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�க�ைர�க�ைர�க�ைர�க�ைர    
 
    அவதார ��ஷ�க� பல� ேதா�றிய ெப�ைம உைடய  ந நா". 
#கதி��ப$களி� அரசிய�, ச)க, இல�கிய, சமய இைவ சீ��ைலவத�கான 
நிமி-த$க� ேதா�. ெபா/ , கட0�த�ைம மி�க மகா�க� எதி�பாராத 
விதமா� வ�கி�றா�க�. �ைறபா"கைள- தீ�-  வி2" அதிசயமான வழியி� 
மைறகி�றன�. �-தபிரா�, ச$கர�, ைசத�ய�, இராமகி�4ண பரமஹஸ� 
ேபா�ற ெப��தைகேயாாி� மரபி� வ�  அ8ைமயி� ந க8��ேப தி�9 
ெசய�கைள நிக:-தியவ� கா�தி மஹா-மா. ம�ற அவதார ��ஷ�களிட 
ெத�படாத தனி9சிற�� இவ��� உ8". ம�கேளா" ஒ�வராக இவ� இைழ�  
பழகியவ�; ஏைழயி� உ�ளைத உண��தவ�; கட� ேபா�ற எதி���க<�� 
அைசயாத மைல ேபா�ற உ.தியின�; தீவிர உ8ைமகைள9 ேசாதைன ெச�வதி� 
ச�. தளராதவ�; உட� வ��தினா= உ�ள- ெதளிைவ விடாதவ�; �ரணாக 
நி�. ேபாாி2ட )ட நபி�ைகைய வில�க- த ம�>யிைர# இழ�க- 
 ணி�தவ�. "நா யா��� �?ய�ேலா நமைன அ@ேசா; நரக-தி� 
இட��பேடா, நடைல இ�ேலா,ஏமா�ேபா, பிணியறிேயா, பணிேவா 
அ�ேலா, இ�பேம எ�நா<  �பமி�ைல" எ�ற அ�பர  வா�ைக 
ெம��பி-தவ�. 
 
    அ��த$க� நிரபிய இவ�ைடய வா:�ைக வரலா�ைற எ/த ��றி= த�தி 
உ�ள ஓ� இல�கிய க�-தா தமி: நா2"��� கிைட-த  அத� ெப� பா�கிய 
ெம�ேற Bறலா. இ�. தமி: ெமாழிைய உய��த Cட-தி� ைவ-த ெப�ைம 
'க�கி'ையேய சா�. தமிழ� இதய-தி� எ�ெற�. இட ெகா8ட அவ� ஆ�கிய 
இ�த- திEய சாிைத எ- ைண அழ� வா��ததா� இ��க ேவ8"! இைத� �-தக 
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வ?வி� ெவளியி" எம�� ஏ�ப" மகி:9சி ஒ� �ற இ��க2". தா சி�4? 
ெச�த இEவாிய ெச�வ-ைத அைனவ� ப?-  இ��.வைத� பாராம� அவ� 
பரமபத அைட�த தா� எ$க<ைடய ெப�$�ைற. இ��தா= நி-திய 
உலகிF��  இ�த9 சி. �ய�சியி� மீ  த ேநா�ைக9 ெச=-தி அவ� எ$க<�� 
நிைறவான ஆசி த�வாெர�ப  தி8ண. தமிழ�ப�க� இ�Gைல வரேவ�பத� 
)ல அவ�ைடய தி���றி�ைப� ெப�றவராேவா. 
 
பதி�பாள�. 
----------------------------------------------------------- 
 
அமர�அமர�அமர�அமர�    க	கிக	கிக	கிக	கி    / / / / ஆசிாிய�ஆசிாிய�ஆசிாிய�ஆசிாிய�    """"க	கிக	கிக	கிக	கி".".".".    
 
    எளிய �"ப-திேல பிற�  Hய �ய�சியா� ��>�� வ�த ேமைதகளி�, "க�கி" 
I ரா. கி�4ண)�-தி அவ� க< ஒ�வ�. ப�ளியி� ப?- � 
ெகா8?��தேபாேத ேதசீய இய�க-தி� ஈ"ப2" வி2டா�. சிைற��� ேபானா�. 
வி"தைலயாகி வ�த பிற�, "நவச�தி"யி� தி�. வி. க. 0��� கீேழ சில ஆ8"க� 
ெதா8டா�றினா�. பி��, ராஜாஜி அவ�க<ைடய அ����, அபிமான- �� 
பா-திரராகி தி�9ெச$ேகா" ெச�. கத�� பணியி= ம வில��- ெதா8?= 
ஈ"ப2?��தா�. அ��ற I எK. எK. வாச>ைடய அைழ���கிண$க, 
ெச�ைன�� ெச�., "ஆன�த விகட�" ஆசிாிய� ெபா.�ேப�., பல ஆ8"க� 
அைத9 சிற�பாக நட-தினா�. இ�தியாவிேலேய பிரபலமான வார� ப-திாி�ைகயாக 
அைத ஆ�கினா�. இைணய�ற த எ/- - திறைமயாேல எ�ேலாைர# பிரமி�க 
ைவ-தா�. 
 
    தமி: இல�கிய வரலா�றிேல, "ஆன�த விகட� #க" எ�. ெசா�=ப?யாக 
ஒ� கால-ைதேய சி�4?-தா�. பி�� "க�கி"ைய- ெதாட$கினா�. I சதாசிவ-தி� 
அL�வமான நி�வாக- திறைமயா= ஒ- ைழ�பி� )ல� ஒ� சில 
ஆ8"க<��� அைத "விகட">�� இைணயாக ஆ�கினா�. "விகட�" )ல�, 
க�கி )ல� தமி:நா2?� ெமாழி�ப�., ேதச� ப�. ஏ�பட அவ� ெச�த 
ெதா8ைட எ�. மற�கேவ �?யா . 
 
    இ�பதா வயதி� பி?-த ேபனாைவ ஐப-  )�றா வய  வைர, அதாவ , 
மைற# வைர கீேழ ைவ�கேவ இ�ைல. "சாவத��� எ� ச�தி �/வைத# 
உபேயாகி- விட வி��கிேற�. வா:ைகைய ஒ� சி. ெம/�வ-தியாக நா� 
க�தவி�ைல. அைத ஒ� அ��த ேஜாதியாக மதி�கிேற�. அைத எதி�கால 
ச�ததியா��� ெகா"�பத�� ��, எEவள0 பிரகாசமாக எாிய ைவ�க �?#ேமா, 
அEவள0 பிரகசமாக அைத எாிய ைவ�க வி��கிேற�" எ�றா� கால@ெச�ற 
ெப�னா�2ஷா. அைத அ�ப?ேய வா:ைகயி� கைட� பி?-தவ� "க�கி". 
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    தமி:� கவிைத�� பாரதி எ�ப? �- யி� அளி-தாேரா அ�ப?ேய வசன 
இல�கிய- �� நவஜீவ� அளி-தவ� "க�கி". தமிழி� எைத ேவ8"மானா= 
எ/த �?#, அைத# ெராப ெராப தமிழிேலேய எ/த �?#, �ழ�ைதக� Bட 
அைத� �ாி�  ெகா�ள �?# எ�பைத நிOபி-தவ� "க�கி". 
 
    அரசிய�, ெபா�ளாதார, இல�கிய, ச$கீத விம�சன - எ�லாவ�றி= அவ� 
த�னிகர�. விள$கினா�. கவிைதக< இய�றி#�ளா�. அவ� ெதாடாத  எ 0ேம 
இ�ைல; அவ� ெதா2"� ெபா�னா�காத  எ 0ேம இ�ைல. சாகா வர ெப�ற 
அL�வமான சாி-திர நPன$கைள அவ� தமி/�� அளி- �ளா�. "சிவகாமியி� 
சபத", "ெபா�னியி� ெச�வ�", "பா�-திப� கன0" �தFய G�க�, இ�> 
ஆயிரமாயிர ஆ8"க� கழி�த பிற�$Bட, தமி: ம�களி� இதய$கைள 
இ�ப-தி� ஆ:-தி� ெகா8?��� எ�ப  நி9சய. 
 
    ெமாழி��� �- யி� அளி-த  ேபாலேவ, ம�களி� வா:�ைகயி= அவ� 
ெந�$கிய ெதாட�� ெகா8?��தா�.ந�ல காாிய எ வாயி��தா= அதி� 
��னி�. உைழ-தா�. அவ� கல�  ெகா�ளாத ��கிய விழா எ 0ேம இ�ைல. 
பாரதி�� எ2டய�ர-தி� ஒ��ய�வ�ற நிைன09 சி�ன க2?னா�. ேதச-தி� 
த�ைதயாகிய கா�திமஹா-மா 0�� KQபி க2ட அ�பா" ப2டா�. 
Q- ��?யி� வ.0.சி.க�Rாி ஏ�ப"- வத��� ெப� �ய�சி எ"- � 
ெகா8டா�. �  ெப� எ/-தாளராகிய வ. ரா. 0�� 
 
    ேவ. பல கைலஞ�க<�� அறிஞ�க<�� நிதி திர2?� ெகா"-  உதவி 
ெச�தா�. அ�னதான சிவ� ச$க-தி� தைலவராக இ��  சிற�த 
பணியா�றியி��கிறா�. ெசா�லா=, ெசயலா=, எ/-தா= கைடசி )9H 
இ��� வைர தமி:நா2"�� உைழ-த ெபாியா� அவ�. I. ரா. கி�4ண)�-தி 
மைற�  வி2ட ேபாதி=, "க�கி" தமி: இல�கிய வானிேல எ�. அழியா� 
�க/ட�, அமர தாைரயாக விள$�வா�. 
 
    ம$கள Gலக. 
    T$கபா�க ெச�ைன - 6 
    ----------------------------------------------------------- 
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க�கிக�கிக�கிக�கி    கி��ண��	தியி�கி��ண��	தியி�கி��ண��	தியி�கி��ண��	தியி�    
""""மா�த����மா�த����மா�த����மா�த����    ஒ�ஒ�ஒ�ஒ�    ெத�வ�ெத�வ�ெத�வ�ெத�வ�""""        

பாக� பாக� பாக� பாக� ----1111    
 

1. 1. 1. 1. ல�ட�ல�ட�ல�ட�ல�ட�    மா��க�மா��க�மா��க�மா��க�    
 
    தா� நா2"��� ேபாகிற வழியி� ல8டனி� Iேகாகேலைய9 ச�தி- � 
ேபHவத�காக மகா-மா கா�தி இ$கிலா� ��� பயணமானா�. அவ�ட� Iமதி 
கKQாிபா# மிKட� கால�பா� எ�> ெஜ�ம� ந8ப� பிரயாண� 
ப2டா�க�. 
 
    1914-ஆ வ�ஷ ஜூைல மாத-தி� மகா-மா க�ப� ஏறி ஆகK" மாத 5 - ஆ 
ேததி ல8டைன அைட�தா�. அத�� �த�நா� ஆகK" மாத 4 - ஆ ேததி 
�தலாவ  உலக மகா #-த ஆரபமாகி வி2ட . 
 
    ல8ட� நகைர அைட�த  மகா-மா Iேகாகேலைய� ப�றி விசாாி-தா�. 
ேகாகேல பாாிஸு��� ேபாயி��கிறா� எ�. #-த ெதாட$கி வி2டப?யா� 
தி�பி வ�வத��- தாமத�படலா எ�. ெதாி�த . இ�தியாவி� தா 
ெச�யேவ8?ய ேதச- ெதா8ைட� �றி-  I ேகாகேலயிட மகா-மா ேபச 
வி�பினா�. ேகாகேலைவ� பாராம� இ�தியா0��� ேபாக வி�பவி�ைல. 
ஆைகயா� அவ� தி�பி வ� வைரயி� ல8டனிேலேய த$கி யி��க- 
தீ�மானி-தா�. 
 
    ல8டனிF��தேபா  #-த சம�தமாக- த�ைடய கடைம எ�னெவ�ற 
ேயாசைன ஏ�ப2ட . ெத�னா�ாி�காவி� ேபாய� #-த-தி� ேபா  ெச�த  ேபால 
இ�த #-த-தி= பிாி2ட>�� உதவி ெச�வ  இ�திய�க<ைடய கடைம எ�. 
மகா-மா தீ�மானி-தா�. எனேவ அ9சமய இ$கிலா�தி� ப?�பத�காக வ�தி��த 
இ�திய மாணவ�கைள# ம�ற இ�திய�கைள# திர2? அவ�களிட தம  
அபி�பிராய-ைத- ெதாிவி-தா�. "ஆ$கில மாணா�க�க� #-த ேசைவயி� எEவள0 
ஆ�வ- ட� ஈ"ப"கிறா�க�, பா�-தீ�களா? அ ேபால இ�திய மாணா�க�க< 
#-த ேசைவ ெச�வத�� �� வர ேவ8"" எ�. ெசா�னா�. 
 
    இ�திய�களி� சில� அைத ஆ2ேசபி-தா�க� "ஆ$கிேலய� Hத�திர ��ஷ�க�; 
ஆ< சாதியின�; ஆைகயா� சாராVய-ைத� கா�பா�.வத�காக அவ�க� #-த 
ெச�தாக ேவ8". Hத�திர இ�லாத அ?ைம இ�திய�க� எத�காக #-த 
ேசைவயி� ஈ"பட ேவ8"? ஆ$கிேலயர�� ஏ�ப2?��� ெந��க?ைய 
நம��9 சாதகமாக உபேயாகி- � ெகா�வத�லவா ந�ைடய கடைம" எ�றா�க�. 
இ�த வாத-ைத மகா-மா ஒ���ெகா�ளவி�ைல. 
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    "இ$கிலா� �� ஏ�ப2"�ள க4ட-ைத ந�ைடய ச�த��பமாக உபேயாகி- � 
ெகா�வ  நியாய அ�ல. #-த நட�� வைரயி� ந�ைடய ேகாாி�ைககைள 
வ��.-த� Bடா . பிாி2?4 சாராVய-தி� பா கா�ைப நா ெப�. 
வ�கிேறா. ஆைகயா� #-த-தி� பிாி2ட>�� உதவி ெச�ய ேவ8"" எ�. 
வ��.-தினா�. 
 
    மகா-மாவி� ேயாசைனைய இ�திய�க� பல� ஒ��� ெகா8டா�க�. #-த 
ேசைவ�காக வால8?ய� பைடயி� ேச�வதாக- த$க� ெபய�கைள# 
ெகா"-தா�க�. இவ�களி� இ�தியாவி� எ�லா மாகாண-தின� எ�லா 
மத-தின� இ��தா�க�. 
 
    இதனா� தி��தி யைட�த மகா-மா அ9சமய இ�தியா ம�திாி பதவி வகி-த லா�2 
�O0��� க?த எ/தினா�.தா� தைம9 ேசர�த இ�திய�க< ைச�ய 
ேசைவயி� ஈ"பட வி��வதாக0 அத�� ேவ8?ய பயி�சி ெபற- தயாரா 
யி��பதாக0 அ�த� க?த-தி� ெதாிவி-தா�. லா�2 �O �தF� சிறி  தய$கி 
வி2"� பிற� மகா-மா எ/திய வ8ண இ�திய�களி� ைச�ய ேசைவைய ஒ��� 
ெகா�வதாக� பதி� எ/தினா�. 
 
    �தF� டா�ட� கா82F எ�பவாி� கீ: பிரதம சிகி9ைச �ைறயி� பயி�சி 
அளி�க�ப2ட . எ8ப  இ�திய�க� பயி�சி ெப�றா�க�. ஆ.வார- �ெக�லா 
நட�த பாீ2ைசயி� ஒ�வைர- தவிர ம�றவ�க� எ�லா� ேதறினா�க�. 
 
    இ�த நா2களி� கா�திஜி��� பழ�கமான பல இ�திய�களி� ஒ�வ� டா�ட� 
ஜீவராV ேம-தா. அ�ேபா  இவ�இ$கிலா�தி� ைவ-திய� பாீ2ைச��� ப?- � 
ெகா8?��தா�. மகா-மாவி� தைலைமயி� ைச�ய ேசைவ� பைடயி� ேச��தா�. 
பி�கால-தி� டா�ட� ஜீவராV ேம-தா கா�தி மகா-மா0�� உட�ேநா� ஏ�ப2ட 
கால$களி= கா�திஜி உ8ணாவிரத இ��த கால$களி= அவ�ைடய 
நபி�ைக�� உாிய ைவ-தியரா� விள$கினா�. த�சமய டா�ட� ஜீவராV ேம-தா 
பேராடா சமKதான பிரதம ம�திாி பதவி வகி- � பேராடாைவ� பபா� 
மாகாண-தி� ேச��� பணியி� ஈ"ப2?��கிறா�. 
 
    அ�கால-திேலதா� மகா-மா கா�தி �த� �தலாக Iமதி சேராஜனி 
ேதவிைய# ச�தி-தா�. ேபா� Pர�க<�� உ"���க< காய ப2டவ�க<��� 
க2"க� ேபா"  ணிக< தயாாி�� ேவைலயி� ஈ"ப2ட ெப8மணிகளி� 
ச$க ஒ�. ல8டனி� இ��த . அ�த9 ச$க-தி� Iமதி சேராஜினி ேதவி 
அ$க-தின�. ஒ�சமய ேபா� Pர�களி� உ"���காக ெவ2ட� ப2?��த ஒ� 
�விய�  ணிகைள மகா-மா கா�தியிட Iமதி சேராஜினி ேதவி ெகா"-  
அவ�ைற உைடகளாக- ைத- �ெகா8" வ�ப? ெசா�னாரா. மகா-மா 
அEவிதேம ைத- �ெகா"-தாரா. 
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    பி�கால-தி� இ�தியாவி� மகா-மா ஆரபி-  நட-திய இய�க$களி� Iமதி 
சேராஜினி ேதவி எEவள0 ஆ�வ- ட� ஈ"ப2?��தா� எ�ப  அைனவ� 
அறி�த விஷய.மகா-மாவிட Iமதி சேராஜினி ேதவி ெகா8?��த ப�தி 
அளவ�ற . பாதக� ேகா2ேஸயினா� மகா-மா Hட�ப2" இற�த சபவ Iமதி 
சேராஜினியி� இ�தய-ைத� ெபாி  பாதி- � பலPன� ப"-திவி2ட . 
கா�திமகா� காலமாகி ஒ� வ�ஷ- �ெக�லா Iமதி சேராஜினி ேதவி# 
அவைர-ெதாடர�  வி8Xலக ெச�றா� அ�ேறா? 
 
    பிரதம சிகி9ைசயி� பயி�சி ெப�.� பாீ2ைசயி= ேதறியவ�க<�� இராXவ 
?ாி� பயி�சி அளி��மா. க�ன� ேப�க� எ�பவ� நியமி�க� ப2டா�. இவ� 
ேதைவ�� அதிகமாகேவ இ�திய�க� மீ  அதிகார ெச=-த- 
ெதாட$கினா�.ெத�னா�பிாி�காவிF��  இ$கிலா� �� வ�  பாாிKட� 
பாீ2ைச��� ப?- � ெகா8?��த I ேஸாரா�ஜி அதாஜானியா எ�பவ� இ  
விஷயமாக மகா-தமா0�� ஆரப-திேலேய எ9சாி�ைக ெச�தா�. "இ�த அதிகாாி 
நமீ  த�பா� நட-த� பா��கிறா�. அ�-தம�ற உ-தர0கைள� ேபா"கிறா�. இவ� 
ெச=-  த�பா� ஒ��றமி��க, இவ� தம�� உதவியாக நியமி- �ெகா8?��� 
ஆ$கில இைளஞ�க< த$கைள எஜமான�க� எ�. எ8ணி�ெகா8" நைம� 
ேகவலமாக நட- கிறா�க�. இ�த அதிகார தட �டைல எ$களா� ெபா.- � 
ெகா8?��க �?யா !" எ�. ெசா�னா�. ஆயி> அவைர� ெபா.ைமயாக 
இ���ப?# க�ன� ேப�காிட நபி�ைக ைவ��ப?# கா�தி மகா-மா 
ேக2"� ெகா8டா�. 
 
    "இ�ப?-தா� நீ$க� நபி�ைக ைவ-  ைவ-  ஏமா� ேபாகிறீ�க�. இதனா� 
உ$க<�� எ$க<�� க4ட-ைத- ேத?-த�கிறீ�க�!" எ�றா� அதாஜானியா. 
அவ� ெசா�ன  உ8ைம எ�. சீ�கிர-தி� ஏ�ப2" வி2ட . க�ன� ேப�காி� 
அ2டகாச நா<�� நா� அதிகமாகி வ�த . அவ� 'கா��ேபார�'களாக 
நியமி-தி��த ஆ�Kேபா�" மாணா�க�க< ேபா2? ேபா2"�ெகா8" அதிகார 
ெச=-தினா�க�. இ�திய�க<ைடய Hய மாியாைத��� ப$க ேந� நிைலைம 
ஏ�ப2" வி2ட . 
 
    இத� ேபாி� மகா-மா ேம�ப? தைலைம அதிகாாியிட ேபா� இ�திய�க<ைடய 
க�-ைத- ெதாிநவி-தா�. "எ�னிட ேநேர நீ$க� வ�  �கா� ேசா�ல�Bடா . 
நா� நியமி-தி��� 'கா��ேபார�'களிட �தF� �கா� ெசா�லேவ8". 
அ 0 அவரவ�கேள �கா� ெசா�ல ேவ8"ேம தவிர, நீ$க� ம�றவ�க<�காக� 
ேபச�Bடா " எ�றா� க�ன� ேப�க�. 
 
    மகா-மா தி"�கி2டா�. எனி> நிதானமாக- தம  க2சிைய எ"- ைர-தா�. 
"இ�திய�கைள9 ைச�ய ேசைவ� காக- திர2?யவ� நா�தா�. ஆைகயா� 
அவ�க<�காக நா� ேபHவத�� அTமதி ெகா"�கேவ8". எ$க<ைடய சமத 
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ேக2காம� 'கா��ேபார�'கைள நீ$க� நியமி-தி��கிறீ�க�. இ  சாிய�ல. 
அவ�கைள அ>�பிவி2" எ$க<���ேளேய சில பைட- தைலவ�கைள நியமி�ப  
தா� �ைற" எ�. Bறினா�. 
 
    க�ன� ேப�க��� மகா-மாவி� ேயாசைன பி?�கவி�ைல. அவ���� ேகாப 
வ�  வி2ட . "நா� நியமி-த 'கா��ேபார�'கைள வில�க ேவ8" எ�றா 
ெசா�கிறீ�?" அ  இராXவ� க2"�பா2"�� விேராத!" எ�. க"ைமயாக� 
ேபசினா�. 
 
    கா�திஜி தம  ெத�னா�பிாி�கா அTபவ-ைத9 H2?� கா2?னா�. அ$ேக 
இ�திய�பைட��- தாேம தைலவராயி��தைத எ"- 9 ெசா�னா�. அ  ஒ�. 
க�ன� ேப�காி� காதி� ஏறவி�ைல. 
 
    இத�ேபாி� இ�திய�க� B2ட ேபா2"9 ைச�ய ேசைவயிF��  
விலகி�ெகா�வ  எ�. தீ�மானி-தா�க�. இ  இராXவ� க2"�பா2"�� 
விேராதமான காாியமாதலா�அத� பலாபல�கைள மகா-மா ந�� எ"- 9 
ெசா�னா�. இ�த விஷயமாக9 ச-தியா�கிரஹ ெச�யேவ8?யி��� எ�. 
இராXவ- த8டைன�� உ�ளாக ேவ8?யி��� எ�. Bறினா�. 
அத�ெக�லா தா$க� தயா� எ�. இ�திய�க� ெசா�னா�க�. 
 
    பி�ன� கா�திஜி தம  வழ�கமான �ைறைய அTசாி-  இ�தியா ம�திாி லா�2 
�O0��� க?த எ/தினா�. அத�� லா�2 �O எ/திய பதி� வழவழ �ைறயி� 
அைம�தி��த . 
 
    "ெத�னா�பிாி�கா நிைலைம�� இEவிட-  நிைலைம�� வி-தியாச 
உ8". பைட� பிாி0- தைலவ�கைள ேமலதிகாாிதா� நியமி�க ேவ8". ஆயி> 
இனிேம� பைட- தைலவ�கைள நியமி��ேபா  உ$கைள� கல�  ெகா8" 
நியமி��ப? ெச�கிேற� " எ�. இ�தியா ம�திாி ெதாிவி-தி��தா�. 
 
    இத�கிைடயி� மகா-மா கா�தி பாாிச வா#வினா� C?�க�ப2"� ப"-த 
ப"�ைகயானா�. அவ� ப"-தி��த சமய-தி� இ�திய ைச�ய ேசைவ� பைடயி� 
பிள0 ஏ�ப2" வி2ட . ஒ� ப�தியின� அதிகாாிக<ட� ச8ைட ேபா"வதி� 
பயனி�ைல எ�. தீ�மானி- 9 ைச�ய ேசைவ ெச�ய இண$கினா�க�. 
அ9சமய-திலா ெந2F எ�> இட-தி��� காயமைட�த ேபா�Pர�க� ஏராளமாக 
வ�தி��தா�க�. அவ�க<��9 ேசைவ �ாிய ஆ� ேதைவயாயி��த . ேசைவ ெச�ய 
இண$கிய இ�திய�க� அ�த இட- �� அ>�ப� ப2டா�க�. 
 
    ேநாயாளியாக� ப"-தி��த கா�திஜிைய� பா��பத�� உதவி இ�தியா ம�திாி 
ராப�2K பல�ைற வ�தா�. ேசைவ��� ேபாகாம� பி�த$கிய இ�திய�கைள# 
ேசைவ ெச�ய� ேபாக9 ெசா�=ப? கா�திஜிைய� ேக2"� ெகா8டா�. 
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அவ�க<ைடய Hயமாியாைத��� ப$க எ 0 ேநரா  எ�. உ.தி Bறினா�. 
அத� ேபாி� கா�திஜி பி� த$கியவ�கைள# ேசைவ��� ேபா�ப? ெசா�னா�. 
அவ�கைள# ெந2?F��� ேபானா�க�. ஆனா� மகா-மா ம2" உட� ேநா� 
காரணமாக� ேபாக �?யவி�ைல. 
-------------  
 

2 . 2 . 2 . 2 . ஜ�மஜ�மஜ�மஜ�ம    �மி�மி�மி�மி    
 
    கா�தி மகா-மா0�� இ$கிலா�தி� பாாிச வா# ேநா� க8?��தப?யா� அவ� 
ைசனிய ேசைவ��� ேபாக �?யாம� ேபாயி�ற�லவா? டா�ட� ஜீவராV ேம-தா 
கா�திஜி�� ேம�ப? ேநா� நீ$க9 சிகி9ைச ெச�தா�. ஆனா� டா�ட� �றி�பி2ட 
உண0 வைககைள மகா-மா உ2ெகா�ள �?யவி�ைல. நில�கடைல, வாைழ�பழ, 
எ=மி9ச�பழ, த�காளி�பழ, திரா2ைச�பழ - இைவேய அ�ேபா  மகா-மாவி� 
��கிய உணவாக இ��தன. ப��� வைககைள# தானிய$கைள# 
உ2ெகா�<வைத அ?ேயா" வி2?��தா�. பா= சா�பி"வதி�ைல. 
 
    நிைலைம இ�ப?யி��த ெபா  I ேகாகேல பாாிYF��  வ�  ேச��தா�. 
கா�திஜி ேநா�வா��ப2?��த  I ேகாகேல#��� கவைல அளி-த . உண0 
சப�தமாக டா�ட��� கா�திஜி�� ஏ�ப2?��த தகராைற# ேகாகேல 
அறி�தா�. பழ உணேவ சிற�த உண0 எ�> மகா-மாவி� ெகா�ைகயி� 
ேகாகேல#�� நபி�ைக இ�ைல. டா�ட� ெசா�=கிறப? கா�திஜி உண0 
உ2ெகா�ள ேவ8" எ�. வ��.-தினா�. ெந"ேநர இ�த உபேதச-ைத9 
ெச�தா�. கைடசியி� மகா-மா ேயாசி�பாத�� இ�ப-திநா= மணி ேநர அவகாச 
ேக2"� ெப�றா�. 
 
    அ�றிரெவ�லா கா�திஜி தம  உண0� பாிேசாதைனைய� ப�றி# 
ேகாகேலயி� ேபாதைனைய� ப�றி# ஆேலாசி- � கைடசியாக ஒ� சமரச 
�?0�� வ�தா�. அ�த �?0 வ�மா.; - ேதக Hக-ைத ம2" ��னி2"- தா 
ைக�ெகா8?��த விரத$கைள டா�டாி� ேயாசைன�ப? தள�-தி விடலா. 
ஆனா� ஆ-ம சாதன-ைத ��னி2" அ>சாி-த உண0�க2"பா"கைள� 
ைகவிட�Bடா . 
 
    I ேகாகேலயிட மகா-மா தம  �?ைவ- ெதாிவி-தா�. தானிய$க< ப��� 
வைகக< உ2ெகா�<வதாக0 ஆனா� பா= மாமிச� சா�பி"வ  
அசா-திய எ�. ெசா�னா�. "பிரதி�ைஞைய மீறி� பா= மாமிச� 
உ2ெகா�<வைத� கா2?= மரணேம ேம� எ�. க� கிேற�. தய0 ெச�  
எ�ைன ம�னி�க ேவ8"" எ�. மகா-மா ேகாகேலயிட ேக2"� ெகா8டா�. 
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    மகா-மாவி� இ�த �?0 I ேகாகேல#��� பி?�கவி�ைல. ஆயி> 
அவ�ைடய ஆ-ம சாதன ேநா�க-ைத# பிரதி�ைஞயி� உ.திைய# க�தி 
டா�ட� ஜீவராV ேம-தாவிட"கா�தி ஒ���ெகா8ட வைரயி� சாி. ேம= 
அவைர- ெதா�தர0 ெச�ய ேவ8டா" எ�றா�. 
 
    டா�ட� Bறியப? கா�திஜி ஓரள0 உணைவ மா�றி� ெகா8டா�. ேம=�� 
ம��  தடவி டா�ட� ேம-தா மகா-மா0�� சிகி9ைச ெச�  வ�தா�. ஆயி> பல� 
ஒ�. ெதாியவி�ைல. 
 
    டா�ட� அ�F�ச� எ�> இய�ைக ைவ-தியாி� ேயாசைன�ப? கா�திஜி 
ப9ைச� கறிகா�கைள9 சா�பிட- ெதாட$கினா�. அைத �/  ைகயா8" பா��க 
உட� ேநா� இட$ெகா"�கவி�ைல. 
 
    டா�ட � ஜீவ ராV ேம-தாேவா தா ெசா�=கிற ப ? ம கா-மா �/  ேக2"� 
க ைடபி?-தா� தா� ேநாைய� �ண �ப "-த  �?# எ�. Bறினா�. 
 
    இ�த நிைலயி� ஒ� நா� மிKட� ராப�2K மகா-மாைவ� பா��க வ�தா�. 
அவ�ைடய ேநா� க"ைமயாகியி��பைத� கவனி-தா�. "நீ$க� ைச�ய 
ேசைவ�காக ெந2F��� ேபா� எ8ண-ைத வி2"விட ேவ8?ய  தா�. 
இ�> க"ைமயான �ளி�கால வர�ேபாகிற . அைத உ$க ளா� தா$க  �?யா . 
நீ$க � இ�தியா ேதச - �� உட ேன தி�பி வி"வ  தா� ந �ல  . அ$ேக தா� 
உ$க <�� உட � ந �றாக � �ண ம ைட#. அ�ேபா  இ�த  #-த  
ந ட � ெகா8?��தா� நீ$க � உத வி ெச�வ த �� எ-த ைனேயா ச �த ��ப $க � 
கிைட��" எ�. மிKட� ராப�2K Bறிய  சாியான ேயாசைனயாக 
மகா-மா0��- ேதா�றிய . 
    --- 
    +ஜ�ம ேதச ெச�வத�காக மகா-மா த�ைடய த�மப-தினி#ட� க�ப� 
ஏறினா�. மிKட� கால�பா� ெஜ�மானியராைகயா� அவ� இநதியா ேதச 
ேபாவத�� அTமதி9 சீ2" கிைட�கவி�ைல. எEவள0 �ய�. பயனி�ைல. 
 
    கா�திஜி க�ப� ஏறி� பிரயாண ெச�  [யK கா�வாைய அைட�த  
அவ��� உட� Lரண ெசௗ�ய அைட� வி2ட . கட�பிரயாண-தி� 
Q�ைமயான கா�ேற தா �ணமைட�தத��� காரண எ�. மகா-மா க�தினா�. 
 
    ப-  வ�ஷ பிாி�தி��த பிற� கா�திஜி ஜ�ம Lமியான இநதியா0�� வ�  
ேச��தா�. பபா�-  ைற�க-ைத அைட�  க�பFF��  இற$கினா�. 
    ---- ------- ----- 
    ேபானி�K ஆசிரம-ைத9 ேச��தவ�க� கா�திஜி�� ��னாேலேய இ�தியா வ�  
ேச��தி��தா�க�. தா இ�தியா0�� வ� வைரயி� அவ�க� I ஆ82OY� 
ேயாசைன�ப? நட�க ேவ8" எ�. மகா-மா ெசா�Fயி��தா�. அவ�கைள I 
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ஆ82OK �தF� கா$ாி ���ல- �� அைழ- � ேபானா�. இ�த� ���ல 
�க:ெப�ற Hவாமி சிர-தான�தரா� Kதாபி�க�ப2" அவ�ைடய தைலைமயி�கீ: 
நட�  வ�த . 
 
    ேபானி�K ேகா4?யா� சிலகால கா$ாியி� வசி-த பிற� மகாகவி ரP�திரநாத 
தாBாி� சா�தி நிேகதன- ��9 ெச�றா�க�. இர8" இட$களி= அவ�க� 
மி�க அ��ட� நட-த�ப2டா�க�. 
    ---- --------- ----- 
    மகா-மா பபாயி� இற$கியேபா  ேபானி�K ஆசிரம-தா� சா�திநிேகதன-தி� 
இ��தா�க�. அவ�களிட ேபா�9 ேசரேவ8" எ�. மகா-மா மி�க ஆ�வ 
ெகா8?��தா�. ஆயி> உடேன �ற�பட �?யாம� அவ���� பபாயி� சில 
அ=வ�க� ஏ�ப2டன. 
 
    ெத�னா�பிாி�காவி� மகா-மா நட-திய ச-தியா�கிரஹ� ேபாைர� ப�றிய 
விவர$க� இ�தியாவி� பரவி யி��தன. ஆைகயா� மகா-மா0�� பல 
வரேவ��க< உபசார$க< நட�தன. 
 
    I ெஜகா$கீ� ெப?2 எ�பவ� பபாயி� அ�ேபா  வசி-த பா�Y 
ேகா]Hவ ர�க ளி� ஒ�வ �. அவ�ைடய ஜாVவ�யமான அர8மைனைய ெயா-த 
இ�ல-தி� ஒ� வி��  நட�த . இ�த வி�� �� பபாயி� பிரபல ெச�வ�க= 
பிர�க�க< வ�தி��தா�க�.எ�லா� நவநாகாிக உைட தாி-  வ�தி��தா�க�. 
ஆனா� மகா-மாேவா பைழய க�நாடக க-தியவா� பாணியி� இ"�பி� ேவ4?# 
உடபி� நீ8ட அ$கி# தைல�பாைக# அணி�தி��தா�. அEவள0 நாகாிக 
மனித�க<�� ம-தியி� கா�திஜி ேபசி� பழ�வத��- திணறி�ேபானா�. ெப?2 
மாளிைகயி� ெப�மித� பிரகாச� அவைர- தி����காட9 ெச� வி2டன. 
ஆயி> ஸ� பிேராYஷா ேம-தாவி� அ�� ஆதர0 கா�திஜி ஒ�வா. 
சமாளி- � ெகா�ள உதவி ெச�தன. 
 
    பிற�, �ஜரா-திக� மகா-மா கா�திைய- த$க� மாகாண-தவ� எ�. உாிைம 
பாரா2? உபசார வி��  நட-தினா�க�. �ஜரா- மாகாண-தவராகிய ஜனா� 
ஜி�னா0 இ�த வி�� �� வ�தி��தா�. கா�திஜிைய வரேவ�.� பாரா2? 
ஆ$கில-தி� இனிய ெசா�ெபாழி0 ஒ�. ெச�தா�. வி�� �� வ�தி��த 
இ�> பல� ஆ$கில-திேலேய ேபசினா�க�. 
 
    ஆனா� மகா-மா கா�தி உபசார- ��� பதி� ெசா�ல ேவ8?ய சமய 
வ�தேபா  "இ$ேக எ�லா��� �ஜரா-தி ெதாி#மாதலா� �ஜரா-தியிேலேய ேபச 
வி��கிேற�! ந தா�ெமாழி இ��� ேபா  அைத� �ற�கணி-  வி2" 
இ$கி^ஷி� ஏ� ேபச ேவ8"?" எ�. ஆரபி-தா�. கா�திஜியி� 
தா�ெமாழி�ப�ைற அைனவ� பாரா2?னா�க�. இ$கி^ஷி� ேபHவேத ெகௗரவ 
எ�. க�த�ப2"வ�த கால-தி� மகா-மா  ணி�  �ஜரா-தியி� ேபசியைத 
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ெம9சினா�க�. இ�த அTப வ -தினா� ம கா-மா0�� இ�தியாவி� த�ைடய 
ெகா�ைககைள� பிர9சார ெச�யலா எ�> ைதாிய உ8டாயி�.. 
 
    பபாயிF��  மகா-மா I ேகாகேலைய9 ச�திபத�காக Lனாவி��� �ற�பட 
எ8ணினா�. Lனா0�� �ற�ப"வத�� ��னா� பபா� கவ�னைர� பா���ப? 
ேகாகேலயிடமி��  த�தி வ�த . அ�ேபா  பபாயி� கவ�னராயி��தவ� லா�2 
வி�F$ட�. (பி�னா� இவ� ெச�ைன மாகாண-தி� கவ�னராக0 இ�தியாவி� 
கவ�ன� ெஜனரலாக0 பதவி வகி-தா�.) 
 
    லா�2 வி�F$ட� வழ�கமான ேயாகேஷம விசாரைண��பிற�, "உ$க<�� 
ஒ�. ெசா�ல வி��கிேற�. இ$ேக நீ$க� அரசா$க சப�தமான நடவ?�ைக 
எ 0 ெதாட$�வதாயி��தா�, �தF� எ�ைன வ�  பா�- � ேபசி வி2"- 
ெதாட$க ேவ8"!" எ�. Bறினா�. 
 
    அத��� கா�திஜி, " நா� அ>சாி�� ச-தியா�கிரஹ �ைறயி�, எ�த� 
காாியமானா= எதிராளியி� மனைத அறி�  ஒ- �ேபாக �ய�சி ெச�வேத �த� 
விதியா�. ஆைகயா� க8?�பாக- த$க<ைடய ேயாசைனைய� கைட� 
பி?�ேப�" எ�றா�. 
 
    "உ$க<�� எ�ேபா  வி��பேமா அ�ேபாெத�லா நீ$க� எ�ைன வ�  
பா��கலா. எ�>ைடய அரசா$க ேவ8"ெம�. அநீதி எ 0 ெச�யா  
எ�பைத� கா8C�க�" எ�றா� லா�2 வி�F$ட�  ைர. 
 
    இேத லா�2 வி�F$ட� 1932 -ஆ வ�ஷ-தி� இ�தியாவி� இராஜ� 
பிரதிநிதியாக வ�தி��தேபா  மகா-மா அவைர� ேப2? காண அTமதி ேக2டா�. 
ல8ட� வ2டேமைஜ மகாநா2?னா� பய� விைளயாம� மகா-மா தி�பி 
இ�தியாவி�� வ�த  ம.ப?# ச-தியா�கிரஹ� ேபா� ெதாட$�வத�� 
��னா� த�ைடய க2சிைய எ"- 9 ெசா�F, சமரச- �� வழி உ8டா எ�. 
பா��க வி�பினா�. இத�காகேவ மகா-மா லா�2 வி�F$டனி� ேப2? 
ேகாாினா�. ஆனா� வி�F$டேனா மகா-மாைவ� பிாி2?4 சாராVய-தி� 
விேராதியாக� க�தி, ேப2? ெகா"�க �?யா  எ�. ெசா�F வி2டா�! 
 
    பிாி2?4 சாராVய-தி� ந�ைம��� பாதக ஏ�படாத வைரயி� பிாி2?ஷா� 
நாகாிகமாக0 மாியாைதயாக0 நட�  ெகா�வ  வழ�க. சாராVய- �� 
ஆப-  எ�. ஏ�ப2டா� பிாி2?ஷாாி� தைய, தா2ச8ய, நாகாிக, மாியாைத 
எ�லா பற�  ேபா� வி"! 
    ----------------------------------------------------------- 
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3 . 3 . 3 . 3 . ��கவாி��கவாி��கவாி��கவாி    நீ�க�நீ�க�நீ�க�நீ�க�    
 
    பபாயி� கவ�ன� லா�2 வி�F$டைன9 ச�தி- � ேபசிய பிற� மகா-மா 
Lனா0��9 ெச�றா�. அ$ேக I ேகாகேல மகா-மாைவ மி�க அ��ட 
வரேவ�றா�. இ�திய ஊழிய� ச$க எ�ற ெபய�ட� I ேகாகேல நட-தி வ�த 
Kதாபன மிக0 பிரசி-தி ெப�ற . ெம-த� ப?-த அறிவாளிக� பல� அ�த 
Kதாபன-தி� அ$க-தினராகியி��தா�க�. ெசா�ப ஊதிய ெப�.�ெகா8" 
அவ�க� ேதச ேசைவ# ச)க ேசைவ# ெச�  வ�தா�க�. I ேகாகேலைய� 
ேபாலேவ இ�திய ஊழிய� ச$க-ைத9 ேச��த அைனவ� இ�திய அரசியF� 
'மிதவாத ெகா�ைக'ைய� கைடபி?-தா�க�. I ேகாகேல#��� பிற� ேம�ப? 
ச$க-தி� தைலவாரகி� பிாிசி-தியைட�தவ� மகா கன வி. எK. சீனிவாச 
சாKதிாியா�. இ�ெனா� பிரபல அ$க-தின� ப8?த `ாிதயநாத ��K�. 
த�சமய ஹாிஜன ேசவா ச$க-தி� காாியதாிசியாக இ��  அ�ெப� ெதா8" 
ெச� வ� I த�க� பாபா0 ேம�ப? ச$க-ைத9 ேச��தவேர. 
 
    கா�திஜி இ�திய ஊழிய� ச$க-தி� ேச�� விட ேவ8" எ�ற வி��ப I 
ேகாகேல#�� இ��த . ஆனா� இ�திய ஊழிய� ச$க-தி� ம�ற அ$க-தின� 
கா�திஜி#ட� பல விஷய$கைள# ப�றி� ேபசியேபா  ச$க-தி� 
ெகா�ைகக<�� மகா-மாவி� ெகா�ைகக<�� மி�க வி-தியாச இ��பைத� 
க8டா�க�. ஆகேவ கா�திஜிைய இ�திய ஊழிய� ச$க-தி� ேச�� �ெகா�வ  
உசிதமாயிரா  எ�. க�தினா�க�. மகா-மா0�� இ  ஏமா�றமாயி��த . 
த�ைடய ெகா�ைகக<�� எEவிதமான ப$க� இ�லாம� இ�திய ஊழிய� 
ச$க-திேல ேச��  ெதா8" ெச�யலா எ�. மகா-மா நிைன-தா�. 
 
    மகா-மா இ�திய ஊழிய� ச$க-தி� ேசரேவ8" எ�பதி� மகா-மாைவ� 
கா2?= ஆ�வ ெகா8?��தவ� I ேகாகேல. ஆனா� அவ� ச$க-தி� ம�ற 
அ$க-தின� ெசா�வத�� மாறாக நட�க வி�பவி�ைல. அவ� மகா-மா0��9 
சமாதானமாக Bறியதாவ : "உ$க<ைடய ெகா�ைக எ�ப?யி��தா= நீ$க� 
ராஜி ெச�  ெகா�வதி� ஆ�வ$ ெகா8டவ� எ�பைத இ�த9 ச$க-தி� 
அ$க-தின� இ�> உணரவி�ைல. அைத9 சீ�கிர-தி� அவ�க� உண��  
த$கைள9 ேச�- �ெகா�வா�க� எ�. ந�கிேற�. அ�ப? அவ�க� ேச�- � 
ெகா�ளாவி2டா= த$களிட அவ�க<�� மாியாைத# அ�� இ�ைலெய�. 
எ8ணேவ8டா. உ8ைமயி� த$களிட உ�ள மாியாைதயினாேலேய 
த$க<ைடய த� மதி���� ெகா�ைகக<�� ப$க வர�Bடா  எ�. 
க� கிறா�க�. தா$க� விதி�ைறகளி�ப? அ$க-தின� ஆகாவி2டா= 
எ�வைரயி� த$கைள9 ச$க-தி� ேச��தவராகேவ க�த� ேபாகிேற�". 
 
    இத��� பதிலாக மகா-மா I ேகாகேல#�� ந�றி ெதாிவி- வி2" 
Bறியதவா : - "இ�திய ஊழிய� ச$க-தி� நா� ேச��தா= ேசராவி2டா= 
ேபானி�YF��  நா� B2? வ�தி��தவ�கேளா" தனியாக ஒ� ஆசிரம 
Kதாபி- - ெதா8" ெச�ய வி��கிேற�. நா� �ஜரா-ைத9 ேச��தவனாதலா� 



 15

அ$ேக ஆசிரம Kதாபி�ப  ெபா�-தமா� இ���. த$க<ைடய ஆசீ�வாத 
ேவ8"". 
 
    இைத�ேக2ட ேகாகேல, "ெராப ச�ேதாஷ. அ�ப?ேய ெச�#$க�. ஆனா� 
ஆசிரம Kதாபி�பத�� ேவ8?ய ெசல0க<��� பண ேவ. யாாிட� ேக2க� 
Bடா . ெசல0 �/  நாேன ெகா"�பத�� வி��கிேற�!" எ�றா�. உதவி 
ெச�வத�� ஒ� ஆ�த� இ��கிறா� எ�ற எ8ண கா�திஜி�� உ�சாக 
ஊ2?ய . 
 
    I ேகாகேல வா��ேப9ேசா" நி�லாம� இ�திய ஊழிய� ச$க-தி� 
ெபா�கிஷ-தாரைர� B�பி2"� கா�திஜியி� ெபயரா� ஒ� ெபயேர" 
ைவ- �ெகா8" அவ� ேக�� பண-ைதெய�லா ெகா"-  வ�ப? 
உ-தரவி2டா�. 
 
    கா�திஜி Lனாைவ வி2"� �ற�ப" �� இ�திய ஊழிய� ச$க அவ��� ஒ� 
வி��  நட-திய . மகா-மா வி�பிய பழ$க< ெகா2ைடக<தா� உணவி� 
��கிய உண0� ெபா�2க�. ேகாகேலவி� உட�நல ெபாி  
பாதி�க�ப2?��த . ேகாகேல த$கியி��த அைறயிF��  வி��  நட�த இட 
சில அ? Qர-திேலேய இ��த . ேகாகேல அ�த இட- �� நட�  வ�தா�. 
வி�� �� அவ� வரேவ8?ய அவசியமி�ைல எ�. கா�திஜி# பிற� Bறியைத 
ேகாகேல ேக2கவி�ைல. மகா-மாவினிட அவ� ெகா8?��த அ�� காரணமாக 
வர-தா� வ�ேவ� எ�. பி?வாத பி?-  ெகா8" வ�தா�. வி��  நட�த 
இட- �� வ�த  )�9ைச அைட�  வி/�  வி2டா�. அ$கி��  அவைர 
Q�கி�ெகா8" ேபா� அவ�ைடய அைறயி� ேச�-தா�க�. இத���� சில 
தடைவ இமாதிாி ேகாகேல )�9சி-  வி/�தி��தப?யா� அைத��றி-  யா� 
பய�படவி�ைல. ேகாகேல# )�9ைச ெதளி�  Hய உண�0 ெப�ற0டேன வி��  
நட�க2" எ�. ெசா�F அ>�பினா�. அEவாேற வி��  நட�த . 
 
    ஆனா� ேகாகேல இ�த �ைற )�9ைசயைட�த  சாதாரண விஷயமாக� 
ேபா�விட வி�ைல. அத��� பிற� ேகாகேல உட� வF0 ெபறவி�ைல. அ�திய 
கால அவைர ெந�$கி வ�  ெகா8?��த . 
 
    LனாவிF��  கா�திஜி இராஜேகா2ைட�� ேபா�ப�த��� ெச�றா�. 
அவ�ைடய தைமயனா� ��னேம கால@ ெச�. வி2டா�. கால@ெச�றவாி� 
மைனவிைய# ம�ற உறவின�கைள# பா��க வி�பி ேபானா�. 
 
    கா�தி மகா-மாவி� உைட நா<�� நா� எளிைமயாகி வ�த . பாாிKட� ேவைல 
ெதாட$கியேபா  ேமனா2" நாகாிக உ"��- தாி-தி��தா�.ெத�னா�ாி�காவி� 
ேபாரா2ட-தி� இற$கிய பிற� அ$ேக இ�திய- ெதாழிலாள�கைள� ேபால எளிய 
உைடைய தாி�க- ெதாட$கினா�. ஆனா� இ 0 பாதி ேமனா2" �ைறயி� 
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இ��த . ெத�னா�பிாி�காைவ வி2" இ�தியா வ�தேபா  க-தியவாாி� அ�தK  
வா�-தவ�க� உ"�� உைட தாி-தி��தா�. 
 
    இ�த உைடயி� ேவ4?, உ2ச2ைட, நீ8ட ேமல$கி, அ$கவKதிர, 
தைல�பாைக ஆகியைவ இ��தன. பபாயிF��  ராஜேகா2ைட��� 
கிள�ேபா  )�றா வ��பி� பிரயாண ெச�ய மகா-மா தீ�மானி-தா�. 
அ- ட� க-தியவா� உைடயி� நீ8ட ேமல$கிைய# உ-தாிய-ைத# 
�ற�கணி-  வி2டா�. அல$காரமான தைல�பாைக�� பதிலாக எ2டணா 
விைல#�ள கா4மீ� ��லா ஒ�. வா$கி ைவ- � ெகா8டா�. )�றா வ��பி� 
ஏைழகேளா" பிரயாண ெச�தேபா  இமாதிாி எளிய உ"�� தாி�ப  தா� 
உசித எ�. க�தினா�. 
 
    அ�ெபா/  பபா� மாகாண-தி� சில இட$களி� பிேள� ேநா� பரவியி��த . 
ஆைகயா� வழியி� வா-வா� எ�> Kேட ஷனி� பிரயாணிக� ைவ-திய� 
பாிேசாதைன ெச�ய� ப2டா�க�. கா�திஜி��� ெகா@ச ஜுர இ��த . அவைர� 
பாிேசாதைன ெச�த உ-திேயாகிKத� "நீ� இராஜ ேகா2ைட ெச�ற  அ$��ள 
ெபாிய ைவ-திய அதிகாாியிட ெச�. ஆஜ� ெகா"�க ேவ8"" எ�. 
க2டைளயி2டா�. 
 
    அ�த வா-வா� Kேட ஷனிேலேய ேமாதிலா� எ�> ைதய�கார� ஒ�வ� வ�  
கா�திஜிைய ச�தி-தா�. அ�ேபா  பிாி2?4 ஆ2சி�� ேநராக உ2ப2ட 
பிரேதச-திF��  க-தியவா� சமKதான� பிரேதச- ��� Tைழ# இட-தில ஒ� 
H$க ஏ�ப"-தியி��த�க�. இ  Pர கா Kேட ஷனி� இ��த . 
பிரயாணிகைள# அவ�க<ைடய சாமா�கைள# பாிேசாதைன ெச�  H$கவாி 
விதி-  வ[F-தா�க�. இதனா� பிரயாணிக� மி�க ெதா�தர0�� ஆளானா�க�. 
ேம�ப? ேமாதிலா� எ�> ைதய�கார� மகா-மாவிட Pரகா H$கவாி 
அநீதிைய�ப�றி� ேபHவத�காகேவ வ�தி��தா�. அைத� �றி-த எ�லா 
விவர$கைள# எ"- 9 ெசா�னா�. கா�திஜி�� அ�ெபா  Hரமாயி��தப?யா� 
அதிக ேபச �?யவி�ைல. ஆைகயா� எ�லா விவர$கைள# ெதாி� ெகா8" 
ஒேர ஒ� ேக�வி ேக2டா�. 
 
    "நீ$க� சிைற��வத�� சி-தமா" எ�ப தா� அ�த� ேக�வி. சிைற எ�ற 
வா�-ைதைய� ேக2" ேமாதிலா� பய�ப2" விட0 இ�ைல; ஆேவசமான பதி� 
ெசா�ல0 இ�ைல; " தா$க� தைலைம வகி-  நட-தினா� நா> இ�> 
பல� சிைற ��வத��- தயா�. தா$க� க-தியவாைர9 ேச��தவ�க�. ஆைகயா� 
த$க� ேபாி� எ$க<�� �த� உாிைம உ8". தா$க� தைலைம வகி-  நட-தி 
இ�த அநீதிைய ஒழி�க ேவ8"" எ�. நிதானமாக� பதி� ெசா�னா�. 
மகா-மா0�� இ�த� பதி� மிக0 பி?-தி��த . ைதய�கார ேமாதிலா� மீ  
மதி�� அபிமான� ஏ�ப 2டன . "ச ாி பா��க லா" எ�. பதி� ெசா�Fவி2"� 
பிரயாண-ைத- ெதாட��தா�. 
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    மகா-மா இராஜேகா2ைடைய அைட�த  ெபாிய Hகாதார அதிகாாிைய� 
பா��க� ேபானா�. இத��� இராஜேகா2ைடயி� மகா-மாவி� ெபய� பிரசி-தி 
அைட�தி��த . எனேவ அ�த உ-திேயாகKத� மகா-மா தமிட வர ேந��த  
ப�றி வ�-த�ப2டா�. ரயிF� ைவ-திய பாிேசாதைன ெச�தவ� மீ  ேகாப 
அைட�தா�. மகா-மா இனி தமிட வர ேவ8?யதி�ைல ெய�. மகா-மா 
இ��� இட- �� இ�Kெப�டைர அ>�பிைவ�பதாக0 Bறினா�. 
 
    )�றா வ��பி� பிரயாண ெச�தப?யினா� மகா-மா0�� ேம�Bறிய 
அTபவ கிைட-த . )�றா வ��பி� பிரயாணெச�  பிரயாணிக� அைட# 
க4ட$கைள ேநாி� ெதாி�  ெகா�வதி� மகா-மா0�� எ�ேபா  ஆ�வ 
இ��த . மகா-மா இ  சப�தமாக� Bறியி��பதாவ -- "ெபாிய மனித�க� 
)�றா வ��பி� பிரயாண ெச�ய� பிாிய�ப2டா� ஏைழக� உ�ளாக 
ேவ8?யி��� எ�லா விதிக<�� அவ�க< உ�ளாக ேவ8?ய  அவசிய. 
ரயி� உ-திேயாகKத�க< பாரப2சமி�றி நட�  ெகா�ள ேவ8". அவ�க� 
)�றா வ���� பிரயாணிகைள9 சேகாதர மனித�களாகேவ பாவி�பதி�ைல 
எ�ப , ேகவல. ஆ" மா"களாக� பாவி�கிறா�க� எ�ப , எ�>ைடய 
அTபவ. ப?-த பண�கார வ��பாாி� சில� தா$களாகேவ ஏைழகளி� அ�தKைத 
ஏ�க ��வர ேவ8". அவ�க� )�றா வ��பி� பிரயாண ெச�யேவ8". 
ஏைழக<��� கிைட�காத எ�த வசதிைய# தா$க� ெபற�Bடா . பிரயாண-தி� 
ஏ�ப" அவமதி���க<�� அநீதிக<�� தைல�னி�  ேபாகாம� அவ�ைற- 
ெதாைல�பத�காக� ேபாராட ேவ8"." இEவா. எ/திய மகா-மா காாிய-தி= 
அEவிதேம நட�  கா2?யி��கிறா�. 
 
    க-தியவாாி� கா�திஜி எ�த� ப�தி��� ேபானா= Pரகா H$க 
வாி-ெதா�ைலைய� ப�றி ஜன$க� �கா� ெச�தா�க�. இ  சப�தமாக லா�2 
வி�F$ட� ெகா"-தி��த வா��.திைய மகா-மா பய�ப"-தி� ெகா�ள 
வி�பினா�. Pரகா H$கவாி சப�தமாக9 சகல விவர$கைள# ேசகாி-  
ஜன$க<�� அ  ெபாிய அநீதிதா� எ�பைத உ.தி ெச� ெகா8டா�. பிற� 
பபா� அரசா$க- �� அ�த விவர$கைள- ெதாிவி- � க?த எ/தினா�. 
�தF� லா�2 வி�F$ட>ைடய காாியதாிசிைய# பிற� லா�2 வி�F$ட ைன# 
ேப2? க8டா�. அவ�க� வாயினா� அTதாப ெதாிவி- வி2", "இ  இ�திய 
ச��காைர9 ேச��த விஷய. ஆைகயா� இ�திய  ச��கா��� எ/தி� ெகா�<$க�" 
எ�. ெசா�Fவி2டா�க�. 
 
    மகா-மா இ�திய ச��கா��� எ/தினா�. பய� ஒ�. கி2டவி�ைல. 
அ�ேபா  கவ�ன� ெஜனரலா யி��த லா�2 ெசKேபா�ைட9 ச�தி-  Pரகா 
H$க-ைத�ப�றிய விவ ர $க ைள எ"- � Bறினா�. "இ�ப ?# உ8டா?" எ�. 
லா�2 ெசKேபா�2 அதிச ய �ப 2" விசார ைண ந ட -தி- த �க   ெச�வ தாக  
வா�க ளி-தா�. சில நாைள�ெக�லா Pர கா H$க  எ"-  விட �ப 2ட  ! 
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    ச��கா�ட� க?த� ேபா��வர0 நட�  ெகா8?��த கால-தி� மகா-மா கா�தி 
பகKரா எ�>மிட-தி� ேபசிய ேபா  "ேவ. வ ழிக � ப ய � த ராவி2டா� 
ச-தியாகிரஹ-ைத� ைக�ெகா�ள ேநரலா" எ�. �றி�பி2?��தா�. பி�ன� தா� 
மகா-மா பபா� ச��காாி� காாியதாிசிைய� பா��க ேந��த . கா�திஜியி� 
ேப9ைச� காாியதாிசி �றி�பி2", "இ�த� பய�.-த=�� ச��கா� இண$கி 
வி"வா�க� எ�ப  உ�ைடய எ8ணமா?" எ�. ேக2டா�. 
 
    "நா� Bறியதி� பய�.-த� ஒ�.மி�ைல. �ைறகைள நிவ�-தி ெச� ெகா�ள 
நியாயமான வழி ஒ�ைற ம�க<�� எ"- � கா2?ேன�. ச-தியாகிரஹ  
பலா-கார சிறி  அ�ற ஆ#த. அைத�ப�றி ஜன$க<�� எ"- 9 ெசா�வ  
எ� கடைம. பிாி2?4 அரசா$க மி�க வFைம ெபா��திய  எ�. என��- 
ெதாி#. ஆனா� ச-தியாகிரஹ ேதா�விேய அறியாத ஆ#த எ�பதி� என��9 
சிறி  ச� ேதக  இ�ைல" எ�. ம கா-மா கா�தி ப தி� அளி-தா�. 
 
    Pரகா H$கவாிைய� ப �றிய  கிள �9சிைய ம கா - மா கா�தி இ�தியாவி� 
ச -தியா�கிர ஹ இய �க -தி� ஆர ப  ந ட வ ?�ைக எ�. க �தினா�. அ  
ெவ�றிக ர மாக  �?�த   ஒ� Hப ச �ன  அ�ல வா? 
    ----------------------------------------------------------- 
 

4. 4. 4. 4. சா"திசா"திசா"திசா"தி    நிேகதன�நிேகதன�நிேகதன�நிேகதன�    
 
    இராஜேகா2ைடயிF��  கா�திஜி I ரP�திர நாதாி� சா�திநிேகதன- ��9 
ெச�றா�. ஏ�ெகனேவ அEவிட- ��� ேபானி�K ப8ைணயி� வசி-தவ�க� 
ேபாயி��தா�க�. அவ�க� சா�திநிேகதன-தி� மிக அ�பாக நட-த�ப2" 
வ�தா�க�. அவ�க<��- தனியாக இட ெகா"�க� ப2?��த . அவ�க<��- 
தைலவ� I மக�லா� கா�தி. இவ� சா�திநிேகதன-தி= ேபானி�K ஆசிரம-தி� 
நட-திய வா:�ைக �ைறையேய தா� கைட�பி?-  ம�றவ�கைள# 
கைட�பி?��ப? ெச� வ�தா�. 
 
    கா�திஜி சா�தி நிேகதன அைட�த  அவைர அ$கி��த ஆசிாிய�க� 
மாணா�க�க� எ�லா�ேம அ�� ெவ�ள-தி� �/�ப? ெச�தா�க�. 
ெத�னா�பிாி�கா0��9 ெச�றி��த ஆ82Oஸு பிய�ஸ> அ�ேபா  அ$ேக 
இ��தா�க�. இவ�க� தவிர, பேராடா க$காநா- வி-யாலய-திF��  
சா�திநிேகதன- �� வ�தி��த காகாசாேக� காேல�க� எ�பவைர� கா�திஜி 
இ$ேக ச�தி-தா�. பி�கால-தி� காகா சாகி� கா�திஜியி� சிற�த ந8ப�களி� 
ஒ�வ� ஆனா�. 
 
    சா�தி நிேகதன-ைத அைட�த கா�திஜி ெவ� சீ�கிர-திேலேய அ$கி��த 
ஆசிாிய�க�--மாணா�க�க� எ�லா�ட> சிேநக ெச�  ெகா8டா�. ம.நாேள 
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அவ�க<ட� ஒ� ��கியமான விஷய-ைத� ப�றி விவாத ெச�ய ஆரபி-தா�. 
ேபானி�K ஆசிரம-ைத9 ேச��தவ�க� த$க<�� ேவ8?ய உணைவ- தா$கேள 
சைமய� ெச�  ெகா8டா�க�. அஅ மாதிாிேய சா�தி நிேகதன மாணா�க�க< 
சைமய�கார�கைள� ேபாக9ெசா�Fவி2"- தா$கேள சைமய� ெச�  ெகா8டா� 
எ�ன எ�. மகா-மா ேக2டா�. இதனா� பி�ைளக<��- ேதகதிட� 
மேனாதிட� வள� எ�. ெசா�னா�. இ  சப�தமாக ஆசிாிய�க<���ேள 
இர8" க2சிக� ஏ�ப2டன. ஒ� க2சியா� மகா-மாவி� ேயாசைனைய 
ஆதாி-தா�க�. இ�ெனா� க2சியா� அ  நட�காத காாிய எ�. தைலைய 
அைச-தா�க�. 
 
    கா�திஜியி� ேயாசைன மாணா�க�க<��� பி?-தி��த . � ைமயான காாிய 
எ�றாேல பி�ைளக� வி��வ  இய�� அ�லவா? மகாகவி ரP�திராிட ேபா�9 
ெசா�னா�க�. உபா-தியாய�க< மாணா�க�க< சமதி-தா� தம�� ஆ2ேசப 
இ�ைல எ�. ��ேதவ� ெசா�னா�. மாணா�க�கைள� பா�-  "HயராVய-தி� 
திற0ேகா� இ�த9 ேசாதைனயி� அட$கியி��கிற !" எ�. Bறினா�. 
 
    பி�ன� சா�திநிேகதன-தி� ஆசிாிய�களி� ேம�பா�ைவயி� மாணா�க�கேள 
சைமய� ெச�# ேசாதைன சில கால நட�த . B2ட B2டமாக� பிாி�  
ஒEெவா� ேவைல# ஒEெவா� B2ட-தாாிட ஒ�பைட�க�ப2ட  பிய�ஸ� 
எ�> ஆ$கிேலய அறிஞ� இ�த� பாிேசாதைனயி� Lரண உ�சாக- ட� 
ஈ"ப2டா�. த உட� நல-ைத�Bட� ெபா�2ப"-தாம� அவ� சைமய� அைறயி� 
ேவைல ெச�தா�. சைமய� அைறைய# H�.� �ற$கைள# H-த ெச�# 
ேவைலைய ஆசிாிய�க� சில� ஒ���ெகா8?��தா�க�. எ.ஏ.ப2ட ெப�ற 
ஆசிாிய�க� ைகயி� ம8ெவ2? பி?-  ேவைல ெச�வைத� பா��க மகா-மா 
கா�தி�� மிக0 ச�ேதாஷமாயி��த . 
 
    ஆனா� சா�தி நிேகதன-தி� இ�த9 ேசாதைன சில கால�தா� நட�த . 
ேசாதைனயி� ஈ"ப2டவ�க� ெகா@ச கால- �ெக�லா கைள�பைட�  
ேபானா�க�. பிய�ஸ� �தFய சில� ம2" இ.திவைர அ�த9 ேசாதைனைய 
விடாம� நட-தி வ�தா�க�. 
 
    கா�தி மகா-மா சில கால சா�தி நிேகதன-தி� த$கியி��கலா எ�ற 
எ8ண- ட� வ�தி��தா�. ஆனா� இைறவ>ைடய வி��ப ேவ. 
விதமாயி��த . ஒ� வார-தி���ேள I ேகாகேல மரணமைட�தா� எ�> ெச�தி 
வ�  கா�திஜியி� உ�ள-ைத� கல�கிய . சா�தி நிேகதன  யர-தி� ):கிய . 
மகா-மா கா�தி தம  ப-தினிைய# Iமக�லா� கா�திைய# அைழ- � 
ெகா8" Lனா0��� பிரயாணமானா�. 
 
    இ�த� பிரயாண-தி� ேபா  கா�திஜி )�றா வ���� பிரயாண-தி� உ�ள 
க4ட$கைள அ>பவி-  அறி#ப?யாக ேந��த . இ  சப�தமாக மகா-மா 
கா�தி எ/தியி��ப தாவ :- 
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    ")�றா வ���� பிரயாணிக� ?�க2 வா$�வதி�Bட எEவள0 
க4ட$க<�� உ�ளாகேவ8?யி��கிறெத�பைத ப�-வானி� அTபவி-  
அறி�ேதா. ')�றா வ��� ?�க2"க� இத��� தர�?யா ' எ�. �தF� 
ெசா�னா�க�. அத�மீ  நா� Kேடஷ�மாKடைர� காண9 ெச�ேற�. அவைர� 
க8"பி?�பேத க4டமாயி��த . யாேரா ஒ�வ� தய0 ைவ-  அவ� 
இ���மிட-ைத- ெதாிவி-தா�. அவாிட ெச�. எ$க<ைடய க4ட-ைத 
எ"- �Bறிேனா. அவ� அேத பதிைலேய ெதாிவி-தா�. ஆகேவ கா-தி��  
?�க2 ஜ�ன� திற�த  ெச�ேற�. ஆனா� ?�க2 வா$�த� எளிய 
காாியமாயி�ைல." அ$� "வ�லா� வ�-தேத வா��கா�" எ�> ச2ட அ�F� 
இ��த . ம�றவ�க� எ�ேக" ெக2டா= ெகட2" எ�. எ8ணிய 
பலசாFகளான பிரயாணிக� ஒ�வ� பி� ஒ�வரா� வ�  எ�ைன இ?- - த�ளி� 
ெகா8ேடயி��தா�க�. ஆகேவ �தF� ?�க2 வா$�வத��� ேபானவனாகிய 
நா� ஏற��ைறய� கைடசியி� தா� ?�க2 ெபற �?�த . 
 
    வ8? வ�  ேச��த . அதி� ஏ.த� ம�ெறா�பிரம� பிரய-தனமாயி�.. 
வ8?யி� ஏ�கனேவ இ��த பிரயாணிக<��, ஏற �ய�சி-த பிரயாணிக<�� 
இைடேய வைசெமாழிக� பாிமாறி�ெகா�ள�ப2டன. ஒ�வைரெயா�வ� பி?- - 
த�ள= நிக:�த . பிளா2பார-தி� ேம= கீ/ ஓ? அைல�ேதா. 'இ$� 
இடமி�ைல' எ�> பதிேல எ$� கிைட-த . கா�?னிட ெச�. ெசா�ேன�. 
அவ� 'அக�ப2ட இட-தி� உ�ேள ஏற �ய�சி ெச�#; இ�லாவி?� அ"-த 
வ8?யி� வா�' எ�றா�. 
 
    )�றா வ��� ரயி�ேவ பிரயாணிகளி�  யர$க<�� ரயி�ேவ அதிகாாிகளி� 
யேத9சாதிகாரேம காரண எ�பதி�ஐயமி�ைல. ஆனா� பிரயாணிகளி� �ர2" 
Hபாவ, ஆபாச வழ�க$க�, Hயநல, அறியாைம �தFயைவக� அ- யர$கைள 
அதிக�ப"- கி�றன. இதி� பாிதாபமான விஷய யாெதனி�, தா$க� 
தவ.தலாக0, ஆபாசமாக0, Hயநல- ட> நட�  ெகா�கிேறாெம�பேத 
அவ�க<��- ெதாிவதி�ைல. தா$க� ெச�வெத�லா இய�ைகேய எ�. 
அவ�க� விஷய-தி� ப?-தவ�களாகிய நா கா2" அல2சியேம எ�. Bறலா. 
 
    மகா-மா கா�தி Lனா வ�  ேச��  ேகாகேலயி� சிரா�-த காாிய$க� எ�லா 
நிைறேவறிய பிற�, இ�திய ஊழிய� ச$க-தி� ேச�வ  ப�றி ம�. ஒ� �ைற 
சி�தைன ெச�தா�. ேகாகேலைய� �� Cட-தி� ைவ-  மகா-மா அவாிட ப�தி 
ெச=-தியவ�. இ�ேபா  ேகாகேல காலமாகி வி2டப?யினா� அவ� Kதாபி-த 
ச$க-தி� ேச��  அவ� ஆரபி-  ைவ-த பணிகைள நிைறேவ�.வ  தம  
கடைம எ�. க�தினா�. மீ8" இ�திய ஊழிய� ச$க-தி� அ$க-தினாிட தம  
வி��ப-ைத- ெதாிவி-தா�. �� ேபாலேவ அ�த அ$க-தின�க<��� 
அபி�பிராயேபத ஏ�ப2ட . சில� மகா-மாைவ9 ேச�- � ெகா�ளலா 
எ�றா�க�. சில� Bடா  எ�றா�க�. மகா-மாைவ9 ேச�- � ெகா�வைத 
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எதி�-தவ�க� இ�திய ஊழிய� ச$க-தி� இல2சிய$க� - ெகா�ைகக<�� 
மகா-மாவி� இல2சிய$க� - ெகா�ைகக<�� அ?�பைடயான ேவ�.ைமக� 
இ��பைத9 H2?�கா2?னா�க�. ெகா@ச கால- ��� பிற� இ�திய ஊழிய� ச$க 
அ$க-தின� B2ட நட-தி அதி� ெப�பா�ைமயினர  அபி�பிராய-தி�ப? 
�?0 ெச�யலா எ�. தீ�மானி�க�ப2ட . 
 
    மகா-மா இைத வி�பவி�ைல. தா இ�திய ஊழிய� ச$க-தி� ேச�வத�� ஒ� 
சில� விேராதமாயி��தா= அதி� ேசர மகா-மா இ4ட�படவி�ைல. சில��� 
விேராதமாக� ெப�பா�ைம ேவா2"� ெப�. ஒ� Kதாபன-தி� ேச�வதி� எ�ன 
ந�ைம ஏ�பட�?#ேகாகேலயிட தா ைவ-தி��த ப�தி�� அ  உக�ததா�மா? 
- இ�ப? ேயாசி- � கைடசியாக மகா-மா தம  வி8ண�ப-ைத வாபK 
வா$கி�ெகா8டா�. இத� காரணமாக இ�தியா ேதச அைட�த ந�ைம�� அளேவ 
கிைடயா  எ�. ெசா�லலா. தா ேம�ப? ச$க-தி� ேசராதேத ந�ல  எ�. 
தா ச$க-தி� ேச�வைத எதி�-தவ�கேள தம�� ந�ைம ெச�தவ�க� எ�. 
பி�கால-தி� கா�திஜி க�தினா�. ேம�க8டவா. வி8ண�ப-ைத வாபK ெப�. 
ெகா8டதனா� ச$க-தி� அ$க-தின�ட� மகா-மா கா�தியி� சிேநக பா�தEய 
வள��  நீ?-தி��த . 
    ----------------------------------------------------------- 
 

5 . 5 . 5 . 5 . சப�மதிசப�மதிசப�மதிசப�மதி    ஆசிரம�ஆசிரம�ஆசிரம�ஆசிரம�    
 
    �பேகாண-தி� மாமா$க(மகாமக) எ�> தி�விழா ப�னிர8" 
வ�ஷ- �� ஒ� தடைவ நைடெப.கிறத�லவா? அ ேபால வட�ேக இமயமைல9 
சாரF� உ�ள ஹாி-வார எ�> ேஷ-திர-தி� ப�னிர8" ஆ8"�� ஒ� 
�ைற '�பேமளா' எ�> உ�சவ நைடெப.வ  வழ�க.1915ஆ வ�ஷ-தி� 
'�பேமளா' உ�சவ வ�த . அ�த உ�சவ-தி�� ல2ச�கண�கான யா-ாீக�க� 
வ�வ  வழ�க. அவ�க<��9 ேசைவ ெச�வத�காக இ�திய ஊழிய� 
ச$க-திF��  ஒ� ேசைவ�பைட அ>�ப�ப2ட . இைதயறி�த மகா-மா தா� 
ேபானி�K B2ட-தா�ட� ஹாி-வார உ�சவ-தி��� ேபாக வி�பினா�. 
உ�சவ-ைத� பா��ப  யா-ாீக<��9 ேசைவ ெச�வ  தவிர, ஹாி-வார- ��� 
ப�க-தி� I ��ஷிரா நட-தி வ�த ���ல-ைத� பா��கேவ8" எ�ற 
ேநா�க� மகா-மா0�� இ��த . 
 
    Hவாமி சிர-தான�த� எ�ற �னிதமான ெபயைர ேக�விபடாதவ� யா�? கிலாப- 
இய�க நட�த கால-தி� ?�Fயி� உ�ள �க: ெப�ற ஜுமா ம[தி��� ெச�. 
அ$� B?யி��த திரளான �KFக<��� பிரச$க ெச�தவ� அவ�தா�. சில 
கால- ��� பிற� ெவறி ெகா8ட �KF ஒ�வனா� �-தி ெகா�ல�ப2டவ� 
அவேர தா�. அ�த Hவாமி சிர-தான�த� ச�நியாசியவத�� ��னா� I 
��ஷிரா எ�ற ெபய� தா$கி ெகா8?��தா�. ஹாி-வார ��� ப�க-தி� கா$ாி 
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எ�>மிட-தி� I ��ஷிரா நட-திவ�த ���ல அ�த கால-தி� மிக0 
பிரசி-தி ெப�றி��த . 
 
    �பேமளா உ�சவ-தி� ேபானி�K ஆசிரமவாசிக� மிக9 சிற�த ெதா8" 
ெச�தா�க�. ஆனா� மகா-மா அ�த- ெதா8?� அதிகமாக ஈ"படவி�ைல. 
ஏெனனி� மகா-மா ெத�னா�ாி�காவி� நட-திய ேபாராட-தி� வரலா. 
இத���ேள பல���- ெதாி�  ேபாயி��த . எனேவ உ�சவ- �� வ�த 
யா-ாீக�க� பல� மகா-மா கா�திைய# பா��க வ�தா�க�. அவ�க<ட� 
ேபHவத�� மத, ச)க, அரசிய� �தFய விஷய$கைள� ப�றி விவாதி�ப 
த��ேம ேநர சாியாயி��த . 
 
    �பேமளாவி� கா�திஜி பா�-த பல கா2சிக� அவ��� ெவ.�ைப அளி-தன. 
'சா �க�' எ�. ெசா�ல�ப2ட ச�நியாசி ேவ ஷதாாிகளி� நடவ?�ைகக� 
கா�திஜி��� பி?�கேவ இ�ைல. மத-தி� ெபயரா� பல ஏமா�.க� நட�பைத# 
கா�திஜி கவனி-தா�. உதாரணமாக, ஐ�  கா� உ�ள பHமா" ஒ�. அ$ேக 
ெகா8" வர�ப2?��த . பHைவ� ேபா�.கிற ஹி� �க� பல� ேம�ப? ஐ�  
கா� பHைவ- ெத�வ அச உ�ளதாக� க�தி அைத வழிப2" அத� 
ெசா�த�கார>��� பண� ெகா"- வி2"� ேபானா�க�. ஐ�  கா� பH �தF� 
கா�திஜி�� விய�� அளி-த . பிற�, விசாாி- ்ப பா�-ததி�, உ8ைமயி� 
அ�த�பபH0�� ஐ�  கா� இ�ைல எ�., ஒ� க�.� �2?யி� காைல ெவ2? 
ஒ2ட ைவ-தி��கிற  எ�. ெதாி�  ெகா8டா�! இ�த�ெகாbரமான ெசய� 
மகா-மாவி� க�ைண நிைற�த உ�ள-ைத� ெபாி  பாதி-த . 
 
    ெமா-த பதிேன/ ல2ச ஜன$க� அ�த வ�ஷ- � �பேமளா உ�சவ- �� 
வ�தி��தா�க�. அவ�களி� மிக� ெப�பாேலா� உ8ைமயான ப�தி#டேன 
�8ணிய� ேத?� ெகா�வத�காகேவ வ�தி��தா�க� எ�பைத� கா�திஜி 
அறி�தி��தா�. ஆனா� சில ேமாச�கார�க� அ�கிரம த�திர$கைள� ைகயா8" 
ப�தி#�ள பாமர ம�கைள ஏமா�றி வ�தா�க�. இத��� பிராய9சி-தமாக- தா 
ஏதாவ  ெச�ய ேவ8" எ�. கா�திஜி��- ேதா�றிய . ஒ�நாளி� தா 
சா�பி" உணவி� ஐ�  ெபா��க<�� ேம� ேச�- �ெகா�வதி�ைல ெய�., 
இ�2?ய பிற� எ 0 சா�பி"வதி�ைல எ�. விரத எ"- �ெகா8டா�. இ�த 
விரத-ைத மகா-மா த அ�திய நா� வைரயி� நிைறேவ�றினா�. 
 
    �பேமளா உ�சவ �?�த பிற� கா�திஜி I ��ஷிராமி� ���ல- ��9 
ெச�றா�. கா�திஜியி� வரலா�ைற- ெதாி�  ெகா8?��த I ��ஷிரா 
அ$ேகேய கா�திஜி# அவ�ைடய சகா�க< த$கிவிடேவ8" எ�. 
ேக2"�ெகா8டா�. ஆனா� கா�திஜியி� மனதி� இத�� ��னாேலேய 
த�ைடய இல2சிய$கைள நிைறேவ�.வத��ாிய தனி ஆசிரம ஒ�ைற 
Kதாபி�க ேவ8" எ�ற எ8ண உதயமாகி யி��த . அ-தைகய ஆசிரம-ைத 
ஆமதாபா-தி� Kதாபி�க ேவ8" எ�ற �?0�� வ�தி��தா�. ஏெனனி�, தா 
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பிற�த நாடாகிய �ஜரா-திேல தா� த�ைடய ெதா8ைட9 சாிவர9 ெச�ய�?# 
எ�ற நபி�ைக அவ��� ஏ�ப2?��த . ஆமதாபா-ேதா �ஜரா-தி� தைலநகர. 
ைக-தறி ெநச0��� ெபய�ேபான இட. எனேவ, இரா2ைட�� ைக-தறி�� 
�- யி� தரேவ8" எ�> கா�திஜியி� ேநா�க ஆமதாபா-தி� 
நிைறேவற�B". ேம= அ�நகாி� வசி-த �ஜரா-தி ெச�வ�களிடமி��  தா 
ஆரபி�� ஆசிரம- ��� பணஉதவி ெபற0 B". ஆரப கால-தி� எ�த 
ஆசிரம�தா� பண உதவி இ�லாம� நட�க �?#.? 
 
    எனேவ, கா$ாி ���ல-ைத� பா�-த  மகா-மா ேநேர ஆமதாபா- ��� 
�ற�ப2டா�. அ$ேக பல ந8ப�க� கா�திஜி�� ஆசிரம Kதாபி�பதி� உதவி 
ெச�வதாக9 ெசா�னா�க�. அவ�க<ட� ேபசி� ெகா8?���ேபா  
தீ8டாைமைய� ப�றி� ேப9H வ�த . "நா� நட- ஆசிரம-தி� தீ8டாைமைய 
அ>சாி�ப  நிைன�க0 �?யாத காாிய" எ�. கா�திஜி Bறினா�. "ம�ற 
அச$களி� த�தி#ைடய தீ8டா வ��பின� ஒ�வ� ஆசிரம-தி�ேசர �� வ�தா� 
அவசிய அவைர9 ேச�- � ெகா�ேவ�" எ�. உ.தியாக9 ெசா�னா�. ஆனா�, 
அ�த ந8ப�க�, "ஆசிரம-தி� ேசர�B?ய த�தி#ைடய தீ8டாதவ� எ$கி��  
வர�ேபாகிறா�!" எ�. ெசா�F- தி��தி அைட�தா�க�. அ�ப?�ப2ட ஒ�வ� 
அக�படேவ மா2டா� எ�ப  அவ�க<ைடய நபி�ைக. 
 
    ஆமதாபா-திேலேய ஆசிரம Kதாபி�ப  எ�. �?வாக- தீ�மானி�க�ப2ட . 
ஆமதாபா- ��� ப�க-தி� ேகா9ரா� எ�ற கிராம-தி� I ஜீவ�லா� ேதசா� 
எ�> பாாிKட��� ஒ� ப$களா இ��த . அைத வாடைக��� ெகா"�க 
ேம�ப? பாாிKட� சமதி-தா�. அ�த� ப$களாவிேலதா� �த� �தF� ஆசிரம 
Kதாபி�க�ப2ட . 
 
    ஆசிரம- ��� ெபய� எ�ன ெகா"�ப  எ�ற ேக�வி எ/�த . "ேசவாசிரம" 
"தேபாவன" எ�> ெபய�கைள9 சில ந8ப�க� �றி�பி2டா�க�. "தேபாவன" 
எ�ப  அதிக டாCகமான ெபய� எ�. கா�திஜி��- ேதா�றிய . "ேசவாசிரம" 
பி?-தி��தா= Lரணதி��தி அளி�கவி�ைல. கைடசியாக இ�தியாவி� 
வி"தைல�� மகா-மா எ�த வழிைய� ைகயா8" கா2ட ேவ8"ெம�. 
எ8ணியி��தாேரா, அ�த வழிைய� �றி�பி" ெபயராக இ��க ேவ8" எ�. 
"ச-தியா�கிரஹ ஆசிரம" எ�> ெபய� இட�ப2ட . 
 
    ஆரப-தி� இ�ப-ைத�  Kதிாீ ��ஷ�க� ஆசிரம-தி� இ��தா�க�. 
இவ�களி� சில� ேபானி�K ஆசிரம-தி� கா�திஜிேயா" இ��தவ�க�. ம�றவ�க� 
இ�தியாவி� �திதாக9 ேச��தவ�க�. அ�த ஆரப ஆசிரம- ெதா8ட�க� 
இ�ப-ைத�  ேபாி� பதி�)�.ேப� தமிழ�க� எ�. கா�தி மகா-மா தம  
Hயசாித-தி� எ/தி ைவ-தி��கிறா�. தமிழ�க<�� இ  எEவள0 ெப�ைமயான 
விஷய எ�. ெசா�ல0 ேவ8"ேமா? 
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    ஆசிரம ஆரபி- 9 சிலமாத$க<���ேள ேந��த ஒ� ெப�@ ேசாதைனைய� 
ப�றி# மகா-மா எ/தியி��கிறா�. த�தி#�ள தீ8டா வ��பின� எவ� 
ஆசிரம-தி� ேச�வத�� வர�ேபாவதி�ைல ெய�. ஆமதாபா- ந8ப�க� 
க�தினா�க� அ�லவா? அவ�க<ைடய எ8ண- �� மாறாக ஒ� காாிய 
நிக:�த . இ�திய ஊழிய� ச$க-  அ$க-தினாி� மகா-மாவிட மி��த 
அபிமான ெகா8டவ� I அமி�தலா� த�க�. (இ�ைற�� ஹாிஜன- 
ெதா8?� மன�L�வமாக ஈ"ப2"�ள த�க� பாபா அவ�க� தா�.) அவாிடமி��  
கா�திஜி�� ஒ� க?த வ�த . அதி� த�க� பாபா, "தீ8டா வ��ைப9 ேச��த ஒ� 
�"ப-தா� த$க� ஆசிரம-தி� ேசர வி��கிறா�க�. ஒ/�க� அட�க� 
பைட-தவ�க�. அவ�கைள ஏ�.� ெகா�P�களா?" எ�. ேக2?��தா�. இEவள0 
சீ�கிர-தி� இ-தைகய ேசாதைன ஏ�ப" எ�. மகா-மா எதி�பா��கவி�ைல. 
ஆசிரம- �� உதவி ெச�  வ�த ஆமதாபா- ந8ப�க<�� இ  பி?�கா  எ�ப  
ெதாி�ேத இ��த . ஆயி> அத�காக மகா-மா த வா:�ைக த�ம-தி� 
அ?�பைடயான ெகா�ைகைய மா�றி� ெகா�வெத�ப  நிைன�க�B?ய 
காாியமா? 
 
    க?த-ைத ம�ற ஆசிரமவாசிக<��� கா�திஜி ப?- � கா2?னா�. அவ�க< 
உ�சாகமாக அைத வரேவ�றா�க�. எனேவ தீ8டா வ���� �"ப-தினைர 
அ>��ப? மகா-மா க?த எ/தினா�. சில நாளி� அவ�க� வ�  ேச��தா�க�. 
)�ேற ேப� அட$கிய �"ப. �"ப- தைலவாி� ெபய�  தா பா�; அவ� 
மைனவியி� ெபய� தனி ெப�; அவ�க<ைடய �த�வியி� ெபய� லcமி. 
அ�ேபா  லcமி தவ/ பிராய- � �ழ�ைத.  தாபா� பபாயி� ஆரப� 
பாடசாைலயி� உபா-தியாயராயி��தவ�. ச-தியா� கிரஹ ஆசிரம-தி� 
விதிகைளெய�லா ந�� ெதாி�  ெகா8" அ�த விதிகளி�ப? நட�பதாக I 
 தாபா� ஒ��� ெகா8டா�. அத�ேபாி� அ��"ப-தா� ஆசிரம-தி� ேச�- � 
ெகா�ள�ப2டன�. பிற� நட�தவ�ைற� �றி-  மகா-மா எ/தி#�ள வரலா. 
பி�வ�மா.:- 
 
    "ஆசிரம- �� உதவி �ாி�  ெகா8?��த ந8ப�களிைடேய இ  ெப�$ 
கிள�9சிைய உ8" ப8ணி�.. �தF� கிண. விஷயமாக� க4ட ஏ�ப2ட . 
கிண�ைற� ப$களாவி� ெசா�த�கார� உபேயாகி-  வ�தா�. ஏ�ற இைற-  
வ�த மனித� எ$க<ைடய ெதா2?யிF��  த8ணீ�-  ளிக� சி� வதா� 
தன��- தீ2" ஏ�ப2" வி"ெம�. Bறி ஆ2ேசபி-தா�. ஆதF� எ$கைள- 
தி2ட0,  தாபாைய- ெதா�தர0 ெச�ய0 ெதாட$கினா�. வச0கைள� 
ெபா.- � ெகா8" த8ணீ� இ/- வ�ப? நா� அைனவ��� ெசா�ேன�. 
நா$க� தி�ப- தி2டாதைத அ�த மனித� க8டேபா  ெவ2கமைட�  எ$கைள- 
ெதா�தர0 ெச�வைத நி.-தி வி2டா�. 
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    பண உதவிெய�லா நி.-த�ப2ட . ஆசிரம விதிகைள அ>சாி�க� B?ய 
தீ8டாதா� எ$ேக கிைட�ப� எ�. ேக�வி ேக2ட ந8ப�, அ-தைகய ஒ�வ� 
வ�வா� என எதி�பா��கேவயி�ைல. 
 
    ச)க பகி4கார-ைத� ப�றிய வத�திக< ஏ�ப2டன. இவ�றி�ெக�லா 
நா$க� ஆய-தமாயி��ேதா. எ$கைள� பகி4கார ெச�  சாதாரண வசதிக� 
அளி�க0 ம.-த ேபாதி= ஆமதாபா-ைத வி2"� ேபாக�Bடாெத�., அைத� 
கா2?= தீ8டா வ��பின� வசி��மிட@ ெச�. அ$ேக உட=ைழ�பினா� 
கிைட�� ெபா�ைள� ெகா8" கால2ேசப ெச�த� நலெம�. எ� 
ந8ப�களிட ெசா�Fயி��ேத�. 
 
    நிைலைம கைடசியி� ெந��க?யாயி�.. ஒ�நா� மக�லா� கா�தி வ� , 
"ைகயி� இ��த பணெம�லா ஆகிவி2ட . அ"-த மாத9 ெசல0��� பணேம 
கிைடயா !" எ�. ெதாிவி-தா�. 
 
    "அ�ப?யானா� நா தீ8டா வ��பாாி� இ��பிட ெச�ேவா" எ�. 
அைமதியாக� பதிலளி-ேத�. இ-தைகய ேசாதைன என�� ேந��த  இ  �த� 
�ைறய�.. ேசாதைன ேந��த ச�த��ப$களி� எ�லா ஆ8டவ� கைடசி 
நிமிஷ-தி� என�� உதவி அ>�பிேய வ�தா�. ஆசிரம-தி� ெபா�ளாதார 
நிைலைமைய� ப�றி மக�லா� எ9சாி�ைக ெச�  அதிக கால ஆவத��� ஒ� 
நா� காைல ஆசிரம� �ழ�ைதகளி� ஒ� �ழ�ைத ஓ? வ� , ேஸ- ஒ�வ� வாசF� 
ேமா2டா� வ8?யி� கா-தி��பதாக0 எ�ைன� பா��க வி��வதாக0 
Bறிய . அவைர� பா��க9 ெச�ேற�. "ஆசிரம- ��� ெகா@ச ெபா�<தவி 
ெச�ய வி��கிேற�; ஏ�.�ெகா�P�களா?" எ�. அவ� ேக2டா�. 
 
    "நி9சயமாக ஏ�.� ெகா�ேவ�. த�ேபா  எ$க� பணெம�லா ெசலவழி�  
ெவ.$ைக#ட� இ��கிேறா" எ�ேற�. "நாைள இ�த ேநர-தி�� இ$ேக 
வ�கிேற�. தா$க� இ��C�களா? எ�. அவ� ேக2டா�. "ஓ, இ��கிேற�" 
எ�ேற�. அ- ட� அவ� �ற�ப2"9 ெச�றா�. 
 
    ம.நா� �றி�பி2ட ேநர-தி��9 சாியாக வ8? வாசF� வ�  நி�ற . �ழ� 
ஊதி�.. �ழ�ைதக� ெச�தி ெகா8" வ�தா�க�. ேஸ- உ�ேள வரவி�ைல. 
அவைர� பா��க நா� ெவளிேய வ�ேத�. அவ� எ� ைகயி� 13,000 Oபா� 
ேநா2"கைள� ெகா"-  வி2" வ8?ைய வி2"� ெகா8" ெச�றா�. 
 
    இ�த உதவிைய நா� எதி�பா��கேவ யி�ைல. அதி= எEவள0 �திய �ைறயி� 
உதவி! அ�த� கனவா� அத�� �� ஆசிரம- �� வ�தேதயி�ைல. அவைர அத�� 
�� ஒேர ஒ� �ைறதா� பா�-தி��பதாக என�� ஞாபக. அவ� ஒ�வித 
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விசாரைண# ெச�யவி�ைல. ஆசிரம-ைத� பா�ைவயிட0 இ�ைல. வ�  பண$ 
ெகா"- வி2" உடேன ேபா� வி2டா�! இ�த உதவியி� காரணமாக, தீ8டாதா� 
இ��பிட- �� நா$க� �?ேபாக ேவ8?ய அவசிய இ�லாம� ேபாயி�.. 
இ�> ஓரா8"��� பண-ைத� ப�றிய கவைலயி�ைலெய�. 
ைதாியமைட�ேதா. 
 
     தாபா� �"ப-ைத9 ேச�- � ெகா8ட  ஆசிரம- �ேக ஒ� ந�ல 
ப?�பிைனயாயி�.. ஆரப-திேலேய ஆசிரம-தி� தீ8டாைம பாரா2ட 
மா2ேடாெம�. உல���� பகிர$கமா� அறிவி-  வி2ேடா. ஆசிரம- ��உதவி 
ெச�ய வி�பியவ�கைள எ9சாி-தவ�களாேனா. இ- ைறயி� ஆசிரம-தி� 
ேவைல# ெபாி  எளிதாயி�.. இைவெய�லா ந�� ெதாி� , நா<�� நா� 
அதிகமாகி� ெகா8?��த ஆசிரம9 ெசல0கைள ைவதிக ஹி� �கேள ெப�பா= 
ெகா"-  வ�தா�க�. தீ8டாைமயி� அ?�பைட ஆ2ட$ ெகா"- � 
ேபா�வி2ட  எ�பத�� இ  அறி�றிய�லவா?..." 
 
    பி�ன� சிலகால ேகா9ரா�பி� ஆசிரம நட�  வ�த . பிற�ைடய வாடைக� 
க2டட-தி� ெந"$கால ஆசிரம நட-த �?யா  எ�. ெசா�த இட 
சபாதி-  ஆசிரம-ைத நிைல�ப"-த ேவ8" எ�. மகா-மா க�தினா�. இ�த9 
சமய-தி� ேகா9ரா� கிராம-தி� பிேள� ேநா� பரவிய . கிராம-  ஜன$கைள9 
Hகாதார விதிகைள அ>4?��ப? ெச�வத�கான ச�தி# ெச�வா�� ஆசிரம 
வாசிக� அ�ேபா  ெப�றி��க வி�ைல. இ�த9 ச�த��ப-தி� I �@சா பா� 
ஹீராச�  எ�> வியாபாாி ஆசிரம Kதாபி�க- த��த நில சபாதி- � 
ெகா"�பத�� �� வ�தா�. அவ� கா�திஜி# ஆமதாபா-ைத9 H�றி- த�க நில 
ேத? அைல�தா�க�. ஆமதாபா- �� நா= ைம� Qர-தி� சப�மதி நதி�கைரயி� 
அ-தைகய இட-ைத� க8"பி?-தா�க�. ஒ� வார-தி��� அ�த நில வா$க� 
ப2ட . நில-தி� க2டடேமா, மரேமா ஒ�. இ�ைல. ஆயி> ஆசிரம-ைத 
உடேன அEவிட- �� மா�றிவிட ேவ8" எ�. மகா-மா தீ�மானி-தா�. 
ஆசிரமவாசிக� வசி�பத���� கி-தா� Bடார$க� ேபாட�ப2டன. அ� ேபா  
ஆசிரமவாசிக� ஆடவ� ெப8?� �ழ�ைதக< மாக நா�ப  ேப� இ��தா�க�. 
எ�லா� கி-தா� Bடார$க<�� வ�  ேச��தா�க�. 
 
    இEவிதமாக, மகா-மாவி� வா:�ைக9 சாித-தி� மிக� பிரசி-திெப�ற சப�மதி 
ச-தியா�கிரஹ ஆசிரம ஆரபமாயி�.. 
    ----------------------------------------------------------- 
 

6. 6. 6. 6. இராஜஇராஜஇராஜஇராஜ    %மா�%மா�%மா�%மா�    ��லா��லா��லா��லா    
 
    இ�தியாவி� அரசிய� சாி-திர-தி� 1917-ஆ வ�ஷ மிக0 ��கியமான 
வ�ஷமா�. அ�த ஆ8?� இ�தியாவி� Hத�திர� ேபா���� பலதர� B?ய பல 
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சபவ$க� நிக:�தன. அவ�றி� ��கியமான  'சபரா� ச-தியா� கிரஹ' எ�. 
ெபய� ெப�ற . அ�த நிக:9சியி� )ல மகா-மா கா�தியி� ஆ-மச�தியி� 
ெப�ைமைய இமயமைலயிF��  க�னியா�மாி வைரயி� இ�திய ம�க� 
எ�லா� ந�� அறி�  ெகா8டா�க�. 
    . 
    Cஹா� மாகாண-தி� சபரா� ஒ� ஜி�லா. இமயமைலயி� அ?வார-தி� 
அ�கி� உ�ள . ஜனக மகாராஜ� ஆ2சி�ாி�த விேதக நா" எ�ப  அ தா�. 
அ$ேக அ0ாி- ேதா2ட$க� அதிக. ெப�பாலான அ0ாி- ேதா2ட$க� ஆ$கில 
�தலாளிக<��9 ெசா�தமானைவ. சபரானி=�ள ஒEெவா� �?யானவ> 
இ�ப  ஏ�கரா நில பயி� ெச�தா� அதி� )�. ஏ�கரா க2டாய அ0ாி பயிாிய 
ேவ8" எ�> விதி அ$ேக அ�F� இ��த . அ�த )�. ஏ�கராவி� 
விைள# அ0ாி� பயி� நில9Hவா�தாரைன9 ேச�. இEவித க2டாயமாக அ0ாி 
பயிாி" �ைற��- 'தீ� கதியா' �ைற எ�ற ெபய� வழ$கி�.. . 
    . 
    1917-ஆ ஆ8"�� ��னா� இ�த விவர ஒ�. கா�தி மகா>��- 
ெதாியேவ ெதாியா . 1916-ஆ ஆ8?� இ.தியி� ல�ெனௗ நகாி� கா$கிரK 
மகாசைப B?யேபா  இராஜ�மா� H�லா எ�பவ� கா$கிரK வி"தியி� 
மகா-மாவி� ஜாைகைய- ேத?� ெகா8" வ�  க8"பி?-தா�. இராஜ�மா� 
H�லா சபரா� ஜி�லா �?யானவ�களி� ஒ�வ�. க2டாய அ0ாி� பயி� ெச�  
க4ட�ப2டவ�.தைம� ேபாலேவ க4ட�ப2"� ெகா8?��� ஆயிர� 
கண�கான �?யானவ�க<��� கதிேமாd பிற�கேவ8" எ�ற அவா அவ� 
மனதி� �?ெகா8?��த . எனேவ மகா-மாைவ� க8" அவாிட சபரா� 
�?யானவ�களி� க4ட$கைள9 ெசா�னா�. சபரா>�� ேநாி� வ�  பா��க 
ேவ8" எ�. வ��.-தினா�. அவ� Bறிய விஷய$க� மகா-மா0��- 
ெதளிவாக விள$கவி�ைல. எனேவ இராஜ�மா� H�லா "எ$க� வ�கீ� பா�ைவ 
அைழ-  வ�கிேற�. அவ� எ�லா ெதளிவாக9 ெசா�வா�!" எ�. Bறிவி2"� 
ேபா� பா� விரஜ கிேஷா� பிரஸாைத அைழ- �ெகா8" வ�தா�. பி�னாளி� பா� 
விரஜகிேஷா� பிரஸா  பா� ராேஜ�திர பிரஸா  ேதச-ெதா8?� மகா-மாவி� 
சிற�த  ைணவ�க� ஆனா�க�. ஆனா� அ9சமய பா� விரஜகிேஷாைர� ப�றி 
மகா-மா0�� ந�ல அபி�பிராய உ8டாகவி�ைல. ஒ�.மறியாத ஏைழ� 
�?யானவ�களிட பண பறி�� வ�கீ�களி� ஒ�வ� எ�. எ8ணினா�. எனேவ, 
பா� விரஜ கிேஷா� Bறியைத ேய�லா ேக2"�ெகா8", "நிைலைமைய ேநாி� 
பா�- - ெதாி�  ெகா�வத�� ��னா� நா� ஒ�.ேம ெசா�வத�கி�ைல. 
ஆனா� நீ$க� இைத� ப�றி� கா$கிரY� ஒ� தீ�மான ெகா8" வ�  
நிைறேவ�.வ  ந�ல " எ�. ெசா�னா�. அத�ப?ேய I விரஜ கிேஷா� 
சபரா� �?யானவ�களிட அTதாப ெதாிவி�� தீ�மான ஒ�ைற� 
கா$கிரY� ெகா8"வ�  நிைறேவ�றினா�. . 
    . 
    இைத�ெகா8" இராஜ�மா� H�லா தி��தியைட�  விடவி�ைல. "தா$க� 
சபரா>�� வ�  ேநாி� நிைலைம ைய� பா��கேவ8"." எ�. அவ� 
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மகா-மாவிட ெசா�னா�. "ஆக2"; அ�த� ப�க$களி� H�.� பிரயாண 
ெச�வத�� வ�ேபா  சபரா>�� வ�கி�ேற�" எ�றா� மகா-மா. அவ� 
கா�L���� ேபானேபா  இராஜ �மா� H�லா அவைர� பி� ெதாட��தா�. 
"இEவிட-திF��  சபரா� அதிக Qர இ�ைல. வ�கிறீ�களா?" எ�. ேக2டா�. 
மகா-மா அ�ேபா  அவகாச இ�ைல எ�. Bறிவி2" ஆமதாபா- ஆசிரம- ��9 
ெச�றா�. இராஜ�மா� H�லா அ$ேக# ேபானா�. கைடசியாக, கா�திஜி "நா� 
க�க-தா0�� இ-தனா�ேததி வ�கிேற�. அ$ேக வ�  எ�ைன9 சபரா>�� 
அைழ- � ேபா$க�!" எ�. ெசா�னா�. . 
    . 
    மகா-மா க�க-தா0��� ேபா� ��ேப இராஜ�மா� H�லா அ$ேக ெச�. I 
Lேப�திரநா- வஸுவி� P2?� கா�திஜி�காக� கா-தி��தா�. இEவா., 
க�வியறி0 அதிக இ�லாத ஒ� �?யானவ>ைடய உ.தி காரணமாக- 
ேதச- �ேக ஒ� �திய ஆத�ச ஏ�படலாயி�.. . 
    . 
    கா�திஜி# இராஜ�மா� H�லா0 க�க-தாவி� ரயி� ஏறி� பா2னா0�� வ�  
ேச��தா�க�. பா2னாவி� கா�திஜி��- ெதாி�த ந8ப� யா� இ�ைல. 
இராஜ�மா� H�லா0��- ெதாி�தவ�கேளா அவைர மிக� கீழான மனிதராக� 
க�தினா�க�. பா� ராேஜ�திர� பிரஸா-தி� ப$களா0�� மகா-மாைவ9 H�லா 
அைழ- 9 ெச�றா�. பா� ராேஜ�திர பிரஸா- அ9சமய ஊாி� இ�ைல. 
அவ�ைடய P2" ேவைல�கார�க� கா�திஜிைய# H�லாைவ# இல2சிய 
ெச�யவி�ைல. அவ�க� P2"� கிண�றி� த8ணீ� இ/�பைத�Bட 
ேவைல�கார�க� ஆ2ேசபி-தா�க�. த8ணீ�-  ணிெதளி-தா� தீ2டா�� 
ேபா�வி"ேவா எ�. ெசா�னா�க�. ம�ற மாகாண$கைள� கா2?= Cஹாாி� 
தீ8டாைம மிக� க"ைம எ�பைத கா�திஜி அறி�  ெகா8டா�. இராஜ�மா� 
H�லாவினா� தம�� அதிக உதவி கிைட�கா  எ�பைத# க8" ெகா8டா�. 
�திைர லகாைன- தாேம இ/- � பி?�க ேவ8?ய தா� எ�. தீ�மான 
ெச�தா�. . 
    . 
    பா2னாவி� ெமௗலானா ம4�� ஹ� எ�> பிரசி-தமான ேதசீய �K^ 
தைலவ� வசி-  வ�தா�. அவ� ல8டனி� பாாிKட� பாீ2ைச��� ப?-த கால-தி� 
மகா-மா0�� அவ�ைடய அறி�க ஏ�ப2?��த . பி�பா" 1915-ஆ வ�ஷ- � 
பபா� கா$கிரY�ேபா  மகா-மா அவைர9 ச�தி-தா�. பா2னா0�� 
எ�ேபாதாவ  வ�தா� த இ�ல- �� வ�  த$�ப? ெமௗலானா ம4�� ஹ� 
கா�திஜியிட ெசா�Fயி��தா�. அைத இ�ேபா  ஞாபக�ப"-தி� ெகா8" 
மகா-மா அவ��� ஒ� சீ2" எ/தி அ>�பினா�. ெமௗலானா ம4�� ஹ� உடேன 
தம  ேமா2டாாி� ஏறி வ�  மகா-மாைவ- த� P2"�� அைழ- 9 ெச�றா�. . 
    . 
    கா�திஜி அவாிட த வ�த காாிய-ைத- ெதாிவி-தா�. சபரா� விஷயமாக 
விசாரைண ெச�வத��- தா எ�த ஊ���� ேபாகேவ8"ேமா அ�த ஊ���- 
தைம �த� ரயிF� ஏ�றி அ>��ப? ேக2"� ெகா8டா�. �ஸப�L��� 
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�தF� ெச�வ  நல எ�. தீ�மானி�க�ப2ட . ஆகேவ அ�. மாைல 
மகா-மாைவ �ஸப�L��� ரயி� ஏ�றி அ>�பி ைவ-தா� ெமௗலானா ம4�� 
ஹ�. . 
    . 
    �ஸப�Lாி� அ9சமய ஆ9சாாிய கி�பளானி வசி-  வ�தா�. அ�நகாி� இ��த 
அரசா$க� கலாசாைலயி� அவ� ஆசிாியராயி��  சில நாைள�� ��� அ�த 
உ-திேயாக-ைத ராஜினமா ெச�தி��தா�. மகா-மா வ� ெச�தி அறி�  ஆ9சாாிய 
கி�பளானி ஒ� ெப� மாணா�க� B2ட- ட� ந�ளிரவி� Kேட ஷ>�� வ�  
மகா-மா கா�திைய வரேவ�றா�. ஆ9சாாிய கி�பளானி தம  ந8பரான ஆசிாிய� 
ம�கானியி� ப$களாவி� வசி-  வ�தா�. மகா-மா கா�திைய அவ� அ�த� 
ப$களா0�� அைழ- � ேபானா�. . 
    . 
    ம.நா� காைலயி� மகா-மா வ�தி��� ெச�தி அறி�  �ஸப�L� வ�கீ�க� 
பல� அவைர� பா��க வ�தா�க�. வ�தவ�களி� இராம நவமி பிரஸா- எ�பவ�, 
"இராஜ�மா� H�லா உ$களிட ெசா�Fயி��� விவர$க� எ�லா உ8ைம 
தா�. அ  விஷயமாக நீ$க� ஏதாவ  ேவைல ெச�வதாக இ��தா�, அரசா$க 
கலாசாைல ஆசிாியாி� P2?� த$கியி��  ெகா8" ஒ�. ெச�ய �?யா . 
எ$களி� ஒ�வ� P2"�� வ�  த$கேவ8". கயா பா� எ�பவ� இ$ேக பிரபல 
வ�கீ�. அவ� சா�பாக உ$கைள அைழ�கேவ நா� வ�ேத�. நா$க� எ�லா� 
ச��கா��� விேராதமாக எ�த� காாிய� ெச�வத��� பய�தவ�க�தா�. ஆயி> 
எ$களா� இய�ற உதவிைய- த$க<��9 ெச�கிேறா. இ�த மாகாண-தி� 
தைலவ�களான பா� விரஜ கிேஷா� பிரஸா- �� பா� இராேஜ�திர 
பிரஸா- �� த�தி ெகா"-  அவ�கைள வரவைழ�கிேறா!" எ�. ெசா�னா�. . 
    . 
    இத� ேபாி� மகா-மா கயா பா�வி� P2"��� ேபானா�. த�ப$காவிF��  
விரஜ கிேஷா� பிரஸா  LாியிF��  இராேஜ�திர பிரஸா  சீ�கிர-தி� வ�  
ேச��தா�க�. அவ�கைள�ப�றி மகா-மா த�ைடய பைழய அபி�பிராய-ைத 
மா�றி�ெகா�ள ேவ8?யதாயி�.. தா எ8ணிய ேபால அவ�க� ஏைழ� 
�?யானவ�களிட பண பறி�பவ�க� அ�லெவ�. ேந�ைம# பேராபகார 
சி�ைத# உ�ளவ�க� எ�. அறி�தா�. விைரவிேலேய மகா-மா0�� ேம� 
Bறிய இ� Cஹா� தலாவ�க<�� ெந�$கிய ந2� உ8டாயி�.. இவ�களி� பா� 
விரஜ கிேஷா� பிரஸாதி� ம�மக�தா� ேசாஷFK2 க2சியி� தைலவரான I 
ெஜய�பிரகா9 நாராய8 அவ�க�. . 
    . 
    நிைலைமைய ந�றா�- ெதாி� ெகா8ட பிற� கா�திஜி Bறியதாவ :-- 
"�?யானவ�களி� சா�பாக� ேகா�2"களி� வழ�கா? அவ�க<�� உதவி ெச�ய 
நீ$க� �ய�. வ�தி��கிறீ�க�. ஆனா� அ�த வழியி� என�� நபி�ைக 
இ�ைல. �தF� �?யானவ�கைள� பய-திF��  வி"தைல ெச�யேவணா". 
'தீ�கதியா' �ைறைய அ?ேயா" ஒழி�க ேவ8". இர8" நாளி� இ$கி��  
தி�பி�ேபா� விடலா எ�ற எ8ண- ட� நா� இ$� வ�ேத�. ஆனா� அ  
சா-தியமி�ைல எ�. கா8கிேற�. இர8" வ�ஷ இ$ேக இ���ப? 
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ேந��தா= ேநாிடலா. அத�� நா� தயா�. நீ$க� என�� உதவி ெச�ய 
�?#மா?" . 
    . 
    "எ�ன விதமான உதவி ேவ8"" எ�. பா� விரஜ கிேஷா� ேக2டா�. �தF� 
த�ட� அவ�க� வ�  �?யானவ�க� ெசா�வைத- தம�� ெமாழிெபய�- 9 
ெசா�லேவ8" எ�., ப-திாிைகக<�� எ/ வ , க?த� ேபா��வர-  
ெச�வ  �தFய �மாKதா ேவைல அதிக இ��� எ�., கைடசியாக9 
சிைற��� ேபா� ப? ேநர�தா= ேநரலா எ�. மகா-மா கா�தி ெசா�னா�." . 
    . 
    "உ$க<டேனேய இ��  ெமாழிெபய��� ேவைல �மாKதா ேவைல 
ெச�வத��- தயாராயி��கிேறா. சிைற��� ேபாகிறெத�ப  ��. எ$க<��� 
�திய விஷய. அத�� சி-தமாக �ய�கிேறா" எ�. அ�த� Cஹா� ந8ப�க� 
கா�திஜியிட ெசா�னா�க�. . 
    ----------------------------------------------------------- 
 

7. 7. 7. 7. எதி�பாராதஎதி�பாராதஎதி�பாராதஎதி�பாராத    ெவ'றிெவ'றிெவ'றிெவ'றி....    
 
    சபரா� �?யானவ�க<ைடய �ைறகைள விசாாி- - ெதாி�  ெகா�வத�� 
��னா� ேதா2ட �தலாளிகைள# ச��கா� அதிகாாிகைள# கா�திஜி ச�தி- - 
தா ெச�ய� ேபா� ேவைலைய� ப�றி அறிவி- விட வி�பினா�. Cஹா� 
மாகாண-தி� ஒEெவா� ஜி�லா0�� ஒ� கெல�ட� )�. அ�ல  நா= 
ஜி�லா�க<�� ஒ� கமிஷன� உ8". கமிஷன� ஆதி�க வகி�� 
பிரேதச- �� ?விஷ� எ�. ெபய�. சபரா�, தி�ஹ- ?விஷனி� இ��த . 
மகா-மா தி�ஹ- கமிஷனைர9 ச�தி�க வி��வதாக� க?த எ/தினா�. 
அமாதிாிேய சபரா� ேதா2ட�கார� ச$க-தி� காாியதாிசி�� எ/தி 
அ>�பினா�. . 
    . 
    ேதா2ட�கார� ச$க-தி� காாியதாிசி தம  மன� க�-ைத� கா�திஜியிட 
உ�ளப? ெவளியி2டா�. "நீ� யா�, ஐயா, இ$� வ�  விசாரைண ெச�வத��? நீ� 
இ�த ஜி�லா�காரரா? இ�த மாகாண-ைத9 ேச��தவரா? ேதா2ட �தலாளிக<�� 
�?யானவ�க<�� ம-தியி� வ�  �.�கி"வத�� உம�� எ�ன உாிைம? யா� 
அதிகார ெகா"-த ? ேபசாம� வ�த வழிேய தி�பி� ேபா�9 ேச�; ெசா�த� 
காாிய இ��தா� ேபா�� பா�. அ�ப? ஏதாவ  ெசா�F�ெகா�ள வி�பினா� 
காகித-தி� எ/தி- தபாF� அ>��. நீ� ெசா�= எ�த விஷய-ைத# இ�ேபா  
நா� ேக2க- தயாராயி�ைல!" எ�றா�. . 
    . 
    பிற� கா�திஜி தி�ஹ- ?விஷ� கமிஷனைர� பா��க� ேபானா�. அ�த நாளி� 
இ�தியாவி� அதிகார வ��க-தி� அ�� பிரமாத. ஒEெவா� ஜி�லா கெல�ட� 
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தைம அ�த ஜி�லாவி� யேத9சாதிகாாியாகேவ நிைன- �ெகா�வா�. நா= 
கெல�ட��� ேம�ப2ட கமிஷனைர� ப�றி� ேக2க ேவ8"மா? கா�திஜிைய அவ� 
அத2ட0 மிர2ட0 ெதாட$கினா�. "தி�ஹ- ?விஷைன வி2" உடேன ெவளி 
ேயறி� ேபா�வி". அ தா� உம�� ந�ல . ெவளிேயறவி�ைல ெய�றா� அத� 
பலைன அTபவி�க ேநாி"!" எ�. கமிஷன� எ9சாி�ைக ெச�தா�. . 
    . 
    மகா-மா கா�தி தி�பி வ�  விரஜகிேஷா� பா� �தFய ந8ப�களிட 
நிைலைமைய எ"- ைர-தா�. "ேதா2ட�கார �தலாளிக� ெவ� ேகாபமா 
யி��கிறா�க�. கமிஷன�  ைரேயா அவ�கைள� கா2?= க"ைமயா யி��கிறா�. 
ஆைகயா� விசாரைண ஆரபி�பத�� ��னாேலேய எ�ைன� ைக  ெச�  
சிைற�� அ>�பினா= அ>�பி வி"வா�க�. எத�� நா தயாராக இ��க 
ேவ8". நா� ைக  ெச�ய�ப"வதாயி��தா� ேமா-திஹாாிலாவ  
ெப2?யாவிலாவ  ைக  ெச�ய�ப"வ  ந�ல " எ�. கா�திஜி Bறினா�. . 
    . 
    ேமா-திஹாாி, தி�ஹ- ?விஷனி� தைலநகர. ெப2?யா இராஜ�மா� H�லாவி� 
கிராம- �� அ�கி� இ��த ப2டண. அ�த� பிரேதச-திேலதா� �?யானவ�க� 
அதிக� க4ட�ப2"�ெகா8?��தா�க�. ஆைகயினாேலேய மகா-மா அ$ேக 
ெச�. தா ைகதி யாகேவ8" எ�. வி�பினா�. . 
    . 
    உடேன கா�திஜி# அவ�ைடய ேதாழ�க< �ற�ப2" ேமா-திஹாாி 
ப2டண-ைத அைட�தா�க�. அ$ேக பா� ேகார� பிரஸா- எ�பவ� P2?� 
த$கினா�க�. ேமா-தி ஹாாி�� ஐ�  ைம� Qர-தி� ஒ� கிராம-தி� ஏைழ� 
�?யானவ� ஒ�வ�  ��.-த�ப2டதாக அ�. ெச�தி வ�த . ம.நா� 
காைலயி� ேம�ப? கிராம- �� மகா-மா 0 பா� தாராநித� பிரஸா- எ�பவ� 
யாைன மீ  ஏறி� கிளபினா�க�. ந�ைடய நா2?� மா2" வ8?� பிரயாண 
எEவள0 சாதாரணேமா அ�ப? சபரானி� யாைன� பிரயாண ச�வ 
சாதாரணமா�. . 
    . 
    கா�திஜி ஏறியி��த யாைன இர8டைர ைம� Qர ேபாவத��� பி�னா� ஒ� 
�திைர வ8? வ�  யாைனைய� பி?-த . அ�த வ8?யி� ேபா^K ேசவக� 
ஒ�வ� இ��தா�. அவ� மகா-மாவிட "ேபா^K[பாி8ெட82  ைர 
த�ைடய வ�தன-ைத உ$க<��- ெதாிவி�க9 ெசா�னா�!" எ�றா�. இத� 
க�-  எ�னெவ�ப  கா�திஜி��- ெதாி� வி2ட . ஆகேவ தாரா நித�பா�விட 
"நீ$க� ேமேல ேபா$க�!" எ�. ெசா�Fவி2"� கா�திஜி ேபா^K Qத� 
ெகா8"வ�த வ�?யி� ஏறி� ெகா8டா�. வ8? நகர- ெதாட$கிய  ேபா^K 
Qத� ஓ� உ-தரைவ மகா-மாவிட ெகா"-தா�. அதி�, "சபரா� ஜி�லாைவ 
வி2" உடேன ெவளிேயற0" எ�. எ/தியி��த . . 
    . 
    ம கா-மா இற $கியி��த  P" ேபா�9 ேச��த   ேபா^K ேசவ க � உ-த ர ைவ� 
ெப�.� ெகா8ட த ��� ைகெயா�ப  ேக2டா�. ம கா-மா "ஆக 2"; ைகெயா�ப  
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த �கிேற�" எ�றா�. உடேன ஒ� காகித-தி� "உ-தரைவ� ெப�.� ெகா8ேட�. 
ஆனா� நா� ெதாட$கி#�ள ஆரா�9சி �?# வைரயி� சபராைன வி2"� 
ேபா� உ-ேதச இ�ைல" எ�. எ/தி� ைகெயா�ப இ2"� ெகா"-தா�. . 
    . 
    சிறி  ேநர- �ெக�லா இ�ெனா� உ-தர0 வ�த . அதி� "144-வ  
பிாிவி�ப? ேபா2ட உ-தர0��� கீ:�ப?யாத ��ற- �காக நாைள�� 
மாஜிK2ேர2 ேகா�2?� விசாரைண�� வ�  ேசர0" எ�. க8?��த . . 
    . 
    அ�. இரெவ�லா கா�திஜி# அவ�ைடய சகா�க< Q$கேவயி�ைல. 
ம.நா� எ�ன நட�� எ�ப  ப�றி# கா�திஜி சிைற�ப2ட பி�ன� எ�ன 
ெச�யேவ8" எ�ப  ப�றி# ேபசி�ெகா8?��தா�க�. கா�திஜி தா எ/த 
ேவ�?ய க?த$கைளெய�லா எ/தி �?-தா�. . 
    . 
    ம.நா� ேமா-தி ஹாாி நகர க8ட கா2சிைய�ேபா� அத���� எ�த நாளி= 
க8டதி�ைல எ�. அ�த நக�வாசிக� ெசா�னா�க�. மகா-மாைவ� ப�றிேயா 
அவ� ெத�னா�பிாி�காவி� நட-திய ச-திய� ேபாரா2ட-ைத� ப�றிேயா அ�த 
இமயமைல அ?வார� பிரேதச-தி� அதிக ேப���- ெதாி�தி��க  நியாய மி�ைல. 
இ�த  நாளிேலேபால  அ�ேபா  ப -திாிைகக ளி� ெச�வா�� அதிக  இ�ைல. 
எனி> ம கா-மா கா�தி வ� த  , அவ ��� 144-வ   உ-த ர 0 வ ழ $க �ப 2ட  , 
அத �� அவ � கீ:�ப ?ய ம.-த  ஆகிய ெச�திக� நகாி= H�. வ2டார-தி= 
இர0�கிரேவ பரவி வி2டன. காைலயிேல பா�-தா� பா� ேகார� பிரஸா- P2ைட9 
H�றி= ஜன$க� ஆயிர� கண�கிேல B?யி��தா�க�. . 
    . 
    இ�தியாவி� பிாி2?4 உ-திேயாகKத�க� ஓ� உ-தர0 ேபா"வ , அத��� 
கீ:�ப?ய மா2ேட� எ�. ஓ� இ�திய� ம.தளி�ப , - எ�ப  அ வைர எ�. 
நடவா நிக:9சிக� ஆ�. ஆைகயா� அ�த நிக:9சிக� ம�களி� உ�ள-ைத� 
கவ��ததி=, அ-தைகய அதிசய மனிதைர� பா��க ஜன$க� திர8" வ�ததி= 
விய�� ஒ�. இ�ைலய�லவா? . 
    . 
    சபரானி� ம2"ம�ல; இ�தியா ேதச �/வதி=ேம அ9ெச�தி பரவியேபா  
ம�க� ெசா�ல�?யாத கிள�9சிைய அைட�தா�க�. ேமேல எ�ன நட�க� 
ேபாகிற  எ�பைத ஆவ=ட� எதி� ேநா�கி� ெகா8?��தா�க�. . 
    . 
    மகா-மா ேகா�2"��� ேபாகேவ8?ய ேநர ெந�$கி�.. ஜன�B2ட 
நிமிஷ- �� நிமிஷ அதிகமாயி�.. கா�திஜி ேகா�2"��� ேபாக� 
�ற�ப2டேபா  Pதிெய�லா ஜனச�-திரமாயி��த . ேகா�2ைட9 H�றி= 
அ�ப?ேய ெப�$B2ட. . 
    . 
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    இ�த9 சமய-தி� ம�க� திர8" எ/�  வ�  தமிட கா2?ய அ�ைப� 
�றி-  மகா-மா B.கிறா�:- . 
    . 
    "சபரானி� எ�ைன யா��� ெதாியா . சபரா� �?யானவ�கேளா க�வி 
அறி0 இ�லாதவ�க�. சபரா� க$ைக நதி�� ெவ� வட�ேக ேநபாள- �� 
அ�கி� இமயமைல அ?வார-தி� இ��கிற . இ�தியாவி� ம�ற� ப�திக<�� 
அத�� ெதாட�ேப இ�ைல. அ�த� பிரேதச-தி� கா$கிரைஸ� ப�றி யா��� 
ெதாியா . கா$கிரY� ெபயைர� ேக�வி�ப2?��த சில� அதி� ேசர� 
பய�தி��தா�க�. இரகசியமாகேவா, பகிர$கமாகேவா ேவைல ெச�  எ$க� 
வ�ைக�� �� ஏ�பா"க� ெச� ைவ�க- Qத�க� யாைர# நா$க� 
அ>�பிைவ�கவி�ைல. எனி> சபரா� �?யானவ�க� எ�ைன ெந"$கால 
ந8பைன�ேபா� வரேவ�றா�க�. இ�த� �?யானவ�களி� ச�தி�பி� நா� 
ஆ8டவைன# அஹிைசைய# ச-திய-ைத# ேந��� ேந� தாிசி-ேத�. இ�த 
ச-திய தாிசன ெப.வத�� எ�ைன உாியவனா�கிய  எ ? ஜன$களிட நா� 
ெகா8?��த அ�ேபய�லாம� ேவ. எ 0 ெசா�வத�கி�ைல. சபரானி� 
அ�த- தின எ� வா:நாளிேலேய எ�. மற�க ெவா8ணாத தினமா�. 
ச2ட�ப? விசாரைண�� உ�ளானவ� நா� எ�றா= உ8ைமயி� அரசா$கேம 
அ�ேபா  ��றவாளியி� B8?� ஏறி நி�றதாக- ேதா�றிய . கமிஷன� என�� 
விாி-த Eைலயி� எ�ைன அவ� பி?�க வி�ைல. அ�த வைலயி� அரசா$க-ைதேய 
வி/ப? ெச�தா�!" . 
    . 
    ேகா�2?� விசாரைண ஆரபமாயி�.. ஆனா� ச��கா� தர�பி� அரசா$க 
வ�கீ=�� மாஜிK2ேர2"�� உ-திேயாகKத�க<�� இ�ன  
ெச�வெத�ேற ெதாிய வி�ைல. வழ�ைக- த�ளி�ேபா"ப? ச��கா� வ�கீ� 
மாஜிK2ேர2ைட� ேக2"�ெகா8டா�. ஆனா� கா�திஜி �.�கி2", "உ-தரைவ 
மீறிய ��ற-ைத நா� ஒ��� ெகா�ள� ேபாகிேற�. ஆைகயா� வழ�ைக- 
த�ளிைவ�க யாெதா� �கா�திர� இ�ைல!" எ�. ெசா�னா�. பிற� தா 
எ/தி�ெகா8" வ�தி��த வா��)ல-ைத� ப?-தா�. அத� சாராசமாவ :- . 
    . 
    "அதிகாாிக� 144-வ  பிாிவி�ப? ேபா2ட உ-தரைவ நா� மீறி நட�பதாக 
ெவளி�பைடயாக- ேதா�.. இ�த நடவ?�ைகைய நா� ேம�ெகா8டதி� 
காரண-ைத- ெதாிவி- �ெகா�ள வி��கிேற�. ஜீவகா�8ய-ெதா8" ெச�# 
ேநா�க- ட� நா� இ�த� பிரேதச- �� வ�ேத�. இ$��ள �?யானவ�க� 
த$கைள அ0ாி-ேதா2ட �தலாளிக� ெகா"ைம� ப"- வதாக0, நா� வ�  
உதவி ெச�யேவ8" எ�. எ�ைன அைழ-தா�க�. ஆனா� உ8ைம 
நிைலைய ேநாி� க8" அறிவத�� ��னா� நா� எ 0 ெச�ய�?யா  எ�. 
ெசா�ேன�. ஆைகயா� அ0ாி- ேதா2ட �தலாளிக�, ச��கா� அதிகாாிக� 
இவ�க<ைடய ஒ- ைழ��ட� நிைலைமைய ஆரா��  ெதாி� ெகா�ள எ8ணி 
வ�ேத�. ேவ. ேநா�க எ 0 என��� கிைடயா . எ�>ைடய வ�ைகயினா� 
ெபா  அைமதி��� ப$க� உயி�9 ேசத� ேநாிடலா எ�. உ-தரவி� 
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க8?��கிற . இைத நா� நப�?யவி�ைல. இ-தைகய காாிய$களி� நா� அதிக 
அTபவ��ளவ�. ஆனா� அதிகாாிகேளா ேவ. விதமாக எ8Xகிறா�க�. 
அவ�க<���கிைட-தி��� தகவ�கைள ஆதாரமாக�ெகா8ேட அவ�க� 
நடவ?�ைக எ"�கேவ8", நா� ச2ட- �� அட$கிய பிரைஜ. ஆைகயா� 
உ-தரைவ� ெப�ற0டேன அத��� கீ:�ப?ய ேவ8" எ�.தா� எ8ணிேன�. 
ஆனா� அEவித ெச�தா� நா� எ�>ைடய கடைமயி� தவறியதா� என 
மன9சா2சி அறி0.-திய . நா� யா�ைடய நல-ைத ��னி2" இ$� வ�ேதேனா 
அவ�கைள� ைகவி2"� ேபாவதாகேவ �?#. ஆைகயா� நானாக இ$கி��  
ேபாக�Bடா  எ�ற �?0�� வ�ேத�. எ� மன9சா2சி ஒ� விதமாக0 ச��கா� 
அதிகாாி களி� �?0 ேவ. விதமாக0 க2டைளயி"ேபா  ச��கா� 
அதிகாாிகளி� உ-தரைவ நிைறேவ�. ெபா.�ைப அவ�க<�ேக வி2" 
வி"வ தா� நியாயமா�. த�ேபா  இ�தியாவி� உ�ள அரசிய� அைம�பி�கீ: 
இ�த9 ச�த��ப-தி� நா� ைக�ெகா�ள� B?ய வழி இ  ஒ�.தா�. உ-தர0��� 
கீ:�ப?ய ம.- வி2" அத��ாிய த8டைனைய மன�L�வமாக ஏ�. 
அTபவி�க- தயாராயி��கிேற�. என�� விதி�க�பட� ேபா� த8டைனைய 
எEவைகயி= �ைற- � ெகா�ள நா� வி�பவி�ைல. ச2ட, அரசா$க 
அதிகார இவ�றி�ேம� மதி��� �ைறவினா� நா� இ�த உ-தரைவ மீறவி�ைல. 
ச2ட$க<�ெக�லா ேம�ப2ட மன9சா2சி எ�> ச2ட- ��� கீ:�ப?# 
ெபா�2ேட இ�த 144-வ  உ-தரைவ மீற-  ணி�ேத�." . 
    . 
    இ-தைகய வா��)ல கா�திஜி ெகா"-த பிற� விசாரைணைய- த�ளி� 
ேபா"வத��� காரண ஒ�. இ�ைல அ�லவா? மாஜிK2ேர2" அரசா$க 
வ�கீ= தி"�கி2"� ேபானா�க�. இ�த மாதிாி ஒ� அTபவ இத�� �� 
அவ�க<�� ஏ�ப2டேத யி�ைல. ஆைகயா� இ�ன  ெச�வ  எ�. 
அவ�க<��- ெதாியவி�ைல. மாஜிK2ேர2 பி�பா" தீ���� B.வதாக9 ெசா�F, 
அத�காக ஒ� ேததி # �றி�பி2டா�. பி�ன� ேகா�2" கைல�த . . 
    . 
    நட�தைத ெய�லா ெதாிவி-  இராஜ� பிரதிநிதி��, ப8?த மாளவியா0��, 
பா2னா ந8ப�க<�� மகா-மா கா�தி த�தி ெகா"-தா�. . 
    . 
    மகா-மா த�தி ெகா"�பத�� ��னாேலேய அவ�க<��9 ெச�தி ேபா� வி2ட . 
இ�தியா ேதசெம$� அ�த9 ெச�தி பரவிவி2ட . ேதச-தி� அரசிய� அறி0 
ெப�றவ�க� எ�லா� அ"-தப? எ�ன ெச�தி வ�கிறேதா எ�. ஆவ=ட� 
எதி�பா��கலானா�க�. . 
    . 
    பிாி2?4 அதிகாாி ேபா2ட உ-தரைவ- தனி மனித� ஒ�வ� மீறியி��கிறா�. 
மீறியேதாட�லாம� அைத� ேகா�2?� பகிர$கமாக ஒ��� ெகா8" த8டைன 
ெகா"��ப?# ேக2?��கிறா�! இ�த மாதிாி அதிசய-ைத இத�� ��னா� 
க8ட  இ�ைல; ேக2ட  இ�ைல. பிாி2?4 ஏகாதிப-திய- �� ேந��த இ�த 
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அவமதி�ைப� பிாி2?4 அதிகார வ��க-தா� எ�ப?9 சமாளி�க� ேபாகிறா�க�? 
பிாி2?4 சி$க எ�ன ெச�ய� ேபாகிற ? . 
    . 
    பிாி2?4 சி$க க�ஜைன �ாி�த . ஆனா� அ  ேபா� க�ஜைன அ�ல; வாைல9 
H�2?� ெகா8" �ைக��- தி�பி9 ெச�= க�ஜைன. க-திேயா  �பா�கிேயா 
ஆ� பலேமா பண பலேமா ஆ#த பலேமா, - ஒ�. இ�லாத மனிதாி� ஆ-ம 
ச�தி�� ��னா� பிாி2?4 அதிகார வ��க தைல வண$கி�.! . 
    . 
    ைவKரா� ெசK ேபா�" தம  நி�வாக சைப அ$க-தின�ட� கல�தாேலாசி-  
Cஹா� ெல�?ன�2 கவ�ன���9 ெச�தி அ>�பினா�. ெல�?ன�2 கவ�ன� 
தி�ஹ- ?விஷ� கமிஷன���- தா�கீ  அ>�பினா�: கமிஷன� 
மாஜிK2ேர2"��9 ெச�தி அ>�பினா�. . 
    . 
    தீ���� B.வத�காக� �றி�பி2ட நா� வ�வத�� ��னதாகேவ 
மாஜிK2ேர2?டமி��  மகா-மா0��9 ெச�தி வ�த . "ெல�?ன�2 கவ�ன� 
வழ�ைக வாபK ெப�.� ெகா�<ப? உ-தர0 அ>�பியி��கிறா�. அத�ப? 
வழ�� வாபK ெபற�ப2ட " எ�. மாஜிK2ேர2 ெதாிவி-தி��தா�. சபரா� 
ஜி�லா கெல�டாிடமி��  கா�திஜி�� ஒ� க?த வ�த . "அ0ாி- ேதா2ட$களி� 
�?யானவ�களி� நிைலைமைய� ப�றி நீ$க� உ-ேதசி-தி��� விசாரைணைய- 
தைடயி�றி நட-தலா. அத�� ேவ8?ய எ�லா உதவி# ெச�ய- 
தயாராயி��கிேற�" எ�. கெல�ட� ேஹகா� எ/தியி��தா�. . 
    . 
    இEவா. கா�தி மகா� இ�தியாவி� �த� �தலாக- ெதாட$கிய சா-Pக9 
ச2டம.�� அதி சீ�கிர-தி� மக-தான ெவ�றியாக �?�த . . 
    . 
    அரசா$க அதிகாாிகளி� ஒ- ைழ��ட� மகா-மாஜி சபரா� �?யானவ�களி� 
நிைலைம ப�றிய விசாரைணைய9 சா$ேகாபா$கமாக நட-தினா�. இத� பலனாக 
அ��?யானவ�களி� �ைறக� ெப�பா= நிவ�-தியாயின. . 
    ----------------------------------------------------------- 
 

8. 8. 8. 8. கிராம�ெதா�)கிராம�ெதா�)கிராம�ெதா�)கிராம�ெதா�)    
 
    சபரா� ஜி�லாவி� �?யானவ�களி� நிைலைமைய� ப�றி மகா-மாவி� 
விசாரைண ஆரபமாயி�.. �?யானவ�களிட அவ�க<ைடய க4ட$கைள�ப�றி 
வா��)ல$க� எ"�க�ப2டன. வா�� )ல-தி� உ8ைமைய அ�ப?ேய ெசா�ல 
ேவ8" எ�. ெகா@ச$Bட மிைக�ப"-த� Bடா  எ�. மகா-மா 
வ��.-தினா�. ஒEெவா� �?யானவ> வா��)ல ெகா"-த  அவைன 
ந�றாக� �.�� விசாரைண ெச�தா�க�. �.��விசாரைணயி� எ�த 
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விஷயமாவ  ச�ேதக- �� இட எ�. ஏ�ப2டா� அைத� பதி0 ெச�யாம� 
த�ளிவி2டா�க�. 
 
    �?யானவ�க� B2ட$ B2டமாக வா��)ல ெகா"�க வ�தப?யா� ஏக 
கால-தி� ஏெழ2"� ேப� வா��)ல பதி0 ெச�ய ேவ8?யதா யி��த . இத�� 
மகா-மா0�� உதவி ெச�வத�காக� பா� பிரஜகிேஷா� பிரஸா-, ராேஜ�திர 
பிரஸா- �தFய பிரசி-தமான Cஹா� வ�கீ�க� வ�தி��தா�க�. அவ�க� 
மகா-மா0ட� வசி-தப?யா� அவ�க<ைடய வா:�ைக �ைறகைள� �றி-  
மகா-மா த அபி�பிராய-ைத- ெதாிவி�க ேந��த . ஒEெவா� வ�கீ= ஒ� 
சைமய�காரைன# ஒ� ேவைல�காரைன# அைழ-  வ�தி��தா�க�. இரா-திாி 
ந"நிசி��-தா� ேபாஜன அ�� வா�க�. அவ�க� த$க<ைடய ெசலைவ 
ெய�லா தா$கேள ெச� ெகா8ட ேபாதி= அவ�க<ைடய ஆடபர வா:�ைக 
மகா-மா0��� பி?�கவி�ைல. சிேநக�ைறயி� பாிகாச ெச�  அவ�கைள9 
சீ�தி�-த �ய�றா�. கைடசியாக அ�த வ�கீ�க� த$க<ைடய தனி-தனி 
சைமய�கார�கைள# ேவைல�கார�கைள# அ>�பி வி2டா�க�. மகா-மா0ட� 
ெதா8" ெச�  அைனவ��� ஒேர சைமய� சா�பா" எ�., எ�லா� ஒேர 
சமய-தி� வ�  சா�பிடேவ8" எ�. ஏ�ப2ட . எ�லா��� ெபா வாக 
எளிய ைசவ உண0 தயாாி�க�ப2ட . இEவா. அ�த ஆரப நா2களிேலேய 
கா�திமகா� த�ைடய சகா�கைள� Bட தியாக வா:�ைக��- தயா� 
ெச�யலானா�. 
 
    கிராம$க<��9 ெச�. கிராமவாசிகளி� நிைலைமைய அறிய அறிய, 
அவ�க<��� க�வி அறிைவ ஊ2?னா� அ�றி நிர�தரமான ��ேன�ற 
ஏ�படா  எ�. ெதாியவ�த . ஆகேவ சபள �காகவ�றி- ெதா8" ெச�த� 
எ�ற �ைறயி� கிராம� ப�ளி�Bட நட-த� B?யவ�க� ேதைவ எ�. மகா-மா 
வி8ண�ப வி"-தா�. இ�த ேவ8"ேகாளி� ேபாி� ேதச-தி� பல 
ப�திகளிF��  ெதா8ட�க� வ�தா�க�. மகா-மாவி� அ�தர$க� 
காாியதாிசியாகயி��  அ��தமான ெதா8"ெச�த I மகாேதவேதஸா� இ�த 
நாளிேலதா� மகா-மாைவ வ�  அைட�தா�. ச-தியா�கிரஹ ஆசிரம-திF��  
Iமதி கKQாிபா� கா�தி# I ேதவதாK கா�தி# இ�> சில 
ெதா8ட�க< வ�  ேச��தா�க�. 
 
    �தF� பாி9சா�-தமாக ஆ. கிராம$களி� ஆ. ப�ளிBட$க� 
ஏ�ப"-த�ப2டன. இ�த ப�ளிBட$களி� �ழ�ைதக<�� எ/த0 ப?�க0 
கண���ேபாட0 க�.� ெகா"�பைத� கா2?= அவ�க<��- Q�ைம# 
ந�ல பழ�க வழ�க$க< க�பி-தேல ��கியமானெத�. கா�திஜி வ��.-தினா�. 
 
    கிராம- ெதா8"ெச�ய �� வ�தவ�களி� பல ெப8மணிக< இ��தா�க�. 
இவ�களி� Iமதி அவ�திகாபா� ேகாகேல நட-திய ப�ளி�Bட மிக9 சிற�த 
மாதிாி� ப�ளி�Bடமாக விள$கி�.. ப�ளி�Bட$க� நட-த கிராம$களி= 
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அவ�.��9 H�.வ2டார$களி= ேவ. வைக�ப2ட ச)க- ெதா8"க< 
ெதாட$க�ப2டன. 
 
    கிராமவாசிக� ெபா வாக அறியாைமயி� ):கியி��தா�க�. Hகாதார 
சப�தமாக அவ�க<ைடய அறியாைம பய$கரமாயி��த . கிராம$களி� Pதிக<, 
ச� க< ��ைப மயமாயி��தன. கிண.கைள9 H�றி# ேச. �பி#மாக 
கிட�தன. ஆ8க�, ெப8க�, �ழ�ைதக� எ�ேலா�ேம ெசாறி சிர$� �தFய ச�ம 
வியாதிகளினா� C?�க�ப2?��தா�க�. 
 
    எனேவ, மகா-மாவினா� ப�ளி�Bட நட- வ ட� தி��தி அைட�  இ��க 
�?யவி�ைல. ைவ-திய உதவி# Hகாதார �ய�சி# ெதாட$கேவ8" எ�. 
வி�பினா�. இ�த ேவைல��� ெபா.�� வகி-  நட-த இ�திய ஊழிய� 
ச$க-திF��  ஓ� ஊழியைர அ>�பேவ8" எ�. எ/தி� ேக2டா�. அத�ப? 
டா�ட� ேதE எ�பவ� வ�  ேச��தா�. 
 
    கிராமவாசிக� டா�டாிட சிகி9ைச ெச� ெகா�ள வ�தா�க�. ஆனா� Hகாதார 
விதிகைள அ>சாி�பதி� அவ�க� சிர-ைத ெகா�ளவி�ைல. வயF� பா"ப2" 
உைழ-  ேவைல ெச�# ெதாழிலாளிக� Bட- த$க� P" அH-த-ைத- தா$க� 
H-த�ப"-த �� வரவி�ைல. எEவள0 ெசா�னா= அவ�க� ேக2� வழியாக 
இ�ைல. 
 
    கா�தி மகா� இதனா� மன ேசா��  விடவி�ைல. நாேம ெச�  
கா2டேவ8" எ�. டா�ட� ேதவிட ெசா�னா�. அத�ேபாி� டா�ட� ேத0 
அவ� கீ: ேவைல ெச�த ெதா8ட�க< ஒ� கிராம-ைத9 H-த ெச�  கா2"வ  
எ�. தீ�மானி-தா�க�. த$க<ைடய ச�திகைளெய�லா திர2? அ�த ஒ� 
கிராம-தி� உபேயாக� ப"-தினா�க�. கிராம-ைத9 ெச�. அைட# 
சாைல�ற$கைள# P"களி� வாச��ர$கைள# B2?9 H-த ெச�தா�க�. 
கிண.களிF��   � எ"- 9 H-த� ப"-தினா�க�. அ/��- த8ணீ� 
ேத$கியி��த ப�ள$கைள- Q�-  )?னா�க�. இைதெய�லா பா�-த பிற� 
அ�த� கிராம-  ஜன$க� ெகா@ச ெவ�க�ப2" ஊைர- தா$கேள H-த 
ெச�வத�� ��வ�தா�க�. இ�த மாதிாி பல கிராம$க� H-தமாயின. இ-தைகய 
ெதா8" நட�  ெகா8?��த கிராம$க<�� மகா-மா அ?�க? ெச�. 
பா�ைவயி2" வ�தா�. அ�ேபா  கா�திஜி அைட�த ஒ� அ>பவ-ைத� பல 
ெபா �B2ட$களி� பி�னா� ெசா�Fயி��கிறா�. "ச-தியேசாதைன" எ�> 
தம  Hய சாித-தி= �றி�பி2?��கிறா�. மனைத உ��� அ9சபவ வ�மா.:- 
 
    "பிதிஹ�வா எ�> சி. கிராம-தி� எ$க� ப�ளி�Bட ஒ�றி��த . 
அத�க�கிF��த ம�ெறா� சி. கிராம-ைத� பா��க நா� ெச�றி��ேத�. அ$ேக 
நா� க8ட Kதிாீகளி� சில� மிக0 அ/�கான ஆைட தாி-தி��தா�க�. அவ�க� 
த$க� ஆைடகைள ஏ�  ைவ�பதி�ைல ெய�. ேக2�ப? கKQாிபாயிட 
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ெசா�ேன. அவ� அEவாேற அவ�கைள� பா�- � ேக2டா�. அ�ேபா  அ�த 
Kதிாீகளி� ஒ�-தி கKQாிபாைய- த� �?ைச��� அைழ- 9 ெச�. 
Bறியதாவ : 
 
    'இ$ேக பா�$க�. ேவ. ஆைடக� ைவ-தி��� ெப2? அ�ல  அலமாாி 
ஏதாவ  இEP2?� இ��கிறதா? நா� அணி�தி��� �டைவ ஒ�.தா� என�� 
இ��கிற . அைத நா� எ�ப?-  ைவ�ேப�? மகா-மாஜியிட ெசா�F 
இ�ெனா� ேசைல வா$கி-தா�$க�. அ�ேபா  தா� தின�ேதா. Kநான 
ெச�  H-தமான ஆைட அணி� ெகா�வதாக வா��.தி த�கிேற�.' 
 
    இ�நிைலைம ஏேதா அL�வமானெத�. எ8ணேவ8டா. இ�திய� கிராம$க� 
பலவ�றி= உ�ள நிைலைம�� இ  ஓ� உதாரணேம ய�லா  ேவறி�ைல. 
இ�தியாவி� கண�க�ற �?ைசகளி� ஜன$க� எEவித- த2"�2"9 
சாமா�க<மி�றி, மா�றி�க2?�ெகா�ள இர8டாவ   ணி#மி�றி, மான-ைத 
)ட ஒேர க�ைத#ட� வா:கிறா�க�." 
 
    சபரா� கிராம$களி� மகா-மா அைட�த ேம�Bறிய அTபவ�தா� பி�னா� 
கா�திஜி இரா2ைட இய�க-ைத ஆரபி�பத��, கிராமவாசிக� த$க� Hய 
ேதைவகைள- தா$கேள L�-திெச�  ெகா�ள ேவ8" எ�> இய�க-ைத 
நட- வத�� )லகாரணமாயி��த . 
    ** ** ** 
    �?யானவ�களிட வா��)ல வா$� ேவைல ஒ� ப�க தீவிரமாக நட�  
ெகா8?��த . ஆயிர�கண�கான வா��)ல$க� பதிவாகிவி2டன. 
வா��)ல$க� பதி0 ெச�த இட-தி� சி.ஐ.?. ேபா^Kகார�க< இ��பா�க�. 
அைத மகா-மா ஆ2ேசபி�கவி�ைல. சி.ஐ.?. ேபா^ஸா� இ���ேபாேத 
வா��)ல ெகா"�க9 ெச�தா�தா� �?யானவ�க<��- ைதாிய உ8டா� 
எ�. மகா-மா க�தினா�. 
 
    வா��)ல$களி� ேபா�ைக- ேதா2ட �தலாளிக� அறி�தேபா  அவ�க<ைடய 
ேகாப அதிகமாயி�.. மகா-மாவி� விசாரைணைய- தைட�ப"-தி 
நி.- வத��� பல �ய�சிக� ெச�தா�க�. மகா-மாவி� கிராம- ெதா8"�� 
இைடe. விைளவி�க� பா�-தா�க�. )$கி� ��Fனா� க2?யி��த ஒ� 
ப�ளி�Bட� �?ைச�� அவ�க<ைடய Q8"தFனா� தீ ைவ�க�ப2ட . அத� 
பல� ஒ� வித-தி� ந�லேத ஆயி�.. ெதா8ட�க� )$கி� �� �?ைச இ��த 
இட-தி� ப�ளி�Bட- �காக9 ெச$க� க2டட க2? வி2டா�க�. 
 
    பிற� ஒ� நா� Cஹா� ச��காாிடமி��  ஒ� க?த வ�த . "உ$க<ைடய 
விசாரைண நீ8" ெகா8ேட ேபாகிறேத! சீ�கிர �?- � ெகா8" Cஹாைர 
வி2"� ேபானா� ந�றாயி���!" எ�ப  அ�க?த-தி� சாராச. 
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    "விசாரைண சீ�கிர �?வத�கி�ைல. இர8?� ஒ�. ெச�  அரசா$க 
எ�>ைடய விசாரைணைய நி.-திவிடலா. ஒ�., �?யானவ�களி� �ைறக� 
உ8ைம எ�. ஒ���ெகா8" அவ�ைற நிவ�-தி�க ஏ�பா" ெச�யலா.அ�ல , 
உ-திேயாக �ைறயி� ச��காேர �?யானவ�களி� �ைறகைள விசாாி-  �?0 
ெச�ய ஒ� கமி2? நியமி�கலா. இ�த இர8?� ஒ�. ெச�தா� எ�>ைடய 
விசாரைணைய நி.-தி� ெகா�கிேற�" எ�. மகா-மா பதி� எ/தினா�. 
 
    அ�ேபா  Cஹாாி� ெல�?ன82 கவ�னராயி��தவ� ஸ� எ2வ�2 ேக2 
எ�> ந�ல ஆ$கிேலய�. தைம வ�  பா���ப?யாக மகா-மா கா�தி�� அவ� 
க?த எ/தினா�. அத�ேபாி� கா�திஜி கவ�னைர� ேபா�� பா�-தா�. "த$க� 
வி��ப-தி�ப?ேய சபரா� �?யானவ�களி� �ைறகைள விசாாி-  
நிவ�-தி�பத�� ஒ� கமி2? நியமி�க� ேபாகிேற�. அ�த� கமி2?யி� தா$க< 
அ$க-தினரா யி��கேவ8"" எ�. ெசா�னா� ஸ� எ2வ�2 ேக2. 
 
    "கமி2?யி� அ$க-தின� ஆவதா� �?யானவ�களி� க2சி ேபH உாிைம 
என�� இ�லாம� ேபா�விட�Bடா . கமி2?யி� �?0 தி��திகரமா 
யி�லாவி2டா� �?யானவ�க<�� ேயாசைன ெசா�F நட-  உாிைம# என�� 
இ�லாம� ேபா�விட� Bடா . அ�ப?யானா�, நா� கமி2?யி� இ��க 
ஒ���ெகா�கிேற�" எ�றா� கா�திஜி. 
 
    இ�த நிப�தைனகைள ஸ� எ2வ�2 ேக2 ஒ���ெகா8டா�. ஸ� பிரா$� Kைல 
எ�> ஆ$கிேலய� தைலைமயி� ச��கா� கமி2? நியமி�க�ப2ட . அதி� 
மகா-மா0 அ$க-தினரானா�. உ-திேயாக �ைறயி� விசாரைண நட�த . 
�?யானவ�களி� �ைறக� எ�லா உ8ைமயானைவேய எ�. கமி2?யா� 
க8டா�க�. அநீதிகைள ஒழி�பத��ாிய சிபா�Hக< ெச�தா�க�. அ�த9 
சிபா�Hகைள அ>சாி- 9 சீ�கிர-திேலேய ச2ட ஏ�ப2ட . G. வ�ஷகாலமாக 
அ�த� பிரேதச-தி� அ�F� இ�� வ�த "தீ� கதியா" �ைற ஒழி�த . இ- ட� 
சபரா� ஜி�லாவி� ேதா2ட� கார �தலாளிகளி� ராVய� �?0�ற . 
    ----------------------------------------------------------- 
 

9. 9. 9. 9. ெதாழிலாள�ெதாழிலாள�ெதாழிலாள�ெதாழிலாள�    ேதாழ�ேதாழ�ேதாழ�ேதாழ�    
 
    இ�தியாவி� இ�ேபாெத�லா ெதாழிலாள� இய�க பிரமாத� ப"கிற . பல 
ெதாழிலாள� ச$க$க< ெதாழிலாள� கா$கிரKக< ேபா2?யி2"� ெகா8" 
ெதாழிலாள���- ெதா8" ெச�  வ�கி�றன. ேதச நலைன� கவனியா  சில� 
ெதாழிலாளைர- Q8?வி2" ேவைல நி.-த ெச�ய� ப8Xவதிேலேய 
க8X க�- மாயி��கி�றன�. அரசிய� ெச�வா��� ெப.வத�காகேவ பல� 
ெதாழிலாள� இய�க$களி� ேச�கிறா�க�. 
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    �த� �தலாக இ�தியாவி� ெதாழிலாள� இய�க- �� உயி� ெகா"- � 
பல�ப"-தியவ� கா�தி மகா-மாேவயாவ�. இ�தியாவி� �தலாவ  ெபாிய 
ெதாழிலாள� ேவைல நி.-த மகா-மாவி� தைலைமயிேலேய நட�த . அ�த 
இய�க Lரண அஹிசா த�ம �ைறயி� நட�  மக-தான ெவ�றி# அைட�த . 
அத� காரணமாக இ�தியா ேதச �/வதி= ெதாழிலாளாி� நிைல ஓரள0 
உய��த  எ�. ெசா�=வ  மிைகயாகா . அ�த ேவைல நி.-த-தி� விவர 
பி�வ�மா.' 
 
    சபரானி� �?யானவ�களி� நிைலைமைய� ப�றி விசாரைண இ�> நட�  
ெகா8?���ேபாேத ஆமதாபா-திF��  மகா-மா0�� ஒ� க?த வ�த . 
அைத எ/தியவ� Iமதி அன[யா ெப�. ஆமதாபா-தி� ஆைலக� அதிக. 
அவ�றி� ேவைல ெச�த ெதாழிலாள� அதிக. அவ�க� ெப�. வ�த சபளேமா 
மிகமிக� �ைற0. சில காலமாக ஆைல- ெதாழிலாள� சபள உய�0 ேகாாி� கிள�9சி 
ெச�  வ�தா�க�. Iமதி அன[யாெப� எ�> ெப8மணி 
அ-ெதாழிலாள�கf�� உதவி ெச�  வ�தா�. பல நா� கிள�9சி நட�  பல� 
ஒ�. கி2டவி�ைல. அத� ேபாி� Iமதி அன[யா ெப� மகா-மா0��� க?த 
எ/தினா�. அதி� ஆமதாபா- ெதாழிலாள��� வழிகா2? உதவ ேவ8" எ�. 
ேக2?��தா�. மகா-மா சபரா� ேவைல �?�த  ஆமதாபா- �� வ�வதாக� 
பதி� எ/தினா�. 
 
    அEவாேற சபரானி� தி��திகரமான �?0 ஏ�ப2ட  மகா-மா ஆமதாபா- 
ெச�றா�. ெதாழிலாளாி� நிைலைமைய விசாாி-  அறி�த பிற� அவ�க<ைடய 
க2சியி� நியாய இ��பதாக� க8டா�. எனி> ெதாழிலாளாி� ேபாரா2ட- �� 
அவ� தைலைம வகி-  நட- வதி� ஒ� த�ம ச$கட இ��த . அ வைர 
ஆமதாபா- ஆைல �தலாளிக� பல� மகா-மா ச-தியா�கிரஹ ஆசிரம 
Kதாபி�பத�� உதவி �ாி�  வ�தா�க�. ஆைல �தலாளிக<��- தைலவ� I 
அபாலா� சாராபா�. ெதாழிலாள� க2சி��- தைலைம வகி-த Iமதி 
அன[யாெப� I அபாலாF� சேகாதாி. ஆகேவ ேபாரா2ட ஏ�ப2டா� 
எ�லா���ேம மன9 ச$கட உ8டா�. இைதெய�லா உ-ேதசி-  மகா-மா 
ஆைல �தலாளிகளிட ெச�., விவாத-ைத ம-தியKத�களி� தீ����� 
வி2"வி"ப? ேக2"� ெகா8டா�. �தலாளிக� இ�த ேயாசைனைய வ�ைமயாக 
ம.-  வி2டா�க�. "எ$க<�� எ$க� ெதாழிலாள�க<�� இைடேய 
)�றாவ  மனித� வ�  ம-தியKத ெச�வதா? அத�� நா$க� இண$கேவ 
�?யா !" எ�. ெசா�F வி2டா�க�. 
 
    கா�திஜி�� ேவ. வழி யி�லாம� ேபாயி�.. ஆைல- ெதாழிலாள��� ேவைல 
நி.-த ெச�#ப? ேயாசைன ெசா�ல ேந��த . ஆனா� அEவித அவ�க<�� 
ேயாசைன B.ேபா  மகா-மா நா= நிப�தைனகைள# �றி�பி2டா�. "இ�த 
நிப�தைனகைள நிைறேவ�.வதாயி��தா� நா� உ$க<��- தைலைம 
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வகி�கிேற�. இ�லாவி2டா� நா� ெபா.�� ஏ�.�ெகா�ள �?யா " எ�. 
Bறினா�. நா= நிப�தைனக< வ�மா.. 
 
    (1) எ�த நிைலைமயி= ெதாழிலாள� பலா-கார-ைத� ைக�ெகா�ள�Bடா . 
 
    (2) க2"�பா2ைட மீறி எ�த- ெதாழிலாளராவ  ேவைல��� ேபானா� 
அவ�கைள ம�றவ�க� நி��ப�தி�க� Bடா . 
 
    (3) ேவைல நி.-த-தி�ேபா  வா:�ைக நட- வத��� பி9ைச எ"�க�Bடா . 
 
    (4) ேவைலநி.-த எEவள0 கால நீ?-தா= உ.தியாக நி�கேவ8". ேவ. 
ெதாழி� ெச�  பிைழ�க ேவ8". 
 
    ேம�ப? நா= நிப�தைனகைள# ெதாழிலாள� தைலவ�க� 
ஏ�.�ெகா8டா�க�. ெதாழிலாள�களி� ெபா �B2ட B2? அதி� 
மகா-மாவி� நிப�தைனகைள அவ�க<��- ெதளிவாக- ெதாிய� ப"-தினா�க�. 
எ�லாவ�ைற# ந�றாக� ேக2"�ெகா8ட பி�ன� ெதாழிலாள�க� ஒ��கமாக 
ேவைல நி.-த ெச�ய- தீ�மானி-தா�க�. �தலாளிக�, ஒ�. த$க� 
ேகாாி�ைககைள ஒ���ெகா�ள ேவ8" அ�ல  ம-தியKத- �� விட9 
சமதி�க ேவ8" எ�. அ வைரயி� ேவைல�� யா� தி�பி� 
ேபாவதி�ைல ெய�. சபத ெச�தா�க�. 
 
    இ�த ேவைல நி.-த நட�தேபா தா� மகா-மா0�� �த� �தலாக I 
ச$க�லா� பா$க�, I வி.ேஜ.பேட�, I வ�லபா� பேட� �தFய �ஜரா-தி- 
தைலவ�க� அறி�கமானா�க�. 
 
    ேவைலநி.-த ஆரபமான பிற� தின�ேதா. சப�மதி நதி�கைரயி� 
ெதாழிலாள� B2ட நட�  வ�த . ஆயிர�கண�கி� ெதாழிலாளிக� B2ட- �� 
வ�தா�க�. மகா-மா ஒEெவா� நா< ேபசினா�. அவ�க<ைடய சபத-ைத# 
த�ைடய நா= நிப�தைனகைள# ஞாபக�ப"-தினா�. 
 
    ெதாழிலாளிக� தின�ேதா. ஆமதாபா- நகர-தி� Pதிகளி� அைமதியாக 
ஊ�வல நட-தினா�க�. "ேதாழ�கேள! சபத-ைத� கா�பா�.$க�!" எ�. எ/திய 
 ணி� ெகா?கைள� பி?- � ெகா8" ெச�றா�க�. 
 
    மகா-மா அ?�க? ஆைல �தலாளிகைள� ேபா�� பா�-  வ�தா�. 
ெதாழிலாளிக<�� நீதி வழ$�மா. ேவ8?� ெகா8டா�. அதி� பய� 
விைளயவி�ைல. "நா$க< சபத எ"- �ெகா8?��கிேறா. எ$க� சபத-ைத 
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நா$க� மீற �?யா . ெதாழிலாளிக� எ$க� �ழ�ைதகைள� ேபா�றவ�க�. 
அவ�க<�� எ$க<�� ம-தியி� )�றா மனித�க� வ�  �.�கி"வைத 
எ�ப? நா$க� ெபா.�க �?#?" எ�றா�க� �தலாளிக�. 
 
    ேவைல நி.-த ெமா-த )�. வார கால நட�த . �த� இர8" வார 
வைரயி� ஆைல-ெதாழிலாளிக� ைதாியமாக0 உ.தியாக0 இ��தா�க�. 
அத��� பிற� சில� தள�9சி அைடய ஆரபி-தா�க�. சபத-ைத மீறி ேவைல��9 
ெச�ேவாைர� பா�-  ம�ற ெப�பா�ைமேயா� ேகாப ெகா�ள ஆரபி-தா�க�. 
ஒ�. அவ�க� பலா-கார-தி� இற$கிவிடலா அ�ல  தா$க< ேசா�0 
அைட�  ேவைல��- தி�பி விடலா எ�. காண�ப2ட . ெபா � B2ட- �� 
வ�த ெதாழிலாளிகளி� �க-தி� ேசா�0 கிேலச� �?ெகா8?��தன. இைத 
ெய�லா பா�-த மகா-மாவி� மனதி� கவைல உ8டாயி�.. ெதாழிலாள� ேவைல 
நி.-த ேதா�வியைட�  வி"ேம எ�பைத� ப�றிய கவைலைய� கா2?= 
அவ�க� தின�ேதா. ெச�  வ�த பிரதி�ைஞைய� ைகவி2" விடலா எ�ற 
எ8ண கா�திஜி�� அதிக மன ேவதைனைய அளி-த . இ�த நிைலைமயி� எ�ன 
ெச�வ  எ�ற சி�தைன அவ� உ�ள-தி� ஓயாம� இ��  ெகா8?��த . ஒ� 
நா� ெபா � B2ட-தி� மகா-மா ேபசி� ெகா8?��ைகயி� பளி9ெச�. ஓ� ஒளி 
உதயமாயி�.. தா ெச�ய ேவ8?ய  இ�ன ெத�. ெதாி�த . உடேன அ�த 
dண-திேலேய மகா-மா அைத- ெதாழிலாளாிட ெவளியி2டா�: "நீ$க� 
உ$க<ைடய ேகாாி�ைகக� நிைறேவ. வைரயி� ேவைல��- தி��வதி�ைல 
ெய�. தி�ப- தி�ப� பிரதி�ைஞ ெச�தி��கிறீ�க�. ஆனா� இ�ேபா  
உ$களி� சில� உ.தி �ைல�  ேவைல��- தி��வைத� பா��கிேற�. இ�த 
மாதிாி ச-திய� பிரதி�ைஞ ெச� வி2" அைத மீ.வைத� பா��க என��9 
சகி�கவி�ைல. ஆைகயா� இ�த ேவைல நி.-த �?# வைரயி� நா� 
உ8ணாவிரத இ��க- தீ�மானி-  வி2ேட�!" எ�றா�. 
 
    ெதாழிலாள� அைனவ� தி"�கி2"� ேபாயின�. த$க<�காக மகா-மா ப2?னி 
விரத இ��க� ேபாகிறா� எ�பைத� ேக2" அவ�க<ைடய உ�ள உ�கிய . 
'ேவ8டா; ேவ8டா; நீ$க� உபவாச இ��க� Bடா . எ$க<ைடய 
தவ.�காக நா$க� உ8ணாவிரத இ��கிேறா. எ$க<ைடய பிரதி�ைஞைய 
நா$க� ஒ� நா< மீற மா2ேடா. உயி� ேபானா= சபத-ைத� கா�பா�.ேவா. 
நீ$க� ப2?னி கிட�க� Bடா " எ�. ெதாழிலாள�க� கதறினா�க�. 
 
    "எ�>ைடய உபவாச-ைத� ப�றி நீ$க� கவைல� ப2"� பயனி�ைல. ேவைல 
நி.-த �?�த பிற� தா� நா� இனி உண0 அ��த� ேபாகிேற�. ஆனா� நீ$க� 
உ$க� பிரதி�ைஞைய� கா�பா�.வதானா� ெவ.மேன ேசாபியி��பதி� 
பயனி�ைல. ெபா  ஜன$களிட ெச�. பி9ைச எ"-த= Bடா . 
அவரவ�க<�� ஏதாவ  ேவைல ேத?� ெகா�ள ேவ8". உயி� வா:வத�� 
ேவ8?ய ஊதிய கிைட-தா= ேபா  எ�. கிைட-த ேவைலைய9 ெச�ய 
ேவ8". அ�ேபா தா� உ$க� சபத-ைத நிைறேவ�ற �?#!" எ�றா� 
மகா-மா. 
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    மகா-மாவி� இ�த மக-தான �?0 ெதாி�  பிற� ெதாழிலாளிக� யா� 
ேவைல��- தி�பவி�ைல. அவரவ�க< ேவ. ேவைல பா�- � ெகா�ள- 
ெதாட$கினா�க�. I வ�லபா� பேட� ேவைல நி.-த ெச�தவ�களி� சில��� 
ஆமதாபா- நகர சைபயி� கீ: ேவைல ேத?� ெகா"-தா�. சப�மதி ஆசிரம-தி� 
ைக-தறி ெநச0� ப�ளி� Bட ஒ�. அ�ேபா தா� Kதாபி�க�ப2ட . இ�த� 
ப�ளி�Bட-தி� அ?-தள-ைத நிர�ப ஏராளமான மண� ேவ8?யி��த . இ�த 
ேவைல��- ெதாழிலாளாி� பலைர உபேயாகி�கலா எ�. I மக�லா� கா�தி 
ெசா�னா�. Iமதி அன[யா ெப� �தF� வழி கா2?னா�. Bைடயி� மணைல 
வாாி- த தைலேம� ைவ- � ெகா8" ேபா�� ெகா2?னா�. அவைர� பி�ப�றி 
ஆயிர�கண�கான ெதாழிலாளிக� மண� Bைட Q�கி9 ெச�றா�க�. 
 
    இ�ப? ெய�லா எ-தைன நாைள�� நட�க�?#? நிைலைம 
ெந��க?யாக-தா� ேதா�றிய . ஆனா� காநதி மகா-மாவி� உ8ணா விரத 
ஆமதாபா- ஆைல �தலாளி களி� மனைத இத��� கல$க�ப8ணி யி��த . 
அவ�க� B? ஆேலாசி-தா�க�. அவ�க<ைடய பிரதிநிதிக� மகா-மாவிட வ�  
த$க� �காைர- ெதாிவி-தா�க�. "தா$க� உ8ணாவிரத இ��ப  நியாயம�ல. 
த$களிட நா$க� மதி�� அபிமான� உ�ளவ�க�. இ�ப?- தா$க� ப2?னி 
கிட�பதா� எ$கைள- த�ம ச$கடமான நிைலயி� ெகா8" ைவ-  வி2]�க�. 
இ  த$க<�� அழக�ல" எ�. �தலாளிகளி� பிரதிநிதிக� க?�  
ெகா8டா�க�. 
 
    இத�� மகா-மா,"எ�>ைடய உ8ணா விரத- �காக நீ$க� உ$க� உ.திைய 
மா�றி�ெகா�ள ேவ8?யதி�ைல. உ$கைள உ-ேதசி-  நா� உபவாச 
இ��கவி�ைல. ெதாழிலாளிக� பிரதி�ைஞ தவ.வைத- த"�கேவ உ8ணா விரத 
இ��கிேற�." எ�. ெசா�னா�. இ�த9 சமாதான-ைத அவ�க� ஒ���ெகா�ள 
வி�ைல. 
 
    ஆைல �தலாளிகளி� தைலவ� I அபாலா� சாராபா� எ�. பா�-ேதா 
அ�லவா? அவ� அவ�ைடய மைனவி ஸாரளா ேதவி# மகா-மாவிட மி�க 
அ�� ைவ-தி��தா�க�. மகா-மா கா�தி ப2?னி யி��ப  அவ�க<�� மி�க மன 
ேவதைனைய அளி-த . 
 
    )�. தின$க� மகா-மாவி� உ8ணா விரத நீ?-தி��த . இத��� ஆைல 
�தலாளிகளி� மன இளகி வி2ட . ஏதாவ  சமரச �?0 கா8பதி� எ�லா� 
சிர-ைத ெகா8டா�க�. Iமதி அன[யாெப� P2?� சமரச� ேப9Hக� நட�தன. 
�தலாளி-ெதாழிலாளி தகராைற� ப�றி விசாாி-  �?0 B.வத�� I ஆன�த 
ச$கர  �வா எ�பவ� ம-தியKதராக நியமி�க�ப2டா�. இ�ப-ேதா� நா� நட�த 
ஆைல- ெதாழிலாள� ேவைல நி.-த �?0 ெப�ற . கா�திஜியி� உ8ணா 
விரத� �?வைட�த . 
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    இ�த மாதிாி ச�ேதாஷமான சமரச �?0 ஏ�ப2டைத� ெகா8டா"வத�காக- 
ெதாழிலாளாி� B2ட ஒ�. நட�த . அ�த� B2ட- �� ஆைல �தலாளிக< 
ஐேரா�பிய� கமிஷன� வ�தி��தா�க�. கமிஷன�  ைர அ�B2ட-தி� ேபசினா�. 
இEவள0 ெபாிய ேவைல நி.-த ெகா@ச$Bட� கலவர இ�றி இ�ப-ேதா� 
நா� நட�  �?�ததி� அவ��� மி�க மகி:9சி ஏ�ப2?��த . இத��� 
கா�திஜிதா� காரண எ�பைத அ�த உ-திேயாகKத� உண��தி��தா�. 
ஆைகயா� அவ� ெதாழிலாளைர� பா�- , "நீ$க� எ�ேபா  கா�திஜி ெசா�= 
�-திமதிைய� ேக2" அத�ப?ேய நட�க ேவ8"" எ�. Bறினா�. 
 
    ஆனா� இேத ஐேரா�பிய� கமிஷன� ெகயிரா ஜி�லா விவசாயிகைள� பா�- , 
"கா�திஜி ெசா�= வா�-ைதகைள நீ$க� ேக2க� Bடா . ேக2டா� உ��படாம� 
ேபாP�க�!" எ�. எ9சாி�ைக ெச�#ப?யான ச�த��ப ெவ� சீ�கிர-திேலேய 
வ�வத�கி��த . 
    ----------------------------------------------------------- 
 

10. 10. 10. 10. ெகயிராெகயிராெகயிராெகயிரா    ச�தியா�கிரஹ�ச�தியா�கிரஹ�ச�தியா�கிரஹ�ச�தியா�கிரஹ�    
 
    ெகயிரா எ�. ேகதா எ�. ெசா�ல�ப2ட ஜி�லா �ஜரா-தி� உ�ள . 1917-
ஆ வ�ஷ-தி� அ�த ஜி�லாவி� மைழ ெப�யாைமயா� விைள9ச� ெவ�வாக� 
�ைற�  ேபாயி��த . விவசாயிக� நிலவாி ெகா"�க �?யாத நிைலைமயி� 
இ��தா�க�. மகா-மா சபரா� விசாரைணயி� ஈ"ப2" அEவிசாரைண �?# 
த.வாயி� இ��தேபா  ஆமதாபா- ெதாழிலாள� சப�தமாக வ�த க?த-ைத� 
ேபாலேவ ெகயிரா ஜி�லாவிF��  ஒ� க?த வ�த . I ேமாக�லா� 
பா8?யா, I ச$க�லா� பாாி� ஆகியவ�க� அ�க?த எ/தியி��தா�க�. 
விைள0 �ைற� வி2டதா� வாி ெகா"�க �?யாத நிைலைமயி� இ��த 
�?யானவ�க<�� மகா-மா வ�  வழி கா2டேவ8" எ�. எ/தி யி��தா�க�. 
எனேவ ஆமதாபா- ெதாழிலாள� பிர9ைன ஒ�வா. �?�த  கா�திஜி ெகயிரா 
ஜி�லாவி� தைலநகரான நதி யா- ��� ேபா�9 ேச��தா�. 
    . 
    கா�திஜி�� ��னாேலேய I அமி�தலா த��கா (த�க� பாபா) ெகயிரா0��� 
ேபா� அ$��ளா நிைலைமைய- ெதாி� ெகா8?��தா�. ஏற��ைறய ப@ச 
எ�. ெசா�ல�B?ய நிைலைம ேம�ப? ஜி�லாவி� ஏ�ப2?��த . ஒ� Oபா��� 
நாலணா Pதேமா அத��� �ைறவாகேவா மக[� க8?��தா� அ�த வ�ஷ-தி� 
வாி வ[ைல- த�ளி ைவ�பத��, ச��கா� நிலவாி9ச2ட$க� இட$ெகா"-தன. 
நா= அணா விகித- ��� �ைறவாகேவ மக[� க8?��பதாக விவசாயிக� 
ெசா�னா�க�. ச��கா� அதிகாாிகேளா நா= அணா விகித- �� ேம� மக[� 
க8?��கிறெத�. சாதி-தா�க�. ந"நிைலைம# ஆரா��த த�க� பாபா 
ேபா�றவ�க� �?யானவ�களி� க2சி தா� உ8ைமயான  எ�. Bறினா�க�. 
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I த�க� பாபா இ  �றி- � கமிஷன�  ைர#ட� கல�  ேபசி யி��தா�. I 
வி-த�பா� பேட�, ஸ� ேகா�� தாK பாெர� ஆகியவ�க� பபா�9 ச2டசைபயி� 
இ�த� பிர9ைனைய� கிள�பி யி��தா�க�. அதனா� பய� ஒ�. 
விைளயவி�ைல. �?யானவ�களி� ேகாாி�ைகேயா மிக0 மிதமான . வாி வ[ைல 
ஒ� வ�ஷ- ��- த�ளி� ேபா"ப?தா� அவ�க� ேக2டா�க�. இைத9 ச��கா� 
ேநர?யாக ஒ���ெகா�ள �?யாவி2டா�, )�றாவ  மனித�களி� 
ம-தியKத- �� வி2"வி"ப? ெசா�னா�க�. இத�� அதிகாாிக� 
இண$கவி�ைல. வாிைய வ[F-ேத தீ�வ  எ�. ஒேர )�-த�யமாயி��தா�க�. 
 
    கா�திஜி எ�லா விஷய$கைள# ஆரா��  பா�- வி2", "ேவ. வழியி�ைல. 
�?யானவ�க� வாி ெகா"�க ம.-  ச-தியா�கிரஹ ெச�யேவ8?ய  தா�!" 
எ�ற �?0�� வ�தா�. அEவாேற ெகயிரா ஜி�லா விவசாயிக<�� மகா-மா 
ேயாசைன Bறிய ட� வ� ெகாடா இய�க-ைத- தாேம தைலைம வகி-  நட-த0 
ஒ��� ெகா8டா�. 
 
    ெகயிரா ச-தியா�கிரஹ-தி� மகா-மா0��-  ைண �ாிவத�காக I வ�லபா� 
பேட� I ச$க�லா� பா$க�, I இ� லா� யா�னி�, I மகாேதவ ேதசா�, I 
அ>[யாபா� �தFேயா� வ�  ேச��தா�க�. இவ�க� அைனவ� பி�ன� கா�தி 
மகாைனேய பரம ��வாக� ெகா8" ேதச- ெதா8" ஆ�.வத��- த$க� 
வா:�ைகைய அ��பண ெச� வி2டா�க�. ெகயிரா ச-தியா�கிரஹ-தி�ேபாேத 
I வ�லபா� பேட� ஏராளமான வ�மான அளி-  வ�த தம  வ�கீ� ெதாழிைல 
நி.-தேவ8?யி��த . அத��� பிற� ேதச- ெதா8"�ேக ேநர 
சாியாயி��தப?யா� I வ�லபா� வ�கீ� ெதாழி� ெச�யேவ �?ய வி�ைல. 
 
    ெகயிரா ஜி�லாவி� தைலநகரான நதியா- நகர-தி� இ��த அநாதாசிரம-தி� 
மகா-மா0 அவ�ைடய  ைணவ�க< த$கினா�க�. வாி ெகாடாைம 
இய�க-ைத9 ேச� விவசாயிகளிட ைகெய/-  வா$�வத�ெக�. பி�வ� 
உ.திெமாழி தயாாி�க�ப2ட :- 
 
    "எ$க� கிராம$களி� மக[� இEவ�ட நாலணா மதி����� �ைறவானெத�. 
ந�கறி�த நா$க� அ"-த வ�ஷ வைரயி� நிலவாி வ[ைல நி.-தி 
ைவ�கேவ8"ெம�. அரசா$க-ைத� ேக2"�ெகா8ேடா. ஆனா� அரசா$க 
எ$க� பிரா�-தைன�� இண$கவி�ைல. ஆைகயா� இEவ�ஷ-  நிலவாி 
�/ைத#ேமா அ�ல  பா�கி#�ள ப�திையேயா நா$களாக9 
ெச=- வதி�ைலெய�. ச-திய ெச�கிேறா. அரசா$க ச2டL�வமான 
நடவ?�ைகக� எ�ன நட-தினா= ெபா.-தி��  வாிெகாடாைமயி� பய�கைள 
மகி:9சி#ட� அ>பவி�ேபா. எ$க<ைடய நில$கேள பறி�த� 
ெச�ய�ப2டா= சகி- �ெகா8?�� ேபாேமய�லாம� நா$களாக வFய- 
தீ�ைவ ெச=-த மா2ேடா. ஆனா� ஜி�லா �/வ  இர8டாவ  தவைண வாி 
வ[F�பைத நி.-திவிட அரசா$க-தா� இண$கினா� எ$களி� 
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பண$ெகா"�க�B?யவ�க� வாி �/ைம#ேமா பா�கி#�ள ப�திையேயா 
ெகா"- வி"ேவா. வாி ெகா"�க�B?ய நிைலயி=�ளவ�க< 
ெகாடாமF��பத��- காரணெம�னெவ�றா�, அவ�க� ெகா"- வி?� ஏைழ 
மிராHதா�க< Cதியைட�  த$க<ைடய உைடைமகைள வி�க0 கட� 
வா$க0 ஆரபி-  அதனா� த$க<��9 ெசா�ல�?யாத  �ப$கைள 
வ�வி- �ெகா�வா�க� எ�ப தா�. இ�நிைலைமயி� ஏைழகளி� ந�ைமைய 
உ-ேதசி- � பண ெச=-த ச�தி#ைடயவ�க< ெச=-தாமF�-த� 
கடைமயா�ெம�. க� கிேறா." 
 
    பிற� கா�திஜி# அவ�ைடய  ைணவ�க< கிராம கிராமமாக9 ெச�. 
ச-தியா�கிரஹ த- வ-ைத விள�கி9 ெசா�F ேம�ப? உ.தி ெமாழியி� 
ைகெய/-  வா$க-ெதாட$கினா�க�. 
 
    வாிெகாடாைம இய�க-தி� ஆரப-தி� ச��கா� அதிகாாிக� க"ைமயான 
நடவ?�ைககைள� ைக�ெகா�ளவி�ைல. இய�க- �� அதிக ெச�வா�� 
ஏ�படா  எ�., ெகா@ச பய�.-தினா� விவசாயிக� வாி ெச=-தி 
வி"வா�க� எ�. நபினா�க�. ஆனா� அவ�க� நிைன-தப? நட�கவி�ைல. 
ஜி�லா �/  விவசாயிக� ஒேர உ.தியாக வாிெகாடாம� இ��  வ�தா�க�. 
பிற� அரசா$க-தி� அட���ைற ஆரபமாயி�.. ைகயி� அக�ப2ட ஜ$கம 
ெசா- �கைள ெய�லா அதிகாாிக� ஜ�தி ெச�ய- ெதாட$கினா�க�. 
ஆ"மா"கைள ஜ�தி ெச�  ஏல ேபா2டா�க�. வாிெகாடாதவ�க� எ�லா��� 
அபராத அறி�ைகக� அ>�ப�ப2டன. கைடசியி� மக[ைல# ஜ�தி ெச�ய- 
ெதாட$கினா�க�. 
 
    இதனா� விவசாயிகளி� உ.தி �ைலய- ெதாட$கிய . வயF� விைள�தி��ப  
நாF� ஒ� ப$� மக[�. அைத# அதிகாாிக� ஜ�தி ெச� ெகா8" 
ேபா�வி2டா�, வ�ஷ �/வ  சா�பி"வ  எ�ப?? அ"-த பஸF சா�ப?�� 
விைத�� எ$ேக ேபாவ ? மா"கைள அதிகாாிக� ெகா8" ேபா� ஏல ேபா2" 
வி�. வி2டா�, வய�கைள எEவா. உ/வ ? 
 
    விவசாயிகளி� சில� உ.தி தள��  வாி ெகா"�க- ெதாட$கினா�க�. இ�> 
சில� ஜ$கம ெசா- �களி� அவசியமி�லாத ெபா��கைள P2" வாசF� 
ெகா8"வ�  ைவ-தா�க�. அ9சாமா�கைள Pணா�காம� ெகா8"ேபா� ஏல 
ேபாட2" எ�ப  அவ�க� க�- . ஆனா� ஒ� ப�தியா� தா$க� அ?ேயா" 
அழி�  ேபானா= வாி ெகா"�பதி�ைல எ�. உ.திேயா?��தா�க�. 
 
    உ.தி �ைல�  வ�த விவசாயிக<��- ைதாிய ஊ2"வத�� மகா-மா வழி 
ேத?�ெகா8?��தா�. அ-தைகய ச�த��ப ஒ�. ஏ�ப2ட . ஒ� வயF� இ��த 
ெவ$காய மக[ைல அதிகாாிக� தவறாக ஜ�தி ெச�ய உ-தர0 ேபா2?��தா�க�. 
மக[ைல ஜ�தி ெச�வேத ெகா"ைமயான காாிய எ�ப  மகா-மாவி� க�- . 
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அதி= �றி�பி2ட இ�த வயF� ஜ�தி உ-தரேவ காரணமி�றி� 
ேபாட�ப2?��த . ஆைகயா� ஜ�தி உ-தரைவ� �ற�கணி-  ெவ$காய-ைத 
அ��ற�ப"- ப? மகா-மா ேயாசைன ெசா�னா�. I ேமாக�லா� 
பா8?யாவி� தைலைமயி� சில ெதா8ட�க� அEவிதேம ெச�தா�க�. உடேன 
அவ�க� ைக  ெச�ய�ப2டா�க�. விசாரைண தின-த�. ேகா�2?� ஏராளமான 
ஜன�B2ட B?வி2ட . I ேமாக�லா� பா8?யா0�� அவ�ைடய 
ேதாழ�க<�� ெசா�பகால சிைற-த8டைன விதி�க�ப2ட . I ேமாக�லா� 
பா8?யா0�� 'ெவ$காய-தி�ட�' எ�ற சிற���ப2ட ெபா ஜன$களா� 
அளி�க�ப2ட . 'ெவ$காய- தி�ட>�� ேஜ!' எ�ற ேகாஷ வான-ைத 
அளாவிய . 
 
    இ�த9 சபவ-தினா� ஜன$களி� உ�சாக �- யி� ெப�ற . ஆனா� அதிக 
கால அ  நீ?-தி��கவி�ைல. க4ட�ப2"- ேத?ய உைடைமக� பறிேபாவைத� 
பா�- � ெகா8?��க ஜன$களா� �?யவி�ைல. ெப�பாேலா� கைள- � 
ேபானா�க�. உ.தியாக நி�ற ஒ� சிலைர ம2" அ?ேயா" அழி� ேபா�ப? 
வி2"வி"வதா எ�ற கவைல கா�திஜியி� மனதி� ேதா�றிய . இEவள0 
மக-தான தியாக$கைள9 ெச�யேவ8?யதாயி��� ச-தியா�கிரஹ�ேபா��� 
ம�கைள ��னதாகேவ த�கப? தயா� ெச�யவி�ைல எ�ற எ8ண� 
உ8டாயி�.. 
 
    நிைலயி� நதியா- தா=கா தாசி�தா�, "பண�கார�க� வாிைய9 ெச=-திவி2டா� 
ஏைழ� �?யானவ�களிட வாி வ[F�ப  நி.-திைவ�க�ப"!" எ�. 
மகா-மா0��9 ெச�தி ெசா�F அ>�பினா�. தாசி�தா� அவ�ைடய தா=கா0�� 
ம�. ெபா.�பானவ�. ஜி�லா �/வதி= நட�� இய�க-ைத ஒ� தா=காவி� 
ம2" எ�ப? நி.-த�?#? 
 
    ஆைகயா� கா�திஜி ெகயிரா ஜி�லா கெல�ட���� க?த எ/தி, நதியா- 
தாRகா தாசி�தா� ெசா�ன  ெகயிரா ஜி�லா �/வத�� ெபா�� மா எ�. 
ேக2?��தா�. ஜி�லா கெல�ட� எ/திய பதிF� அ  ஜி�லா �/வத�� 
ெபா��  விஷய எ�., 'பண�கார�க� வாி ெச=-திவி2டா� ஏைழகளிட வாி 
வ[ைல நி.-தி ைவ��ப?' ஏ�கனேவ தா உ-தர0 ேபா2"வி2டதாக0 
ெதாிவி-தி��தா�. 
 
    இைத அறி�த  ஜன$க� ெவ�றி� ெகா8டா2ட நட-த-ெதாட$கினா�க�. 
அவ�க� ைகெய/-தி2ட உ.திெமாழி� ப-திர-தி� அவ�க� ேக2?��த  
இ தா� அ�லவா? ஆைகயா� த$க<ைடய இய�க Lரணெவ�றி 
அைட� வி2டதாக அவ�க� ஆன�த� B-தா?னா�க�. 
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    ஆனா� கா�திமகா>�� இ�த� ெகயிரா ேபாரா2ட-தி� �?0 அEவளவாக- 
தி��தி அளி�கவி�ைல. ச-தியா�கிரஹ இய�க-தி� �?வி� எதிாிக<ைடய மன 
மாறியி��க ேவ8" எ�. சமரசமான ேப9H வா�-ைத#ட� �?ய ேவ8" 
எ�. கா�திஜி க�தினா�. ஆனா� இ�த இய�க-தினா� அதிகாாிக<ைடய மன 
ெகா@ச$Bட மாறியதாக- ெதாியவி�ைல. ஜன$க< ச-தியா�கிரஹ இய�க-தி� 
த- வ-ைத ந�� உண�� ெகா8டதாக- ேதா�றவி�ைல. ஆைகயா� ெகயிரா 
ச-தியா�கிரஹ Lரண ெவ�றி அளி-ததாக மகா-மா கா�தி க�தவி�ைல. 
 
    ஆயி> அ�த இய�க-தி� பி�ைனய பல�க� மக-தானைவயா யி��தன. 
அத� பயனாகேவ �ஜரா- மாகாண-  ம�க� விழி�� அைட�  எ/�தன�. கா�தி 
மகா-மாவி� ெப�ைமைய உண��  அவைர- த$க� மாெப��தைலவராக 
ஏ�.�ெகா8டன�. 
    ----------------------------------------------------------- 
 

11. 11. 11. 11. ,�த,�த,�த,�த    மகாநா)மகாநா)மகாநா)மகாநா)    
 
    �தலாவ  உலக மகா#-த 1918-ஆ வ�ஷ-தி� பய$கரமான க2ட-ைத 
அைட�தி��த . பிாி2ட� �தFய ேநச ேதச$களி� நிைலைம மிக 
ெந��க?யாகியி��த . இ�த நிைலைமயி� இ�தியாவி� இராஜ� பிரதிநிதி லா�2 
ெசKேபா�2 ?�Fயி� ஒ� #-த மகாநா" B2?னா�. அத�� வ�ப? 
இ�தியாவி� பிரபல தைலவ�க� பல��� அைழ�� அ>�பினா�. மகா-மா 
கா�தி�� அைழ�� வ�த . அைழ��� கிண$கி கா�திஜி ?�F��9 ெச�றா�. 
ஆனா= #-த மகாநா2?� கல�  ெகா�வ  ப�றி� பல ச$கட$க� அவ��� 
இ��தன. 
 
    அ9சமய அF சேகாதர�க� எ�. அைழ�க�ப2ட ெமௗலானா �கமதF#, 
ெமௗலானா ஷ0க- அF# சிைற�ப2?��தா�க�. கா�திஜி இ�தியா0�� வ�த  
�த� ஹி�  �K^ ஒ�.ைம�காக� பா"ப2"� ெகா8?��தா�. அ-தைகய 
ஒ�.ைம இ�தியாவி� வி"தைல�� ��ேன�ற- �� மிக அவசிய எ�. 
நிைன-தா�. ஆைகயா� அF சேகாதர�கைள வி"தைல ெச�யேவ8?ய 
அவசிய-ைத� ப�றி ஏ�கனேவ இ�திய ச��கா�ட� க?த� ேபா�� வர0 நட-தி� 
ெகா8?��தா�. 
 
    அF சேகாதர�க� அ�ேபா  கிலாப- இய�க-ைத ஆரபி-தி��தன�. �த� 
உலக மகா#-த-தி�  ��கி ெஜ�மனியி� க2சியி� ேச��தி��த .  ��கி H�தா� 
அகில உலக-தி= வசி-த �KFகளி� மத- தைலவராக� க�த�ப2டா�. 
இதனா� 'க^பா' எ�ற ப2ட� ெபய�  ��கி H�தா>�� இ��த . #-த-தி� 
பிாி2?4 க2சி ஜயி-தா� �K^ மத-தைலவரான  ��கி H�தா>ைடய 
ெகௗரவ- ��� ப$க விைள#ேமா எ�. இ�திய �KFக� கவைல 
ெகா8?��தா�க�. அ�ப? ஏ�படாம� பா�- �ெகா�வதாக பிாி2ட� வா��.தி 
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தரேவ8" எ�. ேகாாினா�க�. இ-தைகய கிள�9சிைய- தைலைம வகி-  
நட-திய காரண-தினாேலேய அF சேகாதர�க� சிைற- த8டைன 
அைட�தி��தா�க�. 
 
    இ�திய �K^களி� ந2�ாிைமைய மிக ��கியமாக� க�திய மகா-மா கா�தி 
அவ�க<ைடய மத சப�தமான ேகாாி�ைகைய ஆதாி�ப  த�ைடய கடைம 
எ�. க�தினா�. ஆைகயா� அF சேகாதர�க� சிைற�ப2?��� நிைலைமயி� 
தா #-த மகாநா2?� கல�  ெகா�ளலாமா எ�. ேயாசி-தா�. ேலாகமா�ய 
திலக� Iமதி ெபஸ8" அைம# ேம�ப? #-த மகாநா2"�� அைழ�க�பட 
வி�ைலெய�. அறி�த  மகா-மாவி� தய�க அதிகமாயி�.. 
 
    இ�த நிைலைமயி� LVய� ஆ82OK இ�> சில ஆ2ேசப$கைள� 
கிள�பினா�. "அஹிசாவாதியாகிய தா$க� #-த மகாநா2?� எ�ப?� கல�  
ெகா�ளலா?" எ�ப  ஓ� ஆ2ேசப. ஆனா� ெத�னா�பிாி�காவிேலேய ஏ�ப2ட 
பிர9ைனதா� இ . மகா-மா இ�த ஆ2ேசப-ைத� ப�றி ஒ� �?0�� வ�தி��தா�. 
பிாி2?4 சாராVய-தி� பா கா���� உ2ப2?��கிற வைரயி� அ�த9 
சாராVய- �� ேந� அபாய$களி�ேபா  உதவி ெச�ய-தா� ேவ8". தா 
ெசா�த �ைறயி� நபி�ைக ெகா8ட அஹிசா த�ம-ைத இ�த விஷய-தி� 
��- வ  �ைறய�.. ஆனா� LVய� ஆ82OK Bறிய இ�ெனா� 
ஆ2ேசப- �� அEவள0 Hலபமாக� பதி� ெசா�ல �?யவி�ைல. அ9சமய 
பிாி2ட>�� இ-தாF�� ஏ�ப2?��த இரகசிய உட�ப?�ைககைள� ப�றி 
பிாி2?4 ப-திாிைகயி� ச�9ைச நட�  ெகா8?��த . "பிாி2?4 ராஜ த�திாிக� 
இ�தமாதிாி அ�கிரமமான காாிய$கைள9 ெச� ெகா8?��� ேபா  இ�த 
#-த-ைத- த�ம #-த எ�. எ�ப?9 ெசா�லலா? நீ$க� எ�ப? இத�� உதவி 
ெச�யலா?" எ�. I ஆ82OK ேக2டா�. 
 
    ேம�Bறிய எ�லா ஆ2ேசப$கைள# ைவKரா� ெசKேபா�?ட ேநாி� 
ெசா�F9 சமாதான ேக2ப  எ�ற எ8ண- ட� மகா-மா ?�F��� ேபானா�. 
லா�2 ெசKேபா�ைட ேநாி� ேப2? க8" ேபசினா�. இரகசிய உட�ப?�ைகக� 
சப�தமாக லா�2 ெசK ேபா�2 Bறியதாவ : 
 
    "பிாி2?4 ம�திாி சைப ெச�# ஒEெவா� காாிய- �� நா� 
ெபா.�பாளிய�ல. பிாி2?4 அரசா$க தவேற ெச�யா  எ�. நா� 
ெசா�லவி�ைல. ெபா வாக� பிாி2?4 சப�த-தினா� இ�தியா ந�ைம 
அைட�தி��கிற  எ�. நீ$க� க�தினா� இ�த ெந��க?யான சமய-தி� உதவி 
ெச�வ  அவசிய. பிாி2?4 இரகசிய உட�ப?�ைககைள�ப�றி ப-திாிைகயி� 
வ�தி��பைத- தவிர என�� ஒ�. ெதாியா . சில சமய ப-திாிைகக� க�பைன� 
கைதகைள� க2?வி"வ  உ8". ப-திாிைக� கைதகைள நபி நீ$க� 
��கியமான ஒ� விஷய-தி� �?0 ெச�ய�Bடா . #-த �?�த பிற� அரசிய� 
த�ம சப�தமான உ$க<ைடய பிர9ைனகைள� கிள�பி வாத ெச�யலா. இ�த 
ெந��க?யான சமய-தி� உதவி ெச�ய ம.�ப  உசிதம�.." 
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    இEவா. லா�" ெசK ேபா�2 ெசா�னதினா� கா�திஜியி� மன ஓரள0 
சமாதான அைட�த . எ�ப?யி��தா= #-த மகா நா2"��� ேபாவ  எ�. 
தீ�மானி-தா�. 
 
    #-த மகாநா2?� #-த- �� ஆ� திர2" தீ�மான ஒ�. வ�த . இ தா� 
மகாநா2?� ��கிய தீ�மான. இைத மகா-மா கா�தி ஆதாி- � ேபசேவ8" 
எ�. ைவKரா� ெசKேபா�2 வி�பினா�. கா�திஜி# அத�� இண$கினா�. 
ஆனா� ஹி� Kதானியி� ேபHவத�� அTமதி ேக2"� ெப�.�ெகா8டா�. 
"எ�>ைடய ெபா.�ைப� Lரணமாக உண��  இ�த- தீ�மான-ைத 
ஆதாி�கிேற�" எ�> ஒேர வா�கிய-ைத மகா-மா இ�த மகா நா2?� ெசா�னா�. 
 
    கா�திஜி ஹி� Kதானியி� ேபசிய  ப�றி� பல� அவ��� வா:- � 
Bறினா�க�. ைவKரா� பிரச�னமாகியி��த ஒ� B2ட-தி� ஹி� Kதானியி� 
ேபச�ப2ட  இ தா� �த� தடைவ எ�. ெசா�னா�க�. கா�திஜி�� இ  
மிக0 அவமானகரமாக- ேதா�றிய . இ�தியா ேதச-தி� இ�தியாவி� பாைஷயி� 
ேபசியத�காக ஒ� பாரா2"தலா எ�. வ��தினா�. 
 
    ைச�ய- �� ஆ� திர2" தீ�மான-ைத ஆதாி-  மகா-மா ஒ� வா�கிய�தா� 
ேபசினா� எ�றா= அ�த- தீ�மான-ைத� காாிய-தி� நட-தி ைவ�பத��- 
த�னா� இய�ற �ய�சிைய9 ெச�யேவ8" எ�. க�தினா�. அ-தைகய �ய�சி 
ெதாட$�வத�� ��னா� த�ைடய நிைலைமைய ந�� விள�கி இராஜ� 
பிரதிநிதி ெசKேபா�"�� ஒ� க?த வைர�  அைத ெரவெர8" அய�லா8" 
எ�பவாிட ெகா"-த>�பினா�. 
 
    ேம�ப? க?த-தி� ��கியமான ப�திக� பி�வ�மா.:- 
 
    "த$க<�� ஏ�ர�மீ 26 உ ஒ� க?த எ/திேன�. அதி� #-த மகாநா2?� நா� 
கல� ெகா�ள �?யாமF��பத��� காரண$கைள- ெதாிவி-தி��ேத�. அத� 
பி�ன� தா$க� அ�� B��  த$கைள ேநாி� க8" ேபச அ>மதி அளி-தீ�க�. 
அEவா. ேபசிய பி�ன�, ேவ. காரண இ�லாவி?>, த$களிட என�கி��த 
ெப�மதி�ைப ��னி2ேட> மகாநா2?� கல�  ெகா�வெத�. தீ�மானி-ேத�. 
மகாநா2?� கல�  ெகா�ள� Bடாெத�. நா� �தF� க�தியத�� ��கியமான 
காரண, ேலாகமா�ய திலக�, Iமதி ெபஸ8" அைமயா�, அF சேகாதர�க� 
ஆகியவ�க� மாநா2?�� அைழ�க� படாதேதயா�. ெபா ஜன அபி�பிராய-ைத 
உ��ப"-த�B?ய மிக ச�தி வா��த தைலவ�கெள�. இவ�கைள நா� 
மதி-தி��கிேற�. இவ�கைள அைழயா  வி2ட  ெப�� தவ. எ�ேற இ�ன� 
நா� க� கிேற�. இ-தவைற நிவ�-தி�பத�� வழிைய# மாியாைத#ட� 
ெதாிவி- � ெகா�ள வி��கிேற�. இனி, மாகாண�ேதா. #-த மகாநா"க� 
நைடெப.ெமன- ெதாிகிற . இ�த மகாநா"க<�காவ  வ�  அரசா$க- �� 
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ேயாசைன ெசா�F உத0மா. ம�களி� மதி����� பா-திரமான அ-தைலவ�கைள 
அைழ�க ேவ8". 
 
    சமீப கால-தி� நா$க< ம�ற �?ேய�ற நா"கைள� ேபாலேவ பிாி2?4 
ஏகாதிப-திய-தி� சம ப$காளிகளாகலாெம�> ஆைச ெகா8?��கிேறா. 
எனேவ, பிாி2?4 ஏகாதிப-திய- �� அபாய வ�த கால-தி� எEவித- 
தய�க�மி�றி� Lரண ஆதர0 அளி-த� அவசியெம�பைத 
ந��ண��தி��கிேறா. அEவாேற தீ�மான� ெச�தி�� கிேறா. ஆனா� 
இEவா. உதவி ெச�ய ஆவ=ட� ��வ�தத��, அத� )ல நம  இல2சிய-ைத 
விைரவி� அைடயலாெம�> நபி�ைகேய காரண எ�ப  உ8ைம. 
கடைமைய9 ெச�ேவா� அ�த அளவி� உாிைம# ெப.கி�றா�. ஆதF� 
த$க<ைடய பிரச$க-தி� விைரவி� வர�ேபாவதாக� �றி�பி2?��� அரசிய� 
தி�-த$க� கா$கிரK - ^� தி2ட-ைத ��கிய அச$களி� அ>சாி-தி��� 
எ�. எதி� பா��பத�� ஜன$க<�� உாிைம#8". இ�த நபி�ைகயி� 
ேம�தா� மகாநா2?�� வ�தி��த அ$க-தினாி� அேனக� த$க� மன�L�வமான 
ஒ- ைழ�ைப அரசா$க- �� அளி�க �� வ�தா�க�. 
 
    ெத�னா�பிாி�காவிF��  நா� இ�தியா0��- தி�பிய  �த�, 
�?யானவ�களிட ெந�$கி� பழகி வ�தி��கிேற�. அவ�க<ைடய HயராVய 
தாக நிரப ஏ�ப2?��கிறெத�. த$க<�� உ.தி B.ேவ�. ெச�ற கா$கிரK 
மகாசைபயி� B2ட-தி�� நா� ெச�றி��ேத�. �றி�பி2ட கால-தி��� Lரண 
Hயா2சி பிாி2?4 இ�தியா0��� ெகா"�க�பட ேவ8" எ�> தீ�மான-ைத 
நிைறேவ�.வதி� நா> கல� ெகா8ேட�. தி2டமான ஒ� கால-தி��� 
Hயா2சி கிைட��ெம�> நபி�ைக ஏ�ப2டா� தா� இ�திய ம�க� தி��தி 
அைடவா�கெள�ப  நி9சய. 
 
    கைடசியாக நா� த$கைள� ேக2"� ெகா�<வ  எ�னெவ�றா�, �KF 
ராVய$கைள� ப�றி பிாி2?4 ம�திாிக� தி2டமான வா��.தி யளி��மா. 
தா$க� ெச�ய ேவ8". ஒEெவா� �KF� இEவிஷய-தி� ெபாி  சிர-ைத 
ெகா8?��பைத- தா$க� அறிP�க�. ஆதF� ஹி� வாகிய நா� 
இEவிஷய-தி� அச2ைட கா2ட�Bடா . அவ�க<ைடய  �க$கைள 
எ$க<ைடய  �க$களாகேவ க�த ேவ8". �KF ராVய$களி� 
உாிைமகைள� கா�ப  �KF �8ணிய ேd-திர$களி� விஷய-தி� அவ�க� 
உண�9சிைய மதி�ப ; இ�தியாவி� Hயா2சி� ேகாாி�ைகைய� காலா கால-தி� 
நியாயமான �ைறயி� நிைறேவ�றி ைவ�ப ; இைவக�தா� சாராVய-தி� 
பா கா�பி�� மிக0 ��கியமான சாதன$களா�. ஆ$கில ம�கைள நா� 
ேநசி�கிறப?யா= ஆ$கிேலய�க<ைடய ராஜ ப�திைய ஒEெவா� 
இ�தியாிட-  உ8" ப8ண நா� வி��வதா=ேம இ�க?த உ$க<�� 
எ/தலாேன�." 
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    கா�திஜி 1918-ஆ வ�ஷ-தி� இமாதிாி இராஜ� பிரதிநிதி��� க?த 
எ/தினா�. அ�த நாளி� பிாி2?4 சாராVய-ைத வி2" இ�தியா ெவளியி� ேபாக� 
B" எ�ற எ8ணேம யா��� உ8டானதி�ைல. 'Hத�திர' எ�ற 
வா�-ைதைய� Bட யா� உபேயாகி�பதி�ைல. 'Hயா2சி' எ�.தா� எ�லா� 
ெசா�F வ�தா�க�. ��ப  வ�ஷ- ��� நிைலைம எ�ப? மாறிவி2ட  எ�பைத 
நிைன- � பா�-தா� ஆ9சாியமாக இ�ைலயா? 
 
    இராஜ� பிரதிநிதி��� க?த எ/தி அ>�பிவி2" மகா-மா உடேன நதியா- 
நகர- ��9 ெச�றா�. வாிெகாடா இய�க-ைத நட-திய ஜி�லாவிேலேய 
ைச�ய- �� ஆ� ேச��� ேவைலைய ஆரபி�க ேவ8" எ�. க�தினா�. I 
வ�லபா� பேட� �தFய சகா�க<ட�கல�தாேலாசி-தா�. அவ�க� இ�த� 
காாிய-தி� அEவள0 உ�சாக கா2டவி�ைல. �ய�சி ெச�தா= பல� கி2டா  
எ�. ெசா�னா�க�. ெபா  ஜன$க� ச��காாிட ெகா8?��� 
விேராதபாவ-ைத அEவள0 சீ�கிர-தி� மா�றிவிட �?யா  எ�. Bறினா�க�. 
 
    ஆயி> கா�திஜியி� க2டைளைய மதி-  ேவைல ெச�வத�� ��வ�தா�க�. 
அவ�க� ��வ�தா� ம2" ேபா மா? ெபா  ஜன$க<ைடய ஒ- ைழ�� 
கி2டவி�ைல. வாிெகாடா இய�க-தி� ேபா  ேபா2? ேபா2"�ெகா8" உதவி 
ெச�ய ��வ�தவ�க� இ�ேபா  ஒ $கி ஒ $கி� ேபானா�க�. தைலவ�க� ஊ� 
ஊரா�� ேபாவத�� அ�ேபா  வாடைகயி�லாம� வ8?க� கிைட-தன. இ�ேபா  
வாடைக ெகா"-தா= வ8? கிைட�கவி�ைல! ஆகேவ தின இ�ப  ைம� 
வைரயி� மகா-மா கா�திஜி# அவ�ைடய  ைணவ�க< நட�  ெச�. பிரசார 
ெச�ய ேவ8?யி��த . ஜன$க� சா�பா" ேபா"வதி= உ�சாக 
கா2டவி�ைல. ஆைகயா� அவ�க� ைகேயா" சா�பா" ெகா8"ேபாக 
ேவ8?யி��த . 
 
    இ�ப?ெய�லா எதி��� இ��� எ�. மகா-மா எதி�பா��கவி�ைல. 
ஆனா= அைத� க8" மன�தள��  விட0 இ�ைல. கடைம எ�. 
ஏ�.�ெகா8ட காாிய-ைத எ-தைன இைடe. வ�தா= எதி�- 9 சமாளி-  
நட- வ  கா�திஜியி� த�மம�லவா? 
 
    கிராம$களி� ெபா �B2ட B2?னா� ��ேபா� ஏராளமாக ஜன$க� 
வ�வதி�ைல. சில�தா� வ�தா�க�. அவ�க< �.��� ேக�விக� ேக2டா�க�. 
"நீ$க� அஹிைச உபாசக� ஆயி�ேற? ைச�ய- �� எ�ப? ஆ� ேச��கலா?" 
எ�றா�க�. "அரசா$க எ$க<�� எ�ன உதவி ெச�த ? நா$க� எத�� 
இ�ேபா  ஒ- ைழ�க ேவ8"?" எ�றா�க�. 
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    ஆயி> மகா-மாவி� பி?வாதமான ேவைல பல�தராம� ேபாகவி�ைல. 
நாளைடவி� ஜன$க� ைச�ய-தி� ேச�வத��- த$க� ெபய�கைள� ெகா"�க 
�� வ�தா�க�. 
 
    இைடவிடாம� ஆ� திர2" ேவைல ெச�  வ�ததி� காரணமாக மகா-மாவி� 
உட� நிைல பாதக அைட�த . ஒ�நா� வயி�.� க"�� ேநா� வ� வி2ட . 
அ�ைற��9 சப�மதி ஆசிரம-திF��  நதியா- ��� ேபாக- தி2ட 
ேபா2?��தா�. ஆசிரம-திF��  ஒ�ேறகா� ைம� Qர-திF��த Kேடஷ>�� 
நட�ேத ெச�றா�. ஆமதாபா- Kேடஷனி� அவ�ட� ேச��  ெகா8ட I 
வ�லபா� பேட� கா�திஜி�� உட� Hகமி�ைல எ�பைத� க8" ெகா8டா�. 
தி�பிவிடலா எ�. அவ� ெசா�னைத மகா-மா ேக2கவி�ைல. இர0 ப-  
மணி�� இ�வ� நதியா- Kேட ஷனி� இற$கி அநாதாசிரம ெச�றா�க�. 
அ$ேக மகா-மா0�� வயி�.� ேபா�� ேநா� மிக� க"ைமயாகிவி2ட . 
ந8ப�க� கவைல�ப2" ைவ-திய�கைள அைழ-  வ�தா�க�. மகா-மா 
ைவ-திய ெச�  ெகா�ன0 ம��  சா�பிட0 ம.- வி2டா�. ஊசி �-தி� 
ெகா�ள0 இண$கவி�ைல. ப2?னி கிட�தா� சாியா�� ேபா�வி" எ�ற 
நபி�ைகைய- ெதாிவி-தா�. இ�ப-  நா= மணி ேநர ப2?னி கிட�த பிற� 
பசிேய இ�லாம� ேபா�வி2ட . பலPன ��றிவி2ட . வயி�.� ேபா��ட� 
Hர, பித�ற� எ�லா ேச�� வி2ட . மகா-மா த�ைடய மரண 
சமீபி- வி2ட  எ�. நபினா�. அபலா� சாராபா� �தFய ந8ப�க� 
ஆமதாபா-திF��  அவைர� பா��க வ�தா�க�. தைம ஆசிரம-தி� ெகா8" 
ேபா� வி2"வி"ப? அவ�களிட ேக2"�ெகா8டா�. அவ�க� அEவாேற 
ெச�தா�க�. 
 
    சப�மதி ஆசிரம-தி� கா�திஜி யமேனா" ேபாரா?� ெகா8?��த சமய-தி� 
#-த �?�  வி2ட  எ�. இனிேம� ஆ�திர2ட ேவ8?யதி�ைல ெய�. 
கமிஷன� ெச�தி அ>�பினா�. அ�த9 ெச�திைய I வ�லபா� பேட� 
மகா-மாவிட வ�  Bறினா�. மகா-மாவி� மனதிF��  ஒ� பார இற$கிய . 
உட� நிைல ேமாசமானதினா� ஏ�.� ெகா8ட கடைமைய9 
ெச�ய�?யவி�ைலேய எ�ற கவைல மகா-மாவி� மனதி� இ��த . அ�த� 
கவைல இ�ேபா  நீ$கி�.. அ  �த� மகா-மாவி� உட� �ணமைடய- 
ெதாட$கிய . ஜல சிகி9ைச, பனி�க2? சிகி9ைச �தFய இய�ைக ைவ-திய 
�ைறகைள� கைட�பி?-  வ�தா�. ேநா� நீ$கிய பிற� உடபி� பைழய பல 
வர ெந"நா� ஆயி�.. 
 
    ----------------------------------------------------------- 
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12. 12. 12. 12. ர�ல-ர�ல-ர�ல-ர�ல-    அறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைகஅறி�ைக    
 
    இ�திய நா2?� Hத�திர- �காக அ�த நா2களி� பலவித �ய�சிக� நைடெப�. 
வ�தன. மிதவாதிக� ச2ட- �� உ2ப2ட �ைறகளி� கிள�9சி ெச�  பிாி2?4 
சாராVய- �� உ2ப2ட Hயா2சிைய� ெப.வத�� �ய�சி ெச�தா�க�. தீவிர 
வாதிக� பலாபல�கைள� கவனியாம� ெபா  ஜன உண�9சிைய எ/�பி� 
பிாி2?ஷாைர இ�தியாவிF��  விர2?விட எ8ணினா�க�. இ�த இ� 
வ��பாைர# தவிர, �ர2சி வாதிக� அ�ல  பய$கர வாதிக� எ�. 
ெசா�ல�ப2ட ஒ� B2ட-தா� இ��தன�. இவ�க� இரகசிய 
சதியாேலாசைனகைள9 ெச�  ெவ?�8"  �பா�கி �தFய ஆ#த$கைள� 
ைகயா8" பிாி2?ஷா�- பிாி2?4 ப�த�க� இவ�கைள� ெகா�. பய�.-தி 
இ�தியாவி� வி"தைலைய� ெப.வத�� �ய�றா�க�. தீவிரவாதிக� ஓரள0��� 
பய$கர வாதிகளிட அTதாப ெகா8?��தா�க�. 
 
    கா�தி மகா-மா ேம�Bறிய )�. B2ட-தி� எைத# ேச��தவர�ல. ஆனா� 
ஒEெவா� வித-தி� )�. சாராைர# அவ� தனி-தனிேய ஒ-தி��தா�. 
மிதவாதிகைள� ேபா� பிாி2?ஷாாி� ந�ல எ8ண-தி� அவ��� நபி�ைக 
இ��த . எ�த� காாிய-ைத# ஒளி0 மைற0 இ�றி� பகிர$கமாக9 ெச�ய அவ� 
வி�பினா�. தீவிர வாதிகைள# கா�திஜி ஒ� வித-தி� ஒ-தி��தா�. 
எ�ப?ெய�றா�, ெபா  ஜன$களி� உண�9சிைய எ/�பி� கிள�9சி ெச�  
அவ�கைள� ெகா8" காாிய ெச�வதி� மகா-மா0�� நபி�ைக இ��த . �ர2சி 
வாதிகைள# மகா-மா இ�ெனா� வித-தி� ஒ-தி��தா�. தா ந�லெத�. க�  
க2சி�காக உயிைர# ெகா"- � ேபாரா"வத�� அவ� சி-தமாயி��தா�. 
 
    ேமேல ெசா�ன )�. B2ட- �� ெபா��தாத ஒ� ெப�$ �ண 
மகா-மாவிட இ��த . அ தா� அஹிசா த�ம-தி� அவ� ெகா8?��த 
பாிLரண நபி�ைக. இல2சிய எEவள0 ந�லதாயி��த ேபாதி= பலா-கார 
�ைறகளி� )ல அைத நிைறேவ�றி� ெகா�ள மகா-மா வி�பவி�ைல. ச-திய 
அஹிைச இவ�றி� )லமாக எEவள0 மக-தான காாிய-ைத# சாதி- � 
ெகா�ள �?# எ�. கா�திஜி பாிLரணமாக நபினா�. அ�த நபி�ைகைய9 
ேசாதைன ெச�வத�� இ�ேபா  ஓ� அாிய ெபாிய ச�த��ப கி2?ய . 
 
    இ�தியாவி� �ர2சி இய�க-தாாி� நடவ?�ைககைள� ப�றி விசாாி-  அ�த 
இய�க-ைத அட��வத��9 சிபா�Hகைள9 ெச�வத�காக இ�தியாைவ ஆ8ட 
பிாி2?4 ச��கா� ஒ� கமி2? நியமி-தி��தா�க�. இ�த� கமிஷ>ைடய தைலவ� 
நீதிபதி ர0ல2 எ�> ெவ�ைள�கார�. ஆைகயா� இ�த� கமி2?�� ர0ல2 
கமி2? எ�., இ�த� கமி2?யா� ெவளியி2ட அறி�ைக�� ர0ல2 அறி�ைக 
எ�. ெபய� ஏ�ப2ட . 
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    கா�திஜி மரண-தி� வாயிFF��  மீ8" ெகா@ச$ ெகா@சமாக� 
�ணமைட�  வ�த கால-தி� ர0ல2 கமி2?யி� சிபா�Hக� ெவளியாயின. தின� 
ப-திாிைககளி� கா�திஜி ர0ல2 அறி�ைகைய� ப?-தா�. அத� சிபா�Hக� 
கா�திஜிைய- தி"�கிட9 ெச�தன. ஏென�றா�, அ�த9 சிபா�Hக� பய$கர 
இய�க-ைத ஒ"��வ  எ�ற ெபயரா� இ�தியாவி� Hத�திர� கிள�9சிையேய 
அ?ேயா" நH�கிவி" த�ைமயி� அைம�தி��தன. ர0ல2 கமி2? 
சிபா�Hகளி�ப? ச2ட பிற� வி2டா� இ�தியாவி� ச��காைர எதி�-  
எ�தவிதமான கிள�9சி# ெச�ய�?யாம� ேபா�வி" எ�. மகா-மா க8டா�. 
ச��கா� அதிகாாிக� எ�த- தனி மனித>ைடய Hத�திர-ைத# பறி-  வி"வத��, 
வழ�� - விசாரைண எ 0 இ�லாம� ஒ�வைன9 சிைறயி� த�ளி வி"வத�� 
அ�த9 சிபா�Hக� இட ெகா"-தன. 
 
    கா�திஜி ேநாயாக� ப"-தி��தேபா  தின�ேதா. I வ�லபா� பேட� வ�  
அவைர� பா�- வி2"� ேபாவ  வழ�க. ஒ� நா� I வ�லபா� வ�தி��தேபா  
கா�திஜி ர0ல2 கமி2? சிபா�Hகைள� ப�றி� பிரKதாபி-தா�. "இ�த9 
சிபா�Hகளி�ப? ச2ட பிற�  வி2டா� இ�தியாவி� எ�தவித� கிள�9சிைய# 
நட-த �?யாம� ேபா�வி"ேம?" எ�றா�. "உ8ைமதா�; ஆனா� அைத எதி�-  
நமா� எ�ன ெச�ய �?#? பிாி2?4 ச��கா� த$க� இ4ட�ப? ச2ட 
ெச�ய�B?யவ�களா யி��கிறா�க�. நா எ�ப?- த"�ப ?" எ�றா� I 
வ�லபா� பேட�. 
 
    "ச-தியா�கிரஹ �ைற இ��கேவ இ��கிற . ச-தியா� கிரஹ- �� ஆ� 
B2ட அவசிய இ�ைல. உ-ேதச ச2ட-ைத எதி�-  நி�பதாக ஒ� சில� 
உ.தி#ட� �� வ�தா= ேபா . இய�க-ைத- ெதாட$கி விடலா. நா� 
ம2" இ�ப? ேநா#ட� ப"-திராவி2டா� த�ன� தனியனாகேவ 
ேபாரா2ட-ைத- ெதாட$கிவி"ேவ�. எ�ைன� பி� ப�ற� பல� �� வ�வா�க� 
எ�ற நபி�ைக# என�� இ��கிற " எ�றா� கா�திஜி. 
 
    அத�ேபாி� I வ�லபா� பேட� கா�திஜியிட ஏ�கனேவ ெதாட�� 
ெகா8?��த ந8ப�க� சிலைர ர0ல2 கமி2? அறி�ைகைய� ப�றி 
ேயாசி�பத�காக அைழ-தா�. இ�த� B2ட சப�மதி ச-தியா�கிரஹ ஆசிரம-தி� 
நட�த . Hமா� இ�ப  ேப� தா� B2ட- �� வ�தி��தா�க�. அவ�களி� I 
வ�லபா� பேட�, Iமதி சேராஜினிேதவி, I ஹா�னிமா�, ஜனா� உமா� 
ேஸாபானி, I ச$க�லா� பா$க�, Iமதி அT[யாெப� ஆகியவ�க� 
��கியமானவ�க�. 
 
    கா�திஜியி� அபி�பிராய-ைத� ேக2டபிற�, ர0ல2 ச2ட ெச�ய�ப2டா� 
அைத எதி�- 9 ச-தியா�கிரஹ ெச�வ  எ�. இ�த� B2ட ஏகமனதாக- 
தீ�மான ெச�த . கா�திஜியி� ேயாசைன�ப? ச-தியா�கிரஹ� பிரதி�ைஞ 
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தயாாி�க�ப2ட . அதி� B2ட- �� வ�தி��தவ�க� எ�ேலா� 
ைகெயா�பமி2டா�க�. இ�த விபர$க� பபா� தின�ப-திாிைககளி� 
ெவளி�ப2டன. உடேன இ�> பல� ச-தியா�கிரஹ� பிரதி�ைஞயி� 
ைகெயா�பமி"வத�� வி��ப ெதாிவி-தா�க�. 
 
    அ�ேபா  ேதச-தி� நிைலெப�றி��த கா$கிரK, ேஹா O� ^� �தFய 
Kதாபன$க� த�ைடய ச-தியா�கிரஹ �ைறைய ஏ�.� ெகா�< எ�. 
மகா-மா0��- ேதா�றவி�ைல. ஆைகயா� ச-தியா�கிரஹ சைப எ�. ஒ� �திய 
Kதாபன ஏ�ப"-த �?0 ெச�தா�. ச-தியா�கிரஹ சைபயி� பல� 
அ$க-தின�களானா�க�. இவ�களி� ெப�பாேலா� பபா��கார�களா 
யி��தப?யினா� ச-தியா�கிரஹ சைபயி� தைலைம� காாியாலய பபாயி� 
ஏ�ப"-த�ப2ட . ச-தியா�கிரஹ சைபயி� ெகா�ைககைள விள��வத�காக� 
ெபா �B2ட$க� நைடெப�றன. ெபா  ம�களி� உ�சாக நா<�� நா� 
வள��  வ�த . 
 
    ர0ல2 ச2ட-ைத எதி�- � ெப� ேபா� நட-த ேவ8?யி��� எ�. 
கா�திஜி��- ேதா�றிய . அத�� ேவ8?ய உ�சாக ேதச-தி� ெப�கி�ெகா8" 
வ�த . ஆனா� மகா-மாவி� உட� சாியாக� �ணமானபா?�ைல. மாதிரா� 
எ�> இட- ��� ேபானா� விைரவி� �ணமா� எ�. சில ந8ப�க� 
ெசா�னா�க�. அ$ேக ேபா� ஒ� வார இ��ததி� பலPன அதிகமாகி வி2ட . 
ஆகேவ சப�மதி�� மகா-மா தி�பி வ�தா�. 
 
    இ�த நிைலைமைய� �றி-  I ச$க�லா� பா$க� ேயாசி-தா�. கா�திஜியி� 
உட� �ணமாக ேவ8?யதி� அவசிய அவ��� ந�� ெதாி�தி��த . அ�த� 
ெபா.�ைப- தா ஏ�.�ெகா�ள- தீ�மானி-தா�. டா�ட� தலா� எ�பவைர 
அைழ- �ெகா8" வ�  மகா-மாவி� உட� நிைலைய� பாிேசாதி�க9 ெச�தா�. 
டா�ட� தலா� கா�திஜிைய ந�� பாிேசாதி-  வி2" "நீ?-த சீதேபதியினா� 
உ$க� உடபி=�ள இர-த பலமிழ�தி��கிற . நீ$க� பா� அ��த0 இ��9 
ச-ைத இ�ஜ� ஷ� ெச�  ெகா�ள0 சமதி�க ேவ8". இத�� இண$கினா� 
��ேபா� உடபி� பல வ�  வி". இ�லாவி?� நா� ஒ�. ெச�ய �?யா " 
எ�றா�. 
 
    கா�திஜி, "இ�ஜ� ஷ� ெச�  ெகா�வதி� என�� வி��பமி�ைல. ஆயி> 
தா$க� ெசா�வத�காக இண$�கிேற�. ஆனா� பா� சா�பி"வதி�ைலெய�. 
நா� பிரதி�ைஞ ெச�தி��கிேற�. அ�த� பிரதி�ைஞைய எ�ப?� ைகவிட �?#?" 
எ�றா�. "அ  எ�ன? பா� சா�பி"வதி�ைல எ�. எத�காக� பிரதி�ைஞ 
ெச�தீ�க�?" எ�. டா�ட� ேக2டா�. 
 
    "க�க-தா �தFய நகர$களி� பHமா"கைள# எ�ைம மா"கைள# 
இைடய�க� அதிக� பா� கற�பத�காக9 ெச�# ெகா"ைமகைள� ப�றி 
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அறி�ேத� அதனா� பா� சா�பி"வைதேய ெவ.- � பிரதி�ைஞ 
எ"- �ெகா8ேட�. ேம=, பா� மனித>ைடய இய�ைக உண0 அ�லெவ�. 
க� கிேற�" எ�. மகா-மா Bறினா�. 
 
    இ�த9 சபாஷைணைய� ப�க-தி� நி�. ேக2"� ெகா8?��த Iமதி 
கKQாிபா�, "பHபா�, எ�ைம�பாைல நிைன- � ெகா8"தாேன விரத 
எ"- � ெகா8]�க�? ெவ�ளா2"� பா� சா�பி"வத�� எ�ன ஆ2ேசபைண? 
எ�றா�. டா�ட� உடேன இைத� பி?- � ெகா8டா�. "ஆமா; ெவ�ளா2"� 
பா� நீ$க� அ��தினா= ேபா . அ தா� உ$க� பிரதி�ைஞயி� 
ேசரவி�ைலேய? ெவ�ளா2"� பா� சா�பிட0 நீ$க� ம.-தா� எ�னா� 
ஒ�. ெச�ய �?யா . உ$க<�� உட� �ணமாகா !" எ�றா�. 
 
    அ�ேபா  கா�திஜியி� உ�ள-தி� ஒ� ேபாரா2ட எ/�த . அ�த� 
ேபாரா2ட-ைத� ப�றி# அத��?ைவ� ப�றி# மகா-மா கா�தி 
எ/தியி��பைத� ேக<$க�:- 
 
    "எ� உ.தி �ைல�த . ச-தியா�கிரஹ� ேபா� நட-த ேவ8"ெம�> 
தீவிரமான அவாவினா� உயி� வா/ ஆைச# என�� உ8டாகி வி2ட . எனேவ, 
விரத-தி� க�-ைத� ைகவி2" அத� எ/-ைத� கைட�பி?�ப ட� 
தி��தியைட�ேத�. நா� விரதெம"- � ெகா8டேபா  பHவி� பா=, எ�ைம� 
பா=ேம எ� மனதி� இ��தனவாயி>, இய�பாக அத>� எ�லா மி�க$களி� 
பா=ேம அட$கியதா�. ம�., பா� மனித>ைடய இய�ைக உண0 அ�ல 
எ�ப  எ� ெகா�ைக. ஆைகயா� நா� எ�த� பாைல# அ�� வ  
�ைறயாகா . இைவெய�லா ெதாி�தி��  ெவ�ளா2"� பா� அ��த9 
சமதி-ேத�. உயி� வா/ ஆைச ச-திய� ப�றி> வFைம மி�கதாகி வி2ட . 
எனேவ ச-திய உபாசகனான நா�, ச-தியா� கிரஹ� ேபா�  வ�� ஆவ� 
காரணமாக, என  �னித இல2சிய-ைத9 சிறி  வி2"� ெகா"�கலாேன�. இத� 
ஞாபக இ�றள0 எ� இதய-ைத ஓயா  வ�-தி� ெகா8?��கிற . 
ெவ�ளா2"� பாைல வி"வெத�ப? எ�. இைடவிடாம� சி�தி-  வ�கிேற�. 
ஆனா�, ஆைசக<��� மிக T8ணியதாகிய ெதா8" �ாி# ஆைச இ�> 
எ�ைன� ப�றி நி�கிற . அதனி�. இ�> நா� வி"தைல ெபற� 
Bடவி�ைல".  
----------------------------------------------------------- 
 
   
 
 



 58

13. 13. 13. 13. ஆ�மஆ�மஆ�மஆ�ம    தாிசன�தாிசன�தாிசன�தாிசன�    
 
    ர0ல2 கமி2?யி� அறி�ைகைய எதி�-  நாெட$� கிள�9சி ஏ�ப2" வ�த . 
அ�த� கிள�9சி��- தைலைம வகி-  நட- வ�காக� கா�திமகா� தா� 
ேம�ெகா8?��த பால��தா விரத-ைத ஓரள0 தள�-தி உடைப� 
�ண�ப"-தி�ெகா8" வ�தா�. அேத சமய-தி� ர0ல2 கமி2? சிபா�Hகைள 
ெயா2?9 ச2ட ெச�வதி� ச��காாி� உ.தி வ=வைட�  வ�த . ர0ல2 
கமி2?யி� சிபா�Hகைள ெயா2?9 ச��கா� ஒ� மேசாதா தயா� ெச�  
ெவளியி2டா�க�. பிற� அ�த மேசாதா இ�திய ச2டசைபயி� விவாத- �� வ�த . 
 
    அ�ேபாெத�லா இ�திய ச2ட சைபயி� உ-திேயாகKத�க< ச��கா� நியமி-த 
அ$க-தின�க<ேம அதிகமாயி��தா�க�. ெபா  ஜன$களா� ேத��ெத"�க�ப2ட 
அ$க-தின�க� ஒ� சில� தா�. அவ�களி= ம�களி� க2சிைய எ"- 9 
ெசா�ல�B?யவ�க� மிக9 சிலராயி��தன�. 
 
    இ�திய ச2ட சைப விவாத-தி�ேபா  ர0ல2 மேசாதாைவ எதி�-  
அதிதீவிரமான பிரச$க ெச�தவ� மகாகன சீனிவாச சாKதிாியா�. அ 
மேசாதா0�� விேராதமான வாத$கைள# க8டன$கைள# மகா கன 
சாKதிாியா� சரமாாியாக� ெபாழி�தா�. அ�த மேசாதாைவ9 ச2டமா��வதனா� 
விைளய�B?ய விபாீத$கைள� ப�றி ச��கா��� எ9சாி�ைக ெச�தா�. 
 
    இைதெய�லா கவனி- �ெகா8?��தவ�களி� இ�வ� ��கியமானவ�. 
ஒ�வ� இராஜ� பிரதிநிதி ேசK ேபா�" பிர�; இ�ெனா�வ� கா�தி மகா�. இ�திய 
ச2ட சைபயி� நடவ?�ைககைள� கவனி�பத�காக� கா�தி மகா� அ$ேக 
ேபாயி��த  அ தா� �த� தடைவ. சாKதிாியாாி� ஆேவசமான உண�9சி 
நிைற�த ேப9H ேசK ேபா�" பிர�வி� மன-ைத�Bட மா�றியி��கலா எ�. 
மகா-மா எ8ணினா�. ஆனா� அEவித நைடெபறவி�ைல. Q$கி� 
ெகா8?��� மனிதைன- த2? எ/�பலா; Q$�வதாக� பாசா$� 
ெச�கிறவைன எ�ன ெச�தா= எ/�ப�?யா  அ�லவா? 
 
    ஆைகயா� ேதச-தி� நட�த கிள�9சிேயா, ச2டசைபயி� சாKதிாியா� நிக:-திய 
பிரச$கேமா, ச��காாி� தீ�மான-ைத மா�ற �?யவி�ைல. உ-திேயாக 
அ$க-தின�க�-நியமன அ$க-தின�களி� ேவா2"களா� இ�திய ச2ட சைபயி� 
ர0ல2 மேசாதா நிைறேவறிவி2ட . கா�தி மகா-மா இராஜ�பிரதிநிதி�� 
அ�தர$கமாக0 பகிர$கமாக0 எ/திய க?த$களினா= யாெதா� பய> 
விைளயவி�ைல. 
 
    இ-தைகய நிைலைமயி� ெச�ைனயிF��  மகா-மா கா�தி�� அைழ��� 
க?த வ�த . மகா-மா கா�திஜியி� உட�நிைல இ�ன� தி��திகரமாக 
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வி�ைல. ெபா � B2ட$களி� உர- � ேபச9 ச�தி கிைடயா . சிறி  ேநர 
நி�.ெகா8" ேபசினா� உட� ந"$க- ெதாட$கிய . இEவள0 பலPனமான 
நிைலைமயி= மகா-மா கா�தி ெத�னா2?F��  அ�ப�க� அ>�பியி��த 
அைழ�ைப ஒ���ெகா8" ெச�ைன��� பிரயாணமானா�. 
 
    மகா-மாவி� ெச�ைன விஜய மிக ��கியமான விைள0க<��� 
காரணமாயி��த . ெச�ைனயி� இ��தேபா  தா� கா�திமகா� ர0ல2 ச2ட-ைத 
எதி�- 9 ச-தியா� கிரஹ ெச�வத�� ஒ� வழிைய� க8"பி?-தா�. அத� 
காரணமாக இ�தியா ேதச ெந"$காலமாக- தா� இழ�தி��த ஆ-மாைவ- 
தி�ப0 ெப�ற . பாரத ச�தாய �ன�ஜ�ம எ"-த . 
 
    ெச�ைன��9 ெச�ற  ப�றி� கா�தி மகா� த Hயசாித-தி� எ/தியி��பைத� 
ேக<$க�:_ 
 
    "ெத�னா2"�� எ�ேபா  ெச�றா= எ� ெசா�த இட-தி� இ��பதாகேவ 
என��- ேதா�.. ெத�னா� பிாி�காவி� நா� ெச�த ேவைலயி� காரணமாக, 
தமிழ�க� மீ  ெத=$க�க�மீ  என�� ஏேதா தனி உாிைம உ8ெட�. நா� 
எ8Xவ 8". ெத�னா2டா� எ� நபி�ைகைய ஒ�ேபா  
ெபா��ப"-தியதி�ைல. I கKQாி ர$க ஐய$காாி� ைகெயா�ப- ட� அைழ�� 
வ�த . ஆனா� அ�த அைழ����� பி�னா� நி�றவ� I இராஜேகாபாலா9சாாி 
எ�பதாக9 ெச�ைன��� ேபா� வழியி� அறி�  ெகா8ேட�. 
 
    I இராஜேகாபாலா9சாாி சமீப-தி� தா� ேசல-திF��  ெச�ைன�� வ�கீ� 
ெதாழி� நட-த வ�தி��தா�. கால@ெச�ற I கKQாிர$க ஐய$கா� �தFேயா� 
அவைர வ��.-தி அைழ-தி��தா�க�. ெபா  வா:வி� இ�> தீவிரமாக 
ஈ"படேவ8" எ�ப  அவர  ேநா�க. ெச�ைனயி� I 
இராஜேகாபாலா9சாாியி� வி��தினராகேவ நா$க� த$கிேனா. ஆனா� இர8" 
)�. நா� ஆனபிறேக இைத நா� க8"பி?-ேத�. I கKQாி ர$க ஐய$கா�� 
�9 ெசா�தமான P2?� நா$க� த$கியி��தப?யா� நா$க� அவ�ைடய 
வி��தின� எ�. எ8ணியி��ேத�. மகாேதவ ேதஸா� என�� உ8ைம 
ெதாிவி-தா�. அவ� விைரவி� I இராஜேகாபாலா9சாாியா�ட� ெந�$கிய 
பழ�க ெகா8டா�. I இராஜேகாபாலா9சாாி தம�� இய�ைகயாக உ�ள 
ச$ேகாச �ண-தினா� எ�ேபா  பி�னாேலேய இ��தா�. ஆனா� மகாேதE 
ேதஸா� என�� அவைர�ப�றி- ெதாிய�ப"-தினா�. 'இ�த மனிதாிட நீ$க� 
பழ�க ெச�  ெகா�ள ேவ8"' எ�. அவ� ஒ� நா� Bறினா�. 
 
    அEவாேற ெச�ேத�. ேபாரா2ட- ��ாிய தி2ட$கைள� ப�றி நா$க� 
தின�ேதா. விவாதி-ேதா. ஆனா� ெபா �B2ட$க� நட- வைத ய�லாம� 
ேவெற�த ேவைல- தி2ட� என��- ேதா�றவி�ைல. ர0ல2 மேசாதா �?வி� 
ச2டமாகி வி2டா= அைத எதி�-  எ�ப? சா-Pக ம.��9 ெச�வெத�ப  
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என�� விள$க வி�ைல. அரசா$க அத��ாிய ச�த��ப அளி-தா� தாேன 
ச2ட- �� கீ:�ப?ய ம.�கலா? அதி�லாவி?� ம�ற9 ச2ட$கைள# சா-Pக 
�ைறயி� ம.-த� B"ேமா? இ ேபா�ற பல விஷய$கைள# �றி-  நா$க� 
விவாதி-ேதா. 
 
    இ  சப�தமாக ந�� ஆரா�9சி ெச�# ெபா�2" I கKQாிர$க ஐய$கா�, 
தைலவ�களி� சி. மகாநா" ஒ�ைற� B2?னா�. அதி� சிற�பாக� கல�  
ெகா8டவ�களி� I விஜயராகவா9சாாியா� ஒ�வ�. ச-தியா�கிரஹ 
சாKதிர-தி� T2பமான அச$கைள#$Bட விள��மா. ஒ� விாிவான G� நா� 
எ/த ேவ8"ெம�. அவ� ேயாசைன ெசா�னா�. 
 
    இ�த ேயாசைனகெள�லா நட�  ெகா8?��ைகயி� ர0ல2 மேசாதா 
ச2டமாகி வி2ட  எ�> ெச�தி கிைட-த . அ�றிர0 அைத�ப�றி9 சி�தி- � 
ெகா8ேட நி-திைரயி� ஆ:�ேத�. ம.நா� அதிகாைலயி� சிறி  வழ�க-ைதவிட 
��னதாகேவ விழி- � ெகா8ேட�. Q�க- �� விழி���� இைடயி=�ள 
நிைலயி� இ��� ேபா  ச2ெட�. என�� வழி �லனாயி�.. கன0 க8ட  
ேபாலேவ இ��த . காைலயி� I இராஜேகாபாலா9சாாியிட அைத�ப�றிய 
விவர �/வ  Bறிேன�. 
 
    'ஒ� நா� Lரண ஹ�-தா� (ேவைல நி.-த) நட- ப? ேதச ம�கைள� ேக2"� 
ெகா�ள ேவ8"ெம�. ேந�றிர0 கனவி� ேயாசைன உதி-த . த�ைடய 
ேபாரா2ட �னிதமான ேபாரா2ட ஆதF�, ஆ-ம Q�ைம��ாிய ஒ� 
காாிய- ட� அைத- ெதாட$�வேத த�திெய�. நிைன�கிேற�. அ�ைறய தின 
இ�திய ம�களைனவ� த$க� ேவைலகைள நி.-தி உபவாசமி��  பிரா�-தைன 
நட-த ேவ8". எ�லா மாகாண$க< தம  ேவ8"ேகா<�� இண$�மா 
எ�. ெசா�=த� க4ட. ஆனா� பபா�, ெச�ைன, Cஹா�, சி�  
இமாகாண$கைள� ப�றி என�� நி9சய�8". இEவிட$களிெல�லா 
ஹ�-தா� சாிவர நட�தா= நா தி��தியைடயலா' எ�ேற�. 
 
    I இராஜேகாபாலா9சாாி உடேன இ�த ேயாசைனைய அ$கீகாி-தா�. பி�னா� 
ம�ற ந8ப�க<�� அ  ெதாிவி�க�ப2டேபா  அவ�க< அைத வரேவ�றா�க�. 
H��கமான வி8ண�பெமா�ைற நா� தயாாி-ேத�. �தF� 1919 வ�ஷ மா�9H 
மாத 30-ஆ ேததி ஹ�-தா� தினமாக� �றி�க�ப2ட . பி�ன� ஏ�ர� மாத 6-
ஆ ேததி�� மா�ற� ப2ட . ஜன$க<��9 ெசா�பகால அறி�ைகேய த�ேதா. 
ேவைல உடேன ெதாட$கேவ8?யி��த ப?யா� நீ8ட கால அறி�ைக த�வத�� 
அவகாச இ�ைல. 
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    ஆனா� அEவ��த எ�ப? நட�தெத�. யாரா� ெசா�ல �?#? பாரத நா" 
�/வதி= ஒ� )ைலயிF��  ம�ெறா� )ைல வைரயி� நகர$க<, 
கிராம$க< அ�ைறய தின பாிLரணமான ஹ�-தா� அ>4?-தன. அ  யா� 
எதி�பாராத அ��தமான கா2சியாயி��த . 
    ----------------------------------------------------------- 
 

14. 14. 14. 14. நா)நா)நா)நா)    எ."த/எ."த/எ."த/எ."த/!!!!    
 
    ெச�ைன9 H�.� பிரயாண-ைத கா�திஜி சீ�கிரமாகேவ �?- �ெகா8" 
பபா��� பிரயாணமானா�. ஏ�ர� மாத 6-ஆ ேததி ெகா8டா2ட- ��� 
பபா� வ�  விட ேவ8" எ�. பபா� ந8ப�க� மகா-மா0��- 
த�திய?-தி��தா�க�. எனேவ, பபா��� ஏ�ர� மாத 4-ஆ ேததி மகா-மா 
ேபா�9 ேச��தா�. மகா-மா ரயிF� பிரயாண ெச�  ெகா8?���ேபாேத 
?�FயிF��  விபாீதமான ெச�திக� வ� வி2டன. 
 
    ஹ�-தா� அ>4?�பத�� மா�9H மாத 30-ஆ ேததி எ�. �தF� �றி�பி2" 
வி2" அ��ற ஏ�ர� மாத 6-ஆ ேததி��- த�ளி�ேபா2டா�க� அ�லவா? 
ேததிைய- த�ளி�ேபா2ட ெச�தி ?�F��9 சாியான கால-தி� ேபா�9 
ேசரவி�ைல. ஆைகயா� 30-ஆ ேததி அ�ேற ?�Fயி� ஹ�-தா� 
அ>4?�க�ப2ட . இத�� ��னா� எ�த நாளி= ?�F அ-தைகய கா2சிைய� 
பா�-த  கிைடயா . ஹி� �க< �K^க< அEவள0 ஒ�.ைம#ட� 
அ�ைற�� ஹ�-தா� அ>4?-தா�க�. ெபாிய ெபாிய வியாபார 
Kதல$களிF��  மிக9 சிறிய ேசாடா�கைட வைரயி� எ�லா )ட�ப2?��தன. 
வ8?�கார�க� அ�. வ8? ஓ2டவி�ைல. Pதிகளி� அ$கா?� �ைடக� 
வரவி�ைல. அேநக� உ8ணாவிரத அ>4?-தா�க�. பல ஊ�வல$க� நட�தன; 
பல பிரா�-தைன� B2ட$க� நட�தன. B2ட$களி� எ�லாெபாிய 
பிரமா8டமான B2ட ஜுமா ம[தியி� B?�.. அ�ைற�� ?�F ஜுமா 
ம[தியி� சாி-திர க8?ராத அதிசய ஒ�. நைடெப�ற . ?�F ஜுமா ம[தி 
ெமாகலாய ச�கரவ�-தி ஷாஜஹா� கால-தி� க2ட�ப2ட . இ�தியாவிேலேய 
மிக� ெபாிய ம[தி அ . அ�த ம[தியி� உ2�ற-  ��ற-தி� ஐபதினாயிர ேப� 
ஏககால-தி� B?� பிரா�-தைன ெச�யலா. ெவ. ெபா �B2டமாக� B?னா� 
ஒ� ல2ச ேப� Bடலா. �K^க� ெதா/ைக நட-  பிரதான �8ணிய 
Kதலமாதலா� அ�த ம[தி��� அ வைரயி� எ�த ஹி� 0 பிரச$க ெச�ய 
அ>மதி�க�ப2டதி�ைல. அ-தைகய எ�. நடவாத காாிய�தா� அ�த மா�9 30-
ஆ ேததிநட�த . 
 
    அ�ேபா  ?�Fயி� இர8" மாெப� ேதசீய- தைலவ�க� இ��தா�க�. 
ஒ�வ� ஹ�கீ அVம�கா�. இ�ெனா�வ� Hவாமி சிர-தான�த�. இவ�க� 
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இ�வ� ைவ-தேத ?�Fயி� ச2ட எ�>ப?யான நிைலைம அ�ேபா  
ஏ�ப2?��த . ஜுமா ம[தியி� நட�த பிரமா8டமான �K^களி� 
பிரா�-தைன� B2ட-தி� Hவாமி சிர-தான�த� ேபHவத�� அைழ�க�ப2?��தா�. 
Hவாமி அEவிதேம ெச�. ேபசினா�. அவ�ைடய ேப9ைச அEவள0 �K^க< 
ஆ�வ- ட� ேக2" மகி:�தா�க�. 
 
    இEவா. சாி-திர-திேலேய ேக2?ராத அளவி� ஹி� -�K^ ஐ�கிய 
ஏ�ப2?��பைத# ெபா  ம�களி� எ/9சிைய# ஆேவச-ைத# க8" 
பிாி2?4 ச��காாி� அதிகாாிக� மிர8" ேபானா�க�. இ�த நிைலைமைய 
அவ�களா� சகி�க �?யவி�ைல. அத��9 சில வ�ட$க<�� ���தா� பிாி2?4 
இ�தியாவி� தைலநகர க�க-தாவிF��  ?�F��9 ெச�றி��த . இ�திய 
ஏகாதிப-திய-தி� தைல நகர-தி� ஒ� �K^ தைலவ� ஹி�  தைலவ� 
ேச��  ெபா  ம�களி� மீ  ஆ2சி நட- வைத� பிாி2?4 அதிகாாிகளா� 
ெபா.- �ெகா8?��க �?#மா? அ�. நட�த ஊ�வல$களி� ஒ�. ?�F 
ரயி�ேவ Kேடஷைன ேநா�கி9 ெச�. ெகா8?��த . ேபா^K அதிகாாிக� வ�  
ஊ�வல-ைத வழி மறி-தா�க�. ஊ�வல-தின� கைலய ம.-தா�க�. சமய பா�- 9 
சில க�க� எ$கி��ேதா வ�  வி/�தன. அைத வியாஜமாக ைவ- �ெகா8" 
ேபா^ஸா�  �பா�கி� பிரேயாக ெச�தா�க�. B2ட-தி� சில� மா8" 
வி/�தா�க�. பிற� ஊ�வல கைல�  ேபாயி�.. இ�த9 சபவ ?�Fயி� 
ெப�$கல�க-ைத உ8"ப8ணியி��த . ம�களி� உ�ள ெகா�தளி-த . எ�த 
நிமிஷ-தி� எ�ன நட��ேமா எ�ற கவைல தைலவ�க<�� ஏ�ப2ட . 
நிைலைமைய- த$களா� சமாளி�க �?#மா எ�ற ஐய� அவ�க<��- 
ேதா�றிய . Hவாமி சிர-தான�த� மகா-மா கா�தி�� "உடேன �ற�ப2" வர0" 
எ�. த�தி அ?-தா�. 
 
    ?�Fயி� நட�த  ேபாலேவ லாBாி= அமி�தசரY= மா�9H மாத 30-ஆ 
ேததி ஹ�-தா� நைடெப�ற . அ�த இர8" இட$களி= ?�Fயி� நட�த  
ேபாலேவ ெபா  ஜன$க� மீ  ேபா^சாாி�  �பா�கி� பிரேயாக நட�த ; 
உயி�9ேசத� நிக:�த . அமி�தஸரY� அ9சமய இர8" தைலவ�க� ஒ�ப�. 
விள$கினா�க�. இவ�களி� ஒ�வ� டா�ட� ச-தியபா�; இ�ெனா�வ� டா�ட� 
கி9R. ஒ�வ� ஹி� ; இ�ெனா�வ� �K^. இ�தியா ேதச-தி� அ9சமய 
ஏ�ப2?��த மக-தான ஹி�  �K^ ஐ�கிய- �� அறி�றியாக டா�ட� 
ச-தியபா= டா�ட� கி9R0 விள$கினா�க�. மா�9H 30உ சபவ$க<��� 
பிற� அ�த இ� டா�ட�க< மகா-மா கா�தி�� "உடேன �ற�ப2" வர0" எ�. 
த�தி அ?-தா�க�. 
 
    கா�திஜி பபா� வ�  இற$கிய உடேன ேம�Bறிய இ� த�தி அைழ��க< 
அவ���� கிைட-தன. மகா-மா ேயாசி- � பா�-தா�. ?�Fயி= 
அமி�தசரY= நட�த  நட� ேபா�வி2ட . ஆனா� பபாயிேலா ஏ�ர� 6-ஆ 
ேததி ஹ�-தா� நட�தாகேவ8". ஆைகயா� 6-ஆ ேததி பபாயி� த$கிவி2" 
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ம.நா� �ற�ப2" வ�வதாக மகா-மா ேம��றிய ந8ப�க<��� பதி� த�தி 
அ>�பினா�. 
 
    1919-ஆ வ�ஷ ஏ�ர� மாத 6-ஆ ேததி இ�தியாவி� சாி-திர-தி� மிக 
��கியமான ஒ� தின. இ�தியாவி� Hத�திர� ேபாாி� சாி-திர-தி� அைத� 
ேபா�ற ��கியமான தின ேவ. எ 0 இ�ைல எ�ேற ெசா�லலா. அ�ைற�� 
இமயமைலயிF��  க�னியா�மாிவைர இ�தியாவி� உ�ள நகர$களி= 
ப2டண$களி= ஹ�-தா� நட�த . கா$கிரைஸ� ப�றிேயா Hத�திர� ேபாைர� 
ப�றிேயா அ வைர ேக�வி�ப2?ராத ப2?�கா2" கிராம$களி� Bட ம�க� 
விழி-ெத/�தா�க�; கைட அைட-தா�க�; ேவைல நி.-த ெச�தா�க�; ஊ�வல 
வி2டா�க�. ெபா � B2ட நட-தினா�க�. ர0ல2 ச2ட-ைத எதி�- 9 ச2ட 
ம.��9 ெச�ேவா எ�. ஏக மனதாக- தீ�மான ெச�தா�க�. 
 
    அ�ைற��9 ெச�ைனமாநகாி� கட�கைரயி� இர8" ல2ச ஜன$க� 
B?யி��தா�க�. இEவள0 ெபாியெபா � B2ட-ைத9 ெச�ைன நகர 
அத���� எ�. க8டதி�ைல. ம ைரயி= தி�9சியி= ெபா �B2ட-தி� 
ஐபதினாயிர ஜன$க� B?யி��தா�க�. க�க-தாவி= நாக�ாியி= 
ல�ெனௗவி= அலகாபா-தி= Lனாவி= ஆமதாபா-தி= அEவாேற 
ஹ�-தா�க< ெபா � B2ட$க< ஊ�வல$க< நட�தன. இ�த நிக:9சிகளி� 
ஆ$கா$� ல2ச�கண�காக ஜன$க� கல� ெகா8டா�க�. 
 
    ச-தியா�கிரஹ இய�க-தி� தைலைம Kதல பபா� நகர. அ�ைற�� 
மகா-மா கா�தி# பபாயிேலதா� இ��தா�. ஆைகயா� பபாயி� அ�. நட�த 
சபவ$க� மிக0 ��கிய-ைத� ெப�றி��தன. 
 
    பபாயி� அ�ைற�� Lரண ஹ�-தா� நைடெப�ற . கைட க8ணிக� 
)ட�ப2டன. ஆைலக� )ட�ப2டன. வ8?க�,?ராக� ஒ�. ஓடவி�ைல. 
ப�ளி�Bட$க< நைடெபறவி�ைல. ஹ�-தா� Lரண ெவ�றிேயா" நட�த ; 
Lரண அைமதி#ட> நட�த . ?�Fயி� நட�த ேபா�  �பா�கி� பிரேயாக 
�தFய விபாீத சபவ எ 0 பபா� நகாி� நைடெபறவி�ைல. 
 
    அ�. காைலயி� பபா� நகரவாசிக� ஆயிர� கண�கி� ெசௗபா-தி 
கட�கைர�� வ�தா�க�. கடF� நீரா?னா�க�. பி�ன� ஊ�வலமாக� கிளபி- 
தாB�  வார எ�> ேகாவி=��� ேபானா�க�. ஊ�வல-தி� ெப��திரளான 
�KFக< ஒ� சில Kதிாீக< �ழ�ைதக< இ��தா�க�. தாB�  வார-தி� 
ஊ�வல �?�த பிற� ப�க-திF��த ம[தி�� வ�ப?யாக- தைலவ�கைள சில 
�KFக� அைழ-தா�க�. அத�கிண$கி மகா-மா கா�தி# Iமதி சேராஜினி 
ேதவி# ப�க-திF��த ம[தி��9 ெச�றா�க�. அ$ேக அவ�க� பிரச$க 
ெச�தா�க�. 
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    அ�ைறய தின ஏேத> ஒ� �ைறயி� ச2ட ம.�� இய�க-ைத ஆரபி- விட 
ேவ8" எ�. கா�திஜி தீ�மானி-தி��தா�. அத�� ஒ� வழி# க8" 
பி?-தி��தா�. கா�திஜியி� G�களாகிய "இ�திய HயராVய" "ச�வ தைய" எ�> 
இ� G�க<�� ச��கா� ஏ�கனேவ தைடவிதி-  அவ�ைற� பிரHாி�க� Bடா  
எ�. தைட உ-தர0 ேபா2?��தா�க�. ேம�ப? �-தக$கைள அ9H� ேபா2" 
அ�ைறயதின பகிர$கமாக வி�ப  எ�. தீ�மானி�க�ப2?��த . இEவித 
த"�க�ப2ட �-தக$கைள� பிரHாி�ப  சா-Pக �ைறயி� ச2ட-ைத மீ.வ  
ஆ�ம�லவா? 
 
    அ�. சாய$கால உ8ணாவிரத-ைத� L�-திெச�  உணவ��திவி2"� 
ெபா  ம�க� கட�கைரயி� ெப��திரளாக� B?னா�க�. அ$ேக மகா-மா 
கா�தி# Iமதி சேராஜினி ேதவி# ம�. ச-தியா�கிரஹ� பிரதி�ைஞயி� 
ைகெய/-தி2ட ெதா8ட�க< த"�க�ப2ட ேம�ப? �-தக� பிரதிக<ட� வ�  
ேச��தா�க�. ெகா8" வ�தி��த ஆயிர�கண�கான பிரதிக< அதி சீ�கிர-தி� 
ெசலவழி� வி2டன. பிரதி ஒ�.�� நாலணா Pத விைல ைவ�க�ப2?��த . 
ஆனா� ஒ�வராவ  நாலணா ெகா"- � �-தக வா$கவி�ைல. ஒ� Oபா# 
அத�� ேமேல# ெகா"- -தா� வா$கினா�க�. ஐ�  Oபா# ப-  Oபா# 
ச�வ சாதாரணமா�� ெகா"-தா�க�. ஒ�வ� மகா-மாவிட ஐப  Oபா� 
ெகா"-  ஒ� �-தக-ைத வா$கி� ெகா8டா�. இ�த� �-தக$கைள வா$�வ  
ச2ட�ப? ��ற ஆ� எ�., வா$�ேவா� சிைற�� அ>�ப� படலா எ�. 
ஜன$க<��- ெதளிவாக எ"- 9 ெசா�F எ9சாி�க�ப2ட . ஆயி> ஆயிர� 
கண�கானவ�க�  ணி�  வா$கினா�க�. இEவாறாக இ�திய சாி-திர-தி� மிக0 
பிாிசி-திெப�ற 1919 -ஆ வ�ஷ ஏ�ர� மீ 6-உ �?0�ற . 
 
    ம.நா� 7-உ காைலயி� நட�த ெபா �B2ட- �� �த� நாைள�ேபால ெப�$ 
B2ட வரவி�ைல. ெபா.�கி எ"-தவ�கேள வ�தி��தா�க�. மகா-மாவி� 
ஆைண�ப? அவ�க� Hேதசி விரத� ஹி�  �KF ஒ�.ைம� பிர-திைஞ# 
எ"- � ெகா8டா�க�. 
 
    7 -உ இர0 மகா-மா கா�தி ?�F வழியாக அமி�தசரK ேபா� ேநா�க- ட� 
ரயி� ஏறினா�. ம.நா� 8-உ மாைல ரயி� வடம ைர Kேட ஷைன யைட�தேபா  
மகா-மாவி� பிரயாண தைட ெச�ய�படலா எ�ற வத�தி அவ�ைடய காதி� 
எ2?ய . ?�F�� ��னா� உ�ள பா�வ� Kேட ஷைன ரயி� அைட�த  ஒ� 
ேபா^K உ-திேயாகிKத� மகா-மா ஏறியி��த வ8?யி� ஏறினா�. அவாிட ஒ� 
உ-தரைவ சாதரா ெச�தா�. கா�திஜி ப@சா���� வ�வதா� அைமதி��� ப$க 
ேநர B"மாததா� அவ� அ�த மாகாண- ��� Tைழய�Bடா  எ�. உ-தரவி� 
க8?��த . ��ெனா� தடைவ சபரானி� ெகா"�க�ப2ட  ேபா�ற 
உ-தர0தா�. ஆனா� [:நிைலயி� மிக0 வி-தியாச இ��த . ��ன� ஒ� 
�றி�பி2ட சி. பிரேதச-தி� �காைர� ப�றி விசாாி�பதி� மகா-மா 
ஈ"ப2?��தா�. இ�ேபாேதா இ�தியாவி� பிாி2?4 ஆ2சிையேய எதி�-  ஒ� 
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ெபாிய அகில இ�திய இய�க-ைத ஆரபி-தி��தா�. அதிகார வ�க-தின� 
��ைன�ேபால இ�த- தடைவ இல�வாக வி2"வி"வா�களா? 
 
    கா�திஜி தா அ�த உ-தர0��� கீ:�ப?ய� ேபாவதி�ைல ெய�., 
ப@சா�பி� அைமதிைய� கா�பத�காகேவ தா ேபாகவதாக0 அ�த 
உ-திேயாகிKதாிட ெதாிவி-தா�. "அ�ப?யானா� உைம� ைக  ெச�கிேறா" 
எ�. ெசா�F ரயிFF��  இற�கி வி2டா�க�. கா�திஜி த�ட� வ�த I 
மகாேதவ ேதஸா��� ேநேர ?�F��� ேபா�9 Hவாமி சிர-தான�தாிட எ�லா 
விஷய$கைள# ெதாிவி��ப?க2டைளயி2டா�. 
 
    சிறி  ேநர கா�திஜி# ேபா^K அதிகாாிக< பா�வா� Kேடஷ� 
பிளா2பார-தி� கா-தி��தா�க�. ?�FயிF��  ஒ� வ8? வ�த  அதி� ஏ�றி 
அைழ- � ேபானா�க�. ம.நா� உ9சி� ெபா/தி� மாேதாL� எ�> 
Kேடஷனி� மீ8" இற�கினா�க�. அ$ேக லாBாிF��  வ�த மிKட� ெபௗாி$ 
எ�> ேபா^K இ�Kெப�ட� மகா-மாைவ- த வச�ப"-தி� ெகா8டா�. 
ெமயி� வ8?யி� �த� வ��பி� அவ� மிKட� ெபௗாி$� ஏறினா�க�. 
மிKட� ெபௗாி$ மகா-மா0�� ஹிேதாபேதச ெச�தா�. "ப@சா� ெல�?ன82 
கவ�ன� ஸ� ைம�ேக� ஓ2வய��� உ$க� ேபாி� விேராதபாவ ஒ�. இ�ைல. 
ப@சாபி� ஏ�கனேவ அைமதி��� ப$க ஏ�ப2?��கிற . நீ$க� வ�தா� எாிகிற 
தீயி� எ8ெண� ஊ�றிய ேபா� ஆகிவி" எ�. பய�ப"கிறா�. அEவள0தா�. 
நீ$கேள அைமதியாக� பபா���- தி�பி� ேபா�வி"வதாக ஒ��� ெகா8" 
வி"$க�. நா$க� நடவ?�ைக ஒ�. எ"�க அவசிய இ�லாம� ேபா�வி"!" 
எ�. ெபௗாி$ ெசா�னா�. அத�� மகா-மா இண$கவி�ைல. "நானாக� 
பபா���- தி�பி� ேபா� உ-ேதச இ�ைல. உ$க� இ4டேபா� 
ெச�யலா!" எ�றா� மகா-மா. [ர- Kேட ஷ� வைரயி� மிKட� ெபௗாி$ 
மகா-மாேவா" வ�  அ$ேக இ�ெனா� ேபா^K அதிகாாியிட ஒ��வி- வி2"� 
ேபானா�. 
    ----------------------------------------------------------- 
 

15. 15. 15. 15. இமாலய�தவ1இமாலய�தவ1இமாலய�தவ1இமாலய�தவ1....    
 
    கா�திஜி# ேபா^K அதிகாாி# ஏறியி��த ரயி� பபாைய ெந�$கிய  
ேபா^K அதிகாாி, "உ$கைள இ�ேபா  வி"தைல ெச� விட� ேபாகிேற�. 
ஆனா� ெமாீ� ைல� Kேட ஷனி� நீ$க� இற$கிவி2டா� நல. ெகாலாபா Kேட 
ஷனி� ெப� ஜன�B2ட ேச��தி��கிறதா. உ$கைள� பா�-தா� ஜன$க� 
அதிக ஆரவார ெச�ய� B". அைமதி��� ப$க ஏ�படலா. உ$க<�� அதி� 
இ4ட இ�ைலேய?" எ�றா�. 
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    மகா-மா0�ேகா ஆரவார� பி?�பதி�ைல; அைமதி��� ப$க லவேலச� 
பி?�பதி�ைல. ஆைகயா� அவ�, "சாி ெமாீ� ைல� Kேடஷனி� இற$கி 
வி"கிேற�" எ�றா�. ேபா^K அதிகாாி மகா-மா0�� வ�தன அளி-தா�. மகா-மா 
ெமாீ� ைல� Kேட ஷனி� இற$கினா�. ஒ� ந8பாி� வ8? அ�த� ப�கமாக� 
ேபா��ெகா8?��த . அதி� ஏறி�ெகா8" I ேரவா ச$க� ஜாேவாியி� 
P2"��� ேபா�9 ேச��தா�. அேத சமய-தி� I உமா� ேசாபானி# Iமதி 
அந[யா ெப�> அ$� வ�  ேச��தா�க�. "உ$கைள ?�F�க�கி� ைக  
ெச�  பபா���� ெகா8" வ� ெச�தி பபா� வாசிக<�ெக�லா 
ெதாி� வி2ட . ைபேதானி�� அ�கி� ஏராளமான ஜன�B2ட B?யி��கிற . 
ஜன$களி� பரபர�� நிமிஷ- �� நிமிஷ அதிகமாகி� ெகா8" வ�கிற . 
அவ�க� க2"மீறி� ேபானா� எ�ன நட��ேமா ெதாியா . அவ�கைள எ$களா� 
சமாதான�ப"-த �?யவி�ைல. த$கைளேய ேநாி� பா�-தா�தா� அவ�க� 
அட$�வா�க�. தா$க� உடேன �ற�ப2" வரேவ8"!" எ�. அ�த ந8ப�க� 
ெசா�னா�க�. 
 
    பிற� நட�தைத� ப�றி� கா�தி மகா-மா எ/தியி��பதாவ :-- "ம.ப?# 
வ8?யி� ஏறி9 ெச�ேற�. ைபேதானி�க�கி� ெப�$B2ட ேச��தி��பைத� 
க8ேட�. எ�ைன� பா�-த  ஜன$க� மகி:9சி� ெப��கினா� ைப-திய$ 
ெகா8டவ�களானா�க�. அவ�க� எ�ைன� பி�ெதாட��  ஊ�வல ேபால வர- 
ெதாட$கினா�க�. 'வ�ேதமாதர' 'அ�லாேஹா அ�ப�' எ�ற ேகாஷ$க� 
ஆகாய-ைத அளாவின. ேமF��  க�க� சரமாாியாக� ெபாழி�  ெகா8?��தன. 
அைமதியா யி���ப? B2ட-ைத ேவ8?� ெகா8ேட�. ஆனா� அ�த� 
க�மாாியிF��  த�ப �?யாெத�ேற ேதா�றி�.. ஊ�வல அ� � ர`மா� 
Pதிைய- தா8?, கிராேபா�" மா��ெக2 ப�க ேபாக- தி�பியேபா , தி]ெர�. 
�திைர�ேபா^K பைடெயா�. எதி��ப2ட . ஊ�வல ேமேல ேகா2ைட� ப-த 
ேபாகாம� த"�பத�காக� �திைர� ேபா^ஸா� வ�தி��தன�. ஜன�B2டேமா மிக 
ெந��கமாயி��த . 
 
    ஆகேவ ேபா^K பைடைய� பிள� ெகா8" B2ட ேமேல ெச�ல- 
ெதாட$கிவி2ட . அ� பிரமாமா8டமான B2ட-தி� எ�>ைடய �ர� ேக2பேத 
இயலாத காாிய. இ-தைகய நிைலைமயி�, �திைர� பைட��- தைலைம வகி-த 
உ-திேயாகKத�, B2ட-ைத� கைல��ப? த�ைடய Pர�க<�� 
உ-தரவி2டா�.அEவள0 தா�! �திைர Pர�க� த$க<ைடய ஈ2?கைள 
Pசி�ெகா8" B2ட-தி� ���தா�க�. ஒ� நிமிஷ நா> காயமைடேவ� எ�. 
ேதா�றிய . ஆனா� ஈ2?க� எ$க� ேமா2டா� வ8?ைய உரா��த ட� 
நா$க� த�பிேனா. அ�த� �திைர Pர�க� அதிேவகமாக எ$கைள- தா8?9 
ெச�றா�க�. ெபா �B2ட சி�னா பி�னமாயி�.. ஜன$க� ஒேர �ழ�ப-தி� 
��ளாயின�. பி�ன� ஓட-ெதாட$கினா�க�. சில� �திைரகளி� கால?யினா� 
மிதிப2டா�க�. ேவ. சில� உடெப�லா காய மைட�தா�க�. இ�> சில� கீேழ 
த�ளி நH�க�ப2டா�க�. எ� வி/வத�� இடமி�லாம� ெந�$கி 
அ�ெப�$B2ட-தி� �திைரக� ேபாவத�� இடேம கிைடயா . ஜன$க� கைல�  
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ேபாவத�� வழி# இ�ைல. ஆதF� �திைர Pர�க� ��2"-தனமாக� 
B2ட-தி��� ���  இ?-  மிதி- � ெகா8" ெச�றா�க�. அவ�க� ெச�த  
எ�னெவ�. அவ�க<�ேக ெதாியவி�ைல ெய�. ேதா�றிய . ெமா-த-தி�, 
அ  ஒ� பய$கர� கா2சியா யி��த . 
 
    இ�த9 சபவ மகா-மாவி� மனதி� ெப�  யர-ைத உ8டா�கிய . 
அதிகாாிகளிட த க8டன-ைத ெதாிய�ப"-த வி�பினா�. ேமா2டா� வ8?ைய 
ேநேர பபா�� ேபா^K கமிஷனாி� காாியாைலய- �� விட9 ெசா�னா�. அ� 
காாியாலய-தி� ேபா^K ஆ��பா2ட பலமாயி��த . ஆயி> மகா-மாைவ 
உ�ேள ேபாக வி2டா�க�. கமி4ன�  ைரயிட� அைழ- � ேபானா�க�. 
கமி4ன� மிKட� கிாி�பி- எ�பவ��� அ�கி� ப@சா�பிF��  வ�த மிKட� 
ெபளாி$ அம��தி��பைத கா�திஜி க8டா�. 
 
    கா�திமகா� ைபேதானியி� நட�த சபவ$கைள எ"- 9 ெசா�F, "ஜன$களி� 
மீ  �திைர� பைடைய ஏவிய  அனாவசிய; அநியாய!" எ�. த�ைடய 
க�-ைத- ெதாிவி-தா�. 
 
    "அைத� ப�றி- தீ�மானி�க ேவ8?ய  ெபா.�� எ$க<ைடய . ஜன$க<�� 
நீ$க� ெச�# ேபாதைனயினா� எ�ன ேந� எ�ப  உ$க<�� ெதாியா . 
உ$க<ைடய ேநா�க எ�னேவா ந�ல தா�. அனா� அைத ஜன$க� அறி�  
ெகா�ள மா2டா�க�. விைரவி� க2"கட$காம� ேபா�வி"வா�க�. பிற� ெப� 
விபாீத$க� நிக/. ஆைகயா� ஆரப-திேலேய க8?�பான நடவ?�ைக 
எ"- �ெகா�ளேவ8?ய  அவசிய" எ�றா� கமி4ன� கிாி�பி-  ைர. 
 
    கா�திஜி அைத ஒ��� ெகா�ளாம� ம.- � ேபசினா�. "ஜன$க� மீ  P8 பழி 
ெசா�கிறீ�க�. ஜன$க� இய�ைகயிேலேய அைமதிைய வி��கிறவ�க�. 
ேபா^ஸா� தைலயிடாதி��தா� ஒ� விபாீத� ேநரா ! அத�� நா� ெபா.��!" 
எ�. ெசா�னா�. 
 
    "ஜன$க� உ$க<ைடய அஹிஸா த�ம ேபாதைனைய ஏ�.� ெகா�ளவி�ைல 
ெய�. நி9சயமாக- ெதாி�தா� எ�ன ெச�P�க�?" எ�. கிாி�பி-  ைர 
ேக2டா�. "உடேன ச2ட ம.�� இய�க-ைத நி.-தி வி"ேவ�!' எ�றா� மகா-மா. 
 
    "அ�ப?யானா� ேக<$க�. அமி�த சரY= ஆமதாப-தி= இ�த நிமிஷ-தி� 
ஜன$க� க2"மீறி� ேபா�� பய$கரமான கலவர$க� நட�  ெகா8?��கி�றன. 
எ�லா விவர$க< என�ேக இ�> வ�  ேசரவி�ைல. சில இட$களி� த�தி� 
கப$க� அ.�க� ப2?��கி�றன. இ�த விப- � ெக�லா நீ$க�தா� 
ெபா.�பாளி எ�. ஏ� ெசா�ல�Bடா ?" எ�றா� கமிஷன�  ைர. 
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    "நீ$க� ெசா�வ  உ8ைம எ�. நி9சயமானா� நா� ெபா.�ைப 
ஏ�.�ெகா�ள- தய$கமா2ேட�. அமி�தசரைஸ� ப�றி என�� ஒ�. ெதாியா . 
நா� அ$ேக ேபானேதயி�ைல. எ�ைன அ$ேக ேபாகெவா2டாம� ப@சா� 
ச��கா� த"-திராவி2டா� அEவிட-தி� அைமதிைய நிைலநா2"வத�� உதவி 
ெச�தி��ேப�. ஆனா�, ஆமதாபா- விஷய ேவ.. அ  நா� வசி-த ஊ�. அ$ேக 
ஜன$க� பலா-கார-தி� இற$கியி��தா� அைத� கா2?= என�� 
வ�-தமளி�ப  ேவெறா�.மிரா !" எ�றா� கா�திஜி. 
 
    இEவா. ேபா^K கமிஷன��� கா�தி மகா>�� ெந"ேநர வாத நட�த . 
கைடசியாக மகா-மா அ�. மாைலயி� ெசௗபா-தி கட�கைரயி� ெபா � B2ட 
ேபா2" ஜன$க<�� அஹிைசயி� அவசிய-ைத� ேபாதி�க� ேபாவதாக9 
ெசா�னா�. கமிஷன� அத�� இண$கினா�. 
 
    அEவாேற ெசளபா-தி கட�கைரயி� அ�. மாைல ெபா � B2ட நட�த . 
"ச-தியா�கிரஹ இய�க-தி� அ?�பைட ச-திய� அஹிைச#�தா�. ஜன$க� 
மேனாவா��� காய$களினா� அஹிைசைய� கைட�பி?-தால�றி� ெபா  ஜன 
ச-தியா�கிரஹ இய�க-ைத எ�னா� நட-த �?யா " எ�. மகா-மா 
வ��.-தினா�. 
 
    அ�றிர0 ஆமதாபா-தி� நட�த பய$கர நிக:9சிகைள� ப�றி9 ெச�தி 
வ� வி2ட . Iமதி அ>Hயாெப� அ�ேபா  பபாயி� இ��தா�. அவ� 
ஆமதாபா- ெதாழிலாள� ச$க-தி� தைலவ� அ�லவா? கா�திஜிேயா" Iமதி 
அ>Hயா ெப�ைன# ச��கா� ைக  ெச� வி2டதாக ஆமதாபா-தி� வத�தி 
பரவிய . இதனா� ெதாழிலாள� ஆேவச ெவறிெகா8" பலா-கார9 ெசய�களி� 
இற$கி வி2டா�க�. ஒ� ேபா^K சா�ஜ82 ஜன$களா� அ?- � 
ெகா�ல�ப2டா�. 
 
    இ�த9 ெச�திகைள ேக�விப2ட  மகா-மா ஆமதாபா- ��� �ற�ப2டா�. 
வழிெய�லா  யர த� ெச�திகேள கிைட- � ெகா8?��தன. நதியா- 
ரயி�ேவ Kேட ஷ>� க�கி� ரயி� த8டவாள$கைள� ெபய��க ஜன$க� 
�ய�றதாக0 Pரகா ப2?ண-தி� ஓ� அரசா$க உ-திேயாகிKத� 
ெகா�ல�ப2டதாக0 ஆமதாபா-தி� ராXவ9 ச2ட அம=�� வ�தி��பதாக0 
ெதாிய வ�தன. எ�லா இட$களி= இ�ெபா/  உ-திேயாகிKத�க� பழி�� பழி 
வா$கி வ�வதாக0 அதனா� ஜன$க� பய�பிரா�தி ெகா8?��பதாக0 
வழியி� கா�திஜி ேக�வி�ப2டா�. 
 
    இ-தைகய ெச�திகளினா� ஏ�ப2ட மன� கல�க- ட� மகா-மா ஆமதாபா- 
ரயி� நிைலய-தி� இற$கினா�. அ$ேக அவைர வரேவ�பத�� ஒ� ேபா^K 
உ-திேயாகிKத� கா- � ெகா8?��தா�. அவ� மகா-மாைவ ஆமதாபா- கமிஷன� 
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மிKட� பிரா2 எ�பவாிட அைழ- � ேபானா�. மிKட� பிரா2 ேகாப-தினா�  ? 
 ?- � ெகா8?��தா�. ஆமதாபா-தி� நட�த கலவர$க<�ெக�லா 
கா�திஜியி�ேம� ெபா.�ைப9 Hம-தினா�. மகா-மா சா�தமாக ம.ெமாழி 
ெசா�னா�. கலவர$க� நட� வி2டத�காக� த வ�-த-ைத- ெதாிவி-  வி2" 
அைமதிைய நிைலநா2" �ய�சிகளி� தா ஒ- ைழ�பதாக வா�களி-தா�. 
இராXவ9 ச2ட அ�� அனாவசிய எ�. த�ைடய க�-ைத- ெதாிவி- , 
சப�மதி நதி�கைரயி� ஒ� ெபா � B2ட நட-த அ>மதி ேக2டா�. அ�த 
ேயாசைன கமிஷன���� பி?-தி��த . ெபா � B2ட நட-த அ>மதி-தா�. 
அEவாேற ஏ�ர� மாத 13-ஆ ேததி ெபா � B2ட நட�த . B?யி��த 
ஜன$க<�� மகா-மா அவ�க<ைடய தவைற உண�-த �ய�றா�. பலா-கார-தி� 
தீைமகைள# அஹிைசயி� உய�ைவ# எ"-  உைர-தா�. ஜன$க� அஹிசா 
த�ம-ைத உ.தியாக� கைட�பி?�காவி2டா� தா ச-தியா�கிரஹ இய�க-ைத 
நட-த �?யா  எ�. எ9சாி�ைக ெச�தா�. கைடசியாக, மகா-மா Bறியதாவ :- 
 
    "உ$களிைடேய நா� அதிக கால வா:�தி��கிேற�. உ$க<�� எ�னா� 
இய�ற ஊழிய ெச�தி��கிேற�. ஆயி> நீ$க� எ�>ைடய அஹிசா த�ம 
ேபாதைனைய அறி�  ெகா�ளாம� பலா-கார9 ெசய�களி� இற$கிய  எ� 
மனைத� �8ப"-தி வி2ட . உ$க<ைடய ��ற-தி� என�� ப$� உ8" 
எ�. க� கிேற�. அத��� பிராய9சி-தமாக )�. நா� உ8ணாவிரத 
இ��ப  எ�. தீ�மானி-  வி2ேட�. எ�னிட உ$க<�� அ�� இ��தா� 
நீ$க< ஒ� நா� உ8ணாவிரத அ>சாி#$க�. ஆனா� அ ம2" ேபாதா . 
பலா-கார� ��ற ெச�தவ�க� எ�லா தா$களாகேவ ��வ�  த$க<ைடய 
��ற-ைத ஒ���ெகா�ள ேவ8"!" 
 
    இ�த� ெபா � B2ட-தி� கா�தி மகா-மா ேபசியத� பலனாக ந�ல பல� 
ஏ�ப2ட . ம.நா� இராXவ9 ச2ட அ�� நீ�க�ப2ட . ஆனா� மகா-மா 
Bறியப? பலா-கார� ��ற ெச�தவ�க� ��வ�  த$க� ��ற-ைத ஒ��� 
ெகா�ளவி�ைல. ச��கா� அதிகாாிக<, ஏேதா தி]ெர�. ஏ�ப2ட ெவறியினா� 
��ற ெச�த ஜன$கைள ம�னி-  வி"தைல ெச�ய �� வரவி�ைல. இதனா� 
ஏ�ப2ட மன9 ேசா�0டேன மகா-மா ெகயிரா ஜி�லாவி� ��கிய ப2டணமான 
நதியா- நக���9 ெச�றா�. அ$ேக அவ� அறி�த ெச�திக� அவ�ைடய  யர-ைத 
அதிகமா�கின. ெகயிரா வாிெகாடா இய�க-தி� ேபா  மகா-மா அ�த ஜி�லாவி� 
த$கி� பிரயாண ெச�த 8". ஆயி> அ�த ஜி�லா ஜன$க� Bட� க2"மீறி� 
பலவித பலா-கார9 ெசய�களி� இற$கினா�க� எ�ப  மகா-மாவி� உ�ள-ைத� 
ெபாி  �8ப"-தி வி2ட . ெபா  ஜன$க� அஹிசா த�ம-ைத ந��ண��  
த�தி ெப.வத�� ��னா� ச2டம.�� இய�க-ைத- தா ெதாட$கிய  ெப�� 
தவ. எ�. மகா-மா0��- ேதா�றிய . ச-திய ச�தராகிய மகா-மா தா ெச�த  
தவ. எ�. அறி�ததா�, அைத� பகிர$கமாக ஒ���ெகா�வத�� எ�. 
தய$கியதி�ைல. அ�. மாைலயி� நதியா- நகாி� நட�த ெபா � B2ட-தி� 
மகா-மா த மனவ�-த-ைத ெவளியி2டா�. "நா� 'இமாலய- தவ.' ெச�  
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வி2ேட�! ஜன$க� த�தியாவத�� ��னா� ச-தியா�கிரஹ ஆரபி-  
வி2ேட�! இத�காக மிக0 வ�� கிேற�" எ�. பகிர$கமாக� Bறினா�. அேதா" 
ச2ட ம.�� இய�க-ைத நி.-தி ைவ�க- தீ�மானி-தி��பதாக0 ெதாிவி-தா�. 
 
    இ�த நதியா- B2ட-தி� மகா-மா உபேயாக�ப"-திய 'இமாலய- தவ.' எ�> 
ெசா�ெறாட� பிற� ெவ� கால அ?ப2"� ெகா8?��த . கா�திஜி அEவித 
ப2ட வ�-தனமாக9 ெசா�F வி2டத�காக ந8ப�க� பல� வ�-த�ப2டா�க�. 
மகா-மாவி� எதிாிகேளா அைத அ?�க? �றி�பி2" இ?- � கா2? வ�தா�க�. 
 
    "ேதச �/வதி= அைமதி நிலவினா� தா� இய�க நட-த �?# எ�றா�, 
ஒ� நா< அ  சா-தியமாக� ேபாவதி�ைல" எ�. ந8ப�க� ெசா�F 
வ�-த�ப2டா�க�; மகா-மாவிட ேகாப� ெகா8டா�க�. 
 
    ஆயி> இதனாெல�லா கா�திஜியி� உ.தி எ�ளள0 மாறவி�ைல. 
அஹிசா த�ம நிப�தைனைய அவ� ைகவிட0 இ�ைல; ச-தியா�கிரஹ ஆ#த-தி� 
நபி�ைக இழ� விட0 இ�ைல. ெபா  ஜன$கைள9 ச-தியா�கிரஹ 
இய�க- ��- த�தி ெச�வத�காக- த�க �ைறயி� தீவிரமான பிரசார 
ெச�யேவ8" எ�> ேநா�க- ட� மீ8" பபா���9 ெச�றா�. 
    ----------------------------------------------------------- 
 
 


