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ெத்தியாகிரகம் எனும் அைப்தொர முறையில் 
கத்தியின்றி இரத்ேமின்றி தொராடிப் ெணிய 
றவத்ேவர காநதியடிகள். 

“உள்்ளததால் பொயயாது ஒழுகின் உலைததார் 
உள்்ளததுள் எல்லாம் உ்ளன்”  (294)
உள்்ளம் அறிநது பொயயாறம நிறனயாேவா்கள் 

உலகத்து மக்கள் உள்்ளத்தில் எல்லாம் புகதழாடு 
நிறலத்திருப்ொரகள் என்ெறேத் ேமது உண்றமயான 
தூய போண்டின் மூலம் பமயப்பித்து பவறறி கண்ைவர 
அண்ணல் காநதியடிகள். 

முழுறம யு ம்  ந ல் லவ ர ா க ,  முழுறம யு ம் 
உண்றமயுறையவராக, முழுறமயும் அன்புறையவராக 
வாழநதிை விரும்பினார காநதியடிகள். வாழவின் அறனத்துக் 
க்ளஙகளிலும் அவர உண்றமயின் ஒளியில் வாழநதிை 
தமறபகாண்ை விருப்ெம் சாோரண ஆத்மாவாக இருநே 
அண்ணல் காநதி அவரகற்ள மகாத்மா காநதியாக 
உருவாக்கியது. தேசப்பிோ என்று நாதை பகாண்ைாடியது.

காநதியடிகள் என்ைவுைன் நமக்கு முன் தோன்றி 
நிறெது அகிம்றசயும், சத்தியமும் ோன். எநே வறகயிலும் 
உயிரகளுக்குத் துன்ெத்றேக் பகாடுத்ேல் கூைாது என்ெது 
அகிம்றச. எநே நிறலயிலும் பொயறய ஒரு தொதும் 
பசால்லக்கூைாது, உண்றமதய கூறுேல் தவண்டும் 
என்ெே சத்தியம்.  

“ஒன்ைாை நல்லது பைால்லாகம; மற்றுஅதன்
 பின்ைாரப் பொயயாகம நன்று”     (323) 
என்ெது வள்ளுவம். இநதியத் திருநாடு ஏைத்ோழ சுேநதிரம் 

பெறறு விட்ை நிறலயில் பிரிட்டிஷ பிரேமர வின்ஸ்ைன் 
சரச்சில் அவரகளிைம் எதிரக்கட்சி உறுப்பினர ஒருவர 
தகட்ைார: “நிராயுேொணியாய நின்று தொராடும் ஒறறை 
மனிேரின் தொராட்ைத்றே வலிறம வாயநே ஆயுேஙகற்ள 
றவத்திருக்கும் பிரிட்டிஷ அரசால் நசுக்க முடியவில்றலயா?” 
சரச்சில் அவரகள் அேறகுப் ெதிலளிக்றகயில் அநே மனிேர 
“காநதியடிகள் கத்திறய எடுத்திருநோல் நான் துப்ொக்கிறய 
எடுத்திருப்தென், துப்ொக்கிறய எடுத்திருநோல் நான் 
பீரஙகிறயக் பகாண்டு நசுக்கி இருப்தென். ஆனால் அவர 
சத்தியத்றே அல்லவா எடுத்துக் பகாண்டு தொராடுகிைார? 
சத்தியத்றே எதிரக்கும் ஆயுேம் இதுவறர கண்டுபிடிக்கப் 
ெைவில்றலதய?” என்ைார. அதிதவக ஆயுேெலமும் 
வலிறம வாயநே இராணுவமும் பகாண்ை ஆஙகில 
ஏகாதிெத்தியத்றே சத்தியம் என்னும் ஆயுேம் பகாண்டு 
சத்தியாகிரகம் எனும் அைப்தொர முறையில் கத்தியின்றி 
இரத்ேமின்றி தொராடிப் ெணியறவத்ேவர காநதியடிகள். 

“உஙகள் எதிரிகற்ள சிதநகியுஙகள். உஙகற்ளச் 
சபிக்கிைவரகற்ள நீஙகள் ஆசீரவதியுஙகள். உஙகற்ளப் 
ெறகக்கிைவரகளுக்கும் நன்றமதய பசயயுஙகள். 
உஙகற்ள நிநதிக்கிைவரகளுக்காகவும், உஙகற்ளப் 
ெழிப்ெவரகளுக்காகவும் பிராரத்ேறன ெண்ணுஙகள். 
அப்தொது ோன் மனிே வாழவின் தமன்றம என்னபவன்தை 
உணரவீரகள்” என்ெது ஏசு பெருமானின் தொேறனகள். 

“இன்னாபைய தாகர ஒறுததல் அவர்நாை 
நன்னயம் பையது விடல்”  (314) 
என்ெது வள்ளுவம். துன்ெம் பசயேவறரத் ேண்டிக்காது. 

அவர பவட்கப்ெடும்ெடியான ேண்ைறனயாக நன்றமறயச் 
பசயது அவர பசயே துன்ெத்றே மைநதிடுேல் 
தமன்றமயுறைதயார பசயலாகக் கருேப்ெடுகிைது. என்கிைார 
திருவள்ளுவர. இக்பகாள்றகயில் நிறலயாக நின்ைவர 
காநதியடிகள்.

நீதிமன்ைத்தில் சிறைத் ேண்ைறன பெறை காநதியடிகள் 
எரவாைா சிறைக்குக் பகாண்டு பசல்லப்ெட்ைார. அஙகு 
சிறை அதிகாரியாக இருநே ஸ்மட்ஸ், காநதியின் மாரபில் 
மிதித்துச் சிறையில் ேள்ளுகிைார. அேறகாக காநதியடிகள் 
வருநேவில்றல. சிறைத் ேண்ைறன முடித்து பவளிவநே 
காநதியடிகள் அநே சிறை அதிகாரிக்கு சிறையில் கிறைத்ே 
தோல்கற்ளக் பகாண்டு ோதம றேத்ே மிதியடி ஒன்றை 

அன்ெளிப்ொகக் பகாடுத்ோர. சிறை அதிகாரி அதிா்நது 
தொனார. “மிதியடி பகாடுத்ேறமக்கு நன்றி.  எனது காலின் 
சரியான அ்ளவு உஙகளுக்கு எப்ெடிக் கிறைத்ேது?” என்ைார. 
காநதியடிகள் புன்னறகயுைன் “நீஙகள் உஙகள் பூட்ஸ் 
காலால் என்றன உறேத்தீரகத்ள அநேத் ேையம் என் 
மாரபில் இருநேது. அதிலிருநது எடுத்துக் பகாண்தைன்” 
என்ைார. அநே சிறை அதிகாரி பவட்கித் ேறலகுனிநது 
காநதியடிகளிைம் மன்னிப்புக் தகட்டுக் பகாண்ைார என்ை 
பசயதியிறன அறியும்தொது மகாத்மா மகாத்மா ோன் 
எனச் பசால்லத் தோன்றுகிைது. 

 “இன்னாபைய தார்க்கும் இனியயவ பையயாக்ைால் 
  என்ன ெயததயதா ைால்பு?” (987)
நமக்குத் துன்ெம் பசயேவருக்கும், நாம் நன்றம 

பசயயவில்றல என்ைால் நம்முறைய பெருநேன்றம 
தவறு எறேச் சாதிக்கப் தொகிைது எனக் தகட்கும் 
வள்ளுவத்தின் சான்ைாண்றம பநறிறயக் காநதியடிகள் 
வாழவின் உயிபரனக் பகாண்டு வாழநதுள்்ளார என்ெறே 
அறியும் பொழுது நம் பநஞசம் நம்றம அறியாமதல 
நிமிரத் ோதன பசயகிைது? 

ஓர இலட்சியத்திறகாக மனமுவநது ஏறகும் தியாகதம 
ேவம் என்ெர. உண்ணாவிரேம் இருப்ெதும் அடுத்ேவர 
துன்புறுத்தினாலும் அவரக்கு எதிராகக் றகறயக் கூை 
அறசக்கக் கூைாது என்ெதும் காநதியடிகள் சத்தியா 
கிரகத்திறகுக் கூறிய இலக்கணஙகள். 

“உற்ையநாய யநான்ைல் உயிர்க்குஉறுைண் பையயாகம 
அற்யை தவததிற்கு உரு”  (261)
ேனக்கு வரும் துன்ெஙகற்ளப் பொறுத்துக் பகாள்வதும், 

பிை உயிரகளுக்குக் தகடு பசயயாதிருத்ேலுதம  ேவம் 
என்ொர திருவள்ளுவர. காநதியடிகள் மிகச்சிைநே ேவசீலராக 
வி்ளஙகினார. 

மகாத்மாவாக வாழநே காநதியடிகள் ேம்றம ஒரு 
சாோரண மனிேராகதவ கருதிக்பகாண்ைார.  சாோரண 
மனிேரகள் மீது அக்கறை பகாண்ைார. சாோரண மனிேரகள் 
மீது அவர பகாண்ை அன்பு ோன் சாோரண மனிேரகளுக்கு 
என்ன பசயய தவண்டும் என்ெறேச் பசயய றவத்ேது. 
காநதியடிகள் தேசிய விடுேறலறயச் சிநதித்ே அதே 
தவற்ளயில் சமூக விடுேறலறயப் ெறறியும் சிநதித்ோர. 
அேனால்ோன் தீண்ைாறம ஒழிப்பில் தீவிரமாக இருநோர. 

“ ந ான் என்ன விரும்புகிதைதனா ,  எேறகாக 
வாழநது பகாண்டு இருக்கின்தைதனா, எேறகாகச் 
சாவேறகு மகிழச்சியறைகிதைதனா அது தீண்ைாறம. 
தவரும் கிற்ளயுமில்லாமல் அழித்து விடுவோகும் 

என்னுறைய உண்ணாவிரேம் சாதி இநதுக்கற்ள 
அவரகளுறைய உைக்கத்திலிருநது எழுச்சி பெைச் பசயது 
விழிப்புைச் பசயயுமானால் அது அேன் தநாக்கத்றே 
நிறைதவறறியோகும்.” எனச் சூளுறரத்து அதில் 
பவறறியும் கண்ைார. காநதியடிகளின் தொராட்ைத்திறகுப் 
பின் ெல ஜாதி இநதுக்கள் தீண்ைாறம ெறறிய றவதீக 
எண்ணத்றேக் றகவிட்ைனர. தகாயில்கள், சாறலகள், 
கிணறுகள் அறனத்தும் தீண்ைத் ேகாேவரகளுக்கும் 
திைநது விைப்ெட்ைன என்ெது வரலாறு. அன்பின் வழியது 
உயிரநிறல’ என்ெறேயும், ‘அன்புறையார என்பும் உரியர 
பிைரக்கு’ என்ெறேயும், அன்பு வழிதய ஆயுேத்ோல் சாதிக்க 
இயலாேறேச் சாதிக்க வல்லது என்ெறேயும் ேமது 
வாழக்றகயில் பமயப்பித்துக் காட்டியவர காநதியடிகள். 
அன்பு வழி மாறி இன்றைய உலகம் பசல்வோல் ோன் 
எஙகும் ெறகறமயும், பூசலும், வன்முறையும் நிலவுகின்ைன.  

காநதியடிகளின் �மிழ்்பபற்று 
காநதியடிகள் ேமிழபமாழி மீதும் ேமிழ மக்கள் 

மீதும் மிகுநே மரியாறேயும், ொசமும் றவத்திருநோர. 
‘ேமிழபமாழி கறக மிகுநே நாட்கற்ளச் பசலவு 
பசயதுள்த்ளன்’ என அவதர கூறியுள்்ளார. ‘இநதியாவில் 
அறனவரும் ஓரினமாக வாழ தவண்டும் என்ைால் 
பசன்றன மாநிலத்திறகு பவளிதய வாழகிைவரகள் ேமிழ 
பமாழிறய அவசியம்  கறக தவண்டும்’ எனக் தகட்டுக் 
பகாண்ைார காநதியடிகள்.

காநதியடிகள் திருக்குைள் மீது அ்ளவிை முடியாே 
அ்ளவிறகு விருப்ெமும், மரியாறேயும் றவத்திருநோர. 
“திருக்குைற்ளப் ெடிக்காே ஒருவறர இநதிய இலக்கியப் 
ெறைப்ொளியாக நான் கருே மாட்தைன்” என்ெது அகமோொத் 
நகரில் நைநே இநதிய இலக்கியப் ெறைப்ொளிகள் 
மாநாட்டில் காநதியடிகள் பவளியிட்ை பிரகைனம் 
என்றும், காநதியடிகளுக்குத் ேமிழ கறறுக் பகாடுத்ேவர 
தில்றலயாடிறயச் தசாநே கன்னியப்ெச் பசட்டியார என்ை 
ேகவறலயும் பசயதித் துறையில் ெணியாறறிப் பெருறம 
பெறை திரு.அ.பிச்றசயா ேமது ‘சிநேறனப் புள்ளிகள்’ 
நூலில் குறிப்பிடுகிைார. 

ஓதி உணரநதும் பிைரக்கு உறரத்தும் ோன் அைஙகியும் 
தமறேயில் தமறேயாக வாழநதிட்ை மகாத்மா அவரகள் 
சத்தியத்தின் மீதும், அகிம்றசயின் மீதும் முழுறமயான 
நம்பிக்றக பகாண்டு, அேறனதய ேமது தொராட்ைக் 
க்ளத்தின் ஆயுேமாக முன் நிறுத்தி இநதிய தேசத்தின் 
விடுேறலக்கும், பிைப்பொக்கும் எல்லா உயிரக்கும் என்ை 
நிறலப்ொட்டிறன உருவாக்கி சமூக விடுேறலக்கும் 
வித்திட்டு மானிை சுேநதிரப் ெயிரிறனச் பசழிப்புை 
வ்ளரத்திட்ை பெருமகனார. 

“நிகலயில் திரியாது அடஙகியான் யதாற்ைம் 
மகலயினும் மாைப் பெரிது”  (124)

என நறையில் நின்றுயர நாயகராகத் திகழநதிட்ை 
மகாத்மா அவரகளுக்குச் சிறல றவத்துச் சிைப்புச் 
பசயவது ொராட்டிறகு உரியது. பிரான்சு நாட்டில் உள்்ள 
பவாபரயால் நகரத்தில் புதுச்தசரி ேமிழ உள்்ளஙகள் 
ேமிழக் கலாச்சார மன்ைம் றவத்து இநதிய நாட்டின் 
கலாச்சார சிைப்புக்கற்ளயும், ேமிழக மக்களின் ெண்ொட்டு 
தமன்றமகற்ளயும் ெரப்பி வருவது தொறறுேறகு உரியது. 
இச்சீரிய ெணியிறன சிரதமறபகாண்டு பசயது வரும் 
ேமிழக் கலாச்சார மன்ைத் ேறலவர திரு. ொண்டுரஙகன், 
இலஙறகதவநேன், பசயலா்ளர திரு. இராமச்சநதிரன் 
உள்ளிட்ை மன்ை நிரவாகப் பொறுப்ொ்ளரகள் அறனவருக்கும் 
எனது வாழத்துக்கற்ளயும் ொராட்டுேல்கற்ளயும் 
பேரியப்ெடுத்திக் பகாள்கிதைன். நீண்ை பநடுஙகாலம் 
ஒறறுறமயுைன் பிரான்சு நாட்டில் வாழநது வரும் அறனத்துத் 
ேமிழ மக்களும், அவரகள்ேம் குடும்ெத்தினரும் மண்ணில 
நல்ல வண்ணம் வாழநது  சிைநதிை எல்லாம் வல்ல 
அருள்மிகு மீனாட்சி சுநேதரசுவரர அருளிறன தவண்டி 
வாழத்தி வணஙகுகிதைன்.     
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