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movement has only made manifest his 

latent character the elements of which 

Mr. Mudaliar describes with his usual 

lucidity and simplicity. I need not say 

anything about his style, for its charm is 

well-known to the Tamil Nadu. I wish 

the booklet a wide circulation among 

our peopie, so that they may learn to 

appreciate and act upon the great truths 

underlying Mahatmaji’s wonderful life. 

V. CHAKKARAT CHETTY



முன்னுரை 

  

1917 டிசம்பர்மீ£” 17௨ முதல் 1940 ஜலம்” 

99௨. வரை நான் * சேசபக்தன் '? ஆசிரிய பீடத்தமார் து, 

என்னாலியன்ற 9 தாண்டு செய்து வர்.ததைத் தமிழுலகறி 

பும். **தேசபக்தன் '' அசிரிய பீடத்திலிருர் து என்னால் 

எழுதப்பட்ட கட்டுரைகளில் என்றும் நின்று பயன் தரத் 

தீச்சனவாயுள்ள சிலவற்றைத் இரட்டி ஒழுங்குபடுத்தி நூல் 

வடிவாச ௮௪9ட்டு ௨உசவமாறு என்னைச் ல சண்பாகள் 

கேட்டுச்கொண்டார்கள். அவர்கள் விருப்பத் துக்ணெங்குத் 

 தேசபச்.த ணில் என் கைப்பட எழுதிய கட்டுரைகளைத் 

திரட்டி. ஒழுங்குபடுத்தித்  தேசபச்தாமிர்தம் ” என்னும் 

பெயசால் பகுதி பகுதியாக வெளியிட நிச்சயித்து, முதல் 

பருதி வெளியிட்டேன். முதல் பகுதியிற்போர்த கட் 

சள கழிய, எஞ்சியுள்ள கட்டுரைகள் தொகுச்சப்படின், 

அவை இசண்டு பகுதிகளாகும். அவைகளை முற்றும் 
வெளியிடப் போதிய பொருளின்மை குறித்து வருந்து 

இரண்டாம் பகுதியை ௮ச்சிடச் தொடல்யெடோ.து, 

நான் *(தேசபத்த?னை விடுத்து விலகுமாறு சேோந்தது. 

இரண்டாம் பகுதியில் பெரிதும் காச்தியடிகளைப் பற்றி 

யும், சத்தியாக்கிரகம், சு தரியம் யெ இவைசளைட் பற்றி 

யும் எழுதப் பெற்ற கட்டுரைகள் சேச்ச்சப்பட்டிருச்கன் 

றன. அதை முற்றும் அச்சிட்டு தமிழ்சாட்டுக்கு வழகி 

கும் பேற்றைக் கடவுள் எனக்கு அருள் செய்யாமையால், 

அப்பகுதியின் முதற்கண் சேர்ச்ச,ச் நாட்டப்பட்ட “மனித



2. 

வாழ்க்கையும் சாந்தியடிகளும் '? என்னுங் ஈட்டுரையை 

மாத்திரம் இச்சிறு நூல் வடி.வாக வெளியிடலானேன். 

இவ்வாறே வேறு பல கட்ரைகளையுஞ் சிறு சிறு நூல் 

வடிவாக வெளியிட நிச்சயித்திருக்கிேெேேன். 

'* மனி; வாழ்க்கையுங் கார் தியடி.களும் ?” என்னுங் சட் 

சை (தேசபக்தன்? முதல் வருட அநுபர்தத்துக் 

சென என்னால் எழுதப்பட்டது. அல்வநுபந்தத்இில் இலை 

மறை காய் போல் மதைர்து கடக்கும் 4! மனித வாழ்ர்சை 

யையும் கார் இியடி.களையும் ” ஏறு ழமூல் வடிவில் ௮மர்த்தி, 

தமிழ்சாட்டின் முன் ளெ.,ம்த வேண்டுமென எண்ணி இம் 

மூயற்சியில் தலைப்பட்டேன். இர்நூற்சண் போர்துள்ள 

கட்டுரை பெரிதும் அ.துபர்த.த்திலுள்ளவாறே ௮சூடப் 

பட்டிருக்கிறது. ஆனால் மாலத்துக்கேற்ற லெ மாறுதல் 

இடையிடையே செய்யப்பட்டிருக்கின் றன. 

இச்மான் முகத்தில், சாந்திபடிகள் மீது சான் பாடி 

யுள்ள வாழ்த்தும், நுன்பப்பேழம்  சேர்ச்சப்பட்டிருக் 

இன்றன. ப 

இர்தூலில் விளங்கும் பொருள் மூன்று (௪) மனிதப் 

பிறவியின் சிறப்பும், மனிதன் எவன் என்பதும் (௨) 

மனித வாழ்க்கையின் சோச்சம் (௩.) மனி, லாழ்ச்கைக்கு 

இலக்பெமணிதர் காக்தியடிகள் என்பது. இம்மூன்றும் 

மக்கள் பேற்றுக்கு இன்தியமையாசன என்பதை கான் 

விரிற்றுச் கற வேண்வெ.ல்லே, இக்னுல் தமிழுலற்குப் 
waranty அண்டவள் அருள் செய்க, சார் இடிகள் 

வாழ்க. வச்தேமாதாம், .' 

திர. வி. கலியாணசுந்தமள்.



காத் தியடிகள் 

  

வாழத்து. 

சாந்தமய மெனலிலங்கக் தனிப்போகுவஊ யுளத்தேன்றும் 

ஏந்தியுயிர் தமக்கேல்லா மினிமைசேய வுலகிடையே 

போந்தகுண மலயசதம் புனிதநரிறை கடலாதக் 

காக்தியடி யிவமலரைக் ககுத்திகுத்தி வழத்துவமே, 

இன்பப் பேறு, 

என்வன அறியா என்னுளங் கோண்ட 

மயலோே சலவா இயல்பேனுக் தேலி, 

எழக்தோகு போழது சேழக்தமிழ்க் குரலால் 

உற்ற யாக்கையின் உறுபயன் யாதேன ' 

பொறித்தனள் ஒகுவிறா | ககுத்தினில் சின்றது 
அவலத்தும் ஆட்டியும் குலத்த தென்.வன ; 
உண்மை தேளிய சண்ணினன் ; கால்கள் 

தடக்தன உணரேன் | கடந்தனன் வழீபல 

அந்தி மாவ சிக்தையிற் சேன்றலும் 

கடற்கரை கண்டேன் |; இடமேன விதந்தேன் 5௫0 

உகுகிய சேம்பொன் கருகிய வாலும் 

பளிங்கு கோய்யேன தலக்தவேண் மணலும் 
நீனிறக் கடலும் ரீளின அலையும் 

இறைவன் வடிவா யேன்சகன கண்டன 

நிறைகாண் டோழ்தில் நிலலிழீப் போழ்க்சே 

உறக்கம் புகுத்தும் உணர்வழ் விவயால் 

அவ்வுணர் வேளியில் சேவ்விய தேல்லியல் 

தும்பை மன்னவோர் தாசணிக் தெதிரே



ஐ 

எழதகும் வடிலோ டேழீல்வேண் டாமரை 

பூத்தது போலப் போலிந்சன என்றே ; ௨௦ 

அன்னவள் அடியை அன்புடன் சோழ்சே 

என்னிவ யுணர்த்த ; எழிலணக் கவளும் 

மைந்த | கேட்டி ஒக்தமச ரிலத்தில் 

உற்ற யாக்கையின் உறுபயன் யாதேன ” 

வகுத்தல் வேண்டாம் , திருந்து நல்வழி 

இன்று கூறுவல், நன்று கேட்டி ! 

மக்கள் யாக்கையே மிக்கது மிக்கது 

அன்னதன் பயண ஒன்னசேன் நுணர 

இல்லம் விடுத்துச் சேல்லவும் வேண்டாம் 

காடூகள் பலவும் ஓடவும் வேண்டாம் ௧0 

மவஷகளேறி அவயவும் வேண்டாம் 

காற்றை யீர்த்து மாற்றவும் வேண்டாம் 

மணவி மணத்தும் மக்களா யீன்றும் 

இனத்தோ0 வாழ்ந்தும் இகுக்தோழில் செய்தும் 

உண்பன உடுப்பன உண்டும் உடுத்தும் 

காட்டை விடாது வீட்டி லுறைக்தும் 

பிறவிப் பயணப் பெற்று வாழலாம் ) 

ஈஒலக்கிய மிதற்கோன் தியம்புவன் கேட்டி 

கலக்கமி லுளத்தைக் காஷாசீ பெறுக ; 

இந்தியா ஈன்ற மைக்தகுள் ஒகுவன் ௪0 

ates ania கூர்த்த மதியினன் 

தாய்மோழ் காத்து காய ௭னவன் 

தன்னுயிர் போல மன்னுயிர் போற்ற 

கல்லஐ மென்னும் இல்லற மேற்னேன் 

மக்களா யின்று மிச்கவ ஜேன்



இ 

சேயற்கை வேறுத்த சேம்மை யாளன் 

ஒயற்கை இன்பமே யின்பேனக் கோள்வோன் : . 

உண்மை கடைப்பிடித் தோழகுஜ் சீலன் 

உண்மைகா ரணமா உயிரையும் விவோன் . 

வானக் துளங்கினும் மீனம் படினும் @o 

மவலகள் வீழீனும் அவகள் போங்கினும் 

தன்னிஷ மா௫ுத் தன்மை யாளன் 

உலகி லுள்ள அலகிலா உயிர்கள் 

தன்னுயி ரேன்னும் தகுமம் பேற்றவன் 

பிறர்க்குக் கேட மறக்துஜ் குழான் 

அன்புடை யார்பிறர்க் கேன்பு முரியர் 

என்னு மோழிக்கு இலக்கிய மானோன் 

உண்மைஅஜ் சாமை ஒண்டபே ராயுதம் 

தாங்கி என்றும் ஈங்கு முரண்பட 

தேக சக்தியை ஏக சக்தியாம் ௬௦ 

ஆன்ம சக்தியால் அடக்கும் வீரன் 

சினத்தை யோழீத்த தஇனத்தவ குறவோன் 

யாண்டுத் தன்பம் எவர்க்கு கேரினும் 

ஆண்டே அவனுடல் அவணயு மன்றே , 

அவனுடல் மற்றவர் உடலே யாகும் 

அவன்போகுள் மற்றவர் போகுளே யாதும் 

அவனுயிர் மற்றவர் உயிரே யாகும் 

சனக்கேன வாழாதீ தன்மை பேற்றவன் 

அன்பே வடிவாய் அமர்த்த அண்ணல் 

இன்புபிறர்க்கே உழைத்தல் என்போன் so 

சாக்த மயமேனுல் காத்திப் பேயரான் 

கற்றவன் அடியைப் பற்றுவை யாயின்



ச 

ஓம | யாக்கையின் பயனது விளவ்கதம் '' 

நல்லாள் பகர்த்ததும் போல்கா லிழீப்பால் 

ஒழீக்தது உறக்கமும் கழ்ந்தது இரவும் 
அஹலோலி யோட வஷஜர் கள் ஒலியும் 

கவலத்தன சிஷயை ;) அத்த உளத்தோ0 

வீட்டைச் சேர்ந்து நாட்டினன் சிக்சையைக் 

காந்தி படிகளின் காத்தி யடி.களில் ; 

சேடம் ஆக்கமும் தத் செம்பொாலும்் ௮0 

ஒன்றென மதிக்கும் ஈன்றுசேர் உண்மையும் 

பெற்ற யாக்கையால் மற்றவர்க் துழைத்தலில் 

இன்பப் பயனுண் டேன்னுமோர் உண்மையும் 

கண்ட யானுக் தோண்டுசெய் கின்றேன் ; 

நம்மை மீன்ற அம்மை உரிமையை 

இழந்து வாடும் இக்காள் இக்காள் 

காந்தி யாவ காத்தி மாவ 

இன்போ டூழைக்க என்னுடன் 

சேர வாதஜ் சேகத்து ளீரே,



மனித வாழ்க்கையும் 

கா நீதியடி.களும் 

  

மனிதன் 

உலகத்திலே உயிர்கர வினைக்டோகத் தாங் 

கும் பிறவிகள் பல. அவைகளுள் சிறந்தது மனி 

தப் பிறவியேயாகும். “4 மனித்தப் பிறவியும் வேண் 

டூவதே இந்த மாறிலத்தே'” என்றம், * வாய்த்தது 

நந்தமக்கு ஈதோ பிறவி மதித்திமமின்” என்றுந் 

தமிழ்வேதங் கூறுகிறது. அரிது அரிது மானுட 

ராதல் Ag” என்னும் ஒளாவையார் வாக்கை 

றியாதாரில்லை. 

மனிதப்பிறவி சிறந்து விளக்கும் காரணத் 

தைச் சிறிது ஆராய்வோம். ௮நாதியாக உள்ள 

உயி/களில் எவவித வேற்றுமையும் இல்லை, உயிர் 

கள் உடலைத் தாகிய பின்னரே அுவைகளிடத் 

துப் பல வகை வேற்றுமைகள் தோன்றுகின்ற ௫, 

வேற்றுமை உயிரைப்பற்றியும் நிற்கவில்லை) உட 

லைப்பற்றியும் நிற்கவில்லை. உயிரும் உடலும் 

ஒன்றுபட்டு வாழ்க்கையுறுங் காலத்தே உயிர்களில் 

வேற்றுமை என்பது: உண்டாகிறது. உயிரும் 

உடலும் ஒன்றுப$ிங் காலத்து அறிவு விளக்கம்
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பெறுஇறெது, அவ்வறிவு விளக்கம் உடலளவாக 

வும் கரண அளவாகவும் திகழ்கிறது. அது 

பற்றியே உயிர்கள் கூட்டம் அ௮.றுவகையாகப் 

பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தொல்காப்பியம்-பொரு 

ளதிகாரம் - மரபியலில் உயிர்கள் அறுதிறமாக 

வருக்கப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம். ௮வை ஜாரறி 

வுயிர்களாகிய தாவரமுதல் ஆறறிவுயிர்களாகிய 

மனிதர் ஈருக உள்ளனவேயாம். மனிதனுக்கு 

அடுத்தபடியாக உளளது மிருகம், அதற்கு ஐங் 

தீறிவு உண்டு. மனிதலுக்கோ ஆறறிவு உண்டு. 

அவவாராவது அறிவே மன உணர்வு எனப்படும். 

அ௮வவுணார்வு மிருகங்களிடத்தும் மற்ற வுயிர்களி 

டத்தும் விளக்கமின்றிக் கிடக்கும். மனிதப் பிறவி 

யிலேயே அது விளக்கமுறுறெது. அது பகுத் 

தறிவு என்றுஞ் சொல்லப்படும். சுவை (ரசம்) 

ஒளி (ரூபம்) ஊறு (ஸ்பரிசம்) ஓசை (சப்தம்) 

நாற்றம் (கந்தம்) என்னும் இவ்வைந்தறிவும் மனித 

லுக்கும், மிருகத் துக்கும் பொதுவாக இருப்பன. 

பருத்தறிவென்னும் மன உணர்வொன்றை மனி 

தீன் பெத்திருக்கின்தமையால், ௮வன் மிருகதஇ 

லும் மேலாகப் போத்றப்படுருன். மனவுணர்வு 

பெருத மனிதன் மிருகத்தைப் போன்றவனே 

யாவன். இக்காரணம் பற்றியே மனிதர்கள் இரு 

இதமாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறுர்கள், ஒரு கூட்டத்
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தவர் மக்களொனப்படுவர்; மற்றொரு 'கூட்டத் 

தவர் மாக்களெனப்படுவர். முன்னவர் மன உணர் 

வென்லும் ஆறாவதறிவுடையவர். பின்னவர் ௮.து 

விளங்கப் பெஞுதவர். மக்கள் தாமே ஆறறி 

வுயிரே,” ! மாவுமாக்களும் ஐயறிவினவே” என் 

பது தொல்காப்பியச் சூத்திரம், சரித்திர காலத் 

துக்கு முன்னரே நந்தமிழ் மக்கள் மெய்ப்பாட்டா 

லும், ௮அகத்தணையானும் உயிர்களின் புறநிகழ்ச்சி 

உள்நிகழ்ச்சிகளை அளந்து, உயிர்க்கூட்டங் களை, 

அவைகளின் அறிவு விளக்கத்துக் கேற்றவாறு 

வகுத்திருக்கன்ளார்கள். ௮.த்தகைத் தமிழ்மக்க 

ளின் தண்ணறிவு இது காலை பாழ்பட்டதே என்று 

இரக்கமுராது வேறென் செய்வது ! மனிதப்பிறவி 

யில் மனவுணர்வென்னும்: ஆருவதறிவு விளக்க 

முற்று மிளிர்தலால், அப்பிறவி விழுமிபதென எவ 

ராலும் போற்றப்படுகிறது. 

உலகத்தில் மனிதப்பிறவி தாங்குவோரனைவரிடத் 

திலும் ஆறுவது அறிவு விளக்க முறுவதில்லை, 

ஆராவது அறிவு விளங்கப்பெற்றவன் தன்னுயிர் 

போல் மன்லுயிரைப் பார்ப்பன். இரக்கமே 

san உள்ளத்தில் குடிகொண்டு சிலவும். 

yas தனக்கென்று உலகத்தில் வாழான் ; 

தன் வாழ்க்கை மதற்றவர்க்சே என்று eng 

வன், அவன் கொலை களவு கன் காமம் பொய்
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என்னும் ஐம்பெரும் பாவங்களுக்கு அஞ்சுவன், 

yum கரணங்களெல்லாம் அன்பு மயமாகப் 

பொலியும், மிருக ரணங்கள் அவனிடத்தில் 

Cars plasmon. அன்னான் பிற உயிர்களின் 

நின்பத்தைத் தன் துன்பமாகப் பாவிப்பன். 

இன்னோரன் ன குணமுடைய ஒருவனையே மனி 

தன என்று கூறலாம், 

மனிதப் பிறவியைப் பெற்றள்ளோர் பலா 

தீந்தேகத்தையே பொருளாக்சொண்டு தந்நலத் 

தைக் கருதி உலகத்தில் வாழ்ந்து வருகின்றனர். 

இவர்கள் மிருகங்கள் போன்றவர்கள் ; மாக்கள் 

எனப்படுவார்கள், இக்கூட்டம் உளளமட்டிம் உல 

சுத்தில் சண்டைகளும், நியாயஸ்,மலங்களும் பெரு 

இக்கொண்டே யிருக்கும். இப்பொழுது உலகத் 

தில் பலபேர் மனிதச்சட்டை தாங்தெ திரியினும் 

அன்னார் இன்னும் மனிதராகவில்லை. உலகத்தில் 

மக்கள் பெருகி மாக்கள் ௮ருகுநாள் எந்நாளோ 1 

வாழ்க்கை 
கீதாரகசியம் 

உலகத்திலுள்ள Apis தூல்களுள் பசவ 

இமையும் ஒன்று, அ௮க்தாலின் தரண்டபொருள் 

உலகத்தில் மனிதன் பிதாக்காக வாழவேண்மென் 

பது. அவவுண்மையை ஈண்டுச் சுருங்கச்சொல்லி 

Gnas வைப்பது நலமெனத் தோன்றுகிறது.
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அருச்சுனன் முதன்முறை குருக்ஷேத்திர 
யுத்தகளத்தை யடைந்ததும் எதிரிகளைச் சிறிது 

உற்றுநோக்கி அந்தோ! தோன்றி நின்று ௮ழி 

யுந்தன்மையதாகிய இம்மண்ணுலக வாழ்வின் 

பொருட்டு என்னருமைப் பாட்டனையும், குருவை 

யும், சகோதாரர்களையுங் கொல்ல என்மனம் ஒருப் 

பட்டதல்லவா ! இவர்களைக்கொன்று உலசகையாள 

யான் எண்ணியது அறியாமை, அவர்களே 

உலகையாளக, யான் துறவுபூண்டு சாட்டிற்குச் 

மெல்கறேன் '” என்று எண்ணினான். அ௮வவெண்் 

ணததால் அருச்சுனன் உளளந் தளர்ந்தது ) வில் 

அஞ்சாயந்தது. அ௮வனிடத்திருந்த மன எழுச்சி 

யும் ஓடுங்கிற்ற, இங்கனம் அருச்சுனன் சோர் 

வுற்றகைக் சண்ட தேர்ச்சாரதியாகெ கண்ண 

பிரான் வனை நோக்கி “நண்பனே! என்ன! 

உன்னிடத்தில் ஊக்கங் குறைந்திருப்பதாகத் தெரி 

கிறது. சிறிது தளர்ச்சியுற்றிருக்கெருய் போலும் ! 

அத்தளர்ச்சி நிகழ்ச்சிக்குக் காரணமென்னை ?”' 

என்று வினவினர். அதற்கு அருச்சுனன் சுவாமி 

நிலைய தலில்லாத உலக இன்பத்தை நான் அகரும் 

பொருட்டுப் பாட்டன் குரு முதலியவரைக் கொல்ல 

என் மனம் எழவில்லை” என்றான். கண்ணபிரான் 

புன்னகைபுரிந்து ! ஈண்பனே| உன்னிலைக்கு 

இரங்குகிறேன். (பாட்டன் முதலியோரைக்
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கொன்று நான் உலசத்தையாள வேண்டும் 

என்ற: எண்ணங்கொண்டு வந்த அருச்சுனனை 

யான் வெறுக்றேன். அவன் wifes. (உல 

௪,த்தில். கொடுங்கோல் தாள் உயிர்களை வருத்தி 

வரும் துரியோதனாதியர்களைக் கொன்றால் உலகத் 

தில் தருமம் வளரும்' என்ற எண்ணங்கொளளும் 

௮ருச்சுனனை யான் விரும்புறேன் ) அ௮வவருச் 

சுனன் எழுக” என்றார். இவ்வருள்மொழிகள் 
அருச்சுனன் செவியிலுற்றதும், ௮வன் உள்ள 

மூம் கரணங்களும் ஒருவகை மாறுதலடைந்தன. 

அவன் உலகத்தில் தன் பொருட்டுக் கருமங்க 

ளைச் செய்தல் ௮றியாமை என்பதை யுணர்ந்து 

கொண்டான். பிறர் பொருட்டுக் கருமங்களைச் 

செய்வதே அறிவுடைமை என்ற நிட்காமிய 

உணர்ச்சி அவன்பால் ரும்பிற்று, இத் 

தசைய உணர்ச்சி பெறுவதே இரண்டாவது 

பிறப்பை அடைவதாகும். இவர்களே இரு 

பிதப்பாளர் எனப்படுவார்கள். ஆன்மபோத முனைப் 

பால் தம்பொருட்டு உலகல் வாழுஞ் சிலரை இரு 

பிதப்பாளர் என்று கூறுவது பெரும்பிழை. கண் 

ணபிரான் உபதேசக் கேட்டதும் தன் பொருட்டு 

யுத்தம் புரிபவேண்டும் என்ற அருச்சுனன் மாண் 

டான்... பிதர் பொருட்டு வாழவேண்டும் என்னும் 
அருச்சுனன் பிறந்தான். அருச்சுனன் தேரினமீதே
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அமர்ந்து கொண்டிருந்தான் ; அவன் வில்ஃயுந் 

தாக்கெகொண்டிருந்தான். ௮வன் போர்க்கோல 

மும் பொன்னாபரணமும் இருந்தபடியே இருந் 

தன, முருச்சுனன் நிறத்தில் மாறவில்லை; உட 

லில் மாறவில்லை ; அமைப்பில் மாறவில்லை. ஆனால்: 

௮ வன் எண்ணத்திலும் செபலிலும் மாறுதலடைந் 

தான், அவன் எண்ணமும் செயலும் பிதர்க்கே 

பயன்படுவனவாயின. 

மனிதன் எத்தகை வஒுழுக்கமுடையனாயிலும் 

ஆக ; எத்தகைத் தொழின்முதையில் தலைப்பட்டவ 

ஞையிலும் ஆக; அ௮ரசனாயிருப்பினும் இருக்க; 

ஆண்டியா யிருப்பிலும் இருக்க ) நியாயாதிபதி 

உத்தியோகஞ் செய்யிலுஞ்செய்க ; வாயில் காப்பு 

வேலை செய்யிலுஞ் செய்க; இல்லொழுக்சம் 

மேற்கொள்ளிலுங் கொள்க; துறவொழுக்கம் 

மேற் கொள்ளிலுங் கொள்க ; எவரெவர் எந்நிலை 

யில் நிற்பினும் நிற்க; எவ்வேடங் கொள்ளிலுல் 

கொள்க. ஞானம் பெற எவரும் காட்டுக்குப் 

போக வேண்டுவதில்லை. ௩ூநொட்டில் மனைவிமக் 

கள் உற்றார்பெற்றார். உறவினர் இவர்சுளோடு 

வாழ்ந்தும், பலவகைத் தொழில்களைச் செய்தும் 

ஞானியாகவே யிருக்கலாம். வேண்டுவது ஒன்றே. 

அ.து மாம் பிறர்க்காக வாழ்கின்றோம் என்ற எண் 

ணல்கொண்டு . வாழ்வதேயாகும். ) மனைவியை
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மணஞ் செய்வதும் தன்பொருட்டென்று கருத 

லாகாது, பிள்ளைகளைப் பெறுவசையும் றுக் 

கனே கருதல் வேண்டும். ,தனக்சென்ற வாழாது 

(றர்க்கென்று வாழ்கன்றவனே மனிதன், அவ 

னது வாழ்க்கையே வாழ்க்கை, பசவத்தேதையின் 

உள்ளக்கடெக்கை இதுவே. திருவள்ளுவர் கொள் 

கையும் இதுவே, இதுகாறம் கூநியவாற்ருன் 

மனிதன் எத்தகை வாழ்க்கையை மேற்கொள்ள 

வேண்டுமென்பது ௮ திவுறுத்தப்பட்டது. 

பிறர் பொருட்டு வாழவேண்டுமென்லும் எண் 

ணத்துக்குக் கருவியாக நிற்பது ஆராவது அறி 

வாகும். ௮வவறிவு விளங்கப்பெற்ற ஒருவன் 

தேகத்தைப் பொருளாகக் கொள்ளான். லவன் 

பொறுமையில் பூமியை வெல்வான் ; பிறர்க்குத் 

துன்பம் கனவிலுங் கருதான்; துன்பங்களைத் 

தானே ஏத்றுக்கொள்ள ஒருப்படுவான். இதுவே 

(பொறுமை எதிர்ப்பு என்பது, பொறுமை எதிர்ப் 

(ரில் பண்பட்ட ஒருவனை வெல்ல எவராலும் இ.ப 

லாது. பொறுமை எதிர்ப்பு என்பதும் ஆத்ம 

சக்தி என்பதும் ஒன்றே, ஆத்மசக்தியை அடக் 

கப் பஞ்ச” பூதங்களாலஓம் இயலாது, பூரண 

ஆத்மசச் இயுடையவன் உலகத்தையே தன் வழிப் 

படுத்துவான். sealer ஆயுதங்கள் ஒன்றுஞ் 

செய்யா ; சேனைகள் ஒன்றுஞ் செய்யா, அவனைப்



> 

பாம்பு புலி சரடி சிங்கம் முதலிய கொடிய விலங்கு 

களும் வணங்கச் செல்லும், உலகை ஆளும் ௮ர௪ 

லும் அவனுககு வணக்கஞ் செய்வான். ஆதம 

சத்தி கைவரப் பெற்றவன் உள்ளத்தில் ஆண் 

டவன், தயிரில் நெய்போல் விளங்கித் தோன்றுவன. 

வன் உள்ளத்தைக் திருக்கோயில் என்றுங் கூற 

லாம். ுவனைக் கடவுளாகவும் சொண்டு வழி 

(டலாம் 

சத்தியா க்கிரகிகள் 

பண்டைக் காலத்தில் நமது பாரத நாட்டில 

ஆத்ம சதி விளங்கப்பெற்றவர் எண்ணிறந்தவா 

இருந்தனர். அன்னார் காடுகளிலும் மலைகளிலும் 

சிறிதும் அச்சமின்றி வாழ்ந்து வந்தனர். அவா 

கள் வழி உலகம் நடைபெற்று வந்தது. 

காமதேனுவின்மீது சொண்ட விருப்பத்தை 

நிறைவேற்றிக் கொள்ள விசுவாமித்திரன் தன் 

குருவாகிய வரிஷ்டரோடு எதிர்த்துப் போர்புரிந்து 

தோல்வியுற்றதை யறியாதார் யார்? விசுவா 

மித்தான் வீடு, த அம்புகள் வசிஷ்ட முனிவரை 

என்ன செய்தன? அவைகளைத் தடுக்க அவர் 

ஏ.தாயிலும் முயற்சி செய்தனரோ ? விஷ்டாது 

ஆத்மசக்தியின் முன்னே விசுவாமித்திரன் தேக 

சக்தி என்னசெய்தது 1 ௮வ்விசவாமித் தரன் விஷ் 

டாது ஆத்மசக்திக்கு முன்னே தனது தேகசக்தி
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இரும்புண்டி நீரைப்போலாயதைக்கண்டு தானும் 
ஆதிமசக்தியை வளர்ச்சு முயன்று முனிவனாயி 
னானை, விசுவாமித்திரன் ஆதம சக்தியுடைய 
முனிவனாகிய பின்னா, அவனை மன்னர் மன்னரும் 
வாழ்த்தி வணங்ொர, பத்துத் திக்லொம் 
தீன்னாணைசெலுத்தி ஆட்டி புரிந்த தசரதன் 
விசுவாமி;்தா முனிவனக் கண்டதும் தன்னரி 
பாசனம் விட்டிழிந்து, முடிதாழச் சேவித்து, 
அவனை அரியாசனத் திருத்தித் தான் கைகட்டி, 
வாய்புதைத்துப் பணி செய்ததாக இதிகாசங் 
கூறுகிறது, 

பிரகலாதன் எனலும் ஞானக்குழந்தையை 
மிரூக சுபாவமுடைய அவன் தந்ைத பல்லாற்ரு 
லர் துன்புறுத்தியதை அதியாதாறாளரோ ? பிரக 
லாதன தன் தந்ைத செய்த கொடுமைகளை எந்தச் 
சக்தியால் தடுத்தான் அவன் ஆயுதங்களை உப 
யோடக்கவில்லை ; ஆதீமசக்தியையே கையாண் 
டான். அவளை ஆயுதங்களும் அழிக்கவில்லை ; 
பூதங்களும் கொல்லவில்லை, நிந்தை விடுத்த 
யானையும் அவளைத்தொழுது சென்றது. ௮வ 

லுக்கு ஆலமும் அழமுதமாயிற்று, ஆம்மசக்இ 
யின் வல்லமையைப் பாருங்கள | 

தீமிம் ' எட்டில் திரகாவுக்காசு சுவாமிகள் 
என்த கொரு பெரியார். இருந்தார், அன்னார்



ந] 

ஆத்மஞானம் விள௱்கப்பெற்ற  முனிவராகிப் 

பாடலி புத்திரந் துறந்து, திருவதிகை என்லுந் 

திருப்பதியடைந்து, கட்டின்றி இன்பவாரிதியில் 

இளைத்துக் கொண்டிருந்தபோது, மன்னன் அவர் 

ஆன்ம உறுதியை அறியாது, அமைச்சர்களை 

ஏவி, ௮வரை அழைத்து வருமாறு ஆணை தந் 

தான். ுங்கனே அமைச்சர்கள் போந்து திரு 

நாவுக்கசாசரை அழைத்தார்கள். அப்பொழுது 

நாவரசா, 

' நாமார்க்குங் குடியல்லோம் நமண யஜ்சோம் 

தரகத்தி லிடர்ப்படோம் கடவ யில்லோம் 

ஏமாப்போம் பிணியறியோம் பணிவோ மல்லோம் 

இன்பமே யெந்காளுக் துன்பமில்வல | 

தாமாச்க்குங் தடியல்லாத் தன்மையான 

சங்கரனற் சல்கவேண் குழையோர் காதில் 

கோமாற்கே காமேன்று மீளாவாளாய்க் 

கோய்ம்மலர்ச்சே வடியிவயே துறுகினோமே,'” 

" என்றுகாம் யாவர்க்கும் இடைவோ மல்லோம் 

இகுகிலத்தி ேமக்கேதிரா வாகுமில்வ 

சேன்றுகாஜ் சிறுதேய்வஜ்.சேர்வோ மல்வோத் 

சிவபேதமான் நிகுவடியே சேரப்பெற்கோேம். 

ஒன்றினாற் துறைவுடைவயோ மல்லேசமன்றே 

புறுபிணியார் சேறலோழீக்திட் டோடிப்போனார்



12 

போன்றினர் தீவமாஷ யணிந்த சேன்னிப் 
புண்ணியவஊ ஈண்ணிய புண்ணியத்துளோமே.'' 

என்று பதிலிறுத்தார். பின்னர்ப் பாடலிபுத் 

திரத்து வேந்தன் சுவாமிகளைக் (கொல்லப் பல 

சூழ்ச்சிகள் செய்தான். அம்மன்னன் were 

கலந்த பாலைச் சுவாமிகளுக்குக் கொடுத்தான் ; 

யானையை வர் மீது ஏவினான் ; நீற்றறையில் 

அவரை நிறுத்தினான் ; இறுதியில் திருநாவுக் 

கரசரைக் கல்லோடு பிணித்துக் கடலில் வித் 

தான. இச்செயல்கள் யாவும் மன்னன் என்னும் 

முனைப்பால் செய்ய பட்டவை, இவைகளை ஏற் 

றுக்கொண்டவர் எத்தகையினர் 1 முனைப்பில்லா 

அனபா ; பொறுமையாளர் ; ஆன்ம உறுதியுடை.ப 

வர் ; எப்பொருளிலும் ஈசன் இருக்கும் உண்மை 

சண்டவர் ; இவர் முன்னே ஈஞ்சு பாலாயிற்று ; 

யானை வணக்கஞ் செய்தது; நீற்தறை தாம 

ரைத் கடாகமாயிற்று ; கல்லும் செப்பமாயிற்று, 

இத்தகைக் கேடு சூழ்ந்த வேந்தலுக்குல் இருகாவுக் 

sie சுவாமிகள் மனமொழி மெய்களால் எத் 

தீகைக் கேடுஞ் சூழவில்லை. இதுவே பொறுமை 

எதிர்ப்பு என்பது. ஆத்மசக்தியின் முன் ஆன்ம 

போதம் வலியிழந்தன்றோ இடக்கும்! முனைப் 

புடையோர். செயல் மூனைப்பற்றோரை என் 

செய்யும் ?
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திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் 4 

வானக் நளங்கிலென் மண்கம்ப 

மாகிலேன் மால்வரையும் 

தானக் துளங்கித் தலதடூ 

மாறிலேன் தண்கடலும் 

மீனம் படிலேன் விரிசுடர் 

வீழீலேன் வேஷகஜ்சுண் 

டூனமோன் றில்லா வோருவனுக் 

காட்பட்ட வுதீதமர்ச்கே ”, 

ட மண்பா சலம்புக்கு மால்கடல் 

மூடிமற் றேழலகும் 
விண்பால் திசைகேட் டிகுசுடர் 

வீழ்னு மஜ்சல்நேஞ்சே 

திண்பா னமக்கொன்று கண்டோக் 

திருப்பா திரிப்புலியூர்க் 

கண்பாவு நெற்றிக் கடவுள் 

சுடரான் கழலிவணமே '! 

என்றருளிச்செய் திருத்தலைக் சாண்க, 

உடல் பொருள் ஆவி மூன்றையும் sy Tian a5 

செய்து தொண்டு புரிவோர் இன்பத்தையும் துன் 

பத்தையும் ஓனருகக் கருதுவர். அன்னார் இன்பம் 

வரும்போது இருற்களி எய்தார் ; துன்பம் வரும் 

போது துயருற்று வருந்தார். அவர் எல்லாம் 

ஆண்டவன் செயல் என்றிருப்பர், | | 

4 அன்றே என்றன் 'ஆலியும் 

oe உடைமை எல்லாமுள்
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குன்றே யவயாய் என்வஊ ஆட் 
கோண்டபோதே கோண்டிவஷயோ 

இன்சே ரிடையறு எனக்க உண்டோ 
எண்டோள் முக்கண் எம்மானே 

நன்றே சேய்வாய் பிழைசேய்வாய் 

நாஜஹே இதற்த நாமகமே ”’ 

என்று மாணிக்க வாசக சுவாமிகளுக் திருவாய் 

மலாந்தருளியுள்ளார். 

பிறர்க்குக் கடமைப்பட்டுப் பணி செய்ய வெளி 

வரும் ஒருவனுக்குத் தாப் தந்ைத குரவன் இறை 

வனே ; நிராசையே அவனுக்கு மனைவி ; எல்லா 

உயிரும் ௮வன் பிள்ளைகள் ; அுவனைப்போன்ற 

தொண்டர்கள் அவனுடைய உறவினர்கள். ஊரி 

லே ௮ட்டப்படும் அன்னமெல்லாம் அவனுடை 

யன, பூமியே அவனுக்குப்பாய், இறைவன் 

பொருளெல்லாம் அவன் பொருள், அவனுக்குச் 

சிறைவாசமும் பிதவாசமும் ஒன்றே. இச்சரிய 

குணங்கள் யாவும் ஆதம சக்தி விளங்கப் பெற் 

தலனிடத்து ஒளிரும். 
கிறிஸ்துகாதர், மன்னன் ஏவலால் லெ கொலை 

யாளிகள் தம்மைச் சிலுவையில் sy epi slut ges 

செக்சொண்டு அவர்சஞுக்கு ஏதாயிலும் நல்கு 
செய்தனரோ ? சாந்தமயமாக உள்ள இறைவன் 
திருவருளை சினந்து கிளைர்து பொறுமை: கடி. 

வாகத் இகழ்ச்தளர். மகமதவும் தம்மைத் தன்
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புறுத்தியவருக்கு ஒரு தீங்குஞ் செய்யவில்லை, 

புத்தர் பெருமான் * ஒரு கொலைஞன் ஒரு கூரிய 

வாள தாக் உன் தோள் மேல் ஏறி உன்னைச் 

திறுகச் சிறுகக் சொந்தினாலும் ரீ அதைத் 

தாங்கக் கொண்டு பொறுமையாகவே யிரு; அவ 

லுக்குத் தீங்கு செய்யாதே”' என்று கூறி யிருக் 

இருர்.. மனிதன் என்பவன் பொறுமையைக் கை 

ஆள்பவனே ! அ௮க்குணமுடைய ஒருவனே பிறர்க் 

குழைக்கும் பெற்றியனாவன். 

போறுமை 

மனிதன் எக்குணத்தையும் முயற்சியால் பயிற்சி 

செய்யக்கூடும். ஆனால் பொறுமைக் குணத்தைப் 

பயிற்சி செய்தல் ௮ருமையிலும் ௮ராமை. பொறு 

மை என்பது எளிய பொருளன்று, பொறுமை 

யைப் பெற்றவன் கடவுளைப் பெற்றவனாவன், 

பொறுமை வேறன்று ; கடவுள் வேறல்ல ; இரண் 

டும் ஒன்றே, ஈசுரனை வேதம் ! சாந்தம் சாந்தம் ் 

என்௮ கூப்பிடுறெது. மனிதன் பொறுமை என் 

லும் பொருளைப் பெறவே படைக்கப்படுகிருன். 

மனிதன் பிறந்த நாள் முதல் இறக்கு நாள்வரை 

பெரறுமையை வளர்க்க வேண்டிய முறைகளைப் 

பெரிதும் தன் வாழ்க்கையில் அலுஷ்டித்துக் 

கொண்டு வரவேண்டும். , 

அம்நுறைகள் பல. அலைகளை ஜன்ருகவும் 
தொள்ளலாம். அதுவே * தருமம்” என்பது,
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இையடைய மனிதன் கைக்கொள்ள வேண்டிய 

ஒழுக்கங்கள் நான்கு. ௮வை £ீழ்ப்படி.தல், 

ரிறைவு (திருப்தி), உண்மை, அன்பு என்பன. 

இந்கான்கில் பிற ௮ற ஒழுக்கங்கள் அடங்கிவிடும். 

பெற்றேர்க்கும் மற்றோர்க்கும் 8ழ்ப்படிந்து நடத்த 

லால் சரக்கு முனைப்பு முதலிய கொடுமைகள் 

அதவே ஒழியும். உள்ள நிறைவால் ௮வா ஓன் 

கும். உண்மையால் உறுதியும் ௮ஞ்சாமையும் 

உண்டாகும். அன்பால் பிற உயிர்களிடத்து இரக் 

சந்தோன்றும், இவைகளை இளமை தொட்டே 

பயிற்சி செய் து வரல்வேண்டும். தாய் தந்தையர்கள் 

இக்குணங்கள் தங்கள் பிள்சாகள உள்ளத்தில் 

பதிய வேண்டி கல்வியறிவையும் கூட்டுறவையும் 

சொடுழ்துதவல் வேண்டும். ௮.நிவு குணஞ் செயல் 

அரும்பிப் பண்படாத இளைஞர்கள் காண்பன 

வும் கேட்பனவும் கருதுவனவும் மேற்கூறிய 

குணங்களை உண்டாக்குவனவாக இருத்தல் வேண் 

டும். அவர்கள் பேசுவனயாவும் ௮க்குணங்களைப் 

பபப்பிப்பனவாக இருத்தல்வேண்டும், 

ஒருவன் மேற்போந்த கறங்குணங்களைப் பெற 

வே ஈல்லதமென்னும் இல்லறத்ஹை மேற்கொள்ள 

வேண்டும் என்று அறதூல்கள் கூறு்றன. மக்ச 

ளிடத்துள்ள மிருக சபாவல்களை ஒழிப்பதே இல் 

வறமன்பது, , மனிதன் வாழ்க்கையைத் தூய
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மை படுத்துவதும் ௮வவறமே, மனிதன் வாழ்க் 

கைக்கு இன்றியமையாத பொறுமை எனலும் 

பொருளை ஈ.பவல்லது இல்லற மென்று பல பெரி 

யோர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள். பொறுமை என் 

லும் பொருளைப் பெறுவதற்கு இல்லறஞ் றந்த 

வழியென்பதை ஈண்பர்கள் ௮றிவார்களாக,இல்லற 

வழியல்லாப் பிறவழிகளைக் கடைப்பிடித் தொழூக 

யும் பொறுமை என்னும் பொருளைப் பெறலாகும். 

ஆனால் ௮வை எளியனவல்ல, எவவழியிலேலும் 

மனிதன் நன் வாழ்க்கையில் பெறவேண்டிவது 

ஒன்ற. ௮து பொறுமை என்பது, 

காந்தியடிகள் 

பண்டைக் காலத்தில் பொறுமைக்கு உறை 

பூளா யிருந்தவர் பல்லோர், இக்காலத்து அத் 

தீகையாளரைக் காண்டல் அருமையாக இருக் 

கிறது. அக்கூட்டத்தார் அரு) விட்டதற்குக் 
காரணம் மேல்நாட்டுக் கல்வியும் பிறவுமாம். மேல் 
காட்டார் செயல்கள் யாவும் ரஜோகுணத்தை எழு 

ப்புவன ; சாந்த குணத்தை அழிப்பன, அன்னார் 

மொழியொலி, கல்வி, இசைக்கருவி, உணவு, 

உடை முதலிபன மனிதனது சாச்த குணத்தை 

அருகுவித்து, ரஜோகுணத்தைப் பெருருவிப்பன. 
இவைகளால் இச்இயாவும் பொறுமை என்னும்
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புனிதப் பொருளை இழக்துகொண்டு வருகிறது. 

இந்கர்ளிலும் இந்தியாவில் பொறுமையாளர் இலை 

மறை சாயெனப் பலர் இருக்கின்றனரா. ௮ வருள் 

ஒருவரை உலகம் அறிந்திருக்கெறது. ௮வாது 

வாழச்கை மனித வாழ்க்கைக்: த இலக்கியமாக 

Aig. மனிதராக விரும்புவோர் அனைவரும் 

அவரது வாழ்க்கை முறையைப் பின்பற்றலாம். 

்- அவ்வொருவர் யாவர்? ௮வசே மஹாத்மா காந்தி 
என்பவர், அராகரிகம் என்னும் பிறநாட்டு இரு 

ளால் இந்தியா விழுங்கப்பட்டு வரும் இந்நாளில் 

அவவிருளைப் : போக்கக்கூடிய ஒரொளியை - காந் 

இயை அளித்த ஆண்டவனுக்கு முதலில் வணக் 

கஞ் செய்கிறேன். பாரத மாதாவின் திருவயிற் 

நில் தோன்றிய முனிவார்கள் குணங்களுஞ் செயல் 

களும் மகாதமா காந்தியினிடத்துப் பொலிசன்' 

இன. காந்தியடிகள் எந்நெறி பற்றி ஒழு மகாத்மா 

வாயினர் என்பது ஆராயத்தக்கது. 

கல்லி 

மகாதிமா கார்இ தரு செல்வர் வயிற்றில் பிறந் 

அலர், அப்பெரியார் தர்சையுக் தாவும் சமயப்பத் 
டையர்; அற நூல்களை ஐதுபவர்: அன்னூர் 
தம் புதல்வராயெ கார்இியை இளமையில் மாட்டுப் 
பள்ளியில் அமர்த்திக் கல்வி: சற்த்து. வர்தனர்,
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அங்கே காந்தியடிகளுக்குச் சமபக்கல்வி வழங்கப் 

பட்டத. பின்னாக் காந்தியடிகள் ஆங்க 
பாடசாலை சென்று ஆங்கிலம் பயின்றார். இள 

மையில் இவர் சமயக்கல்வி பெற்று வந்தமையால் 

(பெற்ஜேர்க்கும் பெரியோர்க்குங் இழ்ப்படிந்து 

நடத்தல் என்னும் ௮ரிய தருமகுணம் இவரிடம் 

விளங்கிக்கொண் டிருந்தது. 

தாய்மோழீ 

காந்தியடிகள் தம்மை ஈன்ற ௮ன்னையாரைத் 

தேய்வமாகவும், ௮வர் தம் வாய்மொழிகளை வேத 

மோழியாகவுங் கொண்டு போற்றி வந்தார்கள். 

இங்கனம் ஒழுகுவோர் உலகத்தில் பெரியோர் 

எனப் போற்றப்படுவர் என்பதிற் சந்தேகமில்லை, 

ஒருவனுக்குப் பெருமை தேடிக்கொடுப்பது ௮வ 

னிடத்துள்ள தாய் தந்ைதைய/ பக்தியேயாகும். 

காந்தியடிகள் தாயாரைக் கடவுளாகக்கொண்டு 

அவர் சொல்லுக்கு என்றும் எங்குங் கட்டுப்பட்டு 

நடந்து வந்தார் என்பதை வலியுறுத்த அவரது 

வரலாத்றுள் ஒரு குறிப்பை ௪ண்டு எடுத்துக் 

காட்டுகிறேன். 

காந்தியடிகள். பிரவேச பரீட்சையில் தேறிய 

உடன் அவருக்கு . இன்லொர்து சென்று சட்ட 
நிபுணராக (132்%சா) வேண்டும் என்னும் அவா
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தோன்றிற்று, ஆனால் காந்தியடிகள் அன்னையார் 

அவரை இங்கிலாந்துக்கு ௮.னுப்ப ஒருப்படவில்லை, 
காந்தியடிகளுக்கு மாத்திரம் ௮வ்வவா அடங்கா 
திருந்தது. அதைக் குறிப்பாற்கண்ட அம்மை 

யார் ஒரு காள் மகாத்மாவை நோக்க, * மைந்தனே ! 
உன் விருப்பப்படி ரீ இங்லொந்து செல்வாயாக, 
ஆனால் நீ ௮ங்கே மதுபானஞ் செய்தல், புலாலுண் 

ணல், வரைவின் மகளிர் இன்பந்துப்த்தல் என் 

௮ம் இம்மூன்று சோதனைகளுக்கும் ! உட்பட 
மாட்டேன் ' என்று உறுதி மொழி கூறிவிட்டுச் 
செல்லலாம்" என்று ௯. நினர்.  காந்தியடிசள் 

'” அம்முக்குத்றங்கட்கும் யான் உட்பட மாட் 

டேன்" என்று சத்தியஞ்செய்து கொத்து இஸ் 

இலாந்து leew apt. 

இக்கிலாக்கைப்பற்றி அம்மையார் கொண்டிரு 
நத எண்ணம் சுவனிக்கத்தக்க.து. Dis Dus Mootle 
௮ம் செல்லுவோர்க்கு இங்லொக்து இம்மூன்று 
இட்சையும் செய்துவிடும் என்ற அச்சம் ௮ம்மை 
யார்க்கு உண்டுபோலும் ! அம்மையார் குறிப்பிட்ட 
மூன்றும் மக்களையும் மாக்களாக்கி விடுவனவாம். 

அத்தகைய இந்தியத் தாய்மார் இப்பொழுது எத் 

துனைபேர் இருக்ெறனரோ ? 
காக்தியடிகள் இங்லொக்இலிருக்தபோது தாய் 

மொழிபைக் குருமொழியாகப். போத்தி ஒழுக்கத்
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தைப் பாதுசாத்தார். அவரோடு வாசிக்கும் 

ஒருசாலை மாணவர்கள் ஆிவார்கள் ) பாடுவார் 

கள். காந்தியெம்பெருமான் அவர்களோடு கலந் 

அம் கலவாமல் காலங்கழிப்பார். 

ஒருகாள் காந்தியடிகள் ஒரு ஈண்பரோடு ஒரு 

விருந் து மண்டபஞ் சென்ஞார், சாந்தியடிகளுக்கு 

இங்கிலாந்தின் விருந்திலக்கணக் தெரியாது, ௮வர் 

என்னவோ கருதிக்கொண்டு ஈண்பரோடு போனார் ; 

தகோழரோடி உட்கார்ந்தார் | அங்கே வைக்கப்பட் 

டிருந்த புலால குழம்பையும் பிறவற்றையும் பார்த் 

தா) அதற்குமேல் ஈண்பசை ஏற இறங்க நோக் 

னார். ஈண்பர் காந்தியடிகளைக் குறிப்பாக நோக்கி 

இங்கே கவனிகக வேண்டிய சில ஓழுங்கு 

முறைகள் உண்டு. நீ காட்டு மிராண்டிபோல 

விழிக்கெருப், என்னை அவமானப் படுத்தாதே" 

என்று கூறினார். அப்பொழுது காந்தியடிகளுக் 

குத் தாய்மோழி கினைவிற்கு வந்தது. என் செய் 

வார் ? ஈண்பரோ உறுத்து உறுத்துச் சீறுகன்ருர், 

மற்ற விருந்தினருட் சிலர் கண்ணோட்டமுக் காந்தி 

யடிகள மீது சென்றுகொண் டிருக்கெது, ஈண்ப 

ருக்குப் பயப்படுவதா ? விருந்து மண்டபத்திருந்த 

புலயருக்கு (புலாலுண்போர்க்கு) அஞ்சவதா 1 

தாய்மொழியைக் காப்பதா ? இச்சேசதனைக்குக் 

காந்தியடிகள் அன்று எனியரா யிருப்பின், அவர்
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மகாத்மாவா? யிருப்பசோ 1 இரார்| இரார் || இத் 

தகைய ரிறு சோதனைகளுக்கு எளியராகி எத்துணை 

பேர் மனிதத்தன்மையை யிழந்து வி9கன்றனர் 1] 

காந்தியடிகள் ' இவ்விருர்.து மண்டபத்தில் நேரும் 

மான அ௮வமானத்துக்கஞ்சி, இந்ஈண்பனைக் களிப் 

பிச்கவேண்டித் தாய் மொழியைக் காவாது விடுவது 

தீருமமோ 1 சத்தியத்தைக் கடப்பது நியாயமோ 1” 

என்று எண்ணி 4 என்ன நேரினும் கேர்க '' என்று 

ஒ.துங்கி வெளியே வந் .துவிட்டார். 

இங்கேதான், மகாத்மா காந்தி மனித வாழ்க் 

சைக்கு அடிகோலினா். 4! அன்னையார் இந்தியாவி 

லிருக்கொர். அவர் இங்சே நாம் செய்வதைப் 

பார்த்துக்கொண்டிருக்கரொரோ 1? இல்லையே. காம் 

விருப்பப்படி நடக்கலாம் '” என்ற இய - கொடிய - 

மிருக எண்ணம் காந்தியடிகள் உள்ளத்தில் உதய 

மாயிற்றே 1! மனமென்னும் பேய்க்குரக்கு அவரை 

௮லைத்ததோ 1 ஈமது ஆண்டகை, மனதை அறிவு 

வழியாக நிறுத்தி ஆண்டனர். மனதை யடக் 

யாளாதவன் மனிதனாகான் காந்இபடிகள் இள 

மையில் இங்கொக்தில் ஒழுக்கத்தை உயிரிலும் 

பாதுகாத்தது போத்தத்தக்கது. காந்தியடிகள் 
கரன்ற்திலுள்ள இவ்வொரு குறிப்பே மனிதாரக 

கிரும்புவோர்க்குப் பெருக் துனை செய்வதாகும்.
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இல்லறம் 

மனிதன் வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாதது 

இல்லறம் * இல்லறமல்லது sawp மன்ற" 

என்பது ஆன்றோர்மொழி, காந்தியடிகள் இல் 

லொழுக்கத்தைக் சடைப்பிடித்தே தம் வாழ்க்கை 

coud தூய்மை படுத்திக் கொண்டார். மகாத்மா 

காந்தி தம் பன்னிரண்டாவது வயதில் உட 

ஓக்கும் உயிருக்கும் துணை செய்யவல்ல தர் 

அம்மையாரை மணம் புரிந்தனர். இளமை மணம், 

ஒன்றிய காதலை ஊட்டுவதாகும். காந்தியடி 

களின் மனைவியார் பெருமையைச் சொல்ல இய 

லாது, பண்டை இந்திய மாது சிரோமணிக 

ளிடத்து நிரம்பியிருந்த குணங்களெல்காம் ௮ம் 

மையாரிடத்தில் பொருந்திக் டெக்கின்றன. ௮ம் 

மையார் 4 கொழுஈகனே தெய்வம் ' என்ற சொள் 

சையில் தலை சிறந்து விளங்குபவர். sre Bug. 

கள் மகாத்மா ஆனதற்குக் காரணமாக தின்றது 

அம்மையாரின் கற்புத்திறனேயாகும். காந்தியடி. 

கஞம் ௮வரது இல்லக் இழத்தியாரும், ஒராவிற்கு 

இருகோடு பூத்தாலன்ன, ஒருயிரும் ஈருடலுமாச 

உலகத்தில் வதினரூர். அம்மையார். ஈம் மூன் 

னோர் நாகரிகத்தையே அடைப்பிடித்தொழுருன் 

ரர். அவருக்கு: எழுதப்படிச்சத் தெரியாதென் 

பதை வேர்கள் கேட்டுப் பொர வியப் பெய் தவார்
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கள். காந்தியடிகளுக்குப் பிள்ளைகள் உண்டி, 

காந்தியடிகள் இல்வாழ்ச்கை யின்பத்றைப் பேரின் 

பத்துக்கு ஒப்பிடலாம். 

பண்டைக் காலத்தில் ஒவவாரு வீரிம் கை 

லாயமாகவும் வைகுந்தமாகவும் இருந்தது. இப் 

பொழுது பிறகாட்டு ௮ாகரிகத் தீட்டால் இந்தி 

யக் குடும்ப வாழ்க்கைகள் கட்டு வருன்றன. 

இக்காலத்தில் காந்தியடிகளின் இல்வாழ்க்கை 

பண்டை இந்திய வாழ்க்கைக்கு ஒரிலக்கெயமாக 

நிற்றெது ஆண்மக்கள் காந்திபடிகளின் ஒழுக் 

கத்ஜையும், பெண்மக்கள் காந்தியடிகள் மனைவி 

யாரின் ஒழுக்கத்தையும் கடைபபிடித்து வாழ்க் 

கையை நடத்துவார்களாக. காந்தியடிகள் இல் 

லறம் போன்ற இல்லறமும் மனித வாழ்க்கைபைல் 

தூய்மைப்ப]ிததுவதாகும். 

தியாகம் 

காந்தியடிகள் ஒரு பெ.;ஞ் செல்வரின் புஜல்வர் . 

என்பது முன்னசே குறிப்பிடப்பட்டது, காந்தி 

யடிகள் சட்டப் பரீட்சையில் தேறி நிபுணராயி 

னர். நியாயதுரந்தரர்கள் கருத்துப் பொரு எீட்டி 

வதிலேயே எப்பொழுதும் பதிந்து உடைக்கும், 

தியாய துரந்தரர்களில் பூரண ஒழுக்க முடையவ 

ரைக் காண்டல் wig. தெரிக்தோ தெரியாமலோ
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பொய்மைக்குப் பாடுபடவேண்டிய அவசியம் அவர் 

களுக்கு ஏ.ற்பட்டுவிடுகறது. ௮வர்கள் காளடைவில் 

பொய்மை என்பது தயாமுக்கத்தின் பாற்பட்ட 

தன்று என்ற எண்ணமுடையவர்ச ளாகிருர்கள், 

பழக்கங் கொடியகன்றோ 1 அவர்கள் என் செய் 

வார்கள் | 

மகாத்மா காந்தி சட்டப்பரீட்சையில் தேறினார் ; 

பட்டமும் பெற்றனர்; அவர் மன்றங்களில் பேசும் 

உரிமையும் பெற்றூர். ஆனல் x So) FT NAD sent 

நீண்டகாள் நிலைத்திருக்கவில்லை. அறவொழுக் 

கம்பூண்டோர் ௮த்தொழிலை ஈஞ்சென வெழப்பர், 

திலகர் பெருமானும் அத்தொழிலில் தலைப்படா 

மல் தூயராக வாழந்து வந்தார். காந்தியடிக 

ளுக்கும் நிபாயவாத வேலையை விடுத்து விலக 

வேண்டிப ௮வ௫ூயம் ஏற்பட்டது. ௮ஃது இறை 

வன் செயலேயாகும், 

காந்தியடிகள் ஒரு வழக்கை முனனிட்டுத் 

தேன்னாப்பிரிக்காவுக்குச் செல்ல நேர்ந்தது. அப் 

பொழுது அங்கே நம் இந்தியர்கள் பட்டுக்கொண் 

டிருந்த கஷ்டத்தை என்னென்று எழுதுவது ? 

இந்தியர்கள் அடிமைகளாக நடத்தப்பட்டார்கள் ; 

Heise மனிதர்களாகப் பாவிக்கப்படவில்லை, 

தென்னாப்பிரிச்சாவில் பார்த. புதல்வர்கள் வன 

விலங்குகளிலுக் ' தாழ்வாகக் கருதப்பட்டார்கள். 
8
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வன விலங்குகளுக்குள்ள சுதந்தாமும் இந்தி 

யர்சளுக்கு akan mesg கொல்லா 

விரதங்கொண்ட பெரியாராக காந்தியடிகள், 

சகோதரர்கள் வெயிலிடைப்பட்ட புழுவெனப் 

படுக் கஷ்டத்தைக் கண்டார்; கண்ணீர் விட்டார் ; 

கசிந்து ௪சிந் துருனொர. (நாட்டை விடுத்து, 

நகரத்தைவிடுத்து, உற்றாரை விழித்து, உற 

வினரை விழித்து, இந்நாட்டிற் குடியேதிப் 

பாம்பின் வாய்ப்பட்ட தவளைபோல் வருந்தும் இச் 

சகோதார்கஞுக்கன்றோ யான் இனி உழைக்க 

வேண்டும்! இஃ்தன்றோ இறைவன் பணி | இதன் 

பொருட்டே நான் படைக்கப்பட்டேன் '' என்த 

ஞான உணர்ச்சி அடிகளுக்குத் தோன்றிற்று, 

அடிகள் அருச்சுனனைப்போல இருபிறப்பாள 

ராயினர்,  சட்டப்படிப்பையும் பட்டத்தையும் 

மகாத்மா காந்இ யுதறினார்; ௩டமாடுக் கோயில் 

களாகயெ உயிர்களுக்குப் பணி செய்பத் தொடக்க 

இங்கேதான் காந்தியடிகள் மனிதராயினார். 

காற் இயடிகள் தென்னாப்பிரிகாவிலிருக்க ஈம் சகோ 

தர்கள் உயிரைத் ரம் உயிராகக் கொண்டார் ; 

அவர்கள் உடலங்களைத் ஐம் உடலாசப்போத்தினார்; 

அன்னார். துன்பக்களைல் தம் துன்பமாகக் ௧௬ 

இனர். மகாத்மா அவர்கள் தென்னுப்பிசிக்கா 
இச்தியர்கள் வருத்தத்தை பொழிச்ச முயன்றும்
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கள், ஆனால் ஈம் .பெரியார் இந்தியர்களை வரத் 

திய வெள்ளையர்களுக்குக் கேட சூழக்கருதவில்லை, 

பிரிட்டிஷ் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்த வெள்ளையர்கள் 

இந்தியர்களைப் பல வழியிலும் வருத்தித் துன் 

புறத்தியதைக் காந்தியடகள் போயர் சண்டையில் 

பாராட்டாமல் பிரிட்டிஷாருக்குப் போதிய உதவி 

புரிந்தனர்; புரிவித்தனர். யுத்த காலத்தில் காந்தியடி 

கள் வன்மங்கொள்ளாது பிரிட்டிஷ் சேனைகளுக்கு 

உதவி புரிய முன்வந்ததை யோசிக்குங்கால், 

காந்தியடிகளின் பெருந்தகைமை ஈன்கு புலனகும், 

தேசத்தாருக்குச் செய்ப வேண்டிய கடமையைத் 

தேசத்தாருக்கும், மன்னருக்குச் செய்ய வேண்டிய 

கடமையை மனனருக்குஞ் செப்ய வேண்டுவது 

தேசபக்தர்கள் கடமை, 

போயர் சண்டை முடிவடைந்றது, சண்டையில் 

பிசிட்டிஷாரே வெற்றி பெற்றனர், ஆனால் இந்தி 
யர் தென்னாப்பிரிக்காவில் மனிதருக்குரிய சுதந் 
தரத்தைப் பெற்றனரோ ? சண்டை முடிவடைந்த 
பின்னருக் தென்னாப்பிசிக்கா இந்தியர் ௮டிமைக 
ளாகவே பாவிச்சுப்பட்டனர், பிரிட்டிஷாருக்கு 
விரோதமாகச் சண்டைசெய்த போயர் பெத்த 

சதக்தாத்தையும், பிரிட்டிஷாருக்கு": உதவிபுரிரீத் 
இந்தியர் பெத்வில்லை, போயர்கள் ஈம் esr és 
களைப் பல வழியிலும் இடர்ப்படுத்தனொ்கள்!;
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பிறப்புரிமையை யழிக்கக் கூடிய பத்திரங்களில் 

இந்திபர்கள் தங்கள் பெயர்களைப் பதிவு செய்து 

௮ங்கு வாழவேண்டுமென்,று கட்டளை பிறப்பித் 

தார்கள். நம் சகோதரர்கள் ஊர் ஊராகத் gil p 

தப்பட்டார்கள், அவர்கள் வனவிலங்குகள்போல் 

வேட்டையாடப் பட்டார்கள் என்றுங் கூறலாம். 

மகாத்மா காந்தியடிகள், சகோதரர்கள் துன்பத்தை 

ஒழிக்கப் தம்மால் கூடிப அளவு உலவிபுரிட் 

வந்தார்கள், தம்மிடத்திருந்த பொருளையெல்லாம் 

ஈம் சகோதரர்களுக்குச் செலவழித்தார்கள். மகா 

தீமா ஈம் இந்திய ஏழைக் கூலிகளைப் போல 

வாழ்க்சையை நடாஜ்திவந்தார். ஏழைகள் உறங் 

கும் குடிசையிலேயே தாமும் உறங்கினார் ; ௮வர் 

குடித்த கூழையே தாமுங் குடித்தார். தென்னாப் 

பிரிச்காலிலுள்ள இந்தி.ப சகோதரர்களும் காந்தி 

யடிகளைல் தங்கள் உயிராகவே கருதினார்கள் ; அவ 

ரது சொல் வழி ஈடக்கவும் ஒருப்பட்டார்கள். 

காந்தியடிகள் மக்கள் உரிமையையும் தருமத்தை 

யுங் காக்கும் பொருட்டுக் கையாண்ட பொறுமை 

எதிர்ப்பின் இறம்தை என்னென்பேன் | என்னென் 

பேன்1! அவர், தம்மைப்போல ஆயிரக்கணக்கான 

இந்தியர்களைப் பொறுமை ௪தர்ப்பைக் கையாளச் 

செய்வித்தனர். sat எத்தனை முறை Sep 

புகுந்தனர்? எத்தனைகாள் பட்டினி டெந்தனர்!
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இத்துணைத் துன்பத்துக்கு உட்பட்டும் காந்தியடி 

கள் பொறுமையைக் கைவிடாது, அுதைக்காத்து 

வந்ததை நே.பர்கள் கவனித்தல் வேண்டும், நல் 

லொழுக்க மூடையோர்க்குப் பொறுமை யென் 

லும் ௮ரியபொருள் எளிதில்கைகூடும். பொறுமை 

கைவரப் பெறுவோர்க்கு ஆன்ம விளக்கம் உண் 

டாதல் இயல்பு. ஆன்ம விளக்கம் பெற்றோர் எவ 

வகைத் துன்பத்தையும் இன்பமாகக் கொளவர்,. 

அவர்களுக்கு இன்பதுன்ப வேற் றுமை தோன்றா, 

தென்னாப்பிரிக்கா வெள்ளையர்கள் செய்த கொடு 

மையும், ௮தனால் இந்திய சகோதரர்கள் ஏற்ற 

அன்பமுங் காந்தியடிகளை மகாத்மாவாக்கன, ஓர் 

ஆப்கானியன் காந்தியடிகளை ஒரு முறை மிக உர 

மாகத் தாக்கிப் புடைத்தான். அப்பொழுது 
காந்தியடிகள் உணர்ச்சியையும் இழந்துவிட்டார் ) 

சிறி துநேரம் கழித்துத் தெளிவடைந்து எழுக்தார். 
போலீஸ் அதிகாரியொருவர் 4 தங்களை உதைத்த 

ஆப்கானியனைப் பிடித்துக் காப்பில்வைத்து விசா 

ரணை புரியத் தங்கள் சட்டளை வேண்டும்” என்று 

கேட்டார், காந்தியடிகள் ' என்னைப் புடைத்த ஆப் 

கானியலுக்கு எவரும் ஒரு இீங்குஞ் செய்யக் 

கூடாது” என்று ஆண்டிருந்த பலனாயும் வேண் 

டிக்கொண்டனர். இ த்தகைப் பொறுமை வடிவத் 

கைத் தெய்வமென்றுங் கூறலாமன்றோ ? ஆ | ஆ !!



80 

காந்தியடிகளின் வாழ்க்கையே வாழ்க்கை [| பிதர் 
பொருட்டுத் தம் என்பைக் கொடுத்தவர் - உயிரைக் 
கொடுத்தவர் கதைகள் அ£ல்களிலிருக்னெற்ன. 

தமக்கென வாழாது பிறர்க்கென வாழும் மனிதர் 

ஒருவர் இந்நாளில் கண்கூடாக விளங்கு௫ருர் ! 

' திறிஸ்து ஒரு முறை சிலுவையிலறையப்பட்டுத் 

துன்புற்ற... காந்திடிகளோ அத்தகைத் துன் 

பத்தைப் பன்முறையும் ஏற்றுக்கொள்இளுர் 

என்று கிறிஸ் தவ பாதிரிமார்களும் காந்தியடிகளின் 

ஆதிம தியாகத்தைப் புகழ்ந்து கொண்டாடுளொர் 

கள். காந்தியடிகள் தென்னாப்பிரிக்காவில் பிதர் 

பொருட்டுப்பட்ட கஷ்டங்களின் விரிவை அவரது 

சரிதத்திற் காண்க, 
மனித வாழ்க்கைக்கு ஆத்மதியாகம் இன்றி 

யமையாத ஜென்பதைத் தென்னாப்பிரிக்காவில் 

காந்தியடிகள் ஆற்றிய ௮ருஞ்செயல்கள் நன்கு 

வலியுறுத்தும். 
அஜ்சாமை 

மஹாத்மாகாந்தி காசியில் ஹிந்து சர்வகல்£ 

சரலை இறக்கப்பட்டபொழுது ஒர் அரிய 'ஐபந்ரி 
யர்சஞ் செய்தார். அப்பொழுது ஈம் ஈட்டு 
மஹ்ர்ராஜாக்கள், சாஜர்க்கள், Appreiser, அரச 
'சமாரர்சள்,' 'ஜமின்தார்கள்; 'பட்பதிரரிசள், சான் 
:இரிகள்,... பண்டிரர்கள். முசலியோர். அலையில்
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குழுமி யிருந்தனர். அவர்கள் ஈவில் ௮கப்பற் 
௮ப் புறப்பற்றுக்களை அறவே ஒழித்துப் பிதர்க் 

குழைக்கும் பற்றையே தமக்குரிய பற்முகக் 

கொண்டு, மனிதராகிய காந்தியடிகள் உபந்கியாசம் 

புரியத் தொடங்கினார்கள், அவ்வுபந்ரியாசம், 

தொடக்கத்திலேயே ஆண்டிருக்க செல்வர்களையும் 

கல்வியாளரையுங் கலக்கிவிட்டது, அதற்கு 

௮ஞ்சா நெஞ்சுடைய ௮ன்னைபெசண்ட் அம்மை 

யாரும் ௮ஞ்சி ௮வையைவிட்டு நீத்தனர். ௮ம்மை 

யாரையே ஈடக்குறச் செய்த உபக்கியாசம் பிதரை 

எக்ஙனம் அலமரச் செய்திருக்கு மென்பதை வரு 

ணிக்கவும் வேண்டுமோ 0 உபக்நியாசஞ் செய்தவர் 

பொன்னையும் பொருளையும் பொருளாக மதியாத 

மனிதர் ; நழிநிலை வழாது உள்ளதை உள்ளவாறு 

கூறம் உண்மையாளர் ; கடவுளால் படைக்கப் 

பட்ட மக்களனைவரும் சகோதரர் எனனுக் 

கொள்கையுடையவர். உபம்நியாசக் கேட்டவருள் 

பெரும்பாலோர். ஆன்ம விளக்க மில்லாதகர் ; 

தோன்தி நின்றழியும் உடலைப் பொருளாக்கொண்டு 

அதனை அழகுசெய்து இன்புறுவோர், உபந்தி 
யாசகர் இயற்கை இன்பத்தில் இளைப்பவர், 

உபந்நியாசக் .கேட்டவருல் பலர் செயற்தை 

வின்பத்தில் தோய்பவர், முன்னவர். பிதரபொருட்டு 

வாழ்வன ; பின்னலர் தம்பொருட்டு வாழ்பவர், 
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இருவர்க்கும் பல வகை வேற்றுமைகள் உண்டு, 

வேற்றுமை உண்மையான் காந்தியடிகள் உரை 

மன்னவர்க்கும் மற்றவர்சட்கும் ஈஞ்சாகத் தோன் 

திற்.று. 
மகாத்மா அண்டிருந்த மன்னர்களையும் மற்ற 

வாகளையும் பார்த்து நீங்கள் ஏன் முடிகளை 

யச், அணிகளையும் தாங்சக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் ? 

பிதநாட்டார். உங்கள் ௮ணிகலன்களைக்கண் 2, 

'இந்தியா செல்வாா' என்றன்றோ சொல்வ] ன் 

னார் உங்களால் இந்தியாவின் வறுமையை உணரா 

மல் ஒழிகர். இவ்வாபரணங்களெல்லாம் உங்க 

ஞக்குச் சுபையாகத் தோன்றவில்லையா? ௮ வைகளை 
ஏழைகள் வயிற்றிற்குப் பயன்படுத்தலாகாதோ ?'' 

என்று பே௫ினார். இஞ்ஞான உரைகள் - sp 

உரைகள் - அ௮ன்புமொழிகள் - ருள்மொழிகள் - 

அவையில்லார்க்கு வெறுப்பையே உண்டாக்கும், 

காந்தியடிகளின் தெள்ளிய உரைகள் ஆண்டிருந்த 
திருவுடையாரை மூழச் செய்யவில்லை. மகாத்மா 

கார்தி மன்னர்களின் மகுடங்களையும், அவைகளில் 

பதிக்கப்பெற்றுள்ள மணிகளையுங் கண்டதும் அல 

ருக்கு ஏழைகளமேல் எண்ணஞ் சென்றது ; பாரத 

மாதாவின் மீது நினைவு சென்றது. காக்இபடி 
சுஞக்கு அங்வணிகள் சுமையாசத் தோன்றின. 
மத்தவர்சட்கோ அலை அணியாகத் தோன்றின.
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இதுவே மனிதருக்கும் (மக்களுக்கும்) மற்றவர்கட் 

கும் (மாக்களுக்கும்) உள்ள வேற்றுமை, மகாத்மா 

அவர்கள் ஹிந்து சர்வகலாசாலத் திறப்பு விழா 

வில் திருவுடையவர்சட்குத் தங்கள் பொன்னையும் 

பொருளையும் பிறர்க்குப் பயன படுத்துமா.று அறி 

வுறுத்தியது கவனிக்கற்பாலது. மன்னர்கள், 

பட்ட தாரிகள் என்று அஞ்சி நரிக்குராது வா 

களுக்கு ௮ றிவு கொளுத்த துணிந்ததோஉம் போற் 

றத்தக்கதே, மகாத்மாவின் உள்ள நிலையை ஹிந்து 

சர்வ கலாசாலைத் திறப்பு விழாவில் அன்னை 

பெசண்ட் அம்மையார் உணரவில்லை. அன்னை 

பெசண்ட் அம்மையார் நாளடைவில் காக்தியடி 

களின் உள்ள கிலையை அளந்தறிந்திருப்பதாசத 

தெரிஜெது. சென்னைக் கோகலே மண்டபத்தில் 

காந்தியடிகள் திருவுருவப்படம் திறக்கப்பட்ட 

போது ௮ன்னை பெசண்டம்மையார் * இத்திறப்பு 

விழாவை மகாசமாகாந்தி கேள்விப்படுவாராயின், 

௮து வேண்டாம் என்று தடுப்பர்' ்' என்று 

பேசினார், (இப்பொழுது ௮ன்னை பெசண்ட் ௮ம் 

மையார் அ.ஜிவு முன்னை வினையால் மீண்டும் மரு 

ளில் வீழ்ந்து டெக்றெது. இதுகாலை அம்மை 

யார்க்குக் காந்தியடிகளின் , ௮ருட்செயல் மருட 

செயலாகத் தோற்றுவது காலச்கொடுமையோ 

அலலைது அவாது முனைப்போ அறிகிலேன்.)
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கடனறிகாட்சி 

காச்தியடிகள் பேஹாரிலுள்ள சாம்பரான் 
என்னுமிடத்தில் தொழிலாளர்கள் மேல்நாட்டு 
முதலாளிகளால் வருத்தப்படுவதாசக் கேட்டு 
உண்மை தேற ஆண்டுச் சென்றனர். காந்திபடி 
களின் உண்மை நிலையை உணராத ஜில்லா 
மாஜிஸ்டிரேட், காந்தியடிகளின் வாவால் சாம்ப 
மானின் ௮மைதி குலைந்து ௮பாபம் விளைந் தவிடு 
மென்று ௧௬, அடுத் வண்டியிலேயே (Train), 
அவரைப் புறப்பட்டுச் செல்லுமாறு காந் இபடிக 
ளுக்கு ஒரு கட்டளை பிறப்பித்தார். மகாத்மா, கட் 
டளையைக் சண்டார் ; உற்று நோக்னனார். “யான் 
இதை பணிசெய்ய (ஏழைகளுக்கு உழைக்க) ஈண் 
டுப் போந்துளேன். யான் இவரை விட்டப் 
போகேன, மாஜிஸ்டிரேட் கட்டளையை மீ தியதற்கு 
கேரூம் தண்டனையை யேற்றுக்கொள்ளச் சித்தமா 
யிருக்கதேன்” என்று காந்தியடிகள் பதில் 
இஅத்தார்கள், காந்தியடிகள் ஆன்மஞான உறுதி 
ஏிடையலர். என்பதை வலியுறுத்த இஃதொரு 
சான்றாக நித்றெது, பிறர் பொருட்டு வாழவேண்டு 
வதே :பிதமிப் பயன் என்த மெஞ்ஞானத். 
தைப் பெற்றுள்ள கார்இய்டூசள் காரனமின் 
திப் கிதக்தசட்புகாக்குச் ழெப்படிவரோ 7" we 
சட்டினைக்குக். இழ்ப்படிதல் ஆண்டபன் ஆணை
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க்குமாராக நடப்பது ஆகும். ஆண்டவன் ஆணை 

ஏழைகள் துன்பத்தைச் சேட்டு ௮தை 'ஓழிக்கு 

மாறு காந்தியடிகளைத் தூண்டுகிறது, sy part 

ஆணை அதை மறிக்கறது. 

காந்தியடிகள் ஆண்டவன் ஆணைவழியே சென் 

wise, ஆன்மசக்தி கைவரப்பெற்றோர் நியா 

பத்திற்கு மாரக எவர் கட்டளை பிறப்பினும் 

அதற்கு அஞ்சார்; ழ்ப்படியார். இச்செயலே 

மனிதவாழ்க்கைக் குரியது. ஐர் அ.இிகாரியின் 

ஆணைக்கு அஞ்சி ஒன்பதினாயிரம் ஏழைகளை வஞ் 

சிப்பது பெரும்பாவம். ஏழைகள் பொருட்டு 

எத்தகைம் துன்பம்வரினும் அதைத் தாங்கச் 

சித்தமாயிருப் பவர் கடவுள் பக்தாரவா், நியாயத் 

திற்கும் உண்மைக்குங் கட்டிப்பட்டுச் ॥றை புத 

வது மோட்ச லோகத்துக்குச் செல்வதை யொக் 

கும். அதிகாரியின் ஆனைக்கு Gf மன 

முடைந்து ஆண்டவன் பணிக்கு இடையூறு 

செய்வோர். சுயகலமுடையோராவர்,. மலைவந்து 

தலையில் வீழினும் மனநிலை கலக்கப்பெருதவர் 

மனிதசாவர், கடவுள் ஆணைவழி நின்று அதி 
காரி ஆணைபை மதித்த காந்தியடிகளை, அவருள் 

எத்துளள உண்மைப்போகுள் சாட்டிக்சொடுத் 
தீதோ 1 இறைவன் பொருட்டுத் தந்தையின் சட். 
டனைக்குச். ஜழ்ப்படியாத பிரசுவததுச்ரு , இடர்
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கேர்ந்ததோ.! ஈசன்மீது பாரத்தைச் ogee Far 

போதமற்றிருப்பவர்க்கு ஒரு நாளும் இடுக்கண் 

நேராது. 

சாம்பரான் மாஜிஸ்ட்ரோட் தம் கட்டளையை 

மறுத்த காந்தியடிகள்மீது நியாய விசாரணை 

தொடங்கனெர். காந்தியடிகள் வழக்கை வளர்த் 

துக்கொள்ள வில்லை ; வக்€ல்களைத் தேடவில்லை ; 

வலிந்து வந்த வக்€ல்களையும் தமக்சாகப் பேச 

லொண்ணாதவாறு தடுத்துவிட்டார்கள். மாஜிஸ்ட் 

சேட் எதிரில், பொறுமைப் பொருளாகிய காந்தி 

யடிகள் நின்றுகொண்டு “யான் என துகடமையைச் 

செலுத்த வந்தேன். அதைத் தடுக்கத் தாங்கள் 

உத்தாவு பிறப்பித்து விட்டீர்கள். உலக ஆட்டி 

முறை வழியாகப் பிறந்த கட்டளைக்கு யான் Bor 

பட உடன்படாதது குற்றமே”! என்று கூறினர். 

காந்தியடிகளின் வாக்கனின்றும் பிறந்த ௮௬ள் 

மொழிகளை மாஜிஸ்ட்ரேட் செவி மடுத்தார் ; தீர்ப் 

பைச் சொல்லாது நிறுத்திவிட்டார், சின்னாள் 

சுடந்ததும் மேல் ௮.இகாரிகளிடமிருந்து, காந்தி 

யடிகள்மீது பிதப்பிக்கப்பட்டிருந்த கட்டளையை 

விலக்விடுமாறு மாதிஸ்ட்ரேட்டுக்குக் கட்டளை 

பிறக்தது. மாஜிஸ்டிரேட் என் செய்வார் 1! பொ 

அமை எதீர்ப்பிற்கு மூன் பிற எதிர்ப்புகள் என் 
செய்யும்? அதற்குமேல் காக்இயடிகள் சாம்பான்
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தொழிலாளர் துன்பங்களை விசாரணை புரியும் 

உரிமை பெற்ழுர். பின்னர்ச் சாம்பரான் தொழி 

லாளரது துன்பம் ஒருவாறு ஒழிந்தது. 

காந்தியடிகள் ஜில்லா ௮.இிகாரியின் ஆணைக்குப் 

பயந்து சாம்பராலுள் துழையாது சென்றிருப்பா 

ராயின், ஆண்டிருந்த தொழிலாளர் துன்பம் ஓழிந் 

திருக்குமோ? ஈசன் பணிக்கு எவர் இடையூநிழைப் 

பினும் அஞ்சுதலாகாது, Fat பணியாவது, 

பயன் கருதாது பிறர்க்கு வேலை செய்வதாகும், 

இதுவே நிஷ்காமிய கருமயோகம் எனப்படும். 

காந்தியடிகள் சாம்பரானில் காட்டிய ஆத்ம 

சக்தியை மனிதராக விரும்புவோர் கவனிப்பாராக, 

உண்ணாவிரதம் 

ஆமதாபாத்தில் நெசவுத் தொழிற்சாலைகள் 
பல இருக்கின்றன. அவைகளில் ஆயிரக்கணக் 

கான தொழிலாளர்கள் வேலை செய்ர்கள். 

ஆமதாபாத்தில் 1918-ம் ஹு செப்டம்பர் மாதம் 

கொள்ளை கோய் (பிளேக்) ௮.திதீவிரமா யெழுந்து 

ஜனக்களை வருத்தத் தொடங்கிற்று, அதனால் 

நெசவுத் தொழிலாளர் பலர் ரொமக்களுக்குச் 
செல்ல உத்தேரித்தனர், ௮.து கண்ட தொழிற் 

சாலை அதஇகாசிகள் தொழிலாளர்களுக்கு அம் 

னுக்கு எழுபது வீதம் சம்பளம் உயர்த் துவதாசக் 
கூறினார்கள். பணப் பித்துக்கொண்ட தொழிலா 

4
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எருள் பெரும்பாலோர் இொமங்களுக்குச் செல் 

லாது நின்றுவிட்டனர். கொள்ளை நோயின் வேகங 

குன்றப்பெத்றதுக் 0 தாழிற்சாலைத் தலைவர்கள் தாங் 

கள தொழிலாளர்களுக்கு உயர்த்திய சம்பளத்தை 

நிறுத்திவிட்டார்கள். WF காரணமாகத் தொழி 

லாளர், வேலை சிறுத்தஞ் செய்தனர். முதலாளிக 

ளுக்கும் தெ! ழிலாளர்களுக்கும் பலவகை விவாதக் 

கள் நடந்தேறின. முதலாளிகள் அரூற்றுக்கு இரு 

பது விதம் சம்பளத்தை உயர்த்துவதாகச் சொன் 

ஞர்கள். தொழிலாளர்கள் மூற்றுக்கு ஐம்பது 

கேட்டார்கள். இருவரும் எவ்வித முடிவிற்கும் 

வரவில்லை. காலங் கடந்து கொண்டே சென்றது. 

தொழிலாளர்களோ கஷ்டப்படுர்கள். முதலாளி 

சளோ பிடிவாதத்தை விடவில்லை, சுலக்கமுங் 

குழப்பமும் பாவத் தொடங்கின. 

ஆமாதாபாத்திலுள்ள காந்தியடிகளுக்கு இச் 

செய்திகளெல்லாம் எட்டின; ஜீவகாருண்யத் 

திற் Apts wast த்மா அவர்கள் தொழிலாளர் துக் 

கத்தைக் கேட்டு வாளாவிருப்பார்களோ 1 அவரது 

ஆத்ம சக்தி ௮வரைத் gray py கர்ந்தியடி. 

கள் முதலாளிகளுக்கும் தொழிலாளிகளுக்கும் 

coke yp நியாயம் பேசி தற்றுக்கு முப்பத் 

தைந்து விதம் கூலியை உயர்த்துமாறு ஏற்பாடு 

செய்தனர். அவ்வேற்பாட்டுக்கு முதலாளிகள்
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இணங்கவில்லை, ௮ து கண்ட மகாத்மா 1 இத் 

தொழிலாளர் ஒரு நாளாவது அற்றுக்கு முப்பத் 

தைந்து வீதம் சம்பளம் பெறமட்டும், யான் 

உணவு கொள்வதில்லை '” என்ற விரதங்கொண்டு 

ஏறக்குறைப ஒரு வாரம் அவ்வுறுஇ நிலையில் 

நின்றார். முதலாளிகள் காந்தியடிகளை மகாதமா 

என்று ௮ப்்பொழுது தான் உணரப் பெற்ருர்கள், 

அவர்கள் வாளா இடப்பிலும் அவர்கள் உள்ளத் 

துள்ள இறைவன் வாளா கிடப்பனோ ? உடல் பொ 

ருள் ஆவி மூன்றையும் மற்றவர் பொருட்? மரப் 

பணஞ் செய்வாரைக் காக்கிறவன் ஆண்டவ 

னல்லனோ ? ஆண்டவனருளால் முதலாளிகள் தங் 

களை யறியாமலே காந்தியடிகள் பாலணுட 1 தல் 

கள் விருப்பப்படியே ஒருராளுக்கு அற்றுக்கு முப் 

பத்தைந்து விகிதமும், மற்ற நாட்களுக்கு ற் 

றுக்கு இருபத்தேழு விகிதமும் கொடுக்கிறோம், 

நாளடைவில் சிறிது சிறிதாக ூற்றுக்கு முப்பம் 

தைந்தே உயர்த்தி Bose. தாங்கள் உணவு 

கொள்ளல் வேண்டும்'' என்று வேண்டிக்கொண் 

டார்கள். அதற்கு மேல் மகாத்மா genset 

உணவு கொண்டார்கள். இப்பொழுது ஆமதா 

பாத் தொழிலாளர்கள் முப்பத்தைந்தையுக் சடந்து 

நாற்பதுக்கு ௮இகமாகப் பெறுகருர்கள். காந்தி 

யடிகளின் ஜீவகாருண் பத்தையும் பொறுமை எதிர்ப்
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பையும் என்னென்று புகழ்வது? ஏழைகள் 

பொருட்டு உண்ணா விரதங் கொள்வோர் இக் 

காலத்தில் எத்துணைபேர் இருப்பர் ? ஆத்மவிளக்க 

மூடையோர் செய்ய முடியாத காரியமொன்று 

மில்லை, 

போறுமை எதிர்ப்பு 

இவவருஞ்செயல் முற்றுப் பெத்த இரண்டு 

மாதங்களுக்குள் மகாத்மா அவர்கள் மற்றோர் 

அருஞ் செயலில் தலைப்பட நேர்ந்தது. பம்பாய் 

மா ணத்தில் கேய்ரா ஜில்லா என்றொரு ஜில்லா 

விருக்றெது, 1918 - ஆகஸ்டில் ௮ந்த ஜில்லா 

வில் விளைவு குறைந்தது. அரசாங்கத்தார் விளைவு 

குறைவைக் கவனியாது வழக்கம் போல 

வரிவாக்கத் தொடங்கினர். ஏழைக் குடிமக்கள் 

என் செய்வார்கள் பாவம்! அவர்கள் துக்கத் 

தைக் கேட்டு மாதமா காந்தி செய்ரா ஜில்லா 

சென்று உண்மை கண்டு விளைவுக்குத் தக்கவாறு 

வரி வாங்குதல் தருமமென்று ௮சாங்கத்தாரிடம் 

தியாயப் போர் புரிந்தார். அரசாங்கத்தார் காந்தி 

யடிகள் உரைக்குச் செவி சாய்க்க ஓருப்பட 

வில்லை, அதைக்கண்ட காந்தியடிகள் கம.து ஆத்ம 

சக்தியைக். கெய்ரா ஜில்லா முழுவதும் வீசி 

ர்கள், எல்லாரும் பொறுமை எதிர்ப்பைக் 

௯கக்கொண்டனர். பெண்மக்களும் காக்இியடி
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sar euGss af Aeris, grammes 

தார். நிலங்களையும், வீடுகளையும், மாடுகளை 

யும், தட்டெளையும், மு௩ட்டுகளையும் ஏலம் போட் 

டுத் தம் விருப்பப்படி நடந்தனா. எதற்கும் 

(கெய்ரா ஜில்லா வாசிகள் அசையவில்லை. இறு 

தியில் 4 தீர்வை கட்டக் கூடியவர் கட்டலாம், 

முடியாதவர் கட்டவேண்டுவதில்லை ” என்ற கட் 

டளையை அரசாங்கத்தார் பிறப்பித்தனர். கெய்ரா 

ஜில்லாவில் நடைபெற்ற பிறரிகழ்ச்சி முறைகளை 

அடிகளது வரலாற்றிற் காண்க, காந்தியடிகளின் 

ஆத்மசக்தி ஒரு ஜில்லாவையுங் கட்டுப்படுத்தி 
௮ ரசாஅகத்தாரையும் இணக்கச் செய்தது. உண் 

மையையும் அஞ்சாமையையும் விரதமாகக் 

கொண்டவரால் செய்ய முடியாத செயலு 

முளதோ 1 

காந்தியடிகள் இச்செயல்களைச் செப்தமையால் 

ரசாக்கத்தாருக்கு மாராக ஈடந்ததாகக் கொள் 

வது அறியாமை, அரசாங்கத்தார் முறை பிறழ்ந்து 

செல்லுங் காலத்து ௮வருக்கு உண்மைகொளுத்தி 

அவரைத் திருத்தவேண்டுவது அறிவுடையோர் 

கடமை. ரசாக்கத்தாருக்குப் பயந்து ௮5௫2 

வழியைக் கடைப் பிடிப்போர் எவராயினும் அவர் 

இழ்மக்சளேயாவர், அவரை இசாஜபக்தி யில்லாத 

வர் என.றுல் கூறலாம்.) மகாத்மா கடமை என்
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பதை நன்கு உணர்ந்தவர். ௮வர் எவ்வெக் 

காலத்து எவ்வெக்கடமையைச் செய்யவேண்டுமோ 

அ௮வவக்காலஜ்து அவ்வக் கடமையைச் செய்யும் 

பெரியார் என்பதை உலகம் gy Sagres. 

பிற குறிப்புகள் 

ஐரோப்பாவில் நடந்தேறிய தரம யுத்தத்திற்கு 

மகாம்மா காந்தியவர்கள் ஆட்களைச் சேர்த்து 

அனுப்பினார்கள் ; தம்முடைய புத்தார்களையும் 

அனு பபினார்கள், இதனால் மகாதீமா காந்தியவர் 

கள் ஒரு சார்பாக நின்.று நடுநிலையைக் கொல்லும் 

மிருக குணமில்லாத மனிதர் என்பது நன்கு 

தெரிகிறது. மகாத்மாக்கள் எப்பொழுதும் எவ 

ருக்குந் இங்கு செய்ய மாட்டார்கள். சத்தியத்துக் 

குத் தங்கள் உயிரையும் இழப்பார்கள். 

காந்தியடிகள் நோயால் வருந்தி மெலிக் து 

படுக்கையில் இடந்தநாளில் சென்னைத் தொழி 

லாளர் சங்கத்தார் (4 சென்னையில் இரண்டு 

பெரிப நெசவுச் சாலைகள் மூட ்பட்டமை காரண 

மாகப் பன்னிரண்டாயிரம் தொழிலாளர்கள் 

வருந் துகிழுர்கள் |; மகாத்மாவின் உதவியை நாடு 

இருர்கள் '' என்று தக கொடுத்தனர். படுக்கையி 

லிருந்த, படியே காந்தியடிகள் தந்தியைப் படித 

துப் பார்த்தார். பார்த்ததும் ௮வர் மனஞ் சென் 

ளைத் தொழிலாளர் மீது சென்றவிட்டது.
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மகாத்மா தேக நிலையைக் குறித்து வருந்தினார். 
அவர் சென்னைக்கு வராவிடிலும் ௮வரது ஆத்ம 
சக்தி ௮து காலை சென்னையிலேயே நிலவியிருந் 

தீது. தேக நிலை குன்றி யிரூந்தமையால் சென் 

னைத்தொழிலாளரைக் காந்தியடிகள் மறந்துவிட் 
டார்களோ? இல்லை! இல்லை!! தம் உயிரனைய 

நண்பருள் ஒருவராகிய ஸ்ரீமான் ஆண்டுரூஸ் 

துசைமகனாரைச் சென்னைக்கு அனுப்பி அவர் 

வாயிலாக வேண்டுவ செய்தனர். இஃ்தன்றோ 

ஆன்ம உறுதியுடையார் இலக்கணம் ? :! இடனில் 

பருவத்தும் ஒப்புரவிற் கு ஒல்கார் - சடனறி சாட்சி 

யவர் ” என்த பொய்யாமொழிக்கு இலக்கயெமாக 

வன்றோ ஈமது காந்தியடிகள் விளங்குஇரர் ? 

மனித வாழ்க்கையை விரும்புவோர் காந்தியடிகள் 

வாழ்க்கையைப் பின பற்றுவாராக, 

காந்தியடிகள் தற்கால நாகரிகத்தை முத் 

pu வெறுக்கிறார். தற்கால நாகரிகம் மக்களை 

யும் மாக்களாக்கும் இயல்பினை யுடையது என்ற 

காந்தியடிகள் கூ.றுரொர்கள், இயந்திரங்கள் வாயி 

லாகத் தற்கால மனித வாழ்க்கை ௩ட த்தப்படுவதை: 

மகாத்மா மறுத்துரைக்கருர். மனித வாழ்க்கை 

இயற்கையின் வழியாக நடத்தப்பட வேண்டு 

மென்பது காந்தியடிகள் கொள்கை, 4 தற்கால 

மேல்நாட்டு வைத்தியசாலைகள் ௮மைப்பால் பலர்
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இயொழுக்கத்துக்கு எழுச்சிகொண்டு சிற்றின்பத 

துக்கு எளியராகி நோய் வாய்ப்பட்டு, ௮க்கோயைக் 

குடும்பக்களிலும் பாவச் செய்து பல உயிர்களுக் 

குச் கேடு சூழ்ச்து வருகிறார். இச்செயலால் எத் 

தையோ குடும்பங்கள் உலக இன்பத்தை அகரா 

தொழிகின்றன * 4 % %” என்று ஒரு கடிதத் 

தில் அடிகள் குறிப்பிட்டிருக்டொர்கள், “ spare 

கல்வி டாக்டர்களையும், வக்கீல்களையும் * * * * 

பிறரையும் பெருகச் செய்றெது, ௮க்கல்வி மனித 

வாழ்க்கைக்கு உரியதன்று & 4 %& * இத்தகைய 

கல்வியை ஈம்மவர்கள் சுமார் ஐம்பது வருடமாகப் 

பயின்று வந்ததைப் பார்கஇலும், நமது நாட்டுக் 

கல்வியைப் பயின்று வந்இருப்பார்களாயின் ஈமது 

ord Ga fu கிலையுத்நிருக்கும்” என்ற மகாத்மா 

வின் கூற்றை அன்பர்கள் கவனிப்பார்களாக, 

* இந்தியா தற்கால நாகரிக வழிநின்று சு.ப ஆட்டி 

பெறுவதால் ஒரு பயலும் (விளையாது, அதனால் 

மேல் காட்டுக்குச் சென்று கொண்டிருக்கும் பொ 

ருள், இந்தியாவில் நின்று விடும். இதனால் இம் 

இயா முன்னேற்ற மடையாது, ௮.து வேஜோரு 
அமெரிக்கா தேசமாடுவிடும். உண்மையாக ஈம்மை 

ஆள்வது தற்கால நாகரிகம், ௮தை ஒழிக்க 

மூஙலவேண்டும் ”) | ஐசோப்பாவும் தற்கால நரக 
"திதத்துக்கு இரையாதெது, தற்கால நாகரிகத்
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தால் ஐரோப்பா விழுங்கப் படுவதற்கு முன்னர். 

ஐரோப்பா நல்ல நிலைமையில் இருந்தது '” என்று 

மகாத்மா பல விடங்களில் பேசியிருக்கருர். காந்தி 

யடிகள் தற்கால நாகரிகத்தை அறவே வெறுக்கி 

ரர்கள். அதையும் மனிதராக விரும்புவோர் கவ 

னிப்பாராக, 

காந்தியடிகள் "4 இயர்திர த்தால் கெயயப்படும் 

உடைகளை உடுத்தலாகாது” என்று தாக்கூதிய 

வாறு செய்கையிலும் அனுஷ்டித்து வருகிறார். 

காந்தியடிகள் தாம் தரிக்கும் உடையைக் தாமே 

சைத்தறியால் கெய்து கொள்கருர், * ஒரு 

சொள்கை ஒருவன் உள்ளத்து எழுமாயின் அதை 

உலகத்துள்ள அனைவரும் தழுவவேண்டுமென்.று 

அவன் எண்ணங்கொண்டு மனச்சோர்வு ௮டைத 

லாகாது, ௮வன் ஒருவனே அதைத தழுவி 

நடத்தல்சாலும் "” என்று மகாத்மாகாந்தி இருவாய 

மலர்ந்தருளி யிருக்றொர். இவ்வுபதேசத்திற்கு 

வலகச்தைத் இருத்த வெளிவரும் ஒவ்வொருவருஞ் 
செகி சாய்ப்பாராக, 

ஈ ஒருவன் தன் தேகத்துக்கு வேண்டியவற்றைத் 

தானே செய்து கொள்ளல்வேண்டும். Spr 

தொண்டை எதிர்பார்த்தலாகா.து '' என்பது காந்தி 

யடிசளின் உபதேசம், மற்றும் பல உபதேசக் 

களைக் சாந்இயடிகள் உபந்நியாசல்களில் சாண்ச.
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காந்திபடிகள் பெரிதும் இயற்கைப் போ 

ருளபே உண்ண வேண்டுமென்லுங் கொள்கை 

யுடையவர். காந்தியடிகள் பெரிதும் பழவர்க் 

கங்களை உண்கிரர் ; தண்ணீரைப் பருகுகிஞர், 

ஆவின்பால் Deu முதலியவற்றை அவர் உண்ப 

தில்லை, சதையில் ஈண்ணபிரான் ( உணவிற்கேற்ற 

வாறு மனிதன் குணங்கள் ௮மைனெறன ” என்று 

கூறியிருக்கரொர். சத்துவ குணத்தைப் பெற விரும்பு 

வோர் பழம் முதலிய சத்துவ உணவுகளை உண்டு 

கழிக்கவேண்டும். ஆன்ம விளக்கத் துக்குச் சத்துவ 

குணம் இன்றியமையாதது, ஆனபற்றி மனித 

வாழ்க்கையை விரும்புவோர் சத்துவ குணத்தை 
உண்டாக்கும் உணவுகளைக் கொள்ளல்வேண்டும். 

காப்பி, தேயிலை இவைகளின் பானமும், புலாலுண 
வும் சாந்த குணத்தைக் கெடுப்பவை என்ற sor 

வில் குதிப்பிட்டு விடுறேன். 

காந்தியடிகள் தோலால் செய்யப்படும் எவவித 

பொருளையும் உபயோடுப்பதில்லை என்பதும் கவ 

னிக்கற்பாலது. காந்தியடிகள் செயலாலும் ஒழுக 

கத்தாலும் ஜீவகாருண்ய வடிவினரா யிலங்கு 

ஒர். 

காந்தியடிகள் எச்சமபத்தைச் சார்ந்தவர் என் 
ues கேயர்கள் அறிய அவாக்கொள்வார்கள், 

காக்இயடிகள் சமயம் '' ஜீவகாருண்ப ” சமயமாம்.
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உலகத்தில் தோன்றிய எல்லாச் சமயாசாரியர்கள் 

போதனைகளையும் நன்கு. ஆராய்ச்? செய்யின், 

அவர்களது முடிந்த கொள்கை 4 அஹிம்சா 

பரமோதர்மா'? என்ற கொள்கையா யிருக்கும், 

மனிதராகப் பிறந்தவர்கள் பிற வுயிர்களிடத்து 

இரக்க முடையவர்களாக வாழ்தல் வேண்டும், 

( எல்லா உயிர்களிடத்துங் கடவுள் இருக்கிழுர் ' 

என்ற கொள்கை யுடையவராய்,” எவவுயிர்க்குந் 

தீங்கு செய்யாது, அவவுயிர்களிடத்து அன்பு 

கொண்டு ஒழுகுவதே சடவுள சமயமாகும், 

எவ்வுயிரும் நீங்காதுறையும் இறைரிவனென்று - 

எவ்வுயிர்க்கும் அன்! ரயி” என்று சைவ 

சமயநெறி கூறகிறது. முழு ஜீவகாருண்ய 

முடைய ஒருவனைக் கடவுளாகவுங் கொள்ளலாம், 

மனிதப் பிறவி தாங்கனோர் கடவுளாக வேண்டுவ 

Gra, gat அவலம்பித்து ஒழுகவேண்டிய 

சமயம் ஜீவகாருண்்ப சமயமாம். “ கொல்லான் 

புலாலை மறுத்தானைக் கைகூப்பி--எல்லா உமயிருந் 

தொழும்” என்று திருவள்ளுவர் இத்றைக் 

குச் சுமார் இரண்டாயிரம் ஆண்களுக்கு முன் 

னர் ஜீவகாருண்ய மதப் பெருமையைப் பேசி 

யிருக்டொர். அறிஞர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட 

சமயங்கள் யாவும் ஆராய்ச்சியில் ஜீவகாருண்ய 

சமயமாச முடியும். மனித வாழ்க்கைக்கு இன் நி
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யமையாத சமயம் ஜீவகாருண்ய சமயம் என்று 

கூறலாம். அதனை மனிதரில் மனிதராகிய 

மகாத்மா காந்தி அலுஷ்டித்து வருகிரூர், ஓவ் 
வொரு சமயத்தவருங் காந்தியடிகளை த் தஞ் சமயத் 

தவராகக் கருதுவர், இத்தகைய ஒரு சமயத் 

தை மனித வாழக்கையை விரும்புவோர் மேற் 

கொள்ளவேண்டும். ) 

சத்தியாக்கிரகம் 

காந்தியடிகள் தாம் எவ9வொாழுக்க முறைகளைக் 

கைப்பற்றி மனிதராயினசோ, வைகளை ஏனை 

யோருங் கைப்பற்றி யொழுகி மனிதராக வேண்டி 

மென்லுங் கைம்மாறற்ற கருணைபால் 4 சத்தியாக் 

இரகம்” என்ற ஒர் ஆசிரமத்தைத் தாம் உறையும் 

ஆமகாபாத்தில் கண்டிருக்கிருர், 

Co Buia ” . என்பதைத் தீமிழில் 

4 உண்மை கடைப்பிடி த்தல் " என்று கூறலாம், 

சத்தியாக்ரொக ஆசமத்தில் : மாணாக்கர்களுக்கு 

ஆன்ம விளக்க முற்றுத் தேசாதம வாதபுத்தி 

கெடவேண்டிய gp வொழுக்கங்கள் நன்கு 

போ இக்கப்படுசின்றன. சத்தியாக்ரொகத்தின் ஐந்து 

பெமனத்தைப்பத்தி (ஐம்பெரும் பாவங்கள் வழிப் 

புலன்கள் செல்லாதவாறு. காக்கும் முறைகள்) 
மஹாத்மா காத்தி கூறியுள்ளதை (16--1--18) 
ழந) தேசபக்தன்" இதழ்களிற் காண்ச.
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ஈ சத்தியாக்காக ” ஆமம் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் 

பொலிய வேண்டு மென்பது என து விருப்பம். மனி 

தர்களை மிருகமாக்கும் தற்கால நாகரிகமென்னும் 

விஷயம் - பேய் - பூதம் - சண்டமாருதம் இந்தியாவை 

விட்டு ௮கல வேண்டுமாயின், காந்தியடிகளின் 

௪த்தியாக்காக நியமனங்களை ஒவ்வொருவரும் 

அனுஷ்டிக்க வேண்டும். அம்முறையை ga 

லம்பித்து ஒழுகுவோர் அனைவரும் காந்தியாவர் 

என்பது நிச்சயம். அப்பொழுது புது இந்தியா 

ஒழிந்து பழைய இந்தியா மீண்டும் பரிணமிக்கும். 

சத்தியாக்கொாக ஆசிரமம் எங்கணும் காணப் 

பெறல் வேண்டும். தேசபக்தர்கள் அனைவரும் - 

மனித தருமத்தை விரும்புவோர் ௮னைவரும் சத்தி 
யாக்கொக வளர்ச்சிக்கும் செழிப்பிற்கும் முயற்சி 

செய்யவேண்டும், இந்தியாவின் பூண சுதந்தரம் 

சத்தியாக்கொகத்தைப் பொறுத்து நிற்றெது. 

மற்றைய வழிகளும், முயற்சிகளும் இக்தியாவித்கு 

முழு உரிமையை வழங்கமாட்டா என்று உறுதி 

கூறலாம், இந்தியாவின் எதிர்கால நிலையை 

ஒழுங்குபடுத்திச் சுதந்தாம் பெற்று மனிதராக 

வேண்டுமென்னும் எண்ணமுடைய பிரமசாரிகள் 

எல்லாரும் ௪த்இயாக்ரெகத்தில் சேந்து ஆன்ம 

விளக்கம் பெற முக்துவாராக, 

் கார்தியடிகள் சத்தியாக்ரெசப் பயிற்சியில் 
தேர்ச்ரி பெற்றிருப்பதால் அதருமற் தலைகாட்டும்
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பொழுது, ௮தை ஒடுக்கச் சத்தியாக்காக நெறி 

நின்று தருமயுத்தஞ் செய்ய முற்படுகிறார். சத்தி 

யாக்ரொககளின் கடமை, சாதி குலம் சமயம் 

தேசம் முதலிய வேற்றுமை பாராட்டாது, எவ் 

வெவவிட த்தில் மறந்தழைக்கெறேதோ ௮வ்வவ்விடத் 

தில் அதைக் களைந்து, அறத்தை QUA TIL BAHL. 

நமது சத்தியாக்கரயொகய காந்தியடிகள் இந்தி 

யாவில் ெளலட் சட்டம் தலைகாட்டியபோது தமது 

ஆத்மசக்தியால் நுதை ஒூக்க முயன்றதையும், 

இப்பொழுது பஞ்சாப் படிகொலைக்கும் கலொபத் 

துக்கும் நியாயம் பிறவாமைசண்டு சத்தியாக்ரெகத் 

இன் ஒரு பகுதியாசப ஒத். துழையா இயக்கத்தைக் 

இளப்பியிருப்பதையும் ஈண்டுக் குறிப்பிடுறேன். 

இவ்வியக்கம் வெற்றி பெறின், உலகத்திலுள்ள 

மனிதர் வாழ்க்கை தூய்மையுறும் என்பதில் 

ஐயமில்லை. பாவச்செயலோடு ஒ.த்துழையாதிருப்ப 

தம் மனித வாழ்க்கையின் கோக்கங்களுள் ஓன்று, 

மகாத்மா காந்தியடிகள் வரலாறும், செயலும், 

ஒழுக்கமும் மனித வாழ்க்கைக்கு இலக்கியமாக 

விருப்பது உள்ளங்கை படுல்லிக்கனிபோல் புல 

oa. 
இக்கட்டுரையில் மூன்று பொருள் சுருக்கச் 

சொல்லி விளங்க வைக்கப்பட் டிருக்னெறன. 

அவை: (௧) மனிதப் பிதவியின் மேன்மையும்,
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எவன் மனிதன என்பதும் (௨) ஒருவன் மனிதனாக 

எத்தகை வாழ்க்கையை மேற்கொள்ள வேண்டு 

மென்பது (ஈ.) மனித வாழ்க்கைக்கு இலக்யெமாக 

இப்பொழுது இந்தியாவிலிருப்பவர் காந்தியடிகள் 

எனபது, 

ஈகோ தரிகளுஞ் சகோதார்களும் இம் மூன்று 

பொருளடங்கய இச்சிறு கட்ரிரையை ஈன்கு 

ஊன்றி வாசித்து, மகாத்மா காந்தியடிகளை மன 

மொழி மெய்களால் வழிபட்டி மனித தருமத்தை 

இந்தியாவின் வாயிலாக உலகத்தில் ஒங்கச் செய் 

வார்களாக, காந்தியடிகள் வாழ்க, வந்தேமாதாம்.




