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அணி ைர

#ைனவ.
#ைனவ. த. ெபாியா%டவ எ .ஏ. பிஎ'.
பிஎ'. . ,

தமி) வள'சி ைற #னா இயந,
இயந, ெசைன.
ெசைன.
நிைறெமாழி மா/தராக விள
தமிைழ0
தமி2

தவ தி ற  அகளா ைசவ ைத0 ,

இர#( க#களாக ெகா#ெடா2

ச)தாய ைத வள+ப3ட தமி2

ெச/த#ைமயாள, சமய) ,

வளர ேவ#(

எ4

ெகா"ைகய,
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ெமாழி வள5சி எபைதேய ப#பா  வள5சி எபைத பைறசா*றி வ
ப#பாள.

ஒ2க தி றி ேம இ ட விளகாக இலகி வ
ம3ைர வாெனா7 நிைலய தி ெதா#8*9 நாகா

அகளா அவக"

ஆ#( பேவ9நா களி

;த/திர தினவிழா5 சி/தைனக", கவி5 சி/தைனக", உைழ+5 சி/தைனக",

வள5சி மா*ற , ெபாளாதார5 சி/தைனக", ேவளா#ைம5 சி/தைனக",
காநைட+ ெபாளாதார5 சி/தைனக" உ பட பனிெர#( ெவ=ேவ9
ெபா#ைமகளி எேக ேபாகிேறா எ4

க#( மீளா 3யாி ஆ?/தி

வினாைவ எ2+பி ெகா#( விைட

ச)தாய தி மீ3 அறி@ கதி ஒளி பாA5சி

எ2+ப )யறி ெசா*ெபாழி@கைள எேக ேபாகிேறா ? எ4

மல

ேதா+பாக ெவளிவகிற3. 'த மாணாக அணி/3ைர வழகலா " எ4

மர+ப தவ தி அகளா அவகளி மாணாக நிைலயிB"ள நா" இத*
அணி/3ைர வழவைத ெப

ேபறாக க3கிேற.

காலா நட மனித பிற காநைடகளி7/3 சி/தைனயாB , க தாB ,

அறிவாB , நாகாிக தாB , ப#பா டாB , பைட+பா*றலாB
ேவ9ப(கிறா என விள

நட/3

பா ேபா*றி பாரா *ாிய3. (பக

10).

;த/திர தின விழா+ப*றி விள ேபா3, ;த/திர தின விழா எப3

ெகாேய*9த ம (ம9 ேந*9. என நட/த3. இ9 என நட/3

ெகா#கிற3. நாைள என நட , நாைள என நடமா9
ெசAயேவ#(

இ/த கணகாA@ ெசAயாம ேபானா ;த/திர தின விழாவி*

என ெபா" என வின@வைத வி(தைல நாளி நா
விளக உைரயா .
தா

நரக தி* ேபானாB

ேபாகேவ#(
;யநல

எ#ணி+ பாக ேவ#ய

ேகாடான ேகா ேப ைவ#ட தி*+

எற நெல#ண

ெகா#ட இராமா4ஜ பிற/த ம#ணி

வள/3 வகிறேத என அகளா ேசா@ ெகா"கிறா. இைளஞகளி

உண@கைள றகணிகா3 வளக ேவ#(ெமன@
Dடா3. அரைச மக" கா+பா*ற ேவ#( என@

மகைள அர; கா+பா*ற

இவ D9 அறி@ைரக"

ெபாேன  ைவரகளா பதிக+பட வ#ய எ2 3க".
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கவி5சி/தைனக" எ4

ெபாளி ப+ேவ9, என அறி@ ேவ9

ெதளி@ப( தி தகவக" நிைறய ைவ தி+பவக", நிைறய ப தவக", ப ட

ெப*றி+பவக" இவக" எலா

அறிஞக" எ9 பிைழயாக கதி

ெகா#கிேறா . இவகளி அறிஞக" இகலா , ேத க#(பிக

ேவ#(

என@

கவிேய அறி@ைடைமயல க*றவக" எலா

அறி@ைடயவகE

அல கவி0 , ேக"வி0

அறி@ ெப9வத*ாிய

வாயிகேள ஆ

என@

இய*ைக வழ

ெகாைடகளி ஒ9 தாA ெமாழி. தாAெமாழிேய சி/தைன

ெமாழி, உண

Dறி கவி இலகண

D9கிறா.

ெமாழி என தாAெமாழி வழி கவி வி தி( பா கழ தக

வைகயி அைம/3"ள3. உைழ+5 சி/தைனக" எ4

ெபாளி

ேசா பBட4 , ேசா@ட4 , றா#(க" வா?வைதவிட ெப )ய*சி, கன
உைழ+ட ஒநா" வா?/தா Dட+ேபா3

பா3 காக+பட ேவ#ய ஒ9.

எ4

ெபாெமாழி ேபா*றி+

உைழ+: அறி@ உைழ+, உட உைழ+ என இர#டாக ப 3 அறி@ உைழ+
எ=வைகயிB
நி9@

உட உைழ+ைப தா? தDடா3 என வரலா*95 சிற+கEட

பா நிைல ேபைடய3. வள5சி மா*ற எ4

)ேன*ற

எப3 நி*ப3

ெபாளி, வள5சி,

அல, பகவா  அைச/3 ெகா(+ப3

அல,

எதிகால ைத ேநாகி நைட ேபா(வ3தா. )ேன*ற , வள5சி, மா*ற , என
விள

பா சிற/த3.

ெபாளாதார5 சி/தைனக" எ4
பண தி அள@ அ9, வா

பதியி உ#ைமயான ச பள

சதிேய ஆ

என D9

எறா அ3

வைரயைர, வ9ைம

எப3 வசதிக" அ*ற வா?ைக என@ , ஏ?ைம எப3 உண@+ ேபாரா(

நிைல என@

இவ வ

இலகண

வா4யர நி*பதா . ேவளா#ைம5

சி/தைனக" எ4 ெபாளி இ+ேபா3 விவசாய
தவிர வர+கேள அதிக

நிலகைள
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இைலேய விவசாய

ெசAய+ெப9
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இைல, உண@ இைல, ஏ மனிதல வா?ைகயி

கா தைடக" எறா மிைகயாகா3. அதனாேலேய ெசவ தி* மா( எ9
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 தகாலய ைத0 மிக@

தமி2லக விழி+ற கால

பாரா (கிேற. தவ தி அகளா அவக"
த க 3கைள ஓயா3 ஒ7க@

தரணியி நிைல த க2ட வாழ@

தமிழைன ேபா

அைன ஆதிபராசதிைய இைறI;கிேற.

ெசைன
5-2-94

த. ெபாியா#டவ

-------------

பதி,-ைர
உலக மக" அைனவ

மகி?வான வா?ைகையேய வி கிறன. அ=வா9

விைழவேத "உலக இய. உலக மக" அைனவ

த

வா?ைகயி ந

ஒ2ககைள ெகா#( ஒ2கினா, உலக " அைன 3ேம மகி?வாக வா2
ேப*றிைன+ ெப9 .
பா நிைன/J (

தாயி4

பாி/3, அறிவிய உணவிைன அE

தவ தி

அகளா அவக" ம3ைர வாெனா7 வழி வழகிய அ ெகாைடேய “எேக
ேபாகிேறா " எ4 இ/.

தவ தி அகளா அவக" இைறயளாB தவ தி சிற+பாB , பK
லைமயாB

மிக@

வழகிய அாிய க 3 களIசிய , இைறய மக

பயத

எனி மிைகய9.

ச)தாய தி*
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உலக அரகி தமிழக

அவகE5 ெசA0
உலெகலா
மகி2

தைலசிற/3 விளக5 ெசAவேத நா

சிற/த ைக மாறா .

ஒைம+பா(

ப#பா(

தவ தி. அகளா

திற/3 விளக 3ைணயாக5 ெசயலா*றி

உ2வல ந#ப ம. பரம அவக  எ இதய நறி.

அணிெயனஅணி/3ைர அளி 3 மகி2

)ைன தமி? வள5சி 3ைற இயந

)ைனவ, த.ெபாியா#டவ அவகE உளகனி/த நறி.
மி?D9

நBலக இ= அாிய ைல+ பய ெகா#( மகிழ கைலவாணியி

திவைள ேவ#(கிேற.

ெசைன-17 எ9 அட,

6-12–94
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எேக ேபாகிேறா ?

1. .ததிர தின விழா' சிதைனக
எேக ேபாகிேறா ? ;த/திர தின த9 ந )ைடய ம3ைர வாெனா7 நிைலய

இ/த வினாைவ ந ைம ேநாகி ேக கிற3. இைல இைல! இ/த நா ( மகைள

ேநாகி ேக கிற3. ஏ?

எேக ேபாகேவ#( எ9 ெசாலாம, வழி கா டாம, எேக ேபாகிேறா
எ9 ேக பத* காரணெமன?
*றக" ெதாி/தா ணகைள வள 3 ெகா"ள )0 . ைறக" ெதாி/தா
நிைறகைள வள 3 ெகா"ள )0 . எனேவ, எேக ேபாகிேறா ? வழி தவறி

வி ேடாமா? அல3 வழி தட திதா ெசBகிேறாமா? இ+ேபா3 ெசBகிற
வழி அல3 தட , எேக ெசலேவ#(ேமா அேக அைழ 35 ெச9 வி(மா?

இ9 நா

ேபாகேவ#ய வழியி ேபாகிேறாமா அல3 ந ைம இ/த உலக தி

ெசAதிக", சினIசி9 கைதக", நிக?5சிக", இ2 3 ெகா#(
ெசBகிறனவா? இ9 ;த/திரமாக+ பயண

ெசAேவா யா?

காநைட ம 3வமைன எ9 அறிவி++ பலைக ேபா கிறாக". என
ஒநா" ஐய

வ/த3. இ3 என ‘காநைட எறா எ9 பக திB"ள வைர

ேக ேட. "காநைட” எேற தி+பி5 ெசானா. தி+பி தி+பி ேக ட பிற

"காலா நடகிற மா(, ஆ(க"" எ9 ெசானா. அ+பயானா மனித4
காலா தாேன நடகிறா? அவ4

இ/த ம 3வமைன பயப(மா?

எ9 சி/தி ேத. காலா நட+ப3 ம (ேம காநைடகளி இய.

சி/தைனயாB , க தாB , அறிவாB , நாகாிக தாB , ப#பா டாB ,

பைட+பா*றலாB , நடகேவ#ய ெபா9+ மனித4ைடய3. அவ, தா
நடகேவ#ய தட ைத ெதாி/3 ெகா"ள ேவ#( . வி, அவைன

நட தDடா3. விைய அவ நட தேவ#( . பாேவ/த பாரதிதாச "விைய

நட 3க! ெபா3வி நட 3க” எ9 ெசானா.
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;த/திர தின த9 இைத+ ப*றி5 சி/தைன ெசA0க"! பாரதி, ;த/திர தின ைத
மக" தினமாக நிைன 3+ பா(கிறா. ஆட5 ெசாBகிறா, ப"E+ பாட5

ெசாBகிறா, "ஆ(ேவாேம! ப"E+ பா(ேவாேம ஆன/த ;த/திர

அைட/3

வி ேடா ”* எ9 பா(கிறா. இைற எ/த மக" ஆ(கிறாக"? எ/த மக"

ப"E+ பா(கிறாக"? எ/த நா (. நகர Mதிகளி ;த/திர தினவிழா மக"
விழாவாக ெகா#டாட+ப(கிற3? இன)

தீபாவளி இகிற ெசவா

ைறயவிைல. ெபாகB இகிற ெசவா ைறயவிைல. ;த/திர

தினவிழா அர; பணிமைனகளி, கவி நிைலயகளி ெகாேய*9 விழாவாக

)/3 வி(கிற3. பாரதியி ஆைச அ3தானா? இைல. தின/ேதா9

மக"

ஆடேவ#( . ;த/திர+ ப"E பாடேவ#( . ஆன/த ;த/திர அைட/3

வி ேடா
காரண

எ9 பாடேவ#( . ஆ ! இைற மக" அ+ப+ பாடாதத*

என? அவக" அ4பவி+ப3 ஆன/த ;த/திரமா? இைல. எ தைனேயா

ெநகக"! எ தைனேயா ெதாைலக" அைம தனக" பய/தாெகா"ளி
தனக" பய)9 தக"! இைவகEகிைடேய இ/த5 ச)தாய

ெகா#கிற3.

ெம"ள ஊ/3

இ+ெபா23 வாெனா7 நிைலய ைத ேநாகி வ/3 ெகா# ெபா23,

இர#( O9 கா சிக"! ஒ இட தி ேபாரா ட உ#ணாவிரத ! இெனா

ற தி மகி?@/தி Dர7 ( ெகா#(, ேகாஷ எ2+பிெகா#( இ/த

நா ( மகளி ெசBகிறாக". மகளி எ2+பிய )ழெகா7 "ெப#கைள வி(தைல
ெசA! ெப#கE5 ;த/திர " நா( வி(தைல ெப*9 47 ஆ#(க" கட/த பிற

“ெப#கE வி(தைல இைல’ எ9 ெதவி நி9 )ழெகா7 ெசAகிறாக"

எறா ஆன/த ;த/திர

ஆக )0மா?

;த திர தினவிழா எப3 ெகாேய*9த ம ( மல. ஒ கணகாA@

ெசAயேவ#( . ேந*9 என நட/த3? இ9 என நட/3 ெகா#கிற3?

நாைள என நட ? நாைள என நடமா9 ெசAயேவ#( ? இ/த
கணகாA@ ெசAயா3 ேபானா ;த/திர தினவிழா@ என ெபா"?
ேந*றி7/3 இ9 பிறகிற3. இறி7/3 நாைள பிறகிற3.
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இைற நம3 இைளய சOக ைத+ ப*றி, இைளய பாரத ைத+ ப*றி, அ( 3

வகிற தைல)ைறயினைர+ ப*றி, நம 566)6 இகிறதா? அத*ாிய

தி டகைள தீ (கிேறாமா? அ+பேய தீ னாB , அ/த தி ட தி4ைடய

பயக" ழ/ைதகE+ ேபாA5 ேசகிறதா? இைவெயலா

சி/திக

ேவ#யன, எேக ேபாகிேறா ? சி/தைன ெசAேவா ? எேக ேபாகேவ#( ?

)@ ெசAேவா .

இ/தியா பல *9கணகான ஆ#(க" வரலா* 9+ பழைம உைடய3, இ/த
நா 4ைடய பழைம ஈடாக ேவ9 எ3@ ெசால )யா3. அ/த+ பழைம

யி4ைடய வரலா*9+ ெப டகக" ஏராள

உ#(. இ/திய நா ( வரலா9

ெதாட/3 ெச9 ெகா#கிற3. ஏராளமான வரலா*9+ ப+பிைனகைள

இ/த நா ( மக" ஏ*9ெகா"ள ம9 3 வி டாக". வரலா*9+

ப+பிைனகைள இ/த நா ( மக" ஏ*9ெகா#(, தியன க#(, ேபா

ண ேதா( ேபாரா வ/தி/தா இைற இ/த நா 4ைடய அைமேவ
ேவ9 மாதிாியாக இ/தி . ஆயி4 அவக" ப+பிைனகைள

ஏ*9ெகா"ள தயாராக இைல.

இ/தியாவி இகிற இலகியகளி மிக+ பழைமயானைவ இதிகாசக".
இராமகாைத பாரத , இ/த இர#( இதிகாசகE

மிக+ பழைமயானைவ எப3

ம (மல. வா?ைகாிய ெநறிகைள, )ைறகைள நம ஏராளமாக+

க (கிறன. இைவகைள+ ப*றி நா
ஆனாB , எ பா தாB

ப 3 ெதாி/3 ெகா#ட3 ஓரள@ தா.

இராம4+ க? பா(பவக" உணக.

பாரத தி*+ பைறசா*9பவக" உ#(. எனி4 , இராமகாைதயினாB ,

பாரத தினாB , ப 3ெகா"ள ேவ#ய பாடக" என? இராம

காைதயி7/த ேகாசல நா( என? இலைக நா( என? இைற இகிற
த )ைடய நா( என? ஒ+ ேநாகி+ பா ேதாமா? ராணகைள எ( 3
ெகா"Eக". ஏராளமான ராணக" அ/த+ ராணகE

Dட, ெதாி/ேதா,

ெதாியாமேலா, ச#ைடகைள+ ப*றிேய நிைறய ேபசி வி டன. கட@E ,

ேதவகE ச#ைடக" ேதவகE , அ;ரகE

ச#ைடக", O9

ேதவகEகிைடயி ச#ைடக"! இ+ப5 ச#ைடகைள+ ப*றிேய இ/தியா ஏ

சி/தி 3 ெகா#/த3 எ9 ெதாி/3ெகா"ள )யவிைல. இ/த5

ச#ைடகைள மற+ப3 அவசிய .
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இலகிய உலக தி*" Rைழ/தா, இ/திய ெமாழி இலகியக" ஒ Sகா

எ9 ெசாலலா . ெபாிய கTலமாக இகிற உபநிட தி7/3, ந )ைடய
இராமா4ச கால

வைரயி, ஏ, ந )ைடய பாரதி கால

வைரயி இலகிய

அ5;வ(கைள ெதாட/3 வ/தா, ஏராளமான ப+பிைனக" பைழய
உபநிஷ 3 ஒ9 D9கிற3.

"ஒறாக உைழ0க" ஒறாக உ#8க"!

ஒறாக இக", ஒறாக வா2க"!”

எ9.

இ3 ேவதகளி மணி)5 சிகரமாக உ"ள உபநிட தி வா ைதக",

இைற எேக அ+ப வா2கிேறா ? ஒறாக உ#8வதிேலேய சாதி
)ைறக" 9கி(கிறன. இராமகாைதைய எ( 3 ெகா#டா, க ப

அ*தமாக ஒ நா ைட எ#ணி+ பாகிறா. அவ4ைடய ல சிய நா( அ3.

அவ4ைடய ேகாசல நா( அ+பயி/ததா? ெதாியா3. அவ க#ட இலைக நா(
அ+பயி/ததா? ெசால )யா3. ஆனாB க ப த4ைடய இல சிய நா(

ஒைற த4ைடய காைதயி நிைனT (கிறா. "க"வ , காவ ெசAவா
இலாத நாடாக இகேவ#( " எ9 ஆைச+ப(கிறா. எலா
ெபI ெசவ)

எலா+

ெபறேவ#(ெம9 ஆைச+ப(கிறா. இ9 இ/த

நா 4ைடய நிைலைம என? எ#ணி+ பாக".

றநாK*9 கால தி* வ/தா, உலக சவ ேதசிய இைளஞைன+ ேபால

விளகிறா கணிய Sற. ஓ உலக

எ4

க 3 அறிவிய

S 3 Bகிய பின ேம*றிைச நா  ேதாறிய க 3. இ4

ெசால+

ேபானா அ5ச தி ேதா றிய க 3. ஆனா கணிய Sற அத2விய

நிைலயி ”யா3

ஊேர யாவ

எ4ைடய ஊ. எலா

ேகளி” எ9 பா(கிறா. "எலா ஊகE

எ4ைடய ;*ற தா" எற கணிய Sற

பிற/த ம#ணி இைற ஜாதி, ல
வகிறன.

ேபாற ேவ*9ைமக" பிாி/3 வள/3
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பைழய கால தி சாதி ேவ*9ைமக" இ/த 3#(. ஆனாB

அ/த ேவ*9ைமக"

ெநகி?/3 ெகா( தன. இ9 அைவ ெநகி?/3 ெகா(காம இ9கமைட/3

வகிறன எபைத அ D/3 எ#ணி+ பாக". 2000 ஆ#(கE )
ேதாறிய திவ"Eவ,

"பிற+ெபா

எலா உயி ”

எ9 ெசானா. பிற+பி உயிகளிைடேய ேவ9பா( இைல. அைனவ
எ9 ெசானா. அைதேய வழி ெமாழி/த அ+பரக", "இ/த நா  சாதி

சம

இைல. சாதிகைள5 ெசாபவக" சழகக"” எ9 மிக க(ைமயாக5 சானா.
எேலா

ேமலாக ர சி S த ம#ணாகிய ப; ெபா மாவ ட 3

திேகா U மதி ேம ஏறி, ஒ ெப/தைக உபேதசி தா. ம/திர ைத எலா

மகE வாாி ெகா( தா. அவைடய ஆ5சாாிய ”இ/த ம/திர ைத நீ

ம*றவகE5 ெசானதா நீ நரக தி*+ ேபாவாA" எ9 ெசானா.

"ேகாடா4ேகா+ ேப ைவ/த 3+ ேபா ேபா3 நா நரக தி*+

ேபானா என?” எ9 இராமாRச ேக டா. அ/த இராமாRச பிற/த ம#ணி
இைற5 ;யநலேம வள/3 வகிற3. பிற நல

உைழ த தவ எ9 பாரதி ெசானாேன, அ/த தவ

ைற/3 வகிற3. நா (
மீ#( ேதாற

ேவ#( . அ/த தவ ைத வளக ேவ#( . அ/த+ ெபமக" கால ைத
ெவறாகளா?

எ தைன சிற/த கவிஞக", த 3வ ஞானிக", ேமைதக" இ/த நா 
ேதாறினாக"? அவக" கால கட/3 ந மா பாரா ட+ப(கிறாக". ேபா*ற+
ப(கிறாக". ஆனா அவகைள நா

பிப*9 கிேறாமா? அவகEைடய வழி

தட தி நா நடகிேறாமா? அவகEைடய சி/தைனகE ெசயகE நா
ெவ*றி ேச+பிகிேறாமா? எறா இைல.
இ9 ந )ைடய நா( ஜனநாயக நா(. மகளா சி )ைற நைடெப9கிற நா(.

ஜனநாயக எப3 ஒ அரசிய ேகா பா( ம (மல. அ3 ஒ வா?ைக )ைற.

ந#பகEகிைடயி, கணவ மைனவிகிைடயி, ( ப5 G?நிைலயி, கைட
Mதியி, ஊாி, நா , ச டசைபயி, பாராE மற தி, எ ஜனநாயக

மரக" ெசழி 3 வள ேவ#( . ெசாBவ3 சிலவாக இகேவ#( . பிற
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வாA ேக ப3 அதிகமாக இகேவ#( . ஜனநாயக வவ

உண@ ேதைவ. ஜனநாயக வா?ைகயி மரபி அல சிய
ஒ சாதாரண பா திர

ேபாதா3. ஜனநாயக

Dடா3.

Dனி. அவைள அல சிய+ ப( தியதா இராம காைதயி

திைசேய மாறிவி ட3. சி9வகைள, சினIசி9 மனிதகைள அல சிய+
ப( 3கிற மன+ேபா Dடா3. எேலா

மதி+ தரேவ#( . பாரா ட

ேவ#( . ேபா*ற ேவ#( . அரசிய எப3 ஒ ஞான , அ3 ஒ அறிவிய,
அரசிய அறி@ மகளா சி )ைறயி வா2கிற நா ( மகE தவிக
)யா3. அரசிய அறி@, அரசிய ேபாரா டக", அரசிய க சிகEேக

ெசா/தமானைவ அல. ந )ைடய நா  அரசியைல, அரசிய க சிகளிடேம

ஒ+பைட 3 வி(கிறாக".

ப தவக", ேபராசிாியக", சி/தைனயாளக", இவக"Dட அரசியைல+ ப*றி

ேபச D5ச+ப(கிறாக" -பய+ப(கிறாக". த+பி தவறி ேபசிவி டா க சி

காரகE க(Iசின

ஏ*ப(கிற3. அ D/3 மனி 3 ெகா"Eக".

அரசிய சி/தைன இ/த நா  அைன 3 மகE எைற ஏ*ப(கிறேதா,
அைறேக மகளா சி )ைற வள .

ேகாசல நா  இராம4 )G ட+ ேபாகிற ெசAதியறி/தேபா3
மகி?/தாக". இராம கா (+ ேபாகிறேபா3

மக"

அ2தாக". அ3 நா (

அரேசா( மக" ேச/3 இயகிய, இயக தி4ைடய விைள@. இைற

ந )ைடய நா ( அரசிய7, ஆ சியி அ/த இயக ேதா( மக" ேச/3
இயகிறாகளா? இைலயிைல. நா( கட வாகினா ந )ைடய நா (

மக" கவைல+ப(கிறாகளா? அ2கிறாகளா? நா ( கடைன தீ+பத*காக
ஒேவைள சா+பா ைட தியாக ெசAய தயாராக இகிறாகளா? சா+பா ைட

தியாக ெசAய ேவ#டா . ஒ ேதநீைர தியாக

ெசAவாகளா? அ+ப+ப ட

ர சி எ#ண ைத நா ( மகE ெகா( தாக ேவ#( . மகைள அர;

கா+பா*ற Dடா3. அரைச மக" கா+பா*ற ேவ#( .

ஜனநாயக எப3 ஒ)ைற ம (மல அ3 ஒ வா?ைக )ைற. அ3 உண@

ெசறி/த3. ஒ2 ேசறி/த3. ஒ2க ெசறி/த3. இ9 எ பா தாB
ேபா டா ேபா க" தைலைம ெபைம

ேபாரா டக"! இல சிய ைத+

பறிெகா( 3 வி ( Dட ெபைம ேத(வாக" ேபால ெதாிகிற3. இல சிய
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ெபாி3. இல சிய
ெபைம0

வரலா

JAைமயான3. இல சிய வா?ைக உய/த3. பதவிகE ,
-ேபாகலா . இல சிய ைத தியாக ெசA3வி ( தய@

ெசA3 பதவிகைள ேதட ேவ#டா . ெபைமகைள ேதட ேவ#டா .

இைளய பாரதேம! எ2/தி திய பாரதேம! எ2/3 வா; உன ேதைவயான கவி
எ3 எ9 நிணய

ெசA! த*சாபான கவிைய+ ெப9! ேவைலைய ேதடாேத

ேவைலைய உவா ைக வ/தி உைழ+பவ ெதAவ

எ9 ந  ேநா 

ேநா*9 உைழ 3 வா?க! திய வரலா9 பைட தி(க! வரலா*9+ ேபாேகா( ஓ

விடலா

எ9 நிைனகாேத! நீ வரலா*ைற நிக? தி, நி9 ேபாரா+ திய

வரலா*ைற+ பைட 3 சாதைன ெசA! உ4ைடய கால
வரவலா*றி ெபாேனடாக அைமய ேவ#( .

இ/த நா 4ைடய

எேக ேபாA ெகா#கிேறா ? அ D/3 சி/தைன ெசA0க". இ9
இ/த நா( எேக ேபாA ெகா#கிற3? எ+ பா தாB வ )ைறக"

ெமாழி5 ச#ைடக"! சாதி5 ச#ைடக" மத5 ச#ைடக"! ஏேதா ஒைற ேத

ெகா#( அவல மன ேதா( அைல/3 ெகா#கிறாக", யா

தி+தியிைல. எ ஆதி+தி இத*ெகன மா*9? இத*ெகன வழி? இத*

யா வழி ெசால )0 ? ேவ9யா9
இைளய பாரத

ெசால )யா3.

ஒ9தா ெசால )0 . அவக" எ2 தா, எ2/3 நட/தா,

அவகளா இ/த நா ( ெவ*றி வாA+கைள, விக )0 . திய

வரலா*ைற+ பைடக )0 . திய பாரத ெபா7ேவா( விள . அைத

நிைன 3, எ#ணி+ பா 3, )@ ெசAவத*காக எேக ேபாகி ேறா

எ9

சி/தைன ெசA0க"! எேக ேபாக ேவ#( . எ9 )@ ெசA0க"! ேபாக

ேவ#ய இட தி*, ேபாகேவ#ய வழி, )ைற, ெதாைல@ ஆகியவ*ைற0

)@ ெசA0க". ைதாியமாக, 3ணிவாக, நைடேபா(க"! ெவ*றி ெபறலா .
எேக ேபாகிேறா எற ேக"வி+ பதிலாக நா எேக ேபாக ேவ#(

எற

ேக"விைய ேக க+ ேபாகிேறா . ஆ ! மனிதைன )த7 உவாக ேவ#( .

ப+பாளிகைள உவாகி இகிேறா . ஆனா பைட+பாளிகைள

உவாகிற கவி, பைட+பாளிகைள உவாகிற அறி@, திைசேநாகி நா

இனி ேபாகேவ#( . உைழ+ எப3 உய/த3. மதி+பி உய/த3. தவமைன
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ய3. அ/த உைழ+ைப அல சிய

ெசAய Dடா3. ஒ நா ( மக" க(ைமயாக

வா2 !

உைழ தா அ/த நா( வள

எ/த ஒ நா B எளிதாக மா*ற ைத யா

ஏ*9ெகா"ள மா டாக".

மா*ற எப3 வள5சி தவிக )யாத3. எ வள5சி இ கிறேதா

அ மா*ற இ . மா*ற

இவ*ைறேநாகி நா பயண

இகிற இட தி வள5சி இ .

ெசAய ேவ#( .

இ/த நா( பர பைர பர பைரயாக ேவளா#ைம யி சிற/3 விளகிய நா(.
"உழ@ , ெதாழி B

வ/தைன ெசAேவா ” எபா பாரதி. ஆனா இ/த

நா  ேகாகணகான ஏக நிலக" தாிசாக கிடகிறன. சாதாரணமாக

கிராம+ றகளி ெப# சிாி தா, பல, ஆ#கE ேகாப வ , ெப#
சிாி 3வி டாேள எ9 ேகாப+ ப(வாக". ஆனா இ/த நா  நீ#ட

நா களாக ஒ ெப# சிாி 3ெகா#ேட இகிறா". அதிB பாிகாசமாக ந ைம+

பா 3 நைக 3 ெகா#கிறா". அ/த+ ெப# யா? நிலமகளாகிய Sமி ேதவி.
”இல

எறைச இ+பாைர காணி தில எ4

நலா" ந " எறா

திவ"Eவ இைற நிலமக" ந ைம+ பா 3 நாணி5 சிாிகிறா".

ந நா  எ#ெணA இறமதி, ேகா3ைம இறமதி ெசAகிறாக". இ+ப

விைளகிற விைள0" இ/3 , உைழகிற கரக" இ/3 , ஏ இ/த நிைல?

எ#8க"! நல வளமான நா ைட உவாக நட/தி(க"! அ/த திைசேநாகி
தடக ேவ#( .

நல காநைடகைள+ ேபணிவள+ேபா

”வாக ட

நிைற

வ"ள

ெப ப;க"" எ9 அ9 ஆ#டா" நா5சியா பானா. இ9 ட

கற மா(கைள நம3 நா  பIசாபிதா பாக )கிற3 அ( 3
ஜரா திதா பாக )கிற3. நா( )23

ேவ#( .

நிைறய

அ தைகய கா நைடக" வளர

அறிவிய, நா ( இறி அைமயாத3. அறிவியB , ஆமிக)

)ர#ப டதல. ஆமிக)

ஒ அறிவியதா. அறிவிய எப3 வள

உலக ைத, ந ைம5 ;*றி0"ள உலக ைத, ந ைம5 ;*றியிக Dய சOக ைத,
நம+ பயப( தி ெகா"வ3, வள+ப3, வா?வ3, எப3தா. ந )ைடய
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ெபாளாதார

ெசழி+பாக இகேவ#( . கட வாகிய கா; ைகயி ரளலா .

ஆனா ெசா/த மாகா3. ந )ைடய நா 4ைடய ெசா/த Oலாதார வளக"

ெபகி ஆக ேவ#( , ந )ைடய Oலதன ெபகேவ#( , பனா (

Oலதனகைளவிட, ெசா/த Oலதன தா ேதச தி ;த/திர ைத+ பா3கா
எபைத மற/3 விடாதீக"!

எேலா தா பிறகிறாக", எேலா
ஆதலா மீ#(

ஒேர ஒ )ைறதா பிற+.

பிறக+ ேபசவ3 நி5சயமிைல. ஆதலா, இல சிய ைத

ேம*ெகா"Eக". அ/த இல சிய

எ3வாக இக ேவ#( ? ந )ைடய நா(,

ந )ைடய கால தி, நாடா வள தனவாக விளகேவ#( . தா?விலா5 ெசவ

பல வாழேவ#( , வளரேவ#( . இ/த நா ைட, இமய

)த மாி வைரயி

ஒ நாடாக ஆேவா D (வா?ைக வா?ேவா ! Dவா?த எப3 ஒ

ப#பாடாக இகேவ#( .

ஜனநாயக மரகைள கைட+பி+ேபா

எப3 எலா , இ தநா ( வா?ைக

ெநறியி, )ைறயி, உயிபிகேவ#( . அ ெநறி இ/த நா ( ெநறி;

உலக தி மிக+ெபாிய சமயமான  த மத ைத ெகா( த3 இ/தியா-மற/3

விடாதீக". ேபா கள ைதவி ( விலகினா அேசாக. உய/த அ ெநறிைய

இ/த நா( ஒ கால தி ேபா*றிய3. பாரா ய3. இ9 இ/த நா 

எபா தாB வ)ைறக" கிள5சிக" தீவிரவாதக"! இைவகைள எதி 3+
ேபாரா, அ , அைமதி0 , சமாதான) , த2விய ஒ சOக அைம+ைப ேநாகி
நா

நைடேபாட ேவ#( .

எேக ேபாகிேறா ? ெதளிவாக )@ெசA0க". எேக ேபாகேவ#( ?
ெதளிவாக )@ெசA0க". இைத+ப*றி ெதாட/3 சி/திக, ெதாட/3 ேபச,

வாெனா7 அ4மதி வழகியிகிற3. நீகE

Dடேவ வாக"! Dடேவ

சி/தைன ெசA0க". எ4ைடய ேப5சி ஐயக" இ/தா எ23க"

வினாக" 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
எபைத மற/3 விடாதீக"!
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நா

அைனவமாக வாெனா7யி Oல

இ/த நா 4ைடய )ேன*ற ைத+

ப*றி, இ/த நா  4ைடய எதிகால ைத+ ப*றி ேபசேவ#( ! சி/திக
ேவ#( ! ெசல ேவ#(

அ+ேபா3தா நம3 நா ைட நலதிைச அைழ 35

ெசல)0 . எேக ேபாகேவ#(ேமா அேக ேபாக)0 . அ/த தட அேதா

ெதாிகிற3! அ/த தட ைத+ பி+ேபா , தட
வக!

மாறாம நட/3ேபாேவா ! வக!

 15-8-94 அ9 ம3ைர வாெனா7யி ஒ7பர+பான உைர

----------

2. க/வி' சிதைனக

உயி ெதாதி பாிணாம வள5சியி , 2, வில. எ9 வள/3

கைடசியாக ஐ/3 அறிவினா லாகிய விலகினி9
பாிணமி தா. மனித, மிக)

ஆறறி@ைடய மனித

அல, )2 மனித4 மல. மனித மிக

தைமயி7/3 விலகி மனிதனாக வா?/3 அமர நிைல எAதேவ#( . இ3 தா

மனிதனி பாிணாம வள5சி. றிேகா"! ஆனா எலா மனிதேம வில
தைமயி 7/3 அறேவ விலகியதிைல. )2 மனிதனாக@

ெதAவமாக திக?/த3மிைல.

வா?/ததிைல;

இ Oறி கலைவயாகேவ ேகாகணகான மக" வா?கிறன. ேகாயி

ஒவ விலகிய தைமைய Sரணமாக ெவ*றி ெகா#(, மனிதராகமாமனிதராக
விளகி, இ/த ம#ணிேலேய அமர சிற+பிைன+ ெப*9 வா?/3"ளன.
இ9 நம3 நிைல என? நா

விலகின தி 7/3 ேவ9ப ( நி*

தட தி

ெசகிேறாமா? மனித தைம0ட வா?கிேறாமா? இேகேய அமர சிற+
கா8

தட தி ெசகிேறாமா? சி/தைன ெசA0க"! இைறய மனித உண5சி

வச+ப(கிறா. அவ உண5சி வச+ப ட நிைலயி வில களிB

ேமாசமாகி

வி(கிறா; கலக ெசAகிறா; ெகாைல ெசAகிறா; ;யநலேம உெகா#ட3
ேபால ஆகிவி(கிறா. இைறய மனித த M(, த ெப#(, த பி"ைள
எற க(+  தியிேலேய நி*கிறா.
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மனித+ பிறவி அைமயான3 எ9 உண/3, அ/த அைம+ பா ைன உல
உண

தட தி ெசேவா எ தைன ேப? வா?ேவா எ தைன ேப?

”அாி3 அாி3 மானிடராத அாி3.
மானிடராயி4

D, (, ெசவி(,

ேப( நீகி+ பிற த அாி3.

ேப( நீகி+ பிற/த காைல0
ஞான)
ஞான)
தான)
தான)

கவி0
கவி0

தவ)
தவ)

நய த அாி3.

நய/த காைல0

தா ெசAத அாி3.
தா ெசAவராயி

வானவ நா( வழி திற/தி(ேம!"

எ9 அ=ைவயா மனித+ பிறவிைய5 சிற+பி கிறா.
”வாA த3 ந/தம ஈேதா
பிறவி மதி தி(மி”

எ9 அ+பரக" அளி5 ெசA3"ளா. ஆ

மா4ட+ பிறவி ஒேர ஒ பிறவிதா!

இ+பிறவியிேலேய அறியாைமைய அக*றி ஞான

ெப9த ேவ#( " மாணிக

வாசக , ”எனா அறியா+ பத/ த/தாA" எறா. ஆ மானிட+ பிறவி ஒ

பத/தா! மன ,  தி, சி த , அககார

ஆகிய அறிகவிகEட, ெமA, வாA,

க#, O, ெசவி ஆகியன ெதாட5 சாதனகளாக@ , நிைறேவ*9

ெபாறிகளாக@

விளகிறன.

அ*தமான கவிக" இ/த உட ேபா( Dய ஆமாவி வா?ைகைய அறி/3
ேபா*றி+ பா3கா 3 வா?பவ மனித. திOல **உட ைப வள ேத உயி

வள ேதேன!" எறா. உட ைப வள த எறா, எைட D(தலாக வள த

எபதல. உட பி பயபா ( ஆ*றைல வள த !

இ9 உட நல தி* எதிரான ெசய*பா(கேள மிதி. சைமய ேதாறிய பிற

மனித உடB உக/தைத-உட நல தி* ஏ*றைத-உ#ணாம, ;ைவகாக
உ#ண தைல+ப ( வி டா ேபா3

ேபாதாதத*+ ைகயிைலயரக

பலவைக+ ைன@களி மனிதைன அழி 3ெகா#( வகிறா.
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கா*9 ;வாசி+பத*காக அைம/த Oகிைன வாணழியி ெவ ம/3

திணி+ப3ேபால O+ ெபாைய திணிகிறா. அ(+பி ைக இ த ேபால
இ9 பலைடய வாயி ைக ைக பி த, சாராய

 த இேனாரன

தீைமக" நாE பலாி உட நல ைத ெக( 3 வவேதா( அவகைள மனித+
ப#பி7/3 தட

இவகE

மா*றி விலகிய நிைல அைழ 3+ ேபாகிறன.

ேபாA ெகா#கிறாக"!

மனித வரலா*றி உ9+. மனித வரலா*றி க+ெபா". மனித இ/த

உலைக+ பயப( 3

கால/ேதா9

வைகயி அைம+பவ. மனித பைட+பாளி மனித

இ+வி ேகாளி வள5சி உ/3 சதியாக இ+பவ.

மனிதைன அள@ ேகாலாக ெகா#ேட இ/த உலக

மதி+பிட+ப(கிற3. மனித+

பைட+பி ேநாக ைத நிைறேவ*ற, மனித4 கவியாக அைமவ3 அறி@.

’அறி@ைடயா எலா உைடயா’ எப3 திற".
மனிதல

ேதாறிய நா" ெதா (, அறிைவ ேத( )ய*சி நைடெப*9

வகிற3. மனித ல தின அைனவ

நியதி. இ திைசயி மனிதல

ெப*ேறா ேகாயி ஒவேர!
இ9 நா

அறி@ ெப*9 விளகேவ#(

எ( த )ய*சிக" பல+ பல. ஆயி4

எப3

அறி@

அறி@ைடைம ப*றி, ெகா#கிற க 3, பிைழயான3. தகவக"

நிைறய ைவ தி+ வக", நிைறய ப தவக", ப ட

இவக" எலா

ெப*றி+ப வக",

அறிஞக" எ9 பிைழயாக கதி ெகா#கிேறா .

இவகளி அறிஞக" இகலா , ேத க#(பிக ேவ#( .
ஆனா திற" D9

அறி@ைடைம எ3? மனிதைன-மனித ல ைத

3ப தி7/3 கா+பேத அறி@. இ9 நம3 வா?ைகயி, 3ைற ேதா9

3ப/தாேன G?/திகிற3. மனிதைர மனித ெகா9 அழி

ஆ*ற மிக

ெகாைல கவிகைள மனித பைட திகிறா. அ+பயானா நா

ேபாA ெகா#கிேறா ?
இைறய உலக

அறிவிய உலக

எ

எகிறாக". D/3 ேநாகி, உயதர

அறிவிய வளரவிைல. அவக தக நிவாணமான ;யநல

வள/3
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வகிற3. M 7/3, உலக தி ெப Mதிக" வைர எ பண மதி+V (5
ச)தாய அைம+! ஆதிக+ ேபா க" ம*றவ 3ப

அறி@ைடைம எ9 D9கிற3 திற".

ெபாத ப#ேப

”அறிவினா ஆவ 3#ேடா பிறிதிேநாA

த/ேநாAேபா ேபா*றா கைட"

எப3 திற", இ த அறிைவ+ ெப9
நம3 கவி உலக

வதி கவி உலக

கவி வழக+ ெப9கிறதா? இ9

எ ேபாA ெகா#கிற3? ப டதாாிகைள உவா
ெவ*றி ெப*றிகிற3.

ஆனா, பைட+பாளிகைள உவாவதி ெப*ற ெவ*றி, மிக மிக ைற@
கவிேய அறி@ைடைம யல, க*றவக" எலா

அறி@ைடயவகE

கவி0 , ேக"வி0 அறி@ ெப9தBாிய வாயிகேள ஆ !

இ9 நம3 கவி0லக

அல.

எேக ெச9 ெகா# கிற3? மனிதனி

ஆமா@ உண@ கவி. ஆமாைவ வள+ப3 கவி! இைறய கவி )ைற

Oைளயி தகவகைள திணி+பதாக அைம/தி கிறேத ஒழிய ஆமாைவ

ெதாடவிைலேய! இ9"ள கவி+ ெபக தி*, இகவி உலக , அள+பாிய
ஆ*ற வாA/த கவியாA இ+பி, இ/த உலக ைதேய மா*றி யி .

எேக மா*றக"? மனித வர வர5 G?நிைலயி ைகதியாகி+ ேபாகிறாேன தவிர,
G?நிைலைய அவ மா*ற )*படவிைலேய! விலக" G?நிைலைய5

சா/தைவ. ஆனா, மனிதேனா G?நிைலகைள த4ைடய வா?நிைல ,
இல சிய 3

ஏ*ப, மா*றி அைம 3 ெகா"E

விளமா9 ெசAத கவியி வி2மிய ேநாக
உண@கைள, கால ேபா*9

ஆ*றBைடயவனாக

இைறய கவி உல, கடைம

உய ப#பிைன, க (+பா(கைள+ ேபா*றி

வள 3ெகா"ள க*9 தரவிைல. ெவ*றி வாA+கEாிய க (+பா(கைள

ெநகி? தி வி ட3 இைறய கவி உலக . ஏ?

இ9 அறிவிய எற ெபயாி வரலா9, இலகிய , த 3வ

ஆகிய 3ைறக"

றகணிக+ ப(கிறன. ஆதலா, இைறய மனித நாகாீக ைத இழ/3 காவ
நிைலயகளி வள5சி , சிைற Dடகைள நிர+ப@ேம உாியவகளாகி
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வி டாக". கட/த சில ஆ#(களி காவ நிைலயகளி வள5சிேய

*றகளி வள5சி நி,பணமாகிற3. ஆ8 , ெப#8

வாழேவ#ய3 சOக அைம+.

இைண/3

இ5சOக தி இ9 கவி 3ைறயி7/3 காவ 3ைற வைரயி ஆ#, ெப#,
பிாிக+ப(கிறன. ஏ இ/த அவல ? இ/த அவல ைத )த7 ெசAத3 ஆ#
ஆதிக5 ச)தாய அைம+. திேகாயி7 அ ைம அ+பனாக இ/3 வழிப(

ெபாைள- அ த நாாீ;வரனாக இ/த பர ெபாைள-இேவறாக+ பிாி 3
தனி தனியாகினாக".

அத*+ பிறதா ராணகளிDட ஆ# சாமி , ெப# சாமி

ச#ைடக" ெதாடகின. இ4

அேத திைசயிதா ேபாAெகா#கிேறா .

ஆ#, ெப# சம 3வ ைத கவியிDட காண )யவிைல. ஏ? ப#பா (
வள5சிாிய கவிைய வழகாத3தா காரண , வள
உயி+"ள கவிைய மனித4 தர ேவ#( .

வரலா* 9ாிய

கவி, ெதாியாதைத ெதாி/3 ெகா"வத* ம (ம9. கவி, ஆமாவி

சதிைய J#ட ேவ#( . நல காாியகைள5 ெசAதா ம ( ேபாதா3! நல

காாியகைள5 ெசA0 ஆவ ைத தரேவ#( . ஒ ஊ, ஒ நா( எ+ப

இகிற3 எபைத அள/தறிய+ பயப(வ3 கவிேயயா . ஆறவி/தடகிய

ெகா"ைக5 சாேறாகEைடய நா( விளமானா ‘ெக ட ேபா" அ இரா3.

ஆற கவி க*ேறா நலவராயி+ப. நா(
”எ=வழி நலவ ஆடவ

நறாகேவ இ .

அ=வழி நைல வாழிய நிலேன”

எப3 றநாK9.

கவி எப3 கBத அல3 ேதா#(த எ4

ெசா அயி பிற/த3.

மனிதனிட தி இயபாக உ"ள அறியாைமைய ேதா# எறி/3 வி (,

அறிT*ைற க#(, அ/த உய/த சதிைய வள+பேத கவியா . இ3ேவ
கவியி ேநாக பய. கவி 3ைற மக" ெதாதிாியதான பிற, இ3

நைடெபறவிைல. ஆயி4 , தக நா (+ ப*9"ள சOக5 சி/தைன0"ள
ஆசிாியக" மனமி/ தா, இ4

ெசAய இயB

ெசAயேவ#( .
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கவியி ததி, க*பி
ஆசிாியாிட

விப 3கE

ஆசிாியைரேய மிதி0

சா/திகிற3. க*பி

சிற/த திற இைலயானா ப"ளியா விைள0

நைமையவிட

ழ+பகE தா ஏ*ப( . வ+பைற யி ஆசிாிய

க*பி ெபா23, மாணவ பதி0ட ஒறியிக ேவ#( . மாணவக"

ம தியி என நடகிற3? க* மாணவகE , க*பி

தன

அ/நிைலயி உ"ள ஒ9த7 உ"ள அைம@ அல3 இைடெவளிைய
ெதாி/3ெசா#( க*பி
பாட

ஆசிாியதா, க*பி+பதி ெவ*றி ெபற இயB .

எப3 க*பி . ஆசிாிய

க* மாணவ

ஆகிய இவ

இைண/3

ெசயபட ேவ#ய )ய*சி எபைத ஆசிாிய நிைனவி ெகா"ள ேவ#( .
க*பி
Oல

தன3 ஆசிாிய தைம0ட, க*

-க* , ேக  , சி/தி

மாணவைர0

ஒற5 ெசAவத

திறைன J# த பா ஈ 3, வினா-விைட

Oல -மாணவ க*9 ெகா"கிறா; ெதளிவாக இகிறா எபைத ஆசிாிய
உ9தி ெசA3ெகா"ள ேவ#( .

ஒ ெச வளவத*+ பலவைக உண@+ ெபா க", ம 3க" ேதைவ+ப( .
அ3ேபா, மனித4

வா?ைகயி வளர, ப#பா  வளர கவி ேதைவ.

க*கேவ#ய 3ைறக", க" மனிதகEகிைடயி ேவ9 ப( ! ஆமாவி

ேதைவ ஏ*ப@ , ஆமாவி வள5சிேக*ப@

மா9ப( .

ஆதலா கவியி ெபா3 கவி0 , சிற+ கவி0

இட ெபற ேவ#( .

ெபா3 கவி எப3 ெபா3 அறி@, சOக வா?ைக-ஒ பணி ெசAய

ேதைவ+ப(

அறி@. சிற+ கவி எப3 க*ேபா நிைலேக*ப மா9 . அ3

அறிவியலாக@

பிறவாக@

இகலா . அல3 த 3வ 3ைறயாக@

இகலா . இஙன

இகலா .

கவி வழக+ ெப*றாதா மனிதகைள,

அறிஞகைள, ஞானிகைள உவாகலா .

ந )ைடய ழ/ைதகைள5 சி/திகிறவகளாக+ பழகிவி(த அவசிய . )த

இர#( வ+ வைர பாட+  தககேள ேவ#யதிைல எப3 நம3 க 3.

இ/த வ+களி க*ப3 எ+ப? நிைன வா*றைல+ ெப9வ3 எ+ப? சி/தி+ப3
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எண ? ஆகிய கவி க*ற7 அ+பைடகைள5 ெசயவழி க*பிக

ேவ#( . க*

ழ/ைதகளி சி/தி திறைமேய ஆசிாியாி திறைம

அள@ேகா எபைத நிைனவி* ெகா"ள ேவ#( .

ழ/ைதகE இயபாகேவ அளவ*ற சதி இகிற3. நா

இ றி+பி(வ3

உடசதி, Oைள சதி இர#ைட0ேம றி+பி(கிேறா . இ/த இவைக

சதிகைள0 ழ/ைதக" உபேயாகி ப ஆசிாிய பழகேவ#( .
நட ெபா23 கீேழ வி2/3வி(

ழ/ைத, தாேன எ2/3வி(

திறைம0ைடய3; மன+பா உைடய3. நா

3ர

ேபா3தா ழ/ைதயி

ஆ*ற ைறகிற3. ம*றவகைள எதிபா+ப3 ழ/ைதகளிட தி வள/3

வி(கிற3.

ஆசிாிய, க* மாணவகளிட தி வினா ேக கலா . ஆனா ஆசிாிய விைட
க*9 தரேவ Dடா3. மாணவ ச*9 விைட தர தாமதி தா அ( 3-Next-ெசா7
வி(கிறா ஆசிாிய. சில அவசர)ைடய ஆசிாியக" விைடைய தாேம ெசா7

ெகா( 3 வி(கிறாக". இ3 தவ9. வினா@ாிய விைடக" மாணவகேள

அவகளி அறிவி+லனா ேதடேவ#( . ேதைவயானா ஆசிாிய 3ைண

வினாகைள ெதா( 3, மாணவகளிட தி விைட கா8

J#டலா . எ/த5 G?நிைலயிB

)ய*சிைய

ஆசிாிய விைட DறDடா3.

ஆனா, இ9 நட+, வினா-விைடகைள எ2தி+ ேபா ( மன+பாட
ெசAவ3தா! இதனா, சி/தைன திற4 , தியன கா8

)ைன+

வளர

விைல கவி உல, ேத@ ம (ேம எற 9கிய றிேகாளி ெச9
ெகா#கிற3. திைசைய விாி@ப( தி ெகா#(, சி/தைனயாளகைள, பைட+
பாளகைள உவா உலைக ேநாகி5 ெசல ேவ#( . ப+பாளிகைள

உவா

நிைலயி7/3 பைட+பாளிகைள உவா

ெசலேவ#( .
கவி இதய

உலைக ேநாகி5

ேதைவ. ேசாவிய கவியாள ;ேகா 7Xகி "ழ/ைதகE

இதய ைத ெகா(க"" எ9 எ2தினா. கவி, Oைளேயா( ம (ேமா, க*
கேளா( ம (ேமா ச ப/த)ைடயத9. இதய ேதா( ச ப/த)ைடய3.
கவி க*பிக@ , கவி க*க@ , அத*ெகன ஒ சிற/த பா ேதைவ.
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க*பி

ஆசிாிய5 சிற/த உண@ நிைற/த இதய ேதைவ. க*

மாணவ

ஆசிாியைர+ Sரணமாக - ஆசிாியாி மன ைத Dட+

ாி/3ெகா"E

பணி0

உ"ள

ேவ#( . அ+ேபா3தா க*பி பணி0 , க*

அ த)"ள3 ஆ .

இ த கவி5 GழB உாியெமாழி தாA ெமாழிேய எற க தி* இர#டாவ3
க 3 இக)யா3. இய*ைக வழ ெகாைடகளி ஒ9 தாAெமாழி.

தாAெமாழிேய சி/தைனெமாழி; உண ெமாழி. ஒ நா ( மகைள அைம+ப( த

)த*சாதன அ/த நா ( மகைள தாAெமாழியி கவி க*க அ4மதிகா3
இ+பேத.

இ9 ந )ைடய நா  தாAெமாழி வழி கவியியக

ெவ*றிெபறவிைல.

ேதசீய ெமாழிைய க*றபாைல. ஆகில தி7/3 தாAெமாழி கவி மாற

ம9+ப3 பலMன . இ/ததிைசயி ெசவ3 வி ப தகதல-தாAெமாழி
கவி0 , ேதசீய ெமாழியறி@

நா

ெபற ேவ#யைவ. உலக தி சாளர ைத

Oட@ ேவ#டா . ஆகில ைத0 ஒ ெமாழியாக க*கலா .

தாAெமாழிைய மதி 3+ ேபா*9

உ"ள ைத உய@ ெசA0

உலக கவி0

கவி உலகேம நம ேதைவ. தாAெமாழி வழி

கவி க*ேபா ; அறிைவ வள+ப( 3

கவி க*ேபா .

க*9 உலகமா/தட ைகேகா 3 நி*ேபா ! ;ய அறிைவ

வள+ேபா . அத* 3ைணயாக க* கவிைய ஆேவா !

ெபாிய, ெபாிய இல சியகைள-இமய திB உய/த இல சியகைள

ெகா"ேவா ! அவ*ைற அைடய உைழ+ேபா ! இ3ேவ இைறய கவி உல
ந ைம அைழ 35 ெசல ேவ#ய இட .

நாைளய இ/தியா இைறய ப"ளியிேலேய ெதாட கிற3 எபைத நம3
அர;கE

சOக)

உண/3 ெகா"Eத அவசிய . எதிகால இ/தியா ஏ*ற

மைடவ3 இைறய ப"ளியி நைட)ைறைய0 , நம3 ழ/ைதகE தர+

ெப9
நா

கவிைய0ேம ெபா9 திகிற3.

இ9 சாதி, மத, இன எைலகளிB , ப தறி@ )ரணான Oட-

ந பிைககளிB

சிகி5 சீரழி0

ேபாகிைன தவி 3, அ( த
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தைல)ைறயின+ திய உலைக கா டேவ#( . ந )ைடய ைளஞக"
சிற/த கவிைய0 , ஞான ைத0

ெப*9, ெபா9ைம, உ9தி, )ய*சி, இவ*ேறா(

அ+பணி+ உணேவா( பணிெசAவதி ந பிைக ைவகDய கவிேய
இைறய ேதைவ. இ3ேவ நா

கவி உலக

ெசலேவ#ய திைச….!

இைற இர#டாக+ பிாி/3 இகிற3. ேமB

ெதளிவாக5

ெசால+ ேபானா கவியி இர#( ஜாதி)ைற ேதாறியி+ப3 ேபால

ெதாிகிற3. அதாவ3 கிராம+றகவி, நக+ற கவி எ9 றி+பி(கிேறா .
கிராம+ற கவி , நக+ற கவி)"ள இைடெவளி மிக@

அதிக

எபைத வ த ேதா( றி+பிட ேவ# இகிற3.

நக+ற 3 இைளஞக", மாணவக", தரமான கவி ெபற)கிற3. அவகள3
அறி@+ லகE நிைறய வி/3 கிைடகிற3. அதனா, தர)

திறைம0

உைடய இைளஞக", நக+ற தி உவாக வாA+ இகிற3.
ஆனா கிராம+ ற தி அ3 இைல. கிராம+ற ப"ளி Dடக" எ/தவிதமான

ஊ ட5ச 3

இலாத கவி நிைலயகளாக விளகிறன. ேசாதைன

கவிக" கிைட+பதிைல. நல லக அைமவ3 இைல. அவகEைடய

ெசவி+ல4 நிைறய வி/3க" கிைட+பதிைல. அத காரணமாக, கிராம+
றகவியி, தர

ைற/திகிற3 எப3 இர#( க 3கE இடமிலாத

ஒ ெபா35 ெசAதி. கிராம+ றகவிைய ேம ப( 3வதி இ4

அகைற எ( 3ெகா"ள ேவ#( .

அதிக

நம இ+ப ஒ ஆேலாசைன Dட5 ெசால )கிற3. கிராம+ற தி

திேகாயிக" உ#(. ”ேகாயி இலாத ஊாி யிக ேவ#டா ”*

எபைத நா பிப*9பவக". ஒ=ெவா ேகாயிB , அ/த கிராம+-

ற தி4ைடய ஆர ப+ பாடசாைலைய த ெத( 3 ெகா#(, அ/த ஆர ப+
பாடசாைலயி வள5சி, அ பயிBகிற சி9வகEைடய வள5சிாிய
அைன 3+ பணிகைள0

கவி வள .

ேம*ெகா"ள லா ; அ+ப5 ெசAதாதா கிராம+ற
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அ( 3, ஏ(களி வழியாக,  தககளி வழி யாக, கவி க*9 தவைத விட

ெசய வழி கவி க*பி+ப3 நல3 எ9 க3கிேறா . ெசய வழி க*

கவி நீ#ட ெந( நா கE, நிைனவி இ . அதனா அத*ாிய

சாதனகைள ஒ=ெவா ப"ளி0

ஆ#(ேதா9

ெபற ேவ#( . ஒ=ெவா ப"ளியிB

திய திய க" வாகேவ#( .

ந )ைடய நா  தீபாவளி ெகா#டாட+ப(வ3 ேபால, ெபாக ெகா#டாட+
ப(வைத+ேபால, கைலமக" விழா ெகா#டா(

கால விைரவி வர ேவ#( ,

அ+ெபா2தா கவி0லகி  3ண@ , ஆவ)

ேதா9 , இ9 கைலமக"

விழா எ9 ஒ9 இகிறதாகேவ பல ெதாியவிைல. கைள

வாவ3மிைல. கைள+ 3+பி+ப3 மிைல.
இ4

ெதளிவாக5 ெசால+ ேபானா ஏேதா ஒ Oட ந பிைகயி,

அைற+ பக Dடா3 எேற, ஒ க 3 உலா வகிற3. அைற,
இ

 தககைள0

க ைவ 3வி (, S+ ேபா ( Oவி (, பக

Dடா3 எ9 )@ெசA3 வி(கிறாக". இைத0

நா

ம9 3விட ேவ#( .

ப"ளிDடக" கைலமக" விழாவ9 திற/திக ேவ#( . லகக"

திற/திக ேவ#( . அைற கவி ேவ"வி எ

ெசAயேவ#( .

கைடMதியி உ"ள  தககைடகளி, நீ#ட, ெநய வாிைசயி மக" நி9,

தகE , தகEைடய ழ/ைதகE ேதைவயான  தககைள வா

பழக ைத ேம*ெகா"ளேவ#( , த4ைடய அைம மக4, அல3 அைம

மகE, ஒ ெப*ேறா வாகி ெகா(கDய உய/த பாி;  தகமாகேவ

இகேவ#( . அ/த+ பழக ைத ழ/ைதகE க*9ெகா"ள ேவ#( ,

ெப*ேறாகE

பயிவிக ேவ#( .

பணி+ பா3கா+ எப3 இ9 வள/3 வ/திக Dய நாகாீக . தவிக

)யாத3. வரேவ*க தக3 Dட, பணி+ பா3கா+ எ=வள@ )கியேமா

அைத+ ேபாலேவ, அவனிட தி ஒ+பைட க+ப ட ழ/ைதக" தரமானவகளாக,
திறமானவகளாக, அறிஞகளாக உவாவதி ஆசிாியக" ெபா9+ ேப*க

ேவ#( .
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அவகEைடய பணி தரமானதாக, எேலா

ஏ*ற தர தகதாக

அைமயேவ#( . அ+ெபா23 தா பணியி4ைடய பா வள5சி அைடய

)0 . ெவ*றி-ெபற )0 ; உய/த ஆசிாிய பணி ேம* ெகா#க
Dயவக", ஒ நா  வரலா*ைற சீரைமக உதவி ெசAகிேறா

எற

எ#ண 3ட த )ைடய பணிைய அபணி+ உண@ட ெசAய ேவ#( .
வ+பைறயி உ கா/3 ப

மாணாக, நாைள நா ைட ஆ சி

ெசAபவனாக மாற)0 , மாற ேவ#( . அத*ாிய வாயிைல ப"ளிDடக",

சிற+பாக, ஆசிாியக" தர ேவ#(ெம9 ேக ( ெகா"கிேறா .
எனேவ இைறய கவி0லக தி4ைடய தட தி நா

ெசBவ3 ேபாதா3.

அகற, விாிவான, உய/த றிேகாEைடய, ல சிய)ைடய சிற/த நா ைட
உவாக ேவ#(ெமற றிேகாEட, நா

ெசB

திைசைய அகல+ப( தி

ம*ற ேவ#( . எ9 ேக (ெகா"Eகிேறா . சிற/த கவி உலக , அறிஞ

உலக

ேதாற ேவ#( . அ3ேவ நா

ெசல ேவ#ய திைச.

 20-8-94 அ9 ம3ைர வாெனா7யி ஒ7பர+பான உைர

-----------

3. உைழ,-' சிதைனக

இைறய மனித பகிறா; ப டதாாியாகி றா; அறிஞ ஆகிறா. அறிவி
பய, என ெசAயேவ#(

எ9 அறி/3 ெசAதேலயா . ெசய, உைழ+பி

பா*ப ட3. உைழ+ப*ற ெசயகE

உ#(. ஆயி4

உ#ண, உ( த, காத

ெசAத ஆகிய Rக5சிகE

உைழ+ இறியைமயாத3.

ஏ? மனித விலகளி9

ேவ9ப ட நிைல, உணைவ ேத(

நிைலயிதா

ெதாடகிய3. பினாளி அவ வளர, வளர உணைவ ேதடாம பைட தா.
இ/த காலக ட தி உைழ+ வள/த3; கவிகEட மனித4 ெதாட

ஏ*ப ட3. ஆக, உைழ+ேப வா?@ எறாகிற3. உைழ+பி*ேக உாிய3 வா?@.
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வா?@, உைழ+பினாலாய3. வா?வினா உைழ+ வளகிற3. உ#8

உணைவ தன3 கன உைழ+பா-ெந*றி வியைவ நில தி சி/த உைழ 3+

பைட 3 உ#பவக" நலவக"; உ தமக"! “உைழ தாதா உண@” எற
ச ட

எறா ஜாXமி ,

ேவ#(

இ/த5 ச ட ைத உலக நா(க" இய*றேவ#( . அத* நா எலா

கீ?+பய

ேவ#( . அ#ண கா/தியக" “உைழகாம உ#பவக" திடக"??”

எறா.

வா?ைகயி இயேப உைழ+ தா அறி கவிக", ெசய* கவிகEட Dய

உட சா/த வா?ைகைய உைழகாம நட 3வ3 யாஙன ? மனிதனி
இறியைமயா ேதைவ உண@. அ( த3 காத.

பழகால தி உ*ப தி0ட Dய நாகாிக ெதாடக

உைழ+பினாேலேய

ெதாடக+ ெப*ற3. காத வா?ைக0 அ+ப தா ேசா பBட4

ேசா@ட4

9 ஆ#(க" வா?வைதவிட+ ெப )ய*சி, கன உைழ+ட

ஒநா" வா?/தாDட+ ேபா3 ! உைழ+ட Dய வா?ைக, ெசாக தி
கதைவDட த ட உத@ .
ஒ=ெவாவ
ெபறேவ#(

எ/தவிதமான J#(தBமிறி இயபாகேவ உைழ

உண@

எ9 மனிதல 3 உைழ+ ஜீவ ;பாவமாக அைமகிறேதா,

அேற "சதிேக*ற உைழ+, ேதைவ ேக*ற ஊதிய ” எற ெபா3@ைடைம5
ச)தாய

அைமய இயB , )0 .

உைழ+பி சினமாகிய காA 3+ேபான ைககE காகE ெபறேவ#( .
அ3ேவ, உைழ தைல கா (

சின

ஒநா" நபிக" நாயக , த ைம காண

வ/தவகEட க  த2வி0 , ைககைள+ ப*றி க#ணி ஒ*றி0

வா? 3கைள0

மகி?5சிைய0

வழகி ெகா#/தா.
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அ+ப வ/தவகE" ஒவாி ைகைய+ ப*றிய அ#ணலா நபிக" நாயக
ேநர

தி ப தி ப அவ ைகைய க#களி ஒ*றிெகா#ட ேதாடறி,

க#களி நீமக நி9ெகா#/தா. ம*றவக" காரண

நீ#ட

ேக டேபா3,

"இவைடய ைககளி உைழ 3 காA 3+ேபான ;வ(க" இ/தன. அைவ

என+ ெபமகி?ைவ த/தன" எ9 நபிக" நாயக அளி5 ெசAததாக அவ
வரலா9 D9கிற3.

மனித இப Rக5சியிB
இப Rக5சிைய0

மகி?5சியிB

மகி?5சிைய0

ம (ேம திைள 3 வா?த Dடா3.

வா?ைகயி இல சியகளாக

ெகா"ளDடா3. உைழ+ேப வா?ைகயி உய றிேகாளாக அைமயேவ#( .
உைழ+பி வழி, இப Rக5சி0

மகி?5சி0

கிைட . இ3 உ9தி.

உைழ+, உடB உ9தி ேச . அறி@ வள5சி
பலவ*றி* எைல உ#(. ஆனா, அறி@

உத@ . இ/த உலகி

ஆEைம நிைற/த உைழ

சதி எைலேய கிைடயா3. Oைள இயக, இயக அறி@ வள . உைழ+
ெதாட/3 இைடறி நிகழி உைழ
ந

ஒ=ெவாவட4

சதி0

வள .

பிற+பிேலேய கல/தி+ப3 உைழ+பா*ற; உைழ

சதி. உைழ+பேத மனித+ பைட+பி ேநாக , காகைள0 ைககைள0

ெபாறிகைள0 )ைறயாக உைழ+பி ஈ(ப( தினா எைலேய இலாத

ம*ற+

அள@ உைழ 3ெகா#ேட இகலா .

அறி@ Sவமாக@ , வி+ப 3ட4 , ஆவ 3ட 4

உைழ தா கைள+

வாரா3. மாறாக களி+ணேவ ேதா9 . ஓA@ எ( எ#ணேம

தைலகா டா3. உைழ+பாளி ஓA@, ேவைலைய மா*றி ெகா"வ3தா.

ந )ைடய வா?நாளி றிேகா" இனெதன நிணய

ெசA3ெகா#(

உ9தி0ட ெதாட/3 உைழக ேவ#( . அ+ப ஒ றிேகாEட ஒ

3ைறயி வா?நா" )23

வா?ைக0

உைழ தாதா அ/த றிேகா" ைகD( . நம3

உனத நிைலைய அைட0 . இன , 3ைறேதா9

நி9

உைழ+பவக" எ#ணிைக Dனா நா( வள . உைழ+பவ உலக

ெவ*றி ெப9 .

எளிதி
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உைழ 3 வா?வ3 எற வா?ைகயி ேகா பா( அைனவ

ெபா/3 .

உைழ+ எப3 அைனவ -மனித ல )2வ3 உாிய ெபா9+. மனித

ல தி யாராவ3 சில உைழகாம வா?/தா அவகEைடய உைழ+பி
பைக ம*றவக" ;மகேவ#ய நிைல ஏ*ப( .

இ9 இ/த+ ேபா அதிகமாக வள/3 வகிற3. உைழகாதவகE
அைரைறயாக உைழ+பவகE
ெசAபவகE

சாபேக(.

அல3 உைழ+ப3 ேபால+ பாவைன

அல3

இ9 ச)தாய தி பகி+ ெபகி வகிறன. இஃ3 ஒ

இ/த தவறான நைட)ைற ெப பாB ப தவகளிைடயிB அதிகார

வக தினாிைடயிB பரவி வகிற3. ந )ைடய நா  உண@+ ப*றா ைற

இைல. இர#( ஆ#(கEாிய ைகயி+ இகிற3 எ9 உண@

அைம5சக

D9கிற3.

ஆனா, பண+ ப*றாைற இகிற3. கட வாக ேவ#யிகிற3. இ3
ஏ? உ2ேவா உலக தம3 உைழ+ைப )ைறயாக5 ெசA3 நா ைட+ பா3கா 3
வகிற3. ம*ற 3ைறகளி ேபாதிய உைழ+ கிைடகவிைல எப3, தாேன
உA 3ணரDய க 3.
நா

ஒ=ெவாவ

ம*றவகளி உைழ+பி எ#ண*ற உயி ெதாதிகளி

உைழ+பி வா?கிேறா . நா நம3 ஒநா" வா?ைக எெனன ேதைவ

எ9 கணகி டா நா

இ/த உலக தி ம*றவக" அல3 ம*றைவ

உைழ+பி7/3 நம3 வா?ைக Rக@ எ=வள@ எ( 3
ெகா"கிேறாேமா அ=வள@காவ3 நா

தி+பி த

வைகயி

உைழகிேறாமா? பல வா?ைகயி இைல எபேத விைடயாக இகிற3.
அ+பயானா, உைழகா3 வா?பவக" பிற பைக தி(கிறாக". அல3

பிற ;ைமயாக இகிறாக". இவக" நில தி*

ைவயக

;ம+ப3

வ . அதாவ3 பயன*றவக".

பார

இவகைள

தன கிைட ஊதிய தி மதி+ைபவிட த4ைடய உைழ+பி மதி+ைப
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உய தி கா (

மனிததா சOக தி*+ பயப(வா. சOக தி ஒ

நிைலயான இட ைத )ேனறி+ ெப9வா. இ3ேவ வா2

நியதி.

ஆ?கட7 ேமேல  S#(க" மித , ெச ைதக" மித . ஆனா, ) 3

ஆழ திதா கிட . ) ைத வி ேவா ஆ?கட7 O5சடகி O?கி தா
) ைத எ(கேவ#( , அ3ேபால, வா?ைகயி அ பயைன0

வி  ேவா உைழ த ேவ#( .

ெவ*றிைய0

உட , உைழ+பினாலரய3. உைழ+பத*ேக உாிய3. இ , பயப( த+

பயப( த உ9தி+ ப( . நீ#ட நா கE

பயப( . உைழ+பி

பயப( த+படாத இ  3+பி 3 அழி0 ; விைல மதி+ைப0

இழ .

இ  3+பி 3 அழிவைதவிட, உைழ+பி பயப(வத Oல

ேதAவேத

ேம.

மனிதராA+ பிற/ேதா எலா

அைடவத*ாிய ஒேர வழி-மிக@
அ/த மகி?5சி0

வி வ3 மகி?5சி! மகி?5சிைய எளிதாக

இரகசியமான வழி-க(ைமயாக உைழ தேலயா .

ஒெராகா உைழ த7 னா கிைடகா3. இைடறி

ெதாட/3 உைழக ேவ#( .

மனித ல ைத வ9ைம தீ ; ெடாி 3 ெகா#கிற3. இ/த தீைய

அைண+பத*ாிய )ய*சி 0ட கன உைழ+ தராவி இ/த தீ அைணயா3.
இ/தியாைவ, கட/த பல றா#( களாக+ பசி தீ உ"ளிடழி 3 வகிற3.

ெபா3வாக ஆ#க" ம தியி, அவகைள+ பா 3+ ெப#க" நைக+பைத

தாகி ெகா"ள மா டாக". ேகாப

ஆ#(களாக ெதாட/3 பாிகாச

வ/3வி( . ஆனா ஒ ெப# பல 9

ெசA3 நைக 3ெகா#ேட இகிறா". G(

;ரைன வ/ததாக ெதாியவிைல. இனிேமB

வமா? வரா3 ேபானா இ/தியா

வளமான நாடாகா3. 2001- திய நா ைட கா#ப3
அ/த+ ெப# யா? அவ"தா நிலெம4

அாி3.

தலா" தனிட

ஒ9மிைல

எ9 எ#ணி5 ேசா பBட அய/3-ெசயல*9 இ+பவகைள+ பா 3
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நிலெம4

நில

நலா" நைககிறா"! ஆ ! நம3 நா  ேகாகணகான ஏக

தாி;. ப;ைம+ ர சி இலகாகாத தாி;. ஏ இ/த அவல ?

உைழ+

;9;9+

இைணயானைவ. க9 ;9+, உைழ+ைப J#( .

ஆனா, சில ;9 ;9+பாக இ+ப )ைறயாக உைழக மா டாக".
இவகEைடய ;9;9+பினா என பய? யாெதா பய4 இைல.
அ3ம (மல. எைத5 ெசAவதி, எைத5 சாதைனயாக மா*9வதி ;9;9+பாக

இகிறாக" எப3தா )கிய .

"ேவைல ெசAவ3 கன , ஆனா, எ/த ேவைல0

கனம9” - எப3 ஒ

ைச+ரX பழெமாழி. ேவைல ெசAவ3 கனமல. ேவைல ெசAய வி+ப

இலாததா ேவைல கனமாக ேதா9கிற3.

ஆனா, ஆவ 3ட அறிவறி/த ஆ"விைனயி Oல

எளிதாக5 ெசA3 )க )0 , ராப

எ/த ேவைலைய0

,X எற அரச கைதைய எ( 3

ெகா"Eக". பல)ைற ேபா)ைனயி ேதா*றா. கைடசி+ ேபாாி ேதா*9 ஒ

ைகயி ஒளி/தி/தா

அ/த ைகயி ஒ சில/தி, வைலபினி ெகா#/த3. அக சில/தியி

பின7 7ைழ அ9/3 ேபாயி*9. ஆனா, சில/தி விடவிைல. மீ#(
மீ#(

ெதாட/3 வைல பி4

இதைன கவனி த அரச ராப

)ய*சியி ெவ*றி க#ட3,
,X, எ25சி ெப*றா. ேபா

ஆய தமானா; ேபாாி டா; ெவ*றி0
நைடெப9

உைழ+, ெவ*றிைய ஈ  த .

இ9 ேவைல ெசA0
அதிக ேநர

ெப*றா. அ3ேபா ெதாட5சியாக

ேநர ைதவிட, ஓA@, இைள+பா9த - இ/த வைகயிதா

ெசலவழிக+ ெப9கிற3. ஒ கடைமைய5 ெசA3 ) வைர

இைள+பா9த என ேவ#யிகிற3?
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இ9 அBவலக இைடேநர , வி(+ தாராள மாக+ப  நிைல, -

இ=வள@

தவ9.

உைழ++ பைக. பணிகEகிைடயி இைள+பா9வ3 மிக@

உைழ+, உட ைப வ7ைம0ைடயதா . உைழ ேபா3 வ

மன 3 வ7ைம ேச . அதனா இடறி4

ெதாடாி4

தளாி4

இைடU9க"

என39 ேநாA

உைழ+பிைன ெதாட/3 ெசAதBாிய உ9தி ேதா9 .

உைழ+பாளிக" இழ+க", 3பக" இைவ கைள+ப*றி Dட கலக

மா டாக". "வான 3ளகி எ? ம# க ப

ஆகி எ?” எப3

அவகEைடய ெநI;9தி0ட Dய பா. இ த மன+பாகிைன+

ெப*றவகேள உலகி மக தான காாியகைள5 ெசAதிகிறாக".

சாதைன ெசAதவகளி வரலா9க" உைழ+பி அைமைய உண 3கிறன.

“ெபாிய மனிதக" உ5ச நிைலைய அைட/தாக" எறா, அவக" திZ எ9
தாவி திகவிைல. ம*றவக" Jகி ெகா# ேபா3, அவக"

உைழ 3 )ேனறினாக"” எ9 லாெபேலா Dறினா. நம3 ஒளைவயா ,
”ெமAவ த

பாரா, பசிேநாகா, க#3Iசா

எ=ெவவ தீைம0
அைம0

ேம*ெகா"ளா-ெச=வி

பாரா அவமதி+

கமேம க#ணாயி னா?”

எறா. றிேகாளிேலேய கவன
அவமான

ெகா"ளா

ெசB 3பவக" உயவி, தா?@, மான ,

பாக மா டாக". எவ தீைம ெசAதாB

அ தீைமைய க#(

அIசி+ பணியி7/3.- உைழ+பி7/3 விலகா. காாிய )0 வைர Jக

மா டாக". பசிைய+ ப*றி கவைல+பட மா டாக". தா எ( 3ெகா#ட
இல சிய ைத ேநாகிேய பயண

ெசAவாக".

உைழ+ைப இர#( வைகயாக+ பிாிகலா . ஒ9 அறி@ைழ+. ம*ெறா9

உடBைழ+. இ=விர#( உைழ+களிB

உய/த3, தா?/த3 எப3

கிைடயா3. ஆனா கால+ேபாகி உட உைழ+ைப இர#டா

த"ளியி+பைத இைறய சOக அைம+ உண 3கிற3.

நிைல
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அறி@ைழ+பாளிக" உய/தவகளாக மதிக+ப( கிறன. இ3 ெநறி)ைறய9.

அறி@ைழ+

உடBைழ+

இைண/3 ெசயப டாதா நா( வள . இ9

உடBைழ+ ைற 3 மதி+பிட+ ப(வதா அர;+ பணிமைனகளி ஏவலகளாக
Dட+ பணி ெசAய ) வகிறன. ஆனா ேதா ட+ ப#ைண அைமக )

வவதிைல.
வா?ைவ0

ேவைலைய0

மதிகாம ெவ9கிறாக". இவகE உ9தி+பா(

இைல, அ4பவவி தவைர இப

எற (ஹீடனிX) அபி+பிராய தி

நடைலயாக வா?கிறன. இ3 மிக@
இ/த திைசயி ெசB
இயSக

இைளய பாரத ைத மைடமா*றி இய*ைகயான

நிைற/த பைட+பாளிகளாக வா2

ேவ#( . நா
எலா

ஆப தான தீைம.

ெநறி அைழ 35 ெசல

எலாேம அ/த திைசயிதா ெசலேவ#( .

வல இைறவேன உைழ+ மதி+ ெகா( 3, திநா@கரச

வாசியிலா கா; ெகா( தா! திநா@கரச ெசAத3 ைக தி ெதா#(.
பாவாழ திMதி+ பணி ெசAத3அதாவ3 ெதைவ ; த ெசAத3.

ம3ைரயி எ2/தளி0"ள ஆலவாய#ண, ைவைகயா*றகைரயி
ெகா*றாளாA D7 ம# ;ம/த வரலா9, உைழ+பி உயைவ உண 3வ

தா . இைளய பாரதேம எ2! விழி ெத2! றிேகாைள அைட0 அள@
நி*காேத! உைழ 3 வரலா9 பைட+Vகளாக!

இைறய இைளஞக" பல ப தாவ3 ப 3 வி டாேல ம#ெவ  Jக
வி வதிைல. இ3 மிக@

தவ9. "உ23#( வா?வாேர வா?வா" எ9

வ"Eவ ைத உணத ேவ#( . உடBைழ+ இகழ+ப(

அழி@

நா  ேதக) ,

உ#டாகி வள5சி+ பாைத கனமாகி வி(கிற3. உைழ+ இகழ+ப(

ச)தாய தி ப#ட+ ழக

ைற0 .

அதனா வBவான வா?@ இைல. கைல இைல; மகி?5சி இைல. உைழ+

வி பி+ ேபா*ற+ப டா வா?@
மா9 ; அளவ*ற மகி?5சி0

ஒளி0

வள/3 உைழ+ேப இ;ைவயாக

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 தக" உடBைழ+ைப அறிவிய சா/ததாக அைம 3ெகா"ள
ேவ#( .

அறி@ைழ+பாளிகE
நட 3

உடBைழ+பாளிகE

ேபா3தா மனித ல

ஒ9 ேச/3 உைழ 3 உலகியைல

ஒ9ப( ; அ*தக" நிக2 .

ந மிட தி, ந )ைடய ச)தாய தி, பல தீைமகைள அக*ற உைழ+ உதவி

ெசA0 . “சின5 சின கவைலகளா அளிக+ப(

ெதா/தர@,  த, ைக

பி த, காம/தகாரனாக திாித, வ9ைம யி கிட/3 உழBத, அ2கா9
வய+ப (+ 2த; வ9ெமாழியாளட, வ ப+பர தட D திாித,
ேகா" ெசாBத, பயனில ேப;த, சி9சி9 கலககைள J# வி(த-ெசAத

)த7ய தீைமக" உைழ+பா விலக " எப3 வாேட க 3. இைறய
தீைமகEெகலா அ+பைட உைழ+ பிைமேயயா .
மனித ச)தாய தி பிணிகைள0 , 3யரகைள0

ம/3 உைழ+ேபயா . அ/த உைழ+

ேபாகDய தனி5 சிற+பான

‘உைழ+, உைழ+’ என ேநைம யான

உைழ+பாக இக ேவ#( . உைழ+பத* உாிய ஒ=ெவா வினா0
மதி+ைடய3.

விைல

அ/த ேநர தி அர ைடய+ப3 ெசAதி தா"க" ப+ப3 காரணமிறி

அமிமாக5 ;*9வ3 ஆகியன ெசAய தகாதன. இ/த உலக தீைமகE

எலா

ம/3 கன உைழ+ேபயா . இ9 ‘உைழ+ நா"க"?? பல

Mணாகிறன. ெபா2ெதலா
)ய*சி

உைழ+

Mணாகிறன.

சில தைடக" வவ3

ெபாியதைட ஊ?. ஊ?-விதி -விைன-ெதAவ

உ#(. )த7 நி*

எபன ஒ ெபா" ெசா*க". நம3

மகளி பல ஊழி மீ3 அளவ*ற ந பிைக ைவ 3 உைழகாமேல
வா?கிறன.
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உைழ தாB

ஊழி 3ைண இலா3 ேபானா காாிய ைக Dடா3 எற க 3

நம இ வைர ஊைழ ெவ*றி ெபற இயலா3. ‘அ( 3 )யறாB

நாளிேலேய ஆ ’ எப3 அவக" D9
ஒ காாிய
அைத0

பழெமாழி. ஆனா இ3 உ#ைமய9.

நிைறேவற எ=வள@ உைழ+ ேதைவ+ப(

G? நிைலைய0

ஆ

எ9 ஓ அளவி .

ஆராA/தறி/3 கணகி (ெகா#( )ைறயாக

அறிவா/த உைழ+ ெசAய+ ெபறி, ெவ*றிகிைட . ஊ?, தைடயாக

இகா3. ஊழிைன மா*9வத*ேக பிற+, ஊழிைன ெவ*றிெபற+ பழககைள,

வழககைள, ெவ*றிெபற ேவ#( . நா" ேதா9

 3யி+ ெபறேவ#( .

அ( 3 உைழ+ ஒ ெபாிய தைட கட@" ந பிைக-கட@" வழி பா  

அ+பைடயி ேதாறிய தவறான ந பிைக.கட@" ந பிைக ேதைவ கட@"

வழிபா(

ேதைவ. ஆயி4

கட@ேள எலாவ*ைற0

வி#ண+பி த7 என பய?

தவா எ9

கட@" ப+ெபா" எைத0 தரமா டா. த ந பிைக, ேசாவிலா மன ,
உைழ+ாிய ஆ*ற, இைவேய கட@ளா ஆமாகE வழக+ ெப9

பைவ. ஆதலா, கட@" ந பிைகேயா, வழிபாேடா ம (

ெவ*றிைய த/3வி(

எ9 வாளா இ த Dடா3. உைழ+பாளகளி )ேனதா கட@"

வாA+கைள அளி5 ெசAகிறா.

ஆதலா ஊ?, நல நா", ெக ட நா" எற எ#ண தி உைழ+ைப

ஒ தி+ேபாட Dடா3. உைழ+ைப தவிக Dடா3. கன உைழ+ேப கட@"

பதியி அைடயாள . உைழ+பி பயைன, ஆக ைத, ம*ற=
வா?வி+ப3 ஆக . உைழ+ நிைற/த வா?ைகேய ேநா.

உைழ

காகேள தவ

ெசA0

வழகி

தா"க" எற3 றநாK9, உைழ

எேத

ந/த . கட@+ ெகாயி சின . ஏ9தா இைறவ ஊதி, எ3 உைழ+பி

சின , “உ2த ேநாபக( அழிதி றா" எப3 றநாK9.
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உைழ+ ஊக

ேதைவ. ஊகேம உைடைம எ9 D9 வ"Eவ . "உ"ள

உைடைம உைடைம” ஒவ ெசவ/தனாA இ+பைத விட உைழ+பாளியாக
இ+ப3 உய@. ெசவ

அழி0 . உைழ+ திற அழியா3. ஊக எப3

உ"ள எ25சி, பணிேம* ெசவத*ாிய பா. ஒளைவ+ பா யா

ைகவிேட" எறா.

உைழ தா )ேனறலா

”ஊகம3

இ3 ெபா3விதி. ஆனா ந )ைடய நா ,

உைழ தாB )ேனற இயல விைல. ஏ? ெப பாேலா ெசா 3

இலாதவக". ெசா 3டைமயாளைர5 சா/ேத வாழேவ#யி கிற3.
பிைழ+ வழி D70ைழ+ேப.

;ர#(கிற ெபாளாதார

உ"ளவைரயி உைழ+ Sரண ஆக ைத தரா3.

ெசவ , ெசவ)ைடேயா இட திேலேய ேசகிற3. ஏைழக" ேமB

ஏைழகளாகிறன.

ஆனா இ3 உைழ+பி. ைறய9 ெசவாிட

ேச

ெசவ

Dட+

பா டாளிகளி உைழ+பி விைளேவ. ெபாளாதார ;த/திர)ைடய D (டைம5

ச)தாய அைம+ ேதாறினாதா, வள ெபற )0 . அ3வைரயி மனித
உைழ+ ஆதிக சதிகளா ;ர#ட+ ெப9வ3 நட/ேத தீ .

ஆதலா, இைறய G?நிைலயி க(ைமயாக, உைழ+பவக" Sரண வா?@ வாழ

இயலவிைல. இ3 விேனாதமான - ைப தியகார தனமான ச ) தா ய அைம+

அரசாக இய/திர ைத, ச/ைதகைள, ஆEைம ெசA0

ெபா9+ , அதிகார)

எ9 உைழ+பாளிக" ைக வகிறேதா அ9தா உைழ+பாளிக" சிற+பாக
வாழ)0 .

விைய நட 3

இ/த ைவய

அதிகார

உைழ மக" ைக வரேவ#( . அ+ேபா3தா

ெபா3வி நட த+ ெப9 .

உைழ+பி அைம+பா ைட உலக5 சி/தைனயாளக" ஒ ர7 க?கிறன.
உ க# )ேன பலாயிர
பா! உ )ேன இ

ஆ#(களாக வள/3 வ/3"ள மனித நாகாீக ைத+

மாட மாளிைக, Dட ேகாரகைள+பா. அ=வள@

ஆக ெசற கால தைல)ைறயி4ைடய பைட+ !
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இ/த மக தான சாதைனைய+ பா த ர சி கவிஞ பாரதிதாச பிரமி 3
நி*கிறா! வி#ணி உ"ள வி#மீக" உைழ+பாளிகளி உட7
ேதாறி0"ள ெகா+ளக", எ9 பா(கிறா.

”அறிவ*றவ சிர ைத0ட Dய உைழ+ைப இழ/தவ, ெக(+பா இலாமேல
ெக (+ேபாகி றா” எறா விேவகான/த.
பல சமயகளி ேவைல ெசAவ3 கனமாக இ கிற3. இ3 ஒ மேனாநிைல.

ேசா பB

;க வா?@

அைமப ட மேனா நிைல, ஆனா உ  ைமயி

ேநாகினா எ/த ஒ ேவைல0
ெவ*றிெபற அவசர)
பா9வ3

கனமிைல: ”ஒ )ய*சியி-உைழ+பி

கா ட Dடா3. அ3 ேபா?3, பணி இைடயி இைழ+

Dடா3. ெதாடநிைல உைழ+ேப ெவ*றிைய த ” எறா கேத.

சில அதி\ட ைத ந பி உைழ+பி ேசா கிறன. அல3 உைழ+ைபைக

வி(கிறன. இ3 )*றிB

தவ9. அதி\ட தி*ேக உைழ+ தா வாயி

எபைத நிைனவி*ெகா"ள ேவ#( .

ந ைம5 G?/3 வ கவைலகளி7/3 வி(தைல ெபற, உைழ+ேப சாதன .
கவைலய*றவரா@ , மகி?5சி0ைடயவராக@ , நலவராக@

உைழ+ேப 3ைண; சாதன .

வா?வத*

எ2க! விழி ெத2க! கன உைழ+பி* ஆய த மாக உைழ+ேப வா?ைகயி

றிேகா" எ ெதளிக! நாE

பய4"ள வைகயி உைழ தி(ேவா ! வா?ைக

பய49த ேவ#( . உைழ+, பைட++ பயப(த ேவ#( .

இ/தியாைவ நாடா வள ததாக உவா உைழ+பிைன அைனவ

ேம*ெகா"ேவா ! உைழ+ைப உய@ ெசAேவா ! உைழ+பளிகைள+

ேபா*9ேவா ! உைழ 3 வா?வேத வா?@ எற திைசயி ெசேவா

!
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நர

இ+ேபா3 ெசB

;ர#(

பாைத-தட -உைழ+ பிறிேய_+#

ெபாளாதார ெகா"ைக தட இ/

உைழ+ எற தட தி ெசேவா ! உைழ+ேபா

)ய*சி!

திைச நல தரா3! உைழ+-Sரண

உைழ 3 வா?த ப#பா(; நாகாீக !



பைட

உ*ப திைய+ ெபேவா !

27-8-94 அ9 ம3ைர வாெனா7யி ஆ*றிய உைர.

---------------------

4. வள'சிவள'சி-மாற

மனிதல தி வா?ைக ஓயாத மா*ற தி* ாிய3. மா*ற தி* காரண

வள5சி. வள5சி உ/3சதி-ஒ9, கால தி பாிணாம வள5சி, பிறிெதா9
மா*ற . மா*றக" வள5சி 3ைண; அர#. எ/த ஒ9

அழி/3 வி( , பயன*9+ ேபா .
நா"ேதா9

ஊ*ெற(

ேதகிவி டா

கிண9களி த#ணிேர பயப(கிற3.

இைடலா3 ஓெகா#ேட யிகிற ஆேற ஜீவநதி; மனிதல 3+

பயப(வ3. #ணிய தீ தகளாகDட இைடலா3 ஓ ெகா#ேட
யிகிற ஆ9கேள அகீகாிக+ப(கிறன.

ேதவன எலா  ைட.  ைடயி கிட
பயபடாத3 ம (மிறி ேநா0

த#ணி பயபடா3.

த . ஆதலா, மனிதல

ேவ#( . வள5சி, மா*ற ைத உவா .

வள5சியைடய

மனிதல , மா*றகைள வி பினா வள5சி ெபா/திய வா?ைக )ைறைய

அவா@த ேவ#( . இ/த உலக

ஆனா, இ/த உலக

எ+ப இ/த3 எ9 எவ

எ+ப இகேவ#(

Dறலா .

எ9 எ#8கிற, ெசாBகிற,

அைமகிற திைசயி மக" ெசலேவ#( .

அறி@ ேதகமைட/3 ேபானா, உலக வா?ைக Xத பி 3 வி( . அறி@ வள

தைமய3 நா"ேதா9

அறிைவ வள 3ெகா"E

ச)தாய திதா

வள5சி வழி உ#( வாயிக" உ#(. மா*றகE ஏ*ப( .
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வள

ச)தாய தி பாிணாம வள5சியி ேதா9 வேத 3ைம, 3ைம

ெசய*ைகய9 இயபாக வா?ைக+ ேபாகி-பாிணாம வள5சியி ேதா9

3ைமக", விவாதகைள கட/தைவ. “)ைன+ பழைம

பழைமயாA+

பிைன+ 3ைம ெபய 3

அ+ெப*றியதாA’ எறா மாணிக வாசக.

பிைன+ 3ைம, இனி எதிவ

3ைம. ந )ைடய ச)தாய தி 3ைமைய

வரேவ*

இயபிலாதவக" பல ஆயிர

வள5சி0

மா*றகE

ேபக" உ#(. அவகைள0

கட/3தா 3ைம வள/3 வகிற3; இனி0

நா

ைற@.

வள . ஆனாB நா 

நாைள வா?ேவா எற ந பிைகDட+ ெபறாதவகளா நிைலயாைம

த 3வ

பிைழபட, உண த+ப ("ள3. உலக 3

நிைலயிலாத3. ஆயி4 , உலக)

வாழ+ேபாவ3 உ9தி.
ஆதலா, நம

உன உ"ள உற@

உ4 ைடய வழி வழி தைல)ைறகE

சாி, அ( த தைல)ைறயின 

சாி, எதிகால ந பிைக

ேவ#( . வள5சி0ட Dயமா9த ேதைவ. ெசற கால ைதவிட எதிகால
வி2மிய சிற+ைடயதாக இகேவ#(

எப3 ேசகிழா தி@"ள . ”இனி

எதிகால தி சிற+ ” எபா ேசகிழா. பாேவ/த பாரதிதாச4 , "தியேதா
உலக

ெசAேவா ” எறா.

ஆதலா, இ+ேபா3 நா

ெச9 ெகா#கிற நிைறவான வள5சி0 . மா*ற)

இலாத திைசயி ெதாட/3 ெசலDடா3. ற ேதா*ற தி ம (ேம 3ைம

கா (

ேபா அறேவ Dடா3. மனிதேன மாறேவ#( . மனிதல

மாறேவ#( . அறாட , வள5சி0
ேவ#( .

மா*ற)

ெபா/திய திைசயி ெசல

வள5சி-மா*ற எறா என? மனிதனி அறி@ வளரேவ#( . வள/3 வ
உலகிய7, மா4டவிய7 எ தைன எ தைனேயா அைறDவக"

ேதா9கிறன. அவ*ைற தா+பி 3 நி9 ேபாரா )ேனற ேவ#( .
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அறிவி வள5சி+  த

திய கைள க*கேவ#( . இலகியக",

ராணக" மிக+ பழைமயானைவகைள க*கேவ#( . அ+ப க*ப3

வா?நிைலயி அ தள ைத வB+ப( 3 -ேவக" மர ைத வB+ப( 3வ3

ேபால!

அறிவிய7  த
வளர வள

திய கைள க*க ேவ#( . அறிவிய, அ4பவ

வளர

தைம0ைடய3. அறிவிய )*றாக உலகியைல, உட7யைல5

சா/த3. இ/த அறிவிய உலக/தழி இய3 எ9Dட Dறலா .
கலா5சார , ப#பா( )த7யன நா(க" ேதா9
தைல)ைறயாக வவன. இ+ப வழி வழி வ

வள

மா9

இைவ தைல)ைற

கலா5சார , ப#பா( ஆகியன

திய ச)தாய தி* மா9படா3. ெசற கால வரலா*றி

மா9ப டதிைல.

ஒ பழைம, 3ைமைய ஈ9தர ம9மாயி அ/த+ பழைமயி ஏேதா

ைறயி+பதாக தா ெபா". ஒேர வழி பழைமவாதிக" தகEைடய

அறியாைமைய மைற 3ெகா"ள+ திய சி/தைனைய தியவ*ைற எதி+பாக".
கிேரக ஞானி சார X, க]7ேயா, ஏ; ெபமா, அ+பரக", வ"ளலா
ஆகிேயா வரலா9க" இத*5 சாறா . ஆனாB
ெவற3.

அறி@ வள ேபாேத, ஆமா@
வள 3+ ேபணிகா

அவக" க#ட 3ைமதா

ஒகிைண/3 வளரேவ#( . ஆமாைவ

அறிேவ, அறி@. ஆமா@ ெதாடபிலாத அறி@,

வள5சி 3ைண ெசAயா3; மா*றகE

காரணமாக அைமயா3.

சி/தைனயி வள5சி, அறிவி வள5சி, அறிவிய 7 வள5சி, வா? நிைலயி
வள5சி, சOக தி வள5சி இைவெயலா

நிக2மாயி மா*றக" ஏ*ப( .

ஒகிைண/த நிைலயி
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வள5சி0

மா*றகEேம மனிதல ேம பா

பழககE
நாE

( உ/3சதிக". மனித

வழக கE அைம+ப(த Dடா3.

மனித,  3யி++ ெபறேவ#( ; 3 மனிதனாக+ பிற+ெப(க

ேவ#( . மனித உ2தா7ேலேய உ23 ெகா#
அைடயா3.

அ3ேபாலேவ ப த ;ேலாககைள0

வைர, நில

வள

ேகாஷகைள0 தி ப தி ப+

பிவாதமாக5 ெசா7 ெகா#/தா வள5சி பாதி . வள5சி பாதி+

அைட/தபி, மா*றகE

ஏ*படா3.

அதனா, சாதி, ச பிரதாய, Oட+ பழககE

நிைற/3 வ9ைமயி கிட/3ழB

D டமாக மக" மா9வ. இ3 நா ( ஏ*றதல.
ஆதலா, ஒ=ெவா நாE

ெசற கால தி7/3 ப+பிைனகைள

எ( 3ெகா#(, நாைளைய ேநாகி தைடேபாட ேவ#( . வள5சி, )ேன*ற

எப3 நி*ப3

அல; பகவா  அைச/3 ெகா(+ப3@ " அல,

எதிகால ைத ேநாகி நைடேபா(வ3தா Oேன*ற , வள5சி; மா*ற !
இ/தியா பழைம வாA/த ஒ நா(. இ/திய நாகாிக தி ெதாடக ெசால)யாத

அள@+ பழைம உைடய3. மிக ெதாைம வாA/த கால . திேலேய ெமாழி,

இலகிய ஆககைள+ ெப*95 சிற/3 விளகிய நா(.

றி+பாக தமி? நாகாிக தி பழைம, சி/3ெவளி நாகாிக தி ெதாடகிற3.

தமி? நாகாிக -ெம"ள வள/3 வ/3, இ/திய வரலா*9 தன3 பைக5
ெசB தி5 ெச2ைம+ப( தி உ"ள3. இலகியக" ேதாறி+ பல9

ஆ#(கE+ பிறதா இலகண

ேதா9

எப ெமாழியியலா.

இ9 தமிழி உ"ள மிக+ பழைமயான இலகண  ெதாகா+பிய .
ெதாகா+பிய

3500 ஆ#(. கE ) ேதாறிய3 எப3 அறிஞ க 3.
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அ+பயானா, அகால தி* )ேப தமிழி பல இலகியக" ேதாறி
தமிழாிைடயி வள5சிைய ஏ*ப( தி0"ள3; தமிழ த வா?ைகயி பல

மா*றகைள ஏ*ப( தி0"ள3. ஆயி4 , தமிழ வா?@ உ#ைமயான வள5சிைய
அைட/ததா? மா*றகைள+ ெப*றதா? எறா, இைல.
ஏ? )த தைட பழைமயி மீ3 பாச . இர#டா வ3 தைட, பைடெய( 3 வ/த

அய வழகைள ஆA@ ெசAயாம அ+பேய ஏ*ப3. றி+பாக5

ெசால+ேபானா, இ9 தமிழக" சாம தியசா7 களாக விளகிறன.
சாம திய எற ெசா, தமி?5 ெசா அல, ஆனா ெபவழகாக

வழகிற3. சாம திய எற ெசாB ேநாிைடயான தமி?5 ெசா இைல.

சாம திய எப3 ேவ9; திறைம எப3 ேவ9. திறைம, நல காாியகE+
பயப(வ3.

தமி? ெமாழி , பழகால தமிழகE சாம திய

இ/ததிைல. ஆனா,

இைறய தமிழ கE சாம திய ைக வ/த கைலயாக இகிற3. இ9

தமிழாி பல சாம திய திேலேய வாழவா?/3 )க வி கிறன.
இ9 யா

சாதைனகைள+ ப*றி, மனித உற@கைள+ ப*றி, சOக

ேம பா(கைள+ ப*றி கவைல+ ப(வதக ெதாியவிைல. இ9 ந மிைடயி

சாம தியசா7க" பல உ#(. திறைமசா7க" மிக@ ைற@.
சாதைனக" ெசAவத Oல

விைய நட 3கிறவக" எ#ணிைக மிக மிக

ைற@. ைறபா( கைள கைள0

நியாய+ப( 3
இ9 எ

வைகயி சமாதான

ேநாக ைதவிட ைறபா(கைள

Dறிவி ( ந2விவி(பவகேள இ9 மிதி.

ேக  )ழெகா7 ”யா3 ஊேர! யாவ

ேகளி", "ஒேற ல ,

ஒவேன ேதவ!” எபைவ. ஆனா உ#ைமயி நட+பேதா, நாE

சககE

அ=வழி கலககE

ேதாறி வள/3 வகிறன.

சாதி5
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மத நி9வனக" அ4 டான ைதவிட, பிர5சார+ ய7 சிகி தவிகிறன.

நாேடா, ஊேரா, Mேடா இ9 ஒறாக-ஒவாகவிைல. கிராம தி எைல யி
ந ைம வரேவ*ப3 ப;ைம0 , இைலகE , SகE

நிைற/த மரக" அல.

க சி ெகாகேள வரேவ*கிறன. அரசிய*க சிகளி ெகாகE

அல.

உ" அைம+ ஜனநாயக ைத0 , வள5சிைய0 , மா*ற ைத0 உ தியாக

ெகா"ளா3 ேதகமைட/த தா ஏ*ப ட ேகாப தாபகளா பிரசவிக+
ெப*றைவகேள இ9"ள ெப பாைமயான க சிக".

மதவாதிக" ம டமா, என? ெத@ ஒ ேகாயி சாதி ஒ சாமி! இைவ
எலாமாக ஒ9 ேச/3 வா?ைகயி ேதக ைத ஏ*ப( தி0"ளன;
வள5சி /தக ெசAகிறன; மா*றகE தைடயாக உ"ளன.
அைம+ ெபாிேயாகேள! இைளய பாரத தினேர! இ/த+ பாைதயிதா நா

ெதாட/3, ெசல ேவ#(மா? ேவ#டா

ேவ#டா ! வள5சி0

ெபா/திய பாைதயி ெசல அெய( 3 ைவ+ேபா

நட+ேபா !

நட+ேபா ! ெதாட/3

மனித மாறாவி டா இ/த உலகி வள5சி இைல. மா*றகE

நா(களி இன)

மா*ற)

நிகழா. பல

வள5சியைடயாத மா/தக" உ"ளன. அத* காரண

மனிதகளி மா*ற தி*ாிய பணிகளி ஈ(ப(
ஒவைகயி இ/தியா #ணிய

அறிஞக" ேதாறவிைல.

ெசAத Sமி இ, சி/தைனயாளக" பல

ேதாறி தி ப தி ப மகளிட

மா*ற ைத உ#டாக அ பா( ப டன.

கVதாசாி7/3 கவிஞ க#ணதாச வைரயி, பசேவச )த பாரதி வைர,
நான )த ண  மXதா வைர, கணிய Sற )த தாD

வைர, அ+பரக" )த அரத த சிவா5சாாியா வைர, ேவம#ணா )த வ"ளலா

வைர எ9 அ(கி ெகா#ேட ேபாகலா .

44

ஆயி4 , இவகEைடய )ய*சியி ேதக ச*9 அகறேத தவிர, மா*றக"

)2ைமயாக ஏ*பட விைல.

அ#ண கா/தியகE , அமர ேநஜி0

சOக மா*ற தி* க(ைமயாக

உைழ தாக". தீ#டா ைமைய அக*ற@ சமயகளிைடயி ந7ணக ைத

ஏ*ப( த@
ஆயி4

அ#ண கா/தியக" தீவிரமாக )யறா.

சமய அ+பைடயி, இவ*9 எதிராக J#ட+ப(

ெசயகைள

தவிக இயலவிைல. அ3ம (மா? அ#ண கா/தியகளி உயிைரேய
மதெவறி  3வி ட3. அ#ண கா/தியக" கா ய திைசயி பாரத

ம9 3வி ட3. ம9 தேதாடறி அத* எதி திைசயி ெசற3; ெச9

ெசல

ெகா#கிற3.

இ9 எ+ பா தாB

சாதி+ பிணக", மத5 ச#ைடக" நைடெப9கிறன.

இதனா இ/தியா வி வள5சி பாதிகிற3. மா*றக" நிகழவிைல! இ9

பல பைழய 0க திேலேய வா?கிறன. 3 0க கா*ைற5 ;வாசிக

ம9கிறன.

ஒ கால தி அரசிய* க சிக" சாதி, மதகைள5 சா/3 இ+பைத
வி பவிைல, ம9 தன. இ9 அரசிய* க சிக" ெவளி+பைடயாகேவ சாதிகைள,
மதகைள, அவ*றி*கிைடேய ேமாதக" ஏ*ப(வைத வி பி வரேவ*கிறன.
இ/த ெகா(ைமயி7/3 நா ைட கா+பா*ற ேவ#( .

ஒ றி+பி ட சாதிைய, மத ைத அரசிய காரணமாக+ பயப( 3வைத ேதத
ஆைணய

தைட ெசAய ேவ#( , கலா5சார

எற ேபாைவயி சாதி, மத

ெவ9+ண@க" தைலெய( தாB தைடெசAய ேவ#( . அ4மதிக Dடா3.

மனிதனி சி/தைன வில ேபாடாம ;த/திர மாக5 சி/தி 35 ெசயபட
அ4மதி தா வள5சி ேதா9 ; மா9தகE

ஏ*ப( . மனித பய தி 7/3

வி(தைல ெப*9, ப தறி@ தட தி எ9 ெசல தைல+ப(கிறாேனா,
அேற வள5சிாிய வாயி ேதா9 ; ெதப( .
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இ டைறயி7/3 எ9 ெவளி0ல மனித வகிறாேனா அ9தா
மனித உ#ைமயிேலேய மா9வா. வள5சி0
மனித, வரலா*ைற உ/தி5 ெசB 3

நிக2 ; மா*றகE

ஏ*ப( .

ஆ*ற வாA/தவ, மனிதேன வரலா*றி

உயி+. அவ4 ைடய மா*றேம வரலா9; இயக

மனித இர#(

எஜமாகE5 ேசைவ ெசAய இயலா3. ;யநல

தவிர, ம*ெறா9 அறியாத

மனித, நா ( மகE ெதா#( ெசAய இயலா3.
ஏ*படா3. மா*றகE , வா?வத*ாிய வாA+கE

அதனா வள5சி0

அகி+ேபா . நா மா9ேவா ! மனித ல ைத மா*9ேவா . வள5சி ாிய

திைசயி ெசேவா ! மா*றக" உவா .

ஏ, எ அைம திநாேட எ2/தி விழி 3 ெகா"! வரலா*ைற+ ர 
வள5சியைடய கா8

திைசயி ஊக 3ட ெசயப(வாயாக! இ3ேவ நா

ெசலேவ#ய திைச! தட !
மனித4ைடய வள5சி

மா9தB 3ைண யாக இகேவ#ய சOக

இ9, மனித4 விேராதமாக5 ெசயப(கிற3. ஆதலா, சOக மா9த
ஏ*ப டாெலாழிய வள5சி ஏ*படா3; மா*றகE
சOக மா*றகE
ஒ 3ைழ+

பயப(

வள5சி0

நிகழா.

ஏ*பட+ ெபா3 மகளி அகீகார)

ேதைவ. எ/த ஒ மா*ற)

தகEைடய )ேன*ற தி*+

எற ந பிைகைய மக" மன தி உவாகி வி டா வள5சி

இயபாக நட , மா*றக" நிக2 .
வள5சி0

மா*ற)

இலாப ைத0

மக" ம தியி ேதாறி இட ெபற ேவ#(மாயி

உைடைம ைய0 ேச பைழய சOக தி நைட)ைற,

மதி+V(க" இைவகE+ பதிலாக+ திய மதி+V(கைள மகE
அறி)க+ப( த ேவ#( .
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எ=வள@ )யறாB

இஙன

Sரண மா9த ஏ*பட, ெகாIச கால கா திக ேவ#( .

ெசாBவதா மா9த மிக மிக ெம3வாக நடக ேவ#(

ெசாவதாக+ ெபா" ெகா"ள Dடா3. மா9த ெம3வாக@

சி9க5 சி9க ஏ*ப(
ெகா(கா3.

மா9தக" வள5சி

எ9

இக Dடா3"

)ேன*ற தி* இட

ஆதலா, சOக மா*றகைள விைர/3 ெசA3 )+பேத நல3. ஆனா,

பழைமயி ஊறிய சOக

)2O5;ட மா*றக" எ/த உவி வ/தாB

எதி . சில சOகக", அறியாைமயி காரண மாக@

காரணமாக@

ேபாAவி டன.

ஏ?ைமயி

தகEைடய வா?ைகைய மா*றியைம 3 ெகா"ள திறன*9+

இ/த மாதிாி5 G?நிைலகளி திய திய உ திகைள0 திறகைள0

மகளிைடயி அறி)க+ப( தி விழி ெதழ5 ெசAயேவ#( . இ/த )ய*சியி

ெவ*றி ெப*றா வள5சி நிக2 , மா*ற)
இஙன

ஏ*ப( .

ச)தாய தி மா*றகைள5 ெசA0

ெபா23, இகிற ஒைற - ஒ

தீைமைய அக*றினா ேபாதா3. அ/த இட தி ஒ நலைத ைவக தவறிவிட

Dடா3. தீைமைய விலவத*"ள ஒேர வழி, நலைத கா (வேதயா .
இஙன

மா*9 வழி கா ட தவறிவி டா மக" மீ#(

பைழய தட திேலேய

ெசவ. சOக மா*ற எளிதி நிகழ )0 . ஆனா, பைழய சOக அைம+பி ஓ

அ/தXைத+ ெப*றவக" - அ4பவி தவக" எதி+பாக". ெதாடக தி அ3
க(ைமயான எதி+பாக ேதானறினாB
ெவ*றி ெப9 .

ேபா3 , ேபா3

கால+ேபாகி ச)தாய மா*ற )ய*சிக"

ேதக ! ேவ#டா , ேவ#டா

அைம+! வள5சி0

வள5சிேய இலாத சOக

மா*றகE நிகழDய திைசயி நட+ேபா !

நா , அக பிேனாகி+ ேபாகிேறா . வழி வழியாக நம கிைட 3"ள

க 3க" Dட, ந ைம+ பி4 இ2கிறன. விIஞான , ெதாழி R ப

இலாம எ+ப வள5சிைய காண )0 ? மா*றகைள5 ெசAய )0 !
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அேதேபா?3 கட/தகால+ ப#பா ைன மற/3 , )ேன*றமைடய )யா3.

அ+பேய )/தாB

அ/த )ேன*ற பய4"ளதாக அைமயா3.

மனிதல தி வா?ைக பிர5சைனக" நிைற/த3. இ3 தவிக )யாத3.

அ8ைவ+ பிள

இ/த 0க தி ந ) ஏ*ப ("ள பிர5சைனகைள ேந*ைறய

ச பிரதாயகளி வழி தீ@காண இயலா3. மதவிவகாரக" ம*9 சவேதச

விவகாரக", பிர5சார+ ேபாாிறி, ச/தயிறி )@ெகா#( வர+ப(த

ேவ#( .

எ 3ைறேய4
ேராத)
பா3கா+

சாி, அ 3ைற, பிரசார+ ேபாைர ெதாடகிவி டா பய)

வள . அதனா, மனிதல தி வள5சி0 , வள5சி0ட Dய
கிைட+பத*+ பதிலாக, அபாய கE

அதிகாிகிற3.

ஆதலா, பழைமவாத , பிர5சார+ேபா ஒேபா3

விப 3கEேம

வள5சி 3ைண ெசAயா3,

எபைத உணத ேவ#( . மனிதல தி வள5சிைய0

மா*ற ைத0

காண தி டமான இலக" ேவ#( . அ/த தி ட இலகைள

அைடவத*ாிய அறிவறி/த ஆEைம0
மக

ேவ#( .

ச)தாய தி வக+ ேபாரா டக" நில@ கிறன. வக+

ேபாரா டக" Oல தா வள5சி ைய காண)0 ; வள5சிைய உ9தி+ப( தி

உ தர வாத தர)0

எ9 சில நிைனகிறன. ஆனா ெப)ய*சி

எ( 3ெகா#டா வக+ ேபாரா ட
வள5சிைய கான )0 .

தமிழக வரலா*றி நைடெப9

இலாமேல Dட அைமதி வழியி

ஒ ெபாிய விவாத

மர-3ைம எப3. மர,

3ைமகEகிைடேய ேமாத இயபாக நிகழா3; நிகழ@

Dடா3. இைறA

3ைம, வள5சிாிய வி 3க" உ"ளடகியதாக இ+பி சOக தா
அகீகாிக+ ெப*9 மரபாக ஏ*9ெகா"ள+ ெப9 .
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மர, 3ைம தாA திய ெச பைழய வி தி 7/ேத உணைவ எ( 3

ெகா#( வளகிற3. அ3 ேபால+ 3ைமக" பைழய மரகளி7/ேத ஊ ட ைத+

ெப*9+ 3ைமகளாகி+ பி மரகளாகி வரலா*9 அணி ெசAகிறன.
மரைப ம9 3 வ
மாசிய

3ைம, எளிதி மக" ச)தாய தி கா ெகா"வதிைல.

பழைம ைய க#O தனமாக ம9+பதிைல. ஆயி4 , மா)னிவ

காமாX க#ட 3ைம5 ச)தாய மகளிட தி Sரணமாக
காெகா"வத*ாிய கால

இன)

கனியவிைல.

ஆதலா, பழைமயி 3ைம , வள5சி . மா*றகE ஆக த
பதிக" உ#( எபைத உண/3, அவ*ைற எ( 3ெகா#( ச)தாய ைத

நட 3வ3 எளிதி வள5சிைய அைடவத*றிய வழி.
ஒ சOக

சிற/3 விளக ேவ#(ெமனி, 3ைற ேதா9 வள5சி ஏ*பட

ேவ#( . ச)தாய ெபாளா தார , கவி, கைல )த7ய அைன 3
3ைறகளிB

கால தி ேதைவேக*ப, மா*றக" ஏ*ப ( வள5சி

அைடயேவ#( .

ச)தாய தி ஏ*ப( மா*ற)

வள5சி0

மகளி வா?ைக தர ைத உய த

ேவ#( . ம களி வா?ைக தர ைந உய தாத வள5சியினா என பய?

இ9 ந

நா( வள/3"ள3. நம3 நா ( சராசாிமகளி வா?ைக தர

உயரவிைலேய!
வா?ைக தர

உய வைர வள5சிாிய )ய*சிக" இைடறி

நடகேவ#( . மக" நலவள5சி+ பணிகளி பைழயேபாகி உ"ளவகE ,

 தறி@ ெப*றவகE ஒைம எ#ண 3ட ஈ(ப(வாக" ஆயி ெவ*றி
எளி3.

இ9 நா

ெச9 ெகா#

பாைதயி வள5சியி ேவக

மா*றக" அறேவ ஏ*படவிைல. நா

வா2

ேபாதா3.

கால , ேபரா*ற வாA/த3.

க +U ட 0க தி வா?கிேறா . கால தி ேபரா*றைல )ைறயாக+ பய
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ப( தினா வள5சி உ9தியாக வாA . காலேவக தி* ஏ*றவா9
வள5சி+பணிக" நிகழ ேவ#( .
ச)தாய தன3 ேவைலெசA0

பாைக0 விைர@ ப( திெகா"ள ேவ#( .

கால ேவக தி* ஏ*ப, ச)தாய தன3 ேவக ைத D ெகா"ள தவறினா

ச)தாய

பிதகிவி( . ஆதலா, விேவக 3ட ேவகமாக நிைலயான

வள5சிைய ேநாகி5 ெசேவாமாக!
நா

க(ைமயான விதி)ைறகைள0 , கன உைழ+ைப0

2001-B

ேம*ெகா"ளாவி டா

இ+ப தா இ+ேபா ! தைலயிமீ3 வ9ைம ேகா( கட;ைம!

நியாய விைல கைடகளி ) நீ#ட வாிைச இ/த அவல
ேவ#டேவ ேவ#டா !

ேவ#டா

நம ேவ#(மா?

அறியாைமைய அக*றி, வ9ைமைய அறேவ அக*றி, உாியவள5சி+ பணிகE

)த7ட

தேவா ! நம3 )ேன*ற தி* வள5சி0

பழககளி அ8)ைறயி, ேவைலெசA0

மா*ற )

ேதைவ. நம3

பாகி மா*றக"

ஏ*ப டாதா வள5சி நிக2 ; வா?@ சிற ; பைழய ைப திய பZ எ9
ெதளிய ேவ#( .

திய இ/தியாைவ, வள
இ9"ள ேதக)

நிைற/த இ/தியாைவ உவாக உ9திெகா"ேவா .

பினைட@

நீகி வள5சி0

ப( த+ ெப9 , தியவழியி ெசேவா ! மா*ற)

)ேன*ற)

வள5சி0

உ9தி+

கா#ேபா !

 3-9-1994 அ9 ம3ைர வாெனா7யி ஆ*றிய உைர.

---------------

5. ெபாளாதார' சிதைனக
இ/த வார5 சி/தைன-ெபாளாதார கி நா எேக ேபாAெகா#கிேறா
எப3. நா

ேபா திைச சாியான3 தானா? அல3 எேகேயா ேபாA

ெகா#கிேறாமா? ஏெனனி மா4ட வா?ைகயி அ+பைடேய
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ெபா"தா. வா?ைக ஆதார
ெபய ைவ தாக" ேபாB .

ெபா"; அதனாதா ெபாளாதார

எ9

மா4ட தி உட சா/த வா?ைக இறி யைமயா ேதைவ ெபா". ெபா"
ெசா விாிவான ெபாளாக த ெசாலா . உண@, உைட, இக

எ4

இட

)த7யன எேலா ேவ#ய அ+பைட ேதைவக". இ/த

அ+பைட ேதைவக" நிைறேவறிய நிைலயி ேமB
ேதைவகைள உைழ+பி Oல

அைடவ3 )த நிைல. ஆர பநிைல,

கால+ேபாகி, ெசா 3 உவா

ஆவ தா, ெசா 3, நில

நில+பிரகளாகி, பி ெம"ள ெம"ள ;ர#(

வ/3வி டா மனித. இ3 வள
ஒ ச)க

ேதைவக" வள .

)த7யன ேச 3,

ெபாளாதார நைட)ைற

சOக தி* நல பயகா3.

ெபாளாதார தி சிற/3 விளக ேவ#(மானா அைன 3

3ைறகளிB

)ேன*ற ேவைலக" நைடெபறேவ#(

இ3 தவிக இயலாத3

ம (மல அ+ேபா3தா )2ைமயான வள5சிைய காண)0 . மா4ட

ச)தாய

ெபாளாதார , கவி, கைல ஆகிய அைன 3 3ைறகளிB

ேம*ெகா"ள+ ெப9த ேவ#( .

இைவயைன 3 -அதாவ3, கவி, ெபாளாதார

)ய*சிக"

கைல ஆகியன ஒைறெயா9

த2வியன. ஒறிறி+ பிறிெதா9 )ைறயாக வளரா3; Sரண வள5சி0
தைடெபறா3. ெபாளாதார

எபத )2+ெபா" பண)ைடயராத அல;

ெசா 3ைடயராத அல; வா?ைக தர

உயரேவ#(

எபதா ; ெபாE

காக வா?ைகயல; வா?ைககாகேவ ெபா".
ெபாளாதார

உய/3 வா?ைக தர) உய/3 விளகினாதா பா3கா+

கிைட ; சமாதான)

அைமதி0

கிைட . உலக தி பலேகா மக"

வ9ைமயி கிட/3 உழB வைர சமாதான) , அைமதி0

மக

ச)தாய தி நில@

பக*கனேவ.

சமநிைலய*ற ெபாளாதார அைமைவ )த7

சமநிைல+ ப( த ேவ#( . இ3ேவ ெபாளாதார . இ/திய சOக+
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ெபாளாதார தி அசம+ ெபாளாதார நிைலேய ெதாட/3 இ/3 வகிற3.
வ9ைமேகா( வி2/3 வி ட3.

ந )ைடய இ/திய ச)தாய தி தமி?5 ச)தாய தி நில@

ெபாளாதார

அசமநிைல இ" நிைற/த3. இ/த அசமதிைலைய மா*ற ெதாைல Jர

ெசறிட ேவ#( . அ ெதாைலJர தி*5 ெசல )ய*சி ெசAேவா !
நம3 ஏ?ைம நிைல கிரகக" காரண

வ9ைமைய0 , ஏ?ைமைய0

அல, நா

தா காரண

ெதாட/3 ேபாரா அக*றாத நா தா *றவாளி

க". தி/3ேவா ! தி த)ற தி டமி(ேவா ! தி டமி ட திைசயி ெசேவா !
ெபாளாதார தி )ேன*ற

காண திற4ைடய )ய*சிக" ேதைவ. இ9

இ தைகய அ/திற ெப பாலாாிட

இைல. வ9ெமாழியாள

பர த , விவாதகளிேலேய கால ைத கழி+ேபா

வ ப+

நிைற/3 வி டன. இ9

இ/தியாவி 85 ேகா மகE சா+பி(கிறன. ஆனா உ+பயான வள5சி
ெபா/திய ெபாளாதார தி* உைழ+ேபா எ தைன ேப?
பழகால தி தி#ைணக" இ/தன. தி#ைன+ ேப5; இ/த3. இ9

தி#ைணக" இைல. ஆதலா, இ9 )5ச/தி+ ேப5;, கைட+ ேப5;: எ9
உைழ

கால) , மனித ஆ*றB

விைரய மாகிற3. Rகேவா எ#ணிைக

Dவி ட3. ஆனா Rகேவா ேதைவயான ெபா"க" உ*ப தி ெசAய+
ெபறவிைல. ஒற

பிரமிக தக வள5சி ஏ*ப ("ளைத ம9க )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 எற ேநாA ெவளிேயற விைல. பல உயிேரா/3 , பசியினா
வா(வதி என பய?
ேபாதிய, ேதைவயான ச 3ண@ கிைடகாைமயா உட நல

ச)தாய தி* எ/தவித+ பய4

றி,

இறி வா?ேவா எ#ணிைக வளவ3

ெபாளா தார ைத5 சீைலய5 ெசA0 . கிராம+றகளி இ9 ஒ

( ப தி ஆ8

வாழ )யாத நிைல.

ெப#4

ேச/3 ேவைல ெசA3 D7 ெப*றா Dட5 சீராக
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D7யாக+ ெப9

ெதாைக D(தலாக இகலா . ஆனா வா சதியிைல.

நம உ#ைமயான ச பள
உ#ைமயான ச பள

வாவதிB

ெப9வதிB

அகைற ேவ#( .

எறா அ3 பண தி அள@ அ9; வா

சதிேயயா . இ3ேவ இைறய நம3 ெபாளாதார

ெசB திைச,

இைறய இ/தியனி, ( ப தி சராசாி ஆ#( வமான

64 டால. அதாவ3

ஆ#( ;மா 1920 ,பாA. மாத 160 ,பாA ச பாதிகிறா. இ/த
ச பா திய ைத0

விைலைய0

சம5சீர*ற நிைல விள .

ஒ+பி (+ பா தா நம3 ெபாளாதார தி

ெபாளாதார தி வளராத நா(களி, வள வ9ைம இைவ இர#*

இைடெவளி மிக@

உ"ள

D(த. இ/த இைடெவளிைய ெதாழி* ர சி ெசAவத

Oல) , வழக+ெப9

D7யி உ"ள ஏ*ற தா?@கைள அக*9வத

Oல) தா ைறக இயB .
நம3 யர; தைலவ ‘ந

நா( இ4 ெபாளாதார வி(தைல ெபறவிைல.

அ/த+ ெபாளா தார வி(தைலைய எ9 ெப9கிறேதா அ9தா இ/தியா
பாிSரண ;த/திர ைத அ4பவி ’ எ9 Dறி0"ளா.
ஆ ! அரசிய ;த/திர

வ/ததி பய என? மக" நல ெப*9 வாழ தாேன

;த/திர ? ேதத7 ஆE ஒ வா5 சீ ( எப3 ;த/திரமாமா?

ேகாZ;வரனி வா5 சீ ( ;த/திரமாக+ பய ப( த+ ெப9 ; ேகாZ;வரனி

வா5 சீ ( விைல ேபாகா3.

ஆதலா ஆE ஒ வா5சீ ( எப3 ;த/திர

+ப4

அல. ைசயி வா2

தன3 வாைக எ9 பாிSரண ;த/திர 3ட பயப( 3 கிறாேனா

அ9தா ;த/திர
ஏ?ைம, ெசாB

வ/ததாக+ ெபா". இ9 இ/தியாைவ+ ப*றி0"ள வ9ைம,

தர தத9. ஆனாB ப+பயாக ைற/3 வகிற3.
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நம3 நா  வ9ைம, நக+றகளிB

உ#(. ஆயி4

கிராம+ற வ9ைம மிக

மிக ெகாய3. இதி கவனிக ேவ#ய ஒ9-கிராம+ற வ9ைமைய யா

கணகி எ( 3ெகா"வதிைல. நக+ற வ9ைமயாளக" ேபாரா(

இயபின.

கிராம+ற மக", வ9ைமைய இய*ைக எ9 கதி, அ/த வ9ைம0டேனேய

வா?வதி பழகி+ ேபாA வி டன. ஆதலா கிராம+ற வ9ைமயாளகளிைடயி

”ேபா3

உ#(.

எற மனேம ெபா ெசA0

ம/3" எற பழெமாழி நல ெசவா

இ/த மன+ேபா, ெபாளாதார வள5சி 3ைண ெசAயா3. வ9ைம எப3
வசதிக" அ*ற வா?ைக. ஏ?ைம எப3 உண@+ ேபாரா(

நிைல. நம3

நா  பல வ9ைமயி வா?கிறன. ஏராளமான கிராம+ற மக" ஏ?ைமயி

கிட/3 உழகிறன.
இதி வ த

எனெவனி, வா?ைகயி அ+பைட ேதைவகளாகிய Rக

ெபா க" உண@+ ெபா"கைள கிராம மகேள உ*ப தி ெசAகிறன. ஆனா

அவக" உ*ப தி+ ெபக தி காரணமா ஏ*ப(
பண ேதைவயினாB

விைல M?5சியினாB ,

ஏ?ைம ஆளாகிறாக". ெநைல உ*ப தி ெசAபவ

நியாய விைல கைடக" ), நீ#ட ெநய வாிைசயி நி*கிறா அாிசி வாக!
ஆ

நம3 நா  பல ஆயிர

ஏக நிலக", விவசாய

ெசAய+ ெபறாம

தாிசாக கிடகிற3. ேதச தி ெசவ வள5சிாிய ஆதாரகைள, உ*ப தி5
சாதனகைள, )ைறயாக+ பயப( தி உ*ப திைய5 ெசA3, ேதச தி

ெசவ ைத+ ெபக ேவ#( .

இ9 சில க(ைமயான )ய*சிகைள, வழி)ைற கைள, ேம*ெகா"ளாவி டா
2001-B

நம3 நிைல இ+பேயதா இ . நம3 அ( த தைல" )ைற ,

நIசி4

ெகாய வ9ைமைய, ஏ?ைமைய வழி வழியாக வி (5 ெசB

பாவ ைத5 ெசAதவகளாேவா .
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இ4
அர;

நா

ந )ைடய அறாட வா?ைகயிB

சாி, சOக வா?ைகயிB

சாி,

சாி, "ஏ?ைம பிரேதசேம இைல" எ9 அறிவிகDய அள@, எலா+

பணிகைள0 விட வ9ைம ஒழி++ பணிைய ”இ3ேவ )த*பணி” எ9 கதி5
ெசயபட ேவ#( .

ெபாளாதார தி*+ பல தைடக" உ#(. அவ*றி தைலயாய3 பைழய

ந பிைகக" - அதாவ3 ஊ?, விதி )த7யவ*ைற ந பி, ெபாளாதார )ய*சி
கைள ைகவி(வ3 அல3 ேசா/3 ேபாத. ேமB கட@", ஊ? எ9 வாளா

இ+ப3.

கட@" உய ஆ*ற, உய ப#ேப தவிர, கட@" பண , ெசவ , ெகா(க

வாக7 ஈ(ப( . ேலவாேதவிகார

அல - இரவலகைள ஊவி

அ( 3 சிற/த அறிவிய ெதாழி R ப

இக ேவ#( . நம3 நா 

வ"ளB

அல. ேபாதிய )த]( ேவ#( . "

அறிவிய ேமைதக" நிைறய உ#(. அறிவிய ெதாழி R பகE

)த] (+ பIசேம இைல. நிைறய )த]( ெசAவத*ாிய பண

உ#(.

இகிற3.

ஆனா ெபாளாக தி* 3ைண ெசA0 வழியி )த]( ெசAய )
வவதிைல.

மனித ஆ*ற ந மிட தி நிைறய உ#( எப3 எேலா
ஆயி4

அறி/த உ#ைம.

ெபாளாதார வள5சி மனநிைற@ தர தக வைகயி இைல. நல

நிவாக) , கன உைழ+

ேதைவ.

அ( 3 ஒ ெதாழி7 லாப

எறா, ஆ ( ம/ைதகைள+ ேபால அ/த

ெதாழி7ேல பல

)ய9, அ/த ெதாழி7 உ*ப திைய+ ெபகி, விைலைய

இறக ெசA3, ஆேராகியமிலாத ேபா யா ேதச தி ெபாளாதார ைத
அழி கிறன. தா)

ைக )த இழ/3 அல*ப(கிறன. ெபாளாதார ஆக

)ய*சிகளி திய திய 0திக" ேதைவ; வழி)ைறக" ேதைவ. இைத தா
திவ"Eவ ,

”இய*றB

வ தB

ஈ டB கா தB
வல தர;’’

கா த
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எ9 D9கிறா. இய*ற எப3 ெபா" உ*ப திாிய திய திய

வாயிகைள காண. ெபா" ேத( )ய*சிகளி தியன கா#ேபா,

ேதாறாதத* காரண - அல3 அதி க 3 நாடாைம காரண -அதி

வவாA வமா எற ஐய

ேசாதைனகைள ஏ*க தயக

!

ஒவைக+ ெபா" )ய*சி ெவ*றி ெப*ற3 நி,பிக+ப ( வி டா, அ/த

தட திேலேய மக" ெசல வி வ. இ3 நம3 மர. எலாவ*9

ேமலாக

உ*ப தி ெதாடபிலாத வழிகளிேலேய, வ கைட நட 3த, வியாபார

ெசAத, எவாிடமாவ3 எ(பி ேவைல அமத ேபாறவ*றிேலேய மகE
ஆவ

இகிற3.

ஆவ) , )ய*சி0 உைடேயா

ெபாளா தார )ய*சிக" எளிதி ைகD( .

இ/த வழியி அலா3, ெபா3 ெதாழிகளி ;ர#ட )ைற நில@மானா அ3
ெகா"ைள ேநாையவிட ெகாய3. இ/த+ ேபா, காரணமிறிேய வ9ைமைய
உவா ; இ தைகய வ9ைமைய எதிகேவ#( .

பணவயமான சOக

ெக ட பழககளி ஈ(ப( . அதனா வ9ைம

உ*ப தியா . இ/த வ9ைமைய எதி 3+ ேபாராட ேவ#( . எேலா
ஓயாம, ேபாராட ேவ#( .

இ/த+ ேபாாிைன5 ;யநலகாரக", தவறான - )ைறய*ற நிைலயி ஒ

அ/தXைத+ ெப*றி+பவகேள எதி+பாக". இவகள3 எதி+கைள அIசா3

எதி 3 ெவ*றி க#டாதா சீரான ெபாளாதார

வள ; நிைல நி* .

நம3 நா  வ9ைம விேனாதமான3. நா  ேதசீய வவாA அதிகாி 3"ள3.

ஆனா அ/த அள@ தனி நப வவாA உயரவிைல. ஏ? இ3தா

இ9"ள ாியாத தி. நா  வவாA வள/தி/தாB , நா  ைமய
அர;

சாி- மாநில அர;

சாி--நிதி+ ப*றாைற0ைடய நிதி நிைல தி ட ைதேய

அளி+பத*ாிய G?நிைலேய நில@கிற3.

ஒ டக தி ) 3 ெப( 3+ ேபா (, ;ைமைய இறகிவி டதாக பாவைன
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ெசAவ3 ேபால, மகE5 சில சBைககைள அளி+பதா பயனிைல. அதனா

பணMக

ஏ*ப(கிற3. பணMக தாB மைற)க வாிகளாB விைலவாசிக"

ஏறிவி(கிறன.

இதனா மகளி அறாட வா?ைகயி நிதி ெநக ேதாறி வள/3

வி(கிற3. ஆ#( ஆ#( அரசி நிதிநிைல தி ட தி நிதி+ ப*றா ைற

ேகாகணகி உய/3 வி(கிற3. ெசவ கE நிைறய வாி5 சBைககைள

அளி தாB

நா  )த]( ெபகவிைல.

அதனா கிைட த பண , ஆட பரமான Rக@+ ெபா கைள வாகேவ

ெசலவிட+ப(கிற3. Rக@5 ச/ைத- அ3@
Oல

ஆட பர Rக@5 ச/ைத வளவத

பண5 ;ழ*சி ஏ*படா3. அதனா ெபாளாதார வள5சி0

ெசவகE

உவாகா. ேவைல வாA+கE

ெபகி வளரா3.

ஏ*படா3. திய

ஆதலா வா?ைக இறியைமயாததலாத ஆட பர5 ெசல@களி ெசல@

ெசAவைத த( 3 )த]டாக மா*9வத* ஏ*றா*ேபால ெசல@ வாி விதி+பைத+
ப*றி, சி/திக ேவ#( .
தமி?நா  இர@

பகB

சினிமா திேய ட களி இயக . சினிமா

திேய டகE வாிவில5 சBைகக". சினிமா ெகா டைககாரக" வி+ப

ேபால க டண

வG7 3 ெகா"ளலா . இைவ ெயலா

ெபாளாதார )ய*சிகளி7/3 வி(வி+பைவயா .
உைழ

ேநர தி திைர+பட அரகளி இ/தா, ெதாைலகா சி+

ெப யி ) உ கா/3 இ/தா எ+ப+ ெபாளாதார

நிைலயிB

மனிதல ைத+

சாி- தனி+ப ட வா?ைகயிB

ேசமி+க" )த]( ஆ

வள ? நா 

சாி-ேசமி+ ெபகி வள/3 அ/த5

வைகயி சOக) , அர;

இயக ேவ#( .

ேசமி 3 )த தபவகE அர; சBைகக"Dட வழகலா . ஆனா நம3

நா  ேசமி+ )தலாக மா9வதிைல. ஒ9 பணமாக இ . அல3

அணிகலகளாக இ . தி ட )த] (5 ெசல@ D வத ேவ#( . தி ட
)த] (5 ெசல@ Dனாதா ெபாளாதார

ெகா"ைக வள .

வள . திய ெபாளா தார
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விைல ஏ*ற

க (+ப( த+படவிைல. மகளி வா?ைக தர உயரவிைல.

ேவைல வாA+கE
ெதாழி 3ைறயிB

அதிகாிகவிைல. ஆயி4 , வ தக 3ைறயிB ,

சில விைள@க" ஏ*ப ("ள3 உ#ைம. ஏ*9மதியி

ச*ேறற+ ைறய 21 சதவிகித

ைகயி+ D இகிற3.
இைவெயலா

வள/திகிற3. அனிய5 ெசலவாணி

ஏ*9ெகா"ள தகெதனி4 , பய அைட/தவக"

ெதாழிலதிபக" சாதாரண+ ெபா3 மக" அல எற உ#ைமைய உணர
ேவ#( .

ஆனா நம3 நா  ெபாளாதார )ய*சிகேள நைடெபறவிைல எ9

Dற)யா3, நம3 நா  ெபாளாதார வள5சிாிய பணிக" பர/த அளவி

தைடெப9வ3 உ#ைம. இ

மாெப

ர சியான3 ஏமா*ற ைத

தரDயதாமதக", தடககளா பாதிக+பட அ4மதி 3விட Dடா3.
ெபாளாதார வள5சி ெதாAவிறி நைடெபற நிவாக இய/திர
திறைம0ைடயதாக இக ேவ#( . நிவாக இய/திர

பிேனாகி5 ெசகிற3.

சிக+ நாடா )ைற நம வழிவழி வ/த பி*ேபா தைம; நம3 பார பாிய தி

மி5ச ெசா5ச .

ெபாளாதார வள5சி சீராக அைமயேவ#(மா னா நிவாக இய/திர

மகேளா( ெநகிய ெதாட ெகா"ள ேவ#( . நம3 நா  வள ைத+

ெபகேவ#(

எற ெகா"ைகைய உயிO5சாக ெகா#(, ேசைவ ெசA0

அBவலக" ேதைவ. ஊழியக" ேதைவ.

ெபாளாதார வள5சியி இறியைமயாத பதி ேவைலவாA+, இ9 ேவைல
வாA+பி உ*ப தி சா/த ேவளா#ைம, காநைட 3ைற ெதாழி வள5சியி

ஈ(பட இ/த நா ( இைளஞகE ஆவ இைல. அவக" எகாவ3

சி*ெற2 தகளாக -Dாிய சM; ேவைல ேபாறைவகளி ஈ(பட தா
வி கிறன.
காரண

அள@ விIசிய பய உண5சியி ஏ*ப ட பா3கா+ உண@. அவக"
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M ( வாயிைல ெதாழிக" த னாB , உ*ப தி சா/த ெதாழி களி, கன

உைழ+பி ஈ(பட அவக" வி ப விைல.

ேசைவ 3ைறயி ேவைல வாA++ ெப9வ3 தவறானதல எறாB

ச)தாய

ேநாகி பா தா, இ3 நம3 வா?ைகைய+ பாதி . ஆதலா ெதாழி

3ைறயி ஈ(ப(தேல சிற/த ேவைல வாA+: ஆக தரDய3.
நம3 நா , ெதாழி 3ைறயி ஏ*ப ("ள பினைட@ சாி

ெசAய+ப டாதா, ேவைலவாA+ கE , வவா0

நம3 அர;

சாி- இைளஞகE

இலாத3 வ/த தக ெசAதி.

சாி-சOக தி*

ெப . இ 3ைறயி

சாி-ேபா3மான ஆவ

பல 9 ஆைலக" S ட+ப ("ளன. எ#ண*ேறா ேவைலகைள இழ/3"ளன.
எதிபாராத நிைலயி ந7/3ேபான ெதாழிகைள+ னரைமக அர;கE ,

வகிகE , Oலதன 3ட )வர ேவ#( . நிவாக ைறயி காரணமாக

ெதாழி* சாைலக" ந7@றி அ/த ெதாழி* சாைலகளி நிவாகிக"
த#க+ப(த ேவ#( .

இ9"ள நைட)ைறயி, நிவாகி வசதியாக இகிறா. ஒ ைபசா Dட

ைறயாம ஊதிய வாகிறா. ஆனா பாவ , ெதாழிலாளக" ேவைலைய

இழ/3 தவிகிறன. ெதாழி* சக கE Dட இ/த மாதிாி விஷய தி ேபச

ேபாதிய )ய*சிக" எ(காத3 ஒ ைற. இ/த வைகயி நமேக ெசா/த அ4பவ

உ#(.

இ9 D (ற@ 3ைற “அIGரா, Iைச ேபால’ எபாகேள அ3ேபால,
ந7/3 வகிற3. இ/தியாவி சாதாரண மகளி ெபாளாதார ேம பா (,
D (றேவ சாியான வழி. ஆனா D (ற@ இ9 ெச+பமாக இைல.
எ/த ஒ தனி மனித4 சாி-அல3 சOக)

சாி-அறி/3 பாவ

ெசAய உடபட

மா டாக". அ3ேபாலேவ மக" ேவைலயிலாத தி#டா ட ைத ஆ0

வி பவிைல. திய ெதாழி ஆைல, ேவளா# ப#ைணகைள ெதாடகி,
ேவைல வாA+கைள வழகினா உ*ப தி ெப .
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நியாயமான வழியி Sரண ேவைல வாA+ைப உ#டாவ3 ெபாளாதார
வள5சி ஒேர வழி! Sரண ேவைல தி ட
)த )ய*சி. Sரண ேவைல தி ட

ஊதிய

எபதா .

சம 3வ ச)தாய அைம+பி*. ாிய

எப3 சதிேக*ற ேவைல--ேவைலேக*ற

இ9 ேவைல வாA+ அBவலககளி பதி/3, ேவைலகாக கா தி+ேபா

எ#ணிைக கட/த காலகைளவிட 20 மடகாக+ ெபகி0"ள3. ேவைல வாA+

அBவலககளி பதி/தி+ேபாாி 10 சத தா ேவைல ெப9கிறாக". இ3ேபாக

ேவைல வாA+ அBவலக தி பதியாம உ"ளவக" ேவ9 கணிசமாக உ"ளன.
இனி, வகால தி ந )ைடய அர;+ பணி களிB

சாி- ேசைவ 3ைறயிB

சாி-வியாபார 3ைறயிB

சாி-ேவைல வாA+க" உவாமா? இ3 ஐய+பாேட!

திய ெதாழி ஆைலகைள ெதாடவத Oலேம ேவைல வாA+கைள
உவாக ேவ#( .

தமிழக தி வாA+கE
ெசAதிைய அர;

ஒ=ெவா நாE

சOக நி9வனகE

ைற/3 வகிற3 எற வ/த தக

உணரேவ#( . ேமB ஒ வ/த தக

ெசAதி. ப+ேக*ற ேவைலைய Dட ெபற )யவிைல.

நம3 நா  ைறவான ேவைல பா 3 ப*றாைற ஊதிய வாபவகE

இகிறாக" ேமB , மனித ஆ*றB இழ+ ஏ*ப(கிற3. வ9ைம அணியி

நி*ேபா வாிைச0
ேவ9 சில தா

நீEகிற3. உ*ப தி0 பாதிக+ப(கிற3.

ெசA0

ேவைல+ பமட அதிகமாக ஊதிய

இவகEைடய மனித ஆ*ற ைறகிற3. உ*ப தி0

Rக

ச/ைத வளகிற3. இதனாB

ெப9கிறன.

பாதிக+ப(கிற3. ஆனா

வ9ைம வளகிற3. ஒவ ேவைல

கிைட தா, அவ )ைறயாக ேவைல பா தா ைற/த3 ேமB ஐவ
ேவைல வாA+ உ#டாக )0 .

ெதாழி*கவி பயிறவகளிைடயிB

எ3@

ேவைல வாA+ ப*றிய நிைலைமக"

மாறவிைல. ெதாழி* கவிகைள+ ெபா த வைரயி, டாடக",
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ெபாறியாளக" இவக" தாேம Dட ெதாழி ெசAயலா . ஆனா, இ/த
வாA+ைப0

அர;+ பணிகளி ேவைல பா+ேபா த + பறி 3 வி(கிறன.

இதனா ந )ைடய ெபாளாதார வள5சி )ய*சி கE

வாA+கE

அதைன5 சா/த ேவைல

பினைடவிேலேய உ"ளன. இ/நிைலயி மா*ற ஏ*படா

இ/தியா இ+ேபா3 இ+ப3 ேபாலேவ இ .

வி டா, அ( த *றா#B

இைத நீக" வி கிறீகளா?
திவ"Eவ, ”ெபாளிலா இ=@லக மிைல” எ9 D9கிறா. இ+
ெபா" எப3 தக) , பண)

அல. Rக

ெபா க", உண@

)த7யனவா . தக தி* , பண தி* கிைட 3"ள பா3கா+ வசதிக"
உண@+ ெபா"கE கிைடகவிைல.
ஆ#(ேதா9

ல சகணகான ட தானியக" ேபாதிய பா3கா+பிறி அழி/3

ேபாகிறன எ9 அரசி தகவேல D9கிற3. ெபா" எறா மனித உயி

வா?வத*கான Rக ெபா"கேள எப3தா தமி?வழி க 3.
”யாஅ

இர+பைவ ெபா4

ெபாE

ேபாக)

அல" எற பாிபாட வாி0

இதைனேய வ*9 3 கிற3. மனித உ#(, உ( தி வா?தBாிய
ெபா"கைள உ*ப தி ெசA0

ெதாழிேல, ெதாழி களி எலா சிற/த3.

அதனாேலேய, வ"Eவ , ”உ23#( வா?வாேர வா?வா" எற3. ஆனா
இ3வைரயி பல 3ைறகளி சகரவ திக" உவாகியி+பைத+ ேபால,
உ2ேவாாி சகரவ திக" உவாகவிைல.
”உழ@

ெதாழிB

வ/தைன ெசAேவா " எற பாரதியி பாட இன)

பாடலாகேவ இகிற3. உழவகE , ெதாழிலாளகE
ஆ சியிB

இ4

சOக திB சாி-

சாி-ேபாதிய அ/தXைத+ ெபறவிைல. உழ@ , ெதாழிB

சிற/3

விளகி, உழவ, ெதாழிலாள வா?ைக, எ9 சீைம0ட அைமகிறேதா,
அ9தா இ/திய+ ெபாளாதார

சீரானதாக அைம0 .
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உலக

எ+ெபா23 தனல உண5சியிேலேய ெசயப( . இஃ3 இய*ைக.

இ/த தனல உண5சிைய தைட ெசAயDடா3. நலவகEைடய பிற நல

நா(

ேநாட இைண 3, கயவ களிட தி காண+ப(

ேவக ைத ம (+ப( த ேவ#( . இ3 ஒ சிற/த பணி.

தனல தி

நம3 ெபாளாதார ஆக தி*ாிய )ய*சிக", O9 காரணகளி7/3 ேதாறி
வளகிறன. அைவ ேதைவக", ேதைவகைள அைட0
Efforts, Satisfaction) எற Oறா .

)ய*சிக", தி+தி (Wants,

எ3 காரணமாக இ+பி4 , ெபாளாதார வள5சி, மனித மனகளிேலேய

ெதாடக+ ெப9த ேவ#( . நம3 நா  ;கேபாக வா?ைகைய எதி 3+

ேபாராய ச/நியாசிக" அறி@9 திய ”ஆைச அ9மி”* எற ேகாஷ தி7/3,
வ9ைமயி கிட/3ழB ேபா3

ந மா எ2/திக )ய விைல.

வாA+பா (, ;தி இைச/தவா9 இக ேவ#( . அ3ேபால, ஆைசகE ,

ச)தாய நல, ெபா3நல ஆகியவ*9 அடகியதாக இக ேவ#( .

நம3 ெபாளாதார ஆக தி*ாிய வழி, ஒ=ெவா ெபாைள0 எ=வித தி மிக5

சிற/த )ைறயி பயப( தி எ=வள@ D(த உ*ப தி ெசAயலா எற

அ8)ைறயிேலேய இகிற3. ெபாளாதார வள5சி மாேமைத ெலனி 10
கடைமகைள வைரய9 3 வ709 3கிறா. அவ*9" சில:

1) உகEைடய ேசா ேபறி தன , கவனமிைம, பிதகிய தைமைய
உ"ளவா9 உணக". இவ*ைற O மைற 3+ பய இைல.
2) கவி இைமைய மா*9க".

3) ேசா/3 இ+பைத எதி 3+ ேபாரா(க".

4) உக" ேவைலக" எலாவ*ைற0 சாி பாக". ெசா*க" ெசா*களாகேவ
இ/3விட Dடா3. ெபாளாதார அைம+பி, நைட)ைறயி ெவ*றி அைட/3

இகேவ#( . எபனவா . ஆ

ேசாஷ7ச

நம3 நா  ேசாஷ7ச பாணி, ஜனநாயக

எ9 ெசானைவக" எலா ெவ*றி ெபறவிைல.

தீமானகளாகேவ இ/3 வி டன. நைட)ைற வரவிைல.
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நம3 நா( வளமான நா(. ஆனா மகளி ெப பாேலா ஏைழக"; தி டமி ட

ெபாளாதார வள5சி0 , சமநிைல விநிேயாக) , நம3 நா ( இ9

உடனயாக ேதைவ.
நம3 ச)தாய

ேதனிகைள+ ேபால, D (ற@ )ைறயி பணி+ பகி@ ெசA3

ெகா#(, அயவிலா3, ;9;9+ட, ஒேர றிேகாEட உைழ தாதா
நம3 நா( வளமான நாடாக )0 . எேலா

எலா)

ெப*9 வாழ இயB .

ேதனீகE வாA த3 இயSக . அ3ேபால நம ெபாளாதார

)ய*சிகளி, உ*ப தி சா/த ெபாளாதார )ய*சிகளி ஈ(ப ( உைழ+ப3

இயபானதாக, ஜீவ ;பாவமாக எ9 மா9கிறேதா அ9தா நா ெபாவள

நிைற/த விைய காணலா . ெபா3@டைமைய காணலா .
இ/த திைசயி இ9 நா
ெபா3வி நட 3

ெசலவிைல. நா

ெசலேவ#ய திைச, விைய+

திைசயாக, உ*ப தி சா/த ெபாளாதார ஆக வழியிலான

திைசயாக, பிற பைக திடாத திைசயாக+ பா 3 நைடேபா(ேவாமாக!

வளக உ*ப தி !

மலக ெபா3ைம !!
 10.9.1994 அ9 ம3ைர வாெனா7யி ஆ*றிய உைர.

------------

6. ேவளா%ைம' சிதைனக
இைறய ெபாளாதார

எ+ப இகிற3? ேவளா#ைம+ ெபாளாதார

வைகயி நா எேக ேபாA ெகா#கிேறா ? நா

எேக ேபாக ேவ#( ?

நம3 நா( ேவளா#ைம நா(. ேவளா#ைம ாிய நில+பர+, நிலவள , மனித

சதி மி/த நா(. நம3 இலகியகளி, கா+பியகளி தவறாம
ேவளா#ைமைய+ க?/3 ேபசாத கவிஞக" இைல.
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ஆனா, இைறய தைல)ைறயி ேவளா#ைம 3ைறயி ேபாதிய ஆவ
இைல! அர;+ பணிகைள விட, வியாபார ைதவிட விவசாய
ெதாழி எ9 கத+ப(கிற3. இ3 )*றிB
”;ழ9

உழ/3
எ9

ஏ+பின3 உலக

உழேவ தைல" எ9

தவ9.

இர#டா/தர

அதனா

”உ23#( வா?வாேர வா?வா”
திற" D9கிற3.

உடேலா( Dய உயி வா?ைக உண@+ ெபா"க" இறியைமயாதன.

உண@+ ெபா" கைள வழவ3 விவசாய ெதாழிேல! அதனாேலேய ”உ#
ெகா( ேதா உயி ெகா( ேதாேர! “ எ9 இலகியக" பாரா (கிறன.

நைட)ைறயி பா த

ப;, #ணியமான3 எற ந பிைக இ/3 வகிற3.

ஆனா, தமிழ வா?விய7 எேத )தைம ெப*9"ள3. நா வண

கட@"-சிவெபமா, தன3 ஊதியாக@ , உய தி+ பி

ெகாயாக@

பய ப( 3வ3 எ3தா எபைத உணக. திேகாயி )க+பி வரேவ*ப3

உ

எேத!

”உ2த ேநா பக( அழிதிறா”

எற றநாK*9 வாி, எ9

ேபா*ற தக வாி. உ2ததி பயனாகிய

ெச/ெநலாிசிைய, ெசக பி சா*ைற மனித உலக 3 உ#ண
ெகா( 3வி(

ப#ைடயைவ எ3க". ஆதலாதா, தமிழ வா?வி ெபாக

விழா உழவ திநாளாக உ ெகா#ட3.

மனித உ#( உயி வா?தB ஒ நாைள5 சராசாி எ=வள@ உண@-

D (ண@ ேதைவேயா அ3 அவ4 கிைடகவிைல. அதனா வ7ைமயிழ/3

நி*கிறா. நம3 நா  உண@+ ெபா" உ*ப திைய+ பமட ெப

திைசயி ெச9 ெகா#கிேறா . அறாட ேதைவாிய உண@+

ெபா"கைள உ*ப தி ெசAவைத D(தலாக ேவ#( .

இலாப ேநாகி பண+ ப#டகைள உ*ப தி ெசAவைத0 ாிய எXேட
ெபயாி விைள நிலகைள0 க#மாAகைள0

எற

ப*றி ெகா#( வவைத0
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தவிக ேவ#( . ஊ  வள

விவசாயிக"! உழ@

தாA ேபாற3 நில , உணவளி+பவக"

ெதாழிB வ/தைன ெசAேவா !

நம3 இ/திய நா (+ ெபாளாதார தி விவசாய

கணிசமான பைக+ ெப*9

வ/3"ள3, ெப*9 வகிற3. நம3 நா (+ ெபாளாதார தி விவசாய

வகி

கிைட

ேவைல

ப 39 வி2கா(. அ3 ம (மல. விவசாய ெதாழி Oல

வாA+ 19-வி2கா( எபைத0 கவன தி ெகா"ள ேவ#( .

தமி? நா  ெபாளாதார தி ேவளா#ைம ெப*9"ள ெபாளாதார விகித

வி2கா(. ேவைல வாA+ 62 வி2கா(. இ/திய நா (+ ெபாளாதார ைத

விவசாய தி Oல

ேமB

D ட வாA+#(.

அ3ேபாலேவ தமி?நா B

வாA+கைள நா

D ட அதிக வாA+க" உ"ளன. அ/த

)2ைமயாக+ பயப( தினா ெபாளாதார 3ைறயி

த*சா நிைலைய அைடய )0 . எேலா

பசிதீர உ#ப3 ம (மறி, பசி,

ப னிைய அறேவ ஒழி 3 ெவளிேய*ற இயB , "வ9ைமேய ெவளிேய9” எற
ேகாஷ தி* ெவ*றி ேசக )0 .

இ9 நம3 ெபா3 உண@+ ெபா", உ*ப தியி 20 வி2கா( அய
நா(கE ஏ*9மதியாகிற3. நம3 உண@ ேதைவயி 33 வி2கா(

ப*றாைற தா. ஆயி4

மகி?5சியான ஒ ெசAதி, மக" ெதாைகைய

ஈ(ெகா( 3 உண@+ ெபா" உ*ப தியாகி உ"ள3.

இ/திய மக" ெதாைக, இ/திய நா டளவி 2.3 தா Dயிகிற3. ஆனா,

விவசாய தி வள5சி 4.2; தமி? நா  வள5சி 3.1. ேதைவையவிட உ*ப தி

D(தலாகி0"ள3.

இ+ப உ*ப தி இ/3

ப+ வைகக", எ#ெணA வி 3க", காAகறிக"

)த7யன ப*றா ைறேயயா . இவ*ைற உ*ப தி ெசAயDய நிலக"

ந மிட தி இைலெய9 Dற)யா3. நா டளவி நிலக" உ"ளன. நம3

பதிகளி ெச ம# சரைள மண நில

நிைறய உ"ள3.

28

65

விவசாய ைத ஒ ெதாழிலாக கதி5 ெசAய ேவ#( . ஏேனா தாேனா எ9

ெசAதா விவசாய

ேபாதிய பயைன தரா3. இ9 விவசாய ெதாழி7

அதிகமான ேப ஈ(ப கிறாக". இவகளி ைற/தப ச

பகினைரயாவ3 ேவ9 ெதாழிகE மா*ற

நாகி ஒ

ெசAய ேவ#( .

இ/திய மக" ெதாைகயி 4.2 ேபக" விவசாய ெதாழி7 ஈ(ப ("ளன.

தமி?நா ( மகளி 3.3 மக" விவசாய ெதாழி7 ஈ(ப ("ளன. இ/தியாவி
விவசாயிகளிட

நில

நப 4.8 ெஹேடராக இ/த3. இ+ேபா3 நப 1.5

ெஹேடராக ைற/3வி ட3.

ெபா3வாக ஐ/3 ேப ெகா#ட ( ப

ஒறி பராமாி+ ைற/த3 ஐ/3

ஏக ேதைவ. விைள நில தி அ+பைடயி மக" ெசறி@ 2.5" இ த
நல3. இ+ேபா3 விவசாய

ெசAய+ ெப9

இேதேபால ெந சாப ெசA0

நில

27 இல ச

நில

நிலகைளவிட வர+கேள அதிக .

ைற/3 வகிற3. ) சாப ெசA0

ெஹேடராக இ/த3. இபேபா3 21 இல ச

ெஹேடராக

ைற/3 வி ட3. நில தி ெந உ*ப தி ெசAவத*+ பதிலாக பண+ பயிக",
க  )த7யன உ*ப தி ெசAவ3, M ( மைனகளாக மா*றி வி*ப3 ேபாற

மன+ேபா வள/3 வவதா விவசாய நில

ைற/3 வகிற3.

இ/த+ ேபா நீ தா உண@+ ப*றாைற ஏ*பட வழி வ ததாகி வி( .

)ேப நம, பய9 வைகக", எ#ெணA வி 3க", காAகறிக" ப*றா ைற

எ9 Dறியைத நிைனவி ெகா"க.

ம# எப3 ஓ உயிாிய ெபா" எபைத ந மி பல
ெபா3வாக ம#ணி அகக5 ச 3 (இய*ைக உர

உணரேவ#( .

5 சத , மணி5ச 3 45 சத ,

கா*9 25 சத , நீ 25 சத , ெதா2 உர5ச 3 60 சத இ த நல விைள
நில தி* அைடயாள .

நில தி ேம*பர+பி உ"ள மனேல, அதாவ3 நா அல

ேம*பர+ேப

ேவளா#ைம ஏ*ற3. இ+வி ேகாள தி க ேதாறிய பிறேக ம#
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ேதாறிய3. இ/த ம# ேதாற, ைற/த3 10 இல ச

ஆ#(க" பி தன எ9

உண/தா, நில தி ேம*பர+பி உ"ள ம# க#ட தி அைம நம+

ாி0 .

தமிழக தி நில+பர+பி- விைள நில+ பர+பி Oறி இர#( ப நில
ெச ம# நிலேமயா . இ/த5 ெச ம# க#ட)

ஆழம*ற3; இளகிய

இயைடய3. கார நிைல0மிறி அமில நிைல மிறி, சம நிைலயி இகிற3.
ம# உயிர*ற ெபா" அ9. பவைக உயிாின களி வாழிட

R#ணா

அ3.

ல+படாத ைவரX )த பாZாியா, ஆேனாைம சீ X, பாசி,

ஆ பி, +ேரா ேசாவ, ம#2, எ9 , இ4

அதி வா?/3 வகிறன.

பிற S5சிக", பிராணி இனக"

ஒ ைக+பி ம#ணி ேகாடா4 ேகா உயிக" இகிறன. அவ*றி சில,

G?நிைல ெச ைமயாக வாA/தி+பி மிக மிக விைரவாக+ ெபகமைடகிறன.
ளி ம#ணி உயிகEைடய ெசய ைற@ப(கிற3. ம#ணி ஈர , ெவ+ப ,
கா*9 ஆகிய O9 ெச=ைவயாக அைம/தா அ=@யி கE த/த
G?நிைல ஏ*ப(கிற3.

;9;9+பாக ம# 2க" நிைற/தி ம#, வள

நிைற/தி+பைத

உண 3 . அேதேபா பவைக உயிாினக" க#8+ லனாகாவி4

ஒ

வார தி எ#ண*றனவாக கணகிலடகாதன வாக+ பகி+ ெபகி வளகிறன.
ம# வள

எப3 அளவ*ற ெசா 3 மதி+ைட ய3. ேவளா#ைம

ெபாளாதார தி உயிநா, ம#வள ைத+ பா3கா தேலயா . ம#வள ைத

இரசாயன உரக" Oல

பா3காக )யா3. இரசாயன உரக" உர

Dற+ப(வேத, ஒ உபசார )ைறதா.

எப3

நில தி வள ைத கா+ப3, இய*ைக ெதா2 உர) , தைழ5ச 3 உர)ேம

எபைத ந

விவசாயிக" நிைனவி ெகா"ள ேவ#( . இரசாயன உரக"

நில தி உ"ள உர ைத விைர/3 பயிகE எ( 3 த கிாியா ஊகிகேள
எபைத நா உணர ேவ#( .
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ம# வள தி*+ பைக, ம# அாி+. இ/த ம# அாி+, விவசாய ெதாழிைல5
சீைலய5 ெசA3, மனிதல 3ேக அழிைவ த . ராXட ெச+ எற

விIஞானி ம# வள

ப*றி ஆராA/3 க?ெப*ற விIஞானி ேரா சா ரா^ய தி

அழி@+ பயி ெதாழி சீைல/த3
ம#வள

ஒ காரண

எ9 Dறி உ"ளா அவ.

ைறத ஒ நா ( மகளி, வா?ைக M?5சி )கியமான

காரணமா . மனிதாி உட ந7@ ஊ ட5ச 3 இைம காரண .
ஊ ட5ச 3 த
விைள0

உணவிைம காரண

விவசாய5 சீைல@.

நெசA- ெசA லகைளேயா, பழ ேதா டகைளேயா

காநைடக" ேம0 ேமA5ச தைரயாக மா*9வ3
வி ( வி(வ3

அல3 தாேம ஆ ப

Dடா3. காநைடகைள க#டப க (+ பாலாத வைகயி-

றி+பாக ஆ(கைள ேமA )ைறேக(களா ம# அாி+ ஏ*ப ( ம#வள
ெக( .

இ9 தமி?நா  ேமA5ச தைர எபேத இைல. சில இடகளி ேல
இலாத ம/ைத ெவளிகைள ேமA5ச தைரயாக+ பயப( 3கிறன.

ஊக"ேதா9 காநைடகளி எ#ணிைக ஏ*ற வா9 ேமA5ச தைரைய0 ,
காநைட திவன தைழகைள த

மரகைள0

வள தாதா ந )ைடய

நில தி ம#வள ைத கா+பா*ற )0 . ேவளா#ைமயிலான ெபாளாதார)

ெசழி+பாக இக )0 .

கா*றினாB ம# அாி+ ஏ*ப(வ3 உ#(. அதாவ3 கா*றினா ம# பற/3

ேபாAவி(தலா . இதைன த(க+ லகளி எைலயி- ேவ7களி கா*9+

த(+ மரகைள-உய/த மரகைள – உதி, Sவர;, பலா )த7யைவகைள ந(வ3

நைம பய . இதனா, கா*றா ம# அாி+ ஏ*ப(வைத த(கலா .

நம தீ ெசA0 ம# அாி+, மனிதனாஅவ4ைடய அகைறயிைமயா,

அல சிய தினா ஏ*ப(வேதயா , ம# அாி+, மனித4ைடய க (+
பா (" அடகியேத தைடபடா ம# அாி+, வ9ைமாிய வாயி,

ச)தாய தி வ7ைம

ெபாளாதார5 ெசழி+

உைலைவ .
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இ9 ந ) உ"ள தைலயாய பிர5சைனகE" ஒ9, உடனயாக கவனிக

ேவ#ய பிர5சைன கE" தைலயாய3 ம# அாி+ேபயா . ம# அாி+, இ/திய+
ெபாளாதார ைத மிக@

பாதி . ஆதலா, ۔

நில திைன உழாம தாிசாக+ ேபாடாதீ!

நில திைன ேம( ப"ளமாக அைமய விடாதீ!
சமநிைல5 ச)தாய

காண )த )ய*சி,

சமநிைல நில அைம+
ெபA0
நி9

மைழ நீ,

நி*காமB

ெமல நிலமகைள த2வி ஓட5 ெசAM!

மனித4 ஆைடேபால

நில தி* ஒ ப;ைம, ேபாைவ !

க#டப ஆ( மா(கைள

க (+பாலாம ேமயவிடாதீ!
விைரவி ெகா"ைள லாப
அழிைவேய த .

கா(கைள அழி

த எ3@

ெவ"ளா(கைள தவி+V!

நில ைத ஊ  வள

ெச மறியா(கைள5 ேச தி(M!
கா*9 த(+ மரகைள
ேவ7க" ேதா9

ந(M!

கால தா அைம/த ம#வள ைத இழகாதீ!
ம#வள இழ+,

மனிதல தி* அழி@ எ9 உணM!
ந )ைடய விவசாய+ பாதி+
பாதி+

ேவளா#ைம அ+பைடயிலான ெபாளாதார+

மிக )கியமான காரணகளி ஒ9, வற சி.

நம3 நா  ெபA0

மைழ 76 ெச மீ ட

மைழைய ெதேம*கி7/3 M;

ைற@. இ/தியாவி ெபA0

கா*9 இ/3மா கட7 ப/3 நீ

;ம/3ெகா#( வ/3 தகிற3. இ3ேவ, ெதேம*+ பவ கா*9 மைழ.
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ெதேம*+ பவ மைழேய ெபA0
வி2கா(.

மைழயி ெப

பதி, ேதாராயமாக 75

அ( 3+ ெபAவ3 வடகிழ+ பவ மைழ. ஒ ஆ# 76 ெச மீ ட

ைறவாக மைழ ெபAதா அ/த+ பதி வற சியா பாதி .
ந

தமி?நா( இ=வைகயி பாதி+"ளாவ3. இஙன

பாதி+பைத தவிக@ . மைழைய D(தலாக+ ெபற@

வற சியா

கா(களி அளைவ

D(தலாக ேவ#( . ேவளா#ைம )ைற+ப ெமா த நில+பர+பி Oறி ஒ

ப கா( இக ேவ#( . இ+ேபா3 அ=வள@ இைல.

ெபA0 , ைற/த மைழ த#ணீைர, )ைறயாக+ பயப( த நா க*9ெகா"ள
ேவ#( . ேகாைட மைழ- ெதேம*+ பவ மைழ கால தி நில ைத

உ23விட ேவ#( . இதனா நில , ெபAத மைழ த#ணிைர தபா ஈ 3
ைவ தி .
அ( 3 வ

வடேம*+ பவ மைழ கால தி நட@ ெசAய தக வைகயி

கிண*9 த#ணிைர ெகா#( நா*9+ பாவி ைவ 3ெகா"ள ேவ#( .

வடேம*+ பவ மைழ ெபAத@ட உ2த நில ைத ஒ9 அல3 இர#(
உழவி ேச9 கலகி ந (வி டா த#ணீ+ பாசன
பயிைர வள 3 மகG க#(விடலா .
நாE நா" பவ கால

இலாமேல மைழ நீாிேலேய

மாறி வகிற3. மைழயி அள@

இ/த5 G?நிைலகைளெயலா

ைற/3 வகிற3.

கவன தி ெகா#( விவசாயி க"

நட/3ெகா#டாதா ேவளா#ைம அ+பைட யிலான ெபாளாதார ைத+
பா3காக )0 .

ஆ*றி த#ணீ வர ( , க#மாயி நீ நிைறய (
G?நிைல ஒ 3 வராத3. அேதா( ெபA0

எப3 இைறய

மைழ த#ணிைர5 ெசா ( நீDட

Mணாகாம ேசகாி மன+பாைம ேதைவ.
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நில தி , S#( )ைள 3 வள/3 O0"ள இடக" மைழ நீைர மிக ம/த

கதியி த தி5 ெசB . கா( அட/த நில 3 ம#, தேம வி2
பI;ேபா உறிIசி ேதகி நி9 தி ெகா"E .

நீைர கட*

ஆதலா, நீ5 ேசைக நில+பதி, நீ+ ரளி நில+பர+, க#மாAக",
வாAகாக", க#மாA கைரக" )த7யைவகளி மரகைள வள+ப3 நல3.
இ/த மரக" த#ணிைர  3வி(

த#ணிைரDட மர
அைவ, ெபA0

+பதிைல.

எற அ5ச

தவறான3. 10 வி2கா (

மைழ நீைர நில 3" ெசB தி நில தயி நீைர ேதகி

ைவ 3, கிண9களி நீ வள ைத+ பா3கா 3 த . வி+ ஆ*ற நீ

திவைலகைள நில 3" இ2 3 ைவ 35 ேசமிகிற3.
இஙன

மர ,  )த7யைவகளா மைழ நீைர )ைற+ப( திய மிதமான

நீேரா டமாக அைமய விடாம, ஓைடயாக விாிவைட/3 ஒட அ4மதி த Dடா3.

உட த( 35 சீெசAய ேவ#( . இைலேய அைவ மாெப

நில , ப#ைண, ஊ )23

Dட அழி 3வி( .

ேவளா#ைம ெபாளாதார தி நில)
ம#வள

ப*றி0

நில தி வள)

ம# அாி+ைப+ ப*றி0

அதிக

ஓைடகளாகி

ெப ப வகி+பதா

ெசால ேநாி ட3.

ேவளா#ைம அ+பைடயான ம#வள ைத+ ப*றி அறி/3ெகா#ேடா . நம3

தமி? நா  நில+பர+, ெபA0
ெதாழி, பமர

நறாக வள .

மைழ, இய*ைக5 G?நிைலகE ஏ*ப உ"ள

வள+. ெச ம# சரைள கல/ததாக இ+பதா மா@ , பலா@

மாவி*, ைவ த )தலா#* ம (

த#ணி ஊ*றினா ேபா3 . பி வ

ஆ#(களி மைழநீ மர ைத5 ;*றி தவத* ஏ*றவா9 ம#ைண
க னாB , நில ைத உ2தாB ேபா3 . த#ணி பாA5ச ேவ#(
அவசிய

இைல.

எற
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அதிக )த]( ேதைவயிைல. , 5000 இ/தா ேபா3 . பி ஆ#(ேதா9
பா3கா+

பராமாி+ 

மா, பயிெசA0

, 2000 வைர ெசலவா .

நில தி )த ஆ9 வடக" வைரயி ஊ( பயி

பய9வைகக", கடைல )த7யன சாப ெசAயலா . இதி பராமாி+5

ெசல@ாிய ெதாைக கிைட 3 வி( .

மா பழ வைகயி நீல , ெபக_ நம3 பதி ஏ*ற3. இ3 பண+பயி
இ/த+ பழ மரக" ஆ#(ேதா9

தவறாம காA . மர )2வ3

ஆ .

காA .

ஐ/3 வட தி7/ேத காAக ஆர பி 3 வி( . 10 வட தி7/3 நறாக

காA .
சராசாி மர

ஒ9 50 கிேலா காA . ஒ கிேலா விைல 10 ,பாA. 40

மரகE 2000 கிேலா. இத மதி+ 20000 ,பாA. இ=வள@ வமான
எ/த5 சாபயிB
வைரயா .

கிைட+பதில. மாவி வய3 35 வட

அ( 3, பலாமர . பயிாி(
ேபாலேவதா இத*
பலா@

5 வட

)த 40 வட

ெசல@, பராமாி+5 ெசல@ ஆகியைவ மாைவ+

ஆ . ஆனா, ஒ ஏக 70 மரக" நடலா .

)த பலெகா(க ஆர பி 3 10 வட தி7/3 )2 மகG

த . அதாவ3 பலாமர

ஒ9 10 பழ

விைல , 80 பலா சாபயி Oல
கிைட .

ஆதலா, ந

ேவ9

70 மரகE 700 பழ . ஒ பழ தி

ஆ#( ஒ95 சராசாி , 50,000 வவாA

நா (+ ெபாளாதார தி றி+பாக அ/நிய நா (5 ெசலாவணியி

பழ தி ப அதிக . ந )ைடய நா  ஏ*9மதியி 25 வி2கா (

ேமலாக+ பழகE
பழ ேதா ட

பழ+பவ+ ெபா"கE

அைம

ப வகிகிறன.

ெதாழிைல அறிய பழ க9கைள வாக ப; ெபா

) 3ராம7க ேதவ மாவ ட திB"ள ேநம , அர; பழ+ ப#ைணைய

நாடலா .
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நம3 நா  பலபதிகளி ெதைன நறாக வள . ெதைன, நல பண+
பயி; நல வமான

நடலா .

தர Dய3. ெதைன ஒ ஏக 50 )த 60 வைர

சில உய ரகக" அல3 கவனி+ அ+பைடயி 5 வட திேலேய காA+
வ/3 வி(

காலதாமத மாயி 7 வடகளி காAக ெதாடகிவி( . நல

)ைறயி உர

ைவ 3 மாத

2 த#ணீ பாA5சினா ஒ மர

காA , ைற/தாB 100 காA ைறயா3.
ஆனா, நா  இ+ேபா3 சராசாி மர

 60-

உ"ள வி தியாச

சராசாி 200 காA

ஒ9 80 காAதா காAகிற3. 200-

இழ+ இ3 ந )ைடய ெபாளாதார ைத+

பாதி . சராசாி ஒ ெதைன ஆ#( ஒ9 , 800 ெகா(+பத*+ பதி ,
240 தா தகிற3.

இ/திய+ ெபாளாதார தி ேதகாயி ப கணிசமான3. ஆதலா,
ெதைனைய நறாக+ பராமாி 3 உாிய பயைன அைடவத Oல
வா?ைக தர

உய . நா  ெபாளாதார

ேம ப( .

விவசாயிகளி

இ/தியாவி ெபாளாதார தி விவசாய+ ெபா"களி விைல ெகா"ைக,
விவசாயிகE ஏ*றதாக இைல. விவசாய+ ெபாளாதார தி ஏ*ப(

இலாப ைத+ ெப பாB

இைட தரககேள அைடகிறன.

பழ , காAகறிகைள அ2காம பா3கா வசதிக" உ*ப தியா தலகளி
இைல. ெநB

Mணாகிறன.

Dட+ ேபாதிய பா3கா+5 ெசAய+ ெபறாம பலல ச

டக"

ேவளா#ைம+ ெபாளாதார தி சீரான நிைல, நிலவ ேவ#(மானா ம*ற+
ெபா"கE+ ேபால, உ*ப தி ெசAபவகேள, விைல நிணயி+பவகளாக

இக ேவ#( .
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உ*ப தியாள Rகேவா இைடயி இைட தரக இலாம இ+ப3
நல3. தவிக இயலா3 எனி, தரககளி எ#ணிைகையயாவ3 ைறக

ேவ#( . அ+ேபா3தா விைலைற0 : விவசாயிகளி வா?ைக தர
நம3 நா(, காAகறி உ*ப தியிB
ெசலாவணிைய ஈ  தவ3

உய .

ப*றாைற 0ைடயேதயா . அ/நிய5

Dட காAகறிேய எபைத மற/3 விட Dடா3.

ஒ ஏகாி காAகறி சாப ெசAய , 1100 ெசலவா ; ஆனா வர@ , 4750
ஆ . த#ணி ேதைவ0

ைறேவ. பராமாி+பி ம (ேம அகைற ேதைவ.

அ( 3 நம3 நா (+ ெபாளாதார தி ெந கணிசமான ப வகிகிற3. ெந

உ*ப தியி தனிைற@ ெப*றி+ப3 மகிழ தக3.

ஆயி4 , நம3 நா  ெந உ*ப தி ெஹேட ஒ9 3 1/2 ட4+ பதி

1 1/2 டனாக தா இகிற3. ெந உ*ப திைய ேமB D னா

ேவளா#ைம+ ெபாளாதார

சிற .

இ/திய+ ெபாளாதார தி ேவளா#ைம+ ெபாளாதார
ேவ#( . தாி; நிலக" அைன 3
ேவ#( .

)த இட ைத வகிக

ஏதாவ3 ஒ வைகயி ேம பா( அைடய

விவசாய ைத+ ப )கமாக5 ெசAதாதா ெந, பழமரக", ெதைன,

காAகறிக" எ9 நில ைத+ பிாி 35 சாப ெசAதாதா ஆ#( )2வ3
வமான

வ .

D(தலான நில+பர+பி வியாபார ாீதியான பழக", ெதைன ேபாறைவகைள

உ*ப தி ெசAதாதா இ/திய நா  ெபளாதார தி அ/நிய5
ெசலாவணிைய அதிகமாக அைடய )0 .

ேவளா#ைம ெதாழி எலா ெதாழிைல0

விட5 சிற/த3; ;த/திரமான3;

நிைலயான3. விவசாய+ ெபா"களி விைல நிணய , உ*ப தி ெசAத
ெபா"கைள+ பா3கா த ஆகியவ*9 உாிய ஏ*பா(க" ேதைவ.
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ேவைல ேத+ ேபாக ேவ#டா

ேவளா#ைமயி ஈ(ப(ேவா !
 17-9-94 அ9 ம3ைர வாெனா7யி ஒ7+பர+பான உைர.

--------------------

7. கா/நைட ெபாளாதார' சிதைனக
மனித வா?ைகயி காநைடக" வகி ப மிக@

ெபாிய3 ஆ .

மனித4 உ*ற ேதாழைம யாக வள/3, வா?/3 அவ4 ஊ ட

தவனவாக@ , ஆக
உ#(.

தவனவாக@

விள

ெபைம காநைடகEேக

மனிதனி இறியைமயா ேதைவளாகிய உண@, உைட, களி+, மகி?5சி, காவ
என 3ைறேதா9 காநைடக" )கியமான இட ைத+ ெப*9 வ/3 உ"ளன;

ெப*9 வகிறன. விவசாய ெதாழிB காநைடக" ேதைவ. நில தி* வள

கா ெதா2 உர உ*ப தி காநைடக" மிக@
இறியைமயாதைவ0மா .

காநைடக" இைலேய விவசாய

ேதைவ ம

மல,

இைல; உண@ இைல; ஏ மனிதல

வா?ைகயி ஆதாரேம காநைடக" எறா மிைகயாகா3. அதனாேலேய
ெசவ தி* "மா(" எ9 ெபய G ய3 வ"Eவ .
தமிழ த

அக திைண வா?விB

Dட ஏ9த2 @த எற 3ைற அைம/3"ள3.

ெதாைமயான சிவெநறியி எ3 சிற+பான இட ைத, சிவெபமா 4

ஊதியாக@ , உய தி+பி

ெகாயாக@ , சிற+பிக+ ெப9கிற3. ைத

திகளி ெபாக7 ேபா3, மா (+ ெபாகB

உ#(.

இ/திய நா  ெபாளாதார தி காநைட களி ப ;மா 9 வி2கா(

இ/3 வகிற3. இ/தியாவி ேவளா#ைம 3ைற Oல கிைட

30 வி2கா( காநைடக" Oல

வவாயி

கிைட கிற3. இ3 தவிர, ேதா ம*9

ேதா
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அ+பைடயி ஆன ெபா"களி உ*ப தி 2600 ேகா ,பாA அள@

உய/3"ள3.

இ/திய+ ெபாளாதார தி காநைட+ ெபாளா தார தி ப கணிசமாக
இகி*3. நம3 நா(, அ/நிய5 ெசலாவணியாக 50 ேகா ,பாA வைரயி

காநைடகளி ேதா, ேதா அ+பைடயிலான ெபா"க" ஏ*9மதி ெசAவத
Oல

ஈ (கிற3. ஆதலா, தரமான காநைடகைள-மா(கைள வள+ பத Oல

அ/நிய5 ெசலாவணிைய D(தலாக ஈ ட )0 .
நிலகளி பண+பயிக" சாப ெசA3 அைட0

இலாப ைத விட

காநைடகE"ள தீவன+ வள 3, காநைடகைள0

இலாப

கிைட .

வள தா அதிக

O9 கல+பின ெஜசி . கறைவ மா(க", 5 + 1 அள@"ள தைல5ேசாி இன
ெவ"ளா(க" ெகா#ட ஒ Uனி

ைவ 3 வள தா ஆ#( ஒ9 ஒ

ெஹேட ,. 22,800 கிைட . சாதாரணமாக5 ெசA0

சாபயி ,. 8,450

தா கிைட . இ/த மாதிாி ப#ைணகE "ஒகிைண/த ப#ைண" எ9

ெபய.

இ/த ஒகிைண/த ப#ைணயி ேவைல நா

கE

ைற@. பா உ*ப திைய

ைமயமாக ெகா#ட ஒகிைண/த D (+ ப#ைணயி பா Oல
ெராக+ பண

)2வ3

கிைட

ெமா த வமான ைத D(தலாக த . அ3ம (மறி ஆ#(

வமான த .

நா ைன வள+ப( 3
விவசாய)

பாைதயி பலதர+ப ட இதாழிக" இ/தாB

அைத5 சா/த ெதாழிகE தா இ4

)னணியி உ"ளன.

காநைட வள+ அ4சரைணயான ேவளா#ைம கா(களிB அைத5 சா/த
ெதாழிகளிB

நா  60 வி2கா( மக" ஈ(ப ("ளன. நா ( மக"

ெதாைகயி 60 வி2கா( மக" வா?ைக ஆதாரமாக இ+ப3 காநைடக"
வள+ , காநைட சா/த ெதாழிகEேம யா .
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நம3 நா ( மகE-விவசாயிகE காநைட வள+ அறிவிய சா/த

ெதாழி எபைத உண த ேவ#( . காநைடகைள அறிவிய சா/த வைகயி

வளகாவி ேபாதிய பய தாரா வவா0

தாரா.

பழகால தி காநைட வள+, ேவளா#ைம யி 3ைண ெதாழிலாகேவ
இ/3 வ/3"ள3. ஆனா இ9, காந ை◌ வள+, வியாபார ேநாக 3ட
Dய ஒ ெதாழி எற நிைல வள/3 வி ட3.

காநைடகளி கல+பின , காநைட வள+பி திய ெநறி)ைறக"-உ திக",
ேநாA த(+ )ைற, காநைட அ+பைடயிலான திய திய ெதாழிக" ஆகியன

நாE

வள/3 வ/3 ெகா#கிறன. இனிேமB

வள .

இ த அறிவிய சா/த ேபணலா - பராமாி+ பா, 1970-1971- 93,400 டனாக
இ/த பா உ*ப தி, 3,37,500 டனாக உய/3"ள3. இ3 தவிர ேகாழி+

ப#ைண வள+ ெதாழிலா 1961- 650 ேகா ,பாA மதி+பி7/த3, 1989-

,. 34,54 மி7ய ,பாA அள@ வள/3"ள3.

உலக நா(க" பலவ*ைற0 விட இ/தியாவி காநைடக" அதிக . உலக தி

உ"ள காநைடகளி எ#ணிைகயி ச*ேறற ைறய 21 வி2கா( நம3
நா  உ"ள காநைடக",

காநைடகளி )தைமயான3 ப;. நம3 ச)தாய மர+ப ப;, Sசைனாிய3.

ஆயி4

ப;க" வளமாக வளக+ப(வதிைல.

நம3 நா  17.6 ேகா ப;மா(க" உ"ளன. எைமக" 5.3 ேகா உ"ளன. ஆக

22.9 ேகா மா(க", இவ*றி காைள-கிடா ஆகியவ*ைற கழி 3 கணகி டதி
8 ேகா பாமா(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( கிறன. பாகி 5.6 இல ச
7 ட

ைறவாகேவ பா கறகிறன.

பா மா(க" தினசாி 2
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ந

நா (+ ப;க" வட

எைமக" வட

சராசாி 175 கிேலா கிரா தா பா கறகிறன.

சராசாி 440 கிேலா கிரா பாேல கறகிறன. 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

எைமகE உ"ளன. தமி?நா  ஒ ப;மா( ஓ ஆ#( ெகா(

பா7 சரா◌ாாி அள@ 200 7 ட; ஓ எைம 283 7 ட. ஓ ஆ( 20 7 ட.
ஆயி4

ந )ைடய ேதைவைய ேநாக, ப*றாைறேய!

ஒ மனித45 சராசாி ஒ நாைள 280 கிரா

பா ேதைவ. தமி?நா 

கிைட+பேதா சராசாி 61 கிரா தா. இ/த+ ப*றாைறைய+ ேபாக, தரமான
காநைடகைள வளக ேவ#( .

நMன அறிவிய சா/த பராமாி+ )ைறக"ை◌ ைகயா#( பா உ*ப திைய
D ட )யலேவ#( . அ+ேபா3தா நம3 ெபாளாதார

ேம பா(9 .

நம3 ேதைவயி 37.5 வி2கா( பாேல இ+ேபா3 உ*ப தியகிற3. பா உ*ப தி

) மட உய/ தாதா ;யேதைவ S தியா . மகE நல

சா/த வா?ைக கிைட .

ப#ைணகளி வளக, ப;க" சிற/தைவயா? எைமக" சிற/தைவயா?
கணகிப பா தா ப;ைவவிட, எைம அதிக+ பா கறகிற3. ப;வி

பா7 உ"ளைதவிட எைம+ பா7 இர#( மட ெவ#ெணA அதிகமாக
இகிற3. பண வவாைய ேநாகி ப;ைவவிட எைமதா நல3.

ஆனா, ப; JAைமயாக இ . எைம அ; த மான3. எைமக" வள+பதா

ேநாA பர@வத*ாிய வாயிக" மிதி. மகளி நீ#ட ெநய நவா?@ ேநாகி

ப;மா(க" வள+ேப நல3.

மா(களி வள5சி 4 )த 5 ஆ#(கE" )/3வி( . அத பிற அைவ
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வள5சி அைடவ திைல. ப;மா  சராசாி வய3 20 )த 23 ஆ#( களா .
எைம மா  சராசாி வய3 $23 )த 25 ஆ#(களா .

ஆகேவ, மா(களி வள5சி+ பவமாகிய க9களாக இ

பவ கால தி

நல ஊ ட5ச 3க" ெகா( 3 நறாக வளகேவ#( . க9கE+; ரத5

ச 3"ள உண@ அதிக

ேதைவ.

ஒ பாமா( சராசாி தினசாி 10 )த 15 7 ட வைர பா ெகா(கா3 ேபானா

பாமா( வள த ெதாழி ாீதியாக அைமயா3. பண வவாA ைற0 ; ெசல@

D( . சராசாி 8 7 டராவ3 கறகேவ#( . 2 7 ட

அ/த+ பாமா( வள+பவ5 ;ைமேயயா .

பா ைற/தா

இXேர ேபாற நா(களி 60 7 ட வைர ஒ மா( கறகிற3. நம3 நா B

பைழய கால தி ட தி பா கற/ததாக ஆ#டா" நா5சியா D9கிறா.
இ+ேபா3 பா கற+ப3 ெச களிB , உழகளிB தா .
பாமா ( வள+ மிக@

மறைவ கால

ெபாளாதார அ ச

அதாவ3 ஒ க9 ஈ4வத*

உைடய3. ஒ ப;வி கறைவ

அ( த க9 ஈ4. வத*

உ"ள கால இைடெவளி ைறயேவ#( . சராசாி, ஓ ஆ#( ஒ க9 ஈ4த
ேவ#( .

ஆனா, நம3 நா  12 மாத )த 18 மாத

வைரDட, சிைனபிக

காலதாமதமாகிற3. கறைவ. மறைவ கால ைத ைற தாதா காநைட

வள+பி இழ+ைப தவிக இயB .

இ க9கEகிைடயி 60 நா"க" பா வ*றி யி/தா ேபா3மான3.

இ+ேபா3 நைட)ைறயி 60 )த 150 நா"க" வைரயி கறைவ மறைவ

நீகிற3. பல இடகளி D(தலாக@ இகிற3.
நா (+ ப;கைளவிட, கல+பின+ ப;க" இள

வயதிேலேய பவ

அைட/3வி( . கல+பின+ ப;க" ஆ#( ஒ9 ஒ க9 ஈ4 . ஆதலா,

79

நா (+ ப;கைளவிட, கல+பின+ ப;க" அதிக+ப யான க9கைள

ஈ4கிறன.

கல+பின+ ப;க" க9 ஈற Oறாவ3 மாத திேலேய சிைன+ப ( வி(வதா
சராசாி ஆ#( ஒ9 ஒ க9 ஈ4கிறன. அதிகமான க9 கைள
ஈ4வேதா( ம (மிறி அதிகமான பாைல0 கற/3 தகிறன.

ஆதலா, வள+-ெபாளாதார ாீதியி கல+பின காநைடகேள நல3.
கல+பின மா( கைள+ பராமாிக அதிக கவன) , அகைற0 , )ய*சி0

பயைன ேநா ேபா3 இ3 ெபாிதல.

ேதைவ.

காநைட வள+பி )கியமான3 ப;/ தீவன மா . தமி?நா B"ள

காநைடகE த*சமய
D(த ஆ . இ/த விவர

ப;/தீவன+ ப*றாைற 50 வி2கா (

"ளியியபயா

உ#ைமயி நத அளைவவிட,

ப;/தீவன+ ப*றாைற D(த லாகேவ இ .

ெபா3வாக நம3 நா ( விவசாயிக", தகEைடய நில தி ஒ பதியி

காநைடகE+ பயபட Dய ப;/தீவனகைள+ பயிாி(வதிைல; பயிாிட
வி வ3

இைல.

ெபா3வாக காநைடகE, ேவளா#ைம கழி@+ ெபா"கைளேய தீவனமாக

தகிறன. இவ*றி பிரதான இட தி இ+ப3 ைவேகா.

ைவேகா, காநைடகE மிக@ ேதைவயான நா5ச 3 மிக உண@. ஆனா,

ைவேகா7 Oல மா(கE கிைட

ஊ ட

மிக@

ைறேவயா .

ைவேகா7 பய, மலட இயக தி*அ)க தி* உதவியாக இ/3
சாண ைத ெவளி த"Eதேலயா .

ஆதலா, பா மா(கE இறியைமயாதனவாக உ"ள ப;/தீவன+ பயிகைள
வள+பதி தனிகவன

ெசB தேவ#( . நம3 நா ( விவசாயிகளி 80

வி2கா( விவசாயிக" 23 ஏக நில)

அத* ைறவான நில)
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ைவ தி+பவகேளயா . இ/த5 சி9 விவசாயிகளி ெபாளாதார ேம பா (

மிதி0

பயதர Dய3 , பண வவாA உைடய3 மான உபெதாழி பாமா(

வள த, ஏ?
வவாA உ தரவாத

உைடய ெதாழிலாக@

அைம0 . சி9 விவசாயிக"

தகள3 நில தி 0.80 ெஹேட நில ைத விவசாய தி*
நில ைத காநைட தீவன

பயி ெசAவத*

0.20 ெஹேட

எ9 ஒ3கி, அ+பதியி

ேசாள , மகா5 ேசாள , ேகா 1, கினியாேகா 2, ேபாறைவகைள வள தா ப;/

தீவன+ ப*றாைறைய தவிகலா .
ேமB

பய9 வைகைள வள தா மனித

உணவா . பய9 வைக

தைழக" காநைடகE தீவனமாக@ பயப( . நில தி*

கிைட .

ஆaஜ

ப;/தீவன தி ரத5 ச 3"ள ;பா, கிைளாிசி யா, அக தி, 3வைர,
ேவ7மசா ேபாறவ*ைற வளகலா . இவ*றி ;பா தைழ ம (

)ைறகEட மா(கE ெகா(க ேவ#( . 10 ப ;பா தைழ0

இதர ப;/தைழகEமாக ெகா(க ேவ#( . தனி ;பா  ம (
நலதல. தனி ;பா  ம (

ெகா( தா மா(க" கழி0 .

சில விதி

2 ப

தவ3

காநைட வள+பி-ெபா3வாக+ பாமா(க" வள+பி ப;  )கிய

இட ைத வகிகிற3. எலா வைகயான ப; *களிB , பயிகளிB

ரத ,

ைவ டமிக", தா3 உ+க" அதிகமாக உ"ளன.
சினியா+ , எைம+ , யாைன+ , ெகா2 க ைட+ , அக ,

மகா5ேசாள+ , ேசாள+ பயி ஆகியைவக" பயப( . ேமB , ரத5 ச 3

அதிகமாக உ"ள திைர மசா, பி7 ெபசரா, பசி ஆகியைவகE

ப;/தீவனமாக+ பயப( .

காநைடகE கல+ தீவன , ப; , ைவேகா ஆகியைவக" தினசாி

தீவன தி இட

ெபற ேவ#( . மா  எைடயி ஒ=ெவா கிேலா கிரா)
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ஒ கிேலா காA/த B

O9 கிேலா ப; B

ெகா(+ப3 நைட)ைற.

இ 3ட 1.5 கல+ தீவன)

தரேவ#( .

பா த

த ெபா23 அவ*றி எைட, ெகா( பா

மா(கE தீவன

அள@, பா7 ெகா2+5 ச 3 ேபாறவ*ைற க தி ெகா#(, தீவனக"

தரேவ#( ! ப;கE+ ரத , எாிச 3, ெகா2+5 ச 3, உயி5 ச 3 ம*9
தா3க" ஆகியைவ நா"ேதா9

ேதைவ+ப( .

ஆயி4 , ரத , எாிச 3, தா35ச 3க", ;#ணா  மணி5 ச 3கE

ம (ேம )தைமயான இடமளிக+ ெப9கிற3. தா3கE , உ+

மா(கE

ேதைவ. உ+5 ச 3 ைற/3ேபானா, மா(க" ;வகளி உர; , சி9நீைர

வி பி  .

இைத தவிக மா(கE உ+ைப தீவன தி ேசக ேவ#( . இ/த உ+ைப

மா(கE தர, தம3 நா ( ேதசிய ஆராA5சி நி9வன . "உ+ க " (Cattle

lick) ஒைற க#(பி 3 அறி)க+ ப( தி0"ள3. இ/த உ+க ைய+ பா

மா(கE எதிேர க  ெதாகவி ( வி டா பாமா(க" அைத நகி
ெகா#ேடயி . இ/த உ+க  ற பா உ*ப தி சக தி

வியாபார ாீதியி உ*ப தி ெசAய+ப(கிற3.
ஒ பா மா ( நா"ேதா9

சராசாி 43 )த 35 கிேலா ப; , 9 )த 10

கிேலா இைல, 2 கிேலா ைவேகா உணவாக வழகேவ#( .

ப;  பயி ெசAய இயலாத கால தி பய ப( 3வத*காக+ ப; ைல Salaje
)ைறயி பா3கா 3+ பயப( தலா .

ெசேல^ )ைறயாவ3 அைர அ இைடெவளிக" வி ( ழிகைள ெவ  அத

அ+பதியி ைவேகா* ப(ைக அல3 பா7தீ ேப+பைர விாி 3, ழியி
பககளிB

பா7தீ ேப+பகைள த(+பாக ைவ 3, *கைள ஒ)ழ நீள

3#(களாக ெவ , பர+பி ைவ 3, அதேம ஆைல கழி@ க 5

சைககைள உ+ட ேச 3+ பர+ப ேவ#( .
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இ=வா9 ஒறேம ஒறாக ேதைவயான அ(கைள ைவ தபி,
ேமபாக தி பா7தீ ேப+பரா O, கா*9+ காதப ம#ைண+ பர+பி

ழிைய நிர+பிவிட ேவ#( . O9 மாத தி*+ இற, ழியி ைவக+ப ட

*கைள எ( 3 கா நைடகE வழகேவ#( .

ப; ைல வி பி உ#பைத+ ேபால, மர இைல கைள காநைடக" வி பி
உ#பதிைல. அதனா, ெதாடக கால தி ப;

*கEட தைழகைள5 ேச 3

அளி 3 காநைடகைள+ பழக+ப( த ேவ#( .
மர இைலகைள 12 மணி ேநர

நிழ7 உல தி ெகா( தாB காநைடக"

வி பி உ#8 . மர இைலக" ேம உ+ கைரசைல ெதளி 3 அல3
ெவல

கல/த த#ணிைர ெதளி 3 த/தாB மா(க" வி+ப 3ட தி4 .

காநைடகளி வள+பி ேவளா#ைம கா( களி ப மக தான3. எ=வள@

 தீவன

ேபா டாB

ஆ(, மா(கE ேமA5ச7 ஏ*ப(

தி+தி வரா3.

ஆதலா, ஊேதா9 ேமA5ச தைரக" அைமக ேவ#( . ஒ மா(, ;ழ*சி
)ைறயி ஆ#(ேதா9

ேமய 1 )த 14 ஏக நில

ேதைவ+ப( .

காநைட+ ெபாளாதார தி ெச மறி ஆ(க" உாிய இட ைத+ ெப*9

விளகிறன. ஆ?Dள )ைறயி ெவ"ளா(க"-தைல5ேசாி ஆ(கைள வள+ப3
நல இலாபகரமான ெதாழி. ெவ"ளா( கைள ஆ?Dள )ைறயி வளக

ேவ#( . இதைன "ெகா  வள+’ எ9

D9வ. இதனா ெவ"ளா(களா

ஏ*பட Dய கா(க" பாதி+ைப தவி திடலா .

அ( 3, காநைட+ ெபாளாதார தி நம3 கவன ைத ஈ+ப3 ேகாழி வள+.
ேகாழிகைள க(ைமயாக+ பாதி த "க ேபாரா" ேநாA எதிராக நMன த(+Sசி
அறி)க

ெசAய+ப ("ள3.

ஆ#( 310 ) ைடக" எற நிைலைம மாறி, த*ேபா3 D(த ) ைடயி(
திய ேகாழியினக" உவாக+ப ("ளன. கட/த பல ஆ#(களாக ேகாழி
) ைடக" உ*ப தி கணிசமாக உய/3"ள3.
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) ைடயி(

ேகாழிகளி எ#ணிைக Dயத வழி ) ைட உ*ப தி 682

மி7யனி7/3 1821 மி7யனாக உய/3"ள3. ேகாழி வள+பிB
)ைற அறி)க+ப( த+ ெப*9"ள3.

காநைட ெபாளாதார தி மீ வள)

ஆ?Dள

அட . நீ#ட கட*கைரகைள0ைடய

நம3 நா (5 ெசவ தி மீ வள தி*ாிய ப மிக+ ெபாி3, கட ம (மல.

உ"நா ( நீ நிைலகளிB

மீ வள++ ப#ைணக" உ#(.

ஒகிைண/த ப#ைணகளி  ைட இ/3 மீ வள த நல வவாA

கிைட . மீக" அ+பைடயிலான திய ெதாழி R பக" அறி)க+ ப( த+
ெப*9"ளன.

நம3 நா  கிழ, ேம* கட*கைரகளி அதிகமாக+ பிப(

வைககளி ேலாமிேய வைக0
)ைற-ெதாழி R ப

மீ

ஒ9. இ/த மீனி7/3 ஊ9காA தயாாி 

வ/3"ள3. இஙன

தயாாிக+ெ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 வகிற3. ெசவவள நா(கE எலா ஏ*9மதி ெசA3 அ/நிய5
ெசலாவணிைய திர ட+ பயப(வ3 இறா "மீ ப#ைணக". இறா
மீ4ாிய ெபாளிய மதி+பி காரணமாக இறா "ப2+ தக ’
எறைழக+ப(கிற3.

இ/திய+ ெபாளாதார தி காநைடக" வகி
ெபாளாதார

ப" அள+பாிய3. கநைட+

ப)ைன+ ப+ைடய3. காநைடக", அறிவிய ெதாழி

R ப 3ட (வளக+ ெப*றா நல இலாப

தDய ெதாழி

ைற/ M  அதிக ேப ேவைல கிைடக 应 ஃ3. அ/நிய5

ெசலாவணிைய5 ச பாதி 3 தரDய3."உ"நா  மகளி உண@+

ெபா"களாக+ பயப (, நீ#ட ெநய ேராகியமான வா?ைக உதவி

ெசAய Dய சிற/த ெதாழி.
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பா மா(க", எ3க" விவசாயிகE )2ைமயாக+ பயப(கிறன.

மா(களி ேதா ெவளி நா( கE ஏ*9மதி ெசAய+ப ( அ/நிய5

ெசலாவணிைய அதிகாிக உதவி ெசAகிற3.
ஆ(கE

க பளி உ*ப தி , ெவறிநாA த(+Sசி ம/3 தயாாி+

பயப(கிறன. அ9ைவ சிகி5ைச+ பயப(

(C tgut) தயாாிக. உத@கிற3.

பறிகளி இைற5சி இதய வா@க" தயாாிக+ பயப(கிற3.
இஙன

( ப+ ெபாளாதார திB நா (+ ெபாளாதார திB

)கிய ப

வகி+ப3 , மனித ல 3 எ#ணாிய நைமகைள5 ெசA3 வவ3 மாகிய

காநைடகைள+ ேபா*9ேவா
வா2

திைசயி ெசேவா !

M(க"ேதா9

ப;மா(கைள வள 3 வள)ட

 24-9-94 அ9 ம3ைர வாெனா7யி ஆ*றிய உைர.

-----------------

8. ெபாளாதார வள'சியி/ - 123றவி ப
மனித ச)தாய தி மதி+V ( ெகா"ைக காலநி ேதா9 மாறி ெகா#கிற3.
ஒ கால தி அரச பதவிக" மதிக+ ெப*றன. ஆ சி திற4 ெசேகா

ைம0ேம மதிக+ெப*றன, ஆ சி க 7 அம/ தி/த அரசக" எேலாைர0
மனித ல

மதிக விைல. லைம, திறைம, தவ தி* மதி+ எெறலா

இ/3 வ/3"ளன.

இைறய ச)தாய தி பண தி*ேக மதி+. இத னா இலாப ைதேய

றிேகாளாக ெகா#( உடைம ேச சOக தி பைழய ேபாக"மதி+க" இன)

மாறவிைல. இ/த மதி++ பதிலாக+ திய மதி+க"

ேதாற ேவ#( . அதாவ3 மனித மதி+V ( ெகா"ைகக" உவாக ேவ#( .
நம3 நா  ஏைழகளி ெதாதி மிதி. இ/த ஏைழகE வா?ைகயி
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ஆக) , பா3கா+
3ைண ெசAவ3

தர Dய3 , மனித மதி+V (5 ச)தாய

D (ற@ ஒேறயா .

ஜனநாயக )ைறயி ெபாளாதார )ேன*ற

உவாக

கா#பதி பைக வரா3.

வ)ைற அதி வழி யிைல. அைமதியான சேகாதர அபி அ+பைட யி

எளிதாக+ ெபாளாதார )ேன*ற
ஆதிக , இலாப

காண D (ற@ 3ைண ெசA0 .

ஆகியவ*றி அ+பைடயி ேதா9

)ர#பா(ைடய3. இலாப , ஆதிக
த

)தைமைய எ+ேபா3

எ+ப0

ெகா"வ.

சிர ைத உ"_ர

இவ*றி நா ட)ைடேயா இலாப தி*

அ , உற@

தரமா டாக". எவைர0 ?

த4ைடய இலாப தி*காக5 சாம தியமாக உபேயாக+ ப( தி

ஆனா, அவக" ம*றவகE உபேயாக+பட மா டாக". உ"_ர

)ர#பாடான சி/தைனகைள ெகா#ராத மனிதக" அடகிய அைம+களி
தா, D (ற@ வளர)0 ; நிைலெபற )0 .

ெபாளிய இய*9வதி தனியா 3ைற, அர; 3ைற அதாவ3 ெபா3 3ைற,

கல++ ெபாளாதார அைம+, D (ற@ 3ைற என அைம0 . மனித ல தி

எலா எலா கிைடக Dய ச)தாய அைம+ேப நம3 இல சிய .
ேசாஷ7ச ச)தாய அைம+ைப-சேவாதய ச)தாய அைம+ைப அைமக

வி பினா, அைத நிைற ேவ*ற தனியா 3ைற இடமளிகா3. ெபா3 3ைற

இடமளி

எற ந பிைக சில ஆ#(கE ) வைர இ/த3. இ+ேபா3

இ/த ந பிைக ைற/3 வகிற3.

கல++ ெபாளாதார தி* இேத கதிதா. ேசாஷ7ச இல சிய ைத அைடய-

சேவாதய ச)தா ய ைத அைமக D (ற@ 3ைறேய 3ைண ெசA0 . இ3

உ9தி.

நம3 நா  உ"ள இைறய D (ற@ அைம+ களி Oல
இயலா3. இைறய D (ற@ இயக

சிகியிகிற3.

இதைன5 சாதிக

அரசாக இய/திர தி இ +. பியி
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இழ+ , ஈ ட தி*

ெபா9+ேப*காதவக" ேமலா#ைம+ ெபா9+ைப

ஏ*கிறாக". D (றவி அைம/3"ள உ"ளீடான ஜனநாயக மரக" அழிக+

ப(கிறன.

இைறய இ/தியாவி உ"ள D (ற@ நி9வன க" D (ற@ வவைம+ைப
ெகா#("ளனேவ தவிர, உணவா D (ற@ நி9வனகளாக விளகவிைல.
இ/த ைறபா 7/3 ஓாி D (ற@ நி9வனக" வி(ப கலா .
அத*, நிவாக+ ெபா9+பி இ
ஆவ)ேம காரண .

அர; அBவலகளி சOக5 சி/தைன0 ,

D (ற@ இயககைள மகேள க#(,ெதாடக தி7/3 நட தி, ேநாிைடயாக
எ9 பெகா"கிறாகேளா, பயனைடகிறாகேளா, அ9 தா D (ற@

இயக

ெவ*றி ெப9 .

நம3 நா( வி(தைல ெப*ற நா" )த தி ப தி ப5 ெசால+ ப ( வவ3
‘நம3 இல சிய

D (ற@+ ெபா3நல5 ச)தாய " எப3, ஆனா, இ/த

திைசயி இ9 நா

ெசலவிைல. ேவ9 எேகா ேபாA ெகா#கிேறா .

)தலாளி 3வ ச)தாய அைம+ைப ேநாகிேய நா( ேபாAெகா#கிற3.

வ9ைம ேகா( எ9 ஒ9 நீEகிற3. அல3 உயகிற3. இ/த+ ேபா மாற

"D (ற@+ ெபா3நல5 ச)தாய " கா#பேத வழி: ேவ9 வழி இைல.

மக" எ/த5 G?நிைலயிB , ெபாளாதார அ+ பைடயி, ஒவைர5
சா/திலாம, தாேம வாழ )0

எற G?நிைலைய ஏ*ப( த, D (ற@+

ெபாளாதார5 ச)தாய தினா ம (ேம இயB .
ேமB

பிற ெபாளாதார அைம@களி ெபா" கிைட தாB

வளவதிைல: ஆ சி திற வளவதிைல. சOக

ஆமா

ஒகிைண/3

வா?வத*ாிய ப# நலக" வளவதிைல. D (ற@ 3ைறயி ம (ேம

ஒகிைண/த வள5சி உ#(. ஒ நல D (றவாள வறிேயாைர- ந7/ேதாைர
அவமதிக மா டா.
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ெபாளாதார )ய*சிகளி D (ற@ எ9 தனிேய எ3@

இைல.

எ 3ைறயிB D (ற@ அ+பைடயி ெபாளாதார )ய*சிகைள ெதாட
கலா . றி+பாக ேவளா#ைம, காநைட வள+, சி9ெதாழி )த7யன

D (ற@ )ைறயி ெதாடகலா .

நம3 நா  ேவளா#ைம ெதாழி D (ற@ )ைறயி அைமவ3 நல3. நம3

நா  மிக5 சி9 விவசாயிகE , சி9 விவசாயிகEேம எ#ணிைகயி மிதி.

இ/த விவசாயிக" தகளி சி9 சி9 3#( நிலகளி நMன சாதனகைள+
பயப( த )யா3. ேவைல நா கE

அதிக

பி .

இைத தவிக 1000 ஏக நில+ பர+பளவி ஒ D (ற@ விவசாய+ ப#ைண
எ9 அைம 3 ெகா#டா நMன விவசாய கவிகைள எளிதி வாகி+

பயப( த )0 . ஒ விவசாய விI. ஞானிைய Dட )2ேநர+ பணியாளராக

அைம 3ெகா"ள இயB , விவசாய ேவைலயி நா"கE

ைற0 .

தரமான D(த விைள5சைல தரDய அள@ விவசாய ைத+ திய ெதாழி
R ப 3ட ெசAய இயB . இ9 இ/த வாA+ இைல. "D (ற@+

ப#ைணகைள ஆர பிகா வி நா

விவசாய+ பல க" எைத0 ெபற)யா3"

எ9 கா/தியக" Dறியைத நிைன@ Dக,

D (ற@+ ப#ைணயி இர#()ைற இகிற3. உாிைம+ பாதகமிலாம,

நில ைதேய D (ற@+ ப#ைணயி ஒ+பைட 3 வி(வ3 ஒ)ைற. இ9" நம3
நா ( நில+பர+களி வர+க" அதிக .

நில தி அள@ ஏ*றவா9 ைற/த3 ஒ ஏக-உ5ச ப ச

ப 3 ஏக எற

அளவி நெசA கழனிகளாக+ பிாி 3, சாப ெசAய+ ெப9 . மகG

ெதாக+ ெப*9, ஏக அ+பைட யி பகி ( தர+ெப9 . இ3 )*றாக
D (+ ப#ைண. இ/த )ைறயி பய மிதி.

பிறிெதா )ைற விவசாயிக" D (+ப#ைண. 1000 ஏக நில ைத றி (

எைலயாகெகா#( ஒ விவசாய D (ற@+ ப#ைண அைம+ப3. இ நில
ப#ைணயி ேசரவிைல. விவசாயிக" ம (ேம ேசகிறாக". இ/த+ ப#ைண
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அைம+பிB

திய" விவசாய கவிக" )த7யன கிைட . ஆனா, ப

ெதாைக ஏ*பேவ கிைட .

விவசாய+ ெபா9+, விவசாயி4ைடயேத. விவசாயி ேவைல நா" கிைட .

பல தனி )ய*சிக" ேதைவ+ ப( . நல)ைற தா. ஆனாB பய ைற@. பல

தனி )ய*சிக", ஒ மாெப

D ( )ய*சி. ஈடாகா3 எபைத நா

ெபா2ேத D (றவி இறியைமயா ேதைவைய உணேவா .

உண

நம3 நா  விவசாயிகளி 60 வி2கா ன வ9ைம ேகா * கீேழதா

வா?கிறன. அவகளிட

உ"ள நில

மிக5 சிறிய அளேவ. இ/த நில ைத

ெகா#( அவகEைடய வா?ைகைய நட த இயலா3. ஆதலா, விவசாயிக"

ஆ#(ேதா9

கட ப(கிறாக".

இ9 விவசாய ெதாழி7 ஈ(ப ("ேளாாி நாகி ஒ பகினைர ேவ9

ேவைலகE மைட மா*ற ெசAவ3 விவசாய+ ெபாளாதார தி* ஆக த .
இண

ேவ9 ெதாழிB மா9 ெபா23 D (+ ப#ைண )ைறயி+பி

அ/த+ ப#ைண அவைடய நில ைத விவசாய
ஏ*9ெகா"E .

ெசA0

ெபா9+ைப

ஆதலா, D (+ ப#ைண )ைற மிக@ ஏ*ற3, ைற/த அள@ பயதரDய
விவசாயிக" D (ற@ சக ைதயாவ3 அைம 3 நம3 ேவளா#ைம+

ெபாளாதார தி* ஆக த/3 நம3 நா ைட த*சாைடயதாக ேவ#( .
அ( 3, நம3 வா?ைகயி இட ெப9வ3 உ*ப தி ெசAத ெபா"கைள வி*ப3.
நம ேதைவயான Rக ெபா"கைள வாவ3. இ= விர#(

அறாட வா?ைகயி )கிய ப வகி+பைவ.

ந )ைடய

உ*ப தி+ ெபாE நியாய விைல கிைடக ேவ#( . இ9 அ3

கிைட+பதிைல. உ*ப தி யா
விைல வி*

கிைடக5 ெசA0

ப#டகைள, ெபா"கைள+ பா3கா 3 சீரான

பணிைய0 , Rக@+ ெபா" கைள நியாயமான விைல
பணிைய0

ெசAவ3 D (ற@+ ப#டக சாைல.
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இ3 இ9 நா"ேதா9

நIெசன ஏறிவ

விைல ஏ*ற ைத த(கDய3.

D (ற@+ ப#டகசாைல உ*ப தியாள

Rகேவா இைடயி இலாப

ேநாகிலா3 இயகி ெதா#( ெசAயDய3. அ3ம (மல.

கல+படமிலாத ; தமான ெபா" கE உ தரவாத த .
ஊேதா9

D (ற@+ ப#டக சாைலைய கா#ேபா

உ*ப தி+ ெபா"கE

நியாய விைல ெப9ேவா ! கல+படமிலாத Rக ெபா"கைள+ ெப9ேவா !

நியாய விைல கைடகளி உண@+ ெபா"கைள0 , ம/3கைள0 , உ( 3

ஆைட கைள0 ெப9ேவா !

D (ற@ இயக )த )த7 இகிலா/தி ெதாடகிய3. இகிலா/தி

D (5 சி/தைன, D (5 ெசய எற ெநறி)ைறயி வா?ேவா சில

ேதாறின. இவகளி )தைமயானவ ஓவ. ஓவ அவகைள "D (ற@

த/ைத" எ9 பாரா (வ. D (ற@ இயக

கி.பி, 1844- ேதாறிய3.

நம3 நா  1924- ெதாடகிய3. இல சிய ேநாைடய சில D, சOக,

ெபாளாதார )ேன*. ற தி*காக அைமக+ப(வ3 D (ற@. அ5சில கால+

ேபாகி பலராக@

அைமயலா .

ஆயி4 , சOக5 சி/தைன இல சிய+ ேபா, க ெதா*9ைம உைடேயாகேள
D (றவி உ9ப பினராக5 ேசரேவ#( . இன
Rக த ெத* ேநகி0 , வ# வட ேநாகி0
எ#8வைத+ ேபா )0 .

அைமயாவி வ#யி

ேபாகேவ#(

D வா?த எப3 எளித9. ;யநல) , த )ைன+

எ9

மனிதைன Dவாழ,

D ெதாழி ெசAய அ4மதிகா3. ஒைம0ளராகி உற@கைள+ ேபணி வளக

ெதாியாதா *றகைள )ய9 கா#ப, இயபாக *றக" இைலெயனி4

பைட+ப; சி9ைம J*9வ. இ த மன+ேபாைடேயா D (ற@

வா?ைக ஒ 3வர மா டாக".
ேநா0 , மரண)

3ர தினாB , எ+பயாவ3 வா?/3விட ேவ#(

எற

ஆவ தி ம 3வ கைள நா(கிேறா ; ம/திரகைள நா(கிேறா ;
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சாமிகைள  பி(கிேறா . அ3ேபால தாேன மனித உறவிB பிாி@க"

ேதா9வ3. இ/த+ பிாி@க" உட4ட ம 3வ
சீெசAய+ ெபறாவி D (ற@ வளரா3.

ெசAய+ ெப*95

ேகாகணகான ெசக*கைள ெகா#(தா ;வக" எ2+ப+ப(கிறன.
அவ*றி அ(க+ ெப9

க*க" ஒைறெயா9 த2வி தாகி ெகா"வத

Oலேம ;வக" எ2 கிறன. அ3ேபால, நா

ஒ=ெவாவ

பிறிெதா நபைர

த2வி தாகி அைழ 3ெகா#( ேபானா D (ற@ ேதா9 ; சOக)

ேதா9 .

அ3ம (மா? ெகா தனா ;வ க ( ெபா23 இைடெவளிைய5 சாிெசAய ச7

க*கைள+ ேபா( வா. ச7 க*க" கிைடகா3 ேபானா )2கைல

உைட 35 ச7யாகி+ ேபா(வா. ஆனா, ;வாி ச7 இ+ப3 ெதாியா3.

;வாி ெவளி+ற ெதாி0 . ;வ த4" அடகி

)2 ேதா*ற ைத ம ( தா கா ( .
அ3ேபால, மனித"E

ச7கைள கா டா3.

ண ேகடக" சில இக தா ெசAவ. பலMனக"

இ+ப. ந7/ேதா இ+ப. மனித சOக தி இ/த ைறக" ெவளிேய
ெதாியாம நட/3ெகா"வ3தா D (றவி ேநாக . வலவகE ,

வலைமய*றவகE , ஒ தா , உய/தா , தா?/தா , ஒ ேச/3
தட 3

இயகேம D (ற@.

D (றவி அக தினக" D(தலாகேவா, ைற வாகேவா, )த]( ெசAயலா .
ஆனா )த]  அளவா உய@

இைல; தா?@

இைல. எலா 

ஒேர வா தா D (ற@ சாதி, மத கE அ+பா*ப ட ந(@ நிைலைய+

ேப8த ேவ#( . அ3ம (மல. D (றவி ெசAய+ெப9

ச/ைத வ Dட கிைடகா3. ைற/த வ தா கிைட .

)த] (5

ஆதிப திய நI; மா*9 D (றேவயா . D (ற@ பய அளி+ப3, அத

இயக ைத+ ெபா த3. D (ற@ அைம+பிB"ள அக தினக" அத

ெசய*பா *ேக*ப, பய அைடவ.

91

D (ற@ ஜனநாயக மரகைள+ பிப*9வ3, D (ற@ ெவ*றி ெபற அத

அக தினக" ெதாட/3 இயகேவ#( . ெபாளாதார ேம பா (

D (றேவ சிற/த3. D (ற@ Oல தா கைட ேகா மனிதைன0

இயB .

கைட ேத*ற

D (றவாள, றி+பாக5 ;யநலம*றவராக இக ேவ#( . இ/த+ ப#பிைன+

ெப9த எளித9. ைற/தப ச

நிவாண தைம0ைடய ;யநல ைத யாவ3

தவிக ேவ#( . ெபா3 நைம விேராத மான ;யநல

D (றவி அக தின ராக5 ேசவதிஅ தமிைல.

உைடயவக"

D (றவி அக தினராக5 ேசவத ேநாக : பலாி 3ைண ெகா◌ா#(

;யநல ைத நிைறேவ*றி ெகா"Eத. அ3ேபாலேவ பல இவ

ேவ#( . பரXபர உதவியி ம9ெபயேர D (ற@.
D (றவாளனி வி+ப) , விைழ@ , பிற நல
D (றவாள பிற5 ெசA0

உதவ

சா/ததாகேவ இ .

உதவிைய கடைமயாகேவ க3 வா. அ/த

உதவி ைக மாறாக+ பிறிெதா உதவிையேயா, நறிையேயா,
பாரா (கைளேயா எதிபாக Dடா3.
D (றவாள எ+ேபா3
கா (வா; அவசிய

ெசால )/தமா டா; ேக பதிேலேய ஆவ

ஏ*ப( : ெபா23 சில ெசாBவா; பல வாயிலாக@

ேக கேவ வி வா. D (றவாளனி உாிைமக" பி த"ள+ ெப9
G?நிைலயிB , கடைமகேள )நி* எேலாட4

D (றவாளனி கடைம.

ெசவ ைத5 ச பாதி+பதா ம (
வரலா9

ஒ 3+ ேபாவேத

எ/த5

ெசவராகி விட)யா3, அ+ப5 ெசவரான

இைல. வவாA ஏ*ற வா?ைக, ெசல@ ஆகியவ*ைற

ேம*ெகா"வத Oல தா ெசவராக )0 .

வர@-உ தரவாதமிலாத3. ைகயி வ/த அல3 வர+ேபாகிற உ தரவாத

ெசAய+ ெப*ற வர@ேக*ப ெசல@ ெசAய ேவ#( ; சிகன+ப( த ேவ#( .
அேதேபா?3 நல)ைடய வா?ைக0 , நட த ேவ#( .
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அதனாதா D (றவி, )த7 ப#டக சாைல க" ேதாறின. நியாயவிைலயி
கல+பட மிலாத, Rக ெபா"க" கிைடக D (ற@+ ப#டக சாைல க"

உ தரவாதமளி தன. ேதைவாிய ெபா"கE
ெபாளாதார தி மிக+ ெபாிய அ ச

எளிதி கிைட தன.

தா. ‘வா?ைக5 ெசல@ேக

சிகன

ேபாதவிைல. எ+ப5 சிகன+ப( 3வ3? --இ3 இ9 பல ேக 

உ#ைமைய5 ெசால+ ேபானா ஒவ ெசA0
ேசமி+ேப அைமயேவ#( . இண

உதவி ெசA0 ,

ேக"வி

ெசல@களி )த* ெசலவாக5

ேசமி த ெபா" எA+பி4" ைவ+பாக

அ( 3, D (றவி ெபா" உ*ப தி. ேவளா# ைம+ ெபாளாதார தி

D (றவி ப ப*றி )ேப Dறிேனா . அ( 3, D (ற@ )ைறயி சி9
ெதாழிகைள ெதாடகி இயத. சி9ெதாழி D (ற@ சகக" நம3

நா  ேவைல வாA+ கைள வழக உதவி ெசA0 .

இ9 நம3 நா  )த பிர5சைன ேவைல யிைமேய. ேவைலைய ேத

அைல0

இைளஞக" பல இல சக" ைக

மாறி ஒ சி9 பணி வா வத*+

பதிலாக D ( )ய*சியி சி9ெதாழிகைள ெதாடகினா அவகE
ேவைல கிைட ; ேவ9 சில

ேவைல வாA+பளிகலா . சி9ெதாழி

D (ற@கE ைமய-மாநில அர;க" நிைறய ஊகமளிகிறன.

பிரதம ேந ேயாஜனா ;ய ேவைல வாA+ தி ட தி நப ஒ இல ச
,பாA 40 வி2கா( மானிய 3ட தகிறாக". இ/த தி ட தி ப 3

இைளஞக" ஒகிைண/3 உதவிைய+ ெப*95 சி9ெதாழி ெதாடகலா .
ேமB

)த] (-D (ற@ அைம+பி4ைடய ப Oலதன 3, 10 ப

வகிக" த . சிற+பாக ெதாழி* D (ற@ வகி த . ஆதலா, இ9 வா2

)ய*சியி+பி பண தி*+ பIசேம யிைல.

இ/த5 சBைககைள கவியாக ெகா#( கட வாேவா பல. ஆனா

சிலதா )2ைமயாக+ பயப( 3கிறன. D (றைவ கட வாவத*
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ாிய சாதனமாக கதாம, ெபாளாதார ) ேன*ற தி*ாிய சாதனமாக+

பயப( தினா நி5சய மாக வா?ைகயி வள
ஆவ

ெப .

நிைற/த அ+பணி+ண@ட Dய D (ற@ )ய*சிக" ேதாறி,

ெபாளாதார

வள , ைற/த )த]  வியக தக ெபாளா தார

)ேன*ற ைத காண )0 , அ3ம (மல. )தலாளி-ெதாழிலாளி எற சOக
அைம+ )ைற மைற0 , எேலா

மக" விைய நட தேவ#(
அத*ாிய ஒேர ஒ சாதன

ஓ நிைலேய எற ெகா"ைக ேம@ .

எனி, ெபா3வி நட தேவ#(

எனி,

D (ற@தா அதனா, ேசாவிய தி ர சி+ பி

னநிமாண தி ஈ(ப ட மாேமைத ெலனி, D (ற@ இயக தி தனி

கவன

ஒ+பா

ெசB தினா. D (றவி வள5சிேய ேசாஷ7ச தி வள5சி

எறா. ெபாளாதார5 சீரைம@ைடய ச)தாய அைம+ காbற

D (றேவ சாதன

எறா.

மகளி சி/தைன+ ேபாைக0 ெசயகைள0

மா*றி5 ச)தாய தி*+

பயப(பவகளாக மா*9 வதிதா D (றவி ெவ*றி இரகசிய
சOக மா*ற தி* உ/3 சதியாக@ , உ93ைண யாக@

ெப*றாதா D (ற@ இயக தி* அ த)#(.

D (ற@ ெவ*றி

D (ற@ ெவ*றி ெப*றாதா நம3 நா  ெபாளாதார
அXதிவார தி அைம0 . நா  ;த/திர தி*
இ9 நம3 நா  D (ற@ இயக

இகிற3.

பலமான

பா3கா+ ஏ*ப( .

வ7ைம யாக இைல. ஏ ெபா3வாக5

சி*9ாாி7/3 7 வைர ஆ சியிB , ெபாளாதார )ய*சிகE ஜனநாயக
மரக" வழி நடகேவ#(

எபேத அரசிய ச ட தி ேநாக , ஊரா சி,

D (ற@ அைம+களி மக" ஆவ 3ட ஈ(பட ேவ#( .

இ9 ந )ைடய நா  ஊரா சி மற களிB , D (ற@ அைம+களிB
மக" பேக*க )யாம அர;, அதிகார வக தி ைகயி ஒ+பைட 3

வி(கிற3. கா( பாதி, நா( பாதி எப3 ேபால தா D (ற@ இயக .
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தகEைடய உாிைம பறிக+ப டைம றி 3 மகளிட தி ேகாப
ஏ*ப டதாக ெதாியவிைல.

எ3@

அ/த அைம+க" இயகியேபா3, அக தின க" அ/த அைம+களி

ஆேவசிக+ ெப*9+ ப ெப*றி/தா ேகாப

அைம+களி J

வ/தி . பல D (ற@

அைம+கேள மிதி. மகாசைப D ட தி*

அக தினகளி வைக மிக@ ைற வாகேவ இ . ”ேகார ைத ைவ ேத
த+பி 3 ெகா"வாக" நிவாகிக"”.
இ9 நம3 நா ( D (ற@ நிவாக தி அரசி தைல(க" அதிக .
D (ற@ நிவாக தி அரசி தைல(க" ைறயேவ#( . D (ற@

நி9வனகளிேல Dட இர#( சாதி )ைறயிகிற3. அரசி அBவலராக+ பணி

ெசAபவகE ைக நிைறய ஊதிய . D (ற@ சக தி சி+ப/திகE5

ச பள விகித
ேமB

மிக@ ைற@.

D (ற@ 3ைறயி ேவைல பா

அர; 3ைறைய+ ேபால ஊதிய

சில அர; அBவலகE Dட

இைல எப3 ஒ ைற. ஆதலா இ9 நம3

D (ற@ 3ைற பலமாக இைல. D (ற@ 3ைறைய5 சீரைமக உடனயாக
மக" )வர ேவ#( .

ைமய அர; D (ற@ 3ைற றி 3, ெகா#( வர இ

D (ற@5 ச ட

விைரவி வ

இ9 சாியான அ தள

நா( த2விய

எ9 எதிபா+ேபாமாக D (ற@ அைம+பி

இைல. ஆனா ேமம ட அைம+ பலமாக

இகிற3, இைத தவி 3 அம ட அைம+க" பலமானைவயாக அைம0 ப

ெசAயேவ#( .

நம3 நா (+ற மகளி )ேன*றதி* D (ற@ 3ைறைய தவிர ேவ9
வழியிைல எபைத நா
பலMனமானவகைள0

உ9தி ெசA3ெகா"ள ேவ#( . சிறிய வகைள0 ,

பா3கா 3+ பயப( 3வேத றிேகா". நம கதி

D (றேவ யா . ேவ9 வழி எ3@
சOக

)2வ3

இ+பதாக ெதாியவிைல.

வள ெப*9 வா?வத*ாிய )ய*சிகE 3ைணயாக

அைமய Dய3 D (ற@ தா உலக தி இ3வைர ஏ*ப ("ள )ேன*ற
ெமலா

D (ற@ அ+பைடயிதா எப3 வரலா9. இ/த நிைன+-சி/தைன,
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நம D (ற வி பா: ஈ(பட J#( .

சில இடகளி D (ற@ ேதாவி அைடயலா . இ/த ேதாவி காரண

உ"ளா/த D (ற@ உண@ இலாைமேய. ேதாவிகைள க#( 3வள

ேவ#ய அவசிய

இைல. உயி+ , உற@ , D (ற@+ ப#

உைடயவக" எ/த5 G?நிைல யிB

ெவ*றி ெப*9 வி(வாக". இ3 உ9தி.

ஒ9 ேச/3 ந ைம கா 3 ெகா"ேவா !
ஒ9 ேச/3 உ#ேபா !
ஒ9 ேச/3 Mாிய

ெப9ேவா !

ஒ9 ேச/3 அறிெவாளி ெப9ேவா !
எவைர0

ெவ9காம இ+ேபா !

D (றவி வழி வள

கா#ேபா ! வா?வி+ேபா ! வா?ேவா ! இ3ேவ நா

ெசலேவ#ய வழி-தட

 1-10-94 அ9 ம3ைர வாெனா7யி ஒ7+பர+பான உைர.

----------------

9. இல2சிய ச#தாய
மா4ட வா?ைக த*ெசயலாக ஏ*ப ட3

அல. அஃெதா விப 3

அல.

இய*ைக நியதி. தி ட மி (+ பாிணாம வள5சியி வாA த3 இ/த வா?ைக,

அ*தமான ஆ*றமிக லகEட4
வா?ைக.

ெபாறிகEட4

அைம/த3 இ/த

இ+ப அைம/தெதா வா?ைக பய4ைடயதாக, க?மிகதாக அைமய
ேவ#டாமா? அைம@க" மிதி0 )ைடய இ/த வா?ைக எத*காக? அறி@ அறி0
கவிக", ெசய ெசA0

ெபாறிக" அைன 3

அைம/த வா?ைகயி

ேநாக தா என? பய தா என? அறி/3ெகா"ள ேவ#டாமா? கா*9"ள
ேபாேத J*றிெகா"ள ேவ#டாமா?
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உட ெபா( உயி ெபா/திய நிைலயி வா?@ உயி+பாக இ+ப3 O5;

கா*9 O5; கா*9 அடகினா-உயி+ நிறா மரண . அதனா, உட7
உயி+ நிைல இ ெபா2ேத தகாதன வ*ைறெயலா

ற ேத த"ளி, நலன

ெகா"ள ேவ#டாமா? எ#8க" சி/தைன ெசA0க"!
ேத, ேசா9 நி த

தி9, சினI சி9கைதக" ேபசி, ேவைகமனிதராA மா#(

ேபாக Dடா3. க?மிக வா?ைக வா?த ேவ#( . அதனா லேறா,

திற" அற 3+பா-இலறவிய7 )வி "க?" எ9 ஓ அதிகார

ைவ த3. க? ெப9த எப3 எளித9; இமய தி உ5சியி ஏ9வதி4

கனமான3. ேப5சா, எ2 தா பாரா ( வரலா . அ3 கழ9. பதவிகளா
;*றி நி9 பயனிைடேவா வான"◌ாவ+ கழலா . அ3@

விள பர

தா கழ9 !

ேபா7 யேயா !

ெசயவழி5 சாதைனக" ெசAவ3தா க? ெப9த*ாிய வழி! அ/த5

Dட நா  வரலா*ைற நக 3வதாக அைமய ேவ#( ;

சாதைனகE

மா4ட ைத அாி 3 தி9 அழி

சாதி+பிாிவிை◌ க", ெகாய ேநாAக",

வ9ைம ஆகியவ*றி7/3 மகைள மீ ெட(
அ3ேவ வா?ைகயி றிேகா"! இல சிய !

பணிேய க?மிக பணி!

ெசற கால தி இல சிய வா?ைக வா?/த சில சாதி த சாதைனகளாேலேய

இ9 ந )ைடய வா?ைக நட/3 ெகா#கிற3. ஒ=ெவா மனித 4 ,
மனித ச)தாய தி* றிேகா" ேதைவ! இல சிய
உைடய மனித கைள ேத4

ேதைவ இ9, இல சிய

காண கிைட+பதிைல. ஒ சில, சினIசி9

ெசயகைளேய இல சிய

எ9 கதி ெகா#("ளன. ேவ9 சில பண

க*றவகE

MரகE

ச பாதி+பைதேய இல சியமாக ெகா#("ளன.
அறிஞகE

ப#

ச பாதி+பைத ஒநாE

வா?ைகயி இல சியமாக ெகா"ளமா டாக", சினIசி9 ெசயக"
ெசAவ3, பண

ச பாதி+ப3 இைவெயலா

இல சியக" ஆகா. வா?ைகயி

பக*க" எ9 ேவ#(மானா ெகா"ளலா .
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”றிேகா" இலா3 ெக ேட” எ9 பா(கி றா அ+பரக". உடB

ஆமா மர தி* ேவ! மனித4 இல சிய ; வா?ைகயி மனித அைம
தியாக இக Dடா3!

ஒ ேவைலைய ஊதிய ைதேய றிேகாளாக ெகா#( ெசAவ3 அல3 பய/3
ெகா#( ெசAவ3 எற ணமி/தாB அைம தனேமயா ;

ஒ ேவைலைய-ஒ பணிைய அ/த ேவைல காகேவ தாேம ஆவ 3ட பயபா(

கிைட

வைகயி ெசAவ3 ;த/திரமான வா?ைகயா : தா எ( 3ெகா#ட

பணிைய )ைறயாக5 ெசAவேத இல சிய ; ;த/திர ; இப !
ஒவ த4ைடய வா?ைகயி இல சிய

எ3 எ9 சி/தைன ெசA3 )@

ெசAய ேவ#( . ஒ சில த வாழைக எ9 இல சிய
ெசA3ெகா"E

Gழ அைமயா3ேபாகலா . அ+ேபா3 நீ

த4ைடய ேதாழைமயாக+ பழ

சில ந#பகைள0

நிழB

நிணய
ேபால

உட ேச 3ெகா#(

ஒ D ( இல சியமாக எ( 3ெகா"ளலா . பல வா?வி இ3ேவ

நைட)ைறயி சா திய ; அ+ப எ( 3ெகா#ட இல சிய தி*காகேவ வா?த

ேவ#( ; ேபாராட ேவ#( .
இல சிய

எப3 ெப பாB

நா ைட0 மக ச)தாய ைத0

இல சிய

ேதாறலா . ெமாழி, சமய அ+பைடயிB

ைமயமாகெகா#(தா அைம 0 . ம*ற உயில ைத ைமயமாக ெகா#(
Dட இ சிய

ேதாறலா .

எ( 3ெகா#ட இல சிய ைத அைடவத*ேக*றவா9 த4ைடய ஆ*றைல
வள 3ெகா"ள ேவ#( .
இல சிய

வா?ைக இறியைமயாத3. கட/த கால ேதாவிகைள0

3பகைள0

மற த, த )ேன நி*பனவ*ைற நா(த, நிக?கால ைத

மதி த, எதிகால ைத ேநாகி விைர/3 பணி ெசAத )த7ய ணக"
ேவ#( .

பழக , ண தி* அ+பைட ண , இல சி ய ைத இன

கா ( .

எ( 3ெகா#ட இல சிய தி*ாிய பணிகைள அ+பணி+ உண@ட ெசAக
எ( 3ெகா#ட இல சிய தி*காக+ ேபாரா( உயிைர ெகா( 3+ ேபாரா(!
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ெவ9

ேசா*9+ பி#டமாக 9 ஆ#(க" வா? வைதவிட இல சிய 3ட சில

ஆ#(க" வா?/தாேல ேபா3 , வரலா*றி-ெசAதிகளி இட
இல சிய

இல சிய

ெப9வ3

அல, நீேய நா  வரலா*ைற உவாக ேவ#( . அ3ேவ,

நிைற/த வா?ைக ெதளிவான இல சிய ைத ேத@ ெசA3 ெகா"க!

அ/த5 இல சிய தி*காக+ ேபாரா(க இைடUறிறி+ ேபாரா (க இல சியேம
வா?ெவன வா?க!

வா?ைக, )ன Dறியப அறி@ சா/த3; அறிவிய சா/த3. லக"
அைன 3

அறிைவ அறிய@ , அறி/த அறிைவ உண த@

Dயன. ெபாறிக"

Rக@5 சாதனக" ம (மல. அறி@ அ+பைடயி ெசய*ப(

ெதாழி*

கவிகEமா . இல சிய ைத0 , இல சிய தி அ+பைடயிலான ெசயைல0
ஆA@ ெசA3 இல சிய ைத ேத@ ெசA3ெகா"வேத அறிவிய பா,
அபாக இ+ப3 எப3 ஒ ண -ப# இ/த அ Dட, ;யநல தி

காரணமாக அைமயலா : அ தைகய அDட இைட)றி@க" உ#(

ஆனா, அேப இல சிய அ+பைடயி7+பி அ/த அவள .

பிைறநிலா+ேபால வள ; எலா இட+ பா(கைள0 கட/3 வள .

பிாிவத*றிய காரண க" ேதாறினாB அகாரணக" றகணிக+ப( .
மான Dட Dட+பிற/த3தா. அ3ேவ இல சிய அ, இ தைகய அைடேயா
சில ெபா23 மரண திB
இண

Dட ஒறாகிவி(வ. இ/த அ, இல சிய அ,

அ, இல சிய அபாக மாற ேவ#(மானா, ஒவைர ஒவ

ாி/3ெகா"E

இய ேதைவ. அறிவறி/த ந 

உறவாக )0 ; வளர )0 .

உற@ேம இல சிய அபாக,

எ( 3ெகா#ட இல சிய தி நிைலயாக நி9 உைழ திட, தள5சியிலாம

அ/த திைசயி ெசல அறி@ ேவ#( , இல சிய தி வழியி நைடெப9

பணிகைள, ெசA0

காாியகைள அறிவிய பாைவ 0ட ஆA@ ெசA3,

ைறகைள நீக5 ெசA3 ெகா#ேட ேபாக ேவ#( .
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இல சிய வா?ைகைய வி பவக" தகEைடய G?நிைலகளி காரணமாக+
பலMன

அைட/3 விடDடா3. G?நிைலகைள0

சாி+ப( தி ெகா#(

அவ*ைற கவிகளாக அைம 3ெகா"ள ேவ#( .
அறிவிய எப3 எைத0
வி+பகளி ப0

ஆராA/3 ெதளி/3 )@கைள எ(+ப3,

ஆைசகளி அ+பைடயிB

உண5சிகளி நிைலயிB

)@ எ( த Dடா3.

வா?வத* , பல Dவா?வத* , இ மாநில

பய4ற தக வைகயி

இல சிய ைத ேத@ ெசAய @ , ேத@ ெசAத இல சிய ைத அைட0 , )ய*சி

கE

அறி@ ேதைவ. அறிவிய பாைவ ேதைவ. அறிவிய சா/த )@கE

ெசயகEேம ெவ*றிைய த . இல சிய ைத ேத@ ெசAக; அறிவிய )ைற
யி ஆA@ ெசA3 இல சிய ைத ேத@ ெசAக, அ/த இல சிய ைத அைட0

)ய*சி0ட வா?க!

மனித தனிேய வா?/3விட )யா3, அவ பலட D வாழேவ#ய
நி+ப/த

இகிற3. அதனா, Dவா?கிறா. அதனா, அ+ப D வா?வ3

அபி அ+பைடயி, உற@களி அ+ பைடயி இைல. நாடக

நட 3கிறா; ;யநல தி*காக@ , பய தி*காக@
வா?கிறா. .

Dவா?வைத+ேபால ந 3

அவ அட Dய உற@ வா?ைகைய-D வா?தைல+ ெப

ேபறாக

க3வதிைல. இ தைகய மனித D ட தி அ, கைட5 சரேகயா .
ந )ைடய நா  இன)
எலாகாக@ , எலா

ச)தாய உவாக விைல. "ஒவ

ஒவகாக@ " எற ச)தாய நியதி, ஒ2

ஒ2க ெவ*றி ெப*றாதா ச)தாய

வ 3

தீைமகைள எதி 3+ ேபாராடேவ#(மாயி, )த7 ச)தாய அைம+

உவாக ேவ#( . அண

இல சிய

உவா . இ9 மனிதல ைத

ஒ ச)தாய திZெர9 உவாகிவிடா3. ஒ

ேதாறினாதா ச)தாய

உவா .
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இ9 ந பிைக0

நெல#ண)

நிைற/த ஒ இல சிய ேநாக)ைடய

ச)தாய ைத கா#ப த* தைடக" பல+பல உ"ளன. அவ*9" தைல யாய3

பண !

அ( த தைடக" அ2கா9, அவா, ெவளி ஆகிய தீயப#க"! இ தீய
ப#களி பைடகலகளாக உ"ளைவ S (க", கள@-காவ, ;வக",
ேவ7க" ப டக", பதவிக" )த7யன. இைவெயலா

ச)தாய

ஒகிைண/3ெகா#(

அைம த*ாிய அ+பைடகைள தககிறன: மனிதைன+ பிாி 3

வி(கிறன.

இ9 ஊ, அர; கணகிபதா உ"ள3. ஊ எ9 இலகண+ப

"ஒவகாக எலா , எலாகாக@ ஒவ" எற இல சிய

மகளிட தி

இைல, ஆேராகியமிலாத ேபா க", இலாப ேவ ைடக", தைலைம தன தி* ஆைச )த7யன ஊைர நா"ேதா9

நாE

அழி 3 வகிறன. இவ*ைற

எதி 3+ ேபாரா5 ச)தாய ைத விாிவாக ேவ#( ; இல சிய ைத

உவாக ேவ#( .

இைறய G?நிைலயி மனிதல தி ஏ*ப

("ள பிாி@கைள அக*றி,

மனிதல ைத5 ச)தாயமாக உவாகB , ஊ Dவாழ அைம தB

Dட ஒ

நல இல சியமா . இ/த இல சிய ைத இ/த தைல)ைறயி அைட/தா

இ/தியா வள ; வா2

”ெபாளிலா இ=@ல இைல” எப3 வ"Eவ ! “)னிவ

மன

)4வ ெபானா )0 ” எப3 மாணிகவாசகாி வா சOக ைத

இய

சதி ெபாEேக உ#( நம3 நா(, வளமான நா( ெபா" உ*ப தி

ஏ*ப, இய*ைக வள)

மனித சதி0 உ"ள நா(. ஆயி4 , இ/திய க"

ஏைழகளாக இகிறாக".

ஏ? உைடைம உைடயவகளிட தி உைழ+ைப கா#ப3 அாி3
உைழ+பவகளிட தி உைடைமைய கா#ப3 இயலா3. இ3 நா  சOக,

ெபாளாதார அைம+.
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நம3 நா  ேசாஷ7ச

அல3 சேவாதய

அல3 ெபா3@ைடைம5 ச)தாய

காண இயலா3. ”உைடைம ஊேழ காரண ”" எற சி தா/த மகளி
Oைளயி இட ெப*9"ளவைர, மக" தகளிட

உைடைமயிைம றி 3 வ/தமா டாக"!

ெபாளிைம அல3

நம3 நா  ஏ?ைம, வ9ைம இ9 ேந*9 ேதாறியதல,

பKறா#(கE )பி/ேத தைல)ைற தைல)ைறயாக வ9ைம0 ,
ஏ?ைம0

ெதாட/3 வகிறன. இத* என மா*9? )த மா*9

D (ைடைம5 ச)தாய அைம+ அல3 D (ற@+ ெபா3நல5 ச)தாய அைம+.
க ப, ‘எலா எலா+ ெபIெசவ)

எAதலா " எ9 ஒ இல சிய+

ெபாளாதார ச)தாய ைத கா#கிறா. * 60- (ﺳﻪL60  سtD60) tLIti

ெபா3ைம ெசA!” எறா பாேவ/த பாரதிதாச. நம3 ெபாளாதார

கட

ெபாளாதாரமாக அைமய Dடா3; உ*ப தி+ ெபாளாதாரமாகேவ இக

ேவ#( .

தனியா 3ைற க (+ப( த+ப(த ேவ#( . ெபா3 3ைறைய0 , D (5

ச)தாய அைம++ ெபாளாதார ைத0 ேபணி வளக ேவ#( . 3ைறேதா9

தனிைற@ காணேவ#( , மகE இலவச , இனா

தவ3 Dடா3. Jறலா

பயி விைள/3விடா3. அ3ேபால5 சBைககளா மக" வள/3விட மா டாக".
ஒ=ெவா ( ப)

தனிைற@"ள ( பமாக அைமயேவ#( ; வளர

ேவ#( . நா(, நாடா வள த தாக அைமயேவ#( . ஒ=ேவா இைளஞ4
)ய*சியி ெபா" ஈ , அ+ெபாளா தாே◌ )ய9 க ய M 

;ய

யிக ேவ#( . தா ஈ ய ெபாளி பலேரா( D உ#ணேவ#( .
”த மி இ/3 தம3 பா 3#ட*றா” எறா திவ"Eவ. இல சிய

ச)தாய தி உழ@

ெதாழிB மதி+ உ#(. கா(கைள தி தி

கழனிகளாேவா ! ஆைலகைள0 ெதாழி*சாைல கைள0 அைம+ேபா !

உைழ+பவ உலைக மதி+ேபா ! ெபாளிைன5 ெசAேவா !
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வா?ைக உணவினா ம (
ேதைவ களி+

மகி?5சி0

திைர+பட உலக

இ9 எ

ஆனதல. ளா? ைக களி+ , மகி?5சி0

நாடக , திைர+பட

ேதாறிய பிற, நாடக உலக

ஆகியைவகளினா கிைட .
ெவவாக ைற/3 வகிற3.

திைர+பட மயக . அ/த திAை◌+படகளாவ3 மனித கைள

அவக" நிைலயி7/3 உய 3கிறனவா எறா அ3@

இைல.

இைறய திைர+படகளி காமகளியா ட , வ)ைற நிக?5சிகேள அதிக

இட ெப9கிறன. திைர+பட

ம*9

கைலய சகE

ஒ நல கைலேய. திைர+பட தி நல இைச

உ#(. இைசைய அ4பவி

வா?@ ேதைவ.

இலைகைய வணி த க ப ”களிகிறா அலா கவகிறா, இவ”

எறா. கைல0

இலகிய)

ஆமாைவ+ பவ+ ப( 3

தைமயன.

தமி?, O தமிழாகேவ பிற/த3; வள/த3. தமிழிைச வள/த இைச. கிராமக"

ேதா9

இைச கைல+ பயி*சி ைமயக" ேதாற ேவ#( . பைழய கால

கிராமகளி திேகாயிகளி, தமி? நா  தனி 3வ

)ழக ேவ#( , மக" கைல, இைச ஆகியவ*றி கவன

( ப வா?ைக ெவ*றி ெப9 .

கிராமக" ேதா9 இைளஞக" நாடக மற

ேபா

ெப*ற நாத;ர இைச
ெசB தினாேலேய

அைம 3, நல நாடககைள எ2தி

ந 3+ பயில ேவ#( . நிைற நிலா நாளிேபா3 தவறாம இைச நிக?5சிகE

நாடககE

நடகேவ#( . மக" வா?ைகைய5 ;ைமயாக கதாம

நட 3வத* கைல, 3ைணெசA0 . இைசகைலயி பழகி+ பவ+ ப(பவக"

"மனிதகளாக இ+ப.

நம3 ச)தாய அைம+பி நாடக கைல பல வைகயான இைச கைல

வாA+ இகிற3. தாலா  ெதாட நம3 இைச கைல வா?ைக. )23

ெதாடரேவ#( . ஒவிய)
கைலகைள ேமB

ேமB

சி*ப)

தமிழக தி*ேக உாிய கைலக" இ/த

ந )ைடய ச)தாய

வளக ேவ#( .

ஏழிைசைய, ப#ெணா( ெபா/திய பாடைல, மக" மாைல+ெபா2தி மறக"

ேதா9

அ4பவிக ேவ#( . ப#8

பரத)

கல/த கைலைய அ4பவிக
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ேவ#( . இ/த ம#ைண வி#ணகமா
வலானி ஆட*கைல0

தமி2 , சாம கான)

க#ண ழேலாைச0

ஆட

நம3 நா  வழி வழி வ/த கைலக"! ேமB

ச/த

நம3 உாிைம கைலக" பயிBேவாமாக வள+ேபாமாக !

நம3 நா( அரசிய7, ஆ சியிய7 வள/த நா(. மனிதகE" உற@கைள
நிணய

ெசA0

ேநாகி அரசிய ேதாறிய3; கால+ேபாகி ஆ சி )ைற

வ/த3! நம3 நா ைட ஆ#ட அரசக" மக" நல

நாயவக". அதனாதா

பிரா;, ேசாவிய ேபாற நா(களி ேதாறிய ர சிகைள+ ேபால நம3

நா  ர சி ேதாறவிைல. எ9

நம3 நா  ஆ சி, நீதிைய5

சா/தி/த3. அ/த நீதி சா/த ஆ சி)ைறைய நா ெதாட/3 கா+பாறற
ேவ#( .

"ஒ ல 3 ஒ நீதி" எற ெகா"ைகைய ம9 3 வள

நா

"ஆ சி ஒ

நீதி" எற )ைறைய ேம*ெகா"ள Dடா3. மிக உய/த தரமான மகளா சி
)ைறைய நா

நட தேவ#( . ேதத7 ம (

ஜனநாயகமல. "பிற+ெபா

எலா உயி " எற ெபெநறி நம3 நா ( அரசிய7 -ஆ சியி இட ெபற
ேவ#( .

ெபா*ைக+ பா#ய வரலா9 க#ட நா( நம3 நா(. இ/த நா 

காவ3ைற மக தான ெபா9+ "ள3. காவ3ைற அத ஒ2கலா9கைள
உய தி ெகா"ள ேவ#( . இ/த நா  ேபா]; ஆ சி வவைத,

ேபா];காரகE வி ப மா டாக". இ3 ந )ைடய ந பிைக, ஏ?
ேகார தி* கலச ேபால, நா * காவ3ைற அைமயேவ#( .

மக", நா  வள5சியி தனி+ப ட )ைற யிB D ( )ைறயிB

பேக*க

ேவ#( . ந ) ைடய நா( ச ட தா ஆள+ப(வ3. ஆதலா, ச ட தி* மக"
மதி+பளி 3 ஒ2கேவ#( ; நட/3 ெகா"ள ேவ#( . ச டகE

விதி)ைறகE மதிக+ப(

நா தா மகளா சி )ைற பய த , ச ட ைத

)டமாவ3 அராஜக தி* வழி வ .

ந )ைடய நா  ேதசிய ைம+ ப#கைள+ ேபா*றி வள+ேபா ! அரசி

ச)தாய ேம பா (+ பணிகE ஒ 3ைழ+ேபா ! அர; தீ (

ஐ/தா#(
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தி டகைள நிைறேவ*9வதி உட நி*ேபா ! அரசி அ/நிய கடகைள

ைறக, சி9ேசமி+பி )த]( ெசAேவா ! எ
சேகாதர 3வ)

Dய வா?ைக நட 3ேவா

அைமதி0 சமாதான)

வள+ேபா !

நம3 நா( ஆமிக தி-சமய ெநறிகளி ெசழி 3 வள/த நா(. ேவதகE ,

உபநிடதகE , சா திரகE , தி)ைறகE , தி=விய+பிரப/த )
விள

நா(. இ9

இ/தியா உலகி* அளிக Dய3 ஞான

ெப*9

ஆமிக

எப3 கட@" ந பிைக ம (மல; வழிபா( ம (மல; சமய ெநறி சா/த

சடகE
ஆமிக

ெகா"E

அல.

எப3 ஆமாவி-உயிாி தர ைத, ததி+பா ைட உய தி

ெகா"ைக. வா?ைக )ைற நா திககE Dட ஆமிக தி

ஈ(பா( உ#(. அ, ெபா9 தா*9

sist, மனிதக" மீ3 வி+-ெவ9+ப*ற

உள+பாட பழத, பிறிதி ேநாA, த/ேநாA ேபா ேபா*9த ஆகிய உய
ப#கைள+ ெப9

)ய*சி )த7யன ஆமிக .

இ/த )ய*சி0ைடய வா?ைக ஆமிக வா?ைக. இைவகைள தனிேய ெபற

)யாத நிைலயி ெப9 தBாிய சாதன கட@" வழிபா( கட@ைள "எ#

ண தா’ ‘ைறவிலா நிைற@" "ேகாதிலா அ)3" "எ4ைடய அ’
எெறலா

ேபா*9வ.

கட@ைள வழிப(த எப3 கட@" வழி நி*றவா?த எபதா . கட@ைள

)னி ( வழிபா( நிகழி4

அ/த வழிபா( கட@Eகல; ஆமா கEேக

அபி ப2 த மன ெப9த ஆமிக . பிறெகன )யB

வா?ைக ெநறி,

ஆமிக ெநறி. தியாகக" ெசAவ3, ஆமிக வா?ைகயி அைடயாள .
"தியாகமிலாத வழிபா( பயன*ற3” எறா அ#ண கா/தியக"!

நா

அைனவ

ஆமாவி சிற/3 விளவேத இல சிய

ஆமாைவ

உ;+பிெகா"ள, விழி+ற5 ெசAய ேதைவயான அள@ சடக" இ+பதி
தவறிைல. ஆனா, சடகேள ஆமிக அல; சமய)

அல!
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எ

ேசாைலகைள வள+ேபா ! இய*ைகேயா( இைய/3 வா?ேவா !

ெநIச ைத த#ணளி உைடய3 ஆேவா ! அபி வளேவா ! அபி

வா?ேவா ! வா?வி 3 வா?ேவா ! உயி ஊதிய

ேச ெதா#(

பழிJ*9

எவாிட மி/3

ெசAேவா

வ)ைற தவி+ேபா ! எ எ/த5 G?நிைலயிB ெகாைலைய

மா ேடா

ஒைம0ண@ட எ=@யிாிட 3

சி9ைமைய தவி+ேபா

மானிட ச) திர

யாாிடமி/3

அ/நியமாக

ேபத)றா3 ேபணி கா+ேபா !

ந )ட பிற/3 வள/த3: உட வவ3. அ/த மானிட

ச) திர தி*" சகம

ஆவேத ஆமிக வா?@! "இவ ேதவ, அவ ேதவ எ9

இர#டா டா3 சமய கலக ெசAய ேவ# டா

எறா அ+பரக" “ஒேற

ல , ஒவேன ேதவ!?? இ3ேவ ஆமிக வா?ைகயி தாரகம/திர .
”ஒ9 பர ெபா" நா

அத மக"

உல இப ேகணி’’

எற சி/தைன நம3 வா?வாக மலரேவ#( .
அபகேள! நம3 வா?ைக எேக ேபாAெகா# கிற3? உ#ைய,
உைடைய உக/3 மகி2

ெவ*9 வா?ைகயாக ஓெகா#கிற3. இ/த+

ேபாைக மைடமா*ற ெசAேவா ! வா?வா வா2

திைசயி நைடேபா(ேவா !

அறிவறி/த ஆ"விைன ேம*ெகா"ேவா ! ெபா" ெசA3 வி0க" உலக

உ#ண உ#8க" உலக

உ( த உ( 3க"! சிற/த ஆமிக வா?ைக

வா?ேவா ! அைபேய உயி என ெகா"ேவா ! வள)ட வா?ேவா ! இல சிய
ச)தாய

அைம+ேபா .

 8-10-94 அ9 ம3ைர வாெனா7யி ஆ*றிய உைர.

-------------------

10. ச#தாய ேம பா2/ இலகியதி ப
ச)தாய

ேம பா( அைடய, ச)தாய தி வா?ைக தர

உயரேவ#(

அதாவ3, மனிதக" நிவாணமாக+ பிற+பைத+ ேபாலேவ நிமலமான

Oைள0ட4 , லகEட4

பிறகிறாக". பி க*ற, ேக ட, சி/தி த,
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ெசய*ப(த Oல றி+பாக வா?த Oல - தி ெகா")த ெசA கிறாக"

அறி@ ெப9கிறாக".

மனித அறி/3 அவ4ைடய பிற+ நிக?வ3 இைல. இற ெபா23

3ப+ப(கிறா. ஆனா, வாழ மற/3 வி(கிறா. மனித வா?/தா இற+பி

அவ வ/தா. ம*றவக" வ/3வாக". இ/த+ ேப9 ேகாயி

ஒவ தா கிைடகிற3. மனிதக" தகE" பரXபர

3யர ைத

ைற 3ெகா#(, அ, பரXபர உதவி ஆகியைவகைள ேம*ெகா#(
ஒ2கினா 3ப5 ;ைம ைற0 ; 3யரக" தவிக+ ெப9 .

வா?ைக எப3 தனகாக ம (மல. உட அைம+ைப உ*9 ேநாக"!

க#களி அைம+, ந ைம+ பா 3 ெகா"வைதவிட ம*றவகைள+ பாக

Dய நிைலயிதா அைம/3"ள3. ெசவி கE

வா0

அ+ப தா அைம/3"ளன!

ம*றவ கE  ேபச தா! தாேன ேபசிெகா#டா என ெபா"!

வா?ைக, கடைமகEகாக வழக+ ெப*ற3. வா?ைக எப3 கடைமகளினா
ஆய3. ச)தாய தி* ந ைம+ பய4"ளவா9 ஆகிெகா#( வாழ, ந ைம

நாேம அபிவி தி ெசA3ெகா"ள ேவ#( ; வள 3ெகா"ள ேவ#( .
இஙன

ந ைம வள 3ெகா"ள நல இலகி யக" 3ைண ெசA0

இ/த

உலகி பய4"ளவா9 ேபசி+ பழக, நல மனிதக" கிைட+ப3 அாி3. அதனா,

வள/த மனிதகைள வரவைழ 3 M  ைவ 3ெகா"ள ேவ#( . க ப,
வ"Eவ, இளேகா, மிட, ெடனிச, அ+ப ேபாறவ களி

பைட+பிலகியகைள வாகி ைவ 3ெகா"ள ேவ#( ; அ/த

இலகியகைள+ பகேவ#( . அ/த உ தம இலகிய க தாகEட

பழகேவ#( .

இலகியகைள ெதாட/3 க*ப3, சி/தைனைய வள ; அறிைவ வள .

ந

ஒ=ெவாவைர0

அைன 3லக மனிதனா . இலகியகளி ெச2ைம

யான க 3கைள+ ெபா9கி நம வழகிறவக", ந ைம5 ெசவரா-

பவக". மன தி* வவ )

இயக)

தவதி இலகிய

)கிய பைக
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வகிகிற3. இலகிய+ பயி*சி இப

அளி . ந )ைடய வா?ைகைய

நிைலேப9ைடயதாகி உ9தி+ ப( 3வ3 இலகிய .
இலகிய

வா?ைகைய உவாகிற3! வா?ைக யி7/3 இலகிய

உவாகிற3. ச)தாய தி வா?ைகைய கா (

க#ணா ேபாற3 இலகிய

ஒ இன தி-மனிதனி வள ைத வாிவவி கா (வ3 இலகிய . அேத

ேபா?3 ச)தாய ைத ெநய ேநாட வளர J#(வ3

இலகியக" தா .

ற JAைம த#ணீரா அைம0 . அக JAைம வாAைமயா ெதாி0 ,

வாAைம ஊ*9 இலகிய . வா?ைக )2வைத0ேம உவாவ3 இலகிய .
"இலகியகைள+ ப+பைதவிட, பக தக இலகியகைள ேத/ெத(+ப3
மிக@

கன ’ எபா ஏ( ேத( காதல ரXகி. திவ"Eவ

**க*பைவ

க*க " எறா. இலகியக" வா?/தவா?/3 ெகா#கிற ச)தாய தி

எ#ண ைத, சி/தைன+ ேபாைக, வி+பகைள, ஆவகைள, றிேகாைள

கா (வன. இல + இய . இலகி ய .

இலகியக" ஒ றிேகாைள ேநாகி மனித ச)தாய ைத உ/தி5 ெசB 3வன.
இலகிய+ பயி*சி ஓ உயாிய றிேகாைள மனித4 த/3 ஆேவச+

ப( தவிைல ெயறா அவ அ/த இலகிய ைத+ ப தா! அ=வள@தா!

அவ அ/த இலகிய ைத க*கவிைல; உணரவிைல; அ4பவிகவிைல!
“ேத/ெத( த சில இலகியக" தி ப தி ப க*க தகன அ4பவிக
தகன.’’ எ9 பிராசிX ேபக Dறினா. தமி?, இலகியவள

பைட த

ெமாழி, தமிழிலகியக" வரலா*9+ பைழைம 0ைடயன. தமிழிலகியக" தமிழ

த

அறாட வா?ைகயி ப+பிைனகளாக ேதாறியைவ.

தமிழிலகியகளி க*பைனகE

ைன@கE

சக இலகியக" வா?ைகைய ெநறி+ப( 3

அறேவ இைலெய9 Dறலா .
ஆ*றBைடயன. கா+பி பக"

( ப, சOக, அரசிய வா?ைககைள வள தைகயன. தி)ைறக" அபி
நைன+பன. பாரதி, ;த/திர தாக ைத தவா, பாரதிதாச தியேதா உலக

ெசAய J#(வா. இஙன

வள5 சி

உதவி ெசAவன.

இலகியக" தனிமனித வள5சி

ச)தாய
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இலகிய+ பயி*சி வளர, வளர மனித வளவா; மனித ச)தாய வள .

இைளஞக" இலகிய

பயி றா இல சிய Mரக" ஆவாக". இலகிய

க*ேபா ; இல சிய 3ட வா?ேவா !

சககால இலகியக" ெசவ ைத ேத( )ய*சி J#(ேகாலாA
இ/தன. “ெபாேள, காதல காத!" எ9 D9
இ/திகிற3, ஒ=ேவா இைளஞ4
ெசB

பழக

இ/த3.

அள@

ெபா" ேவ ைக

திமண தி* ), ெபா" ேதட5

ஆடவ எறா அவ விைனேய உயி எ9 9/ெதாைக D9 . "கட@"

பதி அ( தப )கியமான கடைம, அறவழியி ெசவ

ஈ (வேத யா "

எ9 )கம3 நபிக" அளி5 ெசA3"ளா. வா?ைகயி கவி, ெசவ . விைன’

எற ெசா B ெதாழி எப3தா ெபா". சமய உலக

ேவ9 ெபாைள

க*பிகிற3. அதைன மற/3 வி(க! ஆடவ, உயிட வா?வத* அைடயாள
அவ ெசA0

தா?/ததல.
ெசA0

ெதாழிேல, நியாயமான )ைறயி ெபாளி (

ெதாழி7 எ3@

ெதாழிைல5 சிர ைத0ட ெசAயேவ#( .இ சாவத* அIசி

உயிகா 3 ெகா"வ3 ேபால ெதாழிைல5 ெசAயேவ#( . **ஒ2க உயி??-எ9 வ"Eவ
எகிற3, ஆ
ேபானேத!

Dறியைத+ ேபா, 9/ெதாைக **விைனேய ஆடவ உயிேர"

ெதாழி ெசA3 ெபாளி  வா?தேல ஒ2க ; இ/த ஒ+ைம சாி

நா(, மாநில , மாவ ட

பிதகிய3 எ9 அக பல D9கிறன. இ3

தவறான க 3, எ/த நா -மாநில தி-மாவ ட தி அல3 ஒ ஊாி

மனிதசதிைய )*றாக உைழ+பி பய ப( தாதவகE
றிை◌வாக+ பய +( 3கிறவகE
பிதகியதாக தா இ

அல3 மிக

இகிறா"ே◌ா அ/த+ பதி

அ3ேபாலேவ, ெபா" உ*ப தி+ பயபட Dய நில , நீ, ம*9

இய*ைக

வளக". தா3+ ெபா"க" எ )*றாக+ பயப( த+ படவிைலேயா அ/த+

பதி0

பிதகியதாகேவ இ . இதைன ஒளைவயா,
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”நாடா ெகாேறா காடா ெகாேறா

அவலா ெகாேறா மிைசய ெகாேறா
எ=வழி நலவ ஆடவ

அ=வழி நைல வாழிய நிலேன"

எ9 பானா, அதாவ3, நில தி* எ9 தனி யிய ஒ9 இைல, எ
நலவ வா?கிறாேரா அ நில)

வளமாகேவ அைம0 . **நலவ*

எபத* இைறய உலக வழகி உ"ள **அ+பாவி** **ெசயல*றவ" எற

ெபா" அ9 இைல!

அறி@, ஆ*ற, ஆEைம, உைழ

ப# அைன 3

ெப*றவகைளேய

ப#ைடகால தி நலவ எறன. ஆதலா, மனிதக" )ைறயாக+ பயப(
இடகளி எலா

ெபா"வள

ச)தாய ேம பா( விள .

இ ; ெபா" வள

ெசழி த நிைலயி

இலகியக", ெசவக" அை◌ திB உய/த ெசவ

ேவளா#ைம வழி5

ெசவேம எ9 ேபா*9கிறன அதியமா ெந(மா அIசிைய+ பாய
ஒளைவயா, "பக(த ெச/ெந ேபாேரா( நகி" எ9 பா(கிறா.
கலாடனா

"பக(த

ெபவள " எ9 ேபா*9கிறா. அதாவ3, எ3க"

உ23 உ#டாகிய ெச/ெந வ") , பவைக Rக@+ ப#டகE

ெபவள

என+ப ட. ெபா நரா*9+பைட,

“சா7 ெந7 சிைறெகா" ேவ7
ஆயிர

விைள0

காேவாி ர

டாக

நா("

எ9 காவிாி நா  சிற+பிைன D9

ஒ ேவ7 நில

ஏக விைள@ 150 கல ெந அதனா வள

ெகாழி தி/த3. பசி தவ

இைல ெயனா3 உண@ கிைட த3. நாலயா
உ#க’ எற3. தமி? இலகிய உலக

“பக( நட/த D? பலாேரா(

ச)தாய ேம பா (ாிய ெபா" ஆக

ேவளா#ைம Oலேம என Dறிய3. திவ"Eவ

”உ23#( வா?வாேர வா?வா ம*ெறலா
ெதா23#( பி ெசபவ”

எறா.

6.2/3 ஏக. ஒ
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ர சி கவி பாரதி,
”உழ@

ெதாழிB

வ/தைன ெசAேவா !"

எறா. ெச/தமி?+ லவகளிேலேய சக+பாட க" இய*றிய லவகளி

ஒவ ெபய ஓேரழவ எப3. இவைடய இய*ெபய ெதாியவிைல. ெசவ

ேம பா , ெபாளாதார ஆக தி 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 விளகிய3.
அ/நாகாவன: வ"ளி கிழ, Oகி அாிசி, பலா+பழ , ேத.

ஆதலா, ஒ நா( ெபாளாதார தி ேம பா(*9 விளகேவ#(மாயி

ேவளா#ைம+ ெபாளாதார தி சிற/3 விளக ேவ#( . ந )ைடய நா(,

இன)

உ#@+ ெபா"களி த*சாைடயதாக இைல! நா அகா+

ெபாளாதார ைத ேநாகி5 ெச9 ெகா#( இகிேறா . இ3 தவ9,உ*ப தி+

ெபாளாதார ைத ேநாகி5 ெசல ேவ#( .
இய*ைக+ ெபாளாதார தி*-அ3@
தார தி* நீவள
த#ணி Oல

றி+பாக ேவளா#ைம+ ெபாளா-

ேதைவ. **நீாிறைமயா3 உலக ’ எற3 திற",

மைழ. மைழநீைர5 ேசகாி த ேவ#( . கழனி

த#ணிைர ெகா#(வ/3 ேச+ப3 வாAகா, ‘நீ வழ

வாA தைலகைள

0ைடய மிழைல D*ற " எ9 மாமதனா பாயைம அறிக.
நீவள

ேச+பைவ வா 3காக". மைழத

கா பழக

ேதைவ. த#ணிைர5 ெசவ

த#ணீ வள ைத5 ேசமி 3

எேற அ+பரக" D9கிறா.

*ஏாிநிைற/தைனய ெசவ" எப3 அ+பரக" வா.

பா#ய ெந(Iெசழியைன டலவியனா பாய ெபா23 **உடB

உண@, உண@ எ9 சிற+பி 3 Dற+ப(வ3 நில ெதா( Dய நீ. நில ைத0
நீைர0

D + பய கா#பவக" இ= @லகி உட ைப0

உயிைர0

ேசர+பைட தவ ராவ. ஒ நா  நில+பர+பள@ எ=வள@ மிதியாA

இ+பி4

நீவள

இைலேய அ/நில

பய படா3. ஆதலா, நில

ஒ
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ப"ளமாA இ

அறி@9 3கிறா.
இஙன

இண

இட தி கைரையக  த#ணீைர ேத" எ9

நீைர ேதவைத தா இ9 கசி@நீ  ைட எ9 D9கிேறா .
த#ணிைர ேதகி+ பயெகா"பவக" இ/த உலக தி

ெசவ 3ட இைணக+ ெப9வ. த#ணி கைரேபா (

தைளயைமகாதா இ@லக தி வா?/ 3
இனிய அைட! மைழவள
மைழவள

வாழாதாேர!

வர, வர ைற/3 வகிற3! மைழ, ேதைவ!

சிறக கா(கைள வளக@ ; அட தியான கா(கைள வளக@ .

அகற இைலகைள0ைடய மரக" அதிகமான மைழைய வரவைழ . ெபA0

மைழ த#ணிைர, ெசா ( நீDடMணாகாம ேதகிைவ 3, ைறவான
த#ணிைர பயப( தி+ பயிகைள வள 3+ பய ெபற ேவ#( .
த#ணிைர+ பா3கா த எப3 ச)தாய ேம
)கியமான பணி.

பா -ெபாளாதார ேம பா 

இ/த+ பணிைய, கடைமைய ந மி பல இ9 உணரவிைல. பல க#மாAக",

வர 3 காக" J/3 கிடகிறன. J/3 கிட+பேதாடறி அவ*றி

ஆகிரமி+க" உ"ளன. க#மாAகைள, ஏாிகைள ஏாிகளி நீ+பர++,

பதிகைள, த#ணி வர 3 காகைள ஆகிரமி+ப3 *ற ; சOக *ற ;

பாப ! இத*ேகா )*9+"ளி ைவகாம எேகா ேபாAெகா#கிேறா !
திளகைள கவனிகாம திேகாயி கE ட)2 விழாக"
ெசA3 ெகா# கிேறா ! நா மைழவள
பா3கா+ேபா !

ெப9ேவா ! ெபA0

மைழ வள ைத+

"நிலெனளி மகி நீநிைல ெபக
த ேடார ம இவ# த ட ேடாேர!

த"ளாேதா இவ# த"ளாேதாேர!”*

எற கவிஞனி பாட வாிகE வா?ைகயி ெபா" கா#ேபாமாக!
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இய*ைக வள

இ/நில@லக தி* ஒ ெகாைட. இய*ைகெயப3 என எ9

வைரயைற ெசAய இயலா3. ந ைம5 ;*றி0"ள உலகமைன 3 இய*ைகேய!
மைல வள , கா( வள , நில வள , வளி வழ
வா?வளி

ஞால , ெவ+ப

ஞால திாி தி கதிரவ த#ெணன நில@ ெபாழி0

த/3
ச/திர; வில

கினக", பறைவயினக" எலாேம மா4ட வா?ைக வள ேச+பைவ;

வா?ைக ேதைவ யானைவ.

அதனாதா கட@ைள கா8 கள , இய*ைக எறன. அ+பரக" **Oாி
)ழெகா7நீ ஆனா க#டாA" எ9
"பழ திைட5 ;ைவ ஒ+பாA!" எ9

"வாசமலெரலா

ஆனாA நீேய!”* எ9

அளி0"ளைம அறிக.

தா0மானா மல ெகாA3 ைஇறவ4+ Sசைன ெசAய மன
"பாகிற மல,( நீயி திபனிமல எ(க@

ஒ+படா நிைலயி

ந#8கிேல" எறா.

இளேகாவக" தம3 கா+பிய ◌ாகிய சில+பதிகார தி*, கட@" வா? ேத
பாடவிைல, இய*ைகைய வா? தினா!

"திகைள+ ேபா*93 திகைள+ ேபா*93

ெகாகலதா5 ெசனி

ளிெவ#ைட ேபா9,

இ= அக# உலகளி த 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
ேமநி9 தா ;ர த லா”

எ9 இய*ைகைய வா? திேய கா+பிய ைத ெதாடகிறா. இய*ைக5

Gழ7 மா*றக" ஏ*ப டா அ3 இய*ைகயி ைறயல. நா

இய*ைகைய -
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இய*ைகயினாலாய ;*9+ற5 Gழைல )ைறயாக+ பா3காகாைமேய
காரணமா .

”மாாி ெபாA+பி4

வாாி வளறி4

இய*ைகயிலான ெசய*ைகயி

ேதாறி4 ” அத* மகேள ெபா9+. நா ைட ஆE

அர;கேள ெபா9+

எப3 சக கால கவிஞ ெவ"ைள நாகனாாி க 3. இதைன உண/3

இய*ைகைய+ பா3 கா+ேபா

இய*ைக, ேபரழிைவ ேநாகி5 ெசவைத

தவி+ேபா ! இய*ைக வள வழி தட தி ெசேவா !

சக இலகியகைள ெதாட/3 ேதாறிய இலகணக" ஒவ4
Dவா2

ஒ தி0

அக திைண வா?ைகைய-க* வா?ைகைய வ7 09 தின.

இலகியகளிB

அக திைண எேற ஒ 3ைற உ#(. திறளி

‘காம 3+பா உ"ள ைமைய ஒக சக கால தி ‘காம ’ எற ெசா நல

ெபா" நல

த/த ெசாலாகேவ விளகிய3. பி*கால திதா காம எற

ெசா ெகா5ைச+ ப( த+ப ட3.
ஆ#(க" பலவாயி4

நைரயிறி, O+பிறி, )3ைமயிறி வாழலா .

காயகப -தகபXப சா+பி டா? இைல, இைல! பிசிரா/ைதயா O+பிறி
எ9

இளைமயாக வாழ வழி ெசாBகிறா. "M , மா சிைமாிய

ணக" அைன 3 ெபா/திய மைனவி வாA த தவகE அறி@

நிர பியவக" ஏவ ெசAேவாேரா நா கதியேத கதி5 ெசAவ அதனா
நைரயிைல, O+பிைல, )3ைமயிைல" எ9 D9கிறா!
”யா#( பலவாக நைரயில ஆத

யாகாகிய என வின@தி ராயி

மா#டள மைனவிெயா( மகE

நிர பின

யாக# டைனய எ இைளய , ேவ/த4

அலைவ ெசAயா கா ; அததைல
ஆறவி/ தடகிய ெகா"ைக5
சாேறா பலயா வா2

ஊேர!"

(ற -191)

எப3 பிசிரா/ைதயா பாட.
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M  ெபாளாதார ேமலா#ைம ( ப தைலவியிட

இ/த3 எபைத சக+

பாடக" D9 கிறன. வ9ைமயி வாய ெபIசி திரனா பாிசி

ெப*9வ/தா. வ/தபி தம3 மைனவியிட

ெசாB கிறா, ‘வா?ைக

3ைணநலேம! இேதா, மண த/த பாி;+ ெபா"க"! உன

ேவ#யவகE ெகா( உனா வி ப+ப(கிறவகE
;*ற தா

ெகா( உன3

ெகா( நம3 ;*ற தா ெகா( ேவ#யவக" -

ேவ#டாதவக" எ9 பாரா டா3 அைனவ

ெகா( எைன ேக காம B

ெகா( கல/3 ஆேலாசைன ெசAயாமB ெகா(! உ வி+ப

எகிறா.

ேபால ெகா(!"

ஆதலா, ( ப தைலவி ( ப தி ெபாளா சி இ/த3 ெதாிய

வகிற3. இைறய நிைல என? ஒசில ( பகளிதா உ"ளன. ேவைல
பா 35 ச பாதி மைனவிDட தா ஈ ய ெபாைள அல3 அதி ஒ

பதிைய Dட தா ைவ 3ெகா"ள )யாத நிைல!. இ3தா நம3 நா (

( ப வா?ைக நிைல. சக இல கியக" மைனவிைய ( ப தைலவி

எேற D9 கிறன. திற" “வா?ைக 3ைணநல " எ9 சிற+பிகிற3.
சக இலகிய தி ெப# அைம தன

இைல. இ9 நா

எேக ேபாகிேறா ?

ெப# சி; ெகாைல, ஆ8 ஒ நீதி, ெப#8 ஒ நீதி, வரத சைண
ெகா(ைம எ9 ெப#கE ெகா(ைம ெசA0

நிைல மாறி மகளி ேபா*9

வழியி ேபாகிேறா ! இ/த

தட தி ெசல ேவ#( !

சக கால தி சOக அைம+ இ/த3. எலா ( பகளிB மகி?5சி நிலவ

ேவ#(

ெசவ)

இலகிய

எபேத தமி? ெநறியி றிேகா". "எலா

எலா+ ெபI

எAத ேவ#( " - இ3 தமிழி றிேகா"! தமிழனி றிேகா" தமி?
கா ( ெபா" ெநறி.

ப(ைக நகணியா எற லவ "எலா 

இப ’ எற ெகா"ைகைய

வ709 3கிறா. ஒ M  சா+பைற ெகா ட+ப(கிற3. ஒ M  மன)ர;

ேக கிற3. ஏ இ/த அவல ! அகி நி* ேபா கட@ளி பைட+ எகிறன.
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லவ இப3பகE கட@ளி பைட+ காரண

எபைத ம9கிறா.

ம9+பேதாடறி, அ+ப கட@" பைட தி/தா அகட@" ப#பி லாதவ
எ9 D9கிறா. அ3 ம (மா? இ/த உலக இனாததாக தா இ .

இைமையஇனாைமைய தாகி ெகா"ளாேத! இனாதனவாக உ"ள உலக

அைம+ைப எதி 3+ ேபாரா( இனியன கா8

வைரயி ேபாரா( எறா.

”ஓாி ெநAத கறக, ஒாி

ஈ/தன )ழவி பாணி த3 ப+

ண/ேதா Sவணி அணிைய+ பிாி/ேதா
ைபத B#க# பணிவா ைற+ப+

பைட ேதா மற, அ+ப#பிலாள
இனா த ம இ=@லக

இனிய கா#க,

இத இயண/ேதாேர??
(ற -194)

எற பாடைல, பாட* ெபாைள இல சியமாக ெகா#( நட+ேபாமாக!
இ9 தகவ ெதாடக" வள/தத பயனாக இ/த+ பIசSத உலக

ெநகமாக வ/3 ெகா# கிற3. ஆனா. மனித அ/நிய+ ப (ெகா#ேட

ேபாகிறா! ஆனா, சககால தி கணிய S ற எற கவிஞ.
"யா3

ஊேர யாவ ேகளி’ எ9 பானா! உலக

ெநகிவ/தா ம (

ேபாதா3 உலக மா/த ஒ லமாக ேவ#( . இ3ேவ கணிய Sறனி

இல சிய

இ/த க ைதேய வ"ளலா, ஆமேநய ஒைம+பா( எறா.

நல ச)தாய அைம+ கா ெகா#ட நிைலயி ெபாிேயாைர யா
பாரா ட மா டாக". சிறிேயாைர யா

விய/3

இகழ மா டாக". ஏ? ெபாிேயா

ெபாிேயாரான3 அவகளி )ய*சியா ம (மல. அவகE இ/த உலக

வழகிய வாA+கேள காரண . அதனாதா த

நாணின எ9 இலகிய

D9கிற3.

சிறிேயா சிறிேயாராக இ+ப3 பிற+பினாB

க? ேக க+ ெபாிேயா

அல; விதியினாB

அல.

வாA+க" வழக+ படாைமேய காரண , அ3 அவக" *றமல. அதனா,
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சிறிேயாைர இக?வ3 இைல. ஒ=ேவா ஊாிB

சாேறா பல வா?த ேவ#(
சாேறா பல வா2

க*9 அ4பவி 3 அடகிய

எப3 சக இலகிய ெகா"ைக அ+ப

ஊாி ெபாA இகா3 கள@ இகா3; கலக

ந பிைக நில@ : நெல#ண 3ட Dய உற@ கல/த ச)தாய

அைமதி நில@ ,

இகா3;

அைம0 ;

”ஆறவி/3 அடகிய ெகா"ைக5
சாேறா பல யா வா2

எற3 தமிழிலகிய .

ஊேர”

தமிழிலகியக" )யா சி கால திேலேய ேதாறின. ஆயி4

)யா சிைய

த2விேய பானாக" அல. அரசனி கடைமகைள வ709 தி+ பாயவக"

பல. மகைள ஒ2ட –ஒ2க)ட வாழ5 ெசAய ேவ#ய3 அரசி கடைம.

மகளிட தி ஒ2க ேக(க" இ/தா அத*ாிய ெபா9+ைப அரேச ஏ*க
ேவ#( .

”நனைட நக ேவ/த கடேன”
எ9 பானா ெபா)யா.

தமி? இலகியக" வா?ைகயி ேதாறி மல/தைவ. வா?ைகைய

வள தைவ. ைவய 3" வா?வா வாழ, தமிழிலகியக" வழிகா (கிறன!

பழ/தமி? இலகியகைள+ ப0க"! ந5; இலகிய கைள+ பகாதீ! ந5;

இலகியக" கா ( திைசயி ேபாகாதீ! பழ/தமி? இலகியக" கா (

:ப#பா ( ெநறியி ெசேவாமாக!

 15.10.94 அ9 ம3ைர வாெனா7யி ஆ*றிய உைர.

------------------

11. ச#தாய ேம பா2/ ஆமிகதி ப
பல D வா?வ3 ச)தாய . பல D வா?த ேவ#( . அ+ேபா3தா

ச)தாய

ேதா9 . வா?ைக வைரய9 த கால எைலைய0ைடய3. அ/த
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எைல" ம*றவக" நல4ாியன ெசA3, அ=வழி ஆமாைவ

வள 3ெகா"ள ேவ#( ; )ேனற ேவ#( . நம3 வா?ைக க#ணா

வைளயக"ேபால உைல/3 ேபாகDய3. வா?ைக நிைலயிலாத3.

நிைலயிலாதனவ*ைற ெகா#(, நிைலயானவ*ைற அைடதேல வா?ைகயி

றிேகா".

நறாக வாழேவ#(

எறா அத*ெக9 ஒ விதி தனியாக இைல. எைத5

ெசAதாB , அழகாக5 ெசAதB , பய4ற5 ெசAதBேம நவா?ைக. றி த ஒ
ேநாக 3காக தா வா?ைகைய நட தேவ#( . றிேகாEைடய

வா?ைகைய நட 3வ3தா அதி\ட . வா?ைக )2வ3

ஊழிய

ாி0

சதிேயயா . அ3@

சதியாக அைமய ேவ#( .

வி ப Dய3

;யநலம*ற நிைலயி ஊழிய

ாி0

வா?ைகைய )ைறயாக வா?/தா, உைழ+ேபா( Dய வா?ைக நட தினா,

அ=வா?ைகேய ஒ ெதாழிதா. வா?ைக இபமான3 அ9: இபமாக

அைமய@

அைமயா3. ைதாிய ேதா( , 3ணி5சேலா(

வா?ைகைய நட த+

பழகி ெகா"ள ேவ#( . த*ெகாைல ெசA3 ெகா"வதிB , அல3: ெகாைல
ெசAவதிB

ைதாிய எப3 இைல. வா?வதிதா ைதாிய

உைழ+, 3க , மகி?5சி, இவ*ைற வி+ , ெவ9+

இகிற3.

இறி அ4பவிக

ெதாி/3ெகா#டா மனிதனாகலா . வா?ைகயி உ/3 சதி ந பிைக.

ேநாக , கடைம, பாி@ ஆகியன வா?ைக ஒளிU (வன. வா?ைகயி
ஏேத4

ஒ ேவைல ெசAயேவ#( ; யாராவ3 ஒவாிடமாவ3 அ கா ட

ேவ#( .

வா?ைகயி ெவ*றிகைள ந பிைக0ட எதி பாக ேவ#( . இண

வாழ க*9ெகா#டா அ3 வா?ைகயாகி வி( . ஏ? இ த வா?ைகேய

வா?வா வா?த. ஒேர ஒ)ைறதா பிற கிேறா . எறாவ3 ஒநா"

O5;விட மற/3 ேபாேவா ; அல3 உயி+ அட . இ/த இைடெவளி
கால தி*" நா

வா?/3விட ேவ#( . நா

வாழ+ பிற/ேதா . “வாA த3

ந/தமேகா ஈேதா பிறவி மதி தி(யி” எறா அ+பாக", சாவ3 எளி3.
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பிறவி எப3 என? ஆமா எப3 என? நா யா? எ உ"ள

யா? "ற

ஆராA5சி இலாம, ெதளிவான அறி@ இலாம, எ+ப வாழ )0 ? இ/த
"ஆமா’ விஷய தி, த 3வ5 சி/தைனயாள களிைடயிB , மதXதாபககளிைடயிB

நில@வ3 மா9ப ட சி/தைன ேபா தா. ஆமா, பிற+, இற+

றி 3 தமி? மரவழி5 சி/தைனAே◌ அறிவிய அ+பைடயி சாியான3 எ9
3ணிய )கிற3.

”உ"ள3 ேபாகா3. இல3 வாரா3” எப3 ஒ தக அ+பைட. இ/த தக
நியாய திப ஆமா உ#ெடப3 , அ3 நிைலயான3 எப3

ெபற+ப(

உ#ைமக". கட@" ஆமாகைள+ பைட தா எற ெகா"ைக ஏ*ைடயத9.

கட@" ைறவிலா நிைற@. நிைறவி7/3 ைற ேதாற )யா3. ஆதலா,
கட@" ஆமாகைள, உயி கைள+ பைட திக )யா3. “என3" எ9 ,
**நா’ எ9

உாிைம ெகா#டா(

ஒ9 உள3. அ3ேவ ஆமா.

ஆமா எப3 சமXகித5 ெசா. உயி எப3 தமி?5 ெசா. உயிகளி
பாிணாம வள5சி ப*றிய டாவி ெகா"ைகயி உடபா( மிதி0

உைடய3

தமி? மர. உயிகளி பாிணாம வள5சியி, உயிக" ஓரறி@யி ெதாடகி,

பாிபவ நிைலயி4 ஏ*ப மாறி மாறி+ பிற/3, கைடசியாக ஆறறி@ உைடய

மனிதனாக+ பிறகிற3 எப3 தமி?5 சி/தைன!

அறி@ சா/த பாிணாம வள5சியி, பா  ச ைடைய உாி 3+ ேபா (வி (+
35 ச ைட0ட உலாவதைல+ ேபா, உயி உடைல மா*றி ெகா#ேட வ/3,
மா4ட+ பிற+ைப எAதிய3. அதனாதா சாதைல0 , பிற தைல0 ,

திவ"Eவ

”உறவ3 ேபாB

விழி+ப3 ேபாB

எறா.
ஆமிக

சாகா( உறகி

பிற+”

எப3 )*றிB

ஆமாைவ5 சா/த3. அதாவ3, ஆமாவி தர ைத

உய தி ெகா"E வா?ைக )ைற. இ/த உட, உட7 ெபாறிக" வழி

ணக" இைல. ணகE , திறகE , ப# E , ஆமாைவ5
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சா/தைவேய எப3 ெவளி+பைட. எேலா

உ9+க" ஒ 3 உ"ளன.

ஆனா ப#க" ஒ 3 இைல. இத* ஆமாகளிைடேய உ"ள தராதரேம

காரண . அறி@, ஆமாைவ5 சா/த3. ஆமாைவ அறி/3, அதைன வள 3
ெகா"Eதேல வா?ைகயி )த*ப.

காணாதனவ*ைற காண, க#ணி* ஒளியாக, அறிெவாளியாக இ/3 3ைண
ெசAவ3 ஆமா. ேகளாதனவ*ைற ேக க, கா3கE+ லனாக அைம/3

3ைண ெசAவ3 ஆமா. ஆமா உவ ம*ற3. ஆமாக" எ#ணிைகயி

பல, ஆமா அத வள5சிகாக எ( 3ெகா#ட3 உட.

ஆமாைவ, ஆமாவி வள5சிைய, மற/3வி ( உடலா ம (
மிககE

வா2

மனித

உ#(. இவகேள 3\டக"; ெகாைலகாரக"; சOக தி* ாியன

ெசAயாதவக". ஆதலாதா சாேறா ஆமாவி வா?தைல, ஆமாைவ5
சா/3 வா?தைல வா?நிைல எறன.
ெந+ தன" வ
ேமB

ெபா"கைள எாி 3, அவ*றி பல ைத ெகா#(,

உயரமாக கிள பி எாிகிற3. அ3ேபால, ஆம சதி உைடயவ க",

தகEைடய வள5சி தைடயாA உ"ளைவ கைளேய த வள5சி5

சாதனகளாகி ெகா#( வளவாக". ஆம சதி உ"ளவக", அப(

ப/3

ேமெல2வைத ேபா, 3பக" Gழ5 Gழ ேமெல2வாக".
ஆம சதி வளர கவி ேதைவ; ஆ*ற ேதைவ கைலஞான

ேதைவ; அறி@

ேதைவ; ப# ேதைவ; சாறா#ைம ேதைவ; ஒ+ர@+ ப# ேதைவ. இைவ
ெயலாவ*ைற0

ஒேக ெப*ற ஆமா ஆன/தமாக வள

வா2 ; வாழ

ைவ . அதனாதா த ைம உண/த நிைலயிேலேய தைலவனாகிய கட@ைள

உணர)0
ஆமிக

எறன ஞானிக"!

எப3 )*றாக5 சமய)

அல; சமய

சாராத3

அல. ஆனா,

ஆயிர தி ஓாிவ கட@" பதியிலாமB , அறிவிய ேமைதகளாக, நலவ

களாக, சாேறாகளாக, ைவயக ைத வா?வி தவ களாக இ/திகிறாக".
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ஆனா, ெப பாேலாாி ஆம வள5சி கட@" ந பிைக0 , வழிபா(
ஒ சாதனமா .

கட@" வழிபா(, பதி உைடயவகளி பல ஆம சதிேய இலாதவகளாக,
ெகாயவகளாக Dட இகிறாக". இவகE கட@" பதி மனித

கE ேதைவ+ப(

த#ணிைர+ ேபால. மீ4 ேதைவ+ப(

ேபால, மனித4 கட@" பதி அைமய ேவ#( .

ஆமாவி JAைமேய மன JAைம, மன தா லகE

த#ணிைர+

அ2க*றதா

லகளி JAைம, ெபாறிகளி JAைம, இ3ேவ சீரான வள5சி. ெபாறி களி
JAைமயா, ஆமா JAைமயைடதB

உ#(. ஆனா இ3 கன , பல

சமயகளி வ2க ஏ*ப ( ேதா*9+ ேபாதB

இலறமா? 3றவறமா? எற விவாத

உ#(. ஆமிக வா?ைக

கிைடயா3. இர#B

சா தியேம. வா?பவகைள+ ெபா9 தேத ஆமிக வள5சி.
ஆமிக

ஆமிக வள5சி

எப3 3ற@ ெநறிைய5 சா/தெத9 பல க3கிறன. இ3 தவ9.

உலக ைத ெவ9+ப3 ஆமிக

அல; உலக ைத அறி/3ெகா#(, அத*"

வா?/3, தகைள0 , உலக ைத0 , ஒேசர வள 3 ெகா"வேத ஆமிக .
அ+பரக" ஆமாவி பாிணாம வள5சிைய,
"அ+பநீ அ ைமநீ ஐய 4 நீ

அைடய மாம4 மாமி 0 நீ
ஒ+ைடய மாத
ஒ ல)

3A+பன@

ஒ#ெபாE நீ

;*ற) ஒ, நீ
உA+பன@

3ைணயாA எ ெநIச
இ+ெபா நீ இ

ேதா*9வாAநீ

3ற+பி+பாAநீ

மணிநீ இ ) 3நீ

இைறவ நீ ஏc/த ெசவ நீேய"

எ9 அளி0"ளைமைய அறிக. எவ ஒவ தைன0 , த4ைடய ெபாறி
லகைள0 , தைன5 ;*றி உ"ள உலக ைத0 , தவச+ப( தி+ பய

ெகா"கிறாேனா, அவ ஆமிக தி வள/த வ; உய/தவ. ஆமாவி*"

ஆைச ெவ"ள , ெபாறிக" வாயிலாக வ/3 /3ெகா#ேட இ . ஆனா
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ஆமா அைமதியாக விள ; ேத@ ெசA0 ; ஏ*பன ஏ* . இ3ேவ ஆமிக

வா?ைகயி இய.

ஆமிக தி வள/தவக" மா4ட சOக ைத இைறவ ஒ ( பமாக
அைம ேத வழி நட 3 கிறா; வா?விகிறா; எ9 ந வாக".

ஆமிக தி ெகா"ைக ஒைம+பாேட! ஆமா ;கி+ ேபாவதல. ஆம
மதி+V( இலாத உட வா?@ ம (ேம வா?பவக" பிாிவிைன வாதிக".

கட@" ஒவேர. கட@ைள தவிர ேவ9 கட@" இைல. அ3ேபால ) தி0

ஒேற. "கட@" ஒறல; இர#(’ எ9 ெசானா, அ/த ந பிைக ஆமிக

கி-ஆமிக வா?ைகயி றிேகாைள )றிய 3வி( . இ தைகய பிாிவிைன
வாதிக" மகைள மதிக மா டாக", ெக ட ேபாாி(

உலக ைத உவாவ.

இ தைகய ெவ*9 மனித க" ஆமிக ேவட ெகா#/தாB , ஆமிக

வாதிக" அல.

ஆமிக வா?ைகயி வள/தவக" ழ/ைத கைள+ ேபாறவக". எளிதி

மகி?வ; அ ெசAவ பிற மகி?T (வ. ஆமா, அஹி ைச, அIசாைம,

தியாக , தைய, க"ளாைம, நனட ைத ஆகியவ*ைற தன3 அணிகலகளாக
ெகா#( பலட D வா?/தா ச)தாய ேம பா(9 .
இ9 ெப பாB

ஆமிக

கட@ைள5 சா/3 Dட இைல. மதகைள5

சா/திகிற3. மதகைள Dட அல-மத நிஜவன அைம+கைள5 சா/தி+

பைதேய இ9 ஆமிக

எ9 தவறாக+ பல க3 கிறன. மதக" த )"

)ர#ப ேட விளகிறன.

ஒேரா வழி மதக" அைப, சமாதான ைத, சேகாதர 3வ ைத+ ேபாதி+ப3

உ#ைமயானாB , இ/த+ னித ெகா"ைககைள விட, மத

எற அைம+-

நி9வன

இவ*றி ஆதிப திய அகைற மதகE மி/3 வி ட3. ஆதலா

கலாட

சமய+ பிணைக ம9கிற3.

மதளி ெபயரா, ச#ைடக", கலகக", ெகாைலக" ேதா9 கிறன,

வ"ள* ெபமா சமய+ பிணகைள0 , ேபத கைள0

பா 3 ெவ9 3+
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ேபாA "மதெம4

ேபA" எறா. இ/த உலகி மதகளி ெபயரா நட/த

ஆதிப திய ச#ைடகேள மிதி. ஆதலா, கட@" ந பிைகைய0

பிரா தைனைய0 , கட@" வழிபா ைட0 , மத ேதா( இைண 3+ பாக

Dடா3. ஆமிக உலக

ேவ9; மத உலக ேவ9.

ஒ ெசயி7/3 மண)"ள மல, ஆரவாரமிறி, )கி? 3 ெவளிவ/3,
எேலா

மண ைத அ4பவி  ப, மண ைத+ பர+வைத+ ேபால,

ஆமாவி அபாக, அளாக, தியாகமாக, ச/தயிறி, ஆரவார மிறி )கி? 3,

வா?வி 3 வா?வ3 ஆமிக .
ஆமிக

ம*றவகE உத@வதி )/3 ; ஆ9த த . ஆமிக

அ+பா*ப ட3: ஆEைம உைடய3. விசாலமான இதய

உ#ைம0

பய தி*

உைடய3. உ9தி0 ,

உ"ள உ"ள , வி+ப 3ட ேவைல ெசA0

ப# இைவேய

ஆமிக தி அைடயாளக". இைறவ க*ேகாயி7 எ2/தEவைதவிட,

மனேகாவி7 எ2/தEவைதேய வி கிறா. இைறவைன, "உட7ட

ெகா#டாA", "மண தக தா’ எெறலா

தி)ைறக" ேபா*9 . க*ேகாயிைல

விட மனேகாயி 7ேலேய இைறவ எ2/தEகிறா எபத* Sசலா
நாயனா வரலாேற சா9.

எ/த மனிதனிட , சா/த , ச திய , லனடக , 3ணி@, சம தி உ"ளனேவா,
அ/த மனிதேன ஆமிக தி சிற/தவ. இ தைகய மனிதரா, இ=@லகி

ேகாகணகான லக" வள ; வா2 . அவகளி உட7ேலேய இைறவ
 ெகா#(, அவகளி Oல

த வி+ப ைத கட@" நிைறேவ*றி

ெகா"Eகிறா. அதனா, எலா வ*ைற0 , உைன+ ேபாலேவ உ
ஆமாைவ+ ேபாலேவ கா#க.
ஆமிக

விைல மதி+பிட )யாத ஒ ெசவ , ஆமிக தி ெசழி தவக"

)க தி ஒ ெபா7@)9வ ேதா9 ; பாி@ ெவளி+ப( ; ப#பா(

இ . ஒவ ஆம சதி உைடயவ எபைத அவ4ைடய ஒ=ெவா

அைசவிB

காணலா . எ(+பான ேதா*ற ஆமிக

வழ

ெகா.ை◌ ஆமிக
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நல

ெபா/தியவ வழ

ெசா*க" அவ4ைடய ஆமா அபி

நைன/திகிற3, எபைத+ ல+ப( 3 .
ஒ=ெவா ஆமா@

ஆம சதியா வளர )0 . வாழ )0 . ெசா*க",

ெசயக" இைவெய லா

உய/த ஆமாைவ இன

நம3 ஆம சதிைய ம*றவகE உண 3

கா (

அைடயாள க".

சாளரகேள க#க". ெசா*கேள

Jதக". )க தா அம/தினி3 ேநாகி, இெசா Dறி, ஈ 3வ/3 மகி?தைலேய

திவ"Eவ
ம/3 மர

பாரா ( .

த நைம ேநாகா3, தன வ

ெவ (கைள0

ஏ*9ெகா#(, ம*றவ ேநாA ம/3 வழ . இ3ேவ ஆமிக தி ப#.
ஆமிக

எ+ேபா3 அறிைவ ேத( ; அைப வழ ; வா?வி . ஆமிக

அ" ப2 த வா?@ சினகE , அைடயாளகE

அைவ ஆமிக வள5சி 3ைண ெசA0

ம (

ஆமிக

அல.

சாதனகளாக அைமய D( .

அ+ப அைம/தா வரேவ*க தகேத. இ9 ெப வழகாக மத தி ெபயாி

நைடெப9
ஆமிக

ஆமிக

சடக" ஆமாைவ ெதா(வ3 Dட இைல.

மனித தி வி2மிய பய. ஆமிக தி ம9 ெபயதா மனித ேநய .

ஆமேநய ஒைம+பா(ைடய3. ஆமிக

ெநறி. ஆமிக

சமாக ெநறி; ெபா3

ப தறி@+ ற பான தல; ஆமிக ஞான ; ஆமிக

உலக/தழீஇய3.
”எலா

இ*றிக நிைன+ப3ேவயலாம

ேவெறாறறிேய பராபரேம?”

எறா தா00மானா. இ3ேவ ஆமிக தி ர. இ/த ர இ9

இ/தியாவிேலேய ஒ7 விைல. தமிழக திேலேய ஒ7கவிைல. நாE

ேகாயிக" ெபகி வளகிறன; திவிழாக" நட கிறன; ட)2
விழாக" நடகிறன. ஆ◌ா இைவெயலா
தைம ேநாகி5 சமய

சா

தி

மனிதேநய , தா?ெவ4

இயைப த/தனவா? வ9ைம, சி9ைமகளி7/3

த+ப வழி வைக க*9 ெகா( ததா?

124

மா4ட+பத

த/3 வா?வளி த வ"ள*ெபமா னாகிய இைறவனிடேம

இரவலனாக தாேன மனித ெசகிறா? திேகாயி7B

ேபா டா

ேபா க" மாியாைதக"! சாதி+ைமக"! பண தி திவிைள யாடக"!
எேக பழகால திேகாயிகைள5 சா/3 வள/த ஆமிக ?
நாயமாகE , ஆ?வாகE
சிவ

ெபகிய சீல

வள த மிக

எேக? "எ/நா பவ

இைறவா?* எற உலக

ெபா3ைம த2விய மாணிக வாசகாி ஆமிக
ஊதிய

எேக? சராசரக" எலா
எேக? "ெதா#டலா உயி

இைல" எறவா9 ெதா#( ெநறியி வள/த ஆமிக எேக?

”பல ைவ/த தி*+ ேபாக நா நரக தி*+ ேபாக5 சி தமா0"ேள’ எ9
மதி ேம ஏறி, இைறவ நாம ைத எ( 3 ஒதிய இராமா4சாி ஆ மிக

எேக? "ேசர வா
ஆமிக

ெசக திேர" எ9, ேவ9 பாறி அைனவைர0

எ ேபாயி*9? ேத(க"!

ஆமாவி வழி வாழ க*9 ெகா"Eக"? எ=@யி
ேபா*9

அைழ த

த )யி ேபா

ெபெநறி கைட+ பி 3 ஒ2க"! வலா , வலைம இலாதா

 , ஒ ேசர வா?வளி0க"! உயில

- தில

வாழ, வளர ெதா#(

ெசA0க" இ/த ம#8லக திேலேய வி#8லக ைத கா8க"!
ஆமிக

ச)தாய ைத D ( வி . ஆமிக

3ைணெசA0

ச)தாயேம பா (

கட@ைள ந  பிரா தைன ெசA! கட@ளிட

சவ

வலைமைமைய த/தE ப ேக ( ெகா"! ஆ மிக தி சிற/த மனிதக"

சமாதான தி காவலக". ஆமிகவாதிக" சமநிைல கா#பவக", எேலாைர0

வாழைவ

ஆமிக வளக! வா?க! ஆமிக தி வள/3 ச)தாய

ேம பா ைட கா#ேபாமாக!

உடB வ7ைம; ஆமா@ 3ணி@, உட7 ேநாயிைம; ஆமாவி *ற
மிைம. உடB ஒ2க"; ஆமா@ ஒ2க . உடB திறைம

ஆமா@ அறி@, உடB உண@; ஆமா@ பதி. உட உைழ+
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மகE ஆமாவி உைழ+ கட@E. உடB தனிைம, ஆமா@

மக" திரEட D(த, உடB ;யநல ; ஆமா@ பிற நல
இய*ைகயி அைம/த நியதிக". இவ*றி பல உடப டைவ.

-எபன

வ7ைழ-3ணி@:நல -*றமிைம; ஒ2 - ஒ2க ; திறைம-அறி@; மகE-

கட@E இைவ உட பா(ைடயன. ஆனா உட ெப பாB

நா( . நல ஆமா பிற நல ைதேய ேபா*9 . உட ெப பாB

;ய நல ைதேய
ஆமாைவ

ஆ + பைட 3 தன3 ஆதிக தி*" ைவ 3ெகா"ள ஆைச+ப( .
ஆமா@ அடகி நட

வா?ைக.

உடேல நல3. ஆமாவி வழி வா?தேல

ஆமாவினாேலேய ச)தாய ைத காண இயB ; ேபண இயB . ைறவிலா

நிைறவாக, அபி ப2 3 உலக தழீஇ வா?தேல ஆமிக . இ/த வழியி இனி
ேமலாவ3 நட+ேபாமாக!

இ/த ஆமிக வழியி நடவாம இ+ேபா3 அ;ர வழியி ேபாAெகா#கிேறா . அத விைள@ பா3கா+ , உ திரவாத)
3பக"! 3யரக"! இனிேமலாவ3 நாE

வள 3 ெகா"ேவா ! இ

மாநில பய49

இைம! வ9ைமேகா(

நம3 ஆமாவி தர ைத, நல ைத
வழியி வா?ேவாமாக! ஒவ

உலக ைதேய ெப*றாB , தன3 ஆமாைவ இழ/3 வி(வானாயி என பய?

இ9 ஆமாைவ இழ/3, ெபாகளாக, ெவ*றகளாக, வா?ேவா பல.

இவகைள ”இ/த ைவயக

;ம+ப3@

வ " எறா ஆ#டா" நா5சியா.

ச)தாய தழீஇய ஆமிக வா?ைகேய வா?ைக. ச)தாய ைத+ ப*றி0"ள

3பக" அைன 3

அகல தன/தனியாக@ , D

வா?ைக வா?ேவா ! வளக ஆமிக வளக ச)தாய

மாக@ , ஆம

கட@ேள Dட வா பழி 3, இ ம#ணி* வ/த3 மனிதேனா( Dவாழ தா!

அதி ஒ தனி இப . அ/த இப

ெபய.



நிைற/த வா?ைக தா ஆமிக

22-10-94 அ9 ம3ைர வாெனா7யி ஒ7+பர+பான உைர.

----------------

எ9
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12. எேக ேபாகேவ%3 ?
ம3ைர வாெனா7 ேநயகேள! இனிய நவா? 3 க" கட/த பதிெனா வாரமாக

“எேக ேபாகிேறா ?? எற தைல+பி க 3ைர ெதாட வழ

கிைட த3. நீகE ேக Zக". இ/த க 3ைர ெதாடாி Oல
கிள5சி எ=வள@? எ தைகய3? எ9 கணகிட )யவிைல.

ம3ைர அப ஏ.எX .ேக. ஒ=ெவா ேப5;

வாA+

ஏ*ப ("ள

வினாகைள எ2+பியி/தா.

அ த)"ள வினாகளாக எ2+பியி/தா. அவ நறி! அ3ேபால

தி+னவாச இைளஞக" Dயி/3 ேக ("ளன. வினாகE

எ2தி0"ளன. அ/த இைளஞகE நம3 வா? 3க". வாெனா7

நிைலய தா

நறி ெசால ேவ#( . ஆனாB

நறிைய வா ைதகளா

Dறாம, வாெனா7 நிைலய தின நம+ பல விதகளி சி/தி

வாA+

அளி 3 வவைத நிைன/3, திற" வழியி அவகE நறியறிதBட
வா?த நம3 கடைம.

எேக ேபாகிேறா ? வா?ைக ஒ பயண ; ெநய பயண

ேதா*றமளி 3 9கிய கால தி )0

பயண .

ேபால

”ெநந உளெனாவ இறிைல எ4
ெபைம 0ைட தி= @ல"

எ9 திற" D9 . வா?ைகயி இளைமயி பிைழக" ேந/தா

வா?ைகயி ந(வி ேபாரா டக" அைம0

வா?ைகயி )வி கழிவிரக

நிைல ேதா9 . இ/த அவல ைத தவி 3ெகா"ள ேவ#டாமா? எேக

ேபாகிேறா ?

எ3 நம3 வா?ைகயி றிேகா"? "மா4ட * அ*தமான பிறவி நா

;வகE" அடகிய ( ப தி*காக ம (மா இ=வள@ ெபாிய மா4ட+

பிறவிைய இைறவ வழகியி+பா? தா உ#(, தா வா?த அவசிய ;
திமண

நிகழ ேவ#( ; வா?த ேவ#( ; அ( த தைல)ைறக" ேதாற

ேவ#( ; எலா

நடக ேவ#( ; நறாகேவ நடக ேவ#( .
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ஆயி4

M * ெவளிேய உ"ள உலக

M *" ெவளி5ச

ெவளி5ச தி இ/தாதா

இ . Gாிய எாிகிற3; உலக

தகிற3; வா?வளிகிற3; சிமினி0

தைன கா (கிற3: ;*றிB

)2வத*

எாிகிற3. ஆனா ெவளி5ச

ஒளி

ைற@.

கிட சில ெபா"கைள கா (கிற3. இ9

பல சி னி விள+ ேபால வா?கிறன. பலரா அ=வள@தா )0 .

ஒ சிலராவ3 M * ெவளிேய உ"ள உலக ைத+ பாக Dடாதா? ஊ+
ப 3 ேப, ஊராைர+ பாக, ஊைர வளக ேநரமிலாமலா ேபாAவி ட3?
அல3 ஆ*ற இலாம ேபாA வி டதா? அெதலா

ஒ காரண . ம*றவ வாழேவ#(

பல அ5ச

ஒ9 இைல. ;யநல

எற கவைலேய பல இைல. இ4

பய ! ஊ நல3 ெசானா எ=வள@ ேப ேக பாக"?

ப ேக க மா டாக". ஆதலா நம ஏ வ  எ9 ஒ3கிறன.
இ/த உலக தி ேபா விேனாதமான3. இ/த உலக தி அகீகார ைத

எதிபா+பவக" எைத0

ெசAய இயலா3. அதனாதா இ9 க? எப3

விள பரமாக, த )ைடய ைகயா கைள ைவ 35 ெசA3 ெகா"வதாயி*9.

அ#ண ஏ; )த அ#ண கா/தியக" வைரயி அ+பரக" )த
அ பிரகாச வ"ளலா வைரயி, உலக

39 திய3.

அகீகாிகவிைல மாறாக

ஆதலா நீ வாழ ஆைச+ப டா வாழ )*ப(! வா?ைகயி றிேகாைள

நிணய

ெசA3 ெகா"! றிேகாைள அைடய தள5சியிறி )ய*சி ெசA; நாE

உைழ+ைப, )ய*சிைய, வள 3ெகா"! வா?வாA ம*றவகைள0

ைவ+பாA!

இ+பிறவி நம கிைட த ஓ அாிய வாA+. வாA+ எ+ேபா3
ெதாட/3

வரா3. அ3 தமகாக கா 3ெகா#(

வாழ

வரா3.

நி*கா3. வாA+ இ

திைசைய நா(க" எ3 வாA+-ந வாA+ எ9 இனக#( ெகா"E

ேவ#( .

திறைம

வாA+கைள ேத@ ெசA3 ஏ*பதிதா ெவ*றி இகிற3. வாA+கைள

கவனிகாம அதைன தா# நா ேபாAவிட Dடா3. அ3 ேபாலேவ ந ைம
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தா# வாA+ ேபாக அ4மதிக Dடா3. "வாA த3 ந/தம ஈேதா பிறவி;

மதி தி( மி" உளதா

சாகா ைட வி க"! வள க"! வா2க"!

ஒ நா( நல மகைள+ ெப*றி/தாதா. அ/நா( வள க?ெப9

இ9 நம3 நா  மக" ததி ெப*றவக" மிக மிக5 சிலேர. 10 வி2கா(
Dட இக மா டாக". நா (+ ப*9 , எேலா

இ/திய எற உண@

இ9 அகி வகிற3. நா (காக அரசிய எப3 ேபாA, தன3 ஆதாய 3காக

அரசிய எபதாகி வி ட3.

அ9 அனியக" ;ர#னாக". இ9 இ/தியகேள இ/தியாைவ5

;ர#(கிறாக". இ/த அவல

எளிதி அகலா3. ெபா3 மக" க 3

திர#டா, ெபா3 மக" இ3ப*றி ேபசினாேல Dட அகB . ெபா3 மகளிட தி
அரசிய, சOக விழி+ண@கைள உ#டாக" ேபா ண ைத

உவாக"!

;த/திர தின+ ெபாவிழா வர+ேபாகிற3. இன)மா வ9ைம ேகா * கீ?

வா?வ3? நம3 நா ( இைளஞக" ேவைலயிலா தி#டா ட தி னா தவி 3

வா?ைகயி அ+பைட ேதைவக" Dட அைமயாத வா?ைகயி ஒ 2ெவன
ெநளி/3

எ தைன ஆ#(க" வா?வ3? ெந(/3யி77/3 விழி 3 ெகா"!

ெபா3 மகளிட

விழி+ண5சிைய உ#டா தைன நா ேக பவகE ,

ஏதாவ3 தபவகE , விள பர மனகE , வாகளிக மா ேடா

உ9தி ெகா"ள5 ெசAக!

எ9

அடகமாக இ/த நா ைட ேநசி+பவகைள இ/த நா ( மகைள ேநசி+பவகைள

ேத+ பி 3 ேவ பாள ஆக"! அவகEேக வாகளி0க"! இ/த நா 

ஐ ப3 ஆ#(க" வா?/தவகE இ/த நா ைட+ ப*றி ெதாியாதா? யா
வாகளி தா நல3 எ9 இைளஞகE வழிகா ட Dடாதா?
மனிதல வரலா*ைற உவாவதி ம தியதர வக தி* ஒ இட

உ#(

ச)தாய மா*ற ைத ம தியதர வகேம உவாக இயB . இ9 நம3 நா (

ம தியதர வக

Rகெபா" ச/ைதயி O?கி வி ட3. Oைள5 ேசா பB

இைரயாகி வி ட3. ஏைழக" நிைலயான தீ@காண வி பவிைல. இனா ,
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இலவச , இவ*ைறேய ந பி வா?கிறன. ேகாகணகான மக" எ9
ெபா23 வி0

எ9 எதிபா 3 கிடகிறன. ெபா23 வியா3!

நாமாக தா வியைவக ேவ#( .

ஜனநாயக மரகைள+ பயி*9க" D5 சி/தைன ெசA0க"! Dவாழ

க*9ெகா"Eக" ஒவ எலாகாக@ , எேலா

ஒவகாக@ எ9

வாழ க*9ெகா"Eக"! மகE நனைட ந , அரைச+ ேபா*9ேவா !
நில தி நா

பிறகிேறா . நில திேலேய வா? கிேறா . நிலேம நம

உண@+ ெபா"கைள த/3 வா?வளிகிற3. இ9தியிB

நில தி மையேய

சர# அைடகிேறா . நில ைத ந மிட மி/3 பிாிக )யா3. இ/நில ைத+

ேப8க"! நில தி தர ைத கா+பா*9க"! நில தி மர கைள ந(க"

பயிகைள5 சாப ெசA0க". எ ப;ைம ேபா திய நில ைதேய கா#க!
விலக", பறைவக" 3ைணயிறி மனித வா?த இயலா3. கா நைடக"

ெசவ . காநைட வள த ப)க+ பயத

Sரண ச 3ணவாக விள

ஆதலா வி(க" ேதா9

ெதாழி. பா மா(க" நம+

பாைல தகிறன. நில தி* உரமளிகிறன.

பாமா(க" வள 3 பாB , ேமா உ#( வளமாக,

வ7ைமயாக வா?ேவாமாக!

மா4ட வா?ைகயி அ+பைட, மா4ட வா? ைகயி இயக எலா
ெபாளாதார அ+பைட தா. அல3 ெபாளாதாரேம தா. ஒ சில, க ேத
உலைக இயகிற3 எப. க 3 இ/த உலக ைத இயவதாயி ஆமிக

மா*றக" ஏ*ப  . உலக தி மனித சி/திக ெதாடகி பல றாயிர

ஆ#(க" உ#ேடா வி டன.

உலக தி எ/த நிைலயி ேதாறிய எ/த க 3
விளகவிைல. ஆனா ெபாளா தார

ச)தாய

உலக ைத ெவ9

இயகி வ/திகிற3. பண மதி+V (5

வி+ப தகதல எ9 எ=வள@ எ( 3 Dறி4 இ4

எ(படவிைல. நா * நல

ெசA0

வாA+கைள நbழா ெப*றவக"

)த 3றவிய வைர பாேம இயகிற3. ஏ? திேகாயி7 கட@" எ2/தள5
ெசA0

ெபா23Dட ெபா*கா; க" ேபா(கிேறா . அதனாதா மா)னிவ

கார மாX இ/த5 ச)தாய இயக தி* ெபாேள )த எறா.
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நம3 திவ"Eவ

“ெபாளிலா இ= @லக

இைல’ எறா. **ெசAக

ெபாைள" எ றா. ஆனா ெபா" ெசAயாம, ெபா" ெசA0

)ய*சியி

)2 அகைற0ட ஈ(படாம, அதி\ட ைத ந கிேறா . லா டாி5சீ ைட

ந கி ேறா . இ3 தவ9. ேபா

வழி0

அல.

நம3 நா ( மகளி வ9ைம வய3 ைற/த3 இர#டாயிர 3 )/9

ஆ#(க" இகலா . ஆனா O+ அைடயாம, சாகாமல, வ9ைம வள/3

வகிற3. இ9 வ9ைம "வ9ைம ேகா(" எ9 ெவளி+பட ேதாறி, அரசி

அகீகார ைத0 ெப*9 வி ட3. இ/த வ9ைமைய இ/த தைல)ைறயி

அக*றிேய ஆகேவ#(

எ9 உ9தி S8க".

ந( தர மகEைடய ெபாளாதார வள5சி , ஏைழகEைடய ெபாளாதார

ஆக தி*

ந நா  தைடக" பல உ"ளன. அவ*9" றி+பிட தகைவ

க9++பண 3ட ெகா2 3 வள

தனி0ைடைம, பனா ( Oலதன

)த7யன. ேமB ந )ைடய ெபாளாதார )ேன*ற தி*+ ெபாிய தைட நிைல

யாைம த 3வ -விதி த 3வ . இவ*ைற எலா

எதி 3+ ேபாண 3ட

ேபாரா(ேவா ! வ9ைமயி 7/3 , சி9ைமயி7/3

மா4ட

வி(தைல ெப9ேவா !

அறி@+ பிறவி-அறி@ ஜீவ! ஆனா அறிைவ தா ந மா

ெபற)யவிைல. கவி, ேக"வி )த7ய சாதனக" பகி+ ெப9கி0

அறி@

வளரவிைல. ஏ? இ9 அறி@ ேவ ைக உைடேயா யா? அறியாைமையேய
அறி@ எ9 நிைன 3 ெகா#(, தைலயா நட+பவக" பகி+ ெபகி

வி டன.

எ ேநாகி4

ப டதாாிக"! ஆனா பைட+ பாளிகைள காேணா ! ஏ இ/த

அவல ? க*க! ெதாட/3 க*க க*ற, ேக ட க 3கைள5 சி/தை◌ ெசAக
அ5சி/தைன உவ

தக உவ த )ய*சியி அறி@ )கி?

3ப தி 7/3 பா3கா அறிைவ ேத(ேவா ! நாE

ேத(ேவா

!

அறி@

அறி@ R பமான3 அறி@ பய4ைடய வைகயி? இயக உைழ+ ேதைவ. இ/த

உட, உைழ+பா ஆய3. உைழ+காகேவ உவான3. உைழ+ , அறிவறி/த
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ஆ"விைன0

இ/த உலைக ெசற கால தி உவாகி வ/3"ள3. ந )

ம3ைர+ ெபேகாயி, ைவைக நீ ேதக , இைவெயலா

உைழ+பி

சிற+ைபேய ேபாதிகிறன உைழ+, வா?வத* இறியைமயாத3.
உைழகா3, அல3 )*றாக உைழகா3 உ#பவ க" ேசா ேபறிக"
ெகா"ைளகாரக". உைழ 3 உ#பேத உய@, அறிவறி/த ஆ"விைன சா/த

வா?ைகைய நட 3ேவாமாக உைழ+பி இப , இைட( இலாத உைழ+பி

இப , பிறெகன : உைழ+பதி இப

கா#ேபாமாக!

மனிதனி வரலா*9 வள5சி ேதைவ மா*ற க" ேதைவ1 ஒெகா#ேட
உ"ள ஆ9க" பயப(

தீ த என+ப( . ேதகி கிட  ைட நீ

பயபடா3-ேநாAகைள தா த . அ3ேபால, வள5சிைய0 , மா*றகைள0
ஏ*ப( தி ெகா" ளாத மனிதக", மனிதல

அைடய )யா3.

)ேனற )யா3: ேம பா(

பழகக", வழகக" எற சா வழிேய ெசலா3. பழகக" தவிர+ பழமி
மனித4 வாA எ/த ஒ 3ப)
இைவயைன 3

இய*ைக0ம9 நியதி0 ம9

மனிதனி, மனித ல தி பிைழகளா ேநபைவேய

பிைழகைள தவி 3+ பழமி !
"யாெரா(

பைக ேவ#டா " எறா க ப, ெசா O9. ெபா" ெபாி3.

"யாெரா( ’- உடபாலாதவாிட

Dட+ பைக ெகா"ளேவ#டா . பைக

இைலேய ேபா ஒ( ; க? ஒ(கா3. நா)
உற@ ெகா#( வா?ேவா ! யாேரா(

வா?ைக ெநறிகளாக (

பைகயிறி, ப# பாரா ,

உற@ எவேரா(

பழைமயி சார

ஒ+ர@ இைவ நம3

ஏ*ேபா ! பழைம வி 3!

பழைம இைறய தைல)ைற உணவாக இயலா3. ஆனா ஊ டேம*9

உரமா . 3 ை◌ பைட+ேபா ! தியேதா உலைக5 ெசAேவா ! சாதி கைள

அக*9ேவா ! ல , ேகா திரகைள மற+ேபா ! ஒேற ல

-ஒவேன ேதவ

எேபா ! விைய நட 3ேவா ! ெபா3வி நட 3ேவா ! மனிதல சமநிைல
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கா#ேபா ! மாசிய

க*ேபா ! வ"Eவ

இைண/த ச)தாய கா#ேபா !

எேலா எலா+ ெபI ெசவ)

மா டா
எவ

க*ேபா ! இ=விர#( த 3வகE

அைட0

ப ெசAேவா ! வலா

ஒேக வா?வளி+ேபா ; ஒ தா , உய/தா தா?/தா ,

ஒகிைண/3 உலகிய நட 3ேவா ! கணிய Sற வழி,

ெபாிேயாைர விய த ெசAேவா ! சிறிேயாைர இக?த அதனி4

இல

தியன க*ேபா ! தியன பைட+ேபா ! இைறய பணிகைள, இைறய

நாE

கவிகைள ெகா#ேட ெசAேவா ! இலாதவ இைல எ9 ெசAேவா !
அ+பரக" Dறியவா9, "இபேம எ/நாE 3பமிைல" எ9 வா?ேவா !
இ/த ம#ணி வி#ணர; கா#ேபா !

“;த/திர " விைலமதிக )யாத3. உலக )2வ3 , பல 9 ஆ#( கால

மக" ேபாரா5 ;த/திர ைத க#டன. 18-

*றா#, பிரI; ேதச தி

நட/த ர சி, மனித ல தி* O9 ம/திரகைள வழகின. அைவயாவன

;த/திர , சம 3வ , சேகாதர 3வ

எபன. இைவேய இைறய மனித

உலக தி தாரக ம/திரக". இத பி உலக , ;த/திர கா*ைற ;வாசிக
ெதாடகிய3.

இ9 நம3 நா( ;த/திர நா( நாேம, நம ெக9 ந ைம ஆ"வத*ெக9 ஆ சி

அைம கிேறா . இ9 நம3 நா  ;த/திர தி அைம பல

ெதாியவிைல ஏ-;த/திர திநாைள Dட M ( விழாவாக, ெபா3 விழாவாக,

மக" ெகா#டா(வதிைல.
;த/திர தி*+ பிற

பைழய தீபாவளிதா ெபாிய விேசஷமாக இகிற3. ஏ-

அர; Dட 3ணி விைல5 சBைககைள ;த/திர தின தி* தரவிைல. ;த/திர தின

விழாைவ M(களிB , நா ( மக" விாிவாக ெகா#டா(த ேவ#( .

"நாமி நா( நம3?" எற உாிைமைய உ9தி+ப( தி ெகா"ள ேவ#( . 18

வய3 நிர பிய 3 , ஊரா சி அBவலக தி*5 ெச9 வாகாளராக+ பதி@
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ெசA3ெகா"ள ேவ#( . வாகாளக" தவறாம, எ/தவிதமான J#(தB
இறி, ைகU (

இறி, வா5 சாவ5 ெச9 வாகளிக ேவ#( .

தவறாம எேலா வாகளி+ 3 எற கடைம ேம*ெகா#ெடா2கினா,
க"ள தன மாக ஒவ ெபயாி ம*றவ வாகளிக இயBமா? அல3
ெச தவதா எ2/3 வ/3 வாகளி+பாரா? அைடயாள அ ைட அவசிA+ப(மா?

ந )ைடய தவ9 க"தாேன அைடயாள அ ைட ேக  பயாக5 ெசA3 வி ட3.
;த/திர ஜனநாயக ஆ சியி எேலா

வாகளி+ப3 கடைம, இதி

தவறDடா3. ;த/திர நா  மக" அைனவ

பணி களி ஈ(பட உாிைம உ#(. ஈ(பட@

தா

வா2

நா  வள5சிாிய

ேவ#( . அவரவ நிைல ஏ*ப

ஊாி நல4  , ேம பா ()ாிய பணிகளிலாவ3 ஈ(பட

ேவ#( . அ3@

இயலா3 ேபானா ைற/த ப ச

ஊ9 விைளவிகாமலTவ3 வா?த ேவ#( .

ஊாி, சOக தி நல4

சOக ஒ*9ைம விேராதமாக, ேகா" ெசாBத, சி#(-)/3வி(த

ேபாறவ*ைற தவி 3 வி(த ேவ#( . ஊைர JAைமயாக ைவ 3

ெகா"ள ேவ#( . விதிகளி +ைபகைள+ ேபா(த, கழி@ நீகைள வி(த
தவ9. ப;ைமயான மரகைள ெவ ட Dடா3. இன

ெசAவைத தவி தாB

ஊ வள

வா2 !

நலன அலாதவ*ைற5

ஒ ;த/திர நா  மகE சOக, ெபாளாதார அறி@ ேதைவ. இவ*ைற
க*9 ெகா"ள அைனவ

)வர ேவ#(

அரசிய, சOக, ெபாளாதார

அறிவிைன மக" மற தி வளக, இைளஞக" வ+க" Oல

அறிைவ, ெபாளாதார5 சி/தைனைய வளக ேவ#( .

அரசிய

ஜனநாயக வா?ைக எப3 ேததB ம ( மல. ஜனநாயக எப3 ஒ

வா?ைக )ைற ஜனநாயக வா?ைக )ைற தனிமனிதனி ;ய விமசன தாB ,
D டாக+ பல ெசA0

விமசன தாB வள , ஆனா ம*றவக" ெசA0

விமசன

ெகா#டதாக இலாம, உ#ைமயி நா ( நலனி

உ"ேநாக

அகைற ெகா#டதாக அைமயேவ# ( . **ெசவி ைக+ப5 ெசா* ெபா9 "

ப#. ஜனநாயக வா?ைக, D ( வா?ைக, இறியைமயாததா .

134

ஜனநாயக வா?ைக )ைறயி ஆணிேவ க சிக". தவிக இயலாத ேதைவக".
இ/த அைம@க" அதிகார ேவ ைக உைடயனவாக@ , ஆதிப திய ஆைச

உைடயனவாக@ , ெபாளாைச உைடயனவாக@

இ த Dடா3. நா (

ெதா#( ெசAவைதேய றிேகாளாக ெகா#ட ெகா"ைக அணிகளாக அைமய

ேவ#( . அறிேகாைள அைட0 ெநறி)ைற களிேலேய க 3 ேவ9பா(க"!
ஆதலா, உ"ேநாக) , பைக0ண@ , ஆ சி அதிகார தி பி+

உைடய

அைம+களா, க சி களா, நா (+ பய விைளயா3. ச டசைப,

பாராEமற விவாதகளி G( இகலா . நா  G( இ த அறேவ

Dடா3. நல ஜனநாயக+ ப#, பிற வாA ேக  ஆவ ைத J#( .

யாேரா(

பைக ெகா"ளாத ப#பாேட ெவ*றி த .

வா?ைக றிேகாEட அைமக+ ெப*ற3 எப3 வாA தி
ெபா ேத உணர+ ப(

உ#ைம. மா4ட ஒ பிறவி. மா4ட

கவிகைள+

ெவ*றி" ெபற

ேவ#( . ெவ*றி ெபா/திய வா?ைக றிேகா" ேதைவ. றிேகா"
இமய

ேபால உய/த, தாக இகேவ#( . யாைனைய றிைவ அப(வ3

ெகா;வாக இ/தாB பரவாயிைல. றிேகா". உயவாக அைமய ேவ#( .
பல 9 ஆ#(களாக ந )ைடய ச)தாய ைத வ தி வ

தீ#டாைம, சாதி+

பிர5சைனக", மத+ பிாிவிைனக", அறியாைம, வ9ைம )த7யன, ;த/திர
பிற

அகற பாைல. இ/த+ ைமகைள ெயலா

உலக ைத+ பைட+பைத இல சியமாக ெகா"ேவா !
விைய நட 3ேவா ! ெபா3வி நட 3ேவா

வ/த

அக*றி, ஒ திய

D வா?த ஒ ப#; நாகாீக ;

D (ற@ உைழ+ைப ஊவி ; ேகா நைம த ; D (டைம5 ச)தாயேம

எேலா

எலா5 ெசவ)

ெபற வழி ெசA0

ச)தாயேம ெபா3நல காண வழி!

வைக ெசA0 ; D (டைம5

கால -வா2 கால மிக மிக ைற@. வா?ைக யி ெதாடக தி பல

ஆ#(க" ழ/ைத+ பவ தி கழி/3 ேபாகிறன. வா?ைகயி பி*கால தி
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பல ஆ#(க" ஓAவி, )3ைமயி, கழி/3 ேபாகிறன" இைடயி 40 ஆ#(க"

தா

வா2

கால . கால ைத விைல மதி+"ளதாக ஆகேவ#( .

இளைமயி ப த3 வா?ைக )2வைத0 நட த+ ேபாதா3. நா"ேதா9

 தறி@ ேதைவ. நா"ேதா9
நா"ேதா9

பைழய இலகியகைவ+ பகேவ#( .

திய அறிவிய கைள ேத@ ெசA3 பகேவ#( . க*ற ஒ

ெதாட பணி! நா

ெதாட/3 க*9ெகா#ேட ேபானா நறாக வாழலா .

உடB வ7@: ஆமாவி* க 3!

நல கைள க*ற, சி/தி த, ெதளித, ெசய*ப(த, ஆமிக

வா?ைக 3ைண ெசA0 . ஆமிக வா?ைக எப3 ஆமாவி தர ைத

உய 3த, வள த எபதா . ஆமிக வா?ைக மத ச ப/த)ைடய3

ம (ம9. க*ற, ேக ட, அ ெசAத, ஒ+ர@ அறி/3 ஒ2த ஆகியன

எலா

ஆமிக ஒ2க ெநறிக": ஆமிக+ ப#க".

இவ ேதவ எ9 , அவ ேதவ எ9 , எ மத -உ மத எ9
ெசAபவக" மத வாதிக"; மத ெவறியக"; இ3 ஆமிக

கலக

ஆகா3. விநாயகாி

வயி9-ெப வயி9; அ3 உலக தி சின . உலக/தழி இய வா?ைகதா
ஆமிக வா?ைக, ஒ த3 அறி/3 ஒ2ததா ஆமிக வாழைக.
கட@", ஆமா, நில , வா, வா0, நீ, மா4ட உயிக" அைன 3

க*பி+ப3

ெபா3ைம! கட@", ஊ, ேப, மத , இைவகைள கட/3 வா?ேவா ! கட@"

வழிபா( எப3 ெபா3ைம ேபா*றேலயா ! ஆ*றமிக அபா, அைமதி

வழியி மா4ட ச)தாய ைத அைழ 35 ெசBதேல ஆமிக வா?ைக.
கட@" வழிபா னா ஆ*றைல+ ெப9ேவா ! நா

வளேவா ! நா(

வள

எலா எலா கிைட+பதான திைச ேநாகி நட+ேபா ! தியேதா உலக

ெசAேவா ! "

 29-10-94 அ9 ம3ைர வாெனா7யி ஆ*றிய உைர.

------------------
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தவதி அகளா அவகளி சிதைன
#யசி - எ/த ஒ ெசயைல0

ெசA0

)0 .

ளிக

ேநா ேபா பிவாதமாக ஏ*9ெகா#(

மன+ேபா இ/தாதா கடைமகைள5 சிற+பாக5 ெசA3 )க

ஆமிக - சி 3கைள கா  ஆமிக ைத வள+ப3 ெசய*ைகயாக
O5;வி(தைல+ ேபால தா.

வி6ஞான - ஞான க#ட உ#ைமகைள அ4பவ தி* ெகா#( வ
பணிைய விIஞான

ெசAகிற3.

உைழ,- - ஆ*றைல தவ3 ஆவ ; ஆவ ைத தவ3 வா?ைகயி மீ3

ஏ*ப(

ஆைச. ஆைசக" ஆவகளாக மாறேவ#( . ஆவக" அயரா

உைழ+களாக மாறேவ#(

இ3ேவ வா?@.

அறியாைம - தனாியைத வி (ெகா(காம, ம*றவகளிட தியாக ைத
எதிபா+ப3 O டா"தன .

கால - காாியக" நட/தா ம ( . ேபாதா3. உாிய கால தி நடகேவ#( . ...
தீ2ட - உலகி சி9 சி9 நிக?@க" Dட தி டமி ேட நிக?கிறன. ஆனா
மனித தி டமிட ம9கிறா.

மனித - Oைவகாத பதா த ெக (+ ேபா . க#காணிகாத மனிதகE

ெக (+ ேபாவாக".

.9':ழ/ - ‘G?நிைல? எப3 மா*ற )யாத ஒறல. G?நிைலைய

மா*9வேத ெப* 9"ள ப தறிவி கடைம.

இயக - த#ணீ ஓ டமிலாம நிறா பாசி பிகிற3. அ3ேபால

வா?ைகயி எ/த இட திலாவ3 இயகமிறி நி9வி டா தனி மனித4
ெக (+ ேபாவா ச)தாய)

ெக( .
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#ைற,ப3த/
#ைற,ப3த/ - ெபA0

மைழநீ, )ைற+ ப( த+ ெபறா3 தேபாகி

ஒ(மானா நில அாி+ ஏ*ப(கிற3. அ3ேபா, ேதா9

எ#ணக"; எ25சிக"

)ைற+ப( த+ ெபறா3 ேபானா ச)தாய அாி+களாகிய ;ர#ட, கலக

ேதா9 .

ல6ச - வா?ைகைய எளிதாக நட தி ெகா"ள Dய Gழகைள உவாகா3
பண தி Oல

ம ( தா வா?ைகைய நட த இயB

உ"ளவைரயி லIச ைத ஒழிக இயலா3.

எ9 G?நிைல

விழி,பிைம - ேநா0*றா கா ( அ கைறைய ேநா0றா3 வா2
யா

கா (வதிைல.

ெநறியி

அைமதி - அைமதி எறா ச#ைடய*ற தைம எ9 ம ( கதDடா3.

நெல#ண தி அைடயாள
ஒ 3ைழ+ தைம0

உடப ட ெகா"ைகக" இணக) ,

வாA/த ெசய*பா(க" ெபா/தினாேலேய அைமதியா .

மன - மன தி* நல ப*9ேகா( தரா வி டா அ3 ைச தாைன+
ப*9ேகாடாக எ( 3 ெகா"E . ‘வா?த ேவ9 பிைழ த ேவ9.

சட - சடகளினா விைள0

பயக" யாெதா9

உணைவ 3ர#ட சடக" 3ைண ெசA0 .
கால - ஒ ெநா+ெபா23 வா?ைக நி றாB

தைட+ப( .

இைல. ஆனா,

பல நா"களி )ேன*ற

ெபா நல - நைட)ைற5 சிலைற5 ெசல@களி கவன , Oலதன ைத கா+பா*ற
உத@ .

ெபாளாதார - அவரவ நலனி உ"ள அகைற அள@ அவரவ வள5சி
அ+பைடயாக அைம0 . ெபா3நலனி அகைற ஏ*ப (வி டா உல

ெசழி .

138

ஏைழக - ஏைழகE 3ப

கவைல+பட ம9கிறாக".

பழகி+ ேபான தா )ேன*ற ைத+ ப*றி

கைல - மக", இலகிய , கைல, இைச இவ*ைற அ4பவிக க*9ெகா#டா

நலவக" ஆகிவி(வாக".
------

தவதி அகளா அவகளி பிற நா/க
வா?ைக நல

சி/தைன5 ேசாைல ச)தாய ம9மல5சி இலகியக"

சில  ெநறி

ச)தாய ம9மல5சி

திவாசக ேத
அ+ப வி/3

ைசவசி தா/த)

ச)தாய ேம பா(
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