3 
கைடசியாக ஐ/3 அறிவினா லாகிய வில�கினி�9
 ஆறறி@ைடய மனித� 
பாிணமி தா�. மனித�, மி�க)
 அ�ல�, )2 மனித4 ம�ல�. மனித� மி�க 
த�ைமயி7�/3 விலகி மனிதனாக வா?/3 அமர நிைல எAதேவ#(
. இ3 தா� 
மனிதனி� பாிணாம வள�5சி. �றி�ேகா"! ஆனா� எ�லா மனித�ேம வில�� 
த�ைமயி 7�/3 அறேவ விலகியதி�ைல. )2 மனிதனாக@
 வா?/ததி�ைல; 
ெதAவமாக திக?/த3மி�ைல. 
 
இ
O�றி� கலைவயாகேவ ேகா��கண�கான ம�க" வா?கி�றன�. ேகா�யி� 
ஒ�வ� வில�கிய� த�ைமைய Sரணமாக ெவ*றி ெகா#(, மனிதராகமாமனிதராக 
விள�கி, இ/த ம#ணிேலேய அமர� சிற+பிைன+ ெப*9 வா?/3"ளன�. 
 
இ�9 நம3 நிைல எ�ன? நா
 வில�கினதி 7�/3 ேவ9ப ( நி*�
 தடதி� 
ெச�கிேறாமா? மனித த�ைம0ட� வா?கிேறாமா? இ�ேகேய அமர� சிற+�� 
கா8
 தடதி� ெச�கிேறாமா? சி/தைன ெசA0�க"! இ�ைறய மனித� உண�5சி 
வச+ப(கிறா�. அவ� உண�5சி வச+ப ட நிைலயி� வில�� களிB
 ேமாசமாகி 
வி(கிறா�; கலக
 ெசAகிறா�; ெகாைல ெசAகிறா�; ;யநலேம உ��ெகா#ட3 
ேபால ஆகிவி(கிறா�. இ�ைறய மனித� த� M(, த� ெப#(, த� பி"ைள 
எ�ற க(�+ �தியிேலேய நி*கிறா�. 
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மனித+ பிறவி அ�ைமயான3 எ�9 உண�/3, அ/த அ�ைம+ பா �ைன உல� 
உண�
 தடதி� ெச�ேவா� எதைன ேப�? வா?ேவா� எதைன ேப�? 
 

”அாி3 அாி3 மானிடராத� அாி3. 
மானிடராயி4
 D�, ��(, ெசவி(,  
ேப( நீ�கி+ பிறத� அாி3.  
ேப( நீ�கி+ பிற/த காைல0
  
ஞான)
 க�வி0
 நயத� அாி3.  
ஞான)
 க�வி0
 நய/த காைல0
  
தான)
 தவ)
 தா� ெசAத� அாி3.  
தான)
 தவ)
 தா� ெசAவராயி�  
வானவ� நா( வழி திற/தி(ேம!" 

எ�9 அ=ைவயா� மனித+ பிறவிைய5 சிற+பி� கி�றா�. 
”வாAத3 ந/தம�� ஈேதா� 
பிறவி மதிதி(மி�” 

எ�9 அ+பர�க" அ�ளி5 ெசA3"ளா�. ஆ
 மா4ட+ பிறவி ஒேர ஒ� பிறவிதா�! 
இ+பிறவியிேலேய அறியாைமைய அக*றி ஞான
 ெப9த� ேவ#(
" மாணி�க 
வாசக�
, ”எ�னா� அறியா+ பத/ த/தாA" எ�றா�. ஆ
 மானிட+ பிறவி ஒ� 
பத/தா�! மன
, �தி, சித
, அக�கார
 ஆகிய அறிக�விகEட�, ெமA, வாA, 
க#, O��, ெசவி ஆகியன ெதாட��5 சாதன�களாக@
, நிைறேவ*9
 
ெபாறிகளாக@
 விள��கி�றன. 
 
அ*�தமான க�விக" இ/த உட
ேபா( D�ய ஆ�மாவி� வா?�ைகைய அறி/3 
ேபா*றி+ பா3கா3 வா?பவ� மனித�. தி�Oல� **உட
ைப வள�ேத� உயி� 
வள�ேதேன!" எ�றா�. உட
ைப வள�த� எ�றா�, எைட D(தலாக வள�த� 
எ�பத�ல. உட
பி� பய�பா ( ஆ*றைல வள�த� ! 
 
இ�9 உட� நலதி*� எதிரான ெசய*பா(கேள மி�தி. சைமய� ேதா�றிய பிற� 
மனித� உடB�� உக/தைத-உட� நலதி*� ஏ*றைத-உ#ணாம�, ;ைவ�காக 
உ#ண தைல+ப ( வி டா� ேபா3
 ேபாதாதத*�+ �ைகயிைலயர�க� 
பலவைக+ �ைன@களி� மனிதைன அழி3�ெகா#( வ�கிறா�.  
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கா*9 ;வாசி+பத*காக அைம/த O�கிைன வாண��ழியி� ெவ� ம�/3 
திணி+ப3ேபால O��+ ெபா�ைய திணி�கிறா�. அ(+பி� �ைக இ�த� ேபால 
இ�9 பல�ைடய வாயி� �ைக �ைக பி�த�, சாராய
 ��த� இ�ேனார�ன 
தீைமக" நாE
 பலாி� உட� நலைத� ெக(3 வ�வேதா( அவ�கைள மனித+ 
ப#பி7�/3 தட
 மா*றி வில�கிய� நிைல�� அைழ3+ ேபாகி�றன. 
இவ�கE
 ேபாA� ெகா#���கிறா�க"! 
 
மனித� வரலா*றி� உ9+�. மனித� வரலா*றி� க�+ெபா�". மனித� இ/த 
உலைக+ பய�ப(3
 வைகயி� அைம+பவ�. மனித� பைட+பாளி மனித� 
கால/ேதா9
 இ+�வி� ேகாளி� வள�5சி�� உ/3 ச�தியாக இ�+பவ�. 
மனிதைன அள@ ேகாலாக� ெகா#ேட இ/த உலக
 மதி+பிட+ப(கிற3. மனித+ 
பைட+பி� ேநா�கைத நிைறேவ*ற, மனித4��� க�வியாக அைமவ3 அறி@. 
’அறி@ைடயா� எ�லா
 உைடயா�’ எ�ப3 தி���ற". 
 
மனித�ல
 ேதா�றிய நா" ெதா (, அறிைவ ேத(
 )ய*சி நைடெப*9 
வ�கிற3. மனித �லதின� அைனவ�
 அறி@ ெப*9 விள�கேவ#(
 எ�ப3 
நியதி. இதிைசயி� மனித�ல
 எ(த )ய*சிக" பல+ பல. ஆயி4
 அறி@ 
ெப*ேறா� ேகா�யி� ஒ�வேர! 
 
இ�9 நா
 அறி@ைடைம ப*றி, ெகா#���கிற க�3, பிைழயான3. தகவ�க" 
நிைறய ைவதி�+� வ�க", நிைறய ப�தவ�க", ப ட
 ெப*றி�+ப வ�க", 
இவ�க" எ�லா
 அறிஞ�க" எ�9 பிைழயாக� க�தி� ெகா#���கிேறா
. 
இவ�களி� அறிஞ�க" இ��கலா
, ேத�� க#(பி��க ேவ#(
. 
 
ஆனா� தி���ற" D9
 அறி@ைடைம எ3? மனிதைன-மனித �லைத 
3�பதி7�/3 கா+பேத அறி@. இ�9 நம3 வா?�ைகயி�, 3ைற ேதா9
 
3�ப/தாேன G?/தி��கிற3. மனிதைர மனித� ெகா�9 அழி��
 ஆ*ற� மி�க 
ெகாைல� க�விகைள மனித� பைடதி��கிறா�. அ+ப�யானா� நா
 எ�� 
ேபாA� ெகா#���கிேறா
? 
 
இ�ைறய உலக
 அறிவிய� உலக
 எ�கிறா�க". D�/3 ேநா�கி�, உய�தர 
அறிவிய� வளரவி�ைல. அ�வ��கத�க நி�வாணமான ;யநல
 வள�/3 
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வ�கிற3. M �7�/3, உலகதி� ெப� Mதிக" வைர எ��
 பண மதி+V (5 
ச)தாய அைம+�! ஆதி�க+ ேபா �க" ம*றவ� 3�ப
 ெபா�த ப#ேப 
அறி@ைடைம எ�9 D9கி�ற3 தி���ற". 

”அறிவினா� ஆ�வ 3#ேடா பிறிதி�ேநாA 
த/ேநாAேபா� ேபா*றா� கைட"  

எ�ப3 தி���ற", இத� அறிைவ+ ெப9
 க�வி வழ�க+ ெப9கிறதா? இ�9 
நம3 க�வி உலக
 எ�� ேபாA� ெகா#���கிற3? ப டதாாிகைள உ�வா�� 
வதி� க�வி உலக
 ெவ*றி ெப*றி��கிற3. 
 
ஆனா�, பைட+பாளிகைள உ�வா��வதி� ெப*ற ெவ*றி, மிக மிக� �ைற@ 
க�விேய அறி@ைடைம ய�ல, க*றவ�க" எ�லா
 அறி@ைடயவ�கE
 அ�ல�. 
க�வி0
, ேக"வி0
 அறி@ ெப9தB��ாிய வாயி�கேள ஆ�
! 
 
இ�9 நம3 க�வி0லக
 எ�ேக ெச�9 ெகா# ���கிற3? மனிதனி� 
ஆ�மா@�� உண@ க�வி. ஆ�மாைவ வள�+ப3 க�வி! இ�ைறய க�வி )ைற 
Oைளயி� தகவ�கைள திணி+பதாக அைம/தி�� கிறேத ஒழிய ஆ�மாைவ 
ெதாடவி�ைலேய! இ�9"ள க�வி+ ெப��கதி*�, இ�க�வி உலக
, அள+பாிய 
ஆ*ற� வாA/த க�வியாA இ�+பி�, இ/த உலகைதேய மா*றி யி���
. 
 
எ�ேக மா*ற�க"? மனித� வர வர5 G?நிைலயி� ைகதியாகி+ ேபாகிறாேன தவிர, 
G?நிைலைய அவ� மா*ற )*படவி�ைலேய! வில��க" G?நிைலைய5 
சா�/தைவ. ஆனா�, மனிதேனா G?நிைலகைள த�4ைடய வா?நிைல��
, 
இல சிய3��
 ஏ*ப, மா*றி அைம3� ெகா"E
 ஆ*றBைடயவனாக 
விள��மா9 ெசAத� க�வியி� வி2மிய ேநா�க
 இ�ைறய க�வி உல�, கடைம 
உண�@கைள, கால
 ேபா*9
 உய� ப#பிைன, க (+பா(கைள+ ேபா*றி 
வள�3�ெகா"ள� க*9 தரவி�ைல. ெவ*றி வாA+�கE��ாிய க (+பா(கைள 
ெநகி?தி வி ட3 இ�ைறய க�வி உலக
. ஏ�? 
 
இ�9 அறிவிய� எ�ற ெபயாி� வரலா9, இல�கிய
, த3வ
 ஆகிய 3ைறக" 
�ற�கணி�க+ ப(கி�றன. ஆதலா�, இ�ைறய மனித� நாகாீகைத இழ/3 காவ� 
நிைலய�களி� வள�5சி��
, சிைற� Dட�கைள நிர+ப@ேம உாியவ�களாகி 
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வி டா�க". கட/த சில ஆ#(களி� காவ� நிைலய�களி� வள�5சிேய 
�*ற�களி� வள�5சி�� நி,பணமாகிற3. ஆ8
, ெப#8
 இைண/3 
வாழேவ#�ய3 சOக அைம+�. 
 
இ5சOகதி� இ�9 க�வி 3ைறயி7�/3 காவ� 3ைற வைரயி� ஆ#, ெப#, 
பிாி�க+ப(கி�றன�. ஏ� இ/த அவல
? இ/த அவலைத )த7� ெசAத3 ஆ# 
ஆதி�க5 ச)தாய அைம+�. தி��ேகாயி7� அ
ைம அ+பனாக இ�/3 வழிப(
 
ெபா�ைள- அ�த நாாீ;வரனாக இ�/த பர
ெபா�ைள-இ�ேவறாக+ பிாி3 
தனி தனியா�கினா�க". 
 
அத*�+ பிற�தா� �ராண�களி�Dட ஆ# சாமி��
, ெப# சாமி��
 
ச#ைடக" ெதாட�கின. இ�4
 அேத திைசயி�தா� ேபாA�ெகா#���கிேறா
. 
ஆ#, ெப# சம3வைத� க�வியி�Dட� காண )�யவி�ைல. ஏ�? ப#பா ( 
வள�5சி��ாிய க�விைய வழ�காத3தா� காரண
, வள�
 வரலா* 9��ாிய 
உயி�+�"ள க�விைய மனித4�� தர ேவ#(
. 
 
க�வி, ெதாியாதைத ெதாி/3 ெகா"வத*� ம (ம�9. க�வி, ஆ�மாவி� 
ச�திைய J#ட ேவ#(
. ந�ல காாிய�கைள5 ெசAதா� ம (
 ேபாதா3! ந�ல 
காாிய�கைள5 ெசA0
 ஆ�வைத தரேவ#(
. ஒ� ஊ�, ஒ� நா( எ+ப� 
இ��கிற3 எ�பைத அள/தறிய+ பய�ப(வ3 க�விேயயா
. ஆ�றவி/தட�கிய 
ெகா"ைக5 சா�ேறா�கEைடய நா( விள��மானா� ‘ெக ட ேபா�" அ�� இரா3. 
ஆ�ற க�வி க*ேறா� ந�லவராயி�+ப�. நா(
 ந�றாகேவ இ���
. 

”எ=வழி ந�லவ� ஆடவ� 
அ=வழி ந�ைல வாழிய நிலேன” 

எ�ப3 �றநாK9. 
 
க�வி எ�ப3 க�Bத� அ�ல3 ேதா#(த� எ�4
 ெசா� அ�யி� பிற/த3. 
மனிதனிடதி� இய�பாக உ"ள அறியாைமைய ேதா#� எறி/3 வி (, 
அறிT*ைற� க#(, அ/த உய�/த ச�திைய வள�+பேத க�வியா�
. இ3ேவ 
க�வியி� ேநா�க
பய�. க�வி3ைற ம�க" ெதா�தி��ாியதான பிற�, இ3 
நைடெபறவி�ைல. ஆயி4
, த�க நா (+ ப*9"ள சOக5 சி/தைன0"ள 
ஆசிாிய�க" மனமி�/ தா�, இ�4
 ெசAய இயB
 ெசAயேவ#(
. 
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க�வியி� த�தி, க*பி��
 ஆசிாியைரேய மி�தி0
 சா�/தி��கிற3. க*பி��
 
ஆசிாியாிட
 சிற/த திற� இ�ைலயானா� ப"ளியா� விைள0
 ந�ைமையவிட 
விப3�கE
 �ழ+ப�கE
தா� ஏ*ப(
. வ�+பைற யி� ஆசிாிய� 
க*பி��
ெபா23, மாணவ� ப�தி0ட� ஒ�றியி��க ேவ#(
. மாணவ�க" 
மதியி� எ�ன நட�கிற3? க*�
 மாணவ�கE��
, க*பி��
 தன��
 
அ/நிைலயி� உ"ள ஒ�9த7� உ"ள அைம@ அ�ல3 இைடெவளிைய 
ெதாி/3ெசா#( க*பி��
 ஆசிாிய�தா�, க*பி+பதி� ெவ*றி ெபற இயB
. 
 
பாட
 எ�ப3 க*பி��
. ஆசிாிய�
 க*�
 மாணவ�
 ஆகிய இ�வ�
 இைண/3 
ெசய�பட ேவ#�ய )ய*சி எ�பைத ஆசிாிய� நிைனவி� ெகா"ள ேவ#(
. 
க*பி��
 தன3 ஆசிாிய த�ைம0ட�, க*�
 மாணவைர0
 ஒ�ற5 ெசAவத� 
Oல
 -க*�
, ேக �
, சி/தி��
 திறைன J#� த
பா� ஈ�3, வினா-விைட 
Oல
-மாணவ� க*9� ெகா"கிறா�; ெதளிவாக இ��கிறா� எ�பைத ஆசிாிய� 
உ9தி ெசA3ெகா"ள ேவ#(
. 
 
ஒ� ெச� வள�வத*�+ பலவைக உண@+ ெபா� க", ம�3க" ேதைவ+ப(
. 
அ3ேபா�, மனித4
 வா?�ைகயி� வளர, ப#பா �� வளர க�வி ேதைவ. 
க*கேவ#�ய 3ைறக", ��க" மனித�கE�கிைடயி� ேவ9 ப(
! ஆ�மாவி� 
ேதைவ�� ஏ*ப@
, ஆ�மாவி� வள�5சி�ேக*ப@
 மா9ப(
. 
 
ஆதலா� க�வியி� ெபா3� க�வி0
, சிற+�� க�வி0
 இட
ெபற ேவ#(
. 
ெபா3� க�வி எ�ப3 ெபா3 அறி@, சOக வா?�ைக��-ஒ� பணி ெசAய 
ேதைவ+ப(
 அறி@. சிற+�� க�வி எ�ப3 க*ேபா� நிைல�ேக*ப மா9
. அ3 
அறிவியலாக@
 இ��கலா
. அ�ல3 த3வ 3ைறயாக@
 இ��கலா
. 
பிறவாக@
 இ��கலா
. இ�ஙன
 க�வி வழ�க+ ெப*றா�தா� மனித�கைள, 
அறிஞ�கைள, ஞானிகைள உ�வா�கலா
. 
 
ந
)ைடய �ழ/ைதகைள5 சி/தி�கிறவ�களாக+ பழ�கிவி(த� அவசிய
. )த� 
இர#( வ�+� வைர பாட+ �தக�கேள ேவ#�யதி�ைல எ�ப3 நம3 க�3. 
இ/த வ�+��களி� க*ப3 எ+ப�? நிைன வா*றைல+ ெப9வ3 எ+ப�? சி/தி+ப3 
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எ��ண
? ஆகிய க�வி க*ற7� அ�+பைடகைள5 ெசய�வழி� க*பி�க 
ேவ#(
. க*�
 �ழ/ைதகளி� சி/தி��
 திறைமேய ஆசிாியாி� திறைம�� 
அள@ேகா� எ�பைத நிைனவி* ெகா"ள ேவ#(
. 
 
�ழ/ைதகE�� இய�பாகேவ அளவ*ற ச�தி இ��கிற3. நா
 இ�� �றி+பி(வ3 
உட�ச�தி, Oைள ச�தி இர#ைட0ேம �றி+பி(கி�ேறா
. இ/த இ�வைக 
ச�திகைள0
 �ழ/ைதக" உபேயாகி��
ப� ஆசிாிய� பழ�கேவ#(
. 
நட��
ெபா23 கீேழ வி2/3வி(
 �ழ/ைத, தாேன எ2/3வி(
 
திறைம0ைடய3; மன+பா�� உைடய3. நா
 3ர��
 ேபா3தா� �ழ/ைதயி� 
ஆ*ற� �ைறகிற3. ம*றவ�கைள எதி�பா�+ப3 �ழ/ைதகளிடதி� வள�/3 
வி(கிற3. 
 
ஆசிாிய�, க*�
 மாணவ�களிடதி� வினா ேக கலா
. ஆனா� ஆசிாிய� விைட 
க*9தரேவ Dடா3. மாணவ� ச*9 விைட தர தாமதிதா� அ(3-Next-ெசா�7 
வி(கிறா� ஆசிாிய�. சில அவசர)ைடய ஆசிாிய�க" விைடைய தாேம ெசா�7� 
ெகா(3 வி(கிறா�க". இ3 தவ9. வினா@��ாிய விைடக" மாணவ�கேள 
அவ�களி� அறிவி+�லனா� ேதடேவ#(
. ேதைவயானா� ஆசிாிய� 3ைண 
வினா�கைள ெதா(3, மாணவ�களிடதி� விைட கா8
 )ய*சிைய 
J#டலா
. எ/த5 G?நிைலயிB
 ஆசிாிய� விைட Dற�Dடா3. 
 
ஆனா�, இ�9 நட+�, வினா-விைடகைள எ2தி+ ேபா ( மன+பாட
 
ெசAவ3தா�! இதனா�, சி/தைன திற4
, �தியன கா8
 )ைன+�
 வளர 
வி�ைல க�வி உல�, ேத�@ ம (ேம எ�ற �9கிய �றி�ேகாளி� ெச�9 
ெகா#���கிற3. திைசைய விாி@ப(தி� ெகா#(, சி/தைனயாள�கைள, பைட+ 
பாள�கைள உ�வா��
 உலைக ேநா�கி5 ெச�ல ேவ#(
. ப�+பாளிகைள 
உ�வா��
 நிைலயி7�/3 பைட+பாளிகைள உ�வா��
 உலைக ேநா�கி5 
ெச�லேவ#(
. 
 
க�வி�� இதய
 ேதைவ. ேசாவிய க�வியாள� ;ேகா
7�Xகி "�ழ/ைதகE�� 
இதயைத� ெகா(�க"" எ�9 எ2தினா�. க�வி, Oைளேயா( ம (ேமா, க*�
 
��கேளா( ம (ேமா ச
ப/த)ைடயத�9. இதயேதா(
 ச
ப/த)ைடய3. 
க�வி க*பி�க@
, க�வி க*க@
, அத*ெகன ஒ� சிற/த பா�� ேதைவ. 
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க*பி��
 ஆசிாிய���5 சிற/த உண�@ நிைற/த இதய
 ேதைவ. க*�
 
மாணவ���
 ஆசிாியைர+ Sரணமாக - ஆசிாியாி� மனைத� Dட+ 
�ாி/3ெகா"E
 உ"ள
 ேவ#(
. அ+ேபா3தா� க*பி��
 பணி0
, க*�
 
பணி0
 அ�த)"ள3 ஆ�
. 
 
இத� க�வி5 GழB�� உாியெமாழி தாA ெமாழிேய எ�ற க�தி*� இர#டாவ3 
க�3 இ��க)�யா3. இய*ைக வழ��
 ெகாைடகளி� ஒ�9 தாAெமாழி. 
தாAெமாழிேய சி/தைனெமாழி; உண�
ெமாழி. ஒ� நா ( ம�கைள அ�ைம+ப(த 
)த*சாதன
 அ/த நா ( ம�கைள தாAெமாழியி� க�வி க*க அ4மதி�கா3 
இ�+பேத. 
 
இ�9 ந
)ைடய நா �� தாAெமாழி வழி� க�வியிய�க
 ெவ*றிெபறவி�ைல. 
ேதசீய ெமாழிைய� க*றபா��ைல. ஆ�கிலதி7�/3 தாAெமாழி� க�வி�� மாற 
ம9+ப3 பலMன
. இ/ததிைசயி� ெச�வ3 வி�
பத�கத�ல-தாAெமாழி� 
க�வி0
, ேதசீய ெமாழியறி@
 நா
 ெபற ேவ#�யைவ. உலகதி� சாளரைத 
Oட@
ேவ#டா
. ஆ�கிலைத0
 ஒ� ெமாழியாக� க*கலா
. 
 
தாAெமாழிைய மதி3+ ேபா*9
 க�வி உலகேம நம�� ேதைவ. தாAெமாழி வழி 
உ"ளைத உய�@ ெசA0
 க�வி க*ேபா
; அறிைவ வள+ப(3
 க�வி க*ேபா
. 
உலக� க�வி0
 க*9 உலகமா/த�ட� ைகேகா�3 நி*ேபா
! ;ய அறிைவ 
வள�+ேபா
. அத*� 3ைணயாக� க*�
 க�விைய ஆ��ேவா
! 
 
ெபாிய, ெபாிய இல சிய�கைள-இமயதிB
 உய�/த இல சிய�கைள� 
ெகா"ேவா
! அவ*ைற அைடய உைழ+ேபா
! இ3ேவ இ�ைறய க�வி உல� 
ந
ைம அைழ35 ெச�ல ேவ#�ய இட
. 
 
நாைளய இ/தியா இ�ைறய ப"ளியிேலேய ெதாட�� கிற3 எ�பைத நம3 
அர;கE
 சOக)
 உண�/3 ெகா"Eத� அவசிய
. எதி�கால இ/தியா ஏ*ற 
மைடவ3 இ�ைறய ப"ளியி� நைட)ைறைய0
, நம3 �ழ/ைதகE�� தர+ 
ெப9
 க�விைய0ேம ெபா9தி��கிற3. 
 
நா
 இ�9 சாதி, மத, இன எ�ைலகளிB
, ப�தறி@�� )ரணான Oட-
ந
பி�ைககளிB
 சி�கி5 சீரழி0
 ேபா�கிைன தவி�3, அ(த 
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தைல)ைறயின���+ �திய உலைக� கா டேவ#(
. ந
)ைடய ைளஞ�க" 
சிற/த க�விைய0
, ஞானைத0
 ெப*9, ெபா9ைம, உ9தி, )ய*சி, இவ*ேறா( 
அ�+பணி+� உண�ேவா( பணிெசAவதி� ந
பி�ைக ைவ�க�D�ய க�விேய 
இ�ைறய ேதைவ. இ3ேவ நா
 ெச�லேவ#�ய திைச….! 
 
க�வி உலக
 இ�ைற�� இர#டாக+ பிாி/3 இ��கிற3. ேமB
 ெதளிவாக5 
ெசா�ல+ ேபானா� க�வியி� இர#( ஜாதி)ைற ேதா�றியி�+ப3 ேபால 
ெதாிகிற3. அதாவ3 கிராம+�றக�வி, நக�+�ற� க�வி எ�9 �றி+பி(கி�ேறா
. 
கிராம+�ற� க�வி��
, நக�+�ற� க�வி��)"ள இைடெவளி மிக@
 அதிக
 
எ�பைத வ�தேதா( �றி+பிட ேவ#� இ��கிற3.  
 
நக�+�ற3 இைளஞ�க", மாணவ�க", தரமான� க�வி ெபற)�கிற3. அவ�கள3 
அறி@+ �ல�கE�� நிைறய வி�/3 கிைட�கிற3. அதனா�, தர)
 திறைம0
 
உைடய இைளஞ�க", நக�+�றதி� உ�வாக வாA+� இ��கிற3. 
 
ஆனா� கிராம+ �றதி� அ3 இ�ைல. கிராம+�ற ப"ளி� Dட�க" எ/தவிதமான 
ஊ ட5ச3
 இ�லாத க�வி நிைலய�களாக விள��கி�றன. ேசாதைன� 
க�விக" கிைட+பதி�ைல. ந�ல �லக
 அைமவ3 இ�ைல. அவ�கEைடய 
ெசவி+�ல4�� நிைறய வி�/3க" கிைட+பதி�ைல. அத� காரணமாக, கிராம+ 
�ற�க�வியி�, தர
 �ைற/தி��கிற3 எ�ப3 இர#( க�3கE�� இடமி�லாத 
ஒ� ெபா35 ெசAதி. கிராம+ �ற�க�விைய ேம
ப(3வதி� இ�4
 அதிக 
அ�கைற எ(3�ெகா"ள ேவ#(
. 
 
நம�� இ+ப� ஒ� ஆேலாசைன� Dட5 ெசா�ல )�கிற3. கிராம+�றதி� 
தி��ேகாயி�க" உ#(. ”ேகாயி� இ�லாத ஊாி� ��யி��க ேவ#டா
”* 
எ�பைத நா
 பி�ப*9பவ�க". ஒ=ெவா� ேகாயிB
, அ/த� கிராம+-
�றதி4ைடய ஆர
ப+ பாடசாைலைய தெத(3� ெகா#(, அ/த ஆர
ப+ 
பாடசாைலயி� வள�5சி��, அ�� பயிBகி�ற சி9வ�கEைடய வள�5சி��ாிய 
அைன3+ பணிகைள0
 ேம*ெகா"ள லா
; அ+ப�5 ெசAதா�தா� கிராம+�ற� 
க�வி வள�
. 
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அ(3, ஏ(களி� வழியாக, �தக�களி� வழி யாக, க�வி க*9 த�வைத விட 
ெசய� வழி� க�வி க*பி+ப3 ந�ல3 எ�9 க�3கி�ேறா
. ெசய� வழி� க*�
 
க�வி நீ#ட ெந( நா கE��, நிைனவி� இ���
. அதனா� அத*�ாிய 
சாதன�கைள ஒ=ெவா� ப"ளி0
 ெபற ேவ#(
. ஒ=ெவா� ப"ளியிB
 
ஆ#(ேதா9
 �திய �திய ��க" வா�கேவ#(
. 
 
ந
)ைடய நா �� தீபாவளி ெகா#டாட+ப(வ3 ேபால, ெபா�க� ெகா#டாட+ 
ப(வைத+ேபால, கைலமக" விழா ெகா#டா(
 கால
 விைரவி� வர ேவ#(
, 
அ+ெபா2தா� க�வி0லகி� �3ண�@
, ஆ�வ)
 ேதா�9
, இ�9 கைலமக" 
விழா எ�9 ஒ�9 இ��கிறதாகேவ பல��� ெதாியவி�ைல. ��கைள 
வா��வ3மி�ைல. ��கைள+ �3+பி+ப3 மி�ைல. 
 
இ�4
 ெதளிவாக5 ெசா�ல+ ேபானா� ஏேதா ஒ� Oட ந
பி�ைகயி�, 
அ�ைற��+ ப��க� Dடா3 எ�ேற, ஒ� க�3 உலா வ�கிற3. அ�ைற��, 
இ���
 �தக�கைள0
 க �ைவ3வி (, S+ ேபா ( O�வி (, ப��க� 
Dடா3 எ�9 )�@ெசA3 வி(கிறா�க". இைத0
 நா
 ம93விட ேவ#(
. 
 
ப"ளி�Dட�க" கைலமக" விழாவ�9 திற/தி��க ேவ#(
. �லக�க" 
திற/தி��க ேவ#(
. அ�ைற��� க�வி ேவ"வி எ��
 ெசAயேவ#(
. 
கைடMதியி� உ"ள �தக�கைடகளி�, நீ#ட, ெந�ய வாிைசயி� ம�க" நி�9, 
த�கE��
, த�கEைடய �ழ/ைதகE��
 ேதைவயான �தக�கைள வா��
 
பழ�கைத ேம*ெகா"ளேவ#(
, த�4ைடய அ�ைம மக4��, அ�ல3 அ�ைம 
மகE��, ஒ� ெப*ேறா� வா�கி� ெகா(�க�D�ய உய�/த பாி; �தகமாகேவ 
இ��கேவ#(
. அ/த+ பழ�கைத� �ழ/ைதகE
 க*9�ெகா"ள ேவ#(
, 
ெப*ேறா�கE
 பயி�வி�க ேவ#(
. 
 
பணி+ பா3கா+� எ�ப3 இ�9 வள�/3 வ/தி��க� D�ய நாகாீக
. தவி��க 
)�யாத3. வரேவ*க த�க3
Dட, பணி+ பா3கா+� எ=வள@ )�கியேமா 
அைத+ ேபாலேவ, அவனிடதி� ஒ+பைட� க+ப ட �ழ/ைதக" தரமானவ�களாக, 
திறமானவ�களாக, அறிஞ�களாக உ�வாவதி� ஆசிாிய�க" ெபா9+ ேப*க 
ேவ#(
. 
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அவ�கEைடய பணி தரமானதாக, எ�ேலா���
 ஏ*ற
 தரத�கதாக 
அைமயேவ#(
. அ+ெபா23 தா� பணியி4ைடய பா�� வள�5சி அைடய 
)�0
. ெவ*றி-ெபற )�0
; உய�/த ஆசிாிய� பணி ேம* ெகா#���க� 
D�யவ�க", ஒ� நா �� வரலா*ைற சீரைம�க உதவி ெசAகிேறா
 எ�ற 
எ#ண3ட� த
)ைடய பணிைய அ�பணி+� உண�@ட� ெசAய ேவ#(
. 
 
வ�+பைறயி� உ கா�/3 ப���
 மாணா�க�, நாைள நா ைட ஆ சி 
ெசAபவனாக மாற)�0
, மாற ேவ#(
. அத*�ாிய வாயிைல ப"ளி�Dட�க", 
சிற+பாக, ஆசிாிய�க" தர ேவ#(ெம�9 ேக (� ெகா"கி�ேறா
. 
 
எனேவ இ�ைறய க�வி0லகதி4ைடய தடதி� நா
 ெச�Bவ3 ேபாதா3. 
அக�ற, விாிவான, உய�/த �றி�ேகாEைடய, ல சிய)ைடய சிற/த நா ைட 
உ�வா�க ேவ#(ெம�ற �றி�ேகாEட�, நா
 ெச�B
 திைசைய அகல+ப(தி 
ம�*ற ேவ#(
. எ�9 ேக (�ெகா"Eகி�ேறா
. சிற/த க�வி உலக
, அறிஞ� 
உலக
 ேதா�ற ேவ#(
. அ3ேவ நா
 ெச�ல ேவ#�ய திைச. 
 

� 20-8-94 அ�9 ம3ைர வாெனா7யி� ஒ7பர+பான உைர 
----------- 

3. 3. 3. 3. உைழ,-' சி�தைனக�உைழ,-' சி�தைனக�உைழ,-' சி�தைனக�உைழ,-' சி�தைனக�    
 
இ�ைறய மனித� ப��கிறா�; ப டதாாியாகி றா�; அறிஞ� ஆகிறா�. அறிவி� 
பய�, எ�ன ெசAயேவ#(
 எ�9 அறி/3 ெசAதேலயா
. ெசய�, உைழ+பி� 
பா*ப ட3. உைழ+ப*ற ெசய�கE
 உ#(. ஆயி4
 உ#ண�, உ(த�, காத� 
ெசAத� ஆகிய Rக�5சிகE��
 உைழ+� இ�றியைமயாத3. 
 
ஏ�? மனித� வில��களி�9
 ேவ9ப ட நிைல, உணைவ ேத(
 நிைலயி�தா� 
ெதாட�கிய3. பி�னாளி� அவ� வளர, வளர உணைவ ேதடாம� பைடதா�. 
இ/த� கால�க டதி� உைழ+� வள�/த3; க�விகEட� மனித4�� ெதாட�� 
ஏ*ப ட3. ஆக, உைழ+ேப வா?@ எ�றாகிற3. உைழ+பி*ேக உாிய3 வா?@. 
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வா?@, உைழ+பினாலாய3. வா?வினா� உைழ+� வள�கிற3. உ#8
 
உணைவ தன3 க�ன உைழ+பா�-ெந*றி விய�ைவ நிலதி� சி/த உைழ3+ 
பைட3 உ#பவ�க" ந�லவ�க"; உதம�க"! “உைழதா�தா� உண@” எ�ற 
ச ட
 ேவ#(
 எ�றா� ஜா�Xமி, 
 
இ/த5 ச டைத உலக நா(க" இய*றேவ#(
. அத*� நா
 எ�லா�
 கீ?+ப�ய 
ேவ#(
. அ#ண� கா/திய�க" “உைழ�காம� உ#பவ�க" தி�ட�க"??” 
எ�றா�. 
 
 
வா?�ைகயி� இய�ேப உைழ+�தா� அறி க�விக", ெசய* க�விகEட� D�ய 
உட� சா�/த வா?�ைகைய உைழ�காம� நட3வ3 யா�ஙன
? மனிதனி� 
இ�றியைமயா ேதைவ உண@. அ(த3 காத�. 
 
பழ�காலதி� உ*பதி0ட� D�ய நாகாிக ெதாட�க
 உைழ+பினாேலேய 
ெதாட�க+ ெப*ற3. காத� வா?�ைக0
 அ+ப�தா� ேசா
பBட4
 
ேசா�@ட4
 �9 ஆ#(க" வா?வைதவிட+ ெப� )ய*சி, க�ன உைழ+�ட� 
ஒ�நா" வா?/தா�Dட+ ேபா3
! உைழ+�ட� D�ய வா?�ைக, ெசா��கதி� 
கதைவ�Dட த ட உத@
. 
 
ஒ=ெவா�வ�
 எ/தவிதமான J#(தBமி�றி இய�பாகேவ உைழ��
 உண�@ 
ெபறேவ#(
 எ�9 மனித�ல3�� உைழ+� ஜீவ ;பாவமாக அைமகிறேதா, 
அ�ேற "ச�தி�ேக*ற உைழ+�, ேதைவ� ேக*ற ஊதிய
” எ�ற ெபா3@ைடைம5 
ச)தாய
 அைமய இயB
, )�0
. 
 
உைழ+பி� சி�னமாகிய காA3+ேபான ைககE
 கா�கE
 ெபறேவ#(
. 
அ3ேவ, உைழதைல� கா (
 சி�ன
 ஒ�நா" நபிக" நாயக
, த
ைம� காண 
வ/தவ�கEட� க � த2வி0
, ைககைள+ ப*றி� க#ணி� ஒ*றி0
 
வா?3�கைள0
 மகி?5சிைய0
 வழ�கி� ெகா#��/தா�. 
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அ+ப� வ/தவ�கE" ஒ�வாி� ைகைய+ ப*றிய அ#ணலா� நபிக" நாயக
 நீ#ட 
ேநர
 தி�
ப தி�
ப அவ� ைகைய� க#களி� ஒ*றி�ெகா#ட ேதாட�றி, 
க#களி� நீ�ம�க நி�9ெகா#��/தா�. ம*றவ�க" காரண
 ேக டேபா3, 
"இவ�ைடய ைககளி� உைழ3� காA3+ேபான ;வ(க" இ�/தன. அைவ 
என��+ ெப�மகி?ைவ த/தன" எ�9 நபிக" நாயக
 அ�ளி5 ெசAததாக அவ� 
வரலா9 D9கிற3. 
 
மனித� இ�ப Rக�5சியிB
 மகி?5சியிB
 ம (ேம திைள3 வா?த� Dடா3. 
இ�ப Rக�5சிைய0
 மகி?5சிைய0
 வா?�ைகயி� இல சிய�களாக� 
ெகா"ள�Dடா3. உைழ+ேப வா?�ைகயி� உய� �றி�ேகாளாக அைமயேவ#(
. 
உைழ+பி� வழி, இ�ப Rக�5சி0
 மகி?5சி0
 கிைட��
. இ3 உ9தி. 
 
உைழ+�, உடB�� உ9தி ேச���
. அறி@ வள�5சி��
 உத@
. இ/த உலகி� 
பலவ*றி*� எ�ைல உ#(. ஆனா�, அறி@��
 ஆEைம நிைற/த உைழ��
 
ச�தி��
 எ�ைலேய கிைடயா3. Oைள இய�க, இய�க அறி@ வள�
. உைழ+� 
ெதாட�/3 இைட���றி நிகழி� உைழ��
 ச�தி0
 வள�
. 
 
ந
 ஒ=ெவா�வ�ட4
 பிற+பிேலேய கல/தி�+ப3 உைழ+பா*ற�; உைழ��
 
ச�தி. உைழ+பேத மனித+ பைட+பி� ேநா�க
, கா�கைள0
 ைககைள0
 ம*ற+ 
ெபாறிகைள0
 )ைறயாக உைழ+பி� ஈ(ப(தினா� எ�ைலேய இ�லாத 
அள@�� உைழ3�ெகா#ேட இ��கலா
. 
 
அறி@ S�வமாக@
, வி�+ப3ட4
, ஆ�வ3ட 4
 உைழதா� கைள+� 
வாரா3. மாறாக� களி+�ண�ேவ ேதா�9
. ஓA@ எ(��
 எ#ணேம 
தைலகா டா3. உைழ+பாளி�� ஓA@, ேவைலைய மா*றி� ெகா"வ3தா�. 
 
ந
)ைடய வா?நாளி� �றி�ேகா" இ�னெதன நி�ணய
 ெசA3ெகா#( 
உ9தி0ட� ெதாட�/3 உைழ�க ேவ#(
. அ+ப� ஒ� �றி�ேகாEட� ஒ� 
3ைறயி� வா?நா" )23
 உைழதா�தா� அ/த� �றி�ேகா" ைகD(
. நம3 
வா?�ைக0
 உ�னத நிைலைய அைட0
. இ��ன
, 3ைறேதா9
 நி�9 
உைழ+பவ�க" எ#ணி�ைக� D�னா� நா( வள�
. உைழ+பவ� உலக
 எளிதி� 
ெவ*றி ெப9
. 
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உைழ3 வா?வ3 எ�ற வா?�ைகயி� ேகா பா( அைனவ���
 ெபா�/3
. 
உைழ+� எ�ப3 அைனவ���
-மனித �ல
 )2வ3��
 உாிய ெபா9+�. மனித 
�லதி� யாராவ3 சில� உைழ�காம� வா?/தா� அவ�கEைடய உைழ+பி� 
ப�ைக ம*றவ�க" ;ம�கேவ#�ய நிைல ஏ*ப(
.  
 
இ�9 இ/த+ ேபா�� அதிகமாக வள�/3 வ�கிற3. உைழ�காதவ�கE
 அ�ல3 
அைர�ைறயாக உைழ+பவ�கE
 அ�ல3 உைழ+ப3 ேபால+ பாவைன 
ெசAபவ�கE
 இ�9 ச)தாயதி� ப�கி+ ெப�கி வ�கி�றன�. இஃ3 ஒ� 
சாப�ேக(. 
 
இ/த தவறான நைட)ைற ெப�
பாB
 ப�தவ�களிைடயிB
 அதிகார 
வ��கதினாிைடயிB
 பரவி வ�கிற3. ந
)ைடய நா �� உண@+ ப*றா� �ைற 
இ�ைல. இர#( ஆ#(கE��ாிய ைகயி�+� இ��கிற3 எ�9 உண@ 
அைம5சக
 D9கிற3. 
 
ஆனா�, பண+ ப*றா��ைற இ��கிற3. கட� வா�க ேவ#�யி��கிற3. இ3 
ஏ�? உ2ேவா� உலக
 தம3 உைழ+ைப )ைறயாக5 ெசA3 நா ைட+ பா3கா3 
வ�கிற3. ம*ற 3ைறகளி� ேபாதிய உைழ+�� கிைட�கவி�ைல எ�ப3, தாேன 
உA3ணர�D�ய க�3. 
 
நா
 ஒ=ெவா�வ�
 ம*றவ�களி� உைழ+பி� எ#ண*ற உயி� ெதா�திகளி� 
உைழ+பி� வா?கிேறா
. நா
 நம3 ஒ�நா" வா?�ைக�� எ�ென�ன ேதைவ 
எ�9 கண�கி டா� நா
 இ/த உலகதி� ம*றவ�க" அ�ல3 ம*றைவ 
உைழ+பி7�/3 நம3 வா?�ைக��
 Rக�@��
 எ=வள@ எ(3� 
ெகா"கிேறாேமா அ=வள@�காவ3 நா
 தி�+பி த�
 வைகயி� 
உைழ�கி�ேறாமா? பல� வா?�ைகயி� இ�ைல எ�பேத விைடயாக இ��கிற3. 
 
அ+ப�யானா�, உைழ�கா3 வா?பவ�க" பிற� ப�ைக தி�(கிறா�க". அ�ல3 
பிற��� ;ைமயாக இ��கிறா�க". இவ�க" நிலதி*�
 பார
 இவ�கைள 
ைவயக
 ;ம+ப3
 வ
�. அதாவ3 பயன*றவ�க".  
 
தன��� கிைட��
 ஊதியதி� மதி+ைபவிட த�4ைடய உைழ+பி� மதி+ைப  
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உய�தி� கா (
 மனித�தா� சOகதி*�+ பய�ப(வா�. சOகதி� ஒ� 
நிைலயான இடைத )�ேனறி+ ெப9வா�. இ3ேவ வா2
 நியதி. 
 
ஆ?கட7� ேமேல �� S#(க" மித��
, ெசைதக" மித��
. ஆனா�, )3 
ஆழதி�தா� கிட��
. )ைத வி�
�ேவா� ஆ?கட7� O5சட�கி O?கிதா� 
)ைத எ(�கேவ#(
, அ3ேபால, வா?�ைகயி� அ�
பயைன0
 ெவ*றிைய0
 
வி�
� ேவா� உைழத� ேவ#(
. 
 
உட
�, உைழ+பினாலரய3. உைழ+பத*ேக உாிய3. இ�
�, பய�ப(த+ 
பய�ப(த உ9தி+ ப(
. நீ#ட நா கE��
 பய�ப(
. உைழ+பி� 
பய�ப(த+படாத இ�
� 3�+பி�3 அழி0
; விைல மதி+ைப0
 இழ��
. 
இ�
� 3�+பி�3 அழிவைதவிட, உைழ+பி� பய�ப(வத� Oல
 ேதAவேத 
ேம�.  
 
மனிதராA+ பிற/ேதா� எ�லா�
 வி�
�வ3 மகி?5சி! மகி?5சிைய எளிதாக 
அைடவத*�ாிய ஒேர வழி-மிக@
 இரகசியமான வழி-க(ைமயாக உைழ தேலயா
. 
அ/த மகி?5சி0
 ஒெரா�கா� உைழத7 னா� கிைட�கா3. இைட���றி 
ெதாட�/3 உைழ�க ேவ#(
. 
 
மனித �லைத வ9ைமதீ ; ெடாி3� ெகா#���கிற3. இ/த தீைய 
அைண+பத*�ாிய )ய*சி 0ட� க�ன உைழ+� தராவி�� இ/த தீ அைணயா3. 
இ/தியாைவ, கட/த பல �றா#( களாக+ பசிதீ உ"ளிடழி3 வ�கிற3. 
 
ெபா3வாக ஆ#க" மதியி�, அவ�கைள+ பா�3+ ெப#க" நைக+பைத 
தா�கி� ெகா"ள மா டா�க". ேகாப
 வ/3வி(
. ஆனா� ஒ� ெப# பல �9 
ஆ#(களாக ெதாட�/3 பாிகாச
 ெசA3 நைக3�ெகா#ேட இ��கிறா". G( 
;ரைன வ/ததாக ெதாியவி�ைல. இனிேமB
 வ�மா? வரா3 ேபானா� இ/தியா 
வளமான நாடாகா3. 2001-� �திய நா ைட� கா#ப3
 அாி3.  
 
அ/த+ ெப# யா�? அவ"தா� நிலெம�4
 த�லா" த�னிட
 ஒ�9மி�ைல 
எ�9 எ#ணி5 ேசா
பBட� அய�/3-ெசயல*9 இ�+பவ�கைள+ பா�3 
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நிலெம�4
 ந�லா" நைக�கி�றா"! ஆ
! நம3 நா �� ேகா��கண�கான ஏ�க� 
நில
 தாி;. ப;ைம+ �ர சி�� இல�காகாத தாி;. ஏ� இ/த அவல
? 
 
உைழ+�
 ;9;9+�
 இைணயானைவ. க9 ;9+�, உைழ+ைப J#(
. 
ஆனா�, சில� ;9 ;9+பாக இ�+ப� )ைறயாக உைழ�க மா டா�க". 
இவ�கEைடய ;9;9+பினா� எ�ன பய�? யாெதா� பய4
 இ�ைல. 
அ3ம (ம�ல. எைத5 ெசAவதி�, எைத5 சாதைனயாக மா*9வதி� ;9;9+பாக 
இ��கிறா�க" எ�ப3தா� )�கிய
. 
 
"ேவைல ெசAவ3 க�ன
, ஆனா�, எ/த ேவைல0
 க�னம�9” - எ�ப3 ஒ� 
ைச+ரX பழெமாழி. ேவைல ெசAவ3 க�னம�ல. ேவைல ெசAய வி�+ப
 
இ�லாததா� ேவைல க�னமாக ேதா�9கிற3. 
 
ஆனா�, ஆ�வ3ட� அறிவறி/த ஆ"விைனயி� Oல
 எ/த ேவைலைய0
 
எளிதாக5 ெசA3 )��க )�0
, ராப�  �,X எ�ற அரச� கைதைய எ(3� 
ெகா"E�க". பல)ைற ேபா�)ைனயி� ேதா*றா�. கைடசி+ ேபாாி� ேதா*9 ஒ� 
�ைகயி� ஒளி/தி�/தா� 
 
அ/த� �ைகயி� ஒ� சில/தி, வைலபி�னி� ெகா#��/த3. அ��க� சில/தியி� 
பி�ன7� �7ைழ அ9/3 ேபாயி*9. ஆனா�, சில/தி விடவி�ைல. மீ#(
 
மீ#(
 ெதாட�/3 வைல பி�4
 )ய*சியி� ெவ*றி க#ட3, 
 
இதைன� கவனித அரச� ராப�  �,X, எ25சி ெப*றா�. ேபா��� 
ஆயதமானா�; ேபாாி டா�; ெவ*றி0
 ெப*றா�. அ3ேபா� ெதாட�5சியாக 
நைடெப9
 உைழ+�, ெவ*றிைய ஈ � த�
. 
 
இ�9 ேவைல ெசA0
 ேநரைதவிட, ஓA@, இைள+பா9த� - இ/த வைகயி�தா� 
அதிக ேநர
 ெசலவழி�க+ ெப9கிற3. ஒ� கடைமைய5 ெசA3 )���
வைர 
இைள+பா9த� எ�ன ேவ#�யி��கிற3? 
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இ�9 அBவலக இைடேநர
, வி(+� தாராள மா�க+ப ����
 நிைல, -
இ=வள@
 உைழ+���+ பைக. பணிகE�கிைடயி� இைள+பா9வ3 மிக@
 
தவ9. 
 
உைழ+�, உட
ைப வ7ைம0ைடயதா��
. உைழ��
ேபா3 வ�
 இைடU9க" 
மன3�� வ7ைம ேச���
. அதனா� இடறி4
 தளாி4
 என39 ேநாA 
ெதாடாி4
 உைழ+பிைன ெதாட�/3 ெசAதB��ாிய உ9தி ேதா�9
. 
 
உைழ+பாளிக" இழ+��க", 3�ப�க" இைவ கைள+ப*றி� Dட� கல�க 
மா டா�க". "வான
 3ள�கி� எ�? ம# க
ப
 ஆகி� எ�?” எ�ப3 
அவ�கEைடய ெநI;9தி0ட� D�ய பா��. இத� மன+பா�கிைன+ 
ெப*றவ�கேள உலகி� மகதான காாிய�கைள5 ெசAதி��கிறா�க".  
 
சாதைன ெசAதவ�களி� வரலா9க" உைழ+பி� அ�ைமைய உண�3கி�றன. 
“ெபாிய மனித�க" உ5ச நிைலைய அைட/தா�க" எ�றா�, அவ�க" திZ� எ�9 
தாவி� �தி�கவி�ைல. ம*றவ�க" J�கி� ெகா#����
ேபா3, அவ�க" 
உைழ3 )�ேனறினா�க"” எ�9 லா�ெபேலா Dறினா�. நம3 ஒளைவயா�
, 
 

”ெமAவ�த
 பாரா�, பசிேநா�கா�, க#3Iசா� 
எ=ெவவ� தீைம0
 ேம*ெகா"ளா�-ெச=வி  
அ�ைம0
 பாரா� அவமதி+�
 ெகா"ளா�  
க�மேம க#ணாயி னா�?” 

எ�றா�. �றி�ேகாளிேலேய கவன
 ெசB3பவ�க" உய�வி, தா?@, மான
, 
அவமான
 பா��க மா டா�க". எவ� தீைம ெசAதாB
 அதீைமைய� க#( 
அIசி+ பணியி7�/3.- உைழ+பி7�/3 விலகா�. காாிய
 )�0
வைர J�க 
மா டா�க". பசிைய+ ப*றி� கவைல+பட மா டா�க". தா� எ(3�ெகா#ட 
இல சியைத ேநா�கிேய பயண
 ெசAவா�க". 
 
உைழ+ைப இர#( வைகயாக+ பிாி�கலா
. ஒ�9 அறி@ைழ+�. ம*ெறா�9 
உடBைழ+�. இ=விர#( உைழ+��களிB
 உய�/த3, தா?/த3 எ�ப3 
கிைடயா3. ஆனா� கால+ேபா�கி� உட� உைழ+ைப இர#டா
 நிைல�� 
த"ளியி�+பைத இ�ைறய சOக அைம+� உண�3கிற3. 
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அறி@ைழ+பாளிக" உய�/தவ�களாக மதி�க+ப( கி�றன�. இ3 ெநறி)ைறய�9. 
அறி@ைழ+�
 உடBைழ+�
 இைண/3 ெசய�ப டா�தா� நா( வள�
. இ�9 
உடBைழ+� �ைற3 மதி+பிட+ ப(வதா� அர;+ பணிமைனகளி� ஏவல�களாக� 
Dட+ பணி ெசAய )� வ�கி�றன�. ஆனா� ேதா ட+ ப#ைண அைம�க )� 
வ�வதி�ைல. 
 
வா?ைவ0
 ேவைலைய0
 மதி�காம� ெவ9�கிறா�க". இவ�கE�� உ9தி+பா( 
இ�ைல, அ4பவவிதவைர இ�ப
 எ�ற (ஹீடனிX��) அபி+பிராயதி� 
நடைலயாக வா?கி�றன�. இ3 மிக@
 ஆபதான தீைம. 
 
இ/த திைசயி� ெச�B
 இைளய பாரதைத மைடமா*றி இய*ைகயான 
இய�S�க
 நிைற/த பைட+பாளிகளாக வா2
 ெநறி�� அைழ35 ெச�ல 
ேவ#(
. நா
 எ�லா�ேம அ/த திைசயி�தா� ெச�லேவ#(
. 
 
எ�லா
 வ�ல இைறவேன உைழ+��� மதி+�� ெகா(3, தி�நா@�கரச��� 
வாசியி�லா� கா; ெகா(தா�! தி�நா@�கரச� ெசAத3 ைக தி� ெதா#(. 
பா�வாழ தி�Mதி+ பணி ெசAத3அதாவ3 ெத�ைவ ;த
 ெசAத3. 
 
ம3ைரயி� எ2/த�ளி0"ள ஆலவாய#ண�, ைவைகயா*ற�கைரயி� 
ெகா*றாளாA� D7�� ம# ;ம/த வரலா9, உைழ+பி� உய�ைவ உண�3வ 
தா�
. இைளய பாரதேம எ2! விழிெத2! �றி�ேகாைள அைட0
 அள@
 
நி*காேத! உைழ3 வரலா9 பைட+V�களாக! 
 
இ�ைறய இைளஞ�க" பல� பதாவ3 ப�3 வி டாேல ம#ெவ � J�க 
வி�
�வதி�ைல. இ3 மிக@
 தவ9. "உ23#( வா?வாேர வா?வா�" எ�9 
வ"Eவைத உண�த� ேவ#(
. உடBைழ+� இகழ+ப(
 நா �� ேத�க)
, 
அழி@
 உ#டாகி வள�5சி+ பாைத க�னமாகி வி(கிற3. உைழ+� இகழ+ப(
 
ச)தாயதி� ப#ட+ �ழ�க
 �ைற0
. 
 
அதனா� வBவான வா?@ இ�ைல. கைல இ�ைல; மகி?5சி இ�ைல. உைழ+� 
வி�
பி+ ேபா*ற+ப டா� வா?@
 ஒளி0
 வள�/3 உைழ+ேப இ�;ைவயாக 
மா9
; அளவ*ற மகி?5சி0
 உைழ+� ேவ"வி0
 நைடெப9
. 
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ஆதலா�, அறி@ைழ+பாளிக" ஏைழக" ெசA0
 உடBைழ+ைப5 ெசAய )�வர 
ேவ#(
. உட� உைழ+பாளிக" அறிவாளிகEட�, அறிவிய� ேமைதகEட� 
கல/3 உறவா� த�க" உடBைழ+ைப அறிவிய� சா�/ததாக அைம3�ெகா"ள 
ேவ#(
. 
 
அறி@ைழ+பாளிகE
 உடBைழ+பாளிகE
 ஒ�9 ேச�/3 உைழ3 உலகியைல 
நட3
 ேபா3தா� மனித �ல
 ஒ�9ப(
; அ*�த�க" நிக2
. 
 
ந
மிடதி�, ந
)ைடய ச)தாயதி�, பல தீைமகைள அக*ற உைழ+� உதவி 
ெசA0
. “சி�ன5 சி�ன� கவைலகளா� அளி�க+ப(
 ெதா/தர@, �� த�, �ைக 
பி�த�, காம/தகாரனாக திாித�, வ9ைம யி� கிட/3 உழBத�, அ2�கா9 
வய+ப (+ �2��த�; வ9ெமாழியாள�ட�, வ
ப+பரத�ட� D� திாித�, 
ேகா" ெசா�Bத�, பயனில ேப;த�, சி9சி9 கலக�கைள J#� வி(த�-ெசAத� 
)த7ய தீைமக" உைழ+பா� விலக
" எ�ப3 வா�ேட� க�3. இ�ைறய 
தீைமகE�ெக�லா
 அ�+பைட உைழ+ பி�ைமேயயா
. 
 
மனித ச)தாயதி� பிணிகைள0
, 3யர�கைள0
 ேபா�க�D�ய தனி5 சிற+பான 
ம�/3 உைழ+ேபயா
. அ/த உைழ+�
 ‘உைழ+�, உைழ+�’ என ேந�ைம யான 
உைழ+பாக இ��க ேவ#(
. உைழ+பத*� உாிய ஒ=ெவா� வினா�0
 விைல 
மதி+�ைடய3. 
 
அ/த ேநரதி� அர ைடய�+ப3 ெசAதிதா"க" ப�+ப3 காரணமி�றி 
அ��மி��மாக5 ;*9வ3 ஆகியன ெசAய தகாதன. இ/த உலக தீைமகE�� 
எ�லா
 ம�/3 க�ன உைழ+ேபயா
. இ�9 ‘உைழ+� நா"க"?? பல 
Mணாகி�றன. ெபா2ெத�லா
 Mணாகி�றன. 
 
)ய*சி��
 உைழ+���
 சில தைடக" வ�வ3
 உ#(. )த7� நி*�
 
ெபாியதைட ஊ?. ஊ?-விதி -விைன-ெதAவ
 எ�பன ஒ� ெபா�" ெசா*க". நம3 
ம�களி� பல� ஊழி� மீ3 அளவ*ற ந
பி�ைக ைவ3 உைழ�காமேல 
வா?கி�றன�. 
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உைழதாB
 ஊழி� 3ைண இ�லா3 ேபானா� காாிய
 ைக Dடா3 எ�ற க�3 
நம�� இ���
வைர ஊைழ ெவ*றி ெபற இயலா3. ‘அ(3 )ய�றாB
 ஆ�
 
நாளிேலேய ஆ�
’ எ�ப3 அவ�க" D9
 பழெமாழி. ஆனா� இ3 உ#ைமய�9. 
 
ஒ� காாிய
 நிைறேவற எ=வள@ உைழ+� ேதைவ+ப(
 எ�9 ஓ� அளவி���
. 
அைத0
 G? நிைலைய0
 ஆராA/தறி/3 கண�கி (�ெகா#( )ைறயாக 
அறிவா�/த உைழ+� ெசAய+ ெபறி�, ெவ*றிகிைட��
. ஊ?, தைடயாக 
இ��கா3. ஊழிைன மா*9வத*ேக பிற+�, ஊழிைன ெவ*றிெபற+ பழ�க�கைள, 
வழ�க�கைள, ெவ*றிெபற ேவ#(
. நா" ேதா9
 �3யி�+� ெபறேவ#(
. 
 
அ(3 உைழ+��� ஒ� ெபாிய தைட கட@" ந
பி�ைக-கட@" வழி பா � � 
அ�+பைடயி� ேதா�றிய தவறான ந
பி�ைக.கட@" ந
பி�ைக ேதைவ கட@" 
வழிபா(
 ேதைவ. ஆயி4
 கட@ேள எ�லாவ*ைற0
 த�வா� எ�9 
வி#ண+பித7� எ�ன பய�? 
 
கட@" ப�+ெபா�" எைத0
 தரமா டா�. த� ந
பி�ைக, ேசா�விலா மன
, 
உைழ+���ாிய ஆ*ற�, இைவேய கட@ளா� ஆ�மா�கE�� வழ�க+ ெப9 
பைவ. ஆதலா�, கட@" ந
பி�ைகேயா, வழிபாேடா ம (
 ெவ*றிைய த/3வி(
 
எ�9 வாளா இ�த� Dடா3. உைழ+பாள�களி� )�ேனதா� கட@" 
வாA+��கைள அ�ளி5 ெசAகிறா�. 
 
ஆதலா� ஊ?, ந�ல நா", ெக ட நா" எ�ற எ#ணதி� உைழ+ைப 
ஒதி+ேபாட� Dடா3. உைழ+ைப தவி��க� Dடா3. க�ன உைழ+ேப கட@" 
ப�தியி� அைடயாள
. உைழ+பி� பயைன, ஆ�கைத, ம*ற=���
 வழ�கி 
வா?வி+ப3 ஆ�க
. உைழ+� நிைற/த வா?�ைகேய ேநா��. 
 
உைழ��
 கா�கேள தவ
 ெசA0
 தா"க" எ�ற3 �றநாK9, உைழ��
 எ�ேத 
ந/த
. கட@+ ெகா�யி� சி�ன
. ஏ9தா� இைறவ� ஊ�தி, எ�3 உைழ+பி� 
சி�ன
, “உ2த ேநா�பக( அழிதி� றா��" எ�ப3 �றநாK9. 
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உைழ+��� ஊ�க
 ேதைவ. ஊ�கேம உைடைம எ�9 D9
 வ"Eவ
. "உ"ள
 
உைடைம உைடைம” ஒ�வ� ெச�வ/தனாA இ�+பைத விட உைழ+பாளியாக 
இ�+ப3 உய�@. ெச�வ
 அழி0
. உைழ+� திற� அழியா3. ஊ�க
 எ�ப3 
உ"ள எ25சி, பணிேம* ெச�வத*�ாிய பா��. ஒளைவ+ பா �யா�
 ”ஊ�கம3 
ைகவிேட�" எ�றா�. 
 
உைழதா� )�ேனறலா
 இ3 ெபா3விதி. ஆனா� ந
)ைடய நா ��, 
உைழதாB
 )�ேனற இயல வி�ைல. ஏ�? ெப�
பாேலா� ெசா3 
இ�லாதவ�க". ெசா3டைமயாளைர5 சா�/ேத வாழேவ#�யி�� கிற3. 
பிைழ+��� வழி D70ைழ+ேப. 
 
;ர#(கிற ெபா�ளாதார
 உ"ளவைரயி� உைழ+� Sரண ஆ�கைத தரா3. 
ெச�வ
, ெச�வ)ைடேயா� இடதிேலேய ேச�கிற3. ஏைழக" ேமB
 
ஏைழகளாகி�றன�. 
 
ஆனா� இ3 உைழ+பி�. �ைறய�9 ெச�வாிட
 ேச�
 ெச�வ
 Dட+ 
பா டாளிகளி� உைழ+பி� விைளேவ. ெபா�ளாதார ;த/திர)ைடய D (டைம5 
ச)தாய அைம+� ேதா�றினா�தா�, வள
ெபற )�0
. அ3வைரயி� மனித 
உைழ+� ஆதி�க ச�திகளா� ;ர#ட+ ெப9வ3 நட/ேத தீ�
. 
 
ஆதலா�, இ�ைறய G?நிைலயி� க(ைமயாக, உைழ+பவ�க" Sரண வா?@ வாழ 
இயலவி�ைல. இ3 விேனாதமான - ைபதிய�காரதனமான ச ) தா ய அைம+� 
அரசா�க இய/திரைத, ச/ைதகைள, ஆEைம ெசA0
 ெபா9+�
, அதிகார)
 
எ�9 உைழ+பாளிக" ைக�� வ�கிறேதா அ�9தா� உைழ+பாளிக" சிற+பாக 
வாழ)�0
. 
 
�விைய நட3
 அதிகார
 உைழ��
 ம�க" ைக�� வரேவ#(
. அ+ேபா3தா� 
இ/த ைவய
 ெபா3வி� நடத+ ெப9
. 
 
உைழ+பி� அ�ைம+பா ைட உலக5 சி/தைனயாள�க" ஒ� �ர7� �க?கி�றன�. 
உ� க# )�ேன ப�லாயிர
 ஆ#(களாக வள�/3 வ/3"ள மனித நாகாீகைத+ 
பா�! உ� )�ேன இ���
 மாட மாளிைக, Dட ேகா�ர�கைள+பா�. அ=வள@
 
ஆ�க
 ெச�ற கால தைல)ைறயி4ைடய பைட+� ! 
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இ/த மகதான சாதைனைய+ பா�த �ர சி� கவிஞ� பாரதிதாச� பிரமி3 
நி*கிறா�! வி#ணி� உ"ள வி#மீ�க" உைழ+பாளிகளி� உட7� 
ேதா�றி0"ள ெகா+�ள�க", எ�9 பா(கி�றா�. 
 
”அறிவ*றவ� சிரைத0ட� D�ய உைழ+ைப இழ/தவ�, ெக(+பா� இ�லாமேல 
ெக (+ேபாகி றா�” எ�றா� விேவகான/த�. 
 
பல சமய�களி� ேவைல ெசAவ3 க�னமாக இ�� கிற3. இ3 ஒ� மேனாநிைல. 
ேசா
பB��
 ;க வா?@��
 அ�ைமப ட மேனா நிைல, ஆனா� உ � ைமயி� 
ேநா�கினா� எ/த ஒ� ேவைல0
 க�னமி�ைல: ”ஒ� )ய*சியி�-உைழ+பி� 
ெவ*றிெபற அவசர)
 கா ட� Dடா3. அ3 ேபா?3, பணி இைடயி� இைழ+ 
பா9வ3
 Dடா3. ெதாட�நிைல உைழ+ேப ெவ*றிைய த�
” எ�றா� கேத. 
 
சில� அதி�\டைத ந
பி உைழ+பி� ேசா� கி�றன�. அ�ல3 உைழ+ைப�ைக 
வி(கி�றன�. இ3 )*றிB
 தவ9. அதி�\டதி*ேக உைழ+�தா� வாயி� 
எ�பைத நிைனவி*ெகா"ள ேவ#(
. 
 
ந
ைம5 G?/3 வ�
 கவைலகளி7�/3 வி(தைல ெபற, உைழ+ேப சாதன
. 
கவைலய*றவரா�@
, மகி?5சி0ைடயவராக@
, ந�லவராக@
 வா?வத*� 
உைழ+ேப 3ைண; சாதன
. 
 
எ2க! விழிெத2க! க�ன உைழ+பி*� ஆயத மா�க உைழ+ேப வா?�ைகயி� 
�றி�ேகா" எ� ெதளிக! நாE
 பய4"ள வைகயி� உைழதி(ேவா
! வா?�ைக 
பய49த� ேவ#(
. உைழ+�, பைட+���+ பய�ப(த� ேவ#(
. 
 
இ/தியாைவ நாடா வளததாக உ�வா��
 உைழ+பிைன அைனவ�
 
ேம*ெகா"ேவா
! உைழ+ைப உய�@ ெசAேவா
! உைழ+ப�ளிகைள+ 
ேபா*9ேவா
! உைழ3 வா?வேத வா?@ எ�ற திைசயி� ெச�ேவா
 ! 
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நர
 இ+ேபா3 ெச�B
 பாைத-தட
-உைழ+ பி�றிேய_+#
 பைட��
 )ய*சி! 
;ர#(
 ெபா�ளாதார� ெகா"ைக தட
 இ/ திைச நல
 தரா3! உைழ+�-Sரண 
உைழ+� எ�ற தடதி� ெச�ேவா
! உைழ+ேபா
 உ*பதிைய+ ெப���ேவா
! 
உைழ3 வா?த� ப#பா(; நாகாீக
! 
 

�  27-8-94 அ�9 ம3ைர வாெனா7யி� ஆ*றிய உைர. 
--------------------- 

4. 4. 4. 4. வள�'சிவள�'சிவள�'சிவள�'சி----மா�ற
மா�ற
மா�ற
மா�ற
    
 
மனித�லதி� வா?�ைக ஓயாத மா*றதி* �ாிய3. மா*றதி*�� காரண
 
வள�5சி. வள�5சி�� உ/3ச�தி-ஒ�9, காலதி� பாிணாம வள�5சி, பிறிெதா�9 
மா*ற
. மா*ற�க" வள�5சி�� 3ைண; அர#. எ/த ஒ�9
 ேத�கிவி டா� 
அழி/3 வி(
, பயன*9+ ேபா�
. 
 
நா"ேதா9
 ஊ*ெற(��
 கிண9களி� த#ணிேர பய�ப(கிற3. 
இைட���லா3 ஓ��ெகா#ேட யி��கிற ஆேற ஜீவநதி; மனித�ல3��+ 
பய�ப(வ3. �#ணிய தீ�த�களாக�Dட இைட���லா3 ஓ�� ெகா#ேட 
யி��கி�ற ஆ9கேள அ�கீகாி�க+ப(கி�றன. 
 
ேத��வன எ�லா
 � ைட. � ைடயி� கிட��
 த#ணி� பய�படா3. 
பய�படாத3 ம (மி�றி ேநா0
 த�
. ஆதலா�, மனித�ல
 வள�5சியைடய 
ேவ#(
. வள�5சி, மா*றைத உ�வா��
. 
 
மனித�ல
, மா*ற�கைள வி�
பினா� வள�5சி ெபா�/திய வா?�ைக )ைறைய 
அவா@த� ேவ#(
. இ/த உலக
 எ+ப� இ�/த3 எ�9 எவ�
 Dறலா
. 
ஆனா�, இ/த உலக
 எ+ப� இ��கேவ#(
 எ�9 எ#8கி�ற, ெசா�Bகி�ற, 
அைம�கி�ற திைசயி� ம�க" ெச�லேவ#(
. 
 
அறி@ ேத�கமைட/3 ேபானா�, உலக வா?�ைக Xத
பி3 வி(
. அறி@ வள�
 
த�ைமய3 நா"ேதா9
 அறிைவ வள�3�ெகா"E
 ச)தாய தி�தா� 
வள�5சி�� வழி உ#( வாயி�க" உ#(. மா*ற�கE
 ஏ*ப(
. 
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வள�
 ச)தாயதி� பாிணாம வள�5சியி� ேதா�9 வேத �3ைம, �3ைம 
ெசய*ைகய�9 இய�பாக வா?�ைக+ ேபா�கி�-பாிணாம வள�5சியி� ேதா�9
 
�3ைமக", விவாத�கைள� கட/தைவ. “)�ைன+ பழைம��
 பழைமயாA+ 
பி�ைன+ �3ைம��
 ெபய�3
 அ+ெப*றியதாA’ எ�றா� மாணி�க வாசக�. 
 
பி�ைன+ �3ைம, இனி எதி�வ�
 �3ைம. ந
)ைடய ச)தாயதி� �3ைமைய 
வரேவ*�
 இய�பி�லாதவ�க" பல ஆயிர
 ேப�க" உ#(. அவ�கைள0
 
கட/3தா� �3ைம வள�/3 வ�கிற3; இனி0
 வள�
. ஆனாB
 நா �� 
வள�5சி0
 மா*ற�கE
 �ைற@. 
 
நா
 நாைள வா?ேவா
 எ�ற ந
பி�ைகDட+ ெபறாதவ�களா� நிைலயாைம 
த3வ
 பிைழபட, உண�த+ப ("ள3. உலக3��
 உன��
 உ"ள உற@ 
நிைலயி�லாத3. ஆயி4
, உலக)
 உ�4 ைடய வழி வழி தைல)ைறகE
 
வாழ+ேபாவ3 உ9தி. 
 
ஆதலா�, நம��
 சாி, அ(த தைல)ைறயின�� �
 சாி, எதி�கால ந
பி�ைக 
ேவ#(
. வள�5சி0ட� D�யமா9த� ேதைவ. ெச�ற காலைதவிட எதி�கால
 
வி2மிய சிற+�ைடயதாக இ��கேவ#(
 எ�ப3 ேச�கிழா� தி�@"ள
. ”இனி 
எதி�காலதி� சிற+�
” எ�பா� ேச�கிழா�. பாேவ/த� பாரதிதாச4
, "�தியேதா� 
உலக
 ெசAேவா
” எ�றா�. 
 
ஆதலா�, இ+ேபா3 நா
 ெச�9 ெகா#���கிற நிைறவான வள�5சி0
. மா*ற)
 
இ�லாத திைசயி� ெதாட�/3 ெச�ல�Dடா3. �றேதா*றதி� ம (ேம �3ைம 
கா (
 ேபா��
 அறேவ Dடா3. மனிதேன மாறேவ#(
. மனித�ல
 
மாறேவ#(
. அ�றாட
, வள�5சி0
 மா*ற)
 ெபா�/திய திைசயி� ெச�ல 
ேவ#(
. 
 
வள�5சி-மா*ற
 எ�றா� எ�ன? மனிதனி� அறி@ வளரேவ#(
. வள�/3 வ�
 
உலகிய7�, மா4டவிய7� எதைன எதைனேயா அைறDவ�க" 
ேதா�9கி�றன. அவ*ைற� தா��+பி�3 நி�9 ேபாரா� )�ேனற ேவ#(
. 
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அறிவி� வள�5சி��+ �த
 �திய ��கைள� க*கேவ#(
. இல�கிய�க", 
�ராண�க" மிக+ பழைமயானைவகைள� க*கேவ#(
. அ+ப�� க*ப3 
வா?நிைலயி� அ�தளைத வB+ப(3
-ேவ�க" மரைத வB+ப(3வ3 
ேபால! 
 
அறிவிய7� �த
 �திய ��கைள� க*க ேவ#(
. அறிவிய�, அ4பவ
 வளர 
வளர வள�
 த�ைம0ைடய3. அறிவிய� )*றாக உலகியைல, உட7யைல5 
சா�/த3. இ/த அறிவிய� உலக/தழி இய3 எ�9Dட� Dறலா
. 
 
கலா5சார
, ப#பா( )த7யன நா(க" ேதா9
 மா9
 இைவ தைல)ைற 
தைல)ைறயாக வ�வன. இ+ப� வழி வழி வ�
 கலா5சார
, ப#பா( ஆகியன 
வள�
 �திய ச)தாயதி*� மா9படா3. ெச�ற கால வரலா*றி� 
மா9ப டதி�ைல. 
 
ஒ� பழைம, �3ைமைய ஈ�9தர ம9��மாயி� அ/த+ பழைமயி� ஏேதா 
�ைறயி�+பதாகதா� ெபா�". ஒேர வழி பழைமவாதிக" த�கEைடய 
அறியாைமைய மைற3�ெகா"ள+ �திய சி/தைனைய �தியவ*ைற எதி�+பா�க". 
 
கிேர�க ஞானி சா�ர �X, க]7ேயா, ஏ; ெப�மா�, அ+பர�க", வ"ளலா� 
ஆகிேயா� வரலா9க" இத*�5 சா�றா�
. ஆனாB
 அவ�க" க#ட �3ைமதா� 
ெவ�ற3. 
 
அறி@ வள�
ேபாேத, ஆ�மா@
 ஒ��கிைண/3 வளரேவ#(
. ஆ�மாைவ 
வள�3+ ேபணி�கா��
 அறிேவ, அறி@. ஆ�மா@�� ெதாட�பி�லாத அறி@, 
வள�5சி�� 3ைண ெசAயா3; மா*ற�கE��
 காரணமாக அைமயா3. 
 
சி/தைனயி� வள�5சி, அறிவி� வள�5சி, அறிவிய 7� வள�5சி, வா? நிைலயி� 
வள�5சி, சOகதி� வள�5சி இைவெய�லா
 ஒ��கிைண/த நிைலயி� 
நிக2மாயி� மா*ற�க" ஏ*ப(
. 
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வள�5சி0
 மா*ற�கEேம மனித�ல ேம
பா  (�� உ/3ச�திக". மனித� 
பழ�க�கE��
 வழ�க� கE��
 அ�ைம+ப(த� Dடா3. 
 
நாE
 மனித�, �3யி�+�+ ெபறேவ#(
; �3 மனிதனாக+ பிற+ெப(�க 
ேவ#(
. மனித� உ2தா7ேலேய உ23 ெகா#����
 வைர, நில
 வள
 
அைடயா3. 
 
அ3ேபாலேவ ப�த ;ேலாக�கைள0
 ேகாஷ�கைள0
 தி�
ப தி�
ப+ 
பி�வாதமாக5 ெசா�7� ெகா#��/தா� வள�5சி பாதி��
. வள�5சி பாதி+� 
அைட/தபி�, மா*ற�கE
 ஏ*படா3.  
 
அதனா�, சாதி, ச
பிரதாய, Oட+ பழ�க�கE
 நிைற/3 வ9ைமயி� கிட/3ழB
 
D டமாக ம�க" மா9வ�. இ3 நா (�� ஏ*றத�ல. 
 
ஆதலா�, ஒ=ெவா� நாE
 ெச�ற காலதி7�/3 ப�+பிைனகைள 
எ(3�ெகா#(, நாைளைய ேநா�கி தைடேபாட ேவ#(
. வள�5சி, )�ேன*ற
 
எ�ப3 நி*ப3
 அ�ல; ப�கவா �� அைச/3 ெகா(+ப3@
" அ�ல, 
எதி�காலைத ேநா�கி நைடேபா(வ3தா� O�ேன*ற
, வள�5சி; மா*ற
! 
 
இ/தியா பழைம வாA/த ஒ� நா(. இ/திய நாகாிகதி� ெதாட�க
 ெசா�ல)�யாத 
அள@��+ பழைம உைடய3. மிக ெதா�ைம வாA/த கால. திேலேய ெமாழி, 
இல�கிய ஆ�க�கைள+ ெப*95 சிற/3 விள�கிய நா(. 
 
�றி+பாக தமி? நாகாிகதி� பழைம, சி/3ெவளி நாகாிகதி� ெதாட��கிற3. 
தமி? நாகாிக
 -ெம"ள வள�/3 வ/3, இ/திய வரலா*9�� தன3 ப�ைக5 
ெசBதி5 ெச2ைம+ப(தி உ"ள3. இல�கிய�க" ேதா�றி+ பல�9 
ஆ#(கE��+ பிற�தா� இல�கண
 ேதா�9
 எ�ப� ெமாழியியலா�. 
 
இ�9 தமிழி� உ"ள மிக+ பழைமயான இல�கண �� ெதா�கா+பிய
. 
ெதா�கா+பிய
 3500 ஆ#(. கE�� )� ேதா�றிய3 எ�ப3 அறிஞ� க�3. 
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அ+ப�யானா�, அ�காலதி*� )�ேப தமிழி� பல இல�கிய�க" ேதா�றி 
தமிழாிைடயி� வள�5சிைய ஏ*ப(தி0"ள3; தமிழ� த
 வா?�ைகயி� பல 
மா*ற�கைள ஏ*ப(தி0"ள3. ஆயி4
, தமிழ� வா?@ உ#ைமயான வள�5சிைய 
அைட/ததா? மா*ற�கைள+ ெப*றதா? எ�றா�, இ�ைல. 
 
ஏ�? )த� தைட பழைமயி� மீ3 பாச
. இர#டா வ3 தைட, பைடெய(3 வ/த 
அய� வழ��கைள ஆA@ ெசAயாம� அ+ப�ேய ஏ*ப3. �றி+பாக5 
ெசா�ல+ேபானா�, இ�9 தமிழ�க" சாம�தியசா7 களாக விள��கி�றன�. 
 
சாம�திய
 எ�ற ெசா�, தமி?5 ெசா� அ�ல, ஆனா� ெப�வழ�காக 
வழ��கி�ற3. சாம�திய
 எ�ற ெசா�B�� ேநாிைடயான தமி?5 ெசா� இ�ைல. 
சாம�திய
 எ�ப3 ேவ9; திறைம எ�ப3 ேவ9. திறைம, ந�ல காாிய�கE��+ 
பய�ப(வ3. 
 
தமி? ெமாழி��
, பழ�கால தமிழ�கE��
 சாம�திய
 இ�/ததி�ைல. ஆனா�, 
இ�ைறய தமிழ� கE�� சாம�திய
 ைக வ/த கைலயாக இ��கிற3. இ�9 
தமிழாி� பல� சாம�தியதிேலேய வாழவா?/3 )��க வி�
�கி�றன�. 
 
இ�9 யா�
 சாதைனகைள+ ப*றி, மனித உற@கைள+ ப*றி, சOக 
ேம
பா(கைள+ ப*றி� கவைல+ ப(வத�க ெதாியவி�ைல. இ�9 ந
மிைடயி� 
சாம�தியசா7க" பல� உ#(. திறைமசா7க" மிக@
�ைற@. 
 
சாதைனக" ெசAவத� Oல
 �விைய நட3கிறவ�க" எ#ணி�ைக மிக மிக� 
�ைற@. �ைறபா( கைள� கைள0
 ேநா�கைதவிட �ைறபா(கைள 
நியாய+ப(3
 வைகயி� சமாதான
 Dறிவி ( ந2விவி(பவ�கேள இ�9 மி�தி. 
 
இ�9 எ��
 ேக �
 )ழ�ெகா7 ”யா3
 ஊேர! யாவ�
 ேகளி�", "ஒ�ேற �ல
, 
ஒ�வேன ேதவ�!” எ�பைவ. ஆனா� உ#ைமயி� நட+பேதா, நாE
 சாதி5 
ச�க�கE
 அ=வழி கலக�கE
 ேதா�றி வள�/3 வ�கி�றன. 
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மத நி9வன�க" அ4 டானைதவிட, பிர5சார+ �ய7� சி�கி தவி�கி�றன. 
நாேடா, ஊேரா, Mேடா இ�9 ஒ�றாக-ஒ��வாகவி�ைல. கிராமதி� எ�ைல யி� 
ந
ைம வரேவ*ப3 ப;ைம0
, இைலகE
, S�கE
 நிைற/த மர�க" அ�ல. 
க சி� ெகா�கேள வரேவ*கி�றன. அரசிய*க சிகளி� ெகா�கE
 அ�ல. 
 
உ" அைம+� ஜனநாயகைத0
, வள�5சிைய0
, மா*றைத0
 உதியாக� 
ெகா"ளா3 ேத�கமைட/த தா� ஏ*ப ட ேகாப தாப�களா� பிரசவி�க+ 
ெப*றைவகேள இ�9"ள ெப�
பா�ைமயான க சிக". 
 
மதவாதிக" ம டமா, எ�ன? ெத�@�� ஒ� ேகாயி� சாதி�� ஒ� சாமி! இைவ 
எ�லாமாக ஒ�9 ேச�/3 வா?�ைகயி� ேத�கைத ஏ*ப(தி0"ளன; 
வள�5சி��� �/தக
 ெசAகி�றன; மா*ற�கE�� தைடயாக உ"ளன. 
 
அ�ைம+ ெபாிேயா�கேள! இைளய பாரததினேர! இ/த+ பாைதயி�தா� நா
 
ெதாட�/3, ெச�ல ேவ#(மா? ேவ#டா
 ேவ#டா
! வள�5சி0
 மா*ற)
 
ெபா�/திய பாைதயி� ெச�ல அ�ெய(3 ைவ+ேபா
 நட+ேபா
! ெதாட�/3 
நட+ேபா
! 
 
மனித� மாறாவி டா� இ/த உலகி� வள�5சி இ�ைல. மா*ற�கE
 நிகழா. பல 
நா(களி� இ�ன)
 வள�5சியைடயாத மா/த�க" உ"ளன�. அத*�� காரண
 
மனித�களி� மா*றதி*�ாிய பணிகளி� ஈ(ப(
 அறிஞ�க" ேதா�றவி�ைல. 
 
ஒ�வைகயி� இ/தியா �#ணிய
 ெசAத Sமி இ��, சி/தைனயாள�க" பல� 
ேதா�றி தி�
ப தி�
ப ம�களிட
 மா*றைத உ#டா�க அ�
பா( ப டன�. 
 
கV�தாசாி7�/3 கவிஞ� க#ணதாச� வைரயி�, பசேவச� )த� பாரதி வைர, 
��நான� )த� �ண� �� மXதா� வைர, கணிய� S���ற� )த� தாD� 
வைர, அ+பர�க" )த� அரதத சிவா5சாாியா� வைர, ேவம#ணா )த� வ"ளலா� 
வைர எ�9 அ(�கி� ெகா#ேட ேபாகலா
. 
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ஆயி4
, இவ�கEைடய )ய*சியி� ேத�க
 ச*9 அக�றேத தவிர, மா*ற�க" 
)2ைமயாக ஏ*பட வி�ைல. 
 
அ#ண� கா/திய�கE
, அமர� ேந�ஜி0
 சOக மா*றதி*�� க(ைமயாக 
உைழதா�க". தீ#டா ைமைய அக*ற@
 சமய�களிைடயி� ந�7ண�கைத 
ஏ*ப(த@
 அ#ண� கா/திய�க" தீவிரமாக )ய�றா�. 
 
ஆயி4
 சமய அ�+பைடயி�, இவ*9�� எதிராக J#ட+ப(
 ெசய�கைள 
தவி��க இயலவி�ைல. அ3ம (மா? அ#ண� கா/திய�களி� உயிைரேய 
மதெவறி ��3வி ட3. அ#ண� கா/திய�க" கா �ய திைசயி� பாரத
 ெச�ல 
ம93வி ட3. ம9தேதாட�றி அத*� எதி� திைசயி� ெச�ற3; ெச�9 
ெகா#���கிற3. 
 
இ�9 எ��+ பா�தாB
 சாதி+ பிண��க", மத5 ச#ைடக" நைடெப9கி�றன. 
இதனா� இ/தியா வி� வள�5சி பாதி�கிற3. மா*ற�க" நிகழவி�ைல! இ�9
 
பல� பைழய 0கதிேலேய வா?கி�றன�. �3 0க� கா*ைற5 ;வாசி�க 
ம9�கி�றன�. 
 
ஒ� காலதி� அரசிய* க சிக" சாதி, மத�கைள5 சா�/3 இ�+பைத 
வி�
பவி�ைல, ம9தன. இ�9 அரசிய* க சிக" ெவளி+பைடயாகேவ சாதிகைள, 
மத�கைள, அவ*றி*கிைடேய ேமாத�க" ஏ*ப(வைத வி�
பி வரேவ*கி�றன. 
இ/த� ெகா(ைமயி7�/3 நா ைட� கா+பா*ற ேவ#(
. 
 
ஒ� �றி+பி ட சாதிைய, மதைத அரசிய� காரணமாக+ பய�ப(3வைத ேத�த� 
ஆைணய
 தைட ெசAய ேவ#(
, கலா5சார
 எ�ற ேபா�ைவயி� சாதி, மத 
ெவ9+�ண�@க" தைலெய(தாB
 தைடெசAய ேவ#(
. அ4மதி�க� Dடா3. 
 
மனிதனி� சி/தைன�� வில�� ேபாடாம� ;த/திர மாக5 சி/தி35 ெசய�பட 
அ4மதிதா� வள�5சி ேதா�9
; மா9த�கE
 ஏ*ப(
. மனித� பயதி 7�/3 
வி(தைல ெப*9, ப�தறி@ தடதி� எ�9 ெச�ல தைல+ப(கி�றாேனா, 
அ�ேற வள�5சி��ாிய வாயி� ேதா�9
; ெத�ப(
. 
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இ� டைறயி7�/3 எ�9 ெவளி0ல��� மனித� வ�கி�றாேனா அ�9தா� 
மனித� உ#ைமயிேலேய மா9வா�. வள�5சி0
 நிக2
; மா*ற�கE
 ஏ*ப(
. 
 
மனித�, வரலா*ைற உ/தி5 ெசB3
 ஆ*ற� வாA/தவ�, மனிதேன வரலா*றி� 
உயி�+�. அவ4 ைடய மா*றேம வரலா9; இய�க
 மனித� இர#( 
எஜமா�கE��5 ேசைவ ெசAய இயலா3. ;யநல
 தவிர, ம*ெறா�9 அறியாத 
மனித�, நா ( ம�கE�� ெதா#( ெசAய இயலா3. 
 
அதனா� வள�5சி0
 ஏ*படா3. மா*ற�கE
, வா?வத*�ாிய வாA+��கE
 
அ�கி+ேபா�
. நா
 மா9ேவா
! மனித �லைத மா*9ேவா
. வள�5சி� �ாிய 
திைசயி� ெச�ேவா
! மா*ற�க" உ�வா�
. 
 
ஏ, எ� அ�ைம தி�நாேட எ2/தி� விழி3� ெகா"! வரலா*ைற+ �ர � 
வள�5சியைடய கா8
 திைசயி� ஊ�க3ட� ெசய�ப(வாயாக! இ3ேவ நா
 
ெச�லேவ#�ய திைச! தட
! 
 
மனித4ைடய வள�5சி��
 மா9தB��
 3ைண யாக இ��கேவ#�ய சOக
 
இ�9, மனித4�� விேராதமாக5 ெசய�ப(கிற3. ஆதலா�, சOக மா9த� 
ஏ*ப டாெலாழிய வள�5சி ஏ*படா3; மா*ற�கE
 நிகழா. 
 
சOக மா*ற�கE
 வள�5சி0
 ஏ*பட+ ெபா3 ம�களி� அ�கீகார)
 
ஒ3ைழ+�
 ேதைவ. எ/த ஒ� மா*ற)
 த�கEைடய )�ேன*றதி*�+ 
பய�ப(
 எ�ற ந
பி�ைகைய ம�க" மனதி� உ�வா�கி வி டா� வள�5சி 
இய�பாக நட��
, மா*ற�க" நிக2
. 
 
வள�5சி0
 மா*ற)
 ம�க" மதியி� ேதா�றி இட
ெபற ேவ#(மாயி� 
இலாபைத0
 உைடைம ைய0
 ேச���
 பைழய சOகதி� நைட)ைற, 
மதி+V(க" இைவகE��+ பதிலாக+ �திய மதி+V(கைள ம�கE�� 
அறி)க+ப(த ேவ#(
. 
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எ=வள@ )ய�றாB
 Sரண மா9த� ஏ*பட, ெகாIச கால
 காதி��க ேவ#(
. 
இ�ஙன
 ெசா�Bவதா� மா9த� மிக மிக ெம3வாக நட�க ேவ#(
 எ�9 
ெசா�வதாக+ ெபா�" ெகா"ள� Dடா3. மா9த� ெம3வாக@
 இ��க� Dடா3" 
சி9க5 சி9க ஏ*ப(
 மா9த�க" வள�5சி��
 )�ேன*றதி*�
 இட
 
ெகா(�கா3. 
 
ஆதலா�, சOக மா*ற�கைள விைர/3 ெசA3 )�+பேத ந�ல3. ஆனா�, 
பழைமயி� ஊறிய சOக
 )2O5;ட� மா*ற�க" எ/த உ�வி� வ/தாB
 
எதி���
. சில சOக�க", அறியாைமயி� காரண மாக@
 ஏ?ைமயி� 
காரணமாக@
 த�கEைடய வா?�ைகைய மா*றியைம3� ெகா"ள திறன*9+ 
ேபாAவி டன. 
 
இ/த மாதிாி5 G?நிைலகளி� �திய �திய உதிகைள0
 திற�கைள0
 
ம�களிைடயி� அறி)க+ப(தி விழிெதழ5 ெசAயேவ#(
. இ/த )ய*சியி� 
ெவ*றி ெப*றா� வள�5சி நிக2
, மா*ற)
 ஏ*ப(
. 
 
இ�ஙன
 ச)தாயதி� மா*ற�கைள5 ெசA0
 ெபா23, இ��கிற ஒ�ைற - ஒ� 
தீைமைய அக*றினா� ேபாதா3. அ/த இடதி� ஒ� ந�லைத ைவ�க தவறிவிட� 
Dடா3. தீைமைய வில��வத*�"ள ஒேர வழி, ந�லைத� கா (வேதயா
. 
 
இ�ஙன
 மா*9 வழி கா ட தவறிவி டா� ம�க" மீ#(
 பைழய தடதிேலேய 
ெச�வ�. சOக மா*ற
 எளிதி� நிகழ )�0
. ஆனா�, பைழய சOக அைம+பி� ஓ� 
அ/தXைத+ ெப*றவ�க" - அ4பவிதவ�க" எதி�+பா�க". ெதாட�கதி� அ3 
க(ைமயான எதி�+பாக ேதானறினாB
 கால+ேபா�கி� ச)தாய மா*ற )ய*சிக" 
ெவ*றி ெப9
. 
 
ேபா3
, ேபா3
 ேத�க
! ேவ#டா
, ேவ#டா
 வள�5சிேய இ�லாத சOக 
அைம+�! வள�5சி0
 மா*ற�கE
 நிகழ�D�ய திைசயி� நட+ேபா
! 
 
நா
, அ��க� பி�ேனா�கி+ ேபாகி�ேறா
. வழி வழியாக நம��� கிைட3"ள 
க�3�க" Dட, ந
ைம+ பி�4�� இ2�கி�றன. விIஞான
, ெதாழி� R ப
 
இ�லாம� எ+ப� வள�5சிைய� காண )�0
? மா*ற�கைள5 ெசAய )�0
! 
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அேதேபா?3 கட/தகால+ ப#பா �ைன மற/3
, )�ேன*றமைடய )�யா3. 
அ+ப�ேய )�/தாB
 அ/த )�ேன*ற
 பய4"ளதாக அைமயா3. 
 
மனித�லதி� வா?�ைக பிர5சைனக" நிைற/த3. இ3 தவி��க )�யாத3. 
அ8ைவ+ பிள��
 இ/த 0கதி� ந
)� ஏ*ப ("ள பிர5சைனகைள ேந*ைறய 
ச
பிரதாய�களி� வழி தீ�@காண இயலா3. மதவிவகார�க" ம*9
 ச�வேதச 
விவகார�க", பிர5சார+ ேபாாி�றி, ச/த�யி�றி )�@���ெகா#( வர+ப(த� 
ேவ#(
. 
 
எ3ைறேய4
 சாி, அ3ைற, பிரசார+ ேபாைர ெதாட�கிவி டா� பய)
 
�ேராத)
 வள�
. அதனா�, மனித�லதி� வள�5சி0
, வள�5சி0ட� D�ய 
பா3கா+�
 கிைட+பத*�+ பதிலாக, அபாய� கE
 விப3�கEேம 
அதிகாி�கிற3. 
 
ஆதலா�, பழைமவாத
, பிர5சார+ேபா� ஒ�ேபா3
 வள�5சி�� 3ைண ெசAயா3, 
எ�பைத உண�த� ேவ#(
. மனித�லதி� வள�5சிைய0
 மா*றைத0
 
காண தி டமான இல��க" ேவ#(
. அ/த தி ட இல��கைள 
அைடவத*�ாிய அறிவறி/த ஆEைம0
 ேவ#(
. 
 
ம�க  ச)தாயதி� வ��க+ ேபாரா ட�க" நில@ கி�றன. வ��க+ 
ேபாரா ட�க" Oல
தா� வள�5சி ைய� காண)�0
; வள�5சிைய உ9தி+ப(தி 
உதர வாத
 தர)�0
 எ�9 சில� நிைன�கி�றன�. ஆனா� ெப�)ய*சி 
எ(3�ெகா#டா� வ��க+ ேபாரா ட
 இ�லாமேல Dட அைமதி வழியி� 
வள�5சிைய� கான )�0
. 
 
தமிழக வரலா*றி� நைடெப9
 ஒ� ெபாிய விவாத
 மர�-�3ைம எ�ப3. மர�, 
�3ைமகE�கிைடேய ேமாத� இய�பாக நிகழா3; நிகழ@
 Dடா3. இ�ைறA 
�3ைம, வள�5சி��ாிய வி3�க" உ"ளட�கியதாக இ�+பி� சOகதா� 
அ�கீகாி�க+ ெப*9 மரபாக ஏ*9�ெகா"ள+ ெப9
. 
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மர�, �3ைம�� தாA �திய ெச� பைழய விதி 7�/ேத உணைவ எ(3� 
ெகா#( வள�கிற3. அ3 ேபால+ �3ைமக" பைழய மர�களி7�/ேத ஊ டைத+ 
ெப*9+ �3ைமகளாகி+ பி� மர�களாகி வரலா*9�� அணி ெசAகி�றன. 
 
மரைப ம93 வ�
 �3ைம, எளிதி� ம�க" ச)தாயதி� கா� ெகா"வதி�ைல. 
மா��சிய
 பழைம ைய� க#O�தனமாக ம9+பதி�ைல. ஆயி4
, மா)னிவ� 
கா��மா��X க#ட �3ைம5 ச)தாய
 ம�களிடதி� Sரணமாக� 
கா�ெகா"வத*�ாிய கால
 இ�ன)
 கனியவி�ைல. 
 
ஆதலா�, பழைமயி� �3ைம��
, வள�5சி��
. மா*ற�கE��
 ஆ�க
 த�
 
ப�திக" உ#( எ�பைத உண�/3, அவ*ைற எ(3�ெகா#( ச)தாயைத 
நட3வ3 எளிதி� வள�5சிைய அைடவத*�றிய வழி. 
 
ஒ� சOக
 சிற/3 விள�க ேவ#(ெமனி�, 3ைற ேதா9
 வள�5சி ஏ*பட 
ேவ#(
. ச)தாய
 ெபா�ளா தார
, க�வி, கைல )த7ய அைன3 
3ைறகளிB
 காலதி� ேதைவ�ேக*ப, மா*ற�க" ஏ*ப ( வள�5சி 
அைடயேவ#(
. 
 
ச)தாயதி� ஏ*ப(
 மா*ற)
 வள�5சி0
 ம�களி� வா?�ைகதரைத உய�த 
ேவ#(
. ம� களி� வா?�ைகதரைந உய�தாத வள�5சியினா� எ�ன பய�? 
இ�9 ந
 நா( வள�/3"ள3. நம3 நா ( சராசாிம�களி� வா?�ைகதர
 
உயரவி�ைலேய! 
 
வா?�ைகதர
 உய�
வைர வள�5சி��ாிய )ய*சிக" இைட���றி 
நட�கேவ#(
. ம�க" நலவள�5சி+ பணிகளி� பைழயேபா�கி� உ"ளவ�கE
, 
�தறி@ ெப*றவ�கE
 ஒ�ைம எ#ண3ட� ஈ(ப(வா�க" ஆயி� ெவ*றி 
எளி3. 
 
இ�9 நா
 ெச�9 ெகா#����
 பாைதயி� வள�5சியி� ேவக
 ேபாதா3. 
மா*ற�க" அறேவ ஏ*படவி�ைல. நா
 வா2
 கால
, ேபரா*ற� வாA/த3. 
க
+U ட� 0கதி� வா?கி�ேறா
. காலதி� ேபரா*றைல )ைறயாக+ பய� 
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ப(தினா� வள�5சி உ9தியாக வாA��
. காலேவக தி*� ஏ*றவா9 
வள�5சி+பணிக" நிகழ ேவ#(
. 
 
ச)தாய
 தன3 ேவைலெசA0
 பா�ைக0
 விைர@ ப(தி�ெகா"ள ேவ#(
. 
கால ேவகதி*� ஏ*ப, ச)தாய
 தன3 ேவகைத� D ��ெகா"ள தவறினா� 
ச)தாய
 பி�த�கிவி(
. ஆதலா�, விேவக3ட� ேவகமாக நிைலயான 
வள�5சிைய ேநா�கி5 ெச�ேவாமாக! 
 
நா
 க(ைமயான விதி)ைறகைள0
, க�ன உைழ+ைப0
 ேம*ெகா"ளாவி டா� 
2001-B
 இ+ப�தா� இ�+ேபா
! தைலயி�மீ3 வ9ைம� ேகா( கட�;ைம! 
நியாய விைல� கைடகளி� )� நீ#ட வாிைச இ/த அவல
 நம�� ேவ#(மா? 
ேவ#டா
 ேவ#டேவ ேவ#டா
! 
 
அறியாைமைய அக*றி, வ9ைமைய அறேவ அக*றி, உாியவள�5சி+ பணிகE�� 
)த7ட
 த�ேவா
! நம3 )�ேன*றதி*� வள�5சி0
 மா*ற )
 ேதைவ. நம3 
பழ�க�களி� அ8�)ைறயி�, ேவைலெசA0
 பா�கி� மா*ற�க" 
ஏ*ப டா�தா� வள�5சி நிக2
; வா?@ சிற��
; பைழய ைபதிய
 பZ� எ�9 
ெதளிய ேவ#(
. 
 
�திய இ/தியாைவ, வள
 நிைற/த இ/தியாைவ உ�வா�க உ9திெகா"ேவா
. 
இ�9"ள ேத�க)
 பி�னைட@
 நீ�கி வள�5சி0
 )�ேன*ற)
 உ9தி+ 
ப(த+ ெப9
, �தியவழியி� ெச�ேவா
! மா*ற)
 வள�5சி0
 கா#ேபா
! 
 

� 3-9-1994 அ�9 ம3ைர வாெனா7யி� ஆ*றிய உைர. 
---------------  
 

5. 5. 5. 5. ெபா�ளாதார' சி�தைனக�ெபா�ளாதார' சி�தைனக�ெபா�ளாதார' சி�தைனக�ெபா�ளாதார' சி�தைனக�    
 
இ/த வார5 சி/தைன-ெபா�ளாதாரகி� நா
 எ�ேக ேபாA�ெகா#���கிேறா
 
எ�ப3. நா
 ேபா�
 திைச சாியான3 தானா? அ�ல3 எ�ேகேயா ேபாA� 
ெகா#���கிேறாமா? ஏெனனி� மா4ட வா?�ைகயி� அ�+பைடேய 
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ெபா�"தா�. வா?�ைக�� ஆதார
 ெபா�"; அதனா�தா� ெபா�ளாதார
 எ�9 
ெபய� ைவதா�க" ேபாB
. 
 
மா4டதி� உட� சா�/த வா?�ைக�� இ�றி யைமயா ேதைவ ெபா�". ெபா�" 
எ�4
 ெசா� விாிவான ெபா�ளா�க
 த�
 ெசா�லா�
. உண@, உைட, இ��க 
இட
 )த7யன எ�ேலா���
ேவ#�ய அ�+பைட ேதைவக". இ/த 
அ�+பைட ேதைவக" நிைறேவறிய நிைலயி� ேமB
 ேதைவக" வள�
. 
 
ேதைவகைள உைழ+பி� Oல
 அைடவ3 )த� நிைல. ஆர
பநிைல, 
கால+ேபா�கி�, ெசா3 உ�வா��
 ஆ�வதா�, ெசா3, நில
 )த7யன ேச�3, 
நில+பிர��களாகி, பி� ெம"ள ெம"ள ;ர#(
 ெபா�ளாதார நைட)ைற�� 
வ/3வி டா� மனித�. இ3 வள�
 சOகதி*� நல
 பய�கா3. 
 
ஒ� ச)க
 ெபா�ளாதாரதி� சிற/3 விள�க ேவ#(மானா� அைன3 
3ைறகளிB
 )�ேன*ற ேவைலக" நைடெபறேவ#(
 இ3 தவி��க இயலாத3 
ம (ம�ல அ+ேபா3தா� )2ைமயான வள�5சிைய� காண)�0
. மா4ட 
ச)தாய
 ெபா�ளாதார
, க�வி, கைல ஆகிய அைன3 3ைறகளிB
 )ய*சிக" 
ேம*ெகா"ள+ ெப9த� ேவ#(
. 
 
இைவயைன3
-அதாவ3, க�வி, ெபா�ளாதார
 கைல ஆகியன ஒ�ைறெயா�9 
த2வியன. ஒ�றி�றி+ பிறிெதா�9 )ைறயாக வளரா3; Sரண வள�5சி0
 
தைடெபறா3. ெபா�ளாதார
 எ�பத� )2+ெபா�" பண)ைடயராத� அ�ல; 
ெசா3ைடயராத� அ�ல; வா?ைக தர
 உயரேவ#(
 எ�பதா�
; ெபா�E� 
காக வா?�ைகய�ல; வா?�ைக�காகேவ ெபா�". 
 
ெபா�ளாதார
 உய�/3 வா?�ைகதர)
 உய�/3 விள�கினா�தா� பா3கா+�� 
கிைட��
; சமாதான)
 அைமதி0
 கிைட��
. உலகதி� பலேகா� ம�க" 
வ9ைமயி� கிட/3 உழB
வைர சமாதான)
, அைமதி0
 பக*கனேவ. 
 
ம�க  ச)தாயதி� நில@
 சமநிைலய*ற ெபா�ளாதார அைமைவ )த7� 
சமநிைல+ ப(த ேவ#(
. இ3ேவ ெபா�ளாதார
. இ/திய சOக+ 
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ெபா�ளாதாரதி� அசம+ ெபா�ளாதார நிைலேய ெதாட�/3 இ�/3 வ�கிற3. 
வ9ைம�ேகா( வி2/3 வி ட3. 
 
ந
)ைடய இ/திய ச)தாயதி� தமி?5 ச)தாய தி� நில@
 ெபா�ளாதார 
அசமநிைல இ�" நிைற/த3. இ/த அசமதிைலைய மா*ற ெதாைல Jர
 
ெச�றிட� ேவ#(
. அெதாைலJரதி*�5 ெச�ல )ய*சி ெசAேவா
! 
 
நம3 ஏ?ைம நிைல�� கிரக�க" காரண
 அ�ல, நா
 தா� காரண
 
வ9ைமைய0
, ஏ?ைமைய0
 ெதாட�/3 ேபாரா� அக*றாத நா
 தா� �*றவாளி 
க". தி�/3ேவா
! தி�த)ற தி டமி(ேவா
! தி டமி ட திைசயி� ெச�ேவா
!  
 
ெபா�ளாதாரதி� )�ேன*ற
 காண திற4ைடய )ய*சிக" ேதைவ. இ�9 
இதைகய அ�/திற� ெப�
பாலாாிட
 இ�ைல. வ9ெமாழியாள�
 வ
ப+ 
பரத�
, விவாத�களிேலேய காலைத� கழி+ேபா�
 நிைற/3 வி டன�. இ�9 
இ/தியாவி� 85 ேகா� ம�கE
 சா+பி(கி�றன�. ஆனா� உ�+ப�யான வள�5சி 
ெபா�/திய ெபா�ளாதாரதி*� உைழ+ேபா� எதைன ேப�? 
 
பழ�காலதி� தி#ைணக" இ�/தன. தி#ைன+ ேப5; இ�/த3. இ�9 
தி#ைணக" இ�ைல. ஆதலா�, இ�9 )5ச/தி+ ேப5;, கைட+ ேப5;: எ�9 
உைழ��
 கால)
, மனித ஆ*றB
 விைரய மாகிற3. Rக�ேவா� எ#ணி�ைக 
D�வி ட3. ஆனா� Rக�ேவா��� ேதைவயான ெபா�"க" உ*பதி ெசAய+ 
ெபறவி�ைல. ஒ��ற
 பிரமி�கத�க வள�5சி ஏ*ப ("ளைத ம9�க )�யா3. 
 
நMன ம�3வ வசதிக" )த7யன அபிவி�தி ெசAய+ப ("ளன. அதனா� பல 
ேநாAக" நம3 நா ைட வி ேட விைடெப*9+ ேபாAவி டன. ேநாA ெவளிேயறிய 
ேபாதிB
, பசி எ�ற ேநாA ெவளிேயற வி�ைல. பல� உயிேரா��/3
, பசியினா� 
வா(வதி� எ�ன பய�? 
 
ேபாதிய, ேதைவயான ச3ண@ கிைட�காைமயா� உட� நல
 ��றி, 
ச)தாயதி*� எ/தவித+ பய4
 இ�றி வா?ேவா� எ#ணி�ைக வள�வ3 
ெபா�ளா தாரைத5 சீ��ைலய5 ெசA0
. கிராம+�ற�களி� இ�9 ஒ� 
�(
பதி� ஆ8
 ெப#4
 ேச�/3 ேவைல ெசA3 D7 ெப*றா� Dட5 சீராக 
வாழ )�யாத நிைல. 
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D7யாக+ ெப9
 ெதாைக D(தலாக இ��கலா
. ஆனா� வா��
 ச�தியி�ைல. 
நம�� உ#ைமயான ச
பள
 வா��வதிB
 ெப9வதிB
 அ�கைற ேவ#(
. 
உ#ைமயான ச
பள
 எ�றா� அ3 பணதி� அள@ அ�9; வா��
 
ச�திேயயா�
. இ3ேவ இ�ைறய நம3 ெபா�ளாதார
 ெச�B
 திைச, 
 
இ�ைறய இ/தியனி�, �(
பதி� சராசாி ஆ#( வ�மான
 64 டால�. அதாவ3 
ஆ#(�� ;மா� 1920 ,பாA. மாத
 160 ,பாA ச
பாதி�கிறா�. இ/த 
ச
பாதியைத0
 விைலைய0
 ஒ+பி (+ பா�தா� நம3 ெபா�ளாதாரதி� 
சம5சீர*ற நிைல விள��
. 
 
ெபா�ளாதாரதி� வளராத நா(களி�, வள
வ9ைம இைவ இர#�*�
 உ"ள 
இைடெவளி மிக@
 D(த�. இ/த இைடெவளிைய ெதாழி* �ர சி ெசAவத� 
Oல)
, வழ�க+ெப9
 D7யி� உ"ள ஏ*றதா?@கைள அக*9வத� 
Oல)
தா� �ைற�க இயB
. 
 
நம3 ��யர; தைலவ� ‘ந
 நா( இ�4
 ெபா�ளாதார வி(தைல ெபறவி�ைல. 
அ/த+ ெபா�ளா தார வி(தைலைய எ�9 ெப9கி�றேதா அ�9தா� இ/தியா 
பாிSரண ;த/திரைத அ4பவி��
’ எ�9 Dறி0"ளா�. 
 
ஆ
! அரசிய� ;த/திர
 வ/ததி� பய� எ�ன? ம�க" நல
ெப*9 வாழதாேன 
;த/திர
? ேத�த7� ஆE�� ஒ� வா��5 சீ ( எ�ப3 ;த/திரமா�மா?  
 
ேகாZ;வரனி� வா��5 சீ ( ;த/திரமாக+ பய� ப(த+ ெப9
; ேகாZ;வரனி� 
வா��5 சீ ( விைல ேபாகா3. 
 
ஆதலா� ஆE�� ஒ� வா��5சீ ( எ�ப3 ;த/திர
 அ�ல. ��ைசயி� வா2
 
�+ப4
 தன3 வா�ைக எ�9 பாிSரண ;த/திர3ட� பய�ப(3 கி�றாேனா 
அ�9தா� ;த/திர
 வ/ததாக+ ெபா�". இ�9 இ/தியாைவ+ ப*றி0"ள வ9ைம, 
ஏ?ைம, ெசா�B
 தரதத�9. ஆனாB
 ப�+ப�யாக� �ைற/3 வ�கிற3. 
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நம3 நா �� வ9ைம, நக�+�ற�களிB
 உ#(. ஆயி4
 கிராம+�ற வ9ைம மிக 
மிக� ெகா�ய3. இதி� கவனி�க ேவ#�ய ஒ�9-கிராம+�ற வ9ைமைய யா�
 
கண�கி� எ(3�ெகா"வதி�ைல. நக�+�ற வ9ைமயாள�க" ேபாரா(
 
இய�பின�. 
 
கிராம+�ற ம�க", வ9ைமைய இய*ைக எ�9 க�தி, அ/த வ9ைம0டேனேய 
வா?வதி� பழகி+ ேபாA வி டன�. ஆதலா� கிராம+�ற வ9ைமயாள�களிைடயி� 
”ேபா3
 எ�ற மனேம ெபா� ெசA0
 ம�/3" எ�ற பழெமாழி�� ந�ல ெச�வா�� 
உ#(. 
 
இ/த மன+ேபா��, ெபா�ளாதார வள�5சி�� 3ைண ெசAயா3. வ9ைம எ�ப3 
வசதிக" அ*ற வா?�ைக. ஏ?ைம எ�ப3 உண@��+ ேபாரா(
 நிைல. நம3 
நா �� பல� வ9ைமயி� வா?கி�றன�. ஏராளமான கிராம+�ற ம�க" ஏ?ைமயி� 
கிட/3 உழ�கி�றன�. 
 
இதி� வ�த
 எ�னெவனி�, வா?�ைகயி� அ�+பைட ேதைவகளாகிய Rக� 
ெபா� க" உண@+ ெபா�"கைள கிராம ம�கேள உ*பதி ெசAகி�றன�. ஆனா� 
அவ�க" உ*பதி+ ெப��கதி� காரணமா� ஏ*ப(
 விைல M?5சியினாB
, 
பண ேதைவயினாB
 ஏ?ைம�� ஆளாகிறா�க". ெந�ைல உ*பதி ெசAபவ� 
நியாய விைல� கைடக" )�, நீ#ட ெந�ய வாிைசயி� நி*கிறா� அாிசி வா�க! 
 
ஆ
 நம3 நா �� பல ஆயிர
 ஏ�க� நில�க", விவசாய
 ெசAய+ ெபறாம� 
தாிசாக� கிட�கிற3. ேதசதி� ெச�வ வள�5சி��ாிய ஆதார�கைள, உ*பதி5 
சாதன�கைள, )ைறயாக+ பய�ப(தி உ*பதிைய5 ெசA3, ேதசதி� 
ெச�வைத+ ெப��க ேவ#(
. 
 
இ�9 சில க(ைமயான )ய*சிகைள, வழி)ைற கைள, ேம*ெகா"ளாவி டா� 
2001-B
 நம3 நிைல இ+ப�ேயதா� இ���
. நம3 அ(த தைல" )ைற��
, 
நIசி4
 ெகா�ய வ9ைமைய, ஏ?ைமைய வழி வழியாக வி (5 ெச�B
 
பாவைத5 ெசAதவ�களாேவா
. 
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இ�4
 நா
 ந
)ைடய அ�றாட வா?�ைகயிB
 சாி, சOக வா?�ைகயிB
 சாி, 
அர;
 சாி, "ஏ?ைம பிரேதசேம இ�ைல" எ�9 அறிவி�க�D�ய அள@��, எ�லா+ 
பணிகைள0
விட வ9ைம ஒழி+�+ பணிைய ”இ3ேவ )த*பணி” எ�9 க�தி5 
ெசய�பட ேவ#(
.  
 
ெபா�ளாதாரதி*�+ பல தைடக" உ#(. அவ*றி� தைலயாய3 பைழய 
ந
பி�ைகக" - அதாவ3 ஊ?, விதி )த7யவ*ைற ந
பி, ெபா�ளாதார )ய*சி 
கைள� ைகவி(வ3 அ�ல3 ேசா�/3 ேபாத�. ேமB
 கட@", ஊ? எ�9 வாளா 
இ�+ப3. 
 
கட@" உய� ஆ*ற�, உய� ப#ேப தவிர, கட@" பண
, ெச�வ
, ெகா(�க� 
வா�க7� ஈ(ப(
. ேலவாேதவி�கார�
 அ�ல - இரவல�கைள ஊ��வி��
 
வ"ளB
 அ�ல. ேபாதிய )த]( ேவ#(
. " 
 
அ(3 சிற/த அறிவிய� ெதாழி� R ப
 இ��க ேவ#(
. நம3 நா �� 
அறிவிய� ேமைதக" நிைறய உ#(. அறிவிய� ெதாழி� R ப�கE
 உ#(. 
)த] (��+ பIசேம இ�ைல. நிைறய )த]( ெசAவத*�ாிய பண
 இ��கிற3. 
ஆனா� ெபா�ளா�கதி*� 3ைண ெசA0
 வழியி� )த]( ெசAய )� 
வ�வதி�ைல. 
 
மனித ஆ*ற� ந
மிடதி� நிைறய உ#( எ�ப3 எ�ேலா�
 அறி/த உ#ைம. 
ஆயி4
 ெபா�ளாதார வள�5சி மனநிைற@ தரத�க வைகயி� இ�ைல. ந�ல 
நி�வாக)
, க�ன உைழ+�
 ேதைவ. 
 
அ(3 ஒ� ெதாழி7� லாப
 எ�றா�, ஆ ( ம/ைதகைள+ ேபால அ/த 
ெதாழி7ேல பல�
 )ய�9, அ/த ெதாழி7� உ*பதிைய+ ெப��கி, விைலைய 
இற�க� ெசA3, ஆேரா�கியமி�லாத ேபா �யா� ேதசதி� ெபா�ளாதாரைத 
அழி� கி�றன�. தா)
 ைக
)த� இழ/3 அ�ல*ப(கி�றன�. ெபா�ளாதார ஆ�க 
)ய*சிகளி� �திய �திய 0�திக" ேதைவ; வழி)ைறக" ேதைவ. இைததா� 
தி�வ"Eவ�
, 

”இய*றB
 ஈ டB
 காதB
 காத 
வ�தB
 வ�ல தர;’’ 
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எ�9 D9கி�றா�. இய*ற� எ�ப3 ெபா�" உ*பதி��ாிய �திய �திய 
வாயி�கைள� காண�. ெபா�" ேத(
 )ய*சிகளி� �தியன கா#ேபா�, 
ேதா�றாதத*�� காரண
- அ�ல3 அதி� க�3 நாடாைம��� காரண
-அதி� 
வ�வாA வ�மா எ�ற ஐய
 ேசாதைனகைள ஏ*க தய�க
 ! 
 
ஒ�வைக+ ெபா�" )ய*சி ெவ*றி ெப*ற3 நி,பி�க+ப ( வி டா�, அ/த 
தடதிேலேய ம�க" ெச�ல வி�
�வ�. இ3 நம3 மர�. எ�லாவ*9��
 ேமலாக 
உ*பதி ெதாட�பி�லாத வழிகளிேலேய, வ ��கைட நட3த�, வியாபார
 
ெசAத�, எவாிடமாவ3 எ(பி� ேவைல�� அம�த� ேபா�றவ*றிேலேய ம�கE�� 
ஆ�வ
 இ��கிற3. 
 
ஆ�வ)
, )ய*சி0
 உைடேயா���
 ெபா�ளா தார )ய*சிக" எளிதி� ைகD(
. 
இ/த வழியி� அ�லா3, ெபா3 ெதாழி�களி� ;ர#ட� )ைற நில@மானா� அ3 
ெகா"ைள ேநாையவிட� ெகா�ய3. இ/த+ ேபா��, காரணமி�றிேய வ9ைமைய 
உ�வா��
; இதைகய வ9ைமைய எதி��கேவ#(
.  
 
பணவயமான சOக
 ெக ட பழ�க�களி� ஈ(ப(
. அதனா� வ9ைம 
உ*பதியா�
. இ/த வ9ைமைய எதி�3+ ேபாராட ேவ#(
. எ�ேலா�
 
ஓயாம�, ேபாராட ேவ#(
. 
 
இ/த+ ேபாாிைன5 ;யநல�கார�க", தவறான - )ைறய*ற நிைலயி� ஒ� 
அ/தXைத+ ெப*றி�+பவ�கேள எதி�+பா�க". இவ�கள3 எதி�+�கைள அIசா3 
எதி�3 ெவ*றி க#டா�தா� சீரான ெபா�ளாதார
 வள�
; நிைல நி*�
. 
 
நம3 நா �� வ9ைம விேனாதமான3. நா �� ேதசீய வ�வாA அதிகாி3"ள3. 
ஆனா� அ/த அள@�� தனி நப� வ�வாA உயரவி�ைல. ஏ�? இ3தா� 
இ�9"ள �ாியாத �தி�. நா �� வ�வாA வள�/தி�/தாB
, நா �� ைமய 
அர;
 சாி- மாநில அர;
 சாி--நிதி+ ப*றா��ைற0ைடய நிதி நிைல தி டைதேய 
அளி+பத*�ாிய G?நிைலேய நில@கிற3. 
 
ஒ டகதி� )� 3�
ெப(3+ ேபா (, ;ைமைய இற�கிவி டதாக பாவைன  
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ெசAவ3 ேபால, ம�கE��5 சில சBைககைள அளி+பதா� பயனி�ைல. அதனா� 
பணM�க
 ஏ*ப(கிற3. பணM�கதாB
 மைற)க வாிகளாB
 விைலவாசிக" 
ஏறிவி(கி�றன. 
 
இதனா� ம�களி� அ�றாட வா?�ைகயி� நிதி ெந��க� ேதா�றி வள�/3 
வி(கிற3. ஆ#(�� ஆ#( அரசி� நிதிநிைல தி டதி� நிதி+ ப*றா� �ைற 
ேகா��கண�கி� உய�/3 வி(கிற3. ெச�வ� கE�� நிைறய வாி5 சBைககைள 
அளிதாB
 நா �� )த]( ெப�கவி�ைல. 
 
அதனா� கிைடத பண
, ஆட
பரமான Rக�@+ ெபா� கைள வா�கேவ 
ெசலவிட+ப(கிற3. Rக�@5 ச/ைத- அ3@
 ஆட
பர Rக�@5 ச/ைத வள�வத� 
Oல
 பண5 ;ழ*சி ஏ*படா3. அதனா� ெபா�ளாதார வள�5சி0
 ஏ*படா3. �திய 
ெச�வ�கE
 உ�வாகா. ேவைல வாA+��கE
 ெப�கி வளரா3. 
 
ஆதலா� வா?�ைக�� இ�றியைமயாதத�லாத ஆட
பர5 ெசல@களி� ெசல@ 
ெசAவைத த(3 )த]டாக மா*9வத*� ஏ*றா*ேபால ெசல@ வாி விதி+பைத+ 
ப*றி, சி/தி�க ேவ#(
. 
 
தமி?நா �� இர@
 பகB
 சினிமா திேய ட� களி� இய�க
. சினிமா 
திேய ட�கE�� வாிவில��5 சBைகக". சினிமா� ெகா டைக�கார�க" வி�+ப
 
ேபால� க டண
 வG73� ெகா"ளலா
. இைவ ெய�லா
 மனித�லைத+ 
ெபா�ளாதார )ய*சிகளி7�/3 வி(வி+பைவயா�
. 
 
உைழ��
 ேநரதி� திைர+பட அர��களி� இ�/தா�, ெதாைல�கா சி+ 
ெப �யி� )� உ கா�/3 இ�/தா� எ+ப�+ ெபா�ளாதார
 வள�
? நா �� 
நிைலயிB
 சாி- தனி+ப ட வா?�ைகயிB
 சாி-ேசமி+� ெப�கி வள�/3 அ/த5 
ேசமி+�க" )த]( ஆ�
 வைகயி� சOக)
, அர;
 இய�க ேவ#(
. 
 
ேசமி3 )த� த�பவ�கE�� அர; சBைகக"Dட வழ�கலா
. ஆனா� நம3 
நா �� ேசமி+� )தலாக மா9வதி�ைல. ஒ�9 பணமாக இ���
. அ�ல3 
அணிகல�களாக இ���
. தி ட )த] (5 ெசல@ D� வ�த� ேவ#(
. தி ட 
)த] (5 ெசல@ D�னா�தா� ெபா�ளாதார
 வள�
. �திய ெபா�ளா தார� 
ெகா"ைக வள�
. 
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விைல ஏ*ற
 க (+ப(த+படவி�ைல. ம�களி� வா?�ைகதர
 உயரவி�ைல. 
ேவைல வாA+��கE
 அதிகாி�கவி�ைல. ஆயி4
, வ�தக 3ைறயிB
, 
ெதாழி� 3ைறயிB
 சில விைள@க" ஏ*ப ("ள3 உ#ைம. ஏ*9மதியி� 
ச*ேறற+ �ைறய 21 சதவிகித
 வள�/தி��கிற3. அ�னிய5 ெசலவாணி 
ைகயி�+�� D� இ��கிற3. 
 
இைவெய�லா
 ஏ*9�ெகா"ளத�கெதனி4
, பய� அைட/தவ�க" 
ெதாழிலதிப�க" சாதாரண+ ெபா3 ம�க" அ�ல எ�ற உ#ைமைய உணர 
ேவ#(
. 
 
ஆனா� நம3 நா �� ெபா�ளாதார )ய*சிகேள நைடெபறவி�ைல எ�9 
Dற)�யா3, நம3 நா �� ெபா�ளாதார வள�5சி��ாிய பணிக" பர/த அளவி� 
தைடெப9வ3 உ#ைம. இ
 மாெப�
 �ர சியான3 ஏமா*றைத 
தர�D�யதாமத�க", தட�க�களா� பாதி�க+பட அ4மதி3விட� Dடா3.  
 
ெபா�ளாதார வள�5சி ெதாAவி�றி நைடெபற நி�வாக இய/திர
 
திறைம0ைடயதாக இ��க ேவ#(
. நி�வாக இய/திர
 பி�ேனா�கி5 ெச�கிற3. 
சிக+� நாடா )ைற நம�� வழிவழி வ/த பி*ேபா�� த�ைம; நம3 பார
பாியதி� 
மி5ச ெசா5ச
. 
 
ெபா�ளாதார வள�5சி சீராக அைமயேவ#(மா னா� நி�வாக இய/திர
 
ம�கேளா( ெந��கிய ெதாட�� ெகா"ள ேவ#(
. நம3 நா �� வளைத+ 
ெப��கேவ#(
 எ�ற ெகா"ைகைய உயி�O5சாக� ெகா#(, ேசைவ ெசA0
 
அBவல�க" ேதைவ. ஊழிய�க" ேதைவ. 
 
ெபா�ளாதார வள�5சியி� இ�றியைமயாத ப�தி ேவைலவாA+�, இ�9 ேவைல 
வாA+பி� உ*பதி சா�/த ேவளா#ைம, கா�நைட 3ைற ெதாழி� வள�5சியி� 
ஈ(பட இ/த நா ( இைளஞ�கE�� ஆ�வ
 இ�ைல. அவ�க" எ�காவ3 
சி*ெற2த�களாக -Dாிய� ச�M; ேவைல ேபா�றைவகளி� ஈ(பட தா� 
வி�
�கி�றன�. 
 
காரண
 அள@�� விIசிய பய உண�5சியி� ஏ*ப ட பா3கா+� உண�@. அவ�க"  
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M ( வாயிைல ெதாழி�க" த �னாB
, உ*பதி சா�/த ெதாழி� களி�, க�ன 
உைழ+பி� ஈ(பட அவ�க" வி�
ப வி�ைல. 
 
ேசைவ 3ைறயி� ேவைல வாA+�+ ெப9வ3 தவறானத�ல எ�றாB
 ச)தாய 
ேநா�கி� பா�தா�, இ3 நம3 வா?�ைகைய+ பாதி��
. ஆதலா� ெதாழி� 
3ைறயி� ஈ(ப(தேல சிற/த ேவைல வாA+�: ஆ�க
 தர�D�ய3. 
 
நம3 நா ��, ெதாழி� 3ைறயி� ஏ*ப ("ள பி�னைட@ சாி 
ெசAய+ப டா�தா�, ேவைலவாA+�� கE
, வ�வா0
 ெப��
. இ3ைறயி� 
நம3 அர;��
 சாி- இைளஞ�கE��
 சாி-சOகதி*�
 சாி-ேபா3மான ஆ�வ
 
இ�லாத3 வ�/தத�க ெசAதி. 
 
பல �9 ஆைலக" S ட+ப ("ளன. எ#ண*ேறா� ேவைலகைள இழ/3"ளன�. 
எதி�பாராத நிைலயி� ந7/3ேபான ெதாழி�கைள+ �னரைம�க அர;கE
, 
வ�கிகE
, Oலதன3ட� )�வர ேவ#(
. நி�வாக� �ைறயி� காரணமாக 
ெதாழி* சாைலக" ந7@றி� அ/த ெதாழி* சாைலகளி� நி�வாகிக" 
த#��க+ப(த� ேவ#(
. 
 
இ�9"ள நைட)ைறயி�, நி�வாகி வசதியாக இ��கிறா�. ஒ� ைபசா� Dட� 
�ைறயாம� ஊதிய
 வா��கிறா�. ஆனா� பாவ
, ெதாழிலாள�க" ேவைலைய 
இழ/3 தவி�கி�றன�. ெதாழி* ச�க� கE
 Dட இ/த மாதிாி விஷயதி� ேபச 
ேபாதிய )ய*சிக" எ(�காத3 ஒ� �ைற. இ/த வைகயி� நம�ேக ெசா/த அ4பவ
 
உ#(. 
 
இ�9 D (ற@ 3ைற “அIGரா�, �Iைச ேபால’ எ�பா�கேள அ3ேபால, 
ந7/3 வ�கிற3. இ/தியாவி� சாதாரண ம�களி� ெபா�ளாதார ேம
பா (��, 
D (றேவ சாியான வழி. ஆனா� D (ற@ இ�9 ெச+பமாக இ�ைல. 
 
எ/த ஒ� தனி மனித4
 சாி-அ�ல3 சOக)
 சாி-அறி/3 பாவ
 ெசAய உட�பட 
மா டா�க". அ3ேபாலேவ ம�க" ேவைலயி�லாத தி#டா டைத ஆ0
 
வி�
பவி�ைல. �திய ெதாழி� ஆைல, ேவளா# ப#ைணகைள ெதாட�கி, 
ேவைல வாA+��கைள வழ�கினா� உ*பதி ெப��
. 
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நியாயமான வழியி� Sரண ேவைல வாA+ைப உ#டா��வ3 ெபா�ளாதார 
வள�5சி�� ஒேர வழி! Sரண ேவைல தி ட
 சம3வ ச)தாய அைம+பி*. �ாிய 
)த� )ய*சி. Sரண ேவைல தி ட
 எ�ப3 ச�தி�ேக*ற ேவைல--ேவைல�ேக*ற 
ஊதிய
 எ�பதா�
. 
 
இ�9 ேவைல வாA+� அBவலக�களி� பதி/3, ேவைல�காக� காதி�+ேபா� 
எ#ணி�ைக கட/த கால�கைளவிட 20 மட�காக+ ெப�கி0"ள3. ேவைல வாA+� 
அBவலக�களி� பதி/தி�+ேபாாி� 10 சத
 தா� ேவைல ெப9கிறா�க". இ3ேபாக 
ேவைல வாA+� அBவலகதி� பதியாம� உ"ளவ�க" ேவ9 கணிசமாக உ"ளன�. 
 
இனி, வ��காலதி� ந
)ைடய அர;+ பணி களிB
 சாி-வியாபார 3ைறயிB
 
சாி- ேசைவ 3ைறயிB
 சாி-ேவைல வாA+��க" உ�வா�மா? இ3 ஐய+பாேட! 
�திய ெதாழி� ஆைலகைள ெதாட��வத� Oலேம ேவைல வாA+��கைள 
உ�வா�க ேவ#(
. 
 
தமிழகதி� வாA+�கE
 ஒ=ெவா� நாE
 �ைற/3 வ�கிற3 எ�ற வ�/தத�க 
ெசAதிைய அர;
 சOக நி9வன�கE
 உணரேவ#(
. ேமB
 ஒ� வ�/தத�க 
ெசAதி. ப�+��ேக*ற ேவைலைய� Dட ெபற )�யவி�ைல. 
 
நம3 நா �� �ைறவான ேவைல பா�3 ப*றா��ைற ஊதிய
 வா��பவ�கE
 
இ��கிறா�க" ேமB
, மனித ஆ*றB��
 இழ+� ஏ*ப(கிற3. வ9ைம அணியி� 
நி*ேபா� வாிைச0
 நீEகிற3. உ*பதி0
 பாதி�க+ப(கிற3. 
 
ேவ9 சில� தா
 ெசA0
 ேவைல��+ ப�மட�� அதிகமாக ஊதிய
 ெப9கி�றன�. 
இவ�கEைடய மனித ஆ*ற� �ைறகிற3. உ*பதி0
 பாதி�க+ப(கிற3. ஆனா� 
Rக�
 ச/ைத வள�கிற3. இதனாB
 வ9ைம வள�கிற3. ஒ�வ��� ேவைல 
கிைடதா�, அவ� )ைறயாக ேவைல பா�தா� �ைற/த3 ேமB
 ஐவ��� 
ேவைல வாA+� உ#டா�க )�0
. 
 
ெதாழி*க�வி பயி�றவ�களிைடயிB
 ேவைல வாA+� ப*றிய நிைலைமக" 
எ3@
 மாறவி�ைல. ெதாழி* க�விகைள+ ெபா�த வைரயி�, டா�ட�க", 
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ெபாறியாள�க" இவ�க" தாேம Dட ெதாழி� ெசAயலா
. ஆனா�, இ/த 
வாA+ைப0
 அர;+ பணிகளி� ேவைல பா�+ேபா� த �+ பறி3 வி(கி�றன�. 
 
இதனா� ந
)ைடய ெபா�ளாதார வள�5சி )ய*சி கE
 அதைன5 சா�/த ேவைல 
வாA+��கE
 பி�னைடவிேலேய உ"ளன. இ/நிைலயி� மா*ற
 ஏ*படா 
வி டா�, அ(த �*றா#�B
 இ/தியா இ+ேபா3 இ�+ப3 ேபாலேவ இ���
. 
இைத நீ�க" வி�
�கி�றீ�களா? 
 
தி�வ"Eவ�, ”ெபா�ளி�லா��� இ=@லக மி�ைல” எ�9 D9கி�றா�. இ��+ 
ெபா�" எ�ப3 த�க)
, பண)
 அ�ல. Rக�
 ெபா� க", உண@ 
)த7யனவா
. த�கதி*�
, பணதி*�
 கிைட 3"ள பா3கா+� வசதிக" 
உண@+ ெபா�"கE��� கிைட�கவி�ைல. 
 
ஆ#(ேதா9
 ல ச�கண�கான ட� தானிய�க" ேபாதிய பா3கா+பி�றி அழி/3 
ேபாகி�றன எ�9 அரசி� தகவேல D9கிற3. ெபா�" எ�றா� மனித� உயி� 
வா?வத*கான Rக�
 ெபா�"கேள எ�ப3தா� தமி?வழி� க�3. 
 
”யாஅ
 இர+பைவ ெபா�4
 ெபா�E
 ேபாக)
 அ�ல" எ�ற பாிபாட� வாி0
 
இதைனேய வ*�93 கி�ற3. மனித� உ#(, உ(தி வா?தB��ாிய 
ெபா�"கைள உ*பதி ெசA0
 ெதாழிேல, ெதாழி� களி� எ�லா
 சிற/த3. 
 
அதனாேலேய, வ"Eவ
, ”உ23#( வா?வாேர வா?வா�" எ�ற3. ஆனா� 
இ3வைரயி� பல 3ைறகளி� ச�கரவ�திக" உ�வாகியி�+பைத+ ேபால, 
உ2ேவாாி� ச�கரவ�திக" உ�வாகவி�ைல. 
 
”உழ@��
 ெதாழிB��
 வ/தைன ெசAேவா
" எ�ற பாரதியி� பாட� இ�ன)
 
பாடலாகேவ இ��கிற3. உழவ�கE
, ெதாழிலாள�கE
 இ�4
 சOகதிB
 சாி- 
ஆ சியிB
 சாி-ேபாதிய அ/தXைத+ ெபறவி�ைல. உழ@
, ெதாழிB
 சிற/3 
விள�கி, உழவ�, ெதாழிலாள� வா?�ைக, எ�9 சீ�ைம0ட� அைமகி�றேதா, 
அ�9தா� இ/திய+ ெபா�ளாதார
 சீரானதாக அைம0
. 
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உலக
 எ+ெபா23
 த�னல உண�5சியிேலேய ெசய�ப(
. இஃ3 இய*ைக. 
இ/த த�னல உண�5சிைய தைட ெசAய�Dடா3. ந�லவ�கEைடய பிற� நல
 
நா(
 ேநா��ட� இைண3, கயவ� களிடதி� காண+ப(
 த�னலதி� 
ேவகைத ம (+ப(த ேவ#(
. இ3 ஒ� சிற/த பணி. 
 
நம3 ெபா�ளாதார ஆ�கதி*�ாிய )ய*சிக", O�9 காரண�களி7�/3 ேதா�றி 
வள�கி�றன. அைவ ேதைவக", ேதைவகைள அைட0
 )ய*சிக", தி�+தி (Wants, 
Efforts, Satisfaction) எ�ற O�றா�
. 
 
எ3 காரணமாக இ�+பி4
, ெபா�ளாதார வள�5சி, மனித மன�களிேலேய 
ெதாட�க+ ெப9த� ேவ#(
. நம3 நா �� ;கேபாக வா?�ைகைய எதி�3+ 
ேபாரா�ய ச/நியாசிக" அறி@9திய ”ஆைச அ9மி�”* எ�ற ேகாஷதி7�/3, 
வ9ைமயி� கிட/3ழB
ேபா3
 ந
மா� எ2/தி��க )�ய வி�ைல. 
 
வாA+பா (, ;�தி�� இைச/தவா9 இ��க ேவ#(
. அ3ேபால, ஆைசகE
, 
ச)தாய நல�, ெபா3நல� ஆகியவ*9�� அட�கியதாக இ��க ேவ#(
. 
 
நம3 ெபா�ளாதார ஆ�கதி*�ாிய வழி, ஒ=ெவா� ெபா�ைள0
 எ=விததி� மிக5 
சிற/த )ைறயி� பய�ப(தி எ=வள@ D(த� உ*பதி ெசAயலா
 எ�ற 
அ8�)ைறயிேலேய இ��கிற3. ெபா�ளாதார வள�5சி�� மாேமைத ெலனி� 10 
கடைமகைள வைரய93 வ7093கி�றா�. அவ*9" சில:  
1) உ�கEைடய ேசா
ேபறிதன
, கவனமி�ைம, பி�த�கிய த�ைமைய 
உ"ளவா9 உண��க". இவ*ைற O� மைற3+ பய� இ�ைல. 
2) க�வி இ�ைமைய மா*9�க".  
3) ேசா�/3 இ�+பைத எதி�3+ ேபாரா(�க".  
4) உ�க" ேவைலக" எ�லாவ*ைற0
 சாி பா��க". ெசா*க" ெசா*களாகேவ 
இ�/3விட� Dடா3. ெபா�ளாதார அைம+பி�, நைட)ைறயி� ெவ*றி அைட/3 
இ��கேவ#(
. எ�பனவா�
. ஆ
 நம3 நா �� ேசாஷ7ச பாணி, ஜனநாயக 
ேசாஷ7ச
 எ�9 ெசா�னைவக" எ�லா
 ெவ*றி ெபறவி�ைல. 
தீ�மான�களாகேவ இ�/3 வி டன. நைட)ைற�� வரவி�ைல. 
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நம3 நா( வளமான நா(. ஆனா� ம�களி� ெப�
பாேலா� ஏைழக"; தி டமி ட 
ெபா�ளாதார வள�5சி0
, சமநிைல விநிேயாக)
, நம3 நா (�� இ�9 
உடன�யாக ேதைவ. 
 
நம3 ச)தாய
 ேதனி�கைள+ ேபால, D (ற@ )ைறயி� பணி+ பகி�@ ெசA3 
ெகா#(, அய�விலா3, ;9;9+�ட�, ஒேர �றி�ேகாEட� உைழதா�தா� 
நம3 நா( வளமான நாடாக )�0
. எ�ேலா�
 எ�லா)
 ெப*9 வாழ இயB
. 
 
ேதனீ�கE�� வாAத3 இய�S�க
. அ3ேபால நம��
 ெபா�ளாதார 
)ய*சிகளி�, உ*பதி சா�/த ெபா�ளாதார )ய*சிகளி� ஈ(ப ( உைழ+ப3 
இய�பானதாக, ஜீவ ;பாவமாக எ�9 மா9கிறேதா அ�9தா� நா
 ெபா�வள
 
நிைற/த �விைய� காணலா
. ெபா3@டைமைய� காணலா
.  
 
இ/த திைசயி� இ�9 நா
 ெச�லவி�ைல. நா
 ெச�லேவ#�ய திைச, �விைய+ 
ெபா3வி� நட3
 திைசயாக, உ*பதி சா�/த ெபா�ளாதார ஆ�க வழியிலான 
திைசயாக, பிற� ப�ைக தி�டாத திைசயாக+ பா�3 நைடேபா(ேவாமாக! 
வள�க உ*பதி ! 
மல�க ெபா3ைம !! 
 

� 10.9.1994 அ�9 ம3ைர வாெனா7யி� ஆ*றிய உைர. 
------------  
 

6. 6. 6. 6. ேவளா%ைம' சி�தைனக�ேவளா%ைம' சி�தைனக�ேவளா%ைம' சி�தைனக�ேவளா%ைம' சி�தைனக�    
 
இ�ைறய ெபா�ளாதார
 எ+ப� இ��கிற3? ேவளா#ைம+ ெபா�ளாதார 
வைகயி� நா
 எ�ேக ேபாA� ெகா#���கிேறா
? நா
 எ�ேக ேபாக ேவ#(
? 
நம3 நா( ேவளா#ைம நா(. ேவளா#ைம� �ாிய நில+பர+�, நிலவள
, மனித 
ச�தி மி�/த நா(. நம3 இல�கிய�களி�, கா+பிய�களி� தவறாம� 
ேவளா#ைமைய+ �க?/3 ேபசாத கவிஞ�க" இ�ைல. 
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ஆனா�, இ�ைறய தைல)ைறயி� ேவளா#ைம 3ைறயி� ேபாதிய ஆ�வ
 
இ�ைல! அர;+ பணிகைள விட, வியாபாரைதவிட விவசாய
 இர#டா/தர 
ெதாழி� எ�9 க�த+ப(கிற3. இ3 )*றிB
 தவ9. 
 

”;ழ�9
 ஏ�+பி�ன3 உலக
 அதனா� 
உழ/3
 உழேவ தைல" எ�9
 
”உ23#( வா?வாேர வா?வா�”  

எ�9
 தி���ற" D9கிற3. 
 
உடேலா( D�ய உயி� வா?�ைக�� உண@+ ெபா�"க" இ�றியைமயாதன. 
உண@+ ெபா�" கைள வழ��வ3 விவசாய ெதாழிேல! அதனாேலேய ”உ#� 
ெகா(ேதா� உயி� ெகா(ேதாேர! “ எ�9 இல�கிய�க" பாரா (கி�றன. 
 
நைட)ைறயி� பா� த�
 ப;, �#ணியமான3 எ�ற ந
பி�ைக இ�/3 வ�கிற3. 
ஆனா�, தமிழ� வா?விய7� எ�ேத )த�ைம ெப*9"ள3. நா
 வண��
 
கட@"-சிவெப�மா�, தன3 ஊ�தியாக@
, உய�தி+ பி���
 ெகா�யாக@
 
பய� ப(3வ3 எ�3தா� எ�பைத உண�க. தி��ேகாயி� )க+பி� வரேவ*ப3 
உ
 எ�ேத! 

”உ2த ேநா� பக( அழிதி�றா��” 
எ�ற �றநாK*9 வாி, எ�9
 ேபா*றத�க வாி. உ2ததி� பயனாகிய 
ெச/ெந�லாிசிைய, ெச�க�
பி� சா*ைற மனித உலக3�� உ#ண� 
ெகா(3வி(
 ப#�ைடயைவ எ�3க". ஆதலா�தா�, தமிழ� வா?வி� ெபா�க� 
விழா உழவ� தி�நாளாக உ�� ெகா#ட3. 
 
மனித� உ#( உயி� வா?தB�� ஒ� நாைள��5 சராசாி எ=வள@ உண@- 
D (ண@ ேதைவேயா அ3 அவ4��� கிைட�கவி�ைல. அதனா� வ7ைமயிழ/3 
நி*கி�றா�. நம3 நா �� உண@+ ெபா�" உ*பதிைய+ ப�மட�� ெப���
 
திைசயி� ெச�9 ெகா#���கிேறா
. அ�றாட ேதைவ��ாிய உண@+ 
ெபா�"கைள உ*பதி ெசAவைத� D(தலா�க ேவ#(
. 
 
இலாப ேநா�கி� பண+ ப#ட�கைள உ*பதி ெசAவைத0
 ாிய� எXேட  எ�ற 
ெபயாி� விைள நில�கைள0
 க#மாAகைள0
 ப*றி� ெகா#( வ�வைத0
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தவி��க ேவ#(
. ஊ � வள���
 தாA ேபா�ற3 நில
, உணவளி+பவ�க" 
விவசாயிக"! உழ@��
 ெதாழிB��
 வ/தைன ெசAேவா
! 
 
நம3 இ/திய நா (+ ெபா�ளாதாரதி� விவசாய
 கணிசமான ப�ைக+ ெப*9 
வ/3"ள3, ெப*9 வ�கிற3. நம3 நா (+ ெபா�ளாதாரதி� விவசாய
 வகி��
 
ப�� 39 வி2�கா(. அ3 ம (ம�ல. விவசாய ெதாழி� Oல
 கிைட��
 ேவைல 
வாA+� 19-வி2�கா( எ�பைத0
 கவனதி� ெகா"ள ேவ#(
. 
 
தமி? நா �� ெபா�ளாதாரதி� ேவளா#ைம ெப*9"ள ெபா�ளாதார விகித
 28 
வி2�கா(. ேவைல வாA+� 62 வி2�கா(. இ/திய நா (+ ெபா�ளாதாரைத 
விவசாயதி� Oல
 ேமB
 D ட வாA+�#(. 
 
அ3ேபாலேவ தமி?நா �B
 D ட அதிக வாA+��க" உ"ளன. அ/த 
வாA+��கைள நா
 )2ைமயாக+ பய�ப(தினா� ெபா�ளாதார 3ைறயி� 
த*சா�� நிைலைய அைடய )�0
. எ�ேலா�
 பசிதீர உ#ப3 ம (ம�றி, பசி, 
ப �னிைய அறேவ ஒழி3 ெவளிேய*ற இயB
, "வ9ைமேய ெவளிேய9” எ�ற 
ேகாஷதி*� ெவ*றி ேச��க )�0
. 
 
இ�9 நம3 ெபா3 உண@+ ெபா�", உ*பதியி� 20 வி2�கா( அய� 
நா(கE�� ஏ*9மதியாகிற3. நம3 உண@ ேதைவயி� 33 வி2�கா( 
ப*றா��ைற தா�. ஆயி4
 மகி?5சியான ஒ� ெசAதி, ம�க" ெதாைகைய 
ஈ(ெகா(3 உண@+ ெபா�" உ*பதியாகி உ"ள3. 
 
இ/திய ம�க" ெதாைக, இ/திய நா டளவி� 2.3 தா� D�யி��கிற3. ஆனா�, 
விவசாயதி� வள�5சி 4.2; தமி? நா �� வள�5சி 3.1. ேதைவையவிட உ*பதி 
D(தலாகி0"ள3. 
 
இ+ப� உ*பதி இ�/3
 ப�+� வைகக", எ#ெணA வி3�க", காAகறிக" 
)த7யன ப*றா� �ைறேயயா
. இவ*ைற உ*பதி ெசAய�D�ய நில�க" 
ந
மிடதி� இ�ைலெய�9 Dற)�யா3. நா டளவி� நில�க" உ"ளன. நம3 
ப�திகளி� ெச
ம# சரைள மண� நில
 நிைறய உ"ள3. 
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விவசாயைத ஒ� ெதாழிலாக� க�தி5 ெசAய ேவ#(
. ஏேனா தாேனா எ�9 
ெசAதா� விவசாய
 ேபாதிய பயைன தரா3. இ�9 விவசாய ெதாழி7� 
அதிகமான ேப� ஈ(ப ���கிறா�க". இவ�களி� �ைற/தப ச
 நா�கி� ஒ� 
ப�கினைரயாவ3 ேவ9 ெதாழி�கE�� மா*ற
 ெசAய ேவ#(
.  
 
இ/திய ம�க" ெதாைகயி� 4.2 ேப�க" விவசாய ெதாழி7� ஈ(ப ("ளன�. 
தமி?நா ( ம�களி� 3.3 ம�க" விவசாய ெதாழி7� ஈ(ப ("ளன�. இ/தியாவி� 
விவசாயிகளிட
 நில
 நப��� 4.8 ெஹ�ேடராக இ�/த3. இ+ேபா3 நப��� 1.5 
ெஹ�ேடராக� �ைற/3வி ட3. 
 
ெபா3வாக ஐ/3 ேப� ெகா#ட �(
ப
 ஒ�றி� பராமாி+���� �ைற/த3 ஐ/3 
ஏ�க� ேதைவ. விைள நிலதி� அ�+பைடயி� ம�க" ெசறி@ 2.5��" இ�த� 
ந�ல3. இ+ேபா3 விவசாய
 ெசAய+ ெப9
 நில�கைளவிட வர+�கேள அதிக
. 
 
இேதேபால ெந� சா�ப� ெசA0
 நில
 �ைற/3 வ�கிற3. )�� சா�ப� ெசA0
 
நில
 27 இல ச
 ெஹ�ேடராக இ�/த3. இபேபா3 21 இல ச
 ெஹ�ேடராக� 
�ைற/3 வி ட3. நிலதி� ெந� உ*பதி ெசAவத*�+ பதிலாக பண+ பயி�க", 
க�
� )த7யன உ*பதி ெசAவ3, M ( மைனகளாக மா*றி வி*ப3 ேபா�ற 
மன+ேபா�� வள�/3 வ�வதா� விவசாய நில
 �ைற/3 வ�கிற3. 
 
இ/த+ ேபா�� நீ�தா� உண@+ ப*றா��ைற ஏ*பட வழி வ�ததாகி வி(
. 
)�ேப நம��, பய9 வைகக", எ#ெணA வி3�க", காAகறிக" ப*றா� �ைற 
எ�9 Dறியைத நிைனவி� ெகா"க. 
 
ம# எ�ப3 ஓ� உயிாிய� ெபா�" எ�பைத ந
மி� பல�
 உணரேவ#(
. 
ெபா3வாக ம#ணி� அ�கக5 ச3 (இய*ைக உர
 5 சத
, மணி5ச3 45 சத
, 
கா*9 25 சத
, நீ� 25 சத
, ெதா2 உர5ச3 60 சத
இ�த� ந�ல விைள 
நிலதி*� அைடயாள
. 
 
நிலதி� ேம*பர+பி� உ"ள மனேல, அதாவ3 நா�� அ��ல
 ேம*பர+ேப 
ேவளா#ைம�� ஏ*ற3. இ+�வி� ேகாளதி� க� ேதா�றிய பிறேக ம# 
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ேதா�றிய3. இ/த ம# ேதா�ற, �ைற/த3 10 இல ச
 ஆ#(க" பி�தன எ�9 
உண�/தா�, நிலதி� ேம*பர+பி� உ"ள ம# க#டதி� அ�ைம நம��+ 
�ாி0
. 
 
தமிழகதி� நில+பர+பி�- விைள நில+ பர+பி� O�றி� இர#( ப�� நில
 
ெச
ம# நிலேமயா�
. இ/த5 ெச
ம# க#ட)
 ஆழம*ற3; இளகிய 
இய��ைடய3. கார நிைல0மி�றி அமில நிைல மி�றி, சம நிைலயி� இ��கிற3. 
 
ம# உயிர*ற ெபா�" அ�9. ப�வைக உயிாின� களி� வாழிட
 அ3. 
R#ணா���
 �ல+படாத ைவரX )த� பா�Zாியா, ஆ��ேனாைம சீ X, பாசி, 
ஆ
பி, +ேரா ேசாவ�, ம#�2, எ9
�, இ�4
 பிற S5சிக", பிராணி இன�க" 
அதி� வா?/3 வ�கி�றன. 
 
ஒ� ைக+பி� ம#ணி� ேகாடா4 ேகா� உயி�க" இ��கி�றன. அவ*றி� சில, 
G?நிைல ெச
ைமயாக வாA/தி�+பி� மிக மிக விைரவாக+ ெப��கமைடகி�றன. 
�ளி� ம#ணி� உயி�கEைடய ெசய� �ைற@ப(கிற3. ம#ணி� ஈர
, ெவ+ப
, 
கா*9 ஆகிய O�9
 ெச=ைவயாக அைம/தா� அ=@யி� கE�� த�/த 
G?நிைல ஏ*ப(கிற3. 
 
;9;9+பாக ம# �2�க" நிைற/தி���
 ம#, வள
 நிைற/தி�+பைத 
உண�3
. அேதேபா� ப�வைக உயிாின�க" க#8��+ �லனாகாவி�4
 ஒ� 
வாரதி� எ#ண*றனவாக கண�கிலட�காதன வாக+ ப�கி+ ெப�கி வள�கி�றன. 
 
ம# வள
 எ�ப3 அளவ*ற ெசா3 மதி+�ைட ய3. ேவளா#ைம 
ெபா�ளாதாரதி� உயி�நா�, ம#வளைத+ பா3காதேலயா
. ம#வளைத 
இரசாயன உர�க" Oல
 பா3கா�க )�யா3. இரசாயன உர�க" உர
 எ�ப3 
Dற+ப(வேத, ஒ� உபசார )ைறதா�. 
 
நிலதி� வளைத� கா+ப3, இய*ைக ெதா2 உர)
, தைழ5ச3 உர)ேம 
எ�பைத ந
 விவசாயிக" நிைனவி� ெகா"ள ேவ#(
. இரசாயன உர�க" 
நிலதி� உ"ள உரைத விைர/3 பயி�கE�� எ(3 த�
 கிாியா ஊ�கிகேள 
எ�பைத நா
 உணர ேவ#(
. 



67 

 

 
ம# வளதி*�+ பைக, ம# அாி+�. இ/த ம# அாி+�, விவசாய ெதாழிைல5 
சீ��ைலய5 ெசA3, மனித�ல3�ேக அழிைவ த�
. ராXட� ெச+ எ�ற 
விIஞானி ம# வள
 ப*றி ஆராA/3 �க?ெப*ற விIஞானி ேரா
 சா
ரா^யதி� 
அழி@��+ பயி� ெதாழி� சீ��ைல/த3
 ஒ� காரண
 எ�9 Dறி உ"ளா� அவ�. 
 
ம#வள
 �ைறத� ஒ� நா ( ம�களி�, வா?�ைக M?5சி�� )�கியமான 
காரணமா�
. மனிதாி� உட� ந7@�� ஊ ட5ச3 இ�ைம காரண
. 
ஊ ட5ச3 த�
 உணவி�ைம��� காரண
 விவசாய5 சீ��ைல@. 
 
விைள0
 ந�ெசA- ��ெசA �ல�கைளேயா, பழ ேதா ட�கைளேயா 
கா�நைடக" ேம0
 ேமA5ச� தைரயாக மா*9வ3
 அ�ல3 தாேம ஆ�
ப� 
வி ( வி(வ3
 Dடா3. கா�நைடகைள� க#டப� க (+ பா��லாத வைகயி�-
�றி+பாக ஆ(கைள ேமA��
 )ைறேக(களா� ம# அாி+� ஏ*ப ( ம#வள
 
ெக(
. 
 
இ�9 தமி?நா �� ேமA5ச� தைர எ�பேத இ�ைல. சில இட�களி� ��ேல 
இ�லாத ம/ைத ெவளிகைள ேமA5ச� தைரயாக+ பய�ப(3கி�றன�. 
ஊ�க"ேதா9
 கா�நைடகளி� எ#ணி�ைக�� ஏ*ற வா9 ேமA5ச� தைரைய0
, 
கா�நைட திவன தைழகைள த�
 மர�கைள0
 வள�தா�தா� ந
)ைடய 
நிலதி� ம#வளைத� கா+பா*ற )�0
. ேவளா#ைமயிலான ெபா�ளாதார)
 
ெசழி+பாக இ��க )�0
. 
 
கா*றினாB
 ம# அாி+� ஏ*ப(வ3 உ#(. அதாவ3 கா*றினா� ம# பற/3 
ேபாAவி(தலா�
. இதைன த(�க+ �ல�களி� எ�ைலயி�- ேவ7களி� கா*9+ 
த(+� மர�கைள-உய�/த மர�கைள – உதி, Sவர;, பலா )த7யைவகைள ந(வ3 
ந�ைம பய��
. இதனா�, கா*றா� ம# அாி+� ஏ*ப(வைத த(�கலா
. 
 
நம�� தீ�� ெசA0
 ம# அாி+�, மனிதனா�அவ4ைடய அ�கைறயி�ைமயா�, 
அல சியதினா� ஏ*ப(வேதயா�
, ம# அாி+�, மனித4ைடய க (+ 
பா (��" அட�கியேத தைடபடா ம# அாி+�, வ9ைம��ாிய வாயி�, 
ச)தாயதி� வ7ைம��
 ெபா�ளாதார5 ெசழி+���
 உைலைவ��
. 
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இ�9 ந
)� உ"ள தைலயாய பிர5சைனகE" ஒ�9, உடன�யாக� கவனி�க 
ேவ#�ய பிர5சைன கE" தைலயாய3 ம# அாி+ேபயா�
. ம# அாி+�, இ/திய+ 
ெபா�ளாதாரைத மிக@
 பாதி��
. ஆதலா�  ۔ ,
 
நிலதிைன உழாம� தாிசாக+ ேபாடாதீ�!  
நிலதிைன ேம( ப"ளமாக அைமய விடாதீ�!  
சமநிைல5 ச)தாய
 காண )த� )ய*சி,  
சமநிைல நில அைம+� 
ெபA0
 மைழ நீ�,  
நி�9
 நி*காமB
  
ெம�ல நிலமகைள த2வி ஓட5 ெசAM�! 
மனித4�� ஆைடேபால  
நிலதி*� ஒ� ப;ைம, ேபா�ைவ ! 
க#டப� ஆ( மா(கைள�  
க (+பா��லாம� ேமயவிடாதீ�!  
விைரவி� ெகா"ைள லாப
 த�
 எ3@
  
அழிைவேய த�
.  
கா(கைள அழி��
 ெவ"ளா(கைள தவி�+V�! 
நிலைத ஊ � வள���
  
ெச
மறியா(கைள5 ேச�தி(M�! 
கா*9 த(+� மர�கைள  
ேவ7க" ேதா9
 ந(M�!  
காலதா� அைம/த ம#வளைத இழ�காதீ�! 
ம#வள இழ+�,  
மனித�லதி*� அழி@ எ�9 உண�M�! 
 
ந
)ைடய விவசாய+ பாதி+���
 ேவளா#ைம அ�+பைடயிலான ெபா�ளாதார+ 
பாதி+���
 மிக )�கியமான காரண�களி� ஒ�9, வற சி. 
 
நம3 நா �� ெபA0
 மைழ 76 ெச�� மீ ட���
 �ைற@. இ/தியாவி� ெபA0
 
மைழைய ெத�ேம*கி7�/3 M;
 கா*9 இ/3மா� கட7� ப�/3 நீ� 
;ம/3ெகா#( வ/3 த�கிற3. இ3ேவ, ெத�ேம*�+ ப�வ� கா*9 மைழ. 
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ெத�ேம*�+ ப�வ மைழேய ெபA0
 மைழயி� ெப�
 ப�தி, ேதாராயமாக 75 
வி2�கா(. 
 
அ(3+ ெபAவ3 வடகிழ��+ ப�வ மைழ. ஒ� ஆ#�� 76 ெச�� மீ ட���
 
�ைறவாக மைழ ெபAதா� அ/த+ ப�தி வற சியா� பாதி��
. 
 
ந
 தமி?நா( இ=வைகயி� பாதி+���"ளாவ3. இ�ஙன
 வற சியா� 
பாதி+பைத தவி��க@
. மைழைய D(தலாக+ ெபற@
 கா(களி� அளைவ� 
D(தலா�க ேவ#(
. ேவளா#ைம )ைற+ப� ெமாத நில+பர+பி� O�றி� ஒ� 
ப�� கா( இ��க ேவ#(
. இ+ேபா3 அ=வள@ இ�ைல. 
 
ெபA0
, �ைற/த மைழ த#ணீைர, )ைறயாக+ பய�ப(த நா
 க*9�ெகா"ள 
ேவ#(
. ேகாைட மைழ- ெத�ேம*�+ ப�வ மைழ� காலதி� நிலைத 
உ23விட ேவ#(
. இதனா� நில
, ெபAத மைழ த#ணிைர த�பா� ஈ�3 
ைவதி���
. 
 
அ(3 வ�
 வடேம*�+ ப�வ மைழ� காலதி� நட@ ெசAயத�க வைகயி� 
கிண*9 த#ணிைர� ெகா#( நா*9+ பாவி ைவ3�ெகா"ள ேவ#(
. 
 
வடேம*�+ ப�வ மைழ ெபAத@ட� உ2த நிலைத ஒ�9 அ�ல3 இர#( 
உழவி� ேச9 கல�கி ந (வி டா� த#ணீ�+ பாசன
 இ�லாமேல மைழ நீாிேலேய 
பயிைர வள�3 மகG� க#(விடலா
. 
 
நாE�� நா" ப�வ கால
 மாறி வ�கிற3. மைழயி� அள@
 �ைற/3 வ�கிற3. 
இ/த5 G?நிைலகைளெய�லா
 கவனதி� ெகா#( விவசாயி க" 
நட/3ெகா#டா�தா� ேவளா#ைம அ�+பைட யிலான ெபா�ளாதாரைத+ 
பா3கா�க )�0
. 
 
ஆ*றி� த#ணீ� வர (
, க#மாயி� நீ� நிைறய (
 எ�ப3 இ�ைறய 
G?நிைல�� ஒ3 வராத3. அேதா( ெபA0
 மைழ த#ணிைர5 ெசா ( நீ�Dட 
Mணாகாம� ேசகாி��
 மன+பா�ைம ேதைவ. 
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நிலதி� ��, S#( )ைள3 வள�/3 O�0"ள இட�க" மைழ நீைர மிக ம/த 
கதியி� ததி5 ெச�B
. கா( அட�/த நில3 ம#, த�ேம� வி2
 நீைர� கட* 
பI;ேபா� உறிIசி ேத�கி நி9தி� ெகா"E
. 
 
ஆதலா�, நீ�5 ேச��ைக நில+ப�தி, நீ�+ �ரளி நில+பர+�, க#மாAக", 
வாA�கா�க", க#மாA� கைரக" )த7யைவகளி� மர�கைள வள�+ப3 ந�ல3. 
இ/த மர�க" த#ணிைர� ��3வி(
 எ�ற அ5ச
 தவறான3. 10 வி2�கா ( 
த#ணிைர�Dட மர
 ��+பதி�ைல.  
 
அைவ, ெபA0
 மைழ நீைர நில3��" ெசBதி நிலத�யி� நீைர ேத�கி 
ைவ3, கிண9களி� நீ� வளைத+ பா3கா3 த�
. �வி��+� ஆ*ற� நீ� 
திவைலகைள நில3��" இ23 ைவ35 ேசமி�கிற3. 
 
இ�ஙன
 மர
, �� )த7யைவகளா� மைழ நீைர )ைற+ப(திய மிதமான 
நீேரா டமாக அைமய விடாம�, ஓைடயாக விாிவைட/3 ஒட அ4மதித� Dடா3. 
உட� த(35 சீ�ெசAய ேவ#(
. இ�ைலேய� அைவ மாெப�
 ஓைடகளாகி 
நில
, ப#ைண, ஊ� )23
 Dட அழி3வி(
. 
 
ேவளா#ைம ெபா�ளாதாரதி� நில)
 நிலதி� வள)
 ெப�
ப�� வகி+பதா� 
ம#வள
 ப*றி0
 ம# அாி+ைப+ ப*றி0
 அதிக
 ெசா�ல ேநாி ட3. 
 
ேவளா#ைம�� அ�+பைடயான ம#வளைத+ ப*றி அறி/3ெகா#ேடா
. நம3 
தமி? நா �� நில+பர+�, ெபA0
 மைழ, இய*ைக5 G?நிைலகE�� ஏ*ப உ"ள 
ெதாழி�, ப�மர
 வள�+�. ெச
ம# சரைள கல/ததாக இ�+பதா� மா@
, பலா@
 
ந�றாக வள�
. 
 
மாவி*�, ைவத )தலா#�*� ம (
 த#ணி� ஊ*றினா� ேபா3
. பி� வ�
 
ஆ#(களி� மைழநீ� மரைத5 ;*றி த��வத*� ஏ*றவா9 ம#ைண 
க �னாB
, நிலைத உ2தாB
 ேபா3
. த#ணி� பாA5ச ேவ#(
 எ�ற 
அவசிய
 இ�ைல. 
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அதிக )த](
 ேதைவயி�ைல. , 5000 இ�/தா� ேபா3
. பி� ஆ#(ேதா9
 
பா3கா+���
 பராமாி+ ���
 , 2000 வைர ெசலவா�
. 
 
மா, பயி�ெசA0
 நிலதி� )த� ஆ9 வ�ட�க" வைரயி� ஊ( பயி� 
பய9வைகக", கடைல )த7யன சா�ப� ெசAயலா
. இதி� பராமாி+�5 
ெசல@��ாிய ெதாைக கிைட3 வி(
. 
 
மா
பழ வைகயி� நீல
, ெப�க_� நம3 ப�தி�� ஏ*ற3. இ3 பண+பயி�
 ஆ�
. 
இ/த+ பழ மர�க" ஆ#(ேதா9
 தவறாம� காA��
. மர
 )2வ3
 காA��
. 
ஐ/3 வ�டதி7�/ேத காA�க ஆர
பி3 வி(
. 10 வ�டதி7�/3 ந�றாக� 
காA��
. 
 
சராசாி மர
 ஒ�9�� 50 கிேலா காA��
. ஒ� கிேலா விைல 10 ,பாA. 40 
மர�கE�� 2000 கிேலா. இத� மதி+� 20000 ,பாA. இ=வள@ வ�மான
 ேவ9 
எ/த5 சா�ப�யிB
 கிைட+பதி��ல. மாவி� வய3 35 வ�ட
 )த� 40 வ�ட
 
வைரயா�
. 
 
அ(3, பலாமர
. பயிாி(
 ெசல@, பராமாி+�5 ெசல@ ஆகியைவ மாைவ+ 
ேபாலேவதா� இத*�
 ஆ�
. ஆனா�, ஒ� ஏ�க��� 70 மர�க" நடலா
. 
பலா@
 5 வ�ட
 )த� பல�ெகா(�க ஆர
பி3 10 வ�டதி7�/3 )2 மகG� 
த�
. அதாவ3 பலாமர
 ஒ�9�� 10 பழ
 70 மர�கE�� 700 பழ
. ஒ� பழதி� 
விைல , 80 பலா சா�ப�யி� Oல
 ஆ#( ஒ�9��5 சராசாி , 50,000 வ�வாA 
கிைட��
. 
 
ஆதலா�, ந
 நா (+ ெபா�ளாதாரதி� �றி+பாக அ/நிய நா (5 ெசலாவணியி� 
பழதி� ப�� அதிக
. ந
)ைடய நா �� ஏ*9மதியி� 25 வி2�கா (��
 
ேமலாக+ பழ�கE
 பழ+ப��வ+ ெபா�"கE
 ப�� வகி�கி�றன. 
 
பழேதா ட
 அைம��
 ெதாழிைல அறிய பழ� க�9கைள வா�க ப;
ெபா� 
)3ராம7�க ேதவ� மாவ டதிB"ள ேநம
, அர; பழ+ ப#ைணைய 
நாடலா
.  
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நம3 நா �� பலப�திகளி� ெத�ைன ந�றாக வள�
. ெத�ைன, ந�ல பண+ 
பயி�; ந�ல வ�மான
 தர� D�ய3. ெத�ைன ஒ� ஏ�க��� 50 )த� 60 வைர 
நடலா
. 
 
சில உய� ரக�க" அ�ல3 கவனி+� அ�+பைடயி� 5 வ�டதிேலேய காA+��� 
வ/3 வி(
 காலதாமத மாயி� 7 வ�ட�களி� காA�க ெதாட�கிவி(
. ந�ல 
)ைறயி� உர
 ைவ3 மாத
 2 த#ணீ� பாA5சினா� ஒ� மர
 சராசாி 200 காA 
காA��
, �ைற/தாB
 100 காA��� �ைறயா3. 
 
ஆனா�, நா �� இ+ேபா3 சராசாி மர
 ஒ�9�� 80 காAதா� காA�கிற3. 200-
��
 60-��
 உ"ள விதியாச
 இழ+� இ3 ந
)ைடய ெபா�ளாதாரைத+ 
பாதி��
. சராசாி ஒ� ெத�ைன ஆ#( ஒ�9�� , 800 ெகா(+பத*�+ பதி� , 
240 தா� த�கிற3. 
 
இ/திய+ ெபா�ளாதாரதி� ேத�காயி� ப�� கணிசமான3. ஆதலா�, 
ெத�ைனைய ந�றாக+ பராமாி3 உாிய பயைன அைடவத� Oல
 விவசாயிகளி� 
வா?�ைகதர
 உய�
. நா �� ெபா�ளாதார
 ேம
ப(
. 
 
இ/தியாவி� ெபா�ளாதாரதி� விவசாய+ ெபா�"களி� விைல� ெகா"ைக, 
விவசாயிகE�� ஏ*றதாக இ�ைல. விவசாய+ ெபா�ளாதாரதி� ஏ*ப(
 
இலாபைத+ ெப�
பாB
 இைட தரக�கேள அைடகி�றன�. 
 
பழ
, காAகறிகைள அ2காம� பா3கா��
 வசதிக" உ*பதியா�
 தல�களி� 
இ�ைல. ெந�B
 Dட+ ேபாதிய பா3கா+�5 ெசAய+ ெபறாம� பலல ச
 ட�க" 
Mணாகி�றன. 
 
ேவளா#ைம+ ெபா�ளாதாரதி� சீரான நிைல, நிலவ ேவ#(மானா� ம*ற+ 
ெபா�"கE��+ ேபால, உ*பதி ெசAபவ�கேள, விைல நி�ணயி+பவ�களாக 
இ��க ேவ#(
. 
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உ*பதியாள���
 Rக�ேவா���
 இைடயி� இைடதரக� இ�லாம� இ�+ப3 
ந�ல3. தவி��க இயலா3 எனி�, தரக�களி� எ#ணி�ைகையயாவ3 �ைற�க 
ேவ#(
. அ+ேபா3தா� விைல�ைற0
: விவசாயிகளி� வா?�ைகதர
 உய�
. 
 
நம3 நா(, காAகறி உ*பதியிB
 ப*றா��ைற 0ைடயேதயா�
. அ/நிய5 
ெசலாவணிைய ஈ � த�வ3
 Dட� காAகறிேய எ�பைத மற/3 விட� Dடா3. 
ஒ� ஏ�காி� காAகறி சா�ப� ெசAய , 1100 ெசலவா�
; ஆனா� வர@ , 4750 
ஆ�
. த#ணி� ேதைவ0
 �ைறேவ. பராமாி+பி� ம (ேம அ�கைற ேதைவ. 
 
அ(3 நம3 நா (+ ெபா�ளாதாரதி� ெந� கணிசமான ப�� வகி�கிற3. ெந� 
உ*பதியி� த�னிைற@ ெப*றி�+ப3 மகிழத�க3.  
 
ஆயி4
, நம3 நா �� ெந� உ*பதி ெஹ�ேட� ஒ�9�� 3 1/2 ட�4��+ பதி� 
1 1/2 ட�னாகதா� இ��கிற3. ெந� உ*பதிைய ேமB
 D �னா� 
ேவளா#ைம+ ெபா�ளாதார
 சிற��
. 
 
இ/திய+ ெபாளாதாரதி� ேவளா#ைம+ ெபா�ளாதார
 )த� இடைத வகி�க 
ேவ#(
. தாி; நில�க" அைன3
 ஏதாவ3 ஒ� வைகயி� ேம
பா( அைடய 
ேவ#(
. 
 
விவசாயைத+ ப� )கமாக5 ெசAதா�தா� ெந�, பழமர�க", ெத�ைன, 
காAகறிக" எ�9 நிலைத+ பிாி35 சா�ப� ெசAதா�தா� ஆ#( )2வ3
 
வ�மான
 வ�
. 
 
D(தலான நில+பர+பி� வியாபார ாீதியான பழ�க", ெத�ைன ேபா�றைவகைள 
உ*பதி ெசAதா�தா� இ/திய நா �� ெப��ளாதாரதி� அ/நிய5 
ெசலாவணிைய அதிகமாக அைடய )�0
. 
 
ேவளா#ைம ெதாழி� எ�லா ெதாழிைல0
 விட5 சிற/த3; ;த/திரமான3; 
நிைலயான3. விவசாய+ ெபா�"களி� விைல நி�ணய
, உ*பதி ெசAத 
ெபா�"கைள+ பா3காத� ஆகியவ*9�� உாிய ஏ*பா(க" ேதைவ. 
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ேவைல ேத�+ ேபாக ேவ#டா
 
ேவளா#ைமயி� ஈ(ப(ேவா
! 
 

� 17-9-94 அ�9 ம3ைர வாெனா7யி� ஒ7+பர+பான உைர. 
--------------------  
 

7. 7. 7. 7. கா/நைட ெபா�ளாதார' சி�தைனக�கா/நைட ெபா�ளாதார' சி�தைனக�கா/நைட ெபா�ளாதார' சி�தைனக�கா/நைட ெபா�ளாதார' சி�தைனக�    
 
மனித வா?�ைகயி� கா�நைடக" வகி��
 ப�� மிக@
 ெபாிய3 ஆ�
. 
மனித4�� உ*ற ேதாழைம யாக வள�/3, வா?/3 அவ4�� ஊ ட
 
த�வனவாக@
, ஆ�க
 த�வனவாக@
 விள��
 ெப�ைம கா�நைடகE�ேக 
உ#(. 
 
மனிதனி� இ�றியைமயா ேதைவ�ளாகிய உண@, உைட, களி+�, மகி?5சி, காவ� 
என 3ைறேதா9
 கா�நைடக" )�கியமான இடைத+ ெப*9 வ/3 உ"ளன; 
ெப*9 வ�கி�றன. விவசாய ெதாழிB��
 கா�நைடக" ேதைவ. நிலதி*� வள
 
கா��
 ெதா2 உர உ*பதி��� கா�நைடக" மிக@
 ேதைவ ம  ம�ல, 
இ�றியைமயாதைவ0மா�
. 
 
கா�நைடக" இ�ைலேய� விவசாய
 இ�ைல; உண@ இ�ைல; ஏ� மனித�ல 
வா?�ைகயி� ஆதாரேம கா�நைடக" எ�றா� மிைகயாகா3. அதனாேலேய 
ெச�வதி*� "மா(" எ�9 ெபய� G �ய3 வ"Eவ
. 
 
தமிழ� த
 அகதிைண வா?விB
 Dட ஏ9த2 @த� எ�ற 3ைற அைம/3"ள3. 
ெதா�ைமயான சிவெநறியி� எ�3 சிற+பான இடைத, சிவெப�மா 4�� 
ஊ�தியாக@
, உய�தி+பி���
 ெகா�யாக@
, சிற+பி�க+ ெப9கிற3. ைத 
தி�களி� ெபா�க7� ேபா3, மா (+ ெபா�கB
 உ#(. 
 
இ/திய நா �� ெபா�ளாதாரதி� கா�நைட களி� ப�� ;மா� 9 வி2�கா( 
இ�/3 வ�கிற3. இ/தியாவி� ேவளா#ைம3ைற Oல
 கிைட��
 வ�வாயி� 
30 வி2�கா( கா�நைடக" Oல
 கிைட� கிற3. இ3 தவிர, ேதா� ம*9
 ேதா� 
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அ�+பைடயி� ஆன ெபா�"களி� உ*பதி 2600 ேகா� ,பாA அள@�� 
உய�/3"ள3.  
 
இ/திய+ ெபா�ளாதாரதி� கா�நைட+ ெபா�ளா தாரதி� ப�� கணிசமாக 
இ��கி*3. நம3 நா(, அ/நிய5 ெசலாவணியாக 50 ேகா� ,பாA வைரயி� 
கா�நைடகளி� ேதா�, ேதா� அ�+பைடயிலான ெபா�"க" ஏ*9மதி ெசAவத� 
Oல
 ஈ (கிற3. ஆதலா�, தரமான கா�நைடகைள-மா(கைள வள�+ பத� Oல
 
அ/நிய5 ெசலாவணிைய� D(தலாக ஈ ட )�0
. 
 
நில�களி� பண+பயி�க" சா�ப� ெசA3 அைட0
 இலாபைத விட 
கா�நைடகE��"ள தீவன+�� வள�3, கா�நைடகைள0
 வள�தா� அதிக 
இலாப
 கிைட��
. 
 
O�9 கல+பின ெஜ�சி . கறைவ மா(க", 5 + 1 அள@"ள தைல5ேசாி இன 
ெவ"ளா(க" ெகா#ட ஒ� Uனி  ைவ3 வள�தா� ஆ#( ஒ�9�� ஒ� 
ெஹ�ேட��� ,. 22,800 கிைட��
. சாதாரணமாக5 ெசA0
 சா�ப�யி� ,. 8,450 
தா� கிைட��
. இ/த மாதிாி ப#ைணகE�� "ஒ��கிைண/த ப#ைண" எ�9 
ெபய�. 
 
இ/த ஒ��கிைண/த ப#ைணயி� ேவைல நா  கE
 �ைற@. பா� உ*பதிைய 
ைமயமாக� ெகா#ட ஒ��கிைண/த D (+ ப#ைணயி� பா� Oல
 கிைட��
 
ெரா�க+ பண
 ெமாத வ�மானைத� D(தலாக த�
. அ3ம (ம�றி ஆ#( 
)2வ3
 வ�மான
 த�
. 
 
நா �ைன வள+ப(3
 பாைதயி� பலதர+ப ட இதாழி�க" இ�/தாB
 
விவசாய)
 அைத5 சா�/த ெதாழி�கE
தா� இ�4
 )�னணியி� உ"ளன. 
 
கா�நைட வள�+��� அ4சரைணயான ேவளா#ைம� கா(களிB
 அைத5 சா�/த 
ெதாழி�களிB
 நா �� 60 வி2�கா( ம�க" ஈ(ப ("ளன�. நா ( ம�க" 
ெதாைகயி� 60 வி2�கா( ம�க" வா?�ைக�� ஆதாரமாக இ�+ப3 கா�நைடக" 
வள�+�
, கா�நைட சா�/த ெதாழி�கEேம யா
. 
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நம3 நா ( ம�கE��-விவசாயிகE��� கா�நைட வள�+� அறிவிய� சா�/த 
ெதாழி� எ�பைத உண�த ேவ#(
. கா�நைடகைள அறிவிய� சா�/த வைகயி� 
வள��காவி�� ேபாதிய பய� தாரா வ�வா0
 தாரா. 
 
பழ�காலதி� கா�நைட வள�+�, ேவளா#ைம யி� 3ைண ெதாழிலாகேவ 
இ�/3 வ/3"ள3. ஆனா� இ�9, கா�ந ை◌ வள�+�, வியாபார ேநா�க 3ட� 
D�ய ஒ� ெதாழி� எ�ற நிைல�� வள�/3 வி ட3. 
 
கா�நைடகளி� கல+பின
, கா�நைட வள�+பி� �திய ெநறி)ைறக"-உதிக", 
ேநாA த(+� )ைற, கா�நைட அ�+பைடயிலான �திய �திய ெதாழி�க" ஆகியன 
நாE
 வள�/3 வ/3 ெகா#���கி�றன. இனிேமB
 வள�
. 
 
இத� அறிவிய� சா�/த ேபணலா� - பராமாி+ பா�, 1970-1971-� 93,400 ட�னாக 
இ�/த பா� உ*பதி, 3,37,500 ட�னாக உய�/3"ள3. இ3 தவிர� ேகாழி+ 
ப#ைண வள�+� ெதாழிலா� 1961-� 650 ேகா� ,பாA மதி+பி7�/த3, 1989-� 
,. 34,54 மி�7ய� ,பாA அள@�� வள�/3"ள3. 
 
உலக நா(க" பலவ*ைற0
விட இ/தியாவி� கா�நைடக" அதிக
. உலகதி� 
உ"ள கா�நைடகளி� எ#ணி�ைகயி� ச*ேறற� �ைறய 21 வி2�கா( நம3 
நா �� உ"ள கா�நைடக",  
 
கா�நைடகளி� )த�ைமயான3 ப;. நம3 ச)தாய மர�+ப� ப;, Sசைன��ாிய3. 
ஆயி4
 ப;�க" வளமாக வள��க+ப(வதி�ைல. 
 
நம3 நா �� 17.6 ேகா� ப;மா(க" உ"ளன. எ�ைமக" 5.3 ேகா� உ"ளன. ஆக 
22.9 ேகா� மா(க", இவ*றி� காைள-கிடா ஆகியவ*ைற� கழி3� கண�கி டதி� 
8 ேகா� பா�மா(க" உ"ளன. 
 
இ/த 8 ேகா� பா� மா(களி� 2.4 இல ச
 பா� மா(க"தா� தினசாி 2 7 ட��� 
ேம� பா� ெகா(� கி�றன. பா�கி 5.6 இல ச
 பா� மா(க" தினசாி 2 
7 ட���
 �ைறவாகேவ பா� கற�கி�றன. 
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ந
 நா (+ ப;�க" வ�ட
 சராசாி 175 கிேலா கிரா
தா� பா� கற�கி�றன. 
எ�ைமக" வ�ட
 சராசாி 440 கிேலா கிரா
 பாேல கற�கி�றன. இ/த அள@, 
அறிவிய� சா�/த )ய*சியா� 5431 7 டராக உய�த+ெப*9"ள3. 
 
நம3 தமி?நா �� 107.75 இல ச
 ப;�கE
 28.79 இல ச
 பா� கற��
 
எ�ைமகE
 உ"ளன. தமி?நா �� ஒ� ப;மா( ஓ� ஆ#(��� ெகா(��
 
பா7� சரா◌ாாி அள@ 200 7 ட�; ஓ� எ�ைம 283 7 ட�. ஓ� ஆ( 20 7 ட�. 
ஆயி4
 ந
)ைடய ேதைவைய ேநா�க, ப*றா��ைறேய! 
 
ஒ� மனித4��5 சராசாி ஒ� நாைள�� 280 கிரா
 பா� ேதைவ. தமி?நா �� 
கிைட+பேதா சராசாி 61 கிரா
தா�. இ/த+ ப*றா��ைறைய+ ேபா�க, தரமான 
கா�நைடகைள வள��க ேவ#(
. 
 
நMன அறிவிய� சா�/த பராமாி+� )ைறக"ை◌� ைகயா#( பா� உ*பதிைய� 
D ட )யலேவ#(
. அ+ேபா3தா� நம3 ெபா�ளாதார
 ேம
பா(9
. 
 
நம3 ேதைவயி� 37.5 வி2�கா( பாேல இ+ேபா3 உ*பதிய�கிற3. பா� உ*பதி 
)
மட�� உய�/ தா�தா� ;யேதைவ S�தியா�
. ம�கE�� நல
 
சா�/த வா?�ைக கிைட��
. 
 
ப#ைணகளி� வள��க, ப;�க" சிற/தைவயா? எ�ைமக" சிற/தைவயா? 
கண�கி�ப� பா�தா� ப;ைவவிட, எ�ைம அதிக+ பா� கற�கிற3. ப;வி� 
பா7� உ"ளைதவிட எ�ைம+ பா7� இர#( மட�� ெவ#ெணA அதிகமாக 
இ��கிற3. பண வ�வாைய ேநா�கி� ப;ைவவிட எ�ைமதா� ந�ல3. 
 
ஆனா�, ப; JAைமயாக இ���
. எ�ைம அ;த மான3. எ�ைமக" வள�+பதா� 
ேநாA பர@வத*�ாிய வாயி�க" மி�தி. ம�களி� நீ#ட ெந�ய ந�வா?@ ேநா�கி� 
ப;மா(க" வள�+ேப ந�ல3. 
 
மா(களி� வள�5சி 4 )த� 5 ஆ#(கE��" )�/3வி(
. அத� பிற� அைவ  
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வள�5சி அைடவ தி�ைல. ப;மா �� சராசாி வய3 20 )த� 23 ஆ#( களா�
. 
எ�ைம மா �� சராசாி வய3 $23 )த� 25 ஆ#(களா�
.  
 
ஆகேவ, மா(களி� வள�5சி+ ப�வமாகிய க�9களாக இ���
 ப�வ காலதி� 
ந�ல ஊ ட5ச3�க" ெகா(3 ந�றாக வள��கேவ#(
. க�9கE��+; �ரத5 
ச3"ள உண@ அதிக
 ேதைவ. 
 
ஒ� பா�மா( சராசாி தினசாி 10 )த� 15 7 ட� வைர பா� ெகா(�கா3 ேபானா� 
பா�மா( வள�த� ெதாழி� ாீதியாக அைமயா3. பண வ�வாA �ைற0
; ெசல@ 
D(
. சராசாி 8 7 டராவ3 கற�கேவ#(
. 2 7 ட���
 பா� �ைற/தா� 
அ/த+ பா�மா( வள�+பவ���5 ;ைமேயயா�
. 
 
இXேர� ேபா�ற நா(களி� 60 7 ட� வைர ஒ� மா( கற�கிற3. நம3 நா �B
 
பைழய காலதி� �டதி� பா� கற/ததாக ஆ#டா" நா5சியா� D9கி�றா�. 
இ+ேபா3 பா� கற+ப3 ெச
�களிB
, உழ��களிB
தா� . 
 
பா�மா ( வள�+� மிக@
 ெபா�ளாதார அ
ச
 உைடய3. ஒ� ப;வி� கறைவ 
மறைவ� கால
 அதாவ3 ஒ� க�9 ஈ4வத*�
 அ(த க�9 ஈ4. வத*�
 
உ"ள கால இைடெவளி �ைறயேவ#(
. சராசாி, ஓ� ஆ#(�� ஒ� க�9 ஈ4த� 
ேவ#(
. 
 
ஆனா�, நம3 நா �� 12 மாத
 )த� 18 மாத
 வைரDட, சிைனபி��க� 
காலதாமதமாகிற3. கறைவ. மறைவ� காலைத� �ைறதா�தா� கா�நைட 
வள�+பி� இழ+ைப தவி��க இயB
. 
 
இ� க�9கE�கிைடயி� 60 நா"க" பா� வ*றி யி�/தா� ேபா3மான3. 
இ+ேபா3 நைட)ைறயி� 60 )த� 150 நா"க" வைரயி� கறைவ மறைவ 
நீ��கிற3. பல இட�களி� D(தலாக@
 இ��கிற3. 
 
நா (+ ப;�கைளவிட, கல+பின+ ப;�க" இள
 வயதிேலேய ப�வ
 
அைட/3வி(
. கல+பின+ ப;�க" ஆ#( ஒ�9�� ஒ� க�9 ஈ4
. ஆதலா�, 
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நா (+ ப;�கைளவிட, கல+பின+ ப;�க" அதிக+ப� யான க�9கைள 
ஈ4கி�றன. 
 
கல+பின+ ப;�க" க�9 ஈ�ற O�றாவ3 மாத திேலேய சிைன+ப ( வி(வதா� 
சராசாி ஆ#( ஒ�9�� ஒ� க�9 ஈ4கி�றன. அதிகமான க�9 கைள 
ஈ4வேதா( ம (மி�றி அதிகமான பாைல0
 கற/3 த�கி�றன. 
 
ஆதலா�, வள�+���-ெபா�ளாதார ாீதியி� கல+பின� கா�நைடகேள ந�ல3. 
கல+பின மா( கைள+ பராமாி�க அதிக� கவன)
, அ�கைற0
, )ய*சி0
 ேதைவ. 
பயைன ேநா��
ேபா3 இ3 ெபாித�ல. 
 
கா�நைட வள�+பி� )�கியமான3 ப;/ தீவன மா�
. தமி?நா �B"ள 
கா�நைடகE�� த*சமய
 ப;/தீவன+ ப*றா��ைற 50 வி2�கா (��
 
D(த� ஆ�
. இ/த விவர
 �"ளியிய�ப�யா�
 உ#ைமயி� நத அளைவவிட, 
ப;/தீவன+ ப*றா��ைற D(த லாகேவ இ���
. 
 
ெபா3வாக நம3 நா ( விவசாயிக", த�கEைடய நிலதி� ஒ� ப�தியி� 
கா�நைடகE��+ பய�பட� D�ய ப;/தீவன�கைள+ பயிாி(வதி�ைல; பயிாிட 
வி�
�வ3
 இ�ைல. 
 
ெபா3வாக� கா�நைடகE��, ேவளா#ைம� கழி@+ ெபா�"கைளேய தீவனமாக 
த�கி�றன�. இவ*றி� பிரதான இடதி� இ�+ப3 ைவ�ேகா�. 
 
ைவ�ேகா�, கா�நைடகE�� மிக@
 ேதைவயான நா�5ச3 மி�க உண@. ஆனா�, 
ைவ�ேகா7� Oல
 மா(கE��� கிைட��
 ஊ ட
 மிக@
 �ைறேவயா
. 
ைவ�ேகா7� பய�, மல��ட� இய�கதி*�அ)�கதி*� உதவியாக இ�/3 
சாணைத ெவளி த"Eதேலயா�
. 
 
ஆதலா�, பா� மா(கE�� இ�றியைமயாதனவாக உ"ள ப;/தீவன+ பயி�கைள 
வள�+பதி� தனி�கவன
 ெசBதேவ#(
. நம3 நா ( விவசாயிகளி� 80 
வி2�கா( விவசாயிக" 23 ஏ�க� நில)
 அத*�� �ைறவான நில)
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ைவதி�+பவ�கேளயா
. இ/த5 சி9 விவசாயிகளி� ெபா�ளாதார ேம
பா (�� 
மி�தி0
 பய�தர� D�ய3
, பண வ�வாA உைடய3 மான உபெதாழி� பா�மா( 
வள�த�, ஏ�? 
 
வ�வாA�� உதரவாத
 உைடய ெதாழிலாக@
 அைம0
. சி9 விவசாயிக" 
த�கள3 நிலதி� 0.80 ெஹ�ேட� நிலைத விவசாயதி*�
 0.20 ெஹ�ேட� 
நிலைத கா�நைட தீவன
 பயி� ெசAவத*�
 எ�9 ஒ3�கி, அ+ப�தியி� 
ேசாள
, ம�கா5 ேசாள
, ேகா 1, கினியாேகா 2, ேபா�றைவகைள வள�தா� ப;/ 
தீவன+ ப*றா��ைறைய தவி��கலா
. 
 
ேமB
 பய9 வைகைள வள�தா� மனித���
 உணவா�
. பய9 வைக 
தைழக" கா�நைடகE�� தீவனமாக@
 பய�ப(
. நிலதி*�
 ஆ�aஜ� 
கிைட��
. 
 
ப;/தீவனதி� �ரத5 ச3"ள ;பா��, கிைளாிசி �யா, அகதி, 3வைர, 
ேவ7மசா� ேபா�றவ*ைற வள��கலா
. இவ*றி� ;பா தைழ ம (
 சில விதி 
)ைறகEட� மா(கE��� ெகா(�க ேவ#(
. 10 ப�� ;பா தைழ0
 2 ப�� 
இதர ப;/தைழகEமாக� ெகா(�க ேவ#(
. தனி ;பா �� ம (
 த�வ3 
ந�லத�ல. தனி ;பா �� ம (
 ெகா(தா� மா(க" கழி0
. 
 
கா�நைட வள�+பி�-ெபா3வாக+ பா�மா(க" வள�+பி� ப;
�� )�கிய 
இடைத வகி�கிற3. எ�லா வைகயான ப;
 �*களிB
, பயி�களிB
 �ரத
, 
ைவ டமி�க", தா3 உ+��க" அதிகமாக உ"ளன. 
 
சினியா+ ��, எ�ைம+ ��, யாைன+ ��, ெகா2� க ைட+ ��, அ�க
��, 
ம�கா5ேசாள+ ��, ேசாள+ பயி� ஆகியைவக" பய�ப(
. ேமB
, �ரத5 ச3 
அதிகமாக உ"ள �திைர மசா�, பி�7 ெபசரா, ப�சி ஆகியைவகE
 
ப;/தீவனமாக+ பய�ப(
. 
 
கா�நைடகE��� கல+� தீவன
, ப;
��, ைவ�ேகா� ஆகியைவக" தினசாி 
தீவனதி� இட
 ெபற ேவ#(
. மா �� எைடயி� ஒ=ெவா� கிேலா கிரா)��
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ஒ� கிேலா காA/த ��B
 O�9 கிேலா ப;
��B
 ெகா(+ப3 நைட)ைற. 
இ3ட� 1.5 கல+� தீவன)
 தரேவ#(
.  
 
பா� த�
 மா(கE�� தீவன
 த�
ெபா23 அவ*றி� எைட, ெகா(��
 பா� 
அள@, பா7� ெகா2+�5 ச3 ேபா�றவ*ைற� க�தி� ெகா#(, தீவன�க" 
தரேவ#(
! ப;�கE��+ �ரத
, எாிச3, ெகா2+�5 ச3, உயி�5 ச3 ம*9
 
தா3�க" ஆகியைவ நா"ேதா9
 ேதைவ+ப(
. 
 
ஆயி4
, �ரத
, எாிச3, தா35ச3�க", ;#ணா
� மணி5 ச3�கE�� 
ம (ேம )த�ைமயான இடமளி�க+ ெப9கிற3. தா3�கE
, உ+�
 மா(கE�� 
ேதைவ. உ+�5 ச3 �ைற/3ேபானா�, மா(க" ;வ�களி� உர;
, சி9நீைர 
வி�
பி� ����
. 
 
இைத தவி��க மா(கE�� உ+ைப தீவனதி� ேச��க ேவ#(
. இ/த உ+ைப 
மா(கE�� தர, தம3 நா ( ேதசிய ஆராA5சி நி9வன
. "உ+�� க �" (Cattle 
lick) ஒ�ைற� க#(பி�3 அறி)க+ ப(தி0"ள3. இ/த உ+��க �ைய+ பா� 
மா(கE�� எதிேர க � ெதா�கவி ( வி டா� பா�மா(க" அைத ந�கி� 
ெகா#ேடயி���
. இ/த உ+��க � ��ற��� பா� உ*பதி ச�கதி� 
வியாபார ாீதியி� உ*பதி ெசAய+ப(கிற3. 
 
ஒ� பா� மா (�� நா"ேதா9
 சராசாி 43 )த� 35 கிேலா ப;
��, 9 )த� 10 
கிேலா இைல, 2 கிேலா ைவ�ேகா� உணவாக வழ�கேவ#(
. 
 
ப;
�� பயி� ெசAய இயலாத காலதி� பய� ப(3வத*காக+ ப;
��ைல Salaje 
)ைறயி� பா3கா3+ பய�ப(தலா
.  
 
ெசேல^ )ைறயாவ3 அைர அ� இைடெவளிக" வி ( �ழிகைள ெவ � அத� 
அ�+ப�தியி� ைவ�ேகா* ப(�ைக அ�ல3 பா7தீ� ேப+பைர விாி3, �ழியி� 
ப�க�களிB
 பா7தீ� ேப+ப�கைள த(+பாக ைவ3, �*கைள ஒ�)ழ நீள 
3#(களாக ெவ �, பர+பி ைவ3, அத�ேம� ஆைல� கழி@� க�
�5 
ச�ைககைள உ+�ட� ேச�3+ பர+ப ேவ#(
.  
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இ=வா9 ஒ�ற�ேம� ஒ�றாக ேதைவயான அ(��கைள ைவதபி�, 
ேம�பாகதி� பா7தீ� ேப+பரா� O�, கா*9+ �காதப� ம#ைண+ பர+பி� 
�ழிைய நிர+பிவிட ேவ#(
. O�9 மாததி*�+ இற�, �ழியி� ைவ�க+ப ட 
�*கைள எ(3� கா� நைடகE�� வழ�கேவ#(
. 
 
ப;
��ைல வி�
பி உ#பைத+ ேபால, மர இைல கைள� கா�நைடக" வி�
பி 
உ#பதி�ைல. அதனா�, ெதாட�க காலதி� ப;
 �*கEட� தைழகைள5 ேச�3 
அளி3� கா�நைடகைள+ பழ�க+ப(த ேவ#(
. 
 
மர இைலகைள 12 மணி ேநர
 நிழ7� உல�தி� ெகா(தாB
 கா�நைடக" 
வி�
பி உ#8
. மர இைலக" ேம� உ+�� கைரசைல ெதளி3 அ�ல3 
ெவ�ல
 கல/த த#ணிைர ெதளி3 த/தாB
 மா(க" வி�+ப3ட� தி�4
. 
 
கா�நைடகளி� வள�+பி� ேவளா#ைம� கா( களி� ப�� மகதான3. எ=வள@ 
�� தீவன
 ேபா டாB
 ஆ(, மா(கE�� ேமA5ச7� ஏ*ப(
 தி�+தி வரா3. 
ஆதலா�, ஊ�ேதா9
 ேமA5ச� தைரக" அைம�க ேவ#(
. ஒ� மா(, ;ழ*சி 
)ைறயி� ஆ#(ேதா9
 ேமய 1 )த� 14 ஏ�க� நில
 ேதைவ+ப(
. 
 
கா�நைட+ ெபா�ளாதாரதி� ெச
மறி ஆ(க" உாிய இடைத+ ெப*9 
விள��கி�றன. ஆ?Dள )ைறயி� ெவ"ளா(க"-தைல5ேசாி ஆ(கைள வள�+ப3 
ந�ல இலாபகரமான ெதாழி�. ெவ"ளா( கைள ஆ?Dள )ைறயி� வள��க 
ேவ#(
. இதைன "ெகா �� வள�+�’ எ�9
 D9வ�. இதனா� ெவ"ளா(களா� 
ஏ*பட� D�ய கா(க" பாதி+ைப தவி�திடலா
. 
 
அ(3, கா�நைட+ ெபா�ளாதாரதி� நம3 கவனைத ஈ�+ப3 ேகாழி வள�+�. 
ேகாழிகைள� க(ைமயாக+ பாதித "க
ேபாரா" ேநாA�� எதிராக நMன த(+Sசி 
அறி)க
 ெசAய+ப ("ள3. 
 
ஆ#(�� 310 ) ைடக" எ�ற நிைலைம மாறி, த*ேபா3 D(த� ) ைடயி(
 
�திய ேகாழியின�க" உ�வா�க+ப ("ளன. கட/த பல ஆ#(களாக� ேகாழி 
) ைடக" உ*பதி கணிசமாக உய�/3"ள3. 
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) ைடயி(
 ேகாழிகளி� எ#ணி�ைக D�யத� வழி ) ைட உ*பதி 682 
மி�7யனி7�/3 1821 மி�7யனாக உய�/3"ள3. ேகாழி வள�+பிB
 ஆ?Dள 
)ைற அறி)க+ப(த+ ெப*9"ள3. 
 
கா�நைட ெபா�ளாதாரதி� மீ� வள)
 அட��
. நீ#ட கட*கைரகைள0ைடய 
நம3 நா (5 ெச�வதி� மீ� வளதி*�ாிய ப�� மிக+ ெபாி3, கட� ம (ம�ல. 
உ"நா ( நீ� நிைலகளிB
 மீ� வள�+�+ ப#ைணக" உ#(. 
 
ஒ��கிைண/த ப#ைணகளி� � ைட இ�/3 மீ� வள�த� ந�ல வ�வாA 
கிைட��
. மீ�க" அ�+பைடயிலான �திய ெதாழி� R ப�க" அறி)க+ ப(த+ 
ெப*9"ளன. 
 
நம3 நா �� கிழ��, ேம*�� கட*கைரகளி� அதிகமாக+ பி�ப(
 மீ� 
வைககளி� ேலாமிேய� வைக0
 ஒ�9. இ/த மீனி7�/3 ஊ9காA தயாாி� �
 
)ைற-ெதாழி� R ப
 வ/3"ள3. இ�ஙன
 தயாாி�க+ெப*ற ஊ9காA 240 
நா"க" வைரயி� ெகடா3. ஏ*9மதி��
 உாிய3. 
 
அ#ைமயி� பரவலாக+ ேபச+ப(வ3 இறா� மீ� இறா� மீனி� மதி+� நாE�� 
நா" உய�/3 வ�கிற3. ெச�வவள நா(கE�� எ�லா
 ஏ*9மதி ெசA3 அ/நிய5 
ெசலாவணிைய திர ட+ பய�ப(வ3 இறா� "மீ� ப#ைணக". இறா� 
மீ4��ாிய ெபா�ளிய� மதி+பி� காரணமாக இறா� "ப2+� த�க
’ 
எ�றைழ�க+ப(கிற3. 
 
இ/திய+ ெபா�ளாதாரதி� கா�நைடக" வகி��
 ப��" அள+பாிய3. க��நைட+ 
ெபா�ளாதார
 ப�)ைன+ ப�+�ைடய3. கா�நைடக", அறிவிய� ெதாழி� 
R ப3ட� (வள��க+ ெப*றா� ந�ல இலாப
 த��D�ய ெதாழி� 
 
�ைற/ M �� அதிக
 ேப��� ேவைல கிைட�க� 应 ஃ3. அ/நிய5 
ெசலாவணிைய5 ச
பாதி3 தர�D�ய3."உ"நா �� ம�களி� உண@+ 
ெபா�"களாக+ பய�ப (, நீ#ட ெந�ய ேரா�கியமான வா?�ைக�� உதவி 
ெசAய� D�ய சிற/த ெதாழி�. 
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பா� மா(க", எ�3க" விவசாயிகE�� )2ைமயாக+ பய�ப(கி�றன. 
மா(களி� ேதா� ெவளி நா( கE�� ஏ*9மதி ெசAய+ப ( அ/நிய5 
ெசலாவணிைய அதிகாி�க உதவி ெசAகிற3. 
 
ஆ(கE
 க
பளி உ*பதி��
, ெவறிநாA த(+Sசி ம�/3 தயாாி+���
 
பய�ப(கி�றன. அ9ைவ சிகி5ைச��+ பய�ப(
 (C tgut) தயாாி�க. உத@கிற3. 
ப�றிகளி� இைற5சி இ�தய வா�@க" தயாாி�க+ பய�ப(கிற3. 
 
இ�ஙன
 �(
ப+ ெபா�ளாதாரதிB
 நா (+ ெபா�ளாதாரதிB
 )�கிய ப�� 
வகி+ப3
, மனித �ல3�� எ#ணாிய ந�ைமகைள5 ெசA3 வ�வ3 மாகிய 
கா�நைடகைள+ ேபா*9ேவா
 M(க"ேதா9
 ப;மா(கைள வள�3 வள)ட� 
வா2
 திைசயி� ெச�ேவா
! 
 

� 24-9-94 அ�9 ம3ைர வாெனா7யி� ஆ*றிய உைர. 
-----------------  
 

8. 8. 8. 8. ெபா�ளாதார வள�'சியி/ ெபா�ளாதார வள�'சியி/ ெபா�ளாதார வள�'சியி/ ெபா�ளாதார வள�'சியி/ ----    123றவி� ப��123றவி� ப��123றவி� ப��123றவி� ப��    
 
மனித ச)தாயதி� மதி+V (� ெகா"ைக காலநி ேதா9
 மாறி� ெகா#���கிற3. 
ஒ� காலதி� அரச பதவிக" மதி�க+ ெப*றன. ஆ சி திற4
 ெச�ேகா� 
ைம0ேம மதி�க+ெப*றன, ஆ சி� க �7� அம�/ தி�/த அரச�க" எ�ேலாைர0
 
மனித �ல
 மதி�க வி�ைல. �லைம��, திறைம��, தவதி*� மதி+� எ�ெற�லா
 
இ�/3 வ/3"ளன. 
 
இ�ைறய ச)தாயதி� பணதி*ேக மதி+�. இத னா� இலாபைதேய 
�றி�ேகாளாக� ெகா#( உடைம ேச���
 சOகதி� பைழய ேபா��க"-
மதி+��க" இ�ன)
 மாறவி�ைல. இ/த மதி+���+ பதிலாக+ �திய மதி+��க" 
ேதா�ற ேவ#(
. அதாவ3 மனித மதி+V (� ெகா"ைகக" உ�வாக ேவ#(
. 
 
நம3 நா �� ஏைழகளி� ெதா�தி மி�தி. இ/த ஏைழகE�� வா?�ைகயி�  
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ஆ�க)
, பா3கா+�
 தர� D�ய3
, மனித மதி+V (��5 ச)தாய
 உ�வாக 
3ைண ெசAவ3
 D (ற@ ஒ�ேறயா
. 
 
ஜனநாயக )ைறயி� ெபா�ளாதார )�ேன*ற
 கா#பதி� பைக வரா3. 
வ�)ைற�� அதி� வழி யி�ைல. அைமதியான சேகாதர அ�பி� அ�+பைட யி� 
எளிதாக+ ெபா�ளாதார )�ேன*ற
 காண� D (ற@ 3ைண ெசA0
. 
 
ஆதி�க
, இலாப
 ஆகியவ*றி� அ�+பைடயி� ேதா�9
 சிரைத உ"_ர 
)ர#பா(ைடய3. இலாப
, ஆதி�க
 இவ*றி� நா ட)ைடேயா� இலாபதி*� 
த�
 )த�ைமைய எ+ேபா3
 அ����
, உற@��
 தரமா டா�க". எவைர0
? 
எ+ப�0
 த�4ைடய இலாபதி*காக5 சாம�தியமாக உபேயாக+ ப(தி� 
ெகா"வ�. 
 
ஆனா�, அவ�க" ம*றவ�கE�� உபேயாக+பட மா டா�க". உ"_ர 
)ர#பாடான சி/தைனகைள� ெகா#�ராத மனித�க" அட�கிய அைம+��களி� 
தா�, D (ற@ வளர)�0
; நிைலெபற )�0
. 
 
ெபா�ளிய� இய*9வதி� தனியா� 3ைற, அர; 3ைற அதாவ3 ெபா33ைற, 
கல+�+ ெபா�ளாதார அைம+�, D (ற@ 3ைற என அைம0
. மனித �லதி� 
எ�லா���
 எ�லா
 கிைட�க� D�ய ச)தாய அைம+ேப நம3 இல சிய
. 
 
ேசாஷ7ச ச)தாய அைம+ைப-ச�ேவாதய ச)தாய அைம+ைப அைம�க 
வி�
பினா�, அைத நிைற ேவ*ற தனியா� 3ைற இடமளி�கா3. ெபா33ைற 
இடமளி��
 எ�ற ந
பி�ைக சில ஆ#(கE�� )� வைர இ�/த3. இ+ேபா3 
இ/த ந
பி�ைக �ைற/3 வ�கிற3. 
 
கல+�+ ெபா�ளாதாரதி*�
 இேத கதிதா�. ேசாஷ7ச இல சியைத அைடய-
ச�ேவாதய ச)தா யைத அைம�க� D (ற@ 3ைறேய 3ைண ெசA0
. இ3 
உ9தி. 
 
நம3 நா �� உ"ள இ�ைறய D (ற@ அைம+�� களி� Oல
 இதைன5 சாதி�க 
இயலா3. இ�ைறய D (ற@ இய�க
 அரசா�க இய/திரதி� இ�
�+. பி�யி� 
சி�கியி��கிற3. 
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இழ+���
, ஈ டதி*�
 ெபா9+ேப*காதவ�க" ேமலா#ைம+ ெபா9+ைப 
ஏ*கிறா�க". D (றவி� அைம/3"ள உ"ளீடான ஜனநாயக மர�க" அழி�க+ 
ப(கி�றன. 
 
இ�ைறய இ/தியாவி� உ"ள D (ற@ நி9வன� க" D (ற@ வ�வைம+ைப� 
ெகா#("ளனேவ தவிர, உண�வா� D (ற@ நி9வன�களாக விள�கவி�ைல. 
இ/த� �ைறபா �7�/3 ஓாி� D (ற@ நி9வன�க" வி(ப ���கலா
. 
அத*�, நி�வாக+ ெபா9+பி� இ���
 அர; அBவல�களி� சOக5 சி/தைன0
, 
ஆ�வ)ேம காரண
. 
 
D (ற@ இய�க�கைள ம�கேள க#(,ெதாட�க தி7�/3 நடதி, ேநாிைடயாக 
எ�9 ப��ெகா"கிறா�கேளா, பயனைடகிறா�கேளா, அ�9 தா� D (ற@ 
இய�க
 ெவ*றி ெப9
. 
 
நம3 நா( வி(தைல ெப*ற நா" )த� தி�
ப தி�
ப5 ெசா�ல+ ப ( வ�வ3 
‘நம3 இல சிய
 D (ற@+ ெபா3நல5 ச)தாய
" எ�ப3, ஆனா�, இ/த 
திைசயி� இ�9 நா
 ெச�லவி�ைல. ேவ9 எ�ேகா ேபாA� ெகா#���கிேறா
. 
 
)தலாளி3வ ச)தாய அைம+ைப ேநா�கிேய நா( ேபாA�ெகா#���கிற3. 
வ9ைம� ேகா( எ�9 ஒ�9 நீEகிற3. அ�ல3 உய�கிற3. இ/த+ ேபா�� மாற 
"D (ற@+ ெபா3நல5 ச)தாய
" கா#பேத வழி: ேவ9 வழி இ�ைல. 
 
ம�க" எ/த5 G?நிைலயிB
, ெபா�ளாதார அ�+ பைடயி�, ஒ�வைர5 
சா�/தி�லாம�, தாேம வாழ )�0
 எ�ற G?நிைலைய ஏ*ப(த, D (ற@+ 
ெபா�ளாதார5 ச)தாயதினா� ம (ேம இயB
. 
 
ேமB
 பிற ெபா�ளாதார அைம@களி� ெபா�" கிைடதாB
 ஆ�மா 
வள�வதி�ைல: ஆ சிதிற� வள�வதி�ைல. சOக
 ஒ��கிைண/3 
வா?வத*�ாிய ப#� நல�க" வள�வதி�ைல. D (ற@ 3ைறயி� ம (ேம 
ஒ��கிைண/த வள�5சி உ#(. ஒ� ந�ல D (றவாள� வறிேயாைர- ந7/ேதாைர 
அவமதி�க மா டா�. 
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ெபா�ளாதார )ய*சிகளி� D (ற@�� எ�9 தனிேய எ3@
 இ�ைல. 
எ3ைறயிB
 D (ற@ அ�+பைடயி� ெபா�ளாதார )ய*சிகைள ெதாட� 
கலா
. �றி+பாக ேவளா#ைம, கா�நைட வள�+�, சி9ெதாழி� )த7யன 
D (ற@ )ைறயி� ெதாட�கலா
. 
 
நம3 நா �� ேவளா#ைம ெதாழி� D (ற@ )ைறயி� அைமவ3 ந�ல3. நம3 
நா �� மிக5 சி9 விவசாயிகE
, சி9 விவசாயிகEேம எ#ணி�ைகயி� மி�தி. 
இ/த விவசாயிக" த�களி� சி9 சி9 3#( நில�களி� நMன சாதன�கைள+ 
பய�ப(த )�யா3. ேவைல நா கE
 அதிக
 பி���
. 
 
இைத தவி��க 1000 ஏ�க� நில+ பர+பளவி� ஒ� D (ற@ விவசாய+ ப#ைண 
எ�9 அைம3� ெகா#டா� நMன விவசாய� க�விகைள எளிதி� வா�கி+ 
பய�ப(த )�0
. ஒ� விவசாய விI. ஞானிைய� Dட )2ேநர+ பணியாளராக 
அைம3�ெகா"ள இயB
, விவசாய ேவைலயி� நா"கE
 �ைற0
. 
 
தரமான D(த� விைள5சைல தர�D�ய அள@�� விவசாயைத+ �திய ெதாழி� 
R ப3ட� ெசAய இயB
. இ�9 இ/த வாA+� இ�ைல. "D (ற@+ 
ப#ைணகைள ஆர
பி�கா வி�� நா
 விவசாய+ பல� க" எைத0
 ெபற)�யா3" 
எ�9 கா/திய�க" Dறியைத நிைன@ D�க, 
 
D (ற@+ ப#ைணயி� இர#()ைற இ��கிற3. உாிைம��+ பாதகமி�லாம�, 
நிலைதேய D (ற@+ ப#ைணயி� ஒ+பைட3 வி(வ3 ஒ�)ைற. இ�9" நம3 
நா ( நில+பர+�களி� வர+��க" அதிக
. 
 
நிலதி� அள@�� ஏ*றவா9 �ைற/த3 ஒ� ஏ�க�-உ5ச ப ச
 ப3 ஏ�க� எ�ற 
அளவி� ந�ெசA� கழனிகளாக+ பிாி3, சா�ப� ெசAய+ ெப9
. மகG� 
ெதா��க+ ெப*9, ஏ�க� அ�+பைட யி� ப�கி ( தர+ெப9
. இ3 )*றாக� 
D (+ ப#ைண. இ/த )ைறயி� பய� மி�தி. 
 
பிறிெதா� )ைற விவசாயிக" D (+ப#ைண. 1000 ஏ�க� நிலைத� �றி� ( 
எ�ைலயாக�ெகா#( ஒ� விவசாய� D (ற@+ ப#ைண அைம+ப3. இ�� நில
 
ப#ைணயி� ேசரவி�ைல. விவசாயிக" ம (ேம ேச�கிறா�க". இ/த+ ப#ைண 
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அைம+பிB
 �திய" விவசாய� க�விக" )த7யன கிைட��
. ஆனா�, ப�� 
ெதாைக�� ஏ*பேவ கிைட��
. 
 
விவசாய+ ெபா9+�, விவசாயி4ைடயேத. விவசாயி�� ேவைல நா" கிைட��
. 
பல தனி )ய*சிக" ேதைவ+ ப(
. ந�ல)ைற தா�. ஆனாB
 பய� �ைற@. பல 
தனி )ய*சிக", ஒ� மாெப�
 D ( )ய*சி��. ஈடாகா3 எ�பைத நா
 உண�
 
ெபா2ேத D (றவி� இ�றியைமயா ேதைவைய உண�ேவா
.  
 
நம3 நா �� விவசாயிகளி� 60 வி2�கா �ன� வ9ைம� ேகா �*�� கீேழதா� 
வா?கி�றன�. அவ�களிட
 உ"ள நில
 மிக5 சிறிய அளேவ. இ/த நிலைத� 
ெகா#( அவ�கEைடய வா?�ைகைய நடத இயலா3. ஆதலா�, விவசாயிக" 
ஆ#(ேதா9
 கட� ப(கிறா�க". 
 
இ�9 விவசாய ெதாழி7� ஈ(ப ("ேளாாி� நா�கி� ஒ� ப�கினைர ேவ9 
ேவைலகE�� மைட மா*ற
 ெசAவ3 விவசாய+ ெபா�ளாதாரதி*� ஆ�க
 த�
. 
இ��ண
 ேவ9 ெதாழிB�� மா9
ெபா23 D (+ ப#ைண )ைறயி�+பி� 
அ/த+ ப#ைண அவ�ைடய நிலைத விவசாய
 ெசA0
 ெபா9+ைப 
ஏ*9�ெகா"E
. 
 
ஆதலா�, D (+ ப#ைண )ைற மிக@
 ஏ*ற3, �ைற/த அள@ பய�தர�D�ய 
விவசாயிக" D (ற@ ச�கைதயாவ3 அைம3 நம3 ேவளா#ைம+ 
ெபா�ளாதாரதி*� ஆ�க
 த/3 நம3 நா ைட த*சா��ைடயதா�க ேவ#(
. 
 
அ(3, நம3 வா?�ைகயி� இட
ெப9வ3 உ*பதி ெசAத ெபா�"கைள வி*ப3. 
நம�� ேதைவயான Rக� ெபா�"கைள வா��வ3. இ= விர#(
 ந
)ைடய 
அ�றாட வா?�ைகயி� )�கிய ப�� வகி+பைவ.  
 
உ*பதி+ ெபா�E�� நியாய விைல கிைட�க ேவ#(
. இ�9 அ3 
கிைட+பதி�ைல. உ*பதி யா�
 ப#ட�கைள, ெபா�"கைள+ பா3கா3 சீரான 
விைல�� வி*�
 பணிைய0
, Rக�@+ ெபா�" கைள நியாயமான விைல��� 
கிைட�க5 ெசA0
 பணிைய0
 ெசAவ3 D (ற@+ ப#டக சாைல. 
 



89 

 

இ3 இ�9 நா"ேதா9
 நIெசன ஏறிவ�
 விைல ஏ*றைத த(�க�D�ய3. 
D (ற@+ ப#டகசாைல உ*பதியாள���
 Rக�ேவா���
 இைடயி� இலாப 
ேநா�கி�லா3 இய�கி ெதா#( ெசAய�D�ய3. அ3ம (ம�ல. 
கல+படமி�லாத ;தமான ெபா�" கE��
 உதரவாத
 த�
. 
 
ஊ�ேதா9
 D (ற@+ ப#டக சாைலைய� கா#ேபா
 உ*பதி+ ெபா�"கE�� 
நியாய விைல ெப9ேவா
! கல+படமி�லாத Rக� ெபா�"கைள+ ெப9ேவா
! 
நியாய விைல� கைடகளி� உண@+ ெபா�"கைள0
, ம�/3கைள0
, உ(3
 
ஆைட கைள0
 ெப9ேவா
! 
 
D (ற@ இய�க
 )த� )த7� இ�கிலா/தி� ெதாட�கிய3. இ�கிலா/தி� 
D (5 சி/தைன, D (5 ெசய� எ�ற ெநறி)ைறயி� வா?ேவா� சில� 
ேதா�றின�. இவ�களி� )த�ைமயானவ� ஓவ�. ஓவ� அவ�கைள� "D (ற@ 
த/ைத" எ�9 பாரா (வ�. D (ற@ இய�க
 கி.பி, 1844-� ேதா�றிய3. 
 
நம3 நா �� 1924-� ெதாட�கிய3. இல சிய ேநா��ைடய சில� D�, சOக, 
ெபா�ளாதார )�ேன*. றதி*காக அைம�க+ப(வ3 D (ற@. அ5சில� கால+ 
ேபா�கி� பலராக@
 அைமயலா
. 
 
ஆயி4
, சOக5 சி/தைன இல சிய+ ேபா��, க�ெதா*9ைம உைடேயா�கேள 
D (றவி� உ9ப பினராக5 ேசரேவ#(
. இ��ன
 அைமயாவி�� வ#�யி� 
Rகத� ெத*� ேந��கி0
, வ#� வட�� ேநா�கி0
 ேபாகேவ#(
 எ�9 
எ#8வைத+ ேபா� )�0
. 
 
D� வா?த� எ�ப3 எளித�9. ;யநல)
, த� )ைன+�
 மனிதைன� D�வாழ, 
D� ெதாழி� ெசAய அ4மதி�கா3. ஒ�ைம0ளராகி உற@கைள+ ேபணி வள��க 
ெதாியாதா� �*ற�கைள )ய�9 கா#ப�, இய�பாக� �*ற�க" இ�ைல-
ெயனி4
 பைட+ப�; சி9ைம J*9வ�. இத� மன+ேபா��ைடேயா� D (ற@ 
வா?�ைக�� ஒ3வர மா டா�க". 
 
ேநா0
, மரண)
 3ரதினாB
, எ+ப�யாவ3 வா?/3விட ேவ#(
 எ�ற 
ஆ�வதி� ம�3வ� கைள நா(கி�ேறா
; ம/திர�கைள நா(கி�ேறா
; 
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சாமிகைள� �
பி(கி�ேறா
. அ3ேபாலதாேன மனித உறவிB
 பிாி@க" 
ேதா�9வ3. இ/த+ பிாி@க" உட4��ட� ம�3வ
 ெசAய+ ெப*95 
சீ�ெசAய+ ெபறாவி�� D (ற@ வளரா3. 
 
ேகா��கண�கான ெச�க*கைள� ெகா#(தா� ;வ�க" எ2+ப+ப(கி�றன. 
அவ*றி� அ(�க+ ெப9
 க*க" ஒ�ைறெயா�9 த2வி தா�கி� ெகா"வத� 
Oலேம ;வ�க" எ2
�கி�றன. அ3ேபால, நா
 ஒ=ெவா�வ�
 பிறிெதா� நபைர 
த2வி தா�கி அைழ3�ெகா#( ேபானா� D (ற@ ேதா�9
; சOக)
 
ேதா�9
. 
 
அ3ம (மா? ெகாதனா� ;வ� க (
ெபா23 இைடெவளிைய5 சாிெசAய ச�7� 
க*கைள+ ேபா( வா�. ச�7� க*க" கிைட�கா3 ேபானா� )2�க�ைல 
உைட35 ச�7யா�கி+ ேபா(வா�. ஆனா�, ;வாி� ச�7 இ�+ப3 ெதாியா3. 
;வாி� ெவளி+�ற ெதாி0
. ;வ� த�4" அட�கி���
 ச�7கைள� கா டா3. 
)2 ேதா*றைத ம (
தா� கா (
.  
 
அ3ேபால, மனித�"E
 �ண� ேகட�க" சில� இ��கதா� ெசAவ�. பலMன�க" 
இ�+ப�. ந7/ேதா� இ�+ப�. மனித சOகதி� இ/த� �ைறக" ெவளிேய 
ெதாியாம� நட/3ெகா"வ3தா� D (றவி� ேநா�க
. வ�லவ�கE
, 
வ�லைமய*றவ�கE
, ஒதா�
, உய�/தா�
, தா?/தா�
, ஒ��� ேச�/3 
தட3
 இய�கேம D (ற@. 
 
D (றவி� அ�கதின�க" D(தலாகேவா, �ைற வாகேவா, )த]( ெசAயலா
. 
ஆனா� )த] �� அளவா� உய�@
 இ�ைல; தா?@
 இ�ைல. எ�லா ���
 
ஒேர வா��தா� D (ற@ சாதி, மத� கE�� அ+பா*ப ட ந(@ நிைலைய+ 
ேப8த� ேவ#(
. அ3ம (ம�ல. D (றவி� ெசAய+ெப9
 )த] (��5 
ச/ைத வ �Dட� கிைட�கா3. �ைற/த வ �தா� கிைட��
. 
 
ஆதிபதிய நI;�� மா*9 D (றேவயா
. D (ற@ பய� அளி+ப3, அத� 
இய�கைத+ ெபா�த3. D (ற@ அைம+பிB"ள அ�கதின�க" அத� 
ெசய*பா �*ேக*ப, பய� அைடவ�. 
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D (ற@ ஜனநாயக மர�கைள+ பி�ப*9வ3, D (ற@ ெவ*றி ெபற அத� 
அ�கதின�க" ெதாட�/3 இய�கேவ#(
. ெபா�ளாதார ேம
 பா (��
 
D (றேவ சிற/த3. D (ற@ Oல
தா� கைட ேகா� மனிதைன0
 கைடேத*ற 
இயB
. 
 
D (றவாள�, �றி+பாக5 ;யநலம*றவராக இ��க ேவ#(
. இ/த+ ப#பிைன+ 
ெப9த� எளித�9. �ைற/தப ச
 நி�வாண த�ைம0ைடய ;யநலைத யாவ3 
தவி��க ேவ#(
. ெபா3 ந�ைம�� விேராத மான ;யநல
 உைடயவ�க" 
D (றவி� அ�கதின ராக5 ேச�வதி�அ�தமி�ைல.  
 
D (றவி� அ�கதினராக5 ேச�வத� ேநா�க
: பலாி� 3ைண ெகா◌ா#( 
;யநலைத நிைறேவ*றி� ெகா"Eத�. அ3ேபாலேவ பல��� இவ�
 உதவ 
ேவ#(
. பரXபர உதவியி� ம9ெபயேர D (ற@. 
 
D (றவாளனி� வி�+ப)
, விைழ@
, பிற� நல
 சா�/ததாகேவ இ���
. 
D (றவாள� பிற���5 ெசA0
 உதவிைய� கடைமயாகேவ க�3 வா�. அ/த 
உதவி��� ைக
மாறாக+ பிறிெதா� உதவிையேயா, ந�றிையேயா, 
பாரா (�கைளேயா எதி�பா��க� Dடா3. 
 
D (றவாள� எ+ேபா3
 ெசா�ல )/தமா டா�; ேக பதிேலேய ஆ�வ
 
கா (வா�; அவசிய
 ஏ*ப(
: ெபா23 சில ெசா�Bவா�; பல� வாயிலாக@
 
ேக கேவ வி�
�வா�. D (றவாளனி� உாிைமக" பி� த"ள+ ெப9
 எ/த5 
G?நிைலயிB
, கடைமகேள )�நி*�
 எ�ேலா�ட4
 ஒ3+ ேபாவேத 
D (றவாளனி� கடைம. 
 
ெச�வைத5 ச
பாதி+பதா� ம (
 ெச�வராகி விட)�யா3, அ+ப�5 ெச�வரான 
வரலா9
 இ�ைல. வ�வாA�� ஏ*ற வா?�ைக, ெசல@ ஆகியவ*ைற 
ேம*ெகா"வத� Oல
தா� ெச�வராக )�0
. 
 
வர@-உதரவாதமி�லாத3. ைகயி� வ/த அ�ல3 வர+ேபாகிற உதரவாத
 
ெசAய+ ெப*ற வர@�ேக*ப ெசல@ ெசAய ேவ#(
; சி�கன+ப(த ேவ#(
. 
அேதேபா?3 நல)ைடய வா?�ைக0
, நடத ேவ#(
. 
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அதனா�தா� D (றவி�, )த7� ப#டக சாைல க" ேதா�றின. நியாயவிைலயி� 
கல+பட மி�லாத, Rக� ெபா�"க" கிைட�க� D (ற@+ ப#டக சாைல க" 
உதரவாதமளிதன. ேதைவ��ாிய ெபா�"கE
 எளிதி� கிைடதன. 
 
ெபா�ளாதாரதி� மிக+ ெபாிய அ
ச
 சி�கன
 தா�. ‘வா?�ைக5 ெசல@�ேக 
ேபாதவி�ைல. எ+ப�5 சி�கன+ப(3வ3? --இ3 இ�9 பல� ேக �
 ேக"வி 
உ#ைமைய5 ெசா�ல+ ேபானா� ஒ�வ� ெசA0
 ெசல@களி� )த* ெசலவாக5 
ேசமி+ேப அைமயேவ#(
. இ��ண
 ேசமித ெபா�" எA+பி4" ைவ+பாக 
உதவி ெசA0
, 
 
அ(3, D (றவி� ெபா�" உ*பதி. ேவளா# ைம+ ெபா�ளாதாரதி� 
D (றவி� ப�� ப*றி )�ேப Dறிேனா
. அ(3, D (ற@ )ைறயி� சி9 
ெதாழி�கைள ெதாட�கி இய��த�. சி9ெதாழி� D (ற@ ச�க�க" நம3 
நா �� ேவைல வாA+�� கைள வழ�க உதவி ெசA0
. 
 
இ�9 நம3 நா �� )த� பிர5சைன ேவைல யி�ைமேய. ேவைலைய ேத� 
அைல0
 இைளஞ�க" பல இல ச�க" ைக
 மாறி ஒ� சி9 பணி வா�� வத*�+ 
பதிலாக D ( )ய*சியி� சி9ெதாழி�கைள ெதாட�கினா� அவ�கE��
 
ேவைல கிைட��
; ேவ9 சில���
 ேவைல வாA+பளி�கலா
. சி9ெதாழி� 
D (ற@கE�� ைமய-மாநில அர;க" நிைறய ஊ�கமளி�கி�றன. 
 
பிரதம� ேந� ேயாஜனா ;ய ேவைல வாA+� தி டதி� நப��� ஒ� இல ச 
,பாA 40 வி2�கா( மானிய3ட� த�கிறா�க". இ/த தி டதி� ப3 
இைளஞ�க" ஒ��கிைண/3 உதவிைய+ ெப*95 சி9ெதாழி� ெதாட�கலா
. 
 
ேமB
 )த] (��-D (ற@ அைம+பி4ைடய ப�� Oலதன3��, 10 ப�� 
வ�கிக" த�
. சிற+பாக ெதாழி* D (ற@ வ�கி த�
. ஆதலா�, இ�9 வா2
 
)ய*சியி�+பி� பணதி*�+ பIசேம யி�ைல. 
 
இ/த5 சBைககைள� க�வியாக� ெகா#( கட� வா��ேவா� பல�. ஆனா� 
சில�தா� )2ைமயாக+ பய�ப(3கி�றன�. D (றைவ� கட� வா��வத* 
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�ாிய சாதனமாக� க�தாம�, ெபா�ளாதார )� ேன*றதி*�ாிய சாதனமாக+ 
பய�ப(தினா� நி5சய மாக வா?�ைகயி� வள
 ெப��
. 
 
ஆ�வ
 நிைற/த அ�+பணி+�ண�@ட� D�ய D (ற@ )ய*சிக" ேதா�றி�, 
ெபா�ளாதார
 வள�
, �ைற/த )த] �� விய�கத�க ெபா�ளா தார 
)�ேன*றைத� காண )�0
, அ3ம (ம�ல. )தலாளி-ெதாழிலாளி எ�ற சOக 
அைம+� )ைற மைற0
, எ�ேலா�
 ஓ� நிைலேய எ�ற ெகா"ைக ேம@
. 
 
ம�க" �விைய நடதேவ#(
 எனி�, ெபா3வி� நடதேவ#(
 எனி�, 
அத*�ாிய ஒேர ஒ� சாதன
 D (ற@தா� அதனா�, ேசாவியதி� �ர சி��+ பி� 
�ன�நி�மாணதி� ஈ(ப ட மாேமைத ெலனி�, D (ற@ இய�கதி� தனி� 
கவன
 ெசBதினா�. D (றவி� வள�5சிேய ேசாஷ7சதி� வள�5சி�� 
ஒ+பா�
 எ�றா�. ெபா�ளாதார5 சீரைம@ைடய ச)தாய அைம+� காb�ற� 
D (றேவ சாதன
 எ�றா�. 
 
ம�களி� சி/தைன+ ேபா�ைக0
 ெசய�கைள0
 மா*றி5 ச)தாயதி*�+ 
பய�ப(பவ�களாக மா*9 வதி�தா� D (றவி� ெவ*றி இரகசிய
 இ��கிற3. 
சOக மா*றதி*� உ/3 ச�தியாக@
, உ93ைண யாக@
 D (ற@ ெவ*றி 
ெப*றா�தா� D (ற@ இய�கதி*� அ�த)#(. 
 
D (ற@ ெவ*றி ெப*றா�தா� நம3 நா �� ெபா�ளாதார
 பலமான 
அXதிவாரதி� அைம0
. நா �� ;த/திரதி*�
 பா3கா+� ஏ*ப(
. 
 
இ�9 நம3 நா �� D (ற@ இய�க
 வ7ைம யாக இ�ைல. ஏ� ெபா3வாக5 
சி*9ாாி7�/3 ��7 வைர ஆ சியிB
, ெபா�ளாதார )ய*சிகE
 ஜனநாயக 
மர�க" வழி நட�கேவ#(
 எ�பேத அரசிய� ச டதி� ேநா�க
, ஊரா சி, 
D (ற@ அைம+�களி� ம�க" ஆ�வ3ட� ஈ(பட ேவ#(
. 
 
இ�9 ந
)ைடய நா �� ஊரா சி ம�ற� களிB
, D (ற@ அைம+�களிB
 
ம�க" ப�ேக*க )�யாம� அர;, அதிகார வ��கதி� ைகயி� ஒ+பைட3 
வி(கி�ற3. கா( பாதி, நா( பாதி எ�ப3 ேபாலதா� D (ற@ இய�க
. 
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த�கEைடய உாிைம பறி�க+ப டைம �றி3 ம�களிடதி� ேகாப
 எ3@
 
ஏ*ப டதாக ெதாியவி�ைல. 
 
அ/த அைம+��க" இய�கியேபா3, அ�கதின� க" அ/த அைம+��களி� 
ஆேவசி�க+ ெப*9+ ப�� ெப*றி�/தா� ேகாப
 வ/தி���
. பல D (ற@ 
அைம+�களி� J��
 அைம+�கேள மி�தி. மகாசைப� D டதி*� 
அ�கதின�களி� வ�ைக மிக@
 �ைற வாகேவ இ���
. ”ேகாரைத ைவேத 
த+பி3� ெகா"வா�க" நி�வாகிக"”. 
 
இ�9 நம3 நா (� D (ற@ நி�வாகதி� அரசி� தைல�(க" அதிக
. 
D (ற@ நி�வாகதி� அரசி� தைல�(க" �ைறயேவ#(
. D (ற@ 
நி9வன�களிேல Dட இர#( சாதி )ைறயி��கிற3. அரசி� அBவலராக+ பணி 
ெசAபவ�கE��� ைக நிைறய ஊதிய
. D (ற@ ச�கதி� சி+ப/திகE��5 
ச
பள விகித
 மிக@
 �ைற@. 
 
ேமB
 D (ற@ 3ைறயி� ேவைல பா���
 சில அர; அBவல�கE��� Dட 
அர; 3ைறைய+ ேபால ஊதிய
 இ�ைல எ�ப3 ஒ� �ைற. ஆதலா� இ�9 நம3 
D (ற@ 3ைற பலமாக இ�ைல. D (ற@ 3ைறைய5 சீரைம�க உடன�யாக 
ம�க" )�வர ேவ#(
. 
 
ைமய அர; D (ற@ 3ைற �றி3, ெகா#( வர இ���
 நா( த2விய 
D (ற@5 ச ட
 விைரவி� வ�
 எ�9 எதி�பா�+ேபாமாக D (ற@ அைம+பி� 
இ�9 சாியான அ�தள
 இ�ைல. ஆனா� ேம�ம ட அைம+� பலமாக 
இ��கிற3, இைத தவி�3 அ�ம ட அைம+�க" பலமானைவயாக அைம0
ப� 
ெசAயேவ#(
. 
 
நம3 நா (+�ற ம�களி� )�ேன*றதி*�� D (ற@ 3ைறைய தவிர ேவ9 
வழியி�ைல எ�பைத நா
 உ9தி ெசA3ெகா"ள ேவ#(
. சிறிய வ�கைள0
, 
பலMனமானவ�கைள0
 பா3கா3+ பய�ப(3வேத �றி�ேகா". நம��� கதி 
D (றேவ யா
. ேவ9 வழி எ3@
 இ�+பதாக ெதாியவி�ைல. 
 
சOக
 )2வ3
 வள
ெப*9 வா?வத*�ாிய )ய*சிகE�� 3ைணயாக 
அைமய� D�ய3 D (ற@ தா� உலகதி� இ3வைர ஏ*ப ("ள )�ேன*ற 
ெம�லா
 D (ற@ அ�+பைடயி�தா� எ�ப3 வரலா9. இ/த நிைன+�-சி/தைன, 
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நம��� D (ற வி� பா�: ஈ(பட J#(
. 
 
 
சில இட�களி� D (ற@ ேதா�வி அைடயலா
. இ/த ேதா�வி��� காரண
 
உ"ளா�/த D (ற@ உண�@ இ�லாைமேய. ேதா�விகைள� க#( 3வள 
ேவ#�ய அவசிய
 இ�ைல. உயி�+�
, உற@
, D (ற@+ ப#�
 
உைடயவ�க" எ/த5 G?நிைல யிB
 ெவ*றி ெப*9 வி(வா�க". இ3 உ9தி. 
 
ஒ�9 ேச�/3 ந
ைம� கா3� ெகா"ேவா
!  
ஒ�9 ேச�/3 உ#ேபா
!  
ஒ�9 ேச�/3 Mாிய
 ெப9ேவா
!  
ஒ�9 ேச�/3 அறிெவாளி ெப9ேவா
!  
எவைர0
 ெவ9�காம� இ�+ேபா
! 
 
D (றவி� வழி வள
 கா#ேபா
! வா?வி+ேபா
! வா?ேவா
! இ3ேவ நா
 
ெச�லேவ#�ய வழி-தட
 
 

� 1-10-94 அ�9 ம3ைர வாெனா7யி� ஒ7+பர+பான உைர. 
----------------  
 

9. 9. 9. 9. இல2சிய ச#தாய
இல2சிய ச#தாய
இல2சிய ச#தாய
இல2சிய ச#தாய
    
 
மா4ட வா?�ைக த*ெசயலாக ஏ*ப ட3
 அ�ல. அஃெதா� விப3
 அ�ல. 
இய*ைக நியதி. தி ட மி (+ பாிணாம வள�5சியி� வாAத3 இ/த வா?��ைக, 
அ*�தமான ஆ*ற�மி�க �ல�கEட4
 ெபாறிகEட4
 அைம/த3 இ/த 
வா?�ைக. 
 
இ+ப� அைம/தெதா� வா?�ைக பய4ைடயதாக, �க?மி�கதாக அைமய 
ேவ#டாமா? அைம@க" மி�தி0 )ைடய இ/த வா?�ைக எத*காக? அறி@ அறி0
 
க�விக", ெசய� ெசA0
 ெபாறிக" அைன3
 அைம/த வா?�ைகயி� 
ேநா�க
தா� எ�ன? பய� தா� எ�ன? அறி/3ெகா"ள ேவ#டாமா? கா*9"ள 
ேபாேத J*றி�ெகா"ள ேவ#டாமா? 
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உட
ெபா( உயி� ெபா�/திய நிைலயி� வா?@�� உயி�+பாக இ�+ப3 O5;� 
கா*9 O5;� கா*9 அட�கினா�-உயி�+� நி�றா� மரண
. அதனா�, உட7� 
உயி�+� நிைல இ���
ெபா2ேத தகாதன வ*ைறெய�லா
 �றேத த"ளி, ந�லன 
ெகா"ள ேவ#டாமா? எ#8�க" சி/தைன ெசA0�க"! 
 
ேத�, ேசா9 நித
 தி�9, சி�னI சி9கைதக" ேபசி, ேவ��ைகமனிதராA மா#( 
ேபாக� Dடா3. �க?மி�க வா?�ைக வா?த� ேவ#(
. அதனா ல�ேறா, 
தி���ற" அற3+பா�-இ�லறவிய7� )�வி� "�க?" எ�9 ஓ� அதிகார
 
ைவத3. �க? ெப9த� எ�ப3 எளித�9; இமயதி� உ5சியி� ஏ9வதி4
 
க�னமான3. ேப5சா�, எ2தா� பாரா ( வரலா
. அ3 �கழ�9. பதவிகளா� 
;*றி நி�9 பயனிைடேவா� வான"◌ாவ+ �கழலா
. அ3@
 ேபா7 யேயா
! 
விள
பர
 தா� �கழ�9 ! 
 
ெசய�வழி5 சாதைனக" ெசAவ3தா� �க? ெப9த*�ாிய வழி! அ/த5 
சாதைனகE
 Dட நா �� வரலா*ைற நக�3வதாக அைமய ேவ#(
; 
மா4டைத அாி3 தி�9 அழி��
 சாதி+பிாிவி�ை◌ க", ெகா�ய ேநாAக", 
வ9ைம ஆகியவ*றி7�/3 ம�கைள மீ ெட(��
 பணிேய �க?மி�க பணி! 
அ3ேவ வா?�ைகயி� �றி�ேகா"! இல சிய
! 
 
ெச�ற காலதி� இல சிய வா?�ைக வா?/த சில� சாதித சாதைனகளாேலேய 
இ�9 ந
)ைடய வா?�ைக நட/3 ெகா#���கிற3. ஒ=ெவா� மனித 4��
, 
மனித ச)தாயதி*�
 �றி�ேகா" ேதைவ! இல சிய
 ேதைவ இ�9, இல சிய
 
உைடய மனித� கைள ேத�4
 காண� கிைட+பதி�ைல. ஒ� சில�, சி�னIசி9 
ெசய�கைளேய இல சிய
 எ�9 க�தி� ெகா#("ளன�. ேவ9 சில� பண
 
ச
பாதி+பைதேய இல சியமாக� ெகா#("ளன�. 
 
க*றவ�கE
 அறிஞ�கE
 Mர�கE
 ப#
 ச
பாதி+பைத ஒ�நாE
 
வா?�ைகயி� இல சியமாக� ெகா"ளமா டா�க", சி�னIசி9 ெசய�க" 
ெசAவ3, பண
 ச
பாதி+ப3 இைவெய�லா
 இல சிய�க" ஆகா. வா?�ைகயி� 
ப��க*க" எ�9 ேவ#(மானா� ெகா"ளலா
. 
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”�றி�ேகா" இலா3 ெக ேட�” எ�9 பா(கி� றா� அ+பர�க". உடB�� 
ஆ�மா மரதி*� ேவ�! மனித4�� இல சிய
; வா?�ைகயி� மனித� அ�ைம 
தியாக இ��க� Dடா3! 
 
ஒ� ேவைலைய ஊதியைதேய �றி�ேகாளாக� ெகா#( ெசAவ3 அ�ல3 பய/3 
ெகா#( ெசAவ3 எ�ற �ணமி�/தாB
 அ�ைம தனேமயா
; 
 
ஒ� ேவைலைய-ஒ� பணிைய அ/த ேவைல� காகேவ தாேம ஆ�வ3ட� பய�பா( 
கிைட��
 வைகயி� ெசAவ3 ;த/திரமான வா?�ைகயா�
: தா
 எ(3�ெகா#ட 
பணிைய )ைறயாக5 ெசAவேத இல சிய
; ;த/திர
; இ�ப
! 
 
ஒ�வ� த�4ைடய வா?�ைகயி� இல சிய
 எ3 எ�9 சி/தைன ெசA3 )�@ 
ெசAய ேவ#(
. ஒ� சில��� த� வாழ�ைக�� எ�9 இல சிய
 நி�ணய
 
ெசA3ெகா"E
 Gழ� அைமயா3ேபாகலா
. அ+ேபா3 நீ�
 நிழB
 ேபால 
த�4ைடய ேதாழைமயாக+ பழ�
 சில ந#ப�கைள0
 உட� ேச�3�ெகா#( 
ஒ� D ( இல சியமாக எ(3�ெகா"ளலா
. பல� வா?வி� இ3ேவ 
நைட)ைறயி� சாதிய
; அ+ப� எ(3�ெகா#ட இல சியதி*காகேவ வா?த� 
ேவ#(
; ேபாராட ேவ#(
. 
 
இல சிய
 எ�ப3 ெப�
பாB
 நா ைட0
 ம�க ச)தாயைத0
 
ைமயமாக�ெகா#(தா� அைம 0
. ம*ற உயி���லைத ைமயமாக� ெகா#( 
இல சிய
 ேதா�றலா
. ெமாழி, சமய அ�+பைடயிB
 Dட இ சிய
 ேதா�றலா
. 
எ(3�ெகா#ட இல சியைத அைடவத*ேக*றவா9 த�4ைடய ஆ*றைல 
வள�3�ெகா"ள ேவ#(
. 
 
இல சிய
 வா?�ைக�� இ�றியைமயாத3. கட/த கால ேதா�விகைள0
 
3�ப�கைள0
 மறத�, த� )�ேன நி*பனவ*ைற நா(த�, நிக?காலைத 
மதித�, எதி�காலைத ேநா�கி விைர/3 பணி ெசAத� )த7ய �ண�க" 
ேவ#(
. 
 
பழ�க
, �ணதி*� அ�+பைட �ண
, இல சி யைத இன
 கா (
. 
எ(3�ெகா#ட இல சிய தி*�ாிய பணிகைள அ�+பணி+� உண�@ட� ெசAக 
எ(3�ெகா#ட இல சியதி*காக+ ேபாரா( உயிைர� ெகா(3+ ேபாரா(! 
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ெவ9
 ேசா*9+ பி#டமாக �9 ஆ#(க" வா? வைதவிட இல சிய3ட� சில 
ஆ#(க" வா?/தாேல ேபா3
, வரலா*றி�-ெசAதிகளி� இட
 ெப9வ3 
இல சிய
 அ�ல, நீேய நா �� வரலா*ைற உ�வா�க ேவ#(
. அ3ேவ, 
இல சிய
 நிைற/த வா?�ைக ெதளிவான இல சியைத ேத�@ ெசA3 ெகா"க! 
அ/த5 இல சியதி*காக+ ேபாரா(க இைடUறி�றி+ ேபாரா (க இல சியேம 
வா?ெவன வா?க! 
 
வா?�ைக, )�ன�� Dறியப� அறி@ சா�/த3; அறிவிய� சா�/த3. �ல�க" 
அைன3
 அறிைவ அறிய@
, அறி/த அறிைவ உண�த@
 D�யன. ெபாறிக" 
Rக�@5 சாதன�க" ம (ம�ல. அறி@ அ�+பைடயி� ெசய*ப(
 ெதாழி* 
க�விகEமா�
. இல சியைத0
, இல சியதி� அ�+பைடயிலான ெசயைல0
 
ஆA@ ெசA3 இல சியைத ேத�@ ெசA3ெகா"வேத அறிவிய� பா��, 
 
அ�பாக இ�+ப3 எ�ப3 ஒ� �ண
-ப#� இ/த அ�� Dட, ;யநலதி� 
காரணமாக அைமயலா
: அதைகய அ�����Dட இைட)றி@க" உ#( 
ஆனா�, அ�ேப இல சிய அ�+பைடயி7�+பி� அ/த அ��வள�
. 
பிைறநிலா+ேபால வள�
; எ�லா இட�+ பா(கைள0
 கட/3 வள�
. 
பிாிவத*�றிய காரண� க" ேதா�றினாB
 அ�காரண�க" �ற�கணி�க+ப(
. 
 
மான
Dட Dட+பிற/த3தா�. அ3ேவ இல சிய அ��, இதைகய அ��ைடேயா� 
சில ெபா23 மரண திB
 Dட ஒ�றாகிவி(வ�. இ/த அ��, இல சிய அ��, 
இ��ண
 அ��, இல சிய அ�பாக மாற ேவ#(மானா�, ஒ�வைர ஒ�வ� 
�ாி/3ெகா"E
 இய�� ேதைவ. அறிவறி/த ந �
 உற@ேம இல சிய அ�பாக, 
உறவாக )�0
; வளர )�0
. 
 
எ(3�ெகா#ட இல சியதி� நிைலயாக நி�9 உைழதிட, தள�5சியி�லாம� 
அ/த திைசயி� ெச�ல அறி@ ேவ#(
, இல சியதி� வழியி� நைடெப9
 
பணிகைள, ெசA0
 காாிய�கைள அறிவிய� பா�ைவ 0ட� ஆA@ ெசA3, 
�ைறகைள நீ�க5 ெசA3 ெகா#ேட ேபாக ேவ#(
. 
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இல சிய வா?�ைகைய வி�
�பவ�க" த�கEைடய G?நிைலகளி� காரணமாக+ 
பலMன
 அைட/3 விட�Dடா3. G?நிைலகைள0
 சாி+ப(தி� ெகா#( 
அவ*ைற� க�விகளாக அைம3�ெகா"ள ேவ#(
. 
 
அறிவிய� எ�ப3 எைத0
 ஆராA/3 ெதளி/3 )�@கைள எ(+ப3, 
வி�+ப�களி� ப�0
 ஆைசகளி� அ�+பைடயிB
 உண�5சிகளி� நிைலயிB
 
)�@ எ(த� Dடா3. 
 
வா?வத*�
, பல� D�வா?வத*�
, இ
மாநில
 பய4றத�க வைகயி� 
இல சியைத ேத�@ ெசAய @
, ேத�@ ெசAத இல சியைத அைட0
, )ய*சி 
கE��
 அறி@ ேதைவ. அறிவிய� பா�ைவ ேதைவ. அறிவிய� சா�/த )�@கE
 
ெசய�கEேம ெவ*றிைய த�
. இல சியைத ேத�@ ெசAக; அறிவிய� )ைற 
யி� ஆA@ ெசA3 இல சியைத ேத�@ ெசAக, அ/த இல சியைத அைட0
 
)ய*சி0ட� வா?க! 
 
மனித� தனிேய வா?/3விட )�யா3, அவ� பல�ட� D� வாழேவ#�ய 
நி�+ப/த
 இ��கிற3. அதனா�, D�வா?கிறா�. அதனா�, அ+ப�� D� வா?வ3 
அ�பி� அ�+பைடயி�, உற@களி� அ�+ பைடயி� இ�ைல. நாடக
 
நட3கிறா�; ;யநலதி*காக@
, பயதி*காக@
 D�வா?வைத+ேபால ந�3 
வா?கி�றா�. . 
 
அவ� அ��ட� D�ய உற@ வா?�ைகைய-D� வா?தைல+ ெப�
 ேபறாக� 
க�3வதி�ைல. இதைகய மனித� D டதி� அ��, கைட5 சர�ேகயா
. 
 
ந
)ைடய நா �� இ�ன)
 ச)தாய
 உ�வாக வி�ைல. "ஒ�வ� 
எ�லா��காக@
, எ�லா�
 ஒ�வ��காக@
" எ�ற ச)தாய நியதி, ஒ2�� 
ஒ2�க
 ெவ*றி ெப*றா�தா� ச)தாய
 உ�வா�
. இ�9 மனித�லைத 
வ�3
 தீைமகைள எதி�3+ ேபாராடேவ#(மாயி�, )த7� ச)தாய அைம+� 
உ�வாக ேவ#(
. அ��ண
 ஒ� ச)தாய
 திZெர�9 உ�வாகிவிடா3. ஒ� 
இல சிய
 ேதா�றினா�தா� ச)தாய
 உ�வா�
. 
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இ�9 ந
பி�ைக0
 ந�ெல#ண)
 நிைற/த ஒ� இல சிய ேநா�க)ைடய 
ச)தாயைத� கா#ப த*� தைடக" பல+பல உ"ளன. அவ*9" தைல யாய3 
பண
! 
 
அ(த தைடக" அ2�கா9, அவா, ெவ�ளி ஆகிய தீயப#�க"! இதீய 
ப#�களி� பைட�கல�களாக உ"ளைவ S (�க", கள@-காவ�, ;வ�க", 
ேவ7க" ப ட�க", பதவிக" )த7யன. இைவெய�லா
 ஒ��கிைண/3ெகா#( 
ச)தாய
 அைமத*�ாிய அ�+பைடகைள தக��கி�றன: மனிதைன+ பிாி3 
வி(கி�றன. 
 
இ�9 ஊ�, அர;� கண�கி�ப�தா� உ"ள3. ஊ� எ�9 இல�கண+ப� 
"ஒ�வ��காக எ�லா�
, எ�லா��காக@
 ஒ�வ�" எ�ற இல சிய
 ம�களிட தி� 
இ�ைல, ஆேரா�கியமி�லாத ேபா �க", இலாப ேவ ைடக", தைலைம-
தனதி*� ஆைச )த7யன ஊைர நா"ேதா9
 அழி3 வ�கி�றன. இவ*ைற 
நாE
 எதி�3+ ேபாரா�5 ச)தாயைத விாிவா�க ேவ#(
; இல சியைத 
உ�வா�க ேவ#(
. 
 
இ�ைறய G?நிைலயி� மனித�லதி� ஏ*ப  ("ள பிாி@கைள அக*றி, 
மனித�லைத5 ச)தாயமாக உ�வா�கB
, ஊ� D�வாழ அைமதB
 Dட ஒ� 
ந�ல இல சியமா�
. இ/த இல சியைத இ/த தைல)ைறயி� அைட/தா� 
இ/தியா வள�
; வா2
 
 
”ெபா�ளி�லா��� இ=@ல� இ�ைல” எ�ப3 வ"Eவ
! “)னிவ�
 ம�ன�
 
)�4வ ெபா�னா� )�0
” எ�ப3 மாணி�கவாசகாி� வா�� சOகைத 
இய��
 ச�தி ெபா�E�ேக உ#( நம3 நா(, வளமான நா( ெபா�" உ*பதி�� 
ஏ*ப, இய*ைக வள)
 மனித ச�தி0
 உ"ள நா(. ஆயி4
, இ/திய� க" 
ஏைழகளாக இ��கிறா�க". 
 
ஏ�? உைடைம உைடயவ�களிடதி� உைழ+ைப� கா#ப3 அாி3 
உைழ+பவ�களிடதி� உைடைமைய� கா#ப3 இயலா3. இ3 நா �� சOக, 
ெபா�ளாதார அைம+�. 
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நம3 நா �� ேசாஷ7ச
 அ�ல3 ச�ேவாதய
 அ�ல3 ெபா3@ைடைம5 ச)தாய
 
காண இயலா3. ”உைடைம�� ஊேழ காரண
”" எ�ற சிதா/த
 ம�களி� 
Oைளயி� இட
ெப*9"ளவைர, ம�க" த�களிட
 ெபா�ளி�ைம அ�ல3 
உைடைமயி�ைம �றி3 வ�/தமா டா�க"!  
 
நம3 நா �� ஏ?ைம, வ9ைம இ�9 ேந*9 ேதா�றியத�ல, 
ப�Kறா#(கE�� )�பி�/ேத தைல)ைற தைல)ைறயாக வ9ைம0
, 
ஏ?ைம0
 ெதாட�/3 வ�கி�றன. இத*� எ�ன மா*9? )த� மா*9 
D (ைடைம5 ச)தாய அைம+� அ�ல3 D (ற@+ ெபா3நல5 ச)தாய அைம+�. 
 
க
ப�, ‘எ�லா�
 எ�லா+ ெப�Iெச�வ)
 எAதலா
" எ�9 ஒ� இல சிய+ 
ெபா�ளாதார ச)தாயைத� கா#கிறா�. * 60-سه( L60 س tD60) tLIti 
ெபா3ைம ெசA!” எ�றா� பாேவ/த� பாரதிதாச�. நம3 ெபா�ளாதார
 கட� 
ெபா�ளாதாரமாக அைமய� Dடா3; உ*பதி+ ெபா�ளாதாரமாகேவ இ��க 
ேவ#(
. 
 
தனியா� 3ைற க (+ப(த+ப(த� ேவ#(
. ெபா3 3ைறைய0
, D (5 
ச)தாய அைம+�+ ெபா�ளாதாரைத0
 ேபணி வள��க ேவ#(
. 3ைறேதா9
 
த�னிைற@ காணேவ#(
, ம�கE�� இலவச
, இனா
 த�வ3 Dடா3. Jறலா� 
பயி� விைள/3விடா3. அ3ேபால5 சBைககளா� ம�க" வள�/3விட மா டா�க". 
 
ஒ=ெவா� �(
ப)
 த�னிைற@"ள �(
பமாக அைமயேவ#(
; வளர 
ேவ#(
. நா(, நாடா வளத தாக அைமயேவ#(
. ஒ=ேவா� இைளஞ4
 ;ய 
)ய*சியி� ெபா�" ஈ �, அ+ெபா�ளா� தா�ே◌ )ய�9 க �ய M �� 
��யி��க ேவ#(
. தா� ஈ �ய ெபா�ளி� பலேரா( D� உ#ணேவ#(
.  
 
”த
மி� இ�/3 தம3 பா3#ட*றா�” எ�றா� தி�வ"Eவ�. இல சிய 
ச)தாயதி� உழ@��
 ெதாழிB��
 மதி+� உ#(. கா(கைள தி�தி� 
கழனிகளா��ேவா
! ஆைலகைள0
 ெதாழி*சாைல கைள0
 அைம+ேபா
! 
உைழ+பவ� உலைக மதி+ேபா
! ெபா�ளிைன5 ெசAேவா
! 
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வா?�ைக உணவினா� ம (
 ஆனத�ல. ளா?� ைக��� களி+�
, மகி?5சி0
 
ேதைவ களி+�
 மகி?5சி0
 நாடக
, திைர+பட
 ஆகியைவகளினா� கிைட��
. 
திைர+பட உலக
 ேதா�றிய பிற�, நாடக உலக
 ெவ�வாக� �ைற/3 வ�கிற3. 
இ�9 எ��
 திைர+பட மய�க
. அ/த திAை◌+பட�களாவ3 மனித� கைள 
அவ�க" நிைலயி7�/3 உய�3கி�றனவா எ�றா� அ3@
 இ�ைல. 
 
இ�ைறய திைர+பட�களி� காம�களியா ட
, வ�)ைற நிக?5சிகேள அதிக 
இட
ெப9கி�றன. திைர+பட
 ஒ� ந�ல கைலேய. திைர+படதி� ந�ல இைச 
ம*9
 கைலய
ச�கE
 உ#(. இைசைய அ4பவி��
 வா?@ ேதைவ. 
இல�ைகைய வ�ணித க
ப� ”களி�கி�றா� அலா� கவ�கி�றா�, இவ�” 
எ�றா�. கைல0
 இல�கிய)
 ஆ�மாைவ+ ப��வ+ ப(3
 த�ைமயன. 
 
தமி?, Oதமிழாகேவ பிற/த3; வள�/த3. தமிழிைச வள�/த இைச. கிராம�க" 
ேதா9
 இைச� கைல+ பயி*சி ைமய�க" ேதா�ற ேவ#(
. பைழய கால
 ேபா� 
கிராம�களி� தி��ேகாயி�களி�, தமி? நா �� தனி3வ
 ெப*ற நாத;ர இைச 
)ழ�க ேவ#(
, ம�க" கைல, இைச ஆகியவ*றி� கவன
 ெசBதினாேலேய 
�(
ப வா?�ைக ெவ*றி ெப9
. 
 
கிராம�க" ேதா9
 இைளஞ�க" நாடக ம�ற
 அைம3, ந�ல நாடக�கைள எ2தி 
ந�3+ பயில ேவ#(
. நிைற நிலா நாளி�ேபா3 தவறாம� இைச நிக?5சிகE
 
நாடக�கE
 நட�கேவ#(
. ம�க" வா?�ைகைய5 ;ைமயாக� க�தாம� 
நட3வத*�� கைல, 3ைணெசA0
. இைச�கைலயி� பழகி+ ப��வ+ ப(பவ�க" 
"மனித�களாக இ�+ப�. 
 
நம3 ச)தாய அைம+பி� நாடக� கைல��
 பல வைகயான இைச� கைல��
 
வாA+� இ��கிற3. தாலா �� ெதாட��
 நம3 இைச� கைல வா?�ைக. )23
 
ெதாடரேவ#(
. ஒவிய)
 சி*ப)
 தமிழக தி*ேக உாிய கைலக" இ/த� 
கைலகைள ேமB
 ேமB
 ந
)ைடய ச)தாய
 வள��க ேவ#(
. 
 
ஏழிைசைய, ப#ெணா( ெபா�/திய பாடைல, ம�க" மாைல+ெபா2தி� ம�ற�க" 
ேதா9
 அ4பவி�க ேவ#(
. ப#8
 பரத)
 கல/த கைலைய அ4பவி�க 
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ேவ#(
. இ/த ம#ைண வி#ணகமா��
 க#ண� �ழேலாைச0
 ஆட� 
வ�லானி� ஆட*கைல0
 நம3 நா �� வழி வழி வ/த கைலக"! ேமB
 ச/த 
தமி2
, சாம கான)
 நம3 உாிைம� கைலக" பயிBேவாமாக வள�+ேபாமாக ! 
 
நம3 நா( அரசிய7�, ஆ சியிய7� வள�/த நா(. மனித�கE��" உற@கைள 
நி�ணய
 ெசA0
 ேநா�கி� அரசிய� ேதா�றிய3; கால+ேபா�கி� ஆ சி )ைற 
வ/த3! நம3 நா ைட ஆ#ட அரச�க" ம�க" நல
 நா�யவ�க". அதனா�தா� 
பிரா�;, ேசாவிய ேபா�ற நா(களி� ேதா�றிய �ர சிகைள+ ேபால நம3 
நா �� �ர சி ேதா�றவி�ைல. எ�9
 நம3 நா �� ஆ சி, நீதிைய5 
சா�/தி�/த3. அ/த நீதி சா�/த ஆ சி)ைறைய நா
 ெதாட�/3 கா+பாறற 
ேவ#(
. 
 
"ஒ� �ல3�� ஒ� நீதி" எ�ற ெகா"ைகைய ம93 வள�
 நா
 "ஆ சி�� ஒ� 
நீதி" எ�ற )ைறைய ேம*ெகா"ள� Dடா3. மிக உய�/த தரமான ம�களா சி 
)ைறைய நா
 நடதேவ#(
. ேத�த7� ம (
 ஜனநாயகம�ல. "பிற+ெபா��
 
எ�லா உயி���
" எ�ற ெப�ெநறி நம3 நா ( அரசிய7� -ஆ சியி� இட
ெபற 
ேவ#(
. 
 
ெபா*ைக+ பா#�ய� வரலா9 க#ட நா( நம3 நா(. இ/த நா �� 
காவ�3ைற�� மகதான ெபா9+ �"ள3. காவ�3ைற அத� ஒ2கலா9கைள 
உய�தி� ெகா"ள ேவ#(
. இ/த நா �� ேபா]; ஆ சி வ�வைத, 
ேபா];�கார�கE
 வி�
ப மா டா�க". இ3 ந
)ைடய ந
பி�ைக, ஏ�? 
ேகா�ரதி*�� கலச
 ேபால, நா �*�� காவ�3ைற அைமயேவ#(
. 
 
ம�க", நா �� வள�5சியி� தனி+ப ட )ைற யிB
 D ( )ைறயிB
 ப�ேக*க 
ேவ#(
. ந
) ைடய நா( ச டதா� ஆள+ப(வ3. ஆதலா�, ச ட தி*� ம�க" 
மதி+பளி3 ஒ2கேவ#(
; நட/3 ெகா"ள ேவ#(
. ச ட�கE
 
விதி)ைறகE
 மதி�க+ப(
 நா ��தா� ம�களா சி )ைற பய� த�
, ச டைத 
)டமா��வ3 அராஜகதி*� வழி வ���
. 
 
ந
)ைடய நா �� ேதசிய� ��ைம+ ப#�கைள+ ேபா*றி வள�+ேபா
! அரசி� 
ச)தாய ேம
பா (+ பணிகE�� ஒ3ைழ+ேபா
! அர; தீ (
 ஐ/தா#( 
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தி ட�கைள நிைறேவ*9வதி� உட� நி*ேபா
! அரசி� அ/நிய� கட�கைள� 
�ைற�க, சி9ேசமி+பி� )த]( ெசAேவா
! எ��
 அைமதி0
 சமாதான)
 
சேகாதர3வ)
 D�ய வா?�ைக நட3ேவா
 வள�+ேபா
! 
 
நம3 நா( ஆ�மிகதி�-சமய ெநறிகளி� ெசழி3 வள�/த நா(. ேவத�கE
, 
உபநிடத�கE
, சாதிர�கE
, தி�)ைறகE
, தி=விய+பிரப/த )
 ெப*9 
விள��
 நா(. இ�9
 இ/தியா உலகி*� அளி�க� D�ய3 ஞான
 ஆ�மிக
 
எ�ப3 கட@" ந
பி�ைக ம (ம�ல; வழிபா( ம (ம�ல; சமய ெநறி சா�/த 
சட��கE
 அ�ல. 
 
ஆ�மிக
 எ�ப3 ஆ�மாவி�-உயிாி� தரைத, த�தி+பா ைட உய�தி� 
ெகா"E
 ெகா"ைக. வா?�ைக )ைற நாதிக�கE��
 Dட ஆ�மிகதி� 
ஈ(பா( உ#(. அ��, ெபா9தா*9
 sist, மனித�க" மீ3 வி�+�-ெவ9+ப*ற 
உள+பா��ட� பழ�த�, பிறிதி� ேநாA, த/ேநாA ேபா� ேபா*9த� ஆகிய உய� 
ப#�கைள+ ெப9
 )ய*சி )த7யன ஆ�மிக
. 
 
இ/த )ய*சி0ைடய வா?�ைக ஆ�மிக வா?�ைக. இைவகைள தனிேய ெபற 
)�யாத நிைலயி� ெப9 தB��ாிய சாதன
 கட@" வழிபா( கட@ைள "எ# 
�ணதா�’ ‘�ைறவிலா நிைற@" "ேகாதிலா அ)3" "எ�4ைடய அ��’ 
எ�ெற�லா
 ேபா*9வ�. 
 
கட@ைள வழிப(த� எ�ப3 கட@" வழி நி*ற�வா?த� எ�பதா�
. கட@ைள 
)�னி ( வழிபா( நிகழி4
 அ/த வழிபா( கட@E�க�ல; ஆ�மா� கE�ேக 
அ�பி� ப2த மன
 ெப9த� ஆ�மிக
. பிற��ெகன )யB
 வா?�ைக ெநறி, 
ஆ�மிக ெநறி. தியாக�க" ெசAவ3, ஆ�மிக வா?�ைகயி� அைடயாள
. 
"தியாகமி�லாத வழிபா( பயன*ற3” எ�றா� அ#ண� கா/திய�க"! 
 
நா
 அைனவ�
 ஆ�மாவி� சிற/3 விள��வேத இல சிய
 ஆ�மாைவ 
உ;+பி�ெகா"ள, விழி+�ற5 ெசAய ேதைவயான அள@ சட��க" இ�+பதி� 
தவறி�ைல. ஆனா�, சட��கேள ஆ�மிக
 அ�ல; சமய)
 அ�ல! 
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எ��
 ேசாைலகைள வள�+ேபா
! இய*ைகேயா( இைய/3 வா?ேவா
! 
ெநIசைத த#ணளி உைடய3 ஆ��ேவா
! அ�பி� வள�ேவா
! அ�பி� 
வா?ேவா
! வா?வி3 வா?ேவா
! உயி��� ஊதிய
 ேச���
 ெதா#( 
ெசAேவா
 வ�)ைற தவி�+ேபா
! எ��
 எ/த5 G?நிைலயிB
 ெகாைலைய 
பழிJ*9
 சி9ைமைய தவி�+ேபா
 யாாிடமி�/3
 எவாிட மி�/3
 அ/நியமாக 
மா ேடா
 ஒ�ைம0ண�@ட� எ=@யிாிட3
 ேபத)றா3 ேபணி� கா+ேபா
! 
 
மானிட ச)திர
 ந
)ட� பிற/3 வள�/த3: உட� வ�வ3. அ/த மானிட 
ச)திரதி*�" ச�கம
 ஆவேத ஆ�மிக வா?@! "இவ� ேதவ�, அவ� ேதவ� எ�9 
இர#டா டா3 சமய� கலக
 ெசAய ேவ# டா
 எ�றா� அ+பர�க" “ஒ�ேற 
�ல
, ஒ�வேன ேதவ�!?? இ3ேவ ஆ�மிக வா?�ைகயி� தாரகம/திர
. 
 
”ஒ�9 பர
ெபா�" நா
 அத� ம�க" 
உல� இ�ப� ேகணி’’ 
எ�ற சி/தைன நம3 வா?வாக மலரேவ#(
. 
 
அ�ப�கேள! நம3 வா?�ைக எ�ேக ேபாA�ெகா# ���கிற3? உ#�ைய, 
உைடைய உக/3 மகி2
 ெவ*9 வா?�ைகயாக ஓ��ெகா#���கிற3. இ/த+ 
ேபா�ைக மைடமா*ற
 ெசAேவா
! வா?வா�� வா2
 திைசயி� நைடேபா(ேவா
! 
அறிவறி/த ஆ"விைன ேம*ெகா"ேவா
! ெபா�" ெசA3 �வி0�க" உலக
 
உ#ண உ#8�க" உலக
 உ(த உ(3�க"! சிற/த ஆ�மிக வா?�ைக 
வா?ேவா
! அ�ைபேய உயி� என� ெகா"ேவா
! வள)ட� வா?ேவா
! இல சிய 
ச)தாய
 அைம+ேபா
. 
 

� 8-10-94 அ�9 ம3ைர வாெனா7யி� ஆ*றிய உைர. 
-------------------  
 

10. 10. 10. 10. ச#தாய ேம
பா2�/ இல�கிய�தி� ப��ச#தாய ேம
பா2�/ இல�கிய�தி� ப��ச#தாய ேம
பா2�/ இல�கிய�தி� ப��ச#தாய ேம
பா2�/ இல�கிய�தி� ப��    
 
ச)தாய
 ேம
பா( அைடய, ச)தாயதி� வா?�ைகதர
 உயரேவ#(
 
அதாவ3, மனித�க" நி�வாணமாக+ பிற+பைத+ ேபாலேவ நி�மலமான 
Oைள0ட4
, �ல�கEட4
 பிற�கிறா�க". பி� க*ற�, ேக ட�, சி/தித�, 
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ெசய*ப(த� Oல
�றி+பாக வா?த� Oல
-�தி� ெகா")த� ெசA கிறா�க" 
அறி@ ெப9கிறா�க". 
 
மனித� அறி/3 அவ4ைடய பிற+� நிக?வ3 இ�ைல. இற��
ெபா23 
3�ப+ப(கிறா�. ஆனா�, வாழ மற/3 வி(கிறா�. மனித� வா?/தா� இற+பி� 
அவ� வ�/தா�. ம*றவ�க" வ�/3வா�க". இ/த+ ேப9 ேகா�யி� 
ஒ�வ���தா� கிைட�கிற3. மனித�க" த�கE��" பரXபர
 3யரைத� 
�ைற 3�ெகா#(, அ��, பரXபர உதவி ஆகியைவகைள ேம*ெகா#( 
ஒ2கினா� 3�ப5 ;ைம �ைற0
; 3யர�க" தவி��க+ ெப9
. 
 
வா?�ைக எ�ப3 தன�காக ம (ம�ல. உட� அைம+ைப உ*9 ேநா���க"! 
க#களி� அைம+�, ந
ைம+ பா�3� ெகா"வைதவிட ம*றவ�கைள+ பா��க� 
D�ய நிைலயி�தா� அைம/3"ள3. ெசவி கE
 அ+ப�தா� அைம/3"ளன! 
வா0
 ம*றவ� கE � ேபசதா�! தாேன ேபசி�ெகா#டா� எ�ன ெபா�"! 
 
வா?�ைக, கடைமகE�காக வழ�க+ ெப*ற3. வா?�ைக எ�ப3 கடைமகளினா� 
ஆய3. ச)தாய தி*� ந
ைம+ பய4"ளவா9 ஆ�கி�ெகா#( வாழ, ந
ைம 
நாேம அபிவி�தி ெசA3ெகா"ள ேவ#(
; வள�3�ெகா"ள ேவ#(
. 
 
இ�ஙன
 ந
ைம வள�3�ெகா"ள ந�ல இல�கி ய�க" 3ைண ெசA0
 இ/த 
உலகி� பய4"ளவா9 ேபசி+ பழக, ந�ல மனித�க" கிைட+ப3 அாி3. அதனா�, 
வள�/த மனித�கைள வரவைழ3 M �� ைவ3�ெகா"ள ேவ#(
. க
ப�, 
வ"Eவ�, இள�ேகா, மி�ட�, ெட�னிச�, அ+ப� ேபா�றவ� களி� 
பைட+பில�கிய�கைள வா�கி ைவ3�ெகா"ள ேவ#(
; அ/த 
இல�கிய�கைள+ ப��கேவ#(
. அ/த உதம இல�கிய க�தா�கEட� 
பழகேவ#(
. 
 
இல�கிய�கைள ெதாட�/3 க*ப3, சி/தைனைய வள���
; அறிைவ வள���
. 
ந
 ஒ=ெவா�வைர0
 அைன3லக மனிதனா��
. இல�கிய�களி� ெச2ைம 
யான க�3�கைள+ ெபா9�கி நம�� வழ��கிறவ�க", ந
ைம5 ெச�வரா��-
பவ�க". மனதி*� வ�வ )
 இய�க)
 த�வதி� இல�கிய
 )�கிய ப�ைக 
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வகி�கிற3. இல�கிய+ பயி*சி இ�ப
 அளி��
. ந
)ைடய வா?�ைகைய 
நிைலேப9ைடயதா�கி உ9தி+ ப(3வ3 இல�கிய
. 
 
இல�கிய
 வா?�ைகைய உ�வா��கிற3! வா?�ைக யி7�/3 இல�கிய
 
உ�வாகிற3. ச)தாயதி� வா?�ைகைய கா (
 க#ணா� ேபா�ற3 இல�கிய
 
ஒ� இனதி�-மனிதனி� வளைத வாிவ�வி� கா (வ3 இல�கிய
. அேத 
ேபா?3 ச)தாயைத ெந�ய ேநா��ட� வளர J#(வ3
 இல�கிய�க" தா
. 
�றJAைம த#ணீரா� அைம0
. அகJAைம வாAைமயா� ெதாி0
, 
வாAைம�� ஊ*9 இல�கிய
. வா?�ைக )2வைத0ேம உ�வா��வ3 இல�கிய
. 
 
"இல�கிய�கைள+ ப�+பைதவிட, ப��கத�க இல�கிய�கைள ேத�/ெத(+ப3 
மிக@
 க�ன
’ எ�பா� ஏ( ேத( காதல� ரXகி�. தி�வ"Eவ�
 **க*பைவ 
க*க " எ�றா�. இல�கிய�க" வா?/தவா?/3 ெகா#���கிற ச)தாயதி� 
எ#ணைத, சி/தைன+ ேபா�ைக, வி�+ப�கைள, ஆ�வ�கைள, �றி�ேகாைள� 
கா (வன. இல�� + இய
. இல�கி ய
.  
 
இல�கிய�க" ஒ� �றி�ேகாைள ேநா�கி மனித ச)தாயைத உ/தி5 ெசB3வன. 
இல�கிய+ பயி*சி ஓ� உயாிய �றி�ேகாைள மனித4�� த/3 ஆேவச+ 
ப(தவி�ைல ெய�றா� அவ� அ/த இல�கியைத+ ப�தா�! அ=வள@தா�! 
அவ� அ/த இல�கியைத� க*கவி�ைல; உணரவி�ைல; அ4பவி�கவி�ைல! 
 
“ேத�/ெத(த சில இல�கிய�க" தி�
ப தி�
ப� க*க த�கன அ4பவி�க 
த�கன.’’ எ�9 பிரா�சிX ேப�க� Dறினா�. தமி?, இல�கியவள
 பைடத 
ெமாழி, தமிழில�கிய�க" வரலா*9+ பைழைம 0ைடயன. தமிழில�கிய�க" தமிழ� 
த
 அ�றாட வா?�ைகயி� ப�+பிைனகளாக ேதா�றியைவ. 
 
தமிழில�கிய�களி� க*பைனகE
 �ைன@கE
 அறேவ இ�ைலெய�9 Dறலா
. 
ச�க இல�கிய�க" வா?�ைகைய ெநறி+ப(3
 ஆ*றBைடயன. கா+பி ப�க" 
�(
ப, சOக, அரசிய� வா?�ைககைள வள���
 தைகயன. தி�)ைறக" அ�பி� 
நைன+பன. பாரதி, ;த/திர தாகைத த�வா�, பாரதிதாச� �தியேதா� உலக
 
ெசAய J#(வா�. இ�ஙன
 இல�கிய�க" தனிமனித வள�5சி��
 ச)தாய 
வள�5 சி��
 உதவி ெசAவன. 
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இல�கிய+ பயி*சி வளர, வளர மனித� வள�வா�; மனித ச)தாய
 வள�
. 
இைளஞ�க" இல�கிய
 பயி� றா� இல சிய Mர�க" ஆவா�க". இல�கிய
 
க*ேபா
; இல சிய3ட� வா?ேவா
! 
 
ச�ககால இல�கிய�க" ெச�வைத ேத(
 )ய*சி�� J#(ேகாலாA 
இ�/தன. “ெபா�ேள, காதல� காத�!" எ�9 D9
 அள@��
 ெபா�" ேவ ைக 
இ�/தி��கிற3, ஒ=ேவா� இைளஞ4
 தி�மணதி*� )�, ெபா�" ேதட5 
ெச�B
 பழ�க
 இ�/த3. 
 
ஆடவ� எ�றா� அவ��� விைனேய உயி� எ�9 �9/ெதாைக D9
. "கட@" 
ப�தி�� அ(தப� )�கியமான கடைம, அறவழியி� ெச�வ
 ஈ (வேத யா
" 
எ�9 )கம3 நபிக" அ�ளி5 ெசA3"ளா�. வா?�ைகயி� க�வி, ெச�வ
. விைன’ 
எ�ற ெசா� B�� ெதாழி� எ�ப3தா� ெபா�". சமய உலக
 ேவ9 ெபா�ைள� 
க*பி�கிற3. அதைன மற/3 வி(க! ஆடவ�, உயி�ட� வா?வத*� அைடயாள
 
அவ� ெசA0
 ெதாழிேல, நியாயமான )ைறயி� ெபா�ளி (
 ெதாழி7� எ3@
 
தா?/தத�ல. 
 
ெசA0
 ெதாழிைல5 சிரைத0ட� ெசAயேவ#(
.இ சாவத*� அIசி 
உயி�கா3� ெகா"வ3 ேபால ெதாழிைல5 ெசAயேவ#(
. **ஒ2�க
 உயி�??--
எ�9 வ"Eவ
 Dறியைத+ ேபா�, �9/ெதாைக **விைனேய ஆடவ��� உயிேர" 
எ�கிற3, ஆ
 ெதாழி� ெசA3 ெபா�ளி � வா?தேல ஒ2�க
; இ/த ஒ+�ைம சாி 
ேபானேத!  
 
நா(, மாநில
, மாவ ட
 பி�த�கிய3 எ�9 அ��க� பல� D9கி�றன�. இ3 
தவறான க�3, எ/த நா ��-மாநிலதி�-மாவ டதி� அ�ல3 ஒ� ஊாி� 
மனிதச�திைய )*றாக உைழ+பி� பய� ப(தாதவ�கE
 அ�ல3 மிக� 
�றிை◌வாக+ பய� +(3கிறவ�கE
 இ��கிறா��"ே◌ா அ/த+ ப�தி 
பி�த�கியதாகதா� இ���
 
 
அ3ேபாலேவ, ெபா�" உ*பதி��+ பய�பட� D�ய நில
, நீ�, ம*9
 இய*ைக 
வள�க". தா3+ ெபா�"க" எ�� )*றாக+ பய�ப(த+ படவி�ைலேயா அ/த+ 
ப�தி0
 பி�த�கியதாகேவ இ���
. இதைன ஒளைவயா�, 
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”நாடா ெகா�ேறா காடா ெகா�ேறா 
அவலா ெகா�ேறா மிைசய� ெகா�ேறா  
எ=வழி ந�லவ� ஆடவ�  
அ=வழி ந�ைல வாழிய நிலேன" 

எ�9 பா�னா�, அதாவ3, நிலதி*� எ�9 தனி யிய�� ஒ�9 இ�ைல, எ�� 
ந�லவ� வா?கி�றாேரா அ�� நில)
 வளமாகேவ அைம0
. **ந�லவ�* 
எ�பத*� இ�ைறய உலக வழ�கி� உ"ள **அ+பாவி** **ெசயல*றவ�" எ�ற 
ெபா�" அ�9 இ�ைல! 
 
அறி@, ஆ*ற�, ஆEைம, உைழ��
 ப#� அைன3
 ெப*றவ�கைளேய 
ப#ைட�காலதி� ந�லவ� எ�றன�. ஆதலா�, மனித�க" )ைறயாக+ பய�ப(
 
இட�களி� எ�லா
 ெபா�"வள
 இ���
; ெபா�" வள
 ெசழித நிைலயி� 
ச)தாய ேம
பா( விள��
. 
 
இல�கிய�க", ெச�வ�க" அ�ை◌திB
 உய�/த ெச�வ
 ேவளா#ைம வழி5 
ெச�வேம எ�9 ேபா*9கி�றன அதியமா� ெந(மா� அIசிைய+ பா�ய 
ஒளைவயா�, "பக(த� ெச/ெந� ேபாேரா( ந�கி" எ�9 பா(கி�றா�. 
க�லாடனா�
 "பக(த�
 ெப�வள
" எ�9 ேபா*9கி�றா�. அதாவ3, எ�3க" 
உ23 உ#டா�கிய ெச/ெந� வ")
, ப�வைக Rக�@+ ப#ட�கE
 ெப�வள
 
என+ப ட�. ெபா� நரா*9+பைட, 

“சா7 ெந�7� சிைறெகா" ேவ7 
ஆயிர
 விைள0  டாக�  
காேவாி �ர��
 நா(" 

எ�9 காவிாி நா �� சிற+பிைன� D9
 ஒ� ேவ7 நில
 6.2/3 ஏ�க�. ஒ� 
ஏ�க��� விைள@ 150 கல
 ெந� அதனா� வள
 ெகாழிதி�/த3. பசிதவ��� 
இ�ைல ெயனா3 உண@ கிைடத3. நால�யா�
 “பக( நட/த D? ப�லாேரா( 
உ#க’ எ�ற3. தமி? இல�கிய உலக
 ச)தாய ேம
பா (��ாிய ெபா�" ஆ�க
 
ேவளா#ைம Oலேம என� Dறிய3. தி�வ"Eவ�
 

”உ23#( வா?வாேர வா?வா� ம*ெற�லா
 
ெதா23#( பி� ெச�பவ�” 

எ�றா�. 
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�ர சி� கவி பாரதி, 

”உழ@��
 ெதாழிB��
 
வ/தைன ெசAேவா
!" 

எ�றா�. ெச/தமி?+ �லவ�களிேலேய ச�க+பாட� க" இய*றிய �லவ�களி� 
ஒ�வ� ெபய� ஓேர�ழவ� எ�ப3. இவ�ைடய இய*ெபய� ெதாியவி�ைல. ெச�வ 
ேம
பா ��, ெபா�ளாதார ஆ�கதி� ப�
�மைல சிற/தி�/த3. ப*
�மைலைய 
ேவ" பாாி ஆ#டா�. பாாி இய*ைகைய - தாவர இன� கைள மிக@
 கவனமாக+ 
ேபா*றியத� விைளேவ )�ைல� ெகா��� ேதாீ/த3. அதனாேலேய அவ 4ைடய 
பற
�மைல உழவ� உழாதன நா�� பய� உைடயதாக விள�கிய3. 
அ/நா�காவன: வ"ளி� கிழ��, O�கி� அாிசி, பலா+பழ
, ேத�. 
 
ஆதலா�, ஒ� நா( ெபா�ளாதாரதி� ேம
பா(*9 விள�கேவ#(மாயி� 
ேவளா#ைம+ ெபா�ளாதாரதி� சிற/3 விள�க ேவ#(
. ந
)ைடய நா(, 
இ�ன)
 உ#@+ ெபா�"களி� த*சா��ைடயதாக இ�ைல! நா
 அ�கா�+ 
ெபா�ளாதாரைத ேநா�கி5 ெச�9 ெகா#( இ��கிேறா
. இ3 தவ9,உ*பதி+ 
ெபா�ளாதாரைத ேநா�கி5 ெச�ல ேவ#(
. 
 
இய*ைக+ ெபா�ளாதாரதி*�-அ3@
 �றி+பாக ேவளா#ைம+ ெபா�ளா-
தாரதி*� நீ�வள
 ேதைவ. **நீாி�றைமயா3 உலக
’ எ�ற3 தி���ற", 
த#ணி��� Oல
 மைழ. மைழநீைர5 ேசகாித� ேவ#(
. கழனி�� 
த#ணிைர� ெகா#(வ/3 ேச�+ப3 வாA�கா�, ‘நீ� வழ��
 வாAதைலகைள 
0ைடய மிழைல� D*ற
" எ�9 மா���ம�தனா� பா�யைம அறிக. 
 
நீ�வள
 ேச�+பைவ வா3�கா�க". மைழத�
 த#ணீ� வளைத5 ேசமி3� 
கா��
 பழ�க
 ேதைவ. த#ணிைர5 ெச�வ
 எ�ேற அ+பர�க" D9கி�றா�. 
*ஏாிநிைற/தைனய ெச�வ�" எ�ப3 அ+பர�க" வா��. 
 
பா#�ய� ெந(Iெசழியைன� �ட�லவியனா� பா�ய ெபா23 **உடB�� 
உண@, உண@ எ�9 சிற+பி3� Dற+ப(வ3 நிலெதா( D�ய நீ�. நிலைத0
 
நீைர0
 D �+ பய� கா#பவ�க" இ= @லகி� உட
ைப0
 உயிைர0
 ஒ� 
ேசர+பைடதவ ராவ�. ஒ� நா �� நில+பர+பள@ எ=வள@ மி�தியாA 
இ�+பி4
 நீ�வள
 இ�ைலேய� அ/நில
 பய� படா3. ஆதலா�, நில
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ப"ளமாA இ���
 இடதி� கைரைய�க � த#ணீைர ேத��" எ�9 
அறி@93கிறா�. 
 
இ�ஙன
 நீைர ேத��வைததா� இ�9 கசி@நீ�� � ைட எ�9 D9கி�ேறா
. 
இ��ண
 த#ணிைர ேத�கி+ பய�ெகா"பவ�க" இ/த உலக தி� 
ெச�வ3ட� இைண�க+ ெப9வ�. த#ணி���� கைரேபா ( 
தைளயைம�காதா� இ�@லகதி� வா?/ 3
 வாழாதாேர! 
 
இனிய அ��ைட��! மைழவள
 வர, வர� �ைற/3 வ�கிற3! மைழ, ேதைவ! 
மைழவள
 சிற�க� கா(கைள வள��க@
; அட�தியான கா(கைள வள��க@
. 
அக�ற இைலகைள0ைடய மர�க" அதிகமான மைழைய வரவைழ��
. ெபA0
 
மைழத#ணிைர, ெசா ( நீ�DடMணாகாம� ேத�கிைவ3, �ைறவான 
த#ணிைர பய�ப(தி+ பயி�கைள வள�3+ பய� ெபற ேவ#(
. 
 
த#ணிைர+ பா3காத� எ�ப3 ச)தாய ேம
 பா ��-ெபா�ளாதார ேம
பா �� 
)�கியமான பணி. 
 
இ/த+ பணிைய, கடைமைய ந
மி� பல� இ�9 உணரவி�ைல. பல க#மாAக", 
வர3� கா�க" J�/3 கிட�கி�றன. J�/3 கிட+பேதாட�றி அவ*றி� 
ஆ�கிரமி+�க" உ"ளன. க#மாAகைள, ஏாிகைள ஏாிகளி� நீ�+பர+�+, 
ப�திகைள, த#ணி� வர3� கா�கைள ஆ�கிரமி+ப3 �*ற
; சOக� �*ற
; 
பாப
! இத*ேகா� )*9+�"ளி ைவ�காம� எ�ேகா ேபாA�ெகா#���கிேறா
! 
 
தி���ள�கைள� கவனி�காம� தி��ேகாயி� கE��� �ட)2�� விழா�க" 
ெசA3 ெகா#��� கிேறா
! நா
 மைழவள
 ெப9ேவா
! ெபA0
 மைழ வளைத+ 
பா3கா+ேபா
! 
 

"நிலெனளி ம��கி� நீ�நிைல ெப�க  
த ேடார
ம இவ# த ட ேடாேர!  
த"ளாேதா� இவ# த"ளாேதாேர!”* 

எ�ற கவிஞனி� பாட� வாிகE�� வா?�ைகயி� ெபா�" கா#ேபாமாக! 
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இய*ைக வள
 இ/நில@லகதி*� ஒ� ெகாைட. இய*ைகெய�ப3 எ�ன எ�9 
வைரயைற ெசAய இயலா3. ந
ைம5 ;*றி0"ள உலகமைன3
 இய*ைகேய! 
 
மைல வள
, கா( வள
, நில வள
, வளி வழ��
 ஞால
, ெவ+ப
 த/3 
வா?வளி��
 ஞால
 திாி தி� கதிரவ� த#ெணன நில@ ெபாழி0
 ச/திர�; வில� 
கின�க", பறைவயின�க" எ�லாேம மா4ட வா?�ைக�� வள
 ேச�+பைவ; 
வா?�ைக�� ேதைவ யானைவ. 
 
அதனா�தா� கட@ைள� கா8
 கள
, இய*ைக எ�றன�. அ+பர�க" **Oாி 
)ழ�ெகா7நீ� ஆனா� க#டாA" எ�9
 "வாசமலெரலா
 ஆனாA நீேய!”* எ�9
 
"பழதிைட5 ;ைவ ஒ+பாA!" எ�9
 அ�ளி0"ளைம அறிக. 
 
தா0மானா� மல� ெகாA3 ைஇறவ4��+ Sசைன ெசAய மன
 ஒ�+படா நிைலயி� 
"பா��கி�ற மல,(
 நீயி�திபனிமல� எ(�க@
 ந#8கிேல�" எ�றா�. 
இள�ேகாவ�க" தம3 கா+பிய
◌ாகிய சில+பதிகாரதி*�, கட@" வா?ேத 
பாடவி�ைல, இய*ைகைய வா?தினா�! 

"தி�கைள+ ேபா*93
 தி�கைள+ ேபா*93
 
ெகா�கல�தா�5 ெச�னி  
�ளி�ெவ#�ைட ேபா�9,  
இ= அ�க# உலகளித லா�" 

 
"ஞாயி9 ேபா*93
 ஞாயி9 ேபா*93
  
காவிாி நாட� திகிாிேபா* ெபா*ேகா (  
ேம� வல/திாித லா�." 

 
”மாமைழ ேபா*93
 மாமைழ ேபா*93
  
நாமநீ� ேவ7 உலகி*� அவனளிேபா�  
ேம�நி�9 தா� ;ரத லா�” 

 
எ�9 இய*ைகைய வா?திேய கா+பியைத ெதாட��கி�றா�. இய*ைக5 
Gழ7� மா*ற�க" ஏ*ப டா� அ3 இய*ைகயி� �ைறய�ல. நா
 இய*ைகைய -
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இய*ைகயினாலாய ;*9+�ற5 Gழைல )ைறயாக+ பா3கா�காைமேய 
காரணமா�
. 
 
”மாாி ெபாA+பி4
 வாாி வள���றி4
 இய*ைகயிலான ெசய*ைகயி� 
ேதா�றி4
” அத*� ம�கேள ெபா9+�. நா ைட ஆE
 அர;கேள ெபா9+� 
எ�ப3 ச�க கால� கவிஞ� ெவ"ைள��� நாகனாாி� க�3. இதைன உண�/3 
இய*ைகைய+ பா3 கா+ேபா
 இய*ைக, ேபரழிைவ ேநா�கி5 ெச�வைத 
தவி�+ேபா
! இய*ைக வள���
 வழிதடதி� ெச�ேவா
! 
 
ச�க இல�கிய�கைள ெதாட�/3 ேதா�றிய இல�கண�க" ஒ�வ4
 ஒ�தி0
 
D�வா2
 அகதிைண வா?�ைகைய-க*� வா?�ைகைய வ7 09தின. 
இல�கிய�களிB
 அகதிைண எ�ேற ஒ� 3ைற உ#(. தி���றளி� 
‘காம3+பா� உ"ள ைமைய ஒ�க ச�க காலதி� ‘காம
’ எ�ற ெசா� ந�ல 
ெபா�" நல
 த/த ெசா�லாகேவ விள�கிய3. பி*காலதி�தா� காம
 எ�ற 
ெசா� ெகா5ைச+ ப(த+ப ட3. 
 
ஆ#(க" பலவாயி4
 நைரயி�றி, O+பி�றி, )3ைமயி�றி வாழலா
. 
காயக�ப
-த�கபXப
 சா+பி டா? இ�ைல, இ�ைல! பிசிரா/ைதயா� O+பி�றி 
எ�9
 இளைமயாக வாழ வழி ெசா�Bகி�றா�. "M ��, மா சிைம��ாிய 
�ண�க" அைன3
 ெபா�/திய மைனவி வாAத �த�வ�கE
 அறி@ 
நிர
பியவ�க" ஏவ� ெசAேவாேரா நா� க�தியேத க�தி5 ெசAவ� அதனா� 
நைரயி�ைல, O+பி�ைல, )3ைமயி�ைல" எ�9 D9கி�றா�! 
 

”யா#( பலவாக நைரயில ஆ�த� 
யா�காகிய� என வின@தி ராயி�  
மா#டள� மைனவிெயா( ம�கE
 நிர
பின�  
யா�க# டைனய� எ� இைளய�
, ேவ/த4
  
அ�லைவ ெசAயா� கா��
; அத�தைல  
ஆ�றவி/ தட�கிய ெகா"ைக5  
சா�ேறா� பல�யா� வா2
 ஊேர!" 

(�ற
-191) 
எ�ப3 பிசிரா/ைதயா� பாட�. 
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M �� ெபா�ளாதார ேமலா#ைம �(
ப தைலவியிட
 இ�/த3 எ�பைத ச�க+ 
பாட�க" D9 கி�றன. வ9ைமயி� வா�ய ெப�Iசிதிரனா� பாிசி� 
ெப*9வ/தா�. வ/தபி� தம3 மைனவியிட
 ெசா�B கி�றா�, ‘வா?�ைக 
3ைணநலேம! இேதா, �மண� த/த பாி;+ ெபா�"க"! உன�� 
ேவ#�யவ�கE��� ெகா( உ�னா� வி�
ப+ப(கிறவ�கE��
 ெகா( உன3 
;*றதா���
 ெகா( நம3 ;*றதா���
 ெகா( ேவ#�யவ�க" - 
ேவ#டாதவ�க" எ�9 பாரா டா3 அைனவ���
 ெகா( எ�ைன� ேக காம B
 
ெகா( கல/3 ஆேலாசைன ெசAயாமB
 ெகா(! உ� வி�+ப
 ேபால� ெகா(!" 
எ�கிறா�. 
 
ஆதலா�, �(
ப தைலவி��� �(
பதி� ெபா�ளா சி இ�/த3 ெதாிய 
வ�கிற3. இ�ைறய நிைல எ�ன? ஒ�சில �(
ப�களி�தா� உ"ளன. ேவைல 
பா�35 ச
பாதி��
 மைனவிDட தா� ஈ �ய ெபா�ைள அ�ல3 அதி� ஒ� 
ப�திைய� Dட தா� ைவ3�ெகா"ள )�யாத நிைல!. இ3தா� நம3 நா (� 
�(
ப வா?�ைக நிைல. ச�க இல� கிய�க" மைனவிைய� �(
ப தைலவி 
எ�ேற D9 கி�றன. தி���ற" “வா?�ைக 3ைணநல
" எ�9 சிற+பி�கிற3. 
 
ச�க இல�கியதி� ெப# அ�ைமதன
 இ�ைல. இ�9 நா
 எ�ேக ேபாகிேறா
? 
ெப# சி; ெகாைல, ஆ8�� ஒ� நீதி, ெப#8�� ஒ� நீதி, வரத சைண� 
ெகா(ைம எ�9 ெப#கE��� ெகா(ைம ெசA0
 வழியி� ேபாகி�ேறா
! இ/த 
நிைல மாறி மகளி� ேபா*9
 தடதி� ெச�ல ேவ#(
! 
 
ச�க காலதி� சOக அைம+� இ�/த3. எ�லா� �(
ப�களிB
 மகி?5சி நிலவ 
ேவ#(
 எ�பேத தமி? ெநறியி� �றி�ேகா". "எ�லா�
 எ�லா+ ெப�I 
ெச�வ)
 எAத ேவ#(
" - இ3 தமிழி� �றி�ேகா"! தமிழனி� �றி�ேகா" தமி? 
இல�கிய
 கா (
 ெபா�" ெநறி. 
 
ப��(�ைக ந�கணியா� எ�ற �லவ� "எ�லா�� �
 இ�ப
’ எ�ற ெகா"ைகைய 
வ7093கி�றா�. ஒ� M �� சா+பைற ெகா ட+ப(கிற3. ஒ� M �� மன)ர; 
ேக கிற3. ஏ� இ/த அவல
! அ�கி� நி* ேபா� கட@ளி� பைட+� எ�கி�றன�. 
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�லவ� இ�ப3�ப�கE��� கட@ளி� பைட+� காரண
 எ�பைத ம9�கிறா�. 
ம9+பேதாட�றி, அ+ப�� கட@" பைடதி�/தா� அ�கட@" ப#பி� லாதவ� 
எ�9 D9கிறா�. அ3 ம (மா? இ/த உலக
 இ�னாததாகதா� இ���
. 
இ�ைமையஇ�னாைமைய தா�கி� ெகா"ளாேத! இ�னாதனவாக உ"ள உலக 
அைம+ைப எதி�3+ ேபாரா( இனியன கா8
 வைரயி� ேபாரா( எ�றா�. 
 

”ஓாி� ெநAத� கற�க, ஒாி�  
ஈ�/தன )ழவி� பாணி த3
ப+  
�ண�/ேதா� Sவணி அணிைய+ பிாி/ேதா�  
ைபத B#க# பணிவா� �ைற+ப+  
பைடேதா� ம�ற, அ+ப#பிலாள�  
இ�னா த
ம இ=@லக
 இனிய கா#க,  
இத� இய��ண�/ேதாேர??  

(�ற
-194) 
எ�ற பாடைல, பாட* ெபா�ைள இல சியமாக� ெகா#( நட+ேபாமாக! 
 
இ�9 தகவ� ெதாட��க" வள�/தத� பயனாக இ/த+ பIசSத உலக
 
ெந��கமாக வ/3 ெகா#��� கிற3. ஆனா�. மனித� அ/நிய+ ப (�ெகா#ேட 
ேபாகிறா�! ஆனா�, ச�ககாலதி� கணிய� S��� ற� எ�ற கவிஞ�. 
 
"யா3
 ஊேர யாவ�
 ேகளி�’ எ�9 பா�னா�! உலக
 ெந��கிவ/தா� ம (
 
ேபாதா3 உலக மா/த� ஒ� �லமாக ேவ#(
. இ3ேவ கணிய� S���றனி� 
இல சிய
 இ/த� க�ைதேய வ"ளலா�, ஆ�மேநய ஒ�ைம+பா( எ�றா�. 
 
ந�ல ச)தாய அைம+� கா� ெகா#ட நிைலயி� ெபாிேயாைர யா�
 விய/3 
பாரா ட மா டா�க". சிறிேயாைர யா�
 இகழ மா டா�க". ஏ�? ெபாிேயா� 
ெபாிேயாரான3 அவ�களி� )ய*சியா� ம (ம�ல. அவ�கE�� இ/த உலக
 
வழ�கிய வாA+��கேள காரண
. அதனா�தா� த
 �க? ேக க+ ெபாிேயா� 
நாணின� எ�9 இல�கிய
 D9கிற3. 
 
சிறிேயா� சிறிேயாராக இ�+ப3 பிற+பினாB
 அ�ல; விதியினாB
 அ�ல. 
வாA+��க" வழ�க+ படாைமேய காரண
, அ3 அவ�க" �*றம�ல. அதனா�, 
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சிறிேயாைர இக?வ3 இ�ைல. ஒ=ேவா� ஊாிB
 க*9 அ4பவி3 அட�கிய 
சா�ேறா� பல� வா?த� ேவ#(
 எ�ப3 ச�க இல�கிய� ெகா"ைக அ+ப� 
சா�ேறா� பல� வா2
 ஊாி� ெபாA இ��கா3 கள@ இ��கா3; கலக
 இ��கா3; 
ந
பி�ைக நில@
: ந�ெல#ண3ட� D�ய உற@ கல/த ச)தாய
 அைம0
; 
அைமதி நில@
, 
 

”ஆ�றவி/3 அட�கிய ெகா"ைக5 
சா�ேறா� பல� யா� வா2
 ஊேர” 

எ�ற3 தமிழில�கிய
. 
 
தமிழில�கிய�க" )�யா சி� காலதிேலேய ேதா�றின. ஆயி4
 )�யா சிைய 
த2விேய பா�னா�க" அ�ல�. அரசனி� கடைமகைள வ709தி+ பா�யவ�க" 
பல�. ம�கைள ஒ2��ட� –ஒ2�க)ட� வாழ5 ெசAய ேவ#�ய3 அரசி� கடைம. 
ம�களிடதி� ஒ2�க� ேக(க" இ�/தா� அத*�ாிய ெபா9+ைப அரேச ஏ*க 
ேவ#(
. 
 

”ந�னைட ந�க� ேவ/த���� கடேன” 
எ�9 பா�னா� ெபா�)�யா�. 

 
தமி? இல�கிய�க" வா?�ைகயி� ேதா�றி மல�/தைவ. வா?�ைகைய 
வள�தைவ. ைவய3" வா?வா�� வாழ, தமிழில�கிய�க" வழிகா (கி�றன! 
பழ/தமி? இல�கிய�கைள+ ப�0�க"! ந5; இல�கிய� கைள+ ப��காதீ�! ந5; 
இல�கிய�க" கா (
 திைசயி� ேபாகாதீ�! பழ/தமி? இல�கிய�க" கா (
 
:ப#பா ( ெநறியி� ெச�ேவாமாக! 
 

� 15.10.94 அ�9 ம3ைர வாெனா7யி� ஆ*றிய உைர.  
------------------  
 

11. 11. 11. 11. ச#தாய ேம
பா2�/ ஆ�மிக�தி� ப��ச#தாய ேம
பா2�/ ஆ�மிக�தி� ப��ச#தாய ேம
பா2�/ ஆ�மிக�தி� ப��ச#தாய ேம
பா2�/ ஆ�மிக�தி� ப��    
 
பல� D� வா?வ3 ச)தாய
. பல� D� வா?த� ேவ#(
. அ+ேபா3தா� 
ச)தாய
 ேதா�9
. வா?�ைக வைரய9த கால எ�ைலைய0ைடய3. அ/த 
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எ�ைல��" ம*றவ�க" நல4��ாியன ெசA3, அ=வழி ஆ�மாைவ 
வள�3�ெகா"ள ேவ#(
; )�ேனற ேவ#(
. நம3 வா?�ைக க#ணா� 
வைளய�க"ேபால உைல/3 ேபாக�D�ய3. வா?�ைக நிைலயி�லாத3. 
நிைலயி�லாதனவ*ைற� ெகா#(, நிைலயானவ*ைற அைடதேல வா?�ைகயி� 
�றி�ேகா". 
 
ந�றாக வாழேவ#(
 எ�றா� அத*ெக�9 ஒ� விதி தனியாக இ�ைல. எைத5 
ெசAதாB
, அழகாக5 ெசAதB
, பய4ற5 ெசAதBேம ந�வா?�ைக. �றித ஒ� 
ேநா�க3�காக தா� வா?�ைகைய நடதேவ#(
. �றி�ேகாEைடய 
வா?�ைகைய நட3வ3தா� அதி�\ட
. வா?�ைக )2வ3
 வி�
ப� D�ய3 
ஊழிய
 �ாி0
 ச�திேயயா
. அ3@
 ;யநலம*ற நிைலயி� ஊழிய
 �ாி0
 
ச�தியாக அைமய ேவ#(
. 
 
வா?�ைகைய )ைறயாக வா?/தா�, உைழ+ேபா( D�ய வா?�ைக நடதினா�, 
அ=வா?�ைகேய ஒ� ெதாழி�தா�. வா?�ைக இ�பமான3 அ�9: இ�பமாக 
அைமய@
 அைமயா3. ைதாியேதா(
, 3ணி5சேலா(
 வா?�ைகைய நடத+ 
பழகி� ெகா"ள ேவ#(
. த*ெகாைல ெசA3 ெகா"வதிB
, அ�ல3: ெகாைல 
ெசAவதிB
 ைதாிய
 எ�ப3 இ�ைல. வா?வதி�தா� ைதாிய
 இ��கிற3. 
 
உைழ+�, 3�க
, மகி?5சி, இவ*ைற வி�+�
, ெவ9+�
 இ�றி அ4பவி�க 
ெதாி/3ெகா#டா� மனிதனாகலா
. வா?�ைகயி� உ/3 ச�தி ந
பி�ைக. 
ேநா�க
, கடைம, பாி@ ஆகியன வா?�ைக�� ஒளிU (வன. வா?�ைகயி� 
ஏேத4
 ஒ� ேவைல ெசAயேவ#(
; யாராவ3 ஒ�வாிடமாவ3 அ�� கா ட 
ேவ#(
. 
 
வா?�ைகயி� ெவ*றிகைள ந
பி�ைக0ட� எதி� பா��க ேவ#(
. இ��ண
 
வாழ� க*9�ெகா#டா� அ3 வா?�ைகயாகி வி(
. ஏ�? இத� வா?�ைகேய 
வா?வா�� வா?த�. ஒேர ஒ�)ைறதா� பிற� கி�ேறா
. எ�றாவ3 ஒ�நா" 
O5;விட மற/3 ேபாேவா
; அ�ல3 உயி�+� அட��
. இ/த இைடெவளி� 
காலதி*�" நா
 வா?/3விட ேவ#(
. நா
 வாழ+ பிற/ேதா
. “வாAத3 
ந/தம�ேகா� ஈேதா� பிறவி மதிதி(யி�” எ�றா� அ+பா�க", சாவ3 எளி3. 
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பிறவி எ�ப3 எ�ன? ஆ�மா எ�ப3 எ�ன? நா� யா�? எ� உ"ள
 யா�? "�ற 
ஆராA5சி இ�லாம�, ெதளிவான அறி@ இ�லாம�, எ+ப� வாழ )�0
? இ/த 
"ஆ�மா’ விஷயதி�, த3வ5 சி/தைனயாள� களிைடயிB
, மதXதாபக�-
களிைடயிB
 நில@வ3 மா9ப ட சி/தைன ேபா��தா�. ஆ�மா, பிற+�, இற+� 
�றி3 தமி? மர�வழி5 சி/தைனAே◌ அறிவிய� அ�+பைடயி� சாியான3 எ�9 
3ணிய )�கிற3.  
 
”உ"ள3 ேபாகா3. இ�ல3 வாரா3” எ�ப3 ஒ� த��க அ�+பைட. இ/த த��க 
நியாயதி�ப� ஆ�மா உ#ெட�ப3
, அ3 நிைலயான3 எ�ப3
 ெபற+ப(
 
உ#ைமக". கட@" ஆ�மா�கைள+ பைடதா� எ�ற ெகா"ைக ஏ*�ைடயத�9. 
கட@" �ைறவிலா நிைற@. நிைறவி7�/3 �ைற ேதா�ற )�யா3. ஆதலா�, 
கட@" ஆ�மா�கைள, உயி� கைள+ பைடதி��க )�யா3. “என3" எ�9
, 
**நா�’ எ�9
 உாிைம ெகா#டா(
 ஒ�9 உள3. அ3ேவ ஆ�மா. 
 
ஆ�மா எ�ப3 சமXகி�த5 ெசா�. உயி� எ�ப3 தமி?5 ெசா�. உயி�களி� 
பாிணாம வள�5சி ப*றிய டா�வி� ெகா"ைகயி� உட�பா( மி�தி0
 உைடய3 
தமி? மர�. உயி�களி� பாிணாம வள�5சியி�, உயி�க" ஓரறி@யி� ெதாட�கி, 
பாிப��வ நிைலயி4�� ஏ*ப மாறி மாறி+ பிற/3, கைடசியாக ஆறறி@ உைடய 
மனிதனாக+ பிற�கிற3 எ�ப3 தமி?5 சி/தைன! 
 
அறி@ சா�/த பாிணாம வள�5சியி�, பா
� ச ைடைய உாி3+ ேபா (வி (+ 
�35 ச ைட0ட� உலாவ�தைல+ ேபா�, உயி� உடைல மா*றி� ெகா#ேட வ/3, 
மா4ட+ பிற+ைப எAதிய3. அதனா�தா� சாதைல0
, பிறதைல0
, 
தி�வ"Eவ� 

”உற��வ3 ேபாB
 சா�கா( உற�கி 
விழி+ப3 ேபாB
 பிற+�” 

எ�றா�. 
 
ஆ�மிக
 எ�ப3 )*றிB
 ஆ�மாைவ5 சா�/த3. அதாவ3, ஆ�மாவி� தரைத 
உய�தி� ெகா"E
 வா?�ைக )ைற. இ/த உட�, உட7� ெபாறிக" வழி 
�ண�க" இ�ைல. �ண�கE
, திற�கE
, ப#� �E
, ஆ�மாைவ5 
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சா�/தைவேய எ�ப3 ெவளி+பைட.  எ�ேலா���
 உ9+��க" ஒ3 உ"ளன. 
ஆனா� ப#�க" ஒ3 இ�ைல. இத*� ஆ�மா�களிைடேய உ"ள தராதரேம 
காரண
. அறி@, ஆ�மாைவ5 சா�/த3. ஆ�மாைவ அறி/3, அதைன வள�3� 
ெகா"Eதேல வா?�ைகயி� )த*ப�. 
 
காணாதனவ*ைற� காண, க#ணி*� ஒளியாக, அறிெவாளியாக இ�/3 3ைண 
ெசAவ3 ஆ�மா. ேகளாதனவ*ைற� ேக க, கா3கE��+ �லனாக அைம/3 
3ைண ெசAவ3 ஆ�மா. ஆ�மா உ�வ� ம*ற3. ஆ�மா�க" எ#ணி�ைகயி� 
பல, ஆ�மா அத� வள�5சி�காக எ(3�ெகா#ட3 உட�. 
 
ஆ�மாைவ, ஆ�மாவி� வள�5சிைய, மற/3வி ( உடலா� ம (
 வா2
 மனித 
மி�க�கE
 உ#(. இவ�கேள 3\ட�க"; ெகாைல�கார�க"; சOகதி* �ாியன 
ெசAயாதவ�க". ஆதலா�தா� சா�ேறா� ஆ�மாவி� வா?தைல, ஆ�மாைவ5 
சா�/3 வா?தைல வா?நிைல எ�றன�. 
 
ெந�+� தன��" வ�
 ெபா�"கைள எாி3, அவ*றி� பலைத� ெகா#(, 
ேமB
 உயரமாக� கிள
பி எாிகிற3. அ3ேபால, ஆ�ம ச�தி உைடயவ� க", 
த�கEைடய வள�5சி�� தைடயாA உ"ளைவ கைளேய த� வள�5சி��5 
சாதன�களா�கி� ெகா#( வள�வா�க". ஆ�ம ச�தி உ"ளவ�க", அ�ப(
 ப/3 
ேமெல2வைத� ேபா�, 3�ப�க" Gழ5 Gழ ேமெல2வா�க". 
 
ஆ�ம ச�தி வளர� க�வி ேதைவ; ஆ*ற� ேதைவ கைலஞான
 ேதைவ; அறி@ 
ேதைவ; ப#� ேதைவ; சா�றா#ைம ேதைவ; ஒ+�ர@+ ப#� ேதைவ. இைவ 
ெய�லாவ*ைற0
 ஒ��ேக ெப*ற ஆ�மா ஆன/தமாக வள�
 வா2
; வாழ 
ைவ��
. அதனா�தா� த
ைம உண�/த நிைலயிேலேய தைலவனாகிய கட@ைள 
உணர)�0
 எ�றன� ஞானிக"! 
 
ஆ�மிக
 எ�ப3 )*றாக5 சமய)
 அ�ல; சமய
 சாராத3
 அ�ல. ஆனா�, 
ஆயிரதி� ஓாி�வ� கட@" ப�தியி�லாமB
, அறிவிய� ேமைதகளாக, ந�லவ� 
களாக, சா�ேறா�களாக, ைவயகைத வா?விதவ� களாக இ�/தி��கிறா�க". 
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ஆனா�, ெப�
பாேலாாி� ஆ�ம வள�5சி��� கட@" ந
பி�ைக0
, வழிபா(
 
ஒ� சாதனமா�
. 
 
கட@" வழிபா(, ப�தி உைடயவ�களி� பல� ஆ�ம ச�திேய இ�லாதவ�களாக, 
ெகா�யவ�களாக� Dட இ��கிறா�க". இவ�கE��� கட@" ப�தி மனித� 
கE�� ேதைவ+ப(
 த#ணிைர+ ேபால. மீ4�� ேதைவ+ப(
 த#ணிைர+ 
ேபால, மனித4��� கட@" ப�தி அைமய ேவ#(
. 
 
ஆ�மாவி� JAைமேய மன JAைம, மனதா� �ல�கE
 அ2�க*றதா�
 
�ல�களி� JAைம, ெபாறிகளி� JAைம, இ3ேவ சீரான வள�5சி. ெபாறி களி� 
JAைமயா�, ஆ�மா JAைமயைடதB
 உ#(. ஆனா� இ3 க�ன
, பல 
சமய�களி� வ2�க� ஏ*ப ( ேதா*9+ ேபாதB
 உ#(. ஆ�மிக வா?�ைக�� 
இ�லறமா? 3றவறமா? எ�ற விவாத
 கிைடயா3. இர#�B
 ஆ�மிக வள�5சி 
சாதியேம. வா?பவ�கைள+ ெபா9தேத ஆ�மிக வள�5சி. 
 
ஆ�மிக
 எ�ப3 3ற@ ெநறிைய5 சா�/தெத�9 பல� க�3கி�றன�. இ3 தவ9. 
உலகைத ெவ9+ப3 ஆ�மிக
 அ�ல; உலகைத அறி/3ெகா#(, அத*�" 
வா?/3, த�கைள0
, உலகைத0
, ஒ�ேசர வள�3� ெகா"வேத ஆ�மிக
. 
அ+பர�க" ஆ�மாவி� பாிணாம வள�5சிைய, 

"அ+ப�நீ அ
ைமநீ ஐய 4
நீ 
அ��ைடய மாம4
 மாமி 0
நீ  
ஒ+�ைடய மாத�
 ஒ#ெபா�E
நீ  
ஒ� �ல)
 ;*ற)
 ஒ,�
நீ  
3A+பன@
 உA+பன@
 ேதா*9வாAநீ 
3ைணயாA எ� ெநIச
 3ற+பி+பாAநீ  
இ+ெபா� நீ இ
 மணிநீ இ
)3நீ 
இைறவ� நீ ஏc�/த ெச�வ� நீேய" 

எ�9 அ�ளி0"ளைமைய அறிக. எவ� ஒ�வ� த�ைன0
, த�4ைடய ெபாறி 
�ல�கைள0
, த�ைன5 ;*றி உ"ள உலகைத0
, த�வச+ப(தி+ பய� 
ெகா"கி�றாேனா, அவ� ஆ�மிகதி� வள�/த வ�; உய�/தவ�. ஆ�மாவி*�" 
ஆைச ெவ"ள
, ெபாறிக" வாயிலாக வ/3 ��/3ெகா#ேட இ���
. ஆனா� 
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ஆ�மா அைமதியாக விள��
; ேத�@ ெசA0
; ஏ*பன ஏ*�
. இ3ேவ ஆ�மிக 
வா?�ைகயி� இய��. 
 
ஆ�மிகதி� வள�/தவ�க" மா4ட சOகைத இைறவ� ஒ� �(
பமாக 
அைமேத வழி நட3 கி�றா�; வா?வி�கி�றா�; எ�9 ந
�வா�க". 
ஆ�மிகதி� ெகா"ைக ஒ�ைம+பாேட! ஆ�மா ;��கி+ ேபாவத�ல. ஆ�ம 
மதி+V( இ�லாத உட� வா?@ ம (ேம வா?பவ�க" பிாிவிைன வாதிக". 
 
கட@" ஒ�வேர. கட@ைள தவிர ேவ9 கட@" இ�ைல. அ3ேபால )தி0
 
ஒ�ேற. "கட@" ஒ�ற�ல; இர#(’ எ�9 ெசா�னா�, அ/த ந
பி�ைக ஆ�மிக 
கி�-ஆ�மிக வா?�ைகயி� �றி�ேகாைள )றிய�3வி(
. இதைகய பிாிவிைன 
வாதிக" ம�கைள மதி�க மா டா�க", ெக ட ேபாாி(
 உலகைத உ�வா��வ�. 
இதைகய ெவ*9 மனித� க" ஆ�மிக ேவட� ெகா#��/தாB
, ஆ�மிக 
வாதிக" அ�ல. 
 
ஆ�மிக வா?�ைகயி� வள�/தவ�க" �ழ/ைத கைள+ ேபா�றவ�க". எளிதி� 
மகி?வ�; அ�� ெசAவ� பிற��� மகி?T (வ�. ஆ�மா, அஹி
ைச, அIசாைம, 
தியாக
, தைய, க"ளாைம, ந�னடைத ஆகியவ*ைற தன3 அணிகல�களாக� 
ெகா#( பல�ட� D� வா?/தா� ச)தாய
 ேம
பா(9
. 
 
இ�9 ெப�
பாB
 ஆ�மிக
 கட@ைள5 சா�/3 Dட இ�ைல. மத�கைள5 
சா�/தி��கிற3. மத�கைள� Dட அ�ல-மத நிஜவன அைம+��கைள5 சா�/தி�+ 
பைதேய இ�9 ஆ�மிக
 எ�9 தவறாக+ பல� க�3 கி�றன�. மத�க" த
)" 
)ர#ப ேட விள��கி�றன. 
 
ஒேரா வழி மத�க" அ�ைப, சமாதானைத, சேகாதர3வைத+ ேபாதி+ப3 
உ#ைமயானாB
, இ/த+ �னித� ெகா"ைககைள விட, மத
 எ�ற அைம+�-
நி9வன
 இவ*றி� ஆதிபதிய அ�கைற மத�கE�� மி�/3 வி ட3. ஆதலா� 
மத��ளி� ெபயரா�, ச#ைடக", கலக�க", ெகாைலக" ேதா�9 கி�றன, 
க�லாட
 சமய+ பிண�ைக ம9�கிற3. 
 
வ"ள* ெப�மா� சமய+ பிண��கைள0
, ேபத� கைள0
 பா�3 ெவ93+  
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ேபாA "மதெம�4
 ேபA" எ�றா�. இ/த உலகி� மத�களி� ெபயரா� நட/த 
ஆதிபதிய ச#ைடகேள மி�தி. ஆதலா�, கட@" ந
பி�ைகைய0
 
பிரா�தைனைய0
, கட@" வழிபா ைட0
, மதேதா( இைண3+ பா��க� 
Dடா3. ஆ�மிக உலக
 ேவ9; மத உலக
 ேவ9. 
 
ஒ� ெச�யி7�/3 மண)"ள மல�, ஆரவாரமி�றி, )கி?3 ெவளிவ/3, 
எ�ேலா�
 மணைத அ4பவி� �
ப�, மணைத+ பர+�வைத+ ேபால, 
ஆ�மாவி� அ�பாக, அ�ளாக, தியாகமாக, ச/த�யி�றி, ஆரவார மி�றி )கி?3, 
வா?வி3 வா?வ3 ஆ�மிக
. 
 
ஆ�மிக
 ம*றவ�கE�� உத@வதி� )/3
; ஆ9த� த�
. ஆ�மிக
 பயதி*� 
அ+பா*ப ட3: ஆEைம உைடய3. விசாலமான இதய
 உைடய3. உ9தி0
, 
உ#ைம0
 உ"ள உ"ள
, வி�+ப3ட� ேவைல ெசA0
 ப#� இைவேய 
ஆ�மிகதி� அைடயாள�க". இைறவ� க*ேகாயி7� எ2/த�Eவைதவிட, 
மன�ேகாவி7� எ2/த�Eவைதேய வி�
�கி�றா�. இைறவைன, "உட7ட� 
ெகா#டாA", "மணதகதா�’ எ�ெற�லா
 தி�)ைறக" ேபா*9
. க*ேகாயிைல 
விட மன�ேகாயி 7ேலேய இைறவ� எ2/த�Eகி�றா� எ�பத*� Sசலா� 
நாயனா� வரலாேற சா�9. 
 
எ/த மனிதனிட
, சா/த
, சதிய
, �லனட�க
, 3ணி@, சம�தி உ"ளனேவா, 
அ/த மனிதேன ஆ�மிகதி� சிற/தவ�. இதைகய மனிதரா�, இ=@லகி� 
ேகா��கண�கான �ல�க" வள�
; வா2
. அவ�களி� உட7ேலேய இைறவ� 
�� ெகா#(, அவ�களி� Oல
 த� வி�+பைத� கட@" நிைறேவ*றி� 
ெகா"Eகி�றா�. அதனா�, எ�லா வ*ைற0
, உ�ைன+ ேபாலேவ உ� 
ஆ�மாைவ+ ேபாலேவ கா#க. 
 
ஆ�மிக
 விைல மதி+பிட )�யாத ஒ� ெச�வ
, ஆ�மிகதி� ெசழிதவ�க" 
)கதி� ஒ� ெபா7@��)9வ� ேதா�9
; பாி@ ெவளி+ப(
; ப#பா( 
இ���
. ஒ�வ� ஆ�ம ச�தி உைடயவ� எ�பைத அவ4ைடய ஒ=ெவா� 
அைசவிB
 காணலா
. எ(+பான ேதா*ற
 ஆ�மிக
 வழ��
 ெகா.ை◌ ஆ�மிக 
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நல
 ெபா�/தியவ� வழ��
 ெசா*க" அவ4ைடய ஆ�மா அ�பி� 
நைன/தி��கிற3, எ�பைத+ �ல+ப(3
. 
 
ஒ=ெவா� ஆ�மா@
 ஆ�ம ச�தியா� வளர )�0
. வாழ )�0
. ெசா*க", 
ெசய�க" இைவெய� லா
 உய�/த ஆ�மாைவ இன
 கா (
 அைடயாள� க". 
நம3 ஆ�ம ச�திைய ம*றவ�கE�� உண�3
 சாளர�கேள க#க". ெசா*கேள 
Jத�க". )கதா� அம�/தினி3 ேநா�கி, இ�ெசா� Dறி, ஈ3வ/3 மகி?தைலேய 
தி�வ"Eவ
 பாரா (
. 
 
ம�/3 மர
 த� ந�ைம ேநா�கா3, தன�� வ�
 ெவ (�கைள0
 
ஏ*9�ெகா#(, ம*றவ� ேநாA�� ம�/3 வழ��
. இ3ேவ ஆ�மிகதி� ப#�. 
 
ஆ�மிக
 எ+ேபா3
 அறிைவ ேத(
; அ�ைப வழ��
; வா?வி��
. ஆ�மிக
 
அ�" ப2த வா?@ சி�ன�கE
, அைடயாள�கE
 ம (
 ஆ�மிக
 அ�ல. 
அைவ ஆ�மிக வள�5சி�� 3ைண ெசA0
 சாதன�களாக அைமய� D(
. 
அ+ப� அைம/தா� வரேவ*கத�கேத. இ�9 ெப� வழ�காக மததி� ெபயாி� 
நைடெப9
 சட��க" ஆ�மாைவ ெதா(வ3 Dட இ�ைல. 
 
ஆ�மிக
 மனிததி� வி2மிய பய�. ஆ�மிகதி� ம9 ெபய�தா� மனித ேநய
. 
ஆ�மிக
 ஆ�மேநய ஒ�ைம+பா(ைடய3. ஆ�மிக
 ச�மா��க ெநறி; ெபா3 
ெநறி. ஆ�மிக
 ப�தறி@��+ �ற
பான த�ல; ஆ�மிக
 ஞான
; ஆ�மிக
 
உலக/தழீஇய3. 
 

”எ�லா�
 இ��*றி��க நிைன+ப3ேவய�லாம�  
ேவெறா�றறிேய� பராபரேம?”  

எ�றா� தா00மானா�. இ3ேவ ஆ�மிகதி� �ர�. இ/த �ர� இ�9 
இ/தியாவிேலேய ஒ7�� வி�ைல. தமிழகதிேலேய ஒ7�கவி�ைல. நாE
 தி�� 
ேகாயி�க" ெப�கி வள�கி�றன; தி�விழா�க" நட� கி�றன; �ட)2�� 
விழா�க" நட�கி�றன. ஆ�◌ா� இைவெய�லா
 மனிதேநய
, தா?ெவ4
 
த�ைம ேநா�கி5 சமய
 சா�
 இய�ைப த/தனவா? வ9ைம, சி9ைமகளி7�/3 
த+ப வழி வைக க*9� ெகா(ததா? 
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மா4ட+பத
 த/3 வா?வளித வ"ள*ெப�மா னாகிய இைறவனிடேம 
இரவலனாகதாேன மனித� ெச�கி�றா�? தி��ேகாயி7B
 ேபா டா 
ேபா �க" மாியாைதக"! சாதி+��ைமக"! பணதி� தி�விைள யாட�க"! 
 
எ�ேக பழ�கால தி��ேகாயி�கைள5 சா�/3 வள�/த ஆ�மிக
? 
நாய�மா�கE
, ஆ?வா�கE
 வள�த ��மிக
 எ�ேக? சராசர�க" எ�லா
 
சிவ
 ெப��கிய சீல
 எ�ேக? "எ/நா பவ���
 இைறவா?* எ�ற உலக
 
ெபா3ைம த2விய மாணி�க வாசகாி� ஆ�மிக
 எ�ேக? "ெதா#டலா� உயி��� 
ஊதிய
 இ�ைல" எ�றவா9 ெதா#( ெநறியி� வள�/த ஆ�மிக
 எ�ேக? 
 
”பல� ைவ�/ததி*�+ ேபாக நா� நரகதி*�+ ேபாக5 சிதமா0"ேள�’ எ�9 
மதி� ேம� ஏறி, இைறவ� நாமைத எ(3 ஒதிய இராமா4சாி� ஆ� மிக
 
எ�ேக? "ேசர வா�
 ெசகதிேர" எ�9, ேவ9 பா��றி அைனவைர0
 அைழத 
ஆ�மிக
 எ�� ேபாயி*9? ேத(�க"! 
 
ஆ�மாவி� வழி வாழ� க*9� ெகா"E�க"? எ=@யி�
 த
)யி� ேபா� 
ேபா*9
 ெப�ெநறி கைட+ பி�3 ஒ2��க"! வ�லா���
, வ�லைம இ�லாதா 
���
, ஒ� ேசர வா?வளி0�க"! உயி���ல
 - தி���ல
 வாழ, வளர ெதா#( 
ெசA0�க" இ/த ம#8லகதிேலேய வி#8லகைத� கா8�க"! 
 
ஆ�மிக
 ச)தாயைத� D ( வி��
. ஆ�மிக
 ச)தாயேம
பா (�� 
3ைணெசA0
 கட@ைள ந
� பிரா�தைன ெசA! கட@ளிட
 ச�வ 
வ�லைமைமைய த/த�E
ப� ேக (� ெகா"! ஆ� மிகதி� சிற/த மனித�க" 
சமாதானதி� காவல�க". ஆ�மிகவாதிக" சமநிைல கா#பவ�க", எ�ேலாைர0
 
வாழைவ��
 ஆ�மிக
 வள�க! வா?க! ஆ�மிகதி� வள�/3 ச)தாய 
ேம
பா ைட� கா#ேபாமாக! 
 
உடB�� வ7ைம; ஆ�மா@�� 3ணி@, உட7� ேநாயி�ைம; ஆ�மாவி� �*ற 
மி�ைம. உடB�� ஒ2��க"; ஆ�மா@�� ஒ2�க
. உடB�� திறைம 
ஆ�மா@�� அறி@, உடB�� உண@; ஆ�மா@�� ப�தி. உட� உைழ+� 
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ம�கE�� ஆ�மாவி� உைழ+� கட@E��. உடB�� தனிைம, ஆ�மா@�� 
ம�க" திரEட� D(த�, உடB�� ;யநல
; ஆ�மா@�� பிற� நல
 -எ�பன 
இய*ைகயி� அைம/த நியதிக". இவ*றி� பல உட�ப டைவ. 
 
வ7ைழ-3ணி@:நல
-�*றமி�ைம; ஒ2�� - ஒ2�க
; திறைம-அறி@; ம�கE��-
கட@E�� இைவ உட� பா(ைடயன. ஆனா� உட� ெப�
பாB
 ;ய நலைதேய 
நா(
. ந�ல ஆ�மா பிற� நலைதேய ேபா*9
. உட� ெப�
பாB
 ஆ�மாைவ 
ஆ �+ பைட3 தன3 ஆதி�கதி*�" ைவ3�ெகா"ள ஆைச+ப(
. 
ஆ�மா@�� அட�கி நட��
 உடேல ந�ல3. ஆ�மாவி� வழி வா?தேல 
வா?�ைக. 
 
ஆ�மாவினாேலேய ச)தாயைத� காண இயB
; ேபண இயB
. �ைறவிலா 
நிைறவாக, அ�பி� ப23 உலக
 தழீஇ வா?தேல ஆ�மிக
. இ/த வழியி� இனி 
ேமலாவ3 நட+ேபாமாக!  
 
இ/த ஆ�மிக வழியி� நடவாம� இ+ேபா3 அ;ர வழியி� ேபாA�ெகா#���-
கிேறா
. அத� விைள@ பா3கா+�
, உதிரவாத)
 இ�ைம! வ9ைம�ேகா( 
3�ப�க"! 3யர�க"! இனிேமலாவ3 நாE
 நம3 ஆ�மாவி� தரைத, நலைத 
வள�3� ெகா"ேவா
! இ
 மாநில
 பய49
 வழியி� வா?ேவாமாக! ஒ�வ� 
உலகைதேய ெப*றாB
, தன3 ஆ�மாைவ இழ/3 வி(வானாயி� எ�ன பய�? 
 
இ�9 ஆ�மாைவ இழ/3, ெபா��களாக, ெவ*ற�களாக, வா?ேவா� பல�. 
இவ�கைள ”இ/த ைவயக
 ;ம+ப3@
 வ
�" எ�றா� ஆ#டா" நா5சியா�. 
ச)தாய
 தழீஇய ஆ�மிக வா?�ைகேய வா?�ைக. ச)தாயைத+ ப*றி0"ள 
3�ப�க" அைன3
 அகல த�ன/தனியாக@
, D  மாக@
, ஆ�ம 
வா?�ைக வா?ேவா
! வள�க ஆ�மிக
 வள�க ச)தாய
  
 
கட@ேள Dட வா� பழி3, இ
ம#ணி*� வ/த3 மனிதேனா( D�வாழதா�! 
அதி� ஒ� தனி இ�ப
. அ/த இ�ப
 நிைற/த வா?�ைக��தா� ஆ�மிக
 எ�9 
ெபய�. 

�  22-10-94 அ�9 ம3ைர வாெனா7யி� ஒ7+பர+பான உைர. 
----------------  
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12. 12. 12. 12. எ�ேக ேபாகேவ%3
எ�ேக ேபாகேவ%3
எ�ேக ேபாகேவ%3
எ�ேக ேபாகேவ%3
????    
 
ம3ைர வாெனா7 ேநய�கேள! இனிய ந�வா?3� க" கட/த பதிெனா� வாரமாக 
“எ�ேக ேபாகிேறா
?? எ�ற தைல+பி� க�3ைர ெதாட� வழ��
 வாA+�� 
கிைடத3. நீ�கE
 ேக Z�க". இ/த� க�3ைர ெதாடாி� Oல
 ஏ*ப ("ள 
கிள�5சி எ=வள@? எதைகய3? எ�9 கண�கிட )�யவி�ைல. 
 
ம3ைர அ�ப� ஏ.எX .ேக. ஒ=ெவா� ேப5;��
 வினா�கைள எ2+பியி�/தா�. 
அ�த)"ள வினா�களாக எ2+பியி�/தா�. அவ��� ந�றி! அ3ேபால 
தி�+�னவாச� இைளஞ�க" D�யி�/3 ேக ("ளன�. வினா�கE
 
எ2தி0"ளன�. அ/த இைளஞ�கE�� நம3 வா?3�க". வாெனா7 
நிைலயதா���
 ந�றி ெசா�ல ேவ#(
. ஆனாB
 ந�றிைய வா�ைதகளா� 
Dறாம�, வாெனா7 நிைலயதின� நம��+ பல வித�களி� சி/தி��
 வாA+� 
அளி3 வ�வைத நிைன/3, தி���ற" வழியி� அவ�கE�� ந�றியறிதBட� 
வா?த� நம3 கடைம. 
 
எ�ேக ேபாகி�ேறா
? வா?�ைக ஒ� பயண
; ெந�ய பயண
 ேபால 
ேதா*றமளி3 �9கிய காலதி� )�0
 பயண
.  
 

”ெந�ந� உளெனா�வ� இ�றி�ைல எ�4
 
ெப�ைம 0ைடதி= @ல�" 

எ�9 தி���ற" D9
. வா?�ைகயி� இளைமயி� பிைழக" ேந�/தா� 
வா?�ைகயி� ந(வி� ேபாரா ட�க" அைம0
 வா?�ைகயி� )�வி� கழிவிர�க 
நிைல ேதா�9
. இ/த அவலைத தவி�3�ெகா"ள ேவ#டாமா? எ�ேக 
ேபாகிேறா
? 
 
எ3 நம3 வா?�ைகயி� �றி�ேகா"? "மா4ட
* அ*�தமான பிறவி நா�� 
;வ�கE��" அட�கிய �(
பதி*காக ம (மா இ=வள@ ெபாிய மா4ட+ 
பிறவிைய இைறவ� வழ�கியி�+பா�? தா� உ#(, தா� வா?த� அவசிய
; 
தி�மண
 நிகழ ேவ#(
; வா?த� ேவ#(
; அ(த தைல)ைறக" ேதா�ற 
ேவ#(
; எ�லா
 நட�க ேவ#(
; ந�றாகேவ நட�க ேவ#(
. 
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ஆயி4
 M �*� ெவளிேய உ"ள உலக
 ெவளி5சதி� இ�/தா�தா� 
M �*�" ெவளி5ச
 இ���
. Gாிய� எாிகிற3; உலக
 )2வத*�
 ஒளி 
த�கிற3; வா?வளி�கிற3; சிமினி0
 எாிகிற3. ஆனா� ெவளி5ச
 �ைற@. 
த�ைன� கா (கிற3: ;*றிB
 கிட��
 சில ெபா�"கைள� கா (கிற3. இ�9 
பல� சி
னி விள��+ ேபால வா?கி�றன�. பலரா� அ=வள@தா� )�0
. 
 
ஒ� சிலராவ3 M �*� ெவளிேய உ"ள உலகைத+ பா��க� Dடாதா? ஊ���+ 
ப3 ேப�, ஊராைர+ பா��க, ஊைர வள��க ேநரமி�லாமலா ேபாAவி ட3? 
அ�ல3 ஆ*ற� இ�லாம� ேபாA வி டதா? அெத�லா
 ஒ�9
 இ�ைல. ;யநல
 
ஒ� காரண
. ம*றவ� வாழேவ#(
 எ�ற கவைலேய பல��� இ�ைல. இ�4
 
பல��� அ5ச
 பய
! ஊ��� ந�ல3 ெசா�னா� எ=வள@ ேப� ேக பா�க"? 
ப�� ேக க மா டா�க". ஆதலா� நம�� ஏ� வ
� எ�9 ஒ3��கி�றன�.  
 
இ/த உலகதி� ேபா�� விேனாதமான3. இ/த உலகதி� அ�கீகாரைத 
எதி�பா�+பவ�க" எைத0
 ெசAய இயலா3. அதனா�தா� இ�9 �க? எ�ப3 
விள
பரமாக, த
)ைடய ைகயா கைள ைவ35 ெசA3 ெகா"வதாயி*9. 
அ#ண� ஏ; )த� அ#ண� கா/திய�க" வைரயி� அ+பர�க" )த� 
அ� பிரகாச வ"ளலா� வைரயி�, உலக
 அ�கீகாி�கவி�ைல மாறாக 
3��9திய3. 
 
ஆதலா� நீ வாழ ஆைச+ப டா� வாழ )*ப(! வா?�ைகயி� �றி�ேகாைள 
நி�ணய
 ெசA3 ெகா"! �றி�ேகாைள அைடய தள�5சியி�றி )ய*சி ெசA; நாE
 
உைழ+ைப, )ய*சிைய, வள�3�ெகா"! வா?வாA ம*றவ�கைள0
 வாழ 
ைவ+பாA! 
 
இ+பிறவி நம��� கிைடத ஓ� அாிய வாA+�. வாA+� எ+ேபா3
 வரா3. 
ெதாட�/3
 வரா3. அ3 தம�காக� கா3�ெகா#(
 நி*கா3. வாA+� இ���
 
திைசைய நா(�க" எ3 வாA+�-ந� வாA+� எ�9 இன�க#( ெகா"E
 திறைம 
ேவ#(
. 
 
வாA+��கைள ேத�@ ெசA3 ஏ*பதி�தா� ெவ*றி இ��கிற3. வாA+��கைள� 
கவனி�காம� அதைன தா#� நா
 ேபாAவிட� Dடா3. அ3 ேபாலேவ ந
ைம 
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தா#� வாA+� ேபாக அ4மதி�க� Dடா3. "வாAத3 ந/தம�� ஈேதா� பிறவி; 
மதிதி( மி�" உளதா�
 சா�கா ைட வி�
��க"! வள�� க"! வா2�க"! 
 
ஒ� நா( ந�ல ��ம�கைள+ ெப*றி�/தா�தா�. அ/நா( வள�
 �க?ெப9
 
இ�9 நம3 நா �� ��ம�க" த�தி ெப*றவ�க" மிக மிக5 சிலேர. 10 வி2�கா( 
Dட இ��க மா டா�க". நா (+ ப*9
, எ�ேலா�
 இ/திய� எ�ற உண�@
 
இ�9 அ�கி வ�கிற3. நா (�காக அரசிய� எ�ப3 ேபாA, தன3 ஆதாய3�காக 
அரசிய� எ�பதாகி வி ட3. 
 
அ�9 அ�னிய�க" ;ர#�னா�க". இ�9 இ/திய�கேள இ/தியாைவ5 
;ர#(கிறா�க". இ/த அவல
 எளிதி� அகலா3. ெபா3 ம�க" க�3 
திர#டா�, ெபா3 ம�க" இ3ப*றி ேபசினாேல Dட அகB
. ெபா3 ம�களிடதி� 
அரசிய�, சOக விழி+�ண�@கைள உ#டா���க" ேபா�� �ணைத 
உ�வா���க"!  
 
;த/திர தின+ ெபா�விழா வர+ேபாகிற3. இ�ன)மா வ9ைம� ேகா �*�� கீ? 
வா?வ3? நம3 நா ( இைளஞ�க" ேவைலயி�லா தி#டா டதி னா� தவி3
 
வா?�ைகயி� அ�+பைட ேதைவக" Dட அைமயாத வா?�ைகயி� ஒ� �2ெவன 
ெநளி/3
 எதைன ஆ#(க" வா?வ3? ெந(/3யி77�/3 விழி3� ெகா"! 
ெபா3 ம�களிட
 விழி+�ண�5சிைய உ#டா�� த�ைன நா�� ேக பவ�கE��
, 
ஏதாவ3 த�பவ�கE��
, விள
பர ம�ன�கE��
, வா�களி�க மா ேடா
 எ�9 
உ9தி ெகா"ள5 ெசAக! 
 
அட�கமாக இ/த நா ைட ேநசி+பவ�கைள இ/த நா ( ம�கைள ேநசி+பவ�கைள 
ேத�+ பி�3 ேவ பாள� ஆ���க"! அவ�கE�ேக வா�களி0�க"! இ/த நா �� 
ஐ
ப3 ஆ#(க" வா?/தவ�கE�� இ/த நா ைட+ ப*றி ெதாியாதா? யா��� 
வா�களி தா� ந�ல3 எ�9 இைளஞ�கE�� வழிகா ட� Dடாதா?  
 
மனித�ல வரலா*ைற உ�வா��வதி� மதியதர வ��கதி*� ஒ� இட
 உ#( 
ச)தாய மா*றைத மதியதர வ��கேம உ�வா�க இயB
. இ�9 நம3 நா ( 
மதியதர வ��க
 Rக�ெபா�" ச/ைதயி� O?கி வி ட3. Oைள5 ேசா
பB�� 
இைரயாகி வி ட3. ஏைழக" நிைலயான தீ�@காண வி�
பவி�ைல. இனா
, 
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இலவச
, இவ*ைறேய ந
பி வா?கி�றன�. ேகா��கண�கான ம�க" எ�9 
ெபா23 வி�0
 எ�9 எதி�பா�3� கிட�கி�றன�. ெபா23 வி�யா3! 
நாமாகதா� வி�யைவ�க ேவ#(
. 
 
ஜனநாயக மர�கைள+ பயி*9�க" D�5 சி/தைன ெசA0�க"! D�வாழ� 
க*9�ெகா"E�க" ஒ�வ� எ�லா��காக@
, எ�ேலா�
 ஒ�வ��காக@
 எ�9 
வாழ� க*9�ெகா"E�க"! ம�கE�� ந�னைட ந��
, அரைச+ ேபா*9ேவா
! 
 
நிலதி� நா
 பிற�கி�ேறா
. நிலதிேலேய வா? கி�ேறா
. நிலேம நம�� 
உண@+ ெபா�"கைள த/3 வா?வளி�கிற3. இ9தியிB
 நிலதி� ம�ையேய 
சர# அைடகி�ேறா
. நிலைத ந
மிட மி�/3 பிாி�க )�யா3. இ/நிலைத+ 
ேப8�க"! நிலதி� தரைத� கா+பா*9�க"! நிலதி� மர� கைள ந(�க" 
பயி�கைள5 சா�ப� ெசA0�க". எ��
 ப;ைம ேபா�திய நிலைதேய கா#க! 
 
வில��க", பறைவக" 3ைணயி�றி மனித� வா?த� இயலா3. கா� நைடக" 
ெச�வ
. கா�நைட வள�த� ப�)க+ பய�த�
 ெதாழி�. பா� மா(க" நம��+ 
Sரண ச3ணவாக விள��
 பாைல த�கி�றன. நிலதி*� உரமளி�கி�றன. 
ஆதலா� வி(க" ேதா9
 பா�மா(க" வள�3 பாB
, ேமா�
 உ#( வளமாக, 
வ7ைமயாக வா?ேவாமாக! 
 
மா4ட வா?�ைகயி� அ�+பைட, மா4ட வா?� ைகயி� இய�க
 எ�லா
 
ெபா�ளாதார அ�+பைட தா�. அ�ல3 ெபா�ளாதாரேம தா�. ஒ� சில�, க�ேத 
உலைக இய��கிற3 எ�ப�. க�3 இ/த உலகைத இய��வதாயி� ஆ�மிக 
மா*ற�க" ஏ*ப ����
. உலகதி� மனித� சி/தி�க ெதாட�கி பல �றாயிர
 
ஆ#(க" உ�#ேடா� வி டன. 
 
உலகதி� எ/த நிைலயி� ேதா�றிய எ/த க�3
 உலகைத ெவ�9 
விள�கவி�ைல. ஆனா� ெபா�ளா தார
 இய�கி வ/தி��கிற3. பண மதி+V (5 
ச)தாய
 வி�+பத�கத�ல எ�9 எ=வள@ எ(3� Dறி4
 இ�4
 
எ(படவி�ைல. நா �*� நல
 ெசA0
 வாA+��கைள ந�bழா� ெப*றவ�க" 
)த� 3றவிய� வைர பாேம இய��கிற3. ஏ�? தி��ேகாயி7� கட@" எ2/த�ள5 
ெசA0
 ெபா23Dட ெபா*கா; க" ேபா(கி�ேறா
. அதனா�தா� மா)னிவ� 
கார� மா��X இ/த5 ச)தாய இய�கதி*� ெபா�ேள )த� எ�றா�. 
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நம3 தி�வ"Eவ�
 “ெபா�ளி�லா��� இ= @லக
 இ�ைல’ எ�றா�. **ெசAக 
ெபா�ைள" எ� றா�. ஆனா� ெபா�" ெசAயாம�, ெபா�" ெசA0
 )ய*சியி� 
)2 அ�கைற0ட� ஈ(படாம�, அதி�\டைத ந
�கி�ேறா
. லா டாி5சீ ைட 
ந
�கி� ேறா
. இ3 தவ9. ேபா�
 வழி0
 அ�ல. 
 
நம3 நா ( ம�களி� வ9ைம�� வய3 �ைற/த3 இர#டாயிர3 )/�9 
ஆ#(க" இ��கலா
. ஆனா� O+� அைடயாம�, சாகாமல, வ9ைம வள�/3 
வ�கிற3. இ�9 வ9ைம "வ9ைம� ேகா(" எ�9 ெவளி+பட ேதா�றி, அரசி� 
அ�கீகாரைத0
 ெப*9 வி ட3. இ/த வ9ைமைய இ/த தைல)ைறயி� 
அக*றிேய ஆகேவ#(
 எ�9 உ9தி S8�க". 
 
ந(தர ம�கEைடய ெபா�ளாதார வள�5சி��
, ஏைழகEைடய ெபா�ளாதார 
ஆ�கதி*�
 ந
 நா �� தைடக" பல உ"ளன. அவ*9" �றி+பிடத�கைவ 
க9+�+பண3ட� ெகா23 வள�
 தனி0ைடைம, ப�னா ( Oலதன
 
)த7யன. ேமB
 ந
)ைடய ெபா�ளாதார )�ேன*றதி*�+ ெபாிய தைட நிைல 
யாைம த3வ
-விதித3வ
. இவ*ைற எ�லா
 எதி�3+ ேபா���ண3ட� 
ேபாரா(ேவா
! வ9ைமயி 7�/3
, சி9ைமயி7�/3
 வி(தைல ெப9ேவா
! 
 
மா4ட
 அறி@+ பிறவி-அறி@ ஜீவ�! ஆனா� அறிைவதா� ந
மா� 
ெபற)�யவி�ைல. க�வி, ேக"வி )த7ய சாதன�க" ப�கி+ ெப9கி0
 அறி@ 
வளரவி�ைல. ஏ�? இ�9 அறி@ ேவ ைக உைடேயா� யா�? அறியாைமையேய 
அறி@ எ�9 நிைன3� ெகா#(, தைலயா� நட+பவ�க" ப�கி+ ெப�கி 
வி டன�. 
 
எ�� ேநா�கி4
 ப டதாாிக"! ஆனா� பைட+ பாளிகைள� காேணா
! ஏ� இ/த 
அவல
? க*க! ெதாட�/3 க*க க*ற, ேக ட க�3கைள5 சி/த�ை◌ ெசAக 
அ5சி/தைன�� உ�வ
 த�க உ�வ
 த�
 )ய*சியி� அறி@ )கி?��
 அறி@ 
3�பதி 7�/3 பா3கா��
 அறிைவ ேத(ேவா
! நாE
 ேத(ேவா
 ! 
 
அறி@ R பமான3 அறி@ பய4ைடய வைகயி�? இய�க உைழ+� ேதைவ. இ/த 
உட�, உைழ+பா� ஆய3. உைழ+��காகேவ உ�வான3. உைழ+�
, அறிவறி/த 
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ஆ"விைன0
 இ/த உலைக ெச�ற காலதி� உ�வா�கி வ/3"ள3. ந
)� 
ம3ைர+ ெப��ேகாயி�, ைவைக நீ�ேத�க
, இைவெய�லா
 உைழ+பி� 
சிற+ைபேய ேபாதி�கி�றன உைழ+�, வா?வத*� இ�றியைமயாத3. 
 
உைழ�கா3, அ�ல3 )*றாக உைழ�கா3 உ#பவ� க" ேசா
ேபறிக" 
ெகா"ைள�கார�க". உைழ3 உ#பேத உய�@, அறிவறி/த ஆ"விைன சா�/த 
வா?�ைகைய நட3ேவாமாக உைழ+பி� இ�ப
, இைட�( இ�லாத உைழ+பி� 
இ�ப
, பிற��ெகன : உைழ+பதி� இ�ப
 கா#ேபாமாக! 
 
மனிதனி� வரலா*9�� வள�5சி ேதைவ மா*ற� க" ேதைவ1 ஒ��ெகா#ேட 
உ"ள ஆ9க" பய�ப(
 தீ�த
 என+ப(
. ேத�கி� கிட��
 � ைட நீ� 
பய�படா3-ேநாAகைளதா� த�
. அ3ேபால, வள�5சிைய0
, மா*ற�கைள0
 
ஏ*ப(தி� ெகா" ளாத மனித�க", மனித�ல
 )�ேனற )�யா3: ேம
பா( 
அைடய )�யா3. 
 
பழ�க�க", வழ�க�க" எ�ற சா� வழிேய ெச�லா3. பழ�க�க" தவிர+ பழ�மி� 
மனித4�� வாA��
 எ/த ஒ� 3�ப)
 இய*ைக0ம�9 நியதி0 ம�9 
இைவயைன3
 மனிதனி�, மனித �லதி� பிைழகளா� ேந�பைவேய 
பிைழகைள தவி�3+ பழ�மி� ! 
 
"யாெரா(
 பைக ேவ#டா
" எ�றா� க
ப�, ெசா� O�9. ெபா�" ெபாி3. 
"யாெரா(
’- உட�பா�லாதவாிட
 Dட+ பைக ெகா"ளேவ#டா
. பைக 
இ�ைலேய� ேபா� ஒ(��
; �க? ஒ(�கா3. நா)
 பைகயி�றி, ப#� பாரா �, 
உற@ ெகா#( வா?ேவா
! யாேரா(
 உற@ எவேரா(
 ஒ+�ர@ இைவ நம3 
வா?�ைக ெநறிகளாக (
 பழைமயி� சார
 ஏ*ேபா
! பழைம வி3! 
 
பழைம இ�ைறய தைல)ைற�� உணவாக இயலா3. ஆனா� ஊ டேம*9
 
உரமா�
. �3
ை◌ பைட+ேபா
! �தியேதா� உலைக5 ெசAேவா
! சாதி கைள 
அக*9ேவா
! �ல
, ேகாதிர�கைள மற+ேபா
! ஒ�ேற �ல
 -ஒ�வேன ேதவ� 
எ�ேபா
! �விைய நட3ேவா
! ெபா3வி� நட3ேவா
! மனித�ல சமநிைல 



132 

 

கா#ேபா
! மா��சிய
 க*ேபா
! வ"Eவ
 க*ேபா
! இ=விர#( த3வ�கE
 
இைண/த ச)தாய
 கா#ேபா
! 
 
எ�ேலா���
 எ�லா+ ெப�I ெச�வ)
 அைட0
 ப� ெசAேவா
! வ�லா���
 
மா டா���
 ஒ��ேக வா?வளி+ேபா
; ஒதா�
, உய�/தா�
 தா?/தா�
, 
எவ�
 ஒ��கிைண/3 உலகிய� நட3ேவா
! கணிய� S���ற� வழி, 
ெபாிேயாைர வியத� ெசAேவா
! சிறிேயாைர இக?த� அதனி4
 இல
 நாE
 
�தியன க*ேபா
! �தியன பைட+ேபா
! இ�ைறய பணிகைள, இ�ைறய 
க�விகைள� ெகா#ேட ெசAேவா
! இ�லாதவ� இ�ைல எ�9 ெசAேவா
! 
 
அ+பர�க" Dறியவா9, "இ�பேம எ/நாE
3�பமி�ைல" எ�9 வா?ேவா
! 
இ/த ம#ணி� வி#ணர; கா#ேபா
!  
 
“;த/திர
" விைலமதி�க )�யாத3. உலக
 )2வ3
, பல �9 ஆ#( கால
 
ம�க" ேபாரா�5 ;த/திரைத� க#டன�. 18-
 �*றா#��, பிரI; ேதசதி� 
நட/த �ர சி, மனித �லதி*� O�9 ம/திர�கைள வழ�கின. அைவயாவன 
;த/திர
, சம3வ
, சேகாதர3வ
 எ�பன. இைவேய இ�ைறய மனித 
உலகதி� தாரக ம/திர�க". இத� பி� உலக
, ;த/திர� கா*ைற ;வாசி�க 
ெதாட�கிய3. 
 
இ�9 நம3 நா( ;த/திர நா( நாேம, நம� ெக�9 ந
ைம ஆ"வத*ெக�9 ஆ சி 
அைம� கி�ேறா
. இ�9 நம3 நா �� ;த/திரதி� அ�ைம பல��� 
ெதாியவி�ைல ஏ�-;த/திர தி�நாைள� Dட M ( விழாவாக, ெபா3 விழாவாக, 
ம�க" ெகா#டா(வதி�ைல. 
 
;த/திரதி*�+ பிற�
 பைழய தீபாவளிதா� ெபாிய விேசஷமாக இ��கிற3. ஏ�-
அர; Dட 3ணி விைல5 சBைககைள ;த/திர தினதி*� தரவி�ைல. ;த/திர தின 
விழாைவ M(களிB
, நா ( ம�க" விாிவாக� ெகா#டா(த� ேவ#(
. 
 
"நாமி���
 நா( நம3?" எ�ற உாிைமைய உ9தி+ப(தி� ெகா"ள ேவ#(
. 18 
வய3 நிர
பிய 3
, ஊரா சி அBவலகதி*�5 ெச�9 வா�காளராக+ பதி@ 
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ெசA3ெகா"ள ேவ#(
. வா�காள�க" தவறாம�, எ/தவிதமான J#(தB
 
இ�றி, ைகU (
 இ�றி, வா��5 சாவ���5 ெச�9 வா�களி�க ேவ#(
. 
தவறாம� எ�ேலா�
 வா�களி+ �3 எ�ற கடைம ேம*ெகா#ெடா2கினா�, 
க"ளதன மாக ஒ�வ� ெபயாி� ம*றவ� வா�களி�க இயBமா? அ�ல3 
ெசதவ�தா� எ2/3 வ/3 வா�களி+பாரா? அைடயாள அ ைட அவசிA+ப(மா? 
ந
)ைடய தவ9 க"தாேன அைடயாள அ ைட ேக �
ப�யாக5 ெசA3 வி ட3. 
 
;த/திர ஜனநாயக ஆ சியி� எ�ேலா�
 வா�களி+ப3 கடைம, இதி� 
தவற�Dடா3. ;த/திர நா �� ��ம�க" அைனவ�
 நா �� வள�5சி��ாிய 
பணி களி� ஈ(பட உாிைம உ#(. ஈ(பட@
 ேவ#(
. அவரவ� நிைல�� ஏ*ப 
தா
 வா2
 ஊாி� நல4� �
, ேம
பா (��)ாிய பணிகளிலாவ3 ஈ(பட 
ேவ#(
. அ3@
 இயலா3 ேபானா� �ைற/த ப ச
 ஊாி�, சOகதி� நல4�� 
ஊ9 விைளவி�காமலTவ3 வா?த� ேவ#(
. 
 
சOக ஒ*9ைம�� விேராதமாக, ேகா" ெசா�Bத�, சி#(-)�/3வி(த� 
ேபா�றவ*ைற தவி�3 வி(த� ேவ#(
. ஊைர JAைமயாக ைவ3� 
ெகா"ள ேவ#(
. விதிகளி� �+ைபகைள+ ேபா(த�, கழி@ நீ�கைள வி(த� 
தவ9. ப;ைமயான மர�கைள ெவ ட� Dடா3. இ��ன
 ந�லன அ�லாதவ*ைற5 
ெசAவைத தவி�தாB
 ஊ� வள�
 வா2
! 
 
ஒ� ;த/திர நா �� ��ம�கE�� சOக, ெபா�ளாதார அறி@ ேதைவ. இவ*ைற� 
க*9� ெகா"ள அைனவ�
 )�வர ேவ#(
 அரசிய�, சOக, ெபா�ளாதார 
அறிவிைன ம�க" ம�றதி� வள��க, இைளஞ�க" வ�+��க" Oல
 அரசிய� 
அறிைவ, ெபா�ளாதார5 சி/தைனைய வள��க ேவ#(
. 
 
ஜனநாயக வா?�ைக எ�ப3 ேத�தB�� ம ( ம�ல. ஜனநாயக
 எ�ப3 ஒ� 
வா?�ைக )ைற ஜனநாயக வா?�ைக )ைற தனிமனிதனி� ;ய விம�சனதாB
, 
D டாக+ பல� ெசA0
 விம�சன தாB
 வள�
, ஆனா� ம*றவ�க" ெசA0
 
விம�சன
 உ"ேநா�க
 ெகா#டதாக இ�லாம�, உ#ைமயி� நா ( நலனி� 
அ�கைற ெகா#டதாக அைமயேவ# (
. **ெசவி ைக+ப5 ெசா* ெபா9��
" 
ப#�. ஜனநாயக வா?�ைக��, D ( வா?�ைக��, இ�றியைமயாததா�
. 
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ஜனநாயக வா?�ைக )ைறயி� ஆணிேவ� க சிக". தவி��க இயலாத ேதைவக". 
இ/த அைம@க" அதிகார ேவ ைக உைடயனவாக@
, ஆதிபதிய ஆைச 
உைடயனவாக@
, ெபா�ளாைச உைடயனவாக@
 இ�த� Dடா3. நா (�� 
ெதா#( ெசAவைதேய �றி�ேகாளாக� ெகா#ட ெகா"ைக அணிகளாக அைமய 
ேவ#(
. அ��றி�ேகாைள அைட0
 ெநறி)ைற களிேலேய க�3 ேவ9பா(க"! 
 
ஆதலா�, உ"ேநா�க)
, பைக0ண�@
, ஆ சி அதிகாரதி� பி�+�
 உைடய 
அைம+��களா�, க சி களா�, நா (��+ பய� விைளயா3. ச டசைப, 
பாராEம�ற விவாத�களி� G( இ��கலா
. நா �� G( இ�த� அறேவ 
Dடா3. ந�ல ஜனநாயக+ ப#�, பிற� வாA� ேக �
 ஆ�வைத J#(
. 
யாேரா(
 பைக ெகா"ளாத ப#பாேட ெவ*றி த�
. 
 
வா?�ைக �றி�ேகாEட� அைம�க+ ெப*ற3 எ�ப3 வாAதி���
 க�விகைள+ 
ெபா�ேத உணர+ ப(
 உ#ைம. மா4ட
 ஒ� பிறவி. மா4ட
 ெவ*றி" ெபற 
ேவ#(
. ெவ*றி ெபா�/திய வா?�ைக��� �றி�ேகா" ேதைவ. �றி�ேகா" 
இமய
 ேபால உய�/த, தாக இ��கேவ#(
. யாைனைய� �றிைவ அ�ப(வ3 
ெகா;வாக இ�/தாB
 பரவாயி�ைல. �றி�ேகா". உய�வாக அைமய ேவ#(
. 
 
பல �9 ஆ#(களாக ந
)ைடய ச)தாயைத வ�தி வ�
 தீ#டாைம, சாதி+ 
பிர5சைனக", மத+ பிாிவிைனக", அறியாைம, வ9ைம )த7யன, ;த/திர
 வ/த 
பிற�
 அக�ற பா��ைல. இ/த+ ��ைமகைள ெய�லா
 அக*றி, ஒ� �திய 
உலகைத+ பைட+பைத இல சியமாக� ெகா"ேவா
! 
 
�விைய நட3ேவா
! ெபா3வி� நட3ேவா
 D� வா?த� ஒ� ப#�; நாகாீக
; 
D (ற@ உைழ+ைப ஊ��வி��
; ேகா� ந�ைம த�
; D (டைம5 ச)தாயேம 
எ�ேலா�
 எ�லா5 ெச�வ)
 ெபற வழி ெசA0
 வைக ெசA0
; D (டைம5 
ச)தாயேம ெபா3நல
 காண வழி! 
 
கால
-வா2� கால
 மிக மிக� �ைற@. வா?�ைக யி� ெதாட�கதி� பல 
ஆ#(க" �ழ/ைத+ ப�வதி� கழி/3 ேபாகி�றன. வா?�ைகயி� பி*காலதி� 
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பல ஆ#(க" ஓAவி�, )3ைமயி�, கழி/3 ேபாகி�றன" இைடயி� 40 ஆ#(க" 
தா
 வா2
 கால
. காலைத விைல மதி+�"ளதாக ஆ�கேவ#(
. 
 
இளைமயி� ப�த3 வா?�ைக )2வைத0
 நடத+ ேபாதா3. நா"ேதா9
 
�தறி@ ேதைவ. நா"ேதா9
 பைழய இல�கிய�கைவ+ ப��கேவ#(
. 
நா"ேதா9
 �திய அறிவிய� ��கைள ேத�@ ெசA3 ப��கேவ#(
. க*ற� ஒ� 
ெதாட� பணி! நா
 ெதாட�/3 க*9�ெகா#ேட ேபானா� ந�றாக வாழலா
. 
உடB�� வ7@: ஆ�மாவி*� க�3! 
 
ந�ல ��கைள� க*ற�, சி/தித�, ெதளித�, ெசய*ப(த�, ஆ�மிக 
வா?�ைக�� 3ைண ெசA0
. ஆ�மிக வா?�ைக எ�ப3 ஆ�மாவி� தரைத 
உய�3த�, வள�த� எ�பதா�
. ஆ�மிக வா?�ைக மத ச
ப/த)ைடய3 
ம (ம�9. க*ற�, ேக ட�, அ�� ெசAத�, ஒ+�ர@ அறி/3 ஒ2�த� ஆகியன 
எ�லா
 ஆ�மிக ஒ2�க ெநறிக": ஆ�மிக+ ப#�க". 
 
இவ� ேதவ� எ�9
, அவ� ேதவ� எ�9
, எ� மத
-உ� மத
 எ�9
 கலக
 
ெசAபவ�க" மத வாதிக"; மத ெவறிய�க"; இ3 ஆ�மிக
 ஆகா3. விநாயகாி� 
வயி9-ெப� வயி9; அ3 உலகதி� சி�ன
. உலக/தழி இய வா?�ைகதா� 
ஆ�மிக வா?�ைக, ஒத3 அறி/3 ஒ2�த�தா� ஆ�மிக வாழ�ைக. 
 
கட@", ஆ�மா, நில
, வா�, வா0, நீ�, மா4ட உயி�க" அைன3
 க*பி+ப3 
ெபா3ைம! கட@", ஊ�, ேப�, மத
, இைவகைள� கட/3 வா?ேவா
! கட@" 
வழிபா( எ�ப3 ெபா3ைம ேபா*றேலயா
! ஆ*ற�மி�க அ�பா�, அைமதி 
வழியி� மா4ட ச)தாயைத அைழ35 ெச�Bதேல ஆ�மிக வா?�ைக.  
 
கட@" வழிபா �னா� ஆ*றைல+ ெப9ேவா
! நா
 வள�ேவா
! நா(
 வள�
 
எ�லா���
 எ�லா
 கிைட+பதான திைச ேநா�கி நட+ேபா
! �தியேதா� உலக
 
ெசAேவா
! " 

� 29-10-94 அ�9 ம3ைர வாெனா7யி� ஆ*றிய உைர. 
------------------  
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தவ�தி� அ�களா� அவ�களி� சி�தைன�  ளிக�தவ�தி� அ�களா� அவ�களி� சி�தைன�  ளிக�தவ�தி� அ�களா� அவ�களி� சி�தைன�  ளிக�தவ�தி� அ�களா� அவ�களி� சி�தைன�  ளிக�    
 
#ய�சி #ய�சி #ய�சி #ய�சி ---- எ/த ஒ� ெசயைல0
 ேநா�� ேபா� பி�வாதமாக ஏ*9�ெகா#( 
ெசA0
 மன+ேபா�� இ�/தா�தா� கடைமகைள5 சிற+பாக5 ெசA3 )��க 
)�0
. 
 
ஆ�மிக
 ஆ�மிக
 ஆ�மிக
 ஆ�மிக
 ---- சி3�கைள கா � ஆ�மிகைத வள�+ப3 ெசய*ைகயாக 
O5;வி(தைல+ ேபால தா�. 
 
வி6ஞான
 வி6ஞான
 வி6ஞான
 வி6ஞான
 ---- ஞான
 க#ட உ#ைமகைள அ4பவதி*�� ெகா#( வ�
 
பணிைய விIஞான
 ெசAகிற3. 
 
உைழ,- உைழ,- உைழ,- உைழ,- ---- ஆ*றைல த�வ3 ஆ�வ
; ஆ�வைத த�வ3 வா?�ைகயி� மீ3 
ஏ*ப(
 ஆைச. ஆைசக" ஆ�வ�களாக மாறேவ#(
. ஆ�வ�க" அயரா 
உைழ+��களாக மாறேவ#(
 இ3ேவ வா?@. 
 
அறியாைம அறியாைம அறியாைம அறியாைம ---- தன��ாியைத வி (�ெகா(�காம�, ம*றவ�களிட
 தியாகைத 
எதி�பா�+ப3 O டா"தன
. 
 
கால
 கால
 கால
 கால
 ---- காாிய�க" நட/தா� ம (
. ேபாதா3. உாிய காலதி� நட�கேவ#(
. ... 
 
தீ2ட
 தீ2ட
 தீ2ட
 தீ2ட
 ---- உலகி� சி9 சி9 நிக?@க" Dட தி டமி ேட நிக?கி�றன. ஆனா� 
மனித� தி டமிட ம9�கிறா�. 
 
மனித� மனித� மனித� மனித� - O�ைவ�காத பதா�த
 ெக (+ ேபா�
. க#காணி�காத மனித�கE
 
ெக (+ ேபாவா�க". 
 
.�9':ழ/ .�9':ழ/ .�9':ழ/ .�9':ழ/ ---- ‘G?நிைல? எ�ப3 மா*ற )�யாத ஒ�ற�ல. G?நிைலைய 
மா*9வேத ெப* 9"ள ப�தறிவி� கடைம. 
 
இய�க
 இய�க
 இய�க
 இய�க
 ---- த#ணீ� ஓ டமி�லாம� நி�றா� பாசி பி��கிற3. அ3ேபால 
வா?�ைகயி� எ/த இடதிலாவ3 இய�கமி�றி நி�9வி டா� தனி மனித4
 
ெக (+ ேபாவா� ச)தாய)
 ெக(
. 
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#ைற,ப3#ைற,ப3#ைற,ப3#ைற,ப3�த/ �த/ �த/ �த/ ---- ெபA0
 மைழநீ�, )ைற+ ப(த+ ெபறா3 த�ேபா�கி� 
ஒ(மானா� நில அாி+� ஏ*ப(கிற3. அ3ேபா�, ேதா�9
 எ#ண�க"; எ25சிக" 
)ைற+ப(த+ ெபறா3 ேபானா� ச)தாய அாி+�களாகிய ;ர#ட�, கலக
 
ேதா�9
. 
 
ல6ச
 ல6ச
 ல6ச
 ல6ச
 ---- வா?�ைகைய எளிதாக நடதி� ெகா"ள� D�ய Gழ�கைள உ�வா�கா3 
பணதி� Oல
 ம (
தா� வா?�ைகைய நடத இயB
 எ�9 G?நிைல 
உ"ளவைரயி� லIசைத ஒழி�க இயலா3. 
 
விழி,பி�ைம விழி,பி�ைம விழி,பி�ைம விழி,பி�ைம ---- ேநா0*றா� கா (
 அ� கைறைய ேநா0றா3 வா2
 ெநறியி� 
யா�
 கா (வதி�ைல. 
 
அைமதி அைமதி அைமதி அைமதி ---- அைமதி எ�றா� ச#ைடய*ற த�ைம எ�9 ம (
 க�த�Dடா3. 
ந�ெல#ணதி� அைடயாள
 உட�ப ட ெகா"ைகக" இண�க)
, 
ஒ3ைழ+� த�ைம0
 வாA/த ெசய*பா(க" ெபா�/தினாேலேய அைமதியா�
. 
 
மன
 மன
 மன
 மன
 ---- மனதி*� ந�ல ப*9�ேகா( தரா வி டா� அ3 ைசதாைன+ 
ப*9�ேகாடாக எ(3� ெகா"E
. ‘வா?த� ேவ9 பிைழத� ேவ9.  
 
சட�� சட�� சட�� சட�� ---- சட��களினா� விைள0
 பய�க" யாெதா�9
 இ�ைல. ஆனா�, 
உண�ைவ 3ர#ட சட��க" 3ைண ெசA0
. 
 
கால கால கால கால ---- ஒ� ெநா�+ெபா23 வா?�ைக நி� றாB
 பல நா"களி� )�ேன*ற
 
தைட+ப(
. 
 
ெபா நல
 ெபா நல
 ெபா நல
 ெபா நல
 ---- நைட)ைற5 சி�லைற5 ெசல@களி� கவன
, Oலதனைத� கா+பா*ற 
உத@
. 
 
ெபா�ளாதார
 ெபா�ளாதார
 ெபா�ளாதார
 ெபா�ளாதார
 ---- அவரவ� நலனி� உ"ள அ�கைற அள@�� அவரவ� வள�5சி�� 
அ�+பைடயாக அைம0
. ெபா3நலனி� அ�கைற ஏ*ப (வி டா� உல� 
ெசழி��
. 
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ஏைழக� ஏைழக� ஏைழக� ஏைழக� ---- ஏைழகE�� 3�ப
 பழகி+ ேபான தா� )�ேன*றைத+ ப*றி� 
கவைல+பட ம9�கிறா�க".  
 
கைல கைல கைல கைல ---- ம�க", இல�கிய
, கைல, இைச இவ*ைற அ4பவி�க� க*9�ெகா#டா� 
ந�லவ�க" ஆகிவி(வா�க". 
------  
 
தவ�தி� அ�களா� அவ�களி� பிற நா/க�தவ�தி� அ�களா� அவ�களி� பிற நா/க�தவ�தி� அ�களா� அவ�களி� பிற நா/க�தவ�தி� அ�களா� அவ�களி� பிற நா/க�    
 

வா?�ைக நல
 
சி/தைன5 ேசாைல ச)தாய ம9மல�5சி இல�கிய�க" 
சில
� ெநறி 
ச)தாய ம9மல�5சி 
தி�வாசக ேத� 
அ+ப� வி�/3 
ைசவசிதா/த)
 ச)தாய ேம
பா(
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