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'த*பதி�0 - 1997 (நவ1ப�) 
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50, ஈ. ெவ.கி. ச1ப� சாைல, ெச�ைன - 600007. 
--------------- 

���ைர���ைர���ைர���ைர    
 
எ� க5மணிகேள ! அ�0� 	ழ�ைதகேள! இ�ேபா+ உ:க��	 ஒ< வரலா� 
ெசா!ல� ேபாகிேற�. 
 
இ+ ந1 ெபாியா<ைடய வரலா�. உ:க= பாட� 0�தக�தி! ெபாிய ெபாிய 
தைலவ�கைள� ப*றி நீ:க= ப&�தி<�?�க=. அவ�க��	1, நம+ ெபாியா<�	1 
மிக� ெபாிய ேவ�பா/ உ5/. 
 
தமி$ ம�களி� தா$��	� காரணமாக இ<�தைவ சாதிக�1, மத:க�ேம ஆ	1. 
பல ெபாியவ�க= சாதி ேவ*�ைம @டா+ எ�றா�க=. மதெவறிைய� பல 
அறிஞ�க= க5&�தி<�கிறா�க=. 
 
நம+ ெபாியா� இராமசாமிேயா சாதிகேள @டா+ எ�றா�. மத:கைள ஒழி�க  
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ேவ5/1. இவ*றி*	� காரணமான கட�ைள ஒழி�க ேவ5/1 எ�ெற!லா1 
@றினா�. 
 
இ+வைர இ�த மாதிாி +ணி�சலாக� ேபாரா&யவ�க= யா<1 இ!ைல. நம+ 
ெபாியா� இராமசாமி தா� இAவா� 0+ைமயாக� ேபாரா&னா�. 
 
அவ� வா$�த கால1 ' வ+1 இ�த ேநா�க:க��காக�1, தமி$ ம�களி� ந! 
வா$��காக�1 அயராம! ேபாரா&னா�. 
 
அவ<ைடய வரலா� ஒ< Bர வரலா�. அவ<ைடய வரலா� ஓ� அறி� வரலா�. 
அவ<ைடய வரலா� ஓ� எ �சி வரலா�. 
 
இ�த வரலா*ைற நீ:க= ப&�தா! ந1 தமி$ ம�க= எAவா� '�ேனறினா�க=. 
எAவா� உய� வைட�தா�க= எ�பைத� ெதளிவாக அறி�+ ெகா=ளலா1. 
--------------- 

த�ைத ெபாியா�த�ைத ெபாியா�த�ைத ெபாியா�த�ைத ெபாியா�    
 
ெபாியாாி� ெப�ேறா�ெபாியாாி� ெப�ேறா�ெபாியாாி� ெப�ேறா�ெபாியாாி� ெப�ேறா�    
 
ெபாியா� இராமசாமி 18791 ஆ5/ ெச�ட1ப� மாத1 171 நா= பிற�தா�. 
அவ<ைடய ஊ� ஈேரா/. அவ<ைடய த�ைதயா� ெபய� ெவ:க#ட�. தாயா� ெபய� 
சி�ன� தாய1மா=. சி�ன� தாய1மாைள அவ<ைடய ெப*ேறா�க= அ�பாக 
'�த1மா எ�� அைழ�பா�க=. 
 
ெவ:க#ட� ஏைழ� 	&யி! பிற�தா�. அவ� இள1 வயதி! த�ைதைய இழ�தா�. 
தாயா<1 சிறி+ கால1 ெச�ற+1 இற�+ ேபானா�. அவ<�	� பனிெர5/ வய+ 
நட�	1 ேபாேத @G ேவைல ெசH+ பிைழ�தா�. ெவ:க#ட<�	 18 வய+ ஆ	1 
ேபா+ தி<மண1 நட�த+. சி�ன�தாய1மா= ஓரள� வசதி பைட�த 	/1ப�ைத� 
ேச��தவ�. இ<�தாI1 அவ<1 	/1ப� ெசல��காக @G ேவைலக= ெசHதா�. 
இ<வ<�	1 கிைட�த மிக� சிறிய வ<வாயி! மி�ச1 பி&�+ ெவ:க#ட� வ5&J1 
மா/க�1 வா:கினா�. பிற	 ஒ< சிறிய மளிைக� கைட ைவ�தா�. அவ<ைடய 
ஓயாத உைழ�பினாI1, சி�ன� தாய1மா= உதவியாI1 மளிைக�கைட சில 
ஆ5/களி! ம5&�கைட ஆயி*�. மிக� ெபாிய ெச!வ� ஆகிவி#டா�. 
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ஒ< மர1 ப �+ வி#டா! கா�ைகக�1, 	<விக�1, அணிI1, ெவளவாI1 வ�+ 
ேச<1. அ+ேபால ெவ:க#ட� பண�கார� ஆன�ட� ப5&த�க�1, 
பாகவத�க�1, ப�த�க�1 அவைர� ேத& வ�தா�க=. 
 
உைழ�பினா! வ�த பண�ைத கட�= அ<ளா! வ�தெத�� அவ�க= @றினா�க=. 
ேமI1 ேகாயி! தி<விழா எ�� த<ம1 ெசHதா! 05ணிய1 கிைட�	1 
எ�றா�க=. ெவ:க#ட<�	 இர5/ 	ழ�ைதக= பிற�+ இற�+ ேபாயின. 
ெதாட��+ ப�+ ஆ5/க= பி=ைள பிற�கவி!ைல. இதனா! அவ�க= ப�திJட� 
பி=ைள வர1 ேக#/ விரத1 இ<�தன�. 
 
ப�+ ஆ5/க= கழி�+ 'த! பி=ைளயாக கி<Kணசாமி பிற�தா� அத�பி� 
இர5டா5/க= கழி�+ இராமசாமி பிற�தா�. 
 
இ�த இர5/ பி=ைளக�1. ெவ:கடாசலபதி அ<ளா! கிைட�த ெச!வ:க= எ�� 
அவ�க= ந1பினா�க=. ெவ:க#ட� ப�தராக இ<�த ேதா/ ேந�ைமயானவராக�1, 
உ5ைமயானவராக�1 விள:கினா�. இதனா! அவ� ஈேரா/, ேகாய'�L� 
ப	திகளி! ெபய<1, 0க 1 உைடயவராக விள:கினா�. அவ<ைடய பி=ைளக�1 
ம�களா! நாய�க� ம�க='' எ�� ெப<ைமயாக அைழ�க� ப#டா�க=. 
 
''நாய�க�'' எ�ப+ சாதி� ெபய�. ஆனா! அ�த� ப	திகளி! நாய�க� எ�ற 
ெசா�னா! ெவ:க#ட� ஒ<வ ைரேய 	றி�	1. அAவள� 0க �	ாியவராக அவ� 
விள:கினா�. 
------------ 
 
ெச�ல� பா��ெச�ல� பா��ெச�ல� பா��ெச�ல� பா��    
 
ெவ:க#ட<ைடய சி*ற�ைன கணவைன இழ�தவ�. அவ<�	� பி=ைள 
கிைடயா+. ஆகேவ, இராமசாமிைய� த� B#&*	 அைழ�+� ெச�� வள��+ 
வ�தா�. சிறிய பா#&யி� ெச!ல1 இராமசாமிைய ஒ< 'ரட� ஆ�கி வி#ட+. பா#& 
வசதியி!லாதவ�. ஆகேவ. இராமசாமி�	� பழMேசா�1 (5ட*	ழ101 தா� 
உணவாக� கிைட�	1. இராமசாமி�ேகா வைட, ேவ��கடைல, ப#டாணி ேபா�ற 
தீனிகளி! ஆைச அதிக1. பா#&யிட1 கா( கிைட�கா+. ஆைகயா!, ஒசி வா:கிJ1, 
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ெத<வி! சி�தி� கிட�பைத� ெபா��கி� தி��1 த� ஆைசைய� தணி�+� 
ெகா=வா�. 
 
இராமசாமி�	 ஆ�வய+ ஆ	1 ேபா+ தி5ைண� ப=ளி� @ட�தி! ப&�க� 
ெதாட:கினா�. ப=ளி�	� ேபா	1 ெபா + தா$�த சாதி�கார�க= B#&! 
த5ணீ� வா:கி� 	&�ப+ வழ�க1. இைத� ேக=வி�ப#டேபா+, அவ<ைடய 
தாயா� மிக வ<�தினா�. பா��பன�க��	 அ/�த ெபாிய சாதியாக, த:க= சாதிைய 
நிைன�+� ெகா5&<�த தாயாரா! இைத� ெபா��க '&யவி!ைல. ேவ� 
சாதியா� B#&ேலா சாய0மா� B#&ேலா சா�பிட�@டா+ எ�பத*காக சில 
சமய:களி! காG! வில:	�க#ைட ேபா#/ வி/வா�க=. அ�த� க#ைடையJ1 
ேதாளி! (ம�+ ெகா5/ ம*ற பி=ைளக�ட� விைளயாட� ேபாHவி/வா�. 
 
சிறிய பா#&யி� வள��பி! இராமசாமி "அட:கா� பிடாாி" ஆகி வி#டா�. அதனா! 
பா#&யி� வள��0 சாியி!ைல எ�� தாH த�ைதயா� எ5ணினா�க=. அ�த� 
பா#&�	 இராமசாமிைய� த�+ எ/�+� ெகா=ள ஆைசயாH இ<�த+. பா#& 
ஏைழ எ�பதாI1, க5&�+ வள��கவி!ைல எ�பதாI1, சி�ன�தாய1மா= 
அத*	 ஒ�0� ெகா=ளவி!ைல. 
 
தி5ைண� ப=ளி�@ட�தி! N�� ஆ5/க= ப&�தா�. பிற	 அவ� ஆ:கில� 
ப=ளி�	 அO�ப� ப#டா�. அ:	 ெச��1. அவ<ைடய 	ண1 மாறவி!ைல. 
	�10 ெசHவ+1, @ட� ப&�	1 மாணவ�கைள வ10�	 இ �ப+1, அ&�ப+1 
வழ�கமாகி வி#ட+. ஒ< நா= த5&�க வ�த ஆசிாியைரேய அ&�+ வி#டா�. 
 
ஒ< மாணவ� எ�ப& இ<�க� @டாேதா அ�ப& இ<�த இராமசாமிைய ப=ளி�-
@ட�திG<�+ நி��தி வி#டா�க=. ப�+ வயேதா/ அவ<ைடய ப&�0�	 '*�� 
0=ளி ைவ�க�ப#ட+. 
 
அத� பிற	1 அவ� த� 	�10� தன�ைத விடவி!ைல. B#&*	 வ�+ 
இராமாயண1. பாகவத1 ப&�	1 ப5&த�களிட1 	��	� ேக=வி ேக#பா�. 
 
உலக�ைத� பாயாக� (<#&ய இரா#சத� எ:ேக நி�� ெகா5/ (<#&னா� 
எ�� ேக#பா�. பாகவத� பதி! ெசா!ல� ெதாியாம! விழி�பா�. 
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எதிாி! நி�� ச5ைடயிட '&யாம! மைற�தி<�+ வாGயி� மீ+ அ10 வி#ட 
இராம� Bர�தானா? எ�� ேக#பா�. ப5&த�க= ம �0வா�க=. 
 
இ�ப& 0ராண:களி! உ=ள ந1ப�தகாத ெசHதிகைள ெய!லா1 அ�ப#டமான 
தன+ ப	�தறிவா! அ�த� சி�ன வயதிேலேய த#&� ேக#டா�. 
 
ஒ< நா= இராமநாத அHய� எ�பவாி� கைட�	� ெச�றா�. அவ� ’எ!லா1 தைல 
விதி�ப&தா� நட�	1' எ�� அ&�க& ெசா!வா�. அவ� கைடயி! ெவயிI�காக 
ைவ�தி<�த த#&யி� காைல�கீேழ த=ளி வி#டா�. உடேன த#& கீேழ சாH�த+. 
அ+ இராமநாதHய� தைலயி! வி �த+. தைலவிதி உ� தைலயி! த#&ைய� த=ளி 
வி#ட+. எ�ைன ஏ� அ&�க வ<கிறாH? எ�� ெசா!G�ெகா5ேட ஓ& வி#டா�, 
இராமசாமி! 
 
ெவ:க#ட� உைழ�+ '�ேனறியவ�. அOபவ� ப&�பா! உய��தவ�. த� மக� 
ப&�ைப நி��திய அவ� கைடயி! ேவைல�	 ைவ�+� ெகா5டா�. அத� பிற	 
இராமசாமி ெபா��0=ளவராக மாறினாI1, 0ராண:கைள� கி5ட! ெசHவ+1, 
ப5&த�கைள ம#ட1 த#/வ+1 ஒ< ெபா + ேபா�காக ைவ�+� ெகா5டா�. 
 
இராமசாமி� ெபாியாாி� அ5ண� கி<Kணசாமி. அவ� N�த பி=ைள. ப�+ 
ஆ5/க= கழி�+� பிற�தவ�. விரத:க=, ேநா�0க= இ<�+, ெவ:கடாசலபதிைய 
ேவ5&� ெகா5ட பி� பிற�தவ�. எனேவ ெப*ேறா<�	 அவ� மீ+ ஆைச மி	தி. 
 
கி<Kண சாமி - மத ப�திJ=ளவ�. அட�கமானவ�. தாH த�ைதயா� ெசா�னப& 
நட�பவ�. 
 
அவ� ெதாட��+ ப&�+� ெபாிய 0லவராக விள:கினா�. சி�த ம<�+வ1 ப&�+ 
அதி! ந!ல ேத��சி ெப*றா�. பண�கார<ைடய பி=ைளயாக இ<�ததா!, அவ� 
ம�க��	 ஊதிய1 எதி�பா��காம! ம<�+வ1 பா��தா�. 
 
த1 த�ைதயாைர� ேபாலேவ 0லவ�கைள மதி�+ நட�தா�. அவ�கைள ஆதாி�+ 
வ�தா�. 
 
ப�தராக�1, 0லவராக�1. சி�த ம<�+வராக�1 சிற�த 0க$ ெப*றா�  
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கி<Kணசாமி. பி*கால�தி! த1பியி� ெகா=ைககேள நா#/�	 ந�ைம ெசHJ1 
எ�� உண��தா�. அவ<1 ெபாிய சீ�தி<�த� காரராக மாறிவி#டா�. 
 
பழைமைய� ேபா*�பவ�க�1, கட�= ெகா=ைகJ=ளவ�க�1 இராமசாமிைய 
ெவ��ப+ ேபா! கி<KணசாமிையJ1 ெவ��கலாயினா�. 
------- 
 
ெபாியாாி� �ைணவியா�ெபாியாாி� �ைணவியா�ெபாியாாி� �ைணவியா�ெபாியாாி� �ைணவியா�    
 
இராமசாமி�	 தி<மண1 ெசHய ெப*ேறா� எ5ணினா�க=. அவ<ைடய மாம� 
மக= நாக1ைம. மாம� பண�கார� அ!ல�. எனேவ, ெப*ேறா� ேவ� ெப5 
பா��தன�. அ�த கால�தி! ெப*ேறா� வி<�ப�ப&தா� தி<மண1 நட�	1. ஆனா! 
நம+ ெபாியா� இராமசாமி நாக1ைமைய�தா� தி<மண1 ெசH+ ெகா=ேவ� எ�� 
உ�தியாக� ெசா!Gவி#டா�. தா� சாி எ�� நிைன�தா! அைத அ�ப&ேய 
ெசHவ+தா� அவ� வழ�க1. ேவ� யா� எ�ன ெசா�னாI1 ஒ�0� ெகா=ள 
மா#டா�. 
 
நாக1மாவி� ெப*ேறா� த:க= த	தி�	 ஏ*ற மா�பி=ைளைய� ேத&ன�. ஒ< 
கிழவ<�	 N�றா1 தாரமாக மண1 ேபசின�. இைத அறி�த நாக1ைமயா� 
ெப*ேறாாிட1 இராமசாமிைய� தவிர ேவ� யாைரJ1 தி<மண1 ெசH+ ெகா=ள 
மா#ேட�. இ!லாவி#டா! இற�+ ேபாேவ� எ�� உ�தியாக� ெசா!G வி#டா�. 
பதி�N�ேற வயதான அ�த� சி�வயதி! அ1ைமயா� அAவள� ெதளிவாக 
இ<�தா�. 
 
இர5/ B#&I1 ெப*ேறா�க= நிைன�த+ நட�க வி!ைல. இராமசாமி� ெபாியா� 
நாக1ைமய1ைமயாைர� தி<மண1 ெசH+ ெகா5டா�. 
 
இராமசாமியி� ெப*ேறா� ெப<மாைள வண:	பவ�க=. எனேவ, தீவிரமான 
ைசவ�க=. அதாவ+, 0லா! உ5ணாதவ�க=. நாக1ைமயா� தாH B#&! மாமிச 
உண� உ5ப+ வழ�க1. மாமியா� க#டைள�ப& ைசவ�தி*	 மாறிவி#டா�. 
மாமியா� ெசா�னப& ேகாயிI�	� ெச!வ+1 ேநா�0 விரத1 எ�� ப#&னி 
கிட�ப+1 ெபாியா<�	� பி&�கவி!ைல. இ�த Nட�பழ�க வழ�க:கைள மா*ற 
'&� ெசHதா�. 
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சி�ன�தாய1மாளி� பி=ைளயாக� பிற�த இராமசாமி அவ<�	� பி&�காத 
பழ�க:க= உ=ளவ�. நா�	 அH�+ நா#க= அவ� ெதாட��+ 	ளி�பதி!ைல. 
நா= கிழைம பாராம! மாமிச உண� சா�பி/வா�. ேவ� சாதி�கார�க= B#&! எ+ 
கிைட�தாI1 ஆைசயாக� சா�பி/வா�. இதனா! அவ<ைடய தாயா� அவைர� 
ெதாட�@டமா#டா�. ெதா#டா! தீ#/ ஒ#&� ெகா5/ வி/மா1. ஏதாவ+ 
தி�ப5ட1 ெகா/�	1 ேபா+ மக� ைகயி! த� ைக படாம! உயர�தி! L�கி� 
ேபா/வா�. இராமசாமிேயா ேவ5/1 எ�ேற அ�த� ைகைய எ#&� பி&�பா�. 
தீ#/ தீ#/ எ�� ெசா!G� ெகா5/ 	ளி�+ வி#/� தா� ம�ேவைல பா��பா� 
அவ<ைடய தாயா�. 
 
மகைன� ேபா! ம<மக�1 மாறிவிட� @டா+ எ�பதி! சி�ன�தாய1மா= 
கவனமாக இ<�தா�. அவைள எ�ப&J1 மா*றி வி/வ+ எ�பதி!. இராமசாமியா� 
தீவிரமாக இ<�தா�. 
 
நாக1ைமயா� ேநா�பி<�	1 நாளி!தா� மாமிச உண� சைம�க� ெசா!G 
க#டாய� ப/�+வா�. கணவ� ெசா!ைல மீற '&யாம! சைம�+� சா�பா/ 
ேபா/வா�. அத�பி� 	ளி�+ வி#/ ம*றவ�க��	� சைம�பா�. அவ� சைம�+ 
ைவ�த ேசா*�� பாைன�	= எI10� +5ைட 0ைத�+ வி#/ ந வி வி/வா� 
இராமசாமி. நாக1ைமயா� சா�பி/1 ேபா+ எI10 ெவளிேய வ<1. ேநா�0 
ெக#/வி/1. அ&�க& இ�த மாதிாி நட�கேவ மாமியா� ம<மகைள அைழ�+ 
"இனிேம! நீ விரத1 இ<�க ேவ5டா1" எ�� ெசா!Gவி#டா�. 
 
	�10�தனமாக� பல ெசய!க= ெசH+ நாக1 ைமயாைர� ப&�ப&யாக மா*றி� 
ெகா5/ வ�தா�. 'தG! விரத1 நி�ற+. அ/�தப& ேகாயிI�	� ேபாவ+ 
நி�ற+. கைடசியாக� தாGையJ1 கழ*றி வி#டா�. 
 
ஒ< நா= இர� தாGைய� கழ*�1ப& @றினா�. "அHயHேயா @டா+" எ�� 
அலறினா� அ1ைமயா�. கணவ� ப�க�தி! இ<�	1 ேபா+ தாG அணிய�@டா+. 
கணவ� ெவளிP� ேபாயி<�	1 ேபா+தா� தாGைய� க#&� ெகா=ள ேவ5/1. 
இ+தா� 'ைற. எ�� ெசா�னா�. அைத உ5ைம எ�� ந1பி, நாக1ைமயா� 
தாGைய� கழ*றி� ெகா/�தா�. அைத வா:கி� கவாி! ெதா:	1 ச#ைட� ைப�	= 
ேபா#/� ெகா5டா�. காைலயி! நாக1ைமயா� க5 விழி�	1 '�0 ெவளியி! 
0ற�ப#/� ெச�� வி#டா�. அவ� மா#&� ெகா5ட ச#ைடேயா/ தாGJ1 
ெவளிேய ேபாHவி#ட+. 
 
ம�நா= நாக1ைமயா� தாG இ!லாமேல இ<�தா�. இைத� க5ட மாமியா� "தாG  
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எ:ேக?" எ�� ேக#டா�. இ�த ேநர�தி! ப�க�+ B#/� ெப5க�1 @& 
வி#டா�க=. அ�ேபா+ நாக1ைமயா�. "கணவ� ப�க�தி! இ<�	1 ேபா+ தாG 
ேவ5&யதி!ைல. அவ� ெவளிP<�	� ேபா	1 ேபா+தா� க#&� ெகா=ள 
ேவ5/1" எ�றா�. கணவO�	 ஏ*ற ெப5டா#& எ�� @றி அ�த� ெப5க= 
சிாி�தா�க= சி�ன� தாய1மா= சீ*ற1 ெகா5டா=. 
 
க!வி அறிவி!லாத நாக1ைமயா� நாளைடவி! ெபாியாைர ந�	 0ாி�+ 
ெகா5டா�. அவ� ெசHவெத!லா1. Nட� தன�ைதJ1, தீைமகைளJ1. ஒழி�	1 
ந!ல பணி எ�� அறி�+ ெகா5டா�. ெபாியாாி� ெபா+�பணிக= எ!லாவ*றிI1 
+ைணயாக இ<�தா�. 
 
எ!லா வைகயிI1 ெபாியா� இராமசா ேயா/ ஒ�+ைழ� தா� நாக1ைமயா�. ஆனா! 
ஒேர ஒ< வைகயி! ம#/1 கைடசி வைர மா�ப#டவராகேவ விள:கினா�. 
(B#&*	 வ<1 வி<�தாளிகைளJ1 இய�க� ெதா5ட�கைளJ1 சா�பிட� 
ெசா!I1 பழ�க1 +வ�க�தி! ெபாியா<�	� கிைடயா+.) எ!லா வைகயிI1 
சி�கனமாக இ<�க ேவ5/1 எ�ப+ அவ� @ட� பிற�த 	ண1. ஆனா! 
நாக1ைமயா� B#&*	 யா� வ�தாI1 சா�பா/ ேபாடாம! அO�0வ+ கிைடயா+. 
இர� பக! எ�த ேநரமானாI1 B#&*	 வ�தவ�கைள உபசாி�+ அO�0வா� 
அ1ைமயா�. நாக1ைமயா� ப5பா#&� எ/�+�கா#டாக விள:கினா�. விைல 
உய��த 0டைவக= ேவ5/1 எ�ேறா, நைகக= அணிய ேவ5/1 எ�ேறா . 
அல:கார1 ெசH+ ெகா=ள ேவ5/1 எ�ேறா அவ� நிைன�த+ கிைடயா+. 
B#&*	 வ�தவ�க= யாராக இ<�தாI1 அவ�க��	 வி<�தி#/ மகி$வ+ அவ� 
பிறவி� 	ணமாH இ<�த+. மா�ப#ட க<�ேதா/ த1 கணவ<ட� ச5ைட 
ேபா/பவ�க= @ட சா�பி#ட பிற	 தா� ெச!வா�க=. 
 
நாக1ைமயாாி� வி<�ேதா1ப! ப50. நாளைடவி! ெபாியாைரJ1 தி<�திவி#ட+. 
பி*கால�தி! த�ைன� ேத& வ<பவ�கைள உண�5ண� ெசHேத அO�0வா�. 
 
இ�,லாசிாிய� த1 இளைம� கால�தி! ெபாியாைர� காண� ெச�றா�. ந5பக! 
ேநரமாக இ<�ததா!, ெபாியா� வ*0��தி� சா�பிட� ெசHேத அO�பினா�. 
 
ெபாியா� நாக1ைமயாைர அறி�� ெகா=ைக�	 மா*றினா�. நாக1ைமயா� 
ெபாியாைர அ�0� ெகா=ைக�	 மா*றினா�. 
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ஒ<வைர ஒ<வ� ந�	 0ாி�+ ெகா5/ வா$�தன�. அதனா! அவ�க= இ!லற  
வா$�ைக இ�ப வா$�ைகயாக அைம�த+. 
------- 
 
ெபாியா� சாமியா� ஆனா�ெபாியா� சாமியா� ஆனா�ெபாியா� சாமியா� ஆனா�ெபாியா� சாமியா� ஆனா�    
 
தி<மண1 நட�+ இர5/ ஆ5/க= ஓ&ன. இராமசாமி நாக1ைம ஆகிேயா<�	 
ஒ< ெப5 	ழ�ைத பிற�த+. அH�+ மாத1 உயிேரா/ இ<�த+.. பிற	 இற�+ 
ேபாயி*�. அத�பி� 	ழ�ைதேய பிற�கவி!ைல . அவ<ைடய 	�10க=, 'ர#/� 
த�ைம அவைர வி#/� ேபாகவி!ைல. ஒ<நா= இராமசாமி 'ர#/�தனமாக நட�+ 
ெகா5டா�. அவ<ைடய த�ைதயா� ேகாப1 ெகா5/ க5&�தா�. மி	�த 
சீ*ற�ேதா/ அவ� க5&�ததி! இராமசாமியா<�	 ெவ��+� ேபாHவி#ட+. 
 
B#&! இ<�க� பி&�கவி!ைல. இ�த� 	/1பேம ேவ5டா1 எ�� '&� 
ெசH+வி#டா�. சாமியாராகி� காசி�	� ேபாகேவ5/1 எ�� '&� ெசHதா�. 
 
ந5ப�க= இர5/ ேபைர� +ைண�	 @#&� ெகா5/ ெச�ைன�	� ெச�றா�. 
ெத<�களி! அைலJ1 ேபா+. ஈேரா#/�கார�க= சிலைர� க5/ ஒளி�+ 
ெகா5டா�க= த:கைள� ேத&�தா� அ�த ஈேரா#/�கார�க= வ<வதாக 
எ5ணின�. @ட வ�த ந5ப�க= ஊ<�	� ேபாHவிடலா1 எ�� ெசா�னா�க=. 
ெபாியா� ஒ�0� ெகா=ளவி!ைல. அவ�க= இ<வ<1 L:கிய ேநர1பா��+ 
ெச�ைனைய வி#/� 0ற�ப#டா�. 
 
இராமசாமி ெச�ைனயிG<�+ ெபஜவாடா ேபாH� ேச��தா�. ெபஜவாடாவி! ஒ< 
ச�திர�தி! த:கினா�. அ:ேக இர5/ அHய�க= ந5ப� ஆனா�க=. அவ�க�1 
B#ைட வி#/ ஓ& வ�தவ�கேள. Nவ<1 ஊ<�	= ெச�� பி�ைச எ/�+ 
வ<வா�க=, சைம�+� சா�பி/வா�க=. மீதி ேநர�தி! ச�திர�+� தி5ைணயி! 
உ#கா��+ அர#ைட அ&�பா�க=. அHய�க= 0ராண� கைதகைள� ெசா!வா�க=. 
இராமசாமி அ�த� கைதகளி! உ=ள 'ர5பா/கைள எ/�+� ெசா!வா�. 
அறி��	� ெபா<�தாத ெசHதிகைள எ/�+� கா#/வா�. அHய�க= அத*	 த�+வ 
விள�க1 ெசா!வா�க=. வாத1. காரசாரமாH இ<�	1. 
 
காMசி0ர1 '<ேகச 'தGயா� ஒ< ெபாியவ�. அர( பதவியி! உ=ளவ�. ஒ< 
அIவலக�தி! தைலைம� கண�க�. அவ� ெத<வழியாக� ேபா	1 ேபா+ இவ�க= 
Nவ<1 உைரயா/வைத� கவனி�தா�. அறி��	 வி<�தாH இ<�த+. அதனா! 
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இவ�க= ேம! அ�0 (ர�த+. NவைரJ1 B#&*	 அைழ�+� ெச�றா�. அ�ேபா+ 
B#&! ெப5க= இ!ைல. காMசி0ர1 ேபாயி<�தா�க=. 
 
"நீ:க= எ� B#&ேலேய இ<:க=" எ�� @றினா�. அHய�க= சைமய! ேவைல 
ெதாி�தவ�க=. அவ�க= சைம�பா�க=. எ!லா<1 சா�பி#ட பிற	, 'தGயா� 
அIவலக1 ெச!வா�. ந5ப�க= Nவ<1 ச�திர�+ வழ�க1 ேபா! பி�ைச எ/�க� 
ேபாH வி/வா�க=. அIவ! '&�+ 'தGயா� B/ தி<10வத*	 '�னா! 
இவ�க= B#&*	 வ�+வி/வா�க=. 
 
ஒ<நா= த*ெசயலாக அ/�பைற�	= 'தGயா� Rைழ�த ெபா +. ஒேர 
பா�திர�தி! பலவைக அாிசிக= கல�தி<�பைத� பா��தா�. இ+ எ�ப& வ�த+ 
எ�� ேக#டா�. அவ�க= பி�ைச எ/�த விவர�ைத� @றினா�க=. 
 
"எ� B#&*	 வ�த பிற	 நீ:க= ஏ� பி�ைச எ/�க ேவ5/1. இ:	தா� 
ேவ5&ய ெபா<=க= இ<�கி�றேத. இனிேம! இ�ப&� ெசHயாதீ�க=" எ�� 
ேகாபி�+� ெகா5டா�. 
அ�த� கால�தி! 0ராண�கைதக= ெசா!ல� ெதாி�தவ�கைள மிக� ெபாிய 
ப5&த�க= எ�� ம�க= பாரா#/வா�க=. ெபஜவாடாவி! இ<�த தமிழ�க= 
இவ�கைள� த:க= B/களி! கதாகால#ேசப1 ெசHய அைழ�+� ெச!வா�க=. 
அHய�க= 0ராண� கைதகைள வடெமாழி (ேலாக:கேளா/ ெசா!வா�க=. தமிழி! 
விள�க1 ெசா!வா�க=. அவ�க= தமிழி! ெசா!I1 விள�க�ைத இராமசாமி 
ெதI:கி! ெசா!வா�... ெதI:கி! அவ�க= ெசா�னைத ம#/1 ெசா!லமா#டா�. 
இவ<ைடய கி5டைலJ1 ேச��+� ெசா!வா�. ஒேர நைக�(ைவயாக இ<�	1. 
 
சில நா#க��	�பி� N�� ேப<1 காசி�	� ேபாக '&� ெசHதன�. ெபஜவாடா� 
தமிழ�க= அவ�கைள வி#/ விட வி<1பவி!ைல. அவ�க= ெசா�ன கைதக= அ�த 
ம�க��	� பி&�+� ேபாHவி#டன. ஆனா! யா� ேப�ைசJ1 ேகளாம! N�� 
ேப<1 காசி�	� ேபாவதிேல 	றியாக இ<�தா�க=. 
 
காMசி0ர1 'தGயா� இராமசாமிைய� தனியாக அைழ�தா�. அ�த அHய�கேளா/ 
ெச!ல 
ேவ5டா1. இ:ேகேய த:கிவி/ எ�� @றினா�. இராமசாமி ேக#கவி!ைல. 
அைத� க5ட 'தGயா� அவ� அணி�தி<�த நைககைள� கழ*றி� ெகா/�+வி#/� 
ேபா	1ப& @றினா�. வழியி! யாராவ+ பறி�+� ெகா5/ விட�@டாேத எ�� 
'தGயா� நிைன�தா�. ஆனா! இராமசாமி�	 'தGயா� மீேத அHய1 ேதா�றிய+. 
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இ<�தாI1 'தGயா<ைடய ேப�(�	� க#/�ப#டா�. ஒ< ேமாதிர�ைத ம#/1 
ைவ�+� ெகா5/ ம*ற நைககைள ஒ< அ#ைட� ெப#&யி! ைவ�+ 'தGயாாிட1 
ெகா/�+வி#டா�. 
 
இராமசாமி யா<ைடய பி=ைள எ�� ெதாி�தி<�தா! 'தGயா� அவைர� ேபாக 
வி#&<�கமா#டா�. தா� கண�	 ேவைல ெசHபவ� ஒ<வாி� பி=ைள எ�ேற 
எ!லாாிட'1 ெசா�னா�. 
 
ெபஜவாடா தமிழ�ப�க= இவ�க= Nவ<�	1 க!க�தாவி*	 பயண�சீ#/ 
வா:கி� ெகா/�தா�க=. ஆ��ெகா< க1பளி� ேபா�ைவJ1 சிறி+ பண'1 
ெகா/�+ வழியO�பி ைவ�தா�க=. க!க�தாவி! 15 நா#க= த:கியி<�தா�க=. 
ெச#&யா�க= ெகா/�த பண�தி� உதவியா! அ:கி<�+ காசி�	� ேபாH� 
ேச��தா�க=. 
காசியி! அ�ன ச�திர:க= நிைறய இ<�கி�றன. அ:	 ேபானா! ேசா*��	� 
பMசமி!ைல எ�� ெசா!வா�க=. அைத ந1பி�தா� இராமசாமி காசி�	� ேபாக 
'&� ெசHதா�. ஆனா! காசி�	� ேபானபிற	தா� உ5ைம ெதாி�த+. 
 
காசியி! ச�திர:க= ஏராளமாக இ<�தன. ேவைள ேதா�1 சா�பா/1 ேபா#டா�க=. 
ஆனா! அHய�க��	 ம#/1 தா� ேசா� கிைட�த+. ம*ற சாதியாைர உ=ேளேய 
வி/வதி!ைல. 
 
இ�த உ5ைமைய ேந<�	ேநேர க5ட ேபா+ இராமசாமி�	 ேகாப1 ேகாபமாக 
வ�த+. எ�ன ெசHவ+! 
 
ஒ< ச�திர�தி! காவ!கார� அவைர ெவளிேய பி&�+� த=ளினா�. சிறி+ 
ேநர�தி! எ�சி! இைலகைள Bதிேயார�தி! ெகா5/ வ�+ ேபா#டா�க=. பசி 
தா:க '&யாத நிைலயி! எ�சி! இைலகைள ேநா�கி ஓ&னா�. ச1மண1 ேபா#/ 
உ#கா��+ ெகா5டா�. ஒAெவா< இைலயாக வழி�+ (ைவ�+� சா�பி#டா�. 
ஈேரா#/� ெப<1 ெச!வாி� பி=ைள காசியி! எ�சி! ேசா� சா�பி#ட கைதைய� 
ேக#டா! ஒ< ப�க1 ேவதைனயாக�1. ஒ< ப�க1 சிாி�பாக�1 இ<�கிறத!லவா . 
த�ைதயா� ேகாபி�+� ெகா5டா! உடேன B#ைட வி#/� ேபாக�தா� 
ேவ5/மா? 
 
எ�தைன நாைள�	 எ�சி! ேசா� சா�பிட '&J1? த�ைன� பா��தா! 
சாமியாராக� ெதாியவி!ைல. அதனா! தா� மதி�கமா#ேட� எ�கிறா�க=. 



13 

 

இAவா� நிைன�த இராமசாமி தைலைய ெமா#ைட அ&�க� ெகா5டா�. 
ெந*றியி! ப#ைட அ&�+� ெகா5டா�. உ<�திரா#ச� ெகா#ைடகைள க �தி! 
க#&� ெகா5டா�. ஒ< ெச1ைப� ைகயி! ஏ�தி ெகா5/ பரேதசி� 
பி�ைச�காரனாக மாறினா�. அ�ப&J1 வா$�ைக நட�கவி!ைல . 
 
ஒ<நா= ஒ< சாமியா� மட�தி� ப�க1 ெச�றா�. அ�த� சாமியா�களிட1 ஏதாவ+ 
ேவைல ெகா/�	1ப& ேக#டா�. சிவSைச�	 வி!வ1 பறி�+� ெகா/�	1ப&J1 
நா=ேதா�1 விள�ேக*றி ைவ�	1ப&J1 அத*	 @Gயாக ஒ< ேவைள ேசா� 
ேபா/வதாக�1 அ�த� சாமியா�க= @றினா�க=. 
 
வி!வ1 பறி�ப+ எளிய ேவைலதா�. ஆனா! காைலயி! எ �+ ப! விள�கி 
	ளி�+ தி<நீ� அணி�+ ெகா=ள ேவ5/1. அத� பிற	தா� வி!வ1 பறி�க 
ேவ5/1 மாைலயி! மீ5/1 	ளி�க ேவ5/1. விள�ைக� +ைட�+ 0+ 
எ5ெணH ஊ*றி விள�ேக*ற ேவ5/1. இராமசாமிைய� ெபா<�த வைரயி! 
	ளி�பைத� ேபா! ெதா!ைலயான ேவைல ேவ� கிைடயா+. காசியி! 	ளி� மி	தி. 
அதிI1 ஐ�+ ஆ� மணிைய� ேபா! க:ைகயா*றி! 	ளி�பெத�றா! உட! 
ெவடெவட�+� ேபாகாதா? 
 
மட�+ சாமியா�க= எ வத*	 '�னா! இராமசாமி எ �+வி/வா�. 	ளி�காமேல 
ப#ைட ப#ைடயாக உட! ' வ+1 தி<நீ� Sசி� ெகா=வா�. இ�த ஏ*பா#ைட� 
ெசHதவ� தைலயி! இ& விழ ேவ5/1. எ�� நிைன�+� ெகா5ேட உட! 
ந/ந/:க வி!வ1 பறி�+ வ<வா�. ஒ<நா= ெபாிய சாமியா� பா��+வி#டா�. அவா 
இவைர� தி#ட இவ� அவைர� தி#ட, ஒ<வைரெயா<வ� அ&�+� ெகா=ள, ம*ற 
சாமியா�க= வில�கி வி#டா�க=. பிற	 மட�ைத வி#/� +ர�தி வி#டா�க=. 
 
காசியி! க:ைக�கைரயி! பல� சிரா��த1 (இற�தவ�களி� நிைன� நா= சட:	 
ெசHவா�க=, அ�ேபா+ அாிசி, பழ1, 'தGயவ*ைற பி5டமாக� ேபா/வா�க=. 
அ�த பி5ட�ைத வா:கி உ5பத*காக பி�ைச�கார�க= வ<வா�க=. அ�த� 
பி�ைச�கார�களி! ஒ<வராக '�ப+ நா*ப+ நா#க= சமாளி�தா� இராமசாமி. 
 
காசி 05ணிய Sமி, அ:	 எ!லா1 உய�வாக இ<�	1 எ�� எ5ணியி<�தா� 
இராமசாமி ஆனா! இ�தியாவி! உ=ள மிக ேமாசமான நகர:களி! ஒ�றாக அ+ 
இ<�த+. அ�த ஊைரவி#/� 0ற�பட '&� ெசHதா�. 
 



14 

 

இ/�0� கயி*றி! ப�திரமாக இ<�த ஒ�றைர�ப�� ேமாதிர�ைத 19 )பாH�	 
வி*றா�. அ:கி<�+ எ!U<�	 வ�தா�. எ!Uாி! அவ<�	� ெதாி�த ந5ப� 
ஒ<வ� இ<�தா�. அ�த ந5ப<1, அவ� மைனவிJ1 இவ� பரேதசி� ேகால�ைத� 
க5/ சிாி�பாH� சிாி�தா�க=. அ�த ந5ப� த� ேவ#& ச#ைடகைள� ெகா/�+ 
உ/�தி� ெகா=ள� ெசா�னா�. ந5ப� B#&! இ<�	1 ேபா+ ஒ< நா= கைடBதி 
வழியாக� ெச�றா�. அ�ேபா+ கைடயி! எ= அள�+ ெகா5&<� - தா�க=. 
இராமசாமி கைட�	= ெச�� ைகயி! எ=ைள அ=ளி� பா��தா�. எ�ன விைல? 
எ�� ேக#டா�. விைலைய� ேக#/� ெகா5/ எ=ைள� ேபா#/வி#/� தி<1பி 
வி#டா�. கைட�கார� அவைர� @��+ ேநா�கினா� ெமா#ைட� தைலேயா/ 
இ<�தவ� யா� எ�� ெதாி�+ ெகா5டா�. 
 
கைட�கார� ெவ:க#டா<�	 ஒ< க&த1 எ தினா�. "ஐயா. உ:க= பி=ைள எ� 
கைட�	 வ�தா�. சர�ைக� பா��தா�. விைலJ1 ேக#டா�. ஆனா! ெகா='த! 
ெசHயவி!ைல. எ� ேம! உ:க��	 எ�ன ேகாப1. ேவ� கைடயி! ஏ� 
ெகா='த! ெசHய ேவ5/1? எ� ேம! ந1பி�ைக இ!ைலயா?" 
 
எ!U�� கைட�காராி� க&த1 ெவ:க#ட<�	 மகி$�சி அளி�த+. ஓ&� ேபான 
பி=ைள இ<�	1 இட1 ெதாி�+வி#ட+. சி�ன�தாய1மா�1 ம*றவ�க�1 அள� 
கட�த மகி$�சி அைட�தன�. ெவ:க#ட� உடேன எ!U<�	� 0ற�ப#டா�. 
ம5&� கைட�கார� Nல1 இரா1சாமி இ<�த B#ைட� க5/ பி&�தா�. 
 
அ�த B#&� உ=ேள Rைழ�த+1, ெமா#ைட� தைலேயா/ எதிாி! வ�த 
ைபயைன� பா��+, "எ� மக� இராமசாமி எ:ேக?" எ�� ேக#டா�. 
 
"அ�பா நா�தா�!" எ�றா� அ�த ெமா#ைட� தைலய� . "அட�பாவி! இ+ எ�ன 
ேகால1!" எ�� ைபயைன உ*�� பா��தா�. அ�த B#/�கார ந5ப� வணிக� 
ெவ:க#டைர உடேன 0ற�பட விடவி!ைல. எனேவ ெவ:க#ட� எ!Uாி! இர5/ 
நா= த:கியி<�தா�. N�றாவ+ நா= ஊ<�	� ேபாேவரமா எ�� த� மகைன� 
ேக#டா�. அ�ெபா + ெபஜவாடாவிG<�+ ஒ< சிறிய பா�ச! வ�த+. 
 
அMசG! வ�த அ#ைட�ெப#&ைய த� த�ைத ைகயி! ெகா/�தா� இராமசாமி. 
ெப#&ைய� திற�+ பா��த ெவ:க#ட� விய�பைட�தா�. காசியி! வி*ற ேமாதிர1 
தவிர எ!லா நைகக�1 அ�ப&ேய இ<�தன. 
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"அேட இராமசாமி இAவள� நாளாக எ�ப&� சா�பி#டாH?" எ�� ேக#டா�. 
நைககைள ஒAெவா�றாக வி*�� ெசலவழி�தி<�க ேவ5/1 எ�� எ5ணினா�. 
ஆனா! நைகக= அ�ப&ேய இ<�கேவ த� மக� எ�ப& வா$�தா� எ�ப+ 
அவ<�	� 0ாியவி!ைல . 
 
"அ�பா. ஈேரா#&! நீ:க= ெகா/�த பி�ைசைய எ!லா1 ம*ற ஊ�களி! நா� 
வV! ப5ணி வி#ேட�." எ�� ெசா�னா� இராமசாமி, இைத� ேக#/ எ!U� 
ந5ப<1, ம5&� கைடகார<1 சிாி�பாH� சிாி�தா�க=. 
 
அ�ேற த�ைதJ1, மகO1 ஈேரா#/�	� 0ற�ப#/ வ�தா�க=. 
--------- 
 
ெபா� வா��ைகெபா� வா��ைகெபா� வா��ைகெபா� வா��ைக    
 
ெவ:க#ட� த� மக� ெபா��0=ளவ� ஆக ேவ5/1 எ�பத*காக சில 
ஏ*பா/கைள� ெசHதா�. 'தG! த� கைடயி� ெபயைர� த� மக� ெபய<�	 
மா*றினா�. ெவ:க#ட நாய�க� ம5& எ�ற ெபய� இராமசாமி நாய�க� ம5& 
எ�� மாறிய+. 
 
ஊ��ேகாயி! நி�வாக1, அர( நிக$�சிக=, தி<விழா�க=, ம*ற ெபா+ நிக$�சிக= 
எ!லாவ*றிI1 தன�	� பதிலாக த� மகைனேய ஈ/ப/�தினா�. மகO�	� 
ெபா��0 வரேவ5/1. கட�= ப�தி உ5டாக ேவ5/1 எ�ெற!லா1 எ5ணி, 
இ�த ஏ*பா/கைள� ெசHதா�. 
 
ெபா+ நிக$�சிகளி! ஈ/ப#டபிற	 இராமசாமி த� 'ர#/� தன:கைள� 
ைகவி#டா�. ெப<� - த�ைமJ=ள மனிதராக மாறிவி#டா�. தா� ஈ/ப#ட ெபா+� 
பணிகளி! உ5ைமயாக�1, ேந�ைமயாக�1 நட�+ ெகா5டா�. எ�த� 
ெசயைலJ1. சிற�பாக�1 பயO=ளதாக�1 ெசயவதி! இவ� வ!லவ�. 
தி<�ேகாயி! ஆ#சி� 	 வி! இவ� தைலவ� ஆ	1 '� பண1 இ!ைல . பல 
ஆ5/க= தைலவராக இ<�+ இவ� வில	1 ெபா + 45,000 )பாH இ<�0 
ைவ�தி<�தா�. எ�த� ெசயைலJ1 சிற�பாக� ெசHவேதா/ சி�கனமாக�1 
ெசHததா! எ!லா� ெசய!க�1 ந�றாக நட�தன. 
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ஈேரா#/� கைட�கார�க= இவைரேய த:க= தைலவராக ஏ*�� ெகா5டன�. 
வணிக�க�� - கிைடேய ஏ*ப/1 தகரா�கைள இவேர தீ��+ ைவ�பா�. 
ப=ளி�@ட�தி! ெதாட��+ ப&�கா வி#டாI1 கண�கி! வ!லவராக இ<�தா�. 
எAவள� ெபாிய கண�ைகJ1 மன�கண�காகேவ ேபா/1 திறைமJ=ளவ�. 
 
நகரசைப� தைலவராக� ெபாியா� பல ஆ5/க= ெபா��ேப*றி<�தா�. வி/தைல� 
ேபாரா#ட�தி! ஈ/ப#ட பிற	தா� அ�த� பதவிைய உதறி�த=ளினா�. சிற�0 
நீதிபதியாக�1 12 ஆ5/க= இ<�தி<�கிறா�. 
 
ெபா+ வா$�ைகயி! இவ� எ�ேபா+1 ம�க��	 ந�ைமத<1 ெசய!கைளேய 
ெசH+ வ�தா�. தன�	 எ�ன+�ப1 ஏ*ப#டாI1 அைத நிைன�காம! ம�க= 
ந�ைமேய . எ5ணி� ெசய!ப/வா�. ஒ<'ைற ஈேரா#&! பிேள� ேநாH வ�த+. 
பிேள� எ�ப+ ஒ< ெதா*� ேநாH. அ�த ேநாH ஏ*ப#டவ�க= உடேன இற�+ 
ேபாவா�க=. இ�த ேநாH�	� பய�+ ஏராளமானவ�க= ஊைர வி#ேட 
ஓ&வி#டா�க= இற�+ ேபானவ�களி� பிண:கைள எ/�+� 0ைத�க�@ட 
ஆ#க= கிைட�கவி!ைல. தன�	 அ�த ேநாH ெதா*ற� @/1 எ�� ெதாி�தி<�+1 
அவ� அMசவி!ைல. இற�+ ேபான பிண:கைள அவேர தனியாக� L�கி� 
ெகா5/ ேபாH, 0ைத�க ேவ5&ய இட�தி! 0ைத�+ வி#/ வ�தா�. 
 
நகர ம�ற� தைலவராக இவ� ேத��ெத/�க� ப#ட ேபா+ பா��பன�க= சிலாி� 
L5/தலா! எதி��0 ஏ*ப#ட+. இவ� 'ரட� எ��1, ெபா�� - பி!லாதவ� 
எ��1 சில� மO� ெகா/�தா�க=. ஆனா! இவ<ைடய ெச!வா�ைகJ1 ெசய! 
ெசHJ1 திறைனJ1 அறி�த அதிகாாிக= அ�த� ெபாH மO�கைள� த=�ப& 
ெசH+ வி#டன�. அவேர நகரசைப� தைலவ� எ�� அறிவி�தன�. 
 
ெபாியா� ஈேரா#/ நகரசைப� தைலவராக இ<�த கால�தி! இராஜாஜி ேசல�தி! 
நகரசைப� தைலவராக இ<�தா�. அ�ேபா+ அவ�களிைடேய ந#0 உ5டாயி*�. 
 
இராஜாஜியி� Nல1 டா�ட� வரதராஜI நாJ/, ந5பரானா�. தி<.வி.க�1 
ந5பரானா�. 
 
1920-1 ஆ5/ கா�தியா� ஒ�+ைழயாைம இய�க1 ெதாட:கினா�. கா�தியா� 
இ�திய கா:கிர6 க#சியி� தைலவ� ெவ=ைள�கார�கைள நா#ைடவி#ேட 
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ெவளிேய*ற ேவ5/1. இ�தியா வி/தைல ெபற ேவ5/1. அத*காக இ�திய�க= 
அரசா:க�ேதா/ ஒ�+ைழ�க� @டா+. இத*காக கா�தியா� பல ேபாரா#ட:கைள 
நட�தினா�. இராஜாஜிJ1, வரதராஜIநாJ/�1, ெபாியா� இராமசாமிைய� 
கா:கிர6 க#சியி! ேசர அைழ�தா�க=. 
 
இ�தியா வி/தைல ெபற கா�தியா� வ	�+� ெகா/�த தி#ட:கைள ேதச ப�த�க= 
அ�ப&ேய ஏ*��ெகா5டன�. 
 
ெபாியா� இராமசாமி கா�தியாாி� தி#ட:கைள நிைறேவ*றி வ�தா�. 
 
இ�தியா வி/தைல ெபற கத� க#டேவ5/1, அய!நா#/�+ணிகைள ஒ+�க 
ேவ5/1. ம�க= ந!வா$� ெபற 	&ைய ஒழி�க ேவ5/1. எ!லா<1 
ஒ*�ைமயாக இ<�க தீ5டாைமைய ஒழி�க ேவ5/1. மத ேவ*�ைமக= 
பாரா#ட�@டா+. இைவெய!லா1, கா�தியாாி� வழிக=. 
 
இவ*ைறெய!லா1 இராமசாமி அ�ப&ேய ஏ*�� ெகா5டா�. சி*சிலவ*றா! 
மா�ப#டா�. 
--------- 
 
ைவ�க! ேபாரா�ட!ைவ�க! ேபாரா�ட!ைவ�க! ேபாரா�ட!ைவ�க! ேபாரா�ட!    
 
கா�தியா<ைடய ெகா=ைககைள ஈேரா#/ இராமசாமி தமி$நா/ ' வ+1 
பர�பினா�. அவ<ைடய ெசா*ெபாழி�க= நா#&! வி/தைல உண��சிைய 
உ5டா�கின. ேப(வேதா/ நி*காம! அவேர அைத� கைட�பி&�தா�. 
 
ப#/ ேவ#&, ப#/�ச#ைட எ!லா1 L�கி எறி�தா�. 'ர#/� கத�� +ணிைய 
அணி�+ ெகா5டா�. த� மைனவி நாக1ைமயாைரJ1 கத� ேசைல அணிய� 
ெசா�னா�. அ�ைன சி�ன�தாய1மா�1 @ட மக� ெசா�னப& கத� 
உ/�தினா�. உ*றா� உறவின�, ந5ப� அைனவ<1 அவைர மகி$வி�பத*காக 
கதேர அணி�தன�. 
 
இராமசாமி சிகெர# 	&�பைத நி��தி வி#டா�. ெவ*றிைல�	1 விைட ெகா/�தா�. 
நா#/ 
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வி/தைல விைரவி! வரேவ5/1 எ�பத*காக அவ� ஓயாம! உைழ�தா�. 
இரா#&ன�தி! ,! ,*பா�. கத�� +ணி N#ைடகைள ேதாளி! (ம�+ ெச�� 
BதிBதியாக வி*� வ<வா�. 
 
மனிதைன மனித� ெதாட�@டா+. ெத<வி! நட�க�@டா+. ேகாயிI�	= 
ேபாக�@டா+. 	ள�தி! த5ணீ� எ/�க�@டா+. க5ணிேலேய பட�@டா+. 
இ�ப&ெய!லா1. உ=ள ேவ*�ைம - கைள� பா��+�ெகா5/ இ<�பவ� கட�= 
தானா. எ�தைன நாைள�	�தா� மனித�க= அட:கி ஒ/:கி� கிட�பா�க=. கட�= 
இ<�தா! தீ#/. தீ5டாைம உ=ள நா#ைட ெந*றி� க5ணா! எாி�+� 
சா1பலா�க ேவ5டாமா? 
 
தீ5டாைமைய� ப*றி. தீ5டாைம ஒழிய ேவ5&யைத� ப*றி 0ர#சிகரமாக� 
ேப(வா�. கா:கிர6 இய�க�தி! உ=ள ைவதீக�க= இவ<ைடய ேப�ைச� ேக#/ 
அதி��+ ேபாவா�க=. 
 
ஒ�+ைழயாைம இய�க1 ெதாட:கிய+. ஆ:கிேலய� த�த பதவிகைள வி#/விட 
ேவ5/1. ப#ட:கைள ஏ*�� ெகா=ள� @டா+. ஆ:கில� ப=ளிகளி! ப&�க� 
@டா+. நீதிம�ற வாசG! மிதி�க� @டா+. இைவெய!லா1 தீ�மான:க=. 
நீதிம�ற�தி*	� ேபாக�@டா+ எ�பத*காக தன�	 வரேவ5&ய கடைன 
வVG�காம! வி#/வி#டா� ெபாியா�. க= வி*பைனைய� த/�க ேவ5/1 
எ�பத*காக த�Oைடய ேதா�பி! இ<�த அH,� ெத�ைன மர:கைள ெவ#&� 
சாH�தா� ெபாியா�. 
 
க=��கைட மறிய! ெசHதத*காக� ெபாியாைர அரசா:க1 சிைறயி! அைட�த+. 
உடேன நாக1ைமயா<1 ெபாியாாி� த:ைக க5ண1மா�1 மறியைல நட�தின�. 
 
ப1பாயி! @&ய ஒ< மாநா#&! தைலவ� மாளவியா கா�தியாைர� பா��+� 
ேபசினா�. மறியைல நி��தி வி#/ அரசா:க�+ட� ேப�( நட�தலா1 எ�� 
கா�தியாாிட1 @றினா�. அத*	 கா�தியா� மறியைல நி��த என�	 அதிகார1 
கிைடயா+. அ�த அதிகார1 ஈேரா#&! உ=ள இர5/ ெப5களிட1 இ<�கிற+ 
எ�� @றினா�. 
 
மைலயாள நா#&! ைவ�க1 எ�ற ஓ� ஊ� இ<�கிற+. அ:	 ெத<வி! 
தா$�த�ப#டவ�க= நட�க� @டா+ எ�ற க#/�பா/ இ<�த+ அ+வைர 
அட:கி�கிட�த தா$�த�ப#ட ம�க= எ �சி அைட�தன�. மைலயாள கா:கிர6 
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தைலவ�க= தா$�த�ப#ட ம�க��காக� ேபாரா&னா�க=. அற�ேபா� நட�திய 
தைலவ�கைள தி<வா:@� அரசா:க1 சிைறயி! அைட�த+. ெபாிய ெபாிய 
தைலவ�க= ஒ<வ� பி� ஒ<வராக ேபாரா#ட�தி! 	தி�தா�க=. அ/�த/�+ 
ப�ெதா�ப+ தைலவ�க= சிைற�	� ெச�றா�க=. இதனா! ேபாரா#ட1 
நி��வி#ட+. ஜா�W ேஜாச�, 	)� நீலக5ட ந1Sதிாி எ�ற இர5/ தைலவ�க= 
ெபாியா<�	� க&த1 எ தினா�க=. தி<வா:@<�	 வ�+ ைவ�க1 
ேபாரா#ட�ைத� ெதாட��+ நட�+1ப& அவ�க= ேக#/� ெகா5டா�க=. 
 
அ�த� க&த1 வ�தேபா+ வயி*�� க/�0 ஏ*ப#/ ெபாியா� ப/�ைகயி! 
இ<�தா�. அ�� 0�தா5/ நா= . ெபாியா� எைதJ1 சி�தி�+� பா��கவி!ைல. 
பயண�தி*	 N#ைட க#&னா� நாக1ைமயா� இைத� பா��+� ெகா5&<�தா�. 
 
"என�	 வயி*�வG நி��வி#ட+. தி<வா:@� ேபாH வ<கிேற�" எ�� 
ெசா!G� 0ற�ப#/ வி#டா�. 
 
ைவ�க�தி*	 ஈேரா#/ இராமசாமி வ�தி<�கிறா� எ�ற ெசHதி அறி�தா� 
தி<வா:@� ம�ன�. காவ!+ைற ஆைணயாளைர� @�பி#/ "இராமசாமி. எ� 
ந5ப�. அவ<�	 ேவ5&ய வசதிகைள� ெசH+ ெகா/:க=. நம+ வி<�தாளியாக 
நட�+:க=" எ�� க#டைளயி#டா�. 
 
காவ!+ைறயின� வ�த�ட� ெபா+ம�க= @&வி#டா�க=. இராமசாமியா<�	 
அவ�க= ெசHத மாியாைதகைள� பா��+ மைல�+� ேபானா�க=. ேபாரா#ட�ைத 
நி��+வத*	 இ+ ஒ< 0+ வழிேயா எ�� நிைன�தா�க=. காவ!+ைற 
அதிகாாிக= ெபாியாைர� பா��+, "அரச� உ:க��	 ேவ5&ய வசதிகைள� ெசH+ 
ெகா/�க உ�தரவி#&<�கிறா�" எ�� @றினா�க=. 
 
"நா� உ:க= அரசா:க�ைத எதி��+� ேபாராட வ�தி<�கிேற�. வி<�தாளியாக 
வரவி!ைல, ம�னி�க ேவ5/1" எ�� @றிவி#டா� ெபாியா�. 
 
ைவ�க�தி! ேபாரா#ட�தி*	� தைலைமேய*� நட�தினா�. உடேன அதிகாாிக= 
அவைர� சிைறயி! அைட�தா�க=. ெதாட��+ ேதாழ� அHயா '�+ 
தைலைமேய*றா�. அவைரJ1 சிைறயி! அைட�தா�க=. ஈேரா#&G<�+ 
நாக1ைமயா<1 ேதாழ� எ6. இராமநாதO1 ைவ�க1 ெச�றா�க=. 
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ேதாழ� எ6. இராமநாத� ைக+ ஆனா�. அ/�+ நாக1ைமயா� ேபாரா#ட�ைத 
நட�தினா�. தமி$நா#/� ெப5க�1 மைலயாள�+� ெப5க�1 @#ட1 
@#டமாக வ�+ ேபாரா#ட�தி! ஈ/ப#ட�க=. ஒ<மாத1 சிைறயி! இ<�த ெபாியா� 
வி/தைல ெசHய�ப#டா�. தி<வா:@� எ!ைல�	 அவ� வர�@டா+ எ�� 
அரசா:க1 உ�தரவி#ட+. 
 
ெபாியா� இராமசாமி தைடைய மீறினா�. மீ5/1 சிைறயி! அைட�க�ப#டா�. 
நாக1ைம - யா<1 தமி$, மைலயாள� ெப5க�1, ெதாட��+ ேபாரா&னா�க=. 
கைடசியி! இ�த� ேபாரா#ட1 ெவ*றி ெப*ற+. தா$�த�ப#ட ம�க= ெத<வி! 
நட�க உாிைம ெப*றன�. 
 
அதனா! தா� த�ைத ெபாியா�' ைவ�க1 Bர� எ�� தி<. வி. க. வா! ப#ட1 
V#ட�ப#/, அைழ�க�ப#டா� 
------------ 
 
#$#ல� ேபாரா�ட!#$#ல� ேபாரா�ட!#$#ல� ேபாரா�ட!#$#ல� ேபாரா�ட!    
 
ஆ:கில� ப=ளி�@ட:களி! கிறி�+வ மத1 பர�ப�ப#ட+. அ:ேக ப&�க� ெச�ற 
மாணவ�க= ந1 நா#/� ப5ைப மற�+ ஆ:கில ேமாக�தி! இ<�தன�. ஆகேவ, 
நம+ நா#&*	 ஏ*ற 'ைறயி! ப=ளி�@ட:க= அைமய ேவ5/1 எ�� நா#/� 
தைலவ�க= எ5ணினா�க=. 
 
வ. ேவ. (�பிரமணிய� அHய� எ�ற தைலவ� ேதசிய� ைத� 0	�த 	<	ல1 
ஒ�ைற� ெதாட:கினா�. ேசர� மாேதவி எ�ற ஊாி! அ�த� ப=ளி�@ட1 
அைம�த+. 
 
நா#/ வி/தைலயி! ஆ�வ'=ள ெதா5ட�க=, தைலவ�க= எ!லா<1 த:க= 
பி=ைளகைள அ�த� ப=ளி� @ட�தி*	 அO�பினா�க=. 
 
பல ெச!வ�த�க= ந�ெகாைட ெகா/�தா�க=. கா:கிர6 க#சியி� ெசய*	  
ப�தாயிர1 )பாH ந�ெகாைட ெகா/�த+. அ�ேபா+ ெபாியா� கா:கிர6 க#சியி� 
ெபா<ளாளராக இ<�தா�. 
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பர�வாஜ 	<	ல1 எ�ற அ�த� ப=ளி�@ட�தி! எ!லா சாதி� பி=ைளக�1 
சமமாக நட�த�படவி!ைல. 
 
சாதி ேவ*�ைம. மதேவ*�ைம @டா+ எ�ப+ கா:கிர6 க#சியி� ெகா=ைக. 
ஆனா! அ�த� ப=ளி�@ட�தி! சா�பா/ ேபா/1 இட�தி! பா��பன� பி=ைளக= 
தனி அைறயி! சா�பி#டா�க=. ம*ற பி=ைளக= ேவ� அைறயி! 
உண�5டா�க=. இ+ ெவளியி! ெதாி�தேபா+. பல தைலவ�க= க5&�தா�க=. 
எ!லா� பி=ைளக��	1 ஒேர இட�தி! ஒேர மாதிாி சா�பா/ ேபாடேவ5/1 
எ�� @றினா�க=. 
 
(�பிரமணிய அHய� இைத ஒ�0� ெகா=ளவி!ைல. கா�தியா� வ�+ அறி�ைர 
ெசா!GJ1 அHய� ேக#கவி!ைல. 
 
ெபாியா� இராமசாமி இைத�க5&�தா�. ப&�	1 பி=ைளகளிைடேய சாதி 
ேவ*�ைம கா#ட� @டா+ எ�� எ/�+ைர�தா�. 	<	ல�தி! சமப�தி உண� 
நட�த ேவ5/1 எ�� ஒ< ேபாரா#டேம நட�தினா�. இதனா! விழி�பைட�த 
தமி$ம�க= 	<	ல�ைத ெவ��தன�. 	<	ல1 Nட�ப#ட+. 
 
ேந�ைமய*ற எ�த� ெசயI1 நிைலெபறா+. எ�பத*	 இ�த� 	<	ல1 ஒ< 
எ/�+�கா#டா	1. 
 
	<	ல� ேபாரா#ட�தி� Nல1 தமி$ம�க= ஒ< க<�ைத� ெதாி�+ ெகா5டா�க=. 
ெப<1பாலான பா��பன� தைலவ�க= சாதி ஒ*�ைமைய வி<10வதி!ைல. தா:க= 
எ�ெற�ைற�	1 உய��த சாதியாராகேவ இ<�க ேவ5/1. ம*ற சாதி�கார�க= 
கீழானவ�களாகேவ இ<�க ேவ5/1 எ�� அவ�க= க<+கிறா�க=. 
 
இ�த உ5ைமைய ந�	 0ாி�+ ெகா5ட ெபாியா� இராமசாமி பா��பன� அ!லாத 
தமிழ�களி� '�ேன*ற�தி*	� பா/படேவ5/1 எ�� '&� ெசHதா�. 
 
ஒAெவா< வ	�பா<1 '�ேனற ேவ5/1 எ�ற க<�ைத அ&�பைடயாக ைவ�+ 
அவ� ெதா5/ 0ாி�தா�. 
----------- 
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த�னா�சி� ெகா%ைகத�னா�சி� ெகா%ைகத�னா�சி� ெகா%ைகத�னா�சி� ெகா%ைக    
 
கா�தியாாி� ெகா=ைககளி! ந1பி�ைக ைவ�+ ெபாியா� கா:கிர6 க#சியி! 
ேச��தா�. கா:கிர6 க#சியி! தைலைம இட:களி! எ!லா1 பா��பன�கேள 
இ<�தன�. பா��பன�க= அதிகார�ைத எதி��த க#சி ஒ�� இ<�த+. அ+ நீதி� 
க#சி, நீதி� க#சி ம�க��	 ந�ைமக= பலவ*ைற� ெசHதாI1 
ெவ=ைளய�க��	 ஆதர� ெகா/�+� ெகா5&<�த+. அத� தைலவ�க�1 
ெபாிய ெச!வ�களாக இ<�தன�. எனேவ கா:கிர6 க#சிைய�ேபால நீதி� க#சிைய 
ம�க= ஆதாி�கவி!ைல . 
 
மகக= ந�ைம�காக ெபாியா� த� மான இய�க�ைத� ேதா*�வி�தா�. த�மான 
இய�க1 அ�த� கால�தி! (யமாியாைத இய�க1 எ�� அைழ�க�ப#ட+. 
 
ம�களிைடேய இ<�த ேவ*�ைமகைள அ&ேயா/ ஒழி�க� பா/ப#ட+. சாதி, மத1 
ஆகியைவ ம�களி� வா$�ைகைய� ெக/�+ வி#டைத ஏ*கனேவ பல 
ெபாிேயா�க= உண��தி<�தன�. ஏ*ற�தா$� @டா+ எ�பைத அவ�க= 
வ*0��திJ=ளன�. ஆனா! ெபாியா�தா� அவ*றி� அ&ேவ� எ�ன எ�பைத� 
க5/பி&�தா�. 
 
சாதிக��	 ஆதாரமாH இ<�ப+ மத1. மத�தி*	 ஆதாரமாH இ<�பைவ ேவத1 
0ராண1 சா�திர1 ஆகியைவ. இவ*றி*ெக!லா1 அ&�பைடயாH விள:	வ+ 
கட�=. 
 
கட�ைள அ!ல+ கட�= மீ+ உ=ள ந1பி�ைகைய அக*றிவி#டா! மனிதO�	� 
ெதளி� பிற�+வி/1. இ�த� க<�ைத அ&�பைடயாக� ெகா5/ ெபாியா� ேவைல 
ெசHதா�. ெபாியா<ைடய ெகா=ைககைள ஆதாரமாக ைவ�+ த�மான இய�க1 
நைடெப*ற+. 
 
ந1நா/ ஒேர நாடாக இ<�க ேவ5/1. ஏ*கனேவ பல அர(களாக� பிாி�தி<�த+. 
சிறிய சிறிய அரச�க= சிறிய சிறிய ப	திகைள ஆ5/ வ�தா�க=. அதனா! 
அய!நா#&G<�+ பைடெய/�+ வ�தவ�க= எளிதாக நா#ைட� பி&�க '&�த+. 
இ�தியாவி� ேம! பல அ�னிய� பைடெய/�0க= நிக$�தன. அ+ தவிர, உ= 
நா#/�	=ேளேய அரச�க= ஒ<வ� மீ+ ஒ<வ� பைக ெகா5டன�. ெதாட��+ 
ேபாரா#ட:க= நட�+ ெகா5ேடயி<�தன. இதனா! ம�க= வா$�ைக 
அைமதிய*றதாH விள:கிய+. கைடசியாக� பைடெய/�+ வ�த ஆ:கிேலய�க= 



23 

 

எ!லா நா/கைளJ1 சிறி+ சிறிதாக� பி&�+ வி#டன�. அவ�க��	 அட:கி� 
க�ப1 க#&ய சி*றறச�கைள ம#/1 ஆ#சி ெசHய அOமதி�தன�. ம*றப& இ�தியா 
' வைதJ1 ைக�ப*றி ஒேர அரசாக ஆ�கி வி#டா�க=. 
 
எ!லா ம�க�1 சமமாக நட�த�ப#டா! ஒேர நாடாக இ<�ப+ ந!ல+தா�. 
ஆனா! வடநா#&! இ�+ மத�தவ�க�1, '6X1 மத�தவ�க�1 ேவ*�ைமைய 
வள��+� ெகா5டன�. அதனா! ஒ*�ைமயாக இ<�க '&யா+ எ�ற நிைலைம 
ேதா�றிய+. பாகி6தா� எ�ற ெபயாி! இ�தியா பிாி�த+. வடநா#டா� 
ெத�நா#டாைர இழிவாக நட�தியதாI1, ெபா<ளாதார�தி! ேவ*�ைம� 
ப/�தியதாI1, ெபாியா� தனிநா/ ேக#/� ேபாரா&னா�. இ�த� ேபாரா#ட1 
ெவ*றி ெபறவி!ைல . 
 
நா/ வி/தைல அைட�த பிற	1, ம�திய அர( ைகயி! ைவ�+�ெகா5ட+. மாநில 
அர(க��	 அதிகார1 மிக�	ைறவாக உ=ள+. அதிகார�ைத� சமமா�க ேவ5/1. 
அ!ல+ மாநில:க= த:கைள� தா:கேள ஆ5/ ெகா=�1 உாிைமைய� தர 
ேவ5/1 எ�� ெபாியா� ெதாட��+ ேபாரா&னா�. அவ<ைடய ேபாரா#ட1 
இ+வைர ெவ*றி ெபறவி!ைல. எ�றாI1 விைரவி! மாநில:க= த�னா#சி 
ெப�1. 
 
ெபாியா<ைடய த�னா#சி� ெகா=ைக�காக இ�ைறய தமி$ம�க= ேபாரா& 
வ<கி�றா�க=. இ�த� பணிைய திராவிட� கழக1 ெசH+ வ<கி�ற+. 
 
த�னா#சி ெப�த!, Nடந1பி�ைககைள ஒழி�த!, சாதி, மதேவ*�ைமகைள 
அக*ற!, ஏ*ற�தா$�கைள ஒழி�த!, எ!லா ம�க�1 சம1 எ�ற நிைலைய 
உ<வா�	த!. இைவ திராவிட� கழக�தி� ெகா=கைகக=. ெபாியாைர� பி�ப*றி 
திராவிட� கழக1 ெசH+ வ<1 இ�த ெதா5/ ந!ல ெதா5/. இத*	 எ!லா 
ம�க�1 ' �க ' �க ஒ�+ைழ�க ேவ5/1.  
------------ 
 
இ�தி எதி��(� ேபாரா�ட!இ�தி எதி��(� ேபாரா�ட!இ�தி எதி��(� ேபாரா�ட!இ�தி எதி��(� ேபாரா�ட!    
 
1937ஆ1 ஆ5/ தமி$நா#&! ஒ< ெபாிய ேபாரா#ட1 நட�த+. அ+ இ�தி 
எதி��0� ேபாரா#ட1. ெபாியா� தைலைமயி! தமி$ ம�க= யாவ<1 ஒ�� @& 
இ�திைய எதி��தா�க=. 
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கா:கிர6 கார�க= இ�திைய இ�தியாவி� ஆ#சி ெமாழி ஆ�க ேவ5/1 எ�ற 
ெகா=ைகைய� ெகா5&<�தா�க=. இதனா! ம*ற தாHெமாழிக= வள��சி 
	ைறJ1. அ�த ம�க= பி� த:கியவ�க= ஆவா�க=. இைத கா�தியா� 
ேபா�றவ�க= சி�தி�+� பா��கவி!ைல. தி< ராசேகாபால�சாாியா� அவ�க= 
ெச�ைன மாநில�தி� 'த!வராக இ<�தேபா+, இ�திைய� க#டாய1 எ!லா<1 
ப&�க ேவ5/1 எ�ற ச#ட1 ெகா5/ வ�தா�. இைத� தமி$நா#/� தைலவ�க=, 
அறிஞ�க= எதி��+ வ�தா�க=. 
 
தி<�சியி! ெபாிய இ�தி எதி��0 மாநா/ நைடெப*ற+. நாவல� பாரதியா� 
தைலைமயி! அ�த மாநா/ நட�த+. 
 
அ�த மாநா#&! ெபாியா� தைலைமயி! தமி$ம�க= அைனவ<1 ஒ�றாகி இ�திைய 
எதி��ப+ எ�� '&� ெசHய� ப#ட+. ப=ளி� @ட:களி� '� இ�தி எதி��0� 
கிள��சி நைடெப*ற+. 
 
தி<�சிரா�ப=ளியிG<�+ 100ேப� இ�திைய எதி��க� 0ற�ப#/ வ�தா�க=. 
அவ�கைள வழியO�பி ைவ�+ பிற	 ெபாியா� தா'1 ெச�ைன�	 வ�+ 
ேச��தா�. ெச�ைன� கட*கைரயி! எ பதினாயிர1 தமி$ ம�க= ஒ�� 
@&னா�க=. பல தைலவ�க�1, ெபாியா<1 இ�திைய� 0	�+வைத� க5&�+1, 
அதனா! ஏ*ப/1 ேக/கைள விள�கிJ1 ேபசினா�க=. 
 
ெபாியா<ைடய ேப�( தமி$ இைளஞ�கைள ஆேவச:ெகா=ள� ெசHத+. இ�திைய 
எதி��+� ேபாரா&ய இைளஞ�க= சிைறயி! அைட�க� - ப#டா�க=. 
ஆயிர�கண�கான இைளஞ�க= சிறி+1 அ�ச1 ெகா=ளாம! சிைற�ப#டா�க=. 
 
தாள'�+ - நடராச� எ�ற இர5/ இைளஞ�க= சிைறயி! இற�+ ேபானா�க=. 
அதனா! இ�தி எதி��0 ேவக1 ெகா5ட+. 
 
தமி$நா#/� ெப5க= மாநா/ ஒ�� ெச�ைனயி! நட�த+. அத� தைலவ� 
நீலா1பிைக அ1ைமயா�. அவ�க= தமி$�தைலவ� மைறமைல - ய&களி� மக= 
ஆவா�. தி<மதி நீலா1பிைகயா� தைலைமயி! நட�த ெப5க= மாநா#&! இ�திைய 
எதி��+� தீ�மான1 நிைறேவ*ற�ப#ட+. அ�த மாநா#&! தா� ஈேரா#/ 
இராமசாமி அவ�கைள, ''நம+ ெபாியா�'' எ�ற ப#ட�திைன அளி�+ நீலா1பி� 
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ைகய1ைமயா� 'த� 'தலாக� @றினா�க=. அ�� 'த! எ!ேலா<1 ெபாியாைர� 
ெபாியா� எ�ேற 	றி�பி#டா�க=. 
 
தமி$ ம�க= இ�திைய எதி��+� ேபாராட� L5&யத*காக ெபாியாைர அரசா:க1 
சிைறயி! அைட�த+. 
 
அ�த ேநர�தி! ம*ற தைலவ�க= ஒ�� @& தமிழ� மாநா/ ஒ�ைற நட�தினா�க=. 
ெபாியா� சிைறயி! இ<�தைமயா! மாநா#&! அவ� பட1 ஒ�ைற ைவ�+ அவ� 
தைலைமயி! நிக$�சிகைள நட�தினா�க=. ப�னீ��ெச!வ1 அ�த�கால�தி! 
இ<�த மிக�ெபாிய தைலவ�களி! ஒ<வ�. அவ� ம�க= தன�	� ேபாடவ�த 
மாைலகைள வா:கி� ெபாியா� பட�+�	 அணிவி�தா�. ெபாியா�தா� ந1 
தைலவ�, அவ<ைடய தைலைமயி! நா1 ேபாரா/ேவா1! ெவ*றி ெப�ேவா1 ! எ�� 
'ழ�கமி#டா�. 
 
சிைறயி! இ<�த ெபாியா<�	 ேநாH உ5டாயி*�. அதனா! அரசா:க1 அவைர 
வி/தைல ெசHத+. ஓயாம! உைழ�+� ெகா5ேட இ<�தா! ேநாH வரா+. 
உைழ�காவி#டா!தா� ேநாH உ5டா	1. தமிழ�க��காக உைழ�+ வ�த 
ெபாியா� சிைற�க1பி�	= அைடப#/ இ<�ததா! ேநாH உ5டாயி*�. ெவளியி! 
வ�த+1 உைழ�க� ெதாட:கியதா! அவ<ைடய ேநாH மைற�+ வி#ட+. ஊ� 
ஊராக� ெச�� இ�திைய எதி��+1, த�மான� ெகா=ைககைள விள�கிJ1 
ெசா*ெபாழிவா*றினா�. 
 
ெவ=ள1 பாயாம! இ<�பதி!ைல. ெந<�0 பரவாம! இ<�பதி!ைல. அ+ேபா! 
ெபாியாாி� 0ர#சி� ேப�(1 எ:	1 பரவிய+. இைளஞ�க��	 Bர1 ஊ#&ய+. 
இ�திைய எதி��+� கிள��சி ெசHதன�. சாதிைய எதி��+� ேபாரா&ன�. மத�ைதJ1 
கட�ைளJ1 அக*ற� பா/ப#டன�. இைவெய!லா1 ெபாியா� தமி$ 
இைளஞ�க��	� ெகா/�த பணிக= ஆ	1. அைத அ�த�கால�+ இைளஞ�க= 
சிற�பாக� ெசHதா�க=. 
-------------- 
 
ெவளிநா+களி� ெபாியா�ெவளிநா+களி� ெபாியா�ெவளிநா+களி� ெபாியா�ெவளிநா+களி� ெபாியா�    
 
த�ைத ெபாியா� தமி$நா#&! ம#/ம!லாம! வடநா#&I1 ெச�� பல ஊ�களி! 
த�மான� ெகா=ைககைள விள�கி� ேபசினா�. பல ெவளிநா/க��	1 ெச�றா�. 
ஆ:கா:	=ள 0+� ெகா=ைககைளJ1, 0ர#சி� க<�+�கைளJ1. அறி�+ 



26 

 

ெகா5டா�. த�Oைடய இய�க�ைத� ப*றிJ1 அத� ெகா=ைக� சிற�0கைளJ1 
அ�த ெவளிநா#&ன� அறிய� ெசHதா�. 
 
த�ைத ெபாியா� ெஜ�மனி�	� ெச�றா�. அ:	 ெபா+�ைடைம� ெகா=ைகJ=ள 
பல ச:க�தினைர� ச�தி�தா�. அ+ேபாலேவ 6ெபயி� நா#&I1 ெபா+�ைடைம� 
க<�+�க= பரவி வ<வைத அறி�தா�. 
 
த�ைத ெபாியா� ரKயாவி*	� ெச�றேபா+ அ:	 ெபா+�ைடைம ஆ#சி நட�த+. 
ெபா+�ைடைம அரசா:க1 அவைர� சிற�0 வி<�தினராக வரேவ*ற+. பல 
நகர:க��	1, ெதாழி*சாைல க��	1, அைழ�+� ெச�ற+. ெபா+�ைடைம� 
ெகா=ைகயா! ரKயா 0+வா$� ெப*றி<�த+. 
 
ம�க= எ!லா<1 சம�+வமாக 0திய வா$� ெப*�, மகி$�சியாக இ<�தா�க=. 
	�கிய கால�தி! அ�தநா/ ெபாிய வள��சி ெப*றி<�த+. அ:	 பல @#ட:களி! 
ெபாியா� ேபசினா�. தமி$நா#&! த�மான இய�க1 பரவி வ<வைத ரKய 
ம�க��	� @றினா� அவ�க= ெபாியா<ைடய ெபா+நல� ெகா=ைககைள� 
ெபாி+1 பாரா#&ன�. 
 
ெபாியா� இ:கிலா�+�	� ெச�றா�. அ:	 அ�ேபா+ ெதாழி*க#சி ஆ#சி 
நட�திய+. அவ�க= ெபாியா<�	 ந!ல வரேவ*பளி�தன�. ெதாழி*க#சியி� 
@#ட1 ஒ�� நட�த+. ஐ1பதாயிர1 ெதாழிலாள�க= @&யி<�தா�க=. 
ெதாழி*க#சி� தைலவ� ஒ<வ� அ:	 அ�த� @#ட�தி! ேபசினா�. அவ� 
ெதாழி*க#சி ஆ#சியி! ெதாழிலாள� அைட�த சிற�0கைள விள�கி� ேபசினா�. 
ெபாியா� அ�த @#ட�தி! ேப(1 ேபா+ அவ�கைள� க5&�+� ேபசினா�. 
ஏெனனி! அ�ேபா+ இ:கிலா�+ அரசா:க1தா� இ�தியாைவ ஆ5/ 
ெகா5&<�த+. இ:கிலா�தி! ெதாழிலாள� - க��	 ந�ைம ெசHததாக� 
ெசா!Iகிறீ�க=. உ:க= ஆ#சியி! இ�தியாவி! உ=ள ெதாழிலாள�க= ேமாசமான 
நிைலைய நீ�க எ�ன ெசHதீ�க=. அ:	=ள ெதாழிலாள�க= உ:க��	 
மனித�களாக� 
ெதாயவி!ைலயா? இ�திய� ெதாியவி!ைலயா? (ர:க:களி! ப�+ மணி ேநர 
ேவைல�	 எ#டணா. @G ெகா/�க�ப/கிற+. அேத ேவைல�	 நா*பதாயிர1 
ெப5க��	 அMசணாதா� ெகா/�க�ப/கிற+. இ�த� ெகா/ைமைய எ!லா1 
நீ�க '�வராத க#சி ெதாழி*க#சி தானா! 
 
இ:கிலா�+� ெதாழிலாள�கேள மனிதO�	 மனித� ேவ�பா/ காY1 இ�த�  
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க#சிகைள ந1பாதீ�க=. உலக� ெதாழிலாள�க= எ!ேலா<1 சம1 எ�ற நிைல 
வ�தா! தா� உ5ைமயான வி/தைல கிைட�	1. எ�� ேபசினா�. 
ெவ=ைள�கார�க= அய��+ ேபானா�க=. 
 
இல:ைகயி! இ<�த ெபாிய தைலவ�க= எ!லா1 ெபாியா<�	� சிற�த வரேவ*0 
அளி�தன�. ஒAெவா< @#ட�திI1 த�மான� க<�+�க கைளJ1, 
ெபா+�ைடைம� க<�+�கைளJ1 விள�கி� ேபசினா�. ெதாழிலாள� நல1 	றி�+1 
ேபசினா�. 
 
மேலயாவி*	� ெபாியா� இர5/ 'ைற ேபாயி<�கிறா�. அ:	=ள தமிழ�க= 
ெபாியா<�	 மிக�ெபாிய ஆதர� ெகா/�தன�. இ�ைற�	1 மேலயாவி! 
ஏராளமான த�மான இய�க�தவ� இ<�+ வ<கிறா�க=. அ�த� கால�தி! ஒ<வ� 
ேப(1 ெபா + இைடயி! ஏதாவ+ ேக=வி ேக#டா! ேப�சாள�க��	� ேகாப1 
வ<1. ெபாியா� ேப(1 @#ட:களி! ேக=வி ேக#பேத ஒ< சிற�பாக இ<�	1. 
ேக=வி ேக#க� ேக#க ெபாியா� வி�வி��பாக� ேப(வா�. 
 
ஒ< @#ட�தி! "சாமிைய க! எ�கிறீ�கேள இ+ சாியா?" ஒ<வ� ேக#டா�. 
"வா<:க= ேபாH� பா��ேபா1. அ+ க! தா� எ�பைத� கா#/கிேற�" எ�றா� 
ெபாியா�. 
 
அத*	 அ�த மனித� "அ�த�க! ம�திர1 ெசபி�+ ச�தி வர�ெப*ற+" எ�� 
@றினா�. அத*	� ெபாியா� அ�த ம�திர�ைத� ெசபி�+ வா&�ெகா5&<�	1 ஒ< 
ஏைழ மனிதO�	 ச�தி வர� ெசHJ:கேள�. அவனாவ+ ந�றாக இ<�பாேன" 
எ�� ேக#டா�. 
 
இ�ெனா< @#ட�தி! "சாமிைய வண:க� @டா+ எ�கிறீ�க=. அ�ப&யானா! 
எைத வண:	வ+?" எ�� ஒ<வ� ேக#டா�. 
 
"வண:	வ+. அ&ைம�தன�தி� அைடயாள1. எைதJ1 வண:க ேவ5டா1. 
(த�திரமாக வா :க=" எ�� பதி! அளி�தா�. ெபாியா� ப�மிய நா#&! நட�த 
உலக 0�தம� மாநா#&*	� ெச�றி<�தா�. அ:	=ள ெதாழிலாள� ேதாழ�க= 
மிக�ெபாிய வரேவ*0� ெகா/�+� சிற�பி�தா�க=. 
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ப�மா திராவிட '�ேன*ற� கழக1 எ�ற ெபயாி! ெதாழிலாள�க= அ:ேக 
த�மான� ெகா=ைககைள� பர�பி வ�தா�க=. இ�,லாசிாிய� அ�ேபா+ 
ப�மாவி� தைலநகரான இர:@னி! வசி�+ வ�தா�. இ�,லாசிாியேர அ�த 
இய�க�தி� ெசயலாளராக இ<�தா�. ெபா�னி' எ�ற தமி$ இல�கிய இதழி� 
+ைண ஆசிாியராக இ<�தேபா+ ெபாியா� இ�,லாசிாியைர அறி�தி<�தா�. 
,லாசிாியாி� அ�0 ேவ5/ேகா��	 இண:கி� ெபாியா� அ�த வரேவ*ைப� 
ெப<ைமேயா/ ஏ*�� ெகா5டா�. 
 
தமி$நா#&� Nைல '/�ெக!லா1 சிறி+1 ஓHவி!லாம! ெச�� 
0+�க<�+�கைள விைத�தவ� ெபாியா�. ப#&ெதா#& எ:	1 ெபாியா� 
ஏ*ப/�திய விழி�0ண��சி தமி$ ம�க= '�ேன*ற�தி*	 அ&�பைடயா	1. 
இ�� தமி$நா#&! ெப<1பாலான ம�க= பைழய பழ�க வழ�க:கைள வி#/ 
வி#டா�க=. எைதJ1 அறிேவா/ சி�தி�கிறா�க=. ம�க= யாவ<1 ஒேர நிைலயின� 
எ�ற க<�+ நில�கிற+. இத*ெக!லா1 ெபாியாாி� ஓயாத உைழ�0�தா� 
காரணமா	1. 
---------------- 
    
மணிய!ைமயா�மணிய!ைமயா�மணிய!ைமயா�மணிய!ைமயா�    
 
அ�ைன நாக1ைமயா� இ<�த வைர ெபாியா� த�ைன�ப*றி� கவைல� படாம! 
இ<�தா�. திராவிட� கழக�ைத� ப*றிJ1, நா#ைட�ப*றிJேம அவ<ைடய 
கவைலெய!லா1 இ<�த+. 19331 ஆ5/ ேம 111 நா= அ1ைமயா� மைற�தா�. 
அ�ைனயா� த�ைன� ப*றிேயா, த� உட! நல�ைத� ப*றிேயா சிறி+1 
சி�தி�கவி!ைல. கணவ� நலேம த� நலெமன� க<தி வா$�+ வ�தா�. கணவ� 
வி<�பேம த� 	றி�ேகாளாக� ெகா5&<�தா�. 
 
ப&�பி!லாத அ1ைமயா� ெபாியாாி� +ைணயாH ஆனபி� அவ<ைடய 
ெகா=ைகேய த� 
ெகா=ைகயாக ஏ*�� ெகா5டா�. ெபாியா<�	� ெதா5/ ெசHவேத தன+ 
வா$�ைக� தி#டமாக அ�ைனயா� ெகா5&<�தா�. 
 
ஏற�தாழ ஓரா5/ காய1 ெபாியா� ெவளி நா/களி! பயண1 ெசHதா�. அ�த� 
கால�தி! அ1ைமயா� B#&! தனிேய இ<�தா�. கணவ<�காக உைழ�க 
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'&யாமI1, கணவ� அ<கி! இ!லாமI1 அ1ைமயா� உட! ேநாJ*ற+. அ�த 
ேநாேய வள��+ அவ� உடைல� தளர� ெசHத+. இ�தியி! இற�+ ேபானா�. 
 
அ�ைன. நாக1ைமயா� இற�த ேபா+. ெபாியா<�	 வய+ 54. '+ைம� ப<வ1 
ெதாட:கி வி#ட+. ெதாட��+ @#ட:க��	� ேபாவ+1, ெகா=ைக விள�க:க= 
ேப(வ+மாக உைழ�+� ெகா5&<�த ெபாியா<�	, அவ� உட! நல�ைத� 
கவனி�க ேநரமி!லாம! இ<�த+. 
 
அவ<ைடய நிைலைய அறி�+, அவ<�	� ெதா5/ 0ாிய '�வ�தா� ஒ< 
ெப5மணி. அவ�தா� மணிய1ைமயா�. 
 
மணிய1ைமயா<�	 இள1 வய+. ஆயிO1 நா#/� ெதா5டா*�1 ெபாியா<�	� 
ெதா5/ ெசHJ1 பணியிைன ஏ*�� ெகா5டா�. 
 
தி<மண1 ெசH+ெகா=ள ேவ5/1 எ�ேறா ம*ற ெப5கைள�ேபா! இ!லற 
வா$� நட�த ேவ5/1 எ�ேறா அவ� நிைன�கவி!ைல. ெகா=ைக�காக வா 1 
ெபாியா<�காக வா$வேத த1 ெகா=ைகயாக� ெகா5/ வி#டா�. 
 
1949 ஆ1 ஆ5/, த1 எ ப� ேதாரா1 வயதி! ெபாியா� எதி�கால�ைத� ப*றி 
எ5ணினா�. த�ைதயா� ஈ#&ய ஏராளமான ெசா�+�க= இ<�தன. திராவிட� 
கழக�தி*காக அவ� ேச��+ைவ�த ெசா�+�க�1 பண'1 நிைறய இ<�தன. 
இைவயா�1 B5ேபாகாம! இ<�பத*	 ஓ� ஏ*பா/ ெசHய ேவ5/1 எ�� 
எ5ணினா�. 
 
அவ<�	 மிக மிக உ5ைமயாக இ<�தவ� மணிய1ைமயா�. அவ� நல1 ேபYவதி! 
க5Y1 க<�+மாக இ<�தவ� மணிய1ைமயா�. 
 
மணிய1ைமயா<�	 பண ஆைசேயா, நைக ஆைசேயா. +ணி ஆைசேயா ேவ� எ�த 
விதமான ஆைசகேளா கிைடயா+. ெபாியா<�	� ெதா5/ ெசHJ1 கடைம 
ஒ�றிேலேய க5Y1 க<�+மாH இ<�தா�. 
 
யாைரJ1 எளிதி! ந1பாத ெபாியா�. தம+ ந1பி�ைக�	 உாிய ஒ<வராக '*றிI1 
ந1பிய+ மணிய1ைமயா� ஒ<வைர� தா�. தன�	� பிற	 த� ெசா�+�கைள� 
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கா�பா*�1 ெபா��ைபJ1, த� ெகா=ைககைள வள��	1 ெபா��ைபJ1 அ�த 
இள1 ெப5ணான மணிய1ைமயாாிட1 ஒ�பைட�க '&� ெசHதா�. 
 
மணிய1ைமயாைர� த� வாாி( ஆ�க வி<1பினா�. இ�திய நா#/� ச#ட�ப& ஓ� 
ஆ5பி=ைளைய� தா� த�+ எ/�+� ெகா=ள '&J1. ெப5பி=ைளைய� த�+ 
எ/�க '&யா+. 
 
மணிய1ைமைய த� வாாி( ஆ�க ேவ5/1 எ�றா!, அவைர� தி<மண1 ெசH+ 
ெகா5/, மைனவி எ�ற நிைலயி! ைவ�ப+ ஒ��தா� ச#ட�ப& இய�றதாH 
இ<�த+. 
 
ேவ� வழியி!லாததா!, மணிய1ைமைய� த� வாாி( ஆ�	வத*காக 1949 ஆ1 
ஆ5/ Vைல 
மாத1 ஒ�பதா1 நா= ச#ட�ப& அவ� பதி�� தி<மண1 ெசH+ெகா5டா�. 
 
ஏைழயாக வாழ� ெதாட:கிய ெவ:க#ட� உைழ�+ உைழ�+ உ<வா�கிய ெப<1 
ெசா�+�க�1, வா$நா= ' வ+1 தா1 பா/ப#/ உ<வா�கிய கழக'1, 
பி*கால�தி! ேபணி� கா�க� ப/வத*காக, ெபாியா� இ�த� தி<மண1 ெசH+ 
ெகா=ள ேவ5&யதாயி*�. 
 
ெபாியா� எ5ணியவாேற, அவ<�	� பிற	 த� ெபா��ைப , கடைம Jண�ேவா/ 
ஒ :காக� 
ெசH+ வ�தா� மணிய1ைமயா�. 
--------------- 
 
ெப$ைம� #ாிய ெபாியா�ெப$ைம� #ாிய ெபாியா�ெப$ைம� #ாிய ெபாியா�ெப$ைம� #ாிய ெபாியா�    
 
இ+வைர ெபாியாாி� வா$�ைக வரலா*ைற� (<�கமாக� ப&�ேதா1. இதிG<�+ 
நா1 ெதாி�+ ெகா=வ+ எ�ன? 
 
ெபாியா� பல ேபாரா#ட:கைள நட�தினா� ச:கிG� ெதாட�ேபால அவ� நட�திய 
ேபாரா#ட:க= அைம�தன. 
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வத�0ாிைம� ேபாரா#ட1, இ�தி எதி��0� ேபாரா#ட1, அரசிய! ச#ட எாி�0� 
ேபாரா#ட1, பி=ைளயா� சிைல உைட�0� ேபாரா#ட1, இராம� பட1 எாி�0� 
ேபாரா#ட1, நீதி ம�ற� க5டன� ேபாரா#ட1, க1பராமாயண�ைத� ெகா��+1 
ேபாரா#ட1, பிராமணா= ஓ#ட! எ�ற ெபயைர அக*�1 ேபாரா#ட1. இ�ப&� த1 
வா$நா= ' வ+1 ேபாரா&� ேபாரா& ெவ*றி ெப*றா�. 
 
இவ*றிG<�+ நா1 அறிவ+ எ�ன? ெபாியா� தமி$ம�களி� இழிைவ� +ைட�+ 
ஏ*ற1 தரேவ இ�த� ேபாரா#ட:கைள� ெதாட��+ நட�தினா�. இ:	 யா<1 இ�த 
'ய*சிைய� ெசHயாததா! நா� எ� கடைமயாக ஏ*�� ெகா5/ ெசHேத� எ�� 
ெபாியா� 	றி�பி#/=ளா�. 
 
தீ5டாைம ஒழிய ேவ5/1. தா$�த� ப#ேடா� ம�களாக நட�த�பட ேவ5/1. 
 
ம�க= எ!லா<1 சமமாக வாழ ேவ5/1. 
 
ஒ<வைர ெயா<வ� ஏமா*றிேயா , (ர5&ேயா வாழ� @டா+. 
 
ச#டம�ற1, நீதிம�ற1 ஆகியைவ ம�க= ந!வா$��	� பா+கா�பாக இ<�க 
ேவ5/1. ம�கைள ேமாச1 ெசHபவ�க��	� +ைணயாH இ<�க� @டா+. 
 
இ�ப&�ப#ட ந!ல எ5ண:க= பைட�தவ� ெபாியா�. 
 
த�ைத ெபாியாைர நா1 இழ�த நா= 24-12-1973. 
 
&!GயிI1, உ�தர�பிரேதச�திI1, ?காாிI1, மகாராK&ராவிI1, 
வ:காள�திI1, 	ஜரா�திI1, ஆ�திராவிI1 ேகரளாவிI1 இ�ப& ம*ற 
மாநில:க= அைன�திI1 உ=ள தா$�த�ப#ட 
59. 
த�ைத ெபாியா� ஒ/�க�ப#ட ம�க= ெபாியாைர ந�றிேயா/ நிைன�கிறா�க=. 
அவ� த:க��காக� ேபாரா&யைத எ5ணி அவைர� ெப<ைம� ப/�+கிறா�க=. 
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உ�தர�பிரேதச�தி! இ�� உ=ள அர( ெபாியா� ச+�க1 எ�ற ஓ� இட�தி!, 
தா$�த�ப#ட ம�க��காக� ேபாரா&ய அய�+ ெப<1 தைலவ�க��	� சிைல 
ைவ�+� ெப<ைம�ப/� திய+. அதி! ந1 ெபாியா<1 ஒ<வ�. 
 
இ�� ந1 தமிழ� தைலவராக விள:	1 தளபதி Bரமணி அவ�க=, 
ஆயிர�கண�கான திராவிட� கழக�தின<ட� ெச��. அ�த விழாவி! கல�+ 
ெகா5/, அ�த ம�களி� ந�றி உண�ைவ� க5/ Sாி�+� ேபாHவி#டா�. 
 
இ�ப& நாெட!லா1 ேபா*�1 ெபாியாைர நா'1 ேபா*�ேவா1. 
 
அவ� கா#&ய வழியி! நி��, கட�=, மத1, சாதி, ேவத1, 0ராண1, சா6திர1 
ஆகிய தீைமகைள ஒழி�+� க#/ேவா1. அறி� வழி நட�ேபா1. 
 
ம�க= யாவ<1 சம1 எ�ற எ5ண�ேதா/ யாவ<1 ஒ�றாக ஒ*�ைமயாக ந�றாக 
வா ேவா1! 
 

வா$க ெபாியா�! 
வா$க மா�த� ேநய1 ! 
வா$க தமி$நா/ 

---------------- 
திராவிட� கழக ெவளி-+க%திராவிட� கழக ெவளி-+க%திராவிட� கழக ெவளி-+க%திராவிட� கழக ெவளி-+க%    

 
(யமாியாைத தி<மண1 ஏ�? - த�ைத ெபாியா� 
கட�= ம��0 ஒ< த�+வ விள�க1 - த�ைத ெபாியா� 
த�ைத ெபாியாேர எ திய (யசாிைத - த�ைத ெபாியா� 
இனி வ<1 உலக1 - த�ைத ெபாியா� 
கட��1 - மனிதO1 - த�ைத ெபாியா� 
ெப5 ஏ� அ&ைமயானா=? -த�ைத ெபாியா� 
திராவிட� - ஆாிய� உ5ைம - த�ைத ெபாியா� 
உய� எ5ண:க= - த�ைத ெபாியா� 
அறி� வி<�+ - த�ைத ெபாியா� 
0�தெநறி - த�ைத ெபாியா� 
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மனிதO1, மத'1 - த�ைத ெபாியா� 
வ	�0வாாி உாிைம ஏ�? - த�ைத ெபாியா� 
இமாலய 0ர#/ - த�ைத ெபாியா� 
இராமாபன� 	றி�0க= - த�ைத ெபாியா� 
ேகாயி! பகி6கார1 ஏ�? - த�ைத ெபாியா� 
வா$�ைக� +ைண நல1 - த�ைத ெபாியா� 
ேசாதிட ஆராH�சி -த�ைத ெபாியா� 
இராமாயண� பா�திர:க= - த�ைத ெபாியா� 
மO�+ ஒ< 	ல�+�	 ஒ<�தி - த�ைத ெபாியா� 
ெபாியா� அறி�ைர - த�ைத ெபாியா� 
த�+வ விள�க1 - த�ைத ெபாியா� 
நமி 1 தமிழ<1 - த�ைத ெபாியா� 
ஆ�சாாியா� ஆ#சியி� ெகா/ைமக= - த�ைத ெபாியா� 
சி�தைனJ1 ப	�தறி�1 - த�ைத ெபாியா� 
மாியாைத இய�க�ைத ேதா*�வி�தேத�? - த�ைத ெபாியா� 
தி<�	ற�1 - ெபாியா<1 -த�ைத ெபாியா� 
தமிழ� - தமி$நா/ - தமிழ� ப5பா/ - த�ைத ெபாியா� 
க�த0ராண'1 இராமயண'1 ஒ�ேற - ஈ.ெவ.ரா. மணிய1ைமயா� 
69% இட ஒ+�கீ/ நிைல�க வழி - கி. Bரமணி 
இட ஒ+�கீ/ ேக=விக��	 பதி!க= - கி. Bரமணி 
ச�தி வழிபா/ - கி. Bரமணி 
நம+ 	றி�ேகா= - கி. Bரமணி 
ராஜீA-ெஜயவ��தேன ஒ�ப�த1 -கி. Bரமணி 
0#டப��தி சாHபாபா - கி. Bரமணி 
ச:கரா�சாாி யா�? - கி. Bரமணி 
சNகநீதி - கி. Bரமணி 
தமிழக '�ேனா&க= - த�ைத ெபாியா� -கி. Bரமணி 
சித1பர ரகசிய1 - கி. Bரமணி 
'ச� ெதாைல�கா#சி�	 ெபா+� ெசயலாள� ேப#& - கி. Bரமணி 
ெபாியா<1 - இராமG:கனா<1 - கி. Bரமணி 
ெபாியா� களMசிய1 ெதா	தி - 1 'த! 6 - கி. Bரமணி 
ெபாியாாிய! - கி. Bரமணி 
அ�ைன ஈ.ெவ.ரா. மணிய1ைமயாாி� சி�தைன '�+�க= - கி. Bரமணி 
கழக'1 பிர�சார'1 - கி. Bரமணி 
பாரதிய ஜனதா ம�க= விேராத க#சிேய - கி. Bரமணி 
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ச#ட�ப& இ��1 நா1 V�திரேர - கி. Bரமணி & பி.ஆ�. 	�0சாமி 
69% - ேபாரா#ட1 'தலைம�சாி� எ�சாி�ைகJ1 
ெபா+� ெசயலாளாி� பதிI1 - கி. Bரமணி 
வ	�0ாிைம வரலா� - கி. Bரமணி 
ெசயி�# கி#6 வழ�	1 ெபா+ வா$�ைகJ1.....! -கி. Bரமணி 
பிரா��தைன ேமாச& - கி. Bரமணி 
69 சதவிகித இடஒ+�கீ/ (�ாீ1 ேகா�#&� அ5ைம� தீ��0 
- தி.'.க. அர( நிைல எ�ன? - கி. Bரமணி 
அ1ேப�க� ேப(கிறா� ேகா. சாமி+ைர 
இ�ைறய தமிழ� - தைலவ� Bரமணி - கG. S:	�ற� 
கைலஞ<�	 பதி!க= - கG. S:	�ற� 
திராவிட� இய�க1 (ெதா	�0 ,!) - கG. S:	�ற� 
மா��Z6/க= சி�தைன�	 - கG. S:	�ற� 
மனித வா$��	� ேதைவ நா�திகமா? ஆ�திகமா? - கG. S:	�ற� 
ேசா எ�ற இர#ைட நா�	� பா��பன� - கG. S:	�ற� 
இராமாயண எதி��0 - ஒ< இய�க வரலா� -கG. S:	�ற� 
திராவிட� கழக�தி� அY	'ைற -கG. S:	�ற� 
0�னைக - ேபரறிஞ� அ5ணா 
ெபாியா� ஒ< சகா�த1 - ேபரறிஞ� அ5ணா 
தீ பரவ#/1 - ேபரறிஞ� அ5ணா 
க1பரச1 - ேபரறிஞ� அ5ணா 
தமிழ� தைலவ� - சமி சித1பானா� 
தமிழின இைளஞ�க��	 அைழ�0 - டா�ட� கைலஞ� 
சNக நீதி� ேபா� - டா�ட� நாவல� 
தமிழ� ெதா/�த ேபா� - ேப.மா. இளMெசழிய� 
நீதி�க#சி அர( பா/ப#ட+ யா<�காக? - இராச+ன 
ரமண மகாிஷியி� ம�ம:க= - ரமணா6ரம1 ெப<மா=சாமி 
ெபாியா� ஒ< '  0ர#சியாள� - ந . இளமனாத� 
கிறி6தவ�க= சி�தைன�	 - Wயா�W 
மனித உாிைம� ேபாாி! ெபாியா� ேபணிய அைடயாள1 - 	.ெவ.கி. ஆசா� 
ெஜயலGதா பி�னாலா திராவிட� கழக1 ெச�ற+? - ேபராசிாிய� இைறய� 
இமய�தி! ெபாியா� - க�சிரா1 
ெபாிய 0ராண ஆராH�சி - க<\� ஈழ�+ அ&க= 
கட�ைள நி�தி�	1 கயவ�க= யா�? - ராகவ� 
இதிகாச:களி� த�ைமக= - ப5&த� இ.'.க. 
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த�ைத ெபாியா<1 தா$�த�ப#ேடா<1 - தMைச ஆடலரச� 
நா� ஏ� கி<6தவன!ல? -ெப#ர5# ரச! 
மத1 எ�றா! எ�ன? - ராப�# ஜி. இ:கான! 
ேபH - Sத1 - பிசா( அ!ல+ ஆவிக= - இ:க�சா! 
கட�= ேதா�றிய+ எ�ப&? - தமிழா�க1 ேபரா. சி. ெவ=ைளய� 
நா� நா�திக� - ஏ�? -ேதாழ� ேக. பக�சி: 
வ!ல1 விழா உைர -ெதா	�0 ,! 
0லவ� இமயவர1ப� ெதா5/ -ெதா	�0 ,! 
பாரத ஆராH�சி -ெதா	�0 ,! 
0ராண ஆபாச:க= அ!ல+ இ< இைளஞ�க= -ெதா	�0 ,! 
வாெனாGயி! த�ைத ெபாியா� ெதா	�0 ,! - 
Bரமணியி� ெசAவி (ேப#&)க= - ெதா	�0 ,! 
அ1மா ேப(கிறா� -ெதா	�0 ,! 
கட�ள� கைதக= -ெதா	�0 ,! 
ேபH, பிசா(, பி!G, Vனிய1, ஆவிக= ப*றிய ேமாச&க= -ெதா	�0 ,! 
பா��பன� எதி��0� க<�+�க= -ெதா	�0 ,! 
மா��சிய - ெலனினிய 	 �களி! உ=ள பா��பன� 
அ!லாதா� சி�தைன�	 -ெதா	�0 ,! 
இைளஞ�கேள! உ:க��	� ெதாிJமா? - ெதா	�0 ,! 
சம6கி<த ஆதி�க1 - ெதா	�0 ,! 
--------------- 
 


