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----------------------------------------------------------16. பசா பெகாைல
6-ஆ

ேததி த 13-ஆ

ேததி வைரயி

வஷ(தி ஏர 6-ஆ

ேததி த 13-ஆ

ேததி வைரயி

ஒெவா வஷ

ேதசீய வார
காரண

ஏர மாத

எபதாக இதியா ேதசெம"

1919-ஆ

ெகா#டா%கிேறா . இத

இத நா*+ நடத மிக கியமான ச பவ"க தா.

அத வார(தி காதி மகா(மா இதியா .ததிர அைடவத ஒ திய
வழிைய கா*+னா0. இதிய மக நீ#ட கால உறக(தி34 விழி(4
எ5தன0. ஆ(ம சதியாகிய ஆ6த(தி ெபைமைய உண0தன0.
அேத வார(திேலதா இதியாவி பிாி*+8 ஆ*சியி அ.ர(தைம அத
உ9ச நிைலைமைய அைடத4. ஜா3யவாலாபா ப%ெகாைல6
ம;
ப<சாபி ஆர பமான இரா=வ9 ச*ட ெகா%ைமக> பிாி*+8 அதிகார வ0க
ஆ*சி எ; மாறாத அபகீ0(திைய உ#% ப#ணின.
அத
ெகா%ைமகளி3ேத
இதியாவி
வி%தைல
இயக
ெனேபா4மிலாத பல ெப; வள0த4. அதபிற பலவஷகால
ேதசபத0க பதினாயிர கணகான ெபா4@*ட"களி "ப<சா ப%ெகாைல"
ையபறி ஆேவசமாக ேபசினா0க. மக ெகாதி(4 எ54 "பிாி*+8
ஆ*சிைய ஒழி(ேத தீேவா " எ; உ;தி ெகா#டா0க.
காதி மகா(மா அ%(த ஆ#+ ெதாட"கிய ஒ(4ைழயாைம எA மாெப
இயக
ப<சா
ெகா%ைம
பாிகார
ேகாவைத
கிய
காரணமாகெகா#% எ5த4. அத இயக நாெட" பரவி நா> நா

3
வBெப; வள04 1921-ஆ

"நா

ெச வதறியாம

வஷ கைடசியி ைவCரா

திைககிேற;

திண;கிேற"

எ;

லா0* ெர+",
பகிர"கமாக

ஒெகா> ப+ ெச த4. இவளD கியமான விைளDக>ெகலா Eல
காரணமாயித ப<சா நிகF9சிகைளபறி இத அ(தியாய(தி ெதாி4
ெகாேவா .
பா<சாலேதச

சீகிய0க>ைடய

தாயக .

ெபா4வாக

Gர(4

ெபய0

ேபான4. 1914 த 1918 வைரயி நடத தலாவ4 உலக மகா 6(த(தி

ப<சாபிய0 அட"கிய ப*டாள"க பல பிாி*டA உதவியாக9 ெசறிதன.
பிாி*+8 க*சியி ெவறி ப<சா ப*டாள"க ெச த உதவிைய ஆ"கில
இராஜ ததிாிக ெபாி4
பாரா*+னா0க. அத கால(தி பிாி*+ஷா0
இதியாவி உள மகைள இர#% விதமாக பிாி(4 றிபி%வ4 வழக .
ேபா0ண பைட(த சாதியா0 எ; ேபா0ண இலாத சாதியா0 எ;
பிாி(தா0க. ப<சாபிBளவ0க ேபா0ண
பைட(தவ0க. ஆைகயா
இதிய ைசய(4 ப<சாபியி34 அதிகமாக ஆ திர*%வ4 வழக .
இேத காரண(தினா ப<சா மாகாண(ைத( ேதசீய கா; படாம
காபா;வதி பிாி*+8 அதிகாரவ0க அதிகமான கவைல ெகா#+த4.*
இ மாதிாி இதிய0கைள ேபா0ண

உளவ0க, ேபா0ண மிலாதவ0க

எ; பிாிப4 எவளD பிசகான4 எப4 இர#டாவ4 உலக மகா ய(த(தி
ேபா4 ந ெவளியாயி;. உலக(4 ேபா0ைனகளிB சமீப(தி கா8மீாிB
ெசைன Gர0களி ேபா0( திறைம .ட0 வி*% பிரகாசி(த4.
அேபா4 ப<சா மாகாண ஸ0 ைமேகேல ஓ*விய0 எA ெல+ென#*
கவ0னாி ஆ*சியி இத4. பிாி*+8 அதிகார வ0க(தி ெபா;கி எ%(த

'இ  மனித0'க>ேள ஸ0 ைமேகேல ஓ*விய0 ஒவ0.'இதிய .ததிர '

எற ேப9. காதி வி5தா அவைடய க#க சிவ . 'வேதமாதர ' எற

மதிர காதி வி5தா அவைடய இர(த ெகாதிக( ெதாட" . அத
கால(4 இதிய ேதசீய( தைலவ0க>ைடய ெபய0கைள ேக*டா அவைடய
நர க ைட(4 ெகா> . இதியாD9 .யராJய
ேவ#%
எ;
ெசாB
ேதசீய( தைலவ0கைளெயலா
பிாி*+8 சா ராJய(தி பரம
விேராதிக எ; அவ0 கதினா0. ெபா4வாக இதிய அரசிய வாதிகைளேய
அவ

பி+பதிைல.

மிதவாதிக,

ெவ+#% வாதிக -யாராயிதாB

அமிதவாதிக,

இவ ஒ;தா.

கா"கிரC

வாதிக,

இ(தைகய அK0வ மனிதாி ஆ*சியி அேபா4 ப<சா மாகாண இத4.
இவ கீேழ இத பிாி*+8 அதிகார வ0க(தின அேத மேனாபாவ
ெகா#டவ0களாயிதா0க.
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அத

1919-ஆ

வஷ

+ச ப0

மாத(தி

அமிதஸரL

கா"கிரC

மகாசைபைய நட(4வ4 எ; தீ0மானமாகி யித4. இத9 ெச தி ஸ0 ைமேக
ஓ*வியாி ஆ"கார .ட0 வி%வத காரணமாயி;.
இ(தைகய நிைலைமயிேலதா ப<சாபி பல நகர"களி மா09. மாத

ேததி

ய;

ஏர

6-ஆ

ேததி

ய;

மகா(மாவி

30-ஆ

ேகாாிைகப+

ஹ0(தாக நடதன. இத ஹ0(தாகளிேபா4 ெபா4 ஜன"க> ச0கா0
அதிகாாிக> தகரா;க ஏப*% வி*டன. ேபாNஸா0 கைலய9 ெசான4

ஜன"க கைலயவிைல. சில இட"களி கெலறிதக நடதன; பதிB(

4பாகி பிரேயாக"க நடதன. ஆயிA ஜன"க>ைடய ேவக உசாக
றவிைல. அதிகமாகி வவதாக காண ப*ட4. இைதெயலா
ஸ0
ைமேக ஓ*விய0 பா0(தா0. நிமிஷ(4 நிமிஷ
அவைடய ஆ(திர

ெபா"கி;. "ப<சாபி பிாி*+8 அதிகார(ைத மக அல*சிய

அைத நா

பா0(4 ெகா#+பதா?" எ; அவைடய உள

ெச வதா?

ெகாதி(த4.

"இத ஜன"க>9 சாியான பாட" கபிகாவி*டா நா ஸ0 ைமேக

ஓ*விய0 அல; இத ெபா4ஜன உ(ேவக(ைத அடகா வி*டா நா இ 

வ0க(ைத9 ேச0த ெல+ென#* கவ0ன0 அல" எ; உ;தி ெகா#டா0.

உடேன
த
கீழித
அதிகார
வ0க(ைத9
ேச0த
உ(திேயாகCத0க>ெகலா "உ"க>ைடய ைகவாிைசைய கா*%"க!" எ;
உ(தரD அAபி ைவ(தா0.
அேத சமய(திதா அமிதஸரL34 மகா(மா காதி அைழ
ேபாயித4. காதிஜி6 வவதாக9 ெச தி அAபியிதா0. இைதயறித ஸ0
ைமேக ஓ*விய0 "காதிஜி ப<சா Oைழய@டா4" எ; உ(தரD
ேபா*டா0. அத உ(தரைவ ரயி3ேலேய காதிஜியிட
ேச0பி(4 அவைர
வழிமறி(4( திபி அைழ(49 ெசல ேபாNC உ(திேயாகCதைர6
அAபினா0.
ரயி வ#+யிேலேய காதிஜி( தைட உ(தரைவ ெகா%(4 அவைர +3
ரயி334 இற"கி ப பா
ரயி3 ஏறி( திபி அைழ(4 ெகா#%
ேபானா0க அலவா?

அேத தின(தி அதாவ4 ஏர 10-ஆ

ேததி அமிதஸரL ஒ கியமான

ச பவ ேந0த4. அமிதஸரL அேபா4 ஜன( தைலவ0களாயிதவ0க
இர#% ேப0. ஒவ0 டாட0 ச(தியபா எA பிரபல ைவ(திய0. இெனாவ0
டாட0 ைஸP கி9Q எA பிரபல பாாிCட0. இத இ தைலவ0க>

அ9சமய(தி அமிதஸரL '+Rடா மன0' களாக விள"கினா0க. ஏர 10-
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ஆ ேததி காைலயி ேம@றிய இ தைலவ0கைள6 அமிதஸரC ஜிலா
மாஜிC*ேர* த ைடய G*% வ4 ேபா ப+ ெசா3 அAபினா0.
நகர(தி அைமதி காபத ச பதமாக கல4 ஆேலாசிக அைழபதாக
அவ0க நிைன(4 உடேன றப*%9 ெசறா0க. அவ0க வத4 ஜிலா
மாஜிC*ேர0 "உ"கைள ைக4 ெச திகிேற!" எறா0. E+ய ேபாNC
வ#+ அவ0கைள ஏறி யா ெதாியாத இட(4 அAபி வி*டா0.
ஜிலா மாஜிC*ேர* G*%9 ெசற தைலவ0க தி பி வரவிைல எற
ெச தி அமிதஸரC நகர(தி அதிவிைரவாக பரவிவி*ட4. ஜன"க சி; சி;
@*டமாக9 ேச04 கைடசியி ஒ ெப"@*டமானா0க. "எ"க தைலவ0கைள

என ெச தீ0க?" எ; ேக*பதகாக ஜிலா மாஜிC*ேர*+ G% ேநாகி9

ெசறா0க. ஜன"க வசி(த அமிதஸரC நகர(4

வசி(த 'Lவி ைலC' எA

பதி

உ(திேயாகCத0க

ந%வி ரயிபாைத ேக* ஒ;

இத4. அ"ேக இரா=வபைட Gர0க நி;(தி ைவகப*+தா0க.
ஜன"கைள ேமேல ேபாக@டா4 எ; அவ0க த%(தா0க. உடேன கக பல

வ4 விழ(ெதாட"கின. ெபா4 ஜன"க>

அதிகாாிக>

இ மாதிாி 'லடா '

ஏப% ேபாெதலா @*ட(தி உளவ0களி சில உசாகிக கெலறிவைத
ைகயா>வ4 அதநாளி சாதாரணமாயித4. ஜன"களிட
ேவ; ஆ6த
கிைடயா4. காதி மகா(மாவி அஹி சா த0ம(ைத பறி6 இA ஜன"க
சாியாக அறி4 ெகாள விைல. ஆகேவ யாேரA சில0 கெலறிய ஆர பி(4

வி%வ4 வழக . அவளDதா; ெவ;

வாைய ெமBகிறவ0க> அவ

கிைட(தாேபா ஆகிவி% . ேபாNஸா
இரா=ட(தா
ஜன"கமீ4 #% எறிய ஆர பி(4 வி%வா0க.

கB பதி

அேநக இட"களி நடத 4பாகி பிரேயாக"க> 'கெலறி'

வியாஜமாகேவ

இ

காரண

அலவா?

'கெலறித'

சில

இட"களி

ஒ

ெபா யாக

கபிகப%வ4
உ#%. அதிகாாிகேள ஜன @*ட(தி சில ைகயாகைள
நியமி(4 கெலறிய9 ெச வ4 உ#%. 4பாகி பிரேயாக(4 ஏேதA
ேவ#%

அமிதஸரC ஜன"கமீ4 ரயிேவ ேக*+ நிற ப*டாள(தா0 .*டதி
இர#% ேப0 ெச(4 வி5தா0க. ெச(தவ0களி உடகைள( Sகி ெகா#%
அத ெப"@*ட நகர(ைத ேநாகி( தி பிய4. தி பி ேபா ேபா4 ெவறி
ெகா#ட மக பல அ*Tழிய"கைள ாிதா0க. ஒ பா"கிைய6 ரயிேவ
@*C
ெகா*டைகைய6
இA
சில
ச0கா0
காாியாலய"கைள6
ெகா>(தினா0க. அத கலா*டாவி ஐ4 ஐேராபிய0க ெகால ப*டா0க.
அைறய சாய"காலேம அமிதஸரC நகர(தி நி0வாக(ைத
உ(திேயாகCத0க இரா=வ அதிகாாிகளிட ஒபைட(தன0.

Lவி

6

ஒ பிரேதச(தி கலக ழப அதிகமானா அத பிரேதச(தி Lவி
ச*ட"கைள6 சாதாரண ஆ*சி ைறைய6 நி;(தி ைவ(4 இரா=வ9 ச*ட
ஆ*சிைய அB ெகா#%வவ4 வழக . இரா=வ9 ச*ட
அ3
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 அ3 இைகயி ஒவ ற

ெச தா அவைன ைக4 ெச வ4, ாிமா#+ ைவப4, ஜாமீனி வி%வ4,

வகீ ைவ(4 ேகC நட(4வ4, விசாரைண, தீ0, அV, இப+ெயலா

நியாய

ெப;வத பலைறக உ#டலவா? இரா=வ9 ச*ட அ3 கீF

இெதலா
ஒ;மிைல.
இரா=வ
உ(தரைவ
மீ;ேவா0
உடேன
த#டைனளாவா0க. உ(தரைவ மீ; ேபாேத .*% ெகாலபடலா .

அதி தவறினா இரா=வ ேகா0*% களி உடAட 'விசாரைண' நட .

கைசய+,

S(

த#டைன,

ெகா%கலா . அV கிைடயா4.
ஏர மாத

10-ஆ

ஆ6

த#டைன

எ4

ேவ#%மானாB

ேததி அமிதஸரC Lவி அதிகாாிக நிைலைமைய(

த"களா இனி சமாளிக +யா4 எ; ெசா3 இரா=வ9 ச*ட அைல
ேகாாினா0க. இரா=வ9 ச*ட அB இதிய ச0காாி அOமதி ேதைவயா
யித4. இத அOமதி ஏர மாத

ச0காாி அOமதி வ

14-ஆ

ேததிதா வத4. ஆனா இதிய

எ; எதி0பா0(4 ஏர மாத

10-ஆ

ேததிேய அமித

ஸரைஸ இரா=வ அதிகாாிக ஒெகா#% வி*டா0க. இத காாிய(4
ப<சா ெல+ென#* கவ0ன0 ஸ0 ைமேக ஓ*வியாி ஆதரD பாிKரணமாக

இத4. அதிகாாிக> ேவ; என கவைல?
ஏர மாத

வழக

13-ஆ

ேததி தமிFநா*+ 4 வஷ பிற தின

அலவா? வட இதியாவி பல மாகாண"களி ஏர 13-ஆ

வவ4

ேததி

ஹி4க> வஷ பிற தின . அமிதஸரL அைற ஒ ெபாிய
ெபா4 @*ட
@%
எ; காைலயி விள பர
ெச யப*ட4. @*ட
நட இட ஜா3ய வாலாபா எ; றிபிட ப*+த4.
இதியாவி .ததிர ேபாரா*ட சாி(திர(தி ஜா3ய வாலாபா எ;
அழியாத ெபைம ெபறதா . ஆைகயா அத ெபயைர நறாக ஞாபக
ைவ(4ெகாள ேவ#% .
'பா' (Bagh) எA

ஹிதி வா0(ைத( 'ேதா*ட ' எ; ெபா. ஆனா

ஜா3ய வாலாபாகி அேபா4 ேதா*டேம இைல; மரேம கிைடயா4. அ4

ெவ;

ெவ*ட

ெவளியான

ைமதானமாயித4.

அைத9

.றிB

E;

7
பக"களி உயரமான ம9. G%க இதன. அத ம9. G%களி பிற(4
ெந%< .வ0க ைமதான(ைத9 .றி ேகா*ைட9 .வ0கைளேபா நிறன. ஒேர
ஒ பக(தி மா(திர , ஒ ஆ உயரமான மதி .வ0 இத4.

ைமதான(4 ஜன"க வவத தி பி ேபாவத வழி ஒேற
ஒ;தா. அத ஒ வழி6 மிக ;கலான4. ஒேர சமய(தி ஏெழ*% ேப
ேம அத வழியாக ைமதான(4 உேள வரேவா ெவளிேய ேபாகேவா
+யா4.
இப+ப*ட ஜா3ய வாலாபா ைமதான(தி அ; பிபக33ேத

ஜன"க வ4 @ட ஆர பி(தா0க. வயதானவ0க, வா3ப0க, Cதிாீக,

ழைதக எேலாமாக ெப"@*ட ேச04வி*ட4. டாட0 ச(தியபாB
டாட0 கி9.BD
என ஆனா0க எ; ஜன"க> இன
ெதாியவிைல. காதிஜிைய +3 அபா பாவா Cேட ஷனி இறகி
ைக4 ெச 4ெகா#% ேபா வி*டா0க எற ெச தி வதித4. +3யி
.வாமி சிர(தானத0 தைலைம வகி(4 நட(தி9 ெசற ஊ0வல(தி ேபாி

ேபாNஸா0 '4பாகி பிரேயாக

ெச ேவா ' எ; ெசானேபா4 .வாமி

சிர(தானத0 தம4 மா0ைப E+யித ச*ைடைய எ%(4 வி*%9 ".%"க!"
எ; ெசான ெச தி6

வதித4. 10-ஆ

ேததியி34 அமிதஸரL

நட4வத இரா=வ அதிகார அ மகளி உள(தி ெகாதிைப உ#%
ப#ணியித4. ஆகேவ ஜா3ய வாலாபாகி இபதினாயிர ஜன"க>

ேம @+வி*டா0க. அ"ேக @*ட

அதிகாாிக

@*ட(ைத(

அறிதிகவிைல.

ேபா%வ4 ச*ட விேராத

த%கிறா0க

எேறா,

அத

எேறா,

ஜன"க

@*ட அைமதியாகேவ ஆர பமாயி;. சிறி4 ேநர நடத4. ஹCராJ
எA ெதா#ட0 ேபசி ெகா#+தா0. திPெர; பைடக வ ச(த
ேக*ட4. Y; இதியGர0க> ஐ ப4 ஐேராபிய ேசாஜ0க> அட"கிய பைட
ைமதான(4 பிரேவசி(த4. இத பைட ெஜனர ைடய0 எபவ0
தைலைம வகி(தா0. இவ0 கவச
K#ட இயதிர Vர"கி ஒ;
ெகா#%
வதிதா0. ஆனா ;கிய Oைழ வாச வழியாக அைத ைமதான(4ேள
ெகா#%வர +யவிைல. ஆைகயா கவச Vர"கிைய ெவளியிேல நி;(தி வி*%(
த ட வத Gர0க>ட ெஜனர ைடய0 ைமதான(4 பிரேவசி(தா0. அவ0
பிரேவசி(த இட(4 பக(திேலேய ெகா<ச
உயரமான ேமைட ஒ;
இத4. அத ேமைடயி Gர0கைள நி;(தினா0. இதிய Gர0கைள னாB
ஐேராபிய Gர0கைள பினாB நி;(தினா0. "உடேன கைல4 ேபா"க"
எ; ஜன"கைள பா0(4 உ(தரவி*டா0. அத உ(தரD ேபா*% இர#ேட
இர#% நிமிஷ ெபா;(4வி*%9 ".%"க" எ; Gர0க> உ(தரவி*டா0!

8
இபதினாயிர
ேப0 அட"கிய அத ெப"@*ட(தி ேசாஜ0க
வதிகிற விஷய ஒ சில ம*%ேம ெதாித4. ெஜனர ைடயாி உ(தரD
யாேம காதி விழவிைல. ஆனா 4பாகிக ெவ+ தீ0 ச(த ஏக
கால(தி இபதினாயிர ேபாி காதிB வி5த4. உடேன ஜன"க எ54 ஓட

ஆர பி(தா0க. ஆனா எ"ேக ஓ%வ4? ைமதான(4 வ

;கிய பாைத

வழியாக அவளD ேப ஓட+யா4. ைறத4 அத இர#% மணி ேநர
ேவ#% . .றிB E; பக ெந%<.வ0க நிறன. ஒ பக(தி ம*%
தாFத மதி .வ0 நிற4. அைத ேநாகி ஜன"க ஓ+ மதி ேம ஏறி திக(
ெதாட"கினா0க. அத *ைடயான மதி .வைர ேநாகிேய 4பாகி
#%க> அதிகமாக வதன. ஏறி திக யறவ0களி பல0 #% ப*%9
ெச(4 வி5தா0க! அத மதி .வ0 ஓரமாக பிண"க விதன!!
ெஜனர ைடயாி Gர0க அைர மணி ேநர

.*டா0க. ெமா(த

#%க .*டா0க. ெகா#% வதித ேதா*டாக எலா
பிறதா .%வைத நி;(தினா0க!
"ஜன"கைள கைலபதகாக ம*%

1600

தீ04 ேபான

நா .டவிைல. ஜன"க> பாட

கபிபதகாக9 .*ேட! எ(தைன ேபைரெகாலலாேமா அவளD ேபைர6
ெகாBவத9 .*ேட! அேபா4தா ம;ப+6
ஜன"க எAைடய
உ(தரைவ மீற( 4ணிய மா*டா0க எபதகாகேவ அ மாதிாி ெச ேத!
இA
அதிக ேதா*டாக ைகவச
இதிதா இA
அதிக ேநர
.*+ேப!" எ; ெஜனர ைடய0 ெசானா0.
ெஜனர ைடய0 அ; .*டதி ெமா(த

400 ேப0 உயிைர இழதா0க.

ஆயிர ேப ேம காய ப*% வி5தா0க. ேதா*டாக தீ0தDடேன
ெஜனர ைடய0 த Gர0க>ட அ"கி4 றப*% ேபா வி*டா0.

ெச(தவ0களி உடக இரெவலா
அத ைமதான(திேலேய கிடதன.
காய ப*% வி5தவ0க இரெவலா அ"ேகேய னகிெகா#% ஓலமி*%
ெகா#% கிடதா0க. அவ0களி பல0 "தாக !தாக !" எ; தவி(தா0க. ஒ
வா த#ணீ0 ெகா%பத அ"ேக யா இைல. அக பக(தி3தவ0க
கதிகல"கிேபா
G*%ேளேய இ4வி*டா0க. இதமாதிாி ரா*சத9
ெசய நடக@% எ; அவ0க கனவிB எதி0பா0கவிைல.
காய ப*டவ0க>( தாக(4( த#ணீ0 ெகா%பதேகா அவ0கைள
அ"கி4 அறப%(4வதேகா சிகி9ைச ெச வதேகா ெஜனர ைடய0
எதவித ஏபா% ெச யவிைல.

9
ம;நா காைலயி ெஜனர ைடய ஒ ததி வத4. "சாியான காாிய
ெச தீ0. ெல+ென#* கவ0ன0 உ ைடய ெசயைல அ"கீகாிகிறா0!" எ;
அத( ததி @றிய4.
ெஜனர ைடயைடய பய"கர Nைலக ஜா3ய வாலாபா ப%ெகாைல6ட
+யவிைல. கபைனெக*டாத பல ெகா%ைமகைள அவ0 நிகF(தினா0.
அமிதஸரC நகர(4 ழாயி ஜல வவைத6 தீப"க> மிசார சதி
கிைடபைத6
நி;(திவி*டா0. Gதிகளிேல இர#% ேப ேம ேச04
நடக@டா4 எ; உ(தரDேபா*டா0. கைடகைள க*டாயமாக( திறக9ெச 4
இரா=வ அதிகாாிக ெசான விைல9 சாமாகைள வி ப+ ெச தா0.
ைபைசகிகைள6
வ#+கைள6
க*டாயமாக ைகபறினா0. ெத
ைனகளி ேகாண"கைள நா*+, இரா=வ உ(தரDகைள மீறி நடபவ0கைள

ெயலா

சDகினா அ+ ப+ ெச தா0.

ெஜனர ைடயைடய உ(தரDக>ேள ெயலா

மிக பய"கரமான4,

'வயிறினா ஊ04ெசB ' உ(தரD (Crawling order). மிC ெஷ0D* எA

ஐேராபிய Cதிாீ ஒ சதி வழியாக ேபா ெகா#+த ேபா4 இரா=வ9
ச*ட ெகா%ைமகளினா ெவறி ெகா#+த சில மக அவைள( தாகினா0க.
ஆனா அேத சதி வசி(த நல மனித0க ஓ+வ4 அத ஐேராபிய Cதிாீைய
காபாறி வி*டா0க.
இத9 ெச தி ெஜனர ைடய( ெதாித4 அவ0 உடேன இரணிய கசிவாக
மாறினா0! அத9 சதி ைன வ4 " இனி இத9 ச4 ேபாகிறவ0க
எேலா
வயி; தைரயி ப% ப+ ஊ04 ேபாகேவ#% " எ;
க*டைளயி*டா0. அத9 சதி +யித ஜன"க அைனவ ெவளியி ேபாக
ேவ#%மானாB ம;ப+ தி பி G*% வரேவ#%மானாB வயிறினா
ஊ04 ெசல ேவ#+யதாயி;!
அமிதஸரL ெஜனர ைடய0 ஏப%(திய இரா=வ ேகா0*டா0 இரா=வ

உ(தரைவ மீறியதகாக 298 ேபைர விசாரைண ெச தா0க. அவ0களி 51 ேப
மரண த#டைன6

49 ேப ஆ6பாியத

ேப 7 வஷ த#டைன6

கிைட(தன!

தீவாதர த#டைன6

79

அமிதஸரL ரா*சத ஆ*சி நட4 ெகா#+த அேத சமய(தி ப<சாபி
இA பல இட"களிB ெஜனர ைடயாி அ#ணமா0க> த பிமா0க>
அவரவ0க>ைடய
சதி
இைசதப+
அ.ர
Nைலகைள
நட(தி
ெகா#+தா0க.

10
லா@0 நகாி க0ன ஜாஸ ஆ*சிாிதா0. இரD எ*%மணி ேமேல
ெவளிேய கிள கிறவ0க .டப%வா0க எ; அவ0 உ(தரD ேபா*டா0. இத
உ(தரD அட"கிய விள பர"க G*%9 .வ0களி ஒ*டப*டன. அத
விள பர"க
கிழிகபடாம
காபா;வ4
G*%கார0
ெபா;.

இரெவலா

க# விழி(4 காகேவ#% . காக( தவறினா மரணத#டைன,

அல4 கைசய+, அல4 சிைறவாச .

லா@0 கலாசாைலகளி ப+(த மாணாக0க அைனவ நக நாB ைம
Sர(தி3த இரா=வ( தைலைம காாியாலய(4( தின நாB தடைவ வ4
ஆஜ0 ெகா%க ேவ#%ெம; உ(தரவி*டா0. அேபா4 க%" ேகாைடகால .

லா@ாி உ8ண(தி +ாி அேபா4 108. இத ெவயி3 மாணாக0க தின

பதிைன4 ைம நடக ேவ#+யதாயி;. பல0 சாைலயிேலேய E09ைசயைட4

வி5தா0க.

ேகவிப*ட

க0ன

ஜாஸ,

"ெரா ப

நல4.

மாணாக0க விஷம ெச யாம இபா0க அலவா?" எறா0.
ஒ காேலJ வாச .வாி ஒ*+யித இத உ(தரD விள பர

வி5த

கிழிகப*ட4.

இதகாக அத கலாசாைல பிாிCபா, ஆசிாிய0க எலாைர6

ை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. இவாேற ஜ0வாலாவி க0ன
ஒாியA
ேஷராவி மிCட0 பாCெவா0( Cமி(4
காஸூாி காட
டடA அ.ர ஆ*சி நட(தினா0க.
ஜ0வாலாவி

ஆகாய

விமான(தி34

#%

ேபா%

ைற6

ைகயாளப*ட4. ெல+ன#* டா*கிC, ேமஜ0 கா0பி ஆகியவ0க ஆகாய

விமான(தி34 கீேழ ஜன @*ட(ைத க#டDடேன ெவ+
எறிதா0க. அல4 இயதிர Vர"கியினா .*% கைலதா0க.

#%

இ மாதிாி ஒ க3யாண ஊ0வல(திமீ4 ஆகாய விமான(தி34 #%க
எறியப*டன.
க0ன ஒாிய எபவ0 ாி*+8 அதிகாாிகைள இதிய0க க#டDடேன
சலா ேபாடேவ#% எ; உ(தரவி*டா0. இதிய0க வ#+யி ஏறியிதா

உடேன இற"கி9 சலா

ேபாடேவ#%

எ; , ைட பி+(திதா உடேன

ைடைய இறகி Eடேவ#%
எ;
க*டைளயி*டா0. இத உ(தரைவ
மீறியவ0க> ெகலா கைசய+ ெகா%கப*ட4.
காட டட எபவ0 காஸூ0 ப*டண(தி ஒ கியமான நாசதியி

ஒ ெபாிய Sேமைட க*+னா0. அ(4ட, Yைற ப4 ேப0 ெகாள@+ய
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ஒ ெபாிய இ  @#% தயாாி(4 ரயிேவ Cேட ஷA பக(தி
நா*+னா0. கலக(தி ச பதப*டதாக9 சேதக(4 உளவ0கைள

ெகா#%வ4 அத @#+ அைட(4 ைவ(தா0. ரயிB ேபாகிறவ0க,

ரயி334 வகிறவ0க எலா
@#+
பா0(4ெகா#% ேபாமா; ஏபா% ெச தா0!

அைடகப*டவ0கைள

ப<சா 5வதிB ெபா4 வாFவி பிரக0களாயிதவ0க அைனவ
இரா=வ9 ச*ட(திப+ ைக4 ெச யப*% க%த#டைன உளானா0க.
லா@ாி ஹாிகி8ணலா பிரபல கா"கிரC வாதி. ெபாிய ெசவத0. அவ

40 ல*ச [பா

ெசா(4 இத4. அவைர ைக4 ெச 4 ஆ6 பாியத

தீவாதர

த#டைன விதி(த4ட இவைடய ெசா(4 5வைத6 பறித ெச யD
உ(தரD ேபா*டா0க. லா@ாி அேபா4 பிரபலமாயித ப#+தரா ேபாஜி
த(த0, ப#+த ேக. சதான , '+ாி\' ப(திாிைக ஆசிாிய0 பா காளிநா( ரா

த3யவ0க>

அேத கதி உளாயின0.

ப<சாபி இவித ரா*சத ரா=வ ஆ*சி நீ+(4 ெகா#ேட ேபாயி;.
ஆனா ப<சா ெவளியி உளவ0க> அ"ேக நிகFத ெகா%ைமகைள
பறி ஒ;ேம அேபா4 ெதாியவிைல. ஏெனனி ெச திக எலா தணிைக
ெச 4 அAபப*டன. ெவளி மாகாண"களி34 ப<சா வரேவா
ப<சாபி34 ெவளியி ேபாகேவா யா அAமதிக படவிைல.
KJய0 ஆ#*[C ப<சா ச பவ"கைள பறி ஓரளD ேகவிப*% அ"ேக
ேபா விசாரைண ெச ய வி பி ேம மாத(தி ப<சா ேபானா0. அவைர
அமிதஸரL ைக4 ெச 4 ஒ நா ாிமா#+ ைவ(தி4 திபி அAபி
வி*டா0க. லாலா ஹாிகி8ண லா3 சா0பாக இரா=வ ேகா0*+
வழகா%வதகாக பிரசி(த பாாிCடரான மிCட0 எ0*3 நா0*ட ப<சா
ெசறா0. அவ திபி அAப ப*டா0.
ஜூைல மாத(தி பிறதா ஒ மாதிாியாக ப<சா ச பவ"கைள பறிய
ெச திக ெவளிவர( ெதாட"கின. அத மாத(தி கக(தாவி அகில இதிய
கா"கிரC கமி*+ @+ய ேபா4 பிரபல கா"கிரC தைலவ0களிட இரகசியமாக

ப<சா

பய"கர"கைள

"இெதலா

இரகசியமாக

பறி

ெச தி

இக*% .

ேவ#டா " எ; ேவ#+ ெகா#டா0க.

ெசாலப*ட4.

எ"கைள

கா*+

ெசானவ0க,
ெகா%(4விட

அேபா4 ைவCரா
ெச Cேபா0+ நி0வாக சைபயி அ"க(தினரா
யிதவ0களி ஸ0 ச"கர நாய0 ஒவ0. ப<சாபி ேமB இரா=வ9 ச*ட

நீ+பைத க#+(4 ஜூைல 19-ஆ

ேததி அவ0 ராஜினாமா ெச தா0. ப<சாைப

E+யித இ (திைர அக; உ#ைமயான ெச திக வர ஆர பி(4 காதி
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மகா(மாவி காதிB
வி5தன. பய"கர ெகா%ைமக> உளான
பா<சால(4 ேபாகேவ#% எ; காதி மகானி உள 4+ 4+(த4.
-----------------------------------------------------------

17. அமிதஸர காகிர
மகா(மா காதி ப<சா ேபாக ஆ0வ ெகா#+த ேபாதிB தைட9
ச*ட(ைத மீறி அ"ேக ேபாக வி பவிைல. அப+ மீ;வத யறா
ப<சாபி நிைலைம இA
ேமாசமாக(தா ஆ
எ; கதினா0.
ஆைகயா இதிய ச0கா( ததிக> க+த"க> அAபி ப<சா
ேபாக அAமதி ேக*%ெகா#+தா0. அத அAமதி இேலசி கிைடபதாக

இைல. ைவCரா

ெகா#ேடயிதா0.

ெச Cேபா0%, "ெபா;"க" "ெபா;"க" எ; ெசா3

இதகிைடயி மகா(மா ஒ கியமான ெபா;ைப ஏ; ெகாள
ேவ#+யதாயி;. அேபா4 "ப பா
கிராணிக" எA ப(திாிைக இதிய
ேதசீய இயக(ைத( தீவிரமாக ஆதாி(4 வத4. அத ப(திாிைக ] பி.ஜி.
ஹா0னிமா எபவ0 ஆசிாியராயிதா0. ] ஹா0னிமா ஆ"கிேலயரான
ேபாதிB இதிய ேதசீய வாதிகளி க*சிைய பலமாக ஆதாி(தா0. அவைடய

எ5(4, வைம ெபாதியித4. ரDல* ச*ட(ைத எதி0க மகா(மா காதி

ஆர பி(த ச(தியாகிரஹ இயக(ைத6 ] ஹா0னிமா ஆதாி(4 எ5தினா0.
அதனா ேகாப" ெகா#ட பிாி*+8 அதிகார வ0க(தா0 அவைர( ேதச பிர8ட
ெச தன0.
இத நிைலைமயி ] ஹா0னிமாA பதிலாக "ப பா
கிராணிக"
ப(திாிைகைய
நட(4 ப+
அத
நி0வாகிக
மகா(மாைவ
ேக*%
ெகா#டா0க. அத ெபா;ைப மகா(மா ஏ;ெகா#% சில நா
ப(திாிைகைய நட(தினா0. அத ச0கா0 அட ைறயி ெகா%ைம
காரணமாக ப(திாிைகைய நி;(திவிட ேவ#+ய அவசிய ேந04 வி*ட4.
பிற அேத Cதாபன(தினா நட(தப*% வத "எ" இதியா" எA வார
ப(திாிைகைய மகா(மா ஒ ெகா#டா0. சில கால(4 பிற "எ" இதியா"
ஆமதாபா(4 மாற ப*ட4. அ"ேக நட4 வத "நவஜீவ" எA ஜரா(தி
வார ப(திாிைக மகா(மா ஆசிாிய0 ஆனா0. இத இர#% ப(திாிைககளி
Eலமாக காதிய+க தம4 ெகாைககைள6 தி*ட"கைள6 பிரசார ெச ய(
ெதாட"கினா0. "எ" இதியா" "நவ ஜீவ" இர#% ப(திாிைகக>
மிகD

பிரபலமைட4 சதி வா த ப(திாிைகக ஆயின. அைவ ஒெவா;
சதாதா0 வைரயி ேச0தன0.
------ ------ ------
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மகா(மாD ப<சா ேபாக அAமதி அத வஷ
அேடாப0
மாத(திேலதா கிைட(த4. அAமதி வதDடேன மகா(மா ப<சா
றப*%9 ெசறா0.
ப<சா ச பவ"க>ெகலா மகா(மாேவ ெபா;பாளி எ; ஸ0 ைமேக
ஓ*விய0 ற
சா*+னா0. அேதமாதிாியா ப<சா இைளஞ0க சில0
இரா=வ9 ச*ட ெகா%ைமக>ெகலா மகா(மாைவேய ெபா;பாளியாக
ெகா#டா0க. ச(தியாகிரஹ
ஆர பி(ததகாக ஸ0 ைமேக ஓ*விய0
மகா(மாவி ேபாி ற சா*+ய4ேபா ச(தியாகிரஹ(ைத நி;(தியதகாக
இவ0க மகா(மாேபாி ற .ம(தினா0க. ச(தியா கிரஹ(ைத மகா(மா
காதி நி;(தியதனாதா ஜா3ய வாலா ப%ெகாைல நடத4 எ;
ெசானா0க. "நீ0 ப<சா வதா உ ைம ெகாைல ெச 4 வி%ேவா "
எ; பய;(தி காதி மகாA க+த எ5தினா0க.
இப+ப*ட பய;(தகளினா காதிஜிைய( தைட ெச ய+6மா, என?

மகா(மா காதி ரயி ஏறி லா@ வ4 ேச0தா0. அவ0 எதி0 பா0ததத
ேந0மாறான கா*சிைய லா@0 ரயிேவ Cேட ஷனி பா0(தா0. அத Cேட ஷ
பிளா*பார(தி ஒ Eைலயி34 இெனா Eைல வைரயி ஜன"க எ>
ேபாட இடமிலாம ெந"கி நிறா0க. காதிஜிைய வரேவபதகாக(தா.
ரயி நிைலய(4 ெவளியிB
மாெப" @*ட
@+யித4. லா@0
நகரவாசிக அைனவேம G%கைள K*+ெகா#% மகா(மாைவ வரேவபத
வ4 வி*ட4ேபா காணப*ட4. காதிஜிைய க#ட4 அ(தைன ஜன"க>
ஒேர ரலாக "மகா(மா காதி ேஜ"! எ; ேகாஷ இ*டா0க. ெந%நா
பிாிதித உற ப4ைவ வரேவப4ேபா லா@0 வாசிக மகா(மாைவ
வரேவறா0க. அளD கடத உசாக(தினா ஜன"க>( தைலகா
ெதாியாம ேபா வி*ட4.
இரா=வ9 ச*ட அ3ேபா4 தா"க ப*ட க8ட"க> காதிஜிேய
காரண
எ;
அவ0க
கதியதாக(
ேதாறவிைல.
அத
க8ட"க>ெகலா பாிகார ேத+( தர@+ய உற 4ைணவ0 காதிஜி எ;
அவ0க ந பியதாக( ேதாறிய4.
இரா=வ ேகா0*+னா ஆ6 த#டைன விதிகப*ட லா@0 தைலவ0களி
ப#+த ரா ேபாஜி த( ெசௗ(ாி ஒவ0. அவைடய மைனவியான ] சாரளா ேதவி
ெசௗதராணி6 பிரபல ேதசியவாதி. அவைடய G*+ மகா(மா த"கினா0. அத
காரணமாக அத G% ஒ ெபாிய ச(திர ஆயி;. ] சாரளா ேதவி ெசௗதராணி
கமல09சி6ட வதவ0க>ெகலா உணD அளி(4 உபசாி(தா0. ஏகனேவ
ப<சா ப#+த மத ேமாக மாளவியா, ப#+த ேமாதிலா ேந, .வாமி

சிர(தானத0 ஆகியவ0க வதிதன0. அவ0க>ட ப<சா நிைலைமைய
பறி மகா(மா கல4 ஆேலாசி(தா0.
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அேத சமய(தி, பிாி*+8 ச0கா0, ப<சா இரா=வ9 ச*ட அைல பறி

விசாாிபதகாக லா0% ஹ#டைர( தைலவராக ெகா#% ஒ கமிஷைன
நியமி(திதா0க. "ப<சா பய"கர"கைள பறி விசாாிக ேவ#% " எ;
ேதசெம" ஏப*+த ெப" கிள09சியி பயனாக ச0கா0 ேமப+ ஹ#ட0
கமிஷைன நியமி(தன0. விசாரைண கமிஷ எ; நியமி(4வி*டா ெபா4
மகளிைடேய ெபா"கிய உண09சி6 ஆ(திர ஒவா; அட"கிவி% எ;
பிாி*+8 ச0கா0 கதினா0க.
த3 ஹ#ட0 கமிஷ  சா*சிய வி*% ஒ(4ைழப4 எற மகா(மா
த3ய தைலவ0க +D ெச தா0க. ஆனா அவ0க எதி0பாராத சில தைடக
ஹ#ட0 கமிஷ அ"க(தினரா ஏப*டன. இரா=வ9 ச*ட த#டைன
உளன லாலா ஹாிகி8ணலா த3ய தைலவ0கைள கமிஷ விசாரைணயி

ேபா4 ேகா0*+ ேபாNC பாராDட இக9 ெச ய ேவ#%ெம; மகா(மா,

மாளவியா த3யவ0க வ;(தினா0க. உ#ைம 4ல"வத அ4 அவசிய
எ; அவ0க ெசானா0க. இத ஹ#ட0 கமிஷ ஒ(4ெகாளவிைல.
இதி34 ஹ#ட0 கமிஷனிட(தி நீதிைய எதி0பா0க +யா4 எ;

ேதாறிவி*ட4. எனேவ, ஹ#ட0 கமிஷைன பகி8காி(4, ச0கா0 ச பதமற

விசாரைணெயா; நட(த ஏபா% ெச வெத; தீ0மான
மாளவியாவி

].சி.ஆ0.தாC,

ேயாசைனப+
ஜனா

மகா(மா

அபாC

காதி,

தயாஜி

ப#+த

ஆயி;. ப#+த

ேமாதிலா

ேந,

ஆகியவ0க விசாரைண ெச ய

நியமிகப*டா0க. இவ0களி ப#+த ேமாதிலா ேந பிபா% அமிதஸரC

கா"கிரC தைலவராக( ேத0ெத%கப*டப+யா, அவ பதிலாக பாாிCட0

எ . ஆ0. ெஜயக0 அ"க(தினராக நியமிகப*டா0.

இத நாB ெப தனி( தனிேய நாB பககளிB ெச; இரா=வ அைல
பறி9 சா*சிய
ேசகாிகலானா0க. ஆயிA
அத ேவைல ெப பாB

காதிஜியி தைலயிேலேய விழத4. விசாரைண ெச ய9 ெச ய, சா*சிய"கைள

ேக*க ேக*க, எவளD பய"கரமாக ெகா%ைமக இரா=வ அ3ேபா4

ஜன"க> இைழகப+கிறன எ; காதிஜி( ெதாிய வத4. ப<சா
ஜன"கேளா மகா(மாைவ( த"கைள ர_ிக வத ெத வ எ; நிைன(4
அவாிட தா"க ப*ட க8ட"கைள9 ெசா3 ைறயி*ட0கா.
ப<சா விசாரைண நட4 ெகா#+த ேபாேத அமிதசரC நகாி கா"கிரC
மகா சைப @+ய4. அமிதஸரC கா"கிரC அத நடத எத
கா"கிரைஸ6
விட ெபமிதமாகD
ேகாலாகலமாகD
நடத4. ஆறாயிர
பிரதிநிதிக>
பதினாயிர
பா0ைவயாள
அத
கா"கிரஸு
வதிதா0க. .வாமி சிர(தானத0 வரேவ சைபயி தைலவ0. ப#+த
ேமாதிலா ேந கா"கிரC மகாசைபயி அகிராசன0. கா"கிரC @%வத த
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நா இரா=வ9 ச*ட(திப+ சிைற ப*+த லாலா ஹாிகி8ணலா த3ய
ப<சா தைலவ0க அைனவ
வி%தைல ெச யப*டா0க. ெசற நாB
வஷமாக
பா4காபி
ைவகப*+த
அ3
சேகாதர0க>
வி%தைலயானா0க. வி%தைலயான தைலவ0க ேநேர அமிதஸரஸு வ4
ேச0தா0க. அ3 சேகாதர0க அமிதஸரC Gதிகளி ஊ0வலமாக அைழ(4
வரப*ட ேபா4 அத நக0 மகளி ஆரவார(ைத9 ெசா3 +யா4.
அ3 சேகாதர0க அ(தைன நா>
சி(வாரா எAமிட(தி சிைறயி
ைவகப*+தன0. ெமௗலானா க மத3 தம4 பிரச"க(தி "சி(வாராD
ாிட0 +ெக* எ ச*ைட ைபயி ைவ(திகிேற" எ; ெசானா0.
அதாவ4 ம;ப+6
சிைற ேபாக( தா
தயாரா யிபைத அவித
ெதாிவி(தா0. இ4 மகளிஆேவச(ைத அதிகப%(திய4.
இ(தைகய
RFநிைலயி
அமிதஸரC
கா"கிரC
@+ய4.
இத
கா"கிரLேபா4 E; திய தைலவ0க நா*+B கா"கிரLB சதி ெப;

வகிறா0க

எ;

ெவளியாயி;.

ஒவ0,

அகிராசன

வகி(த

ப#+த

ேமாதிலா ேந. இர#டாவ4 தைலவ0 பாாிCட0 சி(தர<ச தாC. Eறாவ4
தைலவ0 தா மகா(மா காதி. இத E; ேபேள6 காதி மகா(மாேவ
சதி வா தவ0 எப4 அமிதஸரL ஒவா; ெதாிய வத4. அமிதஸரC
கா"கிரL நிைறேவறிய மிகD
கியமான தீ0மான
ச பதமாக ஏப*ட
விவாத"களி34 இ4 ெவளியாயி;.

தலாவ4
மகா
6(த(தி
ஆர ப
நா*களி
இதியாவி34
ெமஸபேடாமியாD அAபிய 4க விபாீதமான +ைவ அைடதன.
இ"கிலாதி இ4 ெப கிள09சிைய உ#டாகிய4. மிCட0 மா#ட எபவ0
பா03ெம#+ இதிய அதிகார வ0க(ைத பலமாக( தாகி ேபசினா0.
இதியாவி ஆ*சி ைறைய கால(4 ேகப மாறி அைமகேவ#% எற
எ#ண இ"கிலாதி பல ஏப*ட4. ெகா<ச நாைளெகலா மிCட0
மா#டைவேய இதியா மதிாியாக நியமி(தா0க. மிCட0 மா#ட
இதியாD ேநாி வ4 இ"ள நிைலைமைய ந ெதாி4 ெகாள
ேபாவதாகD
பிற அரசிய சீ0தி(த"கைள பறி9 சிபா0. ெச ய
ேபாவதாகD
ெசானா0. அதப+ேய அவ0 வதா0. இதியாவி பல
பிரக0கைள9 சதி(தா0. பல Cதாபன"களி அபிபிராய"கைள ேக*டா0.

இ"கிலா4( தி பி ேபான பிற 'இர*ைட யா*சி' எA

ேவ+ைகயான

அரசிய தி*ட(ைத9 சிபா0. ெச தா0. இதப+ இதியாவி மாகாண"களி பாதி
இலாகாக பைழயப+ கவ0னைடய நி0வாக சைபயினாB
மற பாதி
இலாகாக
ஜன"களினா
ேத0ெத%கப*ட
மதிாிகளாB
நி0வகிகப% . ேபாNC,ச*ட ,

வமான

கவ0னாிடேம இ . கவி, .காதார

த3ய கிய இலாகாக

த3ய இலாகாக மதிாிகளிட

ஒபைடகப% . இதியா மதிாி மா#டD

ைவCரா

லா0% ெச Cேபா0%
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ேச04 தயாாி(த தி*டமாதலா இத மா#ட ெச Cேபா0% தி*ட

மா#* ேபா0* தி*ட

எ;

ெபய0க வழ"கலாயின.

எ; ,

அமிதஸரC கா"கிரC @%வத9 சில நாைள னாேலதா ேமப+

தி*ட

ெவளியாகி யித4. இத( தி*ட(ைத ஏ; ெகாவதா, நிராகாிபதா

எபைத பறி கா"கிரC தைலவ0க> ஏெகனேவ ஆேலாசைனக நட4
வதன. கா"கிரL34 மிதவாதிக எலா அதேள தனியாக பிாி4
ேபா (தனி Cதாபன ஏப%(தி ெகா#டா0க. பழ ெப
தைலவ0களி ேலாகமாய திலக0, ப#+த மாளவியா, ] விபினசதிரபா

த3ேயா0 கா"கிரL இதா0க. 1917-ஆ

ஆ#+ டாட0 ெபஸ#%

அ ைமயி ெசவா உ9ச நிைலயி இத4. ஆனா அ%(த இர#%
வஷ(4 கா"கிரL அவைடய ெசவா அ+ேயா% றிவி*ட4.
இர#% வஷமாக ] சி(தர<ச தாL ந*ச(திர
உ9ச(4 வ4
ெகா#+த4. மாத அைர ல*ச [பா ச பாதி(4 ெகா#+த பிரபல
பாாிCட0 அவ0. .ேதசி இயக நா*களி ] அரவித ேகாஷி சா0பாக
ேகா0*+ ஆஜராகி ேபசி கF ெபறிதவ0. 1917- டாட0 ெபஸ#%

அ ைமைய கா"கிரC தைலவராவத பா%ப*டவ
அவ0தா. ேதசீய
வாதிக ெப பாேலா0 அவைடய ேயாசைனைய எதி0பா0க( ெதாட"கி
யிதா0க.
மா#ட ெச Cேபா0% சீ0தி(த( தி*ட(ைத பறி ] சி(தர<சதாC ஒ
தீ0மான தயாாி(4 ெகா#% வதிதா0. "மா#ட ெச Cேபா0% தி*ட

ேபாதா4.

அதிதிகரமான4.

ஏமாறகரமான4;

ஆைகயா

கா"கிரC நிராகாிகிற4" எப4 தீ0மான(தி கிய அ ச .

அைத

இத

"ஏெகனேவ, ேலாகமாய திலக0 "கிைட(தைத ெப; ெகா#% பாகி

ேபாராட
ேவ#% "
எற
ெகாைகைய
ெவளியி*+தா0.
ஆயிA
அமிதஸரL ] சி. ஆ0. தாைஸ9 சதி(4 ேபசிய பிற அவைடய
தீ0மான(ைத ஆதாிக ஒ ெகா#டா0.
"மா#ட ெச Cேபா0% தி*ட(ைத அ"கீகாி(4 நட(4வ4" எ; டாட0

ெபஸ#% ெகா#% வர வி பிய தீ0மான(ைத யா

ஒ ெகாளவிைல.

இத நிைலைமயி மகா(மா காதியி நிைலைம இனெத; அறி4
ெகாள பல வி பினா0க. மகா(மாவிAைடய மனபா"தா நம(

ெதாி6மலவா? எதிராளிகளி ேப9சி அவந பிைக ெகாள @டா4 எப4
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அவைடய திடமான ெகாைக. மா#ட நல எ#ண(4டேன இத அரசிய
தி*ட(ைத வ(திகிறா0 எ; மகா(மா Kரணமாக ந பினா0. ஆைகயா அைத
அ+ேயா% நிராகாி ேயாசைன மகா(மாD பி+க விைல. அேத சமய(தி
கா"கிரL மிக9 ெசவாள ] திலக0 த3ய தைலவ0க> எதிராக
ேபசD அவ0 வி பவிைல. ஆைகயா கா"கிரஸு த நா ம*% வ4
வி*% அற
நடவ+ைககளி கல4 ெகாளாம34விட மகா(மா
எ#ணியிதா0. இைத ப#+த மாளவியாவிட
@றியேபா4 அவ0 அைத
ஒபவிைல. லாலா ஹாி கி8ணலா த3ய ப<சா தைலவ0கa அைத
வி பவிைல. "நீ"க அவித ெச வ4 ப<சாபிக> மிக மன வ(த(ைத
அளி " எ; அவ0 ெசானா0. "எAைடய அபிபிராய(ைத நா
வ;(தினா ேவா* எ%க ேநாிடலா . இ"ேக ேவா* எ%க வசதி ஒ;

இைலேய?

எலா

பிரதிநிதிக>

பா0ைவயாள

வி(தியாச

இலாம

கல4 ேபாயிகிறா0கேள?" எறா0 காதிஜி. "ேவா* எ%

சமய(தி பா0ைவயாளைர ெவளியி அAபிவிட ஏபா% ெச கிேறா " எறா0
] ஹாி கி8ணலா.
எனேவ, மா#ட ெச Cேபா0% தி*ட(ைத நிராகாி

தீ0மான(ைத ] சி.

ஆ0. தாC ெகா#% வதேபா4 மகா(மா அத ஒ தி(த

பிேரேரபி(தா0.

"ஏமாறமான4" எற வா0(ைதைய எ%(4வி*%, "5 ெபா; பா*சிைய

அைடவதகான ைறயி ேமப+ தி*ட(ைத நட(தி ைவக( தீ0மானிகிற4"
எபைத கைடசியி ேச0(4 ெகாள ேவ#% எ; காதி மகாAைடய

தி(த

வாகிய

@றிய4. அ(4ட, மிCட0 மா#ட அவ0க> நறி ெதாிவி
ஒைற6 ேச0க ேவ#%ெம; மகா(மா பிேரேரபி(தா0.

அேபா4 ேதச மக>ைடய மேனாநிைல ெகாதிபைடதித4. கா"கிரC
பிரதிநிதிக ப<சா கிலாப( அநீதிகைள றி(4 ஆ(திர ெகா#+தா0க.
இப+ப*ட சமய(தி மகா(மாவி ஒ(4ைழ( தி(த பிரதிநிதிக> மிக
கசபாயித4. ஆனாB
அவ0க காதி மகா(மாவி விப(4
விேராதமாக எ4D ெச ய வி பவிைல.
இதியாD9 .ததிர
கிைடபதாயிதா அ4 மகா(மாவினாதா
கிைட எற ந பிைக பலைடய அதர"க(தி அேபா4 ஏப*+த4.

காதிஜி ஒ பக

திலக0, தாC த3ய தைலவ0க மெறா பக

மா;ப*% நிபைத6 ஜன"க வி பவிைல. ஆகேவ தீ0மான தி(த
பிேரரைண ெச யப*டேபா4 பிரதி நிதிக - பா0ைவயாள0 அைனவ
ேசா0வைட4 க
வா+ ேபானா0க. இத நிைலைமயி ஒ சில0 இ
சாராாிைடயிB சமரச உ#% ப#ண யறா0க. சமரச ஏபட ேவ#%
எபதி மறவ0கைள கா*+B
ப#+த மாளவியாD அதிக ஆ(திர
இத4. அவ0 கா"கிரC ேமைடயி அம0தப+ சமரச(4 வழி காண ய;
ெகா#+தேபா4 ] ஜயரா தாC ெதௗல(ரா மகா(மாவி தி(த(தி ஒ
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சி; தி(த ெச 4 அைத9 சமரச பிேரரைணயாக9 சம0பி(தா0. "தி*ட(ைத
நட(4வ4" எபைத "@%மான வைரயி நட(4வ4" எ; அவ0 தி(தினா0.

இைத மகா(மா ஒெகா#ட4 , ப#+த மாளவியா ேலாகமாய திலகைர

ேநாகினா0. திலக0 "தாC ச மதி(தா என9 ச மத " எறா0. தாC, விபின

சதிரபாலைர பா0(தா0. விபின சதிர0 தைலைய அைச(தா0. உடேன ப#+த

மாளவியா எ54 நி;, "பிரதிநிதிகேள! தைலவ0க> சமரச

ஏப*%

வி*ட4!" எ; அறிவி(தா0. அேபா4 சைபயி எ5த சேதாஷ ஆரவார
ஆகாய(ைத அளாவிய4. அதி34 தைலவ0க ஒ(4 ேபாகேவ#% எபதி
பிரதிநிதிக> எவளD ஆ0வ இத4 எப4 ந ெவளியாயி;. அத
பிற ேமைடயி இத தைலவ0க சமரசமாக ேபாக ேவ#+ய க*டாய
ஏப*% வி*ட4.
சமரச( தீ0மான மித உசாக(4கிைடேய நிைறேவறிய4. சமரச( தீ0மான
எ; ெசாலப*டதாயிA
உ#ைமயி அ4 காதி மகா(மா கா"கிரC
மகாசைபயி ேமைடயி அைடத மக(தான த ெவறி எபைத எலா
உண0திதா0க.
இேத விதமாக இA இர#% தீ0மான"கைள கச4 வி5"கி ெகா#%
காதி மகா(மாDகாகேவ கா"கிரC பிரதிநிதிக நிைறேவறினா0க. அவறி
ஒ; ப<சா பிB ஜரா(திB ெபா4 ஜன"க அ(4 மீறி பலா(கார9
ெசயகளி இற"கியைத பலமாக க#டன
ெச த4. அதிகாாிக>ைடய
ெசயகளினா ெகாதிபைடதித பிரதிநிதிக> ெபா4 ஜன"கைள
க#+ காாிய சிறி4 பி+கவிைல. ஆயிA மகா(மா காதி ெகா#%
வதப+யா அத( தீ0மான நிைறேவறிய4. அேதா% அ%(த வஷ ேவC
இளவரச0 இதியாD விஜய
ெச வைத கா"கிரC வரேவகிற4 எற
தீ0மான மகா(மாDகாகேவ நிைறேவறிய4.
அமிதஸரC கா"கிரL ஒ(4ைழ( தீ0மான ெகா#% வ4 நிைறேவறிய
அேத மகா(மா சில மாத"க>ெகலா ஒ(4ைழயாைம இயக(4( 4வஜா
ேராகண ெச தா0. மா#ட ெச Cேபா0% தி*ட(திப+ நட ச*ட சைப(
ேத0தகைள அ+ேயா% பகி8கார
ெச ய ேவ#%
எறா0. ச*டசைப
பகி8கார(ைத மற தைலவ0க எதி0(தா0க ஆயிA மகா(மாவி தி*ட(ைத(
ேதச கா"கிரஸு ஒெகா#டன. இத அதிசய"கைள பறி பின0
விவரமாக( ெதாி4 ெகாேவா .
-----------------------------------------------------------
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18. கிலாப கிளசி
பாரத நா*+ .ததிர(4காக மகா(மா காதி ஆர பி(4 நட(திய தலாவ4
ேபாியக(4 ஒ(4ைழயாைம இயக எ; ெபய0. இத இயக(தி வி(4

1919- மகா(மாவி உள(தி விைதகப*ட4. 1920-இ அ4 ைள(4

வள0த4. அ%(த 1921-ஆ

ஆ#+ அத இயக

மாெப

வி*சமாகி

பரவி பட04 தைழ(த4. ஒ(4ைழயாைம இயக(4 கிய காரண"களாக

உதவியைவ 1. ப<சா ப%ெகாைல த3ய ேகார நிகF9சி க> , 2. கிலாப(4

ஏப*ட ஆப(4மா .
1919-ஆ

ஆ#% த 1921-ஆ

ஆ#% வைரயி பாரத நா*+ சாி(திர(தி

ஒ மேகானதமான கால . அத E; வஷ(திB இதியாவி ஹி4க>
C3 க> ஒ;ைமயாக9 சேகாதர வா<ைச6ட நட4 ெகா#ட4ேபா

அத னா நடததிைல; இனிேம நடமா எ;

ெசால +யா4.

இ(தைகய ஹி4 C3 சேகாதர பாவ(4 காரணமாயித4 கிலாப(4
வத ஆப(4(தா. கிலாப(ைத பறி6
அத வத ஆப(ைதபறி6
இேபா4 ெதாி4 ெகாேவா .

தலாவ4
உலக
மகா6(த(தி
பிாி*டA
ெஜ0மனி6
ேபாரா+
ெகா#+தேபா4 4கி ேதச ெஜ0ம க*சிைய9 ேச0த4. இதனா இதிய
C3 க ஒ ச"கடமான நிைல உளானா0க.
4கி

.தா

4கி

சா ராJய(தி

சகரவ0(தி

ம*%மல;

உலக

5வதிB வசி(த C3 களி மத  எற பதவிைய6 வகி(4 வதா0.
இத  Vட(4 கிலாப( எ; ெபய0. கிலாப( பதவியி இபவ0 "கNபா"
எ; அைழகப*டா0.
உலக CN களி  எற பதவிைய( 4கி .தா திற பட வகிபத
அவ0
ஒ
ெபாிய
சா ராJய(தி
ச0வாதிகார
மனராகD
இக
ேவ#%ெம;
அேபா4தா  Vட(ைத ந வகிக +6
எ;
CN க கதினா0க. அேதா% CN களி #ணிய ே_(திர"க பலD
அட"கிய ஜC ர4 அர எA பிரேதச 4கி .தா ஆதிக(தி இக
ேவ#%

எ;

அவ0க வி பினா0க. 'ஜC ர4 அர' பி ெமஸபேடாமியா,

அேரபியா, Lாியா, பாலCதீன

இைவ ேச0தைவ.

பிாி*டA எதி0க*சியி 4கி ேச0த ேபா4 இதிய CN க த"க
மதைவ எதி0(4 எப+( தா"க 6(த
ெச ய +6
எ;

ேவதைனப*டா0க. 6(த +வி பிாி*ட ெஜயி(தா 'கNபா' வி கதி என
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ஆேமா

எ;

கவைலப*டா0க.

4கி

.தாAைடய

சா ராJய

பி%"கப*%வி*டா அவ0 'கNபா' பதவிைய எப+ வகிக +6 ? 'ஜC ர4

அர'பிBள CN

#ணிய ே_(திர"களி நிைலைம என? - இத

சேதக"கைள ெயலா 6(த ஆர ப(தி ெவளிபைடயாக எ5தியதகாகேவ
அ3 சேகாதர0க பல வஷகால பா4காபி ைவகப*+தா0க.

6(த
ஒ ெநக+யான நிைலைமைய அைடதித ேபா4 அ9சமய
பிாி*+8 பிரத
மதிாியாயித லாயி* ஜா0J இதிய CN க> சில
வா;திகைள @றினா0. "4கி .தாAைடய அதிகார(4காவ4, கNபா

Vட(4காவ4, எதவித பாதக

ெசானா0.

'சின

ஆசியா,

ஏபடாம பா0(4 ெகாேவா " எ;

திேரC

எA

பிரசி(தி

ெபற

ெசழிபான

பிரேதச"கைளெயலா
4கி சா ராJய(தி34 அபகாி
எ#ண
எ"க> கிைடயா4" எ; ெசானா0. இத வா;தி கைள ந பிேய இதிய
CN களி ெப பாேலா0 6(த யசிகளி ஒ(4ைழ(தா0க.
ஆனா தலாவ4 உலக 6(த

1918-ஆ

ஆ#+ இ;தியி +தேதா,

இைலேயா லாயி* ஜா0ஜி வா;திகைளபறிய பிரCதாபேம இைல. அத
வா;திக காறிேல பறகவி*% விடப% எ; ேதாறிய4. இத விஷய

1919-ஆ

வஷ

5வதிB

இதிய C3

தைலவ0களி மனைத கலகி

ெகா#+த4. சின ஆசியாவி 4கியி ஆதிக(4 உ*ப*+த

Lாியா, பாலCதீ ேதச"கைள பிராஸு

பிாி*டA

ைகபறி( த"க

ேமலதிகார(ைத ஏப%(தி ெகா#டன. திேரC மாகாண
கிாீஸு
ெகா%கப*ட4. 4கி .தா ஒ ைகதிையேபா நட(தபடலானா0.
ெவறி ெபற ேநச க*சியா0, நியமி(த கமிஷ 4கிைய ஆ*சி ெச ய(

ெதாட"கிய4.
இத9

ெச திக

எலா

வர

வர

இதிய

C3 களி

ெகாதிைப

அதிகமாகி ெகா#+த4. 'கிலாப(' Vட(தி ெகௗரவ(ைத பா4காபதகாக

இதிய C3 க ஒ ெப ேபாரா*ட நட(த வி பினா0க. ஆனா எத
வித(தி அத ேபாரா*ட(ைத நட(4வெத; விள"கவிைல. இைதபறி(

தீ0மானிபதகாக அ+க+ C3

தைலவ0களி மகாநா%க நடதன. 1919-

ஆ வஷ கைடசியி அலகாபா(தி நடத C3 தைலவ0களி @*ட(தி
அைழகப*% மகா(மா காதி ேபாயிதா0. C3 தைலவ0க ஆ(திரமாகD
ஆேவசமாகD
ேப.வைத
எலா
ேக*%ெகா#+தா0.
கைடசியி

அவைடய அபிபிராய(ைத ேக*டேபா4, "பிாி*+8 ச0காட எ(தைனேயா

வித"களி
நீ"க
ஒெவாவ
ஒ(4ைழ(4
வகிறீ0க.
அப+
ஒ(4ைழ(4ெகா#ேட ச0காட ேபா0 நட(4வைதபறி ேப.வ4
ெபா(தமிைல. த3 பிாி*+8 ச0காேரா% ஒ(4ைழபைத நி;(த ேவ#% "
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எறா0 காதிஜி. இேப9சிேபா4 தா மகா(மா 'நா-ேகா-ஆபேர ஷ' எற

வா0(ைதைய த த3 உபேயாகி(தா0. அ"ேக @+யித CN க>
மகா(மாவி ேயாசைனைய ஒெகா#% பிாி*+8 ச0காேரா% ப+ப+யாக
ஒ(4ைழபைத நி;(த ேவ#%ெம; தீ0மானி(தா0க. ஆனா ஒ(4ைழயாைம
இயக றிபான தி*ட"க>ட அேபா4 உவாக விைல.

அமிதஸரC கா"கிர. பிற ெமௗலானா க ம4 அ36 இA சில
C3
தைலவ0க>
இ"கிலா4(
S4
ெசறா0க.
கிலாப(
ச பதமாகD C3 #ணிய ே_(திர"க ச பதமாகD லாயி* ஜா0J
ெகா%(த
வா;திகைள
நிைறேவறி(
தர
ேவ#%ெம;
பிாி*+8
மதிாிகளிட அவ0க மறா+னா0க. அவ0க>ைய ேகாாிைக ப3கவிைல.
சமாதான ஏபா%க இ"கிலாதி ைகயி ம*%மிைல ெய;
ஜயி(த
க*சிைய9 ேச0த மற ேதச"களி அபிபிராய(ைத ெபா;(ேத +D
ெச யேவ#%ெம; பிாி*+8 ராஜ ததிாிக @றினா0க. லாயி* ஜா0ஜி
வா;திகைள நிைறேவறி ைவக ேபாவதிைல எப4 ஒவா; ந
ெதாி4வி*ட4.
இைதயறித இதியாவி3த C3

தைலவ0க 1920-மா09. மாத

19-ஆ

ேததிைய( 4க தினமாக பாவி(4( ேதசெம" @*ட"க நட(தேவ#%
எ;
தீ0மானி(தா0க.
அத(
4க
தின
@*ட"களி
ச0கா0
உ(திேயாகCத0க கல4 ெகாள @டா4 எ; இதிய ச0கா0 எ9சாிைக
ெச தா0க. இப+ C3 களி மன4 ெகாதி(4ெகா#+த நிைலயி
மகா(மா காதி  வ4 ஓ0 அறிைக வி%(தா0. இதிய C3 களி
ேகாாிைகக> இண"க( 4கி ச பதமான சமாதான உடப+ைக
ஏபடாவி+
ஒ(4ைழயாைம
இயக(ைத
ஆர பி(4
நட(த(
தா
சி(தமாயிபதாக அத அறிைகயி மகா(மா காதி ெதாிவி(தா0.
அத நிைலயி இதிய C3 க ஒகமாக மகா(மாைவ( த"க
தைலவராக ஏ;ெகாள வதா0க. C3 க> மகா(மாவி
அஹி ைச
ெகாைகயி
ந பிைக
இலாவி*டாB
மகா(மாவி
ெசாBகிண"க அஹி ைசைய ைகெகாளD
இைசதா0க. மRதிகளி

@+ய மாெப

C3

@*ட"களி 'வேத மாதர !' 'மகா(மா காதி ேஜ!'

எற
ேகாஷ"க
அத
நாளி
எ5தன.
மகா(மாவிட
நறி
ெதாிவி(4ெகாவதகாக பல கிலாப( @*ட"களி ப.வைதைய C3 க
நி;(திவிடேவ#% எ; தீ0மான"க நிைறேவறின!
இதகிைடயி ப<சா ெகா%ைமகைள பறி விசா0பத கா"கிரC

நியமி(தித கமி*+யி அறிைக மா09 25-ஆ

ேததி ெவளியாயி;. அதி ஸ0

ைமேக
ஓ*வியாி
ெகா%"ேகா
ஆ*சியி
ப<சாபி
நடத
அகிரம"கைள பறி( தி*டமான சா*சிய"க>ட விவர"க ெவளியாயின.
ப<சா ெகா%ைமகைள பறிெயலா த த3 அேபா4தா ேதச மக
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தி*டமான விவர"கைள அறிதா0க. மகளி உள

எ; ெசாலD
1919-ஆ

ேவ#%மா?

வஷ(தி ஏர மாத

6-ஆ

ேததி த 13-ஆ

நடத ச பவ"களி ஞாபகா0(தமாக இத வஷ

13-ஆ

ேததி

வைரயி

ேதசீய

வார

எப+ ெகாதி(தி

ேததி வைரயி

1920 ஏர 6-ஆ

ேததி த

ெகா#டாடப*ட4.

இத

ெகா#டா*ட"களி
நாெட"
ஹி4க>
C3 க>
ேச04
ஈ%ப*டா0க. "வேத மாதர " "அலாேஹா அப0" "மகா(மா காதி ேஜ!"
எற E; ேகாஷ"க>
ேச04 வானளாவ ஒ3(தன. ஹி4க>
C3 க> தா"க ஒ தாயி வயிறி பிறத இர(த சேகாதர0க எ;
எ#ணி அத கால(தி நட4 ெகா#டா0க.
அ%(த ேம மாத(தி சமாதான உடப+ைக விவர"க ெவளியாயின. அத9
ெச திைய ெவளியி*ட ைவCரா லா0* ெச Cேபா0% "சமாதான உடப+ைக
நிபதைனக இதிய C3 க> மன(4ப(ைத உ#டாக@+ய4
இயைகதா. ஆயிA அவ0க ெபா;ைமைய கைடபி+க ேவ#% !" எ;
ஆ;த @றD வதா0. ஆனா C3 க ெபா;ைமைய கைடபி+க(
தயாராயிைல.
எாிகிற தீயி எ#ெண

வி*ட4ேபால, அேத மாத(தி இெனா ச பவ

@ட9 ேச0த4. ப<சா ெகா%ைமகைளபறி விசாாிபத பிாி*+8 ச0கா0

லா0* ஹ#டாி தைலைமயி ஒ கமி*+ைய நியமி(திதா0க அலவா?
அத கமி*+யி அறிைக6 ெவளியாயி;. எதி0 பா0(த4 ேபாலேவ ஹ#ட0
கமி*+ அறிைக ப<சா ெகா%ைமகைள பறி Kசி ெம5கிவிட யசி ெச த4.
சில அதிகாாிக அவசிய(ைத கா*+B

உபேயாகி(4 வி*டா0க எ; ம*%

அதிகார(ைத ெகா<ச

அதிகமாக

ெசா3, வ"கால(4 இரா=வ9

ச*ட அ நட(4 விதிகைள மாறி அைமக ேவ#% எ; ஹ#ட0 கமி*+
சிபா0. ெச த4. ெகா%ைம ெச த அதிகாாிகளி ெஜனர ைடய0 ம*%
ேவைலயி34 அAபப*டா0. ஆனா அவைர பறி6 மா#ேட "ைடய0
தா கடைம எ; கதியைதேய ெச தா0!" எ; 4கிேல த*+ ெகா%(தா0.
ப<சாபி3த ஐேராபிய0கேளா த"க(தினாேல ஒ ப*டா க(தி ெச 4
ெஜனர ைடய பாி. வழ"கினா0க.
இத
நிைலைமயி
மகா(மா
காதியி
ஒ(4ைழயாைம
இயக
உவாகிெகா#% வத4. அத( தி*ட(தி கிய அ ச"க பிவமா;:-

(1) பிாி*+8 ச0கா0 ெகா%(த ரா பகS0, ஸ0 த3ய ப*ட"கைள வி*%விட

ேவ#% .
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(2) ச0கா0 ச*டப+ அைம(4ள ச*டசைபகைள பகி8காிக ேவ#% .
(3) ச0கா0 பளி@ட"களிB

கலாசாைலகளிB

ப+

கவி Cதாபன"கைள வி*% ெவளிேயறேவ#% .
(4)

ச0கா0

(5)

அரசா"க

(6)

ெபா4

ேகா0*%கைள

விடேவ#% .

ெவளிேயறேவ#% .

ெபா4மக>

உ(திேயாகCத0க

ஜன"க

நி;(திவிடேவ#% .

வகீக>

த"க

ச0கா

மாணவ0க அத

பகி8காி(4

உ(திேயாக"கைள

எதவிதமான

வாி6

வி*%

ெகாடாம

ேம@றிய தி*ட"களி த நா ப+கைள உடேன அAசாிகேவ#% .
ஐதாவ4 ஆறாவ4 ப+கைள கைடசியாக அB ெகா#% வரேவ#% .
ேம@றிய எலா( தி*ட"க>
ச(திய அஹி ைச6 .
ேம

மாத

கைடசியி

ப பாயி

அ+பைடயாக
கிலாப(

கமி*+

இகேவ#+யைவ
@+

மகா(மாவி

ஒ(4ைழயாைம இயக(ைத பாிKரணமாக ஏ;ெகா#ட4. ேம மாத

30-ஆ

ேததி காசியி @+ய அகில இதிய கமி*+ @*ட(தி அவளD ஒ கமான

அபிபிராய

ெவளியாகவிைல. ஏெனனி, சில கா"கிரC தைலவ0க கிலாப(

இயக(ைத9 .யராJய இயக(ேதா% ேச0க வி பவிைல. காதி மகா(மாவி
ஒ(4ைழயாைம( தி*ட(தி சில அ ச"கைள6
அவ0க ஒெகாள(

தயாராயிைல.

எனேவ,

நீ#ட

விவாத(தி

பிற,

ஒ(4ைழயாைம

இயக(ைதபறி தீ0மானிபதகாக ெசட ப0 மாத(தி கக(தாவி விேச ஷ
கா"கிரC @*%வ4 எ; +D ெச யப*ட4.
ஆனா விேச ஷ கா"கிரC @%

வைரயி கா(திபத( ேதச மக

தயாராயிைல. கியமாக, C3 க உடேன இயக(ைத ஆர பி(4விட

வி பினா0க. இத நிைலைமைய அறித மகா(மா அலகாபா(தி ஜூ மாத

2-

ஆ ேததி எலா க*சி( தைலவ0க> அட"கிய மகாநா% ஒைற @*+னா0.
இத மகாநா*+ ஒ(4ைழயாைம இயக ஒெகாளப*ட4
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விேச ஷ கா"கிரC @% வைரயி கா(திராம ஒ(4ைழயாைம இயக(ைத
ஆர பி(4 விட ேவ#% எ; மகா(மா காதி6 அவைடய ஹி4 C3

சகாக>

நா>

தீ0மானி(தா0க. ஆகC% 1-ஆ

றிபி*டா0க.

ேததி இயக(ைத ஆர பிப4 எ;

----------------------------------------------------------19. சடசைப பகிகார
பாரத ேதச(தி .ததிர(4காக ேபாரா+ய இர#% மாெப

தைலவ0கைள9

ெசாB ப+ ேக*டா, (1) ேலாகமாய திலக0 (2) மகா(மா காதி எA

ெபய0கைள(தா யா
1920-ஆ

இ

ெசாBவா0க.

வஷ(4 னா ேலாகமாய பால க"காதர திலக0 இதிய

ெபா4 மகளி இதய சி மாசன(தி +Rடா மனராக Gறிதா0. இதிய
.ததிர பைடயி பிரதம ேசனாதிபதியாகD ] திலக0 விள"கினா0. ".ததிர
நம4 பிறாிைம" எA மதிர(ைத அவ0 மக> அளி(தா0. பிாி*+8
ச0காாிட
மக ெகா#+த அ9ச(ைத அவ0 ேபாகினா0. ேதச
.ததிர(4காக எ(தைகய தியாக ெச ய( தயாராக இகேவ#% எ;
த ைடய ெசாத வாFைக உதாரண(தினா மக> ேபாதி(தா0.
காதி மகா(மாவி ஒ(4ைழயாைம( தி*ட(ைத பைழய ேதசீய( தைலவ0க

பல0

ஒெகாளவிைலெய;

ெகாளாதவ0களி திலக

ெசாேனா

அலவா?

அப+

ஒ

ஒவ0. மகா(மாDட திலக0 மா;ப*டத9 சில

கிய காரண"க இதன. (1) இதிய C3 களி கிலாப( கிள09சி6ட

.யராJய இயக(ைத பிைணபைத( திலக0 வி பவிைல. (2) அமிதஸரC

கா"கிரC தீ0மான(திப+ திய சீ0தி(த9 ச*டசைபகைள ைக பறி
அவறி Eல .ததிர(4 ேமB ேபாராட ேவ#% எ; திலக0 கதினா0.

ச*டசைபகைள

பகி8காி

ேயாசைனைய(

திலக0

வி பவிைல.

(3)

.ததிர ேபாைர( தனி(த அரசிய ேபாராகேவ நட(தேவ#% எ; திலக0
கதினா0.
பிாி*+8
ஆ*சி
ததிர(தினாB
RF9சியினாB
Cதாபிகப*டதாைகயா அத ஆ*சிைய ஒழிபத இராஜ ததிர(ைத6
அரசிய RF9சிைய6
ைகயாளேவ#%
எ;
கதினா0. காதி மகா(மா
அரசிய ேபாாி அஹி சா த0ம(ைத6 ச(திய(ைத6 வ;(தியைத( திலக0
வி பவிைல.
ேலாகமாய
அவைரேபால
இA
பல
பழதைலவ0க>
இவாெறலா
அபிபிராய ேபத
ெகா#+த4 இயைகதா. கிலாப(
விஷயமாக அவ0க ெகா#+த பய பினா உ#ைமயாயி;. 4கியி
Cதபா கமா பா*சா எபவ0 ேதாறி 4கி .தா பதவிைய6 கிலாப(
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Vட(ைத6 ஒழி(4வி*%( 4கியி +யரைச Cதாபி(தா0. ஆகேவ கிலாப(
கிள09சியி அ+ பைடேய ேபா வி*ட4. கிலாப( கிள09சியி னணியி
நிற C3
தைலவ0க உசாக(ைத இழ4 ேதசீய இயக(தி34
விலகிெகா#டா0க. பல0 கா"கிரஸு 
ேதச(தி .ததிர(4
விேராதிக ஆனா0க. "வேதமாதர " எ; மRதியி ேகாஷ இ*ட C3
தைலவ0க பினா அத கீத(ைத9 ச*ட சைபகளிேல பாட@டா4 எ;
ஆ*ேசபிகD ெதாட"கினா0க.
ஆகேவ திலக0 ெபமா காதிஜி ஆர பி(த இயக(ைதபறி( தயக
கா*+யத காரண இைலெய; ெசால+யா4.
ஆனாB ேதசீய இயக(4 காதிஜி ெகா#% வதித திய சதிைய(
திலக0 சாியாக மதிபி*டா0. ேதச(தி ஏப*+த உண09சி ேவக(ைத6 அறி

திதா0. ஆைகயா காதிஜியி இயக(4 அவ0 ;ேக நிகேவா,

எதி0(4( தைட ெச யேவா சிறி4

என

விதமா (

தீ0மான

வி பவிைல. கக(தா விேச ஷ கா"கிரL

ஆகிறேதா,

அைத(

த

5

மன4ட

ஒெகாவதாக ேலாகமாய திலக0 பகிர"கமாக( ெதாியப%(தினா0.

ஆனா அ மாதிாி காதி6 திலக ேச04 ேபா0 நட(4வத பாரத ேதச
ெகா%(4ைவகவிைல. கக(தா விேச ஷ கா"கிரC வைரயி திலக0

உயிேரா+க விைல. 1920-ஆ

ப பாயி

ஒ(4ைழயாைம

.;பிரயாண

வஷ

ஆகC% மாத

இயக(ைத

ெச வத( தி*ட

ஆர பி(4

த ேததி காதிமகா
வி*%(

ேபா*+தா0 அலவா?

அத த நா, ஜூைல மாத

31-ஆ

ேதச(தி

ேததி நளிரவி ேலாகமாய

பாலக"காதர திலக0 இத Kத உடைல நீ(4 அமர வாFD எ தினா0.
பாரத ேதச(4
அைமத4.

பாரத ேதச மக>

இத9 ச பவ

ஒ Rசக ேபா

இதிய .ததிர ேபாாி சாி(திர(திேலேய ஒ சகாத +4 மெறா
சகாத
ஆர பமாகிவி*ட4 எபத ேலாகமாய திலகைடய மரண
அறிறியாயி;. காதிமகா(மா ேதசீய ேபா( தைலைம வகி(4 அவைடய
திய வழியி ேபாைர நட(4 ப+ வி*%வி*% ேலாகமாய திலக0 விைட ெப;
Gர ெசா0க ெசற4 ேபாலேவ யித4.
1920-ஆ

வஷ

ஆகC% மாத

த ேததி ப பாயி ல*சகணகான

ஜன"க @+( திலகைடய பிேரத ஊ0வல(4ட ெச; தகனகிாிைய
நட(திவி*%( தி பினா0க. அ; மாைலேய காதிமகா றிபி*ட ேததி
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தவறாம ஒ(4ைழயாைம இயக(ைத6

ப*ட"கைள

விடேவ#%

எ; ,

ஆர பி(4 ைவ(தா0. ப*டதாாிக
ச*டசைபக>

ேதசீயவாதிக

நிக@டாெத; , ேவா*ட0க ேவா*% ெகா%க @டாெத; , வகீக
த"க ெதாழிைல விடேவ#%

பளி@ட"கைள
ேக*%ெகா#டா0.

எ; , மாணவ0க ச0கா0 கலாசாைலக -

பகி8காிக

ேவ#%

எ;

பகிர"கமாக

இத( தி*ட(4கிண"க ஆ"கா" சில பிரபல வகீக த"க வகீ

ெதாழிைல வி*டா0க. ஜரா(தி ]6த வலபா

பேடB , Vஹாாி பா

ராேஜதிர பிரஸா(4 , ெசைனயி ] சகரவ0(தி இராஜேகாபாலா9சாாியா

ெப
வமான
அளி(4 வத வகீ ெதாழிைல
இவ0கைள பிபறி9 சிசில வா3ப வகீக>
ேதசபணியி இற"கினா0க.

வி*ெடாழி(தா0க.
ெதாழிைல வி*%(

ஆனா ேதச(தி ெப பாலான ேதசீய வாதிக கக(தா விேச ஷ கா"கிரL
என தீ0மான
ஆக ேபாகிற4 எபைத ஆவBட எதி0பா0(4
ெகா#+தா0க.
ஆகC%
மாத(தி
காதி
மகாA
அ3
சேகாதர0க>
ேதச(தி
.;பிரயாண ெச தா0க. அவ0க ெசற இட"களி எலா பதினாயிர
கணகி ஜன"க @+ ஆ0பாி(தா0க. தைலவ0க>ைடய மனேபா எப+
யிதாB
ேதச
மக
காதிஜியி
தைலைமைய6
அவைடய
ஒ(4ைழயாைம( தி*ட(ைத6 வரேவகிறா0க எப4 நா> நா ந
லப*% வத4.
இத நிைலைமயி கக(தா விேச ஷ கா"கிரC ெசட ப0 4-ஆ

ேததி @+ 9-

ஆ ேததி வைரயி நைடெபற4. இத விேச ஷ கா"கிரஸு லாலா லஜபதிரா
தைலைம வகி(தா0. இதியாD பிரேவசிக @டா4 எ; பிாி*+8
ச0காரா உ(திரவிட ப*% பல வஷகால
அெமாிகாவி வசி(தவ0
லஜபதிரா . அத வஷ(திேலதா ேமப+ தைட உ(தரD நீ"கி லஜபதிரா
இதியாD( தி பி யிதா0. திலக அ%(தப+யாக அவ0 ேதச மகளி
இதய(தி நீ#ட காலமாக இட
ெபறிதா0. அப+ ப*டவ0 விேச ஷ
கா"கிரL தைலைம வகி(49 ெச த பிரச"க(தி காதிஜியி ஒ(4ைழயாைம(
தி*ட(ைத ஆதாிகவிைல. அத எதிரான காரண"கைள விCதாி(திதா0.
வரேவ கமி*+( தைலவரான ] பி. சகரவ0(தி6 அப+(தா.
இA

அத

கா"கிரஸு

வதித

பிரபல

தைலவ0க

பல0

அ(தி*ட(4 விேராதமாகேவ இதா0க. திலகைடய சீட0களான ] ேகக0,

கபா0ேத, அய"க0, ஆேன த3ேயா , வ"காள( தைலவ0களான ] விபின
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சதிரபா,
வதித

]

சி(தர<சனதாC
மாளவியா,

ப#+த

ஆகியவ0க> ,

ஐகிய

ேமாதிலா

ப#+த

மாகாண(தி34

ேந

ஆகியவ0க> ,

ெசைனைய9 ேச0த ] சி. விஜயராகவா9சாாியா0, ] ஏ. ர"கசாமி ஐய"கா0, ]

எC. ச(தியE0(தி ஆகியவ0க>
எதி0(தா0க.

Eவைக பகி8கார( தி*ட(ைத பலமாக

ெசைனயி ] எC. சீனிவாச ய"கா0 அத வஷ(திேல தா அ*வேக*
ெஜனர
பதவிைய
உதறி
எறி4
வி*%
அரசிய
வாFைகைய
ேமெகா#+தா0. அவைடய தைலைமயி திெநேவ3யி மாகாண
மகாநா% மிக9 சிறபாக அவஷ
நைடெபற4. மகா(மா காதியி
ஒ(4ைழயாைம இயக

'ச*ட வர  ற பான4' (Unconstitutional) எற

அபிபிராய(ைத ] எC. சீனிவாச அ ய"கா0 ெதாிவி(திதா0. இ(தைகய
எதி0கைள பா0(தவ0க கக(தா விேசஷ கா"கிரC மகா(மாவி தி*ட(ைத
நிராகாி(4 வி% எேறகதினா0க.

எதி0(தவ0களி காதி மகா(மாவி க*சி( தி பிய த பிரக0 ப#+த
ேமாதிலா ேந. அேபா4தா அவைடய அைம தவ0 ப#+த
ஜவாஹ0லா
ேந
ேதசீய
வாFைகயி
பிரேவசி(திதா0.
ப<சா
ெகா%ைமகைள பறிய விசாரைணயி ஜவாஹ0லாஜி உதவி ெச த ேபா4
அ" நடத ெகா%ைமகைள பறி( ெதாி4 ெகா#+தா0. அவைடய
உள ஆ(திர(தினா ெபா"கி ெகா#+த4. காதிஜியி தைலைமயிேல
தா பாரத நா% வி%தைல யைடய@%
எற ந பிைக6
அவ
ஏப*+த4. ஜவாஹ0லாஜியி தீவிர ந பிைக6 ப#+த ேமாதிலா
ேநவி மன மா;வத காரணமாயிதன.
கலாசாைல பகி8கார , ேகா0* பகி8கார

'ெகா<ச

ெகா<சமாக'

நட(தேவ#%

எற

- ஆகிய இ தி*ட"கைள6
தி(த(ைத

மகா(மா

ஒ

சாதகமாக

1856

ெகா#டதி ேபாி ப#+த ேமாதிலா ஒ(4ைழயாைம( தி*ட(ைத ஆதாிக
வதா0.
ேவா*%

ேவா*%க>

எ%(தேபா4

மகா(மாவி

எதிராக 844 ேவா*%க>

ஒ(4ைழயாைம( தி*ட

நிைற ேவறிய4.

தி*ட(49

பதிவாயின. ஆகேவ மகா(மாவி

இ4 பைழய கா"கிரC தைலவ0க>ெகலா

வியைப6

அளி(த4. "இவ0 யா0, இத காதி? இவளD சதி6டA

ேப.வதி இரகசிய
ெசாB

என? தீ0காேலாசைன6டA

திைகைப6

அதிகார(4டA

அOபவ ஞான(4டA

இவ0
நா

ேயாசைனைய றகணி(4 இவைடய ேப9ைச மக ேக*பதி
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என? இேத காதி அமிதஸரL 'திய சீ0தி(த"கைள நிராகாிக

காரண

@டா4' எ; ெசானா0. ஜன"க ஒெகா#டா0க. இவேர இேபா4 'திய

ச*ட சைபகைள பகி8காிக ேவ#% ' எகிறா0. இவித

இத காதி

A பி ரணாக9 ெசாவைத @ட கவனியாம இவைர மக

ஆதாி

அதிசயதா என?" - இவா; பைழய ேதச( தைலவ0க சிதைன

ெச தா0க.

ஆனா ெபா4 மக> இ(தைகய சிதைன ஒ; இைல. "பாரத நா*ைட
வி%தைல ெச யD பாரத மகைள ேமேல உய0(தD இேதா ஒ அவதார ஷ0
ேதாறி வி*டா0" எ; மக திடமாக ந பினா0க. ஆைகயா கக(தா
கா"கிரC தீ0மான நாெட" அளவிலாத உசாக(ைத உ#டாகிய4.
கக(தா கா"கிரL தீ0மான நிைறேவறி வி*ட4. ஆனா அைத காாிய(தி
நட(தி ைவக ேவ#+ய ெபா; காதிஜி ஏப*ட4. அ4 வைரயி ேதசீய
ேபாாி னணியி நிற கா"கிரC தைலவ0க ெப பாB
உசாக
ைறD அைடதிதா0க. ச*டசைப பகி8கார( தி*ட
அவ0க>
பி+கவிைல. ஆனா கா"கிர தீ0மான(4 விேராதமாக ேபாகD அவ0க
வி பவிைல.
ஆைகயா
ச*டசைப(
ேத0தB
நிக
ேபாவதாக
அறிவி(தித ேதசீயவாதிக பல0 தா"க நிக ேபாவதிைல எ; அறிவி(4
வி*%9 . மா இதா0க.
ஆனா மிதவாதிக எ; ெசால ப*டவ0க>

எேபா4

எதிராயிதவ0க>

ப*ட

பதவிக>

ம;

கா"கிரஸு

ஆைசப*டவ0க> ,

வவாதிக>
ச*டசைப( ேதரதB நிறா0க. ெசைன மாகாண(தி
அேபா4தா ச0கா0 உ(திேயாக"கைள6 பதவிகைள6 ைகப;வைதேய
கிய ேநாகமாக ெகா#% ஜC+C க*சி ஏப*+த4. இத க*சியா0
ச*டசைப( ேத0த3  ரமாக ஈ%ப*டா0க. ஆகேவ நா*+ ஓாிட(திலாவ4
எத ச*டசைப Cதான(4 அேப*சக0  வராம ேபாகவிைல.
இத நிைலைம ஒவா; எதி0பா0கப*ட4 தா. அதனாேலேய ] சி.ஆ0.
தாC த3யவ0க ச*டசைப பகி8கார(ைத எதி0(தா0க. ஆனா காதி
மகா(மா ேமப+ நிைலைம றி(49 சிறி4 கவைலபடவிைல. "கா"கிரC

தி*ட

நிைறேவ;வ4 ல*ச கணகான ேவா*ட0கைள ெபா;(தேத தவிர, ஒ

சில பதவி ேவ*ைட கார0கைள ெபா;(ததல" எ; மகா(மா கதினா0.
ஆைகயா நாெட"
பிரசார
ெச 4 திய ச*டசைப( ேத0தகளி
ேவா*ட0க ேவா*%ெகா%காம ெச 4 விடேவ#%
எ; ெசானா0.
அத யசி6
ஆர பி(தா0. காதிஜியி ஆ(மசதி ைறயி ந பிைக
ெகா#% திதாக அரசிய 4ைறயி இற"கியித அவைடய சீட0க
நாெட" அத யசிைய நட(திைவ(தா0க.
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பிாி*+8 ஆ*சியி கீF த தலாக அேபா4தா (மா#ேட
ெச Cேபா0% தி*ட(திப+) ஏராளமான இதிய மக ேவா*%ாிைமைய
ெபறிதன0. ப(4 [பா
நிலவாி ெசB(4ேவாெகலா மாகாண ச*ட
சைப ேவா*%ாிைம6 ஐ ப4 [பா  ேம நிலவாி ெசB(4ேவாேகலா
இதிய
ச*டசைப
ேவா*%ாிைம6
கிைட(தித4.
நகர"களிB
ப*டண"களிB
G*%
வாி
ெசB(4ேவா
ெகலா
ேவா*%ாிைம
கிைட(தித4. இைத( தவிர எ5த ப+க( ெதாித ( அதாவ4 ைகெய5(4
ேபாட(ெதாித ) எலா ேவா*%ாிைம தரப*+த4. ஆகேவ ஒெவா
ெதாதியிB ஆயிரகணகான ேவா*ட0க இதா0க. நீ#டகால அரசிய
ேபாரா*ட(தி பயனாக ஜன"க த தலாக அைடதித இத
ேவா*%ாிைமைய "உபேயாகிக ேவ#டா " எ; இேபா4 பிரசார ெச ய

ேவ#+யதாயி;. "ேபா3" Cேட ஷA ேபாக ேவ#டா ; ேவா*% ெகா%க

ேவ#டா !" எ; ெசால ேவ#+யதாயி;. இத ச"கடமான காாிய(ைத
இதிய ேதசெம" காதி மகானி சீட0க ேமெகா#% நட(தினா0க.
மகா(மாவி ேபா0 ைறயி பிரதிைஞ ெச 4ெகாவ4 ஒ கியமான
அ ச . எத நல காாியமானாB அைதபறி ெவ;மேன ேப.வைத கா*+B

பிரதிைஞ ெச 4 ெகாவ4 அதிக பல அளி

எ; காதிஜி கதினா0. '

@*ட(தி ேகாவிதா ' எ; பிரதிைஞ ெச வைத கா*+B

காகித(தி எ5தி

ைகெய5(4 ேபா%வதி இA
அதிக பல உ#% எ; ந பினா0.
ெதனாாிகாவி பல ேபாரா*ட"களி K0வா"கமாக மகா(மா இதிய0களிட

ைகெய5(4க வ"கியைத பா0(திகிேறாமலவா?

அ4 ேபாலேவ இெபா54 இதியாவிB "ச*டசைப( ேத0தகளி ேவா*%
ேபா%வதிைல" எற பிரதிஞா ப(திர"க ஏராளமாக அ9சிடப*டன. அவறி
ேவா*ட0களி ைகெய5(4 வா"கப*ட4. காதிஜியி தி*ட(தி ந பிைக
ெகா#ட தைலவ0க> ெதா#ட0க> கிராம கிராமமாக ேபா ேவா*டா0க
யா0 எ; க#%பி+(4 ைகெய5(4 வா"கினா0க. அத9 சமய(தி
காதிஜிைய பறி6 அவைடய வாFைக-ேபா0ைற-ஒ(4ைழயாைம( தி*ட
ஆகியைவ பறி6
ஜன"க> எ%(49 ெசால ேவ#+யதாயித4.

ெசட ப0, அேடாப0 இத இர#% மாத(தி ேம@றிய யசி நைடெபற4.

இத இர#% மாத(திB இதியாவி கிராம"களி ேதசீய பிரசார
ேபா அத னா எேபா4 நடத4 கிைடயா4.

நடத4

நவ ப0 மாத(தி இதியா ச*ட சைபக> ேத0தக நடதன. ச*டசைப
பகி8கார பிரசார ேவா*ட0களிட மக(தான பலைன அளி(திப4 நறாக(
ெதாிய வத4. ஆயிரமாயிர ேவா*% ெப*+க கா3யாக தி பின. இA
பல ேவா*% ெப*+களி காவாசி@ட நிர பவிைல.

30
ேதசெம"

கண பா0(தேபா4 1௦௦- 15 Gத

தா ேவா*ட0க

ேவா*% ெகா%(திதா0க எ; ெதாிய வத4. காதி மகா(மாவி தி*ட
யா
எதி0பா0(தைத
கா*+B
மக(தான
ெவறி
அைடததாகேவ
கதப*ட4. இைத இதிய ச0கா0 ெவளியி%
வஷாதர நி0வாக
அறிைகயிB
றிபி*+தா0க. "காதிஜியி ஒ(4ழியாைம( தி*ட
ச*டசைப பகி8கார(தி நல ெசவாைக ெபற4. கா"கிரC ச*டசைப
பகி8கார ெச ததி காரணமாக மிதவாதிக> அரசிய நி0வாக(தி ஈ%பட
ஒ சத0ப கிைட(த4" எ; ெசா3யிதா0க.
ஆனா அப+9 ச*டசைப ெசற மிதவாதிக த3ேயா0 ெபா4ஜன
ஆதரைவ ெபறிகவிைல எபைத எேலா ஒ ெகா#டா0க.
மகா(மா காதிஜி இதிய ெபா4மகளி இதய(தி "காதி மகாராஜா"
ஆகிவி*டா0 எ; ெதாித4.
-----------------------------------------------------------

20 . தைலைம கிாீட
"அத நா*களி வாFதிபதேக பாகிய

ெசாB ப+யாக ஒெவா நா*+ சாி(திர(திB
நா*+ சாி(திர(திB

1921-ஆ

ெச திகேவ= !" எ;

ஒ கால

வவ4#%. பாரத

அ(தைகய வஷ . அத வஷ(தி

வஷ

காதி மகானி தைலைமயி ஆயிரகணகான இதிய0க தியாகமாகிய ேவவி(

தீயி தி(தா0க. .யநல

எபைத அ+ேயா% மற4, "தா நா*+ேக உைழக-

ஜம
எ%(ேதா " எ; பா+ெகா#% .ததிரேபாாி ஈ%ப*டா0க.
இதெகலா காரணமாயித4 நாகாி கா"கிரC. மகா(மாவி ஒ(4ைழயாைம
இயக
ச பதமாக( தைலவ0க> ஏப*+த ேவ;ைமக நாகாி
கா"கிரL மைற4 வி*டன. ேவா*% எ%காம ஏக மனதாக( தீ0மான"க
நிைறேவறின. இத அதிசய எப+ நடத4 எ; பா0கலா .
***

ச*ட சைப பகி8கார
ெவறியைடத4 எபதாக மகா(மா காதி6
அவைடய சீட0க>
கதினா0க. ஆனா கக(தா விேசஷ கா"கிரL
ஒ(4ைழயாைம( தி*ட(ைத எதி0(த தைலவ0க அவித கதவிைல. "ச*ட

சைப Cதான

யிக@+ய

ஒ;@ட கா3யாக இைலேய? ேதசியவாதிக ைகபறி

Cதான"களி

அதிகார

வ0க

தாஸ0க

ேவா*% எ(தைன ேப0 ெகா%(தா என? காாிய

இகிற4? அதிகார வ0க(4கஇA

Gறிகிறா0கேள?

நட4 ெகா#% தா

ெசௗகிாியமாக(தாேன ேபாயி;?"

எ; அவ0க வாதமி*டா0க. வகீக ேவைலேய வி%வ4, மாணாக0க
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கலாசாைலகைள வி%வ4,- ஆகிய தி*ட"கைள6

காாியா ச(தி நிைறேவற

+யா4 எ; நிைன(தா0க. ஆைகயா 1920-ஆ

வஷ

+ச ப0 மாத

கைடசியி நாகாி கா"கிரL மகா(மாவி தி*ட(ைத மாறி வி%வதகாக
பல திர*ட( ெதாட"கினா0க. காதிஜியி சீட0க> . மா இகவிைல.
அவ0க> நாகாி கா"கிரL பல பாி*ைச ஆய(தமானா0க.

ஆகேவ நாகாி கா"கிரC மிகD கிய(ைத அைடத4. அத னாB
பினாB நடத ேவ; எத கா"கிரஸு அவளD பிரதிநிதிக வததிைல.
14,582 பிரதிநிதிக வதிதா0க. ] சி(தர<சனதாC த ைடய

ெமா(த

ெசாத பண(தி பதாயிர
பா
ெசலD ெச 4 இY; ஐ ப4
பிரதிநிதிகைள அைழ(4 வதா0. (இதி E% மதிர
ஒ;
இைல.
சி(தர<சனதாC பகிர"கமாக @றிய விஷயதா. ) இப+ேய பிரபல தைலவ0க
த"க க*சி ஆதரவாக பிரதிநிதிகைள( திர*+ ெகா#% வதா0க.
பழ
ெப
ேதசபதரான ேசல
] சி. விஜயராகவா9சாாியா0 நாகாி
கா"கிரஸு( தைலைம வகி(தா0. அவ0
தம4 தைலைம உைரயி
ஒ(4ைழயாைம( தி*ட(ைத எதி0(ேத ேபசினா0. "அப+ ஒ(4ைழயாைம இயக

ெதாட"வ4 எ; ஏப*டா, ப<சா-கிலாப( அநீதிக>காக ம*%

அைத(

ெதாட"வேன! .யராJய சி(திகாகேவ அத இயக(ைத நட(தலாேம?"
எறா0.

த ைம
எதி0பவ0க>ைடய
ேப9ைச
கா4ெகா%(4 ேக*ப4 வழக . ஏேதA
ஒெகாள( தவ;வ4மிைல.
ப<சா

கிலாப(

அகிரம"க>

மகா(மா
எேபா4
கவனமாக
ஒ; நியாமாக( ேதாறினா அைத
பாிகார

ஆர பிபதாக காதிஜி ெசானதி காரண

அநீதிக>

நம

ஏப%

பாிகார

பலேம

ேதடேவ

ஒ(4ைழயாைம

என ெதாி6மா? அத இர#%

ெப;வதி ெவறி ெபேறாமானா, அத ேபாாி
.யராJய

அளி(4வி%

தா.

ஆனா,

விஜயராகவா9சாாியாாி ேயாசைனைய ஏ; ெகாவதி ஆ*ேசப
இகவிைல. எனேவ, .யராJய சி(திைய6

]

சி.

ஒ;

ஒ(4ைழயாைமயி Eறாவ4

ேநாகமாக ெகாவதாக மகா(மா ஒெகா#டா0.
]

சி(தர<சனதாC

எதி0ப4 எ; க"கண

த3ய

தைலவ0க

ஒ(4ைழயாைம

இயக(ைதேய

க*+ ெகா#% வதா0க அலவா? ஆனா நாகாி

கா"கிரC வி%தி வ4 ேச0த4 அவ0க>( தயக உ#டாகி வி*ட4.
காதிஜிைய எதி0ப4 G#ேவைல எ; அவ0க>( ெதளிவாக( ெதாி4
வி*ட4. கா"கிரC பிரதிநிதிக>ேள காதிஜியி தி*ட(4 அேமாகமான
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ஆதரD இபைத க#டா0க. அ4ம*%மல; அமிதசரC கா"கிரஸு

வதித பிரதிநிதிகைள ேபாலேவ நாகாி வதித பிரதிநிதிக>
தைலவ0க ேவ;ைமப*% விவாத
ெச வைத வி பவிைலெய;
ெதாித4.

] சி(தர<சனதாC த3யவ0க இெனா விஷய(ைத6
க#டா0க.
காதிஜியி
ேவைல(
தி*ட"கைள9
சாதாரண
அறிவாரா 9சிக>
உ*ப%(4வதி பிரேயாஜனமிைல. அத மகா மறவ0கைளேபால லாப
ந8ட"கைள6
பலா பலகைள6
ேயாசி(4ெகா#% ஒ தி*ட(ைத
ெசB(4வதிைல. அவைடய அதரா(மா எத வழிைய9 ெசாகிறேதா, அைத

அவ0 ெசாBகிறா0. தம4 உ>ண09சிைய ஆதாரமாக ெகா#% வாதமி%கிறா0.
அவ0 ெசாB
தி*ட(ைத நிைறேவ;வத( தம4 ஆ(ம சதிையேய
ந பியிகிறா0.
இ(தைகய மகா ஷ னா ெவ;

ேதச மக>

வாத"க என ெச ய +6 ?

அவைடய வா0(ைதேய ேவத வாகாக ெகாகிறா0கேள தவிர,

மறவ0க>ைடய தீ0க ேயாசைன வா த அறிD உகத, வாத"கைள9 ெசவி

ெகா%(4 ேக*ப4@ட இைல!

இத நிைலைமைய நாகாி வ4 ேச0த தைலவ0க ந உண0தா0க.
மகா(மாவி ஆ(ம சதி அவ0கைள6 ஆ*ெகா#ட4. கக(தா கா"கிரL
ேபாேத காதிஜிைய ேச04 வி*ட ப#+த ேமாதிலா ேந இத கா"கிரL
சமரச
ெச 4 ைவபதி னணியி நிறா0. மற( தைலவ0க>
சமரச(4( தயாராகேவ இதா0க.
விஷயாேலாசைன கமி*+யி ஓரளD விவாத
நடத4. மகா(மாவி
தி*ட(ைத ] சி.ஆ0. தாC த3யவ0க எதி0(4 ேபசினா0க. அத நாளி
இதியாவி ந#ப0க சில0 இ"கிலாதி இதா0க. இவ0களி க0ன

ெவ*JD*, மிCட0 ெபCK0, மிCட0 ஹாப0* ைந* ஆகியவ0க நாகாி

கா"கிரஸு
வதிதா0க.
அவ0க>
"ஒ(4ைழயாைம(
தி*ட(ைத
ேமெகாள ேவ#டா " எ; ெசா3 பா0(தா0க. மகா(மா காதி எ54
ஆ*ேசப"க> ெகலா
பதி ெசா3யேபா4 எதி0(தவ0க எலா
மதிர(தி க*%#டவ0க ேபா ஆகிவி*டா0க. பிற யா
எதி0(4
ேபசேவ 4ணிய விைல. எதி0க வதவ0க> எதி0(4 ேபசியவ0க> த"க
எதி0ைப வாபC ெப; ெகா#டா0க. மகா(மாவி தி*ட(ைத6 Kரணமாக
ஒெகா#டா0க.
ஆகேவ கா"கிரC மகாசைப @+யேபா4, ஒ(4ைழயாைம( தீ0மான(ைத ]

சி.ஆ0. தாC பிேரேரபி(தா0! ] லாலா லஜபதிரா

ஆேமாதி(தா0!! எதி0 எபேத
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இைல.தீ0மான

நிைறேவ;வத

ேக*பாேன?

பிரதிநிதிகளி அேமாகமான ஆதரDட தீ0மான

ஆயிரகணகான

ஏகமனதாக நிைறேவறிய4.

அேபா4 அத பிர மா#டமான கா"கிரC பத3 ஏப*ட Sகல(ைத6
அமளிைய6
ெசா3+யா4. தீ0மான
நிைறேவறியதி பிரதிநிதிக>9

சேதாஷ .

அதிB

தைலவ0க>ேள

நாகாி

கா"கிரசி

ேவ;ைம

இலாம,

ேவா*%

எ%காம ஏகமனதாக நிைறேவறியதி அளவிலா ஆனத . மகா(மாவி
தைலைமயி இதியா .யராJய அைடவ4 நி9சய எற உ;தி எலாைடய
மனதிB ஏப*%வி*ட ப+யா அட"காத உசாக .
இவா;

தைலைம

R*டப*ட4. அ; த 1948-ஆ

வஷ

கிாீட

காதி

ஜனவாி மாத

மகா(மாD9
30-ஆ

ேததி

வைரயி காதி மகா(மா தா கா"கிரசி உ#ைமயான தைலவராயிதா0.

அதத வஷ(4 கா"கிரC அகிராசன0 யாராயித ேபாதிB , மகா(மாேவ

கா"கிரL உ#ைமயான நிரதர( தைலவராயிதா0. கா"கிரசி34 மகா(மா
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காாிய(தி
EலமாகD
நாகாியி
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கா"கிரC இல*சிய(ைத அைம(தா0.
"ஒ(4ைழயாைம இயக

காதிஜிஇைத
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அ4ேபாலேவ

+ேயற

ைகவி*ட4. '.யராJய' இல*சிய(ைத ைகெகா#ட4.
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க*டைளயி*டா0க. அதப+ேய கனா* ேகாமக கப3 வ4 இற"கிய
அ;
நாெட"
ஹ0(தா
நடத4.
கனா*
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கா"கிரC
பிரசார(ைத(
தீவிரமாக
நட(த(
ெதாட"கினா0. தினேதா; ெபா4மகளி கவன கா"கிரC தி*ட"களிமீ4
ெசB ப+ ப(திாிைககளி அறிைக ெவளியி*% வதா0.
கா"கிரC காாிய கமி*+ ஒெவா மாத @+ய4.நடத ேவைலகைளபறி
ஆரா 4 நடகேவ#+ய ேவைலகைள பறி( தீ0மானி(த4. நாெட"
கா"கிரC தைலவ0க .; பிரயாண ெச 4 மகளி உசாக(ைத ெபகி
வதா0க.
காதி மகா(மா ெமௗலானா க மத3 அல4 ஷDக( அ3ைய( த ட
அைழ(4 ெகா#% .;பிரயாண
ெச தா0. மகா(மாD
ெமௗலானாD
ேபாமிட"களிெலலா
ஹி4க>
C3 க>
திர#% வதா0க.

ஐ பதினாயிர ,

ல*ச

எ;

ஜன"க

ெபா4

@*ட"களி

ேச0வ4

அவ0க>ைடய .; பிரயாண(தி ச0வ சாதாரணமாயித4. அவ0க
பிரயாண ெச 6 ேபா4 ரயிேவ Cேட ஷகளி ஆயிரகணகான ஜன"க
@+னா0க. இரD பக எ; பாராம தைலவ0களி தாிசன ேகாாினா0க.
"வேத மாதர " "அலாஹு அப0""மகா(மா காதி ேஜ!" எற ேகாஷ"க

வாைன பிளதன; ரயிB S"க யற தைலவ0களி ெசவிகைள6

பிளதன.

இத9 .; பிரயாண(திேபா4 மகா(மா ஒ தடைவ "நா ெசாB
நிபதைனகைள நிைறேவறினா ஒ வஷ(4 ேள .யராJய தேவ!"
எறா0.
"நிபதைனகைள

நிைறேவறினா"

எபைத

பல0

காதி

ெகாளவிைல. "ஒ வஷ(4 .யராJய " எபைத ம*%
ெகா#டா0க.

வா"கி

பி+(4
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"ஒ வஷ(4 .யராJய " எA

ெச தி மகளிைடேய பரவிய4.

"அவித மகா(மா வா"கி ெகா%க ேபாகிறா0" எற ந பிைக6 பரவிய4.
ெபா4 மகளி .யராJய ஜுர ேமB ேமB ஏறிெகா#ேட ெசற4!
மா09. மாத கைடசியி ெபஜவாடாவி அகில இதிய கா"கிரC கமி*+
@+ய4. தைலவ0க ேதச(தி நிைலைமைய ஆரா 4 பா0(தா0க. "ப*ட

பகி8கார , ச*டசைப பகி8கார , ேகா0* பகி8கார , கலாசாைல பகி8கார "

ஆகியைவக எலா ஓரளவிேலதா ெவறி ெபறிதன. ெபா4 மகளி
உசாக
அளவிலாம ெபகி ெகா#+த4. ஆனா ெபா"கி வழி4
Gணாகி ெகா#+தேத தவிர அத உசாக
காாிய(தி பயப%(த
படவிைல.
மகளி உசாக(ைத காாியமாக மா;வத மகா(மா காதி E;
தி*ட"கைள வ(தா0.
"(1) ஒ ேகா+ கா"கிரC அ"க(தினைர9 ேச"க;
(2) திலக0 .யராJய நிதி ஒ ேகா+ [பா

(3)

ேதச(தி

ெசானா0.

இப4

ல*ச

இரா*ைட

ேச"க;

.; ப+

ெச 6"க"

எ;

அகில இதிய கா"கிரC கமி*+ அத( 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> , ஜிலா கா"கிரC கமி*+க> , தாBகா

கா"கிரC

கமி*+க> ,

கிராம

கா"கிரC

சைபக>

ஏப*டன.

ேமப+

கமி*+க>ெகலா காாியாலய"க ஏப*டன. அத காாியாலய"களிமீ4
ந%வி இரா*ைட ெபாறி(த Eவ0ண ெகா+ பறத4.
ஆ"கா" ச0கா0 க9ேசாிக> ேபா*+யாக கா"கிரL காாியாலய"க
ஏப*% வவதாக ெபா4 ஜன"க எ#ணினா0க.
ர*% கத09 ெசாகா6 , ெவைள கத0லா6

தாி(த தைலவ0க>

ெதா#ட0க>
நாெட"
ச<சாி(தா0க. ப*டண"களிB
கா"கிரC மகா சைப அ"க(தின0கைள9 ேச0(தா0க.

கிராம"களிB
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கா"கிர இல*சிய
அ9சி*ட
நாெட" விநிேயாகிகப*டன.

ல*சகணகான

அ"க(தின0

நEனாக

திய அைமபிப+, கா"கிரC இல*சிய(தி ைகெய5(4 ேபா*% நாலணா

வஷ சதா ெகா%பவ0க எலா

கா"கிரC அ"க(தின0க அலவா?

நாலணா9 சதாDட கா"கிரC இல*சிய(தி ைகெய5(4க வா"கப*டன.
ஜூ மாத கைடசி அ;ப4 ல*ச அ"க(தின0க ேச04 வி*டதாக
பினா கண ெவளியாயி;.

நாெட" உள த9ச0க ைகரா*+ன ெச 6 ேவைலயி ஏவப*டா0க.
Y; கணகிB
ஆயிர கணகிB
ரா*+ன"க ெச யப*டன.
பர#களிேல
கிடத
பைழய
இரா*+ன"க
எலா
எ%கப*டன.
ைகரா*+ன(தி ாீ"கார ேதசெம" ேக*கலாயி;. ெபஜவாடா தி*ட(திப+
கி*ட(த*ட இப4 ல*ச
ரா*+ன"க ஜூ +D ேவைல ெச ய(
ெதாட"கி வி*டதாக கண9 ெசானா0க.
இத ரா*+ன"களி Y உப(தி எவளD ஆயி; எப4 , இைவ நீ+(4

ேவைல ெச தனவா எப4 ேவ; விஷய"க. அவைற றி(4 பிபா%
கவனிகலா . கா"கிரC அ"க(தின0 எ#ணிைக6
ைகரா*+ன"களி
ெதாைக6 நி9சயமாக றிபி*ட ேததி கணகிட +யாதைவ. ஆனா
திலக0 .யராJய நிதி விஷய அப+யல.
வR3(த

ெதாைகக>

அவேபா4

ேச0த4. ஆைகயா ேபா*ட தி*ட

ேததி நி9சயமா 9 ெசா3 விடலா .

கண

வத4.

பண

நிைறேவறியதா எபைத ஜூ மாத

பா"கி
30-ஆ

ஜன(ெதாைக விகிதா9சாரப+ ஒெவா மாகாண(4
ஒ ேகா+ைய
ப"கீ% ெச 4 வR ேவைல ஆர ப மாயி;. எலா மாகாண"களிB
4ாிதமாகேவ வR ேவைல நட4 வத4. ஆனாB றிபி*ட ப"கீ*+ப+ ஒ
ேகா+ [பா வRலா எ; ேதாறவிைல. ஒ ெபா4 நிதி ஒ ேகா+
[பா வR3பெதப4 அத நாளிேல நிைனகD +யாத காாிய .
அத னா பல தடைவ கா"கிரஸு நிதி ேச0
யசிைய
ஆர பி(4 பல கி*டாம ைகவி*% வி*டா0க. ப(தாயிர [பா ேம
கா"கிரஸு எேபா4 ைகயி இததிைல.
அப+யிக ஒ ேகா+ [பா

ெப பாலான ஏைழகளிட

வR ஆவ4 எப+? நடக @றிய காாியமா?

ெகா%க பண

கிைடயா4. பணகார0க>

40
ெகா%க மன கிைடயா4. மன இதாB கா"கிரC நிதி ெகா%(தா
ச0காரா உப(திரவ ேநாி%ேமா எற பய ஒ பக . இத நிைலயி ஒ
ேகா+ [பா வRலாவ4 நடகாத காாிய எ; பல எ#ணினா0க.
ஜூ மாத

15-ஆ

ேததி வைரயி ஐ ப4 ல*ச

சேதக பிராணிகளி வா ப3(4 வி%

எேற ேதாறிய4. ஜூ மாத

ஆ ேததி ேம ஆமதாபா(தி ] வலபா
காதி6 பண வR3க ஆர பி(தா0க.
தினேதா;

ஐ4 ல*ச , ப(4 ல*ச

வத4. ஆமதாபா(தி ப(4 ல*ச

[பா6

[பா @ட வRலாகவிைல.

ப*ேடB

ப பாயி மகா(மா

எ; நிதி வR ெபகி ெகா#%

[பா6 , ப பாயி இப(ைத4 ல*ச

வRலாயி;. இத9 ெச திக மற மாகாண"களிB

ெபகின. ஜூ மாத

பதிைன4 ல*ச

[பா

30-ஆ

15-

ேததி +த ேபா4 ெமா(த

ேச04 வி*டதாக( ெதாித4.

நிதி வRைல
ஒ ேகா+

கா"கிரஸு மக(தான ெவறி மகா(மாவி சதி தி*டமான சா*சி.
இதியாவி ேதச பதி ஐயமிலாத அ(தா*சி. திலக0 .யராJய நிதி ஒ
ேகா+ ேமேல வRலாகி வி*டெதA ெச தி நாெட" உசாக கிள09சிைய
உ#டாகி;.
ெபா4 மகளி .யராJய ஜுர இA அதிகமாகி ேமேல ஏறிய4.
-----------------------------------------------------------

22. "வளேத
"வளேத தீ"
தீ"
ெபஜவாடாவி ேபா*ட தி*ட

ஒவா; நிைறேவறி வி*ட4. அ%(தாேபா

என? "ஒ வஷ(தி .யராJய " எ; காதி மகா(மா ெசானாேர?

ஜூனமாத

30-ஆ

மாத(தி .யராJய

என?

அ%(த தி*ட

ேததிேயா% அைர வஷ

ஆகிவி*டேத! மி9சள ஆ;

கிைட(தாக ேவ#%ேம? அத என வழி? அ%(த தி*ட

என ெவபைத காதி மகா(மா ெசானா0: "(1) அனிய(

4ணி பகி8கார ; (2) ம4 வில;- இத இர#% தி*ட"கைள6

ைவ6"க. இத பிற

நிைறேவறி

பிாி*+ஷா0 பணி4 வரா வி*டா,

கைடசி

ஆ6தமான ச*டம; இகிற4. அைத வஷ கைடசியி உபேயாகிகலா "
எறா0.
ஜூ
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ைல மாத

28-ஆ

ேததி அகில இதிய கா"கிரC கமி*+ ப பாயி @+;.

இத @*ட(4 வதித அ"க(தின0க அவளD ேப ெவைள கத0
உைட6 ெவைள கத0 லா6 அணி4 வதா0க. ெபஜவாடா தி*ட(ைத
ஏறைறய நிைறேவறிவி*ேடா
எற உசாக(4டA
ெபமித(4டA
அவ0க
வதிதா0க.
இதேள
ஆ"கா"
மாகாண
கா"கிரC
கமி*+க>(
ேத0தக
நடதிதன.
வதித
அ.இ.கா.
கமி*+
அ"க(தின0க> தியவ0க. மிக ெப பாB காதி மகா(மாவிட பாிKரண
பதி6 ந பிைக6 ெகா#டவ0க. ஆைகயா இத அ.இ.கா கமி*+ @*ட
ப பா 
ெபா4
மகளிையேய
ெப"கிள09சிைய6
உசாக(ைத6
உ#%ப#ணியித4. ப பா வாசிக ேதசீய ெநறி ெகா#+தா0க. எ"ேக
ேநாகினாB
காதி லா மயமாக காணப*ட4. தைலவ0க ெசற
இடெமலா ஜன"க ஆயிரகணகி திர#% நி; ேஜ ேகாஷ ெச தா0க.
காதி மகா(மாைவ கடDளி அவதார
எ; ஒெகா>
அளD
ப பா வாசிக அவாிட பதி ெகா#% வி*டா0க. ] கி8ண பரமா(மாைவ
ேபா ஆைட ஆபரண"க அணிவி(த காதிஜியி சி(திர பட"க>
ெவளியாகியிதன. இத பட"க பதினாயிர கணகி ெசலவாயின.
இ(தைகய RFநிைலயி ப பாயி அகில இதிய கா"கிரC கமி*+ @+ காதி
மகா(மா @றியப+ அனிய( 4ணி பகி8கார( தீ0மான(ைத ஒெகா#ட4.

ஆகC%

மாத

1உயி34

கா"கிரCவாதிக>

கா"கிரC

ெபா4மக> அநிய( 4ணிைய அ+ேயா% பகி8காிக ேவ#%
தீ0மான ேக*% ெகா#ட4.

அOதாபிக>

எ; அத(

ேமப+ தீ0மான(ைத காாிய(தி நிைறேவறி ைவபதகாக மகா(மா காதி

ஆகC%மீ 1உ ப பாயி ஒ மாெப

ேவவிைய நட(தினா0. ெசௗபா(தி

கடகைரயி ப பா
நகரேம திர#% வ4வி*ட4 ேபாற ஜன ச(திர
@+யித4. .மா0 ஐ4 ல*ச
ஜன"க> ைறயா4. கா"கிரC
ெதா#ட0க ெசற இர#% தின"களாக ப பாயி G%Gடாக9 ெச;
அனிய( 4ணிகைளெயலா ெகா#%வ4 கடகைரயி பிரச"க ேமைட
ெகா<ச Sர(தி வி(திதா0க. காதி மகா(மா அத @*டதி ேபசினா0.
"இதியாவி அ+ைம(தன

அனிய( 4ணி Eலமாகேவ வத4. பிாி*+ஷா0

4ணி E*ைடைய( Sகி ெகா#% தா இதியாD வதா0க, வத இட(தில

அரசிய ஆதிக(ைத Cதாபி(4 ெகா#டா0க. ந ைடய அ+ைம(தன(4
அறிறியா
யிப4
அனிய(
4ணிதா.
ந ைடய
அவமான(தி
சின மாயிப4 அனிய( 4ணிேய. இதியாவி தாி(திர(4 காரண
அனிய( 4ணி.ஆைகயா, இ"ேக ெதா#ட0க ெகா#% வ4 வி(தி

அநிய( 4ணி விய3 நா இேபா4 தீ E*ட ேபாகிேற. இத
@*ட(தி யாேரA உட பி விேதசி( 4ணி அணிதிதா அைத நா E*%
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தீயிேல ெகா#% வ4 ேபா*% வி%"க. இத விேதசி( 4ணி விய எாி4
சா பராவ4 ேபா ந ைடய அ+ைம(தன எாி4 சா பராக*% !"
இவித மகா(மா காதி ேபசிவி*% விேதசி( 4ணி விய3 தீ9சிைய
கிழி(4 ெந ைவ(தா0. ெபாிய பிர மா#டமான ேபா0 ேபால கிடத
அனிய( 4ணிவிய எாிய ஆர பி(த4. @*ட(தி3தவ0களி அேநக0
தா"க அணிதித அனிய( 4ணி9 ச*ைடகைள6
அனிய நா*%
லா கைள6 ெகா#% வ4 எாிகிற தீயி ேபாட ஆர பி(தா0க. ஆயிர

பதினாயிர

லாக>

ச*ைடக>

வ4 வி5தன. 'நீ தி,

ேவ; ஆைடக>

நா தி' எ; ஜன"க ேபா*+ ேபா*%ெகா#% ஒவைர ெயாவ0

#+ெகா#% வ4, லா கைள6 4ணிகைள6

ெநபிேல ேபா*டா0க.

சில0 தா"க ைவ(தித ைடயி 4ணி அனிய( 4ணியினா ஆன4 எற
காரன(தினா ைடகைள6 தீயி Gசி எறிதா0க.
"வாைன ேநாகி ைகக Sகி வளேத தீ! தீ! இேநர !"

எ; பாரதியா0 ேவவி பா*+ பா+யிபைத ல*ச கணகான ப பா
வாசிக பிர(ய*சமாக க#% ளகா"கித அைடதா0க. Yைற ப4 வஷ
காலமாக இதியாைவ V+(தித அனிய ஆ*சி6 அ+ைம(தன அத
விேதசி( 4ணி வியைலேபா ெபா."கி ேபா
வி*டதாகேவ எ#ணி
Sகல(4ட G% தி பினா0க.
***

ெசற

1920-ஆ

வஷ

இேத

ஆகC%மீ

1உ

தா

காதி

மகா(மா

ஒ(4ைழயாைம இயக(ைத( ெதாட"கினா0. காதிஜியி 6(த ேசைவைய

பாரா*+ பிாி*+8 ச0கா0 அவ அளி(தித ‘ெகயிஸாி ஹி#*’ எA

அK0வமான ெகௗரவ பதக(ைத9 ச0காேக திபி அAபி வி*டதாக அ;
ப பா
ெபா4@*ட(தி அறிவி(4 வி*%( ேதசெம"
.;பிரயாண
கிள பினா0.
அேதமாதிாி இத 1921 ஆகC% மாத

1-ஆ

ேததிய; ப பாயி அனிய(

4ணி வியைல ெகா>(திவி*%9 .; பிரயாண
க மத3ைய6

ெதாட"கினா0. ெமௗலானா

த ட அைழ(4 ெகா#% றப*ட0. பிஹா0, அCஸா ,

வ"காள
ஆகிய மாகாண"களி .;பிரயாண
ெச தா0. காதி மகாA
ெமௗலானா க மத36 ெசற இடெமலா திர திரளாக மக @+னா0க.
பிர மா#டமான ெபா4 @*ட"க நைடெபறன. மைல மைலயான அனிய(
4ணி வியக> தீகிைரயாயின.
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இவித
வடநா*+ ஆகC% மாத
5வ4
.;
பிரயாண
ெச 4வி*%
மகா(மாD

மாகாண(4

பிரயாண

ஆனா0க.

ெசட ப0 பதியிB
ெமௗலானாD
ெசைன

ெசட ப0

மாத

14

ேததி

கக(தாவி34 ெசைன மாகாண(4 அவ0க வ4 ெகா#+தேபா4
வழியி வா*ேட0 ஜ"ஷனி ரயி நிற4. மகா(மாD
ெமௗலானாD
பிரயாண ெச 6
கால"களி வழியி ரயி நி
இட"களிெலலா
CேடஷA அகி ஜன"க திர#% நிப4 வழக . இவ
வ#+யி34 இற"கி9 ெச; கா(தித ஜன"க>9 சில வா0(ைதக
ெசா3வி*% வ4 ரயி3 ஏறிெகாவா0க. அ4 மாதிாிேய வா*ேடாி ரயி
இப(ைத4
நிமிஷ
நி
எ;
ெதாி4ெகா#%
தைலவ0க
வ#+யி34 இற"கி ெவளியி கா(தித ெபா4@*ட(தி ேப.வத9
ெசாறா0க. ரயிேவ CேடஷA ெவளிேய சில அ+ Sர
ெசற4
னா ெசற மகா(மா பினா வத ெமௗலானா த ைம உர(த ச(தமி*%
அைழபைதேக*% நி; தி பி பா0(தா0. இர#% ெவைளகார ேபாNC
அதிகாாிக> ஐதா; இதிய ேபாNCகார0க> ெமௗலானா க மத3ைய9
RF4 ெகா#+தா0க.
ெமௗலானா த ைகயி ைவ(தித ேநா*Pைச ப+(4 ெகா#+பைத6
மகா(மா பா0(தா0. ஆனா அவ0 54 ேநா*Pைச ப+(4 +பத
ேபாNC அதிகாாிக விடவிைல. அதிகாாிகளி ஒவ0 ெமௗலானாவி ைகைய
பி+(4 இ5(தா0. காதி மகா(மாவி அஹி சா ெநறியி பயிசி ெபறித
ெமௗலானாD
உடேன ப+பைத நி;(தி ேபாNஸாைர பிெதாட04
ெசறா0. ேபா ேபா4 காதிஜிைய பா0(4 னைக ாி4வி*% ைகைய

Gசி ஆ*+9 சமிைஞயினா 'ேபா

வகிேற' எ; ெசா3வி*% ேபானா0.

ெமௗலானா
அவித
ேபாNஸாரா
ைகபறப*%9
ெசறேபா4
காதிமகாA( த ைடய ஆ(மாவிேலேய ஒ பதி த ைம வி*% பிாி4
ேபாவ4 ேபா3த4.
மகா(மா காதி
அ3 சேகாதர0க>
இதிய அரசிய 4ைறயி
ஏப*+த ந* உலக சாி(திர(தி ஒ அத நிகF9சியா . அ3 சேகாதர0க

Gராேவசேம உெகா#டவ0க. சாத , அஹி ைச, - இவறி உய0ைவ பறி

எ;
எ#ணாதவ0க. இCலாமிய சமய ெநறி6
C3 களி சாி(திர
ப# அவ0கைள ; ேவ; வித(தி பவ ப%(தியிதன. ஆனாB
அத அதிசய சேகாதர0க மகா(மாவிட அளவிலாத அ ெகா#% அவைர
மனெமாழி ெம களினா பிபறினா0க. "நா ெமௗலானா ஷDக( அ3யி
ச*ைட ைபயிேல இகிறவ!" எ; காதி மகா(மா ஒ தடைவ ெசானா0.
அதாவ4 ெமௗலானாவி அ அவளD தா
க*%
ப*டவ0 எ;
@றினா0.
அ மாதிாிேய
அ3
சேகாதர0க>
மகா(மாவி
அ
க*%ப*+தா0க.
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அத வஷ ஏர மாத(தி லா0% ெர+" கவ0ன0 ெஜனர பதவி திதாக
வதா0. மகா(மாைவ9 சதி(4 ேபச வி வதகா( ெதாிவி(தா0. மகா(மாD
ெர+"ைக பா0க விைர4 ெசறா0. "நீ"க அஹி சா த0ம(ைத

ேபாதிகிறீ0கேள! உ"க சி8ய0க எலா

லா0* ெர+" ேக*டா0.

அைத அAசாிபா0களா?" எ;

"எ சி8ய0க> நா உ(தரவாத !" எறா0 மகா(மா. "அப+யானா

இைத பா"க!" எ; ெசா3 லா0* ெர+" ெமௗலானா க மத3யி
பிரச"க ஒறி ாிேபா0*ைட எ%(4 கா*+னா0. அதி ஒ பதி ெமௗலானா
க மத3 பலா(கார ைறகைள6 ஆதாிகிறா0 எ; அ0(த ெச ய@+ய
ைறயி இத4. "இத மாதிாி தப0(த ெச ய@+யவா; @ட எைன9
ேச0தவ0க ேபச@டா4தா. இத பாிகார
நா ேத+( தகிேற!"
எறா0 மகா(மா. அதப+ேய மகா(மா காதி ெமௗலானா க ம4 அ3ைய
உடேன சதி(4 "பலா(கார ைறகைள நீ"க ஆதாிகவிைல எபைத(
ெதளிDப%(தி வி%"க!" எறா0. மகா(மாவி ெசாB கிண"கி ெமௗலானா
ஒ அறிைக வி*டா0. ெர+"-காதி சதி பறிய விவர"க யா
அ9சமய
ெதாிதிக விைல. ஆைகயா "ெமௗலானா க மத3 பய4
வி*டா0!" எ; , "மனி ேக*%ெகா#டா0!" எ;

ேதச விேராதிக பல0

எகாள
ெகா*+னா0க.
ெமௗலானா
இைதெயலா
சிறி4
ெபா*ப%(தவிைல. மகா(மாவி விப(திப+ நடகேவ#+ய4 த கடைம
எ; எ#ணி ெபா;ைம6டனிதா0.
பிற கா0% ெர+"கி ச0கா
"ெமௗலானா க மத3 மனி
ேக*%ெகா#டதி ேபாி அவ0 ேபாி நடவ+ைக எ%காம விடப*ட4"
எ; ஓ0 அறிைக ெவளியி*டன0. இ4 காதிஜிேக ெபா;கவிைல. உடேன
காதிஜி லா0* ெர+" எ5தி அOமதி ெப; அவ0க>ைடய சதிபி
விவர"கைள6 தா ெமௗலானாD @றிய (திமதிைய6 ெவளிப%(தினா0.

ெமௗலானா க மத3 'பய4ேபா

அைனவ

அறி4 ெகா#டன0.

மனி ேக*கவிைல' எபைத அேபா4

இவித தம ேந0த அபகீ0(திைய @ட ெபா*ப%(தாம ெமௗலானா
க மத3 மகா(மாவி ெசாைல ேமெகா#% வதா0. அப+ப*டவைர(
த மிடமி4 பிாி(4 ைக4 ெச 4 ேபாNஸா0 ெகா#%ேபான4 மகா(மாைவ
கல"க9 ெச 4வி*ட4. ஆயிA
அத கலகமான4 மகா(மா காாிய
ெச வைத( தைடெச ய விைல. ஜன@*ட @+யித இட(4 மகா(மா
ேநேர ெச; மகைள அைமதியாயி ப+ ேக*% ெகா#டா0. தி பD
ெமௗலானாைவ9 சிைறப%(தி யித இட(4 வ4 அவைர பா0(4 ேபச
அOமதி ேக*டா0. அத அதிகாாிக ம;(4வி*டன0. ெமௗலானாDட
பிரயாண ெச த Vக க மத36 ெமௗலானாவி காாியதாிசி6 அவைர9
சதி(4
ேபசிவி*%
அேபா4தா
ெவளியி
வதா0க.
அவ0க

45
ெமௗலானாைவ

107-வ4

ெச திபதாக விவர

108-வ4

பிாிவிப+6

ெதாிவி(தா0க.

பிாிவிப+6

ைக4

கனி" கா எற ெபய0 தமிF நா*+ பல நிைனவி . ெசைனயி
பினா உ9 ச(தியாகிரஹ நடதேபா4 தடடலான அட ைறைய
ைகயா#% ெகா%ைம ெபய0 ெபற மனித0. இவ0 அ9சமய சி.ஐ.+.ேபாNC
++ இCெபட0 ெஜனரலாயிதா0. ெமௗலானா க மத3ைய ைக4
ெச 6
ெகௗரவ
இவ(தா கிைட(த4. விசாகப*+ன
ஜிலா
மாஜிC*ேர*
ேமப+
கனி"கா
அAபிய
உ(தரவி
விவர
பிவமா;:"க ம4 அ3 அைமதியாகD

நனட(ைத6டA

இபதகாக அவாிட

107,

108-வ4 பிாிDகளி கீF ஜாமீ ேக*க ேவ#+யிபதா. ேமப+ க ம4
அ3ைய ைக4ெச 4 எ னா ெகா#%வ4 ஒவிகேவ#+ய4. இதி

தவறேவ# டா . 14உ ெசட ப0 1921.

(ஒப ) ேஜ.ஆ0.ஹகிC, ஜிலா மாஜிC*ேர*, விசாகப*+ன "

ேமப+ உ(தரைவ பறி(ெதாி4 ெகா#ட4 மகா(மா காதி ரயி ஏறி(
தம4 பிரயாண(ைத( ெதாட0தா0. ரயி3 பிரயாண
ெச 4ெகா#ேட
ெமௗலானா க மத3 ைகதியானைத பறி உகமான க*%ைர ஒ; "எ"
இதியா" ப(திாிைக எ5தினா0. அத க*%ைர யி கைடசி பதி
பிவமா;:"அ3 சேகாதர0க> நா

ெச ய@+ய மாியாைத என? பய , சேதக ,

ேசா ப ஆகியவைற உடேன வி*ெடாழிப4தா. அ3 சேகாதர0க>ைடய

ைதாிய ,

ந பிைக,

ஆகியவைற6

சேதக

அ9சமிைம,

அைனவ

ச(திய ,

இைடவிடா9

ேமெகா#டா .யராJய

ெசய

திறைம

அைடவ4 பறி9

என? ஜிலா மாஜிC*ேர* ேபாNC அதிகாாி ேபா*ட உ(தரவி

கைடசியி "இதி தவறேவ#டா !" எ; க#+த4. அத உ(திேயாகCத0
அைத நிைறேவ;வதி தவறவிைல! ேமேலயி4 வ
உ(தரைவ
நிைறேவ;வதி அேநக ஆ"கில உ(திேயாகCத0க த"க உயிைரேய அ0
பண
ெச திகிறா0க. இ4தா இ"கிN8 சாதியி ெபைம. கா"கிரC

இதிய0க> அவிதேம 'உ(தரD' இ*+கிற4. 'உ(தரD' 'க*டைள' '(திமதி'
– எப+ ைவ(4ெகா#டாB

ெகா#+கிற4.

மாத"களி நா

அவித

சாிதா. 'அதி தவறேவ#டா ' எ; ேக*%

நா

ெச ய

ேபாகிேறாமா?

மி9சள

சில

தீவிரமாக ேவைல ெச 4, 'கா"கிரC இ*ட க*டைளகைள

நிைறேவ;வதி தவறவிைல' எ; நா

நி[பிகேவ#% ."

-----------------------------------------------------------
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23. கராசி விசாரைண
ெமௗலானா க மத3 ைகதியானைத பறி மகா(மா எ5திய க*%ைரயி,

"அ3 சேகாதர0க இைண பிாியாத இர*ைடய0க. அவ0கைள பிாி(4 ைவக

+யா4. ஆைகயா க மத3ைய ைக4 ெச தவ0க ஷDக( அ3ைய6 ைக4
ெச ேத தீ0வா0க!" எ; றிபி*+தா0. இ4 உ#ைம எப4 இர#%
நாைள ெதாிய வத4.
ெமௗலானா க மத3ைய விசாகப*+ன

காரணா0(தமாக(தா. 17-

மாஜிC*ேர* ைக4 ெச த4 ஒ

ேததிய; ேமப+ 107,108 பிாிD ஜாமீ வழக

வாபC வா"கப*டன. அத _ணேம கரா9சியி34 வதித வார#+ப+
ெமௗலானா க மத3ைய மீ#%
ைக4 ெச 4 கரா9சி ெகா#%
ேபானா0க.
அேத ேததிகளி இதியாவி பல பதிகளிB

டாட0

ைஸP

கி9Q,

V0லா

இத ெமௗலானா ஷDக( அ3,

ஜாதீ,

ெமௗலானா

நிஸா0

ஆம(,

ெமௗலானா
ஹுேச
ஆம(.
ஜக(
சாரதாVட
ச"கரா9சாாியா0
ஆகியவ0கைள6 ைக4 ெச தா0க. எலாைர6 கரா9சி ெகா#% ேபா 9
ேச0(தா0க.
இப+

அவ0கைள

ெயலா

எனெவறா, ஜூைல மாத

கரா9சி

8

ெகா#%

ேபானதி

காரண

ேததி கரா9சியி அகில இதிய கிலாப(

மகாநா% நைடெபற4. அத மகாநா*% ெமௗலானா க மத3 தைலைம
வகி(தா0.

இத

தீ0மான"கைளெயலா

மகாநா*+,

அ4வைர

விட க%ைமயான தீ0மான

கா"கிரL

ெச தித

ஒ; நிைறேவறிய4.

"கிலாப( விஷயமாக பிாி*+8 ச0கா0 நீதி வழ"காதப+யா இனிேம மத

ப;ள எத C3

ைச ய(தி ேசைவ ெச வ4 , ைசய(4 ஆ

ேச0பத உதவி ெச வ4
க(4.

மா0க விேராதமா " எப4 அத( தீ0மான(தி

கக(தாவிB
நாகாியிB
நிைறேவறிய ஒ(4ைழயாைம( தீ0மான(தி
ைசய ேசைவைய பறி றிபிடவிைல. ைசய(தி உளவ0கைள
ேவைலைய வி% ப+ ெச வத கால வரவிைல எ; கதப*ட4. அ4
ம*%மல. மற ஒ(4ைழயாைம( தி*ட"கைளெயலா
பிாி*+8 ச0கா0
ஒேவைள அல*சியமாக கதி வி*% ைவகலா . ஆனா ைசய ேசைவைய
விட ேவ#%
எ; ெசானா உடேன மிக க%ைமயான அடைற
ெதாட"வா0க. அதAைடய பலாபலக இப+யி ெம; ஊகிப4
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க+ன . ஆைகயா அைத கைடசி( தி*டமாக ைவ(4ெகாள ேவ#%
மகா(மாD மற( தைலவ0க> கதினா0க.

எ;

ஆனா C3 தைலவ0க அவளD Sர ெபா;ைமைய கைடபி+க(
தயாராயிைல. "C3 க இனிேம பிாி*+8 ைசய(தி ேச04 ேசைவ
ெச வ4 பாவ " எ; கரா9சியி தீ0மான
நிைறேவறினா0க. அ(4ட
நி;விட விைல. அ9சமய(தி அ"ேகாராவி Cதபா கமா பா*சாவி
தைலைமயி திய 4கி அரசா"க
ஏப*+த4. அத அ"ேகாரா

அரசா"க(4ட பிாி*+8 ேபா0 ெதா%(தா, "இதிய C3 க உடேன ச*ட

ம; இயக ெதாட"கி இதியாவி Kரண .ததிர(ைத Cதாபிக ேவ#% "
எ; ஒ தீ0மான நிைறேவறிய4.
இத( தீ0மான"க நிைறேவறிய கரா9சி மகாநா*% ெமௗலானா க மத3
தைலைம வகி(தா0. தம4 தைலைம 6ைரயி ேமேல @றிய க(4கைள அவ0
ெவளியி*டா0. ெமௗலானா ஷDக( அ3 த3யவ0க ேமப+ தீ0மான"கைள
ஆதாி(4 ேபசினா0க.
இவித இராஜ( 4ேவஷ பிரசார ெச த காரண(4காகேவ ேம @றிய ஏ5
தைலவ0க> பல இட"களி ைக4 ெச யப*% கரா9சியி விசாரைணகாக
ெகா#% ேபாகப*டன0.
காதிஜி வா*ேடாி ெமௗலானா க மத3ைய பிாி4 ெசைன வ4
ேச0தா0. ெமௗலானாவி மைனவியான Vக
க மத36
மகா(மாDட
ெசைன வதா0. அ3 சேகாதர0க மிக மத ைவராகிய உளவ0க.
ஆகேவ Vக க மத3 இCலாமிய வழகப+ ேகாஷா ைறைய அA8+(தா0.
கE+ இலாம ெவளியி றப%வதிைல. அப+ப*ட ேகாஷா
ெப#மணி தம4 கணவ0 ெதாட"கிய ேவைலைய( தா ெதாட04 நட(த ேவ#%
எ; கதிய மகா(மாDட .; பிரயாண ெச யலானா0.
ெசைன வ4 ேச0த4 காதிஜி ெமௗலானா க மத3 கரா9சி( தீ0மான
காரணமாக ைகதியானா0 எA
ெச தி கிைட(த4. அ; மாைலயி
ெசைன கடகைரயி மாெப ெபா4 @*ட . ஜல ச(திர(தி கைரயி
ஜன ச(திர
திர#+த4. மகா(மாD
Vக
க மத36
@*ட(4
வதா0க. மகளி ஆேவச(ைத6 பரபரைப6 ெசா3 +யா4. ஆரவார
ெகா<ச
அட"கிய பிற மகா(மா காதி ேபசினா0. ேப9சி ஒெவா
வா0(ைத6 தீெபாறிைய ேபா .ட0 வி*ட4.
"ெமௗலானா க மத3ைய எத ற(4காக ைக4 ெச தா0கேளா அேத

ற(ைத நா இெபா4 ெச ய ேபாகிேற!" எ; காதி மகா(மா @றிய4
அ"ேக திர#+த ல*ச கணகான மக> ேராமா<ச3 உ#டாயி;.
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கரா9சியி ெமௗலானா க ம4 அ3 என பிரச"க

ெச தாேரா, அைதேய

மகா(மா காதி வா0(ைத வா0(ைத சாியாக அத மாெப" @*ட(தி
ெசானா0. கரா9சி தீ0மான"களி வாசக(ைத6 எ%(4 @றினா0. "ெமௗலானா
க மத3 ெச த ற(ைத நாA ெச 4 வி*ேட. எைன6 ச0கா0 ைக4
ெச ய*% !" எறா0 காதி மகா.
ெபா4 மக, "இ4வலேவா சிேநக ? இ4வலவா சேகாதர பாவ !" எ;

எ#ணி வியதா0க. த ைடய அைம9 சேகாதர
சகாDமான க ம4
அ3ைய மகா(மா காதி ஆதாி(4 நிற ேமைம ண மகைள பரவச
ப%(திய4.
பிற ெசைன கடகைரயி ெதா#ட0க ெகா#% வ4 வி(தித மைல
ேபாற விேதசி( 4ணிக> மகா(மா தீ E*+னா0. @*ட(தி3த ஆயிர
கணகான ஜன"க த"க ேம3த விேதசி( 4ணிகைள ெகா#% வ4
தீயிேல ேபா*டா0க. அ(தைன ெபாிய 4ணிவியB அைர மணி ேநர(தி
எாி4 சா பராயி;.
ெசைன கடகைரயி மகா(மா ேமக#டவா; ேபசிய ெச தி நாெட"
பரவிய4. நா*+ நாலா பக"களிB இத ேதச( தைலவ0க "ெமௗலானா
க மத3 ெச த ற(ைத நா"க> ெச ேத தீேவா !" எ; ெசானா0க.
ஆகேவ காதிஜி6

ம;

ஐ ப4 பிரபல கா"கிரC தைலவ0க>

ைகெய5(4 ேபா*% அேடாப0 மாத

ெவளியி*டா0க. அேடாப0 மாத

விஞாபன

ைகெய5(4க>

"அ3 சேகாதர0கa

எபைத ப பா
ெவளியி*%ளா

6 - ஆ

ேததி ஒ விஞாபன(ைத

ேததி "ய" இதியா" வி ேமப+

பிர.ாிகப*டன.

மறவ0க>

ச0கா0 1921 - ஆ

அறிைகயி

4 - ஆ

@*%

எதகாக ைக4 ெச ய ப*டா0க

வஷ

ெசட ப0 மாத

விளகியிகிறா0க;

ேமப+யா0க

ெச யப*டைத உ(ேதசி(4, கீேழ ைகெயாபமி*+
ைறயி ெதாிவிக வி வதாவ4:-

15 - ஆ

ேததி

ைக4

நா"க தனிப*ட

ரா=வ(திேலா, சிவி நி0வாக(திேலா கல4 ஜன"க ச0கா( ெதா#%

ெச யலாமா,

@டாதா எபைத பறி( தாராளமாக அபிபிராய

ஒெவாவ

உாிைம உ#%.

ெசால
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அரசிய3B ,

ெபாளாதார(

4ைறயிB ,

தா0மீக(

4ைறயிB

இதியா

சீ0ைலதிபத( தேபா4ள இதியா ச0காேர காரணமா . மக>ைடய
ேதசீய அபிலாைஷகைள அடகி ஒ%வத ேபாNைஸ6 ரா=வ(ைத6
ச0கா0 உபேயாகி(திகிற4. இத உதாரணமாக ெரௗல* ச*ட கிள09சிைய9

ெசாலலா . இதியாD ஒ தீைம6

4கிய0க
ரா=வ(ைத6

ெச தறியாத அராபிய0க, எகிதிய0க,

த3ேயாைடய
.ததிர(ைத
ந.வதகாக
இதிய ச0கா0 உபேயாகி(திகிற4.

இ(தைகய ச0காாி சிவி உ(திேயாகCதராகD

ெதா#% ெச வ4 ேதசீய ெகௗரவ(திேக ப"க

இதிய

ேசைனயி சிபாயாகD

விைளவிபதா . ஆைகயா,

ச0காடAள ெதாட0ைப அறேவ ஒழி(4 வி*%, ஜீவன(தி ேவ; ஏதாவ4

வழிைய( ேத+ெகாள ேவ#+ய4 ஒெவா இதிய சிபாயிAைடயD
உ(திேயாகCதைடயD கடைம எ; நா"க க4கிேறா .
(ஒப ) எ .ேக.காதி அகலா

சிவி

ஆஸா(; அJமகா (+3; லஜபதிரா

(லா@0); ேமாதிலா ேந (அலஹாபா(); சேராஜினி நா6% (ப பா ): அபாC

தயாஜி, எ.L. ேகக0, வி.ேஜ.பேட, வலபா

பேட (அஹமதாபா();

எ .ஆ0.ஜயக0 (ப பா ); +.வி.ேகாகேல(Kனா); எC.ஜீ.ேப"க0, ஜவாஹ0லா ேந

(அலஹாபா(); க"காதர ேத8பா#ேட (ெபகா ); லcமி தாC ேத0L, உம0

ேசாபானி, ஜ னாலா பஜாJ, எ .எC. ஆேன (அ ேராதி); எC.இ.CேடாC,

ேகா*கா0 (சி லா); எ .ஏ. அஸாாி (+3); க3Cஸமா (+3); ேக.எ .

அ4 கK0 (+3);

அ4 பாாி (லcம#ாி);

கி8ணாஜி நீக#*

(ெபகா ); கி. இராஜேகாபாலா9சாாி (ெசைன); ெகா#டா ெவ"கடைபயா

(#T0); ஜி.ஹஸ0ேவா(தமரா (#T0); அகஸுயா ஸாராபா , ஜீேததிரலா

பான0ஜி, எ . ெஹ9. கி(வா

(+3); சியா

.தர சகரவ0(தி (கக(தா);

ராேஜதிர பிரசா( (பா*னா); ஆஸா( ேசாபானி, ஹஸர( ேமாஹானி (காK0);

மஹாேத ேதஸா , பி.எ.ப[9சா, யா@ ஹஸ, பி.எC. <ேஜ, ெஜயரா தாC

ெதௗல(ரா , எ .ஆ0. ேசாக0 (நாகாி); வி.வி. த0தாேன, எ.ெஹ9, சி(தி கா(ாி

(ப பா ); @டா0 ராம9சதிர ரா (ஆதிரா) மியா க ம4 ஹாஜிஜா க ம4

ேசா*டானி.

ேமப+ விஞாபன(தி 9ாி. சி. ஆ0. தாL ைகெய5(4 காணபடாத4
பல
வியைப அளி(த4. ததி ேபாவர(தி ஏப*ட தாமததா

அத

காரண

ைகெய5(4

எ;

பிபா%

ெதாியவத4.

எனேவ,

9ாி

அத விஞாபன(தி ேச0த4.

சி(தர<சன

தாL
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அத கFெபற 1921 - ஆ

4ைணவ0களாக
விஞாபன(தி
ெகாளலா .

வஷ(தி காதி மகா(மாவி கிய

விள"கிய
தைலவ0க
கீேழ ெவளியாகி6ள

யா0
யா0
எபைத
ைகெய5(4களி34

ேமப+
ெதாி4

+3யி ஹகீ
அJமகா தைலைமயி கிலாப( கமி*+ @+
ைசய(தி34 C3 கைள ெவளிேயற9 ெசாவ4 C3 களி மத கடைம
எ; தீ0மான ெச த4.
ேதசெம"
ஆயிர கணகான @*ட"களி பிரச"கிக ெமௗலானா
க மத3யி கரா9சி ேப9ைசெயா*+ ேபசினா0க. ேமைடயி34 ஒ
பிரக0 அத ேப9ைச ஒெவா வா0(ைதயாக ப+ப4 திரளான மக
தி பி9 ெசாவ4 ச0வசாதாரணமாக நடகலாயி;.
இவளD கிள09சி ேதச(தி நட4 ெகா#+ைகயி கரா9சியி ெமௗலானா
க மத3 மீ4
மற அ;வ0மீ4
விசாரைண நட4ெகா#+த4. அ3
சேகாதர0க> மற C3 தைலவ0க> "எ"க மத கடைமைய9 ெச ேதா .
ச0கா0 ச*ட எப+யிதாB எ"க> அகைரயிைல" எற ைறயி
ேகா0*+ வா Eல ெகா%(தா0க. அவ0க ஒெவாவ இர#%
வஷ க%"காவ த#டைன விதிகப*ட4.
"கவைல ேவ#டா ,

அ3 சேகாதர0க சின9 சிைறயிB

நா

ெபாிய

சிைறயிB
இகிேறா . இர#% சிைற கதDகைள6
உைட(4 வி%தைல
ெச 6 சதி ந ைகயி இகிற4!" எ; காதி மகா @றினா0.
----------------------------------------------------------24. ழ(4#% விரத .

தமிF நா*% மகா(மா காதி ெந"கிய ெதாட0க சில உ#%.
ெதனாபிாிகா ச(தியாகிரஹ(தி மகா(மாD( 4ைண நிறவ0களி
தமிழ0க கியமானவ0க. அத ச(தியாகிரஹ ேபாாி தமிFநா*%
வளிய ைம உயி0(தியாக ெச 4 அழியா கFெபறா.
ரால* ச*ட(ைத எதி0(4 எப+ இயக

ேயாசி(4 ெகா#+த கால(தி ஒ சமய

நட(4வெத; மகா(மா காதி

ெசைன வதா0. ஏர 6-ஆ

ேததி அகில இதிய ஹ0(தா நட(தேவ#%
எற எ#ண
த"கியித ேபா4 மகா(மாவி மனதி உதயமாயி;.
இவைற கா*+B

ஒ ச பவ

மகா(மாவி வாFைகயி ெப

ெசைனயி

மா;த உ#டாகிய

1921 ெசட பாி மகா(மா காதி தமிFநா*% விஜய

ேபா4 நிகFத4.

ெச த
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அதநாளி
ப*டண"களிB
கிராம"களிB
கா"கிரC
பிரசார
ெச வதகாக9 ெசேவா0 த"க பிரச"க(4 கியமாக ைகயா#ட விஷய
ஒ; உ#%. கிழகிதிய க ெபனியி கால(தி இ"கிN8கார0க
4ணிE*ைடைய( ேதாளிேல
.ம4ெகா#%
இதியாவி
4ணி
விக
வததி34 பிரச"க(ைத( ெதாட"வா0க. ஆ"கில நா*%( 4ணிேயா%
இதிய .ேதசி( 4ணி ேபா*+ ேபாடாம3பத ெவைளகார0க ைகயா#ட
ைறகைள9 ெசாவா0க. இதியாவி ைக(தறியி உப(தியான 4ணிகளி

ேமைமைய பறி ேப.வா0க. டாகா மC3 4ணியி நய(ைதபறி6 ,
ஒ VC மC3ைன ஒ ேமாதிர(4 அைட(த கைதைய பறி6 , அDர"க

ஜீபி மாாி டாகா மC3 உ%(திெகா#ட வரலாைற றி(4
விCதாரமாக9 ெசாவா0க. அ(தைகய அதிசயமான 4ணிகைள ெந த
ைக(தறிகார0களி க*ைட விரகைள ஆ"கிேலய0 4#+(ெதறித அகிரம
ெகா%ைமைய பறி இர(த ெகாதி ப+ ஆ(திரமா  ேப.வா0க.
"இ"கிN8 ராJய

இதியாவி ல"காஷய0 4ணி வியா பார(4காகேவ

ஏப*ட4. இேபா4 ல"காஷயாி நைமைய னி*ேட இதியா ஆளப*%
வகிற4. எைறயதின இதிய0க அனிய( 4ணிைய வா"வைத அ+ேயா%

நி;(4கிறா0கேளா, அைறேக இதியாவி34 பிாி*+ஷா0 E*ைடக*+

வி%வா0க!" எ; @;வா0க.

இவாெறலா அதநாளி கா"கிரC வாதிக பிரசார
உ#ைம இத4 எபைத யா ம;க +யா4.

ெச ததி ெபாி4

அதனாேலேய 1905-1906- வ"காள(தி ஒ தடைவ .ேதசி இயக

தீவிரமாக

ஆர பிகப*ட4. அேபா4 .ேதசி இயக(தி ேநாக பிாி*+8 4ணிகைள
பகி8காிப4தா. இத இயக(4 அேபா4 சில இைட\;க ஏப*டன.
அவறி
கியமான4
ப பா --ஆமதாபா(
ஆைல
தலாளிகளி
ேபராைசயா . .ேதசி இயக(ைத பயப%(திெகா#% அவ0க ஆைல(
4ணிகளி விைலகைள க#டப+ உய0(தி ெகாைள லாப ச பாதி(தா0க.
இத பல என ஆயி; எறா, ெகா<ச கால(4ெகலா

மகளி பல9 .ேதசி இயக(தி ேபாி ப; வி*% ேபா வி*ட4.

ெபா4

இத பைழய நிகF9சிகைளெயலா
காதி மகா ந அறிதிதா0.
இதியாவி அ+ைம(தன ேபாக ேவ#%மானா. இதிய0க அனிய( 4ணி

வா"வைத6

அணிவைத6

அ+ேயா% நி;(திேய யாகே#% . ஆனா,

ெனா தடைவ நடத4ேபா ஆைலதலாளிக ெபா4மகளி தைலயி
ைகைய ைவ(4 ெகாைள லாப த*%வைத6 த%க ேவ#% . இத9
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சாதனமாக மகா(மா காதி ைகரா*ைட இயக(ைத ைகெகா#டா0. ைக
ரா*ைடயி Y Y; அத Yைலெகா#% ைக(தறியி ெந த கதைரேய
உ%(தேவ#% எ; ெசானா0. இப+ கத0 உ%(4வைத வ;(4வதா
ஆைல தலாளிக ெகாைள லாப ச பாதிபைத( த%கலா . இ4 ம*%மல.
மகா(மாவி வாFைக( த(4வ(ைத நிைறேவற ைகரா*ைட6 கத தத
உபகரண"களாயிதன. மகா(மா காதி தகால நவநாகாிக வாFைகைய
ெவ;(தா0. ஆட பர .கேபாக வாFைகைய ெவ;(தா0. ைகரா*ைட6 கத
எளிய வாFைக ைறயி சின"களா யிதன. மனிதரா  பிறத
ஒெவாவ ஏேதA ஒ வைகயி உடைல உைழ(4 பா%படேவ#%
எ; மகா(மா கதினா0. அப+ எலா உட உைழைப ைகெகாள
ைகரா*ைட நல சாதனமாயித4. இயதிர நாகாிக மனித சEக(தி ஆ(மீக
அழிD காரணமா எப4 காதிஜியி ெகாைக. ைகரா*ைட இயதிர
நாகாிக(ைத எதி0(4 நிபத ஆ6தமாயித4. இதியாவி ஏ5 ல*ச
மகைள மகா(மா 'தாி(திர நாராயண0'களாக க#டா0.

கிராம"களி வா5

அவ0க>ைடய வ;ைமைய நிைன(4 உகினா0. வஷ(தி ஆ; மாத
கிராமவாசிக ேவைலயிலாம3கிறா0க எப4 மகா(மாD( ெதாித4.
ல*சகணகான கிராமவாசிக> ேவைலயிலாத நா*களி ேவைல ெகா%க
@+ய4 ைகரா*+ன ஒ;தா எபைத மகா(மா க#டா0. அநாைத Cதிாீக>

வயதான Eதா*+க>

த

பிறைர அ#டாமB

ப*+னி கிடகாமB

'இ8டட

+ைச நிழ334 Y இைழ(4 பிைழகலா ' எ; க#டா0. இ(தைகய

காரண"களினா ைகரா*+ன(ைத மகா(மா காதி 'காமேதA' எ; ேபாறினா0.

அைத றி(4 இைடவிடா4 ேபசி6

எ5தி6

வதா0.

இதியா ேதச(தி சிறத அறிவாளிகளி சில மகா(மா காதியி
ைகரா*ைட பிரசார பி+கவிைல. அவித பி+காதவ0களி ஒவ0 மகாகவி
ரGதிரநாத தா@0. மகா(மாவிட
மகாகவி எ(தைனேயா அபிமான

மாியாைத6

'மனித

ெகா#+தவ0.

சEக(ைத

ர*சிக

அவதாி(த

மகாஷ0களி ஒவ0 மகா(மா காதி' எ; டாட0 தா@0 பலைற6

தம4

க(ைத ெவளியி*+கிறா0. ஆனாB காதிஜியி ைகரா*ைட பிரசார(ைத
மகாகவி தா@0 வி பவிைல. இரா*ைட பிரசார(ைத "பிேபா இயக "
எ; தா@0 பகிர"கமாக @றி க#+(தா0. "இயதிர"களினா மனித சEக
எவளேவா ேனற
அைடதிகிற4. காதிஜி அத ேனற(ைத
ெயலா றகணி(4 இதிய மகைள பல Y; வஷ பினா ெகா#%
ேபாக பா0கிறா0" எ; டாட0 தா@0 ெசானா0.
காதி

மகா

மகாகவி

தா@ைர

'ேத'

எ;

ேபாறி

வதவ0.

ெதனாபிாிகாவி த ட டாC டா
ப#ைணயி வாFதவ0கைள
இதியா வத4
த த3 தா@ாி சாதிநிேகதAேக மகா(மா

அAபினா0 அலவா? ஆனேபாதிB

மகா(மா

காதி

ேதவாி

ைகரா*ைட இயக(ைத பறியவைரயி

க(ைத

ஒெகாளவிைல.

"வான(தி
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ஆனதமா  பா+ ெகா#% பற

வான பா+ KமியிBள க8ட"க

எப+( ெதாி6 ? ேதவ0 தா@0 மகாகவி; அவ ஏைழகளி ப*+னி

ெகா%ைம இ(தைகய4 எ; ெதாியா4. ெதாிதிதா ைகரா*ைடதா
ஏைழகளி காமேதA எபைத ஒெகா#+பா0" எ; காதி மகா
அ=வளD தம4 ெகாைகயி34 வ5வாம தா@ பதி @றினா0.
1921-ஆ

வஷ

ெசட ப0 மாத(4 இதியாவி அனிய( 4ணி

பகி8கார(ைத Kரணமா நட(திவிட ேவ#% எ; காதிஜி கதியிகிறா0.
ெசட பாி அ(தி*ட
நிைறேவறி வி*டா அ%(4 வ
மாத"களி
ச*டம; இயக(ைத( ெதாட"கி வஷ கைடசி .ய ராJய(ைத
Cதாபி(4 விடலா எ; உ(ேதசி(திதா0.
வா*ேடாி ெமௗலானா க மத3 சிைறப*ட4 மகா(மாவி .யராJய
தாக(ைத பமட" ஆகிய4. விேதசி( 4ணி பகி8கார(ைத நிைறேவ;வதி
அவைடய ஆ0வ ெபகி;. இத ஆ0வ(4டேன தா ெசைனயி34
றப*%( தமிFநா*+ .;பிரயாண
ெச ய( ெதாட"கினா0. அவட
ெமௗலானா ஆஜா( ேசாபானி எA C3 ெபாியா பிரயாண ெச தா0.
காதிஜி ேகா8+யா0 ஏறிய ரயி வி5ர ெசற4. வி5ர ரயிேவ
நிைலய(தி எ> ேபா*டா எ> விழாதப+ பதினாயிர கணகான ஜன"க
@+யிதா0க. காதிஜி அவ0க> ைகரா*ைட6 கதைர6 பறி எ%(49
ெசால வி பினா0. ஆனா அ4 சா(திய படவிைல. @*ட(தி அவளD
இைர9ச. "உ*கா"ேகா!" "ச(த ேபாடாேத"ேகா!" எ; Y; கணகான
ரக ஏக கால(தி எ5தன. ஜன"க ேபா*ட இைர9சBட இைர9சைல
அடக யறவ0களி @பா% ேச04 ஏக இைர9சலாகிவி*ட4. காதிஜி ஒ
வா0(ைத@ட அ@*ட(தி ேபச +யவிைல. ரயி வ#+ ேமேல ெசற4.
பற"கி ேப*ைடயி மிC Vட0ஸ எA
ஐேராபிய அ ைமயா0
ஆர பி(தித ஆசிரம(4 மகா(மா அCதிவார நா*+னா0. பிற @டQாி
ெபா4 @*ட(தி ேபசிவி*%  பேகாண(4 வதா0.  பேகாண(தி
மகா(மாைவ( தாிசிக நாபதினாயிர
ஜன"க @+யிதா0க. அவளD
ேப காதிஜிைய பக(தி ெச; பா0க யறா0க. @*ட(தி எ5த
@9சைல6
@பா*ைட6
ெசா3 +யா4.  பேகாண
@*ட(திB
மகா(மாவினா ேபச +யவிைல. அ"கி4 திாிசிராபளி9 ெசறா0.
திாிசிராபளியி ேதச பத0 டாட0 +. எC. எC. ராஜ அவ0களி G*+
மகா(மாD நி மதி கிைட(த4. "மகா(மாDட ஏ5 மாத " எA Y3 ]
கி8ணதாC எபவ0 இைத பறி எ5தியிகிறா0. அத பிரயாண(தி
ேபா4 மகா(மாவி காாியதாிசியாக( ெதா#% ெச தவ0 ] கி8ணதாC. அவ0
ேம@றிய (தக(தி எ5தியிபதாவ4:-
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"திாிசிராபளி Cேட ஷைன அைடத4

எ"க>ெகலா

மிக விய

மகிF9சி6
ஏப*டன.
ரயிேவ
நிைலய(தி
ஏராளனமான
ஜன"க
@+யிதேபாதிB இைர9ச எபேத கிைடயா4. அைற மகா(மாவி
ெமௗன தின . ரயிைல வி*% அைமதியாக இற"கி ஜாைக ேபாக +த4.

இ"ேக

ஜன"களிட

காணப*ட

அைமதி6

ஒ5" ,

வழிெயலா

ஜன@*ட(தி அமளியினா க8டப*% வத எ"க> ஒ வரபிரசாதமாக
இத4. ரயிேவ நிைலய(4 பக(தி உள டாட0 ராஜAைடய G*+
எ"க> ஜாைக. டாட0 ராஜ அேபா4 மாகாண கா"கிரசி காாியதாிசி.
அவைடய G% ஏறைறய ஓ0 ஆசிரமமாக மாறியித4. த ைடய % ப(தி
யா இனி கைடயி 4ணி வா"க@டா4 எ; அவரவ0க>ைடய ேதைவ
ேவ#+ய Y அவ0கேள Y; ெகாள ேவ#% எ; க*டைளயி*%
வி*டதாக டாட0 ராஜ மகா(மாஜியிட
ெதாியப%(தினா0. டாட0
ராஜAைடய G% தி9சி நகர(4 ெகா<ச Sர(தி ஒ ெபாிய ேதா*ட(தி
ந%வி இத4. ய3B ச#டமாத(திB அ+ப*%( தி#டா+ய கப ஒ
அைமதியான 4ைறக(4 வ4 ேச0தா பிரயாணிக எவளD ஆனத
அைடவா0 கேளா அவளD ஆனத நா"க> அைடேதா .
இவா; தி9சியி டாட0 ராஜAைடய க#+பான பா4காபி காரணமாக
மகா(மாD ெகா<ச
ஓ D
அைமதி6
கிைட(த4. ஆனா அைமதி
ெவளியி இதேத தவிர அவைடய மனதி நி மதி ஏபடவிைல. விேதசி(
4ணிைய பகி8காிபதிB
கதைர ெபவதிB
அவைடய மனதி
+ெகா#+த தாப(ைத அவ0 மக> ெவளியிட வி பினா0.
ஆனா ஜன"கேளா மகா(மாைவ அகி ெச; பா0(4விட ேவ#% எ;
பிரய(தன ெச தா0க. மாெப" @*ட @+ மக ேபா*ட @9ச3னா
மகா(மாவி வா0(ைதக அவ0க காதி வி5வேத இைல.
"ஐேயா! நா*க ேபா  ெகா#+கிறனேவ. இவளD ஜனக>

@*ட

@+

@9ச

ேபா*%

வி*%

வி%கிறா0கேள? ைகரா*ைடைய பறி6

எைன

பா0(4

கதைர பறி6

வி*%

வ4

ேபா

இவ0க> எவா;

ெசாேவ? எ இதய ெகாதிைப இவ0க> எவா; ெவளியி%ேவ?"
எ; மகா(மா ேயாசைனயி ஆFதிதா0.

தி9சியிB ]ர"க(திB ெபா4 @*ட"களி ஓரளD அைமதி நிலவிய4.
தி9சியி34 மகா(மா தி#%கB ேபானா0. அ"ேக பைழய கைததா.

@*ட

பிரமாத ; @9சB

பிரமாத . மகா(மாவினா ஒ வா0(ைத6

ேபச

+யவிைல. தி#%க334 ம4ைர ேபானா0. ம4ைர மகா(மாD
அளி(த வரேவ மற ஊ0 வரேவகைளெயலா Sகி அ+(4 வி*ட4.
அவளD ல*சகணகான ஜன"க @+யிதா0க. ஆனா ெபா4
@*ட(ைத பறிய வைரயி பைழய கைதேயதா! அைமதிைய நிைலநா*ட
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ம4ைர( தைலவ0க எவளேவா யறா0க. மகா(மாD ய; பா0(தா0.
ஒ; பயபடவிைல. மகா(மா பிரச"க ெச யாமேல @*ட(ைத கைல4
ேபாக9 ெசாB ப+ ேந0த4.
ம4ைரயி அறிரD மகா(மாவி ஜாைகயி அவைர பல பிரக0க வ4
சதி(தா0க.
அவ0க>ட
மகா(மா
ெபா4பைடயாக
வா0(ைதயா+
ெகா#+த ேபாதிB அவைடய உள ேயாசைனயி ஆFதித4. கத0
இயக(ைத பிரசார ெச வத( தத சாதன ஒைற அவ0 மன ேத+

ெகா#+த4; அ(தைகய சாதன

தவ;க>காக( தா

ேவ; எத விதமாயிக +6 ? பிறைடய

உ#ணா விரத

இ4 பிராய9சி(த

ெச 4 ெகாகிறவ0

அலவா 'மகா(மா? எனேவ, மக> கதாி கிய(ைத உண0(4 ப+யாக(
தா

எனதியாக(ைத9 ெச வ4, என விரத(ைத ேமெகாவ4 எ;தா அவ0

உள

சிதைன ெச த4.

மகா(மாைவ9 சதி(4 ேபச வத பிரக0களி ஒவ0 கத0 உ%(தாம
அநிய(4ணி உ%(திெகா#% வதா0. அவைரபா0(4 மகா(மா "நீ"க

எைன பா0க வகிறீ0கேள? எைன பா0(4 என பய? நா இவளD

நா

ெசானபிற

விேதசி(

4ணி

உ%(தியிகிறீ0கேள?

ஏ

கத0

அணியவிைல?" எ; ேக*டா0. "கத0 உ%(த என இ8டதா. ஆனா கத0

கிைடகவிைல;" எறா0 அத பிரக0.

அேத நிமிஷ(தி மகா(மாவி மனதி அவ0 ேத+ ெகா#+த சாதன
உதயமாகி வி*ட4. "ஆஹா! இவ0 கத0 கிைடகவிைல எகிறா0 நாேமா
இ%பி ப(4ழ ேவ8+, ேமேல இர#% ச*ைட, லா இைவெயலா

அணிதிகிேறா . எதகாக இவளD கத0( 4ணிைய நா
எ; ேதாறிய4.

அணிய ேவ#% ?"

அேத சமய(தி தமிF நா*+ மகா(மா க#ட ேவெறா கா*சி நிைனD

வத4. வடேகெயலா

அணிவ4

ெப பாB

வழக .

ஏைழ( ெதாழிலாளிக, உழவ0க @ட ேமேல ச*ைட

தமிFநா*+

வயற"களி

ேவைல

ெச பவ0க

அைரயி ழ(4ணிேயா% ேவைல ெச வ4 வழக . "இ4 ஏ?"

எ; காதிஜி தமிFநா*%( தைலவ0கைள ேக*டா0. "ஒ4ணி ேமேல
இர#டாவ4 4ணி வா"கD ச*ைட ைதகD அவ0களிட பண இைல" எ;
பதி வத4. அத பதி மகா(மாவி மனதி பதி4 ேபாயித4.
இைவெயலாவைற6

எ#ணி பா0(4, மகா(மா காதி அறிரேவ ஒ

+D வதா0. ம;நா காைலயி மகா(மா எ5த4
ெச த சகாகைள அைழ(தா0.

த ட பிரயாண
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"இ; த நா இ%பி ஒ ழ அகலள 4#% ம*%

அணிேவ.

ளி0 அதிகமான கால"களி ேபா0(திெகாள ஒ 4ப*+ உபேயாகிேப.

மறப+ ச*ைட, லா எ4D

தாிக மா*ேட. இேபாைத இத விரத(ைத

ஒ மாத(4 எ%(4 ெகாள ேபாகிேற. பிற உசித
+D ெச ேவ" எறா0.
இவித

ேபா ேயாசி(4

ெசா3வி*%, ப(4ழ ேவ8+--ச*ைட-- லா எலாவைற6

கைள4 Gசி எறிதா0. ஒ ழ அகலள 4#ைட எ%(4 இ%பி .றி
ெகா#டா0. த ைடய சகாகைள பா0(4 "றபடலா காைர+!" எ;
ெசானா0.
மகா(மாவி சீட0க கதி கல"கி ேபானா0க. இ4 ஒ விபாீதமான
விரதமாகேவ அவ0க>( ேதாறிய4. ஒ மாத(தி இேபா4 விரத
எ%(4ெகா#டாB அைத மகா(மா நிரதரமாகேவ ெகா#% வி%வா0 எ;
பயதா0க! அவ0களி ஒவ0 ஓ+ேபா ராஜாஜிைய6 டாட0 ராஜைன6
அைழ(4 வதா0. ராஜாஜி6
டாட0 ராஜA
எவளேவா காரண"கைள9
ெசா3 ேவ#+ ெகா#டா0க. ஆனா மகா(மா தம4 உ;திைய ைகவிட

வி பவிைல.

அத

ேபாி,

இ(தைகய

விரத

எ%(4

ெகா<சநா
தளியாவ4
ேபா% ப+
ராஜாஜி6
ேவ#+ெகா#டா0க. அத மகா(மா இண"கவிைல.
விடாம வாத

ெகாவைத

டாட0

ராஜA

ெச த ராஜாஜிைய பா0(4 மகா(மா, "உ"க>ைடய வாத(4

எனா பதி ெசால +ய விைல. ஆனா நா ெச வ4 தா சாி எபதி
எனலவேலச சேதகமிைல" எ; ெசானா0.
அ; அதிகாைலயி E; மணி( தா

Sக

விழி(4 ெகா#டதாகD ,

விழிமாயித நிைலயி இத ேயாசைன தம( ேதாறியதாகD ,

அ4 த ைடய அதரா(மாவி க*டைளெய; , அைத மீற +யா4 எ;

மகா(மா ெதாிவி(தா0.

பிற நடதைத பறி ] கி8ணதாC எ5தியிபதாவ4:" மகா(மாஜி இ%பி ம*%

ஒ ழ அகல( 4ணி ஒைற உ%(தி ெகா#%

காைர+ றபட( தயாரானா0. மகா(மாைவ6 அவைடய சகாகைள6
ஏறி9 ெசவத வாச3 நாB ேமா*டா0 வ#+க தயாராக கா(திதன.
ம4ைரமா நகாி ஜன"க>
அதிகாைலயிேலேய எ54 மகா(மாைவ(
தாிசிபத9 சாைலயி இ ற
வ4 ெமா (4ெகா#% நிறா0க.
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மகா(மா அைர( 4ணி ஒ;டேன, ச*ைட லா அ"க வCதிர

ேமா*டா0 வ#+யி ேபா

ஒ;மிலாம,

ஏறிய ேபா4, அவைடய சகாக>

சீட0க>

உண09சி வச ப*%( தைல னி4 நிறா0க. திறத ேமா*டா0 வ#+ அத
பிரயாண(ைத( ெதாட"கிய ேபா4 உதய Rாியனி ெச"கிரண"க மகா(மாவி
மா0பிB
தைலயிB
வி5தன.மகா(மாவி தாமிர வ0ண( திேமனி ஒேர
ேஜாதிமயமா  கா*சி அளி(த4.
பின0 தமிFநாெட"
மகா(மா காதி ழ(4#% அணிேத பிரயாண
ெச தா0. அத ேகால(தி அவைர பா0(த ஜன"க பரவசமைடதா0க.
மகா(மா வி பிரச"க(ைத கா4 ெகா%(4 ேக*க ேவ#+ய அவசியேம
அவ0க> இனி இைல. ச*ைட அணியாத மகா(மாவி னித( திேமனிைய(
தாிசி(த உடேனேய ஜன"க மகா(மாவி விப என எபைத( ெதாி4
ெகா#டா0க. ைக ரா*ைட
கத
மகா(மாவி திய ேகாலேம

மிக9சிறத

பிரசார

பிரச"க"களினாB
வி*ட4.

சாதனமாயி;,

ஆயிர

க*%ைரகளினாB

பதினாயிர

சாதிக +யாதைத மகா(மாவி தவேகால

சாதி(4

----------------------------------------------------------25. இதய தாப

ழ(4#% விரத ெகா#ட காதி மகா ம4ைரயி34 திெநேவ3
ேபானா0. காதிஜியி விரத(ைத பறிய ெச தி அவ னாேலேய
திெநேவ39 ெச; வி*ட4. அைத அறித திெநேவ3 மக பதி
பரவசமாயிதா0க. கா"கிரC ெதா#ட0க> ெபா4மகைள க*%ேள
ைவபத ெப யசி ெச தா0க. ஆைகயா ெப திரளான மக
@+யி4 ெபா4 @*ட(தி அைமதி6 நிசத நிலவிய4. இைத றி(4

காதிஜி திெநேவ3 ஜன"கைள ெபாி4

க*%பா%

இயக

இதியா ேதசெம"

பாரா*+னா0. “இதமாதிாி ஒ5"

நிைல நா*ட ப*% வி*ட, ந ைடய

ெவறி அைடவ4 பறி என யாெதா சேதக

இைல” எ;

மகா(மா @றினா0. பின0 இரா*ைடயி த(4வ(ைத பறி( த ைடய
க(4கைள அவ0க> ெதளிவாக எ%(4 @றினா0.
காதிஜி ஒ ஊேபா ஜாைகயி இற"கியDடேன அவைர பா0பத
அத ஊ0 பிரக0க பல0 வவ4 வழக . அப+ வகிறவ0க எலா
காதிஜியிட
பதி ெகா#டவ0க எேறா அவைடய ேபாதைனகைள

கைடபி+கிறவ0க
ேபசிேன”

எேறா

ெசால

+யா4.

“கதிஜிைய

பா0(4

எ; ெபைம6ட ெசா3 ெகாவதகாகேவ பல0 வ4

ேச0வா0க. இப+ப*ட G# ெபைமகார0க வ4 மகா(மாைவ பா0(4
ேப.வத( திெநேவ3யி ஒ தைட ஏப*ட4.
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ெமௗலானா ஆஸா( ேஸாபானி காதிஜி6ட பிரயாண

ெச தா0 அலவா?

காதிஜி ழ(4#% விரத
ெகா#ட4 பறி ம4ைரயி34 திெநேவ3
ேபா ேபா4 ெமௗலானா ஆஸா( ேயாசைன ெச தா0. இCலாமிய மத
ெகாைகயிப+ இறியைமயாத உைடைய ம*% அணி4 ெகா#% மறைத

ெயலா

அவ

ற கணி(தா0. இ%பி B"கி6

அணி4ெகா#% அச C3

ேமேல 'ெவயிC* ேகா*"%

'பகிாி'ைய ேபா ேதாற

ெகா#டா0.

திெநேவ3யி காதிஜி த"கிய ஜாைகயி, அவ0 த"கியித அைற

ெவளிற(4 அைறயி இவ0 உ*கா04 ெகா#டா0. மகா(மாைவ பா0க

வகிறவ0களிட , "உ"க உட பி ேம உள விேதசி( 4ணிகைள இ"ேக

கைள4 எறி4வி*%
ெசானா0.

உேள

மகா(மாைவ

பா0க

ேபா"க!"

எ;

வதவ0களி சில0 மனK0வமாக விேதசி( 4ணிகைள கழறி ெகா%(தா0க.
ஒ சில0 ேவ; வழியிலாத ப+யா மனமிறி ெகா%(தா0க. இA சில0
விேதசி( 4ணிகைள ெகா%க மனமிலாம "மகா(மாைவ பா0கேவ#டா "
எ; தி பி ஓ+ேய ேபா வி*டா0க. இவா; Gண0க வ4 மகா(மாவி
ஓ ைவ ெக%பத ஒ *%க*ைட திெநேவ3யி ஏப*ட4.
விேதசி( 4ணிகைள( தியாக ெச ய( 4ணி4 காதிஜிைய( திெநேவ3யி
வ4 பா0(தவ0களி ஒவ0 திவா"@0 சமCதான(ைத9 ேச0தவ0. அவ0
ெசைன மாகாண(தி தீ#டா வபா0 அOபவி
இனகைளபறி
மகா(மாவிட எ%(49 ெசானா0. தீ#டாதா0 ஹி4களா யித ேபாதிB
அவ0க ஹி4 ஆலய"களி விடப%வதிைல ெயற அநீதிைய பறி
உகமாக @றினா0. இத அநீதிைய ேபாவதகாக( திவா"@ாி சில
சீ0தி(த வாதிக ஆலய பிரேவச இயக ஆர பிக வி வதாD அவ0
ெதாிவி(தா0.
"என மாதிாி இயக

ஆர பிக உ(ேதச ?" எ; காதிஜி ேக*டா0.

"கியமான ேகாவி ஒறி உசவ நடக ேபாகிற4. அ9சமய ஒ ெபாிய
தீ#டா0  பைல அைழ(4 ெகா#% ேகாயிB பிரேவசிேபா . அைத
அரசா"க
அதிகாாிக>
மற
ஹி4க>
த%(தாB
நா"க
பிவா"கேபாவதிைல. பலவதமாக பிரேவசி(ேத தீ0ேவா " எறா0 வதவ0.
"கலக

ேந0தா?" எ; மகா(மா ேக*டா0. "கலக

அதகாக நா

ேந0தாB

ேநர*%

என ெச வ4?" எறா0 வத மனித0. அ4 சாியான மேனாபாவ

அல எபைத மகா(மா காதி அவ எ%(4கா*+னா0.

59
"தீ#டாைம ெபாிய அநீதிதா. ஹி4களி ஒ பதியாைர ஆலய"களி

வி%வதிைல
எப4
ெப"ெகா%ைமதா.
ஆனா
அநீதிைய6
ெகா%ைமைய6
பலா(கார(தினா ேபாக +யா4. தீ#டாைம ேபாக
ேவ#%மானா சாதி ஹி4களி மன மாற ேவ#% . பலா(கார(தினா சாதி
ஹி4களி மனைத மாற +யா4. ேராத
4ேவ ஷ
அதிகமா .
ஆைகயா ஆலய"க> ேபாவதாயிதா, இர#% ேப0 அல4 E;

ேபராக ேபா"க. பலா(கார(ைத ைகயாள ேவ#டா . அதிகாாிக சிைற
அAபினா ெசB"க இ4தா சாியான ைற. இேபா4 நா இதியாவி
வி%தைலைய கதி ஒ(4ைழயாைம இயக(ைத நட(தி ெகா#+கிேற.
என நீ"க ெகா<ச
அவகாச
ெகா%(தா ேதச வி%தைல இயக
+வைடத பிற நாேன ஆலய பிரேவச இயக(ைத6
னி;
நட(4ேவ!" எறா0 காதிமகா.
தீ#டாைமயி
ெகா%ைமைய
பறி
ஏகனேவ
மகா(மாD(
ெதாி4தானித4. தீ#டாைம விலைக கா"கிரC தி*ட"களி ஒறாக9
ேச0(திதா0. ஆயிA ேமப+ ச பாஷைணயி பயனாக மகா(மாவி மன
தீ#டாைம வில பறி அதிகமாக9 சிதிக( ெதாட"கிய4. பிபா% மகா(மா
காதி ேபசிய இட"களி எலா தீ#டாைம விலைக பறி6 அதிகமாக
வ;(தி ேபசலானா0.
பினா ஒ(4ைழயாைம இயக(ைத நி;(தி ைவக ேந0தேபா4, காதிஜி

தீ#டாைம விலகிB

ெசB(தியைத நா

ஆலய பிரேவச இயக(திB

அறிேவா

Kரணமாக கவன

அலவா? காதி மகா(மாவி ெப யசியினா

ஹி4 சE4 ஏப*+த தீ#டாைம எA
கால(திேலேய ெதாைல4 ஒழி4 ேபானைத பா0(ேதா .

ேநா

ந ைடய

திெநேவ3யி34 மகா(மா தி பி ம4ைர- தி9சி வழியாக ஈேரா*%
வதா0. ஈேரா*+ அ9சமய சிறத கா"கிரC தைலவராக விள"கிய ] ஈ.ேவ.
இராமசாமி
நாயக0
அவ0களி
இல(தி
த"கினா0.
ஈேரா*+
சிறாறா"கைறயி ஒ விசாலமான ஆலமர(தி அ+யி ெபா4@*ட மிக
அைமதியாக நடத4. பல சEக"களி சா0பாக ேவைலபா% அைமத ெவளி
ேபைழகளி உபசார ப(திர"க மகா(மாD அளிகப*டன. ெவளி
ெப*+கைளெயலா ெபா4@*ட(தி ஏல ேபா*% கிைட(த பண திலக0
.யராJய நிதியி ேச0க ப*ட4. மகா(மாD எ"ேக எத விதமான பாி.
ெபா கிைட(தாB அ"ேகேய ஏல ேபா*% ஏேதA ஒ ெபா4 நிதியி
ேச0(4வி%வ4 வழக .
ெபா4 நிதிக ேச0பதி மகா(மாD இைணயான ஆற வாயதவ0 யாேம
கிைடயா4. அேபாெதலா பல ெப#மணிக மகா(மாைவ தாிசிக பதி6ட
வவா0க. தமிFநா*% ெப#மணிக நிைறய நைகக அணி4 ெகா#+ப4
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வழகமலவா? த ைம பா0கவ
எதகாக9

.மகிறீ0க?

எனிட

ெப#மணிகைள பா0(4 "இத நைககைள
கழறி

ெகா%(4

வி%"க.

நல

காாிய(4 பய ப%(4கிேற" எ; காதிஜி @சாம ேக*% வி%வா0. இத
வழக(ைத அறித பிற ெப#மணிக மகா(மாவி அகி ேபா அவைர(
தாிசி(4 ேபச ேவ#% எ ஆைசப%வ4 ைற4 ேபாயி;.

ஈேரா*+34 ேகாய(S ேபா  பிற காதிஜி ேசல(4 ேபான
ேபா4 ஒ சி; ச பவ நிகFத4. அேபா4 ேசல டாட0 வரதராஜுB நா6%
கா"கிரC னணி( தைலவ0களி ஒவராயிதா0. அவ0 தம4 % ப(4ட

மகா(மாைவ பா0பத வதா0. டாட0 நா6%வி மாாி, ஏ5 வய4 ெப#.

ைகயி ெபா வைளயக அணிதிதா. மகா(மாஜி அைத பா0தத4

"இத

வைளயக உன என(தி? என ெகா%(4வி%!" எறா0. மகா(மா

@றியைத ] நா6% தமிழி ழைத9 ெசானா0. ழைத உடேன
வைளயகைள கழறி ெகா%(4 வி*டா. "நா விைளயா*டாக ேக*ேட.
அ மா! நீேய ைவ(4ெகா!" எ; மகா(மா பலதடைவ ெசா36 அத
ழைத
ேக*கவிைல.
மகா(மாவிடமி4
வைளயகைள(
தி ப
ெப;ெகாள க#+பாக ம;(4 வி*டா.
நாகாி கா"கிரL அகிராசன0 ேசல

நியாயமாக,

அத

] சி. விஜயராகவா9சாாியா0 அலவா

வஷ(திகா"கிரC

ேவைலக

எலா

]

விஜயராகவா9சாாியாாி தைலைமயி நைடெபறேவ#% . அத பதிலாக
மகா(மாவிட அவைடய சகாகளிட கா"கிரC தி*ட"கைள நிைறேவ;
ெபா; வ4வி*ட4. எனிA , ெப தைமமிக மகா(மா ேசல(தி ]

விஜயராகவா9சாாியாைர பா0பத அவைடய G*%9 ெச; சிறி4 ேநர
ேபசி ெகா#+4 வி*%( தி பினா0.

ேசல நகர சைபயா0 காதி மகா(மாD மிக ேவைல பாடைமத சதன
மரெப*+ ஒறி உபசார ப(திர
ைவ(4ெகா%(தா0க. அத9 சதன
மரெப*+ அேபா4 ெசைன கவ0னராக வதித லா0* வி3"டAகாக
ெச யப*ட4. ஆனா அைத வி3"டA ெகா%பதேள ஒ(4ைழயாைம
இயக ேதாறிவி*ட4! தமிF நா*+ ஒ(4ைழயாைம இயக(4( தைலைம
வகி(த ] சகரவ0(தி இராஜேகாபாலா9சாாியா0 ேசல(ைத9 ேச0தவ0. ேசல
ஜிலா அத இயக(தி னணியி நிற4. மற எத( தமிF நா*%
நகர(ைதகா*+B ேசல(தி அதிகமான வகீக த"க ெதாழிைல நி;(தி
மகா(மாவி இயக(தி ேச0தா0க. அப+ப*ட ேசல(தி நகரசைப6
ேதசீய மனபாைம6
ெகா#+த4. கவ0ன வரேவ அளி
உ(ேதச(ைத அ+ேயா% ைகவி*%9 ேசல
நகர சைபயா0 கவ0னகாக(
தயாாி(தித
சதன
ெப*+ைய
மகா(தமா
காதி
ெகா%(ததி

வியபிைலயலவா?
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லா0% வி3"டA அத ெப*+ைய ெகா%( திதா ேல+ வி3"ட
இதியாவி34 ெகா#% ேபான எ(தைனேயா விைல6ய0த ெபாக>ட
அ4D இ"கில4 ேபாயி . ஆனா மகா((மாD ெகா%(த ெப*+
ேசல(திேலேய ஏல(4 விடப*% வி*ட4.
தமகாக9 ெச த ெப*+ைய மகா(மா ெப; ெகா#டா0 எற விவர

லா0%

வி3"டA( ெதாியாம3க +6மா? ெதாி4தானி . அைத அவ0
ஞாபக

ைவ(4 ெகா#+தாரா எப4 நம( ெதாியா4.

ஆனா ஒ; ெதாி6 . லா0% இ0வி 1931-ஆ

வஷ கைடசியி ைவஸரா

பதவியி34 விலகி இ"கிலா4 ேபான4 லா0% வி3"ட அத பதவி
வ4 ேச0தா0. லா0% வி3"ட ெச த தகாாிய ல#ட வ*டேமைஜ
மகாநா*+34 தி பி வத மகா(மா காதிைய ைக4 ெச 4 சிைற
அAபிய4தா! மகா(மா காதி ேப*+ ெகா%கD
லா0% வி3"ட
இண"க விைல. “ச*ட ம;ைப ைகவி*%9 சரணாகதி அைடதா தா ேப*+

ெகா%க+6ம” எறா0. ‘அத இ8ட

இலாவி*டா ேபா"க சிைற

எறா0. இைதபறி பினா விவரமாக பா0ேபா .

ேசல(தி கா"கிரC ஊழிய0க பல0 மகா(மாைவ ேப*+ க#டா0க. ேமேல
நடகேவ#+ய காாிய"கைள பறி ேக*டா0க. "இ"கி4 ேநேர நா
ஜரா(4 ேபாகிேற. அ%(த E; மாத ஜரா(தி தா இேப.
சா(Gக9 ச*ட ம; ேபாைர ஆர பிபத ஜரா(ைத( தயா0 ெச ேவ!"
எ; மகா(மா காதி ேசல கா"கிரC ஊழிய0களிட @றினா0.
"ஒ வஷ(தி .யராJய " எ; மகா(மா @றினா0 அலவா? அத( தவைண

ெந"கி வ4 ெகா#+த4. அ4 ெந"க ெந"க மகா(மாவி இதய தாப
அதிகமாகி ெகா#+த4. ேவ; எத காாிய(திB
அவைடய மன4
ெசலவிைல. .யராJய(4காக நட(த ேவ#+ய இ;தி ேபாைர பறிேய
மகா(மா காதிஜியி உள சிதிக( ெதாட"கிய4.
----------------------------------------------------------26. ப0ேதா3 – ஆன(

இதியாவி .ததிர சாி(திர(திB
மகா(மா காதியி வாFைகயிB
"ப0ேதா3" எA ெபய0 மிகD கியமான4. பாரத நா*% ப0ேதா3தா

வி%தைல ேத+(தர ேபாகிற4 எ; 1921 - ஆ

ஆ#+ இ;தியி அைனவ

ந பியிதா0க. காதிஜி இதியாவி .ததிர(4கான இ;தி ேபாைர
ப0ேதா3யிேலதா ஆர பி(4 நட(4வ4 எ; தீ0மானி(திதா0. மகா(மா
எ#ணியப+
ப0ேதா3யி
இ;தி
ேபா0
நைடெபறவிைல.
ஆயிA
ப0ேதா3யி Eலமாக காதி மகாAைடய ச(திய ேஜாதி .ட0வி*% ஒளி0த4.
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இ4 எப+ எபைத இத அ(தியாய(திB
ேபாகிேறா .

வ

அ(தியாய"களிB

பா0க

ெசட ப0 மாத கைடசியி ேசல(4 கா"கிரC ெதா#ட0களிட காதிஜி
"வகிற E; மாத நா ஜரா(திேலேய இேப" எ; ெசானா0
என? - ஒ(4ைழயாைம( தி*ட

அலவா? இத காரண

மகா(மா காதி

எதி0பா0(தப+ Kரணமாக நிைறேவறவிைல. வகீகளி Y; ஒவ0 தா
ெதாழிைல நி;(தினா0க. மாணவ0களிB Y; ஒவ0 Gததா ச0கா0

கவி நிைலய"கைள பகி8காி(தா0க. ச*டசைபகளிேலா, அதிகார வ0க(தா0

ெசாBகிறப+
திவாபகS0,

ைகைய(

S

அ"க(தின0க

நிைறதிதா0க.

ஸ0.

ரா பகS0 ப*டதாாிகளி மிக மிக9 சிலேர ப*ட"கைள(

4றதா0க. நாெட" மகா(மா ெசற இட"களி எலா அனிய( 4ணி
வியக எாிகப*டன. ஆயிA மகா(மா காதி வி பிய அளD இரா*ைட6
கத0 இயக பரவவிைல.
இவித

மகா(மா காதி @றிய தி*ட"கைள9 சாிவர நிைறேவறாம3த

ேபாதிB , நாெட"

மன ேபா

ெபா4மக ேபா

இத ேவ;ைம ந ெவளியாயி;. மகா(மா தயாாி(தித

அறிைகைய வாி வாியாகD

] ேகக0,

மகாரா8+ர( தைலவ0களி

] ஜயக0,

வா0(ைத வா0(ைதயாகD

] வி(தபா

பேட,

டாட0 E<ேச ஆகியவ0க ஆ*ேசபி(தா0க.

காதிஜியி க*சிைய( தா"கி நி; ேமப+ ஆ*ேசப"க> ெகலா பளி9.
பளி9ெச; ராஜாஜி பதி ெசானா0. லாலா லஜபதிரா6 ப#+த ேமாதிலா

ேநD

ஒவா; சமரசப%(த யறா0க. கைடசியாக, சிசில மா;தக>ட

மகா(மா காதி
ெகாளப*ட4.

தயாாி(த

அறிைக

எலா(

தைலவ0களாB

ஒ

பல
ெபாதிய பிாி*+8 ச0காட மகா(மா ஒ மக(தான இ;தி
ேபாரா*ட(ைத( ெதாட"க ய(தனி(4 ெகா#+தா0. இரD பக இப(4நாB
மணி ேநர
அேத சிதைனயி ஆFதிதா0. இப+ப*ட சத0ப(தி
மதிாிய
தைலவ0க
சில0
சிலைற
ஆ*ேசப"கைளெயலா
கிளபிெகா#+த4 மகா(மாவி மனைத ஓரளD #ப%(திய4. ஆயிA
இைத பறி அதிகமாக நிைனபத9 சாவகாச
இகவிைல. ஏெனனி

அைறய தினேம, "காதிஜிைய ைக4 ெச யேபாகிறா0க" எற வததி ஒ;

பரவிய4. இ4 காதிஜியி கா4 எ*+ய4. "அ3 சேகாதர0க ெச த அேத
ற(ைத நாA ெச கிேற" எ; மகா(மா காதி ெசா3வி*%( தமிF நா*+

அேத ேப9ைச ேபசியிதா0 அலவா? ஆைகயா த ைம ைக4 ெச யலா

எற வததிைய காதிஜி ந பேவ#+யதாக இத4. ஆகேவ, "எைன ைக4

ெச தா" எA
எ5தினா0.

தைல ேபா*% அறிரேவ "எ" இதியா" D ஒ க*%ைர
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ஆனா ைக4 ெச யப%வதகாக ப பாயிேலேய கா(திக மகா(மா
வி பவிைல.
அவ0
ேபா*+த
தி*ட(திப+
ம;நா
காைலயி
ஆமதாபா(4 றப*டா0. ெகாலாபா Cேடஷனி எ#ணற ஜன"க
வதி4 மகா(மாைவ வழி அAபினா0க. வதிதவ0க அவளD ேப0
தைலயிB ெவைள கத0 லா (காதி லா) விள"கிய4 க#% மகா(மா
திதியைடதா0. ஆயிA மக>ைடய இத உசாக ெமலா நல ைறயி

உபேயாகப*% நல பலைன அளிகேவ#%ேம?

ப பாயி34 ஆமதாபா( ெச; சில தின"க சப0மதி ச(தியாகிரஹ
ஆசிரம(தி மகா(மா த"கியிதா0. அ"கிதப+ேய ஜரா(தி பபல
பதிகளிB
நட4 வ
ேவைலைய பறி( ெதாி4 ெகாளலானா0.
ஆ"கா" ேவைல ெச 4 ெகா#+த தைலவ0க>
ெதா#ட0க>
ஆசிரம(4 வ4 மகா(மாD நிைலைமைய அறிவி(தா0க. இப+
வதவ0களி இவ0 Rர( நகர(தி34 வதவ0க. ஒவைடய ெபய0
கயா#ஜி. இெனாவாி ெபய0 தயாஜி. இத இர#% ேப மகா(மாவி
பரம பத0க. ேதச(4காக பாிKரண( தியாக ெச தவ0க. ] தயாஜி
த ைடய ெசா(4 5வைத6
(ஒ [பா
@ட( தமெக; ைவ(4
ெகாளாம) திலக0 .யராJய நிதி ெகா%(4 வி*டவ0. இவ0 Rர( ஜிலா
கா"கிரC கமி*+யி தைலவ0. ] கயா#ஜி ேமப+ கமி*+யி காாியதாிசி.
இவ Rர(தி இர#% ".யராJய ஆசிரம"க" நட(தி வதா0க. ஒெவா
ஆசிரம(திB
பல இைளஞ0க ேதச( ெதா#% பயிசி ெச விக
ப*டா0க. பயிசி +த4
அ(ெதா#ட0க ஜிலாவி பலபதிகளிB
ேவைல ெச வத அAபப*% வதா0க.
இவளD அைமயான ேவைல ெச 4 வத தயாஜி6 கயா#ஜி6 சப0மதி
ஆசிரம(4 மகா(மா தி பி வத ெச தி அறித4 அவைர பா0பதகாக
வ4 ேச0தா0க. Rர( ஜிலாவி நடதி நி0மாண ேவைலகைள பறி

மகா(மாவிட

தாBகாவி

ெசானா0க. கியமாக, Rர( ஜிலாைவ9 ேச0த ப0ேதா3

மகா(மாவி

நிபதைனக

எலா

நிைறேவறி

யிகிறன

ெவ; , அ"ேக ெபா4ஜன9 ச*ட ம; இயக(ைத ஆர பிக ேவ#%

எ;

ேக*% ெகா#டா0க.

ஆனா கயா#ஜி, தயாஜி இவ0க>ட தீவிரமாக ேபா*+யிட இெனா

மனித0 வதா0. அவ0 ெபய0 அபாC தயாஜி. அவ0 ெதா#% கிழவ0.
பேராடா சமCதான ைஹேகா0*+ தைலைம நீதிபதியாக இ4 விலகியவ0.

எைலயற ேதசபதி வா தவ0; காதிஜியிட

இைணயிலா அ ெகா#டவ0;

இவ0 ெகயிரா ஜிலாவி ஆன( எA தாBகாவி ெபா4 ஜன9 ச*ட ம;
இயக(ைத த த3 ஆர பிக ேவ#%
எ; வ;(தினா0.
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மகா(மாவிட அ நிைறத ேகாப(4ட அபாC தயாஜி ேபசினா0. அவ0
@றியதாவ4:"நீ"க @றிய நிபதைனெயலா

நிபதைன

உ#டானா,

ெசா3

நிைறேவறி வி*ேடா . இA
வி%"க.

எலாவைற6

ஏதாவ4

இேபாேத

ஒேரய+யாக9 ெசா3 வி%"க. திய திய நிபதைனகைள நிைன(4 நிைன(4
ெகா#% ெசாலாதீ0க. நீ"க இ4வைரயி ெசான காாிய எைத நா"க

நிேறேவற விைல? திலக0 .யராJய நிதி என பண

ேக*P0கேளா, அைத

ெகா%(4 வி*ேட. எைன பா"க! வய4 என எ5ப(ைத4 ேம
ஆகிற4. இத வயதி நீ"க ெசானதகாக நாேன இரா*ைடயி Y
Yகிேற. ர*% கத0(4ணி உ%(தி ெகா#+கிேற. ஆன( தாBகாவி
ஒெவா கிராம(4
நா ேபாேன. அப+ ேபானதினா எ கிழ
உட பிேளயி எB க எலா இA வ3கிறன. ஆயிA
நா
ெபா*ப%(தவிைல.
கிராம"களி
ஜன"க
அவளD
உசாகமாயிகிறா0க. நீ"க ெசான தி*ட"கைளெயலா
நிைறேவறி
யிகிறா0க. இA என ெச ய9 ெசானாB ெச ய கா(திகிறா0க.
நீ"கேள ேநாி வ4 பா0(4 ெகா>"க. சாஜா ம*%
ெசால
ேவ#டா . தளி ேபாட ேவ#டா . E; வஷ(4 னா ெகயிரா
ஜிலாவி நீ"க வாிெகாடா இயக ஒ தடைவ நட(தினீ0க. ஆைகயா
ெகயிரா ஜன"க ஏெகனேவ உ"க ெகாைககைள அறிதிகிறா0க.
உ"க ைறகளி பயிசி ெபறி கிறா0க. ஆைகயா ெகயிரா
ஜிலாD(தா இேபா4 நீ"க த ெபைமைய ெகா%க ேவ#% .
ஆன( தாBகாவிதா ெபா4 ஜன9 ச*ட ம;ைப த3 ஆர பிக ேவ#% .
அபாC தயாஜி இவித ேபசியேபா4 ஜரா( மாகாண(ைத9 ேச0த பல
தைலவ0க> ெதா#ட0க> அ"ேக இதா0க. அவ0க>ைடய மனெமலா
உகி வி*டன. வாFைகயி எவளேவா உய0த அதC4ட வாFத

இ மனித0, இவளD தளாத வயதிB , சிைறகD

வதிபைத நிைன(4 வியதா0க.

க8டபடD

தயாராக 

ஆனா காாிய(திேலேய க#ணாயித Rர(கார0க வி*%ெகா%(4
விடவிைல. அவ0க ப0ேதா3யிேலதா ச*ட ம; ஆர பிக ேவ#% எ;
வ;(தினா0க. ] கயா#ஜி @றியதாவ4:-"ஆ"கிேலய0 த த3 Rர(
வழியாக(தா இதியாD தா0க. Rர(திேலதா த த3 அவ0க
வியாபார கிட"க ஏப%(தி ெகா#% ேகா*ைட6 க*+ ெகா#டா0க.

இ"கி4தா அவ0க>ைடய வியாபார

ெபகி;;

அரசிய ஆதிக

பரவி;. ஆைகயா ஆ"கிேலயாி ஆதிக(ைத +D ெச 6
கைடசி
இயக(ைத9 Rர( ஜிலாவி ெதாட"வ4தா நியாய . விஷ எத வழியாக
ஏறியேதா, அத வழியாக(தா இற"க ேவ#%
வழியாக

த3

Oைழதா0கேளா,

அத

இ"கிN8கார0க எத வாச

வாச

வழியாகேவ

அவ0கைள
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ெவளிேயற ேவ#% . Rர( அேபா4 ெச த பாவ(4 இேபா4 பிராய9 சி(த
ெச ய ஒ சத0ப
ெகா%"க. ப0ேதா3யி ெபா4ஜன9 ச*ட ம;ைப
ஆர பி6"க. நீ"க @றிய எலாவித நிபதைனகைள6
ப0ேதா3யி
நிைறேவறியிகிேறா . ேநாி வ4 பா0(4 ெகா>"க."
] கயா#ஜியி வாத

அவைடய பி+வாத

எலாைடய மனைத6

கவ0தன. கைடசியி மகா(மா காதி ெசானதாவ4:- "ஆக*% , நா ேநாி

வ4 ப0ேதா3, ஆன( இர#% தாBகாகைள6

பா0கிேற. பா0(த பிற,

எத( தாBகா அதிக( ததி ெபறிகிறேதா அ"ேக இயக(ைத ஆர பிகலா .
இர#% தாBகாக> தயாராயிதா இர#+B ஆர பி(4 வி%ேவா ."
இவித

இ தரபா

திதி யைட6 ப+ மகா(மா பதி @றிய4ட, தா

வ4 பா0பதேள இA
அAபினா0.

தீவிரமாக ேவைல ெச 4 ைவ ப+6

ெசா3

----------------------------------------------------------27. தாழி உைட!த"!
உைட!த"!
1921 - ஆ

வஷ(தி +D இதியாவி வி%தைலகாக ஒ ெப

ேபாரா*ட(ைத ஆர பிக மகா(மா வி பினா0. அத ேபாரா*ட(தி
ெபா4ஜன9 ச*ட ம; எA
ஆ6த(ைத உபேயாகிக எ#ணியிதா0.
ஆனா இத ஆ6த(ைத உபேயாகிப4 ெநட விைளயா%வைதேபா
க+னமான4 எபைத காதி மகா அறிதிதா0. ஆைகயா எலாவிதமான
 ஜாகிரைத6 ெச 4 ெகாள அவ0 வி பினா0.
அத நாளி ேதசெம" ேதசீய உசாக த4 பி ெகா#+த4. எனேவ
ப0ேதா3 - ஆன( தாBகாகளி மகா(மா ெபா4ஜன9 ச*டம;ைப
ஆர பி(தDடேன நா*+ மற பதிகளிB உசாகிக அத இயக(ைத
ஆர பி(4 விடலா . ஆனா ப0ேதா3 - ஆனதி ெபா4 ஜன"க ச*ட
ம;( தயா0 ெச யப*+தா0க. அப+ தயா0 ெச ய படாத
இட"களி ச*ட ம; ஆர பி(4 வி*டா என விபாீத ஏப% எ;
ெசால +யா4.
ஆைகயா, ச*டம; ச பதமான நிபதைனகைள ஐயமற( ேதச(4

அறிவி(4 விட ேவ#+ய4 அவசிய

சத0ப

நவ ப0 4 - ஆ

@*ட(தி கிைட(த4.

எ; காதிஜி @றினா0. இத ஒ

ேததி +3யி @+ய அகில இதிய கா"கிரC கமி*+
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ச*டம; ச பதமாக +வான தீ0மான
ெச வதகாகேவ இத அகில
இதிய கா"கிரC கமி*+யி @*ட
@*டப*ட4. த நா காாிய
கமி*+யி @*ட நடத4. மகா(மா தயாாி(தித நக தீ0மான விவாத(4
வத4. இத நக தீ0மான(தி காதிஜி ச*ட ம;( ெதாட"வத மிக
க%ைமயான சில நிபதைனகைள விதி(திதா0. ஒ பதியி ெபா4ஜன9

ச*டம; ெதாட"வதாயிதா அத பதியி 100 -  90 ேப0 கத0

அணிகிறவ0களாயிக ேவ#% எ; வ;(தினா0. தனிப*ட ைறயி
யாேரA
ச*டம;9 ெச ய வி பினா அவ இரா*ைடயி Yக(
ெதாிதிக ேவ#%
எ; நிபதைன விதி(தா0. இத நிபதைனக சில
தைலவ0க> பி+கேவ இைல. ] எ.சி.ேகக0, ] வி(த பா

பேட

ஆகியவ0க மிக க%ைமயாக எதி0(தா0க. ப#+த ேமாதிலா ேநD , ]

லஜபதிரா6 நிபதைனகைள ெகா<ச தள0(திவிட யறா0க. ேதசப4தாC
இ@*ட(தி மகா(மாைவ Kரணமாக ஆதாி(தா0.

ச*டம; இயக(ைத நட(தி இதியாD வி%தைல ேத+(தர@+யவ0
மகா(மா காதி ஒவ0தா எ; எலா( தைலவ0க> ெதாித4. ஆனாB
மகா(மா காதி நட(தேவ#+ய இயக(4 அவ0 @றிய நிபதைனகைள ஒ
ெகாள9 சில தைலவ0க வி பவிைல! கைடசியி ப#+த ேமாதிலா

ேநவி ேயாசைனயி ேபாி "100

-

 90 ேப0 கத0 உ%(தியிக

ேவ#% "எA நிபதைன "மிக ெப பாேலா0 கத0 உ%(தியிக ேவ#% "
எ; மாறப*ட4
.

4-ஆ

ேததி நடத அகில இதிய கா"கிரC கமி*+ @*ட(தி ேமப+ சமரச(

தீ0மான நிைறேவறிய4. அ(தீ0மான வாி ெகாடாைம உபட ெபா4ஜன9 ச*ட
ம;ைப ஆர பி உாிைமைய மாகாண கா"கிரC கமி*+க> அளி(த4.
ஆனா அத இனின நிபதைனக நிைறேவறியிக ேவ#% எ;
வ;(திய4.
இப+ நிபதைனக>ட தீ0மான
நிைறேவறிய ேபாதிB
மகா(மாவி
மனதி நி மதி ஏபடவிைல. ச*ட ம;( தா விதி நிபதைனகளி
மற(
தைலவ0க>
Kரண
ந பிைகயிைல
எ;
மகா(மாவி
மனதிசேதக உதி(தித4. எனேவ அவசரப*% எ"ேகயாவ4 ச*டம;

ஆர பி(4 வி*டா காாிய

இயக

ெக*%ேபா

வி%ேம? தா

நட(த எ#ணி6ள

தைடப*% வி%ேம?-- இத கவைலயினா மகா(மா காதி +3யி

@+யித தைலவ0கைள பா0(4 விநயமாக ேவ#+ ெகா#டதாவ4-

"ெபா4 ஜன9 ச*டம; எப4 Kக ப(ைத ேபாற4. எத பிரேதச(தி

ெபா4ஜன9 ச*டம;ைப ஆர பிகிேறாேமா, அ"ேக அரசா"க

அத

பிரேதச(தி

ஒெவா

ேபாNC

காரA

Cத பி(4வி% .
மற

ச0கா0
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உ(திேயாகCத0க>

ேகா0*%க,

ேவைலையவி*% விலகிவி%வா0க. ேபாNC Cேட ஷக,

அரசா"க

காாியாலய"க

எலா

ெபா4ஜன"களி

உைடைமயாகிவி% . இப+ப*ட ேபாியக(ைத நட(4வ4 எளிய காாியமல.
இயக நட(4 இட(தி பாிKரணமான அைமதி நிலவ ேவ#% . பலா(கார(ைத
ஜன"க அ+ேயா% மற4விட ேவ#% . எனவிதமான க8ட ேந0தாB
சகி(4ெகா#% அஹி ைசைய பா4காக ேவ#% . அதபிரேதச(தி
அஹி ைச நிலவினா ம*%
ேபாதா4. ஏேதA
ஒ இட(தி ெபா4ஜன9
ச*டம; நடதேபாதிB நா*+ மற எலா பதிகளிB பாிKரண அைமதி
நிலவ ேவ#% . எ"ேகயாவ4 ஒ Eைலயி அஹி ைச ப"க ேநாி*டாB
ெபா4ஜன

ச*டம;

ெவறியைடயா4;

இயக(ைத

நட(தேவ

+யா4.

ஆைகயா உ"கைளெயலா நா ெரா பD ேவ#+ ெகாகிேற. நா
ப0ேதா3யி ெபா4ஜன9 ச*டம;ைப ஆர பி(4 நட(4 ேபா4 நீ"க>
உடேன ச*டம;ைப ஆர பி(4 விடேவ#டா . ப0ேதா3யி நட
இயக(ைத கவனி(4 வா"க. கவனி(4( ெதாி4 ெகாள ேவ#+ய
பாட"கைள( ெதாி4 ெகா>"க. எலா மாகாண"கைள6 ச*ட ம;(
தயா0 ெச 6"க. ஆனா இயக(ைத ஆர பி(4 விட ேவ#டா . நீ"க
வசி
ஒெவா பதியிB
அைமதி நிலD ப+ பா0(4ெகா>"க.
உ"களிட
நா ேவ#%
உதவி இ4தா. ப0ேதா3யி அOபவ(ைத
பா0(4ெகா#% அ%(த தாQகாவி இயக(ைத ஆர பிகலா . இவிதேம
ஒெவா பிரேதசமாக இயக(ைத விCதாி(4 ெகா#% ேபாகலா . ஜன"கைள9
சாிவர( தயா0 ப%(தாம ச*ட ம;ைப அவசரப*% ஆர பி(4 எ"ேகயாவ4
பலா(கார9 ெசயக நிகF4 வி*டா இயக
ப%ேதாவியைட6 .
இயக(ைத
நி;(தேவ#+ய
தாகிவி% .
ெபா4ஜன9
ச*ட
ம;

இறியைமயாத நிபதைன ெபா4 ஜன அைமதி, ஆைகயா அவசரப*%9 ச*ட

ம;ைப ஆர பிக ேவ#டா . மாகாண"க> கா"கிரC அத உாிைம
ெகா%(தித ேபாதிB
அைத உபேயாகப%(த ேவ#டா . ப0ேதா3ைய
கவனி(4 வா"க!"
இப+ெயலா

மகா(மா காதி ப+(4 ப+(49 ெசானா0; திபி( திபி

எ9சாிைக ெச தா0. இைத ேக*ட தைலவ0களிேல சில0 "மகா(மா எதகாக

இவளD பயபடேவ#% ?" எ; எ#ணினா0க. அவிதேம ெசானா0க.

ச*ட ம; மகா(மா விதி(த க%ைமயான நிபதைனகைள ஆ*ேசபி(தா0க.
ஆயிA கைடசியி ஒவா; ஒெகா#% ேபா 9 ேச0தா0க.

ஆனா காதிமகாAைடய எ9சாிைக எவளD அவசியமான4 எ; ெவ
சீகிர(திேலேய ெதாிய வத4. மகா(மா காதி தம4 ெசாத இடமாக கதி
ெபைம ெகா#+த ப பா
நகர(தி Eலமாகேவ அத ப+பிைன
ெவளியாயி;. பய"கரமான [ப(தி ெவளியாயி;.
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ைதய 1920-ஆ

வஷ(தி ம(தியி காதி மகா(மா ஒ(4ைழயாைம

இயக(ைத ஆர பி(தேபா4 பி0ாி*+8 அதிகார வ0க(தின0 அைத அல*சிய
ெச தன0. "*டாதனமான தி*ட"க>ேள மிக *டாதனமான தி*ட "
எ; லா0% ெச Cேபா0% அைத றி பி*டா0. ஆயிA இ"கிலாதி இராஜ
ததிாிக> 'எ4 எப+யாேமா' எற கவைல ெகா<ச

இத4. மா#ட-

ெச Cேபா0% தி*ட(திப+ ஏப*ட திய ச*டசைபகைள ஆர பி(4
ைவபத
ேவC
இளவரசைர
அAபி
ைவபெத;
த3
உ(ேதசி(திதைத  ஜாகிரைதயாக மாறி ெகா#டா0க. ேவC
இளவரசைர9 ச"கடமான நிைலைம உளாக வி பாம அவ பதிலாக
கனா* ேகாமகைன (+\ ஆ கனா*) அAபினா0க. கனா* ேகாமக

விஜய

ெச 4 திய ச*ட சைபகைள( திற4 ைவ(4 "மற4 வி%"க; மனி(4

வி%"க; ஒ(4ைழ6"க' எற பலவிைய6

பா+வி*% ேபானா0.

பிற ஒ(4ைழயாைம இயக நா> நா வள04 பல ெப; வத4. அத
இயக ெப ெபா4 ஜன கிள09சியாக மாறிய4. கைடசியாக இேபா4 ெபா4
ஜன9 ச*ட ம; இயக(ைத ஆர பி(4 அரசா"க(ைத Cத பிக9 ெச 4
வி%வெத; கா"கிரC தைலவ0க தி*ட ேபா*% வி*டா0க.
இ(தைகய நிைலைமயி திய ைவCரா

விஜய(ைத

நட(தி

ைவக

அவகாக நைடெப;

லா0* ெர+" ேவC இளவரச0

உ;திெகா#டா0.

ேவC

உபசார களியா*ட"களிB

இளவரச0

வதா,

ஆட பர ைவபவ"களிB

ெபா4 மக பிரமி(4 ேபா வி%வா0க எ; , அத Eல

கா"கிரL

வள04 வ ெசவாைக ைல(4 விடலா எ; லா0* ெர+" கதினா0.
இதிய மகளி பர பைர ணமான இராஜ வி.வாச ேமேலா"கி மகா(மாவி
ச*ட ம; இயக(ைத அகிவி%
எ; லா0* ெர+"
அவைடய

சகாக>

பககனD

க#டா0க.

ஆகேவ,

ைவ ப+ ஆ"கில இராஜ ததிாிகைள
பி+வாதமாக ேக*% ெகா#டா0க.
எனேவ, 1921-ஆ

ேவC

இதிய

இளவரசைர

அதிகார

அAபி

வ0க(தின0

வஷ கைடசியி ேவC இளவரச0 இதியாD விஜய

ெச வா0 எA நி9சயமான ெச தி ெவளியிடப*ட4. இைத காதி மகாA
மற கா"கிரC தைலவ0க>
வி பவிைல. ேவC இளவரசைர @*+
வவத
படாேடாப வரேவகைள நட(4வத
இ4 சமயமல எ;
தைலவ0க கதினா0க. அதிகார வ0க(தா0 த"க>ைடய ஆ*சிைய பல
ப%(4வத
வி%தைல இயக(ைத ஒ%வத
ேவC இளவரசாி
விஜய(ைத உபேயாக ப%(4வா0க எ; நிைன(தா0க. எனேவ இதிய மக
ேவC இளவரசாி விஜய(ைத பகி8காிகேவ#% எ; தீ0மான ெச 4

ெவளியி*டா0க. நவ ப0 மாத

17-ஆ

ேததி ேவC இளவரச0 ப பா (

4ைறக(தி வ4 இற"வதாக இத4. அைறயதின

இதியா ேதசெம"
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ஹ0(தா நைடெபறேவ#% எ; பிற இளவரச0 விஜய ெச 6 கிய
நகர"களி அறைற ஹ0(தா ெச யேவ#%
எ;
மக>
கா"கிரC க*டைளயி*+த4. இத கடைமைய வ;(தி மகா(மா காதி "எ"
இதியா"வி எ5தியிதேதா% பல @*ட"களி ேபசியிதா0. "ேவC
இளவரச0 மீ4 தனிப*ட ைறயி நம ேகாப
ஒ;மிைல. அவைர
அவமாியாைத ெச 6 எ#ண லவேலச இைல. ஆனா அனிய ஆ*சியி
சினமாக

ேவC

இளவரச0

வவதாB ,

அதிகார

வ0க(ைத

பலப%(4வதகாக
வகிறப+
யாB
அவைடய
வரேவ
ெகா#டா*ட"களி இதிய மக கல4ெகாள +யா4. ந ைடய
அதிதிைய ெவளியி%வதகாக ஹ0(தா அA8+ப4 அவசியமாகிற4" எ;
காதி மகா வ;(தியிதா0.
ப பா நகர(தி காதி மகாA எைலயற ெசவா இத4 எபைத
னேம பா0(திகிேறா . ப பா
வாசிகளி ெப பாேலா0 மகா(மாைவ(
ெத வமாக ெகா#டா+னா0க. அவைடய வாைக ேவதவாகாக மதிக(

தயாராயிதா0க. ஆைகயா நவ ப0 17-ஆ ேததிய; ேவC இளவரச0

ப பாயி வ4 இற" தின(தி பாிKரண ஹ0(தா நட(4வத ப பா
வாசிக ஆய(தமாயிதா0க. ஆனா 4ரதி08டவசமாக காதி மகா(மாவி
ெகாைககைள ப பா
வாசிக சாிவர உண04 ெகாளவிைல எப4
பினா நடதவிபாீத"களினா ெவளியாயி;
+3யி34 தி பி ஆமதாப(4 வத மகா(மா ேநேர ப0ேதா3-ஆன(
தாBகாக> ேபா பாிசீலைன ெச ய உ(ேதசி(திதா0. ஆனா ப பா (

தைலவ0க காதிமகாA9 ெச திேம ெச தி அAபினா0க; ததி ேம ததி

அ+(தா0க. நவ ப0 17-ஆ

ேததி ப பா  வ4 வி*% பிற ப0ேதா3

ேபா ப+ அவ0க மகா(மாைவ ேக*% ெகா#டா0க. அத கியமான
தின(தி ப பா
நகர
தீவிர ெகாதளிைப அைட6மாதலா அைற
மக> வழிகா*+ நட(த மகா(மா ப பாயி இக ேவ#% எ; ப பா (
தைலவ0க ேகாாினா0க. அவ0க>ைடய ேவ#%ேகா> கிண"கி மகா(மாD

ப பா  17-ஆ
17-ஆ

ேததி அதிகாைல வ4 ேச0தா0.

ேததி காைலயிதா ேவC இளவரச

‘இதியாவி வாச’ எ; அைழகப%

ப பா  கடேலார(தி உள

ேகார ம#டப(தி கப334

இற"கினா0. இளவரசைர வரேவபதகாக பிரமாதமான ஆட பர ஏபா%கைள
அதிகார வ0க(தா0 ெச திதா0க. இ4 காரணமாக ஏபட@+ய ஒ
விைளைவ ப பா கா"கிரC தைலவ0க எதி0பா0(தா0க. அதாவ4 ேவC
இளவரச0 இற" தின(தி ஹ0(தாB நடபதா ேவைலயிலாத ஜன"க
ேவ+ைக பா0 . ஆைகயா இளவரச0 இற"மிட(4 வ4 @*ட

ேபாட@% . அப+யானா, ஹ0(தா3 ேநாக

ேகாப"ெகா#ட ஜன"க>

அதிகாாிக>

நிைறேவறாம ேபாவேதா%

தகரா;க ஏப*% விட@% .
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இ மாதிாி ெயல

நட4 விட@டா4 எபதகாக, ப மா ( தைலவ0க ஒ

ஏபா% ெச திதா0க. இளவரச0 இற" இட(தி ெவ Sர(தி ப பா
நகாி இெனா எைலயி அேதசமய
ஒ ெபா4 @*ட(4 ஏப%
ெச திதா0க. எபிCட ஆைலைய ெயா*+யித விCதாரமான
ைமதான(தி ெபா4 @*ட நடத4. அ" மகா(மா காதி தைலைம வகிபா0
எ; அறிவிக ப*+த4. ஆைகயா ல*ச கணகான ஜன"க அ"ேக
@+ வி*டா0க. க#= ெக*+ய Sர அேர தைல மயமாக காணப*ட அத
ஜன ச(திர(தி ம(தியி ேமைடமீ4 நி; மகா(மா ேபசினா0. அஹி ைசைய
பா4காக ேவ#+ய அவசிய(ைத பறி(தா கியமாக ேபசினா0.
"சீகிர(தி ப0ேதா3யி ெபா4ஜன9 ச*டம;ைப ஆர பிக ேபாகிேற.
அத பயனாக9 ச0கா0 க%ைமயான நடவ+ைக எ%க @% . ரா=வ(ைத ஏவி
ஜன"க மீ4 4பாகி பிரேயாக ெச 6 ப+6 ெசாலலா . என நடதாB

சாி, ஜன"க ெபா;ைமயாயிகேவ#% . எவளD ேகாபE*%

காாிய

நடதாB ஜன"க பலா(கார(தி இற"க @டா4. ப பா வாசிகைள நா
ெரா பD ேக*% ெகாவ4 இ4தா!" எ; காதிஜி ேவ#+ ெகா#டா0.
அேதா! மகா(மா இவளD உகமாக ேவ#+ெகா#ட அைரமணி
ேநர(4ேள ெபா4 மகளி உசாக எைல கட4வி*ட4. ெவ#ெண
திர>
சமய(தி தாழி உைடவ4ேபாற 4யரமான ச பவ"க ப பாயி
ஆர பமாகி வி*டன!
-----------------------------------------------------------

