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இ�தைல���  இதயராஜா அவ�க�� ெதாட�க�ைர�ட� நட�த 

கல��ைரயாட�� உைரயாட�ப�ட க����க� வ�மா�, 

1. ம�த� ஆறாவ� அ�ைவ� ெப�� ம�தனாக� ப�ண��� வாழ�ெதாட��ய 

ஆர�கால��ேலேய மதெம�ற ெப� ���ச���� �ைத ேபாட�ப����ட�.

2.தன� வ�ைமயா� த�ைன�� தன� ��ட��ைன�� கா��� ெகா�ள 

��யாம�ேபான காலக�ட���, அவ� தன� ச���� ேமலான ஒ� ச�� 

இ��பதாக�� அைத ேவ���ெகா�வத� �ல� தம��� பய� 

�ைட��ெம�ற எ�ண�� அவ� மன�� ேதா��யன.

3.இய�ைக அன��த�, ெகா�ய �ல��க� எ�பவ������ பா�கா��� 

ெபற��, ேவ�ைடயாட�� ம�த� ��டமாக வாழேவ��ய ேதைவ இ��த�. 

தம� வா�ட��� தம�� உத�ெச�த, அ�����ய இய�ைக� ச��ைய 

வ�பட� தைல�ப�டா� அ�ேவ அவ�க�� ெத�வமா���, அ�ேவ 

பயப��யா���.

4. ம�த� கட�ைள� த�ைன� ேபால�� த�ைன�ட� பலமட�� 

ஆ�ற��ளவராக�� (பல கர�க�, தைலக�, ஆ�த�க�) பைட�தா�. தன�� 

���பமானவ��ைன� கட����� ெச�தா� ��� ஏ�ப�� என �ைன�தா�.

5.இய�ைக� ச��ைய� த�ைம�� “எ�ைம�கா�த��” எ�� வ�ப�ட 

ம�த�, ப��ப�யாக� தன� ��ட��ன�ட� ��டமாக வ�பட� 

ெதாட�ங�னா�. அ�கால��� வ�ப�வத�ெகன ஒ� �ர�தர இட� 

இ��க��ைல. அத�கான சா��ய�� அ�ெபா�� இ�ைல. காரண� அவ�க� 

இட�ெபய��தப� இ��தைம.

6.ம�த� �வசாய��� ஈ�ப�� �ள�க�, ந�க� �த�ய ���ைலக�� 

அ��� �ைலயாக வழ� தைல�ப�ட��, வ�பா���ெகன� த�யான 

இட�கைள ஒ����ெகா�டா�.

7. வ�பா�� இட��ைன� பராம��க�� பா�கா�க�� வ�பா� நட�த�� 

ஆ�கைள �ய��தா�. அவ�கேள அற�காவல�க�, �சா�க�, அ��சக�, 

�ேரா�த� ஆ�ன�.

8.ஒ�ெவா� ம�த ��ம���� ேதா��ய ஆ�ேறா� த�தம���ய வ�பா�� 

�ைறக�, க���பா�க�, ஒ��க��க�, சட�� ச��ரதாய�கைள வ��தன�. 

ப��ப�யாக உ�வா�க�ப�ட அவ�ைறேய ம��ர�க� எ�� ����ேறா�.

9.ம�த�க�� ��தைன ச�� வளர வளர அவ�கள� மன�க�� கட�� 

ெகா�ைளப��ய ப�பல ேக��க� ேதா�ற� ெதாட��ன. தம� அ����� 

அ�பவ���க� ச����� உ�ப�ேடவா� அ�ேக��க��கான �ைடகைள�� 

�ள�க�கைள�� தம���தாேம ஏ�ப���� ெகா�டன�. ேவ� �ல� 

�ைடகைள�ேத� அைல�� �ற அ�ஞ�க� �லமாகேவா அ�ல� �ய 

அ�பவ��� �லமாகேவா ெப��� ெகா�டன�. அவ�க� ெவ��ப���ய 

உ�ைமகேள மத�களாக உ��ெப�றன. 

10.ம�த�� வா�ட�, வா��ைக�ைற, ச�க�ைல, ெபா�ளாதார� க�டைம��, 

ஆ�� �ைற, ப�பா� நாக�க� ேபா�ற இ�ேனார�ன கார�கேள அவன� 

��தைனைய� க�டைம���றன. இ�த வரலா�� இய��ய��� அைமயேவ 

அ�த�த� கால�க����ய ��தைனக�� அத� ேபறான ெத�வ�க�, வ�பா� 

எ�பன அைம���ளன. இ��� அைமய�ேபா��றன.

11.இன����ைற �ைதயாத க�டைம�ேப இ��ய� ச�க�. எனேவ பழ�கால 

ெத�வ வ�பா�க� இ��� �ல���றன. இ�� ேபரர� உ�வா�க� 

�ரண��வ� அைடயாைமயா� ��ெத�வ வ�பா� சா��யமா���. 

அத�டாக ஒ� ெத�வ� ேகா�பாட ப�ண����றன.

12.ஐேரா��ய ச�க��� இன����ைற ��றாக அ��க�ப�� வ��க ச�க� 

க�டைம�க�ப��ேபா�, அ�ேதைவைய� ���� ெச�வத�� ஒேர ஒ� ெத�வ� 

ேதைவ�ப���றத. அதனாேலேய அ�� எ�லா� வ�ல ஒ�ேதவ� இ���றா�. 

13. ���தவ�, இ�லா� ேபா�ற மத�க�, இ���க� ேபா�ற �� 

ெத�வ�கைள ந����றா�க� ஆனா� ெத�வ� எ�ற �ைல�� இ�லாம� 

ச��வா��த ேதவைதகளாகேவ ெகா���றன�. அ�� ேபரர�� ச�கரவ����� 

ைவ�தேத ச�ட�, எ�ற �ைல�� அத��ேம� ஒ�வ�� ேதைவ�பட��ைல.

(��� ப�க� 2 இ�)

23-06-2011
¾¨ÄôÒ : Á¾í¸Ç¢ý §¾¡üÈõ

ºã¸ Åிï»ாÉ ¸üை¸ Åð¼õ 
§¾º¢Â ¸¨Ä Äì¸¢Âô §ÀÃ¨Å,

571/15. ¸¡Ä¢ Å£¾¢,
¦ÅûÇÅò¨¾

0772307807
0772260165

ºã¸ Åிï»ாÉ ¸üை¸ Åð¼õ

ºÁ¸¡Ä «Ãº¢ÂÄ¢Öõ ºã¸ Å¡úÅ¢Öõ 
¦¾¡Æ¢ÑðÀò¾¢Öõ ¿¢¸Øõ Óì¸¢Â 
¿¼ôÒì¸¨Ç ¬ÆÁ¡¸ì 
¸üÈÈ¢óÐ¦¸¡ûÙÓ¸Á¡¸ Å¡Ãõ §¾¡Úõ 
Å¢Â¡Æì¸¢Æ¨Á¸Ç¢ø À¢üÀ¸ø 5.30 Á½¢ìÌ 
ºã¸ Å¢ï»¡Éì ¸ü¨¸ Åð¼õ ÜÎ¸¢ÈÐ.

ÓüÚÓØ¾¡¸ ¾¢Èó¾ ¸ÄóÐ¨ÃÂ¡¼ø ÅÊÅ¢ø 
«¨ÁÔõ ìÜð¼í¸Ç¢ø «¨ÉÅÕ§Á 
¸ÄóÐ¦¸¡ûÇ ÓÊÔõ. 

«Ãº¢Âø, ¦¾¡Æ¢ÑðÀõ, ºã¸õ ±Éô Àø§ÅÚ 
ÀÃôÒì¸Ç¢ø ¦¾Ã¢× ¦ºöÂôÀÎõ 
¾¨ÄôÒì¸Ç¢ø ´ù¦Å¡Õ Å¡ÃÓõ ¬ÆÁ¡É 
¸ÄóÐ¨ÃÂ¡¼ø ¼õ¦ÀÚõ. 

¿¡õ Å¡Øõ ó¾î ºã¸ò¨¾ì ¸üÈÈ¢óÐ 
ÒÃ¢óÐ¦¸¡ûÇ×õ «ôÒÃ¢¾Ä¢Ä¢ÕóÐ 
îºã¸ò¨¾ ÅÇ÷îº¢ò¾¢¨ºÂ¢ø 
Á¡üÈ¢Â¨Áì¸×õ ¯í¸û «¨ÉÅ¨ÃÔõ 
ºã¸ Å¢ï»¡É ¸ü¨¸ Åð¼õ «¨Æì¸¢ÈÐ. 

1

ேசாம��தர� �லவ� (ேம 25, 1878 - 1953, 

நவா�, யா��பாண�) த�க� தா�தா என 

அ�பாக அைழ�க�ப�டவ�. ஏற��ைறயப 

ப�ைன�தா�ர� ெச���கைள இய����ளா�. 

ஆ���ற���� நாைள ��தைல ேபா�ற பல 

ெச���கைள �ைவயான �ைற�� எ�ய 

த��� பா���ளா�. பலவைக� ப��� 

பாட�கைள�� அவ� இய�������றா�. 

பைன�� ெப�ைமகைள� ��� தால�லாச�, 

க��காம� ��க� கட�ைள� ���� பா�ய 

க�ைர� �ேலைட ெவ�பா �க� ெப�றைவ.

"��மட� ���த��� லா�காம�

க���சாைலைய ெப�ற��� ����

தா� ெமா�மடவா� வா�ெமா�யா���

சமய�� �லாசமயமா�� ெச��

�க�� ��ைக ��வாணமா���

ச��தான�க� த�நதான� �ட�

�����க ����� 

����வ���றா�"

ஆ��ேலய� ஆ��� கால��� ேத�ய 

����ண�ைவ உ�வா�க இவ� பாட�க� 

ஏ�வா�க�ப�டைம �ய�க�த�கெதா�றா��. 

'உ��ள��மர�' நாடக��� கம�ெதா��, 

ெநச�� ெதா�� எ�பனவ�ைற ம�க� 

அல��ய� ெச�தைமைய எ����கா���� 

அ�ெதா��க�� �ற��ைன�� ���� 

கா��யதனா� ம�க�ைடேய ம�மல��� 

ஏ�ப�ட�.
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1 க����த�வாத� எ�ப� உண��ைல, எ�ண�, உள�ய�, 

ஆ��க� எ�பனவ�ைற �த�ைமயானைவயா��  

அ��பைடயானைவயா�� சட�ெபா��, இய�ைக, இய��ய� 

ப��ைடயன எ�பனவ�ைற இர�டா� �ைல�னவா�� 

ெபற�ப�டனவா�� �ப�தைன���ப�டனவா�� ெகா��ற�. 

2 ெபா���த�வாத� எ�ப� ம�த அ��� உண��ைல�� 

ெபா�ைள அ��பைடயாக� ெகா�ேட எ���றன என� 

ெகா��ற�. இ� �ரப�ச��� இய�ைக�� அைன��� 

ெபா�� சா��தன எ�பதா�, இய�ைக��� �ற�பான எ��� 

�க��கைள ஆ�வ��ைல என� ெபா���த�வாத� 

ெகா��ற�. இய�ைக �க��கைள� ச�வர �ள��� ெகா�ள 

இய�ைக��� �ற�பான எைத�� நாட இயலா� என�� 

ெபா���த�வாத� ெகா��ற�. .

3 ெம��ய�� அ��பைடயான �ர�சைன, இ������ 

எ�ண������ள உறைவ�� ஆ��க����� 

சட�ெபா����� உ�ள உறைவ�� ப��ய� எனலா�. 

க����த�வாத�  அவ��� இ���� அ��� சா��த 

�ைறக�� ெம��ய� �ர�சைனக��� ��� ேத�� �ைற�� 

ெபா���த�வாத�ைத ம��� ���ற�.

4    ேம���ய ேவ�பா��� காரணமாக அ��� ேதா��வா�, 

ம�த இ���, உல�ன�� உ��க�ன�� ேதா�ற� ேபா�ற பல 

�டய�க�� க����த�வாத�� ெபா���த�வாத�� த� 

அ��பைட�ேலேய �ர�ப���றன.

5    யதா��த� எ�ப� எ�வைக�ேலா உ�ள�ைத� சா��த� 

என�� அ���� �யா�னமானத�ல என�� ெகா��� எ�த 

ெம��யைல�� க����த�வாத� என� ெகா�ளலா�. ���ய 

ேநா��ைடய க����த�வாத�, யதா��த�ைத� ப��ய நம� 

��த�, �த����யமாக நம� உ�ள��� ெசய�பா��ேலேய 

த����ள� என�� அத��� �ற�பாக� ெபா��க�� இய�� 

எ�ப� ெபா�ள�ற� என�� வா���. (இ� ெகா�ைகைய 

அத� அப�த��� எ�ைல�ேக ெகா��ேபாகலா�: ��ர 

�ைல��, ஒ� க����த�வாத ெம��ய� நம� உ�ள�க�� 

ெவ�ேய உல� இ�ைல எ�� �ற இட���.)

6    எனேவ, இய�ெபா��க� அைன�ைத�� 

அ�பவ�கைள�� உ�ள��� அ�ல� அத��� உய�ய 

ஒ���; ெபயரா�ைமகளாக� (ச�சநளநெவயவைழெள) 

ெகா��� அைன�� �ய��கைள�� க����த�வாத� என 

ெம��ய� க���ற�. அதனா�, மத�க� யா�� 

க����த�வாத� எ�ற வைக��� வ���றன.

7    மன� எ�பத� இய�ெப�ன, அ� ம�த உட���� 

இய�ைக��� �ற�பானதா எ�பன ேபா�ற �னா�க�� 

ெதாட��� க����த�வா�க� த���ேள க�ைமயாக 

�ர�ப���றன�.

8    ெபா���த�வா�க� அைனவ�� ஒ�த 

க���ைடேயார�ல. அவ�கள� அ���ைறக�� 

ேவ�ப���றன. ���க�தனமான ெபா���த�வாத�, 

ஐ��ல�க� ேநர�யாக உணராதவ�ைற --மைற�கமாக� 

ெபற���ய அ��� ேதைவைய-- ம���ற�.

9    ��ஞான�, ெபா���த�வாத ேநா�ைக ேவ�� 

���ற�. எ��� தா��ைல அ�����ேத அ��� ���� 

ெப�றதா��; ச�க��� மத��� ேமலா�ைமயா�� அ� 

க����த�வாத� பா����க�� உ�ப�ேட வ���ள�.

10    பழ� மர�க�� இ��� வ�த ெபா���த�வாத 

ெம��ய�க�; ேதா�ற� ஏ� என உைரயாட�� ேபா� 

ஆரா�ேவா�.

¸ÕòÐÓ¾øÅ¡¾Óõ 
¦À¡ÕûÓ¾øÅ¡¾Óõ 
30-06-2011 அ�� நைடெபற��ள ��ட���கான 

�டய�பர���க� 

-�. �வேசகர�

2
14. எனேவ ம�த� தன� ஆறாவ� அ�ைவ� ெகா�� ஏ�; எத��; எ�� 

����க� தைல�ப�டெபா��, இ�ைறய ��ஞான� கள��ய�க� 

அவ�ட� இ�ைல. �ய�� தவ�ேய அைன�ைதய� க���ெகா�டா�. 

ெந��ைப�க�� ���த�, க�கைள ஆ�தமா��ய� அைன��ேம ெப�ய 

சவா�க��� ம���ேலேய. ஆகேவதா� தன� அ�ைறய ேக���� 

இய�ைக�ச�� அ�ச���வதாக�� அ�ேவ அைன����� �லமாக�� 

ெத��தேபா� அதைன வ�ப�� ேவ��த� ெச�தா�. ஆனா� அ�� 

வளர�� ஆ�ற�க� பல ெப�றெபா����, �ர��� வ��க� தம��� 

சாதகமாக� த��வ��ைன�� கட�ைள�� பய�ப����ெகா���றன. 

இ�ன�க���� ��� ��டாத ம�த�க� ��ய மா��க�ைத� ேதடாம�, 

���த வைல�ேலேய ���� ���� ���த�ப��� �ட���றன�. 

தா�வ�� ச�க�� ெப�ெத�வ�க��

�ல��கேளா� �ல��களா� வா��த ம�த ச�க��� �த� ேதைவ�� 

இ��� ேதைவயாக�� இ��த� உண�தா�. அைத� ேத�வ�தா� 

அவ�க�� வா�நாளா���. �ல��க���� ம�த இன����� ���யாச� 

கா�� நட�ப�� ஓரள� ������ �றைன� ெப�ற� ம��ேமயா�. ெமா� 

�ட பல கால�க� கட�த ��ேப ெதா��ய�. எனேவ �ல��� ேபா� 

பா�ய� நட�ைதேய ம�த�க�ட�� காண�ப�ட�. அதனா� ��ைள 

ெப�ற ெப�தா� �ழ�ைத��� தா� எ�ற அ�த��ைன�ெப�றா�. த�ைத 

எ�ற எ�ண�க���ேக அ�ெபா�� இட��ைல. தாைய ������ேய 

ம�த� ��ட� ஒ� க�வாக வாழ�த�. அ�ேவ தா�வ�� ச�க��� 

ஆர�ப� எனலான�.

தாைய ������ அவ�� தைலைம�ேலேய ேவ�ைடயா�ன�. அ�த� 

����� அவேள யா�மா�னா�. அவ�� மரண����� �� அவ�� 

மக�க�� வ�லைம��ளவ� தைலைம தா��னா�. இ�வாறான ச�க 

அைம��� தா�� மரண����� ���� அவ� ம�யாைத���ய 

ேபா��த���ய உய��த �ைல�ைன இய�பாகேவ ெப�றா�. கால ஓ�ட��� 

ெத�வ �ைல�� உய��த�ப�டா�. இ�த� ��ன��� தா��ெத�வ, 

ெப�ெத�வ வ�பா��ைன ேநா��� ��யாத பல �னா�க��� �ைடேதட 

����.

ேவ�ைட ஆ� வா��த ம�த இன����க� தம��ைடேய ேமாத�� 

ஈ�பட� ெதாட��ய ெபா��, ��த���� ஆ�க� தைலைமதா�க 

��ப�டெபா��, அ�கார� ஆ�க�� ைகக��� மாற�ெதாட��ய�. 

ப��ப�யாக ஆ�க� தம� உடைமயாக� ெப�கைள�� �ழ�ைதக�� 

ெகா�ள ��ப�டெபா��தா� �ழ�ைத��� த�ைத எ�ற எ�ண�க� 

ெதாட����. ஒ� ஆ� பல ெப�கைளேயா அ�ல� ஒ� ெப�ைணேயா 

தன� உடைமயா�� அவ�கைள ம�ற ஆ�க� அ�க��யாத 

ச�க�க�டைம� ஆர���த��ேப த�ைத வ�� ச�க� 

ேதா�ற�ெப���ற�. தா�வ�� ச�க� ேபா� இ��� ஆ�ெத�வ�க� 

ேதா�ற� ெப���றன.

மத�க�� நா�� ��க�

1. தைல�ைற தைல�ைறயாக ஏ�ப��வ�த ந���ைக� கட�த�.

2. இன��� வா��ைற�� அத� எ�செசா�ச�க��.

3. அ�கார வ��க� தம� இ���ைன �ைல����வத�கான வ��ைறக�.

4. யதா��த உல�ைன ம��� க�பைன உல�� ச�ச���� 

க����வா�க�� த��வ� �ைன�க��.

 உசா��ைண ��க�:

01  உலக மத�கள              �.வ.இர��ன��க�                                                 

02. ��ஞான ேலாகாய வாத�     ரா�� சா�����ய�                                       

03. ஐேரா��ய� த��வ இய�     ரா�� சா�����ய�                              

04. இ��த��வ இய�           ரா�� சா�����யன                                        

05. ப��த� த��வ இய�        ரா�� சா�����யன                           

06. இ�லா�ய த��வ இய�     ரா�� சா�����யன                     

07. உலக வ�வ�வ�            ரா�� சா�����யன                     

08. ம�த ச�தாய�             ரா�� சா�����யன                     

09. வா�கா����� க�ைகவைர  ரா�� சா�����யன                           

10. ����த� க�ைக வைர      ரா�� சா�����யன                      

11. சமண�� த���           ம�ைல �� ேவ�கடசா�                              

12. ெப�த�� த���           ம�ைல �� ேவ�கடசா�                           

13. கள��ர� கால�             ம�ைல �� ேவ�கடசா�                              

14.. இ����வ�� இ�� சமய� ச�க மா�ற�க�  ந.இர���ர�                                      

15. மத�� மா��ஸ��                        ந.இர���ர�

Á¾í¸Ç¢ý §¾¡üÈõ 

�� ப�க� ெதாட���.. 


