
 

உயிரினும் மேலான சமகாதர சமகாதரிகமே, இந்த சசய்தியய முழுவதுோக படிக்காேல் 
எறிந்து விடாதரீ்கள் !!   இது நன்கேொடை கேட்பதற்கேொ, விளம்பரம் கெய்வதற்கேொ, உங்ேளிைம் கவறு 
உதவி கேட்கைொ எழுதப்பட்ை கெய்தி அல்ல.  உங்ேள் வொழ்வில், இரண்கை இரண்டு நிமிைங்ேடள 
இதற்ேொே ஒதுக்ேித் தந்து, இடத முழுவதும் படியுங்ேள் !!. 

 

ெகேொதர ெகேொதரிேகள, இமயம் முதல் குமரி வடர நம் பொரதம் பரந்து விரிந்திருக்ேிறது. உலேில் 
கவறு எந்த ேலொச்ெொரத்டதயும் நம் பொரத ேலொச்ெொரத்கதொடு ஒப்பிைமுடியொது. வள்ளுவன் முதல் 
பொரதி வடர, ேொளிதொென் முதல் ேண்ணதொென் வடர, நம் ஹிந்து தர்மத்தின் கமன்டமடய 
புேழொதவர் இல்டல. ஒரு எறும்புக்கு கூை நன்டம கெய்யச் கெொல்வது நம் தர்மம், ஒரு ேொக்டேக்கு 
கூை உணவு டவத்து உண்ணச் கெொல்வது நம் தர்மம்.  அடைத்து உயிர்ேளும் நன்றொே இருக்ே 
கவண்டும்,  அடைத்து உயிர்ேளிலும் இடறவன் இருக்ேிறொன் எை   நம் கவதங்ேளும், புைித 
நூல்ே ளும் முடறயிடுேின்றை.  இடைக்ேொலத்தில் வந்த தீண்ைொடம, உைன்ேட்டை கபொன்ற  தீயப் 
பழக்ேங்ேடள  ேிட்ைத்தட்ை ேடளந்து விட்கைொம். பல்கவறு ஜொதி குழுக்ேளொே நொம் இருந்தொலும், 

ஜொதிடய டவத்து ஒருவர் மற்றவடர, கவற்றுடம பொர்ப்படதயும் குடறத்துக் கேொண்கை 
வருேிகறொம். இைி வரும் ேொலங்ேளில் ஜொதிடய டவத்து கவற்றுடம பொர்ப்படத நொம் முற்றிலும் 
ஒழிப்கபொம் என்பதும் உறுதி. 

 

ஹிந்துக்ேளொேிய நமக்கு எத்தடைகயொ புைித நூல்ேளும், புண்ணிய நதிேளும், புைிதத் தலங்ேளும் 
இருக்ேின்றை.  நம்டம எத்தடைகயொ ரிஷிேள், குருமொர்ேள், ஞொைிேள், ெித்தர்ேள்,  ஆழ்வொர்ேள், 

நொயன்மொர்ேள் வழிநைத்துேின்றைர்.  நம் பொரத பூமிகய ஒரு மிேப்கபரும் திருத்தலம் தொன். 
அதைொல்தொன் அது புண்ணிய பூமி என்று அடழக்ேப்படுேிறது. இந்த புண்ணிய பூமியில் தொன் 
எல்டலயற்ற அந்த பரம்கபொருள், முருேப்கபருமொைொய், விநொயேப் கபருமொைொய், மேொவிஷ்ணுவொய், 

மகேஸ்வரைொய் பூஜிக்ேப் படுேின்றொர். இந்த புண்ணிய பூமியின் ஒவ்கவொரு குளங்ேளிலும், 

மரங்ேளிலும், நதிேளிலும், கேொவில்ேளிலும் இடறவன் வறீ்றிருக்ேிறொன். இத்தடை ெிறப்பு மிக்ே நம் 
கதெத்டதயும் அதன் ேலொச்ெொரத்டதயும் இன்று நம் கதெத்துக்குள் ஊடுறுவியுள்ள 
விஷக்ேொளொன்ேள் எப்படி ெித்தரிக்ேின்றை ? இவர்ேள், நம் முருேனும், விநொயேனும் ,ெொத்தொன்ேள் 
என்று நம் மக்ேளின் மைத்தில் விஷத்டத ஏற்றுேின்றைர். இந்த  விஷமிேள். நம் மக்ேடள நம் 
பண்பொட்டுக்கு எதிரொே திருப்ப நிடைக்ேிறொர்ேள். கநற்றியில் கபொட்டு இைொகத !! கேொலம் இைொகத !! 



என்றும், ஹிந்து பண்டிடேேடளக் கூை  மூை நம்பிக்டேேள் என்றும் இவர்ேள் பிரச்ெொரம் 
கெய்ேிறொர்ேள். பொர்ப்பதற்கு பரம ெொதுவொய் நம்டம அணுகும் இந்த நச்சுப் பொம்புேள், நொம் ஆயிரம் 
ஆயிரம் ஆண்டுேளொய் வணங்ேி வரும் கதய்வங்ேடளச் ெொத்தொன்ேள் என்று அப்பொவி மக்ேளுக்குப் 
கபொதிக்ேிறொர்ேள். ஒன்றும் அறியொத அப்பொவி மக்ேடள பணம் கேொடுப்பதொேவும், கவடல வொங்ேித் 
தருவதொேவும், மருத்துவ உதவி கெய்வதொேவும், ேல்வி ேற்றுத் தருவதொேவும் இவர்ேள் கபரம் 
கபசுேின்றைர். எடத தின்றொல் பித்தம் கதளியும் என்று இருக்கும் நம் மக்ேள் இவர்ேளின் ஆடெ 
வடலயில் எளிதில் பலியொேி விடுேிறொர்ேள்.  நம் மூதொடதயர்ேள் எல்லொம் முட்ைொள்ேள் என்பது 
கபொல் இவர்ேள் மூடள ெலடவ கெய்ேிறொர்ேள். 

 

"கஜப வடீுேள்" என்ேிற கபயரில் பல ேட்டிைங்ேடள வொைடேக்கு அமர்த்தி, நம் மக்ேடள மதம் 
மொற்றுேிறொர்ேள். பலடர மதம் மொற்றி உள்களொம், எங்ேளுக்கு கமலும் பணம் அனுப்புங்ேள் என்று 
தங்ேள் அகமரிக்ே, ஐகரொப்பிய முதலொளிேளிைம் நிதி கபறுேிறொர்ேள். பல அப்பொவி மக்ேடள 
உளவியல் ரீதியொே மூடளச்ெலடவ கெய்து,  அவர்ேடள டவத்கத கமலும் பல மக்ேடள 
மொற்றுவதற்கு முடைேிறொர்ேள். கதொடலக்ேொட்ெி கெைல்ேளில் பல கேொடி ரூபொய் கெலவு கெய்து 
பிரச்ெொரம் கெய்ேிறொர்ேள்.  ேொல் இல்லொதவர் நைக்ேிறொர், ேண் இல்லொதவர் பொர்க்ேிறொர் என்று பல  
கபொய் பிரச்ெொரங்ேடள இவர்ேள் கெய்து வருேிறொர்ேள். இவர்ேளின் பிரச்ெொரங்ேள் மிே கநர்த்தியொே 
அகமரிக்ேொவில் வடிவடமக்ேப்பட்ைடவ. பல குழுக்ேளின் கபயரில் இவர்ேள் வருேிறொர்ேள். 
பள்ளிக்கூைங்ேள், ேல்லூரிேள், மருத்துவ மடைேள், அலுவலேங்ேள் என்று இந்த விஷக்ேொளொன்ேள் 
பல்ேி கபருேியுள்ளை. நொம் இப்கபொது விழித்துக் கேொள்ளவில்டல என்றொல் பின் எப்கபொதும் 
இல்டல. இன்று நம் பொரதத்தில் லட்ெக்ேணக்ேில் மக்ேடள இவர்ேள் இவ்வொறு மதம் மொற்றி 
வருேிறொர்ேள். இந்திய மக்ேடளப் கபரும்பொன்டமயொே மதம் மொற்றிவிட்ைொல் அவர்ேடளத் தங்ேள் 
ேட்டுக்குள் கேொண்டு வந்து விைலொம் என்று அந்நிய ெக்திேள் ேணக்கு கபொடுேின்றை !!. நம் ெேிப்பு 
தன்டமடய இவர்ேள்  பயன்படுத்திக் கேொள்ேிறொர்ேள். 

 

ஆேகவ ெகேொதர ெகேொதரிேகள!!, ஹிந்துக்ேளொேிய நொம் ஒன்று பட்ைொல் எந்த ெக்தியொலும் நம்டம 
ஒன்றும் கெய்ய இயலொது. நொம் ஜொதி கவற்றுடம பொர்ப்பது கபறும் தவறு, அடத பயன்படுத்திக் 
கேொண்டு, ஊர் இரண்டுபட்ைொல் கூத்தொடிக்கு கேொண்ைொட்ைம் என்று இந்த கூட்ைங்ேள் 
கேொண்ைொடுேின்றை.  மதமொற்றத்டத எதிர்த்து இந்த மொநிலம் தழுவிய இயக்ேத்தில் நீங்ேளும் 
பங்கு கேொள்ளுங்ேள். ேத்தி இன்றி, ரத்தம் இன்றி, இந்த அறப்கபொரொட்ைத்தில் நீங்ேளும் பங்கு 
கேொள்ளுங்ேள். அடைவருக்கும் விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்துங்ேள். இந்த பதிடவ நேல் எடுத்து 
உங்ேளுக்கு கதரிந்தவர்ேளுக்கு கேொடுங்ேள். இது தீயொே பரவட்டும். உங்ேகளொடு இந்த தீடய 
அடணத்து விைொதீர்ேள். மற்றவர்ேளுக்கும் கேொண்டு கெல்லுங்ேள்.  இடதக் ேண்டு அலட்ெியமொே 
இருந்து விைொதீர்ேள் !! அடுத்தது மதமொற்றப்படுவது உங்ேள் மேகைொ, மேகளொ, ெகேொதர, 

ெகேொதரியொேகவொ கூை இருக்ேலொம்.  

“தர்ேத்யத காப்பாற்றுபவயர, தர்ேம் காப்பாற்றும்” இது உறுதி. இது கவத ெத்தியம் !! 
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