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                       வ�நாய�   தாேமாத�   சாவ��க�   -   இ����வா  
 
வ�நாய�   தாேமாத�   சாவ��க�   (ேம   28,   1883   -   ப��ரவ�   26,   1966)   ஒ�   இ�திய  
�த�திர   சா��   ஆ�வல�,   அரசிய�வாதி   ம���   ஒ�   கவ�ஞ�,   எ��தாள�   ம���  
நாடக   ஆசி�ய�   ஆவா�.   இ��   கலா�சார�தி�   சாதி   �ைறைய   அக�ற��,  
மா�ற�ப�ட   இ���கைள   ம����   இ��   மத�தி��   மா�ற��   அவ�  
வாதி�டா�.   ஒ�   "க�பைன   ேதசமாக"   ஒ�   ���   "இ��"   அைடயாள�ைத  
உ�வா�க   சாவ��க�   இ����வா   (இ��ெந�)   எ�ற   வா��ைதைய  
உ�வா�கினா�.   அவர�   அரசிய�   த��வ�தி�   ��லிேட�யன�ச�,  
ப��தறி�வாத�   ம���   பாசி�வ�ச�,   மன�தேநய�   ம���   �ன�வ�சலிச�,  
நைட�ைறவாத�   ம���   யதா��தவாத�   ஆகிய   ��க�   இ��தன.  
 
பா�   க�காத�   தில�கி�   ப���ைர   அவ���   ஐ��   ஆ��க�   கழி�த  
ல�ட���   உதவ��ெதாைக   ெபற   உதவ�ய�;   ல�டன��   அவ�   ஐேரா�பா  
��வ��   �ர�சியாள�கள��   வைலயைம�ைப   உ�வா�கி   இய�க�தி��  
அறி�சா�   அ��பைடைய   வழ�க   உதவ�னா�,   பக�சி�   ம���   �பா�  
ச�திரேபா�   ேபா�ற   �ர�சியாள�க�   சாவ��கைர   �ர�சிய��   ��கிய   நபராக  
க�தின�.   அ�தமா�   ம���   நி�ேகாபா�   த��கள��   சிைறவாச�   அ�பவ����  
���   வைர   சாவ��க�   மி��த   ம�யாைத���யவராக   இ��தா�.   
 
"இர��   நா�கள��   ப�ர�சிைன��   எதிராக   ஒ�   ேதச�தி�   ஒ�வ��ெகா�வ�  
எதி��பத���   பதிலாக,   தி�.   சாவ��க�   ம���   தி�.   ஜி�னா   ஆகிேயா�   அைத�  
ப�றி   ��ைமயான   உட�பா���   உ�ளன�.   இ�வ��   ஒ���ெகா�கிறா�க�,  
வலி����கிறா�க�,   ஆனா�   வலி����கிறா�க�.   இ�தியாவ��   இர��  
நா�க�-ஒ��   ����   ேதச�,   ம�ெறா��   இ��   நா�.   இ�   நா�க��   வாழ  
ேவ��ய   வ�தி�ைறக�   ம���   நிப�தைனகைள�   ெபா��தவைர   அைவ  
ேவ�ப�கி�றன.   தி�.   ஜி�னா   ��ைகய��,   இ�தியாைவ   இர�டாக   ெவ�ட  
ேவ���,   பாகி�தா�   ம���   இ���தா�,   பா�கி�தாைன   ஆ�கிரமி�க  
����   ேதச��,   இ���தாைன   ஆ�கிரமி�க   இ��   ேதச��.   ம��ற�   தி�.  
சாவ��க�,   இ�தியாவ��   இர��   நா�க�   இ��தா��,   இ�தியா   இர��  
ப�திகளாக�   ப���க�படா�,   ஒ��   ��லி�க����   ம�ெறா��  
இ���க����;   இ�   நா�க��   ஒேர   நா���   வசி���,   ஒேர   ஒ�  
அரசியலைம�ப��   கீ�   வாழ   ேவ���;   அரசியலைம��   எ�ப�   இ��  
ேதச�தி�   காரணமாக   இ����   ஒ�   ��கிய   நிைலைய   ஆ�கிரமி�க   உத��  
ம���   ����   ேதச�   வாழ   ைவ�க�ப��   ப   இ��   ேதச��டனான   �ைண  
ஒ��ைழ�ப��   நிைல.   "  
 
ஏ.   இ����வா   ம��  
 
1.   எ�லாவ�றி���   ேமலாக   இ�த   உலக�   ��வ��   மன�தைன�  
ெபா��தவைர   உ�ள�,   ஆனா�   ஒ�   இன�   -   மன�த   இன�,   ஒ�   ெபா�வான  
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இர�த�தா�,   மன�த   இர�த�தா�   உய��ட�   ைவ�க�ப�கிற�.   ம�ற   எ�லா  
ேப��க��   சிற�த   த�காலிகமானைவ,   த�காலிகமானைவ   ம���  
ஒ�ப��டளவ��   உ�ைமதா�.   (...)   அ�ப�ேய,   அ�தம�கள��   ��வ �கவாசிக�  
�ட   ஆ�ய   ர�த�   எ��   அைழ�க�ப�வைத   அவ�கள��   நர��கள��  
ெதள��காம�,   ேந�மாறாக��   இ�ைல.   ஒ�வ�   �ற���ய   அைன�ைத��  
உ�ைமயாக�   ேபசினா�,   ஒ�வ�ைடய   நர��கள��   எ�லா   மன�த   இன�தி�  
இர�த��   இ��கிற�.   ��வ�திலி���   ��வ�தி��   மன�தன��   அ��பைட  
ஒ��ைம   உ�ைமதா�,   ம�ற   அைன���   ஒ�ப��டளவ��   ம��ேம.  
  
2.   ��த�-த�ம�-ச�க�தி�   ம�தான   ந�   அ��,   ேபா��த�   ம���   ம�யாைத  
ஆகியவ�றி�   நா�   எவ����   அ�பண�ய   மா�ேடா�.   அைவ   அைன���  
ந��ைடயைவ.   அவ�கள��   மகிைமக�   ந��ைடயைவ,   ந��ைடய  
ேதா�வ�க�.  
இ����வா,   
 
3.   நா�   அைனவ��   இ���க�,   ெபா�வான   இர�த�   ைவ�தி��கிேறா�.  
ந�மி�   சில�   சமண�க�,   சில   ஜ�காம�க�;   ஆனா�   சமண�க�   அ�ல�  
ஜ�கமா�க�   -   நா�   அைனவ��   இ���க�,   ெபா�வான   இர�த�ைத  
ைவ�தி��கிேறா�.   ந�மி�   சில�   ேமான���க�,   சில�,   பா�தியவாதிக�;   சில  
த��வவாதிக�   ம���   சில   நா�திக�க�.   ஆனா�   ஏக��வவாதிக�   அ�ல�  
நா�திக�க�-நா�   அைனவ��   இ���க�,   ெபா�வான   இர�த�ைத  
ைவ�தி��கிேறா�.   நா�க�   ஒ�   ேதச�   ம��ம�ல,   ஒ�   ஜாதி,   ப�ற�த  
சேகாதர��வ�.   ேவ�   எ���   கண�கிட�படவ��ைல,   இ�   எ�லாவ�றி���  
ேமலாக   இதய�தி�   ேக�வ�.   ரா�   ம���   கி��ணா,   ��த�   ம���   மகாவ ��,  
நான�   ம���   ைசத�யா,   பாசவா   ம���   மாதவா,   ேராஹிதா�   ம���  
தி�ெவ��வா�   ப���கள��   இ���க�   வழியாக   நர��   �த�   நர��   வைர,  
நர�ப�லி���   நர��   வைர,   இதய�திலி���   இதய�தி��   �����   அேத  
பழ�கால   இர�த�.  
 
நா�க�   ஒ�   ஜாதி   எ��   உண�கிேறா�,   இ�   ர�த�தி�   அ�பான   உற�களா�  
ப�ைண�க�ப���ள�,   எனேவ   அ�   அ�வா�   இ��க   ேவ���.  
 
4.   எ�க�   கட��க�   சம�கி�த�தி�   ேபசின�;   எ�க�   �ன�வ�க�  
சம�கி�த�தி�   சி�தி�தன�,   எ�க�   கவ�ஞ�க�   சம�கி�த�தி�   எ�தின�.  
ந�மி�   சிற�தைவ-சிற�த   எ�ண�க�,   சிற�த   ேயாசைனக�,   சிற�த  
வ�க�-சம�கி�த�தி�   த�ைன�   தாேன   ஆைட   அண�வ��க   இய�பாக  
�ய�கி�றன.   மி�லிய�   கண�கானவ�க���   அ�   இ���   அவ�கள��  
கட�ள��   ெமாழி;   ம�றவ�க���   இ�   அவ�கள��   ��ேனா�கள��   ெமாழி;  
எ�லாவ�றி���   இ�   ெமாழி   சமமான   சிற�த�;   ஒ�   ெபா�வான   பர�பைர,  
எ�க�   சேகாத�   ெமாழிகள��   ���ப�ைத   வள�ப����   ஒ�   ெபா�வான  
�ைதய�.   
 
5.   பார�   எ��   அைழ�க�ப��   இ�த   பர�த   நில�ைத  
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சி��   �த�   சி��   வைர   (சி��   �த�   கட�   வைர)  
தன�   தா�நாடாக��   (அ�ல�   ஒ�வ��   �தாைதய��   நிலமாக��)   �ன�த  
நிலமாக��  
க��பவ�   ஒ�   இ��   எ��   அைழ�க�ப��   நிைன��ர�ப�வா�.  
 
6.   எ�க�   ேதசப�தி   ம���   உ�னத   மன�   ெகா�ட   சேகாத�   (சேகாத�  
நிேவதிதா)   சி��   �த�   கட�   வைர   எ�க�   நில�ைத   தன�   த�ைதயாக  
ஏ���ெகா�டா�.   அவ�   உ�ைமய�ேலேய   அைத   ேநசி�தா�,   ந�   ேதச�  
�த�திரமாக   இ��தி��தா�,   அ�தைகய   அ�பான   ஆ�மா�க���  
����ைம�கான   உ�ைமைய   நா�க�   �தலி�   வழ�கிய���ேபா�.   எனேவ  
�த�   அ�தியாவசியமான�,   ஓரளவ���,   அவ�ைடய   வ�ஷய�தி�   ந�ல�  
எ��   �றலா�.   இ��   ெப�ேறா��   ெபா�வான   இர�த�தி�   இர�டாவ�  
அ�தியாவசியமான�,   இ��ப���,   அவசியமாக,   இ�ேபா�ற   ச�த��ப�கள��  
இ�லாம�   இ��க   ேவ���.   ஒ�   இ���டனான   தி�மண�தி�   சட��,  
உ�ைமய��   உ�கி,   அ�வா�   ெச�ய   உலகளவ��   ஒ���   ெகா�ள�ப�ட,  
இர��   மன�த�க�   ஒ�றாக,   இ�த   த�திய�ழ�ைப   ந���வதாக�   �றலா�.  
ஆனா�   இ�த   இர�டாவ�   அ�தியாவசிய�   ேதா�வ���ற   ேபாதி��,  
அவ�ைடய   வ�ஷய�தி�   ந�லைத�   ெப�வத�கான   வழி   எ��மி�ைல,  
இ����வாவ��   ��றாவ�   ��கியமான   த�தி   அவ���   இ��வாக  
அ�கீக��க�ப�வத��   த�தி�ைடய�.   ஏென�றா�,   அவ�   எ�க�  
கலா�சார�ைத   ஏ���ெகா�டா�,   எ�க�   நில�ைத   அவ�ைடய   �ன�த  
நிலமாக   வண�க   வ�தா�   [sic].   அவ�உண��தா�,   எ��அதாவ�   ஒ�  
இ��அவ�எ�லா   ெதாழி���ப�கைள��   தவ�ர,   உ�ைமயான   ம���   மிக  
��கியமான   ேசாதைன.   ஆனா�   இ����வ�தி�   அ�தியாவசிய�கைள   நா�  
த��மான��க   ேவ���   எ�பைத   நா�   மற��வ�ட�   �டா�,   இ�த   வா��ைத  
உ�ைமய��   ெப��பா�ைமயான   ம�களா�   பய�ப��த�ப�கிற�.   ஆகேவ,  
இ��   அ�லாத   ெப�ேறாைர   இ����வாவ���   மா��வ�   ஒ�   இ��   மதமாக  
இ��க   ����   எ��   நா�   ெசா�ல   ேவ���,   ேந�ைமயாக   இ��தா�,   அவ�  
அ�ல�   அவ�   எ�க�   நில�ைத   தன�   நாடாக   ஏ���ெகா��   ஒ�   இ��ைவ  
மண��   ெகா�கிறா�க�,   இதனா�   எ�க�   நில�ைத   உ�ைமயான   த�ைதயாக  
ேநசி�க   வ�கிேறா�   ,   ம���   எ�க�   கலா�சார�ைத   ஏ���ெகா�கிற�,  
இதனா�   எ�க�   நில�ைத   ��யா�   எ��   வண��கிற�.   அ�தைகய   ஒ�  
ெதாழி�ச�க�தி�   �ழ�ைதக�,   ம�ற   வ�ஷய�க�   சமமாக   இ��ப�,   மிக��  
உ�தியாக   இ���களாக   இ����.  
 
7.   “கைடசிய��   ஒ�   ேதச�ைத��   ஒ�   நா�ைட��   �தாப��பதி�   சி���க�  
ேம�ெகா�ட   ெப��   பண�,   அத�   �வ�ய�ய�   வர�ைப   அைட��,   வ �ர�   மி�க  
அேயா�திய   இளவரச�   இல�ைகய��   ெவ�றிகரமாக   �ைழ��,   ��  
நில�ைத��   இமயமைலய��   இ���   ெகா��   வ�தேபா�   ஒ�  
இைறயா�ைமய��   கீ�   கட�க�.   ெவ�றிய��   �திைர   சவா�   ெச�ய�படாத  
ம���   சவா�   ெச�ய   ��யாத   நா�   தி��ப�யேபா�,     ரா�ச�திராவ��  
ஏகாதிப�திய   சி�மாசன�,   �ண��சலான,   ரா�ச�திர   ந�லவ�,   ம���   அவ���  
அ�பான   வ��வாச�   ஆகியைவ   ச�திய�   ெச�ய�ப�டன,   இைறயா�ைமய��  
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ெப�ய   ெவ�ைள   �ைட   ெவள�வ�த�,   ஆ�ய   இளவரச�களா�   ம��ம�ல  
இர�த�,   ஆனா�   ெத�கிலி���   ஹ�மா�,   ���வா,   ப�ப�ஷானா   -   அ�த   நா�  
நம�   இ��   ம�கள��   உ�ைமயான   ப�ற�த   நா�.   இ�   உ�ைமய�ேலேய   நம�  
ேதசிய   நாளாக   இ��த�:   ஏென�றா�   ஆ�ய�க��   அனா�ய�க��   த�கைள  
ஒ�   ம�களாக�   ப�ைண���ெகா�வ�   ஒ�   ேதசமாக�   ப�ற�தவ�க�.  
 
ப�.   ��தக�கள�லி���   வ��   ப�திக�.  
 
1.   கட�த   கால�தி�   இ�தைகய   உ�தர�கள��   மிக   ��கியமான   ��கள��  
ஒ��   நா�   க����தனமாக   ��ென����   ெச�ற�   ம���   வரலா�றி�  
��ைப�   ெதா��கள��   வ �ச�ப�வத���   த�தியான�.   க�ைமயான   சாதி  
அைம��.   இ�த   அைம��   ந�   இ��   ச�தாய�ைத   பல   ைம�ேரா   ���களாக  
ப����,   எ�ேபா��   ஒ�வ��ெகா�வ�   ேபா��   ஈ�ப���ள�.   ேகாய��க�,  
வ �திக�,   வ ��க�,   ேவைலக�,   கிராம   சைபக�,   ச�ட�   ம���   ச�டம�ற  
நி�வன�க�   வைர,   இ�   இர��   இ���க���   இைடய�லான   நி�திய  
ேமாதலி�   ஒ�   ஊசி��   ம��ேம   ஊசி   ேபா���ள�;   எ�க�   ஒ��ைமைய  
பலவ �ன�ப��திய�   ம���   எ�தெவா�   ெவள���ற   அ����த�க����  
எதிராக   ஒ��ைமயாக   நி�க   த��மான��த�.   இ�   ஒ�   இ��   ரா��ராவ��  
க��தா�க�தி�   மிக�ெப�ய   தைடகள��   ஒ�றா��.  
  
2.   த��டாைமய��   நைட�ைற   ஒ�   பாவ�,   மன�த�ல�தி�   ம��   ஒ�   கைற,  
அைத   எ���   நியாய�ப��த   ��யா�.   த��ட�தகாதவ�கைள   ம��ேம  
க��தி�   ெகா���க�,   இ�   ஒ�வ��   ஆேரா�கிய�தி��   த���  
வ�ைளவ����,   சக   மன�த�க�   அ�ல.   இ�த   ஒ�   ��டா�தனமான  
ப�ைண�ைப�   த���   நி���வ�   நம�   இ��   சேகாதர�கள��   ேகா�ைய  
ப�ரதான   ந�ேரா�ட�தி��   ெகா��   வ��.   அவ�க�   நா����   ப�ேவ�  
திற�கள��   ேசைவ   ெச�வா�க�,   அவ�ைடய   க   .ரவ�ைத   பா�கா�பா�க�.  
 
3.   இ��   மத�தி��   ம�சீரைம�ைப   அ�மதி�காத   ��டா�தன�   ஒ�   �ய  
அழி�.   இ�லாமிய�   அ�ல�   கிறி�தவ   மத�தி��   மாறிய   இ���க�   த�க�  
�திய   �ழலி�   எ�வள�   எள�தி�   ஒ�றிைணகிறா�க�.   ஆய���,   அேத   வசதி  
ஒ�   இ��   அ�லாதவ���   கிைட�கா�,   அவ�   தன�   ம����   தி��ப  
வ����கிறா�   அ�ல�   இ��   மத�ைத   வ��வாச   வ�ஷயமாக   ஏ���ெகா�ள  
வ����கிறா�.   இ�த   தி�ைண   ந�   எ�ண��ைகைய   த�வ�ரமாக�   �ைற��,  
தி����தனமாக   அ�ல�   ���த�களா�   பல   �ைற   த�க�  
எ�ண��ைகைய   வ ��க�ப���வைத   எ�ேபா��   பா����ெகா������  
மா��   ெதாழி�சாைலக���   இ��   ச�க�ைத   தயா�   ெச���   இடமாக  
மா��கிற�.   ��த   ந�ப��ைகயா�   ேவெறா�   ந�ப��ைக��   மா�கிறவ�க���  
எதிராக   என��   எ���   இ�ைல.   ஆனா�   அ�தைகய   எ����கா��க�  
அ�தானைவ.   இ��   மத�தி��   மா�ற   ��யாத   எ�தெவா�   ேவத���வ  
அ�மதி��   �ட   இ�லாத   சில   பழைமயான   ேயாசைனய��   காரணமாக   ந�  
எ�ண��ைகைய   அதிக��க   நா�   ஏ�   அ�மதி�க��டா�?  
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4.   ஒ�   அழகிய   ேராஜாைவ   ��   மல��   வ�வ��ப�   ந�ல�   எ�றா��,  
எ�லாவ�ைற��   வ�வ��காம�   அ�   ��ைமயைடயா�   its   அத�   ேவ�க�,  
த��,   உர�   ம���   அைத�   த�கைவ�த   ஊ�ட�ச���க�,   �திய   ம���  
உல��த   இைலக�   ��க�,   அ�த   ேராஜாவ��   அழைக   அத�   அைன��  
ப�மாண�கள���   க��திய�   ெச�வத�காக.   அேதேபா�,   ஒ�   மன�தன��  
வா��ைக   வரலா�ைற�   ெபா��தவைர,   அவ�   'இ��க   ேவ���',   'இ��க  
ேவ���'   அ�ல,   தைல   �த�   கா�   வைர,   அத��   ேம�   ஒ���   இ�ைல,  
�ைறவாக   ஒ���   இ�ைல,   ெவள��பைட�த�ைம�ட��,   உ�ைம��  
உ�ைமயாக��   இ��க   ����.   ெசா�ல���ய   அ�ல�   ெசா�ல�படாத,  
த�மச�கடமான   அ�ல�   பாரா�ட�த�க   எ�லாவ�ைற��   தைடக�   ம���  
அ�ச�க�   இ�லாம�   ஆவண�ப��த   ேவ���.   ...   இ���,   ெவள��ப��த  
ேவ��ய   அைன�ைத��   நா�   ெவள��ப��தி��ேள�   எ��   ஒ�  
வா���திைய   ைவ�தி��கிேற�,   எ�   ப�க�திலி���   �ைற�த   ப�ச  
வ�ண�க�   ம���   சா��க�ட�.  
 
5.   '��மா��கைர   நி��லமா��வத�   �ல�   நா�   உலகி�   ெப��   எைடைய�  
�ைற�ேத�.   நா�   �வரா�ய�ைத   �தாப��பத�   �ல��,   மத�ைத  
கா�பா��வத�   �ல��   நா�ைட   வழ�கிேன�.   எ�   ம��   வ�த   ெப��  
ேசா�ைவ�   �ைட�க   நா�   எ�ைன�   பா��ேத�.   நா�   ��கி�  
ெகா����ேத�,   அ�ப�யானா�,   எ�   அ�ேப   எ�ைன   ஏ�   எ��ப�ன ��க�?   '  
ஆ�கில   ெமாழிெபய���.   ேகச�ய��   தைலய�க   ெந�வ�ைசகள��   ேதா�றிய  
'சிவாஜிய��   ெசா�க�'   (ம���   ைகெய��தி�ட   'பவான�   வாள��   �றி')  
கவ�ைதய�லி���.   
 
6.   சிவாஜி   உ�ச�   ஒ�   வரலா��   நிைன�   ம��ேம   எ���   அத��   அரசிய�  
நிற�   இ�ைல   எ���   மகாரா��ர�க�   இ�வைர   ெசா�லி�ெகா����ேதா�.  
ஆனா�   நாசி�   நக��   நா�க�   இ��   ஏ�பா�   ெச���ள   தி�வ�ழா   வரலா��  
ம���   அரசிய�.   சிவாஜி   மகாராைஜ�   ேபாலேவ   த�க�   நா���  
�த�திர�தி�காக   ேபாரா��   திறைன�   ெகா�ட   அ�த   ம�க���   ம��ேம,  
அவர�   நிைனைவ   நிைன����   ஒ�   வ�ழாைவ   ஏ�பா�   ெச��   ெகா�டாட  
உ�ைமயான   உ�ைம   உ��.   ஆகேவ   நம�   ��கிய   ேநா�க�   காலன���வ  
ஆ�சிய��   க�ைடகைள   உைட�பைத   ேநா�கி   பா�ப�வதாக   இ��க   ேவ���.  
எ�க�   ஒேர   ேநா�க�க�   ெவள�நா��   ஆ�சிய��   ஆ�தைல�   க�டறித�,  
ெகா���   ச�பள�ைத�   ெப�த�,   வ�கைள�   �ைற�த�,   சில   ச�ட�கைள  
இ�ேக��   அ�ேக��   ந�����ேபாக�   ெச�த�,   ம���   சா�ப�ட,   வசதியான  
வா��ைகைய   நட��வத��,   ஓ��திய�   ச�பாதி�ப�   ேபா�றவ�ைற�   ப�றி  
அரசா�க��ட�   அைமதியான   ேப��வா��ைதயாள�களாக   இ��க�.  
ச�ைகக�   -   அ�ப�யானா�   இ�த   உ�ச�   உ�க��காகேவா   அ�ல�  
சிவாஜி�காகேவா   அ�ல,   ஆனா�   ப�����   வலிைம��   அ�பண��த   கைடசி  
ேப�வா   பாஜி   ராவ���!   இ�ேக   நா�   �ர�சிய��   கட�ளான   சிவாஜி   மகாராைஜ  
அைழ�கிேறா�,   இதனா�   அவ�   ந�   அைனவ����   அ�த   ச�திைய  
ஊ�க�ப��த��   ஊ��வ��க��   ����.   ��நிைலகைள�   ெபா���   எ�க�  
வழி�ைறக�   மாற����,   ஆனா�   ���   ேப��வா��ைத���ப�ட�   அ�ல,  
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அ�த   ���   நம�   தா�நா���கான   ��ைமயான   ம���   ��ைமயான  
�த�திரமா��.  
 
7.   ஒ�ெவா�   நப��   இ�த   பாரத   �மிைய,   சி��வ�லி���   கட�க�  
வைரய�லான   இ�த   நில�ைத,   அவர�   த�ைதயாக��,   �ன�த   �மியாக��,  
அதாவ�   அவர�   மத�தி�   ேதா�ற�   ெகா�ட   நிலமாக��   (…)   க�தி,  
ெசா�தமாக�   ெகா�ட   ஒ�   இ��.   அ�ல�   மைலவா�   பழ���ய�ன��  
இ���க�:   ஏென�றா�   இ�தியா   அவ�கள��   த�ைதய�   ம���   அவ�க�  
ப��ப���   எ�த   வைகயான   மத�   அ�ல�   வழிபா���   �ன�த   நா�.  
 
8.   ஒ�   ஆ�.எ�.எ�   மன�தன��   ���கமாக   இ����:   அவ�   ப�ற�தா�,  
ஷாகா����   ெச�றா�,   இற�தா�.  
 
9.   "இ���தா�"   எ�ற   ெபய�   ெதாட���   ந�   நா���   ேவ��ேகாளாக   இ��க  
ேவ���.   இ�தியா,   ஹி��   ேபா�ற   ப�ற   ெபய�க�,   சி��   எ�ற   ஒேர   அச�  
வா��ைதய�லி���   ெபற�ப����கலா�,   ஆனா�   அேத   உண�ைவ�   �றி�க  
ம��ேம-இ���கள��   நிலமாக   வ�ள���   இ���கள��   நில�,   இ��   ேதச�தி�  
த��மிட�.   ஆ�யவ��தா,   பார�-�மி   ம���   ப�ற   ெபய�க�   நி�சயமாக   ந�   தா�  
நில�தி�   ப�ைடய   ம���   மிக��   ேநச�����ய   ெபய�களாக   இ��கி�றன,  
ேம��   அைவ   ப�ப�ட   உயர��கி��   ெதாட���   �ைறய���.   இ���கள��  
தா�   நில�   "இ���தா�"   எ��   அைழ�க�பட   ேவ���   எ�ற   இ�த  
வ����தலி�,   நம�   இ��   அ�லாத   எ�த   நா��ன�ட��   எ�தெவா�  
ஆ�கிரமி���   அவமான��   இ�ைல.   எ�க�   பா�சி   ம���   கிறி�தவ   நா��  
ம�க�   ஏ�கனேவ   கலா�சார   �தியாக   எ�க���   மிக��   ஒ�தவ�க�,   மிக��  
ேதசப�தி   உைடயவ�க�,   ஆ�கிேலா-இ�திய�க�   மிக��   வ�ேவகமானவ�க�,  
இ���க�   எ�க�ட�   இண�கமாக   ம��க   ம��கிறா�க�.  
 
10.   "சம�கி�த�   எ�க�"   ேதவா   பாஷா   ""   நம�   �ன�த   ெமாழி   ம���  
"சம�கி�த   நி�டா"   இ�தி,   சம�கி�த�திலி���   உ�வான�   ம���   அத�  
ஊ�ட�ச�ைத   ப��ைதயதிலி���   ெப�கிற�,   இ�   எ�க�   ''   தி�   '(ரா��ர  
பாஷா)   12   [f.12]   நம�   த�ேபாைதய   ேதசிய   ெமாழி   —-   உலகி�   ப�ைடய  
ெமாழிகள��   பண�கார�   ம���   மிக��   ப�ப�டவ�   எ�பைத�   தவ�ர,  
இ���க���   சம�கி�த�   எ�ப�   தா�ெமாழிகள��   �ன�தமான   ெமாழி.   நம�  
ேவத�க�,   வரலா�,   த��வ�   ம���   கலா�சார�   சம�கி�த  
இல�கிய�கள��   ேவ�க�   மிக��   ஆழமாக   பதி�க�ப���ளன,   அ�   ந�  
இன�தி�   �ைளைய   உ�வா��கிற�.நம�   தா�ெமாழிகள��  
ெப��பா�ைமய��   தா�,   ம�த��ளவ�ைற   அவ�   மா�ப��   உறி�சி��ளா�.  
சம�கி�த�திலி���   ெபற�ப�டதா   அ�ல�   ஒ�ட�ப����தா��   இ��  
அைன��   இ��   ெமாழிக��   சம�கி�த�திலி���   அவ�க�   ஊ��வ����  
வா��ைக�   சாயலி�   ம��ேம   அ�   வளர��   வளர��   ����.அதனா�  
சம�கி�த   ெமாழி   எ�ேபா�ேம   இ��   இைளஞ�க��கான   கிளாசி�க�  
பாட�தி�ட�தி�   ஒ�   தவ���க   ��யாத   அ�கமாக   இ��க   ேவ���.  
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11.   மத�   ஒ�   வலிைமயான   ேநா�க   ச�தியா��.   எனேவ   க�பழி��.   ஆனா�  
எ�ேக.   reli   க�பழி��   ம���   க�பழி��   ஆகியவ�றா�   இய���   ஜிேயா�  
மத�தி��   ஒ�   பண��ெப�ணாக   ெசய�ப�கிற�,   இவ�றா�   உ�வா�க�ப��  
உ��ச�தி   மன�த   அண�வ��ப��   ேபரழிவ��   ேபரழி�   ம���   ேபரழிவ��  
சமமானதா��.   ெஹவ�   அ��   ெஹ�   ஒ�   ெபா�வான   வழ�ைக  
உ�வா��கி�றன   -   ம���   க�னவ�   சி��ைவ�   கட��   அவைள  
ஆ�கிரமி�த   நாள��   இ�தியாைவ   ஆ�ச�ய�தி�   ஆ��திய   ச�திக�.  
1923.  
 
12.   “இ��   ச�கன���க�   க�சி   இ���தான��   எதி�கால   அரசியலைம�ைப  
சாதி,   மத�,   இன�,   மத�   ஆகியவ�ைற�   ெபா��ப��தாம�   அைன��  
��ம�க����   சம   உ�ைமக��   கடைமக��   இ��க   ேவ���   எ�ற   பர�த  
ெகா�ைகய��   அ��பைடய��   அைம�தி��பைத   ேநா�கமாக�   ெகா���ள�.  
இ���தான�   மாநில�தி��.   ேப��   �த�திர�,   மனசா�சிய��   �த�திர�,  
வழிபா�,   ச�க�   ேபா�றவ�றி�   அ��பைட   உ�ைமக�   அைன��  
��ம�க��   ஒேர   மாதி�யாக   அ�பவ��க�ப��.   ெபா�   அைமதி   ம���  
ேதசிய   அவசரகால   ஒ��கி�   நல��காக   அவ�க�   ம��   எ�த   க���பா�க�  
வ�தி�க�ப��   எ�ப�   எ�தெவா�   மத   அ�ல�   இன�தியான   க��தா��கள��  
அ��பைடய��   ம��ம�ல,   ெபா�வான   ேதசிய   அ��பைடய��  
அைம�தி����.   ”...“   எ�தெவா�   அ���ைற��   ேதசியமாக   இ��க  
��யா�   இைத   வ�ட   ப�ரா�திய   உண��   ம���   ெபா�வாக   இ�த   அ���ைற  
தா�   'ஒ�   மன�த�   ஒ�   வா��'   எ�ற   க��   ��திர�தா�   ெபா�ளாக  
ெவள��ப��த�ப�கிற�.   இ��   ேதச�தி�   க��தா�க�   ஒ�   ெபா�வான   இ�திய  
ேதச�தி�   வள��சி�ட�   எ�த   வைகய���   �ரணாக   இ�ைல   எ�பைத   இ�  
ெதள��ப���கிற�,   இதி�   அைன��   ப���க��   ப���க��,   இன�க��  
மத�க��,   சாதிக�   ம���   மத�க�,   இ���க�,   ��லி�க�,   கிறி�தவ�க�  
,   ஆ�கிேலா-இ�திய��,   �தலியன,   ஒ�   சம��வ�தி�   அ��பைடய��   ஒ�  
அரசிய�   அரசாக   இண�கமாக   ஒ�றிைண�க�படலா�.   ”...“   ஆனா�   நைட�ைற  
அரசிய���   இ�   ேதைவ�ப�வதா�,   இ��   ச�கான�ய�க�   நம�   இ��  
அ�லாத   நா��   ம�கைள   �ட   வ��வ��க   வ����கிறா�க�   ச�ேதக�தி�   ேப�,  
சி�பா�ைமய�ன��   மத�,   கலா�சார�   ம���   ெமாழி   ெதாட�பாக   அவ�கள��  
நியாயமான   உ�ைமக�   ெவள��பைடயாக   உ�தரவாத�   அள��க�ப��   எ�பைத  
வலி���த   நா�க�   தயாராக   இ��கிேறா�:   ஒ�   நிப�தைனய��   ேப��  
ெப��பா�ைமய�ன��   சம   உ�ைமக��   எ�தெவா�   ச�த��ப�தி��  
ஆ�கிரமி�க�பட��டா�   அ�ல�   ர��   ெச�ய�ப�ட�.   ஒ�ெவா�  
சி�பா�ைமய�ன��   த�க�   �ழ�ைதகைள   த�க�   ெசா�த   ெமாழிய��,   த�க�  
ெசா�த   மத   அ�ல�   கலா�சார   நி�வன�கள��   பய���வ��க   தன��தன�  
ப�ள�கைள�   ெகா����கலா�,   ேம��   இவ�க����   அரசா�க   உதவ�ைய�  
ெபறலா�,   ஆனா�   எ�ேபா��   அவ�க�   ெபா��   க�டண�தி�   ெச����  
வ�க���   வ�கித�தி�.   அேத   ெகா�ைக,   நி�சயமாக,   ெப��பா�ைமய��  
வ�ஷய�தி��   ந�லதாக   இ��க   ேவ���.   "  
 
13.   இ�தி�   ேபா��   ெவ�றி   ெப�றப��,   ��லி�க�   ஒ�   �ய�   கா��   ேபால,  
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சி��   வழியாக   வ��ைறய��   வ�ைர�தேபா�,     அவ�க�   இ�த   ப   ists   �த�கைள  
ேவத   இ���கைள   வ�ட   இர�கமி�றி   தைல   ����தன�.   ஏெனன��,   ேவத  
இ���க�   ஒ�ெவா�   இட�தி��   ���களாகேவா   அ�ல�  
தன��தன�யாகேவா   ச�ைடய����   ெகா����தா�க�,   எனேவ   அவ�க�  
��லி�கள��   மனதி�   ஒ�   சிறிய   ப�ரமி�ைப��   பய�கர�ைத��  
ஏ�ப��தின�.   ஆனா�   ப   Vi   �த   வ�ஹா�   ம���   ப   Buddhist   �த   வ�டார�கள��  
ஆ�தேம�திய   எதி���   இ�லாததா�,   ��லி�க�   ஒ�   கா�கறிைய  
ெவ��வ�   ேபா�   அவ�ைற   எள�தாக   ெவ��ன�.  
 
14.   இ�த   எ�க�   ந�ல   அ��த��ள   ஆனா�   சி�தி�க   ��யாத   ந�ப�க�  
த�க�   கன�கைள   நிஜ�க��காக   எ����ெகா�கிறா�க�.   அதனா�தா�  
அவ�க�   வ���வாத   சி�க�க���   ெபா�ைமய�ழ��,   இனவாத  
அைம��க����   காரண�   ��கிறா�க�.   ஆனா�   உ�தியான   உ�ைம  
எ�னெவ�றா�,   வ���வாத   ேக�வ�க�   எ��   அைழ�க�ப�வ�  
இ���க����   ����க����   இைடய�லான   கலா�சார,   மத   ம���  
ேதசிய   வ�ேராத�தி�   பல   ��றா��களா�   நம���   ெகா��க�ப�ட   ஒ�  
மர�தா�.   ேநர�   ப��த�ட�   அவ�ைற   த���க   ����;   ஆனா�   அவ�ைற  
அ�கீக��பைத   ம��பத�   �ல�   ந��க�   அவ�கைள   அட�க   ��யா�.   ஆ��த  
ேநாைய�   �ற�கண��பைத   வ�ட   அைத�   க�டறி��   சிகி�ைசயள��ப�  
பா�கா�பான�.   வ���ப�தகாத   உ�ைமகைள   அவ�க�   ைத�யமாக  
எதி�ெகா�ேவா�.   இ�தியா   இ��   ஒ�   �ன�ேட�ய�   ம���   ஒேரவ�தமான  
ேதசமாக   க�த   ��யா�,   மாறாக,   ��கியமாக   இர��   நா�க�   உ�ளன;  
இ�தியாவ��   இ���க�   ம���   ����க�.   உலகி�   இேதேபா�ற  
��நிைலய��   பல   நா�கள��   இ�   நிக��தி��பதா�,   இ�த   ��நிைலய��   நா�  
ெச�ய���ய�   எ�னெவ�றா�,   ஒ�   இ�திய   மாநில�ைத  
உ�வா��வ�தா�,   அதி�   எ�தெவா�   சிற��   ப�ரதிநிதி��வ�ைத��  
அ�மதி�க   ��யா�,   ேம��   அவைர   வா��வத��   யா����   ��த�  
வ�ைல   வழ�க�ப�வதி�ைல   அர���   வ��வாச�.   �லி�பைடய�ன�   ச�பள�  
வா�க�ப�கிறா�க�,   வா�க�ப�கிறா�க�,   தா�நா���   மக�க�   அ�ல,  
அவ�ைடய   பா�கா�ப��   ேபாராட.  
 
சி   கவ�ைதக�   
 
1.   ஓ   சிவாஜி!   ஆ�ய�கள��   இ�த   நில�  
மிேல�சா�களா�   (இ�தியர�லாதவ�க�)   பல�ைற   தா�க�ப���ள�.  
தய�ெச��   எ��தி�!  
இ�த   நில�   உ�க�   உதவ���   அைழ�கிற�.  
இ�த   தா�நா���   ெக���   ெதான�ைய   ந��க�   ேக�க   ��யவ��ைலயா?  
இ�   உ�க�   இதய�ைத�   �ைள�கவ��ைலயா?  
 
2.   1903   ஆ�   ஆ��   'ைஹ�   �   லிப���'   கவ�ைத,   'ெஜேயா���'   எ�ற  
சி�னமான   பாடலாக   இ�தியா   ��வ��   ப�ரபலமாக   உ�ள�,   ேம��   லதா  
ம�ேக�க��   ஒ�   பாடலி��   
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,   உ�க���   ெவ�றி,   ஓ!   எ�ேபா��   �ன�தமான,   அ��தமான   ம���   �ன�தமான  
தா�!  
ஓ!   �த�திர�தி�   �க�ெப�ற   ெத�வ�!   ெவ�றி�காக   உ�க�   ஆசீ�வாத�கைள  
நா�கிேற�.  
எ�க�   ேதசிய   ஆவ�,   அறெநறி   ம���   சாதைனகள��   உ�வக�  
ந��க�   தா�   ந�திய��   ராண�,   ஓ!   �த�திர   ேதவ�!  
அ�ைம�தன�தி�   இ�த   இ��ட   வான�கள��,   ந��க�   ப�ரகாசமான   கல�கைர  
வ�ள�க�   ம���   ந�ப��ைகய��   ந�ச�திர�.  
ம�கள��   ����   க�ன�க�   ம���   மல�கள��   வய�க�,  
ந��க�   ந�ப��ைகய��   ெவ�க�,   ஓ!   �த�திர   ேதவ�!  
ந��க�   ��யன��   ப�ரகாச�,   ெப��கட�கள��   தன�ைம!  
ஓ!   �த�திர   ேதவ�!   ஆனா�   உ�கைள�   ெபா��தவைர,   �த�திர�தி�   ��ய�  
கிரகண�   அைட���ள�.  
ஓ!   �த�திர   ேதவ�!   ந��க�   நி�திய   மகி��சி   ம���   வ��தைலய��   �க�,  
இதனா�தா�   �ன�வ�க�   உ�கைள   மிக   உய��த   நனவாக   பாரா��கிறா�க�,  
எ�க�   ேவத�கள��.  
ஓ!   �த�திர   ேதவ�!   சிற�த   ம���   உய��த,   அ��தமான   ம���   இன�ைமயான  
அைன���!  
உ�க�ட�   ம��ேம   ெதாட��ைடய�.  
ந�திைய   வள���,   அழி���   த�யவ�கள��   இர�த�தா�   கைற   ப��தி��கிற�!  
வா��ைக   உ�க��காக   இற�க   ேவ���!   ந��க�   இ�லாம�   வா�வேத  
மரண�!  
��   பைட���   உ�கள�ட�   சரணைடகிற�,   ஓ!   �த�திர   ேதவ�!  
 
 
 
 
 
3.   வ�ேத   மாதர�   ம��   -   ேதசிய   கீத�   (தா���)  
 
வண�க�க�வ�ேத   மாதர�   (தா���   வண�க�க�!)  
கட�ள��  
ெபய��,   பாரத   மாதா   எ�ற   ெபய��,   பாரத�தி�காக  
இர�த�   சி�திய   அைன��   தியாகிகள��   ெபய���   மாதா,  
எ�லா   ஆ�கள�ட��   ெப�கள�ட��   உ�ள   அ�ப�னா�,   நா�   ப�ற�த  
ேதச�ைத   நா�   �ம�கிேற�,  
அதி�   எ�   ��ேனா�கள��   �ன�த   அ�தி   உ�ள�,   இ�   எ�   �ழ�ைதகள��  
ெதா���.  
ெவள�நா�டவ�   அ�ைம�ப��த�ப��,எ�ண�ற   தா�மா�கள��  
க�ண��னா�,  
சிைறய��   அைட�க�ப��,   சி�திரவைத   ெச�ய�ப��   ெகா�ல�ப�ட  
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��ைமயான   அரசிய�   �த�திர�   அ�ல�   �வரா�ய�   இ�லாம�   என�   நா�  
ஒ�ேபா��   �மிய��   ேதச�கள�ைடேய   உய��த   நிைல��   உயர   ��யா�  
எ�பைத   உ�தி�ப��திய�.   ெவள�நா�டவ���   எதிராக   இர�த�கள�   ம���  
இைடவ�டாத   ��த�ைத   நட��வைத�   தவ�ர   ஒ�ேபா��   �வரா�ய�ைத  
அைடய   ��யா�   எ�பைத��   உ�தியாக   ந��கிேற�,   �த�திர�தி�காக  
ேபாரா�வத���   �வராஜி�   தாமைர   கி�ட�ைத   ைவ�பத���   இ�த  
த�ண�தி�   இ���   எ�னா�   ���த   அைன�ைத��   ெச�ேவ�   எ��  
மன���வமாக��   உ�ைமயாக��   ச�திய�   ெச�கிேற�.   எ�   அ�மாவ��  
தைலய��;   இ�த   ெபா�ைள�   ெகா��,   நா�   அைன��   இ���தான��  
�ர�சிகர   ச�கமான   அப�ந�   பார�   நி�வன�தி�   ேச�கிேற�,   என�  
உ�ைமயான   உ�திெமாழியாக   நா�   எ�ேபா��   உ�ைமயாக��  
உ�ைமயாக��   இ��ேப�   எ���   இ�த   அைம�ப��   (உடலி�)  
க�டைளக���   நா�   கீ��ப�ேவ�   எ���   ச�திய�   ெச�கிேற�;   இ�த  
உ�திெமாழிய��   ��   அ�ல�   ஏேத��   ஒ�   ப�திைய   நா�   கா���  
ெகா��தா�,   அ�ல�   இ�த   அைம�ைப   (உட�)   அ�ல�   இேதேபா�ற   ஒ�  
ெபா�ைள�   ெகா��   ேவைல   ெச���   ேவ�   ஏேத��   ஒ�ைற   நா�   கா���  
ெகா��தா�,   ஒ�   ேமாச�   ெச�பவ��   தைலவ�தி��   நா�   அழி��ேபாக���!  
  
4.   "ேந   மஜாசி   ேந   பர�   மா�ர�மிலா,   சாகரா,   ப�ராணா,   தலமலாலா"   எ�ற  
கவ�ைதய�லி���   இ�   இைச��   அைம�க�ப��   லதா   ம�ேக�க�,   ஆஷா  
ேபா�ேல,   ம�னா   ம�ேக�க�   ம���   ஹி��யநா�   ம�ேக�க�   ஆகிேயாரா�  
பாட�ப�ட�   (வ��ர�   ச�ப�தி�   ேம�ேகா�   -   சாவ��க�,   எேகா�   ,   1883-1924  
(2019)  
 
கட�ள��  
ெபய��,   பார�   மாதா   எ�ற   ெபய��,   பார�   மாதா��காக  
த�க�   இர�த�ைத   சி�திய   அைன��   தியாகிகள��   ெபய���,  
எ�லா   ஆ�கள���   ெப�கள���   உ�ளா��த   அ�ப�னா�,   நா�   தா��கிேற�  
எ�   ப�ற�த   நில�,  
அதி�   எ�   ��ேனா�கள��   �ன�த   சா�ப�   உ�ள�,   அ�   எ�   �ழ�ைதகள��  
ெதா��லா��.  
ெவள�நா�டவ�   அ�ைம�ப��த�ப��,த�க�   �ழ�ைதக��காக   எ�ண�ற  
தா�மா�கள��   க�ண�ரா�,  
சிைறய��   அைட�க�ப��,   சி�திரவைத   ெச�ய�ப��   ெகா�ல�ப�ட  
��ைமயான   இ�லாம�   அரசிய�   �த�திர�   அ�ல�   �வரா�ய�   எ�   நா�  
ஒ�ேபா��   �மிய��   ேதச�கள�ைடேய   உய��த   நிைல��   உயர   ��யா�,  
ேம��   ெவள�நா�டவ���   எதிராக   இர�த�கள�   ம���   இைடவ�டாத   ேபாைர  
நட��வைத�   தவ�ர,   �வரா�ய�ைத   ஒ�ேபா��   அைடய   ��யா�  
எ�பைத��   உ�தியாக   ந��கிறா�.   பாவ�   �த�திர�தி�காக   ேபாரா�வத���,  
�வராஜி�   தாமைர   ம�ட�ைத   எ�   தாய��   தைலய��   ைவ�பத���   இ�த  
த�ண�தி�   இ���   எ�னா�   ���த   அைன�ைத��   ெச�ேவ�   எ��  
ச�திய�   ெச�கிேற�;   இ�த   ெபா�ைள�   ெகா��,   நா�   அைன��  
இ���தான��   �ர�சிகர   ச�கமான   அப�ந�   பார�   நி�வன�தி�   ேச�கிேற�,  
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என�   உ�ைமயான   உ�திெமாழியாக   நா�   எ�ேபா��   உ�ைமயாக��  
உ�ைமயாக��   இ��ேப�   எ���   இ�த   அைம�ப��   (உடலி�)  
க�டைளக���   நா�   கீ��ப�ேவ�   எ���   ச�திய�   ெச�கிேற�;   இ�த  
உ�திெமாழிய��   ��   அ�ல�   ஏேத��   ஒ�   ப�திைய   நா�   கா���  
ெகா��தா�,   அ�ல�   இ�த   அைம�ைப   (உட�)   அ�ல�   இேதேபா�ற   ஒ�  
ெபா�ைள�   ெகா��   ேவைல   ெச���   ேவ�   ஏேத��   ஒ�ைற   நா�   கா���  
ெகா��தா�,   ஒ�   ேமாச�   ெச�பவ��   தைலவ�தி��   நா�   அழி��ேபாக���!  
வ��ர�   ச�ப�   -   சாவ��க�,   ஒ�   மற��ேபான   கட�த   கால�திலி���   எதிெராலி,  
1883-1924   (2019)   இ�   ேம�ேகா�   கா�ட�ப�ட   மி�ரா   ேமள   உ��ப�ன�க�  
பய�ப��திய   ச�திய�திலி���,  
ஓ   ெப��கட�,   எ�ைன   ம����   என�   தா�நா����   அைழ���  
ெச���க�!  
இ�வள�   ேவதைனய��   எ�   ஆ��மா   இ��க���!  
எ�   தாய��   கால�ய��   வண�க��ட�   ம��கிற�,  
எனேவ   எ�ேபா��   நா�   உ�ைன�   பா��ேத�  
பா��க   ம�ற   நில�க����   ெச�ேவா�  
,   ஏராளமான   நில�பர��கைள�,   எ�றா�.  
எ�   தாய��   இ�தய�   ��   மன�பா�ைமைய�  
க�ட�,   ந��க�   அவ���   அள��த   ஒ�   �ன�தமான   ச�திய�,  
வ �����   ெச���   வழிைய   அறி��,   உ�க�   ��கி�  
எ�   வ�ைரவான   வ�ைகைய   ந��க�   அவ���   வா�கள��த��க�.  
உ�க�   வா���தியா�   நா�   வ���ேத�!  
அ�த   உலக   ஞான�யான   நா�  
அவ�ைடய   வ��தைலைய   சிற�பாக�   ெச�ய   ����,   நா�  
தி��ப�   வ�த�ட�,   நா�   அவைள   வ���   வ�லகிேன�.  
ஓ   ெப��கட�,   இ�வள�   ேவதைனய��   இ����   எ�   ஆ�மா!  
ஒ�   ����   ஒ�   கிள�   ேபால,   ஒ�   வைலய��   ஒ�   மாைன�  
ேபால-எ�ெற���  
ஓ,   இ�வள�   ஏமா�ற�ப����கிேற�,   நா�  
எ�   தாய�டமி���   ப����  
ெச�கிேற�-   இ�ள�னா�   ���ைகய�ட�ப�டவ�   நா�!  
ந�ெலா��க�தி�   ��க�   ��வ�தன,  
அவ�ைடய   ந�மண�தா�   அவ�   ஆசீ�வதி�க�ப�டா�.  
அவ�ைடய   வ��தைல�காக   ேசைவய�லி���   வ�லகிவ��ேட�  
எ�   க�ற�   ஒ�   பயன�ற   �ைமயாக   இ����,  
அவ�ைடய   மா   மர�கள��   அ��,   ஓ!  
அவ�   மல��த   ெகா�கள��   அழ�,   ஓ!   அவ�ைடய   ெம�ைமயான   வள��  
ேராஜா,   ஓ!  
ஓ   எ�ெற���   ெதாைல��   ேபான�   அவ�ைடய   ேதா�ட�   என��,  
ஓ   ெப��கட�,   இ�வள�   ேவதைனய��   இ����   எ�   ஆ�மா!  
ேமேல   உ�ள   வான�தி�   ந�ச�திர�க�   ஏராளமாக   உ�ளன,   ஆனா�  
நா�பார�-நில   அ�ப��   ந�ச�திர�  
இ�ேகம��ேம   ப��   அர�மைனக�   காண�ப�கி�றன,   ஆனா�  
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எ�   தாய��   தா�ைமயான   ��ைச   அ��   ம��ேம   நா�  
அவ�   இ�லாத   ஒ�   ரா�ய�தி��   எ�ன   அ�கைற?  
அவ�ைடய   கா�கள��   எ�ேபா��   நா�கட�த�ப�வ�   Iேத��ெச�கிற�.  
ஐ�ேமாச�   இ�ேபா�   பயன�ற�,   நா�எ��   ெசா���க�  
உ�ைன   கா�பா�ற   வ�டமா�ேட�,   சபத�   நா�  
அேத   ேவதைனைய,   அ�கிேற�   நா�  
அ�பவ��கிேற�உ�க�   ஆ�கள��   ப��யமானவ�க�ட�   ப���ேத�!  
ஓ   ெப��கட�,   இ�வள�   ேவதைனய��   இ����   எ�   ஆ�மா!  
ஓ   ேய   ஃேபாமி�   ச��,   ப�தாபமாக   ந��க�   ேகலி   ெச�கிற��க�!  
உ�க�   வா��ைதைய   ஏ�   தி��ப�   ெபற   ேவ���,   ஓ!  
எ�   உதவ�ய�ற   தாைய   ஏ�   ஏமா��கிற��க�,  
ஓ   ஏ�   எ�ைன   நா�கட�த�   க���கிற��க�!  
இ�கிலா�தி�   பய�தி�   உ�க�ெப�றவ�  
ம��   ேத��சியா�?  
இ�கிலா�தாக   இ��தா��   பயமாக   இ��கிற�,  
எ�   அ�மா   பலவ �னமாக   இ�ைல,   ஆகேவ  
அக�திய   �ன�வைர�   ப�றி   எ�லா�   ெசா���க�,   இேதா  
யா�   உ�க�   த�ண�ைர   ���தா�க�!  
ஓ   ெப��கட�,   இ�வள�   ேவதைனய��   இ����   எ�   ஆ�மா!  


