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ஒவ) 'உலக வா4ைகேய ேவ1டா' எ)6 கட7 தி$ெபயைர ம
ஓதீயவ1ணமிகிறா); மெறாவ) கட7 நிைனேவயி)றி உலக
வா4ைகயி& அ;தி கிடகிறா). இ=விவ எவ) கட7ளிட தி&
அ)"ைடயவனாவ)?

சமய>களி) ெகாைகக பலதிற தன. அைவக% இ>ேக ?றிக தகன
இர1. ஒ)6, விதைல? இயைக வா4ைகைய -ற த& ேவ1ெம)ப-;
மெறா)6, விதைல? இயைகேயா#ைய- வா4த& ேவ1ெம)ப-.
இவ6 பி)ைனய-, என- க&வி ேகவி ஆரா@சி அAபவ தயவாறா)
ெத1ட உ1ைம? அர1ெச@வதா@ நிகிற-. அதனா& அ0சீாிய ெகாைகைய
வா@$" ேந ேபாெத&லா வ+6 -வ- என- ெதா1க% ஒ)றா@
நிக4- வகிற-.

உயிகளி) நல -? உட& உல? தயன இைறவனா& அள$பகி)றன
எ)6 ைசவ சி தாத அறி76 -கிற-. இ=வறி76 த& இகால உல??
இ)றியைமயாத ெத)பத? ஈ1 விாி7ைர ேவ1வதி&ைல. 'உலகேம
ேவ1டா ; கட7ேள ேவ1' எ)A ெகாைக?, 'கட7ேள ேவ1டா;

உலகேம ேவ1' எ)A ெகாைக? இைடயி& அாிமா ேநாெகன மிளிவைசவ சி தாத விளக.

ம-ைரயி& ைசவ சி தாத மகா சமாஜ தி) $ப ெதடாவ- ஆ1 விழா
Eட (27, 28, 29-12-1943) எ) தைலைமயி& நைடெபற-. தைலைம+ைரயி&
இயைக வா4ைகைய விதைல? ெகா; ெகாபாக ெகா%த&
ேவ1ெம)6 ைசவ சி தாத சா6வைத+ அ தைகய வா4ைகைய0
சாராFய>க ?ைல - ேக G4தைத+, அதனா& ெப ேபா எ;0சி
ஒபாH "- உலக ழக இ)ெனாபாH ேதா)றி+ளைத+
எ -காட& என- கடனாகிய-. ேமH உலக0 ெசைம நல -?ாிய சில
ைறக% எ)னா& ேகால$படன. அைறகளி& 'ஆல அத'
ெபா-ளலாயின.

மகா சமாஜ E#ய இட ஆலவா@ எ)6, ம-ைர எ)6 அைழக$பத&
நாடவ? ெதாி+. அ$ "னித$ ெபயக, ேபாராட ைத ஆல எ)6, "உலைக அத எ)6 # காமா6 எ)ைன கடவின. அ=வால ைத+
அத ைத+ உ%ைற யாெகா1ட தைலைம+ைர இI& வ#வ
ெபறலாயி6. உ%ைறேகப இIH? 'ஆல அத' எ)A
தைல$"0 Gட$பட-.

ஆல எ-? அத எ-? ஆல மக நிக4 - பாவ . அத ஆ1டவ)
திவ. பாவ ைத ஏ6 அ ெபாழி+ ஆ1டவைன ந )ேனா 'நKசணி
க1ட)' எ)6 ேபாறிய- ஈ1 உ)ன பால-. ஆ1டவ) நKசணித
கைதயி) Lப இ I) உளகிடைக எ)6 >க0 ெசா&கிேற).

இI& கால - ?ாியெத)6 நவில7 ேவ1ேமா?

இராய$ேபைட)
15-5-1944
------------

திவா. - வி. கயாணதர)

ஆல

அ த

ம>ைகயகரசி வளவேகா) பாைவ
வாிவைள ைகமட மானி
ப>கய0 ெச&வி பா1#மா ேதவி
பணி ெச@- நாெதா6 பரவ$
ெபா>கழ Hவ) (தநா யகனா&
ேவத ெபாக% அளி
அ>கய க1ணி த)ெனா அமத
ஆலவா யாவ- இ-ேவ'

ேதாழகேள!

ைசவ சி தாத மகா சமாஜ தைலைம என?$ "தியத)6. சமாஜ ெவளி
விழாவி) த& நா Eட, இப ெதா)பதாவ- ஆ1விழா Eட எ)
தைலைமயிேல நைட ெபறன. அ தைலைம$ பணி மீ1 என? வழ>க$ப#கிற-. அ$பணிைய அ)"ட) என? வழ>கிய வரேவ"
Eட தா?, சமாஜ தா?, மற அ)பக? என- ந)றி உாியதாக.

ஆல அத
நா எ=விட தி& E#யிகிேறா? ஆலவாயி& E#யிகிேறா ; ம-ைரயி&
E#யி கிேறா. ஒ பா& ஆல ; மெறா பா& அத. ஆல உ1 , அத
அளிய அழக) - அ>ைகய க1ணி ப>க) - நைம கா$பானாக.

ம-ைர

இ G4த இநாளிH ம-ைரயி) நிைன7 ேதா)6 ேபாேத மகி40சி
ெபா>?கிற-; உள தாமைரயி& இ)ப ேத) பி6கிற-; ஒ சதி+
பிறகிற-. ம-ைரயி) பழ ெபைம எ)ேன! எ)ேன ! அ$ெபைமைய
இ தைலைம+ைரயி& எ>ஙன விாி த& E? >க0 ெசா&லH இயலாேத.

ம-ைர, சிவேலாக ; தமி4 நில ; ெப1ைம நிைலய ; ெதா)ைம ைவ$"; சாி திர
இ&ல, நாகாிக ஊ6.

ம-ைரயபதி, ைவைய எ)A ெபா@யா ெகா#ைய மண- வி;மிய ெச&வ
ெபற-. அ0ெச&வ0 சிற$ைப எ)ென)6 E6ேவ)? கைலயி) கைல எ)ேபனா !
Oர தி) Oர எ)ேபனா! அ)பி) அ)" எ)ேபனா ! ேவ6 எ)ன Eற வ&ேல) !

ச>க வள த மா1" இEடபதி? உ1. அ)6 ச>க தி& வளத தமி4
இ)6 தமி4 நா#) தனிைமைய கா - வகிற-. தமி4 நா தனிநா எ)6
தமிழ) O6ட) Eறி$ Pட) நட? ஏக; த ந&கிய ம-ைர - நா)
மாடEட& - வா4க ; வா4க.

'நாயக) கவி? ?ற நா#ய' ஒ Oரைன தத- இ தமி4$ பதி; ஒ "லவ)
பி)ேன அநாயகைன ஓட0 ெச@த- இ$பழ பதி. அ1ட>கைள ெய&லா
அககா Q)றளிய அ)ைன மதைலயா@ தவ4த- எ>ேக? க1ணகி யி)
Oர கன)6 எ;த- எ>ேக? எ&லா வ&ல இைறவைன மகனா@
காவலனா@$ ெபற இட எ-? அவைன ம1 மக7 விற? விக7 ஏவிய
இட எ-? இம-ைர - ெத@வ ம-ைர - தமி4 ம-ைரய)ேறா ?

சி தாத அறி76 த&

இ)ேனார)ன சிற$"க பல வா@த இ தமி4 நகாி&, அ>ைகயக1ணியி)
திேவாலக )னிைலயி& ைசவ சி தாத மகாசமாஜ$ ெபயரா& நா
ஈ1#யிகிேறா. ைசவ சி தாத எ)ன அறி76 -கிற-? $ெபா%1ைம,
ச காாிய வாத, ெசா.ப தட2த இய&, அ -வி Lப, சாிைய கிாிைய ேயாக
ஞான, Oேப6 தயவைற அறி76 -கிற-. இைவ கைள$பறி0 ைசவ
Eட>களிH மகாநா களிH யா) நிக4 திய ெசாெபாழி7க%
தைலைம+ைரக% பல$பல. அைவகளி சில, 'ைசவ தி) சமரச', ைசவ திற7',
'நிைன$பவ மன', 'சி தமாக தவிய I&களா@ ெவளி வ-ளன. சமாஜ
ெவளியிட சிவஞான பா#ய$ பதி$பி) க$பி& யா) எ;திய 'சி தாத கைர'
ஒ)6 திக4கிற-. அதிH சி தாத ைத0 >கிய ைறயி& விளகி +ேள).

காலேதச வ தமான

இ>ேக காலேதச வ தமான நிைன7? வ கிற-. 'காலெமா ேதசவ த
மானமாதி கல- நி)ற நிைலவாழி கைணவாழி' எ)ப- தா+மானா திவா?.
இ திவாகா& கட7%? கால ேதச வ தமான -? உள இைய"
"லனாகிற-.

)ேன ைசவ மகாநாக E#ய காலேதச வ தமான>க?, இகாலேதச
வ தமான -? ேவ6ைம உ1 எ)6 ெசா&லH ேவ1ேமா? இகால
ேதசவ தமான, ைசவ சி தாத -? உலக வா4ைக?ள ெதாடபி) மீஎ) க ைத0 சிற$" ைறயி& ெசH -மா6 எ)ைன$ பிட பி# - உ-கிற-.

சி தாத உலக

ைசவ சி தாத -? உலக வா4ைக? ெதாட" உ1டா? இ&ைலயா?
ெதாட" உ1; ெப ெதாட" உ1. ைசவ உலக ைத வி - வான தி&
பற$பத)6. அஃ- உலக தி) தலாக7ள மாையைய$ ெபாளாக ெகா1 ட-.
மாையைய$ ெபாளாக ெகா1ட ைசவ, அமாயா காாியமாகிய உலைக எ$ப#
வி - ேமேல பற$பதா?? ஆகேவ, ைசவ -? உல?? ெதாட"1
எ)பத? விாி7ைர ேவ1வதி&ைல.

உலக வா4ைக

இைறவ) ; அறிவின) எ)6, உயிக ; அறியாைம+ைடயன எ)6,
உயிகளி) அறி யாைமைய நீகி அைவகைள த)ைன$ ேபாலாக அைவக?
இைறவ) தLகரண"வன ேபாக> கைள அளிகிறா) எ)6, உயிக
தLகரண"வன ேபாக>கைள ந&வழியி& பய)ப தி விதைலயைடத& ேவ1ெம)6K ைசவ சி தாத சா6 கிற-. தLகரண"வன ேபாக>கைள, உட& உல? - எ)6 ெதா? - Eறலா. இதனா& எ)ன ெதாி கிற-? சி தாத தி)
உள தி& உலக வா4 ைக+ நில7கிறெத)6 ெதாிகிற-. உலக வா4 ைகைய0
சி தாத ெவ6க7மி&ைல; -றக7 மி&ைல. உயிகளி) விதைல?
உலகவா4ைக இ)றியைமயா கவி எ)ப- சி தாத தி) உகிடைக.

மா6பட ெகாைகக

இ=7கிடைக? மா6பட ெகாைகக பல உலகி& உலவி வகி)றன.
அைவகைள இ Eறி ெகாகிேற). ஒ)6, 'உலக வா4ைகைய
-றதால)றி Oெபற& இயலா-' எ)ப-; இ)ெனா)6, 'உலகேம ெபா,
அத? ேவறாக0 சி ெத)AK ெசெபா ெள)6 ஒ)றி&ைல' எ)ப-.

இ$பி)ைனய ெகாைக+ைடயா? ந&லறி 70ட ெகா% - ேநா?ட)
அL(திமா)களிட தி-, ' உலக ெபா எ)பதி& ஐயமி&ைல. ஆனா&
அ$ெபா எ)6 ஒ ெபறி யதா யி$பத)6 ; மா6 த)ைமய-.
சி ெத)AK ெசெபாேளா எ)6 ஒ ெபறியதா யி$ப- ; மா6தேல
அைடயாத- ; உலக அைட + மா6தH? நிைலகளனாக நி)6 -ைண "ாிவ-'
எ)ற க -க பிறதன. இக -க நாளைடவி&, 'உலக நிைல+த&
இ&லாத-; விதைல? அைத நீ த& ேவ1' எ)ற ெகாைகயா@ திாிதன
ேபாH!

ெகா; ெகா"

உலக வா4ைகைய நீ த& ேவ1ெம)A> ெகாைக+, உலகேம
ெபாெள)A> ெகா ைக+ ம)பைதயி) நல -? உாியனவாகா.
ம)பைதைய )ைனய- ஒ வழியி& பா4ப திய-; பி)ைனய- ேவ6 வழியி&
பா4ப திய-. அ- கீ4 நாைட$ ெபாி- பா4ப திய- ; இ- ேம& நாைட$
ெபாி- பா4ப திய-. ைசவ அைத+ விலகி இைத+ விலகி, 'உயிகளி)
விதைல ெக)6 ஆ1டவ) அளிய ெகாைட உலக. அ=7லைக
ெகா;ெகாபாக ெகாவ- அற' எ)6 உலைக ஏகிற-. விதைல? உலக
வா4ைக ேதைவ எ)ப- சி தாத.

ம1ணின& லவ1ண வாழலா ைவகH
எ1ணின& லகதி? யா-ேமா ?ைறவிைல
க1ணின& லஃ-ற> க;மல வளநக$

ெப1ணின& லாெளா ெபதைக இதேத.

இ- திஞானசபத திவா?.

இைறகேளா #ைசத இ)ப
இ)ப ேதா #ைசத வா47.
ப1மய த ெமாழி$பரைவ ச>கி? என?
பறாய ெபமாேன மறாைர +ைடேய).

இைவ வ)ெறா1ட வா@ெமாழிக.

இ மைறெமாழிக? விாி7ைரயா@ -ைண ேபா? ைறயி& ப#ன த#க
திவிைட மU மணிேகாைவயி&,

"1ணிய "ராதன * * *
மலதைல +லக -$ பல$பல மாக
மகைள மைனவிைய ஒகைல ஒாீஇ
மைன+ பிற7 -ற- நிைனவ>
கா மைல+ "? ேகாைடயி
ைக ேம& நிமி - காெலா)6 /டகி
ஐவைக ெந$பி) அ;வ - நி)6
மாாி நாளிH வாபனி நாளிH
நீாிைட /4கி ெந#- கிட-K
சைடைய$ "ைன- தைலைய$ பறி -
உைடைய -ற- உ1ணா -ழ)6>
கா+ கிழ>?> கா6தி ச?
வா+7 நீ வதன அதி+>
களாிH> க&H> க1பைட ெகா1
தள76 யாைகைய தளவி தா>கவ
அைம  தி யைடவத காக
தைம தாேம சால7 ஒ6$ப;
ஈ>கிைவ ெச@யா தியா>க ெள&லா
ப;தி) 6யத எ;நிைல மாட -K
ெசதா -தித நதன வன -
ெத)ற ய>? )றி லக -

த1டா0 சி திர ம1டப ம>கிH
(விாி தர>க வாவி கைரயிH
மயிெபைட யால ?யிறிய ?)றிH
ேவ1ழி ேவ1ழி யா1டா1 #ட
ம$பி னிய)ற வாளாி மத
வி$"6 க#) மீமிைச$ ப த
ஐவைக யமளி யைணேம ெபா>க
த1மல கம; ெவ1ம# விாி -$
ப#A ெப@த பதL1 பKசி
ெனடைண யகா ெகாைடக பர$பி$
பாய) மீ- பாி"ர மிழற0
சாயல) ன தி) தள நைட பயிறி
###
அKெசா) மடைதய ராக ேதா@-K
சி)ன பர$பிய ெபா)னி) கல தி)
அ6ைவ அ#சி& வறிதினி ததா
தா#ன ெக)6 பா#ன ெக)6
வா#ன ெக)6 வைரயா- ெகா -
(வன (சி+ "ைனவன "ைன-
U ந&லன ெதாைடயி ேச தி+
ஐ- "ல)க% ஆர ஆைமத ஒகH மகி4வன மகி4-
இ=வைக யிேதா மாயிA அ=வைக
மதிர எ; ைத- வாயிைட மறவாசிைத நி) வழி0 ெசH த ), அத
 தி+ இழ தில த&வ அ திற
நி)ன- ெபைம ய)ேறா * * *

எ)6 அளியி தைல உ)னி$ பாக.

இகால$ ெப>கவியாயில>கிய ரOதிரநா தாE உலக வா4ைகைய
-ற?மா6 அறி76 தினாாி&ைல. கட7 நிைல ெப6த? உலக வா4ைகைய
ெகா;ெகாபாக ேகாட& ேவ1ெம)பேத அவ உல?? வி -ள
நெச@தி.

இகால உலக

உயிகளி) விதைல? கவியாக இைறவனா& அள$ெபற உலக
இ$ெபா;- எ$ப# இகிற-? எகாசி வழ>?கிற-? அேதா ! ெபா&லா
காசி ! உலக ?1 - ?1 - மயமா யிகிற- ! எ>ேக ?1 இ&ைல? ?1
இ&லாத இட1ேடா ? நில திேல ?1 ! நீாிேல ?1! வானிேல ?1 !
எ>? எ>? ?1 ! ?1 மைழ ! ?1 ெவள ! உலக எாிகிற-! ஆல
கால ெபா>?கிற- !

"- உலக

இேத சமய தி& "- உலக', '"- உலக' எ)6 எ>கV ேபச$பகிற-. "உலக$ ேப0ைச எ)ன எ)6 Eறலா? அைத அத எ)6 Eறலா.

ஆல அத

ஒபக ஆல ; இ)ெனா பக அத. ஆல ஒ>?த& ேவ1; அத
எ;த& எளிதி& அஃ- ஒ>?மா? இஃ- எ;மா? இர1ைட+ நிக4 - ஒ)6
உளதா? உள-. அ-ேவ சமய எ)ப-.

பாகட& கைடதேபா- ஆல எ;த-. அைத க1ட அமர மறவ எ)
ெச@தன?" ஆ1டவனிட அைடகல "?தன; த>?ைறகைள+
தவ6த&கைள+ ைறயிடன. அ கடலாய ஆ1டவ) ஆல ைத +1டா).
பி)ன அத எ;த-. இ- "ராணE6.

இEறி) உ%ைற எ)ன? மனித எ= வாேறா பாவK ெச@ேவாராகிறா.
பாவ ஆலமா@ அவைர எாிகிற-. எளிய மனித மன திபி த> ?ைறகைள+
தவ6த&கைள+ ஆ1டவைன ேநாகி ைறயி அ;கி)றன. அ;ைக உ1ைம அ;ைக - ஆ1டவைன$ பாவமாகிய ஆல ைத ஏக0 ெச@+;
அளத ைத$ ெபாழிய0 ெச@+. ஆல ஒக -? அத எ;0சி? மன
திபH ைறQ அ;ைக+ ேதைவ. இ=வ;ைகயி& E- விள>?வசமய உ1ைம.

'ஆல 1டா@ அ-1ண கைடயவேன' எ)ப-, 'தத- உ) த)ைன
ெகா1ட- எ) த)ைன' எ)ப- திவாசக. 'யா) உ) அ ளாகிய அத
உ1ண எ) பாவமாகிய ஆல ைத நீ உ1டா@' எ)றா மாணிகவாசக. இத?
வழி எ)ன? வழி+ வாசகராேலேய காட$பகிற-. 'யாA ெபா@ எ) ெநK
ெபா@ எ) அ)" ெபா@ - ஆனா& விைனேய) அ;தா& உ)ைன$ ெபறலாேம'
எ)6 அ#க வழிகாகிறா. அ=வழி நட$ேபாமாக.

ஆல1டகைத எ$ெபா;ேதா நடத ெத)6 "ராண E6கிற-. அகைத ஒ
?றி ேகாளாக நிப-. ெவ6> கைத மீ- ம> க -0 ெசH தலாகா-.
அநிக40சி உயிாிைட ஆ>கா>ேக நடத வ1ணமி$ப-. இத? மணிவாசக
சா)றாக நிற& கா1க.

காரண

இநாளி& உலகிேலேய ஆல ெபா>கி வத? காரணெம)ைன? பல பலவா6
E6வ. சாி திர தா ஒ)6ைர$ப; அரசியலா ேவெறா)6 ெசா&வ;
ெபா1ைமய மெறா)6 பகவ ; விKஞானிய இ)ெனா)6 "க&வ;
அவரவ ஒ=ெவா)6 அைறவ. இ காரண>கெள&லா ஒேராவழி$ ெபாதி
வவன எ)ேற யா) அர6வ). இகாரண>கைள -வி ஆ@த& ேவ1.
ஆ@தா& அ#$பைடயான ஒ)6 "லனா?. அஃெத)ைன? அஃ- இகால
அரக ெபாி- மகைள இயைக வா4ைக யினி)6 வ;கி விழ0 ெச@தைம
எ)ப- "லனா?. அரவழி நிப- ?#களி) இயைக. இ- பறிேய, 'அர
எ=வழி அ=வழி ?#க' எ)A பழெமாழி+ எ;த-.

இயைக - ெசயைக

ம)பைத, இயைக வா4ைகைய வி த-; ெசயைக வா4ைகயி& O4த-.
விைள7 எ)ன? விைள7 ெகாதி$பாயி6. ெகாதி$", வா4ைக$ ேபா#யா@$
ேபாராடமாத& இய&" ேபா# + ேபாராட வாளா கிட?ேமா? அைவ
மனித உணைவ மனித பறிக கின. அ ?, ?ப$ பிணகா@, ஊ$
(சலா@, நா$ ேபாரா@, உலக + தமா@, எாியா@, ஆல காலமா@$ ெபா>?கிற-.

வா%? வா

+ த ஆல ைத ஒக -$பாகி? -$பாகி+, Pர>கி?$ Pர>கி+,
?1? ?1 விட$பகி)றன. இ=விைக ஆல ைத ஒ?> ெகா&?
ஒ?த?$ பதிலாக அைத$ ெப?ெம)6 அறேவா E6வ.

'இேதா , இேயேவா#தவகளி& ஒவ) ைகைய நீ# த) படய ைத
உவி$ பிரதான ஆசாாியAைடய ேவைலகாரைன காதற ெவ#னா).
அ$ெபா;- இேய அவனிட : உ) படய ைத திப அதி) உைறயிேல
ேபா ; படய ைத எகிற யாவ படய தா& ம#- ேபாவாக''
- ம ேத+ - 26:51-53
என வ> கிறி2- ெபமா) அAபவ ெமாழி ந )ேன நிகிற-.

மன திப&

ஆல ஓாிட திலா ேத>?கிற-? அஃ- உலக ;வ- ம1# கிடகிற-.
இ=ேவைளயி& மக த>க ?ைறகைள+ தவ6த&கைள+ உணமனதிப யல& ேவ1 ; மன திபி ஆ1டவைண நிைன- நிைனகசி- கசி- உ?த& ேவ1 ; உகி உகி அ;த& ேவ1. அ;ைக
உ1ைம+ைடயதாயி) , ஆல ஒ>? ; அத எ;. கைளக1 ஆ1டவேன.
அவைன அைடேவாமாக.

நாளாய ேபாகாேம நKசணி+> க1டAேக
ஆளாய அ)" ெச@ேவா மடெநKேச அரனாம
ேகளா@ ந> கிைளகிைள? ேகபடா திறமளி
ேகாளாய நீ?மவ) ேகாளிெய ெபமாேன

எ)6 ைசவ$ பைட தைலவ கடைளயிகிறா - அவ கடைளவழி
நிேபாமாக.

ஆணவ அரசிய&

இைறவைன உள>ெகாளாமH அவன#யி& அைடகல "காமH
ஆணவ தா& தகி0 ெசகி திாி+ சில E#$ "- உலக அைமக$ "?வஇராணவ) கயிலாயெமக$ "?த கைதயா@ #+. ஆணவ எ;0சியா&
உ1ைம$ "- உலக அைம+மா? அைமத& அாி-. ஒேவைள "- உலக எ)A
ெபயரா& ஒ 'ேபா' தைல காடலா. அ- மீ1 ஆல தா& எாிவதா?.
ஆணவ தினி)6 ஆணவ உலகேம ேதா)6.

அH$"

ஆணவ அரசியலா நாக ஆ1ட- ேபா-; அவ Eட>க E#ய- ேபா-;
சட>க ேகாய- ேபா-; திட>க வ? த- ேபா-. உலக அH விட-; இ$ ெபா;- அலமகிற- ; ப#னியா& -#கிற-; ேநாயா& வைதகிற-;
மரண ?வியைல கா1கிற-; விதைல விதைல எ)6 Oறிகிற-. இனி
உலக ெபாறா-. ஆணவ அரசியW ! இைறவைன மற- இயைகைய நீ -0
ெசயைக ஆசி "ாிதீ. அதனா& உலக -)ப கட& Oழலாயி6. இனி
உமா& எ) ெச@த& E? உம- ெகாட> ?ைலக இயைக அ)ைன
ைன- நிகிறா. அவ )ேன உம- ஆணவ எ) ெச@+? இ=ேவைளயி&
உலைக$ "ரசி? - ெகாைல$ "ர சி? - இர த$ "ரசி? - இைரயாகாதீ;
வில?மி); ஒ->?மி); ஆசிைய0 ச)மாகாிட ஒ$"வி - ஒ->?மி). + த
ஆல ஒ>?, "- உலக அத எ;.

சா)ேறா கன7

ச)மாக ஆசி ேதைவ எ)6 அ)6 பிேளேடா உளிட சா)ேறா கன7
க1டன; அகன7 இ)6 நிைனவாகிற-. நிைன7 ெசயலாவத?0 ச)மாக
யசி ேவ1. யதி வழிேய ஆ1டவ) அ இற>?.

சமதம

'சமதம தா& "- உலக அைம+ேம; அதெக)ேற அ- ேதா)றியிகிற-.

இைடயி& ச) மாக எ6?' எ)6 சில ேககலா. யா) சமதம
ெகாைக? மா6படவன&ல); உட)பாைடயவேன. சமதம இ$ெபா;ைளவிள-. அ- ந)ைறயி& வள- மரமாகி கனிதர& ேவ1ெம)6
தவ> கிட$பவ யாA ஒவ). அ தம ெச;ைமயாக வளத? தக ஒளி
ேவ1. அ=ெவாளிேய ச எ)AK ெசெபா.

ச)மாக

ச + மாக = ச)மாக. ச - உ1ைம ; மாக - வழி. ச)மாக உ1ைம வழி. உ1ைம எ-? எ=வித மா6தHமி)றி எ)6 ஒ த)ைமயதா
+ள-. ச எ)A உ1ைமைய0 சி - ஆனத - சிவ (ம>கள) - விXV
(வியாபக) தய பல ெபயகளா& உலக அைழகிற-. ெபயகைள நீகி$
ெபாைள$ பா தா& எ&லா ஒ)றாகேவ ேதா)6. ஒ நாம ஓவ
ஒ)6மிலா ஒ)ைற எ$ெபயாி அைழ தா ெல)ன? 'உ>க ேபத ம)றிேய
உ1ைமேபத மி&ைலேய' எ)றா சிவவாகிய.

ச

ச எ)A இைற? இவித நிைல+1. ஒ)6 எ&லாவைற+> கடத-;
மெறா)6 எ&லாவறிH கலத-. கடத நிைல வா? மன -? எடாத-.
யா) வா? மனைட யவ). கடத நிைல என? எ6?? கலத நிைலேய
என? ேதைவ.

மாக

இைற எ&லாவறிH> கலத நிைலேய இயைகைய உடலாக ெகா1ட ஒ)6.
இைற உயி; இயைக உட&. உடைல ெகா1ேட உயிாி) உ1 ைமைய உணத&
ேவ1. ச எ)A இைற உ1ைமைய உணத? மாகமாக நிபஇயைக. ச எ)A இைற , இயைகைய உடலா ெகா1 அத?ேமH>
கட- நிப- எ)பைத மற தலாகா-.

ெபா-ைம

ெபா-ைம இ$ெபா;- எ>கV ேபச$ப கிற-. ெபா-ைம$ ேப0 எைத
உண -கிற-? இைறவ) உ1ைமைய மக ெதளி- வவைத உண -கிற-.
ெபா-ைம? ஊறாயி$ப- சா எ)A இைற. ச எ$ப# நிகிற-? அஃ- ஒ
பக ஒவிதமாக7, மெறா பக ேவெறா விதமாக7, இ)ெனா பக
Gயமாக 7 நிபத)6. அஃ- எ>கV ெபா-வா@ நீகமற நிகிற-.
இ$ெபா-ைமைய அ#$பைட யாக ெகா1ட- ச)மாக.

இைற ெபா-ைமயா@ எ>? நீகமற நி பைத உபநிடத தலாக$ பல ஞான
I&க% ெதாிவிகி)றன. )ேனா க -கைள ெய& லா> கைடெத அைவகளி) சார ைத0 ச)மாக0 ெச&வராகிய இராம>க வாமிக ஓாிட தி&
ந)? ேத>கைவ -ளா. விளக -? அ=ெவா ேதகK சாH. அ-,

க&லா?> கறவ?> களி$ப%> களி$ேப
காணா?> க1டவ?> க1ணளி?> க1ேண
வ&லா? மாடா? வரமளி? வரேம
மதியா? மதி$பவ? மதி ெகா? மதிேய
ந&லா? ெபா&லா? நநி)ற நேவ
நரக%?K ரக%? நல>ெகா? நலேம
எ&லா? ெபா-வி& நட மிகி)ற சிவேம
எ)னரேச யா) "கH இைச+மணி தேள

எ)A ேதக. இதி& இைறயி) ெபா-ைம ெவளிைடமைலெயன விள>?த&
கா1க.

எ&லா? ெபா-வி& நடமிK ச தாகிய சிவ ைத உணத?$ ெபா- உள ெபா- ேநா? - ெபா- வா4ைக - ேதைவ. இ$ெபா- மைய அறி76 -வசமதம. சமதம எ)AK ெசாெறாடாிேலேய ெபா-ைம$ ெபா
மண>கம4த& கா1க.

ெபா
வா4ைக?$ பல ேதைவ. அைவக% தைல யாய- ெபா. 'ெபாளிலா?
இ=7லகமி&ைல' எ)6, னிவ ம)ன )Aவ ெபா)னா& #+ம)ேற'
எ)6 திவ%வ மாணிக வாசக ைறேய அளிய ெசெமாழி

கைள ஆ4- சிதி$ேபாமாக.

ெபா- உள - ெபா- ேநா? - ெபா- வா4ைக - ெபறேவ1மானா&, அத?$
ெபா% ெபா-ைமயாகேவ பய)பத& ேவ1. இ&ைலேய&, உலக
வா4ைக ெசைமயாக நைடெபறா-. உலக0 ெசைம?$ ெபா ெபா-ைம
ேதைவயாகிற-. அ$ெபா;ேத எ&லா? ெபா-வி& நடமி சிவ ைத
உண த தக உள ேநா? சீல உ1டா?.

சிவகதி?0 சீல ேதைவ ; இ)றியைமயாத-. மக வா4ைகயி& சீலK சிறக
தக அரக -ைண ெச@த& ேவ1. )னாளி& அ தைக அரகளிதன.
அேசாக) ஆசி ஓ எ - காடாக நிகிற-. பி)னாளி& அரக நிைல
ேவ6விதமாயி6. சீல ைத0 சிைத?. அரக% உலகி& ேதா)றின.
இநிைலயி& சீல ைத எ$ப# வள$ப-? ெபா ெபா-ைம ைறய)றி ேவ6
"ல$படவி&ைல. ஆகேவ, ெபா ெபா-ைம சமய ெதாட"ைடயெத)6 ெதளிக.
இேநா?ட) யா) ெபா ெபா-ைமைய$ ேபாறி வகிேற).

உலகாயத

சமதம எ6?? எ&லா? ெபா-வி& நடமிK ெசெபாைள உணத?
எ)6 அ6தி யி Eறலா. அ=7ணவி?$ பய)படாத சம தம
உலகாயதமா?. இ-பறிேய யா) சம தம ைத0 ச)மாகற சமதமெம)6; ச) மாகமற சமதமெம)6K ெசா&வ- வழக.

ச)மாகமற சமதம ஓரளவி& "ற அைமதிைய கா$பதா?. வா4ைக?$
"ற அைமதி ம ேபாதா-. அத? அக அைமதி+ ேவ1. அக அைமதி?0
ச)மாகற சமதம ேதைவ.

இயைகைய வி -0 ெசயைகயி ெச&H அரகளா& சமய தி) ெசா.பேம
?)றிய-. சமய தி) ெபயரா& பல அYழிய>க ெசறி தன. அ0ெசறி7 ெபா
ெபா-ைமயைர+ ேவ6 சிலைர+ சமய ைத ெவ6 - ம6க0 ெச@த-. ெபா
ெபா-ைமயா& அYழிய அக)ற- சமய ெசா.ப தாேன மிளிவதா?.
இயைக, மனித வா4ையைய$ ெபா ெபா-ைமயளவி& நி6 திவிடா- ;
சமய ைத வா4ைகயி& "ண திேய தீ. மனிதைன வில>கினி)6 பிாி$ப-

சமய. அ தைகய சமய ைத மனிதA விட மாடா) ; சமய அவைன விடா-.
இ- நிக.

சிவ

எ&லா? ெபா-வி& நடமிK சிவ எ தைகய-? அஃ- அ;கா6 அவா
ெவ?ளி பைகைம தய தீ?ண>க இ&லாத-. அ=71ைம க1ட ஆ)ேறா
சிவ ைத அ)" எ)6, சாத எ)6> Eறி0 ெச)றன. அ=வ)" சாத
ஓவியாிட - காவியாிட - படாத பா படன; பகி)றன. அ)"?
சாத -? அவரவெர த வ#வ>க எ தைன? எ;திய கைதக எ தைன?
அ)"K சாத பாைப அணியாகின ; ேப@கைள கண>களாகின ; ம;ைவ
ஏதின ; ", சி>க, எ-, மயி&, பா" தயவறி) பைகைமைய நீகி0
சேகாதரமாகின. இைத ஞானசபத,

கைமயி ெனாளி கட& நKச 1ட
உாிைமயி Aல?யி ரளி த நி)ற)
ெபைமைய நில தவ ேபசி ன&லா&
அைமயி லள$பாி தாய வேன.

அரேவாிைட யாெளா மைலகட& ம "க$ ெபா ேசதர நாெதா6
"விமிைச$ ெபாதவேன.

வாிவள ரவிெராளி யரவைர தாழ
வாசைட #மிைச வளமதி G#
காிவள தகழ& கா&வல ேனதி
கனெலாி யாவ காடர> காக
விாிவள தெபாழி ளமயி லால
ெவ1ணிற தவிக தி1ெணன O;
எாிவள ாினமணி "னமணி சார&
இைட0ர ேமவிய இவவண ெம)ேன

எ)6 பா#$ பா# அAபவி தைல உ)னி உ)னி )Aேவாமாக. இ தைக
அ)"ைவ - சாத வ#ைவ - பைக நீ? ஓவிய ைத - நிைனக நிைனக அ)"
சாத அக திH "ற திH நில7.

உள

ெபா-ைம உள தி& ெபா+ அ)"? சாத -? )ேன நKேச-?
/கேம-? பைகைம ஏ-? நK , /க, பைகைம தயன "ற தி&
இ$பனவ&ல; அக தி& இ$பன. அக ெபா-ைமயானா& நK /க
பைகைம தய தீைமக உெவளியா?. இLப ைத 'யாைவ+K Gனிய
ச ெததி ஆத)' எ)6 சிவஞான ேபாத சிற$பி தி தைல ஓக.

ேகாயி&

இ தைகய அ)" சிவ -? - சாத சிவ - ?$ ெபா)னா ! (ணா ! ெபாளா!
நிலமா! "லமா ! சடமா ! திடமா ! வழகா! வகீலா ! அேதா! எ)ன
ெகாைம ! ெகாைம! அ)"? சாத -? எக$பட ேகாயி& க
(Xவாக' உல7 அைம$"களாயின.

'எ) O சகல ஜாதியா? ெஜப O என$ப எ)6 எ;தியிகவி&ைலயா?
நீ>கேளா அைத கள ?ைகயாகினீகேள எ)6 ெசா)னா' எ)6
மாகிHள (11:17) ந)ெமாழிைய ேநா?க. ?ைறபாகைள0 ச)மாக
ெசைம ெச@+.

ச)மாக தி) ெபா-ைம

யா) ச)மாக ைத$பறி$ ெபாி- ேபகிேற). யா) ேவ6 வழி0
ெச&கிேறனா? சி தாத வழிேய ெச&கிேறனா? எ)6 சில நிைன த& E.
சி தாத வழிேய க1கைள திற- ெகா1 நடகிேற). சி தாத எ)றா&
எ)ன? ச)மாக ெம)றாெல)ன? இர1 ஒ)ேற. ெபயைர நீகி$ ெபா
Lப தி& "?- பா தா& உ1ைம விள>?. சி தாத ச ைத+ ெபாளா
ெகா1ட-; அத) மாகமாகிய இயைக +லகி) தலாக உள மாையைய+

ெபாளா ெகா1ட-. இதனா& சி தாத ச)மாக ஒ)ேற எ)பெபற$பகிற-.

ச)மாக ைத$ ெபா-வாக0 சமய எ)6> Eறலா. அ- ைசவ ைவXணவ
ைஜந ெபள த கிறி2-வ இ2லா தய ெபயகளா& அைழக$பகிற-.
ச ெபா-ைம ; அத) மாகமாகிய இயைக+ ெபா-ைம. சமய
ெபா-ைமயாகேவ இ த& ேவ1. சமய$ ெபா-ைமைய ?றி - ஆ)ேறாக
அளிய ெமாழிக கடெலன$ ெபகி கிடகி) றன. விாிவKசி0 சில திவைலகைள
ஈ1 ெதாி கிேற).

வண>? -ைறக பலபலவாகி மதிவிகபா&
பிண>? சமய பலபலவாகி அைவயைவேதா
றண>? பலபலவாகி நி)/ தி பர$பிைவ தா@
இண>?நி) ேனாைரயி&லா@ நி)க1ேவைக ெய;வி$ பேன.
- நமா4வா

ஏறா த ஒவ) பல உவ) நிைல யானா)
ந&லாக ....... ….
எ&லாக% பர7 ஈசைன - சபத

வா- ெச@- மய>? மன தரா@
ஏ- ெசா&HOராகிH ஏைழகா
யாேதா ேதவ ெரன$ப வாெகலா
மாேத வனலா& ேதவம றி&ைலேய - அ$ப

ஒ)ேற ?ல ஒவேன ேதவA - தி/ல

க&ைட$ பிற- ேபா- கடைட கலத நீ த
எ&ைலயி) மைறக ளாH இயப ெபாளீ ெத)ன
ெதா&ைலயி ெனா)ேற யாகி -ைறெதா6 பரத G40சி
ப&ெபK சமயKெசா&H ெபா% ேபா பரதத)ேற
- கப

சமயேப த தவ கVெகாணா ெம@$ெபா

உலெக>? ேமவியேத வாலயெதா6 - ெபமாேள - அணகிாியா

எமத ேதாெர= வைக நிைட ெசா&A
சமத ேமெயம ?தீபற
தேபா- மா@?ேம Hதீபற - அவிேராத7தியா

ேவ6ப சமயெமலா "?- பாகி&
விள>?பர ெபாேள நி) விைளயா ட&லா&
மா6ப> க தி&ைல - தா+மானா

ெபகியேப ர%ைடயா அபல ேத ந#?
ெபதைகெய) கணவ தி$ ேப"கெல) கி)றா@
அக " த ராதிெய)ேப) அயென)ேப) நாரா
யணென)ேப) அரென)ேப) ஆதிசிவ ென)ேப)
ப?சதா சிவெம)ேப) ச திசிவ ெம)ேப)
பரமெம)ேப) பிரமெம)ேப) பர$பிரம ெம)ேப)
-7 த பிரமெம)ேப) -ாியநிைற ெவ)ேப) .
 தசிவ ெம)ப) இைவ சி -விைள யாேட
- இராம>க வாமிக

எ@த எளிதா இைறய இ&ைலேய&
எ@த அாிதா மியாவ? - ெம@ெதளிதா&
எமாக ேதா இகல றி?மேத
ச)மாக ஆ?ெநறி தா) -அதசார

ஓ- சமய>க ெபா%ண I&க
ஒ)ேறாெடா) (6) ஒ=வாம& உளபல7 இவ6
யா- சமய ெபா I&யா தி>ெக)னி&
இ-வா? அ-வ&ல எA பிணக தி)றி
நீதியினா& இைவெய&லா ஓாிட ேத காண
நிப-யா ெதா சமய அ-சமய ெபா I&. -- அணதிசிவ

உலக , சாதி மத ெமாழி நிற நா தய ேவ6ைமகைள+ைடய-. இ=
ேவ6ைமகைள கட- ெபா-ைமயி& நிப- ச)மாக. ச) மாக க1
திறக$ெபறா& அத) )ேன ேவ6ைமகெள&லா பாழா?. உலக

ெபா-ைம இ)ப ைத Lகர ேவ1மானா&, அ- ச)மாக தி&
நி)ெறா;?த?ாிய ஆசி ைற க அைம த& ேவ1. இ-பறிேய ஆசி
ைறகைள0 ச)மாகாிட ஒ$"வி - ஒ->? மா6 ஆணவ அரசியலாைர
ேககிேற).

கால$ேபா?

’ஆசியினி)6 அரசியலா ஒ->கினா& அரசிய& ச1ைடக ஒ>கலா.
அ=வாசியி& சமய தா "?தா& சமய0 ச1ைடக /ளாேவா? சமய ஆசி
ெகாைமயினால)ேறா அரசிய& ஆசி ஆக ெபற-? மீ1 சமய ஆசியா?
பழ பாட>க )னிகி)றனேவ' எ)6 சில ஐ+றலா. அவ கால$ேபாைக
ஊ)றி கவனி தா& அவத ஐய$பா? இடமிராெத)6 நிைனகிேற).
சமய தி) இயைக மனிதாிட -ள வில>கிய&ைப ஒ#, அ)ைப+K
சாத ைத+ நிைலெப6 த வ&ல-. அ தைகய சமய, மகளிைட வளர
ெவா1ணாதவா6 சாராFய>க%, மட>க%, இ)னபிற அைம$"க% ேக
G4தன. இ= வைம$"க த>க நல>கதி0 சமய தி) ெபா-ைமைய
மகளிட பர$பா-, அத) ேபாைய$ பர$பி, அைத$ ப)ைம$ப தி, அதி&
ெவறிZ#0 ச1ைடகைள$ ெபகிவிடன.

கால$ேபா?, இனி0 சாராFய>க% மட>க% பிற7 த>க ஆசிைய0
ெசH த வித& அாி-. கால$ேபா? மாறிவிட-. சாராFய>கெள&லா சமதம
ராFய>களா?> கால இ-. மட>க% பிற7 மா6த& அைட+> கால இ-.
பலதிற0 சீதி த இயக>க ஆ>கா>ேக ேதா)றி ேதா)றி ஆக ெப6$
பரவிவ> கால இ-. சபிரதாய>க% பி#வாத>க% சா+>கால இ-.
க1/# வழகெம&லா ம1 /#$ ேபா?> கால இ-. "றேகால>கேள சமய
எ)6 ேபாறாத கால இ-. 'எ&லா ஓ உயி எ&லா ஓ ?ல' எ)A>
ெகாைக O6ெகா1 ெபகிவ> கால இ-. எ>கV ெபா-ைம+ண7
ெபா>கிவ> கால இ-. இ காலமா சமய$ப)ைம? ெவறி? ேபா?
இடத? வ>கால தி& சமய$ ேபா ெயாழி-, சமய உ1ைம நில7 எ)A
நபிைக என? உ1. உ%வ எ&லா. உய7ேவாமாக.

திாி"

சமய இநாளி& திாிபாக ெகாள$ப கிற-. அ- வா4ைகயி) ஒ Eறாக
கத$ப கிற-. ெவ6 "றேகால சமய எ)6 எ1ண$பகிற-. இ=வாெற&லா சமய ேநா க திாி"1டைமயா& சில இட>களி& அத) /லேம
ெவ6க$பகிற-. திாி"? அ#$பைட யான காரண>க பல Eறலா. )ேன
சில ெசா)ேன). இ>ேக ஒ)ைற ?றிகலாெம)6 நிைனகிேற). அ- ேம&
நா நாகாிக தி) எ;0சி+ கீ4 நா நாகாிக தி) O40சி+மா?.

ேம& நா

ேம& நா நாகாிக சமய தினி)6 அரசிய&, வாணிப, ெதாழி& தயவைற
ேவ6ப திய-. அநாகாிக சமய ைத வா4ைகயி) ஒ Eறாக ெகா1ட-.
அ- வா4ைகைய0 சமயமாக7 சமய ைத வா4ைக யாக7 ஏகவி&ைல.
அதனா& விைளதெத)ன? வா4ைகயி& ேபாராட வளதேத விைளத பய).
ேபாராட அநாகாிக ைத இ$ெபா;- அாிகிற-; எாிகிற-. ேம& நா
ந&லறி7 ெப6, 'சமயேம வா4ைக -வா4ைகேய சமய' எ)6 வா;>கால
ெந>கியிகிற-. ேம& நா ந&வா4ைக ெபற ஆ1டவ) அ ெச@வானாக.

கீ4நா

கீ4நா நாகாிக சமய ைத ேவறாக7, அரசிய&, வாணிப, ெதாழி&
தயவைற ேவறாக7 பிாிகவி&ைல; எ&லா சமய தி& ஒ)றி நில7மா6
ெச@த- ; வா4ைக E6க ெள&லா சமயேம எ)6 ெகா1ட-.

கீ4நா த) நாகாிக ைத ேம& நா#& பர$ப யலா-, அஃ- இத) நாகாிக ைத
ஏ6 ந#க ய)ற-. அதனா& கீ4நா#H> ேக G4த-. இநாளி& கீ4நா
நாகாிக கதப மா@ கிட த& க1E.

நாேடா6ேமா வாரேதா6ேமா தி>க ேதா6ேமா விரத நாகளிேலா ஒ சி6ெபா;
ைத ேகாயிHெக)6 ெசலவழி$ப- சமய மாகா-. சமய "றேகால தளவி&
க$ப திப-ம)6. சமய ஓ இைற$ெபா;- வா4ைகைய வி அக)6 நிபதி&ைல. அ தைகய ஒ)ைற வா4ைக? ேவ6படெத)6 கத0
ெச@+ நாகாிக வி;$பைடயதா?மா?

'திைன தைன$ ெபா;- மற-@வேனா'

எ)6 அலமகிறா அ$ப.

உ1VK ேசா6 ப?நீ
தி)A ெவறிைல+ெம&லா
க1ண) எெபமா)'

எ)6 நமா4வா அகிறா.

’அ;? ெம@ெகா) திவ# அைடேத)
அ-7 நா)பட$ பாலெதா) றானா&
பி;ைக வாாி+ பா& ெகாவ ர#ேக
பிைழ$பானாகிH திவ#$ பிைழேய)
வ;கி OழிA தி$ெபய ர&லா&
ம6 நானறி ேய)ம6 மாற
ஒ;க எ) கV ெகாம -ைரயா@
ஒறி ZெரA ஊைற வாேன'

எ)6 வ)ெறா1ட அறிைக ெச@கிறா.

இ$ ெபெமாழிக%? விளக உைரயாக,

'இகிA நி? ேபா- இர7க1 -யிH ேபா-
ெபாெகன நட? ேபா- ெபாதி ஊ1 -@? ேபா-
கித4 கனிவா யாைர ய>கிெநK சழி+ ேபா-
திகளா உைடய நபா சிைத+) பால தாேம''

எனவ அதிOரராம பா1#ய பாட& திக4கிற-.

கீ4நா தன- ந#$ைப வி - மனதிபி தன- நாகாிக ைத காலேதச
வ தமான - ேகற ைறயி& வள - வா47 ெப6வதாக.

கீைழ0 சமதம

கீ4 நா#) பழ ெப நாகாிக, வா4ைகைய ேவறாக7 சமய ைத ேவறாக7>
ெகாளாைமயா&, அத) அ#யி& சமதம நில7வதாயி6. சமதம ைத
அ#$பைடயாக ெகா1 இய>கிய- கீ4நா நாகாிக எ)6 உலக
உணவதாக. சமதம கீ4நா?$ "தியத)6. கீ4நா நாகாிக வளவள- அ- சமதமமாக$ பாிணமி த-. பாரத நா$ பைழய தம சா திர>கைள
ஆ@தா&, அைவ களி& கிராம கிராம தாைடய ெத)பைத+, ேகணி+ ?ள
ஏாி+ ஆ6 கா மைல+ பிற7 மக?$ ெபா-7ைடைமயா@$ பய)
படன எ)பைத+ அதனா& மக உைழ$"க ெள&லா சேகாதர ேநய
க#னி)6 பிறதன எ)பைத+, இ)ன பிறவைற+> காணலா. சிறி2ெபமா), 'நாைளெக)6 கவைல+றாேத +>க’ எ)6, 'அ)றாட உணைவ
அ)றாட எ>க%? தா ' எ)6 அளிய- சமதம ேநா?ைடயத)ேறா?
இ2லா விதி -ள 'ெஜகா ' வாியி) உளகிடைக எ)ைன? உ)Aக.
சமதம இ)6 ேதா)றியத)6; ேந6 ேதா)றியத)6. அ- நீ1ட காலமாக
உலகி& நிலவி வவ-.

மா2

ஆ>கா>ேக -1 -1டாக0 சிதறி கிடத சமதம E6கைளெய&லா ஒ>?
திர#, ஒ)6ப தி, அைவக? விKஞான ைறயி& ஒவ> ெகா தவ கார&
மா2. அதனா& அவ உலக வா4 -? உாியவரானா.

மா[ய சடபிரபKச அளவி& நிப-, அத) க1 ெபாெபா-ைம
உ1ைமயா), அஃ- உலகினரா& ெபா-வாக$ ேபாற$ பகிற-. அத? ேமH
ேமH ஆக ேதட ேப1வ- மா[யகளி) கடைம. அத? எ) ெச@த&
ேவ1? மா[ய ைத0 ச -ட) கல$"$ ெபற0 ெச@த& ேவ1.
அ$ெபா;ேத மா[ய ச)மாகற சமதமமா?.

ஒவ லாF

ஸ ஒவ லாF எ)பவ ஏற?ைறய நாபதா1 சடத -வ ஆரா@0சி ெச@த
விKஞான நி"ண . பி)ேன அவ நீ1ட கால ெவ=ேவ6 ஆரா@0சிகளி&
தைல$படன. அ= வாரா@0சிகளி) பயனாக அவரா& ஓ உ1ைம காண$பட-. அ- சட மா6தலைடயாத ச தாகிய சி ைத வி -$ பிாி- நிபதி&ைல
எ)ப-. ஸ ஓவ க1ட உ1ைம மா[ய தி& விரவினா&, மா[ய
ச மாகமா?. உலக வா4ைக?0 ச மாக இ)றியைம யாதெத)6 யா)
வ+6 -கிேற).

சி தாத க -

ைசவ சி தாத சட - உ1ைம E6கிற-; ச தாகிய சி -? உ1ைம
E6கிற-. சி சட தி கல- அத? ேமH> கட- நிப- எ)பைத+
சி தாத ெதளி7 ெச@கிற-. 'உலெகலா மாகி ேவறா@ உடAமா@...'' எ)6 ைசவ
சா திர> E6த& கா1க... இதனா& மா[ய ஒவாிஸ சி தாத -?$
"றபாக நிபனவ&ல எ)ப- விள>?கிற-.

எநா?

இகால உலக எாிைய தணி? ஆற& ச)மாக -ேக உ1. ச)மாக
த1ைம வா@த-. அ த)ைம ெபாழி+ இட எ-? நா எ-? ேத2 நாடா?
தானிZ$ நாடா? வா&கா நாடா? மி2ேஸாாி மி[[பி நாடா? ய>#2 கியா>-ேஹா
யா>ேகா நாடா? ப[பி நாடா? இைவகேக இ$ெபா;- த1ைம ேதைவ.
இைவக எ$ப# த1ைமைய$ ெபாழிவன வா? ? பி)ைன எநா? நமக>ைக நா.

சாத சாத சிவ

க>ைகயி) தாயக எ-? பனி மைல. அமைல யி) # எ-? ெகௗாி ச>கர.
ெகௗாி ச>கர எ$ப# நிகிற-? ெசா&லற சாத சாத சிவ ! சாத சிவ தி)
கைண க>ைகயா@$ ெபகி$ பா@கிற-. சாத0 ெச&வ, ெகௗாி ச>கர - இமய

- க>ைக - பழ பாரத - உபநி ஷ . அ0ெச&வ பாரத நா#& ஆ>கா>ேக
காவிய>களாகிய-, ஓவிய>களாகிய-. காவிய ஓவிய அறி?றிக நா ;வ-
ெபாதகி)றன. அைவக% பாரத நாைடேய உள>ெகா1டைவ /)6
அ/)6 பழபாரத தி) ஒைம$ பாைட+ உண -வனவா. அைவ
கயிைல, காசி, இராேமச.

பாரத ெகாைட

பழபாரத$ ெபாிேயா நம? ?1 Pர>கி தய ெகாைலகவிகைள
உதவினாாி&ைல. சாத0 ெச&வ ைத அளின, அ-ேவ ச)மா க த1ைம அத1ைம. இ த1ைமயி& பாரத. நா நீ1ட கால ப1பட-. அத? இைட
நாளி& சில Eறவா& சி6 அைச7 ேநத-. இ$ெபா;- ேதா)றி+ள ெப
ேபா அ= வைசைவ$ ேபாகி வகிற-.

பணி
பாரத நா#) )ேன ெபபணி நிகிற-. அ$பணியி& நம? ப>? உ1.
அ$பணிெக)6 நா இ>ேக - ஆலவாயி& - E# யிகிேறா; ம-ைரயி&
E#யிகிேறா எ)6 யா) நிைனகிேற). ந )ேன நி? பணி எ-?

பாவ>க

ம)பைத, இயைகைய வி -0 ெசயைக யி& O;- பலதிற$ பாவ>கைள0
ெச@த-. பாவ>க மைலகெளன7 கட&கெளன7 ஓ>கி$ ெபகிவிடன.
இ$ெபா;- அைவகெள&லா திர1 உ1 மகா + தமா@ - ஆலமா@ - உலைக
எாிகி)றன. அ=ெவாி "- உலக அத ேவைகைய எ;$பியிகிற-. ஆல ைத
உ1. அளைத$ ெபாழியவ&ல ஆ1டவைன அைட ேவாமாக.

அ;ைக

ஆ1டவைன அைடவெத)றா& ேகாயிH?$ ேபா@ அதைன வல வவதா?
எ>? க1 ெகா1 பா? ஆ1டவைன ஏமாற& இயலா-. அவA?
எ&லா ெதாி+. ஆ1டவA? உள ைத ஒ$பைட த& ேவ1, மன
திபி$ பைழய பாவ>கைள நிைன- நிைன-, உகி உகி, வதி வதி

ைறயிட& ேவ1; அ;த& ேவ1. அ=வ;ைகயி) உ1ைம ஆ1டவ)
அைள எ;$". அ=வ ஆல ைத ஏ6 அத ைத$ ெபாழி+. ஆகேவ,
இ$ெபா;- இ$பணி ேதைவ.

அ;ைக ஆ1டவ) அைள0 ர$பி?மா எ)6 ஐ+6த& Eடா-. நமகடைமைய நா ெச@ேவாமாக. ஆ1டவ) த) கடைமைய தா) ெச@வ).
த)கட) அ#ேயைன தா>?த& - எ) கட) பணி ெச@- கிட$பேத' எ)ப- அ$ப
அLபவ ெமாழி. ஆ1டவ) கைணயாள). அவ) நைம தள மாடா).

வ)ெனKச கவ) மனவய) எ)னாேத
க)ெனK கி கைணயினா லா1 ெகா1ட
அ)ன திைள? அணிதி&ைல அபலவ)
ெபா)ன> கழHேக ெச)_தா@ ேகா -P

கவ) க#ய) கலதியில) எ)னாேத
வள& வரவர வெதாழிதா) எ)மன ேத
உள -ற-யெரா) ெறாழியா வ1ணெம&லா
ெத%> கழHேக ெச)_தா@ ேகா -P

எனவ திவாசக$ பாட&க ஐய$பாைட அழிகவ&லன. ஐய ேவ1டா .
ஆ1டவன# யி& அைடகல "?ேவா; மாணிகவாசக அ;- அ;-,

ெவ6$பனேவ ெச@+ எ) சி6ைமைய நி) ெபைமயினா&
ெபா6$பவேன அரா$(1 பவேன ெபா>? க>ைகசைட0
ெச6$பவேன நி) தி வளா& எ) பிறவிைய ேவாி
அ6$பவேன உைடயா@ அ#ேய) உ) அைடகலேம.

எ)6 ஆ1டவ) அளி& உ6தி ெகா1 அவன#யி& அைடகல "?தா.
நா அவ த அ#0வைட$ பறி ஆ1டவன#யி& அைடகல "?ேவாமாக.

கைண

இைறவ) நம- விதைல ?றி - கைண ெபாழிதவ1ண மிகிறா). நைம
உ@விக அவ) ப பாேகா அளவி&ைல. ஐய) நம ெக)6 தA கரண

"வன ேபாக>கைள ெகா தா) ; தி?ரா), ைபயி& , திாிபிடக, பரமாக ம,
உபநிஷ , நாலாயிர, ேதவார திவாசக தய மைறகைள அ#யவ /ல
அளினா); அ=வ$ேபா- ெபாிேயாைர அA$பினா). அற கைண? உலக
ஆளாகவி&ைல ; மன திப வி&ைல. இ$ெபா;- ஆ1டவ) மறகைண,
?1டா@$ ெபாழிகிற-. இ=வா6 என? ேதா)6கிற-. அ ேதாற,

ம1ணிட -> கடட - வானிட -> ?1ெடறித&
அ1ணHைன மறத உயி த`> கைணமைழ
ந1Vகேவ ச)மாக ந1Vக எ) ெற0சாிைக
ப1Vவ-) அ#ற தி) ப1"ண த வ&ேலேனா

எ)A பாைட எ)ைன$ பாவி த-. நா மனதிப பாவ>கைள ைறயிட கசி- கசி- உகி உகி அழ - விைரேவாமாக. இ$பணி ந )ேன நிகிற-.

கால -?ாிய-

ைசவ சி தாத மகா சமாஜ தி) )னி ? பணிக பல உள. அைவக%
தைலயாய- மன திப ய&வ-. இ- கால -?ாிய ெத)6 யா)
க-கிேற). மைற$ பணிகைள யா) பலைற விாி -ேள).

"ரசி

உலக எ தைனேயா வித$ "ரசிகைள க1 ட-. ெகாைள$ "ரசிக%,
ெகாைல$ "ரசிக% நம? ேவ1டா. அைவக ெகாைளைய+
ெகாைலைய+ேம ெப?. நம- நா#& நிக4த அற$ "ரசிக ந )ேன
நிகி)றன. அைவகைள ?றிெகா1 நட$ேபாமாக. விஷ$ ேதவ, " த,
சபத, ச>கர தேயா ெப ெப "ரசி Oர. அவக அஹிைஸ
யாH சீல தாH பாடாH அறிவாH "ரசி ெச@தாக. இ$ெபா;- ஒ
ெப "ரசி ேதைவ. அ$"ரசிைய எ)ென)6 அைழகலா? அ)"$ "ரசி
ெய)6 அைழகலா; அத? மனதிபி$ பாவ>கைள ைறயி அ;பணி
ேவ1. அ$பணி ெச@ய விைரேவாமாக.

ஆலவா@$ ெபமாேன! ம-ைர அரேச! மறி கட& விட1ட வானவா ! நா>க
உ)ைன மற ேதா; உ) அைள மறேதா; பாவ>களி& "ர1ேடா. நா>க
?ைறபாைடயவக , வ;கி O4கிேறா; எ) ெச@ேவா ! எ>க
பாவ>கெள&லா திர1 திர1 ?1 மைழயா@$ ெபாழிகி)றன ; எாிகிேறா;
எாிகிேறா; உ)ைன அைட- நிகிேறா ; நீ ப)றி?#?$ பா&
ெகா தவ); மாபாதகA? அ ெச@த வ). நாைர? காி ?வி?
விதைல அளி தவ). உ)ன#யி& அைடகல "?கிேறா. அைடகல !
அைடகல ! ஆ1டக; ெபா>கி வ + த ஆல ைத ஒகியக; "- உலக
அைத$ ெபாழிதக.

ஏ-பிைழ ெச@தாH ஏைழேய Aகிர>கி
தீ- "ாியாத ெத@வேம – நீதி
தைழகி)ற ேபா. தனிதேல நாேய)
பிைழகி)ற ஆ6 நீ ேப. - சிதபர வாமிக

ேதாழகேள ! உ>க அாிய கால ைத இ)A> ெகாைள ெகாள
வி"கிேறனி&ைல, தைலைம+ைரைய இ=வளவி& நி6 -கிேற). அறிஞ பல
ெசாெபாழி7க நிகழ$ேபாகி) றன. அைவகைள த;வி$ பலதிற க -கைள
ெவளியிட எ1ணி+ேள).

இைற யா) சா திர ேபசவி&ைல ; த -வ ேபசவி&ைல; அ -வித தி&
Lைழேத னி&ைல; ேவ6 பல ஆரா@0சிகளி& Lைழேத னி&ைல ; மன
திபைல0 சாறிேன) ; ைற Qைட ைறயிேட) ; அ;ைகைய அ;ேத) ;
அ)"$ "ரசிைய அைறேத). அ$"ரசிைய நாேடா6 நீ>க ெச@யலா.
உ1ைம அ;ைக?$ பல ேவ1வதி&ைல. ஒ சில ேபா-. அஃ- உலைக
உ@வி?. ஆ1டவ) அ நம- அ;ைக வாயிலாக ெவளிவ- ஆல ைத
உ1V; அத ைத$ ெபாழி+. வ ஆ1? "- உலக ைத காண எ;>
க ; எ;>க. வி தக ேபச ேவ1டா ; பணி ெச@ய எ;>க ; எ;>க.

'வா4க அதண வானவ ரானின
O4க த1"ன& ேவதA ேமா>?க
ஆ4க தீயெத& லா அர) நாமேம

G4க ைவயக -ய தீகேவ'
------------------தி. வி. கயாணதரனாாி) I&க

1. மனித வா4ைக+ காதிய#க%
2. தமி40ேசாைல அ&ல- கைர திர (த ப?தி) (இர1டா ப?தி)
3. இதியா7 விதைல+
4. க) அ&ல- அழ?
5. உெளாளி
6. ச)மாக ேபாத திற7
7. இளி& ஒளி
8. இராம>க வாமிக தி7ள
9. இமயமைல அ&ல- தியான
10. #யா? காதலா? சீதி தமா?
11. ைசவ தி) சமரச
12. வளகி+ வா47 அ&ல- பைக$ பிதற& .
13. ைசவ திற7
14. உாிைம ேவைக அ&ல- நா$ பாட&
15. சிவன ேவட&
16. காைரகாலைமயா திைற அபத ?றி$"ைர+ட)
17. தமி4நா, நமா4வா
18. ஆல அத
19. "-ைம ேவட&
20. கிறி2-வி) அ ேவட&
21. நாய)மா திற
22. -ைம உளற&
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