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1.ஆ�ய� பா��பன�� அளவ�ற�த
ெகா�ட�க� 

ஆரியப் பாரப்்பனரக்ள் அள�ல் ��ய
இனத்தவரா��ம், அவரக்ள் இந்�யாைவ - ��ப்பாகத்
த�ழ்நாடை்டக் ெக�ப்ப� ேபால் ேவ� எந்த இன�ம்
ெக�க்க�ல்ைல. அர�ய�லாகட�்ம் ெபா�
வாழ்�ய�லாகட�்ம் அவரக்ளின் ���ைளயாடல்கள்
தனித்தன்ைம வாய்ந்தைவ. இைவபற்� ஏற்கனேவ
பல�ைற பலவா� �ரித்� எ����ந்தா�ம்,
அவரக்ைளப் பற்�ய தனி ஆய்� இ�. ெபா�வாழ்�ல்
அவரக்ளால் மற்ற இனங்க�க்� ஏற்ப�ம் ெதால்ைலகள்
அல்ல� அவரக்ளின் தைல��கள், அவற்றால் �ைள�ம்
ேக�கள் அள�க்� �� நைடெப�வதால் இத்தைகய ஒ�
ெதா�ப்� ேநாக்� ேதைவப்படட்�. 

ஆரியப் பாரப்்பனரக்ள் அல்ல� �ராமணரக்ள்
எனப்ப�ேவாரக்்� இந்நாட�்ல் ஒ� வரலாற்�த் ெதாடர�்
உண்� என்றா�ம், அெதல்லாம் ஓர ் ஈரா�ரம்
�வா�ரம் ஆண்�காலச ் �றப்�ைடயேத. ஆனா�ம்
அவரக்ள் ேவதங்களி�ம் பழங்கைதகளி�ம்
இத்ெதாடர�் ஐம்ப�னா�ரம் அ�ப�னா�ரம்
ஆண்�கள் என்� கட�்�ைரக்கப் ெபற்�ள்ள�. இதனால்
�ற்காலத்� வரலாற்றா�ரியரக்ள் அைனவ�ம்
இவரக்ைளப் பற்� உண்ைம வரலா� ெதரியாமல்,
பலவைக��ம் தம்�ள் ேவ�பட ேநரந்்த�. ேவதங்கள்
அைனத்�ம் கட�் உைரகேள! அவற்�ல் வ�ம்
ெசய்�கள் யா�ம் இவரக்ளின் வள��ந்த கற்பைன
உைரயாடல்கேள! இந்நாட�்ப் பழங்��களிடம் இவரக்ள்
நடத்�ய ேபாராடட் ெவ�ப்�ணரச்�்கேள இ�க்� ேவத,
அதரவ் ேவத மந்�ரங்களாக �ளங்��ன்றன.
எ�ரிகைள ெவல்வதற்�ம் ெகால்வதற்�ம் இவரக்ள்
ெகாண்ட �யற்�கேள - இவரக்�க்�ள் ஏற்ப�த்�க்
ெகாண்ட �ட�் உணரச்�்கேள எ�ர ் ேவத
ேவள்�களாகக் காணப்ப��ன்றன. அவற்�ல் காணப்
ெப�ம் �ல பசை்சயான அ�வ�ப்� நிகழ்ச�்கைளக்



ெகாக்ேகாக �ல்களி�ம் காண்பதரி�. காட�்
�லங்காண்�கள் ேபால் அவரக்ள் நடந்�ெகாண்ட
�ைறகள் அவ்ேவதங்களில் நன்� வண்ணிக்கப்
ெப��ன்றன. எனி�ம் இவரக்ள் அவ்ேவதங்கைளத்
ேதாற்��க்கப் ெபறாதைவ (அநா�) என்�ம்,
ெதான்�ெதாட�் வ�வன என்�ம்; இைறவ�க்� �ந்�த்
ேதான்�யைவ என்�ம் ெபாய்�ைர�ம் ���ைர�ம்
��ப் பழங்கால மக்கைள ஏமாற்�வந்தனர;் இன்�
வைர அவற்ைறேய ��ம்பத் ��ம்பக் ��க்
கற்றவரக்ைள�ம் அ�ஞரக்ைள�ம் ஏமாற்றப்
பாரக்்�ன்றனர.் வரலாற்றா�ரியரக்ள் �ல�ம்
இவரக்ளின் ம�மயக்�ப் ேபச�்களில் நம்�
உண்ைமையப் ப�ெகா�த்�ள்ளனர.் ேவதங்கைள
ேநரிைடயாகப் ப�ப்பவரக்�க்�ப் ெப�த்த ஏமாற்றேம
காத்��க்�ன்ற�. இ�ப்��ம் அவ் 'ேவத "�ராண”
இ�காசங்'கைள ைவத்�க்ெகாண்� ஆரிய இனத்தவரில்
ெப�ம்பாேலார ்�ைழத்� வ��ன்றனர.் 

ெதாடக்கக் காலத்���ந்ேத ஆரியப் பாரப்்பனரக்ள்
�டட்�ட�் அர�யைல�ம் வாழ்�யைல�ம் ெக�த்�
வந்தைமக்� அள�றந்த சான்�கள் உண்�. இந்�ய
வரலாற்�ல் அரசரக்ளின் �ழ்ச�் ��க்கப்ப�ம்
இடத்�ெலல்லாம் பாரப்்பனியம் நடத்�ய
���ைளயாடல்கைள நன்� உணரலாம். காலம்
ெசல்லச ் ெசல்ல இவரக்ளின் ேமலாண்ைமகள் ஓரள�
�ைறந்�ெகாண்ேட வந்தா�ம், இன்�ம் தனிப்படட்
நிைல�ல் ஒவ்ேவார ்ஆரியப் பாரப்்பன�ம் ேவத கால
ஆரியத்�னின்� எவ்வைக��ம் மா�படட்வன்
அல்லன். அவன் மனத்��ம் நடவ�க்ைககளி�ம்
என்�ம் தான் எல்லாரி�ம் பைடப்பால் உயரந்்தவன்
என்ப� �றர ்எல்லா�ம் தனக்�க் �ழானவர ்என்ப�ேம
காணக் �டக்�ன்றன. 

அர�யல் நிைல�ல் அவரக்ள் ெசய்�ன்ற �ழ�ப்�
ேவைலகள் ெகாஞ்ச நஞ்சமல்ல. ஆட�்ையப் ெபா�த்த
அள�ல் பாரப்்பனரக்ள் எக்காலத்�ம்



இ��ரி�னராகேவ �ரிந்� ெசயல்ப��ன்றனர.் ஒ�
�ரி� ஆ�ங்கட�்ையச ் சாரந்்� நிற்�ம். ம��ரி�
எ�ரக்்கட�்ையச ் சாரந்்� இயங்�ம். இதனால் எந்தக்
கட�் ஆட�்க்� வந்தா�ம் அவரக்ளின் ஒ�
ப���னரால் மற்ற ப���ன�க்� மைற�கமான
நன்ைமகள் �ைடத்�க்ெகாண்ேட இ�க்�ம். (�ற
இனத்தவரக்்ேகா இவரக்ளால் என்�ம் ெதால்ைலதான்)
ஆட�்க்� எ�ரான �ரி� மக்களிைடேய எப்ெபா��ம்
ஒ� வைகயான நிைற�ல்லாத தன்ைமைய உ�வாக்�க்
ெகாண்ேட இ�க்�ம். �ல ேநரங்களில் �ழப்பத்ைத�ம்
அந்நிைல ேதாற்��க்�ம். இதற்� இக்காலத்�ல் ஓர்
எ�த்�க்காட�் தரேவண்�மா�ன் 'ஆனந்த
�கடைன'�ம் '�க்ளக்'ைக�ம் ெசால்லலாம்.
ஆனந்த�கடன் அசச்கத்�ேலேய �க்ளக் அச�்ட�்
ெவளிப்ப�த்தப் ெப��ன்ற�. ேம�ம் இரண்டாவதன்
ெபா�ப்�ம் �தலாவைதச ் ேசரந்்தேத!
அவ்வா��க்ைக�ல் 'ஆனந்த �கடன்' அர�யல்
ெகாள்ைக '�க்ளக்'கால் தாக்கப்ெப�ம். '�க்ளக்'�ன்
ேபாக்ைக கண்�த்� ஆனந்த�கடனில் கட�்ைர வ�ம்.
இரண்� நிைலகைள�ம் இரண்� ேவ�படட்
ேபாக்�களாகக் ெகாண்� இளிசச்வாய்த் த�ழரக்ள்
அவ்�தழ்கைளப் ேபாட�் ேபாட�்க் ெகாண்� வாங்�ப்
ப�த்� வ�வாரக்ள். இத்தைகய 'ச�னி' 'சாணக்�ய'
ேவைலகள் ஆரியத்�ன் தைலயாய மந்�ர �ைறகளில்
ஒனா�ம். இதனால் அவ்�னம் ெப��ன்ற ேநர�
மைற�க ஊ�யங்க�க்� அளேவ இல்ைல . 

இன்�ம் இந்�யா�ல் ேமைலப் ைப�ரத்�ல் உள்ள
'அ�ல பாரத ஆரிய சபா' �தற்ெகாண்� �ல்���ள்ள
'பார�ய சனசங்கம்' வைர�ள்ள ஏறத்தாழ எண்ப�
அர�யல் கட�்களி�ம் ெப�ம்பாலானவற்�ல்
பாரப்்பனரக்ேள �காைமயாக இ�ந்� ேவைல
ெசய்�ன்றனர.் அவரக்ளின் பழைமக் ெகாள்ைகக�க்�
�ற்��ம் ேநர ் எ�ரிைடயான ெபா��ைடைமக்
கட�்களி�ம் �ட அவரக்ேள ேமல் வரிைசத்
தைலவரக்ளாக �ளங்��ன்றனர.் எனின். அவரக்ளின்



அர�யல் நரித்தனங்கைளப் பற்� ����ம் �ளக்கத்
ேதைவ�ல்ைல. 

இன்�ம், தங்க�க்� ேவண்டாத �ற இனத்தவரின்
ஆட�் ஏற்பட�் ��மானால் இவரக்ளின் ெவ�ப்�
ேவைலக�க்�ம், ெபா�ப்பற்ற மனப்ேபாக்�க்�ம்
அளேவ இல்ைல. இக்கால் த�ழக அர� தங்க�க்�த்
�ைணயாக இல்ைல அல்ல� தங்களில் ஒ�வைர�ம்
அவரக்ள் அைமசச்ராக அமரத்்த�ல்ைல
என்பதற்காகேவ, பாப்பனரக்ள் ெசய்�ம் ��ப�ப்�
ேவைலகள் எண்ணற்றன. இக்கால் அர�
அ�வலகங்களில் நடக்�ம் ஊழல்கள், ைக�ட�்
வாங்�தல், ேவைலகைளச ் �ணங்கப் ேபா�தல்,
ேவண்டாதாரக்்�ப் பலவைக��ம் இ�டட்�ப்�ச்
ெசய்தல், ேவண்�யவரக்்�ச ் ச�ைககள் காட�்தல்
�த�ய ெப�ம்பாலான �ரே்க�க�க்�ம்
பாரப்்பனரக்ேள ����ம் ெபா�ப்பாவாரக்ள்.
ேவண்�ெமன்ேற அவரக்ள் இப்ப�ச ் ெசய்�றாரக்ள்.
இப்ப�ச ்ெசய்வதால் மக்க�க்� அர�ன்ேமல் ஒ�வைக
ெவ�ப்� ஏற்படட�்ம் என்பேத இவரக்�ைடய
எண்ணமா�ம். இைதப் பலவைக��ம்
மைறப்பதற்காகத் தாங்களாக இக் �ற்றசச்ாட�்களில்
�ந்�க் ெகாள்�ன்றனர.் காலஞ்ெசன்ற இராசா� �தல்
கல்� அ�வலகக் கைட�ப் பாரப்்பான்வைர இைத
அ�ந்��ந்�ம் �க�ம் ேநரை்மயானவைரப் ேபாலேவ
ந�த்�ப் ேப� வ��ன்றனர.் 

இக்கால் அர� அ�வலகங்களில் பாரப்்பனப்
ெபண்கள் பணியாற்றவ� ��ந்� வ��ன்ற�. அப்
ெபண்களின் நைட�ைறகளில் உள்ள பண்பாட�்க்
�ைறவான ெசய்�ையக் ��வதற்ேக நாக் ��ம்.
பாரப்்பன வழக்க�ஞரக்ள் �லரத்ம் ெபண்�
�ள்ைளகைள ைவத்ேத வழக்�கைள ெவற்�யாக
நடத்�க் காட�்ய வரலா�ம் உண்�. தம் இனத்தான்
ஒ�வன் அ�வலக ேமல�காரி யாகேவா, அத்�ைறச்
ெசயலாளராகேவா வந்��டட்ால் அவரக்ளின் �ழ்ப்



பணியாற்�ம் அைனத்�ப் பாரப்்பனரக்�ம்
அவரக்�க்� எப்ப� ஒத்�ைழக்�ன்றனர ்என்பைத�ம்.
அவ்வா�ல்லா�டத்� அவரக்ள் எப்ப�க் �ழ�ப்�
ேவைல ெசய்�ன்றனர ்என்பைத�ம் அவ்வத்�ைறகளில்
பணியாற்�ம் �ற இன அ�வலரக்ள் நன்� அ�வர.் 

அ�வலகங்களில் உள்ள கட�ளர ் படங்கள்,
�ள்ைளயார ் ேகா�ல்கள், அவற்�க்கான �சைன,
வ�பா�கள், ���ழாத் தண்டல்கள் �த�ய யா�ம்
ஆங்காங்�ள்ள பாரப்்பன அ�காரிகளின்
�ண்�தல்கேள. அந்நிகழ்ச�்களால் அவ்வ�காரிகளின்
ஒ�க்கக் ேக�கள், ைக�ட�், ஊழல் நடவ�க்ைககள்,
இனச ் ச�ைககள் ெபரி�ம் மைறக்கப்ப��ன்றன.
அவ்வ�வலகங்களில் உள்ள த�ழரக்ேளா, �ற
இனத்தவரக்ேளா கடந்த காலங்களில் இவற்ைறக்
கண்�ங் காணாதவரே்பால் இ�ந்� வந்தனர.் இக்கால்
அவற்ைற ஆங்காங்�க் கண்�க்கத் ெதாடங்� �ள்ளனர.்
எனேவ அவரக்�க்�த் �ைணேபா�ம் அரைச அப்
பாரப்்பனரக்ள் �ற்றத் ெதாடங்��ள்ளனர.் 

ெபாய்த்�த் தள்�ம் ெசய்�த்தாள்கள்! 

கல்�த்�ைற�ல் அவரக்ளால் ஏற்ப�ம்
�ரே்க�க�க்ேகா வைர�ைறேய இல்ைல. பாரப்்பன
ஆ�ரியரக்ள் தங்களின் �ழ் உள்ள பாரப்்பன
மாணவரக்�க்�த் தனிசச்�ைககள் காட�்வ�ம்,
தங்க�க்�ப் ��க்காத மாணவரக்�க்� என்ெனன்ன
ெக�தல்கள் ெசய்ய ���ேமா, அத்தைனக்
ெக�தல்கைள�ம் தங்களால் ��யா�டட்ா�ம்
அ�த்தவரக்ளிடம் ெசால்�யா��ம் ெசய்வ�ம்,
இயல்பான காட�்களா��டட்ன. பாரப்்பனத்
ேதரவ்ாளரக்ள் �லர ் தங்கைள எவ்வாேறா அ�ந்�
ேத�ப்��த்�வ�ம் மாணவரக்ளிட�ம் அவரத்ம்
உறவாளரக்ளிட�ம் ெப�த்த ெதாைககைள வாங்�
ெகாண்� ேதர�் ெசய்வ�ம், �ற� அத்தைகயவரக்ேள
'கல்�த் �ைற�ல் ஊழல் ம�ந்��டட்�' - என்�
�க்�ர��வ�ம் ெமய்ப்�க்க ��யாத உண்ைமகளாக



�ளங்��ன்றன. நாட�்ல் ஊழல்கள் என்� ேபசப்
ெப��ன்றவற்�ள் ெப�ம்பாலானைவ ஆரியப்
பாரப்்பனரக்ளால் ெசய்யப் ெப�வனேவ! �ற
இனத்தவைர அைம�யாக ஆள�டக் �டா� என்பேத
அவரக்ளின் தைலயாய ேநாக்கம். இவரக்�க்�ப்
பக்கத்�ைணயாக நிற்பைவ அவரக்ளிடம் உள்ள
ஆங்�ல, த�ழ்ச ்ெசய்�த்தாள்கேள! அைவ ெபாய்த்�த்
தள்�வதற்� ஓர ்எல்ைலேய இல்ைல. 

பாரப்்பனரக்ளின் ைக�ள் வ�வான
ெசய்�த்தாள்கள் இ�ப்பதாேலேய அவரக்ள்
ெபா�மக்களிடம் தங்க�க்�ச ் சாரப்ான க�த்�கைள
எளிதாக உ�வாக்க ���ன்ற�. இந்�. எக்��ர�,
ெம�ல் ேபா�ம் ஆங்�ல நாளிதழ்களி�ம்
�ேதச�த்�ரன், �னமணி, �னமலர ் ேபா�ம் த�ழ்
நாளிதழ்களி�ம், கல்�, ஆனந்த�கடன், ��தம், �பம்,
கைலமகள், �க்ளக் ேபா�ம் �ழைம. மாத இதழ்களி�ம்
அவரக்ள் எ��ம் எ�த்�க்கேள இந்நாடை்ட ஒ�
நிைலயான ஆட�்க்�க் ெகாண்� வர��யாமல்
ெசய்�ன்றன என்றால் அ� �ைகயாகச ்ெசால்லப்ெபற்ற
தாகா�. 

வடபழனி�ல் உள்ள �ள்ைளயார ் ேகா��ன் ஒ�
ெசங்கல் இ�ந்� ��ந்தா�ம் அந்தச ்ெசய்�தாள்களில்
�தல் பக்கத்�ல் �தல் வரி�ல் ெசய்� வ�ம்.
தைலைமத் த�ழன் ஒ�வன் �ேடா நிலேமா
ப�ேபானா�ம் அசெ்சய்� வரா�. எங்காவ� ஒர ்எளிய
ஆரியப் பாரப்்பாேனா ஒ� பாரப்்பன நாட�்ய
நங்ைகேயா இறந்� ேபானால் ஊேர ெகாள்ைள�ல்
அ�ந்�ேபான� ேபால், ெபரிய அள�ல்
இறந்�ேபானவரக்ளின் படம், வரலா�, அவரக்ளின்
பண்� நலன்கள் ஆ�ய அைனத்� �ளக்கங்க�ட�ம்,
அவரக்ளின் இழவால் இந்நாட�்க்ேகா, கைலக்ேகா ஏேதா
ேநர��யாத இழப்� ஏற்பட�்�டட்� ேபால�ம்
இட�்க்கட�் - �ைனைய யாைனயாக்�ச ்ெசய்� வ�ம்.
ஆனால் த��னத் தைலவரக்ளில் பாேவந்தர்



பார�தாசைனப் ேபான்றவரக்ள் மைறந்� ேபானா�ம்
எங்ேகா ஒ� �ைல�ல் ஓரிரண்� வரிகளில்தான்
அவற்�ல் ெசய்� ேபா�வாரக்ள், 

கடந்த இ� மாதங்க�க்� �ன்
பாைளயங்ேகாடை்ட�ல் உள்ள பாரப்்பனப் ேபரா�ரியர்
ஒ�வர ் அ�படட் ெசய்� பாரப்்பன இதழ்களில் நாள்
தவறாமல் ெபரி�ப�த்� எ�தப்ெபற்�, அல்ேலால
கல்ேலாலப்ப�த்தப் ெபற்ற�. அதன் கரணியமாகப் பல
கல்�ரிக�ம் �டப்ெபற்�க் �ழப்பங்கள் �ைளந்தன.
அ��மன்�, அண்ைம�ல் ��க்க ��க்கத்
த�ழரக்ளாகேவ உள்ள ஆ�ங்கட�்யான �.�.க.
தங்கள் ெந�நாைளய ��ப்பப்ப��ம் வடவர ் ெசய்த
இரண்டகச ் ெசயல்களின்ப��ம் இரண்டாக
உைடந்தைதப் பயன்ப�த்� எ�ரப்்பாளரா�ய ம.ேகா.
இரா�ற்� இவரக்ள் த�ம் �ளம்பரங்க�ம், அவர்
க�த்ைதப் ெபரி�ப�த்�ப் ெபா�மக்க�க்�த்
�.�.க.�ன் ேமல் ெவ�ப்�ண்டா�ம்ப� ெசய்�ம்
�யற்�க�ம் ேமேல ��ய க�த்�ைரகைள
ெமய்ப்�க்கப் ேபா�மான சான்�களா�ம். �த்�ரரக்ள்
ஆட�்�ல் �ராமணரக்ள் வாழக்�டா� என்ப�ம்,
அவ்வாட�்ையத் �டட்�ட�்க் க�ழ்த்தல் ேவண்�ம்
என்ப�ம் இவரக்ளின் ேவத, �ராணங்கள் பைறசாற்�ங்
ெகாள்ைக. அக்ெகாள்ைக இவ்��பதாம்
�ற்றாண்��ம் இவரக்ைள �ட�்ப் ேபானதாகத்
ெதரிய�ல்ைல . 

அண்ைம�ல் இராசா� இறந்�ேபானைத 'ராஜா�
அமரரனார'் என்� �னமணி தைலப்�ட�் எ��ய�டன்
அந்த (26.12.1972) நாளில் வந்த இத�ன்
எட�்ப்பக்கங்களி�ம் அவரக்�ைடய தைலவைரப்
பற்�ய ெசய்�ேய நிைறந்��ந்த�. அவைர என்ெனன்ன
ெசாற்கைளக் ெகாண்� �கழ ���ேமா,
எவ்ெவவ்வைக�ல் அவரக்்� உயரச்�் காடட் ���ேமா,
அவ்வச ் ெசாற்களால் அவ்வவ் வைக�ெலல்லாம்
வானளாவப் �கழ்ந்� தள்ளி��ந்த� �னமணி.



'மாமைல சாய்ந்த�' என்�ம் தைலப்�ட�்த் �னமணிச்
�வராமன் எ��ய அன்ைறய ஆ�ரிய�ைரையப்
ப�த்தவரக்ள் இந்�யா�ல் உள்ள எல்லா நல்லறங்க�ம்,
நலன்க�ம் இராசா�ேயா� ப�ேபாய்�டட்தாகேவ
உணரவ்ாரக்ள். '��தைல �ரர,் அபார இராசதந்�ரி,
�றந்த நிரவ்ா�, �ண்டாைம ஒ�ப்�க்� வரிந்�
கட�்க்ெகாண்� பா�படட் �ரர,் ஆன்�க உயர�்னால்
ராசரி�யாகத் �கழ்ந்தவர.் ஏைழபங்காளர.்
�ணநலன்களின் உைற�டம், தைல�றந்த பண்�னர,்
அறெந��ன் உ�வம், சனநாயகத்�ன் காவலன்,
சமாதானப் �ரியர,் �ன்னணி எ�த்தாளர,் மாேமைத,
பாரதப் பண்�ன் உயரந்ிைலகைள வாழ்ந்� காட�்யவர.்
இத்தைகய �றப்�கள் அைனத்�ம் ஒ�ங்�ைணந்�
ேவ� எவரிட�ம் காண��யா�. அவர ் தம�
சாதைனகளால் �க ��சரக்ள் வரிைச�ல் இடம்ெபறக்
��யவர'் - இவ்வா� எ��ய�, �னமணி. 

இங்�க் �றப்ெபற்ற �க�ைரக�க்� இராசா�
உரியவரா அல்லரா என்பதன்� நம் ேகள்�. இத்தைகய
உைர இராசா�க்காகத்தான் எ�தப்ெப�ம் என்பதன்�.
பாரப்்பன இனத் தைலவராக உள்ள எவ�க்�ம் - காஞ்�
காமேகா�ப் ��ப்ெபரியவாள் மைறந்தா�ம் அவ�க்�ம்
எ�தப்ெப�ம் ஒ� ேவடை்க உைரயா�ம். இராசா�
மைறந்தெபா�� ��. ஈ.ெவ. இரா அவைர ஒ� ெபரியார்
என்� ெசான்னதற்காகேவ ஈ.ெவ. இராமசா� நாய்க்கர்
என்பைதத் த�ர ேவ�வைகயாக எ�தாத �னமணி
அன்� ஈ.ெவ. இராமசா� ெபரியார ் என்�
எ����ந்தைத ஆழ்ந்� ேநாக்�வாரக்்� அவாளின்
இன நல�யரச்�் ேநாக்கம் �ளங்காமல் ேபாகா�.
இராசா� இ�க்�ம்ெபா�� அவரின் அர�யல்
க�த்�ைரகைள ஒ� ெபா�டட்ாகேவ ம�க்காத
தைலைம அைமசச்ர ் இந்�ராகாந்��ட, 'அவர ் ஒ�
ேமைத; �க்கல்கைள அல� ஆரா�ம் �ற�ள்ளவர;்
அவர ் ெபரிய அரசதந்�ரி என்ெறல்லாம்
�கழ்ந்�ைரத்தார.் அத்தைகய அ�� வன்ைமயாளரின்



அ��ைரகைள அம்ைமயார ் பயன்ப�த்�க் ெகாள்ளத்
தவ�ய� ஏேனா? 

இத்தைகய நிகழ்ச�்களால் நாம் ெதரிந்�ெகாள்ள
ேவண்�ய� என்ெனனின், பாரப்்பனரக்�க்�
ேவண்�யதானால் ��ம்�ம் �ரணா�ம்;
ேவண்டாெதனில் ��ம் ��ம்ெபன்� இ�த்�ைரக்கப்
ெப�ம். அதற்கான ஆற்றல்கள் ெசய்�த்தாள்
வன்ைமகள் அவரக்ளிடம் உண்� என்பைத எவ�ம்
ம�க்க ��யா� என்ப� தான். அத்�டன் நாம்
இன்ெனான்ைற�ம் மறந்��டக்�டா�. �னமணி,
�த்�ரன், கல்�, �கடன், இந்�, எக்��ர� ேபான்ற
இதழ்களின் ைகேயாங்�ய ஓரின நடவ�க்ைககள்
ஒ��றம் இ�க்கட�்ம். இக்கால் பல இ�வான பா�யல்
இதழ்கள் ேவ�மாணவரக்ைள பாசக் க��கள் ேபால்
�ணித்�க் ெகாண்�ள்ளன. அவற்�ன் ெபயரக்ேள
த�ழ்ெமா�ைய இ��ப�த்�வ� ேபால்
அைமந்��க்�ம். எ�த்� என்ப� ஓரித�ன் ெபயர.்
கசடதபற என்ப� மற்ேறார ் இத�ன் ெபயர.் ஓரித�ன்
ெபயர ் �ள்ளி. தைலெய�த்� என்�ம் ஓரிதழ்
வ��ன்ற�. இவ்வா� பற்பல இதழ்கள் ெதாடரந்்�
ெவளிவ��ன்றன. இைவயன்� அ�ராதா, காரிைக,
காமம், �க்கடா, மல்ேகாவா, சர�, வா�பம்,
ேதன்�ண்ணம், ம�க்�ண்ணம் ேபா�ம் இதழ்கள்
�ப்ைபத் ெதாட�்�ல் ெமாய்க்�ம் ஈக்கைளப் ேபால்
நா�க்� நாள் ����ம் ெவளிவந்�
ெகாண்��க்�ன்றன. 

இவற்�ல் ெப�ம்பாலானைவ பாரப்்பனரின்
�ண்�தலால் நடத்தப்ெப�ம் இதழ்கேள! இைவ த�ழ்
ெமா�ைய இ��ப�த்�ம் ேநாக்கத்�ட�ம் அ�ல்
உள்ள இலக்�ய இலக்கண அைமப்�கைளக் �ண்டல்
ெசய்� தகரத்்ெத��ம் எண்ணத்�ட�ம் பாரப்்பன
�டைலகளால் ெவளி�டப் ெப�வன ஆ�ம். 

அவற்�ல் ெவளிவ�ம் கைதகளில் வ�ம் பா�யல்
ெசய்�கைள மற்ெறா�வரிடம் ப�த்�க் காடட்ேவா,



ப�க்கக் ெகா�க்கேவா ��யா� எனின், அவற்ைறப்
பற்� ேவ� என்ன ெசால்வ�? அவற்�ன் தைலயாய
ேநாக்கம் த�ழ்ப் பண்பாடை்டக் ெக�க்க
ேவண்�ெமன்ப�ம், த�ழ் இலக்�யங்கைள�ம்
ெந��ல்கைள�ம் அ�த்��ட ேவண்�ம் என்ப�ேம
ஆ�ம். மற்�ம் அவ்�தழ்களில் வ�ம் படங்கேளா
இ��ன் க�வைறகள், ��காயக் ேகடரக்ளின்
ெவ�யாடட் உட�ற�ச ் ெசய்�கள். அெமரிக்க
நாகரிகத்ைத இங்� ேவ�ன்றச ்ெசய்�ம் ேநாக்கத்ேதா�
மட�்ம் ெவளி�டப்ெப�வன அல்ல. மைறந்�வ�ம்
ஆரிய ேவத, �ராண, இ�காசங்க�க்� �ண்�ம் ம�ப்�
ஏற்ப�த்த ேவண்�ம் என்�ம் க�த்ேதா�ம் ெவளி�டப்
ெப�வனவா�ம். மன�யரை்வ அ�த்���ம் ஒ�
ெக�ம்� நிைல�ல் மக்கைளப் ப�ப்ப�யாகக் ெகாண்�
ஆழ்த்��ம் அேதநிைல�ல், இராசா�, காஞ்�ப் ��ப்
ெபரியவாள் ேபான்றவரக்ள் ெசால்�ம் இராமாயண
பாரத, இ�காச �ளக்கங்க�ம், ேவத, �ராண, �ைதப்
ெபா��க�ம் அ�ழ்ந்� ேபா�ம் உள்ளங்க�க்�க்
கலங்கைர �ளக்கங்கள் ேபால் க�த்��ம் கண்ணி�ம்
படேவண்�ம் என்பேத அவரக்ள் உடக்�த்தா�ம். 

ஒ�க்கக் ேக�க�க்�த் �ண்�ேகால்! 

இக்கால் மாணவரக்�க்�ைட�ல் உள்ள ேபாராடட்
உணரச்�்க�க்�ம் பா�யல் ஒ�க்கக் ேக�க�க்�ம்
ெப�ம்பா�ம் பாரப்்பன மாணவரக்ேள
�ண்�ேகாலா��க்�ன்றனர.் ��தா
ைவத்�க்ெகாள்�தல் �தல் தைலம�ைர
அலங்ேகாலமாய்க் கைலத்� �ட�்க் ெகாள்�தல்,
உைடகைளப் பல வண்ணங்களி�ம் வைககளி�ம்
ைதத்�க் ெகாள்�தல், இப்� ேபால் நடந்� ெகாள்�தல்
வைர அைனத்�க் ேகாமாளிக் �த்�க�க்� நிைலக்
களனாக இ�ப்பவர ் பாரப்்பன மாணவரக்ேள.
இத்�ைற�ல் பாரப்்பனப் ெபண்க�ம் �லக்கல்லர.்
ேநாய் ��ெகாண்�ள்ளதற்�ப் பாரப்்பனரக்ளின்
அெமரிக்கப் பா�யல் ெவ�ேய அ�ப்பைடக் கரணியம்.



ெசன்ைன�ல் பாரப்்பன இைளஞரக்ள் �லரிடம் உள்
ெவளிநாட�்ப் பா�யல் இதழ்கள், படங்கள், �ைரப்படச்
��ள்கள் �த�யைவ இ�ப்பதாகக் ேகள்�ப்பட�் �க
வ�ந்த ேநரிடட்�. இவ்வா� நாடை்ட அ�ம்� நிைலக்�க்
ெகாண�ம் பாரப்்பன இனம், அதற்� ேவ� எவைரேயா
கரணியங் காட�்த் தம் சமயத்�ைறக்� மைற�கமாக
நல்ல வரேவற்ைபத் ேத�க் ெகாண்��க்�ன்ற�. 

சமயத்�ைற�ல் ஆரியப் பாரப்்பனர ் ெசய்�ம்
அடாத ெசயல்க�க்� அளேவ இல்ைல. கட�ளரக்�க்�
இவரக்ேள ெசாந்தக்காரரக்ள்ேபால் இவரக்ள்
நடந்�ெகாள்�ம் �ைறகள் மற்ற இனத்தாைர
ெவ�ப்பைடயச ் ெசய்�ன்றன. அ�வலகங்களில்
நிகழ்த்தப் ெப�ம் க��ப்�ைச (ஆ�த �ைச)
கைலமகள் �ைச (�ர�வ� �ைச) �த�யவற்�ற்�ம்
அவரக்ேள கரணியம். �ளக்கணி �ழா (�பாவளி)
நாடக்ளில், �ைறந்த� பத்� ப�ைனந்� நாடக்ள்
ெத�க்களில் நடமாட ��யாமல் ெசய்�ம் வைக�ல்
��யல் ��யலாக ெவ�கைளக் ெகா�த்�ப் ேபாட�்க்
காட�்த்தனமாக ெவ�க்�சச்ல் இட�்க்ெகாண்�
ஊைரேய அைலக்க�ப்ப�ம் அவரக்ேள ! நம் மக்களில்
ஒ� �ல ெசல்வக் ��ம்பங்கேள அவரக்ைள �ன்பற்�
அவ்வா� ெசய்�ன்றன. இவரக்ள் �ளக்கணி �ழாைவக்
ெகாண்டா�வ� ேபால் ெபாங்கைலக் ெகாண்டா�வ�
இல்ைல. ேம�ம் �ைல (மாரக்�) மாதங்களில்
ெத��க்�த் ெத�, �ைலக்� �ைல
ஒ�ெப�க்�கைளப் ேபாட�்க்ெகாண்� பாைவப்
பாடல்கைள இப் பாரப்்பனப் �சாரிகள் �ழக்�வ�ம்
ெகாட�்�ழக்ேகா� ��ப் பா�க்ெகாண்� ெத�வலம்
வ�வ�ம் ஊைர இவரக்�க்காகேவ ஆக்�க் ெகாள்வ�ம்
ேபால இல்ைலயா? அக்கால் ேதர�்க்காக மாணவரக்ள்
ப�க்க�ம் இைட�� ேநரவ்ைத அர�ம்
கவனிப்ப�ல்ைல . இந்தப் பாைவப் பாடல் வழக்கம்
ேதைவதானா? இந்தப் பாடைலப் பாடாத நாடக்ளில்
��வேத இல்ைலயா? இவரக்ளின் இதழ்க�ம்



�ளக்கணி �ழா�க்காக மலரக்ள் ெவளி���ன்றனேவ
த�ர, ெபாங்க�க்� ெவளி��வ�ல்ைல. 

ெபா� வாழ்க்ைக�ல் இவரக்ளின் கட�்ப்பா� தனி.
இவரக்ள் வா�ம் ப��களில் ேவ� இனத்தவரக்�க்�,
��ப்பாகத் த�ழரக்�க்� ��கள் �ைடப்பேத அரி�.
பல ����ப்�கள் ெகாண்ட ெபரிய ��களில்
இவரக்ைளத் தப்�த் தவ�க் ��யமரத்்�னால்
ஓரிராண்�களில் அங்�ள்ள த�ழ்க் ��ம்பங்கைளச்
சண்ைட�ட�் ெவளிேயற்��ட�்ப் பாரப்்பனர்
��ம்பங்களாகேவ பாரத்்�க் ��யமரத்்�க் ெகாள்�தல்
இவரக்ள் பழக்கம். �ல �ட�்ப் ப��களில்
�ராமணரக்�க்ேக �� �டப்ப�ம். (To let only for
Brahmins) என்� எ�தப்படட் பலைககள் ெதாங்�வைதப்
பாரக்்கலாம். இவரக்ள் ��களில் பணியாற்�ம்
ேவைலக்காரரக்ைள இவரக்ள் என்�ம் ம�ப்� ைவத்ேத
அைழப்ப�ல்ைல. அவரக்ைள�ம் சரி, பாரப்்பன
அ�காரிகளின்�ழ்ப் பணியாற்�ம் பணியாடக்ைள�ம்
சரி, அேட, அ� என்�ம் ெசாற்களால்தாம்
அைழக்�ன்றனர.் அவரக்ள் ��களில் உள்ள
��வரக்�ம் �ட அவரக்ைள வாய்�சாமல் 'அேட, அ�'
எனக் �ப்��வைதக் கண்� மனம் ேநாக
ேவண்��ள்ள�. 

நிலா மண்�லம் ேபா�ம் இக்காலத்��ம் �ற
இனத்தவைரத் ெதாடட்ால் �ட�் என்� க�ைமயாகக்
க��ம் பாரப்்பனரக்ள் ெப�ம் ப���ம் இ�க்கத்தான்
ெசய்�ன்றனர.் இவரக்ள் ��களில் �ற இனத்தவைர
உள்ேள�ட இன்��ட இைசவ�ல்ைல. இராசா��ன்
�ண்டாைமப் ேபாராடட்த்ைதப் பாராட�்ம் �னமணிச்
�வராமன்கள் இவ்வைக�ல் எப்ப� நடக்�ன்றாரக்ள்
என்பைதக் கண்டால், இவரக்ள் ேப�வ�ம் எ��வ�ம்
ெபா�மக்கைள ஏமாற்�வதற்ேக என்ப� ெதற்ெறனப்
�லப்ப�ம். �க்ளக்�ல் இவரக்�க்காகப் பரிந்� எ��
வ�ம் அைரப் �ராமணனான ெசயகாந்த�க்�ப்
பாரப்்பன இனத்தவரின் ��க்ேக�க�ம் ெதரிய



வ��ல்ைல. அவரக்ளின் நச�்த்தனத்ைத இந்த
இ�பதாம் �ற்றாண்��ம் அகற்ற வ��ல்ைலயானால்
அவரக்ைள எப்ப�த் த�ழ் இனத்ேதா� ஒப்ப
எண்�வ�? த�ழ் ேப�வதால் மட�்ேம ஒ�வன் த�ழன்
என்� க�தப்பட ேவண்�ம் என்றால், ஆங்�லம்
ேப��ன்ற த�ழைர ஆங்�ேலயர ்என்றன்ேறா க��தல்
ேவண்�ம்? ஆங்�லம் ேப�ம் ஆப்�ரிக்கைரக்�ட
ஆங்�ேலயர ் என்� அவரக்ேள ஒப்�க்ெகாள்ளாதேபா�,
த�ழ் ேப�ம் எவ�ம் எப்ப�த் த�ழர ் ஆவார?்
ேவண்�மானால் ெசயகாந்தன் என்�டன் வரட�்ம்;
எனக்�த் ெதரிந்த 'சம�க்��த" ஆ�ரியர ் பலர்
த�ழரக்ளாய் உள்ளனர.் அவரக்ைள '�ராமணரக்ள்'
என்� அவரக்ள் ஒப்�க் ெகாள்��ன்றாரக்ளா என்�
பாரப்்ேபாம். சம�க்��தம் ப�ற்�ம் ஆ�ரியர ் ஒ�வர்
த�ழராக��ந்தார ் என்பதற்காக, அவரிடம்
அம்ெமா�ையக் கற்க ��ம்பாத பாரப்்பன மாணவரக்ள்
அத்தைன ெபய�ம் இந்� வ�ப்�க்�ச ் ெசன்றைத
நான�ேவன். இப்ெபா��ம் நிைல மா��ட�ல்ைல.
அண்ணாமைல�ல் த�ழ்ப் ேபரா�ரியராக��ந்த
ஒ�வர,் வடெமா��ல் ெப�ம்�லைம ெபற்��ந்�ம்
பாரப்்பனர ்அவைரப் ேபாற்ற�ல்ைல. 

பாரப்்பனப் ெபண்களில் �லர ் நம் த�ழ
இைளஞரக்ைள வ�ேத வந்� மணந்�ெகாள்�ன்றனர.்
பாரப்்பன ��களில் பணியாற்�ம் த�ழ இைளஞர ்�லர்
பாரப்்பனப் ெபண்கைள ��ம்� மணந்�
ெகாள்வைத�ம் பாரக்்�ன்ேறாம். எனி�ம் பாரப்்பன
இைளஞரக்ள் த�ழ்ப் ெபண்கைள மணந்�ெகாண்ட
ெசய்� �க�ம் அரிய�. த�ழ் இைளஞரக்ள் பாரப்்பனப்
ெபண்கைள மணந்�ெகாள்�ம் வைக�ல் பல
அ�ப்பைடக் ேகாளா�கேள கரணியங்களாக
இ�க்�ன்றன. அவ்வா� மணந்� ெகாண்ட ெபண்க�ம்
அவ் �ைளஞரக்ளின் ெகாள்ைககைள�ம்
ேபாக்�கைள�ம் அறேவ �ைச��ப்� �ட�்
���ன்றனர.் இவற்�ற்�ப் பல எ�த்�க்காட�்கைளக்
�ற���ம் பாரப்்பனத் த��னக் கலப்� த�ரக்்க



��யாதேத! அதனால் பாரப்்பனரக்ள் த�ழரக்ைளத்
த��க் ெகாண்டனர ்என்� �ற ��யா�. மக்களினம்
எல்லாம் ஒன்�தான். அைத வரேவற்கேவ ெசய்வர.்
ஆனால் ெகாள்ைக ேவ�பா� ேபான்றைவேய இன,
ெமா� ேவ�பா�கள் இனத்தா�ம் ெமா�யா�ம்
ஒன்�னாலன்� ஒ� நிலத்�ல் வாழ்�ன்ற மக்கள்
�டட்த்ைத ஓரினத்தவர ்என்� ���ட ��யா�. 

பாரப்்பனரக்ைள நாம் த�ழரக்ள் என்�
ஒப்�னா�ம் அவரக்ள் தம்ைமத் த�ழரக்ள் என்�
ெசால்�க் ெகாள்வ�ல்ைல. இன்�ம் சம�க்��தத்�ற்�
அவரக்ள் ம�ப்� ைவப்ப�ேபால் த�ழ் ெமா�க்�
ைவப்ப�ல்ைல. எங்ேகா ஒ� பார�யார ் பரி�மாற்
கைலஞர ் இ�ந்தார ் என்பதற்காகப் பாரப்்பனரக்ள்
த�ழரக்ளா��ட அவரக்ேள அணியமாக இல்ைல.
சம�க்��தத்ைதக் கலக்காத த�ைழ அவரக்ள்
ஒப்�க்ெகாள்வேத�ல்ைல! பாரப்்பனரக்ளில் த��க்காக
உைழத்தவரக்ள் ேபால் ஆங்�ேலயரக்ளி�ம்,
�ரஞ்�க்காரரி�ம், ெச�மானியரி�ம், அர�யரக்ளி�ம்,
த��க்�ைழத்தவரக்ள் ஏராளமான ெபயரக்ள் உளர.்
அவரக்ெளல்லா�ம் த�ழரக்ள் என்� �� �ட ��யா�.
இைதச ்ெசயகாந்தன்கள் உணரேவண்�ம். 

ஒ� ெமா��ல் �லைம ெப�தல் ேவ�. ஒ�
ெமா�ையத் தாய்ெமா�யாகக் க��தல் ேவ�. ஒ�
ெபண் ேவெறா� �ழந்ைதையத் தன் �ழந்ைதப்
ேபாலேவ க�� வளரக்்கலாம். ஆனால் அக்�ழந்ைத
அவைளத் தன் தாய் என்� க�த ேவண்�ம்.
பாரப்்பனரக்ள் த�ைழத் தம் தாய்ெமா�யாகக்
ெகாள்ளாதவைர அவரக்ைளத் த�ழரக்ள் என்�
ஏற்�க்ெகாள்ள�ம் ��யா�; அவரக்�ம் தங்கைளத்
த�ழரக்ளாகக் க��க் ெகாள்ள�ம் மாடட்ாரக்ள்.
அவரக்ள் அவ்வா� த�ைழத் தங்கள் தாய்ெமா�யாகக்
க��னால் அ�ல் கலப்� ேநரவ்ைதப்
ெபா�க்கமாடட்ாரக்ள். சம�க்��தத்�ல் ஆங்�லச்
ெசாற்கைளேயா �ரஞ்�ச ்ெசாற்கைளேயா கலந்� ேபச



��ம்பாத ஒ�வன், த��ல் அவ்வா� கலப்�ச்
ெசய்வைத ��ம்��ன்றான் எனில், அவன் த�ைழத்
தாய்ெமா�யாகக் க���றான் என்� எப்ப�
ஒப்�க்ெகாள்வ�? ெசயகாந்தன் ேபான்றவரக்�க்�த்
த�ழ்ெமா�ையத் �ய்ைமயாக எ�தத் ெதரியாத
கரணியத்�ற்காக அவர ்எ��வ�தான் த�ழ் என்பைத
ஒப்�க்ெகாள்ள ேவண்�மா? அவ்வா� ஒப்�க்
ெகாண்டால் ெசன்ைன�ல் உள்ள ஓர ்உயர ்����ன்
பரிமா� (Butllor) ேப�ம் ஆங்�லத்ைத�ம் ஆங்�லம்
என்�தாேன ஒப்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். 'கா�ரி ஜலம்,
கலாசார பல�னம்', 'பாரத ஞான��' என்பவற்ைறத்
த�ழாகக் ெகாள்ள ேவண்�மானால், 'பாைன வாடட்ர'்
'இ�தய �க்ன�' "பாரத நாெலடச் ் ��' என்பவற்ைற
ஆங்�லமாகக் ெகாள்ள�ம், 'வாய்ைம ேமவ் ெசய்தா'
"பண்பாட�் ஞானிபட' என்பவற்ைறச ்சம�க்��தமாகக்
ெகாள்ள�ம் �ன்வரேவண்�ம்! 

த�ழ்ெமா�ைய மட�்ம் அவரக்ள் வந்�
ஒண்�தற்�ரிய �ட�்ச ் �வராக்கலாம். அவரக்ள்
ெமா�யான சம�க்��தத்ைத மட�்ம் �ைதக்கக்�டா�
என்ப�ல் என்ன ந�நிைல உள்ள�? ெமா�த் �ய்ைம�ம்
இனத் �ய்ைம�ம் எல்லா ெமா�க்�ம் இனத்�க்�ம்
தாேன. ெமா���ம் இனத்��ம் �ய்ைம பாரக்்க
ேவண்டா என்ப�ம் எல்லா ெமா�க்�ம் இனத்�க்�மான
ெபா� அறமாகத் தாேன இ�த்தல் ேவண்�ம்.
பாரப்்பனரக்�ம், பாரப்்பனரக்�க்�ச்
சாரப்ானவரக்�ம் தங்கள் தங்கள் க�த்�கைளத்
தங்க�ைடய மனம் ேபானவா� எ�த�ம்.
மக்களிைடேய எளி�ல் பரப்ப�ம் ஏராளமாக வாய்ப்�
உள்ள� என்பதற்காகேவ �றர ் க�த்� வ��ழந்�
ேபாய் �டட்தாகக் க���ட ���மா? 

ேத�ய ெமா�த் ��ட்� �ைளயாடல்! 

இந்�யா�ல் உள்ள 79 பல்கைலக் கழகங்களில் 6.3-
இல் சம�க்��தம் ப�ல வாய்ப்��க்�ன்ற�. த�ழ்
ெமா�ையச ் ெசால்�த் தர 12 பல்கைலக் கழகங்கேள



உள்ளன. த�ைழ�டச ் சம�க்��தம் ேப�பவரக்ள்
���யாக உள்ளனரா? இந்�யா�ல் உள்ள நாலைரக்
ேகா� மக்கள் த�ழ் ேப��ன்றனர.் சரியாகக்
கணக்�டட்ால் ஏ� ேகா�க்�க் �ைறயா�.
(கணக்ெக�ப்பவரி�ம்? கணக்�ப் பாரக்்�ம்
அ�காரிகளி�ம் ெப�ம்பாேலார ் த�ழரக்்�
மாறானவரக்ளாக இ�ப்பதால் இத்தைகய �ள்ளி
�ளத்தங்கள் சரியாகேவ இ�ப்ப�ல்ைல ). சம�க்��தம்
ேப�பவர ் ஏறத்தாழ ஐ�� ேபரக்ேள ! இந்த ஐ��
ேபரக்ளின் ெமா�ையக் கற்�க்ெகா�க்க 63 பல்கைலக்
கழகங்கள்! நாலைரக் ேகா� மக்கள் ேப�ம் ெமா�ையக்
கற்�க் ெகா�க்க 63 பல்கைலக் கழகங்கள்! நாலைரக்
ேகா� மக்கள் ேப�ம் ெமா�ையக் கற்�க்க 12
பல்கைலக் கழகங்கள் இ�தான் ேத�ய ெமா�த் ��ட�்)
�ைளயாடலா? 

ேம�ம் த�ழ்ெமா�ப் �லைம��ம் ேவ�பா�
காடட்ப் ெப��ன்ற�. வடெமா� ப�ன்றவ�க்� ஒ�
ம�ப்�, த�ழ்ெமா� ப�ன்றவ�க்� ஒ� ம�ப்�, த�ேழ
ெதரியாத சம�க்��தப் பாரப்்பனப் �லவரா�ய
�னி��மார ் சடட்ர�் ேபான்றவரக்ள்
த��க்க�காரிகள்! த�ைழ�ம் �ற �ர�ட
ெமா�கைள�ம் சம�க்��தம், இலத்�ன், �ேரக்கம்,
சாக்சானியம் ேபான்ற ெமா��லக்கணங்கைள�ம்
ப�தறக் கற்ற பாவாணர ் ேபான்றவரக்ள் ெவ�ம்
த�ழ்ப்�லவரக்ள், இந்த ேவ�பாட�் நிைல உள்ள வைர
பாரப்்பனரக்ைளத் த�ழரக்ேளா� ெமா�, இன
நிைல�ல் இைணத்�க் க�த���மா? 

ெமா�த் �ய்ைமையப் பாரப்்பனரக்�ம் அவர்
அ�வ��க�ம் ஒப்�க்ெகாள்வேத இல்ைல.
ெவளிநா�களி��ந்� த�ழ்நாட�்க்� ெமா� கற்க
வ�ம் மாணவ அ�ஞரக்ளிடம் தங்க�க்�ள்ள ேமனிைல
வாய்ப்�களால் �றரி�ம் �ந்�க் ெகாண்� ேபாய்த்
தாங்கள் ேப�வேத ெமா�ெயன்�ம் எ��வேத எ�த்�
என்�ம் அவரக்ளிடம் இட�்க்கட�் உைரப்ப�ம்,



ஆனந்த�கடன், ��தம், கல்�, �பம் �த�ய
த�ழ்க்ெகாைல ெசய்�ம் ஏ�கைளேய இலக்�ய ஏ�கள்
என்� அவரக்ளிடம் காட�் �தந்�ைரப்ப�ம், அம்
மாணவ அ�ஞரக்ளின் பரிவால் ெமா� ஆய்�க்ெகன்�ம்
இலக்�ய வளரச்�்க் ெகன்�ம், அெமரிக்கா, ெச�மனி
�த�ய ேமைல நா�களினின்� அ�ப்பப் ெப�ம்
அள�றந்த ெபா��த�கைளத் தாங்கேள அ�க்�க்
ெகாள்வ�ம் அன்றாட நைட�ைறகளாக��க்�ன்றன.
இத்�ைற�ல் பாரப்்பனரக்ள் ெசய்�ம்
கள்ளத்தனங்க�க்�ம், �ல்ைல மா�த்தனங்க�க்�ம்
ஒ� வரம்ேப �ைடயா�. சா�த்�ய அகாட� என்�ம்
சங்�த நாடக அகாட� என்�ம் ேந� பரி�, க�ங்கா
பரி�, ஞான�டப் பரி� என்�ம், பல வைக��ம்
தரப்ெப��ன்ற அ��யல், கல்�, கைலப் பரி�கள்
யா�ம் அவரக்ள் இனத்தவரக்்ேக ேத�ப் ��த்�த்
தரப்ெப��ன்றன. ஓரிரண்� பரி�கள் த�ழரக்�க்�த்
தரப் ெப�வதானா�ம் அவரக்ளின் அ�ைமக�க்ேக
தரப்ெப��ன்றன. 

இைலகளிைடக் காய்ேபால் எங்ேகா ஒ� பரி�
இவரக்ளின் ெகாள்ைகக்� மாறானவரக்�க்�த்
தரப்ெபற ேநரந்்தால், �றர ் நைகக்�மள�ற்�
�ல்கைளத் ேதர�் ெசய்� ெகா�க்�ன்றனர.் பாேவந்தர்
பார�தாசன் எ��ய ��ம்ப �ளக்�, அழ�ன் �ரிப்�,
த��யக்கம் ேபான்ற வாழ்�யல், இயற்ைக, �ர�்�த்தம்
ஆ�ய ��பா�கைளக் ெகாண்டன�ம், ேநாபல்
பரி�க்�ம் த�� ெபற்றன�ம், அவர ் �லைமக்ேக
ெகா��� ேபான்றன�மான �ல்கள் இ�க்க, அவர்
�ல்களில் �க எளிய�ம், அவரத்ம் பா�யல் �லைமக்�
ேவ�படட் நாடக வ��ல் உள்ள�மான ��ராந்ைதயார்
என்�ம் ��க்� - அ�ல் அவரின் தைலயாய
ெகாள்ைகயான ஆரிய ம�ப்�க் க�த்�கள்
ஒன்��ல்ைல என்பதற்காகேவ சா�த்�ய அகாட�
பரி� ெகா�க்கப் ெபற்�ள்ள�. இ� த�ழரக்ைள�ம்
அவரத்ம் ஆற்றல்கைள�ம் இ�டட்�ப்�ச ் ெசய்�ன்ற
வஞ்சகமான ெசயலா�ம் என்பைத எல்லா�ம் எண்ணிப்



பாரக்்க ேவண்�ம். பார�யாைர�டப் பார�தாசன்
இலக்�யத் �றனி�ம், பா வன்ைம��ம் எவ்வளேவா
�றப்�ற்� �ளங்��ம் அவர ் ஒ� த�ழர ் என்பதா�ம்,
பார�யார ் ஒ� பாரப்்பனர ் என்பதா�ம் காடட்ப்ெப�ம்
ேவ�பா�க�ம் ேபாற்றப்ெப�ம் வைக�ல் உள்ள
மா�பா�க�டம் ெகாஞ்ச நஞ்சமல்ல. 

ேம�ம், ேத�ய ���களா�ய 'பாரத ரத்னா',
'பத்ம��சண்' 'பத்ம�சண்' ேபா�ம் உயரந்்த
பாராட�்க�ம் ெப�ம்பா�ம் அவர ்இனத்தவரக்�க்�ம்
வடநாடட்வரக்�க்�ேம ெகா�க்கப் ெப��ன்றன.
எங்ேக�ம் த�� வாய்ந்த த�ழரக்ள் இ�ந்தால்
அவரக்�க்� அவ்வரிைச�ல் கைடநிைலயதான
'பத்ம�ேய' தரப் ெப��ன்ற�. இ�வைர �க உயரந்்த
��தான 'பாரத ரத்னா'ைவ ெபற்ற ப�ைனவரில்
ஒ�வ�ம் த�ழரல்லர.் த�ழ் ேப�பவராகக் க��க்
ெகா�க்கப் ெபற்ற ��. இராசா��ம் �ராமணேர.
மற்�த் த�ழர ் ெதாடர�்ள்ள ��. இராதா��ட�்ணன்
அவரக்�ம் �.�. இராம�ம் �டப் �ராமணரக்ேள.
இந்�யா ��தைல ெபற்ற 25 ஆண்�களில் த�ழரக்ள்
அைனவரி�ம் பாரத மணியாகத் �கழத் தக்கவர்
ஒ�வ�ம் இலர ் என்� அவரக்ள் க��வாரக்ளானால்,
இந்தத் த�ழரக்�ம், த�ழ்நா�ம் வடநாட�்த்
தைலைம�ன்�ழ் இ�ந்�தான் ஆகேவண்�ம் என்ப�ல்
என்ன கடட்ாயம் இ�க்�ன்ற�? 

தனிப்படட் ஒ�வர ்ெசய்�ந் �ங்ைக�டக் ெகா�ய�.
��ப்�டட் ஓரினம். ெபா�வான ஒ�வைக ெமா�, இன
ெவ�ப்�டன், பல �ற்றாண்�கள் இத் த�ழகத்�ல்
இயங்� வ�வ� பாரப்்பனப் பத�கள் த�ைழ�ம்
த�ழகத்ைத�ம் பாழ் ெசய்வைத மனமார உணரந்்த
ஒ�வன் அவரக்ைளத் த�ழரக்ள் என்� ஒ�ேபா�ம்
ஒப்�க் ெகாள்ளேவ மாடட்ான். பாரப்்பனரக்ள் த�ழரக்ள்
என்றால் அவரக்ள் �ரா�ட இனத்தவராக ேவண்�ம்.
அப்ப� அவரக்ைளத் �ரா�டரக்ள்தாம் என்றால் ஆரியர்
என்பவர ்யார ் என்� வைரய�க்க ேவண்�ம். ஆரியேர



இந்நாட�்க்� வர�ல்ைல என்றால் பாரப்்பனர்
�றத்தா�ம், ெமா�யா�ம், பழக்கவழக்கத்தா�ம்,
�லத்தா�ம் ேவ�ப�வ� ஏன் என்� �ளக்க ேவண்�ம்!
இைவ ெயல்லாவற்ைற�ம் ��த்�, மாந்தர ் �லம்
எல்லா�ம் ஒன்�தான் என்றால் மத, இன, �ல
ேவ�பா�க�ம் மாந்தரின் உயர�் தாழ்� �ைறக�ம்
அ�ேயா� ெதாைலக்கப்பட ேவண்�ம். பாரப்்பனர்
த�ழர ் என்பதால் பாரப்்பனரக்்� ஊ�யெமன்றால்,
த�ழரக்�க்� இழப்பன்ேறா ஏற்ப��ன்ற�.
ெமா�யா�ம், இனத்தா�ம், நாடட்ா�ம் ஏற்ப�ம்
அவ்�ழப்ைப எப்ப�த் தாங்�க் ெகாள்வ�? ேம�ம்
பாரப்்பான் த�ழெனன்றால் அவன் �ட�்ப்
ெபண்ைண�ம் நம் �ட�்ப் ைபயன் கடட் அவனிைசய
ேவண்�ம்; நம் �ட�்ப் ெபண்ைண அவன் �ட�்ப்
ைபயன் கட�்க்ெகாள்ள ம�ப்�ச ் ெசால்�தல் �டா�.
அவன் தன்ைன உயர�் என்பைத�ம், தன் தாய்ெமா�
சம�க்��தம் என்பைத�ம் அவற்��ள்ள
ஈ�பாடை்ட�ம் அறேவ �ட�்��தல் ேவண்�ம்.
வாழ்க்ைகப் ெபா�நிைல�ல் அவன் எல்லாைர�ம்
ேபாலேவ வாழ்தல் ேவண்�ம். இப்ப� ஒ� நிைல
ஏற்ப�ம்வைர அவ�ந் த�ழன்தான் என்�ம் ேபசை்ச
அ�ேயா� �டெ்டா�க்க ேவண்�ம். 

வாெனா�க் ெகாட்டங்கள் ! 

வாெனா�த்�ைற அவரக்ள் ைககளில்
�ைடத்��டட்� என்பதற்காக அவரக்ள் ெசய்�ம்
ஆரப்்பாடட்ங்க�க்�ம் அ�க்�ம் ெகாடட்ங்க�க்�ம்
அளேவ�ல்ைல. நாட�்�ள்ள 35 ெபரிய வாெனா�
நிைலயங்களி�ம் 12 ��ய �ைண நிைலயங்களி�ம்
ெப�ம்பாலானைவ அவரக்ள் ைக�ள் ஒ�ங்�க்
�டக்�ன்றன. ஒவ்ெவா� நாள் காைல��ம் அ�ள்
வாக்� என்�ம் ெபயரால் அவரக்ளின் ேவத, �ராணப்
ெபாய்�ைர ���ைரகேள ெபரி�ம்
பரப்பப்ப��ன்றன. இல்ைல �ணிக்கப்ெப��ன்றன
என்ேற ெசால்லலாம். �ற சமயச ் சமன்பா� என்�ம்



ேபாரை்வ�ல் ஓரி� கால் இ�லா�ய, ��த்தவ மதக்
க�த்�கள் ெசால்லப் ெப��ன்றன. எனி�ம் அவற்ைற
ெயல்லாம் எ�த்� ��ங்�ம் அள�க்� இவரக்ளின் ேவத
�ராணக் க�த்�கள் வ�ந்� ஒ�பரப்பப் ெப��ன்றன.
அ���ன்� இைட�ைடேய ஒ�பரப்�ம் நிகழ்ச�்க�ம்
க�த்தள�ேலா ெமா�யள�ேலா த�ழ் இனத்�ற்�
எ�ரப்்பாகேவ இ�க்�ன்றன. அவற்�ல் வ�ம் கைதகள்,
பாட�்கள், நாடகங்கள், உைரயாடல்கள் அைனத்�ம்
பாரப்்பனர ் �ட�்ப் பழக்க வழக்கங்கைள
அ�ெயாட�்�ம், அவர ் வழங்�ம் �ைத�ச்
ெசாற்கைள�ம், இ�ப்�ச ் ெசாற்கைள�ம் ெகாண்�ேம
�ளங்��ன்றன. 

வாெனா�ப் பாடல்கைளக் ேகடக்ேவ ��ய�ல்ைல.
�ைரப்படங்களில் வ�ம் இ�ந்த, அ�வ�ப்பான
இ�ெபா�ள் ெகாண்ட இ�ப்�ப் ப�ப்பான ெகக்க�ைச
�க்கல் �னகேலாைச ெகாண்ட பாடல்களாகேவ
ெபா�க்�ெய�த்� ஒ�பரப்பப்ப��ன்றன. அ��ம்
இர� ேநரங்களில் ப�க்ைகயைறத் ெதாடரப்ாகப்
பசை்சயான ெபா�ள் தரக்��ய பாடல்கைளேய
அங்�ள்ள பாரப்்பனரக்ள் ேதரந்்� ஒ�பரப்��ன்றனர.்
த��ல் இைச�ம் இல்ைல. நல்ல க�த்�ள்ள
பாடல்க��ல்ைல என்� மக்கள் தாேம உணரந்்�
ெகாள்ள ேவண்�ெமன்பதற்காகேவ அப்ப�ச்
ெசய்�ன்றனர.் த�ழ்ெமா�ைய, இைச, உைர, நாடகம்
அைனத்�த் �ைற��ம் இ��ப�த்த ேவண்�ெமன்ப�
இவரக்ள் க�த்�. க�நாடக இைச என்பதாகக் ��த்
ெத�ங்�த் �யாகராயர ் பாடல்கேள ��ம்பத் ��ம்ப
ஒ�பரப்பப்ப��ன்றன. இைவ இரண்ைட�ம் மா� மா�
ஒ�பரப்�வ�ல் அவரக்�க்� ஓர ் உள்ேநாக்கம்
இ�ப்பதாக�ம் �றலாம். த�ழ் ெமா�ப் பாடல்கைளப்
பக� ெசய்வ� ேபா�ம், த�ழ்ப் பாடல்கள் என்றால்
இப்ப�த் தான் �ழ்த்தரமாக இ�க்�ம் என்� காட�்வ�
ேபா�ம், �க�ம் இ�வான ெபா�ள் த�ம் இ�ப்�ைசப்
பாடல்கைளேய ெபா�க்� ஒ�பரப்�வ�, அவரக்ளின்
சமயக் க�த்�கள் நிைறந்த ெத�ங்�ைசப் பாடல்களில்



ஓர ் உயரச்�்ையக் காட�்வதற்காகேவ ஆ�ம்.
இல்ெலனில், இக்காலத் �ைரப்படப் பாடல்களிேலேய
ஓரள� உயரந்்த ெபா�ள் ெகாண்ட பாடல்க�ம் இ�க்க
அவற்ைற �ட�் �ட�், இ�ந்த இைச�ம் ெபா��ம்
ெகாண்ட பாடல்கைளேய ெபா�க்�ப் ேபா�வாரக்ளா? 

நம்மவற்�ன் இ�ைவ�ம் அவரக்ளின்
�றப்ைப�ேம �ளம்பரப் ப�த்�வ� அவரக்ளின்
பல்ேவ� தந்�ர �ைறக�ள் ஒன்றா�ம். அவரக்�க்�
எ� ��த்தேதா, சாரப்ானேதா அைதப் பனிமைல
என்பாரக்ள், அவரக்�க்� எைதப் ��க்காேதா, எ�
சார�் இல்லாதேதா, அைதக் �ப்ைபேம� என்பாரக்ள்.
அவரக்ள் கைதக�ம் அவ்வாறான ேநாக்�ல்
வைரந்தைவதாம். இராமைன மாந்த�ள்
�க�யரந்்தவனாகக் கற்�ப்பாரக்ள், இராவணைன
(அவன் ஆரியரக்�க்� மாறானவன் என்பதால்) �க�ம்
தாழ்ந்தவனாகக் கற்�த்� உைரப்பாரக்ள். வாெனா�ப்
பாடல்கள் ேதர�்�ம் அ�ல் வ�ம் கைத, நாடகங்கள்,
பாட�்கள் இவற்ைறக் ெகாண்�ம் இவரக்�க்�த்
த�ழ்ெமா��ன் ேமல் உள்ள ெவ�ப்ைப�ம்
சம�க்��தத்��ம் இவரக்ளின் ேவத, �ராண,
இ�காசங்களில் ெகாண்ட ெவ�ைய�ம் நன்�
ெதரிந்�ெகாள்ளலாம். 

�.�.க.�ல் ஏற்படட் �ள� இவரக்ள்
ெந�நாடக்ளாக எ�ரப்ாரத்்த ஒன்�. எப்ெபா��
இராசா��ன் வாழ்த்ைத மட�்ம் ெபற்�க்ெகாண்�
அவர ் காட�்ய வ�ையத் �.�.க.�னர்
�றக்கணித்தனேரா அன்���ந்ேத �.�.க.
அ�ந்�ேபாக ேவண்�ம் என்ப� இவரக்ள் ��க்ேகாள்.
கடந்த இைடத் ேதரத்�ல் �.�.க. ெவற்� ெபறக்�டா�
என்பதற்காக இவரக்ள் இல்லாத கட�ளரக்ைள
ெயல்லாம் ேவண்டாத ேவண்�தல் ெசய்தைதத்
தன்மானத் த�ழரக்ள் நன்� உணரந்்��க்கலாம்.
வாெனா���ம் இேத வைக ெவ�ப்ைப அன்றாடம்
இவரக்ள் உ�ழ்ந்� வ�வைத அ�ைக�ல் நாம்



அவரக்ளின் அ�ம்�கைள மற்த�, அவரக்ள்ேமல் அன்�
காடட் ��யா�. ��. ம.ேகா. இராமசச்ந்�ரன்
இவரக்�க்� ேவண்�யவராக என்�ம் இ�ந்த�ல்ைல.
�ைரப்படங்களில் அவரின் ஆடல் பாடல்க�ம்
உைரயாடல்க�ம் �.�.கைவச ் சாரந்்��ந்தைமயால்
அவைர இந்தப் பாரப்்பனர ் என்�ேம ெவ�த்�
வந்�ள்ளனர.் ஆனால், அண்ைம�ல் ��. ம.ேகா.
இராமசச்ந்�ரன் ஆ�ங்கட�்யா�ய �.�.க.ைவ ேவ�
�ல அர�யல் காரணங்க�க்காகக் கண்�த்�
ெவளிேய�, ேவெறா� கட�்ைய அவரக்�க்� எ�ராகத்
ெதாடங்�க் ெகாண்டார ்என்பதற்காகேவ, அந்தப் �ரி�
ஏற்படட் ேநரத்��ம் சரி, அதற்�ப் �ன்�ம் சரி,
�ைரப்படங்களில் அவர ் பா�வன ேபால் உள்ள
பாடல்களாகேவ பாரத்்�ப் ெபா�க்� அவற்ைறேய
ஒ�பரப்� வந்தைத�ம் வ�வைத�ம்
உணர�்ன்றவரக்ள். இவரக்ளின் மனக் காழ்ப்ைப�ம்
ந�நிைல �றம்�ய ��ம்�த் தனங்கைள�ம் நன்றாக
அ�யலாம். 

ெசன்ைன, ��ச�், ��ைவ ஆ�ய �ன்�
வாெனா� நிைலயங்களி�ம், �ல்��ல் உள்ள '��த
பார�'��ம் ெப�ம்பா�ம் ஆரியப் பாரப்்பனரக்ேள
ெகாடட்ம�த்� வ��ன்றனர.் அவற்�ல் உள்ள
பாரப்்பனத்�கள் ேப��ன்ற �ண்ைணப் ேபச�்கைளத்
தன்மான�ள்ள எந்தத் த�ழனா�ம் கா�ெகா�த்�க்
ேகட�்க் ெகாண்��க்க ��யா�. ெமா�ப் பற்�ம்,
இனப் பற்�ம் அற்ற த��ன் �ண்டங்கள் �லரின்
தைலயாட�்தல்கேள த�ழரக்ளின் ஒ��த்த
க�த்�களா��ட ��யா�. 

��ைவ வாெனா� நிைலயத்�ல் காைல ேநரத்�ல்
'�ள்ைளகேள ேக�ங்கள்' என்�ம் ப���ல் அங்�ள்ள
பாரப்்பனத்� ஒ�த்� ஒ�நாள் �ழ்வ�மா� பள்ளி
ெசல்�ம் �ள்ைளக்� அ�� ப�த்�னாள். 

என்ன �ழந்ைதகேள! காைல�ல் ஸ்நானம் பண்ணி
�ரஸ், ெசய்�ெகாண்� ஸ்க�க்�ப்



�றப்பட�்ட�்ங்களா? உங்கள் �க்ஸ், ேநாட�்க்ஸ்,
ெபன்�ல், ேபனாக்கைள ெயல்லாம் டயம் ேட�ள்
�ரகாரம் கெரக்டா எ�த்� வச�்ட�்ங்களா? �பன்
சாப்�டற�க்�ள்ேள நான் ெசால்றைத�ங் ேக�ங்க'
என்� ெதாடங்� 'அவாள்' பாரப்்பனச ்ேசரி ெமா��ேல
இரண்� �ன்� நிைமயயங்களிேல நஞ்ைசேய
ெகாட�்னாள். இப் பாரப்்பனப் ெபண் ஏேதா
ஆங்�ேலயக் �ழந்ைதகட�்ச ் ெசால்வ� ேபால்
ேதான்�யேத த�ர, த�ழ்நாட�்ல் உள்ள த�ழ்க்
�ழந்ைதக�க்�ச ் ெசான்னதாகத் ெதரிய�ல்ைல.
�ளித்தைல ஸ்நானம் என்றைத�ம், உைட��த்தைல
�ரஸ் ெசய்தல் என்றைத�ம், ெபாத்தகங்கைள�ம்,
�வ�கைள�ம் �க்ஸ், ேநாட�்க்ஸ் என்றைத�ம் �ற
ெசாற்கைள�ம் ேகட�்ம்ெபா�� இவள் த�ைழக்
ெக�ப்பதற்காக ேவண்�ெமன்ேற ெசான்னதாகத்
ெதரி�ன்றேத த�ர, அங்�ள்ள ஆங்�லச்
ெசாற்க�க்�ரிய த�ழ்ச ் ெசாற்கள் அவ�க்�த்
ெதரியாமல் அப்ப�ச ் ெசால்��டட்ாள் என்�
நிைனக்கத் ேதான்ற�ல்ைல. இன்ெனா� �ைற அேத
வாெனா��ல் அந்தப் பாரப்்பனத்�ேய 'மாரக்�' மாதம்
அ�காைல�ல் எ�ந்� �ளித்�ப் பாைவப் பாடல்கைளப்
பாராயணம் பண்ணினா, �யல் அ�க்கா�; கடல்
ெபாங்கா�; ப�க்கெளல்லாம் �டங் �டமாகப் பால்
ெபா��ம்; ப�ரக்ெளல்லாம் வானத்தள� வளரந்்�
பயன் த�ம்" என்� ��வைதக் ேகடக் ேநரந்்த�. 

அதற்�ச ் �ல நாடக்ள் �ன்னரத்ான் த�ழகம்
க�ைமயான �யலா�ம், மைழயா�ம் �க�ம்
�ன்�ற்ற�. அந்த ேநரத்ைத எவ்வா� தம் பழங்
க�த்�க�க்�ப் பக்கத் �ைணயாகப் பயன்ப�த்�க்
ெகாள்�ன்றனர ் பாரப்்பனர ் என்பைதப் பா�ங்கள்.
இராமாயண, பாரதக் காலத்�ல் உள்ள மக்களாக நம்ைம
க��க் ெகாண்� அவள் ���னைதக் ேகடை்க�ல்
ஒ��றம் எரிசச்�ம், ஒ��றம் வ�த்த�ம் வந்தன.
இவ்வள� உயரந்்த க�� இவரக்ளின் ைககளில்
�ைடத்�க் ெகாண்�, எைவெயவற்�ற்ேகா பயன்பட�்ச்



�ர��ன்றேத என்ப�ல் எரிசச்�ம், நில� மண்�லக்
காலத்��ம் நம்மவரக்ைள இந்த ஆரியப் பாரப்்பனரக்ள்
இப்ப� ஏமாற்�வாரக்ளானால் நம் �ன்ேனாரக்ைள
எப்ப� ஏமாற்���ப்பாரக்ள் என்ப�ல் வ�த்த�ேம
எஞ்�ன. 

ேம�ம் வாெனா��ல் நடக்�ம் அ�ம்�கைளச்
ெசால்வதானால் ஏேட ெகாள்ளா�. அ�ல் ெகாள்ைள
ேபா�ம் பணம் த�ழ்ெமா�ைய அ�க்க�ம்,
த�ழரக்ைள ஒ�க்க�ேம ெசல�டப்ெப�ம் த�ழர்
பணமா�ம். அப்பணத்ைதப் பாரப்்பனரக்ள்
பங்�ேபாட�்க் ெகாள்�ம் வைககைளச ் ெசால்�
��யா�. எவ்வள� �றந்த ெமா�ப் �லவரானா�ம்
இைசப் �லவரானா�ம் தன்மான�ள்ள த�ழரக்ளானால்
அவ் வாெனா� நிைலயங்களின் �ற்றங்களி�ம் ஒ�ங்க
��யா�. 

த�ழகத்�ன் தனிப்ெப�ம் �லவரக்ளா�ய
மைறமைலய�கள், பாவாணர ்ஆ�ேயாரின் �ரல்கைள
இவ் வாெனா� நிைலயங்கள் ஒ��ைற�டப்
பயன்ப�த்�க் ெகாண்டேத இல்ைல. ஆரியப்
பாரப்்பனரின் த�ழ் அ�வ��கேள வாெனா� நிைலய
நிகழ்ச�்க�க்� அங்காந்� �டந்�
இடம்��க்�ன்றனர.் பாரப்்பனரின் யாைன
வாய்க�க்�த் தப்� ��ம் எச�்ல்கேள இவ்
ெவ�ம்�க�க்� நல்�ணவாகப் பயன்ப��ன்றன.
அப்ெப�ைம�ல் இவரக்ள் தைல கால் �ரியாமல்
நடந்�ெகாள்��ன்ற வைககள், இவ் ேவ�ங்ெகடட்
த�ழரக்�க்�ம், அவரக்ளின் ைககளில் உள்ள உல�ன்
உயரந்்த ெமா�யா�ய த��க்�ம் மைற�கமாக
ேக�களாகேவ �ளங்��ன்றன. இவ்வாெனா�ப்
�லவரக்ள் வடெமா�ப் ெபயரக்ளாகக் காட�்�ன்ற
இைசப்ெபயரக்ள் ��வ�ம் �ரிக்கப் ெபற்ற �ய
த��ைசப் ெபயரக்ேள என்பைதத் த��ைச வல்ேலார்
நன்� உணரவ்ர.் இைசப்ேபரர�, 



பண்ணாராய்ச�்ப் பாவாணர,் �டந்ைத
�ந்தரேரசனார ் இவ்வைக�ல் ெசய்�வ��ன்ற
ஆய்�ைரக்� எந்தப் பாரப்்பா�ம் ெச�ம�த்ததாகத்
ெதரிய�ல்ைல. அவரக்�க்� �ந்ைதய ��லானந்த
அ�களின் அ�ம்ெப�ம் ஆய்�ைரக�ம் �றக்கணிக்கப்
ெப��ன்றன. இற்ைறக் க�நாடக இைச ��வ�ம் �ய
ெதன்த�ழ் இைசேயயா�ம் எனத் தம் �ண்மாண்
�ைழ�ல வன்ைமயால், உரக்கப் ேப� ெமய்ப்�த்�
வ��ன்றார ் என்�ம் கரணியத்தாேலேய, இைசப்
ேபர�ஞர ்�டந்ைத �ந்தேரசனாரக்்� வாெனா���ம்,
�ற இைச நிகழ்ச�்களி�ம் இப் பாரப்்பனரக்ள் இடம்
த�வேத இல்ைல. இைதய�ந்� ஒவ்ெவா� த�ழ�ம்
ெநஞ்� ��ங்�வைதத் த�ர ேவ� வ��ல்ைல. 

நாம் த��க்ேகா த��னத்�ற்ேகா ஆக்கம்
உண்டா�ம்ப� பட�்மன்றேமா, மாநாேடா ஊேர
�யக்�மள�ற்� நடத்� வாெனா�த் �ைறக்�ச்
ெசய்�ய��த்�க் ெகாண்டா�ம் �ட, அவரக்ள் வந்�
அைதப் ப�வ�ம் இல்ைல; வாெனா��ல்
ஒ�பரப்�வ�ம் இல்ைல. ஆனால் அவரக்ள் இன
ஆக்கத்�ற்�ம் ெப�ைமக்�ம் உகந்தவா�,
இராமாயணச ் ெசாற்ெபா�ேவா, பாரதக் கைதப்
பட�்மன்றேமா, ேபான்� 'அவாள்' இன நிகழ்ச�்கள் எ�
நடந்தா�ம் ஒ� நிகழ்ச�்ையக்�ட ��வ�ல்ைல .
எங்ேக�ம் ஒ� ��ய இ�ந்த ேகா�ல் ��ப்�க்கப்
ெபற்�க் �ட��க்�ச ் ெசய்யப் ெபற்றால்�ட அதன்
ேமளதா சங்கள் உடப்ட அத்தைன நிக்ழச�்கைள�ம்
ஏேதா ஓர ் ஊைசப் பாரப்்பாைனேயா,
பாரப்்பனத்�ையேயா �ட�் ேநர�்க வண்ணைன
ெசய்� வாெனா��ல் ேபாட�்��வாரக்ள்.
ஒ��ைறக்� இ��ைற�ட அத்தைகய நிகழ்ச�்கள்
ஒ�பரப்பப் ெப�வைத ஊன்�க் கவனிப்பார்
அ�ந்��க்கலாம். அவரக்ள் �ட�்ச ்சைமயல் �றங்கள்
�ட, அம்மா�களால் அன்றாடம் வாெனா��ல் �க்�த்
�க்�ச ் ெசால்லப் ெபற்� அமரக்்களத்தப்ப��ன்ற�
என்றால், �றவற்�ற்�க் ேகடக்ேவ ேவண்�ய�ல்ைல. 



'�ரிக்ெகட'் என்�ம் மடை்டப்பந்� �ைளயாட�்ன்
ேநர�்க வண்ணைனைய வாெனா��ல்
ேபா�வ�ங்�ட அவாள் இனத்�க்கான ஒ�
ெபா��ேபாக்�ற்காகேவ ஆ�ம். அக்காலங்களில் ��ய
வாெனா�ப் ெபட�்�ம் ைக�மாக அைல�ம் அவாள்
இனச ் �ல்�ண்�க�ம் இப்� இைளஞரக்�ம் இளம்
ெபண்��ம் ெத��க்�த் ெத�, அ�வலகத்�ற்�
அ�வலகம் அ�க்�ம் ெகாடட்ங்க�க்� அளேவ இல்ைல.
நம் இைளஞரக்ள் அ�ல் அவ்வள� பா�பா� காட�்வேத
இல்ைல. �ற்�ல இடங்களில் அவரக்�ைடய பக�ப்
ேபச�்க்� ஆளாகக் �டாேத என்பதற்காக அவரக்�டன்
ேசரந்்� தைலயாட�்ம் த��ன இைளஞரக்ைளக் �ட
அரிதாகத்தான் பாரக்்க�ய�ம், அண்ைம�ல்
தஞ்ைச�ல் உ.த.க. நடத்�ய த�ழன் �றந்தகக்
க�த்தரங்�ச ் ெசய்�ைய வாெனா�க்�ம்
ெசய்�த்தா�க்�ம் அ��த்��ந்�ம் அைதப்பற்� ஒ�
ெசய்��ம் ேபாடாத வாெனா��ம் பாரப்்பன
இதழ்க�ம் ��வனந்த�ரத்�ல் ஐந்� நாடக்ள் நடத்�ய
இராமாயண ஆராய்ச�் மாநாடை்டப் பற்�ய
ெசய்�கைள ��ந்த அள�ல் �ளம்பரப்ப�த்�ன.
ெமாத்தத்�ல் ெசான்னால் வாெனா� நிைலயங்கள்
பாரப்்பான் �ட�்ச ் சைமயலைறகள்! அவாள் இனம்
ேசரந்்� அரடை்டய�க்�ம் ெத�த் �ண்ைணகள்!
அவரக்ள் ஒ�ங்���ப் ெபா��ேபாக்�ம்
��வல்�க்ேகணிக் கடற்கைரப் ப��கள் என்�
ெசால்லலாம். 

ெபா�வாக வாெனா�த் �ைற��ம் சரி, கைல,
இைச, நாடகத் �ைற��ம் சரி ஒன்றால் பாரப்்பானாக
இ�த்தல் ேவண்�ம்: அன்றால் அவன� த��ய த�ழக்
ேகடரக்ளாகேவா, அவன் ேவத, �ராண, இ�காசக்
க�த்�கைளப் பரப்�ம் வைக�ல் பா�ப�பவனாகேவா
இ�த்தல் ேவண்�ம். அப்ெபா��தான் அவன் �ன்�க்�
வர���ம்; அப்ெபா��தான் அவைன அவரக்�ைடய
தாளிைககள் �க�ம்; வாெனா�கள் இடந்த�ம்; நாடக



ேமைடகள். �ைர ேமைடகள் அவ�க்� வ���ம்.
இல்ெலனில் அங்கங்ேக அவ�க்�த் தா�டப்ப�ம். 

�ைரப்பாடட்ா�ரியர ் கண்ணதாசன்,
�.�.க.�னின்� �ல� அவரக்ைளத் த��க்ெகாண்ட
�ன்ன�ம், ஏ.�. நாகராசன் அவரக்ளின் �ராணக்
க�த்�க் கைதகைளேய ெதாடரந்்� படெம�த்த
�ன்ன�ம், நாடக ந�கர ்மேனாகர ்அவரக்ைளச ்சாரந்்�
அரங்ேகற்�ன �ற�ம், ��வாட�் இைசப்ேபரர�
எம்.எ�. �ப்�லட�்� அவரக்ள் இனமாகேவ மா�ய
�ற�ந்தான் அவரக்ைளப் பாரப்்பனரக்ள் வானளாவப்
�கழத் ெதாடங்�னர.் ம.ேகா. இராமசச்ந்�ரைன
இராசா� வாழ்த்�ய �ன்னேர பாரப்்பனர ் இதழ்கள்
அவ�க்� �ளம்பரங்கள் ெகா�த்தன. அவரக்ளின்
இனத்�ல் ஒ� ��வேனா ���ேயா கைல�லகத்�ல்
கால் ைவத்தா�ம் சரி, அவரக்ைளப் பற்� அவரக்ளின்
இதழ்கள் எ���ன்ற பாராட�்ைரக�ம், �கழ்ச�்
மாைலக�ம், நம் இனத்தவரின் �கச ்�றந்த கைலஞர்
ஒ�வ�க்�க் �டக் �ைடப்ப�ல்ைல . இவ்வா�
கைலத்�ைற�ம் வாெனா�த்�ைற�ம் பாரப்்பனரின்
அைனத்த�கார வல்லாண்ைம�ன் �ழ், ேநர�யாக�ம்
மைற�கமாக�ம் ெசய்யப்ப�ம் அவரக்ளின்
�ழ்ச�்க்�ைட�ல் �க்�ண்� ஆடப்ட�்�ப்பைதப்
பாரத்்தால், த�ழரக்ள் இனி எ�ரக்ாலக் கைல�லகத்�ல்
இடம்ெப�வாரக்ளா?, ெபற்றால் �ன்�க்�
வ�வாரக்ளா என்� எண்ணேவ அசச்மாக��க்�ன்ற�

�ல் ெவளி��களி�ம் பாரப்்பனரக்ள் �ைழந்�
�ழப்பாமல் இல்ைல. ெசய்�த்தாள் �ைற�ல் இவரக்ள்
எப்ப� உள்ேள ��ந்� �டை்ட �ழப்��ன்றனேரா,
அப்ப�ேய �ல் ெவளி�ட�்த் �ைற��ம் �க
�ம்�ரமாக ஈ�பட�்த் தம் பைழய ேவத, �ராண,
இ�காசங்க�க்ேக ��ந்த �ளம்பரங்கைளச ் ெசய்�
வ��ன்றனர.் ெபா�வாகேவ இவரக்ள் எ���ன்ற
த�ழ்நைடேயா க�த்�கைள ெவளிப்ப�த்�ம்
�ைறேயா தனி அந்நைடையக் ெகாண்ேட க�த்�கைள



ெவளிப்ப�த்�ம் �ைறையக் ெகாண்ேட இவரக்ளின்
உட�்ைடைய உணரந்்�ெகாள்ளலாம். 

'கா�ரித் தண்ணிர'் என்� இவரக்ள் எ��வேத
இல்ைல . 'கா�ரி ஜலம்' என்�தான் �னமணி எ��ம்.
அண்ைம�ல் �னமணி�ல் ெபாங்கல் ���ழா மகர
சங்கராந்� என்ேற ��க்கப் ெபற்ற�, இராசா�
நிைனவாலயத்�க்� இவரக்ள் த�ம் �ளம்பரம்,
காந்�க்�க்�டத் தந்த�ல்ைல. 'த�ழகத்�ல் இராசா�
கால�படட் இடங்கைளெயல்லாம் �ண்ணிய தலமாகக்
க�தேவண்�ம்' என்� '�தந்�ரக் கட�் சா. கேணசன்
ெவளிப்ப�த்�ய க�த்ைத இவரக்ள் �கப்
ெப�ைம�டன் ெவளி�ட�்க் ெகாண்டனர.் (சா,
கேணசன் �ைள�ல் இவ்வள� அ�ைமத்தனம்
��ந்��க்கக் �டா�) �க்ளக்�ல் 'ேசா' இவரக்ள் இனத்
தைலவர ்இராசா�ையப் பற்� இப்ப� எ����ந்தார.் 

"இராசா�ையப் பாராட�்வதற்ேகா அல்ல�
அவரிடம் �ற்றம் காண்பதற்ேகா அவ�க்�
நிகரானவரக்ள் யா�ம் இந்நாட�்ல் இல்லாமல்
ேபாய்�டட்ாரக்ள்.... மனம், �ந்தைன, வாக்�, ெசயல்
எல்லாவற்��ம் பரி�ரணத் �ய்ைம�டன் �ளங்�ய
ஒ� அசாதாரணமான மனிதைர �கச ் சாதாரணமாக
ம�த்��டட் மடத்தனத்�ன் �ைள�களி��ந்� இந்த
நா� என்� ��ப�ேமா ெதரியா�. இராசா� ெதய்வ
நம்�க்ைக ��ந்தவர.் அந்த ஒ�
கரணியத்�ற்காகவாவ� அவர ்வாழ்ந்த இந்த '��'ைய
இைறவன் காப்பாற்றட�்ம்". 

எப்ப�? �க்ளக் "ேசா'�ன் �க்� ைவத்�ப் ேப�ம்
தன்ைம . 'அவாள்' இனத்�த் தைலவர ் என்றால்
உலகத்�க்ேக ெதய்வம்; அவரக்ைள�ட ேமம்படட்வன்
ஒ�வ�ம் இ�க்க ��யா�; அல்ல� இ�க்க�ம் �டா�
என்ப� பாரப்்பனரக்ளின் ஒ��த்த க�த்�.
இராசா�க்ெகன்ேற �ல தனித்தன்ைமகள் உண்�.
அைவ அவ�க்�த் தான் ெசாந்தம். அவர ் தன்ைமகள்
�றரக்்� எப்ப� வ�ம்? ெபரியார ் இராமசா��ன்



தனித்தன்ைமகள் எப்ப� �க்ளக் இராமசா�க்�
வர��யாேதா, அப்ப�ேய இராசா��ன் தன்ைமகள் ஒ�
கந்தசா�க்� வர��யா�. மற்றப� இராசா� என்ன
உலகத்�க்ேக, அல்ல� இந்�யா�க்ேக ெதய்வமா?
அவைரப் ேபால் நாட�்ற்� உைழத்தவரக்ள் இல்ைலயா?
பாரப்்பன இனத்தைலவர ்ஒ�வர ்இறந்�ேபானால், அவர்
வாழ்ந்ததற்காக இைறவன் இந்தப் ��ையக்
காப்பாற்றட�்ம் என்றால் அவர ் இ�ந்தேபா� ஏன்
இைதக் காப்பாற்ற�ல்ைல? *�க்ளக்' ேசா ஏன்
இைறவனிடம் அப்ெபா�� பரிந்�ைர ெசய்ய�ல்ைல.
இைறவன் என்றால் அவன் பாரப்்பன இனத்�க்�
மட�்ந்தானா ெசாந்தம்? அவரக்�ைடய பாடட்னா
அவன்? 

இவற்���ந்ெதல்லாம் என்ன ெதரிய வ��ற�
என்றால் அவரக்ள் எ��ம் எ�த்ெதல்லாம் அசச்ா�
வ�வதற்கான வாய்ப்�கைள அவரக்ள் வ�ய
ஏற்ப�த்�க்ெகாண்�, மக்கைள எந்த அள�ல்
என்ெறன்�ம் மடயரக்ளாகேவ, தங்கள் நல்வாழ்�க்�த்
�ைண ேபா�ன்றவரக்ளாகேவ மாற்�க்
ெகாள்�றாரக்ள் என்பைத நம் மக்கள் ஊன்�க்
கவனிக்க ேவண்�ம் என்ப�தான். ெசால்வைதச்
ெசான்னால் ேகடப்ா�க்�க் ெகாஞ்சேம�ம் ம�
இ�க்கத்தான் ெசய்�ம். அவரக்ள் ெசால்�வைதக்
ெகாஞ்சம் கவனித்தால் ேபா�ம்; எந்த ேநாக்கத்�ல்
அவரக்ள் ெசால்��ன்றாரக்ள். எந்த ேநாக்கத்�ற்காகச்
ெசால்�ன்றாரக்ள் என்பனெவல்லாம் �ளங்�க்ெகாள்ள
���ம். 

த�ழரக்�க்� இ�ந்த ெபயரக்ள்! 

'�க்ளக்' இராமசா� எ�� வ�ம் வா�ங்கடனில்
நல்லதம்� எ�ம் ெதாடரக்ைத�ல் வ�ம்
கைதத்தைலவனாக இப்ெபா��ள்ள
�தலைமசச்ைரத்தான் �ண்டல் ெசய்� எ���ன்றார்
என்ப� எல்லா�க்�ேம ெவளிப்பைடயாகத் ெதரி�ம்.
அைதப் பற்�ய ஆய்�கள் இ�க்கட�்ம். ஆனால் அ�ல்



நல்லதம்�க்�த் �ைணயாக வ�பவரக்ளின்
ெபயரக்ைள�ம் அவரக்ள் ேப�க் ெகாள்�ன்ற த�ழ் (!)
உைரயாடல்கைள�ம் பாரத்்தாேல 'ேசா' என்�ம்
இ�பதாம் �ற்றாண்�ப் பாரப்்பா�க்�த் த��னத்�ன்
ேமல் எவ்வள� எரிசச்ல் - ெவ�ப்� இ�ப்பைதக்
கண்�ெகாள்ளலாம். நல்ல தம்��ன் நண்பன் �சா�,
�க்கண்ணனாம்! இன்ெனா�வன் உலக்ைகக்
ெகா�ந்தாம். எப்ப�! ேவ�க்ைகக்காக இப்ப�
எ��வதாகக் ��க்ெகாண்� த�ழ் மக்கைள
இ��ப�த்�வ�ம் த�ழ் ெமா�ையத்
தாழ்த்�வ�ந்தான் '�க்ளக்'�ன் ேநாக்கம். தனக்� ேநர்
எ�ரிைடயான ஓர ் இன அரசனின் ெபயைரத் தனக்ேக
உரிய '�ண்டல்' மனப்பான்ைம�ட�ம்
ேகாமாளித்தனமாக�ம் �ட�்க்ெகாண்�, இப் �ராமண
வழக்க�ஞன் எ��வ�ம் கைதகைளப் ேபாலத்தான்
அன்ைறய இராமாயண, மகாபாரதங்கள்
எ�தப்ெபற்றன. நல்லதம்�க் ககைத�ல் வ�ம்
இட�்காக், பரட்ட்ன், நிக்சன் ��ங்கர ்�த�ய உண்ைம
மாந்தரக்ைள�ம், நல்லதம்�, �சா�, உலக்ைகக்
ெகா�ந்� �த�ய உ�ப்�னரக்ைள�ம் எ�ரக்ால
மக்கள் ப�க்க ேநரந்்தால், �ன்ைனயவரக்ளின்
வரலாற்� உண்ைமைய அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்�
�ன்ைனயவரக்�ம் வாழ்ந்�தான் இ�க்க ேவண்�ம்
என்� க��க் ெகாள்வாரக்ளா இல்ைலயா? அப்ப�க்
க��க் ெகாள்ளேவண்�ம் என்ப�தான் இந்தக்
ேகாமாளி�ன் ேநாக்கம். ேம�ம் இந்தத் "�க்ளக்'
இராமசா� ைவத்த �சா�, உலக்ைகக் ெகா�ந்�
�த�ய ெபயரக்ைளப் ேபாலத்தான் இராமாயணத்��ம்
த�ழரக்�க்� இ�ந்த ெபயரக்ேள �டட்ப்
ெபற்��க்�ன்றன. �ம்பகரண்ன் (�ம்பம் - �டம்.
கரண்ன் - காதன் = �டக்காதன்) மண்ேடாதரி (மண்ைட -
பாைன, உதரம் - வ�� - பாைன வ��) �ரப்்பநைக,
(�ரப்்பம் - �றம், நைக - பல் = �றப்பல்�) இராவணன்
(இர� வண்ணன் - க�ப்பன்) �த�ய ெபயரக்�ம்
இ�வான ெபா�ள் த�ம்ப� ைவக்கப்
ெபற்��க்�ன்றன. 



நாம் அப் ெபயரக்ளில் உள்ள இ��கைள
அ�யக்�டா� என்பதற்காக அைவ வடெமா��ல்
ைவக்கப் ெபற்�ள்ளைத அ��ங்கள். அந்த இராமாயண,
மகாபாரதக் கைதகளிெலல்லாம் உள்ள இ��கைள
எ�த்ெத��னால் இவ்ேவ� ெகாள்ளா�. இவ்��பதாம்
�ற்றாண்�ன் இ���ேலேய ெசன்ைன�ல் உடக்ாரந்்�
ெகாண்��க்�ம் ஒ� பாரப்்பனன், நம் இனத்ைதப்
பாரத்்� இவ்வா� �ண்டல் ெசய்� எ��வ�ம், அைத
நாம் ெபா�த்�க் ெகாண்��ப்ப�ம் ேந�மானால்
ஏறத்தாழ �வா�ரம் ஆண்�க�க்� �ன்
இவ்�னத்�னால் ேநரந்்த - �ன்ேனார ்படட் - பா�கைள
நிைனத்�ம் பாரக்்க ��யாதன்ேறா? அக்காலக்
கைதகைளச ்ெசால்� இக்காலத்�ல் அவரக்ைள வஞ்சம்
�ரக்்க ��யாமற் ேபா��ம், இக்காலத்�ல் நம்
கண்�ன் நிக�ம் அக் ெகா�ைமகைள நாம் எப்ப�ப்
ெபா�த்�க் ெகாண்��க்க ���ம்? எனேவ நமக்�
அவரக்ள் ேமல் வளரந்்�ெகாண்� வ�ம்
ெவ�ப்�ணரச்�்க்�ங்�ட அவரக்ேளதாம் ெபா�ப்பன்�
நாேமா நம் ெசயல்கேளா ெபா�ப்பாவ�ல்ைல
என்பைதத் ெதளிவாக உணரந்்� ெகாள்�தல் ேவண்�ம்.
இவற்ைற உணரந்்ேதா உணராமேலா இரக்கத்�க்�ரிய
�ைரப்படப் பாடலா�ரியர ் கண்ணதாசன் என்�ம்
த�ழ்க் ��(!)மகன் '�க்ளக்' இத�ன் �ன்றாம் ஆண்�
�ழா�ல், அங்�க் ����ந்த ேகாமாளிக் �டட்த்ைதப்
பாரத்்�, வ�ம் ேதரத்�ல் �ைறயாக ���க்� வர,
�க்ளக் உங்க�க்� வ�காட�்ம் என்� ேகட�்க்
ெகாள்�ேறன்” என்� ேப���க்�ன்றார.் இைத�ட
ெவடக்ங்ெகடட் தனம் ேவ� என்ன இ�க்க ���ம்?
காமராசர ் என்�ம் �ய த��னத் தைலவ�க்�த்
�க்ளக் என்�ம் ஆரியப் பாரப்்பாைனப் பரிந்�ைரக்கச்
ெசால்�த் தான் ஒப்ேபாைல ேதடேவண்�மா? ெவடக்ம்!
ெவடக்ம்! 

இத்தைகயெதா� நிைலக்� வந்ததால்தான்
�.�.கைவ. �ன்ேப ெதன்ெமா� கண்�த்த�: �ற்ற�ம்
சாட�்ய�. இன்� �.�.க. அதன் �ைளைவ�ம்



உணரந்்� ��த்�க்ெகாண்� வ��ன்ற�. ேம�ம்
�.�.க. தன்ைனத் ��த்�க்ெகாள்ள ேவண்�ய
நிைலக�ம் பல�ள, ஆனால் ��ந்தாத த�ழைன�டத்
��ந்�வ�ம் த�ழனால் த��க்�ம் த��னத்�ற்�ம்
ஓரளேவ�ம் ஆக்கம் �றக்�ம் என்�ம் க�த்�ேலேய
�.�.க.ைவத் ெதன்ெமா� பாராட�்க் காக்க
�ைனந்�ள்ள�. (இந் நிைலக்�த் ெதன்ெமா� ேமல்
ெகா�ப்பைட�ம் 'கண்ணதாச'த் த�ழரக்ள் ஆழ்ந்�
எண்ணி ��� கட�்வாரக்ளாக!), 

�ல்கள் எ�� ெவளி���ன்ற வைக�ல் ஆரியப்
பாரப்்பனரக்ள் ஐந்� வைகயான தந்�ரங்கைளத்
ெதாடரந்்� கைடப்��த்� வ��ன்றனர.் அைவ: ேவத
�ராணங்கள் 

ேவ�ேவ� வ��ல்! 

ஒன்� தங்கள் �ராண இ�காசக் க�த்�கைளக்
காலத்�க்�ம் இடத்�ற்�ம் தக்கவா�, ேவ� ேவ�
வ�வங்க�ட�ம் �ைறக�ட�ம் மாற்� எ��,
அல்ல� எ���த்� ெவளி�ட�்க் ெகாண்ேட��ப்ப�. 

இக்கால் அண்ைம�ல் இறந்�ேபான இராசா��டப்
பைழய இராமாயண, மகாபாரதக் கைதகைள ஒ� ��ய
வைக�ல் ப�ப்பதற்� ��ப்�ட�ம், ��க்கமாக�ம்
ஆரியரக்்�ச ் சாரப்ான இடங்கைள ேம�ம் ���
கவரச்�்�ட�ம், �ளக்கத்�ட�ம் எ�� ெவளி�டட்�ம்,
அவற்ைறக் கல்��னத்தவரக்ள் உலக ���ம்,
ெபா��ைடைம நாடான உ��யா��ம் �டப் பரப்�,
இலக்கக் கணக்கான ப�கைள �ற்� வ�வ�ம்
இக்க�த்ைத ெமய்ப்�க்கப் ேபா�மான சான்றா�ம்.
இ�த�ர �ப்ேகா எ�ம் ெவளி�ட�்க் ��ம�ம்
பலவைககளில் இராமாயண மகாபாரதங்கைள�ம்
�ராணப் ���கைள�ம் அவ்வப்ேபா� ெவளி�ட�்
வ�வ�ம் கவனிக்கத்தக்க�. 

ெவளிநா�களில் வழக்க�ஞர ் பணிக்�ப் ப�த்த
ஒ�வன் இராசா� ேபால் இராமாயண



மகாபாரதங்கைளயா �ைழப்�க் ெகட�்ப் ேபாய்
உடக்ாரந்்� எ��க்ெகாண்� �டப்பான்? �ைழப்�க்
ெகடட்வன் க�ைதையப் ��த்� �ைரத்த� ேபால,
வழக்க�ஞர ்ெதா��க்�ப் ப�த்�ச ்சடட் ��க்க�ம்,
அர�யல் அ��ம், ஆட�்�யல் படட்��ம், கட�்த்
தைலைம�ம் உள்ள ஒ�வர ் அத்�ைறகளில் �ல்கள்
எ�� நாட�்ன் ஆ�ைமய�ைவ வளரக்்க �யலாமல்,
மாம்பலத்� மகா�ங்க அய்யர ் இராமாயணம் ேபால்
பாகவதங்கைளயா மக்க�க்�ச ் ெசால்�க் ெகாண்�
�டப்ப�? ஆனால், அவ்வா� அவர ்எ���றார ்என்றால்,
அ�ல் ஒ� வரலாேற அடங்���க்�ன்ற�.
பாரப்்பன�க்� நாட�் நடப்�கைளப் பற்�ேயா,
மக்கைளப் பற்�ேயா இ�க்�ம் கவைலகெளல்லாம்,
தங்க�க்� வ�வ�யாக உள்ள சாய்காைலத்
�ரத்்��டக் �டாேத என்ப�ம் ேம�ம் அவரக்�க்�
அவ்வைக�ல் எவ்வா� வ�� ேசரத்்�க்ெகாள்வ�
என்ப�ந்தான். 

த�ழ்�ல் அ�ப்�! 

இனி, அவரக்ளின் தந்�ர �ைறகளில் இரண்டாவ�
த��ல் இ�வைர ெவளிவராத பைழய �ல்கைள
ஓைலச ் �வ�களினின்� சம���தத்�ல்
ெபயரத்்ெத��க் ெகாண்� த�ழ் �லங்கைள
அ�த்��ட�்ப் �ன்னர,் அவற்ைறேய �ல �ல்களாகக்
காட�்க் ெகாள்வ�. 

இக்க�த்ைத நாம் ெசால்வ�ல்�ட அவரக்�க்�ம்
அவரத்ம் அ�ைமக�க்�ம் எரிசச்ல் இ�க்கலாம்.
அவரக்ள் இனத்தவ�ம், அவரக்ளின்
தன்ைமகைளெயல்லாம் ஒ�வா� அ�ந்�
ெகாண்டவ�மான �.ேகா.�ரியநாராயண சாத்�ரியார்
என்ற பரி�மாற் கைலஞேர அவரின் 'த�ழ்ெமா��ன்
வரலா�' எ�ம் ��ல் இக்க�த்ைத ஒப்�க்
ெகாண்��க்�ன்றார.் அவர ் எ���ன்ற �ல
ப��கைளப் பா�ங்கள். 



"வடெமா�யாளர ் த�ழரக்ள� ஒ�க்க
வழக்கங்கைள உணரந்்�, அவற்�ற்ேகற்ப
வடெமா��ல் �ல்கள் வ�ப்பான் ��ந்தனர.்
அவரக்ெளல்லாம் ஆன்ம�ற் ப�ற்� �க்�ைடயரா�ம்,
கைல�ணரச்�் சான்றவரா� ��ந்தைம பற்�த்
த�ழர� �வ்�ய ஸ்தலங்க�க்�ப் �ராணங்கள்
வ�த்தனர.் த�ழரக்ளிடத்�ல்லா��ந்த அந்தணர்
(�ராமணர)் அரசர ் (ஷத்�ரியர)், வணிகர ் (ைவ�யர)்,
ேவளாளர ் (�த்�ரர)் என்ற நால்வைகச ்சா� �ைறைய
ெமல்ல ெமல்ல நாட�்�டட்னர.் இன்�ம் அவர ்தம் �த்�
நலங்காட�்த் த�ழரசரக்ளிடம் அைமசச்ரக்ெளன�ம்
ேமல�காரப் �ர�க்கெளன�ம் அமரந்்�ெகாண்டனர”்
(பக்கம்-33), 

"த�ழரிடத்��ந்� பல அரிய �சயங்கைள�ம்
ெமா� ெபயரத்்�த் த�ழர ்அ���ன்னேர அவற்ைறத்
தாம�ந்தன ேபால�ம். வடெமா��னின்ேற த��ற்�
அைவ வந்தன ேபால�ம் காட�்னர"் (பக்கம் 33). 

இனி. இவ்வா� த�ழரக்்�ச ் சாரப்ாக�ம்
ெவளிப்பைடயாக�ம் பாரப்்பனரின்
ஏமாற்�த்தனங்கைள அ�ழ்த்�க் காட�்ய இவேர,
த�ழரக்�க்� மாறாக�ம் பல நசச்ான க�த்�கைள
அந்�ல் ��வ�ம் ெதளித்� �ட�்�ப்ப� ஆரியரத்ம்
���ைளயாடல்களில் ஒன்�. த�ழரக்�க்�ச்
சாரப்ாக�ம் ந�நிைலயாளர ் ேபா�ம் �ல வரலாற்�க்
க�த்�கைள ஒ�பக்கம் எ��வ�; ம�பக்கம்
அவரக்�க்�க் ேகடான�ம் �ற்�ம் ஆரியரக்�க்ேக
ஏற்றந் த�வன�மான பல க�த்�கைள அேத ��ல்
ெசால்� ��வ�. இவ்வா� அவரக்ள் எ��வ�
ஏெனனில், ப�ப்பவரக்ள் தங்கைள
ந�நிைலயாளரக்ளாக�ம் உண்ைமயாளரக்ளாக�ம்
க��க் ெகாள்ளட�்ம் என்பேத! ேம�ம் ��. �.ேகா. �
அவரக்ள் த�ழ் ெமா�க்� ஏற்றந்த�மா�, வடெமா�க்
கலப்ைபத் த�ரத்்தவர.் தனித்த�ழ்க் ெகாள்ைகைய
வ���த்�யவர;் அவ்வா� தாம் ெசய்வைத



உண்ைமெயன்� �றர ் நம்�மா� தம் ெபயைரேய �ய
த�ழ்ெமா� ெபயரப்்பாகப் பரி�மாற்கைலஞர ் என்�
ைவத்�க் ெகாண்டவர.் அதற்காகத் த�ழ் மக்கள்
என்ெறன்�ம் அவரக்்� நன்� பாராடட்க்
கடைமப்படட்வரக்ள்தாம்! ஆனா�ம் அவர ்ெகாட�்ய �ற
நச�்க் க�த்�கைள நாம் நிைன���ம் ெபா��, அவர்
ஒ�ேவைள அக்க�த்�கைள மைற�கமாகச்
ெசால்வதற்�த் தாேனா அவ்வா� ந�நிைலயாளர ்என்�
�றர ் க��மா� நடந்� ெகாண்டார ் என்�ம் க�த
ேவண்��ள்ள�. அவ்வா� அவர ் அவரினத்�க்�ச்
சாரப்ாக�ம் ஏற்றம் த�ம் வைக��ம் அேத ��ல்
��ய க�த்�கைள�ம் ெதரிந்�ெகாள்வ� நலம்.
அவற்ைற�ம் �ேழ கா�ங்கள்: 

“பல்லா�ர வாண்�க�க்� �ன்னர ் இந்�யா
காடட்ரந்்� �ரிந்தேதார ் நிலமா��ந்த� -
அக்கா�களில் �ய �லங்�கள் �ரிந்� ெகாண்��ந்தன
- அங்�ம் இங்�ம் காட�் மனிதரக்ள் �லர ்கர�கெளனக்
�ைககளில் 

வ�த்தனர ் - அவரக்ள் ���க் க�த்த �கார���னர,்
ஆைடயற்றவர,் அ�க்ேக�ய�ட�னர.்... அவரக்ள்
கற்கால மனிதர ்எனப்ப�வர.்.. ெகாஞ்சங் காலஞ் ெசன்ற
�ன்னர ் வடக்ேக இமயமைலக்கப்பால் இ�ந்� �ல
சா�யார ் இந்�யா��ட ் ��ந்தனர.் அவரக்ள் வந்�
சமெவளிகளிற் கண்ட இக் காட�் மனிதரக்ைளத்
�ரத்�னர.் �ரத்தேவ இவரக்ள் மைலப் பக்கங்களில் ஓ�
அங்ேக அேநக காலம் வ�த்� வந்தனர.் இவரக்ளில் ஒ�
சா�யார ் நாகரக்ள் எனப்ப�ேவார.் இவரக்ளில் �லர்
நீல�ரி�ன் உச�்�ல் இப்ெபா��ம் வ�க்�ன்றனர.்
இனி ேமற்��ய �ராதன இந்�யைரத் �ரத்�யவரக்ள்
த�ழராவர.் இவரக்ள் இமயமைலக்� வடக்ேக�ள்ள
மத்�ய ஆ�யா�ல் வ�த்��ந்தவரக்ள், தங்கள் ஆ�
மா�க�க்காகப் �ல்ைலத் ேத�க் ெகாண்� ஊ�ராய்த்
�ரிந்தவரக்ள்". (ேமற்ப� �ல் பக்கம் 21-23). 



"வடெமா� த�ழ் ெமா�ேயா� கலக்கப்
���ன்னேர �ன்ன� ேபச�் வழக்கற்� ஏட�் வழக்காய்
மட�்��க்�ம் நிைலைமக்� வந்��டட்�. ஏட�் வழக்�
ஒன்�ேம�ள்ள பாைஷேயா� இ�வைக வழக்க�ள்ள
பாைஷெயான்� ���யங்கப் ��மா�ன் �ன்னதன்
(வடெமா�ச ்ெசாற்கள் �ன்னதன்(த��ன்) கண் ெசன்�
ேச�ேம யன்�ப் �ன்னதன் (த��ன்) ெசாற்கள்
�ன்னதன் (வடெமா��ன்) கண் ெசன்� ேசரா. இ�ேவ
வழக்காற்� �ைற. இம் �ைற பற்�ேய வடெசாற்கள்
பல த��ன்கண் ��ந்தன. த�ழ்ச ் ெசாற்களில்
�லதா�ம் வடெமா��ன்கண் ஏறாமற் ேபா�ன.
(ேமற்ப� �ல் பக். 35). 

"த�ழ்மக்கள் ஆங்�லேரா� நாெடா�ம்
ஊடா�பவரா�னர.் ஆங்�லர ் ஆள்ேவா�ம் த�ழர்
ஆளப்ப�ேவா�மா ��க்�ன்றனர.் (�ல் 1903-இல்
எ�தப்ெபற்ற�). இவ்வா� இ�வ�ம் ஒத்�யங்�ம்
இடத்�த் த�ழ்செ்சாற்கள் ஆங்�ல பாைஷ�ற் ��த�ம்
ஆங்�லச ் ெசாற்கள் த�ழ்ப் பாைஷ�ற் ��த�ம்
இயற்ைகேய! இதைனத்த�க்க ��யா� த�க்கப்
��த�ம் தக்கதன்றாம்; அவ்வா� த�க்கப் ���ம் அ�
�ண்�யற்�யாய் ���ேம அன்� ேவ�ல்ைல. ேபச�்த்
த��ல் அள�றந்த ஆங்�லச ் ெசாற்கைள
ேமற்ெகாண்�ம், ஏட�்த் த�ழ் அவற்ைற ஏற்�க்
ெகாள்ளப் �ன்னி��ன்ற�. எனி�ம் '�ேதச�த்�ரன்'
ேபான்ற பத்�ரிக்ைககள் ஆங்�லச ் ெசாற்கள்
�லவற்ைறத் த��ன்கண் ஏற்றப் ��ந்தன. ம�ைரப்
பழந்த�ழ்ச ்சங்கத்தா�ம் �ற்�ல ஆங்�லச ்ெசாற்கைள
ேமற்ேகாடல் இன்�யைம யாெதனக் கண்டனர;்
காண்ட�ம் ேமற்ெகாண்டனர.் அவர ் ெசயல் �க�ம்
ேநரிேத.... இவ்வா� ெமா�ெபயரப்்� வைக�ல்
ஆங்�லக் க�த்�கள் த��ன்கண் எவ்வள� ���ம்
நலேம!...” ேமற்ப� �ல் பக். 136-137). 

- எப்ப�, தனித்த�ழ் இயக்கத்�ற்�
�த்�டட்வராகக் க�தப்ப�பவரின் உள்ேநாக்கம்? இந்



��ல் இவர ் ஒேராேவார ்இடங்களில் த�ழ் ெமா�ைய
உயரத்னிச ் ெசம்ெமா�ெயன்�ம், �றந்த
ெமா�ெயன்�ம் ����ப்பைத ம�க்க ��யா�.
ஆனால் அ� அவ�ைடய க�த்தாக நாம் ெகாண்�
ெப�ைமப்பட ��யா�. ஏெனனில் த�ழ்ெமா�க்�
இயல்பாகேவ உள்ள இத்தன்ைமகைள இவரே்பா�ம்
உள்ள �ராமண �லா�ரியரக்ள் பலர ் மாற்��ம்.
மைறத்�ம், �ைறத்�ேம ம�ப்�ட�்ப் ேபாந்தனர.்
அவ்வா�ன்� இவர ்த�ழ் ெமா� பற்�ய உண்ைமயான
க�த்�கைளச ் ெசான்ன� பாராட�்க்�ரியேத!
ஆனா�ம், அவர ் அவற்ைறச ் ெசால்� �கத்தான் தம்
உள்ேநாக்கத்ைத மைறத்��ட ��ய�ல்ைல
என்பதற்காகேவ இதைன இங்ெக�த்�க் காடட்
ேவண்�யதா�ற்�. இவ்வைக�ல் இவ்�னத்தவ�ம்
இவர�த் த�ழ்க் ேகாடரிக் காம்�கள் �ல�ம்
ஆங்காங்�ப் ��த்�ய நச�்த்தனமான க�த்�கைள
ெயல்லாம் எ�த்ெத��ன் அைவ ஒ� �லாகேவ �ரி�ம்.
எனேவ இைத இவ்வள�ல் நி�த்�க்ெகாண்�
அவரக்ளின் �ன்றாவ� தந்�ர �ைற�ைனப்
பாரப்்ேபாம். 

ஆரியத்�க்�த் �ைணேபாவாரக்்�ப் பாராட்�க�ம்
உத�க�ம்! 

அ�, வடெமா� ஏற்றத்�க்�ம், ஆரியரத்ம்
ெப�ைமக்�ம் �ைண நின்� �ெல��ம் த�ழ்ப்
�லவரக்ைளத் தாங்�ப் ேபாற்�ப் பாராட�்த�ம்,
உத�கள் �த�யன ெசய்த�ம், அவ்வாறல்லாத �றைர
அந்தத் த�ழ்ப் �லவரக்ைளக் ெகாண்ேட தாக்�த் �ற்�
எ��வ�ம் மைற�கமாக இடர ்�ைள�ப்ப�ம் ஆ�ம். 

இத் தந்�ரத்�ற்காடப்ட�் இவரக்ளின்
பாராட�்க்�ம், உத�க்�ம், அங்காந்�தான், ைவயா�ரி,
ெத.ெபா.�., ேச� �த�ய ெப�ம் �லவரக்ள்�டத் தம்
�லைமைய அவரக்�க்�ச ் சாரப்ாக �ைலேப��ம்
�ற்�ம், ெபய�ம், �க�ம், ெப�ம் பண�ம் ெபற்�
வந்��க்�ன்றனர.் இவ் வ��ல் அவரக்ைளத்



ெதாடரந்்� ேபாகாதவரக்ள் ேபால் ெவளிக்�க் காட�்,
அவரக்ளின் க�த்�கைள எ�ரத்்�ப் ேபாகாமல் தம்ைம
நல்ல �ள்ைளகளாக ஆரியத்�க்�க் காட�்க் ெகாள்�ம்
ேபரா�ரியரக்ள் �லர ்உளர.் அவரக்ள் த�ழரக்�க்�ம்
�ல ேநரங்களில் நல்ல �ள்ைளகளாக நடந்�
ெகாள்வ�ம், அதனால் த�ழராட�்�ள்ள இக்காலத்�ல்
பல்கைலக் கழகத்�ைணக் கண்காணகரே்பா�ம்
ெப�ைம�ம் ெப�ம் ெபா�ள் வ�வா�ம் உள்ள
பத�களில் அமரத்்தப் ெப�வ�ம் உண்�. அத்தைகயார்
எ��ம் �ல்களில், ஆரியர ் ��ம்�கைள அைவ
எத்�ைணதாம் அள�றந்� காணப்ப��ம் அவற்ைறச்
�ட�்ச ் ெசால்லேவ அஞ்�வைத�ம், த�ழரக்ளின்
அல்ல� த��ன் உண்ைமயான வரலாற்�க்
க�த்�கைள அைவ எத்�ைணதாம் உயரவ்ாக�ம்
உண்ைம சான்றனவாக�ம் இ�ப்��ம் அவற்ைற
ெவளிப்பைடயாகச ்ெசால்லத் தயங்�வைத�ம், ஆனால்
மைறத்��ட ��யாமல் ேமேலாடட்மாகேவ எ��
அவற்�ன் வ�ைவக் �ைறத்���வைத�ம்
ெதளிவாகக் காணலாம். இதனால் இவரக்ள்
இ��றத்தாரா�ம் பாராடட்ப் ெபற ேவண்�ெமன்ப�ம்,
இவரக்ள் �ல் நன்� பரவேவண்�ம் என்ப�ம்
இவரக்ளின் உள்ேநாக்கமாக ��க்கலாம். 

அவ்வைக�ல் ெவளிவந்ததாக அண்ைம�ல்
பண்டாரகர ்�. வரதராசனார ் எ��ய 'த�ழ் இலக்�ய
வரலா�' எ�ம் �ைலக் ��ப்�டலாம். இந்��ல்
�ரா�டரக்ளின் வரலாேற �ரானியரக்ளின்
வர���ந்�தான் ெதாடங்��ன்ற�. அவரக்ள்
வ�ைகையப் பற்�ய காலக் ��ப்��ம் இல்ைல .
ெதால்காப்�யர ் காலத்ைதக் �.�. �ன்றாம்
�ற்றாண்ெடன்� பல�டங்களில் ��ப்�த் ��ப்�ச்
ெசால்���க்�ன்றார.் த�ழ் எ�த்�த் ேதாற்றத்ைத
ஏேனா தாேனா என்� ேமேலாடட்மாகேவ
��த்��க்�ன்றார.் 



*த�ழ் �ல்கைள�ம் வடெமா� அ�ஞரக்ள் தக்க
ம�ப்�த் தந்� ேபாற்ற�ல்ைல. த�ழ்நாட�்ல் �றந்�
த�ேழ �ட�்ல் ேப�த் த�ழராகேவ வாழ்ந்த
வடெமா�ய�ஞரக்ள் ேதவாரம், ��வாசகம் �தலான
த�ழ் �ல்கைள�ம் ப�க்காமல் �றக்கணித்தாரக்ள்"
என்�, அ�வாங்� அ�� ெகாண்� �ட�்க்� வ�ம்
ேசாணிப்�ள்ைள ேபால் �ண�த்
ெதாைலத்��க்�ன்றார.் ெத.ெபா.� அமரந்்த இடத்�ல்
தாம் அமரத்்� ைவக்கப்ெபற்றதன் �ன் (1972இல்)
ெவளிவந்த �ல் இ�வாைகயால், அவர ் சாய�ல்
ஆரியத்ைத �ட�்க் ெகா�த்�த் தாங்� வ�க்காமல்
�ட�்��க்�ன்றார.் இவரத்ம் ைககள் வ�க்�ம் என்�
க��னாேரா, அல்ல� அவரக்ளின் மண்ைட வ�க்�ம்
என்� க��னாேரா ெதரிய�ல்ைல. 

கழகக் காலத்ைதப் பற்� இவர ் எ���ள்ள ப��
இவைர ெவ�ம் ஓர ் இலக்�யப் ேபரா�ரியர ் என்�ம்
அள�ல்தான் ெகாண்� ேபாய் நி�த்��ள்ள�. இதற்�ப்
ேபாய் 'வரலா�' எ��வாேனன், கழகப் பாடல்களில்
உள்ள க�த்�ைரகைள ெயல்லாம் பல தைலப்�களில்
�ரட�்ப் பல்�ைவத் �ரட�்கைள எ��த் தள்ளிக்
ெகாண்��க்கலாேம! வரலா� என்பைத எப்ப�
எ��தல் ேவண்�ம் என்பைத ெமா� �த�ஞர்
பாவாணரின் ஒப்�யன் ெமா� �ல், த�ழ் வரலா�,
த�ழர ் வரலா�, த�ழர ் மதம் �த�ய �ல்கைளப்
பாரத்்ேத�ம் �.வ. உணரந்்� ெகாள்�தல், அவரக்்�ம்
நல்ல� அவர ் எ�ரக்ாலத்�க்�ம் நல்ல� என்பைதத்
தாழ்ைம�டன் ெசால்�க் ெகாள்ள ��ம்��ன்ேறாம்.
ஆரியத்ைதத் த��க் ெகாள்வ�ம் அதன்
அ�ப்ப�ப்ப�ம், இத்தைகய வரலாற்� �ல்கள்
சா�த்�ய அகாட� வ�யாக வ�வதற்�ம், ��க�ம்,
ெத�க்க�ம் மைலத் ேதாடட்ங்க�மாகேவ வாங்�த்
தள்�வதற்�ம் ஒ�ேவைள பயன்படலாம். அல்ல�
�.வ.�ன் ைவயா�ரித்தனத்ைத எ�ரக்ாலத் த�ழ்
மக்கள் ெதளிவாகத் ெதரிந்� ெகாள்வதற்காக�ம்
பயன்படலாம். ஆனால், இத் ெதாைட



ந�ங்�த்தனெமல்லாம் த��க்�ம் த��னத்�க்�ம்
இன்�ம் எவ்வளேவா நைட ேபாட ேவண்�ய த�ழ்க்
��காய அ�ைம நீக்கத்�ற்�ம் �ளி�ம் பயன்படா�. 

ேம�ம், தனித்த�ழ் இயக்கத்ைதப் பற்� இவர்
எ���ள்ள க�த்�கள் இவர ்மனக் கசண்ைட நன்றாக
எ�த்�க் காட�்�ள்ளன. இவர ்ேபா�ம் ெவ�ம் கைதகள்
கட�்ைரகளாகவன்�, த�ைழேய கட�்க் காத்�த்
த�ழ்ப் ேபரினத்�ன் தாழ்ந்த நிைலைய நி�ரத்்��ன்ற
தனிசெ்சந்த�ழ் ஆராய்ச�் �ல்களாகப் பலவற்ைற
இந்�ற்றாண்�ல் எ��க்காட�்ய ெமா��ல், �த�ஞர,்
தனித்த�ழ் ஞா�� பாவாணைரப் பற்�
இப்ப���ேலா, ��ேலா ஓரிடத்��ம் ெபயரள��ம்
இந்��ல் ��க்கப்ெபற�ல்ைல. ேநற்�ப் �றந்த
ெமாடை்டப் பயல்கைளெயல்லாம் இலக்�ய
ஆ�ரியரக்ளாகக் காட�்��க்�ம் இவர,் இவ�க்�
1959இ��ந்ேத ெதாடரந்்� பல்லாண்�கள் ெதன்ெமா�
இலவயமாக அ�ப்பப்ெபற்��ந்�ம் அதன்
ெசம்மாப்பான இலக்�ய ெவளி��கைள�ம், ெமா�த்
ெதாண்ைட�ம், இனப்ேபாராடட் எ�த்தாண்ைமைய�ம்
இவர ் ெதளிவாக அ�ந்��ந்�ம், அவற்ைறப் பற்� ஒ�
ெசால் தா�ம் இவர ் பரந்த (!) உள்ளம் இைசந்�
எ���ட�ல்ைல . 

மைறமைலய�கைளப் பற்� ஒ� பக்க�ம்,
��.�.க.ைவப் பற்� இ�பக்கங்க�ம், பார�தாசைனப்
பற்� ஐந்தைரப் பக்கங்க�ம், பார�யாைரப் பற்�ப்
ப��ன்றைரப் பக்கங்க�ம் தன் மனம் ேபானவா�,
��ப்�க்�ம், ெவ�ப்�க்�ம் ஆடப்ட�், ெசால்�ைடயல்
ெசய்�ள்ளார.் பர.் �.வ. அவரக்ள். கண்ணதாசன் �தல்
�.�. ெசல்லப்பா, ந. �சச்�ரத்்� ஈறாக அைனத்�ப்
�லைமக் �ஞ்�கைள�ம் அ���யறக் காட�்ய
பண்டாரகரக்்�த் தனித்த�ழ் இயக்க எ�த்தாளரக்ைளக்
கண்� கண்கள் ��னேவா என்னேவா?
பாவாணைர�ம், அவர ் வ�ையப்
�ன்பற்�பவரக்ைள�ம் தம் பைகவரக்ளாகேவ �.வ.



நிைனத்�ப் �றக்கணித்��டட்ாேரா? அல்ல�
இவரக்ளால் தமக்� ஒ� பய�ம் �ைளயப்
ேபாவ�ல்ைல என்� க�� ஒ�க்கணித்�ப் ப�த்�க்
ெகாண்டாேரா என்னேவா, அவ�க்�த்தான் ெவளிசச்ம் !
க�ைத ேதய்ந்� கடெ்ட�ம்பா�, அ��ம் ேதய்ந்�
�ற்ெற�ம்பா� அ��ம் இல்லாமற் ேபான கைதயாக
�.வ. ேதய்ந்� ெத.ெபா. �.யா� அப்�ற�ம் ேதய்ந்�
ைவயா�ரியாக மா� வ��றாேரா, ெதரிய�ல்ைல;
ெபா�த்��ந்� தான் பாரக்்க ேவண்�ம். 

�ணிக் �டாரங்கள் நிைலயான ��களாகா! 

இனி, �ல் எ���ன்ற வைக��ம் அதன்
ெவளி�ட�் வைக��ம் ஆரிய�ம், அவர�ைமக�ம்
கைடப்��க்�ன்ற நான்காவ� தந்�ர�ைற இ�.
��யவைர இலக்�யத் �ைறைய�ம், ெசய்�த்தாள்
�ைறைய�ம் என்னப�யான வாணிகத் தந்�ரங்கைளக்
ைகக்ெகாண்ேட�ம் ைகப்பற்�க் ெகாள்வ�ம், பற்�க்
ெகாண்ட� ைகெந�ழ்ந்� �டாமல் கவனமாக நடந்�
நிைலநி�த்�க் ெகாள்வ�மா�ம். 

இத்�ைற�ல் ஆரியப் பாரப்்பனைர அ�த்�க் �ேழ
தள்ள அஃதாவ� �ஞ்ச - த�ழரில் ஆேள�ல்ைல.
ெபரியார ் எத்தைன ேப�னா�ம் கர�யாய்க்
கத்�னா�ம் இந்த ஒ� தந்�ரத்ைத அவர ் சரியாக
�ளங்�க் ெகாள்ளாத கரணியத்தால், அவர்
ெகாள்ைகக�க்� ேநரந்்த - ேநர�்ன்ற இழப்�கள் பல.
என்ன கரணியத்தாேலா அவர ்�ைளக்� இஃ� எடட்ேவ
இல்ைல. �னமணி ேபாலேவா, ெம�ல், எக்��ர�
ேபாலேவா, ஒ� ெசய்�த் தாைள அவர்
ெதாடங்���ந்தால் அவர ் �ணான நைடகளில்
ெப�ம்ப�� �சச்ப்பட�்�க்�ம் அவர ் �ற்�ச ் ெசல�
வண்��ம் ேதயா�. 

நடத்�னால் த�ழ�க்�த் '�னத்தந்�' ேபா�ம் ஒ�
க�சைடத் தாைளத்தான் நடத்தத்ெதரி�ம்; அன்றால்
அச�்ட�்ப் ெப�ம்ப�� �ற்பைனயாகாமல் ��ம்�



வ�ம் '��தைல' ேபாலத்தான் நடத்தத் ெதரி�ம் என்�
வரலாேற உ�வா�ம்ப� யானதற்�ப் ெபரியா�ம் ஒ�
கரணியம் என்� ெசால்வ�ல் �ைழ��ப்பதாகத்
ெதரிய�ல்ைல. அவரிடம் உள்ள ஏந்�க�க்� ��தைல
என்ப� �ற்ற�க்ைக! அப்ப�ேய, ஆ�த்தனாரிடம்
இ�ந்த த�ழ்ப்பற்�க்�த் �னத்தந்� என்ப� ஒ�
�ப்ைபத்ெதாட�் இைவ�ரண்டா�ம் த�ழ�க்�ச ்�ல
அர�யல் ெபா�க்�க�ம், �ல ேமேலாடட்மான
பயன்க�ம் �ைடக்கலாேம த�ர, அவரக்ள்
��ம்��ன்ற அ�ப்பைடயான நன்ைமகள்
�ைடத்���ம் என்ப�ல் நமக்� நம்�க்ைக இல்ைல.
இன்�ஞ் ெசான்னால் '��தைல'யால் ெபரியார்
எங்��க்�றார ் என்பைத�ம், '�னத்தந்�'யால்
ஆ�த்தனார ் எப்ப� மக்கைள ஏமாற்�ப் பணம்
ப�க்�றார ் என்பைத�ந்தாம் நாம் ெதரிந்�ெகாள்ள
���ன்ற�. மற்றப� அைவ வங்காள �ரரக்ைளப் ேபால்
ஓர ் ஆ�ரம் ேபரக்ைளக்�ட உ�வாக்�ட ��யா�.
மற்றப� வ�ேபாக்�க்காகப் ேபாட�்க் ெகாள்ளப்
ெப�ம். �ணிக் �டாரங்கைளப் ேபான்றைவ அைவ
நிைலயாகத் தங்�க்ெகாள்�ம் ��களாக அைவ
பயன்பட ��யா�. 

ப�ப்� ேவைல�ல் �ரிப்�! 

இனி, ஐந்தாவ� ஆரியத் தந்�ரம், ஏற்கனேவ உள்ள
பழந்த�ழ் �ல்கைளப் ப�ப்�க்ைக�ல் அவற்�ல் உள்ள
ெசாற்க�க்�ம், க�த்�க�க்�ம் எவ்வாறா��ம் ஆரிய
வ�வம் கற்�த்�, அவரத்ம் மரேபா� உைரகள்,
�ளக்கங்கள் அ�க்��ப்�கள் �த�யவற்ைற எ��
ெவளி��வ� ஆ�ம். 

இவ்வைக�ல் பைழய ஓைலச ் �வ�கைளத் ேத�க்
கண்���த்�ப் ப�ப்�த்த அரிய ெதாண்�கைளச்
ெசய்தவர ் பர.் உ.ேவ. சா�நாதர ் என்ற ஆரியப்
பாரப்்பனர ் என்பைத நாம் நன்� உணர�்டன்
நிைனக்�ன்ற அேத ெபா��ல், அவர ் அவ்வா�
ப�ப்�க்ைக�ல், அவர ்இனத்�ன் ேமம்பாட�்க்ெகன்�



�டட்�ட�்ச ் ெசய்த �ல ெசயல்கைள மறந்��ட�ம்
�டா�. உ.ேவ. சா அவரக்ளின் ெதாண்� அளப்பரிய
ெதாண்�. அைத எவ�ம் ம�க்க �ல்ைல. நா�ம் அைத
நன்��ட�ம் ம�ப்�ட�ம் ேபாற்றேவ ெசய்�ன்ேறாம்.
அதன் ெபா�ட�்த் ெதன்ெமா� ெதாடக்கத்�ேலேய
அவர ் வரலாற்ைற�ம் ந�நிைல�னின்ெற��த் தன்
நன்�ைய அவரக்்�த் தைலதாழ்த்�த் ெதரி�த்�க்
ெகாண்ட�. இன்�ம் அத் ெதன்கைலக்�ரி�ல்
த�ழ்ேமல் காட�்ய அன்ைப நிைனந்� நிைனந்�
�யப்���ன்ற� ெதன்ெமா�. அவரின் அரிய
�யற்�யா�ய ��ந்ெதாைக உைரப்ப�ப்�ன்
�ன்�ைர�ல் மனங்க�ந்�. 

*ேபரா�ரிய�ம் நச�்னாரக்்�னிய�ம்
உைரெய��ய இந் ��க்� உைரெய��ம் த��
என்பாற் ����ல்ைல ெயன்பைத�ம், என்
��ைமயா�ம் பல்ேவ� வைகயான
�ட�்ப்பா�களா�ம் எனக்�ண்டா��ள்ள
தளரச்�்ைய�ம் நன்� உணரந்்��ப்��ம், இளைம
ெதாடங்�, இவ்�ல�ல் யா��ம் �றந்ததாக எண்ணி
வாழ்ந்� வ�வதற்�க் காரணமா�ய த��டத்�ள்ள
அன்�ம், எங்ங்ணேம�ம் இைறவன் இம் �யற்�ைய
நிைறேவற்� ய�ள்வாெனன்ற �ணி�ம் இப்ப�ப்�ல்
என்ைன ஈ�படச ்ெசய்தன" 

- என்ெற���ள்ள ப�� அவர ்த�ழ்ேமல் ெகாண்ட
அன்ைபத் ெதற்ெறனப் �லப்ப�த்��ன்ற�. இ�ப்��ம்
அவரின் சம�க்��தப் பற்�ம் ஆரிய ேமலாண்ைம
உணர�்ம் அவ�ைடய இக்�ற்ைற ெமய்ப்�க்க�ல்ைல. 

இவர ் �ல்களில் எங்�ம் த�ழ்ப்பாைஷ
என்ெற��வாேர த�ர த�ழ்ெமா� என்� எ�தேவ
மாடட்ார.் �ல்கைளப் �ஸ்தகங்கள் என்ெற��வேத
இவர ் வழக்கம். த��ல் வடெமா�ச ் ெசாற்கைள
��ப்பாக�ம் அவற்ைற உயரத்்த ேவண்�ம் என்ற
ேநாக்கத்�ட�ம், அைவ�ன்�த் த�ேழ இயங்கா�
என்பைத உண்ைமேபால் மற்றவரக்�க்�ப் �லப்ப�த்த



ேவண்�ம் என்ற க�த்�ட�ம் இவர ் எ��ம்
உைரநைடகளிெலல்லாம், அள�றந்� கலந்� எ��ய�
இவரின் வடெமா� உயர�் மயக்கத்ைதத் ெதளிவாகக்
காட�்ம். ஒ�கால் ஒரன்பர ்இவரிடத்� 'வணக்கம்' என்�
ெசால்� வணங்��ம் அதைன ஏற்�க்ெகாள்ளா�
“நமஸ்காரம்' என்� �றசெ்சால்�, அதைன ஏற்�
நிைறவைடந்த நிகழ்ச�்ைய அ�ந்தால் உேவ.சா.
அவரக்ளின் வடெமா� �யரத்்த�ம், ஆரிய இன
ேமம்பாட�் நிைன�ம் அவைர �ட�் அகலேவ இல்ைல
என்� ெதரிந்� ெகாள்ளலாம். 

கழக �ல்கைள அவர ்ெவளி��ம் ெபா�ெதல்லாம்
'அந்தணர'் என்� வ�ம் இடங்களிெலல்லாம் அவர்
ஆரியப் பாரப்்பனர ்என்ேற �றப்�ைரெய�� மக்கைள
மயங்கச ் ெசய்� வந்த�டன் அவரக்ளின் நைட�ைட
பழக்கங்கைள �க�யரந்்தனவாகக் காடட்,
எப்ப�ெயப்ப� இட�்க்கட�்ச ் ெசால்ல ���ேமா,
அப்ப�யப்ப� ெயல்லாம் தவறாமல்
ெசால்���க்�ன்றார.் எ�த்�க்காடட்ாக
ஒன்�ரண்ைடப் பாரப்்ேபாம். 

�றநா�ற்�ல் 'ஆன்�ைலய�த்த' என்� ெதாட�ம்
34-ஆம் பாட�்ல் உள்ள அ�களில் உள்ள ஒ� ெசால்,
யாழ்ப்பாணத்�ப் பைழய ெவளி�� ஒன்�ல் 'அறேவார'்
என்� வந்�ள்ள� என்� உைரயா�ரியர ் �லர்
��த்�ள்ளனர.் உ.ேவ.சா. ப�ப்�ல் அசெ்சால்
'பாரப்்பார'் என்� ��க்கப் ெபற்�ள்ள�. பாட
ேவ�பாடாகக் �ட அசெ்சால் இவர ் ெவளி�ட�்ல்
எ�தப்ெபற�ல்ைல. 'அறேவாரக்்�க் ெகா�ைம ெசய்தல்
�டாெத�ம் அறங்��ம் அவ்வ�, பாரப்்பாரக்்�க்
ெகா�ைம ெசய்தல் �டாெதன்பதாக இவர ் ப�ப்�ல்
காடட்ப் ெபற்ற�ம், அதற்�க் ெகாைலகளில் ெகா�ைம
சான்ற பாரப்்பனக் ெகாைல' எ�ம் காஞ்�ப் �ராண
அ�ைய ேமற்ேகாள் காட�்��ப்ப�ம், இவ்வா� �ற
ஆரிய உைரயா�ரியரக்ளால் காடட்ப்ெபற்ற க�த்�
ேம�ம் ேம�ம் வ��ற ேவண்�ம் என்�ம் உள்ேநாக்கம்



இவ�க்��ப்பைத நன்� �லப்ப�த்�ம். ேம�ம், அ�ல்
உள்ள 305-ஆம் பாட�்ல் உள்ள 'தன்ைம' என்�ம் ஒ�
ெசாற்� அவரவர ் சா� இயல்�' என்� �ளக்கம்
எ���ள்ளார.் 

இனி, இவர ் உைர�டன் ெவளி�டட் ��ந்ெதாைக
'�ளித�ர ்�ைசந்த காந்தண் ெமல்�ரல்' எ�ம் 67-ஆம்
பாட�்ன் உைர �ளக்கத்�ல் நச�்னாரக்்�னியரின்
(அவ�ம் ஒ� பாரப்்பனர)் ெதால்காப்�ய உைரையச்
�ட�்க்காட�், 'இப்பாட�்ற் �றப்ப�ம் உண�
வைக�னால் நச�்னாரக்்�னியர.் பாரப்்பாைன�ம்
பாரப்்பணிைய�ம் தைலவராகக் ��ய� - எனக்
ெகாண்டனர ் ேபா�ம், ெப�ம்பாணாற்�ப் பைட�ல்
அந்தணர ்மைன�ற் பாணர ்ெப�ம் உணைவப் பற்�க்
����க்�ம் ப�� இங்ேக ஆராய்தற் �ரிய�' என்�ம். 

'அ��ைட�ேர' என்� ெதாடங்�ம் ��ந்ெதாைக
206-ஆம் பாட�்ன் அ��ல், பாரப்்பனப் பாங்கைனப்
பன்ைமயாற் ��வ� மரெயன்� ெதரி�ன்ற�' என்�ம், 

'ஆ�ல் ெத��ல்' என்� ெதாடங்�ம் 277-ஆம்
பாட�்ன் �றப்�ைர�ல், 'ஆ�ல்' (�ற்றமற்ற)
ெத�ெவன்�ம் நா�ல் (நாய் இல்லாத)
�யன்கைடெயன்�ம் �றப்�த்தைமயால் இங்ேக
��ய� அந்தணர ் ெத�ெவன்� 'ேதாற்��ன்ற�'
என்�ம் எ��, 'பாரப்்பாரிற் ேகா��ம் நா�ம்
�க�ன்னா' எ�ம் (இன்னா 3) அ�ைய�ம், அந்தணர்
அ�த�ண்�' (கம்பர)் எ�ம் பாடட்�ைய�ம்
ேமற்ேகாளாகக் காட�்�ள்ளார.் இவர ் இவ்வா�
காட�்வதன் ேநாக்கம், கழகத் த�ழ் இலக்�யங்களில்
ஆங்காங்ேக ஆரியக் க�த்�கைள வ���த்�க் காடட்
ேவண்�ெமன்�ம் உடே்காேளயா�ம். 

த�ழ் ெமா�க்� �க�ைழத்தவெரனச்
ெசால்லப்ெப�ம் பர.் உ.ேவ. சா�நாதர ்த�ழ்ெமா��ன்
தனிைமச ் �றப்ைபப் பல�டங்களில் தாழ்த்��ள்ள�
கவனிக்கத்தக்க�. கழக �ற் ப�ப்�க�க்காக அவர்



ஊ�ராய் அைலந்த�ம், அவற்ைறத் �ரட�் ஆராய்ந்�
அச�்டட்�ம் அவர ் ெப�ைமைய நன்��ட�ம்
நிைனக்கப் ேபா�மான அரிய �ைனப்பா�கள் எனின்,
அந் �ல் ளிெலல்லாம் ஆரிய நச�்க் க�த்�கைளத்
தக்க�டத்�ல் மறவா� ைவத்�ப் ேபான�ம் இவரின்
இயல்பான இன�ணரை்வ மறவா��க்கச ் ெசய்�ம்
நிைனவா�ம். த�ழ்ெமா� ேமல் இவரக்்� ஒ�வைகப்
பற்� உளெதன்றால், அ� ஆரியத்ைதக் கலப்பதற்�
ஏற்ற ஒ� க��யாக உள்ளெத�ம் மாற்றந்தாய்ப்
பாசேம என்க. 

பரிேமலழகர ் ��க்�றைள எவ்வா� தம் இனக்
க�த்�கைள ஊன்�வதற்� ஏற்ற ஒ� �ைளநிலமாக
எ�த்�க்ெகாண்டாேரா. அவ்வாேற உ.ேவ.சா. கழகப்
ப�ப்�கைளக் ைகக் ெகாண்டார.் இன்�யைமயாத
ெசாற்கைளெயல்லாம் வடெமா�யாகேவ இவர்
ப�ன்றார.் பண்�கள் அல்ல� �ணங்கள் என்�
��ப்பதால் நிைற�றாத இவர,் �ண�ேசடங்கள் என்�
��ப்பதால் மன நிைற��வார.் ைம�ர ் நா� என்�
��க்காமல் ைமஸ்-சர ் ஸ்மஸ்தானம் என்ேற ��ப்பார.்
ேம�ம் அர�க்கட�்ல் என்பைதச ் �ங்காதனம் என்�ம்,
அைமச�் என்பைத மந்�ரி ேவைல என்�ம், �ண்�ன்
என்பைத, ந�த்�ரம் என்�ம், ம�த்�வம் என்பைத
ைவத்�யம் என்�ம், வள்ளல் என்பைத உபகாரி என்�ம்,
இளம் ப�வம் என்பைத இளம்�ராயம் என்�ம், ப�கள்
என்பைத �ர�கள் என்�ம், �ற்�ரட�் என்பைத
ஸரவ்மானியம் என்�ம், கல்ெவட�் என்பைத
�லாசாசனம் என்�ம், சான்� என்பைத ஆதாரம்
என்�ம், நைககள் என்பைத ஆபரணங்கள் என்�ம்
ெகா� என்பைதத் �வசம் என்�ம், ேபார ் என்பைத
�த்தம் என்�ம், பயன்ப�த்�தல் என்பைதப்
�ரேயாகங்கள் என்�ம் பலவா� வடெசாற்கைளப்
ெபய்� எ��வ�ல் இவர ் ெப�ம�ழ்�ற்றதாகத்
ெதரி�ன்ற�. 



அவ்வா� த�ழ்ெமா�ேயா� வடெசாற்கைளப்
ெபய்� எ��வதால் வடெமா�யா�ய சம���தத்�ன்
�ைண�ன்�த் த�ழ் இயங்கா� என்ப� வ���த்தம்
ெபறல் ேவண்�ம் என்ப� இவர்
ெகாள்ைகயாக��க்கலாம். இவர ் இதைன, ஒ�
ெகாள்ைகயாக வ�ந்ேத ைகயாண்�ள்ளார ்என்பதற்�ப்
�றநா�ற்�ப் ப�ப்�ன் உைர�ன் இயல்� என்�ம்
ப���ல் 'வடெசால்லாட�்' என்�ம் தைலப்�ட�், அப்
�றநா�ற்� உைரயா�ரியரின் உடே்காைள இவர்
கண்�ெகாண்டதாக எ��ம் ப��ேய அ�த்தமான
சான்றா�ம். அப்ப���ல், 

“இவர� உைரநைட ெப�ம்பா�ம் ெசந்த�ழ்ச ்ெசால்
நிைறந்ததாக ��ப்��ம் ஒேரா�டங்களில் �ல த�ழ்ச்
ெசாற்க�க்� வட ெசாற்கைளக் ெகாண்� இவர்
ெபா�ெள���ள்ளார.் கடெனன்பதற்�ப்
�ண்ேடாதக்�ரிைய ெயன்�ம், ம�ந்ெதன்பதற்�
பரிகாரம் என்�ம், ஒளி�ெமன்பதற்�ப் பாடஞ்ெசய்�ம்
என்�ம் அறம் என்பதற்� தரம்ம் என்�ம்,
�ண்ெடன்பதற்�த் தரித்தெதன்�ம், ஒம்�தல்
என்பதற்�ப் பரிகரித்தல் என்�ம் ��ம் இடங்கைள�ம்
இவற்ைறப் ேபான்ற �றவற்ைற�ம் காண்க." 

- என்� எ���ள்ளார.் �றநா�ற்� உைரயா�ரியர்
ெகாண்டதாக இவர ் ��ப்��ம் அேத ெகாள்ைகைய
இவ�ம் �ன்பற்�யதற்�க் கரணியம். �றநா�ற்�
உைரயா�ரியைர�ம் ஓர ் ஆரியப் பாரப்்பனராகக்
காட�்தல் ேவண்�ம் என்பேதா, அவ்வா� எ��வ�தான்
�றப்� என்பைத உணரத்்தல் ேவண்�ம் என்பேதா
வாகத்தான் இ�க்க ேவண்�ம். ேம�ம் பண்ைடப்
�லவரக்ளிேலா, �ற்�ட�்ப் ெபற்ற �ற்றரசரக்ளிேலா
ஆரியரக்ள் இ�ப்பாரா�ன் அவரக்ைள �க�ம்.
�றந்தவரக்ளாகக் ��ப்ப� இவரின் இனப் பற்ைற�ம்,
ஒரம் ேபா�ய தன்ைமைய�ம் நன்� காட�்�ன்ற�.       

ேசாணாட�்ப் �ஞ்சாற்�ரப்் பாரப்்பான்
ெகௗணியன் �ண்ணந்தாயன் என்�ம் �ற்றரசைன



இவன் 'அந்தணத் �லகன்' என்�ம் 'ெகௗண்�ன்னிய
ேகாத்�ரத்�ற் �றந்தான்' என்�ம் ேதைவயற்ற
��ப்�கைள எ�� ைவத்�ள்ளார.் பா�ய �லவரக்ள்
��த்த ஏேத�ம் ஒ� ����ப்ைபக் ெகாண்ேட �லைர
இவரினத்தவராகக் ெகாண்� ம��ம் �ற்�ன்ப
உணரச்�்�ம் இவரக்்� இ�ந்��க்�ன்ற�. கழகப்
�லவர ் எ�க்காட�்ரத்் தாயங்கண்ணனாைர இவர்
அந்தணரின் ேவள்�த் �ையப் பாராட�்க்
����த்தலால் இவர ்அந்தணராகக் க�தப்ப��றார'்
என்�ம் கள்ளில் ஆத்�ைரயனார ் என்�ம் �லவைர
'ஆத்�ைரயன் - அத்�ரி �லத்�ல் �றந்தவர.் இவர�
இப்ெபயர ் ��ப்ெபயர;் இதனால் அவர ் அந்தணராகக்
க�தப்ப��றார'் என்�ம் ம�ைரக் கணக்காயனார்
மகனார ் நக்�ரனாைர 'இவர ் �லம் ஒ�வைக ேவ�யர்
�லெமன்ப� �லர ் ெகாள்ைக' என்�ம் ேவம்பாற்�ரக்்
�மரனார ் என்�ம் �லவைரக் ��ப்��ங்கால்,
"ேவம்பாற்�ர ் என்ப� ம�ைரக்�க் �ழக்ேக
உள்ளேதா�ர;் ேவம்பத்�ரெரன இக்காலத்� வழங்�ம்;
�லேசகரச ் ச�ரே்வ� மங்கலெமன்�ம் இத�க்� ஒ�
ெபய�ண்ெடன்� �லாசாசனத்தால் ெதரி�ற�'' என்�ம்
��ப்ெப��, கைடசச்ங்கப் �லவர ் காலந் ெதாடங்�
இன்�வைர அந்தணரக்ேள த�ழ்ப் �லவரக்ளாக
இவ்�ரில் �ளங்���த்தல் கண்�டாதலா�ம்,
ெபயரா�ம் இவர ் அந்தணராகக் க�தப்ப��றார்
என்�ம் இன்�ம் பலவா�ம் இவர ் ��ப்�கைளத் தம்
இனச ்சாரப்ாக எ��க் ெகாள்வ� வழக்கம். 

ேம�ம், ம�ைர ேவளாசான் என்�ம் �லவர ்ஒ�வர்
எ��ய �றப்பாடற் ��ப்ைபக் ெகாண்� *ஒ�
ேவந்தனிட��ந்� மற்ெறா� ேவந்தன்பால் அந்தணன்
�� ெசல்�தற்�ரியன் என்ப� இவர ் பாடலால்
ெதரியவ��ன்ற�'' என்� தம் இனத்�ற்� அரசரக்ள்
ெகா�த்த�ம் ெகா�க்க ேவண்�ய�மான ஏற்றத்ைத�ம்
மன ேவடை்கைய�ம் இவர ்ெவளிப்ப�த்���ப்பைதப்
பாரத்்தால், கழக �ற்ப�ப்� என்�ம் கல்தைர�ல் இவர்



தம் இனப்ப�ைவ எத்�ைண ஆழமாகச ் ெச�க்�
ைவத்�ள்ளார ்என்ப� ெதற்ெறனப் �லப்ப�ம். 

இனி, இவைரப் �ன்பற்�த்தான் இவர ் மாணாக்கர்
�.வ. சகந்நாதன் அவரக்�ம் அவரி�ம் ேமலாக
ஆழமாக இயங்� வ��ன்றார.் அவர ் ேபசப்��ம் �ல
�டட்ங்களில் �ன்�ைரயாக "என் ��நாதரா�ய
மகாமேகாபாத்�யாய தா��னாத்ய கலாநி� டாக்டர்
உ.ேவ. சா�நாைதயரவரக்ள் இடட் �சை்சயால் �றந்�
�ளங்�ம் இத் த�ழ்ெமா�" என்�ந் ெதாடைரப்
பயன்ப�த்� வ��ன்றார.் ஆரியப் பாரப்்பனரக்ள்
த�ழ்ெமா�ையப் ெபா�த்த மட�்ல் எத்�ைண
ஆழமாகத் தம் இனப் ெப�ைமைய ேவ�ன்ற
ைவத்�ள்ளாரக்ள் என்பைத அ�ந்தால், நாம் நம்
த�ழ்ெமா�க்ேக உரித்தான �றப்�யல்கைள எத்�ைண
ஆ�ரம் �ைற ெசான்னா�ம் �ைழ�ல்ைல என்ேற
க�த ேவண்��ள்ள�. 

நாளிதழ்களி�ம் நச�் ேவைலகள் ! 

ஆரிய நச�்க் க�த்�கைள அவரக்ள் �ல்களில்
ேபான்ேற அன்றாடம் அவரக்ள் நடத்�ம் நாளிதழ்களில்
பலவைககளி�ம் பல �ைறகளி�ம் இன்�ம்
�டாப்��யாக �ைழத்� வ��ன்றனர.் �னமணி,
�ேதச�த்�ரன், �கடன், கல்�, கைலமகள், க�ர,்
�க்ளக் �த�ய ஆரியக் �ம்பல் இதழ்கள்
த�ழ்ெமா�ைய�ம், பண்பாடை்ட�ம் �டட்�டே்ட
அ�த்� வ��ன்றன. 

'கல்� வாய்ப்�கைள �ரிவாக்க ���' - என்பைதக்
'கல்� வச�கைள �ஸ்தரிக்க ��� என்�ம், 

*ேகாைவ�ல் ேவைல நி�த்தம் ��ம்பப்
ெபறப்படட்�. என்பைத 'ேகாைவ�ல் ஸ்�ைரக் வாபஸ்'
என்�ம், 

‘மன்னார�்��ல் உழவரக்ள் ஊரவ்லம்' - என்பைத,
'மன்னார�்��ல் �ஸான் ஊரவ்லம்' என்�ம்,



�தல்வரிடம் ேவண்�ேகாள் என்பைத, '�தல்வரிடம்
மகஜர'் என்�ம், 

*���ம் �க் ெசயற்�� �ரம்ானம்' - என்பைத
�ஸ்�ம் �க் காரியக் க�ட�் �ரம்ானம்' என்�ம், 

*பா�காப்�த் �ைற ம�ப்�' - என்பைதப் பா�காப்�
இலாகா ம�ப்�' என்�ம், 

ேமட�்ர ் நீரம்டட்ம் - என்பைத ேமட�்ர ் ஜலமடட்ம்
என்�ம் , 

'சரியாகக் கைடப்��க்க�ம் - என்பைதச ் சரியாக
அ�ஷ்�க்க�ம் என்�ம் 'ஆைலச�்க்கல்' என்பைத,
'ஆைலத் தகரா�' என்�ம், 

'ெகாள்ைளக்�டட்ம் ��படட்�' என்பைதக்
'ெகாள்ைளக் ேகாஷ்� ��படட்�' என்�ம், 

- இன்�ம் பலவா�ம் ேவண்�ெமன்ேற அவ்�தழ்கள்
எ��வைதப் பாரத்்தால், த�ழ்ெமா�ைய
எவ்வைகயா�ம் அ�ப்ப�ம், அதன்
தனித்தன்ைமைய�ம் �ய்ைமைய�ம் ெக�த்�
அதைன ஒ� �ன்கலைவெமா� என்� ஆக்�வ�ேம
அவரக்�க்�த் தைலயாய ேநாக்கம் என்�
ெதரிய�ல்ைலயா? தகரா� என்�ம் ெசால்ைலேயா
இலாகா, க�ட�், �ளான் என்�ம் ெசாற்கைளேயா
சம�க்��த �ல்களில் ஆரியப் பாரப்்பனரக்ள்
பயன்ப�த்�வாரக்ளா என்பைதச ் �ப்�ரமணிய,
பத்தவசச்லத் த�ழரக்ள் எண்ணிப் பாரக்்க ேவண்�ம்.
த�ழ்ெமா��ன் தனித்தன்ைமைய அ�த்� ஆரிய
ெமா�யான சம���தத்�ற்� அ�ைமயாக்�, அதன்
வ�த் த��னத்ைத என்ெறன்�ம் ஆரியத்�ற்�
அ�ைமயாக்� ைவத்��ப்பேத அவரக்ளின்
உள்ளக்க�த்� என்பைதக்�ட உணராமல்,
தைலக்ெகா�ப்� மண்�ய �ப்�ரமணியன்கள் �ல்�ச்
சப்பாத்�க்�ம், ஆரிய ெவள்ைளத் ேதா�க்�ம்
அ�ைமயா�, 'தனித்த�ழ் �யற்� ஓர ் அ�யாைம



�யற்�ேய' என்� தம்ைம எல்லாம் அ�ந்தவரே்பால்
க��ப் ேப�க் ெகாண்��க்�ம் ேபைதைமைய
என்ெனன்ப�! 

வழக்க�ஞர ் ப�ப்�ப் ப�த்��ட�், ந�வணர�ல்
ஓர ் அைமசச்னா��டட்ால், உலகத்� அ�ெவல் லாம்
தன் �ைள�ேலேய ஏ��டட்� என்� எண்ணித்
தனக்�த் ெதாடர�்ல்லாத் �ைறகளி�ம் வாய்ைவத்�க்
க�த்த��க்�ம் அக்�யக்ெகாண்டான் தனத்ைத
இன்�ம் எவ்வா� �ேட�ம்ப� �ட�்க்காட�்வ� என்ப�
நமக்� �ளங்க�ல்ைல. 

பாரப்்பனரக்ள் த�ழ்ெமா� ய�ைவேய சம�க்��த
ெமா��ன் வளரச்�்யாகக் க����க்�ன்றாரக்ள்
என்பைத அவரக்ள் இனம் ெவளி���ன்ற இதழ்கள்
ஒவ்ெவான்��ம் ஒவ்ெவா� ப�ைய எ�த்� ஒ� ேசரத்
ெதா�த்�ப் பாரத்்தாேல ேபா�ம்; நன்� �ளங்�ம்.
அ�ைம உள்ளந் த�ர ந�நிைலயான எந்த உள்ள�ம்
அச�்ழ்ச�்ைய நன்� உணர���ம், 

எந்தத் �ைற�ல் ஈ�படட்ா�ம் சரி, பாரப்்பனரக்்�த்
த�ழ் ேமல் ஒ� ெவ�ப்�ணரச்�்�ம், த�ழரே்மல் ஒ�
பைக�ணரச்�்�ம் கடட்ாயம் இ�ந்ேத வ�வைதக்
கண்� வ�ந்தாமல் இ�க்க ��யா�. மாந்தன்
நிலாக்ேகா�க்�ம் ெசவ்வாய்க் ேகா�க்�ம் ெசன்�
ெகாண்��க்�ன்ற இவ்��பதாம் �ற்றாண்�ன்
இ����ங் �ட, அவரக்ள் அத்தைகய உணரச்�்கைளக்
ெகாண்��க்�றாரக் ெளன்றால், ஈரா�ரம்
ஆண்�க�க்� �ன் அவரக்ளின் ேபாக்� த�ழ்க்
��காயத்�ற்ேக எப்ப� மா�பட�் இ�ந்��க்�ம்
என்பைத எண்ணிப் பாரக்்க�ம் ��யா�. 

த�ழ்த்�ைற�ல் அவரக்ளின் ைகவரிைச
மைற�கமாகேவ காடட்ப்ெபற்ற�. த�ைழ வளரப்்ப�
ேபா�ம் த�ழ் ேமல் பற்�க் ெகாண்��ப்ப� ேபா�ம்
அவரக்ள் ெவளிப்பைடயாக ஈ�படட்ா�ம், மைற�கமாக
அவாக்ள் இனத்�க்�ம் ெமா�க்�ேம ஏற்றந் தந்�



எ����க்�ன்றனர;் பா���க்�ன்றனர.்
அந்நிைல�ல் ெப�ம் �லவரக்ளாக �ளங்�ய பர,் உ.ேவ.
சா�நாதர ் அவரக்ைள�ம் பரி�மாற் கைலஞர்
அவரக்ைள�ம் ஒ��ல எ�த்�க்காட�்களால்
பாரத்்ேதாம். அவற்���ந்� அவரக்ளின் உள்ளக்
�டக்ைககள் எவ்வா� த�ழ்க்�ம் த�ழரக்்�ம்
மா�பட�் �ளங்���ந்தன என்ப� காடட்ப் ெபற்ற�. 

பார்ப்பனர் என்பதற்காகேவ அள�றந்த
ேபாற்�றதல்! 

இனி, பாட�்த்�ைற�ல், பார�யார ்ஒ� பாரப்்பனர்
என்பதற்காகேவ எப்ப� அள�றந்� ேபாற்றப்
ெப��றார ் என்பைத�ம் ெகாஞ்சம் ெசால்�த்தான்
ஆகல்ேவண்�ம். அவர ் பாட�்த் �றைம �க�ம்
ெபா�வானேத. அவ�க்��ந்த கற்பைன யாற்றைல
ேவண்�மானால் ஒ�வா� �றப்பாகச ் ெசால்லலாம்.
ஆனால் கற்பைனயாற்றல் இ�ப்பவரக்ெளல்லா�ம்
பாத்�றன் ெபற்��ப்பாரக்ெளன்� ெசால்ல ��யா�.
பாவலன் ஒ�வ�க்� இ�க்க ேவண்�ய �றைம�ள்
கற்பைனத் �ற�ம் ஒன்�. ஆனால் பாத்�றன் என்ப�
ஒ�வன் கற்�ள்ள இலக்�ய �ல்கைள�ம் அவ�க்�ள்ள
ெமா�ப் ப�ற்�ைய�ம் ெசால்லாற்றைல�ம், இயற்ைக
��பாடை்ட�ம் உல�யல�ைவ�ம்,
ெமய்�ணரச்�்ைய�ம் ெபா�த்� அைமவ�.
கற்பைனத்�றன் ெபா�வாக எல்லாரிடத்�ம் இ�க்�ம்.
ெமா�ப் ப�ற்�ேயா, ெசால்லாற்றேலா,
உல�யல�ேவா, ெமய்�ணரச்�்ேயா, இலக்�யப்
ப�ற்�ேயா எல்லாரிட�ம் இ�க்�ம் என்� ெசால்ல
��யா�. அைவ ப�ற்��னா�ம் கல்��னா�ேம
ைகவ�வனவா�ம். இயற்ைக ��பாேடா �ழலால்
அைமவதா�ம். 

பார�யாரிடம் கற்பைனயாற்ற�ம் அைத
ெவளிப்ப�த்�ம் உணரச்�்�ம் ஓரள� இ�ந்தன என்�
ெசால்லலாேம த�ர, ெமா�ப் ப�ற்��ம்,
ெசால்லாற்ற�ம், இலக்�யப் ப�ற்��ம் அவ்வள�



��ந்��ந்தனவாகச ்ெசால்ல ��யா�. உல�யல��ம்,
ெமய்�ணரச்�்�ம் அவ்வள� �றப்�ற �ளங்���ந்தன
என்�ம் பாராடட் ��யா�, இயற்ைக ஈ�பா�ம் ஒரளேவ
இ�ந்த�, ஆனால் அவர ் கம்ப�க்�ம் ேமல்,
இளங்ேகா�க்�ம் ேமல் பாராடட்ப் ெப�வதன்
ேநாக்கெமல்லாம் அவர ்ஒ� பாரப்்பனர ்என்பைதத் த�ர
ேவ� இ�க்க ��யா�, பாட�்த்�றத்�ல் பார�தாசன்
அவைரப் பலவைக��ம் ெவன்��க்�ன்றார.் ஆனால்
அவர ் ஒ� த�ழர;் அ��ம் தன்மான எ�ச�்�ள்ள
தனித்த�ழர ் என்பதற்காகேவ ஆரியப் பாரப்்பனரா�ம்
நம் �டனத் த�ழரக்ளா�ம் அ�த்� ைவக்கப்
ெபற்�ள்ளார.் 

த�ழ் இலக்�ய �ல�ல் கம்பைனப் ேபால் கற்பைன
வளம் பைடத்தவரக்ைளக் காண��யா�. இளங்ேகா
ேபால் ெமா� வளம் �க்கவரக்�ம் அ�ைமேய. ஆனால்
கம்ப�க்� �ழா எ�ப்ப� ேபால் பார�யா�க்�ம் �ழா
எ�ப்ப� ேபாட�் ேபாட�்க் ெகாண்� ெசய்�ம் ஓர ்இன
எ�ச�் ஈ�பாேடெயா�ய இலக்�யச ் �றப்பான ஒ�
ெசயலன்�. ேத�யப் பாவலர ் என்ப�ல் ேவ� ஆரியச்
�ழ்ச�் �ைதந்� �டக்�ற�. 

கம்ப�க்� �ழா எ�ப்ப��ங்�ட ஆரியப்
பாரப்்பனரக்்ேக ��ந்த அக்கைற�ண்� என்ப�ம்
இன்ெனா� ேவ�க்ைக. அவன் இராமாயணத்ைத
எ��னான் என்பேத அவன் பாராடட்ப் ெப�வதற்�த்
தைலயாய ஒ� கரணியம். ஏெனனில்
இராமாயணத்�ல்தான் ேவ� எந்த �ைல�ம் �டத்
த�ழர ் இ�� ெசய்யப் ெபற்�ள்ளனர.் அதனால்
பாரப்்பனரக்்� அ�ல் ஈ�பா� ���. இதற்காகேவ
கம்ப�ம், ஒ� பாரப்்பனர ்என்பதற்காகேவ பார�யா�ம்
பாராடட்ப் ெப��ன்றனர.் பாரப்்பான் ஒ� �ைற�ல்
உள்ள ஒ�வைனப் பாராடட் ேவண்�மானால் �த�ல்
அவன் பாரப்்பானாக இ�த்தல் ேவண்�ம்; அல்ல� அவன்
ஒ� பாரப்்பன அ�ைமயாகேவ�ம் இ�த்தல் ேவண்�ம்.
இவ்�ரண்� த���ம் ஒ�வனிடம் இல்ைலயானால்



அவன் பைனமர உயரத்தவன் என்றால் �டை்டயன்
என்பான்; பரந்த��த் தைலயன் ஆனா�ம்
ெமாடை்டயன் என்பான். 

பார�யாரின் பாட�் ஆராய்ச�்ையப்
��ெதா�கால் பாரப்்ேபாம். இக்கால் அவர ் த�ைழப்
பற்� �கச ் �றப்பாகப் பா���க்�ன்றார ் - த�ழ்
ெமா�க்� �கப்ெப�ைம ேசரத்்��க்�ன்றார ் என்�
த�ழரக்ேள பாராட�்�ன்றனேர, அந்தப் பாராட�்ல் எந்த
அள� உண்ைம உள்ள� என்பைத மட�்ம் பாரப்்ேபாம்.
அவர ் த�ழ் உைரநைட இ�. “ஸ�ரே்யாதத்�ேல�ம்
ஸ��ரய்ாஸ்தமனத்��ம் வானத்�ல் நடக்�ம்
இந்�ரஜாலக் கட�்�ல் ஷணந்ேதா�ம் ��ய ��ய
�ேநாதங்கள் மாத்�ரேமயன்� இன்�ெமா�
�ேசஷ�ண்� - 

- பாஞ்சா� சபத �ளக்கக் ��ப்�கள் 

இவ்வாறான ஒ� நைடையப் பார�யார ்எ��னால்
என்ன? யார ் எ��னால் என்ன? இதனால்
த�ழ்ெமா�க்� ஆக்கம் ஏற்ப�ம் என்� எவராவ�
ெசால்ல���மா? தம் வடெமா� கலந்த நைட.
'நம்மவரக்்�ப் �ரியந் த�வதா�ம் என்� ேவ�
பார�யார ்��ப்���ன்றார.் அவர ்கண்ேணாடட்த்�ல்
இவ்�ந்�ய நா�ம் இங்�ள்ள மக்க�ம் எவ்வா�
கணிக்கப்பட�்�க்�றாரக்ள் என்பைதப் �ன்வ�ம்
உைரயால் அ�யலாம். 

*பாரத ேதசத்�ல் �ற்காலத்�ேல பாரத ஜா�
��ைம�ன் அ��க்�ப் ெபா�ப்பாளியாகப் �ராமணர்
என்�ம் ெபய�ைடய ஒ� வ�ப்�னர ் இ�ந்ததாகப்
பைழய �ல்களிேல காணப்ப��ற�. அந்தப் �ராமணர்
தம� கடைமகைளத் தவறா�
நடத்���ப்பாரக்ளானால் மற்றக் �லத்தவ�ம் ெந�
தவ���க்க மாடட்ாரக்ள். ஒ� ேதசத்�ற்� ஏற்ப�ம்
உயர�் தாழ்�க�க்� அத் ேதசத்��ள்ள
�ராமணரக்ேள ெபா�ப்பாளிகள்". 



- பாஞ்சா� சபத �ளக்கக் ��ப்�கள் 

ேமேல காடட்ப்ெபற்ற இ� ��ப்�கேள பார�யார்
த�ழ் ெமா�ையப் பற்��ம் த�ழ் இனத்ைதப் பற்��ம்
என்ன க�த்�க் ெகாண்��ந்��க்�ன்றார ் என்பைதத்
ெதளிவாகக் காடட்ப் ேபா�மான சான்�களா�ம். ஒ�
நாட�்ன் அ�� வளரச்�்க்� உயர�் தாழ்�க�க்�ம்
ஆரியப் பாரப்்பனரக்ள் தாம் ெபா�ப்பாளிகள் என்றால்
மான�ள்ள எந்தத் த�ழன் அவைர ெவ�ம் பாட�்த்
�ற�க்காகேவா கற்பைனத் �ற�க்காகேவா
பாராட�்வான்? தன் ெமா�ையப் பற்��ம் இனத்ைதப்
பற்��ம் நாடை்டப் பற்��ம், அைவ ய�க்கப் ெபற்ற
வரலா� பற்��ம் அைவ ��ப்�க்கப் ெபற ேவண்�ய
�யற்� பற்��ம் ���ம் கவைல ெகாள்ளாத ஆரிய
அ�ைமகேள அவைர ஒ� பாவலர ் என்பதற்காகப்
பாராட�்வாரக்ள். ெவ�ம் பாவலர ் என்பதற்காகப்
பாராட�்ப் ெபற ேவண்�யவரக்ள் நம் இனத்�ல் ஏராளம்!
த�க்� ��ந்ததற் ெகல்லாம் பாட�் உண்�. இங்ேக,
த�ழ் இலக்�யங்களில் உள்ள பாட�்செ்ச�� ேபால்
ேவ� இந்�ய ெமா�கள் எவற்��ம் அன்�ம் இல்ைல;
இன்�ம் இல்ைல. பாவலரக்�க்�ப் பஞ்சம் என்�ம்
இ�ந்த�ல்ைல . எனேவ, அதற்காகப் பார�யாைரத்
தைலேமல் �க்�ைவத்�க் ெகாண்டாட ேவண்�ய
ேதைவ�ம் நமக்� இல்ைல . 

பாவலன் ஒ�வனால் எ�ரக்ாலத்�ற்�க் �ைடத்த
க�த்�கள் எைவ? அவற்றால் அந்த ெமா�க்�ம்,
மக்க�க்�ம், அந்நாட�்க்�ம் வந்� ேச�ம் பயன்கள்
எைவ? - என்பன பற்�த்தான் நாம் கவைலப்பட
ேவண்�ேம த�ர ஒ�வர ் ஒ� பாவலர ் என்பதால்
மட�்ேம நமக்�ப் ெப�ைம வந்��டப் ேபாவ�ல்ைல.
பார�யாரின் உள்ளம் ஆரியரக்்காக எண்ணிய உள்ளம்;
அவர ் இந்த நாடை்ட ஆரிய நா� என்பதனாேலேய
ெப�ைம ெகாள்வதாக அவர ் பாடல்கள்
ெதரி�க்�ன்றன. �ன்வ�ம் பாடல�கைளப் பா�ங்கள்.
. 



"ேபரிமய ெவற்��தல் ெபண்�மரி ஈறா�ம் 

ஆரிய நா� என்� அ�" 

"�ன்ைன இலங்ைக அரக்கர் அ�ய 

��த்த�ல் யா�ைட �ல்? - எங்கள் 

அன்ைன பயங்கரி பாரத ேத�நல் 

ஆரிய ராணி�ன் �ல்" 

*�த்த மயம் இவ் �லகம்; உ��நம் 

�த்தத்�ல் ஓங்� �ட்டால் - �ன்பம் 

அத்தைன �ம்ெவல்ல லாெமன்�
ெசான்னெசால் 

ஆரிய ராணி�ன் ெசால்" 

"- எம்ைம 

ஆண்ட�ள் ெசய்பவள் ெபற்� வளர்ப்பவள் 

ஆரிய ேத�" 

"�ரிய வ�வம் - என்ன 

�ரிய வ�வம் - இந்த 

ஆரியன் ெநஞ்சம், அயர்ந்தெதன் �ந்ைத!" 

"எங்கள் ஆரிய ��" 

“ஆரிய ���ல் தாரிய �ம்தர 

�ரிய �ம்ெசா�ம் �ரிய வாசகம்” 

"உன்னத ஆரிய நாெடங்கள் நாேட 

ஒ�வம் இைத எமக்�ல்ைல ஈேட" 

*ஆ�மைற ேதான்�யதால் ஆரியநா
ெடத்தா�ம் 



நீ�மைற �ன்� நிைலத்த ��நா�' 

- எப்ப� பார�யா�க்� இ� த�ழ் நாடாகேவா
இந்�யாவாகேவா பட�ல்ைல. அப்ப�ப்படட்ா�ம்
அவ�க்�ச ் ெசால்ல ��ப்ப�ல்ைல. இந்�ய நா�
அைனத்ைத�ம் பாரத நா� என்� ெசால்வைத�ட
ஆரிய நா� என்� ெசால்வ�ல்தான் அவரக்்�ப்
ெப�ைம��ந்��க்�ன்ற�. உண்ைம அப்ப���ந்�
அவ்வா� அவர ் ெசால்�ப் ெப�ைமப்பட�்�ந்தா�ம்
தாழ்�ல்ைல. 'அவர ் உண்ைமையத்தாேன ெசான்னார;்
அைதப்பற்� நாம் ஏன் கவைலப்பட ேவண்�ம்' என்�
ேகடக்லாம். அவர ் உண்ைமயல்லாத ஒன்ைற
உண்ைமேபால் பல�ைற பன்னிப் பன்னிப்
ேப���க்�ன்றார.் இப்ப�ப் பாடல்கைளப்
பா�வதா�ம் பல�ைற ெசால்வதா�ம் வரலாற்�
உண்ைமகைளேய மைறக்க �யற்� ெசய்�ள்ளார.்
நாடற்ற ஆரியரக்�க்� இந்நா� உரிைம�ைடய�
என்றால் இந்நாடை்டேய �றந்தகமாகக் ெகாண்ட
த�ழரக்�க்� எந்த நா� உரிைம�ைடய�? த�ழ்நா�
என்பதாகேவ ஒ� நா� இ�ப்பதாக அவர ் நிைன�
ெகாள்ள�ல்ைல. இந்�ய நாட�்ல் அடங்�ய
பத்ெதான்ப� �ர�ட நாட�்ப் ப��க�ம்
ஆரியரக்�ைடயனேவ என்� வல்ல� வழக்�
நடத்���க்�ன்றார.் 

*ஆரியர'் என்ப� ெப�ைமக்காகச ் ெசால்லப்
ெபற்றதாகத் ெதரிய�ல்ைல. இந்�ய நாட�்ன்
ஒற்�ைமையக் க�த்�ல் ெகாண்� இந்�யா
��ைமக்�ம் ஒ� ெபயர ் ெசால்ல ேவண்�ேம என்�ங்
�ட அந்தப் ெபயைரச ் ெசான்னதாகத் ெதரிய�ல்ைல.
உண்ைம�ேலேய அவரத்ம் இனப் ெப�ைமைய
நிைலநாடட்ேவ அவ்வா� ெசால்���க்�ன்றார.்
இன்ெனா�வரக்்�ச ் ெசாந்தமான ஒ� �டை்ட அல்ல�
ெபா�வான ஒ� சாவ�ைய ஒ�வன் தன் �� என்�
ெசான்னா�ம் தாழ்�ல்ைல; தன் இனத்தா�ைடய ��
என்� ெசால்வானானால் அவன் தன் இனத்தாரக்்� அதன்



ெப�ைம அைனத்�ம் வந்� ேசர ேவண்�ம் என்�
நிைனக்�ன்றவனா இல்ைலயா ? இைத எவேர�ம்
ம�க்க ���மா? இந்நாடை்ட ஆரிய நாடாகக்
க��யைத, அவர ் ெபா�ேநாக்கங்ெகாண்� ெசான்ன�
என்ப�, �த்தலாடட்�ம் �ரட�்மா�ம். வ�ங்காலத்
த�ழ்க் ��காயத்ைத இனி இவ்வாெறல்லாம் ஏமாற்ற
��யா�. ேம�ம் அவர ்��யைதக் கவனி�ங்கள். 

*ஆரிய நாட்�னர் ஆண்ைமேயா �யற்�ம் 

�ரிய �யற்�கள் �றந்��க் ேகாங்�க!” 

* �ரியம் ஒ�ந்� ேமன்ைம�ம் ஒ�ந்�, நம் 

ஆரியர் �ைலய�க் க�ைமகள் ஆ�னர்" 

*மாட்��ர் �ேலசச்ர் மனப்ப� யா�ம் 

ஆட்��ல் அடங்�ேவான் ஆரியன் அல்லன்" 

ஆரியைர இந்�யா�க்ேக உரிைமயாக்�,
இந்�யாைவ ஆரியரக்்ேக உரிைமயாக்�ப் ேப�ம்
உணரச்�் பார�யாரிடம் நிைறய இ�ந்��க்�ன்ற�.
ஆரியர ்என்றால் அவரக்ளிடம் ஒ� தனித்தன்ைம, �றப்�,
எல்லா�க்�ம் உயரவ்ான ஒ� ேதவப் ெப�ைம
இைவெயல்லாம் இ�ப்பனவாகக் கற்பைன ெசய்�
ெகாள்�ம் மனநிைல அவர ்பாடல்களில் ஒ�க்�ன்ற�.
இந்�யப் பண்பா�, நாகரிகம், �ரம், சமயம் �த�ய
அைனத்�ப் பண்�கைள�ேம அவர ் ஆரியமாகப்
பாரக்்�ன்றார.் அப்பண்�கள் �ைறந்தவைர அவர்
ஆரியரி�ம் தாழ்ந்தவராகப் ேப��ன்றார.் 

*ஆரியத் தன்ைம அற்��ஞ் ��யர் 

யாரிவண் உளர்? அவர் யாண்ேட�ம் ஒ�க!" 

“ஆரியர் இ��ன் ஆண்களிங் ���ன்; 

�ரியம் ��ந்த ேமன்ைமேயார் இ��ன்!" 



என்� பலவாறாக ஆரியரக்ைளேய - அல்ல� அவைரச்
சாரந்்தவரக்ைளேய இந்நாட�்க் ��மக்களாக எண்ணிக்
ெகாண்� அவர ் யாக்�ம் வரிகள் இங்�ள்ள எல்லாப்
�ரி�னரக்ைள�ம் இ�� ெசய்வனவா�ம்.
வரலாற்ற�ப்பைட�ல் இந்நாட�்க்� உரிைமயான
ஓரினம் உண்ெடன்�ம் ஒ� க�த்ைத அவர ்அ�ேயா�
ம�ப்பனவாகேவ இவ்வரிகள் அைம�ன்றன. 

த�ழ்ெமா�ையப் பாராட�்ைக��ம், அஃ�
ஆரியச ் சார�் உைடயதனால்தான் ெப�ைம ெகாண்�
�ளங்��ன்ற� என்�ம் ெபா�ள்படேவ எ���ன்றாேர
த�ர, அதன் தனித் தன்ைம, பைழைமச ்�றப்�, தாய்ைம
நிைல, வளைமக் ெகா�ப்� �த�யன நிைறந்��க்�ம்
தன்ைமைய அவர ் ஒப்�க்ெகாள்வ�ல்ைல. ஆ��வன்
ெபற்ற த�ைழ ஆரிய ைமந்தன் அகத்�யன்தான்
�றப்�றச ் ெசய்தான் என்ப� பார�யார ் க�த்�.
ஆரியரக்ள் இந்�யா�க்�ள் �ைழந்த� �.�. 15000
இ��ந்� 2000க்�ள் எனக் �றலாம். அவர ் ெதன்னா�
வந்த� அதற்�ப் �ன்னரத்ான். அக்காலத்�ற்� �ன்ேப
த�ழ் �க�ம் �றப்�ற்� �ளங்���ந்த�. அவரக்ள்
ெதன்னா� வந்த�ன் அதாவ� கைடக் கழகக்
காலத்�ற்�ப் �ன்னரத்ான் த�ழ்ெமா�, த�ழ்
நாகரிகம், த�ழர ் பண்பா� �த�ய யா�ம் �ைதயத்
ெதாடங்�ன. இவரக்ள் ��ப் ெப�ைமப்ப�ம்
சம�க்��த ெமா� அதன் �ன்னரத்ான் ெசயற்ைகயாக
உ�வாக்கப் ெபற்ற�. இந்த வரலாற்� நிைலகைள
ெயல்லாம் உணராமல் அல்ல� உணரந்்�ம்
ஒப்�க்ெகாள்ளாமல் அல்ல� ஒப்�க்ெகாண்�ம்
அவற்ைற அ�ேயா� மைறக்�ன்ற �யற்��ல்
த�ழ்த்தாய் உைரப்பதாகப் பார�யார ் இப்ப�
எ���றார.் 

“ஆ��வன் ெபற்��ட்டான் - என்ைன 

ஆரிய ைமந்தன் அகத்�யன் என்ேறார் 

ேவ�யன் கண்� ம�ழ்ந்ேத - நிைற 



ேம�ம் இலக்கணம் ெசய்� ெகா�த்தான்" 

அகத்�யர ் அகத்�யம் என்�ம்
இலக்கணத்ைத�ம் நாரதர ் பஞ்ச பார�யம்
என்�ம் இைசத்த�ழ் இலக்கண �ைல�ம்
இயற்�ய� உண்ைமதான். த��ல் ஏற்கனேவ
இ�ந்த �ல்கைள ஒட�்�ம் த���ேம
அந்�ல்கள் எ�தப் ெபற்றன. அவ்வா� ெசய்த�
தம் ஆரியக் க�த்�கைளத் த�ழ்ெமா��ன் �ல
�ல்களான இலக்கண �ல்களிேலேய
�ைழத்தற்� ேவண்�ேய த�ர, த�ைழ வளரக்்க
ேவண்�யன்�. இம்�யற்� இக்காலத்�ம் நடந்�
வ��ன்ற ெவளிப்பைடயான �யற்�யா�ம்.
தஞ்ைச 'சர�வ� மகா�ல்', பைழய ஓைலச்
�வ�கைளப் ெபயரத்்ெத���ன்ற �யற்��ல்,
இவ்வா� பழந்த�ழ்ச ் �வ�களினின்�
வடெமா��ல் ெபயரக்்கப் ெபற்ற �ன்,
அச�்வ�கைளேய அ�த்����ன்ற இரண்டகச்
ெசயல் இன்�ம் நடந்�வ�வதாக அங்��ந்�
பணியாற்�ய �லவரக்ேள
அ��க்கக் ேகட�்�க்�ன்ேறாம். இந்தக் ெகா�ைம
மாந்தன் நிலாக்ேகாளில், இறங்�ய காலத்�ம்
�ணிவாக�ம் �ழ்ச�்யாக�ம் நைடெப��ன்றெதனில்
அக்காலத்�ல் நைடெபற்��க்க ��யாெதன்� ஒ�
க�த்�க் ��ட�ம் ஒப்பமாடட்ான், ேம�ம் உ.ேவ.சா,
ேபா�ம், பார�யார ் ேபா�ம் த�ழ்த்�ற�ம் ஈ�பா�ம்
ெகாண்டவரக்ள் வா���ந்ேத இத்தைகய க�த்�
வ�வதற்� ேவ� பக்க வ��கேள ேதைவ�ல்ைல. 

அவ்வா� அகத்�யர ் ேபான்ற ஆரிய �னிவரக்ள்
த�ழ் இலக்கணம் ெசய்த�ன்தான் த�ழ்ெமா�
ஏற்கனேவ உயரந்்� �ளங்�ய ஆரிய ெமா�யான
சம�க்��தத்�ற்� நிகராக �ளங்�யதாம். பார�யார்
க�த்��. நம்�பவரக்ள் எத்தைனேயா ேபர ்இ�ப்பர.் 



"ஆன்ற ெமா�களி �ள்ேள - உயர் 

ஆரியத் �ற்� நிகெரன வாழ்ந்ேதன்” 

- என்ப� அவர ்�ற்�. இப்ப� எ�தப் பார�யார ்வரலா�
ெதரியாதவராக இ�க்க ேவண்�ம்; அல்ல� வரலாற்ைற
மைறக்�ம் �யற்��ல் ஈ�பட�்�க்க ேவண்�ம். எளிய
�லவரக்ள் இவ்வா� உண்ைமக்� மாறாக எ��னா�ம்,
பார�யார ் ேபா�ம் ஓரள� �றந்� �ளங்�ய ேத�யப்
�லவரக்ள் இவ்வா� கற்பைனகைள உண்ைமேபால்
எ�தக்�டா�. இப்ப� எ��வதால் வரலா� �ைதக்கப்
ெபற்�, உண்ைம நிைலகள் உணரக் �டாமற்
ேபாய்���ன்றன என்பைத அ�ஞரக்ள் ஒப்�க்ெகாள்ள
ேவண்�ம். பாவலரக்�ம் இதற்� ெந��லக்�னர்
அல்லர.் அவரக்ள் கற்பைன, வரலாற்ைறத் த��ய
கற்பைனயாக இ�க்க ேவண்�ேம த�ர, வரலாற்�க்�
மாறான கற்பைனயாக இ�க்கக் �டா�. அவ்வா�
இ�ந்தால் அத்தைகய கற்பைனகளால் எ�ரக்ாலம்
�ைதக்கப்ப�ம் என்பைத உணரத்ல் ேவண்�ம். 

இனி, த�ழர ் த�ழ்ெமா� �றந்த�, உயரந்்த�
என்� பாராட�்ப் �கழ்ந்� எ��வைதப் ேபால்,
பார�யா�ம் ஆரிய ெமா�ைய�ம் ஆரிய இனத்ைத�ம்
அவ்வா� எ����க்கக் �டாதா என்� �லர்
ேகடக்லாம். பார�யார ் அவர ் இனத்ைத�ம்
ெமா�ைய�ம் எவ்வள� உயர�்க்ேக�ம் �க்கட�்ம்.
அைதப்பற்� எவ�க்�ம் கவைல�ல்ைல. ஆனால் அைத
வரலாறாக்கக் �டா�. அவர ்�க்�ப் ேப��ன்ற தன்ைம
இன்ெனா� ெமய்ப்பாட�்டன் ஒப்�ட�்ப் ேபசப்
ெப�ைக�ல்தான் வரலா� �ைதக்கப் ெப��ன்ற�.
இந்�ய வரலாற்�ச ் �ைத�க்� ஆரியரின் இந்தக்
�ழப்ப நிைலகேள கரணியங்கள். அவரக்ளின்
ெதான்மங்களி�ம், ெதால் கைதகளி�ம் உள்ள அரசர்
ெபயரக்ளில் �ல�ம், நிகழ்ச�்களில் �ல�ம்
உண்ைமேய! ஆனால் அவ்�ண்ைமையச ் சாரந்்தவா�
ெபாய்ம்ைமக�ம் ���க�ம் நிரம்பப் பைடக்கப்
ெபற்� அவற்�ள் இைணக்கப் ெபற்��டட்ன. எனேவ



உண்ைம எ� ெபாய்ெய� என உணரமாடட்ாமல்
வரலாற்� மயக்கங்க�ம் �ழப்பங்க�ம் ஏற்பட�்,
மக்கைளப் பல்ேவ� உணரச்�்க�க்�
உள்ளாக்��ன்றன. மற்ற நா�கைள�ட இந்�யா�ல்
இந்நிைலகள் ���. 

அதற்�க் கரணியம் ஆரியப் �சல்கேள ! 

பார�யா�க்� ஆரிய�ணரச்�் அள�றந்�
இ�ந்த�டன் ேவதங்கேள இந்�ய நாட�்ன் உயர�்க்�
அ�ப்பைடயானைவ என்�ம் �டக் ெகாள்ைக�ம்
���யாக��ந்த�. ேவதங்கைளப் ப�ப்பவரக்ைள
ெவளித்�ைச �ேலசச்ர ் என்� இ�த்�ம்
அயன்ைமப்ப�த்��ம் ���ன்றார.் மற்�ம், 

'ெதள்ளிய அந்தணர் ேவதம்” - என்�ம், 

*ஒ��ேனா ேவதங்கள் 

ஓங்��ேனா! ஓங்��ேனா!" - என்�ம், 

*பன்ன�ம் உபநிடத �ெலங்கள் �ேல 

பார்�ைச ேயெதா� �ல்.இ� ேபாேல?" -
என்�ம், 

'நா�னில் ேவத �ைடயவள் ைக�ல் 

நலந்�கழ் வா�ளைட யாள்" - என்�ம், 

* அவள்; ேவதங்கள் பா�வாள் காணரீ் -
உண்ைம 

ேவல்ைக�ற் பற்�க் ��ப்பாள்' - என்�ம், 

*ேவதங்கள் ெசான்ன ப�க்� மனிதைர - 

ேமன்ைம�றச ் ெசய்தல் ேவண்�ெமன்ேற!” -
என்�ம், 

*�ட்��னக் �ைரத்��ேவன் ஆ�சக்� 



ேவதத்�ன் ���னிேலா �ளங்�ம் சக்�!" -
என்�ம், 

"ேவத�ைடய �ந்த நா� - நல்ல 

�ரர் �றந்�ந்த நா�: 

ேசத�ல் லாத �ந்�ஸ் தானம் - இைதத் 

ெதய்வெமன்� �ம்�ட� பாப்பா!" - என்�ம், 

அவர ்ேவதப் ெப�ைமகளாகக் ��பைவ ெயல்லாம்
ஆரியத்�ன் ெப�ைமகைளப் பைறசாற்றேவ
��யைவயா�ம். ேவதங்கைள மட�்�ன்� ஆரிய
�ல்கள் அைனத்ைத�ம் பாராட�்ம் வைக�ல், 

"அன்ைனேய அந்நாளில் அவனிக் ெகல்லாம் 

ஆணி�த்�ப் ேபான்றமணி ெமா�களாேல 

பன்னிநீ ேவதங்கள், உபநிடதங்கள், 

பர��கழ்ப் �ராணங்கள், இ�காசங்கள் 

இன்�ம்பல் �ல்களிேல இைசத்தஞானம் 

என்ெனன்� �கழ்ந்�ைரப்ேபாம் அதைன
இந்நாள்!" 

- என்� பலவாறாக உண்ைமக்� மாறாகக் கட�்
உைரப்ப� அவர ் ஆரிய ம�மயக்கத்�னின்�
��பட�ல்ைல என்பைதேய காட�்வதா�ம். ேம�ம்
இவைரப் பற்��ம் இவர ் எ���ள்ள கைதகள்
கட�்ைரகள் �த�யவற்�ல் உள்ள ஆரியக் க�த்�கள்
பற்��ம் இன்�ம் �றைரப் பற்��ம் ��வெதன்றால்
இக்கட�்ைர அள�றந்� நீ�ம் என்பதால்
இக்க�த்�ைரகைள இவ்வள�ல் நி�த்�க்
ெகாள்ேவாம். 

ெமாத்தத்�ல் நாம் ��ப்�ட வந்த�, ஆ�யப்
பாரப்்பனரக்ள் த�ழ் நிைல�லா��ம் சரி, ��காய



நிைல�லா��ம் சரி, அர�யல், ெதா�ல், சமயம்
�த�ய எந்த நிைலகளிலா��ம் சரி.
அக்காலத்���ந்� இக்காலம் வைர, த�ழரக்�டன்
இரண்டறக் கலந்� உறவாட�ல்ைல என்பைத�ம்;
அவரக்ள் த�ரக்்க�யலாத நிைல�ல் த�ழ்நாட�்ல்
த�ழரக்ளிைட�ல் த�ழரக்ைளப் ேபான்ேற வாழ
ேநரிடட்ா�ம், அவரக்ள் மனநிைல�ல் எவ்வைக
மாற்றத்ைத�ம் ஏற்ப�த்�க் ெகாள்ள�ல்ைல
என்பைத�ம், அவரக்ள் இன்�ம் தங்கைள
உயரந்்தவரக்ளாக�ம், தங்கள் ெமா�ையேய
ேதவெமா� அ�ேவ உல�ற்� �லெமா�ெயன்�
நம்�பவரக்ளாக�ம், அப்ப� நம்பச ்ெசய்பவரக்ளாக�ம்,
அப்ப� நம்��ன்ற �ற இனத்தவைரேய தாங்�ப்
ேபாற்�க் ெகாள்பவரக்ளாக�ேம இ�க்�ன்றாரக்ள்
என்பைத�ம்; அந்த நிைலக�க்� உ.ேவ. சா�நாதர்
ேபா�ம் த�ழ�ஞரக்�ம், பரி�மாற்கைலஞர ் ேபா�ம்
தனித்த�ழ் வ�காட�்க�ம், பார�யார ் ேபா�ம்
பாவலரக்�ங்�ட �லக்கல்லர ் என்பைத�ம் உணரத்்த
ேவண்�ேய ஆ�ம். 

காப்பாக ைவத்�ப் ேபணப்ெப�ம் வ�ந்த க��கள்! 

இ��யாக, இவரக்ளின் இன�ணர�் �க�ம்
பாராடட்க் ��யதா�ம். இவரக்�க்�ள்ேள
இன்ெனா�வைரப் ேபாற்�க் ெகாள்�ம் தன்ைமயால்
தான் இவரக்ள் ��ய அள�னரா��ப்��ம்,
இவரக்ளின் தனித்தன்ைமகைள இன்� கா�ம் எவரா�ம்
அ�க்க ��யாமல் இ�க்�ன்ற�. இவரக்ைளப் பாரத்்�ப்
�ற இனத்�னர,் ��ப்பாகத் த�ழர ் ெதரிந்�ெகாள்ள
ேவண்�ய - �ன்பற்றக்��ய தன்ைமகள் - பண்�கள்
���யா�ம். தாய்ெமா�ப் பற்�, இனப்பற்�, தன்
இனத்தாைரப் ேபணிக் ெகாள்�ம் தைகைம, தம்�ள்
ஒ�வர ் எவ்வள� தாழ்ந்��ந்தா�ம் அவைரப்
ப�த்�ைரயாைம�ம், காட�்க் ெகாடாைம�ம்,
�ற�டன் ஒத்�ப் ேபாக�யலா �டத்�ப் ப� �றாமல்
ஒ�ங்���ம் தன்ைம , எந்த நிைல��ம், எவ்�டத்�ம்



தம் இனத்தவைனப் ேபாற்�க் ெகாள்�ம் தன்ைம,
உண்ைமயான �றைம�ள்ளவைன மனம் �ட�்ப்
பாராட�்ப் ெப�ைம ெசய்�ம் பரந்த பண்� �த�ய
அ�ங்�ணங்கேள ஓரினத்ைத ஒட�்ெமாத்தமாக
உயரத்்�வன�ம், காக்�ன்றன�மான வ�ந்த
க��களா�ம். அக்க��கள் இவ்வாரிய இனத்தாரிடம்
இன்றள�ம் காப்பாக ைவக்கப்ெபற்�ப் ேபணப் ெபற்�
வ��ன்றன. 

த�ழரக்ளிடம் இவற்�க்� ேநரம்ாறான இ�ந்த
தன்ைமகள் �கப் பலவா�ம். இைவ பண்ைடத்
த�ழரிடம் இ�ந்தனவாகக் ��ப்�ல்ைல.
இைட�ைடேய வந்த ேவற்�னத்தவரிட��ந்� கற்�க்
ெகாண்ட �ய பண்�கள் இைவ. பன்னாைடகள் ேபால்
நல்லனவற்ைற �ட�் �ட�் அல்லனவற்ைறத்
தமக்ெகாவ்வாதனவற்ைறத் தக்கைவத்�க் ெகாள்�ம்
தன்ைம த��னத்�ன் கள்ளங் கவடற்றப் ேபாக்கால்
ஒட�்க் ெகாண்டதா�ம். இவ்�� தைகைமகைள அறேவ
�லக்�னால் த�ரத் த�ழர ் �ன்ேனற்றம் என்ப�
இந்தத் தைல�ைற�ல் மட�்மன்�, இனி எந்தத்
தைல�ைற��ம் க��ப் பாரக்்க ��யாத
ெவான்றா�ம். இந்த மனமாற்றத்ைத வ�ந்ேத�ம்
த�ழரக்ள் உ�வாக்�க் ெகாள்ளேவ இக்கட�்ைரக்
க�த்�கள் பயனளிக்க ேவண்�ம். மற்றப� ஆரியப்
பாரப்்பனர ் ேமல் நமக்� எவ்வைக ெவ�ப்�ம் இல்ைல.
அவரக்ைள மட�்மன்�, எத்�றத்�னைர�ம்
நம்மவரக்ளாக ஏற்�க் ெகாள்�ம் பண்�ல் த�ழரக்ள்
யா�க்�ம் தாழ்ந்தவரக்ளல்லர.் ஆனால் அதன்
ெபா�ட�், தங்கள் இனத்ைத ேவண்�ெமன்ேற தாழ்த்�
ைவக்�ம் நிைலக்� - �க�ம் �றந்த�ம் உலக
ெமா�க�க்ேக தாயான�மான தங்கள் ெமா�ைய
இ�த்� ஒ�க்�ம் நிைலக்�த் த�ழரக்ள் தங்கைள
இனி�ம் ஆளாக்�க் ெகாள்ளக்�டா�. த�ழரக்ளின்
இம்�யற்�ைய ஆரிய இனம் மட�்மன்�, உல�ன்
அைனத்� இனங்க�ம் உணரந்்�ெகாள்ள ேவண்�ம்.
அவ்வா� அவரக்ளாக உணரா�டத்�, த�ழரக்ள்



எவ்வைகயா�ம் இதைன உணரத்்த, பைறசாற்றச்
���ம் தயங்கக் கடட்ா�, 

த�ழரக்்ெகன்� ஒ� தனிெமா�, தனிப்பண்பா�,
தனி நாகரிகம், தனிநா� என்பன என்�ம் உண்�.
அவற்ைற வ���த்�வேத தனித்த��யக்கத்�ன்
ெகாள்ைக. அைவ ஊ�ப�த்தப் ெப�ங்கால், அல்ல�
�ைதக்கப் ெப�ங்கால் அந் நிைலகளால் ஏற்ப�ம் எ�ர்
�ைள�கைளத் ெதாடர�்ள்ள அைனவ�ேம எண்ணிப்
பாரக்்க ேவண்�ேமயல்லாமல், த�ழர ் மட�்ேம
எண்ணிப் பாரக்்கேவண்�ம் என்ப� ந�நிைலயற்ற ஒ�
சாரப்ான - ஓரினத்ைத மற்ேறார ்இனம் அ�க்�ன்ற ஒ�
அ��க் ெகாள்ைகயா�ம். அந்நிைலைய எத்தைகய
மாந்த உணரச்�்�ள்ளவ�ம் - அல்ல�
அவ்�ணரச்�்�ள்ள எந்த ஓரின�ம் ெபா�த்�க் ெகாள்ள
��யா�. ��ேதாரினத்��ம் தங்கைள ஓரினம்
உயரத்்�க் ெகாண்� ேப�வ�, எ��வ�, நடப்ப�, மற்ற
இனம் அைதப் ெபா�த்�க்ெகாண்� தான் �டக்க
ேவண்�ம் என்ப� உட�ல் நல்ல அரத்தம் ஓடாத
கண்ணதாச அல்ல� �ப்�ரமணிய அல்ல�
பக்தவத்சலத் த�ழரக்ளின் மானங்ெகடட் தன்ைமயாக
��க்கலாம். அ� மற்றவரக்�க்�ம் இ�க்கத்தான்
ேவண்�ம் என்�ம் ெவண்ைடக்காய் அ��ைர
அற�ைரயன்�; த��னத்ைதக் ��ேதாண்�ப்
�ைதக்�ம் காட�்க் ெகா�ப்� உைர யா�ம்.
அந்நிைலக்�த் த�ழரக்ள் தாழக் �டா�;
எசச்ரிக்ைகயாக இ�க்க ேவண்�ம் என்பேத
இக்கட�்ைர�ன் தைலயாய ேநாக்கமா�ம். 

- ெதன்ெமா� �வ� 1 11, ஒைல : 2-
10,11, 1973 



2. ஆ�ய� ��� 
அண்ைம�ல் �ல்� அைமசச்ரகம் அ�க்ைக

ஒன்ைற ெவளி�ட�்ள்ள�. *1965-66-ஆம் ஆண்�ல்,
சமற்��த வளரச்�்க்ெகனப் ெபா�ள் உத� ேகாரிச்
சமற்��தக் கழகங்கள், சமற்��தப் பள்ளிகள்,
சமற்��த நிைலயங்கள் ஆ�யைவ, ந�வணர�க் கல்�
அைமசச்ரகத்�ற்� �ண்ணப்�த்�க் ெகாள்ளலாம்.
ைகெய�த்�ப் ப�கள் �த்தகங்கள் ெவளி�ட�்க்�ம்,
சமற்��தத் தாளிைகக�க்�ம் இந்த உத�ையக்
ேகாரலாம். சமற்��தக் கழகங்க�க்� இலவசமாக
வழங்�வதற்காகச ் சமற்��த ெமா���ள்ள �றந்த
�ல்களின் ப�கைள இந்�ய அர� நிைறய வாங்��ற�"
- என்பதா�ம் அந்த அ�க்ைக. 

ஏறத்தாழ நாற்ப� ேகா� மக்கள் உள்ள இந்�ய
நாட�்ல், அர�னர ் கணக்�ப்ப� ஏறத்தாழ 555
ெபயரக்ேள ேப�வதாகக் கணக்�டப் ெபற்�,
ேகா�ல்கள், ஆரிய நான்மைற வ�ப்�களிலன்�ப்
�ற�டங்களில் �ற்��ம் ேபச�் வழக்கற்� இறந்�படட்
ெமா�யா�ய, சமற்��த ெமா��ன் வளரச்�்�ல் அர�
எத்�ைணயள� க�த்�க் ெகாண்�ள்ள� என்பைதக்
கல்� அைமசச்ரகம் ெவளி�ட�்ள்ள ேமற்கண்ட
அ�க்ைக ெதளிவாக உணரத்்��ன்ற�. இந்�ய
ஒ�ைமப்பா� என்ற ெபா�ந்தாக் காரணம் ��த்
�ணிக்கப்ப�ம் இந்� ெமா�க்�த், ெதன்னாட�்�ம்
வடநாட�்�ம் ஏற்பட�் வ�ம் எ�ரப்்�ணரச்�்
வ�வைட�ம் இந்த ேநரத்�ல், அர�ன்
அைமசச்ரகங்களி�ம், �ற அ�காரங்களி�ம் உள்ள
பாரப்்பனரக்ள் வடெமா� வளரச்�்க்ெகன மக்களின்
வரிப்பணத்ைதக் ெகாள்ைளய�த்� வ�வைத, அவரத்ம்
அ�வ��கள் ேபாக மற்றவரக்ள் �ரந்்� கவனிக்க
ேவண்��ன்ேறாம். *ஊர ்இரண்�படட்ால் �த்தா�க்�க்
ெகாண்டாடட்ம்' என்ப�ேபால் இந்� ேப�ம்
வடநாட�்னரால் �ற ெமா�யாளர ் ேமல் வ�ந்�
�ணிக்கப்ப�ம் இந்�ெமா��ன் காரணமாக,



இந்�ையத் ேத�ய ெமா�யாக ஒப்�க்ெகாண்டவரக்�ம்,
ஒப்�க் ெகாள்ளாதவரக்�மாக இ� ெகாள்ைகைய
நிைலநாடட்ப் ேபாரா�க் ெகாண்��க்�ம் இக்கால்,
இறந்�படட்தாக அல்ல� ேபசத் த��யற்றதாகக்
க�தப்ப�ம் ஆரிய ெமா�யான சமற்��த ெமா�க்�
ஆக்க�ம் ஊக்க�ம் அளிக்க அர�னரத்ம் வரிப்
பணத்ைதப் பயன்ப�த்�வ�, பாரப்்பனரத்ம் அர�யல்
�ரகாண்ைமக்� ஓர ்எ�த்�க்காடட்ா�ம். 

பாரப்்பனரக்ளின் காவலரக்ளான ��. �.�.
இராமசா�, ��. இராசா�, ��யர�த் தைலவராக
வல்ல�காரம் ெபற்�ள்ள ��. இராதா��ட�்னண்
ஆ�யவரக்ளின் உள்ேநாக்கெமல்லாம் பாரப்்பனரத்ம்
ஆட�்ேய ஓங்கேவண்�ெமன்ப�ம், வடெமா� �ண்�ம்
தைலெய�க்க ேவண்�ெமன்ப�ேம ஆ�ம். இவ்
உள்ேநாக்கங் க��ேய ��. இராசா� அவரக்�ம் இந்�
ெமா�ைய எ�ரக்்�ன்றார.் இந்� ெமா�ையத்
ெதன்னாடட்வரக்ள் ஒ� நா� ஒப்�க் ெகாள்ள
மாடட்ாரக்ள் என்ப�ம், இக் காரணங்காட�்ச ்சமற்��த
ெமா�ையத் ேத�ய ெமா�யாக்க வடவரிடம் எ�த்�க்
�� ஒப்�க் ெகாள்ளச ் ெசய்வ�ம் இராசா�
ேபான்றவரக்ளின் ெமா�த் �டட்மா�ம். இந்�ையத்
த�ழ்நா� ஒ�ெபா��ம் ஏற்கா�' என்� தம் கட�்�ன்
ெமா�த் �டட்த்�க்�ப் �றம்பாகக் ��வ�வ�ம்
இக்காரணம் பற்�ேய! “வட ெமா�ேய ேத�ய
ஒ�ைமப்பாட�்க்� ஏற்ற ெமா�'' என்� ��. �.�.
இராமசா� அவரக்ள் �� வ�வ�ம் இ�பற்�ேய!
இன்ன�ம் ெதளிவாகக் ��வதானால், ��. காமராசர்
ேபான்ற த��ணர�் ெகாஞ்சேம�ம் உள்ளவரக்ள்,
இந்�ையக் ெகாண்�வ�ம் ேநாக்க�ம் அ�தான்.
"இந்�ைய இந்நாட�்ன் ேத�ய ெமா�யாக ஏற்கத்
தவ�னால், �ற்காலத்�ல் பாரப்்பனரத்ம் வ�வா�ம்
�ழ்ச�்யா�ம் சமற்��தேம ேத�ய ெமா�யாக
ஆ��டக்��ம்" என்பேத காமராசரின் அசச்மா�ம்.
மற்றப� இந்��னால் ஏற்படப் ேபாவதாகப் ேபசப்பட�்
வ��ன்ற ேத�ய ஒ�ைமப்பா�பற்�க் காமராசைர�ட



இராசா�ேய �க நன்றாக அ�வார.் ெபரியார ் ��.
இராமசா� அவரக்ள் காமராசரின் ெகாள்ைகக�க்�த்
�ைணநிற்�ம் காரண�ம் இ�ேவ! ஆனால்
தன்னம்�க்ைகயற்ற இத்தைகய அசச்ங்க�க்ெகல்லாம்
நாம் ம�ப்பளிக்கப் ேபாவ�ல்ைல. இவ் வசச்ங்கட�்
அ�ப்பைடக் காரணம் நம் தைலவரக்�க்� ெமா�ப்
பற்�ம் ெமா�ய��ம் இல்லாைமேயயா�ம். 

��. இராசா�, ��. �.�. இராமசா� அவரக்ளின்
�டட்ங்கட�், அவரக்ள் க���ன்ற அ�ப்பைடக்
காரணம், “த��ம் வடெமா��ம் ஏற்கனேவ
ஒன்�க்ெகான்� ெதாடர�் ெகாண்ட ெமா�கள் கழகக்
காலந் ெதாடே்ட த�ழ்நா� வடநா� ஈ�பா� ெகாண்�,
பல்லா�ரக் கணக்கான ெசாற்கைள�ம் ெசால்
�லங்கைள�ம் ெகாண்�ம் ெகா�த்�ம் வந்�ள்ளன.
த��ன் �ள்ைள ெமா�களான மைலயாளம், ெத�ங்�,
கன்னடம், �� �த�ய தைலயாய �ர�ட ெமா�கள்
�ரிவதற்�க் காரணமாக இ�ந்த�ம் சமற்��தேம.
சமற்��தத் ெதாடரப்ால் ேதான்�ய �ற - �ர�ட
ெமா�களின் �ைதேவ இக்கால வடநாட�்
ெமா�களி�ம் பர�க் �டக்�ன்ற�. ஆகேவ சமற்��த
ெமா� ெதன்னா� வடநா� இரண்�ற்�ம்
மா�பா�ல்லாத ஒ� ெமா�. எனேவ அம்ெமா�ேய
ேத�ய ெமா�யாவதற்� ஏற்ற ெமா�யா�ம்" என்பேத!
இக்ெகாள்ைக இந்�யா ��வ���ள்ள பாரப்்பனர்
எல்லாரக்்�ம் ஏற்ற ெகாள்ைகயா�ம். இக்ெகாள்ைகக்�த்
�ைணயாக, ஆங்காங்ேக அர�னர ்அ�வலகங்களி�ம்,
அைமசச்ரகங்களி�ம் வ�ந்த அ�காரங்களில் உள்ள
பாரப்்பனரக்ள் இயங்�க் ெகாண்��ப்பைத�ம் நாம்
அ�ேவாம். பாரப்்பனரின் இக் ெகாள்ைகப் ேபா�க்�ப்
பைடக்க��களாக இ�ப்பன - ெசய்�த்தாள்கள்,
வாெனா�, ெபா��ேபாக்� மன்றங்கள், மாதர்
நலத்�ைற �த�ய �ளம்பரத் �ைறக�ம்,
அைமசச்ரகம், ெசயலகம், �ற நா�களி�ள்ள
ஒற்றரகங்கள், �ற நாட�் �ல், தாளிைக ெவளி�ட�்
அகங்கள். இந்நாட�்ப் �ரிட�்�, அெமரிக்க உ��ய



ஒற்றரகங்கள் �த�ய அ�கார�ம் ஆக்க�ம் உள்ள
�ைறக�ம், த�ழ�யாத ெமா�, இலக்�ய, அர�யல்
வல்ல�ைமக�ம் அவரத்ம் இரந்� ��க்�ம்
மனப்பான்ைமக�ேமயா�ம். இங்��ந்�
உ��யா�க்�ம் �ரிடட்�க்�ம், அெமரிக்கா�க்�ம்
ேபா�ம் பாரப்்பனரக்ள் ஆங்காங்�ள்ள ெமா�,
இலக்�ய, அர�யல் ெதாடரப்ாக உள்ள பணிகள்
அத்தைன��ம் தைல�ட�்ச ் சமற்��தேம உலக
ெமா�களில் ெப�ம்பாலாக உள்ள ெமா�க்
��ம்பத்�ன் �றந்த ெமா�ெயன்�ம், அ�ேவ
இந்�யா�ல் உள்ள ெமா�கள் அைனத்�க்�ம் தாய்
என்�ம் பைறசாற்��ன்றனர.் அதற்�த் தக
ஆங்காங்�ள்ள ெமா�களில் இைவத் ெதாடரப்ாக உள்ள
ஓரிரண்� ெசாற்கைள�ம் எ�த்�க்காட�், அச்
ெசாற்க�க்கான �லவ�வம் தங்கள் ெமா�யா�ய
சமற்��தத்�ல் உள்ளதாக�ம் எ�த்�க்��, அவரக்ைள
�யப்�லாழ்த்�ப் ெபா��ம், ம�ப்�ம், ஏந்�க�ம்
ேத�க்ெகாள்�ன்றனர.் இங்��ந்� த�ழ்த் ெதாடரப்ாக
ெவளிநா�கள் ெசல்�ம் �னாட�்�ந்தரங்க�ம்,
ேசாம�ந்தரங்க�ம் ெவளிநா�களில் ஏற்கனேவ -
பர��ள்ள தவறான ெமா�க் ெகாள்ைகக�க்� ஏற்பேவ
த�ைழத் தாழ்த்��ம், வடெமா�ைய உயரத்்�ப்
ேப��ம் ைவயா�ரி�ன் ேவைலகைளச ் ெசய்�
வ��ன்றனர.் 

இத்தைனத் �ைறகளி�ம் ஈ�பட�்த் தம் ஆரிய
ெமா�யா�ய சமற்��தத்ைத�ம், ஆரியப்
பண்பாடை்ட�ம் பரப்�வ��ன்ற காரணத்தா�ம்,
த�ழரக்ளின் ��ப்�ன்ைம, ஒற்�ைம�ன்ைம,
ெமா�ய��, உணர�்ன்ைம, �ணி�ன்ைம -
�த�யவற்றா�ம் இன்� த�ழ்ெமா�க்ெகன ஒ�
ெப�ம் ேபாராடட்ேம நடத்�க் காடட் ேவண்�ய
அள�க்�, வடெமா� ஊ��வ�ம், இந்�த் �ணிப்�ம் -
ஏற்பட�்�டட்ன; ஏற்பட�் வ��ன்றன. ேதைவ�ம்
ெபா��ம் வாய்க்ைக�ல் இப்
�றசெ்சயல்க�க்ெகல்லாம் உள்ள�ீ காட�்



�ளக்�ேவாம். இக்கால் ெசால்வழக்கற்ற
சமற்��தத்�ற்� மட�்ம் ச�ைககள் பல காட�்ப்
பரிந்� காக்�ம் அர�னைரக் க�ைமயாகக்
கண்�ப்ப�டன், அப் பரி� ேவண்�வெதான்ேற ஆ�ன்,
அத்தைகய ச�ைககைளப் �றெமா� வளரச்�்��ம்
ேநர�யாகக் காட�்ம்ப� ந�வணரைச�ம், மாநில
அரைச�ம் ேகட�்க் ெகாள்�ன்ேறாம். இத்தைகய
�யற்�க்� ஆங்காங்ேக அர�னர ் ெதாடர�்ள்ள த�ழ்
அ�காரிக�ம் எ�த்தாளரக்�ம் ெசய்�த்தாள்க�ம்
�ைணநிற்�மா� ேவண்�க் ெகாள்�ன்ேறாம். 'ஆரியர்
�த்தா�னா�ம் காரியத்�ல் கண்ணா��ப்பர'் என்ற
��ெமா�ைய நிைன�ட�் ஆ�ரக் கணக்கான
ஆண்�களாக அ�ைமகளாக�ம், ஏமாளிகளாக�ம்
உள்ள த�ழ் மக்கள் இனிேய�ம் எல்லாத்�ைறகளி�ம்
��ப்�ற் ெற�வாரக்ளாக என்� பல்லாற்றா�ம்
வ���த்��ன்ேறாம். 

- ெதன்ெமா� �வ� : 3, ஓைல
: 6, 1965 



3. பா��பன�� எ��சி! 
ெபா�வாகப் பாரப்்பனர ் என்� ��க்கப் ெப�ம்

'�ராமணரக்ள், நிலத்ேதவரக்ள் என்ேற
மைற(ேவதங்களி�ம்,�ன்�ைற (சாத்�ரங்களி�ம்,
பழ�ல் (�ராணங்களி�ம், பழங்கைத
இ�காசங்களி�ம், அ�� �ல்(ஆகமங்களி�ம், அற�ல்
(���) களி�ம், ேவள்�
�ைற(�ராமணங்களி�ம்,மைறய��(உபநிடதங்களி�
ம்.சமயசச்டங்�(ஆண்யகங்) களி�ம்,
ெமய்ந்�ல்(தத்�வங்) களி�ம், �ைன�ல்(க�ம
காண்டங்களி�ம், வ�பாட�் �ல் (�ஜா
நியமங்களி�ம், ஓக(ேயாக) �ல்களி�ம் �க
�ரிவாக�ம் �ளக்கமாக�ம் அ�ப்பைட
உண்ைமேபா�ம் �றப்பட�்�க்�ன்ற�.
அவ்வ�ப்பைட�ேலேய மக்களின் அைமப்�க�ம்
ஒ�சார�்ைடயன வாகேவ ப�க்கப் ெபற்�ள்ளன. 

இந்�ல்களில் �றப்ெபற்ற உண்ைமகளின்ப�
�ய்ைமேய (சத்�வம்) நிரம்�யவரக்ள் �ராமணரக்ள்
என்�ம், ஆண்ைம (ரஜஸ்) நிரம்�யவரக்ள்
'�த்�ரியரக்ள்' என்�ம், ேசார�்(தமஸ்) நிரம்�யவரக்ள்
'ைவ�யரக்ள்' என்�ம் இம்�ன்� தன்ைமகளில் எ��ேம
சரிவர அைமயாதவரக்ள் * �த்�ரரக்ள்' என்�ம் �றப்
ெபற்� வ��ன்றன. இந்நால்வ�ம் உல�ல்
அ���ரத்தல், உல� �ரத்தல், ெபா�ள்ெசயல்,
ெதாண்�ெசயல் என்ற காரணங்க�க்காேவ �ரம்மா
என்�ம் பைடப்�க் கட�ளின் �கம், ேதாள், ெதாைட,
பாதம் ஆ�ய ப��களினின்� ேதான்�யவராகக் �றப்
ெபற்�ள்ளனர.் இந்நால்வைக மக்க�க்�ம் �றப்ெபற்ற
வாழ்�ைறக�ம், அற�ைறக�ம், ஒ�க்க �ைறக�ம்
ம� �த�ய ஆரிய �ல்களில் ெதளிவாகக்
�றப்ெபற்�ள்ளன. அந்�ல் உடப்ட எந்�ைல�ம்,
கைலகைள�ம், மைறகைள�ம் கற்� உணரத்ற்�
உரியவர ் �ராமணேர என்�ம், �றர ் அவற்ைறப்
ப�ப்ப�ம், ப�க்கக் ேகடப்�ங்�டக் �டாெவன்�ம்



கண்�க்கப்பட�்ள்ளன. இவற்ைறப் ப�ப்பவ�ம், ப�த்�
அவற்�ன் ஒ�ங்� �ைறகளில் ஒ��ேவா�மா�ய
�ராமண�க்ேக இவ்�லகம் ��வைத�ம் கட�்யா�ம்
த����க்�ன்ற� என்�ம் �றப்ெபற்�ள்ள�. 

பத்ேத ஆண்� நிரம்�ய �ராமணன்ைனத்
தந்ைதையப் ேபா�ம், �� ஆண்� உைடய
'�த்�ரியைன'ப் �ள்ைளையப் ேபா�ம் ம�த்தல்
ேவண்�ம் என்�ம் ம��ல் ���ன்ற�. இன்�ம்
அரசன் �ராமணைரக் ேகட�் அவர ்க�த்�ப்ப�ேய அர�
ெச�த்த ேவண்�ம் என்�ம், ஒவ்ெவா� நா�ம்
�ராமணைரக் �ப்�ட�், அவரக்�க்� உள்ள
�ைறகைளக் ேகட�், அவற்ைற நீக்�வ� அரசன்
அன்றாடக் கடைமகளில் ஒன்� என்�ம், அரசன்
ேநா�ற்ற�டத்�ப் �ராமணேன அரசைவைய நடத்தத்
தக்கவன் என்�ம், நான்காம் இனத்தவனா�ய
�த்�ரைன'க் ெகாண்� எந்த நா� அரசாளப்
ெப��ன்றேதா அந்நா� ேசற்�ல் அகப்படட் மாடை்டப்
ேபாலத் �ன்�ற்�, வ�ைம��ம் என்�ம், �ைதயல்
ெபா�ைளப் �ராமணன் த�ரப் �றர ் எ�த்தால்
அப்ெபா�ள் அரசைனேய சா�ெமன்�ம், �ராமணன்
எ�த்தால் அ� அவ�க்ேக ெசாந்தெமன்�ம்,
மன்ன�க்�ப் �ைதயல் �ைடத்தால் அ�ல் பா�ையப்
�ராமணரக்�க்�த் தரேவண்�ெமன்�ம், �ற்றம்
ெசய்தவைன அவன் �லம�ந்ேத தண்�க்க
ேவண்�ெமன்�ம், �ராமணர ் ��ப்பத்�ற்� மாறாக
எந்தத் �ரப்்ைப�ம் அரசன் ெசால்லக்�டாெதன்�ம்,
�ராமணைனக் காக்�ம் ெபா�ட�் எவ�ம்
எப்ெபாய்ையக் ��னா�ம் கரி�(பாவ�ம் �ற்ற�ம்
ஆகாெவன்�ம், �ராமணன் ெபாய் ��னால் அவைன
மன்னிக்க ேவண்�ெமன்�ம், �ற ��னத்தா�ம் ெபாய்
��னால் அவரக்ைள நா� நடத்த ேவண்�ம் என்�ம்,
�ராமணன் த�ரத்்த �றைரக் ைகக்�க் ைக, கா�க்�க்
கால், கண்�க்�க் கண், நாக்�க்� நா, ெச�க்� ெச�,
உட�க்� உடல் �ைதக்க ேவண்�ெமன்�ம்,
�ராமணைன மட�்ம் எந்த வைகயான காயம் படாம�ம்



அவன் ெசாத்�க�டன் ஊைர�ட�் �ரத்��ட
ேவண்�ெமன்�ம், �ராமணரக்ைள இ�ந்த
�றப்�னனா�ய நான்காம் இனத்தவன் �ட�்னால்
அவன் நாக்ைக அரசன் அ�த்ெத�ய ேவண்�ெமன்�ம்,
�ராமணன் அமரத்தக்க உயரந்்த இடத்�ல் சமமாக
அமரந்்தால், �த்�ரனின் இ�ப்��ப்ைபேய
அ�த்ெத�ந்�, ஊைர�டே்ட ஓடட் ேவண்�ெமன்�ம்,
�ராமணைன அவன் கா���ழ்ந்தால் உத�கைள�ம்,
அவன்ேமல் ��நீர ் ப�ம்ப� ெசய்தால் '�த்�ரனின்'
ஆண் ���ைன�ம் அ�த்ெத�ய ேவண்�ெமன்�ம்,
�ராமண�ைடய ���, தா�, �ைச இவற்ைறத்
ெதாடட்ா�ம் ��த்� இ�த்தா�ம் �த்�ர�ைடய
ைககைளேய �ண்�க்க ேவண்�ெமன்�ம்,
�ராமண�ைடய ெபா�ள்கைளத் ���யவன் தாேன
தன் ேதாளின்ேமல் உலக்ைக, க�ங்கா�த்த�, அல்ல�
இ��ைன�ம் �ரான கத்� இ�ம்�த்த� இவற்�ல்
யாேத� ெமான்ைறத் �ரக்�க்ெகாண்� ேபாய்
�ைற�ட ேவண்�ெமன்�ம், உடேன அரசன் அவைன
உ�ரே்பாகத் தண்�க்க ேவண்�ய ெதன்�ம், அதனால்
உ�ர ் ேபாய்��மானால் �த்�ரனின்' கரிேச (பாவேம)
ேபாய்��ெமன்�ம், அவ்வா� தண்�யாமல் �டட்ால்
அரச�க்ேக அக் கரி� ேபாய்ச ் ேச�ெமன்�ம்,
�ராமண�ைடய மாட�்ைனத் ���க்ெகாண்�
ேபானவனின் �ழங்காைல ெவட�் ெய�ய
ேவண்�ெமன்�ம், �ராமணன் ைவத்� வளரக்்�ம்
ெச���ள்ள �ைவத் ���க்ெகாண்� ேபானா�ம்
அவைன �ன்�மணியள�ள்ள ெபான்ைனத்
தண்டமாகக் கடட்ச ் ெசய்ய ேவண்�ெமன்�ம், �ற
�லத்�ப் ெபண்கைளச ் ேசரவ்தால் உல�ல் எல்லாச்
சா�க�ம் கலந்� ��மாைகயால் உல�ல் அறங்கள்
�ன்� மைழ ெபய்யாமல் ேபா�ெமன்�ம், ஆகேவ ஒ�
�லத்�ல் உள்ள ஆடவர ் ெபண்�ர ்�ற �லங்களி�ள்ள
ஆடவர ் ெபண்�ரக்�டன் ெதாடர�் ைவத்�க்ெகாள்ளக்
�டாெதன்�ம் �த்�ரன் பணத்ைத எக்காரணங்
ெகாண்�ம் தன் ேதைவக்� ���யாகச ் ேசரக்்கக்
�டாெதன்�ம், அவ்வா� ேசரத்்தால், தான் அ�ைமயாக



இ�ந்� உைழக்க ேவண்�ய தைலவனா�ய
�ராமணைனேய �ன்��த்த ேநரிடலாம் என்�ம்,
�ராமணன் தைல��ள்ள ���ைய ெமாடை்ட
ய�ப்பேத அவ�க்� உ�ரத்் தண்டைனயா�ெமன்�ம்,
ஆனால் �றைர அன்வா� ெசய்ய ேந�ங்கால் உ�ைர
வாங்�வேத �ைறயா� ெமன்�ம், நாட�்�ள்ள எல்லாக்
க�ன ேவைலக�க்�ம் நான்காம் இனத்தாரான
�த்�ரைரேய அரசன் அமரத்்�க் ெகாள்ள
ேவண்�ெமன்�ம், அவ்வா� அவர ் எந்த ேவைல
ெசய்தா�ம் அந்த ேவைல�னால் வ�ம் வ�மானம்
��வ�ம் அவ�ைடய தைலவரக்�க்ேக
ெசாந்தமா�ெமன்�ம், உைழப்பவரக்�க்�த் தம்
தைலவரக்ள் ெகா�க்�ன்ற ெபா�ள்களல்லால் ��ேதார்
உைடைம இல்ைல ெயன்�ம், �ராமணன் இந்த
உைழப்பாளரக்ளிட��ந்� எல்லா வைகப்
ெபா�ள்கைள�ம் இலவசமாகேவா
வ�க்கடட்ாயமாகேவா ெபற்�க் ெகாள்ளலாம் என்�ம்,
நான்காம் இனத்தவரா�ய �த்�ரைர அரசன் தம்தம்
ெதா�ல்கைளேய ெதாடரந்்�, �டாமல் ெசய்� வ�ம்ப�
கடட்ாயப்ப�த்� ேவைல வாங்கேவண்�ெமன்�ம்,
இல்ைலெயனில் ேவைலயற்ற இவரக்ள் உலகத்ைதேய
அ�த்� ��வாரக்ெளன்�ம், அரசன் �ராமணரக்ைளக்
ெகாண்ேட வர� ெசல� எ�தல், க��லப் ெபா�ள்கைள
ேமற்பாரை்வ��தல் �த�ய ேவைலகைளச ் ெசய்ய
ேவண்�ெமன்�ம், �ராமணைனப் ேபால் ��ல்,
��கள் �த�யவற்ைற அணிந்�ெகாள்�ம் நான்காம்
இனத்தவரின் உ�ப்�கைளக் �ைறத்தல் அரசன் கடைம
ெயன்�ம், அரசனின் க��லேம ெகாள்ைள ேபானா�ம்
�ராமணரக்�க்�த் �ங்� ெசய்யக் �டாெதன்�ம்,
இவ்�லகத்�ல் � ��வ�ம், கடல் நீர ்உவரப்்ப�ம், நில�
ேதய்ந்� வளரவ்�ம், உலகங்கள் இயங்�வ�ம்,
மாந்தரக்ள் பைடக்கப் ெப�வ�ம், ேவதங்கள்
ஓதப்ெப�வ�ம் �ராமணரக்ளாேலேய என்�ம், எனேவ
அவரக்�க்�ச ் �னம் வ�ம்ப� அரசன்
நடந்�ெகாள்ளக்�டாெதன்�ம், �ராமணன்
உட���ந்ேத அரசன் (ஷத்�ரியன்) உண்டாக்கப்



ெபற்றனாைகயால் �ராமணைர அரசரக்ள் காக்க
ேவண்�யேத கடைமெயன்�ம், இவ்��வேர
உல��ள்ள இன்பங்கைள ெயல்லாம் �கரத்தக்கவர்
என்�ம், மன்னன் தன் இ��க் காலத்�ல் தன்னிடம்
��ந்��க்�ம் ெபா�ள்கைளப் �ராமணரக்�க்�ம்
அரைசத் தன் �ள்ைளக�க்�ேம �ட�்ச ் ெசல்ல
ேவண்�ெமன்�ம், உள்�ம் �ற�ம் கவ�ன்�,
ேம�னத்தாைரத் தாழ்த்�ச ் ெசால்லாமல்,
அவரக்�க்�த் தம் வாழ்க்ைக ��வ�ம் ேமலான
அ�ைமயா��ந்� மன ம�ழ்ச�் �ைடயவேன �தல்
தரமான '�த்�ரன்' என்�ம், இனக்கலப்ேப அறத்�க்�க்
ேக� என்�ம், நான்காம் இனத்தவர ் ேப�ம் அத்தைன
ெமா�க�ம் '�ேலசச்' ெமா�கேள என்�ம்,
சமற்��தேம ேதவெமா� என்�ம், �த்�ரரக்ள்
ஒேராெவா�கால் சமற்��தத்ைதக்
கற்�க்ெகாண்டா�ம் அவரக்ள் அ�ைமகளாக�ம்
��டரக்ளாக�ேம ஆவாரக்ள் என்�ம்,
இவரக்ளைனவ�ம் ஊ�க்� ெவளி��ம்,
மரத்த�களி�ம், ேதாப்� �ர�களி�ம், இ�கா�
��கா�களி�ம், மைலம��களி�ேம வாழ்ந்��க்க
ேவண்�ெமன்�ம், இவரக்ள் எந்த வைகயான மாைழ
(உேலாக) ஏனங்களி�ம் �ழங்கக் �டாெதன்�ம்,
இவரக்ள் உண்�வதற்� உைடந்த சட�்கைளேய
ைவத்�க் ெகாள்�தல் ேவண்�ெமன்�ம்,
�ணங்க�க்� இ��ற �ணி வைககைளேய
இ�ப்�வைர�ல் அணிய ேவண்�ெமன்�ம், ெபான்,
ெவள்ளிகைள நைககளாக இவரக்ள் அணியக்
�டாெதன்�ம், இ�ம்�, �த்தைளகளாலான
நைககைளேய இக் �லத்�ப் ெபண்�ரக்ள்
அணிந்�ெகாள்ளேவண்�ெமன்�ம், இவரக்ள் மார�்க்�
எவ்வைகயான �ணிகைள�ம் அணியக் �டாெதன்�ம்,
எப்ெபா��ம் க�னமான ெதா�ல்கைளச ் ெசய்ேத
�ைழக்க ேவண்�ெமன்�ம், இவரக்ள் நாய், க�ைதகள்
த�ர மா� �த�யவற்ைற வளரக்்கக் �டாெதன்�ம்,
இவரக்ைளப் �றர ் �ண்டேவ �டாெதன்�ம்,
இவரக்�க்� ேவைலக்காரரக்ைளக் ெகாண்ேட ேசா�ட



ேவண்�ெமன்�ம், இ�ேவ �ரமன் கடட்ைள ெயன்�ம்,
�த்�ரன் �ண்ணாம்� �ேட கடட்க் �டாெதன்�ம்,
�ட�்ற்�க் கதேவ ைவக்கக்�டாெதன்�ம், ப�த்த
�த்�ர�ம் மதம் ��த்த யாைன�ம் ஒன்� என்�ம்,
அதனால் �த்�ர�க்� எைதக் ெகா�த்தா�ம் அ�ைவக்
ெகா�க்கேவ �டாெதன்�ம், �ராமணன் எந்தக்
காலத்��ம் உழ� ெசய்யக்�டாெதன்�ம்,உழ�த்
ெதா�ல் உல�ல் உள்ள ெதா�ல்கெளல்லாவற்��ம்
�கத் தாழ்ந்த ெதா�ல் என்�ம், அைதச ்�த்�ரரக்ைளக்
ெகாண்ேட ெசய்�க்க ேவண்�ெமன்�ம் இன்�ம்
பலவாறாக�ம் பாரப்்பனரக்�க்� நன்ைமயாக�ம்
�ற�க்�த் �ைமயாக�ம் �க ��ப்பாக�ம் கரவாக�ம்
ம���ல் எ�தப் ெபற்�ள்ளன. 

இவற்ைற எதற்காக இவ்வள� �ரிவாக எ�த்�க்
��ேனாம் என்றால் அக்காலத்���ந்� இக்காலம்
வைர��ம் இந்த அ�ப்பைடயான ெகா�ைமகைளேய
உலக ெந��ைறயாகக் ெகாண்� பாரப்்பனரக்ள்
வாழ்ந்� வ��ன்றனர ் என்பைத �ளக்�க் காடட்ேவ!
இத்தைகய ெந��ைறகைளக் கைடப்��த்� ஒ��ம்
அரசரக்ைளேய அவரக்ள் வாழ்த்�னர ் என்பதற்�ம்,
அவ்வா� அல்லாதவரக்ைள அவரக்ள் �ழ்ச�்யா�ம்,
�ரகா�ம் தாழ்த்�னர ் என்பதற்�ம் த�ழக
வரலாற்��ம் இந்�ய வரலாற்��ம் ஏராளமான
சான்�கள் உள. தப்�த்தவ� அவரக்ளின் �ர�க்�ம்
�ழ்ச�்க்�ம் ஆடப்டாமல் த�ழறம் �ரந்த
த�ழரசரக்ளின் வரலாற்ைற மாற்�ெய�� அவ்
வரலா�கைள�ம் தங்க�க்�த் �ைணயாக்�க்
ெகாண்டனர.் 'ம�நீ� ெகான்ற ேசாழன்' என்�ம்
ெபயராக மாற்�, அவரக்ளின் அ�ப்பைடயான
எண்ணங்களில் �றர ் ஐ�றா வண்ணம் �றைமயாக
நடந்�ெகாண்டனர.் தாங்கேள நிலத்ேதவரக்ள் என்�ம்.
தங்களிடேம இவ்�லக ஆட�்ையப் *�ரமன்'
ஒப்பைடத்தான் என்�ம் எ��ைவத்�க் ெகாண்�
ெசயல்ப�ம் இவரக்ளின் கர�ம், எத்�ம், �ரட�்ம்
இன்�கா�ம் ெதாடரந்்ேத வ��ன்றன. 



த�ழைர ெமா�யா�ம், ெசயலா�ம், அரசா�ம்,
கல்�யா�ம் அ�ைமப்ப�த்�, உலகாண்ைம ��வ�ம்
தங்கடே்க உரியன என்� வக்கைண ேப�
ஏய்த்�க்ெகாண்� வ�ம் இவ்வாரியப் பாரப்்பனரத்ம்
ேக�கைள எ�த்� ஒவ்ெவான்றாக
�ரித்�ைரப்பெதன்றால் ஏ�ம் கால�ம் ேபாதா,
'க�நிறக் காக்ைகக்�ம் கல்ெநஞ்சப் பாரப்்பனரக்்�ம்
உ�வத்�ல் மாற்றம் ேவெறான்�ல்ைல' என்�
பழம்பாடல் ஒன்� ���ன்ற�. இைவெயல்லாம்
பழங்கைதகள் என்� ��த்       தள்�மா�ல்ைல. 

அண்ைமக் காலம் வைர அவரக்ளின ஆகாத
ேபாக்�ற்�ப் ேபாரா�ய ��காயத் ெதாண்டர ் பலர.்
இராவண்ணன் காலம் �தலாக இக்கால் ெப�ம் அள�ல்
��காயப் ேபாராடட்ம் நடத்� வ�ம் ெபரியார ் ஈ.ேவ.
இராமசா� அவரக்ள் காலம் வைர இவரக்ளின்
வல்லாண்ைம ஓங்�ேய வந்��க்�ன்ற�. தன்மான
இயக்க�ம் ப�த்த��க் ெகாள்ைக�ம் வ���ந்த இவ்
�ைடக் காலத்�ல், மக்கள் ஒ�வா� பாரப்்பனரின்
ெகா�ைமக்�ம் �ழ்ச�்க்�ம் ஆடப்டாமல்
��ப்�ற்றனர ்எனி�ம், இக்கால் அச ்�ழ்ச�்�ம் கர�ம்
ேமேலாங்� வ�வைதப் பாரத்்தால் நம் ேபான்றவரக்ள்
ேவெற��ம் நாடட்ம் ெச�த்த�யலாமற் ேபா�ன்ற�. 

இற்ைற �ண்�ம் இப் பாரப்்பணியம்
தைலெய�க்கத் �ண்� ேகாலா��ப்பவரக்�ள் ��.
இராசா��ம், அவரத்ம் �லக் காவலரான காமேகா�
�டா�ப� சகத்�� சங்கராசச்ாரியார ் அவரக்�ம்,
அவைரச ்சாரந்்த வ�ம் �ற த�ழ் அ�ைமக�ேமயாவர.்
அவரக்�க்� உள்ள ேநாக்கெமல்லாம் அர�யல்
பற்�ய� மன்�; ெபா�ளியல் பற்�ய� மன்�.
அவரக்�க்��க்�ம் ஒேர கவைல தம் இனம் �ன்�றக்
�டா�; தம் இனத்�ற்��க்�ம் ேதவத் தன்ைம
�ைறக்கப்பட�்�டக் �டா� என்ப�தான்.
இக்ெகாள்ைக ��ய�க்கப்ப�ம் ெபா�� அதன்
எ�ர�்றத்���ப்பவர ் காந்�யானா�ம் சரி, ேவ�



எவரானா�ம் சரி, அவரக்ைள அ�ப்பேத அவரக்ளின்
��ேநாக்கமா�ம். ��. இராசா� அவரக்ள் இக்கால்
அறம் �றழ்ந்��டட்� என்�ம், அவ்வறத்ைதச ் சரி
ெசய்யேவ இ�நாள்வைர இைறவன் தம்ைமப் �ைழக்கச்
ெசய்� ெகாண்� வ��ன்றான் என்�ம் அண்ைம�ல்
��ப்�ட�்ள்ளார.் இவர ் அறம் என்� ��யதற்�
அ�ப்பைடப் ெபா�ள் இக் கட�்ைர�ன் �ற்ப���ல்
�றப்ெபற்ற ம���ன் ஒ�கலா�கேள!
இைவெயல்லாம் அறங்கள் என்� அவர� சா�ம்
மடயரக்ேள யன்�, தன்மானம் உள்ள எவனா��ம்
ஒப்�வானா? 

��. இராசா� அவரக்ள் 1938-இல் பத��ல்
இ�ந்தெபா�� 2500 பள்ளிக்�டங்கைள ��யதற்�ம்,
�ண்�ம் பத�க்� வந்த 1952-ஆம் ஆண்�ல் 6000
பள்ளிக்�டங்கைள ��யதற்�ம், சமற்��த
ெமா�ையக் கற்�க்கேவ இந்�ையக் கடட்ாயமாக
ஆக்�ேனன் என்� ��யதற்�ம், இம்ம���ல்
�றப்படட் ஒ�கலா�கேள காரணமாக இ�ந்தன என்�
�றாம��க்க ���மா? ேம�ம் இவர ் ��ய
அத்தைனப் பள்ளிக�ம் �ற்�ரப்் �றங்களில்
இ�ந்தைவேய! அவற்�ல் ப�த்�வந்தவரக்ள் எல்லா�ம்
த�ழப் �ள்ைளகேள; அஃதாவ� இவர ் க�த்�ப்ப�
�த்�ரப் �ள்ைளகேள! இவ்வள� பள்ளிக்�டங்கைள�ம்
��யதல்லாமல் �����ந்த பள்ளிக்�டங்களில்
ப�த்�வந்த மாணவரக்�க்�ம் அைரேநரப் ப�ப்�ப்
ேபா�ெமன்�ம், ��ந்த அைரேநரத்�ல் அப்�ள்ைளகள்
அவனவன் அப்பன் ெதா�ைலக் கற்�க்ெகாள்ள
ேவண்�ெமன்�ம் சடட்ம் ெசய்தாேர அதற்�ம் இம்
ம��ல்தாேன காரணமாக இ�க்க ���ம். 

இக்கால், அவர ் ��ய அத்தைனப் பள்ளிக�ம்
�றக்கப் ெபற்ற�மன்�, ேமற்ெகாண்�ம்
பல்லா�ரக்கணக்கான பள்ளிக் �டங்கள் �றக்கப்
ெபற்றைத�ம், பள்ளி இ�� வ�ப்� வைர இலவசக்
கல்� �கடட்ப்ப�வைத�ம், இனிக் கல்�ரிவைர



இலவசக் கல்� �கடட்ப் ெபற இ�ப்பைத�ம், இவ்
ேவந்�(வச�)களால் பாரப்்பனரல்லாத �ள்ைளகள்
ப�த்� �ன்ேனற வாய்ப்�ள்ளைத�ம் கண்�தாேன
வ�ற்ெறரிசச்ல் தாளா� ஆட�்ேய �ட�்ச�்வராய்ப்
ேபாய்�டட்� என்� ��க்�ன்றார.் இவர ் உள்ளப்
��க்கத்ைதப் �ரிந்�ெகாண்டன்ேறா 'ெம�ல்' �த�ய
பாரப்்பன ஏ�க�ம் பல்கைலக்கழகப் ப�ப்� என்ப�
யா�க்�த் த�� இ�க்�றேதா அவரக்ட�் மட�்ந்தான்
தரப்படேவண்�ம் என்�ம் தரத்ைதக் ெக�க்�ம்
வைக�ல் கண்டவரக்�க்�ம் ப�ப்ைபக்
ெகா�த்��டக் �டா� என்�ம் �ன்பாட�்ப்
பா��ன்றன. 

கல்��ன் தரங்ெகட�்ப் ேபானதற்�க் காரணங்கள்
பல. அதன் இழப்ைபத் தங்களின் வ�ற்�ப் �ைழப்�க்�
ஊ�யமாகக் க��க் ெகாண்� கைதக்�ம் இத்தைகய
எ�ச�்க�க்ெகல்லாம் என்ன காரணம்? எங்�ப்
பாரத்்தா�ம் 'சமஸ்��த சதஸ்', 'ஆகம �ல்ப �யால
பாரத �த்வத் சதஸ்' என்�ம் பலவாறான பாரப்்பனரக்
ெளல்லா�ம் ஒன்� ேசரந்்�ெகாண்� பழைமக்�
�த்��வ�ம் அ�ந்��டட்தாகக் ��ம் இந்�யப்
பழக்க வழக்க(சம்�ரதாயங்கைள ெயல்லாம் ��ப்�க்க
�யற்� ெசய்வ�ம் எைதக் காட�்�ன்றன? தங்கள்
தங்கள் ைகக்�க் �ட�்ய ெசய்�த்தாள்கள்,
ப�ப்பகங்கள், வாெனா�க் �டங்கள், நாடகேமைடகள்,
காலக்க�ப்�(காலடே்சப) ேமைடகள் எல்லாவற்��ம்
சமற்��த ெமா�ைய வளரக்்க�ம் பரப்ப�ம்
ப���க்� �த்��ம் பாரப்்பன ெந��ைறகைள
வளரப்்ப�ம், மக்களிைடேய ெசல்வாக்�ழந்�வ�ம்
இராமாயண, பாரதப் பழங்கைதகைளப் ேப�
அவரக்ைள ம�மயக்�களில் ஆழ்த்� வ�வ�ம் எைதக்
��க்�ன்றன? அர�னர ் சார�்ல் இயங்� வ�ம்
ெதா�ற்�டங்கள், �டட்த் ெதா�ல்கள் �த�ய
யாவற்��ம் தங்கள் தங்கள் இனத்தாரான ��ல்
��ேமனிகைளேய அமரச ் ெசய்வ�ம், அவரக்�க்�
ஏதா��ம் ஒ� �ங்�வரின் உடேன உயரெ்ந� மன்றம்,



தைலைமயைமசச்ர,் ��யர�த் தைலவர ் �த�ய
ேபரிடங்களில் �ைற��வ�ம் எதைனக்
காட�்�ன்றன. த�ழகத்�ள் பாரப்்பனர ் �ண்�ம்
தங்கள் ைகவரிைசகைளக் காடட்த் ெதாடங்��டட்னர்
என்பைதத் தாேன? இைவெயல்லாவற்�ற்�ம்
காரணெமன்ன? 

த�ழன் ெமா�ய�ைமப்பட�், அர�யல்
அ�யாைம�ள் அ�ந்�, பத�ப்�த்�த் தைலக்ேக�,
தன்னலத்�ற்காகத் தன் மைன�, மக்கள், நா�,
நலங்கள், ெமா�, �ன்ேனற்றங்கள் �த�ய
யாவற்ைற�ம் அட�ைவக்கத் �ணிந்��டட்ான்
என்பதாலன்ேறா �ண்�ம் பாரப்்பணியம் தைலெய�த்�
வ��ன்ற�. இவற்ைறப் பற்� எல்லாம் எண்�ைக�ல்
நமக்� ஆக்க ேவைலகள் எவற்��ம் கவனம்
ெசல்�வ�ல்ைல . அர�யல் காரணங்க�க்காகச்
சாணக்�ய �ைளகைள அைணக்கத் �ணி�ன்ற
த�ழரக்ேள! பத�ப் �த்�ற்காகக் க�ைதகளின்�ன்
கற்�ரந் ேத�ப்ேபா�ம் 

��டரக்ேள! நீங்கள் மான�ள்ளவரக்ள் தாமா?
இனநலம் காப்பவரக்ள்தாமா? உங்களால் த��ம்
த�ழ�ம் �ன்ேனற வ��ண்டா? எண்ணிப் பா�ங்கள்! 

--ெதன்ெமா� �வ� : 4, ஓைல
: 8, 1966 

4. ஆ�ய� ����! 
த�ழரக்ள் அ�யாைம�ல் ��ந்��ந்த

காலத்��ம், இரக்க உணரவ்ா�ம் ெகாைடமடத்தா�ம்
தம்ைம அண்�னார ் எவரா��ம் அவைரக் கர�ன்�ப்
�ரந்� வந்த காலத்��ம், �ராமணரக்ள் என்�ம்
ஆரியப் பாரப்்பனர ் தம் �ைழப்�க்காக�ம்
ேமம்பாட�்க்� ஆக�ம், ெபாய்�ம் �ைனக�ட�்ம்
�ைடந்த கைதகைள�ம், ேபா� வழக்கங்கைள�ம்
��த்� மன, அ��, ெமய்களால் த�ழைரத் தாழ்த்�



அவரத்ம் நலன்கைள உைழக்காமேலேய உண்�வந்தனர்
என்பதற்� வரலாற்� வ�யாக�ம் வாய்வ�ச்
ெசய்�யாக�ம் பல சான்�கள் உள. அத்தைகய ஏமாற்�
ேவைலகைள ஆரியப் பாரப்்பனரக்ள், இவ் ��பதாம்
�ற்றாண்�க் காலத்��ம் ைக�ட�ல்ைல என்பதற்�
இன்� உள்�ர�ம் ெவளிப்பைடயாக�ம் நிகழ்ந்�வ�ம்
�ற்�க் கணக்கான நிகழ்ச�்கள் எ�த்�க்காடட்ாக
உள்ளன. 

பாரப்்பனரக்ளின் ைகக்ேகடயங்களாக இன்�
�ளங்� வ�பைவ அவரக்ள் நடத்�வ�ம்
ெசய்�த்தாள்கள், அவரக்ள் ேமலாண்ைம ெசய்� வ�ம்
வாெனா� நிைலயங்கள், அர�னர ் அ�வலகங்கள்,
கல்� நிைலயங்கள் �த�யைவ. இவற்�ன் வ�யாக
அவரக்ள் த�ழ் ெமா�க்�ம் த�ழரக்்�ம் ெசய்�வ�ம்
ேக�கள் கணக்�லடங்காதைவ. இவற்ைறப் பற்�
எண்ணிப்பாரக்்க�ம் இடம் ைவக்காமல் அவரக்ள் �டா�
ெசய்�வ�ம் மடைமப் ெபர�்�க�ம், ெவளி��க�ம்,
நைட�ைறக�ம் எ�ரக்ாலத்�ல் த�ழ்ெமா�ையேய -
த�ழரக்ைளேய அ�த்���ேமா என்� அஞ்ச
ேவண்��ள்ள�. ெபா� மக்க�க்�த் ெதரிந்த - �க�ம்
�ழக்கத்��ள்ள �ல ெசாற்கைளக் �ட த��ல்
எ�தாமல் ேவண்�ெமன்ேற வடெமா��ேலேய
ெசய்�த்தாள்களில் எ��ச ் சமற்��தத்�ற்�
ஆக்கந்ேத�வ�ம், பாரப்்பனச ் ேசரி�ல் �ஞ்�ங்
��வா�மாக�ள்ள �டைலகள் �தல்,
�க்ெகான்றாய்ச ் �த�க் �டக்�ம் பாரப்்பனப்
பாட�்க்காரரக்ள், ேபச�்க்காரரக்ள் வைர பாரப்்பன
ஆடவைர�ம் ெபண்�ைர�ம் அவரத்ம் அ�ைமகைள�ம்
�ட�்ப் ெபா�க்� வாெனா�க் �டத்�ல் ��மைவத்�
'அ�ள் வாக்�' என்�ம், 'ஸ�ப்ர பாதம்' என்�ம்,
'ம�ர�தம்' என்�ம், இைச அ�தம்' என்�ம், 'சங்�த
உபந்நியாசம்' என்�ம், 'ம�ளா 

மண்ட�' என்�ம், '�ண்ைணப் ேபச�்' என்�ம்,
'��வர ் கதம்ப நிகழ்ச�்' என்�ம் 'உைரச�்த்�ரம்'



என்�ம், 'ஸம்ஸ்��த நிகழ்ச�்' என்�ம், 'ஊரச்ச்ாவ�'
என்�ம், '�ரிய காந்�' என்�ம், 'மணிமலர'் என்�ம்,
*ெபண்�லகம்' என்�ம், 'ெமல்�ைச' என்�ம், 'ஒளி ��
பாரதம்' என்�ம், '�வசா�க�க்�' என்�ம், 'ஜயேபரி'
என்�ம், 'மாதர ் நிகழ்ச�்' என்�ம், பலவாறாக
ஒன்�க்ெகான்� ெதாடர�்ல்லாத கற்பைனக் கைதப்�
நிகழ்ச�்கைள நடத்�, அவற்�ற் கலந்�
ெகாண்டைமக்காக ஒவ்ெவா� நா�ம்
ஆ�ரக்கணக்கான அர�னர ் பணத்ைத அவரக்ள்
பங்�ட�்க் ெகாள்வ�ம், அர�னர ் அ�வலகங்களில்
ேமலாளராக�ம், ெசயலாளராக�ம், தைலைமயராக�ம்,
கணக்காளராக�ம், ஆய்நராக�ம் அமரந்்�ெகாண்�
எங்ெகங்ெகல்லாம் தமக்�ம் தம் இனத்�க்�ம் ஆக்க�ம்
ஊக்க�ம் ெகா�க்க ேவண்�ேமா அங்கங் ெகல்லாம்
அவற்ைறக் ெகா�ப்ப�ம், அவ்வ��ல் ��க்��ம்
த�ழரக்ைளப் பல்லாற்றா�ம் ெக�ப்ப�ம் நாம்
நாள்ேதா�ம் கண்� மனம்��ங்� உள்ந�ங்�ம்
ெசயல்களா�ம். 

*ேமட�்ர ் அைணத்தண்ணீர'் என்ெற�தாமல்
'ேமட�்ர ் டாம் ஜலம்' என்�ம் *கண்ணிரப்் �ைக
�டட்ப்படட்�' என்பைதக் 'கண்ணிரப்் �ைக
�ரேயா�க்கப்படட்�' என்�ம் '�டட்ம்' என்பைதக்
ேகாஷ்� என்�ம் ேவண்�ெமன்ேற எ��த் த�ைழக்
ெக�த்�வ�ம் அவரக்ளின் ேகடயங்களான
�ேதச�த்�ரன், �னமணி, ஆனந்த�கடன், கல்�
�த�ய தாள்கள் ெசய்�ம் ��ம்�த்தனங்க�க்ேகா
அள�ல்ைல. ��ள்ள ெசய்� அவரக்ள் தாள்களில்
ஒன்றான '�னமணி'�ல் ெவளிவந்த�. அதைன
அப்ப�ேய த��ன்ேறாம். 

*ெசன்ைன ராஜ்யத்�ல் வறட�்ப் �ரேதங்களில்
ஸரே்வ நடத்�, அ�க்ைக சமரப்்�ப்பதற்காக சரே்வ
ேகாஷ்�ையச ் சரக்்கார ் நிய�த்த�. இ�ல் உள்ள 12
ெசாற்களில் 4 ெசாற்கேள த�ழ்ச ் ெசாற்கள்.
அவற்�ற்�ம் வடெமா�ச ் ெசாறக்ைளேய



ேபாட�்�க்கலாம். தங்களின் ேகடான எண்ணங்கைளப்
�றர ் எளிதாகப் �ரிந்�ெகாள்ளக்��ேம என்�
அவற்ைறச ் ெசய்யா� ��த்தனர ் ேபா�ம் ! த��க்�
இவ்வள� ேக� ெசய்�ெகாண்�வ�ம் ேநரத்�ேலேய,
அவரத்ம் ெமா�க்� எவ்வள� அக்கைற காடட்ப்
ெப��ன்ற� என்பதற்�, அேத தாளில் அேத நாளில்
ெவளிவந்த ��ள்ள ெசய்�ைய�ம் பா�ங்கள், 

*இ� மகாரி�களின் சமஸ்��தம் - நம�
ேவதங்கள் அைனத்�ம் தரம்த்ைத ஆதாரமாகக்
ெகாண்டைவ. ேவதங்கள் உப-ேவதங்கள்
எல்லாவற்ைற�ம் ��ப்�க்க இந்த சதஸ் �யல்வ�
��த்� சந்ேதாஷம்'' என்� �ெவங்கேடஸ்வர ஆலய
சம்ஸ்��த சதஸ் ஆண்� �ரத்்� �ழா�ல், ெபரிய �யர்
�ரீரங்கராமா�ஜ �யர ் ஸ்வா�கள் தைலைம�ல், ரீ
காஞ்� காமேகா� �டா�ப� �ர ் சங்கராசச்ாரிய
ஸ்வா�கள் சதஸ்ைஸத் �வக்� ைவத்� அ��ைர
நிகழ்த்�னார"் 

எப்ப�...? ஒ��றம் த��க்�க் ேக�, ம��றம்
ஆரியத்�ற்�ப் பா�! இவ்�ரண்� �யற்�க�க்�ம்
பயன்ப�வ� அர�னர ் பணம் அல்ல� அர�னர ் ைக
ைவக்க இயலாத - ேதைவயானால் இன்�ம் ேபாட�்
நிரப்��ன்ற ேகா�ல் பணம். ��ப்ப� ேகா�ல்
அ�காரி ெகா�த்த அ�க்ைகப்ப� ேமற்��த்த '�
ெவங்கேடஸ்வர சமஸ்��த சதஸ்' ெதாடங்�ய �ன்�
மாதக் காலத்�ல் அவரக்ளின் ���ைளயாட�்ற்�ச்
ெசல�டப்ெபற்ற பணம் நாற்பத்ேதழா�ரம் உ�பா
அைழக்கப்படட் பாரப்்பன ேவத பண்�தரக்ள் 2000 ேபர;்
'ேவத பாராயணக்காரரக்ள்' 4000 ேபர ் ெசய்த பணி
பாரப்்பனரக்ைளத் ேதவரக்ளாக்�ம் ஆரியப் �சல்கைளப்
பரப்�தல் ! த�ழ்ெமா�ைய அ�ைமப்ப�த்�ம்
சமற்��தத்ைத எ�ப்�தல், ேபா�மா ? த�ழன் �ரங்�க்
ெகாண்��க்�றான் அல்ல� அ�ைமப்பட�்க்
�டக்�றான் என்பதற்� இன்�ம் என்ன சான்�
ேவண்�ம்? 



இேதா இன்ெனா� பார்ப்பனக் ��ம்�! 

�ற்�க்கணக்கான ேகா� உ�பாக்கைளக் ெகாட�்
மணைலப் �ரட�்க் கரிையத் ேதாண்�ய ெநய்ேவ��ன்
ைகவண்ணெமல்லாம் த�ழன் ெசய்தைவ. அங்��க்�ம்
கட�்டங்கள் ெத�க்கள் எல்லாம் த�ழைரக் ெகாண்�
கடட்ப்ெபற்றன. ஆனால் அங்�க் ��யமரந்்தவரக்ேளா
ெக�ப்ப� த�ழ்க்��கைள - த�ழ் ெமா�ைய! ெதா�ல்
�ைறயா�ம் அ�கார �ைறயா�ம் அங்� நீக்கமற
நிைறந்��க்�ம் ஆரியப் ேபய்களின் ெகாண்டாடட்ம்
ஒ��றம் இ�க்க ெமா�ையப் ெபா�த்த அள�ல்
அவரக்ளின் �த்� எப்ப�த் த�ழன்ைன�ன் �கத்�ல்
கரி��ம் ேவைல என்பைத இன்ைறய அர�யல் த�ழர்
கண்�ான்�ப் பாரப்்பாரக்ளாக ெமா�நலம் காப்பதாக
வாய்ப்பைற சாற்�க் ெகாண்�ள்ள காவலரக்�ம்
நாவலரக்�ம் கைலஞரக்�ம் ேவள்க�ம் இவற்ைறக்
கண்�ற்ற �ன்�ம் தம் அர�யல் ஊடாடட்ங்க�க்�
ஆரிய மாையகைளப் பயன்ப�த்�வாரக்ளானால்,
அவரத்ம் �யற்� �ற்�ம் அரிமாைவக் ��ைவத்�
அதன் நிழல்ேமல் அம்��டட் ேபைத�ன் ேவைலயாகேவ
���ம் 

ெநய்ேவ��ல் வா�ம் நிலக்கரிையக் காட�்
ஆரியேவ� கட�்க் ெகாண்��க்�ம் அங்�ள்ள
பாரப்்பனரக்ள் அங்� 'ைவ�க சமாஜம்' என்�ம் *
ேகா�லம்' என்�ம், 'தேபாவனம்' 'மணித்�பம்' என்�ம்
பல அைமப்�கைள ஏற்ப�த்�த் த�ழ்க்�ம் த�ழரக்்�ம்
நாெளா� ேக�ம் ெபா�ெதா� �ழ்ச�்�ம் ெசய்த
வண்ணமாகேவ உள்ளனர ்என்� அங்�ள்ள த�ழர ்பலர்
மனம் ��ங்� நமக்� மடல்கள் எ��யவாேற உள்ளனர.்
அண்ைம�ல் வந்த மடல் அங்�ள்ள ெத�க்களின்
ெபயரக்ைளப் பற்�ய ஒ� �ளக்கமாக
அைமந்��க்�ன்ற�. அம்மட�ல் உள்ள ஒ� ப��ைய
அப்ப�ேய ��க்�ன்ேறாம். "....... ேமற்கண்ட
�டட்த்�னேர(பாரப்்பனேர) அங்�ள்ள ேவைலகளில்
ெப�வாரியாக உள்ளனர.் தைலைம அ�காரிகள்



அத்தைனப் ெபய�ம் அவரக்ேள. அவரக்ள் 'சத்சங்கங்கள்'
�� அங்�ள்ள ெத�க்க�க்�ப் ��ைமப்(!)
ெபயரக்ைளச ் �ட�்�ள்ளனர.் அவற்�ல் �ல வ�மா�:
உ�ந்� ெத�, �வைரத் ெத�, பாதாம்ெகாடை்டத் ெத�,
ப�த்�க் ெகாடை்டத் ெத�, �ண்ணாக்�த் ெத�, ேபனா
ெத�, ெபன்�ல் ெத�, பாய் ெத�, தைலயைண ெத�,
க�ங்கல் ெத�, கத்தரிக்காய்த் ெத�, ��� சாைல,
வைளயல் ெத�...... இன்ன �ற. இப் ெபயரக்ைள
ேவண்�ெமன்ேற அவரக்ள் ைவத்�ள்ளனர.் காரணம்
நல்ல அழ�ய த�ழ்ச ் ெசாற்களாக ைவத்தால்
த�ழ்ப்பற்� வளரந்்��டக்��ம் என்ப�ம், தாங்கள்
தங்கள் உற�னரக்�க்�ம் ேவண்�யவரக்�க்�ம் பல
ேவைலக�ம் ேவைல உயர�்க�ம் வழங்� வ��ன்ற
�ைற ேகடான ெசயல்களில் த�ழரக்்� எண்ணம்
எழாமல் த�க்க ேவண்�ம் என்ப�ேம! இவற்ைற
�ன்�ட�்ேய க��த் �டட்�ட�் ைவக்கப்படட்
ெபயரக்ளா�ம் இைவ. காந்�ய�கள், ேந�, 

��.�.க., வ.உ.�., மைறமைலய�கள் ஆ�யவரக்ள்
ெபயரக்ைளேயா, அல்ல� த�ழ் இலக்�யங்களில்
ப�ன்� வ�ம் �லவர ் ெப�மக்கள், மன்னரக்ள்,
அைமசச்ரக்ள், மறவரக்ள், வள்ளல்கள் ஆ�ேயார்
ெபயரக்ைளேயா ைவக்காத காரணம் அற�ணர�்ம்,
த�ழ் உணர�்ம் அர�யல் ��ப்�ம், ேநரை்ம�ம் பற்�
மக்கள் எண்ணிப் பாரக்்கேவ �டாெதன்ற
எண்ணந்தான்”. இந்த மட�டன் அங்�ள்ள ெத�க்களின்
ெபயர ் வரிைச ஒன்�ம் வந்�ள்ள�. அ�ல்
எள்ளத்தக்கன�ம், வ�ந்தத் தக்கன �மான ெபயரக்ள்
பல. அவற்�ள் த��ல் ெத�க்க�க்�ப் ெபயரக்ள்
ைவக்க ேவ� ெபா�ள்கேளா, ஆடக்ேளா,
இயற்ைகய�ேவா, வாழ்க்ைக அ�ேவா த�ழரக்�க்�
அறேவ இல்ைலெயன்� அங்�வ�ம் �றநாட�்னர்
க��ம்ப� அைமந்�ள்ள ெபயரக்ள் �கப் பலவா�ம்.
காற்றா�, ெதாப்�, ெதாட�்ல், ேசவல், �யல், �ைட,
ேகா�, கட�்ல், நாடா, ஊ�, கஞ்�ரா, ெகாத்�மல்�,
காக்ைகப் ெபான், ஒடட்கம், �ைல(தரா�), மத்தளம்,



கண்ணா�, �ழாங்கல், �ப்�, ேகாடரி, �ல், ஊ�, மா�,
மான், அம்�, கடட்ாரி, �ளி, வாள், தாழ்ப்பாள், �றா,
வாத்�, க��, �ண்ணம், பாக்�, பறைவ, கம்பளி,
கலப்ைப, �ளக்�, கரண்�, �ழாய், பைனமரம்,
ேதங்காய், எ��சை்ச, ம�ல், ப�ம்�ல், �த�யவற்�ன்
ெபயரக்ளிெலல்லாம் அங்�த் ெத�க்கள் உள்ளன. இ�ல்
என்ன �யப்� என்றால் இப் ெபயரக்�க்ேகா அத்
ெத�க்க�க்ேகா எந்தவைகத் ெதாடர�்ம் இல்ைல.
ேதங்காய்த் ெத��ல் ெபய�க்�க் �ட ஒ�
ேதங்காையேயா ெதன்ைன மரத்ைதேயா பாரக்்க
��யா�. ஊ�த் ெத��ல் ஊ� இ�க்கா�. �ைடத்
ெத��ல் மைழக்� ஒ�ங்க�ம் இட��க்கா�, தசச்ர்
ெத� என்� ஒ� ெத� அங்�த் தசச்ர ் ஒ�வ�ம் இலர.்
'ேதால்�த் ெத�' என்� ஒ� ெபயர!் இப்ப�த் தம்
மனம்ேபான ேபாக்ெகல்லாம், இவரக்ளின் ேவத
�ைளக்� எட�்யப� ெயல்லாம் 'ெத�ப்ெபா�க்��ன்
ைக�ல் இ�ப்��' �ைடத்த�ேபால் மண்ைடக்���
உ�ர உ�ர எண்ணி அவரக்ள் இத்தைகய ெபயரக்ைள
ஏன் ைவத்தல் ேவண்�ம்? அ� தான் ஆரியக் ��ம்�!
அதற்�ப் ெபா�ள் இல்லாத� ேபால் ேதான்�ம்! ஆனால்
அதனால் ஓரினேம அ��ம்; ஒ� ெமா�ேய �ைல�ம்,
இ� வரலா�, இவற்ைறெயல்லாம் ஒ��றம்
வளர�ட�்க்ெகாண்� 'த�ைழ வளரக்்�ன்ேறன்;
இந்�ைய எ�ரக்்�ன்ேறன் என்� வறட�்ப் ேபசை்சக்
�டட்ந்ேதா�ம் ேப�த் �ரிவ�ல் என்ன பயன் �ைளயப்
ேபா�ன்ற�? இவற்ைறப் பாரக்்ைக�ல் நாம்
காலங்க�� இடத்தால் ெசய்ய��க்�ம் �ைனையக்,
காலங்க�தாம�ம் இடம் க�தாம�ம் ெசய்தால் என்ன
என்� எண்ணத் ேதான்��ன்ற�ல்ைலயா? த�ழ்மானம்
உள்ளவரக்ள் எண்ணிப் பாரப்்பாரக்ளாக! 

- ெதன்ெமா� �வ� : 4, ஒைல
: 9, 1966 

5. இராசாசி ஒ� அரசிய� ந�! 



இந்�யா தன்�ரிைம ெபற்ற�டன், அதற்�
ெவள்ைளக்காரன் இடட் அ�ைம �லங்�
தகரக்்கப்படட்ேதயன்�, இந்�யரக்ள் தம்�ள் தாேம
இட�்க்ெகாண்ட பல வைகயான அ�ைம �லங்�கள்
இன்�ம் உைடக்கப்பட�ல்ைல. இப் ெபரிய
நிலப்பரப்�ல் உள்ள மக்களில் ஒ��றத்� மக்கள்
அர�யல் உரிைம�ன்��ம், ஒ��றத்� மக்கள்
ெபா�ளியல் உரிைம�ன்��ம், ஒ��றத்� மக்கள்
��காய உரிைம இன்��ேம �டக்�ன்றனர.் த�ழகத்�
மக்கேளா ��காயம். அர�யல், ெபா�ளியல் எ�ம்
�த்�ைற��ம் �வைக �லங்�களால்
�ணிக்கப்பட�், உரிைம�ன்�க் �டக்�ன்றனர.் இக்
க�த்� த�ழர ் எனக் �றப்ப�பவர ் பல�க்�ம்�ட
ஒப்�தைலயாய் இரா� என்பைத அ�ேவாம். ஆனால்
அவ்வாறான ஒ� நிைலேய அவரக்ள் அவ்வா�
அ�ைமப்ப�த்தப்பட�்க் �டப்பதற்� ஒ� ெபரிய
சான்றா�ம். அ�ைம தன்ைன அ�ைம என்� உணராத
வைர�ல் தான் அ�ைமப்பட�்க் �டப்பைத ஒப்பான்
அல்லேனா? அவ்வா� உணரை்க�ல்தான் உரிைம
உணர�் �ைளக்�ன்ற�. அ�ேவ �ன் ��தைல
ேவடை்கயாகக் �ைளக்�ன்ற�. 

த�ழரக்ைளப் ெபா�த்தமட�்ல் இவரக்�க்�க்
�ைடக்க ேவண்�ய ��காய, அர�யல், ெபா�ளியல்,
��தைலக�க்�த் தைடயாக ��ப்பவர ் �ைறேய
பாரப்்பன�ம், வடவ�ம், அவ�ள்ளிடட் ெப�ம்
�தலாளிக�ேம ஆவர.் இம் �த்�ைற��ம் இம்
�வ�ம் இன்� பைகவரக்ளாகேவ இ�ந்� வ��ன்றனர.்
��காய நிைல�ல் த�ழரக்ைள
அ�ைமப்ப�த்���ப்பன �ல, சமயக்
கட�்ப்பா�க�ம் அவற்�ன் வ�யாக வந்த
அ�யாைம�ம் ஆ�ம். அர�யல் நிைல�ல் இவரக்ள்
�� ஆட�்�ரிைம�ன்��ம், ெமா� உரிைம�ன்��ம்
அ�ைமப்பட�்க் �டக்�ன்றனர.் ெபா�ளியல் நிைல�ல்
இவரக்ள் வடநாட�்த் ெதன்னாட�் �தலாளிமாரக்ளால்
நலம் உ�ஞ்சப்பட�் ஏைழைம நிைல�ற்�க்



�டக்�ன்றனர.் �றத்ேத பாரப்்பவரக்�க்� இம்
�த்�ைற��ம் இவரக்ள் �ற மக்கைளப் ேபாலேவ
உரிைம ெபற்��ப்பதாகத் ேதான்��ம், அகத்ேத
ேநாக்�வாரக்்ேக இவரக்ளின் இரங்கத் தக்க நிைல
ெதளிவாகத் ெதரியவ�ம். இப்ெபா�� அர�யல்
கட�்கள் எல்லாம் ேசரந்்� எ�ப்�ம்
�க்கல்க�க்ெகல்லாம் தனிப்படட் எவ�ம்
ெபா�ப்பாகாத� மட�்மன்�, இம் 

�ன்� வைகயான அ�ைம நிைலகேள ��ப்
ெபா�ப்பான ெப�த்த காரணங்களா�ம். ேமேல
�றப்ெபற்ற இம்�ன்� ��தைலகளி�ம் த�ழர்
ெபறேவண்�ய �தல் ��தைல ��காய ��தைலேய
ஆ�ம். ��காயத்�ல் ஓரின மக்கள்
சமநிைலப்ப�த்தப்படட்ாலன்� அவரக்ளாேலேயா,
அவரக்ைளத் �ண்��டே்டா நடத்�ம் அல்ல�
நடத்தப்ெப�ம் எந்தவைகயான அர�யல், ெபா�ளியல்
ேபாராடட்�ம் ேநர�யாக வன்� மைற�கமாகேவ�ம்
ஒ�க்கப் ெப�ம் என்ப� வரலா� நமக்�க் காட�்�ன்ற
உண்ைம . இதற்�, வ�வ�யாய் ஆங்காங்�ள்ள வ�ந்த
அல்ல� ெப�த்த �ழ்ச�்கைளக் ெகாண்ட ஓரினத்தால்
ஆட�்ைவக்கப் ெபற்�க், ��காய நிைல�ல் இன்�ம்
�ன்ேனற்றம் ெகாள்ளாத த�ழர ் இன�ம், ஆப்�ரிக்க
அெமரிக்க நாட�் நீக்ேரா இன�ம் கண்கா�ம்
சான்�களா�ம். 

இவ்�ண்ைமகைள இன்�ம் சற்�த் ெதளிவாகப்
பாரப்்ேபாமானால், பாரப்்பனரின் வ�ந்த �ழ்ச�்�ம்
வல்லாண்ைம�ம் ��காயத் �ைற�ல் மட�்�ன்�,
அர�ய��ம் ெபா�ளிய��ங்�ட �க�ம் ேமம்படட்
ேபாக்�ேலேய ஊ��� நிற்�ன்றன. இதற்� மாறாக
இன்� வடநாட�்ல் பாரப்்பனைர�ட வடவேர �க்க
அ�கார�ற்றவரக்ளாக இ�ப்பதால், பாரப்்பனரின்
ேபாராடட்ம் சமயம் என்ற ேபாரை்வ�ேலா அறம் என்ற
ெபயரிேலா இக்கால் நடத்தப்ெபற்� வ��ன்ற�. 



த�ழர ் ��காய ��தைல�ன்�க் கடந்த
ஈரா�ரம் ஆண்�களாகத் தாழ்த்தப்பட�்க்
�டக்�ன்றனர.் அதற்� �ன்� இ�ந்ேத ஆரியப்
பாரப்்பனர ் அக்கால் இ�ந்த ஏமாளி அரசரக்ைள�ம்,
இரக்க�ணரவ்ால் ேபைதயராக ��ந்த ெபா�
மக்கைள�ம் தம்வயப்ப�த்� ேவள்�, கணியம் �த�ய
மந்�ர மாயங்களா�ம், ஏமாற்� அர�யல்
நடவ�க்ைககளா�ம் த�ழைர �ற்�ம்
அ�ைமப்ப�த்�னர.் �ய்ைம�டன் தனித்� வழங்�ய
த�ழ்ெமா�ைய�ம் கலப்�ற்றதாக்� ெமா�க்கலப்�ம்,
க�த்�க் கலப்�ம், இனக்கலப்�ம் ெசய்�
ைகேயாங்�னர.் அன்���ந்� ப�ப்ப�யாகத் த�ழர்
தாழ்ந்தனர.் இவற்�ற்ெகல்லாம் அவரக்ளின்
மைற�ல்களி�ம் த�ழர ் தம் பண்ைடய �ல்களி�ம்
ம�க்க��யாச ் சான்�கள் ஏராளமாக உள்ளன. அன்�
அவரக்ள் ஏற்ப�த்�ய �லச ் ேசற்���ந்�ம், சமயச்
சக����ந்�ம் �ய இைறெந�யரான த�ழைர
���க்கப் பல ேபாராடட்ங்கள் நைடெபற்�
வந்�ள்ளன. ஆனால் அப் ேபாராடட்ங்களின்
ேதால்�க்ெகல்லாம் �ற்�ம் ��க்
காரணமா��ந்தவரக்ள் த�ழரக்்�ள்ேளேய �ைளத்த
�டணரக்�ம், �ரகலாதன்க�ம் - ஆ�ய ேகாடரிக்
காம்�கேள! 'த�ழ்ெமா���ம் ேதவெமா�யான
வடெமா�ேய உயரந்்த�' என்� நக்�ரனிடத்�ச்
ெசாற்ேபாரிடட் �யக்ெகாண்டான் �தல், 'சமற்��தம்
கல்லாமற் ேபா�ன் ெபா��யல் அ�ைவ �ற்�ம் ெபற
வாய்ப்�ல்ைல' என்� இக்கால் �ரி�ைர ��த் �ரி�ம்
ெசன்ைனத் ெதா�ல் �டப்க் கல்�ரி இயக்�ந�ம்,
ைவயா�ரி�ன் �ன்றாம் �றங்கைடய�ம்,
(�த�ரண்� �றங்கைடயர ் ெத.ெபா.�.�ம்,
அண்ணாமைல �த்�சச்ண்�க�ம் ஆவர)் ஆன
�த்ைதயன் இவைரப் பற்�ய ெசய்�க�ம், இவர ்��ம்
�ணிந்த �ரட�்க�க்� ம�ப்�ம் �ைர�ல்
ெதன்ெமா��ல் ெவளிவ�ம்) வைர த�ைழ�ம்
த�ழைர�ம் தாழ்த்�ய - தாழ்த்�க் ெகாண்��க்�ன்ற
ேகாடரிக் காம்�கேள ஆ�ம். இப்ப�த் த�ழைரத்



த�ழரக்்�ள்ேளேய ேதான்�ய ஒ� �லைரக் ெகாண்�
ஆட�்�க்க�ம், அ�ப்ப�த்த�ம் அவ்வக்கால்
ஆரியத்தைலவரக்ள் பலர ் ேதான்�க் ெகாண்ேட
உள்ளனர.் அவ்வ�த் ேதான்�, இக்கால் தமக்�ம் தம்
வ��னரக்்�ம் �றம்பாகப் ேபா�ம் இந்�ய அரைசேய
ேசற்�ற் ��ந்த எ�ைம ெபனக் �ழப்�க்
ெகாண்��க்�ம் ஆரியத் தைலவேர ��. இராசா�
அவரக்ள். 

��. இராசா��ன் அ��ம், �ைனப்பா�ம் என்�ம்
ஆரியப் பாரப்்பனரக்ளின் நலங்க��ேய நிற்�ம் காந்த
�டக்ள்! அவர ் காட�்ம் வ� ஆரியர ் ெவட�்ய
ப���க்�த் த�ழைர�ம் �ற இனத்தவைர�ம் இட�்ச்
ெசல்லக்��யதாகேவ இ�க்�ம் என்ப�ல் எவரக்்�ம்
எள்ளள�ம் ஐயப்பா� ேவண்டா. ஐயப்பா� ெகாண்டவர்
எவரா��ம் அவர ் த�ழராக�ம் த�ழரந்லங்
க��பவராக�ம் இ�க்கேவ ��யா�. இதற்�க் கடந்த
காலத் த�ழகத்�ன் அர�யல் வரலா�ம், ��காய
வரலா�க�ேம சான்� �� நிற்�ம். ெதன்னாட�்க்
கலப்பற்ற ஆரியப் பாரப்்பனரா�ய அவர ் ெநஞ்சம்
ஆரியரக்ளின் ேவள்�க் களரி. அவர ் எ��ம் ஒவ்ேவார்
எ�த்�ம் ஆரியப் பாரப்்பனரின் வ�ந்த
ஊ��வ�க்காக அ�க்கப்ெப�ம் �ைளக்�ச�்ேய!
அவர ் ேப�த் �ரி�ம் ஒவ்ெவா� ேபச�்ம் ஆரியப்
பாரப்்பனரக்்காக உ�ரக்்கப்ப�ம் வ�ந்த �சே்ச யா�ம்.
அவரிடத்�க் ெகாள்�ம் எவ்வைகயான ஒப்பந்த�ம்
அவர ் �ணிக்�ம் கட�்க்க�ேற ஆ�ம்! இவற்ைறத்
த�ழர ் கடந்த பன்�� ஆண்�களாக�ம் - இன்�ம்
உணராமற் ேபா��ம் இனி வ�ம் எ�ரக்ாலத் த�ழர்
கடட்ாயம் உணரவ்ர ்என்ப�ல் �ளி�ம் ஐய�ன்�. 

��. இராசா��ன் உ��ல் அல்ல� அவர ்ேபச�்ன்
உ��ல் ெவளிவ�ம் ஆரியச ் சாணக்�யம்
இந்�யாைவேய அ�ைம ெகாள்�ம் �றம் பைடத்த�.
அவர ் அைசக்�ம் ஒவ்ெவா� �ரலைச�க்�ம் ஏற்ற
ெபா�த்தமான ெபா�ைள, பனிமைல���ந்�



�மரி�ைன வைர ஊ���க் �டக்�ம் பாரப்்பனேர
அன்�ப் �றர ்அ�ய ஒல்லா�. அவர ்கண்ணைச�ற்�ம்,
ைகயைசப்�ற்�ம் தனித்தனிப் ெபா�ள்கள் உண்�.
அவரின் அைம�க்�ம், அவர ் �ற்றத்�ற்�ம்,
நைகப்�ற்�ம் �டத் தனித்தனிப் ெபா�ள்கள்
பாரப்்பனர ் தம் அகர�த�களில்
ெசால்லப்பட�்�க்�ன்றன. ��ங்கக்��ன் இந்�யப்
பாரப்்பான் எந்த உ��ல் இ�ந்தா�ம், எந்த
இடத்���ந்தா�ம், எந்த நிைல�ல் வாழ்ந்தா�ம்
அவ�க்� இராசா��ன் அைச�ற்�ம் ெப�த்த
ெதாடர�்ண்�. ெமாத்தத்�ல் அவர ் இக்கால ஆரியத்
தைலவர.் அவர ் �ன்னைக த�ழர ் நலத்�ற்� �ன்
�ரக்கப்ெப�ம் வாள் ஒளி! அவர ் பாராட�் த�ழரக்்�
ெவடட்ப்ெப�ம் ப���! இந்�யப் ெப�ம்பரப்�ல் உள்ள
ஆரியப் பாரப்்பனரால் த�ழர ்ெபற்ற ெதால்ைலைய�ம்
�யரத்ைத�ம் ேபால் ேவ� எந்த இனத்�ன�ம்
ெபற்�லர ்அவர ்ெதாடரப்ால் த�ழர ்இழந்த ெசல்வங்கள்
பலப்பல. அவர ் இழந்த பண்பா�கள் பற்பல;
நாகரிகங்கள் பற்பல; ெசப்பங்கள், ெசம்மாப்�கள்,
ஒ�கலா�கள், உயர�்கள் பற்பல! அவரத்ம்மரல்் த�ழர்
வரலாற்�ல் ஏ�ய கைறைய எத்தைன எத்தைன
மைறமைலய�கள், ��.�.க.கள், ெபரியார்
இராமசா�கள், அண்ணாத்�ைரகள் ேதான்� அ�த்�
அ�த்�த் �ைடத்தா�ம் ேபாக்��ட ��யா�.
இவ்�ல�ேலேய பண்ைடய �ேரக்கர.் எ�ப�யர ்�த�ய
பைழய நாகரிக மக்கள் ெபற்ற ெப�ஞ்�றப்�கைள�டத்
த�ழர ் ெபற்ற �றப்�கள் ஏராளம் ! ெகாள்ைளேயா
ெகாள்ைள! ஆனால் அத்தைன ெப�ைமக�ம், வளரந்்�
மணம் பரப்�ய அ�� நிைலக�ம் நாகரிக �க�க�ம்
ஆரியப் பாரப்்பனர ் என்ற நாேடா�க் �டட்த்தால்
�ைதக்கப் ெபற்றன. இதனால் உலகேம தனக்�
�ன்ேனா�யாக இ�ந்த ஓர ் ஒப்�யவரவ்ற்ற ��ைச
மக்களினத்ைத இழந்��டட்� என்� ெசால்லலாம்.
இைவெயல்லாம் ெவ�ம் கற்பைனேயா, கைதேயா,
கன�கேளா அல்ல. ஏக்கப் ெப��ச�்கள்! வரலாற்�க்
��றல்கள்! கண்ணிரால் எ�தப்ெபற்ற பா�ய வரிகள்!



அம்மாேவா இத்�ைணச ் �றப்� வாய்ந்த மக்களின்
ஓ�யங்கள் அத்தைன�ம் இன்� அ�க்கப்ெபற்றன.
அவ்வா� அ�த்�வ�ம் ஒ� வ�ைம வாய்ந்த - கர�
வாய்ந்த - ஏமாற்� நிைறந்த ஆரிய இனத்�ன் கைட�த்
தைலவராக இ�ப்பவேர இராசா�! இவைரத் த�ழரக்ள்
இனங் கண்�ெகாள்ள ேவண்�ெமன்பதற்காக�ம், இவர்
�யற்�க்� என்ன�ைமத் த�ழரக்ள் �ைணேபாகக்
�டா� என்பதற்காக�ேம இவற்ைற இங்ெக�த்�க்
�றேவண்� வந்த�. 

ஆரிய இனத்�ன் தனித் தைலவராக �ளங்�க்
ெகாண்��க்�ம் இராசா��ன் அர�யல்
ேபாராடட்ங்கள் தனி வ�வம் ெபற்றைவ. அவர்
ெபா�ளியல் ேபாராடட்ங்கள் தனி உ�வம் சான்றைவ.
அவர ் ��ம் �ர�்�த்தங்க�க்� அ��ல் என்�ேம
ஆரிய ேவர ் �ைளத்�க் ெகாண்��க்�ம். இவற்ைற
மனத்�ல் உடெ்காண்ேட அவர ் ேபாக்�க்�ப் ெபா�ள்
காணேவண்�ம். 

இக்கால் இந்�யா�ல் எ�ந்�ள்ள அர�யல்
அ�கல்கள் இந் நாடை்ட ஆண்�ெகாண்��க்�ம்
ேபராயக் கட�்�ன் தான்ேதான்�த் தனமான -
�ரட�்த்தனமான ேபாக்�ன் �ைள� என்பைத எவ�ம்
எந்நிைல��ம் மறந்��ட ��யா�. ஆனால்
அத்தைகய �ைளைவேய தங்க�க்�த் �ைணயாகப்
பயன்ப�த்�க் ெகாண்�, �ழம்�க் �டக்�ம் மக்கைளத்
தங்கள் ெகாடட்ாரத்�ற்� அைழத்�ச ் ெசல்�ம்
நிைலகைளேய நாம் மறக்க��யாமல் கவனமாகப்
பாரக்்க ேவண்��ள்ள�; கண்காணிக்க ேவண்��ள்ள�.
��காய உரிைமயற்�க் �டக்�ம் மக்களிடம் ��காய
��தைல நாடகமா��ம், அர�யல் உரிைமயற்�க்
�டக்�ம் மக்களிடம் அவரக்�க்�ப் �ரியாத அர�யல்
பாட�்ைசத்�ம், ெபா�ளியல் தாழ்ச�்�ற்�க், காய்ந்த
வ��ம் ேமய்ந்த நல�மாக ஒட�்�லரந்்� ேபச�ம்
�றனற்ற மக்களிடம் - தங்க�க்�ற்ற ேதைவகைளத்
தாங்கேள ேகட�்க் ெகாள்ள�ம் ெதரியாத மக்களிடம் -



ெசல்வச ் �றப்�கைள அழ�ெபற எ��க் காட�்�ம்
ந�த்�க் காட�்�ம் ஆட�் நாற்கா�கைளப் ��ப்பதற்�
இராப்பகல் காத்�க் �டக்�ம் ேவடை்ட நாய்கைளேய
நாம் �ட�்க்காடட் ேவண்��ள்ள�. பத�ெய�ம் பசை்ச
அரத்தத்�ற்�ப் பணம் என்�ம் ப�க்கடாக்கைளத்
த�ழகத்�ன் �ைல ��க்ெகல்லாம் ெவட�்ச ்சாய்த்�க்
ெகாண்��க்�ம் இந்நிைல�ல், அவ்வரத்தம் ��க்க
நாக்ைகத் ெதாங்கப் ேபாட�்க் ெகாண்��க்�ம் ஆரிய
நரிகைள நாம் இனங் காடட் ேவண்��ள்ள�. அ� நாம்
நம் தைலேமேல எ�த்�ப் ேபாட�்க் ெகாண்ட
கடைமகளில் தைலைம யான�ம்,
இன்�யைமயாத�மா�ம். 

ஆரியப் பாரப்்பனர ் தம் ேவராக நின்� இயங்�ம்
இராசா� ேவண்�ம் மாற்றங்கள் இரண்�. ஒன்�
வ�வ�க் காலமாகத் தம் ��மைறப் படட்யத்�ன்
ைவப்�டட்ாக இ�ந்�வ�ம் த�ழகத்�ல், தம்
ெசல்வாக்�க் �ைறக்கப்பட�் வ�தைல - ��காய
நிைல�ல் ��ப்ேபற்பட�் வ�தைலத் த�ரத்்�த் தம்
இனத்�ற்�க் காப்ேபற்ப�த்�வ�. இரண்�,
த�ழகத்�ன் இந்நிைலக்�ச ்ெச� சாய்த்�க் ெகாண்�
வ�ம் வடவரின் ஆட�் வண்��ல் தம் இனத்ைத
ஏற்�ைவப்ப�. இவ்�ரண்� மாங்காய்கைள�ம் ஒேர
கல்�ல் அ�ப்பதற்ேக ��. இராசா� அவரக்ள்
காலத்ைத�ம் க��ைய�ம் எ�ரே்நாக்�க்
காத்��க்�ன்றார.் 

த�ழரக்ள் இந்நிைல�ல் �ரிந்�ெகாள்ள ேவண்�ய
�ல �ளக்கங்கள் இைவ. நாம் ��காய நிைல�ல்
அ�ைமப்பட�்க் �டப்ப� பாரப்்பனரக்்� அர�யல்
நிைல�ல் அ�ைமப்பட�்க் �டப்ப� வடவரக்்�;
ெபா�ளியல் நிைல�ல் அ�ைமப்பட�்க் �டப்ப� அப்
பாரப்்பன�ம், வடவ�ேம ஆண்� �கரந்்�வ�ம்
�தலாளித் தன்ைமக்� என்பைத நாம் �த�ல்
அ�ந்�ெகாள்ளல் ேவண்�ம். இைத இன்�ங் ெகாஞ்சம்
�ளக்கமாகச ் ெசான்னால் நமக்� �தல் பைக



பாரப்்பனேர! இரண்டாவ� பைகேய வடவர!்
பாரப்்பனரின் பைக உடப்ைக. வடவரின் பைக
�றப்பைக. பாரப்்பனரின் உடப்ைகேய நமக்� இன்�
ேநற்� ஏற்படட்தன்�; கடந்த �வா�ரம் ஆண்�களாகத்
த�ழகத்ைதச ் �ற்�ச ் �ழ்ந்� வ�வ�; �ன்னிப்
�ணித்� வ�வ�. வடவர ் பைக நமக்�க் கடந்த
ப�ேன� ஆண்�களாகேவ ஏற்பட�் வ�வ�. அன்ைறய
வடநாட�்ப் பைக ேவ�, இன்ைறய வடநாட�்ப் பைக
ேவ�. அன்ைறய பைக ஆரியப்பைக; இனப்பைக.
இன்ைறய பைக ஆட�்ப்பைக. த�ழரக்்� நலம் பயவாத
இந்த இரண்� பைகக�ம் ெவட�்ப் �ைதக்கப்பட
ேவண்�யைவேய ஆ�ம். அவ்வா� ெசய்யா��ல் த�ழர்
இனம் இன்��க்�ன்ற நிைல�னின்� இன்�ம் தா�ம்
என்ப�ம், த�ழ்ெமா� இன்�ம் �ைதக்கப்பட�் ஒ��ம்
என்ப�ம் ம�க்க��யாத உண்ைமகளா�ம். இந்த
உண்ைமகைளப் �ரிந்�ெகாண்டால், நாம் இந்த
இடரப்்பாடான ேநரத்�ல் ெசய்ய ேவண்�வ� என்ன
என்ப� ��க்�றளில் ெசால்லப்பட�்�க்�ற�. 

தன்�ைண �ன்றால், பைக�ரண்டால்;
தாெனா�வன் 

இன்�ைணயாக் ெகாள்கவற்�ல் ஒன்�. 

பைகத்�றந்ெதரித�ல் வ��ன்ற� இக்�றள்.
எ�ரக்்கப்ப�ேவான் தான் ஒ�வன்; அவன் தனக்�த் தன்
இனத்ைதத் �க்� நி�த்�ம் �ைணவன் ஒ�வ��லன்;
அவ�க்� உற்ற பைகேயா இரண்�. இந் ேநரத்�ல்
அவன் ெசய்ய ேவண்�வ� என்ன? அந்த இரண்�
பைககளி�ம் எந்தப் பைக ஓரள� இனிய பைக; அல்ல�
எளிேத கைளயத் த�ந்த பைக என்பைதப் பாரத்்தல்
ேவண்�ம். அவ்வா� பாரத்்� எப்பைக எளிேத கைளயத்
தக்கேதா அப்பைகையேய �ைணயாகக் ெகாண்�
தனக்� ெந�நாைளய பைகயா�ய, தன் உடப்ைகயாக
இ�ந்ேத நலங்ெக�க்�ம் ஒ� பைகைய ஒ�த்�க் கடட்
ேவண்�ம் என்பேத �றள் நமக்�க் காட�்ம் ெந�யா�ம்.
இக்காலத் த�ழரக்ளின் இடரப்்பாட�்ற்�, �ன் �ட�்ேய



வ�காட�்யாக எ�� ைவக்கப்படட்தாகத் ெதரி�ன்ற�
இக்�றள். 

வடவரின் அர�யல் வல்லாண்ைமயால் நமக்�
ேநர�யான - ��ைமயான �ங்� இன்�ம்
ஏற்பட�்�ட�ல்ைல . அவரின் - அல்ல� அவர ்ஏ��ள்ள
ேபராயக் கட�்�ன் வண்� இன்�ம் நமக்�
எ�ரப்்ேபாக்காக நி�த்தப்படேவ இல்ைல. ெமா�த்
�ைற��ம் அதன் உட�்ைடயான அர�யல் �ைற��ம்
வடவரின் ைக இன்�ம் ஓங்��ட�ல்ைல. அப்ப�ேய
அஃ� ஓங்�னா�ம் த�ழரக்ளின் ெப�த்த �ளரச்�்யால்
அவ்வாட�் வண்� க�ழப் ேபாவ� உண்ைம ! ஆனால்
அவ்வா� க�ழ்க்கப்ப�ம் ஆட�் வண்��ல் த�ழேன
ஏறேவண்�ேமயன்� ஆரியப் பாரப்்பனைரத் தப்�த்
தவ��ம் ஏற்�க்ெகாள்�தல் �டா�. அவைரப் பற்�ய
ஐயம் த�ழரக்்�த் �ர இன்�ம் ஆ�ரமா�ரம்
ஆண்�கள் ேபாதல் ேவண்�ம். அத்�ைண அள�ல்
அவரக்ளின் நச�்ச ் ெசய்ைக த�ழரக்ைள
நிைல�ைலத்��க்�ன்ற�. எனேவ, த�ழன் தான்
ைகப்பற்�ய அர�யல் வண்��ல் தாேன ஏறத் த��
ெப�ம் வைர - தன்�ணர�்ம் தன்னாற்ற�ம்
தன்னாண்ைம�ம் ெப�ம் வைர, இவன் நமக்�
நன்றாகத் ெதரிந்த ெகாள்ைளயேனா� �ட�்ப் ேபாதல்
பல்லாற்றா�ம் �ங்� பயப்பேத ஆ�ம். அக்�ட�்
எவ்வைகக் �டட்ா��ம் நமக்�த் �ேத! '��யாட�்
அைமப்�ல், ேதரத்ல் �ைளயாட�்ல் நாம்
கலந்�ெகாள்வைதத் த�ரத்்தல் இயலா�; அப்ப�த்
த�ரப்்ப� அர�யலாகா�' என்� அர�யைல மட�்ம்
ேப�க்ெகாண்� ெதாைடதட�்த் �ரி�ம் த�ழரக்ள்
ஒ�ேவைள பைட�ரட�்ப் ேபானா�ம், அப்பைட�ல்
ஆரியப் பாரப்்பனரின் சாணக்�யத்தனத்�ற்�
இடங்ெகா�க்கேவ �டா� என்பேத த�ழரக்�க்� நாம்
��ம் எசச்ரிக்ைக . 

அண்ைம�ல் ��த்�ல்��ல் நடந்த தன்�ரிைமக்
கட�் மாநாட�்ல் ��. இராசா� அவரக்ள்,



“தன்�ரிைம(�தந்�ரா)க் கட�்�னர ் ெபா�ைம�டன்
ேபராயக் கட�்�ன் ெகா�ங்ேகால் ஆட�்ைய�ம்
ஊழைல�ம் எ�ரத்்�ப் ேபாராட ேவண்�ம். இந்தப்
ேபாராடட்த்ைத ஒர ் அறவ�யான ேபாராடட்மாக�ம்,
சமயக் கடைமயாக�ம் க��தல் ேவண்�ம். இஃ�
எனக்� ஒ� கட�்�ன் அர�யல் ேபாராடட்ம் அன்�;
அறவ�ப் ேபாராடட்ேம". (அதாவ� தரம், தார�்க, மதப்
ேபாராடட்ேம) என்�ம், ெசன்ைன�ல் நடந்த அவர்
�றந்த நாள் �டட்த்�ல், 'ேபராயக் கட�்ையக்
க�ழ்ப்ப�ம் நல்ல ஆட�்ைய ஏற்ப�த்�வ�ம் ஆ�ய
இரண்� நிகழ்ச�்கள் நடக்கேவ ேவண்�ம்" என்�ம்
��ப்�ட�்ள்ளார.் �ன்��ப்�ல் அவர ் நடத்�வ� ஒ�
கட�்�னர ் அர�யல் ேபாராடட்ம் அன்� என்ற
��ப்�ற்�, இராசா��ன் அகர �த��ல் 'ஓர்
இனத்�ன் தன்�ரிைமப் ேபாராடட்ம்' என்ேற ெபா�ள்.
அந்த இனம் பாரப்்பன இனேம! அ�த்�, இரண்டாவ�
��ப்�ல் உள்ள 'நல்ல ஆட�்ைய ஏற்ப�த்�வ�' என்�ம்
�ற்�க்�ப் பாரப்்பன ஆட�்ைய ஏற்ப�த்�வ� என்பேத.
மற்றப� அவ�டன் ேசரந்்�ள்ள கட�்கள் யா�ம் அ�
தான். தாேன என்� எண்ணி இ�மாப்ப�ல்
ெபா�ளில்ைல. பாரப்்பனர ் இந்�யா ��வ�ம் - ஏன்
உலகம் ��வ�ேம உள்ளனர.் ேவ� ேவ� ெமா�கள்
ேப�க் ெகாண்�ம் ேவ� ேவ� உைடகள்
உ�த்�க்ெகாண்�ம், ேவ� ேவ� ெகாள்ைககைள ��க்
ெகாண்�ம் இ�ந்தா�ம் அவரக்ளின்
உள்ேநாக்கெமல்லாம் �றைரத் தங்கள் கால�களில்
�டத்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம் என்பேத! இங்� வந்� ஒ�
பாரப்்பான் த�ழ் சமற்��தத்���ந்�
ேதான்�யெதன்பான். உ��யா�க்�ப் ேபாய் ஒ�
பாரப்்பான் உ��ய ெமா��ல் சமற்��தச ்ெசாற்க�ம்
இ�க்�ன்றன பாரத்்�ரக்ளா? என்பான், இப்ப�
உலகெமங்�ம் பர�, வாய்ப்�க்
�ைடத்த�டங்களிெலல்லாம் தங்கள் வால்கைள ஆட�்க்
காட�்ம் இனம் பாரப்்பன இனம், ��. இராசா� அந்த
இனத்�ன் தனிப் ெப�ந்தைலவர.் அவர ்ேபச�்கைள�ம்
உளக் ��ப்�கைள�ம் உலெகங்க�ம் எ�த்�ச்



ெசல்லப் பல்லா�ரக்கணக்கான வாய்ப்� வைககைள
அவரக்ேள உண்டாக்�க் ெகாண்�ள்ளனர,் அவ்
�னத்தால் உல�ல் ஏற்படட் மா�தல்கேளா
எண்ணிலடங்காதைவ யா�ம். �ழ்ந்த அர�கள் பல!
�ழ்த்தப் ெபற்ற ேபரரசரக்ள் பலர.் உலகத்�ன் மாெப�ம்
மறவன் அெலக்சாந்த�ம் அவ்�னத்�ன் நச�்ச்
�ழ்ச�்யால் �ழ்த்தப்படட்ான் எனின், இவ் வடவரக்ள் எம்
�ைல ? அவரக்ளால் �வா�ரம் ஆண்�
ஊ��வலா�ம், ேபாராடட்த்தா�ம் �ற்�ம்
�ழ்த்தப்படாத த��னத்� அவ்வப்ெபா�� ேதான்�ய
ெப�ந்தைலவரக்�ம் ேபர�ஞரக்�ேம காரணம்!
ஆரியரக்ள் �டம் �டமாகக் ெகாட�்ய நச�்க்�த்
�ரிந்�டாத உயரத்னிப்பால் த�ழ் ெமா�ேய! இைத நாம்
உணரவ்ாேலா, த�ழ்ேமல் ைவத்த பற்றாேலா,
த�ழரே்மல் ைவத்த கரிசனத்தாேலா �ற�ல்ைல.
ெமய்�ணரே்வா�, ப�த்த��க் கண்ெகாண்�,
அர�யல் ��காயப் பாடங்ெகாண்� ��ம் உண்ைமக்
க�த்�களா�ம். 

எனேவ இந்�ய நாட�் அர�ய�ல் ��. இராசா�
அவரக்ள் 'ஓர ்அர�யல் நரி' என்�ம், எவர ்ஆட�்ேமைட
ஏ��ம் அவர ்ஆட�்ையக் க�ழ்ப்ப�ேலேய கண்�ம்
க�த்�மாக இ�ப்பார ் என்�ம், தமக்�ம் தம்
இனத்�ற்�ம் தக்காைரேய அவர ் ஆட�்�ல்' அமரத்்த
��ம்�வர ் என்�ம், அல்ல� அப்ப� அமரந்்தவைரத்
தமக்�ம் தம் இனத்�ற்�ம் நலஞ் ெசய்வதற்ேக
ஆடப்�த்�வர ் என்�ம், இவ்�டரப்்பா�களி�ம்
இ�பா�களி�ம் த�ழர ் �க்�க் ெகாள்ளாமல்
��ப்�டன் இ�ப்பேத நன்� என்�ம் அ�ந்�ெகாள்க 

- ெதன்ெமா�, �வ� : 4, ஓைல
: 11, 1966 



6. வடவ�� பா��பன�� நா��! 
த�ழகம் தனிப் பண்பா�ம், மக்கள் வரலா�ம்,

உல�ற்ேக உயரந்்த நாகரிகம் கற்�க்�ம் ஒப்�யரவ்ற்ற
ஒ� ெமா� வரலா�ம் ெகாண்ட ஒ� நா�, இஃ� இ��க்
காலத்�லன்�ப் ��ேதார ் இனத்�ற்� எப்ெபா��ம்
அ�ைமப்படாத நி�ரந்்த அர�யல் வரலா� ெகாண்ட�.
இந்�ய வரலாற்ைற எ��ய ஆரியச ் சார�்ன�ம் �ற
ேமனாட�்ன�ம் இதன் வரலாற்ைறத் தனிேய ஆய்ந்�ம்.
ந�நிைலேயா�ம் இ�வைர எ�த�ல்ைல. எ��ய
�ல�ம் வரலாற்�க்� அ�ப்பைடயான ெமா�, இனம்,
பண்பா�, நாகரிகம் என்ற வரலாற்�ப் பா�பாட�்ன்
அ�ப்பைட�ல் எ�த �ற்படேவ இல்ைல; எனேவ
இந்�யப் பண்பாேட த�ழகத்�ன் பண்பாடாக�ம்,
சமற்��த ேம த�ழகத்� வழங்�ம்
ெமா�க�க்ெகல்லாம் �ல ெமா�யாக�ம், த��னம்
ஆரிய இனத்தால் கலப்�ற்ற ஓர ் இனமாக�ம், இதன்
நாகரிகம் ஆரிய நாகரிகமாக�ேம காடட்ப்பட�்
வந்��க்�ன்றன. இப்ப�ப்படட் ஒ� ெபரிய
�ழ்ச�்�ைனக்கண்� ெகாள்ள�ம், ��ப்பைடய�ம்
இதனின்� ��பட�ம் த�ழர ்இன்� �ற்பட�் �டட்னர.்
இனி, இைதத் த�த்� நி�த்த உலகத்�ன் எந்த ஒ�
மாந்த இனத்�ற்�ம், ஆட�் வல்லாண்ைமக்�ம் ஆற்றல்
இல்ைல. இைவ ெவ�ம் ெசாற்களல்ல. உணரந்்த
உண்ைம; ��ந்த ���. 

இந்�யா�ல் இக்கால் நில�வ�வ�
��யரசாட�்ேய என்றா�ம், இந்�� அர�யைல
ஆட�்ப்பைடக்�ம் மாெப�ம் ஆற்றல்கள் இரண்�. ஒன்�
வடவரின் அர�யல் ெவ�. இரண்� ஆரியப்
பாரப்்பனரின் சமயெவ�, வடவரின் அர�யல் ெவ�ேய
��யர� ெந�யாக உள்நாட�்னரக்்�ம்
ெவளிநாட�்னரக்்�ம் வ�ந்� காடட்ப்ெபற்�
வ��ன்ற�. ஆரிய பபாரப்்பனரின் ேவதப்
�ராமணணரின் இந்� சமய ெவ�ேய, இந்�யரின்
பண்பாட�்ச ் �றப்பாக�ம், உயரந்்த மக்கள்



ெந�யாக�ம் வ���த்�ப் ேபசப்பட�்ம். பரப்பப்பட�்ம்
வ��ன்ற�. இவரக்ள் இ�வர ் தம்ேபாக்�க்�ம்
�யற்�க�க்�ம் ஏற்ற பைடக்க��களாக இ�ப்பன
ெசய்�த்தாள்கள், வாெனா�, சமய �லப்பா�பா�கள்,
ப�த்த�வற்ற பழக்க வழக்கங்கள். அண்ைம�ல்
ெவளிவந்த ெசய்�ப்ப�, இந்�யா�ல் ஏறத்தாழ 5000
'சா�யைமப்�கள் உள்ளன என்� கணக்�டப்பட�்ள்ள�.
இவ்ேவ�பா�கள் அத்�ைண�ம் இயற்ைகயாகேவ
ஏற்படட்ன என்� ெசால்ல��யா�. ஆரியப் பாரப்்பனர்
வ�ைகக்��ன் த�ழரக்ைளப் ெபா�த்த அள�ல்
ெதா�ல் பா�பா�கேள இ�ந்தன என்�ம், அவற்�ள்
உயர�் தாழ்� ேவ�பா�கள் �ைடயாெவன்�ம்
வரலாற்� �ல்கள் ��க்�ன்றன. பாரப்்பனேர இவற்�ள்
'வ�ணா�ரம தரம்ம்' என்ற இனேவ�பாட�் �ைறையப்
��த்�னர ்என்பதாக�ம் அைவ ���ன்றன. இவற்ைற
அவரக்ள் ��த்�யதன் ேநாக்கம் ��பான்ைமயரான
தங்கள் இனத்ைதப் ெப�ம்பான்ைமயரான த�ழரினம்
அ�த்� ஒ�த்��டாமல் தங்கைளக் காத்�க்
ெகாள்வதற்காக�ம், சா� ேவற்�ைமகளால் பா�பா�
ெசய்யப்ெபற்ற அச�்� �� �டட்ங்களிைட�ல் தம்
ெசல்வாக்ைக வ�ப்ப�த்த�ேம என்�ம்
ேமனாடட்ா�ரியர ் �லர ் �ணிந்� ��ப்�ட�்ள்ளனர.்
தங்க�க்�ப் பயன்படாத ஆட�்�ைன எவ்வைகயா�ம்,
எவைரக் ெகாண்ேட�ம் ஒ�த்��ட ேவண்�ம்
என்பதாகேவ, பாரப்்பனர ் தம் ேவதங்கள், உபநிட�கள்
�த�யன ��ப்���ன்றன. இன்ன ஓைர (இரா�)�ல்
�றப்பவன் �த்�ரனாகேவ �றப்பான். அவன்
�ராமணரக்�க்�க் ேக�கைளேய ெசய்வான்
என்பதாகக் �ட அவர ் தம் கணிய�ல்களில்
��ப்�டப்பட�்ள்ளன. அவரக்�க்�க் கல்�க்
கண்கைளத் �றப்பேத ெபரிய கரி�(பாவம்)
என்ெறல்லாம் அவரத்ம் ெந��ல்கள் சாற்��ன்றன.
இவற்�ற்ெகல்லாம் சான்�கள், அ�ப்பைடகள்
ஆ�ரக்கணக்காக உள்ளன. அவற்ைற ெயல்லாம்,
இங்ெக�த்�க் ��வதானால் இக்கட�்ைர ஒ� ெபரிய
�லாகேவ �ரி�ம்; ேம�ம் அைவேபான்ற



எ�த்�க்காட�்கள் ஏற்கனேவ ெதன்ெமா��ல்
பல�ைற ெவளி�டப் ெபற்�ள்ளன. 

ேமேல �றப்ெபற்ற ெந��ைறகள் எல்லாம்
ஒன்��டாமல் பாரப்்பனரால் இன்�ம் ெசவ்ைவயாகக்
கைடப்��க்கப்ப��ன்றன. இவற்ைறத் தம் மக்கள்
என்�ம் மறந்� ேபாகாமல் கைடப்��த்�
அவ்ெவா�க்கங்களில் ���ம் வ�வா� நைடெபற
ேவண்�ம் என்பதற்காகேவ காஞ்� �தல் கா�
வைர�ள்ள �ற்�க் கணக்கான சமய �டங்க�ம்
மடங்க�ம், அவற்�ன் ெவ���த்த தைலைமக�ம்,
அவற்�ற்�ரிய ேகா�க் கணக்கான ெசாத்�கைளக்
ெகாண்�ம், ெபாண் ெவள்ளி �த�ய ம�ப்�ள்ள
நைகநட�்கைளக் ெகாண்�ம் ஆ�ரக்கணக்கான ேவ�
�ைளசச்ல் நிலங்கைளக் ெகாண்�ம் ேவைல ெசய்�ம்,
காப்பாற்��ம் வ��ன்றனர.் இைவ�ம்
ேபாதாெவன்�ம் இராசா� �த�ய அர�யல்
தைலவரக்�ம் தங்களால் ��ந்த ஆற்றல்கைள
��வ�ம் பயன்ப�த்�, அவரத்ம் �லங்க�ளம்
��பா�க�ம் ம�ரிைழ�ம் �றழா� நைடெபற
ேநர�யாக�ம் மைற�கமாக�ம் பல்வைகயாகப்
ெபா�ளா�ம் அ�காரத்தா�ம் �ைணயாக நின்�
வ��ன்றனர.் இவற்�ன் பயனாக இவரக்ள் எண்ணிய�
எண்ணியப� இயங்க�ம் இயக்க�ம் ேபா�மான
வ�ைம �க்க ெசய்�த் தாள்கள் இயங்��ன்றன.
நீங்கள் ப�க்�ன்ற இத் 'ெதன்ெமா�' ஏடை்ட
அச�்��ன்ற ெபா��ன் �ைல ம�ப்ைபப்ேபால்
ஏறத்தாழ 2000 மடங்� �ைலம�ப்�ம் ஆற்றல்
வாய்ந்த�மான ெபா�களாேலேய, பாரப்்பனரக்ளின்
Indian Express, Mail, �னமணி, �த்�ரன் �த�ய
�ற்�க்கணக்கான ெசய்�த்தாள்க�ம், கல்�, ஆனந்த
�கடன் �த�ய ஆ�ரக்கணக்கான �ழைம, மாத
இதழ்க�ம் அச�்டப்ெபற்� ெவளிவ��ன்றன என்�
நீங்கள் உணரந்்�ெகாள்�தல் ேவண்�ம். இவற்�டன்
ெநய்ேவ�, உ�ர�்�க் ��ம்�(L.I.C.) வாெனா� �த�ய
ஆ�ரக்கணக்கான அர�னர ் ெதா�லகங்களி�ம், �ற



தனியார ் ெதா�லகங்களி�ம் �ற்�க்� 70, 80
��க்கா� பாரப்்பனரக்ேள நீக்கமற நிைறந்�ள்ளனர.்
இைவ�மன்� எங்ெகங்�த் த�ழர ் �றைம�டன்
ெசயல்ப��ன்றனேரா, அவ்�டங்களிெலல்லாம்
பாரப்்பனப் ெபண்�ரக்�ம், ேமலாளரக்�ம்
�றைம�டன் ஊ��வல் ெசய்� அவரத்ம்
வல்லாண்ைமத் �றத்�ற்�ம் ெசயற்பாட�்ற்�ம்
நிைலயான தைட�ட�் வ��ன்றனர.் ெப�ம்
�கழ்ெபற்ற ��ன ஆ�ரியர ் ஒ�வர ் தம்பால், அழ�ம்
இளைம�ம், கல்�த்�ற�ம் வாய்ந்த பாரப்்பனக்
கன்னிப் ெபண் ஒ�த்�ைய, அவ�க்�த் �ைணயாக
மாத இதழ் நடத்�ம் பாரப்்பனக் �டட்ம் ஒன்� அ�ப்�
ைவத்த�ம், அப்ெபண் அவ�க்ேக இரண்டாம்
மைன�யாக அமரந்்�ெகாண்� அவர ் எ��வ�ம்
�ல்களிெலல்லாம் க�த்�களிெலல்லாம் தன் இனத்�ன்
��ேவைலகைளச ் ெசய்� ெகாண்��ப்பைத�ம்,
அவ்வ�ப்பைட�ல் இயங்�ம் த�ழ் எ�த்தாளர ் பலர்
அ�யார.் 

இவ்வா� எங்�ம் எத்�ைற��ம் அவரக்ள் நீக்கமற
ஊ���, ஊக்க�ற உைழத்� அவரத்ம் இன
�ன்ேனற்றத்ைத ஆக்க�றச ் ெசய்வைதப்
ெப�ம்பான்ைமத் த�ழர ் இன்�ம் உணரந்்�ரார.்
அவ்வா� அவரக்ள் ஊ��� நிற்பதற்�
அவரக்�க்��க்�ம் �ழ்ச�் வாய்ந்த �ைளத்�ற�ம்,
கைல�ணர�்ம் கர�ம் ெபா�ந்த ந�ப்�ம்,
அன்ெபா��மா� ேப�ம் ேபச�்ம் ேதைவயான ெபா��
நாணத்ைத�ம் பண்பாடை்ட�ம் �ட ைக�ட�்�ட�்
ேமற்ெசல்�ம் �ைனத்�ற�ேம காரணங்களா�ம்.
இவற்�ல் ஒன்ேற�ம் நம் த�ழரால் இன்�ம்
ெசப்பமாகக் கைடப்��க்கப் ப�வ�ல்ைல. �ழ்ச�்
நமக்� எ�ராகச ் ெசயல்ப�ம் ெபா��ல் நாம்
ந�நிைலையக் ைகயாள ேவண்�ய ேதைவ�ல்ைல.
இனி, இவற்ைறெயல்லாம் இங்� எதற்காகக்
��ப்���ேறாெமன்றால், நம்ைமக் �ழ�க்�ம் ேவைல,
எத்�ைண ஆற்றெலா�ம் ��க்கத்ெதா�ம் இந்�ய



ஒற்�ைம, ேத�யம் என்ற ெபான்�லாம் �சப்படட்
ெபயரக்ளால் ெசயற்ப�த்தப் ெப��ன்ற� என்பைத
உணரத்்�க்காடட் ேவண்�ேய ஆ�ம். 

இவ்வா�, இந்�ய ஆட�் என்ப� ெவளிப்பைடயாகக்
��யர� எனப்படட்ா�ம், உள்�கமாகப்
பாரப்்பனரா�ம், வடவரா�ம் �ற இனங்கைள
ஆரியத்தால் ஆளப்ப��ன்ற ஓர ் ஆட�்யாகேவ க�த
ேவண்��ள்ள�. எனேவ இப்ப�ப்படட் ஓர ் ஆட�்�ல்
த�ழரக்ள் தங்கள் ெமா�, இன, பண்பா� �த�ய
அ�ப்பைடக் ��காய உரிைமகைள
அ�த்�க்ெகாண்ேட வாழ ேவண்��ள்ள�.
இவ்வ�ப்பைட உரிைமகைள �ற்�ம் இழந்�ெகாண்�
த�ழரினம் வாழ்ந்�ெகாண்��ப்பைத�டத்
தன்�ரிைம ெபற்�ச ் ெசத்�ப்ேபாவ� எவ்வளேவா
ேமெலன்� க�தேவண்� உள்ள�. 

த�ழரக்ளில் ஒ� சாரா�ம், இந்�யரக்ளில்
ெப�ம்பான்ைமேயா�ம் ேபராயக்கட�் ேபான்ற ெபரிய
ேத�யக் கட�்களில் இ�ந்� இந்�யாைவக் ��காய
அள��ம், அர�யலள��ம் �ர�்�த்��ட ���ம்
என்ப� ெவ�ம் கன�க் கற்பைனகளாகேவ ���ம்
என்ப� �ண்ணம். அவரக்ள் எத்�ைணயள� �றந்த
ேகாடப்ா�கைள�ம் �டட்ங்கைள�ம் ெகாண்டதாகத்
தங்கள் கட�்ைய அைமத்�க்ெகாண்டா�ம்,
அத்�ைணச ் �றப்�ம் வடவரின் அ�கார ெவ�யா�ம்
பாரப்்பனரின் சா�சமய �சல்களா�ேம
�ைதத்ெதா�க்கப்ப�ம் என்பைத உண்ைம
அ��ைடேயார ் எவ�ம் எளிேத கண்�ெகாள்வர.்
��ப்பாகப் பாரப்்பனரக்்��க்�ம் பைடக் க��களான
ெசய்�த்தாள்கள், வாெனா� வாய்ப்�கள்,
ப�த்த��க்�ம் அ��ய�க்�ம் சற்�ம் ெபா�ந்�
வராத இந்� சமயப் �சல்கள், ேவத �ராணப் பழக்க
வழக்கங்கள் �த�யவற்ைறக் ெகாண்�, அவரக்ள்
எத்தைகய ெபரிய அரைச�ம் க�ழ்த்��ட ���ம்,
எத்தைகய ெபரிய ��காய அைமப்ைப�ம் மாற்�



அைமத்��ட ���ம், எவ்வள� ���யாகக்
கற்றவைர�ம் உ�ச�்ைதத்��ட ���ம்; தாங்கள்
எவ்வள� �றக்கணிக்கப் ெபற்�த் தங்கைள எத்�ைணக்
�ழ்ப்ப��ல் ெகாண்�ேபாய் நி�த்�னா�ம் ேமேல
ெகாண்� வந்� உய்�த்�க்ெகாள்ள ���ம், ெபா�வாக
தம் ேபாக்�ற்� மாறாக உள்ள எவ்வள� வ�ைம ��ந்த
எ�ரிகைள�ம் ��ய�த்��ட ���ம். இவற்ைற
உடன�யாகச ் ெசய்ய��யாமற் ேபானா�ம்
ப�ப்ப�யாகேவ�ம் அவரக்ளால் ெசய்�
ெகாள்ள���ம். இனி, இத்தைகய ேவைலகைள
அவரக்ள் ேநர�யாகச ் ெசய்ய ��யாமற் ேபானா�ம்
எ�ராளரக்ளில் உள்ள ேபராவற்காரரக்ைள�ம்,
ேபைதகைள�ம், படட்ம், பத� தைசயாளரக்ைள�ம்,
அ�ம�டனப் �ரகலாதன் ேபான்றவரக்ைள�ம்,
ைவயா�ரி, �த்�சச்ண்�கம், �த்ைதயன்,
பக்தவத்சலம், �ப்�ரமணியம் ேபான்றவரக்ைள�ம்
ெகாண்டாவ� தங்கள் உளக்க�த்�கைளச்
ெசயற்ப�த்�க்ெகாள்ள ���ம். 

ேமேல ��ப்�டப்ெபற்ற வைககளிலன்�,
இன்ெனா� வைக��ம் த��னம் தாழ்த்தப்பட�்ம்,
�ைதக்கப்பட�்ம், அ�க்கப்பட�்ம் வ��ன்ற�.
அ�தான் பண்பாடை்ட�ம், இன�ணரை்வ�ம்,
தன்மானத்ைத�ம் தம் உடற்ப�க்�ம், வ�ற்�ப்
ப�க்�ம், மனப்ப�க்�ம் �ைல ேபாக்�க் ெகாண்�ள்ள
ஆ�த்தன் ேபான்றவரக்ள் நடத்�ம் க�சைட
இனக்கவரச்�் இ�நிைல �தழ்களால் கா� �ரட�்ம்
கயைமச ் ெசயல்கள். அவரக்ள் நடத்�ம் தாள்களால்
த�ழ்ப்பண்பாேட ெகட�்ச ் �ர�ந்� �ட�்ச்
�வரா��டட்�. இவரக்ளால் ஏற்படட் ��காய ஒ�க்கச்
�ரே்க�கைள, �� �ன்றக்��க�ம்,
��பானந்தவாரிக�ம், ��ைகமணி ஆ�ரியரக்�ம்
வந்தா�ம், ெசால்லாேலா, சமய�ணரவ்ாேலா ம�ந்�
மன�யல்களாேலா அகற்��ட ��யா� என்பைத
எல்லாத் த�ழரக்�ம் ெதள்ளி�ன் உணரந்்�ெகாள்க.
ஏெனனில் அவ்வைகத் தாள்களில் எ��ம்



எ�த்தாளரக்�ம் கயவரக்�ம் தங்கள் �வல்கைளச்
சாய்க்கைட��ம், மலக்கைரசல்களி�ம் ெதாட�்
ேமனாட�் கண்ணா�த் �ணிகளின் ேமேலேய
எ��வ��ன்றனர.் 

இவற்ைற ெயல்லாம் 20000 கற்க�க்� அப்பால்
உள்ள இந்�ய அர�ய�ல் அக்கைற�ம் இந்�யர்
�ன்ேனற்றத்�ல் நாடட்�ம் ெகாண்ட ஓரி�
ந�நிைலயான அைமசச்ரக்ள் கண்�ெகாள்வாரக்ள்
என்ேறா, அக்கைற ெகாண்� ேபாக்� ��வாரக்ள்
என்ேறா இங்�ள்ள த�ழரக்ள் நம்�க்ைக ெகாள்ள
��யா�. இவற்ைற அர�யல் சடட்த்தாேலேய ஒன்�ம்
ெசய்��ட ��யா�. மவத்ைதக் கத்�ெகாண்�
அகற்��ட ��யா�. பாரப்யனரக்ளால் ெவடட்ப்ப�ம்
ப���கைளேய �ரத்்� �ன்ேன�ப் ேபாக��யாத
த�ழரக்ள், இப்ப�ப்படட் த�ழ்க் ��காயக் ேகடரக்ளால்
ேபாடப்ப�ம் தைடக் கற்கைள அகற்ற ��யாமல்
�ண�க் ெகாண்�ள்ளைத உண்ைமத் த�ழன்பர்
உணரேவண்�ம். 

இவ்வா� த�ழர ் இனேம வடவரா�ம்,
பாரப்்பனரா�ம் த�ழ்க் க�சைடக் கயவரக்ளா�ம்
�ர�க்கப்பட�் வ�ம் ஒ� நிைலைய யாரிடம் ேபாய்க்
ெசால்� அ�வ�? அர�யல் சார�்ல் வடவனிடேம ேபாய்
உரிைம ேகட�் அழேவண்��ள்ள�; ��காய அள�ல்
பாரப்்பனரக்ளிடேம ேபாய்ச ்சா�ைய ஒ�, சமயத்ைதச்
சமப்ப�த்� என்� அவன் உச�்க்���ைய�ம்
��ரைல�ம் ��த்�த் ெதாங்�த் ெதாைலக்க
ேவண்��ள்ள�. ஏதாவ� எ�தேவா எ���ன்ற க�த்�
�ளம்பரம் ெபறேவா ேவண்���ப்�ன் �னத்தந்�க்
�டட்ங்களிடேம ேபாய்க் கால்��க்க ேவண்��ள்ள�.
இந்நிைல�ல் எந்த அர�யல், ெபா�ளியல்,
��காய�யல் அ�ஞ�ம் எந்தக் க�த்ைத�ம்,
உண்ைமைய�ம் எ�த்�ச ் ெசால்� எதைன�ம்
ெசய்��ட ��யாதப� த�ழ்க் ��காயேம இ�ண்�
ெகாண்�ள்ள�. 



ஆகேவ இ�ண்�ள்ள இத்த�ழர ் தம் உள்ளங்களில்
தன்மான உணரை்வ எ�ப்ப எங்கைள
ஈ�ப�த்�க்ெகாள்ள ேவண்�ய கடட்ாய நிைலக்�
நாங்கள்'தள்ளப்பட�் �டே்டாம். அதற்� ஒேர ��� இ�
தான். த�ழரக்ள் எல்லாத் �ைறகளி�ம் ந�க்கப்பட�்ம்,
ஒ�க்கப்பட�்ம், �ைதக்கப்பட�்ம், ஒ�க்கப்பட�்ம்
வ��ன்றனர.் இைதத் த�த்� நி�த்�ேய
ஆகல்ேவண்�ம். அதற்� இந்�ய அர�ன் இணங்�ய
ேத�ய �ணர�் ேதாதாய் அைமய�ல்ைல. ஒ�ேவைள
இப்ப�ப்படட் இந்�ய ஒ�ைமப்பாடை்ட உ��யேனா,
அெமரிக்கேனா, �னேனா வந்� அைமத்தால்தான் சரிவர
அைம�ேமா ெதரிய�ல்ைல. �ைனகள் என்ைறக்�ம்
எ�க�க்�த் தைலவரக்ளாக ��யா�. பாம்�கள்
என்ைறக்�ம் தவைளக�க்� வ�காட�்�ட ��யா�.
ேகாடரிக்காம்�கள் என்�ம் அரியப்ப�ம்
ேகா�கைள�ம், ெகாம்�கைள�ம் காப்பாற்��ட
��யா�. வடவரக்ள் இந்�ையத் தைல�ல்
�க்�ைவத்�க் ெகாண்ேட த�ைழ வாழைவக்க
��யா�. பாரப்்பனரக்ள் தங்கள் ேமனிகளில்
�ற்�க்ெகாண்�ள்ள ��ரைலக் கழற்� நீரச்�்ைல
கட�்ம் இ�ப்� �லாகப் பயன்ப�த்�ம் வைர, தங்கள்
���கைளக் கத்தரித்�க் �ப்ைப�ல் ேபா�ம்வைர,
அவற்�ற்ெகா� �னித�ம் *�ராண�ம்' �� மக்கைள
மடயரக்ளாக ஆக்�வைத நி�த்�ம் வைர, ஆ�த்தன்
ேபான்ற த�ழ்ப் பண்பாட�்க் ேகடரக்ளின் �னத்தந்�,
இராணி ேபான்ற தாள்கள் ஒ�க்கப்ப�ம் வைர
இந்�யா�ல் ேத�ய�ம் வளரா�; த�ழரக்�ம்
�ன்ேன��ட ��யா�. கடல் வற்�வ� எப்ெபா��
க�வா� �ன்ப� எப்ெபா��? 

எனேவ த�ழரக்�க்�ள்ள ஒேரவ� த�ழகத்ைதத்
தனியாகப் �ரித்�க்ெகாண்� தாேம
ஆண்�ெகாள்வ�தான். த�ழன் என்ைறக்�ம்
அ�ைமயாகேவ இ�க்க ��ம்ப�ல்ைல. அவன்
தன்ைனத் தானாகேவ ஆண்�ெகாள்ள எண்ணங்
ெகாண்� �டட்ான். த�ழகத்�ன் இைளஞரக்�ம்,



மாணவரக்�ம் எ�ந்��டட்னர.் த�ழக ம�மலரச்�்
ஏற்படே்ட ��ம் என்� ��ைரத்��டட்னர.் ெபரியார்
ஈ.ேவ. இரா அவரக்�ம் த�ழக ��தைலக்�ச்
சங்��ழக்கம் காட�்�டட்ார.் அவர ் �ட�்ம் பைடக்�
ஆ�ரம் ஆ�ரம் த��ணர�்ள்ள இைளஞரக்�ம்,
மாணவரக்�ம் ேதைவ. அவரக்�ள் 'ெதன்ெமா�ப் பைட'
�ைன�கத்� நிற்கத் ��க்�ன்ற�. �தற்ப�யாக�ம்
தன்ைன அணியப்ப�த்�க் ெகாண்ட�. இந்த
உ��ையத் த�ழக ��தைல ேநாக்�ப் பைட ந�த்�ம்
ெபரியா�க்� �தல்பைடயலாகத் த��ன்ற�. "த�ழர்
பைட ெவல்க! த�ழ்த்தாய் அரியைணேய�க" எனக்
�ர�யரத்்�த் த�ழைர அைழக்�ன்ற�. ெதன்ெமா�!
எல்லா�ம் வம்�ன் !

--ெதன்ெமா� �வ� : 6, ஓைல
: 2, 1968 

7. எ�ச��ைக ! பைகவ� இ�வ�! 
பைக எப்ெபா��ம் இரண்� வைகப்ப�ம். அைவ

உடப்ைக, �றப்பைக உடப்ைக உள்�கமாகக் �ளரந்்�
எப்ெபா��ம் உள் �கமாகேவ �ைகந்�
ெகாண்��ப்ப�. �றப்பைக �ற�கமாகக் �ளரந்்�
எப்ெபா��ம் ெவளிப்பைடயாகேவ கனன்�
ெகாண்��ப்ப� உடப்ைக ெந�ங்���க்�ம்; நம்ேமா�
உண்�ம்; உறவா�ம்; நம் நலேம க��வ� ேபால்
ேப�ம்; �லெபா��ல் �லவற்ைறச ் ெசய்�ம் காட�்ம்;
இைவவ� நமக்�த் தான் பைக இல்ைல என்பைத ஓரள�
வ���த்��ம் ��ம். �றப்பைகேயா நம் ேந�க்� ேநர்
எ�ர�்கமாக, �னர ் இந்�ய எல்ைலக் ேகாட�்க்�
அப்�றமாக இ�ப்ப�ேபால் நின்�ெகாண்��க்�ம்; நாம்
�ைறத்தால் அ��ம் �ைறக்�ம்; நாம் ைகையத்
�ரக்�னால் அ��ம் ைகையத் �க்�ம்; நாம்
ைகேயாங்��ன் அ��ம் ைகேயாங்�ம். காலம் வ�ம்
ெபா�� நாம் அதைன அ�க்க �ைன��ன், அ��ம்
நம்ைம அ�க்க �ன்வ�ம். இவ்வாறான இரடை்டப்பைக
உல�ல் இ�ந்த, இ�க்�ன்ற, இ�க்�ம் எல்லா நாட�்



அர�க்�ேம. இனத்�ற்�ேம, மக்க�க்�ேம
எப்ெபா��ம் உண்�. இ�ப்��ம் �ற நா�களில், �ற
இனமக்களில் இக்கால் இப் �றப்பைக �ணர�் என்�ம்
ேபால் இ�ந்� வரி�ம், இவ்வகப் பைக�ணர�் ஓரள�
�ைறந்�ள்ள� என்ேற �றலாம். ஆனால் நம்
த�ழ்நாட�்ேலா, நம் த�ழ் மக்களிடத்ேதா , �றப்பைக
பாராட�்ம் ஆரியப் பாரப்்பன�ம், அகப்பைக பாராட�்ம்
�டணத் த�ழ�ம் �ன்ேபாலேவ இன்�ம் - ஓரள�
��தலாகேவ இவ்வகப் �றப் பைகப் ேபாராடட்ங்கைள
நடத்�க் ெகாண்�ள்ளனர ்என்�ம் ெசால்லலாம். 

ஆரியப் பாரப்்பனர ் �றத்ேத தம் ���கைளப்
ெப�ம்பா�ம் கைளந்� ஒ�ைக(�ராப்)
வாரிக்ெகாண்��ந்தா�ம், எப்ப� தம் தம் சடை்டத்
�ணிக்�ள் உடம்ேபா� உடம்பாக ஒட�்க்�டக்�ம்
��ரைல அ�த்ெத�யாமல் இ�க்�ன்றாரக்ேளா,
அப்ப�ேய �றத்ேத த�ழைரப் ேபாலப் ேபச�்�ம்
ெசய��ம் பண்பாட�்�ம் இ�ந்� வந்தா�ம்,
உணர�்�ம், ���ேயாடட்த்��ம், �ைளச்
�ணப்��ம் இன்�ம் ஆரியத்தன்ைமகைள - பாரப்்பனப்
�ன்ைமகைள - �ராமணர ்ெச�க்ைக �ட�்�ட�ல்ைல.
இவரக்ள் உடம்�ல் ��ல் �ர�வ� ேபால் ெநஞ்�ல்
இன்�ம் ேவ�பா� �ரண்� ெகாண்�தான் உள்ள�. நம்
�கத்ேதா� �கம் ைவத்�ப் ேப�க் ெகாண்��ந்தா�ம்
அகத்�ல் நம்ேமல் உள்ள ெவ�ப்�ணர�் கனன்�
ெகாண்�தான் இ�க்�ன்ற�. பாரப்்பன�ள் நன்�
ப�த்தவ�ம் சரி; ப�யாதவ�ம் சரி; ஆண்க�ம் சரி;
ெபண்க�ம் சரி, எவரா��ம் இந்நிைல ேவ�பாடை்ட
நம்மால் அன்�ம் பாரக்்க ��ய�ல்ைல; இன்�ம் பாரக்்க
��ய�ல்ைல. ெபா�வாக நாம் எப்ப� உண்�வ�,
உைரயா�வ�, உறங்�வ� �த�ய எல்லாவற்��ம்
ஒன்ெறனக் கலந்� ெகாண்டா�ம், ெகாள்வ�
ெகா�ப்ப� ஆ�யவற்�ல் நம் �றப்�, வளரப்்�, சா�,
�லம் �த�ய மலக் �டை்டகளிேலேய �ளித்�க்
ெகாள்ள ��ம்��ன்ேறாேமா, அப்ப�ேய ஆரியப்
பாரப்்பன�ம், தம் உட�ல் ஓ�க்ெகாண்��க்�ம்



�ராமணக் ����ல் �ேட�ம் வைர நம்ைமப் ��ரல்
ேமனி�டேனேய கட�்த் த��க் ெகாள்�ன்றான்; ஒட�்
உறவா��ன்றான். ஆனால் அவன் உடக்ணப்� அ�யாத
�! ஈரம் உலராத களிமண் ம�ெந� மறவாத ெநஞ்சம்!
எனேவ அவ�ைடய பைக�ணர�் என்�ம் நம்
எ�ரிேலேய நின்�ெகாண்�ள்ள� �னைனப் ேபால.
ஒ�கால் நாம் அைமந்�ள்ள ெபா�� அவ�ம்
அைமந்�ள்ளவன்ேபாலக் காட�்க்ெகாண்டா�ம், நாம்
ைக�ரக்� �ன்ேப அவன் அ�த்���ம்
மன�ணர�்ல்தான் இன்�ம் உள்ளான்; என்�ம்
இ�ப்பான் என்பைத உண்ைமத் த�ழன் என்�ம்
நிைன�ல் ைவத்��க்க ேவண்�ம். ஏெனனில் அவன்
ெதளிவான நம் �றப்பைக! 

இனி, நம் அகப்பைகயாக என்ெறன்�ம் இ�ந்�
வ��ன்ற �டனப், �ரகலாத. பக்தவத்சல,
�ப்�ரமணியன்கைளப் பற்��ம் நாம் என்�ம்
எசச்ரிக்ைகயாக இ�க்கேவண்� இ�க்�ன்ற�. இவரக்ள்
இனத்தால் த�ழேர எனி�ம் மனத்தால் ஆரியேர!
இவரக்ள் ��� ைவத்�க் ெகாள்ளாத - ��ல்
அணியாத (ஒ�ேவைள அணிந்��க்�ன்றனேரா,
நமக்�த் ெதரியா�) பாரப்்பனரக்ள். இவரக்�க்�
என்ைறக்�ேம எ��ேம தம் தம் ெபண்� �ள்ைள
நலன்கேள ��! அதன் ெபா�ட�் ஆரியப்
பாரப்்பனரக்்�த் ெதாண்� ெசய்� வாழ்வேத தம் ெந�.
இத்தைகயாேர நம்ைமக் கடந்த �வா�ரம்,
நான்கா�ரம் ஆண்�களாக ஆரியப் பாரப்்பன�க்�க்
காட�்க்ெகா�த்�க் ெகாண்��ப்பவரக்ள்! இவரக்ைளப்
ெபா�த்தமட�்ல் த�ழரக்ள் �க�க எசச்ரிக்ைகயாகேவ
இ�த்தல் ேவண்�ம். நாம் கடந்த ேதரத்ல்
காலங்களிெலல்லாம் ேபராயக்கட�்ையப் பற்�ப் ேப�ய
�டங்களில் காமராசைரத் த�ரத்்� இந்த �டணப்
�றங்கைடப் பக்தவத்சல �ப்�ரமணியன்கைளத்
தனிேய �ரித்�ப் ேப�யதன் அகக்காரணத்ைத இக்கால்
அப் ேபராயக் கட�்��ள்ளவரக்ேள உண�ங்காலம்
வந்��டட்�. இத்தைகய த�ழ்ப்பைகவர ் அர�ய�ல்



மட�்மன்�க் கல்�த்�ைற, ஆட�்த்�ைற,
ெதா�ல்�ைற �த�ய எத்�ைறகளி�ம் நீக்கமறக்
கலந்� நிற்�ன்றனர.் இவரக்ள் ேபச�்ம், ஓரள�
எ�த்�ம், ெப�ம்பா�ம் நைட�ம் த�ழரக்்காக�ம்,
த�ழ்நாடட்வரக்்காக�ம் அைமவ� ேபாலேவ இ�க்�ம்,
ஆனால் இவரக்ள் ெகாள்ைகப்ப� த�ழர ்எனப்ப�ேவார்
80 ��க்கா� பாரப்்பன�ம், 15 ��க்கா� இவைர
ேபான்ற �டணத் த�ழ�ம், 5 ��க்காேட உண்ைமத்
த�ழ�ம் ஆவார.் இவரக்ள் அெமரிக்கா�ேலா,
இங்�லாந்�ேலா ேபாய்த் “த�ழரக்ைளக் கண்�
உைரயா�னர"் என்றாேலா, “த�ழப் ெபண்களால்
ெநற்��ல் ெபாட�்ட�் வரேவற்கப்படட்னர"் என்றாேலா,
உண்ைமயாக அவர ் கண்� உைரயா�ய�
பாரப்்பனரக்ைளேய என்�ம், அவர ் ெநற்��ல்
ெபாட�்டட்� அம்மா�கேள என்�ம் நாம்
ெபா�ள்ெசய்� ெகாள்�தல் ேவண்�ம். இராசா�ையத்
த�ழ்க் �ல ��யவராக�ம், சங்கராசச்ாரிையத்
த��ன �னிவராக�ம் இவரைனயர ் ெகாண்�
ெப�ைம பாராட�்வ�ம், பாதங்கைளக் க��த்
தண்ணீர ் ��ப்ப� உண்ைமயான த�ழன் எவ�க்�
வராத மான�ழப்�ச ்ெசயல்களா�ம். 

இத்தைகய அகப்பைக�ம் �றப்பைக�ம் உண்ைமத்
த�ழரக்்� என்�ம் இ�ப்பதால், த��ன �ன்ேனற்றம்
ஆ�ரமா�ரம் ஆண்�களாகக் ைகவராத ஒ�
க�ன்கைலயாகேவ இ�ந்� வ�வ� வ�ந்தற்�ரிய�ம்
உணரந்்� ��ந்தற்�ரிய�மான ஓர ் உண்ைமயா�ம்.
த�ழரக்்�ள் இன உணரை்வ உண்� பண்ண ஏேத�ம்
�யற்� ெசய்தா�ம், அல்ல� த�ழ்ெமா�ைய அதன்
தாழ்ச�் ய�க்கங்களினின்� ���க்க �யன்றா�ம்
இவ்வகப் பைக�ம், �றப்பைக�ம் நம்ைமத்
தைலெய�க்க ெவாடட்ா� த�த்தாட ் ெகாண்ட
நிகழ்ச�்கேள நம் வரலாற்��ம் இலக்�யங்களி�ம்,
ஆரிய 'இ�காசங்'களி�ம், '�ராணங்'களி�ம்
ெப�ம்ப��யா�ம். நாம் தைலெய�த்த�ம்,
தைலக�ழ்ந்த�ம் ஆரிய �ல்களில் ேதவ -அகரப்



ேபாரக்ளாக எ��ைவக்கப்பட�்�க்�ம்; த�ழ்
இலக்�யங்களில் த�ழ - வடவர ்எ�ச�் �ழ்ச�்களாகப்
பா� ைவக்கப்பட�்�க்�ம். ஆரிய �ல்களில்
காணப்ெப�ம் �னிவ�ம், அரச�ம், ஆடவர ்ெபண்��ம்
ஆரிய மதரப்்� �க்கவரக்ளாகத் ேதான்��ன்ற
அேதேவைள�ல், த�ழ் இலக்�யங்களில் உள்ள
அரச�ம், �ற�ய�ம், ஆடவர ் ெபண்��ம் ஆரியரக்்�
அ�ைமகளாகேவ �ற்�க்� ெதாண்�� ��க்கா�
பைடக்கப் ெபற்�ள்ளனர.் காரணம் கைடக் கழகக்
காலத்�ேலேய �லவரக்�ம், அரசரக்�ம் ெதாண்��
��க்கா� ஆரிய அ�வ��களாகேவ இ�ந்�ள்ளனர.்
அவரக்ள் அ�த்� ைவக்கப்ெபற்ற ஆரியச ்ேசற்���ந்�
த�ழரக்ளால் இன்�ம் தங்கள் இனத்ைத�ம்
ெமா�ைய�ம் �ட�்க்ெகாள்ள ��ய�ல்ைல என்றால்,
அவரக்ள் எவ்வள� ஆழத்�ல் இவ்�னம்
�ைதக்கப்ப�மா� �ைண நின்றனர ்என்பைதக் கண்�
ெகாள்�ங்கள். இன்�ள்ள த�ழர ் ைகயாள்�ன்ற
சமயங்கள், சா�கள், பழக்க வழக்கங்க�ளம்
ெப�ம்பாலன ஆரிய�ைடயனேவ! �ற்காலச ் சமய
�ல்களிலன்�க் கழகக் காலத்�ள்ள �ல்களில், த�ழன்
சமயத்தைளக�ள் இவ்வள� கட�்ண்��ந்தான்
என்பதற்� எவேர�ம் ஒ� சான்� காடட் ���மா?
இைறக்ெகாள்ைக இ�ந்த�; �� �தல்
ெமய்ப்ெபா�ைளத் த�ழன் என்�ம் ம�க்க�ல்ைல.
ஆனால் அதன் அ�ப்பைட�ல் இற்ைறத் த�ழன் ேபால்
பல்லா�ரக்கணக்கான சமயப் �சல்கைள
உண்�பண்ணிக் ெகாண்��ந்தான் என்� எவேர�ம்
��தல் ���மா? இவற்ைற ஈண்� எதற்�க் ��ப்�ட
ேநரந்்த� என்றால், த�ழன் எத்�ைற�ல்
��ப்பற்��ந்தாேனா, ஆரியன் அத்�ைற�ல்
��ப்ேபா��ந்தான்; த�ழன் எங்ெகங்� �ரங்கத்
தைலப்படட்ாேனா, அங்கங்ெகல்லாம் ஆரியன் ��த்�க்
ெகாண்��ந்தான். த�ழன் எவ்ெவவைரப்
பைகவரக்ளாகக் க��னாேனா அவரவரக்ைள
ெயல்லாம் ஆரியன் நண்பரக்ளாகக் க�� வந்�ள்ளான்.
த�ழன் எ�ல் எ�ெலல்லாம் தன் ப�த்த�ைவ�ம்



தன்மான�ணரை்வ�ம் இழந்�வந்தாேனா
அ�ல�ெலல்லாம் ஆரியன் தன் அ�ைவ�ம்,
மான�ணரை்வ�ம் ெச�த்தத் ெதாடங்�னான். இந்த
நிைல அன்���ந்� இன்�வைர ெதாடரந்்�
வந்�ள்ள�, இனி�ம் ெதாடர ��க்�ன்ற�. த��னம்
இப்ப�ேய �ங்�க் ெகாண்�ம், ஏங்�க் ெகாண்�ம்,
�ங்�க்ெகாண்�ேம இ�ந்தால், ஆரிய�னம் இப்ப�ேய
நம் உள்��ைர வாங்�க் ெகாண்�ம்,
ஓங்�க்ெகாண்�ேம இ�க்�ெமன்ப�ல் �ளி�ம் ஐயம்
இல்ைல . 

இவ்�ண்ைமகளின் அ�ப்பைட�ல் எ�ந்த
சலசலப்�கள் தாம் அண்ைம�ல் த�ழக அர�ன்ேமல்
ஆரியரக்ள் சாட�்ய �ற்றசச்ாட�்கள். 

இக்கால் த�ழக அ�காரத்ைத�ம் ஆட�்ைய�ம்
அர�யல் அைமப்�ப்ப� ைகப்பற்���க்�ம் �ரா�ட
�ன்ேனற்றக் கழகம் நாம் ��வந்த, வ��ன்ற �ல
உயரந்ிைல அர�யல் அைமப்�ன்ப� நடக்க
�ற்பட�ல்ைலயா��ம், இதன் �ன்னி�ந்த ேபராயக்
கட�்�ன் அர�யல் ஆட�்�ைறக்� எவ்வைக��ம்
தாழ்ந்� ேபாய்�ட�்ல்ைல என்ப� நாம் இவ்�ராண்�க்
காலமாகப் ெபா�த்��ந்� கண்ட ஓர ்உண்ைமயா�ம்.
இவ்�ராண்�க் காலத்�ல் இ� ெசய்த அர�யல்
�றம்பா�கேளா, ெபா�ளியல் �ன்ேனற்ற
அ�ப்பைடகேளா ெப�ம்பா�ம் நம் த�ழ்நாட�்ற்�த்
ேதைவயான அள�ல் இல்ைல என்றா�ம், இ�
ெசய்��க்�ன்ற ��காயப் �ரட�்க்� நாம் இதைனப்
பாராட�்ேய ஆதல் ேவண்�ம். ெசன்ைனப் ப��களின்
ெபயரக்ைளத் �ய த�ழ் வ�வங்களாக மாற்�ய�.
'மதராஜ் என்ற ெத�ங்�ச ் ெசால்�னின்� �ரிந்�
வழங்�ய 'ெமடர்ாஸ்'(Madras) என்ற ஆங்�லச்
ெசாற்ெபயர ் இத்த�ழ்நாட�்க் �ரிய ெபயராக
வழக்��ம் சடட்த்��ம் ஆளப்பட�் வந்தைத அ�ேயா�
தகரத்்�த் 'த�ழ்நா�' என்ற உரிைம வழக்�ப் ெபயைரச்
�ட�்ய�, ஆரியப் �ேரா�தன் ேவள்� நடத்�ய



��மணங்கேள ெசல்�ம் என்ற ம�ெந�வ� இந்�யச்
சடட் அைமப்ைப அைசத்�. த�ழ் ெந� �ைற�ல்
நைடெப�ம் ��த்தத் ��மணங்க�ம் ெசல்�ம் என்�
சடட்மாக்�ய�, சா��ல �ைறெயா�ப்�ன் �தல்
�ைனப்பாகக் கலப்�த் ��மணங்கைள ஊக்�ய�,
அர�னர ் அ�வலகங்களில் எங்�ம் த�ழ்மணங்
கமழசெ்சய்த�. அ�வலக அ�காரங்களில்
பாரப்்பனரா��ந்தவரக்ளின் ெகாடட்ம் ஒ�ங்�மா�
அவரக்ைள மாற்��ம் இறக்��ம் நீக்��ம்,
அவ்�டங்களில் த�ழர ் நலம் நா�ம் அ�காரிகைள
அமரத்்��ம் த�ழர ் நலம் ேபணிய�, உலகத் த�ழ்
மாநா� நடத்� உல�ற்�த் த��ன் ஏற்றம் உைரத்த�,
உண�ப் ெபா�ள் �டக்�ம் ��காய �தைலகளின்
வாயடக்க வ�� ��த்� உள்ெளாளித்த பன்�றா�ரம்
�டை்டகைள ெவளிக்�க் ெகாணரந்்த�. இந்�
ெய�ரப்்�க் ெகாள்ைகைய �டாப்��யாகத் தைலேமற்
ெகாணரந்்த �ல்�யர�ன் க�த்�நரம்� ெத�த்�
��மா� த�த்� நி�த்�த் த�ழரத்ம் தன்மானம்
தைலநி�த்�ய�, மாணவர ் ப�ற்�ப்பைட�ல் பத்ேத
பத்� கடட்ைளச ் ெசாற்களா��ம் அைவ இந்��ல்
இ�ந்தால் அந்தப் பைடேய ேதைவ�ல்ைல என்�
அற்ைறப் பாண்�யனின் ெநற்�க்�ரல் ஒ�த்�
ந�வணர�ன் ெச�க்�க் ெகாள்ைகைய எற்�த்
தள்ளிய�. இன்ேனாரன்ன இன்�ம்
�யம்பப்படாதன�ம், ெவளி�டக் �டாதன�மாக த�ழ்,
த�ழர,் த�ழ்நாட�்ன் நலந்ேத� ெசயல்கைள�ம்
உணரின், இவ்வாட�் ேபராயக் கட�்�ன் ஆட�்க்�
��பங்� ேமல் என்ேற �ரேலாங்�க் �ற
ேவண்��ள்ள�. இைவயன்� இ� ெசய்��க்�ன்ற �ல
�ணிவான ெசயல்கைளக் ெகாண்�, இனிச்
ெசய்ய��க்�ன்ற ெசயல்களி�ம் நம்�க்ைக
ைவப்ப�ல் தவ�ல்ைல என்ேற க�தேவண்� உள்ள�. 

இனி. இவற்�ற்ெகல்லாம் ��ைவத்தாற்ேபால்,
கல்� நிைல�ல் நம் த�ழக அர� ெசய்த �ல
நற்ெசயல்க�ம் உண்�. அவற்�ள் இந்த ஆண்� பள்ளி



இ��த்ேதர�்க்காக ைவக்கப் ெபற்�ள்ள த�ழ்ப் பாட
��ன் அைமப்�ம், அந்�ற் கட�்ைர வரிைச�ள்
�தலாம் பாடமாகச ் ேசரக்்கப்பட�்ள்ள தனித்த�ழ்த்
தைலவர ்��. மைறமைலய�களின் த�ழ்த்தாய் என்ற
கட�்ைர�மா�ம். இக்கட�்ைர�ல் ப�லப்ெபற்ற
க�த்�ைரக�க்காக�ம், பன்னிரண்� �ைற
ப�ன்�ள்ள 'ஆரியம்' என்ற ெசால்�க்காக�ம்
பாரப்்பனர ்ஆ�ய ஆடட்�ம், ��த்த ���ம், ெகா�த்த
ெகா��ம், கைரத்த கைர�ம், கத்�ய கத்த�ம், எ��ய
எ�த்�ம்.... அடடா! த�ழரக்்�த் தாம் எத்�ைணயள�
தன்மானத்�ைய எ�ப்� �டட்ன! இவற்ைற ெயல்லாம்
கண்�ங் காணா� ேபா��ந்� உடைல அலப்�க்
ெகாள்ளாமல் வாளா ��ந்� த�ழக அர� எத்�ைணப்
ெபரிய ெவற்�மாைலையச ் �ட�்க்ெகாண்ட�!
அ�களார ் எ��ய த�ழ்த்தாய் கட�்ைர�ட ெகாஞ்சம்
தண்ெணன்��ந்த�. அ�களாரின் பணிேபான்ற
�ளிரை்மயான ெசந்த�ழ்ச ் ெசாற்கேள இவ்வாரியப்
பாரப்்பனரக்ைள இத்�ைண அள�ல் �ேடற்�மானால்,
'ெதன்ெமா�' ஆ�ரிய�ைரகளில் ப�லப் ெப�ம் ெசால்
ெந�ப்�த் �ண்டங்கள் அவரக்ைள எவ்வள�
ெகா�ப்ேபற்�ேமா, நாம் அ�ேயாம்? ஆனால் ஒன்ைற
நிைன�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம். ஆரியப்
பாரப்்பனரக்ளின் ஒவ்ேவாெர�ச�்�ம் த�ழரில்
ஓரா�ரம் ேபரக்ைளத் தன்மான
�ணர�்ைடயவரக்ளாக்�ம் ஆற்ற�ைடய�. ஆரியன்
���ச�்ேட அவ்வள�ல் ேதான்�மானால் த�ழன்
���ச�்� அள�மானிைய உைடக்�ந்தன்ைம ய�
என்பைத ஆரிய இனத்�ளார ்ஒவ்ெவா�வ�ம் நிைன�ல்
ைவத்�க்ெகாள்�தல் ேவண்�ம். ஆரியரத்ம்
உள்ள�ம்�கைள ெவளிப்ப�த்�ம் ேநரம் வந்��டட்�
என்பைத அவரக்�ம் அவரக்�க்�த் �ைணேபா�ம்,
�ப்�ரமணியப் �ரகலாதன்க�ம்
உணரந்்�ெகாள்�வாரக்ளாக. 

��. ��வாட�் என்ற ெசாற்கள்தாம் இனிப்
ப�லப்ெப�தல் ேவண்�ம் என்� அர�



கடட்ைள�ட�்�ந்�ம், ெசன்ைனத் �னமணிப்
பாரப்்பனர ்'�' என்ற ெசால்ைல இன்�ம் �டாப்��யாக
எ�� வ�வ�ேபான்ற ஆரியப் ��கைளத் தளரத்்�க்,
��காய, ெமா�. நாட�் அைமப்�ல் அவரக்ள் தம் இன.
சா�ப் �சல்கைள அறேவ ைகைய �ட�்த்
த�ழரக்�டன் ஒ� ெபா�ைம உணரை்வக்
ைகக்ெகாண்� வாழ்ந்தாெலா�ய, இனித் த�ழகத்�ல்
அவரக்ள் அைம�ையேய காண��யாத ஒ�நிைல
வளரந்்���ம் என்� எசச்ரிக்�ன்ேறாம்.
ம�ைர�னின்� ெவளிவ�ம் �னமணி மட�்ம் ம�ைரத்
�யாகராசர ் கல்�ரி மாணவரக்ள் தைல�ட�்ன்�ன்
'�'ையத் த�ரத்்�த் *��'ைவேய வாழைவத்�ள்ள�.
ெசன்ைனக் கல்�ரி மாணவரக்ள் இ� பற்�
வாளா��ப்பதால் ஒ�ேவைள ெசன்ைனத் �னமணி
'�'ரிைய �ரிக்க ைவத்��க்கலாம்.) 

இனி, த�ழக அர� அண்ைம�ல் ெவளி�டட்
'ெதய்வப்பட நீக்கச ்�ற்ற�க்ைக ' ஆரியர,் ஆரியத்த�ழர்
ஆ�ய இரண்� �றத்தாரிட�ம் எ�ச�்ைய
ஊட�்�ள்ள�. சமய ெவ��ல் ஆரியத் த�ழ�ம்
ஆரிய�ம் ஒேர ஆற்�ல் ஊற்�ப் ப�த்தவேர ஆவர.்
இவ்ெவா� வ� ெகாண்ேட ஆரிய மாைய�னின்�
த�ழர ் இன்�ம் ��பட ��ய�ல்ைல.
இைறக்ெகாள்ைகைய ��, வாசல், �ற்றம், ெத�,
காய்க�க்கைட, அ�வலகம், எல்லா இடங்களி�ம்
இ�த்�க் ெகாண்� �ரிந்தால்தான் ��ேப� எளி�ல்
�ைடக்�ேமா? மலந் �ன்�ம் பன்�, ேசற்�ல் �ர�ம்
எ�ைம, �டை்ட �மக்�ம் க�ைத, �ணந்�ன்�ம்
க��, உடைலக்ெகாத்�ம் �� �த�ய எல்லாவைக
உ�ரக்ளிைட��ம் ேவற்�ைம�லா� �ளங்�ம்.
இைறப்ேபர�ள் அ�வலகங்களில் படப்பைடப்�
ெசய்யா� ேபானால் அவைன �ட�்க்�னின்�
தைல�ப்�றத் தள்ளி�ட�் ��ேமா ! எல்லாம் வல்ல
ெமய்ப்ெபா�ளன் உண்ைம உணராத ேபா�க் கட�ள்
ெகாள்ைகயேர இத்தைகய ��காயத் ��த்தக்
ெகாள்ைகக்� எ�ரப்்�க் காட�்வர.் உண்ைமத்த�ழர்



ஒன்ைற நிைன�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.
த��ல் எப்ப� வடெமா�க் கலப்� ஏற்பட�் எவ்வா�
ெமய்ம்ைமத் த�ைழ�ம் அதன் எ�ைல�ம் த�ழன்
காண��யா� ேபா�ற்ேறா, த�ழ் நாகரிகத்��ம்
பண்பாட�்�ம் எப்ப� ஆரியக் கலப்ேபற்பட�்
ெமய்ம்ைமத் த�ழ்ப் பண்பாடை்ட�ம், நாகரிகத்ைத�ம்
அவற்�ன் �றப்�கைள�ம் த�ழன் அ�ய��யாமற்
ேபா�ற்ேறா, அவ்வாேற த�ழரின் இைறக்ெகாள்ைக -
கட�ட ்ெகாள்ைக��ம் ஆரியக் ெகாள்ைக கலப்�ற்�ச்
சமய ஆரவாரங்கைள உண்டாக்��டட்� என்ப�
ம�க்க�யலாத உண்ைம . கால�ம் இட�ம் வாய்க்�ம்
ெபா�� இைவ பற்��ம் அ�த்தமாக�ம்
��த்தமாக�ம் ேப�ேவாம். 

ஈண்� இவ்�ண்ைமகளால் �லப்ப�த்த வந்தைவ
இரண்�. “த�ழ்த்தாய்க் கட�்ைர எ�ரப்்� ஆரியப்
பைகவரக்ைள மட�்ம் ெகா�த்ெதழச ் ெசய்வாேனன்?
"த�ழக அர�ன் ெதய்வப்பட நீக்கக் ெகாள்ைக" ஆரியப்
பைகவரக்ைள�ம், �டணத்த�ழைர�ம் ெகா�த்ெதழச்
ெசய்வாேனன்? இவ்�ரண்� ேகள்�க�க்கான
�ைடகளில் தாம் த�ழனின் உண்ைமயான தன் மானம்
�ைதக்கப்பட�்க் �டக்�ன்ற�. அவன் வரலா�
மைறந்� �டக்�ன்ற�. உண்ைமயான த�ழக
ம�மலரச்�்க்�ப் பா�ப�ம் த�ழன் ஒவ்ெவா�வ�ம்
எண்ணி, ஆராய்ந்�, ெதளிய ேவண்�ய உண்ைமகள்
இக்ேகள்�களிேலேய இ�ப்பதால், அக்கட�்ைர
பற்��ம், இப் படநீக்கக் ெகாள்ைக பற்��ம் நாம்
�ரிவாகப் ேபச�ல்ைல. ஆனால் இவ்�ரண்�
ெகாள்ைககளின் அ�ப்பைட�ல் த�ழக அர� தான்
எண்ணியைதச ் ெசய்ேத �ரேவண்�ம் என்�ம்,
எவரக்்�ம், எதற்�ம் இனி அஞ்ச ேவண்�வ�ல்ைல
என்�ம், த�ழனின் உள்��ரப்்�ம் த�ழக
ம�மலரச்�்�ம் �க அண்ைம�ேலேய ேதான்ற
��க்�ன்றன என்�ம் அ�த்தமாகக் ��க்ெகாள்ள
��ம்��ன்ேறாம். 



- ெதன்ெமா�, �வ� : 6, ஒைல
: 5-6, 1968 

8. வா��� ����! 
��தைல ெபற்ற ஒ� நாட�்ல் நாம் வாழ்ந்�
ெகாண்��ப்பதாகச ்சடட்�ம் வரலா�ம் நமக்�க்
���ன்றன. ஆனால் உண்ைம�ல் நாம்
பலவைகயா�ம் அ�ைமப்பட�்க் �டக்�ன்ேறாம்
என்� எண்ணி மனங்��ற ேவண்��ள்ள�.
அ��யல் �ன்ேனற்றம் பற்��ம் உலக ஒற்�ைம
பற்��ம் அர�யல் வாணிகரக்ள் வானளாவப்
ேப��ன்றனர.் ஆனால் மக்கள் இன்�ம் காட�்
�லங்காண்�களாகேவ இ�ந்� வ�வைதப்
பாரத்்� உளம் ��ங்க ேவண்��ள்ள�.
ஒ��றத்ேத ஒ�ைமப்பாட�்ன் உளறல்:
ம��றத்ேத �ல மதக் ெகா�ைமகளின் �ழ்ைம!
மக்கைளச ்சமநிைலப்ப�த்�ம் �யற்� ஒ��றம்;
மக்க�க்� இ��சாற்� அ�ைமப்ப�த்�ம்
�ைமகள் ம��றம், மதப் �த்தங்க�ம்
�லெவ�க�ம் இவ் �ந்�ய நாடை்ட உலகத்�ன்
சாய்க்கைடயாக மாற்���ப்பைதக் கண்� நாண
ேவண்�யவரக்ளாக இ�க்�ன்ேறாம்.
ஆரியாவரத்்தம், பாரத நா�, ெமய்ய��ப்
�றப்�டம் எனப் ெப�ைமயாகப் ேபசப்ெப�ம்
இந்நாடை்டப் ேபால் ேக�ெகடட் நா� உல�ல்
ேவ� எங்�ம் இல்ைல என்� ��ம் வைக�ல்
இங்� ஒ�க்கக் ேக�க�ம் வாழ்க்ைகப்
�ரட�்க�ம் மண்�க் �டக்�ன்றன. ஆரியப்
பாரப்்பனரக்ளின் நச�்ைரகளால் இந்நா�
�ய்ைம�ழந்� ஏறத்தாழ
�வா�ரமாண்�களா�ன்றன. அவரத்ம்
ெபாய்�ைரக�ம் �ரட�்ச ்ெசயல்க�ம் இந்நாட�்
மக்கைள �ளா அ�ைமச ்ேசற்��ம் அ�வ�ப்�ப்



ப�����ம் அ�த்���க்�ன்றன. �கம�யர்
பைடெய�ப்�க்� �ன்�ள்ள �ல்கள் எ��ேம
��ப்�ட�்ராத 'இந்�' என்ற 'கற்பைனக் கலைவ
மதத் '�னால் இந்�யாேவ �ய்ைம �ழந்�
�டக்�ன்ற�. மக்களிைடேய கலந்த இந்�மதம்
என்�ம் நசச்ா� �ரக்்கப்ெபற்� இந்நா�
�ய்ைம��வ� இய�மா என்� எண்ணிக்
கவைல�ற ேவண்��ள்ள�. ஆரியப்
பாரப்்பனரக்ள் �த்�ய நச�் மரங்கள் பன்��
ஆண்�க�க்�ப் �ன் �ண்�ம் �ளிர�்டத்
ெதாடங்��ள்ளன. அவரக்ள் �ன்னிய
மதவைலக�ம், 'சா�'க் கண்ணிக�ம் �ண்�ம்
மக்களிைடேய பரப்பப்ெபற்� வ��ன்றன. ஓயாத
ெப��யற்�, ஒ�யாத அ��ேவைல, இங்�ள்ள
ேகா�ல் பாரப்்பான் �தல் �ல்�, அர�யல்
பாரப்்பான் வைர வரிந்� கட�்க்ெகாண்� தங்கள்
'ேவத' '�ராண' *இ�காசங்'கைள ெயல்லாம்
காத்ேத �ரவ்ெதன்�ம், தங்கள் ���ைரக�க்�
எவ்வாேற�ம் அரண்கட�்ேய ��ப்பெதன்�ம் �யன்�
வ��ன்றனர.் இத்தைகய �யற்�க�க்�த் �ைணயாக
நிற்பவரக்�ள் ��வாளர ்��பானந்தவாரிைய�ம், �ரி
- சங்கராசச்ாரிைய�ம் பற்� ஒ��ல ��ேவாம். 

வாரியார ் த�ழர;் மதப்�த்தர;் ஆரிய அ�வ��
��கன் ெபயரால் ஆரியப் பாரப்்பனரக்ளின் ெபாய்
�ரட�்க�க்� உரேமற்�க் ெகாண்��ப்பவர.்
ஊரே்தா�ம் பாரப்்பனரக்�ம் பாரப்்பன அ�ைமக�ம்
ெகா�க்�ம் ெப�ஞ்ெசல்வத்தால் �ன்� ெகா�த்�த்
ெத�த் ெத�வாய் நின்� கைதபா� ஊைரக் �ட�்ச்
�வராக்� வ�பவர.் �னிதக்கைதகள் என்ற ெபயரில்
ஆரவார அ�வ�ப்�கைள ஒன்�ம�யா ஏைழ மக்கள்
மனங்ெகாள்�மா� நய�ம் நைகச�்ைவ�ம் ேதாய்ந்த
த�த�த்த �ர�ல் அன்றாடம் ெசால்�ச ் ெசால்� இத்
த�ழகத்� மக்கைளெயல்லாம் பாரப்்பனப் ப�ரக்�க்�



உரமாக்� வ��ன்றவர.் இவைரப் ேபான்ற த�ழர்
அர�யல், கைல, வாணிகம், அர�னர ் அ�வரக்ள்.
ேபான்ற எல்லாத் �ைறகளி�ம் உளர.் அவ்வத்
�ைறகளி�ம் வல்ல �டணப், �ரகலாத. பக்தவத்சல,
�ப்�ரமணியன்கள் ஒவ்ெவா� நா�ம் தந்தத் �ணிப்
பைககைள நிரப்பப் பாரப்்பனத் ��ேவைலகைள
மறவாமல் ெசய்� வ��ன்றனர.் பாரப்்பனரக்�க்�த்
�ைணநிற்�ம் இக் காட�்க் ெகா�ப்பான்களா�ம்
�யக்ெகாண்டான்களா�ம் ஆரியம் �ண்�ம்
தைல�க்� வ�வ� த�ழகத்�ற்� மட�்மன்�
இவ்�ந்�ய நாட�்ற்ேக ெப�ங்ேகடை்ட உண்டாக்கப்
ேபா�ன்ற�. ஆரியப் பாரப்்பனத் தைலவர ் இராசா�
ஒன்��ம் ஈ�படாமல் பற்றற்ற �ற�ேபால் இ�ந்�
இத்தைன �யற்�க�க்�ம் எ���ேவாராக�ம்
இயக்�நராக�ம் இ�ந்� பழந்த�ழ்க் ��காயத்ைதேய
அ�க்கக் காலம் பாரத்்��ப்ப�டன் இவ்�ந்�ய
நாடை்டேய அ�ைம ெகாள்ளத் �டட்�ட�்�க்�ன்றார.்
“வரண்ானாம் ப்ராஹ்மேண ��" என்றப� அவர்
பாரப்்பனரக்்� மட�்மன்� இந்�மத ெவ�யர ் -
எல்லாரக்்�ேம அர�யல், இனத் தைலவராக உள்ளார.்
த�ழரக்்�ம் . �ற இந்�யரக்்�ம் தன்மானம் �ன்�
இ�ப்பதால் அவரக்ள் இப் பாரப்்பன நரி
ஊைள��வைத எல்லாம் 'ேவதம்' ேபால் க��ப்
�ன்பற்�வரத் ெதாடங்��ன்றனர.் அர�யல்
அ�காரங்களில் உள்ள த�ழரக்�ட ் �ல�ங்�ட அவர்
க�த்�ைரக�க்�ப் ெப�ம�ப்�க் காட�் வ��ன்றனர்
என்றால் ேவ� ��வாேனன்? 

இனி, வாரியாைரப் ேபா�ம் ஆரிய அ�ைமகள்
ஒ��றம் த�ழர ் உ��ல் த�ழரக்ைள�ம் �றைர�ம்
ெக�த்�க் ெகாண்��க்க, �ரி சங்கராசச்ாரி ேபான்ற
பசை்சப் பாரப்்பன மடத்தைலவரக்�ம், ஆரிய நச�்க்
க�த்�கைள உ�ரக்்கத் தைலப்பட�்�டட்னர.்
�ண்டாைம பற்��ம், இந்�மதக் ேகாடப்ா�கள்
பற்��ம் அவர ்அண்ைம�ல் ��யைவ பாரப்்பணியம்
இன்�ம் அ�ந்�ேபாக �ல்ைல; உ�ரத்்�க்



ெகாண்�தான் உள்ள� என்பைத நமக்� நன்�
நிைன�ட�்�ன்றன. 'சா�'க் ெகா�ைமகைள
இந்நாட�்ல் �த்தான்�ய இந்�மத�ம், அதன்
அ�ப்பைடகளான "ேவத' '�ராண' 'இ�காச'க்
�ப்ைபக�ம்ம அ�ேயா� ஒ�ந்� ேபாகதவைர,
இந்நா� ��தைல ெபற்றதாகக் ��க்
ெகாண்��ப்ப�ல் எள்ளத்�ைண�ம் ெபா�ளில்ைல.
�ண்டாைம என்�ம் ெகா�ைம இன்� ேநற்றன்�, கடந்த
பன்�� ஆண்�களாக இந்நாடை்டச ் �ர�்ைலத்�
வ��ன்ற ெகா�ய ெதாற்�ேநாயா�ம். அந் ேநா�ன்
நச�்க் காற்றால் �ய�ற்ற மாந்தரினம் பலேகா� நிலாத்
தைர�ல் மாந்தன் கால� ப��ன்ற இவ்வ��யல்
காலத்�, இக் ��யர� நாட�்ல் இந்�மதத்�ன் தைலவர்
என்� �ளம்பரப்ப�த்தப்ெப�ம் ஒ�வர ் த�க்�ற
ெமா�ந்த, சடட்த்�ற்�ப் �றம்பான இம்ெமா�கைளக்
ேகட�்க் ெகாண்� இங்�ள்ள அைமசச்ரக்�ம் மக்க�ம்
வாளா��க்�ன்றனர ் என்� ெசான்னால், ஒன்றால்
அவரக்ள் ஆரிய வல்ல�ைமகளாக இ�த்தல் ேவண்�ம்;
அன்றால் அவரக்ள் ெப�த்த ேகாைழகளாக இ�த்தல்
ேவண்�ம். ��காயக் ெகாத்த�ைமகள் நிைறந்�
�ளங்�ம் இந்நா� அர�யல் ��தைல ெபற்��டட்�
என்ப� எத்�ைண இ��? எத்�ைணப் ேபைதைம?
இந்�மதப் �சல்க�ம் வரணா�ரமப் பா�பா�க�ம்
உள்ளவைர இந்நாட�்ல் ஒவ்ெவா� �ல�ம், ஒவ்ெவா�
�டட்�ம் தனித்தனியான பைக�னங்கேள, 

*ேவத காலத்�ல் உள்ள ஆரிய ஒ�க்கங்கைள
அப்ப�ேய இனி�ம் கைடப்��த்� வ�ேவன்' என்�
ேப�ம் ெகா�ப்�ைர இவ்�ந்�யக் ��யர�ன்ேமல் இடட்
சமட�்ய�யா�ம்; மக்கள் நாகரிகத்�ற்�டட்
��ைரயா�ம்; உலக ஒற்�ைமக்� அ�க்கப்ெபற்ற
சா�மணியா�ம். பாரப்்பனியத்�ன் வ�ந்த
ேவற்�ைமக் ைககளால் பரந்�படட் மக்கைள ஒன்றாக
இைணத்��டத் ��க்�ம். ந�வணர�ன்
அ�யாைமைய என்ெனன்ப�? வாரியாரக்�ம்
�ரியாரக்�ம் ெசல்வ வ��ற்� இந் நாட�் மக்கைள



மடயரக்ளாக�ம், ெகா�ைமயாளரக்ளாக�ம்
ஆக்��ன்ற �யற்� இந்நாட�்ன் �ன்ேனற்றங்கள்
அத்தைனைய�ம் த�த்� நி�த்�ம் ேபரைணயா�ம்.
இத்தைகய வல்லைணகைள உைடத்�த் தகரக்்காமல்
இவ்வரசாட�்�ல் சடட்ங்க�க்� ஒ� ேகடா?
அைமசச்ரக்�க்� ஒ� ேதைவயா? 

*�ண்டாைமையக் கைடப்��ப்ப� என்
�றப்�ரிைம' - என்� ேப�மள�ற்� அவ�க்�த்
�ணிைவக் ெகா�த்தவர ் யார?் அவர ் கைடப்��க்க
��ம்�ம் �ண்டாைம எத்தைகய�? ேவதக் காலத்�ல்
நான்� வரணத்தாரக்�ம் நான்� வைகயான உைட
உ�த்���ந்தாரக்ளாேம அத்தைகய வண்ண
உைடகைளேய �ரியார ் உ�க்கச ் ெசான்னா�ம் நாம்
�யப்பைடவதற்�ல்ைல. (The Social distinction of Vedic times
were those of occupation and of colour (Varna) which implied race,
marked also by a difference of dress, white for Brahmins, red for
Kshatrias, yellow for Vaisyas and black for Sudras-Short History of
India - E.B. Havell) 

ம��னால் �றப்ெபற்ற ஒ�க்கங்கேள இனிக்
கைடப்��க்கத் தக்கனவா�ம் எனப் �ரியார்
�ழங்��றாரா? ெபா��டங்களில் �ண்டப்படாதாைர
நடக்க�டக் �டா� என்ப� அவர ் எண்ணமா?
'இந்�க்கள்' நடக்�ம் ெத�க்களில் வ�ம்
�ண்டப்படாதவரக்ள் இனிப் பண்ைட �ைறப்ப�
க�த்�ேலா மணிக்கட�்ேலா ஒ� க�ப்�க் க�ற்ைறக்
கட�்க்ெகாண்�தான் வ�தல் ேவண்�மா? பண்ைட�ல்
(�க�ம் அண்ைமக்காலம் வைர) �னா�ல் உள்ள
�ண்டப் படாதவரக்ள் தாங்கள் ெத��ல் நடக்�ம்
ெபா�� எ�ம்��ன்ற ��கள் பட�், இந்�க்கள்
�டட்ைடயா��க்�ம் ெபா�ட�், தங்கள்
���ப்�றங்களில் நீண்ட �ைடப்பக் கடை்டகைளச்
�மந்� �ரிந்தாரக்ேள, அ�ேபாலேவ இனி�ம்
�ரியேவண்�ம் என்ப� �ரி�ன் க�த்தா? அவரக்ள்
�ப்��ன்ற எச�்ல்கைள ��த்�த் �ட�்ப்பட�்



�டக்�டா� என்பதற்காகத் தங்கள் க�த்�களில்
எச�்ல் ப�க்கங்கைளக் கட�்த் ெதாங்க�ட�்க்
ெகாண்� ெசன்றாரக்ேள, அவ்வைக�ல்தான்
�ண்டப்படாதவரக்ள் இனி நடமாடேவண்�ம் என்ப�
�ரிப் பாரப்்பானின் எண்ணமா? இல்ைல ம� தன் ��ல்
����ப்ப� ேபால், 'சண்டாளரக்ள்' *�ர�ேலாமரக்ள்'
ஆ�ய ‘பா�ய' சா��னர ் (�ண்டத்தகாதவரக்ள்)
நகரத்�ற்� ெவளிேய ��கா�, மரத்த�, ேதாப்�,
மைலப்�ைழ இவற்�ல் ����க்க ேவண்�மா? (ம� 10-
50) �டவம்(�த்தைள) �த�ய மாைழ(உேலாக) ஏனங்கள்
�த�யவற்ைறப் பயன்ப�த்தாமல் (ம� : 10-51) உைடந்த
மண்சட�்களில்தான் (ம� : 10-52, 54) உண்�வர
ேவண்�மா? �ணத்�ன் ேம�டட் ஆைடகைள
அணிந்�ெகாண்� (ம� : 10-52) நாய், க�ைத
�த�யவற்ைறத்தான் வளரக்்க ேவண்�மா? மா�
�த�யவற்ைற ��களில் வளரக்்க க் �டாதா? (ம� : 10-
5) 

இைவ த�ர ஆரியப் பாரப்்பனரக்�க்� ஏற்றம்
த��ன்ற ம� ��ன் கடட்ைளகைளக் கைடப்��க்கச்
ெசால்�ன்றாரா �ரி மடத் தைலவர?் அவ்வாெறனில்.
*க��லம் ெகாள்ைள ேபான�ம் �ராமணரக்்� (அரசர)்
இைட�� ெசய்யக் �டா�: ஏெனனில் �ராமணரின்
வ�த்த�ம் �ன�ம் அரசனின் பைடகைள�ம்
ஊர�்கைள�ம் அ�யச ் ெசய்���ம்" (ம� 9-313); “�ய
ெசயல்க�ைடயவரா��ம் �ராமணரக்ள்
ேபாற்றற்�ரியவரக்ேள" (ம� 9-119); “��ல் �த�ய
�ராமணர ் அைடயாளங்கைளப் ���ன்ற �றைர
அரசன் உ�ப்�க் �ைறப்� (அங்கேசதம்) ெசய்� �ட
ேவண்�ம் (ம� : 9 224);" �ராமணர ் �ற இனத்
ெதா�லாளரிட��ந்� அவரக்ள் உைடைமகைள வ�ந்�
��ங்�க் ெகாள்ளலாம். அவரக்�க்� அப்ெபா�ள்கள்
என்�ம் உரிைம �ைடயன அல்ல" (ம� : 8-415)
“�ராமணரக்்�த் தைலைய ெமாடை்ட அ�ப்பேத
உ�ரத்்தண்டைன ஆ�ம்; �ற சா�யாரக்்� உ�ைரப்
ப�த்ேத ஆகேவண்�ம் (ம� : 8-378); அர�யல் ஒவ்ெவா�



நா�ம் �ன்� ேவதங்கைள�ம் 'தரம்' �ல்கைள�ம்
கற்�ணரந்்த �ராமணரின் க�த்�ப்ப�ேய
நைடெபறேவண்�ம் (ம� - 7-37)" என்பவற்ைற�ம் இைவ
ேபான்ற �ற ஒ�தைலயான - ெகா�ைமயான
கடட்ைளகைள�ம் அர�ன�ம் மக்க�ம்
கைடப்��த்ெதா��வேத தக்க� என்ப� �ரியாரின்
உட�்ைடேயா? 

�ரி சங்கராசச்ாரி�ன் நிைன�ல்
�ண்டத்தகாதவரக்ளாகக் கணக்�டப் ெப�பவர ் யார்
யார?் வரணா�ரம �ைறப்ப� சண்டாள�ம் (�த்�ரன்
ஒ�வ�க்�ம் �ராமணப் ெபண் ஒ�த்�க்�ம்
�றந்தவன்) �த்தா�ம், (�த்�ர�க்� �த்�ரியப்
ெபண்ணிடத்�ல் �றந்தவன்), அேயாகவ�ம்
(�த்�ர�க்� ைவ�யப் ெபண்ணிடம் �றந்தவன்)
ேமற்��ய சண்டாள�ம், �த்தா�ம்., அேயாகவ�ம்
�ைறேய தந்தம் இனப் ெபண்�ரிடத்�ம், நால்வரணப்
ெபண்�ரிடத்�ம் ெபற்ற ப�ைனந்� வைகயான
மக்க�ம், ஆகப் ப�ெனட�்வைகச ் சா�யாேர
�ண்டப்படாத பா�ய சா��னர ் என்� ம�
��ப்���ன்றார.் �ரி�ம் அவரக்ைளத்தான் �ண்ட
மாடே்டன் என்� ��ப்���ன்றாரா? இவர்
��ப்��பவரக்�க்� என்ன அைடயாளங்கள்? �ரி
சங்கராசச்ாரி�ன் தாய் இங்�க்
��ப்�டப்ெபற்��க்�ம் ஓரினத்தானிட�ம் அவைரப்
ெபற்ெற�க்க �ல்ைல என்பதற்� என்ன உ��
���ட�்ப் ேபா��க்�ன்றாள்? அல்ல� இவர்
��ப்��ம் �ண்டத்தகாதவரக்ள் எல்லா�ம் ம�
எ��ைவத்த வைகப்ப� �றந்தவரக்ள்தாம் என்பைதக்
கண்���க்கப் �ரியார ் என்ன அள�ேகால்
ைவத்��க்�ன்றார?் இவ�க்� இத்தைகய ேவைலையக்
ெகா�த்த அ�காரி யார?் ஒ�வைனத் �ண்டத்தகாதவன்
என்� �றப் �ரிப் �ராமண�க்� எவர ் அ�காரம்
ெகா�த்தவர?் இந்த ஆளின் ேமல் �ைழ�ல்ைல.
இப்ப�ப்படட் ஒ�வைர, சா� ெவ�யைர இன்�ம் நார்
நாராகக் ��த்ெத�யாமல் ைவத்��க்�ன்றாரக்ேள



அவரக்ளின் ேமல்தான் �ைழ ! “�ண்டாைமையக்
கைடப்��ப்ேபன்” என்� ��ய இவர ்வா�ல் ம��ன்
�ைறப்ப�, ஈயத்ைதக் காய்ச�் ஊற்�னா�ம்
�ற்ற�ல்ைல. ெதன்னகத்� மண்ணில் இவர ் கால்
ைவப்பாரானால் ஒ�கால் அ� நிைறேவறலாம். 

�ராமணியம் என்ைறக்�ம் சாகாத ஒ� நச�்க்
ெகா�. அ� ேவ�டன் கல்� ெய�யப்படட்ாெலா�ய
இந்நாட�்�ள்ள மக்கள் �ன்ேனறப் ேபாவ�ல்ைல.
காந்�யாரின் ெபயைரக் ��க்ெகாண்�ம் ைகந்�ல்
�ற்�க்ெகாண்�ம் இராம வ�பா�ெசய்� �ைழக்�ம்
அ�மன்கள் இந்நாட�்ல் உள்ளவைர �ராமணியம்
இ�ந்�ெகாண்� தான் இ�க்�ம். ேபராயக் கட�்ேய
�ராமணியத்�ற்�த் �னி ேபா�வ�. இராசா��ன்
உரிைமக் கட�்ேய �ராமண உரிைமையக் கட�்க்
காப்ப�. இக் கட�்களில் உள்ளவரக்ளின் �ணிவாேலேய
வடநாட�்ப் �ரியா�ம், ெதன்னாட�் வாரியா�ம் தம்தம்
�ைனப்பா�கைள �கத் �ணிவாக�ம், �க
�ரிவாக�ம் ெசய்� வ��ன்றனர.் மற்றப்ப�
அ��ய�ம் மாந்த�ரிைம�ம் �க�ம் உயரந்்�
�ளங்�ம் இக்காலத்�ல் இவரக்ள் இந்த வைக ெவ�க்
�த்�ம் ேபயாடட்�ம் ஆ��ரார.் த�ழரக்ள்
இந்நிைல�ல் ஒன்ைறக் க�த்தாக எண்ணிப் பாரக்்க
ேவண்�ம். 

த�ழரக்்� ேநரந்்த எல்லாத் �ைமக�ம் வட�ைசப்
பக்க��ந்ேத வந்�ள்ளன. ேவதகால ஆரியச ் �ழல்
இன்�ம் அ�ந்��ட�ல்ைல . சமற்��தம் ஒ�ேவைள
இந்�ெமா�க்� மாறாக ஒ�ைமப்பாட�்ற்�கந்த
ெமா�ெயன்� வடவாரிய அரசால் ெகாள்ளப்ப��ம்
ெகாள்ளப்படலாம். இந்�யத் தைலைம�டத்ைத
அ�த்தப� ஓர ் ஆரியப் பாரப்்பனன் ெபற்றா�ம் நாம்
�யப்பதற்�ல்ைல. �ட�்ணரே்வா� ஆரிய
பாரப்்பனரக்ள் ஆற்��ன்ற இனப் ேபாராடட்ம் �ண்�ம்
ெவற்� ெப�மானால் த�ழன் தன் இனத்ைதேய
மறந்�ேபாக ேவண்�ய�தான். ஏெனனில் த�ழனின்



உள்ளத்ேத இன்�ம் இன�ணர�்ம் ெமா��ணர�்
இளைமப் ப�வத்�ேலேய உள்ளன. அவன் �ைள�ம்
�ல மத மயக்கங்களால் நன்றாகச ் �ைதக்கப்பட�்
உள்ள�. அவன் மனத்�ல் �வப் ெபற்ற ேவற்�ைம
�த்�கள் அங்�ம் இங்�ம் �ைள�டட் வண்ணமாகத்
தான் உள்ளன. த�ழனிடத்� அவ்வப்ெபா��
தைல�க்�ம் ஒற்�ைம உணரச்�்கைள ஊ���
அ�க்க இன்�ம் பாரப்்பனரக்ள்
�ைனந்�ெகாண்�தான் உள்ளனர.் இந்நிைல�ல்
த�ழன்தான் பாரப்்பானா�க்ெகாண்�
வ��ன்றாேனயன்� ஒேரெயா� பாரப்்பாேனா
பாரப்்பனத்�ேயா த��ணரச்�் ெபற்��ட�ல்ைல.
பாரப்்பன ெவ�ப்�க் �ைறந்�ேபான த�ழைனப்
பாரக்்க ���ன்றேத த�ரப் பாரப்்பனியப்
பற்�க்�ைறந்த ஒ�வைரேய காண ��யாத ெபா��,
த�ழ்ப்பற்� ��ந்த ஒ� பாரப்்பன உ�ைரப் பாரப்்ப�
�க�ம் அரிதா�ன்ற�. பாரப்்பனரத்ம் இன வழக்கத்ைத
�டாதவைர பாரப்்பனியம் என ஒன்� இ�க்கேவ
ெசய்�ம். 

எனேவ த�ழர ் இனெவாற்�ைம ெபறாமல்
நாட�்க்ேகா, ெமா�க்ேகா, இனத்�ற்ேகா வந்த அல்ல�
வ��ன்ற எத்�ைணச ்��ய �ைமைய�ம் அகற்��ட
��யா�. த�ழர ்இனெவாற்�ைம ெபற ேவண்�மா�ன்
அவரக்ள் தம்�டம் உள்ள �லேவற்�ைமகைள
அ�ேயா� கைளந்�தானாக ேவண்�ம். மதச்
�வரக்ைள�ம் சா�ச ் �வரக்ைள�ம் அப்ப�யப்ப�ேய
ைவத்�க்ெகாண்� நாம் இன நலத்ைதப் ேபணி�ட
��யா�. நமக்�ள் ஒ�வைர ெயா�வர்
பைகத்�க்ெகாண்� நம் எ�ராளி�ட��ந்� வ�ம்
�ைமகைளப் ேபாக்���தல் என்ப� அ�யாைமயா�ம்.
நம்ைம நாேம ஏமாற்�க் ெகாள்�ம் ஏமாளிச்
ெசயலா�ம். நம் சா�ச ் சழக்�கைள ேவரறக்
கைளந்தாலன்� நாம் ெவற்�யைடயப் ேபாவ�ல்ைல.
ஆரியப் பாரப்்பனரின் இனெவாற்�ைமைய�ம் அவரத்ம்
அ�ப்பைடக் ெகாள்ைககைள�ம் பாரத்்த �ன்னா��ம்



நாம் நம் �ல இ��கைளப் ேபாக்�க் ெகாள்ளாமல்
இ�ப்ப� நம்ைம எத்தைனக் காலமானா�ம் அ��ப்
பாைத���ந்� �ட�்க் ெகாள்ள ��யாமேலேய
ெசய்�ம். இதைன�ணரந்்� ெசயல்ப�ேவாமா�ன்
நம்�ைட எத்தைன வாரிக�ம் �ரிக�ம் �ைளத்தா�ம்
அவரக்ள் பயனற்�ப் ேபாவாரக்ள் என்ப� �ண்ணம்,
எண்ணிச ்ெசயற்ப�ேவாமாக. 

- ெதன்ெமா�, �வ� : 7, ஒைல
: 3, 1969 

9. ப�ரமண�ய�தி�� இ�தி எ�ச��ைக ! 
�ராமணியம் இந்த நாடை்டக் ெக�த்த�ேபால்

ேவ� எந்த ஆற்ற�ம் எந்த நாடை்ட�ம்
ெக�த்��ட�ல்ைல. ஒவ்ெவா� தனி மாந்த�ம் இசத்
நாட�்ல் �ராமணியத்தால் �ைதக்கப்பட�்�க்�ன்றான்.
அதன் ெகா�ைமப்���ல் �க்�ய ஒவ்ெவா�வ�ம்
தன்மானத்ைத இழந்��க்�ன்றான்; அ�ைவ �ைல
ேபாக்���க்�ன்றான்; தன் வாழ்க்ைகைய ஒ� நாையப்
ேபா�ம் பன்�ையப் ேபா�ம் நடத்���க்�ன்றான்.
ஏறத்தாழ ஈறா�ரத்ைதந்�� ஆண்�களாய்த் த�ழன்
அ�ல் �க்�ண்� தன்ைனேய இழந்��க்�ன்றான்.
அர�யல் �ைற��ம் சரி, ��காயத் �ைற��ம் சரி,
ெபா�ளியல் �ைற��ம் சரி, த�ழகத்�ல், ஏன்
இந்�யா�ேலேய ஏற்பட�்�க்�ம் எந்த �ழ்ச�்க்�ம்
�ராமணியேம ��க் கரணியமாக இ�ந்��க்�ன்ற�.
அதன் நச�்ப் பல்லால் க��ண்� �ைதந்� ேபாகாத
�ைறேய இல்ைல. ெபண்ைண, ஆைண, �ழந்ைதகைள
எல்லாைர�ம் க�த்�க் �த�, அவரக்ளின்
சைதகைள�ம் நார ் நரம்�கைள�ம் அ�அ�வாய்ச்
�ைதத்��க்�ன்ற� �ராமணீயம். 

ெவள்ைளக்காரன் இந்�ய மண்ைண �ட�்ப்ேபாய்
இ�பத்� �ன்றாண்�கள் ஆ��ம், இம்மண்ணில்
சரிவர அர�யல் மலரச்�்ேயா, ெபா�ளியல்
வளரச்�்ேயா எள்ளத்�ைண�ம் ஏற்பட�ல்ைல



ெயன்பதற்�ம் �ராமணியேம கரணியம். அ� �ைதத்த
நச�் �ைதகேள இந்நிலத்�ல் ேவ� எந்த �ைள�ம்
ஏற்படா வண்ணம் ெக�த்� வந்��க்�ன்ற�.
மக்களிைட�ல் ஒற்�ைம ஏற்பட வ��ல்ைலெயன்றால்
அதற்� �ராமணீயம் �ைதத்த இன
ஏற்றத்தாழ்�கைளத் த�ர ேவ� எந்தக்
கரணியத்ைதயாவ� எவராவ� காடட் ���மா?
மக்களிைடேய கல்� பரவ�ல்ைலெயன்றால், அதற்�ப்
�ராமணியம் ஊன்�ய �டத்தனங்கைள�ட ேவ�
ஏ�க்கைள எந்த அ�ஞனா��ம் எ�த்�க்�ற
���மா? மக்களிைடேய ஏற்பட�்�க்�ம் ெபா�ளியல்
ஏற்றத் தாழ்�க�க்�ப் �ராமணியத்ைத�ட ேவ�
தைட��க்க ���மா? 

எல்லா மக்கள் நிைல�னின்�ம் தன்ைனத்
தனிப்ப�த்�க் ெகாண்�, ேவ� �ரித்�க்ெகாண்�,
காப்பைமத்�க் ெகாண்� �ராமணியம் �ன்ேன�யைத
�ற இன �ன்ேனற்றத்�ற்� �ட�்க்கடை்ட இடட்ைத
வரலாற்ற�ப்பைடகைளக் ெகாண்� எந்த
அ�ஞனா��ம் இல்ைல என்� ெமய்ப்�க்க ���மா?
வானத்�னின்�, ெபா��ன்ற மைழக்�ம்,
மண்ணி��ந்� �ைள�ன்ற ப�ரக்்�ம்
'வ�ணபகவா�ம்' '�மாேத��ேம' கரணிய
க�த்தாக்கள் என்� �ராமணீயம் இட�்க்கட�்ப்
ேப���க்க�ல்ைலயானால் இந்நாட�்ல் அ��யல்
வளரந்்��க்�மா, வளரந்்��க்காதா? அவரக்ளால்
கண்� காடட்ப்ெபற்ற 'சர�வ�ேத�' இங்��ந்த
மக்களின் நா��ம் ெநஞ்��ம் வந்� நின்றாெலா�யக்
கல்�ய�ள் �ைடப்ப� அரி� என்�ெமா� க�த்ைத
இந்த �ராமணரக்ள் பரப்���க்க�ல்ைலயானால்,
இந்த நாட�்ல் எத்�ைணயள� கல்�
�ன்ேன���க்�ம் பணம் ெப�த்தவனாக�ம்
பஞ்ைசயாக�ம் ஒ�வன் வாழ்வதற்� அவனவன்
�ற்�ற��ேல ெசய்த �ைனகேள கரணியெமன்�ம்,
அதற்� 'இலட�்�'�ன் (இந்தச ் சர�வ�, இலட�்�
ேபான்ற கற்பைனக் கட�ள்கைளக் 'கைலமகள்' என்�ம்,



�யத�ழ்ப் ெபயரக்ளாகக் ��ப்�ட எனக்� மனம்
வர�ல்ைல.) கைடக் கண் அ�ள் ேவண்�ம் என்� இந்த
ஆரியப் பாரப்்பனர ் �தற்���க்க�ல்ைலயானால்,
இந்த நாட�்ல் ெபா��டைம �த்��க்�மா?
�த்��க்காதா? இப்ப�ப்படட் �ராமணியப் �சல்கைள
இன்ன�ம் இந்த நாட�்ல் ைவத்�க்ெகாண்�, அவற்ைற
ஆண்�ேதா�ம் தவறாமல் நிைன�ட�்க்ெகாண்�,
ேமனா�கைளப்ேபால் இந்த நாட�்ல் கல்�
வளர�ல்ைல, ெசல்வம் ெச�க்க�ல்ைல,
ெபா��ைடைம �க்க�ல்ைல என்� ��த்�ரி�ம்
மடயரக்ைள, மடயரக்ள் என்� ெசால்வதால் என்ன
�ைழேயற்பட�்�டட்� என்� எவனாவ� �ற
���மா? 

�றந்� ெகாப்�ழ்க்ெகா� அ�ப�ம் ேநரத்���ந்�,
இறந்� மண்ைணப் ேபாட�் ��ம்வைர, இங்�ள்ள
ஒ�வனின் அல்ல� ஒ�த்��ன் ேமல் �ராமணியம்
எவ்வள� ஆட�் ெச�த்� வ��ன்ற� என்பைத, இந்த
நாட�்ன் நைடப்ேபாக்ைக அன்றாடம் தன் ��ப்பம்
ேபால் மாற்� ம��ம் இந்�ரா காந்� �தல், ெசன்ைனத்
�யாகராய நகர ்சாய்க்கைட�ல் �டந்� ெநளி�ம் ��
வைர, எவரா��ம் ம�த்�ைரக்க ���மா? எத்தைன
ெயத்தைனச ் சடங்� சாங்�யங்கள்? எத்தைன
ெயத்தைனக் க�ப்�. க�மாந்�ரங்கள்? எத்தைன
ெயத்தைனப் �சைன, �ைன�கள்? எத்தைன
ெயத்தைன �ழா, ேவ�க்ைககள்? கட�ள்கள் என்ற
ெபயரால் எத்தைன ெயத்தைனக் ெகாண்ைடத்
தைலக�ம், ெமாடை்டத் தைலக�ம், பம்ைபத்
தைலக�ம், கா� உைடக�ம், கமண்டலங்க�ம்?
இவற்�க்ெகல்லாம் என்ன �ளக்கம், என்ன �ைள�,
என்� இந் நாட�்ன் உச�்�ல் ேபாய் அமரந்்� ெகாண்�,
ஒ��றம் �ரிசங்கராசச்ாரிகள், காஞ்� காமேகா�கள்
�த�ேயாரக்ளின் கால்கைளக் க��க்
��த்�க்ெகாண்ேட, ஒ��றம் கால்சடை்ட
�ப்பாயத்�டன் உ��யா �த�ய ெபா��ைடைம
நா�கைள வலம் வந்� ெகாண்��க்�ம் �ரி



�த�ேயார ் �ற ���மா? இவற்றால்தான் இந்�யா
�ன்ேனற ���ம் என்� உ���ற ���மா?
இந்�யா�ல் உள்ள ேகா�ல் ேகா�ரங்கேள, அவற்�ள்
ெச����க்�ம் ேவல்கள், �லங்கேள இந்�யப்
பைடக�க்�ப் ேபா�ெமன்றால், அவரக்ள் ைககளில் ஏன்
ெவ��ண்�க�ம் ேவடெ்டாகங்க�ம்? இவற்�ற்
ெகல்லாம் �ராமணியப் 'படட்ாள'ப் பைடத்தைலவர்
இராசா� �ைட ��வாரா? இைவ ெயல்லாம் என்ன
�டத்தனங்கள்? எத்தைன வைகப் �ரட�்கள்? இவற்�ல்
ெகாட�்க் �டக்�ம் ெசல்வங்கள் எவ்வள�? ெசாத்�கள்
எவ்வள�? இந்தக் ேகா�ல் ெப�சச்ாளிக�க்�ண்டான
�ைளநிலங்கள் எவ்வள�? இைவ ெயல்லாம் ஏன் இந்தப்
ெபா��ைடைமக்காரரக்ளின் கண்களி�ம்,
'நக்சல்பாரிகளின் ைககளி�ம் பட�ல்ைல ? 

இராமாயணப் பாரதக் கைதகைள எ���ம்,
ெசால்��ேம இராசா�க�ம், வாரியாரக்�ம் இந்த
நாட�்ல் �ைழத்�க்ெகாள்ள ���ம்! ஆனால் இந்த
மண்ணில் உள்ள ��ெவா� ��வாய் ெநளிந்� �டக்�ம்
ஒ� �ற�ெவட�்�ம், ெச�ப்�த் ைதக்�ம் ஏைழ�ம்
அப்ப�ப் �ைழக்க ���மா? அவரக்�ம் அவரக்ள்
ெபண்� �ள்ைளக�ம் என்ெறன்ைறக்�ம் அந்தப் *
ெபரிய'வரக்ளின் கால்கைளப் ��த்�த் தாேன �ன்ழக்க
ேவண்� உள்ளனர ் அவரக்ள் கண்ட கட�ள்கெளல்லாம்
அந்த இ�ம்�க் ேகாடரிக�ம், எ�ைமத் ேதால்க�ந்
த�ர ேவ� எைவ? அவரக்ள் அப்ப�ேய இ�ப்பைதத்
தாேன இராசா�க�ம், வாரிக�ம், �ரிக�ம்
��ம்��ன்றன? இல்ைலெயன்றால் அவரக்ைள
வாழ்�க்க அல்ல� ��காயத்�ன் ேமல்நிைலக்�
அவரக்ைள உயரத்்த இவரக்ள் ைவத்��க்�ம் �டட்ங்கள்
எைவ? இராமாயண�ம் மகாபாரத�ந் தாமா?
அவற்ைறப் ப�த்தா�ம் ப�க்கக் ேகடட்ா�ம் அவரக்ள்
�ன்ேன� ��வாரக்ளா? இராசா��ம், காமேகா��ம்
��ம் ஆன்�க'�ம், 'பக்�'�ம் அவரக்�க்� எந்த
வைக�ல் ைகெகா�த்�த�ம்? அல்ல� இ�வைர
உத�ன? இவற்ைறப் பற்�ெயல்லாம் ஏன் இவரக்ள்



தங்கள் 'கல்�'களி�ம் 'ஆனந்த�கடன்'களி�ம்,
'�க்ளக்'களி�ம் எ��த் �ரக்்க�ல்ைல? 'பாரப்்பான்'
என்றாேலா 'ஆரியன்' என்றாேலா �ழ்ப்பாய்ச�்க்�ேமல்
ஒ� தாரப்் பாய்சை்ச வரிந்� கட�்க்ெகாண்�
சண்ைடக்� வ�ம் இவரக்ள், இராமாயண�ம்
மகாபாரத�ம் பகவத்�ைத�ந்தாம் இந்த நாடை்ட
�ன்�க்� ெகாண்�வ�ம் என்றால் �ணிந்�
ெவளிப்பைடயாக 'ஆம்' என்� அவரக்ள்
அச�்ப்ெபா��ல் அச�்ப்ேபாட�்க் காடட்ட�்ம்.
இல்ைலயானால் 'இல்ைல' என்� ெவளிப்பைடயாக
எ��க் காடட்ட�்ம். 

*ஆ�ரமா�ரம் ஆண்�களாகேவ த�ழன்
அ�ைமயாகேவ இ�ந்தான்; இன்�ம் இ�ப்பான்; அவன்
அ�ம��ம் ெநஞ்சாங்�ைல�ம் என்ெறன்ைறக்�ேம
நம்�ைடயைவதாம்; எனேவ அவன் ெநஞ்�ல்
இராமாயணத்ைத�ம் மகாபாரதத்ைத�ம்
�ைதப்ேபாம்; அவற்�ன் �ைளைவ அவன்
அ�ம����ந்� அ�ப்ேபாம்' என்� ஆரியப்
பாரப்்பனரக்ள் இன்�ம் நம்�க்
ெகாண்��ப்பாரக்ளானால், அவரக்ள் இந்தத்
தைல�ைறையத் தங்கள் இ��த் தைல�ைறயாக
எண்ணிக் ெகாள்ளட�்ம். இப்ெபா��ள்ள �டனத்
த�ழரக்ைளேய தங்கள் இ�� அ�ைமகளாகக் க��க்
ெகாள்ளட�்ம் இல்ைலெயனில் இனிேமலா��ம் தங்கள்
மதக் �ப்ைப, �ளங்களான 'ேவத' *�ராண'ங்கைள�ம்,
இராமாயண, மகாபாரதங்'கைள�ம் எ�த்�க் ெகாண்�
ேபாய் இெலனின் �ரா�ேலா, ெகன்ன� �ைன�ேலா
��த்�க் ெகா�த்தட�்ம். அந்தச ் சாம்பைல
'வால்கா'��ம் ப��க்��ம் கைரத்� �டட�்ம்.
ஏெனன்றால் இந்தச ் சாம்பல் எ�க்�ட - த�ழக
மண்ணின், அல்ல� இந்�ய மண்ணின் �ைளசச்ைலக்
ெக�த்���ம். 

இங்�ள்ள ஆரியப் பாரப்்பனரக்ைள எவ�ம்
ெவ�க்க�ல்ைல. அப்ப� இங்�ள்ளவரக்ளில் எவ�ம்



��க்க ��க்க, �ற்�க்� �� ஆரியரக்�ம் இல்ைல.
அவரக்ள் நா�நரம்�களில் ஓ�க் ெகாண்��ப்ப�
��க்க ��க்க ஆரிய அரத்த�ம் இல்ைல . அவற்�ல்
பண்ைடத் த�ழரக்ளின் அரத்த�ம் கலந்� ஒ��ன்ற�.
எனேவ நாங்கள் ெவ�ப்ப�, �ைற��வ�,
��ந்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்� �ட�்க்காட�்வ�
ஆரியத்ைத, ஆரியப் பாரப்்பனியத்ைத - இன்�ம்
ெதளிவாக�ம் சரியாக�ம் ெசால்வதானால்
�ராமணியத்ைத! ஆமாம், பைடப்�க் க�த்தா(!)வான
�ரமனின் �கத்�ல் உள்ள க�வா�னின்�
�றப்படட்ாரக்ளாேம, அந்த உ�ரினங்களின் ெகாள்ைக -
ேகாடப்ா�கைள, அப்ப�யாக அவரக்ள் எ��
ைவத்�க்ெகாண்� ஏமாற்�வ�ம் 'ேவத', '�ராண'
'இ�காச' �ளக்கங்கைள! அவற்றால்தான் பண்ைடத்
த�ழன் இ�ப்ெபா�க்கப்படட்ான்; அவற்றால்தான்
அவன் மைன�, மக்கள், �றங்கைடகள் ஆ�ய யாவ�ம்
என்ெறன்�ம் �ளா அ�ைமகளாக �ைல ேபசப்படட்னர.்
அவற்�ல்தான் த�ழரக்ளின் அ�ைமப் படட்யேம
�ட�்ைவக்கப் ெபற்�ள்ள�. 

அந்த 'அைவ' இ�க்�ம்வைர த�ழரக்ள்
'�ராமணரக்ள்' எனப்ப�ேவாைரத் தங்களின் �லத்ைத
ேவ�க்க வந்தவரக்ளாகத் தான் க��க்ெகாள்ள ���ம்.
தங்களின் வாழ்க்ைகப் பைகவரக்ளாகத் தான் எண்ணிக்
ெகாள்ள ���ம். தங்கள் �ன்ேனாரக்ைளப்
ப�வாங்�யவரக்ளாகத்தான் நிைனத்�க் ெகாள்ள
���ம். தங்கள் �ன்ேனாரக்ைள�ம் ப�வாங்கக்
காத்��க்�ம் க��களாகத்தான் ேப�க்ெகாள்ள
���ம். இவ்�யல்பான ேபாக்���ந்� மா�ப�ம்
த�ழ் உடம்�கைளத் த�ழ் மறவ�க்ேகா த�ழ்
மறத்�க்ேகா �றந்தைவயாகக் க�த ��யா�,
ஒ�ேவைள அவ்�டம்�களின் தந்ைதேயா, அைதப்
ெபற்ற பாடட்ேனா அல்ல� அைத�ம் ெபற்ற �டட்ேனா
ஆரியனாக அல்ல� ஆரியப் பாரப்்பானாக
இ�ந்��க்கலாம் என்� க��க்ெகாள்வைதத் த�ர
ேவ� வ��ல்ைல . 



இவற்ைறெயல்லாம் எ��ைக�ல் இவற்ைறப்
ப�க்கப் ேபா�ம் 'அவர'்களின் உள்ளக் ெகா�ப்� என்ன
என்பைத நான் உணரே்வன். இங்�க் ெகாடட்ப்ெபற்ற
ெசாற்கள் எவெரவர ் உள்ளங்கைளப் �ண்ப�த்�ம்,
எவெரவர ் உ�ரக்ைளக் ெகாத்�த் �ன்�ம் என்ப�ம்
எனக்�த் ெதரி�ம். அைவ இப்ெபா��ள்ள இவ்�ந்�யச்
சடட் அைமப்�க�க்� எவ்ெவவ் வைக�ல் மா�படட்ன
என்பைத�ம் நான் அ�ேவன். அவற்றால் என்ெனன்ன
அகப்�ற �ைள�கள் ேந�ம் என்பைத�ம் நன்�
உணரே்வன். இச ் ெசாற்கைளத் �க்�க் ெகாண்�
எத்தைன �டணத் த�ழரக்ள் ஆரியப் பாரப்்பன ெநஞ்ச
அரிப்�க�க்ேகற்பச ் ெசாரிந்� ெகா�ப்பாரக்ள்
என்பைத�ம் ஒ�வா� உய்த்�ணரே்வன். ஆனால்
அைவயா�ம் அவற்�ன் �ராமணியம் என்ைன�ம் என்
�ன்ேனாரக்ைள�ம் ப�த்�ய பா�கைள�ட �க�கக்
�ைறந்தைவேய. இக்கால் நா�ம் என் த�ழரக்�ம்
ப�ம் பாடை்ட�ட �க�ம் ��யைவேய! எனேவ
அவற்�ற்ெகல்லாம் நான் �ைட�ற. ேவண்�ம்; அல்ல�
தண்டைன ஏற்கேவண்�ம் என்� நான் அைழக்கப்ப�ம்
ெபா��தான் என்ைன�ம் என் தாய்நிலத்ைத�ம் இந்தப்
�ராமணியம் ப�த்�வ�ம் பா�க�க் ெகல்லாம் ���
ஏற்ப�ம் என்� க���ன்ேறன். எனேவ ெசாற்கைள
உணர�் ெந�ப்�ல் �ரட�் உங்கள் �ன் ைவக்�ன்ேறன்.
கனிவான ெசால்ைலப் ேபசத் ெதரியாதவனல்லன் நான்;
கண்ணியமாக எ�� மக்கைளக் �ளிப்பாடட்
உணராதவனல்லன் நான்; காற்ைறப் ேபா�ம்
நீைரப்ேபா�ம் ெசாற்கைளப் பயன்ப�த்த என்னால்
���ம். இ�ந்தா�ம் ெநஞ்சத்ைத மைறத்�ப் ேப�ம்
இயல்� எனக்�ச ் ெசாற்களால் �ைனந்�ைரத்� நல்ல
ெபயர ் ேத�க்ெகாள்�ேவார ் பாரப்்பனரக்ளாகேவா
அல்ல� அவரக்ளின் பாங்கரக்ளாகேவாதாம் இ�க்க
���ம். என்ைனப்ேபால் ஆரியத்தால் ெந�க்�ண்ட,
ந�க்�ண்ட ஏைழகளின் �டட்த்ைதச ் ேசரந்்தவனாக
இ�க்க ��யா�. 



இந்த நாட�்ல் உள்ள ஒவ்ேவார� மண்ணி�ம் ஆரிய
நச�் �வப் ெபற்��க்�ன்ற�. ஒவ்ெவா� மனத்��ம்
ஆரிய நிைன�கள் அைலேமா��ன்றன. த�ழ்
கற்றவனா��ம் சரி, அ��யல் ஆய்ந்தவனா��ம்
சரி, ம�த்�வ மண்ைடயா��ம் சரி, வா�ர�்
வலவனானா�ம் கப்பல் �காமனானா�ம், பைடத்
தைலவனானா�ம் சரி, எல்லா�ைடய நைட, உைட,
ெதா�ல், அ��, மைனவாழ்� யாவற்��ம் ஆரிய நச�்
நன்� பாய்சச்ப்பட�்க் �டக்�ன்ற�. பாேவந்தர்
பார�தாசன் பா�ய� ேபான்� நான்� பக்க�ம்' ேவடர்
�ற்�ட ந��ல் �க்�ய மான்ேபால்' த�ழனின் அகம்,
�றம், உ�ர,் உடல் யா�ம் ஆரிய வைலயால்
�ன்னப்பட�்க் �டக்�ன்றன. 

ஒவ்ெவா� நா�ம் ஒவ்ெவா� ெநா��ம்
�ராமணீயம் அவைன வாட�் வைதக்�ன்ற�.
பண்ைட�ல் அன்�; இன்�ங்�ட அவைன 'அ�'
நாள்ெதா�ம் ெகாட�் வ��ன்ற�. அச�் வ��ல்
தாளிைககளாக 'அ�' �ற்கப்ப��ன்ற�. ெசய்�
வ��ல் 'அ�' �ளம்பரப்ப�த்தப்ப��ன்ற�. வாெனா�
உ�ரப்்�ல் 'அ�' �சச்ப்ப��ன்ற�. பள்ளிப்
ெபாத்தகங்களில், ேகா�ல் �ளங்களில் �ராமணியம்
தன் நச�்க் ைககைளப் பரப்���க்�ன்ற�. *இரா�'
காலம் பாரக்்காமல் த�ழன் காெல�த்� ைவப்ப�ல்ைல;
��த்தம் பாராமல் அவன் மைன�ெயா�
��வ�ல்ைல; �ள்ைளயார ் ���டாமல் அவன்
எ�தத்ெதாடங்�வ�ல்ைல ; 'நீ�' 'நாமம்' என்ற ெபயரால்
அவன் ெநற்�களி�ம், 'ெகாடை்ட' 'மணி' என்ற ெபயரால்
அவன் க�த்�களி�ம், �ராமணீயம் ெநளிந்�
�ரள்�ன்ற�. எல்லாம் வல்ல இைறப் ேபராற்றல்
ஒன்�ண்� என்ற �ய அ��யல் உண்ைம , '�வமாக�ம்
‘மா�'யமாக�ம் ஆரியப் �ச�்களால் பல்லா�ரங்ேகா�
வ�வங்கள் ெகாண்� மக்கைள ம�ட�் வ��ன்ற�.
ெபாய் ெமய்யாக�ம், ெமய் ெபாய்யாக�ம் �ரிக்கப்
ெபற்� �ைலேபசப் ெப��ன்றன. 'கல்�க்�க்
கைலமகள்' 'ெசல்வத்�ற்�த் ��மகள்' - என்� கற்ற



த�ழ்ப் �லவரக்�ம் �யத�ழ் என்ற ெபயரால்
ஆரியத்ைதப் பைறசாற்��ன்றனர.் அர�னர ் சார�்ல்
வந்�றங்�ம் அெமரிக்க, உ��ய, ெச�மானிய,
சப்பானியப் ெபா�க�ம் இங்�ள்ள ஆரியப் பாரப்்பான்
ஒ�வன் �சைனகள் ெசய்த �ன்னரத்ாம் இயக்கப்
ெப��ன்றன. 'வானியல்' ஆய்� ஒ��றம்; மைழ ெபய்ய
ஆரிய ேவள்�கள் ஒ��றம், சாணி�ம் ேசா�ம்
�ைசந்�ண்ணப் ெப�தல் ேபான்றெதா� நிைலைய
இவ்�ந்�ய நாடை்டத் த�ர ேவெறங்�ம் காண��யா�.
நில�ல் அ� ைவத்த காலத்�ேலேய மாம்பலத்�ல்
தான்ேதான்�ப் �ள்ைளயாரின் கல்ப�மம் ஒன்�
நிலத்�னின்� ெவ�த்� வந்தெதன்ற �ரட�்
நடந்��க்�றெதன்றால், 'ேவத' காலத்�ல் என்ெனன்ன
நடந்��க்�ம் என்� சற்ேற எண்ணிப் பாரத்்தால்
�ளங்காமல் ேபாகா�. 

இவற்�ற்ெகல்லாம் ��� என்ன? இைவ
இப்ப�ேயதான் ேபாய்க் ெகாண்��க்�மா?
இப்ப�ப்படட் �ராமணியத்�ற்�த் த�ழன்
அ�ைமப்பட�் ஏமாறத்தான் ேவண்�மா? அவ�ம்
அவன் �ள்ைளக�ம் என்ெறன்�ம் அ�ைமகளாக இத்
த�ழ் மண்ணில் �றந்� �றந்� சாகத்தான் ேவண்�மா
? இவற்�ற்ெகல்லாம் 'ஆம்' என்� ஆரியம்
�ைட��க்�மானால், நாம் அவரக்�க்�க் �ற -
அல்ல� எசச்ரிக்க ��ம்�வ� - இவற்�ற்ெகல்லாம் ஒ�
�ற்�ப் �ள்ளி�டட்ாக ேவண்�ம்; அ��ம் இந்தத்
தைல�ைற�ேலேய ேவண்�ம்" என்ப�தான், அதன்ப�,
அவரக்ளின் ��ல் �த�யைவ கழற்றப்பட ேவண்�ம்.
ேகா�ல் க�வைறகளினின்� '�ராமணியம்'
ெவளிேயற்றப்பட ேவண்�ம். த�ழ் ெமா��னின்�
'அ�' �க்�ெய�யப்பட ேவண்�ம். அர�ன்
காவ���ந்� அ� �லக்கப்படேவண்�ம். 'ேவத'
‘�ராண' 'இ�காச' 'ம�' �த�ய �ல்கள் எரிக்கப்பட
ேவண்�ம். அவற்ைறப் ப�ப்ப� '�ற்றம்' என்�
சடட்�யற்ற ேவண்�ம். இைவ அத்தைன�ம் இந்தத்
தைல�ைற�ேலேய ெசய்யப் ெபற்றாக ேவண்�ம்.



இல்ைலெயனில் அ�த்த தைல�ைற�ல் த�ழ்
இ�க்கா�; த�ழ�ம் இ�க்கமாடட்ான். எனேவ
இதைனப் �ராமணீயத்�ற்� �டட் எசச்ரிக்ைகயாக
மட�்ம் ெகாள்ளாமல் த�ழரக்்� �டட்
எசச்ரிக்ைகயாக�ம் ெகாள்�க, 

- ெதன்ெமா�, �வ� : 8, ஒைல
: 5-6, 1970 

10. ேகாய��கள�� உ�ள ஆ�ய இைட�
தரக�கைள அக��க 

எல்லாம் வல்ல ஓர ்இைறப் ேபராற்றல் இவ் வைனத்�
உலகங்கைள�ம் கட�்யாண்� ெகாண்��ப்பைத
அ��ய�ம் ம�த்த�ல்ைல. அவ்வாற்றல் கல், மண்
என்ற ேவற்�ைம�ன்�, அைனத்�க் �ற்��ரக்ளி�ம்
�ற்��ரக்ளி�ம் ஊ���, யாவற்ைற�ம் ஆட�்ப்
பைடத்�க் ெகாண்��ப்பைத�ம் உள்ெளாளி சான்ற
எவ�ம் ம�க்க ��யா�. அவ்வாற்றேல அ�வா�ம்
அ�யப் ெப�ம் ெபா�ளா�ம் �ைடெபயரச்�் மா�.
அ�வ�வாய் இப் ேபரண்டங்கள் அைனத்��ம் நின்�
இயங்��ம் இயங்��த்�ம் வ�வைத உளத்தா�ம்
உணரலாம்; அ�வா�ம் அ�யலாம். இல்ைல என்றா�ம்
அ�தான்; உண்� என்றா�ம் அ�தான். இவ்வாற்றைல
அ� என்னலாம்; அவன் என்னலாம்: அவள் என்னலாம்.
ெசாற்களா�ம், ெசாற்ப� ெபா�ள்களா�ம், ெபா���
வ�வங்களா�ம், வ�வைம �ணங்களா�ம்,
பன்�றா�ரம் ேவற்�ைம மாற்றங்களால்
இயங்�வனவா�ம் உள்ள அம் ெமய்ப்ெப�ம்
பரம்ெபா�ைள என� என்�ம் உன� என்�ம்
வ�ப்பவ�ம், வ�த்�ப் ேப�பவ�ம் கல்லாத
�டனாகேவா, கற்ற�ந்த ேபைதயாகேவா, அன்�
வல்ல� வழக்கனாகேவாதான் இ�த்தல் ேவண்�ம்.
உலகத்�ப் ெபா�ள்கைளேய என� உன� என்� ேப�தல்
அ�யாைம யா�ன்ற ெபா��, உலகப் ெபா�ள்கைள
ெயல்லாம் உள்ளடக்�க்ெகாண்� �டக்�ம் ஓர்



ஆற்றைல, ெமய்ப்ெபா�ைள, என்�ைடய� என்�ம்,
உன்�ைடய� என்�ம் ேப�ம் அ���கள்
எசச்மயத்ைதச ் சாரந்்தவரா��ம் அவரக்ள் உலக
�யக்கத்�ற்� மா�படட்வேர யாவர.் 

இம் ெமய்ப்ெபா��க்�க் ேகா�ல் ேதைவ�ல்ைல;
ேகாலங்க�ம் ேதைவ�ல்ைல . இவ்�லகேம, ஏன் இப்
�ட�ேய(�ரபஞ்சேம) அதன் ��க்ேகா�ல், இவ்�லகப்
ெபா�ள்கேள அதன் ��க்ேகாலங்கள். அ�வ�ந்த
ெமய்ய�ேவா�க்� மல�ம் சந்தன�ம் ஒன்�தான்;
மண்�ம் ெபான்�ம் ஒன்�தான்; இைல�ம் ��ம்
ஒன்�தான்; அஃதாவ� ஒேர ம�ப்�ைடயைவதாம்.
ஆனா�ம் அ�வ�யாப் ெபா� மாந்தரக்்�க் கற்�தங்கள்
ேதைவப்ப��ன்றன. இந்தக் கற்�தங்கள்தாம்
ெபா�ள்களா�ம் அவற்�ன் ேவ�பா�களா�ம்
உலகத்�ல் நின்� நில��ன்றன. கற்�த அ�ைவேய
சமய �லார ் மாையயாக உ�வ�த்�ள்ளனர.் கற்�தம்
என்ப� ஒன்ைற ஒன்றாகக் க��க் ெகாள்வ�. தாைய
�தற்கட�ள் என்ப�ம், தந்ைத�ம் அவரே்பால் உள்ள
ெபரிேயா�ம் வணங்கப் ெப�வ�ம்
இக்கற்�தத்�ன்பாற் ப�வேனயாம்.
ெமய்ப்ெபா�ளியைல எந்த இங்கரச்ாலா�ம்,
மாரக்்சா�ம், ெபரட்ர்ண்� ரசலா�ம், ஓமரினா�ம், �ன்
ெம��யரா�ம் ம�த்��ட ��யா�. அ��யற்
ேபரா�ரியரக்ளான நி�டட்ன், எ�சன், ஐன்�ைடன்
ஆ�ேயா�ம் இைறயாற்றைல ஒப்��ன்றனர.் அ��யல்
உணரந்்த எவ�ம் ெமய்ய��யைல
ஒப்�க்ெகாண்�தான் ஆதல் ேவண்�ம். அ��யல்
அ�ப்பைடைய உணராதவேன இைறப்ேபராற்றைல
ம�க்�ன்றான். இவ்�டத்� நம் நாட�்ல் பரப்பப்
ெபற்�ள்ள கற்�தப் �சல்கள் நிைறந்த ஆரியச ் சமயப்
ேபா�த்தனங்கைள�ம் உணரந்்ேத ���ன்ேறாம். 

ஆனால் ெமய்ய��ய�ம், உல�யற் கற்�தங்க�ம்
எந்தச ் சமயத்�ற்ேகா, எந்த ஒ� சமயக் �ரவரக்்ேகா
உைடைமகள் அல்ல. இன்� உல�ல் உள்ள மதங்கள்



யா�ம் உல�யற் ெபா�ள்கைளப் ேபான்ற
கற்�தங்கேள! இம் மதத்�ல்தான்
உண்ைம��க்�ன்ற�. இ�ல் இல்ைல; என்� ேப�பவன்,
'க�ரவன் என் நாட�்ல்தான் இ�க்�ன்ற�; ேவெறந்த
நாட�்�ம் இல்ைல' என்� ேப�ம் ேபைதையப்
ேபான்றவேன யாவான். மதக் கற்�தங்கள் �ல
ேவ�பா�கைளப் ேபால் �சல்கைள �ைள�ப்பைவேய
யா�ம். �லங்களில் எவ்வா� உயர�் தாழ்�
கற்�க்கப்ெபற்றேதா, அவ்வாேற மதங்களி�ம் உயர�்
தாழ்�கள் கற்�க்கப்ெபற்றன. கற்பைன என்ப�ம்
ஒ�வைக உண்ைமேய. இல்லாத ஒன்ைற எவ�ம்
கற்பைன ெசய்��ட ��யா�. கற்பைன ெசய்தைவ
யா�ம் நமக்� உகந்தைவயாக ��க்கலாம்;
உண்ைமயாக�ம் இ�க்கலாம். ஆனால் உகந்தைவ�ம்,
உண்ைம�ம் அைவமட�்ந்தாம் என எண்ணி�டக்
�டா�. நம் அ�ப்�ல் உள்ள ெந�ப்�ம் ெந�ப்�த்தான்.
க�ரவன் ெந�ப்�ம் ெந�ப்�த்தான். அதனால் ெந�ப்�
என்பேத க�ரவன் தான் என்பேதா, நம் அ�ப்�ல்
இ�ப்ப� தான் என்பேதா அ�யாைம யா�ம். இனி
�றெந�ப்பாக வன்� அக ெந�ப்பாய் உள்ள �ளகாய்
ேபா�ம் ெபா�ள்க�ம் உள்ளனெவன்� அ�தல்
ேவண்�ம். 

இைறப்ெபா��ம் அப்ப�த்தான். இைத
எ��பவ�ம் அவன் எண்�ம் க�த்�ம், இக்க�த்ைதப்
�றப்ப�த்�க் காட�்ம் இவ் ெவ�த்�க�ம், அவ்
ெவ�த்�கைளப் ப�க்�ம் நீங்க�ம் இன்�ம் யா�ம்
ெமய்ப்ெபா�ளின் ��பா�கேள! ஒப்�த�ம் ம�ப்�ம்,
��ப்�ம் ெவ�ப்�ம், அன்�ம் �ன�ம், �ளிரச்�்�ம்
��ம், உண்�ம் இல்ைல�ம் அப்ெபா�ளின் கற்�தத்
ேதாற்றங்கேள! இைவயல்லாமல்
ேநர�யாகஇைறப்ெபா�ைள �கரப்வரக்�க்� இக்
கற்�த அல�கள் ேதைவ�ல்ைல, காற்ைற
இயற்ைகயாக �கரப்வரக்்� ����ன் �சல்
ேதைவ�ல்ைல யன்ேறா? 



ஆனா�ம் ெமய்ப்ெபா�ளின் கற்�தங்களாக �ள்ள
ேகா�ல்க�ம் அவற்�ன் கற்�த வ�பா�க�ம் ெபா�
மாந்தரக்்� - அஃதாவ� காற்ைற ேநர�யாக
�கர�யலாதவரக்்� - ஒ�வைக�ல் ேதைவேய! கால
�ரி�ல் அைவ�ம் மக்கட�்த் ேதைவ�ல்லாமல்
ேபாகலாம். அ�வைர ேகா�ல்க�ம் இ�க்கலாம்; அங்�
வ�பா�க�ம் நிகழலாம். ஆனால் அைவ ��ப்�டட்
ஒ�வரக்்�த்தான் ெசாந்தம்; �றெரல்லாம் ஒ�ங்�
நிற்கத்தான் ேவண்�ம் என்பவரக்ள் மத ெவ�யரக்ேள -
மதத் ��டரக்ேள ஆவர.் அவரக்ள் என்ன
இனத்தவரா��ம், எசச்மயத்ைதச ் சாரந்்தவரா��ம்
அவரக்ைளக் ��காயக் �ற்றவாளிகளாக்�க் �ண்�ல்
நி�த்�தல் ேவண்�ம். மதத் �ைற��ம், மக்கள்
உரிைம �ைறகளி�ம் ஈரா�ரம் �வா�ரம்
ஆண்�க�க்�ப் �ன்ேனாக்�ச ் ெசல்�ம் அவரக்ைள
வாழ்நாள் �ைறத்தண்டைனக் �ள்ளாக்�
மக்களினமற்ற ஒ� தனித்��ல்�டக் ��ேயற்றலாம். 

ேகா�ல்களில் இ�க்�ம் வ�வங்களில் மட�்ேம
இைறப் ெபா�ள் இல்ைல. உலக அைனத்�ப்
ெபா�ள்களி�ம் அப் ெபா�ள் அ�வ�வாக நின்�
இயங்�வைத எவ�ம் உணரலாம்; எவரக்்�ம்
உணரத்்தலாம். இத்தைகய �றெவளிச ் சமயக்
ேகாடப்ா�க�ம், அகெவாளிச ் சமயக்
ேகாடப்ா�க�ந்தாம் மாந்தர ் யாவரக்்�ம் ஏற்றைவ,
தக்கைவ. �றெவல்லாம் �சல் �ைளப்பைவ. இயற்ைக
வ�பா�தான் த�ழ்வ�பா�. �வனிய�ம் மா�ய�ம்
இயற்ைக �ரிந்த வ�பா�களின் �ரிந்த ��பா�கேள!
ஒ� �ம்�ன் �ைனைய இயற்ைக வ�பாட�்ற்�
இைணயாகக் ��னால், அதன் �ரிந்த அ�ப்ப��ையச்
சமயங்க�க்� ஒப்�டலாம். ஆரிய மதங்களின்
ஊ��வ�க்�ப் �ன்னரத்ான் த�ழ் வ�பா� தன்
�ய்ைம�னின்� ெந�ழ்ந்த�. இைறவ�பாட�்ற்�
மந்�ர மாயங்கள் ேதைவ�ல்ைல. இக்கரண �ைற ஒ�
��மணத்�ல் நிகழ்த்தப்ெப�ம் �ன், �ன்
சடங்�கைளப் ேபான்றைவேய! ��மண நிகழ்ச�் மாந்த



உல�யல் ஒ�க்கத்�ற்�த் ேதைவயான�. ஆனால்
இைறவ�பா� ெவ�ம் உல�யல் ஒ�க்க நிகழ்ச�்
மட�்மன்�; இயற்ைக நிகழ்ச�். ஆம், �சை்ச நாம்
நம்ைமய�யாமல் உள்ளி�த்� ெவளி��தைலப்ேபால் -
நம்ைமய�யாமல் நம் அகப்�ற உ�ப்�கள்
ெசயல்பட�்க் ெகாண்��ப்பைதப் ேபால்,
நம்ைமய�யாமல் நாம் இைறப் பரம்ெபா�ைள
வ�பட�்க்ெகாண்�ம், அத�ள் நாம் ஊ���க்
ெகாண்�ம் நம்�ள் அ� ஊ���க்ெகாண்�மாய்
இ�க்�ன்ேறாம். இந்நிைல�ல் வ�பா� எற்�க்�?
ேம�ம் �ற்ற��ம் ��ெதா��ம் ெகாண்ட
�ற்�ப்�ரக்ளா�ய நம் வ�பாடை்டப் ேபர��ம் ெப�ம்
ேபராற்ற�ம் ெப��ைன�ம் ெகாண்ட
ெமய்ப்பரம்ெபா�ள் ��ம்�வெதன்ப� ஒ� கற்�த
நிைனேவ! இ� நிகழ்ந்தா�ம் ஒன்� தான்;
நிகழ�ல்ைலயானா�ம் ஒன்�தான்; ஆனா�ம்
உல�யல் நடப்�ன் ஒ�கலா� ேவண்��ம்
�ற்��ரக்ளின் மனவளரச்�் ேவண்��ம் ெமாய்ம்�
நிைல ெபற்ற �னிேவார ் ேகா�ல் வ�பா�கைளப்
ெபா��யல் மாந்தரக்்�ப் ெபா�ெவன்றாக்�னார.் இனி,
வ�பாேட ெபா�ெவன்ப� உல�யற் ெபா�வறமாய்
இ�க்க, அைதச ் சம�க்��தத்�ல்தான் ஆற்�தல்
ேவண்�ம்; அ��ம் ஓர ்ஆரியப் பாரப்்பாைனக் ெகாண்�
தான் ெசய்�க்க ேவண்�ம் என்ப�ம், அதற்�ப்
பாரப்்பனப் பரம்பைரேய ம�கட�்க்ெகாண்�
�ன்னிற்ப�ம் கண்�க்கத் தக்கைவ; அ��ம் ஒர ்ஆரியப்
பாரப்்பாைனக் ெகாண்�தான் ெசய்�க்க ேவண்�ம்
என்ப�ம், அதற்�ப் பாரப்்பனப் பரம்பைரேய
ம�கட�்க்ெகாண்� �ன்னிற்ப�ம் கண்�க்கத்
தக்கைவ; க�யத்தக்கைவ; ��னால் தண்�க்கத்
தக்கைவ. எனேவ ேகா�ல்களில் த���ம் வ�பா�
ெசய்யலாம் என்� ெபரியெதா� �ரட�் மாற்றத்ைதச்
ெசய்� கரட்�்ய த�ழக அர�, இவ்வாரியப்
பாரப்்பனரக்ளின் அரற்ற�க் ெகல்லாம் அஞ்சாமல்,
ஆரியப் பாரப்்பனரக்ள் ேகா�ல்களில் இைடத்
தரகரா�ம் இ�க்கத் ேதைவ�ல்ைல என்பைத�ம்



ெசய�க்�க் ெகாணரத்ல் ேவண்�ம். இரண்�க்�ம் ஒேர
வைகயான எ�ரப்்�த்தாேன வ�ம், அைத மான�ள்ள
த�ழரக்ள் கவனித்�க் ெகாள்வாரக்ள். 

அண்ைம�ல் ெசன்ைன�ல் நடந்த இந்�
ேதவாலயப் பா�காப்� மாநாட�்ல் ஆரியப் பாரப்்பன�ம்
அவரக்ைளச ் சாரந்்த வல்ல�ைமத் த�ழரக்�ம்
ெகாணரந்்த �ரம்ானங்கள் எந்தத் த�ழனின்
���ைய�ம் ெகா�ப்ேபறச ் ெசய்வன. ேகா�ல்
ஆள்�ைனகைள அர�னர ் ஏற்கக் �டாெதன்ப�ம்,
நைடபாைதக் ேகா�ல்கைள அர�னர ் அகற்றக்
�டாெதன்ப�ம், �யாகராயர ் நகரத்் ��ரப்்
�ள்ைளயாைர �ண்�ம் ேதாண்�ய இடத்�ேலேய
�ைதக்க ேவண்�ம் என்ப�ம் இவரக்ளின் ேகாரிக்ைக.
இக் ேகாரிக்ைககள் ஆரிய இனத்�ன் வல்லாண்ைமைய
இந்நாட�்ல் ேம�ம் ேவ�ன்றச ் ெசய்வதற்கான தந்�ர
ெமா�கேள. பன்�ற்றாண்�க் காலமாய்
அ�ைம�ற்�க் �டந்த த�ழன் இப்ெபா��தான் ���
கண்��த்� எ�ந்� அமரந்்�ள்ளான். இனி இவன்
நைட�டத் ெதாடங்�வானானால் தமக்�ற்ற ேபா�ப்
ெப�ைமகெளல்லாம் தைல�ழாகப் ேபாய்��ம்
என்பைத நன்�ணரந்்� ெகாண்ட இவ்வாரியப்
�ஞ்ைசகள், ேம�ம் த��னத்ைத �ழ்த்� அ�ைம
ெகாள்ளச ் ெசய்யேவ இக் ேகாரிக்ைககைள
எ�ப்��ள்ளன. எனேவ இத்தைகய ேகாரிக்ைககைள
அப்ப�ேய �ப்ைபத் ெதாட�்�ல் �க்�ெய�ந்� �ட�்,
நாம் ேமேல ��ய ��த்தத்ைதத் �ணிந்�
ெசயலாற்�தல் ேவண்�ம் என ேவண்�க்
ெகாள்�ன்ேறாம். 

ேகா��ல் இைறவ�பா� ெசய்ைக�ல் இவ்�ைடத்
தரகரக்ள் எதற்காகக் ��க்ேக நிற்கேவண்�ம்.
இவரக்�க்�ம் இைறவ�க்�ம் மட�்ம் என்ன அவ்வள�
ெந�க்கம்? நம்ைமெயல்லாம் அங்�ள்ள இைறவ�க்�ப்
��க்காேதா? ��க்காத நம்ைம அவன் ஏன்
ேநர�யாகேவா - �றர ் வ�யாகேவா பைடத்தல்



ேவண்�ம்? அங்�ள்ள இைறப் ப�மத்�ற்� வ�பா�
ெசய்பவரக்ள் எப்ப�த் த���ம் ெசய்யலாேமா,
அப்ப�ேய தாங்களாக�ம் ெசய்யலாம் என்�ம் ஒ�
சடட்�யற்�தல் ேவண்�ம். அ��மன்� இவ் �ைடத்
தரகரக்ேள அங்�த் ேதைவ�ல்ைல என்�ம் ெசய்��ட
ேவண்�ம். ேதைவயானால் அங்�ள்ள ெபான்ைன�ம்
ெபா�ள்கைள�ம் காப்பதற்�க் காவல் ைவத்��டலாம்.
இக்��காயப் �ரட�்ைய இன்� ெசய்யத் தவ�னால்
ேவ� என்�ம் ெசய்ய ��யா�. ��த்தவ, இ�லா�யத்
��க்ேகா�ல்களில் இத்தைகய இைடத்தரகரக்ளா
வ�பா�கைள நடத்�க் ெகா�க்�ன்றனர?் எனேவ
இக்ேகா�ல்களில் மட�்ம் இந்தத் தரகரக்ள் எதற்காக
இ�த்தல் ேவண்�ம்? இ�பற்� நன்� எண்ணி,
ப�த்த�வாளரக்ளின் அர� என்� ��க்ெகாள்�ம்
ெப�ைமக்ேகற்ப, த�ழ்வ�பாட�்டன்,
இம்மாற்றத்ைத�ம் ேசரத்்�ச ் ெசய்�மா� த�ழக
அரைச ேவண்�க் ெகாள்�ேறாம், 

- ெதன்ெமா�, �வ� : 9, ஓைல
: 3–4. 

11. பா��பாைனேய �ைற�றி�
பயன��ைல! 

ஆரிய இனம் ேவ� �ல இனங்கைளப் ேபாலேவ
உலெகங்க�ம் பரந்� �டக்�ன்ற�. ஆனால் அஃ�
இவ்�ந்�ய நிலத்ெதா���ள் - ��ப்பாகத்
ெதன்னாட�்த் �ர�டரிைட - த�ழரிைட ��ந்த
அள�ல் ஊ��� இரண்டறக் கலந்�ள்ள� ேபால்
ேவெறந்த இனத்ெதா�ம் அவ்வா� கலப்�க்
ெகாண்ட�ல்ைல. அதற்� வரலாற்� நிைல�ல் பல
கரணியங்கைளச ் ெசால்லலாம். அவற்�ள் ஒன்�, �ற
நாட�் மக்கள் ஆரியைரப் ேபால் ெவள்ைள
ேமனியராகேவ இ�க்க, ெதன்னாடட்வர ் மட�்ம் -
த�ழரம்ட�்ம் க�த்த ேமனியராய் இ�ந்தைமயால்,
அவரக்ள்பால் தங்கைள நிலத்ேதவர ் என்� ��



ஏமாற்�வதற்�ம், அவரக்ள் வளங்கைள
ெகாள்ைளய�த்� வ�� வளரப்்பதற்�ம் இவரக்�க்�
எளிதாக��ந்த�. அத்�டன் த�ழரக்ள் ெபா�நிைலப்
பண்�னரா�ம் ��ைனக்கஞ்�ம் ெதய்வ நம்�க்ைக
�ைடயவராக�ம், வந்தவைர ��ந்ேதாம்�ம் அற
�ணர�்னரா�ம், பைகவரக்்�ம். உத�ம்
அன்�ணர�்ைடயவராக�ம் �ளங்� வந்தைம. அவரக்ள்
தங்கள் இ�ப்�டத்ைதத் ெதன்னாட�்ேலேய ெபரி�ம்
நிைலப்ப�த்�க் ெகாள்ள வாய்ப்பாக ��ந்த�. ஆனால்
இ� �வா�ரமாண்�க�க்� �ந்�ய கைத. அவ்வள�
பழங்கைத எனி�ம், அன்� ெதாடங்�ய த�ழரின்
வரலாற்�ச ் �ைத�க்� இன்�ம் அ� கரணியமாக
�ளங்�வதால், ேம�ம் ேம�ம் அைதேய ��ம்பத்
��ம்ப நிைன��ர ேவண்���க்�ன்ற�. மற்றப� நம்
த�ழரிைடேய�ம் மதத்�ைற�ல் ஆரியத்ைத�ம்
த�ழத்ைத�ம் ேவ�பா�ணராமல் கைடப்��த்� வ�ம்
சமயத் தைலவர ் �லர.் “�ராமணர ் த�ழ�டன்
ேவ�பா�ன்�க் கலந்��டட் இந்நிைல��ம்
அவரக்ைளப் �ரித்�ப் ேப�ேயா, அவரத்ம் �ன்ேனார்
ெசய்த ெசயல்க�க்காக இன்�ள்ேளாைர
இ�த்�ைரத்ேதா வ�வ� ேதைவ�ல்லாத�; தவறான�''
என்� �றத்தான் ெசய்�ன்றனர.் எ� எவ்வாறா��ம்,
ஓரினம், இவ்��பதாம் �ற்றாண்�ன் இ����ம்
��ேதாரினத்�ன் மன�ம் மான�ம் ��ெகாள்�மா�
தன்ைனத் ேதவ இனெமன்� ��, மாந்தச ்ச�ைககைள
அள�க்� ��ப் ெப�வ�ம், மற்ற இனத்ைத அறேவ
இ�ப்ப�ம் ப�ப்ப�ம் அவ்வா� தன் �ன்ேனாரால்
எ�� ைவக்கப்ெபற்ற பழங்கைதக் �ப்ைபக்
க�த்�கைள இன்ன�ம் �டா� �� அவற்�ல்
ெசால்லப் ெபற்ற சடங்�, 'சம்�ரதாய' �ைறகைள 

வ�க்கடட்ாயமாகப் �ன்பற்� வ�வ�மாக, இ�ந்�
வ�ைக�ல், ேபா�யான �ல ெபா� �ணர�்கைள
மட�்ம் ��ப் �றைர ஆற்��ப்ப� என்ப� இயலாத
ஒன்ேற. எனேவ ஆரியரின் இனவ��னரான இன்ைறய
பாரப்்பனர ் தங்கைள எந்த அள�ல் ��த்�க்ெகாண்�



த��னத்தவ�டன் ஒன்��ணரந்்� ேபாக
�ன்வ��ன்றனேரா, அந்த அள�ல் த�ழ�ம்
அவரக்ைள அரவைணத்�க் ெகாண்� ேபாகத் தயங்கார்
என்பைத ெவளிப்பைடயாகக் ��க்ெகாள்ள
��ம்��ன்ேறாம். 

இதற்�ைட�ல் ஆரிய இனத்தால்
ெப�ம்பான்ைம�ம் அைலக்க�க்கப்பட�் வந்த - வ�ம்
�ரா�ட இனம் என்� தங்கைளக் ��க்ெகாள்�ளம்
த��னத்�ற்�ம் அதனின்� �ைளத்த ெத�ங்�,
மைலயாளம், கன்னடம் �த�ய ெமா�யாளரக்்�ம்
ஒன்ைறத் ெதளிவாக்க ேவண்�ேய இதைன எ�தப்
��ந்ேதாம். அவ்�ன, ெமா�க்காரரக்ள் அைனவ�ம்
இதைனப் ப�க்க வாய்ப்�ல்லாமற் ேபா�ெமன்றா�ம்,
அவரக்�ள் வாய்ப்�க் �ைடத்த ஒ��லேர�ம்
இக்கட�்ைரக் க�த்�கைள ஊன்�ப் ப�த்� எண்ணித்
ெதளிவ�டன் �றரக்்�ம் எ�த்�க்க�மா� ேவண்�க்
ெகாள்�ன்ேறாம். 

ெபா�வாக, இன்ைறய நிைல�ல் �ராமணரக்ள்
எனப்ெப�ம் ஆரியப் பாரப்்பனரக்ள் மக்கள் ெதாைக�ல்
�ன்� அல்ல� நான்� ��க்காட�்னேர! இவ்வள�
�கச ் ��ய அள�னரான ஒரின மக்கள், �க�கப்
ெப�ம்பான்ைம�னரான �றைர அடக்�
யாள்வதாகேவா, ஏமாற்�வதாகேவா - �ைற�றப்
ெப�வதற்� �ந்ைதய வரலாற்�ல் எங்ேக�ம்
ஓரிடத்�ல் ேபரள�ல் ஒ� ெதாய்� ஏற்பட�்�க்க
ேவண்�ம். அ��ம் தன்னம்�க்ைக �ைறந்த அள�ேலா,
அள�க்� ��ய நம்�க்ைக தங்கள் அ�ைவ ம�க்�ய
அந்ேநரத்�ேலாதான் அசச்ரி� நிகழ்ந்��க்க ேவண்�ம்.
அத்தைகய சரி� - ஒர ் இைடப்பள்ளம் - த��னத்�ன்
வரலாற்�ல் ேநரந்்தெதன்னேவா உண்ைமதான். ஆனால்
அந்நிைல ஏற்பட�்க் கடந்த �வா�ரமாண்�களாகத்
ெதாடரந்்� வந்�ள்ளேத அ�தான் ேவ�க்ைக��ம்
ேவ�க்ைக இனி, அதனி�ம் �யப்பான - ேவ�க்ைக
எ�ெவன்றால், �க�ம் ெப�ம்பான்ைம�க்க அவ்�னம் -



அதாவ� - நம் இனம் - ெதாடரந்்� தாழ்ந்த
நிைல�ேலேய சாய்க்கைடப் ��ெவன �ழ்ந்�
�டப்பதற்�, அந்த �ன்� அல்ல� நான்� ��க்காட�்க்
�டட்த்ைதேய கரணியங் காட�்ப் ேப� வ��ன்ேறாேம
அ�! அைத நிைனக்ைக�ல்தான் ெவடக்த்ைத �ட�்ச்
�ரித்�ப் ��ங்க ேவண்���க்�ன்ற�! 

த�ழரக்ளா��க்�ம் நம்ைம �ன்ேனற்��ட வந்த
நம் தைலவரக்�ம் நம் எ�ரிகைளச ் சா�ய அள�ற்�,
நம்ைமேய அரித்�க் ெகாண்��க்�ம் நம் இனப்
பற்�ன்ைமையேயா நம்�ன் இனங்ெகால்�த்
தன்ைம�ைனேயா, நம்ைமேய நாம் ��ேபாட�்க்
ெகாண்��க்�ம் அ� �டத்தனத்ைதேயா �ல மத
ெவ�யாடட்ங்கைளேயா அத்�ைண வ�ந்த �ர�ல்
சா�ய�ல்ைல. கம்பைன நாம் அவன் நம்மவைரத்
தாழ்த்�ம் வைக�ல் இராமாயணத்ைதப் பா�யதற்காக,
அவன் இ�ந்தால் நாக்ைகப் ��ங்�க் ெகாண்�
சா�மள�ற்�த் �ட�்த் �ரத்்��க்�ன்ேறாம். ஆனால்
அதற்�ப்�ன் அத்தைகயெதா� நிைல
ஏற்படா��க்�மா� நம் இனப்ேபாக்�ல் �ல
ெதளி�கைள உண்டாக்�க் ெகாள்ள�ல்ைல.
கம்ப�ராமாயணத்ைதப் ேபால் அத்�ைண இனக்
ேகடான ஒ� பா�யம் கம்ப�க்�ப்�ன் பாடப்
ெபற�ல்ைல யா��ம், அப்ப� ஒ� பா�யம் எ�ந்�
ெசய்ய ேவண்�ய ேவைலையப் பன்�� மடங்காக
அவன் இராமாயணேம ெசய்� ெகாண்��ப்பைத நாம்
ம�க்க ��யா�. �றைம�ல் கம்பைனப் ேபாலப் பாட
எவ�ம் �ன் வர�ல்ைலேய த�ர, நம் இனங்ெகால்�ம்
தற்ெகாைல ேவைல�ல் கம்பைனேய �கச்
��யவனாக்�ய த�ழரக்ள் ேதான்�த்தான் உள்ளனர.்
இந்த நிைல ஏன் என்� நமக்� வ�காட�்களாக
அைமந்தவரக்ள் எண்ணிப் பாரத்்ததாகத் ெதரிய�ல்ைல.
இதற்�ப் பாரப்்பாைனக் �ைற��ப் பயனில்ைல. 

அ�த்�, பாரப்்பாேன உல�ல் உள்ள எல்லா
மதங்க�க்�ம் �டநம்�க்ைகக�க்�ம்



�லக்ேகாடப்ா�க�க்�ம் கரணியனல்லன்.
ஆப்�ரிக்கக் காட�்க் கா�ரியரக்ள் இனத்��ம்,
�னரக்ள் �ட நம்�க்ைககளி�ம், எ�ப�யரின் காட�்
�லங்காண்� வ�பா�களி�ம் ஆரியம் ��ந்� ேவைல
ெசய்ய�ல்ைல. உலகம் எங்க�ேம - மக்கள் உள்ள
இடங்களிெலல்லாம் �ட நம்�க்ைகக�ம், மதக்
ெகா�ைமக�ம் மக்களினத்ைதக் கடட்�ழ்த்�த் தாம்
வந்��க்�ன்றன; வ��ன்றன. அவற்�ற்ெகல்லாம்
பாரப்்பன இனேம கரணியமா� �டா�. இன்�ஞ்
ெசான்னால் பாரப்்பனர ் த�ழகத்�ற் கால� எ�த்�
ைவப்பதற்� �ன்� இங்�ம் �லசமயங்கள்
இ�க்கத்தான் ெசய்தன. ஆனால் அவற்ைற ஆரியர்
ைகப்பற்�ப் பற்பல மா�தல்கைளச ் ெசய்� தம் இன
நலத்�ற்ெகன வ�வைமத்�க் ெகாண்டனர.் இைத
வரலா� ப�த்த எவ�ம் ம�க்க��யா�. இந்த
நிைல�ல் பாரப்்பாைனக் �ைற��ேய த�ழன்
தப்�த்�க் ெகாள்ள ��யா�, த��னத்�ள்
பாரப்்பாைன�டக் ெகா�ைமயான வ�வங்கள் �கப்பல
உண்�. அவரக்ைளெயல்லாம் நம் இனத்தைலவரக்ள்
இனங்காடட்த் தவ��டட்னர.் அவரக்ள்
நம்�னத்�க்�ள்ேளேய இ�ந்� ெசய்� வந்த
ேக�கள்தாம் இன்� நம்ைமத் தன்னாய்�
ெசய்�ெகாள்ள ��யாதப� த�த்��டட்ன. நம்ைம
�ழ்த்�ய வரலாற்� நாடகத்�ல் நாம் ந�த்த காட�்கேள
பலவாக இ�க்கத்தான் இ�க்�ன்றன. இவற்ைற நாம்
ெவளிப்பைடயாக அ�ழ்த்�ப் ேபச ெவடக்ப்பட�்க்
ெகாண்��ந்ேதாம். த��னத்�ற்� நம் �ேவந்தரக்ளால்
ஏற்படட் ந��க�ம் ேக�க�ம் ெகாஞ்சநஞ்சமல்ல. நம்
இன அரசரக்ைளப் பாரப்்பர�்க்� அ�ைமயாக இ�க்கச்
ெசான்ன மடயன் எவன் பாரப்்பாைன நம்
தந்தலத்�ற்காக நாம் என்�ம் - இன்��ட -
�லக்�ய�ல்ைல. அவனால் நாம் நலம் ெப�ேவாம்
என்றால், நம்மவைனேய �றக்கணிக்க�ம், ஏமாற்ற�ம்,
க�ழ்க்க�ங்�ட நாம் என்�ம் தயங்க�ல்ைல.
இவற்ைறெயல்லாம் நம் தைலவரக்ள் நமக்�ச்
ெசான்னதாக நான் ேகடட்�ல்ைல. நாம் நம்



ெப�ைமகைள�ம் எ�ரி�ன் ��ைமகைள�ம் �ட�்ப்
�ட�்ப் ேப�க் ெகாண்ட அள�ல், நம் ��ைமகைள�ம்
எ�ரி�ன் ெப�ைமகைள�ம் ஒ��ல ெநா�கள்�டப்
ேப�க் ெகாண்ட�ல்ைல. நமக்� நாம் ம�த்�வம்
ெசய்�ெகாள்ள ம�த்ேத வந்��க்�ன்ேறாம். 

நம் �வனிய (ைசவ) மா�ய (ைவணவ) சமயங்கள்
என்� நாம் ெகாண்டவற்�ல்தாம் �ட நம்�க்ைககள்
�க்��ந்தன. எல்லாம் வல்ல இைறப்ேபராற்றல் ஒன்ைற
வ�வம் ெகா�த்� அைமத்த �தல் இனம் த��னேம!
ஆரியத் ெதய்வங்க�க்� வ�வங்கேள இல்ைல ! நீ�ம்,
ெந�ப்�ம், காற்�ம் அவரக்ளின் ெதய்வங்களாக
அவரத்ம் ேவதங்கள் ேப��ன்றன. த�ழரக்�க்�த்தான்
வ�வங்கள் ெதய்வங்களாக இைடநின்றன. �கத்
ெதான்ைமத் த�ழரின் �வணக்கமான கந்த� வணக்கம்
நம்மவரக்ளால்தான் கந்தன் வ�வமாக்கப் ெபற்ற�.
(வடெமா� “ஸ்கந்தம் 'கந்த'னாக மா�யெதன்ப�,
�ர�டம் த�ழாக மா�யெதன்ப� ேபா�ம் �ைழயான
க�த்�. த�ழேம த்ர�ளமா�ப் �ன் �ர�டமாகத்
�ரிந்த ெதன்பேத உண்ைம). சமயத் தைலவரக்ைள
ெயல்லாம் ��க்கள் என்�ம், ெதய்வ வ�வங்கெளன்�ம்
வ�பா� ெசய்த - ெசய்� வ��ன்ற - ெப� �டப்
பழக்கங்கள் இன்�ம் �வனிய, மா�யரக்்�ைட�ல்தாம்
��ந்த அள�ல் ெப���ள்ளன. மதத் தைலவரக்ைள
ெயல்லாம் - �லத் தைலவரக்ைள ெயல்லாம்
கட�ளரக்ளாக்�யவன் நம்மவேன. ஆரிய�க்� அன்�ம்
இன்�ம் ஒேர வைகத் ெதய்வங்கேள. ��ப்��க்
கட�ளரக்ளின் ேதாற்றம் நம்மவரின் ேமா� ேவைலேய.
���றக்க(அவதாரக் கைதக�க்� ஆரியத்�ல்
அ�ப்பைட�ல்ைல . கண்ணன் (��ஷ்ணன்) த�ழேன!
�சாரி �ைற�ம் த�ழரக்�ைடயேத! பாரப்்பான்
�ன்னர ்ைகபற்�க் ெகாண்டாேன த�ர, அம் �ைறைய
உண்டாக்�யவன் அவனல்லன். இவற்�க்ெகல்லாம்
சான்�கள் உண்� வரலா� உண்�. இன்�ஞ்
ெசான்னால் பாரப்்பான் ேகா�ல்கைளக் கட�்ய�ல்ைல .
அவ�க்�க் ேகா�ல் கடட்த் ெதரியா�. அவன் அடரந்்த



கா�களில் �க்��கைளேய ெதய்வ வணக்கத்�ற்�ரிய
இடமாகக் க�� அதைனேய வ�பட�்
வந்��க்�ன்றான். ேகா�ல்கைளக் கட�்யவ�ம்,
அவற்�ல் ப�மங்கைளப் பண்ணி ைவத்தவ�ம்,
அவற்�ல் ஆ�காலப் �சைன �ைறகைளப்
��த்�யவ�ம், வ�பாட�் �ைறகைள
வைரய�த்தவ�ம் நம்மவன்தான். இவற்�ன்
உண்ைமகைள ெவளிப்பைடயாக நாம் ேபச
��ம்�ய�ல்ைல. நம் ேமேலேய நாம் �ைற ��க்
ெகாள்வ�, சாணிையத் ெதளித்�க் ெகாள்வ� ேபான்ற
ஒ� ெவடக்த்ைத நமக்� உண்டாக்���க்க ேவண்�ம்.
நம் இன ைவயா�ரிக�ம், ெத.ெபா. �க்க�ம் த�ைழக்
காட�்க் ெகா�க்�ம் வைர�ல் அவ�க்�
அவைனப்பற்�த்தான் ெதரி�ம்; நம்ைமப் பற்�த்
ெதரியா�. இவற்ைறெயல்லாம் நம்மவன் நன்�
எண்ணிப் பாரக்்கேவண்�ம் என்� ேகட�்க்
ெகாள்�ன்ேறாம். 

இன்�ம் ெசான்னால், நம்மவ�க்�ச ் ெச�க்�ம்
தன்னல�ம் ���. நம்மவைன நாம் என்�ம்
ைக�க்��டட்�ல்ைல. தப்�த் தவ� எங்ேகா ஒ�வன்
ைக�க்��டட்ா�ம், அவன் தைலேமேலேய நாம் ஏ�
நிற்க ��ம்�ேனாேம யன்�. அவ�க்� நன்��ணர�்
காட�் அவைன ம�த்�ப் பாராட�்ய�ல்ைல. �ல
ேவைளகளில் அவ�க்ேக நாம் ��ேதாண்� ைவக்க�ம்
தவ�ய�ல்ைல . �றம் ேப�வ� நம்�ைட�ல் ���,
இைத ேநரிைடயாக ஒ�வன் ேகடப்ானானால்
அவைனேய அக்�ற்றத்�ற்� ஆளாக்��ட�், அவைன
�ட�்ப் �றம்ேபாத�ம் நம்மவரிைடேய ���, ேந�க்�
ேநராய் வாய்�றக்க நம்மவ�க்� இன்�ம் �ணி�
வர�ல்ைல. நம் �ைறகளாக�ம் நாம்
��க்ெகாண்��க்�ம் வைர, நாம் ஓர ் இம்�யள�ம்
�ன்ேனறப் ேபாவ�ல்ைல. இப்ெபா��
�ன்ேன��ள்ளதாக நாம் க��க் ெகாண்��ப்ப�ம் நம்
�ன்ேனற்ற�ல்ைல. ஆற்� ெவள்ளத்�ல் தப்�த் தவ�
�ழ்ந்� அ�த்�ச ் ெசல்லப்ப�ம் மரக்கடை்டகைளப்



ேபால் நாம் எங்ேகா அ�த்�ச ் ெசல்லப்ப��ன்ேறாம்.
நம்�ல் �றைமயான ஒ�வைன அவன் ெபற்ற
அத்�றைமயான அத்�ைற�ல் பயன்ப�த்�க் ெகாள்ள
ம�க்�ன்ேறாம். நம் எல்லாைர�ேம எல்லாத்
�ைறகளி�ம் அ�ஞரக்ள் என்� ��க்ெகாள்�ம்
ேபராைச நம் அைனவ�க்�ம் இ�க்�ன்ற�. ���
அள�ல் கற்ற மட�்ேலேய ேபரள�ல் ேபச
ேமைடேபாட�்க் ெகாள்��ன்ேறாம். ஒ� பக்கங்�டப்
�ைழ�ன்� எ�த வராத ��ம் ைபகெளல்லாம் இன்�
எ�த்தாளரக்ளாக�ம் கைல ேமைதகளாக�ம் உலாவரக்
காண்�ன்ேறாம். பத�, அ�காரம் இரண்டால்
அ��லகத்ைதேய ஆளத் ��க்�ன்ேறாம்.
த�ழரக்ளா�ய நமக்� வாய் நீளம்; ைக �க �க நீளம்,
��� அ�க்�ன்ற க�த்�ைரகைளெயல்லாம் �ல்�ய
ேநரே்கா�களாகக் காட�்�டப் ெபா�ந்�
தள்��ன்ேறாம். வள்�வ�க்�ப் �ன்
உலகைனத்ைத�ம் இைணத்� ேநாக்�ய த�ழ�ஞர்
ஒ�வைர�ம் என்னால் பாரக்்க ��ய�ல்ைல. 

ஆரியப் பாரப்்பனரக்ைள அ��ன்றத் �ட�்த்
�ரக்்�ம் ஒ� தன்மானச ் ெசய்�த்தாள் (ெபயர ் ெசால்ல
��ம்ப�ல்ைல ) ஆ�ரியரிடம் ஒ�பால், ெதன்ெமா�த்
தாள் ச�ைகக்ெகன நான் ைகேயந்�ப் ேபான நாடக்ளில்
அவர ் தமக்� அ�பற்� ஒன்�ம் ெதரியாெதனக்
��யைத. இன்�ம் எண்ணிப் பாரத்்�, நம்மவரக்்�
வரேவண்�ய ெபா�ைம உணர�்க�க்காக என்ைனத்
�ய்த்�க் க�க்�க் ெகாண்��க்�ன்ேறன். இந்த நிைல
இன்�ம் �� அள�ல் �ட நம்ைம�ட�்
நீங்�யபா�ல்ைல. பாேவந்தர ் பார�தாசைனப் பற்�
ேமைடேதா�ம் பா�ழக்�ம் ஓர ் அைமசச்ர.் தமக்�ப்
பத� வந்தேபா�, அவைர அ��ய பாேவந்தர்
ெபயர�க்� ம�த்�வக் கல்�ரி�ல் இடந்தர உ�பா
பத்தா�ரத்ைத பாேவந்தர ் மகளிடேம ேகடட்
நிகழ்ச�்ைய நான் நன்� அ�ேவன். நம்மவரக்ள்
பத��ம் அ�கார�ம் வந்த�டன் நடந்�ெகாள்�ம்
தக�ன்ைம ��க்�ன்றேத. அ�, பத��ம் அ�கார�ம்



ெபற்ற பாரப்்பான் ஒ�வன் நடந்�ெகாள்�ம்
தகவாண்ைமைய�ட ��மடங்� தாழ்ந்ததாக
��க்�ன்ற�. பாரப்்பனரக்ைள�ம் அவரத்ம் அன்ைறய
இன்ைறய ெசயற்பா�கைள�ம் ெதன்ெமா� கண்�த்த
அள� ேவெறந்த இத�ம் கண்�த்த�ல்ைல. ஆனால்
அதற்�ப் பாரப்்பனரக்ளால் வந்த ேக�கைள�டத்
த�ழரக்ளால் வந்த ேக�கேள ���, எ� எப்ப�ேயா,
�கழ்ச�் நமக்�ச ் �ைவயாக இ�க்�ன்ற�. அ�
மனத்�ல் இனிக்�ன்ற�. ஆனால் நம்ைமப் பற்�ய
இகழ்ச�்�ைரகள் நம் ெச�களி�ம் ைகப்ப�ல்ைல . 

இத்�ைற�ல் நாம் இன்�ம் ெசால்ல
ேவண்�வன�ம் �ண்� �ளக்க ேவண்�வன�ம்
நிைறய�ள. இவற்ைற ேவ� வ��ன்�
ெவளிப்பைடயாகேவ �றேவண்���ப்பதால், ஒ�
ேசாற்�ப் பதமாகேவ �லவற்ைறக் �ற ேவண்� வந்த�,
ஆனால் த�ழரக்ள் இவ்வள�ேலேய தங்கள்
�ைறபா�கைள இன்னின்ன என்� இனங்கண்�
ெகாண்�, தாம் ஆண்டாண்�க் காலமாய் �ழ்ந்�
�டக்�ம் அத்�ைண இடரப்்பா�க�க்�ம், ஆரியப்
பாரப்்பன இனேம �ற்�க்� �� கரணியம் என்�
�ேண எண்ணி இ�மாந்� �ரியாமல் தம்
அ�யாைம�ம், ம�த்���ம், தந்நல�ம்,
ந�நிைலயற்ற ேபாக்�ம் �ற�ேம நம் �ழ்ச�்க்�ப்
ெப�ங்கரணியங்கள் என்� கண்�, நம்ைம
�ன்ேனற்�க்ெகாண்� ேபாவ�ல் அக்கைற காடட்
ேவண்�ம் என்� தைலவணங்� ஒவ்ெவா�வைர�ம்
ேகட�்க் ெகாள்�ன்ேறன். 

- ெதன்ெமா�, �வ� : 9, ஓைல
: 8, 1971 



12. மத உ�ைமக�� அரசி� கடைமக�� 
ஆ�ைம நிைல�ல் அர�க்� எத்தைனேயா

கடைமகள் உண்�; ெபா�ப்�க�ம் உண்�. அவற்�ள்
சடட்த்தால் வழங்கப்ெப�ம் ெபா��ரிைமகைள
மக்களில் ஒ� ப���னர ் பயன்ப�த்�ம் ெபா��
அவற்றால் அேத மக்களில் ம�ப���னர ் தம்
உரிைமக�க்� ஊ� ேநராவண்ணம் கண்காணிப்ப�ம்
அதன் தைலயாய கடைமகளில் ஒன்�. இப்ப�க்
கண்காணிப்ப�ல் தவ� ேந�மானால், அல்ல� சடட்ம்
இடங்ெகா�க்�ம் வைக�ேலேய �றக்கணிப்�
நிக�மானால், மக்களில் �லர ் தங்களின்
உரிைமகைளப் பயன்ப�த்� ம�ழ்�ன்ற அேத
ேநரத்�ல், ேவ� �லர ் அவற்றால் �ன்பப்பட�ம்
ேநரந்்����ன்ற�. இைத �ளக்க ஆங்�லத்�ேல
ைகயாள்�ன்ற ஓர ் உவைமைய இங்�க் �றலாம்.
''ஒ�வர ் ைக��க் ெகாண்� நடப்ப�ல் யா�க்�ம்
தைட��க்க ��யா�; ஆனால் அவர ் ைக தான்
இன்ெனா�வர ்�க்�ல் பட�்�டக் �டா�”. 

ெபா�வாக ஒ� ��யர� நாட�்ல், அ��ம்
��ப்பாக இந்நாட�்ல், மதங்க�க்� வழங்கப்ெப�ம்
உரிைமகள், ச�ைககள் இப்ப� அள�க்� ��ன
வைக�ல் இ�ப்ப�, மக்க�க்� அர� �ைள�க்�ம்
�றவைக நலன்க�க்� ஓர ்இைட�றாகேவ இ�க்�ற�.
மதம் ஒ� ெகாள்ைக அல்ல� ஒ� கைடப்��யாக
இ�க்கலாம். ஆனால் அ� சடட்மாக்கப்பட�்�டக்
�டா�. அர� ஆ�ைமகளில் அ� ��க்�டேவ �டா�.
இதனால்தான் உ��யா ேபா�ம் ெபா��ைடைம
நா�களில் மதங்க�க்� இடம் ெகா�த்தா�ம்
அரசா�ைம�ல் அவற்ைறத் தைல�டா வண்ணம்
தைடப்ப�த்��ள்ளனர.் அதனால்தான் அவரக்ளால் பல
நல்ல �ைள�கைளச ் ெசய்ய ���ன்ற�. ஆனால்,
அவ்வா� இவ்�ந்�ய நாட�்ன் சடட்ம் அைமயாைமக்�க்
கரணியம், இதைன உ�வாக்�ய எ�வரில் ஐவர்
பாரப்்பனர.் எனேவ, தங்கள் வாழ்க்ைக�ன் எல்லாக்



��பா�க�க்�ம் மதேம �ைணயாக இ�க்�ன்ற
அந்தத் தன்ைம�ைன அவரக்ள் சடட்த்�னின்�
�லக்��ட ��யாமற் ேபான�டன், அந்தச ் சடட்
அைமப்�களாேலேய அம் மதக் ேகாடப்ா�கைளக்
காப்பாற்ற�ம் ெசய்��டட்னர.் ஆகேவதான் இந்த
நாட�்ல் மதத்�ன் ெபயரால் ஒ�வன் என்ன
ேவண்�மானா�ம் ெசய்யலாம்; எப்ப�
ேவண்�மானா�ம் �ைழக்கலாம். நாைளக்�, இேத
இந்�ராகாந்� மக்களிடத்�ல் ேவ�க்ைகயாகப்
ேப�த்�ரி�ம் நிகரைமக் ெகாள்ைககள் ஒ�ேவைள
ெசயல்�ைறக்� வந்தா�ங்�ட அவற்ைறச்
ெசயற்ப�த்த ��யாமல் த�க்�ன்ற வல்லைம இந்த
மதக் ேகாடப்ா�க�க்� உண்�; அவற்�க்�ச ் சடட்க்
காவ�ம் உண்�. எனேவ, இந்த ஒன்ைற ைவத்ேத அந்த
அம்ைமயாரின் ேபச�்களில் எத்�ைணயள�
உண்ைம��க்�ம் என்�ம் எைட�ட�்க் ெகாள்ளலாம்.
அந்த அள�க்� இந்த நாட�்ன் சடட்ம் இங்�ள்ள
மதங்க�க்� - ��ப்பாக இந்�மதத்�ற்�க்
காவலாக்கப்பட�்ள்ள�. எனேவதான் எத்தைனப்
ெபா��ைடைம சம�ைடைமக் ெகாள்ைககள் -
�ழக்கங்கள் வந்தா�ம் இங்�ள்ள �ைமகைள ஓர்
இம்�யள�ம் ெபயரத்்�க் காடட் ��ய�ல்ைல.
இந்�யச ் சடட் அைமப்ைபேய உைடத்�த்
�ள்�ளாக்�ம் ெகாள்ைகைய எந்தக் கட�்
ெகாண்�ள்ளேதா அ�தான் இந்த வைக�ல் ஓரள�
உண்ைமயான - நம்�க்ைக�ைடய கட�்யாக இ�க்க
���ம், அவ்வா� இங்�ள்ள ஒ� கட�்க்�ம் ஒ�
ெகாள்ைக இ�ப்பதாகச ்ெசால்ல ��யா�. 

எனேவ, இங்�ள்ள மதக்ேகாடப்ா�க�க்� மாறாக
எத்தைன எ��னா�ம், ேப�னா�ம், �யன்றா�ம்
எதைன�ம் ெசயலாக்க ��யாமல் ேபாய்���ற�.
இந்த நாடை்டத் ��த்�வதற்�ம், இங்�ள்ள �ைமகைள
ஒ�ப்பதற்�ம் இங்�ள்ள கட�்கள் தைலவரக்ள்
ேப�வைதப் ேபால், இங்�ள்ள தாளிைககள் எ��வைதப்
ேபால், உல�ல் உள்ள ேவ� எந்த நாட�்�ம் ஒ� �யற்�



நைடெபற�ல்ைல. அங்கங்�ள்ள கட�்க�ம் �ைற�:
தைலவரக்ேளா அைத�டக் �ைற�: அவரக்ள்
ேப�வேதா அைத�டக் �ைற�: அவ்வா� ேப�ம்
ெசய்�க�ம் அந்தந்த நாட�்ன் �ன்ேனற்றத்
�டட்ங்கைளப் பற்�யனவாகேவ இ�க்�ம். ��க்கமாகச்
ெசான்னால் அவரக்ள் அங்�ள்ள பைழய கட�்டங்கைள
இ�த்�த் தள்ளி�ட�்ப் ��க் கட�்டங்கைளக் கட�்க்
ெகாண்��க்�ன்றாரக்ள்; நாேமா இங்�ள்ள பைழய
கட�்டங்கைளேய இங்� மங்�மாகப் ���ம்
ெவள்ைளய�த்�ம் ��ய கட�்டங்கள் என்� ேப�வ�
மல்லாமல் �ற்�க்ெகாள்ள�ம் ெசய்�ன்ேறாம். இந்த
இடரப்்பா�கள் அைனத்�க்�ம் இங்�ள்ள மத
ஆ�ைமகேள கரணியங்கள். அைவ மக்கைள மட�்ம்
�டரக்ளாக்க�ல்ைல; ஆட�்ைய�ம் �டமாக்�க்
ெகாண்��க்�ன்றன. ஆனால் இவற்ைற எந்தக்
ெகாம்பனா�ம் கைளய ��யாதப� சடட் வல்லைமகள்
அவற்�க்�ப் பா�காப்பளித்�க் ெகாண்��க்�ன்றன.
எனேவதான் இந்�யா தன்�ரிைம ெபற்� இ�பத்ேத�
ஆண்�களா��ம் எந்த ஒ� �ைற��ம் உ�ப்ப�யாக
�ன்ேனற ��யாமல் �க்�த் �ண�க் ெகாண்��க்�ம்
அேத ேநரத்�ல், அேத மதங்கைளக் காவலாகக்
ெகாண்�, மக்கள் ெப�க்கத்�ல் மட�்ம் அள�க்� ��ய
�ைமைய ஏற்றப� �க்� �ண�க்ெகாண்�
�டக்�ன்ற�. இந்த �டப்த்ைத �ளங்�க் ெகாண்ேடா
அல்ல� ெகாள்ளாமேலா - நம் தைலவரக்ள் -
எனப்ப�பவரக்ள் - அந்த மத உரிைமகளில் ைகைவக்க
வக்�ல்லாமல் - ைவத்தால் �ைழப்�க் ெக�ேம என்�ம்
அசச்த்தால் - வாய்க்� வந்தப� �ர�்�த்தம் ேப�வ�ம்
ேப�யவற்�ற்� ேநரம்ாறாகச ் ெசய்வ�மாகக்
காலத்ைதக் கடத்� வ��ன்றனர.் நம் அர�யல்
அைமப்�ப்ப� எந்த ஒ� �ைற�ல் எைதச ் ெசய்தா�ம்
அதற்� மதத்�ன் ஒப்�தல் இ�ந்ேத ஆக ேவண்�ம்.
இதனால்தான் பாரப்்பனியத்�ன் ஆணிேவைர யாரா�ம்
அைசக்க ��ய�ல்ைல. ஏெனனில் பாரப்்பணியம் இந்த
நாட�்ல் ��க்க ��க்க மதத்�ன் ேவரக்ளில்தான் தன்
�டை்டகைள இட�்க் ெகாண்�ள்ள�. எனேவ அந்த



நிைல தகரக்்கப்ப�ம் வைர மதத்�ற்� மா�படேவா,
அல்ல� பாரப்்பனியத்�ற்� எ�ராகேவா நாம்
எதைன�ம் - ெசால்� �டலாம் - ஆனால் ெசய்��ட
��யா�. 

இந்த நிைலகள் இந்�ய நாட�்ன் ��ைமைய�ம்
ெபா�த்த அள�ல் எப்ப���ந்தா�ம், நம்
த�ழகத்ைதப் ெபா�த்த அள�லா��ம்,
ப�த்த�வாளரக்ள்(!) ஆ��ன்றதாக நாம் (!) ேப�க்
ெகாள்��ன்ேறாேம. அவரக்ள் ஆட�்�லா��ம்,
அவரக்ள் �ன்னிைல�ல் சடட்த்�ற்� மா�படாத
வைக�ல், �ற்�ல நைட�ைறக�க்கான
க�த்�ைரகைள, ேவண்�ேகாளாக ைவக்க
��ம்��ன்ேறாம். இவ் ேவண்�ேகாள்களில்
ெப�ம்பாலானைவ அவரக்ள் ஆட�்க்� வராதெபா��,
அ."தாவ� ேபராயக் கட�் - அதாவ� அவரக்ள் அன்�
ேப�ய எ��ய ெமா��ேலேய ெசான்னால்
வடநாடட்ா�க்� வால் ��க்�ன்ற கட�் ஆண்�
ெகாண்��ந்தெபா�� - இவரக்ள் ேகாடை்டப் பக்கம்
எட�்ப் பாரக்்கேவ ��யாதவரக்ளாக இ�ந்தாரக்ேள.
அப்ெபா�� ேப�யவற்��ம் - எ��யவற்��ம்,
ேகள்�ப்படட் - ெதன்படட் ெசய்�கள்தாம்!
சடட்த்�ற்�டப்டட் வைக�ேலேய இைவ ெசால்லப்
ெப�வதால் இவற்ைற நைட�ைறக்�க் ெகாண்�வர
��ந்த பா�கள் படேவண்��ரா�, எண்ண�ம்
�ணி�ந்தாம் ேவண்�ம். இவற்றால் தனிப்படட்
நிைல�ேலா அர�க்ேகா வ�மானம் இரா�. ஒ� ேவைள
அதற்�க் �ைற� வந்தா�ம் வரலாம்). மக்கள் நலம்
க�� (அப்ப� ஒ� ேகாடப்ா� இ�ந்தால்) அைத�ம்
ெபா�த்�க்ெகாள்ளலாம், 

�தற்கண், அர� ���ைறகளாக,
அ�வலகங்க�க்�ம், எ�ரக்ாலத்ைதேய
உ�வாக்க��க்�ம் நம் �ழந்ைதகள் ப�க்�ம்
கல்�க்�டங்க�க்�ம் இத்தைன ���ைறகள்
���ன்ேறாேம, அைவ ேதைவதாமா? நம் அைமசச்ரக்ள்



எத்தைனேயா நா�கள் �ற்�யவரக்ளா�ற்ேற
அங்ெகல்லாம் இப்ப�த்தான் ���ைறகள் �டப்
ெப��ன்றனவா? இல்ைலேய! இங்� மட�்ம் எதற்�
இத்தைன ���ைறகள்? ேபாகட�்ம். அந்த
���ைறகள்தாம் எதற்ெகன்� ேவண்டாவா? ���ன்ற
���ைறகளில் ெதாண்�� ��க்கா� மத
���ைறகேள! அவற்ைற ஏன் ���ைறயாக �ட
ேவண்�ம்? ��ப்ப ���ைறயாக �ட�்�ட�்ப்
ேபானால் ேதைவப்படட் மதப்�த்தரக்ள் அன்ைறக்�
���ைற ேபாட�்�ட�்ப் ேபா�றாரக்ள். பணி
ெசய்பவரக்ள் அவரக்�க்�த் ேதைவயான இன்ெனா�
நாளில் அைத எ�த்�க் ெகாள்��றாரக்ள். இந்தப்
பழக்கம் நம் ஆட�்��ம் அஃதாவ� - ப�த்த�வாளரக்ள்
(!) என்� நாம் நம்ைமக் ��க் ெகாண்ேடாேம - நம்
ஆட�்��ம் - ேதைவதானா? மாற்றேவ ��யாதா?
இதற்�ம் மாநிலத் தன்னாட�் வாங்�த்தான் ஆக
ேவண்�மா? ெகாஞ்சம், சடட்த்ைதப் �ரட�்ப்
பா�ங்கேளன்! 

அ�த்�, இந்தச ்�ைல(மாரக்�) மாதத்��ம், ேவ�
���ழாக் காலங்களி�ம், ெத�த்ெத�வாக
ஒ�ெப�க்�கைளப் ேபாட�்க் ெகாண்�
��ெவம்பாைவ ��ப்பாைவப் பாடல்கைளத்
ெத�ப்பாைவப் பாடல்களாக ஆக்�க்ெகாண்�
வ��ன்றாரக்ேள, அந்த �ண்கத்தல்கள் ேதைவதானா?
இந்த �ைற எந்த வைக�ல் மதக்ேகாடப்ா�கைள
வளரக்்�ன்ற�? அந்த மாதத்�ல் எ�ந்� நீராடக்
�ப்��ம் பாைவப் பாடல்க�க்� ஏதாவ�
ெபா�ளி�க்�ன்றதா? எங்�ப்ேபாய் நீரா�வ�
நகராட�்க் �ழாய்களிலா, �வத்�லா? அ� ேபாகட�்ம்!
அப்ப�ப் ேபாய் எந்தப் ெபண்�ள்ைளகைளக்
�ப்��வ�? அவரக்ள் என்ன, ேநான்� ேநாற்கவா
ேபா�ன்றனர?் எந்த ேநான்ெபன்� எந்த மத - மடத் -
தைலவனாவ� ெசால்ல ���மா? ெவடக்�ம் -
ெபா��ங்ெகடட் இந்தச ் ெசய�க்காக எத்தைனப் ேபர்
கா�கைளப் �ண்ணாக்�வ�? அக்காலங்களில் பள்ளித்



ேதர�்க�க்காகப் ப�த்�க்ெகாண்��க்�ம் எத்தைன
மாணவரக்ளின் மனங்கைள ேநாகச ் ெசய்வ�?
பாரப்்பனப் �ள்ைளகள் எப்ப��ம் ப�த்�க்
ெகாள்வாரக்ள்! நம் �ள்ைளகள் எப்ப�ப் ப�ப்பாரக்ள்!
வாய்ப்பாகக் �ைடத்த அந்த �ப்ப� நாள் காைல
ேநரங்கைள�ம் இப்ப�யா ஒ�ெப�க்�கைளப்
ேபாட�்க் ெகாண்�, ெத�த்ெத�வாக, மடம்மடமாக,
ேகா�ல் ேகா�லாகக் �த்த�ப்ப�? இப்ப�
ஒ�ெப�க்��ல் �ப்�டச ் ெசால்�யா அந்த
ஆண்டாளம்மா�ம், மாணிக்கவாசக�ம் பா�
ைவத்தாரக்ள்? இலக்�ய வ�வான �லைமப்�ன்
உடெ்பா�ள் �ளங்காமல் இப்ப�யா மதப்�த்தரக்ள்
ெபா�ள்பண்ணிக் ெகாள்வ�? ெபா�ள் எப்ப�ேயா
ேபாகட�்ம்; ெதாைலந்� ேபா�ன்ற�! அதற்காக, ஏன்
ஒ�ெப�க்� ைவத்� அைத எல்லா�ைடய கா�களி�ம்
ேபாய்க் �த்தல் ேவண்�ம். அப்ப�க் �த்�ன�டேன
அவரக்�க்�ப் பத்� வந்���ேமா? அதனால் ப�யரி�
இரண்� உ�பா�க்�க் �ைடத்� ��மா? �ன், ஏன்
இ�நாள் வைர கத்� ஒன்�ம் �ைடக்க�ல்ைல . இப்ப�
மதப்�த்தரக்ள் ஒ�ெப�க்�கைளப் பயன்ப�த்�
மக்களின் அைம�ையக் ெக�ப்பதற்� எந்தச ் சடட்ம்
இைச� த��ன்ற�? 

ஒ�ெப�க்�ைய எெததற்�ப் பயன்ப�த்த
ேவண்�ம் என்� ஒர ் அள� - எல்ைல இல்ைலயா?
பக்கத்� �ட�்க்கார�ைடய இைச� ெபறாமல் ஒ�
ெதா��க்கான ெபா�ையேய இயக்கக்�டா� என்�
இ�க்�ம் ெபா��, எல்லா�க்�ம் �ன்பந்த�ம்
ஒ�ெப�க்�கைள மட�்ம் ேகா�ல்களில் - தனிப்படட்
ஒ�வனின் ��மணக் ெகாம்மாளத்�ல் - மட�்ம் எப்ப�
ைவக்கலாம். இ� என்ன ெகா�ைம? இதற்ேகன் அர�
நடவ�க்ைக எ�த்�க்ெகாள்ளக்�டா�. ஒ�வேனா, ஒ�
ேகா�ல் அைமப்பாளரக்ேளா ம�ழ்ந்தால் அவரக்ைளச்
�ற்��ள்ள அைனவ�ம் �ன்பப்பட ேவண்�ம் என்ப�
தான் ��யரேசா? அைமசச்ரக்�க்�த்
ெதால்ைல�ல்ைல. ெவளிக்காற்ேற �காத அைறகளில்



பகல்வைரக்�ங்�ட அம் மாதத்�ல் �ங்கலாம்.
ெபா�மக்க�க்�ம் மாணவரக்�க்�ம் இந்த
ஆண்டா�ம் மாணிக்கவாசக�ம் ஒ�ெப�க்�
வ�யாக�ம், வாெனா� (இ� ஒ� சாவக்ேக� - நம்
நாட�்ல்) வ�யாக�ம் எவ்வள� ெதால்ைல
ெகா�க்�ன்றனர.் இைதேயன் அர� கவனிக்கக்
�டா�? 

இந்த, இந்� மதப் �த்தரக்ள் ெசய்�ம் �ளம்பரப்
�த்தலாடட்ங்கைளப் பாரத்்��ட�் தந்தம்
மதப்�த்தரக்ள் எங்�த் தங்கைளக்
ைக�ட�்��வாரக்ேளா என்� அஞ்�ய ��த்தவ,
இ�லா�ய மதத்தைலவரக்�ம் தங்கள் தங்கள்
ேகா�ல்களி�ம் இந்தப் ��ய பாணிகைளப் �ன்பற்�
ஒ�ெப�க்� வ�யாகேவ தங்கள் தங்கள்
மதஉரிைம(!)கைளப் பரப்�வரத் ெதாடங்��டட்னர.்
இரம்சான் ேபா�ம் ���ழாக் காலங்களில் தங்கள்
மதக்காரரக்ைள (அதாவ� ஒ� ெத���ள்ள ஓரிரண்�
�ட�்க்காரரக்ைள) எ�ப்�வ� ேபால் இர� இரண்�
மணிக்ேக வந்�, அந்தத் ெத��ல் உள்ள அத்தைன
�ட�்க்காரரக்�ம் ��க்�ட�் எ�ம்ப� சலங்ைகெயா�
ெய�ப்�ம் த�க்ெகா�ைய அ�த்தப� காட�்க்
கத்தல்கள் கத்�வ�வ� எப்ப� நாகரிகமான
மதக்ேகாடப்ாேடா ெதரிய�ல்ைல. ��ப்ப�ல்லாத -
அல்ல� ேவண்டாத - பல�ைடய - அல்ல� �ல�ைடய -
அல்ல� ஒ�வ�ைடய கா�களில் - அவரக்ள் அல்ல�
அவன் - ��ம்பாத ேநரத்�ல் - ஒ�ெப�க்�
வ�யாகேவா ேவ� தப்பைறகளின் வ�யாகேவா
ஒ�கைளப் ��த்� அைம�ையக் ெக�ப்ப� எப்ப�
நாகரிகமா�ம்? மதம் என்�ம் அள�ல் மட�்ம் எப்ப�
நாகரிகமற்ற ஒ� ெசயல் நாகரிகமாகக்
க�தப்பட�்��ம்? இைத எப்ப� அர� �ட�்க்
ெகாண்��க்கலாம். ெப�ம்பா�ம்
ெபா�க்�டட்ங்கைளத் த�ர ேவ� எதற்காக
ஒ�ெப�க்�கள் ைவக்கப்படல் ேவண்�ம்?
�லங்�த்தனமான ேவண்டாத காட�்க் �சச்ல்கள்



மக்களின் அைம�ைய எத்தைகய அள�ல் ெக�த்�
வாழ்ைவ ெவ�ப்�ைடயதாக ஆக்� ���ன்றன! 

மற்�ம் �ளக்கணி �ழா(�பாவளிப் ேபா�ம் �ழா
நாடக்ளில் ேகடக்ேவ ேவண்�ய�ல்ைல. பாரப்்பன
வாண்�கள், அல்ல� 'இப்�ப் பாரப்்பன �டைலகள் ஒ�
�லர ் �தல் நம் 1) சடட்மன்ற உ�ப்�னரக்ளின்
�ழந்ைதகள், நம் (!) மாண்��� அைமசச்ரக்ளின்
ெசல்வத் �� மகன்கள்வைர எல்லா�ம் ேவண்�ெமன்ேற
ெகா�த்�ம் படட்ா�' ெவ�களால் ெபா��டங்களில்
அைம�ையக் ெக�த்� நகரத்ைத�ம் ெத�க்கைள�ம்
�ட�்ச�்வராக்�க் �ப்ைப �ளங்கைளப் ேபாடத்தான்
ேவண்�ேமா? எந்த 'நரகா�ரன்' ெசத்�ப்ேபான
இழ�ற்காக நாம் இப்ப� ஆண்�ேதா�ம் படட்ா�
ெவ�களின் படட்ாளக்களத்�ல் அஞ்� அஞ்� நடப்ப�?
அந்த 'நரகா�ரன்' எத்தைனயாவ� 'நரகா�ரன்'? எந்த
ஆண்�ல் அவன் இறந்தான்? என்பைத எந்த வரலாற்�
நீலகண்ட சாத்�ரியாவ� ஆராய்ந்� அர�க்�ச்
ெசால்��ள்ளாரா? �ன், ஏன் அவ�க்காக இந்த
அ�க்�ண்�க் காலத்�ல் நாம் நம் �ட நம்�க்ைகக்�ப்
��ப்��ப் ெபா�ள்கைளெயல்லாம் கற்�த்�க்
ெகாண்�, தாைளத் �ரியாக்�க் காைசக் கரியாக்�,
�ைலம�ப்பற்ற ம�ந்ைதப் �ைகயாக்�, நம்
கா�கைள�ம் �ண்ணாக்�க் ெகாள்�தல் ேவண்�ம்?
இ�ல் என்ன ெமய்ப்ெபா�ள் இ�க்�ற�? எந்தப் ��ப்
ெபரியவாளாவ� 'ெதன்ெமா�' அ�வலகத்�ற்� வந்�
�ளக்�க் காடட் ���மா? அல்ல�, அர�யல்
ெபா�ளியல் ேபா�ம் ெபரிய ெபரிய இ�க�க்ெகல்லாம்
ெதாடர ் கட�்ைரகளில் �ளக்கம் ேபாட�்க் காட�்ம்
�னமணிச ் �வராமன்கள் வந்தாவ� �ளக்�க்காடட்
���மா? இந்தக் காலங்களில் ெதா�லாளரக்ளிடத்�ல்
எ�ம் ெவ�ம�ப் ேபாராடட்ங்க�ம், அவற்றால்
ெதா�லகங்கள் இழக்�ம் வ�மானங்க�ம், அவற்ைறப்
��ங்கக் காத்��க்�ம் வாணிகக் கள்ளரக்�ம்,
இவரக்ள் அத்தைனப் ேப�ைடய நைட�ைறக�க்�ம்
அ�ப்�சகாமல் ஆண்�ேதா�ம் இைசவளித்��ட�்,



அவ்வப் ெபா�� அெமரிக்கா�ற்�ம் உ��யா�ற்�ம்
ெவடக்�ல்லாமல் ம�ேயந்�ப் ேபா�ம் ஆட�்
�டரக்�க்�ம் யார ்வந்� அ�� ெகா�த்�வ�...? - இ�
என்ன அப்ப� ��க்க ��க்கவா ந�வணரைசப்
ெபா�த்த ெசய்�.... ? 

அ� ேபாகட�்ம்! நம்(!) அைமசச்ரக்ைளக்
ேகட�்ன்ேறாம். கைலமகள் �ழா, ��மகள் �ழா,
க���ழா என்ெறல்லாம் அர� அ�வலகங்களில்
ெகாண்டா�வதற்காகப் �ய்த்�ப் ��ங்��றாரக்ேள,
அைவெயல்லாம் நம்(!) ஆட�்��ங்�டக் கடட்ாயம் அர�
அ�வலகங்களில் ெகாண்டாடப்படத்தான் ேவண்�மா? -
இப்ப� நீங்கள்தாேம அன்ைறக்�க் ேகட�்ரக்ள்.
இப்ெபா�� நீங்கேள ெகாண்டாட ����ரக்ேள!
(நீங்கள் ெகாண்டா�வ� ஒ��றம் இ�க்கட�்ம்!)
அ�மட�்ம் ஏன்? இவற்ைறக் ெகாண்டா�வைத �ட�்க்
ெகாண்��ந்ததற்காகத்தாேன அன்ைறய
ேபராயக்கட�்ைய வடநாடட்ா�க்� வால்��க்�ம் கட�்
என்� பக� ெசய்�ரக்ள்? இன்ைறக்� உங்கைள யார்
பக� ெசய்வ�? ஒ�ேவைள இதற்�ம், அந்த மாநிலத்
தன்னாட�் (அப்ப�ச ் ெசான்னா�ம் உங்க�க்�
��ப்பம் இ�க்கா�) இல்ைல - மாநில �யாட�்
வாங்�யாக ேவண்�ேமா? இைதெயல்லாம்
கண்�த்தால், நாம் நம்(!) அண்ணா�ற்�ம் நம்(!)
ெபரியா�க்�ம் �ழா - ேவ�க்ைககள், �வ, �வ,
பைடப்�கள் ெசய்ய ��யா�? (மக்கைளக் கண்�க்�க்
கண்ணாக ஏமாற்ற ��யா�; ேவண்�மானால்
மைற�கமாக ஏமாற்றலாம்;) எனேவ அவரக்ள்
ெகாண்டா�ம் �ழாக்கைள அைவ - க��ப்
�சைனயாகட�்ம், கைலகள், ��மகள்
�சைனயாகட�்ம் நாம் �ட�்க் ெகா�ப்ேபாம்;
அப்ெபா��தான் நம்(!) அண்ணா �ழாைவ நாம்
ெசய்ய�ம் அவரக்ள் �ட�்க்ெகா�ப்பாரக்ள் என்ற
எண்ணேமா, ஏேதா? ெசன்ற மாதம் நடந்த நம்(!) �ப்ெப�
�ழா�ன்ெபா�� �ட நம்(!) அண்ணாசச்ா�(ப)க்�ப்
பல�டங்களில் கற்�ரம், �சைனகள் ெசய்யப்படட்ன!!!!



நல்ல ப�த்த��.! ��ய �ைர�ல் ெபரியார்
ேகா�ல்கள், அண்ணா ேகா�ல்கள் ெசன்ைன�ேலேய
கடட்ப்படட்ா�ம், அவற்�லா��ம் நாம்(!) ெகாண்�வர
��ம்�ய ேகா�ல் �சகர ்சடட்ம் நிைறேவற்றப்ப�ேமா
என்னேவா! இல்ைல, அதற்�ம் மாநிலத் தன்னாட�்
ேதைவப்படட்ா�ம் படலாம். 

மதங்கள் எப்ப� உ�வா�ன என்பதற்� நாம் த�த்
த�யான வரலாற்� �ல்கைளத் ேத�ப் ப�க்க
ேவண்�வ�ல்ைல. நம்�ைடய த�ழகத்�ன் கடந்த
இ�ப� இ�பத்ைதந்� ஆண்�க் காலத்�ல் நாம்
வாழ்ந்��ந்தால் ேபா�ம். சமண�ம் �த்த�ம்
மட�்மல்ல - இ�லா�ம் ��த்�வ�ம் இன்�ஞ்
ெசான்னால் மா�யத்�ன் �வனியத்�ன் �க்காற்
ப��க�ம் - இந்�மதத்�ன் �ப்ைபத் ெதாட�்க்
ேகாடப்ா�க�ம் - அைனத்�ம் ேதான்�ய
வரலாெறல்லாம் இப்ப�த்தான் என்�
அ�ந்�ெகாள்ளலாம்! �ன்னரச் ் ெசாற்களாக இ�க்�ம்;
�ன்னர ் ெமய்ம(தத்�வமாக மா�ம்; அதன்�ன்னர்
மந்�ரமாக �ளங்�வெதன்�, �ளம்பரப்
ப�த்தப்ெபற்� மக்கைள அ�ைமப்ப�த்�ம், '�வாயநம'
மந்�ரங்கள் ேவத மந்�ரங்கள் ெதாடங்� '�த்தம் சரணம்
கசச்ா�' என்� ெதாடங்��ன்ற 'கசச்ா�' மந்�ரங்கள்,
'க�த்த�க்�த் ேதாத்�ர' மந்�ரங்கள், 'அல்லா'� அக்பர்
மந்�ரங்கள் வைர இப்ப� வந்தைவ தாம்! நம்(!)
'கடைம'�ம், 'கண்ணிய�ம், 'கட�்ப்பா�'ம் இப்ப�த்தான்
ஒ� காலத்�ல் 'அண்ணா 'மதத்�ன் மந்�ரங்களாக
இ�க்�ம். ெமாத்தத்�ல் நாம்(!) பைழய மதங்கைளப்
ப�க்�ேறாம்; ஆனால் ��ய மதங்கைளத்
ேதாற்��க்�ேறாம். எப்ெபா��ம் இந்த இயற்ைக
�ைற�ல் �ைழ��ப்ப�ல்ைல; நைட�ைறகளில்தாம்
�ைழகள் மட�்மல்ல, �டநம்�க்ைகக�ம் வந்�
��ந்�ெகாள்�ம். எனேவ ��யமத�க்
ேகாடப்ாட�்க்காரரக்ளிடம் பைழயமதக் ேகாடப்ாட�்ப்
�ைழகைளப் பற்�ச ் ெசால்வ�, பயனளிப்பதாக



இ�க்�ேமா இ�க்காேதா? ெசால்�யாக ேவண்�வ� நம்
கடைமயாக இ�க்�ற�! 

- ெதன்ெமா�, �வ� : 12.
ஓைல : 1, 1974 

13. ஆ�ய� பா��பான�� ெமாழி� ����! 
ஆரியப் பாரப்்பான் - அவன் �ரங்கத்�ல் 'தரப்்ைபப்

�ல்' ஏந்�ம் நடராச அய்யனாக இ�ந்தா�ம் சரி,
ேகாயங்கா�ன் நிழ�ல் வாழ்ந்� எ��ேய �ைழக்�ம்
'�வராம' அய்யனாக இ�ந்தா�ம் சரி - த�ழ் ெமா��ன்
�றப்ைபக் ெக�த்�, அம்ெமா��ல் 'அவா�க்�' �க
இனிப்பான 'சம�க்��தச ் ெசாற்கைளக் கலந்�
எ�தேவா, ேபசேவா ெசய்ய�ல்ைலயானால்,
வாழ்க்ைக�ல் ஒ� நிைறேவ இ�க்கா�! நம் �டண,
*பக்தவத்சல', '�ப்�ரமணிய', 'கண்ணதாசன்'க�க்�ம்,
அவா�க்�ப் பக்கேமளம் ெகாட�்ப்
ேபச�ல்ைலயானால் �க்கேம வரா�! 

ெசன்ற (�ன்) மாதம், ‘நம்' கல்�யைமசச்ர்
ெந�ஞ்ெச�யன் நாகரே்கா��ல், அைனத்�ந்�யப்
பல்கைலக் கழகத் த�ழ் ஆ�ரியர ் கழக மாநாடை்டத்
ெதாடக்� ைவக்ைக�ல் ஒ� க�த்ைதச ் ெசான்னார.்
அதாவ�, 

"அ��யல், ெதா�ல்�டப்ம் ேபான்ற பாடங்கைளப்
ப�ற்��க்�ம் ெபா��, த�ழ்ெமா��ல் �றெமா�ச்
ெசாற்கைள�ம் ேசரத்்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம்” - என்ப�
அவர ்��ய ெசய்�, 

இசெ்சய்� ��ல் �வராமன்க�க்� �க
இனிக்�ன்ற ெசய்�. உடேன, 

“த�ழ் ெமா��ல் அந்நியச ் ெசாற்கள்"
“த�ழ்நாட�்க் கல்� மந்�ரி வரேவற்�றார”் என்�
�னமணி�ல் ெசய்� வந்த�. 



இைதக் கல்�யைமசச்ர ் ெந�ஞ்ெச�யனார்
கவனிக்க ேவண்�ம். அவர ் ேப�ய ேபச�் ஒ�வைகப்
ெபா�ள் த�வதானா�ம், அவரக்ள் அசெ்சய்�யால்
என்ன �ைளைவ ஏற்ப�த்த ��ம்��ன்றனர்
என்பைதத்தான் அைமசச்ர ் கவனிக்க ேவண்�ம் என்�
��ம்��ன்ேறாம். 

அந்தச ் ெசய்�ையத் �னமணி ெவளி�டட்
�ைறையப் பா�ங்கள், 

த�ழ் ெமா��ல் அந்நியச ்ெசாற்கள்! 

த.நா. கல்� மந்�ரி வரேவற்�றார.் 

நாகரே்கா�ல், �ன். 10 - �ஞ்ஞானம்,
ெதா�ல்�டப்ம் ேபான்ற பாடங்கைள ேபா�க்�ம் ேபா�,
த�ழ்ெமா��ல் அன்னிய ெமா� வாரத்்ைதகைள�ம்
ேசரத்்�க் ெகாள்ள ேவண்�ய� அவ�யம் என்� த.நா,
கல்� இலாகா மந்�ரி ெந�ஞ்ெச�யன் இன்� அ.இ.
பல்கைலக் கழகத் த�ழ் ஆ�ரியரக்ள் சங்கத்�ன்
மாநாடை்ட ஆரம்�த்� ைவத்�ப் ேப�ைக�ல்
��னார.் 

த�ழ் இலக்கணம், இலக்�யம் �த�யைவகைள
ேமற்ெகாண்� அ���த்� ெசய்யேவண்�ய
அவ�ய�ல்ைல. தம� ெமா�கைள ேம�ம்
வளப்ப�த்�வதற்காக, ர�யா�ம், ஜப்பா�ம்,
�ஞ்ஞான ெதா�ல் �டப்த் �ைறகளில், �ற ெமா�
வாரத்்ைதகைள ேசரத்்�க் ெகாண்��க்�ன்றன. அந்த
உதாரணத்ைத நா�ம் �ன்பற்ற ேவண்�ம் என்றார.்
அேதசமயத்�ல், �ஞ்ஞானம், கணிதம் மற்�ம் இதர
பாடங்கைளத் தாய்ெமா��ேலேய கற்�க்ெகாள்ள
ேவண்�ய அவ�யத்ைத�ம் அவர ்வற்��த்�னார.் 

- இ�தான் �னமணிச ்ெசய்�. 

- இ�ல் இனி கவனிக்க ேவண்�யைவ இைவ: 



1. கல்�யைமசச்ர ் ேப�ய க�த்� 'அ��யல்
ெசாற்கைளத் த��ல் அப்ப�ேய ைகயாளலாம்”
என்பேதயா�ம். ஆனால் அக் க�த்ைதத்
*த�ழ்ெமா��ல் அந்நியச ் ெசாற்கள்” என்�
தைலப்�ட�்த் த��ல் கலப்�ச ் ெசய்வைத அைமசச்ர்
வரேவற்ப� ேபால் காட�்ய� ‘பாரப்்பனக் ��ம்�'. 

2. �றெமா�ச ் ெசாற்கள் என்பைத அந்நியச ் ெசாற்கள்
என்� ேவண்�ெமன்ேற எ��ய� ஆரியக் ��ம்�! 

3. கல்� அைமசச்ர ் என்� எ��வைத (மந்�ரி என்ப�
சமற்��தச ் ெசால் என்� நிைனத்�க்ெகாண்�), கல்�
மந்�ரி என்� எ��ய� ஆரியப் பாரப்்பனக் ��ம்�!
(மந்�ரி என்ப� �யத�ழ்ச ் ெசால்ேல என்�ம்
ஆராய்ச�்க்� நாம் இப்ெபா�� ேபாக ��ம்ப�ல்ைல.) 

4 ஜ�ன்' என்பைதத் த�ழ் இலக்கணப்ப�, '�ன்' என்�
எ��தல் ேவண்�ம். த�ழ் என்பைத ஆங்�லத்�ல் 'TAMI-
ழ்' என்� எ�தாமல் TAMIL அம்ெமா� மர�க்ேகற்ப
எ��வ� ேபால், ஜ�ன் என்பைத�ம் '�ன்' என்ேற த�ழ்
மர�க்ேகற்ப எ��தல் ேவண்�ம். (ஆனால் நம் இனக்
ேகாடரிக் காம்�க�ம், �டண �ண்டங்க�ம் நடத்�ம்
இதழ்களிேலேய இவ்வா� எ�தப் ெப�ம் ெபா��,
�வராம 'அய்யரக்ள்' �ம்மா ��வாரக்ளா? இல்லா�
ேபானால் அவரக்ள் ேமனி�ல் �ர�ம் ���க்�ள்ள
ெப�ைமதான் என்ன? 

5. அ�த்த�. �ஞ்ஞானம் என்�ம் ெசால் பத்�
ஆண்�க�க்� �ன்ேப �க்�ெய�யப்படட் ெசால்.
'அ��யல்' என்பைத ஐந்தாம் வ�ப்� மாணவ�ம்
ப�த்� வ��றான். அப்ப���க்க அ��யைல
'�ஞ்ஞானம்' என்� ேவண்�ெமன்ேற எ��வ� நீைர
'ஜலம்' என்� �டாப் ��யாய் எ��க்ெகாண்��ப்ப�
ேபா�ம் �வராமக் ��ம்ேப! 

6. ேபா�க்�ம் என்ற ெசால் ேபாய், ப�ற்��க்�ம்
என்�ம் �ய த�ழ்செ்சால் �ழக்கத்�ற்� வந்�,
எல்லாரா�ம் ைகயாளப் ெபற்� வ�ம்ெபா��, இந்தச்



�வராம அய்ய�க்� மட�்ம் என்ன வந்த�? (அந்த
ஆைளச ் ெசால்� மட�்ம் �ற்றம் �ரந்்� ேபாகா�. நம்
ஆ�த்தன்க�ம், கண்ணதாசன்க�ம், '��தைல'
'�ரமணி'க�ம், ெபா�மக்க�க்� �ளங்கைவக்க
ேவண்�ம் என்� அப்ப�த்தாேன எ�� வ��றாரக்ள்.
அதற்� எங்ேகேபாய் �ட�்க் ெகாள்வ�. நம்
�.க.காரரக்�க்� இனத்�ல் பாரப்்பனியம்
ேவண்டாமாம்; ெமா��ல் மட�்ம் அவனில்லாமல்
நடக்காதாம்! அெதன்ன பாரப்்பனியச ் �த்�ரத்
தன்ைமேயா நமக்� �ளங்க�ல்ைல) 

7. இனி, ெசய்�க்� வ�ேவாம். 'பாடங்கைள ேபா�க்�ம்'
என்� �னமணி எ���றேத. பாடங்கைளப் ேபா�க்�ம்
என்ப�தாேன சரி �வராமன் இப்ப� ஆங்�லத்ைதத்
தப்�ம் தவ�மாக எ��வைத ��ம்�வாரா? �ன் ஏன்
த��ல் மட�்ம் இந்தத் தவ�கைளச ் ெசய்�ன்றார.்
இ�தான் அக்ரகாரக் ��ம்�! 

8. �றெமா� என்றால் நம் த�ழ்ப் பாமரர'்க�க்�
�ளங்காதாம். எனேவ, * அன்னிய' ெமா� என்�
எ���ற�கள். ேபாகட�்ம்; அந்தமட�்ல் �டட்�கேள!
'அன்னிய பாைஷ' - என்ெற�தாமல்! அந்த அள�க்�
நமக்� வளரச்�்தான். அ� சரி, நம் �.க.காரரக்�ம்,
�.�.க.காரரக்�ம் இன்�ம் * அவாள்' க�த்�ப்ப�
'பாமரரக்ள்' தாேமா? அப்ப� நாங்கள் இல்ைல ' என்�
அவாள் உச�்க் ����ல் உைரக்�ம்ப� ெசான்னால்
என்ன? ஒ....... ஒ....... உச�்க் ��� இ�ந்தால்தாேன! 

9. இனி, ெசாற்கள் என்றால் நம்மவா�க்�த்
ெதரியாதாம்; எனேவ, வாரத்்ைதகள் என்� எ�தற�கள்
எல்லாம் நம்மவா�க்�த் தாேன, அவாள் த�ழ்
எ�தற�ம் ப�க்�ற�ம், அவா�க்�த் தான் இங்���
இ�க்�றேத! 

10. அவ�யம் இன்�ம் ேபாக�ல்ைல. ேதைவ இன்�ம்
நமக்� வர�ல்ைல. இ� அம்மா�க் ��ம்�! 



11. கல்�த்�ைற, ெபா�ப் பணித்�ைற, காவல் �ைற
என்ெறல்லாம் �ழக்கத்�க்� வந்� தண்ணிரப்டட்
பாடாகப் ேபான �ன்னால் �ட, 'இலாகா' என்�
எ��வைதப் பற்� என்ன ெசால்ல? இ�தான்
அய்யராத்�க் ��ம்�! 

12. 'த�ழா�ரியர ் கழகம்' என்பதால் தம் 'இப்�த்தனம்'
ேபாய் �டட்ால் என்ன ெசய்வ�? எனேவதான்,
'த�ழா�ரியரக்ள் சங்கம்' என்� எ���றாரக்ள்.
இ�தான் �க்ளக் ��ம்�! 

13. ெதாடக்� ைவத்�ப் ேப�னார ் - என்� எ��னால்
த�ழ் வளரந்்��டாதா? அைதக் ெக�த்�ப் '�ராமணர்
க�மத்ைத' நிைறேவற்ற ேவண்டாவா? எனேவதான்,
ஆரம்�த்� ைவத்�ப் ேப�னார ்என்� அவாள் எ��வ�.
இ� கல்�க் ��ம்�! 

14. �ன்ேனற்றம் என்� ெசால்வ�ல் இரண்�
தைட��க்�ற�. பாரப்்பன�க்�! த�ழ் �ன்ேன��டக்
�டா� என்ப� ஒன்�! �ன்ேனற்றக் கழகத்�ற்�ப்
ெப�ைம வந்��டக்�டா� என்ப� ஒன்�. இந்த
இரண்ைட�ம் எண்ணிக்ெகாண்�தான், �ன்ேனற்றம்
என்� '��ல்கள்' ெசால்வைத�ட * அ���த்�' என்�
ெசால்வ�ல் தான் ம�ழ்ச�் அ�கம். 

ம�ைர�ல் நடந்த இரண்டாவ� ெதன்ெமா�க்
ெகாள்ைக மாநாடை்டக் �ட, *ெதன்ெமா� அ���த்�
மாநா�' என்� அவரக்ள் எ�� ம�ழ்ச�்யைடந்தனர.்
இ�தான் அவரக்ளின் ஆனந்த �கடக் ��ம்�! 

15. 'வாரத்்ைதகள்' என்பைதச ்ெசாற்கள்' என்� எ�தாத
�னமணியா ர�யா, ஜப்பாைன - உ��யா, சப்பான்
என்ெற�தப் ேபா�ன்ற�? இந்த வைக�ல் நம்
��தைல, �ரெசா�, �னத்தந்�கள் ��ந்�வேத இத்
தைல�ைற�ல் நடக்�மா என்ப� ஐயம் �னமணி,
�ேதச�த்�ரன்கைள எ�ரப்ாக்கலாமா? இ�தான்
அவரக்ளின் �ராமணக் ��ம்� ஆ�ற்ேற! 



16. 'எ�த்�க்காட�்' என்�ம் ெசால் பள்ளி�ல் ப�க்�ம்
இரண்டாம், �ன்றாம் வ�ப்� மாணவ�க்ெகல்லாம்
�ழக்கத்�ற்� வந்த ெசால். ஆனால், 'உதாரணத்ைதப்
பாரப்்பனரக்ள் �ட மாடட்ாரக்ள் என்பதற்� இஃேதார்
எ�த்�க்காட�். இ� சா�நாதய்யர ்��ம்�! 

17. 'இதர' என்பதற்�ப் �ற என்� எ���டட்ால், ��ல்
அ�த்த பாரப்்பாைன, அக்ராகரம் ம�க்காத�ேபால்,
'�னமணிைய' அவரக்ள் ம�க்கமாடட்ாரக்ள். எனேவ,
இ� அவரக்ளின் �லக் ��ம்�! 

18. ெமாத்தம் இசெ்சய்��ல் வந்�ள்ள 84 ெசாற்களில் 23
ெசாற்கள். கலப்�ச ் ெசாற்கள். ஏறத்தாழ நான்�ல் ஒ�
ப�� கலப்�ச ்ெசாற்கள். ஆனால் அந்த 23 ெசாற்கள்தாம்
�காைமயான ெசாற்கள்; �றப்�ச ் ெசாற்கள்.
��ெயல்லாம் ெபா�ச ் ெசாற்கள்; உரி, இைடச்
ெசாற்கள், ெமாத்தத்�ல் த��ன ��ெக�ம்ைப
ஆரியமாக�ம், அதன் �ற்��ப்�கைளத் த�ழாக�ம்
காட�், ஆரியத்�ன் உத��ன்�த் த�ழ் இயங்கா�
என்பைத வ�வ�யாக ெமய்ப்�த்�க் ெகாண்�
வரேவண்�ெமன்பேத அவரக்ளின் ெகாள்ைக. இைத
நம்மவரக்ள் அ�யாமேலா அ�ந்ேதா ஏமா�த்
தம்ைம�ம், தங்கள் ெமா�ைய�ம் தாழ்த்�க்ெகாண்�
பாரப்்பனீயத்�ற்� என்ெறன்�ம் அ�ைமயாகக்
�டக்�ன்றாரக்ள். 

இ��யாக, அந்நிைல�னின்� நீங்�ம் வைர
ெந�ஞ்ெச�யன் ேபா�ம் ெபா�ப்�ள்ள அைமசச்ரக்ள்
�க ��ப்பாகக் க�த்த��க்க ேவண்�ம். அவர்
��வதாக ெவளிவந்�ள்ள க�த்�. எந்த அள�ல்
உண்ைம என்ேற ெதளிவாகத் ெதரிய�ல்ைல. எனேவ,
அைதப்பற்� நாம் இங்� ஆராய ��ம்ப�ல்ைல . 

--ெதன்ெமா� �வ� = 12.
ஓைல : 8, 1975 



14. ெமாழி வள��சிய��, 'அவ�க����ள
அ�கைற��, 'ந�மவ�'���ள அ�கைற�
�ைற�� 

அண்ைம�ல் ெசன்ைன ந�வண் �ல் நிைலயக்
�டத்�ல் நடந்த ஒ� �ல் ெவளி�ட�் �ழா�ல், நம்
கல்�யைமசச்ர ் உயர�்�. ெந�ஞ்ெச�யன் அவரக்ள்,
தம் ேபச�்க்�ைட�ல், த�ழ் அகர�த�த்
�டட்த்ைத�ம், அ�ஞரக்ைள�ம் தாக்�வ� ேபால்
�ண்டலாக ஒ� க�த்ைத ெவளி�ட�்ள்ளார.் தனியார்
�ைற ஓர ் அகர�த�த் �டட்த்ைத ேமற்ெகாண்டால்,
ஆராய்ச�்யாளரக்ள் அதற்� ��ந்த ஒத்�ைழப்�த்
த�வதாக�ம், தாங்கள் ஏற்�க் ெகாண்ட ெபா�ப்ைப
�ைரந்� ��த்�க் ெகா�ப்பதாக�ம், ஆனால்
அத்தைகய ஒ� �டட்த்ைத அர� ேமற்ெகாண்டால்,
அவரக்ள் �ணக்கம் காட�்வதாக�ம், தங்க�க்� “�ைச
தர�ல்ைல! நாற்கா� தர�ல்ைல; வண்� தர�ல்ைல"
என்ெறல்லாம். �ைறப்பட�்க் ெகாள்வதாக�ம், ஒ�
ெசால்ைல ஆய்வதற்ேக நாள் கணக்�ல், மாதக்
கணக்�ல் காலத்ைத எ�த்�க் ெகாள்வதாக�ம்,
இதனால் அர�க்� �ண்ெசல� ஆவதாக�ம்,
�ண்டலாகக் �ைற��ப் ேப��ள்ளார.் இந்தப்
ேபச�்ற்� அ�ப்பைடயான க�த்� எ�வாக இ�க்கலாம்
என்� நாம் ஆராய்ந்� ெகாண்��க்க ��ம்ப�ல்ைல
என்றா�ம், அவர ் ேபச�்ல், த�ழ்ெமா�
ஆராய்ச�்ய�ைவ அவர ் எவ்வள� �ைறவாக�ம்,
இ�வாக�ம் ம�ப்�ட�்�க்�ன்றார ் என்பைத
வ�த்தத்�டன் �ட�்க் காடட்ாமல் இ�க்க ��ய�ல்ைல
. 

ெபா�வாகேவ, நம் அைமசச்ரக்ள் த�ழ்ெமா�
வளரச்�்�ல் ஒ�வைகப் பற்�ம் ஆரவ்�ம்
ெகாண்��ப்பதாகப் ேப��றாரக்ேள த�ர, ேபா�ய
அக்கைற காட�்வதாகத் ெதரிய�ல்ைல . �த�ல்
அவரக்ள் ேப��ற ேபச�்ம், எ���ற எ�த்�ம் �ரய
த�ழாக இ�ப்ப�ல்ைல. ெபா�மக்க�க்� �ளங்��ற



வைக�ல் தாங்கள் ேப�வதாக�ம், எ��வதாக�ம்
��க்ெகாண்�, கலப்�த்த��க்ேக ஆக்கந்
த��றாரக்ேள த�ர, அவரக்�ள் ஒ�வரா��ம்
�யத�ழ் வளரச்�்ையப் பற்�க் க��வதாகேவ
ெதரிய�ல்ைல. தங்க�ைடய �ைலகைள�ம், தங்கள்
தைலவரக்�ைடய �ைலகைள�ம் ைவப்ப�ல் அவரக்ள்
காட�்�ன்ற அக்கைற��ம் ஆரவ்த்��ம்,
அவற்�ற்காகச ் ெசலவ�ப்ப��ம் �ற்�ல் ஒ�
பங்ைகேய�ம் த�ழ்ெமா� வளரச்�்க்காகச்
ெசல��வாரக்ளானால், இந்ேநரம் த�ழ் ெமா�
எத்�ைணேயா அள�க்� உயரத்்தப் ெபற்��க்�ம்.
அந்நிைல நமக்�ம் ெப�ைம த�வதாக��க்�ம்.
ெப�ம்பா�ம் நம் அைமசச்ரக்�ம் அவற்�ன்
கட�்க்காரரக்�ம், அவரக்ள் நடத்��ன்ற இதழ்களி�ம்
எ���ன்ற �ல்களி�ம் �யத�ைழேய
ைகயா�வ�ல்ைல. இவரக்ைளக் க�த்�ல் ெகாண்� நம்
நாட�்ல் நடக்�ன்ற பாரப்்பன ஏ�க�ம்
ேவண்�ெமன்ேற நல்ல த�ைழக் ெக�க்�ன்ற
ேநாக்கத்�டன் சரிபா�க் கலப்�த் த�ழாகேவ எ��
வ��ன்றன. நம் ேபரா�ரியரக்�ம்
ஆராய்ச�்யாளரக்�ம் ெவளி���ன்ற �ல்களி�ம்
ெமா�த் �ய்ைம பற்� அக்கைற ெச�த்�வ�ல்ைல. நம்
ஆட�்யாளரக்ள் த�ழ் வளரச்�்க்� ஏேதா ெபரிதாகச்
ெசய்� �டட்�ேபால் பைறசாற்��றாரக்ேள த�ர,
வடெமா�யான சம�க்��தத்�ற்�ம், இந்�க்�ம்
ெசல���ன்ற ெதாைக��ம், அவற்�ன் வளரச்�்க்�க்
காடட்ப்ெப��ன்ற அக்கைற��ம், பத்�ல் ஒ�
�ேற�ம் ெசல�டட்தாகச ்ெசால்�க் ெகாள்ள ��யா�.
இந்நிைல�ல் நம் கல்�யைமசச்ர ் ெவளி�ட�்ள்ள
க�த்�, அ�ஞரக்ளின் மனத்ைத �க�ம்
�ண்ப�த்�வதாகேவ இ�க்�ன்ற�, ஆராய்ச�்க்�
ேவண்�ய வாய்ப்�கைள�ம், ஏந்�கைள�ம் ெசவ்வேன
ெசய்�தரக் ேகடப்�, �ண்ட�க்�ம் பக�க்�ம்
உரியதாகக் க�தப்பட�்ப் �றக்கணிக்கக்
��யதாக��ப்ப�, உண்ைமத் த�ழ் ெநஞ்சங்கைளப்
ெபரி�ம் வ�த்�வதாக �ள்ள�. 



அவரக்ள் இ�வைர த�ழ் வளரச்�்க்காக
எ�த்�க்ெகாண்ட �யற்�களில், த�ழ்ெமா��ன்
அ�ப்பைடக் ��கேள இன்�ம் ஆராயப் ெபற�ல்ைல.
நம் ெமா� வரலா� பலவா� �ரித்�ம் மாற்��ேம
இ�வைர எ�தப்ெபற்� வந்�ள்ள�. இைதப்பற்�
எவ�ம் வ�ந்�வதாகேவ ெதரிய�ல்ைல. பல்லா�ரம்
ஆண்�க�க்� �ன்ேப �றந்� வளரந்்� பல்�ப்
ெப��ய நம் த�ழ்ெமா�, �கப் �ந்�த் ேதாற்��க்கப்
ெபற்ற, சம�க்��தத்�ன் �ைண�ல்லாமல் வாழேவ
��யா� என்ப�ேபானற் ஒ�வைக மயக்கத்ைதேய
இ�வைர ெவளி�டப்ெபற்ற க�த்�கள்
�லப்ப�த்��ன்றன. நம் ேபரா�ரியரக்�ம்,
ஆராய்ச�்ய�ஞரக்�ம், உண்ைமயான வரலாற்ைற�ம்
த�ழன் த��ைய�ம் ெவளிப்ப�த்�னால், எங்�ப்
பாரப்்பனரக்ளின் �ைண�ம், ஆக்க�ம் தமக்�க்
�ைடக்காமல் ேபாய்��ேமா என்� அஞ்�த்
தா�மாறாக ஆரியச ் சார�்க் க�த்�கைளேய
வ���த்�ப் ேப��ம் எ���ம் வ��ன்றனர.் ெதா�ல்
வல்�நர ் நா. மகா�ங்கம், கல்� வள்ளல் �த்ைதயாச்
ெசட�்யார ் ேபான்ற ெப�ஞ்ெசல்வரக்�ம்,
கம்பராமாயணம் ேபான்ற த�ழ�ைம
இலக்�யங்க�க்�, த�ழைர அ�ைமப்ப�த்�ம் சமய
�ராணச ் ெசாற்ெபா��க�க்�ம் அள்ளித் த��ன்ற
ஆக்கத்ைத�ம் ஊக்கத்ைத�ம் ேபால், த�ழ்ெமா�
வளரச்�்க்�ப் ேபரள�ல் உத�வ�ல்ைல. தம்ைமப்
ெபரிய எ�த்தாளரக்ள், பாவலரக்ள், கைதயா�ரியரக்ள்,
நாடக ஆ�ரியரக்ள், ேபசச்ாளரக்ள் என்� ��ப்
ெப�ைம ேப�க் ெகாள்�ம் த�ழரக்�ம், ெப�ம்
��கரக்ளாக�ம், வரலா� அ�யாதவரக்ளாக�ம்,
ெமா�ப் பற்றற்றவரக்ளாக�ம், மதப் �த்தரக்ளாக�ம்,
சா� ெவ�யரக்ளாக�ம், கட�்யாரவ்லரக்ளாக�ம்,
ஆரிய அ�ைமகளாக�ேம இ�க்�ன்றாரக்ேள ெயா�ய,
ஒ� ��ேத�ம் தன்மானம் உள்ளவரக்ளாகேவா, தங்கள்
இனத்�க் �ற்ற இ�� �ைடப்பவரக்ளாகேவா,
த�ழ்ெமா� வளரச்�்�ல் அக்கைற உள்ளவரக்ளாகேவா,
த��ன �ன்ேனற்றத்�ற்� உைழப்பவரக்ளாகேவா



ெதரிய�ல்ைல. அவரக்ள்தம் வாய்க்�ம் வ�ற்�க்�ம்,
ெபண்� �ள்ைளக�க்�மாகேவ உைழத்�ப் ெபா�ள்
�ரடட்ப் �றப்பட�்�டட்வரக்ள் ேபாலேவ, ெசயல்பட�்
வ��ன்றாரக்ள். அவரக்ளிடத்� உண்ைமயான த�ழ்
ஆராய்ச�்ைய�ம், ெமா� ஆராய்ச�்ைய�ம், இன
அ�ைம நீக்கத்ைத�ம் பற்�ச ் ெசான்னால், அவரக்ள்
அவற்ைற ெவ�ம் கற்பைனெயன்�ம், ெவ�ெயன்�ம்
���ய மனப்பான்ைம என்�ேம ��, நம்ைம
ஒ�க்��ம் �றக்கணித்�ம் ��வேதா�, நம்
க�த்�க�க்�ம் ஆக்கங்க�க்�ம் என்�ேம
எள்ளத்�ைண�ம் �ைணநில்லாத�டன்,
பைகவரக்ளாக�ம் மா�த் தம்மால் எவ்வள� ���ேமா,
அவ்வள� ெதால்ைலகைளக் ெகா�த்�, நம்ைம
ஒ�க்க�ம், அ�க்க�ேம �ற்பட�் ���ன்றனர.் 

நம் ந�வணர�ம், வடநாடட்வரின்
நடவ�க்ைகக�ம், இவ் �ந்�ய நாரிகத்ைத�ம்,
பண்பாடை்ட�ம், இங்� வழங்�வ�ம்
ெமா��னங்கைள�ம், �ற �றப்�யல்�கைள�ம்,
ஆரியத் ெதாடர�்ள்ளவனாக�ம் சம�க்��த அ�ப்பைட
�ள்ளனவாக�ேம காட�், இந்�யாைவேய 'ஆரிய'
மயமாக்�வ�ல் ெபரி�ம் அக்கைற�டன் �டட்�ட�்
இயங்� வ��ன்றன. இந்நிைலகைளப் பற்�ெயல்லாம்
கவைல ெகாள்ளாமல் நம் அைமசச்ரக்ள், தங்கள் தங்கள்
ெபயரக்ைள �ளம்பரப்ப�த்�க் ெகாள்வதற்�ம், தங்கள்
�ைலகைளத் �றந்�ெகாள்வதற்�ம், �றந்த
நாள்கைளக் ெகாண்டா�வதற்�ம் ெசல�ட�் வ�ம்
ேநரங்க�ம், ெதாைக�ம் ெகாஞ்சநஞ்சமல்ல. ஆரியப்
பாரப்்பனரக்�ம், ந�வணர�ம் தங்கள் ஆக்கத்�ற்�ம்
ேமலாண்ைம க்�ம் அ�ப்பைடயாக �ளங்�ம்
சம�க்��த ெமா�க்�ம், ேவத �ராணப்
பரப்�தல்க�க்�ம் ெசல��ம் ெதாைககைள�ம்,
ேநரங்கைள�ம், �யற்�கைள�ம் நிைனத்�ப்
பாரக்்ைக�ல், நம் அைமசச்ரக்�ம் அவரத்ம் அ�ப்
ெபா�க�ம் ெசய்�வ�ம் ஆக்க �ைறயற்ற
�ைனயாரவாரங்க�ம், த�ழ்ெமா� வளரச்�்க்�ச்



ெசய்வதாகத் தம்படட்ம�த்�க் ெகாள்�ம் �ளம்பர
�ைனக�ம் ந�நிைலயான கண்க�க்� எத்�ைணப்
பயனற்றைவ என்ப� �லப்படாமற் ேபாகா�. 

ந�வணர� உத��டன் இன்� நாெடங்�ம்
�வா�ரத்�ற்� ேமற்படட் நி�வனங்கள் சம�க்��த
ெமா�ையக் கற்�க்�ன்றன. ேத�ய சம�க்��த
�ல்நிைலயெமான்ைற நி��ம் �டட்த்ைத இந்�ய அர�
ேமற்ெகாண்� ெசயல்பட�் வ��ன்ற�.
த�ழ்ெமா�க்ெகன்� ��ைமயாக ஒ� பல்கைலக்
கழக�ம் �ைணநில்லாத இற்ைற நிைல�ல் ஏறத்தாழ,
600 ேபரக்�க்ேக ேபச�் ெமா�யாக உள்ளதாக, அர�ப்
�ள்ளி �ளத்தங்களில் ��ப்�டப் ெப�ம் சம�க்��த
ெமா�க்ெகன்� தனிப் பல்கைலக் கழகெமான்ைறத்
ெதன்னாட�்ப் ப���ல் நி�வ, ந�வணர� �டட்�ட�்
வ��ன்ற�. இந்�யா�ல் உள்ள எண்பத்தா�க்�ம்
ேமற்படட் பல்கைலக்கழகங்களில் ஏறத்தாழ 60
பல்கைலக் கழகங்களில் சம�க்��தம் கற்�க்கப்பட�்
வ��ன்ற�. த�ழ்ப் ப�க்கப் ப�ெனா� பல்கைலக்
கழகங்�ளல் மட�்ேம வாய்ப்�ண்�. ��ப்ப��ல்
இந்�ய அரசால் நடத்தப்ப�ம் 'ேகந்த்ரீய சம�க்��த
�த்யா �டத்'�ல், மாதத்�ற்� மாணவன் ஒ�வ�க்�
உ�, 250 வைர உத�த்ெதாைக ெகா�க்கப்ெபற்�,
சம�க்��த ெமா��ம், ேவத �ராணங்க�ம் கற்�க்கப்
ெபற்� வ��ன்றன. 'ேவத �ற்பன்னரக்ள்' ஊக்��ப்�த்
�டட்த்ைத ந�வணர� அைமத்�, ஆண்�ேதா�ம்
ேபரள�ல் அவரக்�க்� உத� தந்� வ��ன்ற�.
சம�க்��த ெமா� ஆங்�லம் ேபால உலக
ெமா�ெயன்� ந�வணர� பாராட�், அைனத்�ந்�ய
அ�ப்பைட�ல் சம�க்��தத்�ன் வளரச்�்க்� ஏற்பா�
ெசய்�வ��ன்ற�. �னா�ல் உள்ள 'ெதக்கான்' கல்�ரி,
அதன் ஆராய்ச�்க் கழகத்�ன் இயக்�நர ் எ�.எம்,
காத்�ேர அவரக்ைளத் தைலைமப் ப�ப்பா�ரியராகக்
ெகாண்�, 15 �தல் 200 ெதா��கள் வைர, சம�க்��தப்
ேபரகர �த�ெயான்ைற ெவளி�ட�ம், அதற்ெகன ஒ�
ேகா� உ�பா வைர ெசல�ட�ம் �டட்�ட�்க் ெகாண்�,



ெசயல்பட�் வ��ன்ற�. அத் ெதா�� ஒவ்ெவான்�ம்
ஒரா�ரம் பக்கம் இ�க்�மாம். 1986இல் அவ்வகர �த�
ேவைல ���மாம். அதற்�த் ேதைவப்ப�ம் எல்லா
உத�கைள�ம் ேநர�யாக ந�வணர�ம் மகாராட�்ர
அர�ம், ந�வண் அர�ச ் சார�்ள்ள பல்கைலக் கழக
நல்ைகக் ���ம், �னா பல்கைலக் கழக�ம் - ெசய்ய
உ�� �ண்�ள்ளன. இைவயல்லாமல் உலக ஒன்�ப்�க்
கழகத்�ன் (U.N.O) கல்�, அ��யல், பண்பாட�்
நி�வனம் ஆண்ெடான்�க்� 3,000 தாலர ் (ஏறத்தாழ
22,000 உ�) அப் பணி ���ம் வைர தந்� உதவ
ஒப்�க்ெகாண்�ள்ள�. இவ் ெவாப்�த�ம் ந�வணர�
தைல�ட�்ன் ேமல்தான் �ைடக்�ம் என்பைத�ம்
நம்மவரக்ள் அ�ந்�ெகாள்�தல் ேவண்�ம். இவ்�த�
�ன்� உலக ஒன்�ப்�க் கழகத்�ன் ேவ�வைக
உத�க�ம் ந�வண் அர�ன் பரிந்�ைரயால்
ஆண்�ேதா�ம் சம�க்��த வளரச்�்க்�க்
�ைடத்�வ��ன்ற�. அவ்�த�த் ெதாைகையக்
ெகாண்�, சம�க்��த ெமா�க் கழகங்க�ம், ேவதப்
பள்ளிக�ம், ஆரியமத நி�வனங்க�ம், சம�க்��தப்
�லவரக்�ம், ேபரா�ரியரக்�ம், மாணவரக்�ம்
ேபணப்ெபற்�ம், �ரக்கப்ெபற்�ம், காக்கப்ெபற்�ம்
வ��ன்றாரக்ள். மற்�ம், 1972இல் �ல்��ல் நடந்த
அ�ல பாரத ேவத �த்வத் சம்ேமளனத்�ல் இவ்�ந்�ய
நாட�்ன் தைலைம அைமசச்ர ் இந்�ரா காந்�
கலந்�ெகாண்�, அங்�க் ��ய சம�க்��தப்
ேபர�ஞரக்ைள�ம், "ேவத �ற்பன்னர'்கைள�ம் ஊக்கப்
ப�த்�ய�டன், அம் மாநாட�்த் �ரம்ானத்�ல்,
அவரக்ைளப் �ரப்பதற்காக ந�வணர�டம்
ஆண்�ேதா�ம் உத�மா� ேகடக்ப் ெபற்றதற்ேகற்ப
உ�பா பத்� இலக்கத்ைத�ம் �ைடக்க ஏற்பா�ம்
ெசய்தார.் அக்கால் கல்�யைமசச்ராக ��ந்த ��,
கரன்�ங் அவரக்�ம், “சம�க்��த ெமா�யால்தான்
இந்�யா�க்ேக ெப�ைம" என்� பாராட�்ய�டன், கட�்
ேவ�பா�ல்லாமல் �.ேக.ஆர.்�. இராவ், ேபரா. இெரன்
�கர�் (இந்�யப் ெபா��ைடைமக் கட�்), �ரி�ப்
ச�த்ரி, ஆல்டர,் எச.்எம். படே்டல் (�தந்�ரா) ேபான்ற



�ற்��ப� பாரா�மன்ற உ�ப்�னரக்ைளக் ெகாண்�,
இந்�யா�ல் சம�க்��தத்�ற்� உரிய ெப�ைமைய
�ட�்க்ெகாள்ள இந்�ய அர� எல்லா வைக��ம் உதவ
ேவண்�ெமன்�ம் ேநாக்கத்�டன் இந்�ரா�டம் ஒ�
ேவண்�ேகாைளக் ெகா�க்கத் �ரண்�ேகாலாக�ம்
இ�ந்தார.் அ�ல், * அர�ன் �ம்ெமா�த் �டட்த்�ல்
இந்�ய நாட�்ன் ெப�ம்பாலான ெமா�க�க்�ம்
தாயான சம�க்��தத்�ற்� இந்�ய அர� �றப்பான
ஓரிடத்ைதத் தரேவண்�ம்". (Sanskrit, the mother of most
Indian languages, should be given a special place in three language
formula adopted by the govt.) - என்� �றப் ெபற்��ந்த�. 

ேம�ம், ந�வணர�க் கல்�யைமசச்ர ் ��.
கரண்�ங் அவரக்ள் சம�க்��த வளரச்�்�ல் தனி
நாடட்ங்ெகாண்�, அ��யல், பண்பா�, இலக்�ய
வளரச்�்க்கான ெமா� சம�க்��தேம என்�ம்,
"சம�க்��தத்ைதச ் சரியான கண்ேணாடட்த்�டன்
பயன்ப�த்�னால் அ� நம்�ைடய நாட�்ன் இைணப்�
ெமா�யாகப் ெபரி�ம் த���ைடய�” என்�ம், அக்கால்
நடந்த அலகாபா� உலக சம�க்��த மாநாட�்
அைமப்�க் கழகத்ைதத் ெதாடங்�ைவத்�ப் ேப�னார.்
அந்த மாநா�ம் �ல்��ல் 1972-இல் நம் உலகத் த�ழ்
மாநா� ேபால் ��ம் �றப்�மாக நடந்த�. ஆ� நாடக்ள்
நடந்த அம்மாநாட�்ல் 35 அயல்நா�களி��ந்�ம்
ஐ�ற்�க்� ேமற்படட் சம�க்��த அ�ஞரக்ள்
பங்�ெகாண்டனர.் உ��யா�ல் நடக்�ம் சம�க்��த
ஆராய்ச�்க்�ம், ெடன்மாரக்்�, இ�க்காண்�ேந�யர்
அ�ஞரக்ள் ஒத்�ைழப்�டன், ஆரிய நாகரிகத்ைதப்
பைறசாற்�வதாகக் �றப்ப�ம் ெமாகஞ்சதாேரா,
அரப்பா நாகரிகம் பற்��ம், ��ப்பாக இரிக்� ேவத
காலம் பற்��ம் ேமற்ெகாள்ளப் ெப�ம் ஆராய்ச�்க்�ம்,
ந�வணர�க் கண்காணிப்�ம் இ�ந்� வ��ன்ற�.
இைவயன்�, ைநனிடா�ல் ஆரிய சமாசத்�ன் சார�்ல்
இவ்வாண்� இ��க்�ள் நான்� ேவத ஆங்�ல
ெவளி�ட�் �யற்�கள் நடந்� வ��ன்றன. ஆரிய
சமாசத்�ற்� உல�ன் ப�னான்�க்� ேமற்படட்



நா�களில் �ைளகள் உள்ளன. காஞ்��ல் உள்ள
காமேகா� �டம் இவ்வைக��ம், ேவத �ராண ஆரியக்
க�த்�கைளப் பரப்�ம் வைக��ம், ேவத ரடச்ண
நி�க்��' என்�ம் ஒ� �� ேபான்ற பல ெமா�, இனக்
காப்�க் ��க்கைள ஏற்ப�த்�, ஆண்�ேதா�ம்
ேநர�யாக ஓரிலக்க உ�பாைவ�ம், மைற�கமாகப் பல
இலக்க உ�பாைவ�ம் ெசல�ட�் வ��ன்ற�.
இவ்வைக�ல், இங்�ள்ள சம�க்��தக் கல்�
மடங்க�ம் �ற மத நி�வனங்க�ம் �க�ம்
ஒத்�ைழப்�க் காட�் வ��ன்றைதப் பலர ்அ�ந்��க்க
வ��ல்ைல. இன்�ம் இ� ேபால் பல நிைலகைள�ம்
நாம் �ள்ளி �ளத்தத்�டன் எ�த்�க்காட�்தல் இய�ம்,
ஆனால், இைவயைனத்�ம் நம் த�ழ் மக்க�க்� ஓர்
எள்ளத்�ைண உணரை்வேயா, ஓர ் இம்�யள�
�யற்�ையேயா உண்டாக்��டப் ேபாவ�ல்ைல
என்ப�ம் நமக்�த் ெதரி�ம். அவ்வா� �யற்� ெசய்�
வ�ேவார ் அங்��ங்�மாக ஒ��லர ் இ�ந்தா�ம்
அவரக்�ைடய அ�ைவ�ம், �யற்�ைய�ம் �ைறத்�
ம�ப்�ட�ம், �ைறக�த் �ரிய�ேம இங்�ப் பலர்
இ�க்�ன்றனர.் அவரக்�ைடய ஏசல்
இ��கைளெயல்லாம் ெபா�த்�க்ெகாண்�,
ெமா�க்காக�ம், இனத்�ற்காக�ம்,
பண்பாட�்ற்காக�ம், ெபா�க்�த் �ன்�தற்கன்�,
உண்ைமயாக உைழக்�ன்ற ஓரி�வர ்�யற்�கைள�ம்,
நம் கல்�யைமசச்ர ் ேபான்றவரக்ள், ஏேதா தம் �ட�்ச்
ெசாத்ைத எ�த்ெத�த்�க் ெகா�த்�க் ைக
�வந்தவரே்பால், மனச ் ச�ப்ேபா�ம், வாய்ச்
ச�ப்ேபா�ம், �ண்ட�ம் பக��ம் ெசய்யத் ெதாடங்�ப்
�றக்கணித்��டட்ால், த�ழ்தான் எப்ப� வள�ம்?
த�ழன்தான் எப்ப� இன�ணரச்�் ெப�வான்?
த�ழ்நா�தான் என்ைறக்�த் தன் அ�ைமத்தனத்ைத
நீக்�க்ெகாண்�, உரிைம�டன் தைலநி��ம். 

பாரப்்பன இனம் ேபால் நம் இனம்
�ன்ேனறாைமக்�க் கரணியம் பாரப்்பனரக்ளல்லர;்
நம்மவரக்ேளதாம்! அவரக்ைளப் ேபால ெமா��ணர�்ம்,



இன�ணர�்ம் நம்�டம் என்�ம் இ�ந்த�ல்ைல.
உண்ைம �யற்��ள்ளவரக்ைள ஊக்கப்ப�த்�க்
ைகெகா�த்�க் கைரேயற்�ம் ேபாக்� நம்�டம் மலர
இன்�ம் பல �� ஆண்�கள் ேபாகேவண்�ம்.
ேகாைழகளாக�ம், ேமாைழகளாகஷ், ஏைழகளாக�ம்
ந�ந்�ம், ெம�ந்�ம் �டக்�ம் நம் இனத்�ல், தப்�த்
தவ�த் தைல�க்�ம் ஓரி�வைர�ம், தைல�ல்
��த்�ச ் ேசற்�ல் அ�த்�னால், நாம் இன்�
நட�்ைவக்�ம் ந�த்ெத�ச ்�ைலக�ம் எ��ைவக்�ம்
வரலா�ேம நம்ைமப் பாரத்்� நாைளக்�க் ைகெயாட�்ச்
�ரிக்�ம். �ளம்பர ேவ�க்ைகக்காரரக்ளன்�,
நல்ல�ள்ளம் பைடத்த ந�நிைலயாளரக்ைள எண்ணிப்
பாரக்்க ேவண்�க் ெகாள்�ன்ேறன். 

--த�ழ்ச�்ட�், �ரல் : 8, இைச
8-10, 1975 

15. ேவத - மத - இ�தியா! 
�டந்த ெந�க்க� நிைல�ன் அ�காரக்

க���கைளப் பயன்ப�த்� இந்�யா�ல் உள்ள
அைனத்�ப் பாரப்்பன அ�காரிக�ம் தங்கள்
இனத்�ற்� எத்�ைணயள� வ�ைம ேத�க்ெகாள்ள
���ேமா, அத்�ைணயள� ேத�க்ெகாண்ட�,
எல்லா�க்�ம் ெவளிப்பைடயாகத் ெதரிந்��டாத
க�க்கமான ஒ� ெசய்�. த�ழகத்ைதப் ெபா�த்த
அள�ல் அன்ைறய ஆ�நர ் �கா�யா�ம், அவர்
ெசயலரக்ளா��ந்த தாேவ. �ப்�ரமணியன்க�ம்,
ேகாடை்ட�ல் இ�ந்�ெகாண்� எத்தைன
ெயத்தைனேயா உள்�கத் த�ழ் - த��ன அரிப்�
ேவைலகைளச ் ெசய்� ெகாண்� இ�ந்��க்�ன்றனர!்
அவரக்ளின் சார�் ச�ைக �த�யவற்ைறப்
பயன்ப�த்�, அன்� எ�ந்த, காஞ்� காமேகா�யாரின்
ெபரியார ் பாணிச ் �ற்�ச ் ெசல� இன்�வைர
ஓய�ல்ைல. இன்��க்�ம் நிைலகேளா
காமேகா�யாரின் கால்க�க்�ம், வாய்க்�ம் இன்�ம்
வ��ட�்வன, ெதன்�ட�்வன. ஏெனனில்



அவரினத்�ற்� என்ெறன்�ம். தாசரக்ளாக இ�ந்�, கால்
ெச�ப்பாகத் ேதய்வதற்� �த்ைதயாக்க�ம்,
'மகா�ங்கங்க�ம், பக்தவத்சல. �ப்�ரமணியங்க�ம்,
'கண்ணதாசன்'க�ம், '�வஞானங்க�ம் ஏராளமாக
இங்�ள்ளனர!் இந்நிைல�ல், இந்�யாைவ ஆ�வ�
இந்�ராவாக இ�ந்தால்தான் என்ன; ேதசாயாக
மா�னால் தான் என்ன? த��னத்ைதப்
ெபா�றத்தவைர ேபராயக் கட�்�ம் சனதா�ம்
பாரப்்பனியத்�ன் இ�தைலப் பறைவ என்பேத நம்
க�த்�. எனேவதான் அர�யல் ெபா�ளிய�ல் வடவர்
ஆ�ைம�ம், அ��யல், பண்பாட�்ய�ல்
�ராமணிய�ம் த�ழகத்�ல் ேவ�ன்�வதற்கான
அ�ப்பைட �யற்�கள் அைனத்�ம் �க�ம்
�ணிவாக�ம். ெவளிப்பைடயாக�ம் ெசய்யப்ெபற்�
வ��ன்றன; வ�வதற்� வாய்ப்�கள் ெகா�க்கப்
ெப��ன்றன. ஆகேவ, த�ழரக்ள் இக்கால்
இவ்வைக�ல், �க�க ��ப்பாக இ�க்க ேவண்�ய
கடட்ாயத்�ற்�ம், தற்காப்� �யற்�க்�ம் ெகாண்�வரப்
ெபற்��க்�ன்றனர.் இ� ெவ�ம் ேமேலாடட்மான
உணர�்நிைலக் க�த்தன்�; இன்ைறய நாட�் அர�யல்
நிைல�ன் ��காயப் பல்ேநாக்� உண்ைமயா�ம்! 

ெபா�வாகேவ, இந்�யா என்றாேலா அஃ�
ஆரியரக்ள் ேதசம், இந்�க்கள் என்றாேல அவரக்ள்
'�ராமணரக்ள்' அல்ல� அவரக்ளின் தைலைமைய
ஒப்�க்ெகாண்ட அ�ைமகள்; இந்�யப் பண்பா�,
நாகரிகம் என்றாேல அைவ ��ரல் ேபா�வ�ம் ���
ைவப்ப�ம், பஞ்சகசச்ம் கட�்க் ெகாள்வ�ந்தாம் - என்�
அெமரிக்க, �ரிட�்�க் கைலக் களஞ்�யங்கள், உ��யா,
�னா ேபா�ம் ெபா��ைடைமக் ெகாள்ைக வா�ம்
நா�களில் ெவளிவ�ம் �ல்கள் இவற்�ல் எல்லாம்
�ளக்கம் வ�ம்ப�, இங்��க்�ன்ற �ராமண
வரலாற்�ப் ேபரா�ரியரக்ள் �ல்கள் எ��, அச�்ட�்,
அவற்ைற எவ்வள� ���ேமா அவ்வள� �ைரவாக�ம்
பரவலாக�ம் �றப்�றப் பரப்� வ��ன்றனர.் இத்தைகய
ேபரா�ரியரக்ள் வரலா� என்�ம் ெபயரில் எைத



எ��னா�ம், அைத அச�்ட�் ெவளி��வதற் ெகன்ேற
�ல்���ம் பம்பா��ம் ஆரியப் பாரப்்பனச ்சாரப்ான
பண�தைல ெவளி�டட்கங்கள் பல உள்ளன.
(உண்ைமயாகச ் ெசால்ல ேவண்�மானால், இவரக்ளால்
எ�தப் ெப�ம் வரலா� என்ப�, இக்கால் ஆட�்த்
தைலைம�ல் உள்ள வாய்ப்ைபப்
பயன்ப�த்�க்ெகாண்�, இவரக்ள் தங்க�க்�ம் தங்கள்
இனத்�ற்�ம், சாரப்ாக�ம், நன்ைம
பயக்�ம்ப�யாக�ம், ெப�ைம ஏற்ப�ம்ப�யாக�ம்
உண்ைம நிகழ்ச�்கைளத் �ரித்�ம், த�ரத்்�ம், ெபாய்
நிகழ்�கைளக் �ட�்�ம், ேசரத்்�ம் எ��க்ெகாள்�ம்
கற்பைனக் கைதயா�ம்) 

இவ்வரலாற்� �ல்க�க்ெகாப்பாக,
வடஇந்�யா��ம், ெதன்னிந்�யா��ம் வ�வான
ெசய்�த்தாள்க�ம், அர� �ளம்பரத் �ைறகளின் �ழ்ச்
ெசயல்ப�ம் வாெனா�, ெதாைலக்காட�்க் க��க�ம்
இவரக்ளின் ஆ�ைம�ல் உள்ளதால் இவரக்ள் தம் ேவத
�ராணப் ெபாய்�ைரகைள�ம் ���ைரகைள�ம் �க
எளிதாக�ம் �ைரவாக�ம் பரப்ப ���ற�. அத்�டன்,
இங்�ள்ள காமேகா�க�ம், வரதாசச்ாரிக�ம்,
நாராயண ராமா�சரக்�ம், ராம ேத�கன்க�ம் -
தங்கள் ��ப்பம்ேபால் க�த்த��க்க ���ற�;
கைதக்க ���ற�: காலப் ெபா��கள் நடத்த
���ற�! இவரக்ள் அைனவ�ம் ஒ��கமாக�ம் ஒேர
�சச்ாக�ம் அண்ைமக் காலங்களில் ��வ�ம்
க�த்�கள் ஒன்�ம�யாத ஏைழ எளிய மக்கைள ஏமாறச்
ெசய்வன. அவரக்ளிைட�ல் ெகாஞ்சம் நஞ்ச��க்�ம்
அ��ணர�்கைள�ம் இழந்� ேபாகச ் ெசய்வன.
இவரக்ைளத் தட�்க் ேகடப்தற்�ரிய அர�யல்
அ�காரங்கேளா, சடட் அைமப்�கேளா நம்மவரக்்�
இடந்த�வனவா�ல்ைல . ஏெனனில், இவரக்ள் தங்கள்
இனநலன்கைளப் பரப்�ம் வைகக�க்� உத�யாகேவ
இங்�ள்ள இந்�மதம் என்�ம் ேவத மத�ம் இந்�ய
அர�யலைமப்�ம் இ�க்�ன்றன. இவ்ேவத மதத்�ற்�
எ�ரப்்பாக இங்�ள்ள த�ழர ்மதங்களாக உள்ள �வனிய



மத�ம் மா�ய மத�ம் இைணந்� ெசயல்ப�வ�ல்ைல.
ஏெனனில் இவ்�� ெபரிய மதங்கைள�ம், இவற்ைறச்
ேசரந்்த பல்லா�ரக்கணக்கான ��ெதய்வக்
ேகாடப்ா�கைள�ம் ஏற்கனேவ ேவதமதமா�ய
இந்�மதம் ெசரித்�த் தன்�ள் அடக்� ஆடெ்காண்�
�டட்�. த��ல் ஏற்ப�த்தப்ெபற்ற சம�க்��த
ெமா�க் கலப்ைபப் ேபால், இம்மதங்களின் உள்ேள�ம்
��ந்� இரண்டறக் கலந்�ேபான ஆரியக் ெகாள்ைகக்
கலப்ைப இைவ த�ரத்்�க் ெகாள்வனவா�ல்ைல. 

ேம�ம், இவ்�ந்�ய அர�ம், ஏேதா எல்லா
மதங்க�க்�ம் ச�ைககள் காட�்வைதப்ேபால,
உள்�கமான ெகாள்ைகப் �சல்கைள�ம்
�டநம்�க்ைககைள�ேம வளரத்்� வ��ற�.
அேதேபால் ெவளிப்பைடயாக இங்�ள்ள சா�ப்�சல்கள்
ஒ�க்கப்பட ேவண்�ம் என்� ேபா�த்தனமாகக்
��வந்தா�ம், உள்�கமாக, எல்லாச ் சா��னரக்்�ம்.
ஏேதா ஒவ்ெவா� வைக�ல் ச�ைகக�ம் சார�்க�ம்
காட�் என்ெறன்�ம் இந்நிலத்�ல் சா�ப் �சல்கள்
இ�க்�ம்ப��ம், சா� ேவ�பா�கள் நிைலக்�ம்ப��ம்
ெசய்� வ��ற�. சா�களற்ற ��காயம் இ�க்க
ேவண்�ம் என்ப�ல் ந�வணர�க்�க் ெகாஞ்ச�ம்
அக்கைற ��ப்பதாகத் ெதரிய�ல்ைல. அவ்வா�
சா�கள் அ�க்கப்படட்ால் �ராமணீய�ம் அ�ந்���ம்
என்� அவரக்ள் அஞ்�வதாகத் ெதரி�ற�. எனேவ
அவரக்ள் மைற�கமான �ராமணியக் காவலரக்ளாகேவ
ெசயல்ப��றாரக்ள். அவ்வா� அவரக்ள் சா�
ேவ�பாடற்ற ஒ� ��காயத்ைத உ�வாக்க
��ம்�னா�ம், �ராமணியத்ைத அ�த்�க்ெகாள்ள
அவரக்ள் அணியமா�ல்ைல. �ராமணியந்தான்
இவ்�ந்�ய நாட�்ல் என்ெறன்�ம்
தைலைம�டத்���ந்� ெசயல்பட ேவண்�ம் என்�
அவரக்ள் க��வதாக�ம் ெதரி�ற�. இைத அவரக்ளின்
நடவ�க்ைககள். மத ஏற்பா�கள், மைற�கச ் சடட்
அைமப்�கள் இவற்�ன் வ�யாக உ��ப்ப�த்�
வ��றாரக்ள். இந்�யா�க்� ��தைல வந்தால்



�ராமணிய�ம் அதன் ேவரான ேவதமதம் என்�ம்
இந்�மத�ம் அ�ந்�ேபாய்�டலாம் என்� அஞ்�ேய,
1924ஆம் ஆண்�ல், இந்�யா�க்� ��தைல ெகா�க்க
ேவண்�மா ேவண்டாமா என்� ஆராய்வதற்காகப்
�ரிட�்�க்காரர ் அைமத்த ைசமன் ���டம் (Simon
Commission), இந்�யா�ல் அப்ேபா��ந்த ேவதமதத்
தைலவரக்ெளல்லா�ம் ஒன்� ேசரந்்�, இந்�யா�ற்�த்
தன்�ரிைம ெகா�க்க ேவண்டாம்; எப்ேபா�ம் ேபாலப்
�ரிட�்சாேர ஆ�தல் ேவண்�ம் என்� தம் ��வர்
வ�யாகக் க�த்த��த்தனர.் இசெ்சய்�ைய இங்�ள்ள
பலர ் மறந்��க்கலாம். அல்ல� இ� பல�க்�த்
ெதரியாமல் இ�ந்��க்கலாம். 

இவ்வா�, அவ்�ைடக் காலத்�ல், ஒ�வா� வ�க்
�ைறந்�ம் அஞ்�க்ெகாண்�ம் �டந்த ேவதமதம்
என்�ம் அப்படட்மான ஆரிய - இந்� - மதம், இக்கால்
நச�்ப் பாம்� தைல�க்�வ�ேபால், காஞ்�
காமேகா�களின் வ�யாகத் தைல�க்� வ�வதற்�,
வடநாட�் ஆட�்யாளரின் ஒ��த்த ேபரைனப்ேப
கரணியமாக இ�க்க���ம். அல்லாக்கால். இந்�மதக்
ெகாள்ைகப் பரப்�த�க்�ம், அதன் ஆணி ேவரான
சம�க்��த ெமா� வளரச்�்க்�ம் இப்ப� ஓேடா��ம் -
வரிந்� கட�்க்ெகாண்�ம் பரி�ைரக�ம்,
பா�காப்�க�ம், ச�ைகக�ம் ெகா�த்�ப் பாரப்்பனப்
பாதந்தாங்�களாவாரக்ளா? 

சம�க்��த ெமா�க்�க் ேகா�ேகா�யாக
நல்ைககள் ஒ�க்கப்ப��ன்றன. சம�க்��தப்
�லவரக்�க்� மாத ஊ�யங்கள் வழங்கப் ெப��ன்றன.
சம�க்��த பல்கைலக் கழகம் ஒன்ைறத் ெதன்னாட�்ப்
ப���ல் நி�வப் ெப��யற்� நடந்� வ��ற�. கடந்த
சனவரி 1ஆம் பக்க�ல் ெசன்ைன�ல் நடந்த
சம�க்��த சம்ேமளனம் அம் ெமா�க்� ஆக்கத்த�ம்
பல ேவண்�ேகாள்கைள ந�வணர�க்� ��த்�ள்ள�.
காஞ்� காமேகா�யார,் இந்� மதமா�ய ேவத
மதத்ைத�ம் அதற்க�ப்பைடயாக�ள்ள ேவதங்கைள�ம்



பற்� வானளா�ம் ���ைரகைள�ம்
ெபாய்�ைரகைள�ம் ஊரே்தா�ம் நாள்ேதா�ம் பரப்�
வ��றார.் "இந்�மதம் என்ப� 'அநா�', எவ்வா� நில
இயல் வல்�நரக்ளா�ம், வரலாற்�
ஆராய்ச�்யாளரக்ளா�ம் உலகம் ேதான்�ய
காலத்ைத�ம், மாந்தன் ேதான்�ய காலத்ைத�ம்
சரியாக உ��ெசய்ய ��ய�ல்ைலேயா, அ�ேபால்
இந்�மத�ம் அநா�யான�. எவ்வா� மற்ற மதங்களின்
ேதாற்றத்ைத நாள், வைரயைர ெசய்� �ற ���ேமா,
அ�ேபால் இம்மதத்ைதக் கால வைரயைற ெசய்�
�ற��யா�" என்� அ��யல் ெபா�த்த�ல்லாமல்
ேப� வ��றார.் இனி, நாராயண இராமா�ச �யர்
என்பவர,் ெசன்ைன�ல் �ப்�ரவரி மாதம் நடந்த, ேவதம்
வல்லாரக்ள் ெபயரகரா� - �ன்றாவ� ெதா��
ெவளி�ட�் �ழா�ல், ேவதங்கைளப் பா�காக்க�ம்,
ப�ல�ம் பரப்ப�ம் ெதன்னாட�்ல் ேவத
��வகலாசாைலைய' (ேவதப் பல்கைலக் கழகத்ைதத்
ெதாடங்க ேவண்�ெமன்� ேவண்�ேகாள்
��த்�ள்ளார.் இவ்�ழா�ல் அந்�ைல ெவளி�ட�்ப்
ேப�ய த�ழக ஆ�நர ்��. பட�்வாரி - ேப�ைக�ல்,
இன்� இந்�யரக்ளா�ய நாம் உல�ல் ம�ப்�டன்
வாழ்வதற்� நம் �ன்ேனாரக்ள் பைடத்த ேவதங்க�ம்,
ேவதவாழ்�ேம காரணமா�ெமன்�ம்
ேவதப்ெப�ைமையப் ேப��ள்ளார.் 

இப்ப� அர�ச ் சார�்ள்ளவரக்ெளல்லாம்
ேவதங்க�க்� ஆக்க�ம் ஊக்க�ம் அளிப்ப�,
இவ்�ந்�ய நா� ஒ� ேவத மத நா� என்�ம் க�த்ைத
உ�வாக்�ேமயன்�. இங்�ப் பலவைகயான மதக்
ெகாள்ைகக�ம் பண்பா�க�ம் உள்ளவரக்ள்
வாழ்வதாக ெவளிநாட�்ல் உள்ளவரக்�க்�த்
ெதரி�த்ததாகா�. இனி, ேவதங்கைளப் பற்� அள�க்�
��ய வைக�ல் ெப�ைம ேபசப் ெப��ற�.
இந்�ராகாந்� எப்ப�ப் ெபாய்�ைரகைளப் ேப�ேய
அர�யல் ஆ�ைம ெபற �யற்� ெசய்தாேரா,
ெசய்�ன்றாேரா, அப்ப�ேய ஆராய்ச�்ய�வற்ற



ெபாய்�ைரகைளப் ேப�ேய காஞ்� காமேகா� �டத்
தைலவரா�ய சேயந்�ர சர�வ��ம் இந்�மத
ஆ�ைமையப் ெபற �யற்� ெசய்�றார.்

இந்�மத �யற்�கள் என்�ம் ேபாரை்வ�ல்,
ஆரியப் பாரப்்பனரின் ேவதமதக் ெகாள்ைககேள ேவர்
ஊன்றப் பரப்பப்ெபற்� வ��ன்றன. ேவதமதம்
என்ப�ம் �ராண மதம், ெபௗராணிக மதம் என்பைவ�ம்
ஒன்ேற! அ�ேவ இக்கால் இந்� மதம் என்�ம் என்�ம்
ெபயர ் ெபற்�, இந்�ய அர�ய��ம் ��காயத்��ம்
பாரப்்பனியத் தைலைமைய என்ெறன்�ம்
நிைலயாக்�க் ெகாண்� வ��ற�. இந்�ய
அர�யலைமப்�ச ் சடட்ம் உ�வாக்கப்ப�ம் ெபா�ேத,
�ராமணரக்ள் ��ப்பா��ந்� இந்� மதத்�ற்�ம், அ�
சாரந்்த சா�யைமப்�க�க்�ம் ேவத, ஆகம �ராண,
இ�காசங்கள் த��ய �ராமணியத்�ற்�ம்
ெப�ங்காப்�ச ்ெசய்� ெகாண்டனர.் இந்�மதம் என்ப�
எப்ப� ேவதமதேமா, அப்ப�ேய 'இந்� தரம்ம்' என்ப�ம்
ேவத தரம்ேம! ேவத தரம்ம் என்ப� �ராமண தரம்ேம!
�ராமண தரம்ம் என்ப� ம� �த�ய ���களின்
தரம்ேம! இனி ம�தரம்ம் �த�ய ப�ெனன்
���க�ம், �ராமணேன இங்�ள்ளவரக்�க்�த்
ெதய்வம் என்பைத�ம், அவன் ேப�ம் சம�க்��தேம
ேதவெமா� என்பைத�ம், �த்�ரரக்ளா�ய நாம்
என்ெறன்�ம் அவ�க்�ம் அவன் ெமா�யா�ய
சம�க்��த ெமா�க்�ம் நிைலயான அ�ைமகள்
என்பனவற்ைற�ேம வ���த்�ம்! 

எனேவ, இந்�ய அர�யல் ஆ�ைம �யற்�களில்
இந்�மதக் ேகாடப்ா�கள் தைல�டாதப�
பாரத்்�க்ெகாள்ளல் ேவண்�ம். அதற்காகப் பலவைக
�யற்�கள் ேதைவ. �க�ம் �ன்ெனசச்ரிக்ைகயான
ெசயல்பா�கைள நாம் ெசய்� ெகாண்டாெலா�ய,
இங்� இந்�மதச ் சாரப்ான ெகாள்ைககைளேய
ந�வணர� ெதாடரந்்� கைடப்��த்� வ�ம். அத்தைகய
ஏற்பா�கேள ப�ப்ப�யாகச ் ெசய்யப் ெபற்�



வ��ன்றன. சமயச ்சாரப்ற்ற அர� என்� அர�யல் சடட்
அைமப்�ல் �றப்ெப�வ�, �ராமணிய மதமான
இந்�மதக் ெகாள்ைககைளப் பல்லாற்றா�ம்
பரப்�வதற்காகேவ பயன்ப�த்தப்பட�் வ��ற�. 

ெபா�வாகேவ, மாந்தன் ெசய்�ம் அர�யல்
ஆ�ைம �யற்�களில் எந்த மதேமா, அதன் 'தரம்ம்'
என்�ம் ேகாடப்ா�கேளா தைல�டேவ �டா�.
ஏெனனில் அவ் �ரண்�ம் இடத்�க்� இடம்,
காலத்�க்�க் காலம், மக்க�க்� மக்கள் மா�ப�வன.
அவற்ைற அர�யல், ெபா�ளியல், ��க�யல்,
நயன்ைம (நீ�) �த�ய �ைறகளில் ��த்�, மக்கைளப்
ப�த்த�வற்றவரக்ளாக�ம், ஒ� சாராரக்்� மற்ெறா�
சாராைர அ�ைமப்படட்வரக்ளாக�ம் ெசய்��டல்
�டா�. ஏெனனில் அர�யல் ெந��ைறகள்
ெப�ம்பா�ம் நிகழ்காலத்ைதப் பற்�த் �ரம்ானிக்�ம்
தன்ைம�ைடயைவயாக இ�த்தல் ேவண்�ம். சமயம்
என்ப�ம், அ���ம் 'தரம்ம்' என்�ம் மதக்ேகாடப்ா�ம்,
கடந்த கால எ�ரக்ாலத் ெதாடர�்ைடயைவ. இன்�ஞ்
ெசான்னால் �ற்�ற�, �ற்�ற�க் கற்பைன சான்றைவ.
அைவ ஏற்கனேவ வ�க்கப்படட் மக்களின் ேவ�பாட�்க்
ெகாள்ைக உைடயைவ. எனேவ அவற்ைற உடப்�த்�
எந்த வைகயான வைகயான நைட�ைற அர�யல்
ெகாள்ைகைய�ம் வ�ப்பதற்� நாம் ஒப்�க்ெகாள்ளக்
�டா�. அவ்வா� வ�க்கப் ��ந்தால், மக்களில் ஒ�
ப���னர.் தங்கைளப் �ற��ல் ேமம்படட்வரக்ளாகக்
க���ம், ெதய்வங்க�க்� �க
ெந�க்க�ைடயவரக்ளாகப் �ைனந்�ைரத்�ம், மற்ற
ப���னைரத் தாழ்ந்த இ�வான
�ற�யாளரக்ளாக�ம், ெதய்வத்
ெதாடரப்ற்றவரக்ளாக�ம் ��, அ�ைமப்ப�த்�,
என்ெறன்�ம், தாங்கேள நிைலயான
ஆட�்யாளரக்ளாகத் தங்கைளச ் ெசய்�ெகாள்ள
ேவண்���க்�ம். அந்த வைக�ல்தான் இந்�யா�ன்
இப்ெபா�ைதய நைட�ைற அர�யல் ெகாள்ைககள்
இ�ந்� வ��ன்றன என்பைத, அ��க்கவைல ெகாண்ட



- ந�நிைல உள்ளங் ெகாண்ட - சான்ேறாரக்ள் நன்�
உணரத்ல் ேவண்�ம். 

இக்கால் இந்�யா�ன் அர�யல், ெபா�ளியல்,
��க�யல், கைல, பண்பா�, ெவளிநாட�்த் ெதாடர�்
�த�ய அத்தைனத் �ைறகளி�ம் இந்�மதக்
ேகாடப்ா�கேள கைடப்��க்கப் ெபற்�வ��ன்றன.
இந்� மதம் என்ப� �ற்�ம் பாரப்்பன மதேம
ஆைகயால், பாரப்்பனரின் ேவத, �ராண.
இ�காசங்களில் �றப்படட் ெகாள்ைககேள இன்ைறய
அர�யலாக�ம், மற்ற மக்கள் �ைற ஈ�பாட�்க்
ெகாள்ைககளாக�ம் காடட்ப்ெபற்� வ��ன்றன.
இவ்வா� �டட்�ட�்ப் �ற இனத்ைதச ் சாய்க்�ம்
�ராமணரின் நச�்த்தன்ைம நீங்�னால் ஒ�ய,
இவ்�ந்�ய நாட�் அர�யல் சம�ைடைம அர�யல்
என்ேறா ��யர�த் தன்ைம வாய்ந்த� என்ேறா ���ட
��யா�. இனநிைல�ல் ஆரியத்ைத�ம், ெமா�
நிைல�ல் இந்�, சம�க்��தத்ைத�ம், அர� நிைல�ல்
வடவர ் தைலைமைய�ம் நிைலப்ப�த்�வேத
என்ெறன்�ம் ந�வணர�க் ெகாள்ைகயாக இ�ந்�
வ��ற�. 

"இந்�யப் பண்பா� என்பேத ேவதகால ஆரியப்
பண்பா�தான்' என்� அப்படட்மாக எ�தப்ெபற்�ம்
ேபசப்ெபற்�ம் வ��ற�. �ன்னாள் ��யர�த் தைலவர்
��. இராதா��ட�்ணன் தம் �ன்னாைளய
இங்�லாந்�ப் ேபச�் ஒன்�ல் (Upton Lectures)
"ஆரியரக்�ைடய ேவத கால அைமப்ேப, �ராண
இ�காசங்களால் வளரந்்�, �ன்னர ்�ரா�ட மக்க�டன்
ெகாண்ட ெதாடர�்ன் �ைளவாக இந்�யப் பண்பாடாக
வளரச்�் ெபற்ற�' என்பைத உ��ப்ப�த்�ப்
ேப��ள்ளார.் ஆரியப் பண்பாேட, இங்�ள்ள நாகரிகம்,
மதம், கைல, அர�யல் என்றால், அவரக்ள்தாேம
இங்�ள்ள தைலைமப் பத�க�க்�ம்,
அ�காரங்க�க்�ம் உரிைம�ைடயவரக்ள் என்பதாகப்
ெபா�ள்ப�ம்! �ன் எங்ங்ண் இ� ��யர� என்ேறா,



சம�ைடைம அர� என்ேறா ஆ�ம் ? இக்�ற்�ன்
உண்ைமப் ெபா�ைள நன்� எண்ணிப்பாரக்்க
ேவண்�ம். 

எனேவதான் இங்�ள்ள அைனத்�த் �ைறகைள�ம்
ஆரியப் பாரப்்பனியம் ைகப்பற்�க்ெகாண்�,
அவரல்லாத �றைர ஆ�ைமப்ப�த்��ம்
அ�ைமப்ப�த்��ம் ஆண்�ெகாண்� உள்ள�.
இவ்வைக�ல் �ராமணரக்ள் அைனவ�ம்
ஒ�வரக்்ெகா�வர ் ஒத்�ைழப்பவரக்ளாக�ம்
ஒ�ங்�ைணந்தவரக்ளாக�ம் ஈ�பட�் வ�வைதத்
த�ழரக்ள் நன்� உணரந்்�ெகாள்�தல் ேவண்�ம்.
இங்�ள்ள �னமணி, இந்� ேபா�ம் பசை்சப் பாரப்்பன
இதழ்களில், ேவத, �ராண �யற்�க�க்�ம்
ெசய்�க�க்�ம் ெபரிய எ�த்�களிட�் �த�டந் தந்�
�ளம்பரங்கள் ெசய்யப்ப��ன்றன. ேவத, �ராணங்கள்
பரவப் பரவத்தான் �ராமணியத்�ற்� எ�ச�்�ம்
காப்�ம் ஏற்ப�ம் என்ப� இவரக்ளின் ேகாடப்ா�.
அ��யல் ெதாடர�்ைடய நிகழ்ச�்க�க்�க் �ட, ேவத,
�ராணத் ெதாடர�்கைளக் காட�்ப் ெபா�மக்கைள
ஏமாற்�வ�ல் இவரக்ள் �க�ம் ெகட�்க்காரரக்ள். நிலா
மைறப்� (சந்�ர �ரகணம்) எப்ப� ஏற்ப��ற� என்ப�
அ��யல் ப�த்த அைனவ�க்�ம் ெதரி�ம்! அந்நாளில்
கங்ைக�ல் மக்கள் �னித நீரா�னர ் என்பைத ஒ�
ெசய்�யாகப் பரப்�னால்தான், இவரக்ளின் ேவத,
�ராணக் ெகாள்ைகக�க்� வ�� ஏற்ப�ம் என்ப�
இவரக்ளின் எண்ணம்! எனேவ அசெ்சய்� அைனத்�ப்
பாரப்்பன இதழ்களி�ம் தவறாமல் ேபாடப் ெப��ற�!
காஞ்� காமேகா�யாரின் இந்�மத ேவத, �ராணப்
பரப்�தல் �யற்�க�க்� இவரக்ள் ெகா�க்�ம்
�ளம்பரங்கைளப் பாரத்்தாேல, மக்கைளத் �டட்�ட�்த்
தம் மதக்ேகாடப்ா�க�க்� இைரயாக்�ம் �யற்� நன்�
�லப்ப�ம். சம�க்��த ெமா� வளரச்�்�ல்
இவரக்�க்�ள்ள அக்கைற, த�ழ் வளரச்�்�ல் நம்
த�ழரக்�க்� இ�க்�மானால் நம் இனம் இவ்வள�ல்
அ�ைமப்பட�்�க்கா�. இவரக்ள் இதழ்களில் த�ழர்



இனநலக் கட�்க�க்ேகா, ெமா�வளரச்�்ச்
ெசய்�க�க்ேகா ���ம் �ளம்பரம் த�வ�ல்ைல,
ஆனால் த�ழர ் இதழ்களிேலா, ேவத �ராண
�யற்�க�க்�ப் ேபாட�் ேபாட�்க்ெகாண்�
�ளம்பரங்கள் தரப் ெப��ன்றன! இ� மட�்மா?
அவரக்ளின் பா�யல் �ப்ைபத் ெதாட�்களாக �ளங்�ம்
கவரச்�்ேய�களின் �தலாளிகேள த�ழரக்ள் தாம்!
அ��ம் த�ழ், த��ன �ன்ேனற்றத்�ற்�
உைழப்பதாகச ் ெசால்�க் ெகாள்�ம் த��னத்
தைலவரக்ள்தாம் என்பைத �க வ�த்தத்�டன்
��க்ெகாள்ள ேவண்���க்�ற�! த�ழனின் தாராள
மனப்பான்ைம என்�ம் இளித்தவாய்த் தன்ைமக்�ம்,
காட�்க் ெகா�க்�ம் இரண்டகச ் ெசய�க்�ம், �டட்க்
�டட்க் �னிந்� ெகா�க்�ம் இ�ந்த
அ�ைமத்தனத்�ற்�ம் ேவ� என்ன சான்�கள்
ேவண்�ம்? 

இன்ெனான்ைற இங்ெக�த்�க் காட�்வ� �க�க
இன்�யைமயாத�. இக்கால் �ராமணர ் நடத்�ம்
இதழ்கள் �லவற்�ல், பசை்சயாக�ம் ெகாசை்சயாக�ம்
தா�மாறான பா�யல் ெவ��ணர�் நிரம்�ய
கைதக�ம் கட�்ைரக�ம் வண்ணப் படங்க�டன்
ெவளி�டப்ெபற்� வ��ன்றன. இைவ த�ழ்ப் ப�க்�ம்
மக்களிைட�ல் ெமா�த் தாழ்ச�்ைய�ம்
மனத்தளரச்�்ைய�ம், அ���ழ்ச�்ைய�ம் ஏற்ப�த்�ம்
என்ப� உ��. இந்நிைலக�க்�ைட�ல் சம�க்��தம்
உயரவ்ான�; ேவதமதமா�ய இந்�மதக் ெகாள்ைககள்
உயரந்்தன என்�ம் எண்ணம் வள�ம்ப� ஒ�வைகக்
க�த்�. கரவாக�ம் �ழ்ச�்யாக�ம் பரப்பப்பட�்
வ��ற�. த�ழரக்ள் இந்நிைலைய �க�ம்
எசச்ரிக்ைகயாக எண்ணி உணரந்்� ெகாள்வ�டன்,
அவ்�தழ்கைள அறேவ �றக்கணிக்க�ம் ேவண்�ம்
என்ப� அ�ந்�ெகாள்க. 

இனி, த�ழ் ெமா��ன் இயற்ைகயைமப்ைப�ம்
அதன் அ��யல் ��பா�கைள�ம் அ�யாதவரக்ேள,



அம்ெமா�ைய�ட, சம�க்��தத்ைத உயரவ்ாக�ம்
ெதய்வத்தன்ைம வாய்ந்ததாக�ம் க��வர.்
உண்ைம�ல் சம�க்��தத்�ன் ெமா��யல்
அைமப்ைப�ம், அதன் கலைவத் தன்ைமைய�ம் அ�ந்த
எவ�ம், அதைன உயரத்னிச ் ெசம்ெமா�யா�ய,
த���ம் உயரவ்ாகக் க�த மாடட்ாரக்ள்.
இந்நிைல�ல்தான் சம�க்��த ெமா�ையப் பற்�
இக்கால் அர�யல் அ�காரத்�ல் உள்ள அைமசச்ரக்�ம்,
தைலவரக்�ம்�ட வானளாவ உயரத்்�ப் ேப�
வ��ன்றனர.் இதற்�ப் �ராமணரக்ளின்
ெபாய்�ைரக�ம் �ைன�ைரக�ேம கரணியமாக
இ�க்க ���ேமயன்�, ேவ� அ�ப்பைடகள் எ��ம்
இ�க்க ��யா�; அம்ெமா� ேதவெமா� ெயன்�ம்
��ட�்க் ெகாள்ைக�ம் அ�யாைம எண்ண�ம்
இங்�ள்ள மாநில ஆ�நர,் ந�வண் அைமசச்ரக்ள்
உடப்ட அைனவரக்்�ம் இ�ப்பைதப் பாரத்்தால்,
ஒன்றால், இவரக்�க்� அம்ெமா� பற்�ய வரலா�
எ��ம் ெதரியா� என்ேற எண்ணி, இரங்க
ேவண்��ள்ள�: அன்றால் இவரக்ள் ேவண்�ெமன்ேற
பாரப்்பனீய இனச ் சார�்னராக மா�, அவரக்ளின்
தைலைமக்�ம் �ல்�மல்�க�க்�ம் தங்கைள ஒப்�க்
ெகா�த்�க்ெகாண்ட அ�ைமகேளா என்� க�த
ேவண்��ள்ள�. இல்ெலனில் இவரக்ள் இச்
சம�க்��தத்ைத ஏேதா 'ெதய்வங்கள்' ேப��ற
ெமா�ெயன்� மயங்�, அதன் வளரச்�்க்�த் தங்கைள
அட� ைவத்�க் ெகாள்ள மாடட்ாரக்ள். 

இக்கால் சம�க்��த வளரச்�்க்ெகன 6-ஆவ�
ஐந்தாண்�த் �டட்த்�ல் 2 ேகா�ேய 63 இலக்க
உ�பாைவ அர� ஒ�க்��ள்ள�. அம்ெமா��ன்
ஆராய்ச�் வளரச்�்க்�ம், கற்�க்�ம் �யற்�க்�ம்.
அஞ்சல்வ�க் கல்�, அைமப்�க் கல்� ேபான்ற
ஏற்பாட�்ற்�ம், அம்ெமா�ைய வ�ப்ப�த்�வதற்�ம்
அத்ெதாைக ெசல�டப்பட ேவண்�ம் என்ப� அதன்
�டட்மா�ம். ஏற்கனேவ உள்ள 'ேத�ய சம�க்��த'
அைமப்� நி�வனத்�ன்வ�ப் ���ல்�, ��ப்ப�,



சம்�, �ரி, அலகாபா� ஆ�ய இடங்களில்
நைடெபற்�வ�ம் சம�க்��தக் கல்� நிைலயங்களில்
அம்ெமா� ப��ம் மாணவர ்ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் மாதம்
100 உ�பா �தல் 2500 உ�பா வைர உத�ச ்சம்பளங்கள்
அளிக்கப் ெபற்� வ��ன்றன. இவ்வைமப்�க்�த்
தைலவராக உள்ளவர ் ந�வணர�க் கல்�, கைல,
பண்பாட�்த் �ைற அைமசச்ரான பர.் �.�. சந்தர்
என்பவர,் மக்களின் வரிப் பணத்�ல் வாழ்ந்� வ�ம்
இவர,் 'சம�க்��த ெமா�ைய எல்லா வைகயா�ம்
வளரச்�்�றச ் ெசய்�ம்ப� அவ்வக்கால் அ�க்ைககள்
�ட�்வ�வ�, மற்ற ேத�ய ெமா�யாளரக்்� எவ்வா�
ந�நிைலைம தாங்�வதா�ம் என்பைத அைனவ�ம்
எண்ணிப் பாரக்்க ேவண்�ம். 

இந்�யா�ல் உள்ள 86 பல்கைலக் கழகங்களில்,
சம�க்��தத்ைத ஏறத்தாழ 70 பல்கைலக்
கழகங்களி�ம் இந்�ைய ஏறத்தாழ 65 பல்கைலக்
கழகங்களி�ம் கற்�க்ெகாள்ள
வாய்ப்��க்�ம்ெபா��, த�ழ், ெத�ங்� கன்னடம்,
மைலயாளம் �த�ய ெதன் �ரா�ட ெமா�கைளக்
கற்�க் ெகாள்வதற்� ஏன் பத்�க்�ம் �ைறந்த அல்ல�
ஒன்�ரண்� ��ய எண்ணிக்ைக�ள்ள பல்கைலக்
கழகங்களில் மட�்ம் வாய்ப்ேபற்ப�த்�க் ெகா�க்க
ேவண்�ம்? �ர�டரக்ள் ந�வணர�த் தைலைமையக்
ைகப்பற்ற ��யாமல் இ�க்�ம் �ழ்ச�் ��ந்த
அர�யல் அைமப்ைப ைவத்�க் ெகாண்� �ராமணியம்
அரசா�ம் உண்ைமைய இ� ெதரி�க்க �ல்ைலயா? 

இன்�ம் இந்�ய மக்கள் ெதாைக�ல் �ற்�க்�
�ன்� ேபராக உள்ள ஆரியப் பாரப்்பனரின்
ெமா�யா�ய சம�க்��தத்ைதப் ேப�பவரின் ெமாத்த
ெதாைகேய அர� மக்கள் ெதாைக ம�ப்�ட�்க்
கணக்�ன்ப� 500 ேபராக இ�க்க, �ற ேத�ய
ெமா�க�க்�ள்ள உரிைமையப்ேபால் அச ்சம�க்��த
ெமா��ல், வாெனா��ல் ெசய்� அ�க்ைககள்
ப�ப்ப�ம், நாடகங்கள் ந�ப்ப�ம், பாடல்கள் பா�வ�ம்,



ெதாைலக்காட�்�ல் நிகழ்ச�்கள், கைதப்ெபா��கள்,
உைரயாடல்கள் நிகழ்த்�வ�ம் எப்ப�ப் �ராமணிய
வளரச்�்க்�த் �ைணேபாகாத - அல்ல� அவ்�னக்
காவ�க்� உதவாத ெசயல்களா�ம்? இ� பசை்சப்
பாரப்்பனியக் ெகா�ைமகள் அல்லவா? ெப�ம்பான்ைம
ெமா��னர ்நலத்ைத ந�க்� ஒ� ��பான்ைம�னரின்
வளரச்�்க்�த்�ைணேபா�ன்ற அர�ன் இரண்டகச்
ெசயல் அல்லாமல் இைத ேவ� என்னெவன்� ெசால்ல
���ம் �கச ் ��பான்ைம�ள்ள பாரப்்பனரி�ம்
சம�க்��தம் நன்� ப�த்த ஒ� �ல�க்�த்தாேன
இந்நிகழ்ச�்கள் �ரி�ம்! ஓர ் இரண்� ��
ேபரக்�க்காக, ேகா�க்கணக்கான மற்ற மக்களின்
உரிைம ப�க்கப்பட ேவண்�மா? இஃ� என்ன ேநரை்ம?
என்ன ந�நிைலைம? 

இந்த நிைல�ல் "பள்ளிகளில் சம�க்��தத்ைதக்
கடட்ாயப் பாடமாக்க ேவண்�ம்" என்� ேவ�, கடந்த
சனவரி�ல் ெசன்ைன�ல் ��ய சம�க்��த
சம்ேமளனம் அர�க்� ேவண்�ேகாள் ��த்�ள்ள�.
அதற்� அச ் 'சம்ேமளனம்' ��ம் கரணியங்கள்தாம்
எத்�ைணப் ெபாய்�ம், ���ம், ��ம்�த்தன�ம் �ற
ெமா�யாளைர அவம�க்�ம் தன்ைம�ம்
வாய்ந்தனவாக உள்ளன! அம்மாநாட�்ல் ��ய
க�த்�ைரகைள�ம் �ரம்ானங்கைள�ம், த�ழ்ப்
பற்றாளரக்�ம் த�ழ்த் தைலவரக்�ம், கண்�ற
ேவண்�ம் என்பதற்காக அசெ்சய்� அப்ப�ேய
��த்த�ன்�க் �ேழ ெகா�க்கப் ெப��ற�:- (�னமணி
- ெசன்ைன - சனவரி - 2) 

*�ந்� �ரசார சைபையப் ேபால ஸ்ம்ஸ்��த
�ரசார சைப ஒன்� பல்கைலக் கழக அந்தஸ்�ல்
அைமந்தால்தான் த�ழ்நாட�்ல் சமஸ்��தம் பரவ
���ம்... அதற்� மத்�ய சரக்்கார ் ஆவன ெசய்ய
ேவண்�ம்.... சம்ஸ்��தம் ப�த்த மாணவரக்ள் மற்ற
மாணவரக்ைள�டக் ெகட�்க்காரரக்ளாக�ம் ப�ப்�ல்
�றந்தவரக்ளாக�ம் �ளங்�வ� நி��க்கப்பட�்ள்ள�.



சம�க்��தம் ெஜரம்னி அெமரிக்கா ேபான்ற நா�களில்
எல்லாம் எல்ேலாரா�ம் கற்�க் ெகாள்ளப்ப��ற�. நம்
நாட�்ல் ஒவ்ெவா�வ�ம் சம்ஸ்��தம் கற்�க்ெகாள்வ�
�க அவ�யம்.

 ....... �ஞ்ஞான �கமான இக்காலத்�ல்�ட,
ஸம்ஸ்��த �ல்கள் கணிதம், வான சாஸ்�ரம்,
�யாெமண்டரி, �ரிகனாெமண்டர்ி, அல்�ப்ரா, �கரப்
ஆராய்ச�், அ� ஆராய்ச�், கட�்ட நிரம்ாணம்
ஆ�யவற்�ற்� ெப�ம் உத�யாக உள்ளன....... 

..... எல்லா மாநில சரக்்காரக்�ம் உடன�யாக
ஸம்ஸ்��தத்ைதக் கடட்ாய பாடமாகச்
ெசால்�த்தரேவண்�ம். அப்ேபா�தான் மாணவரக்�க்�
நம� �ராதன கலாசச்ாரமான� �ரியவ�ம். 

.... ஒவ்ெவா� மாநிலத்�க்�ம் ஒவ்ெவா� சம்ஸ்��த
நி�வனம் ஏற்ப�த்�, மத்�ய நி�வனம்,
அவற்�ன்�லம் ஸம்ஸ்��தம் நா� ��வ�ம் பரவ�ம்,
ேமல் ப�ப்�க�ம் ஆராய்ச�்க�ம் நடத்த�ம் ��
ஆதர� தரேவண்�ம் என்� மத்�ய சரக்்காைர இந்தச்
சம்ேமளனம் ேகட�்க்ெகாள்�ற�. 

....... தற்ெபா�ைதய �ந்� அறநிைலய அைமப்�
�� அ�கார�ம் உள்ள அறநிைலயங்கள் ஸ்தாபனம்
நி�வப்பட ேவண்�ம். 

.......... மாணவரக்�க்� ஒவ்ெவா� நா�ம்
பள்ளிக்�டங்களி�ம் கல்�ரிகளி�ம் சமயக்கல்�
ெசால்�க், ெகா�க்க ேவண்�ம் என்� கல்�
அ�காரிகைள�ம் ெசன்ைன சரக்்காைர�ம் இந்த
சம்ேமளனம் ேகட�்க் ெகாள்�ற�. | - எப்ப�?
ந�வணரைசக் ேகட�்க்ெகாள்�ம் �ரம்ானங்கள் அல்ல
இைவ? நாைள நைடெபற��க்�ம் �டட்ங்கள்! இைவ
மட�்மா? இன்�ம் எத்தைன, எத்தைன?" 

சம�க்��த ெமா�ைய அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்�
தான் �ராமண மதமா�ய ேவத மத�ம் அதாவ�



இந்�மத�ம், �ராமணிய�ம் நிைலத்� நிற்க�ம்,
வளரந்்� ஓங்க�ம் ���ம். சம�க்��த ெமா�
அ��மானால், �ராமணியம் இந்�யா�ல் ஒ�
ெநா�ப்ெபா��ம் உ�ர ் வாழ ��யா�. “ஓரினத்�ற்
க�ப்பைடயாக�ள்ள� அன் �னத்�ன் ெமா�ேய.
அம்ெமா� அ��மானால் அவ்�ன�ம், அவ்�னத்ைதப்
பற்� வள�ம் கைலக�ம் பண்பா�ம் �ற
அ��க்��க�ம் ப�ப்ப�யாக�ம் ஆனால் �ைரந்�ம்
அ�ந்���ம்" என்�ம் இயற்ைகக் ேகாடப்ாேட,
சம�க்��த ெமா� நிைல��ம் உண்ைமயாகச்
ெசயற்ப�ம் என்ப�, �ராமணரக்�க்�
த��னத்தவரக்ைள�ட நன்� ெதரி�ம்.
இவ்வைக�ேலேய வடநாடட்வரக்ளான ஆரியப்
பாரப்்பனரக்�ம் தங்கள் ஆட�்ய�காரங்கைள
நிைலப்ப�த்�ம் �யற்�யாக, இந்�ைய இந்நாட�்ன்
ஆட�்ெமா� யாக�ம் இைணப்� ெமா�யாக�ம்
ஆக்�வ�ல் ெபரி�ம் �ைனப்�ம் பரபரப்�ம்
காட�்�ன்றனர.் இவ்�ண்ைமையத் த�ழரக்ள் நன்�
�ளங்�க்ெகாள்�தல் ேவண்�ம். 

இந்�ெமா� சம�க்��த அ�ப்பைட ெகாண்ட�.
எனேவ அதன் வளரச்�் சம�க்��த ஆக்கத்�ற்�
ஒ�வைகத் �ைணயாக நிற்�ம் என்பைதப்
�ராமணரக்ள் உணரந்்��க்�ன்றனர.் இந்�ைய ஆட�்
ெமா�யள�ல் இந்நாட�்ன் அ�கார ெமா�யாக
நிைலப்ப�த்��டட்ால், அதன் ேவராக நின்�
சம�க்��தம் இயங்�ம் அல்ல� இயக்�ம் என்பைத�ம்
அவரக்ள் நன்� உணரவ்ர.் எனேவதான் சம�க்��த
வளரச்�்�ல் ��ந்த அக்கைற ெகாள்�ம் �ராமணரக்ள்
இந்� �ைழ��ம் ஓரள� அக்கைற காட�்
வ��ன்றனர.் வடநாட�்னரின் இந்�ெமா�
வளரச்�்ைய�ம், சம�க்��த ெமா� எ�ச�்ைய�ம்
த�த்� நி�த்�ம் ஆற்றல், �ரா�ட ெமா�க்
��ம்பத்�ல் த�ழ்ெமா�க்ேக உண்�. மற்ைறய
அைனத்�த் �ரா�ட ெமா�க�க்�ம் சம�க்��தம்
�றக்கணிக்கப்ப�ம் ஒ� ெமா�யன்�.



சம�க்��தத்ைத ��த்� அம்ெமா�கள் ஒ�ேபா�ம்
தம்மள�ல் நின்� தனித்�யங்கா; உ��ம் வாழா,
த�ழ்ெமா��ன் நிைல அவ்வாறான� அன்�.
சம�க்��த ெமா��ன் �ட�்றைவ எவ்வள�க்
ெகவ்வள� அ� த�ரக்்�ன்றேதா. அவ்வள�க்கவ்வள�
தன்னள�ல் நின்� தனித்� வளரந்்� ெச�க்�ம்
தன்ைம�ைடய�. சம�க்��த ெமா�த் ெதாடரே்ப
த�ழ்ெமா��ன் தனித்தன்ைமைய�ம், அதன் அ��
வளத்ைத�ம் வளரச்�்ைய�ம் ெக�க்க வல்ல�. எனேவ
மற்ைறய �ரா�ட ெமா�களான மைலயாளம்,
ெத�ங்கம், கன்னடம், ��வம் �த�ய ெமா�கள்
சம�க்��தத் ெதாடரை்ப ஒ� காலத்ேத�ம்
�ட�்��ம், அல்ல� தளரத்்�க் ெகாள்�ம் என்�
எ�ரப்ாரப்்பதற்�ல்ைல. அவ்வா� ெசய்வ� அவற்�ன்
தற்ெகாைல �யற்�யாகேவ இ�க்�ம். ேம�ம்
சம�க்��த ெமா��ன் ெதாடரை்ப அைவ ைக�டக்
ைக�ட அவற்�ன் தாய்ெமா�யா�ய த�ழ்ெமா�க்�
அைவ �க ெந�க்கமான ெமா�களா���ம். இன்�ஞ்
ெசான்னால், அைவ த�ழாக�ம் ஆ���ம். அக்கால்
அவற்�ன் ெசாற்களில் மட�்ம் இடச�்ைத�ம்,
காலச�்ைத�ம், வரலாற்�ச ் �ைத�ம் நன்�
�லப்ப�ம்ப� இ�க்�ம். 

எனேவ, அைவ சம�க்��தத்ைதத்
த�ரத்்�க்ெகாள்ள இயலேவ இயலா�. அவற்�ற்� அ�
��ப்பமானதாக�ம் இல்ைல. சம�க்��தத்ைதத்
த�ரத்்�க்ெகாள்ள இயலாதெபா��, அம்ெமா�ைய
அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்�ள்ள இந்� சமயச ்சாரை்ப�ம்
அவற்�ன்வ�ப் �ராமணியப் ��ப்ைப�ம் எவ்வா�
அவற்றால் �ட�்�ட ���ம்? இவ் �ண்ைமைய
ெமா�யள��ம் அதன்வ� இன அள��ம், அவற்�ன்
வ� வரலாற்றள��ம் நன்� �ளங்�க்ெகாள்ளாத
நிைல�ல் தான், த�ழரக்ளிைடேய �ரா�ட இயக்கம்
என்� ஒன்� ேதாற்��க்கப் ெபற்ற�. அவ்வா�
ேதாற்��க்கப்ெபற்ற �ரா�ட இயக்கத்�ற்�த் �ரா�ட
நா� ெப�வ� ஒ� தைலயாய ��க்ேகாளாக ��ந்த�.



காலப்ேபாக்�ல் அவ்�யக்கத்ைத�ம், அதன்
��க்ேகாைள�ம் �கக் க�னமான கற்பைனகள்
என்�ணரந்்த அதன் தைலவரக்ள், அம் ெமய்ம்மமல்லாத
ேநாக்கங்க�க்�த் தம் காலத்ைத�ம் �யற்�கைள�ம்
ெசல��வ� அ�யாைம என்� கண்ட�ன், அவற்ைறக்
ைக�ட�்�டத் �ணிந்தனர.் ஆனால் இத்�ைணக்
காலம் தம் அ�யாைமப் ேபாக்ைக நம்�த் தம்
உடன்வந்த ஒன்�ம�யாத பல்லா�ரக் கணக்கான
ேபைத மக்கைள உடன�யாக ஏமாற்ற ��ம்பாத
அவரக்ள், அக் ைக��ப்�க்� �ற்�ம் ெபா�த்த�ல்லாத
அர�யல் �றக்கரணியங்கைளக்��, ெந�நாள் �யன்ற
அக் ��க்ேகாள்கைள, ஒ� ெநா�ப் ெபா��ல்
ஒன்��ல்லாமல் ஆக்��டட்னர.் இவ்வைக�ல்
அவரக்ளின் �ன்ைனய தவ�களின் �ன்ைனய
ெதாடக்கம் எங்ேக இ�க்�ன்ற� என்பைத!
அவ்�யக்கங்கைளச ் சாரந்்த தைலவரக்�ங்�ட
அ�யாத உணர�்ைடயவரக்ளாகேவ இ�க்�ன்றனர்
என்பைத இரக்கத்�டன் ��ப்�ட ேவண்���க்�ன்ற�.
த��னத்�ன் ப�ப்ப�யான ேதால்�க�க்�
அ�ப்பைடயான, அக் கரணியம் என்ன என்பைத
இன்ன�ம் அவரக்ள் உணரந்்�ெகாள்ள அணியமாக
இ�ப்பதாக�ம் ெதரிய�ல்ைல. ஏெனனில்,
இப்ெபா��ள்ள �ழப்ப நிைலகளிேலேய அவரக்�ைடய
அர�யல் வாணிகம் நன்� நடந்�வ��ற�. அைதக்
ெக�த்�க்ெகாள்ள அவரக்ள் ��ம்பாத�, ஆழ்ந்த இன
�ணரவ்ற்றவரக்�க்� இயற்ைகேய! 

இனி, சம�க்��தம் என்ப� அைரச ்ெசயற்ைகயான
ஒ� ெமா� என்பைத நம்�ல் பல�ம் அ�யார ்மாறாக,
�ராமணரின் இந்�மத மயக்கங்களில் தம் ம�ையப்
ப�ெகா�த்த த�ழர,் அைத ஒ� ெதய்வ ெமா�ெயன்ேற
க��, அசச்�ம் நம்�க்ைக�ம் ெகாண்ட ஓர ் உணர�்
ெகாண்��ப்பதாகேவ ெதரி�ற�. ேம�ம், இந்�ய
அர�ன் தைலைம �டங்களில் உள்ள அ�காரிக�ம்,
�ற பாரப்்பனத் தைலவரக்�ம் வாய் ேகாணாமல்
��வ�வைதப் ேபால், 'இந்�ய ெமா�களைனத்�க்�ம்



தாய் சம�க்��தேம என்�ம் ேகா�ல்களில் வ�பா�
ெசய்வதற்�ரிய ெதய்�கத் தன்ைம ெகாண்ட�ம்
அ�ேவ' என்�ம், 'சம�க்��தம் இறந்�படட்
ெமா�ெயன்ப� தவறான�' என்�ம், அ� எல்லா�ம்
ப�ப்பதற்�க் க�னமானெதன்� ��வ�ம்
�ைழயான� என்�ம், இந்�யக் கைல, பண்பா�
இவற்�ற்ெகல்லாம் அ�ப்பைடயான� சம�க்��தேம'
என்�ம், 'அைத அைனவ�ம் ேவ�பா�ல்லாமல்
கற்கேவண்�ம் என்�ம், பலவைகயாகத் தம் வாய்க்�
வந்தப�ெயல்லாம், ஒன்�ம�யாத ஏைழ மக்களிட�ம்,
பாரப்்பனக் ெகாள்ைககளால் பலவைகக் ��காய,
அர�யல் ஊ�யங்க�ம் ெபா�ளியல் நலன்க�ம்
ெபற்�வ�ம் பணக்கார ஏமாளிகளிட�ம்
��வ��ன்றனர.் இவற்�க்ெகல்லாம் இையபாக,
அர�ப்பத� தாங்�ம் அவ்வைமசச்ரக்�ம் ஆ�நரக்�ம்
அ�காரிக�ம், இந்�மத �ழாக்களி�ம், ேகா�ல்
�ட��க்�களி�ம் கலந்�ெகாள்வ�ம், �ராமணியக்
ேகாடப்ா�க�க்�த் தம்ைம அட�ைவத்�க் ெகாள்வ�
ேபால், சம�க்��த ெமா�க்�க் கண்ைண
��க்ெகாண்� அர�ப் பணத்ைத எ�த்�க்
ைகத்தாராளமாகச ் ெசலவ�ப்ப�ம், அம்ெமா� சரந்்த
இந்�மதக் ெகாள்ைகக�க்�ம், ஆரப்்பாடட்ங்க�க்�ம்
அள�றந்� வ��ட�் ஒ�ங்�வ�ம், �க�ம் ஒ�சார�்த்
தன்ைம�ம் ெகா�ைம�ம் வாய்ந்தன ஆ�ம்.
சம�க்��த ெமா� வளரச்�்��ம், �ராமணியப்
பரப்�த��ம், இந்�மத எ�ச�்��ம் இவ்வர�
காட�்�ன்ற தைலக்� ��ய அக்கைற�ம் ஆரவ்�ம்,
இதைன ஒ� மதெவ� ��த்த அர� என்��டக்
க��ம்ப� ெசய்����ன்றன. இந்�மதத்
தைலவரக்�க்�ம் மடா�காரிக�க்�ம் தங்கைள
ஆடட்�த்�க் ெகாண்� அ�ைமப்ப�வ�, மதசச்ாரப்ற்ற
அர�க்�ரிய இலக்கணமாக இ�க்க ��யா�. இந்�ரா
காந்��ன் வல்லாண்ைமக் காலத்�ல், த�ழக அர�ன்
தைலைமச ் ெசயலாளர ் பத����ந்த ஒ� �ராமண
அ�ைம, காஞ்� காமேகா� �டத் தைலவர ் தங்க�க்�
ஆட�் �ைற�ல் வ�காடட் ேவண்�ம் என்�



ெவளிப்பைடயாக அ��த்த ெசய்�, அர� அ�காரிகள்
எப்ப�ப் �ராமணியத்�ற்�த் �ைணேபா�றாரக்ள்
என்பைதத் ெதளிவாக உணரத்்�ம். 

பலப�யாக உயரத்்�ப் ேபசப்ெபற்�வ�ம்
சம�க்��த ெமா�ேய �ராமணரக்�க்� உயரந்்த
ெமா�. அவரக்ள் அ�ல் ேப�ப் பழ� எ�த ��யாமற்
ேபானா�ம் அவரக்�க்�த் தாய்ெமா��ம் அ�ேவ!
அவரக்ள் தங்கள் தாய்ெமா� த�ழ் என்� என்ைறக்�ம்
ெவளிப்பைடயாகேவா, மைற�கமாகேவா
ஒப்�க்ெகாண்டேத �ைடயா�. அவ்வா�
ஒப்�க்ெகாண்டா�ம் அ�, அன்ைறக்�ள்ள அர�யல்,
வாழ்க்ைக �த�ய �ழல்கைள�ம் ெபா�த்ேத
ெபா�ள்ப�த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ய ஒன்றாகேவ ஆ�ம்.
இவ் �டத்�ல் மைறந்த நயன்ைமக் கட�்த் தைலவர்
வயவர ் அ� பன்னிரச்ெ்சல்வம் என்�ம் த�ழர்
தைலவரின் �ற்ைற எசச்ரிக்ைகைய நாம்
நிைன��ரத்ல் நல்ல�. ஆரியப் பாரப்்பனரக்ள்
ேதைவ�ன் ெபா�டே்ட த�ைழப் பயன்ப�த்��ன்றனர்
அதாவ� ஆங்�லத்ைதக் கற்�க்ெகாள்வைதப் ேபால.
மற்றப� அவரக்ள் ெசாந்த ெமா�யாகக் க��வ�
சம�க்��தத்ைதேய 'த�ைழ�டச ் சம�க்��தேம
ேமல்' என்பேத அவரக்ளின் ��ந்த ��பா�ம்" - என்ப�
அவர ்�ற்�. 

அர�யல் அ�கார நிைல�ல் �ராமணரக்ள்
எத்தைனக் ��களாகப் �ரிந்� �டந்தா�ம், அவரக்ள்
ெமா�யா�ய சம�க்��தத்ைதக் க���ன்ற
வைக��ம், அதைனக் கட�்க் காத்� அதன்வ�ப்
�ராமணியத்ைதப் ேப��ன்ற வைக��ம், அவரக்ைள
ேவ�படட்வரக்ளாகக் க�த ��யா� என்பதற்�
ேமற்கண்ட அ�ப்பைட உணர�்ண்ைமேய
கரணியமா�ம். காலஞ்ெசன்ற இராசா�க்�ம்,
காந்�க்�ம், ேந��க்�ம், அவரக்ளின் அர�யல்
�றங்கைட�னரான ��பளானிக்�ம், ேதசாய்க்�ம்.
இந்�ராகாந்�க்�ம் அர�யல், ெபா�ளியல்



ெகாள்ைககளில் அவற்�ன் நைட�ைறகளில், எவ்வள�
மா�பா�கள், ஏற்றத்தாழ்�கள், மந்த �ைர�ப்
ேபாக்�கள் இ�ந்தா�ம் அவரக்ள் அைனவ�ம்
�ராமணரக்ளாைகயால், சம�க்��த
ெமா�ையப்பற்��ம், ேவதங்கைளப் பற்��ம்,
இந்�மதக் ேகாடப்ா�கள் பற்��ம் அவரக்ளிடத்�ல்
எந்த வைகயான ேவ�பாடை்டேயா, மா�பாடான
நைட�ைறையேயா எவ�ம் காண��யா�. அவரக்ள்
இனத்ைதப் ெபா�த்தவைர, அவரக்ள் அைனவ�ம்
�ராமண இனக் காவலரக்ேள! இக்க�த்ைத எந்தச்
'�த்�ர' �ப்�ரமணியேமா, 'அ�ம' பத்தவசச்லேமா,
'�டண' மா.ெபா.�ேயா, '�ரகலாத'க் கண்ணதாசேனா,
ேவ� எவ�ேமா ம�த்��ட ��யா�. மற்றப�,
அவரக்�க்�ையபாக இவ்வ�ைம மக்கள் எ��க்
காட�்ம், அல்ல� ேப�க் காட�்ம், 'அரத்்த�ள்ள
இந்�மதக்' க�த்�கெளல்லாம், அவரக்ளின்
அ�ைமத்தனத்�ன், அல்ல� அ�யாைம�ன் அல்ல�
பணத்�ற்�ப் பவ்��ன்�ம் �ணக் �ழ்ைம�ன்
ெவளிப்பா�களாகேவ இ�த்தல் ���ம். 

சம�க்��த ெமா� ேப�தல் எவ்வா� இவ்வாரிய
வடவராட�்�ல் நைடெபற்� வ��ற� என்பதற்�
இதற்� �ன்�ம் �ல சான்�கைளக் காட�்�ள்ேளாம்.
இன்ெனா� ெவளிப்பைடயான ெசய்�ைய�ம் ஒ�
சான்றாக இங்�க் காட�்�ேறாம். இந்�யா�ல் ஏறத்தாழ
இக்கால் 85 பல்கைலக்கழகங்கள் உள்ளன. அவற்�ல்
ெப�ம்பாலானவற்�ல் இந்�யா�ன் 14 ேத�
ெமா�க�ள் ஒன்�ரண்ைடேயா �ன்� நான்ைகேயா
கற்�ம் வாய்ப்�கள் உள்ளன. �ல ��ப்�டட் பல்கைலக்
கழகங்களில் �ல ��ப்�டட் ெமா�கைளக் கற்கலாம்'
அைனத்� ெமா�கைள�ம் ஒேர பல்கைலக் கழகத்�ல்
கற்�க்ெகாள்�ம் வாய்ப்ைப ஏற்ப�த்�வ� என்ப�
அத்�ைண எளிதன்�. எனேவ �ல பல்கைலக் கழகங்கள்
��ப்�டட் �ல ெமா�கைளக் கற்�ப்பனவாய் உள்ளன.
இைணப்� ெமா�யாகக் க�தப்ப�ம் இந்�ெமா�ைய
ஏறத்தாழ 70 பல்கைலக் கழகங்கள் கற்�க்�ன்றன.



பஞ்சா� ெமா��ல் ப�க்க 3 அல்ல� 6 பல்கைலக்
கழகங்களில் தான் இய�ம். அசா� 2, 3-இல்
கற்�க்கப்ெப��ற�. இந்�ைய ஓரிரண்� பல்கைலக்
கழகத்�ல்தான் கற்கலாம். உ�� ெமா�ைய ஏறத்தாழ
300 ப.க.க.-இல் ப�க்கலாம். த�ழ் ெமா�ைய 12 அல்ல�
13 பல்கைலக் கழகங்களில்தான் கற்கலாம். இப்ப�
இந்�, உ��, மராத்�, வங்காளி, �சராத்�, த�ழ்,
ெத�ங்�, கன்னடம், பஞ்சா�, ஒரியா, மைலயாளம்,
அசா�, �ந்� ஆ�ய 14 ேத�ய ெமா�கைள�ம்
பலவாறான அள�ல் பல்ேவ� எண்ணிக்ைக�ல்
பல்ேவ� பல்கைலக்கழகங்களில் கற்�க் ெகாள்ள
வாய்ப்பளிக்�ம் இந் ந�வணர� ேத�ய ெமா�யல்லாத,
ஏறத்தாழ 500 ேபர ்மட�்ேம ேப�வதாக�ம், 500 ேபரக்்�
மட�்ேம ெதரிந்ததாக�ம் ��க்கப்பட�்ள்ள சம�க்��த
ெமா�ையக் கற்�க்ெகாள்ள மட�்ம் ஏறத்தாழ 80), 82
பல்கைலக் கழகங்களில் வாய்ப்பளிப்ப� ஏன்? அதன்
�ன்ேனற்றத்�ற்� மட�்ம் மக்களில் 97 ��க்காட�்னர்
த�ம் வரிப்பணத்�ல் தாராளமாக வாரி வழங்கப்ப�வ�
ஏன்? இவ்�னா�ற்கான �ைட�ல்தான் �ராமணியம்
மைற�கமாக இந்நாடை்ட ஆண்� வ��ன்ற�
என்பதற்கான அ�ப்பைட உண்ைமையக் காண���ம்!
மற்றப� அ� ேபராயக் கட�் என்� ெபயர ் ெபறலாம்;
இந்�ரா கட�் எனப் ெபறலாம்; ெபா��ைடைமக் கட�்
என்��டச ் ெசால்லப்ெபறலாம்; இல்ைல அைனத்�க்
கட�்களின் அ�யைலப் ேபா�ம் 'சனதா' என்�ம்
மாற்றம் ெபறலாம். ெபயரக்ள் என்னவானா�ம்
இந்�யாைவப் ெபா�த்தவைர, அதைன ஆளக்��ய
த�� வாய்ந்ததாக�ம், வாய்ப்�:நிைறந்ததாக�ம், �ற
அைனத்� இன மக்கைளத் தன் கால��ல் ேபாட�்
ந�க்கத் தக்க சா�, மதக் ேகாடப்ா�கைளக்
ெகாண்ட�ம், அவற்�க்க�ப்பைடயான ேவத, �ராண,
இ�காச �டமந்�ரப் ��� �டை்டகைளப்
�ன்�லமாகக் ெகாண்ட�மான �ராமணீயம் என்�ம்
சரக்� ஒன்ேற என்� அ�ந்� ெகாள்�தல் ேவண்�ம். 



- ெதன்ெமா�, �வ� : 14, ஓைல :
10-12, 1977 
 

 

16. த�ப� பா��தசாரதிக�
ெதள�வைடய���! 

கடந்த 15-1-1980-ஆம் நாைளய '�க்ளக்' இத�ல்,
'ேத�ய ெமா�க�ம் த�ழ்நா�ம்' என்�ம் தைலப்�ல்,
�பம் நா. பாரத்்தசார� ஒ� கட�்ைர எ���ள்ளார.்
அ�ல் எவ்வைகக் கரணிய�ம் இல்லாமேலேய
த�ழ்நாட�் அ�ஞரக்ள் ேமல் ஒ� �ற்றசச்ாடை்டக்
���ள்ளார.் த�ழ�ஞரக்�க்�ச ் சம�க்��தத்�ன்
ேமல் அள� கடந்த ெவ�ப்� இ�க்�ன்றெதன்�ம்,
எவ்வள�க்ெகவ்வள� அவ் ெவ�ப்�
��ந்��க்�ன்றேதா, அவ்வள�க்ெகவ்வள� அவரக்ள்
அ�ஞரக்ள் என்� பாராடட்ப் ெப��றாரக்ள் என்�ம்
அவர ் அ�ல் �ைறபட�்க் ெகாள்�றார.்
இக்�ற்றசச்ாட�்டன் அவர ் சம�க்��த ெமா��ன்
அ�ைம ெப�ைமகைள அக்கட�்ைர�ல் அள�றந்�
��, அம்ெமா�ையத் த�ழரக்ள் ெவ�க்கக் �டா�,
த�ேழா� ஒப்பைவத்�ப் பாராட�்க் ெகாள்�தல்
ேவண்�ம் என்� ெபா�ள்ப�ம்ப� ���ள்ளார.் அவர்
ேவண்�ேகாள், ஒ�ேவைள த�ழ் வரலா�
ெதரியாதவரக்�க்�ம் ஆரியப் பாரப்்பனரக்ளின் ெமா�
இன வரலாற்� அ�ம்�கள் �ளங்காதவரக்�க்�ம்
சரியான� அல்ல� நயன்ைம�ைடய� ேபால் படலாம்.
ஆனால், கடந்தகால �ராமணிய ெமா�, இனத்
தாக்�தல்கைள நன்� உணரந்்தவரக்ள்
பாரத்்தசார��ன் உைரகைள ஆரியப் பசப்�
ெமா�களில் ஒன்றாகேவ க��வர.் 

ெபா�வாக, ஆரியப் பாரப்்பனரக்ள் அதாவ�
�ராமணரக்ள் த�ழ்ெமா�ைய என்�ேம



பாராட�்ய�ல்ைல; ேபணிக் ெகாள்வ��ல்ைல. அைதச்
�த்�ரெமா� என்�ம், நீச பாைஷ என்�ேம ��
வந்��க்�றாரக்ள்; வ��றாரக்ள். மைறந்த நயன்ைமக்
கட�்த் தைலவரக்�ள் ஒ�வ�ம், �கச ்�றந்த அர�யல்
வரலாற்� அ�ஞ�மா�ய வயவர.் ஏ.�.
பன்னீரச்ெ்சல்வம் அவரக்ள் ஆரியப் பாரப்்பனரக்ள்
ேதைவ�ன் ெபா�டே்ட த�ைழப் பயன்ப�த்�னர;்
அதாவ� ஆங்�லத்ைதக் கற்�க் ெகாள்வைதப் ேபால.
மற்றப� அவரக்ள் ெசாந்த ெமா�யாகக் க��வ�
சம�க்��தத்ைதேய! த�ைழ �ட சம�க்��தேம ேமல்
என்ப� அவரக்ளின் ��ந்த ��பா�ம் என்�
ெதளிவாகக் ���ள்ளார.் ெபா�வாக இன நிைல�ல்
ஆரியத்ைத�ம், ெமா� நிைல�ல் சம�க்��தத்ைத�ம்,
அ� ��யாத ெபா�� அதற்� �ற்��ம் இலக்கண
இலக்�ய வ��ல் வயப்படட் இக்கால் உள்ள இந்�
ெமா�ைய�ேம ஆரியப் பாரப்்பனரக்�ம் அவரக்ள் வ�
வடநாட�்ன�ம் தைலைமப்ப�த்த ேவண்�ம் அல்ல�
அ�காரம் ெகாண்டனவாக ஆக்க ேவண்�ம் என்�
அங்காந்� �ரி�ன்றனர.் இந்நிைல�ல் த��க்�
இக்கால் ஏற்பட�் வ��ற ேமம்பா�க�ம்,
த�ழரக்ளிைட�ல் ேதான்� வளரந்்� வ��ன்ற
��ப்�ணர�்க�ம் பாரத்்தசார� ேபா�ம் ப�த்த -
ஒரள� ெபா�மக்களிைடேய �ளம்பரம் ெபற்ற -
பாரப்்பன எ�த்தாளரக்�க்� எரிசச்ைல�ம்
அ�ரச்�்ைய�ம் த��ன்றனவாக இ�க்கலாம்.
அவ்�ணர�் ெவளிப்பாட�்ன் ஒ� ப��யாகேவ
'�க்ளக்'�ல் அவர ் எ��ய கட�்ைரைய நாம் க��தல்
ேவண்�ம். 

ஆரியப் பாரப்்பனரக்ளின் �ணக்ேக�கைளப் பற்�
ஆயர ் �பாய்� என்�ம் வரலாற்� ேமைலய�ஞர ் தம்
�கழ்�க்க இந்�க்களின் ஒ�க்க வழக்கங்க�ம்.
�ைன�ைறக�ம்(Hindu Manners, Customs and ceremonies),
என்�ம் வரலாற்� ��ல், அவரக்ள் ேபராைச (avarice),
அ�கார ெவ� (ambition), வஞ்சைன (cunning),
ேநரை்ம�ன்ைம {Dishonest), இரடை்ட நாக்�(double tongue),



ஏய்த்த ல் (Fraud), �ைறேக� (Injustice), நயவஞ்சகம்
(Insurwating), கள்ள த் ெதாடர�் (Intrigne),
ெகா�ைம(Oppression), இ�தைகைம (Servile), �� (Wile)
ேபான்ற �ய பழக்கங்க�ைடயவரக்ள்' என்�றார.்
இத்�க் �ணங்க�ள் ��ைம�ேமா ஒன்�ரண்ேடா
இன்�ள்ள ஆரியப் பாரப்்பனரக்ளிட�ம் காணப்படக்
��யைவயாகேவ உள்ளன. எனேவ, த�ழ்ெமா��ன்
உண்ைமயான �றப்ைப�ம் அல்ல� த��ன்
ேமம்பாடை்ட�ம் எவ்வைக��ம் அவரக்ள்
ஒப்�க்ெகாள்ளேவ மாடட்ாரக்ள். அதனால் நா�ம்
பாரத்்தசார� ேபா�ம் த�ழ்ப் ப�த்த பாரப்்பனரக்ளின்
க�த்�கைள�ம் கவனிக்க ேவண்�வ�ல்ைல . இனி,
அவரக்ள் வ�, சம�க்��தத்ைத�ம் அதன்
ேமலா�ைம�ேம �றப்ெபன்� ெகாண்ட ைவயா�ரி,
�னாட�்�ந்தர, கண்ணதாச அ�யாரக்ைளேய அவரக்ள்
த�ழ�ஞரக்ள் என்� இ�வைர ஏற்�க்ெகாண்�ள்ளனர.்
த��க்� உண்ைம ஏற்றம் கண்ட ெமய்யான
த�ழ�ஞரக்ைளப்பற்� அவரக்ள் எப்ெபா��ேம
காழ்ப்�க் ெகாண்டவரக்ளாக�ம், எரிசச்�ற்�
மைற�கத் தாக்�தைல நடத்�பவரக்ளாக�ம், இன்�ம்
��ந்தால் அப்ப�ப்படட்வரக்ைளேய �டட்�ட�்
அ�த்ெதா�ப்பவரக்ளாக�ேம இன்�வைர இ�ந்�
வ��ன்றனர.் 

இனி, பாரத்்தசார�, தம் கட�்ைர�ல்
சம�க்��தத்ைதப் பற்� வரம்�ன்�ப் �கழ்ந்�
எ���ள்ளார.் சம�க்��தம் ஒர ் அைரச ் ெசயற்ைகக்
கலைவ ெமா� என்பைத�ம், ஏறத்தாழ �.�. 5-ஆம்
�ற்றாண்டள�ல் ேதாற்��க்கப் ெபற்ற ெமா�
என்பைத�ம், ேவத கால ஆரியர ்ேப�வந்த ஆரிய ெமா�
அ�ந்� ேபான �ன் �ரா��தம் (வட �ர�டம்), பா�
ெமா�களினின்� ேதாற்��க்கப் ெபற்றெதன்பைத�ம்
மைறமைலய�கள், பாவாணர ் ேபா�ம் ெமா�
வரலாற்ற�ஞரக்ள் நன்� ஆய்ந்� �லப்ப�த்��ள்ளனர.்
இனி, பாவாணரவரக்ள் சம�க்��தத்�ல் ஐந்�ல் இ�
ப�� ��த் த�ழ்ச ்ெசாற்க�ம் ஐந்�ல் இ� ப�� த�ழ்



ேவரினின்� �ரிந்த ெசாற்க�ம், ஐந்� ஒ� ப��
இ���ச ் ெசாற்கெளன்�ம் தம் �ண்மாண் �ைழ�ல
வன்ைமயால் �ற்ற ஆய்ந்� ���கட�்�ைரப்பார.்
சம�க்��த அகர வரிைச�ல் உள்ள நால்வைக
ஒ�ப்�க�ம் �ரா��த ெமா��ல் இ�ந்தைவேய.
இக்கால் ேபசப்ெப�ம் மணிப்�ரவாளத் த��ல்
த��டன் �ரா��தெமா�ச ் ெசாற்கேள ���,
சம�க்��தம் �ரா��தம் கலந்� ெசய்யப்படட்தால்
அைவ சம�க்��தச ் ெசாற்கள் ேபாலேவ
ேதான்��ன்றன. 

சம�க்��தம் ஒ�ேபா�ம் ேபசப்படட்�ல்ைல. அந்த
இ�க்ைகப் ெபா�த்�க் ெகாள்ள ��யாத ஆரியரக்ள்
அதால் தம் ேவத மதக் ெகாள்ைககைள மக்கள்
இ�வாகப் �றக்கணித்� ��வாரக்ள் என்பதற்காக, அ�
இங்�ள்ளவரக்ளால் அன்�, ேதவரக்ளால் ேபசப் ெப�வ�
என்� அதற்� உயர�் ��னர.் ெமாடை்டயைனக்
ேகசவன் என்�ம், ெபடை்டயைனப் ��ேசாத்தமன்
என்�ம், �ங்ைகயைன வாக்சன் என்�ம், ��டைனக்
கண்ணா�ரம் என்�ம் அைழப்ப� ேபால்,
இந்நில�லகத்� எப்ெபா��ம் எங்�ம் எவரா�ம் ேபசப்
ெபறாத ெமா�ையத் ேதவ�லகத்�ப் ேபசப் ெப��ற
ெமா� என்�ம் ெபா�ளில் ேதவ பாைஷ என்�
ெப�ைமப்ப�த்�ப் ேப�னர.் �ரம்ம�ரி ம��ர ்கேணச
சாத்�ரியார ் என்பவர ் எ���ள்ள 'ேவத மதம் அல்ல�
ேவதாகம இ�காஸ் �ராண ரகஸ்ய நி�பணம்' என்�ம்
��ல் (பக்கம் 194–195) �ழ்வ�மா� எ��வைத
அன்பரக்ள் கவனிப்பாரக்ளாக. 

*�லர ்நம� �ன்ேனார ்��ம்பங்களில் ஸம்ஸ்��த
பாைஷ ேதச பாைஷயாக �ரவ்காலத்�ல் வழங்�
வந்தெதன�ம். அந்த பாைஷ இப்ேபா� ெசத்த
பாைஷயாகப் ேபாய்�டட்� என�ம் தற்காலம்
ெசால்��ன்றனர.் இவ்�ல�ல் ஸம்ஸ்��த பாைஷ ஒ�
ஸ்மய�ம் ேதச பாைஷயாக வழங்கப்படட்�ல்ைல.
கற்ேறாரக்ள் �டட்ங்களில் மாத்�ரம்



வழங்கப்படட்ேதயன்� ேவ� எவ்�த�மல்ல.
இவ்�ண்ைம ெதரியாமல் தா�மாறாய் வசனிக்�ம்
�ஷயங்கள் தற்காலம் �ேசஷமா��க்�ன்றைமயால்,
ஏேதா அவ் �ஷயத்ைத�ம் இங்� நாம் ��க்க
ேவண்�யதா�ற்�. ஸம்ஸ்��த பாைஷ �ண்ணிய
�வனங்களா�ய ஸ�வரே்வாகம், மஹாேலாகம்.
ைகலாசம் - �த�ய இடங்களில் வழங்�ம்
பாைஷேயயன்�ப் �ேலாக ேதச பாைஷயல்ல.
ெதன்ேதசத்���ந்த நம்�ைடய �ன்ேனாரக்ள்
எப்ேபா�ம் ெதன்ெமா�ையேய ேப�ம் பாைஷயாக
வழங்� வந்தனேர பன்� ேவ� எந்த பாைஷ�ம்
ேப�யவரக்ளல்லர.் ஆன� பற்�ேய மகாபாரத்�ல்
அரஜ்�னன� �ரத்்தயாத்ரா ப்ரகரணத்�ல் 'மண�ர�்ேர'
எ�ம் ெசால்��ம் ஸ்கந்த �ராணத்�ல்
'ெபண்ணாநல்�ர'் எ�ம் ெசால்��ம் த�ழ்
வாரத்்ைதகைள உபேயாகப்ப�த்� ��ப்பதனா�ம்,
இவ்வாேற மற்ற �வரஹஸ்யா� �ல்களி�ம் நகர,
�ராம ஜனங்களின் ெபயரக்ைள வழங்�ம்
ஸந்தப்பங்களில் ெதன்ெமா�ேய பல இடங்களில்
வழங்கப்பட�்�ப்ப�னா�ம் ெதன் ேதசத்�ல் த�ழ்
ெமா�ேய ேதச பாைஷயாக வழங்� வந்தெதன
ெவளிப்பைடயாகத் ெதரி�ன்ற�. இவ்�ல�ல் இவ்வா�
ேதச பாைஷகள் வழங்�வ� ேபால் ேதவ உல�ல்
வழங்�ம் பாைஷ ஸம்ஸ்��தேம" 

எனேவ, அவரக்ள் �ற்�ப்ப�ேய சம�க்��தம்
ேதவ�கலத்�ல் வழங்� வ�ம் ெமா�யாக
இ�க்�றெதன்றால், இங்�, இந்தத் த�ழ்நாட�்ல்,
அல்ல� இந்�யா�ல்தான் அதற்ெகன்ன ேவைல!
இதற்�ப் ேபாய் ஏன் �பம் பாரத்்தசார�யார ் அலட�்க்
ெகாள்�றார.் அவ்வா� அலட�்க் ெகாள்வ� அவர்
அ�வன்� அவர ் ேபாட�்�க்�ம் ��ரல். த�ழ் ேப�ம்
ஒ� ெபரிய வரலாற்�ச ் �றப்� வாய்ந்த ஒ�
�டட்த்�னைரச ் �த்�ரர ் என்�ம், தங்கைளப்
�ராமணரக்ள் என்�ம் அ��யல் வளரந்்� வ�ம் இந்த
நாளி�ம் ��ப் ெப�ைம ேப�ம் ெவடக்ங்ெகடட் இனம்



சாரந்்த பாரத்்தசார�யார,் சம�க்��தத்ைத
ெவ�ப்பவரக்ேள த�ழ�ஞரக்ளாக இத்த�ழ்நாட�்ல்
ம�க்கப் ெப��ன்றனர ் என்� வ�ெறரிந்� சாவ� ?
உண்ைம அ�வன்�. அற்ைற நாள் த�ழ�ஞரக்ள்
சம�க்��தத்ைதத் ேதவ ெமா� என்� ைககட�் வாய்
ெபாத்� வணங்� வாழ்த்�ப் பா�னர.் அவர ் வ�
ைவயா�ரி, ெத.ெபா. �க்கள் ேதான்�னர.் இன்�ள்ள
நிைல ேவ�, ேதவெமா�ைய மட�்மன்�.
ெதய்வத்ைதேய ஆரா�ம் அ��யல் காலம் இ�.
சம�க்��தத்�ன் உண்ைம வரலா� இங்�ள்ள
அைனவரக்்�ம் ெதளிவாகத் ெதரி�ன்ற காலம் இ�.
இந்நிைல�ல் அங்�ள்ள இயல்பான வரலாற்� நிைலக்�
ேமல் ெதய்�கத்தனம் கற்�த்�ப் ேபச, த�ழரக்ள்
இன்�ம் ��� ைவத்தவரக்ள் அல்லர.் இன்�ம்
ெசான்னால் த�ழ், சம�க்��தத்�ற்�த் தா�ம்
ஆரியத்�ற்� �ல�ம் ஆ�ம் �ளக்கம் ேதைவயானால்
ேக�ங்கள்; ெதரி�க்�ேறாம். மற்றப� எ��வதற்�த்
�க்ளக் ேபா�ம் இதழ்க�ம், அவற்ைறப்
ெபா�மக்களிடம் பரவலாக �ளம்பரப்ப�த்த ெசல்வக்
ெகா�ப்�ைடயவரக்ள் பண�ம், அ�காரக்
ெகா�ப்�ள்ளவரக்ளின் ஆட�்�ம் உள்ளெதன்� த�ழ்
ெமா�ைய�ம் த�ழ் அ�ஞரக்ைள�ம் தாழ்த்�ப் ேபச
ேவண்டா. 

�ர�ட ெமா�க் ��ம்பத்ைத வடெமா�ச்
சாரப்ற்றைவ என்� �தன் �த�ற் கண்� காட�்யவர்
கால்�ெவல் ஆவர.் அவரக்்�ப் �ன் த��யல் வரலா�
�க�ம் ெதளி�ப�த்தப் ெபற்� �டட்�. இதற்� ேம�ம்
த�ழ் சம�க்��தத்�ற்� அ�ைமப்பட�்க் �டக்க
��யா�. அவ்வா� �டக்க சம�க்��தம் த�ைழ�ட
ேமம்படட் ெமா��மன்�. சம�க்��த இலக்கணத்�ன்
தன்ைம �க �கக் காட�் �லங்காண்�த்தனமான�.
ஓரிரண்� எ�த்�க்காட�்களிேலேய இைத
ெமய்ப்�க்கலாம். சம�க்��த பா�யற் பா�பா�
என்�ம் இலக்கணக் �� ஒன்�ல் உள்ள ெசயற்ைகத்
தன்ைமையக் �ழ்வ�ம் ெசாற்களில் காணலாம். 



சம�க்��தத்�ல் அஃ�ைணப் ெபா�ளா�ய 'கல்'
என்� ெபா�ள்ப�ம் 'பாஷாணம்' ஆண்பால். அேத
கல்ைலக் ��க்�ம் �லா என்�ம் ெசால் ெபண்பால்,
இன்�ம் மைன� என்� ெபா�ள்ப�ம் �ன்�
சம�க்��தச ் ெசாற்களில் தார ் - ஆண்பால்; பாரய் -
ெபண்பால்; களஸ்�ர - அ�ப்பால். அேத ேபால்
ெபாத்தகம் என்� ெபா�ள்ப�ம் �ன்� ெசாற்களில்
�ரந்த - ஆண்பால்: ச�்� - ெபண்பால், �ஸ்தக -
அ�ப்பால். தத்கசச்� என்�ம் ஒேர படரக்்ைக
�ைன�ற்� இடத்ைதப் ெபா�த்� அவன் ேபா�றான்,
அவள் ேபா�றாள், அ� ேபா�ற� என்� �ன்�
வைகயாக�ம் ெபா�ள்ப�ம். இத்தைகய �ைண, பால்,
எண், இடம்ட ெதளிவாக இல்லாத சம�க்��தம் எப்ப�த்
ேதவெமா�யா�ம்? ேம�ம் �ய தனித்த�ழ்ச்
ெசாற்கைள ஒ� மாற்��ம், �ரித்�ம்,
கைடக்�ைறத்�ம் சம�க்��தம் என்� �� வந்த
ெபாய் �த்தலாடட்த்ைதத் த�ழரக்ள் இன்�ம்
கண்��த்தனமாக நம்�க் ெகாண்��க்க ��யா�.
ஆ�ரக்கணக்கான ெசாற்கைள இ�ேபால் காடட்லாம். 

எ�த்�க்காட�்க்�ச ்�ல ெசாற்கள். (இைவ பாவாணரின்
ஆராய்ச�் ெவளிப்பா�கள்). 

த�ழ்                                          வடெமா� 

அக்ைக                                      அக்கா 

அம்பலம்                                     அம்பரம் 

அரசன்                                     ராஜன் 

இைடக�                                     ேதஹ� 

உ�வம்                                     �ப 

உல�                                     ேலாக 

உவைம                                     உபமா 

கரணம்                                     கரண



க�மம்                                     கரம்் 

க�ழன்                                     க�ட 

கன்னி                                     கன்யா 

காக்ைக                                     காக்க 

காளி                                           கா�

�ண்டம்                                     �ண்ட 

�ம்பம்                                    �ம்ப 

ேகா�ரம்                                     ேகா�ர 

சவம்                                           சவ 

சைவ                                     சபா 

�க்�                                           �ஷ்க 

க�ைக                                    க�க் 

கலாவம்                                     கலாப 

�தன்                                    �த

ேதாணி                                     த்ேராணி

ப�                                           ப்ர�        

நிைலயம்                                     நிைலய 

பாதம்                                    பாத

பல்�                                     பல்�       

�ண்டம்                                     �ண்ட 

�ட�                                          ப்�த்� 

���                                     ��       

��வம்                                     ��வ        



ெபாத்தகம்                                    �ஸ்தகம் 

மண்டபம்                                     மண்டப 

ம�ர ்                                         சமச�் 

ம�ல்                                     ம�ரி 

மாத்�ைர                                     மாத்�ர 

�த்தம்                                     �க்த 

ெம�                                           ம�� 

வடட்ம்                                     வ�த்த 

சாைய                                     சாயா 

க�ைக                                     க�க் 

கபாவம்                                     கலாப 

சகடம்                                     சகட ்

சடம்                                           ஐடம் 

ேம�ம், சம�க்��தத்�ற்� �ன்னர ் ேவத ஆரியர்
ேப� வந்த ேவதெமா��ேலேய த�ழ்ெமா�க் ��கள்
�க்��ந்தன என்� பல சான்�க�டன் நிைலநாட�்வர்
ேகம்�ரிட�் வடெமா�ப் ேபரா�ரியரா�ய
இராப்சன்(Rapson) என்�ம் அ�ஞர.் 

இன்�ம் த�ழ்ெமா� சரிழந்� ேபானதற்�ம்,
த��னம் �ர�ந்� ேபானதற்�ம் சம�க்��த�ம்
ஆரியப் பாரப்்பன�ேம தைலயாய கரணிய�ம்
கரணிய�ம் ஆவர.் சம�க்��தத்ைத ேவண்�ெமன்ேற
ஆள் ெபயர,் ஊரப்் ெபயர,் நாட�்ப் ெபயர,் ேகா�ல்
ெபயர ் அைனத்��ம் ��த்�யவரக்ள் சம�க்��த
ெவ�யரக்ேள. பாரத்்தசார� ��வ�ேபால் த��ல்
இன்�ம் ெவ�யரக்ள் ேதான்ற�ல்ைல. த�ழ்
ெவ�யரக்ள் ஒ� பத்�ப் ெபயரா��ம்
இ�ப்பாேரயா�ல், உண்ைமத் த�ழகத்�ல்



பாரத்்தசார��ம் இரார;் '�க்ளக்'�ம் இ�க்கா�.
ஒ�ேவைள இ�ந்தா�ம் பாரத்்தசார� மார�்ல்
���ம், '�க்ளக்' இத�ல் ெபய�டன் கலப்�த் த��ம்
இல்லாம��ந்��க்�ம். நிைல அவ்வா�ல்லாமல்
இ�ப்ப� ஒன்ேற பாரத்்தசார� ��ம் த�ழ் ெவ�யரக்ள்
யா�ம் இங்� இல்ைல என்பைத உணரத்்�ம், 

பாரத்்தசார� �டட்த்�னரின் சம�க்��த ெவ�
இத்த�ழகத்�ல் எப்ப�ச ் ெசயற்படட்� என்பதற்கான
சான்�கள்: 

மாற்றப்பட்ட ஆட்ெபயரக்ள்: 

வடெமா�ப்ெபயர்             ெபா�ள் 

ேகசவன்                         ம�ரான் 

�வராகன்                          நிலப்பன்� 

�ம்பகரண்ன்                    தடக்காதன் 

மண்ேடாதரி                   பாைனவ�� 

�ரப்்பநகா                          �றம்பல்� 

காமாட�்                         காமக்கண்ணி 

�னாட�்                          கயற்கண்ணி 

ஸ்வரண்ாம்பாள்                    ெபான்னம்ைம 

மாற்றப்பட்ட கட�ள் ெபயரக்ள்: 

த�ழ்செ்சால்                   வடெமா�ச ்ெசால் 

ெபான்னன்                         �ரண்யன் 

அரவைணயன்                   ேசஷசா� 

அ�யாரக்்� நல்லான்             பக்தவத்சலம் 

அம்ைமயப்பன்                   சாம்ப�ரத்்� 

�க்�ய ��வ�                   �ஞ்�தபாதம் 



ெதன்�கநம்�                   த�ணா�ரத்்� 

மங்ைகபாகன்                   அரத்்த நாரீ�வரன் 

உலகநம்�                         ஜகநாதன் 

உல�ைடயான்                   ஜக�சவ்ரன் 

ெசாக்கன்                         �ந்தரன் 

தா�மானவன்                   மாத்��தம் 

க�மாரி                         ��ஷ்ணமாரி 

ஆடலரசன்                         நடராஜன் 

ெசம்மைலயான்                   அ�ணாசலம் 

�ைற��                         சந்�ரேசகரன் 

மா�டங் ெகாண்டான்             சங்கர நாராயணன் 

��கன்                         �ப்�ரமணியன் 

�ள்ைளயார ்                  கணப� 

- இவ்வா� �ய த�ைழக் ெக�த்� இ��
ேதான்�மா�ம் அைத �ளங்�க் ெகாள்ளாதவா�ம்
ெசய்த ஆரியப் பாரப்்பனரக்ள் ெமா� ெவ�யரக்ளா.
இத்�ைமைய ஏற்�க்ெகாள்வதனால் எ�ரவ்�ம்
தாழ்ச�்கைள�ம் அ��கைள�ம் அ�யாத கள்ளங்
கவடற்றவரக்ளானவரக்�ம், அன்�னா�ம்
��ந்ேதாம்ப�னா�ம் பைகவரக்ைள�ம் அரவைணத்�
ஆதரித்�ப் ேபாற்�. இன்� அவலத்�ற் காடப்ட�்க்
�டப்பவரக்�ம் ஆன த�ழரக்ள் ெமா� ெவ�யரக்ளா?
இதற்�ப் பாரத்்தசார�யார ் '�க்ளக்'�ேலேய �ைட
த�வாரா? அல்ல� ெதன்ெமா�க்ேக எ��த் தம்
ெப�ந்தன்ைமைய உணரத்்�வாரா? 

இன்ெனான்ைற இவ்�டத்�ல் �ட�்க் காட�்தல்
நன்�. மக்களினத்�ல் மட�்ம் ஆரியப் பாரப்்பனரக்ள்
சா� ���கைளப் ��த்த�ல்ைல . த�ழ்



எ�த்�களி�ம் சா�ப் பா�பாடை்டப் ��த்�
��ப்பைதப் - பாரத்்தசார�யார ் அ�ந்��ப்பார.்
ஏெனனில் அவர ் த�ழா�ரியராக இ�ந்தவர.்
பாட�்ய�ல் உள்ள எ�த்�ச ்சா�ப் பா�பா�கள் இைவ: 

உ�ெர�த்�க�ம், �தல் ஆ�
ெமய்ெய�த்�க�ம் - பாரப்்பன எ�த்�கள் 

இரண்டாவ� ஆ� ெமய்ெய�த்�கள் - சத்�ரிய 

ல், வ், ழ், ள் - ைவ�ய எ�த்�கள் 

ற், ன் - �த்�ர எ�த்�கள் 

இன்�ம் அ�ல் ��ப்�ட�்ள்ள பாட�் நிைலகள்
வ�மா�: 

பாரப்்பனரக்்� - ெவண்பா 

சத்�ரியரக்்� - ஆ�ரியப்பா 

ைவ�யரக்்� - க�ப்பா 

�த்�ரரக்்� - வஞ்�ப்பா 

கலம்பகத்�ல், ேதவரக்்� 100 ெசய்�ள்.
�ராமணரக்்� 95, அரசர,் அைமசச்ரக்்� 70, வணிகரக்்�
500 ெசய்�ள், �த்�ரரக்்� 30 ெசய்�ள் பாட ேவண்�ம்
என்ப� பாட�்யல். 

இப்ப� எ�த்�, ெசால், பாட�், மக்கள், ஊர,் ேபர,்
கட�ள் எல்லா�ம் பாரப்்பனரக்்� அ�ைமயாக
இ�ந்தால் பாரத்்தசார�யார ் ெமச�், உச�்
�ளிரவ்ாேரா? நல்லேவைள அவர ்உச�்க்��� எ��ம்
ைவத்��க்க�ல்ைல. பரடை்டத்தைல யராக
இ�க்�றார)். இல்லா�டட்ால், அல்ல� தட�்க் ேகடட்ால்,
அல்ல� ஆரியப் பாரப்்பனரக்்�த் த�ழர ் அ�ைமகள்
ஆக ��யா� என்றால், அல்ல� சம�க்��தத்�ற்�த்
த�ழ்ெமா� தாழ்ந்ததன்� உயரந்்தேத என்றால் உடேன
'ேலாகம் ெகட�்ப் ேபா��த்�' என்� �த்தா�ம்



சவண்�ப் பாரப்்பனர ் ேபால, பாரத்்தசார�யா�ம்
த�ழ்நாட�் அ�ஞரக்�க்�ச ் சம�க்��தத்�ன் ேமல்
காரணமற்ற ெவ�ப்�, �ேவஷம் என்� '�க்ளக்'�ல்
இல்ைலெயன்றால் �னமணிக் க�ரில் எ�ேதா
எ�ெதன்� எ��வார.் இல்ைலயா, �பம் பாரத்்தசார�
அவரக்ேள! 

இன்ெனான்ைறப் பாரத்்தசார�யார ் தம்
கட�்ைர�ல் ����க்�றார.் அ�தான் சம�க்��தம்
கழகக் காலத்��ம் அைதய�த்த காலங்களி�ம் ஓர்
அ��த் ெதாடரை்ப (intellectual Companianship), ெதாடரந்்�
அளித்� வந்��க்�றதாம். நல்ல ேவ�க்ைக இ�.
த�ழ்ெமா��ல் இ�ந்த �ற்�க்கணக்கான அ��
�ல்கைளச ் சம�க்��தத்�ல் ெபயரத்்� எ��க்
ெகாண்�, த�ழ் �லங்கைள அ�த்� ��தல்
பாரப்்பனரக்ள் அன்���ந்� இன்�வைரத் ெதாடரந்்�
ெசய்� வ�ம் ஓர ் அப்படட்மான அ�ம்� ேவைல.
இ�பற்�த் ெதன்ெமா��ல் �ன்ேப பல
ெசய்�கைள�ம் ��த்��க்�ேறாம். இப்ெபா��
தஞ்ைச சர�வ� மகா�ல் ெதாடரந்்� இவ்ேவைல நடந்�
வ�வைத�ம் �ட�்��க்�ேறாம். ேவதத் ெதாடரின்
இ���ல் ேசரக்்கப் ெபற்��க்�ம் உபநிடதங்கள்
யா�ம் த�ழ் �னிவரக்ள் எ��யைவ என்பைத
மைறமைலய�கள் உ��ப்ப�த்��ள்ளார.்
த�ழ்நாட�்ன் அ��த் ெதாடர�்க்� மட�்மன்�.
உலகத்�ன் அ��த் ெதாடர�்க்ேக த�ழ்தான் �லமாக
இ�ந்� உத�ம் என்பைதக் �ழ்வ�ம் பர.் �ல்பரட்்
�ேலடட்ர ் (Dr. Gilbert Slater) அவரக்ளின் க�த்�டன்
ஒப்�ட�்ப் பாரக்்க�ம். 

Since Dravida is as once the part of India where the most
ancient culture still survives and the part which is closest in touch
with the twentieth century. In the flow of intellectual commerce
between the east and the west the English speaking studentss of
Tamil will supply many of the most achieve intermediaries. 



இனி, அ�ஞரக்ளின் அ��ப் பரிமாற்றத்�ற்�
மட�்மன்�, இந்�ய மக்களினத்�ன்
ஒ�ைமப்பாட�்க்ேக த�ழ்தான் இைணப்� ெமா�யாக
இ�ந்� உத�ம் என்� காந்�ய�கள் ��யைத�ம்
பாரத்்தசார�க்� நிைன�ட�்�ேறாம். (Calcutta *Modern
Review'), 

இனி, இ��யாக, 

*ெதய்வா �னம் ஜத்ஸரவ்ம் 

மந்த்ரா �னந்� ைதவதம் 

தன்மந்த்ரம் ப்ரஹ்மணா �னம் 

�ராஹ்மணா மம ைதவதம்" 

(இதன் ெபா�ள்: உலகம் ெதய்வத்�ள் அடக்கம்; ெதய்வம்
மந்�ரத்�ள் அடக்கம்; மந்�ரம் �ராமண�ள் அடக்கம்;
ஆதலால் �ராமணேர நம் ெதய்வம்.) 

- என்ற காலம் மைலேய� �டட்�. ேத�யம்,
ஒ�ைமப்பா�, ஒற்�ைம, இந்�யா என்ெறல்லாம் ேப�
ஆரிய இனத்�க்�ம் ெமா�க்�ம் �ற இனத்தவைர,
��ப்பாகத் �ர�டைர. இன்�ஞ் ெசான்னால் த�ழைர
அ�ைமப்ப�த்� அரேசாச�்ய காலம் க�ந்� �டட்�;
இனிேம�ம் த��னத்ைதப் பாரப்்பனரக்்� மட�்மன்�.
உல�ல் ேவ� எந்த இனத்�க்�ம் அ�ைமப்ப�த்��ட
��யா�. த��னம் ��த்�க் ெகாண்ட�; ��த்�க்
ெகாள்�ற�; ��த்�க் ெகாள்�ம்! பாரத்்தசார�க�ம்
�க்ளக்�க்�ம் இனி எசச்ரிக்ைகயாக இ�க்க ேவண்�ம். 

- ெதன்ெமா�, �வ� : 16,
ஓைல : 6, 1980 

17. ேதசிய� ேப�� தி�ட�க�! 
நிலம் பரவலாக இ�ந்தால்

ெகாள்ைளய�ப்பவரக்�க்�த் தங்கள் ேவைல எளிதாக
���ம்; �றப்பாக�ம் நைடெப�ம். அர�யல்



ெகாள்ைளயரக்�க்�ச ் ெசால்லேவ ேவண்�ய�ல்ைல.
ஏெனன்றால் இவரக்ள் பக�ல் ெகாள்ைளய�ப்பவரக்ள்.
இவரக்ள் ேத�யம் ேப��றாரக்ள் என்றால், உண்ைம�ல்
நாட�் மக்கள் நலனில் �� அக்கைற ெகாண்�தான்
அப்ப�ப் ேப��றாரக்ள் என்� எவ�ம் தவறாக
எண்ணி�டக் �டா�. ெமய்யாகேவ இப்ெபா�ள்ள
அர�யல் தைலவரக்ள் அவ்வப்ேபா� ெவளிப்ப�த்��ற
க�த்�களில் பற்பல வைகயான உள்ேநாக்கங்கள்
உள்ளன என்பைதப் ேபாகப் ேபாகத்தான் கண்�ெகாள்ள
���ம். ேம�ம், இன்ைறய நிைல�ல் ேத�யத்
தைலவரக்ள் என்ற உயரந்்த த���ைடய தைலவரக்ள்
எவ�ம் இ�ப்பதாகத் ெதரிய�ல்ைல . எனேவ ேத�ய
நலன் க��க் ��வதாக இவரக்ள் ெவளிப்ப�த்�ம்
ேபச�்களில் எவ�ம் நம்�க்ைக ைவக்க�ம்
ேதைவ�ல்ைல. இக்கால் இந்�யத் ேத�யம் ேப�ம்
தைலவரக்ைள இந்த அள�ல்தான் நாம் ம�ப்�ட
���ம். 

இந்�யா, பல ேத�ய இனங்கள் ஒன்� ேசரந்்த நா�
என்றா�ம் இங்� இரண்� வைகயான அ�ப்பைடக்
ேகாடப்ா�கள் நில�வைத எவ�ம் ம�த்�ட �யலா�.
ஒன்�, �க �ன்ேப இங்�த் ேதான்� ேவ�ன்� நிற்�ம்
�ர�டக் ேகாடப்ா�. அதாவ� பழந்த�ழ்க் ேகாடப்ா�.
இரண்�, இந்தக் ேகாடப்ாடை்ட உள்ளடக்�ச ் ெசரித்�க்
ெகாண்� பர� நிற்�ம் ஆரியக் ேகாடப்ா� இந்�யா�ன்
எந்த மக்கள் �ைற எ�த்�க்ெகாண்� பாரத்்தா�ம் இந்த
இ�வைக நீேராடட்ங்கைள மக்களின் ஆய்வாளரக்ள்
�கத் ெதளிவாக பாரக்்கலாம். இங்�ப் ேபசப் ெபற்�
வ�ம் ெமா�கைள எ�த்�க் ெகாண்டா�ம் சரி;
இங்�ள்ள நாகரிகப் பண்பாட�் நிைலகைள
எ�த்�க்ெகாண்டா�ம் சரி, அல்ல� இங்�ள்ள கைலகள்,
கல்� நிைலகள், அர�யல் ெபா�ளியல் ��கள்
ஆ�யவற்�ள் எதைன எ�த்�க்ெகாண்டா�ம் சரி,
அைவ அத்தைன�ள்�ம் �ட�்த் �டட்ான இவ்�ரண்�
�ர�ட, ஆரிய இன ெமய்ம்மக் ��கள்
இைழேயா�வைத ெவளிப்பைடயாகக் காணலாம்.



இைவ காலப் ேபாக்�ல் ஒன்�ேனாெடான்� அல்ல�
ஒன்��ள் ஒன்� அல்ல� 

ஒன்�ேபால் ஒன்� கலந்� ஊடா�வதாகத்
ெதரிந்தா�ம், எத்தைனக் காலத்�ற்�ப் �ன்�ம்,
இவ்�ரண்� தன்ைமகைள�ம் தனித்தனியாகப்
�ரித்�ப் பாரத்்�த் ேதரந்்� ெகாள்�ம்ப�யாகேவ,
இவற்�ன் அ�ப்பைடகள் ெவளிப்பைடயாக
அைமந்�ள்ளன. எனேவ, எத்�ைணதான் ேத�யப்
�ச�்கைள இவற்�ன் ேமல் ��னா�ம், அல்ல�
இைவ�ரண்ைட�ம் ஒடட் ைவப்பதற்கான
பற்றைவப்�கைளச ் ெசய்தா�ம் இைவ�ரண்�ம்
அகத்�ம் �றத்�ம் ஒடட்ாமேல ேவ�பட�்த்தான்
காட�்யளிக்�ம் தன்ைம�ைடயன, ஏெனனில்,
இைவ�ரண்�ம் ேநர ் எ�ரான தன்ைமகள் உைடயன.
ஒன்ைறெயான்� அ�த்�த் தன்�ள் அடக்�ம் வ�ைம
சான்றன. அந்த வைக�ல் இங்�ள்ள �ர�ட இன மர�த்
தன்ைமகள் ஆரிய இனமர�த் தன்ைமகளால் காலச்
�ழ�ல் வ�ைம �ைறக்கப்படட்ன; பத�
ய�காரங்களால் �ைதக்கப்படட்ன. இந்தச ் �ைதேவ
�ன் வந்த ஆரிய இனமர�க் ெகாள்ைகக்� வ�வாக
அைமந்��ட ��யாெதனி�ம், ெதரிந்ேதா
ெதரியாமேலா இந்�யா�க்� ��தைல தந்� அதைனக்
��யர� நாடாக ஆக்� �ட�்ச ் ெசல்�ம் ேவைள�ல்,
ெவள்ைளக்காரரக்ள் அதன் இைறைம ��வைத�ம்
ஆரிய இனத்தவரக்ளின் ைககளில் ஒப்பைடத்��ட�்ச்
ெசன்��டட்ாரக்ள். அந் நிைல அவரக்ளின் இனமரைப
இன்�ம் ஒ�ப� வ�ைமப்ப�த்�க் ெகாள்�ம்ப�யான
வாய்ப்ைப அவரக்�க்�த் தந்��டட்�. இதன் வ�,
அவரக்ளின் ேமலா�ைம �க்ேகரங்்�, பழந் �ர�ட
இனமர� நிைலகள் அைனத்�ம் ��� ��தாகச ்தக்கப்
ெபற்�ம் வ�க் �ைறக்கப் ெபற்�ம், உ�மாற்றப்
ெபற்�ம் தாழ்த்தப் ெபற்�ம், வரலாற்� அ�நிைலகள்
�ரிக்கப் ெபற்�ம், இன்� இந்�யாேவ ஆரிய நா�
என்�ம் வைக�ல் ெவளி உலகத்தவரக்�க்�ப்
பைறசாற்றப்ப�ம் அள�ல் ெபாய்கைள�ம்,



�ரட�்கைள�ம் �ைன�ட�்கைள�ம் க��களாகக்
ெகாண்�, நிைலகள் தைல�ழாக்கப்பட�் �டட்ன.
இந்நிைல அவரக்�க்�த் ேத�யம் ேப�வ� எளிதா�
�டட்�. இந்�யத் ேத�யம் என்ப� ஏேதர,் அர�யல்
ப�நிைல ேபா�ம், ெபா�ளியல் நாகரிக ��ரச்�்
ேபா�ம் �டட்�ட�்ப் ேப�க் காடட்ப் ெப��ற�.
ெவளி�லகத்தவரக்�ம் இவரக்ளின் கரவான
ேபசை்ச�ம், ஒ� �கப் ெப�ம் ேத�ய இனத்ைத�ம்
வ�வ�யாய் �க்�ரந்்� வ�ம் அதன் கைல, கல்�,
பண்பாட�் நலன்கைளக் கடட்�க்�ம்
ெகா�ஞ்ெசயைல�ம் ெவளிப்பைடயாக அ�ந்�ெகாள்ள
வாய்ப்�ன்�, இத் ேத�யம் ேப�ம் ��டரக்ளின்
���தாள உைர மயக்�களில், இங்�
நடப்பனெவல்லாம். ஏேதா உயரந்்த ேத�ய இன
�ன்ேனற்ற �யற்�கேள என்பதாக
நம்�க்ெகாண்��க்�ன்றாரக்ள். இந்நிைல
தகரத்்ெத�யப்பட ேவண்�ம். அதற்� இத் �ர�ட இன
வ��ைற�னரத்ாம் ெப��யற்� ெசய்யேவண்�ம். 

இம் �யற்�க்�ப் ெப�ந்தைடயாக உள்ளவரக்ள்,
இத்�ர�ட இனத்�ேலேய �றந்�, இவ்�ன
நலன்கைளேய உண்� ெகா�த்�, இங்�ள்ளவரக்�க்ேக
பைகவரக்ளாக�ம் காட�்க் ெகா�ப்பான்களாக�ம்
மா�த் ேத�யம் ேப�, வடநாட�்த் ��டரக்ளின்
ைகயாடக்ளாகச ் ெசயல்பட�் வ�ம் �ல்லைறத்
��டரக்ேள. இவரக்ைளத்தாம் நாம் �த�ல் இனங்
கண்� ெகாள்ள ேவண்�ம். கடந்த கால இன நல
�ன்ேனற்ற �யற்�க�ம், நாட�் ��தைல
�ைனப்�க�ம் சாேண� �ழஞ்ச�க்�ம் �ணான
ெவற்� ஆரவாரக் �த்�களாகேவ ேபா�ன. ெபரியார்
ஈ.ேவ. இரா. அவரக்ளின் �ன்பற்�க�ம் தங்கள் ெபயர்
�த்�ைரகைள மாற்�க் ெகாள்ள�ல்ைலயானா�ம்
அவற்��ள்ள ெசாலவகங்கைள மாற்�க் ெகாண்டனர.்
அவரக்ளினின்� ெவளிேய�ய �ன்ேனற்றங்கேளா,
�ைசமா�த் தங்கள் கட�்க் கப்பல்கைள வ�த்�க்
ெகாண்�ள்ளன. இந்நிைல�ல் �ர�ட இன மரைப



நிைலநாடட் ��ம்�ம் எஞ்�ய த�ழரக்ள் என்ன
ெசய்வ�? இந்�யத் ேத�ய நீேராடட்த்�ல் நீத்�க்
ெகாண்�ள்ள அர�யல் ெகாள்ைளக்காரரக்ைள
இனங்கண்�, அவரக்ளின் ேபா� �க��கைளக்
��த்ெத�ந்�, அவரக்ளின் ைககைளப் ��த்�
ெவளிேய இ�த்���வேத �த�ல் ெசய்ய ேவண்�வ�.
இத்�யத் ேத�ய�ம், அதற்கப்பால் உலகத் ேத�ய�ம்
ேபசப் �றப்பட�்�க்�ம் மக்கள் கட�்�னர,் இந்�ரா
ேபராயத்தார.் அர�் ேபராயத்தார ் �த�ய
அைனத்�ந்�யக் கட�் 'அ�க்கர'்கைள�ம் வ�ம்
சடட்மன்ற ேதரத்�ல் ப�ேதால்� அைடயச ் ெசய்தல்
ேவண்�ம். ெதன்னாட�் அர�ய�ல் இவரக்ளின் பங்�
இங்�ள்ள �ர�ட இனமர�க் கட�்களிடம் �டை்ட
�ழப்�வ�ம் ��கள் ப�ப்ப�ேம! 

- ெதன்ெமா�, �வ� ! 16,
ஒைல - 9, 1980 

 



18. மதெம�� ெபயரா� நைடெப��
ெபா�� ெதா�ைலகைள அர� த���
நி���த� ேவ���

 நாம் வா�ம் இவ்�ந்�ய நா� வ�ைம ��ந்த
நா�; அத்�டன் அ�யாைம நிைறந்த நா�. ஆனால்
மக்கள் ெப�க்க�ைடய நா�. நாட�் மக்களில் எண்ப�
��க்காட�்னர ் வ�ைம �க்க ஏைழயராக�ம்,
ெதாண்�� ��க்காட�்னர ் அ�யாைம நிரம்�ய
�டநம்�க்ைககள் ��ந்தவரக்ளாக�ம் இ�ப்ப�
ெபரி�ம் வ�ந்தத் தக்கதா�ம். எனேவதான், இங்�ப்
பணம் பைடத்தவரக்�ம் மதச ் ெச�க்கரக்�ேம
ெப�ம்பாலான ஏைழ மக்கைள ஏமாற்��ம் �ரண்��ம்
அ�ைமகளாக்��ம், இதைன ஒ� ெகா�ைம�க்க
நாடாக ஆக்� வ��ன்றனர.் அ�யாைம�ம்
ஏைழைம�ம் ��ந்த நாட�்ற்�க் ��யர�ரிைம
�ைடத்த�, ெசல்வக் ெகாள்ைளயரக்�க்�ம், மதக்
ெகாள்ைளயரக்�க்�ேம வாய்ப்பாக அைமந்த�.
அவ்�� வைக�ன�ம் மக்கைள ந�க்�ப் ��ந்�,
அவரக்ளின் உைழப்ைபப் ெபற்�த் தங்கைள
வளப்ப�த்�க் ெகாள்ள�ம், அவரக்ைள மத �ட
நம்�க்ைககளில் �ழ்த்� அ�யாைம�னின்� �ள
��யாதவரக்ளாக அ�த்� ைவக்க�ம் ���ற�.
இவ்�� நிைல�னேர பத�கைளக் ைகப்பற்ற�ம்
அ�காரங்கைளப் ெபற�ம் வாய்ப்�கள் அைம�ன்றன.
இவரக்�க்�த் �ைணேபா�ம்ப� இங்�ள்ள சடட்
அைமப்�க�ம், காவல்�ைறக் கண்காணிப்�க�ம்
கைலத்�ைற வாய்ப்�க�ம் அரண்களாக
அைமந்�ள்ளைத எவ�ம் ம�த்தல் இயலா�. எனேவ
தான் இங்�த் ெதா�ல்கள் வளரவ்�ல்ைல.
ேவளாண்ைமச ் ெச�ப்� ஏற்ப�வ�ல்ைல; ெபா�ைம
மலரவ்�ல்ைல; ெபா��ைடைம நாற்� ��வ�ல்ைல.
இவற்�க்� அ�ப்பைடயாக இ�க்�ம் �தலாளிய
வல்லாண்ைமைய�ம், மத ஆ�ைமகைள�ம்
ஒ�த்தாெலா�ய அண்ைம எ�ரக்ாலத்�ல் இங்�த்



ேதான்� வள�ம் ம�மலரச்�் நிைலகள், தைல�க்�ச்
ெச�ப்ப� அ�ைம��ம் அ�ைம! 

அ�யாைம�ம் ஏைழைம�ம் மக்கைள �லங்�
நிைலக்� இட�்ச ் ெசல்�ம் இரண்� �ழ்நிைலக்
ேகாடப்ா�கள், பண்ைடய அரசரக்ளாட�்க் காலங்களில்
இவ்�� ேகாடப்ா�க�ம் மக்களில் ஒ�
ப���னரிைடேய ேதைவ ெயன்ேற கட�்க்
காக்கப்ெபற்றன. ஏெனனில், அவரக்ள் இவ்�� அ��க்
��களினின்�ம் ��பட�் ேமம்பா�ம் வ�ைம�ம்
ெப�வாரக்ளானால், தங்கள் மன்னர ் மரபாட�்க்�
அ��ேந�ம் என்ப� அவரக்ள் அசச்ம், எனேவ இைவ
அரசரக்்�ரிய ேகாடப்ா�களாக, �ழ்ச�் ��ந்த
ெசல்வரக்ளா�ம் மத வல்லாண்ைம �க்க �ேரா�த க்
��மாரக்ளா�ம் அ���த்தப்ெபற்�ச,் சாணக்�யம்,
மாக்�ய வல்�யம் �த�ய ெபா�ள் �ல்களி�ம்,
�க்�ரநீ�, ம�நீ� �த�ய அற�ல்களி�ம்
வ���த்தப் ெபற்றன. இன்�ள்ள இந்�ய அரசைமப்�ம்
ேமற்கண்ட �ல்க�க்�ப் ெப�ம்பா�ம் மா�படாதவா�
வ�க்கப் ெபற்�ள்ளதாேலேய, இந்நாட�்ல்
ெசல்வரக்�க்�ம் மதவா�ளைமக்காரரக்�க்�ம்
இவ்வள� ெகா�ய ஆ�ைம�ம் அ�காரங்க�ம்
ஏற்பட�்ள்ளன. இந்நா� உண்ைம�ேலேய �ன்ேன�,
மக்கள் சமநிைல�ம் நிகரைம�ம் ெபா��ைடைம�ம்
எய்�, ேமம்படட் அர�யல், ெபா�ளியல், ��காய�யல்
ஆ�ைம இங்ேகற்பட ேவண்�மானால்,
ெசல்வரக்�க்�க் ைகேயாக்கம் த�வ�ம்,
மதவா�ைமக்காரரக்�க்� நைடத் தாராளம்
ஏற்ப�த்�வ�மான இப்ெபா��ள்ள அர�யல்
��டரக்ளின�ம், ��காயக் ெகாள்ைளயரக்ளின�மான
ேபா�க் ��யர� ஆ�ைம அறேவ ஒ�க்கப்படல்
ேவண்�ம். அ�வைர, தப்�த்தவ�ப்
பாரா�மன்றத்�ற்�ம், சடட்மன்றத்�ற்�ம் நாம்
அ�ப்�ைவக்�ம் நல்லவரக்ள் �லரால், �ற்�ல
ேவைளகளில், பற்பல கட�்த் �டட்ங்கைள�ம்
எ�ரப்்�கைள�ம் ��க் ெகாணரப் ெப�ம்



சடட்�டட்ங்க�ம், நைட�ைறத் ��த்தங்க�ம்
ெசயலற்ற ெவ�ம் ஊைமச ் சடட்ங்களாக�ம்
நைட�ைறக்�தவாத ெநாண்�த் �டட்ங்களாக�ேம
ேபா�ம் என்பைத, அர�யல் ��காய மாற்றங்கைள
��ம்�ம் �ற்�ல நல்ல�ள்ளங்கள் உ��யாகக் க��க்
ெகாள்�மாக 

இனி, த�ழ்நாடை்டப் ெபா�த்த வைர, �ர�டராட�்
ெயன்�ம், த�ழராட�்ெயன்�ம் �ற்�லரால் கடந்த
காலங்களி�ம் இக்கா�ம் அைமக்கப்ெபற்ற�ம்,
ெபற்�வ�வ�மான ஆட�்�ம் அேத வைக�ல்
ெசல்வரக்ள் சாய்கால் உைடய�ம், மதங்களின்
ேமய்ப்பரக்ளால் ஆட�்ைவக்கப் ெபற்ற�ம்
ெப�வ�மான ஆட�்ேய என்� �றாம
��ப்பதற்�ல்ைல. எத்�ைணப் ப�த்த��
வாய்ந்தவரக்ளாக இ�ந்தா�ம் ஏைழயரே்மல்
இரக்க�ைடயவரக்ளாக இ�ந்தா�ம்
�தலாளியத்�ற்�ம், மதங்க�க்�ம் அஞ்�, இவரக்ள்
தங்கள் ேகாடப்ா�கைள�ம் ெகாள்ைககைள�ம்,
�டட்ங்கைள�ம் சடட்ங்கைள�ம் ைகெந�ழ்த்ேத
வந்�ள்ளனர;் வ��ன்றனர.் �ற்�ரப்்�றங்களில் வா�ம்
ஏைழமக்கைளக் ெகாள்ைளய�த்�ப் படட்ணத்�ல்
உள்ளவரக்�க்� ஓர ்ஆரவாரமான வாழ்�வாழக் கற்�க்
ெகா�க்�ம் �தாடட்ேம இன்�ள்ள அர�யலா�ம்.
அேதேபால், அ�யாைம ��ந்த ஏைழமக்கைள
ஏமாற்�ப் பணம்ப�த்� நகரப்்�றங்களில்
ேவ�க்ைகக�ம் �ழாக்க�ம் நடத்�வேத இன்�ள்ள
மதக்ேகாடப்ாடா�ம். ஒ�நாள் வ�ம்
�ளக்கணி(�பாவளி) �ழா�ல், மதம் என்�ம் ெபயரால்
�ைகக்கப் ெப�ம் �ைலம�ப்பற்ற எரிெபா�ள்களின்
ெபா�ளியல் ம�ப்� எவ்வள�? ெவ� ம�ந்�களின்
அள� எவ்வள�? அவற்ைற நாட�்க் காவல்நிைலக்�ம்,
�ற உள்நாட�் ஆக்கத்�ற்�ம் ஏன் பயன்ப�த்�க்
ெகாள்ளக் �டா�! அவ் �ழா�க்� ஏன் தைட ேபாட
அஞ்��ற� அர�? ேதைவெயனில், எண்ெணய்
��க்�ம், �ன்பண்டத் �னிக�ம், �த்தாைடப்



�ைன�க�ேம நாட�் நலம் க�தா அக் ெகாண்டாடட்க்
ெகா�ம்பரக்�க்�ம் ��ம்பரக்�க்�ம் ேபாதாவா?
ெவ�கள், ெபா�ப் �ைகசச்ல்கள் ஒ� ேகடா? அைவ
இ�ந்�தான் ஆக ேவண்�மா? எந்த மடயன் எந்த
ஆராய்ச�்யால் இத்தைகய �ண் ஆரவாரப் ெபா�ளியல்
ேகடான �ழா ேவண்�ெமன்� அர�க்�ச ்ெசான்னான்?
இவ்வாரவார �ழாவால் ஏற்ப�ம் ெபா�ள் ேக�கள்
எவ்வள�? எத்தைனக் கல்ெலைட ெவ�ம�ந்�கள்!
எத்தைனக் கல்ெலைடத் தாள்கள்! இ�ம்�கள்! மரங்கள்!
வண்ணங்கள்! எத்�ைண அ��கள்? எத்�ைணப் ெப�ந்
ெதால்ைலகள்! அைம�க் ேக�கள் ! எத்�ைண ேவைல
�ைனக்ேக�கள்! ெசல்வசெ்ச�க்கரக்ள் ெகா�த்�ம்,
அல்ல� ெவ�க்�ம். ஆ�ரக்கணக்கான உ�பா
ம�ப்�ைடய �டரப்்�ைகக�க்�ம் ெவ�க�க்�ம்
ஆைசெகாண்� உள்ளம் ஏங்�ம் ஏைழமக்க�க்�
எத்�ைண மனசச்�ப்� ஏற்ப�ம்? அம் மனேவக்கம்
ெகாண்ட �ழந்ைதகைள நிைற�ெசய்�ம் ெபா�ட�்,
அவற்�ன் ஏைழப்ெபற்ேறாரக்ள் ப�ம்பா� எத்�ைணப்
ெபரி�! ெகா�ய�! ேம�ம், ெபா�மக்க�க்�ம்,
ேபாக்�வரத்�க்�ம் எத்�ைண இைரசச்ல் ேக�கள்! ஏத
அ��கள்! ேசத இழப்�கள்! ஏன் இந்த �ைளெகடட்
�ண்ட அர�யலாளரக்�க்� இ�. �ளங்க�ல்ைல ?
அல்ல�, �ளங்�னா�ம் அவற்ைறத் த�த்� நி�த்த ஏன்
�ணி�ல்ைல? அ�த்த �ைற �தலாளியரக்ளின�ம்,
சங்கராசச்ாரிக் �டட்க் ��வான்களின�மான ஆதர�
�ைடக்கா� என்�ன்ற அசச்ந்தாேன! நாட�்மக்கள்
நலங்க�தாமல் அவ்வா� அசச்ப்பட�்க்
ெகாண்��க்�ன்ற ��காட�்ப் பத� எதற்�? அதற்�
ஏன் ஆ�ைமக் கட�்�ல் ேபாய் அமரேவண்�ம்?
'ெசயற்கரிய ெசய்வார ் ெபரியர'் என்� ��வள்�வர்
எ��ய� உந்� வண்�களில் ெபா�ப்பதற்�த்தாேனா ?
அல்ல� ெபரியார ் �ற்றாண்�
ெகாண்டா�வதற்�தாேனா? 

இனி, நளிகாரத்்�ைக மாதம் ெதாடங்�னால்
ேபா�ம், ஐயப்பன் ெபயைரச ் ெசால்�க்ெகாண்�,



��டரக்�ம், ெகா�யரக்�ம், ெகாள்ைளயரக்�ம்,
அரம்பரக்�ம் ஆ�ம் ஆடட்த்�ற்� அளேவ இல்ைல.
ஒ�ெப�க்�க்கான ஒ�ங்��ைறகள்
நைட�ைற���ந்�ம், காைல 4.30 மணிக்ேக எ�ந்�,
ஊேர அல�ம்ப� ஒேரப�யான பாடல்கைள 40, 45
நாடக்ள் ��ப்�த் ��ப்� ைவப்பதால், அண்ைடயய�ல்
உள்ள ெபா��ணரவ்ாளரக்�க்� எத்�ைணத்
ெதால்ைல! அக்காலம் அைரயாண்�த் ேதர�்க்
காலமாைகயால் அ�காைல�ல் எ�ந்� ப�க்�ம்
கல்�ரி மாணவரக்�க்�ம் பள்ளி மாணவரக்�க்�ம்
இவற்றால் எத்�ைண இைட��! இடரப்்பா�! ஐயப்பா,
ஐயப்பா என்� ஒ�ெப�க்� அல�வதால் பத்�ைம
வள�மா? இைறய�ள் �ட�்மா? அல்ல� அவ்வா�
கத்�க்கம�ம் அந்தக் ெகாண்டாடட்க்
�த்தா�க�க்�த்தான் நன்ைம �ைடக்�மா?
இவற்�க்ெகல்லாம் இைறவன் ஏமா� இரங்� அ�ள்
த�வான் என்றால், அந்த இைறவ�ம் இவரக்ைளப் ேபால்
ஒ� ெகாள்ைளயனாக�ம், ெகா�யவனாக�மன்ேறா
இ�த்தல் ேவண்�ம்? இஃ� என்ன �டநம்�க்ைக!
'ஒ�ெப�க்�ையத் ெத��க்�த் ெத�, �ைலக்� �ைல
ைவத்�, இைசத்தட�்கைளப் ேபா�வ�தான் ஐயப்பன்
���ழாவா? �ைசயா? ேநான்பா?
மைலசெ்சல�க�க்�ம் 'மகா �ளக்�' பாரப்்பதற்�ம்
அணியப்ப�த்�ம் ஊக்க�ைரகளா? அவ் வாறானால்
அந்ேநான்� ேநாற்காதவரக்�க்�ம், அம் 'மகா�ளக்�'
பாரக்்கப் ேபாகாதவரக்�க்�ம் அவ் ெவா�ெப�க்�
இைரசச்ல் எதற்�? இல்ைல. அர�, நாட�்�ள்ள
அைனவ�ேம, நா� நகரங்கைள ெவ�ைமயாக்� �ட�்
�ட�் அங்�ப் ேபாய், அந்த 'மகா�ளக்�'க் காட�்�ல்
ஈ�பட ேவண்�ம் என்� ��ம்��றதா? 

இனி, இ�ேபாலேவ, �ைல (மாரக்�) மாதத்�ல்
��காைலப் ெபா��ல் அல��ன்ற ஒ�ெப�க்�களில்
ஒரி� ��ப்பாைவ, ��ெவம்பாைவப் பாடல்கள் மட�்ம்
ைவத்��ட�், அவற்ைறத் ெதாடரந்்�, இ��ம் இ�ப்�ம்
நிைறந்த க�காமத் �ைரப்படக் �க்க�ைசகள்



ஆரவாரிப்ப� எந்த அைமசச்�ைடய கா�கைள�ம்
�ண்ப�த்த�ல்ைலயா? அல்ல� அவரக்ள் நக�க்�
ெவளிேய தன்னந் தனி�டத்�ல் அளா�க்கட�்ய
வளமைனகளில், வளிநிைலப்பாட�் அைறகளில்
ப�த்�த் �ரங்�ம் வாய்ப்�களால் ெகாண்ட
�றக்கணிப்பா? ஏன் இந்நிைலகைளத் தைட ெசய்யக்
�டா�? ஏற்கனேவ �ட�்க்� ��, அண்ைடயயல்
�ட�்க்காரரக்ள் ��ம்�ேயா ��ம்பாமேலா,
அல�ய�க்�ம் வாெனா�ப் ெபட�்களின்
இைரசச்�டன், ெத��க்�த் ெத� கத�ெய�க்�ம்
ஒ�ெப�க்�களின் வல்�ைரசச்�ம் ேசரந்்�
நகரத்ைதேய நரகலாக்�க் ெகாண்��க்க �ல்ைலயா?
இைத ஏன் அர� கவனிக்க�ல்ைல?
மதக்ெகா�ப்பரக்ளின் மனம் �ண்படக் �டா�
என்பதாலா? அல்ல� அவரக்ேள
மத�டநம்�க்ைகக�க்� ஆடப்டட்தாலா? இத் த�ரக்்க
�யலாக் ெகா�ைமச ் �ழல்களால் அைம�யான
வாழ்க்ைக வாழ ��ம்�ம் �ற�ைடய மனங்க�ம்
ெச�க�ம் �ண்படாவா? 

இைவ த�ர ஆடைவ, கடக (ஆனி, ஆ�) மாதங்களில்
ெத�க்கள் ேதா�ம், சந்� ெபாந்�களி�ம் �ைல
��க்�களி�ம், ெந�ஞ்சாைல ஓரங்களின் இைட��ம்
�ைளத்�க் �டக்�ம் மாரியம்மன்க�க்�. மா� மா�
�ழாெவ�க்�ம் ேநாக்கத்�டன், ெகாட�் �ழக்�டன்
��ய ஒ�ெப�க்� இைரசச்ல்க�க்� அள�ண்டா?
இன்�ம் அவ்�ழாக்கைள நடத்�ம் ��காரரக்�ம்,
��ேகடரக்�ம், ெகா�ய அரம்பரக்�ம், �டநம்�க்ைக
�ஞ்��க�ம், அண்ைட��ம் அய��ம் உள்ள
����ப்�க்காரரக்ளிடம் �ம்பல் �ம்பலாகப் ேபாய்
ஐந்�, பத்ெதன்�ம், ெத�க்களில் வ�ேவார்
ேபாேவாரிட�ம், சாைலகளில் வ�ம் ேபா� ர�்களில்
உள்ேளாரிட�ம், உண்�யல்கைள ஏந்��ம்
ெகாள்ைளய�த்�ம், வ�ப்ப�த்�ம், இடரப்்ப�த் ல்கைள
என்ெனன்� ெசால்வ�? இைத�ட எப்ப�
எ��க்காட�்வ�? ஏன் இ� ெபா�த் ெதால்ைல (Public



Nuisance) ஆகா�? இ� பற்� அைமசச்ரக்�க்� ஏன் ��
�ரைண இல்ைல? இவற்ைறக் ேகடப்தால் ��ரல்
��ேமனிகள் ெபாங்�ெய�ம் என்பதனால் வ�ம்
ஊைமத்தனமா? அல்ல� த��ன �டக்
களஞ்�யங்களின் எ�ரப்்� வ�ம் என்�ம் ெதாைட
ந�ங்�த்தனமா? �ங்கப்�ர ் �த�ய �ன்ேன�ய
நாகரிகங் ெகாண்ட நா�களி�ம்�ட, அண்ைட
�டட்ா�க்�க் ேகட�்ம்ப� வாெனா�ைய ைவத்தா�ம்
�ற்றம், அதற்�த் தண்டம், என்ப� இங்�ள்ள
ஆட�்யாளர ் அைனவ�ம் இல்ைலயா��ம், ஒ�
�லரா��ம் அ�ந்��க்க மாடட்ாரக்ளா ? இனி, அங்�
ஒ�ெப�க்�கேள ெத��ல் கடட்க்�டா� என்ப�
சடட்மன்ேறா? அப்ப� ெயல்லாம் ெபா�ெவா�ங்ைகச்
சரி ெசய்வதற்� இங்� என்ன ெநாடை்ட அல்ல�
ேநாப்பாலம் வந்த�? இவரக்ள் ேமல் நா�க�ம்
�ழ்நா�க�ம் ேபாவ� எதற்�? ேவ�க்ைக பாரக்்கவா?
அல்ல� இர�ேநரக் காட�்கைளக் கண்� நாக்ைகச்
சப்�வதற்கா? ஏன், அங்�ள்ள �ர�்�த்தங்கைள,
ெபா�ெவா�ங்� நைட�ைறகைள. இங்�ம்
ெகாண்�வரக் �டா�? இ�ல் என்ன தயக்கம் அல்ல�
மயக்கம். 

இனி, கைலமகள் �ழா ெவன்�ம், க��ப்�ைச
ெயன்�ம், இங்�ள்ள அர� அ�வலகங்களி�ம், தனியார்
அ�வலகங்களி�ம் ஆண்�ேதா�ம் நைடெப�ம்
பாரப்்பனியரக்ளின�ம், பாரப்்பன அ�ைமகளின�ம்
ெதால்ைல ெகாஞ்சமா? அவற்ைறப் ப�த்த�� ேப�ம்
இவரக்ள் ஏன் �ன்பற்றக் �டா�? த�ழ் எ�த்�களில்
மட�்ந்தானா - த�ழ் �றந்தமடம் என்பதா�ம் - அ�
ஏ�� ேபாடட் �ள்ைள என்பதா�ம் ைகைவத்�ச்
�ைதப்ப� ப�த்த�� என்� க��க்ெகாண்டாரக்ள்! 

இைவ த�ர ேவ� எத்தைன எத்தைன மத �டச்
ெசயல்கள் இங்� நைடெப��ன்றன! அவற்றால்
அர�க்� எத்தைன இழப்�! ெபா�மக்கள்
அைனவ�க்�ம் ஏற்ற ெபா�வான ெசயல்கைள மட�்ம்



ஊக்�, அவரவர ் ��ப்பத்�ற்� அவரவர ் ��களிேலா
அைறகளிேலா கவனித்�க்ெகாள்ள ேவண்�ய மதச்
ெசயல்க�க்�ம், ெபா� இைட��க�க்�ம் ஏன்
தைட�டக் �டா�? 

இவ்ேவ�ங்ெகடட் இந்�ய நாட�்ல், இங்�ள்ள
மக்கள் ெப�க்கம் ேபாலேவ மதப் ெப�க்க�ம் ஏற்பட�்
வ��றேத! இந்� மதம் என்ற இழெவ�த்த பாரப்்பன
மதத்�ல் மட�்ம், �வனியம் (ைசவம்), காளியம்
(சாக்தம்), மா�யம் (ைவணவம்), ���யம் (ெகௗமாரம்),
ஆைன�கவம் (காணபத்�யம்), க�ரவம்(ெசௗரம்)
என்�ம் ைவ�கச ் சார�் மதங்க�க்�ம், க�லம்,
கணாதம், பதஞ்ச�யம், அடச்பாதம், �யாசம்,
ைச�னியம் ஆ�ய ேவதாந்த மதங்க�ம்; ெபௗத்தம்,
ைவரவம்; காளா�கம், �னியவாதம், உேலாகா�தம்,
சமணம் ஆ�ய �றமதங்க�ம்; வாமம், மா�ரதம்
�த�ய அகச ் சமயங்க�ம்: தாரக்்�யம், �மாம்சம்,
ஏகான்மவாதம், சாங்�யம், ேயாகம், ேவதாந்தம்,
�த்தாந்தம், நாதாந்தம், ேபாதாந்தம், ேயாகாந்தம்,
கலாந்தம் �த�ய �� �� கலைவ மதங்க�ம், ஆக
�ப்பத்தா� மதங்க�ம்; இன்�ம் ��த்�வ மதத்�ல்
உேராமன் கத்ேதா�க்கம், உ�தரம்,
�ேராடட்�டன்�யம், உேராமானியம், பாப்�சம்,
ேவ��யனம், ெவா�ட�்ல்� ��யம், கால்வனி�டட்ம்,
ஆண்�ேனா�யனியம், �ர� �ேடரியனியம்,
�னிேடரியனியம், இலண்டனியம், இ�காட�்யம்,
��டன் பர�்யனியம், �ரிேமசனியம், �ேரக்�யம்,
�னியாயம் �த�ய பத்ெதான்ப� �� மதப்
�ரி�க�ம்; இ�லாம் மதத்�ல் �யாம், �ன்னி என்�ம்
இ� மதப் �ரி�க�ம், இைவயன்�ப் பார�கம்,
கான்��யம், சா�யம், இராம��ட�்ணம், அேர இராம
அேர ��ட�்ணம், �ைவதம், அத்�ைவதம்,
�ைவதாத்ைவதம், மத்�வம் �த�ய எண்ணிறந்த
மதங்க�ம் ேதான்� நைட�ைற��ள்ளன�ம்,
ேதான்�க்ெகாண்ேட இ�ப்பன�ம், இந்நாட�் மக்களின்
�ைளகைள�ம் ெநஞ்சங்கைள�ம் என்ெறன்�ம்



ேமம்பாடைடயச ் ெசய்யாமல் அ�த்�
ைவத்�க்ெகாண்�ள்ள நிைல எத்�ைண
இரங்கத்தக்க�! இனி, இைவயல்லாமல்
�ற்�ரப்்�றங்களில் உள்ள காடே்டரி, க�ப்பன்,
�ரபத்�ரன், ம�ைர�ரன் �த�ய �� �லெதய்வங்கள்
எத்தைன! எத்தைன! இவற்�க்ெகல்லாம் ெசய்யப்ெப�ம்
ேவ�க்ைககள் எத்தைன! �ழாக்கள் எத்தைன ! இவற்றா
ெலல்லாம் ெபா� மக்கள் அைனவரக்்�ம் எத்தைன
ெயத்தைனத் ெதால்ைலகள்! இைட��கள்!
இடரப்்பா�கள்! 

ஒ��றம் அ��யல் வளரச்�் ேபாத�ல்ைல என்�
வாய் ��யக் கத்�வ�! �சச்��வ�! ம��றம்
மக்கைள இன்�ம் காட�் �லங்காண்�த்தனத்�ேலேய
நிைலெப�ம்ப� அ�த்� ைவத்��ப்ப�! எத்தைன
�ரண்பாடான ேபாக்� இந்த நாட�்ல் ேபாடப்ெப�ம்
�ன்ேனற்றத் �டட்ங்கள் அைனத்ைத�ம் �ழ்க�க்�ம்
வைக�ல் இங்�ள்ள மதப் ெப�க்கங்கைள - �ட
நம்�க்ைககைள மக்களிடம் ெப�க்�வைத எவர ்ம�க்க
���ம்! காஞ்� காமேகா�யார ் ேபா�ம்
சங்கராசச்ாரியாரக்ள், அ�� வளரந்்தா�ம்
வளரா�டட்ா�ம், மக்களிடம் உள்ள மத
�டநம்�க்ைககள் ேபாய்�டக் �டாேத என்�ம்
கவைல�னா�ம் க�த்�னா�ம்,
எவ்வள�க்கெகவ்வள� ���ேமா அவ்வள�க்கவ்வள�
பாரப்்பன அ�ைமக் �ம்பல்கைள ைவத்�க்ெகாண்�,
அங்�ங்ெகனாதப� எங்�ம் (வண்��ல் ேபானால்
இைட��ள்ள ���� ஊரக்ள் �ட�்��ம் என்பதால்)
நடந்� ேபாய், மதத்�ன் நச�் �த்�கைள ஊன்�
வ�வைதேய ��க்ேகாளாகக் ெகாண்�ள்ளனர.்
அவரக்�க்� இங்�ள்ள மகா�ங்கச ் ெசல்வரக்�ம்,
�த்ைதயச ் ெசல்வரக்�ம் அன்றாடம் வாய்க்கரி�
ேபாட�் வ�நடத்� வ��ன்றனர.் இவ்வா� மதத்�ற்�
�தலாளிகள் காப்பாக�ம், �தலாளிக�க்� மதங்கள்
காப்பாக�ம் இ�க்�ம் இந்நிைல�ல் மக்கள்
�ன்ேனற்றம் எப்ப� நைடெப�ம்? 



இைறைம என்ப� மதங்களின் �ட
நம்�க்ைககளால் வளரவ்தன்�. மாந்த இனத்�ன்
��ைச மன�யற் ேகாடப்ா� அ�. அவ்�ணர�்
��வைத�ம் பாரப்்பனச ்சார�்ைடயதாக்�, �தலாளிய
வாழ்�க்� அ�த்தளமாக்�, மக்கைளச ் ேசறாக்�க்
�ழப்�ம் இந்நிைலகளி��ந்� அவரக்ள் �டக்ப்ெபற்ேற
ஆகல் ேவண்�ம். அர�யலறம் எவ்வா�
�ய்ைமயானேதா அவ்வாேற இைறைமயற�ம்
�ய்ைமயான�. ஆனால், அவ்வர�யைல எப்ப�
�ற்�க்கணக்கான கட�்கள் பங்�ேபாட�்க்கா�ல்
��த்�க் ெகாண்� தங்கள் நலேம ��க்ேகாளாக
மக்கைள அைலக்க�க்�ன்றனேவா, அப்ப�ேய
இைறயறத்ைத�ம் ஆ�ரக் கணக்கான மதங்கள்
��றேபாட�்க்ெகாண்�, மக்கள் மனங்கைள�ம்
�ைளகைள�ம், இ�ட�்ைழகளாக�ம்,
நாற்றசே்சறாக�ம் மாற்�வ��ன்றன. �ய்ைமயான
இைற�ணர�் ஆரவாரமற்ற�! �ட நம்�க்ைகயற்ற�!
வானம் ேபா�ம் களங்க�ல்லாத�! க�ரவன் ேபா�ம்
இ�ண்ைம நீங்�ய�! மைழநீர ் ேபா�ம் ெதளிவான�!
அ�தான் அறம்! அ�தான் இன்பம்! அ�தான் ெபா�ைம!
அ�தான் ெபா��ைடைம! அ�, இவ்�ல�ல் �றந்த
எல்லாரக்்�ம் உண�, உைட, உைற�ள் சமமாகக்
�ைடக்க ேவண்�ம் என்�ம் ேகாடப்ாட�்ன�! இ�தான்
த�ழ்ச ் சான்ேறார ்ெகாள்ைக! எனேவ, இதற்� மாறான
அைனத்� மத ஆரவாரங்கைள�ம், �ட
நம்�க்ைககைள�ம் ேநரை்மயான அர� �ணிந்�
எ�ரத்்தல், த�த்� நி�த்தல் ேவண்�ம்! அஞ்�தல்
�டா�! ஆட�்க்காக, பத�க்காகக் ெகாள்ைகயன்�
ெகாள்ைகக்காகேவ பத� ஆட�்! �யற்� ெவல்க! 

அறெமனப் ப�வ� யாெதனக் ேகட்�ன் 

மறவா ��ேகள் மன்��ரக்் ெகல்லாம் 

உண்��ம் உைட�ம் உைற��ம் அல்ல� 

கண்ட �ல்ெலனக் காவலன் உைரக்�ம்! 



- மணிேமகைல : 25-228-
31 

- ெதன்ெமா�, �வ� : 17. ஓைல : 4,
1980 

19. பா��பன எ��சி�� திராவ�ட�
கழக�தி� �ைன��� வ����கி�ற
வ�ைள�க��! 

�ரா�டர ் கழகத்�ற்�ச ் �ல வ�வான
ெகாள்ைககள் உண்�. �ரா�ட இனக் காப்�, சா�, மத,
�ட நம்�க்ைக �த�யன ஒ�ப்�, த��ன நல�ட�்,
த�ழ்நா� ���ப்� �த�யைவ அைவ. இவற்�ள்
த�ழ்நாட�் ��தைலக் ெகாள்ைகைய அக் கழகம்
ெபரியா�க்�ப் �ன் ைக�ட�்�டட்தாக அ��த்த�.
மற்ற ெகாள்ைககளில் அ� �� அள�ல் ெசயல்பட�்
வ��ற�. இ� �ன்பற்�ம் கட�ள் ம�ப்�க் ெகாள்ைக
என்ப� ெப�ம்பா�ம் இந்� மதம் என்�ம் ேவதமதக்
க�த்�கைள �ன் ைவத்ததான ஒ� ெகாள்ைக மற்றப�,
அ��ய�க்� �கப் ெபா�ந்�வதான ெமய்ப்ெபா�ள்
ெகாள்ைக�ல் அவரக்ள் அ�கம். க�த்�ச்
ெச�த்�வ�ல்ைல என்பைதத் த�ர, ேவ� எ�ரான
ெகாள்ைகைய அ� ெகாண்��ப்பதாகச்
ெசால்வதற்�ல்ைல . அ� த�ர, த�ழ்ெமா� நலன்
பற்�ய ��களி�ம் அவரக்ள் ��ந்த நாடட்ம்
ெகாண்��க்க�ல்ைல. இப்ப�ப்படட் ஓரி� க�த்�
ேவ�பா�கைளத் த�ர, நமக்�ம் அக்கட�்�னரக்்�ம்
ெப�த்த மா�பா�கள் ேவ�. இ�ப்பனவாக நாம்
க��வதற்�ல்ைல. எனேவ இப்ெபா��ள்ள கால
நிைல�ல், த�ழரக்ள் தங்க�க்�ள் மா�பாடான
க�த்�க்ள் எைவ ெயைவ என்பைத ஆராய்ந்� அல�ப்
பாரத்்�க் �ண்�க் �ள�க் ெகாண்��ப்பைத�ட,
நாங்கள் ஒன்�ப�வதற்�ரிய அ�ப்பைடக் க�த்�கள்
எைவ என்பைதப் பற்� எண்ணிப்பாரப்்ப� இனநலத்�க்
�கந்ததாக இ�க்�ம் என்� நாம் க��வதால்,



அைதெயாட�்ய �ல எண்ணங்கைள இங்�த் ெதரி�க்க
�ன்வந்�ள்ேளாம். 

ெபரியா�க்�ப் �ன், அவர ் அைமத்�க் ெகா�த்த
கட�்யைமப்�ல் �ற்�ல �ரிசல்கள் ஏற்பட�்�ந்தா�ம்,
ெபரியாரின் �ரா�டர ் கழகத்�ல் ெப�ம்பங்ைகப்
பற்�க் ெகாண்��ப்பதான, ��. �. �ரமணி
அவரக்ைளப் ெபா�ச ் ெசயலாளராகக் ெகாண்ட
�ரா�டர ்கழகேம தாய்க்கழகமாக�ம், மக்களிைட�ல்
அவ்வைக�ல் ��ந்த சாய்கால் உள்ளதாக�ம், ஆற்றல்
நிைறந்ததாக�ம் இ�ந்�, ெசயல்பட�் வ�வ�
அைனவ�க்�ம் ெதரிந்தேத! எனேவ, இற்ைற நிைல�ல்
ெபா�வாக, �ரா�டர ்கழகம் என்ப� ��. �. �ரமணி
அவரக்ைளப் ெபா�ச ் ெசயலாளராகக் ெகாண்ட
கழகத்ைதேய ��க்�ம். அவ்வா� ��த்�க்
ெகாண்���க்�ன்ற�. 

இனி, �ரா�டர ் கழகம் தந்ைத ெபரியார்
காலத்��ம் சரி, ��. �ரமணி அவரக்ளின் காலத்��ம்
சரி. மக்கள் நலம் க��ம் ெசயல்களில், ��ப்பாகத்
த��னத்�ற்�ப் பா�ப�ம் ெசயல்களில் அ�ேவ
இங்�ள்ள �ற அர�யல், ெபா�நலக் கட�்கைள �ட
��ந்த அள�ல் தன்ைன ஈ�ப�த்�க் ெகாண்ட
கட�்யாக இ�ந்த�; இன்�ம் இ�க்�ற�. ஒ� கட�், தன்
ெகாள்ைககளின் அ�ப்பைட�ல் அைமக்�ன்ற
மாநா�க�ம், ேபாராடட்ங்க�ேம, அதன்
ெசயற்பாடை்டப் ேபா�மான அள�ல் மக்கள்
உணரந்்�ெகாள்ளத் �ைணெசய்வன ஆ�ம். அவ்வா�
பாரக்்ைக�ல், �ரா�டர ் கழகம் ெபரியார்
காலத்�ேலேய நடத்� வந்�ள்ள தன் கட�்
மாநா�கைளத் த�ர அ� நடத்�ய ப�த்த�� மாநா�,
ெபண்கள் நல�ரிைம மாநா�, இந்� ெய�ரப்்� மாநா�,
��க்�றள் மாநா�, சா� ெயா�ப்� மாநா�,
வ�ப்ப�ப்பைட�ல் பங்� ஒ�க்�ட�் மாநா�
(வ�ப்�வாரிப் �ர�நி�த்�வ மாநா�) �த�ய ெபா�
நலக் ��க்ேகாைளக் ெகாண்ட மாநா�க�ம் �ரமணி



காலத்�ல் நைடெப�ம் இந்�ெய�ரப்்� மாநா�,
பாரப்்பன வல்லாண்ைம (ஆ�க்க) எ�ரப்்� மாநா�,
அண்ைம�ல் �டந்ைத�ல் நடந்த 'பாரப்்பன
வல்லாண்ைம ஒ�ப்� மாநா�' �த�ய மாநா�க�ம்,
அக்கழகக் ெகாள்ைக�ல் உ��ப்பாடை்ட நன்�
�ளக்�வன ஆ�ம். இன்�ம் ெபரியார ் நடத்�ய
ேபாராடட்ங்க�ம், �ரமணி நடத்� வ�ம்
ேபாராடட்ங்க�ம் இந்� ெய�ரப்்�ப் ேபாராடட்ம்.
'�ராமணர'் ெசால்ல�ப்�ப் ேபாராடட்ம், க�வைறப்
ேபாராடட்ம் �த�யன) ��வ�ம் த��ன நலங்
க��யைவேய ஆ�ம். இவ்வைக�ல், த�ழ்நாட�்ல்
உள்ள அர�யல் கட�்கள் அைனத்�ம், பத� நல�ம்
அர�யல் ஊ�ய�ம் க��ப் ேபாைக�ல், �ரா�டர்
கழகம் ஒன்ேற ��க்க ��க்க த��ன நல�ம், த�ழர்
இன இ�� நீக்க�ம் நா�ப் ேபா�ன்ற த�ழர்
இயக்கமாக நமக்�த் ெதன்ப��ன்ற�. எனேவ, ��.
�ரமணி அவரக்ள் நடத்��ன்ற ேபாராடட்ங்க�க்� நம்
�� ஆதரைவ�ம் தரேவண்�யவரக்ளாக நாம்
இ�க்�ேறாம். அந்த வைக�ேலேய, அண்ைம�ல்
�டந்ைத நகரில் �ரா�டர ்கழகம் நடத்�ய, பாரப்்பனர்
வல்லாண்ைம ஒ�ப்� மாநாட�்ல் நாம் கலந்�ெகாண்�,
அைதத் ெதாடக்� ைவக்க�ம் ேநரிடட்� என்க. 

இனி, இக்கால் ஆரியப் பாரப்்பனரக்ள் த�ழரக்ளின்
இன நல �ரிைமக�க்�ம் �ன்ேனற்றத்�ற்�ம் இடங்
ெகா�க்காத வைக�ல், நா� ��வ�ம் ேபாரா�
வ�வ�, ��ந்த வ�த்தத்�ட�ம், அக்கைற�ட�ம்
கவனிக்க ேவண்�ய�ம் உடன�யாக ஏேத�ம்
நடவ�க்ைக எ�க்க ேவண்�ய�மான நிகழ்ச�்யாக�ம்
இ�க்�ற�. பாரப்்பனர ் எ�ச�் நம்ைமெயல்லாம்
��ப்�க் ெகாள்ளச ் ெசய்��க்�ன்ற�. �ற்�க்�
�ன்� அல்ல� ஐந்� ேபராக உள்ள அவரக்ள், �ற �ர�ட
இனத்தவரின் அைனத்� நலன்கைள�ம்
�ற்�டட்ாக�ம் ���ரிைமயாக�ம் ைகப்பற்�
�கரந்்� வ�வ� அடாவ�த்தன�ம், அறக்
ெகா�ைமயான�ம் ஆ�ம். �ராண, இ�காச கால �தல்



இன்� வைர சா��ன் ெபயரா�ம், மதத்�ன்
ெபயரா�ம், அர�ய�ன் ெபயரா�ம், பாரப்்பனரக்ள்
வாழ்� நலந்த�ம் அைனத்�த் �ைறகளி�ம்
வல்லா�ைம(ஆ�க்கம்) ெசய்� வ�ம் ெகா�ைம�ம்
�ன்ப�ம், அதன்�ழ் உழன்�, இ�க்கப்பட�்ம்
ந�க்கப்பட�்ம் �டக்�ன்ற �ர�ட இன
மக்க�க்�த்தான் ெதரி�ேம த�ர, �ற இனத்தாரக்்ேகா,
ெவளிநாடட்வ�க்ேகா இம்��ம் ெதரியா�.
இப்ப�ப்படட் நிைலேய ெதாடரந்்� நீ�க்கப் ெபற
ேவண்�ம் என்பேத பாரப்்பனரக்ளின் ேகாரிக்ைக
என்ப�, அண்ைம�ல் நடந்� வ�ம் �சராத்�,
இராசத்தான் �த�ய வட மாநிலங்களில் நைடெப�ம்
ேபாராடட்ங்களால் ெதரிய வ��ற�. இனி,
ெதன்னாட�்�ம், ��ப்பாகத் த�ழ்நாட�்�ம் அைவ
ேபான்ற ேபாரிாடட்ங்கைளத் ெதாடங்�வதற்�த்
ெதன்னாட�்ப் பாரப்்பனரக்�ளம் �யற்��ம்
�ைனப்�ம் ெசய்வதாகத் ெதரிய�ம் வ��ற�. 

கடந்த காலங்களில் பாரப்்பனரக்ளால்
த�ழரக்�க்�ம் �ற �ர�ட இனத்தவரக்்�ம் ேநரந்்த
�ன்பங்க�ம் ெகா�ைமக�ம் ெகாஞ்ச நஞ்சமன்�
கல்�, ெதா�ல். கைல, பண்பா�, சடட்ம், ஆ�ைம,
பத�, அ�காரம் �த�ய ஆட�்த் ெதாடர�்த்
�ைறகளி�ம், ெசய்�த்தாள்கள், வாெனா�,
�ைரப்படம், ெதாைலக்காட�் �த�ய ெபா�மக்கள்
ெதாடர�்த்�ைறகளி�ம் பாரப்்பனரக்ளின்
ேமலா�ைமேய பல �� மடங்� ேமேலாங்��ள்ள�.
இதன் உண்ைமைய அவ்வத்�ைறகளின் �ள்ளி
�ளத்தங்கைளப் பாரத்்தால் நன்� �ளங்�ம்.
பாரப்்பனைரத் த�ர மற்ற இனங்க�க்ேகா, அதாவ�
�த்�ரரக்�க்ேகா 'பாரப்்பனைனப் பணிந்� அவ�க்�ப்
பணி�ைட ெசய்� ம�ழ்ச�்�ட�்வேத ேமலான அறம்
(தரம்ம்) மற்றைவெயல்லாம் பயனில்லாதைவ' (ம�10 =
123) என்�ம், �த்�ரன் '�வரக்்க'த்�ற்காவ�,
�ைழப்�ற்காவ� பாரப்்பனைனேய ெதாழ ேவண்�ம்'
(ம� 10) 122) என்�ம் �றப் ெபற்ற ��காய



வைர�ைறகளின் ப�ேய இன்�ம் நடந்�வர ேவண்�ம்
என்� ஆரியப் பாரப்்பனரக்ள் ��ம்�வ� எத்�ைண
ெகா�ைமயான�! சடட்ம் என்�ம் அர�யல்
ெந��ைற�ம், அறம் (தரம்ம்) என்�ம் ��காய
ெந��ைற�ம் பாரப்்பனர ் நலத்�க்ேக சாரப்ாக
அைமந்��ப்பைத அைனவ�ம் உணரத்ல் ேவண்�ம்.
'இந்த ேதசத்�ல் �றந்த �ராமணரக்ளிட��ந்�தான்
மற்றவரக்ள் எல்லா 'தரம்த்'ைத�ம் ேகட�்த்
ெதரிந்�ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� ம���ன்
ெகாள்ைகயாக (ம� 2 : 20)) இ�ப்பதற்� இந்நாட�்
அைமசச்ரக்ளின் எவேர�ம் அைம� ெசால்ல ���மா?
அல்ல� அவ்வா� இல்ைல என்� ம�த்�த் த�க்க�ட
���மா? 

இந்த நிைல�ல் �ேழ �ழ்த்தப் ெபற்ற �ரா�ட இன
மக்கள், நீண்ட ெந�ங்காலத் ���னின்�, இன்�.
ஒ�வா� ��த்�க் ெகாண்�ள்ளனர.் இந்த
��ப்�ணர�், ெதன்னாட�்ல், ��ப்பாகத் த�ழ்நாட�்ல்,
தந்ைத ெபரியாரின் கடந்த �க்கால் �ற்றாண்� காலத்
ெதாண்டா�ம், வடநாட�்ல் ேபர�ஞர ் பர.் அம்ேபத்கார்
ேபான்ேறாரின் அ� �யற்�யா�ேம ஏற்பட�், இந்த
நிைலக்� வளரந்்�ள்ள� என்பைத எவ�ம் ம�றத்��ட
��யா�. இனி, இவ் ெவ�ச�் �ணர�் இந்�யா
��வ�ேம இக்கால், �ளரந்்� பர� வ��ன்ற
ெதனி�ம், ெதன்னாட�்ல் அ� � வ��ல் பர�ப்
�யலாக வ��ன்ற ெதன்ேற ெசால்�தல் ேவண்�ம்.
ெபரியார ்இல்லாத காலத்��ம், அவரால் ஊடட்ப் ெபற்ற
இவ்�ைன�ணர�், இவ்வா� ெகா�ந்� �ட�்ப் படரந்்�
பற்� எரிவ�, இன்�ள்ள �ரா�டர ் கழகத்�ன்
ெதாடரந்்த ெசயற்பா�களா�ம், அதன் ெபா�ச்
ெசயலாளர ் ��. �. �ரமணி அவரக்ளா�ேம என்ப�
���ம் �ைகயான �ற்றாக இ�க்க �யலா�. த�ழர்
நலம் க��, அவ்வப் ெபா�� நம் இன�ணர�்
�ளரந்்ெத�ம் வண்ணம் அவர ்ஆற்� வ�ம் அன்றாடச்
ெசாற்ெபா��க�ம், எ�� வ�ம் எ�த்�க�ேம நம்
�ற்�க்�ச ் சான்� பக�ம். த�ழ்நாட�்ல் ெபரியாைர



�ட ேவ� எவ�ம், மக்க�க்� அ��ட�்ம் �யற்��ல்
இவ்வள� ���யாகப் ேப�ய�ம் இல்ைல ; எ��ய�ம்
இல்ைல ; அதற்க�த்தப� அன்பர ் �ரமணி அவரக்ள்
ெபரியாரின் அப்பணிைய அேத வைக�ல் ெதாடரந்்�
வ�வ� நமக்�ப் ெபரி�ம் ம�ழ்ச�்�ட�்வதா�ம். 

எவ்வாேற�ம், இந்�ற்றாண்�ன்
இ��க்�ள்ளாகேவ�ம், த��னம் �� �ட�் ெபற்றாக
ேவண்�ம். ெமா��யல் வரலாற்�ல் தாய்த் த�ைழத்
ெதாடரந்்�, �ற �ர�ட ெமா�கள் எவ்வா�
ப�ப்ப�யாய்த் ேதான்� �ரிவைடந்� ெப��னேவா,
அவ்வாேற, த��னத்�ல் ஏற்படப்ேபா�ம் இவ்�ன
�ட�்�ணர�் வளரச்�்�ற்�, �ற �ர�ட
இனங்கைள�ம் �க �ைர�ல் பற்�வ� �க�ம்
உ���ம், நைடெபறப் ேபா�ம் உண்ைம�மா�ம். அப்
ெப�ம்�ரட�்க்�ப் �றநிைல�ல், நண்பர ்��. �ரமணி
அவரக்ளின் உைழப்� �க�ம் உ��ைணயாக நிற்�ம்
என்ப�ல் �ளி�ம் ஐய�ல்ைல . இந்த உண்ைமையக்
கண்�க்� கண்ணாக நாம் �டந்ைத�ல் இரண்�
நாடக்ளி�ம் நைடெபற்ற மாநா�களில் காண ேநரந்்த�.
அதன் �ன்னரத்ான் அவரின் இந்த இன �ட�்ப்
ேபாராடட்த்�ற்� ேதா�க்�த் ேதாளாக நின்�
ஊக்கமளிப்ப� என்�ம் நாம் உ�� �ண்ேடாம். 

ெமா�, நிைல�ல் நம் பாைத, �ரா�டர்
கழகத்�னரக்்�ச ் சற்� மா�படட்�தான் எனி�ம்,
ெமா�ைய அ�ெயாட�்ய இனநலத்��ம், நாட�்
வரலாற்� �ட�்��ம் நமக்�ம் அவரக்�க்�ம்
�ற்�க்� �� ஒப்ப��ந்த இைணவான பாைதயாகேவ
உள்ள�. எப்ப��ம், பாரப்்பனியம் கடந்த
�வா�ரமாண்�களாகக் கால் ைவத்�ப் பரப்�க்
ெகாண்�ள்ள ெகா�நிைலைய இத்தைல�ைற�ேலேய
அகற்�யாகல் ேவண்�ம். அதன் ஆணிேவைர�ம் பக்க
சல்� ேவைர�ம் ேவர� மண்ைண�ம் அ�ேயா� கல்�
எ�த்� எரித்�ச ் சாம்பலாக்�ேய ஆகல் ேவண்�ம்.
அதன் ��� த��னத்�ன் அ�வாக�ம் இ�க்கலாம்;



அல்ல� தன் �ரிய நச�்ப் பற்களால் இத்�ர�ட
இனத்ைதக் ��ப்பாகத் த��னத்ைதக் கவ்�ப்
��த்தப�, அைனத்� நிைல��ம் அதன் வாழ்�யல்
நலக் ���ைய உ�ஞ்� உ�ர ்��க்�ம் பாரப்்பனியக்
ெகா�ம் பாம்ைபச ் சாக�ப்பதாக�ம் இ�க்கலாம்.
இவ்வ�ம் ெப�ம் பணிக்� மற்ற தைலவரக்ெளல்லாம்
காெல�த்� ைவக்க�ம் அஞ்�ம் ேபாராடட்க் களத்�ல்,
யாரப்் பரணி பா�க் ெகாண்� இறங்�த் தம்ைமேய ஈகம்
ெசய்� ெகாண்�ள்ளார ் ��வாளர ் �. �ரமணி
அவரக்ள். அவரக்ளின் த��ன் �ட�்க்கான அைனத்�
�யற்�க�க்�ம் நாம் ேதாள் த�ேவாம் என்� உ��
���ேறாம். அத்�டன் இ��யாகத் த��னத்�ற்�
நாம் ெசால்�க் ெகாள்வ�, இ� �ரமணி த�ழ்
இனத்�ற்�க் �ைடத்த ஒ� வ�ரமணி! அவர ் �யற்�
ெவல்க! 

- ெதன்ெமா�, �வ� : 17.
ஓைல 9, 1981 

20. 'இ��' மத�தின��� தமிழ�க�
ஒ��ெமா�தமாக ெவள�ேயற ேவ���! 

மக்கைள அைடயாளம் காட�்வதற்�ரிய ��ப்�ப்
ெபயரக்�ள் மத�ம் சா��ம், நாட�்க்� அ�த்தப�
�க�ம் �காைம ெபற்றனவாகக் க�தப் ெப��ன்றன.
��ம்�ேயா ��ம்பாமேலா, ஒ�வர ் ஏேத�ம் ஒ�
��ப்�டட் மதத்ைதச ் சாரந்்தவராகேவ இ�த்தல்
ேவண்�ம் என்ப� அண்ைமக் காலம் வைர
கைடப்��க்கப் ெபற்� வந்த அல்ல� வ�ம் ஒ�
நைட�ைற. இம் �ைற. மக்கள் மதங்க�க்�த் தங்கைள
அ�ைமயாக்�க் ெகாண்ட காலந்ெதாட�் இன்�வைர
�ன்பற்றப்பட�் வ��ற�. ஒ�வைன அவன் �றந்த
நா�, ெபற்ேறாரக்ள், ைவத்�க்ெகாண்ட ெபயர.் உயரம்,
எைட, உ�ப்� அைம�கள் �த�யவற்றால் மட�்ேம
சரியாக அைடயாளம் கண்�ெகாள்ள ��வதாக
இ�ந்தா�ம், அவன் கைடப்��த்ெதா���ன்ற



மதத்ைத�ம், அவன் �றந்�ள்ள �லம் அல்ல�
சா�ைய�ம் அைடயாளம் ��யாக ேவண்�ம் என்ப�.
மத ஆ�ைமக்காரரக்ள் அல்ல� மதத் தைலவரக்ள்
ஏற்ப�த்�ைவத்த ஒ� ேதைவயற்ற �டக்
ெகாள்ைகயா�ம். �� இன ஆட�்க்காலத்�ல், தங்கள்
இனத்தவரக்ேள வ�ப்ெபற ேவண்�ம். �ற இனத்தவரக்ள்
நம்�ைட�ல் ஊ����டக் �டா� என்ற நிைன�டன்,
�ல. இன, அைடயாளங்க�ம், மத ஆட�்க்காலத்�ல்
தங்கள் மதத்தவரக்ேள ெப�� வளரேவண்�ம். �ற
மதத்தவரக்ள் வ�� ெபற்� �டக் �டா� என்ற
எண்ணத்�டன் மத அைடயாளங்க�ம் கைடப்��க்கப்
ெபற்��க்க ேவண்�ம். எப்ப��ம் இவ் வழக்கம் ஒ�
காட�் �லங்காண்�க்(Barbarian) கால வழக்கேம! 

இக்காலம் அ��யல் வளரந்்� ெச�த்�வ�ம் காலம்
மக்கள் �டக்ெகாள்ைககள் த�ரத்்�ப் ப�த்த�ைவக்
கைடப்��த்�வ�ம் காலம்: ��யர� மலரந்்�
வளரச்�்ெபற்� வ�ம் காலம். ஆ��ம், இக்காலத்��ம்
ஒ�வைன அைடயாளம் காட�்வதற்�ப் பைழய
�ைறப்ப�ேய சா��ம் மத�ம் ேதைவப்ப�வனவாக
இ�ப்ப�, மத ெவ�யரக்ள் இன்�ம் ஆண்�
ெகாண்��ப்பதா�ம், ஆட�் வ�ப்ெபற்��ப்பதா�ேம
ஆ�ம். இந்�யாைவப் ெபா�த்த மட�்ல்,
இங்�ள்ளவரக்ள் எத்தைன அ��ய�ணரச்�்
ெபற்றவரக்ளாக இ�ந்தா�ம், இவரக்�க்�
இயல்பாகேவ உள்ள மதெவ� காரணமாக, இத்தைகய
�டநம்�க்ைககள் எளி�ல் ைக�டப்பட�்��ம் என்�
ெசால்வதற்�ல்ைல. மத�ணரச்�்�ம் சா��ணரச்�்�ம்
இந்�ய மத ெவ�யரக்ளின் அரத்த நாளங்களி��ந்�
அவ்வள� எளி�ல் கண்�ப் ேபாய்��ம் என்�
எ�ரப்ாக்க ��யா�. இன்�ம் ஆ�ரம்
ஆண்�களானா�ம் இந்�ய அர�யல் தைலவரக்ள்
மதெவ�யரக்ளாகத்தான் இ�ப்பாரக்ள்; அல்ல�
மதெவ� ��த்த மதக்��மாரக்ளின் ஆட�்�ப்�க்�
ஆ��ன்ற அ��யல் ெதளிவற்ற
மரப்பாைவகளாகத்தான் இ�க்க ���ம். அந்த



அள�க்� இங்�ள்ள இந்�மதம்' அவரக்ள்
�ைளத்�ரைளகைள அடக்� ஆட�் �ரிந்�
ெகாண்��க்�ன்ற�. இந்� மத�ம்,
அதற்க�ப்பைடயான ேவதங்கள், ���க�ம் (ம��ல்
ேபான்றைவ) என்ன ெசால்�ன்றனேவா அைவ தாம்,
'தரம்ம்' (ெந�, கைடப்��) (ம� 12-196 என்�ம்,
ேவதம�ந்த '�ராமணன்' ெசால்�வைதத் த�ர,
ேவதம�யாத பத்தா�ரம் ேபர ்��ச ்ெசான்னா�ம் அ�
'தரம்ம்' ஆகா� (ம� 12-13) என்�ம், வ�வ�யாகேவ,
அவரக்�க்� மதெவ�சான்ற �டநம்�க்ைக
கற்�க்கப்பட�் வந்��க்�ன்ற�. எனேவ, இந்�யாைவப்
ெபா�த்த மட�்ல் அர�யல், அற�யல், ெபா�ளியல்,
��காய�யல், கல்�, பண்பா�, ஒ�க்கம்,
ெபா��ேபாக்� �த�ய அைனத்�த் �ைறகளி�ம்
'மதம்' ��ப்பாக இந்�மதம்' தன் வ�ந்த, ெகா�ய,
நச�்த்தன்ைம ெகாண்ட �ற�கைளப் ேபாரத்்�க்
ெகாண்��ப்பைத எவ்வள� ெபரிய அ�வாளியா�ம்
ம�த்��ட ��யா�. 

இனி, இந்�மதம்' என்ப� என்ன? அ� ��க்க
��க்க ஆரியப் பாரப்்பனரின் நன்ைமக்காகேவ,
ஆரியப் பாரப்்பனரால் ஏற்ப�த்தப்பட�்,
இன்�வைர அவரக்ளின் வாழ்க்ைகக்காக,
அவரக்ளின் நலன்க�க்காக, மற்ற, �ற இன
மக்கைளக் ெகாஞ்ச�ம் இரக்க�ன்� ஆட�்ப்
பைடத்�க் ெகாண்�ம், கசக்�ப் ��ந்�
ேவைலவாங்�க் ெகாண்�ம் வ�ம், ெகா�ய
�டநம்�க்ைக ெகாண்ட ஓர ்அைமப்பா�ம். இந்த
அைமப்� ஏற்ெகனேவ இங்��ந்த
மக்களைமப்�கைள�ம் அவரக்ளின்
ேகாடப்ா�கைள�ம் அ�த்� உ�மாற்�த் தன்
அகன்ற நச�்வாய்க்�ள் இட�் ��ங்�ச ்ெசரித்�,
அவற்�ன் ���யா�ம் சாரங்களா�ம் தன்
உ�வத்ைதப் ��ய ��ய கவரச்�்யா�ம்,
காரணங்களா�ம், ெம�ேகற்� �க�க வ��ம்



ெபா��ம் ெபற்� �ளங்��ற�. இந்�மதத்�ன்
கால்கள் ேவதங்களில் ஊன்���க்�ன்றன. இதன்
ைககள் ம� �த�ய பல ���களாக ெந� �ல்களாக
�ரிந்��க்�ன்றன. இதன் உடல் பல ��
�ராணங்களாக�ம், இ�காசங்களாக�ம் �தம் ேபால்
ெப�த்� வளரந்்��க்�ன்றன. இதன் நச�்ப் பற்கள்
இந்�யச ் சடட்ங்களாக�ம், மத�யல்
ேகாடப்ா�களாக�ம் உ�ப் ெபற்��க்�ன்றன. இதன்
ஆரப்்பாடட் ஒலங்கள் �ற்�க் கணக்கான �ழா
ேவ�க்ைககளாக மக்கள் மனங்கைளக் ெகாள்ைள
ெகாண்�ள்ளன. இதன் நச�்த் தன்ைம ெபா�ந்�ய
கவரச்�்யான பாரை்வயால் மக்கள் தம் �ைளத்
�ரட�்கள் உ�� நீற்�ப் ேபா��க்�ன்றன. எனேவ,
அவரக்ள் இந்த இந்� சமயப் �����ந்� தங்கைள
அவ்வள� எளி�ல் ���த்�க் ெகாள்�வெதன்ப�
இயலாதெதான்றாகேவ ஆக்கப்பட�்�க்�ன்ற�.
இப்��க்�ள் அடங்காத அரசரக்ள் இல்ைல; இதன்
ெகா�ைமக்� உடப்டாத மக்கள் இல்ைல ; இதன் கவரச்�்
அழ�ல் மயங்காத மக்களினத் தைலவரக்ள் இல்ைல ;
அ�வாளிகள், வ�காட�்கள், பாடலா�ரியரக்ள்
ஒ�வ�ம் இல்ைல . இதன் �����ந்� ெவளிேய�ய
அத்தைனப் ேப�ம் அவரக்ள் எவ்வள� ெபரிய
அ�ஞரக்ளாக இ�ந்தா�ம், மக்களினத் தைலவரக்ளாக
இ�ந்தா�ம், �ரரக்ளாக இ�ந்தா�ம், அவரக்ள்
'நாத்�கரக்ள்', 'அரக்கரக்ள்', 'ெகா�யவரக்ள்',
மக்கடப்ைகவரக்ள் என்�தாம் �றப்ெபற்�, அக்கால்
உள்ள மதத்தைலவரக்ளால் அங்ேகேய
அ�க்கப்பட�்ள்ளாரக்ள். 

இப்ப�ப்படட் இந்�மதத்ைத ஒ�க்கங்ெகடட்,
��ெவ� நிைறந்த �டரக்ைளத் த�ர ேவ� எவ�ம்
'அரத்்த �ள்ள� என்� ெசால்ல மாடட்ாரக்ள். அப்ப�
அவரக்ள் ெசால்வாரக்ளானால் அதற்� ஏேதா 'அரத்்தம்'
இ�க்க ேவண்�ம்! எனேவ அந்த மதத்ைதப்
ேபாற்�பவரக்ைளப் பற்�ேயா அ�தான் உயரந்்த�,
�றந்த�, ெமய்யான�, உ�ரான�, அ�வற்ற� அநா�),



ேதாற்ற�ம் ���மற்ற�(ஆ�யந்தம் இல்லாத�) என்�
ெசால்பவரக்ைளப் பற்�ேயா நாம் கவைலப்பட
ேவண்�ய�ல்ைல. அப்ப�ப்படட்வரக்ள், ஒன்றால், அந்த
மதத்தால் ெதாடரந்்� நன்ைமகைளப் ெபற்�க்ெகாண்�
வ�ம் பாரப்்பனரக்ளாக இ�த்தல் ேவண்�ம்; அன்றால்,
அத்தைகய பாரப்்பனரக்ளால் தாங்க�ம் ஏேதா �ல
நன்ைமகைளப் ெபற்�வ�ம் '�டண', '�க்கரீவ',
'�ரகலாத', 'பக்தவத்சல', '�ப்�ரமண்ய', '�வஞான
கண்ண தாச', 'அ�யார'்களாக இ�த்தல் ேவண்�ம். இந்த
இ�வைகயான ஏமாற்�க் �டட்த்�னைரத் த�ர,
இந்�மதம் �னிதமான�, உயரந்்த�, �றந்த�, 'அரத்்த
�ள்ள� என்� அ��ள்ள, தன்மான�ள்ள ேவ� எவ�ேம
ெசால்ல மாடட்ாரக்ள். 

ேம�ம் இவ் ��பதாம் �ற்றாண்� அ��யல்
வளரச்�்க் காலத்�ல், எந்த ஒ� தனிப்படட்
மாந்த�க்�ம் மதம் என்�ம் ஓர ்இன��ப்� ேதைவேய
இல்ைல . அ��ம் �க�க அ�வ�ப்பான�ம்,
உல��ள்ள மதங்கள் அைனத்ைத�ம் �ட �க�ம்
இ�வான�மான 'இந்�' மத�ம் அ� ெபற்ற
சா�யைமப்� என்�ம் ேகடான ஒ� �ய அைமப்�ம்.
இங்�ள்ள எவரக்்�ம் ேதைவயற்றைவேய! இைவ
இல்லாமற் ேபானால் வாழ்க்ைக�ல் என்ன ெக��
ஏற்பட�்��ம் என்� அ��யல�ப்பைட�ல் எவேர�ம்
��, ெமய்ப்�த்�க் காடட் ���மா? மதம் என்�ம்
அைமப்� இல்லா�டட்ால் மக்க�க்� எ�ல் இழப்�
ஏற்பட�் ��ம்? எந்த உ�ப்� ஓடை்டயா� ��ம்?
அப்ப�ேய. எவ�க்கா��ம் எந்த உ�ப்பாவ�
ஓடை்டயா�ம் என்றால், அந்த ஓடை்டைய
அைடத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ய அவரக்ள்
ேவண்�மானால் அைதத் தனிப்படட் �ைற�ல் அவரக்ள்
�ட�்ேலா, அல்ல� ெபட�்�ேலா, அல்ல� சடை்டப்
ைப�ேலா ைவத்�க் ெகாண்� பாராட�்க்
ெகாண்��க்க ேவண்�ய�தாேன! அவரக்ளின்
ஓடை்டக்காக, அைத ஏன் மற்றவரக்ள் தைல��ம்
�மத்த ேவண்�ம்? ேபய்க் கன� கண்� அல��றவன்,



எதற்� ஊரி�ள்ள அத்தைனப் ேபைர�ம் தன் �ட�்ல்
வந்� ப�த்�க் ெகாள்�ங்கள் என்� �றேவண்�ம்?
இனி, அல��றவன் ஆட�்�ல் உள்ளவனாக இ�ந்தால்
அதற்�ச ் சடட்மல்லவா ேபா�வான்? அ � எப்ப�
அ��ைடைம�ம், தனிமாந்த�ரிைமக்� ஊ�
�ைள�க்காத� ஆ�ம். 

இனி, மாந்த இனத்�ன் ேமம்பாடான ��ைச
வளரச்�்க்�ம், இைறைம�ணரச்�்க்�ம் மதம்
இன்�யைமயாத� என்பதாக மதத் ெதாடரப்ான
அ�ஞரக்ள் �லர ் க���றாரக்ள். ��ைச மாந்த
வளரச்�் ெயன்ப� இைறைம �ணர�் ஒன்�தான் என்�
நிைனத்��டக் �டா�. ெபா� மாந்த�ணர�் இைறைம
�ணர�்ன் பால்படட்�. இைறவன் என்பவன்
இப்�ட��ல் எங்ேகேயா ஓரிடத்�ல் இ�ந்�ெகாண்�,
மாந்த��ரக்ள் உடப்ட எல்லா உ�ரினங்கள்,
உ�ரல்�னங்கள் அைனத்ைத�ம் ஆட�்�க்�ன்றான்
என்ப� அ��ய�க்ேகா ெமய்ய��ய�க்ேகா�டப்
ெபா�ந்�வதன்�. இவ்�ல�ம், இவ்�லகஞ்சாரந்்த
�ட��ன் அைனத்�ப் ெபா�ள்க�ம் வ�ந்த ஒ�
ேபராற்றலால் இயக்கப்ெப��ன்ற� என்ப� ஓர்
உண்ைமேய! ஆனால் அப் ேபராற்றல் மாந்த வ�வேமா
ேவெறந்த வ�வேமா ெகாண்டதாக இ�த்தல் ��யா�.
அதன் ேவ�பல ��க�ம் தன்ைமக�ம்
அைனவரக்்�ேம ெபா�வான ஆற்ற�ணர�்கைள
அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்டனவாகேவ இ�த்தல்
ேவண்�ம். அப்ேபராற்றல் இங்�ள்ள மதம் என்�ம் ஒ�
மாந்த அைமப்�க்�க் கட�்ப்பட�்த்தான்
இயங்��ன்ற� என்ப� ெமய்யான ேகாடப்ா� அன்�.
மதம் என்ப� �ற்��ம் மாந்த அைமப்ேப. மாந்தன்
என்பவன் உல�ய�ணர�் சான்றவேன. எனேவ, அவன்
வ�க்�ம் எத்தைகய ெந��ைறகளானா�ம் அைவ
அைனத்� மக்க�க்�ேம ெபா�வானைவயாக
அைமந்��ட ��யா�, மத�ம் இத்தைகய ஓர்
அைமப்ேப ஆத�ன் அ� எல்லா�க்�ம் ெபா�வான
நயன்ைம(நீ�) வழங்���ம் என்� ���ட ��யா�.



ஒ� மதம் இன்ெனா� மத்�ற்� �ரண்பா�ள்ளதாக�ம்,
அதனால் உல�ல் பல மதங்கள் இ�ப்ப�ேம நம்
ெகாள்ைகைய வ�ப்ப�த்�வதற்�ரிய ேபா�மான
சான்றா�ம். இவற்�ல், 'எங்கள் மதந்தான் உயரந்்த�;
�றந்த�; கட�ளால் உண்டாக்கப்படட்�; 'அநா�'
அ�ல்தான் ெநய் வ��ற� என்பெதல்லாம் �ட
நம்�க்ைகயான ஓர ் ஏமாற்�க் ெகாள்ைகேய ஆ�ம்.
எனேவ, இந்�மதம் என்ப�ம் ஒ� ெபரிய ஏமாற்�
அைமப்ேப இதனால் ஒ� ��ப்�டட் இனத்தவரக்்ேக
ெபரி�ம் நன்ைம உண்டா� வ��ற�.
மற்றவரக்்ெகல்லாம் �ைமேய உண்டா� வ��ற�. இ�
�ற்��ம் ெமய். இைதப் ெபாய் ெயன்� எவ�ம்
ெமய்ப்�க்க ��யா�. 

இந்� மதம் இவ்�ல�ல் உள்ள அைனத்�
மதங்களி�ம் �கக் ேகடான மதம், இ�வான மதம்.
இ�ல்தான் பலேகா�க் கட�ள்கள் கற்�க்கப்
ெபற்��க்�ன்றன. அைவ�ம் பல ��ம்பம் ��ம்பமாக
வளரந்்�, ஒ� ெப�ம் கட�ள் ��காயமாகேவ ஆட�்
ெசய்� வ��ன்றன. இந்�மதத்�ல் எந்த வைகயான
மாந்த உயரச்�்க்�ம் ஓர ் எள்ளின் �க்கள�ம்
வ��ல்ைல. இ� மக்கள் ெபா�வான அைமப்�ம்
இல்ைல. மக்கைளப் பல �� சா�களாக ேவ� �ரித்�,
அவரக்�க்�ள் இ�� தாழ்� கற்�க்�ன்ற
'வ�ணா�ரமக் ெகாள்ைகேய இந்�மதத்�ற்�
அ�ப்பைடயான�. இதன் வ�ந்த ஆட�்யாேலேய
இங்�ள்ள மக்கள் தாழ்த்தப்பட�்ம், �ழ்த்தப்பட�்ம்,
�ற்ப�த்தப்பட�்ம், ந�க்கப்பட�்ம், ெம�க்கப்பட�்ம்,
ந�க்கப்பட�்ம், ஒ�க்கப்பட�்ம், ப�க்கப்பட�்ம்,
இ�க்கப்பட�்ம் எவ்வைக மன, அ��, வாழ்�, உரிைம
�ன்ேனற்ற��ன்�க் �டக்�ன்றனர.் இத்தைனக்�ம்
இக்ெகா�ைமகைள இவரக்ள் உணரந்்��ந்�ம்,
இதனின்� ெவளிேய� ��பட ��யாமல் இவரக்ளின்
�றப்� �தல் இறப்� வைர, இம் மதக் கட�்க்�ள்
அடங்�க் �டக்க ேவண்��ள்ள�; �ச�் �ட�்ச ் சாக
ேவண்��ள்ள�. இந்�மதக் ேகாடப்ா�கைள நம்�ேய



�ன்ேனற்றம் ஏ��ன்� அ�ந்�ேபான ��ம்பங்கள் பல.
அ�ந்� ெகாண்��க்�ன்ற ��ம்பங்க�ம் பற்பல, 

இன்�ம் ெதளிவாகச ்ெசான்னால், உல�ல் �க�ம்
�த்த�ம், �தலான�ம், நாகரிகம், பண்பா�, ெமா�
ஆ�யவற்றால் �றந்��ந்த�மான த��னம்,
இந்�மதத்தாேலேய ந��ற்ற�; ெம��ற்ற�;
அ�ைம�ற்ற�; ��ைம�ற்ற�. பல ஆ�ரக் கணக்கான
�ரி�களாகப் �ரிந்� வ�� இன்�ப் ேபான� இ���ல்
தன் அைனத்� நலன்கைள�ம் இழந்� இன்� அ��ம்
நிைல�ல் உள்ள�. இந்த நிைலகைள, இங்��ந்த
ெபரியாைரப் ேபா�ம் இனத் தைலவரக்ளால் இன்�
ஒ�வா� உணரந்்�ெகாண்�, �ண்�ம் தன் இ��
அ��கைளத் த�த்� நி�த்�க்ெகாள்�ம் ேபாக்�டன்
ஒ�வா� ��ப்�ற்� வ��ற�. 

இந்த நிைல�ல், த�ழரக்ள் ேம�ம் இந்�க்களாய்
இ�க்கத் ேதைவ�ல்ைல. தங்கைளத் தாழ்த்� �ழ்த்�ம்
அக் காட�்�லங்காண்�க் ெகாள்ைககைளேய தன்
�றப்� நிைலகளாகக் ெகாண்ட அந்த இந்�
மதத்�னின்� ெவளிேய� உரிைமக் காற்ைற �கரத்ல்
ேவண்�ம். �ன்ேனற்றப் ெப�ெவளி�ல் ��நைட
��தல் ேவண்�ம். 

மதம் மக்க�க்� நஞ்�! அ� ஒ� ேபரி�ள்;
மடைமகளின் கலைவசே்ச�! அ� மக்களின்
�ன்ேனற்றத்�ற்�த் ேதைவயற்ற ஒன்�. அன்�, அ��,
பண்�, ஒ�க்கம், ஒப்�ர�, ெபா�ைம, அற�ணர�்
ேபான்ற எந்த ஒ� நல்�யல்�க்�ம் ஓர ்இம்�யள��ட
அ� உத�வ�ல்ைல . அ��ம் இந்�மதம் �கக் ெகா�ய
ஒ� நச�்ப்பாம்�! மடைம நிரம்�ய �ைதேசற்�க் ��!
இதனால் க�க்கப்படாமல், �ைத�ண்� ேபாகாமல்
தப்�த்�க்ெகாள்ளத் த�ழரக்ள் உடன�யாக, ஒட�்
ெமாத்தமாக, இதைன�ட�் ெவளிேயற ேவண்�ம்.
அவ்வா� ெவளிேயறாதவைர த�ழரக்ட�்ைட�ல் உள்ள
�ட நம்�க்ைகக�ம், இ��க�ம் சா�க்
ெகா�ைமக�ம் அவரக்ைள�ட�் �லகேவ ��யா�.



இந்� மதப் �சல்க�ம் சா�க் ெகா�ைமக�ம்
அவரக்ைள �ட�் �லகாத வைர, ஆரியப் பாரப்்பனரின்
வஞ்சத்���ந்�ம், ேமலா�ைம���ந்�ம் த�ழரக்ள்
�ளேவ ��யா�. அவ்வா� �ளாதவைர த��ன�ம்
த�ழ்ெமா��ம் தைல�ாக்க ��யா�. த�ழ்நா�ம்
தன்னிைற� ெபற��யா�. 

எனேவ, த�ழரக்ள் தம் �ன்ேனற்றத்�ன் �தல்
�யற்�யாக இந்�மதப் ��ைய உடன�யாக
அகற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம். இந்� மதத்���ந்�
ெவளிேய�னால் எந்த மத்�ல் ேச�வ� என்ற ேகள்�ேய
இப்ெபா�� ேவண்டா! எந்த மத�ம் �டநம்�க்ைக�ன்
அ�ப்பைட�ேலேய கடட்ப்ப�வ�. அங்�
உரிைம�ணர�்க்� வ��ல்ைல. அ�� வளரச்�்க்�
���ல்ைல. மதம் ஒர ் ஒ�ைம�ணர�் வளரச்�்க்�த்
ேதைவெயன்� �லர ் க��னால், இந்�மதத்�னின்�
ெவளிேய�ய த�ழரக்ள், தங்கைளத் 'த�ழமதம்'
'��வள்�வ மதம்' என்� கட�்க்�ள் ேவண்�மானால்
அைட�த்�க் ெகாள்ளலாம். ஆனால் அைவ�ங்�ட ஒ�
காலத்�ல் இந்�மதம் ேபால் வளரந்்��டா என்பதற்�
உ�� எ��ம் இல்ைல. எனேவ, இப்ெபா�ைதக்�த்
த�ழரக்ள் தங்கள் இன அ��னின்� ��பட
ேவண்���ப்பதால் எந்த மத�ம் நமக்�த்
ேதைவ�ல்ைல என்ப�ேவ நம் ெகாள்ைகயா�ம். எ��ம்
நமக்காகத்தாேன ெயா�ய, எதற்காக�ம் நாம் என்�
இ�ப்ப� ஒர ் அ�ைம மனப்பான்ைமேய! எனேவ.
'இந்�மதம்' ஒ�க. நாம் 'இந்�' என்�ம் அ�ைமப்ெபயர்
ஒ�க! 

- ெதன்ெமா�, �வ� : 17,
ஒைல: 10, 1981 

21. மத� ெப�தி�ைல ; ம�க� நலேம
ெப��!

நீண்ட ெந�ங்காலமாக அடக்� ஒ�க்கப்பட�்க்
�டந்த ஒ� �லமக்கள், அண்ைம�ல், அவரக்ைள அப்ப�



அடக்��ம் ஒ�க்��ம் ைவத்��ப்ப� இந்�மதேம
என்� கண்ட�ந்� அம்மதக் கட�்களி��ந்� தங்கைள
உைடத்�க்ெகாண்�. ெபா�நிைலச ் சமவாய்ப்�க்
காற்ைற �கரவ்தற்ெகன்�, ெவளிேய�ப் ேபா�ன்ற
ெசய்� பரவலாக வந்�ெகாண்��க்�ன்ற�.
ெநல்ைல�ல் உள்ள �னாட�்�ரத்� மக்கள் இைதக்
கடந்த �ப்�ரவரி மாதம் ெதாடங்� ைவத்த
ெப�ைமையப் ெபற்�ள்ளாரக்ள். அவரக்ைளத்
ெதாடரந்்�, இராமநாத�ரம், ம�ைர, தஞ்ைச,
வடவாரக்்கா�, ��ைவ, ெசங்க�நீரப்்பட�் ஆ�ய
த�ழ்நாட�்ப் ப��களி��ந்�ம், �சராத்�, �ல்�,
ெபங்க�ர ் �த�ய �ற வடநிலப் ப��களி��ந்�ம்,
தாழ்த்தப்பட�்க் �டந்த மக்கள் இந்�மதத்�னின்�
அணி அணியாக - �� �றாக - ஆ�ரம் ஆ�ரமாக -
ெவளிேய�க் ெகாண்� வ��ன்றனர.் இந்�மதத்ைத
�ட�் ெவளிேய�யவரக்ள் ேவ� எந்த மதத்�ல்
ேசரந்்��க்�ன்றனர ் அல்ல� ேச��ன்றனர ் என்ப�
பற்� நாம் கவைலப்படத் ேதைவ�ல்ைல. அவரக்�ம்
மற்றவரக்ள் ேபால் மக்களாக ம�க்கப்பட ேவ� எந்த
மதம் வாய்ப்பளிக்�ன்றேதா, அ�ல் அவரக்ள் ேசரட�்ம்;
அல்ல� ேசராமல் ேபாகட�்ம். அ� அவரக்ைளப்
ெபா�த்த ெசய்�. கணவனின் ெகா�ைம தாளா�
மண�லக்�க் ேகா�ம் ஒ� ெபண், ேவ� மணம்
ெசய்�ெகாள்ளப் ேபா�றாளா அல்ல� மணம்
ெசய்யாமேலேய வாழப்ேபா�றாளா என்ப� அவைளப்
ெபா�த்த ெசய்�. அ�ல் தைல�ட மண�லக்�த் த�ம்
ந�வர ்உள்பட ேவ� யா�க்�ம் உரிைம�ல்ைல. இந்த
வைக�ல் உணரந்்ேதா உணராமேலா, நாம் கடந்த ேம
மாதத் ெதன் ெமா��ல் எ��ய, இந்� மதத்�னின்�
த�ழரக்ள் ஒட�்ெமாத்தமாக ெவளிேயற ேவண்�ம்
என்ற ஆ�ரிய�ைரக் க�த்�ம் ேவண்�ேகா�ம்,
காலத்ேதைவயால் நன்� ெசயல்ெபற்� வ��ன்றன.
இந்த வைக�ல், இவ்�ந்�மதச ் சரிைவ நம்��ம்
ேமலாக ேவ� எவ�ம் வரேவற்�
ம�ழ்ந்��க்க�யலா�. 



�னாட�்�ரத்��ம் அைதய�த்�ப் �ற ஊரக்ளி�ம்
நிகழ்ந்த இவ்�த்�மத ெவளிேயற்றங்கைளப் பற்�ப்
பல�ம் பலவைகயான க�த்�கைள�ம்
கற்பைனகைள�ம் அவ்வப்ெபா��, தங்கள் தங்கள்
மனவளரச்�்க்�ம் அ�� வளரச்�்க்�ம் ஏற்ற
வைக��ம், ��ப்� ெவ�ப்�க�க்� ஒத்த
�ைற��ம், �டட்ங்களில் உைரகளாக�ம்,
ெசய்�த்தாள்களில் அ�க்ைககளாக�ம் ெவளி�ட�்
வ��ன்றனர.் இந்த நிைல�ல் அவரக்ளின் மதப்
�த்தங்க�ம், �டக் ெகாள்ைகக�ம் நன்� ெவளிப்பட�்
வ��ன்றன. �லர ்இந்த மதமாற்றத்ைதக் க�ைமயான
ெசாற்களால் கண்�த்�ள்ளனர.் �லர ்இதற்� இ�வான
ேநாக்கங்கைளக் கற்�த்�ள்ளனர.் �லர ் இம்
மதமாற்றத்�னால் ஏற்ப�ம் �ைம நன்ைமகைளத்
�றனாய்� �ைற�ல் ெவளிப்ப�த்��ள்ளனர.்
இவரக்�க்�ைட�ல், மத அ�யாரக்ள் பல�ங் ��, மதம்
மா�யவரக்ளின் �ண்படட் ெநஞ்�களில்
ெபா�ைமப்��ைகத் தட��ள்ளனர.் ேவ� �லர ் அவ்
வாழ்வ�யா மாந்தரக்ைளத் தம் வாய்க்� வந்தப�
சா��ள்ளனர.் இன்�ஞ்�லர ்மானங்க�� மத�லக்��
ெசய்த அவரக்ைள ேநாக்� 'அவரக்ள் எங்��ந்தா�ம்
தாழ்த்தப்படட்வரக்ேள' என்� மனம்ேநாகப்
ேப��ள்ளனர.் இந் நிைல�ல், ஒ� �ல நல்லவரக்ேள
அவரக்ளின் இத்தைகய ேபாக்ைக வரேவற்�
வாழ்த்��ள்ளனர.் அண்ைம�ல் தவத்��.
�ன்றக்��ய�களார ் 'மதமாற்றத்ைதத் த�க்க சடட்ம்
ெகாண்� வரேவண்�ம்' என்� மாநில, ந�வண்
அர�கைளக் ேகட�்க் ெகாண்��ப்ப� ெபா�ளற்ற�;
நன்றாக ஆராய்ந்� பாராத�. இந்� மதம் என்ப� த�ழர்
மதமன்� என்�ம் வரலாற்� உண்ைமைய எண்ணிப்
பாராத�. ேவண்�மானால் அவரக்்�த்
�ணி��க்�மானால், சா� ேவ�பாடற்ற த�ழர்
மதத்ைத அவர ் ேவ��ரித்�க் காட�் அ�ல் மதம்
மா�யவரக்ைளச ் ேசரச ் ெசால்� அைழப்�
��த்��க்கலாம். 



ெபா�வாக, மதம் என்ப� நாெமல்லாம் �தந்�
ேப�மள�ற்� அத்�ைண உயரந்்ததன்� என்றா�ம், �க
வ�ந்த ஒன்�, ெபா� மக்கைளக் கட�்ப்ப�த்�ம் ஒ�
கடட்ைமப்�. ஒ� ெபரிய நம்�க்ைக வைல. நாம்
��ம்பாமேலேய �ழ்ந்� �டக்�ம் ஒ� ப�ேசற்�ப்
பள்ளம். அைத ஒ� கட�டக்ட�் என்�ங்�ட �ளங்�க்
ெகாள்�ம்ப� �றலாம். இக்கால் உள்ள
�ைரப்படங்க�க்�ள்ள கவரச்�்�ம் �ளம்பர
ஆரவாரங்க�ம் மதங்க�க்� உண்�. �ைரப்படங்கள்
மக்களைமப்ைபேய நஞ்சாக்�ம் வைக�ல் வளரந்்�
�றந்� வல்லைம ெபற்றா�ம், அவற்ைற எப்ப�
ஒ�த்��ட ��யாேதா, அல்ல� ஒ�ப்ப� எவ்வள�
க�னேமா, அப்ப� மதங்கைள�ம் ஒ�த்��ட ��யா�;
அல்ல� ஒ�ப்ப� அவ்வள� க�னம். இன்�ஞ்
ெசான்னால், இக்காலத்� அர�யல் கட�்கைளப்
ேபான்றைவேய மதங்க�ம், கட�்கைள ஒ�க்க ஒ�க்க
ேவெறா� வ��ல் அைவ வளரந்்� ெகாண்ேட வ�வ�
ேபால், மதங்க�ம் ஒன்� ஒ�ய அல்ல� மைறய
ேவெறான்� ேதான்�க் ெகாண்ேட வ�ம். இக்கால்
���ளம்பரங்கள் ெபற்�ள்ள ஐயப்ப மதம்,
�காம்�ைக மதம் ேபான்ற ��க் கட�ள் கட�்கைள
ேநாக்��ன்றவரக்�க்� நாம் ெசால்வதன் உண்ைம
�ளங்�ம். 

இத்தைகய மத அைமப்�கள்தாம் மக்கைள �தன்
�தலாக ேவ� �ரித்தன. மத அைமப்�கைள ஒட�்ேய
சா�யைமப்�கள் வளரந்்தன. அைவ�ம் ஏற்கனேவ
மதங்களால் �ரிந்��டந்த மக்கைள ேம�ம் ேவ�
�ரித்�ப் �ள�கைளப் ெப�ம் பள்ளங்களாக ஆக்�ன.
அவ்வா� �ரிக்கப்படட் பல்ேவ� மத, சா�ப் �ரி�களில்
தங்கைள உ�ப்பாக்�க் ெகாள்ளாத பல ேகா� மக்கள்
அந்தப் �ள�களி�ம் பள்ளங்களி�ேம �ழ்த்தப்பட�்
அ�க்கப்படட்னர.் மக்கள் நம்�க்ைக�ன் ேம�ம்,
மடைமகளின் ��ம் கடட்ப்படட் மதங்கள் என்�ம் இச்
ெசயற்ைகப் ேபா� அைமப்�கள், வ�ந்த ெசல்வ�ம்
ஆ�ைம�ம் உள்ளவரக்ளின் ைககளில் �க்�ய�டன்,



அைவ ேம�ம் வ�வைடந்�, சடட்ங்களாக�ம்,
அர�களாக�ம் உ�ெவ�த்தன. இந்த வைக�ல்
மதங்கள் இவ் �லைகேய கட�்யா��ன்ற வல்லைம
ெபற்றன. அதன்�ன் மக்களின் எந்தெவா� ேதைவ�ம்,
மா�த�ம், இம் மதங்கைள ெயாட�்ேய �ந்�க்கப்
ெபற்றன; ெசயல்ப�த்தப்படட்ன. ெதாடக்கத்�ல் ஒ�
�ல கற்பைனக் கட�ள்க�க்காக உண்டாக்கப் ெபற்ற
மதங்கள், இவ்வா� வ�ப்ெபற வ�ப்ெபற, �ன்னர,்
��ப்��க் கட�ள்கைளேய பைடத்� ெவளி
�ற்பைனக்� அ�ப்�ம் படட்ைறகளாக மா�ன. ஓர்
உ�வாக்கத் ெதா�ற்சாைல���ந்� ெவளிேய�ம் பல
பண்டங்கைள �ற்பைன ெசய்வதற்�ரிய �ற்பைனக்
�டங்கள் பல ஏற்ப�வைதப் ேபால, ��� ��தாக
உ�வா� ெவளிவந்த கட�ள் மதங்க�க்�ம் மடங்கள்
ேபா�ம் மத வாணிகக் �டங்கள் உ�வா�ன. கட�்
அ�வலகங்கைளப் ேபால், அைவ�ம்
சடட்�டட்ங்கைள�ம் ெந��ைறகைள�ம்
உ�வாக்�ன. அவ்வம் மதங்களின் பண, அ�கார, ஆட�்
வ��க�க்ேகற்ப, அச ் சடட் �டட்ங்க�ம்,
ெந��ைறக�ளம் மக்கைளக் கட�்ப்ப�த்�ன;
அவரக்ைளச ் �ந்�க்க �டாமல் அ��ப்ேபாக்�ற்�த்
தைட�டட்ன. மன ஒ�ைமைய வளர�டாமல் மன
ேவ�பா�கைள - தாழ்ச�் உயரச்�்கைளக் கற்�த்தன்,
கைடப்��த்தன, மத வரலாற்� �ல்களில் இவற்ைற
ெந�க�ம் பாரக்்கலாம். 

இவ்வா� வளரந்்��டட் உலக மதங்க�க்�ள்
இந்�மதம் என்ப�, ஆரியப் பாரப்்பனரக்�க்காகேவ
வளரத்்�க் ெகாள்ளப்படட், �ர ்நிரம்�ய ஒ� மதமா�ம்.
ேவதமதம் என்�ம் நச�் �ைதையச ்�ற்��ள்ள சைதப்
ப��ேய இந்�மதம் ஆ�ம். இந்தச ் சைதப் ப��ைய
���ள்ள ேதால் �கக் கவரச்�்�ைடய வண்ணப்
�ச�்கள் ெகாண்ட�; இவ்வண்ணப் �ச�்
ஒன்�னாேலேய மனம் மயங்�ப் ேபா�ம் ப�க்காத
ஏைழப் ெபா�மக்கள் இந்நாட�்ல் ஏராளம்! ேதால்
வண்ணத்தால் கவரச்�்யற்�, இதன் சைதப் ப��ையச்



�ைவப்பவரக்�க்� ஏற்ப�ம் ம�மயக்க�ம்,
மதெவ��ம் ���! அதன் இனிைமயான இன்பெவ�
�கரச்�்���ந்� அவரக்ள் �ள்வெதன்ப� அரி��ம்
அரி�! ஆனால், அைத�ம் ேவ� �ரித்�ணரந்்�, தன்
ஆய்வ�வால், தான் யார.் இவ்�லகம் எ�, தன் ேதாற்ற
மாற்ற வாழ்� வளரச்�்க்� என்ன ெபா�ள் - என்பைவ
பற்�ெயல்லாம் ப�த்த�� வ���ம் ெமய்ய��
வ���ம் உய்த்�ணரந்்� ெகாண்�, ேமேல
ெசல்பவரக்ள்தாம் அவ்�ந்� மதத்�ன்
நச�்�ைதைய�ம் அதன் �ய ேநாக்கங்கைள�ம் நன்�
உணரந்்�ெகாள்ள ���ம். இந்�மதத்�ன் நச�்�ைத
அ� ேபான்ற நச�்த்தன்ைம ெகாண்டவரக்�க்�
மட�்ேம வாழ்வளிக்கக் ��ய�. மற்ற அைனத்�
மாந்தப் �ரி�னைர�ம் ேவர�த்�, அ�ேயா�
அ�த்ெதா�க்க வல்ல�. அந்த �ல�ைத எந்தச்
�ழ��ம் �ைளக்கக் ��ய�. எந்த மண்ணி�ம்
வளரந்்� ெச�க்�ம் �றம் சான்ற�. அ� ேவ�ன்�ய
நிலத்�ன் அண்ைட அய�ல் வளரந்்� பட�ம்
ெச�ெகா�கள் அைனத்ைத�ம் தனக்� எ�வாக்�க்
ெகாள்�ம் வ�ைம ெபற்ற�. அதனால்தான் அந்த
ேவதமத நச�்ச ் ெச�, �ன்னேர இந் நிலத்�ல் பற்�ப்
படரந்்� வளரந்்� ெச�த்��ந்த �த்தம், சமணம்,
உலகாயதம், சா�வாகம், சாங்�யம் �த�ய உயரந்்த
ேகாடப்ா�கைளக் ெகாண்ட மதங்களின் சாரங்கைள
ெயல்லாம் �ற்ற உ�ஞ்�க்ெகாண்�, இந்�மதம் என்�ம்
ெபயரில் இப்ெபா�� வானளா�ச ் ெச�த்�
வளரந்்�ள்ள�. ெபா�வாகேவ ஆரியம் தன்ைனச ்�ழ்ந்த
அைனத்�த் தனிநிைலச ் ெச�ப்�கைள ெயல்லாம்
தன்வயமாக்கக் ��ய�. அந்த ஆரியத்�ன்
அப்படட்மான நச�்க்காேட இந்த இந்�மதம் மற்றப�
இந்�மதம் என்ப� எவ்வைக மாந்த �ன்ேனற்றத்�ற்�ம்
���ம் பயன்படா� மாந்த இனத்ைதேய கடட்�க்க
வல்ல இக் ெகா�ய மதம், அ�த்� ெநா�க்கப்பட
ேவண்�ய காட�்�லங்�! �ட�்ப் ெபா�க்கப்பட
ேவண்�ய ஒ� நச�்க்கா�: �ரத்்� �டேவண்�ய ஓர்
அ�யாைம நச�்ப் ெபாய்ைக: மக்கைள



�ன்ேனற�டாமல் மடைமச ் ேசற்�ல் �ைதந்�ேபாகச்
ெசய்�ன்ற ப�ேச� நிைறந்த ஒ� சாப்பள்ளத்தாக்� இத்
தன்ைம�ள்ள இந்�மதத்�னின்� ெவளிேய�வதற்�
�க்க தன்மான உணர�்ம், ெவட�்ச ் ச�ைககைளத்
�ரெவன்� கா�த் �ப்��ன்ற பற்றற்ற �ணி�ம்,
வாழ்க்ைக என்ப� இ�ெவன்� ேதர�்ன்ற
மன�ளக்க�ம் ேவண்�ம். அல்ல� தங்கைள
ெவளிேயற்�க் ெகாள்��ன்ற உள்�கத்
தாக்கங்களா��ம் நிகழ்ந்��க்க ேவண்�ம். 

இக்கால், �னாட�்�ரங்களில் உ�வா� வ�ம் மன -
மத - மாற்றங்கள். நாம் இரண்டாவதாகச ் ெசான்ன
உள்�கத் தாக்கங்களாேலேய நிகழ்ந்�ள்ளன என்ப�.
அம் மக்களின் வாய்ைம) உைரகளாேலேய ெமய்ப்�க்கப்
ெபற்�ள்ள�. 'ெபா�ளாைசயால் அன்�; ெபா�ள்
இல்லாைமயா�ம் அன்�, 'தாழ்த்தப்படட்வரக்ள்' என்ற
நிைலயால் நாங்கள் படட் ெகா�ைமகள், �ன்பங்கள்,
இ��கள், தாழ்�கள் - �த�யவற்ைற இனி�ம் நாங்கள்
தாங்�க் ெகாண்��க்க ��யா�; எங்கள் தன்மான
�ணர�் அதற்� இடங்ெகா�க்க�ல்ைல' என்�, அங்�ச்
ெசன்�, அவரக்ளின் மன�ணர�்க�டன் �ைளயா�ய
அைமசச்ரக்ள், தைலவரக்ள், மடத்(!)தைலவரக்ள்,
இதழா�ரியரக்ள், அ�காரிகள் ெபா�நிைலத்
ெதாண்டரக்ள் �த�ய அைனத்�ப் ேபரக்ளின்
ெச�களி�ம் மனங்களி�ம் மண்ைடக்
ெகா�ப்�களி�ம் உைறக்�மா� அைறந்� �� அ��
அரற்�ப் �லம்���க்�ன்றனர.் 

அவரக்ள் �ணிந்��டட்னர:் நைடெதாடங்�
�டட்னர;் ஆ�ரமா�ரம் ஆண்�களாய்
ஆ�மா�கைளப் ேபால் அ�த்� ைவக்கப்படட் பள்ளம்
ப���களி��ந்�, ைக�ன்�, மாரப்ால் வ�த்�,
கால்�க்� நின்�, சா�ேவ�பாடற்ற,
ேம�பள்ளங்களற்ற, சமெவளிகைள ேநாக்�, நிகரைம
வாழ்� �ச�்க் காற்ைற உள்வாங்�ம், அங்காந்த
ெநஞ்�டன், அகன்� �ரிந்த ைகக�டன் எல்லாமா�ய



'அல்லா'ைவ ேநாக்� நகரத் ெதாடங்��டட்னர.்
அவரக்ைள நி�த்�வ� க�னம்! �க�கக் க�னம்! இனி,
எவ�ம், எந்த ஓர ்ஆற்ற�ம், எந்த இந்�மதக் ெகாம்ப�ம்
- அவரக்ைளத் த�த்� நி�த்த��யா�! 

மதம் மக்கைள�ட உயரந்்த அைமப்பன்�. மதம்
மட�்மன்�; எந்த ஒ� மக்கள் அைமப்�ம்
அம்மக்கைள�ட உயரந்்ததா��ட ��யா�. அவரக்ள்
அ�ந்ேதா அ�யாமேலா அல்ல� இன்ேறா ேநற்ேறா
அைமத்�க்ெகாண்ட, அல்ல� அைமந்��டட் ஓர்
அைமப்� - அ� மக்கள் ெதாடர�்ைடயதாகட�்ம் -
அல்ல� கட�ள் ெதாடர�்ைடய� என்�
க�தப்ப�வ�தான் ஆகட�்ம் - அவரக்ளின் - அந்த
மக்களின் - �ன்ேனற்றத்�ற்ேகா அல்ல� வாழ்க்ைக
ம�ழ்ச�்க்ேகா - தைடயாக இ�க்�மானால், அ�
தகரத்்�த் தள்ளப்பட ேவண்�யேத! �லக்� �ழ்த்தப்பட
ேவண்�யேத! அப்ப�ச ் ெசய்ய�யலாத ெபா��, அந்த
அைமப்�னின்� �ட�் �ல�வேத ேம�ல்ைலயா?
அைதத்தான் �னாட�்�ரங்க�ம், �ற�ரக்�ம் நமக்�
உணரத்்�க் ெகாண்�ள்ளன. அந்த உண்ைமைய
உணரந்்�ெகாள்ள ��யாத அல்ல� அந்த
அ�ரச்�்ையத் தாங்�க்ெகாள்ள இயலாத நரம்�த்
தளரச்�் ெகாண்ட காஞ்�க் காமேகா�க�ம், �ட�்க்
ெகா�க்�ம் இதயங்க�ம், காட�்க் ெகா�க்�ம்
�டணரக்�ந்தாம் அந்த அ�ைமயான ���க்� மா�
கற்�த்�ப் ேப�த் �ரிவாரக்ள்! 

இனி, இ��யாக இந்�மதம் என்�ம் அணிமணி
ெதாங்�ம் ஆரவாரப் பளிங்� மாளிைக�ன் ஒர ்இ�ண்ட
�ைல�ல், பல்�யாய் - �ச�்யாய் - �ல்�ய ேதைரயாய்
ஒட�்க் �டந்த - இரக்கத்�ற்�ரிய அத் தாழ்த்தப்படட்
உ�ரக்ள் - இ�ந்� �ழப்ேபா�ம் அம்
மணிமண்டபத்�னின்� - ெவளிேய�க் ெகாண்�ள்ளன!
இனி, ஒரிரண்� ச�ைககளின் ெபா�ட�், இந்�மதம்
என்�ம் அம் மண்டப �ைல - ��க்�களில் ஒட�்க்
ெகாண்��க்�ம் நாம் என்ன ெசய்யப் ேபா�ேறாம்?



இவ்வாழ்க்ைக ��வதற்�ள் அவ் ��� ேசரந்்த பகட�்
மண்டபத்�னின்� ெவளிேய ேபாேவாமா? அல்ல�
அதன் இ�� �சச்ான இ�பா�க�க்�ைட�ல் �க்�க்
ெகாண்� �க்�த் �ண�த்தான் சாகப் ேபா�ேறாமா?
அ� நம் �ணிைவ�ம் தன்மானத்ைத�ம் ெபா�த்த�!
�ழ்க இந்�மதம்! வாழ்க தன்மானப் பழந்த�ழ் மக்கள்! 

- ெதன்ெமா�, �வ� : 17,
ஒைல = 12, 1981 

22. யா� ப��வ�ைன�கார�க�? 
மக்கைளக் �லங் �லமாக, சா� சா�யாகப் �ரித்த

நீங்களா? அல்ல�, அவரக்ைள ஒன்�ப�த்த �யற்�
ெசய்�ம் நாங்களா? 

��ச�் மாவடட் உ.த.�.க. ெதாடக்க �ழா�ல்
பாரப்்பனரக்ைளப் பாரத்்�ப் பாவலேர� ேகள்�. 

1982ஆம் ஆண்� ெசப்டம்பர ் 26ஆம் பக்கல்,
��ச�்ராப்பள்ளி உலகத் த��ன �ன்ேனற்றக்
கழகத்�ன் ெதாடக்க �ழா ��ச�் நகர அரங்கத்�ல்
(Town Hall) ��ம் �றப்�மாக நைடெபற்ற�. அ�ல் கழக
�தல்வர ் பாவலேர� ெப�ஞ்�த்�ரனார ் அவரக்ள்,
பாரப்்பனரக்�ம் �ல ேத�யத் ��டரக்�ம் எங்கைளப்
�ரி�ைனக்காரரக்ள் (�ரி�ைனவா�கள்)
என்�ன்றனர.் நாங்களா �ரி�ைனக்காரரக்ள்?
நீங்கள்தாம் �ரி�ைனக்காரரக்ள். மக்கைளக்
�லங்�லமாக, சா� சா�யாகப் �ரித்�
ஒன்�பட�டாமல் �ைதத்தவரக்ள் யார?் நீங்களா,
நாங்களா? என்� �� �ழங்கக் ேகடட்ார.் அவர ்ேம�ம்
ெதாடரந்்� ேப�ைக�ல் ��ப்�டட்தாவ�: 

த��னத்ைத ஏமாற்� �ன்ேனற �டாமல்
த�க்�ன்ற �யற்�ையப் பாரப்்பனரக்ள் ெதாடரந்்�
ெசய்�ெகாண்� தான் உள்ளாரக்ள். அ��யல் உல�ல்
வா�ம் இக்காலத்��ம் இவ்��பதாம் �ற்றாண்�ன்
இ����ம் ெபரிய ெபரிய ெபாத்தகங்களாக



அச�்டப்ெபற்� அதற்�த் ெதய்வத்�ன் �ரல் என்�
தைலப்�ம் இடப்ெபற்� இந்த நாட�்ல் ெவளிவ��ன்ற�
என்றால் இைத�டக் ெகா�ய ஏமாற்� இவ்�ல�ல்
இ�க்க ���மா? 

பட�்க்ேகாடை்ட�ல் �றந்�, தஞ்ைச�ல் இரப்�
(�சை்ச) எ�த்�க்ெகாண்� அைலந்�, காஞ்��ல்
ஒ�ங்�ய ஒ� ஊைசப் பாரப்்பான் ேலாக ��
ஆ��டட்ான். அவனின் ேவதமதப் �ராணப் ���த்
ெதா�ப்�க�க்�த்தான் ெதய்வத்�ன் �ரல் என்� படட்ம்
�ட�்�ன்றாரக்ள். சங்கராசச்ாரி�ன் �ரல் ெதய்வத்�ன்
�ரல் என்றால் எங்கள் �ரல் என்ன ேப�ன் �ரலா? நீ
ெதய்வம் என்றால் எல்ேலா�க்�ம் ேசா� ேபா�
பாரக்்கலாம். 

உசச்க் கட்டம்: 

ெபரியார ்ஊட�்ய தன்மான உணரவ்ால் த��னம்
தைல�க்கத் ெதாடங்�ய அேத ேவைள�ல்,
தைல�க்�ம் த��னத்�ன் ேமல் பாரப்்பனரக்�ம்
பாரப்்பனப் பாதந் தாங்�க�ம் சம்மட�்ய�கைளக்
ெகா�த்�க் ெகாண்�தான் உள்ளனர.் அதன் உசச்க்
கடட்ம்தான் இன்� த�ழ்நாட�்ல் ஆர.்எ�.எ�. இயக்கம்
தைலகாட�்வ�ம் அதற்�ச ் சங்கராசச்ாரி�ம் ஏைனய
பாரப்்பனரக்�ம் அணிவ�த்� ஆதர� காட�்வ�ம் ஆன
இன்ைறய இ�நிைல! 

த��னத்�ற்�ப் பா�ப�பவைனப் பா�பட
நிற்பவைனப் பாரப்்பான் எைதச ்ெசய்தா��ம் தனக்�ம்
தன் இனத்�ற்�ம் உரிய அ�ைமயாக ஆக்� ைவத்�க்
ெகாள்வான். பாரப்்பான் அவரக்ளிடம் ேநேர ெசன்�
ஆைசெமா� ேப�வான். ��யாத ெபா�� தன்
மைன�ைய அ�ப்�ப் ேபச ைவப்பான்; அ��ம்
��யாத ேபா� தன் மகைள அ�ப்�ப் ேபச ைவப்பான்.
இப்ப�யாகத் தன்னால் அ�ைமயாக்�
ைவத்�க்ெகாள்ளப்படட் த�ழைனப் பாரப்்பான்
எப்ப��ம் �கழ்ந்� உயரத்்�க் காட�்வான். அப்ப�



உயரத்்�க் காட�்த் தனக்�, தன் இனத்�ற்�
உைழப்பவனாக ஆக்�க் ெகாள்ளப்படட் ஒ�வரத்ாம்
கண்ணதாசன். கண்ணதாசைன எப்ெபா��ம்
அவாள்கள் மாெதா�பாகனாக (அரத்்தநாரீ�வரன்) ஆக்�
ைவத்��ந்தனர.் 

எ�த்�க் �ப்ைப 

கண்ணதாசன் த�ழ் இனத்ைத அ�ைமப்ப�த்தப்
பாரப்்பனரக்�க்� மனநிைறைவ உண்டாக்க எ��த்
தள்ளிய �ப்ைப �ல் 'அரத்்த�ள்ள இந்� மதம்', 

இந்� மதத்�ல் அப்ப� என்ன அரத்்தம் இ�க்�ற�?
ேவ� மதங்களில் "அரத்்தம்' இல்ைலயா? �த்த மதத்�ல்
'ெபா�ள்' இல்ைலயா? இ�லாம் மதத்�ல் 'ெபா�ள்'
இல்ைலயா? ��த்�வ மதத்�ல் 'ெபா�ள்' இல்ைலயா?
இந்�மதக் கயவரக்ேள உங்கள் மதம்தாேன
த�ழரக்ைளச ் �த்�ரரக்ள்' ஆக்� ைவத்��க்�ற�.
எந்த மதத்�ல் உங்கள் மதத்�ற்�ரிய
�ற்�க்கணக்கான சா�ப் �ரி�கள் இ�க்�ன்றன? 

இந்� மதத்ைத�ம் இந்� மதத்�ன் கயைமைய�ம்
நாங்கள் �ளக்�ப் ேப�த் த��னத்ைத �டக்
உைழத்தால் உடேன எங்க�க்�ப் �ரி�ைனக்காரரக்ள்
என்� படட்ம் �ட�்�ன்�ரக்ள், யார்
�ரி�ைனக்காரரக்ள்? ேகா�க் கணக்கான ஒரின
மக்கைள இவன் பைறயன், இவன் பள்ளன், இவன் �த�,
இவன் க�ண்டன் என்� �� �றாகப் �ரித்�ப் ேபாட�்,
இவேனா� பழகாேத. இவேனா� உற� ைவத்�க்
ெகாள்ளாேத, இவைன�ட நீ உயரந்்தவன். இவைன �ட
நீ தாழ்ந்தவன் என்� உயரந்்த ஒ� மக்களினத்ைதப்
�ரித்�ப் ேபாடட் நீ �ரி�ைனக்காரனா? ஒ� ெமா�, ஓர்
இனம், ஒ� பண்பா�, ஒ� நாகரிகம் என்�ம் ெபயரில்
மக்களினத்ைத இைணக்�ன்ற நான்
�ரி�ைனக்காரனா? யாைர ஏய்க்�ன்�ரக்ள்? இனி�ம்
இந்தப் �ரி�ைனப் ேபச�்ம் �ரட்ட்�ம் பயனளிக்க



மாடட்ா�. மக்க�க்�ப் பயன்ப��ன்ற �ைனகைள
உ�ப்ப�யாக என்ன ெசய்�ரக்ள்? 

பயன்படாத சட்டங்கள்: 

மக்க�க்ெகன்ற நீங்கள் ேபாடட் சடட்ங்கள் என்ன
ஆ�ன? ேபாடட் சடட்ங்கள் பயைன
�ைளத்��க்�மா�ன் நாட�்ல் வ�ைம
இ�ந்��க்�மா? சாைல ஓரத்�ச ்சாக்கைட�ல் மக்கள்
��க்களாய் ெநளிந்� சாவாரக்ளா? ஒவ்ேவார ்ஆண்�ம்
பாடத் �டட்த்ைத மாற்ற�ல்ைலயா? �ன்� ஆண்�க்�
�ன் ப�த்த பாடத்ைதப் பைழய பாடம் என்� ��த்�க்
ெகாள்�ம் நீங்கள் மக்க�க்�ப் பயன்படாத
சடட்ங்கைளக் �ப்ைபத் ெதாட�்�ல் எ�ந்தாெலன்ன? 

�ங்கப்��க்� நான் ெசன்��ந்தேபா� அந்த
நாட�்ன் �றப்ைபக் கண்� �யந்ேதன். அப்ெபா��
அந்த நாட�் அ�வலகங்களின் �வரக்ைள என் கண்கள்
�ழா�ன. அன்பரக்ள் என்ன ேத��ன்�ரக்ள் என்றனர.்
இவ்வள� �றப்பாக இந்த நாடை்ட அைமத்� ஆ��ன்ற
தைலைம அைமசச்ரின் ஒளிப்படத்ைதத் ேத��ன்ேறன்
என்ேறன். அதற்� அவரக்ள் “எதற்� அ�வலகங்களில்
இந்த நாட�்த் தைலைம அைமசச்ரின் படம் மாடட்
ேவண்�ம்? அவ்வா� எங்�ம் நாங்கள் மாட�்வ�ல்ைல.
அப்ப� மாடட் ேவண்�ம் என்ற உத்�ர�ம் எங்க�க்�
இல்ைல. எங்க�க்� எதற்� அவரின் படம்? ஒ� தாய்க்�
அன்ேறா தான் ெபற்ற மக்கைளப் பற்�ய நிைன�
இ�க்கேவண்�ம்?" என்� �ைட ��னர.் 

நம் நாடை்ட நிைனத்�ப் பா�ங்கள்! �வரின்
அளைவ ைவத்�க் ெகாண்� அதன் நீள
அகலகங்க�க்ேகற்ப அ�த்� ஒட�்க்ெகாள்�ம் ெபரிய
ெபரிய �வெராட�்கள்! எங்�ப் பாரத்்தா�ம் இந்�ரா
காந்�! எங்�ப் பாரத்்தா�ம் ம.ேகா.இரா, (எம்.�.ஆர)்
எண்ணிப் பாரக்்க ேவண்�ம்! ஆரவாரங்க�ம் அசச்�த்த
�வெராட�்க�ம் மக்கைள ஈேடற்ற ���மா?
இைவதாம் அர�யலா? அர�யல் என்ப�



ஒட�்ெமாத்தமாக மக்களின் வாழ்�யல் கட�்மானம்
என்பைத என்றாவ� நாம் �ன்பற்� இ�க்�ன்ேறாமா? 

மனம் ெகடாதா? 

ேமலாைட�ல்லா� ெபண்ெணா�த்� ெத��ல்
நடந்� ேபாவாளானால் அவைளக் காவலரக்ள் உடேன
தைளப்ப�த்� அைழத்� வந்� வழக்�ப் ேபா�வர.்
ெபா� மக்களின் மன�ணரை்வக் ெக�க்�ன்ற
�ற்றத்ைத நீ ெசய்தாய் என்� தண்டைன
ெகா�ப்பாரக்ள். ஆனால் ெபண்ெணா�த்��ன் உைட
கைளந்த ெகா�ப்� ேமனிைய வ�வ�ப்� அடை்டகளில்
படெம�த்�க் கைடக்�க் கைட ெதாங்க
ைவத்�ள்ளாரக்ள்? �ைரப்படத்�ல் எல்லாம் ெவளிசச்ம்!
சாைல�ல் ேமலாைட�ல்லாமல் ெசன்ற ெபண்ணின்
ெசயல் மக்கள் மன�ணரை்வக் ெக�க்�ம் என்றால்
இதழ்களி�ம் �ைரப்படத்��ம் ெவளிப்ப�த்�ம்
படங்களால் மனம் ெகடாதா? 

நாங்க�ம் காவலரக்ள்தாம்? 

காவலரக்ள் எண்ணேவண்�ம். இந்த நாட�்ன்
காவலரக்�ம் காவல் �ைற அ�காரிக�ம் எங்ேக
ம�க்கப்ப��ன்றனர?் அைமசச்ரக்ைள வரேவற்க�ம்
வணங்க�ம் அவரக்�க்� ைகயாடக்ளாக�ம் அன்ேறா
பயன்ப�த்தப்ப��ன்றனர.் மக்களின் நல�க்ெகன்�
மக்களின் வரிப் பணத்தால் இயங்�ம் காவலரக்�ம்
இக்ெகா�ய அர�யலால் �ைல ந�ங்��ன்றனேர!
அ�ைமக் காவலரக்ேள! நீங்கள் மட�்ேமதான்
காவலரக்ளா? நாங்க�ம் காவலரக்ள்தாம். நாங்கள்
ெமா�க் காவலரக்ள், இனக் காவலரக்ள், பண்பாட�்க்
காவலரக்ள். 

த��னம் இன்� �றப்�சலா�ம் உட�்சலா�ம்
அைலக்க�க்கப் ப��ன்ற�. உலகத் த��ன்
�ன்ேனற்றக் கழகம் த��னத்�ன் நலங்க��த்
ேதாற்��க்கப்படட் ஓர ் உண்ைம உைழப்�யக்கம்,
த�ழரக்�ம் த��னத் தைலவரக்�ம் அகப்�சைல



�டெ்டா�த்�க் ெகாண்� �றப்�சைல�ம் அப்�சைல
�ைளப்ேபாைர�ம் தகரத்்ெத�ய அணியமாக
ேவண்�ம். அதற்�ரிய ேநரம் ெந�ங்��டட்�. 

- த�ழ்நிலம், இதழ் எண் :
1, 1982 



23. �ட ந�ப��ைக�� ஆதர� த�� எ�த�
ெசய�� பா��பன�ய�ைத வள��பேத! 

�ளக்� வரிைச' (�பாவளி) �ழா நாெடங்�ம்
பரவலாகக் ெகாண்டாடப்ெபற்ற�” - என்� வழக்கம்
ேபால, பாரப்்பன வாெனா�, ெதாைலக்காட�் இரண்�ம்
வாய் ��யப் �ற்�க் ெகாண்டன. ஊைரக் ெக�த்�,
ஏைழ மக்களின் பணத்ைத உ�ஞ்� வா�ம் ெசய்�த்
தாள்க�ம் பக்கந்ேதா�ம் ந�க ந�ைகயரின்
படங்கெளா�ம், அவரக்ள் ெபயரக்ேளா� ெவளி�டட்
கட�்ைரகெளா�ம் ெவடக்ங்ெகடட் �ைற�ல் மலரக்ள்
ெவளி�ட�், ஊ�யங்கைள வாரிக் ெகாட�்க்
ெகாண்டன. ெமாத்தத்�ல் மக்களிைட�ல்
�டநம்�க்ைககைள வளரத்்�ச ் ெச�க்க ைவப்ப�ல்,
இந்த நாட�் �தலாளிக�க்�ம் அவரக்ளின்
அ�ைமகளான பாரப்்பனியப் பாதந் தாங்�க�க்�ம்
��ந்த அக்கைற உண்�. 

'�பாவளிக் ெகாண்டாடட்ம் ��வ�ம்
�டநம்�க்ைகைய அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட �ழா,
ெமாத்தத்�ல் இந்த நாட�்ல் ெகாண்டாடப்ெப�ம்
ெபாங்கல் �ழாைவத் த�ரத்்த �ற அைனத்�
�ழாக்க�ம் �ட நம்�க்ைககைள அ�ப்பைடயாக
ைவத்ேத ெகாண்டாடப் ெப��ன்றன. அத்தைன
�ழாக்க�ம் பாரப்்பனியத்ைத வளரக்்�ம் ஆரியச ்ேச�
நிைறந்தைவேய! அ��யல் அல்ல� ��காய�யல்
ெதாடரப்ான எந்த ஒ� ெசய்��ம் அவற்�ல்
ம�ந்�க்�க்�ட இல்ைல. மக்கைள அ�� வளரச்�்�ன்
பக்கேம ��ம்ப �டாமல் ெசய்�ம் ��ட�்க்
ெகாண்டாடட்ங்கள் அைவ! �ந்தைன�ன் ��
�ழாக்கேள அைவ ! எந்த மான�ள்ள அர�ம்
இவ்வாரப்்பரிப்�க் ெகாண்டாடட்ங்க�க்� ஆதர� தர
��ம்பா�. நம் நாட�் ந�வண்(�ல்� அர�ம், மாநில
(அைரப்பாரப்்பன) அர�ந்தாம் மக்கைள
அ�யாைம�னின்� நீங்��டாமல் ெசய்ய இவ்வாரவார
�ழாக்க�க்� �� ஆதர� தந்�, அவற்ைறக் காலங்



காலமாகப் பா�ட�், ெநய்�ற்� வளரத்்� வ��ன்றன.
�ட நம்�க்ைகக்� ஆதர� த�ம் எந்தச ் ெசய�ம்
பாரப்்பனியத்ைத வளரப்்பேத ! 

இந்த நாட�்ல் உள்ள ெபா��ைடைமக் கட�்க்
ேகாமாளிக�ங் �ட இந்த �ழாக்க�க்� ஏராளமான
ஆதரைவ தந்�, தங்களின் ெகாள்ைக இளிசச் வாய்த்
தனத்ைதத் ெதாடரந்்� நிைலநாட�் வ��ன்றனர.்
�பாவளி ேபா�ம் �ட �ழாக்கைள எ�ரத்்�ப் ேப�ம்
அல்ல� எ��ம் எந்தப் ெபா��ைடைமக் கட�்த்
தைலவைர�ம் இந்த நாட�்ல் பாரக்்க ��யா�,
ெமாத்தத்�ல் இந்�யப் ெபா��ைடைமக் கட�் என்ப�
அைரப் பாரப்்பன, அைர மாரக்்�யக் கலைவக் கட�்ேய!
இந்த �ழாக்க�க்� எந்த அ��யல் மக்களியல்
காரணத்ைத�ம் அக்கட�் எ�த்�க்காட�்�ட ��யா�. 

எந்தக் ேகாணத்���ந்� �ட�்ப் ெப�க்�க்
க�த்�ப் பாரத்்தா�ம் இந்�யப் ெபா��ைடைமக்
கட�்�ம் - அதாவ� அைரப் பாரப்்பன அைர மாரக்்�யக்
கட�்�ம், பாரப்்பணிய�ேம த�ழ்நாடை்ட�ம்
த��னத்ைத�ம் ஒ� �ரற்கைட�ம் (அங்�ல�ம்)
�ன்ேனற�டாமல் தைடேபாட�் அ��ச ் சலைவ
ெசய்�, �ர�்ைலத்� வ��ன்றன. 

இந்�யப் ெபா��ைடைமக் கட�்யான� எந்த
மக்கள் �ன்ேனற்றக் �ைற�ம் மாரக்்�யம் என்ேற
பைறசாற்��ற�. இத�டன் ெந�ங்�ய ெதாடர�்ைடய
பாரப்்பனியேமா அைனத்� அ�� நிைலக�ம்
ேவதவ�ப் படட்னேவ என்� �சாமல் நாணாமல்
ெபாய்�ைரத்�க் ெகாடட்ம�த்�க் காட�்�ற�. இரண்�
இயக்கங்க�ேம ேவ� மாந்த, மக்களினச்
�ந்தைனகைள ஒப்�க் ெகாள்வ�ல்ைல. இந்தத்
தன்ைம�ல்தான் இந்த நாட�்ல், அந்த இ�ெப�ம்
ஆற்றல்க�ம் மக்கைள அ�வா�ைம - அ�வாளிய
�ைற�ல் (இ��ம் ஒ�வைக �தலாளியேம) �ைளச்
சலைவ ெசய்� தங்க�க்� ஆதரவாக ைவத்�க் ெகாள்ள
��ம்��ன்றன! இவற்�ன் �டக் ��க்�ல்தான்



�பாவளி ேபா�ம் �ரட�்த் ேத�யப் ேபாக்�ரித்தன
�ழாக்கள். இந்நாட�்ல் �யத்த� அ��யல்
வளரச்�்�ற்ற இந்தக் காலத்��ம், �க �கத்
தாராளமாகக் ெகாண்டாட வாய்ப்பளிக்கப்பட�்
வ��ன்றன. மக்க�ம், தங்களின் ஏைழைமத்தனத்ைத
மறந்�, அ�யாைமைய மறந்�, அ�ைமத் தன்ைமைய
அறேவ மறந்�, �ைடக்�ன்ற ெகாஞ்ச நஞ்ச
கா�கைள�ம் படட்ாசாகக் ெகா�த்� நாட�்ன்
ஆக்கத்ைதக் கரியாக்� வ��ன்றனர.்
இவற்�க்ெகல்லாம் ஒ� ��� எப்ெபா�� தான்
வ�ேமா, ெதரியா�! 

த��னத்�ற்� மட�்ம் ஒ� ெசால்! இந்�யத்
ேத�யம் என்ப� பாரப்்பனத் ேத�யேம! பாரப்்பன
ஆ�ைம, ேவத அ�காரம், ம� �ல் சடட்ம், இந்� மதக்
ேகாடப்ா�, மக்களின் �ட நம்�க்ைக - இவற்ைற
வ�வாகக் கட�்க் காப்பேத ேத�யம்! இத்ேத�யத்�ன்
அ�ப்பைட�ல்தான் பல�� ேகா� உ�பாக்கள் மத
�ழாக்க�க்�ச ் ெசல�டப்ப��ன்றன! பல ��ேகா�
உ�பாக்கள் ேத�யத் ���ழாக்கள் என்�ம் ெபயரில்
வாரி�ைறக்கப்ப��ன்றன! பல ேகா� உ�பாக்களில்
�ைளயாட�் ேவ�க்ைககள், ��ைரப்பந்தயக்
ெகாண்டாடட்ங்கள் என்�ம் ெபயரில் ��ேதாண்�ப்
�ைதக்கப்ப��ன்றன! பல ேகா� உ�பாக்கள், கைலகள்
�ைரப்படங்கள் என்�ம் ெபயரில் காமக்
களியாடட்ங்களில் கைரக்கப்ப��ன்றன ! 

நாட�்ன் உண்ைம நிைலேயா படை்ட உரித்த மரம்
ேபாலப் பசை்சயான�! எங்�ப் பாரத்்தா�ம் ஏைழைம !
ஏைழைம ! ஏைழைம உடெலா�யச ் சா���யப்ப�ம்
பாடட்ாளி மக்கள்! அவரக்ளின் எ�ம்�க் �ட�்ப்
பரிவாரங்கள்: ஆமாம், அவரக்ளின் வாழ் �டங்கேளா,
�ப்ைப ேம�கள் சந்� ச�க்கங்கள் ! சாய்க்கைட
ஒரங்கள்! ��, �ச�்கள் ெநளி�ம் �ழக்கைடச ் ேச�!
உ�ப்ப�மா இந்த நா�? 



- த�ழ்நிலம், இதழ் எண் :
3, 1982 

24. ேசல� உ��காைல� ��ய���ப��
பா��பன�� ெகா�ட�! 

அங்�ள்ள பள்ளி�ல் ஆங்�லம், இந்�,
சம�க்��தம் மட�்ேம ப�ற்��க்கப்ப�ம் ெகா�ைம!
த�ழ்ெமா� அறேவ �றக்கணிக்கப் ெப��ற�!
த�ழ்நாட�்ேலேய இந்த நிைலைம என்றால், த�ழன்
த�ழ்ெமா�ையப் ப�ப்ப� எங்�? எப்ேபா�?
த�ழ்நாட�் அர� இ�ேபான்ற
ெகா�ைமகைளெயல்லாம், தட�்க் ேகட�்த் த�த்�
நி�த்த�ல்ைலயானால் த��ன் எ�ரக்ாலேம இ�ண்�
ேபா�ம்! அர� உடேன தைல�ட�் ஆவன ெசய்க! 

ேசலம் உ�க்காைல(Steel Plant)க்ெகன ேமாகன் நகர்
என்�ம் ெபயரில் நகரியம்(Township) ஒன்� உள்ள�. இம்
ேமாகன் நகரில் ஏறத்தாழ 2500 ��ம்பங்கள் வாழ்ந்�
வ��ன்றன. இக் ��ம்பத்�னரின் �ள்ைளக�ம்,
அதைனச ் �ற்��ள்ள �ற்�ரரக்ளில் வாழ்ந்�வ�ம்
உ�க்காைல�ல் பணியாற்�ம் ெதா�லாளரக்ளின்
�ள்ைளக�ம் ப�ப்பதற்ெகன ஒ� தனியார ் பள்ளி
உண்�. இதன் ெபயர ் '�த்யா மந்�ர'் (த�ழ்நாட�்ல்
ேதாற்��க்கப் ெப�ம் பள்ளிக�க்�ம் சரி,
நி�வனங்க�க்�ம் சரி, பாரப்்பனரக்ள் த��ல்
ெபயரி�வ�ல்ைல என்பைத, இந்த மானங்ெகடட்த்
த�ழரக்ள் �த�ல் உணரேவண்�ம்.) இந்த '�த்யா
மந்�ர'் ஒப்பந்த அ�ப்பைட�ல் ஏற்படட் தனியார ்பள்ளி.
இ� ெசன்ற ஆண்� �ன் �ங்கள் ெதாடங்கப்ெபற்�
நைடெபற்� வ��ற�. 

இப் பள்ளி�ல் ந�வணர�ப் பாடத் �டட்ப்ப�
கல்�யைமப்� உள்ள�. அதன்ப� இங்� ஆங்�லம்
�தல்ெமா�யாக�ம், இந்� இரண்டாம் ெமா�யாக�ம்
கடட்ாயமாகக் கற்�க்கப்ப��ன்றன. �ன்றாம் பாடம்
��ப்பப்பாடம். இ�ல் சம�க்��த�ம் த��ம்



ப�ற்��க்கப் ெப��ன்றன. ேம�ம் பாடங்கள்
அைனத்�ம் ஆங்�ல வ�யாக(English Medium) மட�்ேம
கற்�க்கப்ப��ன்றன. த�ழ் வ�யாகப் (Tamil Medium)
பாடங்கைளக் கற்�க்�ம் வ�ப்�கள் இல்ைல. பள்ளி
ெதாடங்கப்ப�ம் ெபா�ேத த�ைழப் �றக்கணிக்க
ேவண்�ம் என்ற ேநாக்கத்�டன் பாரப்்பனரக்ள்
ெசயல்படட்தாகத் ெதரி�ற�. எனேவ
த�ழ்வ�யாகேவா, த��ேலா கற்�க்கப்ப�ம்
எண்ணேம அவரக்�க்� இ�ந்��க்க�ல்ைல என்�
உணர ���ற�. 

ேம�ம் இப்பள்ளி ஒப்பந்த அ�ப்பைட�ல் இங்�
அைமந்�டக் காரணம், ெப�ம்பாலான அ�காரிகளின்
�ள்ைளகள் �வரண்�ரி (இ� அழகா�ரம் என்� த�ழ்ப்
ெபயரால் இ�ந்த ப��. இைத�ம் பாரப்்பனரக்ள்
ஸ்வரண்�ரி என்� வடெமா� மாற்றம்
ெசய்��க்�ன்றனர)் என்�ம் ேசலம் நகரப்் ப���ல்
உள்ள பள்ளி�ல் ப�ன்� வந்தவரக்ள் என்பேத. 

மாதம் ஒன்�க்� �த்யா மந்�ர ்பள்ளி�ல் ப��ம்
மாணவர ் ஒ�வரிடம் 30 உ�பா கல்�க் கடட்ணமாகத்
தண்டப் ெப��ற�. இ�ல் உ�க்காைல ஆ�ைம
நிரவ்ாகம் மாணவரின் தந்ைதயான பணியாளரக்்�
ஏறத்தாழ 500 ��க்கா� ��ம்ப வழங்��ற�. இ�
த�ர, பள்ளிக் கட�்டம், �ன்சாரம், �ைசகள்,
நாற்கா�கள் �த�ய தட�்�ட�்ப் ெபா�ள்கைள
ஒப்பந்தரக்காரரக்்� இலவயமாக வழங்�வ�டன்,
அவரக்�க்� ஏற்ப�ம் இழப்ைப�ம் ஏற்�க்
ெகாள்�ற�. 

இ�ல் இன்ேனார ் உண்ைம என்னெவன்றால்
அங்�ள்ள உ�க்காைல�ல் பணியாற்�ம்
பணியாளரக்ளில் ஒ� கணிசமான ெதாைக�னர,்
தங்கள் �ள்ைளகைளத் த�ழ் வ�யாகக் கற்�க்க
��ப்ப��ந்�ம், ேவ� வ��ல்லாததால் அைனத்�ப்
�ள்ைளக�ம் ஆங்�ல வ�யாகப் ப�க்க�ம்,
அவரக்�க்� இந்� கற்�க்க�ேம ேநரி��ற� என்பேத. 



இனி, இவ்��க்காைல வளாகத்�ல் I.N.T.U.C., C.I.T.U.
ஆ�ய இரண்� ெதா�லாளர ் இயக்கங்க�ம்,
அ�காரிக�க்ெகன ஒ� �டட்ைமப்�ம், �த்த�ழ்
மன்றம் ஒன்�ம் (ெப�ம்பா�ம் பாரப்்பனரக்ைளக்
ெகாண்ட�) இ�ப்��ம், இக்�ைறபாட�்ைன நீக்�ட
எந்த அைமப்�ம் �ைனந்ததாகத் ெதரிய�ல்ைல
என்ப�ம் ��ப்�டத்தக்க�. 

இந்நிைல�ல் கடந்த 17.3.1983 அன்�
ெதா�லாளரக்ள் மற்�ம் அ�காரிகள் �லர ் ேசரந்்�
ஒன்���, த�ழ்க்கல்� வ�ப்�ன் ேதைவ ��த்�ப்
ேப���ப்பதாகத் ெதரிய வ��ற�. அதன் ��வாக,
ேசலம் உ�க்காைல .அைனத்�ப் பணியாளர ் த�ழ்க்
கல்� ேகா�ம் �� ஒன்�ம் அைமக்கப்படட்தாகத்
ெதரி�ற�. இதன் தைலவராகப் ப�ற்�த் �ைற
ேமலாளர ் ஒ�வ�ம், �ட�் அைமப்பாளராக ஒ�வ�ம்
ஆ�ய இரண்� த�ழரக்ள் ேதரந்்ெத�க்கப்
ெபற்�ள்ளனராம். அக்�� இனி, அங்�ள்ள பள்ளி�ல்
த�ழ்க் கல்�ைய வ���த்�வதற்கான அைனத்�
�யற்�க�ம் ெசய்�ம் என்� ெதரி�ற�. த�ழ்நாட�்ல்
உள்ள த�ழரக்�க்ேக த�ழ்க் கல்� ம�க்கப்ப�ம்
ெபா��, நாம் எப்ப�, க�நாடகத்��ம், அந்தமானி�ம்
த�ழ்வ�க் கல்�ைய�ம். த�ழ்க் கல்�ைய�ம்
வ���த்த ���ம்? இ ெதன்ன ெகா�ைம! த�ழ்
நல�ம், த��ன நல�ம் நா�ம் த�ழர ் கட�்க�ம்,
அைமப்�க�ம் தங்க�க்�ள் மா�பட�்ம் ேவ�பட�்ம்
இயங்�க் ெகாண்��ப்பதாலன்ேறா, பாரப்்பனரக்ள், ஊர்
இரண்� படட்ால் �த்தா�க்�க் ெகாண்டாடட்ம் என்ப�
ேபால், இப்ப� இந்�க்�ம் �ம�க்��தத்�ற்�ம்
ஆக்கந்ேத�க் ெகாள்�ன்றனர.் ேம�ம் த�ழக அர�
உண்ைம�ேலேய த�ழ்நலம் நா��ன்ற அரசாக
இ�க்�மானால் இப்ப�ப்படட் த��க்� மாறான ெசயல்
�ைறகள், த�ழகத்�ற்�ள்ேளேய நடக்க இய�மா?
இளிசச்வாய்த் த�ழரக்�ம், இரண்டக
ஆட�்யாளரக்�ம் எண்ணி ஆவன ெசய்வாரக்ளாக. 



- த�ழ்நிலம், இதழ் எண்.
15, 1983 

25. க�ன�யா�ம� மாவ�ட�தி� 500 இ���
ேகாய��கைள� ப��லா க��� த�கிறா�! 

5000 ேபர ் சம�க்��தப் ப�ற்� ெப��றாரக்ள்!
ஆர.்எ�.எ�., ��வ இந்� பரீடச்த் இவற்�ன்
ெசயல்�டட்ங்கள்! சம�க்��த வளரச்�், இந்�மதப்
பரப்�தல் - இரண்�ேம அவரக்ள் ெகாள்ைக!
த�ழரக்�க்�த் த�ழ்ெமா� வளரச்�், த��ன
�ன்ேனற்றம் பற்� அக்கைற வரேவண்�ம்! ெசல்வரக்ள்
அதற்�த் �ைணநிற்க ேவண்�ம்! 

பாரப்்பனியத்�ற்�ம் �ற இந்�மதத்ைதச்
ேசரந்்தவரக்�க்�ம் ��க் கவைல என்னெவன்றால்,
இந்�யா�ல் ���ம் மதத்ைத�ம், ��த்தவ
மதத்ைத�ம், ேவரில்லாமல் ெசய்��டேவண்�ம்
என்ப� தான். இரண்�ம் இந்�யா�ற்�ச்
ெசாந்த�ல்லாத ேவற்� நாட�் மதங்கள் என்ப�
அவரக்ள் க�த்�. இந்� என்�ம் பாரப்்பனிய மதம் ஒன்�
மட�்ேம இந்நாட�்க்�ரிய உள்நாட�் மதமாம். எனேவ,
இந்�மதம் பற்�ய அைனத்� �யற்�கைள�ம் ஒ� �ற
�யற்�யாக�ம், அதற்�த் �ைணயான சம�க்��த
வளரச்�்ைய ஓர ் அக �யற்�யாக�ம் அவரக்ள் ஒேர
ெபா�� ெசய்� வ��றாரக்ள். சம�க்��தத்ைதத்
த�ரத்்� இந்�மதத்ைத நிைலப்ப�த்�தல் இயலா�
இந்�மதத்�ன் உ�ேர சம�க்��தத்�ல் தான்
இ�க்�ற�. 

சம�க்��தத்ைத அவரக்ள் ேதவெமா� என்�
ெசால்வ� நிைலெபற்ற க�த்தாக இ�ந்தால்தான்,
ஆரியப் பாரப்்பனரக்�க்�ம் தங்கைளத் ேதவரக்ள்
என்� ��க்ெகாள்ள ���ம். அவரக்ள் ேதவரக்ள்
அல்ல� �ேதவரக்ள் என்ப� நிைலப்பா� ெபற்றால்தான்
இந்� மதத்�ற்�க் காவலரக்ளாக�ம் அ�காரிகளாக�ம்
அவரக்ள் இ�க்க ���ம். அப்ெபா��தான்



இந்�மத�ம் இந்நாட�்ல் நிைலயாக இ�க்க ���ம்.
இைதக் �ழ்வ�ம் ஒ� பைழய சம�க்��தச ்ெசாலவகம்
நன்றாக எ�த்�க்காட�்�ற�. 

* ெதய்வா�னம் ஜகத் ஸரவ்ம் 

மந்த்ரா �னந்� ைதவதம் 

தன் மந்த்ரம் ப்ராஹ்மணா �னம் 

ப்ராஹ்மனா மம் ைதவதம்' 

(இதன் ெபா�ள் - உலகம் ெதய்வத்�ன் ஆ�ைம�ள்
(ஆ�க்கத்�ல்) உள்ள�. ெதய்வம் மந்�ரத்�ன்
ஆ�ைம�ள் இ�க்�ற�; அந்த மந்�ரம்
�ராமணரக்ளின் ஆ�ைம�ள் இ�க்�ற�; எனேவ,
�ராமணேர நம் ெதய்வம்) ஆகேவ, இந்� மத
வளரச்�்க்�ச ் சம�க்��தேம அ�ப்பைடயாக
இ�க்�ற�. சம�க்��தேமா �ராமணரக்�க்�த்
ேதைவயான இந்�மத �லப்ெபா�ளாக இ�க்�ற�.
இந்நிைல�ல் இந்�யா அஃதாவ� பாரத நா�
சம�க்��தத்ைத�ம், சம�க்��தம்
�ராமணரக்ைள�ம் த�ரத்்� வாழ ��யா�
சம�க்��தம் த�ரக்்கப்படட்ால் �ராமணிய�ம்
தகரந்்� ேபா�ம். இந்தக் க�த்�கைள உள்ளடக்� நாம்
இப்ப�ெயா� ெசாலவகத்ைதப் ��யதாக
அைமக்கலாம். 

'ப்ராஹ்மணா �னம் சமஸ்��தம்; 

சம்ஸ்��தா �னந்� �ந்�மதம்: 

தன்மதம் ப்ராஹ்மணா �னம் 

ப்ராஹ்மணா மம பாரதம்.' 

எனேவதான் சம�க்��த வளரச்�்�ல்
பாரப்்பணியம் தன் ஆ�ைமக்� உரிய நிலமாக
நிைலப்ப�த்�க் ெகாள்ள ேவண்�மானால்,
இந்�மதத்ைத அ� நிைலப்ப�த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம்.



இந்�மதம் இந்�யாைவ �ட�் உலக நா�கள் எ��ம்
கால்ெகாள்ள ��யா�. ஏெனனில் அஃ� அ��ய�க்�
மா�படட் ஒ� மதம். எனேவ அ��ய�க்� மா�படட்,
�டநம்�க்ைககைளேய அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட,
ஓரினம் மட�்ேம �ைழப்பதற்�க் க��யாக உள்ள
இந்�மதம், இந்�யா�ல் நிைலப்பட ேவண்�மானால்,
அ� இரண்� அ�ப்பைடயான ேவைலகைளச்
ெசய்�ெகாள்ள ேவண்�ம். ஒன்�, அம்மதக்
க�த்�க�க்� அ�ப்பைடயான சம�க்��த ெமா�ைய
அ� வளரச ் ெசய்ய ேவண்�ம்; அல்ல�
மைறந்�ேபாகாமல் காத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.
இரண்�, இந்�மதக் ெகாள்ைககைள அ�ேயா�
ஒ�த்�க்கடட் வல்லன�ம், மக்கைளச ் சமமாக
ம�க்�ன்ற ெகாள்ைககள் ெகாண்டன�மான, அதாவ�
வ�ணா�ரமத்�ற்� மா�படட்ன�மான ��த்தவம்,
இ�லா�யம் ேபான்ற �ற மதங்கள் இந்�யா�ல்
பர�வைதத் த�த்� நி�த்தேவண்�ம். இந்த இரண்�
ெகாள்ைகக�ம் அவற்ைற ேநாக்�ய ெசயற்பா�க�ம்
வ�ந்த �ைற�ல் பர�னால்தான், �ராமணியம்
அதாவ� ஆரியப் பாரப்்பனியம் இந்த நாடை்ட
��வ�மாக கவரந்்� (ஆக்�ர�த்�க் ெகாள்ள ���ம்.
எனேவ, அத்தைகய �யற்�கைளத்தாம் பாரப்்பனிய
இயக்கங்கள் அைனத்�ம், ��ப்பாக ஆர.்எ�.எ�ம்,
��வ இந்� பரீடச்த்�ம், அர�ந்த ஆ�ரமத்�ப்
பணத்ைத ைவத்�க் ெகாண்� ெசய்ய �யற்�
ெசய்�ன்றன. 

அர�ந்த ஆ�ரமம் சம�க்��தத்ைத உலகெமா�
யாக்�வதற்� ஒ�க்�ய 800 ேகா� உ�பா�க்� ேம�ம்
அவ் �யக்கங்கள் ஆரியத்�ற்�த் �ைணயான
ெசல்வரக்ளிட��ந்� நிைறயப் பணத்ைதத் �ரடட்த்
�டட்�ட�்�க்�ன்றன. அந்த வைக�ல் ஒவ்ெவா�
நா�ம் இலக்கக் கணக்கான பணம் �ர��ற�.
��ப்பாக, பாரப்்பனிய அ�ைமகளாக உள்ள �த்ைதயா
மகா�ங்கங்கள் ேபான்ற த��னச ்ெசல்வரக்ேள, இந்�
மதத்�ன் ேம�ம் சம�க்��தத்�ன் ேம�ம் ெகாண்ட



அ�யாைம ெவ��னால், அவரக்ளின் �யற்�க்�த்
�ைணேபாவ�, அவரக்�க்�ப் ெபரிய ஆக்கமாக
இ�க்�ற�. 

நம் த�ழக அர�ம், பாரப்்பனர ் மனம்
�ண்படக்�டாேத என்ற வைக�ல், அவரக்ளின்
�யற்�க்�, ேநர�யாக�ம் மைற�கமாக�ம்
�ைணேபாவ� ெதரிய வ��ற�. எ�த்�க்காடட்ாக,
ஆர.்எ�.எ�ன் �யற்�யால் வடநாட�்ப் ெபண்
�தைலயா�ய �ரல்ா மட�்ம் தம் பணத்�ல்,
மதமாற்றங்கள் ெபரிதாக நிக�ம் கன்னியா�மரி
மாவடட்த்�ல் மட�்ம், 500 இந்� மதக் ேகா�ல்கைளக்
கட�்த் தர ஒப்�க் ெகாண்��ப்பதாகக்
ேகள்�ப்ப��ேறாம். இவரன்� டாடட்ா�ம் இப்
பாரப்்பனிய �யற்�க�க்�த் �ைணேபாக �ன்
வந்��ப்பதாக�ம் ெதரிய வ��ற�. இன்�ம்,
ெதன்னாட�்�ம் உள்ள ெபரிய ெபரிய பாரப்்பன
நி�வனங்க�ம், 'சற்�த்�ரா' நி�வனங்க�ம்
இவ்வைக�ல் அவரக்ளின் �யற்�க�க்� உதவ
�ன்வந்��ப்பதாகத் ெதரிய வந்��க்�ற�. ேபா�ய
வரலாற்ற��ல்லாம�ம், த��னப் பற்�ல்லாம�ம் நம்
த��னப் பனக்காரக் ெகாள்ைளயரக்�ம், த�ழக
அைமசச்ரக்ள் அ�காரிக�ம் இப்ப�த் �ைண
ேபாகலாம் என்� க���ேறாம். 

இனி, ஆர.்எ�.எ�ம்.., ��வ இந்� பரீட�்த்�ம்
வ�த்�ள்ள �டட்ங்கைள�ம் நாம் கவனித்தல்
ேவண்�ம். �தல் கடட்மாக, இந்�யா�ல், �ல த��கள்
அ�ப்பைட�ல் மாவடட்த்�ற்� இ�வர ் ேமனி 10N)
ேபரக்ைளக் கட�்ப்பா� �க்க ��ேநரத்
ெதாண்டரக்ளாகப் ெபா�க்�ெய�க்க அவரக்ள்
�டட்�ட�்�க்�றாரக்ள். அவரக்�க்� மாதம் ஒன்�க்�
5000 உ�பா ேமனிச ் சம்பளம் ெகா�க்கத்
�டட்�ட�்�க்�றாரக்ள். அவரக்�க்� �ைறயான ஆ�
மாதப் ப�ற்�ையத், ெதன்னிந்�யா�ல்
��ைசலத்��ம், வடஇந்�யா�ல் கா�, ரி�ேகசம்



ேகாரக்�ர ் (�� ைசதன்யர ் �றந்த இடம்)
ஆ�யவற்��ம் ெகா�க்க ��க்�றாரக்ளாம்.
மாவடட்த்�ற்� இ�வராகப் ெபா�க்கப் படட்வ�ள்,
ஒ�வரக்்�, மதமாற்றங்கள் நிகழ்�ன்ற இடத்�ற்�ச்
ெசன்�, அங்�ள்ள மக்களில், ���ம், ��த்தவ
மதங்க�க்�ச ் ெசல்ல ��ம்�வரக்ேளா�, ேநர�யாகத்
ெதாடர�்ெகாண்�, அவரக்ைள அம்மதங்க�க்�ச்
ெசல்ல �டாமல் எவ்வைக�லா�ம் த�ப்ப�ம்,
இந்�மதத்�ேலேய இ�க்கச ்ெசய்வ�ம் என்ற �ைற�ல்
ப�ற்� த�வாரக்ளாம். ப�ற்�ெபற்ற ஆ�ரத்�ள் 500
ேபர ் இந்த �யற்�ையச ் ெசய்ைக�ல், �த�ள்ள 5000
ேபரக்ள், ஏற்கனேவ ���ம், ��த்�வ மதங்களில்
உள்ளவரக்ைள இந்� மதத்�ற்� மாறச ் ெசய்�ம்
�யற்��ல் ஈ�ப�வாரக்ள். இந்த வைக�ல்
இவரக்�க்�ப் ப�ற்� யளிக்கப்ப�ம். அ�வன்�,
�ரல்ா�ன் �யற்��ல் கன்னியா�மரி மாவடட்த்�ல்,
கடட்ப்ெபற ��க்�ம் 500 ேகா�ல்களி�ம், ��க்க
��க்கப் பாரப்்பனப் �சாரத்்�(அ�சச்கர)்கைளேய
அமரத்்�த�ம் அவரக்ளின் �டட்மா�ம். 

இதற்க�த்�, இரண்டாவ� கடட்மாக நா�
��வ�ம் 5000 ேபரக்ைளத் ேதரந்்ெத�த்�, அவரக்�க்�
�ைறயான சம�க்��த ெமா�ப் ப�ற்� ெகா�த்�,
அவரக்ைளக்ெகாண்� உலக ��வ�ம் சம�க்��தப்
பள்ளிகைளத் ேதாற்��ப்ப� அவரக்ள் �டட்மா�ம்.
இவ்�ரண்� �டட்ங்க�ம் 1983 இ��க்�ள்
ெசயற்ப�த்தப் ெப�தல் ேவண்�ம் என்�ம்
ெப��யற்��ல் அவரக்ள் �ைனந்��ப்பதாகத்
ெதரி�ற�. 

இந்த நிைல�ல், த�ழரக்ள் ஒன்ைற ஆழமாகச்
�ந்�த்�ப் பாரக்்க ேவண்�ம். பாரப்்பனரக்ள்,
அவரக்ளின், ெமா� வளரச்�்க்�ம் இன
�ன்ேனற்றத்�ற்�கம் �டட்�ட�்ச ் ெசயற்ப�வ�ம்,
பணம் �ரட�்வ�ம் நமக்� எரிசச்ைல�ம்,
ெகா�ப்ைப�ம் ஏற்ப�த்�வைத �ட, ஒர ்உண்ைமைய



உணரத்்��ற�. அவரக்ள் இனத்�ற்� அவரக்ள்
பா�ப�வ�ல் தவெறன்ன? ஆனால், நாம் எப்ப�
��க்�ேறாம்? நம்�டம் த�ழ்ப் பற்� உண்டா ? த�ழ்
வளரச்�்க்கான �டட்ம் உண்டா? நம்�டத்�ல் உள்ள
ெசல்வரக்ள் நாம் அந்த �யற்�ைய ெசய்வதற்�
உத��றாரக்ளா? நம் தைலவரக்�ம் இவ்றைறப் பற்�க்
கவைல ெகாள்�றாரக்ளா? �ந்�க்க ேவண்�ம், நாம் ! 

- த�ழ்நிலம், இதழ் எண் :
11, 1983 

26. கா�சி காமேகா� ப�ட�தைலவ� ஒ�
��காய� ��றவாள�! 

ெத��ேல ஓர ் ஓரத்�ேல நாடாைவச ் �ற்�
�ைளயா�ம் �தாடட்த்ைதப் பாரத்்��ப்ேபாம். �ற்�
நிற்பவரக்ளில், அந்த நாடாைவச ் �ற்� ��
ெசய்பவைனச ் ேசரந்்தவரக்ள், அந்த நாடா�ல் ஒ�
�ச�்ையச ் ெச��ைக�ல், அ� அ�ல் �க்�க்
ெகாள்�ம். உடேன அவரக்ள் ைவத்த பந்தயக் கா�க்�
இ�மடங்�க் கா� �ைடக்�ம். இைதப் பாரத்்த
மற்றவரக்ள், அதாவ� அந்த நாடாச ் �ைதபற்�
ஒன்�ேம ெதரியாத ெபா� மக்கள். அேத மா�ரி,
பந்தயத்�ல் ெவற்�ெப�ம் ேநாக்�டன். தாங்க�ம்
அ�ல் பந்தயங்கட�், கட�்ய காைச இழந்� ேபாவ�டன்
ேம�ம் ேம�ம் தங்கள் ைக��ள்ள, ம��ல் உள்ள கா�,
பணத்ைத ெயல்லாம் இழந்�ெகாண்ேட வந்�, இ���ல்
ஒடட்ாண்�யாக �� ��ம்�வாரக்ள். எனேவ,
இவ்�ைளயாடை்ட ஒ� �தாடட்மாகக் க�� இைத அர�
தைடெசய்�ற�. 

இேதேபான்ற �தாடட்மான ேபாக்�தான், காஞ்�
காமேகா� �டத்தைலவர ் அவரக்ள் ெசய்�வ�ம்
மதச�்�ம். அவர ் 'உலக ��' என்� தம்ைம
அ��த்�க்ெகாள்வ�ம், அவ�ம் அவைரச்
சாரந்்தவரக்�ம் அவர ் 'ஒ� நடமா�ம் ெதய்வம்' என்�
ஒன்�ம�யாத, ஆனால் மதப்�த்தம் ��த்த ஏைழ, எளிய



மக்களிடம் �ளம்பரப் ப�த்�வ�ம், அவர ் ��ம்
மத�யல் க�த்�கைளத் 'ெதய்வத்�ன் �ரல்' என்�
அவைரச ் சாரந்்த �லர ் அச�்ட�் ெவளிப்ப�த்�வ�ம்,
ஏமாற்� நிைறந்த ஒ� ��காயக் �ற்றேமயா�ம். 

இந்�யாைவப் ெபா�த்த அள�ல், இஃ� ஒ�
மதப்�த்த�ம் �டநம்�க்ைக�ம் நிைறந்த நா�
என்பைத எவ�ேம ம�க்க ��யா�. இங்�ள்ள
மக்களிடம் ெதய்வம் 'கட�ள்' என்� ெசான்னால்,
அவற்�க்� 'ஓர ் இலக்கணம்,' 'ஒ� வ�வம்' ஏற்கனேவ
கற்�க்கப் ெபற்�ள்ள�. எனேவ மக்களில் யார்
தன்ைனக் 'கட�ள்' 'ெதய்வம்' என்� ��க்ெகாண்டா�ம்,
மக்கள் அவைர நம்பேவ ெசய்வாரக்ள். அவர.் இவரக்ைள
ஏமாற்��றாேரா இல்ைலேயா, இவரக்ளாகேவ அவ�க்�
ஏமாறக் காத்��க்�றாரக்ள். அவ்வா� ெதய்வம் என்�
தம்ைமக் ��க்ெகாள்பவரக்ளின் கால��ல் எவ்வள�
ெசல்வத்ைத�ம் ெகாட�்வதற்�க் காத்� நிற்பாரக்ள்.
அவரக்ளின் எந்த ஒ� ெசால்ைல�ம் ெதய்வம்
ெசான்னதாகேவ நம்�வாரக்ள். இந்த வாய்ப்பான
நிைலையப் பயன்ப�த்�க்ெகாண்�, அத்தைகய மதத்
தைலவர ் ஒ�வர ் தமக்�ச ் சாரப்ாகேவா, அல்ல�
தம்ைமச ் ேசரந்்தவரக்�க்�ச ் சாரப்ாகேவா, எதைன�ம்
ெசய்� ெகாண்��டேவா, தம் சாய் காைல
நிைலநி�த்�க் ெகாள்ளேவா ���ம். இவ்வைக�ல்
நாம் �த�ல் ெசான்ன �தாடட்த்�ற்�ம் இதற்�ம்
எள்ளள�ம் ேவ�பா� இ�ப்பதாக நமக்�த்
ெதரிய�ல்ைல . 

எனேவ, தம்ைம ஒ�வர ் 'ெதய்வம்' என்�ம், தாம்
ேப�வ� தான். * ெதய்வத்�ன் �ரல்' என்�ம் ெசால்வ�
ஒ� ��காயக் �ற்றமாகக் க�தப்ெபறல் ேவண்�ம்.
மக்களில் ேவண்�மானால் ஒ�வர ் உயரந்்த அ��
ெபற்றவராகேவா, நல்ல மன�ணர�் வாய்க்கப்
ெபற்றவராகேவா இ�க்கலாம். அதற்காக அவர ்தம்ைமத்
ெதய்வம் என்� ெசால்வாரானால், மக்கள் அவைர
உண்ைமயாக ஏற்கனேவ தாங்கள் அ�ந்�ெகாண்ட



ெதய்வத்�க்�ச ் சமமாகேவ க��க் ெகாள்வாரக்ள்
என்ப�ல் ஐய�ல்ைல. இனி, மக்கள் அப்ப�க்
க��வதற்�த் �ைணயாக �ண்�ேகாலாக -
இன்ெனா� வாய்ப்�ம் நம் நாட�்ல் உள்ள�. அதாவ�,
இந்நாட�்ன் தைலைமப் ெபா�ப்�ல் உள்ள ஆட�்த்
தைலவரக்ள்�ட, அஃதாவ� ��யர�த் தைலவர,்
தைலைமயைமசச்ரக்ள்�ட, அத்தைகய
மதக்��மாரக்ைளப் ேபாய்க் கண்�வ�வ�ம், அர�யல்
நைட�ைறக�க்� அவரக்ளிடம் க�த்�க் ேகடப்�ம்,
மக்க�க்� ஒ� தவறான நைட�ைறைய, ஒ�
வ�காட�்தைலப் �கட�்வதா�ம். இ��ம் இந்த
நாட�்ல்தான் நைடெபற ���ற�. அரசேன, மக்களில்
ஒ�வைரத் 'ெதய்வம்' என்�ம், அவர ் ேப�வைதத்
'ெதய்வத்�ன் �ரல்' என்�ம் ஏற்பதனால், ம�ப்பதனால்,
மக்கள் அவைரப்பற்� என்ன தான் நிைனக்க
மாடட்ாரக்ள்? இந்த நிைல மக்களின் அ��
�ன்ேனற்றத்�ற்�ம், வாழ்�யல் �யற்�க�க்�ம்
எத்�ைணத் தைடயாக அைமந்���ம் என்�
எண்ணிப்பாரக்்க ேவண்�ம். 

எனேவ, இக்ெகா�ைமயான ஏமாற்�ப் ேபாக்�, ஒ�
��காயக் �ற்றமாகக் க�தப்பட�் அர�யல் சடட்த்தால்
தைடெசய்யப் ெப�தல் ேவண்�ம். த�க்கப்ெப�தல்
ேவண்�ம் என்பைத அர�க்�ம், அ�ஞரக்�க்�ம்
��க்ெகாள்ள ��ம்��ேறாம். ெபா� மக்க�ம்
இ�பற்�ச ்�ந்�ப்பாரக்ளாக! 

- த�ழ்நிலம், இதழ் எண் :
13, 1983 

27. 'ஆ�ம�க�' - எ�ப� எ�ன? அத�
ெசய�வர�� எ�? வ �ர�ப� வ�ள�க
���மா? 

அண்ைம�ல் ெசன்ைன�ல் நடந்த ஓர ் ஆன்�க
மாநாட�்ல் அைமசச்ர ் �ரப்பன் கலந்�ெகாண்�,



ஆன்�கம் என்�ம் ெபயரில் அ��யல், ப�த்த��.
�ர�்�த்தம் ஆ�யைவ பற்�த் தம் அ�யாைம�ம்,
ப�த்த��ன்ைம�ம், �டத்தன�ம் ெதளிவாக
�ளங்�ம்ப�, ஏேதேதா உள�க் ெகாட�்��க்�றார.்
அவ�க்� இ� ேவண்டாத ேவைல. அறநிைலயத்�ைற
அைமசச்ர ் என்றால், �ட நம்�க்ைகக�க்�த்
�ைணேபாக ேவண்�ம் என்ப� ெபா�ளன்�;
ெகாள்ைக�ம் அன்�. 

நம் நாட�்ல் இன்� �ழக்கத்�ல் உள்ள இந்�மதம்,
சமணமதம், �த்தமதம், இ�லாம் மதம், ��த்தவ மதம்
�த�ய மதெந�களில் ஆன்�கெந� உைடய மதம்
என்ப� எ� என்பைத அவர ் �ளக்க ���மா? எல்லா
மதங்களி�ம் உள்ள கட�ள் ேகாடப்ாடை்டேய 'ஆன்�க'
ெந� என்� �ரப்பன் �ற �ன்வ�வாரானால், அம்
மதங்கள் தம்�ள் எதற்காக �ரண்பட�்க்ெகாண்�,
ஒன்ைறெயான்� அ�க்க�ம் ப�க்க�ம் தாழ்த்த�ம்
�ழ்த்த�ம் �யற்� ெசய்ய ேவண்�ம்? இனி, ேமற்��ய
மதங்கள் த�ர, இங்�ள்ள �த்தெந�, ேவதெந�,
வள்ளலார ் ெந� என்பைவ ெயல்லாங்�ட 'ஆன்�க'க்
க�த்ைதேய ���ன்றன என்றால், அைவ�ம்
ஒன்�க்ெகான்� ேநர ் எ�ரான க�த்�கைளக்
ெகாண்��ப்ப� ஏன்? இ�ைமக் ெகாள்ைக�ம்
�ைவதம்), இரண்டன்ைமக் ெகாள்ைக�ம் (அத்�ைவதம்,
ஒ�ைம இ�ைமக் ெகாள்ைக�ம் (�ைவதாத்�ைவதம்),
�றப்� ஒ�ைமக் ெகாள்ைக�ம் (��டட்ாத்�ைவதம்)
'ஆன்�க' �ைற�ல் ஒேர ெகாள்ைகையத்தான்
ெசால்�ன்றனவா என்பைத �ரப்பன் உ��ப்ப�த்�க்
�ற ���மா? இவ்வா� எைத�ேம இன்�வைர
ெதளி�ப�த்� வைரய�க்க ��யாத�ம், �ழப்பம்
�ைளப்ப�ம், �ழ்ச�்க்காரரக்ளின்,
�ரண்டல்காரரக்ளின், ஏமாற்�க்காரரக்ளின்,
மதெவ�யரக்ளின் ேகாடப்ாடாக�ேம உள்ள
மதெந�ையேய �ரப்பன் *ஆன்�கம்' என்�
ெசால்�றாரா? இல்ைல. இந்�மதம் என்�
ெசால்லப்ப��ன்ற �டநம்�க்ைககளின் ெமாத்த



உ�வமாக உள்ள ஒ� மதத்�ன் ெந�ையமட�்ேம
ஆன்�கெந� என்பதாக �ரப்பன் ெசால்�றாரா? அவர்
�கப் ெபரிதாக �ளம்பரப்ப�த்�ப் ேப�ம் 'ஆன்�க
ெந�' எ�, அதன் ெசயல் வரம்�கள் எைவ என்பைத அவர்
ெதளிவாகக் �றேவண்�ம்! இல்ைல, ெதரியாத
ஊ�க்�ப் ேபாகாத பாைத காட�்ம் இம்
�ந்�ரிக்ெகாடை்ட அைமசச்ர ் வாைய ��க்ெகாண்�
ேபசாமல் இ�க்க ேவண்�ம்! 

*ஆன்�கம்' என்�ம் ெபயரில் இந்நாட�்ல் நீண்ட
ெந�ங்காலமாக மத வல்லாண்ைமக்காரரக்ளால்
அ�யாைம�ம், �டநம்�க்ைக�ேம பரப்பப்பட�்
வ��ன்றனேவ, அவற்ைறெயல்லாம் சரி என்� �ரப்பன்
���றாரா? இல்ைல, இந்நாட�்ல் பாரப்்பனிய மதம்
என்� �றப்ப�ம் ேவத வ�ணாச�்ரமக்
ெகாள்ைககைளேய அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்�, சா�
ேவ�பா�கைள இைறவேன பைடத்தான்; அவற்�ன்
அ�ப்பைட�ேலேய'வாழ்�யல் அைமப்�கள், வாழ்க்ைக
நலன்கள் �த�யைவ ப�ரந்்தளிக்கப்பட ேவண்�ம்;
அர�ம் அவற்�க்ேக இைசவாக நடக்கேவண்�ம் என்�
இந்�மதம் ���றேத. அவற்ைற ெயல்லாம் �ரப்பன்
சரி என்� ஒப்��றாரா? அப்ப�யானால் இவர்
அைமசச்ராக இ�க்க��யாேத! நாலாந்தரச்
�த்�ர�க்� அைமச�்ப் பத��ம் ஆட�்ப் ெபா�ப்�ம்
இவர ் ��ம் இந்�மத 'ஆன்�க ெந�ப்ப�' இ�க்கக்
�டாேத! அைதச ் சரிெயன்� ��, ஆட�்ைய �ட�்,
இவர ் ெவளிேய வந்��ட ஒப்��றாரா? இவர ் என்ன
ெசால்��றார?் எைதத் தாங்க ��ம்��றார?் ஏன்
இவரக்்� இப்ப� �ைள �ைழயா�ப் ேபான�? காஞ்�ப்
ெபரியவாள் க�ணாநி�க்�ம் �ரமணிக்�ம் ேவண்�ய
'சா�ப்� ேவண்�தல்' ேபால், இவ�க்�ம் �த்தம் ��த்�
உளற ேவண்�ம்' என்� அவரின் உற�த் தாத்தா'
கட�ளிடம் ேவண்�க் ெகாண்டாரா?

'ப�த்த��, �ர�்�த்தம் என்�ற ெபயரில்
நைடெப�ம் ெசயல்கள் நம்ைம, அ�யாைம இ�ளில்



தள்�வனவாக உள்ளன. இவற்���ந்� மக்கைள �ட�்,
மக்கள் இனத்ைத ஒன்�ப�த்த ஆன்�க ெந� ேவண்�ம்
என்�றாேர இவர,் அந்தப் ப�த்த��ம் �ர�்�த்த�ம்
�யன்�தாேம இவைரப் ப�க்க ைவத்� அைமசச்ர்
ேவைல பாரக்்க�ம் உத�ன. இல்ைலெயனில் இங்�ள்ள,
�லர ் ��ம் ஆன்�க ெந�ப்ப� இவர ் மா� கன்�
ேமய்த்�க்ெகாண்ேடா ஊ�ராகச ் ெசன்� வணிகம்
ெசய்�ெகாண்ேடாதாேன �டக்க ேவண்�ம்! இ�ல் எைத
ஆன்�க ெந� என்�றார ் �ரப்பன்? மக்கள் இனத்ைத
ஒன்�ப�த்த ஆன்�க ெந� ேவண்�ம் என்�றாேர இந்த
�ரப்பனாழ்வார.் இங்�ள்ள மதங்கள் எல்லாம் இத்தைன
�ற்றாண்�கள் வைர�ல் ஆன்�கம், மதம், தரம்ம்,
ேமாடச்ம், �ராணம், இ�காசம் என்� பல வைகயான
ஏமாற்� �த்�ைரகளால், இங்�ள்ள மக்கைள ெயல்லாம்
�ண்� ��க்காக ேவ�பா�கள் அைடயசெ்சய்�,
அவரக்ள் தைலகளிெலல்லாம் �ளகாயைரத்�
அவரக்ைள அ�ைமகளாக�ம்,
ப�த்த�வற்றவரக்ளாக�ம், �டநம்�க்ைக
உைடயவரக்ளாக�ம் ஆக்�, இன்�வைர அச்
சக�களி��ந்� �ள��யாதவரக்ளாகச ் ெசய்�
ைவத்��ப்பைத அ�யாத ��டரா இவர?் 

இனி, இந்த �ரப்பன், ெதரிந்ேதா ெதரியாம்ேலா ,
இந்த 'ஆன்�க' ெந�யாளரக்�க்ெகல்லாம் ஒ�
ெபா�இைச� அதாவ� உரிமம் ேவ�
வழங்���க்�றார.் ஆன்�க'ப் பணி ெசய்�வ�ம்
நி�வனத்�ன் �� எந்த அர�ச ்சடட்�ம் �ைழயாதாம்;
அதன் ெசயற்பா�களில் ��க்ேக வராதாம் எப்ப�?
இந்த �றந்தவாய் அைமசச்ரின் �றந்த தைட நீக்கம்
ெசய்�ம்ப�யான ேபச�்! ஏற்கனேவ கயவரக்�ம்,
களியரக்�ம், ��டரக்�ம், ��ச�்மா�க�ம், கள்ள
உ�பாத்தாள் அ�க்�ம் ேபரவ்�க�ம், சாராயக்
கைடக்காரரக்�ம், கடத்தல்காரரக்�ம் ஒன்றாகப்
ேபாயடங்�க் ெகாள்ைளய�க்�ம் �டாரமாகத்தான்,
இவர ் ��ம் ஆன்�க' ெந�ைய வளரக்்�ம் மடங்கள்,
நி�வனங்கள், ேகா�ல்கள். மடவளாகங்கள்



(ஆ�னங்கள்) �த�யைவ இ�ந்� வ��ன்றன. இனி,
அைமசச்ேர அ��ம் 'அறநிைலய' அைமசச்ேர உத்தர�'
ேபாட�்�டட்ார!் அர�ச ் சடட்ேமா, �டட்ேமா எ��ம்
அங்� �ைழயாதாம்! இனி, 'ஆன்�க' ெந�
வளரப்்பவரக்�க்�க் ெகாண்டாடட்ந்தான்! பகற்
ெகாள்ைளக்�ப் பந்தம் ��க்க �ரப்பனார.் உள்ளவைர,
'மதம்' ��த்த 'ஆன்�க' அ�களாரக்�க்� இனிேமல்
�ைறேய�? எப்ப�ேயா இங்� ஏற்கனேவ உள்ள
ெகாஞ்சநஞ்சம் மாந்தத் தன்ைமக்�ம் இனி அறேவ
இட�ல்ைல என்� ஆ��டட்�! வாழ்க �ரப்பச்
�த்�ரனார!் வளரக் அவரத்ம் ெகாற்றம்! 

- த�ழ்ச�்ட�், இதழ் எண்
: 18, 1983 

28. இ�திரா கா�திய�� சா�ப�(அ�தி)
ம�ற� ெபா��கள�� சா�பைல�
ேபா�றேத! 

அ��ய�ன் �ன் அதற்ெகன்� தனிச�்றப்ேபா,
ெப�ைமேயா, தனிக் �ணநலன்கேளா இல்ைல! 

அர� இந்�மத அ�ப்பைட�ல் அைத ஊரஊ்ராக
எ�த்�செ்சன்�, மக்களின் வணக்கத்�ற்� ைவத்�
மக்களின் ஏராளமான வரிப்பணத்ைத �ணாக்�ய�
தவ�! 

அ�யாைம�ம் �டநம்�க்ைக�ம் ஏைழைம�ம்
நிைறந்த நாட�்ல் அரேச இப்ப�ச ் ெசய்வ�
ெபா�மக்கைள ஏமாற்�வதா�ம்! ஆ�ம் கட�்க்�
வ�� ேத�வதா�ம்! 

இக்ெகா�ைமச ் ெசயைல அறமன்றம் த�த்�
நி�த்த ேவண்�ம்! 

ந�வண், மாநில அர�கைள எ�ரத்்�ச ் ெசன்ைன
உயரெ்ந� மன்றத்�ல் பாவலேர� �ைறவழக்�த்(ரிட)்
ெதா�த்தார!் 



வரலாற்�ேலேய �தல் �ைறயாக
உயரெ்ந�மன்றத்�ல் இனிய, �ய த��ல் தாேம
வழக்கா�னார ்பாவலேர�! 

இந்�ய அர�க்� வரிெச�த்�ம் ��மகன் ஒ�வன்
என்�ம் வைக�ல், இந்�ய அர�ம், த�ழக அர�ம்,
மைறந்த இந்�யத் தைலைம அைமசச்ர்
இந்�ராகாந்��ன் சாம்பைல அஸ்�' என்�ம் ெபயரில்,
ெபா�மக்களின் வ�பாட�்ற்�ம் வணக்கத்�ற்�மாக,
ஊரஊ்ராக, நகரம் நகரமாகத் தனி ஏற்பாட�்த்
ெதாடரவ்ண்�கள், வா�ர�்கள், வ�யாக, ஏராளமான
ெபா�டெ்சல�ல் ெகாண்�ெசல்லப் படட்ைதக்
கண்�த்�ம் எ�ரத்்�ம், இவ் வ��யல் ெபா�த்த
மல்லாத இந்� மத �டநம்�க்ைக நிைறந்த ெசயைல
உடேன த�த்� நி�த்த ேவண்�ெமன்�ம், உலகத்
த��ன �ன்ேனற்றக் கழக �தல்வர ் பாவலேர�
ெப�ஞ்�த்�ரனார ் கடந்த 9.11.84-ஆம் நாள், ஒ�
�ைறவழக்ைக(ரிட)் ெசன்ைன உயரெ்ந� மன்றத்�ல்
ெதா�த்தார.் 

இவ்வழக்� உயரெ்ந� மன்ற ந�வர ் எ�. நடராசன்
�ன்னர ்வந்த�. 

பாவலேர� ெப�ஞ்�த்�ரனார,் இவ்வழக்�த்
ெதாடரப்ாகத் தம் �ைற�டை்ட, ந�வர�்ன், தாேம
எ�த்�ைரத்தார.் அவர ்வழக்கா�ம் ெபா�� ஏராளமான
வழக்க�ஞரக்�ளம் பாரை்வயாளரக்�ளம்
ெபா�மக்க�ம், ெசய்�யாளரக்�ம் உயரெ்ந� மன்ற
வழக்கைர�ல் ெந�க்�ய�த்�க்ெகாண்�, �டட்ம் -ாகக்
�����ந்தனர.் வழக்� மன்றத்ைதேய ஒ�
பரபரப்�க்�ம், �யப்�க்� அ�ரச்�்க்�ம் உள்ளாக்�ய
இவ்வழக்�ல், பாவலேர� அவரக்ள் தாேம ந�வர�்ன்
ேநரந்ின்� உரத்த �ர�ல் வழக்கா�ய�.
பாரை்வயாளரக்�க்�ப் ெப�ம் ��ைமயாக�ம்
உணர�்ட�்வதாக�ம் இ�ந்த�. 



உயரெ்ந� மன்ற வரலாற்�ேலேய இந்நிகழ்ச�் ஒ�
�றப்பான நிகழ்ச�்யாக இ�ந்த� என்� அவ் வழக்ைகக்
ேகட�்�ந்த அைனவ�ம் �யந்� ��னர.் 

தந்ைத ெபரியார ்அவரக்ள்தாம் இவ்வா� உயரெ்ந�
வழக்� மன்றத்�ல் த��ல் தம் �ைற�டை்ட எ�த்�ச்
ெசான்னவர.் ஆனால், அதற்�ப் �ன்னர ் பாவலேர�
அவரக்ேள �தன்�ைறயாகத் தம் வழக்ைகத் �ய
இனிய த��ல் எ�த்�ச ்ெசான்னவர ்ஆ�றார.் அவரின்
இந்தச ்ெசயைல ஆங்�ல இதழான 'இந்�யன் எக்��ர�'
�ழ்வ�மா� எ����ந்த�. "Petitioner Perunchithiranar, a
Tamil Scholar, President of Ulaga Thamizhina Munnetra Kazhagam”
and editor of 'Thenmozhi' appeared in person and argued in chaste
Tamil before the judge”. �.�.க. இதழான �ரெசா�
இவ்வா� ��ய�: "த�ழ�ஞரான ெப�ஞ்�த்�ரனார்
நீ�மன்றத்�ல் ஆஜரா�, தம� வழக்ைகத் ெதள்ளிய
த��ல் தாேம எ�த்�ைரத்தார.்" ெப�ஞ்�த்�ரனார்
உயரெ்ந� வழக்�மன்றத்�ல் ந�வர ் �ன் தம்
�ைற�டை்ட எ�த்�ைவத்� உைரயாற்�ய �ளக்கம்
வ�மா�: 

*ெப�ைம �� த�ழ்நாட�்ன், �றப்�ைடய
உயரெ்ந� மன்றத்�ன் மாண்��� ந�வர ்அவரக்ேள! 

அ��ய�ம் மாந்த உரிைமக�ம் வளரந்்�
வ��ன்ற �ன்ேனற்றமான ஒ� காலகடட்த்�ல் நாம்
அைனவ�ம் வாழ்ந்� ெகாண்��க்�ன்ேறாம். 

இப்ெபா��, தங்கள் �ன்னிைல�ல் நான்
ெகாணரந்்��க்�ம் வழக்� யா�ம் சற்�ம் எ�ரப்ாராத,
எல்லா�ம் அ�ரச்�்யைடயத் தக்க, �லர்
வ�ந்�வதற்�ரிய. ஆனால், கடட்ாயம் ஆராயத் த�ந்த
ேதைவயான ஒ� வழக்கா�ம். 

அண்ைம�ல் காலஞ் ெசன்ற ம�ப்�ற்�ரிய
இந்�யா�ன் தைலைமயைமசச்ர ் ��வாட�் இந்�ரா
காந்� அவரக்ளின் அஸ்� எனப்ப�ம் உடெல�ம்�ச்
சாம்பைலப் பற்�யதா�ம் இவ் வழக்�. 



அவரின் சாம்பல் பற்�ய வழக்� இ�ெவன்பதால்,
அவ�க்�ரிய ெப�ைமையத் தாழ்த்�ேயா, இ�த்ேதா
��வதாக யா�ம் ெபா�ள் ெகாண்��டத்
ேதைவ�ல்ைல. அவர ்இந் நாட�்ன் தைலைமயைமசச்ர்
என்ப��ம், ெபா�ப்�வாய்ந்த ஒ� பணிைய ஆற்�
மைறந்�ேபா��க்�றார ்என்ப��ம் யா�க்�ம் க�த்�
ேவ�பா� இ�க்க ��யா�, அதற்�ரிய வைக�ல்
அவ�க்ெகன்� �ல ெப�ைமகள் ஆண்�. 

ஆனால் அவரின் அஸ்� என்� �றப்ப�ம்
உடெல�ம்�ச ் சாம்பல், அ��யல் த���ல் மற்றப்
ெபா�ள்களின் சாம்பைலப் ேபான்றேத ஆ�ம். அதற்�
ஏேத�ம் தனிச�்றப்ேபா, தனிக் �ணநலன்கேளா,
ெப�ைமக்�ரிய தன்ைமகேள இ�ப்பதாக, அ��யல்
�ைற�ல் எந்த ஒர ்அ��யல் அ�ஞ�ம் (�ஞ்ஞானி�ம்)
ஆராய்ந்� ���ட ��யா�. 

ெவ�ம் மத நம்�க்ைக�ல், ெபா�மக்கள்
க��மா�, ஓர ்உயரந்்த மாந்தரின் சாம்பல் அ� என்�ற
ெப�ைம த�ர, அதற்ெகன்� தனிப்ெப�ைம ேவ�
இ�ப்பதாக யா�ம் �ற இயலா�. 

ஆனால், நம் இந்�ய அர� மதசச்ாரப்ற்ற அர� என்�
��க் ெகாண்�, இந்�மதத்�னர ் மட�்ேம,
ெப�ைமயாக ஒ� நம்�க்ைக�ன் அ�ப்பைட�ல்
க��க்ெகாண்��க்�ம் ஒ� மத நம்�க்ைகச ்ெசய�க்�
இவ்வள� ெப�ைம�ம் ம�ப்�ர�ம் (மரியாைத�ம்),
இன்�ம் �ளக்கமாகச ் ெசால்வதானால், ஒ�
ெதய்வத்தன்ைம�ம் ��, அதற்�ப் பா�காவல்
�ைற�ல், ஏராளமான காவலரக்ைள�ம்,
பைடத்�ைற�னைர�ம் ெகாண்�, மக்களின்
வரிப்பணத்ைதச ்ெசலவ�ப்ப�ம், ெபா�மக்க�க்� ஒ�
நம்�க்ைகைய வரவைழத்�, அவரக்ைள மத
�டநம்�க்ைக�ல் ஆழ்த்�வ�ம், இந்�யா ேபா�ம்
ஏைழைம�ம் கல்லா ைம�ம் அ�யாைம�ம்
�டநம்�க்ைக�ம் நிைறந்��க்�ம் ஒ� நாட�்ற்�ம்,



அந்த நாடை்ட ஆ��ன்ற அர�க்�ம் உகந்த ெசயல்கள்
அல்ல. 

இ�ேபான்ற ெசயல்களால், அர�யல் அ�காரம்
ெபற்ற ஆ�ங்கட�்க்�த்தான், அர�யல் �ைற�ல்,
ெபா�மக்களிடம் �ளம்பரம் ெப��ன்ற வைக�ல்,
ஊ�யேம த�ர, ெபா�மக்க�க்� இதனால் எந்த
வைகயான ஊ�யேமா நலேமா �ளி�ம் இல்ைல . 

இ�ேபான்ற ெசயல்கள் மதவா�க�க்�ம், மத
நம்�க்ைக�ன் அ�ப்பைட�ல், ெபா�மக்கைள
ஏமாற்�ப் பணம் ப�க்�ம் ேபா�
மடத்தைலவரக்�க்�ம், 'சந்நியா�'க�க்�ம், மத
நி�வனங்க�க்�ம் ெபா�ந்தலாேம த�ர, 70 ேகா�
மக்கைள ஆள்�ன்ற இந்�ய அர�க்ேகா, 5 ேகா�
மக்கைள ஆ�ம் த�ழக அர�க்ேகா உகந்ததன்�;
ெசய்யக்��ய ெசய�ம் அன்�. 

ேம�ம், இந்�ராகாந்��ன்ேமல் மக்கள்
ேபரன்�ெகாண்ட காரணத்தால், அரேச �ன்னின்�
ெசய்�ம் இ� ேபான்ற �டநம்�க்ைக நிைறந்த
ஏமாற்�ச ் ெசய�க்�, மக்கள் ஆதர� தரேவ ெசய்வர.்
கவரச்�்யான, மத அ�ப்பைட�ல் ெசய்�ம் எந்தச்
ெசய�க்�ம் மக்கள் வரேவற்� இ�க்கேவ ெசய்�ம்.) 

ஆனால், மக்கள் ��ம்��றாரக்ள், அல்ல�
வரேவற்�றாரக்ள் அல்ல� ��ந்த அள�ல்
ஆதரிக்�றாரக்ள் என்பதாேலா, ஒ� ெசயைலச்
ெசய்யக்��யதாக, சரியானதாக, மக்க�க்� நலம்
�ைள�ப்பதாக, அவரக்�க்�த் ேதைவயானதாக,
அ��யல் சாரந்்ததாக அர� க���டக்�டா�.
�டநம்�க்ைககைள அர� ஊக்கக்�டா�. அவ்வா�
அர� ெசய்�மானால், அைத அறமன்றந் தான் த�த்�
நி�த்தேவண்�ம்." 

இவ்�டத்�ல் ந�வர ்மாண்��� நடராசன் அவரக்ள்
��க்�ட�்ப் ெப�ஞ்�த்�ரனார ்அவரக்ைள, 'இைத எந்த



அ�ப்பைடச ் சடட்த்�ன்�ழ்க் ����ரக்ள்?' என்�
ேகடட்ார.் 

அதற்� அவர,் “நான் இந்த நாட�்ன் ��மகன்.
அர�க்� மற்றவரக்ைளப் ேபாலேவ வரி
ெச�த்��ன்ேறன். இந்�ய அர�ன் அைமப்�யல்
சடட்த்�ல் 51(அ) �ரி�. ��மக்களின் உரிைமகைளக்
��க் கடைமகைள வ���த்��ற�. அந்தப் �ரி�ல்,
இந்நாட�்ல் உள்ள ஒவ்ெவா� ��மக�ம், அ��யல்
�ைறயான அ���ைற, மாந்தேநயத் தன்ைம மற்�ம்
ஆராய்�, ஊக்கம், �ர�்�த்தம் ஆ�யவற்ைற
வளரப்்பதற்�ம் காப்பதற்�ம் ஆவன ெசய்வைதத்தன்
கடைமயாக எ�த்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்�
���ற�. எனேவ அசச்டட்ப் �ரி� ெகா�த்த
உரிைம�ல் நான் அர�ன் ெசயைல
அ��ய�ணர�்டன் அ��த் தவெறன்� �றக்
கடைமப்பட�்ள்ேளன்" என்றார.் 

அதற்� ந�வர,் "அறமன்றம் ெபா�மக்களின் �ட
நம்�கைகைளத் த�த்� நி�த்த ��யாேத! அைத
வழக்காளர ் ேபான்ற ெபா�நலம் நா�பவரக்ள்தாம்
ெபா�மக்களிடம் ெசன்� அ��க்க�த்�கைளப் பரப்ப
ேவண்�ம்" என்றார.் 

அதற்� �ைடயாக, பாவலேர�, அந்த ேவைலைய
நாங்கள் ெசய்�ெகாண்�தான் இ�க்�ேறாம். ஆனால்,
அரேச இத்தைகய �டநம்�க்ைககைள வளரக்்�ன்ற
ெசயல்களில் ஈ�படட்ால், நாங்கள் என்ன ெசய்வ�?
ஆகேவதான், ேவ�வ��ல்லாமல் அறமன்றங்களின்
உத�ைய நாங்கள் நாடேவண்��ள்ள�" என்� ��,
ேம�ம் ெதாடரந்்� தம் வழக்�த் ெதாடரப்ான
உட�்�கைளக் �ழ்வ�மா� எ�த்�ைரத்தார:் 

*இந்�ரா காந்��ன்ேமல், மக்கள் ேபரன்�ெகாண்ட
காரணத்தால், அந்த அன்ைப, இரக்கத்ைதத் தனக்�ச்
சாரப்ாகப் பயன்ப�த்�க்ெகாள்�ம் வைக�ல், அர�
தாேன �ன்வந்�, �டட்�ட�், மக்களின் வரிப்



பணத்�ல், ஏராளமான ெபா�டெ்சல�ல் ெசய்�ம்
ேதைவயற்ற, இ� ேபான்ற �ட நம்�க்ைக நிைறந்த
ஏமாற்�ச ்ெசய�க்�, மக்க�ம் ஆதர� தரேவ ெசய்வர.்
அ� ஒன்�ம் �யப்�ல்ைல. இப்ப� நம்�க்ைக ெகாண்ட
மக்கைள ேம�ம் மதத்�ன் அ�ப்பைட�ல் ஏமாற்�வ�
எளி�. ஆனால் இவ்வா� எளிதாக மக்களின்
மத�ணர�்கைளப் பயன்ப�த்�, ஏமாற்�ம்ப�யான
ெசயைல அரேச ெசய்யக்�டா� என்ப�தான் நம்
க�த்�. 

ேம�ம், இந்தச ்சாம்பைல. அைதச ்சாரந்்தவரக்ேளா,
அல்ல� ெதாடரப்ான ஒ� மதநி�வனேமா தங்கள்
ெசல�ல், ஊரஊ்ராக எ�த்�செ்சன்�, மக்களின்
பாரை்வக்ேகா, வ�பாட�்க்ேகா ைவப்பதானால்
நமக்�த் தைடேயா, வ�த்தேமா இல்ைல. ஆனால் அரேச
இச ்ெசயைல மக்களின் வரிப்பணத்�ல் ெசய்யக்�டா�
என்பதாேலேய, அறமன்றத்ைத நாம் இைதத்
த�த்�நி�த்தக் ேகா��ேறாம். 

மதசெ்சயல்கைள அ�கார �ைற�ல், அல்ல�
அ�காரத்�ன் பா�காப்�ல் ெசய்�ம் ெபா��,
அவற்றால் மக்கள் ஏமாறேவ ெசய்வர.் இதனால்,
மக்களின் அன்றாட ேவைலக�க்�த் தைட ேநர�்ன்றன.
அவரக்ளின் வரிப்பணம் பாழா�ற�. ேம�ம் ஏற்கனேவ
பல �டநம்�க்ைககள் நிைறந்த நாட�்ல் ம�ம்
இ�ேபா�ம் ��ய �டத்தனங்கள் வளரவ்தற்�ம்
அவற்றால் மக்கைள ஏமாற்�வதற்�ம் இ� ஒ�
வ�யாக�ம் மக்களில் �லரால், �ன்பற்றப்படக்��ம்
என்�ம் அஞ்��ேறாம். 

ேம�ம் இ�ேபா�ம் �ைறகைள, இனிவ�ம்
காலத்�ல் �ற அர�யல் கட�்த் தைலவரக்�ம்
கைடப்��த்� மக்கைள ேம�ம் ேம�ம் �ட
நம்�க்ைககளில் ஆழ்த்த�ம் ஏமாற்ற�ேம ெசய்வர,்
அதற்� இ� ஒ� தவறான எ�த்�க்காடட்ாக�ம்
ஆ��டலாம் என்�ம் க���ேறாம். 



எனேவ, இசெ்சயைல உடன�யாக அறமன்றம்
த�த்� நி�த்�, மக்க�க்� நலம் ஏற்ப�மா� ெசய்யக்
ேகட�்க்ெகாள்�ேறன்" என்� �� ��த்தாரக்ள். 

- த�ழ்ச�்ட�், இதழ் எண் : 48,
1984 

29. இ�� மத�, இ�தி, இ�தியா, இ�திரா! 
'வர வர மா�யார ்க�ைத ேபால் ஆனாள்' என்�ம்

ஒ� பழெமா� உண்�. இந்�யா�ன்
தைலைமயைமசச்ராகப் ெபா�ப்ேபற்��க்�ம்
��வாட�் இந்�ரா காந்� அம்ைமயாரின்
நடவ�க்ைக�ல் இந்தப் பழெமா� �க�ம் நன்றாகப்
ெபா�ந்��ற�. அவரின் அண்ைமக்காலச்
ெசயற்பா�களில் அவரின் உண்ைம உ�வம் நன்றாக
ெவளிப்பட�்�க்�ன்ற� என்ேற ெசால்ல ேவண்�ம்.
தமக்�ப் ��க்காத மாநில �தலைமசச்ரக்ைள
அப்�றப்ப�த்�தல், எ�ரக்்கட�்க�க்� ஊக்கமளித்�,
மைற�க ஆதர�காட�், மாநில அைமசச்ரை்வகைளச்
�ர�்ைலத்தல், எவ்வள� ெபரிய அர�யல்
அ�ஞரக்ளா��ம் (ேதசாய், சந்�ரேசகர.் வாச�்பா�,
சரண்�ங், ெசக�வன்ராம் �த�ேயார)் தம்ெமா�
ஒத்�ப் ேபாகாதவைரத் தனிப்ப�த்� அ�த்தல் �த�ய
அர�யல் நடவ�க்ைகக�டன், மக்களிடம் தமக்�
ேநர�யான அல்ல� மைற�கமான ஆதர� ேத�த்
தமக்�ள்ள சாய்காைலப் ெப�க்�க் ெகாள்�தல், ேத�ய
ஒ�ைமப்பா�, இந்�ய ஒற்�ைம என்�ம் ெபயரால்
ேதைவயற்ற இந்�மத உணர�்கைளப் பரப்�தல்,
இந்�ெமா�ைய �ண்�ம் பரவலாக்�வதற்கான
�யற்�களில் �ணிந்� ஈ�ப�தல் ேபான்ற ��காய
நடவ�க்ைககைள�ம் அவர ் �க�ம் தந்�ரமாகச்
ெசயல்ப�த்� வ��றார.் 

இந்�ய நாட�்ப் ெபா�ம்க்க�ம் ��ப்பாக
இைளஞரக்�ம் அர�யல் அ�� ெபற��யாத
வண்ணம், அவரக்ளின் மனங்கைள �ைளயாட�்ப்



ேபாட�்களி�ம், ேதைவயற்ற மத�ழாக்களி�ம்,
�ைரப்படப் ெபா��ேபாக்�களி�ம் �ைச
��ம்�மா�, அத்தைகய ெசயல்க�க்� அள�றந்�
ஊக்கமளிக்�ம் ேபாக்� அண்ைமக் காலங்களில்
���யாக ஏற்பட�் வ��ற�. இைத இந்�ரா காந்�ேய
�டட்�ட�்ச ்ெசயற்ப�த்� வ��றார.் தம் க�த்�க�ம்,
உ�வ�ம் மக்களிைடேய நன்� �ளம்பரமா�ம்ப�,
வாெனா� பரப்�தல்கைள ேநரம் ���த்�ம்,
ெதாைலக்காட�் நிகழ்ச�்கைளக் ��தலாக்��ம் �கத்
தந்�ரமாகச ் ெசயற்பட�் வ��றார.் ெதாைலக்காட�்
ஒளிபரப்� நிைலயங்கள் மளமளெவன்�
ேப�ரக்ளிெலல்லாம் அைமக்கப் ெபற்�ம் �ரிவாக்கப்
ெபற்�ம் வ�வைத மக்கள் உணரவ்ர.் இந்த
நிைலகெளல்லாம் அவரின் மக்கள் சாய்காைல
���ப்ப�த்�க் ெகாள்�ம் �யற்�கேள!
ெபா�மக்களின் நன்ைம க��ேய இத்தைகய
ெசயற்பா�கள் நடந்�வ��ன்றன என்பெதல்லாம் ஒ�
ேபா�யான �ளம்பரேம! 

இந்�மதம் கடந்த காலங்களில் மக்களிைட�ல்
எவ்வள� �ன்ேனற்றத் தைடைய ஏற்ப�த்���க்�ற�
என்பைதச ் ��ேத வரலாற்ற��ம் ந�நிைல��ள்ள
எவ�ம் ெதளிவாக உணரவ்ர.் அம்மதத்�ற்ேக வ�வான
அ�த்தளங்களாக அைமந்�ள்ள �ராணங்கள்,
இ�காசங்கள் �த�ய �டநம்�க்ைககள் ����ம்
உள்ள கைதகள் யா�ம் பல ேகாணங்களில்
எ�தப்ெப�வ�ம், நாட�்யம், நாடகம், இைச என்�ம்
கைலகளில் அைவ ஊ��� அளா� நிற்�ம்
நிகழ்ச�்கைள, வாெனா�, ெதாைலக்காட�்
�த�யவற்�ள் அள�றந்� ��த்�ப் ெபா�மக்களின்
மனங்கைள அைவ தம்வயப்ப�த்�க் ெகாள்�ம்ப�
ெசய்வ�ம், அவரக்ளின் �ந்தைனகைள நாட�்ல்
நைடெப�ம் அர�யல், ெபா�ளியல் �ழ்ச�்களி�ம்,
�ழ்ச�்களி�ம் ஈ�படாதப� �ைச��ப்பம்
பண்�வ�ம், �ரந்்� ேநாக்�ம் �ற�ள்ள நாட�்நலன்
க��ம் நல்லவரக்�க்� �ளங்காமற் ேபாகா. 



�ன்ைன�ட, இந்�மத �ழாக்க�க்� இப்ெபா��
ெபரி�ம் �ளம்பரங்கள் அள�றந்�
ெகா�க்கப்ெப��ன்றன். �நாயக ச�ரத்்�, இராம
நவ�, ��ட�்ண ெசயந்�, �சயதச� ேபா�ம் கட�ளர்
�ழாக்கள் �ன்� அவ்வளவாகக் ெகாண்டாடப்
ெபற்ற�ல்ைல. இக்கால் அவற்�ற்�த் ேத�ய ம�ப்�க்
ெகா�க்கப் ெப�வ�ம், வாெனா�,
ெதாைலக்காட�்களில் அவற்�ன் ேநர�்க
வண்ணைனக�ம், காட�்க�ம் இடம் ெப�வ�ம்
ெகா�ைம��ம் ெகா�ைம! ஒ��றம் அ��யல்
வளரச்�்��ம், �ண்ெவளி ஆராய்ச�்��ம் ஊக்க�ம்
ஆக்க�ம் காட�்வதாகக் �� �ளம்பரப் ப�த்�க்
ெகாண்�, மக்களின் அ�� வளரச்�்�ல் தமக்� ஏேதா
அக்கைற இ�ப்பதாகக் காட�்க் ெகாள்�ம் இந்�ரா
அர�, ம��றம் இ� ேபா�ம் �டநம்�க்ைகக�ம்
அ�யாைம�ம் நிைறந்�, மக்கைள �ன்ேனற்றப்
பாைத���ந்� அ�யகற்�ம் இந்�மதக்
�த்தாடட்ங்க�க்�ப் ெபரி�ம் �ைணேபாவ�ம்
ஊக்கமளிப்ப�ம் எத்�ைணத் தந்�ரமான அர�யல்
�ழ்ச�் என்பைத ஏைழப் ெபா�மக்கள் அறேவ
உணரந்்�ெகாள்ளல் இயலா�. 

இந்�ரா�ன் ஆரியத்தனமான அர�யல்
�ழ்ச�்க�க்�ப் ெபரி�ம் ைகெகா�த்� உத�ம்
க��யாக இந்�மதம் இக்கால் வ��ப�த்தப்பட�்
வ��ற�. மக்கைள �டநம்�க்ைககளில்
ஆழ்த்�னால்தான், தம் அர�யல் �ழ்ச�்கைள அவரக்ள்
உணர ��யா� என்ப� இந்�ரா�ன் சாணக்�யக்
ெகாள்ைக. இந்தக் ெகாள்ைகைய�ம்,
இந்�ெமா�ைய�ம் க��களாக ைவத்ேத. ேத�ய
ஒ�ைமப்பாடை்ட நன்� ேவர ்ஊன்ற ைவத்��ட ���ம்
என்� தவறாகக் கணக்�ப் ேபா��றார,் இந்�ரா! 

அண்ைம�ல் அவர,் இந்��ல் உ�வாக்கப் ெபற்ற
ஓர ் அ��யல் அகரா�ையப் ���ல்��ல்
ெவளி�ட�்ப் ேப�ைக�ல், இந்�ேமல் ெகாண்ட அவரின்



தணியாத பற்� நன்� ெவளிப்பட�் இ�க்�ற�.
"நாட�்ல் ஒ�ைமப்பாடை்ட வ�ப்ப�த்த இந்�ைய
இைணப்� ெமா�யாக ஏற்ப� இன்�யைமயாத�.
இந்�ெமா�ையக் கற்ப�ல் நா� ��வ���ள்ள
மக்கள் அைனவ�ம் ஆரவ்ம் உள்ளவரக்ளாக
உள்ளாரக்ள். ஆனால் அர�யல் ஊ�யத்�க்காக, இைதத்
த�க்கத் ெதன்மாநிலங்களில் உள்ள �லர்
�யல்�ன்றனர”் என்� இந்�ரா காந்� ���ள்ளார.்
அவர ் ெதன்மாநிலங்கள் என்� �� ��ந்தா�ம்,
த�ழகத்ைதேய அவ்வா� ��ப்���றார ் என்�
ெகாள்ள ேவண்�ம். ஏெனனில், ேவ� ெதன்மாநிலங்கள்
எ��ம் இந்�ைய ஏற்�க்ெகாள்ள எவ�ம்
தயங்�ய�ல்ைல. அங்ெகல்லாம் �ம்ெமா�த் �டட்ேம
நைட�ைற�ல் உள்ள�. 

எனேவ, இந்தக் �ற்�ல் அவரின் இரண்�
உள்ேநாக்கங்கள் ெதளிவாகப் �ரி�ன்றன. ஒன்�,
இந்�ெமா�ைய எப்ப�யாவ� ��ைமயாக இைணப்�
ெமா� ஆக்���வ�. இரண்�, இதற்�த் தைடயாக
உள்ள த�ழகத்ைத எவ்வாேற�ம் ��ய�ப்ப�; அல்ல�
�ழ்ப்ப�யச ் ெசய்வ�. �ன்ெபல்லாம் இந்�ையத்
ெதற்ேக உள்ளவரக்ள், தாேம ��ம்� ஏற்�க்ெகாள்�ம்
வைர, ஆங்�லேம இைணப்� ெமா�யாக நீ�க்�ம்
என்�ம் தம் தந்ைத ேந� ெகா�த்த உ��ெமா�
என்�ம் �றப்படா� என்� ��வந்தவர,் இக்கால், அதன்
பர�தைல �க�ம் வ���த்�ப் ேப�வ�ம், அவரின்
ேபச�்க்� இையப, இந்�ெமா� ஆைணக்��, அதன்
பலவைகயான ெசயற்பாடை்ட வ���த்�ச ்ெசயல்கள்
ஆற்�க்ெகாண்� வ�வ�ம், இந்�ெமா� இந்�யா�ன்
��ைமயான இைணப்� ெமா�யாக �ைர�ல்
ஆக்கப்பட�்��ம் என்பைத ேமன்ேம�ம்
உ��ப்ப�த்��ன்றன. 

எப்ப�ேயா, இந்�மதத்ைத�ம் இந்�ைய�ம்
பயன்ப�த்�, இந்�யாைவ இந்�ரா�ன்
வல்ல�காரத்�க்ேக ெகாண்�வந்��ட ேவண்�ம்



என்ப� அவரின் தைலயாய ேநாக்கம் என்ப� வ�ப்பட�்
வ��ற�. இந்�யாதான் இந்�ரா, இந்�ராதான் இந்�யா
என்பேத, இந்�ரா�ன் அர�யல் ெகாள்ைக ெபா�ளியல்
ெகாள்ைக ��காயக் ெகாள்ைக மதக் ெகாள்ைக !
ெமா�க்ெகாள்ைக என்� ஆ��டட்�! அைத
நிைறேவற்�க் ெகாள்ளத் தமக்�ண்டான
பலவ�களி�ம் இந்�ராகாந்� �யன்� வ��றார.்
அவ்வா� �யல்�ன்ற வைகக்� மக்கள் தைடயாக
இ�க்கக் �டா� என்பதற்காகேவ, இந்�மதத்ைத�ம்,
இந்�ைய�ம் அவர ் க��களாகப் பயன்ப�த்�க்
ெகாள்�றார.் ேத�ய ஒ�ைமப்பா� என்�ம் வண்ணக்
�ைட ��க்�றார:் மத �ழாக்க�க்�ப் �த்�ணரச்�்
ஊட�்�றார;் மக்கைள �டநம்�க்ைககளில் ஆழ்த்த
�ைனந்� நிற்�றார.் இந்�ெமா� ெவ�யரக்�க்�ச ் '�'
காட�்�றார.் 

இனி, இன்ெனான்ைற�ம் நாம் ��ப்�டட்ாக
ேவண்�ம். இந்�மதத்ைத மக்களின் அ�� ம�க்கக்
க��யாக�ம், இந்�ைய உணர�் ம�க்கக்
க��யாக�ம் பயன்ப�த்�வ�ம் இந்�ராகாந்�,
அள�றந்த பணக்கவரச்�்யால் ேவ� மக்கைளத் தம்
வயப்ப�த்தப் பாரக்்�றார.் ��ப்பாகத் தம்ைம
அஃதாவ� தம் கட�்ைய வரேவற்காத மாநிலங்களில்
உள்ள மக்கைளத் தம் பணவ�வால் இ�த்�த் தமக்�
ஆதர� ேசரத்்��ட ேவண்�ம் என்� �யற்�
ெசய்�றார.் எ�த்�க்காடட்ாகப் ��ைவ�ல் தமக்�
மக்கள் ஆதரவாக இல்ைல என்பதாேலேய, ��யர�த்
தைலவர ்ஆட�்ைய இன்�ம் அங்� ைவத்��க்�ம் அேத
ேவைள�ல், அங்�ள்ள மக்கைளத் தமக்� ஆதரவாகத்
தம் கட�்�ல் ேசரக்்�ம் �யற்�ைய �க�ம்
�ைரவாக�ம் ��க்கமாக�ம் ெசய்� வ��றார.்
அண்ைம�ல் ��சே்சரி�ல் நடந்� அர�யல்
�த்�ெவட�்க�ளக்� அ�ேவ காரணம் என்�ம், அங்�
இந்�ராப் ேபராயத்�ல் (கட�்�ல் மட�்ேம)
ேசரப்வரக்�க்� உ�. 5,000/ (கவனிக்க�ம், ஓர்
உ�ப்�னர ் கட�்�ல் ேசர உ�பா ஐயா�ரம்) வைர



தரப்ப��ற� என்�ம் பரவலாகப் ேபசப்ெப��ன்றன.
அங்� உள்�ரில் உள்ள இந்�ரா ேபராயக் �ட�்
அர�யல் தைலவரக்ள், அக்கட�்�ல் ேச�ம்
ேவண்�ைக(�ண்ணப்பப் ப�வத்ைத மட�்ம் ஒன்� 100
உ�பா �ைலக்� �ற்�றாரக்ளாம்! எப்ப� இ�க்�ற�
இந்�ரா�ன் அர�யல் சாணக்�யம், 

இப்ப�ச ் சாமம், (அைமவாகப் ேப�
உடன்பாட�்க்�க் ெகாணரவ்�), ேபதம் (எ�ரக்்கட�்�ல்
உள்ள மக்கைள ேவ� �ரிப்ப�), தானம்
(உ�ப்�னரக்�க்�க் ெகாைட த�வ�), தண்டம்
(��யா�டட்ால் பைடத் �ைறைய�ம் காவலரக்ைள�ம்
�ட�்க் ெகா�ைமப்ப�த்தச ் ெசய்வ�) ஆ�ய நான்�
அர�யல் தந்�ரங்கைளக் ெகாண்�ம் இந்�ரா ஆட�்
நடத்� வ�வ� இந்�ய ��யர�க் ெகாள்ைகையேய
��ேதாண்�ப் �ைதப்பதா�ம். 

இந்த இடத்�ல், ெபா�வாக மக்கள், �றப்பாகத்
�ரா�டர,் ��ப்பாகத் த�ழர ் - ஒன்ைற நன்றாக
�ளங்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம்! இந்�ரா என்றால்
இந்�யா - என்�ம் ெபா�ள் எவ்வா� அர�யல்
ெகா�ைம வாய்ந்தேதா, அைத�டக் ெகா�ைம
வாய்ந்த� இந்�ரா என்றால் ஆரியம் - பாரப்்பனியம் -
பாரப்்பனீய �தலாளியம் (Baniya - Brahminism) - என்�ம்
ெபா�ள்! அந்த இைடக்காலப் ெபா�ள், நிைலயான
ெபா�ளா� �டாமல் பாரத்்�க் ெகாள்வ� நம்�ைடய
கடைம! நம்மவர ்கடைம என்� உணரந்்� ெகாள்க. 

இன்ைம�ன் இன்னா� உைடைம
�ைறெசய்யா 

மன்னவன் ேகாற்�ழ்ப் ப�ன். - 558 

கல்லார்ப் �ணிக்�ம் க�ங்ேகால் அ�வல்ல 

இல்ைல நிலக்�ப் ெபாைற - 570

 - ெதன்ெமா�, �வ� : 20,
ஓைல = 12, 1984 



30. இ�தியா எ�றா�, இ�� இ��பவ�க�
இ�தி ேப�� வடநா�டவ��, ஆ�ய�தமி�
ேப�� பா��பன��தாமா? 

ேவ� இனத்தவேர இங்� இல்ைலயா?
ெதாைலக்காட�்�ல் �ல்��ல்�க் க�த்�ப்
பரப்�தல்கள்! ேத�யம் என்றாேல இந்��ம்
வடநாட�்க்கார�ந்தாமா? ெதாைலக்காட�்
நிைலயத்�ல் மான�ள்ள த�ழர ் ஒ�வ��ல்ைலயா?
ேபாரா�ச ் சாவ�தாேன! ெதாைலக்காட�்த் �ைற�ன்
அ�ம்�க�ம் ெகா�ைமக�ம்! 

வர வர ெதாைலக்காட�்த் �ைற�னரின்
அ�ம்�க�க்�ம், ெகா�ைமக�க்�ம்
ஆரப்்பாடட்ங்க�க்�ம் ஓர ் அளேவ இல்லாமல்
ேபாய்�டட்�. ேத�ய நிகழ்ச�்கள் என்�ம் ெபயரால்,
இந்� ெகா� கட�்ப் பறக்�ற�. ேத�யத்�ன் ெபயரால்,
வடநாட�்னரின் இந்�ப் பண்பாட�்க்ேக வைல
�ரிக்கப்ப��ற�. ஒ�ைமப்பாட�்ன் ெபயரால்,
இந்�யா�ல் உள்ள அைனத்�த் ேத�ய
இனத்�னைர�ம், இந்�, இந்�மதம், இவற்ைற
ஒப்�க்ெகாள்�ம் இந்�ரா கட�்த் ெதாண்டரக்ளாக
மாற்�, ஒரியன்ைமப் ப�த்�ம் �யற்��ல்,
ந�வணர�ன் ெசய்�த்�ைற ப�ேவகமாக�ம்,
வஞ்சகமாக�ம், �ழ்ச�்யாக�ம் ெசயல்பட�் வ��ற�.
எந்த வைகயான மக்கள் எ�ரப்்ைப�ம் அவரக்ள் கா�ல்
ேபாட�்க் ெகாள்வேத இல்ைல. ெதாைலக்காட�்த்
�ைறைய இதற்காகேவ அவரக்ள்
வளரத்்ெத�க்�றாரக்ள். 

இந்�யா என்றால், இங்� இ�ப்பவரக்ள் இந்� ேப�ம்
வட நாட�் மக்கேள, அல்ல� ஆரியத்த�ழ் ேப�ம்
பாரப்்பனரக்ேள, என்� ெதாைலக்காட�் நிகழ்ச�்களில்
அவரக்ள் அ�த்�க் ��க் ெகாண்� வ��றாரக்ள். ேவ�
இனத்தவரக்ேள இங்� வாழ�ல்ைல என்�
ெபா�ள்ப�ம்ப� காட�்கைள�ம் க�த்�கைள�ம்



அைமத்�த் ெதாைலக்காட�்க் க��ைய அவரக்ள்
பயன்ப�த்� வ��றாரக்ள். 

த�ழ்நாட�்த் ெதாைலக்காட�் ேநரத்�ல், 2 மணி
ேநரத்ைதேய த��க்� ஒ�க்��றாரக்ள். அ��ம் அந்த
ேநரத்�ல் அ�வ�ப்�ம், இ��ம் நிைறந்த காட�்ையக்
ெகாண்ட ஆடட்�ம் �த்�ம் ��ந்த �ைரப்படப்
பாடல்கைள�ம் �கப்பைழய அல்ல� பயனற்ற ��ய
�ைரப்படங்கைள�ேம அவரக்ள் ெதாைலக்காட�்�ல்
ஒளிபரப்��றாரக்ள், அவற்�ல் மத �ட நம்�க்ைககேள,
அல்ல� �ழ்த்தர உணர�்கேள நிரம்���க்�ன்றன.
இந்�ெமா�க் காட�்கள், க�த்� நிைறந்த அர�யல்,
அ��யல் ெசய்�கள் அடங்�ய ெதா�ப்�களாகத்
தரப்ப��ன்றன. இவற்றால், மக்கள் மனங்களில்,
த��ல் �டநம்�க்ைகக�ம், அ�வ�ப்�க�ம் த�ர
ேவெறான்��ல்ைல என்�ம் எண்ணத்ைத மைற�கமா,
�ழ்ச�்யாக �ைதக்�றாரக்ள். இந்� நிகழ்ச�்க�ளக்�
மட�்ம் 4.301 மணி ேநரத்ைத ஒ�க்�க் ெகாள்�றாரக்ள். 

ஞா�ற்�க் �ழைமகளில், காைல 8.30 மணி�ல்
இ�ந்� நாள் ��வ�ம் காடட்ப்ப�ம்ட 15, 16 மணி ேநர
நிகழ்ச�்களில் த��ல் ஒன்�க்�ம் உதவாத
நிகழ்ச�்க்�ம். வரட�்த்தனமான �ைரப்படத்�க்�ம் 3
மணி ேநரம், ஆங்�லத்�க்� 1 மணி ேநரம், இந்�க்�
மட�்ம் 11 அல்ல� 12 மணி ேநரம் இந்� ெமா�ைய�ம்,
ேத�யத்ைத�ம் வளரக்்க. த�ழ்நாட�் வரிப்பணம்
ெகாள்ைள ேபா�ற�. ேத�யம் என்றால் இந்�
ெமா��ம், வடநாட�்க்காரனின் கைதக�ம்,
நாடகங்க�ம் காட�்க�ந்தாமா? உழவைனக்
காட�்னால் இந்�க்காரன், வணிகைனக் காட�்னால்
வடநாட�்க்காரன்; கைலகைளக் காட�்னா�ம்
அவன்கள்தாம்! வ�ற்ெறரிசச்ல்! வ�ற்ெறரிசச்ல்! தப்�த்
தவ�த் த�ழ்நாடை்டப் பற்� ஒ� ெசய்�ேயா,
க�யாணேமா, க�மேமா இ�ந்தால் அவற்�ல்
பாரப்்பான்! அவன் ��ம்பம்! இஃெதன்ன ��யர� நாடா?
அல்ல� இந்�க்காரனின் �ம்மாளக் �த்தாடட்



ேமைடயா? ெதாைலக்காட�் நிைலயத்�ல் மான�ள்ள
த�ழர ் ஒ�வ�ேம இல்ைலயா? எல்லா�மா
பாரப்்பா�க்�ம் வடநாட�்க்கார�க்�ம்
�றந்தவரக்ளாகப் ேபாய்�டட்னர?்  

மதம் என்றால் இந்�மதம்தானா? மதத்தைலவன்
என்றால் காஞ்� காமேகா� ஊைசப் பாரப்்பான்தானா?
உலா வ�ம் ஒளிக்க�ர ் 'நிகழ்ச�்களில் ஏேதா ஒ�
���ம் நிகழ்ச�்ையேயா, ஒ� ��த்தவ
நிகழ்ச�்ையேயா ம�ந்�க்�க் காட�்�ட�், ��
அத்தைன�ம் இந்�மத நிகழ்ச�்க�க்ேக படட்யம்
எ��க் ெகா�க்கப்பட�் �டட்தா? இந்�மதத்�ல்தானா
ெநய் வ��ற�? �� மதங்களில் என்ன �ழா வ��ற�? 

சா� ெவ�யரக்�ம், மத ெவ�யரக்�ம், ேத�யம்,
ஒ�ைமப்பா� ேப�ம் ��டரக்�ம், ெகாள்ைள
ெகாைலகாரரக்�ளம் ஆட�்�ல் உள்ளவைர, நிைலைம
இ�தான்; இப்ப�த்தான் இ�க்க ���ம்! மான�ள்ள ஒ�
த�ழனாவ� இ�பற்�ப் ேபச �ன்வ��ன்றானா?
அைனவ�மா இளித்தவாயரக்ளாக, பணத்�க்�
�ங்�களாகப் ேபாய்�டட்னர?் காந்� ��ம்பத்�க்ேக
நா� அட� ைவக்கப்பட�் �டட்தா? இங்�ள்ளவரக்ள்
அ�ைமயா� �டட்ாரக்ளா! ேகடப்தற்ேக
யா��ல்ைலயா? இந்நிைல�ல் ெசய�க்� எங்ேக வரப்
ேபா�றாரக்ள்? 

இனி, வரலாற்�ச ் சான்�கேளா, அறப்ேபச�்கேளா,
இணக்க �யற்�கேளா, இந்த நாட�்ல் எ�படப்
ேபாவ�ல்ைல. இன்�ம் பத்� ஆண்�களில்
எல்லாவற்ைற�ேம அ�த்���வாரக்ள். இன்�
அர�யைலக் ைகப்பற்�க்ெகாண்��க்�ம் எத்தரக்ள்.
த��னத்�க்ெகன்ேறா, பஞ்சா�யரக்�க்ெகன்ேறா,
அசா�யரக்்ெகன்ேறா, �ேசாக்க�க்ெகன்ேறா,
நாகரக்�க்ெகன்ேறா, இனிேமல், எந்தத் ேத�ய
இனத்�க்�ம் என்ேறா, இனிேமல், எந்த ெமா�ேயா,
கைலேயா, பண்பாேடா, அல்ல� அவ்�னங்களின்
தனித்தனியான எந்த நாகரிகப் பண்பாட�்க் ��கேளா



எைத�ேம �ட�்ைவக்கப் ேபாவ�ல்ைல என்�ம்
அ�த்���வெதன்�ம், அர�யல் பணியாப் பாரப்்பன
�தைலகள் �டட்ங்கள் �ட�்க் ெகாண்டன. அத்
�டட்ங்களின் ப�தான்; ெதாைலக்காட�், வாெனா�,
ெசய்�த்தாள்கள் என்�ம் வ���க்க அ��யல்
க��கைளப் பயன்ப�த்� மக்கைள �ைளச ் சலைவ
ெசய்� வ��றாரக்ள்; அ�காரத்�ல் உள்ள
வன்�ைறயாளரக்ள்! 

இனி, என்ன ெசய்யப் ேபா�ேறாம் நாம்! ம�ெகட�்,
மானமற்�த் த�ெகட�்த் �ைசெகட�்த் தன்மான�ம்,
தன் ம�ப்�ம் ெகட�், நா�ம் ேத�யத்�ற்�ப் பாட�்ப்
பாட ேவண்�ய�தானா? இல்ைல, ேத�ய இனப்
ேபாராடட் எ�ச�்�ல் நம்ைம ஈ�ப�த்�க் ெகாள்ளப்
ேபா�ேறாமா? எ� ெசய்யப் ேபா�ேறாம்! எண்ணிப்
பா�ங்கள்! 

- த�ழ்நிலம், இதழ் எண் :
58, 1985 

31. இ��மத� தமிழ� மதமா? 
இந்�மதம் என்� இக் கால் �றப்ெபற்� வ�வ�

உண்ைமயாக ஒ� தனி மதேம இல்ைல. ஆரியரின்
ேவதமதேம; அதாவ� ைவ�க மதேம. அண்ைட அயல்
கட�ள் ெகாள்ைககைள உடக்வரத்ல் ெசய்� ெகாண்�,
இந்�மதம் என்�ம் ெபயரில், நம் ெமா�, இனம்,
பண்பா�, கைல, ெமய்ப்ெபா�ள் ெகாள்ைக - �த�ய
அைனத்�க் ��கைள�ம் அ�த்�க்ெகாண்�ள்ள�. 

நம் மைறமைலய�களா�ம், பாவாண�ம் த��ன
ெமய் வரலா� ��ய ேபரா�ரியர ் �ற�ம் த�ழர்
மதங்களாகக் ���ன்ற �வனிய�ம் (ைசவ�ம்),
மா�ய�ம் (ைவணவ�ம்)�டத் �ய த�ழர ் மதங்கள்
என்� ெசால்����ன்றப� இன்�ல்ைல. இன்�ள்ள
த�ழ்ெமா� எவ்வா� கலப்�ற்�ம், சம�க்��தம்
எவ்வா� த�ழ் ெமா�ையத் தன்�ள் ெப�ம்ப��



கைரத்�க்ெகாண்�ம் உள்ளனேவா, அவ்வாேற த�ழரின்
மதங்கள் என்� ���ன்ற �வனிய�ம், மா�ய�ம்,
ஆரியக் கலப்�ற்�ம், ஆரியரின் மதமான ேவத(ைவ�க)
மதம் அவற்ைறத் தன்�ள் கைரத்�க்ெகாண்�ம் �க்�
�ைச ெதரியாமல் மயங்�க் �டக்�ன்றன. 

�யத�ழ் �யற்� ேபால், �யமத �யற்��ம்
த�ழர ்இனிேமல் தான் ெசய்ய ேவண்�ம். அதற்� �ன்
நமக்� ஒ� மதம் ேதைவயா என்பைத ���
ெசய்�ெகாள்வ� நல்ல�. 

இந்�மதம் த��னத்ைதச ்�ைதக்�ன்றதா? 

ஆமாம் என்றால் எப்ப�? 

இந்�மதம் த��னத்ைத ஏற்கனேவ ெப�ம்ப��
�ைதத்� அ�த்� �டட்�. எஞ்��ள்ள �ல ��கைளத்
தாம் நாம் இன்� த�ழ்ெமா�, த��னம்,
த�ழ்க்கைலகள், த�ழ்ப்பண்பா�கள், த�ழ்
இலக்�யங்கள், த�ழ்நா� என்ெறல்லாம்
��வ��ேறாம். 

இந்�மதம், 

1. த�ழரக்ைள �த�ல் �ற� அ�ப்பைட��ம், �ற�
வ�ண அ�ப்பைட��ம், அதன் �ற� சா�
அ�ப்பைட��ம் ேவ� ேவறாகப் �ரித்�, உயர�் தாழ்�
கற்�த்�ச ் �றப்� இ�� ��, இந்த இனம்
என்ெறன்�ேம �ன்ேனறாமல் ெசய்�வ��ற�. 

2. த�ழ �ன்ேனாரக்ளிடம் �ன் இ�ந்�ராத �ட
நம்�க்ைககள், அ�யாைமகள். ேவற்�ைமகள்,
இ��கள் ேபான்றவற்ைற இந்�மதம் தன்னிடம்
ெகாண்�ள்ள ேவதங்கள், தரம் சாத்�ரங்கள்,
�ராணங்கள். இ�காசங்கள் ஆ�ன. க��களின்
வ�யாக என்ெறன்�ம் நிைலெபற்� இ�க்�மா�
ெசய்� வ��ற�. பற்றாக்�ைறக்� ேமற்ெசான்ன
க�த்�க் க��க�டன் இன்�ள்ள அ��யல்
க��களான வாெனா�, ெதாைலக்காட�், ெசய்�த்



தாள்கள், கல்�, கைல, ஆட�், அ�காரம் �த�யன�ம்
இந்�மதத் தைலவரக்ள், ஆட�்யாளரக்ள் ைககளில்
�ைடத்�ள்ளன. 

இவற்�னின்� அ�யாத த�ழரக்ள் ��ப�வ�ம்,
அ�ந்த த�ழரக்ள் அவரக்ைள ���ப்ப�ம்
�க�க�கக் க�னமான ெசயல்களாக இ�க்�ன்றன. 

3. இந்�மதம் தனிமாந்தன் ஒ�வனின்
தன்னம்�க்ைகையத் தகரத்்�, அவன் தன்ன�ைவக்
ெக�த்�, அவன் தன்�யற்�ையத் த�ரக்்கச ்ெசய்�ற�.
இதனால் அவன் என்ெறன்ைறக்�ேம தன்ைன
சாரந்்தவைரப் பற்�க்ெகாண்ேடா, அல்ல� தன்
மதத்ைதப் பற்�க் ெகாண்ேடா, அ��ம் இல்ைலயானால்
தன் சா�ையப் பற்�க் ெகாண்ேடாதான் வாழ
ேவண்��ள்ள�. இ� தனிமாந்தன் ஒ�வன் அைனத்�
நிைலகளி�ம் �ன்ேன�வதற்� இட�்க்ெகாண்ட ெபரிய
தைடயா�ம். எனேவதான் இங்�ள்ள மக்களின்
அைனத்� வாழ்�யல், அ��யல், ஆட�்�யல்
��க�ம் அைனத்� நிைலகளி�ம்
தாழ்ந்��க்�ன்றன. 

4. இந்�மதம் ஆண்க�க்�ம் ெபண்க�க்�ம் சம
உரிைம அளிப்ப�ல்ைல. ெபண்கைள ஆண்க�க்�
அ�ைமகளாகேவ க���ற�. ெபண்களாகப்
�றந்��டட் நிைலைய அஃ� இ��ப�த்��ற�. 

5. ெபா�ளியல் நிைல�ல் ெபா��ைடைம,
சம�ைடைமக் ேகாடப்ா�கைள இந்�மதம்
ஆதரிப்ப�ல்ைல. இன்�ஞ் ெசான்னால்
ெபா�ளியல் சமன்பாடை்ட அ� த�ரக்்�ற�.
ஏைழைமக்�ம் ெசல்வ நிைலக்�ம் அ� �ற்�ற�க்
ேகாடப்ாடை்டக் காரணம் காட�்ச ் சமச�்ர ் நிைலக்�
அ� தைட���ற�. 

6. அ�ேபாலேவ உைழப்பவ�ம் உைழக்காமல்
இ�ப்பவ�ம் இ�க்கேவண்�ெமன்பைதேய அ�



வ���த்�, �தலாளியக் ேகாடப்ாட�்க்� என்ெறன்�ம்
அரண் ெசய்�ற�. ஆட�்ய�கார நிைலகைளக்�ட அ�
�ற்�ற�க் ேகாடப்ாட�்டன் இைணத்�க் ��யர�க்
ேகாடப்ாடை்ட அ� இகழ்�ற�. 

7. மக்களின் வாழ்க்ைகக் காலத்�ல் ெப�ம்பங்ைக அ�
மத நடவ�க்ைகக�க்ெகனப் பயன்ப�த்�ப் ெபா�
�ைழப்�ற்�ம், இயற்ைக வள உ�வாக்கத்�ற்�ம்
எ�ரான ேகாணத்�ல் மாந்த �யற்�கைள அ� �ைச
��ப்��ற�. 

8. காலத்ைத�ம் �யற்�கைள�ம் கட�்ப்ப�த்�ம்
அ��யல் அல்லாத ேகாடப்ா�கைள அ�
வ���த்��ற�. 

9. மாந்தப் ெபா�நலேம அறம் என்� க�தாமல்,
அவனவன் �ற� நிைலக்� உகந்தப� அவனவன்
வாழ்வேத தரம்ம் என்�ம் மாந்த �ன்ேனற்றத்�ற்�ப்
ெபா�ந்தாத ேகாடப்ாடை்ட அ� மக்கள் �ன்ைவக்�ற�.
ஒ�வன் தன் �ற�க்� ேமலான நிைன� ெகாள்வதற்�
�யற்� ெசய்வதற்�ம் அ� தைடயாக இ�க்�ற�. 

10. மதத் தைலவரக்�க்ேக, ��காய நிைல�ல் உள்ள
எவ�க்�ம் ேமலான இடத்ைதத் த��ற�.
மதத்தைலவரக்ைளக் கட�ள் நிைலக்� அ�
உயரத்்�ைவக்�ற�. 

11. இந்�மதம் மக்கைள அச�்�த்��ற�; மக்களின்
உரிைம உணர�்கைள ந�க்��ற�; அவரக்ளின் தங்�
தைடயற்ற அ�� வளரச்�்க்�த் தைட�ட�்,
�டநம்�க்ைககைள வளரத்்� நிைலப்ப�த்��ற�. 

மற்�ம் இன்ேனாரன்ன காரணங்களால் த��னத்�ற்�
மட�்�ன்�, மக்கள் இனத்�ற்ேக இந்�மதம்
ெபா�ந்தாத ஒ� ேகாடப்ாடாக இ�ப்பைத அைனவ�ம்
நன்� �ந்�த்�ப் பாரத்்தால் நன்� �ளங்�ம். 

- ெதன்ெமா�, �வ� : 22,
ஓைல = 2, 1936 



32. ெபா��நைச��, சாதி நைச��, மத
நைச�� 

மக்கள் மனமாற்றம் ெகாள்ளேவண்�ம் - அைத
அவரக்ேள ெசய்�ெகாள்ள ��யா�. எனேவ அவரக்ைள
மனமாற்றம் ெகாள்�ம்ப� ெசய்யேவண்�ம். மக்கள்
மனமாற்றம் ெபறாத நிைல�ல் எந்தப் �ரட�்யால்
�ைளந்த பய�ம் நிைலெபறா�. எனேவ, மக்க�க்�ச்
சம�ைடைம அல்ல� ெபா��ைடைமப் ெபா�ளியல்
சாரந்்த ஒர ்அரைச நாம் உ�வாக்�த் தர ��ம்�னால்,
அப்ப�ப்படட் ஒர ் அர�ன் தனிச�்றப்�த் தன்ைமைய
நாம் அவரக்�க்� உணரத்்�ட ேவண்�மன்ேறா?
அவ்வா� உணரத்்தாத வைர�ல், அவரக்ள் ெவ�ம்
பைழைம ��ம்�களாகேவதாம் இ�க்க ���ம்.
அவரக்ளின் தாழ்� நிைலக்� அவரக்ேளதாம், அல்ல�
அவரக்ள் �ற�தான் காரணம் என்� அவரக்ள்
நம்�க்�டக்�ம் ேபாக்�, அவரக்�க்� மாறேவ மாறா�. 

�தலாளியக் ேகாடப்ாட�்க்� மதம் �க�க
அ�ப்பைடயான�. அ�தான் அவரக்ளின் ெபா�ள்ப�ப்�
�யற்�க்� ஒர ் இ�ம்�த் �ைர அவரக்ைளப் பற்�
கண்�ெகாள்ளாமல் இ�க்க, மக்க�க்�க் ெகா�க்�ம்
மயக்கம�ந்� இந்த மதத்�ன் ஆட�்ைய ஒ�க்கா��ல்,
அ�த்�ச ் சாய்க்கா��ல், ஏைழயர ் தம்ைமத் தாேம
ஒ�க்�க் ெகாள்வர;் தம்ைமத் தாேம அடக்�க்ெகாள்வர.்
ஏைழகைள உண்ைம உண�ம்ப� ெசய்ய
ேவண்�மானால் �தலாளிகளின் ைககளில் உள்ள இந்த
மதம் என்�ம் மந்�ரக்ேகாைலத் தட�்ப் ப�த்தாக
ேவண்�ம்; �தலாளியத்�ன் அகண்ட வா���ந்�
மதம் என்�ம் நச�்ப் பல்ைலப் ��ங்�யாக ேவண்�ம். 

இந்த மதம் இந்�மதமாக இங்ேக வ�வம்
ெபற்�ள்ள�. எனேவ, இந்�மதச ் சாக்கைடையத்
�ரக்்காமல் இந்�யா�ல் ெபா��ைடைம என்�ம்
மரத்ைத நட�் வளரச ் ெசய்ய ��யா�. இந்�மதத்ைத
ேவர�ப்பதற்�ச ் சா�ைய �த�ல் �க்ெகா�வச்



ெசய்தாக ேவண்�ம். மதத்ைத�ம் சா�ைய�ம் ஒ�ப்ப�
அத்�ைண எளிய ெசயலன்�. ஆனால் இைதப்
ெபா��ைடைம உணர�்ள்ள இைளஞரக்ள்தாம்
ெசய்தாக ேவண்�ம். இந்த நாட�்ப் ெபா��ைடைம
உணர�்ள்ள இைளஞரக்�க்� அத்�ைணத்
�ணி�ள்ளதா? �ற�ள்ளதா? அதற்� �ன் அவரக்ள்
இன்ெனா� ெதளிைவப் ெபற்றாக ேவண்�ம். அ�
இைறைம ேவ�; மதம் ேவ� என்� உணரவ்�. 

�தல்(Capital) எப்ப� �தலாளியமாக(Capitalism)
வ�வம் எய்�யேதா, அப்ப�த்தான் இைறைம
மதவ�வமாக ஆ��ள்ள�. �தல் ேதைவ; ஆனால்
�தலாளியம் ேதைவ�ல்ைல. அ�ேபாலேவ இைறைம
உணர�் ேதைவ; மத �ணர�் ேதைவ�ல்ைல. இைறைம
ஒ�வைனத் ெதளி�ப்ப�, மதம் ஒ�வைன மயக்�வ�;
இைறைம ஒ�வைன உரிைமக்�த் �ரண்�வ�; மதம்
ஒ�வைன அ�ைமத்தனத்�ல் �ழ்��ப்ப�. �டப்மான
இந்த ேவ�பா�கைளத் ெதளிவாக
உணரந்்�ெகாள்ளாமல், மதத்ைத�ம்
�தலாளியத்ைத�ம் ஒ�க்க ��யா�. 

நம்�ல் �லர ் இைறைமேய மதத்�ற்� அ�ப்பைட
என்� எண்ணிக்ெகாண்� இ�க்�றாரக்ள்.
�ைத��ந்தால் அந்த �ைதக்�த் தக்க மரம்
இ�க்கத்தாேன ெசய்�ம். நச�்மரம் ஒன்�ன் �ைத�ம்
நசச்ாகத்தாேன இ�க்க���ம். எனேவ, நச�்மரத்ைத
ஒ�க்க ேவண்�மானால், அதன் நச�்�ைதைய�ம்
ஒ�த்தன்ேறா ஆகேவண்�ம்; அ�ேபால் மதம் என்�ம்
நச�்மரத்�ன் �ைதயா�ய இைறைம�ம் நசச்ாகேவ
இ�க்க ேவண்�ம். எனேவ அைத�ம் ஒ�த்தாக
ேவண்�ம் என்ப� அவரக்ள் த�க்கம். 

�ைத நசச்ான� இல்ைல. அஃ� ஊன்�ய இடந்தான்
அந்த �ைத�னின்� �ைளத்த மரத்ைத நசச்ாக்�
இ�க்�ற�. மாந்த�க்�ள்ள மனம் ேபான்ற� இைறைம,
ஆனால் நல்ல �ழல் இல்ைலயானால் அந்த மனம் �ய
மனமாக வளரவ்� ேபால், மாந்த�க்�த் ேதைவயான



இைறைம, நல்ல �ழ�ல் வளராமல் மதம் என்�ம்
நச�்மரமாக வளரந்்��ட�்�க்�ற�. அந்த மரத்ைத
ெவட�் �ழ்த்��ட�், அதன் �ைதைய நல்ல நிலத்�ல்
ஊன்�, ந�நீர ்பாய்ச�் வளரக்்க ேவண்�ம். அப்ெபா��
அதனால் �ைடக்�ம் பய�ம் நல்லதாகேவ இ�க்�ம். 

இைறைம என்ப� ஓர ் இயற்ைக உணர�், அ�
ேவ�பாடற்ற�; உரிைமையத் �ண்�வ�: ��தைலக்�
ேவரான�; சமநிைல உைடய�; சமத்�வம் கற்�ப்ப�
இன்பம் நல்�வ�; பைகைமையத் த�ரப்்ப�;
மாந்தனின் அகங்காரத்ைத அகற்�வ�; அ�ைவ
உணரத்்�வ�, அன்ைப வளரப்்ப�; அ�யாைமையத்
�ரப்்ப�; தந்நலத்ைத ம�ப்ப�; ெபா�நலத்ைதத்
�ண்�வ� மக்கைள ஒன்�ப�த்�வ�; பா�பாடை்ட
அ�ழ்ப்ப�; இைறைமக்�ச ் சா��ல்ைல;
ஏைழைம�ல்ைல. இதற்� ேநர ் எ�ரான
ெமய்ம்மங்கைளக் ெகாண்டேத மதம்! 

இேதேபால்தான் �தல் (ெபா�ள் - Capital) என்ப�
இவ்�லக வாழ்க்ைகக்� �லமான�; �தலான�;
உரிைமையத் �ரண்�வ�; உைழப்ைப உணரத்்�வ�
மக்கள் சமத்�வத்�ற்� அ�ப்பைடயான�;
ேவ�பாடை்ட அகற்�வ�: இன்பம் நல்�வ�: பைகையத்
த�ரப்்ப�; மாந்தனிடம் ஆக்க உணர�்களான அ��.
அன்� இவற்ைற வளரத்்ெத�ப்ப�: சா�ையத்
ெதாைலப்ப�; மக்கைள ஒன்�ப�த்�வ�! 

ஆனால், இைறைம மதமாக வளரந்்� �ைம த�வ�
ேபால், �தல் �தலாளியமாக வளரந்்� �ைம த��ற�.
எனேவதான் �தல் ேதைவ; �தலாளியம் ேதைவ�ல்ைல
- இேதேபால் இைறைம ேதைவ, மதம் ேதைவ�ல்ைல -
என்�ேறாம். 

இனி, ெபா��ைடைமைய வளரக்்கப் �றப்படட் நம்
இைளஞரக்ள், இவ்ேவ�பா�கைள ��� ஆய்ந்�
உணராமல், மதத்ைத ஒ�க்�ன்ற ேநாக்கத்ேதா�,
சா�ைய ஒ�க்�ன்ற ேநாக்கத்ேதா�, அவற்�க்�



அ�ேவராக - �த்தாக - இைறைம இ�ப்பதாக
க��க்ெகாண்�, அைத�ம் ஒ�க்க எண்ணங்
ெகாண்��க்�றாரக்ள். 

இைறைம இயற்ைகயான ஓர ்உணரவ்ாத�ன், அைத
ஒ�க்க இயலாமல் அல்லற்ப��ன்றனர.் மதம்
இைறைம�ன்ேமல் கடட்ப் ெபற்ற ஒ� ெசயற்ைக
உணர�். அ�ல் மக்களினத்�க்�த் ேதைவயல்லாத -
�ங்கான பல ��கள் இ�ப்பதால், அைத ஒ�த்ேத
ஆகவ்ண்ே◌�ம் என்� நிைனப்ப� சரி. ஆனால்
அதற்காக இயற்ைக உணரவ்ான இைறைமையேய
ஒ�க்க �யல்வதால்தான் இத்தைன இடரப்்பா�கள்
படேவண்��ள்ளன. 

அேதேபால், �தல், இவ்�லக வாழ்க்ைகக்�
இன்�யைமயாத ஒ� �லக்க��. அக்க��
தந்நலக்காரரக்ளால் தவறாகக் ைகயாளப் ெபற்�ப்
பலரக்்�த் �ங்கான �ைள�கைளத்
தந்�ெகாண்�ள்ள�. எனேவ �தைல அடக்� ஒ�க்�த்
தன்வயப்ப�த்��ள்ள �தலாளியத்ைத ஒ�த்�க்கடட்
நாம் �யல்�ேறாம் - �யலேவண்� உள்ள�. இனி,
�தலாளியம் �ங்கான �ைள�கைளத் த��ற�
என்பதற்காக, அதற்� �லமாக�ள்ள �தைலேய நாம்
ஒ�த்�க்கடட் �யலலாமா? �தல் இல்லாமல்
�தலாளியம் எங்� வந்த� என்�ம் �னாைவ
எ�ப்�க்ெகாண்�, �தைலேய �ரத்்�க்கடட் �யன்றால்
�ைள� என்னவா�ம்? 

உலக �தல் அைனவர ் ைகக்�க்�ம் ேபாய்சே்சர
ேவண்�ம் என்ப�தான் நம் ெகாள்ைக, அ�
அைனவரக்்�ம் பயன்பட ேவண்�ம் என்ப�தான் நம்
�யற்�. அைத �ட�்�ட�், எய்தவன் இ�க்க அம்ைப
ெநாந்�ெகாள்வ�ேபால், �தலாளியம் இ�க்க �தைல
ேநாவ� �ைழயன்ேறா? இ�ல் ஒ� ெதளிைவ நாம்
ெபற்�க் ெகாண்டால்தான், ஒ�க்க ேவண்�வ� எ�,
வளரக்்க ேவண்�வ� எ�, என்பைவ நமக்�க்
கண்�க்�க் காட�்யாக �ளங்�ம். 



எனேவ, இைளஞரக்ளின் ேநாக்�, மதத்ைத
ஒ�ப்ப��ம் அதற்�த் �ைணயாக உள்ள சா�ையத்
தகரப்்ப��ம், இ�க்க ேவண்�ேம த�ர, இைறைமைய
ஒ�ப்ப�ல் இ�க்க ேவண்டாம் என்ப�ம்,
�தலாளியத்ைத ஒ�க்க ேவண்�ம், �தைல ஒ�க்க
ேவண்டாம் என்ப�மாகேவ இ�க்க ேவண்�ம். அத்�டன்
இவற்�க்� ம�தைலயாக, இைறைமைய வளரக்்க
ேவண்�ம். அ�ேபால் �தைல�ம் வளரக்்கேவண்�ம்
என்பன�ம் நம் ெகாள்ைக என்� ெகாள்ள ேவண்�ம்.
அேதா�, உண்ைமயான இைறைம வளரச்�் மதத்ைத�ம்
சா�ைய�ம் ஒ�க்க�த�ம் என்பைத�ம், உண்ைமயான
�தல் வளரச்�் �தலாளியத்ைத�ம் ஒ�க்க�த�ம்
என்பைத�ம் நாம் அ�ந்�ெகாள்ள ேவண்�ம். 

ேமேல �றப்ெபற்ற இவ் �ண்ைமகைள நாம்
ெதளிவாக உணரந்்�ெகாண்டால் ஒ�ய, நம் சா� மத
ஒ�ப்�ம், �தலாளிய ஒ�ப்�ம் ெவடட்ெவடட்த்
�ளிரக்்�ம் �ள்மரங்கள் ேபாலேவ வளரந்்�ெகாண்�
தாம் இ�க்�ம் என்பைத�ம் நாம் உணரந்்�ெகாள்ள
ேவண்�ம். 

இவ்�ண்ைமகைள இன்ெனா� ேகாணத்�ல்
நின்�ம் நாம் பாரத்்தல் �க இன்�யைமயாததா�ம்.
அ�, நம் இைளஞரக்�க்�ச ்சா�ெவ� இல்ைல; ஆனால்
சா�ப்பற்� இ�க்�ற�. மதெவ� இல்ைல ; ஆனால்
மதப்பற்� இ�க்�ற�. அேதேபால் �தல் ெவ��ல்ைல ;
ஆனால் �தலாளியப் பற்� இ�க்�ற� - என்ப� தான். 

சா�ெவ�க்�ம், சா�ப்பற்�க்�ம் என்ன ேவ�பா�
? அேதேபால் மதெவ�க்�ம் மதப்பற்�க்�ம், �தல்
ெவ�க்�ம் �தலாளியப்பற்�க்�ம் என்ன ேவ�பா�? -
இவற்ைற�ம் நாம் ெதளிவாக, ேவ��ரித்� உணரத்ல்
ேவண்�ம். 

இக்காலத்�ப் ப�த்த இைளஞரக்ள், ெவளி�ல�ல்
பழ�ம் �ழல் வளரச்�்யைடந்த நிைல�ல் இ�ப்பதால்,
அவரக்ளிடம் சா�ெவ� மண்���ப்ப�ல்ைல. ஆனால்



அவரக்ள் ��மணத் ெதாடர�் �த�யவற்ைற
ேமற்ெகாள்�ம் ெபா��, அவரக்ளின் சா�வைளயத்ைத
�ட�் ெவளிேயவர ��ம்�வ�ல்ைல. ேம�ம் தாங்கள்
இன்ன சா� என்�ன்ற உணர�் எப்ெபா��ம் அவரக்ள்
உள்ளத்�ல் ���ளக்காக எரிந்�ெகாண்ேட உள்ளைத,
மற்ற �ற�ணர�் �ளக்�களின் ஒளி இல்லாத ேநரத்�ல்
நன்� அ�ந்� ெகாள்ளலாம். இங்�ப் �ற�ளக்�களின்
ஒளி என்ப� கைல�ணர�், அ��ணர�், ெபா�
ஈ�பா�, �ைளயாட�்ணர�் �ற ெபா��
ேபாக்�ணர�் - ஆ�யவற்�ன் �ழ்நிைலகள் எனப்
ெபா�ள் ெகாள்க. அைவ எவற்��ம் ஈ�படாமல் தா�ம்
தம் ��ம்ப�மாகேவா, நம் உற�மாகேவா - இ�க்�ம்
ெபா��, தம் சா��ணர�் தைலெய�த்��ப்பைத
ஆய்�னில் பாரக்்கலாம். இ�தான் சா�ப் பற்�.
அதாவ� ெவளிப்பைடயாக இ�ப்ப� சா�ெவ�, உள்
�கமாக இ�ப்ப� சா�ப்பற்�. இ� சாம்பல்ெந�ப்�ப்
ேபால் உள்ேளேய கனன்�ெகாண்��க்�ற�. ஆனால்
�றத்ேத இவரக்ள் சா�ெயா�ப்ைபப் பற்��ம்,
கலப்�மணத்ைதப் பற்��ம் ெபண்கள் ��தைல
பற்��ம் �ரமாக ேமைடகளில் ேப�வைதப்
பாரக்்கலாம். 

இனி, ெபா��ைடைம�ணர�்ம், ப�த்த��ணர�்ம்
உள்ள நம் இைளஞரக்�ம் இப்ப�த்தான். அவரக்ள்
ெபா��ைடைமக் ெகாள்ைகையப் ேப�க்ெகாண்ேட ,
�தல் உணர�்க்�ம் ஆடப்ட�்�க்�ம் தன்ைமைய
ஆய்ந்�பாரத்்� உணரலாம். ெபா��ைடைமக்
ெகாள்ைக ேப��ன்ற ஒ�வ�க்� ஏேதா ஒ�வைக�ல் -
பைழய �தாைதயர ்வ��ேலா, ��ய ��மண உற�
ேபான்ற வ��ேலா, ��ய ெதா�ல் �யற்�களிேலா
�தல் (ெபா�ள்) வந்� ேசரந்்தால், �ன்��ந்த
ெபா��ைடைமக் ெகாள்ைக உணர�்ல் ப�ப்ப�யாகப்
��ப்�த் தளரவ்ைத�ம், �தலாளிய நாடட்ம்
ேதான்�வைத�ம் ஆய்ந்� காணலாம். இைத
எ���றவர ்எளிதாக இக் �ற்றசச்ாடை்ட அவரக்ள்ேமல்
�மத்த�ல்ைல. கடந்த நாற்பதாண்�களின் ெதாடரந்்த



ெபா�நல ஈ�பாட�்ல் கண்ட உண்ைமகளின்
ெவளிப்பாேட இ�வா�ம். �தல் ைவத்��ப்பவ
ெனல்லாம் �தலாளி�ல்ைல. �தலாளியக் ேகாடப்ா�
உைடயவேன �தலாளி. அவன் உணரே்வ �தலாளிய
உணரவ்ா�ம். அவன் அ��, அன்�, ெசயல் �த�ய
அைனத்�ம் �தலாளிய உணர�் ெகாண்டைவ.
�தலாளிய உணர�்ன் உள்ேநாக்கம் �ரண்டல். எனேவ,
�றைரச ் �ண்�த் தன் �தைலப் ெப�க்கேவண்�ம்
என்�ம் மனப்பான்ைமேய �தலாளிய மனப்பான்ைம
�ைடய�தான். இந்நிைல�ல் ெபா��ைடைம
உணர�்ள்ளவன், �தலாளியாக மா�வானானால்,
�தலாளியத்ைத இன்�ம் �றைமயாக, ெவளிக்�த்
ெதரியாதவா� கரவாகக் கைடப்��க்�றான். 

இந்நிைல இந்�யா�ல் எண்ப� ��க்கா�
இ�ந்தால் ெவளிநா�களில் அ�ப� அல்ல� ஐம்ப�
அள�ல் இ�க்�ம். எனேவ, இங்�த் �ய்ைமயான
ெபா��ைடைம உணர�் கால்ெகாள்வ� அரி��ம்
அரிதாக இ�க்�ற�. 

இனி, இேத வைக�ல்தான் மத�ணர�்ம்,
சா��ணர�்ம் அறேவ ஒ�யாத�டத்�க்
ெகாண்��ப்ப� மதெவ�. சா�ெவ� மதெவ� -
இரண்�ம் ெவளிேய ெதரியாமல் சா��ணரவ்ாக�ம்
மத�ணரவ்ாக�ம் அ�ங்���க்ைக�ல்,
இைற�ணர�்ம் �� ���ளக்�ப்ேபால்
எரிந்�ெகாண்� இ�க்�ம் என்ப� காலம் இடம்
வ�ம்ெபா�� ெதரிந்�ெகாள்ள ேவண்�ய ஒன்றா�ம்.
இவற்ைற அவரவர ் படட்�வால் உணரந்்தால்தான்
உண்�. மற்றப� யாரா�ம் உணரத்்த�ம் இயலா�;
யா�ம் அவ்வா� உணரத்்� ��வ�ம் இல்ைல . 

இவ்வா� ெபா�ள்நைச�ம். சா�நைச�ம்,
மதநைச�ம் இந்�யா�ல் உள்ள மக்களில் ஏறத்தாழ
ெதாண்�ற்ைறந்� ��க்காட�் மக்களிடம் இ�ப்பைத
எவ�ம் எங்�ம் எந்நிைல��ம் ஆய்ந்� அ�ந்�
ெகாள்ளலாம். இைதப் ெபாய்ெயன்� எவரா��ம்



ெமய்ப்�க்க �ற்ப�வாரானால், ஒன்றால் அவர ்இந்�ய
மக்களியல் உணராதவராகேவா, உண்ைமய��
வாயாதவராகேவாதாம் இ�த்தல் ேவண்�ம். ஆனால்
அவ�ம் உண்ைமைய உணரந்்�ெகாள்ள ெந�ங்காலம்
ஆகா�. 

- ெதன்ெமா�, �வ� : 23,
ஓைல : 11, 1987 

33. மத� ஆ�சி�க��லி� ஏறினா� ஆ�சி
இ���வ���! எ�ச��ைக ! 

இந்�யத் தைலைம யைமசச்ர ் இரா�வ்
அண்ைம�ல் த�ழ்நா� வந்தெபா�� ��வா�ரக்்
ேகா��க்�ப் ேபாய்த் தம் எைடக்� எைட ச�க்கைர
அளந்� �ைலபாரம் நி�த்த வ�படட்ார.் �ன் ெசன்ைன
வந்தெபா��, காஞ்� ெசன்� �ன்�
சங்கராசச்ாரிகைள�ம் வ�பட�்ச ்ெசன்றார.் 

ேவ� வைக�ெலல்லாம் அவைரக் �ைறக�ய
பாரப்்பனரக்ள், இரா��ன் இந்தச ்ெசய்ைககளால், உச�்
�ளிரந்்� ேபா�னர.் மதசச்ார�் ஒன்ேற பாரப்்பனத்
தன்ைமைய உ��ப்ப�த்�வ� என்ப� அவரக்ளின்
கணிப்�. ஒ�வன் எத்�ைணக் ெகா�யவனாக,
கயவனாக, அ�கார ெவ���த்த ெகா�ங்ேகாலனாக
இ�ந்தா�ம், அவன் பாரப்்பன இந்� மதத்ைத
ம�க்�ன்றான் என்றால், பாரப்்பன இனம் அவைன
மன்னித்���ம்; ேபணிக் ெகாள்�ம்; கட�்க்காத்�
நிற்�ம். எனேவ இரா�வ் இந்த வைகயால் அல்ல�
ெசல�ட�்ள்ளார.் தைலைமயைமசச்ர ் ஒ�வரக்்�
இ�க்க ேவண்�ய ெபா�ப்�க�க்� இைட�ல் ஏறத்தாழ
ஒ� நாள் என்ப� ஆ�ரக் கணக்கான உ�பா ம�ப்�
உைடய�. இத்�டன் அவ�க்�ம் அவரின்
பரிவாரங்க�க்�ம் ஆ�ம் ேபாக்�வரத்�கள், தங்கல்
ஏற்பா� ஆ�யவற்�க்கான ெசல�கள் ேவ� இலக்கக்
கணக்கான ம�ப்�ைடயன. இைவயன்�, அவரின்
பா�காப்�க்கான ஏற்பா�கள் ஆ�யன�ம் பல இலக்கக்



கணக்கான ம�ப்�ைடயன்வ. இத்�ைணச்
ெசல�கைள�ம் ெசய்�ெகாண்�, அர� வரிப்பணத்�ல்,
அவரின் தனிப்படட் மத ஆைசகைள அல்ல�
ெவ�கைளத் தணித்�க் ெகாள்வ� கண்�க்கத் தக்க
�ற்றமா�ம். சங்கராசச்ாரியார ் அர�யல் ெதாடர�்க்�
அப்பாற்படட்வராக இ�க்க ேவண்�யவர.் அவரிடம் ஒ�
மணி ேநரம் இவர ் தனித்�ப் ேப��றார ் எனில், இவர்
தைலைமயைமசச்ராக இ�க்கேவ த��யற்றவரா�றார்
- இவரின் தனிப்படட் பத்�ைம ேவ�, அர�யல்
கடைமகள் ேவ�. அர�யல் கடைமகைள ஆற்ற
வந்த�டத்�ல் இவரின் தனிப்படட் மத ஆைச
பாசங்க�க்� இவர ்இடம் தந்��க்கக் �டா�. 

சங்கராசச்ாரியார ் ஒ� மதத்தைலவர ் மட�்மல்லர.்
பாரப்்பன இனத்�ன் ஒட�்ெமாத்தத் தைலவ�ம் ஆவார.்
இந்த வைக�ல் இந்�யா�ல் உள்ள ேவ� மடத்தைலவர்
எவைர�ம் �ட, காஞ்��ல் உள்ள இவ�க்�த்தான்
அ�கக் கவரச்�் உண்�, அத்தைகய ஓர ் இனெவ�த்
தைலவைர, இந்�ய நாட�்ன் தைலைமயைமசச்�ம்,
மற்�ம் தைலைம, �ைணக் ��யர�த் தைலவரக்�ம்
வந்� சந்�த்�ப் ேப�, வ�பட�்ப் ேபா�ன்றாரக்ள்
என்றால், இந்த நா� ஒ� ��யர� நா� என்� ெசால்லத்
த�ந்ததா? ஞாயம் உண்டா ? இப்ப�த்தான்
இந்�ராகாந்��ம் �ன்னரச் ்ெசய்� வந்தார.் 

இவரக்ள் ெசய்�ன்ற ெவளிப்பைடயான இம் மத
ஈ�பா�களா�ம் வ�பா�களா�ம், இவற்�ன் ெபயரால்
ெசய்�ம் க�த்�க் கலப்�களா�ம் மக்கள் மன�யல்
அ�ப்பைட��ம், அர�யல் அ�ப்பைட��ம்
பலவைகயான ெவ�ப்�கைள�ம்
பைக�ணர�்கைள�ந்தான் ெகாள்ளப் ேபா�ன்றாரக்ள். 

ேம�ம் இவரக்ள் தங்கைளப் பசை்சயான இந்�மதச்
சாரப்ாளரக்ளாகக் காட�்க்ெகாள்வதால், இந்�மதத்ைத
அஃதாவ� பாரப்்பன மதத்ைத மைற�கமாக
ஊக்��க்�றாரக்ள் என்�ம், அதன் வ�யாகப் �ற
மதங்கைளத் த�ரக்்கக் ��ப்�க் காட�்�றாரக்ள்



என்�ந்தான் ெபா�ள்ப�ம். இ� கண்ணா� �ட�்ல்
இ�ந்�ெகாண்� கல்ெல�வைதப் ேபான்ற�. 

ேந� �ைல�றப்� �ழா�ல், இரா�வ், 'ேந�ைவப்
பற்�க் ��ப்��ைக�ல், “அவர ் ��ைமயாக மதச்
சார�்ன்ைமையக் கைடப்��த்தார'் என்�
பாராட�்னார.் ேந��ன் ஆட�்நாளில், மதத்�ற்ேகா
மதத்தைலவரக்�க்ேகா இத்�ைண ஆ�ைம, அர�யல்
தைல��, இ�ந்த�ல்ைல. இப்ெபா��தான் இ�க்க
இ�க்க ஆட�், பாரப்்பன ஆ�ைமயாகேவ
மா�வ�வைதப் பாரக்்�ேறாம். இ� அவரக்�க்�ம்
நல்லதன்�; நாட�்ன் எ�ரக்ாலத்�ற்�ம் நன்றன்� என்�
எசச்ரிக்�ன்ேறாம், மதம் ஆட�்க்கட�்ல் ஏ�னால், ஆட�்
இ�ண்���ம் என்ப� அ�க்க��யாத உண்ைம ! 

- த�ழ்நிலம், இதழ் எண் :
97, 1987 

34. இராமாயண நாடக�! 
ஆரியர ் - �ரா�டர ் என்பெதல்லாம் ெபாய் என்�

ேப�ம் இந்�ரா கட�்�ன் அ�ைமத் தைலவரக்ேள!
ெதாண்டரக்ேள! ஆரியர ் - �ரா�டர ் �சைலத்
ெதாைலக்காட�் இராமாயண நாடகத்�ல் பா�ங்கள்! 

இந்�ய நாடை்டப் ெபா�த்த அள�ல் பல ேத�ய
இனங்கள் இ�க்�ன்றன என்றா�ம், அைவ அைனத்�ம்
ஆரியம், �ரா�டம் என்�ம் இரண்� ேபரினங்க�ள்
அடங்�பைவ ஆ�ம். இவற்�ள் நம் த�ழ்த் ேத�ய இனம்
என்ப� �ரா�டப் ேபரினத்�ள் அடங்�வதா�ம்.
இத்�டன் இந்�யா��ள்ள மற்ற இ�பத்� �ன்�
இனங்க�ம் இ�ல் அடங்�ம். 

இந்�ய நா� ��தைல ெபற்�ப் ேபராயக்கட�்
ஆட�்க்� வந்த�ம், அந்த ஆட�்ைய வடநாட�்
�தலாளிக�ம் ஆரியப் பாரப்்பனரக்�ம்
ைகப்பற்�க்ெகாண்�, �ற அைனத்� இனங்களின்
உட�்�கைள�ம் �ைதத்� வ�வேதாடன்�, இந்�ய



ஒற்�ைம, ஒ�ைமப்பா� என்�ம் ெபயரில், ஆரியப்
பாரப்்பனிய மர�கைள�ம், இந்�மதக்
ேகாடப்ா�கைள�ேம �காைமப்ப�த்�
வளரத்்ெத�க்கத் ெதாடங்�னர.் இதற்�த் �ைணயாக,
�ற இனக் ��கைளளத் தம் ஆரியமர�க் ��க�டன்
உடக்வரந்்�ெகாண்� அைனத்�ச ் �றப்�யல்க�க்�ம்
தாேம கட�்யங்�� உரிைம ெகாண்டா�த் தம் ேபா�ப்
ெப�ைமகைளக் கரவாக உலெகலாம் ெதரியப்ப�த்�
வ��ன்றனர.் 

இவற்�க்�ைட�ல், ஆரிய - �ரா�ட மர�கைள,
ஜவஸ் என்ேற வரலாற்ைற மாற்� எ�� - உைரத்� -
எ�ரக்ால இைளஞரக்ள் உண்ைமகைள அ�ந்�ெகாள்ள
இயலாதவா� - அ�சச்ாட�்யம் ெசய்� வ��ன்றனர.்
'ஆரியமாவ� - �ரா�ட மாவ� ? அைவ எங்ேக
இ�க்�ன்றன' என்� ெவளிப்பைடயாகேவா
இப்ெபா��ள்ள இந்�ரா ேபராயக் கட�்�ன் வரலா�
ெதரியாத கத்�க்�ட�்த் தைலவரக்ெளல்லா�ம் வாய்க்�
வந்தப� ேப�ப் பக� ெசய்�ம் வ��ன்றனர.் 

இவரக்�க்� ஆப்� ைவத்� அைற�ற� ேபால்,
இப்ெபா�� ஒ� ெசய்� நடந்�வ��ற�. அ�தான்
அண்ைம�ல் �ல்�த் ெதாைலக்காட�்�னின்�
�ழைமேதா�ம் ஒளிபரப்பா�க் ெகாண்��க்�ற
'இராமாயணத் ெதாடர ் நாடக' நிகழ்ச�்யா�ம். இந்�
ெமா��ல் ஒளிபரப்பா�வ�ம், இந் நாடகத்�ல்,
பசை்சயாக ஆரிய - �ரா�டப் �சல்கள் உைரயாடல்
வ��ல் ேபசப்ெபற்� வ�வைத அைனவ�ம்
கவனித்��க்கலாம். இராமன் ஆரியர ்தைலவன் என்ேற
�கழ்ந்� ேபசப்ெப��றான். இந்நா� ஆரிய நா� - ஆரிய
நிலம் - என்� வரலாற்ைற ��மைறக்�ன்றவா�
ேபா�க் க�த்�கள் ெவளிப்ப�த்தப் ெப��ன்றன. 

ஆரியைர உயரத்்�க் ���ன்ற வைக�ல் ஆரிய -
�ரா�டப் �சல்கைளப் ேப�வ� மட�்ம் இவரக்�க்�த்
ேதைவயா�ற� ேபா�ம் இதன் தன்ைமைய இங்�ள்ள
இந்�ரா கட�்��ள்ள வரட�்த் தைலவரக்ள்



�ளங்�க்ெகாள்ள ேவண்��ேறாம். ஆரியரக்ள்
உயரவ்ாக�ம் �ரா�டரக்ள் இந் நாடகத்�ல்
தாழ்வாக�ம் �றப்ப�வ�. இவரக்ள் க�க்�
ேவண்�மானால் உைறக்காமல் இ�க்கலாம். ஆனால்,
இங்�ள்ள த�ழரக்ள் எல்ேலா�ம் இவரக்ைளப் ேபால்
உணரவ்ற்�ற மானமற்� இ�க்க ���மா? நிைல
இப்ப�ேய ெதாட�மானால், இந்�யா�ல் இவ்��பதாம்
�ற்றாண்� எல்ைல�ேல�ம் �ண்�ம் ஓர்
இராமாயணக் கைத நைடெபற்றா�ம்
�யப்பதற்�ல்ைல! ஆனால் ��� ேவறாக இ�க்�ம். 

- த�ழ்நிலம், இதழ் எண்.
84, 1987. 



35. இராச�ீகா�தி நல���காக இர��
ெப�ய ேவ�வ�க�! 

நாட�் மக்கள் நல�க்காக என்� ��க்ெகாண்�,
இரா�வ் காந்� நலம் ெபற ேவண்�ம் என்�
அண்ைம�ல் �ல்��ல் இரண்� ெபரிய
ேவள்�கைள(யாகங்கைளச ் ெசய்��க்�ன்றனர.்
அரைசச ்சாரந்்தவரக்ள். மக்களின் வரிப்பணம் எந்ெதந்த
வைக�ல் பாழ�க்கப் ெப��ன்ற� என்� நன்�
உணரந்்�ெகாள்�தல் ேவண்�ம். 

�ல்�, 'சப்தரச்ங்' �� 15ஆம் எண் ����ப்�ல்
இந்த ேவள்� நடந்த�. 

இதன் ெபா�ட�், ெபங்க�ரி��ந்� தனிச�்றப்�த்
ெதாடரவ்ண்��ல் 2000 சடங்கா�ரியரக்ள்
(�ேரா�தரக்ள்) �ல்�க்� அைழத்� வரப்ெபற்றனர.் 

அவரக்�டன் சைமயல்காரரக்ள் பலர,் நாத�ரக்
���னர,் ெதாைலக்காட�்ப் படப்��ப்�க் ���னர்
என்� ��யெதா� �டட்ேம �ல்� வந்��ந்த�. 

ேவள்�ைய நடத்த 10 ஆ�ரம் ேதங்காய்கள்,
ஏறத்தாழ 2.250 அ�ர எைட (�ேலா) �ய்ைமயான
ஆ�ன் ெநய் �ல்�க்�க் ெகாண்�வரப் ெபற்றன. 

�ைசக்ெகன 4000 உ�பா ம�ப்�ள்ள �க்கள்
நாள்ேதா�ம் வா�ர�் வ�யாகத் �ல்�
வந்�றங்�ய�. 

ேவள்��ல் ஈ�படட்
சடங்கா�ரியர(்�ேரா�தரக்�க்� நாள் ஒன்�க்� 108)
உ�பா �தல் 250 உ�பா வைர காணிக்ைகயாக
வழங்கப் ெபற்��க்�ன்ற�. 

இ� த�ர ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் ஒ� பட�் ேவட�்,
பட�் ேமலாைட, இரண்� இைண �ல் ேவட�்கள்,
�ண்�கள் ஆ�யைவ�ம் தரப்ெபற்��க்�ன்றன. 



சடங்கா�ரியர(்�ேரா�தரக்ள் �ல்��ல் பல்ேவ�
உயர�்��களில் தங்க ைவக்கப் ெபற்�ள்ளனர.் ேவள்�
நைடெபற்ற பாரா�மன்ற உ�ப்�னர ் சந்�ரேசகர
�ரத்்��ன் வளமைனக்� நாள்ேதா�ம் �றப்�ப்
ேப�ந்�களில் ��ந்த பா�காவ�டன் அைழத்�வரப்
ெபற்றனர.் ேவள்� ��ந்த �ற� அச்
சடங்கா�ரியரக்�ம் அவரக்�க்� அவரக்�டன் வந்த
�ற�ம் �ல்� நகைரச ் �ற்�ப் பாரக்்க�ம்,
அரித்�வாரம், இரி�ேகசம் ஆ�ய �ண்ணிய
இடங்க�க்� அைழத்�ச ் ெசன்� காடட்�ம் �றப்�
ஏற்பா�கள் ெசய்யப் ெபற்��ந்தன. 

ேவள்� நடந்த இடத்�ற்�த் தைலைமயைமசச்ர்
வந்� ேவள்�ையத் ெதாடங்� ைவக்க ஏற்பா�கள்
ெசய்யப் ெபற்��ந்தன. ஆனால் பா�காப்�
நடவ�க்ைககள் காரணமாக அவ்ேவற்பா�
த�ரந்்�ேபாய், ேவள்� ெசய்த சடங்கா�ரியரக்ேள
தைலைமயைமசச்ரின் இல்லத்�க்ேக ெசன்�
அவ�க்காகச ்�ல சடங்�கைளச ்ெசய்�ள்ளனர.் 

இந்த ேவள்��ன் ஒ� ப��யாக ஓர ் இலக்கம்
ெகா�க்கடை்டகள் �ள்ைளயா�க்�ப் பைடக்�ம் லடச்
ேமாதக் கணப� ஓமம் என்�ம் ேவள்��ம் நடத்தப்
ெபற்ற�. 

இந்த ேவள்�ையத் தைலைம தாங்� நடத்�ய
'சாமா பட'் என்பவர,் இ�ேபான்ற �கப் ெபரிய ேவள்�
வடமாநிலத்�ல் பல ஆண்�க�க்�ப் �றேக
நடத்தப்ப�வதாக�ம், மகாபாரதப் ேபா�க்�ப் �ற�
த�மரின் நல�க்காக உ�ட�்ரர ் நடத்�ய அரச�ய
ேவள்�க்�ப் �ற� நடத்தப்ப�ம் ெபரிய ேவள்� இ�
என்�ம் ��ப்�ட�்ள்ளார.் 

இந்த ேவள்��ல்லாமல், ��ேசத்�ர நகரில் �ல
அைனத்�லகத் தர� வாணிகங்களில்
ஈ�பட�்�ப்பதாகச ் ெசால்லப்ப�ம் சந்�ர�வா�
என்பவ�ம் 'சகசர் சண்� மகா யக்ஞம்' என்�ம் ஒ�



ெப�ம் ேவள்�ைய�ம் 5 சடங்�ப் பண்�தரக்ைளக்
ெகாண்�ம் நடத்�னார ்என்�ம் �றப் ெப��ற�. 

'நீரச்�்ைல' (ேகாவணம்) கடட்ாத ஊரில் நீரச்�்ைல
கட�்யவன் �த்தன் என்�ம் பழெமா�ப்ப� நா� நடந்�
ேபாய்க் ெகாண்�ள்ள�. 

- த�ழ்நிலம், இதழ் எண்.
93, 1987 

36. பா��பன��� இர�ைட� ெகா��! 
இன்ைறய நிைல�ல் த��னத்ைத

ஒட�்ெமாத்தமாக ம�ப்�ட�்க் காட�்வதற்�க் கைலஞர்
க�ணாநி� ஒ�வரின் வ�� ெம��ச ் ெசயல்கேள
அ�ப்பைடயாகப் பாரப்்பனரக்ளால் எ�த்�க் ெகாள்ளப்
ெப��ன்றன என்றால், பாரப்்பன இனத்ைத
ஒட�்ெமாத்தமாக ம�ப்�ட�்க் காட�்வதற்� '�க்ளக்'
ஆ�ரியர ் ேசா அய்யைரேய எ�த்�க்காடட்ாகக்
ெகாள்ளலாம். சரியாகேவா தவறாகேவா க�ணாநி�
ெசய்�ம், ெசயல்கேள இவ�ைடய எ�த்�க்�ம் �க்ளக்
�ற்பைனக்�ம் அ�ப்பைடகளாக அைமந்��க்�ன்றன.
க�ணாநி�ையப் பற்� ஒ� கட�்ைரேயா பக�ப்
படேமா (காரட்�்ேனா) இல்லாமல் �க்ளக் வந்த�ல்ைல.
அவ்வா� வந்தா�ம் அ� �ற்கா�. எனேவ இந்த
உத்�ையக் கைடப் ��த்ேத. க�ணாநி�ையப் பற்�
எ�� அவர ் ெதாண்டரக்ளிடத்�ேலேய இதைழ
�ற்பைன ெசய்� வணிகம் ெசய்வ� '�க்ளக்' ேசா�ற்�
இ�க்�ம் ேவ� எந்தத் �றைமைய�ம் �டக் ��தலான
�றைமயா�ம். 

அண்ைம�ல் �.�.க. நடத்�ய இந்�ெய�ரப்்�ப்
ேபாராடட்த்ைதப் பற்� ேவ� யா�ம் கவைல
ெகாண்டைத�ட, �க்ளக் ேசா அய்யர ் அ�கமாகக்
கவைல ெகாண்டார ் என்பதற்� அப் ேபாராடட்க்
காலத்�ல் ெவளியான �க்ளக் இதழ்கேள சான்றாக
நிற்�ம். இந்�ப் ேபாராடட்ம் எந்த வைக��ம் ெவற்�



ெபற்��டக் �டா� என்� ேசா �க�கக்
கவைலப்படட்ார ் என்பைத அவர ் எ�த்�களி��ந்ேத
ெதரிந்�ெகாள்ளலாம். அ� எங்� ெவற்�ெபற்���ேமா
பாரப்்பனரக்�க்� எங்�த் ேதால்� ெதாடங்���ேமா
என்�ம் அசச்�ம் கவைல�ம் அவைர ��ந்த
பரபரப்�க்�ள்ளாக்���க்�ன்றன. எனேவ
இந்�ெய�ரப்்�ப் ேபாராடட்த்�ன் ஒவ்ேவார்
அைசைவ�ம் ��ப்பத்ைத�ம் அவ�ைடய �டை்ட
ேபான்ற கண்ணா�க் கண்களால் நன்றாக ஊன்�க்
கவனித்�க் �த்�த் ேதாண்� �கரந்்� பாரத்்�க் �த�
ெய�த்��க்�றார.் ெவ�மேன ப�த்��க்�ம் நாட�்
நாய்க்� ஓர ்எ�ம்�த் �ண்� �ைடத்��டட்ால் எவ்வா�
அ� தாைட ேதயக் க�த்�க்ெகாண்� �டக்�ேமா,
அப்ப�த் �க்ளக் ேசா அய்ய�க்� இந்�ெய�ரப்்�
எ�ம்�த் �ண்� �ைடத்த�டன் அைத இன்�ம் �டாமல்
ெமன்�ெகாண்� �டக்�றார.் 

பாரப்்பனரில் அவர ் ஒ� தனிவைக. காரம்
�ைறயாத �ல(Original) பாரப்்பனிய ஆரிய
�த்�ைர(Brand), அவர.் 

இராசா� ேபான்ற பாரப்்பனரத்ம் உளறல்கைளத்
த�ர, ேவ� த��னம் சாரந்்த எவ�ைடய
க�த்�கைள�ம் �ந்தைன என்� ஏற்�க் ெகாள்ளாத
இனத்�ன் �ல உ�வமா�ய �க்ளக் ேசா, இந்�
ெய�ரப்்ைப ெயாட�்க் க�ணாநி�ேமல் ��ய
கைணக�க்�ப் ெபரியார ் �ந்தைனகள் - �ன்றாந்
ெதா���ம் பயன்பட�்�க்�ற� என்பைத ைவத்�.
அவ்�னம் நம்மவரின் ைககைளக் ெகாண்ேட நம்மவரின்
கண்கைளக் �த்�க் ��டாக்�ம் சாணக்�யச்
�ழ்ச�்க்� ��க் �த்தைகெய�த்�ள்ள� என்பைத
�� உண்ைமயாகக் ெகாண்��டலாம். 

�.�.க.�ன் இந்�ெய�ரப்்�ப் ேபாராடட்ம்
ெதாடக்கத்�ல் அமரக்்களப்ப�த்தப் படட்தாம்.
இ���ல் ேகாமாளித் தனத்�ன் உச�்ைய எட�்ப்
��த்��டட்தாம். இவற்ைறக் ��ப்�ட�்�ட�்ப்



ேபாராடட்த்�ன் தன்ைம என்ன என்� ேசா கணிக்�றார்
என்றால், "அ� இ� தனி ஆள்கள் (நபரக்ள்) இைடேய
இ�க்�ம் பைக�ன் காரணமாக நிக�ம் �ல்லைறச்
சசச்ர�கேள என்பைதத் த�ழக மக்கள் உணரத்
ெதாடங்� (ஆரம்�த்� �டட்ாரக்ள் என்�
ேதான்��றதாம்! (பாரக்்க: �க்ளக் 15.1.1987 இதழ்) எப்ப�
ேசா அய்யரின் சாணக்�ய �ைள மக்களின் �ந்தைனத்
�றைனத் �ைச ��ப்��ற�, பாரத்்�ரக்ளா? இ�தான்
பசை்சப் பாரப்்பனியம் என்பதற்�ச ் �றந்த ஓர்
எ�த்�க்காட�். 

எந்த மக்கள் உணரத் ெதாடங்��டட்ாரக்ள்?
இவைரச ் ேசரந்்த அய்யர,் அய்யங்கார ் இன மக்களா?
அவரக்ள் மட�்ம் இல்ைல: த��ன மக்க�ம் அவ்வா�
நிைனக்�றாரக்ள் அவ்வா� நிைனக்�றாரக்ள் என்�
இவர ்ேபாய் அளந்� பாரத்்�க் கண்���த்தார ்என்றால்,
இவர ்கண்க�க்�ப் படட் அம் மக்கள் இவர ்இனத்�க்�ப்
�றந்த இன இரண்டரக்ளாகத்தான் இ�ப்பாரக்ள்
என்ப�ல் ஐய��க்க ��யா�. 

*க�ணாநி� இந்�ெய�ரப்்�ப் ேபாராடட்த்ைத
அ��த்த�டன் மக்களிைடேய அ� ெபரிய தாக்கத்ைத
(பா�ப்ைப ஏற்ப�த்த�ல்ைல" என்�றார ்ேசா. "பா�ப்�'
என்பைத உணர என்ன அைடயாளம் ைவத்��க்�றார்
என்பைதத் ெதரி�ப்பாரா, ேசா? ஒ� ேவைள இவர்
ெமாடை்ட மண்ைட�ல் கல் ஏ�ம் �ழ�ல்ைலேய,
என்பைதக் க�� அவ்வா� ����க்கலாம் என்� க�த
ேவண்���க்�ற�. அப்ப�ப்படட் நிைல வர ெந�
நாள்களாகா என்பைதச ் ேசா�க்�ம் அவைரச்
ேசரந்்தவரக்�க்�ம் ேநர�யாகேவ எசச்ரித்�க் �றக்
கடைமப்பட�்�க்�ேறாம். 

மற்�ம் இவரின் அந்த ஆ�ரிய�ைரக் கட�்ைர�ல்
அவர ் ��ப்�ட�்�ப்பைவ அைனத்�ம் இவர ் ��கல்
�ைள�ல் மட�்ேம ேதான்��ன்ற க�த்�கள்தாம். 



'ேபாராடட்ம் நைடெபற்ற ேபா�ம், மக்கள் மனத்�ல்
�.�.க.�ன்ர ் உயரந்்��ட�ல்ைல. அக் கட�்த்
தைலவரக்ள் தைளப்படட் ைகதான) ேபா�ம், அவரக்ள்
ஈகம் (�யாகம்) ெசய்ததாகக் க�த்� (அ�ப்ராயம்)
ேவ�ன்� �ட�ல்ைல - என்�றார ் ேசா. இவ�ைடய
ெமாடை்ட மண்ைடக்� மட�்ம் எப்ப�த்தான் மக்களின்
க�த்� 'பளிச ்பளிச'்ெசன்� பட�் ���றேதா, நமக்�த்
ெதரிய�ல்ைல. ஒ�ேவைள மக்கெளல்லா�ம்
இப்ப�த்தான் இ�க்கேவண்�ம். இ�ந்தால்தான் இவர்
இனத்�க்� நல்ல� என்� நிைனக்�றாேரா,
ெதரிய�ல்ைல. 

இப்ப�யாக இவர ் கைலஞைரப் பற்�
ெவளிப்ப�த்�ம் க�த்�. இவர ் ெமா�க்கடை்ட
மண்ைட�ல் ேதான்�ய ஒ� ெகாம்� என்றால், இேத
வைக�ல் இேத மண்ைட�ல் ேதான்�ய இன்ெனா�
வைகயான ெகாம்ைப�ம் பா�ங்கேளன். 

*அவரக்ைளத் தைள(ைக�) ெசய்தைத ைவத்�,
த�ழக �தல்வர ் சடட்ம், ஒ�ங்ைகக் காப்பதற்காக
நிரம்ப�ம் உ��யான நடவ�க்ைக எ�த்�
�டட்தாக�ம் யா�ம் நிைனத்ததாகத் ெதரிய�ல்ைல .
தைளகைள(ைக�கைள) ெயாட�் ஆங்காங்ேக �ல
வன்�ைற, நிகழ்ச�்கள் (சம்பவங்கள்)
நடத்தப்படட்ேபா�, அைத 'மக்கள் ெகாந்தளிப்பாக'
நிைனத்� யா�ம் ஏமா��ட�ம் இல்ைல . �.�.க.
தைலவரக்�க்� எ�ராகத் �ரப்்பளிக்கப்படட்ேபா�
"ஆகா சரியான �ரப்்�" என்� யா�ம் ஏற்�க்ெகாள்ள�ம்
(ஆேமா�க்க�ம்) இல்ைல; ஐையேயா, ஞாய�ல்ைல
(அநியாயம்) என்� யா�ம் ��ற��ல்ைல .
ெபா�மக்கள் அ�ல் ெபரிதாக அக்கைற காடட்�ல்ைல!'
- என்ெற���ற�. இந்தப் பாரப்்பன 'சா��' �ைள!
என்ேன அந்த �ைள�ன் வல்ல� வழக்�,
பாரத்்�ரக்ளா? 

இந்த ஒேர ஆள் ேபா�ம், இவ�ைடய பாரப்்பன
இனத்ைதக் கட�்க் காக்க, நம்மவரில் எவ�க்�ம் இந்தச்



��ம் �ரைன�ம் இல்ைல , எவர,் எ�, எக்ேக� ெகட�்ப்
ேபானால் எமக்ெகன்ன என்�தாேன நாம் அைனவ�ேம
இ�க்�ேறாம்! 

ெபா�மக்கள் இப்ேபாராடட்த்�ல் ெபரிதாக
அக்கைற காடட்�ல்ைலயாம்! ேசா ெசால்�ற�. இன்�ம்
மக்கைள ெயல்லாம் �த்�ரரக்ளாகேவ ம�க்�ம்
�ராண, இ�காசக் காலத்�ேலேய இ�ப்பதாக இ�
நிைனக்�றேதா, என்னேவா? இவர ்��ம் ெபா� மக்கள்
என்பவரக்ளில் �ைறக் �ப் ேபான இ�பத்ைதயா�ரம்
ேபரக்�ம் அடங்க மாடட்ாரக்ேளா? இல்ைல, இவர்
ம�ப்��ம் ெபா�மக்கள் �னா���ந்ேதா,
அெமரிக்கா���ந்ேதா, அல்ல� உ��யா���ந்ேதா
வந்�, இங்�க் ��ேய� வாழ்ந்�
ெகாண்��ப்பவரக்ேளா, இல்ைல, ெபா�மக்கள்
என்பவரக்ள் இவைரப் ேபால இங்� வந்� வா�ம் ஆரிய
நாேடா�க் ெகௗ பாய்கேளா? �ைறக்�ப்
ேபானவரக்ைளப் பாரத்்தால், (அவரக்ள் �.�.க.ைவச்
ேசரந்்தவரக்ளாகத்தான் இ�க்கட�்ேம!) அவரக்ள்
ெபா�மக்கள் ஆகமாடட்ாரக்ேளா ? ெபா�த் ேதரத்ல்
என்ப� இவரக்�க்� இல்ைலேயா? இவரக்�க்�
ஒப்ேபாைல உரிைம என்ப� இல்ைலேயா? இவர்
ெமா�க்ைக மண்ைட�ல் உள்ள இரண்� �டை்டக்
கண்க�க்�த் �.�.க.�னைரேயா, த�ழர ்�றைரேயா
பாரத்்தால் மட�்ம் ஏன் ெபா�மக்களாகத் ெதரிவ�ல்ைல
. இவரக்ள் �(!) ேதவரக்ள் என்பதாலா? 

இந்த அக்கரகாரத்� வாண்� இன்�ம் ெசால்�ற�.
ேக�ங்கள்! 

'�ன்ெபல்லாம் இம்மா�ரி நடந்��ந்தால்,
த�ழகத்�ல் ஒ� ெப�ங்�டட்ம் �.�.க.�னரின்
ஈகத்ைத (�யாகத்ைத)�ம், �ரத்ைத�ம்
ெமச�்��க்�ம். மற்ெறா� ெபரிய �டட்ம் ம.ேகா.
இரா�ன் (எம்.�.ஆரின்) அரச (ராஜ) தந்�ரத்ைத�ம்,
உ�� �க்க ெசயற்பாடை்ட�ம் ேபாற்���க்�ம்.
இப்ப�யாக இரண்� ெப�ங் �டட்ங்கள் கா�ல் �



ைவத்�க்ெகாண்� த�ழகத்ைதச ் �ற்�ச ் �ற்�
வந்��க்�ம். இந்தத் �ண்�த்தாள் (கா�த) எரிப்�ப்
ேபாராடட்த்�ல் (ேநாக்கத்ைதேய
ெகாசை்சப்ப�த்��றார.்) இப்ப�த் த�ழக மக்கள்
ஏமாற�ல்ைல என்பேத ஒ� நல்ல அ���" -
என்ெற���றார ் ேசா. எதற்� நல்ல அ���. இந்�ரா
ேபராயம் வந்� த�ழகத்�ல் ��வதற்� எ�ரிகள்
இரண்�பட�்�க்�றாரக்ள் என்ப� இக் �த்தா�க்�க்
ெகாண்டாடட்மாக இ�க்�ற�, கட�்யங்க�த்
�ல்�க்�ப் பாதக் கம்பளம் �ரிக்�றார.் ேசா. இவரத்ாம்
அன்� இந்�ரா�க்� எ�ராக எ��க்ெகாண்��ந்த
ேகாமாளி. இவரத்ாம் கன� காண்�றார,் கற்பைன
பண்ணி உடல் �ரிக்�றார.் இவர ் கண்� ம��ம்
கனைவப் பா�ங்கேளன்! 

'இந்த இ� கழகங்கைள �ட�் அர�யல் நடத்தத்
தாங்கள் அணியமாக(தயாராக இ�ப்பதாகத் ேத�யக்
கட�்கள். மக்களிைடேய ெமய்ப்�த்தால் (நி��த்தால்),
ஆதர� �ைடக்காமல் ேபாகா�. மாற்றத்ைத வரேவற்கத்
த�ழக மக்கள் அணியமாக தயாராக)த்
ெதாடங்��டட்ாரக்ள்ள என்பதற்� அ���கள்
ேதான்��ன்றன” என்�றார ் இக் கட�்யங்காரக்
ேகாமாளி ! 

த�ழக மக்கள் மாற்றத்�க்� அணியமாக
ஆ��டட்ாரக்ளாம்!! இந்த இரடை்டக் ெகாம்�ப்
பாரப்்பனர ் ேசா ெசால்�றார.் இவ�க்� மட�்ேம
இரடை்டக் ெகாம்� இல்ைல. எல்லாப் பாரப்்பன�க்�ேம
இரடை்டக் ெகாம்�கள் உண்�. த��னம் தனக்�ள்
�ள�பட�் ஒன்ைறெயான்� பைகத்�க்ெகாண்�
�டக்�ம் வைர தங்க�க் ��க்�ம் இரடை்டக்
ெகாம்�கைள�ம் பயன்ப�த்� இ� �ரி�னைர�ேம
அ�த்ெதா�க்கத்தான் பாரப்்பாரக்ள் என்ப�ல்
யா�க்�ேம ஐயம் ேவண்�ய�ல்ைல. இவ்�ண்ைமைய
ேவ� யாைர�ம் �ட, கைலஞர ் க�ணாநி��ம்,
�தலைமசச்ர ் ம.ேகா. இராமசச்ந்�ர�ேம எண்ணிப்



பாரக்்க ேவண்�ம். எண்�வாரக்ளா? இைதக் கால
���க்ேக �ட�் ��ேவாம்! 

ஞாலங் க���ங் ைக��ம் காலங் 

க�� இடத்தாற் ெச�ன் 

- த�ழ்நிலம் இதழ்
எண். 81 

37. இராசவீ�� ���� �சா�க� அதிகார�
ெகா�க��� பற�கிற�! 

த�ழகத்ைத நிைலயாக வடநாட�்க்�
அ�ைமப்ப�த்தத் ��க்�றாரக்ள் 

*ந�வணர� எல்லாவற்ைற�ம் கவனமாகக்
கவனித்�க் ெகாண்� வ��ற�. இைளய
தைலைமயைமசச்ர ் இரா�வ் காந்��ன்
பாரை்வ���ந்� யா�ம் தப்ப ��யா�'' - என்� சடட்ப்
ேபரைவ�ல் இந்�ரா ேபராய உ�ப்�னர ்ஒ�வர ்த�ழக
எ�ரக்்கட�் உ�ப்�னரக்ைள அச�்�த்�ப்
ேப���க்�றார.் அவ�ம் ஒ� த�ழர ்என்� �ற��ல்
உல�பவர.் 

இரா�வ் காந்� ஏேதா �தம் என்�
நிைனத்�க்ெகாண்� அவர ் ேப�ய அச�்�த்தல் ேபச�்
அவரின் அ�யாைமைய மட�்மன்�,
�ழ�ைமத்தனத்ைத�ம் நன்� �லப்ப�த்��ன்ற�.
சடட்மன்ற மர�க்ேக மாறான, ேகடான இவ்வைகப்
ேபச�்கைள அைவத்தைலவர ் நல்லேவைள -
அைவக்��ப்���ந்� நீக்கச ் ெசால்��ள்ள�
பாராடட்ப்படக் ��ய�. 

ேமேல ��ப்�டப்ெபற்ற அரம்பத்தனமான
ேபசை்சப் ேப�ய சடட்மன்ற உ�ப்�னர ் மட�்மல்லர,்
இங்�ள்ள இந்�ரா ேபராயக் கட�்த் தைலவரக்ள்
எனப்ப�ேவார ் பல�ம் இம் மா�ரிப் ேபச�்கைள



அண்ைமக் காலங்களில் ேப� வ�வ� அைனவரக்்�ம்
ெதரிந்தேத! ��ப்பாக அைனத்�ந்�ய இந்�ரா ேபராயக்
கட�் ெசயலரக்ளில் ஒ�வரான �ப்பனார ்அவரக்�ம்,
த�ழ்நாட�் மாநிலத் தைலவர ் பழனியாண்�
அவரக்�ம்�ட, ஏன் �ன்னாள் இைளஞர ் அணித்
தைலவர ் தங்கபா� அவரக்�ம் இன்�ம் அவைரச்
சாரந்்தவரக்�ங் �ட, பல �ழ்நிைலகளில் த�ழ்நாட�்ப்
�ற கட�்த் தைலவரக்ைள�ம் அவரக்ள்
ெசயல்பா�கைள�ம் �க�ம் �ழ்த்தரமாக�ம்,
இ�வாக�ம், அச�்�த்�ம் வைக��ம் ேப�வ�வைத
நாம் பல�ைற ேகட�்�க்�ேறாம். அவரக்ள் ஏன்
தங்கைள அந்த அ�காரத் ேதாரைண�ல் ைவத்�ப் ேபச
ேவண்�ம் என்பதற்�ரிய காரணம் அவரக்ளின்
மனசச்ான்�க்ேக �ளங்�ம். அவரக்ள் இரா�வ்
காந்��ட��ந்�ம் �ற வடநாட�்
�தலாளிகளிட��ந்�ம் ெப�ம் வாய்க்கரி�க்காக
இவ்வா� தன்�ணர�்ன்�த் தன்மானம் இன்�த்
தாங்கள் �றந்த இனநலம் க�தாமல், ெமா�நலம்
எண்ணாமல் ேப��றாரக்ள் என்ப� உண்ைம
யானா�ம், வடநாட�்த் தைலவரக்ளில் எந்த
மாநிலத்தவரா��ம், இப்ப� இவரக்ைளப் ேபால தங்கள்
இனநலம், ெமா�நலம் ஆ�யவற்ைற மறந்�
ேப��றாரக்ளா என்பைத எண்ணிப்பாரக்்க ேவண்�ம்.
அவரக்�க்ெகல்லாம் இல்லாத ேத�ய - இரா�வ் காந்�க்
கரிசனம் - இவரக்�க்� மட�்ம் என்ன அப்ப� �ட�்க்
ெகாண்� அ��ற� என்� இவரக்ள் ��� ேநரம்
�ந்�த்�ப் பாரக்்க ேவண்�ம் என்� ேகட�்க்
ெகாள்�ேறாம். 

இனி இச ் �ந்தைனைய ��த்� 'நாங்கள்
இப்ப�த்தான் ேப�ேவாம்' என்றால், 'நலத்�ன்கண்
நாரின்ைம ேதான்�ன் அவைனக் �லத்�ன்கண்
ஐயப்ப�ம்' என்�ம் ��க்�றள் இவரக்�க்காகேவ
ேதான்��ள்ள� என்பைத இவரக்ள் ெதரிந்�
ெகாள்வாரக்ளாக! 



- த�ழ்�லம், இதழ்
எண். 82 

38. ெதாைல�கா�சி 'இராமாயண�' ஆ�ய -
திராவ�ட� ேபாைர, ம���� த��
எ����ப� அைம�தி��கிற�! 

இராமாயண ஒளிபரப்� ேநாக்கம் த��ன
ெவ�ப்ைப வளரப்்பேத! 

இராவணன் வ�யாகத் த��னத்ைத
அவமானப்ப�த்��ன்றனர!் கடந்த ஆ� மாதங்க�க்�
ேமல் �ல்�த் ெதாைலக்காட�்�ன் ஒளிபரப்�ல்,
இராமாயணம் ஒளிபரப்பா� வ�வைத அைனவ�ம்
அ�வர!் 

இலங்ைக�ல் ��தைலப் ேபார ் ெதாடங்��ள்ள
இந்த ேநரத்�ல், �டட்�ட�்த் �ல்� ஆட�்யால்
இராமாயண ஒளிபரப்� நடந்�வ�வ�, த��னத்�ன்
வ�ைவப் பழங்கைதகைளக் காட�் ஒ�க்�வதற்ேக
உத�ம் என்பைத, அதன் கைதப் ேபாக்ைக�ம்
உைரயாடல்கைள�ம் நிகழ்ச�்கைள�ம் �ரந்்�
கவனித்�ப் பாரத்்தால் அைனவ�ம் உணர ���ம். 

உைரயாடல்க�க்� ந�ந�ேவ ஆரிய - �ரா�ட
இன�ணர�்கள் �ண்டப்ப�வைத அைனவ�ம்
அ�யலாம். த��னத்ைத இ��ப�த்�ம், ேகாைழைம
வாய்ந்ததாகக் காட�்ம் காட�்க�ம் உைரயாடல்க�ம்
த�ழர ்மனத்ைத �க�ம் �ண்ப�த்�வனவாக உள்ளன.
ெபா�வாகத் ெதாடக்கத்���ந்ேத இைட�ைடேய
உள்ள உைரயாடல்கள் த��ன மக்கைள- �ரா�ட இன
மக்கைளக் �ழ்ைமப்ப�த்�வனவாகேவ அைமந்�
உள்ளன. 

��ப்பாகச ்ெசன்ற �ழைம, 6:3-88இல் ஒளிபரப்பான
காட�்�ல், இந்�ர�த்�, இராவணன் அைவ�ல்
நடந்�ெகாண்ட காட�்க�ம், ேப�ய உைரயாடல்க�ம்



இராவணைன�ம், அவன் அைவ�னைர�ம் மட�்ம்
இ��ப�த்த�ல்ைல; த��னத்ைதேய
அவம�ப்பனவாக�ம் இ��ப�த்�வனவாக�ம்
அைமந்��ப்பைதக் காண, ேகடக் மனம் �க�ம்
�ண்பட�்ப் ேபான�. 

கைதப்ப�ேய எ�த்�க்ெகாண்டா�ம், இராவணன்
�கப் ெப�ம் �ரன். ேகாைழ உணர�்
ெகாண்டவனல்லன். ேநரை்மயாளன். ஒ�க்கத்�ல்
�றந்தவன். அவன் ெதய்வத்�ற் �ைணயாக ைவத்�ப்
ேபாற்றப் ெபற்றவன், இலங்ேக�வரன் இராவேன�வரன்
என்ேற அவன் �கழப்ெப�ம்ப� வாழ்ந்��க்�ன்றான்;
யாரி�ம் அவன் இைறப்பற்றாளன், ெதன்னாட�்க்ேக
உரிய அ�� மதமா�ய �வனிய மதத்ைதச ்சாரந்்தவன்;
ேநர�யாகப் ேபாரிேலா அ��ேலா அவைன அவன்
காலத்�ல் ெவல்�வெதன்ப� யாரா�ம்
��யாததாகேவ இ�ந்த�; �கப்ெப�ம் இைசத்�ைற
வல்�நன்; இைறய�ள் ெபற்றவன்; �வைன ேநாக்�
எவ�ேம ெசய்ய இயலாத ெப�ம் தவ�யற்� அரிய
ஆற்றல்கைளப் ெபற்��ந்தான் என்� வால்��ேய
��ப்��ம் அள�க்� அவன் ெப�ைம அளவற்ற�.
அத்தைகய ஆற்றல் வாய்ந்த மாெப�ம் �ரா�ட
மா�ரைன, இராமன் என்�ம் ஒ� ேகாைழ பல
�ழ்ச�்களால் ெவன்றான் என்பேத கைத! 

இவ்வாறான அ��ம் �ற�ம் �ர�ம், அரிய
ஆற்றல்க�ம், கைல, பண்பா�க�ளம், ஒ�க்க�ம்
சான்ற அவைன, ஒ� �கப் ெப�ம் ேகாைழயாக�ம்
ஒ�க்கக் ேகடனாக�ம் ெதாைலக்காட�்
இராமாயணத்�ல் காடட்ப் ெப�வ� ெகா�ைம��ம்
ெகா�ைம! எந்த மான�ள்ள த�ழ�ம் ெபா�த்�க்
ெகாள்ள இயலாத�. 

ேம�ம் இராமாயணக் கைத என்ப� எங்ேகா,
எப்ெபா�ேதா, நடந்த ஆரிய �ரா�ட இனப் ேபாைரேய
அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்டெதன்ப�ம், அ�ல் வ�ம்
வா�, �க்�ரீவன், அ�மன் �த�ய வானரக் �டட்ம்



என்ப� �ரா�ட அதாவ� த��னத்தவரக்ேள என்ப�ம்,
�டணன் �த�யவரக்ள் த��னத்தவைர ஆரியரக்்�க்
காட�்க் ெகா�த்த வஞ்சகரக்ேள என்ப�ம், சவகரல்ால்
ேந� உள்ளிடட் வரலாற்�ப் ேபரா�ரியரக்ள் அைனவ�ம்
ஒ��கமாகக் க�த்த��த்த �ன்�ம்,
ெதாைலக்காட�்�ல், இப்ப�ப்படட் இராமாயணக்
கைதையத் தம் அ�கார, ஆணவ, பண வ�வாக்கத்�ன்
மமைதயால் �ல்� வடவராட�்�ம், இரா��ம்
�டட்�ட�் நாெடங்�ம் பரப்� வ�வ�, �ண்�ம்,
த��ன ஒ�க்கத்�ற்ேக அல்ல� அ�ப்�க்ேக
வ�யைமத்�க் ெகா�க்�ம் கரவான அைம�ப் ேபாரத்்
தந்�ரேம ஆ�ம். 

எனேவ, இைத �ண்�ம் ஒளிபரப்பக் �டாெதன்�,
த��ன நலம் நா�ம் தைலவரக்�ம் மான�ள்ள
பாரா�மன்ற உ�ப்�னரக்�ம் அ�க்ைகக�ம்
ேகாரிக்ைகக�ம் ��ப்ப�டன், ேபாராடட்ங்க�ம்
நடத்�தல் ேவண்�ம். 

ெதரிந்ேதா, ெதரியாமேலா, அல்ல� உணரந்்ேதா
உணராமேலா, த��னம் �கக் ெகா�ைமயான
அர�யல் இன�யல் அ��ச ்�ழ்நிைல�ல் அகப்பட�்க்
ெகாண்��க்�ம் இந்ேநரத்�ல், அ� தங்க�க்�ள்ள இன,
மத, சா�யக் கட�் ேவ�பா�களி��ந்� தன்ைன
�ட�்க் ெகாண்� �றத்ேத வ�ம் வ�ம் ப�மனான இப்
பைக நிைல���ந்� ���த்�க்ெகாள்ள �யற்�
ெசய்ய�ல்ைல யானால், இனி எ�ரக்ாலத்�ல் அ� தன்
ஒட�்ெமாத்த �ழ்ச�்�னின்�ம், அ����ந்�ம்
தன்ைனக் காத்�க்ெகாள்ள ��யேவ ��யா� என்பைத
அைனத்�த் த�ழரக்�ம் உணரந்்�ெகாள்ள ேவண்�ம். 

இந்�த் �ணிப்� என்ப� ெமா�யா�ம்,
த�ழகத்�ல் இப்ெபா��ள்ள ��யர�த் தைலவர்
ஆட�்ெயன்ப� அர�யலா�ம், இராமாயண ஒளிபரப்�ப்
ேபான்றைவ இனத்தா�ம், த��னத்�ன் ேமல்
ஒட�்ெமாத்தமாகச ் �ழ்ந்��க்�ம் ேபார்
�டட்ங்களா�ம். அத்�டன் இலங்ைகச ்�ழலால் த��ன



அ�ப்� ேவைல ஏற்கனேவ ெதாடங்கப்பட�் நடந்�
வ�வைத�ம் நாம் அ�ேவாம். இந்த நிைல�ல் அர�யல்
பத�க�க்காக இங்�ள்ள த�ழரக்ள் அ�த்�க்
ெகாண்�ம் ��த்�க்ெகாண்�ம் �டப்ப�
அ��ைடைமயாகா�. 

த��னத் தாக்கங்கைளத் த�ழகப் ெபா�மக்கள்
உணர�ல்ைல. அவரக்ள் உணராமல் இ�ப்பதற்� நம்
அர�யல் தைலவரக்ேள காரணம். அவரக்ைள ஏமாற்�
வாழ்வேத அவரக்ள� ��க்ேகாளா�ம். இந்நிைல�ல்,
த��ன நல நாடட்�ைடயவரக்ேள ெப�ம் அள�ல் இம்
�யற்�களில் பங்�ெகாள்ள ேவண்�ம்.
அதன�ப்பைட�ல் ஒ� ெப�ம் ேபரினக் �ளரச்�்
ெதாடங்கப் ெப�தல் ேவண்�ம். அந்நிைல�ல் என்ன
நடக்�ம்? த�ழகத்�ல் ெதாைலக்காட�்ப் ெபட�்களல்ல;
ெதாைலக்காட�் நிைலயங்கேள உைடப�ம்! இந்�
எ�ரப்்பன்�; இந்�ய எ�ரப்்ேப இங்� நடக்�ம்! இரா�வ்
இல்ைல; இரா�வ் இனேம இங்��ந்� �ரட�்ய�க்கப்
ெப�ம் அ� எப்ேபா�? காலம் �ைட ெசால்�ம்! 

- த�ழ்நிலம், இதழ் எண்.
101, 1988 

39. 'இ��' மத�தின��� ெவள�ேயற
ேவ���! 

மதமற்ற நிைல, மதச ்சாரப்ற்ற நிைல, த�ழ் மதம்
சாரந்்த நிைல ஆ�ய �ன்� ேகாடப்ா�களில் த��னம்
இயங்க ேவண்�ம்! 

பாரப்்பனியேம இந்� மதம்! ெதரிந்ேதா
ெதரியாமேலா பாரப்்பனியத்�ற்� அ�ைமகளாக
இ�க்க ஒப்�க் ெகாள்பவரக்ேள, இந்� மதத்ைத
��ம்��ன்றனர.் அவரக்�க்�ம் ��ப்�டட் ேவண்�ம்! 

இந்�மதக் ேகாடப்ா�கேள இந்�யா�ன்
அர�யலாக, ெபா�ளியலாக, கைல, பண்பா�களாக,
உ�வா���க்�ன்றன என்� ெசான்னால் எவ�ம்



ம�த்� ெமய்ப்�த்��ட ��யா�. இந்�மதேம
��வ�ம் பாரப்்பனியத்ைதேய அ�த்தளமாகக்
ெகாண்ட�. எனேவ, இந்�யாைவப் ெபா�த்த அள�ல்
பாரப்்பனீயம் இல்லாமல் அர�யல் இல்ைல; ெபா�ளியல்
இல்ைல; கைல, பண்பா�கள் இல்ைல. இன்�ம்
ெசான்னால் மக்கள் ெதாடர�்ள்ள ேவெற��ேம இல்ைல.
மக்க�ள்�ம் ெதரிந்ேதா ெதரியாமேலா
பாரப்்பனீயத்�ற்� - பாரப்்பனரக்்� அ�ைமகளாக
இ�க்க ஒப்�க் ெகாள்பவரக்ேள, இந்�மதத்ைத
��ம்��ன்றனர;் அைத நிைலப்ப�த்த �யற்�கள்
ெசய்�ன்றனர.் அவரக்�க்� ��ப்�டட் ேவண்�வ�
நம் கடைம! 

பாரப்்பனியத்�ன் எந்தக் ��ேம ஒ�
நச�்மரத்ைதப் ேபான்ற�! அதன் ேவர,் அ�மரம்,
�ைளகள், இைலகள், �க்கள், �ஞ்�கள், காய்கள்,
கனிகள், ெகாடை்டகள், ப�ப்�கள், இன்�ம் அ�
ெவளிப்ப�த்�ம் மணம், அைதத் த�� ெவளிவ�ம்
காற்� - என்� இவ்வா� அைனத்�ம் நச�்த்தன்ைம
ெகாண்டைவேய! இைத இந்� மதச ் சார�்ள்ள அல்ல�
சாரப்ற்ற எந்தக் ெகாம்பனா�ம் ெபாய் - தவ� என்�
���ட ��யா�; �� ெமய்ப்�த்��ட ��யா�.
ஏெனனில் அ�பற்�ய அத்தைன உண்ைமகள்
அ�ப்பைடகளாக - அைட அைடயாக உள்ளன. 

இந்த நிைல�ல், யார ் எந்த வைகயான அர�யல்,
ெபா�ளியல், ெமா��யல், கைல, பண்பாட�்யல்
�யற்�ையச ் ெசய்தா�ம், அைதப் பாரப்்பனியத்ைத
எ�ரத்்�க் ெகாண்�தான் ெசய்ய ேவண்��ள்ள�.
அதற்�ப் பாரப்்பனியம் ��வ�ம் தன் �� �ச�்டன்
எ�ரப்்�க் காட�்த்தான் ஆ�ம். அவ்ெவ�ரப்்ைப
எ�ரெ்காள்வ� �க�ம் க�னமான ஒன்றாகேவ
இ�க்�ற�. காரணம் இந்�யாைவப் ெபா�த்தமட�்ல்,
மக்கள் ெதாடர�்ைடய அத்தைன ஆற்றல்க�ம்
பாரப்்பனியத்�ன் ைககளிேலேய உள்ளன. அதற்�த்
�ைணயாக வ�வான ஆற்றலாக இ�ப்ப�தான் இந்�



மதம். எனேவ இந்�மதத்ைத எ�ரத்்�க்ெகாண்� என்ன
பணி - ெதாண்� - ெசய்தா�ம், அ� இ�வைர
ெவற்�ெபற ��யாததாகேவ உள்ள�. ஆகேவ
இந்�மதம் என்�ம் அ�ப்பைட வ�ைவ நாம் அ�ேயா�
தகரத்்ெத�ந்தால் த�ர, எந்தக் ேகாணத்�லான நம் எந்த
�யற்��ம் ெவற்�ெபற ��யாததாகேவ இ�க்�ம். 

இந்நிைலக்� ஒேர ஓர ் எ�த்�க்காட�் ேபா�ம்.
அண்ைம�ல் அ�ம்பா�பட�்க் கடந்த நாற்ப�
ஆண்�களாக இந்�ய அர�ய�ல் தன் கால்கைள
�க�ம் ஆழமாக - அகலமாகப் - பரப்�க்ெகாண்�
ேவ�ன்���ந்த ஒ� பாரப்்பனக் ��ம்பத்�ன்
வல்லா�ைமைய அகற்��ட�்ச ் சனதாதளம் தான்
அைமத்த ேத�யக் �டட்ணி ஆட�்�ல் கால் ைவத்த�.
ந�வணர�ல் ஏற்படட் இந்த மா�தைலப் ேபால் ேவ�
�ல மாநிலங்களி�ம் ��ப்பாகத் த�ழ்நாட�்�ம் அப்
பாரப்்பனிய ஆட�்க்� மாறான என்� ெசால்ல
��யா�டட்ா�ம், இைச�ல்லாத ஆட�் நடந்�
வரலான�. இ�ப்��ம் இவ்வாட�்
மாற்றங்க�க்�ங்�ட, �� அள�ல்
இல்ைலெயன்றா�ம், ெப�ம் அள�ற்�ப் பாரப்்பனியம்
�ைணநிற்க ேவண்���ந்த�. இந்த நிைலதான்
இந்�யா�ல் உள்ள எந்த மாநிலத்�ன் நிைல�ம்,
ந�வணர�ன் நிைல�ம். 

இந்த ஓர ்உண்ைமையக் ெகாண்ேட, பாரப்்பனியம்
என்ப�, இந்�யாைவப் ெபா�த்த அள�ல் மக்களியல்
��கள் அைனத்�க்�ம் எவ்வா� அ�ப்பைடயான
ஆற்றலாக உள்ள� என்பைத நாம் �ளங்�க்
ெகாள்�தல் ேவண்�ம். அத்�டன் அந்தப்
பாரப்்பனியத்�ற்� எல்லா நிைலகளி�ம் இந்� மதம,
தனியான, வ�வான ஒ� ேபராற்றலாக
�ளங்�வைத�ம் நாம் �ளங்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம்.
அவ்வா� பாரப்்பனியம் இந்�மதத்ைத�ம், இந்�மதம்
பாரப்்பனியத்ைத�ம், ஒன்ைறெயான்� கவ்�க்



ெகாண்�ம், இ�த்�ப் ��த்�க்ெகாண்�ம், இ�தைல
நாகம் ேபால் உள்ள�. 

இனி, எ�ரப்ாரா வைக�ல் இவ்வா�
அைமந்��டட், பாரப்்பனியச ் சாரப்ற்ற அரைசப்
பாரப்்பனரக்ள் எந்த வைக��ம் ெபா�த்�க்ெகாள்ள
��யாதவரக்ளா� நிற்பைத, இப் பாரப்்பனரல்லாத
தைலைமயர�கைள �ழ்த்தப் ெபா�வாக
ந�வணர��ம், ��ப்பாகத் த�ழகத்��ம்
பாரப்்பனரக்ள், இந்த அர�கள் அைமந்த நாள் �தலாகத்
ெதாடரந்்� பல வைக��ம் �ற்றம் சாட�் வ�வைத�ம்,
இனக் கலவரங்கள், மதக் கலவரங்கள், ! அர�யல்
�ளரச்�்கள், மக்கள் ேபாராடட்ங்கள் பலவற்ைற
உ�வாக்� எ�ரத்்� வ�வைத�ம் நாம்
உணரந்்�ெகாள்ள ேவண்�ம். 

ந�வணரைசப் பத��லகச ் ெசய்�ம்
ேகாரிக்ைகக�ம், த�ழக அரைசப் பத�நீக்கஞ் ெசய்ய
ந�வணர�க்� ��க்�ன்ற ேகாரிக்ைகக�ம், இப்
பாரப்்பனிய - இந்�மதப் �ைகசச்ல்களின் �ைளேவ.
இந்நிைல�ல், இனி, எ�ரக்ாலத்�லாவ� இப்
பாரப்்பனிய - இந்� மதத் தாக்கங்கள் இல்லாமல்,
அவற்�ன் வ��கைள நாம் �ைறத்ெதா�க்க
ேவண்�மானால், இந்�க்கள் என்� க�தத்தக்க
பாரப்்பனரல்லாத �ர�டரக்ள் - த�ழரக்ள்
ஒட�்ெமாத்தமாக அம்மதத்�னின்� தங்கைள
ெவளிேயற்�க் ெகாள்�தல் �க �க
இன்�யைமயாத�. 

த�ழரக்ைளப் ெபா�த்தமட�்ல் இந்�மதம் எ�ம்
நச�்மதம் - அவரக்ைள அ�ைமப்ப�த்�, அைனத்�
உரிைமகைள�ம் ப�த்�க் ெகாண்�ள்ள வல்லாண்ைம
மதம் - உடேன அவரக்ளால் உத�த் தள்ளப்படேவண்�ய
ஒன்றா�ம். 

த��னத்தவரக்ைள மதக்ெகாள்ைக�ன்
அ�ப்பைட�ல், �ன்� �ரி�களாகப் �ரிந்�



நிற்பவரக்ளாகக் க�தலாம். அைவ, மதமற்றவரக்ள்
இைறைம, மதம் என்�ற உணரே்வ இல்ைல
என்பவரக்ள்), மதசச்ாரப்ற்றவரக்ள் இைறைம
உணர�்ள்ளவரக்ள்; ஆனால் மதம் ேதைவ�ல்ைல
என்பவரக்ள்). த�ழ்மதம் சாரந்்த நிைல (இைறைம
உணர�்ள்ளவரக்ள். பண்ைடத் த�ழர ் மதங்களா�ய
�வனியம், மா�யம் - இவற்ைற ��ம்�பவரக்ள்;
ஆனால் ஆரியத் ெதாடரை்ப ��ம்பாதவரக்ள்) - எனப்
ெப�ம்�ரி�களாக அைமயலாம்.)       

எவ்வாேற�ம் இந்�மதத்�னின்� த�ழரக்ள்
உடேன ெவளிேய�யாக ேவண்�ம். இ� ெதாடரப்ாக
உலகத் த��ன �ன்ேனற்றக் கழக�ம் அதன்
ெதாடர�்ைடய ேதாழைமக் கட�்க�ம்
பங்ெக�த்�க்ெகாள்�ம் த�ழகம் அளா�ய ஒ� ெப�ம்
மாநா� �ைர�ல் ெசன்ைன�ல் நைடெபற��க்�ற�
என்பைத மட�்ம் இப்ெபா�ைதக்� இங்�க
��க்ெகாள்ள ��ம்��ேறாம். அன்பரக்ள் இ�
ெதாடரப்ான வரேவற்� எ�ரப்்� எ�ம் இ�ைமக்
க�த்�கைள�ம் நமக்�த் ெதரி�ப்பாரக்ளாக, 

- த�ழ்நிலம், இதழ் எண் :
139, 1990 

40. ஆ�ய� பா��பன�� சம��கி�த��! 
அ��டட்ாமல் ப�த்த�� �ளங்கா�: ப�த்த��

ஊடட்ாமல் ெமய்ய�� �ளங்கா�! 

பாரப்்பனீயம் இந்�ய மக்களினத்�ன் ெகா�ேநாய்!
மக்கைள ஏமாற்றேவ ஆரியப் பாரப்்பனர ்இந்� மதத்ைத
உ�வாக்�னர;் கைடப்��த்� வ��ன்றனர.் 

ெமய்ய��ல்லாதவரக்ள் மதத்�ன்
ேபா�த்தனங்கைள�ம், ெபாய், �ைன ��ட�்கைள�ம்
மக்கள் உண்ைம உண�மா� எ�த்�க் �� �ளங்கச்
ெசய்��ட ��யா�. 



இந்� மத �டச ் ெசயல்க�ம், �ல்��ல்�க�ம்
பாரப்்பன ஏமாற்�ம் �ழ்ச�்�ம் மக்க�க்�
�ளங்கக்�டா� என்பதற்காகேவ, மதப்
பயன்ப�த்தத்�ற்ெகன்� சம�க்��த ெமா�ையப்
பாரப்்பனர ்அக்காலத்�ல் அவரக்�க்�த் ெதரிந்��ந்த
ேவதெமா�, அவரக்ள் வந்� ��ந்த வடநிலத்�ல்
பர���ந்த �ரா��தம், பா� �த�ய வட�ரா�ட
ெமா�கள், த�ழ் ஆ�ய ெதன்ெமா� ஆ�யவற்ைறக்
ெகாண்�, உ�வாக்�க் ெகாண்டனர.் சம�க்��தம் ஒ�
��உக் ��ேய! பாரப்்பனரக்ள் மட�்ேம
�ளங்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்பதற்காகப் பைடத்�
ெமா�யப்ெபற்ற ெமா�ேய அ�. 

இந்த நிைல�ல் த�ழரக்ள் அ��ணர�் ெபறாமல்
எந்த நிைல��ம் ��ந்த ��யா�. எனேவ உண்ைமத்
த�ழ் வ�யாகப் பாரப்்பனியத்�ற்� எ�ராக உள்ள
அைனத்�க் க�த்�க�ம் பரப்பப் ெபற ேவண்�ம்.
அப்ெபா��தான் ேபா�ச ் சமக்��தப் �ன்ைமகள்
�ளங்�ம். 

ெவ�ம் த�ழ் ப�த்த த�ழ்ப்�லவரக்ளால் இந்தப்
பணிையச ்ெசய்ய ��யா�. த�ழ் ப�க்காத அ�ஞரக்ள்
�றரா�ம் இைதச ் ெசவ்வேன ெசய்வ� க�னம்.
அ��ய�ம் த��ம் ப�த்த ெமய்�ணரவ்ாளரக்ளால்
மட�்ேமதாம் நம் மக்க�க்� உண்ைம அ�ைவ ஊடட்
���ம். 

- த�ழ்நிலம், இதழ் எண்.
138, 1991) 

41. இ�ெபா���ள அரசிய�கார�க�
அைனவ�� பதவ�, பண�, �க�
கியவ�ற�� அைலபவ�களாகேவ
உ�ளன�! 

மக்கள் நலம் க��பவர ் ஆ�ரத்�ல் ஒ�வர்
இ�ப்பாரா என்ப� ஐயேம! 



இக்காலத்�ற்ேகற்ப, பாரப்்பனரக்ள் தங்கைளத்
தகவைமத்�க் ெகாள்ள�ல்ைலயானால், எ�ரக்ாலம்
அவரக்�க்� அ�ைவ ேநாக்�யதாகேவ இ�க்�ம். 

பார�ய சனதா�ன் ஆதர�டன் ேத�ய �ன்னணி
ஆட�்யைமக்�ம் ெபா�ேத. கட�்ச ் ேசாற்�க்�ள்
ெப�சச்ாளிைய ைவத்�க் கட�்யதாகேவ அதன் நிைல
இ�ந்த�. அத்�வானி�ம், வாச�்ேப�ம் பசை்சப்
பாரப்்பனரக்ள்! இந்� - சம�க்��த ெவ�யரக்ள்!
இராசா�, ெமாரார�் ேதசாய் இ�வைர�ம்�ட நச�்த்
தன்ைம மாறாத பாரப்்பனிய ெவளிப்பா�கள்!
அவரக்�க்� அர�யைலப் பற்�ேயா, ஆட�்ையப்
பற்�ேயா, இந்�யாைவப் பற்�ேயா, அல்ல� இங்�ள்ள
பல்ேவ�ன மக்கைளப் பற்�ேயா, �ளி�ம்
கவைல�ல்ைல. அவரக்ளின் ஒட�்ெமாத்தக் கவைல
ெயல்லாம், இந்�யா�ல் ேவ�ன்�ய ஆரியத்
தன்ைம�ம் பாரப்்பனியத்�ன் மத இன
ேமலா�ைமக�ம் ெகாஞ்ச�ம் மா��டக் �டா�;
ஆரியத் தைலைமக்�ச ் சரி� வந்��டக் �டா�
என்ப�தான். 

அண்ைம�ல் பார�ய சனதா�ன், அதன்
தைலவரக்ளான அத்�வானி, வாச�்ேப� இவரக்ளின்
நடவ�க்ைககள் இந்�யா�ல் உள்ள அைனத்� மக்கள்
தைலவரக்�க்�ம் ஒ� ெபரிய அ�ரச்�்ைய�ம்
அறக்ேகடான(தரம்சங்கடமான்) ஒ� நிைலைய�ம்
உண்டாக்��ள்ளன. ேத�ய �ன்னணி ஆட�்�ன்
தைலவர ் �.�. �ங், அந் நடவ�க்ைககளால் ெபரி�ம்
கலக்கத்�ற்� உள்ளா�ப் ேபானார.் 

மண்டல் ���ன் அ�க்ைகச ்ெசயல்ப�த்தம் பற்�
�.�. �ங் எ�த்த �ணிவான ��வால், இந்�யா�ல்
பாரப்்பனியம் ெப�ம் ஆடட்ங்கண்� ேபாய் உள்ள�.
பாபர ்ம�� - இராமர ்ேகா�ல் �க்கல் என்ப� ெவளிக்�
அவரக்ள் ���ன்ற காரணமாக இ�ந்தா�ம், இந்த
நாட�்ல் காலம் காலமாக, அஃதாவ்� ஆரிய
வல்லா�ைமக்�ப் �ன், தன்�ப்பாக அ�காரக்



ெகாண்ைடயத்�ல் ஏ� நின்� மக்கைள
அ�ைமப்ப�த்� ஆட�்ப் பைடத்�, இந்நாட�்�ள்ள
அைனத்� நலன்கைள�ம் தாங்கேள ஆண்� �கரந்்�
(அ�ப�த்�) வந்த நிைலக்� எங்ேக ஒ� �ழ்ச�் ஏற்பட�்
��ேமா என்ற நிைல�ல், இந்நாட�்ன் மண்ணின்
உரிைம மக்களான �ற்ப�த்தப்படட் தாழ்த்தப்படட்
மக்க�க்�ம் அ�கார, ஆட�் வாய்ப்� ஏற்படப்
ேபா�றேத என்�ம் ெபாறாைமத் �யால்
��ங்��றாரக்ேள, இங்�ள்ள பாரப்்பன மக்கள் - அந்த
நிைலதான் உண்ைமயான அவரக்ளின் எ�ச�்க்�
அ�ப்பைடயான�. 

அவரக்ளின் இராமர ் �றந்த நிலஇராம ஜன்ம ��
ேகாரிக்ைக வம்ப�த்தனமான�; உண்ைம�ல்லாத�;
ெபாய் - �ரடட்ான�; ஞாயமற்ற�; �ரட�்த்தனமான�:
�டத்தனமான�: இனெவ� சான்ற�; �ழ்ச�்யான�
வன்�ைறத் தனமான�. இன்ேனார ் இனத்ைத இகழக்
��ய�; இன அ�ைவ உள்ளடக்�ய�; இராம�க்�
இந்� என்�ம் ெசால்�க்�ம் ��ச�்ப் ேபாட�், இல்லாத
கற்பைனக் கைதைய உண்ைம என்� ெமய்ப்�க்�ம்
�ரட�்த் தனமான�. 

உண்ைமயாகப் பாரக்்கப் ேபானால் இராமன்
சத்�ரியன்; �ராமணன் அல்லன். ேம�ம் அவன் ஆரிய
எ�ரப்்பாளன்; அவ�ைடய தந்ைத தசரதேனா ஆரிய
எ�ரி இராமனின் மாமனாரா�ய சனகேனா ஆரிய
எ�ரப்்�யக்கத்�ன் தைலவன்; த�ழ்�னிவரக்ளின்
ெமய்ப்ெபா�ள் �ல்களா�ய உபநிடதங்களின் தந்ைத.
இத்தைன உண்ைமகைள�ம் மைறத்�த் தங்க�க்�ச்
சார�் ப�த்�த் தங்கைள உயரத்்�க் ெகாண்டனர.்
ஆரியப் பாரப்்பனரக்ள்! ஆரிய எ�ரப்்பாளனா�ய
இராமைனத் தங்களின் இனக் காப்பாளனாக�ம், த�ழ்
�னிவரக்ளின் ெமய்ப்ெபா�ள் �ல்களா�ய
உபநிடதங்கைளத் தங்களின் ேவத �ல்களின் இ��ப்
ப��களாக�ம் ஆக்�, அன்ைறய த��ன
அரசரக்ைள�ம் மக்கைள�ம் ஏமாற்�, ஒ� ெபரிய



அ�� நல வரலாற்ைறேய அ�ப்பைடயாக
அைமத்�க்ெகாண்டனர.் 

எப்ப�த் த�ழ்ச ் ெசாற்கைளெயல்லாம்
சம�க்��தப் ப�த்�னாரக்ேளா, எப்ப�த் த�ழ்க்
கைலகைள இயல், இைச, நாடகங்கைள எல்லாம்
ஆரியக் கைலகளாக உ�மாற்�ப் ெபயர ் மாற்�
ஆரியப்ப�த்�னாரக்ேளா, அப்ப�ேய ெப�ந் த�ழ்த்
ெதய்வங்களான �வன், ��மால் ஆ�யவற்ைற�ம்,
�ைண நிலத் ெதய்வங்களான ��கன் (ேசேயான்),
கண்ணன்(மாேயான்)- (இவ்�டத்�ல் ஓர ் உண்ைமைய
உணரத்ல் ேவண்�ம். கண்ணன் ேவ�; ��மால் ேவ�.
��மால் இைற�யா�ய ெபண் ெதய்வம் ஆணா� வந்த
வழக்�ம். கண்ணன் (��ஷ்ணன்) இைடயர ்�ல அரசன்.
இவ�ம் த�ழேன. பாண்�ய �லத்தவன், ய�ைன
ஆற்றங்கைரக்�க் ��ேய�ய பாண்�ய
�லத்�னனா�ய �ரேசனனின் ெபயரன். இவ்வள�ல்
இ� ேபா�ம், ேமேல �ளக்�ன் ெப��ம்) - ேவந்தன்
(இவன் ேவ�; ஆரிய இந்�ரன் ேவ�) வ�ணன் (இவன்
ேவ�; ஆரிய வ�ண பகவான் ேவ�) இவன் த�ழரின்
கட�ம் கடல் சாரந்்த நில�மான ெநய்த�க்�த்
தைலவன்; ஆரிய வரண்பகவான் �ய�க்�ம், கட�க்�ம்
அ�காரி), காளி (மண்), மாரி (மைழ) - ஆ�ய
ெதய்வங்க�ம் ஆரியப்ப�த்தப் படட்ாரக்ள்.
ஆரியரக்ளின் ேவதமதேம இந்�மதம். (இத் ெதய்வ
வரலா�கைளெயல்லாம் எம் ��க்�றள்
ெமய்ப்ெபா��ைர ��ல் �க �ரிவாக எ��ேவாம்). 

இக்கால் இந்�ய ஆரியப் பாரப்்பனரக்ள் இந்�மத
அ�ப்பைடகள் தகரத் ெதாடங்�ய�டன், அவற்ைற
ேம�ம் வ�ப்ப�த்த�ம், நிைலப்ப�த்த�ம் ெசய்�ன்ற
�யற்�கேள பாபர ் ம�� - இராமன் �றப்� நிலப்
ேபாராடட்ம் �த�யைவ. ஆனால், இவற்��ம் ேமலாக
அவரக்ைளத் தாக்கக் �வ�ய �ைள�கைள
உண்டாக்�பைவ மண்டல் �� பரிந்�ைரகள்.
எனேவதான் அவற்ைற இ�வைர ��ந்த பாரப்்பனிய



அர� ெசயல்ப�த்த �ன்வர�ல்ைல. �.�. �ங் தாம்
அைதத் �ணிந்� ெசயல்ப�த்த �ன்வந்தார.் 

ஆட�்யாளரக்ள் அ�க்க� ஆட�்
மா�வாரக்ளானால், ஆளப்ப��ன்ற மக்க�க்�க்
�ைடக்க ேவண்�ய நலன்கள் �ைறப்ப� �ைடக்கப்
ெபறா. ஆட�்�ல் அமரந்்��டட்வரக்ள், எப்ெபா��ம்
தம் பத�க�க்� இைட�� ேநரந்்���ேமா என்�ம்
அசச்த்�டன் ��ப்பாக இ�ந்�ெகாண்�
இ�ப்பாரக்ளாைகயால், ஆட�் �ைறகளில் ��ந்த
கவனத்ைதச ் ெச�த்தாமல், அவ்வத்�ைறகளின்
ெந�கைள�ம் (Rules), �ைறகைள�ம் (Regulations) கற்�
அ�ந்� ெகாள்ளாமல், எப்ெபா��ம் அ�காரிகைளேய
நம்��ம் சாரந்்�ம் இ�ப்பாரக்ள்: அவரக்ள்
ெசால்வைதேய ேகடப்ாரக்ள், ஆட�்�ல் ஒேர
கட�்யாளரக்ள் தங்க�க்�க் �ைடத்த ஆட�்க்
காலமான ஐந்தாண்�க�ம் ெதாடரந்்�
இ�ப்பாரக்ளானால், ப�ப்ப�யாக அ�காரிகளின்
��ப்�களி��ந்� தாங்கள் �ல� ேநர�யாகேவ
தங்களின் �ைற நலன்கைள�ம் ஆ�ைமகைள�ம்
அவரக்ளால் கவனிக்க ���ம், ஆனால், இைட�ைடேய
ேவ� ேவ� அர�யல் காரணங்க�க்காகத் தாங்கள்
மா�தல்க�க்� உள்ளாக்கப் ெப�வாரக்ளானால்,
அ�காரிகளின் ெதாடர�்ன்� அவரக்ள் தம் ��ப்பமாக
இயங்�ம்ப� தங்கைள எப்ெபா��ேம த��ப்ப�த்�க்
ெகாள்ள ��யா�, 

ேத�ய �ன்னணி அர� க�ழ்க்கப்ெபற்�,
சந்�ரேசகரர.் சனதா தளம் ேசா) என்�ம் ��ய ��ைவ
உ�வாக்�, இந்நாட�்ன் அர�யல் இரண்டகர ் இரா�வ்
கட�்�டன் இைணந்� ஆட�்யைமத்��ப்ப�, பத�ப்
�த்தரக்�க்�ம், அ�கார ெவ�யரக்�க்�ம்,
�ழ்ச�்க்காரரக்�க்�கம், கட�் மா�க�க்�ம்,
அர�யல் ெகாள்ைளயரக்�க்�ம் ம�ழ்ச�்யளிப்பதாக
இ�க்கலாம். ஆனால் மக்க�க்� ஓர ் ஆட�்யால்
�ைடக்க ேவண்�ய ஆட�் நலன்கள் அறேவ



ெக�மன்ேறா ? ேம�ம் அர�யல் ேபாட�்கள், �ளம்பர
வணிகப் ேபாட�்களாக மா�வ��ன்ற ெபா��, மக்கள்
தங்கள் நலன்கைள இழப்ப�டன், தாங்கள் அர�யல்
�தாடட்க்காரரக்ளின் ைககளில் �க்�ப் பகைடக்
காய்களாக உ�டட்ப்ப��றாரக்ள். இந்நிைல
ெதாட�மானால், மக்களிைட ��யர� உணரே்வ அற்�ப்
ேபாய்��ம். தவறான ��யர� ெகா�ங் ேகாலான
��யரைச�ட �கக் ெகா�ைமயான�. இந்த வைக�ல்,
இப்ெபா��ள்ள அர�யல்காரரக்ள் அைனவ�ேம பத�,
பணம், �கழ் ஆ�யவற்�க்காக அைலபவரக்ளாகேவ
உள்ளனர.் மக்கள் நலம் க��பவர ்ஆ�ரத்�ல் ஒ�வர்
இ�ப்பாரா என்ப� ஜயேம! 

இற்ைற நிைல�ல், இந்�யா�ல், அர�யல்
நிைல��ம் சரி, ஆ�ைம அ�கார நிைலகளி�ம் சரி,
பாரப்்பனரக்ேள ேமேலாங்� ��க்�ன்றனர ் என்பைத
எவ�ம் ம�க்கேவா மைறக்கேவா ��யா�. ஆட�்�ம்
அ�கார�ம் எப்ெபா��ேம அவரக்ள் ைககளில்
உள்ளப�ேய அவரக்ள் இயங்�வாரக்ள். இதற்ெகன
அவரக்ள் ெபா�ளியல் நிைல�ல் �தலாளிக�டன்
இைணந்� நிற்�றாரக்ள். மதநிைல�ல்
இந்�க்க�க்�த் தைலைம தாங்��றாரக்ள். எனேவ,
இந்�ய அர�ய�ல் யார ்தைலைம�டத்�க்� வந்தா�ம்
அவரக்ைள இந்த �ன்� வ�வான க��கைளக்
ெகாண்ேட �ழ்த்����றாரக்ள். யாைரக் ெகாண்�
�ழ்த்�வ� என்ப� பற்� அவரக்ள் அலட�்க்
ெகாள்வ�ல்ைல. யாைர �ழ்த்�வ� என்ப� பற்�த்தான்
அவரக்ள் கவைல ெகாள்வெதல்லாம். அவரக்ளிடம்
என்�ேம மாறாத இச ்சாணக்�ய நிைல �கக் ெகா�ய�.
பாரப்்பனரக்ள், தாேம வாழ ேவண்�ம் என்�ம்
தாந்�ன்னி நிைல�னின்� மா�, இக் காலத்�ற் ேகற்பத்
தங்கைளத் தகவைமத்�க் ெகாள்ள�ல்ைலயானால்,
எ�ரக்ாலம் அவரக்�க்� அ�ைவ ேநாக்�யதாகேவ
இ�க்�ம். ஏெனனில் மாந்த�யல் உரிைம வளரச்�்
�க்ேகாங்�த் தைழத்� வளரந்்� வ�ம் காலம் இ�. 



இனி, �.�. �ங்ைகத் தைல�ப்�ற �ழ்த்��ட�்,
அர�யல் கரவடரக்ளின் �ைண�டன், �ழப்ப ஆட�்
அைமத்�ள்ள சந்�ரேசகரர ் ேபா�ம் மக்கள்நலம்
க��வதாகக் ��க் ெகாள்�ம் சமநிைல
உணரவ்ாளரக்ள். தங்க�க்� எ�ரிகளாக உள்ளளவரக்ள்
யார ் என்பைதச ் சரியாக அைடயாளங் கண்� ெகாள்ள
ேவண்�ம் இந்�மதப் பாரப்்பனிய ெவ�யரக்ளாக உள்ள
அத்�வானி�ம் வாச�்ேப�ம் �.�. �ங்ைக �ன்�
��ம்�யவரக்ள்தாம்! அவர ் ஆட�் அைமக்க ஆதர�
ெகா�த்தவரக்ள்தாம்! �ன், ஏன் அவரக்ள் ஆதரைவப்
�ன்வாங்�க் ெகாண்டாரக்ள் என்பைதச ் சந்�ரேசகரர்
அ�யாதவரல்லர ் ஆட�் நலத்ைத�ட மக்கள்
நலத்ைத�ட, பாரப்்பனிய நலந்தான் பாரப்்பனரக்�க்�
�காைமயான�. அர�ய�ல் பாரப்்பனிய
ஆ�ைமக்�ம். மதத்�ல் இந்�மதத்�ற்�ம், ெமா��ல்
சம�க்��தத்�ற்�கம் அல்ல� இந்�க்�ம், எங்� எங்�
தாழ்ச�் ஏற்ப��ன்றேதா, எவர ் எவர ் தாழ்ச�்
ெசய்�ன்றாரக்ேளா அங்ெகங்�, அவரவைர �ழ்த்�ப்
பாரப்்பனியத்ைத�ம் இந்�மதத்ைத�ம்
நிைலநாட�்வ�தான் பாரப்்பனரக்ளின் ேநாக்கம்,
��க்ேகாள், வாழ்க்ைக எல்லாம்! 

எனேவ, சந்�ரேசகரானா�ம் சரி, ேத�லால்
ஆனா�ம் சரி, ேவ� எந்த �லாயம் �ங் யாதவ்
ஆனா�ம் சரி, பாரப்்பனியத்�ற்� ஆக்கம் த�வதானால்
இந்�ய ஆட�் அ�காரத்�ல் நிைலக்க ைவக்கப்
ெப�வாரக்ள். இல்ெலனில் எவ்வாேற�ம்
�ழ்த்தப்ெப�வாரக்ள். இ�தான் இந்�ய அர�யல்!
இ�தான் இந்� மதம்! இ�தான் பாரப்்பனியம். இதைனச்
சந்�ரேசகரர ் �ைர�ல் �ளங்�க் ெகாள்�ம் ேநரம்
வ�ம். எனேவ ஆட�் மாற்ற�ம் வழக்கம் ேபால்
�ைர�ல் இ�க்�ம்! 

- த�ழ்நிலம், இதழ் எண் : 141-
142 1990 
 



42. ெசயலலிதாேவ தமிழின�தி�� வா��த
கைடசி ஆ�ய எதி�! 

வாழப்பா�ேய கைட� �டணன்! 

இனிேமல் இத்தைகயவரக்ைளத் த�ழரக்ள்
ேதான்றாமல் ெசய்யேவண்�ம்! அ�த்த ேதரத்ல்
ேபாராடட்ம் த��னத்�ன் உரிைமப் ேபாராடட்மாக
��ழ்க்க ேவண்�ம்! 

பாவலேர��ன் வரலாற்�க் கணிப்� இ�! 

(இவ்�ைர இரா��ன் மைற�க்� �ன்னர ் எ�தப்
ெபற்ற�.) ந�த் ெத��ல் ��ந்த ேதங்காைய நாய்கள்
உ�ட�்க் ெகாண்� அைலக்க�ப்பைதப் ேபால் இந்�ய
அரசாட�் அல்ேலாலப் பட�்க் �டக்�ற�. 

*வ�ேயார் �லர் எளிேயார் தைம 

வைதேய �ரி�வதா? 

மகராசரக்ள் உலகா�தல் 

நிைலயாம் எ�ம் நிைனவா?' 

- என்� பாேவந்தர ் பா�னார.் இந்�ய அர�ய�ம்
இவ்வா�தான் *மகராசரக்ள்' எனப்ப�ம்,
இனத்தைலவரக்ளாகத் தங்கைள ம�ப்�ட�்க்
ெகாள்�ம் பாரப்்பனரக்ளிட�ம், அவரக்ளின் பகைடக்
காய்களாக உ�டட்ப்ப�ம் 'பனியாக்கள்' என்�
�றப்ெப�ம் வடநாட�் வணிகரக்ளிட�ம் �க்�ச்
�ர�ந்�ெகாண்� வ��ற�. கன்னக்ேகால்
எ�த்தவெனல்லாம் இன்� கட�் ெதாடங்�த் தைலவன்
என்� உலா வந்� ெகாண்��க்�ன்றான். �ைர�ல்
ந�க்க வந்தவரக்ெளல்லா�ம் இன்� அர�ய��ம்
ந�த்� அைத�டப் பணம் ெப�க்கத்
ெதாடங்��டட்ாரக்ள். 



மாநில ஆட�்கைள அப்ப� இப்ப� உ�ட�்
எ�த்��ட�், அலங்ேகாலத் ேதரத்ைல நடத்த
ஆள்ேவாரக்ள் ��� ெசய்��டட்ாரக்ள், இந்�ய
மக்க�க்�த் ேதரத்ல் என்ப�ம், அவரக்�க்� ஏற்கனேவ
உள்ள �ற்�க் கணக்கான மத�ழாக்கைளப் ேபாலத்
தான் க�தப்ெப��ற�. 

��யரசாட�்�ல் மக்கள் ஆட�்ய��
ெபற�ல்ைலயானால், ஏற்ப�ம் எந்த ஆட�்�ம் இ�க்�ம்
என்பதற்� இந்�ய அர�ன் கடந்த நாற்பதாண்�க் கால
வரலாேற அ�க்க ��யாத ஒ� சான்றாக இ�க்�ற�.
இந்�யா தன்�ரிைம ெபற்ற �ன் இங்� அைமந்�ள்ள
ஆட�்கள் அத்தைன�ேம ஊழ�ம்,
ெகா�ங்ேகான்ைம�ம் நிைறந்தைவதாம் என்ப�ல்
ஐயேம இல்ைல. இந்�ய மக்கள் ��தைல ெபற்ற மற்ற
எல்லா நாட�் மக்கைள�ம் �டப் �ந்�ய மக்களாகத்
தாம் இ�க்�ன்றனர.் 

இந்�யா அர�ய��ம் சரி, ெபா�ளிய��ம் சரி,
மற்ற நா�கைள�ட �ன்ேனறாைமக்�ப் பல
ேகாணங்கள் உள. அவற்�ள் �காைமயானைவ -
இங்�ள்ள மதங்க�ம் சா�க�ந்தாம். ேவ�
நா�களி�ம் மதங்க�ம், சா�க�ம் இங்��ப்பன
ேபால் இல்லாமற் ேபா��ம், ேவ�வைகயான இன, நிற
ேவ�பா�க�ம் இ�க்கத் தான் ெசய்�ன்றன. ஆனா�ம்
இங்� இ�ப்ப� ேபால் பாரப்்பனீய ேமலா�ைம இல்ைல.
மக்கைள இந்த அள�ல் ேமல் �ெழன்�ம் உயர�்
தாழ்ெவன்�ம் �ரிக்�ன்ற வ�ணா�ரம, சா�ப்
�ரி�கள் இல்ைல. எனேவதான் இங்�ள்ள
உயரந்ிைல��ள்ள ��பான்ைம மக்கைளத் த�ரப் �ற
�ற்படட், தாழ்த்தப்படட் ெப�ம்பான்ைம மக்க�க்�
ந�வணர� ேபா�ம் �டட்ங்கள் சடட்ங்கள் எ��ம் ஒ�
பய�ம் த�வ�ல்ைல . இைதப் பற்� ெயல்லாம்
ஆட�்க்� வ�ம் எந்த அர�யல் கட�்�ம்
கவைலப்ப�வ��ல்ைல . அவ்வா� கவைலப்ப�ம்
ஒரிரண்� கட�்கைள�ம் இங்�ள்ள பாரப்்பனரக்�ம்



�தலாளிக�ம் ெதாடரந்்� ஆட�் நடத்த ��வ�ம்
இல்ைல . அத்தைகய ந�வணர�ம் மாநில அர�க�ம்
�ைர�ல் க�ழ்க்கப்பட�் ���ன்றன. இ�ேபால்,
இந்நா� உரிைம ெபற்ற���ந்� ெதாண்��
�ைறகள் மாநில அர�கள் க�ழ்க்கப் பட�்ள்ளன.
உலெகங்�ம் நைடெபறாத அர�யல் ெகா�ைம இ�. 

இந்�யாைவப் ெபா�த்தவைர, இங்�ள்ள ேவற்�த்
ேத�ய இனத்தவரக்ள் எவ�ம் அைடயாத
ெகா�ைமகைளத் த��னம் மட�்ேம
அைடந்�வ�வைத நாம் - ��ப்பாகத் த�ழரக்ளா�ய
நாம் உணரந்்ேத ஆகேவண்�ம். இந்த நிைலக்�ம்
பலேவறான காரணங்கள் உண்�. இந்�யா�ல் ஆரியப்
பாரப்்பனரக்ைள ெமா�யா�ம், இனத்தா�ம், கைல,
பண்பா�களா�ம், மரபா�ம், ஆட�்யைமப்பா�ம்,
மதத்தா�ம், சா�யைமப்�களா�ம் ேநர�யாக
எ�ரக்்�ன்ற� த�ழ்த் ேத�ய இனம் ஒன்�தான், ேவ�
ேத�ய இனங்கள் அைனத்�ம் ஏேதா ஒ�வைக�ேலா
பலவைக�ேலா ஆரியத்�டன் இைணப்�ம் �ைணப்�ம்
உைடயனவாகேவ உள்ளன. எனேவ ஆரிய எ�ரப்்�ைன
அைவ எந்த ஒ� ேகாணத்��ம் காட�்வ�ல்ைல. 

இந்நிைல�ல்தான் இங்�த் ேதரத்ல்கள் அ�க்க�
வ��ன்றன. ேதரத்�ல் மாநிலக் கட�்கள் ெவன்றால்
அவற்�ன் ேமல் ஏதாவ� ஒ��ல காரணங்கைளக்
காட�்த் �ல்��ல் உள்ள பாரப்்பனிய வணிக ஆட�்
அவற்ைறக் க�ழ்த்���வ� இயல்பா� �டட்�ன்
ேதரத்ல்கள் நடப்ப�ேலேய ெபா�ளில்ைல. ஆனால்
மக்கைள�ம் �ற நா�கைள�ம் ஏமாற்�, இந்�யா�ல்
நடப்ப� ��யரசாட�் தான் என்� நம்ப
ைவப்பதற்காகேவ, ேகா�க்கணக்கான ெபா�ைளச்
ெசல�ட�்த் ேதரத்ைலகைள நடத்�க்
ெகாண்��க்�ற� �ல்� ஆட�். 

எஃ�, எவ்வாறா��ம், ெதான்� ெதாட�்த்
த��னம் பாரப்்பனியத்தா�ம், இந்�யா தன்�ரிைம
ெபற்ற�ன் வட நாடட்ாரா�ம், அர�யல், ெபா�ளியல்,



��க�யல் �த�ய அைனத்� நிைலகளி�ம்
ெதாடரந்்� ஏமாற்றப்படே்ட வந்��க்�ன்ற�.
இந்�ற்றாண்�ன் இ��க் காலத்��ம், �ரா�ட மர�
என்�ம் ெபயரால் ம.ேகா. இராமசச்ந்�ரனா�ம்,
அதன்�ன் அவர ் ெபயைரச ் ெசால்�த் தம்ைம
வ�ைமப்ப�த்�க் ெகாண்ட ெசயல�தாவா�ம்
இன்�ம் த��னம் ஏமா�ேய வந்� ெகாண்�ள்ள�.
இனிேம�ம் இத்தைகயவரக்ளால் த��னம் ஏமாறாமல்
ஓரள� ��ப்பைடந்��க்�ற� என்� க�த இடம்
உண்�. த��ன இைளஞரக்ள், த��ழ ��தைலப்
ேபாராடட்த்ைதப் பாரத்்�த் த��ன உணர�் ெபற்�
வ��றாரக்ள் என்�ம் ஒ�வா� �றலாம். எனேவ
ெசயல�தாேவ த��னத்�ற்� வந்� வாய்த்த கைட�
ஆரிய எ�ரியாக இ�க்க ���ம். அ�ேபால் வாழப்பா�
இராம�ரத்்� த��னத்ைதக் காட�்க் ெகா�க்�ம்
கைட� �டணனாக�ம் இ�க்கலாம். இனிேமல்
இத்தைகய பைகவரக்�ம் உடப்ைகவரக்�ம்
ேதான்றாமல் த��னத்ைத ��ப்பைடச ் ெசய்�ம்
�யற்�ையத் த��ன நலங்க��ம் அ�ஞரக்�ம்,
இைளஞரக்�ம் �டா�யற்��ட�ம் ஊக்கத்�ட�ம்
நம்�க்ைக�ட�ம் ெசய்�வர ேவண்�ம் என்� ேகட�்க்
ெகாள்�ேறாம். 

இனி, அ�த்� வ�ம் இந்�யத் ேதரத்ல்களில்
த��னத்தவரக்ள் பங்� ெகாள்ளத் ேதைவ�ல்லாதப�,
இங்�த் த�ழக ��தைல �யற்�கள் காட�்த் �ெயனக்
கனன்� பர� எ�ரிகைளக் கடே்டா� ��ய�த்தல்
ேவண்�ம். அவ்வாறான நிைல�ல், தப்�த் தவ�
இன்ெனா� ேதரத்ைல இத் த�ழ்நாட�்�ம் நடத்�வதற்�
வடநாடட்ா�ம் பாரப்்பன�ம் இங்�ள்ள �டனரக்�ம்
�யற்� ெசய்வாரக்ளானால் அ�, த��னத்�ன்
உரிைமப் ேபாராடட்மாகேவ ��ழ்க்க ேவண்�ம் எனத்
தன்மானத் த�ழரக்ள் உ��ெகாள்ள ேவண்�ம்
என்பைத அைனவ�ம் ெநஞ்�ல் நி�த்�க. 



- த�ழ்நிலம், இதழ் எண்.
145, 1991 

43. தமிழக அரசி� �டந�ப��ைக ! 
இ�பதாம் �ற்றாண்� அ��யல் வளரச்�்க்

காலமா? �ராண, இ�காசக் காலமா? 

இந்�யா�ல் அ��யல் வளர ேவண்�ம் என்�
ெமப்�க்�க் ��ம் ��யர�த் தைலவர்
ெவங்கடட்ராம�ம், தைலைம அைமசச்ர்
நர�ம்மரா�ந்தாம் �ைட ெசால்ல ேவண்�ம். 

கடந்த 10.2.92 ெதாடங்�, த�ழகத்�ல் உள்ள
எல்லாத் த�ழ்ச ் ெசய்�த்தாள்களி�ம் ெதாடரந்்�
நான்ைகந்� நாள்கள் ��ப் பக்கங்களில் வந்த
�ளம்பரம் இ�. 

�ண்ணிய நீராடப் �றப்பட�் வாரீர!் 

"வரலாற்�ச ் �றப்��க்கேதார ் ைவபவம்
த�ழ்நாட�்ல் நைடெபற இ�க்�ற�. 

�க�ம் �றப்�க்�ரிய �ண்ணிய �ழா நாளான
18.2.1992 அன்� மகாமகக் �ளத்�ல் பகல் ெபா��ல்
�ரத்்தவாரி நைடெப�ம். 

�ண்ணிய ந�களான கங்ைக ய�ைன, நரம்ைத,
சர�வ�, �ந்�, காேவரி, ேகாதாவரி, சர�, மகாந�
ஆ�ய ஒன்ப� ந�க�ம் ஒன்ப� கன்னியரக்ளாக
வ�ெவ�த்� மகாமகத்தன்� மகாமகக் �ளத்�ல் நீரா�
ஒ� �ைற ேதான்� அ�ள் �ரிவாரக்ள் என்ப� ஐ�கம்”. 

*ேம�ம் �ராணத்�ன்ப�, �ரம்மா உலகத்�ல் உள்ள
�வன்கள் அைனத்ைத�ம் அ�ரத்ம் ெகாண்ட
மண்கலசத்�ல் ைவத்� �ைஜ ெசய்�ம் ேபா�, �ரளய
காலத்�ல் கலசம் ெவள்ளத்�ல் அ�த்�ச்
ெசல்லப்ப��ற�. அப்ேபா� �வெப�மான் ேவடன்
உ�வத்�ல் வந்� மண்கலசம் �� அம்� எய்�



உைடக்�றார.் �வன்கள் உற்பத்�யா� உலகம்
ேதான்��ற�. கலசத்�ல் உள்ள அ�ழ்தம் நாலா �ற�ம்
ெத�த்� ஒ� பக்கம் ���ற�. அவ்வா� ���ம் இடம்
தான் �ம்பேகாணம் மகாமகக் �ளம் என்ப�ம் ஐ�கம்.'' 

இ�வன்�க் �ழ்வ�ம் இன்ெனா� �ளம்பர�ம்
அைரப் பக்கத் தாளில், எல்லாச ் ெசய்�த்தாள்களி�ம்
ஏறத்தாழ அேத 10.292-இல் ெவளிவந்�ள்ளைத�ம்
அன்பரக்ள் இைணத்�ப் பாரத்்�ட ேவண்�ம். 

அவ் �ளம்பரத்�ன் தைலப்�ல் காஞ்� மடத்�ன்
பாரப்்பன �ஞ்�கள் �ன்�ம் (ேநற்�, இன்�, நாைள)
கள்ளச ் �ரிப்�டன் காட�்யளிக்�ன்றன.
அவற்�க்�ேமல், 

*மனித சக்��ன் �யற்�க்� 

ெதய்வ சக்��ன் அ�ளா�!" 

என்�ம் உைரகள் ெகாடை்ட எ�த்�களில்
காணப்ப��ன்றன இவற்�ன்�ழ், 

"ெவ�ம் உ�ைரக் காக்க உைழக்�ம் எங்க�க்�
ஆன்மாைவேய காக்க அவதரித்த காஞ்� காமேகா�
ஜகத் �� �ரீ ெஜேயந்�ர சரஸ்வ� ஸ்வா�கள்
தங்களின் ேவத �ரவ் பாத மலரக்ைள மலர்
ம�த்�வமைன�ல் ப�த்� ெபா�ள் தர
சம்ம�த்��க்�றாரக்ள்.'' 

- இவ் �ளம்பரத்ைத, ெசன்ைன�ல் உள்ள �கச்
�றந்த பாரப்்பன ம�த்�வரக்ள், ெதா�ல�பரக்ள்
ஆ�ேயார ்அவரக்ள் ஆ�ைமயரக்ளாக (நிரவ்ா�களாக
இ�ந்� பணியாற்�ம் மலர ் ம�த்�வமைனத் �றப்�
�ழா�ன் அைழப்� அ��ப்பாகக் ெகா�த்�ள்ளாரக்ள். 

- இவ் �ரண்� �ளம்பரங்க�ம், இந்நாட�்ல் உள்ள
பாரப்்பனரக்ள், அவரக்ள் ஆட�்���ந்தா�ம் சரி, ேவ�
ெதா�ல்கள் நடத்�க் ெகாண்��ந்தா�ம் சரி,
அவரக்ளின் பாரப்்பனீயக் ேகாடப்ா�கைளப்



பரப்�வ��ம், அவற்ைற நிைலநி�த்�க் ெகாள்வ��ம்
எவ்வள� ��ப்பாக, கவனமாக, �ன்ெனசச்ரிக்ைகயாக
இ�ந்�ெகாண்� இ�க்�றாரக்ள் என்பதற்�ரிய தக்க
சான்�களா�ம். 

த�ழகத்�ல் ெசயல�தா ஆட�்க்� வந்த
நாளி��ந்ேத பாரப்்பனியத்�ற்�ப் பல்வைகயான
ஆக்கங்கள் ெசயல்படத் ெதாடங்��டட்ன. வாெனா�,
ெதாைலக்காட�்�ல் உள்ள பாரப்்�னரக்ள் அைனவ�ம்
தங்க�ைடய ெசாந்த ெசாத்�கைளப் ேபாலேவ
அவற்ைறக் ைகயாளத் ெதாடங்� �டட்னர.் 

நாடகமா, உைரயாடலா, ஆடலா, பாடலா.
க�த்�ைரகளா, �றனாய்�களா, உழ�ச ் ெசய்�களா,
�ழாக்களா, ேவ�க்ைககளா, �ளையாட�்களா,
�ளம்பரங்களா - எ�ெவன்றா�ம் அைனத்��ம்
பாரப்்பனசே்சரித் த�ழ்வழக்�ம், ���, ��ல், ��நீ�,
நாமம் அணிந்த ெவற்�டம்� ஆடவரக்�ம் ம�சார்
மா�க�ம், பாரப்்பனக் �ஞ்� ��வான்க�ேம
நிைறந்த காட�்க�ந்தாம் - ெதாைலக்காட�்�ல்
காடட்ப்ப��ன்றன. கைதகளர ் அவரள்் கைதகள்தாம்!
பாடல்களா �யாகராசர ்இராமதாசர,் பாபநாசன் �வன்
ஆ�யவரக்�ைடயைவதாம்! ஆடல்களா பத்மா
�ப்�ரமணியம் ��மங்கள்தாம்; �டட்ங்கள்தாம்!
இவ்வா� பாரப்்பனியத் தனமான கைலகள்,
காட�்கள்தாம் த��ல் உள்ளன என்ப� ேபான்ற
�த்த�ப்�கள்! ஒட�்ெமாத்தமாகச ் ெசால்வதானால்,
பாரப்்பனரக்ள்தாம் த�ழ்நாட�்ல் உள்ளனர ் என்ப�
ேபான்ற மயக்கத்ைதேய ெதாைலக்காட�்��ம்
வாெனா���ம் உ�வாக்� வ��ன்றனர.் இவற்�ள்
நாட�்ப்�ற - அதாவ� அவரக்ள் க�த்�ல்
ெசால்வதானால் - தாழ்த்தப்படட் - த��ய - �த்�ரக்
கைலகள் என்�ம் தைலப்�ல் - தாைர, தப்படை்ட, உ��,
ேமளம், கரகாடட்ம், காவ�யாடட்ம், ெபாய்க்கால் ��ைர
யாடட்ம், ம�லாடட்ம், ஒ�லாடட்ம், ெத�க்�த்�
ஆ�யவற்�ல்தான் த�ழ்மக்கள் �ற்�ரப்்�ற மக்கள்



காடட்ப்ப��ன்றனர.் பாரப்்பனரக்ள் இத் தாழ்த்தப்படட்
கைலகளில் தைலகாட�்வேத �ல்ைல, இவற்�ல்தாம்
ெதம்மாங்�, �ந்� �த�ய பழந்த��ைசகள்
பயன்ப�த்தப்ப��ன்றன. இைவ ெயல்லாம் �ன்ேப
ஒ�வைக�ல் இ�ந்தன, எனி�ம், ெசயல�தா ஆட�்க்�
வந்த �ன்னர ் நிைலகள் வானள�க்� ேமேலாங்�க்
ெகா�க் கட�்ப் பறக்�ன்றன. 

இைவ த�ர, ெசயல�தா�ன் ேபா�த்தனமான,
ேகாமாளித்தனமான. ���ள்ைளத்தனமான அர�்யல்,
ெபாய்யான உ��ெமா�கள், ஏமாற்�த்தனமான
�டட்ங்கள், (பணேம எங்�ள்ளெதன்� ெதரியாத
நிைல�ல் கன�, கற்பைன நிைல�ல் கடட்ப்ப�ம்
ஆண்� மடங்கள் ேபா�ம் அழ� அழ�த் �டட்ங்களாக
மக்கைளக் கவர�்ன்ற வைக�ல் அ��க்கப்
ெப��ன்றன !) �ளம்பர, பகட�் ஆரவாரத்தனமான
நைட�ைறகள், ஊரவ்லங்கள், �ற்�லாக்கள், இலக்கம்
இலக்கமாக, �ல�டங்களில் ேகா� ேகா�யாகப்
பணத்ைத ��ங்�ம் பைனமரத்�ன் அள� உயர
உயரமான ெசயல்�தா�ன் வண்ண வண்ண
ெவட�்�வங்கள், ஆ�ரம் இயங்�கள் �ைட�ழ்ந்த
ேபரணிகள், ஊரவ்லம், தம்ைம ���யாக
ெமச�்க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்�ம் தந்நல ேநாக்கம்
ெகாண்ட இலவய ேவட�் ேசைல அன்பளிப்�
நிகழ்ச�்கள், அவற்�க்ெகன அ�த� பட�்க்ெகாள்�ம்
ஏைழ, ந�த்தர மக்கள் �டட்ங்கள் - இன்ேனாரன்ன
காட�்கள் நாெடங்�ம் நகரெமங்�ம் நாள் தவறாமல்
ேவைள ெதரியாமல் நடந்� வ��ன்றன. 

இைவ ஒ��றம் நாடை்ட அ�ர�த்�க் ெகாண்��க்க
எ�ரக்்கட�்கைளப் ெபாய் வழக்�களா�ம், ேத�யப்
பா�காவல், ப�ெகா�ைம வன்�ைறத் த�ப்�ச்
சடட்ங்கள், காவலர ்உ�ப்�ச ்�ைத� (�த்�ரவைதகள்),
�ைறக் ெகா�ைமகள் �த�யவற்றால் அடக்�
ஒ�க்��ன்ற தன்ைமகள் ஒ��றம் நாடை்ட அச�்�த்�
ெவ�வச ்ெசய்�ன்ற நிகழ்ச�்கள் 



இவற்றால் பாரப்்பனியம் தான்ேதான்�த் தனமாக
வளரச்�் ெபற்�த் தைலகால் �ரியாமல் ஆ��ன்ற
நிைல, சாராயக் கைட, ஆட�்ய�காரக் ைக�ட�்ப்
ெப�க்கங்கள், �ைரப்படங்களில் பசை்ச அ�வ�ப்�க்
காட�்கள் ஆ�யவற்�ைடேய இந்�மத �டநம்�க்ைக
வளரச்�்க�ளம் த�ழ்நாடை்டப் பாழ்ப�த்�க் ெகாண்�
வளர�்ன்றன. 

இந்த அ�ம்�த்தனமான ஆடம்பர ஆரவார
ெந�க்க� நிைலக�க்�ைட�ல்தான் �ம்பேகாணம்
மகாமகம் பற்�ய �ழ்த்தகவான �ட நம்�க்ைக
�ளம்பரங்கள் அைனத்�ச ்ெசய்�த்தாள்களி�ம் பக்கம்
பக்கமாக வந்தன. 

கடந்த காலங்களி�ம் மகாமகங்கள் நடக்கத்தான்
ெசய்தன. வழக்கமான பாரப்்பன �ழாக்கைளப் ேபால்
அ��ம் ஒ� நைட�ைற �ழாவாக வந்� ேபாய்க்
ெகாண்��ந்த�. ��வண்ணாமைலத் �வம்ேபால,
��ப்பரங்�ன்றத்�ன் ����கன் �ழாப்ேபால,
ம�ைர�ல் �னாட�்யம்மன் ��மண நிகழ்ச�் ேபால -
இ��ம் இயல்பான நிகழ்ச�்யாக வந்� ேபாய்க்
ெகாண்��ந்த ஒன்ைறச ் ெசயல�தா, தம் �ைரப்படப்
பகட�் �ளம்பர அர�யல் உத்�யாக மாற்�னார.் 

�ராண �ட நம்�க்ைக நிகழ்ச�். வரலாற்�
நிகழ்ச�் ெயன்� ம�டம் �ட�் �ளம்பரம்
ெசய்யப்ெப��ற�. 

அ��யல் வளரச்�் �க்ேகாங்�,
வான்ெவளி�ேலேய ேபாய்க் ����க்�ன்ற அள�க்�
�ன்ேன��ள்ள நிைல�ல், 

�ண்ணிய ஆ�கள் ஒன்ப�ம் ெபண்களாக
வ�ெவ�த்� �ம்பேகாணம் மாமகக் �ளத்�ல் வந்�
நீரா��ன்றன என்�ம், அந்த நாளில் அந்த ேநரத்�ல்
வந்� நீரா�பவரக்�க்� அைவ - அந்தக் கன்னிப்
ெபண்கள் - அ�ள்�ரிவாரக்ள் என்�றம் ஆட�்யாளரக்ேள
மக்களிைட�ல், மக்கள் வரிப்பணத்ைதச ் ெசல�ட�்



�ளம்பரம் ெசய்�றாரக்ள் என்றால், இதற்� எங்ேக
ேபாய் �ட�்க் ெகாள்வ�? எவரிடம் ேபாய் ஞாயம்
ேகடப்�? ஏமாற்�பவரக்ள் ஆட�்�ல் இளித்த வாயரக்ள்
நாட�்ல் : ேவெறப்ப�த்தான் நிகழ்ச�்கள் நடக்�ம்? 

இந்தப் ���க�க்ெகல்லாம் ஓர ் அளேவ
இல்ைலயா? 

"�ரம்மா உலகத்�ல் உள்ள உ�ரினங்கள்
அைனத்ைத�ம் ஒ� மண்கலயத்�ல் ைவத்�ப் �ைச
ெசய்தாராம். அப்ேபா� �வன் ஓர ் அம்� எய்� அக்
கலயத்ைத உைடத்தாராம். அப்ெபா�� கலயத்�ல்
உள்ள அ�ழ்தம் நான்� �றங்களி�ம் �த��றதாம்.
அ� ஒ� �றத்�ல் ���றதாம். அந்த இடந்தான்
�ம்பேகாணமாம். அந்தப் ெபா�ள்தான் மாமகக்
�ளமாம்." 

இெதன்ன ஏமாற்�த்தனம் �ட நம்�க்ைக ! இ�
இ�பதாம் �ற்றாண்�ன் அ��யல் வளரச்�்க் காலமா?
�ராண, இ�காசக் காலமா? இஃ� எவ்வள�
ெவளிப்பைடயான கயைமத்தனம்! ஒர ்அரேச மக்கைள
இப்ப� ஏமாற்� அவரக்ைள �ட நம்�க்ைகக்�
உள்ளாக்கலாமா? 

இனி. அ�த்த �ளம்பரத்ைதப் பா�ங்கள்! பாரப்்பன
ம�த்�வரக்ள் �லர ் ��. �ன்� காஞ்�ப் பசை்சப்
பாரப்்பனரக்ளின் படங்கைளப் ேபாட�், இம்
ம�த்�வரக்ளின் �யற்� மனித சக்��ன் �யற்�யாம்;
அந்தக் காஞ்� காமேகா� ஊைசப் பாரப்்பனரக்ள்
ெதய்வ சக்��ன் அ�ளா� த��றாரக்ளாம். என்ன
ெகா�ைம! நன்றாகப் ப�த்� ம�த்�வப் படட்ம் ெபற்ற
மடயரக்ள் இப்ப� ெநஞ்சாரப் ெபாய்�� மக்கைளப்
படட்ப்பக�ல் ஏமாற்��றாரக்ள், 

அந்த �டட்ாள் ம�த்�வரக்ள் மக்களின் ெவ�ம்
உ�ரக்ைளக் காக்க உைழக்�றாரக்ளாம். அவரக்�க்�
அந்த ேவதத்ெதய்வங்கள் தங்கள் பாத மலரக்ைள
அவரக்ள் கட�்�ள்ள ம�த்�வமைன�ல் ெகாண்�வந்�



ைவத்� அ�ளா� வழங்��றாரக்ளாம்! என்ன
கயவாளித்தனம்! 

நன்றாகப் ப�த்�ப் படட்ம் ெபற்ற இந்த
ம�த்�வரக்ேள, தங்கள் அ��த் �றைன, அந்த ஊைச
உள�வாய்ப் பாரப்்பான்க�க்� அட� ைவத்தால்,
இவரக்ளிடம் ம�த்�வம் பாரக்்க வ�ம் அ�யாைம �க்க
ேநாயாளிப் ெபா�மக்கள் என்ன ெசய்வாரக்ள்? அப்
பாரப்்பன ஏமாற்�க்காரரக்ைள இன்�ம்
ேமலாகவன்ேறா எண்�வாரக்ள்! நம்�வாரக்ள்! 

இம்மா�ரி ஏமாற்�கள் இவ்வ��யல்
காலத்�ேலேய நடந்தால், பழங்காலங்களில் எவ்ெவவ்
வைக�ல் ெபா�மக்கள் ஏமாற்றப் பட�்�க்க
மாடட்ாரக்ள்! எண்ணிப் பா�ங்கள்! 

*பாரப்்பான் நம் ெதய்வம்' (�ராமணா மம
ெதய்வதம்) என்�ம் �ட நம்�க்ைகைய - ஏமாற்ைற -
மக்களிடம் ேம�ம் ேம�ம் ெதாடரந்்� தக்கைவத்�க்
ெகாள்ள ேவண்�ம் என்பேத அைனத்�ப் பாரப்்பனரின்
ெகாள்ைகயா�ம் - ேகாடப்ாடா�ம் - ஆைசயா�ம்! 

இனி, இ�ேபா�ம் எத்�கள், ஏமாற்�கள்,
பாரப்்பனக் ��ம்�கள் எல்லாம் ெசயல�தா
�தலைமசச்ரான �ன்னரத்ாம் ப�ப்ப�யாக - நா�க்�
நாள் - �க�க வளரந்்� வ��ன்றன என்பைத
அைனவ�ம் நன்� கவனிக்க ேவண்�ம். 

ெசயல�தா, கசச்த்�� �ட�்த் ேதால்�க் �ைட�ல்,
கா�ரி நீர ் �ட�்ப் �ன்வாங்க�க்�ைட�ல், தம்
வாய்�ழ்த்�க் ெகா�த்த பல்ேவ� உ��கைள�ம்
மறக்க�க்�ன்ற வைக�ல், மாமக நிகழ்ச�்ைய �க�ம்
ெபரி�ப�த்�, அர� �ழாப் ேபால் ெகாண்டா��ம்
அ�ல் தாம் ேபாய் இ�பத்ெதா� ெவள்ளிக் �டங்களின்
நீரில் �ளித்�ம் ெப� �ளம்பர�ம் ெபரிய �ைச
��ப்ப�ம் ெசய்� ெகாண்டார.் இவர ் மாம்கத்ைத
�ன்ைவத்� நடத்�ய அர�யல்கத்தாடட்த்ைத�ம்,
ெபற்�க்ெகாண்ட �ைரப் படப்பாணி �ளம்பர்



ேவ�க்ைகைள�ம், அவற்�க்� ஏற்படட் மக்கள்
வரிப்பணித்தால் ஆண ெசல�கைள�ம், இவர்
�த்த�ப்பால் ேநரந்்த இ��ற்�க்�ம் ேமற்படட்
உ�ரிழப்�கைள�ம், எ�ரக்ால மாமக நிகழ்ச�்கள்
அைனத்��ம் நிைன� �ர�்ன்ற வண்ணம்
நடத்��டட்ார.் இத்தைன உ�ரக்ள் இறந்��க்�ன்ற
ேவைள��ம் (எத்தைன ஆ�ரம் ேபர ்ெசத்��ந்தா�ம்
ெசயல�தா�ன் �ளம்பர ெவ� அடங்கா�. பா�யல்
ெவ��ன் ம�வ�வம், அ�!) �கத் தந்தரமாகத் தம்
�றந்த நாைளக் ெகாண்டாட�ல்ைல என்�ம் �ளம்பர
அ��ப்� (அவ்வைக அ��ப்�ம் �ளம்பரத்�ற்காகேவ!)
ெசய்�ம், �டட்ாள் அைமசச்ரக்ள் இ�வைர�ம் �டப்
ெபண்கள் ஐ�ற்�க்� ேமற்படட்வரக்ைள�ம் தம்
உ�வத்ைத அவரக்ள் ைககளில் பசை்ச�த்தச ்ெசய்�ம்,
ேவ� �ல அன்பளிப்� உத்�கைளக் ைகயாண்�ம் தம்
�றந்தநாள் ெசய்�ைய இந்�யா ��வ�ம்
பரப்��டட்ார;் நிகழ்ச�்ைய�ம் அவர ் ��யதற்�
மாறாகேவ �க அமரக்்களமாகேவ ெகாண்டாடச்
ெசய்��டட்ார.் 

எ� எப்ப���ப்��ம் கண்�க்� �ன்னால்,
ெதய்�கம் என்�ம் ெபயரில் அ��க்ேக ெபா�ந்தாத
வைக�ல் �டநம்�க்ைககள் பல நைடெப��ன்றன.
அவ் வைக�ல் இலக்கக் கணக்கான மக்கள்
அ�காரக்காரரக்ளால் ப�த்த �டநம்�க்ைகப் பாரப்்பன
வல்லாண்ைமச ்சா��னரால் ஏமாற்றப்ப��ன்றாரக்ள்,
�ரண்டப்ப��ன்றாரக்ள்! இவற்�க்� ���தான்
என்ன? 

இந்�யா�ல் அ��யல் வளர ேவண்�ம் என்�
ெமப்�க்� �தைலக்கண்ணிர ் ��ம் பாரப்்பனக்
��யர�த் தைலவர ் ெவங்கடட்ராம�ம், வஞ்சகேம
நிைறந்த தைலைமயைமசச்ர ் நர�ம்மரா�ந்தாம்
இதற்� �ைடெசால்ல ேவண்�ம். 

- த�ழ்நிலம், இதழ் எண் :
152, 1992 



44. இ�திய� பைட��ைறய��� இ��மத�
பர��த� ஏ�பா�! 

பாரப்்பனிய அட�்�யத்�ற்�ம் அ�காரத்�ற்�ம்
அள�ல்ைலயா! �ற மதங்க�க்�ம் இடமளிப்ப�ேபால்
ந�த்�, இந்� மதத்ைதேய ��ைமயாகப் பரப்��ற�
பாரப்்பனிய அர�! மக்கள் �ரண்ெட�ந்�
எ�ரக்்கா��ல் எ�ரக்ாலத்�ல் பாரப்்பனியக் க�த்�கள்
த�ர, ேவெறதற்�ம் இட�ரா�! 

ஏற்கனேவ, அர�ன் அைனத்�த் �ைறகளி�ம்
பாரப்்பனியத்�ன் இந்�மத ெவ�ச ் ெசயல்கள்
கால்கைள அகல �ரித்�க் ெகாண்�ள்ளன.
கல்�த்�ைற, கைல, பண்பாட�்த் �ைறகள், ஒ�, ஒளி
பரப்�த் �ைறகள், ெபா��ேபாக்�, �ைளயாட�்த்
�ைற �த�ய ெப�ம்பாலான �ைறகள் இந்�
மதத்�ற்�ச ் சாரப்ாகேவ இயங்�மா�, கரவாகத்
�டட்�டப் ெப��ன்றன. இவ்வைனத்�த் �ைறகளி�ம்
ஒ�, ஒளி பரப்�த் �ைறகளிேலேய�ம் பாரப்்பனியம்
ெகா�கட�்ப் பறக்�ற�. வாெனா�ைய�ம்
ெதாைலக்காட�்ைய�ம் ேகடக்ேவா பாரக்்கேவா
��வ�ல்ைல. அவ்வள� ெகா�ைமகள்! ேபச�், நைட,
உைட, ெமய்ப்பா�, காட�், க�மங்கள் அைனத்��ம்
பாரப்்பனியம்! பாரப்்பனியம்!! கண்க�ம் கா�க�ம்
�ண்ணா�ன்றன! ஒ�, ஒளிப் ெபட�்கைளச ் �க்�
�றாக உைடத்� ெநா�க்��டலாமா என்� க�ஞ்�னம்
வ�ைக�ல், அைவ நம்�ைடயன என்ற நிைன�ம்
�டேவ வந்�, அந்தக் க�ஞ்�னத்ைதத் தணி�த்�
���ற�. அத்தைன அ�ம்�கள்! அ�மடட்ங்கள்!
ேகடப்ார ் ேகள்�க்� யா�ேம இல்ைல என்�ம்
அகங்காரம்! மதரப்்�! உன்மத்தம்! 

இந்த நிைல�ல் இப்ெபா�� இன்ெனா�
ெகா�ைமயான ெசய்� வந்��க்�ற�. 

பைடத்�ைற�ல் உள்ள �ரரக்ளிடம்
மதக்க�த்�கைளப் பரப்�வதற்கான அ��ப்�



ெவளியா��ள்ள�. (மதம் என்� ெபா�வாகச்
ெசான்னா�ம் - ேவ� மதங்க�க்�ம் அங்� இட�ண்�
என்� அ��த்தா�ம் - அவரக்ளின் ��ேநாக்க�ம்
இந்�மதத்ைதப் பற்�ய�தான் என்ப�ல் ஐய�ல்ைல
.....) 

பைடத் �ைற�ல் இ� ஒ� ��ய ஏற்பா�, ��ய
பத�, அதன் ெபயர ்இளநிைல ஆைணய அ�காரி - மத
ஆ�ரியர ் (Junior Commissioned Officer - Religions Teachers)
என்ப�. 

இவரக்�ம் பைடத்�ைற அ�காரிகள் என்�ம்
ம�ப்ைபப் ெப�வாரக்ள். 

அவரக்ளின் பணிகள் பைடத்�ைற �ரரக்ளிடம் மத
உணர�்கைளப் �கட�்வ�; மதக் ேகாடப்ா�கைளக்
கற்�ப்ப�, மதப் பழக்க வழக்கங்கைளப் ��த்�வ�. 

இவரக்ள் மதம் பரப்�நரக்ள், மத ஆ�ரியரக்ள்,
இவரக்ள் மதக் க�த்�கைளப் பைட�னரக்்�
அ���த்த ேவண்�ம்; மத வ�பா�கைள
அவரக்�க்�ச ்ெசால்�த் த�தல் ேவண்�ம்; வ�பாட�்க்
�டங்களில் சமயச ் சடங்�கைள நிகழ்த்த ேவண்�ம்;
பைட�ல் - ேபாரக்்களத்�ல் - இறந்ேதாரக்்� இ��ச்
சடங்�கைள நிகழ்த்த ேவண்�ம். அங்�ள்ள
ம�த்�வமைனகளில் உள்ள ேநாயாளிகளின்
நலங்க�க்ெகன - ேநாய்கள் நீங்�வதற்ெகன
ேவண்�ைக வ�பா� ெசய்யேவண்�ம்; �ைற��ள்ள
�ரரக்ைளச ் சந்�த்� அவரக்�க்�ம் பைட�னர்
��ம்பங்களில் உள்ள �ழந்ைதக�க்�ம்.
பைடத்�ைற�ல் ேசரத்்�க் ெகாள்ளப்ெபற்ற
��வரக்�க்�ம் �றப்� மதக்க�த்�கைளப்
ப�ற்��க்க ேவண்�ம்; அத்�டன் இவரக்ள்
அ�காரிகள், �ரரக்ள் மற்�ம் அவரத்ம்
��ம்பத்�னரக்்� மதக் க�த்�கைள�ம் சடங்�, பழக்க
வழக்கங் (சம்�ரதாயங்கைள�ம் ப�ற்� �த்�,
அவரக்�ைடய நல்வாழ்�ற்காகத் ெதாண்டாற்�தல்



ேவண்�ம் என்பனவாக அவரக்�க்�ப் பணிநிைலகள்
வ�க்கப் ெபற்��க்�ன்றன. 

இம் மதம் ப�ற்� அ�காரிக�க்கான சம்பளம்
130N)-4)-2100) ஆ�ம். இத்�டன் அக�ைலப்ப�, ��தல்
அக�ைலப்ப�, இலவய இ�ப்�டம், இலவய உண�,
��ைட, அவ�க்�ம் அவர ்��ம்பத்தவரக்்�ம், அவைரச்
சாரந்்�ள்ேளாரக்்�ம் இலவய ம�த்�வ வச�, மற்�ம்
��ப்�, ேபாக்�வரத்�ச ் ச�ைக, �ற உண்�ச ் சாைல
வச�கள், �ற பைடத்�ைற அ�காரிக�க்�
அளிக்கப்ெப�ம் ��தல் ப�கள் அைனத்�ம்
இவரக்�க்�ம் உண்டாம் பணிக் காலத்�ற்�ப் �ன்
ஓய்��ய�ம் �ற ச�ைகக�ம் உண்�. எப்ப�
இ�க்�ற� பாரத்்�ரக்ளா? இந்த மதம் ப�ற்��ப்பார்
பணி�ல் இந்�மதம், ��த்தவ மதம், இ�லாம் மதம்,
�க்�ய மதம் �த�ய அைனத்� மதம்
ப�ற்றா�ரியரக்�ளம் எ�க்கப் ெப�வதாக அ��ப்�
வந்தா�ம், ெப�ம்ப�� இந்� மதவா�ரியரக்ள்தாம்
எ�க்கப் ெப�வர ் என்ப� எல்லா�ம் அ�ந்தேத! �ற
மதங்களில் ெபய�க்�ச ் �ல ேபரக்ள் எ�க்கப்
ெபற்றா�ம் அவரக்�ைடய ெசயற்பா�கள் ���யாக
இ�க்�ம்ப� �ட�்�டமாடட்ாரக்ள் என்பைத நிைன�ல்
ெகாள்�தல் ேவண்�ம். 

இ�ல் இன்ெனான்�ம் உண்�. இப்பத�க்�
வ�பவரக்ள் சம�க்��தம் அல்ல� இந்��ல் அல்ல�
வடட்ார ெமா��ல் த���ைடயவரக்ளாக இ�த்தல்
ேவண்�ம் என்� அ��ப்� ���ற�. ஆனால்
பணிவாய்ப்� சம�க்��தம், இந்�
ெதரிந்தவரக்�க்�த்தான் ���யாக இ�க்�ம் என்�
ெசால்லத் ேதைவ�ல்ைல. 

இவ்வா� இந்�யா�ல், இ�வைர�ல் இல்லாதப�,
இந்�யப் பைடத்�ைற��ம் இந்�மதம் பரப்�தல் -
வல்லா�ைம - ��ந்� �டட்�. இதற்�க் காரணம்
பைடத்�ைற�ல் உள்ள ேமனிைல அ�காரிகள்,



�ழ்நிைல அ�காரிகள் ஆ�ேயாரில் ஏேதா ஓரி�வைரத்
த�ர, �கப் ெப�ம்பாேலார ்பாரப்்பனரக்ேள! 

அவரக்ள் ஏற்கனேவ வா�ர�் கப்பல்
�த�யவற்ைற ெவள்ேளாடட்ம் ��ம் ெபா��
அவரக்ளின் பைடத்�ைற நடவ�க்ைககளில் இல்ைல
என்றா�ம், ேதங்காய் உைடத்�க் கற்�ரம் ஏற்�ப்
�ைசெசய்� பைடத்� வ�ம் வைக��ம் �ற
வாய்ப்�ள்ள இடங்களி�ம் மதசச்டங்�கைளக்
கைடப்��த்� வ��றாரக்ள். இவரக்ைளப்
ேபான்றவரக்�க்� இப்�� மதம் பரப்�தல் நடவ�க்ைக
இன்�ம் மதெவ�ைய வளரப்்பதற்� உத�ம். இனி,
நின்� ெகாண்� ேபய்ந்தவன்கள் ஓ�க்ெகாண்ேட
ேபய்வான்கள். பாரப்்பனிய அட�்�யத்�ற்�ம்
அ�காரத்�ற்�ம் அளேவ இல்ைலயா? 

இந்�மதந்தான் பாரப்்பனியத்�ன் ஆணி ேவரா�ம்.
சா�கள் பக்க ேவரக்ள்தாம்! எனேவதான் பாரப்்பனரக்ள்
இந்�மதத்ைதப் பரப்�வ��ம், ஏைழ, எளிய, கல்லாத,
கர�, வஞ்சைனகளில்லாத �ழ்த்தட�்ப் ேபைத
மக்களிடம் அைத ேவ�ன்றச ் ெசய்வ��ம் இத்தைன
ஆரவ்�ம், �ழ்ச�்�ம், ெச�க்�ம் ெகாள்�ன்றனர.்
ஒ��றம் அ��யைல வளரக்்கப் பாரப்்பான் ஏேதா
இவ�க்�, மட�்�ந்தான் அக்கைற இ�ப்ப� ேபால்
தம்படட்ம் அ�க்�றான். ம��றம் ஆரியத்ைத மத ஆணி
அைறந்� யாரா�ம் அைசக்க ��யாதப�
வ�ப்ப�த்��ன்றான். 

மக்கள் �ரண்ெட�ந்� இக்ெகா�ைமகைள
எ�ரக்்கா��ல், எ�ரக்ாலத்�ல் எந்தத் �ைற��ம்
பாரப்்பனியக் க�த்�கள் த�ர ேவெறதற்�ம்
இட��க்கா� என்ப� �ற்�க்� �� உண்ைமயா�ம்! 

--த�ழ்நிலம், இதழ் எண் :
154, 1992 



45. சாதி, மத �டந�ப��ைகக�
-��ேன�ற�தி�� ����க�ைடக�! 

இந்த இந்�ய நாட�்ற்� ெவளிேய��ந்� வந்த
ஆரியரக்ள். இந்நாட�்ன் பழங்��த் த�ழ்மக்கைள
�ரத்தால் ெவல்ல ��யாமல், �ழ்ச�்களா�ம்
வலக்காரங்களா�ம் �டநம்�க்ைககளான
க�த்�கைளப் ��த்��ம் அவரக்ைள ஒற்�ைம
இழக்கச ் ெசய்�ம், ேவ�ேவறாகப் �ரித்�ம்,
அவரக்�க்�ள் பைகைம பாராடட்ச ் ெசய்�ம், ஆட�்
இழக்கச ்ெசய்�ம் அ�ைமப்ப�த்�னர:் அ�யாைம�ல்
�ழ்கசெ்சய்தனர.் அவரக்ைள இ�வான �ற�கள் எனத்
தாழ்�ப�த்�னர.் 

ந� ஆ�யா�ன் �ளிரப்் ப�����ந்� அவரக்ள்
வந்ததால், ெவப்ப நாடா�ய இந்நாட�்ல் வாழ்ந்� வந்த
பழங்��த் த�ழ் மக்கைள�ட ஆரியரக்ள் நிறத்தால்
ெவ�த்�ம் உ�வத்தால் ெகாஞ்சம் ��த்த�ற்�
அழகாக�ம் இ�ந்தனர.் பழந்த�ழ்க் ��மக்கேளா
நிறத்தால் ெகாஞ்சம் க�த்�ம், உ�வத்தால் ���
ெபா�� �ைறந்�ம் காணப்ெபற்றனர.் 

எனேவ, ஆரியர ் தங்கைளத் ேதவரக்ள்,
�ராமணரக்ள் என்�ம், தாங்கள் �ரமேதவன் என்பவன்
�கத்���ந்� �றந்தவரக்ள் என்�ம், ெபாய்யாக�ம்
��காக�ம் ��, நம் பழந்த�ழ்க் ��கைள நம்�ம்ப�
ெசய்தனர.் ஆரியரக்ள் ேப�வந்த ேவதெமா� என்�ம்
ெசப்ப�ம் ெச�ைம�ம் இல்லாத ஒ�வைகக் கர�
�ரடான ெமா�, நம் பழந்த�ழரக்்�
�ளங்காம��ந்ததால், அவ் ேவதெமா�ையத்
ேதவெமா� என்�ம், அ�ேலேய ேதவரக்�ம்
ெதய்வங்க�ம் ேப�க் ெகாள்�றாரக்ள் என்�ம்
கற்பைனயாகப் ெபாய் ��, அப்பழந்த�ழ் மக்கைள
ஏமாற்�னர.் அன்��ம் ��ந்ேதாம்ப��ம்
பண்பாட�்�ம் நாகரிகத்��ம் ஆரியரக்ைள�டப் பல
மடங்� �ன்ேன� ேமம்பட�்�ந்த பழந்த�ழரக்ள்



ஆரியரக்ள் ��ய ெபாய்�ைரகைள ��ைமயாக நம்�
அவரக்�ைடய க�த்�கைள�ம் ெகாள்ைககைள�ம்
�ன்பற்� அவரக்ளிடம் ஏமா�னர;் அவரக்ைள நம்�னர.் 

இவ்வா� ஏமாற்றத்�ற்�ம் நம்�க்ைகக்�ம்
உடப்டட் பழந்த�ழரக்ள், அவ்வாரியரக்ளின்
ேவதக்க�த்�கைள ஏற்றனர.் �ன் ப�ப்ப�யாக
��ைம�ம் வளரச்�்�ம் ெபறாம��ந்த அவரக்ளின்
ேவதெமா�ச ் ெசாற்கைள�ம், நம்
பழந்த��னத்தவரக்ள் ேப�வந்த வடத�ழ்ெமா�ச்
ெசாற்கைள�ம் கலந்�, மக்கள் �ழக்கத்�க்காக
சம���தம் என்�ம் ஒ� ��ய ெமா�ையச்
ெசய்�ெகாண்டனர.் சம���தம் என்�ம் ெசால்�ற்�க்
�ட�்ச ் ெசய்யப்படட்�' (அ."தாவ� ேவதெமா�,
பழந்த�ழ்ெமா� ஆ�யவற்ைற இைணத்�க் கலந்�
ெசய்யப்ெபற்ற�) என்ப� ெபா�ளா�ம். 

சம���த ெமா�ைய ஆரியரக்ள் உ�வாக்�க்
ெகாண்ட �ன் அம் ெமா��ேலேய தங்கள் பைழய
ேவதத்ைத நான்� �ரி�களாக வ�த்� அவற்�ற்�
இ�க்�, எ�ர,் சாமம், அதரவ்ணம் என்�ம் நான்�
ெபயரக்ைள இடட்னர.் அதன் �ன்னரப்் ப�ப்ப�யாக
அவற்�ன் க�த்�கைள ஒட�்ப் பற்பல கைதகைள�ம்
ெந�கைள�ம் எ�� அவற்�க்� இ�காசங்கள்.
தரம்ங்கள் என்� ெபயரிடட்னர.் அத்
தரம்ங்க�க்காக�ம் �ல பல ேதவக்கைதகைள எ��,
அவற்�க்�ப் �ராணங்கள் என்� ெபயரிட�்,
மக்களிைடப் �ழங்க �டட்னர.் அவற்ைற மக்கள்
நம்பேவண்�ம் என்�ம் கைடப்��க்க ேவண்�ம்
என்�ம், இல்லா��ல் அவரக்ள் ெதய்வக் �ற்றத்�ற்�
பாவத்�ற்� ஆளா� நரகம் (��லகம்) ��ந்� தண்டைன
ெபற ேவண்�ம் என்�ம், அத்தண்டைன�ன் காரணமாக
அவரக்ள் அ�த்த�த்த �ற�களில் ெகா�ைமயான
�லங்�களாக�ம், நச�் உ�ரிகளாக�ம் �றந்� உழல
ேவண்�ம் என்�ம், அவ்வா�ன்� மக்களாகப் �றந்தால்
�ழ்சச்ா�களிேலேயா, ஏைழைமயராகேவா, உ�ப்�கள்,



�ைறந்தவரக்ளாகேவா (���, ெச��, ஊைம, �ன்,
ெநாண்� �டம், அ�, ெகா� ேநாயாளி
�த�யவரக்ளாகேவா) �றந்� �ன்ப�ம் �யர�ம்
ெபற்� வாழேவண்�ம் என்�ம் ���ம் எ���ம்
ைவத்�க்ெகாண்� மக்கைள அச�்�த்�த் தங்கள்
க�த்�க�க்� ஏற்ப உடன்பட�ம் ெசயல்பட�ம்
ெசய்தனர.் 

இைவ�மன்�, மக்கைளப் �ரமேதவன். பைடத்தான்
என்�ம், அவன் �கத்���ந்� பைடக்கப்
ெபற்றவரக்ேள �ராமணரக்ளா�ய தாங்கள் என்�ம்,
அவன் ேதாள்களி��ந்� பைடக்கப் ெபற்றவரக்ேள
சத்�ரியரக்ள் (அரசரக்ள்) என்�ம், ெதாைடகளி��ந்�
பைடக்கப் ெபற்றவரக்ேள ைவ�யரக்ள் (வணிகரக்ள்)
என்�ம், பாதங்களி��ந்� பைடக்கப் ெபற்றவரக்ேள
�த்�ரரக்ள் (�ழ்நிைல அ�ைம ெசய்பவரக்ள்). என்�ம்
அவரக்ள் பலவா� ��, அவற்�க்� அ�ப்பைடயாக
ேவதங்கைளக் காட�் நம்பசெ்சய்தனர.் 

அத்�டன், அத்தைகய நான்� �றப்�னரக்�ம்,
வ�ப்�னரக்�ம், இவ்�ல�ல் ஆற்ற ேவண்�ய
கடைமகைள எ�� ைவத்�, அவற்�ற்�த் தரம்ங்கள்
என்� �� மக்கைள அவற்�ன்ப� நடக்க ேவண்�ம்
என்�. 

அவர ் எ�� ைவத்�க்ெகாண்ட ேவதங்கள்,
இ�காசங்கள். �ராணங்கள், ம�தரம்ம் ேபான்ற
�ல்கள் அைனத்�ம் மக்களினத்ைத ேவ� �ரிப்பன
மக்களினத்�ள் உயர�், தாழ்�கள் கற்�ப்பன:
அவரக்ைளப் பல �ட நம்�க்ைகக�க்�ம்
அ�யாைமக�க்�ம் உடப்�த்�வன அவரக்ளின்
க�த்�க�க்� இந்�மதம் எ�ம் ெபயர.் ெகா�த்�,
மக்கைள அவரக்ள் மதச ் ேசற்�க்�ம், பல்ேவ� சா�ப்
�ரி�க�க்�ம் உள்ளாக்�னர.் பழந்த�ழ் இனத்தவர்
அைனவ�ம் இச ் சா�, மதப் �ரி�க�க்�ம்,
இ��க�க்�ம் ஆளா�க் �டந்த �வா�ரம் ஆண்�க்
காலமாய் பலேவ� அ�ைமத்தனங்க�க்�ம்,



அ�யாைமக�க்�ம், இ��க�க்�ம்
உடப்ட�்த்கங்க�க்�ள் ேவ�பா�கைள உ�வாக்�க்
ெகாண்�, ஒற்�ைம�ன்�, �ன்ேனறாமல்,
தங்க�க்�ள்ள பழஞ்�றப்�கைள எல்லாம் இழந்�
த�க்�ன்றனர.் தாங்கள் த�ழர ் என்பைத�ம், தங்கள்
தாய்ெமா� த�ழ் என்பைத�ம் மறந்�, இன்� அவரக்ள்
�ளா அ�ைமகளாய், உரிைமகள் இழந்�, இவ்�லக
உ�ண்ைட�ல், பல்ேவ� நா�க�க்� ஏ��களாகச்
ெசன்�. உழன்�, �ன்பப்பட�் வாழ்ந்� வ��ன்றனர.் 

அவரக்ள் தங்க�க்ெகன்� ஒ� நா�ல்லாமல், அரச
அைமப்� இல்லாமல், �ற இனத்தவரக்ள் தங்கைள
ஆ�ம்ப� அ�ைமகளாக இ�ந்� வ��ன்றனர.் 

இவரக்ள், இக்கால் பலவாறான
�டநம்�க்ைகக�க்� ஆளா��ள்ளனர.் அவரக்ள்
தங்களின் ப�த்த�ைவேய இழந்� �ட�்�க்�ன்றனர.்
தங்கள் தாய்ெமா�யா�ய த�ைழ மறந்� ேவ�. ேவ�
ெமா�கைளக் கற்பவரக்ளாக�ம், தங்கள்
இனத்தவைரேய பைகப்பவரக்ளாக�ம்,
ெவ�ப்பவரக்ளாக�ம், காட�்க்ெகா�த்� உ�ர்
வாழ்�றவரக்ளாக�ம் இ�ந்� வ��ன்றனர.் இவரக்ளின்
�டநம்�க்ைகக�க்� அள�ல்ைல. 

மைலைய ஒ�வன் �க்�வ�! மணைலக் க�றாகத்
�ரிப்ப�: வானத்ைதத் �ணிேபால் ம�த்� ைவப்ப�,
நில உ�ண்ைடையப் பாயரக்ச ் ��ட�்வ�! பைன
மரத்ைதப் ��ங்� ஒ�வன் பல் �லக்�வ�! ஒ�வன்
ஒேர அம்�னால் ஒ� மரத்�ன் இைலகள்
அத்தைனைய�ம் ஓடை்ட ��ம்ப� ெசய்வ�!
இவ்�ல�ல் உள்ள, ஒ� கடல் நீர ் அைனத்�ம் பாலாக
இ�ப்ப�! அ�ல் ஒ� மைலைய நிைலநாட�்ப் பாம்ைப
ஒ� க�றாகக் ெகாண்� மத்�ேபால் கைடவ�!
ெவள்ைள யாைன ஒன்� இற� �ைளத்�ப் பறப்ப�
பாம்�ன், தைலேமல் ஒ�வன் நின்� நாட�்யம் ஆ�வ�!
ெபரிய பாம்ைபப் பாயாகக் ெகாண்� ஒ� ெதய்வக்
கணவ�ம் அவன் மைன��ம் ப�த்�க்ெகாண்�



இ�ப்ப�! �ரம்மன் என்பவன் நான்� �கங்கேளா�.
இ�ந்�ெகாண்� உ�ரக்ைளச ்சட�்பாைனகள் ெசய்வ�
ேபால் ெசய்� உல�ல் உ�ர ் வாழ��வ�! அவன்
நாக்�ல் அவ்ன் மைன� வாழ்வ�! ஒ�வன் தன்
����ேலேய தன் இரண்டாம் மைன�ையப் ெபா�ந்�
ைவத்��ப்ப�! ெந�ப்�மைழ ெபா�வ� வானத்�ல்
ேதர ் ஓட�்வ�! பல ேபர ் மாட�்க்�ம், ��ைரக்�ம்,
�ரங்�க்�ம், ��க்�ம், கர�க்�ம் �றப்ப�! அரசன்
மைன�கள் ��ைரையச ் ேசரந்்� �ழந்ைதகள்
ெப�வ�! ஒ� மண் �டத்���ந்� ஒ�வன் �றப்ப�!
ஒ� ��ைர�ன் �க்���ந்� இன்ெனா�வன்
�றப்ப�! வானத்�ல் மாளிைக கட�்வ�! மா� இறக்ைக
ைவத்�க்ெகாண்� வானில் பறப்ப�! நிலம் ெவ�த்�
அ���ந்� �ழந்ைத �றப்ப�! ேதரின் அசச்ாணிக்�ப்
பகரமாக ஒ�த்� தன் �ரைல ைவத்�க்ெகாண்� ேதைர
ஓட�்வ� ெந�ப்�க் �ண்டத்���ந்� �ழந்ைதகள்
�றப்ப�! உடம்�ன் அ�க்�கைளத் �ரைளயாகத்
�ரட�் அ���ந்� �ழந்ைத ெசய்வ�!
அக்�ழந்ைத��ைடய தைலைய ெவட�்�ட�்,
அதற்�ப் பகரமாக யாைனத்தைலைய ெவட�் அக்
�ழந்ைத�ன் க�த்�ல் ஒடட்ைவப்ப�! மண�ல் பாைன
ெசய்� அ�ல் தண்ணீர ்எ�த்�வ�வ�! ஓர ்ஆளின் வாய்
வ�யாக ஒ�வன் வ�ற்�க்�ள் ��ந்�, அைதக்
��த்�க் ெகாண்� ெவளிேய வ�வ�! நிலாைவப் பாம்�
��ங்�வ�! க�ரவைனப் பாம்� ��ங்�வ�!
ஆேணா� ஆண் ��மணம் ெசய்�ெகாண்� �ழந்ைத
ெப�வ�! �ழந்ைத தா�ன் வ�ற்�க்�ள்
இ�க்�ம்ெபா�ேத அைனத்�க் கல்�ைய�ம் கற்ப�!
பாம்�ப் �ற்�க்�ள் ��ந்� ேவேறார ் உலகத்ைத
அைடவ�! 

க�ரவ�க்� �ரிய�க்�)க் �ழந்ைத �றப்ப� !
நில�க்� சந்�ர�க்�க் �ழந்ைத �றப்ப�!
காற்�க்�(வாய்�க்�க் �ழந்ைத �றப்ப�!
ெந�ப்�க்�(அக்னிக்�க் �ழந்ைத �றப்ப�! மைழக்�
இந்�ர�க்�)க் �ழந்ைத �றப்ப� ேபான்ற பல்லா�ரக்



கணக்கான ��� �டை்டகள் நிரம்�ய கட�்க்
கைதகேள ஆரியரக்ளின் �ராண இ�காசப் ெபாய்ச்
சரக்�கள்! இம் �ட நம்�க்ைககைள உண்ைமகள் என்�
நம்�க் ெகாண்��ப்பவரக்ேள இந்�மதத்தவரக்ள்!
இவரக்ளில் ெப�ம்பாலேர இன்ைறய த�ழ்
இனத்தவரக்ள்! இவரக்�ள் நீங்க�ம் ஒ�வராக
இ�க்கலாமா? எண்ணிப் பா�ங்கள்! உங்கள்
அ��க்கண் ெகாண்�, அ��யல் உணர�் ெகாண்�
�ந்�த்�ப் பா�ங்கள்! இம்�ட நம்�க்ைககைள
ெயல்லாம் உண்ைம என்� நம்�வ�, சாணிைய�ம்,
மலத்ைத�ம் உண� என்� நம்� உண்�வ�
ேபாலா�ம்! 

அ���ன்�ப் �ரம்மேதவன் என்பவன் �கத்��ம்,
ேதாளி�ம், ெதாைட��ம், பாதத்��ம் மக்கள் �றக்க
���மா? அப்ப�ப் �றந்தவரக்ள்தாம் ேவ� ேவ�
வரணத்�னர,் �லத்�னர,் சா��னர ் என்றால், நாம்
அைத நம்பலாமா? அப்ப� நம்�பவரக்ள்தாம் இந்�
மதத்தவரக்ள் என்றால் அந்த இந்�மதத்ைத நாம்
ஒப்பலாமா? நா�ம் இந்�க்கள் என்�
ஏற்�க்ெகாள்ளலாமா? எண்ணிப் பா�ங்கள்! �ந்�த்�ப்
பா�ங்கள்! 

நீங்கள் �டநம்�க்ைககைள உைடய �டரக்ளா?
அ��ைடய மக்களா? அவ்வாறானால் இந்த �ட
நம்�க்ைககைளக் ெகாண்ட நீங்கள்
இந்�மதத்���ந்�ம் அ� ��ம் சா�
இ��களி��ந்�ம் ெவளிேய வா�ங்கள்! உங்கைள
மாந்தராக �ன்ேனற்�க் ெகாள்�ங்கள்! உங்கைளப்
�ணித்��க்�ன்ற சா�, மதக் க��கைள - கட�்கைள
அ�த்ெத��ங்கள்! மாந்தன் என்�ம் உரிைம�டன்
இவ்�ல�ன் இயற்ைகக் காற்ைற உடெ்காள்�ங்கள்!
நீங்கள் மாந்த இனத்�ல் ஒ�வர!் நீங்கள் சா�, மதப்
ெபயரக்ளால் அைழக்கப்படக் �டா�! நீங்கள்
�ன்ேன�ய மாந்த இனத்தவர!் நீங்கள் த�ழர!் உங்கள்
தாய்ெமா� த�ழ்! உங்கள் நா� த�ழ்நா�! 



- த�ழ்ச�்ட�், �ரல் : 22,
இைச : 10, 1994 
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