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16. 16. 16. 16. ப�சா�ப�சா�ப�சா�ப�சா�    ப�ெகாைலப�ெகாைலப�ெகாைலப�ெகாைல    
 
    ஒ�ெவா� வ�ஷ� ஏ�ர� மாத 6-ஆ ேததி �த� 13-ஆ ேததி வைரயி� 
ேதசீய வார எ�பதாக இ�தியா ேதசெம"� ெகா#டா%கிேறா. இத��� 
காரண 1919-ஆ வ�ஷ(தி� ஏ�ர� 6-ஆ ேததி �த� 13-ஆ ேததி வைரயி� 
இ�த நா*+� நட�த மிக ��கியமான சபவ"க� தா�. 
 
    அ�த வார(தி� கா�தி மகா(மா இ�தியா .த�திர அைடவத�� ஒ� �திய 
வழிைய� கா*+னா0. இ�திய ம�க� நீ#ட கால உற�க(தி3��4 விழி(4 
எ5�தன0. ஆ(ம ச�தியாகிய ஆ6த(தி� ெப�ைமைய உண0�தன0. 
 
    அேத வார(திேலதா� இ�தியாவி� பிாி*+8 ஆ*சியி� அ.ர(த�ைம அத� 
உ9ச நிைலைமைய அைட�த4. ஜா3ய�வாலாபா� ப%ெகாைல6 ம�; 
ப<சாபி� ஆரபமான இரா=வ9 ச*ட� ெகா%ைமக> பிாி*+8 அதிகார வ0�க 
ஆ*சி�� எ�; மாறாத அபகீ0(திைய உ#% ப#ணின. 
 
    அ�த� ெகா%ைமகளி3��ேத இ�தியாவி� வி%தைல இய�க 
��ென�ேபா4மி�லாத பலெப�; வள0�த4. அத���பிற� பலவ�ஷகால 
ேதசப�த0க� பதினாயிர� கண�கான ெபா4�@*ட"களி� "ப<சா� ப%ெகாைல" 
ைய�ப�றி ஆேவசமாக� ேபசினா0க�. ம�க� ெகாதி(4 எ5�4 "பிாி*+8 
ஆ*சிைய ஒழி(ேத தீ�ேவா" எ�; உ;தி ெகா#டா0க�. 
 
    கா�தி மகா(மா அ%(த ஆ#+� ெதாட"கிய ஒ(4ைழயாைம எ�A மாெப� 
இய�க ப<சா� ெகா%ைம��� பாிகார ேகா�வைத ��கிய 
காரணமாக�ெகா#% எ5�த4. அ�த இய�க நாெட"� பரவி நா>�� நா� 
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வB�ெப�; வள0�4 1921-ஆ வ�ஷ� கைடசியி� ைவCரா� லா0* ெர+", 
"நா� ெச�வதறியாம� திைக�கிேற�; திண;கிேற�" எ�; பகிர"கமாக 
ஒ���ெகா�>ப+ ெச�த4. இ�வளD ��கியமான விைளDக>�ெக�லா Eல 
காரணமாயி��த ப<சா� நிகF9சிகைள�ப�றி இ�த அ(தியாய(தி� ெதாி�4 
ெகா�ேவா. 
 
    பா<சாலேதச சீ�கிய0க>ைடய தாயக. ெபா4வாக Gர(4��� ெபய0 
ேபான4. 1914 �த� 1918 வைரயி� நட�த �தலாவ4 உலக மகா 6(த(தி� 
ப<சா�பிய0 அட"கிய ப*டாள"க� பல பிாி*டA�� உதவியாக9 ெச�றி��தன. 
பிாி*+8 க*சியி� ெவ�றி��� ப<சா� ப*டாள"க� ெச�த உதவிைய ஆ"கில 
இராஜ த�திாிக� ெபாி4 பாரா*+னா0க�. அ�த� கால(தி� பிாி*+ஷா0 
இ�தியாவி� உ�ள ம�கைள இர#% விதமாக� பிாி(4� �றி�பி%வ4 வழ�க. 
ேபா0��ண பைட(த சாதியா0 எ�; ேபா0��ண இ�லாத சாதியா0 எ�; 
பிாி(தா0க�. ப<சா�பிB�ளவ0க� ேபா0��ண பைட(தவ0க�. ஆைகயா� 
இ�திய ைச�ய(4��� ப<சா�பியி3��4 அதிகமாக ஆ� திர*%வ4 வழ�க. 
இேத காரண(தினா� ப<சா� மாகாண(ைத( ேதசீய� கா�;� படாம� 
கா�பா�;வதி� பிாி*+8 அதிகாரவ0�க அதிகமான கவைல ெகா#+��த4.* 
 
இமாதிாி இ�திய0கைள� ேபா0��ண உ�ளவ0க�, ேபா0��ண மி�லாதவ0க� 
எ�; பிாி�ப4 எ�வளD பிசகான4 எ�ப4 இர#டாவ4 உலக மகா ய(த(தி� 
ேபா4 ந�� ெவளியாயி�;. உலக(4� ேபா0�ைனகளிB சமீப(தி� கா8மீாிB 
ெச�ைன Gர0களி� ேபா0( திறைம .ட0 வி*%� பிரகாசி(த4. 
 
    அ�ேபா4 ப<சா� மாகாண ஸ0 ைம�ேகேல ஓ*விய0 எ�A ெல�+ென#* 
கவ0னாி� ஆ*சியி� இ��த4. பிாி*+8 அதிகார வ0�க(தி� ெபா;�கி எ%(த 
'இ�� மனித0'க>���ேள ஸ0 ைம�ேகேல ஓ*விய0 ஒ�வ0.'இ�திய .த�திர' 
எ�ற ேப9.� காதி� வி5�தா� அவ�ைடய க#க� சிவ��. 'வ�ேதமாதர' எ�ற 
ம�திர காதி� வி5�தா� அவ�ைடய இர(த ெகாதி�க( ெதாட"�. அ�த� 
கால(4 இ�திய ேதசீய( தைலவ0க>ைடய ெபய0கைள� ேக*டா� அவ�ைடய 
நர�க� �ைட(4� ெகா�>. இ�தியாD��9 .யராJய ேவ#% எ�; 
ெசா�B ேதசீய( தைலவ0கைளெய�லா பிாி*+8 சாராJய(தி� பரம 
விேராதிக� எ�; அவ0 க�தினா0. ெபா4வாக இ�திய அரசிய� வாதிகைளேய 
அவ���� பி+�பதி�ைல. மிதவாதிக�, அமிதவாதிக�, கா"கிரC வாதிக�, 
ெவ+�#% வாதிக� -யாராயி��தாB இவ��� ஒ�;தா�. 
 
    இ(தைகய அK0வ மனிதாி� ஆ*சியி� அ�ேபா4 ப<சா� மாகாண இ��த4. 
இவ���� கீேழ இ��த பிாி*+8 அதிகார வ0�க(தின� அேத மேனாபாவ 
ெகா#டவ0களாயி��தா0க�. 
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    அ�த 1919-ஆ வ�ஷ +சப0 மாத(தி� அமி�தஸரL� கா"கிரC 
மகாசைபைய நட(4வ4 எ�; தீ0மானமாகி யி��த4. இ�த9 ெச�தி ஸ0 ைம�ேக� 
ஓ*வியாி� ஆ"கார .ட0 வி%வத��� காரணமாயி�;. 
 
    இ(தைகய நிைலைமயிேலதா� ப<சா�பி� பல நகர"களி� மா09. மாத 30-ஆ 
ேததி ய�; ஏ�ர� 6-ஆ ேததி ய�; மகா(மாவி� ேகாாி�ைக�ப+ 
ஹ0(தா�க� நட�தன. இ�த ஹ0(தா�களி�ேபா4 ெபா4 ஜன"க>�� ச0�கா0 
அதிகாாிக>�� தகரா;க� ஏ�ப*% வி*டன. ேபாNஸா0 கைலய9 ெசா�ன4 
ஜன"க� கைலயவி�ைல. சில இட"களி� க�ெலறித�க� நட�தன; பதிB��( 
4�பா�கி� பிரேயாக"க� நட�தன. ஆயிA ஜன"க>ைடய ேவக� உ�சாக� 
��றவி�ைல. அதிகமாகி வ�வதாக� காண� ப*ட4. இைதெய�லா ஸ0 
ைம�ேக� ஓ*விய0 பா0(தா0. நிமிஷ(4�� நிமிஷ அவ�ைடய ஆ(திர 
ெபா"கி�;. "ப<சா�பி� பிாி*+8 அதிகார(ைத ம�க� அல*சிய ெச�வதா? 
அைத நா பா0(4� ெகா#+��பதா?" எ�; அவ�ைடய உ�ள ெகாதி(த4. 
"இ�த ஜன"க>��9 சாியான பாட" க�பி�காவி*டா� நா� ஸ0 ைம�ேக� 
ஓ*விய0 அ�ல; இ�த� ெபா4ஜன உ(ேவக(ைத அட�கா வி*டா� நா� இ�� 
வ0�க(ைத9 ேச0�த ெல�+ென#* கவ0ன0 அ�ல" எ�; உ;தி ெகா#டா0. 
 
    உடேன த கீழி��த அதிகார வ0�க(ைத9 ேச0�த 
உ(திேயாகCத0க>�ெக�லா "உ"க>ைடய ைகவாிைசைய� கா*%"க�!" எ�; 
உ(தரD அA�பி ைவ(தா0. 
 
    அேத சமய(தி�தா� அமி�தஸரL3��4 மகா(மா கா�தி�� அைழ��� 
ேபாயி��த4. கா�திஜி6 வ�வதாக9 ெச�தி அA�பியி��தா0. இைதயறி�த ஸ0 
ைம�ேக� ஓ*விய0 "கா�திஜி ப<சா����� Oைழய�@டா4" எ�; உ(தரD 
ேபா*டா0. அ�த உ(தரைவ ரயி3ேலேய கா�திஜியிட ேச0�பி(4 அவைர 
வழிமறி(4( தி��பி அைழ(49 ெச�ல ேபாNC உ(திேயாகCதைர6 
அA�பினா0. 
 
    ரயி� வ#+யிேலேய கா�திஜி��( தைட உ(தரைவ� ெகா%(4 அவைர +�3 
ரயி33��4 இற"கி� பபா� ரயி3� ஏ�றி( தி��பி அைழ(4� ெகா#% 
ேபானா0க� அ�லவா? 
 
    அேத தின(தி� அதாவ4 ஏ�ர� 10-ஆ ேததி அமி�தஸரL� ஒ� ��கியமான 
சபவ ேந0�த4. அமி�தஸரL� அ�ேபா4 ஜன( தைலவ0களாயி��தவ0க� 
இர#% ேப0. ஒ�வ0 டா�ட0 ச(தியபா� எ�A பிரபல ைவ(திய0. இ�ெனா�வ0 
டா�ட0 ைஸ�P� கி9Q எ�A பிரபல பாாிCட0. இ�த இ� தைலவ0க> 
அ9சமய(தி� அமி�தஸரL� '�+Rடா ம�ன0' களாக விள"கினா0க�. ஏ�ர� 10-
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ஆ ேததி காைலயி� ேம�@றிய இ� தைலவ0கைள6 அமி�தஸரC ஜி�லா 
மாஜிC*ேர* த�ைடய G*%�� வ�4 ேபா�ப+ ெசா�3 அA�பினா0. 
நகர(தி� அைமதி கா�பத� சப�தமாக� கல�4 ஆேலாசி�க அைழ�பதாக 
அவ0க� நிைன(4 உடேன �ற�ப*%9 ெச�றா0க�. அவ0க� வ�த4 ஜி�லா 
மாஜிC*ேர0 "உ"கைள� ைக4 ெச�தி��கிேற�!" எ�றா0. E+ய ேபாNC 
வ#+��� அவ0கைள ஏ�றி யா��� ெதாியாத இட(4�� அA�பி வி*டா0. 
 
    ஜி�லா மாஜிC*ேர* G*%��9 ெச�ற தைலவ0க� தி�பி வரவி�ைல எ�ற 
ெச�தி அமி�தஸரC நகர(தி� அதிவிைரவாக� பரவிவி*ட4. ஜன"க� சி; சி; 
@*டமாக9 ேச0�4 கைடசியி� ஒ� ெப�"@*டமானா0க�. "எ"க� தைலவ0கைள 
எ�ன ெச�தீ0க�?" எ�; ேக*பத�காக ஜி�லா மாஜிC*ேர*+� G% ேநா�கி9 
ெச�றா0க�. ஜன"க� வசி(த அமி�தஸரC நகர(4�� உ(திேயாகCத0க� 
வசி(த 'Lவி� ைல�C' எ�A ப�தி�� ந%வி� ரயி�பாைத ேக* ஒ�; 
இ��த4. அ"ேக இரா=வ�பைட Gர0க� நி;(தி ைவ�க�ப*+��தா0க�. 
ஜன"கைள ேமேல ேபாக�@டா4 எ�; அவ0க� த%(தா0க�. உடேன க�க� பல 
வ�4 விழ(ெதாட"கின. ெபா4 ஜன"க>�� அதிகாாிக>�� இமாதிாி 'லடா�' 
ஏ�ப% ேபாெத�லா @*ட(தி� உ�ளவ0களி� சில உ�சாகிக� க�ெலறிவைத� 
ைகயா>வ4 அ�தநாளி� சாதாரணமாயி��த4. ஜன"களிட ேவ; ஆ6த 
கிைடயா4. கா�தி மகா(மாவி� அஹிசா த0ம(ைத� ப�றி6 இ�A ஜன"க� 
சாியாக அறி�4 ெகா�ள வி�ைல. ஆகேவ யாேரA சில0 க�ெலறிய ஆரபி(4 
வி%வ4 வழ�க. அ�வளDதா�; ெவ; வாைய ெம�Bகிறவ0க>�� அவ� 
கிைட(தா�ேபா� ஆகிவி%. ேபாNஸா� இரா=ட(தா� க�B��� பதி� 
ஜன"க�மீ4 �#% எறிய ஆரபி(4 வி%வா0க�. 
 
    அேநக இட"களி� நட�த 4�பா�கி� பிரேயாக"க>��� 'க�ெலறி' ஒ� 
வியாஜமாகேவ இ��� 'க�ெலறித�' சில இட"களி� ெபா�யாக� 
க�பி�க�ப%வ4 உ#%. அதிகாாிகேள ஜன� @*ட(தி� சில ைகயா�கைள 
நியமி(4� க�ெலறிய9 ெச�வ4 உ#%. 4�பா�கி� பிரேயாக(4�� ஏேதA 
காரண ேவ#% அ�லவா? 
 
    அமி�தஸரC ஜன"க�மீ4 ரயி�ேவ ேக*+� நி�ற ப*டாள(தா0 .*டதி� 
இர#% ேப0 ெச(4 வி5�தா0க�. ெச(தவ0களி� உட�கைள( S�கி� ெகா#% 
அ�த� ெப�"@*ட நகர(ைத ேநா�கி( தி�பிய4. தி�பி� ேபா�ேபா4 ெவறி 
ெகா#ட ம�க� பல அ*Tழிய"கைள� �ாி�தா0க�. ஒ� பா"கிைய6 ரயி�ேவ 
@*C ெகா*டைகைய6 இ�A சில ச0�கா0 காாியாலய"கைள6 
ெகா>(தினா0க�. அ�த கலா*டாவி� ஐ�4 ஐேரா�பிய0க� ெகா�ல� ப*டா0க�. 
 
    அ�ைறய சாய"காலேம அமி�தஸரC நகர(தி� நி0வாக(ைத Lவி� 
உ(திேயாகCத0க� இரா=வ அதிகாாிகளிட ஒ�பைட(தன0. 
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    ஒ� பிரேதச(தி� கலக� �ழ�ப� அதிகமானா� அ�த� பிரேதச(தி� Lவி� 
ச*ட"கைள6 சாதாரண ஆ*சி �ைறைய6 நி;(தி ைவ(4 இரா=வ9 ச*ட 
ஆ*சிைய அ�B��� ெகா#%வ�வ4 வழ�க. இரா=வ9 ச*ட அ�3� 
இ���ேபா4 சாதாரண ேகா0*%க>�� அதிகார ஒ�; கிைடயா4. இரா=வ 
அதிகாாிக� இ*ட4தா� ச*ட. இரா=வ அதிகாாிகளி� உ(தரைவ மீறினா� 
உடேன க%� த#டைன. சாதாரண ச*ட அ�3� இ��ைகயி� ஒ�வ� ��ற 
ெச�தா� அவைன� ைக4 ெச�வ4, ாிமா#+� ைவ�ப4, ஜாமீனி� வி%வ4, 
வ�கீ� ைவ(4 ேகC நட(4வ4, விசாரைண, தீ0��, அ�V�, இ�ப+ெய�லா 
நியாய ெப;வத��� பல�ைறக� உ#ட�லவா? இரா=வ9 ச*ட அ�3� கீF 
இெத�லா ஒ�;மி�ைல. இரா=வ உ(தரைவ மீ;ேவா0 உடேன 
த#டைன���ளாவா0க�. உ(தரைவ மீ;ேபாேத .*%� ெகா�ல�படலா. 
அதி� தவறினா� இரா=வ� ேகா0*% களி� உடA��ட� 'விசாரைண' நட��. 
கைசய+, S��( த#டைன, ஆ6� த#டைன எ4 ேவ#%மானாB 
ெகா%�கலா. அ�V� கிைடயா4. 
 
    ஏ�ர� மாத 10-ஆ ேததி அமி�தஸரC Lவி� அதிகாாிக� நிைலைமைய( 
த"களா� இனி சமாளி�க �+யா4 எ�; ெசா�3 இரா=வ9 ச*ட அ�ைல� 
ேகாாினா0க�. இரா=வ9 ச*ட அ�B�� இ�திய ச0�காாி� அOமதி ேதைவயா 
யி��த4. இ�த அOமதி ஏ�ர� மாத 14-ஆ ேததிதா� வ�த4. ஆனா� இ�திய 
ச0�காாி� அOமதி வ� எ�; எதி0பா0(4 ஏ�ர� மாத 10-ஆ ேததிேய அமி�த 
ஸரைஸ இரா=வ அதிகாாிக� ஒ���ெகா#% வி*டா0க�. இ�த� காாிய(4�� 
ப<சா� ெல�+ென#* கவ0ன0 ஸ0 ைம�ேக� ஓ*வியாி� ஆதரD பாிKரணமாக 
இ��த4. அதிகாாிக>�� ேவ; எ�ன கவைல? 
 
    ஏ�ர� மாத 13-ஆ ேததி தமிFநா*+� �4 வ�ஷ� பிற�� தின வ�வ4 
வழ�க அ�லவா? வட இ�தியாவி� பல மாகாண"களி� ஏ�ர� 13-ஆ ேததி 
ஹி�4�க>�� வ�ஷ� பிற�� தின. அமி�தஸரL� அ�ைற�� ஒ� ெபாிய 
ெபா4� @*ட @% எ�; காைலயி� விளபர ெச�ய�ப*ட4. @*ட 
நட�� இட ஜா3ய� வாலாபா� எ�; �றி�பிட� ப*+��த4. 
 
    இ�தியாவி� .த�திர� ேபாரா*ட சாி(திர(தி� ஜா3ய� வாலாபா� எ�; 
அழியாத ெப�ைம ெப�றதா�. ஆைகயா� அ�த� ெபயைர ந�றாக ஞாபக 
ைவ(4�ெகா�ள ேவ#%. 
 
    'பா�' (Bagh) எ�A ஹி�தி வா0(ைத��( 'ேதா*ட' எ�; ெபா��. ஆனா� 
ஜா3ய� வாலாபா�கி� அ�ேபா4 ேதா*டேம இ�ைல; மரேம கிைடயா4. அ4 
ெவ; ெவ*ட ெவளியான ைமதானமாயி��த4. அைத9 .�றிB E�; 
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ப�க"களி� உயரமான ம9. G%க� இ��தன. அ�த ம9. G%களி� பி��ற(4 
ெந%< .வ0க� ைமதான(ைத9 .�றி� ேகா*ைட9 .வ0கைள�ேபா� நி�றன. ஒேர 
ஒ� ப�க(தி� மா(திர, ஒ� ஆ� உயரமான மதி� .வ0 இ��த4. 
 
    ைமதான(4��� ஜன"க� வ�வத�� தி�பி� ேபாவத�� வழி ஒ�ேற 
ஒ�;தா�. அ�த ஒ� வழி6 மிக� �;கலான4. ஒேர சமய(தி� ஏெழ*%� ேப��� 
ேம� அத� வழியாக ைமதான(4�� உ�ேள வரேவா ெவளிேய ேபாகேவா 
�+யா4. 
 
    இ�ப+�ப*ட ஜா3ய� வாலாபா� ைமதான(தி� அ�; பி�பக33��ேத 
ஜன"க� வ�4 @ட ஆரபி(தா0க�. வயதானவ0க�, வா3ப0க�, Cதிாீக�, 
�ழ�ைதக� எ�ேலா�மாக� ெப�"@*ட ேச0�4வி*ட4. டா�ட0 ச(தியபாB 
டா�ட0 கி9.BD எ�ன ஆனா0க� எ�; ஜன"க>�� இ�ன� 
ெதாியவி�ைல. கா�திஜிைய +�3�� அ�பா� பா�வா� Cேட ஷனி� இற�கி� 
ைக4 ெச�4ெகா#% ேபா�வி*டா0க� எ�ற ெச�தி வ�தி��த4. +�3யி� 
.வாமி சிர(தான�த0 தைலைம வகி(4 நட(தி9 ெச�ற ஊ0வல(தி� ேபாி� 
ேபாNஸா0 '4�பா�கி� பிரேயாக ெச�ேவா' எ�; ெசா�னேபா4 .வாமி 
சிர(தான�த0 தம4 மா0ைப E+யி��த ச*ைடைய எ%(4 வி*%9 ".%"க�!" 
எ�; ெசா�ன ெச�தி6 வ�தி��த4. 10-ஆ ேததியி3��4 அமி�தஸரL� 
நட�4வ�த இரா=வ அதிகார அ�� ம�களி� உ�ள(தி� ெகாதி�ைப உ#% 
ப#ணியி��த4. ஆகேவ ஜா3ய� வாலாபா�கி� இ�பதினாயிர ஜன"க>�� 
ேம� @+வி*டா0க�. அ"ேக @*ட ேபா%வ4 ச*ட விேராத எ�ேறா, 
அதிகாாிக� @*ட(ைத( த%�கிறா0க� எ�ேறா, அ�த ஜன"க� 
அறி�தி��கவி�ைல. 
 
    @*ட அைமதியாகேவ ஆரபமாயி�;. சிறி4 ேநர நட�த4. ஹ�CராJ 
எ�A ெதா#ட0 ேபசி� ெகா#+��தா0. திPெர�; பைடக� வ� ச(த 
ேக*ட4. Y; இ�தியGர0க> ஐப4 ஐேரா�பிய ேசா�ஜ0க> அட"கிய பைட 
ைமதான(4��� பிரேவசி(த4. இ�த� பைட�� ெஜனர� ைடய0 எ�பவ0 
தைலைம வகி(தா0. இவ0 கவச K#ட இய�திர Vர"கி ஒ�; ெகா#% 
வ�தி��தா0. ஆனா� �;கிய Oைழ வாச� வழியாக அைத ைமதான(4���ேள 
ெகா#%வர �+யவி�ைல. ஆைகயா� கவச Vர"கிைய ெவளியிேல நி;(தி வி*%( 
த�ட� வ�த Gர0க>ட� ெஜனர� ைடய0 ைமதான(4��� பிரேவசி(தா0. அவ0 
பிரேவசி(த இட(4��� ப�க(திேலேய ெகா<ச உயரமான ேமைட ஒ�; 
இ��த4. அ�த ேமைடயி� Gர0கைள நி;(தினா0. இ�திய Gர0கைள ��னாB 
ஐேரா�பிய Gர0கைள� பி�னாB நி;(தினா0. "உடேன கைல�4 ேபா"க�" 
எ�; ஜன"கைள� பா0(4 உ(தரவி*டா0. அ�த உ(தரD ேபா*% இர#ேட 
இர#% நிமிஷ ெபா;(4வி*%9 ".%"க�" எ�; Gர0க>�� உ(தரவி*டா0! 
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    இ�பதினாயிர ேப0 அட"கிய அ�த� ெப�"@*ட(தி� ேசா�ஜ0க� 
வ�தி��கிற விஷய ஒ� சில��� ம*%ேம ெதாி�த4. ெஜனர� ைடயாி� உ(தரD 
யா���ேம காதி� விழவி�ைல. ஆனா� 4�பா�கிக� ெவ+ தீ0�� ச(த ஏக 
கால(தி� இ�பதினாயிர ேபாி� காதிB வி5�த4. உடேன ஜன"க� எ5�4 ஓட 
ஆரபி(தா0க�. ஆனா� எ"ேக ஓ%வ4? ைமதான(4��� வ� �;கிய பாைத 
வழியாக அ�வளD ேப� ஓட�+யா4. �ைற�த4 அத�� இர#% மணி ேநர 
ேவ#%. .�றிB E�; ப�க ெந%<.வ0க� நி�றன. ஒ� ப�க(தி� ம*% 
தாF�த மதி� .வ0 நி�ற4. அைத ேநா�கி ஜன"க� ஓ+ மதி� ேம� ஏறி� �தி�க( 
ெதாட"கினா0க�. அ�த� �*ைடயான மதி� .வைர ேநா�கிேய 4�பா�கி� 
�#%க> அதிகமாக வ�தன. ஏறி� �தி�க �ய�றவ0களி� பல0 �#% ப*%9 
ெச(4 வி5�தா0க�! அ�த மதி� .வ0 ஓரமாக� பிண"க� �வி�தன!! 
 
    ெஜனர� ைடயாி� Gர0க� அைர மணி ேநர .*டா0க�. ெமா(த 1600 
�#%க� .*டா0க�. ெகா#% வ�தி��த ேதா*டா�க� எ�லா தீ0�4 ேபான 
பிற�தா� .%வைத நி;(தினா0க�! 
 
    "ஜன"கைள� கைல�பத�காக ம*% நா� .டவி�ைல. ஜன"க>��� பாட 
க�பி�பத�காக9 .*ேட�! எ(தைன ேபைர�ெகா�லலாேமா அ�வளD ேபைர6 
ெகா�Bவத��9 .*ேட�! அ�ேபா4தா� ம;ப+6 ஜன"க� எ�Aைடய 
உ(தரைவ மீற( 4ணிய மா*டா0க� எ�பத�காகேவ அமாதிாி ெச�ேத�! 
இ�A அதிக ேதா*டா�க� ைகவச இ��தி��தா� இ�A அதிக ேநர 
.*+��ேப�!" எ�; ெஜனர� ைடய0 ெசா�னா0. 
 
    ெஜனர� ைடய0 அ�; .*டதி� ெமா(த 400 ேப0 உயிைர இழ�தா0க�. 
ஆயிர ேப��� ேம� காய ப*% வி5�தா0க�. ேதா*டா�க� தீ0�தDடேன 
ெஜனர� ைடய0 த Gர0க>ட� அ"கி��4 �ற�ப*%� ேபா�வி*டா0. 
 
    ெச(தவ0களி� உட�க� இரெவ�லா அ�த ைமதான(திேலேய கிட�தன. 
காயப*% வி5�தவ0க� இரெவ�லா அ"ேகேய �னகி�ெகா#% ஓலமி*%� 
ெகா#% கிட�தா0க�. அவ0களி� பல0 "தாக!தாக!" எ�; தவி(தா0க�. ஒ� 
வா� த#ணீ0 ெகா%�பத�� அ"ேக யா� இ�ைல. அ�கப�க(தி3��தவ0க� 
கதிகல"கி�ேபா� G*%���ேளேய இ��4வி*டா0க�. இ�தமாதிாி ரா*சத9 
ெசய� நட�க�@% எ�; அவ0க� கனவிB எதி0பா0�கவி�ைல. 
 
    காயப*டவ0க>��( தாக(4��( த#ணீ0 ெகா%�பத�ேகா அவ0கைள 
அ"கி��4 அ��ற�ப%(4வத�ேகா சிகி9ைச ெச�வத�ேகா ெஜனர� ைடய0 
எ�தவித ஏ�பா% ெச�யவி�ைல. 
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    ம;நா� காைலயி� ெஜனர� ைடய��� ஒ� த�தி வ�த4. "சாியான காாிய 
ெச�தீ0. ெல�+ென#* கவ0ன0 உ�ைடய ெசயைல அ"கீகாி�கிறா0!" எ�; 
அ�த( த�தி @றிய4. 
 
    ெஜனர� ைடய�ைடய பய"கர Nைலக� ஜா3ய� வாலாபா� ப%ெகாைல6ட� 
�+யவி�ைல. க�பைன�ெக*டாத பல ெகா%ைமகைள அவ0 நிகF(தினா0. 
அமி�தஸரC நகர(4��� �ழாயி� ஜல வ�வைத6 தீப"க>�� மி�சார ச�தி 
கிைட�பைத6 நி;(திவி*டா0. Gதிகளிேல இர#% ேப��� ேம� ேச0�4 
நட�க�@டா4 எ�; உ(தரDேபா*டா0. கைடகைள� க*டாயமாக( திற�க9ெச�4 
இரா=வ அதிகாாிக� ெசா�ன விைல��9 சாமா�கைள வி��ப+ ெச�தா0. 
ைபைச�கி�கைள6 வ#+கைள6 க*டாயமாக� ைக�ப�றினா0. ெத� 
�ைனகளி� ��ேகாண"கைள நா*+, இரா=வ உ(தரDகைள மீறி நட�பவ0கைள 
ெய�லா சD�கினா� அ+��ப+ ெச�தா0. 
 
    ெஜனர� ைடய�ைடய உ(தரDக>���ேள ெய�லா மிக� பய"கரமான4, 
'வயி�றினா� ஊ0�4ெச�B' உ(தரD (Crawling order). மிC ெஷ0D* எ�A 
ஐேரா�பிய Cதிாீ ஒ� ச�தி� வழியாக� ேபா��ெகா#+��த ேபா4 இரா=வ9 
ச*ட� ெகா%ைமகளினா� ெவறி ெகா#+��த சில ம�க� அவைள( தா�கினா0க�. 
ஆனா� அேத ச�தி� வசி(த ந�ல மனித0க� ஓ+வ�4 அ�த ஐேரா�பிய Cதிாீைய� 
கா�பா�றி வி*டா0க�. 
 
    இ�த9 ெச�தி ெஜனர� ைடய���( ெதாி�த4 அவ0 உடேன இரணிய கசி�வாக 
மாறினா0! அ�த9 ச�தி� �ைன�� வ�4 " இனி இ�த9 ச�4��� ேபாகிறவ0க� 
எ�ேலா� வயி; தைரயி� ப%ப+ ஊ0�4 ேபாகேவ#%" எ�; 
க*டைளயி*டா0. அ�த9 ச�தி� �+யி��த ஜன"க� அைனவ� ெவளியி� ேபாக 
ேவ#%மானாB ம;ப+ தி�பி G*%�� வரேவ#%மானாB வயி�றினா� 
ஊ0�4 ெச�ல ேவ#+யதாயி�;! 
 
    அமி�தஸரL� ெஜனர� ைடய0 ஏ�ப%(திய இரா=வ� ேகா0*டா0 இரா=வ 
உ(தரைவ மீறியத�காக 298 ேபைர விசாரைண ெச�தா0க�. அவ0களி� 51 ேப��� 
மரண த#டைன6 49 ேப��� ஆ6�பாிய�த தீவா�தர த#டைன6 79 
ேப��� 7 வ�ஷ த#டைன6 கிைட(தன! 
 
    அமி�தஸரL� ரா*சத ஆ*சி நட�4 ெகா#+��த அேத சமய(தி� ப<சா�பி� 
இ�A பல இட"களிB ெஜனர� ைடயாி� அ#ண�மா0க> தபிமா0க> 
அவரவ0க>ைடய ச�தி�� இைச�தப+ அ.ர Nைலகைள நட(தி� 
ெகா#+��தா0க�. 
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    லா@0 நகாி� க0ன� ஜா�ஸ� ஆ*சி�ாி�தா0. இரD எ*%மணி�� ேமேல 
ெவளிேய கிள�கிறவ0க� .ட�ப%வா0க� எ�; அவ0 உ(தரD ேபா*டா0. இ�த 
உ(தரD அட"கிய விளபர"க� G*%9 .வ0களி� ஒ*ட�ப*டன. அ�த 
விளபர"க� கிழி�க�படாம� கா�பா�;வ4 G*%�கார0 ெபா;��. 
இரெவ�லா க# விழி(4� கா�கேவ#%. கா�க( தவறினா� மரணத#டைன, 
அ�ல4 கைசய+, அ�ல4 சிைறவாச. 
 
    லா@0 கலாசாைலகளி� ப+(த மாணா�க0க� அைனவ� நக��� நாB ைம� 
Sர(தி3��த இரா=வ( தைலைம� காாியாலய(4��( தின நாB தடைவ வ�4 
ஆஜ0 ெகா%�க ேவ#%ெம�; உ(தரவி*டா0. அ�ேபா4 க%" ேகாைட�கால. 
லா@ாி� உ8ண(தி� +�ாி அ�ேபா4 108. இ�த ெவயி3� மாணா�க0க� தின 
பதிைன�4 ைம� நட�க ேவ#+யதாயி�;. பல0 சாைலயிேலேய E09ைசயைட�4 
வி5�தா0க�. ேக�வி�ப*ட க0ன� ஜா�ஸ�, "ெராப ந�ல4. வி5�த 
மாணா�க0க� விஷம ெச�யாம� இ��பா0க� அ�லவா?" எ�றா0. 
 
    ஒ� காேலJ வாச� .வாி� ஒ*+யி��த இ�த உ(தரD விளபர கிழி�க�ப*ட4. 
இத�காக அ�த� கலாசாைல பிாி�Cபா�, ஆசிாிய0க� எ�லாைர6 ைக4 ெச�4 
Gதி வழியாக நட(தி அைழ(49 ெச�; ேகா*ைடயி� ஒ� Eைலயி� E�;நா� 
அைட(4 ைவ(தி���ப+ உ(தர வி*டா0. இ�வாேற �ஜ0�வாலாவி� க0ன� 
ஒ�ாியA ேஷ��ராவி� மிCட0 பாCெவா0( Cமி(4 காஸூாி� கா�ட� 
ட�டA அ.ர ஆ*சி நட(தினா0க�. 
 
    �ஜ0�வாலாவி� ஆகாய விமான(தி3��4 �#% ேபா% �ைற6 
ைகயாள�ப*ட4. ெல�+ன#* டா*கி�C, ேமஜ0 கா0�பி ஆகியவ0க� ஆகாய 
விமான(தி3��4 கீேழ ஜன� @*ட(ைத� க#டDடேன ெவ+ �#% 
எறி�தா0க�. அ�ல4 இய�திர Vர"கியினா� .*%� கைல�தா0க�. 
 
    இமாதிாி ஒ� க3யாண ஊ0வல(தி�மீ4 ஆகாய விமான(தி3��4 �#%க� 
எறிய�ப*டன. 
 
    க0ன� ஒ�ாிய� எ�பவ0 �ாி*+8 அதிகாாிகைள இ�திய0க� க#டDடேன 
சலா ேபாடேவ#% எ�; உ(தரவி*டா0. இ�திய0க� வ#+யி� ஏறியி��தா� 
உடேன இற"கி9 சலா ேபாடேவ#% எ�;, �ைட பி+(தி��தா� உடேன 
�ைடைய இற�கி Eடேவ#% எ�; க*டைளயி*டா0. இ�த உ(தரைவ 
மீறியவ0க>� ெக�லா கைசய+ ெகா%�க�ப*ட4. 
 
    கா�ட� ட�ட� எ�பவ0 காஸூ0 ப*டண(தி� ஒ� ��கியமான நா�ச�தியி� 
ஒ� ெபாிய S��ேமைட க*+னா0. அ(4ட�, Y�ைறப4 ேப0 ெகா�ள�@+ய 
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ஒ� ெபாிய இ��� @#% தயாாி(4 ரயி�ேவ Cேட ஷA��� ப�க(தி� 
நா*+னா0. கலக(தி� சப�த�ப*டதாக9 ச�ேதக(4�� உ�ளவ0கைள� 
ெகா#%வ�4 அ�த� @#+� அைட(4 ைவ(தா0. ரயிB��� ேபாகிறவ0க�, 
ரயி33��4 வ�கிறவ0க� எ�லா� @#+� அைட�க�ப*டவ0கைள� 
பா0(4�ெகா#% ேபா�மா; ஏ�பா% ெச�தா0! 
 
    ப<சா� �5வதிB ெபா4 வாFவி� பிர�க0களாயி��தவ0க� அைனவ� 
இரா=வ9 ச*ட(தி�ப+ ைக4 ெச�ய�ப*% க%�த#டைன�� உ�ளானா0க�. 
லா@ாி� ஹாிகி�8ணலா� பிரபல கா"கிரC வாதி. ெபாிய ெச�வ�த0. அவ��� 
40 ல*ச [பா� ெசா(4 இ��த4. அவைர� ைக4 ெச�4 ஆ6� பாிய�த தீவா�தர 
த#டைன விதி(த4ட� இவ�ைடய ெசா(4 �5வைத6 பறி�த� ெச�யD 
உ(தரD ேபா*டா0க�. லா@ாி� அ�ேபா4 பிரபலமாயி��த ப#+தரா ேபாஜி 
த(த0, ப#+த ேக. ச�தான, '+ாி�\�' ப(திாிைக ஆசிாிய0 பா� காளிநா( ரா� 
�த3யவ0க> அேத கதி�� உ�ளாயின0. 
 
    ப<சாபி� இ�வித ரா*சத ரா=வ ஆ*சி நீ+(4� ெகா#ேட ேபாயி�;. 
ஆனா� ப<சா���� ெவளியி� உ�ளவ0க>�� அ"ேக நிகF�த ெகா%ைமகைள� 
ப�றி ஒ�;ேம அ�ேபா4 ெதாியவி�ைல. ஏெனனி� ெச�திக� எ�லா தணி�ைக 
ெச�4 அA�ப�ப*டன. ெவளி மாகாண"களி3��4 ப<சா����� வரேவா 
ப<சா�பி3��4 ெவளியி� ேபாகேவா யா� அAமதி�க� படவி�ைல. 
 
    KJய0 ஆ#*[C ப<சா� சபவ"கைள� ப�றி ஓரளD ேக�வி�ப*% அ"ேக 
ேபா� விசாரைண ெச�ய வி�பி ேம மாத(தி� ப<சா���� ேபானா0. அவைர 
அமி�தஸரL� ைக4 ெச�4 ஒ� நா� ாிமா#+� ைவ(தி��4 தி��பி அA�பி 
வி*டா0க�. லாலா ஹாிகி�8ண லா3� சா0பாக இரா=வ� ேகா0*+� 
வழ�கா%வத�காக பிரசி(த பாாிCடரான மிCட0 எ0*3 நா0*ட� ப<சா� 
ெச�றா0. அவ� தி��பி அA�ப� ப*டா0. 
 
    ஜூைல மாத(தி��� பிற�தா� ஒ� மாதிாியாக� ப<சா� சபவ"கைள� ப�றிய 
ெச�திக� ெவளிவர( ெதாட"கின. அ�த மாத(தி� க�க(தாவி� அகில இ�திய 
கா"கிரC கமி*+ @+ய ேபா4 பிரபல கா"கிரC தைலவ0களிட இரகசியமாக� 
ப<சா� பய"கர"கைள� ப�றி ெச�தி ெசா�ல�ப*ட4. ெசா�னவ0க�, 
"இெத�லா இரகசியமாக இ��க*%. எ"கைள� கா*+� ெகா%(4விட 
ேவ#டா" எ�; ேவ#+� ெகா#டா0க�. 
 
    அ�ேபா4 ைவCரா� ெசCேபா0+� நி0வாக சைபயி� அ"க(தினரா 
யி��தவ0களி� ஸ0 ச"கர� நாய0 ஒ�வ0. ப<சா�பி� ேமB இரா=வ9 ச*ட 
நீ+�பைத� க#+(4 ஜூைல 19-ஆ ேததி அவ0 ராஜினாமா ெச�தா0. ப<சா�ைப 
E+யி��த இ��(திைர அக�; உ#ைமயான ெச�திக� வர ஆரபி(4� கா�தி 
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மகா(மாவி� காதிB வி5�தன. பய"கர� ெகா%ைமக>�� உ�ளான 
பா<சால(4��� ேபாகேவ#% எ�; கா�தி மகானி� உ�ள 4+ 4+(த4. 
    ----------------------------------------------------------- 
 

17. 17. 17. 17. அமி�தஸர�அமி�தஸர�அமி�தஸர�அமி�தஸர�    கா�கிர�கா�கிர�கா�கிர�கா�கிர�    
 
    மகா(மா கா�தி ப<சா����� ேபாக ஆ0வ ெகா#+��த ேபாதிB தைட9 
ச*ட(ைத மீறி அ"ேக ேபாக வி�பவி�ைல. அ�ப+ மீ;வத�� �ய�றா� 
ப<சா�பி� நிைலைம இ�A ேமாசமாக(தா� ஆ� எ�; க�தினா0. 
ஆைகயா� இ�திய ச0�கா���( த�திக> க+த"க> அA�பி� ப<சா����� 
ேபாக அAமதி ேக*%�ெகா#+��தா0. அ�த அAமதி இேலசி� கிைட�பதாக 
இ�ைல. ைவCரா� ெசCேபா0%, "ெபா;"க�" "ெபா;"க�" எ�; ெசா�3� 
ெகா#ேடயி��தா0. 
 
    இத�கிைடயி� மகா(மா ஒ� ��கியமான ெபா;�ைப ஏ�;� ெகா�ள 
ேவ#+யதாயி�;. அ�ேபா4 "பபா� கிராணிக�" எ�A ப(திாிைக இ�திய 
ேதசீய இய�க(ைத( தீவிரமாக ஆதாி(4 வ�த4. அ�த� ப(திாி�ைக�� ] பி.ஜி. 
ஹா0னிமா� எ�பவ0 ஆசிாியராயி��தா0. ] ஹா0னிமா� ஆ"கிேலயரான 
ேபாதிB இ�திய ேதசீய வாதிகளி� க*சிைய� பலமாக ஆதாி(தா0. அவ�ைடய 
எ5(4, வ�ைம ெபா��தியி��த4. ரDல* ச*ட(ைத எதி0�க மகா(மா கா�தி 
ஆரபி(த ச(தியா�கிரஹ இய�க(ைத6 ] ஹா0னிமா� ஆதாி(4 எ5தினா0. 
அதனா� ேகாப" ெகா#ட பிாி*+8 அதிகார வ0�க(தா0 அவைர( ேதச� பிர8ட 
ெச�தன0. 
 
    இ�த நிைலைமயி� ] ஹா0னிமாA��� பதிலாக "பபா� கிராணிக�" 
ப(திாிைகைய நட(4ப+ அத� நி0வாகிக� மகா(மாைவ� ேக*%� 
ெகா#டா0க�. அ�த� ெபா;�ைப மகா(மா ஏ�;�ெகா#% சில நா� 
ப(திாிைகைய நட(தினா0. அத��� ச0�கா0 அட�� �ைறயி� ெகா%ைம 
காரணமாக� ப(திாிைகைய நி;(திவிட ேவ#+ய அவசிய ேந0�4 வி*ட4. 
 
    பிற� அேத Cதாபன(தினா� நட(த�ப*% வ�த "எ" இ�தியா" எ�A வார� 
ப(திாிைகைய மகா(மா ஒ��� ெகா#டா0. சில கால(4��� பிற� "எ" இ�தியா" 
ஆமதாபா(4�� மா�ற� ப*ட4. அ"ேக நட�4 வ�த "நவஜீவ�" எ�A �ஜரா(தி 
வார� ப(திாிைக�� மகா(மா ஆசிாிய0 ஆனா0. இ�த இர#% ப(திாிைககளி� 
Eலமாக� கா�திய+க� தம4 ெகா�ைககைள6 தி*ட"கைள6 பிரசார ெச�ய( 
ெதாட"கினா0. "எ" இ�தியா" "நவ ஜீவ�" இர#% ப(திாிைகக> மிகD 
பிரபலமைட�4 ச�தி வா��த ப(திாிைகக� ஆயின. அைவ ஒ�ெவா�;�� 40,000 
ச�தாதா0 வைரயி� ேச0�தன0. 
    ------ ------ ------ 
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    மகா(மாD��� ப<சா����� ேபாக அAமதி அ�த வ�ஷ அ�ேடாப0 
மாத(திேலதா� கிைட(த4. அAமதி வ�தDடேன மகா(மா ப<சா����� 
�ற�ப*%9 ெச�றா0. 
 
    ப<சா� சபவ"க>�ெக�லா மகா(மாேவ ெபா;�பாளி எ�; ஸ0 ைம�ேக� 
ஓ*விய0 ��ற சா*+னா0. அேதமாதிாியா�� ப<சா� இைளஞ0க� சில0 
இரா=வ9 ச*ட� ெகா%ைமக>�ெக�லா மகா(மாைவேய ெபா;�பாளியாக� 
ெகா#டா0க�. ச(தியா�கிரஹ ஆரபி(தத�காக ஸ0 ைம�ேக� ஓ*விய0 
மகா(மாவி� ேபாி� ��ற சா*+ய4ேபா� ச(தியா�கிரஹ(ைத நி;(தியத�காக 
இவ0க� மகா(மாேபாி� ��ற .ம(தினா0க�. ச(தியா� கிரஹ(ைத மகா(மா 
கா�தி நி;(தியதனா�தா� ஜா3ய� வாலா ப%ெகாைல நட�த4 எ�; 
ெசா�னா0க�. "நீ0 ப<சா���� வ�தா� உைம� ெகாைல ெச�4 வி%ேவா" 
எ�; பய�;(தி கா�தி மகாA��� க+த� எ5தினா0க�. 
 
    இ�ப+�ப*ட பய�;(த�களினா� கா�திஜிைய( தைட ெச�ய�+6மா, எ�ன? 
மகா(மா கா�தி ரயி� ஏறி லா@��� வ�4 ேச0�தா0. அவ0 எதி0 பா0ததத�� 
ேந0மாறான கா*சிைய லா@0 ரயி�ேவ Cேட ஷனி� பா0(தா0. அ�த Cேட ஷ� 
பிளா*பார(தி� ஒ� Eைலயி3��4 இ�ெனா� Eைல வைரயி� ஜன"க� எ�>� 
ேபாட இடமி�லாம� ெந�"கி நி�றா0க�. கா�திஜிைய வரேவ�பத�காக(தா�. 
ரயி� நிைலய(4�� ெவளியிB மாெப�" @*ட @+யி��த4. லா@0 
நகரவாசிக� அைனவ�ேம G%கைள� K*+�ெகா#% மகா(மாைவ வரேவ�பத�� 
வ�4 வி*ட4ேபா� காண�ப*ட4. கா�திஜிைய� க#ட4 அ(தைன ஜன"க> 
ஒேர �ரலாக "மகா(மா கா�தி�� ேஜ"! எ�; ேகாஷ இ*டா0க�. ெந%நா� 
பிாி�தி��த உ�ற ப�4ைவ வரேவ�ப4ேபா� லா@0 வாசிக� மகா(மாைவ 
வரேவ�றா0க�. அளD கட�த உ�சாக(தினா� ஜன"க>��( தைலகா� 
ெதாியாம� ேபா�வி*ட4. 
 
    இரா=வ9 ச*ட அ�3�ேபா4 தா"க� ப*ட க8ட"க>��� கா�திஜிேய 
காரண எ�; அவ0க� க�தியதாக( ேதா�றவி�ைல. அ�த� 
க8ட"க>�ெக�லா பாிகார ேத+( தர�@+ய உ�ற 4ைணவ0 கா�திஜி எ�; 
அவ0க� நபியதாக( ேதா�றிய4. 
 
    இரா=வ� ேகா0*+னா� ஆ6� த#டைன விதி�க�ப*ட லா@0 தைலவ0களி� 
ப#+த ராேபாஜி த( ெசௗ(ாி ஒ�வ0. அவ�ைடய மைனவியான ] சாரளா ேதவி 
ெசௗதராணி6 பிரபல ேதசியவாதி. அவ�ைடய G*+� மகா(மா த"கினா0. அத� 
காரணமாக அ�த G% ஒ� ெபாிய ச(திர ஆயி�;. ] சாரளா ேதவி ெசௗதராணி 
�கமல09சி6ட� வ�தவ0க>�ெக�லா உணD அளி(4 உபசாி(தா0. ஏ�கனேவ 
ப<சா���� ப#+த மத� ேமாக� மாளவியா, ப#+த ேமாதிலா� ேந�, .வாமி 
சிர(தான�த0 ஆகியவ0க� வ�தி��தன0. அவ0க>ட� ப<சா� நிைலைமைய� 
ப�றி மகா(மா கல�4 ஆேலாசி(தா0. 
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    அேத சமய(தி�, பிாி*+8 ச0கா0, ப<சா� இரா=வ9 ச*ட அ�ைல� ப�றி 
விசாாி�பத�காக லா0% ஹ#டைர( தைலவராக� ெகா#% ஒ� கமிஷைன 
நியமி(தி��தா0க�. "ப<சா� பய"கர"கைள� ப�றி விசாாி�க ேவ#%" எ�; 
ேதசெம"� ஏ�ப*+��த ெப�" கிள09சியி� பயனாக ச0�கா0 ேம�ப+ ஹ#ட0 
கமிஷைன நியமி(தன0. விசாரைண� கமிஷ� எ�; நியமி(4வி*டா� ெபா4 
ம�களிைடேய ெபா"கிய உண09சி6 ஆ(திர� ஒ�வா; அட"கிவி% எ�; 
பிாி*+8 ச0�கா0 க�தினா0க�. 
 
    �த3� ஹ#ட0 கமிஷ� ��� சா*சிய வி*% ஒ(4ைழ�ப4 எ�ற மகா(மா 
�த3ய தைலவ0க� �+D ெச�தா0க�. ஆனா� அவ0க� எதி0பாராத சில தைடக� 
ஹ#ட0 கமிஷ� அ"க(தினரா� ஏ�ப*டன. இரா=வ9 ச*ட த#டைன�� 
உ�ளன லாலா ஹாிகி�8ணலா� �த3ய தைலவ0கைள� கமிஷ� விசாரைணயி� 
ேபா4 ேகா0*+� ேபாNC பாராDட� இ��க9 ெச�ய ேவ#%ெம�; மகா(மா, 
மாளவியா �த3யவ0க� வ��;(தினா0க�. உ#ைம 4ல"�வத�� அ4 அவசிய 
எ�; அவ0க� ெசா�னா0க�. இத�� ஹ#ட0 கமிஷ� ஒ(4�ெகா�ளவி�ைல. 
இதி3��4 ஹ#ட0 கமிஷனிட(தி� நீதிைய எதி0பா0�க �+யா4 எ�; 
ேதா�றிவி*ட4. எனேவ, ஹ#ட0 கமிஷைன� பகி8காி(4, ச0�கா0 சப�தம�ற 
விசாரைணெயா�; நட(த ஏ�பா% ெச�வெத�; தீ0மான ஆயி�;. ப#+த 
மாளவியாவி� ேயாசைன�ப+ மகா(மா கா�தி, ப#+த ேமாதிலா� ேந�, 
].சி.ஆ0.தாC, ஜனா� அ�பாC தயா�ஜி ஆகியவ0க� விசாரைண ெச�ய 
நியமி�க�ப*டா0க�. இவ0களி� ப#+த ேமாதிலா� ேந� பி�பா% அமி�தஸரC 
கா"கிரC தைலவராக( ேத0�ெத%�க�ப*டப+யா�, அவ���� பதிலாக பாாிCட0 
எ. ஆ0. ெஜய�க0 அ"க(தினராக நியமி�க�ப*டா0. 
 
    இ�த நாB ெப� தனி( தனிேய நாB ப�ககளிB ெச�; இரா=வ அ�ைல� 
ப�றி9 சா*சிய ேசகாி�கலானா0க�. ஆயிA அ�த ேவைல ெப�பாB 
கா�திஜியி� தைலயிேலேய விழ�த4. விசாரைண ெச�ய9 ெச�ய, சா*சிய"கைள� 
ேக*க� ேக*க, எ�வளD பய"கரமாக ெகா%ைமக� இரா=வ அ�3�ேபா4 
ஜன"க>�� இைழ�க�ப+�கி�றன எ�; கா�திஜி��( ெதாிய வ�த4. ப<சா� 
ஜன"கேளா மகா(மாைவ( த"கைள ர_ி�க வ�த ெத�வ எ�; நிைன(4 
அவாிட தா"க� ப*ட க8ட"கைள9 ெசா�3 �ைறயி*ட0கா�. 
 
    ப<சா� விசாரைண நட�4 ெகா#+��த ேபாேத அமி�தசரC நகாி� கா"கிரC 
மகா சைப @+ய4. அமி�தஸரC கா"கிரC அத���� நட�த எ�த� 
கா"கிரைஸ6 விட� ெப�மிதமாகD ேகாலாகலமாகD நட�த4. ஆறாயிர 
பிரதிநிதிக> ��பதினாயிர பா0ைவயாள� அ�த� கா"கிரஸு�� 
வ�தி��தா0க�. .வாமி சிர(தான�த0 வரேவ�� சைபயி� தைலவ0. ப#+த 
ேமாதிலா� ேந� கா"கிரC மகாசைபயி� அ�கிராசன0. கா"கிரC @%வத�� �த� 
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நா� இரா=வ9 ச*ட(தி�ப+ சிைற� ப*+��த லாலா ஹாிகி�8ணலா� �த3ய 
ப<சா� தைலவ0க� அைனவ� வி%தைல ெச�ய�ப*டா0க�. ெச�ற நாB 
வ�ஷமாக� பா4கா�பி� ைவ�க�ப*+��த அ3 சேகாதர0க> 
வி%தைலயானா0க�. வி%தைலயான தைலவ0க� ேநேர அமி�தஸரஸு�� வ�4 
ேச0�தா0க�. அ3 சேகாதர0க� அமி�தஸரC Gதிகளி� ஊ0வலமாக அைழ(4 
வர�ப*ட ேபா4 அ�த நக0 ம�களி� ஆரவார(ைத9 ெசா�3 �+யா4. 
 
    அ3 சேகாதர0க� அ(தைன நா> சி�(வாரா எ�Aமிட(தி� சிைறயி� 
ைவ�க�ப*+��தன0. ெமௗலானா �கமத3 தம4 பிரச"க(தி� "சி�(வாராD�� 
ாிட0� +�ெக* எ� ச*ைட� ைபயி� ைவ(தி��கிேற�" எ�; ெசா�னா0. 
அதாவ4 ம;ப+6 சிைற��� ேபாக( தா தயாரா யி��பைத அ�வித 
ெதாிவி(தா0. இ4 ம�களி�ஆேவச(ைத அதிக�ப%(திய4. 
 
    இ(தைகய RFநிைலயி� அமி�தஸரC கா"கிரC @+ய4. இ�த� 
கா"கிரL�ேபா4 E�; �திய தைலவ0க� நா*+B கா"கிரLB ச�தி ெப�; 
வ�கிறா0க� எ�; ெவளியாயி�;. ஒ�வ0, அ�கிராசன வகி(த ப#+த 
ேமாதிலா� ேந�. இர#டாவ4 தைலவ0 பாாிCட0 சி(தர<ச� தாC. E�றாவ4 
தைலவ0 தா� மகா(மா கா�தி. இ�த E�; ேப����ேள6 கா�தி மகா(மாேவ 
ச�தி வா��தவ0 எ�ப4 அமி�தஸரL� ஒ�வா; ெதாிய வ�த4. அமி�தஸரC 
கா"கிரL� நிைறேவறிய மிகD ��கியமான தீ0மான சப�தமாக ஏ�ப*ட 
விவாத"களி3��4 இ4 ெவளியாயி�;. 
 
    �தலாவ4 மகா 6(த(தி� ஆரப நா*களி� இ�தியாவி3��4 
ெமஸபேடாமியாD�� அA�பிய 4���க� விபாீதமான �+ைவ அைட�தன. 
இ"கிலா�தி� இ4 ெப� கிள09சிைய உ#டா�கிய4. மிCட0 மா#ட� எ�பவ0 
பா03ெம#+� இ�திய அதிகார வ0�க(ைத� பலமாக( தா�கி� ேபசினா0. 
இ�தியாவி� ஆ*சி �ைறைய� கால(4� ேக�ப மா�றி அைம�கேவ#% எ�ற 
எ#ண இ"கிலா�தி� பல��� ஏ�ப*ட4. ெகா<ச நாைள�ெக�லா மிCட0 
மா#ட�ைவேய இ�தியா ம�திாியாக நியமி(தா0க�. மிCட0 மா#ட� 
இ�தியாD�� ேநாி� வ�4 இ"��ள நிைலைமைய ந�� ெதாி�4 ெகா�ள� 
ேபாவதாகD பிற� அரசிய� சீ0தி�(த"கைள� ப�றி9 சிபா0. ெச�ய� 
ேபாவதாகD ெசா�னா0. அத�ப+ேய அவ0 வ�தா0. இ�தியாவி� பல 
பிர�க0கைள9 ச�தி(தா0. பல Cதாபன"களி� அபி�பிராய"கைள� ேக*டா0. 
இ"கிலா�4��( தி�பி� ேபான பிற� 'இர*ைட யா*சி' எ�A ேவ+�ைகயான 
அரசிய� தி*ட(ைத9 சிபா0. ெச�தா0. இத�ப+ இ�தியாவி� மாகாண"களி� பாதி 
இலா�கா�க� பைழயப+ கவ0ன�ைடய நி0வாக சைபயினாB ம�ற� பாதி 
இலா�கா�க� ஜன"களினா� ேத0�ெத%�க�ப*ட ம�திாிகளாB 
நி0வகி�க�ப%. ேபாNC,ச*ட, வ�மான �த3ய ��கிய இலா�கா�க� 
கவ0னாிடேம இ���. க�வி, .காதார �த3ய இலா�கா�க� ம�திாிகளிட 
ஒ�பைட�க�ப%. இ�தியா ம�திாி மா#ட�D ைவCரா� லா0% ெசCேபா0% 
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ேச0�4 தயாாி(த தி*டமாதலா� இத�� மா#ட� ெசCேபா0% தி*ட எ�;, 
மா#* ேபா0* தி*ட எ�; ெபய0க� வழ"கலாயின. 
 
    அமி�தஸரC கா"கிரC @%வத��9 சில நாைள�� ��னாேலதா� ேம�ப+ 
தி*ட ெவளியாகி யி��த4. இ�த( தி*ட(ைத ஏ�;� ெகா�வதா, நிராகாி�பதா 
எ�பைத� ப�றி� கா"கிரC தைலவ0க>��� ஏ�ெகனேவ ஆேலாசைனக� நட�4 
வ�தன. கா"கிரL3��4 மிதவாதிக� எ�லா� அத���ேள தனியாக� பிாி�4 
ேபா�(தனி Cதாபன� ஏ�ப%(தி� ெகா#டா0க�. பழ ெப�� 
 
    தைலவ0களி� ேலாகமா�ய திலக0, ப#+த மாளவியா, ] விபினச�திரபா� 
�த3ேயா0 கா"கிரL� இ��தா0க�. 1917-ஆ ஆ#+� டா�ட0 ெபஸ#% 
அைமயி� ெச�வா�� உ9ச நிைலயி� இ��த4. ஆனா� அ%(த இர#% 
வ�ஷ(4��� கா"கிரL� அவ�ைடய ெச�வா�� அ+ேயா% ��றிவி*ட4. 
 
    இர#% வ�ஷமாக ] சி(தர<ச� தாL� ந*ச(திர உ9ச(4�� வ�4 
ெகா#+��த4. மாத அைர ல*ச [பா� சபாதி(4� ெகா#+��த பிரபல 
பாாிCட0 அவ0. .ேதசி இய�க நா*களி� ] அரவி�த ேகாஷி� சா0பாக� 
ேகா0*+� ஆஜராகி� ேபசி� �கF ெப�றி��தவ0. 1917-� டா�ட0 ெபஸ#% 
அைமைய� கா"கிரC தைலவரா��வத�� பா%ப*டவ� அவ0தா�. ேதசீய 
வாதிக� ெப�பாேலா0 அவ�ைடய ேயாசைனைய எதி0பா0�க( ெதாட"கி 
யி��தா0க�. 
 
    மா#ட� ெசCேபா0% சீ0தி�(த( தி*ட(ைத� ப�றி ] சி(தர<ச�தாC ஒ� 
தீ0மான தயாாி(4� ெகா#% வ�தி��தா0. "மா#ட� ெசCேபா0% தி*ட 
ேபாதா4. அதி��திகரமான4. ஏமா�றகரமான4; ஆைகயா� அைத இ�த� 
கா"கிரC நிராகாி�கிற4" எ�ப4 தீ0மான(தி� ��கிய அச. 
 
    "ஏ�ெகனேவ, ேலாகமா�ய திலக0 "கிைட(தைத� ெப�;� ெகா#% பா�கி��� 
ேபாராட ேவ#%" எ�ற ெகா�ைகைய ெவளியி*+��தா0. ஆயிA 
அமி�தஸரL� ] சி. ஆ0. தாைஸ9 ச�தி(4� ேபசிய பிற� அவ�ைடய 
தீ0மான(ைத ஆதாி�க ஒ��� ெகா#டா0. 
 
    "மா#ட� ெசCேபா0% தி*ட(ைத அ"கீகாி(4 நட(4வ4" எ�; டா�ட0 
ெபஸ#% ெகா#% வர வி�பிய தீ0மான(ைத யா� ஒ��� ெகா�ளவி�ைல. 
 
    இ�த நிைலைமயி� மகா(மா கா�தியி� நிைலைம இ�னெத�; அறி�4 
ெகா�ள� பல� வி�பினா0க�. மகா(மாவிAைடய மன�பா"�தா� நம��( 
ெதாி6ம�லவா? எதிராளிகளி� ேப9சி� அவநபி�ைக ெகா�ள� @டா4 எ�ப4 
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அவ�ைடய திடமான ெகா�ைக. மா#ட� ந�ல எ#ண(4டேன இ�த அரசிய� 
தி*ட(ைத வ�(தி��கிறா0 எ�; மகா(மா Kரணமாக நபினா0. ஆைகயா� அைத 
அ+ேயா% நிராகாி�� ேயாசைன மகா(மாD��� பி+�க வி�ைல. அேத சமய(தி� 
கா"கிரL� மிக9 ெச�வா���ள ] திலக0 �த3ய தைலவ0க>�� எதிராக� 
ேபசD அவ0 வி�பவி�ைல. ஆைகயா� கா"கிரஸு�� �த� நா� ம*% வ�4 
வி*% அ��ற நடவ+�ைககளி� கல�4 ெகா�ளாம3��4விட மகா(மா 
எ#ணியி��தா0. இைத� ப#+த மாளவியாவிட @றியேபா4 அவ0 அைத 
ஒ�பவி�ைல. லாலா ஹாி கி�8ணலா� �த3ய ப<சா� தைலவ0கa அைத 
வி�பவி�ைல. "நீ"க� அ�வித ெச�வ4 ப<சாபிக>�� மி�க மன வ�(த(ைத 
அளி��" எ�; அவ0 ெசா�னா0. "எ�Aைடய அபி�பிராய(ைத நா� 
வ��;(தினா� ேவா* எ%�க ேநாிடலா. இ"ேக ேவா* எ%�க வசதி ஒ�; 
இ�ைலேய? பிரதிநிதிக>�� பா0ைவயாள��� வி(தியாச இ�லாம� 
எ�லா� கல�4 ேபாயி��கிறா0கேள?" எ�றா0 கா�திஜி. "ேவா* எ%�� 
சமய(தி� பா0ைவயாளைர ெவளியி� அA�பிவிட ஏ�பா% ெச�கிேறா" எ�றா0 
] ஹாி கி�8ணலா�. 
 
    எனேவ, மா#ட� ெசCேபா0% தி*ட(ைத நிராகாி�� தீ0மான(ைத ] சி. 
ஆ0. தாC ெகா#% வ�தேபா4 மகா(மா அத�� ஒ� தி�(த பிேரேரபி(தா0. 
"ஏமா�றமான4" எ�ற வா0(ைதைய எ%(4வி*%, "�5� ெபா;� பா*சிைய 
அைடவத�கான �ைறயி� ேம�ப+ தி*ட(ைத நட(தி ைவ�க( தீ0மானி�கிற4" 
எ�பைத� கைடசியி� ேச0(4� ெகா�ள ேவ#% எ�; கா�தி மகாAைடய 
தி�(த @றிய4. அ(4ட�, மிCட0 மா#ட� அவ0க>�� ந�றி ெதாிவி�� 
வா�கிய ஒ�ைற6 ேச0�க ேவ#%ெம�; மகா(மா பிேரேரபி(தா0. 
 
    அ�ேபா4 ேதச ம�க>ைடய மேனாநிைல ெகாதி�பைட�தி��த4. கா"கிரC 
பிரதிநிதிக� ப<சா� கிலாப( அநீதிகைள� �றி(4 ஆ(திர ெகா#+��தா0க�. 
இ�ப+�ப*ட சமய(தி� மகா(மாவி� ஒ(4ைழ��( தி�(த பிரதிநிதிக>�� மிக� 
கச�பாயி��த4. ஆனாB அவ0க� கா�தி மகா(மாவி� வி��ப(4�� 
விேராதமாக எ4D ெச�ய வி�பவி�ைல. 
 
    இ�தியாD��9 .த�திர கிைட�பதாயி��தா� அ4 மகா(மாவினா�தா� 
கிைட�� எ�ற நபி�ைக பல�ைடய அ�தர"க(தி� அ�ேபா4 ஏ�ப*+��த4. 
கா�திஜி ஒ� ப�க� திலக0, தாC �த3ய தைலவ0க� ம�ெறா� ப�க� 
மா;ப*% நி�பைத6 ஜன"க� வி�பவி�ைல. ஆகேவ தீ0மான� தி�(த� 
பிேரரைண ெச�ய�ப*டேபா4 பிரதி நிதிக� - பா0ைவயாள0 அைனவ� 
ேசா0வைட�4 �க வா+� ேபானா0க�. இ�த நிைலைமயி� ஒ� சில0 இ� 
சாராாிைடயிB சமரச உ#% ப#ண �ய�றா0க�. சமரச ஏ�பட ேவ#% 
எ�பதி� ம�றவ0கைள� கா*+B ப#+த மாளவியாD�� அதிக ஆ(திர 
இ��த4. அவ0 கா"கிரC ேமைடயி� அம0�தப+ சமரச(4�� வழி காண �ய�; 
ெகா#+��தேபா4 ] ஜயராதாC ெதௗல(ரா மகா(மாவி� தி�(த(தி� ஒ� 
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சி; தி�(த ெச�4 அைத9 சமரச� பிேரரைணயாக9 சம0�பி(தா0. "தி*ட(ைத 
நட(4வ4" எ�பைத� "@%மான வைரயி� நட(4வ4" எ�; அவ0 தி�(தினா0. 
இைத மகா(மா ஒ���ெகா#ட4, ப#+த மாளவியா ேலாகமா�ய திலகைர 
ேநா�கினா0. திலக0 "தாC சமதி(தா� என��9 சமத" எ�றா0. தாC, விபின 
ச�திரபாலைர� பா0(தா0. விபின ச�திர0 தைலைய அைச(தா0. உடேன ப#+த 
மாளவியா எ5�4 நி�;, "பிரதிநிதிகேள! தைலவ0க>��� சமரச ஏ�ப*% 
வி*ட4!" எ�; அறிவி(தா0. அ�ேபா4 சைபயி� எ5�த ச�ேதாஷ ஆரவார 
ஆகாய(ைத அளாவிய4. அதி3��4 தைலவ0க� ஒ(4� ேபாகேவ#% எ�பதி� 
பிரதிநிதிக>�� எ�வளD ஆ0வ இ��த4 எ�ப4 ந�� ெவளியாயி�;. அத�� 
பிற� ேமைடயி� இ��த தைலவ0க� சமரசமாக� ேபாக ேவ#+ய க*டாய 
ஏ�ப*% வி*ட4. 
 
    சமரச( தீ0மான மி��த உ�சாக(4�கிைடேய நிைறேவறிய4. சமரச( தீ0மான 
எ�; ெசா�ல�ப*டதாயிA உ#ைமயி� அ4 கா�தி மகா(மா கா"கிரC 
மகாசைபயி� ேமைடயி� அைட�த மக(தான �த� ெவ�றி எ�பைத எ�லா� 
உண0�தி��தா0க�. 
 
    இேத விதமாக இ�A இர#% தீ0மான"கைள� கச�4 வி5"கி� ெகா#% 
கா�தி மகா(மாD�காகேவ கா"கிரC பிரதிநிதிக� நிைறேவ�றினா0க�. அவ�றி� 
ஒ�; ப<சா� பிB �ஜரா(திB ெபா4 ஜன"க� அ(4 மீறி� பலா(கார9 
ெசய�களி� இற"கியைத� பலமாக� க#டன ெச�த4. அதிகாாிக>ைடய 
ெசய�களினா� ெகாதி�பைட�தி��த பிரதிநிதிக>��� ெபா4 ஜன"கைள� 
க#+�� காாிய சிறி4 பி+�கவி�ைல. ஆயிA மகா(மா கா�தி ெகா#% 
வ�தப+யா� அ�த( தீ0மான� நிைறேவறிய4. அேதா% அ%(த வ�ஷ ேவ�C 
இளவரச0 இ�தியாD�� விஜய ெச�வைத� கா"கிரC வரேவ�கிற4 எ�ற 
தீ0மான� மகா(மாD�காகேவ நிைறேவறிய4. 
 
    அமி�தஸரC கா"கிரL� ஒ(4ைழ��( தீ0மான ெகா#% வ�4 நிைறேவ�றிய 
அேத மகா(மா சில மாத"க>�ெக�லா ஒ(4ைழயாைம இய�க(4��( 4வஜா 
ேராகண ெச�தா0. மா#ட� ெசCேபா0% தி*ட(தி�ப+ நட�� ச*ட சைப( 
ேத0த�கைள அ+ேயா% பகி8கார ெச�ய ேவ#% எ�றா0. ச*டசைப 
பகி8கார(ைத ம�ற தைலவ0க� எதி0(தா0க� ஆயிA மகா(மாவி� தி*ட(ைத( 
ேதச� கா"கிரஸு ஒ���ெகா#டன. இ�த அதிசய"கைள� ப�றி� பி�ன0 
விவரமாக( ெதாி�4 ெகா�ேவா. 
    ----------------------------------------------------------- 
 
    
    
    



 19

18. 18. 18. 18. கிலாப�கிலாப�கிலாப�கிலாப�    கிள��சிகிள��சிகிள��சிகிள��சி    
 
    பாரத நா*+� .த�திர(4�காக மகா(மா கா�தி ஆரபி(4 நட(திய �தலாவ4 
ேபாிய�க(4�� ஒ(4ைழயாைம இய�க எ�; ெபய0. இ�த இய�க(தி� வி(4 
1919-� மகா(மாவி� உ�ள(தி� விைத�க�ப*ட4. 1920-இ� அ4 �ைள(4 
வள0�த4. அ%(த 1921-ஆ ஆ#+� அ�த இய�க மாெப� வி�*சமாகி� 
பரவி� பட0�4 தைழ(த4. ஒ(4ைழயாைம இய�க(4�� ��கிய காரண"களாக 
உதவியைவ 1. ப<சா� ப%ெகாைல �த3ய ேகார நிகF9சி க>, 2. கிலாப(4�� 
ஏ�ப*ட ஆப(4மா�. 
 
    1919-ஆ ஆ#% �த� 1921-ஆ ஆ#% வைரயி� பாரத நா*+� சாி(திர(தி� 
ஒ� மேகா�னதமான கால. அ�த E�; வ�ஷ(திB இ�தியாவி� ஹி�4�க> 
�C3 க> ஒ�;ைமயாக9 சேகாதர வா<ைச6ட� நட�4 ெகா#ட4ேபா� 
அத�� ��னா� நட�ததி�ைல; இனிேம� நட��மா எ�; ெசா�ல �+யா4. 
இ(தைகய ஹி�4 �C3 சேகாதர பாவ(4��� காரணமாயி��த4 கிலாப(4�� 
வ�த ஆப(4(தா�. கிலாப(ைத� ப�றி6 அத�� வ�த ஆப(ைத�ப�றி6 
இ�ேபா4 ெதாி�4 ெகா�ேவா. 
 
    �தலாவ4 உலக மகா6(த(தி� பிாி*டA ெஜ0மனி6 ேபாரா+� 
ெகா#+��தேபா4 4��கி ேதச ெஜ0ம� க*சிைய9 ேச0�த4. இதனா� இ�திய 
�C3க� ஒ� ச"கடமான நிைல�� உ�ளானா0க�. 
 
    4��கி .�தா� 4��கி சாராJய(தி� ச�கரவ0(தி ம*%ம�ல; உலக 
�5வதிB வசி(த �C3களி� மத �� எ�ற பதவிைய6 வகி(4 வ�தா0. 
இ�த� �� Vட(4��� கிலாப( எ�; ெபய0. கிலாப( பதவியி� இ��பவ0 "கNபா" 
எ�; அைழ�க�ப*டா0. 
 
    உலக �CNகளி� �� எ�ற பதவிைய( 4��கி .�தா� திறபட வகி�பத�� 
அவ0 ஒ� ெபாிய சாராJய(தி� ச0வாதிகார ம�னராகD இ��க 
ேவ#%ெம�; அ�ேபா4தா� �� Vட(ைத ந�� வகி�க �+6 எ�; 
�CNக� க�தினா0க�. அேதா% �CNகளி� �#ணிய ே_(திர"க� பலD 
அட"கிய ஜC ர4� அர� எ�A பிரேதச 4��கி .�தா� ஆதி�க(தி� இ��க 
ேவ#% எ�; அவ0க� வி�பினா0க�. 'ஜC ர4� அர�' பி� ெமஸபேடாமியா, 
அேரபியா, Lாியா, பாலCதீன இைவ ேச0�தைவ. 
 
    பிாி*டA�� எதி0�க*சியி� 4��கி ேச0�த ேபா4 இ�திய �CNக� த"க� 
மத��ைவ எதி0(4 எ�ப+( தா"க� 6(த ெச�ய �+6 எ�; 
ேவதைன�ப*டா0க�. 6(த �+வி� பிாி*ட� ெஜயி(தா� 'கNபா' வி� கதி எ�ன 
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ஆ�ேமா எ�; கவைல�ப*டா0க�. 4��கி .�தாAைடய சாராJய 
பி%"க�ப*%வி*டா� அவ0 'கNபா' பதவிைய எ�ப+ வகி�க �+6? 'ஜC ர4� 
அர�'பிB�ள �CN �#ணிய ே_(திர"களி� நிைலைம எ�ன? - இ�த 
ச�ேதக"கைள ெய�லா 6(த ஆரப(தி� ெவளி�பைடயாக எ5தியத�காகேவ 
அ3 சேகாதர0க� பல வ�ஷகால பா4கா�பி� ைவ�க�ப*+��தா0க�. 
 
    6(த ஒ� ெந��க+யான நிைலைமைய அைட�தி��த ேபா4 அ9சமய 
பிாி*+8 பிரத ம�திாியாயி��த லாயி* ஜா0J இ�திய �CNக>�� சில 
வா��;திகைள� @றினா0. "4��கி .�தாAைடய அதிகார(4�காவ4, கNபா 
Vட(4�காவ4, எ�தவித பாதக� ஏ�படாம� பா0(4� ெகா�ேவா" எ�; 
ெசா�னா0. 'சி�ன ஆசியா, திேரC எ�A பிரசி(தி ெப�ற ெசழி�பான 
பிரேதச"கைளெய�லா 4��கி சாராJய(தி3��4 அபகாி�� எ#ண 
எ"க>��� கிைடயா4" எ�; ெசா�னா0. இ�த வா��;தி கைள நபிேய இ�திய 
�CNகளி� ெப�பாேலா0 6(த �ய�சிகளி� ஒ(4ைழ(தா0க�. 
 
    ஆனா� �தலாவ4 உலக 6(த 1918-ஆ ஆ#+� இ;தியி� �+�தேதா, 
இ�ைலேயா லாயி* ஜா0ஜி� வா��;திகைள�ப�றிய பிரCதாபேம இ�ைல. அ�த 
வா��;திக� கா�றிேல பற�கவி*% விட�ப% எ�; ேதா�றிய4. இ�த விஷய 
1919-ஆ வ�ஷ �5வதிB இ�திய �C3 தைலவ0களி� மனைத� கல�கி� 
ெகா#+��த4. சி�ன ஆசியாவி� 4��கியி� ஆதி�க(4�� உ*ப*+��த 
Lாியா, பாலCதீ� ேதச"கைள� பிரா�ஸு பிாி*டA ைக�ப�றி( த"க� 
ேமலதிகார(ைத ஏ�ப%(தி� ெகா#டன. திேரC மாகாண கிாீஸு��� 
ெகா%�க�ப*ட4. 4��கி .�தா� ஒ� ைகதிைய�ேபா� நட(த�படலானா0. 
ெவ�றி ெப�ற ேநச� க*சியா0, நியமி(த கமிஷ� 4��கிைய ஆ*சி ெச�ய( 
ெதாட"கிய4. 
 
    இ�த9 ெச�திக� எ�லா வர வர இ�திய �C3களி� ெகாதி�ைப 
அதிகமா�கி� ெகா#+��த4. 'கிலாப(' Vட(தி� ெகௗரவ(ைத� பா4கா�பத�காக 
இ�திய �C3க� ஒ� ெப� ேபாரா*ட நட(த வி�பினா0க�. ஆனா� எ�த 
வித(தி� அ�த� ேபாரா*ட(ைத நட(4வெத�; விள"கவி�ைல. இைத�ப�றி( 
தீ0மானி�பத�காக அ+�க+ �C3 தைலவ0களி� மகாநா%க� நட�தன. 1919-
ஆ வ�ஷ� கைடசியி� அலகாபா(தி� நட�த �C3 தைலவ0களி� @*ட(தி�� 
அைழ�க�ப*% மகா(மா கா�தி ேபாயி��தா0. �C3 தைலவ0க� ஆ(திரமாகD 
ஆேவசமாகD ேப.வைத எ�லா ேக*%�ெகா#+��தா0. கைடசியி� 
அவ�ைடய அபி�பிராய(ைத� ேக*டேபா4, "பிாி*+8 ச0�கா�ட� எ(தைனேயா 
வித"களி� நீ"க� ஒ�ெவா�வ� ஒ(4ைழ(4 வ�கிறீ0க�. அ�ப+ 
ஒ(4ைழ(4�ெகா#ேட ச0�கா�ட� ேபா0 நட(4வைத�ப�றி� ேப.வ4 
ெபா�(தமி�ைல. �த3� பிாி*+8 ச0�காேரா% ஒ(4ைழ�பைத நி;(த ேவ#%" 
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எ�றா0 கா�திஜி. இ�ேப9சி�ேபா4 தா� மகா(மா 'நா�-ேகா-ஆபேர ஷ�' எ�ற 
வா0(ைதைய �த� �த3� உபேயாகி(தா0. அ"ேக @+யி��த �CNக> 
மகா(மாவி� ேயாசைனைய ஒ���ெகா#% பிாி*+8 ச0�காேரா% ப+�ப+யாக 
ஒ(4ைழ�பைத நி;(த ேவ#%ெம�; தீ0மானி(தா0க�. ஆனா� ஒ(4ைழயாைம 
இய�க �றி�பான தி*ட"க>ட� அ�ேபா4 உ�வாக வி�ைல. 
 
    அமி�தஸரC கா"கிர.��� பிற� ெமௗலானா �கம4 அ36 இ�A சில 
�C3 தைலவ0க> இ"கிலா�4��( S4 ெச�றா0க�. கிலாப( 
சப�தமாகD �C3 �#ணிய ே_(திர"க� சப�தமாகD லாயி* ஜா0J 
ெகா%(த வா��;திகைள நிைறேவ�றி( தர ேவ#%ெம�; பிாி*+8 
ம�திாிகளிட அவ0க� ம�றா+னா0க�. அவ0க>ைய ேகாாி�ைக ப3�கவி�ைல. 
சமாதான ஏ�பா%க� இ"கிலா�தி� ைகயி� ம*%மி�ைல ெய�; ஜயி(த 
க*சிைய9 ேச0�த ம�ற ேதச"களி� அபி�பிராய(ைத� ெபா;(ேத �+D 
ெச�யேவ#%ெம�; பிாி*+8 ராஜ த�திாிக� @றினா0க�. லாயி* ஜா0ஜி� 
வா��;திகைள நிைறேவ�றி ைவ�க� ேபாவதி�ைல எ�ப4 ஒ�வா; ந�� 
ெதாி�4வி*ட4. 
 
    இைதயறி�த இ�தியாவி3��த �C3 தைலவ0க� 1920-மா09. மாத 19-ஆ 
ேததிைய( 4�க தினமாக� பாவி(4( ேதசெம"� @*ட"க� நட(தேவ#% 
எ�; தீ0மானி(தா0க�. அ�த( 4�க தின� @*ட"களி� ச0�கா0 
உ(திேயாகCத0க� கல�4 ெகா�ள� @டா4 எ�; இ�திய ச0�கா0 எ9சாி�ைக 
ெச�தா0க�. இ�ப+ �C3களி� மன4 ெகாதி(4�ெகா#+��த நிைலயி� 
மகா(மா கா�தி �� வ�4 ஓ0 அறி�ைக வி%(தா0. இ�திய �C3களி� 
ேகாாி�ைகக>�� இண"க( 4��கி சப�தமான சமாதான உட�ப+�ைக 
ஏ�படாவி+� ஒ(4ைழயாைம இய�க(ைத ஆரபி(4 நட(த( தா 
சி(தமாயி��பதாக அ�த அறி�ைகயி� மகா(மா கா�தி ெதாிவி(தா0. 
 
    அ�த நிைலயி� இ�திய �C3க� ஒ��கமாக மகா(மாைவ( த"க� 
தைலவராக ஏ�;�ெகா�ள ��வ�தா0க�. �C3க>�� மகா(மாவி� 
அஹிைச� ெகா�ைகயி� நபி�ைக இ�லாவி*டாB மகா(மாவி� 
ெசா�B�கிண"க அஹிைசைய� ைக�ெகா�ளD இைச�தா0க�. மRதிகளி� 
@+ய மாெப� �C3 @*ட"களி� 'வ�ேத மாதர!' 'மகா(மா கா�தி�� ேஜ!' 
எ�ற ேகாஷ"க� அ�த நாளி� எ5�தன. மகா(மாவிட ந�றி 
ெதாிவி(4�ெகா�வத�காக� பல கிலாப( @*ட"களி� ப.வைதைய �C3க� 
நி;(திவிடேவ#% எ�; தீ0மான"க� நிைறேவறின! 
 
    இத�கிைடயி� ப<சா� ெகா%ைமகைள� ப�றி விசா0�பத��� கா"கிரC 
நியமி(தி��த கமி*+யி� அறி�ைக மா09 25-ஆ ேததி ெவளியாயி�;. அதி� ஸ0 
ைம�ேக� ஓ*வியாி� ெகா%"ேகா� ஆ*சியி� ப<சா�பி� நட�த 
அ�கிரம"கைள� ப�றி( தி*டமான சா*சிய"க>ட� விவர"க� ெவளியாயின. 
ப<சா� ெகா%ைமகைள� ப�றிெய�லா �த� �த3� அ�ேபா4தா� ேதச ம�க� 
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தி*டமான விவர"கைள அறி�தா0க�. ம�களி� உ�ள எ�ப+� ெகாதி(தி��� 
எ�; ெசா�லD ேவ#%மா? 
 
    1919-ஆ வ�ஷ(தி� ஏ�ர� மாத 6-ஆ ேததி �த� 13-ஆ ேததி வைரயி� 
நட�த சபவ"களி� ஞாபகா0(தமாக இ�த வ�ஷ 1920 ஏ�ர� 6-ஆ ேததி �த� 
13-ஆ ேததி வைரயி� ேதசீய வார ெகா#டாட�ப*ட4. இ�த� 
ெகா#டா*ட"களி� நாெட"� ஹி�4�க> �C3க> ேச0�4 
ஈ%ப*டா0க�. "வ�ேத மாதர" "அ�லாேஹா அ�ப0" "மகா(மா கா�தி�� ேஜ!" 
எ�ற E�; ேகாஷ"க> ேச0�4 வானளாவ ஒ3(தன. ஹி�4�க> 
�C3க> தா"க� ஒ� தாயி� வயி�றி� பிற�த இர(த சேகாதர0க� எ�; 
எ#ணி அ�த� கால(தி� நட�4 ெகா#டா0க�. 
 
    அ%(த ேம மாத(தி� சமாதான உட�ப+�ைக விவர"க� ெவளியாயின. அ�த9 
ெச�திைய ெவளியி*ட ைவCரா� லா0* ெசCேபா0% "சமாதான உட�ப+�ைக 
நிப�தைனக� இ�திய �C3க>�� மன(4�ப(ைத உ#டா�க�@+ய4 
இய�ைகதா�. ஆயிA அவ0க� ெபா;ைமைய� கைட�பி+�க ேவ#%!" எ�; 
ஆ;த� @றD ��வ�தா0. ஆனா� �C3க� ெபா;ைமைய� கைட�பி+�க( 
தயாராயி�ைல. 
 
    எாிகிற தீயி� எ#ெண� வி*ட4ேபால, அேத மாத(தி� இ�ெனா� சபவ� 
@ட9 ேச0�த4. ப<சா� ெகா%ைமகைள�ப�றி விசாாி�பத�� பிாி*+8 ச0�கா0 
லா0* ஹ#டாி� தைலைமயி� ஒ� கமி*+ைய நியமி(தி��தா0க� அ�லவா? 
அ�த� கமி*+யி� அறி�ைக6 ெவளியாயி�;. எதி0 பா0(த4 ேபாலேவ ஹ#ட0 
கமி*+ அறி�ைக ப<சா� ெகா%ைமகைள� ப�றி� Kசி ெம5கிவிட �ய�சி ெச�த4. 
 
    சில அதிகாாிக� அவசிய(ைத� கா*+B அதிகார(ைத� ெகா<ச அதிகமாக 
உபேயாகி(4 வி*டா0க� எ�; ம*% ெசா�3, வ�"கால(4�� இரா=வ9 
ச*ட அ�� நட(4 விதிகைள மா�றி அைம�க ேவ#% எ�; ஹ#ட0 கமி*+ 
சிபா0. ெச�த4. ெகா%ைம ெச�த அதிகாாிகளி� ெஜனர� ைடய0 ம*% 
ேவைலயி3��4 அA�ப�ப*டா0. ஆனா� அவைர� ப�றி6 மா#ேட� "ைடய0 
தா கடைம எ�; க�தியைதேய ெச�தா0!" எ�; �4கிேல த*+� ெகா%(தா0. 
ப<சாபி3��த ஐேரா�பிய0கேளா த"க(தினாேல ஒ� ப*டா� க(தி ெச�4 
ெஜனர� ைடய���� பாி. வழ"கினா0க�. 
 
    இ�த நிைலைமயி� மகா(மா கா�தியி� ஒ(4ைழயாைம இய�க 
உ�வாகி�ெகா#% வ�த4. அ�த( தி*ட(தி� ��கிய அச"க� பி�வ�மா;:- 
    (1) பிாி*+8 ச0�கா0 ெகா%(த ரா� பகS0, ஸ0 �த3ய ப*ட"கைள வி*%விட 
ேவ#%. 
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    (2) ச0�கா0 ச*ட�ப+ அைம(4�ள ச*டசைபகைள� பகி8காி�க ேவ#%. 
 
    (3) ச0�கா0 ப�ளி�@ட"களிB கலாசாைலகளிB ப+�� மாணவ0க� அ�த� 
க�வி Cதாபன"கைள வி*% ெவளிேயறேவ#%. 
 
    (4) ச0�கா0 ேகா0*%கைள� ெபா4ம�க> வ�கீ�க> பகி8காி(4 
விடேவ#%. 
 
    (5) அரசா"க உ(திேயாகCத0க� த"க� உ(திேயாக"கைள வி*% 
ெவளிேயறேவ#%. 
 
    (6) ெபா4 ஜன"க� ச0�கா��� எ�தவிதமான வாி6 ெகாடாம� 
நி;(திவிடேவ#%. 
 
    ேம�@றிய தி*ட"களி� �த� நா�� ப+கைள உடேன அAசாி�கேவ#%. 
ஐ�தாவ4 ஆறாவ4 ப+கைள� கைடசியாக அ�B��� ெகா#% வரேவ#%. 
 
    ேம�@றிய எ�லா( தி*ட"க>�� அ+�பைடயாக இ��கேவ#+யைவ 
ச(திய� அஹிைச6. 
 
    ேம மாத� கைடசியி� பபாயி� கிலாப( கமி*+ @+ மகா(மாவி� 
ஒ(4ைழயாைம இய�க(ைத� பாிKரணமாக ஏ�;�ெகா#ட4. ேம மாத 30-ஆ 
ேததி காசியி� @+ய அகில இ�திய� கமி*+ @*ட(தி� அ�வளD ஒ� �கமான 
அபி�பிராய ெவளியாகவி�ைல. ஏெனனி�, சில கா"கிரC தைலவ0க� கிலாப( 
இய�க(ைத9 .யராJய இய�க(ேதா% ேச0�க வி�பவி�ைல. கா�தி மகா(மாவி� 
ஒ(4ைழயாைம( தி*ட(தி� சில அச"கைள6 அவ0க� ஒ���ெகா�ள( 
தயாராயி�ைல. எனேவ, நீ#ட விவாத(தி��� பிற�, ஒ(4ைழயாைம 
இய�க(ைத�ப�றி தீ0மானி�பத�காக ெச�டப0 மாத(தி� க�க(தாவி� விேச ஷ 
கா"கிரC @*%வ4 எ�; �+D ெச�ய�ப*ட4. 
 
    ஆனா� விேச ஷ கா"கிரC @% வைரயி� கா(தி��பத��( ேதச ம�க� 
தயாராயி�ைல. ��கியமாக, �C3க� உடேன இய�க(ைத ஆரபி(4விட 
வி�பினா0க�. இ�த நிைலைமைய அறி�த மகா(மா அலகாபா(தி� ஜூ� மாத 2-
ஆ ேததி எ�லா� க*சி( தைலவ0க> அட"கிய மகாநா% ஒ�ைற� @*+னா0. 
இ�த மகாநா*+� ஒ(4ைழயாைம இய�க ஒ���ெகா�ள�ப*ட4 
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    விேச ஷ கா"கிரC @% வைரயி� கா(திராம� ஒ(4ைழயாைம இய�க(ைத 
ஆரபி(4 விட ேவ#% எ�; மகா(மா கா�தி6 அவ�ைடய ஹி�4 �C3 
சகா�க> தீ0மானி(தா0க�. ஆகC% 1-ஆ ேததி இய�க(ைத ஆரபி�ப4 எ�; 
நா> �றி�பி*டா0க�. 
    ----------------------------------------------------------- 
 

19. 19. 19. 19. ச�டசைபச�டசைபச�டசைபச�டசைப    பகி�கார�பகி�கார�பகி�கார�பகி�கார�    
 
    பாரத ேதச(தி� .த�திர(4�காக� ேபாரா+ய இர#% மாெப� தைலவ0கைள9 
ெசா�Bப+ ேக*டா�, (1) ேலாகமா�ய திலக0 (2) மகா(மா கா�தி எ�A இ� 
ெபய0கைள(தா� யா� ெசா�Bவா0க�. 
 
    1920-ஆ வ�ஷ(4�� ��னா� ேலாகமா�ய பால க"காதர திலக0 இ�திய� 
ெபா4 ம�களி� இதய சிமாசன(தி� �+Rடா ம�னராக G�றி��தா0. இ�திய 
.த�திர� பைடயி� பிரதம ேசனாதிபதியாகD ] திலக0 விள"கினா0. ".த�திர 
நம4 பிற��ாிைம" எ�A ம�திர(ைத அவ0 ம�க>�� அளி(தா0. பிாி*+8 
ச0�காாிட ம�க� ெகா#+��த அ9ச(ைத அவ0 ேபா�கினா0. ேதச 
.த�திர(4�காக எ(தைகய தியாக� ெச�ய( தயாராக இ��கேவ#% எ�; 
த�ைடய ெசா�த வாF�ைக உதாரண(தினா� ம�க>��� ேபாதி(தா0. 
 
    கா�தி மகா(மாவி� ஒ(4ைழயாைம( தி*ட(ைத� பைழய ேதசீய( தைலவ0க� 
பல0 ஒ���ெகா�ளவி�ைலெய�; ெசா�ேனா அ�லவா? அ�ப+ ஒ��� 
ெகா�ளாதவ0களி� திலக� ஒ�வ0. மகா(மாDட� திலக0 மா;ப*டத��9 சில 
��கிய காரண"க� இ��தன. (1) இ�திய �C3களி� கிலாப( கிள09சி6ட� 
.யராJய இய�க(ைத� பிைண�பைத( திலக0 வி�பவி�ைல. (2) அமி�தஸரC 
கா"கிரC தீ0மான(தி�ப+ �திய சீ0தி�(த9 ச*டசைபகைள� ைக� ப�றி 
அவ�றி� Eல .த�திர(4�� ேமB ேபாராட ேவ#% எ�; திலக0 க�தினா0. 
ச*டசைபகைள� பகி8காி�� ேயாசைனைய( திலக0 வி�பவி�ைல. (3) 
.த�திர� ேபாைர( தனி(த அரசிய� ேபாராகேவ நட(தேவ#% எ�; திலக0 
க�தினா0. பிாி*+8 ஆ*சி த�திர(தினாB RF9சியினாB 
Cதாபி�க�ப*டதாைகயா� அ�த ஆ*சிைய ஒழி�பத�� இராஜ த�திர(ைத6 
அரசிய� RF9சிைய6 ைகயாளேவ#% எ�; க�தினா0. கா�தி மகா(மா 
அரசிய� ேபாாி� அஹிசா த0ம(ைத6 ச(திய(ைத6 வ��;(தியைத( திலக0 
வி�பவி�ைல. 
 
    ேலாகமா�ய� அவைர�ேபால இ�A பல பழ�தைலவ0க> 
இ�வாெற�லா அபி�பிராய ேபத ெகா#+��த4 இய�ைகதா�. கிலாப( 
விஷயமாக அவ0க� ெகா#+��த பய பி�னா� உ#ைமயாயி�;. 4��கியி� 
�Cதபா கமா� பா*சா எ�பவ0 ேதா�றி 4��கி .�தா� பதவிைய6 கிலாப( 
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Vட(ைத6 ஒழி(4வி*%( 4��கியி� �+யரைச Cதாபி(தா0. ஆகேவ கிலாப( 
கிள09சியி� அ+� பைடேய ேபா�வி*ட4. கிலாப( கிள09சியி� ��னணியி� 
நி�ற �C3 தைலவ0க� உ�சாக(ைத இழ�4 ேதசீய இய�க(தி3��4 
விலகி�ெகா#டா0க�. பல0 கா"கிரஸு� � ேதச(தி� .த�திர(4�� 
விேராதிக� ஆனா0க�. "வ�ேதமாதர" எ�; மRதியி� ேகாஷ இ*ட �C3 
தைலவ0க� பி�னா� அ�த� கீத(ைத9 ச*ட சைபகளிேல பாட�@டா4 எ�; 
ஆ*ேசபி�கD ெதாட"கினா0க�. 
 
    ஆகேவ திலக0 ெப�மா� கா�திஜி ஆரபி(த இய�க(ைத�ப�றி( தய�க 
கா*+யத��� காரண இ�ைலெய�; ெசா�ல�+யா4. 
 
    ஆனாB ேதசீய இய�க(4��� கா�திஜி ெகா#% வ�தி��த �திய ச�திைய( 
திலக0 சாியாக மதி�பி*டா0. ேதச(தி� ஏ�ப*+��த உண09சி ேவக(ைத6 அறி� 
தி��தா0. ஆைகயா� கா�திஜியி� இய�க(4�� அவ0 �;�ேக நி�கேவா, 
எதி0(4( தைட ெச�யேவா சிறி4 வி�பவி�ைல. க�க(தா விேச ஷ கா"கிரL� 
எ�ன விதமா�( தீ0மான ஆகிறேதா, அைத( த �5 மன4ட� 
ஒ���ெகா�வதாக ேலாகமா�ய திலக0 பகிர"கமாக( ெதாிய�ப%(தினா0. 
 
    ஆனா� அமாதிாி கா�தி6 திலக� ேச0�4 ேபா0 நட(4வத��� பாரத ேதச 
ெகா%(4ைவ�கவி�ைல. க�க(தா விேச ஷ கா"கிரC வைரயி� திலக0 
உயிேரா+��க வி�ைல. 1920-ஆ வ�ஷ ஆகC% மாத �த� ேததி கா�திமகா� 
பபாயி� ஒ(4ைழயாைம இய�க(ைத ஆரபி(4 வி*%( ேதச(தி� 
.�;�பிரயாண ெச�வத��( தி*ட ேபா*+��தா0 அ�லவா? 
 
    அத�� �த� நா�, ஜூைல மாத 31-ஆ ேததி ந�ளிரவி� ேலாகமா�ய 
பாலக"காதர திலக0 இ�த� Kத உடைல நீ(4 அமர வாFD எ�தினா0. 
 
    பாரத ேதச(4�� பாரத ேதச ம�க>�� இ�த9 சபவ ஒ� Rசகேபா� 
அைம�த4. 
 
    இ�திய .த�திர� ேபாாி� சாி(திர(திேலேய ஒ� சகா�த �+�4 ம�ெறா� 
சகா�த ஆரபமாகிவி*ட4 எ�பத�� ேலாகமா�ய திலக�ைடய மரண 
அறி�றியாயி�;. கா�திமகா(மா ேதசீய� ேபா���( தைலைம வகி(4 அவ�ைடய 
�திய வழியி� ேபாைர நட(4ப+ வி*%வி*% ேலாகமா�ய திலக0 விைட ெப�; 
Gர ெசா0�க ெச�ற4 ேபாலேவ யி��த4. 
 
    1920-ஆ வ�ஷ ஆகC% மாத �த� ேததி பபாயி� ல*ச�கண�கான 
ஜன"க� @+( திலக�ைடய பிேரத ஊ0வல(4ட� ெச�; தகன�கிாிைய 
நட(திவி*%( தி�பினா0க�. அ�; மாைலேய கா�திமகா� �றி�பி*ட ேததி 
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தவறாம� ஒ(4ைழயாைம இய�க(ைத6 ஆரபி(4 ைவ(தா0. ப*டதாாிக� 
ப*ட"கைள விடேவ#% எ�;, ச*டசைபக>�� ேதசீயவாதிக� 
நி�க�@டாெத�;, ேவா*ட0க� ேவா*%� ெகா%�க� @டாெத�;, வ�கீ�க� 
த"க� ெதாழிைல விடேவ#% எ�;, மாணவ0க� ச0�கா0 கலாசாைலக� - 
ப�ளி�@ட"கைள� பகி8காி�க ேவ#% எ�; பகிர"கமாக� 
ேக*%�ெகா#டா0. 
 
    இ�த( தி*ட(4�கிண"க ஆ"கா"� சில பிரபல வ�கீ�க� த"க� வ�கீ� 
ெதாழிைல வி*டா0க�. �ஜரா(தி� ]6த வ�லபா� பேடB, Vஹாாி� பா� 
ராேஜ�திர பிரஸா(4, ெச�ைனயி� ] ச�கரவ0(தி இராஜேகாபாலா9சாாியா� 
ெப� வ�மான அளி(4 வ�த வ�கீ� ெதாழிைல வி*ெடாழி(தா0க�. 
இவ0கைள� பி�ப�றி9 சி�சில வா3ப வ�கீ�க> ெதாழிைல வி*%( 
ேதச�பணியி� இற"கினா0க�. 
 
    ஆனா� ேதச(தி� ெப�பாலான ேதசீய வாதிக� க�க(தா விேச ஷ கா"கிரL� 
எ�ன தீ0மான ஆக� ேபாகிற4 எ�பைத ஆவBட� எதி0பா0(4� 
ெகா#+��தா0க�. 
 
    ஆகC% மாத(தி� கா�தி மகாA அ3 சேகாதர0க> ேதச(தி� 
.�;�பிரயாண ெச�தா0க�. அவ0க� ெச�ற இட"களி� எ�லா பதினாயிர� 
கண�கி� ஜன"க� @+ ஆ0�பாி(தா0க�. தைலவ0க>ைடய மன�ேபா�� எ�ப+ 
யி��தாB ேதச ம�க� கா�திஜியி� தைலைமைய6 அவ�ைடய 
ஒ(4ைழயாைம( தி*ட(ைத6 வரேவ�கிறா0க� எ�ப4 நா>�� நா� ந�� 
�ல�ப*% வ�த4. 
 
    இ�த நிைலைமயி� க�க(தா விேச ஷ கா"கிரC ெச�டப0 4-ஆ ேததி @+ 9-
ஆ ேததி வைரயி� நைடெப�ற4. இ�த விேச ஷ கா"கிரஸு�� லாலா லஜபதிரா� 
தைலைம வகி(தா0. இ�தியாD��� பிரேவசி�க� @டா4 எ�; பிாி*+8 
ச0�காரா� உ(திரவிட� ப*%� பல வ�ஷகால அெமாி�காவி� வசி(தவ0 
லஜபதிரா�. அ�த வ�ஷ(திேலதா� ேம�ப+ தைட உ(தரD நீ"கி லஜபதிரா� 
இ�தியாD��( தி�பி யி��தா0. திலக��� அ%(தப+யாக அவ0 ேதச ம�களி� 
இதய(தி� நீ#ட காலமாக இட ெப�றி��தா0. அ�ப+� ப*டவ0 விேச ஷ 
கா"கிரL� தைலைம வகி(49 ெச�த பிரச"க(தி� கா�திஜியி� ஒ(4ைழயாைம( 
தி*ட(ைத ஆதாி�கவி�ைல. அத�� எதிரான காரண"கைள விCதாி(தி��தா0. 
வரேவ��� கமி*+( தைலவரான ] பி. ச�கரவ0(தி6 அ�ப+(தா�. 
 
    இ�A அ�த� கா"கிரஸு�� வ�தி��த பிரபல தைலவ0க� பல0 
அ(தி*ட(4�� விேராதமாகேவ இ��தா0க�. திலக�ைடய சீட0களான ] ேக�க0, 
கபா0ேத, அ�ய"க0, ஆேன �த3ேயா�, வ"காள( தைலவ0களான ] விபின 
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ச�திரபா�, ] சி(தர<சனதாC ஆகியவ0க>, ஐ�கிய மாகாண(தி3��4 
வ�தி��த ப#+த மாளவியா, ப#+த ேமாதிலா� ேந� ஆகியவ0க>, 
ெச�ைனைய9 ேச0�த ] சி. விஜயராகவா9சாாியா0, ] ஏ. ர"கசாமி ஐய"கா0, ] 
எC. ச(தியE0(தி ஆகியவ0க> Eவைக� பகி8கார( தி*ட(ைத� பலமாக 
எதி0(தா0க�. 
 
    ெச�ைனயி� ] எC. சீனிவாச�ய"கா0 அ�த வ�ஷ(திேல தா� அ*வேக* 
ெஜனர� பதவிைய உதறி எறி�4 வி*% அரசிய� வாF�ைகைய 
ேம�ெகா#+��தா0. அவ�ைடய தைலைமயி� தி�ெந�ேவ3யி� மாகாண 
மகாநா% மிக9 சிற�பாக அ�வ�ஷ நைடெப�ற4. மகா(மா கா�தியி� 
ஒ(4ைழயாைம இய�க 'ச*ட வர���� �றபான4' (Unconstitutional) எ�ற 
அபி�பிராய(ைத ] எC. சீனிவாச அ�ய"கா0 ெதாிவி(தி��தா0. இ(தைகய 
எதி0��கைள� பா0(தவ0க� க�க(தா விேசஷ கா"கிரC மகா(மாவி� தி*ட(ைத 
நிராகாி(4 வி% எ�ேறக�தினா0க�. 
 
    எதி0(தவ0களி� கா�தி மகா(மாவி� க*சி��( தி�பிய �த� பிர�க0 ப#+த 
ேமாதிலா� ேந�. அ�ேபா4தா� அவ�ைடய அ�ைம� �த�வ0 ப#+த 
ஜவாஹ0லா� ேந� ேதசீய வாF�ைகயி� பிரேவசி(தி��தா0. ப<சா� 
ெகா%ைமகைள� ப�றிய விசாரைணயி� ஜவாஹ0லா�ஜி உதவி ெச�த ேபா4 
அ"� நட�த ெகா%ைமகைள� ப�றி( ெதாி�4 ெகா#+��தா0. அவ�ைடய 
உ�ள ஆ(திர(தினா� ெபா"கி� ெகா#+��த4. கா�திஜியி� தைலைமயிேல 
தா� பாரத நா% வி%தைல யைடய�@% எ�ற நபி�ைக6 அவ��� 
ஏ�ப*+��த4. ஜவாஹ0லா�ஜியி� தீவிர� நபி�ைக6 ப#+த ேமாதிலா� 
ேந�வி� மன மா;வத��� காரணமாயி��தன. 
 
    கலாசாைல பகி8கார, ேகா0* பகி8கார - ஆகிய இ� தி*ட"கைள6 
'ெகா<ச ெகா<சமாக' நட(தேவ#% எ�ற தி�(த(ைத மகா(மா ஒ��� 
ெகா#டதி� ேபாி� ப#+த ேமாதிலா� ஒ(4ைழயாைம( தி*ட(ைத ஆதாி�க 
��வ�தா0. 
 
    ேவா*% எ%(தேபா4 மகா(மாவி� தி*ட(4��9 சாதகமாக 1856 
ேவா*%�க> எதிராக 844 ேவா*%�க> பதிவாயின. ஆகேவ மகா(மாவி� 
ஒ(4ைழயாைம( தி*ட நிைற ேவறிய4. 
 
    இ4 பைழய கா"கிரC தைலவ0க>�ெக�லா விய�ைப6 திைக�ைப6 
அளி(த4. "இவ0 யா0, இ�த கா�தி? இ�வளD ச�தி6டA அதிகார(4டA இவ0 
ேப.வதி� இரகசிய எ�ன? தீ0�காேலாசைன6டA அOபவ ஞான(4டA நா 
ெசா�B ேயாசைனைய� �ற�கணி(4 இவ�ைடய ேப9ைச ம�க� ேக*பதி� 
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காரண எ�ன? இேத கா�தி அமி�தஸரL� '�திய சீ0தி�(த"கைள நிராகாி�க� 
@டா4' எ�; ெசா�னா0. ஜன"க� ஒ���ெகா#டா0க�. இவேர இ�ேபா4 '�திய 
ச*ட சைபகைள� பகி8காி�க ேவ#%' எ�கிறா0. இ�வித இ�த� கா�தி 
��A��� பி� �ரணாக9 ெசா�வைத� @ட� கவனியாம� இவைர ம�க� 
ஆதாி�� அதிசய�தா� எ�ன?" - இ�வா; பைழய ேதச( தைலவ0க� சி�தைன 
ெச�தா0க�. 
 
    ஆனா� ெபா4 ம�க>�� இ(தைகய சி�தைன ஒ�; இ�ைல. "பாரத நா*ைட 
வி%தைல ெச�யD பாரத ம�கைள ேமேல உய0(தD இேதா ஒ� அவதார ��ஷ0 
ேதா�றி வி*டா0" எ�; ம�க� திடமாக நபினா0க�. ஆைகயா� க�க(தா 
கா"கிரC தீ0மான நாெட"� அளவி�லாத உ�சாக(ைத உ#டா�கிய4. 
 
    க�க(தா கா"கிரL� தீ0மான நிைறேவறி வி*ட4. ஆனா� அைத� காாிய(தி� 
நட(தி ைவ�க ேவ#+ய ெபா;�� கா�திஜி�� ஏ�ப*ட4. அ4 வைரயி� ேதசீய� 
ேபாாி� ��னணியி� நி�ற கா"கிரC தைலவ0க� ெப�பாB உ�சாக� 
�ைறD அைட�தி��தா0க�. ச*டசைப பகி8கார( தி*ட அவ0க>��� 
பி+�கவி�ைல. ஆனா� கா"கிர� தீ0மான(4�� விேராதமாக� ேபாகD அவ0க� 
வி�பவி�ைல. ஆைகயா� ச*டசைப( ேத0தB�� நி�க� ேபாவதாக 
அறிவி(தி��த ேதசீயவாதிக� பல0 தா"க� நி�க� ேபாவதி�ைல எ�; அறிவி(4 
வி*%9 .மா இ��தா0க�. 
 
    ஆனா� மிதவாதிக� எ�; ெசா�ல� ப*டவ0க> ம�; கா"கிரஸு�� 
எ�ேபா4 எதிராயி��தவ0க> ப*ட பதவிக>�� ஆைச�ப*டவ0க>, 
வ���வாதிக> ச*டசைப( ேதரதB�� நி�றா0க�. ெச�ைன மாகாண(தி� 
அ�ேபா4தா� ச0�கா0 உ(திேயாக"கைள6 பதவிகைள6 ைக�ப�;வைதேய 
��கிய ேநா�கமாக� ெகா#% ஜC+C க*சி ஏ�ப*+��த4. இ�த� க*சியா0 
ச*டசைப( ேத0த3� ��ரமாக ஈ%ப*டா0க�. ஆகேவ நா*+� ஓாிட(திலாவ4 
எ�த ச*டசைப Cதான(4�� அேப*சக0 �� வராம� ேபாகவி�ைல. 
 
    இ�த நிைலைம ஒ�வா; எதி0பா0�க�ப*ட4 தா�. அதனாேலேய ] சி.ஆ0. 
தாC �த3யவ0க� ச*டசைப பகி8கார(ைத எதி0(தா0க�. ஆனா� கா�தி 
மகா(மா ேம�ப+ நிைலைம �றி(49 சிறி4 கவைல�படவி�ைல. "கா"கிரC 
தி*ட நிைறேவ;வ4 ல*ச� கண�கான ேவா*ட0கைள� ெபா;(தேத தவிர, ஒ� 
சில பதவி ேவ*ைட� கார0கைள� ெபா;(தத�ல" எ�; மகா(மா க�தினா0. 
ஆைகயா� நாெட"� பிரசார ெச�4 �திய ச*டசைப( ேத0த�களி� 
ேவா*ட0க� ேவா*%�ெகா%�காம� ெச�4 விடேவ#% எ�; ெசா�னா0. 
அத�� �ய�சி6 ஆரபி(தா0. கா�திஜியி� ஆ(மச�தி �ைறயி� நபி�ைக 
ெகா#% �திதாக அரசிய� 4ைறயி� இற"கியி��த அவ�ைடய சீட0க� 
நாெட"� அ�த �ய�சிைய நட(திைவ(தா0க�. 
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    பிாி*+8 ஆ*சியி� கீF �த� �தலாக அ�ேபா4தா� (மா#ேட� 
ெசCேபா0% தி*ட(தி�ப+) ஏராளமான இ�திய ம�க� ேவா*%ாிைமைய� 
ெப�றி��தன0. ப(4 [பா� நிலவாி ெசB(4ேவா��ெக�லா மாகாண ச*ட 
சைப�� ேவா*%ாிைம6 ஐப4 [பா��� ேம� நிலவாி ெசB(4ேவா�ேக�லா 
இ�திய ச*டசைப�� ேவா*%ாிைம6 கிைட(தி��த4. நகர"களிB 
ப*டண"களிB G*% வாி ெசB(4ேவா�� ெக�லா ேவா*%ாிைம 
கிைட(தி��த4. இைத( தவிர எ5த� ப+�க( ெதாி�த ( அதாவ4 ைகெய5(4� 
ேபாட(ெதாி�த ) எ�லா��� ேவா*%ாிைம தர�ப*+��த4. ஆகேவ ஒ�ெவா� 
ெதா�தியிB ஆயிர�கண�கான ேவா*ட0க� இ��தா0க�. நீ#டகால அரசிய� 
ேபாரா*ட(தி� பயனாக ஜன"க� �த� �தலாக அைட�தி��த இ�த 
ேவா*%ாிைமைய "உபேயாகி�க ேவ#டா" எ�; இ�ேபா4 பிரசார ெச�ய 
ேவ#+யதாயி�;. "ேபா3" Cேட ஷA�� ேபாக ேவ#டா; ேவா*% ெகா%�க 
ேவ#டா!" எ�; ெசா�ல ேவ#+யதாயி�;. இ�த ச"கடமான காாிய(ைத 
இ�திய ேதசெம"� கா�தி மகானி� சீட0க� ேம�ெகா#% நட(தினா0க�. 
 
    மகா(மாவி� ேபா0 �ைறயி� பிரதி�ைஞ ெச�4ெகா�வ4 ஒ� ��கியமான 
அச. எ�த ந�ல காாியமானாB அைத�ப�றி ெவ;மேன ேப.வைத� கா*+B 
பிரதி�ைஞ ெச�4 ெகா�வ4 அதிக பல� அளி�� எ�; கா�திஜி க�தினா0. ' 
@*ட(தி� ேகாவி�தா ' எ�; பிரதி�ைஞ ெச�வைத� கா*+B காகித(தி� எ5தி� 
ைகெய5(4� ேபா%வதி� இ�A அதிக பல� உ#% எ�; நபினா0. 
ெத�னா�ாி�காவி� பல ேபாரா*ட"களி� K0வா"கமாக மகா(மா இ�திய0களிட 
ைகெய5(4�க� வ"கியைத� பா0(தி��கிேறாம�லவா? 
 
    அ4 ேபாலேவ இ�ெபா54 இ�தியாவிB "ச*டசைப( ேத0த�களி� ேவா*%� 
ேபா%வதி�ைல" எ�ற பிரதி�ஞா ப(திர"க� ஏராளமாக அ9சிட�ப*டன. அவ�றி� 
ேவா*ட0களி� ைகெய5(4 வா"க�ப*ட4. கா�திஜியி� தி*ட(தி� நபி�ைக 
ெகா#ட தைலவ0க> ெதா#ட0க> கிராம கிராமமாக� ேபா� ேவா*டா0க� 
யா0 எ�; க#%பி+(4� ைகெய5(4 வா"கினா0க�. அ�த9 சமய(தி� 
கா�திஜிைய� ப�றி6 அவ�ைடய வாFைக-ேபா0�ைற-ஒ(4ைழயாைம( தி*ட 
ஆகியைவ ப�றி6 ஜன"க>�� எ%(49 ெசா�ல ேவ#+யதாயி��த4. 
ெச�டப0, அ�ேடாப0 இ�த இர#% மாத(தி� ேம�@றிய �ய�சி நைடெப�ற4. 
இ�த இர#% மாத(திB இ�தியாவி� கிராம"களி� ேதசீய� பிரசார நட�த4 
ேபா� அத�� ��னா� எ�ேபா4 நட�த4 கிைடயா4. 
 
    நவப0 மாத(தி� இ�தியா ச*ட சைபக>�� ேத0த�க� நட�தன. ச*டசைப 
பகி8கார� பிரசார ேவா*ட0களிட மக(தான பலைன அளி(தி��ப4 ந�றாக( 
ெதாிய வ�த4. ஆயிரமாயிர ேவா*%� ெப*+க� கா3யாக தி�பின. இ�A 
பல ேவா*%� ெப*+களி� கா�வாசி@ட நிரபவி�ைல. 
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    ேதசெம"� கண��� பா0(தேபா4 1௦௦-�� 15 Gத தா� ேவா*ட0க� 
ேவா*%� ெகா%(தி��தா0க� எ�; ெதாிய வ�த4. கா�தி மகா(மாவி� தி*ட 
யா� எதி0பா0(தைத� கா*+B மக(தான ெவ�றி அைட�ததாகேவ 
க�த�ப*ட4. இைத இ�திய ச0�கா0 ெவளியி% வ�ஷா�தர நி0வாக 
அறி�ைகயிB �றி�பி*+��தா0க�. "கா�திஜியி� ஒ(4ழியாைம( தி*ட 
ச*டசைப பகி8கார(தி� ந�ல ெச�வா�ைக� ெப�ற4. கா"கிரC ச*டசைப 
பகி8கார ெச�ததி� காரணமாக மிதவாதிக>�� அரசிய� நி0வாக(தி� ஈ%பட 
ஒ� ச�த0�ப கிைட(த4" எ�; ெசா�3யி��தா0க�. 
 
    ஆனா� அ�ப+9 ச*டசைப�� ெச�ற மிதவாதிக� �த3ேயா0 ெபா4ஜன 
ஆதரைவ� ெப�றி��கவி�ைல எ�பைத எ�ேலா� ஒ��� ெகா#டா0க�. 
 
    மகா(மா கா�திஜி இ�திய� ெபா4ம�களி� இதய(தி� "கா�தி மகாராஜா" 
ஆகிவி*டா0 எ�; ெதாி�த4. 
    ----------------------------------------------------------- 
 

20 . 20 . 20 . 20 . தைலைம�தைலைம�தைலைம�தைலைம�    கிாீட�கிாீட�கிாீட�கிாீட�    
 
    "அ�த நா*களி� வாF�தி��பத�ேக பா�கிய ெச�தி��கேவ=!" எ�; 
ெசா�Bப+யாக ஒ�ெவா� நா*+� சாி(திர(திB ஒ� கால வ�வ4#%. பாரத 
நா*+� சாி(திர(திB 1921-ஆ வ�ஷ அ(தைகய வ�ஷ. அ�த வ�ஷ(தி� 
கா�தி மகானி� தைலைமயி� ஆயிர�கண�கான இ�திய0க� தியாகமாகிய ேவ�வி( 
தீயி� �தி(தா0க�. .யநல எ�பைத அ+ேயா% மற�4, "தா�நா*+�ேக உைழ�க-
ஜ�ம எ%(ேதா" எ�; பா+�ெகா#% .த�திர�ேபாாி� ஈ%ப*டா0க�. 
இத�ெக�லா காரணமாயி��த4 நாக�ாி கா"கிரC. மகா(மாவி� ஒ(4ைழயாைம 
இய�க சப�தமாக( தைலவ0க>��� ஏ�ப*+��த ேவ�;ைமக� நாக�ாி 
கா"கிரL� மைற�4 வி*டன. ேவா*% எ%�காம� ஏக மனதாக( தீ0மான"க� 
நிைறேவறின. இ�த அதிசய எ�ப+ நட�த4 எ�; பா0�கலா. 
    * * * 
 
    ச*ட சைப பகி8கார ெவ�றியைட�த4 எ�பதாக மகா(மா கா�தி6 
அவ�ைடய சீட0க> க�தினா0க�. ஆனா� க�க(தா விேசஷ கா"கிரL� 
ஒ(4ைழயாைம( தி*ட(ைத எதி0(த தைலவ0க� அ�வித க�தவி�ைல. "ச*ட 
சைப Cதான ஒ�;@ட� கா3யாக இ�ைலேய? ேதசியவாதிக� ைக�ப�றி 
யி��க@+ய Cதான"களி� அதிகார வ0�க தாஸ0க� G�றி��கிறா0கேள? 
ேவா*% எ(தைன ேப0 ெகா%(தா� எ�ன? காாிய நட�4 ெகா#% தா� 
இ��கிற4? அதிகார வ0�க(4�கஇ�A ெசௗகிாியமாக(தாேன ேபாயி�;?" 
எ�; அவ0க� வாதமி*டா0க�. வ�கீ�க� ேவைலேய வி%வ4, மாணா�க0க� 
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கலாசாைலகைள வி%வ4,- ஆகிய தி*ட"கைள6 காாியாச(தி� நிைறேவ�ற 
�+யா4 எ�; நிைன(தா0க�. ஆைகயா� 1920-ஆ வ�ஷ +சப0 மாத� 
கைடசியி� நாக�ாி கா"கிரL� மகா(மாவி� தி*ட(ைத மா�றி வி%வத�காக� 
பல திர*ட( ெதாட"கினா0க�. கா�திஜியி� சீட0க> .மா இ��கவி�ைல. 
அவ0க> நாக�ாி கா"கிரL� பல� பாி*ைச�� ஆய(தமானா0க�. 
 
    ஆகேவ நாக�ாி கா"கிரC மிகD ��கிய(ைத அைட�த4. அத�� ��னாB 
பி�னாB நட�த ேவ; எ�த கா"கிரஸு�� அ�வளD பிரதிநிதிக� வ�ததி�ைல. 
ெமா(த 14,582 பிரதிநிதிக� வ�தி��தா0க�. ] சி(தர<சனதாC த�ைடய 
ெசா�த பண(தி� ��பதாயிர �பா� ெசலD ெச�4 இ�Y�; ஐப4 
பிரதிநிதிகைள அைழ(4 வ�தா0. (இதி� E% ம�திர ஒ�; இ�ைல. 
சி(தர<சனதாC பகிர"கமாக @றிய விஷய�தா�. ) இ�ப+ேய பிரபல தைலவ0க� 
த"க� க*சி�� ஆதரவாக� பிரதிநிதிகைள( திர*+� ெகா#% வ�தா0க�. 
 
    பழ ெப� ேதசப�தரான ேசல ] சி. விஜயராகவா9சாாியா0 நாக�ாி 
கா"கிரஸு��( தைலைம வகி(தா0. அவ0 தம4 தைலைம உைரயி� 
ஒ(4ைழயாைம( தி*ட(ைத எதி0(ேத ேபசினா0. "அ�ப+ ஒ(4ைழயாைம இய�க 
ெதாட"�வ4 எ�; ஏ�ப*டா�, ப<சா�-கிலாப( அநீதிக>�காக ம*% அைத( 
ெதாட"�வேன�! .யராJய சி(தி�காகேவ அ�த இய�க(ைத நட(தலாேம?" 
எ�றா0. 
 
    தைம எதி0பவ0க>ைடய ேப9ைச மகா(மா எ�ேபா4 கவனமாக� 
கா4ெகா%(4� ேக*ப4 வழ�க. ஏேதA ஒ�; நியாமாக( ேதா�றினா� அைத 
ஒ���ெகா�ள( தவ;வ4மி�ைல. 
 
    ப<சா� கிலாப( அ�கிரம"க>��� பாிகார ேதடேவ ஒ(4ைழயாைம 
ஆரபி�பதாக� கா�திஜி ெசா�னதி� காரண எ�ன ெதாி6மா? அ�த இர#% 
அநீதிக>�� பாிகார ெப;வதி� ெவ�றி ெப�ேறாமானா�, அ�த� ேபாாி� 
நம�� ஏ�ப% பலேம .யராJய அளி(4வி% தா�. ஆனா�, ] சி. 
விஜயராகவா9சாாியாாி� ேயாசைனைய ஏ�; ெகா�வதி� ஆ*ேசப ஒ�; 
இ��கவி�ைல. எனேவ, .யராJய சி(திைய6 ஒ(4ைழயாைமயி� E�றாவ4 
ேநா�கமாக ெகா�வதாக மகா(மா ஒ���ெகா#டா0. 
 
    ] சி(தர<சனதாC �த3ய தைலவ0க� ஒ(4ைழயாைம இய�க(ைதேய 
எதி0�ப4 எ�; க"கண க*+� ெகா#% வ�தா0க� அ�லவா? ஆனா� நாக�ாி 
கா"கிரC வி%தி�� வ�4 ேச0�த4 அவ0க>��( தய�க உ#டாகி வி*ட4. 
கா�திஜிைய எதி0�ப4 G#ேவைல எ�; அவ0க>��( ெதளிவாக( ெதாி�4 
வி*ட4. கா"கிரC பிரதிநிதிக>���ேள கா�திஜியி� தி*ட(4�� அேமாகமான 
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ஆதரD இ��பைத� க#டா0க�. அ4ம*%ம�ல; அமி�தசரC கா"கிரஸு�� 
வ�தி��த பிரதிநிதிகைள� ேபாலேவ நாக�ாி�� வ�தி��த பிரதிநிதிக> 
தைலவ0க� ேவ�;ைம�ப*% விவாத ெச�வைத வி�பவி�ைலெய�; 
ெதாி�த4. 
 
    ] சி(தர<சனதாC �த3யவ0க� இ�ெனா� விஷய(ைத6 க#டா0க�. 
கா�திஜியி� ேவைல( தி*ட"கைள9 சாதாரண அறிவாரா�9சிக>�� 
உ*ப%(4வதி� பிரேயாஜனமி�ைல. அ�த மகா� ம�றவ0கைள�ேபால லாப 
ந8ட"கைள6 பலா பல�கைள6 ேயாசி(4�ெகா#% ஒ� தி*ட(ைத 
ெசB(4வதி�ைல. அவ�ைடய அ�தரா(மா எ�த வழிைய9 ெசா�கிறேதா, அைத 
அவ0 ெசா�Bகிறா0. தம4 உ�>ண09சிைய ஆதாரமாக� ெகா#% வாதமி%கிறா0. 
அவ0 ெசா�B தி*ட(ைத நிைறேவ�;வத��( தம4 ஆ(ம ச�திையேய 
நபியி��கிறா0. 
 
    இ(தைகய மகா ��ஷ��� ��னா� ெவ; வாத"க� எ�ன ெச�ய �+6? 
ேதச ம�க> அவ�ைடய வா0(ைதேய ேவத வா�காக� ெகா�கிறா0கேள தவிர, 
ம�றவ0க>ைடய தீ0�க ேயாசைன வா��த அறிD�� உக�த, வாத"கைள9 ெசவி 
ெகா%(4� ேக*ப4@ட இ�ைல! 
 
    இ�த நிைலைமைய நாக�ாி�� வ�4 ேச0�த தைலவ0க� ந�� உண0�தா0க�. 
மகா(மாவி� ஆ(ம ச�தி அவ0கைள6 ஆ*ெகா#ட4. க�க(தா கா"கிரL� 
ேபாேத கா�திஜிைய ேச0�4 வி*ட ப#+த ேமாதிலா� ேந� இ�த� கா"கிரL� 
சமரச ெச�4 ைவ�பதி� ��னணியி� நி�றா0. ம�ற( தைலவ0க> 
சமரச(4��( தயாராகேவ இ��தா0க�. 
 
    விஷயாேலாசைன� கமி*+யி� ஓரளD விவாத நட�த4. மகா(மாவி� 
தி*ட(ைத ] சி.ஆ0. தாC �த3யவ0க� எதி0(4� ேபசினா0க�. அ�த நாளி� 
இ�தியாவி� ந#ப0க� சில0 இ"கிலா�தி� இ��தா0க�. இவ0களி� க0ன� 
ெவ*JD*, மிCட0 ெப�CK0, மிCட0 ஹா�ப0* ைந* ஆகியவ0க� நாக�ாி 
கா"கிரஸு�� வ�தி��தா0க�. அவ0க> "ஒ(4ைழயாைம( தி*ட(ைத 
ேம�ெகா�ள ேவ#டா" எ�; ெசா�3� பா0(தா0க�. மகா(மா கா�தி எ5�4 
ஆ*ேசப"க>� ெக�லா பதி� ெசா�3யேபா4 எதி0(தவ0க� எ�லா� 
ம�திர(தி� க*%#டவ0க� ேபா� ஆகிவி*டா0க�. பிற� யா� எதி0(4� 
ேபசேவ 4ணிய வி�ைல. எதி0�க வ�தவ0க> எதி0(4� ேபசியவ0க> த"க� 
எதி0�ைப வாபC ெப�;� ெகா#டா0க�. மகா(மாவி� தி*ட(ைத6 Kரணமாக 
ஒ���ெகா#டா0க�. 
 
    ஆகேவ கா"கிரC மகாசைப @+யேபா4, ஒ(4ைழயாைம( தீ0மான(ைத ] 
சி.ஆ0. தாC பிேரேரபி(தா0! ] லாலா லஜபதிரா� ஆேமாதி(தா0!! எதி0�� எ�பேத 
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இ�ைல.தீ0மான நிைறேவ;வத��� ேக*பாேன�? ஆயிர�கண�கான 
பிரதிநிதிகளி� அேமாகமான ஆதரDட� தீ0மான ஏகமனதாக நிைறேவறிய4. 
 
    அ�ேபா4 அ�த� பிரமா#டமான கா"கிரC ப�த3� ஏ�ப*ட �Sகல(ைத6 
அமளிைய6 ெசா�3�+யா4. தீ0மான நிைறேவறியதி� பிரதிநிதிக>��9 
ச�ேதாஷ. அதிB தைலவ0க>���ேள ேவ�;ைம இ�லாம�, ேவா*% 
எ%�காம� ஏகமனதாக நிைறேவறியதி� அளவி�லா ஆன�த. மகா(மாவி� 
தைலைமயி� இ�தியா .யராJய அைடவ4 நி9சய எ�ற உ;தி எ�லா�ைடய 
மனதிB ஏ�ப*%வி*ட ப+யா� அட"காத உ�சாக. 
 
    இ�வா; நாக�ாி கா"கிரசி� தைலைம� கிாீட கா�தி மகா(மாD��9 
R*ட�ப*ட4. அ�; �த� 1948-ஆ வ�ஷ ஜனவாி மாத 30-ஆ ேததி 
வைரயி� கா�தி மகா(மா தா� கா"கிரசி� உ#ைமயான தைலவராயி��தா0. 
அ�த�த வ�ஷ(4� கா"கிரC அ�கிராசன0 யாராயி��த ேபாதிB, மகா(மாேவ 
கா"கிரL� உ#ைமயான நிர�தர( தைலவராயி��தா0. கா"கிரசி3��4 மகா(மா 
கா�தி ெவளி�பைடயாக விலகி நி�ற கால(திB, அவைர( தைலவராக எ#ணி� 
ெகா#%தா� ம�றவ0க� காாிய"கைள நட(தினா0க�. 
 
    கா�திஜி கா"கிரசி� Kரண தைலைம� ெபா;�ைப ஏ�;� ெகா#% வி*டா0 
எ�ப4 இ�ெனா� ��கியமான காாிய(தி� EலமாகD நாக�ாியி� 
ெவளியாயி�;. 
 
    அ4 வைரயி� கா"கிர.�� ஒ5"கான ச*ட, விதி, அைம��( தி*ட ஒ�; 
இ�லாம3��த4. யா0 ேவ#%மானாB கா"கிரC பிரதிநிதியாக வ�4விடலா. 
வ�ஷ(4�ெகா� தடைவ கா"கிரC @+� கைல�4வி%. அ%(த கா"கிரC 
வைரயி� ெபா;��ட� ேவைல ெச�ய�@+ய Cதாபன கிைடயா4. கா"கிரC 
மகாசைபயி� நிைறேவறிய தீ0மான"கைள நட(தி ைவ�க ஏ�பா% ஒ�; 
கிைடயா4. 
 
    அமி�தஸரC கா"கிரLேலேய மகா(மா இ�த� �ைற பா*ைட� க#% சில 
தைலவ0களிட பிரCதாபி(தா0. கா"கிரஸு�� அைம�� விதிக> 
தயாாி�பத�� அமி�தஸரLேலேய ஒ� கமி*+ நியமி(தா0க�. அ�த� கமி*+யி� 
கா�திஜிைய6 அ"க(தினரா�கினா0க�. ம�ற இர#% அ"க(தின0க� .மா 
இ��4விட, அைம�� விதிக� தயாாி�� ேவைல �54 மகா(மா கா�தியி� 
தைலயிேலேய சா0�த4. 
 
    கா�திஜி தயாாி(த அைம��, கா"கிரC மகாசைபயி� ஒ��� ெகா�ள�ப*ட4. 
இத�ப+ கா"கிரசி� ல*சிய(ைத ஒ���ெகா#% நாலணா வ�ஷ ச�தா 
ெசB(4ேவாெர�லா கா"கிரC அ"க(தினராக9 ேசரலா. 
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    இ(தைகய நாலணா கா"கிரC அ"க(தின0க� மாகாண கா"கிரC கமி*+ 
அ"க(தின0கைள( ேத0�ெத%�பா0க�. அ�த அ"க(தினேர கா"கிரC பிரதிநிதிக� 
ஆவா0க�. ெமா(த 6000 பிரதிநிதிக>�� ேம� ேபாக� @டா4 எ�; 
வைரய;�க�ப*ட4. (பி�னா� இ4D அதிக எ�; க#% கா"கிரC 
பிரதிநிதிகளி� ெதாைக Eவாயிர ஆக� �ைற�க�ப*ட4) 
 
    மாகாண கா"கிரC கமி*+ அ"க(தினரா� ேத0� ெத%�க�ப%ேவா0 அகில 
இ�திய கா"கிரC கமி*+ அ"க(தின0 ஆவ0. இவ0களி� ெதாைக 350. ஆனா� 
இ(தைன ேப0 ஒ�ெவா� தடைவ6 @+ எ�த� காாிய(ைத6 ெச�ய 
�+யாத�லவா? இத�காக வ�ஷ �54 இைடவிடாம� கா"கிரC 
ேவைலகைள� கவனி(4 நட(4வத�காக, கா"கிரC காாிய�கமி*+ ஒ�; 
Cதாபி�கD தீ0மானி�க� ப*ட4. 
 
    கா"கிரC அைம�� விதிகைள� கா*+B ��கியமான4 கா"கிரL� 
இல*சிய. 'பிாி*+8 ஏகாதிப(திய(4��* ப*ட �+ேய�ற நா*% அ�தC4' தா� 
அ4வைரயி� கா"கிரL� இல*சியமாயி��த4. அைத அைடவத�� வழி 'ச*ட 
வர��*ப*ட' கிள09சி எ�; �றி�பி*+��த4. கா�திஜிஇைத மா�றி 
'அைமதியான, ேந0ைம6�ள, எ�லா �ைறகளினாB .யராJய அைடத�' எ�; 
கா"கிரC இல*சிய(ைத அைம(தா0. 
 
    "ஒ(4ைழயாைம இய�க ச*ட வர��� உ*ப*டத�ல" எ�; ஆ*ேசப 
ெசா�ல�ப*டத�லவா? இ�ேபா4 கா"கிரC இல*சிய(திேலேய 'ச*ட வர�� 
�*ப*ட எ�ற ெசா�ெறாட0 எ%(4 விட�ப*ட4. 
 
    'ச*ட வர�' எ�றா� பிாி*+8 ச0�கா0 ஏ�ப%(திய ச*ட வர�தாேன? 
பிாி*+8 ச*ட(ைதெய�லா நியாயமான ச*டெம�; எ�ப+ ஒ���ெகா�ள 
�+6? நியாயம�ற ச*ட"களி� வர��� ஏ� உ*ப*% நி�க ேவ#%? சி�சில 
ச�த0�ப"களி� பிாி*+8 ச0�காாி� ச*ட வரைப மீ;வேத இ�திய0களி� கடைம 
ஆக� @%. அ�ப+ யி���ேபா4, பிாி*+8 ச*ட வர��� நைம நா ஏ� 
உ*ப%(தி� ெகா�ள ேவ#%? 
 
    ஆகேவ, �திய கா"கிரC இல*சிய 'ச*ட வரைப'� ைகவி*ட4. அைமதிைய6 
ேந0ைமைய6 ைக�ெகா#ட4. அ4ேபாலேவ �+ேய�ற நா*ட�தCைத� 
ைகவி*ட4. '.யராJய' இல*சிய(ைத� ைக�ெகா#ட4. 
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    இ�வித கா"கிரL� இல*சிய மாறிய4 கா"கிரL� தைலைம 
மகா(மாவிட ெச�; வி*டத�� அறி�றியாயி�;. அதனா� இ�திய� ெபா4 
ம�களி� மேனாபாவ� மாறிய4. கா"கிரC எ�ப4 யாேரா இ"கி38 ப+(த ஒ� 
@*ட(தா0 த"க>ைடய ப*ட பதவி�காக நட(4 Cதாபனம�ல, பாரத 
ேதச(தி� வி%தைல�காக ேவைல ெச�6 Cதாபன எ�; ம�களி� மனதி� 
நி9சய ஏ�ப*ட4. 
    ----------------------------------------------------------- 
    21. .யராJய ஜுர! 
    நாக�ாி கா"கிரC �+வைட�தDடேன 1921-ஆ வ�ஷ பிற�த4. பாரத 
ம�கைள9 .யராJய ஜுர ப�றி� ெகா#ட4. ஜுர(தி� ேவக நா>�� நா� ஏறி� 
ெகா#+��த4. 
 
    நாக�ாி கா"கிரL� ஒ�;ைமயான �+D ஏ�ப*டதி� பய� உடேன ெதாி�த4. 
க�க(தாவி� ] சி(தர<சன தாஸு அலகாபா(தி� ப#+த ேமாதிலா� ேந�D 
வ�கீ� ெதாழிைல நி;(தி வி*டதாக அறிவி(தா0க�. ] சி(தர<சன தாC மாத 
ஒ�;�� வ�கீ� ெதாழி3� ஐபதினாயிர [பா� சபாதி(த ெச�தி நாெட"� 
பிரசி(தமாயி��த4. அவ0 அ(ெதாழிைல வி*டைத� ேபா�ற தியாக உலக 
சாி(திர(திேலேய கிைடயா4 எ�; ெசா�லலா. அலகாபா(தி� ப#+த 
ேமாதிலா� ேந�D ஏராளமாக9 சபாதி(4 வ�தவ0. அ(4ட�, ப#+த ேமாதிலா� 
ேந� அரச0கெள�லா ெபாறாைம�ப%ப+யான .கேபாக வாFD நட(தி வ�தா0 
எ�; ம�க� அறி�தி��தா0க�. ஆகேவ, ேம�க#ட இ� தைலவ0களி� 
மாெப� தியாக பாரத ம�களி� உ�ள(ைத� கவ0�4 வி*டதி� விய�பி�ைல 
ய�லவா? 
 
    தாைஸ6 ேந�ைவ6 ேபால� பிரபலமி�லாத பல வ�கீ�க�, - Y�;� 
கண�கானவ0க�, - ேதசெம"� த"க� ெதாழிைல வி*% ஒ(4ைழயாைம 
இய�க(ைத9 ேசர ��வ�தா0க�. இ�ப+ ��வ�த வ�கீ�களி� 
ஏைழகளாயி��தவ0க>��� ெபா�� உதவி ெச�வத�காக ெவ�; ஒ� மனித0 ஒ� 
ல*ச [பா� ந�ெகாைட அளி(தா0! அத�� ��னா� இ�வளD ெபாிய 
ந�ெகாைடைய� ப�றி யா� ேக�வி�ப*டதி�ைல யாதலா� தாC – ேந�வி� 
தியாக(ைத� ேபாலேவ இ�த ந�ெகாைட6 ம�கைள( திைக�க� ப#ணிய4. 
ந�ெகாைட அளி(தவாி� ெபய0 ேச( ஜனாலா� பஜாJ. இவ0 மா0வா0 ேதச(தி� 
பிற�தவ0. வியாபார நிமி(தமாக ம(திய மாகாண(4�� வ�4 வ0தாவி� 
�+ேயறியவ0. வ0(தக( 4ைறயி� ெப� ெபா�� திர*+� ேகாP.வர0 ஆனவ0. 
இ(தைகயவ0 மகா(மாவி� அ�தர"க9 சீட0களி� ஒ�வரானா0. அ�த 
வ�ஷ(தி3��4 மரணமைட6 வைரயி� கா"கிரC மகா சைபயி� 
ெபா�கிஷதாராக விள"கினா0. �த� ல*ச ெகா%(த பி�பா% ேதச(4�காக 
இ�A எ�வளேவா ல*ச ெகா%(தவ0. பி�கால(தி� மகா(மா சப0மதி ச(தியா� 
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கிரஹ ஆசிரம(ைத வி*% ெவளிேயற ேந0�தேபா4 வ0தா D�� அ�கி� ஒ� 
கிராம(தி� ஆசிரம Cதாபி(த4 ேச( ஜனாலா3� காரணமாக(தா�. 
 
    �திய அரசிய� தி*ட(தி�ப+ ச*டசைபகைள அ"�ரா0� பண ெச�4 
ைவ�பத�� ஜா0J ம�னாி� சி(த�பாவான க�னா* ேகாமக� (+\� ஆ� 
க�னா*) விஜய ெச�தா0. அவ�ைடய விஜய(ைத6 விஜய சப�தமான 
ைவபவ"கைள6 பகி8கார ெச�யேவ#% ெம�; கா"கிரC தைலவ0க� 
க*டைளயி*டா0க�. அத�ப+ேய க�னா* ேகாமக� க�ப3� வ�4 இற"கிய 
அ�; நாெட"� ஹ0(தா� நட�த4. க�னா* ேகாமக� இ�திய� 
ெபா4ம�க>�� தைலவ0க>�� சமரச ேகாாி வி#ண�ப வி%(தா0. "நா� 
கிழவ�; ேவ#+� ெகா�கிேற�; ெச�; ேபானைதெய�லா மற�4 ம�னி(4 
வி%"க�; �திய அரசிய� தி*ட(ைத ஏ�;�ெகா#% நட(4"க�!" எ�; 
ம�றா+னா0. இ�த வி#ண�ப ெசவிட� காதி� ஊதின ச"காக �+�த4. 
அரசாி� பிரதிநிதி ேவ#+� ெகா#டைத ம�க� ெபா�*ப%(தவி�ைல. கா�தி 
மகா(மாவி� வா�ைகேய சிர(ைத6ட� ேக*டா0க�. மாகாண ச*டசைபக>�� 
மாகாண ம�திாிக>�� மதி�ேப ஏ�படவி�ைல. 
 
    Eவைக பகி8கார"களி� இ�ெனா�; கலாசாைல பகி8கார அ�லவா? 
நாக�ாி கா"கிரஸு��� பிற� இ�த� பகி8கார� ஓரளD பல� த�த4. 
க�க(தாவி� ேதசப�4 தாC வி%(த வி#ண�ப(தி� பலனாக ஆயிர, பதினாயிர 
எ�ற கண�கி� மாணா�க0க� கலாசாைலகைள வி*% ெவளிேயறினா0க�. மா09. 
மாத நட�கேவ#+ய பாீ*ைசக� பல கலாசாைலகளி� நைடெபறேவ இ�ைல. 
க�க(தாைவ� ேபா� அ�வளD அதிகமாக இ�லா வி*டாB ம�ற 
மாகாண"களிB பல மாணவ0க� கலா சாைல பகி8கார ெச�தா0க�. 
 
    இ�வித ப�ளி�@ட"கைள6 கலாசாைலகைள6 வி*% வ�த 
மாணா�க0களி� ஒ� ப�தியா0 ேதச ேசைவ�ேக த"க� வாF�ைகைய அ0�பண 
ெச�தா0க�. �த3� இவ0க� கா"கிரC பிரசார(தி� ஈ%ப*டா0க�. பிற� 
க�>�கைட மறிய�, விேதசி( 4ணி�கைட மறிய�, சா(Gக9 ச*ட ம;�� 
ஆகியவ�றி� ஈ%ப*%9 சிைற�@ட ெச�றா0க�. வா3ப� பிராய(4��ாிய 
ஆ0வ(4டA ஆேவச(4டA ேதச( ெதா#+� ஈ%ப*ட இ�த ஆயிர� 
கண�கான மாணா�க0க� பாரத நா*+� வி%தைல��� ெபாி4 
காரணமாயி��தா0க�. 
 
    ச0�கா0 க�வி Cதாபன"கைள வி*ட மாணவ0க� ேமேல க�வி க�க 
வி�பினா� அவ0க>�� வசதி இ��கேவ#% எ�பத�காக( ேதசீய க�வி 
Cதாபன"க� சில ஏ�ப*டன. இவ�றி� �ஜரா( வி(யா Vட, காசி வி(யா Vட, 
அ3கா0 ஜமியா மி3யா ஆகியைவ ��கியமானைவ. 
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    நாக�ாியி� மகா(மா தயாாி(த �திய கா"கிரC அைம�� இ�ேபா4 ேவைல 
ெச�ய( ெதாட"கிய4. இத�� ��னாெல�லா ஜன"க� வ�ஷ(4�� ஒ� 
தடைவ,-+சப0 கைடசி வார(திேல தா�,- கா"கிரைஸ� ப�றி� ப(திாிைககளிேல 
ப+�பா0க�. இ�ேபா4 தின�ேதா; கா"கிரைஸ� ப�றிய ெச�திகைள� ப+�க 
ேந0�த4. 
 
    ெச�ைனயி� ெவளியான தின� ப(திாிைககளி� ஒ�ெவா� நா> ஒ� 
க*ட(4���ேள ஒ� வி#ண�பேமா, அறி�ைகேயா ெவளியாகி வ�த4. அத� 
அ+யி� "ச. இராஜேகாபாலா9சாாி, கா"கிரC ெபா4� காாியதாிசி" எ�; 
ைகெயா�ப இ*+���. நாக�ாியி� ப#+த ேமாதிலா� ேந�D ] ச�கரவ0(தி 
இராஜேகாபாலா9சாாியா� கா"கிரC மகா சைபயி� ெபா4� 
காாியதாிசிகளாக(ேத0�ெத%�க� ப*டா0க�. ெத�னி�தியாவி� ] ச. 
இராஜேகாபாலா9சாாியா0 கா"கிரC பிரசார(ைத( தீவிரமாக நட(த( 
ெதாட"கினா0. தின�ேதா; ெபா4ம�களி� கவன கா"கிரC தி*ட"களி�மீ4 
ெச�Bப+ ப(திாிைககளி� அறி�ைக ெவளியி*% வ�தா0. 
 
    கா"கிரC காாிய� கமி*+ ஒ�ெவா� மாத� @+ய4.நட�த ேவைலகைள�ப�றி 
ஆரா��4 நட�கேவ#+ய ேவைலகைள� ப�றி( தீ0மானி(த4. நாெட"� 
கா"கிரC தைலவ0க� .�;� பிரயாண ெச�4 ம�களி� உ�சாக(ைத� ெப��கி 
வ�தா0க�. 
 
    கா�தி மகா(மா ெமௗலானா �கமத3 அ�ல4 ஷDக( அ3ைய( த�ட� 
அைழ(4� ெகா#% .�;�பிரயாண ெச�தா0. மகா(மாD ெமௗலானாD 
ேபா�மிட"களிெல�லா ஹி�4�க> �C3க> திர#% வ�தா0க�. 
ஐபதினாயிர, ல*ச எ�; ஜன"க� ெபா4� @*ட"களி� ேச0வ4 
அவ0க>ைடய .�;� பிரயாண(தி� ச0வ சாதாரணமாயி��த4. அவ0க� 
பிரயாண ெச�6ேபா4 ரயி�ேவ Cேட ஷ�களி� ஆயிர�கண�கான ஜன"க� 
@+னா0க�. இரD பக� எ�; பாராம� தைலவ0களி� தாிசன ேகாாினா0க�. 
"வ�ேத மாதர" "அ�லாஹு அ�ப0""மகா(மா கா�தி�� ேஜ!" எ�ற ேகாஷ"க� 
வாைன� பிள�தன; ரயிB��� S"க �ய�ற தைலவ0களி� ெசவிகைள6 
பிள�தன. 
 
    இ�த9 .�;� பிரயாண(தி�ேபா4 மகா(மா ஒ� தடைவ "நா� ெசா�B 
நிப�தைனகைள நிைறேவ�றினா� ஒ� வ�ஷ(4� ��ேள .யராJய த�ேவ�!" 
எ�றா0. 
 
    "நிப�தைனகைள நிைறேவ�றினா�" எ�பைத� பல0 காதி� வா"கி� 
ெகா�ளவி�ைல. "ஒ� வ�ஷ(4��� .யராJய" எ�பைத ம*% பி+(4� 
ெகா#டா0க�. 
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    "ஒ� வ�ஷ(4��� .யராJய" எ�A ெச�தி ம�களிைடேய பரவிய4. 
"அ�வித மகா(மா வா"கி� ெகா%�க� ேபாகிறா0" எ�ற நபி�ைக6 பரவிய4. 
ெபா4 ம�களி� .யராJய ஜுர ேமB ேமB ஏறி�ெகா#ேட ெச�ற4! 
 
    மா09. மாத� கைடசியி� ெபஜவாடாவி� அகில இ�திய கா"கிரC கமி*+ 
@+ய4. தைலவ0க� ேதச(தி� நிைலைமைய ஆரா��4 பா0(தா0க�. "ப*ட 
பகி8கார, ச*டசைப பகி8கார, ேகா0* பகி8கார, கலாசாைல பகி8கார" 
ஆகியைவக� எ�லா ஓரளவிேலதா� ெவ�றி ெப�றி��தன. ெபா4 ம�களி� 
உ�சாக அளவி�லாம� ெப�கி� ெகா#+��த4. ஆனா� ெபா"கி வழி�4 
Gணாகி� ெகா#+��தேத தவிர அ�த உ�சாக காாிய(தி� பய�ப%(த� 
படவி�ைல. 
 
    ம�களி� உ�சாக(ைத� காாியமாக மா�;வத�� மகா(மா கா�தி E�; 
தி*ட"கைள வ�(தா0. 
 
    "(1) ஒ� ேகா+ கா"கிரC அ"க(தினைர9 ேச�"க�; 
    (2) திலக0 .யராJய நிதி�� ஒ� ேகா+ [பா� ேச�"க�; 
    (3) ேதச(தி� இ�ப4 ல*ச இரா*ைட .�;ப+ ெச�6"க�" எ�; 
ெசா�னா0. 
 
    அகில இ�திய கா"கிரC கமி*+ அ�த( தி*ட(ைத ஒ��� ெகா#ட4. ஜூ� 
மாத� கைடசி��� தி*ட நிைற ேவற ேவ#% எ�; தீ0மானி(த4. 
 
    இ(தி*ட ேதசெம"� .�.��ைப வள0(த4. தி*ட(ைத நிைறேவ�;வத��� 
�திய கா"கிரC அைம�� மிகD உதவி ெச�த4. 
 
    மாகாண கா"கிரC கமி*+க>, ஜி�லா கா"கிரC கமி*+க>, தாBகா 
கா"கிரC கமி*+க>, கிராம கா"கிரC சைபக> ஏ�ப*டன. ேம�ப+ 
கமி*+க>�ெக�லா காாியாலய"க� ஏ�ப*டன. அ�த� காாியாலய"களி�மீ4 
ந%வி� இரா*ைட ெபாறி(த Eவ0ண� ெகா+ பற�த4. 
 
    ஆ"கா"� ச0�கா0 க9ேசாிக>��� ேபா*+யாக� கா"கிரL� காாியாலய"க� 
ஏ�ப*% வ�வதாக� ெபா4 ஜன"க� எ#ணினா0க�. 
 
    �ர*%� கத09 ெசா�கா6, ெவ�ைள� கத0���லா6 தாி(த தைலவ0க> 
ெதா#ட0க> நாெட"� ச<சாி(தா0க�. ப*டண"களிB கிராம"களிB 
கா"கிரC மகா சைப�� அ"க(தின0கைள9 ேச0(தா0க�. 
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    கா"கிர இல*சிய அ9சி*ட ல*ச�கண�கான அ"க(தின0 நEனா�க� 
நாெட"� விநிேயாகி�க�ப*டன. 
 
    �திய அைம�பி�ப+, கா"கிரC இல*சிய(தி� ைகெய5(4� ேபா*% நாலணா 
வ�ஷ ச�தா ெகா%�பவ0க� எ�லா� கா"கிரC அ"க(தின0க� அ�லவா? 
நாலணா9 ச�தாDட� கா"கிரC இல*சிய(தி� ைகெய5(4�க� வா"க�ப*டன. 
ஜூ� மாத� கைடசி��� அ;ப4 ல*ச அ"க(தின0க� ேச0�4 வி*டதாக� 
பி�னா� கண�� ெவளியாயி�;. 
 
    நாெட"� உ�ள த9ச0க� ைகரா*+ன ெச�6 ேவைலயி� ஏவ�ப*டா0க�. 
Y�;� கண�கிB ஆயிர� கண�கிB ரா*+ன"க� ெச�ய�ப*டன. 
பர#களிேல கிட�த பைழய இரா*+ன"க� எ�லா எ%�க�ப*டன. 
ைகரா*+ன(தி� ாீ"கார ேதசெம"� ேக*கலாயி�;. ெபஜவாடா தி*ட(தி�ப+ 
கி*ட(த*ட இ�ப4 ல*ச ரா*+ன"க� ஜூ� �+D��� ேவைல ெச�ய( 
ெதாட"கி வி*டதாக� கண��9 ெசா�னா0க�. 
 
    இ�த ரா*+ன"களி� Y� உ�ப(தி எ�வளD ஆயி�; எ�ப4, இைவ நீ+(4 
ேவைல ெச�தனவா எ�ப4 ேவ; விஷய"க�. அவ�ைற� �றி(4� பி�பா% 
கவனி�கலா. கா"கிரC அ"க(தின0 எ#ணி�ைக6 ைகரா*+ன"களி� 
ெதாைக6 நி9சயமாக� �றி�பி*ட ேததி��� கண�கிட �+யாதைவ. ஆனா� 
திலக0 .யராJய நிதி விஷய அ�ப+ய�ல. 
 
    வR3(த ெதாைகக>�� அ�வ�ேபா4 கண�� வ�த4. பண பா"கி� 
ேச0�த4. ஆைகயா� ேபா*ட தி*ட நிைறேவறியதா எ�பைத ஜூ� மாத 30-ஆ 
ேததி நி9சயமா�9 ெசா�3 விடலா. 
 
    ஜன(ெதாைக விகிதா9சார�ப+ ஒ�ெவா� மாகாண(4�� ஒ� ேகா+ைய� 
ப"கீ% ெச�4 வR� ேவைல ஆரப மாயி�;. எ�லா மாகாண"களிB 
4ாிதமாகேவ வR� ேவைல நட�4 வ�த4. ஆனாB �றி�பி*ட ப"கீ*+�ப+ ஒ� 
ேகா+ [பா� வRலா� எ�; ேதா�றவி�ைல. ஒ� ெபா4 நிதி�� ஒ� ேகா+ 
[பா� வR3�பெத�ப4 அ�த நாளிேல நிைன�கD �+யாத காாிய. 
 
    அத�� ��னா� பல தடைவ கா"கிரஸு�� நிதி ேச0�� �ய�சிைய 
ஆரபி(4� பல� கி*டாம� ைகவி*% வி*டா0க�. ப(தாயிர [பா���ேம� 
கா"கிரஸு�� எ�ேபா4 ைகயி��� இ��ததி�ைல. 
 
    அ�ப+யி��க ஒ� ேகா+ [பா� வR� ஆவ4 எ�ப+? நட�க� @றிய காாியமா? 
ெப�பாலான ஏைழகளிட ெகா%�க� பண கிைடயா4. பண�கார0க>��� 
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ெகா%�க மன கிைடயா4. மன இ��தாB கா"கிரC நிதி��� ெகா%(தா� 
ச0�காரா� உப(திரவ ேநாி%ேமா எ�ற பய ஒ� ப�க. இ�த நிைலயி� ஒ� 
ேகா+ [பா� வRலாவ4 நட�காத காாிய எ�; பல� எ#ணினா0க�. 
 
    ஜூ� மாத 15-ஆ ேததி வைரயி� ஐப4 ல*ச [பா�@ட வRலாகவி�ைல. 
ச�ேதக� பிராணிகளி� வா��� ப3(4 வி% எ�ேற ேதா�றிய4. ஜூ� மாத 15-
ஆ ேததி�� ேம� ஆமதாபா(தி� ] வ�லபா� ப*ேடB பபாயி� மகா(மா 
கா�தி6 பண வR3�க ஆரபி(தா0க�. 
 
    தின�ேதா; ஐ�4 ல*ச, ப(4 ல*ச எ�; நிதி வR� ெப�கி� ெகா#% 
வ�த4. ஆமதாபா(தி� ப(4 ல*ச [பா6, பபாயி� இ�ப(ைத�4 ல*ச 
[பா6 வRலாயி�;. இ�த9 ெச�திக� ம�ற மாகாண"களிB நிதி வRைல� 
ெப��கின. ஜூ� மாத 30-ஆ ேததி �+�த ேபா4 ெமா(த ஒ� ேகா+ 
பதிைன�4 ல*ச [பா� ேச0�4 வி*டதாக( ெதாி�த4. 
 
    கா"கிரஸு�� மக(தான ெவ�றி மகா(மாவி� ச�தி�� தி*டமான சா*சி. 
இ�தியாவி� ேதச ப�தி�� ஐயமி�லாத அ(தா*சி. திலக0 .யராJய நிதி�� ஒ� 
ேகா+�� ேமேல வRலாகி வி*டெத�A ெச�தி நாெட"� உ�சாக� கிள09சிைய 
உ#டா�கி�;. 
    ெபா4 ம�களி� .யராJய ஜுர இ�A அதிகமாகி ேமேல ஏறிய4. 
    ----------------------------------------------------------- 
 

22. "22. "22. "22. "வள�ேதவள�ேதவள�ேதவள�ேத    தீதீதீதீ""""    
 
    ெபஜவாடாவி� ேபா*ட தி*ட ஒ�வா; நிைறேவறி வி*ட4. அ%(தா�ேபா� 
எ�ன? "ஒ� வ�ஷ(தி��� .யராJய" எ�; கா�தி மகா(மா ெசா�னாேர? 
ஜூனமாத 30-ஆ ேததிேயா% அைர வ�ஷ ஆகிவி*டேத! மி9ச��ள ஆ; 
மாத(தி� .யராJய கிைட(தாக ேவ#%ேம? அத�� எ�ன வழி? அ%(த தி*ட 
எ�ன? 
 
    அ%(த தி*ட எ�ன ெவ�பைத� கா�தி மகா(மா ெசா�னா0: "(1) அ�னிய( 
4ணி பகி8கார; (2) ம4 வில��;- இ�த இர#% தி*ட"கைள6 நிைறேவ�றி 
ைவ6"க�. இத��� பிற� பிாி*+ஷா0 பணி�4 வரா வி*டா�, கைடசி 
ஆ6தமான ச*டம;�� இ��கிற4. அைத வ�ஷ� கைடசியி� உபேயாகி�கலா" 
எ�றா0. 
    ஜூ 
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    ைல மாத 28-ஆ ேததி அகில இ�திய கா"கிரC கமி*+ பபாயி� @+�;. 
இ�த� @*ட(4�� வ�தி��த அ"க(தின0க� அ�வளD ேப� ெவ�ைள� கத0 
உைட6 ெவ�ைள� கத0� ��லா6 அணி�4 வ�தா0க�. ெபஜவாடா தி*ட(ைத 
ஏற��ைறய நிைறேவ�றிவி*ேடா எ�ற உ�சாக(4டA ெப�மித(4டA 
அவ0க� வ�தி��தா0க�. இத���ேள ஆ"கா"� மாகாண கா"கிரC 
கமி*+க>��( ேத0த�க� நட�தி��தன. வ�தி��த அ.இ.கா. கமி*+ 
அ"க(தின0க> �தியவ0க�. மிக� ெப�பாB கா�தி மகா(மாவிட பாிKரண 
ப�தி6 நபி�ைக6 ெகா#டவ0க�. ஆைகயா� இ�த அ.இ.கா கமி*+� @*ட 
பபா�� ெபா4 ம�களிையேய ெப�"கிள09சிைய6 உ�சாக(ைத6 
உ#%ப#ணியி��த4. பபா� வாசிக� ேதசீய ெநறி ெகா#+��தா0க�. எ"ேக 
ேநா�கினாB கா�தி ��லா மயமாக� காண�ப*ட4. தைலவ0க� ெச�ற 
இடெம�லா ஜன"க� ஆயிர�கண�கி� திர#% நி�; ேஜ ேகாஷ ெச�தா0க�. 
கா�தி மகா(மாைவ� கடDளி� அவதார எ�; ஒ���ெகா�> அளD��� 
பபா�வாசிக� அவாிட ப�தி ெகா#% வி*டா0க�. ] கி�8ண பரமா(மாைவ� 
ேபா� ஆைட ஆபரண"க� அணிவி(த கா�திஜியி� சி(திர பட"க> 
ெவளியாகியி��தன. இ�த� பட"க� பதினாயிர� கண�கி� ெசலவாயின. 
 
    இ(தைகய RFநிைலயி� பபாயி� அகில இ�திய கா"கிரC கமி*+ @+� கா�தி 
மகா(மா @றியப+ அ�னிய( 4ணி பகி8கார( தீ0மான(ைத ஒ��ெகா#ட4. 
ஆகC% மாத 1உயி3��4 கா"கிரCவாதிக> கா"கிரC அOதாபிக> 
ெபா4ம�க> அ�நிய( 4ணிைய அ+ேயா% பகி8காி�க ேவ#% எ�; அ�த( 
தீ0மான ேக*%� ெகா#ட4. 
 
    ேம�ப+ தீ0மான(ைத� காாிய(தி� நிைறேவ�றி ைவ�பத�காக மகா(மா கா�தி 
ஆகC%மீ 1உ பபாயி� ஒ� மாெப� ேவ�விைய நட(தினா0. ெசௗபா(தி 
கட�கைரயி� பபா� நகரேம திர#% வ�4வி*ட4 ேபா�ற ஜன ச�(திர 
@+யி��த4. .மா0 ஐ�4 ல*ச ஜன"க>��� �ைறயா4. கா"கிரC 
ெதா#ட0க� ெச�ற இர#% தின"களாக� பபாயி� G%Gடாக9 ெச�; 
அ�னிய( 4ணிகைளெய�லா ெகா#%வ�4 கட�கைரயி� பிரச"க ேமைட��� 
ெகா<ச Sர(தி� �வி(தி��தா0க�. கா�தி மகா(மா அ�த� @*டதி� ேபசினா0. 
 
    "இ�தியாவி� அ+ைம(தன அ�னிய( 4ணி Eலமாகேவ வ�த4. பிாி*+ஷா0 
4ணி E*ைடைய( S�கி� ெகா#% தா� இ�தியாD�� வ�தா0க�, வ�த இட(தில 
அரசிய� ஆதி�க(ைத Cதாபி(4 ெகா#டா0க�. ந�ைடய அ+ைம(தன(4�� 
அறி�றியா யி��ப4 அ�னிய( 4ணிதா�. ந�ைடய அவமான(தி� 
சி�னமாயி��ப4 அ�னிய( 4ணிேய. இ�தியாவி� தாி(திர(4��� காரண 
அ�னிய( 4ணி.ஆைகயா�, இ"ேக ெதா#ட0க� ெகா#% வ�4 �வி(தி��� 
அ�நிய( 4ணி� �விய3� நா� இ�ேபா4 தீ E*ட� ேபாகிேற�. இ�த� 
@*ட(தி� யாேரA உடபி� விேதசி( 4ணி அணி�தி��தா� அைத நா� E*% 
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தீயிேல ெகா#% வ�4 ேபா*% வி%"க�. இ�த விேதசி( 4ணி� �விய� எாி�4 
சாபராவ4 ேபா� ந�ைடய அ+ைம(தன� எாி�4 சாபராக*%!" 
 
    இ�வித மகா(மா கா�தி ேபசிவி*% விேதசி( 4ணி� �விய3� தீ��9சிைய� 
கிழி(4 ெந��� ைவ(தா0. ெபாிய பிரமா#டமான ேபா0 ேபால� கிட�த 
அ�னிய( 4ணி��விய� எாிய ஆரபி(த4. @*ட(தி3��தவ0களி� அேநக0 
தா"க� அணி�தி��த அ�னிய( 4ணி9 ச*ைடகைள6 அ�னிய நா*%� 
��லா�கைள6 ெகா#% வ�4 எாிகிற தீயி� ேபாட ஆரபி(தா0க�. ஆயிர 
பதினாயிர ��லா�க> ச*ைடக> ேவ; ஆைடக> வ�4 வி5�தன. 'நீ ��தி, 
நா� ��தி' எ�; ஜன"க� ேபா*+ ேபா*%�ெகா#% ஒ�வைர ெயா�வ0 
�#+�ெகா#% வ�4, ��லா�கைள6 4ணிகைள6 ெந��பிேல ேபா*டா0க�. 
சில0 தா"க� ைவ(தி��த �ைடயி� 4ணி அ�னிய( 4ணியினா� ஆன4 எ�ற 
காரன(தினா� �ைடகைள6 தீயி� Gசி எறி�தா0க�. 
 
        "வாைன ேநா�கி� ைகக� S�கி வள�ேத தீ! தீ! இ�ேநர!"  
 
    எ�; பாரதியா0 ேவ�வி� பா*+� பா+யி��பைத ல*ச� கண�கான பபா� 
வாசிக� பிர(ய*சமாக� க#% �ளகா"கித அைட�தா0க�. Y�ைறப4 வ�ஷ 
காலமாக இ�தியாைவ� V+(தி��த அ�னிய ஆ*சி6 அ+ைம(தன� அ�த 
விேதசி( 4ணி� �வியைல�ேபா� ெபா."கி� ேபா� வி*டதாகேவ எ#ணி� 
�Sகல(4ட� G% தி�பினா0க�. 
    * * * 
 
    ெச�ற 1920-ஆ வ�ஷ இேத ஆகC%மீ 1உ தா� கா�தி மகா(மா 
ஒ(4ைழயாைம இய�க(ைத( ெதாட"கினா0. கா�திஜியி� 6(த ேசைவைய� 
பாரா*+ பிாி*+8 ச0�கா0 அவ��� அளி(தி��த ‘ெகயிஸாி ஹி#*’  எ�A 
அK0வமான ெகௗரவ� பத�க(ைத9 ச0�கா��ேக தி��பி அA�பி வி*டதாக அ�; 
பபா� ெபா4�@*ட(தி� அறிவி(4 வி*%( ேதசெம"� .�;�பிரயாண 
கிளபினா0. 
 
    அேதமாதிாி இ�த 1921 ஆகC% மாத 1-ஆ ேததிய�; பபாயி� அ�னிய( 
4ணி� �வியைல� ெகா>(திவி*%9 .�;� பிரயாண ெதாட"கினா0. ெமௗலானா 
�கமத3ைய6 த�ட� அைழ(4� ெகா#% �ற�ப*ட0. பிஹா0, அCஸா, 
வ"காள ஆகிய மாகாண"களி� .�;�பிரயாண ெச�தா0. கா�தி மகாA 
ெமௗலானா �கமத36 ெச�ற இடெம�லா திர� திரளாக ம�க� @+னா0க�. 
பிரமா#டமான ெபா4� @*ட"க� நைடெப�றன. மைல மைலயான அ�னிய( 
4ணி� �விய�க> தீ�கிைரயாயின. 
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    இ�வித வடநா*+� ஆகC% மாத �5வ4 ெச�டப0 ��ப�தியிB 
.�;� பிரயாண ெச�4வி*% மகா(மாD ெமௗலானாD ெச�ைன 
மாகாண(4��� பிரயாண ஆனா0க�. ெச�டப0 மாத 14 ேததி 
க�க(தாவி3��4 ெச�ைன மாகாண(4��� அவ0க� வ�4 ெகா#+��தேபா4 
வழியி� வா�*ேட0 ஜ"ஷனி� ரயி� நி�ற4. மகா(மாD ெமௗலானாD 
பிரயாணெச�6 கால"களி� வழியி� ரயி� நி�� இட"களிெல�லா 
CேடஷA�� அ�கி� ஜன"க� திர#% நி�ப4 வழ�க. இ�வ� 
வ#+யி3��4 இற"கி9 ெச�; கா(தி��த ஜன"க>��9 சில வா0(ைதக� 
ெசா�3வி*% வ�4 ரயி3� ஏறி�ெகா�வா0க�. அ4 மாதிாிேய வா�*ேடாி� ரயி� 
இ��ப(ைத�4 நிமிஷ நி�� எ�; ெதாி�4ெகா#% தைலவ0க� 
வ#+யி3��4 இற"கி ெவளியி� கா(தி��த ெபா4�@*ட(தி� ேப.வத��9 
ெசா�றா0க�. ரயி�ேவ CேடஷA�� ெவளிேய சில அ+ Sர ெச�ற4 
��னா� ெச�ற மகா(மா பி�னா� வ�த ெமௗலானா தைம உர(த ச(தமி*% 
அைழ�பைத�ேக*% நி�; தி�பி� பா0(தா0. இர#% ெவ�ைள�கார� ேபாNC 
அதிகாாிக> ஐ�தா; இ�திய� ேபாNCகார0க> ெமௗலானா �கமத3ைய9 
RF�4 ெகா#+��தா0க�. 
 
    ெமௗலானா த ைகயி� ைவ(தி��த ேநா*Pைச� ப+(4� ெகா#+��பைத6 
மகா(மா பா0(தா0. ஆனா� அவ0 �54 ேநா*Pைச� ப+(4 �+�பத��� 
ேபாNC அதிகாாிக� விடவி�ைல. அதிகாாிகளி� ஒ�வ0 ெமௗலானாவி� ைகைய� 
பி+(4 இ5(தா0. கா�தி மகா(மாவி� அஹிசா ெநறியி� பயி�சி ெப�றி��த 
ெமௗலானாD உடேன ப+�பைத நி;(தி� ேபாNஸாைர� பி�ெதாட0�4 
ெச�றா0. ேபா�ேபா4 கா�திஜிைய� பா0(4 ��னைக �ாி�4வி*%� ைகைய 
Gசி ஆ*+9 சமி�ைஞயினா� 'ேபா� வ�கிேற�' எ�; ெசா�3வி*%� ேபானா0. 
 
    ெமௗலானா அ�வித ேபாNஸாரா� ைக�ப�ற�ப*%9 ெச�றேபா4 
கா�திமகாA��( த�ைடய ஆ(மாவிேலேய ஒ� ப�தி தைம வி*%� பிாி�4 
ேபாவ4 ேபா3��த4. 
 
    மகா(மா கா�தி�� அ3 சேகாதர0க>�� இ�திய அரசிய� 4ைறயி� 
ஏ�ப*+��த ந*� உலக சாி(திர(தி� ஒ� அ��த நிகF9சியா�. அ3 சேகாதர0க� 
Gராேவசேம உ��ெகா#டவ0க�. சா�த, அஹிைச, - இவ�றி� உய0ைவ� ப�றி 
எ�; எ#ணாதவ0க�. இCலாமிய சமய ெநறி6 �C3களி� சாி(திர� 
ப#� அவ0கைள ��; ேவ; வித(தி� ப��வ� ப%(தியி��தன. ஆனாB 
அ�த அதிசய சேகாதர0க� மகா(மாவிட அளவி�லாத அ�� ெகா#% அவைர 
மனெமாழி ெம�களினா� பி�ப�றினா0க�. "நா� ெமௗலானா ஷDக( அ3யி� 
ச*ைட� ைபயிேல இ��கிறவ�!" எ�; கா�தி மகா(மா ஒ� தடைவ ெசா�னா0. 
அதாவ4 ெமௗலானாவி� அ���� அ�வளD தா க*% ப*டவ0 எ�; 
@றினா0. அமாதிாிேய அ3 சேகாதர0க> மகா(மாவி� அ����� 
க*%�ப*+��தா0க�. 
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    அ�த வ�ஷ ஏ�ர� மாத(தி� லா0% ெர+" கவ0ன0 ெஜனர� பதவி��� �திதாக 
வ�தா0. மகா(மாைவ9 ச�தி(4� ேபச வி��வதகா( ெதாிவி(தா0. மகா(மாD 
ெர+"ைக� பா0�க விைர�4 ெச�றா0. "நீ"க� அஹிசா த0ம(ைத� 
ேபாதி�கிறீ0கேள! உ"க� சி8ய0க� எ�லா� அைத அAசாி�பா0களா?" எ�; 
லா0* ெர+" ேக*டா0. 
 
    "எ� சி8ய0க>�� நா� உ(தரவாத!" எ�றா0 மகா(மா. "அ�ப+யானா� 
இைத� பா�"க�!" எ�; ெசா�3 லா0* ெர+" ெமௗலானா �கமத3யி� 
பிரச"க ஒ�றி� ாிேபா0*ைட எ%(4� கா*+னா0. அதி� ஒ� ப�தி ெமௗலானா 
�கமத3 பலா(கார �ைறகைள6 ஆதாி�கிறா0 எ�; அ0(த ெச�ய�@+ய 
�ைறயி� இ��த4. "இ�த மாதிாி த�ப0(த ெச�ய�@+யவா; @ட எ�ைன9 
ேச0�தவ0க� ேபச�@டா4தா�. இத��� பாிகார நா� ேத+( த�கிேற�!" 
எ�றா0 மகா(மா. அ�த�ப+ேய மகா(மா கா�தி ெமௗலானா �கம4 அ3ைய 
உடேன ச�தி(4 "பலா(கார �ைறகைள நீ"க� ஆதாி�கவி�ைல எ�பைத( 
ெதளிDப%(தி வி%"க�!" எ�றா0. மகா(மாவி� ெசா�B� கிண"கி ெமௗலானா 
ஒ� அறி�ைக வி*டா0. ெர+"-கா�தி ச�தி�� ப�றிய விவர"க� யா��� 
அ9சமய ெதாி�தி��க வி�ைல. ஆைகயா� "ெமௗலானா �கமத3 பய�4 
வி*டா0!" எ�;, "ம�னி��� ேக*%�ெகா#டா0!" எ�; ேதச விேராதிக� பல0 
எ�காள ெகா*+னா0க�. ெமௗலானா இைதெய�லா சிறி4 
ெபா�*ப%(தவி�ைல. மகா(மாவி� வி��ப(தி�ப+ நட�கேவ#+ய4 த கடைம 
எ�; எ#ணி� ெபா;ைம6டனி��தா0. 
 
    பிற� கா0% ெர+"கி� ச0�கா� "ெமௗலானா �கமத3 ம�னி��� 
ேக*%�ெகா#டதி� ேபாி� அவ0 ேபாி� நடவ+�ைக எ%�காம� விட�ப*ட4" 
எ�; ஓ0 அறி�ைக ெவளியி*டன0. இ4 கா�திஜி�ேக ெபா;�கவி�ைல. உடேன 
கா�திஜி லா0* ெர+"��� எ5தி அOமதி ெப�; அவ0க>ைடய ச�தி�பி� 
விவர"கைள6 தா ெமௗலானாD��� @றிய �(திமதிைய6 ெவளி�ப%(தினா0. 
ெமௗலானா �கமத3 'பய�4ேபா� ம�னி��� ேக*கவி�ைல' எ�பைத அ�ேபா4 
அைனவ� அறி�4 ெகா#டன0. 
 
    இ�வித தம�� ேந0�த அபகீ0(திைய� @ட� ெபா�*ப%(தாம� ெமௗலானா 
�கமத3 மகா(மாவி� ெசா�ைல ேம�ெகா#% வ�தா0. அ�ப+�ப*டவைர( 
தமிடமி��4 பிாி(4� ைக4 ெச�4 ேபாNஸா0 ெகா#%ேபான4 மகா(மாைவ� 
கல"க9 ெச�4வி*ட4. ஆயிA அ�த� கல�கமான4 மகா(மா காாிய 
ெச�வைத( தைடெச�ய வி�ைல. ஜன�@*ட @+யி��த இட(4�� மகா(மா 
ேநேர ெச�; ம�கைள அைமதியாயி���ப+ ேக*%� ெகா#டா0. தி�பD 
ெமௗலானாைவ9 சிைற�ப%(தி யி��த இட(4�� வ�4 அவைர� பா0(4� ேபச 
அOமதி ேக*டா0. அத�� அதிகாாிக� ம;(4வி*டன0. ெமௗலானாDட� 
பிரயாண ெச�த Vக �கமத36 ெமௗலானாவி� காாியதாிசி6 அவைர9 
ச�தி(4� ேபசிவி*% அ�ேபா4தா� ெவளியி� வ�தா0க�. அவ0க� 
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ெமௗலானாைவ 107-வ4 பிாிவி�ப+6 108-வ4 பிாிவி�ப+6 ைக4 
ெச�தி��பதாக விவர ெதாிவி(தா0க�. 
 
    க�னி" கா எ�ற ெபய0 தமிF நா*+� பல��� நிைனவி���. ெச�ைனயி� 
பி�னா� உ��9 ச(தியா�கிரஹ நட�தேபா4 தட�டலான அட�� �ைறைய� 
ைகயா#% ெகா%ைம��� ெபய0 ெப�ற மனித0. இவ0 அ9சமய சி.ஐ.+.ேபாNC 
+�+ இ�Cெப�ட0 ெஜனரலாயி��தா0. ெமௗலானா �கமத3ைய� ைக4 
ெச�6 ெகௗரவ இவ���(தா� கிைட(த4. விசாக�ப*+ன ஜி�லா 
மாஜிC*ேர* ேம�ப+ க�னி"கா��� அA�பிய உ(தரவி� விவர 
பி�வ�மா;:- 
 
    "�கம4 அ3 அைமதியாகD ந�னட(ைத6டA இ��பத�காக அவாிட 107, 
108-வ4 பிாிDகளி� கீF ஜாமீ� ேக*க ேவ#+யி��பதா�. ேம�ப+ �கம4 
அ3ைய� ைக4ெச�4 எ� ��னா� ெகா#%வ�4 ஒ��வி�கேவ#+ய4. இதி� 
தவறேவ# டா. 14உ ெச�டப0 1921. 
        (ஒ�ப) ேஜ.ஆ0.ஹ�கி�C, ஜி�லா மாஜிC*ேர*, விசாக�ப*+ன"  
    ேம�ப+ உ(தரைவ� ப�றி(ெதாி�4 ெகா#ட4 மகா(மா கா�தி ரயி� ஏறி( 
தம4 பிரயாண(ைத( ெதாட0�தா0. ரயி3� பிரயாண ெச�4ெகா#ேட 
ெமௗலானா �கமத3 ைகதியானைத� ப�றி உ��கமான க*%ைர ஒ�; "எ" 
இ�தியா"� ப(திாிைக�� எ5தினா0. அ�த� க*%ைர யி� கைடசி� ப�தி 
பி�வ�மா;:- 
 
    "அ3 சேகாதர0க>�� நா ெச�ய�@+ய மாியாைத எ�ன? பய, ச�ேதக, 
ேசாப� ஆகியவ�ைற உடேன வி*ெடாழி�ப4தா�. அ3 சேகாதர0க>ைடய 
ைதாிய, நபி�ைக, அ9சமி�ைம, ச(திய, இைடவிடா9 ெசய� திறைம 
ஆகியவ�ைற6 அைனவ� ேம�ெகா#டா� .யராJய அைடவ4 ப�றி9 
ச�ேதக எ�ன? ஜி�லா மாஜிC*ேர* ேபாNC அதிகாாி��� ேபா*ட உ(தரவி� 
கைடசியி� "இதி� தவறேவ#டா!" எ�; க#+��த4. அ�த உ(திேயாகCத0 
அைத நிைறேவ�;வதி� தவறவி�ைல! ேமேலயி��4 வ� உ(தரைவ 
நிைறேவ�;வதி� அேநக ஆ"கில உ(திேயாகCத0க� த"க� உயிைரேய அ0� 
பண ெச�தி��கிறா0க�. இ4தா� இ"கிN8 சாதியி� ெப�ைம. கா"கிரC 
இ�திய0க>�� அ�விதேம 'உ(தரD' இ*+��கிற4. 'உ(தரD' 'க*டைள' '�(திமதி' 
– எ�ப+ ைவ(4�ெகா#டாB சாிதா�. 'அதி� தவறேவ#டா' எ�; ேக*%� 
ெகா#+��கிற4. அ�வித நா ெச�ய� ேபாகிேறாமா? மி9ச��ள சில 
மாத"களி� நா தீவிரமாக ேவைல ெச�4, 'கா"கிரC இ*ட க*டைளகைள 
நிைறேவ�;வதி� தவறவி�ைல' எ�; நா நி[பி�கேவ#%." 
    ----------------------------------------------------------- 
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23. 23. 23. 23. கரா�சிகரா�சிகரா�சிகரா�சி    விசாரைணவிசாரைணவிசாரைணவிசாரைண    
 
    ெமௗலானா �கமத3 ைகதியானைத� ப�றி மகா(மா எ5திய க*%ைரயி�, 
"அ3 சேகாதர0க� இைண பிாியாத இர*ைடய0க�. அவ0கைள� பிாி(4 ைவ�க 
�+யா4. ஆைகயா� �கமத3ைய� ைக4 ெச�தவ0க� ஷDக( அ3ைய6 ைக4 
ெச�ேத தீ0வா0க�!" எ�; �றி�பி*+��தா0. இ4 உ#ைம எ�ப4 இர#% 
நாைள��� ெதாிய வ�த4. 
 
    ெமௗலானா �கமத3ைய விசாக�ப*+ன மாஜிC*ேர* ைக4 ெச�த4 ஒ� 
காரணா0(தமாக(தா�. 17- ேததிய�; ேம�ப+ 107,108 பிாிD ஜாமீ� வழ��க� 
வாபC வா"க�ப*டன. அ�த _ணேம கரா9சியி3��4 வ�தி��த வார#+�ப+ 
ெமௗலானா �கமத3ைய மீ#% ைக4 ெச�4 கரா9சி��� ெகா#% 
ேபானா0க�. 
 
    அேத ேததிகளி� இ�தியாவி� பல ப�திகளிB இ��த ெமௗலானா ஷDக( அ3, 
டா�ட0 ைஸ�P� கி9Q, V0�லா �ஜாதீ�, ெமௗலானா நிஸா0 ஆம(, 
ெமௗலானா ஹுேச� ஆம(. ஜக(�� சாரதாVட ச"கரா9சாாியா0 
ஆகியவ0கைள6 ைக4 ெச�தா0க�. எ�லாைர6 கரா9சி��� ெகா#% ேபா�9 
ேச0(தா0க�. 
 
    இ�ப+ அவ0கைள ெய�லா கரா9சி��� ெகா#% ேபானதி� காரண 
எ�னெவ�றா�, ஜூைல மாத 8 ேததி கரா9சியி� அகில இ�திய கிலாப( 
மகாநா% நைடெப�ற4. அ�த மகாநா*%�� ெமௗலானா �கமத3 தைலைம 
வகி(தா0. இ�த மகாநா*+�, அ4வைர கா"கிரL� ெச�தி��த 
தீ0மான"கைளெய�லா விட� க%ைமயான தீ0மான ஒ�; நிைறேவறிய4. 
 
    "கிலாப( விஷயமாக பிாி*+8 ச0�கா0 நீதி வழ"காதப+யா� இனிேம� மத� 
ப�;�ள எ�த �C3� ைச� ய(தி� ேசைவ ெச�வ4, ைச�ய(4�� ஆ� 
ேச0�பத�� உதவி ெச�வ4 மா0�க விேராதமா�" எ�ப4 அ�த( தீ0மான(தி� 
க�(4. 
 
    க�க(தாவிB நாக�ாியிB நிைறேவறிய ஒ(4ைழயாைம( தீ0மான(தி� 
ைச�ய ேசைவைய� ப�றி� �றி�பிடவி�ைல. ைச�ய(தி� உ�ளவ0கைள 
ேவைலைய வி%ப+ ெச�வத��� கால வரவி�ைல எ�; க�த�ப*ட4. அ4 
ம*%ம�ல. ம�ற ஒ(4ைழயாைம( தி*ட"கைளெய�லா பிாி*+8 ச0�கா0 
ஒ�ேவைள அல*சியமாக� க�தி வி*% ைவ�கலா. ஆனா� ைச�ய ேசைவைய 
விட ேவ#% எ�; ெசா�னா� உடேன மிக� க%ைமயான அட���ைற 
ெதாட"�வா0க�. அதAைடய பலாபல�க� இ�ப+யி��� ெம�; ஊகி�ப4 
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க+ன. ஆைகயா� அைத� கைடசி( தி*டமாக ைவ(4�ெகா�ள ேவ#% எ�; 
மகா(மாD ம�ற( தைலவ0க> க�தினா0க�. 
 
    ஆனா� �C3 தைலவ0க� அ�வளD Sர ெபா;ைமைய� கைட�பி+�க( 
தயாராயி�ைல. "�C3க� இனிேம� பிாி*+8 ைச�ய(தி� ேச0�4 ேசைவ 
ெச�வ4 பாவ" எ�; கரா9சியி� தீ0மான நிைறேவ�றினா0க�. அ(4ட� 
நி�;விட வி�ைல. அ9சமய(தி� அ"ேகாராவி� �Cதபா கமா� பா*சாவி� 
தைலைமயி� �திய 4��கி அரசா"க ஏ�ப*+��த4. அ�த அ"ேகாரா 
அரசா"க(4ட� பிாி*+8 ேபா0 ெதா%(தா�, "இ�திய �C3க� உடேன ச*ட 
ம;�� இய�க ெதாட"கி இ�தியாவி� Kரண .த�திர(ைத Cதாபி�க ேவ#%" 
எ�; ஒ� தீ0மான நிைறேவறிய4. 
 
    இ�த( தீ0மான"க� நிைறேவறிய கரா9சி மகாநா*%�� ெமௗலானா �கமத3 
தைலைம வகி(தா0. தம4 தைலைம 6ைரயி� ேமேல @றிய க�(4�கைள அவ0 
ெவளியி*டா0. ெமௗலானா ஷDக( அ3 �த3யவ0க� ேம�ப+ தீ0மான"கைள 
ஆதாி(4� ேபசினா0க�. 
 
    இ�வித இராஜ( 4ேவஷ� பிரசார ெச�த காரண(4�காகேவ ேம� @றிய ஏ5 
தைலவ0க> பல இட"களி� ைக4 ெச�ய�ப*%� கரா9சியி� விசாரைண�காக� 
ெகா#% ேபாக�ப*டன0. 
 
    கா�திஜி வா�*ேடாி� ெமௗலானா �கமத3ைய� பிாி�4 ெச�ைன�� வ�4 
ேச0�தா0. ெமௗலானாவி� மைனவியான Vக �கமத36 மகா(மாDட� 
ெச�ைன�� வ�தா0. அ3 சேகாதர0க� மி�க மத ைவரா�கிய உ�ளவ0க�. 
ஆகேவ Vக �கமத3 இCலாமிய வழ�க�ப+ ேகாஷா �ைறைய அA8+(தா0. 
�கE+ இ�லாம� ெவளியி� �ற�ப%வதி�ைல. அ�ப+�ப*ட ேகாஷா� 
ெப#மணி தம4 கணவ0 ெதாட"கிய ேவைலைய( தா ெதாட0�4 நட(த ேவ#% 
எ�; க�திய மகா(மாDட� .�;� பிரயாண ெச�யலானா0. 
 
    ெச�ைன வ�4 ேச0�த4 கா�திஜி�� ெமௗலானா �கமத3 கரா9சி( தீ0மான 
காரணமாக� ைகதியானா0 எ�A ெச�தி கிைட(த4. அ�; மாைலயி� 
ெச�ைன� கட�கைரயி� மாெப� ெபா4� @*ட. ஜல ச�(திர(தி� கைரயி� 
ஜன ச�(திர திர#+��த4. மகா(மாD Vக �கமத36 @*ட(4�� 
வ�தா0க�. ம�களி� ஆேவச(ைத6 பரபர�ைப6 ெசா�3 �+யா4. ஆரவார 
ெகா<ச அட"கிய பிற� மகா(மா கா�தி ேபசினா0. ேப9சி� ஒ�ெவா� 
வா0(ைத6 தீ�ெபாறிைய� ேபா� .ட0 வி*ட4. 
 
    "ெமௗலானா �கமத3ைய எ�த� ��ற(4�காக� ைக4 ெச�தா0கேளா அேத 
��ற(ைத நா� இ�ெபா4 ெச�ய� ேபாகிேற�!" எ�; கா�தி மகா(மா @றிய4 
அ"ேக திர#+��த ல*ச� கண�கான ம�க>�� ேராமா<ச3 உ#டாயி�;. 
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    கரா9சியி� ெமௗலானா �கம4 அ3 எ�ன பிரச"க ெச�தாேரா, அைதேய 
மகா(மா கா�தி வா0(ைத�� வா0(ைத சாியாக அ�த மாெப�" @*ட(தி� 
ெசா�னா0. கரா9சி தீ0மான"களி� வாசக(ைத6 எ%(4� @றினா0. "ெமௗலானா 
�கமத3 ெச�த ��ற(ைத நாA ெச�4 வி*ேட�. எ�ைன6 ச0�கா0 ைக4 
ெச�ய*%!" எ�றா0 கா�தி மகா�. 
 
    ெபா4 ம�க�, "இ4வ�லேவா சிேநக? இ4வ�லவா சேகாதர பாவ!" எ�; 
எ#ணி விய�தா0க�. த�ைடய அ�ைம9 சேகாதர� சகாDமான �கம4 
அ3ைய மகா(மா கா�தி ஆதாி(4 நி�ற ேம�ைம� �ண ம�கைள� பரவச� 
ப%(திய4. 
 
    பிற� ெச�ைன� கட�கைரயி� ெதா#ட0க� ெகா#% வ�4 �வி(தி��த மைல 
ேபா�ற விேதசி( 4ணிக>�� மகா(மா தீ E*+னா0. @*ட(தி3��த ஆயிர� 
கண�கான ஜன"க� த"க� ேம3��த விேதசி( 4ணிகைள� ெகா#% வ�4 
தீயிேல ேபா*டா0க�. அ(தைன ெபாிய 4ணி��வியB அைர மணி ேநர(தி� 
எாி�4 சாபராயி�;. 
 
    ெச�ைன� கட�கைரயி� மகா(மா ேம�க#டவா; ேபசிய ெச�தி நாெட"� 
பரவிய4. நா*+� நாலா ப�க"களிB இ��த ேதச( தைலவ0க� "ெமௗலானா 
�கமத3 ெச�த ��ற(ைத நா"க> ெச�ேத தீ�ேவா!" எ�; ெசா�னா0க�. 
 
    ஆகேவ கா�திஜி6 ம�; ஐப4 பிரபல கா"கிரC தைலவ0க> @*%� 
ைகெய5(4� ேபா*% அ�ேடாப0 மாத 4 - ஆ ேததி ஒ� வி�ஞாபன(ைத 
ெவளியி*டா0க�. அ�ேடாப0 மாத 6 - ஆ ேததி "ய" இ�தியா" வி� ேம�ப+ 
வி�ஞாபன� ைகெய5(4�க> பிர.ாி�க�ப*டன. 
 
    "அ3 சேகாதர0கa ம�றவ0க> எத�காக� ைக4 ெச�ய� ப*டா0க� 
எ�பைத� பபா� ச0�கா0 1921 - ஆ வ�ஷ ெச�டப0 மாத 15 - ஆ ேததி 
ெவளியி*%�ளா அறி�ைகயி� விள�கியி��கிறா0க�; ேம�ப+யா0க� ைக4 
ெச�ய�ப*டைத உ(ேதசி(4, கீேழ ைகெயா�பமி*+��� நா"க� தனி�ப*ட 
�ைறயி� ெதாிவி�க வி��வதாவ4:- 
 
    ரா=வ(திேலா, சிவி� நி0வாக(திேலா கல�4 ஜன"க� ச0�கா���( ெதா#% 
ெச�யலாமா, @டாதா எ�பைத� ப�றி( தாராளமாக அபி�பிராய ெசா�ல 
ஒ�ெவா�வ��� உாிைம உ#%. 
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    அரசிய3B, ெபா�ளாதார( 4ைறயிB, தா0மீக( 4ைறயிB இ�தியா 
சீ0�ைல�தி��பத��( த�ேபா4�ள இ�தியா ச0�காேர காரணமா�. ம�க>ைடய 
ேதசீய அபிலாைஷகைள அட�கி ஒ%��வத��� ேபாNைஸ6 ரா=வ(ைத6 
ச0�கா0 உபேயாகி(தி��கிற4. இத�� உதாரணமாக ெரௗல* ச*ட� கிள09சிைய9 
ெசா�லலா. இ�தியாD�� ஒ� தீைம6 ெச�தறியாத அராபிய0க�, எகி�திய0க�, 
4��கிய0க� �த3ேயா�ைடய .த�திர(ைத ந.��வத�காக இ�திய 
ரா=வ(ைத6 இ�திய ச0�கா0 உபேயாகி(தி��கிற4. 
 
    இ(தைகய ச0�காாி� சிவி� உ(திேயாகCதராகD ேசைனயி� சி�பாயாகD 
ெதா#% ெச�வ4 ேதசீய ெகௗரவ(தி�ேக ப"க விைளவி�பதா�. ஆைகயா�, 
ச0�கா�டA�ள ெதாட0ைப அறேவ ஒழி(4 வி*%, ஜீவன(தி�� ேவ; ஏதாவ4 
வழிைய( ேத+�ெகா�ள ேவ#+ய4 ஒ�ெவா� இ�திய சி�பாயிAைடயD சிவி� 
உ(திேயாகCத�ைடயD கடைம எ�; நா"க� க�4கிேறா. 
 
    (ஒ�ப) எ.ேக.கா�தி அ��கலா ஆஸா(; அJம�கா� (+�3; லஜபதிரா� 
(லா@0); ேமாதிலா� ேந� (அலஹாபா(); சேராஜினி நா6% (பபா�): அ�பாC 
தயா�ஜி, எ�.L. ேக�க0, வி.ேஜ.பேட�, வ�லபா� பேட� (அஹமதாபா(); 
எ.ஆ0.ஜயக0 (பபா�); +.வி.ேகாகேல(Kனா); எC.ஜீ.ேப"க0, ஜவாஹ0லா� ேந� 
(அலஹாபா(); க"காதர ேத8பா#ேட (ெப�கா); லcமி தாC ேத0L, உம0 
ேசாபானி, ஜனாலா� பஜாJ, எ.எC. ஆேன (அேராதி); எC.இ.Cேடா�C, 
ேகா*கா0 (சிலா); எ.ஏ. அ�ஸாாி (+�3); க3��Cஸமா� (+�3); ேக.எ. 
அ�4� கK0 (+�3); அ�4� பாாி (லcம#�ாி); கி�8ணாஜி நீ�க#* 
(ெப�கா); கி. இராஜேகாபாலா9சாாி (ெச�ைன); ெகா#டா ெவ"கட�ைபயா 
(�#T0); ஜி.ஹ�ஸ0ேவா(தமரா� (�#T0); அகஸுயா ஸாராபா�, ஜீேத�திரலா� 
பான0ஜி, எ. ெஹ9. கி(வா� (+�3); சியா .�தர ச�கரவ0(தி (க�க(தா); 
ராேஜ�திர பிரசா( (பா*னா); ஆஸா( ேசாபானி, ஹஸர( ேமாஹானி (கா�K0); 
மஹாேத� ேதஸா�, பி.எ�.ப[9சா, யா@� ஹஸ�, பி.எC. �<ேஜ, ெஜயராதாC 
ெதௗல(ரா, எ.ஆ0. ேசா�க0 (நாக�ாி); வி.வி. த0தாேன, எ.ெஹ9, சி(தி� கா(ாி 
(பபா�); @டா0 ராம9ச�திர ரா� (ஆ�திரா) மியா �கம4 ஹாஜிஜா� �கம4 
ேசா*டானி. 
 
    ேம�ப+ வி�ஞாபன(தி� 9ாி. சி. ஆ0. தாL� ைகெய5(4 காண�படாத4 
பல��� விய�ைப அளி(த4. த�தி� ேபா��வர(தி� ஏ�ப*ட தாமத�தா� 
அத��� காரண எ�; ெதாியவ�த4. எனேவ, 9ாி சி(தர<சன தாL� 
ைகெய5(4 பி�பா% அ�த வி�ஞாபன(தி� ேச0�த4. 
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    அ�த� �கFெப�ற 1921 - ஆ வ�ஷ(தி� கா�தி மகா(மாவி� ��கிய 
4ைணவ0களாக விள"கிய தைலவ0க� யா0 யா0 எ�பைத ேம�ப+ 
வி�ஞாபன(தி� கீேழ ெவளியாகி6�ள ைகெய5(4�களி3��4 ெதாி�4 
ெகா�ளலா. 
 
    +�3யி� ஹ�கீ அJம�கா� தைலைமயி� கிலாப( கமி*+ @+ 
ைச�ய(தி3��4 �C3கைள ெவளிேயற9 ெசா�வ4 �C3களி� மத� கடைம 
எ�; தீ0மான ெச�த4. 
 
    ேதசெம"� ஆயிர� கண�கான @*ட"களி� பிரச"கிக� ெமௗலானா 
�கமத3யி� கரா9சி ேப9ைசெயா*+� ேபசினா0க�. ேமைடயி3��4 ஒ� 
பிர�க0 அ�த� ேப9ைச ஒ�ெவா� வா0(ைதயாக� ப+�ப4 திரளான ம�க� 
தி�பி9 ெசா�வ4 ச0வசாதாரணமாக நட�கலாயி�;. 
 
    இ�வளD கிள09சி ேதச(தி� நட�4 ெகா#+��ைகயி� கரா9சியி� ெமௗலானா 
�கமத3 மீ4 ம�ற அ;வ0மீ4 விசாரைண நட�4ெகா#+��த4. அ3 
சேகாதர0க> ம�ற �C3 தைலவ0க>"எ"க� மத� கடைமைய9 ெச�ேதா. 
ச0�கா0 ச*ட எ�ப+யி��தாB எ"க>�� அ�கைரயி�ைல" எ�ற �ைறயி� 
ேகா0*+� வா�� Eல ெகா%(தா0க�. அவ0க� ஒ�ெவா�வ��� இர#% 
வ�ஷ க%"காவ� த#டைன விதி�க�ப*ட4. 
 
    "கவைல ேவ#டா, அ3 சேகாதர0க� சி�ன9 சிைறயிB நா ெபாிய 
சிைறயிB இ��கிேறா. இர#% சிைற� கதDகைள6 உைட(4 வி%தைல 
ெச�6 ச�தி ந ைகயி� இ��கிற4!" எ�; கா�தி மகா� @றினா0. 
    ----------------------------------------------------------- 
    24. �ழ(4#% விரத. 
    தமிF நா*%�� மகா(மா கா�தி�� ெந�"கிய ெதாட0�க� சில உ#%. 
ெத�னா�பிாி�கா ச(தியா�கிரஹ(தி� மகா(மாD��( 4ைண நி�றவ0களி� 
தமிழ0க� ��கியமானவ0க�. அ�த ச(தியா�கிரஹ� ேபாாி� தமிFநா*% 
வ�ளியைம உயி0(தியாக ெச�4 அழியா� �கFெப�றா�. 
 
    ரா�ல* ச*ட(ைத எதி0(4 எ�ப+ இய�க நட(4வெத�; மகா(மா கா�தி 
ேயாசி(4� ெகா#+��த கால(தி� ஒ� சமய ெச�ைன வ�தா0. ஏ�ர� 6-ஆ 
ேததி அகில இ�திய ஹ0(தா� நட(தேவ#% எ�ற எ#ண ெச�ைனயி� 
த"கியி��த ேபா4 மகா(மாவி� மனதி� உதயமாயி�;. 
 
    இவ�ைற� கா*+B மகா(மாவி� வாF�ைகயி� ெப� மா;த� உ#டா�கிய 
ஒ� சபவ 1921 ெச�டபாி� மகா(மா கா�தி தமிFநா*%�� விஜய ெச�த 
ேபா4 நிகF�த4. 
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    அ�தநாளி� ப*டண"களிB கிராம"களிB கா"கிரC பிரசார 
ெச�வத�காக9 ெச�ேவா0 த"க� பிரச"க(4�� ��கியமாக� ைகயா#ட விஷய 
ஒ�; உ#%. கிழ�கி�திய� கெபனியி� கால(தி� இ"கிN8கார0க� 
4ணிE*ைடைய( ேதாளிேல .ம�4ெகா#% இ�தியாவி� 4ணி வி�க 
வ�ததி3��4 பிரச"க(ைத( ெதாட"�வா0க�. ஆ"கில நா*%( 4ணிேயா% 
இ�திய .ேதசி( 4ணி ேபா*+ ேபாடாம3��பத�� ெவ�ைள�கார0க� ைகயா#ட 
�ைறகைள9 ெசா�வா0க�. இ�தியாவி� ைக(தறியி� உ�ப(தியான 4ணிகளி� 
ேம�ைமைய� ப�றி� ேப.வா0க�. டா�கா மC3� 4ணியி� நய(ைத�ப�றி6, 
ஒ� VC மC3ைன ஒ� ேமாதிர(4��� அைட(த கைதைய� ப�றி6, அDர"க 
ஜீ�பி� �மாாி டா�கா மC3� உ%(தி�ெகா#ட வரலா�ைற� �றி(4 
விCதாரமாக9 ெசா�வா0க�. அ(தைகய அதிசயமான 4ணிகைள ெந�த 
ைக(தறி�கார0களி� க*ைட விர�கைள ஆ"கிேலய0 4#+(ெதறி�த அ�கிரம� 
ெகா%ைமைய� ப�றி இர(த ெகாதி��ப+ ஆ(திரமா�� ேப.வா0க�. 
 
    "இ"கிN8 ராJய இ�தியாவி� ல"காஷய0 4ணி வியா பார(4�காகேவ 
ஏ�ப*ட4. இ�ேபா4 ல"காஷயாி� ந�ைமைய ��னி*ேட இ�தியா ஆள�ப*% 
வ�கிற4. எ�ைறயதின இ�திய0க� அ�னிய( 4ணிைய வா"�வைத அ+ேயா% 
நி;(4கிறா0கேளா, அ�ைற�ேக இ�தியாவி3��4 பிாி*+ஷா0 E*ைடக*+ 
வி%வா0க�!" எ�; @;வா0க�. 
 
    இ�வாெற�லா அ�தநாளி� கா"கிரC வாதிக� பிரசார ெச�ததி� ெபாி4 
உ#ைம இ��த4 எ�பைத யா� ம;�க �+யா4. 
 
    அதனாேலேய 1905-1906-� வ"காள(தி� ஒ� தடைவ .ேதசி இய�க தீவிரமாக 
ஆரபி�க�ப*ட4. அ�ேபா4 .ேதசி இய�க(தி� ேநா�க பிாி*+8 4ணிகைள� 
பகி8காி�ப4தா�. இ�த இய�க(4�� அ�ேபா4 சில இைட\;க� ஏ�ப*டன. 
அவ�றி� ��கியமான4 பபா�--ஆமதாபா( ஆைல �தலாளிகளி� 
ேபராைசயா�. .ேதசி இய�க(ைத� பய�ப%(தி�ெகா#% அவ0க� ஆைல( 
4ணிகளி� விைலகைள� க#டப+ உய0(தி� ெகா�ைள லாப சபாதி(தா0க�. 
 
    இத� பல� எ�ன ஆயி�; எ�றா�, ெகா<ச கால(4�ெக�லா ெபா4 
ம�களி� பல���9 .ேதசி இய�க(தி� ேபாி� ப�; வி*%� ேபா�வி*ட4. 
 
    இ�த� பைழய நிகF9சிகைளெய�லா கா�தி மகா� ந�� அறி�தி��தா0. 
இ�தியாவி� அ+ைம(தன ேபாக ேவ#%மானா�. இ�திய0க� அ�னிய( 4ணி 
வா"�வைத6 அணிவைத6 அ+ேயா% நி;(திேய யாகே�#%. ஆனா�, 
��ெனா� தடைவ நட�த4ேபா� ஆைல�தலாளிக� ெபா4ம�களி� தைலயி� 
ைகைய ைவ(4� ெகா�ைள லாப த*%வைத6 த%�க ேவ#%. இத��9 
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சாதனமாக மகா(மா கா�தி ைகரா*ைட இய�க(ைத� ைக�ெகா#டா0. ைக 
ரா*ைடயி� Y� Y�; அ�த Yைல�ெகா#% ைக(தறியி� ெந�த கதைரேய 
உ%(தேவ#% எ�; ெசா�னா0. இ�ப+� கத0 உ%(4வைத வ��;(4வதா� 
ஆைல �தலாளிக� ெகா�ைள லாப சபாதி�பைத( த%�கலா. இ4 ம*%ம�ல. 
மகா(மாவி� வாF�ைக( த(4வ(ைத நிைறேவ�ற� ைகரா*ைட6 கத� த��த 
உபகரண"களாயி��தன. மகா(மா கா�தி த�கால நவநாகாிக வாF�ைகைய 
ெவ;(தா0. ஆடபர .கேபாக வாF�ைகைய ெவ;(தா0. ைகரா*ைட6 கத� 
எளிய வாF�ைக �ைறயி� சி�ன"களா யி��தன. மனிதரா�� பிற�த 
ஒ�ெவா�வ� ஏேதA ஒ� வைகயி� உடைல உைழ(4� பா%படேவ#% 
எ�; மகா(மா க�தினா0. அ�ப+ எ�லா� உட� உைழ�ைப� ைக�ெகா�ள� 
ைகரா*ைட ந�ல சாதனமாயி��த4. இய�திர நாகாிக மனித சEக(தி� ஆ(மீக 
அழிD��� காரணமா� எ�ப4 கா�திஜியி� ெகா�ைக. ைகரா*ைட இய�திர 
நாகாிக(ைத எதி0(4 நி�பத�� ஆ6தமாயி��த4. இ�தியாவி� ஏ5 ல*ச 
கிராம"களி� வா5 ம�கைள மகா(மா 'தாி(திர நாராயண0'களாக� க#டா0. 
அவ0க>ைடய வ;ைமைய நிைன(4 உ�கினா0. வ�ஷ(தி� ஆ; மாத 
கிராமவாசிக� ேவைலயி�லாம3��கிறா0க� எ�ப4 மகா(மாD��( ெதாி�த4. 
ல*ச�கண�கான கிராமவாசிக>�� ேவைலயி�லாத நா*களி� ேவைல ெகா%�க� 
@+ய4 ைகரா*+ன ஒ�;தா� எ�பைத மகா(மா க#டா0. அநாைத Cதிாீக> 
வயதான Eதா*+க> பிறைர அ#டாமB ப*+னி கிட�காமB 'இ8ட�ட� 
த �+ைச நிழ33��4 Y� இைழ(4� பிைழ�கலா' எ�; க#டா0. இ(தைகய 
காரண"களினா� ைகரா*+ன(ைத மகா(மா கா�தி 'காமேதA' எ�; ேபா�றினா0. 
அைத� �றி(4 இைடவிடா4 ேபசி6 எ5தி6 வ�தா0. 
 
    இ�தியா ேதச(தி� சிற�த அறிவாளிகளி� சில��� மகா(மா கா�தியி� 
ைகரா*ைட� பிரசார பி+�கவி�ைல. அ�வித பி+�காதவ0களி� ஒ�வ0 மகாகவி 
ரG�திரநாத தா@0. மகா(மாவிட மகாகவி எ(தைனேயா அபிமான� 
மாியாைத6 ெகா#+��தவ0. 'மனித சEக(ைத ர*சி�க அவதாி(த 
மகா��ஷ0களி� ஒ�வ0 மகா(மா கா�தி' எ�; டா�ட0 தா@0 பல�ைற6 தம4 
க�(ைத ெவளியி*+��கிறா0. ஆனாB கா�திஜியி� ைகரா*ைட� பிரசார(ைத 
மகாகவி தா@0 வி�பவி�ைல. இரா*ைட� பிரசார(ைத� "பி�ேபா�� இய�க" 
எ�; தா@0 பகிர"கமாக� @றி� க#+(தா0. "இய�திர"களினா� மனித சEக 
எ�வளேவா ��ேன�ற அைட�தி��கிற4. கா�திஜி அ�த ��ேன�ற(ைத 
ெய�லா �ற�கணி(4 இ�திய ம�கைள� பல Y; வ�ஷ பி�னா� ெகா#% 
ேபாக� பா0�கிறா0" எ�; டா�ட0 தா@0 ெசா�னா0. 
 
    கா�தி மகா� மகாகவி தா@ைர� '��ேத�' எ�; ேபா�றி வ�தவ0. 
ெத�னா�பிாி�காவி� த�ட� டா�C டா� ப#ைணயி� வாF�தவ0கைள 
இ�தியா வ�த4 �த� �த3� தா@ாி� சா�திநிேகதA�ேக மகா(மா 
அA�பினா0 அ�லவா? ஆனேபாதிB ைகரா*ைட இய�க(ைத� ப�றியவைரயி� 
மகா(மா கா�தி ��ேதவாி� க�(ைத ஒ���ெகா�ளவி�ைல. "வான(தி� 



 53

ஆன�தமா�� பா+� ெகா#% பற�� வானபா+��� KமியிB�ள க8ட"க� 
எ�ப+( ெதாி6? ��ேதவ0 தா@0 மகாகவி; அவ��� ஏைழகளி� ப*+னி� 
ெகா%ைம இ(தைகய4 எ�; ெதாியா4. ெதாி�தி��தா� ைகரா*ைடதா� 
ஏைழகளி� காமேதA எ�பைத ஒ���ெகா#+��பா0" எ�; கா�தி மகா� 
அ=வளD தம4 ெகா�ைகயி3��4 வ5வாம� தா@���� பதி� @றினா0. 
 
    1921-ஆ வ�ஷ ெச�டப0 மாத(4��� இ�தியாவி� அ�னிய( 4ணி 
பகி8கார(ைத� Kரணமா� நட(திவிட ேவ#% எ�; கா�திஜி க�தியி��கிறா0. 
ெச�டபாி� அ(தி*ட நிைறேவறி வி*டா� அ%(4 வ� மாத"களி� 
ச*டம;�� இய�க(ைத( ெதாட"கி வ�ஷ� கைடசி��� .ய ராJய(ைத 
Cதாபி(4 விடலா எ�; உ(ேதசி(தி��தா0. 
 
    வா�*ேடாி� ெமௗலானா �கமத3 சிைற�ப*ட4 மகா(மாவி� .யராJய 
தாக(ைத� ப�மட"� ஆ�கிய4. விேதசி( 4ணி பகி8கார(ைத நிைறேவ�;வதி� 
அவ�ைடய ஆ0வ� ெப�கி�;. இ�த ஆ0வ(4டேன தா� ெச�ைனயி3��4 
�ற�ப*%( தமிFநா*+� .�;�பிரயாண ெச�ய( ெதாட"கினா0. அவ�ட� 
ெமௗலானா ஆஜா( ேசாபானி எ�A �C3 ெபாியா� பிரயாண ெச�தா0. 
 
    கா�திஜி ேகா8+யா0 ஏறிய ரயி� வி5��ர ெச�ற4. வி5��ர ரயி�ேவ 
நிைலய(தி� எ�>� ேபா*டா� எ�> விழாதப+ பதினாயிர� கண�கான ஜன"க� 
@+யி��தா0க�. கா�திஜி அவ0க>��� ைகரா*ைட6 கதைர6 ப�றி எ%(49 
ெசா�ல வி�பினா0. ஆனா� அ4 சா(திய� படவி�ைல. @*ட(தி� அ�வளD 
இைர9ச�. "உ*கா�"ேகா!" "ச(த ேபாடாேத"ேகா!" எ�; Y�;� கண�கான 
�ர�க� ஏக கால(தி� எ5�தன. ஜன"க� ேபா*ட இைர9சBட� இைர9சைல 
அட�க �ய�றவ0களி� @�பா% ேச0�4 ஏக இைர9சலாகிவி*ட4. கா�திஜி ஒ� 
வா0(ைத@ட அ�@*ட(தி� ேபச �+யவி�ைல. ரயி� வ#+ ேமேல ெச�ற4. 
 
    பற"கி� ேப*ைடயி� மிC Vட0ஸ� எ�A ஐேரா�பிய அைமயா0 
ஆரபி(தி��த ஆசிரம(4�� மகா(மா அCதிவார நா*+னா0. பிற� @டQாி� 
ெபா4� @*ட(தி� ேபசிவி*%� �பேகாண(4�� வ�தா0. �பேகாண(தி� 
மகா(மாைவ( தாிசி�க நா�பதினாயிர ஜன"க� @+யி��தா0க�. அ�வளD 
ேப� கா�திஜிைய� ப�க(தி� ெச�; பா0�க �ய�றா0க�. @*ட(தி� எ5�த 
@9சைல6 @�பா*ைட6 ெசா�3 �+யா4. �பேகாண @*ட(திB 
மகா(மாவினா� ேபச �+யவி�ைல. அ"கி��4 திாிசிரா�ப�ளி��9 ெச�றா0. 
 
    திாிசிரா�ப�ளியி� ேதச ப�த0 டா�ட0 +. எC. எC. ராஜ� அவ0களி� G*+� 
மகா(மாD�� நிமதி கிைட(த4. "மகா(மாDட� ஏ5 மாத" எ�A Y3� ] 
கி�8ணதாC எ�பவ0 இைத� ப�றி எ5தியி��கிறா0. அ�த� பிரயாண(தி� 
ேபா4 மகா(மாவி� காாியதாிசியாக( ெதா#% ெச�தவ0 ] கி�8ணதாC. அவ0 
ேம�@றிய �(தக(தி� எ5தியி��பதாவ4:- 
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    "திாிசிரா�ப�ளி Cேட ஷைன அைட�த4 எ"க>�ெக�லா மி�க விய�� 
மகிF9சி6 ஏ�ப*டன. ரயி�ேவ நிைலய(தி� ஏராளனமான ஜன"க� 
@+யி��தேபாதிB இைர9ச� எ�பேத கிைடயா4. அ�ைற�� மகா(மாவி� 
ெமௗன தின. ரயிைல வி*% அைமதியாக இற"கி ஜாைக��� ேபாக �+�த4. 
இ"ேக ஜன"களிட காண�ப*ட அைமதி6 ஒ5"�, வழிெய�லா 
ஜன�@*ட(தி� அமளியினா� க8ட�ப*% வ�த எ"க>�� ஒ� வர�பிரசாதமாக 
இ��த4. ரயி�ேவ நிைலய(4��� ப�க(தி� உ�ள டா�ட0 ராஜAைடய G*+� 
எ"க>�� ஜாைக. டா�ட0 ராஜ� அ�ேபா4 மாகாண கா"கிரசி� காாியதாிசி. 
அவ�ைடய G% ஏற��ைறய ஓ0 ஆசிரமமாக மாறியி��த4. த�ைடய �%ப(தி� 
யா� இனி� கைடயி� 4ணி வா"க�@டா4 எ�; அவரவ0க>ைடய ேதைவ�� 
ேவ#+ய Y� அவ0கேள Y�;� ெகா�ள ேவ#% எ�; க*டைளயி*% 
வி*டதாக டா�ட0 ராஜ� மகா(மாஜியிட ெதாிய�ப%(தினா0. டா�ட0 
ராஜAைடய G% தி�9சி நகர(4��� ெகா<ச Sர(தி� ஒ� ெபாிய ேதா*ட(தி� 
ந%வி� இ��த4. �ய3B ச#டமா�த(திB அ+ப*%( தி#டா+ய க�ப� ஒ� 
அைமதியான 4ைற�க(4�� வ�4 ேச0�தா� பிரயாணிக� எ�வளD ஆன�த 
அைடவா0 கேளா அ�வளD ஆன�த நா"க> அைட�ேதா. 
 
    இ�வா; தி�9சியி� டா�ட0 ராஜAைடய க#+�பான பா4கா�பி� காரணமாக 
மகா(மாD��� ெகா<ச ஓ�D அைமதி6 கிைட(த4. ஆனா� அைமதி 
ெவளியி� இ��தேத தவிர அவ�ைடய மனதி� நிமதி ஏ�படவி�ைல. விேதசி( 
4ணிைய� பகி8காி�பதிB கதைர� ெப���வதிB அவ�ைடய மனதி� 
�+ெகா#+��த தாப(ைத அவ0 ம�க>�� ெவளியிட வி�பினா0. 
 
    ஆனா� ஜன"கேளா மகா(மாைவ அ�கி� ெச�; பா0(4விட ேவ#% எ�; 
பிரய(தன ெச�தா0க�. மாெப�" @*ட @+ ம�க� ேபா*ட @9ச3னா� 
மகா(மாவி� வா0(ைதக� அவ0க� காதி� வி5வேத இ�ைல. 
 
    "ஐேயா! நா*க� ேபா�� ெகா#+��கி�றனேவ. இ�வளD ஜன�க> வ�4 
@*ட @+� @9ச� ேபா*% வி*% எ�ைன� பா0(4 வி*%� ேபா� 
வி%கிறா0கேள? ைகரா*ைடைய� ப�றி6 கதைர� ப�றி6 இவ0க>�� எ�வா; 
ெசா�ேவ�? எ� இதய� ெகாதி�ைப இவ0க>�� எ�வா; ெவளியி%ேவ�?" 
எ�; மகா(மா ேயாசைனயி� ஆF�தி��தா0. 
 
    தி�9சியிB ]ர"க(திB ெபா4� @*ட"களி� ஓரளD அைமதி நிலவிய4. 
தி�9சியி3��4 மகா(மா தி#%�க�B��� ேபானா0. அ"ேக பைழய கைததா�. 
@*ட பிரமாத; @9சB பிரமாத. மகா(மாவினா� ஒ� வா0(ைத6 ேபச 
�+யவி�ைல. தி#%�க�33��4 ம4ைர��� ேபானா0. ம4ைர மகா(மாD�� 
அளி(த வரேவ�� ம�ற ஊ0 வரேவ��கைளெய�லா S�கி அ+(4 வி*ட4. 
அ�வளD ல*ச�கண�கான ஜன"க� @+யி��தா0க�. ஆனா� ெபா4� 
@*ட(ைத� ப�றிய வைரயி� பைழய கைதேயதா�! அைமதிைய நிைலநா*ட 
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ம4ைர( தைலவ0க� எ�வளேவா �ய�றா0க�. மகா(மாD �ய�; பா0(தா0. 
ஒ�; பய�படவி�ைல. மகா(மா பிரச"க ெச�யாமேல @*ட(ைத� கைல�4 
ேபாக9 ெசா�Bப+ ேந0�த4. 
 
    ம4ைரயி� அ�றிரD மகா(மாவி� ஜாைகயி� அவைர� பல பிர�க0க� வ�4 
ச�தி(தா0க�. அவ0க>ட� மகா(மா ெபா4�பைடயாக வா0(ைதயா+� 
ெகா#+��த ேபாதிB அவ�ைடய உ�ள ேயாசைனயி� ஆF�தி��த4. கத0 
இய�க(ைத� பிரசார ெச�வத��( த��த சாதன ஒ�ைற அவ0 மன ேத+� 
ெகா#+��த4; அ(தைகய சாதன ேவ; எ�த விதமாயி��க �+6? பிற�ைடய 
தவ;க>�காக( தா உ#ணா விரத இ��4 பிராய9சி(த ெச�4 ெகா�கிறவ0 
அ�லவா 'மகா(மா? எனேவ, ம�க>��� கதாி� ��கிய(ைத உண0(4ப+யாக( 
தா எ�னதியாக(ைத9 ெச�வ4, எ�ன விரத(ைத ேம�ெகா�வ4 எ�;தா� அவ0 
உ�ள சி�தைன ெச�த4. 
 
    மகா(மாைவ9 ச�தி(4� ேபச வ�த பிர�க0களி� ஒ�வ0 கத0 உ%(தாம� 
அ�நிய(4ணி உ%(தி�ெகா#% வ�தா0. அவைர�பா0(4 மகா(மா "நீ"க� 
எ�ைன� பா0�க வ�கிறீ0கேள? எ�ைன� பா0(4 எ�ன பய�? நா� இ�வளD 
நா� ெசா�னபிற� விேதசி( 4ணி உ%(தியி��கிறீ0கேள? ஏ� கத0 
அணியவி�ைல?" எ�; ேக*டா0. "கத0 உ%(த என�� இ8ட�தா�. ஆனா� கத0 
கிைட�கவி�ைல;" எ�றா0 அ�த� பிர�க0. 
 
    அேத நிமிஷ(தி� மகா(மாவி� மனதி� அவ0 ேத+� ெகா#+��த சாதன 
உதயமாகி வி*ட4. "ஆஹா! இவ0 கத0 கிைட�கவி�ைல எ�கிறா0 நாேமா 
இ%�பி� ப(4�ழ ேவ8+, ேமேல இர#% ச*ைட, ��லா இைவெய�லா 
அணி�தி��கிேறா. எத�காக இ�வளD கத0( 4ணிைய நா அணிய ேவ#%?" 
எ�; ேதா�றிய4. 
 
    அேத சமய(தி� தமிF நா*+� மகா(மா க#ட ேவெறா� கா*சி நிைனD�� 
வ�த4. வட�ேகெய�லா ஏைழ( ெதாழிலாளிக�, உழவ0க� @ட ேமேல ச*ைட 
அணிவ4 வழ�க. தமிFநா*+� வய��ற"களி� ேவைல ெச�பவ0க� 
ெப�பாB அைரயி� �ழ(4ணிேயா% ேவைல ெச�வ4 வழ�க. "இ4 ஏ�?" 
எ�; கா�திஜி தமிFநா*%( தைலவ0கைள� ேக*டா0. "ஒ�4ணி�� ேமேல 
இர#டாவ4 4ணி வா"கD ச*ைட ைத�கD அவ0களிட பண இ�ைல" எ�; 
பதி� வ�த4. அ�த� பதி� மகா(மாவி� மனதி� பதி�4 ேபாயி��த4. 
 
    இைவெய�லாவ�ைற6 எ#ணி� பா0(4, மகா(மா கா�தி அ�றிரேவ ஒ� 
�+D�� வ�தா0. ம;நா� காைலயி� மகா(மா எ5�த4 த�ட� பிரயாண 
ெச�த சகா�கைள அைழ(தா0. 
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    "இ�; �த� நா� இ%�பி� ஒ� �ழ அகல��ள 4#% ம*% அணிேவ�. 
�ளி0 அதிகமான கால"களி� ேபா0(தி�ெகா�ள ஒ� 4�ப*+ உபேயாகி�ேப�. 
ம�ற�ப+ ச*ைட, ��லா எ4D தாி�க மா*ேட�. இ�ேபாைத�� இ�த விரத(ைத 
ஒ� மாத(4�� எ%(4� ெகா�ள� ேபாகிேற�. பிற� உசித ேபா� ேயாசி(4 
�+D ெச�ேவ�" எ�றா0. 
 
    இ�வித ெசா�3வி*%, ப(4�ழ ேவ8+--ச*ைட-- ��லா எ�லாவ�ைற6 
கைள�4 Gசி எறி�தா0. ஒ� �ழ அகல��ள 4#ைட எ%(4 இ%�பி� .�றி� 
ெகா#டா0. த�ைடய சகா�கைள� பா0(4 "�ற�படலா காைர��+��!" எ�; 
ெசா�னா0. 
 
    மகா(மாவி� சீட0க� கதி கல"கி� ேபானா0க�. இ4 ஒ� விபாீதமான 
விரதமாகேவ அவ0க>��( ேதா�றிய4. ஒ� மாத(தி�� இ�ேபா4 விரத 
எ%(4�ெகா#டாB அைத மகா(மா நிர�தரமாகேவ ெகா#% வி%வா0 எ�; 
பய�தா0க�! அவ0களி� ஒ�வ0 ஓ+�ேபா� ராஜாஜிைய6 டா�ட0 ராஜைன6 
அைழ(4 வ�தா0. ராஜாஜி6 டா�ட0 ராஜA எ�வளேவா காரண"கைள9 
ெசா�3 ேவ#+� ெகா#டா0க�. ஆனா� மகா(மா தம4 உ;திைய� ைகவிட 
வி�பவி�ைல. அத� ேபாி�, இ(தைகய விரத எ%(4� ெகா�வைத� 
ெகா<சநா� த�ளியாவ4 ேபா%ப+ ராஜாஜி6 டா�ட0 ராஜA 
ேவ#+�ெகா#டா0க�. அத�� மகா(மா இண"கவி�ைல. 
 
    விடாம� வாத ெச�த ராஜாஜிைய� பா0(4 மகா(மா, "உ"க>ைடய வாத(4�� 
எ�னா� பதி� ெசா�ல �+ய வி�ைல. ஆனா� நா� ெச�வ4 தா� சாி எ�பதி� 
என��லவேலச� ச�ேதகமி�ைல" எ�; ெசா�னா0. 
 
    அ�; அதிகாைலயி� E�; மணி��( தா விழி(4� ெகா#டதாகD, 
S�க� விழி��மாயி��த நிைலயி� இ�த ேயாசைன தம��( ேதா�றியதாகD, 
அ4 த�ைடய அ�தரா(மாவி� க*டைளெய�;, அைத மீற �+யா4 எ�; 
மகா(மா ெதாிவி(தா0. 
 
    பிற� நட�தைத� ப�றி ] கி�8ணதாC எ5தியி��பதாவ4:- 
 
    " மகா(மாஜி இ%�பி� ம*% ஒ� �ழ அகல( 4ணி ஒ�ைற உ%(தி� ெகா#% 
காைர��+��� �ற�பட( தயாரானா0. மகா(மாைவ6 அவ�ைடய சகா�கைள6 
ஏ�றி9 ெச�வத�� வாச3� நாB ேமா*டா0 வ#+க� தயாராக� கா(தி��தன. 
ம4ைரமா நகாி� ஜன"க> அதிகாைலயிேலேய எ5�4 மகா(மாைவ( 
தாிசி�பத��9 சாைலயி� இ� �ற� வ�4 ெமா�(4�ெகா#% நி�றா0க�. 
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மகா(மா அைர( 4ணி ஒ�;டேன, ச*ைட ��லா அ"க வCதிர ஒ�;மி�லாம�, 
ேமா*டா0 வ#+யி� ேபா� ஏறிய ேபா4, அவ�ைடய சகா�க> சீட0க> 
உண09சி வச� ப*%( தைல �னி�4 நி�றா0க�. திற�த ேமா*டா0 வ#+ அத� 
பிரயாண(ைத( ெதாட"கிய ேபா4 உதய Rாியனி� ெச"கிரண"க� மகா(மாவி� 
மா0பிB தைலயிB வி5�தன.மகா(மாவி� தாமிர வ0ண( தி�ேமனி ஒேர 
ேஜாதிமயமா�� கா*சி அளி(த4. 
 
    பி�ன0 தமிFநாெட"� மகா(மா கா�தி �ழ(4#% அணி�ேத பிரயாண 
ெச�தா0. அ�த� ேகால(தி� அவைர� பா0(த ஜன"க� பரவசமைட�தா0க�. 
மகா(மா வி� பிரச"க(ைத� கா4 ெகா%(4� ேக*க ேவ#+ய அவசியேம 
அவ0க>�� இனி இ�ைல. ச*ைட அணியாத மகா(மாவி� �னித( தி�ேமனிைய( 
தாிசி(த உடேனேய ஜன"க� மகா(மாவி� வி��ப எ�ன எ�பைத( ெதாி�4 
ெகா#டா0க�. ைக ரா*ைட�� கத��� மகா(மாவி� �திய ேகாலேம 
மிக9சிற�த பிரசார சாதனமாயி�;, ஆயிர க*%ைரகளினாB பதினாயிர 
பிரச"க"களினாB சாதி�க �+யாதைத மகா(மாவி� தவ�ேகால சாதி(4 
வி*ட4. 
    ----------------------------------------------------------- 
 

25. 25. 25. 25. இதயஇதயஇதயஇதய    தாப�தாப�தாப�தாப�    
 
    �ழ(4#% விரத ெகா#ட கா�தி மகா� ம4ைரயி3��4 தி�ெந�ேவ3��� 
ேபானா0. கா�திஜியி� விரத(ைத� ப�றிய ெச�தி அவ��� ��னாேலேய 
தி�ெந�ேவ3��9 ெச�; வி*ட4. அைத அறி�த தி�ெந�ேவ3 ம�க� ப�தி 
பரவசமாயி��தா0க�. கா"கிரC ெதா#ட0க> ெபா4ம�கைள� க*%���ேள 
ைவ�பத��� ெப� �ய�சி ெச�தா0க�. ஆைகயா� ெப�� திரளான ம�க� 
@+யி��4 ெபா4� @*ட(தி� அைமதி6 நிச�த� நிலவிய4. இைத� �றி(4� 
கா�திஜி தி�ெந�ேவ3 ஜன"கைள� ெபாி4 பாரா*+னா0. “இ�தமாதிாி ஒ5"� 
க*%�பா% இ�தியா ேதசெம"� நிைல நா*ட� ப*% வி*ட�, ந�ைடய 
இய�க ெவ�றி அைடவ4 ப�றி என�� யாெதா� ச�ேதக� இ�ைல”  எ�; 
மகா(மா @றினா0. பி�ன0 இரா*ைடயி� த(4வ(ைத� ப�றி( த�ைடய 
க�(4�கைள அவ0க>�� ெதளிவாக எ%(4� @றினா0. 
 
    கா�திஜி ஒ� ஊ����ேபா� ஜாைகயி� இற"கியDடேன அவைர� பா0�பத�� 
அ�த ஊ0� பிர�க0க� பல0 வ�வ4 வழ�க. அ�ப+ வ�கிறவ0க� எ�லா� 
கா�திஜியிட ப�தி ெகா#டவ0க� எ�ேறா அவ�ைடய ேபாதைனகைள� 
கைட�பி+�கிறவ0க� எ�ேறா ெசா�ல �+யா4. “க�திஜிைய� பா0(4� 
ேபசிேன�”  எ�; ெப�ைம6ட� ெசா�3� ெகா�வத�காகேவ பல0 வ�4 
ேச0வா0க�. இ�ப+�ப*ட G# ெப�ைம�கார0க� வ�4 மகா(மாைவ� பா0(4� 
ேப.வத��( தி�ெந�ேவ3யி� ஒ� தைட ஏ�ப*ட4. 
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    ெமௗலானா ஆஸா( ேஸாபானி கா�திஜி6ட� பிரயாண ெச�தா0 அ�லவா? 
கா�திஜி �ழ(4#% விரத ெகா#ட4 ப�றி ம4ைரயி3��4 தி�ெந�ேவ3 
ேபா�ேபா4 ெமௗலானா ஆஸா( ேயாசைன ெச�தா0. இCலாமிய மத� 
ெகா�ைகயி�ப+ இ�றியைமயாத உைடைய ம*% அணி�4 ெகா#% ம�றைத 
ெய�லா அவ� �ற� கணி(தா0. இ%�பி� B"கி6 ேமேல 'ெவயிC* ேகா*"% 
அணி�4ெகா#% அச� �C3 'ப�கிாி'ைய� ேபா� ேதா�ற ெகா#டா0. 
தி�ெந�ேவ3யி� கா�திஜி த"கிய ஜாைகயி�, அவ0 த"கியி��த அைற�� 
ெவளி��ற(4 அைறயி� இவ0 உ*கா0�4 ெகா#டா0. மகா(மாைவ� பா0�க 
வ�கிறவ0களிட, "உ"க� உடபி� ேம� உ�ள விேதசி( 4ணிகைள� இ"ேக 
கைள�4 எறி�4வி*% உ�ேள மகா(மாைவ� பா0�க� ேபா"க�!" எ�; 
ெசா�னா0. 
 
    வ�தவ0களி� சில0 மன�K0வமாக விேதசி( 4ணிகைள� கழ�றி� ெகா%(தா0க�. 
ஒ� சில0 ேவ; வழியி�லாத ப+யா� மனமி�றி� ெகா%(தா0க�. இ�A சில0 
விேதசி( 4ணிகைள� ெகா%�க மனமி�லாம� "மகா(மாைவ� பா0�கேவ#டா" 
எ�; தி�பி ஓ+ேய ேபா�வி*டா0க�. இ�வா; Gண0க� வ�4 மகா(மாவி� 
ஓ�ைவ� ெக%�பத�� ஒ� �*%�க*ைட தி�ெந�ேவ3யி� ஏ�ப*ட4. 
 
    விேதசி( 4ணிகைள( தியாக ெச�ய( 4ணி�4 கா�திஜிைய( தி�ெந�ேவ3யி� 
வ�4 பா0(தவ0களி� ஒ�வ0 தி�வா"@0 சமCதான(ைத9 ேச0�தவ0. அவ0 
ெச�ைன மாகாண(தி� தீ#டா வ��பா0 அOபவி�� இ�ன�கைள�ப�றி 
மகா(மாவிட எ%(49 ெசா�னா0. தீ#டாதா0 ஹி�4�களா யி��த ேபாதிB 
அவ0க� ஹி�4 ஆலய"களி� விட�ப%வதி�ைல ெய�ற அநீதிைய� ப�றி 
உ��கமாக� @றினா0. இ�த அநீதிைய� ேபா��வத�காக( தி�வா"@ாி� சில 
சீ0தி�(த வாதிக� ஆலய� பிரேவச இய�க ஆரபி�க வி��வதாD அவ0 
ெதாிவி(தா0. 
 
    "எ�ன மாதிாி இய�க ஆரபி�க உ(ேதச?" எ�; கா�திஜி ேக*டா0. 
"��கியமான ேகாவி� ஒ�றி� உ�சவ நட�க� ேபாகிற4. அ9சமய ஒ� ெபாிய 
தீ#டா0 �பைல அைழ(4� ெகா#% ேகாயிB��� பிரேவசி�ேபா. அைத 
அரசா"க அதிகாாிக> ம�ற ஹி�4�க> த%(தாB நா"க� 
பி�வா"க�ேபாவதி�ைல. பலவ�தமாக� பிரேவசி(ேத தீ0ேவா" எ�றா0 வ�தவ0. 
 
    "கலக ேந0�தா�?" எ�; மகா(மா ேக*டா0. "கலக ேந0�தாB ேநர*% 
அத�காக நா எ�ன ெச�வ4?" எ�றா0 வ�த மனித0. அ4 சாியான மேனாபாவ 
அ�ல எ�பைத மகா(மா கா�தி அவ��� எ%(4�கா*+னா0. 
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    "தீ#டாைம ெபாிய அநீதிதா�. ஹி�4�களி� ஒ� ப�தியாைர ஆலய"களி� 
வி%வதி�ைல எ�ப4 ெப�"ெகா%ைமதா�. ஆனா� அநீதிைய6 
ெகா%ைமைய6 பலா(கார(தினா� ேபா�க �+யா4. தீ#டாைம ேபாக 
ேவ#%மானா� சாதி ஹி�4�களி� மன மாற ேவ#%. பலா(கார(தினா� சாதி 
ஹி�4�களி� மனைத மா�ற �+யா4. �ேராத� 4ேவ ஷ� அதிகமா�. 
ஆைகயா� ஆலய"க>��� ேபாவதாயி��தா�, இர#% ேப0 அ�ல4 E�; 
ேபராக� ேபா"க�. பலா(கார(ைத� ைகயாள ேவ#டா. அதிகாாிக� சிைற�� 
அA�பினா� ெச�B"க� இ4தா� சாியான �ைற. இ�ேபா4 நா� இ�தியாவி� 
வி%தைலைய� க�தி ஒ(4ைழயாைம இய�க(ைத நட(தி� ெகா#+��கிேற�. 
என�� நீ"க� ெகா<ச அவகாச ெகா%(தா� ேதச வி%தைல இய�க 
�+வைட�த பிற� நாேன ஆலய� பிரேவச இய�க(ைத6 ��னி�; 
நட(4ேவ�!" எ�றா0 கா�திமகா�. 
 
    தீ#டாைமயி� ெகா%ைமைய� ப�றி ஏ�கனேவ மகா(மாD��( 
ெதாி�4தானி��த4. தீ#டாைம வில�ைக� கா"கிரC தி*ட"களி� ஒ�றாக9 
ேச0(தி��தா0. ஆயிA ேம�ப+ சபாஷைணயி� பயனாக மகா(மாவி� மன 
தீ#டாைம வில��� ப�றி அதிகமாக9 சி�தி�க( ெதாட"கிய4. பி�பா% மகா(மா 
கா�தி ேபசிய இட"களி� எ�லா தீ#டாைம வில�ைக� ப�றி6 அதிகமாக 
வ��;(தி� ேபசலானா0. 
 
    பி�னா� ஒ(4ைழயாைம இய�க(ைத நி;(தி ைவ�க ேந0�தேபா4, கா�திஜி 
தீ#டாைம வில�கிB ஆலய� பிரேவச இய�க(திB Kரணமாக� கவன 
ெசB(தியைத நா அறிேவா அ�லவா? கா�தி மகா(மாவி� ெப� �ய�சியினா� 
ஹி�4 சE�4�� ஏ�ப*+��த தீ#டாைம எ�A ேநா� ந�ைடய 
கால(திேலேய ெதாைல�4 ஒழி�4 ேபானைத� பா0(ேதா. 
 
    தி�ெந�ேவ3யி3��4 மகா(மா தி�பி ம4ைர- தி�9சி வழியாக ஈேரா*%�� 
வ�தா0. ஈேரா*+� அ9சமய சிற�த கா"கிரC தைலவராக விள"கிய ] ஈ.ேவ. 
இராமசாமி நாய�க0 அவ0களி� இ�ல(தி� த"கினா0. ஈேரா*+� 
சி�றா�றா"கைறயி� ஒ� விசாலமான ஆலமர(தி� அ+யி� ெபா4�@*ட மிக 
அைமதியாக நட�த4. பல சEக"களி� சா0பாக ேவைல�பா% அைம�த ெவ�ளி� 
ேபைழகளி� உபசார� ப(திர"க� மகா(மாD�� அளி�க�ப*டன. ெவ�ளி� 
ெப*+கைளெய�லா ெபா4�@*ட(தி� ஏல ேபா*%� கிைட(த பண திலக0 
.யராJய நிதியி� ேச0�க� ப*ட4. மகா(மாD�� எ"ேக எ�த விதமான பாி.� 
ெபா�� கிைட(தாB அ"ேகேய ஏல ேபா*% ஏேதA ஒ� ெபா4 நிதியி� 
ேச0(4வி%வ4 வழ�க. 
 
    ெபா4 நிதிக� ேச0�பதி� மகா(மாD�� இைணயான ஆ�ற� வாய�தவ0 யா�ேம 
கிைடயா4. அ�ேபாெத�லா பல ெப#மணிக� மகா(மாைவ தாிசி�க� ப�தி6ட� 
வ�வா0க�. தமிFநா*%� ெப#மணிக� நிைறய நைகக� அணி�4 ெகா#+��ப4 



 60

வழ�கம�லவா? தைம� பா0�கவ� ெப#மணிகைள� பா0(4 "இ�த நைககைள 
எத�காக9 .ம�கிறீ0க�? எ�னிட கழ�றி� ெகா%(4 வி%"க�. ந�ல 
காாிய(4��� பய� ப%(4கிேற�" எ�; கா�திஜி @சாம� ேக*% வி%வா0. இ�த 
வழ�க(ைத அறி�த பிற� ெப#மணிக� மகா(மாவி� அ�கி� ேபா� அவைர( 
தாிசி(4� ேபச ேவ#% எ�� ஆைச�ப%வ4 �ைற�4 ேபாயி�;. 
 
    ஈேரா*+3��4 ேகாய�(S���� ேபா�� பிற� கா�திஜி ேசல(4��� ேபான 
ேபா4 ஒ� சி; சபவ நிகF�த4. அ�ேபா4 ேசல டா�ட0 வரதராஜுB நா6% 
கா"கிரC ��னணி( தைலவ0களி� ஒ�வராயி��தா0. அவ0 தம4 �%ப(4ட� 
மகா(மாைவ� பா0�பத�� வ�தா0. டா�ட0 நா6%வி� �மாாி, ஏ5 வய4� ெப#. 
ைகயி� ெபா� வைளய�க� அணி�தி��தா�. மகா(மாஜி அைத� பா0தத4 "இ�த 
வைளய�க� உன�� எ�ன(தி��? என��� ெகா%(4வி%!" எ�றா0. மகா(மா 
@றியைத ] நா6% தமிழி� �ழ�ைத��9 ெசா�னா0. �ழ�ைத உடேன 
வைளய�கைள� கழ�றி� ெகா%(4 வி*டா�. "நா� விைளயா*டாக� ேக*ேட�. 
அமா! நீேய ைவ(4�ெகா�!" எ�; மகா(மா பலதடைவ ெசா�36 அ�த� 
�ழ�ைத ேக*கவி�ைல. மகா(மாவிடமி��4 வைளய�கைள( தி�ப� 
ெப�;�ெகா�ள� க#+�பாக ம;(4 வி*டா�. 
 
    நாக�ாி கா"கிரL� அ�கிராசன0 ேசல ] சி. விஜயராகவா9சாாியா0 அ�லவா 
நியாயமாக, அ�த வ�ஷ(தி�கா"கிரC ேவைலக� எ�லா ] 
விஜயராகவா9சாாியாாி� தைலைமயி� நைடெபறேவ#%. அத��� பதிலாக 
மகா(மாவிட� அவ�ைடய சகா�களிட� கா"கிரC தி*ட"கைள நிைறேவ�; 
ெபா;�� வ�4வி*ட4. எனிA, ெப�� த�ைமமி�க மகா(மா ேசல(தி� ] 
விஜயராகவா9சாாியாைர� பா0�பத�� அவ�ைடய G*%��9 ெச�; சிறி4 ேநர 
ேபசி� ெகா#+��4 வி*%( தி�பினா0. 
 
    ேசல நகர சைபயா0 கா�தி மகா(மாD�� மிக ேவைல� பாடைம�த ச�தன 
மர�ெப*+ ஒ�றி� உபசார� ப(திர ைவ(4�ெகா%(தா0க�. அ�த9 ச�தன 
மர�ெப*+ அ�ேபா4 ெச�ைன� கவ0னராக வ�தி��த லா0* வி�3"டA�காக 
ெச�ய�ப*ட4. ஆனா� அைத வி�3"டA�� ெகா%�பத���ேள ஒ(4ைழயாைம 
இய�க ேதா�றிவி*ட4! தமிF நா*+� ஒ(4ைழயாைம இய�க(4��( தைலைம 
வகி(த ] ச�கரவ0(தி இராஜேகாபாலா9சாாியா0 ேசல(ைத9 ேச0�தவ0. ேசல 
ஜி�லா அ�த இய�க(தி� ��னணியி� நி�ற4. ம�ற எ�த( தமிF நா*% 
நகர(ைத�கா*+B ேசல(தி� அதிகமான வ�கீ�க� த"க� ெதாழிைல நி;(தி 
மகா(மாவி� இய�க(தி� ேச0�தா0க�. அ�ப+�ப*ட ேசல(தி� நகரசைப6 
ேதசீய மன�பா�ைம6 ெகா#+��த4. கவ0ன��� வரேவ�� அளி�� 
உ(ேதச(ைத அ+ேயா% ைகவி*%9 ேசல நகர சைபயா0 கவ0ன��காக( 
தயாாி(தி��த ச�தன� ெப*+ைய மகா(தமா கா�தி��� ெகா%(ததி� 
விய�பி�ைலய�லவா? 
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    லா0% வி�3"டA�� அ�த� ெப*+ைய� ெகா%( தி��தா� ேல+ வி�3"ட� 
இ�தியாவி3��4 ெகா#% ேபான எ(தைனேயா விைல6ய0�த ெபா��க>ட� 
அ4D இ"கில�4��� ேபாயி���. ஆனா� மகா((மாD��� ெகா%(த ெப*+ 
ேசல(திேலேய ஏல(4�� விட�ப*% வி*ட4. 
 
    தம�காக9 ெச�த ெப*+ைய மகா(மா ெப�;� ெகா#டா0 எ�ற விவர லா0% 
வி�3"டA��( ெதாியாம3��க �+6மா? ெதாி�4தானி���. அைத அவ0 
ஞாபக ைவ(4� ெகா#+��தாரா எ�ப4 நம��( ெதாியா4. 
 
    ஆனா� ஒ�; ெதாி6. லா0% இ0வி� 1931-ஆ வ�ஷ� கைடசியி� ைவஸரா� 
பதவியி3��4 விலகி இ"கிலா�4 ேபான4 லா0% வி�3"ட� அ�த� பதவி�� 
வ�4 ேச0�தா0. லா0% வி�3"ட� ெச�த �த�காாிய ல#ட� வ*டேமைஜ 
மகாநா*+3��4 தி�பி வ�த மகா(மா கா�திைய� ைக4 ெச�4 சிைற�� 
அA�பிய4தா�! மகா(மா கா�தி�� ேப*+ ெகா%�கD லா0% வி�3"ட� 
இண"க வி�ைல. “ச*ட ம;�ைப� ைகவி*%9 சரணாகதி அைட�தா� தா� ேப*+ 
ெகா%�க�+6ம”  எ�றா0. ‘அத�� இ8ட இ�லாவி*டா� ேபா"க� சிைற�� 
எ�றா0. இைத�ப�றி� பி�னா� விவரமாக� பா0�ேபா. 
 
    ேசல(தி� கா"கிரC ஊழிய0க� பல0 மகா(மாைவ� ேப*+ க#டா0க�. ேமேல 
நட�கேவ#+ய காாிய"கைள� ப�றி� ேக*டா0க�. "இ"கி��4 ேநேர நா� 
�ஜரா(4��� ேபாகிேற�. அ%(த E�; மாத� �ஜரா(தி� தா� இ��ேப�. 
சா(Gக9 ச*ட ம;��� ேபாைர ஆரபி�பத��� �ஜரா(ைத( தயா0 ெச�ேவ�!" 
எ�; மகா(மா கா�தி ேசல கா"கிரC ஊழிய0களிட @றினா0. 
 
    "ஒ� வ�ஷ(தி� .யராJய" எ�; மகா(மா @றினா0 அ�லவா? அ�த( தவைண 
ெந�"கி வ�4 ெகா#+��த4. அ4 ெந�"க ெந�"க மகா(மாவி� இதய தாப� 
அதிகமாகி� ெகா#+��த4. ேவ; எ�த� காாிய(திB அவ�ைடய மன4 
ெச�லவி�ைல. .யராJய(4�காக நட(த ேவ#+ய இ;தி� ேபாைர� ப�றிேய 
மகா(மா கா�திஜியி� உ�ள சி�தி�க( ெதாட"கிய4. 
    ----------------------------------------------------------- 
    26. ப0ேதா3 – ஆன�( 
    இ�தியாவி� .த�திர சாி(திர(திB மகா(மா கா�தியி� வாF�ைகயிB 
"ப0ேதா3" எ�A ெபய0 மிகD ��கியமான4. பாரத நா*%��� ப0ேதா3தா� 
வி%தைல ேத+(தர� ேபாகிற4 எ�; 1921 - ஆ ஆ#+� இ;தியி� அைனவ� 
நபியி��தா0க�. கா�திஜி இ�தியாவி� .த�திர(4�கான இ;தி� ேபாைர� 
ப0ேதா3யிேலதா� ஆரபி(4 நட(4வ4 எ�; தீ0மானி(தி��தா0. மகா(மா 
எ#ணியப+ ப0ேதா3யி� இ;தி� ேபா0 நைடெபறவி�ைல. ஆயிA 
ப0ேதா3யி� Eலமாக� கா�தி மகாAைடய ச(திய ேஜாதி .ட0வி*% ஒளி0�த4. 
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இ4 எ�ப+ எ�பைத இ�த அ(தியாய(திB வ� அ(தியாய"களிB பா0�க� 
ேபாகிேறா. 
 
    ெச�டப0 மாத� கைடசியி� ேசல(4� கா"கிரC ெதா#ட0களிட கா�திஜி 
"வ�கிற E�; மாத� நா� �ஜரா(திேலேய இ��ேப�" எ�; ெசா�னா0 
அ�லவா? இத��� காரண எ�ன? - ஒ(4ைழயாைம( தி*ட மகா(மா கா�தி 
எதி0பா0(தப+ Kரணமாக நிைறேவறவி�ைல. வ�கீ�களி� Y�;�� ஒ�வ0 தா� 
ெதாழிைல நி;(தினா0க�. மாணவ0களிB Y�;�� ஒ�வ0 Gத�தா� ச0�கா0 
க�வி நிைலய"கைள� பகி8காி(தா0க�. ச*டசைபகளிேலா, அதிகார வ0�க(தா0 
ெசா�Bகிறப+ ைகைய( S�� அ"க(தின0க� நிைற�தி��தா0க�. ஸ0. 
திவா�பகS0, ரா� பகS0 ப*டதாாிகளி� மிக மிக9 சிலேர ப*ட"கைள( 
4ற�தா0க�. நாெட"� மகா(மா ெச�ற இட"களி� எ�லா அ�னிய( 4ணி� 
�விய�க� எாி�க�ப*டன. ஆயிA மகா(மா கா�தி வி�பிய அளD இரா*ைட6 
கத0 இய�க� பரவவி�ைல. 
 
    இ�வித மகா(மா கா�தி @றிய தி*ட"கைள9 சாிவர நிைறேவ�றாம3��த 
ேபாதிB, நாெட"� ெபா4ம�க� ேபா���� மகாரா8+ர( தைலவ0களி� 
மன� ேபா���� இ��த ேவ�;ைம ந�� ெவளியாயி�;. மகா(மா தயாாி(தி��த 
அறி�ைகைய வாி வாியாகD வா0(ைத வா0(ைதயாகD ] வி(த�பா� பேட�, 
] ேக�க0, ] ஜய�க0, டா�ட0 E<ேச ஆகியவ0க� ஆ*ேசபி(தா0க�. 
கா�திஜியி� க*சிைய( தா"கி நி�; ேம�ப+ ஆ*ேசப"க>� ெக�லா பளி9.� 
பளி9ெச�; ராஜாஜி பதி� ெசா�னா0. லாலா லஜபதிரா6 ப#+த ேமாதிலா� 
ேந�D ஒ�வா; சமரச�ப%(த �ய�றா0க�. கைடசியாக, சி�சில மா;த�க>ட� 
மகா(மா கா�தி தயாாி(த அறி�ைக எ�லா( தைலவ0களாB ஒ��� 
ெகா�ள�ப*ட4. 
 
    பல ெபா��திய பிாி*+8 ச0�கா�ட� மகா(மா ஒ� மக(தான இ;தி� 
ேபாரா*ட(ைத( ெதாட"க ய(தனி(4� ெகா#+��தா0. இரD பக� இ�ப(4நாB 
மணி ேநர� அேத சி�தைனயி� ஆF�தி��தா0. இ�ப+�ப*ட ச�த0�ப(தி� 
மதி����ாிய தைலவ0க� சில0 சி�லைற ஆ*ேசப"கைளெய�லா 
கிள�பி�ெகா#+��த4 மகா(மாவி� மனைத ஓரளD �#ப%(திய4. ஆயிA 
இைத� ப�றி அதிகமாக நிைன�பத��9 சாவகாச இ��கவி�ைல. ஏெனனி� 
அ�ைறய தினேம, "கா�திஜிைய� ைக4 ெச�ய�ேபாகிறா0க�" எ�ற வத�தி ஒ�; 
பரவிய4. இ4 கா�திஜியி� கா4�� எ*+ய4. "அ3 சேகாதர0க� ெச�த அேத 
��ற(ைத நாA ெச�கிேற�" எ�; மகா(மா கா�தி ெசா�3வி*%( தமிF நா*+� 
அேத ேப9ைச� ேபசியி��தா0 அ�லவா? ஆைகயா� தைம� ைக4 ெச�யலா 
எ�ற வத�திைய� கா�திஜி நபேவ#+யதாக இ��த4. ஆகேவ, "எ�ைன� ைக4 
ெச�தா�" எ�A தைல��� ேபா*% அ�றிரேவ "எ" இ�தியா" D�� ஒ� க*%ைர 
எ5தினா0. 
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    ஆனா� ைக4 ெச�ய�ப%வத�காக� பபாயிேலேய கா(தி��க மகா(மா 
வி�பவி�ைல. அவ0 ேபா*+��த தி*ட(தி�ப+ ம;நா� காைலயி� 
ஆமதாபா(4��� �ற�ப*டா0. ெகாலாபா Cேடஷனி� எ#ண�ற ஜன"க� 
வ�தி��4 மகா(மாைவ வழி அA�பினா0க�. வ�தி��தவ0க� அ�வளD ேப0 
தைலயிB ெவ�ைள� கத0� ��லா (கா�தி ��லா) விள"கிய4 க#% மகா(மா 
தி��தியைட�தா0. ஆயிA ம�க>ைடய இ�த உ�சாக ெம�லா ந�ல �ைறயி� 
உபேயாக�ப*% ந�ல பலைன அளி�கேவ#%ேம? 
 
    பபாயி3��4 ஆமதாபா( ெச�; சில தின"க� சப0மதி ச(தியா�கிரஹ 
ஆசிரம(தி� மகா(மா த"கியி��தா0. அ"கி��தப+ேய �ஜரா(தி� ப�பல 
ப�திகளிB நட�4 வ� ேவைலைய� ப�றி( ெதாி�4 ெகா�ளலானா0. 
ஆ"கா"� ேவைல ெச�4 ெகா#+��த தைலவ0க> ெதா#ட0க> 
ஆசிரம(4�� வ�4 மகா(மாD�� நிைலைமைய அறிவி(தா0க�. இ�ப+ 
வ�தவ0களி� இ�வ0 Rர( நகர(தி3��4 வ�தவ0க�. ஒ�வ�ைடய ெபய0 
க�யா#ஜி. இ�ெனா�வாி� ெபய0 தயா�ஜி. இ�த இர#% ேப� மகா(மாவி� 
பரம ப�த0க�. ேதச(4�காக� பாிKரண( தியாக ெச�தவ0க�. ] தயா�ஜி 
த�ைடய ெசா(4 �5வைத6 (ஒ� [பா� @ட( தம�ெக�; ைவ(4� 
ெகா�ளாம�) திலக0 .யராJய நிதி��� ெகா%(4 வி*டவ0. இவ0 Rர( ஜி�லா 
கா"கிரC கமி*+யி� தைலவ0. ] க�யா#ஜி ேம�ப+ கமி*+யி� காாியதாிசி. 
இ�வ� Rர(தி� இர#% ".யராJய ஆசிரம"க�" நட(தி வ�தா0க�. ஒ�ெவா� 
ஆசிரம(திB பல இைளஞ0க� ேதச( ெதா#%��� பயி�சி ெச�வி�க� 
ப*டா0க�. பயி�சி �+�த4 அ(ெதா#ட0க� ஜி�லாவி� பலப�திகளிB 
ேவைல ெச�வத�� அA�ப�ப*% வ�தா0க�. 
 
    இ�வளD அ�ைமயான ேவைல ெச�4 வ�த தயா�ஜி6 க�யா#ஜி6 சப0மதி 
ஆசிரம(4�� மகா(மா தி�பி வ�த ெச�தி அறி�த4 அவைர� பா0�பத�காக 
வ�4 ேச0�தா0க�. Rர( ஜி�லாவி� நட�தி��� நி0மாண ேவைலகைள� ப�றி 
மகா(மாவிட ெசா�னா0க�. ��கியமாக, Rர( ஜி�லாைவ9 ேச0�த ப0ேதா3 
தாBகாவி� மகா(மாவி� நிப�தைனக� எ�லா நிைறேவறி யி��கி�றன 
ெவ�;, அ"ேக ெபா4ஜன9 ச*ட ம;�� இய�க(ைத ஆரபி�க ேவ#% 
எ�; ேக*%� ெகா#டா0க�. 
 
    ஆனா� க�யா#ஜி, தயா�ஜி இவ0க>ட� தீவிரமாக� ேபா*+யிட இ�ெனா� 
மனித0 ��வ�தா0. அவ0 ெபய0 அ�பாC தயா�ஜி. அவ0 ெதா#% கிழவ0. 
பேராடா சமCதான ைஹேகா0*+� தைலைம நீதிபதியாக இ��4 விலகியவ0. 
எ�ைலய�ற ேதசப�தி வா��தவ0; கா�திஜியிட இைணயி�லா அ�� ெகா#டவ0; 
இவ0 ெகயிரா ஜி�லாவி� ஆன�( எ�A தாBகாவி� ெபா4 ஜன9 ச*ட ம;�� 
இய�க(ைத �த� �த3� ஆரபி�க ேவ#% எ�; வ��;(தினா0. 
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மகா(மாவிட அ�� நிைற�த ேகாப(4ட� அ�பாC தயா�ஜி ேபசினா0. அவ0 
@றியதாவ4:- 
 
    "நீ"க� @றிய நிப�தைனெய�லா நிைறேவ�றி வி*ேடா. இ�A ஏதாவ4 
நிப�தைன உ#டானா�, ெசா�3 வி%"க�. எ�லாவ�ைற6 இ�ேபாேத 
ஒேரய+யாக9 ெசா�3 வி%"க�. �திய �திய நிப�தைனகைள நிைன(4 நிைன(4� 
ெகா#% ெசா�லாதீ0க�. நீ"க� இ4வைரயி� ெசா�ன காாிய எைத நா"க� 
நிேறேவ�ற வி�ைல? திலக0 .யராJய நிதி�� எ�ன பண ேக*P0கேளா, அைத� 
ெகா%(4 வி*ேட�. எ�ைன� பா�"க�! வய4 என�� எ5ப(ைத�4�� ேம� 
ஆகிற4. இ�த வயதி� நீ"க� ெசா�னத�காக நாேன இரா*ைடயி� Y� 
Y�கிேற�. �ர*%� கத0(4ணி உ%(தி� ெகா#+��கிேற�. ஆன�( தாBகாவி� 
ஒ�ெவா� கிராம(4�� நா� ேபாேன�. அ�ப+� ேபானதினா� எ� கிழ 
உடபி���ேளயி��� எB�க� எ�லா இ�A வ3�கி�றன. ஆயிA 
நா� ெபா�*ப%(தவி�ைல. கிராம"களி� ஜன"க� அ�வளD 
உ�சாகமாயி��கிறா0க�. நீ"க� ெசா�ன தி*ட"கைளெய�லா நிைறேவ�றி 
யி��கிறா0க�. இ�A எ�ன ெச�ய9 ெசா�னாB ெச�ய� கா(தி��கிறா0க�. 
நீ"கேள ேநாி� வ�4 பா0(4� ெகா�>"க�. சா�ஜா�� ம*% ெசா�ல 
ேவ#டா. த�ளி� ேபாட ேவ#டா. E�; வ�ஷ(4�� ��னா� ெகயிரா 
ஜி�லாவி� நீ"க� வாிெகாடா இய�க ஒ� தடைவ நட(தினீ0க�. ஆைகயா� 
ெகயிரா ஜன"க� ஏ�ெகனேவ உ"க� ெகா�ைககைள அறி�தி��கிறா0க�. 
உ"க� �ைறகளி� பயி�சி ெப�றி�� கிறா0க�. ஆைகயா� ெகயிரா 
ஜி�லாD��(தா� இ�ேபா4 நீ"க�� �த� ெப�ைமைய� ெகா%�க ேவ#%. 
ஆன�( தாBகாவி�தா� ெபா4 ஜன9 ச*ட ம;�ைப �த3� ஆரபி�க ேவ#%. 
 
    அ�பாC தயா�ஜி இ�வித ேபசியேபா4 �ஜரா( மாகாண(ைத9 ேச0�த பல 
தைலவ0க> ெதா#ட0க> அ"ேக இ��தா0க�. அவ0க>ைடய மனெம�லா 
உ�கி வி*டன. வாF�ைகயி� எ�வளேவா உய0�த அ�தC4ட� வாF�த 
இமனித0, இ�வளD த�ளாத வயதிB, சிைற�கD க8ட�படD தயாராக �� 
வ�தி��பைத நிைன(4 விய�தா0க�. 
 
    ஆனா� காாிய(திேலேய க#ணாயி��த Rர(கார0க� வி*%�ெகா%(4 
விடவி�ைல. அவ0க� ப0ேதா3யிேலதா� ச*ட ம;�� ஆரபி�க ேவ#% எ�; 
வ��;(தினா0க�. ] க�யா#ஜி @றியதாவ4:-"ஆ"கிேலய0 �த� �த3� Rர( 
வழியாக(தா� இ�தியாD��� ���தா0க�. Rர(திேலதா� �த� �த3� அவ0க� 
வியாபார� கிட"�க� ஏ�ப%(தி� ெகா#% ேகா*ைட6 க*+� ெகா#டா0க�. 
இ"கி��4தா� அவ0க>ைடய வியாபார ெப�கி�;; அரசிய� ஆதி�க� 
பரவி�;. ஆைகயா� ஆ"கிேலயாி� ஆதி�க(ைத �+D ெச�6 கைடசி 
இய�க(ைத9 Rர( ஜி�லாவி� ெதாட"�வ4தா� நியாய. விஷ எ�த வழியாக 
ஏறியேதா, அ�த வழியாக(தா� இற"க ேவ#% இ"கிN8கார0க� எ�த வாச� 
வழியாக �த3� Oைழ�தா0கேளா, அ�த வாச� வழியாகேவ அவ0கைள 
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ெவளிேய�ற ேவ#%. Rர( அ�ேபா4 ெச�த பாவ(4�� இ�ேபா4 பிராய9 சி(த 
ெச�ய ஒ� ச�த0�ப ெகா%"க�. ப0ேதா3யி� ெபா4ஜன9 ச*ட ம;�ைப 
ஆரபி6"க�. நீ"க� @றிய எ�லாவித நிப�தைனகைள6 ப0ேதா3யி� 
நிைறேவ�றியி��கிேறா. ேநாி� வ�4 பா0(4� ெகா�>"க�." 
 
    ] க�யா#ஜியி� வாத� அவ�ைடய பி+வாத� எ�லா�ைடய மனைத6 
கவ0�தன. கைடசியி� மகா(மா கா�தி ெசா�னதாவ4:- "ஆக*%, நா� ேநாி� 
வ�4 ப0ேதா3, ஆன�( இர#% தாBகா�கைள6 பா0�கிேற�. பா0(த பிற�, 
எ�த( தாBகா அதிக( த�தி ெப�றி��கிறேதா அ"ேக இய�க(ைத ஆரபி�கலா. 
இர#% தாBகா�க> தயாராயி��தா� இர#+B ஆரபி(4 வி%ேவா." 
 
    இ�வித இ� தர�பா� தி��தி யைட6ப+ மகா(மா பதி� @றிய4ட�, தா 
வ�4 பா0�பத���ேள இ�A தீவிரமாக ேவைல ெச�4 ைவ��ப+6 ெசா�3 
அA�பினா0. 
    ----------------------------------------------------------- 
 

27. 27. 27. 27. தாழிதாழிதாழிதாழி    உைட!த"உைட!த"உைட!த"உைட!த"!!!!    
 
    1921 - ஆ வ�ஷ(தி� �+D��� இ�தியாவி� வி%தைல�காக ஒ� ெப� 
ேபாரா*ட(ைத ஆரபி�க மகா(மா வி�பினா0. அ�த� ேபாரா*ட(தி� 
ெபா4ஜன9 ச*ட ம;�� எ�A ஆ6த(ைத உபேயாகி�க எ#ணியி��தா0. 
ஆனா� இ�த ஆ6த(ைத உபேயாகி�ப4 ெந���ட� விைளயா%வைத�ேபா� 
க+னமான4 எ�பைத� கா�தி மகா� அறி�தி��தா0. ஆைகயா� எ�லாவிதமான 
�� ஜா�கிரைத6 ெச�4 ெகா�ள அவ0 வி�பினா0. 
 
    அ�த நாளி� ேதசெம"� ேதசீய உ�சாக த4பி� ெகா#+��த4. எனேவ 
ப0ேதா3 - ஆன�( தாBகா�களி� மகா(மா ெபா4ஜன9 ச*டம;�ைப 
ஆரபி(தDடேன நா*+� ம�ற� ப�திகளிB உ�சாகிக� அ�த இய�க(ைத 
ஆரபி(4 விடலா. ஆனா� ப0ேதா3 - ஆன�தி� ெபா4 ஜன"க� ச*ட 
ம;����( தயா0 ெச�ய�ப*+��தா0க�. அ�ப+ தயா0 ெச�ய� படாத 
இட"களி� ச*ட ம;�� ஆரபி(4 வி*டா� எ�ன விபாீத ஏ�ப% எ�; 
ெசா�ல �+யா4. 
 
    ஆைகயா�, ச*டம;�� சப�தமான நிப�தைனகைள ஐயமற( ேதச(4�� 
அறிவி(4 விட ேவ#+ய4 அவசிய எ�; கா�திஜி @றினா0. இத�� ஒ� 
ச�த0�ப நவப0 4 - ஆ ேததி +�3யி� @+ய அகில இ�திய கா"கிரC கமி*+� 
@*ட(தி� கிைட(த4. 
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    ச*டம;�� சப�தமாக �+வான தீ0மான ெச�வத�காகேவ இ�த அகில 
இ�திய கா"கிரC கமி*+யி� @*ட @*ட�ப*ட4. �த� நா� காாிய� 
கமி*+யி� @*ட நட�த4. மகா(மா தயாாி(தி��த நக� தீ0மான விவாத(4�� 
வ�த4. இ�த நக� தீ0மான(தி� கா�திஜி ச*ட ம;��( ெதாட"�வத�� மிக� 
க%ைமயான சில நிப�தைனகைள விதி(தி��தா0. ஒ� ப�தியி� ெபா4ஜன9 
ச*டம;�� ெதாட"�வதாயி��தா� அ�த� ப�தியி� 100 - �� 90 ேப0 கத0 
அணிகிறவ0களாயி��க ேவ#% எ�; வ��;(தினா0. தனி�ப*ட �ைறயி� 
யாேரA ச*டம;��9 ெச�ய வி�பினா� அவ��� இரா*ைடயி� Y�க( 
ெதாி�தி��க ேவ#% எ�; நிப�தைன விதி(தா0. இ�த நிப�தைனக� சில 
தைலவ0க>��� பி+�கேவ இ�ைல. ] எ�.சி.ேக�க0, ] வி(த� பா� பேட� 
ஆகியவ0க� மிக� க%ைமயாக எதி0(தா0க�. ப#+த ேமாதிலா� ேந�D, ] 
லஜபதிரா6 நிப�தைனகைள� ெகா<ச தள0(திவிட �ய�றா0க�. ேதசப�4தாC 
இ�@*ட(தி� மகா(மாைவ� Kரணமாக ஆதாி(தா0. 
 
    ச*டம;�� இய�க(ைத நட(தி இ�தியாD�� வி%தைல ேத+(தர�@+யவ0 
மகா(மா கா�தி ஒ�வ0தா� எ�; எ�லா( தைலவ0க>�� ெதாி�த4. ஆனாB 
மகா(மா கா�தி நட(தேவ#+ய இய�க(4�� அவ0 @றிய நிப�தைனகைள ஒ��� 
ெகா�ள9 சில தைலவ0க� வி�பவி�ைல! கைடசியி� ப#+த ேமாதிலா� 
ேந�வி� ேயாசைனயி� ேபாி� "100 - �� 90 ேப0 கத0 உ%(தியி��க 
ேவ#%"எ�A நிப�தைன "மிக� ெப�பாேலா0 கத0 உ%(தியி��க ேவ#%" 
எ�; மா�ற�ப*ட4 
    . 
    4-ஆ ேததி நட�த அகில இ�திய கா"கிரC கமி*+� @*ட(தி� ேம�ப+ சமரச( 
தீ0மான நிைறேவறிய4. அ(தீ0மான வாி ெகாடாைம உ�பட ெபா4ஜன9 ச*ட 
ம;�ைப ஆரபி�� உாிைமைய மாகாண� கா"கிரC கமி*+க>�� அளி(த4. 
ஆனா� அத�� இ�னி�ன நிப�தைனக� நிைறேவறியி��க ேவ#% எ�; 
வ��;(திய4. 
 
    இ�ப+ நிப�தைனக>ட� தீ0மான நிைறேவறிய ேபாதிB மகா(மாவி� 
மனதி� நிமதி ஏ�படவி�ைல. ச*ட ம;����( தா விதி�� நிப�தைனகளி� 
ம�ற( தைலவ0க>��� Kரண நபி�ைகயி�ைல எ�; மகா(மாவி� 
மனதி�ச�ேதக உதி(தி��த4. எனேவ அவசர�ப*% எ"ேகயாவ4 ச*டம;�� 
ஆரபி(4 வி*டா� காாிய ெக*%�ேபா� வி%ேம? தா நட(த எ#ணி6�ள 
இய�க� தைட�ப*% வி%ேம?-- இ�த� கவைலயினா� மகா(மா கா�தி +�3யி� 
@+யி��த தைலவ0கைள� பா0(4 விநயமாக ேவ#+� ெகா#டதாவ4- 
 
    "ெபா4 ஜன9 ச*டம;�� எ�ப4 Kகப(ைத� ேபா�ற4. எ�த� பிரேதச(தி� 
ெபா4ஜன9 ச*டம;�ைப ஆரபி�கிேறாேமா, அ"ேக அரசா"க Cதபி(4வி%. 
அ�த� பிரேதச(தி� ஒ�ெவா� ேபாNC காரA ம�ற ச0�கா0 
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உ(திேயாகCத0க> ேவைலையவி*% விலகிவி%வா0க�. ேபாNC Cேட ஷ�க�, 
ேகா0*%க�, அரசா"க� காாியாலய"க� எ�லா ெபா4ஜன"களி� 
உைடைமயாகிவி%. இ�ப+�ப*ட ேபாிய�க(ைத நட(4வ4 எளிய காாியம�ல. 
இய�க நட(4 இட(தி� பாிKரணமான அைமதி நிலவ ேவ#%. பலா(கார(ைத 
ஜன"க� அ+ேயா% மற�4விட ேவ#%. எ�னவிதமான க8ட ேந0�தாB 
சகி(4�ெகா#% அஹிைசைய� பா4கா�க ேவ#%. அ�த�பிரேதச(தி� 
அஹிைச நிலவினா� ம*% ேபாதா4. ஏேதA ஒ� இட(தி� ெபா4ஜன9 
ச*டம;�� நட�தேபாதிB நா*+� ம�ற எ�லா� ப�திகளிB பாிKரண அைமதி 
நிலவ ேவ#%. எ"ேகயாவ4 ஒ� Eைலயி� அஹிைச��� ப"க ேநாி*டாB 
ெபா4ஜன ச*டம;�� ெவ�றியைடயா4; இய�க(ைத நட(தேவ �+யா4. 
ஆைகயா� உ"கைளெய�லா நா� ெராபD ேவ#+� ெகா�கிேற�. நா� 
ப0ேதா3யி� ெபா4ஜன9 ச*டம;�ைப ஆரபி(4 நட(4ேபா4 நீ"க> 
உடேன ச*டம;�ைப ஆரபி(4 விடேவ#டா. ப0ேதா3யி� நட�� 
இய�க(ைத� கவனி(4 வா�"க�. கவனி(4( ெதாி�4 ெகா�ள ேவ#+ய 
பாட"கைள( ெதாி�4 ெகா�>"க�. எ�லா மாகாண"கைள6 ச*ட ம;����( 
தயா0 ெச�6"க�. ஆனா� இய�க(ைத ஆரபி(4 விட ேவ#டா. நீ"க� 
வசி�� ஒ�ெவா� ப�தியிB அைமதி நிலDப+ பா0(4�ெகா�>"க�. 
உ"களிட நா� ேவ#% உதவி இ4தா�. ப0ேதா3யி� அOபவ(ைத� 
பா0(4�ெகா#% அ%(த தாQகாவி� இய�க(ைத ஆரபி�கலா. இ�விதேம 
ஒ�ெவா� பிரேதசமாக இய�க(ைத விCதாி(4� ெகா#% ேபாகலா. ஜன"கைள9 
சாிவர( தயா0� ப%(தாம� ச*ட ம;�ைப அவசர�ப*% ஆரபி(4 எ"ேகயாவ4 
பலா(கார9 ெசய�க� நிகF�4 வி*டா� இய�க ப%ேதா�வியைட6. 
இய�க(ைத நி;(தேவ#+ய தாகிவி%. ெபா4ஜன9 ச*ட ம;���� 
இ�றியைமயாத நிப�தைன ெபா4 ஜன அைமதி, ஆைகயா� அவசர�ப*%9 ச*ட 
ம;�ைப ஆரபி�க ேவ#டா. மாகாண"க>��� கா"கிரC அ�த உாிைம 
ெகா%(தி��த ேபாதிB அைத உபேயாக�ப%(த ேவ#டா. ப0ேதா3ைய� 
கவனி(4 வா�"க�!" 
 
    இ�ப+ெய�லா மகா(மா கா�தி ப+(4� ப+(49 ெசா�னா0; தி��பி( தி��பி 
எ9சாி�ைக ெச�தா0. இைத� ேக*ட தைலவ0களிேல சில0 "மகா(மா எத�காக 
இ�வளD பய�படேவ#%?" எ�; எ#ணினா0க�. அ�விதேம ெசா�னா0க�. 
ச*ட ம;���� மகா(மா விதி(த க%ைமயான நிப�தைனகைள ஆ*ேசபி(தா0க�. 
ஆயிA கைடசியி� ஒ�வா; ஒ���ெகா#% ேபா�9 ேச0�தா0க�. 
 
    ஆனா� கா�திமகாAைடய எ9சாி�ைக எ�வளD அவசியமான4 எ�; ெவ� 
சீ�கிர(திேலேய ெதாிய வ�த4. மகா(மா கா�தி தம4 ெசா�த இடமாக� க�தி� 
ெப�ைம ெகா#+��த பபா� நகர(தி� Eலமாகேவ அ�த� ப+�பிைன 
ெவளியாயி�;. பய"கரமான [ப(தி� ெவளியாயி�;. 
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    ��ைதய 1920-ஆ வ�ஷ(தி� ம(தியி� கா�தி மகா(மா ஒ(4ைழயாைம 
இய�க(ைத ஆரபி(தேபா4 பி0ாி*+8 அதிகார வ0�க(தின0 அைத அல*சிய 
ெச�தன0. "�*டா�தனமான தி*ட"க>���ேள மிக �*டா�தனமான தி*ட" 
எ�; லா0% ெசCேபா0% அைத� �றி� பி*டா0. ஆயிA இ"கிலா�தி� இராஜ 
த�திாிக>�� 'எ4 எ�ப+யா�ேமா' எ�ற கவைல ெகா<ச இ��த4. மா#ட�-
ெசCேபா0% தி*ட(தி�ப+ ஏ�ப*ட �திய ச*டசைபகைள ஆரபி(4 
ைவ�பத�� ேவ�C இளவரசைர அA�பி ைவ�பெத�; �த3� 
உ(ேதசி(தி��தைத �� ஜா�கிரைதயாக மா�றி� ெகா#டா0க�. ேவ�C 
இளவரசைர9 ச"கடமான நிைலைம�� உ�ளா�க வி�பாம� அவ���� பதிலாக� 
க�னா* ேகாமகைன (+\� ஆ� க�னா*) அA�பினா0க�. க�னா* ேகாமக� 
விஜய ெச�4 �திய ச*ட சைபகைள( திற�4 ைவ(4 "மற�4 வி%"க�; ம�னி(4 
வி%"க�; ஒ(4ைழ6"க�' எ�ற ப�லவிைய6 பா+வி*%� ேபானா0. 
 
    பிற� ஒ(4ைழயாைம இய�க நா>�� நா� வள0�4 பல ெப�; வ�த4. அ�த 
இய�க ெப� ெபா4 ஜன� கிள09சியாக மாறிய4. கைடசியாக இ�ேபா4 ெபா4 
ஜன9 ச*ட ம;�� இய�க(ைத ஆரபி(4 அரசா"க(ைத Cதபி�க9 ெச�4 
வி%வெத�; கா"கிரC தைலவ0க� தி*ட ேபா*% வி*டா0க�. 
 
    இ(தைகய நிைலைமயி� �திய ைவCரா� லா0* ெர+" ேவ�C இளவரச0 
விஜய(ைத நட(தி ைவ�க உ;திெகா#டா0. ேவ�C இளவரச0 வ�தா�, 
அவ��காக நைடெப; உபசார� களியா*ட"களிB ஆடபர ைவபவ"களிB 
ெபா4 ம�க� பிரமி(4� ேபா�வி%வா0க� எ�;, அத� Eல கா"கிரL� 
வள0�4 வ� ெச�வா�ைக� �ைல(4 விடலா எ�; லா0* ெர+" க�தினா0. 
இ�திய ம�களி� பரபைர� �ணமான இராஜ வி.வாச ேமேலா"கி மகா(மாவி� 
ச*ட ம;�� இய�க(ைத அ��கிவி% எ�; லா0* ெர+"� அவ�ைடய 
சகா�க> பக�கனD க#டா0க�. ஆகேவ, ேவ�C இளவரசைர அA�பி 
ைவ��ப+ ஆ"கில இராஜ த�திாிகைள இ�திய அதிகார வ0�க(தின0 
பி+வாதமாக� ேக*%� ெகா#டா0க�. 
 
    எனேவ, 1921-ஆ வ�ஷ� கைடசியி� ேவ�C இளவரச0 இ�தியாD�� விஜய 
ெச�வா0 எ�A நி9சயமான ெச�தி ெவளியிட�ப*ட4. இைத� கா�தி மகாA 
ம�ற� கா"கிரC தைலவ0க> வி�பவி�ைல. ேவ�C இளவரசைர� @*+ 
வ�வத�� படாேடாப வரேவ��கைள நட(4வத�� இ4 சமயம�ல எ�; 
தைலவ0க� க�தினா0க�. அதிகார வ0�க(தா0 த"க>ைடய ஆ*சிைய� பல� 
ப%(4வத�� வி%தைல இய�க(ைத ஒ%��வத�� ேவ�C இளவரசாி� 
விஜய(ைத உபேயாக� ப%(4வா0க� எ�; நிைன(தா0க�. எனேவ இ�திய ம�க� 
ேவ�C இளவரசாி� விஜய(ைத� பகி8காி�கேவ#% எ�; தீ0மான ெச�4 
ெவளியி*டா0க�. நவப0 மாத 17-ஆ ேததி ேவ�C இளவரச0 பபா�( 
4ைற�க(தி� வ�4 இற"�வதாக இ��த4. அ�ைறயதின இ�தியா ேதசெம"� 
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ஹ0(தா� நைடெபறேவ#% எ�; பிற� இளவரச0 விஜய ெச�6 ��கிய 
நகர"களி� அ�ற�ைற�� ஹ0(தா� ெச�யேவ#% எ�; ம�க>��� 
கா"கிரC க*டைளயி*+��த4. இ�த� கடைமைய வ��;(தி மகா(மா கா�தி "எ" 
இ�தியா"வி� எ5தியி��தேதா% பல @*ட"களி� ேபசியி��தா0. "ேவ�C 
இளவரச0 மீ4 தனி�ப*ட �ைறயி� நம��� ேகாப ஒ�;மி�ைல. அவைர 
அவமாியாைத ெச�6 எ#ண லவேலச� இ�ைல. ஆனா� அ�னிய ஆ*சியி� 
சி�னமாக ேவ�C இளவரச0 வ�வதாB, அதிகார வ0�க(ைத� 
பல�ப%(4வத�காக வ�கிறப+ யாB அவ�ைடய வரேவ��� 
ெகா#டா*ட"களி� இ�திய ம�க� கல�4ெகா�ள �+யா4. ந�ைடய 
அதி��திைய ெவளியி%வத�காக ஹ0(தா� அA8+�ப4 அவசியமாகிற4" எ�; 
கா�தி மகா� வ��;(தியி��தா0. 
 
    பபா� நகர(தி� கா�தி மகாA�� எ�ைலய�ற ெச�வா�� இ��த4 எ�பைத 
��னேம பா0(தி��கிேறா. பபா� வாசிகளி� ெப�பாேலா0 மகா(மாைவ( 
ெத�வமாக� ெகா#டா+னா0க�. அவ�ைடய வா�ைக ேவதவா�காக மதி�க( 
தயாராயி��தா0க�. ஆைகயா� நவப0 17-ஆேததிய�; ேவ�C இளவரச0 
பபாயி� வ�4 இற"� தின(தி� பாிKரண ஹ0(தா� நட(4வத��� பபா� 
வாசிக� ஆய(தமாயி��தா0க�. ஆனா� 4ரதி08டவசமாக கா�தி மகா(மாவி� 
ெகா�ைககைள� பபா� வாசிக� சாிவர உண0�4 ெகா�ளவி�ைல எ�ப4 
பி�னா� நட�தவிபாீத"களினா� ெவளியாயி�; 
 
    +�3யி3��4 தி�பி ஆமதாப(4�� வ�த மகா(மா ேநேர ப0ேதா3-ஆன�( 
தாBகா�க>��� ேபா��பாிசீலைன ெச�ய உ(ேதசி(தி��தா0. ஆனா� பபா�( 
தைலவ0க� கா�திமகாA��9 ெச�திேம� ெச�தி அA�பினா0க�; த�தி ேம� த�தி 
அ+(தா0க�. நவப0 17-ஆ ேததி பபா��� வ�4 வி*%� பிற� ப0ேதா3�� 
ேபா�ப+ அவ0க� மகா(மாைவ ேக*%� ெகா#டா0க�. அ�த ��கியமான 
தின(தி� பபா� நகர தீவிர ெகா�தளி�ைப அைட6மாதலா� அ�ைற�� 
ம�க>�� வழிகா*+ நட(த மகா(மா பபாயி� இ��க ேவ#% எ�; பபா�( 
தைலவ0க� ேகாாினா0க�. அவ0க>ைடய ேவ#%ேகா>� கிண"கி மகா(மாD 
பபா��� 17-ஆ ேததி அதிகாைல வ�4 ேச0�தா0. 
 
    17-ஆ ேததி காைலயி�தா� ேவ�C இளவரச� பபா�� கடேலார(தி� உ�ள 
‘இ�தியாவி� வாச�’  எ�; அைழ�க�ப% ேகா�ர ம#டப(தி� க�ப33��4 
இற"கினா0. இளவரசைர வரேவ�பத�காக� பிரமாதமான ஆடபர ஏ�பா%கைள 
அதிகார வ0�க(தா0 ெச�தி��தா0க�. இ4 காரணமாக ஏ�பட�@+ய ஒ� 
விைளைவ� பபா��கா"கிரC தைலவ0க� எதி0பா0(தா0க�. அதாவ4 ேவ�C 
இளவரச0 இற"� தின(தி� ஹ0(தாB நட�பதா� ேவைலயி�லாத ஜன"க� 
ேவ+�ைக பா0��. ஆைகயா� இளவரச0 இற"�மிட(4�� வ�4 @*ட 
ேபாட�@%. அ�ப+யானா�, ஹ0(தா3� ேநா�க நிைறேவறாம� ேபாவேதா% 
ேகாப"ெகா#ட ஜன"க>�� அதிகாாிக>�� தகரா;க� ஏ�ப*% விட�@%. 
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இமாதிாி ெய�ல நட�4 விட�@டா4 எ�பத�காக, பமா�( தைலவ0க� ஒ� 
ஏ�பா% ெச�தி��தா0க�. இளவரச0 இற"� இட(தி�� ெவ� Sர(தி� பபா� 
நகாி� இ�ெனா� எ�ைலயி� அேதசமய ஒ� ெபா4� @*ட(4�� ஏ�ப% 
ெச�தி��தா0க�. எ�பி�Cட� ஆைலைய ெயா*+யி��த விCதாரமான 
ைமதான(தி� ெபா4� @*ட நட�த4. அ"� மகா(மா கா�தி தைலைம வகி�பா0 
எ�; அறிவி�க� ப*+��த4. ஆைகயா� ல*ச� கண�கான ஜன"க� அ"ேக 
@+ வி*டா0க�. க#=� ெக*+ய Sர அேர தைல மயமாக� காண�ப*ட அ�த 
ஜன ச�(திர(தி� ம(தியி� ேமைடமீ4 நி�; மகா(மா ேபசினா0. அஹிைசைய� 
பா4கா�க ேவ#+ய அவசிய(ைத� ப�றி(தா� ��கியமாக� ேபசினா0. 
"சீ�கிர(தி� ப0ேதா3யி� ெபா4ஜன9 ச*டம;�ைப ஆரபி�க� ேபாகிேற�. 
அத� பயனாக9 ச0�கா0 க%ைமயான நடவ+�ைக எ%�க� @%. ரா=வ(ைத ஏவி 
ஜன"க� மீ4 4�பா�கி பிரேயாக ெச�6ப+6 ெசா�லலா. எ�ன நட�தாB 
சாி, ஜன"க� ெபா;ைமயாயி��கேவ#%. எ�வளD ேகாபE*% காாிய 
நட�தாB ஜன"க� பலா(கார(தி� இற"க� @டா4. பபா�வாசிகைள நா� 
ெராபD ேக*%� ெகா�வ4 இ4தா�!" எ�; கா�திஜி ேவ#+� ெகா#டா0. 
அ�ேதா! மகா(மா இ�வளD உ��கமாக ேவ#+�ெகா#ட அைரமணி 
ேநர(4���ேள ெபா4 ம�களி� உ�சாக எ�ைல கட�4வி*ட4. ெவ#ெண� 
திர> சமய(தி� தாழி உைடவ4ேபா�ற 4யரமான சபவ"க� பபாயி� 
ஆரபமாகி வி*டன! 
    ----------------------------------------------------------- 
 
 


