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చేశపరిస్టితులకు ఆయనమార్షము సరిమయెనదగునా. కాదా యను
శంక యమెొక్కు.మందిని వేధించుచున్నదిః

జే! సీ! మ్మితమా! వమి నీపిచ్చి! గాంధిమహోత్ము డకస్మాత్తుగా ఇన్వా

ళనే పారంభిం చెనసి తలచుచుంటివా !

నీ| దవీ,ణాఫికయందు ధ్వజమెత్రీ శంఖుపూ

రించిఢం కాను.మోగించినాడు
ఆూగించి, చాంపరాన్ * భూమి జయథ్వనుల్.

జెలనేగ శిబీరంబు .నిలిపినాడు

నిలిపీ, సత్యగ్రవానీతి భారతభూమి

నెల్లదిక్కుుల వెదజల్లనాడు

జల్లి, వెంటనె స్వరాజ్యరధంబుపై నెక్కి

శాంతి చ్మకము బూని సాగినాడు
'తేః గ! సాగ, మోందవ పుత్రుల వేగిరముగ

రమ్మనుచు బిల్చుచున్నాద్యు రమ్ము (రండు వేగ

చందునకు నూలుపోగన్న చందమునను

మన యథాశ క్షి బేళశ సేవనుమెలంగ॥

* ఉర్తరహీందూస్థానమువైన నున్న ఒకజిల్లా॥

జే! భ---సరి నీపుచెప్పిన సివమయములను బట్టిచూడగా గాంధిమవోత్ము
డిడివర కే తనమార్షమున లోకమును .నడిపీంచుటకు (ప్రయత్న
“ములు చేయుదు. తగిన అవకాశమునకు వేచియున్నాడని లేలు
చున్నది. అయినను మజియొకశంక నన్ను వాధించుచున్న ది,

వదియనిన్క--- . .

ఉ। “భీకరచాణవర్షముల పెల్లున వైరులముంచలేదు మా
ర్వీకృత గర్లితంబు పృధివీవియదంతర మెల్ల _మోగను

(గాకృతి” జూవి _వెరహృ్ఫాదయంబుల భీలినిగొల్పడాయె, యిం

"శీకరణి౯. జబయించునొళొ యుంతొబలాథ్యుల రాజ్యనర్షముళ |

సన “అనునీ శంక అనేకచుందిని వేధించుడున్న ది, నాకున్నుతలచు

టనినపుడెల్లంచునన్సుతలక్షీందగు చుండును, _
వ తోం నాలి 



జీ, సే_-మ్మతమా! నీనొక్కవిషయము నెరిగింతివేని నీయనుమూన
ములన్నియు. దీరును, పరమేశ్వరుడు జగఇ్ళాసన సభలో

'జెప్పీన విమయమును సీకు తెలిపెదను. ఎట్లనిన,---

మ! వగమంతిం బఖల్టపజాహితము (శ్రీ), ప్రస్లో దమౌానీందు? ధ

రురవహాస్యంబు జగత్పవితిమగు సూతంబాయహింసామృతం

పురుచిక్జూపగ, నాత్మనిగ్యుహమిల౯ బోధించి, చార్జన్యమ'౯

మరువ జేయగ, గాంధినై భరత భూమధ్యంబునక్ బుక్షైదక !

అని పరమేశ్వరుడు చెప్పెను అఆపుకారముగా గాంధి

మూర్తి యవతరించినాడు. కావున యీనూతన కాంతిమార్షముననే

పుపంచకమును పర మేశ్వరుడు సంస్కరింప వలెనని న.

కనుక ఆయుధములు, ైన్యము వగయిశా ఆడంబరములు లేకనే

గాంధివాహోత్సుడు మనకు ముక్షిసంపాదిం చును,

జీ. భ--లఅట్లయిన మిత్రమా !

సీ మాలవ్యలజపతి మహనీయు డరవిందులింఠరంగముప)ి వేశింపలేమి?

బ్రాహ్మణాబావా ణ_వెరముల్చల్లారియెల్లరేకంబుకా'రేమియింక €

అతి వాదమిత వాదమనుభేదములమానియైకస్టంబుగారేమియఖలజనులు

కులమతవెషవవన్యుములు పోయిసర్వసౌభ్రాతృ-పేముంబుర్విపార జీవి?

తే॥ గీ! దుష్ట రాజ్యాంగ ఆార్దన్య దుండగంబు

లింక విచ్చిన్న మగుటలే దేవి ? వారియె

గాంధిగా పుశ్రైననుట సిక్క-౦బెయైన

భూమియంతట జయభేర మిోగదేమి ?

జే, సే_.మితమా ! మనకాఖభీతి యక్క_ర లేదు, వలననిన_--

సీ! మూలవ్యలజపతి మహసీయుడరవిందు లింకెందరో (వవేశింపగలరు
కులమతవైవమ్యుములుపోయి సర్వనెః భ్యాతృభావంబుర్విపారునింక

అలా ఊళ 



బావ్మాణా బ్రావ్మూణ వెరముల్ నళిబించి మైకమత్యమను

వృద్ధియగునువేగ

అతి వాదమిత వాద మనుభేద మేపోయి, యేకమయ్యెదరింక నెల్లజ కులు

లే! గ| దుష్ట రాజ్యాంగడార్జన్య దుండగముల

కంత్యకాలంబు సామిప్యమయ్యెనిపు డె

గాంధివిజయమారంభమై శలవరంబు

గలి? సంకోచమేల నిక్క.ంబుజయము॥

ఇన్ని యేల మసోత్సుడవతార పూర్చుడేయని మనము గట్టిగా

నమ్ముచో అందరిపెట్టు ఆయన ఒక్కడే చాలడా?

జే. భ---మితేమా ! గాంధివిజయమారంభమైనదని చె్పితివే అది

యెట్లు? యింకను జయాపజయ నిర్ధారణ ముందుగడా. వేయ

వలసిన దిః

బే. సే..మంచ్చిపశ్న నడిగితివిి మవోశ్చుని యుద్యమపుథాన

మూరంభములో నే దెలిసినది. ఫూవుబుట్టుటతోడనే పరిమళించు

నన్నట్లు ఆయనసంకల్స్పమప్పూటే దిగ్యిజయముగాంచినది ఈనిమ

యములో విపులముగ దెల్పుట సాధ్యముకాకపోవుటచే నాతో

గూడ నీరాతి నాటకప్రదర్శనమునకు వచ్చితి వేని సర్వమునీవే

'తెలిసికానగలనవు,

"జీ. భజావమినాటకము,

జీ. సేట"గాంధివిజయము' అనునాటకము.

బే. భ--అనాటక గ్రంథక_ర్తయెవరు? “గాంధిమహనోదయం” _వాసిన

మన పుండరీకాముడుగానేనా?

జే. భ-ఎఆవును, “*గాంధిమనలోదయంి (తొసీన గుంటూరు వాస్త

వ్యులగు దామరాజు ఫుండరీ కాష్షుడుగా రే, 







 
  



(ప థమూా౦క ము,

లే! 11 బేశమున పాడిపంటలు జేజరిలగ

సాపమునసించి పుణ్యంబు పృబలు చుండ

స్వచ్భమగు జీవనము జనుల్సలుఫు చుండ

నపుడె మనశేమమప్పుజే మనకు శాంతి!

మిత్రమా ! నీఆగమ కతంబేమి?

గాంజజమిరెన్ని వివషయంబు లావళ్యకమని 'సెలవిచ్చియుంటిరో
అస్ని విమయములంగును మన ఆర్యావ ర్త మకిహీనదశయందు
న్నది ఇట్టితరుణంబున తిలక్మూరి యవతారమును వాలించె

నని మోీరెరింగియే యుందురు. ఆవిషయమట్లుండ మనువ్య
ప్రపంచమునందుండియు తామరణ్య వాసమును స్యీకరించితి5,
ఇట్టిసందిద్ధసమయమునం ేమివేయుటకును తోచక మాయి

(పాయ మెరుంగుటకై వచ్చితిని,

అర.---మంచిది. మిత్రమా, అన్నిటిస భరించవలసిన భారము నీయం
దున్నది. సీమనంబెల్ల యు నాకు తేటతెల్ల మయ్యె నీసంకల్పము.

నెర వేరుటకు సర్వదా పర మేశ్యరుని ఇ్యాసిం చుచుం డెదను.నా
దీశత్షముగియువరకును నాసంకల్పళ_క్రిదక్క- వేరొం డుసాయము
చేయజూలమికి చింతిలుచున్నా ను, పర మేశ్వరుడు సర్వమును

నీచే నడిపవీంపయగ్న౦చెను, నీసంకల్పము _నెరవేరునుగాత,
సీయభీష్టము సిద్దించుత

గాం.--మ్మితమా ! భరతమాత తమ రాఠకతై యొదురు భూచుచనుం
డును, జేఖీయులెల్లరును తమమైనాశ బెట్టుకానియుండిరి.

అక___సోదర్కా. నూరతుకాంగెసు నాటినుండియు రాచకీయవ్యవ
హోరములలో సంబంధము వదులుకాసియున్న నేనిష్పుడువచ్చి
యేమి-చేయగలను! ేశశ్నేమమునకై

_

సర్వదాపరమేశ్వరువి
ఛ్యానించుచుండెదను. నాదీతముగియువరకు నేనిచ్చటనే
యుండవలయు, సర్వమును భరించుటకు నీవేయున్నావు, అది
నాకంతయు సంతోవము. 







గా 0$థి విజయ ము,

అందకకలసి.__కీతకాన.

గాంధిమవోత్సుజేకలదిక్కా-తనిగలయగపోదమురండింక

గాంధి నామమే కలియుగమంతను కలచి మోతుమిడు నమ్ముడ్కళ-

అంథమునక్బడి అణగియుందువెంకొ! ఆర్యతనూజులమెల్లరముకి

గాంధిమూర్హి యేగల దిక్కా-తని గలసి మెలంగగ రారండీ!

(అందరునివ,-)మింతురు,) ( తెరపడును.)

న.

ఓర ౦06గము॥

( పివేశము రామయ్య. )

శా! కటకటా! ధనధాన్యంబులకు రా? మై పాడిపంటల కిరువై స్వేచ్చ
గా విరాజిల్లు వనాభరతఖండమునకా యాఅగవాట్లు! ఎంతటి దుప్పి

తి! కూడును, గుడ్డయును, లేక అల్లాడు నాబోంట్లుటూ!

శీ! ఆభరతదేశ సాళాగ్య మడుగంటినదా? లేదు లేదు సౌఖా

గ్యమడుగంజినచో యీపట్టణవెభవము లెట్లు చేదీస్యమానముగా

విదృంభిం చును. వెభవను పరులపాలైనది. వపు యా మోటా

రగుబండ్లు వమి యా సిల్కు దుస్తులు, వీమి యా కాఫీక్షక్లబ్బులు !

వ్మి యీపట్టణశేలింతపాట్లు! బీదసాదలల్లాడు చున్నారని.యివీయ

న్నియు చం పావ్చగుచున్న పి విచ్చిక్సి వడ్యనేల ఆతెల్లచర్మ

ము వమాణిక్యముబొడ్డున పెట్టుళొసి _పుకైనోకాసి యీబేకశమున

దైవఖోగముననుభవింపురున్నా శే, నెలకు వెయ్యి రూప్యములకు

"తక్కు.వ వారికి గారవవేతనమేగాదటి యీవెయ్యిరూప్యములచే

నూరుమంది బీదలను బితికించవచ్చునే ! ఆహా! జళ్కాక్కరికి
ఎంత ఆవపరణములు! ఎంత చక్క-ని సౌధములు! ఎంత

భోగము! స్వర్షసౌఖ్యము వారికింతకన్న వేరు లేదు. వేనకు
“వేలు కూడును, గుడ్డయు, లేళ అలోయస యేడ్చుచుండగా

మన...“(త్రిమంశులు కు వేలు లంచములు భార పోసదరుగాని,

నలుగురుకలసి యొకరోజైనను బీదలను పోసి. దుబుద్ధి పుట్టదుకదా! 



పుధమా౦క ము, 18

సశ యీవేదాంతమునకు మితమెక్క-డిది ! ఈపూట

పొయిలో వీల్లి లేవవలయునుగదా, దారియెట్లు? అదిగో మార

యితు బాపిరెడ్డి వద్చు చున్నట్టున్నాడు ఆయన నేదైనా

యడిగెదను,

(పి వేశ ము బావీరెడ్డి)

ఖా.నవమండీ రామయ్యగారు ? మిోిదగ్గర "కేమైనా. ైళమువచ్చి

నదా ఈపన్నులుగావుగాని మాప్రొాణముపొయ్యేరోజు వచ్చిన
దండి. రెడు కిస్తీలు ెల్లిందాను మళ్ళా మూడవకిస్తీ
తయారు. ఎక్కడనుండి తెస్తాము! ఇంట్లోదూదామౌా గిద్రెడు
గింజలులేన్ల, ఈవక.ముట్టుకు యీనీకు 15 యశరములు

జొన్న వేస్తే గిదైడుపేలాలు ౨సంటికి జేర లేదు. ఇంకాయేీమి

బితుకుతామండీ. సే కడుపులో కాళ్ళుపెట్టుకొని పడుకుం

చామంశకేు యాకరణాలు మామిద లగాంలు చేస్తారుం

చస్తుంకే. సంధ్యమంత)ిమన్నట్లు యేమిపన్ను లిస్తామండి !
యీాపన్నులు యిట్లాన్రుండగా “యిన్క మ్ీటాక్పు* శాధ చావు

రామ !-పిఠరోధితై నా వద్రండి.

రొ (తనలో స, “యెవరనోల వారిది. నాయగచాట్లునావి,

ఆయన యగణాట్లు ఆయనవి,

(త చాపీరెడ్డిగారూ కరణాలజాధుటారు, వానేమి చెస్తారండీం వాళ్లే

తాతగాడి సొమ్మనుకాన్నా రా,

జా.-- ఎమోలెండ్సీ ఆగోలంతా ఎవరికితెలుస్తుంది. మోన నెశీమూడ
బురియాలు తోలేది వారు. సరే పెశముసంగతి €

శో.లేను మాదగ్గర కువస్తున్నానండీ- చెప్పూకుం కేసిగ్గుచేటు,

బా.సనేలెండి, యిద్దరమూకలసి ఎక్కడికన్నా పోతాతురండి.

కరూడులేక్ చచ్చేది లేదుకదా, ఎక్కడో వఅణాశో జేడళో

న్యాసేది "తెచ్చేది. అదుగో, గోపీశెట్టి మాఖాతొదారుడువస్తు

న్నాడు, అయనకూ మూకూ యీ నుధ్య ఖాతాలేదు లెండి

మానే 'హెచ్చరించండిః 





శా---హాపీరెడ్డిగారూ విరారింటికిపొండి, వీడిదగ్గరనేనుకొట్టుకాస్తా లెండ్కి

(అన మైగ చేయును.)

(గోపిశ్టె రామయ్య సిహ్క్రమింతురు.)

కా...ఈయగవాట్లు పజేదానీకంయె గాంధి మహోత్ముజేవో తులకు

దారిచూపీస్తాడట, కొదిరోజులలోకలకత్తాలో గొప్పసభ జరుగు

తుందన్నా రు, అక్కడికి పోయి మో అగచాట్రన్ని మొరపెట్టుకొని

యామ హోాత్ముని కాళ్ళరూద పడతాను, కాలమురోజురోజుకు

విపరీతమైపోవుచున్న ది,! (న్మివ్కమించును

దధాతు అలమూనియాతానిన

తవర లగ ము

పివేశను యిద్దరు. విద్యార్థులు,
దె లిఖి

1 వి.--వమండోయ్! ఈస:పత్సరం ళురీత్స పర్యవసానం(రిజలు)వచ్చి

నవి భూచినారా? నేను చూచినంతవరకు బి, న, వాళ్ళెవ్వరు

ఇంగ్లీషులో కడలేర లేదు. ఇంటరుమోడియీటులో నూటికి 9

మందిఅయినారట,

9 వ.__-సరేలేండి! ఈరిజల్టుకేమిగాని నిన్నవిాటింగుకువె ళ్ళారుమారు?

ఈరోజులలో లిలక్వముపహోరాజు పోవటం మన దురదృష్టమే

నండి. ఇక గాంధిమాద పడ్డవి యీభారమంతా, .

1 వి._వమిమిటింగులకు పోతామూ, వమిపేపర్లు చదువుతాం.ఇ వ్యాళ

హిస్పరీపరీత. నిన్నంతాబయటకు రాకుండా చదివితే యిష్పటికీ

. పోర్షనులింకా కాలేదు. ఇంతా యేడిస్టే మనము చదివేదొకటి.

వాంళ్ళడిగోదొకటి. సనేకష్ట పడియిందులో కడతేసతా మను

కొండిఅసలు పరీతలో నూటికి 2౮ మందలో మనముంటామిని

యటాగండిం
ళం 



కేం . శాంధి విజయ ము.

లవి-.-మారింకా పరీశకు పోవలయుళని భూస్తున్నా౭ే! ఈసజోయ

నిరాకరణ గడిబిడ నీశేమిపట్టనట్లున్న దే! రేపు కలకత్తా మహా

సభలో గాంధిగెలువడా, చేశమంతయు కలవరముజెందదా*?

నామబ్బుకు నేను యీ పొడుచదువు వదలటు యొప్పుడా

యని యెదురు భూదుచున్నానుం

1 వి--వమోలెండి, యితీర్టనం నెగ్గుతుందని నాకుథైర్యమం లేదు,

ఒకవేళ నెగ్టినను మనవిద్యార్థ్థలవిమయమై మాతిము గాంధిని

గెలువనీయరు. తిలక్మవో రాజయినా నుంకే దేళాన్ని పట్టుకు

వచ్చేవాడు ఇప్పూదు గాంధి ఒక్కజేఅయి నాడు, మాలవ్యా

అటూయిటూ వూగుతున్నాడని విన్నాము, పాలు, దాసులు

వ్యతి లేకంగా వున్నారట. మన మదరాసు అయ్యంగార్షకూడ

వారిలో కలిసినారట, ఇక తీర్మానం సెస్దట. ఎలా చెప్పండిః

2 వ.._ఇవన్నీఆగుతవండీ! గాంధి అంశే ఫూర్వపుగాంధి అనుకున్నా

'రాయేమి? తిలకుమూర్తి అవతారము చాలించి. గాంధిలో

పవేశించినాడట! మొన్న ఆయన మరణకాలములో జరిగిన

సంగతి మిరు వినలేదా?

1 వి_విన్నా లెండి, కాకపోతే యిదివరకు గాంధికి యిప్పటి గాంధికి

యింత భేదముంటుందా? అ శానప్పటికి ఆయన తీర్మానం

నెగటం చాల కషనుండి, _
(౧ ౬

లి వి...-గస్ట మేమిటండీ, యీాశంకలన్ని మనవిద్యావంతులని చెప్పుళా

నేవారిశేగాని పిజాసామాన్యము మనరయితాంగము యావ
నుంది గాంధిమవోత్సునిమై అతిభక్రికలవారె కేపు కలకత్తా.
కుపోవ సంసిద్ధులెయు న్నారు. అసలు పిజలే పట్టుపట్టినప్పూడు
యితరులు యెొంతమంది వ్యతి చేకంగావుంటే లెక్కయేమిటి

"లెండి, అవునుగాని మనకాంగెసు ప్ర యాణం నిషయమేమిటి, 





గాంథివిజయము_
చాచా

( 1 రంగము, ) ద్వితీయాంకము.

హెకతాలి (దీర్దాలోచనపకుడై తీవిదృష్టేతో)

 

ఎట్టిదార్జన్యము?-- ఎట్టి దౌర్దన్యము,మ ఎట్టి దొర్జన్య ము; ---

చీ ఈజన్నమెందులకు? "బెబ్బులి పిల్ల లవలె గంభీరస్వరూపుతై

గొదమ సింగములవంటి పారుమమూర్తులే ఖన్షమునుచేతబూన

భూమ్య్యాకాశంబుల గడగడలాడించు నా మహేమ్మదీయ జూతి

పితాపమంతయు చల్లారినదే 1! నేకు స్వేచ గానుండుటకు

గూడ నోచుకొనమైతిమిగదా ! యింక క _రృవ్యమెమి? మనన్సు

పరి పరివిధముల బోవుచున్నది. ఆహో ! లయడ్ జూర్జిమంతి

గారి మూటలు నీళ్ళలో మూటలయ్యెనుగడా |! మాశెంతయూో

'సాయమువేసదనని చెప్పి తుదకామాటలనన్నిటిని మంట

గల్బెను, మాకాతడేదియా మహద్భాగ్యము చేయునని ఆశ

పెట్టళానియుంటిమి. తుదకు మోసపోతిమి.

అవా! తుర్కీ రాజ్యము థ్వంసము కావల సినబేనా ! ఎంత
మాటపల్కి-తిని | ధ్యంసమా || రాజ్యమునకా |! కాదు మత

మనకు గూడ 1! మహన్నుదీయమతమునకా ! నాకయోమయ

మగుచున్నది. నాయొడలునాకు 'తెలియుటలేదు, వమివేయు

దుము! ఈదేశముననున్న వడుకోట్ల మహమ్ముదీయులము కూడ

నొక్కుమ్ముడి పొణములర్భింతుమూ | కాక మనేవిచేయవల

యును+టా మౌప్రాణము లెందుకు+
ఇక యీదేశము మాకెందుపే! ప్రభుత్యము మాకెందుకు?

(పభుత్వమునకు విభేయత చూపవలసినదేకాని దదెై వముకన్న

పిభువెక్కువగునా? ముందు మాటలెను నెరవేర్చి తదు

పరి రాజభకి,ని జూపవలయును? ఇంకనూ అనుమానించుకు

టికి మూవిషయములో వైవముముందా ఆొజునముందా అనువో

సగ 



ది్యతీయా౦క ము.

నిస్సంళయముగా జైవమే, రాజభక్తి రెండవపతము,

కొం చెమవూలోచించి,ధో

చేయవలసిన పనియీమి? యోచించుకేటికి? దేనికిసీసిద్ధ మే. లిన
సరమైనచో మహా న్చుదీయులమందరమును పందదేశమును
విడిచిషోవు లకు సిద్ధమైయుండవలసినబే (సాణమనులను లక్కి
పళాదుీ తా ముతమునకు నాళశనమా! ఆనూటకూడ
యెంత కర్ణకఠోరముగా నున్నది, నాకేమియు తోచుటలేదు
వీచ్చెత్తు చున్నది,

(ఎవరో గన పడినట్టు (ఛభమపడ్తి
బెహాోా ఎవరువీరుః మూమతమునేమిచే సెదకు! మాళెవరు?
ఆంగ్లదేశీయలా? అయ్యా మోికుగూడమావైనింత పగయేటికి?
మిరు మూదేశమునగువచ్చినప్పటినుండియు మోకు “*దాసో

వాంగఅనుచున్నందుల కా! మాకు సహాయభూతులవై మోతతో

పాటు నిలచియున్న ౦దులకా? మొన్ననే కదా మాతోపాటు

కత్సిగట్టి మూ మతస్థుల్మపెకి కూడ దాడివెడలినది. మొన్ననే

కదా వేలకు వేలు రూప్యంబులను "వేలకు వేలు పాాణంబులను

మీకర్పించినది. యువియన్నియు ఎంతలో మరుఫునకు వచ్చి

నవ్ ! వాలు----చాలు..-పారబడితిమి, అయ్యా, మోరీఘోా

రకృత్యమునుండి తొలగిపో యెదరని (పాధి౯౦చుచు న్నా ముం

మిరుమాకు పిభువులగుటచే ప "నేమియు అన

'లేకున్నాము,

(కనులు మూసుకొని

అల్లాైహాో అక్బర్! నుహమ్మాదీయ మతరత్షణార్థమై యె

పూకు వవ్చెదవు తండీ)! (అనిమూర్భృపడి,) మరల త్త్తరపడి

లేచ్చి ఫ, ఫీ దుశాత్ములారా ! యింత అగడమా?ఛ్యాన 



గాంధి విజయము.

పకుండనైయున్న. నన్నె గతాళి చేయుచుంటి రా! మూమహమ్మా

దీయరాజ్యమును ధ్వంసముచేయుదునునియా మోితలంపు, మా

మాపూర్వపుపగలనుసాధింపనెం చుచుంటి రా! మిఫూర్వులుతు

ర్కీరాజ్యమునుస్వాధీనపరు చుకొనజూలనందుకు మోరాపనినిపూ

_ర్హిచేయదలచుచున్నారాః ఎంతఅన్యాయమున కాడిగట్టుకొంటి

రి! మిదేశ ములమధ్య తురకదేశమెందుకనుళొంటిరా ? ఆమవా

మ్మ్దు రక్తము మానాళములలో (సవహించుట "శేదనుకొం

టిరా? సూర్యచంద్రదులుర్వనై (వాలినను భూమ్య్యాకాశం

బులుతల్ల కిందై నను పర్వతశి ఖరంబులు నేలపైగూలిననుళంకెన్ని

జరిగినజరుగుగాకి! మా మహమ్ముదీయమతమున కీంచుక చల

నముకూడ కలుగదు, మీరెన్ని దురాలోచనలు సల్పిననేమగు

గాక, మామహమ్మదీయమతముష్ఫధ్వివలయువరకును సశింప

నేరదు. అట్టి ముతమున కవమానము సయితము మేమో

ర్చుళొందుమూ? హిందూనుహమ్మదీయుల మొకటగుచోప్రపం

చకమంతయు నొాపియుంచమా! హిందూసోదరులారా, లెండు,

మాతోరండు మననునపఫూర్వపు పగలను మరచిపోవలయును
అెండు లెండు, మాకు సాయమువేయుడు.  ఏమిచేయవలయు

నని 'అకుగకుడు,  వమివేయుటకునూ సిద్ధముకండు, మునమంద

రమును ఒక్క. మాతృగర్భముననే జనించితిమని వమురువకుడుః

"'లొడు?. అెంకు; జాగువేయకుడు, ముందు. మనమాతృభూమికీ

స్వేచ్భ్ళతె ద్చుటకు పూనుళొనుడ్కు అట్లువేయుటకు. సర్వవిధ

ములను ప్యయత్నించుదనురండు. ముందు: మనముస్వతం,తుల

_మైనగాని మనమేపనియు. చేయజాలము. మామహమ్ముదీయ

జాతియందుపుట్టిన వారెవరును 'వెనుతీతురసితలంచఛకుడు. నెను

లీసిన ఆత్మహత్యచేసికొనిన వారగుదురుః 'వేయిశంకలేల, నిశ్చ

యించుకొంటిని. ఇదే న్మ్యాపతిన 7కొనుడు, 



ద్వ్యతీయా౦క ము,

ఇా॥ నే నేపౌరువజారివాడనయిలే నిక మామహమ్ముద్. సుతుల్
(సాణంబుల్ భువిగల్లియున్న యెడ నార్యావ_ర్షదేశంబిదే
మైనక్, జంకడు పో!శాలి, యిక ట్ డొల్లగా
ల్ రక్క- సళోటినెన నతి సిర్లత్ష్మ్యుంబునక ద్రంచజే॥

(గాంధి వ!ము)

గాం-- శాంతింపుము. కౌంతింపుము. వమి యీమూథత్వము, “అహీం
సా పరమోధర్శః” అసి యెుగ వా! ఇతరులవలెనే నీన్సను
అహ౦ంకారముజూపవీన ప్ర యోజనమేమి ? కార్యముసిద్ధిసిదింపదుః
వాంతినూర్షమే జయమునకు రూఢియైన పథముగాని “సవుటై
లేవోవంతు)లాగ్రహులగుచో విష్ణవము వాటిల్ల దా ! నెమ్మది
వలన సాధించవలె గాని తొందర?పడిన (_పళకాజన మేమి.

'మో.--వమి ! తొందరపడుచుంటినా |! పొరువ ప్రతాషంబులన్నియు

చల్లా రిన మీావంటివా రావనూకు సలహోలని చ్చుట, సరిసరి కను

కనే మనస్టితి యింతహీనముగా నున్న ది
గాంధి---ఓపౌరువమూరీ_ ! నీవలె నేను పౌరువవంతుకకాక పోయి

నను నీఆగ్రవానువీడి కాంతచిత్తుడ వయ్యెవవేని నీళాక సంభే
శమును బెల్పెదను,

 . కట్టా! యితడు మాహోత్ముడని యొకుగక . వమేమియో
యిష్టమువచ్చినట్లు వదరుచుంటిని. మవాత్మా ! తామెంతఇెవ్పి
నను నా ఆగ్ర)హతీవాానలమింకను. చల్లా రకున్నది. తామేమి
"సెల వి చ్చెదరుం

గాంధి--టప్రతాపనూూరి, నీపారువపటుత్వమున కెంతయు సంతసీం
చువాడ నైనను శాలము నెరింగియు. కర్తవ్యమును టెలిసి
కఫొనియు మెలగవలెనని నాళోరిక,

ఉ॥! శౌంతమువీడి యా(గహము సల్పిన కార్యముసిద్ధిజెందునే రి

స్వాంతేమునందు సర్వము వశంబుననుంచియు షకలులా
= సాంతనుగా' నెరింగి పనిసల్ప్సీన మేలగాగాని; తొందరణ
గంతులువెట్టి దూకుటల గల్లు నె కోర్కెఫలంబు. మిత్యమా।॥ 



ర్ట ఫ0ధివీ*జ యము.

మరియు .

మ॥ అలపాశ్చాత్యులబో లె మూఢమతులై యాలంబులకా జేసి ల

మయలపా్రాాణంబుల దీయనెంచుటయె యుక్తంబానొళో ! నాదుహా

టలనాలింపుముు శాంతిమార్డ మతికష్టంబేయగు౯ గాక లో

కులకుక్ నేర్చు చు నేర్చుకొన్న యెడ కోర్కు-ల్ నస్తవో యెంచుమో।

ఓయీ! పౌరుపాలి! నాయందనుగహముంచి నొమనప వీందు

"వేని సీయనుమానములన్నియు తీర్చెదను,

పౌ....మవాత్తా ! శాంతము ఇాంతమనిళ లిశెదవు, ఇన్ని వీండ్ల నుండియు

పాతుళొనియుండి యింత సిరంకు శాధికారమును సాగెంచుచున్న

యీప్రభుత్వమును ఇాంతమువే సాధింప గలమనియా మా

యూహా,

గాంధి---లేకజొర్జన్యము చే సాధింతనునియా నీతలంఫు, చౌర్జన్యమున

విశ్వప్రియత్నము చేయుచున్న ఐర్లాండుటేశ మేని సాధించ

గలిశాను? ఊార్జన్యమార్షమునం దారి లేరిన జర్జనీ యేమినూట

కట్టుళొ నిను? పాశ్చాత్యులు వేరొకమాగ౯ణమునెరుగక జార్జ

న్యమా"గణమునే దొక్కు- చున్నారు. పూర్వము మన తూర్పు

పిపంచము లోకమునకెట్లు దారి భూసపెనో యిప్వుడును మన

మా బొంతమాగ౯మును ప్రపంచమునకు బోధింపవలయును,

మో...మితనూ! ఈయుడుతయూపులకు చింతకాయలు రాటుననియా

మితలంపు, నెన్నుదిగామాటలాడుట వలన మనమేమి సాధిం

చగలము, వారు మననెలీక నెక్కుళాలదిని వునము లొంగి

లొంగి మెలగనలెననియా మారుచెప్పుట

గాం-పోొక తాలీ! నేను చెప్పెదు శాంతిమార్చ ముడుతయూఫులవంటి
దసియా సీయూహు, నానముతము ముమ్లాటికిని శాంతమే,

ఇాంతనూర్లము అళ్ళనిగ్రవాముపై నాధారపడి యుండును,
సూ లనలా 



అత్నశక్రికన్న వేరొక మించినళక్రిలేదు. అట్టి అత్నశకిని

మనము. స్వాధీనపర దుళొనిన విశ్యమంతయును మన స్వాథీన

మైనశ్లు, అనగా మన అంత రాత్మను మన స్వాధీన పర చుకొనిన

ప)ిపంచమంతయు. నునకు లోబనీయుండును, అప్పూడు మన

శెట్టి బాధలును శాధలుగా చోచవు, అప్పూడు మన కసాధ్యమై

నచేదియు “నుపీంచదు,. ఇదియే నాసిద్ధాాత ఘు,

పౌ_--మిరుచెప్పువిషయ ములు కొంతవరకు నాకు నచ్చిసవి, కాని

నామనము వేరొక దారిని పరుగిడ జూ మచున్నది.

గాంటామితమా! సివాలోచించు వివయము. నరెండవపతు.ము, నిజము

నకు దార్జన్యమవలంబిచి మనమేమిజేయగలము ! ఆయుధ

ములవాసనకూడ భూది యెన్నేళ్ళయినది పోనీ ఒకవేళ చే

యగల్లినను ఉత్తమ మార్షములు విడిచి రెచడవపతుముగు మార

మున పోజూదుట (శేయస్కంర మగునా?

మౌఅవును అదియును సత్యమే సామనముకూడ ఆలోచనలోపడినదిః

వారు చెప్పినవన్నియు నిశ్చయములనియే తోచుచున్నది.

గాంయామేలు, మితిమా ! ఇంకకొంచెము సావకాశముగ విందువేని

నామతమును సంపూర్మముగ నంగ్నీకరించెదవని నేను నమ్మ

చున్నాను,

మరియుకసారి సీదార్టమునుగూర్చి చెప్పెద వినుము,

సీన దురంధరుడై నెపోలియ౯్ 9

జగ మెలజీలగా జాలెనొకొ

జార్టన్యమూని స్వాలేంత్యమా కమెరికా$

నణచిే బ్రిటిషు రాజ్యంబువారు

జార్జ్ణన్యమగ ర్రాన దర్చంబుజూపీన థి

ః జరగనీ యేపాటి జయముగాంచె 









ద్వి నీ యాా-౦"క'ముః

మొపకలెల్లిన చక్కని పూవులార,.
"దేశ ఛభారగబు 'శిరముఎపె ధీరులగుచు

మోయసంసిద్ధులగు వమవాసీయులార,

స్వాగతము మికు నో మహాసభ్యులార॥

(అని సభవై పువృములుబల్లి ) ఈ మహాసభకు టదేశభక్తా
గంగణ్యులగు త్ర లాలాలజపతి రాయిగారు అగాసనాధిపపతిగా లభిం

చిన్ధందుకు మనమెంతయు నము, ష్ నాయకత్వమున యూ

మహాసభ జయపాదముగ నెరచేరునని నమ్ము చున్నాను,

(అనిల| ఫువ్చహారము వేయును.) కరతాళములు

లజ... బేశీయమహోజనులారా ! సోదర సోదరీమణులారా ! ఈమ

హోసభకూ నాకన్న నధికులగువా. రెందరోయుండ నన్నేఅగోస

నాధిపలిగా నెన్నుకొన్నందుకు మి శ్రాతయు కృతజ్ఞతాపూ

ర్వక వందనము లర్పించుచున్నాడను "దేశము మహోకష్టదశ

యందున్నది. ముందు చేయదగిన పసి: కూడ -ఫోరసము(దము

వలె నంతు లేనట్లున్నద్సి. ఈ తరుణమందున తిలకుమూర్షికూడ

గతించెను, ఫారమంతయు వయొక్క_రును మోయతగినదిగా

_ గన్పించుట లేదు, ఆసేతు హిమాచలపర్యఎంతము సర్వస్రాంత

ముల నుండియువిన్చేసి యీ సభాభిననము నలంకరించిన "దేశ

భక్తులగు కోరందరునుకలసి మెలసిచోగుగు యోచించి కగ

వ్యము" నిర్ణ యించవలెను.. విషయగు లేక ములు గానున్నవి,

. 1 స్మ ఒక్క-జే లోళకమాన్యుండు లోకముప్డి

పోయె దుఃఖంటంక పోవుకొట్లు..

స్వాతంత్య్ర్యమకుగంటి సౌఖ్యంబు చల్లారె

భరతమూాతకు న.

నఠమునకవమానము తటస్థమైన వ్

వామ్మనయల“శాంతి నరయుకెట్లు. 





ద్వి తీయా.0క ము, ల్సి

ఫఘనతః౯నిల్పి, స్వటేశ వస్తువ్రలదక్క౯ 'వేరనర్థింప నె
మ్శనమందొక్క_క దీశఠబూనుకొస యూమంబీందుంటోగొట్ట నూ
కానుడీ సోదరులార, నిశృయముళోర్కుల్ వేగమోిజేరముక.

సోదరులా ర్యా నానాపాంతములనుండియు నమితోత్సాహులై

కార్యదీత .ళొనుటకు విచ్చేసిన బేశ సేవానురంధునులగు మోచేనలం

కరింపబడిన ఈసభా ముంటపమునందు ఫైారతీయ నూతన లేజోలత్మీ
తాండవంగాడుచు కన్నులపండువ యగుచున్నది, మన్యపస్తుత కత౯ా

వ్యము విషయములో . గాంధిమహోత్తుడు సవాయని రాకరణ తీర్గానము'

నుపపాదింపపోనుచున్నా డు. సమర్ధులగు 'వేనకు వేలు మిరందరుండగా

నాఅభిప్రాయము ముందుగానొసగుట సముంజసముగాదు. మొత్త్ము

మాద సహాయని రాకరణ సిద్ధాంతము నంగీకరించు వారలలో 'నీనెక "

డను, ఆతీ ర్మానమునందలి వీవిధా౦ంశ ములను శాగగాచర్చించి మోాశే

యాసభాముఖంబున నిర్ణయింపవల్లసియున్నది. ఇప్పటిశేచాల కాలాతీత

మైనది, వివమయనిర్షయసభ సత్యరము కూడవలయును, విషయము లనే

. కములున్నవి. కావున నాయుపన్యాసమును చాలించి

'

యీనాటికీసభను
_ ముగించుచున్నాను, మరల శేపటిదినము మహాసభకూడునుం

(కరతాళధ్వనులు )

( 'తెరపడును, ్సె

కేవ రంగము. (శాంగెసులో పిక పతీమువారు

( పివేశము స్వాభిలాని. ్స

స్వాలాస్వాళ్తావ వైచ్యిత్యమేసియోగాని, అంత రాత్మ నెంతయణచు

ఖాన్నను అణగియుండదుగదా! -జేశీయమహాసభను కండ్లజూడ
“కుండ. నుందమనిన చసాయ వామ్ము 









“ంంభిల్ జయ ము"

లానాల
తృతీయా౦ క ముం

కాం₹)నుమనోసభ ---కలకతా నగరము,

80000 జ న ము,

 

లజపతి రాయి అధ్యతువము:--- 'వేదకవై మహాత్మాగాంధి,--

నెహూ), పూక తాలి, పాల్, దాస్, నూలన్యా,

బిశెటు,, సరళాబేవి, వగయి రొ.

లజ-_.-మహాజనులా రా ! విషయనిర్ధారణసభ జయపిదముగా ముగిసి

నదిః నిర్ణయించవలసిన వ్ిషయములస్నిటిని మన నాయకులం

దరు చక్కగా చర్చించియున్నారు. ఇక తమ యనుముతిశ్రై

యీ మహాసభయందుంచ వలసి యున్నది, నీటి కార్యక

మమునందు మహాత్మాగాంధిగారి నూతన సపోయ సనిగాకరణ

తీ ర్టానము పాముఖ్యమైనవిః ఆఏవయమును చన్చించుటక్రు

ఫూర్వము, మన చేశ నాయకుడున్సు అఖండ _పజ్ఞాధురీణుకును,

లోకపూజ్యుడును, లోకమాన్యుడును అగు (శ్రీ) బాలగంగాధర

తిలక్ మూర్తి యవతారమును చాలించి స్వర్ధస్థుడెనందుకు

విచార సూచకముగ వునమందర.మొక్క- 'నిముసము నిలువ

బడ వలయును

(సభలో యావన్మంది తలదుస్తులను తీసి నిలువబడి, లోకమాన్యుని

పరమాత్మకు శజాంలిగలుగుగాకం “తిలక్మహా

రాజుకు జేయ” అని కరా[స్పందురుం)

లజంాతదుపరి మహాత్ముడు నూతనసిద్ధాంతము నుపపాదించును, తా

ఇెంల్లరు నోపిక పట్టి ఆమన సందేశమును చక్కగా (గహింతు

శా. 









తృీతీయా౦క ను, 8/

నెనూ) లేనిచో, యాసహాయనిరాకరణ వితము నవలంబింపుడు,

ఇట్టి ఘోరళ్ళత్యేము లిశైెప్పుడు జరుగకుండుటకు స్యరాజ్యమ

త్యవసరమసిబయలుబేరు సుం గాంధి మహాబుపీ,వాక్యములు వేద

వాక్యములు గా గ్యంహించి యాతీ ర్మానము నంగీకరింపుడసి మి

ముల కోరుచు నా ఆమోదమును వెలిబుచ్చుళొంటిసిం

(కరతాళధ్యనులు,)

లజ--- పాల్ గారీతీ ర్మానమున కు సవరణ నుపపాొదింతురు,

పాల్-.- అగాస నాధిపా మహాసభ్యులా రా, నేనును సవహాయనిళా

కరణ సూూతము నామోదించువారలలో నొకడను నాని ఆచ

రణ యందించుక మార్చుజేయు నావళ్యకం బెరింగి కొన్ని సవ

రణలను జేయ నెంచినేనొక్క. మనవినిమాూతము చేసెదను,

లే। గ! గాంధిమహానీయునకు మిన్నగానుగాని .

మైన నాశేదితో చు .నయ్యదియె దెలుప
_ సాహసంబున "పెద్దలసమ్ముఖమున

బలుక నెంచితి తమియింపవలయుసుుడు॥

-జీజేయు మనపి యేమనగాః

చ! లిలకుమహోమహుండనుమాతిం చిన నూతన చట్టపద్దలి౯
“_సలుపుట పాడియటూనిక, ఏచారణ సేయుడు నాదుఖావముల్

'తెలుపుదమాంగ్ల దేశమున తెల్హముగా కడసారి “ఛారితీ

యులకు స్వరాజ్య మిప్వూడిడకుండిన నూతన గాంధిమార్షమే

గలదని” యింతలోదగిన కాలముగల్టును దేశ శిత!

మనమిోా నూతన సిద్ధాంతము నములులో పెట్టుటకు ఫూర్యోము

ఆంగ్య జీశమునకు స్పష్టముగా మనయ.దేశము తెలియబెప్పీ మన

__అఖరుఆక తీక్చుళాందయి. ఈలోపల దేశమును వాగుగ “తయారు. .

వ వేయవచ్చును, శాసనసభలను ఇప్పుడే బహ.మ్కృరించుటకన్న శాసన

సభలలో నుండియే పిభుత్వమన్ను- నాటంకపరచుచు ప్రతిభుటనము
పప . వ శ్ 



కి గాంధిసి ఇ య ము,

సల్పుచుండుట క్త్రేయస్కరి మని. నేను గట్టిణ నమ్ముచున్నాను, ఇందు

వవూలమున నన్నన్య ఛాశలంపకుందగురనివేడు చు న్నాను, పంజాబుదురం

తములును, మహమ్ముదీయ ల ఇక్య-ట్లును నామనంబునుండి వీడిపోజూ

లవ్చం కసి ఆచరణయోగ్యము నెరిగి యా సవరణను మిాఆమోదము

నకై సమర్పించుచున్నాడను. (కరతాళధ్యనులుు

లజ--- తరువాత చిత్తరంజనదాసుగారు సవరణను బలపరు చుదురుం

దాసు___ అధ్యతుకా, సభా_స్తదులారాా నామ్మితుడు చందిపాలుని

కన్న నేనెక్కువగా జప్పనావళ్యకము లేదు. స్వరాజ్య సంపాద

నకు మేమెల్ల రమును సంసిద్ధులమై యున్నాము, కాసి, ఎద్ది

. సత్వర స్వరాజ్యపా) ప్రీపికి సరియైన మార్గమా యని విచారించు

ఫ్రీ చున్నాము, కానున నేచేయుమనవివ.

మ! గుగువర్యుండు తిలక్ మహానృపుడు విశాకుళ నూకు జేశంబుకుకా

సరియామాగ్షముజూపీయే”, నతజేసందేశము£ 'దెల్బెన

త్తెరగుక్సచేేయు. యు_త్తమంబనుచు _పాక్థింపంగ నే వచ్చితి౯

సరనుండుత్తీవా గాంధిసన్నుని ప్రశంసార్హ్యుండటం చెంచియు౯ ॥

కావున తిలకు మహా రాజుగారి అభ పిాయములపై నాధారపడీ

యున్ననూసవరణను తానుందరంగీకరి చెదరని సర్థించి యింతటితో

విరమించుచున్నాను, -

(కరతాళములు

కతరువాత హౌకతాలీగా రుపన్యాసమును. గావీంతురు,

పౌక_.అధ్యతకా, గాంధిమవాత్సా, హిందూము. సల్మాన్ సోదర

-. సోదరీమణులారా! నేటి యా మవోసభయందు మన , లుగు

'తెగలవారమును కలిసీమెలసీవ_ర్తింపు నున్నందులకెంతయు సంత

సించుదున్నాడను,నతా.ర్చితలచుకొన్నపుడెల్మ,ను
ట్. 



తృ తీ యా.౦ కముం

హృదయవేదన రగుల్కొ నిపోవు చున్న ది అయాస్ట మనస్లితిని

గూర్చి యించుక.గమనింపుడు, (

సీ॥ కరకుకత్తులబోలు తురకచిడ్డలనెల్ల
నరలలోపలమూసి యణచినాను

/ నైజవికృములెన రాజపు తులనొక్క.

బోనులో పడదోసి మూసీనారు

భీమ బలాథ్యుల వీర్కొన్నఘూర్కు.లక్

కాళ్ళచేతుల కంట గట్టి నారు (

వా,క్పౌథిను౯ గన్న వంగ బేశజులకు

గుడ్డలు నోటిలో గు)క్కీ.నారు

నయారగజిత్తు సంతతి౯ా

కాళ్ళ సంశెలలచే గట్టినారు

గీ! పడు చుమొగలకు లూక్గినారు

ముసలులకు నోళ్ళుగట్టిగా మూసినారు

బుకతలనుగూడ బంధింప గడగినారు

కటకటా! కష్టమింక దుర్శటము హైప

మాతృసేనా పరాయణ మానగులయి

నడుములుబిగించి "సేవైై నదువరయ్య।

న్స ధర్మమా"న్హాను నర్తనమునక శూలించు

. రాజులవంశ ముల్ రాలలేదు,

మిన్నుమన్నుగజేసి మన్నుమిన్నుగచేయు
మంతివర్షం బెల్ల మూయలేదు

జలపరాక )చుముల నిలయమైవెలసిన

న!చావలేదు,

భ కి్రియుక్తులు మం, తశక్రిగల్టు న.

వు పృధ్వి బాయలేదు.

తే; గ్! కటకటా ! కాని శకెలంబు గలిగెగాన

సివుకుగప్పీన నిష్వూగా నెగఢడ్సినాము 21. 









తృతీయా 0క-ము, మ

మనకీ నూతనచట్టము _లభి)చినది ఇదియే. మనకు ? స్వరాజ్య

ౌరంభము. .

చ। పరమదయాళు లాంగ్లజనపావనులెల్ల రు నూత్నచట్టము౯
వరమణిగానెసంగిరి యవళ్యము దానిని స్వీకరించి టి

ల్లరులకు పాలుగాక జనుల౯ వ్యధంబెట్టగ బోయిజీవనం
_ .

బరయుట (శేయమెల్ల రికి న. స్వేచ్చయు గర్జునమ్ముడీ!

నేను జెప్తువివయములు పూకిపష్పుడంతగారుచింపక పోయినను

ఒకప్పటికైన మోరు విచారింపక పోరు. ఎవరో. చెప్పిరని మోీమిోాస్రి

- బుద్ధులను విడనాడుట బానిసత్వము. అానిసత్వమునుండి విముక్తులగు

టకు కోరుచు, వానిసలుగానుండుట చాల విచారకరముగ నున్నది

ఈతీర్థానమును గాని .సవరణమగాని అంగీకరించుట వ్నేమకరము గా'

దని మరల నొక్కివక్కాణించుదు ఇంతటితో విరమించుచున్నాను,

లజ---తరువాత (శ్రైుమత్రి సరళా జీవిగా రుపన్యసింతు ఈ,

సరళా--- అధ్యతకా ! సోదర సోదరీమణులారా ! జడివానకురిసి

చల్లారినది.

.

అయినను మనఫై. నేకథధారగా గురియుచున్న

దుండగ మను జడివోన యింకను చల్లారకున్నది చిఫెంటు

వాక్కు.లు. ముకిప్పుడంతగా రుచింపకపోయినను, ఒకప్పటి

శెన వానిమాధుర్యము నిరుగుదువుని యాదేవి. 'సెలవిచ్చాను,

అస్లే శాచవుసిరిఫలమును భుజించునపుడు వగరుగోదోచినను

తదుపరి మంచిసీరుద్రొగినను పానకముగా రుచించును కావున

వుసిరిగ ఫలమునుబోలు విశెంటటువాక్కు-ల  ఈచిగొనినపిదప

మంచినిళ్ళవలె నిస్సారమ్ములెనను నా వాక్కుంలుగూడ రుచించు

ననుథెర్భ్యముత" నిరాయెదుటబల్కు-టకు సాహాసించితిని, 





 







 





క్ి. గాంధి విజయ ము

కాసనసభ లెట్లు బహిమ్య-రింప బడవలయునో, స్యాయస్థాన

ములును, ప్రభుత్వ విద్యాలయములు నక్షు తేశుణము బహీవమ్యారింప

బడవలెను, న్యాయస్థానము లను పేరుగలిగి అన్యాయస్థానములుగ
పాసు | .

సార్ధకమై యున్నపి, పొస్తుత న్యాయస్థానము లన్యాయస్థానములు

గాక మరియొకటి గాదని అందరును ఆమోదించు. వివయిమే, అది

గాక. బేశసేవ జేయుటకు న్యాయవాదులకు తదితరులకన్న నెక్కు

డవకాశములున్నపి, కావున సత్వరముగ + నా్టయవాదులు తమ

తమ వృత్తులను మాని బేశసేవకై గడంగనలయునుః

పిస్తుత విద్యాలయములు ఛ్రారతీయులను జేయు విద్యాలయ

ములుకావు, పాశ్చాత్య పద్ధతులపై నాథఢారపడిన విద్యాలయ

ములు, అచ్చటివిద్యార్ధులు దిట్టమైన నశరులయ్యెదరుగాని చక్క-నీ

స్వాతంత్యము ననుభపించుచు, పారత్వపుహక్కు'ల గాపాడుకానుచు

స్వేచ్చగా జీవించు బేశభక్తులు గాజాలరు. కావున (_వస్తుత రాజ

కీయ సంపర్క_ముగలవిద్యను. సత్వరము విసర్టించి పవితువంతులు

గాపలెను,

. మశియు, నామిత్రులు కొందరు కొన్ని సందగ్భముల యందు

తిలక్మవోత్నుని నామము మదీ యో-ద్యమముసకు వ్యతి నేకముగానుప

యోగీంచిరి. ఆమహారాజు వాక్కు వేద వాక్టుగావున నామితు)

లకుగల దురభ్మ పిాయమును ససరింపవలయును, ఆయన అవసాన దళ

యందవాయనను జూడగా, మహమ్ముదీయులందరును సవోయ' సిఠా

కరణ సిద్ధాంతము. వాచగణలో బెట్టుటకు సిద్ధమైన తానును తన
పతేమువారును తప్పక వారితోపాటు పర్ధింతుమని 'సెలవిచ్చిరి,

అట్టియెడ నామిత్తులకేల. యాదురభిప్రాయము గలిెానో అశ్చర్యము

గానున్నదిః, ఈ విమయమున (ప్రజలకు సిజము గనపరచవలయును,

(కనులు మూసిశొని అఆకసమువంక జూచును, )

లజ-ావమ్ది ! గాంధిసోదరు డాకసముత్తో సంభాషిం చుచున్నాడు,
తు 



తృతీయా౦క ఘు

[ఇచ్చట గాంధి. పర 'మేశ్వరునిగూర్చి థ్యానించు చున్నా దుః]

(తిలకుం పరమేశ్వరులొకరేయని యూహీించునదదిి)

న. సామౌత్ విముసన్ని ధానమున విశ్రాంతి నొందుచున్న

న్ యంత రాత్మ క్రిను మంత చలనము గలిగించిసందుబనగు తుమిం

చవేడెదను, నీయు బ్లేశము నెరింగియే మదీ యూద్యమిమును

పారంభించి యుంటిని. శాస మదీయ మిత్రులు కొందరు

దురభిప్రాయ మును గలిగియున్నారు.

మతా ||

* మ॥ భవదీయాజ్హ నతిక్రమించియెపుకుక్ వర్హింపగాలేచె యొ

డ్లి విధానంబొ యేరింగి మండినచెేళంబుగావంచి, ప్రీ

"భవి వాటిల్లును "లేనిపోని కలువంబుల్లోకమాన్యుండు "వే

౭ విఛానంబును జెల్పెనందు రిట తండ్యీ తెల్లము౯ జేయవే!

గీ! ఛారత పికాసలటకి పట్టుళామ్మ

వ్వా స్వరాజ్యంపు నిశ్చయపదంబు

“* సవాయనసి రాకరణంబు” దీని

నసీసభ్యులందనరెదుట

వచ్చి “వేద వాక్యంబులం బలుకుమయ్య!,

వమిడి మవోనుషావుడింకను రాకున్నాడం నాయందనుగిహా

ముతప్పెనా యేమి?
జై

సీ! మహాసీయసీన్ను రమ్మని వేడుకొనుచుండ
దయవచేయ నింతనిర్దయయటయ్య

అవతారనుూూ ర్షినిళ. యా చించిననుగాని

బలుక 'రుంటివ బేమి పాసమయ్య

దివ్యచారిత్ర సందియము బౌాపగసిన్ను స.

పార్భించిననురావు బగువటయ్య

లోకమూన్యా సీచు రాకశై. యెదురుకూ

చెడు మమ్ము కనులపీఖ్నీంప వేమ్మి

శే 















గాంధి విజయము

జెరింగి పౌశతాలి ఇటులనే వచ్చుచున్నట్టున్నా డు,

(పిజేోముపౌకతాలి.)

పౌళ...మవామ్మడారీ! శేమముగా నరుదెంచినందులకు నంతనీంచు

చున్నాను. విశేవములేవియు లేనుగదా.

చుహా...సోదరా ! మన అల్లాక్సృపయుండుటంచేసి యింతవరకు నేమ

ముగా నిల్లుసేరియుంటిని.

'మైక__.ప్రియత్ననులేమైన ఫలం చెనా

మహా---సోద రా!

.

పాశ్చాత్యుల స్వభావ మెరింగియు ఫలించెనా యని

యడుగుదువేమి ౪? మనవిధిని మనము. నెర వేర్చిలిమి, అదియే

మనకు గలిగిన. ఫలితము,

పూకనేననుకొనుచునేయుంటిని. వీమియు. నాళలేదుగదా?

మహ..-మనస్వశక్తిపె నాధారపడదుటయే మనయాశ,

.

పోవుదము

ర్ముం

పౌక_--౪ఇంళొకరివై నాధారపడి వారిని (_పార్థించుటకన్న వేరొక నచ

ములేదు /లాయడు జార్టిమం,తిగారి టు నీళ్లలో మూట

లయ్యనుగదా? మనగ రాధిసోదరుడు యీానీవయముల నిదిన

ర కే తెల్పుచున్నాడు, మనముపోయి అమవోళత్ళుని కలసికొసి

లే_ర్తవ్యమూహించుదము రమ్ము, (అని నిమ్క-మింతురు.)

8వ రంగము,

గాంధి, మాలవ్యా, నెచూ, మహమ్మదాలీ, ఫౌొకతాలీ

లజపతిరాయి, (సమావేశము.)

న(వూ--ఆవేతుహీమాచల పర్యంతము సవోయనిరాకరణో ద్యమ చ
. మునానాటికి తీ.వముగ రగుల్కొ-నిపోవుచున్నది, శాసనసభల

విసర్టించువారును, ఎన్నికల  విడుచువారును పాఠశాలలు

బహిమ్మరించువారును, న్యాయ వాదివృలతిిని వదలుకొనువారు

ను రోజురోజుకు అధికవుగుచున్నారు... విద్యార్థులందీ నూత

ఫాలీ 









6ల్పి గాంధివిజయ ము,

గాం--జయాప జయంబులు నావెట్లగునుః దేశమునకు జయముగల్లిన

దనుము. నలుపార్మ్య ములనుండి వార్త లరుబెంచిననా? 'సగ్ల
లిే

దే, శే.__ఎచ్చటనో ప్రభుత్య్వోద్యోగులును, స్వాభిలాషులును, మూ
థాంధులును, మితవాదులనువారును, దక్క.వెరెన్వరును ఎన్నిక
లయందు పాల్లొన లేదు. అనేకపు జేశములందు ఓట్లఆఫీసరులు
6 గంటలవరకు కూర్చుని కూర్చుని, తుదకుఖాలీపెళ్లైలతో లేచి
పోయిరి. ఆంధరాష్ట్రమమితోత్సాహము భూపినది, కొలది

“శాలములో నీీయుత కొండ వెంకబప్పయ్యపంతులుగారు

మొదలగు నాయకులనేర్పర్చుకొని, కార్యదీతవనహించి,కలకత్తా
బాంళూయి రాష్ట్రములతో సరిసమానముగ ఆంధ) రాష్ట్రము
నూతనోద్యమమును జయ్మపదము గావించుచున్నది, పంజాబు

బీహారు సంయుక్త రాష్ట్రము లిదివర కే తదితరదేశములను మారి
పోయినప్ం చెన్న పట్నమును మరికాన్ని (వబేశములును వాం

చెము. వెనుకబడియున్న వి, అవియును త్వరలో కార్యదీక్ష.
కొను ననుసూచనలు గన్పడుచున్నవి. ఈనాటి వార్తానికేష
ములన్నియు చాల సంతోషముగా నున్నవి,

మహ.-ఈ అతివాద మితవాద భేదములు లేకున్నచో ేవింకను
జయపిదముగా మిన యుద్యమమునుకొనసాగించియుండును,
ఈ భేదములు త్వరలో నంతరించునని . దేవ్చని సర్వదా , ప్రా
న్థచుటయే మన్గ కతకవ్యము,

నె--అదియునుగాక మన మానన్సులు పాళ్చాత్య వ్యామోవామునకా.
జిక్కు-ళాన్కి నమ్మకనును విశ్వాసమును . గోల్చోయ్యి ౧అను,

మానములందు మునిగి బేలుచుండును. కావుననేమనమేపసి.
వేయుదమన్నను కంకలధికముగా. బయల్పడుచుండును, త్వర.
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