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கா��ரகா��ரகா��ரகா��ர    த	ழகத	ழகத	ழகத	ழக    கலா�சாரகலா�சாரகலா�சாரகலா�சார    ஒ��ைமஒ��ைமஒ��ைமஒ��ைம    

ெச�ைன ந�கந��� உப�யாஸ�, 2011-மா��-13 

%&வா� ரமணச�மா,  ஸதா*வ +ர,ேம�&ரா. ஸ�/0, ெந1� அ3ரஹார� 

 

ஒேர பாரத ேதச� எ�ற த&7வ� 83ேவத&0ேலேய (3-53-12) “%வா	&ர>ய ர?0 

+ர,ேமத� பரத� ஜந�” எ�ற%ட&0� காண+பGHற7. அ&தைகய பாரத ேதச� 

எ�றா� எ�ன எ�� வைரய�3J� 	க+பழைமயான Kராண வா3யமாவ7 - 

உ&தர� ய& ஸL&ர>ய Mமா&ேர ைசவ தOண� | 

வ�ஷ� த& பரத� நாம பரR ய&ர ஸ�த0 || 

M�7 மஹா ஸL&ர&0�J வட3ேகT� Mமயமைல3J& ெத�ேகTமாக உ.ள V	ேய 

பாரத வ�ஷ� எ�� W�Hற7 இ�த �ேலாக�. ப+ரத எ�ற ெசா� ஞான&0� ேப[� Rராத 

ஆவைல3 J]3J�. இ7ேவ இ�த பாரத ேதச&7 ம3க^� ல?ணமாJ�. அ+ப_ேய 

இ+K`aய V	b� ஆbர3கண3கான வ8ட�களாக cற�த ெப8ம3க. 

உலக%ஷய&0d� ச[ உலக&0e� ேமலான பர�ெபா8^� %ஷய&0d� ச[ 

ஞான&ைத %8�c %8�c 0ரf_T.ளன�. ஆக இ�த பாரத� ஒேர நாG, ஒேர 

கலா�சார&ைத – ேவத கலா�சார&ைத – அ_+பைடயாக3 ெகா`ட7 எ�ப7 0`ண�. 

இதைன+ ப[hi3க பாரத&0� ஒjெவா8 +ரேதச&ைதT� 

பா�3கேவ`_ய0�ைல. ஸL&ர&0�J ேந�வட3ேக உ.ள த	k ேதச&ைதT� 

இமய&0�J& ெத�ேக எ�றா� அ+ப_ உ.ள கா��ர&ைதT� ஒ+cfேடாமானாேல 

அj%ர`G ேதச�கl3J. உ.ள ஒ��ைமேய அj%ர`டe3Hைடேய உ.ள Lm 

பாரத ேதச&0� ஒ��ைம3J� எG&73காfடாH& ெத[யவ8�. 

ெதாைலெதாட�K வச0கேளா ேபா3Jவர&7 வச0கேளா இ�லாத பழ�கால&0� 

இ&தைன ஆbர� Hேலா�fட� பர>பர nர&0� உ.ள இ8 ேதச�கl3J. 

அ+ப_+பfட ஒ��ைம இ8�த7 எ�றா� அ7 	கo� அV�வமான ஒ�ேற. பாரத&ைத 

ஒ&த பர+பளo� ப�ெமாp Kழ3கL� உ.ளதாக ஐேரா+பா க`ட� இ8+ce� அ�J 

இ&தைகய கலா�சார ஒ��ைம எ�� ெத^வாக எG&7�ெசா�d�ப_யாக ஒ��� 

%ள�Jவ0�ைல. அ+ப_b83க பாரத&0� மfG� அjவா� %ள�JHறெத�றா� அ7 

இ�J ஒ8hராக பர%b8�த ேவத&0னா� தா� எ�ப7 ெத^o.  

ேவதெம�ப7 அக`டமான7. ஆனா� *�வாkநா. ப�ca� *�]%ேனாரான 

கiTக ம3கl3J உபகாரமாக அதைன� h�வJ&73ெகாG&தா� ேவத jயாஸ�. இவர7 

வா>தவமான ெபய� 38rண� எ�பேத. &sப&0ைன& தவV	யாக3 ெகா`டதா� 

38rண &ைவபாயந� என+பfடா�. ெச�ற Tக&0� இ�0b� த�ம&ைத3 
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கா&73ெகாG&த t�� 38rண�கl. இவெரா8வ�. ேதவu மகனான 38rணேரா 

cர*&தமானவேர. இவ� 7rட ?&[ய�கைள ஸ�ஹ[&7 K%b� தா��கமான ஆf* 

அைமT�ப_� ெசvதா�. அ�த தா��கமான ஆf*T� வாk3ைக LைறT� எ&தைகய7 

எ�� அ]o�&7வ7 ேவதேம ஆைகயா� அ�த ேவத&ைதT� அைத ஆதாரமாக3 

ெகா`ட சா>0ர�கைளT� 38rண &ைவபாயந� கா+பா�]3ெகாG&தா�. ேமd� 

“>&w tல� ஸ�வத�மாணா�” எ�றப_ >&w3க^� ப0jரதா த�மேம ம�ற 

த�ம�கl3J ஆதாரமாைகயா� அதைன வாk�7 காf_னா. 38rணா எ�ற &ெரௗப0. 

மஹ�yகl3J3 Wட தz+பfட Lைறb� இ�லாதப_ ப0jரைதகl3J ேகா%� 

அைமHறத�லவா ந� ேதச&0�! ஆக இ�த t�� 38rண�கl�  

ேவத� ஓ0ய ேவ0ய�3ேகா� மைழ 

}0 வmவா ெந] ம�ன�3ேகா� மைழ 

மாத� க�Kைட ம�ைகய�3ேகா� மைழ 

மாத� L�Lைற மைழெயன+ ெபvTேம 

எ�� 08tல� J]+cfட t%த த�ம&ைத3 கா+பா�]3ெகாG&தன� எனலா�. 

இ0� நா� ேம�ெகா`ட %ஷய� – ேவத jயாஸ� ேவத�கைள இ3கால&7 

ம3களான நம3J ஏ�றவா� h�பG&0 அைம&73ெகாG&தா� எ�ப7. ேவத&0ேலேய 

வ8� பர&வாஜ Lzவ[� ச[&ர&0� ெத[T�ப_ ேவதமான அன�தமாக இ83ைகb� 

அத�க` 1131 சாைககேள மஹ�yக. 08வாvக^i8�7 ெவ^வ�தன. அவ�ைற 

ேவத jயாஸ� கா+பா�]3ெகாG&7 அவர7 கால&0�J+ c�ன� �மா� இர`டாbர� 

வ8ட�க. பத�ஜi Lzவ[� கால� வைரbd� அைவ ப&0ரமாக இ8�தன எ�� 

Wறலா�. ஏெனz� அ+பத�ஜi அவ�ைற& தம7 மஹாபாrய&0� J]+cGHறா�. 

c�கால&0� இவ��. ெப8�பாலானைவ hரp�7 இ�� நம3J ஒ�பேத சாைகக. 

Hைட3H�றன. இவ��. 38rண யஜ �ேவத&0�ு  ைத&0wய சாைக, கட சாைக எ�� 

இர`G சாைகக. உ.ளன. இ8 சாைககl� ஒேர ேவத&ைத� ேச��தைவயாைகயா� 

ஒjெவா�]d� தz�*ற+Kக. இ8+ce� ஒ��ைமேய L3Hயமாக+ cரகா*3H�ற7. 

த	kநாf_� 83, யஜ >ு , ஸாம ேவத�க. t��� Kழ�Hவ�தாd� த�சமய� 

38rண யஜ �ேவத&0�ு  ைத&0wய சாைகேய பரவலாக உ.ள7. கா��ர ேதச&0ேலா 

ைத&0wய&0� 	க ெந8�Hய சாைகயான கட சாைகேய L3Hயமாக3 காண+பGHற7. 

இத� பலனாக இj%8 சாைககைள ஒf_ய அerடான ச�cரதாய�க^d� 

இய�ைகயாகேவ ஒ��ைம அைமHற7.  

ைத&0wய சாைகைய ஒf_ய அerடான Lைறகைள3 W�வ7 ஆப>த�ப� 

எ�ற Lzவ[� 38,ய �&0ர�க.. அjவ`ணேம கட சாைக3J ெலௗகாO எ�ற 

Lzவ� �&0ர�க. இய�]னா�. இர`ைடT� ஒ+cfG+ பா�3ைகb� க�+பாதான�, 
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ஜாதக�ம, நாமகரண�, ஸூ�ய த�சன�, ச�&ர த�சன�, ெசௗள�, உபநயன�, ேவத jரத�, 

ேகாதான�, %வாஹ�, /&யா�rடான�களான ஔபாஸன�, >தா�பாக� உ.பட 

அைன&7 ஸ�>கார கலா�சார %ஷய�க^d� ஒ��ைமேய காண+பGHற7. 

ச[ இ0லாவ7 ஒேர ேவத&ைத� ேச��த ஒ��ைமக. பலo.ள இ8சாைககைள 

L�zfG வ8வதா� இ7 இ+ப_யாb�� எனலா�. ஆனா� இ+ப_b�லாம� 

ெபா7வாக *rடாசார� எ�ற Lைறb� வர3W_ய Vஜா ப&த0க^� Wட ஒ��ைம 

காண+பGHறதானா� அ7 *ற+Kதாேன! பா8�க.: 

அ`ைமb� கா��ர ப`_த�க^� +ர>ந& எ�ற ப&0[3ைகb� ெவ^வ�த 

ஒ8 கfGைரb� கா��[ ஒ8வ� தன7 பாfடனா� 0னL� எ+ப_ அerடான� ெசvவா� 

எ�� எm0b8�தா�. ந� த	kநாfG *rட�க^� வழ3க&0� காண+பfடப_ேய 

ஸகலL� உ.ள7. 0னL� Vைஜ3J L� ந0b� (காேவ[b� அ�ல, �ல� ந0b�!) 

>நான� ெசv7%fG தz (ம_) வ>0ர�கைள உG&03ெகா`G ந0bi8�7 (ம_) 

ஜல� எG&73ெகா`G வ8வாரா�. Vஜா 38ஹ&0d.ள பைழய (/�மா�ய) 

Krப�கைள அக��வாரா�. ஒ8 வழவழ+பான க�i��7 ஒ8 (ச�தன3) கfைடைய& 

ேதv&7 ஒ8 பைசைய (ச�தன&ைத&) தயா[&73ெகா.வாரா�. பல வழவழ+பான 

(சால3ராம) க�கைள Vஜா ம`டப&0� எG&7 ைவ&73ெகா`G அவ�ைற பாiனாd� 

ம_ ஜல&0னாd� }ராfGவாரா� (அcேஷக� ெசvவாரா�). cறJ ஒ8 (ம_) வ>0ர&தா� 

அ�த க�கைள& 7ைட&7%fG அவ��3J அ�த (ச�தன) பைசைய& தட% 

Krப�களா� அ��*&7 nப� Rபெம�லா� காf_ 0ராை? ைநேவ&ய� ெசvவாரா�. 

cறJ ேவ� ெலௗHக வ>0ர� உG&0 ெவ^b� ேவைல3J� ெச�வாரா�. 

ேம�க`ட அeபவ� நம7 த	kநாfG எ�த ஒ8 ச�cரதாய sf_d� 

காண3W_யேத. இ0� ேவதேமா �&0ரேமா %ேசஷமாக ஒ��	�ைல. அ+ப_b8�7� 

ஒ��ைம ெத.ள&ெத^வாக %ள�JHற7. 

இ7 மfG	�] எm&7Lைறb� Wட த	ழக&73J� கா��ர&73J� ஒ��ைம 

உ`G. த	ழக மரc� ஸ�>38த ெமாpைய 3ர�த icb� எm7வ�. கா��ர&0ேலா 

இத�J சாரதா எ�ற ic உ.ள7. உலHேலேய ஒ8 ெதvவ&0� ெபயைர, அ7o� 

க�%3கடo. ஸர>வ0b� ெபயரான சாரதா எ�பைத தம7 ic3J ைவ&தவ�க. 

கா��[க.தா�. அ&தைகய சாரதா ic3J� 3ர�த ic3Jேம பல ஒ��ைமக. 

காண+பGH�றன. எG&73காfடாக 3ர�த&0� ஈ எ�� எmத ர எ�பத�கான 3ர�த 

எm&ைத எm0 இர`G K.^க. ைவ3கேவ`G�. சாரைதbd� அjவாேற - 
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சாரைத எ�றoட� L3Hயமான ம�ெறா�ைற� ெசா�லேவ`G�. கா��ர 

ஸ�+ரதாய&0� 	க L3Hயமான ேதவைத சாரைதேய. “நம>ேத ரேத ேத% 

கா�ரKரவா�/” எ��� நாL� ெசா�Hேறா� அ�லவா. %&ைய3J ேதவைதயான 

இவைள+ ெப[7� ேபா��H�றன� கா��[க.. பழைமயான சாரதா �ட� கா��ர&0� 

தா� உ.ள7. ெத�ேக த	ழக&0� ஸர>வ0b� >தானமான ஸ�வ�ஞ�ட� காமேகா_ 

�ட� எ�றா� வட3ேக அ&தைகய ஸ�வ�ஞ�ட� கா��ர&0d.ள சாரதா �டேம. 

பழ�கால&0� இ�த சாரைத3 ேகா%� Kகkெப�� %ள�H��. (7ர08rடவசமாக 

இ�� அ7 அய�நாfG ஆ3ர	+c� உ.ள கா��ர+ பJ0b� உ.ள7 மfGம�லாம� 

tல %3ரஹ�, +ராகார� ஏ7	�] *0லமைட�த க�+ப 38ஹமாக மfGேம எ��Hற7.) 

இ�த சாரைதb� அ8ளா� (இjoைரb� ெதாட3க&0� W]யப_) Lm பாரத 

ம3கl3J� %&ையb� ேப[� R%ர ஆ�வ� உ`G எ�றாd� கா��ர ெப8ம3க. 

*ற+பாக பல 7ைறக^d� L�ேனா_களாக %ள�Hன�. இதைன+ பல அ]ஞ�கl� 

ஆa&தரமாக எG&73காf_T.ளன�. ஆனா� 7ர08rடவசமாக, &ேரதா Tக&0� 

பகவா� ராமe� &வாபர Tக&0� பா`டவ�கl� த� ேதச� %fG c[T�ப_ 

ஏ�பfட7ேபா� இ�த கi Tக&0� இ&தைகய ெப8�J_ம3க. தம7 ேதச&ைத %fG 

%ரfட+பfG.ளன�. தம7 உbைர3 ைகb� c_&73ெகா`G வாழ வpேத_ இவ�க. 

தம7 ெசா�த ஊைர %fG ஓ_வரேவ`_ ஏ�பfட /ைல 	கo� வ8�த&த3க ஒ�றாJ�. 

இ�/ைலb� ேவதேம ெசா�ib83J� வ`ண� Lm பாரதL� ஒ�ேற 

எ�]83ைகb� கா��ர ம3கl3J ஏ�பfட கrட� த	ழக&0d.ள ந�மாd� 

உணர+படேவ`G�. நம7 ஒேர பாரத& தாb� ம3களான இவ�கl� நம7 

ஸேஹாதர�கேள அ�லவா! தம7 ெமாpையT� எm&ைதT� கலா�சார&ைதT� கா+பா�] 

ெசா�த ேதச� 08�ப %8�K� இவ�கl3J ெசா�த ெமாpTடe� கலா�சார&7டe� 

ெசா�த ேதச&0� ெசp+பாக இ83J� த	ழ�களான நா� நம7 அ�ைபT� 

உ�7ைணையT� அவ*ய� காfடேவ`G�. நாGகட&த+பfட ராம8� 

பா`டவ�கl� தம7 தாvநாG 08�cயப_ேய இவ�கl� பகவ&38ைபb� ெசா�த 

நாG 08�c தம7 ப`ைடய கலா�சார+ ெப8ைமTட� h8� *ற+Kமாக வாழ ேவ`G�. 

இ�த %ஷய&0� நம7 +ரா�&தைனகl� ெசய�பாGகl� Wட இ83கேவ`G�. 

இ7ேவ இ�த /கk�*b� tல� நாெம�ேலா8� அைடயேவ`G� எ��  

ெப[யவா. %8�K� %ஷயமாJ�.  

நம7 ஆசா�ய �ட&0�J� கா��ர ேதச&0�J� ஆ0 கால&0i8�ேத ெதாட�K 

உ`G. ம& ச�கர பகவ&பாதா^� 	க +ராhனமான தz ேகா%� (காமாO 

ேகா%i� உ.ள ஸ�/0ைய3 கண3Hடாம�) கா��ர&7 நக[� HL 407இ� 

அ�நாfG அரசனான ேகாபா0&ய� எ�பவனா� கfட+பfடதாJ�. ஆசா�யா. தம7 
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ேதச&0�J %ஜய� ெசv08�தைமைய /ைனoW8� வ`ண� அjவரச� இதைன� 

ெசvதா�. இ��� அ�த ேகா%� நக[� %ள�JHற7. ேமd� 1980க^�  ெப[ய 

ெப[யவா^� உ&தரoப_ நம7  ெப[யவாl�  பால ெப[யவாl� அ�J %ஜய� 

ெசv7  பகவ&பாதா^� த[சன� ெப�� அ�த ச�z0b� t�� நாfக. 

ச�&ரெமௗ��வர Vைஜ ெசv7.ளன�. இjவா�  பகவ&பாதா. கால&0i8�7 இ�� 

வைரb� நம7 ஆசா�ய �ட&0�J� கா��ர&0�J� 	J�த ெதாட�K உ`G. 

அG&த 2வ7 ஆசா�ய >தான&0� ம03க+பG�  ஸுேர�வராசா�யா^� 

V�sக� கா��ரேம ஆJ�. இவ� கா��ர ராஜJ8வான Mம	&ர� எ�பவ[� மகனா� 

ஆவா�. ஸ��யாஸ� ஏ�பத�J L� cஹா[� மாMrம0b� வ*&7 வ�தாd� இவ� 

கா��ர ேதச&ைத� ேச��தவேர. ேமd� 16வ7 ஆசா�யரான உ��வல ச�கேர�&ர ஸர>வR 

சரண� கா��ர&0�தா� (கலாKர� எ�ற இட&0�) *&0யைட�தா�. அவர7 *rயரான 

17வ7 ஆசா�ய� ெகௗட ஸதா*ேவ�&ர ஸர>வR சரண� கா��ர&7 ��7 நR Rர&தவேர 

ஆவா�. ேமd�,  ஆ0 ச�கர� கா�hKர&0� காமேகா_ �ட&0� ஸ�வ�ஞ�ட� 

ஏ]னாரானா�, அவர7 ம� அவதாரமாக “அcநவ ச�கர�” எ�� ேபா�ற+பfட 38வ7 

ஆசா�யரான Rர ச�கேர�&ர ஸர>வR சரண� கா��ர&7 சாரதா �ட&0� ஸ�வ�ஞ 

�ட&ைத ஆேராஹa&தா�. இைத& த%ர ம�ற பல ஆசா�ய�கl� அவரவ�கள7 

கால&0� கா��ர ேதச&0�J %ஜய� ெசv7 அ�J அத�ம&ைத+ பர+Kபவ�க^� 

	J0யா� பா03க+பfட ஸநாதன த�ம&ைத �`G� /ைலநாf_T.ளன�.  

இ&தைகய ெப8ைம3J[ய ஆசா�ய பர�பைரb� மரKப_ேய இ�ைறய நம7  

ெப[யவாl�  பால ெப[யவாl� கா��ர M�73க^� | ப`_த�க^� %ஷய&ைத 

ேம�ெகா`G அவ�கள7 ஸ�>கார கலா�சார ேயாகே?ம�கl3J உ`டானைத� 

ெசv7வ8Hறா�க.. கா��ர ேதச&0� ெதாட��7 வ8� ேபா� }�H அைம0 08�K� 

உ&ேதச&7டe� கா��ர M�73க^� ே?ம&0�காகo� அ�J.ள ைவrணs ேத% 

ே?&ர&0� அ`ைமb� %�வ சா�0 மஹாய�ஞ&ைத நட&0T.ளன�. ேமd� பல 

ஸ&கா[ய�கைள& 0fட	fG.ளன�. அஃதைன&0d� பாரRய�கl�, ஸனாதன த�ம 

அcமாzகl�, மட&7 ப3த�களான நா� யாவ8� ப�ேக�க ேவ`G� எ�ப7  

ெப[யவா^� அc+cராயமாJ� எ�� உ�கைள+ ேபா� ஒ8 எ^ய ப3தனாக மfG� 

இ83J� நா� ப3த�க^ைடேய பகவ&%ஷய&ைத� ெசா�லேவ`G� எ�ற த�ம+ப_ 

ெத[%&73ெகா.ள %8�KHேற�.  

ஸம�+பண�. 

-*-*-*- 

 


