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பதிைர
பாரதநா" ெவைளய ஆ&சியி'()* வி"தைல ெபறாத நிைலயி,

அளிக ெப-ற ேதத, உாிைமயிைன ேய-0 ேதத', ெவ-றிெப-ற கா1கிர2
க&சி, ெச

ைன மாநில ஆ&சி3ாிைமைய ைகப-றிய*. 4தறிஞ

இராசேகாபாலாசாாியா தலைமசராயினா. அகாலதி, உயநிைல

பளிகளி, தாெமாழி க&டாயமாக ெபறவி,ைல; ஆ1கிலேம பயி-0

ெமாழியாக இ()த*. அ)நிைலயி, தலைமச இராசேகாபாலாசாாியா இ)தி
ெமாழியிைன க&டாய பாடமாகினா. அெபா7* தமி வி(ப பாடமாகேவ

இ()த*. தமிைழ க&டாய பாடமாக ஆகாம, அய

ெமாழியாகிய இ)திைய

க&டாய பாடமாத, 8டா* என மைறமைலய:களா ேபராசிாிய ச. ேசாம

2)தரபாரதியா, தமிழேவ உமாமேக2வர பிைள த'ய தமிழறிஞக;, ச.
ஏ. :.ப

னீெச,வ, த)ைத ெபாியா, இரா= சாகி ஐ. மாரசாமி பிைள,

கி.ஆ.ெப. வி2வநாத, அறிஞ அணா த'ய தமிழ

4தறிஞ இராசாசி அவக தம* க&சி ெப(பா

பக; எதிதாக.

ைமைய ெகா" தம*

தி&டைத ைகவிடவி,ைல. இ)நிைலயி, இதி&டைத எதித த)ைத ெபாியா

த'யவக; *றவிக; லவக; ெபக; சிைறயிலைடக ெப-றன.
அ)நிைலயி, 1939-ஆ ஆ:- பாடெப-றேத காைகவி"?* எ

@

ப@வலா. இ* தமிெபாழி,, வி"தைல, திராவிடநா" ஆகிய இதகளி,

ெவளிவ)த*. இெபா7* இ)A'

ப: கிைடகாைமயா, இரடா பதிபாக

ெவளியிட ெப0கிற*. இதைன வனற அசி&"தவிய அணாமைலநக

சிவகாமி அசகதா எ

எ

ந

றி3 பாரா&" எ

0 உாியவா. இ)Aைல

ஆசிாிய ெப()தைக டாட, நாவல ச. ேசாம2)தர பாரதியா அவக&

உாிைமயாகி

ேற

.

ெசதமிைழ கா திறலா கேசாம

தர பாரதியா ேதாறலா - இதிெமாழி
மீ!ரா வண த# தாெவ ேகாழிவி#

!$ாிைம யாமவ% ெசா&.
ெசா&.
14-1-87

142, கனகசைபநக
சிதபர

இ1ஙன

ச. ெவைளவாரண

4

அணாமைல ப,கைலகழக 

னா தமி *ைற தைலவ ேபராசிாிய

நாவல டாட ச. ேசாம2)தர பாரதியா எ.ஏ. பி.எ,, அவக
உளவ)* வாதிய

பா'(ய)றமி*ைர
பா'(ய)றமி*ைர வா $
காைக ?* ெசால வாதC ெவேகாழி

நீ& சி0மீைன நிைன)*ணவி

நிலவிநித

பாD ெச1க&கள ப()ைத தி()*ெமன
ந ெவளிற

0, நளா நைமந'ய

ெவ ெகா"விரேக. ேவ&பா பைகெசா'@

எள- க(மறேபா இைச)* ெதாட1ேன
உள1 கரவா *ரேனா டறிC0தி

விளெவா( வாயி, வி"Dெச)தமிமர

உளி உைர உதC ெவைள மன பபா,
*திைக க(மா ெதாடராவாரண நீெய

– 0ண)ெதவ(

*திக ெவைமயைட *ல1கெபய வா)த*ெகா,
இ(பா-ேக& ெடா(ேநாக மிறவா கரவ-ற

காரட காைக--கண-ற க(Cளத
மார" பைகயDசா வாயிெலனவி"க

E)* *ணி)ததிற ெசா,F) தரததிைல

வா)ததமி தாதளரா வா0ாிய வாெமாழிநி

ெவபா -- நமபைடயி

ேவசறைவ தீ*

வக 4வா ததமி தைழய
பைகமற மழிய பலநல ெபா'ய

விைர)* Gெறா" ெவ-றிவிைளதி"க.
அ

பேன, ?*ைர ப:* மீ?ாி மகி)ேத

. காைக பா- பல பழிெயாழி*

வாதிய பதிக;, தமிழ G0 801 8-0க; ெப:( த(கிய

சிைறD சிறைர3 உளமினி வளைடயவா. வைசகர)* வ(ம1கத
நைக2ைவ வாைம

றா வனைட*.

தமிழறேமாப 'வேபா ைகவழ1க' ?* வி&" ெவ&சி E:ய நி

ெச3,

ைறேய வDசி3) *ைப3 மிைல)* வாைக3 ெப0க: பாடா எமேனா
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பகேவாமாக. நாெடா0 நல@ க7 H"ட
80கி

ேற

.

ெப(க ப,லா"

14-8-89

ச. ேசா. பாரதி

ப2மைல
--------------௨

தமி தா வாக

ெசைன மாநில -தலைம%ச

ச. இராச ேகாபாலா% சாாியாரவகளிட $
ெவேகாழி

த

காைக வி 
[இ?* றெபா( ப-றிய ?தா. அட1 காைகெய

காைகையய

ப*

றி இர&"றெமாழிதலா, அரசைன31 றிதெபயராக

க(தப"தலா, அெபய(ைடைம ப-றி இவ ?* ெச

றா பறைவயரசராய

காைகயா எனெகாக. அரசாிட* பாபா ?* ேசற, பைழய வழகாகC
அத-மாறாக இ-ைறஞா
இ

0 பாபாாிட* அரச ?*ெச,F

றியைமயாைம ேந)தெத

பதைன இ?* ெகா" ெதளிக.]

வா@ய( ளாகி மாநிலேதா அ

தானம( ந,ல த@பைட* -- ேம

 ெசய

ைமயா-

ெப-றக( ேமனிெகா" ேப(லக எ1கI

உ-0யிகா ெவ

ற Cைரயளி* -- ெவ-றிெகா

ெட,லா1 ேகாவா இ()தமிேழ ேபசி3ல

ெக,லா) தமி80 ஏ-றதா- -- ப,ேலா(1

தாI 

ன தைனநிைன)த= வி

ஏம டேன-க எ

தாமைரயா

மாய

ன:சி,

0ைர -- ேசம-0

தைலவாிவ ேபா-றCட

வாம மயி,ைவத வளFெமா -- ேதமமா

த

னினைத ெய,லா4 தா@I ேவைளயி,
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இ

@ைரயா ேலயைழ தி

K&: -- த

ஒகவைழ *தமிழ ஒர Gெத
தக ெசயலா- றைல நி
னா" ெத

:)நா&டா ெர

ன

0 -- மிகைவெச

ெத)நா&:@ இய-ைகயி



@டேன

-ேறா

0

னாடா உைம3 – அ)நாெடா&
0 இய, ெமாழிதமிெழ

றி) நானிலேதா இைசயேவ – எ)நா;
அமா ெவனவைழ ஆ

க

0 ம-றதைன

ஆவி 3(கா ரIவளC ெம

றவைர

தமாைச யா-ெறாட( தா3பா – ெதமவக
ேமவி ெவளியா

ெமக(கி – பாவிM

ேதேன3D ெச)தமிைழ தீயவக தெமாழியா,
Gேண சிைதக விைர3

காவாெவ
காகாெவ

றாெத7மி

-- ஆனாதி1

எ

றவைர 8விேய

ேறாலமி"1 காைகேய -- மாகாத,

தாதமிழி- ெகாடா தைலைமேச நி
ஏ* கேழாைர யா

காேண

கடF 0னிவ

-- ஆத

ேபால

ைகயக* ெகாட

டநீ தைனகவி* ெகா&: -- தடம"

காவிாியா றாகி க(ைணயா- ெச)தமிழ

ஆவியளி அ(ம()ேத -- ேதவேகா

வா@லக) த

ைன வளதி"வா னாயி@ நீ

தான(நீ ராேல தைகெப-றா

-- ேத

ேபா

வடமிைழ கா மரபா@ மாநிலேதா
அட1கா ைகெய

நிறைத க(தா* நி

ன ஆயினா -- ம"
ெப(ைம நி

3றேவ க(1காைக ெய

ைன

ப -- திற,ேச

க(ைமநிற) தா@1 கடCளைம தி&ட

ெப(ைம யைடயாள ேபேர - உ(வா)த

பாவதி3 மாF பகக(ைம ெப-றதனா,

ேபரழ ஆைம3 ெப-0ய)தா -- ேதாி
க(கிF ம-0

அாிதி

க(ைணநிற1 கா&:

உலக அளி – இ(கக

ற
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உ-ற Cனெகா(க ேணெய

0லகதி-

-ற ைடயா றிபரா, -- ம-ற*C

ஒப-ற கIைடயா ெய
ெசபி"வ ெத

றி"மி= Cைமைய

றறிஞ ெசவரா, -- இவியி,

மக தைமவ(த வ

சனிேயா "-0ைற3

ஒக ெலனேவ 3ைனபழிப -- மிகவ

றா

மா)த தைமவ(த வ,விைர)* ெச,லா
எ)தவ

ற

ஊதியா எதிேய -- ேத)*ன*

த)திரதி னாலவைன தா0மா றாயி7
இ)த விரகறிவா யாவேரா -- வி)ைத3ற

காைல ெய7)* கைர)* *யிFயி

மாைல யக-ற வ(மணிேய -- சீலதா,

G)த Cடைல வி( விரதி3யி

சா)த CடO தவித,ேபா, -- ேச)தCயி
மாட Cடைல யயி

0 வள)*லகி,

ேவ" யிரளி ேமதைகயா -- ஈ"

ெப(ைமெயலா சா-ற பிற1யிரா லாேமா
உாிய *னெகா

‘க-ேறா

-ேறா

0ைரப

றி மேதா

– இ(நில*

றா காலேத ெய=Cயி

றி 4த :’ நிைல* -- பி-ேறா

ேபரறிC ெக,லா பிறபிடமா 

சா( ெபாிய தகCைடதா -- பாாி

னேர

0

க

மகெளலா) ேதா-றி மைறமாி கட)த

ெத-க அைம)த சிறபிைனெப- -- ெறா-கா

வடெவ,ைல ேவ1கடமா ம
ெதா"கடலா ெதா

னிய கீெழ,ைல

0தி ெபௗவ -- அடலரணா

ேமெல,ைல யாக விாி)ெதாளி() ெத
சா,1 ண@) தகெப-ற -- ேம

இ

ஒ

னா&:,

மக

னாெச யாைம இய,வ பாி)தளிேத

னாைர 3ேபா-0 ஒ&பெப- – றி)நிலதி,

ஆதரவ- றி1க அைட3மவ த1கைள

காதலா- ேபா-01 க(தினா, -- ஓ*லகி,

எ=R( எ4ேர யாவ( எமவேர
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ெச=விதி- ெறவ ஒ

ேறகா - அ=வ

‘பிறெபா எ,லா CயிD சிறெபா=வா
ெசெதாழி, ேவ-0ைம யாென’
ெபா
த

ேனேபா- ேபா-றCட

@ -- ெம3ைரைய

*ணைவ த)ெதாளி(

ேன ாிலா தமிேழ தயிரா -- ம

னிய

வாவி @யெவ,லா வடமிழா- றமிட
Eழ வ(வ ெதன E)ேத -- ஆகட'-

ேபா)த ெப(நா&ைட ெபா(&ப"தா தி)நிலதி-

றீ)தமிேழ ததD ெசவிமா)த – ேபா)தி()*
4ேவ)த ேபா-றCய ச1க பாF&:
ேதவ ரறியா திறமளி* -- ேமவ(

தாெயனேவ ேபா-0 தனிதமிைழ 

Sைமெபறா ஆாியதா *

‘ஆாிய ந

னாளி-

னிேய – வாயினா,

0 தமிதீ ெத’னCைரத

காாியதா- காலேகா& ப&:()* -- சீாிய

நகீர தாமிலரா, நாெமைத3D ெசேவாெம

ெறாக Cைர*ர1ெகா டாாியதி

-- மிக

சிைதCெமாழி யாஅைப சி)தி தமிழி-

ைதயபி- ப"தி னாக -- அ* நி-க
ெச)தமிேச ேசல திைனய"த Rாி
)ைதய1 காத த

க

மரபி, -- வ)ேத

இராசேகா பால ென@ெபயெப- றியா(
பரCேமா ஆசாாியாதா -- இரC

பகF உைழேத ப:தா1 கிலதி,
தகவா வழகறிஞ ராகி -- மிகC

உலகமதி, இ)தியநா :=ெவ ைளயரா,

பலC இ"க& ப"ேமா -- நிைல3ண)ேத

ெநDசைள) த)நிைலைம நீக நிைன)*ளேத

அDசாைம Kேடா அறிCைரைய -- எDசாம,

இ)திய( ெக,லா எ"*ைர* ெவைளயக
வ)த வழிேபா வைகய*ேவ – சி)தி)
த

ெத

னா&சி ம

றதா தடேன 8:யதா,

னா&" கா)திெயன ெசபெப- – றி)நா&:,
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சாதி 3ர1ெகா தனி:யி, தா

ஒ* கெப- ெறாளிரேவ -- ேவத
ெநறிகட)*, தா

பிற)*

ெப-ற ேநாிைழைய கா)தி

ெப0மகனா கீ)* பிற1கி -- அ0ெதாழிைல
அறேவ மற)*ேபா) தா1கிலக தைம
இைறயி ெலாழிபத- ேக-ற -- ைற3

ச&ட1 கடக தமிழகைள ?:ேய

னி

க&ட ப"*1 க"Dசிைறயி, -- வி&"டனா

தா@D சிைற)* தமவைர காதளி

ேம

ைம ணேம மிகபைடதி1 -- கானாத

ெவைளயக தைம விர&: ய:ப*ட
எளி யவாீ)த இழிவரைச -- ெகாள

தகாத வைகயா தகெதறி)* ம-ேறா

காத வழியா- ரக -- மகா*மா

கா)திெயைம ஏவினா கா1கிரசா யாெம

E)த Cைரக பலெசா,' – மா)தகைள

ன

மDசெள@ ேபரா, மய0தீ ெப&:யினி,

வDசைனயா, வாகளிக ைவததனா, -- விDசிேய
த)திரதி னாேல தமிழகைள ஏக த,

ம)திாியா ெச

சரவதி ெய

ைனமாகாணேத -- வ)தம)*

0 தைன3லேகா 80தலா,

தக அரசா தைனநிைன)* -- மிக

உைழ உர@ உைடயதமி மக
தைழக வம(மிடேத -- பிைழபினா,

எ,ைலகட தெப-ற ராசென@) தமவைர

ெகா,ைல றவழிேய ெகா"வ)தா -- வ,லெவழி-

சீ(D சிறைட ெச)தமிைழ இ)நா&ேடா
ஆவ றபியிலா தா1கிலமா -- ேபெசா,

பிற ெமாழிைய தத பிைழ

னி க-ேற

அறேவ தமிழறியாராகி -- உ0தமிழி-

க&டாய மி

ைமயா- கT-0வக;

எ&"ேப 8ட எ7தறியா ம&:களா
த1க ;ணவி

றி தமிழ நிைல

றி
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எ1 அ:ைமகளா வாநாளி, -- இ1
தமிெழனெவா

றி,ைலேய, தம:யி

தமிழெரலாD சாவெர

0

கீேழ

னி -- இமிதிைரநீ

E)த Cலகி

க ?ைமயிலா ெசா-கைளெப-

உ(*த- ப

ெமாழியி @-றி"ெசா- ெப-0

ேற)தா ாியதி

இழிெசா,லா -- வா)த

க(* இலகிய கண- -- ெறா(ெபா7*
இ)நா&டா ேகலா திழிCத( இ)திைய
ெத

னா& டவத சி0மகா -- 

னான

அ1கிலதி ேனாேட யவசியமா க-ற-

த1கியேதா தி&ட) தைனவிதிதா -- இ1ற()தமிழ ெர,லா( அDசிெயா

0 8:

ெபா()* பலகிளசி ெசேத – வ()*மி)தி
எைம)த ெக

0 இளவயதி ேலறாதா,

அைம தமி7 அழி3மா, ெசைமயிலா
இதி&டD ேச)தமிழ ேக-ைடத
அதைகேயா தைம அறிவி'ெய
த

ேம

றர-ற

-- ெறதிற*

ேனாிலா ெபாிேயா தைம யிழி*ைரேத

எ)நா; மாறா வைச3ைர* -- உ

தா

ெற

னா*

ெகாண)த க&டாய இ)தி தைனெயதி
ைம தமிழகைள ெவDசிைறயி- -- றா

சாதி பிாிைவ தக* எனCைரேதா

ேமதினியி, அபிாிைவ ேமலாக -- ேமதக

தசெரலா ஆசாாி சாவி2வ பாபனெர
0ச நிைலெபயைர ஓதாம, -- நிசF

ஆசாாி கமாெவ

றா( ைரகேவ

ேபசப"வ*ேவ* ெப-றிெயன --8சா*

தி&ட ப"திஅவ சீ-ற1 ெகாளஅDசி

க&ட மைட)ததைன ைகவி&" -- ஒ&டா
தமிழ வழகறிஞ தமவேரா ெடா*
மகி7 யநிைலயி

ம

னா – தமிழேவ

ேதC நிைல மா-0 சீறி யவவரேவ

ஆவ1 ைற)ேத அட1கி3 – பாேம,

ைவதா
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மதிபிழ)த வி)தத

ம)திாியா ெநDச1

ெகாதி வைகெகா"ைம ெசய – விதி-0

கட *றவிய(1 க

றி யிளகி3ள

வி" க"Dசிைறயி, ேமவினா – ெதாடக

__________________________________________________________________________
•

“ேபசபட, ேவ"ெம

எ

றதைன’ என

ன அசிடப&ட ெதாட,

ஆசிாியெப()தைக நாவல ச. ேசா. பாரதியாரவக பணித

வண ேம-கடவா0 தி(த ெப-ற*.

___________________________________________________________________________
ப

0

V- 0வ( கலவ (Dசிைறயினி யழி)* *ள1கி

றா – இ)நிைலயி,

தாமாக ெள,ேலா( தத உளெபாறா

ேசேயா டைட)* சிைறகா -- தாெமாழியி-

காத,மிக ெப-றதனா- க

னி யிள)தமிந

மாத மழைல ழவிகேளா-- ேடா*லகி-

சிைறெப-ற இ)நிைலைம ெச)தமிழ எ
அறிய ெபறாஇ

ேபா

றறி)தா -- மைறக-0

பDசா1கD ெசா,' ெபா(பறி பாபாத

ெநDச1 க(1க,ேலா நீமரேமா--வDசகதி,
ஆகி 3( அரேமா அ(ளதைன

தா1 ெகா:ய தனிவாேளா -- யா

உைரெசய ெவாIெத

ெறாடமிழ (ள1

க(கி னி)* கன,வ-- ம(விய நகாைகபி ளாயா க:யத

ம)திாிைய

பாக பலைர அ@பிேனா--ேபாமவ

தைரெகா ளா* த(கினிவ) தி&டதனா,
ெசைம தமிழ சிராபளி--ெவைம

பைடக திர&:வ)* ைப)தமிழ ந-ேபா

ெகா:க ;யதி ழாமா -- ெநா:யதனி,
வாைக ெகாளேவ வழிெகாடா ஆயி@

ஓைக 3றேவத ஒ
வி"?ெதா

னாபா1 -- ேகக

ேறவி விைனயிய-ற நி

றா
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ஒ:யா Cளதி1 0நீ – ெந:*நிைன)

ெத:ைசேத) த)த இராசேகா பாலைர
அ: அவைர யIகிேய – “ெதாW
பிறர:ைம ேபாக பிற)*ைழேத

“ -- எ

திற,ெப-ற த)திாிேய ேத)த -- மைறயவேர
யா@ ஒ(தமிழ

எ

@)

0ைர ெத1க&"

ேதேன ெமாழிபக)* திதிக--தா

ேப2 ெபாிM ெப(தவி ெப-றதனா,

வ)*

ஆைச மைறக அறிவழி)தீ--நாச0

சாதி 3ர1ெகா தைக3ைடM இ)நாX
ைப -- ஓ*லகி,

ேபத அறியா தமிழ

&: கைதயா ைற* பழ)தமிைழ
&: 2வராகி 8றி&"--ெவ&ட

ெவளியா விளகி"ந, Gரேர X)த

ஒளியா Cளைத 3ண)ேதா--ெதளிவிY
உமவக வாழCள *

னினீ ராயி@ட

Aலா, உலக ெநா:யி

அழி3ெமன

எமவக வாழ இடைரமி

-- உைமேய

ேமேலா உைரத விதியறிேவா -- மா,ெகாேட
இ)திெய@ தீயா இ
ெச)தமி தாயி

ப திைனவிைழ)*

தி(Cட- -- த)திரதா,,

தீ1கிைழ* ெச)தமிழ தபைகைய ேதடா*
ேத1கா தவைர சிைறயக-றி -- ஓ1ெப(

அசமீ 8)ெத அ()தமிழ ேபா-றிேய
ெம2 மவ

விைர)தைட)*--ைகச

அழியா Cளத

 ெப-0--பழிேபாகி

ெமாழி 3ைரத தீபிைழ மட1 ேவ:

உ1லதா ேபா-றி ஒளிெச

ைன மாநகாி,

த1 தலைமச ராயம) -- ெத1
வைசநீ1கி யா( வ7* மரபா,
இைசபரபி வா7மி

இ

ேற, -- நைசயினா,

உள *யதமிழ உைமவழி ேபாாிய-ற
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ஒ,ைலயி- ைகதா( எ

ெவேகாழி ெய

0ைர* -- ெச,லேவ

ைன வி"த*கா எ

0ைர*

வேபா ைகவழ1கி வா,

(க.ெவ)

இ)திெமாழியி

க&டாய ஒழிக.
ஆ'சியாள ஒ2 ேவ#ேகா3

பதினா

 ெமாழிகைள ேதசிய ெமாழிகளா ெகாட ந பாரத நா&:,

சில மாநிலதவக& ம&" தா ெமாழியாகிய இ)திெமாழி ஆ&சிெமாழியாக
பாரா;ம

அதைன வ

றதி- ச&டமாக ெப-0வி&ட*. தமி மாநிலதா த'ேயா
ைமயாக எதிதன. இ)திய நா&:

ேந( அவக இ)தி ெமாழி3ட

பிரதமராக விள1கிய ஜவகலா,

ஆ1கில மக வி( வைர ஆ&சி

ெமாழியாக ெதாட)தி( என உ0தி ெமாழியளிதாக. ஆயி@

அ=C0திெமாழி மாறாக இ)திெமாழிைய பிறமாநில1களி, வ'தி- *

Eசி ெசய-ப&" வ(கி

ற*. வாெனா'யிF ெதாைலகா&சியிF மாநில

ெமாழிகைள கீப"தி இ)திெமாழிேய மீ?)* வ(கி
அரசி'()* அ=வெபா7* இ)திெமாழியி
அறிைகக தமிழக மாணவகளி

ற*, ந"வ

க&டாய றி* ெவளியிடப"

க,வி பயி-சியி, அ20தலாக

அைம)*ளன. அதனா, ஆ"ேதா0 தமிழகதிேல இ)தி ெயதிகிளசி
ேதா

ேநகி

றி க,வி நிைலய1க பல நா&க 4டபட ேவ:ய ெதா,ைல
ற*.

மகளா-ேபசப" தாெமாழி அவக& விழிெயன த

சிறைடயதா. ெமாழிவழியாக அைம)த மாநில1களி, ெதாடகக,வி த,

ப,கைலகழக க,வி :ய தாெமாழிேய பயி-0 ெமாழியாத, ேவ"
எ

ப* இய,பான நியதியா. மக; இ

றியைமயாத ெமாழி3ாிைம யி

நா&"ாிைம ெப-ேறா என எIத, ஆைட யி

ெசய, ேபா

றி அணிகல

0 ெவ0க தகதா. எனேவ இ)திய நா&:

றி

கைள யணிேவா

ேதசிய

ெமாழிகளாகிய எ,லா ெமாழிக; அ=வெமாழிகைள தாெமாழியாக

ெகா"ள மாநில1கைள ெபா0தவைரயி, அரசிய, ஆ&சிெமாழிகளாகC
க,வி பயி-0 ெமாழிகளாகC அைமத,ேவ" எ

இடனி,லாதவா0 விழிபாக இ(த, மாநில அரசி

பதி- சிறி* ஐ3றC

கடைமயா
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ேதசிய ெமாழிகளாகிய மாநில ெமாழிக யாC இதிய நா&:

ெமாழிகளாக ெகாளதகனேவ. இ)திய ெமாழிக; ஒ

றாகிய இ)திம&"

த'ட த)* ஏைனய ெமாழிகைள இரடா)தர ெமாழிகளாக கீப"தாம,
இ)திெமாழியி

வளசி உதவிவ(வ* ேபா

வளசி வாபிைனயைமத, ந"வணரசி

ேதசிய ெமாழிகளி, ஒ

றாகிய இ)திெமாழியி

0 ஏைனய மாநில ெமாழிகளி

கடைமயா. இ)தியநா&:

வளசி பிற மாநில ெமாழிகளி

வளசி தைடயாயிராதவா0 இ)திய நா&:

அரசிய, ஆ&சி ெமாழிப-றிய

ச&டதிைன ஐ3றC இட)தராதப: தி(தியைமத, இ)திய நா&:

ஒ(ைமபா&" ஆக)த( ந-பணியா.

ேதசிய

இ)தியநா" உாிைமெபறCைழத ெப()தைக3 நா" வி"தைலெப0

நிைலயி, இ)திய அரசி

தைலைம ஆ;நராக திக)தவ( ஆகிய 4தறிஞ

இராசாசியவக இ)திெமாழி யாளர* ஆதிகெவறியிைன க" அDசி
இ)திெமாழி ெயா

ேற இ)தியாவி

ஆ&சிெமாழியாக ெதாட)* நீ:மானா,

இ)தியநா" பல கட1களாக சிைதC0 எ
யாதிகைத தம* வா நாளி

நா&:

பதைன3ண)* இ)திெமாழி

இ0திவைர விடா* க:*வ)தா. இ)திய

எ,லா மாநில1களிF ெபா*வாக பயிF பயி-சி வா)த*

இ)நாளி, வள)*வ( அறிவிய- கைல A,க பலவ-0 நிைலகளமாக

திகவ* ஆகிய ஆ1கில ெமாழியிைன3 ந"வ அரசி
ேதசிய ஒ(ைமபா&" *ைண ாிவதா எ
அவகளி

ெதளிவான நபிைகயா.

இ)தியநா" வி"தைல ெப(தநாளி, ெச

ஆ&சிெமாழியாத,

ப* 4தறிஞ இராசாசி

ைன மாகாண தலைமசராயி()*

உயநிைல பளிகளி, இ)திைய க&டாயமாகிய இராசாசி அவகைள

றி* பாட ெப-றேத காைகவி"?* எ

@ இப@வலா. இ)தி

ெமாழிைய க&டாயமாக பிற மாநில1களி, திணித, இ)திய நா&:

ஒ(ைமபா&" ஊ0விைளபதா எ
ெப-றபி

பதைனேய இ)திய நா" வி"தைல

4தறிஞ இராசாசி அவக உண)* ெவளியி&டைம இ1

சிறபாக றிபிட-தவதா.

ஆ'சி ெமாழி இதிெயாேற யாயிஇ நா'ெடா2ைம

4%சி 5,
5, ஆ6கில- ேவ#ெமனேவ#ெமன--மா'சி 5

7தறிஞ ராசாசி -ெமாழிதா அ-ைறேய

ஏதமிலா% ச'டமிய) றீ
றீ.
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என இ)திய அரசிைன ேவ: நா&:
ெமாழிகளி

பா*கா அவ-றி

ஒ(ைமபா&"ணC மாநில

கைல வளசி அர ெச3 ைறயி,

தமிழக அர2 ந"வ அரசிைன அIகி ஆவனெசத, ேவ" என?"

ேநாட

காைகவி"?* எ

இெபா7* ெவளியிட ெப0கி

@ இ சி0A, இரடா பதிபாக
ற*.
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