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இல�கிய ம�ற�, 104, ெடம!ல" ேரா$, ெச�ைன -12. 

பதி�%ாிைம 1953 

விைல அணா 0-8-0 

The Progressive Printers, Madras-1. 

----------- 

���ைர���ைர���ைர���ைர    

 

த&டமி�� ெபாியா�, சா�தசீல�, ஒ)�க ஒளி தி�. வி. க. அவ�களி�, 

உய�ெவ&.� உ�ள/தினி�0� ெவளி�ப1ட ஒ�பற க�/ேதாைடகளி சில 

ஈ&$ ெதா3�க�ெப0�ளன. தமி� நா15� ேமைடக� அைன/6�, க1சிக� 

யா��, சமய� 3)�க� எ!லா�, அவர6 ெபா�8ைரயா! ெபா�� ெபறைத 

மற�கவியலா6. தமி)� தமிழ�� அவர6 க�/ேதாைடயி! திைள/6 ம0மல�9சி 

எ:தி;�ளைத;� நாமறிேவா�. அ/த3 ெபாியாாி� உைர ஒ<ெவா�0�. 

நிக��தபி� - ெதா3�க�ப1$ அ9சியற� ெபறி�/த! ேவ&$�. அதனா!, 

தமிழக�, கால/தி3� ெப0� பய� அளவிடபாேறா மாறாக =யசி ெக1$, 

ஊ�க?3�றி, எ)9சியற இ�நா15!, அவர6 ெபா�8ைரக� =0� 

கா�க�படவி!ைல. காதி3� %லனான பலவ0� சிலேவ க&.�3� %லனா3� 

வ5� ெப0வனவா;�ளன. எனேவ அவைறேய8�, ஏ0� ேபாறி� பய� 

ெப0வ6 தமிழ� கடேனய�ேறா. 

 

அ/த3 ேநா�க/தாேலேய, “தமி��கைல ” ெவளியிட� ப$கி�ற6. தமி��கைல' 

எ�0 ஒ�ைற� 3றி� பி$வதேக இடமி!லா தப5 அத� தனிைம' மைற� 

க�ப15��த6 ஒ� கால� தமி��கைல இகழ�ப1ட6 பிறிெதா�கால�. 'தமி��கைல' 

தமிழக/திேலேய இட� ெபறா6 தவி�கிற6. இ�நா� வைர. ஆனா! தமி�� 

கைலயி� தனிைம;�, உய���, உலகிேக வழிகா15யா3� ஆறB�, தனி/ 
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தனியான உைரகளி! விள�க� ப1$�ளன. த&டமி�� கவிைதேபா! "சா�த�" 

த)விய சீலரா! கைலயி� பா�%, த�ைம , பய� பல�� விள�க� ப1$�ளன. 

வா��ைக/ 6ைறயி!, ப15னிைய நீ�3வேத, ப15னி� ப1டாள/ைத ஒழி�பேத, 

கைலெயன =ழ�3கிறா�. ந� நா153/ த1ப ெவ�ப நிைல� ேகப ேதா�றி 

வளா�த தனி� கைலக� ஓ�ப�பட ேவ&$� என நவி!கி�றா�. நா1ைட 

வள�ப$/த விDஞான� கைலவைர ேவ&$ெமன விள�3கிறா�. விDஞான� 

ஆ�க/ 6ைறயிேலேய பய�ப$/த�பட ேவ&$�, என எ9சாி�கிறா�. அற�%ர1சி, 

உ�ள� %ர1சிைய விைழகிறா�. 

 

கிராம வா��ைகயி� இயைக நல/ைத விய�கி�றா�. ெபாறாைம நீ�கி, 

மி3ெபா�� வி��பா6, அ�ெளா$ அ�ெபா$� வா)�ப5 அறி�0/6கிறா�. 

சீ�தி�/த/தி� உய�ைவ;�, வ�ளலாாி� 3றி�ேகாைள;� விள�3கிறா�. 

வ�ளலாாி� வா�கா!, "க�ைணயிலா ஆ1சி க$கி ஒழிக"-என FGைர� கி�றா�. 

மா��" க&ட ெநறியி8�, அவர6 3றி�ேகாைள நிைறேவ0� தமிழ� ெநறியி� 

மா&ைப� %ல�ப$/6கிறா�. 

 

ேமBலக இ�ப/தி3� பய�ப$வதா வாழ�ைக? எ�0- தகால உலக 

வா��ைக�3� பய�ப$வ6 தா� உ&ைமயான வா��ைக என உண�/6கிறா� 

3ழ�ைதக� உண��3� ஏ?கி�கிட�க, த?கமயி! வாகன�, ெவ�ளி ாிஷப�, 

வாணேவ5�ைக =தலான ேபயி� விழ��3� ெபா�� பாழாவைத� க&$ க&ணீ� 

ெசாாிகிறா�. ெபா6�ைடைமயாகிய இைறவ� தீ1சதாி� தனி�டைமயாயி�, 

அ<விட/தி! இைறவ� இ!ைல, இ!ைல எ�0 அ0தியி1$� I0கிறா�. 

 

'வா��ைக நிைலயாைம', ெப&ைண ெவ0/த!', ''ேபத� பாரா1ட!” =த�ய ஊ0 

விைளவி�3� ெகா�ைகக� இைட� கால/தி! Jைழ�தைவகைள9 �1$கிறா�. 

இயைகேயா$ இைய�த, ஒளி, கா0, நீ� ஆகியவறி! ேதா:�த வா�வி� 

நல/ைத உண�/6கிறா�. ந!Bண�, ந!Bட!, ந�=யசி, நெறா&$ ேவ&$� 

என வ�;0/6கிறா�. 

 

ேமB� - இ�த ந�னிைல விைளய, பாசீச ெவறி ஆ1சி ஒழி�6, சமத�ம ம�களா1சி 

மலர விைழகி�றா�. உலக� ெபா6ைம விைள;�ப5 உாிைம� பயி� தைழ�க 
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ேவ&$மானா!, தமி�நா$ தமிழ��3 ஆகேவ&$�. தமிழாி� ெநறி தைழ/ேதா?க, 

3ற� ெநறி 3வலய� எ?3� பரவ, திராவிட� ப&பா$- உாிைமேயா$ உலவி 

உலைக வாழ9 ெச:ய, திராவிட� கைல மண� கமழ, “திராவிட நா$ திராவிட��ேக" 

ஆக ேவ&$� என =ழ�3கிறா�. 

 

ம�கG�, ம�ற?கG�, அவர6 விள�க/ைத ஏ0 அ<வாேற =ழ�3கி�றன�. 

இ�நிைலயி! அவர6 உய� ெநறிைய ஒ<ெவா�வ�� ந�3 உணரேவ&$ ம�ேறா 

? எனேவ, இ�த எ$ ெவளிவ�கிற6. ெப0� பய� கா&ப6 ஒ<ெவா�வாி� 

கடைம;மா3� என நா� Iற ேவ&$ேமா? 

 

க. அ�பழக�. 

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

பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    

 

மணிவிழா� க&ட மா&%ைட� ெபாியா�, தமி)�வாகிய தைலவ� தி�. வி. க. 

அவ�களி� ெசாெபாழி�கைள ம�க� அைனவ�� ப5/6� பய�ெபற K! வ5 

வி! த�6�ேளா�. த�க %லவ� பா�ைவயி1டபி� இதைன ெவளியிடலாெமன தி�. 

வி. க. வி��பினா�க�. வி��பிய வ&ணேம, இ9 ெசாெபாழி�கைள அழ3ற9 

ெச�பனி1$/ த�த %லவ� மணி அ�% கணபதி அவ�க13�, =�8ைர த�6 தவிய 

ேபராசிாிய� க. அ�பழ க�, M.A. அவ�க13�, ெசாெபாழி�கைள� 3றி/6/ த�த 

அ�%� பழ� நீ அவ�க13�, 6ைண %ாி�த %லவ� =. ேகாவி�தசாமி அவ�க13�. 

எ?க� ந�றி;� கட� பா$� எ�0� உாியன. 

 

ந!ல�% வா�க!  

பதி�பக/தா�. 

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

1. 1. 1. 1. தமி��கைலதமி��கைலதமி��கைலதமி��கைல    

(ெச�ைன Y. M. C. A. ப15 ம�ற =த! ஆ&$ நிைறவிழாவி! ேபசிய6) 

 

தமி� நா15! சில காலமாக� %/6ண�9சி ேதா�றி;�ள6. அ<�ண�9சி 

ஆ�க/தி3� பய�ப$மாக! இ/தைகய ப15 ம�ற?க� பல இ�நா15! 
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காண�பட! ேவ&$�. இயைக�3 மாறான ெகா�ைககைள அழி/6வி$?க�. 

ஆனா!, இயைக ெநறி�ப1ட ெகா�ைகக� இ�0 அழி�க�ப1$ வ�தைல�காண 

வ��6கிேற�. அ6 Iடா6. இ/6ைறயி! சிற�பாக மகளி� =யசி ெச:த! 

ேவ&$�. 

 

ஆட!, பாட!, நைக9�ைவ இைவ ெபாிய கைலகளா�. எ� ெசா�த� கைல, 

'ப15னி� ப1டாள/ைத' ெயாழி�3� கைலயா3�. அ6ேவ வா��ைக� கைல; 

உய��த கைல. எ� வா�� =)6� அதேக =யசி ெச:6வ�கிேற�. ப15னி� 

ப1டாள� ஒழி�தா!தா� நா15! தமி� வள��; கைல ெசழி�3�. 

 

ேப9� ஒ� சிற�த கைலயா3�. இைளஞ� திற�பட� ேபச� பழகேவ&$�. =�ன�, 

ேபச� ேபாவைத எ)தி�ெகா&$ பி� ேபசேவ&$�. பிற3 3றி�ெப)தி�ெகா&$ 

ேபசலா�. பழகிய பி�, ஒ�=ைற நிைன/6� பா�/6� ெகா&$ ேபசலா�. தமி� 

ெமாழியி! அைம�த கைல இனிய6; உய��த6. 

 

கைலைய மகெளன, ெப&ெணன� ேப�� பழ�க� ந� நா15ேக சிற�பான6. 

கைலெயனி! ெப&, ச�தி, உமா. கைல�3 (ச�தி�3) எ!ைல யா6? உலக =)6� 

அவ� எ!ைல. அதைன/ தா&5 Fாியம&5ல�, பி� ேகா�க�; எ!லா? கட�த 

ஒளி;ல3; அதக�பாB=�ள வி�6.. அதைன;� தா&5ய நாத�ல3. அ6ேவ 

கைலயி� எ!ைல. கைலமக�, கா.� இ�த� ப�ைம;ல3, காணாத J&ைம;ல3, 

ப�J&ைம , இர&$? கட�த�ல3 யாவைற;? கட�தவ�, எ!லா இட=�, 

கால=�, த/6வ?கG� கட�த6 கைல. அ�நிைல க&டவ� எ!லா� கைலகைள;�, 

க!லா மேல எளிதி! அறிவ�. 

 

கதிரவ�, ேகா�க�, Lமி இைவெய!லா� ஆரா;� கைலகளா3�. எ!லா� Mல� 

கைலயி னி�ேற ேதா�0வனவா�. 

 

காவிய�, ஓவிய�, இைச, நா15ய�, விDஞா ன�, த/6வ� யா�� கைலகேள. இ�0 

நா� கா.� கைலகைள ெய!லா� தமி�� ெபாிேயா� க&டன�. 1,800 ஆ&$களாக 

அத3 இைட N0க� எழலாயின. 
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தமி�� காவிய�கைல மிக9 சிற�தெதா�றா3�. அ6 வா�வி3/ 6ைண ேபா3மா? 

என ஆரா:வ6 ஒ� ந!ல கைல ெயனலா�. 

 

தமி��கைல ெய!லா� Oர�; காத!. இைவயிர&$� இ!லாத6 கைலய�0. 

இர&$� ேதைவ. இர&$� ேவ0 ப1டனவ!ல. 

 

கிாீ" நா$ ஓவிய9 சிற�ேபா?கிய6. அதனி8� உய��த 6 தமி� ஓவிய� கைல; 

ஒ�%ய� வற6. ெத�காசி, %6�ேகா1ைட, மாப�%ர� இ?3�ள ஓவிய?க� 

இைணயறைவ. அஜ&டா ஓவிய?களிB?Iட ேமலானைவ தமி�நா1$ ஓவி 

ய?க�. உலகிேலேய ஓவிய9 சிற�% ெகா&ட தமி�நா$ இ�0 ஓவிய ஆரா:9சியி! 

3ைற� 6�ளைம க&$ மன� வா$கி�ேற�. 

 

ஜ�பானி! தமிழ� ஓவிய� கல�6�ள6; ஓவிய/தி� தாயக� தமிழக ெமனலா�. 

இைசேய தமி�. தமி�� கட�� இைச வ5வானவ�. 'ஏழிைசயா: இைச�பயனா:' என 

ஆ&டவைன அ5யா� ேபாறின�. =�ன� இ�தியா ம�திாியாயி��த 'மா�� ' 

எ�பவ� நம6 ஓவிய/ ைத�பறி I. C. S. மாணவ�க13 ஒ�=ைற Iறி;�ளா�. 

"ஓவிய/தி!, இைசயி! உய��த நா$ இ�தியா, நாகாீக� ெசழி/த நா$; உலகி 

சிற�த நா$. அ/தைகய கைல/திறைன நா?க� எ<வள� =ய�றாB� ெபற 

=5யா6' எ�ப6ேவ அவ� %க�9சி. 

 

ஆ�, இைச�3 ெவ�பநிைல� ெபா�/த� ேவ&$�. மி3�த ெவ�ப� அ!ல6 

3ளி�9சி;�ள நா15! இைச ேம�பட! அ�ைம. ெவ�ைம;� த&ைம;? 

கல�தநிைல இைச�3 மிக�� ஏற மளி�3�. நம6 வ?காள� 3டா�கட! ம&ணி! 

இைசைய வள��3�திற� உ&$ எ�பதைன ஆரா:�6�ளன�. 

 

ஆனா!, அ<விைச இ?3 எ?ேக;�ள6? அக�ேபா��, %ற�ேபா�கG� கைலைய 

அழி/6 வ�கி�றன. ேபா�, கைலைய அழி�3�; நா1ைட அழி�3�; நாகாிக� 

அழிவைத9 ெசா!ல ேவ&$ ேமா? தாI� இ6பறி ந�3 Iறி;�ளா�. 

 

தமிழ� சமய�, ஆட! சமய�; பாட! சமய�. இைறவன6 ெநறிைய9 ச�ப�த� 

I0�ேபா6, "ஆட! ெநறிெய�ேப�; பாட! ெநறி ெய�ேப� " எ�கிறா�. ஆனா! 
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இைட�கால ஏ1$ ேவதா�திக� சில�, கைலயா!, நா15ய/தா! சமய� 

அழி;ெம�றன�. கைலைய வள��பேத உ&ைமயான சமயெம�ேப�. பழ�தமிழ� 

ைவ/ய�, சி/த ைவ/ய�; ந!ல =ைறயா3�. அ6 ம�/6வ� கைல;� ேம�ப1ட6. 

31ட�, Qய�, எB�%��கி =த�ய ேநா:க13 இ�0� சில ஊசிக� தவிர, ந!ல 

ம��6க� க&$பி5�கவி!ைல. ஆனா! ; சி/த =ைறயி! ந!ல ம��6க� உ&$. 

இ�0� அ�ேநாைய எளிதி! ேபா�3ேவா� பல� உள�. அ�=ைறைய ஆ�க� ெபற 

ஊ�3த! கடனா3�. 

 

இ�0 ந� நா$ வளர எ�கைல ேவ&$�? விDஞான� கைல; விDஞான� 

கைலெய�ேப�. இயைக/ தாயி� க�வி� உ�ள/தி! விDஞான உ&ைமக� 

நிைற�6 கிட�கி�றன. இ�0வைர மனித� உ�ள/ைத/தா� க&டா�; 

இ!லாதைத� க&டானி!ைல. இயைகயி� எ!ைலைய இ�8� காண 

=5யவி!ைல. அறிஞ�க� கால ேதச வ�/தமான/திேகப விDஞான 

உ&ைமகைள� கா&ப�. இயைக;� கால/திேகப ெவளி�ப$�. =த�! அக! 

விள�3 இ��த6. எ&ெண:�3 ஆமண�3/ ேதைவயாயி��த6. இயைகய�ைன 

ஆமண�39 ெச5யிைன�காண உதவினா�. பி� ம�க� ெப�கின�. 

ம&ெண&ெண: ேதைவயாயி0. ப�மா, ஈரா� =த�ய இட?களி! ம& 

(இயைக) எ&ெணைய9 �ர?த6. அ6�� ேபாதவி!ைல. ம�க� மிக�� 

ெப�கின�. அ�ைன அறிஞனிட� 'மி�னைல'� (Electricity) காண அ�ளினா�. 

மனித� மி� விள�ைக� க&டா�. இைத;? கட�க ேவ&5ய கால� வரலா�! 

எ�ென�ன வ�ேமா! 

 

இ�0 'அ.' க&$ பி5�க�ப1ட6. இதனா! எ!லாவைற;D ெச:யலா�. 

ஆனா!, ஆ�க/திேக அதைன� பய� ப$/தேவ&$�. தி�விைளயாட�! 

'எ!லா� வ!ல சி/தரான படல�' ஒ�0�ள6. =த�! அைத�க&$ விய�ேத�. 

இ�ப5;� இயBமா? எ&ெற&ணி ேன�. இ�0 அ. எ!லா� காாிய?கைள;� 

ெச:ய� ேபாவைத� கா&கிேறா�. 

 

'ஆ�5� கட!' நா$ =� எ�ப5 இ��த6? இ�0 எ�ப5 விள?3கிற6! எ?3� 

ப1டண? க�! கடேலார ெம!லா� ப1டண?க�! பனி உைற;� அ�த நா15! 

இ�0 ேகா6ைம ெசழி�பாக விைளகிற6! எ�ப5 வள�கிற6? அ?3 விDஞான 

அறி� வள�கிற6. ம�க� வள�9சி�ேகப விDஞான=� வள��6ெகா&ேட 
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ேபாகிற6. ரஷிய மனித� இ��% ேவ&$ெமன எ&ணினா�. ஏேதா மணைல;� 

இ�8� சில ெபா��கைள;? கல�தா�; இ��% வ�த6. அ�த அறி� இ?3� 

ஓ?கேவ&$�. 

 

அ�ேபா6, ஏ� பாலாெறா! எ�0� ெவ�ள� ஓட9 ெச:ய�Iடா6? ரஷியாவி! 

அ�ப59 ெச:தி��கிறா�க�. ந� நா15! 10 ேகா5யாயி��த ம�க� 20 ேகா5யா 

பின�. பி� 30, 40 ேகா5யா;�ளன�. அ$/த கண�கி! 50 ேகா5யாகலா�. 

அதேகப விDஞான/ைத வள�/6�ெகா&ேட ேபாகேவ&$�. நிலK! 

(Geology) உயி�K! (Biology) ெச5K! (Botany) இவைற ந�றாக ஆரா:�6 

அறியேவ&$�. இவைற ெய!லா� தமிழா�க ேவ&$�. ஆ�க =5;மா? என9 

சில� அD�கி�றன�. =5;�; =5;�. தமிழிB� ஆ?கில/திB� ேத��த 

%லவ�கைள அ/ெதா&5! %3/6த! ேவ&$�. இ?3/ தைலைம Oறி��3� 

ேச6� பி�ைளயவ�க� ந!ல தமி�/ ெதா&ட�; அவ�க� இ/தைகய ெதா&5! 

ஈ$படேவ&$�. அ/ தைகய கால� மிக அணி/ேத;�ள ெத�ேப�. ந�நா$ பழ� 

ெப�ைம;ட� பிற நா$கேளா$� உயர ேவ&$மானா! இ�ைறய தமி�� 

கைலயி! விDஞான�கைல நிைரயேவ&$�. விDஞான� ப5/தா! நா/திகரா: 

வி$வரா�; மாணவ� ெக1$ வி$வரா�. இ�ப59 ெசா!வ6 பிைழயா3�. எதி! 

விDஞானமி!ைல ? க�ப ராமாயண/தி! ெச5K! (Botany) உ&$ . 

 

ரஷியாவி! =�ென!லா� கைல ெய�றா!, அைறதா� கிைட�3�. இ�0 அ?3 

யாவ�� விDஞான/ைத வி��பி� ப5�கி�றன�. அ?3 "அழ3� கைல” 

வள�கி�ற6. 

 

இைளஞ�களி�, 3ழ�ைதகளி� =கேம ஒ� கைல. அ?3 அழ3 நடனD 

ெச:கி�ற6. நம6 நா15! அதைன�காண =5யவி!ைலேய! எB�%� ேதாBமாக 

வ!லேவா இைளஞ� காண�ப$கி�ற ன�? அவ� =க/தி! கைளயி!ைல; 

கைல;மி!ைலேய! 

 

பறைவகளி� ஒ�;�, நீல�கட�� கா1சி;� ந!ல கைலயி� ப�தா�. 

பசியி��3மிட/ேத, ப15னி� ப1டாள/திட� கைல எ�ப5� ப0�? இ�0 நா� 

வ��ேபா6 M�0 ப15னி� ப1டாள?க�-நகரா1சி ம�ற�, ாிஷா, அரசா?க 
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அ9�/ ெதாழிலாள�க�-ஊ�வல?க� ேபாவ ைத� க&ேட�. அவ�களிட� 

இைசைய� பறிேயா, கைலைய� பறிேயா Iறி� பயென�ன ? இைசைய� 

ேக1பைதவி1$, ப15னி ெயாி9ச�! 'பளா�' எ�0 அைறதா� கிைட�3�. 

ஆத�னாேல, எ�த நா15! ப15னி� ப1டாள� ஒழி�க�ப$ேமா அ?3/தா� 

உ&ைம� கைல ஒ?3�. 

 

’விவாத�கைல' ேவ&$�. இ�0 ரஷியா 'Dialectic Materialism' ேப�கி�ற6. இ6 

3,000 ஆ&$க1$ =�னேர காண�ப1ட6. விவாத� கைலயி� Mலேம அ6 

ப5�ப5யாக வள��6 இ�ைறய நிைல;ற6. வாத�ேபா� எ�ப6 அறி��ேபா�. 

அதிேலேய உ&ைமகாண =5;�. விவாதD ெச:த! ஓ� உ&ைமயான கைல ; 

நிைலயான கைல. 

 

ந�நா$ வாழ விவாத� ேவ&$�. அ�0 நா$ ந�றாக வள��. ேப9சி! அழ3�, 

திறைம ;�, ப&%� அைமய ேவ&$�. இ<வைகயி! ெப&ம�க� ெபாி6� ப?3 

ெகா�ளேவ&$� 

 

அ�ேபா6தா� ந� நா$ ந�னிைலயைட;�. 

தமி��கைல வா�க! தமி�நா$ உய�க! 

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

2. 2. 2. 2. மாணவ�! மாணவ�! மாணவ�! மாணவ�! தமி"!தமி"!தமி"!தமி"!    

(15-10-51 அ�0 ப9ைசய�ப� க!Rாி/ தமி� ம�ற/தி! ஆறிய ெசாெபாழி�) 

 

தமி�/ ேதாழ�கேள! 

 

இ�0 இ?ேக தமி� ம�ற/6வ�க விழா��3/ தைலைம வகி�3�ப5 நீ?க� 

க1டைள இ15��கிறீ�க�. எ�8ைடய உட! எ�த நிைலயிேல இ��கி�ற6 

எ�ப6 உ?கG�3 ந�3 ெதாி;�. டா�ட�. =. வரதராசனா� அவ�க� 

எ�ைன�பறி9 சிற�%ைர பக��தா�. யா� அ9 சிற�%ைரகG�3 அ�க� அ!ல�. 

எ�8ைடய க&க� படல/தா! மைற�க� ப15��கி�றன. ப9ைசய�ப� 

க!Rாியி� தமி� மாணவ மணிகைள எ�8ைடய அக� க&களா! பா�/6 

மகி�கிேற�. தைலவ� =�8ைர எ�0 நிக�9சி நிர�! 3றி�க�ப15��கி�ற6. 

எ�8ைடய =�8ைர ஒ)?காகேவா, அ!ல6 ெதாட�9சியாகேவா இரா6. 
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இ�ெபா)6 எ� உட!நிைல ஒ)?காக� ேபச இட�தராைம�3 வ��6கிேற�. 

உ?க� =�னிைலயி! =6ைம உடBட� கா1சி யளி�கிேற�. ஏேதா 

இள�பி�ைளக� தமி� ம�ற/திேல ேபச எ�ைன அைழ/தி��கிறா�கேள எ�0 

ேபச வ�6�ேள�. 

 

ம�0 ம�றமான6. ம�0 எ�றா! மர/த5�3� ெபய�. பைழய சாி/திர/திேல 

ம�0 எ�ற ெபா�ைள அதிகமாக� காணலா�. ம�0 எ�0 நா� 3றி�பி$கி�ற 

மர/த5யிேல =�ன�, தமி� ம�ற� I5ய6. மர/த5களிேல I5ய6 ேபா: 

ேம!மா5களிேல Iட ஆர�பி/ தா�க�. இ�ெபா)6 மா5க� ேம! மா5க� 

ஏறி�ெகா&$ இ��கி�றன. ேம!மா5க� இ�ெபா)6 பல கா1சி யளி�பைத 

ஆ��6 சி�தி/6� பா�?க�. ேம!மா5க� பல உ&டா�கி� ெகா&ேட ேபாகி�ற 

க1ட� இ��கி�றேத, அ�த� க1ட/தி� வள�9சிைய/ த$�க இ�ெபா)6 

விDஞான ஆரா:9சி ச�திரம&டல�, ��கிரம&டல� வைர ேபா: Fாியம&டல=� 

ேபாக=5;மா =5யாதா எ�0 ஓ� ஆரா:9சி நட�6ெகா&$ வ�கி�ற6. =�% 

நைடெபற ம�ற?களிேல அறிவான6 ஓ?கி வளர ஆர�பி/த6. =த! =த�! 

மர/த5யிேல, தமி� மர/த5யிேல தமி� வளர ஆர�பி/த6. பலமர?க� I5;�ள 

இட/திேல ப9ைசய�ப� க!Rாிைய அைம/6 இ��கிறா�க�. ப9ைசய�ப� 

க!Rாி எ�றா! ப�ைமயான க!Rாி எ�0 ெபா��. 

 

நா� நீ&டேநர� ேபச இயலாதத3� ெபாி6� வ��6கிேற�. தமி� எ�றா! 

இனிைம. தமி�� பி�ைளகளாகிய உ?க13 =�கியமாக ேவ&5ய6 இனிய மன�, 

இனிய ெசய!, இனிய ெசா!. ��?க9ெசா!� விள?கைவ�3� =ைற யி! இைத 

உ?க139 ெசா!Bகிேற�. இனிய மன� எ�ெபா)6 மல��? அ��%�? மற 

உயிைர;� த� உயி�ேபா! பாவி�3� ெபா)6 தா� இனிைம மன� உ&டா3�. 

அறிேவா$, அ�ேளா$ யா��3� தீ?3 ெச:யா6 இ��க ேவ&$�. உலக/திB�ள 

உயி�கG�3 எ� காரண� பறி;� தீ?3 ெச:யாதி��கேவ&$�. தீ?3 

ெச:யாதி��3� நிைலைம தமி� நா15ேல இ�8� உ&டாகவி!ைல. 

 

தமி� நா15ேல இ�0 எ?3� ெபாறாைம தைலவிாி/தா$கி�ற6 எ�0 

ேபராசிாியரா! ெசா!ல�ெபற6. ம�க� அைனவைர;� உலக/திேல 

ஒ�ைம�பாடாக எ�ெபா)6 பா��க� ேபாகிேறாேமா? உலக/திேல இ�ெபா)6 

எ/தைன சாதி� Lச!க�, வ3�%� Lச!க� ம��6 கிட�கி�றன? இ�த 

Kறா&5ேலIட நா15ேல ஒ�ைம�பா$ ஏப$ெம�0 எ&ண =5ய வி!ைல. 

உலக/திேல ேபாரா1ட?க� நிர�ப இ��கி�றன. எ$/6�கா1டாக ச1ட?க� 
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நிர�ப இ��கி�றன. எ�த நா15ேல ச1ட?க� அதிகமாகி�றனேவா அ�த 

நா15ேல ம�க� மன� ப&படா6. நா� ெசா!வதி���6 ம�கGைடய மன� 

ப&படவி!ைல எ�0 உ?கG�3 ந�3 ெதாி;�. அ��, அற� அ��ப 

ேவ&$மானா! =கி��க ேவ&$மானா! ம�கGைடய மன� ப&படேவ&$�. 

சிற�பாக மனிதாிட/திேல ேதைவ�3 அதிகமாக� ெபா�� ேச��3� 3ண� வள��6 

வ�கி�ற6. இ6 தவ0. மி3 ெபா�� வி��பாைம ம�களிைடேய பரவ ேவ&$�. 

 

பைழய கால/திேல தமிழ�க� ேதைவ�3 அதிகமாக எைத;� ஏப$/தி� 

ெகா&டதி!ைல. இனிய மன� உ?கG�3 வா:�க� ெபறேவ&$�. அதிக� 

ெபா�ளாைச இ�/த! Iடா6. ஆனா! இ�0 நா15ேல நட�பெத�ன? 

ச&ைடக� Sர?கிக� ெப�கி� ெகா&ேட யி��கி�றன. நா� பைழய ஆ�. 

ஆனா! %6ைம க&$ ஓ$கிறவ� அ!ல; அறிவிய! கைலயிேல நா1ட� 

ெகா&டவேன. 

 

மி3 ெபா�� வி��%த! அைமதிைய உ&டா�3மா? உ&டா�கா6. ெபா�ளாதார� 

ப5/த ஆசிாிய�கைள, ெபாிய கைலஞ�கைள எ!லா� மி3ெபா�� வி��ப! 

எ�றா! எ�ன எ�0 ேக1$� பா�?க�? இதனா! உலக/திேல ெபாிய 

ேபாரா1ட�. அ�த� ேபாரா1ட/திைட நா� வா�கி�ேறா�. உப/திக� 

ெப�கேவ&$�. ம�க� I1ட� ெப�கி�ெகா&ேட வ�கி�ற6. அதேகப 

உப/திக� ெப�கேவ&$�. உண�, உைட, உைற;� இ�றி ம�க� ப!ேலா� 

அ!லB0 கிறா�க�. 

 

அைமதி ேவ&$ெம�0 கிராம/தி39 ெச�ற அ�ப� ஒ�வ� "அைமதிேயா$ 

அ�1பா ப5�க ேவ&$ெம�0 கிராம/தி3 வ�ேத�. ஆனா! கிராம/திேலIட 

ேபாரா1ட� நட�6ெகா&ேட யி��கி�ற6" எ�றா�. =�பி��த அைமதி 

கிராம?களிB� இ!ைல. பா1டாளிக� 6�ப/ேதா$ வா�கி�ற ெகா$ைம 

ந�றாக/ ெதாிகி�ற6. இத3 அறி� எ�ன ெச:யேவ& $�?-Physics, Chemistry, 

Geology & Zoology ப5/த மாணவ�கேள நீ?க� எ�ன ெச:யேவ&$�? நீ?க� 

வ�கீலாகேவா அ�றி அ�க�&1ட&1 ெஜனர! ஆSசி! ஒ� 3மா"தாவாகேவா, 

ஒ� ேபாT" உ/திேயாக/தி���6 பிற3 D.S.P. ஆகி அத� பி�ன� ேபாT" 

கமிஷனராக ஆகேவா எ&.கி�றீ�களா? நீ?க� விDஞான/ைத� ப5/தைத� 

ப5/6 எ�ன பய�? நீ?க� ப5�3� விDஞான� ம�கG�3� பய�ப$� 6ைற 
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யிேல நீ?க� க!வி அறிவிைன� ெபற!ேவ&$�. 'ேக"பிய� கட!' அத3� 

ப�க/திேல, (நில K பட/ைத� %ர15� பா�?க�) கடகைர�க�ேக நாி, ஓநா: 

ஓ5�ெகா&5��தன. ரUயா ேதச/திேல ப5/த 'ஜீயாலஜி"1' ஒ�வ� இைத� 

பா�/தா�. 

 

இ�ப/ைத�6ேப� =�ப6ேப� ேச��6ெகா&$ 'கா"பிய�' கட�! Jைழ�தா�க�. 

அதிேல ெகாDச� உ�பி��த6. அ�த உ�பிைன எ$/6 வி1டா�க�. பி�ன� அ�த/ 

த&ணீைர� பா:9சி பழ?க�, ேகா6ைம =த�யவைற விைள�க ஆர�பி/தா�க�. 

விDஞான� ப5/தவ�க� த?க� அறிைவ இ<வா0 பய� ப$/தேவ&$�. 

ப15�கா15ேல வா�கி�றவ�க� ெப��பாB� எB�%� ேதாBமாக� கா1சி 

அளி�கிறா�க�. அவ�க� %ளிய?ெகா1ைடைய;�, கிழ?ைக;� சா�பி$கிறா�க�. 

சில� அக�ப1ட %!ைல;� தி�0 வா�கிறா�க�. இத3 அ5�பைட காரண� 

எ�ைன? தைலயாய காரண� எ�ைன? 

 

கிராம?கG�3 ஏறாேபால நகர?களிேல உப/தி அதிகமி!ைல. =�% பால 

க?காதர திலக� ேப�� ெபா)6 3றி�பி1டா� : "நாG�3 நா� கிராம?க� 

நகர?களாக மாறி�ெகா&ேட வ�கிற6 எ�றா�." 

 

மைழைய வரவைழ�க�I5ய அள��3 விDஞான� வள��தி��கிற6. மைழைய 

உ&டா�க ெசயைக =ைறைய� க&5பி5/தி��கிறா�க�. தா6� ெபா��கைள 

ஆரா:9சி ெச:6 பா��கேவ&$�. பல இட?களி! பழ9ேசாைலகைள உ&டா�க 

ேவ&$�. க!வி அறிைவ ம�க� ந�3 பய�ப$/த ேவ&$�. 

 

நா� இ6கா0� ஆறிய ெசாெபாழிவி! 3ற� 3ைற இ��கலா�. நா� மனித�. 

3ைற பா$ைடயவேன. 3ற� 3ைற இ��தா! ம�னி�க. நீ&டேநர� ேபச 

இயலாததா! இ�த அளேவா$ =5/6�ெகா�Gகிேற�. 

 

உலக� வா�க உலக� வா�க. உலக� வா�க. 

தமி� வா�க! தமி� ெவ!க!! 

----------- 
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3. 3. 3. 3. வ�ளலா�! சீ�தி�%த�!வ�ளலா�! சீ�தி�%த�!வ�ளலா�! சீ�தி�%த�!வ�ளலா�! சீ�தி�%த�!    

[இராம�?க �வாமிக� சமாஜ சா�பி! நிக��த வ�ள லா� பிற�தநா� விழாவி! 

ஆறிய உைர. தி�ெவாறிN�] 

 

சேகாதாிகேள! சேகாதர�கேள!! 

 

யா� இ�ெபா)6 பல அைழ�%கைள ம0/6 வ�கிேற�. ஆனா! இ�த இராம�?க 

�வாமிக� சமாஜ/தா� அைழ�%�3 ம1$� இண?கிேன�. இ9 சமாஜ� 

காலDெச�ற தைலவ� கா. ரா. நம9சிவாய =த�யாாி� உட� பிற�தா� தி�. கா. ரா. 

மாணி�க =த�யா� தைலைமயி! நைடெப0வ6. இ/தைலைம எ�ைன இண?க9 

ெச:த6. தி�. சாமராஜ =த�யா� %த!வ� இராம�?க�, தி�. க�தசாமி =த�யா� 

%த!வ� இராம�?க� ஆகிய இர&$ இராம�?க?களி� இளைம எ�ைன 

இ/ெதா&டாற ஒ��பட9 ெச:த6. இளைமயி! என�3/ தணியா� காத! உ&$. 

இராம�?க அ5களி� நெச:திைய (Gospel - �விேசஷ�) பர�%� ெபா0�% 

இைளஞாிட/தி! இ��கிற6 எ�ப6 என6 ந�பி�ைக. இர&$ இராம�?க?க�, 

இ�ப6 இராம�?க?களா:, இ� K0 இராம�?க?களா:, இர&டாயிர� 

இராம�?க?களா: ெப�கி� வ�ளலார6 அ�15ற� ந�=ைறயி! வள�வதா3�. 

 

சில வார?க13 =�ன�, தி�. ��தரனா� எ� தைலைமயி! ஓ� அாிய ெசாெபாழி� 

ெச�ைனயி! நிக�/திய6 உ?கG�3/ ெதாி;�. அ� I1ட/ைத நடா/6� 

ெபா0�% வழ?க�ப1ட6. இத3� Mல காரணமாக நி�ற6 =� இராம�?க/தி� 

இளைமேய. இ<விைளஞ� =த� =த! எ�ைன� க&டேபா6 "காறாேல 

%வியாேல” எ�8� அ�1பா��3 உைர ேக1டன�. இ�� F��த இ� கால/தி! 

ஒ� மாணா�க� அதிB� ஒ� க!Rாி மாணா�க� ஆ��த ெபா�Gைடய ஒ� 

பா1$�3 உைர ேக1கி�றாேர எ�0 எ� உ�ள� இ�ப� கடலா50. பி�ேன 

உைரயாட உைரயாட அவ� அ�1பா மயமாக விள?கியைத� க&ேட�. அவ� த� 

ேப9� அவ� த� த�ைதயாைர� காண எ�ைன உ�திய6. த�ைத சாமராV 

=த�யாைர� க&$ ேபசி/ ேதாழ�களாயிேன�. 

 

சில ஆ&$க13 =�ன� யா� ேபசிய =ைற�3� இ�ேபா6 ேப�கி�ற =ைற�3� 

ேவ0ைம உ&$. பைழய ேப9� ஒ�பர�பிைய விைழ�ததி!ைல; இ�ேபா6 

விைழகிற6. ெம��த உட!; ந��த 3ர!; =6ைம/ ேதாற�. எ� ெச:ேவ� ? 
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சில நா1கG�3 =�ன� ெச�ைனயி! ராஜாஜி ம&டப/தி! ஒ� I1ட� I5ய6. 

அதி! சீ�தி�/த� ெபாியா� Oேரச�?க� ப�6Bவி� Kறா&$ விழா 

ெகா&டாட� ப1ட6. அ<விழா� I1ட/ைத/ திற�6 ைவ/தவ� ஸ�.சி. ராம�?க 

ெர15யா�. அவ� தம6 ேப9சி! உலக� ெபாியா� சிலைர;� வட இ�திய� ெபாியா� 

சிலைர;� 3றி�பி1டன�. ஆனா! ந� வ�ளலாைர� 3றி�பி1டாாி!ைல. எ�ன? 

இராம�?க� இராம�?க/ைத மற�தன� எ�ப6 எ� ெநDச� நிைன�த6. தவ0 

தி�. ெர15யா� மீ6 இ!ைல; தமிழராகிய ந�மீேத உ&$. தமிழராகிய நா� 

இராம�?க அ5கைள அணி/ேத உ�ள ஆ�திர/ தி3� அ8�பிேனாமி!ைல. 

3ைற யா�ைடய6? 

 

உலக வரலாைற ேநா�கினா! பதிென1டா� Kறா&5� இ0தியிB� 

ப/ெதா�பதா� Kறா&5� ெதாட�க/திB� பல ெபாிேயா�க� ேதாற� 

%ல�ப$�. அவ�� 3றி�க/த�கவ� ேமட� பிளாவ1"கி, டா!"டா:, 

கார!மா��", ராஜாரா� ேமாக� ரா:, தயான�த�, இராமகி�Uண� =த�ேயா�. 

இேத கால/தி! வா�� தவ� ந� இராம�?க அ5களா��. 

 

இராம�?க வ�ளலா� அ�ளி9 ெச:த தி�வ�1பாவி! அவ� கால/தி! வா��த 

ெபாாிேயா�களி� க�/6�க� ம��6 கிட�கி�றன. வ�ளலா� அ�1பா 

அ<வளவி! க1$�ப1$ நிக வி!ைல. ப&ைட� கால9 சா�ேறா� உ�ள� 

கிட�ைககG� அ�1பாவி! உ&$. 

 

"வாைழய5 வாைழெயன வ�ததி�� I1ட 

மரபினி! யாெனா�வன�ேற" 

 

எ�ப6, வ�ளலா� தி�வா�3. வ�ளலா� ஞானியா� எ�ப6 ம1$ம!ல அவ� 3�-

தீ��கதாிசி-நபி, சி/த�. "ெதா!கா�பிய� =த! இராம�?க� வைர" எ�8� தைல�% 

ேவ:�6 ஒ� K! எ)த ேவ&$� எ�ற ேவ1ைக எ�8� எ)�த கால� உ&$. 

இ�ெபா)6 அ/ ெதா&$�3 உாிய த3திைய என6 உட!நிைல தைக�தி��கிற6. 

ம0பிற�பிலாத! அ/ ெதா&டா0� ேப0 என�3� கிைட�க ஆ&டவ� அ�� 

%ாிவானாக! இ�நாளி! இ/ ெதா&டா0� ஆற! வா:/தவ� ஒ� சில� தமி� 

நா15! வதிகி�றன�. அவ�� ஒ�வைர9 சிற�பாக இ?ேக 3றி�கி�ேற�. அவ� 

என6 ெக)தைக ந&ப�� உ)வ ல� ப�� ஆன ஆ. பாலகி�Uண� பி�ைள 

எ�பவ�. அவ� ஆரா:9சியாள� ம1$ம!ல�; அ�ப� தி�வ�1பாவி� 

உ1கிட�ைகைய உண�� அ�%� ஆரா:9சி;� ெபறவ�. 
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வ�ளலா� 'வாைழய5 வாைழெயன' அ�ளியைத ஊ�றி ஆ:த! ேவ&$�. 

அ/தி�வா�கிேல ஒ�வித மர% ெதா�0ெதா1$ இைடX5�றி வள��6 வ�த! 

காணலா�. அ�மர% எ6? அ6 அஹி�ஸா த�ம மர%. இத3� கா! ெகா& டவ� 

வி�ஷபேதவ�. அவர6 கால� ெதாியவி!ைல. அ6 சாி/திர கால� கட�த6. 

பதினாயிர� ஆ&$ க13 =�னேர அவ� ேதா�றியவ� எ�ப6 ந�3 ெதாிகிற6. 

அவேர =த� =த! உலக/தி3 அஹி�ைஸைய அறி�0/தியவ�. இ< அஹி�ைஸ 

காலேதச வ�/தமான/6�3 ஏறவா0 பல ெபாிேயா�களா! வள��க� ெபற6. 

இ�நாளி! ம�க� I1ட/தி� வள�9சி�3 ஏற =ைறயி! அ<வி)மிய அற/ைத 

ஓ�பின�. அ�1பா எ�8� கனியினி�0 வ5;� சா0 ெகா!லாைம எ�8� 

ேபரறேம யா3�. 

 

இ�கால உலக� அரசியைல� ெபாி6� 3றி� ெகா&$ நிகிற6. அ�1பாவி! 

அரசிய! உ&டா? உ&$ எ�ேற அ0தியி1$� I0 ேவ�. சில தி?க13 =�ன� 

இ�ேமைடயிேலேய எ�னா! ஒ� ெசாெபாழி� நிக�/த�ப1ட6. அ6 

அ�1பாவிB�ள ' மழ��3 ெமா�பி5 ேசாறளி�பத�றி' எ�ற பா1ைட 

அ5�பைடயாக� ெகா&$ நிக��த6. அதி! மா��" ய/ைத� %3/தி விாி�ைர 

பக�ேற�. 

 

மா��Zய/தி3� நம6 இராம�?கீய/ தி3� ஏேத8� ஒ0ைம உ&டா? எ�0 

சில� ஐ;றலா�. ஒ0ைம உ&$ எ�ப6 யா� க&ட உ&ைம. மா��Zய� 

இராம�?கீய/தி3� அட?3�. இராம�?கீய� மா��Zய/ைத� கட�6, விDசி 

நி3�. இைத விாி/6� ேபசி� உ?க� அாிய கால/ைத� ெகா�ைள ெகா&டவ� 

ஆேவ�. M�0 ெசாெபாழி�க� நிக�த! ேவ&$�; எ� ெச:ேவ� ; ம�னி�க! 

மா��" ேபாT" அற-ேசைனக� அற அரசற ஓ� உலைக� காணேவ =ய�றா�. 

வ�ளலா�� அ/தைகய உலைக�காணேவ உ�கி உ�கி நி�றன�. அ9 சீாிய 

உலைக� பைட�3� =ைறயி! இ�வ��3� ேவ0ைம உ&$, வ�ளலா� 

அஹி�ைஸைய அ�ைள- ெகா!லா ைமைய அ5�பைடயாக� ெகா&$ அ�% 

உலைக� பைட�க ஆ&டவைன ேவ&5ன�. இ6 மா��Zய/தி! இ!ைல. 

 

''க�ைணயிலா ஆ1சி க$கி ெயாழிக 

அ�ணய�த ந�மா��க ரா�க- ெத�ணய�த 

ந!ேலா� நிைன/த நல�ெப0க ந�0 
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நிைன/6, எ!ேலா�� வா�க இைச�6.” 

 

இ/ தி�வா�ைக எ&.க; நிைன�க; உ�8க; =�8க! 

 

" க�ைணயி!லா ஆ1சி க$கி ெயாழிக" எ�பத� க�/6 எ�ைன? அ�ளா1சி 

மல�த! ேவ&$� எ�பத�ேறா? அ�ளா1சி எ�ப6 யா6? ெகாைலயற ஒ�0 

எ�0 ெசா!ல�� ேவ&$ேமா? அ6ேவ ேபாT"-ேசைன- அரச அ?க� =த�யன 

இ!லா ஒ� ெப�� ந!லா1சி அற ஆ1சி! 

 

அ�ளா1சி ேவ&$�. அ�த அ�ளா1சிைய ஒ�வ� ெபறா�. அ�ளா1சி 

உலக/திேலேய பரவ ேவ&$�. அ�ளா1சி வ�ேத தீ��. இர&$ வார/6�3 =� 

ஒ� அெமாி�க ப/திாிைகைய� ப5/ேத�. அதிேல ஒ� %திய 'Bomb' க&$ 

பி5/தி��பைத� க&ேட�. என�3 அ6 பா� பதா"திர/ைத நிைன\15ய6. 

பா�பதா"திர� ெசB/தியவ� ைக�ேக மீGெம�ப6 %ராண�. 

 

இ�த� 3&$ (பா�) ெவ�ைமயற ஓ� இட/ திேல ைவ�க�ெப0�. அ6 

ஏவ�ெபறி� I1ட� க1டமாக9 ெச!B�. F$�ள இடெம!லா� ெச�0 அழி�3�. 

அ6 த&ைம ஊ15னால�றி ஒழியா6. அ6 ைவ�க�ெப0மிட� த&ைம உ�ள 

இட�. அ/தைகய பா�களி! ஒ� K0 ஏவ�ெபறி� உலக� அழி;�. மனிதனிட� 

உ�ள F1ைட;� அ�த பா� பய�ப$/தி� ெகா�Gமாயி� மனித வ��கேம 

அழிவ6 ஒ� தைல. இ6 நாகாிகமா? அ!ல6 அநாகாிகமா? அைமதி�3�, 

ஒ)?3�3� வழிேகா�யவ� எ/6ைண ேப�? ம�க� மன/ைத மாறி அ�� 

ெநறியி! ெசB/த ஆ&டவ� அ<வ�ெபா)6 அ�பினா! க�ைணயினா! 

அ5யா�கைள அ8�பி ைவ�கிறா�, அவ�க� ஆறிய ேபாதைன;� சாதைன;� 

வி1$ வி1ேடா�. மீ&$� க�ைணயி!லா ஆ1சி�3� க56 ெச!Bேவா�. =த! 

வாியிேலேய அ5களா� “ஒழிக” எ�றா�. அ6 அ�பா15�-Destructive Element 

ஆ3�. அ$/த வாியி! ஆ�கேவைல�3ாிய 3றி�ைப� கா&கிேறா�. (Constructive 

aspect). 

 

சாி/திர கால/தி3 =�ன� ம�க� ஆள� ப1டதாக/ ெதாியவி!ைல. அரசா?கேம 

இ��த தி!ைல. ம�களி� சிற�பிய!% சா�த�. இ�0 ேகாப/ைத மனித� 

அட�கேவ&$�. நாகாிக�-- கைல அரசா?க� =த�யன ம�களி� மன நிைலைய� 
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ெக$/6 வி1டன. மறிய! 3ண/ைத உடலாக, Iடாக ைவ/6� ெகா&$ அ�ளா! 

அதைன உயி�/6 ந� நா153 ேவ&5ய வைகைய அைம/6� ெகா�ளேவ&$�. 

அ?ஙன� அைம/6/ த�தா� ந�-வ�ளலா�. அ�1பா-ம�1பா வாத� நிக��த 

கால/தி! அ�ைள� பறியி! பா5ய பாட!க� என�� அ�ைள�ெபற வி��பிய 

பாட!க� என�� ெவ<ேவ0 வைககளி! ெபா�� க&டன�. அ�ைள இைறDசி� 

பாட� ெபற பா�க� எனி� ெபா��6�. 

 

தமி� ெமாழியி� தனி9சிற�% பாட!கேள. இ�3றி�ைப� பா15ய! தமி� 

உண�/6கி�ற6. பைட�ைபெய!லா� பாட!களாக� பா5யவ� தமிழ�. 

பா5யவ�கெள!லா� வாழ�தனரா? அவ� பா�க� வாழி� அவ�க� வா� கி�றன�. 

(Shelly lives) ெஷ!� வா�கி�றா�. பா15ய! சிற�ைப/ ேதவார/திேல காணலா� 

; தி�வாசக/திேல காணலா� ; தா;மானாாிB� காணலா�. 

 

தமிழ� இய!% பா1$� பா$வ6. தமிழ� கவிைதயி! திைள/தன�. வ�ளலா� 

தி�ெவாறிNாி! க&டகா1சிைய அழகாக அைம�கி�றா�. அ5யா� I1ட/ைத 

வ�ணி�3� ஓ� வ�ணைன உ:/6 உணரபால6. கவிைதேபா! சா�த�, எ�0 

ெசா!வ6 ேபாதாெத�ெற&ணி "த&டமி�� கவிைத ேபா! சா�த�" எ�றா�. 

பா1டா! பணிெச:வ6 ெதா&5! மிக9 சிற�த6. சா�த/தி� தனி� ெப�ைமைய� 

கா�தி அ5களி� வா��ைகயி���6 ஒ� 3றி� பி� வாயிலாக� கா&ேபா�. 

அகி�சா M�/தி கா?கிர" மாநா15� தைலவராக Oறி��கிறா�. ேமாதிலா! 

ேந�ேபா�ற தைலவ�க� அ?3� 3)மியி��தன�. I1ட/தினாிைடேய 3ழ�ப� 

ேநாி1ட6. 3ழ�ப� ச&ைடயாக =றிய6. அவரவ� ைக�3� கிைட/த 

நாகா�ைய எ$/6 ஒ�வ� ேம! ஒ�வ� Oசலானா�. 

 

இ�கா1சிைய� கா�தியா� க&டா�. உடேன ராமபஜைன ெச:ய/ெதாட?கினா�. 

ைகபி5/த நாகா�க� வி$ப1$� பஜைன ெச:ய� I�பின. எ�தவித/தி! 

நிைலைம சமாளி�க�ப1ட6 எ� பைத ேநா�கி� சா�த/தி� தனி9சிற�%� பா15� 

ப&%� விள?கா நி3�. 

 

சீ�/தி�/த� நிர�பேவ&$�. நா� மரண/ தி3 அDசவி!ைல! 

 

"த�ைதயா� ேபாயின� தாய�� ேபாயினா� தா=� ேபாவா� 

ெகா�தேவ! ெகா&ெடா� Iற/தா� பா��கி�றா� ெகா&$ ேபாவா� 

எ�தநா� வா�வதேக மன� ைவ/தியா ேலைழ ெநDேச 
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அ�தணா^� ெதா) 6:யலா ைமய! ெகா& டDச! ெநDேச'" 

 

அ�ணகிாியா�� அ�தகைனெவ�ற 3றி�%� தி��%கழி! காண�கிட�கிற6. 

"மரணபய� தவி��க தவி��க!" என��, " எ� மா��க� சிற�ெபாழி�3� ச�மா��க� 

ேதாழீ" என�� பா5 மரணபய� தவி�தBமா� எ�பைத பர�க� ேபசினவ� ந� 

இராம�?க�. இ6ேவ வ�ளலாாி� �விேசஷ�. 

 

எ/தைகய மாற=� ஒ� %ர1சியா! தா� ஆ3�. %ர1சிெயனி� சாி/திர 

மாணவ�கG�3 (Bloody Revolution) இ�ேனார�ன இர/த� களாிக� தா� 

நிைனவி3 வ��. இ?3 நா� ெகா�G� ெபா�� இர/த�களாி அ�0. மாற� 

காணேவ&$வனவறி� ந$ேவ நி�0 ெம!ல மாற� கா.தேல %ர1சிெயன� 

ெகா�ளலா�. இ6, அற�%ர1சி. இ�த� களாியி� வாயிலாக மாற� ெகாண�வ6 

மற�%ர1சியா3�. அ6 ேவ&$வதி!ைல! அ/தைகய அற�%ர1சி�3 அ5 

ேகா�யவ�. பலபா�க� - அ�=ைறயி! மாற� வரேவ&5� பா5யவ� ந� 

வ�ளலா� ஆவ�. ந�=ைடய இராம�?க� ஒ� ெப�� %ர1சி�கார�. 

 

மறெநறி நி�றவைர-அற/தாறி! அறவழியி! -அ��ெநறியி! உ:/தவ� 

இராம�?க�. அற�%ர1சி - அ�1%ர1சி - அ�பா! - அறிவா!-க�ைணயா! 

அைமத! ேவ&$�. 

 

ஜாதி�பி/ைத, சமய�பிண�ைக எ<வா0 ஒழி/த! ேவ&$ெமனி� மத�பி/தாிைட--

சமயிக� இைடெச�0 வ�ளலா� Iறியப5 %ற9 சமய/தைலவ� ெபய�கைள� Iறி 

எ�மத=� ச�மத� எ�பைத� %ல�ப$/தி ேவ0ைமயிைடயி! ஒ0ைம�3 

வழிேகால ேவ&$�. வ�ளலா� இ�க�/திைன� Iறிய6 3றி�பிட/த�க6. 

 

"அ�க� %/தராதி ெய�ேப� அயென�ேப� நாரா 

யணென�ேப� அரென�ேப� ஆதிசிவென�ேப� 

ப�3 சதாசிவ ெம�ேப� ச/திசிவ ெம�ேப� 

பரமெம�ேப� பிரமெம�ேப� பர�பிரமெம�ேப�” 

 

அ$/6 வ�ளலாாி� ெதா&$ உ�ள/ைத� கா&ேப�. 

 

"எ/6ைண;� ேபத=றாெத<�யி�� த�=யி�ேபா ெல&ணி;�ேள 
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ஒ/6ாிைம ;ைடயவரா ;வ�கி�றா� யாவரவ��ள? தா��/த 

சி/6�வாெய� ெப�மானட� %ாி;மிடெமன நா� ெதாி�ேதன�த 

வி/தக�த� அ5�ேகவ! %ாி�திடெவ� சி�ைதமிக விைழ�ததாேலா.'' 

 

இ�த� பா15! எ!லா� உ&$. வ�ளலா� ஒ� %/6லக9 சிபி. ஏைனேயா�� 

%/6லக?கைள� க&$�ளன�. அவ�க� க&ட வைக�3� வ�ளலா� வ3/த 

=ைற�3� ேவ0பா$ உ&$. அ/தைகய வ�ளலா� க&ட %6ைம உலக/ைத ப/6 

ஆ&$களி! ேதா0வி/6விடலா�. இ6 கா0� உலகவனா: நி�0 ேபசிேன�. 

இனி/ ெத�னா1டானா: நி�0 ேப�கிேற�. ஆசியாவி3-ஏ�? உலக/திேக 

தமிழக� வழிகா15யா: நி3�. அ�நிைலயி! இ�தியா��3 வழி க�15 தமி�நா$. 

 

தி�. C. R. ெர15 அவ�க� இராம�?கா ெர15 எ�ற ெபய� L&5��தாB� 

இராம�?கைர அறியாத 3ைற ந� 3ைறேய. உலக/தா��3 இராம�?காி� 

ெப�ைமைய எ$/6ைர�க ேவ&5ய கடைம இைளஞ�களாகிய உ?கG�ேக 

உாிய6. இராம�?க� க&ட %/6லக/ைத அ�1பாவி! காணலா�. இராம�?கேர 

அ�1பா. தமிழன6 ெச�நீ�, தமிழனி� தமி�� 3�தி, தமி�ர/த� ஒ<ெவா� 

பாட�B� ஊ$�வி நிகி�ற6. 

 

இ/6ைறயி! தமிழ� ஆற ேவ&5ய பணி மிக�ெபாி6. ேதா�றியி��3� ச?க?க� 

யா�� இைண�க�படேவ&$�. இைண�தால�றி ச�தி பிற�கா6. 

 

ஒ�0 ப$க-அ�1பா ஜாதி மதமற ஒ� K!. அைத� பர�%த! ேவ&$�. இைத9 

ச?க?க� சிற�த 3றி�ேகாளாக� ெகா�ள ேவ&$�. உைழ�பா! ப&ைடய நிைல 

எ:6 ேவா�. வ�ளலா� அ�ளா1சி ெபேற� எ�0 Iறி அவ� ெபற இ�ப/ைத 

ைவயக� ெப0த! ேவ&$� எ�8� ேபரவாவினா! அதைன அைற ய�பா =ர� 

எ�றா�. தமிழ�க� எ!ேலா�� ஒ0ைம உ�ளவ�களாக இ��க ேவ&$�. 

ெபாறாைம ெயாழியி� தமிழ� ஒ�0ப$த! ஒ� தைல. வ�ளலா� கா15ய வழிநி�0 

உ:ய எ!லா� வ!ல இைறவைன இைறDசி நிேபா�. 

 

வ�ளலா� க&ட ச/திய ஞானசைப;� ச/திய த�ம9 சாைல;� தா� க&ட 

கனைவ9 ெசய�! ெகா&$வர =ய�றதி� சி�ன?களா3�.  எ!ேலா�� ஒ�0 

ப$?க�. நா� இ6 கா0� ெசா!�ய வறி! க�/6 ேவ0ைம இ��கலா�. 

ெகா�ள/ த�கனவைற� ெகா&$ த�ள/த�கன த�Gமி�. 

------------ 
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4. 4. 4. 4. வ�ளலா� தி���ள!வ�ளலா� தி���ள!வ�ளலா� தி���ள!வ�ளலா� தி���ள!    

(ெச�ைன சமரச �/த ச�மா��க ச?க/தி! வ�ளலா� 125-வ6 பிற�த நா� 

விழாவி! ஆறிய உைர) 

 

சேகாதாிகேள! சேகாதர�கேள!! 

 

யா� “வ�ளலா� தி���ள� " எ�ற ஒ� Kைல எ)தி ெவளியி15��ப6 நீ?க� 

அைனவ�� அறி�தேத. ேமBலக இ�ப/தி3� பய�ப$வதா வா��ைக? தகால 

உலகவ���ைக�3� பய�ப$வ6தா� உ&ைமயான வா��ைகயா3�. அாிசி� 

பDச� தசமய� தா&டவமா$ கிற6. ஒ� பண�கார� த� O15! ஆயிர� அாிசி 

M1ைடகைள� ப6�கி ைவ�ப6தா� =தலாளி/ 6வ�. இைதகார! மா��" 

ெவ0/தா�. நா=� தா� ெவ0�கிேறா�. நா$ எ�ப6 எ<வாறி��க ேவ&$�? 

இத3 ஆ?கில அறிஞரான மாலேடா அவ�க� : 

 

"ேநாயாளிகைள அதிகமாக� ெபற6 நாடாகா6. 

சிைறகைள அதிகமாக� ெகா&ட6 நாடாகா6. 

ைவ/திய சாைலகைள ெவ3வாக உைடய6 நாடாகா6. 

ெப& உாிைமைய� 3ைல�ப6 நாடாகா6. 

ஏைழ ம�கைள/ 6�%0/6வ6 நாடாகா6." 

 

எ�ெற!லா� I0கிறா�. தீய ஒ)�க?களா! ேநா: வ�கிற6. ேநா: தீ��3� 

ம��ைத நம6 அ�1�ட� வ�ளலா� ெவ3 அழகாக� Iறி;�ளா�. அவைர ஒ� 

ெபாிய டா�ட� எ�ேற ெசா!லலா�. 

 

வ�ளலா� நா15ேல அ�ளா1சி காண வி��பினா�. ஆகேவ 'க�ைணயிலா ஆ1சி 

க$கி ஒழிக' எ�றா�. 'அ�ணய�த ந�மா��க� ஆ�க' எ�0 அ$/தப5ேய 

ஆ�ேவாைர;� Iறினா�. அவ� எ�த மாதிாியான அரைச9 ெசா�னா�? அரசற 

அரைச, ேபாT"கார� இ!லாத அரைச, க�ள மா��க1 கலவாத அரைச9 

ெசா�னா�. அ<வா0 அவ� காண வி��பிய அ�ளா1சி வ�மா? வ��. ஐ�6 

ஆ&5ேல வ�� எ�0 சில� ெசா!Bகிறா�க�. ப/6 ஆ&5ேல க1டாய� வ�� 

எ�0 நா� ெசா!Bகிேற�. 
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பாரதியாைர� %6ெநறி கா15ய %லவ� எ�0 உலக� இ�0 ேபா0கிற6. அ�த 

பாரதியா� உயிராயி��தேபா6 ப/6 ^பா:�3� ப1டபா$ என�3/ ெதாி;�. 

இ�ெபா)6 ப/6 ல1ச� ேவ&$மானாB� அவ��3� கிைட�கிற6. ஆட�பரமான 

ெவளி/ ேதாற/ைத அவ� வி��பவி!ைல- ஒ��காB� வி��பேவ மா1டா�. 

இ�ேபா6 பாரதியா� ெசா�னைத� பல ஆ&$கG�3 =�னேர வ�ளலா� ெசா!� 

வி1டா�. வ�ளலா� ெசா�ன சிவ� எ6? 

 

'க!லா��3� கறவ��3� களி�ப�G? களி�ேப 

காணா��3� க&டவ��3� க&ணளி�3? க&ேண 

வ!லா��3� மா1டா��3� வரமளி�3� வரேம 

மதியா��3� மதி�பவ��3� மதிெகா$�3� மதிேய 

ந!லா��3� ெபா!லா��3� ந$நி�ற ந$ேவ 

நர�கG�3� �ர�கG�3� நல?ெகா$�3� நலேம 

எ!லா��3� ெபா6வி! நட� இ$கி�ற சிவேம 

எ�னரேச யா� %கB� இைச;மணி� த�ேள.'' 

 

எ�றவா0 எ!லா��3� ெபா6வான சிவேம வ�ளலா� க&ட சிவ�. ஒ� சிலைர� 

க&$ ேகாயி�� உ�ேள வராேத! சாமி அ�கி! ேபாகாேத எ�0 சில தீ1சத�க� 

இ�0� I0கிறா�க�. அவ�கேள 'ெச15யாரா! ஐ�6 ^பா: த1சைணயா! வா?க 

வா?க' எ�0 உபசாி/6 அைழ�3� இட/திலா சிவ� இ��3�? ஒ��காB� 

இ��கா6, இ��கா6 எ�பைத நா� அ0தியி1$� I0ேவ�. 

 

மதியா��3� மதி�பவ��3� மதிெகா$�3� சிவ� அ!லவா ந� சிவ�! கட�� 

இ!ைல எ�0 ெசா!பவைர;� மதி�பவர�ேறா ந� சிவ�. நா"திக/ைத� பர�%� 

ஆசிாிய�கைள நீ�கேவ&$ ெம�0 %69 ச1ட� ஒ�0 பிற�தி��கிற6. ச1ட/தா! 

த$�ப6 அறியாைம-அநாகாிக� எ�ேப�. ச1ட� எ�றாேலேய எைத;� ெவ!ல 

=5யா6. இ�0 ஆ"திக ஆ1சி ச1ட/தா! த$�கிற6. நாைள நா"திக ஆ1சி 

வ�தா! ஆ"திக� Iடா6 எ�0 ச1ட� ேபா$கிற6. இ6 தவ0. கட�� இ!ைல 

ெய�றா! கா1டேவ&$�. சய�" Mலமாக� கா1டலாேம! தி�நீறி! இ��கிற 

ந�ைமைய எ$/69 ெசா!லலாேம. 3?3ம/தி! இ��கிற 3ண/ைத எ$/69 

ெசா!லலாேம. நா15! ச1டேம Iடா6 எ�ப6 எ� க�/6. ஏைழைய� க&$ 

தீ1சத� ெவ0� கிறா�. ஏைழைய நடராஜாவிட� ெந�?காதப5 ெச:கிறா�. 

ெபா6�ைடைமயாகிய நடராஜா அ�ப5 யி!ைலேய! அவ� எ?3� உ�ளாேர! 

வ�ளலா� க&ட6 தீ1சத�ட� இ��3� நடராஜா அ!ல. அவ� க&ட6 

ெபா6�ைடைம நடராஜா வ�ேற ! 
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"மழ��3 ெமா�பி5ேசா றளி�பத�றி 

யி�பி5N& வழ?க �?ேக 

உழ��3 =த! 3ைற; ெமனவள�/த?3 

அவைறெயலா ேமாேகா ேபயி� 

விழ��3� %லாB&.� வி��6�3� 

ம��6�3 ெம��6 மா&டா� 

இழ��3 மிட�ெகா$?ேகா �ைறவாி�3? 

ெகா$/திழ�பா ெர�ேன ெய�ேன.” 

 

இ�ைறய நா15ேல உண�� பDச=� உைட� பDச=� தா&டவமா$� 

கால/திேல ந�மேனா� ெச:கி�ற தட%ட! உசவ/ைத� க&ேட ந� வ�ளலா� 

ேமக&ட பாடைல� பா5னா� ேபாB�. இ� பி5N& வழ?கினா! உழ��3 =த! 

3ைற; ெம�0 வள�/த ெபா�ைள-க�ள மா��க1$ காைச-ேபயி� விழ��3 

Oணா�3கி�றன�. த?க மயி!வாகன�, ெவ�ளி ாிஷப�, %Uப விமான�, 

ெபா:�கா! 3திைர, ேமள� க9ேசாி, நா15ய� க9ேசாி, வாண ேவ5�ைக =தலான 

வறி3 பண/ைத� பாழா�3கி�றன�. இைவ ெய!லா� ேபயி� விழாவ!லாம! 

ேவெற�ன? உயி��கிர?3� கட�� உ&ைமயாக இவைற ெய!லா� க&$ 

உள� Lாி�பாரா? அ<வா0 அவர6 உ�ள� இவைற� க&$ 3ளி�மாயி� அ6 

ேபய!லாம! ேவெற�னவாக இ��க =5;�? 

 

இ?ஙனேம %லாB&.� வி��6�3�, மா&டா� இழ��3�, ெகா$?ேகா! 

இைறவாி�3� பண� ெசலவிட�ப$வைத;� க&$ உ�ள� ெவ6�%கி�றா� 

வ�ளலா�. அறி� விள?க ேவ&5ய கால/தி! அ�த� கால/தி! ஒ�வ� 

ேதா�0கிறா�. அவைர� ெபாியவ� எ�கிேறா�. 

 

ச�மா��க� ேவ&5ய கால/தி! அ�1�ட� வ�ளலா� அவ�க� ேதா�றி அத3 

வழிகா15 ;�ளா�க�. ஆகேவ வ�ள ெப�மானா� வா�க எ�0 அவ�க� கா15ய 

வழிைய� பி�ப0 ேவாமாக. 

----------------- 
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5. 5. 5. 5. உயி�%ெதா'(உயி�%ெதா'(உயி�%ெதா'(உயி�%ெதா'(    

(ெச�ைன ெதா&ைடம&டல� 6Gவேவளாள� பாட சாைலயி! ஆறிய 

ெசாெபாழி�) 

 

மாணவ மணிகேள, 

 

நீ?க� வா�கி�ற கால� இ�த�காலமா? அ�த�காலமா? எ�த�கால�? நீ?க� 

வா�கி�ற கால� ெந��க5யான கால�. உைட கிைட�ப6, ேசா0 கிைட�ப6 

அாிதாயி��கிற கால�. சில மாணா�க�க� பாி1ைச இ!லாத கால� வ�மா? 

எ�0Iட எ&ணலா� பாி1ைச ஒழி�தா! ஒ� ெபாிய சனிய� ஒழி�த6 எ�0 

எ&.� மாணா� க�� இ��கலா�. 

 

மாணவ மணிகளி� உட! ெபாி6� எB�%� ேதாBமாகேவ இ��க� கா&கிேற�. 

மாணவ�களி� உட! ந�றாக இ��கேவ&$�. எB�%� ேதாBமா: இ�/த! 

Iடா6. அழைக வி��பாத மாணா�க�க� உ&ேடா ? அழைக வி��பாதா�, யா�? 

ெத:வ� எ�றா! அழ3 எனலா�. 

 

அ�த�கால� ேபாற3 உாியதா? இ�த� கால� ேபாற 3ாியதா? வய6 =தி��த 

எ�ைன� ேபா�ேறா� நா1$� %ற அழைக/தா� பாரா15� ேப�வா�க�. நா1$� 

%ற?களிேல உ�ள சி0வ�க� அழகிய க15ட?களிேல க!வி பயி!வதி!ைல. 

கிராம/திB�ள சி0வ�க� க!வி அறிவிேல சிற�தவ�களாக இ!லா தி��கலா�. 

ஆனா! உடேலா�%� திற/திேல அவ�க� வ!லவ�க�. மா$ ேம:/6, ஏ� உ)6, 

ஏற� இைற/6 அழகிய உடைல� ெபறி��கிறா�க� நா1$�%ற/6 ம�க�. 

உடேலா�%� திற/திைன அவ�களிடமி��6 நீ?க� க0�ெகா�ள ேவ&$�. 

மறவைற அவ�க� உ?களிட� க0�ெகா�ள ேவ&$�. ஒ� கலா சாைல�3 

வ�6 மாணவ�களி� உடைல� பாிேசாதி�3� டா�ட� 100-�3 75 ேப� காசேநாயா! 

எB�%��கி ேநாயா! S5�க� ப15��கிறா�க� எ�0� இவ�களி� JைரXர! 

சாியாயி!ைல எ�0� அறி�ைகைய/ த�6 ெச!வா�. 

 

கிராம?களிேல உ�ள சி0வ�கைள� பறி டா�ட�க� அ�மாதிாியான 

அறி�ைகைய/ தர மா1டா�க�. ;னானி ைவ/தியாிட� ெச�றா! அ!வா த�வா�. 

தமி� ைவ/தியாிட� ெச�றா! ேலகிய� த�வா�. டா�டாிட� ெச�றா! டானி� 

த�வா�. 
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உட! உர� ெப0வா� ேவ&5� ெப��பாேலா� டானி�தா� சா�பி$கிறா�க�. 

இ�த டானி� M�0 ேவைளக� =ைறயாக9 சா�பி1$ வி1$, பாத� ப��%, பா! 

இவேறா$ ஆ0 ேவைள ஓ1ட�! காபி, _ சா�பி1$ வி1டா! உட�! 

பலேமறிவி$� எ�0 பல� எ&.கிறா�க� இ6 தவ0. 

 

இ�0�ள இ�6�களி� உட�ைப� கா15 B�, மிக� பைழய கால/தி! உ�ள 

இ�6�களி� உட�% ந!ல நிைலயி! தா� இ��த6. 

 

"வா��ைக நிைலயாைமைய" அறி�0/தி, விரதமி�?க�, ேநா�பி�?க�, 

ெச/6�ேபா?க� எ�0 ெசா!வைத� க&5/6 அ�த� கால/6 ம�க� ம1$ம!ல 

இ�த� கால/6/ தமி�� ப&5த�க� Iட� ேப�வைத� ேக15��கிேற�. அ6 

தவ0. அ�த� கால/6 ம�கள!ல இ�ப5 எ)திைவ/த6. ம/தியி! வ�த 

I1ட/தா�தா� வா��ைக நிைலயாைமைய� பறி எ)தி ைவ/6வி1$� 

ேபாயி��கிறா�க�. 

 

உ?3 எ�ற ெசா! இ�ெபா)6 வழ�கி! இ!ைல. உ?3 எ�றா! ம/தியி! எ�0 

ெபா��. 

 

உலக/தி! உய��த ெபா�� எ6? Fாிய ெவளி9ச�. ஐ�"ட� எ�ற ெபாியா� 

"நாG�3 நா� Fாிய ெவளி9ச/தி� ச�தி அதிக மாகி�ெகா&ேட ேபாகிற6" எ�0 

ெசா!Bகிறா�. பசிய மர?களி! உ�ள இைலகளி� ேம! பட��6 அத� வாயிலாக 

ந�மீ6 ப$� Fாிய ெவளி9ச/தி3 அதிக ச�தி உ&$. இ�=ைறயி! Fாிய 

ெவளி9ச� ந�மீ6 ப1டா! அழெகா)3� =�கனா: ஏ� இ��க=5யா6? 

 

டா�ட� I� எ�ற ெபாியா� Fாிய ெவளி9ச� ந�மீ6 ப$வைத ந� =ைறயி! பய� 

ப$/தி� ெகா�வதகாக/ தைலயி! ப�ைமயான நிற=�ள 6ணிகைள� 

க15�ெகா�ள ேவ&$ெம�0 ெசா!Bகிறா�. Fாிய ெவளி9ச/திேல உ�ள 

ச�திைய அறியாம! இயைக வழியிேல நடவாம! ேலகிய/ைத;�, டானி�ைக;� 

சா�பி$வதா! பய� எ�ன? உடB�3 ந!ல கா0 ஏராளமாக ேவ&$�. 

உமி)�ப5யான காைற ஒ� ேவைள உ�ேள ஈ�/6 JைரXர�ேல நிர�பினா! 

க0�%/ ெதாியா6 உட! சிவ�த ேமனி;ட� இ��3�. ேராம� க0/தி$�. 
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கழவ�கG�3 இ��3� ெவ�ைள மயிைர� க&$வி1$ சில இைளஞ�க� ேக� 

ெச:வ6 க&$ அதகாக சில� க0�%ைமைய அத�மீ6 Lசி�ெகா�வ6&$. தவறி 

ைக� ப1டாB�, த&ணீ� ப1டாB� அ�த�க0ைம மைற�6 ெவ&ைம ேதா�0�. 

அைத� க&ேடா� பி�8� நைக�ப�. ஆத�� ைமேபா$த! Iடா6. 

 

நா�3 மணி ேநர� வைர நீாிேலேய இ��6 ந!ல பல�கைள� ெபறதாக ஒ� 

ஆ?கில� ெப&மணி ெசா!Bகிறா�. நீாிB� ஓ� ஒளி உ&$. 

 

ந!ல காறிேல உலவி, ந!ல த&ணீைர அ��தி, Fாிய ெவளி9ச� ந� உட�ேல 

ந�3 ப5;�ப5 வா�ேவாமானா! எ�த ேநா;� வாரா6. 

 

த&ணீாி! அ5�க5 M�கி ந!ல பய�கைள� ெப0 101 வய6வைர இ��த 

அ�ைமயாைர� பா�/6 அவ�ைடய ேபர�, 101 வயதிேல இள� ெப&ைண� ேபா! 

இ��கிறாேய எ�0 ேக� ெச:வானா�. 

 

நீ?க� ெபாியவ�களானா! எ�ப5 வா�வ6? How to Live - எ�ற ஆ?கில Kைல 

அவசிய� ப5�கேவ&$�. நாகாிக/6ட� நா� அாிசி9 ேசா0 சா�பி$வதாக9 

ெசா!ல�ப$கிறேத அதி! நாகாிகேம இ!ைல எனலா�. தவி1ைட� ேபா�கி 

(Polished Rice) ெவ&ணிற அாிசிைய9 சா�பி$கிேறா�. தீ15ய ந!ல ெவ�ைள� 

ப9சாி ெலய உணவா�கி Lைன, நாயிட� ைவ/6� பா�?க�. ேமா�ப� பி5/6� 

பா�/6 அ6 ெதாடேவ ெதாடா6. Lைன;� நா;� ெதாடாத அாிசிைய/ தா� இ�0 

நா� உ&கிேறா�. 

 

இ6 ேபா�ற அாிசிகைள9 சா�பி$வதா! தா� 3ட! வாத� ேபா�ற ேநா:க� 

வ�கி�றன. ஜபானிேல அாிசிைய/ தீ1$வத ெக�ேற சில ச1ட?க� 

அைம/தி��கிறா�க�. ந�3 தீ1ட�ெபாத அாிசியி!தா� ைவடமி� இ��கிற6. 

கீைர தி�பதிேல ந!ல ச/6&$. கீைரக� தி�பவைன� பா�/6 கீைர தி�னி எ�0 

ேக� ெச:கிறா�க�. அ6 தவ0. இள� மாணா�க�களாகிய நீ?க� ந!ல கீைரகைள 

நா� ேதா0� %சி�கேவ&$�. 

 

'ெச�தயி� க&ட� க&டமாக' எ�0 க�ப� ெசா!Bகிறா�. இ�ெபா)6 பல� தயி� 

சா�பி1டா! அஜீ�ண� வ�கிறெத�0 ெசா!Bகிறா�க�. அ6 தவறான க�/6. 
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எB�%கG�3 ந!ல பலைன/ த�வ6 தயி� ஒ�ேற. பழ?கால/ திேல உடேலா�ப! 

மிக�� சிற�தி��த6. அைத நீ?க� ைக�ெகா�ள ேவ&$�. 

 

கால� ெச!ல9 ெச!ல இ�த ஜாதி, மத�, நிற� ேபா:வி$�. இதகாக எ<வளேவா 

ச&ைடக�. ஆசியாவிB� ஐேரா�பாவிB� இதகாக9 ச&ைட. இ�த� கால/திேல 

உலக/ேதா$ ெதாட�பி!லாம! ஒ� மனித8� வாழ =5யா6. ஒ� ெபா�ைள 

எ$/6�ெகா&$ ஆரா:9சி ெச:6 பா�/தா! உலக/ ெதாட�% இ!லாம! இரா6. 

எ� ஜாதி, எ� மத�, எ�ற ெவறி ஒழிய ேவ&$�. இைவ ஒழி;� கால� 

வ�6ெகா&ேட இ��கிற6. காைலயி! எ)�த�ட� "உலக� வா�க" எ�0 

ெசா!லேவ&$�. உலக� வாழ ேவ&$� என எ&ணி வழிபட ேவ&$�. "உலக� 

உவ�ப வல� ஏ�% திாித�" எ�0 தி�=�கா0� பைடயி! வ�கிற6. உல3 உல3 

எ�ற அ5ைய =த�! ைவ/6� பா$கி�ற ெப�ைம பழ� %லவ�கG�3 உ&$. 

சில ம�கGைடய எ&ண� ேகவல� இழி�த நிைலயிேல எ� ஜாதி, எ� மத� எ�0 

இ�மா� %ட� ெச!கிற6. 

 

இ�த� கால/திேல ம�கGைடய 3றி�ேகா� எ?ேக ேபாகிற6? பதவி, பதவி, 

பதவிேம!தா� ேபாகிற6. க��சிலராக ேவ&$�, ேமயராக ேவ&$�, ம�திாியாக 

ேவ&$�, பி�ன� கவ�னராக ேவ&$�, ராஜாவாக ேவ&$� எ�0 பல� 

எ&.கிறா�க�. தைலைம, பதவி இைவகளிேல தா� பல� ஆைச ைவ�கிறா�க�. 

 

'Scout Movement' எ�ற சாரண� இய�க� எ�ன ெசா!கிற6? (Service, Service) 

ெதா&$ , ெதா&$, ஒ�வ��ெகா�வ� ெதா&$ ெச:;?க� எ�0 ெசா!Bகிற6. 

இைறவைன ம1$ம!ல; ம�கைள;� ெதா&டா! வழிப$?க�. எ!ேலா�� 

தைலவராக ேவ&$ெம�றா! ச&ைடதா�. பிகால/ைத உ&டா�க� ேபாகிற 

நீ?க� ெதா&$ ெச:;?க�. ேமயராக ேவ&$�, ம�திாியாக ேவ&$� எ�0 

ஆைச ைவ�காதீ�க�. ேமயராக��, ம�திாியாக�� ேவ&டாெம�0 நா� 

ெசா!லவி!ைல. நா� க&5�ப6 பதவி� பி/ைத .... அ�த� பதவி ஆைசைய/தா�. 

 

அதிகார� ெபறேவ&$� எ�0 ஆைச�ப1$, அதிகார/ைத� ெகா&$ 

6�பா�கியா! �1$/ த�Gவ6�, ஆ1சி� Sட/தி! அம��6 ெகா&$ ெப�� 

பதவியி! இ��கிேறா� எ�ற ஆணவ அதிகார/ ேதாரைணயி! இ0மா�%ட� 

க1டைள-யி$வ6� Iடா6. அதிகார/திB� ப&%�, பணி�� இ��கேவ&$�. 
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இ�ேற! அதிகார=� நிைல�கா6. ெதா&$ ெச:ய�� இயலா6. நீ?க� 

ெச:ய�ேபா3� ெதா&டா! தா� உலக� ப&பைடய ேவ&$�. 

 

''அ�பா நா� ேவ&$த!ேக1 ட��%ாித! ேவ&$� 

ஆ�யி�க1 ெகா!லாநா ன�% ெசய! ேவ&$� 

எ�பா� ெம�பத= ெம?க. நா� ெச�ேற 

எ�ைதநின த�1%கைழ யிய�பியிட! ேவ&$� 

ெச�பாத ேமனிைலேம �/தசிவ மா��க� 

திக��ேதா?க வ�1ேஜாதி ெசB/தியிட! ேவ&$� 

த�ேப6 நா� ெசயி8 நீ ெபா0/த! ேவ&$� 

தைலவநிைன� பிாியாத நிைலைம;� ேவ&$வேன." 

 

எ�0 இராம�?க� ெசா!�;�ளா�. நீ?க� அைத நிைன/6 சாதி, மத� கட�6 

ெதா&$ %ாிய ேவ&$�. உலக/ேதா$ ஒ/6/ ெதா&$ ெச:ய ேவ&$�. 

நீ&ட நா1க� உயி� வாழேவ&$ெம�0 கவிக� கன� க&டா�க�. அ�த� 

கனைவ நிைனவா�கி நீ?கெள!ேலா�� நீ&ட நா1க� வாழேவ&$�. நீ&ட 

நா1க� உயி�/ெதா&$ ெச:ய ேவ&$ெம�0 ஆைச�ப$கிேற�. 

----------- 

6. 6. 6. 6. வவவவ. . . . உஉஉஉ. . . . சித!பரனா�சித!பரனா�சித!பரனா�சித!பரனா�    

[9-11-47 ஞாயிற�0 ெச�ைன ெசயி�1ேமாி ம&டப/தி! நைடெபற தமிழர�� 

கழக மகாநா15! ேதாழ� வ. உ. சித�பர� பி�ைளயவ�களி� பட/ைத/ திற�6 

ைவ/6 ஆறிய ெசாெபாழி�.) 

 

நா� வ. உ. சித�பர�பி�ைள யவ�க� பட/ைத/ திற�ேப� எ�றா� தைலவ�. 

இ/தனி�ேபறிைன வழ?கிய கழக/தா��3� உ?கG�3� எ� ந�றி உாியதா3க. 

நா� இ?3 எ�க1சியி� சா�பிB� வரவி!ைல, நா� எ�க1சிைய;� 

சா��தவன!ல. 

 

சில� நிைன�கிறா�க�, தி�. வி. க-��3 ஒ� க1சி கிைடயா6, ஒ� ெகா�ைக 

கிைடயா6, எ?3� ேபாவா� எவ� பட/ைத;� திற�பா� எ�0. என�3� 

ெகா�ைக;&$. எ� ெகா�ைக எ� ைகயி! இ��கிற6. ஏைழ ம�க� ைகயி! 

இ��கிற6. பா1டாளி ம�க� ைகயி! இ��கிற6. நா� சாதி, மத, நிற, ெமாழி, நா$ 

=த�ய எ!லா ேபத?கைள;� கட�தவ�. ெபா6 ம�களி� �க வா��தா� என6 
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3றி�ேகா�. ஒ<ெவா� மனி தைன;� �ேய9ைச;ட� வாழ உய�/த எ�க1சி 

பா$ப1டாB�, அ?ெக!லா� நா� ேபாேவ�, வ�ேவ�, பா$ப$ேவ�. 

 

நா� கா?கிரசி! மிக/ெதா&$ ெச:தவ�. நா15! கா?கிர" O��6ப1ட 

கால/திெல!லா� ெதா&$ ெச:தவ�. பி� ஏ� கா?கிரைசவி1$ விலகிேன�? 

ெகா�ைகயி! ேவ0பாடா? =ர&பாடா? அ!ல, அ!ல, அ!ல! கா?கிர" காாிய� 

கமி15�3 அ5ைமயாக இ��க வி��பவி!ைல ெய�ற காரண�தா�. கா?கிரசி� 

பாசிச� ெகா�ைககைள;�, பிேபா�கான �யநல� ேபா�ைக;� க&5/ேத 

ெவளிேயறிேன�. 

 

பர�த ேநா�3ட� கா?கிரசி! பா$ப1$ உைழ/த என6 ந&ப� ெபாியா� 

ராமசாமி;� விலகினா�. ஏ�? இேத காரண?களா!தா�. வ. உ. சித�பரனா�� 

ெவளிேயறினா�. ஏ�? உாிைம, உாிைம, உாிைம. ம0�க�ப1ட6. பிாி�ேதா�. தனி 

மனிதனி� உாிைமைய கா�கேவ நா?க� பிாி�ேதா� கா?கிர" காாிய� கமி15யி� 

பாசிச� ெகா$ைமைய ெவ0/ேத ெவளி ேயறிேனா�. 

 

கா?கிர" பதவி ேவ1ைடயா$� �யநலவாதிகளி� பி5யிேல சி�கி� ெகா&$�ள6. 

கா?கிர" பாசிச� ேபா�3ட� ெச!கிறதா, இ!ைலயா எ�0 தமி�நா$ கா?கிர" 

தைலவைரேய ேக1கிேற�. இ!ைலெய�0 தி� காமராஜ� I0 வாரா? 

'சமத�ம�தா� கா?கிர" ெகா�ைக' எ�0 வா:தவறி காமராV அவ�க� Iறி 

வி1டா�. அ6 அ!ல, அ!ல, அ!ல எ�0 நா� I0கிேற�. ெவ3 �லபமாக 

ெசா!� வி1டா� இ�ப5. இ<வள� வயதான என6 அ8பவ/தி� Mல� உண��6 

I0கிேற�. கா?கிர" சமத�ம/ைத நா1$வ6 எ<வள� க5னெம�0. காமராV 

அவ�க� அைத ஏ0 நட/6வாரானா! அவ��3� பி� ெதா&ட8�3/ 

ெதா&டனாக பணி ெச:ய/ தயா�. 

 

�யநலவாதிகளிட� சி�கி�ெகா�G� எ�க1சிைய;� அ�த� பிேபா�காள�களிட-

மி��6 மீ1கேவ&$�. அ�ைறய வ. உ. சி. இேத ேநா�க/6ட� தா� கா?கிரசி! 

ேபாரா5னா�. 

 

வ. உ. சி. அவ�க� ைசவ�. ஆனா! வடநா1$9 ைசவ/ைத� பி�ப0கி�ற 

தி�வாவ$ 6ைற, த�ம%ர� ஆகிய மட/தா� ேபா0கி�ற ைசவம!ல. சாதி, சமய 
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வழ�3க� ெத�னா1$9 ைசவ/தி! இ!ைல, எ<�யிாிட/6� உ�பாயி�, 

எ!ேலா�� ஒ� 3ல� எ�பேத உ. சி. யி� ெகா�ைக. ெத�னா1$ மகாஜன சைப 

உ&ைமயாக வடநா1$� கா?கிரைச எதி��பதகாக ஏப1ட6. ஆனா! அ6 

இ�ைற�3 அ�ெகா�ைக�3 =ர&ப15��கிற6. 

 

வ. உ. சி-�3 கா�திய/தி! ந�பி�ைக இ!ைல . அவ� கத� க1டமா1டா�. 'கதாி! 

ந�பி�ைக பி!ைல' ெய�0 ப9ைசயாக ெசா!Bவா�. 

 

அவ� அறவா� ைவ/தி��பா�. அ6 தா� அறி� நிைற�த தி��3ற� வா�. 

தி��3றளி� உ&ைமகைள அறியாத 6��பா�கிய/தா!தா� இ/ தி�நா$ அத� 

சிற�ைப இழ�த6. 

 

வட நா1டாரா! திணி�க�ப1ட ேபா�/ தியாக� தமிழ�களி� நாகாிக/ைத;� 

கைல�ப&ைப;� பா�ப$/திவி1ட6. ஒ�றி�மீ6 அளவற ைப/திய� 

பி5/தைலவ6 சகஜமா: வி1ட6. உதாரணமாக நம6 மாகாண/தி� ம�திாிகளி! 

ஒ�வ� தமிழ�களி� கைல�ெபா�கிஷமான 3றளி���6 காத!, மண வா��ைக 

ஆகிய ப3திகைள எ$/6விடேவ&$� எ�0Iட ெசா!B� அள��3� ைப/திய� 

பி5/தி��கிற6. தமிழ�களி� ப&% நம6 ம�திாியா��3/ ெதாியாெத�0 தா� 

நிைன�கிேற�! 

 

வ. உ.சி யி� ெதா&5ைன� பறி� ேபச� ேபச ந� நா15! த�ன�பி�ைக 

;&டா3�.. அ�ேபா6 ேந�வி� க&காணி�% ேதைவயி! ப1ேட�� உதவி 

ேவ&5யதி!ைல. (நீ ைக/த1ட!.) 

 

தமி�நா$ தமிழ��கானா!, ஆ�திரநா$ பிாி;�, மைளயாள நா$ பிாி;�, 

க�னடநா$ பிாி;� எ!லா� தனி/தனியாக� பிாி;�. பிாி�த சில மாத/தி3� 

எ�ன ஏப$�? 

 

ஆ�திர�க� அ9ச ெதB?3 காவல (�/த ெதB?3ேவ&$�) எ�பா�க�. 

மைளயாளிகG� அ9ச மைலயாள� ேவ&$� எ�பா�க�. க�ன5ய�கG� 

அ�ப5ேய. அ�ெபா)6 �/த ெதB? கி! 100-�3 90 தமி�9ெசாகளாக இ��3�. 

�/த மைலயாள/தி! 100-�3 95 தமிழா3�. அ�ப5ேய க�னட/திB� அைம;�. 
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அ6ேபா6 ெமாழியா! எ!ேலா�� ஓ� இன� எ�பைத உண�வா�க�. இ�ப/தா! 

ஒ�ெற�0 அைணவ�. 

 

எனேவ இ�ெபா)6 தமி�நா$, ஆ�திர நா$, மைளயாள நா$, அத3� பிற3 

எ�ன? நீ?கேள ெசா!B?க�? எ�0 ம�கைள� பா�/ 6� ேக1டா�. 

I5யி��ேதாாி! ெப��ப3தியின� "திராவிட நா$ திராவிட��ேக!" எ�0 ெப�� 

ஆரவார� ெச:தன�. 

 

ஆ�! அ$/6, திராவிட நா$ திராவிட��ேக ஆ3�. (ம�க� ெந$ேநர� ைகத1ட!.) 

 

இ�ெபா)6 வடேவ?கட� எ!ைல. பிற3 இ�8� விாி;�. மரா15ய�� 

க&விழி�ப�. அவ�கG� ெமாழியா! திராவிட�, இன/தா! திராவிட� எ�பைத 

உண�வ�. இ�ெபா)6� அவ�க� இ��பிட/ைத த1சிண� எ�0தா� 

ெசா!��ெகா�கி�றன�. 

 

அ�ேபா6 நம�3 வட�3 எ!ைல வடேவ?கட� அ!ல, வி�தியமைலயாக விள?3�. 

இ6தா� =5�. தமி�நா$ தமிழ��ேக! திராவிடநா$ திராவிட��ேக! எ�ப6 

(நீ&ட ைகத1ட!). 

 

இைத அைடவ6 தா� தமிழ8�3� ெப�ைம. வடநா1$� பாசிச/ைத/ தமிழ� 

இ�0 தா?கி, திணறேவ&5யி��கிற6. (ைக த1ட!) இைதேய நா� கடR� 

மாநா15B� Iறிேன�. 

 

சாதி, மத, உய��தா��கைள ெயாழி/த சமத�மேம என6 ெகா�ைக. 

 

ெவ�ைளய8�3/ 6ைணயாக இ��6 ெகா&$ வடநா1$� பாசிச� ந�ைம 

ஆ15� பைட�கி�ற6. அத3 இட�தராேத, தராேத, தராேத இ�த வடநா1$� 

பாசிச/ைத ெயாழி�ப6 தா�, எ�த� கழகமாயி��தாB�, அ�கழக/ தி� =த! 

ேவைலயாக இ��கேவ&$�. 

 

ெச�ைன மாகாண ஆ1சிைய ஆ�திர நா1 $�3 ேவ0 தமி� நா1$�3 ேவறாக� 

பிாி�க கவ�ன� ெஜனர! =யசி�பதாக� Iற�ப$ கிற6. இைத ந�பேவ&டா� 
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என உ?கைள எ9சாி�கிேற�. இ�த =யசி�3� காரண� கவ�ன� ெஜனர! 

அ!லேவ அ!ல. கா?கிரைச ஆ15� பைட/6 நா15ேல ச�வாதிகார ஆ1சி 

ெசB/6� ேவெறா�வேர இத3� காரண�. 

 

உடன5யாக� ேபாாிடேவ&5ய6 ஆ�திர�கேளாேடா, அ!ல6 மற ந� 

சேகாதர�கேளாேடா அ!லேவ அ!ல. பாசிச� பேட�ச/ைத =றிய5�பேத ந�ைம 

=�ேனா�கி;�ள மாெப�� பணியா3�. (ெப�� ைகத1ட!). 

 

தமி� ம�க� உாிைம உண�� ெகா&டவ�க�. பாசீச� எ�த வ5விேல வ�தாB� 

விர1ட/ தாேன ெச:வ� எனேவ ஜனநாயக� தைழ�க, சமத�ம� சந� நா1$ 

வி$தைல�3� பா$ப$வேத நம6 கடைமயா3�! ஓ?3க வி$தைல! 

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


