
  



1 

 

�த� பதி��    : ஜூைல 2013 
 
©  உ�ைம  இைளய தைல�ைறயி� எதி�கால தி! அ#கைற 

உ$ள அைனவ'#() 

 
இ*த� � தக) ேசவாலயாவி� ந�ெகாைட. வி�பைன#( அ!ல.  
 
ேசவாலயா ெவளிய3ீ 
 

 
தைல��:          நி4சய) ெவ!லலா) ேநரான பாைதயி!  
 
ெதா(�பாசி�ய�:    ேபராசி�ய�.  ேகாபால6வாமி ரேம7 
 
பதி�பாசி�ய�:        தி'. V. �ரளிதர� 
 
ெமாழி:              தமி: 
 
பதி��:              �த� பதி�� 
 
ப#க;க$:          118 
  

 

ேசவாலயா  

  



2 

 

  



3 

 

Contents 

பதி�பாசி�ய� �கCைர: ந!லேவ எDண! ேவD3) ...................................... 4 

ெதா(�பாசி�ய� �கCைர: கமDடல தி! க;ைக .......................................... 8 

காணி#ைக ............................................................................................................................... 11 

மகாகவி பாரதியா� வா:#ைக வரலாF ..................................................................... 12 

மகா மா கா*திஜியி� வா:#ைக வரலாF .......................................................... 16 

Gவாமி விேவகான*த� வா:#ைக வரலாF ............................................................. 19 

1. இைற ந)பி#ைகH) த�ன)பி#ைகH) ............................................................ 22 

2. கனா# காIத! ............................................................................................................... 29 

3. த�னல ைத விட ெபாJ நலேம �#கிய) .................................................... 36 

4. பண தி� ேதைவH) பய�கK) ......................................................................... 44 

5. ேவ�Fைமயி! ஒ�Fைம .......................................................................................... 51 

6. ெபDI�ைம / ெபD வி3தைல ......................................................................... 60 

7. �#கியமான ந�பD�க$ ........................................................................................... 67 

9. நாN3�ப�F ........................................................................................................................ 88 

10.  க!வியி� �#கிய Jவ) (வா:நா$ �PவJ) க�ற!) ............. 96 

11. உட! வலிைம,  G�F��ற  RSைம ......................................................... 107 

ஆதார U!க$ ...................................................................................................................... 115 

 

 

  



4 

 

 

பதி�பாசி�ய� �கCைர: ந!லேவ எDண! ேவD3) 

ஆ;ேகா� ஏைழ#( எP தறிவி�பJட� அ�ன ச திர தி! உDண 
உணC) பைட J வ') ஆலயேம ேசவாலயா.  கட*த இ'ப ைத*J 
ஆD3களாக இ*த ந�பணியிைன அ�ப�களி� சிF Jளி உதவிகைள� 
ெப'ெவ$ளமாS மா�றி, சXக நலY#காக அ�பணி J வ'கிேறா).  

 அத�பZ �திய, பைழய ெபா'NகைளH) JணிகைளH), 
பண திைனH), காேசாைலகைளH) அ�ப�க$ அைழ J வழ;()ேபாJ 
அவ�ைற4ேசக� J, பயனாளிகளான ஆதரவ�ற சிFவ� சிFமிய'#(), 
வ [Zழ*த ஏைழ �திேயா�கK#() ெகாD3 ேச�#() உ�னதமான 
பணி#காக ேம\) சில ஊழிய�கைள ேதZ#ெகாDZ'*த ேநர).  அ�ேபாJ 
எ;களJ வாகன ஓN3ன�ட) நட*த உைரயாட! இJதா�: 

 ”சிNZயில எ;கி'*J ேபா� வ*தா\) ேபாயி பணேமா, ெச#ேகா 
அ!லJ பைழய Jணிேயா வா;கிN3வ*J ேச�#க யாராவJ ந!ல ஆளா 
இ'*தா பா'�பா” 

 ”அJ#கி�னா சா�, `NZயாேர� சா�.  இ�னா சா� பNசி'#கI)?” 

 ”பZ�ெப!லா) ெரDடா)பNச)தா�.  பண விஷய)கிறதால 
ந)பி#ைகயா, ேந�ைமயா, நியாய த�ம J#(#கN3�பNட ஆளா இ'#கI)” 

 ”அெத!லா) இ*த#கால Jல எதி�பா�#க �ZயாJ சா�.  இ�னா 
பZ�� ேவI), இ�னா ெசSயI)Y மN3) ெசா!\ சா�.  
ேந�ைம#ெக!லா) யா' சா� காரDZ கா�3 அN4G (3�பா;க?” 

 அ�F ஒ' ெபாறி தNZயJ.  பZ��#() ந�பD�கK#() ச)ப*தேம 
கிைடயாதா?  ஒ'வ� ப$ளி# க!வியிைன �Z தி'*தா! அவ�ட) 
ேந�ைம, உDைம, கால*தவறாைம, சXகசி*தைன ேபா�ற அதி�#கிய 
வா:#ைக� பD�க$ கDZ�பாக இ'#() என எதி�பா��பJ வ [ணா?  அக 
வா:#ைக#( உதவாத, �ற வா:#ைக#( ெபா'$ ேச�#() ஒ' க!வி 
அைம�பி!தா� நா) இ'#கிேறாமா?  எ�ெற!லா) சி*தி#க ஆர)பி ேதா). 
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 அத�( ��னேர ேசவாலயா நட J) மகாகவி பாரதியா� ப$ளியி! 
’வா:#ைக அற#க!வி’ ( Moral Science ) வ(��க$ நைடெப�F வ*தன.  
(அேநகமாக தமிழக) �PJ) உ$ள ப$ளிக$ அைன தி\) ேநர#(ைறC 
காரணமாக, மார! ஸயி�6 வ(��க$ நிF த�பN3விNடன.)  
ேசவாலயாவிைன Jவ#(வத�(), நட Jவத�() RD3ேகா!களாக 
விள;கிவ') பாரதியா�, கா*தியZக$ ம�F) விேவகான*த� ஆகிேயா�� 
வா:வி! நட*த நிக:Cகைள#ெகாD3 ஒ' பாட திNட திைன 
அைம J#ெகாD3 ப$ளி#(ழ*ைதகK#( ந�பD�கைள#க�பி J 
வ*ேதா).   

 அவ�ைறேய ெதா( J ஒ' � தகமாக# ெகாD3வ*தா! எ�ன? 
எ�ற எDண) உதி தJ.  அ*த ேநர தி! “க�பி#() வித;களி! �Jைம” 
பைட தி'#() ப$ளி#( வி'J வழ;() அறிவி�� ெவளியானJ.  Gமா� 
இ'ப J ஐ*தாயிர) ப$ளிக$ விDண�பி தி'*த நிைலயி!, கைடசி4 
G�F#(  ேத�*ெத3#க�பNட எNேட எN3 ப$ளிகளி! ேசவாலயாC) 
ஒ�F.  இFதி#கNட ேந��க தி! ப;ேக�பத�காக4 ெச�றி'*த 
ேசவாலயா ப$ளி  தைலைம ஆசி�ய� அ;கி'*J ெதாைலேபசியி! 
அைழ தா�. 

 ”ஸா�, இ*த அவா�3 நம#(# ெகைட#காJ ேபாலி'#( சா�!” 

 ”ஏ;க?” 

 ”மீதி ஏP 6`\) ேல�டா� ெகாD3 வ*தி'#கா;க சா�!  நா� 
மN3)தா� ேகா��ல சில ேப�பைர ெவ4G#கிN3 நி�Y#கிNZ'#ேக�.  
அறிவிய!, கண#(, இ;ள [G�Y பல �Jைமக$ பDணியி'#கா;க சா�.  
எ!லா) சிNZயில ெப�ய பிராDடN 6`\;க.  ந)ம கிராம J� 
ப$ளி#`ட ேதாட ேபேர இ;க யா'#() ெத�யைல சா�” 

 க�பி�பதி! �Jைம ெசSத ப$ளி எJ? எ�ற ேக$விேயா3 Gமா� 
இ'ப J ஐ*தாயிர) ப$ளிகைள அலசி ஆராS*த அ*த அைம��, “பண) 
ேத3) பாட;களி! �Jைம ெசSதவ�கைள� பாராN3கிேறா).  ஆனா!, 
அற தி� ஏ�ற திைன� ப$ளி#(ழ*ைதகK#(# க�பி#() வா:#ைக 
ஒP#க#க!வியி! பாரதி, கா*தி, விேவகான*த�� வா:விய! 
நிக:Cகைள� பாட திNடமா#கிய ேசவாலயாவி�( வி'J வழ;(கிேறா)” 
எ�F அறிவி தJ! 
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 இதைன அ3 J ஓSC ெப�ற காவ!Jைற உய� அதிகா� தி'. 
நNராp அவ�க$, “இ*த� பாட திNட தி� சார திைன# ெகாD3 
தமிழக தி� சிைற# ைகதிகளிட) ெச�F ேபச �ZHமா?” எ�F ேகNடா�.  
தி'ெந!ேவலி, பாைளய;ேகாNைட Jவ;கி, ேகாய� R�, தி'4சி, ேசல), 
ெச�ைன �ழ! என அைன J சிைற#ைகதிகளிட�) அஹி)ைச, உDைம, 
ேந�ைம ஆகியனவ�றி! ெப�ேயா�க$ எ�பZ வா:*J காNZயி'#கிறா�க$ 
எ�F ேசவாலயாவி� ஆசி�ய� (P ெச�F ேபசியJ. 

 எ தைனெய தைன ெநகி:4சியான பி�rNட# (ர!க$! 

 ”ஐயா, என#(# கால) கட*J ேபா4G.  எ� ைபய� பZ#(ற 
ப$ளி#`ட Jல ேபாயி இைதெய!லா) ெசா!\;கSயா!” 

 ”நாY ஆH$ தDடைன ைகதி;க.  ேபான வ'ச) வைர#() 
ெஜயி!ல நட#(ற ெசாத*திர), (ZயரG நாNக$ள நா� கல*JகிNடேத 
இ!ைல;க.  ந[;க வ*J ெசாத*திர� ேபாராNட ைத�ப தி ேபசிN3� ேபான 
மFநா$, ேதசிய# ெகாZ ��னாZ ேபாயி நி�Y ெவைர�பா ஒ' ச!sN3 
அZ4ேச;க!” 

 ”சா�, ந[;க வ*J கிளா6 எ3 தபிற(, ஆK;க கN3�பாடா 
இ'#கா;க.  ெமாரN3 தன) ெகாைறtசி'#(;க” 

 �� வ�ைசயி! அம�*தி'*த இ'வ� ெகாைல#(�ற) ெசSJ 
சிைறயி! அைட#க�பNடவ�க$. ேசவாலயாவி� ஆசி�ய�க$ ேபச�ேபச, 
அவ�க$ இ'வ� கDகளி! இ'*J) கDண [� வழி*JெகாDZ'*தJ!  
”ப$ளி# க!வி#(), ஒP#க தி�() எ*த  ெதாட��மி!ைல.  ேந�ைமைய� 
ேபாதி�பJ பாட திNட தி� ேவைலயி!ைல” எ�ற நிைலயிைன மா�ற 
அ�ேற �ZC ெசSேதா).  பாரதி, கா*தி, விேவகான*த� ஆகிேயா� வா:*J 
காNZய ெநறிகைள  ெதா( J ப$ளி மாணவ�கK#( வழ;க உFதி 
uDேடா).   

 இ*த� � தக திைன எ*த வியாபார ேநா#க�மி�றி, ��றி\) 
இலவசமாக வழ;க உ$ேளா).  ேசவாலயா வைலதள திலி'*J 
தமி:`F) ந!\லகி! யா� ேவD3மானா\) பதிவிற#க) 
ெசSJெகா$ளலா).  எ*த�ப$ளிH) இதைன�பாட திNடமாக 
ைவ J#ெகா$ளலா).  ’கா�பி ைரN’Zைன நா;க$ 
ைவ J#ெகா$ளவி!ைல.  ’ைரN 3 கா�பி’யிைன அைனவ'#() 
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அளி�பதி! மகி:4சியைடகிேறா)!  இனி வ') இைளய தைல�ைறயின�, 
பாரதிையH), கா*திையH), விேவகான*தைரH) ெத�*JெகாD3, 
வா:வி! உயர ேவD3) எ�பJ மN3ேம எ;க$ ேநா#கமா(). 

 

ேசவாலயா �ரளிதர 

நி�வன� ம��� நி�வாக அற�காவல� 

ேசவாலயா 

க�வா கிராம� 

பா�க� அ�ச� 

தி�நிற � அ�கி�  

தி�வ!"� மாவ#ட� 602024 

அைலேபசி:  9444620286  

மின�ச�: sevalayamurali@sevalaya.org 

இைணயதள�: www.sevalaya.org 
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ெதா(�பாசி�ய� �கCைர: கமDடல தி! க;ைக  

மாணவ�கK#() ம�ற வாசக�கK#() அ�பான வண#க;க$! 

ேசவாலயா கட*த கா! U�றாD3களாக தி'நி�றy� அ'கி! 
உ$ள கிராம;களி! க!வி எ�Y) விள#ைக ஏ�றிH), பல சXக  
ெதாD3க$ ��*J) வ'கிறJ.  1600 ஏைழ எளிய மாணவ�கK#( 
இலவச�பZ��), 150 அநாைத ம�F) ஆதரவ�ற (ழ*ைதக$ ம�F) ைக 
விட�பNட 60 �திேயா'#( இலவச உணC, த;() இட), உைட ம�F) 
தரமான வா:C) அைம J#ெகா3 J வ'கிறJ.  G�F��ற கிராம;கைள 
ஒளிமயமாக மா�றி அைம#க உFJைணயாக�பணி ��*J வ'கி�றJ.  

மாணவ�க$ பZ�பி\) ேவைலவாS�பி\) ந!ல ெவ�றி கD3 அேத 
சமய தி! நியாய�) ந�பD�கK) மி#க ந!ல (Zமக�களாக �ZH) 
எ�பைத விள#கC), ேசவாலயாவி� வள�4சி#() ெகா$ைககK#() 
வழிகாNZயாக இ'�பவ�க$ “BGV” எ�F நா;க$ அ��ட� (றி�பி3) 
மகாகவி பாரதியா�, அDண! கா*தி அZக$, Gவாமி விேவகான*த� 
ஆகிேயாேர ஆவா�க$.  

கட*த பல வ'ட;களாக, ஒzெவா' வ'ட�) இ*த X�F 
வழிகாNZகளி� ேபாதைனக$ இள) மாணவ மாணவிய�� மனதிேல 
ஆழமாக�பZய ேவD3) எ�ற ேநா#க தி! ேசவாலயா நட தி வ') 
கN3ைர�ேபாNZகளி\) ேப4G� ேபாNZகளி\), தமி:நாNZ� அைன J� 
ப(திகளி\மி'*J) Gமா� 200 ப$ளிக$ வ*J ப;( ெகா$கி�றன.  ம�ற 
ப$ளி மாணா#க�க$ ந) வழிகாNZகைள� ப�றி ந�( அறி*Jெகா$ள 
ேவD3) எ�பதா!, இவ�கK#(�பல � தக;கைளH) இலவசமாக 
அY�பி வ'கிேறா). பல� இzவளC � தக;கைளH) பZ#க ேநர) 
இ!லாம\) அ!லJ இயலாம\) இ'�பதா\) நமJ “�)X� திக$” 
ஆன பாரதியா� – கா*தி – விேவகான*த�  இவ�களி� 
ேபாதைனகைள4G'#கமாக மா)பழ4 சாF ேபால Gைவ (ைறயாJ அளி#க 
�ZHமா? எ�F நா;க$ சி*தி#க ��பNேடா). அத� பயேன உ;க$ 
ைகயி! தவP) இ*த� � தக).  

இ*த �ய�சியி! நா;க$ �ைன*தேபாJ, பல ேக$விகK) 
ஐய;கK) எ;க$ மனதி! எP*தன. கட! ேபா�F பர*J இ'#() இ*த 
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வழிகாNZகளி� ேபாதைனகளி! எைத எ3 J#ெகா$வJ, எைத வி3வJ? 

எ3 J ெகாDட க' J#கைள இள) மாணவ�கK#(���H)பZ எ�பZ 
எ3 J உைர�பJ? அவ�கைள இ#க' Jகைள எ�பZ நைட�ைற�ப3 த 
ைவ�பJ? இ)மாதி� ேக$விகைள#கல*J ஆேலாசி J, நா;க$ கீ:#கDட 
�ZCகK#( வ*ேதா): 

• இள) மாணவ�கK#( �#கியமாக  ேதைவ�ப3) Gமா� 11 “values” 

என�ப3) மதி�ப3ீகைள  ேத�*J எ3�ேபா).  நமJ ஆ தி|Z 
�த! தி'#(ற$ வைர உ$ள எ!லா ேபாதைனகளி� சாரேம இ*த 
11 மதி�ப3ீக$.  

• இ*த  மதி�ப3ீகைளH)   அத� �#கிய Jவ) ப�றிH) 
அைனவ'#() ��ய#`Zய எளிய ெமாழியி\) நைடயி\) 
எPJேவா) 

• இ*த மதி�ப3ீக$  ெவF) ஏN34Gைர#காS அ!லJ “திய�” அ!ல.  

நமJ வழிகாNZக$ அவ�களி� வா:#ைகயிேல இவ�றி�( 
��Yதாரணமாக வா:*J காNZ உ$ளா�க$.  இ)மாதி� 
ச)பவ;களா\), அவ�களி� எP4சிமி(, ெத)uN3) 
வா� ைதகளா\) இ*த�� தக) அல;க�#க�பட ேவD3). 

• “இ*த நைட�ைறகK), மதி�ப3ீகK)  ஏேதா அ*த# கால தி! 
ஆயிர தி! Xவரான ந) வழிகாNZகளா! மN3) 
கைட�பிZ#க�பNடJ, நமJ இ�ைறய வா:#ைக#( ஒzவாJ” எ�F 
மாணவ�கK), வாசக�கK) (தவறாக) எDணாம! இ'#க, 

இ�ைறய |:நிைலயி! ேசவாலயாவி! எzவாF இவ�ைற4 
ெசய!ப3 தி, கா! U�றாDடாக ெவ�றி வாைக |Z#ெகாD3 
வ'கிேறா) எ�F ெதளிவாக விள#கி இ'#கிேறா).  

• கைடசியாக, இ*த� � தக) ஏேதா ஒ' (F நாவ! ேபால பZ J, 

மற*J ேபாக ேவDZய ஒ�F எ�F எDணாம! இ'#க ேவD3).  

ஒzெவா'வ') இ*த� � தக தி! உ$ள மதி�ப3ீகைள  த த) 
வா:#ைகயிேலேய எளிதி! நைட�ைற�ப3 த ஒzெவா' 
அ தியாய தி\) சில எளிய (றி��க$ (simple tips) ெகா3 J 
உ$ேளா).  
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இ*த�� தக தி! இ�ெனா' சிற�� அ)ச) எ�னெவ�றா!, 

ேசவாலயாவிேலேய வள�*J, ப$ளி� பZ�ைப ெவ�றிகரமாக �Z J, 

இ�ேபாJ கைல# க!}�யிேல ஓவிய#கைல பயி�F வ') அபிராமி எ�ற 
மாணவியி� உயி'$ள ஓவிய;க$ ஆ().  ஒzெவா' அ தியாய ைதH) 
ந�( ��*J ெகாD3, அத�ேக�ப ஓவிய;கைள வைர*J இ'�பJ மிகC) 
பாராNட த#கJ. 

ஒ' சீன� பழெமாழி `FகிறJ; “Tell me I will forget, Show me I will understand, 

Involve me, I will learn”  அதாவJ, “ெசா�னா! நா� மற*Jவி3ேவ�; காNZனா! 
��*Jெகா$ேவ�. எ�ைன ஈ3ப3 தினா! மN3ேம நா� 
க�F#ெகா$ேவ�!” எ�பேத இத� ெபா'$.  இ*த� � தக தி! 
மாணவ�கK#( ந!ல எ3 J#காN3கைள# காNZH), அவ�கைள 
ஈ3ப3 தC) �ைன*J$ளதா!, அவ�க$ இதைன ந�( 
அYபவி J�பயனைடய எ;க$ ந!வா: J#கைள  
ெத�வி Jெகா$கிேறா)! 

  

ந�றி, வண#க) 

 

ேபராசி�ய� ேகாபால6வாமி ரேம7 

Gopalaswamy_ramesh@yahoo.com  

Gopalaswamy_ramesh@rameshg.com  

www.rameshg.com  
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காணி#ைக 

 
பாரதியா�, கா*திஜி, Gவாமி விேவகான*த� ஆகிேயா�� அறிCைரகைள� பல 

வ'ட;களாக ேசவாலயா ப$ளியி! மாணவ�கK#(# க�F# 
ெகா3 J, அவ�களி� மனதி! பதிய ைவ J# ெகாDZ'#() 
ேசவாலயா ஆசி�ய�களி� �ய�சிேய இ�� தக தி� வி தா(). 
அவ�கK#( எ;க$ ந�றி. (றி�பாக, � தக வZவி! இ*த 
ேபாதைனகைள உ'வக� ப3 த �ய�றேபாJ தி'மதி பி நி�மலா, 
ெச!வி. ஆ� கலாமா�, ம�F) தி' ேக வ [ ெவ;கேட7 அவ�களி� 
உைழ�ைபH), ப;களி�ைபH)  ந�றிHட� நிைனC `ர# கடைம� 
பN3$ேளா). 

 
இ*த� � தக தி\$ள ச)பவ;கைளH), ெமாழி நைடகைளH) ெசzவேன 
ஆராS*J, எ;கK#(� பல ப�*Jைரகைள வழ;கிய ெச�ைன 
ராமகி'7ண மட தி� Gவாமி விX�தான*தாஜி மகாராp , இைச#கவி 
ரமண�, ம�F) கா*தி க!வி நிைலய இய#(ந� தி'. அ. அDணாமைல 
ஆகிேயா'#( எ;க$ மனமா�*த ந�றி. 
 
இ*Uலி� எP J#கK#( உயி�N3) வDணமாக ஓவிய;கைள த[NZ 
இ'#() ெச!வி அபிராமி எ;க$ ேசவாலயா ப$ளியி! வள�*J,  
த�ேபாJ கைல#க!}�யி! ஓவிய# கைல பயி�F வ') மாணவி 
எ�பதி! ெப'ைம ெகா$கிேறா). அவ'#( எ;க$ ந�றி. 
 
இ*Uலி� �க�� அNைடைய அழகாக வZவைம த ேசவாலயா ப$ளியி� 
ஓவிய ஆசி�ய� தி'. ஆDN�6 ேஜGதா6 அவ�கK#() மனமா�*த 
ந�றி.  
 
கா*தியZக$ `FவJேபால, �க�ேவா� இ'*தாேல ஒ' பDட தி�( 
மதி��. U! வZவி! இ*த ேபாதைனகைள# ெகாD3 வர மிகC) 
ஊ#கமளி தJ இவ�ைற எ;க$ மாணவ�க$ மிகC) ஆ�வமாக க�F 
நைட�ைற� ப3 தியJதா�. மாணவ ச�தாய தி�( இ*Uைல எ;க$ 
காணி#ைகயாக சம��பி#கிேறா)! 
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மகாகவி பாரதியா� வா:#ைக வரலாF 

மகாகவி பாரதியா� 1882) ஆD3 Zச)ப� மாத) 11) ேததி தி'ெந!ேவலி 
மாவNட ைத4 சா�*த எNடய�ர) எ�ற சி���! சி�னசாமி ஐய'#() 
இல#(மி அ)மாK#() �த!வராS� பிற*தா�. 

 

 பாரதியா� எ�ேற எ!ேலாரா\) அைழ#க�ப3கி�ற அ'Nகவியி� 
இய�ெபய� ‘G�ரமணிய�‘ எ�பேதயா().  அவ�த) உறவின'), 
(3)ப தா') ‘G�ைபயா‘ எ�ேற அைழ தன�.  சி�னசாமி ஐய� அ*த 
நாளி! எNடய�ர ம�ன�� சம6தான தி! சிற�பானெதா' இட) 
ெப�றி'*தா�.  G�ைபயாவி� ஆர)ப#க!வி த� த*ைதயிடேம Jவ;கியJ.  
சி�னசாமி ஐய� ஆ;கில) அறி*தவ�.  தமி:��லைம மி#கவ�.  
கணித தி\) சிற*தவ�.  த) பி$ைள4 ெச!வ) கணித), ஆ;கில) 
ேபா�ற Jைறகளி! பயி�சி ெப�F ேத�4சி ெபறேவD3) எ�ற ேபரவா 
ெகாDZ'*தா�.  ஆனா! G�ைபயாேவா த[;கவிைத பா3வதிேலேய ஆ�வ) 
ெகாDZ'*தா�. 

 

G�ைபயா 1887ஆ) ஆDZேல த) ஐ*தா) வயதி! தாைய இழ*தா�.  சிறிJ 
கால) தாSவழி� பாNடனா� வ [NZ! வள�#க� ெப�றா�.  தமJ ஏழாவJ 
வயதி! கவிைத$ பாட ஆர)பி தா�.  சிF வயதிேலேய சா�ேறாரா! 
பாராNட�பN3 ‘பாரதி‘ எ�ற பNட) ெப�றா�.  பாரதி எ�ற ெசா!\#( 
‘கைலமக$‘ எ�பJ ெபா'$. ெபய'#ேக�ப கவி திறY#( ஒ' 
உதாரணமாக விள;கினா�. 

சி�னtசிF வயதி! எவ'#(ேம கிைட#காத பNட) �லவ�களாேல த) 
மகY#(4 |Nட�ெப�றைத# (றி J உ$�ற மகி:*தா\), த� ைபய� 
உய� க!வி பZ#க ேவD3ெம�F ஆைச�பNடா�  சி�னசாமி ஐய�.  
எனேவ 1894) ஆDZ! தி'ெந!ேவலி இ*J# க!}� உய�நிைல� 
ப$ளியி! அவைர4 ேச� தா�.  1897 வைர உய�நிைல� ப$ளியி! பZ தா�.  
1897) ஆD3 ஜூ� மாத) 27) ேததி ஏP வயJ ெச!ல)மாC#() 
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பாரதி#() தி'மண) நட*தJ.  1898) ஆD3 ஜூ� மாத) பாரதி#(  15 
வயJ இ'#()ேபாJ அவரJ த*ைதயா') காலமானா�.  ஆதரவ�ற 
நிைலயி! இ'*த பாரதி#( காசியி! வசி J வ*த அவரJ அ ைத 
(�ப)மா$ உதவி ெசSய ��வ*தா�. 

காசியிேல பாரதியா� த) ப$ளி� பZ�ைப  ெதாட�*தா�.  அ;( ஹி*J 
கலாசாைலயி! ேச�*J சம6கி'த), ஹி*தி ஆகிய ெமாழிகைள# க�றா�.  
அ;ேக தா� மீைச�பழ#க�), க4ச) ைவ J ேவNZ கN3) பழ#க�), 
தைல�பாைக கN3) பழ#க�) பாரதி#( ஏ�பNடன. 

காசியி! நைடெப�ற ஒ' நிக:4சி#(4 ெச�ற எNடய�ர மகாராஜா, 
தி')�) வழியி! பாரதிைய4 ச*தி J, த) அரDமைன#( வ')பZ 
ேகN3#ெகாDடா�.  1903 ஆ) வ'ட) காசியிலி'*J எNடய�ர) 
தி')பினா� பாரதியா�.  எNடய�ர சம6தான தி!, ம�ன'#(� 
ப தி�ைகக$, � தக;க$ பZ J# காN3வJ, ேவதா*த U!கைள 
ஆராSவJ, தமிழாராS4சி நட JவJ ேபா�ற உ ேயாக தி! அம�*தா�.  
Gத*திர உண�4சி ெகாDட பாரதியா'#( சம6தான உ ேயாக) அ\ J 
விNடJ.  `DZ! அைடபNட கிளிேபா! வா:வJ பாரதியா'#(� 
பிZ#கவி!ைல.  1904 ஆ) ஆD3 ெவளிேயறினா�. 

மJைரயி! �லவ� க*தசாமி நட திய ‘விேவக பாY‘ எ�ற ப தி�ைகயி! 
அ4G வZவி! ெவளிவ*த பாரதியி� �த! பாட! ‘தனிைம இர#க)‘ எ�ற 
பாட! ஆ().  பிற( ேசJபதி உய�நிைல� ப$ளியி! தமிழாசி�யராக 
X�F மாத;க$ மN3ேம பணி��*தா� பாரதியா�.  அத�(� பிற( அவ�, 

“நம#(  ெதாழி! கவிைத, நாNZ�(ைழ த! 

இைம� ெபாPJ) ேசாரா தி' த!“ 

எ�F  கவிைத எPJவைதேய த� உயி� X4சாக# ெகாDடா�. 

நாNZ�( உைழ#க பாரதி#( வழி வ( J# ெகா3 தJ ‘Gேதசமி திர�‘ 
இத:.  1904 ஆ) ஆD3 �த! 1906 வைர ேதசிய எP4சிsN3) 
பாட!கைள எPதினா�. 
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தனJ உ$ள தி� எP4சிகைள எ!லா) ெகாNZ  த[�#க ஆேவச) ெகாDட 

பாரதியா� 1906! ‘இ*தியா‘ எ�ற ப தி�ைகைய தி'. தி'மலா4சா�யா� 
உதவிHட� ெதாட;கினா�. 

1908 ஆ) ஆD3 ஜனவ� மாத) பாரதியா� தாேம 14 பாட!கைள# ெகாDட 
U! ெதா(திைய ‘Gேதச கீத;க$‘ எ�ற தைல�பி! ெவளியிNடா�.  ஆ;கில 
அரசா;க தி� ெக3பிZயா! இ*தியா ப தி�ைக ஒ3#க�பNடJ.  
பாரதியாைர#ைகJ ெசSH) பிZவாரDைட பிற�பி தJ.  இ*நிைலயி!  
நDப�க$ வ��F தி �J4ேச� ெச!ல பாரதியாைர4ச)மதி#க ைவ தன�.  
1908 ெச�ட)ப�! �Jைவ ெச�றா�.  அ;ேகH) இ*தியா ப தி�ைக 
ஒ�றைர ஆD3க$ ெவளிவ*தJ.  1909 விஜயா ப தி�ைகைய �J4ேச�யி! 
ெவளியிNடா�.  1909 �த! 1913 வைர பல பாட!க$, கவிைதக$ எPதினா�.  
1914 ஆ) ஆD3 ெத� ஆ�பி�#க ேநடா! தமி:4 ச;க தி�( நிதி திரNZ 
அY�பினா�.  1915 ஆ) ஆD3 Gேதசமி திர� ெதாட�� ஏ�பNடJ.  
பாரதியா� �J4ேச�யி! 1908 �த! 1918 வைர Gமா� 10 ஆD3க$ 
காவிய;க$ ம�F) ெமாழிெபய����பணிக$ பல ெசSJ வா:*தா�. 

1918 ! �J4ேச�ைய விN3# கிள)பினா�.  ேபா() வழியி! ைகJ 
ெசSய�பN3, சிைறயி! அைட#க�பNடா�.  22 நாNக$ சிைறவாச) 
அYபவி J விN3#கைடய தி�(  தி')பினா� பாரதியா�.  1919 ஆ) 
ஆD3 மா�4 மாத) பாரதியா� ெச�ைன#( வ*தா�.  மகா மா 
கா*தியZகைள4ச*தி தா�.  இ*த#காலகNட தி! நிைறய ெசா�ெபாழிCக$ 
ஆ�றினா�. அவரJ கைடசி ெசா�ெபாழிC ஈேராZ! நிக:*தJ. தைல�� – 
“மனிதY#( மரணமி!ைல”.  

பாரதியா� கடC$ மீJ மி(*த ப#தி ெகாDZ'*தா�.  நா$ேதாF) 
பா� தசாரதி ேகாயி! ெச�F வழிபா3 ெசSJ வ*தா�.  ேகாயி! 
யாைனHட� ெந';கி� பழகினா�.  யாைன#( தி�ெர�F மத) பிZ J# 
ெகாDடJ.  வழ#க)ேபா! அதனிட) ெச�றா�.  அ;ேக இ'*தவ�க$ 
அவைர எ4ச� J) ேகளாம! யாைன#(  தி�பDட) அளி தா�.  ேகாயி! 
யாைன பாரதியாைர  Jதி#ைகயா! R#கி� ேபாN3விNடJ.  காய��F, 
உண�வ�ற  நிைலயி! யாைன#(4 ச�F  ெதாைலவிேல விP*த 
பாரதியாைர# ‘கDைண இைம கா�பJ ேபால‘ கா Jவ*த (வைளs� 
கி'7ணமா4சா�யாேர JணிCட� கா�பா�றினா�.  யாைனயா! தா#(Dட 
அதி�4சியினி�F) பாரதியா� (ண) அைட*தா� எ�றா\) உட! மN3) 
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ேதறவி!ைல.  1921 ெச�ட)ப� மாத) அவரJ உட!நிைலயி! மாFத! 
ஏ�பN3 வயி�F# க3�� ேநாS வாNZயJ.  1921 ெச�ட)ப� 11ஆ) ேததி 
ந$ளிரC தாDZ 12*ேததி அதிகாைல 1.30 மணி#(� பாரத� ெப';கவிஞ�� 
உயி� பி�*தJ.   

அவ� உயி� ந[ தேபாJ அவரJ வயJ 39தா�. 39 ஆD3 வா:#ைகயி! 100 
ஆD3கK#( ேமலான சாதைன ��*J நிைறவா:C வா:*த மகாகவிஞ� 
அவ�. . 

உலைக  த) பாN3 திற தாேல உSவி#க வ*த மகாகவிஞ�, அZைம 
இ'ைள� ேபா#க எP) ெபா�Gட� ேபா! வ*Jதி த G*தர# கவிஞ�, 
Gத*திர# கவிஞ�,  த) uதCடைல ந[ J� �கPடைல� ெப�றா�.   

�திய பாரத) ஆ#க வ*ேதா�, அமரனாகிவிNடா�. 
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மகா மா கா*திஜியி� வா:#ைக வரலாF 

மகா மா எ�F உலக) ேபா�F) மாமனித�� இய�ெபய� ேமாக�தா6. 

இவரJ த*ைதயா� கர)ச*  கா*தி. ேபா�ப*த� சம6தான தி! திவானாக� 
பதவி வகி தா�. ேந�ைம#() ெநtGFதி#() ெபய� ெப�றவ�. 
ேமாக�தாஸி� தாயா� � லிபாS. ெதSவ ப#திH) இய�ைக அறிC) 
நிர)ப� ெப�றவ�.  இவ�களி� நா�காவJ (ழ*ைதயாக மகா மா கா*தி 
1869 அ#ேடாப� 2) ேததி பிற*தா�. பிற*த ஊ� ேபா�ப*த�. 

ேமாக�தாைஸ மாமனிதனாக சிFவயதிேலேய இன)கDட, ெசJ#கிய 
நிக:4சிக$ பல.  அவ� பா� த அ�4ச*திர நாடக) அவ'#( ”உDைம”யி! 
பிZ�ைப  RDZயJ எ�றா! பZ த சிரவண ப#தி நாடக தி!, சிரவண� 
ெப�ேறா�ட) காNZய ப#தி அவரJ சி*ைதைய# கவ�*தJ.  ப$ளி 
நாNகளி! நDப�களி� RD3தலா!, �ைக பிZ த!, �லா! உDண!, 

தி'3த! ஆகிய ெசய!களி! ஈ3பNட அவ�, ஒ' (றி�பிNட த'ண தி! 
தமJ தவFக$ அ தைனையH) ஒ��#ெகாD3, அத�கான தDடைனைய  
த')பZ ேவDZ  த*ைதயிட) ஒ' கZத) எPதி# ெகா3 J விNடா�. 
வாS திற*J எJC) ேபசாம!, ேவதைன மN3) �க தி! ெத�ய, 

கZத ைத# கிழி J�ேபாNட, த*ைதயி� கDகளிலி'*J திரD3 உ'D3 
விP*த கDண [� � J#க$, கா*திஜிைய ெநகிழ4 ெசSதன. ேத)பி  ேத)பி 
அPதா�. அஹி)ைச ப�றி அவ� க�ற பால பாட) இJேவ. 

அ*த# கால வழ#க�பZ  கா*திஜி#( இளவயதிேலேய தி'மண) நட*J 
விNடJ. அவரJ Jைணவி க6R�பாS.  இFதிவைர அவரJ கா�ய) 
யாவிY) ைகெகா3 J, இலNசிய மைனவியாக வா:*த அவ�, கா*திஜியி� 
`டேவ ஆகாகா� அரDமைனயி! சிைற இ'*J  அவ� மZயி! 1944 ! 
உயி�ந[ தா�. 

ேம!பZ��#காக லDட� ெச!ல வி')பிய |:நிைலயி!, சXக 
எதி��ைபH) ெபா'ளாதார4 சி#கைலH) அவ� எதி�ெகா$ள 
ேவDZயி'*தJ. அ தைன#() ேமலாக, ேம! நா3 ெச!\) மக� த[ய 
ெநறிகளி! ெச�F வி3வாேனா எ�ற தாயி� நியாயமான ஆத;க). “மJ, 

ம;ைக, மாமிச) இவ�ைற  த[Dடேவ மாNேட�” எ�F வா#(# ெகா3 J 
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விN3� பயண) �ற�பNட கா*திஜி, இFதி வைரயி! மன உFதிHட� அ*த 
வா#ைக# கா�பா�றினா�. 

பா�6ட� பZ�ைப �Z J சில கால) இ*தியாவி! த;கியபி�, தாதா 
அ�J!லா  எ�பவ�� வழ#( ச)ப*தமான பணிகK#காக 1893) ஆD3 
ெத� ஆ�பி�#காவி�(� பயண) ஆனா�. �த! வ(�� Z#ெகN 
ைவ தி'*J)  இ*திய� எ�ற காரண தா! ரயிலிலி'*J ெபNZ 
ப3#ைகHட� த$ளி விட�பNடா�. வயி�F� பிைழ��#காக ெத� 
ஆ�பி�#கா ெச�ற இ*திய�க$ நிற ேவ�Fைம காரணமாக� பல 
அவமான;கைள4 சகி J# ெகாDZ'�பைத# கDடா�. உFதிHட� 
ேபாராட  Jணி*தா�. 24  ஆD3கேள நிைற*த நிைலயி! ஒN3ெமா த 
ச�தாய தி� தைலைம� ெபாF�� அவ� ேதா$களி! விP*தJ.  

ச தியா#கிரக) எ�ற அறவழி� ேபாராNட தி� Xல) பல கள) கDடJ, 

ச தியா#கிரகிகைள உ'வா#() பாசைறகளாக ஆசிரம;கைள நிFவியJ 
(இ*த ெசய!பா3 இ*தியாவி\) ெதாட�*தJ.) ஆகியைவ சில மாத காலேம 
ெத� ஆ�பி�#காவி! இ'#க ேவD3) எ�F திNடமிN3 வ*த 
கா*திஜிைய  இ*திய இன தி� தனி�ெப') தைலவனாக அ;ேக  21 

ஆD3க$ நிF தி ைவ தJ. 

1914)  ஆD3 இ*தியா தி')பிய கா*திஜி, ேகாபாலகி'7ண ேகாகேலயி� 
அறிCைரயி�ேப�! இ*தியா �PJ) X�றா) வ(�� ரயிலி! 
G�F�பயண) ெசSJ, ஏைழ எளிய ம#களி� நிைலைமைய, நாZ 
நர)�கைள� ��*J ெகாDடா�. ஆD3#( ஒ'�ைற `Z#கைலவJ), 
மகஜ� ெகா3�பைதHேம ெசய!பாடாக# ெகாDZ'*த கா;கிரைஸ ம#க$ 
ேப�ய#கமாக மா�றினா�. மJைர4 G�F�பயண தி�ேபாJ ஏைழ  ம#களி� 
எளிய உைடைய# கD3, தா�) அzவாேற அைர ேவNZH) JD3) 
மN3ேம உ3 த  ெதாட;கினா�.  ெத� ஆ�பி�#காவி! ைகயாD3 ெவ�றி 
அைட*த ச தியா#கிரக� ேபாராNட �ைறைய இ*தியாவி\) ெசய! 
ப3 த  ெதாட;கினா�.  ச)பாரனி!  1917 \), அகமதாபாதி! 1918 \),  

ேகடாவி! 1918 \) இ�ேபாராNட;க$ நட*J ெவ�றி கDடன.  மி(*த 
எP4சிேயா3 ெதாட;கிய அற�ேபாராNட) ஒ�F, தைலவ�க$ ம�F) 
ெதாDட�களி� உ�சாக தி! ெவ�றிைய ெந';கி# ெகாDZ'*தேபாJ, 

ஏேதா ஒ' Xைலயி! நட*த வ��ைற4 ெசய\#காக வ'*தி 
ேபாராNட ைதேய வாப6 வா;கி# ெகாDட வி*ைத மனித� கா*திஜி.  
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அேதா3 மN3மி!லாம!, அஹி)ைச� ேபாராNட J#( ம#க$ தயாராகாத 
நிைலயி! இ*த� ேபாராNட ைத ெதாட;கியJ த� இமாலய தவF எ�F 
அறி#ைக வி3 தா�. 

ப தாD3 கால) நி�மாண  திNட;களி! கவன) ெச\ தி விN3, 1930! 
மி(*த தயா���டY) �I#கமான திNடமி3த\டY) அவ� நிக: திய 
உ�� ச தியா#கிரக) உலக வரலா�றி! இட)ெப�றJ.  அகி)ைசயி� 
உ4சகNட நிைறவான ேபாராNட) அJ. ஆ;கிேலய ைவ6ராS ெசா�னJ 
ேபால, இ*திய ம#களிட) இ'*த அ4ச உண�C அ*த� ேபாராNட Jட� 
வி3பN3� ேபாயி�F. இைத அ3 J 1942! நட*த “ெவ$ைளயேன 

ெவளிேயF” ேபாராNட) ஆ;கில ஆதி#க தி� சவ�ெபNZயி! அZ#க�பNட 
கைடசி ஆணி ஆ().  வி3தைல� ேபாராNட  திNட Jட�, வி3தைல 
அைட*த ம#க$ ந!வா:C#காக அவ� த[NZ ைவ J பயி�சி அளி த 
திNட;கேள நி�மாண  திNட;க$.  ச�தாய;களிைடேய ஒ�Fைம, 
த[Dடாைம ஒழி��, மJ வில#(, கத� ைக ெதாழி!க$, ஆதார#க!வி 
ஆகியைவ இ*த  திNட;களி! சில. 

இ*தியா வி3தைல அைட*J Xவ�ண#ெகாZ ெட!லி ெச;ேகாNைடயி! 
பNெடாளி  வ [சி� பற*J ெகாDZ'*த 1947 ஆக6N 15) ேததி அ�F, அவ� 
ெகா!க தாைவ அ3 த ஒ' ப(தியி! இ*J �6லி) uச!கK#காக 
மன) வ'*தி உDணாேநா�� இ'*தா�.  கலக� ப(திகளி! தனி மனிதராக 
அைமதிைய நிைல நாNட த$ளாத வயதி! நைட பயண) ேம�ெகாDடா�.  
அவரJ நவகாளி யா திைர வரலாF பைட தJ. 

இFதி நாNகளி! அவரJ ந!ெலDண) இ' தர�� த[விரவாதிகளா\) 
��*J ெகா$ள�படாமேலேய ேபாயி�F. 1948 ஜனவ� 30 அ�F ஒ' 
ெவறியனி� ெதாPத ைகH$ J�பா#கி மைற*J இ'*தJ.  
அ*த J�பா#கிைய# கDடCட� “ேஹ ரா)” எ�F வாS `ற, மFகணேம 
பாS*த J�பா#கி(D3 மா�ைப  Jைள#க கா*திஜியி� உயி� பி�*தJ. 
அழியா��கPட� அமரரானா�.   
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Gவாமி விேவகான*த� வா:#ைக வரலாF 

ேம�( வ;காள தி! ஹு#ளி நதி#கைரயி! உ$ள ெகா!க தா நக�! 
உலக அளவி! இ*J மத தி� ெப'ைமகைள நிைலநாNடC), இ*J 
மத ைத அழியாம! பாJகா#கC), இ*திய வி3தைல#( ேதைவயான 
எP4சி#ெகாDட இைளஞ�கைள உ'வா#() ச#தியாகC) ஒ' ஆ�மிக 
ச#தி Gவாமி விேவகான*த�. த த� பர)பைரைய4 சா�*த விGவநாத த த�, 
�வேனGவ� ேதவி#( �த! மகனாக இ�uCலகி! 1863 ஜனவ� தி;க$ 12 
ஆ) நா$ அவத� தா�.  அவ�� தாயா� காசியி� சிவ ெப'மாY#( 
ேவD3தலி'*J ெப�ற சீலரவ�. இவ'#( இவ� ெப�ேறா� ‘நேர*திரநா ‘ 

எ�F ெபய� ைவ J மகி:*தன�. 

நேர� த� நா�காவJ வயதி! க!வி க�க  Jவ;கினா�.  அவ� க!வியி! 
ப3GNZயாக இ'*தா�.  நேரY#( எ)பி# (தி�பJ, ஓNட), ம!H த), 

ேகாலி, அரச த�பா� ம�F) வ [ர விைளயாN3க$ அைன தி\) அதிக 
ஆ�வ) மி(*தி'*தJ. ஆனா! த� த*ைதயி� அ\வ! காரணமாக 
இரD3 ஆD3க$ பZ�ைப  ெதாடர �Zயாம! ேபானJ.  பி�� X�F 
ஆD3க$ பZ�ைப   ஒேர ஆDZ! �Z தா�.  மாநில#க!}�யி! ஓ� 
ஆD3 பயி�F பி�� அ3 த ஆD3 ெஜனர! அெஸ)�ளி இ�6ZZsச� 
எ�ற க!}�யி! பயி�றா�.  1881! கைல�பி�வி! �த! வ(�பி! 
ேத�4சி ெப�றா�.  பி�ன� 1884! பி.ஏ பNட) ெப�றா�.  ஐ*J ஆD3க$ 
�ைறயாக இைச� பயி�சிH) ெப�F எ!லாவிதமான இைச# 
க'விகைளH) வாசி#க# க�F# ெகாDடா�. 

 

நேர� சிFவயJ �தேல ஆ�மிக தி! ஆ�வ) ெகாDடவராகC) பலைர 
ேக$வி ேகN3 வா:#ைகயி� உDைமைய அறிவதி! ெப') ஆ�வ) 
ெகாDZ'�பவராகC) விள;கினா�.  அவ� மனதி! ஒ' ேக$வி (ைட*J 
ெகாDேட இ'*தJ.  “இைறவ� எ�ெறா'வ� இ'#கிறானா?  அவைர 
யாேரY) பா� தJ உDடா?“ எY)  ேக$விதா� அJ. 

மனைத# (ைட*த இ#ேக$வி#( பதி! ெபற ஆ�மிக தி! ஆ�வ) ெகாDட 
பலைர நேர� அIகினா�.  யாரா\) உFதியான பதி! `ற இயலவி!ைல.  

ெகா!க தாவி! உ$ள தNGேணGவர தி! பகவா� இராமகி'7ணைர4 
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ச*தி#() வாS�� கிைட தJ. தமJ ேக$வி#கான பதிைலH) ெப�றா�.  
இவ�களி� ச*தி�� இ Jட� நி�காம! ேம\) ெதாட�*தJ. 

“ப#த�க$ அைனவ') நNச திர;க$ ேபா�றவ�க$.  ஆனா! நேர� 
|�ய� ேபா�றவ�.  நேர� ஒ' விழி���ற ஆ�மா.  பிற'#( 
உதCவத�காகேவ பிறவி எ3 தவ�“ எ�F), “எனJ இ�uத உட! 
மைற*தCட� எ� ஆ�மா நேரனி� ஆ�மாCட� இைண*J நா� ெசSய 
ேவDZய ெசய!கைளெய!லா) ெசSJ ெகா$ேவ�.  இத�(  த(தி 
வாS*த ப#(வமைட*த பDபNட ஆ�மாவாக நேரைன# க'Jகிேற�”  

எ�றா� நேரனJ (' � ராமகி'7ணபரமஹ)ச�. 

த�Yைடய 21வJ வயதி! நேரனி� வா:#ைகயி! �ய! வ [ச ஆர)பி தJ 
எனலா).  ஏென�றா! 1884 ஆ) ஆD3 நேரனி� த*ைத மைற*தா�.  
இதனா! (3)ப தி� �த! மக� எ�பதா! (3)ப� ெபாF��க$ 
Gைமயாக அவ� தைலயி! வ [:*தன.  நேரனி� ('வாக அைம*த 
இராமகி'7ண� 1886 ஆக6N 16! இzCலைக விN3 மைற*தா�.  
இ#கால தி! நேர� இzCலக வா:#ைகயி! ப�F இ!லாம! வா:*J 
ெகாDZ'*தா�.  இ#கால கNட) நேரனி� வா:#ைகைய� �ரNZ� ேபாNடJ 
எனலா). 

நேரனி� (' மைற*த ஓ�' ஆD3க$ ெச�ற பிற( ('வி� 
மைனவியாகC) உலக ம#கK#( எ!லா) அ�ைனயாகC) விள;கிய 
அ�ைன தி'மதி சாரதாேதவியி� உதவிHட�, நேர� த� சேகாதர 
சீட�கைள எ!லா) ஒ�F ேச� J#(Pவாக அைம J, இராமகி'7ண 
இய#க தி� �த! மட திைன  நிFவி, த� (' ெசSய நிைன த 
ெசய!கைள எ!லா) ம�ற சேகாதர சீட�கKட� இைண*J ெசSதா�. 

1893 ெச�ட)ப� 11! அெம�#காவி! உ$ள சிகாேகா நக�! நைடெப�ற  
ச�வ மத மகாசைபயி! இ*Jமத தி�  சிற�ைப உலக அளவி! நிைல 
நிF தியJ. இ*தியாைவ அைனவ') தி')பி� பா�#க ைவ தJ. 

விேவகான*த� எ�F JறC�ெபய� uDட நேர�,  ”அெம�#க நாN3 
சேகாத�கேள, சேகாதர�கேள” எ�F த� க�னி� ேப4ைச  ெதாட;கி 
அைனவ�� மனைதH) கவ�*தா�.  அ;( அவ� ஆF தைல��களி! 
ெசா�ெபாழிC ஆ�றினா�.  ”இ*J மத)” எ�ற தைல�பி! “எ!லா மத�) 
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உDைமேய” எ�F), “எ!லா மத�) ஏ�F#ெகா$ள�பட ேவD3) எ�F 

இ*J மத) க�பி#கிறJ“ எ�F) இ*J மத தி� ெப'ைமகைளH), 

சிற�ைபH) இ*திய�கைள� ப�றிH) உலக அர;கி! எ3 Jைர தா�. 

Gவாமி விேவகான*த� 1897  ஜனவ� 15 தாயக) தி')பினா�.  பி��  
ெச�ைன#( வ*J ஐ6ஹC6 எ�Yமிட தி! த;கினா�.  (த�ேபாJ இJ  
விேவகான*த� இ!ல) எ�F அைழ#க�ப3கிறJ)  இJ ெச�ைன ெம�னா 
கட�கைர#( எதி�! அைம*J$ளJ.  விைரவி! இ;( ஒ' 
பDபாN3ைமய) அைமய உ$ளJ.  Gவாமிஜி இ;( 9 நா$ த;கி 
ெசா�ெபாழிC ஆ�றினா�.  இ*த 9 நாNகைளH) ெச�ைன ப#த�க$ 
‘விேவகான*த நவரா தி�’ எ�F ேபா�Fகி�றன�. இ*த# கால), ெச�ைன 
ம#களி� வச*த காலமாக இ'*தJ.  விேவகான*த� தனJ சேகாதர சீடரான 
Gவாமி ராமகி'7ணான*தைர ெச�ைன#( அY�பினா�. அவ�  
மயிலா�u�! ஒ' மட) நிFவி இைளஞ�கK#(), ம#கK#() ேசைவ 
ெசSய  ெதாட;கினா�. 

மீD3) ஒ' �ைற ெவளிநா3கK#( 1899-1900! ெச�F வ*த 
Gவாமிஜியி� இFதி நாNக$ ேப}� மட தி! கழி*தன.  அவ� தமJ கைடசி 
நாNக$ வைர ம#கK#( க�பி தைலH), உதவி ெசSவைதH) ெதாட�*J 
ெசSJ வ*தா�.  1902 ஜூைல 4 ஆ) ேததி அ�F அவ'ைடய ('ைவ  
தியானி J# ெகாDZ'*த நிைலயி! அவ'ைடய ஆ�மா இைறவனZ 
ேச�*தJ. 

Gவாமிஜி தனJ 39 வயதிேலேய ந)ைம விN3� பி�*தா\) தா) ஆ�ற  
ேவDZய ெசய!கைளெய!லா) ெச)ைமயாக ஆ�றினா�.  அவ� விN34 
ெச�ற பணிகைள எ!லா) அவ'ைடய சீட�க$ இ�F) ெதாட�*J ெசSJ 
வ'கி�றன�.  
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1. இைற ந)பி#ைகH) த�ன)பி#ைகH) 

ஒ'�ைற Gவாமி விேவகான*த� இமயமைலயி� ந[Dட மைல�பாைத 
வழிேய நட*J ெச�F ெகாDZ'*தா�.  அ�ேபாJ ெப�யவ� ஒ'வ� 
மைல4ச�வி! ேம�ெகாD3 ஏற�Zயாம! கைள J� ேபாS 
அம�*தி'*தா�.  அவைர� பா� தJ) அ;ேக ெச�F எ�னெவ�F ேகNடா� 
விேவகான*த�.  அ*த�ெப�யவ� “நா� மிகC) ேசா�*J ேபாSவிNேட�.  

இ*த� பாைதைய இனி எ�பZ கட#க�ேபாகிேற�?  இனிேம! எ�னா! 
நட#க �ZயாJ.  எ� ெநtேச ெவZ Jவி3) ேபாலி'#கிறJ“ எ�F 
விேவகான*த�ட) �ல)பினா�. 

அத�( அவ�, “ெப�யவேர! ச�F கீேழ பா';க$.  உ;க$ கா\#(# 
கீேழ ந[D3 ெத�கி�ற அ*த பாைத �PவJ) உ;களா! 
கட#க�பNடJதா�.  இ�Y) ெகாtச) நட*தா! ேபாJ).  ��னா! 
ெத�கி�ற பாைதH) விைரவி! உ;க$ கா\#(# கீேழ வ*J வி3)“,   
எ�றா�.   

 அவரJ இ*த  
ெத)uN3கி�ற 
வா� ைதகைள# 

ேகNடJ), ேசா�*JேபாS 
இ'*த �தியவ� 
J$ளிெயP*தா�.  நட#க 
ஆர)பி தா�, மைலயி� 
உ4சிைய அைட*தா�. 

 

இேத ேபால தா� 
ஒ' ெப�ய மைலைய� 
ேபால காNசி அளி#() 
பல ேசாதைனக$ நம#( 
ஏ�ப3) ேபாJ எ�பZ 
இ தைன ெப�ய 
ேசாதைனகைள கட#க 
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ேபாகிேறா) எ�F “மைல�பாக” இ'#().  ஆனா! ேசாதைனகைள# கட*J 
பி�னா! பா� ேதா) எ�றா! “இதைன எ�பZ சாதி ேதா)!” எ�F நாேம 
விய*J ேபாேவா).  எ�பZ இJ சா திய) ஆகிறJ? நமJ �ய�சிHட� `ட 
ஒ' விவ�#க �Zயாத ச#தி, ஒ' உ ேவக) உDடாவதா!தாேன? 

எ;கி'*J வ'கிறJ இ*த ச#தி? விtஞான தி! “Law of conservation of energy” 

எ�F ஒ�F உD3.  “Energy can neither be created nor destroyed.  But, one form of 

Energy can be converted into another”. அதாவJ, ச#திைய உDடா#கேவா 
அழி#கேவா �ZயாJ.  ஒ' வித தி! இ'*J இ�ெனா' விதமான 
ச#தியாக மா�ற மN3ேம இய\).  ஒ' மி�விசிறிைய இய#கினா!, மி�சார 
ச#தி Gழ\) ச#தியாக மாFகிறJ;  |�ய ஒளியி� ச#தி மி�ச#தி உ�ப தி 
ெசSய உபேயாக�ப3கிறJ.  

இzவாேற, ந) வா:#ைகயி� ச#தி ெப'க ேவD3) எ�றா! 
உFJைணயாக இ'�பJ இைறவனி� ச#திேய.  நம#() ேமேல ஒ' ச#தி 
உD3, அ*த ச#தியிடமி'*J நம#( ேவDZயெபாPJ ச#திைய� 
ெப�F#ெகா$ளலா) எ�F ந)பி#ைக ெகாDேடா) எ�றா!, எ�ெற�F) 
ந) வா:வி! உ�சாக�) ேசா�வி�ைமH) மி(*J விள;(). இைற 
ந)பி#ைக இ'*தா! த�ன)பி#ைக வள'); த�ன)பி#ைக வள�*தா! 
இைற ந)பி#ைகH) வள'). இ�பZயாக ஒ�ைற ஒ�F கா J, வள� தா! 
நம#( ந�ைம உDடா().  

“இைற ந)பி#ைக” எ�பJ எ!லா மத ைதH), எ!லா ஜாதிையH) எ!லா 
ெமாழிகைளH) கட*J நி�() ஒ' த Jவ). இைறவைன எ*த�ெபய�! 
ேவD3மானா\) அைழ#கலா):  ராம� எ�ேறா, கி'7ண� எ�ேறா, 
அ!லா எ�ேறா, கிறி6J எ�ேறா, � த� எ�ேறா எ�பZ அைழ தா\) 
எ�பZ உ'வக�ப3தினா\) பரவாயி!ைல. நம#( ேமேல ஒ' ச#தி உD3 
எ�F மனதார உண�*J வழிபNேடாமானா!, நமJ த�ன)பி#ைக 
வள'வைத கD `டாக# காணலா).  

கடCளா! பைட#க�பNட எ!லா உயி�கK) த தமJ கடைமகைள4 
ெசSகி�றன.  |�ய�, ச*திர�, நNச திர;க$ �தலியவ�ைற� பா';க$, 
கடைமகளி! சிறிேதY) தவFகி�றனவா?  கிைடயேவ கிைடயாJ.  இ*த 
உய�*த �ைறயிேல மனித� எ�ேபாJ) பணியா�Fவதி!ைல.  த�ைன� 
பைட தவைன� ப�றிய சி*தைன அவY#(� பிற�பதி!ைல.  இதைன 
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நிைனyNடேவ அzவ�ேபாJ அDண! கா*தி அZக$, மகாகவி பாரதியா�, 
Gவாமி விேவகான*த� ேபா�ற மகா�க$ உலகி! ேதா�Fகிறா�க$.   

இைற ந)பி#ைக#() த�ன)பி#ைக#() இ'#() ெந';கிய ெதாட�ைப 
அDண! கா*தி அZக$ மிக அழகாக விள#(கிறா�. அவ�� (ழ*ைத� 
ப'வ தி! ம�ற (ழ*ைதகைள� ேபால இ'N3, ேபS, uத) எ�F மிகC) 
பய�ப3வா�. ஒ' நா$ அவ'ைடய வ [N3� பணி�ெபD  ராம நாம தி� 
ச#திைய� ப�றி# உபேசசி J, இைத ஜபி J வ*தா! பயேம இ'#காJ 
எ�F `ற, அ�F �த! பய) எ�பேத எ�னெவ�F அறியாதவராக 
வள�*தா� அDண!. ஒ' �ைற அவ� த) ஆ6ரம வாசிகளிட) `றினா�: 
“நதியி! எ�ேபாJ) தDண [� இ'#கிறJ. ஆனா! ஒ'வ� (ட ைத எ3 J 
தDண [� ெமாD3 வராவிNடா! அ!லJ நதி ந[� விஷ) எ�F ச*ேதக� 
பN3# ெகாD3 ஒ�F) ெசSயாம! இ'*தா! நதி எ�ன ெசSH)? நா) 
பய�ப3வJ), இைற ந)பி#ைக ெகா$ளாம! இ'�பJ) இzவாேறதா�. 
இைற ந)பி#ைக இ!லாததா!தா� பய�), பதீிH), த�ன)பி#ைக அ�ற 
மனநிைலH) அைடகிேறா)”. இைத அவ� தன வா:#ைகயி\) பல �ைற 
நைட�ைற ப(தி# காNZH$ளா�. அதி! ஒ' நிக:4சி: 

 

“எ!ைல கா*தி” எ�F ேபா�ற�ப3) கா� அ�J! க�பா� கா� 
கா*தியZகK#( மிகC) ெந'#கமானவ�. அவ�� இ!ல தி! ஒ' நா$ 
த;கி இ'*தேபாJ, வ [Nைட4 G�றி பல� J�பா#கிH) ைகHமாக 
இ'�பைத# கD3, இJ ஏ� என# ேகNடா�. அ�ேபாJ எ!ைல கா*தி 
`றினா�: “ பா�, இவ�க$ உ;கைள� பாJகா#கேவ உ$ளன�. யாராவJ 
உ;கைள  தா#க வ*தா! அவ�கைள எதி�#கேவ இவ�க$” எ�F `றினா�. 
இைற ந)பி#ைகH), ைத�ய�) வZவான அDண! கா*தியZக$ 
பளி4ெசன பதிலளி தா�: “இைறவைன ந)�வ�கK#(, அவைன  தவிர ேவF 
பாJகா�� எத�(? ஆதலா! �தலி! அ*த ஆNகைளH), அ*த 
J�பா#கிைளH) அ��ற� ப3 J;க$”. எ!ேலா') அவ'ைடய 
ைத�ய ைதH) தன ந)பி#ைகையH) பா� J விய*தன�.  

 

உDைமதா�. நாN3#ேக இைற ந)பி#ைகையH), தன ந)பி#ைகையH), 
ைத�யைதH) உபேதசி த மகாY#( பய) எ�பJ எ�பZ இ'#()? “எ*த 
நா3 பய ைத �PவJ) அட#கி, மரண ைத  தைலயைணயாக 
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மதி#கிறேதா, அ*த நாேட தைல சிற*த நாடாக விள;()” எ�பJ அவ�� 
தைல சிற*த ேபாதைனகளி! ஒ�றா(). 

 

எ�பZ சாC#() அtசாம! இ'#க �Z*தJ? அ*த  ைத�ய�), 

த�ன)பி#ைகH) எ;கி'*J வ*தன? அைசயாத இைற ந)பி#ைகயா!தா�! 

இ*த த�ன)பி#ைகேய, அதY$ அட;கி இ'#() இைறந)பி#ைகேய  
இ*திய Gத*திர� ேபாராNட தி� விைத எ�றா\) மிைகயாகாJ.  

Gவாமி விேவகான*த� `Fகிறா�: “எவ� ஒ'வY#(  த�ன)பி#ைக 
இ!ைலேயா அவேன நா6திக�. உ� த�ன)பி#ைக உன#($ இ'#() 
ெதSவ [க ைத ெவளி�ப3 தி “எைதH) சாதி#க �ZH)” எ�ற 
ந)பி#ைகைய ெவளி�ப3 JகிறJ.  ந[ வர)பி!லா எ!லாவ�ைறH) 
சாதி#க# `Zய  ச�வ வ!லைம பைட தவ�. கடCளி� (ழ*ைதகேள! 

ந[;க$ அமர Jவ) ெப�றவ�க$; அழியாத Gத*திர ஆ�மா#கைள� 
ெப�றவ�க$” 

அளC கட*த ஆ�ற!, அtசாைம, ெப') ஊ#க), த�ன)பி#ைக, ெபாFைம, 

வலிைம இ'*தா! மக தான கா�ய;கைள4 சாதி#கலா)   

மகாகவி பாரதியா') இைற ந)பி#ைக - த�ன)பி#ைக ெதாட�ைப� பல 
பாட!களி! விள#கி இ'#கிறா�. அவ�� “அ4சமி!ைல அ4சமி!ைல” 
பாட! எzவளC ந�றாக நம#( நமJ ேம�ைமையH) ச#திையH) 
விள#(கிறJ!  இத�காகேவ,  ேசவாலயாவி! இைதேய இைற வண#கமாக 
ேம�ெகாD3$ேளா). த�ன)பி#ைகயி� பல� ஞான).  பாரதியா�� 
கடC$ வழிபா3 எ�பJ கடCைள�ப�றி Jதி பா3வJ மN3ம!லாம! 
ஒzெவா' மனிதY#() ஞான) ேவD3வேத ஆ().  அவ� பா�ைவயி! 
கடC$ எ�றா! அறிC) ந)பி#ைகHேம ஆ().  

“அைசவF மதி ேகNேட�” எ�F), ”வா:C ெப'#() மதிேய ச#தி” எ�F) 

“ஞான) ஓ;கி வள�*திட ெசSேவ�” எ�F) இய)பி இைறவY#(), 

த�ன)பி#ைக#() அதனா! மல') ஞான தி�() உ$ள ெந';கிய 
ெதாட�ைப ெவளி�ப3 Jகிறா�.  
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இைற ந)பி#ைகையH) அதேனா3 உடனி'#() த�ன)பி#ைகையH) 
வள�#க தியான �ைற மிக அவசிய) எ�பைத Gவாமி விேவகான*த� ந�( 
உண� Jகிறா�: தியான தி� Xல) அக ஆ�ற!கைள4 சிற�பாக 
ெவளி�ப3 த �ZH) எ�பா� அவ�.  யாராவJ தனிைமயி! அம�*J 
தியான) ெசSJ ெகாDZ'�பைத# கDடா! மிகC) மகி:வா�.  
மட தி\$ள Jறவிய� த;க$ அ\வ!கைள4 சிற�பாக4 ெசSய 
ேவD3மானா! தியான வா:#ைக மிகC) அவசிய) எ�F அவ� 
Jறவிகளிட) `Fவா�.  இ*த விஷய தி! கDZ�ைப# காNடC) அவ� 
தய;கவி!ைல. 

காைல 4 மணி#( ேகாயிலி! மணி அZ#().  5 நிமிட தி�($ அைனவ') 
ேகாயி\#(4 ெச!ல ேவD3).  தவFபவ�கK#( மட தி! சா�பா3 
கிைடயாJ.  பி4ைசெய3 J4 சா�பிட ேவD3) எ�ற நியதிைய ைவ தா� 
Gவாமிஜி.  சேகாதர  JறவிகK) இத�( விதிவில#காக இ'#கவி!ைல.  
GவாமிஜிH) தவறாம! ெச!வா�.  யா� வரவி!ைல எ�பைதெய!லா) 
அறி*J ெகா$வா�. வராதவ�களி� அைற#( ஆர)ப நாNகளி! Gவாமிஜிேய 
ெச�F ”ஓ ச�னியாசி பா�! இ�Y) எzவளC ேநர) R;(வாS?” எ�F 
ேகN3 அவ�கைள எP��வா�. 

ஒ'நா$ காைலயி! சிலேர ேகாயி\#( வ*தி'*தன�. அைத#கDட 
Gவாமிஜி மி(*த அதி'�திH�றா�. சைமயலைற� ெபாF�பாளரான 
Gவாமிைய அைழ J “சைமயலைற4சாவிைய எ�னிட) ெகா3. இ�F 
யா'#() சா�பா3 கிைடயாெத�F ெசா!லிவி3. பா�#கிேற�” எ�F `றி 
சாவிைய வா;கி# ெகாD3 ெகா!க தா ெச�F விNடா�. பி�ன� தி')பி 
வ*J யா� யா� எ�ன ெசSதா�க$ எ�F ேகN3  ெத�*J ெகாDடா�. 
அ�F யாெர!லா) தியான ேவைள#( ேகாயி\#( ெச!லவி!ைலேயா 
அவ�க$ எ!ேலா') பி4ைச ஏ�ேற சா�பிNடா�க$.   

Gவாமிஜி அதிகாைலயிேலேய எP*J வி3வா�. சில ேவைளகளி! இரC 
�PவJ) R;கமாNடா�.  இ'*தா\) காைலயி! ேகாயி! ெச�F 
தியான) ெசSவதி! தவற மாNடா�. இ�பZ அவ� ெசSததினா!தா�, அவ� 
இ தைன சாதைனகைள இzவளC (Fகிய காலகNட தி! சாதி தா�. 
த�ன)பி#ைகைய வள� J#ெகாDடJ மN3ம!லாம!, பிறைரH) 
ஊ#(வி J த� வா:நா$ �Z*J UறாD3க$ ஆயிY) ராமகி'7ண 
மட தி� ெபாJநல ெதாD3 ேம\) ேம\) வள�4சி அைட*J வ'வத�( 
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த�ன)பி#ைகைய ஏ�ப3 திய மகா� அ!லவா அவ�! இைற ந)பி#ைகH) 
த�ன)பி#ைகH) இைண பி�யாத சேகாதர�க$ எ�பைத நி�பி#க 
இைதவிட எ�ன ெப�ய அ தாNசிேயா உதாரணேமா இ'#க �ZH)? 

 

உ�க! தன�பி�ைக எப?, உ�க! அைலேபசியி� உ!ள ேப#ட@ 
சா�A ேபாற?. இ?ேவ உ�க! வாB�ைக�C� ெவ�றி�C� ஆதார�. 

அFவGேபா? இHத ேசமிGI CைறH? ேசா�J ஏ�படலா�. அHத மாதி@ 
ேநர�களி� இைற ந�பி�ைக எL� மி இைணGபி� ெதாட�I 
ெகாMN உ�க! தன�பி�ைகைய ’Oசா�A’ ெசQ?ெகா!R�க!! 

 

ேசவாலயாவி� நைட�ைறயி�... 

சில வ'ட;கK#( ��ன� லDடைன4 ேச�*த தி'. மா!க) ேல� 

எ�பவ� த� நDபராகிய ேசவாலயா �ரளிதர� அவ�கைள  

ெதாைலேபசியி! அைழ J, தன#( ��FேநாS இ'�பதாக4 ெசா�னா�. 

சிகி4ைச#காக ம' Jவமைனயி! இ'�பதாக  தகவ! ெத�ய வ*தJ)   

காைல இைறவண#க தி! ேசவாலயா ப$ளி# (ழ*ைதக$ அைனவ') 

அவ'#காக மன�'கி# `N3� பிரா தைன ெசSதன�.  அேதா3 நி!லாம! 

Gமா� எPUF (ழ*ைதக$ ைகெயP திNட “விைரவி! (ண) ெபFக!”’ 

எ�ற ெப�ய வா: J அNைடையH) லDடனி! மா!க) ேல� இ'*த 

ம' Jவமைன#( அY�பி ைவ தன�.  சில மாத;களி! (ணமைட*J த� 

(3)ப தினேரா3 எDணாயிர) கிேலாமீNட�க$ கட*J லDடனிலி'*J 

ேசவாலயா வ*த தி'. மா!க) ேல� அவ�க$, (ழ*ைதகளி� ��ேன 

அ*த வா: J அNைடைய உய� தி� பிZ J4 ெசா�னா�: 

“பிைழ#க வாS�பி!ைலெய�F லDட� டா#ட�களா! ைகவிட�பNட நா�, 

உ;க$ பிரா� தைன#( ெசவிம3 த இைறவ� க'ைணயா\), இ தைன 

உ$ள;க$ என#காக இ'#கிறேத எ�F என#( ஏ�பNட 

த�ன)பி#ைகயினா\)தா� (ணமைட*ேத�” எ�F `றியேதாட!லாம! 

ஏைழ#(ழ*ைதக$ பZ#க ஒ' வ(�பைறயிைனH) கNட உதவினா�!  



28 

 

இ*த ஆD3 மீD3) ம' Jவ மைனயி! உட! நல# (ைறவி�றி4 

சிகி4ைச#காக4 ேச�#க�பNட தி'. மா!க) ேல�, சிகி4ைச பலனி�றி# 

காலமானா�. அத�( நா�( நாNக$ ��� `ட ம' Jவ 

மைனயிலி'*தபZேய த� மZ#கணினி Xல) ேசவாலயாவி�(# 

கணிசமான ெதாைகைய ந�ெகாைடயாக வழ;கினா�.  

 

�ய� பா��கேள! 

தின�) அ�F ெசSயேவDZய ஓ�ரD3 சிF பணிகைள4 ெசSய 
ேவD3) எ�F உFதி uD3, அைவகைள அ�ேற ெசய! ப3 J;க$. 

இ*த�பணிக$ அ�ைறய பாட ைத அ�ேற பZ J �Z�பதாக இ'#கலா); 

அ!லJ வ [Nைட4 G த) ெசSவதாக இ'#கலா), உ;க$ 
உட�பிற*ேதா'#( பZ�பதி! உதCவதாக இ'#கலா) – எJவாக 
இ'*தா\), நிைன தபZ அ�ேற ெசSJ �ZH;க$. இ)மாதி�, பல சிF 
கடைமகைள உFதி uD3 ெசSJ �Z தா!, இJேவ ஒ' பழ#கமாக 
ஆகிவி3). இJேவ உ;கK#(  த�ன)பி#ைகைய அதிக�#() ��ேன�ற 
பாைதயிேல �த! பZ.  

உ;களி� பல;கைளH), இைறவ� உ;கK#( அளி தி'#() 
திறைமகைளH) – அைவ எ�னவாக இ'*தா\), எzவளC சிறியதாக 
இ'*தா\) எPதி, தின�) அைத� பா� J� ெப'மித) ெகா$K;க$. பாதி 
காலியாக இ'#() கிDணமாக எDணாம!, பாதி நிர)பி உ$ள கிDணமாக 
எDணி, உ;க$ த�ன)பி#ைகைய� ெப'#கி# ெகா$K;க$. 

உ;களJ கடைமகைள4 ெசzவேன பலைன எதி�பாராம! ெசSJ 
�ZH;க$. பல� எ�பJ ஆDடவ� ைகயி! எ�F உண�*தா!, 

ந)�ைடய ஆத;க�), கவைலகK) மைற*J, � Jண�4சிHடY), 

த�ன)பி#ைகHடY) ெசய!பட �ZH). 

தின�) (ைற*தJ ப J நிமிடமாவJ இைற தியான தி! ஈ3ப3;க$. 

இ*த இய�ைகையH) இ*த வா:#ைகையH) நம#( அளி த அ*த உ�னத 
ச#தி#( நா) ெசSH) ஒ' சிF ம�யாைதேய இJ.  
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2. கனா# காIத! 

சில வ'ட;கK#( ���, அ�ேபாைதய ஜனாதிபதி டா#ட� அ�J! கலா) 
அவ�க$ Xலமாக “கனா# காIத!” எ�பJ நமJ நாN3 இைளஞ�க$ 
இைடேய ஒ' ெப�ய விழி��ண�4சிைய ஏ�ப3 தியJ. கனா# காIத! 
எ�றா! எ�ன? அதனா! மனிதY#() மனித (ல J#()  எ�ன பய�? 

இைத�ப�றி நமJ வழிகாNZக$ எ�ன `Fகிறா�க$ எ�பைவகைள இ*த 
அ தியாய தி! பா�ேபா).  

ந[;க$ வ [Nைட விN3# காைலயி! கிள)�)ேபாJ எ;ேக ேபாகிேறா) எ�ற 
இல#( இ!லாம! கிள)�வ [�களா? ஏேதா ஒ' ேப'*தி! ஏறி#ெகாD3 அJ 
எ;ேக ேபாகிறேதா அ;ேக நா� ேபாகிேற� எ�F ெச!வ [�களா? ஒ' படைக 
ஓN3பவ�, ஆ�றி� Gழ! எ;ேக அைழ JெகாD3 ேபாகிறேதா அ;ேக 
எ� பட( ேபாகN3) எ�F விN3வி3வானா?  

ஒ' நாளி� பயண தி�ேக நா) எ;ேக ேபாக�ேபாகிேறா) எ�F 
நி�ணயி J#ெகாD3தா� ெச!ேவா) எ�றா!, நமJ ந[Dட வா:#ைக� 
பயண தி! நா) அைடய ேவDZய இல#( ஏJ) இ!லாம! கD ேபான 
ேபா#கிேலH) கா! ேபான ேபா#கிேலH) ெச!லலாமா? இJ ச�யா? 
இ!ைலதா�. ஆனா!, உலகி! அேனக ம#க$ இ த( இல#க�ற 
வா:�ைறையேய கைட பிZ J வ'கிறா�க$.   

அ��தமான கனாவிைன ந) அக#கDகளா! காIவதி� பD�) 
(ண;கK) இய!�கK) எைவ?  

உ�க! கனJகைள, எளிதி� I@ய STய வைகயி� சில 
வா�Uைதகளிேலேய ெவளியிடJ�, விள�கJ� இயல ேவMN�. Gவாமி 
விேவகான*த� த� கனாைவ, வா:#ைக இல#ைக இ�பZ விள#(கிறா�.  

“எனJ லNசிய ைத ஒ' சில வா� ைதகளி! `றி விடலா). அJ  இJதா�. 

மனித இன தி�( அவ�களி� ெதSவ [க  த�ைமைய  ேபாதி�பJ), 

வா:#ைகயி� ஒzேவா� அைசவி\) அ*த  த�ைம ெவளி�ப3மாF 
ெசSவJ) எ�பZ எ�பைத4ெசா!\வJதா�. விtஞான), ெதாழி! �Nப), 

கைல, ச�தாய வா:#ைக எ�F எ!லா Jைறகளி\) மனித� 
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எ�ென�னெவ!லா) பைட J$ளாேனா அைவ அைன J) மாYட தி� 
ஆ�மிக ெவளி�பா3கேள!” 

எ!ேலாைரH), அவ�த) அைன J� பணிகளி\) ஆ�மிக ைத# காண 
ைவ�பைதேய த) லNசியமாக, கனவாக# ெகாDடைத எzவளC ெதளிவாக 
ர தின4G'#கமாக விள#கி இ'#கிறா� Gவாமிஜி! 

ேபாQV ேச�� இடUைதGப�றி ம#N� காMபத�ல கனJ, ேபாC� 
பாைதையG ப�றி காMப?J� கனேவ: அDண! கா*தி அZக$, 

“நாN3#(4 Gத*திர) ேவD3)” எ�F மN3) கனா#காணவி!ைல. அைத 
அைடH) வழி  அஹி)ைச மN3ேம எ�பதி\) உFதியாக இ'*தா�.  
ேபா() பாைதைய�ப�றி நிைன#காம!, இFதி நிைலைய� ப�றி மN3) 
கனா#கDடா!, பல (F#( வழிகளி! ேபா() வாS�� உD3.  

கனJ காMப? எப? அைடயGேபாC� இல�ைக அைடH?வி#ட? 
ேபால க�பைன ெசQ? பா��கேவMN�: மகாகவி பாரதியா� 1921 ஆ) 
ஆD3 மைற*JவிNடா�.  அத� பி�ன� இ'ப தாF ஆD3க$ 
கழி Jதா� இ*தியா Gத*திர) அைட*தJ.  ஆனா!, அவ� பாZய 
வ�கைள� பா';க$! 

“ஆ3ேவாேம ப$K பா3ேவாேம!   
ஆன*த Gத*திர) அைட*JவிNேடாெம�F”   

 

அைடய ேவDZய லNசிய திைன ‘அைட*JவிNடதாகேவ’ கனC கD3, 
உண�Cu�வமாக உைழ#()ேபாJதா� எDணிய யாC) ைக`3) எ�கிற 
உளவிய! இய!பிைன வா:*J காNZயவ� பாரதி!  �ற#கDணா! காணாத 
Gத*திர திைன, அJ வ'வத�(# கா! U�றாD3#( ��னேர த� ‘அக# 
கDகளா!’ கD3 உ�சாக நடனமாZயவ� பாரதி!   
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உ�களி கனJகைளV சாதி�க நிைன�C�ேபா? பல ேசாதைனகR� 
ேவதைனகR� வ��. அைவகைள மன உ�திXடL� விடா 
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�ய�சிXடL� எதி�ெகா!ள ேவMN�:  அDண! கா*தியZக$ அவரJ 
’இ*தியா Gத*திரமைடய ேவD3)’ எ�ற கனவி! காணாத ேசாதைனயா? 
அYபவி#காத ேவதைனயா? சிைற வாச) எ�ன, கZனமான வா:#ைக 
எ�ன? அ�ப�பா! இ தைன இ'*J), திட ந)பி#ைகHட� �ய�F 
இல#ைக அைட*தார!லவா?  

எ தைன ேசாதைனக$ வ*தா\) இைடயிேல ந) கனைவ 
ைகவிN3விடாம! உFதிHட� இ'�பத� �#கிய ைத பாரதி 
விள#(கிறா�: 

“ந!லேதா� வ [ைண ெசSேத – அைத 

நல)ெகட� �Pதியி! எறிவJDேடா?” 
 

Gவாமி விேவகான*த') இைதேய இ�ெனா' விதமாக# `Fகிறா�: 

 “ஏதாவJ ஒ' சி*தைனைய எ3 J# ெகா$. அைதேய உ� வா:#ைகயாக 
மா�றி#ெகா$. எ�ேபாJ) அைத� ப�றிேய நிைன J# ெகாDZ'; அைத� 
ப�றிேய கனC காD! உ� வா:#ைகேய அ*த4 சி*தைனயாக மாறN3). 

ம�ெற!லா சி*தைனகைளH) Jற*J விN3, உ�Yடய � தி, நர)�க$, 

தைசக$ ம�F) உ� உடலி� ஒzெவா' உF�ைபH) அ*த4 சி*தைன 
நிர�பN3)!” 

கனJ காYவ? எபதி� ெபா?நல� கMேணா#ட� நிVசய� இ��க 
ேவMN�:  “நா� அ3 த இரD3 ஆD3களி! ேகா�6வர� ஆக 
ேவD3)” எ�பJ மN3) ஒ' ந!ல கனவாக ஆகிவிடாJ. ெபாJ நல) 
க'தாJ த�ைன� ப�றி மN3ேம ேயாசி�பJ சிற*த கனC அ!ல, ேபராைச 
மN3ேம! அ�பZ ேகா�6வர� ஆகி, பல ப$ளிகைளH) ம' Jவ 
மைனகைளH) ெபாJ நல J#காக கNZ பராம�#க ேவD3) எ�F 
எDணினா! மN3ேம அJ மிக உ�னதமான கனC. ந) (3)ப ைத# (ந) 
மைனவி ம#க$ மN3ம!ல, நமJ அ3 த நிைல உறவின�கK) `ட) 

கா த!, ந) உ$�� ச�தாய), ேகாவி! அ!லJ ம�ற நிFவன;கK#( 
உதவி ��த!, ச�தாய ைத ��ேன�F) ப$ளி, ம' Jவமைன 
�தலியவ�ைற நிFCத!, அைவகைள நட த உதCத!, நா) ேவைல 
ெசSH) நிFவன) ேம\) ேம\) வள�4சி அைடய RSைமயான 
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உைழ�ைப க3களC) (ைற#காம!, உள�u�வமாக# ெகா3 த! இைவ 
அைன Jேம கனா#காIதலி! அட#க).       

ேமேல `றிய உதாரண;கைள� பா';க$. நாN3#(4 Gத*திர) ெபFவJ), 

ஒzெவா'வைரH) அவ�கKைடய ஆ�மிக ச#திைய உணர ைவ�பJ), 

எzவளC த�னலம�ற, ெதாைலேநா#( உைடய கனCக$!  இைதேய 
மகாகவி பாரதியா'), கவிைத உ'வி! சி த�#கிறா�: 

“ஊ'#( ந!லJ ெசா!ேவ� என#(Dைம ெத�*தJ ெசா!ேவ�” 

எ�F),  

“தன�) இ�ப�) ேவD3) – தரணியிேல ெப'ைம ேவD3)”  

எ�F) பா3கிறா�. 

இ�பZ�பNட ந�கனCகைள எ�பZ வள� J, ேபணி#கா J நமJ உய� 
லNசிய;கைள அைடவJ?. இேதா பாரதியா� கவிைதகளி! இ'*J 
மணியான வழி�ைற! 

“அறிவிேல ெதளிC ேவD3),ெநtசிேல உFதி ேவD3), அக திேல அ�� 
ேவD3)”, எ�F ஊ#கXN3) பாரதியா�, 
 

மனதி! உFதி  ேவD3), 
வா#கினிேல இனிைம ேவD3) 
நிைனC ந!லJ ேவD3) 
ெந';கின ெபா'$ ைக�பட ேவD3) 
கனC ெமS�பட ேவD3) 

ைகவசமாவJ விைரவி! ேவD3) 
தன�) இ�ப�) ேவD3) 
தரணியிேல ெப'ைம ேவD3)  
கD திற*திட ேவD3) 
கா�ய தி! உFதி ேவD3) 
ெபD வி3தைல ேவD3)  
ெப�ய கடC$ கா#க ேவD3)  
மD பயYற ேவD3) 
வானக) இ;( ெத� படேவD3) 
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உDைம நி�றிட ேவD3) 
 

ஓ) ஓ) ஓ) !  
 
எ�ெற!லா) தமJ கனCகைள அ3#கி#ெகாDேட ெச�F, வ';கால 
ச*ததியினைர அ#கனCகைள நனவா#கிட அைற`வ! வி3 J#ெகாDேட 
இ'#கிறா�!  இ�றளC)! 
 
 

ேசவாலயாவி� நைட�ைறயி�... 

இைளஞ� ஒ�வ� பாரதி, காHதி, விேவகானHத� ஆகிேயா@ 

க�U?�கைளG பTU?வி#N, ’ஆ�ேகா� ஏைழ�C எ]UதறிவிUத�’ 

எகிற ல#சிய� கனவிைன மனதிேல கMN, அைத நனவா�கG 

IறGப#டத விைளJதா இ� ேசவாலயா எL� ஆலமரமாQ 

வள�H? நி�கிற?!  இனி வ�� கால�களி� ல#ச�கண�கான 

ஏைழ�CழHைதக! பTU?G பயெபறGேபாC� இHநி�வனமான?, பல 

வ�ட�கR�C �ன� சிறியதாக ஓ� இைளஞ@ மனதி� வி]Hத 

கனெவL� விைதேய ஆC�! 

 

�ய� பா��கேள! 

ெபாJ நல) மி(*த, ெதாைல ேநா#( மி#க, அசாதாரணமான கனCகைள 
விைத விைத J, தDண[� ஊ�றி, ெப') மரமாக வள� J� பா';க$! 
உ;க$ வா:வி! ஒ' �J உ�சாக�) ஊ#க�) உ;கைள  ேதZ வ*J 
அைடH).  

 

உ;க$ இலNசிய#கனCகைள ஒ�ற�பி� ஒ�றாக ஒ' தாளி! எPJ;க$. 

அ*த  தாைள (ைற*தJ மாத) ஒ' �ைறயாவJ கDேணா#கி அ*த 
இல#ைக அைடவதி! ச�றாவJ ��ேன�ற) அைட*தி'#கிேறாமா எ�F 
மதி�பி3;க$. ��ேன�ற) இ!ைல எ�றா! எ�ன மா�ற;க$ 
ெசSயலா) எ�F ேயாசி J ெசய!ப3 J;க$.  
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மன) இ'*தா! மா�#க) உD3 எ�ற பழெமாழி#( ஏ�ப, ந) 
வழிகாNZக$ உபேதசி�பJ ேபால, கனா#கைள# கD3, அைவகளி! ெவ�றி 
கD3 இ��F;க$! 
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3. த�னல ைத விட ெபாJ நலேம �#கிய) 

 
நா) பிற*தJ �த! பZ J, வள�*J, ஆளாகி, ெதாழி! ெசSJ, பண) ஈNZ 
வாP) ஒzெவா' நாளி\) சXக) ம�F) இய�ைகயி� Xல) பல 
பய�கைள� ெபFகிேறா). இத�காக ந)மா! இய�ற அளC பிரதி உபகார) 
ெசSய ேவDZயJ நம#( தைலயாய கடைம.  ெவFமேன பய�கைள 
எ!லா) கற*JெகாD3, ஒ�F) தி'�பி  தரவி!ைல எ�றா!, அJ 
தி'N3#(4 சம) எ�றா! மிைகயாகாJ.  நா) Gவாசி�பJ), உDபJ) 
எzவளC �#கியேமா, ெபாJ ெதாD3) அzவளC �#கிய). 
 
ெபாJ நல ெதாDZ� �#கிய Jவ ைத நம#( வலிHF த வ$Kவ� 
“ஒ��ரவறித!” எ�கிற ஒ' �P அதிகார ைதேய எPதி உ$ளா�. 
 
“ஒ த தறிவா� உயி�வா:வா� ம�ைறயா� 
ெச தா'$ ைவ#க� ப3)” 
 
அதாவJ, “ஒ��ரைவ அறி*J பிற'#(  ெதாD3 ��வதிேலேய (றியாக 
த) வா:#ைகைய அைம J# ெகா$பவேன உயி� வா:பவனாக# 
க'த�ப3கிறா�.  அத�( மாறானவ� இற*தவY#(4 சம)!” எY) 
ெபா'$பட எPதிH$ளா� வ$Kவ� ெப'*தைக.  
 
ெபாJ நல ெதாD3),  த�ம�) தமி:நாN3#() ச�, ஏ� இ*த� பாரத 
ேதச J#() ச�, பார)ப�ய தி! ஊறி�ேபானைவ.  Gயநல�) 
இய*திரமயமான வா:#ைகH) உைடய இ*நாளி! இ*த� பார)ப�ய ைத 
கா�பJ இ�ைறய இைளய தைல�ைறயி� தைலயாய கடைமயா().  
இzவளC �#கியமான ஒ' த Jவ ைத ந) வழிகாNZக$ எ�பZ வா:*J 
காNZனா�க$, எ�பZ� ேபாதி தா�க$, இைத நா) எzவாF 
கைட�பிZ#கலா) எ�F இ*த அ தியாய தி! காDேபா).  
 
ெபா? நலU ெதாMN எறா� யா��C என இ�ைலேயா, யா��C 
எதனா� பய கிைட�Cேமா, அைத அவ�கR�C� கிைட�கV 
ெசQவதாC�:  வயி�F�பசி உ$ளவY#( உணC ெகா3�பJ மிக 
�#கிய).  அJ இ!லாம! அவைர இ�னிைச ேகNக4 ெசா�னா! 
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ரசி�பாரா?  ரசி#க �ZHமா?  அேத ேபால, உட! நல) (�றியவ'#(  
த(*த சமய தி! ம'*தளி�பJ) ெபாJநல  ெதாDேட.  இைதேய Gவாமி 
விேவகான*த� “கீ:ேநா#கி4 ெச�றபZH) J�ப தி! X:கியபZH) 
ஏராளமான ஏைழ ம#க$ ந[ வாP) ப(தியி! வா:*J ெகாDZ'#கிறா�க$.  
ந[ அவ�கைள அIகி4 ெச�F அவ�கK#($ உ� ஆ�வ திைனH) 
உ�சாக ைதH) ெச\ தி அவ�கK#(  ெதாD3 ெசS.  உ�Yைடய 
�P# கவன திைனH) ெகா3 J, ம'*J வைககைள# ெகா3 J 
ேவDZய பணிவிைடகைள4 ெசS.  பசியா! வா3பவY#( உணC ெகா3.  
அறியாைமயி! உ$ளவY#( உ�னா! �Z*த அளவி�(# 
க!வியறிவிைன� �கN3.  உ�Yைடய சேகாதர�களாகிய ம#கK#( ந[ 
ெதாD3 ெசSய ஆர)பி�பாயானா! உன#( அைமதிH) ஆFத\) 
கிைட#()” எ�கிறா�. 
 
ெபா?நலU ெதாMN எப?, ம�களி அறிைவ ேம�பNUதி, 
அவ�கைளU த�க! கா�களிேல தன�பி�ைகXட நி�கV ெசQவேத 
ஆC�: ெபாJநல  ெதாD3 எ�பJ உதவி ெபFபவ�கைள எ#கால தி\) 
பி4ைச ெபFபவ�களாக4 ெசSவJ இ!ைல.  மாறாக, அவ�கK#(  த;க$ 
காலிேலேய நி�க# க�F# ெகா3 J, அவ�களி� த�ன)பி#ைகைய 
அதிக�#க ைவ�பேத ஆ().  இதனா! அவ�கK) எதி�கால தி! 
ம�றவ�கK#(  ெதாD3 ��ய வாS�� ெசSJ ெகா3#கிற[�க$. இத� 
பயனாக சXக வள�4சி ேம\) J�தமைடகிறJ.  
 
இ*த க' ைதேய, பாரதி மிக அழகாக# கவிைதயி! இய)�கிறா�: 
 
”இ�னF; கனி4 ேசாைலக$ ெசSத! 

இனிய ந[� தD Gைனக$ இய�ற!; 
அ�ன ச திர) ஆயிர) ைவ த! 

ஆலய) பதினாயிர) நாNட!; 
பி�ன '$ள த'ம;க$ யாC) 

ெபய� விள;கி ஒளிர நிF த!; 
அ�ன யாவிY) �Dணிய; ேகாZ 

ஆ;ேகா ேரைழ# ெகP  தறிவி த!“ 
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அதாவJ, ேசாைலக$, Gைனக$, அ�ன ச திர), ஆலய) என� பல 
அைம தா\), ஒ' ஏைழயி� அறியாைமைய ந[#கி# க!வி அளி தேல 
தைல சிற*த அற) எ�F �ழ;(கிறா�  மகாகவி. 
 
மகா மா கா*தியZகK), ந) நாN3 ம#கK#(4 Gத*திர உண�ைவ 
ஊ#(வி J, அவ�களி� அறிைவH) சி*தி#() திறைனH) 
ேம)ப3 தினா�.   
 
தன�C மி�சிUதா தான�� த�ம�� எபைத பல� தவறாகG ெபா�! 
ெகா!கிறா�க!:  ம�றவ�கK#( தான) ெசSJ மீத) இ'�பJதா� 
உன#(4 ெசா*த).  பாரதி#( எNைடய�ர சம6தான தி! “ஆ6தான கவி” 
எ�ற பதவிHட�, மகாராஜாCட� எ�ேபாJ) இ'*J, Gக ேபாக;கைள 
அYபவி#க அைழ�� வ*தJ.  ஆனா! இJ அவ'#(4 ச�F) 
பிZ#கவி!ைல.  இzவளC Gக ேபாக;க$ மி#க வா:#ைகைய� 
�ற#கணி J, அவ� Gத*திர� ேபாராNட), கவிைத எPJவJ, �தலிய 
ேசைவகளி! மன) ெச\ தி, ெப') ெதாD3 ��*தா�.  இதனா! அவ� 
ெப�ற J�ப;க$ பல�பல.  பணமி!லாம! அவ� (3)ப) மிகC) 
க7ட�பNடJ.  அவ� (ழ*ைத#( ம'*J வா;கேவா, அ3 த ேவைள 
உணC#ேகா வழி இ!லாம! J���றா�.  கைடசியி! த� உயிைரH) 
இள) வயதிேலேய இழ*தா�. ஆனா!, அவ�� சாதைனக$ கால ைத# 
கட*J நி�கி�றன.  
 
Gவாமி விேவகான*த� ெபாJ  ெதாDைட இzவாF வலிHF Jகிறா�: 
“ந)ைம� ப�றிேய �தலி! நிைன J#ெகா$வJ மிக� ெப�ய பாவமா().  
‘நா�தா� �தலி! சா�பி3ேவ�; நா�தா� ம�றவ�கைள விட அதிக 
ெச!வ) ெப�F இ'#க ேவD3);  எ!லாவ�ைறH) நா�தா� 
ைவ J#ெகா$ேவ�’ எ�ெற!லா) நிைன�பவ� Gயநலவாதி ஆகிறா�. 
நா�தா� கைடசி ஆளாக இ'�ேப�; ெசா�#க தி�(� ேபாவைத� ப�றிH) 
நா� கவைல�படவி!ைல. நரக தி�(4 ெச!வத� Xல) எ�Yைடய 
சேகாதர�கK#( ந�ைம ெசSய �ZH) எ�றா!, நரக J#(4 ெச!லC) 
தயாராக இ'#கிேற�” எ�றா� Gவாமிஜி.  
 
அDண! கா*தி அZக$ ெத� ஆ�பி�#காவி! மிக� பிரபலமாகC), எ!லா 
Gக;கைளH) பtச) இ!லாம! அYபவி#() வாS�ைபH) ெப�றி'*தா�.  
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ந!ல Gகமான வ [ெட�ன, பண) எ�ன, இ'#க ஒ' அழகான கடேலார 
மாளிைக எ�ன,. எ!லா வித Gக;கைளH) அவ� வா:நா$ �PவJ) 
அYபவி#க வாS�� இ'*தJ. ஆனா! அவேரா, இைவ அைன ைதH) 
Jற*J, ெபாJ4 ேசைவயி! ஈ3பN3, இ*திய Gத*திர J#காக  த� 
வா:#ைகையேய அ��பணி J#ெகாDடா�.  ஏ�, ேபாலி ெகளரவ) 
பா�#காம!, சாைலகைள  J�பரவாக ைவ J# ெகா$வJ �த!, 
கழிவைறகைள4 G த) ெசSவJ உNபட பல ெதாD3கைள� ��*J 
��Yதாரணமாக விள;கினா�. எzவளC ேப'#( இ*த� 
ெப'*த�ைமH), ெதாைல ேநா#(� பா�ைவH), ம#க$ நல தி� ேம! 
அ#கைறH) இ'#()? 
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ெபா? நல� எப? எ�லா ஜவ̀ராசிகளி நைமையX� 
நிைனGபேத ஆC�: இ*த உலகி! உ$ள எ!லா ஜ[வராசிகK#() ந[�வா:, 
நிலவா: மி'க;க$, பறைவக$, �P#க$, மர), ெசZ ெகாZக$, 
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அைன Jேம இைறவ� பைட��கேள!  இவ�றி� நல ைத� ேபண! 
ெபாJநலேம.  இைத� பாரதியா�� வா:#ைகயி! நட*த ஒ' நிக:4சி 
வலிHF JகிறJ. வFைமயி! வாZ இ'*த பாரதி வ [NZ! அ�சி 
இ!லாததா!, அவ� மைனவி அ#க)ப#க தி! உ$ளவ�களிட) இ'*J 
அ�சி கட� வா;கி#ெகாD3 வ*தா�. அ4சமய) அ;( வ*தி'*த 
('வி#`Nட திைன# கD3 மனமிர;கிய பாரதி, அ*த அ�சிைய 
அ�பறைவகK#(   தானமாக வழ;கி, அைவ உDபைத#  கD3 உவைக 
அைட*தா�.  எzவளC ேப'#( இ)மாதி� பர*த மன�பா�ைமH) 
சி*தைனH) இ'#()! 
 
ம�க! ெதாMேட மேகச ெதாMN: Gவாமி விேவகான*த� `Fகிறா�: 
“கடCளி� (ழ*ைதகK#(  ெதாD3 ெசS.  உன#( அ�பZ ெசSH) 
பா#கிய) இ'*தா!, அவ�கK#(  ெதாD3 ெசSவJ Xல), 
ஆDடவY#ேக ெதாD3 ெசSபவனாகிறாS.  தனJ (ழ*ைதகளி! 
யாேரY) ஒ'வ'#காவJ உதவி ெசSH) வாS�ைப ஆDடவ� உன#(# 
ெகா3 தா!, அத� Xல) ந[ பா#கிய) ெப�றவ� ஆகிறாS.  ஆனா! அத� 
காரணமாக உ�ைன�ப�றி ந[ மிகC) ெப'ைமயாக நிைன J#ெகா$ளாேத.  
ம�றவ�#(# கிைட#காத இ*த அ�ய வாS�� உன#( கிைட தி'#கிறJ.  
இதனா! ந[ பா#கியசாலி ஆகிறாS.  எனேவ ந[ ெசSH) இ*த4 ேசைவைய# 
கடC$ வழிபாடாகேவ ெசS”  
 
உனா� ஒ�வ��C� உதவி ெசQய �Tயா?; மாறாக ேசைவதா 
ெசQய �TX�: Gவாமி விேவகான*த� இzவாF `Fகிறா�: “உதவி எ�ற 
ெசா!ைல உனJ உ$ள திலி'*J வில#கி வி3.  ந[ உதவி ெசSய 
�ZயாJ.  அ�பZ ந[ நிைன�பேத ெதSவ நி*தைனயா().  அவ'ைடய 
வி'�ப தினா!தா� ந[ இ;( இ'#கிறாS.  ந[ அவ'#( உதவி 
ெசSவதாகவா ெசா!கிறாS?  இ!ைல, உ�னா! அவைர வழிபட தா� 
�ZH).  ந[ ஒ' நாS#( ஒ' பிZ ேசாF ெகா3#() ேபாJ அ*த நாைய# 
கடCளாக� பாவி J வழிப3. அ*த நாயிY$ேள கடC$ இ'#கிறா�.  
அவேர எ!லா�மாS இ'#கிறா�.  எ!லாவ�றி\) இ'#கிறா�”.  ேமேல 
`றிய ம#க$ ெதாDேட மேகச� ெதாD3 எ�பைதH), எ!லா 
ஜ[வராசிகK) பயYற ெதாD3 ��ய ேவD3) எ�பைத வலிHF தC) 
எzவளC ெதளிவாக விள#கி உ$ளா�!  
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ெபா?UெதாMN ெசQX�ேபா? மிகJ� கMY�க�U?மாகV ெசQய 
ேவMN�: ஏேதா யா'#காகேவா ெசSகிேறா) எ�F விNேட தியாக4 
ெசSய#`டாJ.  ந)  ெசா*த# கா�ய;கைள விட�ப�மட;( 
ஆ�வ JடY), ெச)ைமHடY) ெசSய ேவD3).  இைத கா*திஜியி� 
வா:வி! நட*த ஒ' நிக:4சி ந�( விள#().  அவ� ெத� ஆ�பி�#காைவ 
விN3# கிள)�)ேபாJ, அவ�ட) மிக� பி�யமாக இ'*த பல இ*திய�க$ 
அவ'#( ஒ' வழியY�� விழா நட தி, அதிக விைலH$ள த;க) �தலிய 
பல ெபா'Nகைள அ��� ப�சாக வழ;கினா�க$. ஆனா! அவேரா, இைவ 
எ!லாவ�ைறH) ைவ J அ*நாNZ! உ$ள ஏைழ எளிய ம#களி� நல) 
கா#க ஒ' அற#கNடைள அைம தா�.  க6J�பாS `ட “ஏ�, இ�ப�Gக$ 
இ)ம#களி� அ��#( ஒ' சி�னமாக விள;(கிறத!லவா?  இைத 
உதாசீன�ப3 தலாமா?” எ�F ேகNக, அDணேலா, “நா) ெபாJ வா:வி! 
இ'#() ேபாJ, எதி\) இ' மட;( ஜா#கிரைதயாகC), ேந�ைமHடY) 
நட*J ெகா$ள ேவD3)” எ�F `றினா�. எ தைன த[�#கமான �� 
ேயாசைன! 
 
ெபா?U ெதாMTனா� உைனேய ந̀ உய�Uதி�ெகா!வாQ: மா�N6ப�# 
ரயி! நிைலய தி! �த! வ(�பி! பயண) ெசSJ ெகாDZ'*த, 
பா�6ட� ேமாக�தா6 அ*த ரயிலி! இ'*J த$ள�பNடேபாJ ஒ' �J 
மனிதனாகேவ, ஏ� �J அவதாரமாகேவ மாறினா�.  இ*திய�களி� Gத*திர 
உண�C, த�மான உண�C இைவகைள  தNZ எP�பி� ெபாJ நல) 
ேபIவதி! வா:#ைகைய அ��பணி J,  மகா மா கா*தியாக 
உ'ெவ3 தா�.  ெபாJநல) ேபணினா!, ம�றவ�கK#( மN3) அ!ல, 
தன#() ஒ' ேம�ைம ஏ�ப3) எ�பைத நிைல நிF Jவத�(, இJ ஒ' 
சிற*த எ3 J#காN3 அ�ேறா! 
 
 

ேசவாலயாவி� நைட�ைறயி�... 

இ*த அ தியாய தி! உ$ள ஒzெவா' அ;க�), ேசவாலயாவி� 25 வ'ட 

பயண தி! அYபவி J வ'பைவேய ஆ().  “ேசவாலயா” எ�ற ெபயேர 

“ேசைவ ெசSH) இடேம ஆலய)” எ�F (றி�பதா().  



43 

 

இ;( க!வி க�பி#() ஆசி�ய�க$ இைத  ச)பள தி�(4 ெசSH) ஒ' 

ேவைல எ�F க'தாம!, இைற ெதாD3 என மனமார� பாவி J  

த;கைள அ��பணி J#ெகாD3$ளன�.  இதனா! மாணவ�களி� 

ஊ#க ைதH), க!வி க�() ஆ�வ ைதH) ந�( RDZவிட �ZகிறJ.  

மாணவ�களி� இ*த ஆ�வ தா\), ஆசி�ய�களி� ேசைவ 

மன�பா�ைமயா\) ேசவாலயா ப$ளி கட*த பல வ'ட;களாக 100%  

ேத�C �ZCக$ ெப�F சாதைன பைட தJ வ'கிறJ.  

ேமேல `றி உ$ளJ ேபால, ஒzெவா'வ'#() த� காலி! நி�() 

த�ன)பி#ைகைய உDடா#(வேத க!வியி! ேசவாலயாவி� இல#(.  

இத�( ஏ�றா�ேபா!, இ*த� ப$ளியி! இ'*J க!வி �Z J 

ெவளிேயறிய மாணவ�க$ ேம! பZ��, உ திேயாக) எ�F பலவ�ைற4 

சாதி J, மிக உ�னத நிைலயி! உ$ளா�க$. அவ�களி! ஒ'வரான 

இைளயராஜா எ�பவ�, தகவ! ெதாழி!�Nப வ!\னராக� 

பணி��*Jவ*தா\) ேசவாலயாவி� அற;காவலராக� ெபாF�ேப�F “தா� 

ெப�ற இ�ப) ெபFக இzைவயக)” என சனி, ஞாயி�F# கிழைமகளி\), 

வி3�ைற நாNகளி\) ேசவாலயா வ*J ெபாJநல  ெதாDZ! ஈ3பN3 

வ'கிறா�.  

�ய� பா��கேள! 

வார J#( ஒ' �ைறேயா இ' �ைறேயா, உ;க$ ப$ளியி! பZ#() 
சிறிய வ(�� மாணவ�கK#( ஏதாவJ க�F தர �ய�F பா';க$. 

உ;க$ ப$ளி ம�F) G�F��ற� ப(திகைள G த�ப3 Jவத�(4 ச�F 
ேநர) ஒJ#(;க$.  

உ;க$ வ [தியிேலா அ!லJ ஊ�ேலா இ'#() வயதானவ�கK#( 
உ;களா! ஆன உதவிைய4 ெசSH;க$.   
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4. பண தி� ேதைவH) பய�கK) 

“ெபா'$ இ!லா�#( இzCலக) இ!ைல” எ�F ெச!வ) 
ெப'ைம�ப3 த�ப3கிறJ.  “ெசSக ெபா'ைள” எ�பJ வ$Kவ� வா#(.  

அேத சமய) “பண) நி)மதி தராJ” எ�F) “மZயினி! கன) 
இ'*தா!தா� வழியி! பய) இ'#()” எ�F) பண தா\) 
ெச!வ தா\) வ') நி)மதியி�ைம `ற�ப3கிறJ. பண) ேத3வJ) 
ேச��பJ) ந!லதா அ!லJ ெகNடதா? பாவமா �Dணியமா?  ெசSயலாமா, 
`டாதா? (ழ�பமாக உ$ளத!லவா?  

எ*த ஒ' க'விையH) ந!ல ெசய!கK#() பய�ப3 தலா), த[ய 
ெசSைககK#() உபேயாகி#கலா).  தவF க'வியினிட) அ!ல, 
உபேயாகி#() �ைறயி\), உபேயாகி�பவ�� ேநா#க தி\ேம உ$ளJ.  

அI ச#தி, பண) எJவாயி'�பிY) இJ சால� ெபா'*J).  

நமJ வழிகாNZக$ இைத ப�றி ச*ேதக J#( இடமி�றி விள#கி 

உ$ளா�க$: 

“தனிெயா' மனிதY#( உணC இ!ைலெயனி! ஜக திைன 
அழி தி3ேவா)” எ�றா� மகாகவி பாரதியா�. இ�பZ ஒzெவா' தனி 
மனிதY#() உணC அளி#க ேவD3) எ�றா!, பண) இ!லாம! எ�பZ 
சா தியமா()?   

“ைகவசமாவJ விைரவி! ேவD3) 

தன�) இ�ப�) ேவD3)” 
 

எ�றா� மகாகவி. இதனா! தன) ேத3வJ தவற!ல எ�F), அதYட� 
இ�ப�) `Z இ'#க ேவD3) எ�பத�( �#கிய க'வியாக “மD 
பயYற ேவD3)” எ�F) `Fகிறா�. ஆதலா!, ெபாJ ந�ைம#காக  
தன�), அதனா! இ�ப�) ேவD3) எ�F `Fகிறா� மகாகவி.  

“திைரகட! ஓZH) திரவிய) ேத3” எ�பைத# ேகாZN3# காNட மகாகவி 

இ;ஙன) `Fகிறா�: 
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“ெவ$ளி� பனி மைலயி� மீJலாCேவா) – அZ   
ேமைல# கட! �PJ) க�ப! வி3ேவா) 

ப$ளி தலமைன J) ேகாயி! ெசS(ேவா)  
எ;க$ பாரத ேதச) எ�F ேதா$ெகாN3ேவா)” 

ஆHத) ெசSேவா) – ந!ல காகித) ெசSேவா) 
ஆைலக$ ைவ�ேபா) க!வி4 சாைலக$ ைவ�ேபா)  

ஓHத! ெசSேயா) தைல சாHத! ெசSேயா) 
உDைமக$ ெசா!ேவா), பல வDைமக$ ெசSேவா)! 
 

இைவ எ!லா) ெசSவத�(� பண) ேவD3ம!லவா?  பண) இ!லாம! 
இைவெய!லா) பக! கனCகளாகேவ இ'#(). ஆகேவ, இzவித 
ேம�ைமயான (றி#ேகா$கK#காக வணிக) ெசSத\), நிதி திரN3த\) 
தவறி!ைல! ெசா!ல� ேபானா! ந!ல ேநா#க;கK#காக நிதி ேச��பJ 

கடைமH) `ட!  

ெபாJநல# (றி#ேகாKட� பண) ேச�#க ேவD3) எ�பைத Gவாமி 

விேவகான*த')  இzவித) வலிHF Jகிறா�: “ஏைழக$ J��Fகி�றன�, 

அவ�களி� (ைறகைள  த[�#காம! நா) காவி உ3 தி எ�ன பய�? 

இவ�களி� J�ப ைத# (ைற#க நா) வழி ெசSய ேவD3).  இவ�க$ 
த;க$ வா:நாளி! எைதH) அYபவி தJ இ!ைல.  எ�Yைடய 
மட ைதH), பிறவ�ைறH) வி�F ஏைழகK#காக# ெகா3 J விடலா) 
எ�F சில ேவைளகளி! நிைன தJD3.” எ�F `Fகிறா�. 

Gவாமிஜியி� வா:#ைகயி! நட*த ஒ' ச)பவ) இைத  ெதளிவாக 

விள#(கிறJ:  

விேவகான*த') சக JறவிகK), ெகா!க தாவி! ஆ�மிக� 
பணியா�றி#ெகாD3 வ*த ேநர). JறவிகK#(4 ெசா J `டாJ 
எ�றா\), த� ('நாத� ராமகி'7ண பரமஹ)ச'#( ஒ' ேகாயி! கNட 
ேவD3) எ�பJ விேவகான*த�� அவா. அத�காக பல இட;களி! ேபசி, 
சிFக4 சிFக� பண) ேச� J, க;ைக# கைரயி� அ'ேக ேப}�! நில) 
வா;க�பNடJ.  நில ைத# ைகயக�ப3 Jவதி! சில சNட சி#க!க$ ேவF.  

வ#கீ!, ந[திம�ற) எ�F அைல*J தி�*J ஒ' வழியாக நில) ைக#( 
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வ*தெபாPJ ெகா!க தா நகைர# ெகாZய பிேள# ேநாS தா#கியJ.  

விேவகான*த') அவ'ைடய சீட�கK) ேநாS நிவாரண� பணிகளி! 
ஈ3பNடன�.  ேநாS த[விரமைட*J நகரெம;() பரவ, பல உயி�க$ 
பலியாயின.  

ஒ' ெப�ய `Nட தி�( நிவாரண� பணிக$ ெசSய பண தி�( எ;ேக 
ேபாவJ? Jறவிக$ ைககைள� பிைச*J ெகாD3 நி�க, விேவகான*த� 
தய#கேம இ!லாம! ெசா�னா�: “ந) ேப}� நில ைத வி�F வி3ேவா)!” 
சீட�க$ �க தி! ஈயாடவி!ைல. “எzவளC க7ட�பN3 வா;கிய நில)!  

பிேள# ேநாS#காக இைத வி�பதா? மீD3) வா;க �ZHமா? 
ராமகி'7ண'#( ேகாயி! கNட �ZHமா?” எ�ெற!லா) ேக$விக$ 
எP*தேபாJ “ேகாயி! கN3வைத விட ம#க$ ேசைவேய �#கிய)” எ�றா� 
விேவகான*த�.   
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ேவF வைகயி! நிதி திரNட �Z*ததா!, அ*த ேப}� நில) த�பி� 
பிைழ தJ!  இ�F) ராமகி'7ண மட தி� தைலைமயக) அ;ேக ெசய! 
ப3கிறJ.  

 

இதிலி'*J சில பாட;கைள# க�கிேறா): 

• பண) ேத3வதி! தவறி!ைல, ந!ல கா�ய;கK#(� 
பய�ப3 தினா!.  
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• பண ைத ஒ' ந!ல கா�ய தி�காக4 ேச� J ைவ தா\), அைத 
விட இ�Y) ம#கK#( நல) த') ெதாDZ�காக� 
பய�ப3மானா!, அைத4 ெசலவிட �ைனவதி! தவெறா�Fமி!ைல. 

• ஒ' ந!ல கா�ய J#காக நிதி திரNட ��பNடா!, நிதி தானாக வ*J 
ேச'). ந!ல எDண;க$ ம�F) ந!ல (றி#ேகா$க$ இ'*தா!, 

எ!லா இட�கK) கான! ந[� ேபால மைற*J ேபா(). 

 

சில சமய;களி! இ*த� ெபாJநல# ெகா$ைகைய நா) மற*J ந) 
Gயநல J#காகேவா, படாேடாப J#காகேவா நா) பண) ேச� தா! அ!லJ 
ெசலவழி தா! எzவளC க7ட;க$ வ') எ�பைத  த� வா:#ைகயி� 
அYபவ தா!, கா*தி அZக$ எ3 Jைர#கிறா�.  

ஒ' �ைற கா*தி அZக$, இ;கிலா*J நாNZ! இ'#() ேபாJ நடன) 
க�Fெகா$ள ேவD3) எ�F ஆைச�பN3, X�F பC� (அ*த கால தி! 
மிக� ெப�ய ெதாைக!) கNZ ேச�*தா�. ஆைச ேம\) வள�*J ேமனாN3 
ச;கீத திைன ரசி#க, பிZ! வாசி#க# க�Fெகா$வத�காக, ேம\) X�F 
பC� ெகா3 தா�.  பிரச;க  திறைம வர ேம\) பண) கNZ.... இ�பZயாக 
பண) தDண[ராக4 ெசலவழி*தJ!  

 

ஒ' நா$ அவ� நDப� 
தி'. ெப! அவ�க$ கா*திைய 
எ4ச� தா�: “ந[;க$ வா:நா$ 
�PவJ) இ;கிலா*தி! 
இ'#க� ேபாவதி!ைல. 

இெத!லா) ேதைவயா?” எ�F 
ேகNக, அ�ேபாJ கா*தி “நாேனா 
மாணவ�; ஆகேவ எ� பZ�ைப 
�Z J#ெகாD3, பா�6ட� ஆக 
ேவDZய த(திைய� ெப�றா! 
ேபாJ)” எ�F நி4சயி J, 

அ�றிலி'*J எளிய வா:#ைக 
�ைறகைள# கைடபிZ#க  
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ெதாட;கினா�. இதிலி'*J கா*தி அZக$ நம#( உண� J) பாட): ேதைவ 
இ!லாத விஷய;கK#(4 ெசலC ெசSய ஆர)பி தா!, ேம\) ேம\) 
பண) ேச�#() நி��ப*த) அதிகமா(). 

 

ேசவாலயாவி� நைட�ைறயி�... 

ேசவாலயாவி மாணவ மாணவிய� விNதி ம��� �திேயா� இ�ல� 

ஆகியவ�றி� த�கிX!ள ஆதரவ�ற ஏைழகR�CU தினச@ உணJ� 

நெகாைடயாள�க! வழ�C� சி� ெதாைககைள� ெகாMNதா 

வழ�கGபNகிற?.  ஒFெவா� நெகாைடயாள�� வ�டUதி�C ஒ� ேவைள 

உணவிைன அளிU? இGெப@ய பணியி� ப�Cெகா!கிறன�. 

ஆயிர�கண�கான ஏைழ மாணவ மாணவிய��CV ச�ீைட, ப!ளி வாகன�, 

ேநா#NGIUதக�க!, எ]?க�விக! ஆகியனவ�ைற ��றிc� இலவசமாக 

வழ�Cவேதாட�லாம�, ஆசி@ய�கR�C ஊதிய�� அளி�C� ெசய� 

உMைமயிேலேய பிரமிGe#NவதாC�!  இைவ யாJ� நெகாைடயாள�க! 

அளி�C� உதவிகைளV சிறHத �ைறயி� நி�வகிGபதாேலேய நடH?வ�கிற? 

எபதி� ஐயமி�ைல.    

 

�ய� பா��கேள! 

நா) எ*த ஒ' ேநா#க J#(� பண) ெசலவழி தா\), X�F 

ேக$விகைள நம#($ ேகN3# ெகா$ள ேவD3): 

• இJ நம#(  ேதைவயா? அ தியாவசியமான விஷய;கைள  தவிர 
வ [D படாேடாப;கK#( ஊதா� தனமாக ெசலC ெசSய# `டாJ. 
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• இ*த4 ெசலைவ ந)மா! ெசSய இய\மா? “விர\#( த(*த வ [#க)” 
இ'*தா! ந) ெசலCகK) (ைறH).  இ�ப�) அதிக�#() 

• ெகா3#() பண தி�( நம#(� ேபாதிய மதி�� வ'கிறதா? 'பாS 50 

ெசலவழி#க ேவDZய இட தி! �பாS 100  `டாJ. 

 

இ*த X�F ெகா$ைககைளேய ேமலாDைம இயலி! “Need, Afford & Worth” 

எ�பா�க$. எ*த ஒ' ெசலC ெசSதா\) ேம�ெசா�ன ெகா$ைககைள 
நிைனவி! ைவ J# ெகா$K;க$!   

ந!ல �ைறயி! பண) ேச� J ந!ல காரண;கK#காக4 ெசலவழிH;க$!  
வா:#ைகயி! மாறாத இ�ப ைத அYபவிH;க$!  
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5. ேவ�Fைமயி! ஒ�Fைம 

அழகான u மாைலகைள� பா';க$.  அவ�F#( எைவ அழகிைன 

அளி#கி�றன?  ஒேர விதமான மல�களா! ெதா3#க�பN3 இ'*தா! மாைல 

அழகாக இ'#(மா?  மி'க#காNசி சாைல#($ ெச!கிேறா).  அ;ேக எ!லாேம 

சி;க;களாகேவா அ!லJ எ!லாேம யாைனகளாகேவா இ'*தா! நம#( 

Gவாரசியமாக இ'#(மா? ஒ' ேகால ைத ஒேர வDண தா! வைர*தா! 

பா�#க அழகாக இ'#(மா?  

“Diversity is the spice of life” எ�F ஆ;கில தி! ஒ' பழெமாழி உD3.  

அதாவJ, ேவ�Fைமக$ இ!ைல எ�றா! வா:#ைகயி! Gைவ இ!ைல.  

பறைவகளி\), மி'க;களி\), மல�களி\), வDண;களி\) 
ேவ�Fைமகைள வரேவ�F ரசி#() நா), ம#கைள� ெபா' தவைர எ�ன 
ெசSகிேறா)?  ந) “(ல தவ�”, ந) “ஜாதியின�”, ந) “மாநில தி! இ'*J 
வ'பவ�”, ந) “ெமாழி ேபGபவ�” எ�F (Fகிய வNட;கைள 
வைர*JெகாD3 அத�($ேளேய உலCகிேறா)!  

ேவ�Fைமக$ எ*ெத*த வித;க$? அைவ ந)ைம எ�பZ� பாதி#கி�றன? 

அவ�ைற எ�பZ# கைள*J எறிவJ?  இவ�ைற� ப�றி ந) வழிகாNZக$ 
எ�ன ெசா!கிறா�க$ எ�F பா��ேபா). 
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“எ�மத�� ச�மத�”  

 

எ!ேலா') ஓ� இைறவனி� (ழ*ைதக$ எ�பதி! ந) வழி காNZகK#( 
திடமான ந)பி#ைக இ'*தJ.  கா*தி அZகளி� வா� ைதகளி!:

  

 

“ந) இ*J த�ம தி! ஏGC#() இட) உD3; �கமJ நபி#() இட) 
உD3; பா�சி ஆ4சா�ய'#() sத�களி� ஆசா�ய� ேமாஸG#() 
இட�D3. இவ�க$ எ!ேலா'ேம இைறவைன# காண வழி 
காN3கிறவ�க$ எ�கிறJ இ*J த�ம).  ஒேர ேதாNட தி! ப!ேவF 
மல�க$ மல�*J இ'�பைத� ேபால, ப!ேவF மத;கK) மல�*J 
இ'#கி�றன.”   

“சாதிக! இ�ைலயT பாGபா”  
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“சாதிக$ இ!ைலயZ பா�பா, (ல  தா:4சி உய�4சி ெசால! பாவ)” எ�F 
�ழ;கினா� பாரதி.  எ!லா ேவ�FைமகளிY) ேமலாக ந) சXக தி! 
ெகாZய ேநாயாக� பரவி உ$ளJ சாதி ேவ�Fைமேய!  எ�பZ இைற 
ந)பி#ைக அ தியாய தி! இைறைம ஒ�ேற எ�F பZ ேதாேமா, அேத 
ேபால நா) எ!ேலா') ஓ� இைறவனி� (ழ*ைதகேள எ�F உண�வJ) 
மிக �#கிய).  

ஜாதி அZ�பைடயி! உ'வான த[Dடாைம எ�ற த[ய ச#திைய ஒழி#க கா*தி 
அZக$ ெப') பா3பNடா�. 

அவ� நாெட;() பயண) ெசSJ, நிதி திரNZH), தன#( வ*த 
அ�பளி��கைளH) இத�காக அ��பணி J) தா: த�பNட ம#களி� 
��ேன�ற தி�காக� பா3பNடா�. இ*த மிக உ�னதமான �ய�சியி! பல 
ெபDகK), (ழ*ைதகK) `ட ப;ேக�றனெர�றா!, அJ கா*திஜியி� 
மன RSைம#(), உFதி#(), கா*த ச#தி#() எ3 J#காNடாக  
திக:கிறJ. 

ேவைலகளி� ஏ�றU தாBJக! ேவ��ைமக! பாரப#ச�க! கிைடயா?: 

உ$ள  RSைம#( வி J உட! G த) எ�பைத  தமJ தினச� 
வா:#ைகயி! ப�uரணமாக விள#கி# காNZயவ� கா*திஜி.  1915) வ'ட) 
ெத� ஆ�பி�#காவிலி'*J இ*தியாவி�(  தி')பியJ) ஆமதாபா தி! 
சப�மதி ஆசிரம) அைம J# ெகாDடா�.  அ*த ஆசிரம ைத நாZ பல 
இைளஞ�க$ நாெட;கி\மி'*J) வ*J ேச�*தா�க$. ஆசிரம தி! 
ேச�*தJ) ஒzெவா'வ') பயி�ற ேவைல, ேதாNZ ேவைலயா().  

அதாவJ மல  ெதாNZைய4 G த) ெசSவJ, அத�( அ3 தபZயாக 
வ [Nைட ெமP(வJ, `N3வJ, (�ைப `ள;கைள அ��ற�ப3 JவJ 
�தலியன. இJ அைனவ') �ைற ைவ J4 ெசSய ேவDZயி'*த 
ஆசிரம� பணிகளி! சிலவா().  எ*த ேவைலையH) ெசSய ேவD3).  
ேவைலயி! இழிC, உய�C எ�ற பா(பாேட `டாJ எ�பJ கா*திஜியி� 
எDண).  அதனா!தா� ஆசிரம தி! உ$ள எ!ேலா'#() எ!லா 
ேவைலகைளH) ெசSய  ெத�*தி'#க ேவD3). அJ மN3ம!ல; எ*த 
ேவைலையH) ெசSய  தய;கC) `டாJ எ�F அவ� பணி தி'*தா�. 
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எ*த ேவைலைய4 ெசSதா\) தி'�தியாக� u� தி ெசSய ேவD3).  

அzவாF ெசSபவேன �Pைமயான மனிதனாகிறா� எ�பJ கா*திஜியி� 
க' J.  ஆசிரம ேவைலகளி! சைமய! ேவைல �#கியமானதாக# 
க'த�பNடJ.  பா திர) கPCத! �த�ெகாD3 உணC சைம J� 
ப�மாFத! வைர ஒzெவா'வ') ெத�*J ெகா$ள ேவD3), ெசSதாக 
ேவD3) எ�பJ ஆசிரம விதி�ைற, கா*திஜியி� கNடைள. 

ஆனா! பNடதா�க$ உ$பட சில இைளஞ�க$ சைமய! ேவைலைய 
மிகC) ேகவலமாக# க'தி அைத4 ெசSய ெவNக�பNடா�க$.  அைதயறி*த 
கா*திஜி தாேம சைமய! ேவைலயி! ஈ3பN3 மிகC) ஊ#கமாக4 ெசSதா�. 
அைத# கDடJ) இைளஞ�களிட) நாண) ேமேலா;கியJ. அ�ெபாPJ 
கா*திஜி அவ�கைள� பா� J சி� J#ெகாDேட ெசா�னா�: 

“நள� ெப�ய ச#கரவ� தி எ�பைத ந[;க$ அறிவ [�க$, அவ� 
ச#கரவ� தியாக இ'*J நாNைட ஆDடேபாதி\) அதி! அதிக� 
ெப'ைம�படவி!ைல. சைமய! ேவைல ெசSவதி!தா� அதிக மகி:4சி 
அைட*தா�.  அதனா!தா� நளபாக) எ�ற ெசா!ேல வ*தJ.  ஆகேவ 
சைமய! ெசSவJ எ�பJ சாதாரண ேவைலயி!ைல” எ�றா�.  சைமய! 
எ�பJ சாதரணமான ஆ$ ெசSH) ேவைல இ!ைல, �க:ெப�ற 
ச#கரவ� தி ெசSH) ேவைலயா() எ�ற ெபா'$பட அவ� நயமாக 
எ3 J4 ெசா�னJ) இைளஞ�களிடமி'*த நாண), ெசா!லி# ெகா$ளாம! 
எ;ேகா ஓZவிNடJ, ஒzெவா'வ') த)ைம4 ச#கரவ� தியாக எDணி# 
ெகாD3 �P ஈ3பாN3ட� சைமய! ெசSவதி! ேபாNZ ேபாN3# 
ெகாD3 ஈ3பNடா�க$. 

ஒzெவா'வ'#() ஒzெவா' ேவைலயி! ஈ3பா3), திறைமH) இ'#(). 

அ*த  திறைமைய எ!ேலா�� பயY#காகC) உபேயாகி�பேத 

எ!ேலா'#() ந!லJ. ”இ*த ேவைல உய�*தJ, இ*த ேவைல தா:*தJ, 

இைத இவ�தா� ெசSயேவD3), இைத இவ� ெசSய# `டாJ” 
எ�ெற!லா) பா(பா3 இ!லாம!, எைத4 ெசSய ேவD3), அைத எவ� 
ெசSதா! திற)பட ெசSவா� எ�F ஆேலாசி J4 ெசயலா�FவJ மிக 

�#கிய).   
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ஒFெவா�வ��C� ஒFெவா� திறைமX� வலிைமX� உMN: 

இ�ேபாெத!லா) பல இட;களி! “மா�F திறனாளிக$” எ�F `Fவைத# 
கவனி தி'�ப�ீக$. “ஊன��றவ�க$” எ�Y) ெசா�ெறாட� ேபாS “மா�F  
திறனாளிக$” எ�F `FவJ மிகC) வரேவ�க த#கJ.  ஒ'வ�ட தி! 
எ�ன (ைற எ�பைத  J'வி ஆராயாம!, அவ�� திறைம எதி\$ளJ 
எ�F அறி*J அைத� பய�ப3 JவJ “ேவ�Fைமயி! ஒ�Fைம” 
மதி�பNீZ� மிக �#கிய க' தா().  
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மகாகவி பாரதியா�� வா:#ைகயி! ஒ' ச)பவ) இைத எ3 J# 
காN3கிறJ. மன வள�4சி (�றிய இைளஞ� ஒ'வ� இ'*தா�. அவைன 
எ!ேலா') ஒJ#கி உதாசீன�ப3 தினா�க$. ஆனா! பாரதிேயா அவ� 
அ'கி! அம�*J, இதமான வா� ைதகளா! அவைன மகி:வி J, உணC 
ெகா3 J, அவைன  தNZ# ெகா3 J, ச�F) பாரபNச) இ!லாம! நட தி 
அவ� மீJ மி#க ந)பி#ைகH) ம�யாைதH) ஏ�பட4 ெசSதா�. 
கால�ேபா#கி! இ*த இைளஞனி� மன வள�4சிH), த�ன)பி#ைகH) 
வள�*J, வா:#ைகயி! ெவ�றிநைட ேபாNடா�. மா�F  திறனாளிகைள 
ஒJ#காம! அரவைண J ஊ#(வி ேதாமானா! எ)மாதி� ந�பல�க$ 
விைளH) எ�பத�( இJ ஒ' சிற*த எ3 J#காNடா(). 

 

ந) எ!ேலா�ட தி\) சில விேசஷமான திறைமக$ உ$ளன. 

சில'#( ஞாபக ச#தி அதிகமாக இ'#(). இ�Y) சில'#(# கணித) 
ேபா3வJ எ�பJ மி�ன! ேவக தி! வ'). சில'#(# கவிைத 
�ைனவதிேலா ஓவிய) வைரவதிேலா ஆ�வ) இ'#(). நமJ க!வி எ�பJ 
அவரவ�ட) �ைத*J$ள திறைமகைள ெவளி�ப3 Jவேத ஆ().  இைதேய 
Gவாமி விேவகான*த� “Education is the manifestation of perfection already in man” 

எ�F `Fகிறா�. ந)ைம4 G�றிH$ள உறவின�க$, நDப�க$ இவ�களிட) 
இ'#() தனி  திறைமகைள# கDடறி*J ஊ#(வி த! நமJ 
ஒzெவா'வ'ைடய கடைமயா().  

ெபMY@ைம  

மனித ச�தாய தி! மிக� பழைமயான ஆனா! இ�F) ெதாட�*J 
வ'வJ, ஆD ெபD எY) பாரபNசமா(). ஆI#() ெபDI#() சம 
உ�ைமH) சம ம�யாைதH) அளி�பJ எ�Y) �#கிய க' ைத ந) 
பDபா3) ந) வழிகாNZகK) அFதியிN3 �ழ;கியி'#கிறா�க$.  

ெபDக$ ��ேனற ேவD3) எ�றா! அவ�கK#(# க!வி அளி#க 
ேவD3) எ�F), ெசா*த# கா!களி! நி�க வி')�) ெபDகைள 
ஒJ#காம! வரேவ�கேவD3) எ�F) `றினா� பாரதி.  இzவிதேம 
அDண! கா*தி அZகK) ெபDI�ைம#காக# (ர! எP�பினா�.  அவ�� 
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ஊ#(வி�பாேலேய, ெபDக$ பல') இ*தியாவி� Gத*திர� 
ேபாராNட தி\), ம�ற சXக �ரNசிகளி\) ெப') ப;( வகி தன�.  

“We should not think that we are men and women, but only that we are human beings, 

born to cherish and to help one another.” எ�றா� Gவாமி விேவகான*த�.  
ெபDகளி� ேம�ைமைய விள#க Gவாமிஜி `றிய வா#(களி! மிக 
�#கியமானJ “இைறவனி� �த! வZவ) உ;க$ ெதாNZைல ஆN3) 
தாேய!” எ�பJ), “The best thermometer to the progress of a nation is its treatment 

of its women.” அதாவJ “ஒ' ேதச தி� ��ேன�ற தி� சிற*த அளCேகா! 
அ*த  ேதச தி� ெபDகளி� நிைலைமேய!” 

இ*த வழிகாNZக$ இ�ேபாJ வ*J பா� தா�க$ எ�றா!, ந) நாNZ\) 
ேசவாலயா ப$ளியி! பZ#() மாணவிகளி� எDணி#ைகைய� பா� J 
ெப'மித) ெகா$வா�க$! இ*த �#கியமான க' ைத� ப�றி ேம\) சில 
விஷய;கைள அ3 த அ தியாய தி! அலGேவா).  

இ�பZ� பல வித ேவ�Fைமகைள மதி J, உண�*J ெசய! ப3வJ எ�பZ? 

அDண! கா*தி அZக$ ஒ' அ'ைமயான உதாரண ைத த'கிறா�: 

“ஒ' ஊ'#(� பல பாைதகைள� ேபால, பல சமய;க$.  ேபாS4 ேச') 
பாைதகளி! எ*த� பாைதயி! ேபானா! எ�ன? ஆராS*J பா� ேதா) 
எ�றா! உDைமயி! எ தைன ம#க$ உ$ேளாமா அ தைன ேவFபா3க$ 
உ$ளன.  ஒzெவா' உ$ள தி\) சமய) எ�பJ தனி தனி வZவ) எ3 J 
ெகா$K). ஒேர சமய தா� ஆனா\) த த) அறிC#() மனதி�() த#கபZ 
சமய உண�C மாFப3). ஆனபZயா! உ�Yைடய சமய), எ�Yைடய 
சமய) எ�F ெசா!லி# ெகாD3 ேபத உண�4சிைய வள��பJ தவறா()”  
அவ� சமய ைத� ப�றி# `றியJ, ஜாதி, ெமாழி, திறைம,ெதாழி! 
ேபத;கK#() சால� ெபா'*J). 

“ஒ�F பNடா! உD3 வா:C, ந)மி! ஒ�Fைம ந[;கி! அைனவ'#() 
தா:ேவ” எ�F பாரதி `றியத�ேக�ப, மனித�கK#($ உ$ள  
ேவ�Fைமைய ஒJ#காத[�க$, ெவF#காத[�க$.  இ*த ேவ�Fைமயி! 
ஒ�Fைமைய# கD3, பய� அைடH;க$! 
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ேசவாலயாவி� நைட�ைறயி�... 

ேசவாலயா ப$ளியி� �ைழவாயிலி! உ$ள Gவ� சி திர ைத இ;( 

காI;க$. ஜாதி, மத), இன), ெமாழி, ேதசிய), பா! ஆகிய அைண J 

ேவ�FைமகைளH) கைள*J, எ!லா ஜ[வராசிகைளH) சமமாக மதி�பைத 

க�F, உண�*J, ெசய!ப3 J) ந�(Zம#களாக இவ�கைள உ'வா#க 

�ய�சி�பைத எ;க$ ெதாDடாக# க'Jகிேறா)!  
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�ய� பா��கேள! 

அ3 த�ைற விைளயாN3� ேபாNZ#காகேவா அ!லJ திறனறிH) 

ேபாNZகK#காகேவா ேவF ப$ளிகK#(4 ெச�றா!, உ;க$ 

அணியின'ட� பழ(வேதா3 மN3) நிF தி#ெகா$ளாத[�க$.  ப!ேவF 

இட;களி! இ'*J வ*தி'#() ெவzேவF அணியின�ைடேய ெச�F 

ேபG;க$.  அவ�க$ எ;கி'*J வ'கிறா�க$, எ�பZெய!லா) ேவFபNட 

|:நிைலகK) பழ#கவழ#க;கK) நிலCகி�றன எ�பைத அறி*J 

அYபவ) ெபF;க$. 

அ3 த�ைற ேப'*திேலா அ!லJ சாைலயிேலா ஒ' 

மா�F திறனாளிைய� பா� தா! அவ'#( உதவி ெசSH;க$.  

உ;க$ வ(�பி! உ$ள ஒzெவா'வ�� தனி திறைமையH) கDடறி*J, 

அவ�கைள� ேபா�F;க$, பாராN3;க$.  
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6. ெபDI�ைம / ெபD வி3தைல 

 
ெபDகைள மிகC) ேபா�றி மதி J, ம�யாைத வழ;கி வ') கலாசார) 
பDைடய பாரத கலாசார). “அ�ைனH) பிதாC) ��னறி ெதSவ)” 

எ�பJ நமJ Xதாைதய�� வா#(.  “பிதாC) அ�ைனH) ��னறி 
ெதSவ)” எ�F ெசா!ல�படவி!ைல! அேத ேபால, மைனவி மN3ேம 

“இ!ல தரசி” எ�F அைழ#க�ப3கிறாேள தவிர, கணவ� “இ!ல தரச�” 

எ�F அைழ#க�படவி!ைல!  ஏ�, இ*நாNைடேய ம�யாைதHட� “பாரத 
மாதா” எ�F) “தாS தி' நா3” எ�F)தாேன அைழ#கிேறா)”!  

 
ஆனா!, “ெபDகK#( மிகC) ம�யாைதH) சிற�பிட�) ெகா3 த 
கலாசார) ந) இ*திய# கலாசார)” எ�F `றினா! இத�( எதி��� 
ெத�வி�பவ�கேள அதிகமாக இ'�பா�க$.  “ேமைல நா3கைள� பா';க$ 
ெபDக$ எ�பZ ேவD3மானா\) ஆைடைய உ3 த அவ�கK#( உ�ைம 
உD3.  எ!ேலா'ட� சகஜமாக� பழக  தைட ஒ�F) இ!ைல ஏ�, 

ஆDகைள�ேபால ெபDகK) மFமண) ெசSJ ெகா$ள உ�ைமேய 
இ'#கிறJ!  இ)மாதி� Gத*திர;க$ ந) நாNZ! உDடா?” எ�F எதி�# 
ேக$விகைள எP��வ�கேள அதிகமாக இ'�பா�க$!  

 
இ*த வாத;களி! �PவJ) நியாய) இ!லாமலி!ைல.  ெதா�F ெதாN3 
வ*த ந) கலா4சார தி! ெபDI#(# ெகா3#க�ப3) அ*த6J), உய�ய 
நிைலH) கட*த ஓ�' U�றாD3களி! அதிக� தி'#கிறJ.  ஆனா! 
ஆைட ம�F) ேமேல ெசா�னைவக$ மN3ேம “ெபDI�ைம” அ!லJ 
“ெபD வி3தைல” என எ3 J#ெகா$ளாம!, இைத விட ேமலான, 

உ�னதமான க' J#கைளேய ெபDI�ைம எ�F), ெபD வி3தைல 
எ�F) ந) வழிகாNZக$ ெத$ள  ெதளிவாக விள#கிH), 

நைட�ைற�ப3 திH) காNZ உ$ளா�க$.  நமJ கலாசார தி� 
அZ�பைடயான ெபDணி� (ண;கK#(� ப;க) ஏ�படாம! 
அவ�கK#($ேள மைற*தி'#() உய�ய ச#திைய ெவளி�ப3 J) 
உ திகைளH) இவ�க$ `றி உ$ளைத� பா�ேபா).  
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க�வி எப? ெபMY@ைம�C�, ெபM �ேன�றUதி�C� 
அTGபைட: இ�ேபாJ ந) நாNZ! “Right to Education Act” எ�F ஒ' சNட) 
நிைறேவ�ற�பN3$ளJ. இத�பZ க!வி ஒzெவா' மனிதனி� ஜ[வாதார 
உ�ைம என நிைல நாNட�பN3$ளJ. ஒzெவா' மனிதY#(), ஆணாக 
இ'�பிY) ச�, ெபDணாக இ'�பிY) ச� உணC) உைடH) எzவளC 
�#கியேமா, அzவளC �#கிய) க!வி.  “மாத�ைடேய க!வி பரCமாயி� 
பல த�ெபDண;க$ தாேம பற*J ேபா().  ேதச வழ#க;களாயிY) 
(3)ப வழ#க;களாயிY) �#கிய Jவ) வாS*தைவ எைவ, இ!லாதன 
எைவ எ�ற ஞான) ந)�ைடய ெபDகK#( ஏ�படேவD3) எ�றா! 
அத�(# க!விைய  தவிர ேவF சாதன) இ!ைல. ஆD ம#கK#(4 
சமமான க!வி  திறைம ெபDகK#(� ெபாJ�பைடயாக ஏ�ப3) வைர, 
ஆDம#க$ ெபDகைள த#கபZ மதி#க மாNடா�க$.  தா:வாகேவ 
நட Jவா�க$.” எ�F பாரதி `Fகிறா�  

 
ெபா? நியாய�களிc� த�ம�களிc� ெபM ஆM எ� பாCபாN 
ெசQயாம� இ�Uத�: க!வி மN3ம!ல, ம�ற எ!லா  Jைறகளி\) 
ெபDகைள� பா(பா3 ெசSயாம! நட JவJ எ�பJ மிக �#கிய).  

“ெபDக$ எ�றா! வ [NZேலேய அைடபN3# கிட#கேவD3) எ�F 
எDணாம!, அவ�களி� தனி  திறைமகைளH), ஆ�வ ைதH) ெவளிேய 
பிரகாசி#க4 ெசSய வாS��க$ வழ;க�பட ேவD3).  இைத மிக ந�றாக# 
கைட�பிZ தவ� அDண! கா*தியZக$.  அவ'ைடய கா*த ச#தி ேபா�ற 
ெநறி ஒP#க;களா\), அவ� ம�றவ�கK#( ��Yதாரணமாக 
இ'*ததா\), அவ�� ேபாராNட;களி! மகளி�� ப;(), ஆ�வ�) ந�( 
ெவளி�பNடன.  150 ஆD3கK#( ��ேப, ெத�னா�பி�#க� 
ேபாராNட;களி! மகளி� U�F#கண#கானவ�க$ கல*J ெகாDடா�க$.  

பதிெனNேட வயJ நிர)பிய தி!ைலயாZ வ$ளிய)ைம எ�பவ� 
இ�ேபாராNட;களி! கல*J ெகாD3 த� உயிைரேய தியாக) ெசSதா�.  
இைத  தவிர ம�F) பல மகளி� பலவிதமான அ�ய ெசய!கைளH) 
தியாக;கைளH) ��*J$ளா�க$.  சேராஜினி நாH3 கா*தி அZகளா! 
ஊ#(வி#க�பN3 Gத*திர� ேபாராNட தி! ப;( ெப�றா�.  மீரா ெப� எ�ற 
ெபDமணி அய! நாNடவராக இ'*தா\), அDணலி� பாைதைய� 
பி�ப�றினா�.  ஏ�, கா*திஜியி� மைனவியான க6R�பா ெசSயாத 



62 

 

தியாகமா, ஆ�றாத ெதாDடா? இவ�களி� பல ைதH), உFதிையH) 
ெவளி#காNட வாS�� இ!லாம! இ'*தி'*தா!, நா3 எzவளC ெப�ய 
ந7ட) அைட*தி'#()! 

 

ெபMகைளGப�றிய hட ந�பி�ைககைள அTேயாN ஒழிUத�:  கட*த 
ஓ�' U�றாD3களி!, நமJ கலா4சார தி�(), பD�#() �ற)பான, 
ெபDகைள� ப�றிய பல Xட ந)பி#ைகக$ வள�*J வ*J$ளன.  

அைவகளி! ஒ�F கணவைன இழ*தவ�கைள மNட) தNZ, அவ�கைள  
த$ளி ைவ J, ம;கல நிக:Cகளி! அவ�கைள ப;(� ெபற4 ெசSயாம! 
த3 த!.  இ தைகய Xட ந)பி#ைககைள ேவ'ட� அழி#கேவDZயJ மிக 
�#கிய). 

 

ெபMகR�C ச�தாயUதி� நடமாN� உ@ைம கிைட�கV ெசQவ?: ஒ' 
சமய), பாரதியா� Gவாமி விேவகான*த�� சி7ையயான சேகாத� 
நிேவதிதாைவ ச*தி தா�.  நிேவதிதா பாரதியாைர  “உ;க$ மைனவிைய 
`NZ வரவி!ைலயா” எ�F ேகNடா�.  அத�( பாரதி “ெபDகைள 
ெவளியி! அைழ J வ') பழ#க) இ!ைல” எ�F `றினா�.  “ம#களி! 
பாதி� ேபைர (அதாவJ ெபDகைள) வ [NZேலேய அைட தி'*தா!, எzவாF 
நம#(4 Gத*திர) கிைட#()?” எ�F நிேவதிதா ேகNட ேக$வி பாரதிைய 
உ\#கி விNடJ.  ெபDகK#( ெவளிேய நடமா3) உ�ைமைய நிைல 
நாN3வJ எ�F �ZC#( வ*தா�.  அவ� அ#கிரகார தி! த� 
மைனவியி� ைகைய� பிZ J#ெகாD3 நட*J ெச�றேபாJ எ!ேலா� 
�'வ;கK) உய�*தன. கிNட தNட ஒ' uக)ப ைதேய உDடா#கினா�!  
ஆனா! அ�F ஏ�றிைவ த ெபDI�ைம எ�கிற ெந'��, Gட� விN3� 
பிரகாசி J, பல கவிைதகளாகC) கைதகளாகC) ெவளியாகி, 
எ!ேலா'ைடய ஆ�வ ைதH) RDZயJ.  “ச#ரவ� தினி” எ�ற 
ப தி�ைகைய அவ� ெபDகK#காக� பிர ேயகமாக நட தினா�. 
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பாரதி வைரயF த ெபD வி3தைலயி� �#கிய அ)ச;க$: 
 

1. ெபDக$ 'Jவா() ��� விவாக) ெசSJ ெகா3#க#`டாJ 
2. அவ�கK#( இ7டமி!லாத �'ஷைன விவாக) ெசSJ 

ெகா$K)பZ வ��F த#`டாJ 
3. விவாக) ெசSJ ெகாDட பிற( அவ$ �'ஷைன விN3 ந[;க இட) 

ெகா3#க ேவD3).  அத� ெபா'N3 அவைள 
அவமான�ப3 த#`டாJ 
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4. பிJரா�ஜித ெசா தி! ெபD (ழ*ைத#(4 சம பாக) ெகா3#க 
ேவD3) 

5. �'ஷ� இற*த பி�� ெபD மFமண) ெசSJ ெகா$வைத  த3#க# 
`டாJ 

6. விவாகேம இ!லாம!, தனியாக இ'*J வியாபார), ைக ெதாழி! 
�தலியவ�றா! ெகௗரவமாக ஜ[வி#க வி')�) ெபDகK#( 
யேத4ைசயான ெதாழி! ெசSJ ஜ[வி#க இட) ெகா3#க ேவD3).  

7. ெபDக$ கணவைன தவிர ேவF �'ஷYட� ேபச#`டாJ எ�F), 
பழக#`டாெத�F) பய தா\) ெபாறாைமயா\) ஏ�ப3 த�பNட 
நிப*தைனைய ஒழி J விடேவD3) 

8. ெபDகK#( ஆDகைள� ேபாலேவ, உய�தர# க!வியி� எ!லா# 
கிைளகளி\) பழ#க) ஏ�ப3 த ேவD3). 

9. த(திHட� அவ�க$ அரசாNசியி! எzவித உ திேயாக) ெபற 
வி')பினா\) அைத4 சNட) த3#க# `டாJ.  

10. ெபDகK#( ராஜா;க உ�ைமகளிேல அவசிய) ப;( ெகா3#க 
ேவD3)  

 
கிNட தNட 150 ஆD3கK#( ��னா! `றிய வா� ைதக$ இைவ. 

எ�ன ��ேபா#() த[�#க த�சன�) நிைற*த வா� ைதக$!  ேகவல) 
ஆைட Gத*திர) மN3மி�றி  ெபD வி3தைல#காக வ(#க�பNட மிக 
உ�னதமான  இல#கணேம அ�ேறா இைவ! 

 
கனா#காIத! அ தியாய தி! நா) பா� தJேபால, பாரதியா� 
Gத*திர ைத� ப�றி மN3ம!ல, ெபDI�ைமைய� ப�றிH) 
அ*த#கால திேலேய கனா கDடா�:  

 
“ஏNைடH) ெபDக$ ெதா3வJ த[ைமெய� 
     ெறDணி இ'*தவ� மாS*JவிNடா� 
வ [N3#($ேள ெபDைண� uNZைவ� ேபாெம�ற  
     வி*ைத மனித� தைல கவி:*தா� 
 
.... 
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பNட;க$ ஆ$வJ) சNட;க$ ெசSவJ)  
 பா�னி! ெபDக$ நட த வ*ேதா); 
எN3 மறிவினி! ஆI# கி;ேகெபD 
 இைள�பி!ைல காெண�F ()மியZ  
 
காத ெலா'வைன# ைக� பிZ ேத, அவ�   
 கா�ய) யாவிY) ைகெகா3 J, 
மாத ரற;க$  பழைமைய# காNZ\) 
 மாNசி ெபற4 ெசSJ வா:வமZ “ 
 
எ�F ()மியZ J, பழைமH) �JைமH) கல*J ெபDI�ைம ப�றி 
கனா கD3 நம#( வழிகாNZ உ$ளா� மகாகவி பாரதி. 
  

ேசவாலயாவி� நைட�ைறயி�... 

ெபDக$ த;க$ ெசா*த#காலி! நி�F, ெதாழி! ெசSJ ச)பாதி#க 

வாS�ைப  ேசவாலயாவி!  பல வ'ட;களாக உ'வா#கி வ'கிேறா).  

ைதய! கைல, அZ�பைட# கணினி உபேயாகி#() �ைற �தலியவ�ைற# 

கிராம� ெபDகK#( இலவசமாக க�F த*J அவ�கK#( ேவைல 

கிைட#க உதCகிேறா).  

ப$ளி#`ட), (ழ*ைத இ!ல) ம�F) �திேயா� இ!ல தி\) ஆD 

ெபD பா(பா3 இ�றி நட Jகிேறா). 

ேசவாலயா நட J) மகாகவி பாரதியா� ப$ளி சிற�பாக நைடெபFவைத# 

கDI�ற G�FவNடார கிராம ம#க$, இரD3 X�F வ'ட;களாக 

ப$ளி� பZ�பிைன நிF தியி'*த த;க$ ெபD (ழ*ைதகைள அதிக 

அளவி! ேச�#க  Jவ;கின�. அ*த காலகNட தி!, ேசவாலயாவி! பZ த 

ெபDகளி� விகிதா4சார) 65 சதவ [தமாக இ'*தJ! இைடநி�ற! காரணமாS 

ப$ளி#( வராமலி'*த ெபD (ழ*ைதக$ அைனவைரH) ேசவாலயா 

ப$ளி# க!வி#($ ெகாD3வ*J விNடதா!,   இ�ைறய |:நிைலயி! 

பZ#க வராத ெபDகேள அ*த�ப(தியி! இ!ைல என# `றலா).  எனேவ 
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கட*த சில ஆD3களாக ஆDகK) ெபDகK) ச�சம விகித தி! 

ேசவாலயாவி! க!வி க�கி�றன�. 

 

�ய� பா��கேள! 

ப$ளியி! ஆD ெபD எ�F பாரபNச) இ!லாம! அைனவைரH) சமமாக 

மதி�பைத வழ#கமாக# ெகா$K;க$. 

ெபDகைள இழிCப3 தி ெசSH) ேகலி வா� ைதகைளH) 

ெசSைககைளH) �PவJ) வில#(;க$ 

ஒ' ேவைல எ�F வ*தா!, அைத4 ெசSய ஆNகைள  ேத�C ெசSH) 

ேபாJ, ஆD ெபD எ�F பா(பா3 ெசSயாம! இ';க$ 
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7. �#கியமான ந�பD�க$ 

 
வா:#ைகயி! கைடபிZ#க ேவDZய ந�பD�க$ பலவ�ைற நமJ 

U!கK) இதிகாச �ராண;கK) ந�( எ3 Jைர#கி�றன.  ஆ தி|Z, 

தி'#(ற$, ம�F) பல U!க$ ப�பல ந�பD�கைள வலிHF Jகி�றன. 

இவ�றி! மிக �#கியமான சிலவ�ைற எ3 J#ெகாD3 அைவகைள ந) 
தைலவ�க$ எzவாF விள#(கிறா�க$ எ�F இ�ேபாJ பா��ேபா). 

நா) காண இ'#() பD�க$ இைவகேள: 

• உDைம ேபGத!, ெகா3 த வா#ைக நிைறேவ�Fத! 
• பாரபNசமி�ைம 
• ேந�மைற அI(�ைற  
• ம�றவ�களி� உண�CகைளH) ேநர ைதH) மதி த! 
• ைத�ய) 
• கா'Dய), அஹி)ைச 

 
உMைம ேப�த�, ெகாNUத வா�ைக நிைறேவ��த� 
 

உபநிடத சா திர;க$ ேபாதி#() அறிCைரகK$ �த�ைமயானJ “स�यं 

वद”- அதாவJ “உDைமேய ேபG” எ�பேத.  இைத ந�( கைட�பிZ த 

தைலவ�களி! மிகC) �க: ெப�றவ� அDண! கா*தியZகேள.  

ச திய�), அஹி)ைசH) தமJ இ' கDகளாக� பாவி தா�.  
ச திய திலி'*J ஒ' ெபாPJ) நPCதேல இ!லாம! த� வா:#ைகயி! 
நட*J ெகாDடா� அவ�. 

ச திய) எ�பJ உDைம ேபGத! மN3ம!ல.  ம�றவ�கK#(# ெகா3 த 
வா#ைக நா) எ#காரண ைத#ெகாD3) மீற#`டாJ எ�பJ) ஆ(). 

இைதேய ஆ;கில தி! ”Commitment” எ�F `Fவா�க$.  இzவ�ய (ண) 
மகா மாவிட) நிைற*தி'*தJ எ�பைத எ3 J#காNட தமி:நாN3#( மிக4 
சீ�ய வாS�� கிைட தJ.  கா*திஜி தமி:நாN3#( விஜய) ெசSதி'*த 
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சமய) க�'#( அவ� ெச!ைகயி! ஐயாயிர) �பாS பண�Z�பிைன 
அவ�ட) ேச��பி�பJ எ�F ஏ�பாடாயி�F.  ெதாைகH) வ|லாகியJ.  

அத�( நாK), ேநர�) (றி#க�பNடன.   இேத ேபால 
ேகாபிெசNZபாைளய) ம#கK) நிதி திரNZன�.  ஆனா! கைடசி ேநர தி! 
கா*தி அZகளி� திNட ைத நி�ணயி#() ராஜாஜிH) எ6. ராமநாதY) 
அ திNட ைத  தவி�#க �Zயாத காரண;களா! மா�றி அைம தன�.   

இரD3, X�F மாத;களாக ெவ( சிரம�பN3, பல ம#களிடமி'*J பண 
�Z��#(� பண) வ|லி தவ�கK#( இ4ெசSதி ெப' த ஏமா�ற ைதH), 

அதி�4சிையH) உDடா#கியJ. க��, ேகாபி4ெசNZ�பாைளய) 
இரDைடH) ர J ெசSJவிN3, கா*திஜி க$ளி#ேகாNைட ெச!வதாக  
தகவ! கிைட தJ.  அzவிட தி! கா*திஜி இைள�பாறி# ெகாDZ'*த 
சமய), அவைர ேகாபி4ெசNZ�பாைளய) ெதாDட� ஒ'வ� ேந�! 
ச*தி தா�.  அவ� மிக ஆேவச; ெகாDடவராS இ*த மாதி� அ#கிரம) 
த;க$ ெபயராேலேய த;க$ கD ��னாேலேய நட#கலாமா எ�F 
உர#க# க தினா�.   

மகா மாஜி உDைமைய அறிய வி')பினா�.   உடேன ராஜாஜி 
வரவைழ#க�பNடா�.   “எ� ேப�! ெப�ய (�ற4சாN3 ஒ�F 
ஏ�பNZ'#கிறJ.  இத�( நா� ப�கார) ேதZ தா� ஆகேவD3).  

விஷய) எJவாயிY) வா#(Fதி வா#(Fதிேய.  அைத# கா ேத த[ர 
ேவD3)” எ�F மகா மா மன) �P;கி உைர தா�.  த)�ைடய அ\வ! 
திNட திலி'*J ஓSC நாைள ர J ெசSதா�.  அ*த தின தி! க��, 
ேகாபி4ெசNZ�பாைளய) �தலிய இரD3 இட;கK#() ெச!ல ஏ�பா3 
ெசSH)பZ உ தரவிNடா�.  பண) வ|லி த ஊழிய�களி� க7ட ைத அவ� 
ந�( அறி*ேத இ*த ஏ�பாNைட4 ெசSதா�.  உைழ�பி� ெப'ைமைய 
உண�*தவ�, ச திய ைதH), கடைம உண�ைவH) ெதSவமாக மதி#() 
ஒ'வ�  ஊழிய�களி� மன) ேநா()பZ வி3வாரா?   

உDைம `Fத! எ�ற பDபி� ம�ெறா' வைகயான ெவளி�ப3 Jதேல 
எ#காரண) ெகாD3) விதிகைள மீறாJ இ' த!.  இதைன# (றி J) 
கா*தி அZகளி� சிைற வாச தி! இ'*J ஒ' பாட) க�F#ெகா$கிேறா).  

கா*திஜி எரவாடா சிைறயி! ைவ#க�பNZ'*தா�.  அேத சிைறயி! அரசிய! 
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ைகதிக$ ேவF பல') இ'*தா�க$.  கா*திஜிHட� அவ�க$ ெதாட�� 
ைவ J# ெகா$ளாதபZ சிைற அதிகா�க$ பா� J# ெகாDடா�க$.   

எரவாடா சிைறயி! தனி J ைவ#க�பNட அரசிய! ைகதிகK#(4 சிைற 
அதிகா�களி� ேபா#( பிZ#கவி!ைல.  சிைற சா�பா3 J�நா�ற) வ [G), 

�P ெநளிH).  அ*த உணைவ சா�பி3வதி! பிர4சைன எP*தJ.  அதனா! 
அரசிய! ைகதிக$ யாவ') சிைற உணைவ  ெதாடாம! பNZனி கிட�பJ 
எ�F �ZC ெசSதன�. 

X�F நாNகளாக அவ�களி! யா') உணC சா�பிடவி!ைல.  இைத4 
சிைற அதிகா�க$ யா') கD3ெகா$ளவி!ைல.  ஆனா! நா�காவJ நா$ 
அவ�க$ அைனவ') உணைவ4 சா�பிNடன�.  அவ�கKைடய 
மனமா�ற J#(# காரண) விள;காம! அதிகா�க$ திைக தா�க$. 

ைகதிகைள விசா� தேபாJ ம�ம) ெவளியாயி�F.  ஒ' ைகதி “ேந�F நா� 
கா*திஜிைய இரகசியமாS# கD3 ேபசிேன�. சா�பி3வத�( அவ�  அYமதி 
த*JவிNடா�.  சா�பா3 ந�றாS இ!ைல எ�பத�காக ச தியா#கிரக) 
ெசSவJ தவF.  சாதாரண விஷய;களி! சிைற விதிகைள மீற# `டாJ.  

மனிதைன மனிதனாக நட தாத ேபாJ), Gய ம�யாைத#(� ப;க) 
ேந')ேபாJ) மN3ேம உDணாவிரத) இ'#கலா) எ�F கா*திஜி 
ெசா�னா�” எ�F `றினா�.   

உDணாவிரத) எ�Y) சிற*த ஆHத ைத  த�னல ேநா#க;கK#காக� 
பய�ப3 த#`டாJ எ�பத� Xல), எ#காரண ைத# ெகாD3) விதிகைள 
மீற# `டாJ எ�பைத அDண! வலிHF தினா�. 

பாரதியா') த� பாNZேல “ெபாS ெசா!ல#`டாJ பா�பா” எ�F 
தைலயாய உபேதசமாக# `றிH$ளா�.  இவ'#(4 ச திய தி� மீJ 
இ'#() ப�F), அ*த� ப�றானJ எ�பZ G�றி\) உ$ள எ!ேலாைரH) 
ந!ல வித தி! அைழ J4 ெச�றJ எ�பத�() அவ� வா:#ைகயிலி'*J 
அவ� மக$ ச(*தலா பாரதி த� சிF வயதி! நட*த ஒ' ச)பவ) ப�றி 
நிைனC `�*தJ: 
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ஒ' நா$ மாைலயி! ப தி�ைக#( எPதிய �#கியமான கN3ைர ஒ�ைற 
தபாலி! ேச�#()பZ பாரதி அவ'ைடய மகளிட) ெகா3 தா�.  அ�F 
மாைல வ [NZ�( வ*த சில ேதாழிகKட� கட�கைர ெச�ற அவ� மக$ 
கN3ைரைய  தபாலி! ேச�#க மற*J விNடா�. பாரதிH) அ�F ெமௗன 
விரதமானதா! ஒ�F) ேபசவி!ைல, ெவளியி\) வரவி!ைல.  தா) 
மற*J விNடைத உண�*த பாரதியி� மக$ �Pெவன  JZ தா$.  

த*ைதயி� மன) ேநாகாதபZ “தபாலி! ேச� தாகிவிNடJ” எ�F (ெபாS) 

`றி, அ3 த நா$ காைலயி! தபாலி! ேச� J விடலா) எ�F த[�மான) 
ெசSJ ெகாDடா$. ஆனா! வாச�கதைவ  திற#க வ*த த*ைத பாரதியி� 
கள;கம�ற, க)பரீமான �க ைத� பா� த உடேனேய அ*த ெபாS 
ெசா!\) எDண) அZேயா3 ந[;கியவளாS “அ�பா, நா;க$ தபாலாபGீ#(� 
ேபாக மற*J விNேடா).  நாைள காைல கNடாயமாக ேச��பி J 
வி3கிேறா), ம�னி#க ேவD3)” எ�F நா தPதP#க ெசா�னேபாJ, 

கா'Dயேம வZவான மகாகவி, “நாேன உ;களிட) ெசா!ல ேவD3) 
எ�F இ'*ேத�; நா� அ*த# கN3ைரயி! ஒ' சிF தி' த) ெசSய 
ேவD3); நாைள அY�பினா! ேபாJ)” எ�றா�.   

இதிலி'*J ெத�வJ, ஒ'வ'ைடய ந�(ண), ச திய) ஆகN3), 

கா'Dய) ஆகN3), அஹி)ைச ஆகN3), அவைர4 G�றி\�$ள 
ம�றவ�கைளH) ேந�வழியி! ெகாD3 ெச!\).  அவ� மN3) அ!ல, 

அவைர4 G�றி உ$ளவ�கK) தவறான பாைதயி! ேபாகாம! த3 J, ந! 
வழியி! ெகாD3 ெச!\). 

    

பாரப#சமிைம  
 
இ�ைறய |:நிைலயி! ெச!வா#( மி#க சில'#(4 ச\ைகக$ காN3வJ, 

ெச!வா#( இ!லாதவ�கைள ஒJ#(வJ எ�பJ மிக மிக� ெபாJவான 
நிைலைமயாக மாறிவிNடJ. இ*த நிைல�பாNZைன ந) வழிகாNZக$ 
த[விரமாக எதி� தJ மN3ம!லாம!, த;க$ நைட�ைறகளி! 
நியாய தி\), ேந�ைமயி\) ��Yதாரணமாக நட*J ெகாDடா�க$. 

எ!ேலாைரH) சமமாக நட த ேவD3), யா'#() தனி4 ச\ைக காNட# 

`டாJ எ�பதி! கDI) க' Jமாக இ'*தா�க$.   
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கா*திஜியி� X த �த!வ� ஹ�லா! கா*தி பலைர அIகி, தமJ 
தக�பனா�� ெபயைர4 ெசா!லி� பண) ேகN3� ெப�F வ*தா�.  இJ 
மகா மாC#(  ெத�*தJ.  அவY#( யா') உதவி ெசSய ேவDடா) 
எ�F அவ� உடேன ப தி�ைககளி! அறிவி JவிNடா�.  ெசா*த� 
பி$ைளைய� ப�றி இ�பZ� பகிர;கமாக எPJவJ ச�யானதா? எ�F பல� 
கா*திஜிைய# ேகNடெபாPJ அவ� ெசா�னJ: 

“ேநாH�றி'#() (ழ*ைதயிட) தாS#( அதிக அ�� இ'�பJ ேபா! ந!ல 
நட ைதயி!லாத எனJ X த மகனிட) என#( அ�� அதிகமாக உD3.  

எ�றா\) ெபாJம#க$ ஏமா�றமைடயாம! இ'#(மாF எ4ச��பJ எனJ 
கடைம.  இ�F  ஹ�லா! எ�னிட) வ*தா! அவைன ெவF#கமாNேட�, 
ம�ற பி$ைளகK#() அவY#(மிைடேய எ தைகய வி தியாச�) 
காNடமாNேட�.  இJ ேவF விஷய).” இzவாF த� ெசா*த 
மகனாயி'*தா\) அவ� ெசSH) தவ�ைற GNZ#காNZH), தDZ J), 

கDZ J) உண� திய ச)பவ திலி'*J அவ'ைடய அ��), கடைம 
உண�4சிH) பாரபNசமி�ைமH) ெதளிவாகி�றன. 

 
கTனமான ேசாதைனகளிேபா?� ேந�மைற எMண�கைள         

( Positive attitude ) விடா? ப�றியி�Uத�: 
 
“இ3#கD வ';கா! ந(க” எ�பJ ந) Xதாைதய�� வா#(. கZனமான 
ேசாதைனக$ வ') கால தி! மன) தளராம!, உட! ேசா�*J விடாம! 
அ*த4 ேசாதைனகைள எதி� ெகா$வJ ஒ' மிக �#கியமான ந�பDபா().  

இதைன விள#க Gவாமி விேவகான*த� வா:வி! ஒ' ச)பவ).  அவ� 
அெம�#கா ெச�ற �திதி! அவ'#( யாைரH) ெத�யாJ.  அ*நிய நாNZ! 
தனியாக வ*J, த� பண) அ தைனH) இழ*J விNடா�. ேபாவத�( 
ஓ�ட�) இ!ைல.  உ3#க மா�Fைடேயா இ!ைல.  ம�றவ� யாராக 
இ'�பிY) மனெமாZ*J `னி#(Fகி  த�ெகாைல ெசSJெகா$K) 
அளவி�(� ேபாயி'�பா�க$.  ஆனா! Gவாமிஜிேயா ச�F) மன) 
தளராம!, “எ� ('நாத� உபேதச திேலேய நா� இ;( வ*தி'#கிேற�.  

எ�ைன# கா�பா�ற ேவDZய பணிைய அவ� பா� J#ெகா$வா�” எ�F 
உFதி uD3, ஒ' `N6 வDZயி! ப3 J, அ;( கிட*த பைழய 
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ேகாணி� ைபகைளேய ேபா�ைவயாக உபேயாகி J, அெம�#காவி� க3) 
(ளிைர எதி�ெகாDடா�.  

இ தைன ேசாதைனகைளH) ��சி���ட� எதி�ெகாDடத� பயனாக, அவ� 
சில நாNகளிேலேய மத;களி� பாராKம�ற திேல “அெம�#க சேகாத�கேள 
சேகாதர�கேள” எ�F ெதாட;கி, அைனவ�� உ$ள ைதH) கவ�*தா�.  
த;(வத�( இடேம இ!ைல எ�ற நிைலயிலி'*J, எ!ேலா� வ [3களி! 
இ'*J) அைழ��க$ வ*J (வி*தன! ஆனா! சமேநா#(ெகாDட 
Gவாமிஜி, இ*த மா�ற தினா\) ஆன*த தி! J$ளி# (தி#கவி!ைல!  

 
ெவ�றி ேதா!விகைள4 சமமான மனநிைலHட� ஏ�F#ெகா$வேத 
அZ�பைட. Gவாமிஜியி� “ஆயிர) �ைற ந[ ேதா!விH�றா\) மீD3) 
ஒ' �ைற �ய�சி ெசS” எ�ற வா� ைதக$ நா) JவD3 

கிட#()ேபாெத!லா) ந)ைம  தNZ எP�பேவD3)! 

 

ம�றவ�களி உண�JகைளX� ேநரUைதX� மதிUத�  
 

ஆ;கில தி! “Empathy” எ�F ஒ' ெசா!\), “Put yourself in others’ 

shoes” எ�F ஒ' ெசா�ெறாட') உ$ளன.  இவ�றி� ெபா'$: 

ம�றவ�களி� உண�4சிகைள, அவ�கKைடய நிைலைமைய ேயாசி J, 

அவ�களி� உண�CகைளH) அத� Xல காரண;கைளH)  ��*J 
ெகா$Kத! எ�பேத.  இzவித) ெசSேதாமானா! ம�றவ�கK#( ந)மீJ 
இ'#() ந!ெலDண) வள'); நம#() ம�றவ�கK#() இ'#() 
உறC), பிைண��) ப�மட;( ெப'(). 

 
கா*தி அZகளி� வா:#ைகயிலி'*J ஒ' ச)பவ) இதைன விள#(கிறJ. 

ஒ' �ைற கா*தி அZக$ உDணாவிரத) ேம�ெகாDZ'*தா�.  
அ'கிலி'*த விNேடாபா எ�Y) ஒ' ஏைழ  சிFவனிட) “ந[ ெகாD3 
வ') ஆரtG பழ ரச ைத அ'*தி நா� நாைள எ� விரத ைத �Z#க� 
ேபாகிேற�” எ�F அவ� ெசா�னா�.  இதனா! �ளகா;கித) அைட*த அ*த4 
சிFவ�, த�னிடமி'*த நாலணா காைச எ3 J#ெகாD3 பழ மDZயி! 

ேபாS பழ) ேதட ஆர)பி தா�. “ந[ எத�காக� பழ) வா;(கிறாS?” எ�F 
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கைட#கார�க$ வினவ, “கா*தி அZக$ நா� ெகா3#() பழ ரச ைத� 
ப'கி தா� த� விரத ைத �Z#க�ேபாகிறா�” எ�F அவ� `றினா�.  

“பல பண#கார�க$ `ைட `ைடயாக பல விதமான பழ;க$ ெகாD3 
வ') ேபாJ உ� நாலணா பழ ைதயா அவ� வி')பி4 சா�பி3வா�?” எ�F 
`றி, அைனவ') அவைன எ$ளி நைகயாZனா�க$.  கா*தி அZக$ பழ) 
சா�பிட�ேபாகிறா� எ�பதா!, பழ;களி� விைல மிகC) அதிகமானJ. 

கைடசியி! அ*த4 சிFவ� த�னிடமி'*த நாலணா காசி! வாZ வத;கி 
இ'*த ஒ' பழ ைதேய வா;க �Z*தJ.  இைத வா;கி#ெகாD3 அவ� 
தா� வா;கிய பழ ைத�ேபாலேவ வாZ வத;கி, `Nட தி� ஒ' 
Xைலயி! இ'*தா�.  

 
கா*திஜி விரத) �Z#() ேநர தி! `ைட `ைடயாக� பழ;க$ வ*J 
(வி*தன. ஆனா! அDணேலா, “விNேடாபா எ;ேக? அவ� ெகாD3 வ') 
பழ ரச திேலதா� நா� எ� விரத ைத �Z#க�ேபாகிேற�” எ�றா�.  அவ� 
ஒ' ஏைழ4 சிFவ� எ�F ெத�*தJ), அைனவ') அவைன `Nட தி! 
ேதட ஆர)பி தா�க$. அவைன# கD3 பிZ J ேமைட#(# `NZ வ*தJ), 

கா*திஜி அவ� ெகாD3 வ*த பழரச ைத� ப'கியேபாJ, அ4சிFவ� 
கDகளி! ஆன*த# கDண [� ெபா;க, ேபச �Zயாம! நி�றா�.  இzவாF 
ஒ' ஏைழ4 சிFவYைடய எDண ைதH) ��*J அத�( மதி�� 
ெகா3�பேத கா*திஜி ேபா�ற ெப�ேயா�களி� ெப'ைம.  

 
கா�Mய�, அஹி�ைச  
 
கா'Dய) எ�பJ உலக தி! உ$ள அ தைன மா*த�கK#() 
ஜ[வராசிகK#() க'ைண காN3வேத. இைத�ப�றி ெபாJநல  ெதாD3 
அ தியாய தி! பா� ேதா). அஹி)ைச எ*த நிைலயி\) யாைரH) 
J�ப J#( ஆளா#காம! ெசSய�ப3வJ.  Gத*திர� ேபாராNட ைத 
அஹி)ைச �ைறயிேலேய நட தி, ெவ�றி ெப�F# காNZயவ� கா*தி 
அZக$. அஹி)ைசH) கா'Dய�) ஒ�றிலி'*J ஒ�F ச�F மாFபN3 
இ'*தா\), இவ�றி� அZ�பைட ஒ�ேற.  அதாவJ எ!ேலா�ட�) 
அ�ேபா3 நட*J ெகா$Kத!, யா'#() வலிையேயா, J�ப ைதேயா 
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எ#காரண) ெகாD3) ெகா3#க#`டாJ எ�பேத.  ஆதலா! இ*த இ' 
பD�கைளH) ேச�*ேத பா��ேபா).  

 
அDண! கா*தி அZக$ கா'Dய தி� உ'வக). அவ'ைடய 

அைன J ெசய!பாNZ\) கா'Dய) தைல R#கி நி�(). Gத*திர� 
ேபாராNட தி! ஒ' �#கிய கNட தி! பல தைலவ�கKட� கா*தி அZக$ 
�#கிய ஆேலாசைன நட தி#ெகாD3 இ'*தா�.  அ�ேபாJ தி�� எ�F 
அ*த `Nட திலி'*J எP*J ெவளிேய ெச�றா�.  அைனவ'#() ஒேர 
திைக��, இவ� ஏ� இ�பZ ெசSகிறா� எ�F ஆ4ச�ய)!  ச�F ேநர தி! 
தி')பி வ*J அவ� `றியJ இ�Y) திைக�பி! ஆ: தியJ.  அவ�ட) 
ஒ' சிF ஆ3 இ'*தJ. அத� காலி! அZபNZ'*தJ. அZபNட அத� 
கா\#( ம'*J தடவ ேநர) வ*J விNடதா!, அ*த ேநர) தவற#`டாJ 
எ�F ஆத;க�பN34 ெச�றதாக# `றினா�. எ�ேன ஒ' ஜ[வனி� மீJ, 
அJC) வாயி!லா ஜ[வ� மீJ கா'Dய)!  எ�னதா� �#கிய ேவைல 
இ'*தா\) ஒ' ஜ[வனி� Jயர ைத� ேபா#(வைத விட எJC) �#கிய) 
இ!ைல எ�பைத  த� ெசயலா! காNZயவ� எ�பதாேலேய “மகா மா” 
எ�ற பNட J#(# கா*தியZக$ மிகC) ெபா' தமானவ� அ!லவா? 
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மகாகவி பாரதியா� `ட “தனி ஒ' மனிதY#( உணC இ!ைல எனி! 
ஜக திைன அழி தி3ேவா)” எ�F கவிைத பாZனா�. ெசா!ல�ேபானா! 
பாரதியி� கா'Dய) மி'க;க$ ேம\) பறைவகளி� ேம\) இ�Y) 
அதிக). இைத நா) ��னேர  தன#( உணC இ!ைல எனிY), 

பறைவகK#( அவ� அ�சி ெகா3 J மகி:*தைத� பா� ேதா). 

மி'க;கைள நா) ந) சகா#களாக� பாவி#க ேவD3) எ�பைத� பாரதி 
ஒ' (NZ#கைத Xல) விள#(கிறா�: “ஒ' அரச� த� (Zகைள 
அZைமக$ ேபால நட Jகிறா�. அவ�கK#( ந!ல ேசாF கிைட#காம! 
இ'#() ேபாJ த[�ைவைய உறிtGகிறா�. Gத*திர) ெகா3#கவி!ைல. 

நாக�க) ெகா3#க வி')ப வி!ைல. ம�ெறா' அரச� த� (Zகைள  
தன#( சமமான அ*த6J உைடயவ�களாக மதி#கிறா�. ெகாtசமாக 
த[�ைவைய வா;கி#ெகாD3, (ZகK#(4 ேசா�F� பய) இ!லாம\), 

பtச மரண;க$ இ!லாம\) கா�பா�Fகிறா�. அவ�கK#( எ!லாவித 
மனித Gத*திர;கைளH) ஜ[வாதார உ�ைமகைளH) ெகா3 J 
ேம)ப3 Jகிறா�.  க!வி, காNசி �தலிய ப!வைக� பயி�சிகளா\) 
அவ�கைள எ!லா வித;களி\), எ�ேபாJ) நாக�க�ப3 த வி')�கிறா�. 

�த�ெசா�ன ராஜாவி�( ஏேதY) ஆப J கால) ேந�Nடா!, அ�ேபாJ 
அவYைடய (Zக$ ஒ'வித தி\) பய�பட மாNடா�க$.  அ*த ஆப ைத4 
சகலவித;களி\) மி(தி�ப3 த �ய�சி ெசSவா�க$.  இரDடாவதாக4 
ெசா�ன ராஜா த� (Zகைள நட J) ேந�ைமயினாேலேய மிகC) பல) 
ெபா'*தினவனாS எzவித ஆப J#() உNபடாமேலேய ந!வா:C 
வா:*தி'�பா�.  மனித� மி'க;களி� விஷய தி! இரDடாவJ 
ராஜாைவ�ேபால நட*J ெகா$ளாம! �த! ராஜாைவ�ேபால நட*J 
ெகா$கிறா�” எ�F மிக அழகாக விள#(#கிறா�.  

 
பாரதி மி'க;களிட) `ட இzவளC கா'Dய) காN3கிறா� எ�றா!, 

மனிதY#( மனித�  எzவளC அ�ேபா3), விGவாச JடY) நட*J 
ெகா$ள ேவD3)! அவ� உைர த இரDடாவJ அரச� ேபாலேவ ந) 
நDப�கைளH), `ட பணி ��H) சக ஊழிய�கைளH) நட த ேவD3) 
எ�F இதனா! நா) ��*Jெகா$ளேவD3). 
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Gவாமி விேவகான*த� இைதேய ேவF விதமாக# `Fகிறா�: “பசிேயா3 
இ'#() மனிதனிட), கடCேள ஒ' ெராNZயி� வZவி!தா� வ'கிறா�.  

உலக தி! ஒ' நாS`ட பசிேயா3 இ'*தா!, இzவளC மட;கK), 

இzவளC ேகாயி!கK) இ'*J எ�ன பய�?  �தலி! தனி மனிதனி� 
பசிைய� ேபா#(;க$.  அத� பிற( மத), த Jவ), கடC$ எ!லா) 
வரN3)!” எ�றா�.  

 
இ*த X�F தைலவ�கK) `றிய வா� ைதகளி�, நைட�ைற�ப3 திய 
ெசய!களி� உNக' J எ�னெவ�றா! க'ைண இ!லாம! ேவத;க$ 
ஓதிேயா, ேகாயி! ெச�ேறா எ�பயY) இ!ைல எ�பேத.  

  

ைத@ய�  
 
��ெபா' அ தியாய தி! த�ன)பி#ைகயி� �#கிய Jவ ைத� 
பா� ேதா). த�ன)பி#ைகயி� பிரதிபலி�ேப ைத�ய) ஆ().  மனதிேல 
த�ன)பி#ைகH), உ$ள திேல ெதளிC) இ'*தா!, இைவேய ெவளிேய 
ைத�யமாக பவனி வ'). இதனா!தா� நமJ வழிகாNZக$ ைத�ய J#( 
மிக �#கிய Jவ) ெகா3#கிறா�க$.  

 
மகாகவி பாரதி `Fகிறா�: “JணிC$ளவைனேய அறிC$ளவ� எ�பதாக ந) 
��ேனா�க$ மதி#கிறா�க$. எ3 தத�ெக!லா) அtG) இய!�ைடய 
ேகாைழ ஒ'வ� த�ைன� பல சா6திர;க$ க�றவ� எ�F), அறிவாளி 
எ�F) ெசா!வானானா! அவைன ந)பாேத...”  எ�F), “அ4சேம மடைம, 

அ4சமி!லாைமேய அறிC. விப Jக$ வ')ேபாJ ந3;(பவ� எ தைன 
சா6திர) பZ தி'*தா\) Xட�.  விப Jக$ வ')ேபாJ) எவ� உ$ள) 
ந3;காம\) JணிCடY) அவ�ைற எ!லா) ேபா#க �ய�சி 
ெசSகிறாேனா அவேன ஞானி... “ எ�F) “பாரதவாசிகளான நா) இ�ேபாJ 
�ன' தாரண) ெபFவத�(# க!வி ேவD3) எ�F ெசா!கிறா�க$. நா) 
“JணிC ேவD3)” எ�கிேறா).  Jணிேவ தாS.  அதிலி'*Jதா� க!வி 
�தலிய ம�ெற!லா ந�ைமகK) பிற#கி�றன”  எ�F ஆணி தரமாக 
எ3 Jைர#கிறா�.  
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விேவகான*த� வா:#ைகயி! இ'*J இேத ேபா�F ஒ' நிக:4சி: ஒ' 
சமய) தகி#() ெவயிலி! ேவ� J விFவிF J# கைள�பா\), பசியா\) 
ேசா�*தா� Gவாமிஜி.  எ�பZேயா சமாளி J#ெகாD3 ஒ' மர தZ#(4 
ெச�F அம�*தா�.  இனி ஓ� அZ`ட எ3 J ைவ#க �ZயாJ எ�F 
அவ'#(  ேதா�றியJ. 

  

அ�ேபாJ மி�ன!ேபா! ஓ� எDண) அவ'$ ேதா�றியJ.  ஆ�மா 
ச�வச#தி வாS*தJ எ�பJ ெபாS அ!லேவ?  அ�பZயி'#க� பசிH) 
கைள��) ேசா�C) எ;கி'*J வ*தன?  உட\#(), மன தி�() வ*த 
ேசா�ைவH), கைள�ைபH) நா� ஏ� எனதாக எDண ேவD3)?  நா� 
எ�பZ� பலவ [னனாக இ'#க �ZH)?  எ�F சி*தி J� பா� தா� அவ�.  
அ*த# கணேம அவரJ உட! �PவJ) ஒ' ச#தி ெவ$ள) பாSவதாக  
ேதா�றியJ.  அவரJ உ$ள) ெத$ளியேதா� ஒளி ெப�றJ. 

 

கைள��), பலவ [ன�) இ'*த இட) ெத�யாம! பற*தன.  தா) 
ஒ'ேபாJ) பலவ [ன தி�(� பணிய �ZயாJ எ�ற உFதிHட� எP*J 
நட#க  ெதாட;கினா�. அக தி! உ$ள பல�), �ற தி! ெத�H) 
ைத�ய�) எ தைன ெந';கிய ெதாட�� ெகாD3 உ$ளன எ�பைத இ*த 
நிக:4சி ெவளி�ப3 JகிறJ. 

 

விேவகான*த�, சிF வயJ நேர*திரனாக இ'*தேபாJ நDப�கKட� ஒ' 
ெப�ய மர தி� அZயி! விைளயாZ# ெகாDZ'*தா�. அவ�கைள 
அ;கி'*J விரNட வி')பிய ஒ' வேயாதிக�, அ*த மர தி! ஒ' uத) 
இ'�பதாக4 ெசா�னா�.  இைத#ேகNட சிFவ�க$ பய*J ஓட ஆர)பி தன�.  
ஆனா! விேவகான*தேரா அவ�கைள அைழ J, “நா) தின�) இ;ேகதாேன 
விைளயா3கிேறா)?  ேந�Fவைர வராத uதமா இ�F வர�ேபாகிறJ?  uத) 
எ�F எJC) உலகி! இ!ைல” எ�F ெதளிவாக# `றினா�. 
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அக தி� மேனாதிட தி�(), �ற தி� ைத�ய J#() இ�ெனா' சிற*த 
எ3 J#காN3, அDண! கா*தி அZகளி� Gத*திர� ேபாராNட H#திக$. 

அவ�� மன வலிைமயா! ஆ;கிேலய�� J�பா#கிகK#(), 

தZயZகK#() ச�F) பய�படாம!, Jணி*J எதி�ெகாD3 நி�F 
ெவ�றிH) |Zனா�.  

 
 
 
 
 

ேசவாலயாவி� நைட�ைறயி�... 

ைத�ய ைதH) த�ன)பி#ைகையH) �த�கD ைவ#()ெபா'N3, 

ேசவாலயாவி� காைல இைற வண#க�பாட!, பாரதியி� “அ4சமி!ைல 

அ4சமி!ைல” எ�பேத.  

ெதாD�Fகளி! G�FவNடார கிராம;களி! தைலவி� தாZய 

க$ள4 சாராய திைன ேசவாலயா ைத�யமாக எதி� தJ.  ேம\) பல 

ெச;க! |ைளகளி! ெதாழி�சாைலயிலி'*J வ') கழிC எDெணைய 

எ�ெபா'ளாக� பய�ப3 தி வ*தன�. இதனா! G�F4 |ழ! மாசைட*J, 

Gகாதார# ேக3) விைள*தJ. கழிC எDெணைய எ�ெபா'ளாக� 

பய�ப3 Jவைத ம#களி� ஆதரேவா3 எதி� த ேசவாலயாவி�( பல 

இைடsFக$ ஏ�பNடன. தனி�பNட �ைறயி! ெகாைல மிரNட!கK) 

வி3#க�பNடன, இத�ெக!லா) அtசாJ ெதாட�*J ேபாராZ, க$ள4 

சாராய ைத ஒழி�பதி\), G�F4 |ழ! மாG ப3வைத  த3�பதி\) 

ெவ�றி ெப�றJ..     

 

�ய� பா��கேள! 

எ*த நிைலயி\) உ;க$ �க தி! இ'*J ��சி��ைபH) உ;க$ 
வாயிலி'*J இதமான ந!வா� ைதகைளH) இழ#காத[�க$!  ஒ' மாத தி! 
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எ தைன நாNக$ இைத சாதி#கிற[�க$ என# கண#ெக3 J, அ*த 
எDணி#ைகைய மாதாமாத) அதிக�#க� பா';க$. ஒ' வ'ட தி�($ 
ஒ' நா$ `ட ��னைக தவழாத �க�), க3) ெசா�க$ ெசா!\) 
த'ண�) இ!லாம! இ'#க �ய�சி எ3;க$. 

 

உ;கK#ெக�F சிF வா#(Fதிகைள எ3 J#ெகாD3 தின�) அைத 
நிைறேவ�F;க$.  உ;கK#( ந[;க$ வா#(  தவறாம! இ'*தா!, 

அJேவ பழ#கமாக உ;க$ ர த தி! ஊறி, ம�றவ�கK#() வா#(  
தவறாம! இ'�ப�ீக$. 

 

ஒ'வ� உ;களிட) ேகாபமாக� ேபGகிறா� எ�றா!, அவ�� ேநா#கி\), 

மனநிைலயி\) |:நிைலைய ஆராS*J, “அவ� நிைலைமயி! நானி'*தா! 
நா� எ�ன ெசSதி'�ேப�?” எ�F ேயாசிH;க$. தி')பி அவைர�பா� J 
ஏசாம\) க தாம\) இ'#க, 100 �த! 1 வைர (அதாவJ தைலகீழான 
வ�ைசயி!) எDண �ய�சிH;க$.  உ;க$ ேகாப�) ெவறிH) பற*J 
ேபாவைத உண�வ [�க$! 

தின�) ஒ' �தியவ'#ேகா, மா�F  திறனாளி#ேகா, (ைற*த பNச) ஒ' 
கா#ைக#ேகா ந!லJ ெசSய ��ப3;க$. 
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8. கால) தவறாைம 

“கால) ெபா� ேபா�றJ“ எ�ற பழெமாழி நா) அறி*த ஒ�F. இ�Y) 
ெசா!ல�ேபானா! ெபா�ைன இழ*தா! தி')ப� ெபறலா). ஆனா! 
கால ைத இழ*தா! தி')ப� ெபறேவ �ZயாJ.  ெபா�ைன விட 
அ�யதான, விைல மதி#க �Zயாத ெபா#கிஷமான கால ைத ந)மி! 
எ தைன ேப� ஒP;காக� பய�ப3 Jகிேறா)?  ெசSவத�( பல அ�ய 
ெசய!க$ ந) ��னா! இ'*J), அவ�ைற4 ெசSயாம! இ'�பத�( 
�#கா!வாசி� ேப� ெசா!\) ெநாDZ4 சா#( “என#( ேநர) இ!ைல”!  
இJ நியாயமான வாதமா?  அ�பZயானா! எ�பZ ச�தாய தி! பல� 
இzவளC சாதி#கிறா�க$?  நமJ வழிகாNZகளி! இ'வரான Gவாமி 
விேவகான*த�, மகாகவி பாரதியா�, ம�F) கணித ேமைத ராமாYஜ�, 

இேயG கிறி6J, ஆதி ச;கர� �தலிேயா� மிக# (Fகிய கால 
கNட திேலேய எzவளC சாதி J உ$ளன�? இவ�களிடமி'*J நா) 
கால ைத� பய� ப3 Jவதி! சில பாட;கைள# க�கலாமா? 

 

உ�க! கால விரயUதினா� ம�றவ�களி ேநர�� வண̀ாகிற?! 

கா*தியZகளி� வா:#ைகயிலி'*J உண�*J கைடபிZ#க ேவDZய 
ெகா$ைகக$ பல உ$ளன.  அவ�F$ �#கியமானJ ‘கால) தவறாைம‘ 

ஆ().   கா*தியZக$ கால*தவறாைமைய  த)�ைடய தைலயாய 
ெகா$ைககளி! ஒ�றாக# க'தி கைடபிZ J வ*தா�.  (றி�பிNட கால தி! 
த)�ைடய ேவைலகைள  தவறாம! ெசSJ �Z�பா�.  பிற� 
கால*தா: தி4 ெசSதா\) கDZ#காம! விடமாNடா�. 

கா*தியZக$ நவகாளியி! G�F�பயண)  ெசSJ ெகாDZ'*தேபாJ 
நா$ேதாF) ஒzெவா' ஊராக4 ெச!வJ வழ#க).  இரC ஒ' ஊ�! 
த;கியி'*JவிN3 அ3 த நா$ காைலயி! (றி�பிNட கால தி! அ3 த 
ஊ'#(# கிள)�வா�.  ஒ'நா$ காைல கா*தியZக$ �ற�பட  
ெதாட;கினா�.  அவ'#(  Jைணயாக வ*தி'*த அவ'ைடய ேப தியான 
மYெப� �ற�ப3வத�(4 சிறிJ காலதாமத) ஏ�பNடJ.  அJ 
அ�ெபDணி� (�றம!ல.  கா*தியZக$ �ற�பNட பிற(தா� அவ'ைடய 
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ெபா'$க$ சிலவ�ைற XNைட கNட �ZH).  அதனா! தா� 
காலதாமத).  இ'*தா\) கா*தியZகK#(# ேகாப) வ*JவிNடJ. 

“மY! ந[ மிகC) தவF ெசSகிறாS!  உன#காக இ;( எzவளC ேப� கா J# 
ெகாDZ'#கிறா�க$ எ�பைத# கவனி தாயா?  ந[ இள) ெபD!  

�தியவனான எ�ைன ஓZவ*J பிZ Jவி3வாS.  ஆனா! உன#காக 
இவ�க$ த;கKைடய கால ைத இழ#கிறா�க$.  இ;( நி�() 
U�F#கண#கானவ�களி! ஒzெவா'வ�டமி'*J) ஐ*J நிமிட;கைள ந[ 
பறி J# ெகா$வJ எzவளC ெப�ய (�ற) எ�F உண�*தாயா?”  எ�F 
`றினா�. 

ந� கால தாமதUதா� பிற��C ஏ�பN� விைளJகைளX�, அதனா� 
ஏ�பN� பண நpட�கைளX� நா� சிHதி�க ேவMN� எ� இHத 
நிகBVசியா� அMண� காHதி அTக! நம�C உண�U?கிறா�. 

 

ேநர� கா�கU தவ�வத விைளJகைளX� பண விரயUைதX� I@H? 
ெகா!ள ஓ@� உதாரண�க!: ஒ� வCGபி� 50 மாணவ�க! இ�H?, 

அHத வCGI�C ஓ� ஆசி@ய� 10 நிமிட� தாமதமாக வHதா�, ெமாUத�   
50 X 10 = 500 நிமிட�க! எ�லா மாணவ��C� ேச�H? வM̀! இைத 
ேவ� விதமாகG பா�Uதா� ஒ� மாணவ கி#டU த#ட ஒப? மணி 
ேநரUைத வண̀ா�கியத�CV சம�! இைதேய ேமc� பா�Gேபா�: ஒ� 
அcவலகUதி� ேமலாள� அவர? ெதாழிலாளிக! பU? ேபைர ஒ�  

கலH?ைரயாடc�C அைழ�கிறா�.  இHத பU? ேப@ சராச@ மாத 
வ�மான� q 3000  எறா�, பU? நிமிட� தாமதிUதா�, ஒ� நா! 
ச�பள� வண̀ாகGேபானத�CV சம�! 

ஒ'�ைற (ஜரா தி கைலம�ற தி! கா*தியZக$ ேபச ேவDZயி'*தJ.  
அZகளி� ஆசிரம திலி'*J அ)ம�ற) இரD3 க! ெதாைலவி! 
அைம*தி'*தJ.  ஆனா! (றி�பிNட கால தி! ம�ற தின� வDZ எJC) 
அY�பவி!ைல.  `Nட) Jவ;க இ�Y) கா!மணி ேநரேம இ'*தJ.  
அZக$ உடேன கா!நைடயாக� �ற�பN3விNடா�.  நா) (றி�பிNட 
ேநர தி! ேபாS4 ேச'கிேறாேமா இ!ைலேயா அJ ேவFவிஷய), ஆனா! 
(றி�பிNட கால தி! �ற�பN3 விடேவD3) எ�பJ கா*தியZகளி� 
ெகா$ைக. 
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கா*தியZக$ பாதிவழி ெச�F ெகாDZ'*தேபாJ அவ'#(  ெத�*த ஒ' 
மனித� எதி�! மிதிவDZயி! வ*JெகாDZ'*தா�.  உடேன அவ�ட) 
மிதிவDZைய4 சிறிJேநர) இரவ! ெகா3#(மாF ேகNடா�.  அ)மனித� 
மிகC) விய�பைட*தவராS மிதிவDZைய அZகளிட) ெகா3 தா�.  
அZகK) மிதிவDZைய ஓNZ, (றி�பிNட கால தி! கைலம�ற ைத 
அைட*தா�.  இைடயி! கNZய ஒ' �ழ JDேடா3, திற*த ேமனியராS 
அZக$ மிதிவDZைய ஓNZ வ*த காNசி எ!ேலாைரH) திைக�பி! 
ஆ: தியJ. 

 

என இைடr� வHதாc�, ேநர� காGபத�C நா� �ய�சி எN�கU 
தவறேவ Sடா?.  ந� ெசயc�C அGபா�ப#ட ச�திகளா� தாமத� 
ஏ�பட வாQGI இ�Hதா� Sட, நா� �ய�சி எN�கU தவறேவ Sடா? 
எபைத இHத நிகBவிலி�H? காHதி அTக! நம�C உண�U?கிறா�. 

 

எ�லாவ�ைறX� விட ேநர� காGபேத ��கிய� 

கா*தியZக$ தமி:நாNZ! G�F�பயண) ெசSதேபாJ சித)பர தி�( 
வ*தி'*தா�.  அDணாமைல� ப!கைல# கழக மாணவ� ம�ற தி! 
ேபGவத�காக4 ெச�F ெகாDZ'*தா�.  கா*தியZகளி� வ'ைகைய 
உண�*த ஒ' `Nட) பாைதயி! நி�F ெகாDZ'*தJ.  கா*தியZக$ 
ஏறிவ*த உ*J வDZ அzவிட ைத அைட*தJ), அ#`Nட தின� 
வDZைய நிF தின�.  கா*தியZகளி� அ'கி! டா#ட� தி.ேச.ெசௗ. இராச� 
அம�*தி'*தா�.  அ#`Nட தின� தி'. இராசைன ெந';கி ‘‘இ;(  
அைனவ') ேச�*J உDI) சமப*தி வி'*தி�( ேவDZய ஏ�பா3க$ 
ெசSதி'#கிேறா).  வி'*J நட#() ப*த! அ'கி! உ$ளJ.  

கா*தியZகைள அzவிட தி�( வ*J ஒ' நிமிட) காNசி ெகா3#க4 
ெசா!\;க$“ எ�F ம�றாZனா�க$.  தி'. இராச� கா*தியZகK#( 
நிைலைமைய விள#கினா�.  “இ*நிக:4சி ந) நிரலி! அட;கியி'#கிறதா?“ 
எ�F ேகNடா�.  இராச� இ!ைல எ�F ெசா�னா�. 
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“மாணவ� ம�ற நிக:4சி#( இ�Y) எzவளC ேநர) இ'#கிறJ“ எ�F 

ேகNடா� அZக$.  

“இ�Y) ப J நிமிட;கேள உ$ளன“ எ�F இராச� விைடயளி தா�. 

  

“அ�பZெய�றா! நா) இ*நிக:4சியி! கல*Jெகா$ள �ZயாJ.  

நிைலைமைய விள#கி அவ�கK#(# `F;க$“ எ�F அZக$ ெசா�னா�.  
இராசY) `Nட தா'#( எ3 J விள#கினா�.  அவ�க$ அத�( 
இைசவதாக  ெத�யவி!ைல.  உடேன கா*தியZக$ அzவDZயி� 
மFப#க# கதைவ  திற*JெகாD3 ெவளிேய ெச�றா�.  `Nட தா� 
இதைன# கவனி#கவி!ைல.  அ�ேபாJ அ'கி! வ*த ம�ெறா' உ*J 
வDZயி! அZக$ ஏறி#ெகாDடா�.  வDZ ப!கைல#கழக ைத ேநா#கி� 
பற*தJ.  கா*தியZக$ எ3 தCட� த) கால தாமத தி�காக ம�னி��# 
ேகN3# ெகாD3 ெசா�ெபாழிைவ  Jவ#கினா�. 
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இதிலி�H?, எனதா ��கியமான கா@யமாக இ�Hதாc�, CறிGபி#ட 
ேநரUைதU தவறாம� இ�Gப? மிக ��கிய� எபைத நம�C காHதி 
அTக! உண�Uதி உ!ளா�.  

தின�� ஒ� அ#டவைண ேபா#NV ெசய� பN�க!! 

மகாகவி பாரதியா� கால தி� �#கிய ைதH), எ�பZ தின�) ேநர ைத 
ெசலவழி#க ேவD3) எ�F) நம#( எ!ேலா'#() ெத�*த ஒ' பாNZ� 
Xல) எ3 Jைர#கிறா�: 

காைல எP*தCட� பZ�� 

      பி�� கனிC ெகா3#() ந!ல பாN3 

மாைல �PJ) விைளயாN3 

      எ�F பழ#க�ப3 தி# ெகா$K பா�பா! 
 

மகாகவி பாரதி பிற*J, இ*த uமியி! வா:*த கால) ��ப ெதா�பJ 

ஆD3க$ மN3ேம.  ஆனா! பிற*J 100 வ'ட;க$ வா:*J யா'#() 
பயனி!லாம! ெச J மZவைத# காNZ\), (ைற*த கால) வா:*தா\) 
வா:நாளி� ஒzெவா' நிமிட ைதH) தவறாம! பய�ப3 தி 
வா:*தவ�களி! பாரதியா� ஒ' மிக4 சிற*த எ3 J#காN3. அவ�� 
சாதைனகK#( �#கிய காரண), அவ� ேநர ைத மிகC) மதி J 
ஒzெவா' நிமிட ைதH) பயYற உபேயாகி தேத ஆ(). .   

கீைதயி! அ�ஜுன� கDணைன பா� J “ந[ யா�? உ�ைன எ�பZ 
வண;க ேவD3)” எ�F ேகNடத�(, இைறவனி� பதி! ெதாட;(வேத 
“कालोहं “ எ�ேற! அதாவJ, நாேன கால) ஆேவ�!”  இ�பZ இ'#க, காலேம 
கடC$ எ�றா\) மிைக ஆகாJ.  கால ைத வ [ணா#(வJ இைறவைன 
நி*தி�பத�(4 சம).  கால ைத ஒP;காக� பய�ப3 Jகிறவ�க$ வா:வி! 
�கழி� உ4சி#(4 ெச�றவ�கK), ெப') தைலவ�கKமாகேவ 
இ'#கி�றன�.  ஒ' மனிதனி� தைலசிற*த ஒP#க;கK$ ஒ�F 
கால ைத ச�யாக� பய�ப3 Jவேதயா().  கால ைத  தவறவிடாம! 
ச�யான ேநர தி! ெசSய ேவDZய ெசய!கைள ெசSJ 
�Z�ேபாேமயானா! உலகி! ந)ைம விட4 சிற*தவ� எவ') இ!ைல.  
கால ைத �ைறயாக பி�ப�றினா! ேபாJ), அ தைன ெச!வ;கK) 
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ஒ�ற� பி� ஒ�றாக ந)ைம  ேதZ வ').  ஒ' ெசயைல4 ச�யாக 
ெசSJ �Z#காதவ�, அவனி� இயலாைமைய# கால தி� மீJ Gம தி 
வி3கிறா�.  கால) எ�பJ யா'#காகC) எத�காகC) கா தி'�பதி!ைல.  
அJ எ�ேபாJ) ஒேர மாதி� தா� இய;கி# ெகாDZ'#கிறJ.  எனேவ 
ேநர ைத ச�யாக பய�ப3 Jபவேன �Zவி! ெவ�றி ெபFகிறா�.  எனேவ 
கால திைன �ைறயாக� பய�ப3 திட சில அ��த மனித�களி� வா:#ைக 
நிக:Cக$ Xல) அறி*Jெகா$ளலா). 

ஒ' ஆ;கில� �லவ� ெசா�னJ ேபால “கால) விமான) ேபால அதி 
ேவக தி! பற*J ெகாD3 இ'#கிறJ  ஆனா!, இதி! ந!ல ெசSதி 
எ�னெவ�றா!, ந[;கேள இ*த விமான தி� விமானி!  இ*த விமான ைத 
ச�யான பாைதயி! ேச') இட தி�( ெகாD3 ேபாS ேச�#கிற[�களா 
எ�பJ உ;க$ ைகயிேலதா� உ$ளJ.  ந) வழிகாNZக$ காNZய 
பாைதயி! ெச�F, அவ�களி� அறிCைரகைள பி�ப�றி ெவ�றி 
ெபFேவாமாக! 

 

ேசவாலயாவி� நைட�ைறயி�... 

காைல 5.30 மணி �த� இரJ 10.00 மணிவைர CறிUத ேநரUதி� இைறவண�க�, 

உட�பயி�சி, வ#̀NGபாட�, காைலஉணJ, ப!ளி ெச�cத� என CறிUத 

ேநரUதி� கடைமகைளV ெசQவத�C ேசவாலயாவி CழHைதக! பழகிX!ளன�.   

ேத�Jக!, க�விV ���லா�க!, வழிபா#NUதல ���லா�க!, நிகBJக!, 

ெகாMடா#ட�க!, நைடGபயண�க!, கிராம வள�VசிG பணிக! இன�� 

இ?ேபாற v���கண�கான Cறி�ேகா!க!, வ�ட ஆர�பUதிேலேய 

தி#டமிடGப#N அ#டவைணGபNUதGபNகிறன.  இHத காலவ@ைசGபNUதGப#ட 

ேவைலU தி#ட�, ேததிவா@யாக அVசிடGப#N க�வியாMT ?வ�கUதிேலேய 

ஆசி@ய�கR�C வழ�கGப#NவிN�.  ஒFெவா� நாR� ஒFெவா�வ�� 

தUதம? கடைமகைள ெசQ?ெகாMேட வ��ேபா?, வ�ட �Tவி� ஒFெவா� 

Cறி�ேகாR� எ#டGப#T��C�.   

தினச@ நிகBJக! வார அறி�ைகயாக ப#TயலிடGபN�.  வார நிகBJக! 

ெதாC�கGப#N மாதாHதிர அறி�ைகயாக நெகாைடயாள�க! 

ஒFெவா�வ��C� அLGபGபNகிறன.  இHத ஐ�பUதிரMN வார�களி� 
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நடHத ேவைலகR� நிகBVசிகR�, சாதைனகR�, ஆMடறி�ைகயாக 

சம�Gபி�கGபN�.  இHத நைட�ைறேய ேசவாலயாவி ெவ�றி�C� 

காரணமாC�. 

 

�ய� பா��கேள! 

ஒzெவா' நாK) அ�F எ�ன ெசSய ேவD3) எ�F நா$ 
ெதாட#க தி! ஒ' அNடவைண ேபா3;க$.  அ*த நா$ �Zவி! எJ 
எெத!லா) ெசSய �Z*தJ, எJ எெத!லா) ெசSய �Zயவி!ைல எ�F 
அலG;க$.  இதி! அறி*த பாட;கைள அ3 த நா$ அNடவைணயி! 
மா�F;க$. 

ஒzெவா' நாK) அ�ேற ெசSJ �Z#க ேவDZய “தைல ேபாகிற” 
கா�ய;கைள வ�ைச ப3 தி �தலி! ெசய! ப3 J;க$.     

அ3 த வார), அ3 த மாத) ெசSய ேவDZய கடைமகளி! எைதயாவJ  
இ�ேபாேத ெசSய �ZHமா எ�F பா';க$.  உதாரண J#(, அ3 த 
வார) ஒ' கN3ைரைய சம��பி#க ேவD3ெம�றா!, அத�( அZ�பைட 
தயா���கைள இ*த வாரேம ெசSய �ZHமா எ�F ேயாசி J, அத�( 
ேநர) ஒJ#(;க$.  இ�பZ4 ெசSத[�களானா!, “தைல ேபாகிற” அவசர�) 
ஆத;க�) இ!லாம! ந[;க$ ெசய! பட �ZH).  இதனா! உ;க$ மன4 
ேசா�C), உட! ேசா�C) (ைறH). 

உ;க$ அNடவைணயி!, விைளயாN3#(), உட�பயி�சி#() �#கிய 
இட)ெகா3#க மற#காத[�க$.  ஆ;கில தி! ெசா!\வJ ேபால, “All work and 

no play makes Jack a dull boy”. ம�F), விைளயாட �Zயவி!ைலேய எ�F 
ஏ#க�) இ!லாம! இ'#()!   

 

அதிகாைலயி! ச�F ேநர) இைற வழிபாN3#( ஒJ#க மற#காத[�க$. 
விtஞானிக$ பல� நட திய ேசாதைனகளி!, காைல# கதிரவ� 
எP��னா! எP*J, ந[ராZ, தியான) ெசSJ, |�ய நம6கார) ம�F) 
ேயாகா ெசSதா!, நமJ Xைளயி\), உடலி� ம�ற பாக;களி\) ச�யான 
அமில;கK) Gர*J, ந)ைம நா$ �PவJ) மகி:சியாகC) ெத)பாகC) 
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ைவ J இ'#() எ�பJ நி�பண) ஆகி உ$ளJ.  ேம\), நா) �*ைதய 
அ தியாய தி! `றியJ ேபால, cell phone battery ேபா�ற நமJ உடைலH), 
மனைதH) அzவ�ேபாJ இைறவ� எ�Y) mains supply Xல) recharge 

ெசSJ ெகா$வJ மிக அவசிய) 

ஒzெவா' வார �Zவி\), அ*த வார தி! வ [D விரயமாக கழி*த ேநர) 
எzவளC எ�F கணி J, அத�( Xல காரண;கைள ஆராS*J, 
அைவகைள (ைற#க அ!லJ த3#க த#க நடவZ#ைக எ3;க$. 
�#கியமாக உ;களா! ம�றவ�களி� ேநர) எzவளC, ஏ� விரயமாயி�F 
எ�F உண�*J, அைத#  (ைறH;க$.  இzவாF உ;க$ ேநர) கா#() 
ந�(ண) பZ�பZயாக ��ேனF).  ம�றவ�களி� ேநர�) ச�யாக� பய� 
ப3).  
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9. நாN3�ப�F 

மனிதராS� பிற*த ஒzெவா'வ�ட�) நாN3�ப�F இ'#க ேவD3).  
த� நா3, த� சXக) எ�ற எDண) ஒzெவா'வ�ட�) இ'#(மாயி�, 
நாNZ� ெப'ைம ேமேலா;கி  திகP). ’நா3 தன#( எ�ன ெசSதJ எ�F 
எDணாம!, நாNZ�( நா) எ�ன ெசSேதா) எ�ற எDண) 
Jளி�வி3மானா! நாNZ�மீJ ப�F ெகாD3 வாழ �ZH).  ந) இ*திய 
நாNZ�காக எ தைனேயா உ$ள;க$ வா:*J மZ*J$ளன.  தாS 
நாNZ�காக அவ�க$ சிறிதளC) த�னலமி!லாம! ெபாJநல 
எDண ேதா3 உைழ ததா! இ*த ைவயக தி! வா:வா;( 
வா:*தவ�களாக க'த�ப3கி�றன�. 

சிFவயதி! ப$ளி# க!வியி! சிற*J இ'*திடாத கா*தியZக$ பி�� 
நாNZ� த*ைத எ�F ெசா!ல�பNடா�.  இத�(# காரண), அவ�� 
ேந�ைம, த�ன)பி#ைக ம�F) நாNZ�மீJ அவ� ெகாDட ப�F எ�F 
ெசா�னா! மிைகயாகாJ. இ*திய Gத*திர J#(), இ*J �6லி) 
ஒ'ைம�பாN3#() அDண! பNட பா3கK), ெசSத தியாக;கK) 
ெசா!லி! அட;கா! 

ந) நாN3 வரலாF பழைமயானJ.  ந) நாக�க) ெதா�ைம வாS*தJ.  
உலக நாNZன� பல') நாக�க) இ�றி வா:*த கால தி! நமJ பாரத நா3 
வா:வி� பல Jைறகளி\) ��ேனறியி'*தJ.  ெகா!லாைம எ�Y) 
ந�ெனறி காNZய � த� இரDடாயிர J ஐUF ஆD3கK#( �� ந) 
நாNZ! ேதா�றினா�.  தமி:நாNZ\$ள காtசி மாநக�ேல ெவளிநாN3 
மாணவ�கK) வ*J உய�க!வி க�F  ேத�*த ப!கைல#கழக) ஒ�F 
ஆயிர) ஆD3கK#( ��னேர இ'*தJ.  அ�ெபாPJ உலகி! ெப') 
ப(தியி! எP தறிேவ இ'*ததி!ைல.  இ Jைண பழ)ெப'ைம வாS*தJ 
பாரதநா3.  இ�ெப'ைமைய எ!லா ம#கK) உணரேவD3) எ�Y) 
க' Jட� பாரத நாNZ� சிற�பிைன4 சீ�ய பாட!களி! பாரதியா� 
த[NZH$ளா�. 

 

 

ந�ைமயிேல உட! வ�ைமயிேல – ெச!வ� 
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ப�ைமயி ேலமற  த�ைமயிேல 

ெபா�மயி ெலா தி3 மாத�த) க�பி� 

�கழினிேல உய� நா3. 
வDைமயிேல உள  திDைமயிேல – மன  

தDைமயிேல மதி �Dைமயிேல 

உDைமயிேல தவறாத �லவ� 

உண�வினிேல உய� நா3“ 
 

எ தைன எ தைனேயா ேகாZ#கண#கான U!கைள பாரத நாNZன� 
இய�றிH$ளன� உDைமயறிைவ� ெபFவத�( பிறநாN3 அறிஞ�க$ 
இ*தியாைவ நாZ வ*J$ளன�. .இமயமைலH) க;ைக நதிH) இைணய�ற 
உபநிடத U!கK) ெபா�ெனாளி� பாரத) uI) அணிக$ ஆகி�றன 

 
“ம�Y) இமயமைல ெய;க$ மைலேய  

மாநில மீதிJ ேபா�பிறி திைலேய 

எ�பZ நா) பிற*J சிF வயதி! விைளயாZ# களி த வ [3 ம�F) 
ஊ�� ேம! நம#( ஒ' ஈ��� இ'#(ேமா, அேத ேபால ந) தாS த*ைதய� 
ம�F) அவ�க$ Xதாைதய�க$ வள�*த இட;களி! நம#( ஈ��� 
ஏ�ப3வJ இய�ைகதாேன! 

எ*ைதH) தாH) மகி:*J (லாவி 
இ'*தJ) இ*நாேட – அத� 

�*ைதய� ஆயிர) ஆD3க$ வா:*J 

�Z*தJ) இ*நாேட – அவ� 
சி*ைதயி! ஆயிர) எ�ண) வள�*J 
 சிற*தJ) இ*நாேட – இைத 
வ*தைன `றி மனதி! இ' தி எ� 
 வாHற வா: ேதேனா - இைத 

வ*ேத மாதர) வ*ேத மாதர) 
 எ�F வண;ேகேனா ?“  

 எ�கிறா� பாரதியா�.  
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ஆ�மிக வழியி! ந) நாNZ�( ெப'ைம த*தவ�களி!  �#கியமான 
ேம�ைம ெகாDட Gவாமி விேவகான*த�� அறிCைரகளி� வாயிலாக 
நாN3�ப�றி� �#கிய Jவ ைத ேம\) அறி*J ெகா$ள இய\). 

 

“உய�*த பD� ஆ�மிக) ஒP#க) அகிய அைன J சிற*த 
ெப'ைமகK#() பிற�பளி தவ$ நமJ இ*திய  தாS. �னிவ�க$ பல� 
வா:*த நா3 இJ. கடCK#(4 சமமான மகா�க$ இ�ன�) இ*த 
நாNZேலதா� வா:*J வ'கிறா�க$. “எனJ அ'ைம4 சேகாதரா! ஒ' 
பைழய ைகவிள#ைக எ3 J# ெகாD3 இ*த� பர*த உலகி\$ள நா3 
நகர;க$, பNZ ெதாNZக$, கா3 கழனிக$ எ!லாவ�றி� ஊேடH) 
உ�ைன நா� பி� ெதாட�கிேற�. �ZHமானா! இ�பZ�பNட தைல சிற*த 
மகா�கைள ேவF எ*த நாNZலாவJ ேதZ# காN3� பா�#கலா)” எ�கிறா� 
Gவாமிஜி.   

Gவாமிஜி பி�வ'மாF `Fகிறா�. “இ*தியாைவ விN3# கிள)��� நா� 
எ� ேதச திைன ேநசி ேத�. இ�ேபாேதா அத� Rசி `ட என#(� 
�னிதமாக உ$ளJ. அ;( வ [G) கா�F �னித). நமJ நாNZ� வா:#ைகைய 
ேமேலாNடமாக� பா� தா! சா)ப! u J இற*JவிNடைத� ேபால# 
காண�ப3கிறJ. ஆனா! அத� அZயி! ெந'�ைப� ேபா�F அJ இ�F) 
கன�F ெகாDZ'#கிறJ.  

மனிதைனH) கடCைளH) உலைகH) ப�றிய ஆ4ச�யமான �Zேவ 
இ!லாத மிக� பர*த க' Jகளி� அZ�பைடயாக விள;(கி�ற 
ேகாNபா3க$ இ*தியாவி! ேதா�Fவி#க�பNடன.   

 

ேதசGப�றி தைமக!  

 

இ�ேபாJ ேதச�ப�றி� த�ைமகைளH), ந) வழிகாNZக$ 
இ த�ைமகைள எzவாF நைட�ைற�ப3 தி இ'#கிறா�க$ எ�பைதH) 
காDேபா).  
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நா#NGப�� ெமாழிகைள மதிGப? ஆனா� ெமாழிகைள� கடHத?: 

ெமாழி எ�பJ மனிதY#( இைறவ� அளி த வர�பிரசாத). ஒ'வேரா3 
ஒ'வ� ேபசC), ஒ'வைர ஒ'வ� ��*J ெகா$ளC), எ!ேலா') ேச�*J 
ஒ JவாழC) உதC) மிக�ெப�ய க'வி ெமாழிேய! ஆனா! அ*த 
ெமாழிேய ந)ைம� பி�#கC), ஒ'வேரா3 ஒ'வ� “எ� ெமாழி சிற*தJ – 
உ� ெமாழி தா:*தJ” எ�F வா#(வாத) ெசSயC) காரணமாக இ'*தா!, 

அJ ஒ' த[ைமயான க'வியாக மாறி வி3கிறJ. ஆதலா! ேதச�ப�F 
எ�பJ ெமாழி ெவறியாக மாற#`டாJ. ந) ெமாழிைய நா) மதி�பேதா 
ரசி�பேதா ெப'மித�ப3வேதா தவறி!ைல.  ெசா!ல�ேபானா!, ந) 
ெமாழியி� ெப'ைமகைள ரசி J, அதி! திைள J இ'�பJ, ேதச�ப�றி� 
ஒ' �#கிய அZ�பைடேய!  

 

”ெச*தமி: நாெடY) ேபாதினிேல இ�ப  

ேத�வ*J பாHJ காதினிேல” 

எ�F `றி த� தமி:�ப�ைற ெவளி�ப3 Jகிறா� மகாகவி பாரதியா�.  

 

ஆனா! அவ� அேதா3 நி�க வி!ைல. ம�ற ெமாழிகளி� ெப'ைமகைளH) 
ந�( உண�*J, அவ�ைறH)  �க:*J கவி பாZனா�. உதாரண தி�(, 

“G*தர  ெத\;கினி! பாNZைச J  
ேதாணிக$ ஓNZ விைளயாZ வ'ேவா)”  
 

எ�F)  

 

“சி;க மராNZய� த) கவிைத ெகாD3  
ேசர J த*த;க$ ப�சளி�ேபா)!”  
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எ�F ந) இ*திய நாNZ� ம�ற மாநில;களி� ம�F) ம�ற ெமாழிகளி� 
ெப'ைமைய  எ3 Jைர#கிறா� பாரதி.  

   

ேதசGப�� எப? ப�ேவ� கலாVசார�கைளX� மதிGபேத ஆC�: பல 
ெமாழிக$ ேபG) பலதிற ம#க$ பாரத தி! உ$ளன�. அ*த*த ெமாழிகளி! 
இல#கிய;கK) உ$ளன. அ*த*த�ப(திகளி� |ழ!கK#ேக�ப சில 
பDபாN3 வைககK) கால�ேபா#கி! உ'வாகிH$ளன. இ�பDபாN3 
வைகக$ அைன J) அட;கியேத இ*திய� பDபா3 ஆ(). இ*த� பர*த 
இ*திய நாNZ� பலேம பல கலா4சார;கK) பல மத;கK) ஒ�FபN3 
இ'�பேத ஆ(). எ�பZ ந) ெசா*த கலா4சார;கைள நா) வPவாம! 
கைடபிZ�பJ �#கியேமா, அேத ேபா! ம�றவ�கKைடய 
கலா4சார;கைளH) மதி J ஒ J வா:வேத ேதசிய ஒ'ைம�பா3 ஆ().  

 நம? உ@ைமகைள பிற� பறி�காம� ேபணிGபா?கா�க ேவMTய 
கடைம ேதசGப�றி� உ!ளட�கிX!ள?: அDண! கா*தி அZக$, ெத� 
ஆ�பி�#காவி! �ைக வDZயி! �த! வ(�பி! பிரயாண) ெசSதேபாJ 
அவ� உ�ைமைய பறி#க �ய�ற ேபாJ ெபா;கி எP*தா�.  அJேவ உ�� 
ச தியாகிரக) வைர ெச�F இ*திய Gத*திர ைதேய ேதZ  த*தJ.  

நாடாகN3), ஒ' நிFவனமாகN3), ந) கடைமகைளH) மற#க#`டாJ, 

ந) உ�ைமகைளH) யாைரH) பறி#க அYமதி#க`டாJ.  இைதேய 
மகாகவி பாரதியா�  

 

“எ�F தணிH) இ*த Gத*திர தாக),  

எ�F மZH) எ;க$ அZைமயி� ேமாக)?”. 
 

எ�F பாZனா�.  

ந) உ�ைமகைள பணய) ைவ�பைதேய அZைம தனமாக 
உ'வக�ப3 Jகிறா� மகாகவி. 
 

ேதசGப�� எப?, அைனவ�� ஒ�வ��ெகா�வ� ேதா! ெகாNU? 
உதJவேத ஆC�: ந) கDணி! Rசி விP*தா! ைக தானாகேவ ேபாவJ 
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ேபால நாNZ� ஒ' பாக தி! உ$ள ம#க$ J�ப�பNடா! ம�ற பாக தி! 
உ$ள ம#க$ உதவி#கர) ந[Nட ேவD3). நாNZ� ஒzெவா' பாக தி\) 
ெச!வ�) இ'#(), ேதைவH) இ'#().  மாநில;களைன J) 
ஒ�ேறாெடா�F ஒ Jைழ J, ஒ'வ�� ேதைவைய இ�ெனா'வ� u� தி 
ெசSJ வா:வேத ேதச�ப�F.  இைதேய மகாகவி, 
 

“க;ைக நதி��ற J ேகாJைம�பDட),  

காவி� ெவ�றிைல#( மாF ெகா$Kேவா)” 
 

எ�F) 

“வ;க தி� ஓZ வ') ந[�� மிைகயா!  
ைமய J நா3களி! பயி� ெசS(ேவா)” 
 

ஆஹா! நதிக$ இைண��  திNடெமY) கனவிைன �த! �தலி! கDட 

ெபாறியாள�, ந) மகாகவி பாரதியா�தா�! 

 

இத� Xல), நம#( ஒ' �#கியமான பாட ைத உண� Jகிறா�.  நாNZ! 
எ*த ப(தியி! ஒ' Gனாமிேயா, ெவ$ளேமா, வறNசிேயா uக)பேமா 
ஏ�பNடா\), “நம#ெக�ன, ந) ஊ�! ஒ�F) நட#கவி!ைலேய, நா) 
ஒ�F) ெசSயேவDடா)” எ�F விNேட தியாக இ'#க#`டாJ. 

க;ைகயி! இ'#() மிைக ந[ைர� ேபால இ!லாவிNடா\), ந)மா! 
இய�ற வைர உதCவேத ேதச�ப�F! 

 

ேதசGப�� எப? ேதசUதி எ�ைலகைளX� கடGப?: நமJ நாNZ� 
மீJ ப�F இ'�பJ �த! பZ எ�றா!, அைன J உலக ம#கK) ந) 
(3)ப) என மதி�பJ அைத விட மிக உய�*த உ�னதமான நிைல. Gவாமி 
விேவகான*த� அவ'ைடய மிகC) �க: ெப�ற சிகாேகா ேப'ைரயி� 
ெதாட#கேம “எ� அ'ைம அெம�#க சேகாத�கேள சேகாதர�கேள!” 
எ�பJதா�. எ Jைண பர*த மன�பா�ைம!  எ Jைண த[�#க த�சன)!  ந) 
நாNZ� Gய உண�Cகைள �தலி! தNZ எP�பியவ� Gவாமிஜி எ�றா! 
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மிைகயாகாJ.  அ�பZ�பNடவ�, உலக) எ!லா) ஒ' ெப�ய (3)ப) 
எ�பைத எzவளC ர தின4 G'#கமாக ��ய ைவ J$ளா�!  வட 
ெமாழியி! இைதேய “ஜக  வGைதவ (3)ப)” எ�F `Fவா�க$.  உலகேம 
இைறவனி� (3)ப) எ�பேத இத� ெபா'$. இைத உண�*ேதாமானா! 
நமJ ேதச�ப�F தானாகேவ வள'). மகாகவி பாரதியா') நமJ நாN3 
அ'ைம ெப'ைமகைள# `றி, அதYட� “சி;கள  த[விY#ேகா� பால) 
அைம�ேபா)” எ�F) ெசா!லி ச�வ ேதச ஒ�Fைமைய பைறசா�Fகிறா�. 

ேசவாலயாவி� நைட�ைறயி�... 

ஆMNேதா�� �தHதிரதின� ம��� CTயர� தின�களி� 

ேசவாலயாவி பைழய மாணவ�க! நா#NGப��ட ரUததான� 

அளி�C� நிகBJ வளாகUதி� நைடெப�கிற?.  அைனU? ேதசிய 

நா#கR� ப!ளியி� ெகாMடாடGபNகிறன.   

மாணவ மாணவிய@ விNதியி� மாைல இைறவண�கUதிேபா? 

அதிகளவி� ேதசப�தி பாட�க! CழHைதகளா� பாடGபNகிறன. 

 

�ய� பா��கேள! 

ஒ' �J ஊ'#( ெச�றா!, அ*த ஊ�� பார)ப�ய) எ�ன, அ*த ஊ�! 
எ�ன ெதாPைக# `ட;க$ உ$ளன, அ*த ஊ�! உதி த, வள�*த �க:� 
ெப�ேறா� யா� எ�F அ*த ஊரா�ட) ேபசி  ெத�*Jெகா$K;க$.  

பிற ப$ளிகK#ேகா அ!லJ பிற ஊ�கK#ேகா உ;க$ ப$ளியி� சா�பாக4 
ெச�றா!, உ;க$ ப$ளி  ேதாழ�கKட� மN3) இ!லாம!, 

ம�றவ�கKட� இைண*J பழ(;க$.  அவ�களி� பழ#க வழ#க;கைள� 
ப�றி  ெத�*J ெகா$K;க$.  உ;க$ ஊ�, பழ#க வழ#க;கைள� ப�றிH) 
அவ�கK#( அறிவிH;க$.  

இைணயதள;கK#( ெச�F பிற ஊ�கைள�ப�றிH), பிற 
கலா4சார;கைள� ப�றிH) ெத�*J ெகா$K;க$.   உ;க$ நDப�கKட� 
பகி�*J ெகா$K;க$.  
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பிறிெதா' ெமாழிைய# க�F#ெகா$K;க$.  ந) நாN3 ெமாழிையH) 
அய! நாN3 ெமாழிையH) க�F#ெகா$K;க$. அ*த ெமாழி#(), உ;க$ 
தாS ெமாழி#() உ$ள ஒ�Fைம ேவ�Fைமகைள� ப�றி சி*தி J� 
பா';க$. 

நாNZ! ஏதாவJ ஒ' ப(தியி! இய�ைக4 சீ�ற;க$ ேந�*தா!, உ;களா! 
ஆன உதவிைய ெசSய ��வா';க$.    
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10. க!வியி� �#கிய Jவ) (வா:நா$ 

�PவJ) க�ற!) 

மாணவ�ப'வ திேல நம#( மிக மிக �#கியமானதாக இ'*J நமJ 

எதி�கால ைதேய நி�ணயி#க# `Zய ஒ�F எ�னெவ�றா! ,அJ க!வி 
எ�பJ நித�சனமா()  . ெசா!ல�ேபானா! ,மாணவ� ப'வ தி! மN3ம!ல ,

ந) வா:நா$ �PவJ) ,இ*த# க!வி� பயண) ெதாட�*J ெகாDேடதா� 

இ'#() ,இ'#க ேவD3)  . இ*த மிக �#கியமான அ;க ைத�ப�றி ந) 

வழிகாNZக$ எ�ன `Fகிறா�க$ ,அைவகைள நா) எ�பZ  

கைட�பிZ#கலா) எ�பைத�ப�றி இ*த அ தியாய தி! ஆராSேவா). 

க�வியா� வர ேவMTய பயக!: க!வியி� உDைமயான 
பய�கைள�ப�றி Gவாமி விேவகான*த� `Fகிறா�: “க!வியி� Xல) 
த�ன)பி#ைக, மைற*தி'#() ெதSவ [க ச#தி ஆகியனவ�ைற 
ெவளி�ப3 த�ZH).  � திைய விசால�ப3 JவJ, மனைத 
ஒ'ைம�ப3 JவJ, மன ஒP#க) ம�F) மன வலிைமைய  த'வJ, 

அtசாைம, த�ன)பி#ைகைய உடனி'#க4 ெசSவேத உDைமயான 
க!வியி� பய�.  “Education is the manifestation of perfection already in man; Religion is 

the manifestation of the divinity already in man” எ�F `Fகிறா� Gவாமிஜி. அதாவJ, 

உன#($ேளேய இ'#() uரண Jவ) கள;கம�ற த�ைம, 

ெதSவ த�ைம இவ�ைற ெவளி�ப3 Jவேத க!வி. உ�Y$ இ'#() 
பல ைதH), திறைமையH) ெவளி�ப3 Jவேத உDைமயான க!வியி� 
ேநா#(.  

எHத wBநிைலயிc� நா� அறிைவ வள�U?�ெகா!ளU தவறேவ 
Sடா?:  பல� “இ�ேபாJ வ [NZேலா ெவளியிேலா நிைலைம ச�யாக 
இ!ைல, இJ ச�யானJ) க!வி க�பதிேலா அ!லJ அறிைவ வள�#() 
�ய�சியிேலா இற;(கிேற�” எ�F ெநாDZ4 சா#( `றி, அறிC 
வள�#() �ய�சிைய வ [ேண ஒ தி� ேபா3வா�க$.  ஆனா! இ)மாதி� 
சா#( ெசா!லாம! எ*த நிைலைமயி\) எ*த4 |:நிைலயி\) நா) 
அறிைவ வள� J#ெகா$K) �ய�சியி! ந)ைம ஈ3ப3 தி# ெகா$ள 

ேவD3). இத�( அDண! கா*தியZக$ வா:#ைகயிலி'*J ஒ' 
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உதாரண):  1921) ஆD3 அவ� நா3 �PவJ) ச தியாகிரக� 
ேபாராNட ைத ஆர)பி#க �ZC ெசSதா�.  ஆனா! எதி�பாராத விதமாக 
உ திரபிரேதச தி\$ள ெசௗ� ெசௗரா எ�ற இட தி! வ��ைற 
ெவZ தJ.  இதனா! கா*தியZகK#( 1922 மா�4 18) நா$ ஆF ஆD3க$ 
சிைற தDடைன விதி தJ ஆ;கிேலேய அரG உ தரவிNடJ.  சப�மதி 
சிைறயி! அைட தJ.  பி� சப�மதி சிைறயிலி'*J இரD3  நாNகK#(� 
பி� uனாவி\$ள எரவாடா சிைற#( மா�ற�பNடா�. 

  

சிைறயி! கா*தி அZக$ பNட இ�ன!க$ ஏராள).  சிைறயி� 
விதி�ைறக$ கா*தியி� மீJ க3ைமயாக பய�ப3 த�பNடன.  சிைற 
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அ\வல�க$ மிக# க3ைமயாக நட*J ெகாDடன�.  லDடனி! 
வழ#கறிஞ� ச;க உF�பின� பதவியிலி'*J கா*தி அZகளி� ெபயைர 
ந[#கிவிNடன�.  ஆனா! கா*தி அZக$ எ*த பாதி��#() ஆளாகவி!ைல.  
சிைறயி! இ'*த சமய) அவ� அறிவிய! சா�*த 150 U!கைள� பZ J 
�Z தா�.  சிைறயிலி'*த ஆேரா#கியமி!லா4 |ழ\), G தம�ற உணC) 
அவ� உட!நிைலைய� பாதி த ேபாJ) U!கைள� பZ�பைத அவ� 
நிF தேவயி!ைல. 

 

க!வி க�பJ), அறிைவ ெப'#கி#ெகா$வJ), ஓ� எ!ைலய�ற பயண): 

இ*த� பயண) கீ:#கDட �ைறயி! ெசய!ப3கிறJ. �தலி! நா) 
க�Fெகா$கிேறா). அத� பிற(, க�றைத ெசய!�ைற�ப3 த அறிகிேறா). 

அத� பிற( நா) க�றைத பிற'#( க�F  த*J நமJ ��*J ெகா$K) 
த�ைமையH) ெவளி�ப3 J) த�ைமையH) ேம)ப3 தி#ெகா$கிேறா). 

கைடசியி!, நம#( எzவளC ெத�*தா\), ம�றவ�களிடமி'*J நா�) 
க�பத�காக அவ�கைள ேம)ப3 JவJட�, ந) அறிைவH) 
வி�Cப3 Jகிேறா). 

 

இ*த �Zவ�ற Gழ�சிைய நமJ வழிகாNZக$ எzவாF 
நைட�ைற�ப3 தினா�க$ என ேம\) பா��ேபா).  
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அறிைவ வள�U?�ெகா!ளJ�
தைடேய அ�ல: ேமேல `ற�பNட ச)பவ) நட*த
53!  ஐ*தி! வைளயாதJ ஐ)பதி! வைளயாJ எ�பJ பழெமாழி
ஐ*தி\) ச�, ஐ)பதி\) ச�
ஞான ைதH) வள� J#
அ!ல. அJC) இ�ைறய ெதாழி! �Nப) மிக ேவகமாக மாF) நாNகளி!
ெதாட�க!வி எ�பJ மிக மிக �#கிய)
விNடJ எ�F நமJ க�()  ஆ�வ;கைள
பி� த;கிவி3ேவா)! 

ெசSJெகாD3 இ'#கிற[�க$
ேபாS அ3 த 6ேடஷனி
�Zகிற கா�யமா?  க!வி க�பJ)
எ;ேகH), எ�ேபாJ), 

கைட�பிZ#க ேவDZய ஒ�F
இ!ைல இ!ைல! நா) Gவாசி#() X4G
மற*ேதாமானா!, ெசSய
இைதேயதா� தி'வ$Kவ� இ�ெனா' விதமாக

அறிைவ வள�U?�ெகா!ளJ�, க�வி க�பத�C� வய? எப? ஒ� 
ேமேல `ற�பNட ச)பவ) நட*தேபாJ கா*திஜியி� வயJ 

ஐ*தி! வைளயாதJ ஐ)பதி! வைளயாJ எ�பJ பழெமாழி
ஐ)பதி\) ச�, க!வி க�பதி\) ச�, அறிைவH) 

ஞான ைதH) வள� J# ெகா$வதி\) ச�, வயJ எ�பJ ஒ' ெபா'Nேட 
அJC) இ�ைறய ெதாழி! �Nப) மிக ேவகமாக மாF) நாNகளி!

ெதாட�க!வி எ�பJ மிக மிக �#கிய).  ப$ளிH) க!}�H) �Z*J 
விNடJ எ�F நமJ க�()  ஆ�வ;கைள  தளர விNடா! வா:#ைகயி! 

!  ந[;க$ ஒ' ரயி! வDZயி! பயண) 
ெசSJெகாD3 இ'#கிற[�க$. ஒ' 6ேடஷனி! இற;கி, “நா� நட*ேத

னி! வDZைய� பிZ#கிேற�!” எ�F வாதிNடா! 
க!வி க�பJ), அறிைவ வி' தி ெசSJ ெகா$வJ)

, எ!லா இட;களி\) நா) இைட விடாJ 
பிZ#க ேவDZய ஒ�F.  இJ நா) உDI) உணC ேபா�றJ

நா) Gவாசி#() X4G# கா�F ேபா�றJ
ெசSய  தவறிேனாமானா!, நா) ஒ' சவ J#( ச

இைதேயதா� தி'வ$Kவ� இ�ெனா' விதமாக# `Fகிறா�: 

 

க�பத�C� வய? எப? ஒ� 
J கா*திஜியி� வயJ 

ஐ*தி! வைளயாதJ ஐ)பதி! வைளயாJ எ�பJ பழெமாழி.  ஆனா! 
அறிைவH) 

வயJ எ�பJ ஒ' ெபா'Nேட 
அJC) இ�ைறய ெதாழி! �Nப) மிக ேவகமாக மாF) நாNகளி!, 

ப$ளிH) க!}�H) �Z*J 
தளர விNடா! வா:#ைகயி! 
ரயி! வDZயி! பயண) 

நா� நட*ேத 

எ�F வாதிNடா! 
அறிைவ வி' தி ெசSJ ெகா$வJ), 

) நா) இைட விடாJ 
இJ நா) உDI) உணC ேபா�றJ;  

கா�F ேபா�றJ.  இைத 
நா) ஒ' சவ J#( சம).  
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“கDIைடயா� எ�பவ� க�ேறா�; �க திரD3 

�DIைடயா� க!லா தவ�”  

 

எHத ெதாழிேலா ?ைறேயா ஆனாc�, க�ப?� பயி�சி ெசQவ?� மிக 
��கிய�:  க�பJ) க�றைத பயி�சி ெசSவJ), ெவF) � தக� பZ��#( 
மN3) அ!ல. “களC) க�F மற” எ�ற பழெமாழி#( ஏ�ப, எ*த 
ெதாழிலானா\), க�F, பயி�சி ெசSவJ இ�றியைமயாதJ.  

மாணவ�கK#( மிகC) ப�4சயமான (ற$ 

“க�க கசடற க�பைவ க�றபி�  

நி�க அத�( தக “ 
 

எ�பேத.  

 

இ)மாதி� பயி�சி ெகா3#() க!வி ஒ'வைன த� ெசா*த#கா!களி! 
நி�க பழ#க�ப3 J). இJேவ க!வி க�பதி� உDைமயான பய�.  

வா:#ைகயி! நா) ெசSH) பல கா�ய;களி! நம#(� “பிZ#காத” பல 
கா�ய;கைள4 ெசSய ேவDZய நி��ப*த) ஏ�ப3). ஆனா! 
ெசா*த#காலி! நி�க ேவD3) எ�F நா) ��*JெகாDடா!, நா) எ!லா  
ெதாழி!கைளH) க�F  திற� ெப�F வா:#ைகயி! ��ேன�ற) 
அைடேவா).  இத�(, கா*தி அZக$ த� ஆசிரம தி! ெசய!ப3 திய 
நைட�ைறேய உதாரண). அவ� `Fகிறா�: “பDைண வள�*J வரேவ, 
அதிலி'*த சிFவ�கK#(), சிFமிகK#() பZ��#( ஏதாவJ ெசSதாக 
ேவDZயJ அவசியமாயி�F.  த(தி ெப�ற இ*திய� ப$ளி ஆசி�ய�க$ 
கிைட�பJமி!ைல.  ஆைகயா! ஆசி�ய�கைள நியமி�பJ சா தியமி!ைல.  

அ�ெபாPJ நைட�ைறயிலி'*த க!வி �ைறயி\) என#( ந)பி#ைக 
இ!ைல.  அYபவ தினா\), ேசாதைனகளினா\) உDைமயானெதா' 
க!வி �ைறைய# கD3பிZ#க ேவD3) எ�ற எDண�) என#( 
இ'*தJ.  ெப�ேறா�னாேலேய மிகC) சிற�பான, உDைமயான க!விைய 
அளி#க �ZH) எ�ற எDண) என#( இ'*தJ.  ஆதலா! சிFவ�கK#( 
பயி�சி அளி#() ெபாF�ைப4 சா தியமான வைரயி! நாேன 
ஏ�F#ெகாDேட�. 
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அவ�க$ ெபF) க!வி#(4 ச�யான அZ�பைட அவ�க$ ஒP#க ைத 
வள� J# ெகா$வேத எ�F க'திேன�.  அ*த அZ�பைடைய� பலமாக� 
ேபாN3விNடா!, ம�ற விஷய;கைளெய!லா) அவ�களாகேவா அ!லJ 
நDப�களி� உதவியாேலா அவ�க$ க�FெகாD3 வி3வா�க$. 

இேதா3 இல#கிய� பயி�சி, உட! வள�4சி ேபா�றைவ �#கிய Jவ) 
வாS*ததா! �கா!ெல�பா#, �பிர#ஜி ேதசாS ஆகியவ�களி� உதவிHட� 
சில வ(��கைளH) ஆர)பி ேத�.  பDைணயி! ேவைல#கார�கேள 
இ!ைலெய�பதா!, பழமர;கைள# கவனி�பJ, ேதாNட ேவைல, சைமய! 
ேவைல இவ�றி! எ!லா# (ழ*ைதகK), ெப�யவ�கK) ெகாtசேநர) 
ேவைலயி! ஈ3படேவDZயJ அவ�கKைடய கடைமயாயி�F.  (ழிகைள  
ேதாD3வJ, மர) ெவN3வJ, R#(வJ ேபா�றைவகைள அவ�கேள 
ெசSதா�க$.  இைவ அவ�கK#( ேதக�பயி�சிைய அளி தன.  
ச*ேதாஷ ைதH) அளி தன.”    

பிற��C க���ெகாNGபதா� நம? அறிJ� ஞான�� ேமc� ேமc� 
வள��: க!வி க�() பயண தி! �த! நிைல க�க க�F# ெகா$Kத!.  

இரDடாவJ நிைல க�றைத ெசய!�ைற�ப3 JவJ.  அத�( அ3 த 
நிைல நா) க�றைத பிற'#( க�F# ெகா3�பJ.  அDண! கா*தி அZக$ 
ேமேல ெசSதJ ேபால தாேன மாணவ�கK#( க!வி ேபாதி ததா! 
மாணவ�க$ மN3ம!ல, அDணலி� திறைமH) ெம'( ஏறியJ எ�றா! 
மிைக இ!ைல.  நா) க�றைத இ�ெனா'வ'#( விள#கினா!, ந)�ைடய 
சி*தைனH) `�ைமயாகி, RSைமயாகி இ�ெனா' சிகர ைதேய அைடH).  

க�வி எப? ைகUெதாழிc� ேச�U? திறைம ெகா!வ?:  இத�(), 

அDண! கா*தி அZக$ `Fகிறா�: “சிFவ�கK#( பயY$ள ஏதாவJ ஒ' 
ைக ெதாழிைல ெசா!லி# ெகா3#க ேவD3) எ�பJ எ� ேநா#க).  

ெச'�� ைத#() ெதாழிைல# க�F# ெகாD3 அைத க�F#ெகா$ள 
வி')பியவ�கK#() ெசா!லி# ெகா3 ேத�.  த4G ெதாழி! க�F# 
ெகா3#கC) ஒ' சிF வ(�� ஆர)பி ேதா).  எனேவ சிFவ�க$ எைத# 
க�F# ெகாDடா\) அைத மகி:4சிHடY) க�F# ெகாDடா�க$.” 
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க�வியி �]Gபயைன அைடய ேவMNெமறா�, க�வி 
க�பி�C� ஆசாைன ெதQவமாக மதி�க ேவMN�: க!வி க�பி�பவ� 
கடவK#( சம). அ�பZ�பNட ஆசாY#() சிற*த த(தி இ'#கேவD3) 
எ�F Gவாமிஜி `Fகிறா�. “ஆசி�ய� எ�பவ�� சிற*த இல#கண) uரண 
RSைமயாக இ' த!. எ*த� பலைனH) எதி�பாராம! ேபாதி#க ேவD3)” 

ந!ல ஆசி�யேர சிற*த ஞான ைதH) க!விையH) �கNட மிக �#கிய) 
எ�F), அ�பZ�பNட ந!ல ஆசி�யைர மதி J, ேபா�றி வழிபNடா!தா� 
க!வியி� சிற*த பயைன அைடய �ZH) எ�F இதனா! 
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ெதளிவாகிறத!லவா?  இ�ைறய நாNZ� ேதைவைய எzவாF 
அ*நாளிேலேய Gவாமிஜி த[�#கத�சனமாக எ3 Jைர தி'#கிறா�!  

 

க�விையGப�றி பாரதியி ெதளிவான விள�க உைர! 

பாரதியா� “ேதசிய க!வி” எ�ற தைல�பி! இரD3 கN3ைரகைள 
எPதிH$ளா�. கிNட தNட ��பJ ப#க;க$ உ$ள இ#கN3ைர இ�ைறய – 

ஏ� எ�F) – ஒ' கல;கைர விள#கமாக உ$ளJ.  எ�ன க�பி#க 
ேவD3) (syllabus) எ�பZ க�பி#க ேவD3) / க�க ேவD3)  (method of 

teaching and learning) எ�பைத�ப�றிH) ெத$ள ெதளிவாக விள#கி உ$ளா�. 
அவ�றிலி'*J ஓ�' � J#கைள இ�ேபாJ பா��ேபா):  

ேதசிய# க!வி#( அZ�பைட ேவ�, (3)ப#க!விேய.  

• ஒzெவா' கிராம தி\) (ைற*த பNச) ஒ' ப$ளிையயாவJ நிFவ 

ேவD3) 

• ேவதகால ச� திர), �ராணகால ச� திர;க$, ெபௗ த கால ச� திர), 

ராஜ�தான தி� ச� திர) இைவ மிக சிர ைதHட� க�பி#க�பட 

ேவD3) 

• அ*த*த மாகாண தி� ச� திர) விேசஷமாக பயி�Fவி#க�பட 

ேவD3) 

• ேதச பாைஷயி� Xலமாகேவ இ*த� பாட;க$ க�பி#க�பட 

ேவD3). 

• ந) ேதச) மN3மி�றி, அராபிய, பாரசீக, எகி�திய, ஆ;கிேலேய 

ம�F) பல ேதச;கைள�ப�றிH) பயி�சி ெகா3#க ேவD3) 

• மத Jேவஷ;க$, அனாவசிய Xட ப#திக$ எ�கிற, பி�கால தி! 

ேச�#க�பNட (�ைபகைள# கைள*J, உDைமயிேலேய ஞான 

ஊ�றான �ராண;கைள ேபாதி#க ேவD3) 

• மாணா#க�கK#( த த) இ7ட ெதSவ;களிட) ப#தி ெச\ தி 

வழிபா3 ெசSJ வர ேவD3) எ�F க�பி�பJட�, இதர 

ெதSவ;கைள பழி த!, பைக த! எ�ற Xட4ெசய!கைள கNேடா3 

விN3 வி3)பZ ேபாதி#க ேவD3). 
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• (Zக$ ராஜா;க ைத த)�ைடய ந�ைம#காகேவ சைம#க�பNட 

க'வி எ�F ந�றாக  ெத�*J ெகா$ள ேவD3).. ராஜா;க 

கா�ய;கெள!லா) (Zகளா! நியமி#க�பNட பிரதி நிதிகளி� 

இ7ட�பZேய நட#க ேவD3).  

• கிராம ப�பாலன), கிராம G தி, ைவ திய) �தலியவ�றி! (Zக$ 

அைனவ') மி(*த சிர ைத காNட ேவD3) எ�பதா! 

மாணா#க�கK#( இவ�றி� விவர;க$ ந�( ேபாதி#க�பட 

ேவD3).  

• சா திய�பNடவைர அேனக�ட) ெபா'$ விரவி இ'#()பZ ெசSH) 

வியாபார �ைறகைள ேம�ைமயாக பாராNட த#கைவயாக ேபாதி#க 

ேவD3) 

• பி$ைளகK#( தா;கேள “சய�6” ேசாதைனக$ ெசSJ பா�#() 

வழ#க ைத ஏ�ப3 தி# ெகா3#க ேவD3).  

• விtஞான தி! ெபாJ அ)ச;கைள�ப�றி �#கியமான ெசSதிகைள 

சாதாரண ச)பாஷைண நைடயி! உபா தியாய�க$ வ [NZ! 

எPதி#ெகாD3 வ*J பி$ைளகK#( வாசி J#காNZ, அவ�கைள 

எPதி ைவ J#ெகா$K)பZ ெசSய ேவD3)  

• இய�ற வைர மாணா#க�க$ எ!லா'#() ெநசC �தலிய 

�#கியமான ைக ெதாழி!களி\), ந�ெசS, ��ெசS 

பயி� ெதாழி!களி\), u, கனி, காS, கிழ;(க$ விைளவி#()  

ேதாNட ெதாழி!கைளH) உபா யாய�க$ தவிர ெதாழிலாளிக$, 

வியாபா�க$, விவசாயிக$ ேபா�ற அYபவ6த�கைள# ெகாD3 

பயி�சி ெகா3#க ேவD3). 

• பி$ைளகK#( காைலயி! தாேம ஜலமிைற J 6நான) ெசSத!, 

த த) Jணிகைள ேதாS த! �தலிய பயி�சி ெகா3#க ேவD3).. 

விைளயாN3 ம�F) உட�பயி�சியி\) பயி�சி ெகா3#க ேவD3) 

• க!வியி� ஒ' �#கிய ப;காக யா திைரக$ (excursions) இ'#க 

ேவD3).  

• ஆDகK#( மN3மி�றி, இய�ற வைர ப J வயJ மN3ேமY) 

ெபD (ழ*ைதகK) வ*J க!வி க�க ஏ�பா3 ெசSயலா).  
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• இ தைகய க!வி க�பி�பதி! பி$ைளகளிட) அைரயணா `ட 

ச)பள) வ|லி#க#`டாJ. 

ேசவாலயாவி� நைட�ைறயி�... 

ேமேல `றிய பல ந!ல க' J#கைள  ேசவாலயாவி! நா;க$ நைட�ைற ப3 தி 

இ'#கிேறா).  உதாரண தி�(: 

கா*திஜி  ேமேல `றியJ ேபால ெதாழி! க!வி, விவசாய ெதாழி! 

�தலியவ�ைற# க�பி#கிேறா).  

Gவாமிஜி `றியJ ேபால ஒzெவா' மாணவ மாணவிH) ெசா*த# காலி! நி�க� 

பயி�சி ெகா3#கிேறா).  கட*த பல வ'ட;களாக ேசவாலயாவி! இ'*J 

ெவளிவ*த அைன J மாணவ�கK) ந!ல ேவைலயி\) ந!ல நிைலயி\) 

இ'�பேதா3 மN3மி�றி, ேசவாலயாவி�() அ3 த தைல�ைற (ழ*ைதகK#() 

உதC) மன�பா�ைமH) ெப�F$ளா�க$ எ�பேத இத�( சிற*த அ தாNசி.  

பாரதியா�� ேதசிய# க!வி �ைறயி! பல அ)ச;கைள ேசவாலயாவி! 

நைட�ைற�ப3 Jகிேறா).  உதாரணமாக யா திைரக$, விவசாய ம�F) 

ைக ெதாழி! க!வி, Gகாதார �கா) நிFCத!, �தலிய பல அ)ச;கைள 

ெசய!ப3 தி வ'கிேறா). அவ� ெசா�னJ ேபால சய�6 (விtஞான)) 

க' J#க$ மாணவ�க$ மனதி! ந�( பதிய, வ'ட) ஒ' �ைற விtஞான# 

கDகாNசி நட தி, எ;க$ ப$ளி பN3மி�றி, அ'கி! உ$ள ப$ளி மாணவ�கைளH) 

அைழ J விtஞான ேசாதைனகைளH) மாதி�கைளH) மாணவ�களாேலேய 

ெசSவி J, அவ�கைளேய அவ�ைற விள#கC) ெசா!லி அவ�கKைடய அறிவிய! 

அறிைவ மN3மி�றி, அவ�களி� ேப4G ம�F) ெதாட��  திற�கைளH) 

ேம)ப3 Jகிேறா).  

மிக �#கியமாக பாரதி `றிய “இ தைகய க!வி க�பி�பதி! பி$ைளகளிட) 

அைரயணா `ட ச)பள) வ|லி#க#`டாJ” எ�ற ேபாதைன#( ஏ�ப கNடண) 

எJC) வ|லி#க�ப3வJ இ!ைல. ேம\) அைன J மாணவ�கK#() 

பாட�� தக;கK), சீ'ைடகK) இலவசமாகேவ வழ;க�ப3கி�றன. 

உலக நா3களி� நில அைம��கைளH), இ*திய நாNZ� வரலா�றிைனH) பZ#() 

நமJ (ழ*ைதக$, த;களJ ஊ�� வரலா�றிைனH) பார)ப�ய ெப'ைமகைளH) 
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அறி*J$ளனரா? எ�ற ேக$விHட� Jவ#க�பNடJதா� ேசவாலயாவி� ‘ெஹ�ேடp 

கிள�’ அதாவJ உ$�� பார)ப�ய திைன ஆவண�ப3 J) (P.  இ#(Pவின�, 

தி'நி�றy�� வரலா�றிைனH), இzyைர ஆDட ம�ன�கைள� ப�றிய 

விவர;கைளH), ஆலய;களி� வரலாFகைளH), இzy�� நில அைம�பிைனH), 

த�ேபாைதய ம#க$ ெதாைக, அவ�த) �#கிய ெதாழி!க$ ஆகியனவ�ைற ேந�! 

ெச�F ஆSC ெசSJ ஓ� அறி#ைக� � தகமாக தயா� தன�.  இ*த ஆவண� 

ெபNடக திைன அ�ேபாைதய க!வி அைம4ச� ேசவாலயா வளாக தி�( வ'ைக 

��*J, தமJ கர;களா! ெவளியிN3� பாராNZனா�.  தமிழக தி� ம�ற ப$ளிகK) 

த தமJ ஊ�� வரலா�றிைன கள ஆSC ெசSJ ஆவண�ப3 தினா!, ேநரZ 

அYபவ�) விழி��ண�C) அைடவா�க$ எ�பதி! எ*த ஐய�மி!ைல.  

 

 

�ய� பா��கேள! 

உ;கK#(  ெத�*த, பிZ த ைக ெதாழிைல ெச)ைமயாக ெசSJ 

பழ(வேதாட!லாம!, இ�Y) பல'#(# க�F  தா';க$. 

வார J#( ஒ' � தகமாவJ பZ J, அ*த � தக தி! க�றைத ஒ' 
கN3ைரயாக எPJ;க$; ம�றவ�கKட� பகி�*J ெகா$K;க$. 

உ;க$ பாட;களி! க�ற ஒ' பாட ைதயாவJ எ�பZ நைட 
�ைற�ப3 தலா) எ�F ேயாசி J ெசயலா#(;க$. 

உ;க$ ஆசி�ய�கைள மதி��டY), ம�யாைதHடY) நட தC).  ந[;க$ 
ப$ளி மாறினா\), க!}� ெச�றா\), உ;கKைடய பைழய 
ஆசி�ய�கைள அzவ�ேபாJ ச*தி J� ேபG;க$; உ;க$ ந�றிைய 
அவ�கK#(  ெத�விH;க$.  
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11. உட! வலிைம,  G�F��ற  RSைம 

இைற ந)பி#ைக, த�ன)பி#ைக Xல) மன RSைம ெபFகிேறா).  

க!வியி� Xல) அறிC வி' திH), அறிC# `�ைமையH) அைடகிேறா).  

மனதி�(), அறிC#() அ3 த பZயி! உட! RSைமH) உட! 
வலிைமH) உ$ளன.  கைடசியாக ந) G�F��ற  RSைமH) இ'*தா!, 
ஒ' uரண Jவ) அைடய �ZH).  இ*த# கைடசி இரD3 -- உட! 
RSைம, G�F��ற  RSைம ைய� ப�றிH) -- , இவ�றி� �#கிய ைதH), 

இவ�ைற ந) வழிகாNZக$ எzவாF வா:*J காNZ இ'#கிறா�க$ 
எ�பைத� ப�றிH) இ*த அ தியாய தி! காணலா).  

�வ� இ�Hதா�தா சிUதிர� வைரய �TX�:  இைறவ� த*த இ*த 
உடைல ேபணி�பாJகா#க ேவDZயJ நமJ தைலயாய கடைமயா().  Gவ� 
இ'*தா!தா� சி திர) வைரய �ZH).  ந!ல உட! ஆேரா#கிய) 
இ'*தா!தா� ம�ற எ!லாவ�ைறHேம - க!வி க�ற!, பண) திரN3த!, 

ெபாJ நல ெதாDZ! ஈ3ப3த!  ஆகியனவ�ைற4 ெசய! ப3 த�ZH).   

 

விைளயா#N�C�, உட� பயி�சி�C� ேநர� ஒ?�க ேவMN�:  நமJ 
பழ;கால வழ#க;க$ இய�ைகயாகேவ உட�பயி�சிைய உட�ேச� J# 
ெகாDZ'*தன.  இ�ேபாJ ம' Jவ�க$ எ!லா) “தின�) 5 கிேலா மீNட�  
நைட�பயி�சி ெசSH;க$” எ�F `Fகிறா�க$.  அ*த# கால தி! 
காைலH) மாைலH) ேகாவி\#(4 ெச�F, பிரகார ைத4 G�றி நம6கார) 
ெசSJ,  வா:நா$ �PவJ) ஆேரா#யமாக இ'*தா�க$. ேகாவிலி� 
RSைமயான  கா�ைற Gவாசி ததா! ேநாSகள�F ந!ல உட! நல) 
ெப�றி'*தன�. அ Jட�  இைற ந)பி#ைகH) ந!ெலDண;கK) 
ேமேலா;கி நி�றன.  ஆசி�ய'ட� அவரJ இ!ல திேலேய த;கி 
பணிவிைடக$ ெசSJ க!வி பயி�ற ('(ல) எ�ற வழ#க) இ'*த 
கால;களி! கிண�றி! ந[� இைற த!, வ [3 ெப'#(த!, ெமP(த! எ�F 
ப!ேவF பணிகைள இள) மாணவ�க$ ெசSJ வ*ததினா! உட! வலிைம 
ேமேலா;கி நி�றJ.  

இ�ைறய |:நிைலயி! இெத!லா) மற*Jேபான விஷய;களாகி விNடன.  

ஆதலா! நாேம மிகC) �ய�சி எ3 J# ெகாD3தா� ந) உடைல� 
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ேபணி� பாJகா#க ேவD3).  மகாகவி பாரதியா� `Fகிறா�: 
“ேதாNட ெதாழி!, கிண�றி! ஜலமிைற த! �தலியவ�றா! ஏ�ப3) 
ச�ர� பயி�சிேய மிகC) விேசஷமா().  பி$ைளகK#(# காைலயி! 
தாேம ஜலமிைற J 6நான) ெசSத!, த த) ேவ7Z Jணிகைள 
ேதாS த! �தலிய அவசியமான கா�ய;களி! ஏ�ப3) ச�ர� பயி�சி 
ந�ேறயா).  இவ�ைற  தவிர ஓNட), கிளி தN3, ச3(3 �தலிய நாN3 
விைளயாN3கK), கா�ப*J �தலிய ஐேரா�பிய விைளயாN3கK), 

பி$ைளகKைடய பZ�பி! பிரதான அ)ச;களாக# க'த�பட ேவD3).  

(6தி, கசர , கேரலா �தலிய ேதக�பயி�சிகK) இய�றவைர 
அY7Z#க�படலா).  ஐேரா�பிய �ைற�பZ பி$ைளகைள# `Nடமாக# 
`NZ  கபா J பழ#(வி த! இ�றியைமயாத அ)சமா(). 

பZ�ைப#காNZ\) விைளயாN3களி! பி$ைளக$ அதிக சிர ைத 
எ3#()பZ ெசSய ேவD3).  பி$ைளகK#( ச�ர பல) ஏ�ப3 தாம! 
ெவFேம பZ�� மா திர) ெகா3�பதா! அவ�கK#( நாK#( நா$ 
ஆேரா#கிய) (ைற*J அவ�க$ பZ த பZ�ெப!லா) விழலாகி, அவ�க$ 
த[ராத J#க J#() அ!பாHG#() இைரயா()பZ ேந�3).” 
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ேம\), விைளயாN3#() பZ��#() சம �#கிய Jவ) ெகா3 J பாரதி  

“ஓZ விைளயா3 பா�பா – ந[  
ஓS*தி'#கலாகாJ பா�பா”  

 

எ�F) 

 

“காைல எP*தCட� பZ��, பி��  
கனிC ெகா3#() ந!ல பாN3  

மாைல �PJ) விைளயாN3 எ�F  
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பழ#க� ப3 தி# ெகா$K பா�பா” 

 

எ�F) அழகாக� பாZ உ$ளா�. 

உட�பயி�சி#( கா*திஅZக$ எzவளC �#கிய Jவ) அளி தா� எ�பைத 
அவ� வா:#ைகயி! நிக:*த ஒ' ச)பவ) Xல) நா) அறிய �ZகிறJ. 

1937 ) ஆD3 கா*தி அZக$ ெகா!க தாவி! Gபா7 ச*திர ேபாசி� 
சேகாதர� சர ச*திர ேபாசி� வ [NZ! த;கி இ'*தா�.  அவ'ட�, மகாேதz 
ேதசாS எ�பவ'), ககனவிஹா� ேம தா எ�பவ') இ'*தன�.  மகாேதz 
ேதசாS#( ேவைல அதிகமாக இ'*ததா! உலவி வர#`ட அவ� ெவளிேய 
வராம! இ'*தா�.  கா*தி அZக$ ேம தாைவ� பா� J, “ந[;க$ 
மகாேதைவையH) உலாவ�ேபா()ேபாJ அைழ J4 ெச!\;க$” எ�றா�.  
அ�F �த! ேம தாC) மகாேதz ேதசாைய  தின)ேதாF) உலாவ 
அைழ J ெச�றா�.  ஆனா! ஒ'நா$ ேவைல அதிகமாக இ'*ததா! 
மகாேதz, உலாவ4 ெச!லவி!ைல.  உடேன கா*தியZக$, “மகாேதz, ந[ 
ஒ' நா$ சா�பிடாம! இ'*JவிNடா! `ட  தவறி!ைல.  ஆனா! 
உட�பயி�சிைய மN3) விN3 விடாேத!  ேபா, ேபா!  உலாவ� ேபா!” எ�F 
அY�பி ைவ தா�.  

உட� ஆேரா�யUதி�CU தCHத ஆகார� மிக ��கிய�: மனித� 
ெவzேவF ேநர;களி! X�F விதமான (ண;களா! 
ஆ#கிரமி#க�ப3கிறா�.  இைவ ச வ) எ�F) ரஜ6 எ�F) தம6 
எ�F) ெபய� ெப�றைவ.  ச வ) எ�பJ அைமதியான மன�), 

ஆேரா#யமான உடைலH) ெகா3�பJ.  ரஜ6 எ�பJ ேகாப), 

ெபாFைமயி�ைம, ஆத;க) இவ�ைறH), இவ�றினா! வ') உட! 
உபாைதகைளH) ெகா3#().  தம6 எ�பJ ேசா)ப!, அளC#( மிtசிய 
R#க) ம�F) அதனா! உ'வா() ெத)ப�ற, மிகC) பலவ [னமான 
உடைலH) ெகா3#().  எzவளC#( எzவளC ச வ (ண) ந)மி! (Z 
ெகா$கிறேதா, வியாபி#கிறேதா, அzவளC#கzவளC நமJ மன உ�சாக�) 
உட! வலிைமையH) ெப'(). இ*த ச வ (ண) வளர நா) உDI) 
உணC ஒ' �#கிய காரண).  அ�பZ�பNட உணவி! எ�ென�ன 
இ'#கேவD3) எ*ெத*த ேநர தி! உDண ேவD3) எ�பைத கா*தி 
அZக$ விள#(கிறா�.  விைதக$, ெகாNைடக$, காSகறிக$, பழ;க$ 
இவ�ைற எ!லா) த(*த விகித தி! த#க  வித தி! பத�ப3 தி 
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உDடா!, ந)�ைடய உட! ஆேரா#ய�), மன ஆேரா#ய�) ெகடாம! 
இ'#().  இைத விN3, கDட ேநர;களி!, RSைமய�ற உணCகைள� 
�சி ேதாமானா! வா:#ைகேய நரகமாக �ZH).  

 

���GIறU xQைம மிக மிக ��கிய�:  RSைம#( மி(*த 
�#கிய Jவ) ெகா3 தா� Gவாமி விேவகான*த�. RSைம எ�பJ 
ெதSவ [க தி�( �*ைதய பZ எ�பா�. மட J# கNZட;கைளH), 

அைறகைளH) Gவாமிஜி அZ#கZ ெச�F பா��பா�.  அP#ைக# கDடா! 
தாேம அ*த இட ைத4 G த) ெசSவா�.  ஒ'நா$ எ;ேகா ஓ�ட) J��ரC 
ெசSய�படாம! அP#காக இ'*தJ.  அைத# கDட அவ� Gவாமி 
பிர)மான*தைர அைழ J, “ராஜா ஏ� இ*த இட) இ�பZ அP#கைட*J 
கிட#கிறJ?  மட ைத  RSைமயாக ைவ J# ெகா$ள இயலாவிNடா! 
மர தZயி! வா:வJ ந!லத!லவா?  மட) எ�ற ஒ�F ஏ�பN3விNடJ, 

அைத4 G தமாக ைவ J#ெகா$ள ேவD3)” எ�றா�.   ம�ற Jறவிகளி� 
அைற, ப3#ைக �தலானவ�ைறH) ெச�F பா��பா�.  ெபா'Nக$ உ�ய 
இட;களி! இ'#க ேவD3).  ப3#ைகைய தின�) ெவயிலி! உல� தி 
மZ J ைவ#க ேவD3) எ�பன ேபா�ற விஷய;களி! Gவாமிஜி விேசஷ 
கவன) ெச\ தினா�.  தமJ சீடரான ஆ மான*த�� அைறயி� ேந� திைய 
அவ� மிகC) வி')பினா�. அவரJ அைற, ப3#ைக எ!லாேம எ�ேபாJ) 
பளி4ெச�F G தமாக இ'#().  இதனா! எ�ேபாதாவJ அ;ேக வர 
ேந�*தா! அ*த� ப3#ைகயி! சிறிJ ேநர) ப3 JவிN34 ெச!வா�. 

நக ைத ெவNடாம!, அதி! அP#(� பZய இ'�பவ�டமி'*J 
தDண [� `ட# (Z#கமாNடா� Gவாமிஜி.  ைகயல)பிவிN3, 

உ3 தியி'#() உைடயி! Jைட�பJ) அவ'#(� பிZ#காJ.  

“இ�பZெய!லா) ெசSதா! எ� ப#க திேலேய ேச�#க மாNேட�” எ�பா� 
அவ�.  சிFந[� கழி த பிற( ைகயல)ப ேவD3).  ('ேதவ� இதி\) 
மி(*த கவன) ெச\ தினா�.  யாராவJ ைகயல)பாம! வ*தா! ேகாபி J# 
ெகா$வா� எ�பா� Gவாமிஜி. 

RSைமயி�ைமH) Gகாதாரம�ற உணC� பழ#கவழ#க;கKேம பல 
ேநாSகK#(# காரண) எ�பதா! அைத  தவி��பத�கான பல 
�ய�சிகைள ேம�ெகாDடா�.  மைழ# கால;களி! க;ைக ந[� கல;கி 
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ேசF), சகதிH) நிைற*J பாH).  எனேவ அ*த நாNகK#காக ஆ:கிணF 
ஒ�ைற  ேதாDட4 ெசSதா�. 

ந[�ழிC ேநாS காரணமாக அவ'#( தாக) அதிகமாக இ'#().  

சைமயலைற4 |NZ! நி�றா! அJ அதிக�#().  அைதH) 
ெபா'Nப3 தாம! சைமயலைறைய� ேபாS ப�ேசாதி�பா�.  

ஒ'நா$ Gவாமிஜி#காக உணC ப�மாற�பNZ'*தJ.  அ;ேக ெச'�� 
அணி*J ெகாD3 ஒ' ப#த� ெச�றேபாJ Gவாமிஜி அவ�ட), “யாராவJ 
சா�பிட அம�*தா! அ;ேக ெச'�� அணி*J# ெகாD3 ேபாவJ ம�யாைத 
அ!ல.  அJ மN3மி�றி, அJ உணவி� RSைமையH) ெக3�பதா().  

உணவி! Rசி விP*J உட!நல ைதH) ெக3#()“ எ�றா�. 

இzவாF நா) ெசSH) ஒzெவா' ெசயலி\) G�F��ற Gகாதார�) 
RSைமH) ேம)பட ேயாசி J ெசய!பட ேவD3).  

 

இைறய நிைலைமயி� சில Iதிய சவா�க!: பாரதியா�, கா*தியZக$, 

Gவாமி விேவகான*த� கால தி! இ!லாத ஒ' மிக�ெப�ய சவாைல ந) 
தைல�ைறH), நம#( பிற( வ') தைல�ைறகK) ச*தி#க ேவDZ 
இ'#கிறJ.  இJேவ G�F4|ழ! மாGபா3.  நா) ஓN3) வாகன;க$ 
உமிP) விஷ அமில;க$, ெதாழி�சாைலக$ நதியினி! ெகாN3) 
மாG�ெபா'Nக$, நாK#( நா$ அதிக� J வ') மFGழ�சி ெசSய 
�Zயாத, உலக தி� Gைமைய அதிக�#() பிளா6Z# உபேயாக), 

இய�ைக#( ஒzவாத ெசய�ைக உர;களா! வள�#க�ப3) தாவர கறிகாS 
வைகக$, மாNZ� சாண ைதH) (ள)�கைளH) உபேயாகி#காம! 
Zரா#ட�கைள உபேயாகி J உP) நில;க$ இைவகெள!லா) நமJ 
உட\#(), G�F��ற தி�(), மி(*த த[;ைக உDடா#கி பல 
தைல�ைறகைள பாதி#().  மைழ ெபாழிவJ, பயி� விைளவJ இைவகK) 
இ!லாம!, உலகேம பாைலவனமாக மாறC) வாS�� உD3. ஆகேவ, நா) 
ஒzெவா'வ') G�F4|ழ! மாGபாNZைன (ைற#க �ய�சி எ3 J 
ெகா$ள ேவD3).  இJேவ ந) உட\#(), உ$ள J#(), வ') 
தைல�ைறகK#() நா) ெசSய#`Zய மிக�ெப�ய உதவி. 
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ேசவாலயாவி� நைட�ைறயி�... 

ேசவாலயா நி�வன� ?வ�கிய நா! �த� கடHத இ�பU? ஐH? 
ஆMNகளி� �மா� இ�பதினாயிர� மர�க�க! க�வா எL� 
கிராமUதிைனV ��றிX!ள பCதிகளி� நடGப#T��கிறன. 

���Vwழலி ��கியU?வUதிைன அறியJ�, பரGIைர ெசQயJ� 
மாணவ மாணவியைர உ!ளட�கிய ப�ைமGபைட, இய�ைக�C] 
ேபாறைவ அைம�கGப#N நைட�ைறயி� உ!ளன. 

���Vwழைல ைமயGபNUதிய அைனU? நா#கR� 
ெகாMடாடGபNகிறன.  wழ� ���லா�கR�, பயி�சி நா#கR� 
நைடெப�கிறன.  இய�ைக விவசாய�, பிளாyT� தவி�GI, சாண 
எ@வாX, w@யச�தி விள�Cக! என ���Vwழc�C இையHத 
நைட�ைறக! வளாகUதி� பிப�றGபNகிறன. 

‘Iைகயி�லா ேபாகி’ CறிUத விழிGIண�விைன ஏ�பNUத ஆMNேதா�� 
ெபா�கc�C �பாக பிர�மாMட நைடபயண� நடUதGபNகிற?. 

Iவி ெவGபமைடத� ம��� பிளாyT�கி ேகNக! CறிUதான 
ேசவாலயாவி சிறGபான ேவைலUதி#ட�கைளX�, நைட�ைறகைளX� 
பாரா#T ‘மா�றUதி�கான வTவைமGI’ எற அைமGI�, அெம@�க 
நா#T ‘பிைரம@�கா’ எற நி�வன�� உலகளாவிய வி�திைன 
அளிUதன. உலகUதி ப�ேவ� நாNகளிலி�H? கி#டUத#ட 25,000 
ப!ளிக! ப�C ெகாMட ேபா#Tயி� ேத�H? எN�கGப#ட 20 ப!ளிகளி� 
ெதாட�H? இரMN வ�ட�க! ேசவாலயாJ� இட� ெப�ற?  எப? 
CறிGபிடUத�க?.  

 

 

 



114 

 

�ய� பா��கேள! 

உணC வைககளிேல ச J) ேபாஷா#() ெகா3#() உணCகைள மN3ேம 
உNெகா$K;க$.  “Fast food” எ�F `ற�ப3) அவசர உணைவ  தவி� J 
வி3;க$. 

தின�) விைளயாN3#(), உட�பயி�சி#() ேநர) ஒJ#(;க$. 

ஒzெவா' வ(�பைறயி\) ஒ' (�ைப ெதாNZ ைவ J, (�ைப 
எ!லாவ�ைறH) அதிேலேய ேபா3;க$.  அ*த# (�ைபைய, உ�ய 
இட தி!, உ�ய ேநர தி! ெகாD3 ேச� Jவி3;க$.  

பிளா6Z# உபேயாகி�பைத  தவி� J வி3;க$.  கைட#(� ேபா()ேபாJ 
Jணி�ைபைய எ3 J4 ெச!\;க$.  
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