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“நா�� ஏ��” 

திராவிட நா� ஆசிாிய� சி.எ�. அ�ணா�ைர, எ�.ஏ. 

அவ�க� ேப��, �த� பதி� : 1945. 

தமி" உலக� காாியாலய�, ம�ண%, ெச�ைன. 

ெம�(ெக�ைட� பிர), 2&45 �*�மாாி ெச+%* ெத,, ம�ண%, ெச�ைன 

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

ெச�ைன ப�ைசய�ப� க�-ாி* தமி"� ச.க*தி� ஆதரவி� 

நா�� ஏ�� எ�/� ெபா,ைள�ப1றி� ெசா1ெபாழி வா1றிய தளபதி 

சி. எ�. அ�ணா�ைர. 

ேதாழ� எ�. நமசிவாய�, இ�ெசா1ெபாழிைவ* திர+%* த5த நம� இய(க ந�ப�. 

---------- 

பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    

 

தமி"நா+� ம(களிைடேய ஒ,வித விழி�  ஏ1ப+ %,(கிற�. அரசிய7ேவ 

ச�தாய* �ைறயிேல இ�ன பிறவ1றிேய அவ�கைள ஏமா1ற நிைன� ப� இனிேம� 

�%யா� எ�ற அளவி18� அ� வள�5�வி+ட�. 9.கி(கிட5த ம(கைள மன� 

தா.கா� �ைன5� நி�: தன� ெசா1ெப,( கா� த+% ெய;�பிய ெப,ைம 

தளபதி சி.எ�. அ�ணா*�ைர எ�, ஏ, அவ�க<(8 உாியெத� ப�  திதாக நா� 

ெசா�வத�ல. அன� ெகா<* �� அவாி� ேப��(கைள =� வ%வி� ெச>� த,த� 

தமிழ,(8 நா� ெச>?� ெதா�� எ�: க,தி "நா�� எ�� " எ�ற இ5=ைல 

மகி"�சி ?ட� ெவளியி�கி�ேறா�. எ�களா� நம� நா� அைட5த தீைம, 

எ+%18� நா+%18� உ�ள ெதாட�  ஏ�க� எAவா: அைம(க�பட ேவ� �� 

எ�ப� ஆகியவ1ைற மிக விாிவாக( B: கி�றா� ஆசிாிய� அ�ணா*�ைர-

யவ�க�. "ப�%த� �த� பாமர�" இ:தியாக அைனவ�( 8� இ5 =� மிக� பய� 

த,� எ�ற �ணிCைடேயா�. 

ேம 1945 

ெச�ைன மாணவ� பதி�பக*தா�. 

--------------   
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““““நா�� ஏ��நா�� ஏ��நா�� ஏ��நா�� ஏ��””””    

 

ேதாழ�கேள! 

 

உ.களிைட இ�: என� மதி�பி18ாியவ,�, உ.க� ஆசிாிய,� என� ��னா� 

ஆசிாிய,மான தி,. க5தசாமி �த7யா� அவ�க� தைலைமயி� ேப�� ெப,�ேப: 

வா>*தைம(8� ெபாி�� இ:�Dெத>�கிேற�. ம1:� நா� க�வி க1:* ேத�5த 

இேத ப�ைசய�ப� க�-ாி மாணவ* ேதாழ�களாகிய உ.களிைடேய ேபச ேந�5த 

இAவா>�ைப நிைன*�� மகி"கிேற�. இ�ப1றி மி8தி?� ெப,ைமயைடகிேற�. 

இAவா>�ைப என(களி*த இ*தமி"� ச.க*தா,(8 என� மன�வ5த ந�றி 

ெசE*த மிகC� கடைம�ப+��ேள�. என� ந�றி அவ�(8ாி*தா8க! 

 

ஏ� எ�? 

 

நா� ம(களா� நிைறய�ப+%,(8� ஒ�:. ஏ� நா+� ம(களா� க1க�ப�வ�! 

ைகயாள�ப�வ�! ெச>ய�ப�வ� ேபா1ற�ப�வ�. அ5த5த நா+%E�ள 

ஏ�கைள� பா�*தா� அ5த5த நா+� ம(கைள� ப1றி, வரலா:கைள�ப1றி, 

வா"(ைக வள.கைள�ப1றி, நாகாிக*ைத� ப1றி, 8ண.கைள�ப1றி, பழ(க 

வழ(க.கைள�ப1றி பா.8ற எளிதாக, ஏமாற மா�(கமி�றி* ெதளிவாக* ெதாி5� 

ெகா�ளலா�. ஆ�! நா+%E�ள ஏ�க�, நா+%� உ�ளைத, நட�பைத, ம(க� 

வா"(ைக �ைறகைள வ8*�( கா+�� க�ணா%யாக( கா+சியளி(க ேவ���. 

நா+� ம(கைள ேம�ைம?ற� ெச>?� 9�டா விள(கா> �ல.8த� ேவ���. 

நா+%18� ஏ+%18� ெதாட�பி,(க ேவ���. நா+ேடாைர ந�நிைல பிறழா ந� 

நீதிபதிகளா(க உ:�ைண ெச>?� ஊ�: ேகாலாக உதவ ேவ���. 

 

ெதா�கா�பிய� 

 

நி1க, நா� இ�: நா+ேடா�, நா+� ம(கேளா� நீ.கா* ெதாட�  ெகா�� பழகி 

வ,கி�ேற�. நீ.க<� உ.க� க�வி �%5த உட� அ*தைகய ெதாட�  

ெகா�G�க� எ�:� �ணி ைடேய�. ம(க<ைடய அ�றாட வா"ைவ அலசி� 

பா�கி�ேற�. அறிேவா� ஆரா>5� பா�(கி�ேற�. எனேவ நா+டாேரா� 

நா+டானா> நா+� ம(கைள யறி5த ஒ,வ/�, உ.கைள� ேபா�: கைல பயிE� 
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மாணவ* ேதாழ�க<� ச5தி*� அளவளாCத� �1:� �ைறேய. �ய1சிேயா� 

நா<� நா<� நடா*�த� மிக மிக ந�ேற. 

 

நா� இ�: நா+%� நடமா% வ,� நானாவித ஏ�களி� சிலவ1ைற� 

ப%*தி,(கி�கிேற�. சிலவ1ைற� பா�*தி,( கி�ேற�. பலவ1ைற� ப1றி� 

ப�பாள�க� ப�னி� ப�னி�  க"வைத� பல �ைற ேக+%,(கி�ேற�. 

அ*தைகய வி*தகரா� ேபா1ற�ெப:� ப�ைட =�களி� ஒ�:, ந5த� 

ெதா�கா�பிய�. நா� ெதா�கா�பிய� ெதா�ைம =ெல�:� தமிழாி� தனி*தமி" 

=� எ�:�, வி;மிய க,*�(கைள இ;ெம� ெமாழியா� எ�*திய� � ஆ1ற� 

வா>5த அ,� ெப,� ெபா(கிஷ� எ�:�, தமிழனி� தனி நாகாிக*ைத நா+ேடா� 

ந�8 உணர, நயமாக நவிE� நிக�ெடனC�, த�ேனாிலா* தமி" ெமாழி 

தரணிெய.8ந“ தைழ*ேதா.க த8�ைற வ8*த ஒ�பிலா� ப�ைட* தமி" 

இல(கணெம�:� அறிேவ�. எ�ப%? ப%*�� பா.8ற� �ைவ*ததனாலா? அ�ல. 

ப%*த ப�%த�க�, நா� B:கி�ேற�. சிறி�� B�சமி�றி( B:கி�ேற�. நா� 

ெதா�கா�பிய� ப%*ததி�ைல எ�: தமிழநி� ெதா�ைம� ெப,=ைல� 

ப%(கவி�ைல எ�:தா� B:கி�ேற�. அ�ப1றி நா� சிறி�� ெவ+க�பட-

வி�ைல. ெவ+க�பட( காரண�மி�ைல, ெவ+க�பட ேவ�%ய�-மி�ைல. ஏ�? 

தமிேழ த� தன� என( க,�� ப1பல தமி"� ப�%த�களிேலேய அேநக� 

ெதா�கா�பிய*ைத� ப;தற ந�8ண�5ேதா� இ�ைல. ஏன“ கிைடயா�? 

ெதா�கா�பிய�, பழ�ெப,� =� எ�:�, இ�/� பலவிதமாகC� 

 கழ�ப�கி�றேதய�றி அ� ம(க<� சி1றறிCைடய ம(க<. Bட�  ாி5� 

ெகா�ள(B%ய விதமா> நா+%ேல, ம(க<ைடய மா�(க+%ேல வ5� 

நடமாடவி�ைல. நடமா��ப% ெச>ய ெப,�  லவ�க� வி�வதி�ைல அத1காக 

ெப,�ய1சி எ��பதி�ைல எ�ற காரண*ைததா� Bற�%?�. 

 

ெதா�கா�பிய*ைத* தமி;(8* ெதா�� ெச>?� ேபரறிவாள�க�, 

ெப,� லவ�க�, ப�%த மணிக�, நாவல�க� �தலாேனா� சி: சி: =�களாக* 

திர+%, சி: சி: ெவளிI�களாக, சி: சி: வ,வா?�ேளா,� வா.கி வாசி*� 

வா"(ைக வள�ெபற உ:�ைண ெச>த� ேவ���. அ� அவ�த� கட�, 

அறிC(ேக1ற ேவைல, ஆரா>�சி(ேக1ற பணி. 
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ந�ல தீ��  

 

வா"(ைகயி� நா� சிற5த ெபா,�கைள, வா"(ைக(8 வளமான ெபா,�கைள� 

சிறி�� வா+டமி�றி� ெபற �%யா�. ஓயாத உைழ� �, ச7யாத �ய1சி?� 

ேவ���. சா�றாக �*�(கைள� ெபறேவ��மானா� கட7� 

ெகா5தளி�ைப?�, �றா மீ�களி� உப*திரவ*ைத?� அக1றி ஆ�ைமேயா� 

�*�( 8ளி(க ேவ���. க�ைண� பறி(8� ப1பலவித ஆபரண.க� ெச>ய 

த.க� ேவ��மானா�, பாைறயி� ெவ%�பி18� மண7� சாிவி18� �ணி5த 

ப�லாயிரவ� ெபா1�ர.க.களிேல அ�E� பகE� அனவரத�� பா�பட 

ேவ�%யி,(கி�ற�. அ�ேபாலேவதா�, ஏ�களிE�, இல(கிய.களி� 

சிற5தவ1ைற, நா+�(8 நல� பய(8� ஏ�கைள மனிதைன மனித* 

த�ைம?�ளவனாக விள.க* 9��� இல(கிய.கைள அறிைவ அகல� பர� � 

இ�(க�கேளா� இடறி ேமாத ேநாி��. பலாி� பாிதாப*தி18� ேக7(8� 

க�டன*தி18� உ�ளாக ேநாி��. அவ1ைற அறிவாள� அறெமன மதியா�. எ�*த 

காாிய*ைத எதி�� (8� ஏளன*தி18� அKசாம�  க"�சி(8� DசE(8� 

ம�%யிடாம� ெதா8*� �%�ப�. அ� மனித� மனித,(8 மனித* த�ைமேயா� 

ெச>?� ேநாிய ெச�. அ�தா� �ைற ந�ல தீ�� . 

 

தி,(8ற� 

 

ந5த� தமி"நா+%� தமி"மைறெயன� ப�ேலாராE� ேபா1ற�ப�� தி,(8றைள* 

தி,*தமாக அறி5தவ� மிகமிக� சில�. அ*தைகேயாைர விர�வி+� எ�ணிவிடலா�. 

பல� அத� உ�<ைற எ�னெவ�பைத?� அறியா�. ப�%த�களிE� பல� 

அதைன� ெப,ைம(காக� ப%(கி�றா�கேள ஒழிய( க,*9�றி( க1பவ� மிக� 

சிலேர. நா/� தி,(8ற� அறிேவ� எ�: ேபசி� ெப,மித� அைடேவா� பலராவ�. 

அவ�த� நிைலக�� இர.கா� எவேர! 

 

ேபாரா+ட� 

 

இல(கிய.க� ஏ�க�, ம(களி� மா�(ெக+%ேல ம75� நடமாட ேவ��மானா�, 

இல(கிய� ேகா ர உ�சியி7,5� 8�ைப ேம+�(8 வர* தயாராக இ,(க 

ேவ���. க1ேறா,� ம1ேறா,� ப�%த,� பாமர,� பண(கார/� ஏைழ?� 

ப%*�ண,� பா.கிேல, எளிய நைடயிேல இய�பான இய1ைக( க,*�( B:� 

க,*ைத( கவி�ெபற� ெச>?� க,*�(க� நிர�பி?� அைமய ேவ���. ஆனா� 
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ந� நா+� இல(கிய க�*தா(க� ெச>��ள இல(கிய ேசைவ இத18 ேந�மாறான�. 

அதைன� ப�%த,� ப8*தறிய �%யாத ப� டேன சைம*��ளன�. சி1றறிவின� 

சி5தைனயி� சி5தி(கC� Bடாத சிற� 1: விள.8கி�றன இ5நா+� ஏ�க�. 

 

இ�ைறய இல(கிய.களிேல சிலவ1றி18 Lல*ைதவிட அவ1றி� விாிCைரக<�, 

வி,*தி?ைரக<ம“ ப�மட.8 க%னமாக* திக"கி�றன. ம1:� இ(கால� 

ப�%த�க� த� கால*ைத இ5த உைர ந�ல� அ�ல� அ5த உைர ந�ல�. இ� 

இ�னாரா� ெகா�ள�ப�வதா� சிற� ைடய�. அ� அ�ேனாரா� 

ெகா�ள�ப+டைமயா� ஒAவாத� என இ*தைகய ேபாரா+ட.களிேல 

கழி(கி�றன�. சிறி�� நா+ைட� ப1றிய நா+டமி�றி கடைம ப1றிய க,*தி�றி 

ம1:� இ*தமி" ப�%த�க� ஒ,வ� மீெதா,வ� ெபாறாைம?� ெபா�சாி� � 

D�� ஒ,வைரெயா,வ� தா(கி� ேபசி எ;�� இழி8ண*ைதேய 

ேம1ெகா���ளன�. என� மதி�பி18ாிய தைலவ� ெபாியா� ஈ.ேவ.இராமசாமி 

அவ�க� B:வா�. சில சமய� இ5த* தமி"� ப�%த�க� ஒ, ப�னி,வ� ேச�5� 

ஒ, சி: மாநா� நட*தினாE�, அ,ேக ஒ, )ெபஷ� ேபாN) ேவ���. 

அவ�களிைட நிக;� ச�ைட ச�சரைவ தீ��பத1காக எ�ப�தா� அ�. அ� ேக+� 

நா� மன� மிக மி,<வ���. ஆனா� ெச�ற தி.க� காKசியிேல ெபா.க� 

விழா( ெகா�டா%ன�. நா/� ேபாயி,5ேத�. தி,.ேம.G. ேவOேகாபால� 

எ�பா� தைலைம தா.கினா�. ந� மதி�பி18ாிய ந�ப� தி,.மா. இராசமாணி(க� 

அவ�க� ெசா1ெபாழிC ஆ1:.கா� ஓ� ஐயவினா தர�ப+ட� B+ட*திE�ள 

சிலரா�. சிவ� எ�/� ெசா� வடெமாழியா? அ�றி* தமிழா எ�பேத 

அAைவயவினா. அத18 தி,.இராசமாணி(க� அவ�க� சிவ� எ�ப� தனி* தமி"� 

ெசா� தா� எ�றா�. தைலவ� தி,. ேவOேகாபால� அவ�க� த� �%Cைரயி� 

சிவ� எ�/� ெசா� தமிழ�ல. அ� வடெமாழிதா� எ�: வ�ைமயாக( Bறினா�. 

உடேன இராசமாணி(கனா� எ;5� ேவOேகாபாலைர� பா�*� அ� தமி"� 

ெசா�தாேன. ம1:� அ� மைறமைலய%க� க,*தாயி1ேற என நவில 

ேவOேகாபால� சைபேயாைர� பா�*� அ5த மைறமைலய%க� க,*தி,(க+��. 

இ5த ேவOேகாபால� ெசா�Eகி�ேற� சிவ� எ�/K ெசா� வடெமாழிதா� 

எ�:, எ�: Bறி�%*தா�. இAவித� வழ(கா�� வழ(க*ைத விடா�பி%யாக� 

பி%*�( ெகா�� மீளா( 8ழ�ப*தி� திைள(கி�றன�. அவ�களி� 

ெப,ைமெய�லா� ப�Q1 பா�%*ய ெம�லா� ம1றவ�களி� =�களி� 81ற. 

8ைற கா�பதி� உளெதன உ�ள*தி� உ:தி ெகா���ளன�. ம1ெறா,வ� 

ெசா�7�, =7� காவிய*தி� 8ைறகாணாவி%� த� திறைம �1:� �தி�5தத�ல 

எ�ற Lடந�பி(ைகைய Lல ம5திரமாக( ெகா�%,(கி�றன�. எ�ேன! இவ� த� 

அறிC�, ஆ1றE�, ப%� � ப� � ெச�Eமா:? ம1:� ஒ,வ� எ;�� ஏ+%18� 
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ம1ெறா,வ� ம:� � அ� ம:�பி18 ம:�பாக� பிறிெதா, ஏ� எ;�வ�� இ5 

நா+%� அ�றாட நிக"�சிகளாக நீ%(கி�றன. சா�றாக இ�: தைலைம தா.8� 

அறிஞ� ஒ, ந�ல ஏ+ைட நா+%18 ந�கினா� என நிைனமி�. 

 

ம1:� அதி� யாெதா, 81ற.8ைறக<மி�ைல ெயனC� ெகா�மி�. அதிேல 

ெசா1ெசறிC� ெபா,+ெசறிC� ெபா,5தி இ,(கலா�. இல(கிய ரச�� காவிய( 

8ைழC� எ�ைக ேமாைனகளி� இய1ைக யைம� � சாிவர அைம(க�ப+%,(க 

லா�. கைல� ப�பா� மி85தி,(கலா�. க,*�� பிைழ க�க*தைன?� காண( 

கிைட(காதி,(கலா�. எ�றாE�  லவ� எவைரேய/� அ�ப1றி அபி�பிராய� 

ேக+டா� அவ� அ� �1:� ந�ல =� எ�: தீ��  Bறா�. 8ைறேயேத/� 

கா�ட� அ�ேறா அவ�த� அறிCைடைம(8� Dஷண�,  லைம(8 அணிகல�, 

ஆரா>�சி(8 எ�*�(கா+�. எனேவ அவ� இ5=லாசிாிய� ெச>தெத�லா� சாிதா� 

ஆனாE� =� �1றிE� அவ,ைடய ெசா5தம�:. �1:� இரவ�. அதி� 100(8 

20 பாக� தி,(8றைள?� 20 பாக� சில�பதிகார*ைத?� 20 பாக� ச.க 

=1கைள?� 10 பாக� மணிேமகைலைய?� இAவ�ணமாக ஒ, =77,5� ஒ, 

�*ைத?� ம1ெறா, =777,5� மாணி(க*ைத?� பிறிெதா, =77,5� 

பிறிெதா, ைவர*ைத?� ெபா:(கி( ேகா*தி,(கி�றா� எ�: அவ�பா� 81ற. 

கா�ப�. இ�ேவ த� கட� எ�: பணியா1:�  லவ� ெப,ம(கைள எ�ென�: 

இய� வ�. 

 

இல(கிய� ப�%த�க<� ப�%த மணிக<� பாவல�க<� ம1:��ள 

கைலஞானிக<� கலா ரஷக�க<� நா+ைட�ப1றி, நா+%ேலவதி?�, தமி" 

நா+%ேல வா;ம“ நாலைர(ேகா% ம(கைள� ப1றி( கவைல?1றா�. எ�ணி?� 

பாரா�. எவ� ெசா�ைல?� ேகளா�. நா+%18� ஏ+%18� ெதாட�  கல�  

உ�டா? இ�ைலயா? எ�:� த� க� ெகா�� பாரா�. எ“லலாமறிேவா� யா� என 

இ:மா5� இ� :வ�. நா+%� நடமா�� ஏ�களி� வழி, ஊ+�� உண��சிக� 

ஊேட, ஏ1:� எ�ண.களி� ஏவ1ப%தா� நா+� ம(க� ெசயலா1:வ� எ�ப� 

இவ� த� சி5தைன� �டாிேல சிறி�� ேதா�:வதி�ைல. நா+%� நிைல(ேக1ற 

நிக��க� நி�சய� ேதைவ எ�பைத நிைன*�� பா��ப�� இ�ைல. நா+� ஏ�க� 

எ�*திய� வ� எ�ன? நகாிேல G+%ேல நட�ப� எ�ன எ�பைத ஊ�5� 

உண�கி�றா�களி�ைல. 

 

Gர� விைள(8� காவிய.க<� க1பி� மா+சி விள(8� கைதக<� நீதி ந�நி�: 

நவிE� நிக��க<� ந5த� தமி"நா+%ேல உ�� எ�: உ�ள. 8ளி,� 
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 லேவா� அ5த நிக��க� அ5த Gர� விைள(8� கா�பிய.க� ம(களிைட, 

எ*�ைண ம7வாக எளிதாக நிலCகிற�. நிலவ� ெச>கி�றன� அ�ல� ம7வாக 

எளிதாக இAவில(கிய.கைள ம(க� கைடGதியிேல நிலC� நிைலதா� நா+%� 

உ�டா எ�ப�ப1றி( கனா( கா�ப�� க%ன�. க1ேறாாி� கவிதா* திற/� 

ஆரா>�சி அறி?�  லைமயி� Dஷண�� சி5தைனயி� சிற� � ஏ1ற*தி� 

எ�*�(கா+�� ம1:� எ�லா� பழ.காவிய.க<(8� பதCைர பக,வேதா� சாி. 

நிக��க<(8 நி*தநி*த�  *த�  திய உைரக<� விள(க.க<� அ�ளிய�ளி* 

ெதளி*� அதைன எவ,� அறிய �%யாத அகராதி ைவ*�* தா� ப%(க ேந,� 

பாிதாப நிைல(8 ம(கைள இ;*�� ெச�: மய.க ைவ�பேத மா� . 

பழைமேயா� அ�றாட� ேதா�:�  �ைம( க,*�(கைள ஒ+ட ைவ*� எ�ேன 

எ5த� ��ேனா� LதறிC எ�: பழைமயி�  �ைம க�� Dாி�பைடவேத 

 லைமயி� ெபா(கிஷ� எ�ற நிைலைம தா� இ�: நா+%ேல 

ந�*தனமா�கி�ற�. ம(க� ம,<� ப%யான மகா க%ன நைடையேய 

பி�ப1:கி�றன�. பைழயனவ1றி18( B:� த*�வா�*த.க<� விள(க.க<� 

எளிதிேல  ாியாதைவ. அவ1ைற விள.க* ெதாி5� விைழேவா� இ� லவ� 

8ழா*ைத அ��வேத ஆகாத காாிய� ஏ�? இல(கிய�,  லைம எ/� 

அாியைணயிேல அரேசா��� ெச�ம�க� பா� ஏேதா சிறி�ெதாி5தவ� ெச�வ� 

எளித�லேவ! ம1:� த�ேமா� ஒ�பா,ட/� மி(கா,ட/5தா� வாத� நிக"த�, 

ஆரா>�சி?ைர ஆ1ற�, வினா விைட யி:*த� �ைறெயன அ�Lதறிஞ� க,தி( 

ெகா�%,(கி�றன�. அைத* த�*�( ேக+ப� ஆகா�. அ� ஆசா�-மாணா(க�-

8,-சிSய�ைற(8� ப.க� விைள(8� ெசய�. அட(க ஒ�(கமா> ஆசா� 

அறிCைர ேக+� வாளாயி,�பேத வண(க*தி1கறி8றி. அ�றி( 8:(ேக ேக+ப� 

8த�(க�. 8:� (கார� ெசய� அ� எ�ற க,*�ைடயவ�க�தா� அவ�த� 

சீடராகி� ெச�ைம?றலா�. அAவித� இ,5�� த�பி*தவறி எவனாவ� ச5ேதக� 

சாிவர* ெதாியவி�ைல,  ாியவி�ைல எ�: ேக+� வி+டா� அ�பா! உன(8 அ5த� 

ப(8வ� இதைன  ாி5� ெகா�<� நிைல(8 நீ இ�/� வரவி�ைல. அ5நிைலைய 

அைட5த பி� வா என வா?ைற வழ.8வ�. எ5நிைல அ5நிைல என உசாவினா� 

உ:�வ�. அ5ேதா! அ5நிைல அவன,ளி�றி( கி+டா�. அவைன (கடCைள)* 

ெதா; எ�: தி,வா> மல�5த,<வ�. 

 

பழைமயி� L"8த� 

 

பைழயனவ1றி18 விள(க� வி,*தி?ைர B:த7�றி ேவ: =�க� இ5த( 

கால*தி18� க,*தி18� ஏ1ற �ைறயிேல, நைடயிேல ெச>� தர இ(கால� 

 லவ�களா� �%யாதா? �%?�. ஆனா�, அவ�க� பைழயனவ1ைற�  � 



9 

 

ெம,கி+�� பா�*�� பா�*��  ள.காகித� அைடவேத த�ெசய1க,K 

ெசயெலன( க,�கி�றன�. ம(க� சி5தைனைய* 9��� =�க� இய1:வத18 

ம(க� Gர� அைடவத18, நீதிைய ந�நி�: ேநா(8த18 சாதி ேபத சமய� 

ச�ைடகைள ஒழி�பத18, ெபா,ளாதார மா:பா+ைட ம%�பத18,  *�லக� 

சைம�பத18, கயைம*தனமான க�L% கேபாதி பழ(க வழ(க.கைள மத*தி� 

ேபரா�, சமய*தி� ேபரா�, சா)திர*தி� ேபரா�, பழைமயி� ேபரா� பி�ப1றி 

வ:ைமயி� மடைமயி� க�L%*தன*தி� ம(க� ம,��, உழE� மாயா 

மா�(க*ைத ேவர:�பத18 அவசியமானவ1ைற அைண5� ப1றி 

அ�லாதைதயக1றி, எைத?� ப8*�ண�5� பா�(க வழிேகாE� ஏ�க� 

இய1றினா�களா? இய1:கி�றா�களா? இ(கால இல(கிய( க�*தா(க� 

இனிேய/� இய1:வா�களா? நா+%18� ஏ+%18� ெதாட�பி�லா வைகயிேல 

நா+%� இன*தி18 இ�மி?� பய�படா( காவிய.க<� ஏ+%� எ�*திய� வ� 

ஒன“றா?� எ�ண*திேல ேவறா?� அ�றாட வா"(ைகயி� நா+%� நட�ப� 

பிறிெதா�றா?� ஏ�க� அø(க�ப��வைர இன� எ;�சி?:மா? 

ம(களிைடேய?�ள மடைம*தன� மைற?மா? ஏ+%� Lல� நா+%� 

நிைலயறியலா� ேமனா�களிேல இ� ச�வ சாதாரண�. அAவித� நா+%� நிைல 

நவிலா ஏ� மாள+��. இல(கிய� இற(க+��, கைல கைலய+��. நம(8 

ேவ��வ� ஏ+ைட�  ர+%னா� நா�, நா+%�ம(க�, ம(க� வா"(ைக, அவ�த� 

வா"(ைக வள�, நாகாிக� இ�ன பிற யாC� ெத�ளிதி� விள.8த� ேவ���. 

அ� ஏ+ேடா� நி1ற� சாலா�. நைட�ைறயி� நட�பைதேய நவிE� =லாத� 

ேவ���. 

 

ஒ, கால*திய ஏ�க� பிறிெதா, கால*தி� நிைல(8, க,*தி18� 

ெபா,5தாெவனி� அ� மா1ற�பட ேவ���. இ�ேற� அ5த5த( கால*தி18� 

க,*தி18� ஒ*த ஏ�க� உ�டா(க�பட ேவ���. ம(க� உ�ளைத உ�ளவா: 

உணர�ெச>?� ஏ�க� ேதைவ. மடைமைய ம%யைவ(க வழிேகாE�, வழிகா+�� 

வள� ெபா,5திய காவிய.க�, கைதக� ேதைவ. ம(க� நிைலைய உய�*த 

உ:�ைணயா8� ஏ�க�தா� ேதைவ. இ�ேற� நம(8 ஏ�க� ேவ�டா�. 

அவ1றா� இன� இழிCற ேவ�டா�. மடைம(8 வி*தி�� மா� �ள மைறக� 

ேவ�டா�. ஏ�? ப�ைட இல(கிய.களி�லாம� எ5த நா�� ��ேனற-

வி�ைலயா? உலக*தாரா� உய�5த நா� எ�: உைர(க�படவி�ைலயா! 
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இல(கிய*தா�தா� நா� ��ேனற �%?மா? சா�றாக, �,(கி?� 

ஆ)திேர7யாC� ப�ைட இல(கிய ெப,ைம வா>5த நா�க� அ�லேவ! ம(க� 

அ.8 மா(களாகிவி+டனரா, இல(கிய மி�லாத காரண*தா�. க,*�(கினி�D+�� 

காவிய.கேளா� கால*�(ேக1ற கைதக<� நாளைடவி� ேதா�ற* தா� ெச>?�. 

நா+%18� ஏ+%18� ெதாட� �ள நா�க� எ�:� ந7யா�. நா+%ேல சிற5த 

ஏ�க� எ�ைலய1றைவயி,�பி/� அ5நா+%18� அAேவ�க+8� சிறி�� 

ச�ப5தமி�றி� ச�� ஆ%( ெகா�%,5தா� அ5நா� நாளைடவி� நசி*�� ேபா8�. 

கைல நாகாிக� யாC� மைற5ெதாழி?�, ப�ைடமா� தமி;� இ.ஙன� 

ெதாட�ப1ேற ெச�Eமானா� மடைம(8 ம�%யி�� எ��பா� ைக�பி�ைளயா> 

ஏ.கி* திாி?� எ�ப� தி�ண�. 

 

சா�றாக இ�: பழ� ெப,� இல(கிய.கைள� ெப1:�ள கிாீ), ைசனா 

ேதச*ைத� பா,.க�. அ5நா�களிேல?�ள ஏ�க� மிக� சிற5தைவ. த*�வ*திேல 

தரணி �;�� ஆ�பைவ. எனி/� அ5நா�க� சிற�ப1:� சீ�ேக�1றி,�பேத�? 

இல(கிய ெம�லா� இன*ைத மற5த�தா� காரண�. ஏ�க� எ�லா� நா+%� 

நிைலைய எ�ணாத ஏமாளி* தன*தினா�தா� எ�றா� அ� மிைகயாகா�. �ைற 

�1:� உ�ைமBட. 

 

வா"ைவ?� தா"ைவ?� வள��ப� ஏேட 

 

நா� ேம�ைம?:வ�� தா"C:வ�� ஏ+%18� நா+%18� உ�ள ெதாட�ைப� 

ெபா:*�*தானி,(கிற�. நா+%ேல ந75ேதா� மி8தியாயினகால*�, ஏ+%� அவ� 

த� வ:ைம(8 காரண� Bறா�, இழிC(8 ம,5� இய1றா�, D.காைவ?�, 

ேகாயிைல?� இள.காதலைர?�, காத� ெநறிைய?� அரசைர?� அ5த உலக*திேல 

(ேதவ ேலாக*திேல) அUபவி(க�ேபா8� இ�ப*ைத?� ப1றி இைணயிலாக 

காவிய.க� எ�ணிற5தன இய1ற�ப�ேம� அAவில( கிய.களா� எவ�(8 எ�ன 

பய� விைள?�? வ:ைமயா� வா�� ம(க� அதைன� ப%*தா� அவ�த� வா+ட� 

வா�மா? அ�றி வள,மா? எ�: சி5தி?.க�. ேதாழ�கேள! அரசேபாக� 

அதிகமா8மா? அ�றி அரச� நா+� வ:ைமயாயின� வா+ட� ேபா(க நா+ட� உற� 

ெச>?மா? அத18 வழிகா+�மா? வா"வி� ச7�D+�மா? அ�றி �ய1சி 

தி,விைனயா(8� எ�: �ய�: வா"(ைகைய வள�ப�*தி வாழ வைக 

ெசா�Eமா? எ�:தா� உ.கைள( ேக+கிேற�. 
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இ5நா+� ஏ�க� 

 

ந� நா+� இல(கிய.களிேல கா�ப� ஒ�:. நா+%ேல நட�ப� பிறிெதா�:. நா� 

ஊ� �1றி� �1றி கைள�பா� கா�வா> ஓர.களிேல கைள�பா:�ேபா��, 

இரயி7ேல பிரயாண� ெச>?� ேபா�� ம1:� பல�பல கால.களிE� 

சி5தி*தி,(கி�ேற�. சி5தி*� வ,கிேற�. பல நா+க� 9(க� வராம� 

��ப�ப+%,(கிேற�. இ5த நா+� ஏ�களி� காO� கவி� ெப:� கா+சிகைள 

நா+%ேல ஏ� காண �%யவி�ைல? காண�படாதத18 காரண� எ�ன? எ�பன 

ப1றி* �,வி*�,வி ஆரா>5� ஆயாசமைட5த கால���. இ5த நா� எ��பா� 

ைக�பி�ைளயா> ஏமாளி*தன� மிக( ெகா�� இ,�பேத அ%�பைடயான 

காரணமாகலாேமாெவன ஐ?1ற கால����. 

 

நா� ந� நா+� ஏ�களிேல ப%*தி,(கி�ேற�. ந� நா� ந�ெச>யாE� 

 �ெச>யாE� நா1 ற�� Vழ�ப+ட ெத�: நாெட.8� ெச5ெந�E� 

ெச.க,� � ம1:� விைள ெபா,�க<� ம75� கிட(8ெம�: ஆனா� ஊாிேல, 

நா+%ேல, நகாிேல நா� காOவ� ேந�மாறான கா+சிக�. ப%�ப� பசி�பிணி 

யறியா ம(க� பா��ப� பசியா� மிக ெநா5� ெம75� வா% வத.8� 

ப�லாயிர(கண(கான பா+டாளிக�. ஏ+%� கா�ப� க�O(கினிய கா+சி த,� 

Bட ேகா ர மாடமாளிைகக� அல.காரமான ஆபரண வைகக�. இ�ன பிறவ1ைற 

இ�ப� Uக,� ம(க�. ஆனா� க�ணா� கா�ப� காதா� ேக+ப� யாC� 

உ�ண உணவி�றி இ,(க இடமி�றி உ�(க உைடயி�றி ஆயிர(கண(கான 

ம(க� பாிதவி(8� பாிதாப நிைலைம. நீ� நிலவள� மி85த ெச�வ�ைட*தா> 

சீ�ெப1றில.8� நா� என ஏ+%ேல நவில�ப�� நா+%ேல ஏ� இ5த* ேதா1ற.க�. 

எ�ண �%யாத ஏைழம(க�, பசி(8 உணவி�லாத ப�சிள� 8ழ5ைதக� எ�: 

ேக+கி�ேற�. 

 

ஏ� பல இல+ச(கண(கானவ� சி.க�D�, மலா>, ெந+டா� �த7ய நா�க+8* 

த*த� ெப��பி�ைளகேளா�� த�ன5தனியராகC� தா� பிற5த நா+ைடவி+� 

அ�ல�ப+� அைர வயி1:( கKசி(காவ� வழி கிைட(காதா எ�: வா+ட*ேதா� 

ேபாகி�றன�? இைறவைன� பா�� இல(கிய க�*தா(க�, பகலவைன� பா�� 

ப�%த�க�, காதைல�பா�� கைலவாண�க�, இய1ைக எழிைல?�, ந+பி� 

ேம�ைமைய நாடறிய� ெச>?� நாவல�க�, ப�ைட� ெப,ைமைய� பா��  லவ� 
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8ழா.க�, பரம� தி,விைளயாடைல* தி,*தமாக� பதி�பி(8� 

தி,(B+ட*தா�க� அ>ய� உலா அ�ைம அ5தாதி பா% எ�லா� வ�ல 

எ�ெப,மாைன ஏ*திேய*தி* ெதா;� பணியிேலேய ஈ�ப+� யா� ெப1ற இ�ப� 

ெப:க இAைவயக� எ�ற அ%ைய இைழ*� இைழ*�� பா%� �ைவ(8� 

ப(திமா�க� ம1: எவராவ� இ5த நா+%ேல ெச�வ� ெகாழி*தி,(க, 

எ�ெப,மா/(8 எ�ைலய1ற தி,(ேகாயி�க� எ;�ப�ப+� அ�றாட� ஆ:கால 

Dைச தவறா� நட5�வர அத1ெகன மைலேபா� ெச�வ� �ட.கி( கிட(க, 

இ*தைன 8��ப.க� ம�ேணா� ம�ணா>� பசியா� வா% ம%கி�றனேவ 

எ�பைத நிைன*த��டா? ெநKசி� ஈர� இ,5� ைகைவ*�� ெசா�ல* 

�ணிC�டா? அAேவைழ ம(களி� பாிதாப நிைலைய� பா%ன��டா? 

 

பா%� பாேராாி� ப8*தறிC(8� சி5தைன த5த��டா? வ:ைமைய நீ(க வழி 

ேகா7ன��டா? வ:ைம தா�டவமாட, நா� ந75� ெகா�ேட ேபாக, 

அ%ைம*தைள அ;5தி( ெகா�ேட ெச�ல, பைழைய பி%*�(ெகா��, ம(க� 

ப(8வமைடய, மேனா உ:திெகா�� வா"(ைகயி� வ;(கா� விழி�ேபா� 

ெச�ல� ச�தாய* ெதா�� ெச>?� ஏ�க� ேதைவயா8� ேநர*திேல, இதிகாச 

 ராண.கைள� பி%*�(ெகா�� அ�7யரசாணி மாைல பா%(ெகா��, க�ப� 

கா‘யரசைனயி� க,*ைத� ெசE*தி(ெகா�� மத*தி18 மா�வரா வைகயிேல, 

ஆ�டவ� Nைலைய அ�ப;(கி�றி உ�ள��ளப% நவிE� ந�ெல�ண� 

ஒ�ைற ம+�� உ:தியா>� பி%*�(ெகா��, கால*தி18�, க,*தி18� 

நிைலைம(8� �1:��ள V"நிைல(8� ஏ1ப ஏ�கைள உ�டா(கா�, பழைமயி� 

க�L% ேமாக� ெகா�� இன*ைத இழிC ெச>?� இல(கிய ஏ�கைள ஏ*தி ஏ*தி* 

ெதா;� இல(கிய Gர�கேள! உ.க� கடைம இ�வா? இ� �ைறயா? அ�(8மா? 

எ�:� நிைல(8மா இ5த நீதி? நீ.க� சி5தி?.க�, நா+�(8� ஏ+%18� 

ெதாட�பி�லாவி+டா� நா+� ம(க<(8 வழி கா+�� வைக ெய�னெவ�:, 

இனநலைன க,தா இல(கிய பணியா� இன� இ� :மாெவ�:. இன*தி18 நல� 

பய(8� ஏ�கைள இய1:தேல ந� கடைம. அ�ேவ ந� ேவைல. அ�ேவ மனித 

ச�தாய* ெதா�� �1கால*தி� தமிழ� த�னல.க,தா� உைழ*தா� 

தாரணியிE�ேளா� த� நல/(காக எ�ப�. V�� வா�� வி,� � ெவ:� � 

அறியா� தமிழ�. மானேம ெபாிெதன மதி*தா� தமிழ�. க�பேலா+% னா� 

தமிழ�. கடார� ெவ�றா� தமிழ�. எACயிைர?� த�/யி�ேபா� கா*� வ5தா� 

தமிழ� எ�:  லவ� ெப,ம(க� இKஞா�: பைற சா1:கி�றன�. உ�ைம. 
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ேமE� �1கால தமிழ� வா"5த வைகைய B:.கா� நம� 

தி,.வி.க7யாண�5தரனா� நைடயிேல Bறேவ��மானா� யா�� ஊேர யாவ,� 

ேகளி� எ�: Bறலா�. இAவாிய உ�ைமக<(8 ந5த� ப�ைடய 

இல(கிய.களிேல த(க சா�:க� உள. ஆரா>�சி வ�Eநாி� �1ற �%5த 

�% க<� உள. அ*தைகய இல(கிய.க� இ�: ம(க� கைட Gதியிேல 

ம7யாம�, ஏேதா சி1சில  ராணஇதிகாச.க<� ஆ�டவ� அ,� 

தி,விைளயாட�கைள� பா�� பா�ர.க<� ம+�� ம75தி,(க( காரண� எ�ன? 

ஏ� ந� ஏ�க� நா+%18 ந�ைம விைள(கவி�ைல. ம1ற ந�ைம விைள*திலா-

வாயி/� நாச� விைள(காமலாவ� இ,(கி�றனவா? இ�C� இ�ைல ஏ� இ5த 

நிைல? 

 

மத�பி%யா ஏ�க� 

 

நம� பண“%த�க� இல(கிய ஏ�கைள மத� எ/� ேபா�ைவயா� 

மைற*��ளா�க�. இ5த நா+� ஏ�களா� நா+� ம(க� பய/றேவ��மாயி�, 

இ5த நா+� ம(க� ந1ப� �ள ஏ�கைள�ெப1: வா"வி� ஏ1ற�ற 

ேவ��மானா�, இ5த மத�ேபா�ைவைய( கிழி*ெதறிய ேவ���. இ5த மதெம/� 

மா� இல(கிய.கைளவி+� அகலா��ன� நம(8 ந�ைம பய(8� ந�ல 

இல(கிய.கேளா ஏ�கேளா இ�லாம�ேபா8�. இல(கியமி�றி நிைல*திராத மத� 

மதம�ல. இ� ெவ:� மத5தா�. ம(க<(8�ள மத*தி� எ�*�(கா+�தா� 

எ�பதி� எ�ளC� ஐயமி�ைல. இல(கியமி�றி இல.க�%யா மத� ேவ�டா� 

நம(8. மதமி�றி* திகழ ெவா�ணாத இல(கிய�� ேவ�டா� நம(8. இ5த மத� 

ேபா�ைவைய� ேபா�*�� ேபா�*� ம(கைள மைடய�களா(கிவி�கி�றன� 

இந“நா+� ஏ�க�. இ5த ஏ�கைள� ப%*�� ப%*� ம(க� வா"ைவ ெபாிெதன 

எ�ணா�, மேக)வர� �� ம�%யி+� மாைல பா%னா� ம+�� ேபா��. 

ம�டப.க� க+%னா� ம+�� ேபா��, தி,விழா(க� தின5தின� நட*தினா� 

தா� நா+�(8 ந�ைம எ�: ந�பி த� அறிC ஆ(க�, ெசா�, ெசய�, சி5தைன, 

சிற� , ஊ(க�-உ:தி-உைழ� , க�வி ேக�வி �த7ய எ�லாவ1றா/� 

�1ேபா(கைடய �1படாம� அைவகைள, Gேண, ஆ�டவனி� அ1 த Nலா 

விேநாத.கைள� ப%�பதிE�, பா�வதிE�, விழா(ெகா�டா�வதிE�, கால*ைத, 

க,*ைத� ெசலவி�கி�றன�. ஸதல  ராண.கைள� ப%*�� ப%*� 

)ேதா*திர*திேல L"கி( கிட(கி�றன�. 
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ம(க� மன*தாE� நிைன(ெகாணாத மா�மி(க மட*தன.கைள மேக�வர/(-

ேக1றி மன.8ைழ5� மகி"கி�றன�. கடC� ேபரா�, சா)திர*தி� ேபரா�, 

சாதிமத� ேபாரா+ட.க� ச�வ சாதாரணமா> நா+%� நைடெப:கி�றன. ம(கைள 

ம(க� மதியாத மன�பா.8� ஒ,வைன ஒ,வ� ெதாடாத, ெதா�ைல த,� 

ெதா+%� பழ(க��, சாதி� ச�ைட, சமய� ச�ைட, க�L% கேபாதி 

வழ(க.க<� ம(களிைடேய ம75� கிட(க( காரண� ஏ�க� எ�லா� 

எ�ெப,மா� Nைலகைள?� இல(கியெம�லா� இதிகாச.கைள?� 

 ராண.கெள�லா� கடCளைர�ப1றிய மாய*தனமான கைதகைள?� 

எ�*திய�பிம(களி� மதிைய மத� எ/� மாசா� மைற*� ம%*� 

மாபாதகKெச>வத�லா� ேவ: காரண�� உளேதா? B:மி�? இAவித� 

ேக+பதி� 81றெம�ன ேதாழ�கேள! நா+%� நைடெப:� நாசேவைலக� எ�லா�, 

கடCைள, மத*ைத ��ைவ*த�ல� ம1ெறத� வாயிலா> நைடெப:கி�றன. 

நா+%ேல பல� தீ�டாதா�. நா+%ேல அ�ேப வ%வமா> அைன*�ல8� பைட*�( 

கா*தழி(8� அ�ணலா� ேகாயி�க� அேநக�. அ5தண,(8 அவ� அ�ைமயிேல 

இ,(க இட�. ஆனா� அ(ேகாயிைல* தி,*தமா>� சைம*த சி1பி(8 இட� ெவ8 

ெதாைலவிேல. ந5தி ேதவ� அ,கிேல. ேமE� தீ�டாதா� அ,� தி, ஆ�டவன‘� 

அ,� தி,(ேகாவிைல* தீ�டC� த8திய1றா�. அ*தீ�டாத வைர( ேகாவிE(8� 

Uைழயைவ(க ேவ��ெமன விைழ5தா� அத18 ம:� , ேவத ஆகம 

சா)திர.களி7,5� தர�ப�கி�ற�. இதைன?� ஐய.ெகா�ளாம� அறியாம� 

சிறி�� ஆரா>�சி ெச>யாம� மத*தா� அவ� த� மதி ம5தமைட5தி,�பதா� 

ெபாி�� மதி(கி�றன�. இ�தானா ஏ�களி� இைணயி�லா* ெதா��. 

 

ஏ�களிேல மத�, அ.8�, இ.8�, எ.8�, எ�:�, அUதின�� 

கா+சியளி(கி�ற�. இ5நிைல மாறேவ���. மா1ற�படேவ���. மா1றி*தா� 

தீரேவ���. நா� பிற நா+� =� நிைலய.கைள� ெச�: பா��பி� ஆ.8 

க1றறி5த, ந�ேலாரா� இய1ற�ப+ட மத =�க� மிக சிலவாக*தானி,(8�. 

அறிCைர பக,� ஏ�க� எ�ண1: மிளி,�. மத.கலவாத ஏ�களி� எ�ணி(ைக 

எ�ண1காியன. 

 

ஒAெவா, G+%E��ள ப%�பைறயிE� இ*தைகய நிைலைமதா� உ��. 

ஆனா� இ.ேகா! இத18 ேந�மாறான நிைலைம. இ5த நா+%ேல G� க+�வா�. 

அதிேல பல�பல அைறக<� அைம�பா�. மா+�( ெகா+ைடைக ஒ,பா�, 
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ெபா(கிஷ அைற ஒ,பா�, சைமயலைற ம1ெறா,பா� ெப�%� 

G+�வில(கமானா� வதிய ம1ேறா�பா� அைற அைம�ப� G+%னிேல. ம1ெறைத 

மற(கி/� ஆ�டவ/(8� Dைச ெச>ய அைற அைம(க மறவா�. ஆனா� 

அறிX+�� அறCைர மி(க ஏ�க� நிைற5த ப%�பைறைய�ப1றி பக1 கனC� 

காணா�. ப%�பைற மிகC� �(கியமான�. அவசியமான�. அல+சிய� 

ப�*த(B%யத�:. ஆயி/� அ� அவ� த� சி5தைனயி� ேதா�றா�. யாC� மத� 

பயி*திய*தி� விைளCதா� எனி� மிைகயாகா�. G+%ேல ஏ�க� என 

ைவ*தி,�ேபா� ந� தமி" ப�%தராவ�. அைவ?� அவ�த� ெசா5தம�ல. 

கலாசாைல =� நிைலய.களி7,5� இரவலாக� ெப1றைவதா�. (தமிழாசிாிய�க� 

தாேம ஏ�க� வா.8� நிைலயிேல அவ� த� வ,வா> நிைல இ�ைலெய�பைத 

நாமறிேவா�) அைவ அ�(காக அவ� த� மைனயிேல மா� ற விள.8�. 

அைவயாC� மத =�களாகேவ விள.8�. மத� கலவாத =�க� யாெதா�:� அவ� 

த� மைனயி� காண(கிைட(கா. =�களி� அ,ைம ெப,ைம ெதாியாத ப�ளி =� 

நிைலய.களிேல அைவ கிட�பைதவிட நம� இ�ல*தி� இனி� G1றி,(க+�ேம 

எ�: அவ1ைற� Dாி�ேபா� ேபா1றி ைவ*தி,�ப�. 

 

இ5த மத =�க� கடCளைர�ப1றி( B:� க,*�(க� ��பி� 

�ர�பா�ைடயனவா?ளேவ. Lட/� க�� ஏளன� ெச>?� ஏமா1ற.க� 

நிைற5��ளனேவ! நீ(8ேராC�Bட த� கடC<(8 இ*தைகய அநாகாிக, அ1 த, 

ஆபாச Nைலக� ேவ�டா� எ�: ெவ:*�*த�<� அளC(8 ஆபாச.க� ஆசார 

சீலெம�:� கடC� தி, அவதார Nைல ெய�ெற�:� கடCளைர( கயைம( 

8ண*தி18 உ+ப�*தி?�ளனேவ இ5த ஏ�க�, இைவ ேவ��மா? அவசியமா? 

எ�: எ�O.க�. சி5தி?.க�. சீ�*9(கி�பா,.க� ேதாழ�கேள! 

 

இய1ைக(8� ேசாதைன 

 

�;�த1 கடC�, எ�ெப,மா�, கயிைலவா" கடC�, பா�வதி சேமதர�, 

அ�ைமய�ப�, அ�*த நாாீ)வர� அ,� தி,விைளயாட�கைள( ேக<.க� 

அவ,(8 அ,ம,5த�னவ� இய1பைக எ�பா�. சிவன%யா� ேக+டைதெய�லா� 

இ�ைலெய�னா� அவ� ெகா�*� வ5தாரா�. அவ� இவ�பா� மாறா( காத� 

ெகா�� அவன,ைளேய சி5தி*� வா"5� வாராநி�ற காைலயி� சிவனா� 

 ற�ப+டா�. எ.8? தமத�ப� இர(8� சிவ ேநச�(8 இ�ைலெய�னாதீ?� 

இய1பைகயி� ப(திைய� பாிேசாதி(க. சிவனா� இய1பைகயிட� ெச�றா�. ெச�: 

இ�ைலெய�னாதீ?� இய1பைக நீதாேனா எ�: ேக+டா�. அத18* 

தைலவண.கிய இய1பைகைய ேநா(கி ஆயி� உ� இ�ல( கிழ*திைய எ�ேமா� 
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அ/� க எ�றா�. இய1பைக?� மிக மகி"5� த� மைனயாைள அவ,ட� 

அ/�பினா�. இ� �ைறய�ெறன* த�*த �திேயாைர?� அடா� என 

அறிC:*திய அறிவாளைர?� Bடா� என(Bறிய �1ற*தாைர?� ெகா�: 

8வி*�, இய1பைகயா� த� மைனயா<ட� சிவனா� சிறி�� தைடயி�றி� 

ெச�Eமா: ெச>தா�. பி�ன� சிவனா� த� தி,C,வ. கா�பி*� அவைர 

ஆ+ெகா�டனரா�. எ�ேன! சிவனாாி� திற�. 

 

ேதாழ�கேள! உ.க� சி5தைன(8� ச1: ேவைல ெகா�.க�. இய1பைக த� 

வா"(ைக* �ைணவிைய( Bட மத*தி�பா� த� மதிைய அட8 

ைவ*தி,5தைமயா� பிற/ட/ட� பிாிய*ேதா� அ/�பி ைவ(8� நிைலைய 

அைட5தா�. மைனவிைய ேவ�%ய சிவனா� தாேன ேநாி� வ5� ேக+டனரா? 

இ�ைல. பிராமணவ%வ.ெகா�� வ5� ேக+டா�. யா�? ந��ைடய சிவனா�. 

எ�ப%�ப+ட பிராமண வ%வ�. 9�*த� பிராமண வ%வ.ெகா�� வ5தா�. 

இத18� ெபா,� தி,.வி.க.நைடயிேல Bற ேவ��மானா� காமா5தகார.ெகா�� 

க+டழி5த ேதா1ற*ேதா� B%ய பிராமண� எ�பதா8�. இ*தைகய பிராமண� 

ேக+டேபா� Bசாம�, எ�ணாம�, ஏ�� ேக+காம� த� மைனயாைள* த5தா� 

இய1பைகயா�. சிவனா,(8� ேவ: ேசாதைன கிைட*திலேபாE�, இைத* தவிர 

ப(தைன� ேசாதி(க, காமா5தகார.ெகா�ட பிராமண/ட� மைனவிைய, அவைள 

ேய�. ேக+காம� அ/�பி ைவ*த மா�  எைத விள(8கி�ற�? ெப�க� 

ஆ�க<(8 அ%ைம எ�பைதய�லவா? கணவ� ப(திைய* தாேன பாிேசாதி(க 

வ5தா� கடC�. த�ைன ஏ� பாிேசாதி(க ேவ���. தா� ஏ� கணவைன வி+� 

அகல ேவ��� எ�ற க,*� அவ� த� மைனவியா,(8 ேதா�றவி�ைல ேபாE�! 

கணவ/(8 மைனவி அட.8த� ேவ��� எ�ப� கடைம எ�: ெகா�டாE� 

அ� க,*�( கள.க� விைள*த� Bடா�. 

 

சா�றாக, பாரத*திேல ஐவ,(85 ேதவியான பாKசா7ைய எ�*�( ெகா�ேவா�. 

அவைள� பா�டவ� Vதிேல ேதா1றன�. ெவ�ற �ாிேயாதன� Gர�ட� த�பி(8 

க+டைளயி+டா�. �ெரௗபைதைய சைப(8 B+%வா ெவ�: ��சாதன� 

�ெரௗபைதைய அைழ*தா�. அவ� தா� G+� வில(காயி,�பதா� அரசைவ(8 

வரலாகா� எ�றா�. ��சாதன� அவ� த.க� அ%ைமெய�:� த,ம� 

�தலாேனா� அவைள* த.களிட� Vதா+ட*திேல பணயமாக ைவ*�* 

ேதா1றைமயா� அவ� த.க� ெசா1ப% நட(க ேவ��ெமனC� நவி�கி�றா�. 

கணவனா� க�ணியமாக� ப5தய*திேல ேதா1க%(க�ப+ட தா�, கணவ� 

ெசா1ப%. க,*��ப% நட(க கடைம�ப+டவ� எ�ற அறி5த பி�ன,�, அவ� 
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ேக+கி�றா� பா�டவ� எ�ைன �� ேதா1றனரா அ�றி* த.கைள* ேதா1றபி� 

எ�ைன ேதா1றனரா எ�:. த.கைள* ேதா1:�பி� த�ைன* ேதா1றன� 

எ�பதறி5தCட�, தா.க� அ%ைமயாயின பி� த�ைன� ப5தய� ைவ(க 

அவ�க+8 உாிைமயி�ைல. ஆகேவதா� �ாிேயாதனாதிய�(8 அ%ைமயாக 

நியாயமி�ைல எ�: த� க,*ைத( Bறினா�. அரசைவயி� �ைறயி+டா�. பிற8 

பலா*காரமாக அவ� �கி� உாிய�ப+டேபா�, க�ண� அ,ைள ேவ�ட, 

ேசைலயவி"5த ேநர*திேல த+டா� கா+சியளி(8� தன� இய1ைக(ேக1ப 

மாதவ/� ம.ைக மான.கா*தா� எ�: கைத ெசா�ல�ப�கி�ற�. கடைமைய( 

க,*ேதா� ேச�*� வாதி+ட பாKசா7யி� அளC(காவ�, இய1பைகயா� த� 

இ�ல(கிழ*தி பிராமணைர ேநா(கி, ஐயா, எ� கணவ�தா� உம(க%ைம. நான�ல, 

அவ,(8*தா� ேசாதைன, என(க�ல எ�றாவ� Bறியி,(க Bடாதா? 

 

சதி அUVைய(8� ேசாதைன 

 

இ�ேற� சதி அUVையேபா� ச1:* த� அறிவா� அ�ப� (கணவ�) 

ெச>ைகைய?�, ஆ�டவனி� ேவ��ேகாைள?� அலசி� பா�*தி,(கலாகாதா? 

எ�: ேக+கி�ேற�, அUVயா பதிவிரதா சிேரா�மணி. இ,� ( கடைலைய� 

சி1:�%யா(கி* த,� பா.8ைடய ப*தினி. வி,5தினைர உபசாி(8� உ*தமி. 

அவ� த� ெப,ைம ஏ;லக.களிE� எ+%� பரவி1:. அAவUVையயி� ெப,ைம 

தம(8 இழிC த,கி�ற�. த� சீ,� சிற� � சிைத(கி�ற� எ�: க,தின� 

��L�*திகளி� மைனவிய�. அ;(கா: ெகா�டன�. ஆகேவ த*த� �ைணவைர 

ஏவி அUVையயி� ெப,ைமைய( 8ைற*�� சி:ைம�ப�*த ெசா�7ன�. 

Lல(கடCள� Lவ,� த*த� இ�ல(கிழ*தியி� ஏவைல சிரேம1ெகா�� 

ெச�றன�. அUVையயி� G+%18 அவ� த� அ�ப� (கணவ�) அயேல 

ெச�றி,(8�ெபா;� �றவிக� ேபால மா1:,( ெகா�டன�. ம.ைக ந�லாைள 

ந�ணின�. பி�ைச( ேக+டன�. த,ேவ� எ�றா� ம.ைக, சாி. எ.க� இ�ைச�ப% 

பி�ைச இ�ைவேயா எ�றன� ��L�*திக�. ஆகா, அAவிதேம உ.க� இ�ைச�ப% 

பி�ைசயி�ேவ� எ�றா� ந.ைக. உடேன L�*திக� Lவ,� அ.ஙனமாயி� 

நி�வாணமாக நி�: நீ எம(8 பி�ைசயி�க எ�றன� வ5த வி,5தினைர உபசாி*த� 

த� கடைம. ேமE� அவ�க� இ�ைச�ப% பி�ைசயி�வாதகC� உ:தி 

Bறியி,(கி�றா�. எனி/� அUVைய அவ�க� மீ� ஐய.ெகா�டா�. அவ�கைள 

ேநா(கி நீ.க� ேக+டவ�ண� ெச>தா� �ைற ஆனா� அ� நீதி(8 

�ர�பாடான� அறிC(8 ஒAவாத� எ�: ம:*தா�. உடேன ேகாப.ெகா�டன� 

��L�*திக<�. எ.கைள யாெர�: நிைன*தா>. நா.க� ��L�*திக�. ெசா�ன 
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ெசா�ைல மீறினா� நா.க� சபி�ேபா� உ�ைன எ�: உ:மினா�க�. 

��L�*திக� வ5� ேக+கி�றா�கேள எ�: மதி தய.கCமி�ைல. 

பய.ெகா�ளCமி�ைல. ��L�*திக� நீ.கள�ல, ��L�*திக� எ�: நவி�: 

நா+ைட நாச� ெச>ய வ5த ேவடதாாிகளா8� நீ.க� அ�ல� ��L�*திகேள-

யாயி/� அறிC ம;.கி ஆரா>�சி ம%5� மானம1றவரா> வ5தி,*த� ேவ���. 

இ� ேக+க* த85த�. இ� ேக+க* த8திய1ற� எ�ற பா8பா� அறியா Lட�கேள! 

உ.கைள ந�ேப� எ�: Bறினாளா�. ெசா�ன ெசா� தவறாதி,(க 

ேவ��ம�லவா! 

 

பி�ன� தன� க1பி� மகிைமயா� அவ�கைள( 8ழ5ைதகளா(கி( ெகா�� 

பி�ைசயி+டதாக கைத ெசா�கி�ற�. அத� உ�ைம ஒ, ற� இ,(க+��. 

கடCேள ேநேர வ5� ேக+டேபா�� த,மநியாய� எ�*��ெசா�7 வாதா%ன அ5த 

அளC“ககாவ� இய1பைகயாாி� மைனயா� ேக+%,(கலா�. ஆனா� அவ�க� 

யாவ,� ப(தியி�பா� சி*த. கல.கி� சீரழி5�( கிட5தன�. மைனவிைய* தாெவ� 

/� மா� மி(க மேக)வரைன?� நி�வாண பி�ைசயி� எ�: ேக+8� நீதிய1ற 

கடCைள?� பா�� நிக��க<மா நம(8* ேதைவ? ேவ�டேவ ேவ�டா�. 

 

தி,விைளயாட� 

 

இேத பரமசிவ� தி,விைளயாட1 ராண*திேல  ாி5��ள Nைலைய( கா�ேபா�. 

தா>� ப�றி இற5�வி+ட�. ப�றி( 8+%க� பசியா� பாிதவி(கி�றன. க�டா� 

�� ர� எாி*த ெப�மா�. உள�,கினா�. உடேன தா>� ப�றியி� உ,வ� 

தா.கினா� ப�றி( 8+%களி� பசி* தீ�5தா�. அவ1ைற� சீரா+%� பாரா+% 

வள�*தா�. பி�ன� அவ1ைற� பா�%யனிட� ெகா�� ெச�: ஆ�� அவ� 

அைவ( கள*திேல G1றி,5த ம5திாிகைள நீ(கி அவ�க<(8 பதிலாக இைவகைள 

அ.8 அம�*தினா�. அ*�ட� வி+டாரா? அ�ம5திாிமா�களி� ப*தினிகைள?� 

இைவக<(8� ப*தினிமா�களாக அைம*தா� எ�: தி,விைளயாட�  ராண� 

ெச� கி�ற�. இ� நாடறி5த உ�ைம. இ� த8மா? �ைறயா? அறிஞ� ஆ1:� 

அறமா? ஆ�டவ� ெச>?� அ1 தமா? ஆபாச ேவைலயா? அ(கிரமமா? ம(கைள 

மைடயரா(8� வழிய�லவா? இதைன� பா�� ஏ�� ேவ��மா நம(8? இதனா� 

யா� பய� நா+�(8. நவிE.க� நா+%� எதி�கால� ெபாிேயா�கேள! 

 

கடC� தி,�கிறா� 
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பிறிெதா, கடC� அவதாரமான க�ண� சி: வயதிேல ெவ�ெண> தி,�கிறா�. 

ச1:� ெபாியவனான பிற8 ெப�க� 8ளி(8.கா� அவ� த� ேசைலகைள* 

தி,�கிறா�. பி�ன� ேகாபிய�கேளா� ப1பல Nைலக� ெச>கி�றா�. 

அ�ஜுன/(8 அழகிய அண.8க� அேநகைர( B+% ைவ(கிறா�. பாரத 

?*த*திேல சிற5த ராஜத5திர*ைத( ைகயா<கிறா�. நாE வ,ண.கைள� 

பைட*தவ� நா� தா� எ�: கீைத ெச>கிறா�. இ*தைகய கடCளைர ஆதாரமாக( 

ெகா�� ஒ;கினா� ந� ம(க� மா� :� கால� எ�ேறா? மதிெப:� கால� 

காண(கிைட(8மா? அ�றி அறிவா� ஆரா>5� அறெமன� ப+டைத* 

�ைண(ெகா�� ெச�வ� ேந�ைமயா? ெச� .க� எதி�கால� ெச�ம�கேள! 

 

மத*தா� மய.கிய ம�னவ� 

 

கடCளாி� கயைம*தன*ைத?� கேபாதி( 8ண*ைத?� ஏ�களி�றி எ�*�( 

கா+ட�  கி� அஃ� ஓ� எ�ைல( 8+படா� நீ�� ெச�E�. மதமான� சிற5த 

இல(கிய.க<ேட ெசறி5� விள.8வதா� மதியிழ5த ம�ன�க� எ*�ைணய�, 

எ*�ைண அறிஞ� பணி நா+� நல� க,தாம� நாசமாயி1:. ந� நா+%ேல ஓ� 

ம�ன� ேவ+ைட(8� ெச�றா�. வழியிேல ஒ, 8ள�. அ(8ள*திேல தவைளக� 

கரசர எ�: ஓைசயி+டவ�ணமாயி,5தன. அரச� மகா சிவப(த�. சிவ 

 ராண.கைள( கைரக�டவ�. அவ� காதிேல இ5த கரகர எ�ற ஓைச அரகர 

எ�: G"5த�. GழE� அ�ம�னவ� மன� மிக ெநா5தா�. ஏ�? சிவேநச�க� 

8ள*தி� 8ளிாினா� வா�கி�றா�கேள எ�ற ஏ(க*தா�, உடேன காவலாள�(8( 

க+டைளயி+டா�. அர�மைன� ெபா(கிஷ*ைத 8ள*தி� ெகா�� வ5� 

ேபா�.க�. அைவ அ%யா�க+8 உபேயாக� பட+�� எ�: தவைளக� 

ச�த*ைத?� தவறாக( ேக+டா�. ேவ5த� தவைள(க+8� ெபா�/� மணி?� 

உதCமா எ�: ப8*�ணர வி�ைல. அ5த� ெபா�/� மணி?� நா+%ேல ந7?� 

ஏைழகளி� ஏ(க*ைத எ*�ைண எளிதி� ேபா(8� எ�பைத?� எ�ணினானி�ைல 

8ள*தி� ேபா�� ெபா,� எவ�(8� எ*�ைண?� பய�தரா� எ�பதறியா� 

மதெம/� மய(க*திலா"5� ப(திெய/� பாிதாப வைலயி� சி(கி அறிைவ அட8 

ைவ*�� ெபா,ைளவாாி மைற5தா�. இைத( ேக+8�ேபா� ஏ�களி� 

பா�(8�ேபா�� நம(8 நைக� தா� வ,கி�ற�. அ�ம�ன� பா� இர(க�� 

உ�டாகி�ற�. மத�ப1றினா� ம�ன� மதியிழ5தைத�ேபா� ம�ன� 

வரலா1ைற ஏ+%ேல காO� நா+� ம(க� எ*தைன ேப� இ�/� மதிைய 

மத*தி�பா� ம�%யி+�� பறிெகா��ப� எ�ற எ�ண� எைமவா+�கி�ற�. 

எனேவ இ*தைகய மத� கல5த அநாகாிக, ஆபாச,  ராண.க� நிைற5த கைதகைள� 

பா�த1ேக ஏ�க� பய�ப�மானா�, அறிC, ஆரா>�சி எ�றாவ� ந� நா+%� 
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உதி(8மா? ஆ�ைம ெப,8மா? ஆ1ற� அதிகாி(8மா? வா"(ைகயி“� வள� 

கா�ேபாமா? வழ.8.க� இத1ேகா� ந�ல தீ��  வா7ப* ேதாழ�கேள! 

 

இ*தைகய ஏ�க� மதிைய ெவ,+% மனைத விதியி� இ,*தி ம(க� அறிைவ 

மய(கி, ஆ�டவ� அ,ளா� அைன*ைத?� அைர( கண*தி� ெபறலா� எ�ற 

ஆைசைய( கிள�பி ம(க� �ய1சி(8 �1:� �ளி ைவ*� �; 

Lட�களா(8கி�றன�. அ�Cமி�றி நா� இல(கிய.களிேல, ஏ�களிேல மத*ைத� 

 8*தி ஆ�டவ� தி,விைளயாட�க� எ�:�, அவதார.க� எ�:� அறிC(8� 

ெபா,5தாதவ1ைற( Bறி கடCள,(8( கயைம*தன*ைத?�, கேபாதி( 

8ண*ைத?� ஆபாச ஆசார.கைள?� ஏ1றி ஏளன*தி18�ளா(8கி�ேறா�. 

கடCைள மதிெக+டவனாக( கா+�கி�ேறா�. இைவகைள* தவிர ேவ: ஏ�கைள 

இ(கால இல(கிய� ப�%த�க� ஏ� ெச>� தரலாகா�? 

 

த1கால இல(கிய( க�*தா(க� 

 

நம� ேச��பி�ைளயவ�க� எ;�வ� ேவE� வி�E� அத18 அ�*தா1ேபா�:, 

ேச�� பி�ைளயவ�க� த� =7ேல க�பராமாயண*ைத?� �5தர ராண*ைத?� 

சாிவர( ைகயாளவி�ைல எ�: ேவ: =� ஒ,வ� இய1:வ�. ேசாம�5தர 

பாரதியாாி� ஏ� தசரத� 8ைற?� ைகேகயியி� நிைற?� எ�ப� தி,.வி.க.வி� 

ஏ� ெபாிய  ராண*தி18�  *�ைர. மைறமைலய%களா� =� மாணி(கவாசக� கால 

ஆரா>�சி பிறிெதா,  லவ� இய1:வா� இதிகாச.களிேல காO� நீதிக� எ�: 

இAவித� பைழயப*தா� பச7ையேய தி,�ப*தி,�ப ெவAேவ: நைடயி� 

ெகா�� வ,வதா� நா+�(8 வ,� ந�ைம எ�ன? ந�8 சி5தி?.க� அறிC 

ெகா�� ஆரா?.க� கைல பயிE� காைளகேள! 

 

நம� த1கால�  லவ�க� ப�ைடய* தமி" ம�ன�க� Gர*ைத விள(8. 

கவிைதகைள ஏ� பாட(Bடா�? ெச.8+�வனி� வடநா+� யா*திைரைய?� 

ஆாிய ம�னான கனக வியசைர� ேபாாி� ெவ�ற Gர*ைத?� அவ� த� �%யினிேல 

க�ணகி சிைல(8( க�*9(கி வர�ெச>த ெப,ைமைய?�ப1றி ஏ� ஒ, பரணி 

பாட(Bடா�? ஏ� கடார� ெவ�ற தமிழரச�கைள�ப1றி ஓ� காவிய� இய1ற( 

Bடா�? ப�மா ெவ�ற பரா5தகைன� ப1றி ஏ� ஒ,  க"மாைல இய1ற(Bடா�. 

அறிCப1றி?�, ஆரா>�சியி� ேம�ைமப1றி?� அ�றாட வா"(ைக வள�ப1றி?� 
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பல�பல ஏ�க� ஏ� எ;த(Bடா�? இவ�களா� �%யாதா? �%(8� ஆ1ற� 

இ�ைலயா? �%?�. ஆனா� �யEவ� கிைடயா�. அவ�க� இ*தைகய 

நா+�(8� ஏ+�(8� ெதாட�D+�� ெப,� பணியிேல சி5ைத ெசE*தினா� நா� 

நாளைடவி�  *�ண��சி ெப1:�  � வா"C ெப:�. பாடேவ��ெம�றா� 

பரம� தி,விைளயாட�க<�, DKேசாைலக<�, ேகாயி�க<� )தல 

மகிைமக<5தா� கிைட(கி�றனவா? அ�றாட கKசி(8 அைல?� ேதாழைன�-

ப1றி உ�ள �,க� பா%� ப%�பவ� மனதி� இர(க��� ப�ணலாேம நா+%ேல 

உ�ள ெச�வ� ஒ, சில,(8 ம+�� பய�ப+�, பல,(8� பய�படா�, 

ேகாயி�களிE�, மட.களிE�, ஜமீ�தா�களிைட?� �ட.கி( கிட�பைத ஊரறிய� 

ெச>யலாகாதா? நா+%ேல ஆ�%-அரச�, ஏைழ- பண(கார�, பைறய�-பா��பா� 

எ�ற மா:பா�களி� இழித�மைகைள ஏ�களி� Lல� எ�*திய�பி ம(களிைட 

ம:மல��சி(கான கிள��சி உ��ப�ணலாகாதா? 

 

இைவகைள வி�*� ப(தைன� பாிேசாதி(க மைனவிைய?�, பி�ைள( கறிைய?� 

ேக+8�  �ைம( 8ண*ைத( கடCள�(8 ஏ1றி அதைன� பா�வதா� நா+%18 

ந�ைம யா�� உளேதா? இைவக� ந�ைம( கா+�மிரா�% கால*தி18 ஈ�*�� 

ெச�லவி�ைலயா? இதைன �த� ம5திாி ச��சி� ேக�வி�ப%� நம(8 கி.பி.2045 

லாகிE� �த5திர� வழ.க எ�ண. ெகா�வாரா? 

 

இ*தைகய கைதக<�  ராண.க<� ஏ�க<� இல(கிய.க<� ம(கைள 

கடCள�(8* தி,�பணி ெச>வதிE� தி,விழா(க� ெச>வதிE� அளவிற5த 

பண*ைத� ெசலவிட ஊ(8கி�றன. இதனா� ஏைழ ம(க� பண�, க�வி, ேக�வி 

�த7யவ1றி18� ெசலவிட�படாம� ஆ�சார அ/+டான.க<(8� ஆ�டவனி� 

நிேவதன*தி18� அநாவசியமாக� ெசலவிட�ப�கி�ற�. அறிC ம;.8கி�ற�. 

ஆரா>�சி 8�:கி�ற�. மடைம மல,கி�ற�. மதி ம%கிற�. ெச�வ� 8ைறகிற�. 

சமய சாதி� ச�ைடக� வள,கி�றன. அைமதி அழிகி�ற�. நா� ந7கி�ற�. 

நா+டா� நாசமாகி�றன�. கைல, இல(கிய�, காவிய�, யாC� ப�ைடய 

கைலகேளா� இல(கிய.கேளா�, காவிய.கேளா� நி�: வி+டன. அைவகைள� 

�ைவ�ப�தா� ந�:. அ�ேவ ேபா��. 

 

தமி"நா� ேபானாE� ேபாக+��, க�பராமாயணேம ேவ��� எ�: 

நா+��ப1றி�றி கைல�ப1ேற (அதிE� நா+ேடா� �1றிE� ெதாட�ப1ற ஏ�) 
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ெபாி�� மி85� பைழய ப*தா� பச7ையேய ெபாி�� பி%*� நி1பாராயி�, நா� 

உ:தியாக� ெசா�Eகி�ேற�. அ�ப�%த�களி� கால�� இ*�ட� 

�%வைட5த� எ�: ஏ� இ�: உலகி� பல�பல ப8திகளிE�, ஏ�களி� 

கால*தி18� க,*தி18� நிைலைம(8� ஏ1ப மாறி( ெகா�ேட வ,கி�றன. 

சா�றாக கசபியா�கா எ�ற சி:வனி� கைதைய எ�“*�(ெகா�ேவா�. 

கசபியா�கா எ�/� சி:வ� த� த5ைதேயா� க�ப7� ெச�றா�. கட� ந�ேவ 

ெகா%ய க�ப1 ச�ைட நட5த�. கசபியா�காவி� த5ைத?� ஒ, க�ப1 ச�ைட 

நட5த�. கசபியா�களி� த5ைத?� ஒ, க�ப� தைலவ�. அவ� த� மகைன( 

B�பி+� ஒாிட*தி� நி:*தி, 8ழ5தா> நா� அைழ“8மளC� இAவிட� வி+� 

நகராேத எ�: உைர*� ஏேதா அEவலாக அ�பா1 ெச�றா�. 

 

சி:வ� கசபியா�கா ந�ல பி�ைள. த5ைத ெசா� த+டாத தனய�. கடைமைய 

உண�5த பால�. ச�ைடயி� ைசபியா�காவி� த5ைத உயி� நீ*தா�. இ� 

இ�சி:வ/(8* ெதாியா�. தி]ெர�: க�ப� தீ�பி%*�( ெகா�ட�. க�ப7� 

உ�ேளா� யாவ,� தம� உயிைர� ெபாிெதன மதி*� பலவா1றா/� உயி� த�பி 

ஓ%ன�, பால� கசபியா�காைவ பல� அைழ*தன�. அவ� ேபாக ம:*தா�. தீ 

நா1 ற�� அவைன� V"5� ெகா�ட�. அ�காைலயி� பல,� அவைன 

வ1 :*தின� உட� வ,மா:. அவ� த� த5ைதயி� க+டைளைய மீறி நட(க 

�%யா� எ�: உ:தி?ட� Bறிவி+டா�. அைனவ,� ேபா> வி+டன�. 

கசபியா�கா, த5தா>! த5தா>! நா� ேபாகலாமா, ேபாகலாமா எ�: ப��ைற 

Bவினா�. தக�ப� உயிேரா%,5தால�லவா பதி� கிைட(8�. எனேவ த5ைத 

ெசா�ைல* தைலேம1றா.கி அAவிட*திேலேய நி�: தீயி� ம%5தா�. 

த5ைதயி�பா� அவ� ெசE*திய அ�ைப( க�� பல,� அவைன ேபா1றின�. 

கவிக� அவைன ஏ*தி ஏ*தி� பா%ன�. அ�ப%�ப+ட கசபியா�காைவ� ப1றி இ5த 

நாளிேல ஏ�களிேல ெபாறி(8� ெபா;� கசபியா�கா த5ைத ெசா�மி(க 

ம5திரமி�ைல எ�ற கடைமைய( கைட�பி%*� நட5� ம%5தா�. ஆனாE� அவ� 

த� கடைமைய( கைடபி%*தாேனய�றி( க,*ேதா� ஒ�றி� ெச>தானி�ைல 

எ�: Bற� ற�ப+%,(கிற�. தீயி� ேவக*திேல கட7� ெகா5தளி�பிேல க�ப� 

உைட?� ஒைசயி� ந�விேல த5ைதயி� ம:ெமாழி தன(8 எ+டாதி,(கலா�. 

அ�றி* த� B(8ரE� த5ைத(8 எ+டாதி,(கலா�. அ�றி அ*தைகய 

ேபாராப*தினி�:� த�ப த5ைத ெசா�ைல மீறினா� 81றமி�ைல ெய�: 

ெகா�%,(கலா�, கசபியா�கா கடைமைய*தா� கவனி*தா�, க,*ேதா� 

கவனி(கவி�ைல. க,*�(ேக கள.க� வ5� வி+டேத எ�: �கCைர 

தீ+�கி�றா�. அத18 ேமனா+%ேல இ*தைகய �1ேபா(கான �ைறக� 
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ைகயாள�ப�கி�ற காைலயி� ந� நா+%� பைழைம பைழைம எ�: பா%* திாி?� 

ப�%த�க� த� பாிதாப நிைலக�� நா� இர.கா� ேவெற�ன ெச>வ�! 

 

க�ப� ெச>த ெதா�� 

 

க�பராமாயண*திேல க�ப� கி+கி5ைதைய வ,ணி(8.கா� அதைனெயா, சிற5த 

நாடாக( கா�கி�றா�. ஆ.8 வசதி?� ம(க� சகல கலாவ�லவ�க� எ�:� 

சா)திர வி1ப�ன�க� எ�:�, நீதி தவறா� ஆ�டவ� எ�:�, பல�பல ஆைட 

ஆபரண.க� அணி5தி,5தன� எ�:� ெப�க� மிக அழ8�ளவ�க� எ�:�, 

ேப�வதி� ஆ1ற� மி(கவ�க� எ�:� Bறி �%வி� அவ�க� 8ர.8க� 

வில.8க� எ�: B:கி�றா�. இ� ��/(8� பி� �ர�பாட�லவா! 

 

ம(களி� க,*தி1ேக1ற ந18ண.க� யாC� பைட*தவ�க� எ�: Bறிய அேத 

வாயா� அவ�கைள( 8ர.8க� எ�: அ�*தா1ேபா�: B:வ� �ைறயா? 

அறிCைடயா� ஒ� � உ�ைமயா8மா? ேந�ைமயா? ம1:� க�ப� இல.ைகைய 

வ,ணி(8�ெபா;� மாட மாளிைகக<� Bட ேகா ர.க<� அைம5த நக� எ�: 

B:கி�றா�. க1றா� ேவேதேமாதின�, நகெர.8� ஆட� பாட� நிர�பியி,5த�. 

ஆ.கா.8 Gைண இைச( க,விகளி� ஓைச எ;5த� எ�: சிற�பாக( 

B:கி�றா�. ஆனா� அ.8 வதி5தவ�க� இர(கமி�லாதவ�க� எ�: 

B:கி�றா�. ஆ�க� மகா ேகார உ,வின�. நீ�ட வா?�, ேகாைர� ப1க<�, 

ெச�ப+ைட மயி,�, காிய ேமனி?�, ெப, உடE� ெகா�� விகாரமா> விள.கின� 

எ�கி�றா�. ஆனா� ெப�கைள� ப1றி( B:�ெபா;� ம+�� அவர� 

இய1ைகயான ெப�கைள� பா�வதிE�ள தனி வி,�ப�ப% அழகிக�, அ5தர 

மாத�(8 ஒ�பானவ�க� எ�: கவி தீ+%யி,(கிறா�. ஆ�க� அழக1ற விகார 

உ,வின�. ஆனா� ெப�க� அழ8�ள அண.8க�. இதிேல ஆ�-ெப� 

ெபா,*த� உ�டா. அ�றி ந� நா+�* த1கால �ைற�ப%, காத7�றி( கணவ� 

மைனவியராக� ேச�(க�ப+டாE. Bட அவ�க+8� பிற(8� ஆ�க� எ�ேலா,� 

அழக1ற அநாகாிக�களா?�, ெப�க� எ�ேலா,� அழ8மி(க அண.8ளாC� 

விள.8வ� எ�: சிந“தி*�� பா,.க�. இ*தைகய க,*�(க� கால*தி18� 

நிைலைம(8� ஏ1றவா: மா1ற�பட ேவ��மா? எ�: ஆரா>�சி ெச>?.க�. 

உ.க� அறிவி18 ேவைல தா,.க� ேதாழ�கேள! 

 

பைழய ஏ�களி� நீதிக� நிைற5தி,(கி�றனவா�. நீதியி� ேந�ைம ந�நிைலைம  
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நவில�ப�கி�றனவா�. சா�:க<� பல பகர�ப�கி�றன. அறCைர அ%(க% 

அறிC:*த�ப�கி�ற�. உ�ைம என இ(B1ைற( ெகா�டாE� ந�ல நீதி 

ெகா�ட ஏ�க� எைவெயன* ெதாி5� ேகாட� எளித�:. நீதியி� த*�வ� ஓ� 

=7� ஒ,விதமா?� பிறிெதா�றி� பிறிேதா� வ�ணமா?மி,(கி�றன. அவ1றி� 

நீதிைய� ப1றிேய ம(க� வா"(ைக(8 ேவ�%யனவ1ைறேய B:� =� 

தி,(8றளா8�. எ*ேதய*தா�(8� எ(8ல*தா�(8� ஒ�ப �%5த ஓ� நீதி =லா8�. 

சி1சில இைடKச� நீ(க�ப+%�. 

 

மத�பி*த�க� ெசய� 

 

இ*தைகய தி,(8றைள இய1றிய தி,வ�<வ� எ�மத*திE� ேசராத 

இய�பினரா>*தா� இ,5தி,(க ேவ���. அவைர?� இ�மத�பி*த�க� 

ஏ�களிேல தி,வ�<வ� மதவாராய�சி என ம8டமி+� ஒAெவா,வ,� அவைர* 

த*தம� மத*ைத� ேச�5தவெரன( ெகா�கி�றன�. Bசாம� B:கி�றன�. 

சா�:களாக தி,(8றளி7,5� சி1சில ெசா1கைள?�, ெசா1ெறாட�கைள?� 

எ�*�(கா+% இ�ெசா�, இ�ெசா1ெறாட� எ5த� இைறவைன( 8றி(8மாக7� 

தமி" மைறைய மல�வி*த வ�<வ� எ5த� மத*ைத� சா�5தவ�. எ�ேன எ5த� 

மத*தி� மா� ! தி,வ�<வேர ெகா�ட தமத� எ��ைடய மதெமனி� அத�பா� 

81ற.காணE. B�ேமா? எ�: எ�ணி இ:�Dெத>�கி�றன�. எ�ேன 

இவ�த� இழிமதி. மத� கலவாத ஏ� ஒ�றாகிE� இ,5� ம(க<(8� பய�ப�� 

நிைலயி7,ந“தா� அதைன மத� ர+%ேல சி(க ைவ*� ம(க� அறிைவ� 

பா"ப�*�கி�றா�கேள! இவ�தா� அைவகளிE�ள நீதிகைள� �ைவ�பவரா�! 

ேந�ைமைய அUபவி�பவரா� எ�ேன இ�மத.களி� மீளா* ெதா�ைல! எ�: 

தணி?� இ5த மடைமயி� ேமாக� மா5த�(8 அ�ேற நா� நல� ெப:� ந�னா�. 

 

நீதி நிைல?ைடயதா? 

 

தவிர, நீதி நீதி எ�: B:கி�றா�கேள, நீதி எ�:� நிைல?ைடயதா? 

நிக��க+8( க+��ப+� நி1க( B%யதா? அ�லேவ அ�ல. ஒ, கால*தி� நீதி 

ம1ெறா, கால*தி� மா1ற�படலா� கால*ைத?� க,*ைத?� ெகா��. நீதி 

நிைலய1ற� நிைலைம(8 ஏ1றப% மா:�. இ�தா� நீதி எ�: அ:தியி+� Bற 

எவராE� �%யா�. ம:�ைற?� B:கி�ேற� ஏ�களிேல எ;த�ப+ட நீதிக� 

எ�:� நிைல?ைடயனவ�ல எ�: எ5ெத5த� சமய*தி� மாற ேவ��ேமா 

மா1ற�பட ேவ�%ய மன� ப�  ம(களிைட மல�கி�றேதா மா1றி*தா� தீர 
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ேவ��� எ�ற நிைலைம நா+%� நீ%(கிறேதா அ�ெற�லா� அ� மா:�. 

மாறி(ெகா�ேட வ,�. மாறி(ெகா�ேட ேபா8�. 

 

சா�றாக ஏ.ஆ�.பி.விதிக� நகாிேல ஏ1ப���ன� வ�%க+8 ஒளிமி8 விள(8க� 

ேபாட ேவ�%ய� அ�ேபாைதய கால*தி18, நிைலைம(8, க,*�(8 ஏ1ற நீதி. 

ஆனா� ஏ.ஆ�.பி. விதிக� நடமாட* ெதாட.கின. பி�ன� ம.கலான, �1:� 

மைற(க�ப+ட விள(8க<டேன வ�%க� நடமாட ேவ�%ய� எ�ப� 

இ�ேபாைதய கால*தி18, க,*தி1�, நிைலைம(8 ஏ1ற நீதி. வE*தவ� 

இைள*தவைன ஏ>*த�. ஒ, கால*திேல நீதி. அ� இ(கால*திE� ெச�Eமா? 

 

நீதிைய( கால*தி18� க,*தி18� நிைலைம(8� ஏ1ப ந�நி�: வழ.8� ஏ�க� 

ேதா�றி*தா� தீ,�. அ*தைகய =�கைள இ5நா+� நாவல�க�, ப�%த மணிக�, 

ெசா1 ெச�வ�க� ெச>� தர� ேவ���. அ�ேவ �ைற. பைழய நீதிகளிE� 

இ�ைற(8� இைய5� வ,வனவ1ைற ேவ�டா ெம�: எ5த�  �லறிவாள/� 

 கலா�. எனேவ எ� ெசா1ேக+� எவ,� ம,ள ேவ�டா�. மன� ைவ*� 

ம(க<(8� பணி ாி?� ஏ�க�, இன�ப1ைற மி(B+�� இல(கிய.க�, 

கடCைள( கயவனா(காத கைதக�, வா"(ைக வள�ற வழிகா+�� கயவனா(காத 

கைதக�, வா"(ைக வள�ற வழிகா+�� வா"(ைக� சாித.க�, வரலா:க�, 

க1பைனக�, காவிய.க� ெச>� தர ��வா,.க�, வா,.க� எ�: 

வரேவ1கி�ேற� வா7ப* ேதாழ�கேள! எ� ெசா�ைல( ேக<.க�. ேக+�� 

சி5தி?.க�. ெசயE(8 ேவ��வதா? ெச�ைம�பட வழி கா+�மாய கா+�� எ�: 

க,*தி� ப+டா� கல.கா� ேபாாி�.க�. ெவ�G� விைரவிேல. G"*�G� 

Gணைர, நா+�(8 நல� பய�^�! எ�: உ.க� சி5தைனைய� ச1:* 

9�%வி�கி�ேற�. சீ�9(கி� பா,.க�. அறிவினா� ஆரா>5� பா,.க� அற� 

எ� எ�: அத� வழி நடC.க�. நல� எ>�.க�. 

 

உலகிேல உ*தம�களி� ஓயா உைழ�பினாE� அறிவாளிகளி� 8�றாத 

ஆரா>�சியாE� உ�டா(க�ப��. விKஞான( க,விக� ஆகாய விமான.க�, 

பற(8� 8��க� �த7ய இ�னபிற  �ைமக� எ�லா� ந��ைடய ப�ைடய 

 ராண இதிகாச.களி7,5� கா�பிய%*தைவ எ�: கழ:வ� ந�ைம நாேம 

ஏமா1றி( ெகா�ள� ேபா�ற ஏமாளி*தன� அ�லவா! நா+%ேல ஆகாய விமான� 

ஆகாய*திேல பற(8�. கிராம*தா� அ�க�� அதிசய�:வா�. ஆ! ஆ! இ5த 

ெவ�ைள(கார� எ�ன ெக+%(கார� எ�பா�. அ*த,ண� அ�ைடயிேல 
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இ,�பா� ஓ� இராமநாத சா)திாிகேளா! அ�ல� ேசாம�5தர 8,(கேளா! எவராவ� 

உடேன உைர�பா�. எ�ன அ�பா ெபாிய அதிசய*ைத( க��வி+டா>. ந��ைடய 

 ராண*திேல இ�லாத ஆகாய விமானமா? இராமாயண*திேல  Sபக விமான*ைத� 

ப1றி� ெசா�ல�ப+%,�பைத ேந1:(Bட( ேக+டாேய, அத18�ளாகவா 

மற5�வி+டா>. அ5த( கால*திேல இ�லாத விமானமா? எ�லா� ந��ைடய 

ேவத.களி7,5� கா�பிய%*தைவதா�. இ�/� ஒ, சிறிய விஷய� பா�. அேதா 

பற�ப� எ�ன? க,ட�.  க,ட� எ�ன ேநராக� பற(கிற�. பா��பத18 ஆகாய 

விமான� ேபால இ�ைலயா? அ5த( க,டைன� பா�*�தா� அவ/� 

(ெவ�ைள(கார/�) கா�பிய%*தி,(கிறா�. அ5த( க,ட� ெம(கானிச� தா� 

அ5த ஏேரா�பிேனனி� இ,(கி�ற�. ேவெற�ன? எ�: வா> ேவதா5த� ேப�வ�. 

அ�ப%யா ச.கதி நா� எ�/ேமா�O பா�*ேதேன எ�: ஒ, அல+சிய� ேப�� 

ேபசிவி+� வழி நட�பா�. கிராம*தா� இ*தைகய உைரயாட� ஊாிேல, நா+%ேல 

இ�ைலெயன யா,� இய�ப �%யா�. இ*தைகய மன�பா�ைம நா+%ேல வள,� 

ம+�� நா� ��ேன:மா? 

 

அ(கினியா)திர� வா?வா)திர.க� எ.ேக? 

 

ேமE� த1கால*திேல?�ள 8��, தீ(8�� �த7யனெவ�லா� பைழயகால 

வா?வா)திர அ(கினியா)திர.க� தா� எ�: G� ெப,ைம ேப�கி�றன�. 

அ*தைகய அ)திர.க� அ5த( கால*தி� இ,ந“தனேவா? இ�ைலேயா? எ�ப� 

ஒ, றமி,(க+��. அைவ நம(8* ெதாியா. ஆனா� இ(கால*தி� இ�ைல எ�ப� 

எ�ேலா,� அறி5த உ�ைம. ஆனா� நா� நம� அ�றாட வா"(ைகயி� 

அைவகைள( காணலா�. எ.8? ஏைழ பா+டாளிகளி� G+%�. ஏைழ பா+டாளி 

நாெள�லா� உைழ*� ந75� மாைலயி� ஆயாச� தீர அ�தரச*ைத� (க�ைன) 

ப,கி ஆன5தமாக உ�ேள Uைழ5� அவ� தன� மைனவிைய அைற?� அைறதா� 

அ(கினியா)திர�. அைத�ெப1: அவ� அ;வதா� வழி?� க�ணீ� நம(8 

வ,ணா)திர*தி� வன�ைப நிைனC(8( ெகா��வ,கி�ற�. அைத(க�� 

அ(8%ய� வி�� ெப,L�ேச வா?வா)திரமா8�. இ*தைகய 

அ)திர.கைள*தா� அ�றாட வா"(ைகயி1 கா�கி�ேறா�. தீ(8�� 

அ(கினியா)திர*ைத( க�� உ�டா(கிய� எ�: B:வ� அறியா� பாலக,� 

எ�ளி நைகயாட*த(க ஏமா1:� வி*ைத.  தியனெவ�லா� ந� நா+�� பழ�ெப,� 

ெபா(கிஷ.களி7,5� ெபா:(கி எ�(க�ப+டைவ எ�: ேபசி� Dாி�பதிேல 

ெப,ைம ஏதாவ� உ�டா? இ�ைல. �(காE� இ�ைல. இதனா� G� Gறா�  
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ெப,8கிற�. மதி ேத>5� ம5தமைடகிற�. அறிC அச+ைட ெச>ய�ப�கிற�. 

பைழயனவ1றி� ெப,ைம உ��.  தியனெவ�லா� பழைமைய( க�� தா� 

ெச>தைவ எ�றாE� அைவ இ�: எ.ேக? எ.ேக, எ.ேக எ�: ேக+கி�ேற�. 

அ5நியனிட� ேசார� வி+� அ�ணா5� ஆ��பா+ட� ெச>கிறாேய. அ� உன(8� 

ெப,ைமயா? சி:ைமயா? உ� நா+%ேல இ,5த� எ�: உர*� உர*�� 

ேப�கி�றாேய அ5த Gர� இ�: எ.ேக? எ.8�ேபா> ஒளி5த�? சம*�வ� 

ப�ைடய ஏ�களிேல சரமாாியாக� பரவி( கிட(கி�றெத�கி�றாேய, அ5த� 

சம*�வ� இ�: நா+%ேல ச�லைட ேபா+�� ச7*�� பா�*தாE� ச�7(கா� 

ெப:மான அளCBட அக�படவி�ைலேய. பழைம Gர� ேப�வ� பயனளி(8மா 

எ�: ஆரா>5� பா,.க� நா+�(8 நல� த,மா? பயனளி(கா� எ�பதி� 

பிைழயி�ைல. தரா� எ�பதி� த�பித� இ�ைல. இதனா� தமிழனி� மான� 

பறிேபாகிறெத�பத1ேகா� தைடயி�ைல. 

 

எ� த�மான உண��சி? 

 

எ�*�(கா+டாக, Bடேகா ர� ேபா�ற மாடமாளிைகயிேல, ம(கெளா� மா� ற 

வா"5த மனித� ஒ,வ�, கால நிைலைமயாேலா க,*தழிவினாேலா, க�வ*தாேலா, 

கயைம* தன*தாேலா பிறாி� ப�ேமாச*தாேலா வறிஞனானா� என ைவ*�( 

ெகா�ேவா�. அவன� மாட மாளிைக மா1றா/(8 உாிைமயா> வி+ட�. சிலகால� 

ெச�றபி� அAவறியனான ��னா�ெச�வ� த� ந�ப� ஒ,வேனா� அAGதி 

வழிேய ெச�ல�  ற�ப�.கா� அவன� மான� அவைன அAGதியி� காெல�*� 

ைவ(க விடா�. அவ� த�மான�ைடய வனாயி,5தா� தவறி அAவழி  க ேநாி/� 

அAG+ைட ஏெற�*�� பாரா�. த�மான ��ேளா� த� ந�ப� அ�மைனயி� 

மா�ைப( 8றி*�� ேபசி/� தைலகவி"வா�. மைனைய� பா�(க 

மனமி�லாததா� ந�ப� அ�ப1றி அவேனா� உைரயாட�  கி/� இர�ெடா, 

ெசா1களா� த�னிைலைய உண�“*தா� உண�*தி ேவ: ேபா(கி� உைரயாடைல* 

தி,�பி அAவிட� வி+� விைரவிேல நக�வா�. அ�தா� மனிதனி� த�மான 

உண��சி. அ� ஒAெவா, உயி�(8� ேவ���. மிக இ�றியைமயாத�� Bட 

ஆனா� த�மானம1ற த�ைமயாள� 9ர*ேத வ,�ெபா;ேத, ந�ப� ேவ: வழி 

ெச�ல� கி/� த�*�, நம� மைன மகா ேந�*தியான� இேதா இ5த Gதியி�தா� 

உ�ள�. பா�*�� ேபாகலா� வா, ஆகா! அத� அழேக அழ8, அதைன ைவ*� 

அUபவி(க( ெகா�*� ைவ(க ேவ���, �1றிE� D.காெவ�ன, ந�ேவ 

ந�ேவ?�ள க�ணா%களி� ேந�*திெய�ன? எ�: இ�/� பல�பல ேப�வா�. 
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�%விேல அ� ஒ, கால*திேல ந�மிடமி,5த மைனதா�, அ�ெபா;தி,5த சீ,� 

சிற� ெம�ன, எ�ைன இவ� ஏமா1றி இ�மைனைய� பறி*�( ெகா�டா�. 

இ,5தாE� நா� அUபவி*� ஆ�ட அர�மைனதாேன எ�: உ�ள� 

ெநகி"வா�. உ1சாக� கா+�வா�. இ�ேபா�ற த�ைமதாேன ந� த1கால� 

பழ�ெப,ைம ேப�� Gர�களி� ெசய�. 

 

மிக ந�ல உவைம 

 

இ�/� ச1: விள.க உைர(க ேவ��மானா�, சா�: ச1:( க�ைமயாக 

இ,(8� எ�ற ேபாதிE� உ.க� ம�னி�  கிைட(8� எ�ற மன�பா�ைமேயா� 

ஒ�: B:கி�ேற�. ேசாைலயிேல இ,வ� உ�லாசமாக உலCகி�றன�. 

உைரயாட� மிக உ�னதமாயி,(கி�ற�. இ,வ,� இளவயதின�. இளைம 

வி,5ைத Uக�கி�றன� வச5தகால*திேல. ஒ,வ� ஆ�, ம1ெறா,வ� ெப�. 

மனெமா*த காதல�க� எ�:தா� மாச1ற மன*தின� எ�Oவ�. அ� சமய� 

இ,வ� அAவழிேய வ,கி�றன�. அழகான இ(கா+சிைய( க�� 

களி�பைடகி�றன�. ஆனா� இ,வாி� ஒ,வ� ம1றவைர� பா�*� எ�ன ஐயா! 

ஏேதா ஒ, மாதிாி பா�(கிறீ�, எ�லா� எ�மிடமி,5�தா� அவ� யாேராெவ�: 

நிைன(காதீ� அவேனா� ச�லாபமாக இ,(கி�றாேள ெய�: அவ� எ�/ைடய 

மைனவியாக இ,5தவ�தா�. அவ� அழெக�ன? அ1 த 8ணெம�ன? என(8� 

அவ<(8� இ,5த ெபா,*த� தா� எ�ன எ�: எ(காளமி�த18 ஒ�பா8ெம�: 

B:கி�ேற�. த�பிதமா? �ைறய�லவா? ேந�ைமேயா� நிைன*�� பா,.க� 

ேநய�கேள! 

 

ெப,� ெப,� ப�%த�க<�  லவ�க<� நாவல�க<� இ*தைகய 

பழ�ெப,ைமயி� பாச� ைவ*� நா+ைட( க,தாம� ஏ�க� ெச>வதிேலேய 

கால*ைத( கழி(கி�றனேர. இ5த நிைலக�� எ� மன� ெபாி�� வ,5�கி�ற�. 

எ�ண*திேல ஏ(க� உ�டாகிற� எ�: நீ.8� இ5த G� ெப,ைமெய�:. 

சி5தி*தவ�ணேம இ,(கி�ேற�. கால� இதைன மா1:� வ,.கால உலக� 

இத1ேகா� வழிேகாE� எ�ற ந�பி(ைகதா� ேமE� ேமE� ச7யா�ைழ(க 

ஊ(8கி�ற�. உாிைம(காக, ம(களி� வா"(ைக உாிைம(8� ேபாாி�� 

உண��சியி� உ�ள� ஊ�,வி� ெச�கி�ற�. 

  



29 

 

அUமா� ெசா� ெச�வனா�! 

 

சமீப*தி� நா� ஒ, ப�%த,ட� உைரயா% ெகா�%,5ேத�. அ�ேபா"�  

உலகி1 சிற5த ெச�வ�க� யாவ� எ�ற விவாத� ஏ1ப+ட�. ப�%த� 

பத+டமி�றி( Bறினா�. ெடமா)தனி), ப�(, அUமா� ஆகிய Lவ,� 

ெசா1ெச�வ�க� எ�: அUமா� சிற5த ெசா1ெச�வனா�. இ� ேக+� எ� நிைல 

கல.கி1:. பைழைம ேமாக� ப�%த�களி� ப8*தறிC எ*�ைண 

பா"ப�*தி?�ள�. பா"ப�*�கி�ற� எ�: எ�ணாத எ�ணெம�லா� எ�ணி 

எ�ணி ெநKச�  �ணாேன�. எ� ெச>வ�? ெடமா)தனி) சிற5த 

ெசா�ெச�வ� எ�பைத ஒ� (ெகா�ளலா�. ப�( விஷய*தி� Bட சிறி� ஐய�பா� 

ேந�கிற�. ப�( ேப�கி�ற ெபா;� உணC(8 மணி அ%(கிற�. எ�ற வாசக� 

நிைனC(8 வ,கி�ற�. ப�( ேப�வதி� வ�லவ�. ஆனாE� ேக+ேபா� 

உ�ள*ைத* த�பா� தி,� � திறம1றவ� எ�:தா� 

ெகா�ளேவ�%யி,(கி�ற�. ஆனா� கட� தா�%� சீைதயி� இ,�பிடமறி5� 

இல.ைகைய( ெகா<*தின அUமைன?� இAவாிைசயி� ேச��ப� எ�பைத 

நிைன(85ேதா:� நைக�  ேம7�கி�ற�. அUமான� தி,C,வ� பட*ைத� 

பா�(8� எவராவ� அவர� வா> வன�ைப( காO� எவராவ� அUமா/� 

ெசா1ெப,(கா1றவ�ல� எ�: நிைன�பேரா? நிைன(க*தா� இடமி,(கி�றதா? 

தாைடகளி� அைம�ைப( காO�ேபா� உட�=� வ�லா� த� சி5தைன(8 

வி,5தா8� ேக�வி இ�. தாைடகளி� அைம�ைப வி�*� ெசா1ெச�வ� எ�: 

ெகா�டாE� ெகா�ேவா�. உலக� ெசா1ெபாழிவாள� வாிைசயிேல அUமா/� 

ஒ,வ� எ�: பிறேதச*தவ� ேக�வி�ப+� ந�ைம உ.க� ெசா1ெச�வ� 

அUமனி� ெசா1ெச�வ.க� எ.ேக? ெசா1ெப,(க.க�, ெசா1ேபா�க�, 

அறிCைரக�, அறCைரக�, ஆரா>�சி* ெதாட�க� எ.ேக? நா.க� காண ேவ��� 

அவ/ைடய ஆ1றைல, எ�*�( கா+�.க� அவ/ைடய ஏ�கைள எ�: 

ேக+டா� இத18 யா� விைட பக�வ� எ�மேனா�, எ� லவ� ெப,ம(க�? ஏதாவ� 

இ,5தா�தாேன பதி� வ,�. க�ப� கவிைதபா� கைரகாணா( காத� ெகா�� 

நா+� வள�பமறியாத கவிதா ர*தின.களா� காண�ப�� ெசா1ெச�வ� ேவ: 

எAவிதமி,�ப�? 

 

ெச>ய*த(க ேவைலக� 

 

இ(கால ப�%த மணிக� பழைம வி,�பிக� பழைமயி� உ�ள  �ைமைய வி�*� 

க,*�(8( கள.க� விைள(8� இட.கைள எ�*� ம(க<(8� பய�ப�மா: 
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அவ1ைற� ெச>� தரலாகாதா? நீதிப1றி* தனி ஏ� ஒ�: அைம(கலா�. அதிேல 

பல  லவ�களி� க,*ைத?� ஒ,.8 திர+%( 8வி(கலா�. காத�ப1றி* தனிேய� 

ெச>யலா�. அதிE� பல ப�%த�களி� க,*�(க� இட�ெபற� ெச>யலா�. 

அ�ேபாலேவ ந+ , மத�, ேபா�, அரசா+சி �த7யனப1றி வி;மிய க,*�(கைள� 

ப�ைடய ஏ�களி7,5� எ�*�* தனி*தனிேய ெதா8*� ம(களிைட 

பர�பலாகாதா? இ�ேபா�ேற, ெதா�கா�பிய�, தி,(8ற� இவ1ைற?� 

உைரகைள?� சி: சி: ெதா8திகளாக ெவளியிட �%யாதா? பலாி� மா:ப+ட 

க,*�(கைள?� அவ1றி� ெதளிCற� ெபாறி(கலாகாதா? அதைன( காO� ம(க� 

எ� ந�ேறா அதைன( ெகா�வ� த*த� க,*தி1ேக1ப பழைம ேபாக(Bடா� என( 

க�ைசைய வாிந“� க+�ேவா� இ��ைறைய ேகாட��ைற, அ�வ�றி� 

பைழைமைய� பா8ப�*தி ப8*தறிேவா� பா�(க* �ணிவி�ேற� பழைம பாழா8� 

எ�பைத( கால�ேபா(8 அவ�க<(8 எ�*�(கா+��. ஆரா>�சி(8 �த7ட� 

தா,.க� ப�%த�கேள! 

 

எ�சாி(ைக! 

 

ப�%த�கேள,  லவ�கேள, நாவல�கேள, இல(கிய க�*தா(கேள உ.க<(8 ஒ, 

ேவ��ேகா�! சி5தி?.க� எ�ப�தா� அ�. அறிேவா� சி5தி?.க�! ந�நிைல 

எ�: எ�O.க�. ஏ�கைள� பா,.க�. எ*�ைன ேவ:பா�க� 

உ�ளனெவ�:. ஏ�களா� நா+%18 விைள5த ந�ைமைய( கண(ெக�*�� 

பா,.க�. பா�*� சி5தி*�, சீ�9(கி ந�ல �%C(8 வா,.க�. அத� வழி 

நடC.க�. ப,*தறிைவ� பய�ப�*�.க�. கால*தி18� க,*தி18� ஒ*த 

இல(கிய.கைள இய1:.க�. இ�ேற� உ.க� கால� பைழய  ராண.கேளா� 

நி1க ேவ�%ய, தவி�(க �%யாத நிைலைம ஏ1ப�� என எ�சாி(ைக ெச>கி�ேற�. 

எ�சாி(ைகைய ேகாமாளியி� B*ெத�: ஏமாளி*தனமாக எ�ணாதீ�. நிைலைம 

நி�சய� மா:� எ�பைத� ப1பல நா+� வரலா:கைள� ப%*�� பா�(கி� 

உணரலா�. கால� அறி5� க,*ைத மா1றி( ெகா�<.க�. நிைலைமயறி5� நீதி 

வழ.8.க�. நா+ைடயறி5� ஏ�க� இய1:.க�. மத*ைத�  8*தி கைலைய( 

கைற�ப�*�� கயைம*தன*ைத( ைகவி�.க�. அதனா� ம(கைள ம(களாக 

வாழ� ெச>G�க�. ம1: நி�வாண� பி�ைச ேக+8� ஆ�டவைன� பா%ன 

ம(கைள நி�வாண காலமாகிய கா+�மிரா�%( கால*தி18 இ;*�� ெச�E� 

இழிெசய�  ாி5ேதாராG�. ம(க� மதிைய( 8ைற*த 8ைறமதியாளராG�. 

 

மத*தி1ெகன* தனி எ� இய1:.க� மத� ேவ��ேம�. அழகான கைதகளிேல,  
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ஆரா>ட�சிமி(க ஏ�களிேல ஆ�டவ� அவதார Nைலகைள�  8*தி அறிைவ� 

பா"ப�*தாதீ�. அ� அறம�ல. அறிCைடைம?ம�ல. ஆரா>�சி(8 

அைணேபாடாதீ�. ஆ�டவ/(8ாிய ஏ�க� எ�: தனிேய தயாாி?.க� 

ஆ�டவைனவி+� அகல�%யாவி+டா�. அத1காக ஏ�க� எ�லா� 

எ�ெப,மா/(ேக அ��பண� எ�ற நிைலைம ேவ�டா�. அைத மா1:.க�. 

அ�தா� நீதி. ேந�ைம Bட ப%*த இைளஞ�க� ப8*தறிC ெகா�� எதைன?� 

�,வி* �,வி ஆராய �1ப+� வி+டன�. நீ.க� எ*�ைண ம�டல.க� 

தவமி,5� த*�வா�*த.க� க�� அவ� ஆரா>�சிைய 

அல+சிய�ப�*தியேபாதிE� உம� த*�வா�*த� நிைல(கா�. பாமர ம(கைள� 

ப8*தறிவாள�களா(க� பா.8�ள ஏ�க� எ;தி* தா,.க�. இ�ேற� உலக� 

உ�ைம மதியா� எ�ப� என� �ணிC. உ�ைம உைர, நா+ைட( க,தாவி%�, 

நா+%� ந7C நாளைடவி� உ�ைம?� ப1:�. எனேவ ஆ�ைமேயா� 

அ,5ெதா�டா1ற ��வா,.க�. உலக� உ�ைம� ேபா1:� நா� உ�ைம ஏ*��. 

ஆனா� நீG� சிலாி� சீ1ற*ைத� ெபாிெதனC� மதவாதிகளி� மமைதைய மாைல 

எனC. க,தி மன� த�மாறி எ.க<(8 எதி��பிரசார� ெச>யாதி,�பேத நீ.க� 

நா+�(8� ெச>?� ந�லறமா8�. இைதேய/� நீ.க� ெச>ய �1படலாம�லவா? 

 

நா+%� ந�ைமைய( க,தி நல��ள ஏ�கைள� ப�%த�க� இய1றி* தராவி%� 

நாளைடவி� நா� இழிநிைலயைட?�. ெசவி சா>�பா�களா இல(கிய க�*தா(க� 

ெசய7� இற.8வா�களா க1:ண�5த கலாவ�Eந�க� எ� எ�ப%யாகிE� நா� 

அபாய அறிவி�ைப அறிவி*�( ெகா�� அறிவி� வழி ேய8ேவா�. எதி��பாைர( 

க�� பி� வா.ேகா�. 

 

ேதாழ�க<(8 ேவ��ேகா�! 

 

மாணவ* ேதாழ�கேள! உ.க� ேநர*ைத ெந�ேநர� எ�*�( ெகா�ேட�. ஏேதா 

வி,5� கிைட(8ெம�: வ5தீ�க�. ஆனா� ம,5�தா� ெகா�*��ேள�. ம,5� 

எ�ற�� ம,ள ேவ�டா�. ம,5ைத உ�� உண�ேவா� ஒ�றி� �ைவ(8.கா� 

உ�ைம ெதாி?�. ேக+டவ1ைற� சி5தைனயிேல ெகா�� சீ�9(கி� பா,.க�, 

அறிC(8 ஒ*தைத( ெகா�<.க�. நா+�(8� ஏ+�(8� ெதாட�  ேவ��மா? 

ேவ�டாமா? நா+� நல� க,தா ஏ�க� நம(8 ேதைவயா? மத.கல5த ஏ�க� 

மதிைய வள�(8மா? அ�றி மதிைய மைற(8மா? மடைமைய� ேபா1:மா ெவ�: 

எ�O.க�. ஆ�டவனி� அ1 த 8ண.க� எ�பைவ அறிC(8 ஆரா>�சி(8, 

நாகாிக நா+டா�(8 ந�ல 8ண.க� எ�றாவ� ஏ1ப�மா எ�:� க,*திேல 
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க,�.க�. இல(கிய ப�%த�களி� இய�  ந�ல �ைறயி� இ,(கி�றதா ெவ�: 

இரC� பகE� ப8*�ண,.க�. எ� �ைறேயா அத� வழி நடC.க�. எதி�� (8 

அKசாதீ�. ஏளன*ைத( ேக+� ஏமாறாதீ�. மத*தி� �� ம�%யிடாதீ�. கடCைள( 

க�� க,*தழியாதீ�. அறிேவ �ைண மானேம மனிதைன மனிதனா(8கிற� 

எ�பைத உண,.க�. உE*த� ேப�ைச உதறி* த�<.க�. சம*�வ� நா�.க�. 

சேகாதர*�வ� ேகா,.க�. சாதி மத ேபத*ைத� சா�.க�. ேதா�வி க�� 

ச7� றாதீ�. மா1றா� மமைத க�� மன� ம,ளாதீ�. சி5தி*� �%C(8 வா,.க�. 

அத� வழி ெசயலா1:.க� ெச�ம�கேள! உ.க� யாவ,(8� என� ந�றி. 

 

------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------------    


