
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

அணிந்துரை 

எழுத்தாளர் அருள்நிதி. பானுகுமார் ஐயா அவர்கள் எழுதிய பபாரில்லா 

நல்லுலகம் பற்றிய அவர்களது சிந்தரை வியக்கத்தக்கதாக, பிைமிப்பாக 

இருந்தது. 

 

உலகப் பபார் மற்றும் உலக அரமதிரய சிந்திக்கும் பபாது எழுந்த 

விரளவு தான் இந்த புத்தகம் என்று ஐயா அவர்கள் சசான்ைார்கள். 
 
பமலும் இந்த புத்தகத்தில் சர்வாதிகாரியாை ஹிட்லர் பற்றிய பிறப்பு 

முதல் இறப்பு வரை, முதலாம், இைண்டாம் உலகப் பபாரிைால் 

ஹிட்லரின் சகாடுங்பகால் ஆட்சியிைால் ஏற்பட்ட பபாரின் 

சீைழிவுகளும், உயிரிழப்புகளும் பற்றி அவர் எடுத்துரைத்த விதம் 

மைரத ஏபைாப் பிழிந்தது. 

 

பபாரில் எத்தரை அவலங்கள் . ஏன் இந்த மண்ணாரச , பபைாரச, 

ஆணவம் ? இந்த ஹிட்லர் மைிதருக்கு ? எைக் பகட்கத் பதான்றும் 

அளவு பானுகுமார் ஐயா அவர்கள் சித்தரித்த விதம் மிக மிக ஆழமாக 

அரமதிரய சகாண்டுவை பவண்டும் என்கிற ஒரு பவட்ரக 

அரைவருக்குள்ளும் எழும். 

 

அதற்காை தீர்வுதான் பவதாத்திரியம் அரமத்துக் சகாடுத்த 14 அம்சத் 

திட்டத்தில் பபாரில்லா நல்லுலகம் ஆகும். 

 

நடந்தரவகள் அத்தரையுபம எத்தரைபயா பபரின் பபைாரச, 

ஆணவம், உலகத்ரத அடக்கி ஆள மைஎழுச்சிகள், பபைாரசயின் 

காைணமாக இந்த பிைபஞ்சத்தில் உருவாக்கப்பட்ட எண்ணப் 

பிைதிபலிப்பின் பமாதல்கள், இதன் சமாத்த உருவம் தான் அபடால்ஃப் 

ஹிட்லர் எனும் சர்வாதிகாரியின் கரத. 

 

செர்மைியின் ஆட்சியில் அவைது இறப்பு வரை விவரித்த விதம், தைது 

ஆட்சியின் கீழ், பபாரில் சகான்று குவித்த பகாடாை பகாடி மக்களின் 

குருதி வாரட வரை கூறும் பபாது அருட்தந்ரத பவதாத்திரி 

மகரிஷியின் அரமதியும், அன்பும் கருரணயும், அவர் எழுதிய உலக 
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சமாதாைம் திட்டங்களும் அவர் தன்ரைபய ஆைாய்ச்சியில் ஈடுபடுத்தி 
சகாடுத்த மைவளக்கரல பயிற்சிகள், மற்றும் மைித சமுதாயத்ரத 

வருமுன் காக்க ரவக்க அவர்களது சீரிய முயற்சிகள்.  

 

பமலும் அரமதிரய நிரல நாட்ட ரவக்கும் உடல் உயிர் மைப் 

பயிற்சிகரள உணர்த்த ரவக்கிறது. 

 

ஐயா அவர்கள் தாயுமாைவரின் பாடல், பவதாத்திரி மகரிஷி அவர்களின் 

ஞாைக்களஞ்சியம் பாடல்கள் சபாருத்தமாை இடத்தில் பதர்ந்சதடுத்து 

இந்த நூலில் பகார்த்த விதம் அதி அற்புதம். 

 

மைித ஆற்றல் அழிவுக்கு இல்லாமல் ஆக்கத்துக்கு பயன்படுவதற்கு 

ஐந்சதாழுக்கப் பண்பாடு இைண்சடாழுக்க பண்பாடு ஆக அளித்து, 

நம்ரம சீர்திருத்தும் அறிஞர்கள் முன் வை பவண்டும் எனும் 

மகரிஷியின் முயற்சிகரள அழகாகக் கூறியுள்ளார்கள. 

 

புத்தி நுட்பம், கூட்டுறவால் ஒன்று பசர்த்து அறிபவாடு சுகாதாைம், 

சபாருளாதாைம் , ஆட்சிமுரறரய உயர்த்தி எல்லாம் அன்பு சநறியாக, 

இன்பம் அரமதிபயாடு, நில உலகில் வாழ ஒத்துரழப்பபாம் என்று 

சங்கல்பம் எடுப்பபாம். 

 

மைிதைின் தைி அரமதி மட்டுபம உலக அரமதிக்கு வித்திடும் ஏன் 

அருட்தந்ரத அவர்கள் கூறலாைார்கள் என்று பானுகுமார் ஐயா 

அவர்கள் எழுதிய நூலில் விளங்குகிறது. 

 

ஓர் உலக கூட்டாட்சிக்கு அரைவரும் ஒத்துரழப்பபாம். உலக அரமதி 
வந்பதத் தீரும். அரத விரைவில் காணப்பபாகிபறாம் . அரமதி 
நிரலரய, மைநிரறரவ நாம் அகக்காட்சியாக காண்பபாம். 

 

இரவசயல்லாம் சாத்தியம் என்று அறுதியிட்டு கூறும் விதமாக 

மூன்றாம் உலகப்பபார் வைபவ வைாது என்று ஆணித்தைமாக 

எடுத்துரைத்த விதம் நம்ரம அறியும் 'நான் யார்?' என்பரத சிந்திக்க 

ரவக்கிறது.  
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'தன்ரை அறிய தைக்சகாரு பகடில்ரல' 'ஒன்பற குலம் ஒருவபை 

பதவன்' என்று ஐயா அவர்கள் நூலில் அடிக்பகாடிட்டு காட்டிய விதம் 

சமய்சிலிர்க்க ரவத்தது. 

 

அரைவரும் இயற்ரகயுடன் இரணந்து ஒத்தும் உதவியுமாக மை 

மகிழ்வுடன், மைநிரறவுடன் வாழ்பவாம் என்று கூறி அணிந்துரை 

எழுத வாய்ப்பளித்த ஐயா அவர்களுக்கும் இரறயருளுக்கும் 

குருவருளுக்கும் நன்றி கூறி இந்த அணிந்துரைரய நிரறவு 

சசய்கிபறன். 

நன்றி ஐயா. 

 
வாழ்க வளமுடன்  

செயசலட்சமி குமபைசன், B.Com, M.A 
ஸ்ரக பபைாசிரியர், சசன்ரை 
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பபாரில்லா நல்லுலகம்  
அருள்நிதி மன்ைார்குடி பானுகுமார் 

உலகப் பபார்களும் உலக அரமதியும் ………..என்று சிந்தித்துக் 
சகாண்டிருந்த பபாது… பபாரின் சகாடுரமகரளயும் அதன் 
துன்பங்கரளயும் விரளவுகரளயும் சதரிந்தால்தாபை- உலக 
அரமதியின் முக்கியத்துவத்ரத மானுடம் உணை முடியும் என்ற 
சிந்தரையின் விரிபவ இப்புத்தகம். 

மாணவைாய் இருந்த பபாது இைண்டு உலகப் பபார்கரளயும் அதில் 
மடிந்த எண்ணற்ற மைணங்கரளப் படித்த பபாது கலங்கியதுண்டு. 

இந்த மைணங்களுக்குக் காைணமாை சகாடுங்பகாலர்கரள நிரைத்து 
வருந்தியதும் உண்டு. 

சிறு வயதிலிருந்பத -வைலாறுகள் மீதும்- அரத வரைந்தவர்கள் மீதும் -

எப்பபாதுபம ஒரு ஈர்ப்பு.  

அதைாபலபய சநப்பபாலியன், புத்தர், இபயசு, ஹிட்லர், சீசர், 

அசலக்சாண்டர் எை உலக சரித்திைத்ரதப் புைட்டிப் பபாட்ட பலரைப் 

பற்றியும் பதடித் பதடிப் படிப்பபன். 

இைண்டாம் உலகப் பபாரைத் தன் பபைாரசயாலும் மண்ஆரசயாலும் 
சதாடங்கிய ஹிட்லர்  எனும் ஒரு சரித்திைத்தின் மீது எைக்கு எப்பபாதுபம 

ஒரு தீைா பிைமிப்பு உண்டு.  

ஹிட்லர் பற்றிய பல எதிர்மரறயாை கருத்துகளும் விமர்சைங்களும் 

வரசகளும் இருந்தாலும் - எங்பகா ஒரு சிறிய கிைாமத்தில் பிறந்து- 
பிற்காலத்தில் மிகப் பலம் வாய்ந்த செர்மைிரயபய- தைது உள்ளங்ரகக்குள் 

உள்ளடக்கிக் சகாண்ட, உலரகபய புைட்டிப்பபாட்ட உலக மகா யுத்தத்தின் அடி 

நாதமாய் இருந்த -அந்த நாெித் தரலவன்- வாழ்ந்த வழீ்ந்த சரித்திைம்- படிக்கப் 

படிக்க சுரவ குரறயாத ஒரு சுவாைஸ்யம்..!!   (பசாகமும் உண்டு) 



6 
 

அசமரிக்காவிற்கு பயணிக்கும் பபாசதல்லாம், விமாைம் செர்மைி 
மண்ரண சதாடும்பபாது- உலகப் பபார்கரளயும் ஹிட்லரையும் மைம் 
அரசபபாடும். 

செர்மைி விமாைநிரலயத்தில் காத்திருக்கும் பநைங்களில் இைண்டு உலகப் 
பபார்கரள உருவாக்கிய  மண்மீது அமர்ந்திருக்கிபறாம் என்று 
உள்ளுணர்வு சசால்லும்.   

ஹிட்லர் ஆடி அடங்கிய மண்.   “ஆடி அடங்கும் வாழ்க்ரகயடா…ஆறடி 
மண்பண சசாந்தமடா” என்பார்கள்.   ஆைால் ஹிட்லருக்கு அந்த ஆறடி 
மண்கூட கிரடக்கவில்ரலபய! 

 
தன்ரைத்தாபை சுட்டுக் சகாண்டு உடல் சிதறிய அந்த ஏபதச்சதிகாரி- 
யூதர்கரள சகாத்துக் சகாத்தாக சகான்றரத படிக்கும் பபாசதல்லாம் -
மைம் ஏபைா வலித்துக் சகாண்பட இருக்கும்.  பவதாத்திரிரயப் பிைசவித்த  
இந்த பூமி தாபை  ஹிட்லரையும் பிைசவித்தது.   

ஹிட்லருக்கு தைது கரடசி நாட்கரளப் பதுங்கு குழியில் காலம் தள்ள 
பவண்டிய நிர்ப்பத்தம்.  பல சகாரலகள் சசய்ததற்கு சசயல்விரளவாய் 
வந்த நிரல அல்லவா?  இது!   

ஹிட்லரின் நீண்ட கால காதலி, சசல்வி ஈவாபிைான் ஹிட்லரைப் பிரிய 
மைமில்லாமல், சைமாரியாகப் சபாழிகின்ற குண்டுகளுக்கிரடயில் அந்தப் 
பதுங்கு குழியில் ஹிட்லரிடம் சகஞ்சுகிறாள்!  “Please marry me.  At any 

moment we may die.  But I want to die as wife of a great man’.     

மைணம் இப்பபாபதா, பிறபகா என்ற அந்த நிரலயில் பமாதிைங்கள் 
மாற்றப்படுகின்றை.   

உலரகபய ஆளப்பபாகிபறன் என்று சசான்ை அந்த மண்ணாரசப் 
பிடித்த  சர்வாதிகாரிக்கு,  திருமணத்தின்பபாது ஆசி வழங்கி 
அச்சரத பபாட யாருபம இல்ரல.  சசயல்விரளரவப் 
பார்த்தீர்களா? 
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இைண்டாம் உலகப் பபாரை தைது தன்முரைப்பிைால் 
ஆணவத்திைால் சதாடங்கியபபாது- சிங்கமாகக் கர்ெித்த ஹிட்லர், 
பபார் முடிவில் பூரையாகச் சுருங்கி புழுவாகத் துடித்தததான் 
மிச்சம்.   

சிங்கம் அசிங்கமாை கரததான் இைண்டாம் உலகப்பபார்?  
எத்தரைபயா நாடுகரள அடக்கி அடாவடித்தைமாக சசாந்தம் 
சகாண்டாடிைான் ஹிட்லர்.  அந்த நாடுகள் இருக்கின்றை. 

 

சசாந்தம் சகாண்டாடிய மைிதன் 
எங்பக?  மாறி மாறி மரறகிற இந்த 
மைிதைின் அவலங்களுக்சகல்லாம் 
காைணம் அவைது மண்ஆரசயும், 
பபைாரசயும்,  ஆணவமும் தாபை! 

 “எல்பலாரும் இன்புற்றிருக்க நிரைப்பதுபவயல்லாமல் 
பவசறான்றறிபயன் பைாபைபம”  

என்று   ஏங்கிய தாயுமாைவரின் உயர்ந்த எண்ணம் எங்பக!” 

 

“வாழ்க ரவயகம்! வாழ்க ரவயகம்! வாழ்க 
வளமுடன்”  

என்று உலரக வாழ்த்திய பவதாத்திரி 
மகரிசியின் விரிந்த மைம் எங்பக!   

எல்பலாரையும் துன்புறுத்தி தான் மட்டும் உயை நிரைத்த 
ஹிட்லரின் கீழ் மைம் எங்பக?….சகாடூை புத்தி எங்பக? 

அடால்ஃப் ஹிட்லரின் வாழ்க்கை 

வரலாறு-புகைப்படங்ைளாைவும் 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1459662530791184&set=a.1145540462203394.1073741827.100002423534969&type=3


8 
 

ஆவணங்ைளாைவும் ைல்வவட்டாைவும் வடீிய ாக்ைளாைவும் 

ைாட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

மாணவப் பருவத்தில் --அப்சபாழுசதல்லாம் இன்டர்சநட்படா, 

விக்கிபடீியாபவா, யூடியூப்பபா இல்லாத காலமாரகயால்- 
முற்றுமுழுதாக சரித்திைங்கரளயும் சம்பவங்கரளயும் எழுத்தில் 

சபாறிக்கப்பட்ட நாவல்கள் மூலம் கரதயாகவும் நூல்கள் மூலம் 

தகவல்களாகவுபம அறிந்து சதரிந்து சகாள்பவன்!  

எைது தந்ரத உலக வைலாற்ரற அறிந்தவர் என்றபடியால் அவர் வாய் 

வழி மூலமாகவும் சசான்ை பல சுவாைஸ்யமாை நிகழ்வுகரளக் பகட்டு 

வளர்ந்பதன்!!  

ஏப்ைல் 20, 1889 அன்று மாரல 6:30 மணிக்கு செர்மன் 

பபவரியாவிலிருந்து(Bavaria)எல்ரலரயத் தாண்டிய ஒரு சிறிய 

ஆஸ்திரிய கிைாமமாை பிைவுைாவ் (Braunau)இல் ஹிட்லர் பிறந்தார்!  

.இந்த மண்ணில் 56 ஆண்டுகள் வாழ்ந்து மரறந்தார். 

ஹிட்லரைப் பபான்றுதாபை இந்தியாவில் தமிழகத்தில் ஒரு சிறிய 
கிைாமமாை கூடுவாஞ்பசரியில், பவதாத்திரி மகரிசி அவதரித்தார். 96 
ஆண்டுகள் வாழ்ந்த மகரிசி உலக அரமதிக்காக தன்ரைத் தியாக 
சசய்த அவதாைப் புருஷர்.  

மகரிசி உலக அரமதிரய நாடிைார்.  ஹிட்லபைா உலக அழிரவ 
நாடிைார்.  ஏன் இந்த பவற்றுரம? 

பபார் பவண்டாம் என்றார் மகரிசி.  பபாரைத் துவக்கிைார் ஹிட்லர். 

உலக சமாதாைத்ரத பவண்டிைார் மகரிசி.  உலக அழிரவ 
பவண்டிைார் ஹிட்லர். 

ஒன்பற குலம் ஒருவபை பதவன்” என்பரத வலியுறுத்திைார் மகரிசி.  
செர்மைி மட்டுபம வாழபவண்டும் - தான் மட்டுபம உலரக ஆள 
பவண்டும் என்று மண்ணாரச சகாண்டார் ஹிட்லர். 
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ஓர் உலக ஆட்சிபய பவண்டும் என்று சசான்ைவர் பவதாத்திரி 
மகரிசி.  செர்மைிபய உலரக ஆளபவண்டும் என்று வாழ்ந்தார் 
ஹிட்லர். 

“சகாரல சசய்வான் ஒரு மூர்க்கன்” என்றார் பவதாத்திரி மகரிசி.  
சகாரலக்காைைாகபவ வாழ்ந்தார் ஹிட்லர். 

1895 ஆம் ஆண்டில், ஆறாவது வயதில், இளம் அபடால்ஃப் ஹிட்லரின் 

வாழ்க்ரகயில் இைண்டு முக்கியமாை நிகழ்வுகள் நடந்தை.  

முதலாவதாக, அவர் ஆைம்பப் பள்ளியில் நுரழந்தபபாது, அதுவரை 

அவர் அனுபவித்த சுதந்திைமாை, கட்டுப்பாடற்ற, கவரலயற்ற நாள்கள் 

முடிவுக்கு வந்தை.  

இைண்டாவதாக, அவைது தந்ரத ஆஸ்திரிய சிவில் பசரவயிலிருந்து 

ஓய்வூதியத்தில் ஓய்வு சபற்றார். ஆறு முதல் எட்டு வயதிற்கு 

இரடயில், அபடால்ஃப் தைது குடும்பம் வசிக்கும் இடத்ரத 

அடிப்பரடயாகக்சகாண்டு இைண்டு 

சவவ்பவறு பள்ளிகளில் பயின்றார். 

 

மிகவும் திறரம மிக்க மாணவைாகத் 

திகழ்ந்த இவர், சதாடர்ந்து அதிக 

மதிப்சபண் சபற்றதற்காகவும் 

வகுப்பில் சரியாகச் 

சசயல்பட்டதற்காகவும் அவைது 

ஆசிரியர்களால் சதாடர்ச்சியாகப் 

பாைாட்டப்பட்டு வந்துள்ளார்!  

ஆயினும் secondary பாடசாரலக்கு மாறியபின் அவைது கல்வியில் 

சறுக்கல் ஏற்படத் சதாடங்கியுள்ளது.  

1905 ஆம் ஆண்டில் அவர் முரறயாை கல்விரய முற்றிலுமாக 

விட்டுவிட்டு, ஒரு பநாக்கமில்லாமல் வாசிப்பு, ஓவியம் எை அரலந்து 

திரிந்தபடிபய தைது நீண்டகாலக் கைவாை ஓவியைாகும் இலட்சியத்ரத 

பநாக்கிப் பயணித்தார். 
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 1907 ஆம் ஆண்டில், அவைது தாயார் இறந்தபின், புகழ்சபற்ற அகாடமி 
ஆஃப் ஃரபன் ஆர்ட்ஸில் பசை அவர் வியன்ைாவுக்குச் சசன்றார். 

அங்கிருந்து செர்மைியப் பரடயில் இரணந்தது முதல் ஒரு மாசபரும் 

சர்வாதிகாரியாக உருசவடுத்ததுவரை அது ஒரு தைிச் சரித்திைம்..  

இந்த பூமிப்பந்து எத்தரைபயா பபார்கரளப் பார்த்து இருக்கிறது. அதில் 5 

ஆண்டுகள் நரடசபற்ற முதலாம் உலகப்பபாரும், 7 ஆண்டுகள் 

நரடசபற்ற இைண்டாம் உலகப்பபாரும் மைிதகுலத்துக்கு பபைழிரவ 

ஏற்படுத்திை. 

உலக வைலாற்றில் இதுவரை கண்டிைாத வரகயில் மிகப்சபரிய 

அளவில் நரடசபற்ற இைண்டாம் உலகப் பபாரில் கிட்டத்தட்ட 10 பகாடி 

வைீர்கள் பங்பகற்றைர்.  

7 ஆண்டுகள் நீடித்த பபாரில் வைீர்கள், அப்பாவி சபாதுமக்கள் எை சுமார் 

8½ எட்டரை  பகாடி பபர் உயிர் இழந்தைர். 

இந்த பபாரில் உலகம் முழுவதும் சுமார் 25 லட்சம் இந்திய வைீர்கள் 

பபாரில் ஈடுபடுத்தப்பட்டைர். இவர்களில் 87 ஆயிைத்துக்கும் 

பமற்பட்படார்  மைணம் அரடந்தைர். 

முதலாம் உலகப்பபாைால் ஏற்பட்ட சபாருளாதாை சரிவில் இருந்து உலக 

நாடுகள் மீண்டு எழுந்து ஆசுவாசப்படுத்திக் சகாண்டிருந்த நிரலயில், 

செர்மன் சர்வாதிகாரி ஹிட்லர் இைண்டாம் உலகப்பபாருக்கு 

பிள்ரளயார் சுழி பபாட்டார். 

ஹிடலரின் சகாடுங்பகாலாட்சி பற்றி எண்ணும் பபாது 
பவதாத்திரியத்தின் பாடல் நம் நிரைவுக்கு வருகிறது. 

“அடிமைத்ரத பமல்கிரளயில் நின்று சவட்டும் 

    அறியாரம ஒக்கப்பலர் வாழ்வா தாைப் 

படிகசளனும் உணவுஉரட. வடீு மூன்று 

    பாடுபட்டுத் பதாற்றிடுவார்.  பயன் கவர்ந்து 

மிடியால் அன் ைார்வாட, நிர்வா கத்பதார் 
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    பமபலார்கள் எனும் நிரலரயத் பதாற்று வித்துக் 

சகாடியசசயல் கள் வாழ்வில் அதி கரிக்க, 

    சகாடுங்பகாலாய் ஆட்சியிரை மாற்றி விட்டார்.” (ஞாக.131) 

பிறப்பு, வளர்ப்பு, வாழ்வு, வளர்ச்சி, ஆட்சி, அதிகாைம் எை பிைமிப்பின் 

உச்சத்திற்குச் சசன்ற ஹிட்லரின் சகாடுங்பகால் ஆட்சி வாழ்க்ரகயின் 

வழீ்ச்சியும் இயற்ரகயின் நியதிப்படி இறுதிக் கட்டத்ரத 

வந்தரடந்தது...  

உலக வல்லைசாக செர்மைிரய மாற்றியரமத்து, ைஷ்யா, இங்கிலாந்து, 

அசமரிக்கா எை அரைத்து பலம் சபாருந்திய வல்லைசுகரளபய 

ஆட்டங்காண ரவத்த அந்த ஆட்ட  நாயகைின் அந்திம திக்திக் 

நிமிடங்கள் உரறயரவக்கும் ஒரு தைி சரித்திைம்.. 

இந்த ஹிட்லர் பபான்ற மைிதைின் மைநிரலரயக் சகடுக்கும் பபார் 
பற்றி பவதாத்திரியம் எச்சரிக்கிறது. 

“ஓருலக ஆட்சியின்றி உலகில்பபார் ஒழியா. 

   உலகில்பபார் நிகழும்மட்டும் மைிதவளம் உயைா. 

பாருலகில் பபார்மூலம் பலவளமும் சகட்டால் 

   பயன்என்ை?  யாருக்குப் பபார்பவண்டும் உலகில்? 

பபாருக்கு ஆயுதங்கள் சசய்பவார்கள், விற்பபார், 

   சபான்விரளப்பார் பகாடிபகாடி.  மக்கள்வாழ்வு நச்சாம். 

பநருக்கு பநர்நலரைக் காட்டவல்ல முரறயில் 

   உலகில் அரமதிகாண நிரைந்துநலம் சசய்வரீ்!” (ஞாக.256) 

ைஷ்யர்கள் பபாலந்தின் குறுக்பக கிழக்கு செர்மைிரய பநாக்கி 
முன்பைறியதும், பநச நாட்டு விமாைப்பரடகள் சபர்லிரையும் 

குண்டுசவடிப்புத் தாக்குதல்களால் பபைழிவிற்கு உட்படுத்தியதால், 

ெைவரி 1945 -ல் ஹிட்லர் பதுங்குக் குழிக்குப் பின்வாங்கிைார். 
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 ஏப்ைல் 1945 சதாடக்கத்தில், 2.5 மில்லியன் ைஷ்ய வைீர்கள் செர்மன் 

தரலநகரை அரடந்தைர்.  

இைண்டு வாைங்களுக்குப் பிறகு, அவர்கள் நகை ரமயத்ரத அரடந்து, 

ஹிட்லரின் அரடக்கலத்தின் சில நூறு சகெங்களுக்குள் 

சண்ரடயிட்டுக் சகாண்டிருந்தார்கள். 

இைண்டாம் உலகப் பபார் சபர்லிரை சநாறுக்கிய பபாது, இந்த பங்கர்கள் 

சபாதுமக்களுக்காை வான்வழித் தாக்குதலிலிருந்து பாதுகாப்பாக 

ஒதுங்கவும், இைாணுவ வைீர்களுக்கும், மிக முக்கியமாை 

உறுப்பிைர்களுக்குமாை விரிவாை நிலத்தடி தங்குமிடமாகவுபம 

சசயல்பட்டது.  

இவ்வாறாை வான்வழித் தாக்குதல் முகாம்கள் தரலநகர் முழுவதும் 

பல இருந்தை.  

இரவ, சபர்லிைின் கிட்டத்தட்ட 4 மில்லியன் மக்கள் சதாரகரய 

தாக்குதலின் பபாது பாதுகாப்பதற்காை இடமாகச் சசயற்பட்டை. 

சபர்லின் பங்கர் பதுங்குக் குழி ஆைம்பத்தில் ஹிட்லருக்கு ஒரு 

தற்காலிக வான்வழித் தாக்குதலிலிருந்து தப்பிக்க தங்குமிடமாகக் 

கட்டப்பட்டது.  

ஆைால், சபர்லிைில் அதிகரித்த குண்டுசவடிப்பு தாக்குதலால் அது 

ஹிட்லரின் நிைந்தைத் தங்குமிடமாக விரிவாக்க வழிவகுத்தது.  

ஹிட்லரின் இந்தப் பதுங்குக் குழி 1936 மற்றும் 1944 எை இைண்டு 

கட்டங்களாகக் கட்டப்பட்டு நிரறவரடந்தது. 

இந்தப் சபர்லின் பதுங்குக் குழி செர்மன் பபார் சதாழில் நுட்பத்தின் ஒரு 

மிகவும் அதிநவைீத் தயாரிப்பு ஆகும். இது 2,700 சதுை அடியில் 30 

அரறகரளயும், பல சவளிபயறல்கரளயும் சகாண்டிருந்தது. அதில் 

ஒன்று இப்பபாது வாகை நிறுத்தும் இடமாக மாறியிருக்கும் நியூ ரீச் 

சான்சலரியின் பதாட்டத்திற்குச் சசல்கிறது! 

 

இந்த வசதி தரை 

பமற்பைப்பிலிருந்து 5 மீட்டர் கீபழ 
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உள்ளது. அதாவது இது சபர்லிைின் நிலத்தடி நீருக்கும் கீபழ இருக்கிறது!  

கவர் மற்றும் சுவர்கள் armored concreteடின் இைண்டு அடுக்குகளால் 

சசய்யப்பட்டை. பமலும் இதற்குள்பளயாை காற்பறாட்டம், மைண 

வாயுவுக்கு எதிைாை வடிகட்டி (filter system against lethal gas) அரமப்ரபக் 

சகாண்டிருந்தது. 

ஆங்கிபலா-அசமரிக்கன் வான்வழித் தாக்குதல்கள் கடுரமயாை 

சமயத்தில், அதாவது 1945 ெைவரியில் ஹிட்லர் பதுங்குக் குழிக்கு 

வந்தபபாது, அவர் தைது பிைத்பயக ஊழியர்கரளயும் அவைது சநருங்கிய 

உதவியாளைாை மார்ட்டின் பபார்மரையும் அரழத்துச் சசன்றுள்ளார். 

ஹிட்லரின் காதலியாை ஈவா ப்ைான் பிப்ைவரியில் அங்கு வந்து 

அவருடன் இரணந்து சகாண்டார்.  

ஏப்ைல் மாதம், சபர்லிைில் உள்ள சபாது அறிசவாளி பிைசாை 

அரமச்சரும், என்.எஸ்.ஏ.டி.பி., நாெி கட்சியின் தரலவருமாை பொசப் 

பகாயபல்ஸ் (Josef Goebbels, minister of public enlightenment propaganda and head of 

the NSADP, the Nazi party) தைது மரைவி மற்றும் 6 குழந்ரதகளுடன் வந்து 

பசர்ந்தார். 

ஏப்ைல் 29 அதிகாரல 6 மணிக்கு, ஹிட்லர் ஈவா பிைாரை மணந்தார். 

பின்ைர் தைது கரடசி விருப்பத்ரதயும் ஒரு அைசியல் சாட்சியத்ரதயும் 

தைது சசயலாளர் ட்ைாட்ல் ெங்பகக்கு ஆரணயிட்டார்.  

அவைது விருப்பப்படி, அவர் தைது உடரலயும் ஈவா பிைாரையும் 

தகைம் சசய்ய பவண்டும் என்ற தைது தைிப்பட்ட விருப்பத்ரத ஏற்பாடு 

சசய்ய பவண்டும் என்றும் விதித்தார்.  

‘எதிரிகளின் ரககளில் விழுவரத விட மைணத்ரதத் 

பதர்ந்சதடுப்பதற்காை தைது 

விருப்பத்ரத சவளிப்படுத்திைார். 

ஏப்ைல் 29 ஆம் பததி காரலயில், 

முபசாலிைியின் இத்தாலிய 

கட்சிக்காைர்கள் மற்றும் கிளாசைட்டா 

சபட்டாச்சி மூலமாக, 
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மைணதண்டரை நிரறபவற்றப்பட்ட சசய்தி பதுங்குக் குழிக்குள் இருந்த 

மக்களுக்குக் கிரடத்தது.  

இரதயடுத்து ஹிட்லர் தைது ஊழியர்கரள இறுதி முடிவுக்குத் தயார் 

சசய்ய உத்தைவிட்டார். 

 ஹிட்லரின் எஸ்.எஸ் சமய்க்காப்பாளர்கள் அவைது தைிப்பட்ட 

ஆவணங்கரள அழித்து விட்டு வந்தைர்.  

பங்கரின் இன்பைார் இடத்தில் மருத்துவர் ஒருவருக்கு, ஹிட்லரின் 

அல்பசஷன் நாய்க்கும் அவைது காதலி ஈவாக்கும் விஷம் தயார் பண்ண 

அறிவுறுத்தப்பட்டது. 

 இதில் மிகவும் பசாகமாை விஷயம் என்ைசவன்றால், ஏப்ைல் 29 

அன்றுதான் அதுவரை காதலியாகபவ இருந்து வந்த ஈவாரவ, ஹிட்லர், 

தான் தற்சகாரல சசய்து சகாள்ள சுமார் 40 மணிபநைத்திற்கு முன்ைதாக 

திருமணம் முடித்து மரைவியாக்கிக் சகாண்டார்!  

ஏப்ைல் 29 மதியம் ஹிட்லர் தைது உடைடி ஊழியர்கரளத் தவிை மற்ற 

அரைவருடனும் ரககுலுக்கி விட்டுப் பின் பங்கர் அரறக்குள் 

சசன்றுள்ளார்! 

கடுரமயாை விஷக் காப்ஸ்யூல்ஸ் முதலில் ஹிட்லரின் நாய்க்கும் 

அரதத் சதாடர்ந்து அவைது மரைவிக்கும் சகாடுக்கப்பட்டது!  

 

“பபார் என்ற நச்சு”  என்பரத முன்ைபம 
அறிந்திருந்தால் 
உணர்ந்திருந்தால்…மரைவிக்கும் 
மற்றவர்களுக்கும் இன்று விஷம் சகாடுக்கும் 
நிரலரம வந்திருக்காபத.. 

“பபார் என்ற நச்சு”  பவதாத்திரியம் சசால்கிறது. 

“உலகமக்கள் அரைவருபம உயர்வாழ்ரவ எய்த  

   உள்ளதரட பபார் என்ற நச்சுஒன் பறயாகும். 
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பலவரகயாம் சீாதிருத்தம் மைிதவாழ்வில் பவண்டும். 

   பண்பாடும் தீரமதரும் பழக்கவழக் கங்கள் 

நலமளிக்கும் முரறயிைிபல நாம் மாற்ற பவண்டும. 

   நாடரைத்தும் வாழ்க்ரகநலக் கல்விமுரற பவண்டும். 

உலகசமா தாைம் என்ற ஒன்ரறயரடந்து விட்டால், 

   ஒவ்சவான்றாய் மற்றசதல்லாம் எளிதில் சபறலாகும்.” (ஞாக.258) 

தன் முடிரவ தாபை நிர்ணயிக்க ஆரசப்பட்ட அந்த ஆட்ட நாயகன், 

அதன் பின் துப்பாக்கியால் தன்ரைத்தாபை சுட்டுக்சகாண்டு 

தற்சகாரல சசய்து சகாண்டார்!  

சபர்லின் பங்கரின் சுவர்களில் சிதறிய இைத்தத்துளிகளின் ஈைம் காயும் 

முன்பப தன்ரையும் தன்ரைச் சார்ந்தவர்களிைதும் விதிரய 

எதிரிகளின் ரகயில் விரளயாடக் சகாடுக்காது, தாபை அரதயும் 

வரைந்து, முடித்து, ஏப்ைல் 30, 1945 இல், அபடால்ஃப் ஹிட்லரும் ஈவா 

பிைானும் தங்கள் உயிரைப் பறித்துக்சகாண்டு நியூ ரீச் சான்சலரியின் 

பதாட்டத்தில் தகைம் சசய்யப்பட்டைர். 

 

பம 1 ஆம் பததி பொசப் 

பகாயபல்ஸ்ஸும் அவைது மரைவி 
மக்தா பகாயபல்ஸும் தங்கள் 

குழந்ரதகளுக்கு சபாட்டாசியம் 

சயரைடு விஷம் சகாடுத்தபதாடு 

தாமும் தற்சகாரல சசய்து 

சகாண்டைர்.  

 

அடுத்த நாள், சபர்லின் சைணரடந்தது! பசாவியத் ைாணுவம் அரைத்து 

அைசாங்கக் கட்டடங்கரளயும் பதுங்குக் குழிரயயும் ஆக்கிைமித்தது. 

2004 ஆம் ஆண்டில், பதுங்குக் 

குழியில் கரடசி நாள்கரளப் பற்றிய 

செர்மன் திரைப்படம் (இத்தாலி, 
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ைஷ்யா மற்றும் ஆஸ்திரியாவுடன்) “டவுன்ஃபால்” (Der Untergang) 

சவளியிடப்பட்டது. 

பபார் தவிர்க்க அறிஞர்கள் துரண சசய்ய பவண்டும் என்கிறார் 
பவதாத்திரி மகரிசி…… 

“மைிதஇைத் பதாற்றத்தின் மாண்பறிந்து, பிறரை 

   மதித்துலகம் வாழ்வதற்கு, மைமுவந்து நலம்சசய் 

புைிதமதத் தரலவர்கபள!  புகழ்மிக்க ஆட்சிப் 

   சபாறுப்பிலுள்ள அறிஞர்கபள!  பூவுலகில் எங்கும் 

தைிமைிதன் வாழ்க்ரகநிரல தைமுயர்ந்த உரழக்கும் 

   தரலவர்கபள!  உங்களுக்குத் தரலவணங்கு கின்பறன். 

இைிசசய்ய பவண்டிது, என்சறன்றும் உலகில் பபார் 

   ஏழாமல் காத்தரமதிதை, இரறஞ்சுகின்பறன் பணிந்து.” (ஞாக.259) 

 

இந்த சபர்லின் பங்கரை நிரைக்கும் பபாசதல்லாம் அந்தச் சுவர்களில் 

சிந்திய குருதி வாரட என் நாசிக்குள் நுரழவது பபான்ற ஒரு உணர்வு! 

இைம்புரியாத ஒரு அரமதி அங்பக குடிசகாண்டு உள்ளது.  

அது தற்பபாது சுற்றுலாப் பயணிகளுக்காை ஒரு மியூசியம் ஆக 

மாற்றப்பட்டிருந்தாலும் அங்பக ஒரு மயாை அரமதி நிலவுவரத உணை 

முடிகின்றது.  

அதன் ஒவ்சவாரு தளத்திலும் ஹிட்லரின் வாழ்க்ரக வைலாறு 

புரகப்படங்களாகவும் ஆவணங்களாகவும் கல்சவட்டாகவும் 

வடீிபயாக்களாகவும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளை. 

அவர் பயன்படுத்திய தளவாடங்கள், சபாருள்கள், ஆரடகள் எை 

அத்தரையும் மிகவும் பத்திைமாகப் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளை.. உள்பள 

புரகப்படம் எடுப்பது தரட சசய்யப்பட்டுள்ளது.  
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ஒரு சாதாைண குடும்பத்தில் ஆறாவது பிள்ரளயாகப் பிறந்த ஒரு 

குழந்ரத,  எப்படி பிற்காலத்தில் பலம் வாய்ந்த செர்மைியின் 

தரலவைாக உருசவடுத்து, உலரகபய உலுக்கிப் பபாட்ட, 

உலகப்பபாரின் பிைதாை சூத்திைதாரியாக மாறிைான் என்பது 

வரையிலாை அரைத்து வைலாறுகளும் அங்பக காட்சி வடிவில் 

ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளை.. 

ஹிட்லரின் நாெிப் பரடகள் சகான்று குவித்த லட்சக்கணக்காை 

பகாடிக்கணக்காை மக்களின் புரகப்படங்கரளப் பார்க்கும் சபாழுது 

ைத்தம் உரறந்து பபாகிறது.  

கூட்டி அள்ளி சகாள்ளி ரவப்பதற்காகக் குவித்து ரவக்கப்பட்டுள்ள 

குப்ரபகரளப் பபால அங்கங்பக மைித உடல் குவியல்கரளப் 

பார்க்கும்சபாழுது மைம் ஒருகணம் மைத்துப்பபாகிறது!!  

வைலாற்றின் வழிகளில் சிந்தப்பட்ட ைத்தத் துளிகளின் வாரட இன்னும் 

வலிபயாடு வசீுகிறது!  

அவைால் சகான்று குவிக்கப்பட்ட அப்பாவி உயிர்களின் ஓலம் இன்னும் 

அந்த இடத்ரதச் சுற்றி உைக்க ஒலித்தபடி உள்ளதாய் உணர்ந்பதன். 

நிர்வாணம் ஆக்கப்பட்ட சபண்கரளயும் நிர்கதியாக 

விடப்பட்ட குழந்ரதகரளயும் பார்க்கும்சபாழுது 

உரடந்து சிதறும் உள்ளம், கருகிக் குவித்த 

உடல்கரளப் பார்க்கும் சபாழுது கரித் துண்டாகி 
கீபழ விழுகிறது... 

பபாரின் சகாடுரமகரள அறிந்த உணர்ந்த 
பவதாத்திரியம் சசால்கிறது….. 

“உடலில் சிறு காயபமா உறுப்புகளில் அடிபயா 

   ஒருவருக்கு ஏற்பட்டால் உடன் வாழ்பவார் எல்லாம் 

கடலுலகில் படும்துன்பம் காண்கின்பறாம் பபாரில்  

   கணக்கின்றிக் கணப்சபாழுதில் மடிகின்றார் பமலும் 
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படமுடியா துயபைாடு பரு உடலின் உறுப்பு 

   பல இழந்தும் பரதபரதத்துத் துன்பமுறக் காண்பபாம் 

நடந்த சசல்லும் பிணங்கள் அல்ல நாம் இவற்ரறப் பார்த்து 

   நமது கடரம பதர்ந்து நலம் சசய்யாதிருக்க”  (ஞாக.254)  

எல்லாவற்றிற்கும் இரு பக்கங்கள் இருப்பது பபாலபவ ஹிட்லருக்கும்! 

அவர் அன்று கண்ட கைவின் விரளபவ இன்ரறய ஒன்றிரணந்த 

ஐபைாப்பாவும் யூபைா நாணயமும்.  

ஹிட்லரின் மறு பக்கத்ரதயும் புைட்டிப்பபாட்டு நான் படித்திருந்ததால் 

அங்பக காணும் காட்சிகரள ரவத்து அந்த சர்வ வல்லரம சபற்று 

வாழ்ந்து வழீ்ந்தவன் அபத பமல் ஒட்டு சமாத்த சவறுப்ரப என்ைால் 

உமிழ முடியவில்ரல.  

 தைது திறரமரய உலக முன்பைற்றத்திற்காக மானுட 
பமம்பாட்டிற்காகப் பயன்படுத்தியிருந்தால் எவ்வளவு நன்றாக 
இருந்திருக்கும் என்று மைசு சசால்லியது. 

ஹிட்லர் இறுதியாகத் தற்சகாரல சசய்து சகாண்டதாகக் கூறப்படும் 

அரற, அவர் கரடசியாகப் பயன்படுத்திய அரைத்துப் சபாருள்களும் 

தளவாடங்களுடனும் சுற்றிலும் கண்ணாடியால் மூடப்பட்டு பத்திைமாக 

பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளை. 

ஹிட்லர் பபான்றவரின் சகாடுங்பகாலாட்சிரய மாற்ற பவண்டும் 
அகற்ற பவண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறது பவதாத்திரியம். 

“பணமுரடபயார், ஆட்சியதி காைம் என்ற 

    பதவியுளார், குழவிை ைாயும், தைித்தும், 

உணவுஉரட வசீடனும் முப்சபாருரளத் பதாற்றம் 

    உரழப்பாளர் தரமஅடிரம சகாண்டு தங்கள் 

குணத்திற்கும் விருப்புக்கும் ஏற்ற வாறு, 
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    சகாடுங்பகாலாய், அைசியரல மாற்றும் பபாக்ரக 

உணர்த்திச்சமு தாயநலம் அன்பின் பபாக்கில் 

    உயர்வதற்கு உரழப்பதுபவ அறிந்பதார் சசய்ரக.” (ஞாக.158) 

ஒட்டுசமாத்த உலகின் 

தரலசயழுத்ரதபய மாற்றி 
எழுதிய ஒரு சர்வாதிகாரி தன் 

இறுதி நிமிடங்களில் தைது 

தரலவிதிரயத் தாபை 

நிர்ணயிக்க பவண்டும் என்ற 

ரவைாக்கியத்பதாடு தைது 

உயிரை மாய்த்துக்சகாண்ட 

அந்தக் கரடசி திக் திக் 

நிமிடங்கள் நிரறந்த அந்த 

அரறரயப்  திரைப்படத்தில் பார்க்கும் சபாழுது ஏபதா இைம் புரியாத 

ஓர் உணர்வு உச்சி முதல் உள்ளங்கால் வரை பைவிச் சிலிர்த்துப் 

பபாகிறது!!  

சசால்லில் அடங்காத ஒரு பசாகம், ஒரு பாைம் மைரத அழுத்த, கைத்த 

இதயத்துடன் திரைப்படத்தில் பார்த்த அந்தக் கல்லரற காட்சிரய 

விட்டு சவளிபயறிபைன்... 

“உலக சமாதாை ஆைாய்ச்சி” சசய்கிறார் பவதாத்திரி மகரிசி. 
 

உலக சமாதாைத்ரத நாடி எங்கும்  
   உண்ரம ஆர்வத்துடபை சபரும்பாபலார்கள், 

பல விதமாய்ச் சிந்தித்து வருகின்றார்கள். 

   பயனுள்ள முடிவு இதுவரையில் காபணாம். 
 

கலகத்தின் காைணபமா கண்ட மட்டும்,  

   கணக்சகடுக்க முடியவில்ரல.  அரவ கரளந்து  
நலம் விளக்கும் வழிமுரறகரள நன்பைாக்கத்தால்  

   நாம் வகுத்தது இது வரைக்கும் எண்ணிறந்த.” (உசபா..1) 
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மைித இைம் பல வரககளிலும் படுகின்ற துன்பங்கரளக் கண்டு, 

அரவகரளப் பபாக்க வழி காண பவண்டும் என்ற எண்ணம் நாளுக்கு 

நாள், எல்பலாருரடய நிரைவிலும் வலுப்சபற்பற வருகிறது.  

 

அத்துடன், உலக மக்கள் 

யாவரும் ஒன்று பட்டுச் 

சமாதாை வாழ்ரவயரடய 

பவண்டியபத இறுதி 
லட்சியம் என்ற எண்ணமும் 

அதற்பகற்ற திட்டமும் 

பதரவபய என்ற 

எண்ணமும் ஏற்பட ஏற்பட, 

அத்தரகய இறுதி 
இலட்சியமும், திட்டமும் அவசியம் என்ற சபருவிருப்பம் 

சபரும்பாபலார் சநஞ்சில் பூைணமாய் எழுவதாயிற்று. 

 

உயர் பநாக்கமும் சபாறுப்புணர்ச்சியும் உள்ள சபருந் தரலவர்களும் 

அறிஞர்களும் உலக சமாதாைம் அரடய பவண்டும் – உலகத்தில் 

சமாதாைம் ஏற்பட பவண்டும் – என்று தம் உள்ளத்தில் உண்ரம 

ஆர்வத்துடபை பலகாலமாகபவ சிந்தரை சசய்பத வருகிறார்கள்.  

 

எைினும் இதுவரையில் பலன் தைத்தக்க முடிவு அல்லது திட்டங்கள் 

ஏற்படவில்ரல.  

 

நாம் உணர்ந்த மட்டும், உலகில் மைிதரிரடபய உள்ள பலவிதமாை 

சச்சைவுகளுக்கும் அடிப்பரடயாை காைணங்கரள எண்ணிபயா, 

அளவிட்படா கூறவும் முடியவில்ரல.  

 

இத்தரகய சங்கடங்கள் அரைத்ரதயும் பபாக்கி, உலக சமாதாைம் 

என்ற சபரும் நன்ரமரய விரளவிக்க, எண்ணற்ற அறிஞர்கள் 

அவர்களின் நன்பைாக்க சிந்தரையால் நுணுகி ஆைாய்ந்து, 

இதுவரையில் கண்ட வழி முரறகளும் பலப்பல. 
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உலக அரமதிக்காக அருட்தந்ரத பவதாத்திரி மகரிஷி வழங்கிய 14 

வாழ்க்ரக நலத்திட்டங்கள் உலக அரமதிக்கு உறுதுரணயாக 
அரமயும் என்பதில் ஐயமில்ரல.  
 

“பபாரில்லா நல்லுலகம், சபாருள்துரறயில் சமநீதி, 
     பநர்ரமயாை நீதிமுரற, நிலவுலகுக்பகார் ஆட்சி, 
சீர்சசய்த பண்பாடு, சிந்தரைபயார் வழிவாழ்வு, 

     சிறப்புணர்ந்த சபண்மதிப்பு, சதய்வநீதி வழிவாழ்தல், 

பதர்திருவிழா தவிர்த்தல், சிறுவர்கட்பக விரளயாட்டு, 

     சசயல்விரளவு உணர்கல்வி, சீர்காந்த நிரலவிளக்கம், 

பார்முழுதும் உணவு நீர் சபாதுவாக்கல், பல மதங்கள் 

     பலகடவுள் பழக்கம் ஒழித்துண்ரம ஒன்ரற பதர்ந்திடுதல்.”(ஞாக.240) 
 

திட்டம் 1 பபாரில்லா நல்லுலகம்: 
 

பபார் என்பது மைிதரை மைிதபை தைித் தைியாகபவா, கூட்டாகபவா 

சகான்று குவிக்கும் சகாடிய சசயல். 

நாம் வாழப் பிறந்து விட்படாம். வாழ்விற்கு விரிந்த உலகம் இருக்கிறது. 

இயற்ரக வளங்கள் பலவும் உள்ளை. ஒருவபைாடு ஒருவர் ஒத்தும் 

உதவியும் இயற்ரக வளங்கரள அனுபவித்து இன்புற்று வாழ 

பவண்டும். 

 
 

உலகில் இதுவரையில் எத்தரைபயா பபார்கள் நடந்து விட்டை. 

அவற்றுக்கு காைணம் என்ை? என்ை நன்ரம யாருக்கு விரளந்தது? 

இன்னும் பபார் உலகுக்குத் பதரவதாைா? இதுபபான்ற விைாக்கரள 

எழுப்பிக் சகாண்டு ஆைாய்பவாம். 

பபார் என்பரத அடிபயாடு மைித குலத்திலிருந்து ஒழித்து விட 

பவண்டும். 

 

திட்டம் 2 சபாருள்துரறயில் சமநீதி: 
 

சபாருளாதாை துரறயில் எல்பலாருக்கும் சமநீதி பவண்டும். சபாருள் 

துரறயில் பணம் என்பது உரழப்பின் அரடயாளம் (Token of Labour is 

Money). இயற்ரக வளம் எளிதாக அரைவருக்கும் சுலபமாகக் 

கிரடக்கிறது. உரழப்பின் பலைாகக் கிரடக்கின்ற சபாருட்கரளயும், 

சசல்வத்ரதயும் மைிதன் பகிர்ந்து அனுபவித்து வாழ பவண்டும். 
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திட்டம் 3 பநர்ரமயாை நீதிமுரற: 
 

மைித வாழ்வுக்கு ஒத்தாை உயர்ந்த பண்பாடு பநர்ரமயாை நீதிமுரற. 

இது அவ்வப்பபாது ஒவ்சவாரு நாட்டின் அைசியல் தரலவர்களால் 

வகுக்கப்பட்டுப் பின்பற்றப்படுகிறது. அைசியல் தரலவர்கபளா, மைித 

வாழ்ரவப் பற்றிய தத்துவம், விஞ்ஞாைம் என்கின்ற இரு 

துரறகளிலும் சிந்தரையின் மூலம் முழுரமயாக அறிந்து 

சகாள்ளாதவர்கள். 

இதைால், இன்று வரையில் அப்பழுக்கு அற்ற நீதிமுரறயும் அரத 

சசயல்படுத்துகின்ற முரறயும் உலகிலுள்ள எந்த நாட்டிலும் 

உருவாகவில்ரல. எைபவ, நீதித் துரறயில் இயற்ரகக்கு முைண்படாத 

பநர்ரம பவண்டும். 

 

திட்டம் 4 நிலவுலக்பகார் ஆட்சி 
 

உலகில் பிறந்து வாழும் எல்லா மக்களுக்கும் சம உரிரமயும், சம 

பிைதிநிதித்துவமும் அளிக்கத்தக்க முரறயில் எல்லா நாடுகரளயும் 

இரணத்த, எல்லா நாட்டு ஆட்சிக்கும் பமலாதிக்கம் உரடய, ஓர் 

உலகப் பபைைசு ெைநாயக முரறயில் அரமக்கப்பட பவண்டும். 

சசயல்புரியவும் பவண்டும். மக்கள் அரைவருக்கும் 

சபாறுப்புரடயதாக, உலக மக்கள் அரைவரும் ஆட்சியில் பங்கு 

சகாள்ளத்தக்க வரகயில் உலகப் சபாது ஆட்சி பவண்டும். 

 

திட்டம் 5 சீர் சசய்த பண்பாடு: 
 

தைிமைிதனுக்கு ஐந்சதாழுக்கப் பண்பாடு பவண்டும். தைிமைித 

அரமதி மூலம் தான் உலக அரமதி கிரடக்கும். எைபவ, ஒவ்சவாரு 

மைிதனும் இந்த ஐந்சதாழுக்கப் பண்பாட்ரடப் பின்பற்ற பவண்டியது 

அவசியம் ஆகிறது. 

 

1) நான் என் உடலாலும், அறிவின் உரழப்பாலும் உரழத்து வாழ்பவன். 

2) நான் என் வாழ்நாளில் யாருரடய உடலுக்கும் மைதிற்கும் துன்பம் 

தைமாட்படன். 

3) பிற உயிரை உணவுக்காக சகாரல சசய்ய மாட்படன். 
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4) பிறர் சபாருரளயும், வாழ்க்ரகச் சுதந்திைத்ரதயும் மதித்துப் 

பபாற்றுபவன். 

5) துன்பப்படும் பிற உயிர்களுக்கு என்ைால் முடிந்த உதவிகரளச் 

சசய்பவன். 

 

திட்டம் 6 சிந்தரைபயார் வழிவாழ்வு: 
 

முற்றும் உணர்ந்த சிந்தரையாளர்களது வழியில் வாழபவண்டும். 

ஏசைைில், காலங்காலமாக மைிதனுரடய வாழ்க்ரக சிலருரடய 

தவறாை சசயல்களிைால் நலம் குரலந்து பபாகின்றது. அதரை 

இக்காலத்திற்கு ஏற்றவாறு சிந்தரையாளர்கரளக் சகாண்டு திருத்தம் 

சசய்து சகாள்ள பவண்டும். 

 

உலகில் உள்ள மக்கள் அரைவரும் அறிவிலும் சசயல்முரறயிலும் 

பவறுபட்டு இருப்பதால், அரைவருபம சிந்தரைபயார் காட்டிய 

வாழ்க்ரக சநறியில் வாழ்வதுதான் பாதுகாப்பாைது. சவற்றியும் 

அரமதியும் அளிக்கவல்லது. 

 

திட்டம் 7 சிறப்புணர்ந்த சபண் மதிப்பு: 
 

சமுதாயத்தில் சபண்களுரடய சதாண்டும் அறிவும் மிகவும் 

அவசிமாைரவ.  

 

மதிப்புரடயரவ. பயன்தைத் தக்கரவ. 

இந்த மதிப்ரபப் பல இடங்களில் உணைாத காைணத்திைால், 

ஆணாதிக்கச் சசயல்கள் மூலம் சபண்களும் அவமதிப்புக்கும், 

ஏழ்ரமக்கும், அடிரமத்தைத்திற்கும் ஆளாகி வருகிறது. 

 

இதரைச் சீர்திருத்தி, சபண்ரமயின் சபருரமரய அரைவரும் 

உணர்ந்து மதித்து வாழத்தக்க வாழ்க்ரக சநறி அவசியம். 

 

திட்டம் 8 சதய்வநீதி வழி வாழ்தல்: 
 

இரறநிரல என்பது ஆற்றலும் (Self compressive pressure force) அறிவும் 

(Consciousness) சகாண்டு, பிைபஞ்சத்ரதத் பதாற்றுவித்து முரறயாக 

காத்தும் வருகின்றது. 
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மைிதன் தன்முரைப்பில் இரறயாற்றலின் மதிப்ரப உணைாது 

சசயல்புரிந்து, சமுதாயத்ரதச் சிக்கலில் ஆழ்த்தி வருகின்றான். 

இந்தத் தவறு எழாமல் காத்துச் சமுதாயத்ரத பமன்ரமப்படுத்த 

பவண்டியது அறிஞர்கள் கடரமயாகும். 

 

திட்டம் 9 பதர்த்திருவிழா தவிர்த்தல்: 
 

வியாபாை பநாக்கத்பதாடு சதய்வத்தின் சபயைால் மக்கரள கூட்டத்ரத 

பசர்த்து சுகாதாைக்குரறவு, பண்பாட்ரட சீர்குரலக்கும் கரல 

நிகழ்ச்சிகள், சட்டம் ஒழுங்கு பாதிப்புகள் இவற்ரற ஏற்படுத்தும் 

பதர்த்திருவிழாரவ தவிர்ப்பது இக்காலத்திற்கு நன்ரமயாக அரமயும். 

 

திட்டம் 10 சிறுவர்கட்பக விரளயாட்டு: 
 

தைிமைிதர்களுக்கு இரடபயயும், நாடுகளுக்கிரடபயயும் பபாட்டி, 

சபாறாரம, பரக முதலியவற்ரற இக்காலத்தில் விரளயாட்டு 

உண்டாக்குகிறது.  

 

வயதாைவர்கள் உடரல வருத்தி விரளயாடும்பபாது எலும்பு, தரசகள் 

நைம்புகள் பாதிக்கப்படுகின்றை. எளிரமயாை உடற்பயிற்சிபய 

வயதாைவர்களுக்குப் பபாதுமாைது. 

 

எைபவ, விரளயாட்டு என்ற திட்டத்ரதப் பள்ளியில் படிக்கின்ற 

சிறுவர்களின் உடல் வளத்ரதயும், மை நலத்ரதயும் காக்க மாத்திைம் 

உரியதாகக் கட்டுப்படுத்தி சகாள்ள பவண்டும். 

 

திட்டம் 11 சசயல் விரளவு உணர் கல்வி” 
 

ஒவ்சவாரு சசயலுக்கும் தக்க விரளவு உண்டு என்பது 

இரறநீதியாகும். எண்ணம், சசால், சசயல் என்ற மூன்றாலும் மைிதன் 

சசயல்புரிகிறான்.  

அதற்காை விரளவு இன்பம், துன்பம், அரமதி, பபரின்பம் என்ற 

ஏதாவது ஒரு நிரலரயப் சபறலாம்.  

 

எரதக் சகாடுக்கிபறாபமா அரதபய சபறுகிபறாம். எல்லா சசயலுக்கும் 

அதற்பகற்ற தக்க விரளவு உண்டு என்பரத அறிந்து அறசநறி 
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வாழ்க்ரக வாழ்ந்து பயன் சபற பவண்டும். இதுபவ சசயல்விரளவுத் 

தத்துவம். 

 

திட்டம் 12 சீர்காந்த நிரல விளக்கம்: 
 

இந்தப் பிைபஞ்ஞ இயக்கத்தில் காந்தம் என்ற பபைாற்றல் 

இயற்ரகயிலும், சசயற்ரகயிலும் முக்கியமாைதாக விளங்குகிறது. 

விஞ்ஞாை வளர்ச்சியில் முன்பைற்றமரடந்துள்ள இக்காலத்திலும் 

அரதப் பற்றிய மதிப்ரப மைிதகுலம் உணர்ந்து சகாள்ளவில்ரல. 

அரதத் சதரிந்து சகாள்ள பவண்டும். 

 

திட்டம் 13 உணவு நீர் சபாதுவாக்கல்: 
 

மைித இைவாழ்க்ரகக்கு உணவும், நீரும் அவசியமாைரவ. இந்த 

இயற்ரகச் சசல்வங்கரள தைிமைிதபைா, மைிதக் குழுக்கபளா 

தங்களுக்கிரடபய பபாட்டியின்றி அனுபவிக்க பவண்டும். சவயிரலப் 

பபான்று, காற்றுப் பபான்று, உணவும் நீரும் உலகப் சபாதுவாக அரமய 

பவண்டும். 

 

திட்டம் 14 உண்ரம ஒன்ரற வழிபடுதல்: 
 

மைித இை வாழ்க்ரகயில் இரறயாற்றல் முதன்ரமயாைது. அந்த 

ஆற்றரலப் பகுதி பகுதியாகப் பயன்படுத்தி மைித வாழ்வு நரடசபற்று 

வருகிறது.  

 

இரறநிரல என்பது ஒன்றுக்கு பமல் இருக்க முடியாது. இதரைத் 

திரித்துக் கூறி மக்களிடம் மதப் பபாைாட்டமும் பிைச்சரைகளும் 

அதிகரித்து எத்தரைபயா குழப்பங்களும் பபார்களும் நடந்து விட்டை. 

இைி அவ்வாறு குழப்பம் எழாது பார்த்துக் சகாள்ள பவண்டியது 

அவசியம். 

 

அருட்தந்ரதயின் சிந்தரைகள் உலகசமல்லாம் பைவ நாள்பதாறும் 
வாழ்த்துபவாம்.  
 
“உலகிலுள்ள சபாறுப்புரடய தரலவசைல்லாம் 

     உயிைறிரவ உள்ளுணர்வாய்ப் சபறுதல் பவண்டும். 

உலகரைத்து நாடுகளின் எல்ரலகாக்க 
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     ஓருலகக் கூட்டாட்சி வலுவாய் பவண்டும். 

உலகில் பபார் பரக அச்சமின்றி மக்கள் 

     உரழத்துண்டு வளம்காத்து வாழபவண்டும். 

உலசகங்கும் மைிதகுலம் அரமதிசயன்னும் 

     ஒரு வற்றாத நன்ைிதி சபற்றுய்யபவண்டும்.”  (ஞாக.1852) 
 
ஹிட்லரைப் பபான்ற ஏபதச்சதிகாரிகள் உலகில் இைி பதான்ற 
மாட்டார்கள். மூன்றாம் உலகப் பபாரும் வைாது. உலக அரமதி 
விரைவில் வந்துவிடும். 
 

வாழ பவண்டிய- வாழ்ந்து சகாண்டிருக்கும் அரைவரும் ஒன்று கூடி 

ஒருவருக்சகாருவர் சாதகமாை முரறயில் வளமாை வாழ்ரவ எய்த, 

வாழ ஒரு சபாதுவாை திட்டத்ரத வகுத்திடுபவாம். 

 

மைிதைின் வாழ்க்ரக தத்துவத்ரத அறிந்து, பிறப்பு - இறப்பிரடபய, 

அறிவு இயக்க காலத்தில் மட்டும் ஏற்படும் இன்ப துன்ப பதாற்றம், 

மாற்றம் என்ற மாறுபாடுகரளயும், மைதில் சகாண்டு அரமதியாக 

வாழ திட்டங்கள் அரமத்து சகாள்பவாம். 

 

மைித இைம் சதான்று சதாட்டு வாழ்ந்து கண்ட அறிவன் ஆைாய்ச்சி, 
அனுபவங்கள், சசயல்திறரமயின் விரளவுகள் என்பைவற்ரறயும் 

ஒப்பிட்டுப் பார்த்த பிறபக, இந்த உலகில் எந்த பாகத்திலும் மைித இை 

வாழ்வின் இன்பத்திற்கு தரட, இரடயூறு இல்லாத வழியில் வாழ 

உலகில் பிறந்துவிட்ட ஒவ்சவாரு மைிதனுக்கும் உரிரம உண்டு 

என்பரத உணர்ந்து சகாள்பவாம். 

 

மைித ஆற்றல், புத்திநுட்பம், கூட்டுறவால் ஒன்றுபசர்த்து, அறிபவாடு 

சுகாதாைம், சபாருளாதாைம், ஆட்சி முரறயால் உயர்த்தி, உலபகார் 

எல்லாம்,அன்புசநறியாக, இன்பம் அரமதிபயாடு நிலவுலகில் வாழ 

ஒத்துரழப்பபாம். 

 

ஒருவருக்சகாருவர் சாதகமாை முரறயில் எண்ணம், சசால், 

சசயல்கரள பிைபயாகித்து ஒற்றுரமயாய் வாழத் தகுந்த ஒர் உலக 

https://www.facebook.com/vethathiriyoga/photos/a.118817504815136/1252774501419425/?type=3&eid=ARBbQVnoyOsFmms3pgVx5ppCry9p7h7kWalSQIKfRHNh8nK490OpM1K2WeATOfWR2j9E66HLBjr-jygM&__xts__%5B0%5D=68.ARC8BnhCJFUP50qq9yOKikRE9a0KYalEXzquCowPPW7kuBp2urpk7ZldT27tHJylm45mDa5UuLrbzqINCEMhbXPWyx_rfjr59_xpYMwl6zZSJj_Hfxka_JmmBhPlC43Rof5OFmS7h55Warep7Cd1t1VOPwWZOb-2i5AKKBfKbYtO2gO_vvskIjD13_0o9IFHyvj_fGX8mAVJ_9SPI609mJnyeQh-og1CgL9bVKTDzdkDvXuLX0d36J0qabxCPQo8T3plJ7PRaK7tOqjhApI4SJTtKDeYHcWYzpZVOHGAWRedTz-K5apOT5ia5NbwTIRUXq4yYJD3ERMHfuXUEs-WYnXE0Q&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/vethathiriyoga/photos/a.118817504815136/1252774501419425/?type=3&eid=ARBbQVnoyOsFmms3pgVx5ppCry9p7h7kWalSQIKfRHNh8nK490OpM1K2WeATOfWR2j9E66HLBjr-jygM&__xts__%5B0%5D=68.ARC8BnhCJFUP50qq9yOKikRE9a0KYalEXzquCowPPW7kuBp2urpk7ZldT27tHJylm45mDa5UuLrbzqINCEMhbXPWyx_rfjr59_xpYMwl6zZSJj_Hfxka_JmmBhPlC43Rof5OFmS7h55Warep7Cd1t1VOPwWZOb-2i5AKKBfKbYtO2gO_vvskIjD13_0o9IFHyvj_fGX8mAVJ_9SPI609mJnyeQh-og1CgL9bVKTDzdkDvXuLX0d36J0qabxCPQo8T3plJ7PRaK7tOqjhApI4SJTtKDeYHcWYzpZVOHGAWRedTz-K5apOT5ia5NbwTIRUXq4yYJD3ERMHfuXUEs-WYnXE0Q&__tn__=EHH-R
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ஆட்சி ஏற்படுத்தி எதிர்பநாக்கி நிற்கும் அபாயங்கரளத் தவிர்த்து உலக 

அரமதி சபற்று வாழ்ந்திடுபவாம். 

சதய்வநிரலரய புரிந்து சகாண்டதால் “நான் யார்” என்பரதயும் 
புரிந்து சகாண்படாம்.  அந்தப் சபருசவளியின் எழுச்சி சபற்ற 
நிரலதான் நான்.  நான் மட்டுமல்ல.   

இங்குள்ள அரைத்தும் சுத்தசவளியின் எழுச்சி சபற்ற நிரலகபள 
என்பரதயும் புரிந்து சகாண்படன்.  இந்தப் புரிதலில் மைிதகுல 
ஞாைம் புதிய எல்ரலகரளத் சதாடுகிறது. 

சதய்வம் ஒன்றுதான் என்றாலும், அரதப்பற்றிப் பலப்பல 
கற்பரைகள் நம்ரமப் பிரித்து ரவத்தை.  

கற்பரைகள் காணாமல் பபாகும்பபாது அரவ உருவாக்கிய 
பிரிவிரைகளும் தாைாகபவ அகன்று விட, நாம் ஒன்றாகி 
விடுகிபறாம். 

தத்துவத்தில் நம்ரம ஒன்றாக்கி, தைணிரய ஒன்றாக்குகிற சபருரம 
பவதாத்திரி மகரிசிரயச் சாரும்.   

“ஒன்பற குலம்.  ஒருவபை பதவன்” என்னும் சத்தியவாக்கு 
மகரிசியில் உயிர்த்சதழுகிறது.   

உயிபைாட்டமாை இந்த ஒற்றுரம உணர்வுதான் உலக அரமதிக்காை 
விரத.   

இந்த அரமதி விரதரய விரதக்காமல், அரமதி விருட்சத்ரதயும், 
அதுதரும் நிழரலயும் எதிர்பார்க்க முடியாது. 

பவதாத்திரியம் தரும் ஒற்றுரமப் பார்ரவ உலக சபாதுவாை 
அருள்சநறிப் பார்ரவயாகும். இதுபவ பவதாத்திரிய சாைம்.  
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துரணநின்ற நூல்கள். 

1. ஞாைக்களஞ்சியம்- பவதாத்திரி மகரிசி 
2. உலக சமாதாைம்- பவதாத்திரி மகரிசி 
3. முதல் உலகப் பபார்- மருதன் 
4. பவதாந்தமும் பவதாத்திரியமும் -அழகர் ைாமானுெம் 
5. The World Crisis, 1911-1918, by Winston Churchill   
6. The Great War and Modern Memory, by Paul Fussell  Hitler 
7. The First World War, by Hew Strachan  Mein Kampf . Adolf Hitler 
8. Poilu: The World War I Notebooks of Corporal Louis Barthas, 

Barrelmaker 1914–1918, by Louis Barthas 

9. A World Undone: The Story of the Great War, 1914 to 1918, by G. 
J. Meyer 

10. “Vethathiriam banukumar” - youtube speeches by mannargudi 
Banukumar.  

 

https://www.amazon.com/World-Crisis-Winston-Churchills-Collection-ebook/dp/B00FFD4BFC
https://www.amazon.com/Great-War-Modern-Memory/dp/0199971951
https://www.amazon.com/First-World-War-Hew-Strachan/dp/0143035185
http://www.barnesandnoble.com/w/poilu-louis-barthas/1117609455?ean=9780300191592
http://www.barnesandnoble.com/w/poilu-louis-barthas/1117609455?ean=9780300191592
http://www.barnesandnoble.com/w/world-undone-g-j-meyer/1100622903?ean=9780553382402

