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பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    
 
�"தமி/� காவல� கி.ஆ.ெப. வி�வநாத� அவ�க0�� 60-ஆ� ஆ�� இ!1 
பிற�கிற2. இ3த அ1ப2 ஆ��களி5 தமிழ���� தமி7��� தமி/ நா
%��� 
அவ�க� ெச82�ள பணிக� மிக�பல இ3தி எதி���� ேபாாி5 அவ�களி! 
ேபரா�றைல;� ேப(�வ!ைமைய;� க�� தமிழக� �7வ2� விய3த2; 
ேபா�றிய2. 
 
தமிழாி! பா2காவல� தி�. வி�வநாத� அவ�க�. இைத ந!� உண�32, ‘�"தமி/� 
காவல�’ என அவ���� ப
ட� வழ+கி� பாரா
%ய தி�(சி தமி/( ச+க"தா� தமி/ 
ம�க� அைனவாி! பாரா
�த=��� உாியவ�க�. தமி7��" தீ+� எ!றா5, தமி/ 
ம�க0��" 2!ப� எ!றா5, தமி/நா
%! ெப�ைம�� இ7�ெக!றா5, 
கி.ஆ.ெப.வி.யி! உ�ள� 2�ளி எ7�. தீைம ெச8ேவா� எ"தைன உய�3த 
ெபாியவ�களாயி?�, எ"தைன ெபாிய தைலவ�களாயி?�, அ@சா2, அவ�களி! 
தவைற எ�"2� கா
�வா�. இ3த� பணிைய எ7"2, ேப(�, நாடக� எ!ற பல 
2ைறகளி=� அவ�க� ெச82 வ�கிறா�க�. 
 
அவ� இய�றிய பல நாடக+க�, A�1�கண�கான ேமைடகளி5 
ந%�க�ப
��ளன. இ3திய வாெனாB நிைலய"தி! வாயிலாக� க!னட� �தBய 
பிறெமாழிகளி=� ஒBபர�ப�ப
��ளன. ெட5BயிB�32 ெவளிநா
� 
ம�க0��� ஒBபர�ப�ப
�, தமிழாி! ெப�ைமைய உலெக+�� உணர( 
ெச8ய�ப
��ள2. அவ�க0ைடய ேப(��க� தமிழக"தி=�, மேலயா, இல+ைக 
ேபா!ற கட5 கட3த நா�களி=�, பல ஆயிர� கண�கான ேமைடகளி5 
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ஒB"2�ளன. அவ�க� எ7திய A5க� இல
ச� கண�கான தமிழ� இ5ல+களி5 
மகி/C
%� ெகா�%��கி!றன. 
 
இ2வைர அவ�க�, தமி/( ெச5வ�, எ�ண �விய5, தமி/ ம�32க�, வ�0வ�� 
�ற0�, தி�ற� �ைதெபா��, ஐ32 ெச5வ+க�, ��மணிக�, நா!மணிக�, 
அறிE�� உணE, வாெனாBயிேல ஆகிய ப"2 A5க� எ7தி;�ளா�க�. 
தி���ற� க
�ைரக� பதிேனாராவ2 A5. வ�0வ� உ�ள� விைரவி5 ெவளிவர 
இ��கிற2. 
 
கி. ஆ. ெப. வி. யி! A5க� அைன"ைத;� தமி/ ம�க0�� வழ+�� வா8�ைப� 
பாாி நிைலய� ெப�றி��கிற2. இைத நா+க� ெப1த�காிய ெப�� ேபறாக� 
க�2கிேறா�. எ+க� பா5 அ!� F�� தம2 A5க� அைன"ைத;� எ+க� 
நிைலய வாயிலாக" த32தEவத�காக தி�. வி�வநாத! அவ�க0�� எ+க� 
வண�க�� ந!றி;� உாியன. 
 
தி�. வி�வநாத! அவ�களி! ���ப� ெப�+���ப�. அ+� தி�மண+க0� பிற 
விழா�க0� அ%�க% நிக/வ2��. அ�ேபா2 எ5லா� அைழ�பித/க� வ��. 
ஒGெவா� அைழ�பிதழி=� அ%யி5 ஒ� �றி�� இ����. “சீ�, ெமா8 பாி� 
பண�%�� �தBயன வில�க�ப
%��கி!றன” எ!பேத அ� �றி��. வி�வநாத! 
அவ�க� தமி/� ெப�ம�களிடமி�32, ெபா!ெபா�� எைத;� எதி�பா��கவி5ைல. 
அவ�க� உயி� என மதி�ப2 ஒ7�க�, கடைம, பணியா�ற5 �தBய சிற3த 
ப��கைள. அவ�க� உ�ள� ஒGெவா� கண�� நிைன32 எதி�பா��ப2 உற+கி� 
கிட��� தமிழக� விழி"ெத7கி!ற ந! நாைள. அவ�க0ட! ேச�32 ‘தமி/ 
நா
%! ெபா�கால� மீ��� ேதா!ற உைழ�ேபா�’ எ!1 உ1தி ெகா�ேவா�. 
அவ�களி! ேப(��கைள� ேக
�� A5கைள� ப%"2� அவ�றி! வழி 
நட�ேபாமாக! 
 
வா/க தமி/! 
 
12-11-58        த+க� அ!��ள, 
ெச!ைன-108              பாாி நிைலய"தா� 
 ---- 
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மதி��ைரமதி��ைரமதி��ைரமதி��ைர 

 
வி"2வா! தி�. ெமா. அ. 2ைர அர+கனா� அவ�க�,  
ெச!ைன� ப5கைல�கழக" தமி/� ேபராசிாிய�,  ம2ைர. 
 
�"தமி/� காவல�, ஆ�%=� �தியவ�, பல பல �7�களி5 தைலைம;� உ1��� 
உைடயவ�, உலகறி உ"தம�. உய�தி�. கி.ஆ.ெப. வி�வநாத� அவ�க� எ7திய 
‘தி���ற� க
�ைரக�’ எ!?� �வ%�� மதி��ைர வழ+க யா! ெப�1�ள த�தி 
எ!ெகாேலா? அறிேய!. 
 
தி���றேள வி�வநாத� வல� வ�� ேகாயி5; தி�வ�0வேர அவ� வழிப�� 
கடE�. தி�வ�0வ� வ�"2�ள ெநறிேய அவ� கைட�பி%��� ெநறி. தி���ற
 
க�"2�கேள அவ� உ�H� ேசா1�, ப��� நீ��. அ�க�"2�கைள ஆர அமர" 
த� இய�ைக மதி I
ப"தா=�, I�மா� Iைழ�ல அறிவா=� கைட32 
அமி/தமா�கி" 28"2, அமர வா/E எ8தி வி
டா� �"தமி/� காவல� எனி5, அ2 
மிைகேய ஆகா2. 
 
யா?� தி���ற� வா/ேவ வாழ அவா� ெகா�டவ!. தி���ற� வா/ேவ வா/32 
வ�கி!ேற! எ!1 பணிேவா� J1கிேற!. ஆனா5, அGவா/வா5 அைட32வ�� 
பய!...? 
 
தி���றைள உலகமைற எ!பா� தமிழக"தா�. ஏைனய ெமாழியின�� தி���றைள 
ெமாழிெபய�"2� ேபா�றி� ெகா�கி!றன� என" தமிழக"தா� Jறி� ெப�மதி��� 
ெப�றவ�ேபா5 களி��1வ�. எ�ெமாழி��ாியவ�� ைக�JB வா+�தேலா 
ெகா�"தேலா தவெற!ேற ெகா�வ�. ஆனா5, ைக�JB ெகா�"தால!றி ஒ� சி1 
ெதாழிைல;� இ�கால"தி5 சாதி"த5 இயலாததாகி!ற2. ‘�கநக ந
ப2 ந
ப!1’ 
என" தி���ற� J1கி!ற2. �கநக ந
பேத இ�கால"தி� சிற�பாக� ெகா�0� 
ந
பாக இல+�கி!ற2 ெபா8 ெசா5லாம5 ஒ� நா0� வா/�ைகைய இனிதாக 
நட"த �%யா2 எ!?� அளவி�� உலக� இ!1 மாறி நி�கிற2 ெப�ேவக"ேதா� 
இGவைகயி5 மாறி நி!1�ள இGEலகி5, ஆயிரவ��ெகா�வராத5 தி���ற� 
ெநறிைய� பி!ப�றி" தா� ெப1� பயைன ம�றவ� ெபற உண�"2� ெசயB5 
�ைன32 நி!1 வ�கி!றன�. அ"த!ைகயாராேலேய இ!?� உலக� அழியாம5 
இ��கி!ற2 எ!1 அறெநறி நி�ேபா� அைற�வ�. உ�ைம அ2வாயி!, ந� 
�"தமி/� காவல�, உலக� அழியா தி���மா1 அைத� பா2கா��� காவல�� 
ஆகி!றன� எனலா�. 
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சா!றா�ைமைய� �றி�ேகாளாக� ெகா��, கயைமயி! நீ+கி, அறிவறி32, 
J"தா
டைவ� �ழா"த�ேற ெப�@ ெச5வ� எ!பதா5 அளவாக( ெச5வ� ஈ
%, 
இர"திைல இக/32, �% �தBய தீய பழ�க+க0�காளாகாம5, அளவாக உைழ"2, 
ஊ�க"2டனி�32, Nர+�!றாம5,ெசா5வ2ேபால( ெசயலா�றி, மைறெமாழியா� 
தி���றைள மறவாம5 நிைனவி� ெகா�� வா/வதா5 அமர வா/E எ8தலா� 
எ!ற திர�� க�"ைத� ப"2� க
�ைரகளாக, அழகிய, இனிய, ஆ/3த, I�ணிய, 
ெசGவிய நைடயி5 �"தமி/" காவல� நம�� வ�"2 வழ+கியி��கிறா�. 
ஏ�ெக!ேவ ‘தி���ற� �ைதெபா��’ எ!ற அவ�ைடய Aைல� பயி!றவ���, 
அவ�ைடய ஆரா8(சி" திற!, ெபா�ளாழ� க��ண�"2� ஆ�ற5 
�தBய!ெவ5லா� ெதாி;மாதலா5, இ(�வ%யி5 அவ�ைற எ�"திய��த5 
மிைகயா�� எ! அ@சி வி�"ேத!. 
 
எ5லா� க
�ைரகளி=�, இ1தியாக அைம32�ள “மைறெமாழி” எ!?� க
�ைர 
ெபா!ேனேபா5 ேபா�ற"த�கதாதB! அைத �த�க� ப%"2 இ!�1மா1 
ந�ப�கைள ேவ�%� ெகா�0கிேற!. 
 
தி���ற� வா/வா5 அமர வா/E எ8தி நி��� �"தமி/� காவல� உலக� 
அழியாைம�காக எ!1� வா/3த இ"தைகய �வ%க� பல ஆ�கி"த�வா�கள�க. 
வா/க தமி/! வா/க தமி/� காவல�! 
 

ெபா�ளட�க�ெபா�ளட�க�ெபா�ளட�க�ெபா�ளட�க�    
1.  சா!றா�ைம... 7.  OBெப8 சாகா� 
2.  கயைம 8.  உைடய� என�ப�வ2? 
3.  எ2 அறிE! 9.  ெம8ேவ5 பறியா ந�� 
4.  J"தா
� அைவ��ழா� 10.  ெசா5=� ெசய=ம... 
5.  இர32 வா7� வா/E 11.  மைறெமாழி 
6.  �%;� �ற0� 
--------- 
 
  



6 

 

தி���ற� க��ைரக�தி���ற� க��ைரக�தி���ற� க��ைரக�தி���ற� க��ைரக�    
1.  1.  1.  1.  சா�றா�ைமசா�றா�ைமசா�றா�ைமசா�றா�ைம    

 
இ!னா ெச8தா���� இனிேயேவ ெச8யா�கா5 எ!ன பய"தேதா சா5�? 
 
தி���ற� ஒ� வா/E A5. அ2 தமிழக"தி! ெச5வ�. அத! திர�ட 
க�"ெத5லா� ஒ!ேற ஒ!1. அ2 ம�களா8� பிற3தவ�க� அைனவ�� ம�க
 
ப�ேபா� வாழேவ��� எ!ப2. அ"தைகய ப��.களி5 ஒ!ேற சா!றா�ைம. 
அதைன;ைடயவேர சா!ேறா�. 
 
தமிழக� சா!ேறாைர" தன2 நா
�( ெச5வமாக ெகா�%��கிற2. ேசரநா� 
ேவழ�ைட"2, பா�% நா� �"2ைட"2, ேசாழநா� ேசா1ைட"2, ெதா�ைட 
நா� சா!ேறா�ைட"2 எ!ப2 ஒளைவயி! வா��. இதிB�32 நிலவளமாகிய 
ெந5=�, மைல வளமாகிய யாைன;�, கட5 வளமாகிய �"2�, ம�க� வளமாகிய 
சா!ேறா��, தமிழக"தி! ெச5வ+க� எ!ற உ�ைமைய ந!� உணரலா�. 
 
சா!றா�ைம எ!ற ெசா5 தமி/ெமாழி ஒ!1�ேக உாிய2.சா!றா�ைம" த!ைம, 
தமி/ ம�களி! கைல. சா!றா�ைம� ப��, தமிழக"தி! தனி�ப
ட ெசா"2. 
சா!றா�ைம எ!ற ெசா5ைல�Jட� பிற ெமாழிகளி5 ெமாழிெபய��க �%யா2. 
ெமாழி ெபய�"2� Jறினா=� அ(ெசா5B5 தமி/ J1� ெபா�� இரா2. 
 
ஆ�ைம, ஆ� த!ைம; ெப�ைம, ெப� த!ைம, ஆ�ைமைய Nர"தி���, 
ெப�ைமைய அ!பி��� ஒ��� J1வ2 உலக வழ��. எ!றா=�, ஆ�ைம 
எ!ப2 Nர"தி��� வBைம��� ம
�� ேவ��வத!1; அஃ2 அ!���@ 
சகி��" த!ைம��+Jட ேவ�ட�ப�� ஒ!1. அ�ேபா2தா! அ3த ஆ�ைம 
சா!றா�ைமயாக மா1கிற2. 
 
ஆ�ைம எ!ற ெசா5=�� ஆ03 த!ைம எ!ப2 ெபா��. வாளா�ைம வாைள 
ஆ�வ2�. தாளா�ைம தாைள ஆ�வ2, ேவளா�ைம (ேவைள) ம�ைண 
ஆ�வ2�, சா!றா�ைம த!ைன ஆ�வ2மா��. ஒ7�க"ைத உயிாி?� 
ெபாிதாக� க�2வ2 ந��ண+களி5 ஒ!1. ந��ண+க� பலவ�ைற� பைட"ேதா� 
ந5ேலா�! அ��ண+கைள ஆ�பவ� ஆ�ைம;ைடேயா�. அ� �ண+களி5 எ2E3 
த!ைன வி
�� பிாி32 ேபா8விடாம5 அட�கி ஆ�� வ�பவ� 
சா!றா�ைம;ைடேயா�. சா!றா�ைம உ�ளவேர சா!ேறா�. சா!ேறா� 
எ!பவ� உய�3ேதா�. உய�3ேதாைரேய உலக� எ!ப�. 
 
உலகி! பிற நா�க� யாE� (ெமஜாாி%��) மி�க எ�ணி�ைக�� உய�E  
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த�கி!றன. தமிழக� ம
�� (ைமனாாி%��) �ைற3த எ�ணி�ைக�� உய�E 
த�கிற2. இ3த உ�ைமைய, “உலக� எ!ப2 உய�3ேதா� ேம�ேற” எ!1 தமி/" 
தி�மைற;�, “சீல� இனி2ைடயா! ஞால� என�ப�வா!” எ!1 திாிக�க�� Jறி 
ெம8�பி�கி!றன. இ3த� க�"2, இ!ைறய ஜனநாயக� ெகா�ைக;ைடய 
நா�கைள ந�+க ைவ"2 வி��. 
 
சா!றா�ைம எ!ப2, ம�றவ� பி!ப�1�ப% நட32 கா
%ய ஆ�ைம எ!1�, 
சா!ேறா� எ!பவ� பிற���( சா!றாக வா/3ேதா� எ!1� ெபா�� Jறினா=� 
தவறாகா2. எ!றா=�, சா!ற எ!ற ெசா5 “சிற3த" எ!ற ெபா��களிேலேய 
ைகயாள� ெப�றி��கி!ற2. இGE�ைமைய “தைக சா!ற ெசா5", “உைர சா!ற 
A5", “வா8 சா!ற ெபா��” எ!ற ெசா�களா5 ந!கறியலா�. 
 
சா!றா�ைம��" தமிழக� த3த ெப�ைம மிக� ெபாியதா��, “ேதா5வ�றி( 
சாயி?@ சா!றா�ைம �!றாேத” -எ!ப2 அறிஞ� ந5லாதனா� ெகா�"த அ% 
“ந5ல மகனா8� பிற32� ��மா திாியாேத; சா!ேறா! என"திாி” எ!ப2 
ஒளைவயி! வா��. “ஆ�� பலவாகி;� எ! தைலயி5 ஏ! நைரயி5ைல 
ெதாி;மா? நா! வா7� ஊாி5 சா!ேறா� பல� வா/ கி!றன�” எ!ப2 �றநாR1 
கா
�� �2ைம. ெப�ைமயி5 அட+காதைவ பலசா!றா�ைமயி5 
அட+கியி��கி!றன எ!ப2 வ�0வ�ெப�மா!க�"2. 
 
பிற A5கைள� கா
%=3 தி���றளி5 சா!றா�ைம�� உய�3த இட� 
ெகா��க� ெப�றி��கிற2. இ2 வ�0வர2 உ�ள"தி5 சா!றா�ைம ெப�றி�3த 
தனி இட"ைதேய நம�� அறிவி�கிற2. தி���றளி5 100 ஆ� அதிகாரமாக� 
ப��ைடைம Jற�ெப�றி��கிற2. இ2 “�7 மனித! Aறா�� வா/வா!:�7 
மனித! ப�ேபா� வா/வா!” எ!1 J1வ2ேபால இ��கிற2. இத�� �!ேன 
99 ஆ� அதிகாரமாக( சா!றா�ைம Jற� ெப�றி��கிற2. இ2 சா!றா�ைம 
இ!ேற5 மனித� ப�ேப இ5ைலெய!1 J1வ2ேபால இ��கிற2. அ2E� 90, 
91,92, 93, 94, ஆ� அதிகார+களி5 ெபாியாைர� பிைழயாேத; ெப� வழி மய+காேத; 
ெபா�
 ெப�%�" த7வாேத; க�ைள உ�ணாேத; Sைத வி��பாேத என 
அறிE1"தி, 96 5 �%�ெப�ைம எ�"2�கா
% 97, 985 மான"ைத;�, 
ெப�ைமைய;+ Jறி� பிற� 995 சா!றா�ைமைய விள��@ சிற�� எ�ணி 
மகிழ� J%யதா��.  
 
சா!றா�ைம��� பிற �லவ�க� த�கி!ற விள�க"ைதவிட வ�0வ� ந5�� 
விள�க� மா� அ�றதாக� காண�ப�கிற2. சா!றா�ைம�� ம
�ம5ல, 
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�"தியைடவத��+Jட T!1 வழிகைள விள�கினா� ஒ� �லவ� அ2, “வாயி! 
அட+�த5 2��ரவா�, மாச�ற ெச8ைக அட+�த5 தி�பியமா�, ெபா8யி!றி 
ெந@சமட+�த5 Nடா��” எ!ப2. இத! ெபா��! “உ�ள"தா5 தீைமதைன ஒ� 
ெபா72� எ�ணாேத, வாயா5 தீைமதைன ஒ� ெபா72@ ெசா5லாேத! உடலா5 
தீைமதைன ஒ� ேபா2@ ெச8யாேத!” எ!பதா��. வ�0வ� விள�க"தி5, ‘தீைம’ 
எ!ற ெசா5=�ேக இடமி5லா2 ேபாயி�1. அவ�, ‘கட! எ!ப ந5லைவ எ5லா�’ 
என�Jறி� ேபானா�. ‘யா���?’ ‘சா!றா�ைம ேம�ெகா�பவ���� கட! எ!ப 
ந5லைவ எ5லா�’ எ!ப2 அவர2 வா��. இ2 ேக
ேபார2 உ�ள"ைத;� மிக 
உய�"தி மகி/வி�கிற2. 
 
சா!ேறாைர நம��� கா
�வ2 அவர2 �ணநலேன. பிற நல!க� அ5ல. க5வி, 
ேக�வி, ெச5வ� அழ�, வ�%, வாகன�, ஆைட அணிகல!, ப
ட�, பதவி �தBய 
நல!கைளெய5லா� அட�கி, அத!ேம5 உய�32 நி�ப2 �ணநல! ஒ!ேறயா��. 
�ணநல! இ!ேற5, ஒ�வ! சா!ேறா! ஆகா!. அவ! அைட3த பிறநல!களா5 
அவ?��( சிற��( சிறி2மி5ைல எ!ப2 வ�0வ�ைடய �%E. 
 
சா!றா�ைம��� பல ந��ண+க� ேவ���. இ!ேற5 ஐ32 �ண+கேள?� 
ேவ���. அைவ எ5ேலாாிட"2� அ!பாயி�"த5, பழி பாவ+க0�� அ@சி 
வா/த5, எவைர;� உ�ற உறவா8� ெகா�0த5. இய!றவைரயி5 
எளியவ���தEத5, எ�ேபா2� உ�ைமேய ேபசி மகி/த5 எ!பன. இைவ 
ஐ3ைத;� 2�களாக நி1"தி, ேமேல சா5ைப� பர�பி வ�0வ� க
%" த3த 
க
டடேம ம�க� வா/வத�� ஏ�ற சா!றா�ைம� க
டடமா��. 
 
‘இைவ ஐ3ைத;� பி!ப�ற �%யாவி
டா=�, இர�� �ண+கைளயாவ2 
ைக�ெகா�0+க�; அ2 ேபா2� சா!றா�ைம�� எ!1 வ�0வ� J1கிறா� 
ஒ!1; உயி�கைள� ெகா5லாேத; ம�ெறா!1; பிற� தீைம ெசா5லாேத எ!பன. 
�!னைத ேநா!� எ!1�, பி!னைத சா5� எ!1� அவ� J1கிறா�. இதிB�32 
ெகா5ல� நல"ைதவிட� பிற� தீைம ெசா5லா நலேம சிற3த2 எ!13 ெதாிகிற2. 
வா� இ5லாத ஒ�வ! ெகா5லா2 இ�32விட�J��. நா இ�32� தீைம 
ெசா5லாதி��பேத ஆ�ைமயா��. வா��ைன க�டவைர ம
�ேம ெகா5=�; நா 
�ைன ேகா
ைட க
% வா/பவைர;� ெகா!1 �வி"2வி��. அ"தைகய 
வBைம;ைடய நாைவ அட�கி ஆ�வ2�, எGEயி�� த!?யி�ேபா5 எ�ணி 
வா/வ2மாகிய இ� �ண+கேள?� சா!றா�ைம�� ேவ�டாமா? என வ�0வ� 
ச=ைககா
% ேவ��கிறா�. 
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இ3த இர�ைட;+Jட( ெச8ய �%யாவி
டா5 ஒ!ைறயாவ2 ெச8;+க� எ!1, 
வ�0வ� இர�க+ கா
% ேவ��கிறா� அ2, தீைம ெச8தவ?�� ந!ைம 
ெச82வி� எ!பேத இஃ2 அவ?��� ெபாிய த�டைன எ!1� அவ� J1கிறா�. 
அ2 ம
�ம!1; ேவ1 த�டைனகளா5 அவைன" தி�"த �%யா2; 
இ"த�டைனயா5 அவ! க
டாய� தி�3திேய வி�வா! எ!1� ந��கிறா�. 
அவனா5 உன�� ந!ைம; உ!னா5 அவ?�� ந!ைம; இ�வரா5 நா
%��� 
ந!ைம.இ3த� ப�� ஒ!1 ம
�� உ!னிட3ேதா!றி வி
டா5, நீ வ1ைமயி� 
கிட32 உழ!றா=� உன�� இழிE வரா2; மாறாக சிற�ேபமி��. “இ3த ஒ!1Jட 
உ!னா� ெச8ய �%யாம� ேபா�மானா5, நீ மனித னா8� பிற32 தா! எ!ன?” 
எ!1 அவ� வ�3தி�ேக
ப2 உ�ள"ைதேய உ���� த!ைம வா83ததா��. 
 
கனE எ!ப2 ெப��பா=� நடவாதைத;�,நட�க �%யாதைத;3 த7வியி����. 
நனE எ!ப2 ெப��பா=� நட3ததாகE� நட�க�J%யதாகE� இ����. 
வ�0வ� கா�பதி5 எ2E+ கனE இ5ைல; யாE� நனேவ என"2ணி32 Jற� 
பல� �! வ�வா�க�. ஆனா5 வ�0வ� க�ட கனைவ அவ�க� அறிவா�களா? 
 
“நா��ற�� கட5 ந�ேவ ஒ� தீE அதி5 ஆயிர�கன�கான ம�களி! J
ட� 
அவ�� ஆ�ைம;ைடேயா� சில�. அவ��0� சா!றா�ைம;ைடேயா� 
இர�ெடா�வ�. அவ�க0� த+க� ப�பி! மா1 நீ
�, சா5பி� �ைற32, 
சா!றா�ைமயி5 சிறி2 �!றி�ேபா8 வி
டவ�க�. அGவளEதா!; அ+� நட3த2 
எ!ன ெதாி;மா? உடேன அ"தீE அ+��ள ம�கைள" தா+க �%யாம5 
தடதட"2" தவி"த2 ம1விநா%ேய அ3நில� பிள32 கடBேலேய ஆ/32 
ேபா8வி
ட2” எ!பேத அவ� க�ட கனE. அவர2 கனைவ அவர2 வாயாேலேய 
ேக0+க�. “சா!றவ� �!றா�ைம �!றி! இ� நில"தா! தா+கா2 �!ேனா 
ெபாைற” எ!ப2 சா!றா�ைம அதிகார"தி5 இ1தியாக� Jறிய �ற�. எ�ப% 
வ�0வ� க�ட கனE? 
 
ஊழி�கால� வ32, கட=� மைல;� த� நிைல ெபய�3தா=�, ந��ண� பைட"த 
சா!ேறா�க� த+க� நிைல தவ1வதி5ைல. அ�ப%" தவறினா5, உலக� 
ெபா1�ப2மி5ைல எ!1 வ�0வ� ெப�மா! சா!றா�ைமைய அத! ப�ேபா� 
Jறி �%��" த!ைம சா!றா�ைம�ேக ஒ� தனி(சிற�ைப அளி�கி!ற2. 
 
தி���றளி5 சா!றா�ைமயான2, அGவதிகார"தி5 ம
�+ Jற�ப
%5ைல; 
அ3A5 �7வ2ேம சா!றா�ைமயாக� கா
சியளி�கிற2 சா!ற, சா!1, 
சா!றவ�, சா!ேறா�, சா!ேறாரா! எ!ற ெசா�கைள� பலவிட+களி� காணலா�. 
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நா
டா�ைம, நகரா�ைம, ஊரா�ைம, வாளா�ைம, ேவளா�ைம, ேபாரா�ைம 
ெய5லா+ க�ட வ�0வ�, அவ�ைற( சிறிதா�கி� பிற�மைன ேநா�காத 
ேபரா�ைம எ!1 ஒ� ெபாிய ஆ�ைமைய� Jறியி��ப2 ஆH�� அற��, 
ஆ�ைம�� இல"கண�� ஆ��. எ3த ��ற@ ெச8தா=� ெபா1�கி!ற தா8 
�!� Jட� �%கார! ெவ1�க�ப�வாெனனி5, ஒ� சி1 ��ற�� ெபாறாத 
சா!ேறா� �!ேன அவ! எ!னாவா!? எ!1 வ�0வ� ந�மிட� வ32 
ேக
கிறா�. அ2 ம
�ம!1? �%காரனிட@ ெச!1, ‘த�பி நீ சா!ேறாரா5 
ெவ1�க�பட ேவ��மானா5 �%!’ எ!1+ J1கிறா�. எ"தைனேயா 
விள��கைள� க���, அவ! சிற3த ஒளிகைள� பா�"2� வ�0வ� அவ�ைற� 
ேபா�றாம5, சா!ேறா� உ�ள"ேத ேதா!1� ெபா8யா விள�ேக விள�� என 
விய32 J1கிறா�. த! மகைன ஈ!ற ெபா7ைதவிட( 'சா!ேறா!' என� பிற�+ 
Jற� ேக
ட ெபா72தா!, ஒ� தா8 ெப�மகி/(சியைடவாளா�. இைத� 
J1�ெபா72 தாயி! மகி/(சிையவிட வ�0வ� அைட;� மகி/(சிேய நம��� 
ெப�மகி/(சிைய அளி�கிற2. 
 
இ2கா1� Jறியவா�றா5, சா�றா�ைமயி! த!ைம, அத�� தமிழக"தி5 உ�ள 
சிற��, அத�� வ�0வ� J1� இல�கண�, இத��ாிய இட�, அைத அைட;� 
வழி, அதனா� ெப1� ேப1 ஆகிைவகைள ஒ�வா1 அறியலா�. உலக� �7வ2� 
உ�ள ம�க
 �ல"தி�� வ�0வ� த3த ெப�@ ெச5வேம நம2 தி���ற�. ம�க� 
அதைன� ப%"2� பய! ெபற ேவ��ெம!ப2 என2 வி��ப�. அதைன( ெச82 
த32 உதவிய வ�0வைர வாயார வா/"த ேவ���. எ!ப2 என2 ேவ��ேகா�. 
பழ3தமிழக"தி5நிைல"2 நி!ற சா!றா�ைம இ!1� நி!1 நிலவி, 
எதி�கால"2� வள�(சி ெப�1, சா!ேறா� வா7� நாடாக" தமிழக"ைத உ�வா�க 
ேவ��ெம!ப2 என2 ஆைச. 
 

வாழ
�� தமிழக�! 
வளர
�� சா!றா�ைம! 

---------- 
2.  2.  2.  2.  கயைமகயைமகயைமகயைம    

 
உ��பUஉ� உ�ப2 உ� காணி� பிற�ேம5 
வ��காண வ�றா�+ கீ/ 

 
எ!ப2 தி���றளி5 ஒ� �ற�. இ2 கயைம எ!ற அதிகார"தி! கீ/ வ3த ஒ!1. 
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பிற ெமாழிகளா5 ெமாழி ெபய��க �%யாத தமி/( ெசா�க� பல. அவ�1� மகளி! 
இய5ைப� �றி�பி�� ெசா�க� சில. அவ�1� ஒ!1 ‘சா!றா�ைம’ எ!1 �! 
Jறிேனா�: ம�ெறா!1 ‘கயைம’. 
 
‘சா!றா�ைம’ எ!ப2 உய�3த த!ைமயி! �%வான எ5ைலைய;�, ‘கயைம’ 
எ!ப2 இழி3த த!ைமயி! கைடயான எ5ைலைய;� கா
��. இதைன" தமி/ 
ம�க� க�ட அளவி��� பிற ம�க� காணவி5ைல. தமி/ க�ட அளவி��� பிற 
ெமாழிக� காணவி5ைல. அதனா5 இவ�ைற ெமாழிெபய���� ஆ�றைல அைவ 
இழ32 நி�கி!றன. இ2 தமி/ ம�க0��, தமி/ ெமாழி�� உ�ள ஒ� தனி( 
சிற�பா��. 
 
இழி3த �ண"தி=� ஓ� இழி3த த!ைமையேய வ�0வ� ‘கயைம’ எ!1 J1கிறா�. 
கயைம� �ண� உைடய ம�கைளேய அவ� கயவ� என� �றி�பி�கிறா�. சயவ� 
யா�? எ!பைத இ� �ற� கா
�கிற2, காH+க�. 
 
கீ/ எ!ப2 இர�ேட எ7"2�ள ஒ� ெசா5! அஃ2 இ� �றளி! இ1தியிB�32 
ஒ� தனியா
சி ெச82 ெகா�%��கிற2. இத! ெவளி�பைடயான ெபா�� 
கீழானவ!, தா/3தவ!, இழி3தவ! கயவ! எ!பன. இ( ெசா�களா5 Jறினா� 
கயவைன ‘மனித!’ என ஒ���ெகா�டதாக ஆகிவி�மா�. ஆகேவ, அGவா1 Jற 
வி��பாம5, வ�0வ� அதைன� கீ/ எ!1 அஃறிைண� ப�"திேய Jறிவி
டா�. 
பாவ�! இஃ2 இர+க"த�க ஒ!றா��. 
 
கயவைன� ‘கீ/’ எ!ற2 இ��றளி5 ம
�ம!1. இதெனா� ெதாட��ைடய ம�றி� 
�ற�களி=� “கீ/” வ�கிற2. ஒ� கீ/, �ைற3த தீைம விைளவி��� ம�கைள� 
க�ட2ேம அவ�கைளவிட" தீைம விைளவி�பதி5, ‘தா! உய�3த2’ என எ�ணி 
இ1மா��� ெகா�0மா�. ம�ெறா� கீ/ த!னிட� வ32 அ72 ெக@சி, உதவி 
ேகா�� எவ���� எ2E� ெகாடாம5 அ%"2 உைத�கவ�� �ரட�க
� நிைறய� 
ெகா�"2 உதEமா�. ஆனா5 இ� �றளி5 உ�ள கீேழா, பிற� வா/வைத� 
க�ட2ேம மன� ெபா1�காம5 2%��மா�. எ�ப% இ�கீழி! இழிநிைல? 
 
கயவைன� “கீ/” எ!1 ஒ�ைமயி5 ம
�� �றி�பிடவி5ைல. ப!ைமயி=� 
அவ�கைள� “கீ/க�” எ!1 ம�ெறா� �றளி� �றி�பி
%��கிறா�. இதிB�32 
கீ/க� ஒ� J
டமாக( ேச�32 வா7� என ந�ப ேவ�%யி��கிற2. 
இ2களிட"தி5 ஒ7�க� எ!ப2 அ%ேயா� இரா2. எ�ேபாதாவ2 சிறி2 
காண�ெப�றா5 அ2 அ% வி7� த�டைன கிைட��� எ!ற அ(ச"தினாேலா 
ெபா�� �தBய எ2E� கிைட��� எ!ற ஆைசயினாேலா இ���ேமய!றி அத! 
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இய5பாக இரா2” எ!1 கீ/க0�� J1� இல�கணேம ஒ� தனி"த!ைம 
வா83ததாக இ��கிற2. . 
 
ஏற��ைறய 4300 ெசா�க0�ள �றளி5 கீ/ எ!ற ெசா5 10இட+களி5 ம
�ேம 
வ�கிற2. அவ�றி5 இழி �ண� எ!ற ெபா�ளி5 வ3த ெசா�க� நா!ேக. இ3த 
நா!கி=� எ3த ஒ!ைற;� ம�களி! ேவ1 எ3த� �ண"தி��� வழ+காம5, 
கயைம� �ண"தி�ேக வ�0வ� வழ+கிவி
ட2 எ�ணி எ�ணி விய�க� 
J%யதா��. 
 
கயவ� ேவ1, தீயவ� ேவ1 எ!ப2 வ�0வ� க�"2. தீேயா�க�, ந5லேதா 
ெக
டேதா ஒ!ைற( ெச8;� ஆ�15 பைட"தவ�. கயவ�க
� அ3த ஆ�ற=� 
இரா2. தீைமைய( ெச8ய எ�Hவா�க�. ெசா5வா�க�. அGவளEதா!. 
அவ�களா5 எ2E@ ெச8ய இயலா2. இGE�ைமைய “எ�றி�� உாிய� கயவ�?” 
எ!பதனா5 ந!கறியலா�. இதனா5 இ� கீ/கைள" “தீேயா���� கீ/” எ!1 
Jறியதாகேவ ெகா�ள ேவ�%யி��கிற2. 
 
எத��� உதவாத இ�கீழினிட"தி5 ஒ� வBைம ம
�+ காண�ப�மா�. இதைன 
“வ�றா�� கீ/” எ!ற ெசா�க� அறிவி�கி!றன. வ�1-வBைம! எ!ன வBைம? 
ஒ�வ�மீ2 ம�றவாிட� �ைறJறி, அைத அவ� ந���ப% ெச82வி�வ2. எ�ப% 
இ�கீழி! வBைம? 
 
ஒ�வ�மீ2 �ைற J1வத�� அவ�க� உ�ைமயாகேவ தவ1 ெச8தி��கேவ��� 
எ!பதி5ைல. ஏெனனி5, பழிபாவ+க0�� அ@சி நட�கேவ��ேம எ!ற கவைல 
எ�ேபா2� கீ7�� இரா2. ஆகேவ, அ�கீ/ ‘இ5லாத �ைறைய�Jட� க�பைன 
ெச82 Jறி, எவைர;� ந�பைவ"2வி��’ எ!ப2 வ�0வ� க�"2. இதைன 
இ��றளி=�ள ‘வ�, காண’ எ!ற இ� ெசா�க0� அறிவி"2� 
ெகா�%��கி!றன. 
 
கயைம ேவ1, ெபாறாைம ேவ1. ெபாறாைம�கார�க0�� ம�றவ� எவ�� வ�%, 
வாகன�, நீ�, நில�, ெபா!, ெபா�� �தBயைவகைள ைவ"2 வா/வ2 பி%�கா2. 
ஒ!1மி5லாவி
டா=� ெப�T(� வி
�� ெபாறாைம அைடவத��� 
ப
டாைட;�, பா=ணE மாவ2 க�டாக ேவ���. ஆனா5 கய"தி�� 
அ2E3ேதைவயி5ைல. ெவ�ைள"2ணிைய உ�"தி, ெவ1@ேசா�ைற உ�பைத� 
கா�பேத ேபா2மானதா�. உடேன �ைற Jற" ெதாட+கி வி�மா�. 
இGE�ைமைய, உ��ப2E� உ�ப2E� காணி5 எ!ற ெசா�ெறாட� 
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அறிவி�கி!ற2. இதனா5 இ�கீ/கைள� ெபாறாைம�கார�க0��� கீ/ எ!1 
Jறியி��பதாகேவ ெகா�ளேவ�%யி��கிற2. 
 
உ�"திய 2ணி உட���ைண மைற�பத�காக இ�3தா=�, உ�ட2 உணவாக 
இ5லாம5 ம�3தாக இ�3தா=�, அைத� காHகி!ற கயவ�க� அவ�ைற உணE� 
உைட;� எ!ேற எ�ணி மன� ெபா1�கா�களா�. இ�ெபா�ைள இ��றளி=�ள 
தி���றளி=�ள “காணி!” எ!ற ெசா5ேல கா
��. இ!ேற5 அஃ2 “அறியி!” 
எ!1 இ�3தி����. இதிB�32 இ�கீ/கைள அறியா ைம��� ‘கீ/’ எ!1 
Jறியதாகேவ ெகா�ளேவ�%யி��கிற2! 
 
ெகா%யவ�க� த+க
�� பி%�காதவ�களிட� ேநாி� ெச!1 ைவேதா, அ%"ேதா, 
வ�"தி" தம2 வ@ச"ைத" தீ�"2�ெகா�வா�க�. ஆனா5 கயவ�க� த+க
�� 
பி%�காத ம�களிட� ேநாி�ெச5ல அ@சி� பிறாிட@ ெச!1 �ைறJறி� 
ெகா�ேடயி��பா�களா�. இதனா5 இ� கீ/கைள� ெகா%ய���� கீ/ எ!1 
Jறியி��பதாகேவ ெகா�ள ேவ�%யி��கிற2. 
 
க�மி"தன� ேவ1: கயைம"தன� ேவ1. க�மிக0�� இல�கண� “எ(சி5 
ைகயா=+ காக� ஒ
ட மா
டா�க�” எ!பேத. ஆனா5 கயவ�கேளா-உ�� க7விய 
ஈர� ைகைய�Jட இர�ேபா��! உதறமா
களா�. காரண�, உதறினா5 
ைகயி=�ள த�ணீ� இர�ேபா��! ெச!1வி7� எ!பேத. இதனா5 இ� 
கீ/கைள� க�மிக0��� ‘கீ/’ எ!1 Jறியி��பதாகேவ 
ெகா�ளேவ�%யி��கிற2. “ஈ�+ைக விதிரா� கயவ�” எ!ப2 வ�0வ� வா��. 
 
ெகா��ளத�� ஐ32 �ழ�, �திைர��� ப"2 �ழ�, யாைன�� ஆயிர� �ழ� 
எ
%யி��க ேவ��� எ!ப2 ஒ� �லவாி! க�"2. “காணி! 2!�1"2வ�” 
எ!1 இ� �ற� J1வதா5, ‘கயவ�களி! க� காணா" Uர"திேலேய 
வாழேவ���’ எ!ப2 வ�0வ� க�"2 எ!1 ெதாிகிற2. இதிB�3த இ� 
கீ/கைள வில+�க0��� “கீ/” எ!1 Jறியி��பதாகேவ 
ெகா�ளேவ�%யி��கிற2. 
 
கயவ�க� யா�? அவ�க� எ�ப% இ��பா�க�? எ!பைத நம�� விள�கவ3த 
வ�0வ�, அவ�க! மனித�கைள� ேபாலேவ இ��பா�க� எ!1 
Jறியி��பதிB�32, ‘கயவ�க� மனித�க� அ5ல�’ எ!ப2 வ�0வர2 �%3த 
�%E எ!ப2 ந!� விள+�கிற2. காரண� அவ�க� உ�வ"தா5 ம�களாக� 
காண�ப
டா=�, ம�க
ப�� அவ�களிட� காண�படாைமேய யா��. 
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“பழி�� அ@சி நட�க ேவ���” எ!ற கவைலேய ெந@ச"திB5லா2 வா/வதா5, 
கயவ�க� “��ணிய�"கைள� ேபாலE�, ஏEவா� அட��வா� எவ�மி!றி" த� 
மன� ேபானப%ெய5லா@ ெச8வதா5 கயவ�க� “ேதவ�"கைள� ேபாலE+ 
காண�ப�வா�க� எ!1, வ�0வ� இ�கீ/கைள� �றி�பி�வ2 நைக(�ைவயி=� 
ஒ� �திய �ைவைய உ��ப�ணி� கா
�கிற2. 
 
“காணி!, காண,” எ!ற இ� ெசா�க0�. இ� �றளிB�32 ஒ� விைரைவ� 
கா
�கி!றன. “கயவ�க� நல� க�ட2ேம �ைறகாண விைரவா�க�” எ!ப2 
இத! ெபா��. கயவ�களி! விைரைவ வ�0வ�� விைர32 கா
%யி��ப2 ந� 
உ�ள"ைத ெய5லா� மகி/வி�கிற2. 
 
“உைடைய� க��, உணைவ� க��” எ!1 Jறாம5, உ��பைத� க��, 
உ�பைத� க�� எ!1 வ�0வ� Jறியி��ப2 ெபா�� அைமதி;ைடயதா��, 
பி!னத��� ெபய� ஆைசயாகாம5, கயைமயாகேவ அைமவைத� க�� களி;+க�. 
 
“ம�க� எ!பவ� த�மிட"2 உ�ள �ைறகைளேய காண" 2%�பவ�. கயவ� 
எ!பவ� அGவா1 இ5லாம5, ��மாE� இராம� பிறாிட"2 இ5லாத 
�ைறகைள;+காண" 2%�பவ�” எ!ப2 இ� �றளி! க�"2. இGE�ைமைய இ� 
�றளி=�ள “பிற�ேம5 வ��காண” எ!ப2 ந!� விள�கி� ெகா�%��கிற2. 
 
ெபாறாைம, �ற+Jற5 தீைம �தBய பல தீ( ெசய5கைள ெவ1"2 ஒ2�க�J%ய 
அற"2�பாB=� கயைமைய� ப�றி� Jற வ�0வ��� மனமி5ைல ெய!1 
ெதாிகிற2. ெபா�
பாB=+Jட �தB5 இைடயி� Jறாம5 கைடசி 
அதிகாரமாகேவ Jறியி��பதிB�32, கயவ�கைள வ�0வ� கீ/க0�ெக5லா� 
மி�க கீழாக� க�தியி��கிறா� எ!ப2 ந!� விள+�கிற2. 
 
கயைம��ண� ஆ�களிட"தி5 ம
�மி!றி ெப�களிட"2+ காண�ப��. 
அவ�க� கயவ�கள5ல�; கய"திக�. கயவ!, கய"தி ஆகிய இ�பாலைர;@ ேச�"2 
வ�0வ� ‘கீ/’ எ!றா�. நால% A5 மிக நயமாக ‘கய�’ எ!கிற2. எ+க� N
�� 
�ழ3ைத இ2கைள “108” எ!கி!றன�. காரண� இGவதிகார"தி! எ� “108” 
எ!பேத. 
 
கய"ைத எGவா1 த�%�ப2 எ!பைத ஆசிாிய� ந5லாதனா� ஆரா832 
Jறியி��கிறா� அஃ2 ‘இ�� பி� பிணி�ப� கய"ைத( சா!ேறாைர நய"தி�பிணி"2 
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விட5” எ!பேத. இ2 கய"ைத;�, நய"ைத;+ கா
�வேதா� நம��� ஒ� 
பய"ைத;� உ�� ப�ணி வி�கிற2. 
 
A�றிெய
ைட மறவாதீ�க�. எ�ேபா2� விழி�பாயி�+க�. உ+க� உ�ள"தி5 
அ2கைள 2ைழய விடாதீ�க�. உ+க� உ�ள"தி5 ம
�ம5ல, N
%5, Nதியி5, 
நா
%5, நகாி5 உ�ள எGவிட"தி=ேம இ� கீ/கைள Iைழயவிடாதீ�க�. 
எ+ேக?� க�� வி
டா5 உடேன வில�+க�. 
 
கயைம� �ண� உைடயவைர ெவ1�க� க�1� ெகா�0வ2�, ந� உ�ள"திேலேய 
அ� �ண� ேதா!1வதாக நம��" ேதா!றினா5 ெவ
கி" தைல�னிவ2� ஒ� 
ப�� ஆ��. நா� நல� ெபற ம�க� ந5வா/E வாழ, நா� அைனவ�� 
இ3ந�ெறா�ைட( ெச8தாக ேவ���. இ!ேற5 இGவிர��ேம கீ/ ஆகிவி��. 
 

கய� Iைழ;� உ�ள"தி5 
கய� Iைழயா2; 
கீ/ வா7� இ5ல"தி5 
ேம5 வாழா2! 

---------- 
3.  3.  3.  3.  எ� அறி�எ� அறி�எ� அறி�எ� அறி�!!!!    

 
“அறிE” எ!ப2 எ2? எ2 அறிE? எ!ென!னேவா எவராேலா ஆராய�ெப�1 
வ�கிற இ� கால"தி5, நா� இைதயாவ2 இ�ேபாதாவ2 ஆராய ேவ�டாமா? 
ஆரா8ேவா�. இ!ேற5, “நா� அறிைவ� ெப�றி��கிேறா�” எ!1 எGவா1 
J1வ2? 
 
அறிE க�களா� காண�J%ய ஒ� ெபா�ள!1; எ!றா=�, ம�களி! 
ெசய5கைள� ெகா�� அைத ஆரா832 அறியேவ�%யி��கிற2. 
அறிEைடயவ�க� ந5லவ�க� எ!1�, அறிவ�றவ�க� ெபா5லாதவ�க� எ!1� 
ெசா5ல�ெப�1 வ�கிற2. 
 
இஃ2 உைணைமயானா5 எைத அறிE எ!1 J1வ2 எ!ப2 விள+கவி5ைல. 
இதைன ஆரா;� ெபா72 நம��� பல ஐய�பா�க� ேதா!1கி!றன. 
 
அறிைவ� காண ேவ��மானா5, உ��, உற+கி ஓ832 கிட��� ந5ல 
பி�ைளகளிட@ ெச!1 பயனி5ைல; ஓயா2 ேச
ைட ெச82, விைரவாக" 
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2!ப"ைத விைளவி��� ெபா5லாத பி�ைளகளிட"2"தா! அைத� காண 
�%கிற2. 
 
பண"ைத �%32 ேதாளி� ேபா
��ெகா��. நட32 ெச5=� ந5ல 
மனித�கைளவிட, அதைன அவி/"2 எ��கி!ற �%(சவி/�கிக� அறிைவ 
அதிகமாக� பய!ப�"2கிறா�க�. 
 
உய�3த ெபா�ைள ைவ"2, உ�ள விைல Jறி வி�கி!ற ந5ல வியாபாாிகைளவிட, 
ம
ட ெபா�ைள அதிக விைல�� வி�1� ெபா8Jறி� ெபா�� ேத�� ெபா5லாத 
வியாபாாிக� அதிக அறிEைடயவ�களாக� காண�ப�கிறா�க�. 
 
ேந�ைமயாக" ெதாழி5 ெச8கிற உ"திேயாக"த�கைளவிட, இல@ச� வா+கி" 
ெதாழி5 ெச8;� உ"திேயாக"த�க0�� மி�க அறிE ேவ�%யி��கிற2. 
 
உடைல வ�"தி, உைழ"2ைழ"2 உ�Hகி!ற கிராம ம�கைளவிட, உைழ�கா2 
உ�� வா/கி!ற நகர ம�க� மிகE� அறிEைடயா�களாக" ேதா!1கிறா�க�. 
 
ெபா2நல+ க�தி" ெதா�� ெச82 வ�கி!ற உ�ைமயான 
உைழ�பாளிகைளவிட, த3நல+ க�தி ெபா2" ெதா�� ெச8வதாக ந%�கி!ற தீய 
ம�களிட"2 அதிக அறிE காண�ப�கி!ற2. 
 
ெநறி தவறா2 வா/�ைக நட"திவ�� ெப�கைளவிட, ெநறி தவறி வா/ைவ நட"2� 
ெப�க� மிக அறிEைடயவ�களாக" ேதா!1கிறா�க�. 
 
�%வாக� J1மிட"2, “ேயா�கிய�கைளவிட அேயா�கிய�கேள மி�க 
அறிEைடயவ�களாக� காண� ப�கிறா�க�” என� Jறலா�. “ந5ல மனித!” 
எ!றா5, “பாவ�! ஒ!1� ெதாியாதவ!” எ!1� “ெபா5லாத மனித!” எ!றா5, 
எவரா=� ஏமா�ற �%யாதவ! எ!1� ெபா2வாக ந�மிைடேய வழ+கி வ�கிற ஒ� 
வழ��� இதைன ெம8�பி���. 
 
அGவிதமாயி!, “எ2 அறிE? எவாிட"2� கா�ப2 அறிE? ெபா5லாத 
ம�களிட"திB�32தா! அறிE ஒளி N�மா? ந5ல ம�களிட"திB�32 அஃ2 ஒளி 
Nசாதா?” எ!ற ேக�விக� ந�மிைடேய எ7�. 
 
இ�ேக�விகைள� பலாிட"2� ேக0+க�. வ�கி!ற விைட உ+க� அறிE�பசி�� 
ஏ�ற உணவாக இ��கிறதா? எ!1 �ைவ"2� பா�+க�. பிற� இேத ேக�விைய" 
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தி�வ�0வாிட� ேபா8� ேக0+க�, ஏெனனி5, இவ� தா� “எ2 அறிE?” 
எ!பைத� கா
டJ%யவ�. அவ� ஒ�வேர ‘அறிE எ2?’ எ!பைத� 
கா
%யி��கிறா�. அ2 எ2? 
 
ம�ைண, ெப�ைண, ெபா!ைன, ெபா�ைள� க�டா5 மன� அவ�ைறயைடய" 
தாEமா�. தவறான வழியி=� அைடய எ�Hமா�. மன"ைத அGவா1 
ெச5லவிடாம5 த�"2, தீய எ�ண+க� தீய ெசய5களிட"திB�32 வில�கி� 
கா�பா�றி, ந5ல எ�ண+க�, ந5ல ெசய5களிட"2 அைத( ெச="2வ2 எ2ேவா, 
அ2ேவ அறிE எ!1 வ�0வ� J1கிறா�. 
 
இ� க�"2�களட+கிய வ�0வ�ைடய ெசா�கைள அவ�ைடய வா�கினாேலேய 
ேக0+க�. 
 

ெச!ற விட"தா� ெசலவிடா2 தீ2ஒாீஇ 
ந!றி!பா =8�ப தறிE. 

 
எ!பேத அவர2 வா��. 
 
“மன� ெச!றவிடெம5லா� அதைன( ெச5ல விடா2 த�"2, அைத" 
தீைமகளிB�32 வில�கி: ந5லைவகளிட"2( ெச="2வ2 எ2ேவா, அ2ேவ 
அறிE” எ!ப2 இத! ெபா��. 
 
“மனேம அறிE” என மய+கியி��பதனா=�, மன"தி! ெசய5களைன"2� அறிவி! 
ெசய5கெளன� க�தியி��பதனா=ேம, ேமேல க�ட ஐய�பா�க� நம��" 
ேதா!றின. 
 
மன� ேவ1 அறிEேவ1 எ!1�, மன"தி��� அ�பா�ப
ட ஒ!ேற அறிE எ!1�, 
மன"ைத அட�கி ஆ�வேத அறிE எ!1� தி�வ�0வ� வ�"2� கா
�வதிB�32 
ந� ஐய�பா�க� அைன"2� அழி32 ஒழிகி!றன. 
 
மன� ெச5=� வழிகைள" “தவ1” என எ�"2� கா
%"தி�"தி ந5வழிெச5ல அறிE 
அறிE1"தினா=� அதைன;� மீறி( ெசயலா�1� வBைம மனதி�� உ�� 
எ!பைத வ�0வ�, “ந!றி!பா =8�ப2 அறிE” எ!ற ெசா�களா5 Jறாம� 
J1கிறா�. 
 
தி�ட?ைடய மன� தி�ட எ�Hகிற2. தி�ட" 2ணிகிறா!; பிற� தி��கிறா!.  
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தி���ேபா2 அ@சி ந�+�கிறா!, ஏ!? அ2 தவ1 எ!1 அவ?ைடய மன2��  
அறிE1"2கிற2. அறிE உண�"தி;�, தா! உண�32�, அறிவி!வழி( 
ெசா5லாம5, ஆைசயா5 U�ட�ப
ட மனதி! வழி(ெச!1 தி�%வி�கிறா!. 
அறிைவ;� மீறி மன� ெசயலா�1� �ைறைய விள�க இஃ2 ஒ!ேற 
ேபா2மானதா��. 
 
தி��வ2, ெபா8ெசா5=வ2, இல@ச� வா+�வ2 ஏமா�1வ2, ெநறி தவ1வ2 
ஆகியைவ எGவளE திறைமயாக( ெச8ய�ப
டா=�; அ2 அறிவி! ெசய5 அ!1, 
ஆைசயி! வய�ப
ட மனதி! ெசய5 எ!1�: அத! தவ1கைள உண�"தி ந5ல 
வழியி5 ெச5ல" U��� ெசயேல அறிவி! ெசய5 எ!1�, தி�வ�0வாி! 
தி���ற� நம��" ெதளிவாக� கா
�கிற2. 
 
க�டவிடெம5லா� க�"ைத( ெச="தி ஓ% அைல;� ம�க0�� உ�ைமைய 
உண�"தி, ந5வழி நட"2� ெப�ேறா�க� அறிவி! உ� ஆவா�க�. 2�ளி" திாி;� 
இள+காைளகைள அட�கி உழE��� பய!ப�"தி வ�� உழவ! அறிE�வாள! 
திமி� பி%"த �திைரகைள அட�கி வ�%யி� F
% ஒ7+காக( ெச5=�ப% 
நட"2கி!ற வ�%�கார?� அறிவி! உ� மத+ெகா�ட யாைனைய அட�கி" 
தீைம ெச8வதினி!1� வில�கி ேநரான வழியி5 நட"2கி!ற பாக?� அறிE�� 
எ�"2�கா
டாக இ��பவ! எ!1 இ� �றளா5 அறிய �%கிற2. 
 
இதிB�32 அறிவி! வழி(ெச5=� ம�க� அறிைவ� ெப�றவ�க� எ!1�, 
மனதி!வழி( ெச5=� ம�க� அறிைவ இழ3தவ�க� எ!1� ந!கறிகிேறா�. 
 
ஆகேவ, த�பிகேள, த+ைககேள, உ+க0ைடய ஐய�பா� எ!னாயி�1? வ�0வ� 
J1கிற விைட எ�ப% இ��கிற2? எ2 அறிE? எ!ப2 இ�ேபா2 விள+�கிறதா? 
வ�0வ� கா
�� அறிE உ+க� அறிE�� ெபா�"தமாக இ��கிறதா? 
 
எ�+க� தி���றைள, ப%;+க� ந!றாக. மன�, ெச5=� வழிெய5லா� 
ெச5லாம5, அறிE ெச="2� வழியி5 ெச5=+க�. ெச8வன ெச82 சிற�ெப8தி 
வா7+க�. 
 
வாழ
�� தமிழக�! 
---------- 
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4.  4.  4.  4.  ��தா�� அைவ��ழா���தா�� அைவ��ழா���தா�� அைவ��ழா���தா�� அைவ��ழா�    
 
 J"தா
 டைவ��ழா" த�ேற ெப�@ெச5வ� 
 ேபா��� அ2விளி+ த�1. 
 
எ!ப2 தி���றளி5 ஒ� �ற�. ”ெச5வ� நிைலயா2: அஃ2 அழி32வி��” எ!ப2 
இத! க�"2! 
 
இ2 நிைலயாைம எ!ற தைல�பி5 வ3த ஒ!1. இGEலகி5 ேதா!1� ெபா��க� 
அைன"2ேம ‘அழிய� J%யன’ எ!பேத நிைலயாைம எ!பத! ெபா��. 
 
”நிைலயி5லாதைவகைள நிைல"2 நி�க� J%யைவ என எ�Hவ2 
அறிEைடயவ��� இழிE” எ!1 �த� �றளி� Jறிய வ�0வ�, அ�"2, ”நிைல"2 
நி5லாதைவகளி5 ெச5வ�� ஒ!1” எ!1 இ��றளி� J1கிறா�. \ 
 
”�ைற3த ெச5வ� ஒ�கா5 அழியலா�. நிைற3த ெச5வ� எ�ப% அழி;�?” எ!1 
நிைன�பவைர ேநா�கிேய எ(சாி�ைக ெச8கிற2 இ��ற�. ”அஃ2 எGவளE ெபாிய 
ெச5வமாயி?� அழி32 ேபா8வி��” எ!1.இைத இ��றளி5 உ�ள 
ெப�@ெச5வ� எ!ப2 ெம8�பி���. 
 
ஒ� ெப�@ெச5வ� எ�ப% இ����? எ!ற ேக�வி�� வ�0வ� ‘நாடக� 
ெகா
டைககளி5 ம�க� திர�� வ3தி��ப2 ேபால’ எ!1 விைட Jறியி��ப2 
ெபாி2� விய�க� J%யதா��. 
 
எ+ெக+ேகா ம�க� ெப�+J
டமாக� J%யி��க, அவ�ைறெய5லா� 
வி
�வி
�, ந%�பைத� க�� மகிழ� J%யி���� கைலஞ�களி! J
ட"ைத 
ம
��. ெப�@ ெச5வ"தி�� உவைமயாக� கா
%யி��ப2 அவர2 
கைல;�ள"ைதேய நம��� கா
�வதாக இ��கிற2 
 
எ�ப% நாடக� ெகா
டைக�� ம�க� ஒGெவா�வராக வ32, பி! 
ெப�+Jட
டமாக� காண�ப�கிறா�கேளா, அ�ப%ேய ஒ�வ?�� ெச5வ�� 
சிறி2 சிறிதாக வ32 பி! ெப�@ெச5வமாக" திர�� கா
சியளி��� எ!ற 
க�"ைத;� இ� �றளி� க�� மகி7+க�. 
 
நாடக"தி�� வ��ேபா2 தனி"தனியாக வ3த ம�க� நாடக� �%3த பிற� 
ஒ!1ேச�32 ஒேரய%யா8 ேபா8 வி�வைத� ேபால, வ�+கால"தி5 ெகா@ச� 
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ெகா@சமா8 வ3த ெச5வ�, ேபா�+கால"தி5 ஒேரய%யா8� ேபா8 வி�� எ!ற 
உ�ைமைய;�, இ��ற� ெவ� அ�ைமயாக விள�கி� ெகா�%��கிற2. 
 
நாடக� ெகா
ைட�� ம�க� வ��ேபா2 ஒ� வழியி5 ம
�ேம வ32, ேபா��ேபா2 
பல வழிகளி=� ேபா8வி�வ2 ேபால( ெச5வ�� வ��ேபா2 ஒ� வழியி5 வ32, 
ேபா��ேபா2 பல வழிகளி=� ேபா8வி�� எ!ற க�"ைத;� இ��ற� 
அ7"தமாக� Jறி� ெகா�%��கிற2. 
 
ெச5வ� வ��ேபா2 மகி/E�, ேபா��ேபா2 ேசா�E� ஒ�வ?�� எ�ப% 
உ�டா��? எ!பைத� கா
ட, நாடக"ைத� காணவ�� ம�களிட� வ�� ேபா2 
காண�ப�� மகி/ைவ;�, ேபா��ேபா2 காண�ப�� ேசா�ைவ;� உவைமயாக� 
கா
%யி��ப2 ெபாி2� நய�ைடயதாக� காண�ப�கிற2. 
 
‘நாடக"ைத �! ைவ"2 ம�க� J�வ2� பிற� கைலவ2�ேபால, ஒ�வன2 
ெசயைல �!ைவ"2 ெச5வ� ேச�வ2� பிற� அழிவ2� ஏ�ப�� எ!ற க�"2� 
இ��றளி� �ைத32 காண�ப�கிற2. 
 
இ��றளி5 உ�ள ‘ேபா���’ எ!ற ெசா5B5 ‘உ�’ ஒ!றி�32 ேபாவ2� 
அ�ப%ேய! எ!1 J1வதா5, வ�வ2� அ�ப%ேய இ��ப2� அ�ப%ேய! எ!1 
Jறாம� J1வைத� க�� மகி7+க�. 
 
நாடக� காண வ��ேபா2 மகி/E, காH�ேபா2 இ!ப�, கைல;�ேபா2 ேசா�E 
உ�டாவ2 ேபால ஒ�வ?��( ெச5வ� வ��ேபா2 மகி/E�, 28��� ேபா2 
இ!ப��, ெதாைல;�ேபா2 2!ப�� ஏ�ப�� எ!ற இ�க�"2� இ��றளி� 
இ5லாமB5ைல. 
 
ஒேர J"தா
� அைவைய, ம�க� நிைற32 காண�ப��ேபா2 நிைற3த 
ெச5வ"தி���, �ைற32 காண�ப��ேபா2 �ைற3த ெச5வ"தி���, கைல32 
ேபா8 வி
ட2 பிற� வ1ைமயி! இ��பிட"தி��� உவைம கா
�வ2, எ�ணி 
எ�ணி விய�க� J%யதா��. 
 
J"தா
� அைவ��ழா� எ!ப2 ஒ!ற5ல, இர��, ஒ!1 J"தா
டர+கி5 
ஆ�கி!ற �ழா�. ம�ெறா!1 J"தா
� அைவயி5 J�கி!ற �ழா�. ஆகேவ, 
ந%க�களி! நைட, உைட, ந%��, ேவட�, கைத, கா
சி, அைன"2� ெபா8; 
நிைலய�றைவ. நாடக� �%3த2� அைவ அைன"2� அழி32 ஒழி32 
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ஒ!1ேமயி5லாம5 ேபா8வி��. அ2ேபாலேவ உன2 ெச5வ"தி! ேதா�ற�� 
இ���� அழிE� எ!பைத வ��1"தேவ, இ� �ற� ேதா!றியி��க ேவ��� 
என" ேதா!1கிற2. 
 
ெச5வ� வ�கி!ற ேவக"ைதவிட, அஃ2 அழிகி!ற ேவக� அதிகமாக இ���� 
எ!ப2 கைலஞ�கைள� ெபா1"தவைரயி5 100-�� 95 ப+� உ�ைமயாக 
இ���� எ!பைத எ�ணிேய வ�0வ� J"தா
� அைவ��7ைவ உவைமயாக� 
ெகா�டாேரா? எ!1� எ�ண ேவ�%யி��கிற2. 
 
ெச5வ� நிைலயா2! அஃ2 எ!1� உ!னிட� நிைல"2 நி��� எ!ெற�ணி 
ஏமா�ற� அைடயாேத! J"2 நைடெப1� அைவயி5 J%�கைல;� �7வினைர� 
ேபால எ!ேறா ஒ�நா� அஃ2 உ!ைனவி
� ஒழி32 ேபா8வி��. ஆதB! 
அற@ெச8! அ2 ந5ல2! எ!ப2 இ��றளி! திர�ட க�"2. 
 
சில�பதிகார"தி! கால"தி�� �!?�ள வ�0வ� கால"தி=� நாடக� கைல 
இ�3தி��கிற2. நாடக+க� பல வ�0வ� கால"தி5 நைடெப�றி��கி!றன. 
நாடக� பா��பதி5 வ�0வ���� வி��ப� உ��. நாடக"ைத�க�� 
களி"தி��கிறா�. அ2E� எ5ேலா���� �!ேன ெச!1 அம�32 
பா�"தி��கி!றா�. �!�ற"தி5 ம
�ம5ல; பி!�ற"தி=� தி��பி�பா�"2 
J
ட"தி! ெப��ைக� கண�கி
� மகி/3தி��கிறா�. நாடக� �%3தபிற� 
ெந��க%யி5 அக�படாம5 இ�32, ெவ�றிட"ைத�க�� கைடசியாகேவ ெவளி 
வ3தி��கிறா�. நாடக அைவைய, நாடக�கைலைய, நாடக� கைலஞ�கைள( 
ெச5வமாக� க�தியி��கிறா�. ெவ1@ ெச5வமாக அ5ல; ெப�@ ெச5வமாகேவ 
க�தியி��கிறா� எ!ற இ2E�, இ2 ேபா!ற பிறE�, இ��றளா5 அறிய� 
J%யைவ. 
 
வாழ
�� �ற�ெநறி! 
--------- 

5.  5.  5.  5.  இஇஇஇர"� வா#� வா$�ர"� வா#� வா$�ர"� வா#� வா$�ர"� வா#� வா$�    
 
உலகி�� நாகாிக"ைத வழ+கிய2 தமி/நா�. உலகி�� ஒ7�க"ைத� ேபாதி"த2 
தமி/ ெமாழி. ஒ7�க"ைத உயிாி?� ேமலாக� க�தி வா/3தவ�க� தமி/ ம�க�. 
இ� T!1� �%3த �%Eக�. 
 
ஒ7�க"தி5 தைல சிற3தைவ ெபா8 Jறாைம;�, இர32�ணாைம;� ஆ��. 
இைவ இர��� ஒ!1�ெகா!1 ெதாட��ைடயன எ!பைத� ‘ெபா8 J1 வா8 
�7 உ�H�’ எ!ற பழெமாழி ந!� விள�கி� கா
�கிற2. 



22 

 

 
உ�ைமைய� J1வ2�, ‘உைழ"2 உ�ப2ேம தமி/ ம�களி! ஒ7�க"தி5 
தைலயாயைவ. இG ெவா7�க"தி5 தவறியவ�க� உயிேரா� இ��பி?� 
இற3ேதா�� ைவ"2 எ�ண�ப�வ2�, தவறாதவ�க� இற32 ேபாயி��பி?� 
வா/ேவா�� ைவ"2 எ�ண�ப�வ2� தமி/ வழ��. 
 
ஆசிாிய� தி�வ�0வ� தம2 தி���றளி5 ‘இரவ(ச�’ என ஒ� தனி அதிகார"ைதேய 
வ�"2� ப"2� ெபா!மணிகைள� ேகா"தி��கிறா�. மனித! இர32 வா/வத�� 
அ@சேவ��� எ!ப2 அவர2 க�"2. 
 
 கரவா 2வ3தீ;� க�ண!னா� க�H� 
 இரவாைம ேகா% ;1�. 
 
எ!ப2 ஒ� �ற�. 
 
உ�ள"ேத ஒளிவி5லாம5 மகி/ேவா� ெகாைட ெகா���� ந�ப�களிட"2� 
இர32 ெபா�� ெப1வைதவிட, இரவா2 வ1ைமயைடத5 ேகா%�ப+� 
ந!ைம;ைடயதா�� எ!ப2 ெபா��. இர32 ெப�ற ெச5வ"தி��� ெப�ைம 
இ5ைலயாதB!, ேவ1 �ய�சி ெச82 ெபா�� ேத�வேத சிற�� எ!ப2 க�"2. 
 
 ஆவி�� நீெர! றிர�பி? நாவி� 
 கிரவி னிழிவ3த தி5 
 
எ!ப2 ம�ெறா� �ற�. தன�காக எ!1 இரவாதி���� ஒ�வ! நீ� ேவ
ைகயா5 
இற�க�ேபா�� ப�ைவ� க�� இர+கி, “ப�வி�� நீ� ெகா�+க�” எ!1 
பிறாிட"தி5 இர�பானாயி!, அவ?ைடய நாவி�� அைதவிட இழிE த�வ2 
ேவெறா!1மி5ைல எ!ப2 ெபா��. அற@ெச8ய ேவ�%! த! �ய�சியா5 
ஈ
%ய ெபா�ைள� ெகா�� ெச8யேவ��ேமய!றி� பிறாிட"2 இர32 ெப�1( 
ெச8யலாகா2 எ!ப2 க�"2. இர�ப2 இழிE எ!றதா5, இர32 வாழ எ�Hவ2 
மனதி�� இழிE; இர�க நட�ப2 காB�� இழிE: ஏ3தி� ெப1வ2 ைக�� இழிE: 
ெப�1 உ�ப2 வா8�� இழிE; ெபற� ேக
ப2 நாவி�� இழிE-எ!ப2� 
அறிய�ெப1�. 
 
 இர32 �யி�வா/த5 ேவ�%� பர32 
 ெக�க உலகிய�றி யா! 
 
எ!ப2 ம�1� ஒ� �ற�. இGEலக"ைத� பைட" தவ!, இர32�� உயி� வாழ  
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ேவ��� எ!ெற�ணி( சிலைர� பைட"தி��பானானா5, அவ! இர32 உ�� 
உயி� வா/கி!ற ம�கைள� ேபாலேவ எ+�� திாி32 அைல32 2!ப�ப
�� 
ெக�வானாக எ!ப2 ெபா��. எவைர;� அGவா1 எ�ணி� பைட�பதி5ைல 
எ!ப2 க�"2. இதனா5 இர32வா7� ெதாழிலான2 ம�க� �ய�சியி!ைமயா5 
தாேம ேத%�ெகா�0� இழி ெதாழி5 என ந!கறியலா�. 
 
ஆசிாிய� தி�வ�0வ�, பி(ைசேக
�� ம�களிட� ெச!1 அவேர பி(ைச ேக
பதாக 
அைம3தி��கிற2 அ%யி� க�ட �ற�: 
 
 இர�ப! இர�பாைர எ5லா� இர�பி� 
 கர�பா ாிரவ!மி! எ!1 
 
‘ைவ"2�ெகா�ேட மைற�பவ�களிட"2( ெச!1 பி(ைச ேக
க ேவ�டாெம!1, 
பி(ைச எ�"2 வா/பவாிட"2 நாெனா� பி(ைச ேக
கிேற!’ எ!ப2 ெபா�� 
இர32 வா7� வா/E��� ஒ� சிற�� இ���மானா5, இ2 அைத;� 
ெக�"2வி�� எ!ப2 �றி��. 
 
‘அவரவ� கடைமைய( ெச8ய எ5லா இழிெதாழிலாளாரா=� இய=�. 
இர32�ேபா��� ம
�� இயலா2 எ!ெற�ணிய ெகா!ைறேவ3த! ஆசிாிய� 
 
 ஐய� �கி?� ெச8வன ெச8 
 
என� Jறினா�, ‘க5விைய� க�க எ5ேலாரா=� இய=� இர32 வா/பவ��� 
இயலா2’ எ!1 எ�ணிய அதிNர ராமபா�%ய ம!ன!, 
 
 பி(ைச �கி?� க�ைக க!ேற 
 
என� Jறினா�. 
 
இர32�Hவ2 ம
�� இழிவ!1 ஒ�வ! மகி/ேவா� ெகா��பைத� ெப1வ2� 
இழிE என1 எ�ணிய ஒளைவயா�, 
 
ஏ�ப திக/(சி என� Jறி;�ளா�. 
 
இ2கா1+ Jறியவ�றா5, இர"த=� அத! 2!ப��, இர32 வா7� வா/E� 
அத! இழிE�, இ2 ேபா!ற பிறE� இனி2 �லனா��. 
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உைழ�க �%யவி5ைல, உைழ�பத� கிடமி5ைல, உட=�� நலமி5ைல, உணE�� 
வழியி5ைல எ!பதாக உ�ைமைய�Jறி இர32�பேத இ"தைகய இழி3த 
ெசயலாக� க�த�ப�மானா5, பண�%�� எ!1�, உ�%ய5 எ!1�, தி��பதி�� 
எ!1�, ேதசப�தி�� எ!1�, சTக"தி�� எ!1�, சீ�தி�"த"தி�� எ!1� 
ெபா8யாக� Jறி இர32வா/வ2, எ"தைகய க�ைம;� ெகா�ைம;மான 
இழிெசயலா�� எ!பைத எ�ணி� பா�"ேத உணரேவ�% இ��கிற2. 
 
இர�ப2 இர�பவ��� ம
�� இழிவ5ைல; அவ�கைள( சா�32 இ���� 
உறவின���� இழிE; அவ�க� வா7� நா
%��� இழிE; நா
%5 வா/கி!ற 
ம�க0��� இழிE எ!பேத நம2 க�"2. இர�பத�காக இர�ேபா� 
ெவ
க�ப�வைதவிட, ெகா��பத�காக� ெகா��ேபா� அதிகமாக 
ெவ
க�படேவ���. ஒ�வ! எ7A1 ேப���( ேசா1 ெகா�"தைத� 
ெப�ைமயாக� ெகா�வைதவிட மான�ேகடாக� ெகா�வ2 மிகE� ந5ல2. 
உ�ைமயான ெப�ைம அவ! வா/கி!ற நா
%5 இர32வாழ எவ�� 
இ5லாதி��பேதயா�� - 
 
இர�ேபாைர ேநா�கி ‘இர�ப2 இழிE’ எ!1 ெசா5B� ெகா�%��பைதவிட 
இர�ேபாாி5லாதி��பத�� அ%�பைடைய� கா�பேத அறிEைடைமயா��. 
இ"தைகய ெதா�%ைன ஒ�வ! ஒ�நா� ெச8யி?�, இ2 வா/நா� �7வ2� 
ப5லாயிர� ேப��� மன மகி/வா8� ெகா���� ெகாைடையவிட மிக� 
ெப�+ெகாைடயாக� க�த�ெப1� எ!ப2 அறிஞ�களி! �%E. 
 
“இரE” எ!1 ஓ� அதிகார��, “இரவ(ச�’ எ!1 ம�ேறா� அதிகார�� வ�"2, 
இர"தB! த!ைமைய;� அத! இழிைவ;� Jறிய ஆசிாிய� தி�வ�0வ�, ெபா8 
Jறி� ெபா��ேத% வா7� ம�கைள�ப�றி;� ‘கரவிரE, என, ஒ� தனி அதிகார� 
வ�"2� Jறியி�3தா5, இ!1 ந!றாக இ�3தி����. 
 
கரவிரவி5 வா7� ம�க� அ�கால"2 இ5லாைமேய வ�0வ� Jறாைம��� 
காரண� என" ெதாிகிற2. கரவிரவி5 வா7� ம�க� அ�கால"2� வா/3தன�. 
என�க�தினா5, அ"தைகய ம�கைள� �றி"2, “ம�கேள ேபா5வ� கயவ�” என, 
அவ�� கர32 Jறியி��கிறா� எ!ேற க�2த5 ேவ���. இர�பத! 
இழிைவவிட�கர3திர32 வா7� வா/வி! இழிE க�ைமயானெதன ந!� 
ெதாிகிற2. 
 
உ�ைமைய( ெசா5Bேயா, ெபா8ைய( ெசா5Bேயா இர32 வா7� ம�க� 
ெப��வத�� வ1ைமேய ெபாி2� அ%�பைடயா��. அைத ஒழி�க வழி 
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கா�பவேன அறிஞ!. அைத� ெகா5ல" தி
ட� ேபா�பவேன பைட" தைலவ!. 
அைத� ெகா�பவேன Nர!. அைத ஒழி"த ம�கேள ம�க�. அஃ2 ஒழி3த நாேட 
நா�! 
 
க�� ேபாாி
ேட இர�ேபாைர ஒழி�க ேவ���. இர�ேபா� ஒழி3த நா
%��� 
எ�ேபா�� தைல கா
டா2. 
 
ெபா8யாக இர"த5, உ�ைமயாக இர"த5 என இர�பி5 இ�வைக இ��ப2 ேபால, 
இர32 வா7� ம�களி=� இ�வைக உ��. வ1ைம� பிணி உ�ேளா� ஒ� வைக; 
உட� பிணி;�ேளா� ம�ெறா� வைக. அரசா+க��, ெச5வ�+ J%னா5 இ3த 
இ�வைக� பிணிைய;� ஒழி"2விடலா�. 
 
பி(ைச எ�"2 உ�� வா7� இ�நிைலயான2 அ%ைம நா�களி5 இ��கலா�; 
த!?ாிைம ெப�ற ஒ� �த3திர நா
%5 இ��பத�கி5ைல. இ�3தா5, அ2 
�த3திர� எ!ற ெசா5=�ேக இழிைவ" த��. ஆகேவ இதைன( ச
ட� ெச8வத! 
Tல��, �%ைச" ெதாழி5 ஆைல"ெதாழி5கைள� ெப���வதி! Tல��, 
உண�(சி;�ள ெதா�ட�களி! சிற3த பணிகளி! Tல�� ஒழி"தாக ேவ���. 
இ2 இ!ைறய தமி/ ம�களி! நீ+காத கடைமகளி5 ஒ!1. 
 
வாழ
�� �ற� ெநறி! 
---------- 

6.  6.  6.  6.  �%&� �ற'��%&� �ற'��%&� �ற'��%&� �ற'�    
 
�% எ!ப2 இ� ெபா��கைள" த�கி!ற ஒ� ெசா5 “ெப�+�%மக!” எ!ப2� 
அ�ப%ேய ஒ� ெபா�� உய�E�, ம1 ெபா�� இழி;� ஆ��. உய�ைவ;� 
இழிைவ;� ஒேர ெசா5B� ெகா�ட ெசா�க� பலவ�ைற" தமிழி� காணலா�. 
அவ�றி5 இ2E� ஒ!1. இ+� நா� Jறவ3த �%, �%��� வழ�க"ைத ஒழி"2� 
�%யி! ெப�ைமைய உய�"த ேவ��� எ!பேதயா�. 
 
“�%ய!” “�%"தா!” எ!1 ெசா5=கிற ெபா72 “க�” எ!ற ெசா5ைல;� 
ேசா"2( ெசா5=வதி5ைல. ஏெனனி5, அ(ெசா5ைல( ெசா5=வ2� ெசா5ல� 
ேக
ப2� எ72வ2� ப%�ப2� நிைன�ப2� Jட" தவ1 எ!ப2 தமி/ ம�களி! 
ெகா�ைக. அதனாேலேய அ(ெசா5ைல" தமி/ அறிஞ�க� உலக வழ�கிB�3ேத 
ஒழி"2வி
டா�க� எ!1 ெதாிகிற2. 
 
உலகி5 ேதா!றி அழி3த, ேதா!றி இ��கி!ற எ5லா( சமய+க0� �%ைய 
ெவ1"2�ளன. 
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 ெவறி�க� �%�காேத 
 
எ!ப2 ஏ� ெப�மா! வா��. 
 
 �%� பழ�க� ஆ�டவைன 
 அHக விடா2 
 
எ!ப2 நபிக� நாயக� வா��, 
 
 �%�ப2 அற(ெசய5 அ5ல; 
 மற( ெசய5 
 
எ!ப2 �"த� ெப�மா! வா��. 
 
 வயி�1� க�ளி�32 அறிவி5 ெவறி 
 யி�3தா5, உட5 ேகாயிB5 இ�3தா=� 
 உ�ள� கடE0�� ெவ� Uர"தி5 இ���� 
 
எ!ப2 ��நான� வா��. 
 
 ஐ�ெப�� பாவ+களி5 ஒ!1 �%� 
 பழ�க� 
 
எ!ப2 தமி/( சா!ேறா�களி! க�"2. 
 
 இ3தியா �%யினா� பா/ப�கிற2 
 
எ!ப2 கா3திய%களி! வா��. 
 
�% அறிவாளிகளா5 ெவ1�க�ப�வ2 எத! ெபா�
�? எனி!, அ2 அறிைவ 
இழ�க( ெச8கி!ற ஒ� ெபா�� எ!பத! ெபா�
� என� Jறலா�. �% மனிதைன 
மனித" த!ைமயிB�32 வில�கி ைவ"2வி�கிற2. �%"த2� அவ! ேபயாகேவா, 
பிசாசாகேவா, �ர+காகேவா, ேவ1 வில+காகேவா காண�ப�கிறா!. �%காரைன 
அறிஞ�க� ெவ1�பத��� காரண�. அவ! சTக"தி��� பய!படாம5 அழி32 
ேபா8 வி
டா! எ!பதனா5 ம
�ம5ல; அவ! தீைமகைள( ெச8ய� �திதாக" 
ேதா!றியி��கிறா! எ!பதனா=� ஆ��. 
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பாவ( ெசய5களி5 Sதா�த=� ஒ!1 எனி?� தமிழறிஞ�களா5 �றி�க� 
ெப�1�ள ெப��பாவ� ஐ3தி5 �%யி��க� �%�� உாிைம கிைட"தி��கிற2. 
பாவ�, S2 அ+�� ெவ�றி ெபறாம5 ேதா5வியைட32 வி
ட2. 
 
‘ெபா8, ெகாைல, க�, களE, காம� எ!பைவகேள தமி/ ம�களா5 ேத�3ெத��க� 
ெப�1�ள ஐ�ெப�3 தீைமகளா��. அதி=� ‘க�’ வல2�ற� இர�ைட;� 
இட2�ற� இர�ைட;� ெகா��, ெப�� பாவ+க0�� எ5லா� ந�நாயகமா8 
விள+கி� ெகா�%��ப2 விய����ாிய2. 
 
“ெபா8, ெகாைல, களE, காம"ைதவிட� க� அ�32வ2 அGவளE ெகா%யதா?’ 
எ!ற ஐய� சில��� உ�டாகலா�. அவ�க� அறிய ேவ�%ய2 இ2, ம�ற நா!� 
ெப�� பாவ( ெசய5கைள;� ெச8ய� பிற� எவராவ2 2ைண இ�32 தீரேவ���. 
பிற� ேசராம5 அைவ நா!�� நடவா2. ஆனா5 �% ஒ!1ம
�� தனி"2 நட�க� 
J%ய2. 
 
ம�ெறா!1: ெபா8 அ(ச"தா=�, ெகாைல ஆ"திர"தா=�, களE வ1ைமயா=�, 
காம� ப�வ"தா=� ேநாி
� விடலா�. ஆனா5 க� அ�32வ2 இதி5 
எதனா=மி!றி நிகழ�J%ய2. 
 
இ!?ெமா!1 : ஐ�ெப�� பாவ( ெசய5களி5 எைத;� ெச8ய வி��பாத ஒ�வ! 
அறிவிழ32 �%�க� பழகி வி�வானானா5, கால�ேபா�கி5 பிறபாவ(ெசய5கைள( 
ெச8;� பழ�க�� அவ?�� மிக எளிதாக வ32 வி��. “உலகி5 நைடெப�ற 
��ற+களி5 100�� 81 Nத� �%கார�களாேலேய நைடெப�றி��கி!றன” எ!ற 
உலக� ��ளி விவர+களா5 இGE�ைமைய ந!� அறியலா�. 
 
�%, ஏ! இGவா1 அதிகமாக ெவ1�க�ப�கிற2? எ!ப2 ஒ� ேக�வி. �%கார! 
�%"த2� �தB5 த! அறிைவ இழ32 வி�கிறா!; அ�"2 அற(ெசய5கைள 
இழ32 வி�கிறா!; அதனா5 அவ! ���ப� ெபா1���கைள இழ32 வி�கிறா!; 
பிற� ���ப� அவைன இழ32 வி�கிற2. கைடசியாக நா�� இழ32 ந5லவ�க0� 
அவைன இழ32 வி�கிறா�க�. இவ�றா5 வாழ� பிற3த அவ! த! வா/ைவேய 
இழ32வி�கிறா!’ எ!பைவகேள அத�� விைட. க� மண"தி�காக வி��பி� 
ப�க� J%ய ஒ� ெபா�0� அ5ல. அத! வாைட ெவ1����ாிய2. அ2 
�ைவ�காக வி��பி உ�ண�ப�� ெபா�0� அ5ல. அ2 மிகE� �ளி��ைடய2. 
க�ேளா, சாராயேமா, பிறேவா, ப��பாைல� ேபால உட5 நல"தி�ேக�ற ஒ� 
ெபா�0� அ5ல. �%�ேபாாி! �டைல� ��ணா�கி, உணைவ� �ைற"2, 
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உடைல� �ைற"2, வா/நாைள;+ �ைற"2, வி�H��� ம�H��� விைரவி5 
அ?�பி ைவ�க� J%ய தீய ெபா�ேள அ2. அGவித� இ�32� ம�க� அதைன 
வி���வ2 ஏ!? 
 
“�%�ப2 க%னமாக உைழ�க" 2ைண ெச8கிற2” எ!1 ெதாழிலாள� சில� 
J1கி!றன�, இ!?� சில�, “உைழ�பி! கைள�ைப� ேபா��கி!ற2” எ!1 
J1கி!றன�. ம�1� சில� �%"2 உைழ"தா5 உைழ�பத�� அதிக உ�சாக� 
உ�டாகிற2” என� J1கி!றன�. இைவ உ�ைமயா? ஆரா8ேவா�. 
 
க�0� சாராய�� ம
�ம5ல; க@சாE� அபி?� இத! த�பி த+ைகக�. காபி;� 
W;� அத! பி�ைளக�. O%, ��
�, சிகெர
, ெபா%, �ைகயிைல �தBயைவக� 
அத! ேபர�பி�ைளக� இைவ அைன"2ேம ேசா�ைவ� ேபா�கி உ�சாக"ைத 
அளி�கி!றன எ!1 க�த�ப
� வ�கி!ற2. 
 
உ�ைம எ!னெவனி5, இவ�றி5 எைத;� பய!ப�"தாதவ�க0ைடய நர��" 
2%�� இய�ைகயாகேவ இ�32 எ�ேபா2� ஒேர அளவாக" 2%"2வ��. இ3த 
இய�ைக" 2%�� நீ�டநா� உயி�வாழ"2ைண ெச8;�. இைதவி
� 
ேம�Jறியைவகளி5 எைதேய?� ஒ!ைற� பய!ப�"தினா5, அ2 த!ைன 
வி7+கியவ?ைடய நா%ைய, நர�ைப அதிகமாக அளE��ேம5 2%�க( ெச8கிற2. 
இ3த� ெக
ட 2%�ைபேய உ�சாக� எ!1 பல� தவறாக� க�தி வ�கி!றன�. இ2 
ம�களி! இய�ைகயான வBைமைய அதிகமாக" 2%�க( ெச82 ெவ� விைரவி5 
பாழா�கிவி�கிற2. ேபாைத �ைற32வி
டா5 உடேன வBைம �ைற32வி��. 
ம1ப%;� ேவைல ெச8ய ேவ��மானா5 அேத ெபா�ைள" தி��பE� 
பய!ப�"தியாகேவ���. கால� ேபா�கி5 தா! பழகிய ெபா�ைள� 
பய!ப�"தாம5 த!னா5 எ2E@ ெச8ய �%யா2 எ!ற நிைல ஏ�ப
� வி�கிற2. 
 
இG உ�ைமைய� O%� �%யாிட"2� ெபா% அறிஞாிட"2+ காணலா�. 
இதனாேலேய ந5லறிஞ� பல� இவ�ைற� ெக
ட பழ�க+க� என� 
Jறியி��கி!றன� ேபர�பி�ைளகளி! தீ+�கேள இGவளE ெபாிதாக 
இ���மானா5, இைவகளி! அ�ப! பா
ட!களி! தீைமகைள யாாிட� ேபா8� 
J1வ2? இGE�ைமைய" ெதாழிலாள� ேதாழ�கேள ந!�ண�வ2, நா
%�� 
நலமாக இ����. 
 
ந5ல பழ�க�, தீய பழ�க� என பழ�க+க� இ� வைக�ப�� பழக �%யாததாகE�, 
ெச8ய� க%னமானதாகE�, நிைன"தா5 எளிதி5 ைகவிட� J%யதாகE� இ���� 
பழ�க+க� ெப��பா=� ந�பழ�க+களாகேவ இ����. பழக �%வதாகE�, நட�க 
எளிதாகE�, ைகவிட எ�ேபா2� �%யாததாகE� இ��கி!ற பழ�க+க� 
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ெப��பா=� ெக
ட பழ�க+களாகேவ இ����. இதி5 �%�பழ�க� 
இர�டாவைத( சா�3த2. �%"தவ! த! தவைற நிைன"2" தி�3தி� �%�கா2 
வாழ �ய�சி"தா=�, அ2 �%யாத ஒ!றாக �%32வி��. அவ�களி! வா/E 
அேதா�தா!. ேதனி5 வி732 �%"த ஈ;� எ1��� தி��பிவ3தா உயி� 
வா/கி!றன? பாவ�, ஈ;� எ1��மாவ2 ேகனி! �ைவ�காக உயி� வி�கி!றன. 
இவ! எத�காக...? ? ? 
 
இைவ அைன"ைத;� எ�ணி"தா! நம2 �!ேனா�க�, “�%�காேத �%�ப2 
அறம5ல; அ2 பாவ( ெசய5களி5 ஒ!1” என� Jறி இ��கி!றன�. இ!1+ Jட� 
ேபரறிஞ�க� பல� Jறி வ�கி!றன�. �%� பழ�க� உைடய ஒ�வைன( சTக"தி5 
இ�32� J
ட+களிB�32� நீ�கிைவ��� பழ�க� ஒ!1 தமி/ நா
%5 உ�ள 
ெப��பா!ைமயான சி�1ா�களி5 இ�32 வ3தி��கிற2. இதிB�32 �%ைய" 
தமி/� ெப�ம�க� எGவளE Uர� ெவ1"2 வ3தி��கி!றன� எ!ப2 ந!� 
விள+��. 
 
1998 ஆ��க0�� �!� ேதா!றி� தமி/� ேபரறிஞ� ஆகிய தி�வ�0வ� இ2 
�றி"2 எ!ன Jறியி��கிறா� எ!பைத� பா�+க�. எ5ேலாைர;� ேநா�கி நீதி 
Jறிய வ�0வ� �%காரைன ேநா�கி நீதி Jறவி5ைல. Jற வி��பE� இ5ைல. 
ஏெனனி5, “க�0�� ெவறி"த ஒ�வனிட� ேபா8 அவன2 ெசய5 தவ1 என� 
காரண+கைள எ�"2�Jறி அவைன" தி�"தி விடலா� என எவேர?� 
நிைன�பா�களானா5 அ2 த�ணிாி5 T/கிய ஒ�வைன விள���ெகா�� 
ேத%�க�� பி%��� N� ெசய=�� ஒ�பாக இ����” எ!ப2 அவர2 க�"2. 
 
 களி"தாைன� காரண+ கா
�த5 நீ�
 
 �ளி"தாைன" தீ"2ாீ ய�1. 
 
எ!ப2 அவ� வா��. 
 
இGவா1 �%Eக
%யி��கி!ற ெபாியா�Jட இர�க மன+ெகா��, 
�%கார�க0�� சில நீதிகைள� Jறியி��கிறா�. ஆனா5, அவ� �%கார�களிட� 
ேபா8� Jறவி5ைல. ந�மிட� வ32தா! J1கிறா�. அ2E+ ேக�விகளாக, அவ� 
ந�ைம ேநா�கி� ேக
�+ ேக�விக� T!1: �த� ேக�வி: 
 
க�0�டவ?ைடய ேதா�ற�, த�ளா�� நைட வில�� உைட, உள1� ேப(�, 
�ழ1� நா ஆகியைவகைள� க�� பிற� ைகெகா
%( சிாி"2 ஏளன� ப�Hகி!ற 
கா
சிைய�க�ட ஒ� �%ய!, நா�� க�0�டேபா2 இ�ப%"தாேன இ��ேபா� 
எ!1 எ�ண மா
டானா? எ�ணினா5, அவ! தி��பE+ �%�பானா? 
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க�0�ணா� ேபாதி5 களி"தாைன� காH+கா5 உ�ளா!ெகா� உ�டத! 
ேசா�E? 
 
எ!ப2 அவர2 �த�ேக�வி. 
 
இர�டாவ2 ேக�வி : 
 
எGவளE ெபாிய ��ற"ைத( ெச8தா=� ெப�ற தா8 ெபா1"2� ெகா�0வாளா�. 
ெபாியவ�க� எGவளE சிறிய ��றமாக இ�3தா=� ெபா1�கமா
டா�களா�. இ2 
ெப�ற தா8��� ெபாிேயா��� வ�0வ� J1� இல�கணமா��. 
 
‘ெப�ற தாயி! �!�Jட� �%கார! ெவ1�க�ப�வானானா5, அறிவாளிகளாகிய 
ெபாிேயா�க� �! �%கார! எ!ன ஆவா!? எ!1 ந�ைம� ேக
கிறா�. 
 
 ஈ!றா� �க"ேத;� இ!னாதா5 எ!ம�1� 
 சா!ேறா� �க"2� களி? 
 
இ2 இர�டாவ2 ேக�வி: 
 
இத�� நா� எ!ன விைட J1வ2? இதிB�32 நம��" ெதாிவ2 எ!னெவனி5, 
எ3த� ��ற@ ெச8தா=� ெபா1"2�ெகா�0� தா8Jட, த! மக! �%காரனா8� 
ேபானா! எ!1 அறி3தா5 ெவ1"2 வி�வா� எ!பேத. ெப�ற தா8 த! மகைன 
ஏ! ெவ1�கிறா�? எத�காக ெவ1�கிறா�? இவ�ைற வ�0வ� வா�கினாேலேய 
ேக0+க�: 
 
“ஐேயா, நா! ெப�ற மக! �%கார! ஆனாேன. அவ! அறிவிழ32 ேபானாேன. 
அவைன எவ�� ஒ� ெபா�ளாக மதி�க மா
டா�கேள, ���ப"தி! �க7� 
ெப�ைம;� அவனா5 அழி32 ேபா�ேம.” 
 
“ஐேயா, க� �%��3 தீயபழ�க� வில+�களிட"2+Jட இ5ைலேய. இவ! 
�%�க� பழகி� ெகா�டாேன, அறிவாளிக� இவைன வில+�கேளா� Jட ஒ!றாக 
ைவ"2 எ�ண மா
டா�கேள.” 
 
“ஐேயா, மான� எ!?� ஒ� உய�3த ெச5வ� இவைனவி
� நீ+கிவி�ேம. இனி  
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எ! மக! க�ள�3தி, மான"ைத இழ32, உயி��பிணமாக"தா! நட32 திாிவானா?” 
 
“ஐேயா. இ" தீய ெபா�ைள;� விைலைய" ெகா�"தா வா+கி உ�� 
திாியேவ���? இவ?ைடய அறியாைமைய நா! எ!னெவ!1 J1வ2?” 
 
“ஐேயா உற+�கி!றவ�� ெச"2�ேபானவ�� அறிைவ இழ3தி�"தவினாேல 
ஒ!1ப�த5ேபால, க�0�டவ�� ந@��டவ�� அறிவிழ"தவினாேல 
ஒ!1ப�கிறா�கேள. “க�” எ!1 எ�ணி, எ! மக! ந@ைச உ�Hகிறாேன.” 
 
“ஐேயா, ஊராெர5லாரா=� எ! மக! நைக�க� ப�கிறாேன. அவ! �%"2 
வ32�, “�%�கவி5ைல அ�மா” என எ!னிட"2+Jட உளறி உளறி� ெபா8 
J1கிறாேன. அவைன� ெப�ற எ! வயி1 ப�றி எாிகிறேத, நா! எ!ன 
ெச8ேவ!?” 
 
எ�ப%" தாயி! உ�ள"2%��? இ�ெபா72 ெதாிகிறதா, அவ� த! �%கார� 
பி�ைளைய அ%ேயா� ெவ1�பத! காரண�? 
 
T!றாவ2 ேக�வி;� பா�+க�! 
 
காத5 ேவ1; காம� ேவ1. காதலா5 ெப1வ2 இ!ப�; காம"தா5 ெப1வ2 2!ப� 
காத5 ம�களிட"2�, காம� மா�களிட"2� ேதா!1வ2. மா�களிட"2" ேதா!1� 
காம� ம�களிட"2" ேதா!1மாயி! ம�க0� மா�களாகி வி�வ�. ஆகேவ, காத5 
வி��ப" த�க2�, காம� ெவ1�க" த�3த2மா��. “காம� ெகா%ய2?” எ!1 
Jறவ3த தி�வ�0வ�, “அ2 எGவளE ெகா%ய2?” எ!1 விள�க, ஒ� உவைம;� 
Jற �! வ3தா�. 
 
உ�ள ெபா�ைள� ெகா��தாேன இ5லாத ெபா�ைள விள�கியாக ேவ��� 
இத�காக அவ� உலக� ெபா��க� அைன"ைத;� ேத%னா�. கிைட�க 
வி5ைலேயா, ெபா�3தவி5ைலேயா, ஒ�பவி5ைலேயா ெதாியவி5ைல. கைடசியாக 
அவ� ஒ� உவைம� ெபா�ைள� க��பி%"2 ெவ�றி ெப�றா�. அ3த ஒேர 
உவைம� ெபா�� எ!ன ெதாி;மா? “க�”.இ3த� காH� ெபா�� கிைட"த உடேன 
அ3த� காணா� ெபா�ைள விள�க எ�ணி, “க�ளி?+ காம� ெகா%ய2” என� 
Jறிவி
டா�. 
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க� மிகE+ ெகா%ய2 எ!பைத ேமேல Jறியைவகளா5 நீ+க� அறி3தி��O�க�. 
ஆனா5, காம� அைத விட� ெகா%ய2தானா? எ!ப2 எ�ணி� பா��க ேவ�%ய 
ஒ!1. “க�” என நிைன"2� ெகா�டா5 ேபாைத வ�வதி5ைல. க�ளி! 
அ�கிB�32 அைத� பா�"2�ெகா�ேடயி�3தா=� ேபாைதவ�வதி5ைல. 
ஆனா5, காம� அ�ப%யி5ைல. நிைன"தா=� ேபாைத வ32வி��. பா�"தா=� 
ேபாைத வ32வி��. ஆகேவ தா!, “க�ளி?+ ெகா%2 காம�” எ!ப2 வ�0வ� 
வா�கி5 வ3த2 ேபா=�. எ�ப% அக�ெபா�ைள விள�க� �ற�ெபா�ைள� கா
%ய 
அவர2 ேபரறிE? இதிB�32 வ�0வ� ந�ைம� ேகளாம� ேக
�� இ3த 
T!றாவ2 ேக�வி எ!ன ெதாி;மா? 
 
ெகா�ைமக0�ெக5லா� தைலசிற3த ஒ� ெகா�ைம�� உவைமயாக� Jறவ3த 
“க�” எGவளE ெகா%ய2? எ!ப2தா!. எவ� இத�� விைட J1வ2? 
 
�%� பழ�க"தி5 தவறாக வ7�கி N/32வி
ட அ!ப�க�தா� இவ�றி�� விைட 
Jறியாக ேவ���. 
 
இ�ேபா2 ச
ட"தி! Tல�, ந� நா
%5 �% த�"2 ஒழி�க� ெப�1 வி
ட2. 
இத��� ெப�� ெதா�� ெச8தவ� ெபாியா� கா3திய%கேள! அவைர நா� 
எ!ெற!1� மற�க இயலா2. 
 
�% ச
ட"தி! Tல� வில�க� ெப�றி��கிற2, இ2 ேபாதா2 ம�க� 
உ�ள"திB�32� அ2 வில�க� ெப�றாகேவ���. அ�ேபா2தா! இ3த ந5ல 
�ய�சி �7வ2� ெவ�றி ெப1�. இத�� ம�க� பலவைக யி=� 2ைண �ாி3தாக 
ேவ���. 
 
அெமாி�கா, �!� ஒ��ைற �%ைய ஒழி"த2. ஆனா5,அ+� விைரவி5 அ2 
தி��பE� வ32வி
ட2. அ�மாதிாி ந� நா
%=� நைடெப1� என( சில� ந�பி� 
ெகா��� எதி�பா�"2�ெகா��� இ��கி!றன�. பாவ�, அவ�க� அைனவ�� 
�%ைய விட�%யாதவ�க0�, �%யா5 ெபா�� திர
�பவ�க0ேம ஆவா�க�. 
இ�ெப�+ �%ய�களி! எ�ண"ைத நிைற ேவறெவா
டாம5 அழி"2 
ஒழி�கேவ�%ய2, தமி/ நா
�� ெப�+�% ம�களி! நீ+காத கடைமகளி5 
ஒ!றா��. 
 
வா/க க5லற�! 
----------- 
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7.  7.  7.  7.  ()ெப* சாகா�()ெப* சாகா�()ெப* சாகா�()ெப* சாகா�    
 
தி�வ�0வ� ஒ�நா� சாைல வழிேய நட32 ெகா�%�3தா� ஒ� வ�%�கார! 
மயி5 ேதாைககைள( �ைமகைமயாக� க
% வ�%யி5 ஏ�றி� ெகா�%�3தா!. 
வ�0வ� க�கைள மயி5 ேதாைகயி! க�க� கவ�3தன. அ�கி5 ெச!1 
ெதா
�� பா�ைவயி
டா�. அ2 ப
%?� பளபள�பா8, ப@சி?� ெம!ைமயதா8, 
எைடயி=� மிக எளிதா8" ேதா!றிய2 எ!றா=� அைத�ெகா�� இ���" 
2ைண;� �றி�கலா� எ!ற �%E�� வ32 வி
ட2. 
 
எ!ேன அவர2 2ணிE.! உ+களா5 அ3த �%E�� வர �%;மா? எ�ணி� 
பா�+க�. 
 
வ�0வ� எ!ன ெச8தா� ெதாி;மா? உடேன வ�%�காரைன� J�பி
டா�. “த�பி, 
மயி5 ேதாைகயாயி�3தா=� அளE�� மீறி வ�%யி5 ஏ�றாேத; ஏ�றினா5 அ(� 
�றி32வி��” என ெவ� அ�ைமயாக� Jறினா� அ��ற�தா! இ2: 
 
 OBெய8 சாகா�� அ(சி1� அ�ப�ட� 
 சால மி�"2� ெபயி! 
 
OB எ!ப2 மயி5 ேதாைகைய;�, சக� எ!ப2 வ�%ைய;� �றி���. 
 
எ�ப% மயி5 ேதாைகைய� ெகா�� வ�0வ� இ��� அ(ைச �றி"2� கா
%ய2 
A�1�� A1 உ�ைமயான ெச8தி.எ!ேன அவர2 அறிE" திற!! 
 
இ��றளி! ெபா�� மயி5 ேதாைகைய;� வ�%ைய;� ப�றியதாக ம
�மி5ைல. 
வா/�ைகயி! பல 2ைறகளி=� அ2 அட+கியி��பைத� க�� மகி7+க�. 
 
‘அளE�� மீறினா5 அ(� �றி32வி�� எ!பதி5 வ�%;� �ைம;�தானா 
அட+கியி��கி!றன. வா;� உணE�Jட அட+கியி��கி!றன. �ைவ 
மி�தியினா5 உணைவ அதிகமாக உ��வி
டா5, அ(� �றிவைத� ேபால 
இGEலக வா/E� �றி32வி��’ எ!ற க�"2� இதி5 அட+கியி��கிற2. 
 
ந
���� அளE��. அளE�� மீறி வி�மானா5, அ2 ந
�� ெகா�ட 
உ�ள"ைதேய �றி"2வி�� எ!ற க�"2� இதி5 அட+கியி��கிற2. 
 
த! நிைலைமைய அறி32, வ�வாைய உண�32, ெபா�ைள எ�ணி( ெசலE ெச8ய  
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ேவ���.அளE�� மீறிவி�மானா5, அ(� �றிவைத�ேபால அ(ெச5வ��  
�றி32வி�� எ!பைத;� அவ� Jறாம� Jறியி��கிறா�. 
 
அைவகளி5 நிக/"2கி!ற ெசா�ெபாழிE� ஒ� அளேவா� இ��க ேவ���. அ2 
அளE�� மீறி நீ��வி�மானா5, அ(� �றிவைத�ேபால அைவேயா� உ�ள"ைத 
�றி"2வி�� எ!ப2� அ��றளி5 ெபாதி3ேத கிட�கிற2. 
 
மைனவிைய, ம�கைள, த�பிைய, த+ைகைய அட�கி வள��க ேவ�%ய2 த! 
கடைம என� ���ப"தி! தைலவ! க�2கிறா!.உ�ைமதா!! எ!றா=�, அ2 
அளE�� மீறிவி�மானா5, அ(� �றிவைத�ேபால, அ2 ���ப"ைதேய 
�றி"2வி�� எ!ற க�"2� இ� �றளி5 இ5லாமB5ைல. 
 
மா%மீ2 க
ட�ப�� க
டட+க0��� ஒ� அளE இ��க ேவ���. அளE�� 
மீறிவி�மானா5, அ(� �றிவைத�ேபால அGN�� �றி32வி�� எ!பைத;� 
அ��றளி5 அட�கி"தா! ைவ"தி��கிறா�. 
 
ேவைல ெச8;� ஆ
களிட"தி5 தம2 அதிகார"ைத� கா
% மிர
�வத��� ஒ� 
அளE உ��. அளE�� மீறி வி�மானா5 அ(� �றிவ2ேபால அதிகார�� 
�றி32வி�� எ!ற க�"2�, அதி5 மைற32தா! காண�ப�கிற2. 
 
ெதாழிலாளிகளி! உைழ�பிB�32 வ�கி!ற வ�மான"ைத அைடவத��� ஒ� 
எ5ைலயி��க ேவ��� அ2 அளE�� மீறிவி�மானா5, மயி5 ேதாைககளி! 
க
��பா
%னா5 இ��� அ(�� �றி32 ேபாவ2ேபால “ெதாழிலாள�களி! 
ஒ�1ைமயினா5 �தலாளி"2வ�� �றி32வி��” எ!ற சமத�ம� ெகா�ைக;� 
இதி5 சா�32தா! இ��கிற2. அரச! த! �%ம�களி! மீ2 ெச="2� 
ஆதி�க"தி��� ஒ� அளE இ��கேவ���. அளE�� மீறி வி�மானா5 
“சடசடெவ!1” அ(� �றிவைத�ேபால, “ஜா� ஆ
சியாயி�3தா=� �றி32வி��” 
எ!ற ெபா2Eைடைம� ெகா�ைக;�, இ� �றளி5 ��32 ெகா��தா! 
இ��கிற2. 
 
க
�ைர எ72வத��� ஒ� அளE இ��கேவ���. அளE��மீறி 
நீ��வி�மானா5, அ(� �றிவ2 ேபால அ2 ப%�ேபாாி! மனைத;� 
�றி"2வி�� எ!ற க�"2� இ� �றளி5 அட+கி"தா! இ��கிற2. 
 
வ�0வ� எ�ப%? அவ� ெச8த தி���ற� எ�ப%? இ��ற� எ�ப%? இதி5 
Jறி;�ள க�"2�க� எ�ப%? மயி5 ேதாைக ம�றவ�க0��� பய!ப
ட2 
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எ�ப%? தி�வ�0வ���� பய!ப
ட2 எ�ப%? இ"தைகய தி���றைள� 
ப%�காம5 இ��கிேறாேம நா� எ�ப%? 
 
“நம2 நா� தமி/நா�. நம2 ெமாழி தமி/ெமாழி. நம2 வா/E� வள�� உாிைம;� 
உயி�� தமி/. நா� தமிழ�க�. வ�0வ� நம2 �!ேனாாி5 ஒ�வ�. �ற� நம2 
தி�மைற” எ!ற உண�(சி ந� ஒGெவா�வ���� உ�டாகேவ���. இத�காக" 
தமி/ A5க� அைன"ைத;� ப%"தாக ேவ���. இ!ேற5 தி���றள 
ஒ!ைறாவ2 ப%"2" தீரேவ���. அ2E� �%யாவி%5, தி���றைள� 
ப%�கேவ��� எ!ற ஆைசயாவ2 இ�ேபா2 உ�டாக ேவ���. 
 
 வாழ
�� தமி/ நா�! 
 வளர
�� தமி/ ெமாழி! 
------------- 

8. 8. 8. 8. உைடய- என�ப�வ�உைடய- என�ப�வ�உைடய- என�ப�வ�உைடய- என�ப�வ�...!...!...!...!    
 
உைட-ஆைட, உைடைம-அணிகல!, உைடயவ� -உைடயவனா� த!ைம 
எ!றா��. இைத� ெபா�ளி! ேம5 ஏ�றி( ெச5வ� எ!1�, அதைன;ைடயவ� 
ெச5வ� எ!1 J1வ2��. 
 
வா/E�� ஏ�ற2 ெபா�0ைடைம எ!1�, அ2E� தனி;ைடைம ந5லதா? 
ெபா2Eைடைம ந5லதா? எ!1� ம�க� ஆரா832 வ�கி!றன�. “வா/E�� 
ேவ�%ய2 ெபா�ேள” அ5ல” எ!ப2 வ�0வ� க�"2 எ!1 ெதாிகிற2. 
 
நா
��� எ!1 சில உைடைமக0�, N
��� எ!1 சில உைடைமக0� 
உ�ளனேபால, வா/E�� எ!1 சில உைடைமக0� உ�ளன எ!1 வ�0வ� 
க�2கிறா�. அவ� அைவகைள" 2�வி"ேத%� க��பி%"2 எ�"2, �ைற�ப�"தி, 
வைக�ப�"தி, ெதாைக�ப�"தி நம��" த32�ளா�. அைவ அ!�ைடைம, 
அ�0ைடைம, அட�க�ைடைம, ஆ�விைன;ைடைம, ஊ�க�ைடைம, 
ஒ7�க�ைடைம, நாHைடைம, ெபாைற;ைடைம, ப��ைடைம எ!பன. 
இGEைடைமகளி� ெபா�0ைடைம ேசராைம கா�க. நிைற3த ெச5வ"ைத� 
ெப�1� ெப�வா/E வா/வா/கி!ற வா/E எ2E� ந5வா/வாகா2 எ!ப2�, 
ேம�க�ட உைடைமக� ப"2� ெப�1 வா/கி!ற வா/ேவ ந5வா/E ஆ�� 
எ!ப2� வ�0வர2�%E. 
 
இGEைடைமக� ஒGெவா!1��� ப"2� ப"2� ��ளிக� ைவ"தா5, �7  
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மனித�ப�� A1 ��ளி களாக �%;�. இதி5 எ3த ஒ!1 �ைற3தா=�  
அவ?��� ப"2� ��ளிகைள� �ைற"2 விடேவ�%ய2தா!. ஒ!ப2 
உைடைமக� உ�ளவ! 90 ��ளி உைடய மனித!. ஐ32 உைடைமக� உ�ளவ! 
ஐ�ப2 ��ளி மனித!. T!1 உைடைமகைள உைடயவ! ��ப2 ��ளி மனித!. 
ஒேர உைடைம உ�ளவ! ப"2���ளி மனித!. அ2E� அ�றவ! மனிதேன 
அ5ல!. அவ! ெவ1� J� எ!ப2 வ�0வர2 க�"2. 
 
இ�ப"2 உைடைமகைள;� ப"2 அதிகார+களா�கி ஒGெவா!1��� ப"2� 
�ற�க� Nத� இGEைடைமகைள ஆசிாிய� தி��0வ� ந!� விள�கி� 
Jறி;�ளா�. இதி5 ப��ைடைமைய Aறாவ2 அதிகரமாக ைவ"தி��ப2 
விய�பி��ாியெதா!றா��. இதிB�32 �7 மனித! ப�ேபா� வா/வா! எ!1 
ெதாிகிற2. 
 
999 �ற�கைள� Jறி, 1000� எ!ற எ�ணி�ைகயி
�� Jறி;�ள �ற� ஒ!1 
ம�க� உ�ள"ைதெய5லா� ஊ��வி� பா8வ2ேபா5 காண�ப�கிற2. 
 
பா5 உட=�� நல� த�� ஒ� ெபா��. இதி5 மா1ப
ட க�"2 எவ���� 
இ��க� காரணமி5ைல. எ!றா=� ந5ல பாைல� ெக
ட பா"திர"தி5 ைவ"தா5 
எ!ன ஆ��? ப�பி5லாத ம�களிட"தி5 உ�ள ெச5வ� ெக
ட பா"திர"தி5 
ஊ�றிய பாைல�ேபா5 திாி32 ெக�� எ!ப2 வ�0வ� க�"2. 
 
 ப�பிலா! ெப�ற ெப�@ெச5வ� க!யா5 
 கல3தீைம யா�றிாி+ த�1 
 
எ!பேத அ��ற� இ��றளி� ெப�@ெச5வ� எ!1 ஆசிாிய� �றி�பி�வ2, 
ெப��பய! விைள��� திர�ட ெச5வ"ைதேய. ப�பி5லா ம�களிட"2( 
ேச�32�ள ெப�@ெச5வேம ெக�� எனி!, சி1 ெச5வ"ைத� ப�றி� 
Jறேவ��வதி5ைல. 
 
இ��றளி5 உ�ள “திாி3த” எ!ற ஒ� ெசா5, “பா=� திாி32 ெக��; வா/E� திாி32 
ெக��” எ!ற ெபா�ைள��றி"2 நி�பைத� க��களி;+க�. இதிB�32 
நலவா/E�� ேவ�%ய2 ெபா�� அ5ல. ப�� எ!1 ந!� விள+�கிற2. 
 
இ�ப"2 உைடைமகளி=� சிற32 உய�32 நி�ப2 ஊ�க�ைடைமேயயா��. 
இதைன, 
 
 உைடய� என�ப�வ2 ஊ�க�; அஃதிலா� 
 உைடய2 உைடயேரா ம�1 
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எ!பதனா5 ந!கறியலா�. 
 
இ2 ஊ�க�ைடைமயி� Jற�ெப�1�ள �த� �ற� உைடைம எ!ப2 
ஊ�க�ைடைம எ!ப2�, உைடயவ� என�ப�பவ� ஊ�க�ைடயவ� எ!ப2E� 
அஃதி5லா2 ேவ1 எைத உைடயவ�� உைடயவராகா� எ!ப2� இ��றளி! 
க�"2. நிைற3த ெச5வ"ைத� ெப�றி�3தா=� ஊ�க� இ5லாதவ��� அதைன� 
கா��� ஆ�ற5 இரா2. ஆதB!, அதைன அவ� இழ32வி�வ� எ!ப2 �றி��, 
இதைன, 
 
 உ�ள� உைடைம உைடைம; ெபா�0ைடைம 
 நி5லா2 நீ+கி வி��. 
 
எ!ற �றளா5 ந!� விள�கி� கா
�கிறா�. 
 
ஊ�க�ைடய ம�க� த�மிட"2 உ�ள ெபா�ைள இழ�பி?� வ�32வதி5ைல. 
ஏெனனி5, அவ� அதைன விைரவி5 �ய!1 ெப�1வி�வ�. 
 
ஊ�க�ைடயவ! ெச5வ"ைத" ேத%"திாிய ேவ�%யதி5ைல. ஏெனனி5, 
ெச5வமான2 ஊ�க�ைடய ம�களி! இ��பிட"ைத" தாேன ேத%� ேபா8( ேச�� 
த!ைம வா83த2. 
 
�ள"தி5 உ�ள நீ� உயர உயர, அதி5 உ�ள ெகா%� F�க0� உய�32 
காண�ப�வ2ேபால, ம�களி! ஊ�க� உயர உயர, அவ�கள2 வா/E� உய�32 
காண�ெப1�. 
 
தீைம த�ைம ெந�+கி வ3தா=�, அழிE த�ைம அைடய வ3தா=�, 2!ப� 
த�ைம" தா�கவ3தா=�, ஊ�க��ள ம�க� ஒ�ேபா2� தள�(சியைடவதி5ைல. 
உட5 �7வ2� அ��களா5 தா�க�ப
ட ேபாதி=� Jட, யாைனயான2 ெப�மித 
நைடேபா�வதி5 தவ1வதி5ைல. 
 
ம�க� எ!ேபா� ஊ�க�ைடயவ� அஃதி5லாதவ� “ம�க�” ஆகா�, ம�க0��� 
மர�ெபா�ைமக0��� எGவளE ேவ1பா� உ�ேடா, அGவளE ேவ1பா� 
ஊ�க� உ�ளவ���� அ�றவ���� உ��. 
 
ஊ�க��ள ம�க� ந5லைத, உய�ைவ, ெபாியைத எ�ணி, அைவகைள அைடய  
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�ய�சி�ப�. ஒ��கா5 ேதா5வி அைடயி?�, அவ�ைற� ெபற மீ��� மீ��� 
�ய�சி�ப�. 
 
பைகவ! அதிக வBைம;ைடயவனாயி?�, மிக� ெபாியவனாயி?�, 
ஊ�க��ளவைன� க�டா5 அ@சிேய தீ�வா! அதிக வBைம;� ெப�மித 
நைட;� உ�ள யாைன;�, ஊ�க��ள �வியி! தா��தலா5 நிைல 
�ைல32வி��. 
 
“ம�றவ�கைளவிட நா� உய�3தவ�க�” எ!1 ெப�ைம ெகா�0� சிற�� 
ஊ�கமி5லாதவ��� இ5ைல. இைவ வ�0வர2 க�"2�க�, 
 
உ�ள"தி5 ஊ�கமி5லாதவ���( ��1��ற( S/நிைல ந!� அைம3தி�3தா=�, 
வா8��� வசதி;� மி�3தி�3தா=� பயனி5ைல. வா/வி5 ஒளி ேதா!ற 
ேவ��மானா5, உ�ள"தி5 ஊ�க� ேதா!றியாக ேவ���. 
 
ஆகேவ, எ�H+க�. ந!றாக எ�H+க�. ந5லைத எ�H+க�. ெபாியைத 
எ�H+க�. ஊ�க"ேதா� எ�H+க�. “ஏ!?” எனி5, “எ�ணிய எ�ணியா+� 
எ82வ�” எ!ப2 ெபா8யா ெமாழி. “எ�ேபா2?” எனி5 எ�ணியவ� தி�ணியரா�� 
ேபா2 தா!. 
 
ப%;+க� ம�ெறா��ைற இ��றைள. 
 
உைடய� என�ப�வ2 ஊ�க�; அஃதிலா� 
உைடய2 உைடயேரா ம�1? 
 
எ�ப% இ��ற�? பிற �ற�கைள;� ப%;+க�. அவ�றி! ஆ/3த க�"2�கைள 
ெய5லா� உ+க� உ�ள"ேத பதி"2 ைவ;+க�. சி3தி�பைத( சி3தி"2, ெச8வைத 
ஊ�க"ேதா� ெச82, சிற�ெப8தி வா7+க�. 
 
 வாழ
�� தமிழக�! 
 வளர
�� �ற�ெநறி! 
------- 
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9.  9.  9.  9.  ெம*ேவ0 பறியா ந��ெம*ேவ0 பறியா ந��ெம*ேவ0 பறியா ந��ெம*ேவ0 பறியா ந��!!!!    
 
 ைகேவ5 களி�ெறா� ேபா�கி வ�பவ! 
 ெம8ேவ5 பறியா ந�� 
 
எ!ப2 தி���றளி5 உ�ள ஒ� �ற�. “த!ைன� ெகா5லவ3த யாைனயி! மீ2 
ைகேவைல எறி32 ேபா�கி வி
�� பைகவ! த! மா�பி!மீ2 எறி3த ேவைல� 
பறி"2 மகி/3தா!” எ!ப2 �றளி! ெபா��. 
 
இ��ற� ‘பைட(ெச���’ எ!ற அதிகார"தி5 வ32�ள2. பைட(ெச��� எ!ப2 
பைடயி! த!ைம, Nரனி! திற�, Nரனி! சிற�� எ!றா��. 
 
உலக ம�க� பலாிட�� காண�ப�கி!ற Nர"தி��� தமிழக"தி� காண�ெப1� 
Nர"தி��� ேவ1பா� உ��. தமிழக"தி! Nர� ஒ� தனி� ப�� வா83த2. 
இதைன" தமி/ Nர� எ!1�, தமிழ� Nர� எ!1� J1வ2��. 
 
பழ+கால"2" தமி/ ம�களி5 ஆ�, ெப� ஆகிய இ� பாலாிட"2+ காண�ெப�ற 
சிற3த Nர( ெசய5கைள� �றநாR�1� பாட5க� அறிவி�கி!றன. எனி?� 
வ�0வர2 �ற� அதைன இ!?� ெதளிவா�கி� கா
�கிற2. 
 
தமிழ� �ய5 ேவ
ைட��( ெச5=வைதவிட யாைன ேவ
ைட��( ெச5=வைதேய 
ெபாி2� வி���வ�; அவர2 எ�ண� அ"தைகய2. 
 
�யைல� ெகா!1 ெவ�றிெப1வைதவிட, யாைனைய எ82 ேதா5வியைடவைதேய 
ெப�ைமயாக� ெகா�வ�; அவர2 ெகா�ைக அ"தைகய2. 
 
த�மி! வBைம�ைற3த எவைர;� தமிழ� தா��வதி5ைல. ெமBேயா� த�ைம" 
தா�க �!வ3தேபா2� வBேயா� அவ�கைள" தா�கா2, அவ�கைள ேநா�கி, “ேபா� 
எ�ண+ெகா�� எ!�! நி5லாேத, நி!றா5 ம%32 ம�ணி� �ைத;�� 
ந�க5லாக நி�பா8” என வழிJறி அ?�பி�வ�. அவர2 அற� அ"தைகய2. 
 
த�ேமா� ஒ"த, அ5ல2 உய�3த வBைம;ைடயவேரா� ம
�ேம ேபாாி�வ�. 
அ�ேபா2+Jட� பைக வர2 வBைம �ைற32வி
டா5, ேம=� தா�காம5 “இ!1 
ேபா8 நாைள வா” எ!1 அவ�கைள அ?�பி ைவ�ப�. அவர2 ேபாரா�ைம 
அ"தைகய2. 



40 

 

 
ேபா��கள"தி5 பைகவைர ெவ��� ேநா��வ�. விழி"2� பா���� அ�க�கைள 
ேநா�கி ேவ5க� பற"2வ��. அ�ெபா72+Jட, அவ�க� விழி"த க�கைள 
இைம�பேத இ5ைல. அவர2 ேபா� ஆ�ைம அ"தைகய2. 
 
இைவேபா!ற பழ3தமி/ Nர�களி! ப�பா
%ைன தி���ற� நிைல"2 நி!1, 
இ!1� நம��� கா
%� ெகா�%��கிற2. 
 
இ�க
�ைரயி! தைல�பி5 இ���� �ற� ஒ� ேபா� Nரனி! சிற3த வBைமைய� 
கா
�� உய�3த ஓவியமா��. 
 
Nர! ேபா��கள� ��3தா!, அவ?�� ேவ5 ஒ!ேற பைட� க�வியாக இ�3த2. 
பைகவன2 யாைன ஒ!1 அவைன� ெகா5லவ3த2. அத!மீ2 �றிபா�"2 ேவைல 
எறி3தா!. யாைனெயா� ேவ=� ேபா8 வி
ட2. ெவ1+ைகயனானா!. அ�ேபா2 
பைகவனா5 எறிய� ெப�ற ேவ5 ஒ!1 அவ! மா�பி! மீ2 பா83த2. Nர! 
அதைன� பி�+கி� ெகா�� நைக"தா! எ!பேத இ� �ற� J1� வரலா1. 
 
“ைகேவ5 களி�ெறா� ேபா�கி” எ!ப2 ேவB! தா��தலா5 ��ப
� Nறி
�� 
பி!வா+கி ஓ�� யாைனயின2 உடேலா� ேவ=� ேபா8வி
ட2 எ!பதா? அ!றி 
களி�றின2 உடB5 ��32 அத! உயிைர� ேபா�கி" தா?� அத! உடB5 
அ73தி மைற32ேபாயி�1 எ!பதா? �ல�படவி5ைல. எனி?� இைவ இர��ேம 
Nர?�� ெவ�றி த�வனவா��. 
 
ெவ�றிெப�ற இவ! த! ைக ெவ1ைமயாயி��பைத� க�� ம1ப%;� ஒ� 
க�விைய� ெபற� ேபா�� கள"திB�32 தி���கிறா!. Nர! தி��பி வ�� 
ெச8திைய� �றளி5 உ�ள “வ�பவ!” எ!ற ெசா5லா5 அறிய �%கிற2. அ�ேபா2 
மா�றா! �றி ைவ"2 எறி3த ேவ5 ஒ!1 இவ! மா�பி! மீ2 வ32 பா8கிற2. 
அைத" த! ைககளி� ப�றி� பறி"2� ெகா�ேட நைக�கிறா!. 
 
ந�� எ!ப2 ந�த5 எ!றாகிற2. இ2 நைக"த5, சிாி"த5, களி"த5, மகி/த5 
எ!பைவகைள� �றி���. Nர! ஏ! நைக"தா!? எத!ெபா�
� நைக�கிறா!? 
எ!1 எ�H� ெபா7ேத, நம�� ஒ� விய�� உ�டா கிற2. 
 
ேத%(ெச!ற க�வி வழியிேலேய தாேன வBய வ32 அக�ப
�வி
டேத என 
எ�ணி நைக�கிறாேனா? அGவிதமாயி! இ2 மகி/(சி( சிாி�பா��. 
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மா�பி5 ைத"த ேவ5 ஊ��வி( ெச!1 த!ைன N/"திவிடாம5 ைகயா� பறி"2 
எ���� அளவி5 ம
�� ைத"தேதெய!1 நைக�கிறாேனா? அGவிதமாயி! இ2 
ெவ�றி( சிாி�� ஆ��. 
 
ைகேவைல எறி32 வி�வ2 Nர�க0�� அழக5லேவ! களி�றி! மீ2 ம
�ேம எறிய 
ேவ�%ய ேவைல எ! மீ2 எ
%யி�32 ஏ! எறி3தா!? ஒ� கா5 இவ! 
மதயாைனைய ஒழி"த எ!ைன;� ஒ� மதயாைன என� க�கிவி
டாேன என 
எ�ணி நைக�கிறாேனா? அGவிதமாயி! அ2 ஏளன( சிாி�� ஆ��. 
 
எ! ைக ேவேலா யாைனயி! உடைல;� ஊ��வி" 2ைள"த2, இGேவேலா எ! 
உடைல;� 2ைள�கவி5ைல இ2 எத��� பய!பட� ேபாகிற2 எ!1 எ�ணி( 
சிாி"தாேனா? அGவிதமாயி! இ2 மன� �ைற( சிாி�� ஆ��. 
 
ேவைல� பறி"2� ைகயி� ப�றி�ெகா��, ேவ5 எறி3த Nர! த! �! இ5லாைம 
க��, மைற3தி�32 தா��� இழி3த ம�க0� தமிழக"தி5 உ�ளா�கேள? என 
எ�ணி� ��ப
ட மன"ேதா� நைக" தி��பாேனா? அGவிதமாயி!, இ2 2!ப( 
சிாி�� ஆ��. 
 
த! ைக வBைம�� �! மதயாைன;� நி�க ஆ�றாம5 ேபாயி�1. எதிாிக� நம�� 
எ�மா"திர� எ! எ�ணி நைக"தி��பாேனா? அGவிதமாயி! இ2 ெப�மித( 
சிாி�� ஆ��. 
 
த! மா�� ேவலா5 தா�க�ெப�ற ேபா2� அைத எ�ணி வ�32வைதவி
�, த! 
ைகேவலா5 தா�க� ெப�ற மதயாைன ஒ!1 அ@சி அலறி ஒ�வைத� க�� 
அகமகி/32 நைக"தி��பாேனா? அGவிதமாயி! இ2 Nர( சிாி�பா��. 
 
யாைனேயா� ேபாாி
ட கைள�ைப;+ க�தா2. மா�றாாி! ேவலா5 உட5 
2ைள�க�ெப�ற 2!ப"ைத;� நிைனயா2, மீ��� ேபாாி5 வி��ப+ெகா�� 
த! ெம8யி5 அ73திய ேவைலேய பறி"2� ெகா�� பைகவைர அHகி( 
சிாி�கிறாேனா? அGவிதமாயி! அ2 பய+கர( சிாி�� ஆ��. 
 
இ(சிாி�பி5 அட+கியி��கி!ற ெபா��க� இGவளEதாேனா? இ!?� 
எ!னென!னேவா? யாரா5 அறி32 Jற �%;�? எ"தைனேயா 
சிாி��கைள�க�� சிாி�பா8( சிாி�கி!ற நம��, இG Nரன2 சிாி�� ஒ� 
திைக�ைப உ�டா�கி வி�கிற2. 
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“ெம8 ேவ5 பறியா ந��” எ!ற நா!� ெசா�க0���ளாகேவ இGவா1 
க�"2�கைள;� அட�கி� கா
�கி!ற வ�0வர2 �லைம;�, திறைம;� 
பாரா
�த=��ாியைவயா��. 
 
இ��ற0�� உைர க�ட ஆசிாிய� பாிேமலழக�, ‘த! ைகேவைல� களி�ெறா� 
ேபா�கிய பிற�. த!ைன� ெகா5ல வ�� ம�ெறா� யாைனைய� க�� த! 
ெம8ேவைல� பறி"2 நைக"தா!’ எ!1 J1கிறா�. ம�ெறா� யாைனைய அவ� 
வ�வி"2� கா
�கி!ற கா
சி �றைள" த7வாவி
டா=�, Nர"ைத" த7வி 
நி�பதா5 வரேவ�க� J%யேத யா��. 
 
ேவ5, அ�� �தBயைவகைள" த� உட�பி5 வா+கி" தி�கி எ�"2" தி��பி 
எறி;� ேபா�( சிற�ைப, 
 
 ைகயி5 வாளி ெதளி"தபி! கா832த� 
 ெம8யி5 வாளிக� வா+கி வி5 வா+கினா�. 
 
எ!ற வி5Bபாரத"தினா=�, 
 
 எ8தவ! பக% ெய5லா� 
 பறி"தவ! எ!ேம5 எ8;�. 
 
எ!ற க�பராமாயண( ெச8;ளா=� அறிய �%கிற2. இதிB�32 தமி/ ம�களி! 
ேபரா�ைம;�,ேபாரா�ைக;� ந!� அறியலா�. 
 
அைவ அைன"2� பழ�ெப�ைமக� எ!1 ெவ1"2 ஒ2�கிவிட�J%யைவய5ல 
பழ� ெப�ைமகைள எ�ணி நட�ப2 �திய வா/E�� வழி வ��பதா�� 
எ!பைத;� நா� உ1தியாக ந�ப ேவ���. 
 
நா
%! ெசழி�ைப, ெமாழியி! வள�(சிைய, ம�களி! Nர"ைத உணரE�, 
மைற3தி�32 தா��� இ!ைறய வ@சக ம�கைள ஒழி�கE�, பைகவ�க� எ!ன 
ெச8தா=� உற+கி� கிட��� இ!ைறய தமி/ ம�கைள விழி�பைடய( ெச8யE�, 
இ2ேபா!ற பழ3 தமி/ Nர�களி! வரலா1 ெபாி2� 2ைண ெச8;� எ!ப2 என2 
எ�ண�. 
 
வளர
�� தமிழாி! Nர�! 
-------- 
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10. 10. 10. 10. ெசா02� ெசய2�ெசா02� ெசய2�ெசா02� ெசய2�ெசா02� ெசய2�    
 
இ!னாசி�"2 உபேதசியா� எ!றா5 ஈ(ச�ப
% ம�க� அைனவ���� ந!� 
ெதாி;�. அவ��� ைபபி� மன�பாட�; எ3த வசன"ைத;� அவ� பாராம5 
ஒ��வி��� ஆ�ற5 பைட"தவ�. சி�X�க0��( ெச!1 பாமர ம�க0�� 
ைபபிைள� ேபாதி"2 வர ஒ� உபேதசியா� ேதைவ எ!1 சா�டகிாி! பாதிாியா� 
அ3த வ
ட"2 ‘நா
ட8ய�’ அவ�களிட� Jறியி�3தா�. ஆதலா5 அவ�ைடய 
பாி32ைரயி!ேபாி5 அ3த ேவைல இ!னாசி �"2 உபேதசியா��ேக கிைட"2 
வி
ட2. 
 
அவ� ஒ� ந5ல ேப(சாளி; அவ�ைடய உண�(சி கல3த ேப(� எவ�ைடய 
உ�ள"ைத;� உ��கிவி��. அவர2 அ�ைமயான ெதா�� காரணமாக ஊ�ம�க� 
பல�� கிறி*2 சமய"ைத� ப�றி ந!கறி32 ெகா�டா�க�. சில� கிறி*தவராகE� 
மத� மாறின�. சில� மத� மா1� நிைலயி=� இ�32 வ3தன�. 
 
இ3த நிக/(சி பைனமர"2�ப
%யி=�ள பரம சிவ� பி�ைள�� ஒ� கல�க"ைத 
உ�� ப�ணி வி
ட2. அவ� சிவப�தி;�ள ஒ� ெபாிய நில�கிழா�. 
இ!னாசி�"2 உபேதசியாாி! ேப(சா5, பிரசார"தா5, இ32 மதேம அழி32 
ேபா8வி�� எ!ற பய�� அவ��� வ32 வி
ட2. ‘இத�காக எ!ன ெச8ய லா�?’ 
என ஆேலாசி"தா�. J
%னா� ஊ�� J
ட"ைத. 
 
இ1தியாக ெச!ைனயிB�32 ஒ� ந5ல ேப(சாளிைய வரவைழ�பெத!1�, 
அவைர� ெகா�� எ5லா� கிராம+களி=� தி���ற� பிரசார� ெச8வ2 எ!1�, 
அவ���� ெகா��க ேவ�%ய ச�பள"ைத� பைனமர"2� ப
% 
பரமசிவ�பி�ைளேய ெகா��ப2 எ!1� �%E ெச8ய� ப
ட2-அ�"த நாேள 
யாE� தி
ட�ப% நைட ெபற" ெதாட+கிவி
டன. 
 
ப
%ன"திB�32 வ3த பழனிய�ப �தBயா��� ‘தி���ற� பிரச+கியா�’ எ!ற 
ம1 ெபய�� உ�� எ5லா� �லவ�கைள;�ேபால அவ�� வ1ைம வா8�ப
� 
வா% வ�3தி வ3தவ�. இ�3தா=� பரமசிவ� பி�ைளயி! ஆ�க�� ஊ�க��, 
அவ��� ஆ1த=� ேத1த=� அளி"தன அவ� ப5ேவ1 கிராம+க0��� ெச!1, 
தன2 ேவைலகைள மிக" திறைமயாக( ெச82 வ3தா�. 
 
ஈ(ச�ப
%ையவி
� இ!னாசி�"2 உபேதசியா� ஏெழ
� ஊ�க0��( ெச!1 
வ3தா5, பைனமர"2� ப
%ையவி
� பழனிய�ப �தBயா� ப"2�பதி ைன32 
ஊ�க0��� ேபா8 வ�வா� உபேதசியா� ைபபிைள� ப�றி;� பிரச+கியா� 
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தி���றைள� ப�றி;� த�3த ேம�ேகா�க0ட! அ7"த3 தி�"தமா8� ேபசி, 
கிராம ம�க� மனதி5 ந!� பதியைவ"2 வ3தன�. 
 
கால� ேபா�கி5 பிரசார� ேபா
%� பிரசாரமாக மாறிவி
டதா5, ஒ�வ� ேப(ைச 
ம�ெறா�வ� க�%"2� ேப�வ2 இய5பாகேவ நைடெபற" ெதாட+கிவி
ட2. 
இத�காக� பிரச+கியா� ைபபிைள;�, உபேதசியா� தி���றைள;� ஆ/32 ப%"2 
ஆராய" ெதாட+கின�. அ3த ஆரா8(சி அவ�களி! ேப(���� ெப�32ைணயாக 
இ�32 வ3த2. 
 
“இ� ேப(ச�ளிக0� எ3த ஊாி=� ேந��� ேநராக( ச3தி�கவி5ைல. வா2 
�ாியEமி5ைல. ஒ�வைர ஒ�வ� அறியா�” எ!ப2 தா! ஊராாி! ந�பி�ைக. 
உ�ைமயி5 உபேதசியாாி! ேப(��ைற எ�ப%? எ!பைத� பிரச+கியா��, 
பிரச+கியாாி! ேப(��ேபா�� எ"தைகய2? எ!பைத உபேதசியா�� ஒளி3தி�32 
பல�ைற ேக
%��கிறா�க� எ!பைத ஊரா�க� எ�ப% அறிவா�க�? 
 
ஒ�வ� ேப(ைச ஒ�வ� ேக
ட�பிற� ேபச" ெதாட+கியதா5, அவ�களி! ேப(� 
�ைறயிேலேய ஒ� ெபாிய மா1த5 ஏ�ப
�வி
ட2. தி���ற� பிரச+கியா� தம2 
ேப(சி5 தி�வ�0வ� Jறிய நீதிெநறிகைளேய அதிகமாக� ேப�வா� எ!1 
ெதாி3த2�, இ!னாசி�"2 உபேதசியா� ஏ�ெப�மா! Jறிய நீதிெநறிகைள 
ஏராளமாக� Jற" ெதாட+கி வி
டா�. இதனா5, கிராம+களி=�ள ெபா2ம�க� 
இவ�க� இ�வைர;� ந!� வரேவ�1 வ3தா�க�. “எ3த மதமானா5தா! எ!ன? 
எ3த� பிரச+கமானா5 தா! எ!ன? கிராம"தி5 உ�ைம;�, ஒ7�க��, நிதி;�, 
அ!�� நிைலெப�றா� ேபா2�” எ!பேத ெபா2ம�களி! எ�ணமாக 
இ�32வ3த2. சில கிராம"தின��� இ�ேப(�கைள� ேக
ப2 ஒ� ெபா72 
ேபா�காகE+Jட இ�32 வ3த2 அத�காக ஒGெவா� கிராம"தின�� த+க� 
ஊ��� எ3த� பிரச+கியா� வ3தா=� மகி/ேவா� வரேவ�1 அ!ேபா� உபசாி"2 
அ?��வா�க� அதிகமாக� J1வாேன!? அ�"த ஊ���� ேபா8( ேச�வத�� 
எ!1 க
�( ேசா1 க
%� ெகா�"த?��வ2 Jட, சில கிராம"தினாி! 
வழ�கமா8� ேபா8வி
ட2. 
 
ப
ட�பக5 12 மணி, ப+�னி ெவயி5, நட3த கைள��, பசி மய�க� இ"தைன;� 
ேச�32 வா
%ய2 இ!னாசி�"2 உபேதசியாைர. ஈ(ச�ப
% ேபா8( ேசர இ!?� 
3 க5 நட3தாக ேவ��� நட�கE� �%யவி5ைல. நாவற
சி ேவ1 எ!ன 
ெச8வா�? பாவ� க�H�� எ
%ய ெதாைலவி5 திைன( ெச%கைள;�, ெத!ைன 
மர+கைள;� க�டா�. அ+�� க
டாய� கிண1 இ���� என ந�பி" த�ளா%( 
ெச!றா�. அவ� எ�ண� N�ேபாகவி5ைல கிண1� இ�3த2. கிண�1 ேம
%5 
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தி���ற� பிரச+கியா� தம2 க
�( ேசா�ைற அவி/"2 ைவ"2 உ�� 
ெகா�%�3தா�. ேசா�ைற;�, தி���ற� பிரச+கியாைர;� க�ட2� க
டாய� 
தம��( ேசா1 கிைட���, கைள��� ஒழி32 வி�� எ!1 இ!னாசி�"2 
உபேதசியா� ந�பி, ஒ�வா1 ஆ1த5 அைட3தா�. காரண� தா! ஒளி3தி�32 
ேக
ட பிரச+க"தி5 தி���ற� பிரச+கியா� வி�3தி! ெப�ைமைய எ�"2 
விாிவாக விள�கி� ேபசியி�3தா� எ!பேதயா��. 
 
க
�(ேசா1 கைர32 ெகா�ேடயி�3த2. தி���ற� பிரச+கியா� இ!னாசி�"2 
உபேதசியாைர உணE உ�ண அைழ�காத2 ம
�ம5ல, பாராம�Jட உ�� 
ெகா�ேடயி�3தா�. தா! வ3தி��ப2 ஒ� ேவைள அவ���" ெதாியாேதா? என 
எ�ணி அ�கி� ேபா8 நி!றா�. ஒ� கைன��� கைன"2� பா�"தா�. எ!ன 
ெச8வ2? இ!?� ஐ3தா1 உ��ைடகேள எ@சியி�3தன. 
 
அதாவ2 கிைட"தா5 கைள�� நீ+�ேம எ!ெற�ணி� க
�( ேசா�1�� எதிாி� 
ேபா8 உ
கா�32 பா�"தா�. இர�ேட உ��ைடக� தானி�3தன, இ2E� 
ேபா8வி
டா5. எ�ப% ஊ�ேபா8( ேச�வ2? எ!ற கவைல இ!னாசி�"2 
உபேதசியாைர வா
% வத�கிய2. அறி�க� இ5ைல. ேபசE� நாெவழவி5ைல. 
ேக
கE� ெவ
க� பசி மய�க�� ம�ெறா� ப�க�. எ!ன ெச8வா�? 
தி���றைளயாவ2 ஞாபக�ப�"தி� பா��கலா� எ!1 நிைன"2. 
 
 வி�32 �ற"ததா" தா?�ட5 சாவா 
 ம�3ெதனி?� ேவ�ட� பா�ற!1 
 
என ெம2வாக� Jறினா�. “கிைட"த�காிய அ�தமாயி?� வி�3தின� 
அ�கிB�3தா5, தனி"2 உ�ணாேத” எ!ப2 அ��றளி! க�"2 தி���ற
 
பிரச+கியா� �றைள;+ ேக
��ெகா�� கைடசி உ��ைடைய;� வாயி� 
ேபா
��ெகா�டா�. உதறினா� ேசா1 இ�3த 2ணிைய எ�"தா� ஒ� 
அைர(ேசா�ைற அைத ஒ� சிறிய இைலயி5 ைவ"2 இ�ைககளா=� தா+கி� 
பி%"2, எ732 நி!1, உடைல வைள"2 வண+கி, 
திைன"2ைண ந!றி ெசயி?� பைன"2ைணயா� ெகா�வ� பய! ெறாிவா� 
 
என� Jறி நீ
%னா�. 
 
எதி�பாராத இ(ெசயைல� க�ட உபேதசியா� ெவ
கி� ேபானா�. கிண�றி5 
த
�"த�மாறி இற+கி நீர�3தி� கைள�ைப மா�றி�ெகா��, எGவாேறா 
ஈ(ச�ப
%��� ேபா8( ேச�32வி
டா�. 
 



46 

 

எ�ணி இ�ப"ெத
டா�நா� தி���ற� பிரச+கி ப
%ன� பழனிய�ப �தBயா� 
எ+ெக+ேகா ��றி வி
�, பக5 1 மணி��� பசி�� உணE கிைட��� என 
எ�ணி� பய�ற�பாைற� கிராம"தி�� வ32 ேச�3தா�. அ!1 அGCாி5 தி�விழா 
ஆதB!, ேத� நிைல��� ேபா8 நி!ற பிற�தா! அGCரா�க� ேசா1�டா�க� 
எ!1�, அ2 மாைல 4 மணி ஆ�� எ!1� ெதாி3ததனா5, அ+�� சிறி2� 
நி�காம5, மண5ேம� கிராம"தி��� ேபா8விடலா� என� �ற�ப
�வி
டா�. 
வழியி5 கைள���, மய�க�� கல32 கா5கைள" த�ளாட( ெச8தன; “இ!?� 
கா5ைம5 Uர� ெச!றா=� ஒ� கா
டா1 வ��: அதி5 ஊ�1 இைற"ேத?� 
நீர�3தலா�” என ந�பி, உயிைர� பி%"2�ெகா�� உ���� எ73த2� ஒ�வா1 
ேபா8( ேச�3தா�. கைடசியாக ஒ� ஆ� கா
டா�றி5 ஊ�1 இைற"2ைவ"2 
அதன�கி5 உணE உ�பைத;� க��வி
டா�. உயி� பிைழ"ேதா� என எ�ணி. 
அGவிட"தி�� மகி/(சிேயா� ஓ%( ெச!1 பா�"தா�. 
 
ஆ�. அவ� இ!னாசி�"2 உபேதசியா�தா!. அவ� க
�(ேசா�ைற அவி/"2" 
தம2 ேவைலைய( ெச82 ெகா�%�3தா�. கைத எத��? கைடசிலாவ2 தம��� 
ெகா@ச� ேசா1 கிைட��� என ந�பி அ3த( ��மணB� �����, தவி"2�, 
2%"2�, கிட32�, பா�"தா�. தி���றளாைர� பா�"2� பாராத2 ேபால� 
ைபபிளா� ேசா�ைற உ��ெகா�ேடயி�3தா�. ஒேர ஒ� உ��ைடதா! 
மீதியி�3த2. 
 
அ2E� ேபா8வி
டா5 ஆப"தாகிவி�ேம! என� பய"த பழனிய�ப�, 
இ!னாசியாாி! எதிாி5 உ
கா�32, 
 
த!ைன�ேபா5 பிறைர;� ேநசி�பாயாக! 
எ!1 Jறி, ஏ� ெப�மா! க
டைளைய நிைனC
%னா�. எ!ன ெச8வா� 
இ!னாசியா�? அ3த( ேசா�ைற;� அ�ளி வாயி� ேபா
��ெகா��, 
 
பிற�ெபா�ைள இ(சியா தி��பாயாக! 
எ!1 Jறிவி
�, 2�ைட உதறி" ேதாளி� ேபா
�� ெகா�� ேபா8வி
டா�. 
 
தன2 ெசா5=��� ெசய=��� தி���றளி5 ஆதார� ேத% ைவ"தி��பதாக� 
ெப�ைம�ப
�� ெகா�%�3த தி���றளா�. இ!னாசி�"2 உபேதசியா�� 
அ�ப%� ைபபிளி5 ேத% ைவ"தி��கிறா� எ!பைத� க�ட2�, ெவ
க�ப
� 
விைர32 ெச!றா�. 
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கைத எ�ப%? ‘ந5ல கைத? நைக(�ைவ� கைத’ அ�ப%"தாேன? உ+க0��( 
சிாி���Jட வ3தி���� ஆ�. கைத எ72வ2� சிாி�க"தா!! ப%�ப2� 
சிாி�க"தா!! ஏ! ப"திாிைககைள( சில� நட"2வ2+ Jட( சிாி�க3தா!! ந� 
நா
%5 இ��கிற 2!ப+கைள, 2யர+கைள( சிாி"2 ஆ�1வ2 எ!ப2 ஒ� வழி. 
அைத"தவிர ேவ1 வழியி5ைல எ!பைத� க�ட பிற�தா!, சில ப"திாிகாசிாிய�க� 
சிாி�பா8( சிாி�கிற கைதக� பலவ�ைற எ7தி ெவளியி
� வ�கிறா�க�. 
 
கைதைய அ5ல; க�"ைத உண�+க�. கைதைய நிைன"தா5 சிாி��"தா! வ��. 
க�"ைத நிைன"தா5 க�ணீேர வ��. இ3த உபேதசியாைர� ேபாலE�, 
பிரச+கியாைர� ேபாலE� எ"தைன ம�க� இ!1 ந� நா
%5 இ�32 
வ�கி!றன�! இ"தைகய ம�களி! வா/E நம2 நா
%! நல?��� ேக� த�� 
அ5லவா அதைன எ�ணிேய தி�வ�0வ�, 
 
 க�க� கசடற� க�பைவ க�றபி! 
 நி�க அத��" தக 
 
எ!1 க
டைளயி
%��கிறா�. 
 
“ப%! ந!றாக�ப%? ப%�க ேவ�%யைவகைள� ப%? பிைழயற� ப% ப%"தபி! 
அத!ப% நட32 ஒ7�!” எ!பேத இத! க�"2. எ5லாவ�ைற;� க�ற இ3த 
இ�வ�� இைத� க�றவ�களா? க�றி�3தா5 பிற���� ேபாதி�பைவகளி5 
சிலவ�ைறயாவ2 த+க� ெசயB5 கா
%யி��பா�க� அ5லவா வ�0வ� 
இ�ம
ேடா� நி�கவி5ைவ. இ"தைகய இழி3த ம�கைள�க�� வ�3தி( சிறி2 
அதிகமாக� க%32+ Jறி, ந�ைம எ(சாி�ைக;� ெச8கிறா�. 
 
 கனவி?� இ!னா2 ம!ேனா விைனேவ1 
 ெசா5ேவ1 ப
டா� ெதாட�� 
 
எ!1, “ெசா5 ேவ1 ெசய5 ேவ1ப
டவ�கேளா� ெதாட�� ெகா�ளாேத! 
ெகா�%�3தா5 விழி" தி���� ேபா2 ம
�ம5ல; உற+��ேபா2 ம
� ம5ல; 
கனவி=+ Jட அ2 உ!ைன" 2!�1"2�” எ!ப2 இத! க�"2. 
 
பைனமர"2�ப
%� பரமசிவ� பி�ைள�� இ3த� கைத ெதாி3த2 இ!னாசி�"2 
உபேதசியா� த!ைன� கா�பா�றாம5 கா
டா�றி5 தவி�கவி
ட ெச8திைய� 
பரவசிவ� பி�ைளயிட� தி���றளா� Jறிவி
டா�. பரமசிவ� பி�ைள மிகE� 
வ�3தி, இ(ெச8திைய ஈ(ச�ப
%� பாதிாியா���" ெதாிவி"தா�. ஈ(ச�ப
%� 
பாதிாியா� இ!னாசி�"2 உபேதசியா�ட! பைனமர"2�ப
% பரமசிவ� 
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பி�ைளயிட� வ32 நட3தைத விசாாி�க( ெசா!னா�. அவ� ெத!ைன மர"த%யி5 
பைனமர"தளE ேசா1 த3த தி���ற� பிரச+கியாாி! ெசயைல" ெதளிவாக 
எ�"2� Jறினா� உ�ைமக� விள+கி வி
டன. 
 
பரமசிவ� பி�ைள;�, பாதிாியா�� ஒ!1ப
�" தனி"2� ேபசினா�க�. இ"தைகய 
தி���ற� ெசா�ெபாழிவாள�கைள� கிராம ம�களிட� தைலகா
டவி�வ2 
நா
%�ேக ேகடா�� எ!றா� பரமசிவ� பி�ைள. இ"தைகய உபேதசியா�கைள 
ஏ�ெப�மா! ம!னி�கேவ மா
டா� எ!றா� பாதிாியா�. கைடசியாக இ�வ�� 
அவரவ���ாிய ச�பள" ெதாைககைள அவரவ�களிட� ெகா�"2 "ம�கைள( 
சீ�தி�"திய2 ேபா2�, இனி நீ+க� உ+கைளேய சீ�தி�"தி� ெகா�0+க�" எ!1 
Jறி அ?�பிவி
டா�க�. க�"த� கல+கினா� தி���றளா�: க�கல+கினா� 
இ!னாசியா� இ�வ�� ஒ!1J% வழி நட3தா�க�. வ�� வழியி5, “அ�ேண 
தி���றளி5 எ5லா� இ��கிற2 எ!1 அ!1 Jறினீ�கேள! ந��ைடய இ3த 
நிைலப�றி;� அதி5 ஏ2� இ��கிறதா?” எ!றா�. உபேதசியா�. 
 
“ஆ�” ப%"2�, அறி32�, பிற��� உபேதச� ெச82�, தா!ம
�� அத!ப% 
நட3ெதா7காத Tடைன விட( சிற3த Tட! உலக"தி5 ஒ�வ?மி5ைல ெய!1 
ந!றாக( ெசா5ல�ப
%��கிற2 அ�ேண” எ!றா� தி���றளா�. 
 
“�றைள( ெசா5லமா
W�களா?” எ!றா� இ!னாசியா�. 
 
“ஓதி உண�32�, பிற�� �ைர"2�, தானட+கா� ேபைதயி� ேபைதயாாி5” எ!றா� 
பழனிய�ப�. 
 
“அ�ேண! இைத� கா
டா�ற+கைரயிேலேய நிைனC
ட�Jடாதா?” எ!றா� 
உபேதசியா�. 
 
“ெத!ைனமர"2 நிழB�Jட, இ2 எ! நிைனவி�� வரவி5ைலேய! எ! ெச8வ2?” 
எ!றா� பிரச+கியா�. 
 
த�பி! க
�ைரைய� ப%"தாயா? எ�ப% இ��கிற2? ந!றாயி��கிற2 எ!1 
நிைன"தாயா? இ!?� ந!றாக எ7தலாேம எ!1 நிைன�கிறாயா? அ2தா! 
Jடா2. ப%�ப2 எ72வத�காக எ!1�, ேப�வத�காக எ!1� நிைன�கிற 
நிைன��"தா! ந� நா
� ம�கைள� �
%(�வரா�கிவி
ட2. ப%�ப2 
நட�பத�காக எ!ற எ�ண� ந� நா
%5 வளர ேவ���! இ!ைற�� நீ;� அ3த 
�%E��"தா! வரேவ���. 
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ப%! ந!றாக� ப% பிைழயற� ப%! எ2 ந5ல2? எ!1 ஆரா832 உண�! ந5ல 
�%E�� வா! உடேன ெச8! பிறைர;� ெச8ய( ெசா5! தீர ஆரா832 ெசா5! 
ெச8வத�காக( ெச8ய ேவ�%யைத( ெசா5. ெச82 ெகா�ேட ெசா5! 
 
ெசா5ேவ1 ெசய5ேவ1 ப
டவ�க0ைடய J
�றவி B�32 வில�; உடேன 
வில�! ஏெனனி5 அ2 ந5வா/வி�� ஏறறெதா� ந5ல வழி! 
------------- 

11.  11.  11.  11.  மைறெமாமைறெமாமைறெமாமைறெமாழிழிழிழி    
 
‘மைறெமாழி’ எ!ப2 மைற�க�ெப�ற ெமாழி என� ெபா�� ெப1�. இைத ‘ம3திர�’ 
எ!1� ேவத பாைஷ எ!1� வடெமாழியாள� J1வ�. தி���ற� தமி/ மைற 
ஆதB!, அ2 J1� ெமாழிக� யாE� நம�� மைற ெமாழிகேளயா�. எ!றா=�, 
நா! இ+� Jறவ3த2 அ�ெபா�ளி5 அ5ல. மைறெமாழி (பாி பாைஷ) எ!ற 
ெபா�ளி5 ஆ��. 
 
நைக வியாபாாிக�, மா
� வியாபாாிக�, நைக, ெச8பவ�க�, தர�" ெதாழி5 
ெச8பவ�க�, ேதா5 வியாபாாிக�, மா�வா%க� ஆகிய பலாிட��, ேக
ேபா� அறிய 
�%யாத மைறெமாழிகைள அவ�க� த+க0���ளாகேவ வழ+கி வ�வைத இ!1� 
காணலா�. 
 
அ2ேபாலேவ, தமி/ அறிஞ�க0���ேள-தமி/ க�றம�க0���ேள ஒ� 
மைறெமாழி வழ+கேவ��� எ!ப2 என2 ஆைச. இ2 ெமாழி� ப�1���, க5வி� 
ெப������, அறிE வள�(சி���, நா
� நல?��� ஏ�ற 2ைண ெச8;� எ!ப2 
என2 எ�ண�. இ3த மைறெமாழிைய� பா�+க� 
 
அ: ந!பேர வரேவ���! வரேவ���! அ3த� ைபய! 13-5 எ�ப%? . 
 
ஆ : அைத� ப�றி( ெசா5ல ேவ�%யதி5ைல. நிர�ப உைடயவ!. 
 
இ : ேந�1 நா� ேபா8� ேக
�� ெகா�%�3ேதாேம; அவ��� 73 எGவளE 
இ��கிற2, பா�"தீ�களா? 
 
ஈ.: ஆ� 73 இ�32 எ!ன ெச8ய? 65 சிறி2� இ5ைலேய. 
 
உ : ைபய?ைடய 40 எ�ப%? 
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ஊ : 40 நிைறய உ��. எ!றா=� 42 இ5லாம5 41 மாதிாி இ��கிறா!, . 
 
எ : தா+க� ஏ! இ�ேபா2 இராமனிட� 79 ைவ�பதி5ைல, 
 
ஏ : அவ! இ�3தா� ேபாB�32 92, 93, 942��� ேபா8வி
டா!. நா! 82 என 
எ�ணி( ��மா இ�32 வி
ேட!. இ5லாவி
டா5 ந��ைடய 97 ேபா8 விடாதா? 
 
எ�ப% இ3த மைறெமாழி? இ2 உ+க0�� விள+�கிறதா? நீ+க� தி���ற� 
ப%"தி�3தா5 இ2 உ+க0�� விள+கியி����. இ5ைலயானா5 அைத� 
ப%;+க�. அதி=�ள அதிகார+க�தா� இைவ. 
 
தி���ற� அதிகார� 
13. அட�க�. 
73. அைவ அ@சாைம. 
65. ெசா5 வ!ைம. 
40. க5வி. 
41. க5லாைம. 
42. ேக�வி. 
79. ந
�. 
92. ெபா�
ெப�%�. 
93. க�. 
94. S2. 
82. தீ ந
�. 
97. மான� 
 
‘தி���ற�’ தமிழ?ைடய தனி( ெசா"2. அ2 தமி/நா
�� க�Cல�� ஆ��. 
தி���றளி5 Jற�படாத2 எ2E� இ5ைல. அைத ஒGெவா� தமி/ மக?� 
தமி/மக0� ப%"2" தீரேவ���. அத! 1330 �றைள;� ப%�பத��� 
�1��வழி ஒ!1 உ��. அ2 133 அதிகார"ைத;� �தB5 மன�பாட� 
ப�Hவ2தா!. அதிகார+கைள �தB5 மன�பாட� ப�Hகிறவ�க�, 
தி���றைள எளிதாக� ப%�பதி=�, மைறெமாழிைய விைரவாக� ேப�வதி=� 
ெவ�றி ெப1வா�க�. 
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�த5 பயி�சியாக, 10 அதிகார+க0��� பழகரா� 
 
அ: ���சாமி�� 1 நிைறய இ����ேபா5 இ��ேக! 
ஆ: இ�32 எ!ன ெச8வ2? 14 இ5ைலேய அ�பா! 
அ: உ+க� ஊாி5 2 எ�ப%? 
ஆ: சிறி2� இ5ைல. அதனா5 104-� நைடெபறவி5ைல. 
அ: நம2 நா;� 3-5 இ��ப2ேபால 4-ஐ�ேபசி� ெகா�%�3தாேர! இ!?� 
அ�ப%"தானா? 
ஆ: இ5ைல! இ5ைல! அவ� 5-5 ��32வி
டா�. 
அ: உ+க� ைபய?�� 6 ஆயி�ேறா! 
ஆ. ஆயி�1. 
அ: 7 எ"தைன? 
ஆ: ஒ!1மி5ைல. 
அ: உ+க� மைனவி 8-5 எ�ப%? 
ஆ. அவ0�� அ2 இ�3தா5, என�� ஏ! 31 வ�கிற2. 
அ: உ+க0�� இ!ைற�� 9 சாிதானா? 
ஆ: ஐேயா �%யா2. ம!னி�கE�, நா! 95 அ�32கிேற!. 
அ: அவ� ஏ! அ�ப%� ேப�கிறா�? 
ஆ: அவரா? அவ��� 10 ெதாியா2. 
 
தி���ற� அதிகார� 
1. கடE� வா/"2 
14. ஒ7�க�. 
2. மைழ. 
104. உழE. 
3. 2றE. 
4. அற�. 
5. இ5வா/�ைக. 
6. வா/�ைக" 2ைணநல�. 
7. �த5வைர� ெப1த5. 
8. அ!�ைடைம. 
31. சின�. 
9 வி�32. 
95. ம�32. 
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10. இ!ெசா5. 
நா� ஒ!1�� இGவா1 ப"2� ப"2 அதிகார+களாக� பயி5வ2 ந5ல2. 
பதி!T!ேற நா
களி5 உ+க� உ�ள"தி5 தி���றளி! அதிகார" தைல��க� 
�7வ2� பதி32 வி��. பிற� உ+க0�� ஓ8E கிைட��� ேபாெத5லா� 
தி�வ�0வ� எ3த" தைல�பி5 எ2 எைத( ெசா5Bயி��கிறா� எ!1 ஒGெவா� 
�றளாக அ3த3த அதிகார"தி! கீ/� ப%"2 அறிைவ வள�"2� ெகா�ளலா�. இ2 
�றைள� ப%��� �1�� வழியா��. 
 
த�பி! உன��� J1வ2 இ2 ஒ!1தா!. எ5லா உ1���க0� ந!� 
அைம3த2தா! உட5. அ2ேபால எ5லா" 2ைறகளி=� ஒளிN�வ2தா! அறிE. 
�!னத�� �7 உட5 எ!1�, பி!னத�� �7 அறிE எ!1� ெபய�. �7 
உடைல� ெப�றதனாேலேய ஒ�வ! �7 மனிதனாகிவிட �%யா2. அவ! �7 
அறிைவ;� ெப�றி��க ேவ���. அ�ேபா2தா! அவ! �7 
மனிதனாகிறா!.நீ;� ஒ� �7 மனிதனாக" ேதா!ற வி���கிறாயா? 
அ�ப%யானா5, தி���றைள� ப% உடேன எ�"2� ப%! ஏெனனி5, அ2 
உலக"தி! அறிE� கள@சிய+களி5 ஒ!1. 
 

((((345� ெப4ற�345� ெப4ற�345� ெப4ற�345� ெப4ற�))))    
----------- 
3�தமி$� காவல- கி3�தமி$� காவல- கி3�தமி$� காவல- கி3�தமி$� காவல- கி. . . . ஆஆஆஆ. . . . ெபெபெபெப. . . . வி7வநாத� 80க�வி7வநாத� 80க�வி7வநாத� 80க�வி7வநாத� 80க�    
 
தமி/( ெச5வ� ஐ32 ெச5வ+க� 
தமிழி! சிற�� ஆ1 ெச5வ+க� 
அறிE� கைதக� அறிE�� உணE  
என2 ந�ப�க� தமி/ ம�32க�  
வ�0வ�� �ற0� மணம�க0�� 
வ�0வ� உ�ள� இள+ேகாE� சில��� 
தி���ற� க
�ைரக� ந5வா/E�� வழி 
தி���றளி5 ெசய5திற! எ�ண��விய5 
தி���ற� �ைதெபா�� வ�ளலா�� அ�
பாE� 
��மணிக� எ2 வியாபார�? எவ� வியாபாாி? 
நா!மணிக� �"தமி/� காவல� ப�றி 100 
அறிஞ�க�மாணவ�க0�� தி�(சி வி�வநாத� வரலா1 (மா. �. ச�ப3த�) 
 
பாாி நிைலய�.,  184, பிரா
ேவ, ெச!ைன-600 108. 
-------- 


