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----------------------------------------------------------கைர
அவதார

ஷக

பல

ேதாறிய

ெபைம

#கதிப$களி அரசிய, ச)க , இலகிய , சமய

ந

நா".

இைவ சீைலவதகான

ெபா/ , கட0தைம மிக மகாக எதிபாராத

நிமி-த$க ேதா.

விதமா

உைடய

வகிறாக. ைறபா"கைள- தீ-

மைறகிறன. -தபிரா,

ச$கர,

ைசதய,

வி2" அதிசயமான வழியி

இராமகி4ண பரமஹ ஸ

ேபாற ெபதைகேயாாி மரபி வ
அ8ைமயி ந க8ேப தி9
ெசயகைள நிக:-தியவ காதி மஹா-மா. மற அவதார ஷகளிட
ெதபடாத தனி9சிற இவ உ8". மகேளா" ஒவராக இவ இைழ

பழகியவ; ஏைழயி உளைத உணதவ; கட ேபாற எதிக<

அைசயாத மைல ேபாற உ.தியின; தீவிர உ8ைமகைள9 ேசாதைன ெச வதி

ச.

தளராதவ; உட வதினா=

உள- ெதளிைவ விடாதவ; ரணாக

நி. ேபாாி2ட )ட ந பிைகைய விலக- த
ணிதவ.

"நா

இடபேடா ,

அேலா ,

யா

நடைல

இபேம

ெம பி-தவ.

?யேலா

நமைன

இேலா ,ஏமாேபா ,

எநா<

பமிைல"

ம>யிைர#
அ@ேசா ;

பிணியறிேயா ,
எற

அபர

இழக-

நரக-தி

பணிேவா

வாைக

அத$க நிர பிய இவைடய வா:ைக வரலாைற எ/த றி= ததி
உள ஓ இலகிய க-தா தமி: நா2" கிைட-த அத ெப பாகிய
ெமேற Bறலா . இ. தமி: ெமாழிைய உயத Cட-தி ைவ-த ெபைம

'ககி'ையேய சா . தமிழ இதய-தி எெற.

இத- திEய சாிைத எ- ைண அழ வா ததா

இட

ெகா8ட அவ ஆகிய

இக ேவ8" ! இைத -தக
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வ?வி ெவளியி" எம ஏப" மகி:9சி ஒ ற இக2" . தா சி4?
ெச த இEவாிய ெசவ-ைத அைனவ ப?- இ.வைத பாராம அவ
பரமபத
அைடத தா எ$க<ைடய ெப$ைற. இதா=
நி-திய
உலகிF இத9 சி. யசியி மீ த ேநாைக9 ெச=-தி அவ எ$க<
நிைறவான ஆசி தவாெரப தி8ண . தமிழபக இGைல வரேவபத
)ல அவைடய திறிைப ெபறவராேவா .
பதிபாள.

----------------------------------------------------------அமர க கி / ஆசிாிய "க கி".
கி".
எளிய " ப-திேல பிற

Hய யசியா > வத ேமைதகளி, "ககி"

I
ரா.
கி4ண)-தி
அவ
க<
ஒவ.
பளியி
ப?- 
ெகா8?தேபாேத ேதசீய இயக-தி ஈ"ப2" வி2டா. சிைற ேபானா.

வி"தைலயாகி வத பிற, "நவசதி"யி தி. வி. க. 0 கீேழ சில ஆ8"க

ெதா8டாறினா. பி, ராஜாஜி அவக<ைடய அ , அபிமான- 

பா-திரராகி தி9ெச$ேகா" ெச. கத பணியி=

ஈ"ப2?தா.

அற

I

எK.

எK.

ம வில- ெதா8?=

வாச>ைடய

அைழகிண$க,

ெசைன ெச., "ஆனத விகட" ஆசிாிய ெபா.ேப., பல ஆ8"க

அைத9 சிறபாக நட-தினா. இதியாவிேலேய பிரபலமான வார ப-திாிைகயாக
அைத ஆகினா. இைணயற த எ/- - திறைமயாேல எேலாைர# பிரமிக
ைவ-தா.
தமி: இலகிய வரலாறிேல, "ஆனத விகட #க " எ. ெசா= ப?யாக

ஒ கால-ைதேய சி4?-தா. பி "ககி"ைய- ெதாட$கினா. I சதாசிவ-தி
அLவமான நிவாக- திறைமயா=
ஒ- ைழபி )ல
ஒ சில
ஆ8"க< அைத "விகட"> இைணயாக ஆகினா. "விகட" )ல ,

ககி )ல

தமி:நா2? ெமாழிப. , ேதச ப.

ெதா8ைட எ.
இபதா

மறகேவ ?யா .

வயதி பி?-த ேபனாைவ ஐ ப-

)றா

ஏபட அவ ெச த

வய

வைர, அதாவ ,

மைற# வைர கீேழ ைவகேவ இைல. "சாவத எ சதி /வைத#
உபேயாகி- விட வி கிேற. வா:ைகைய ஒ சி. ெம/வ-தியாக நா
கதவிைல. அைத ஒ அத ேஜாதியாக மதிகிேற. அைத எதிகால

சததியா ெகா"பத , எEவள0 பிரகாசமாக எாிய ைவக ?#ேமா,

அEவள0 பிரகசமாக அைத எாிய ைவக வி கிேற" எறா கால@ெசற
ெபனா2ஷா. அைத அப?ேய வா:ைகயி கைட பி?-தவ "ககி".
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தமி: கவிைத பாரதி எப? - யி அளி-தாேரா அப?ேய வசன
இலகிய-  நவஜீவ அளி-தவ "ககி". தமிழி எைத ேவ8"மானா=

எ/த ?# , அைத#

அைத ாி

ெரா ப ெரா ப தமிழிேலேய எ/த ?# , ழைதக Bட

ெகாள ?#

எபைத நிOபி-தவ "ககி".

அரசிய, ெபாளாதார , இலகிய , ச$கீத விமசன

தனிகர. விள$கினா. கவிைதக<

- எலாவறி=

இயறி#ளா. அவ ெதாடாத

இைல; அவ ெதா2" ெபானாகாத

எ 0ேம இைல. சாகா வர

அவ

எ 0ேம

ெபற

அLவமான சாி-திர நPன$கைள அவ தமி/ அளி- ளா. "சிவகாமியி

சபத ", "ெபானியி ெசவ", "பா-திப கன0" தFய Gக, இ>

ஆயிரமாயிர

ஆ8"க

கழித

இப-தி ஆ:-தி ெகா8?
ெமாழி - யி அளி-த

பிற$Bட,

எப

தமி:

நி9சய .

மகளி

இதய$கைள

ேபாலேவ, மகளி வா:ைகயி=

அவ

ெந$கிய ெதாட ெகா8?தா.நல காாிய
எ வாயிதா=
அதி
னி. உைழ-தா. அவ கல ெகாளாத கிய விழா எ 0ேம இைல.
பாரதி எ2டயர-தி ஒயவற நிைன09 சின க2?னா. ேதச-தி
தைதயாகிய காதிமஹா-மா 0 KQபி க2ட அ பா" ப2டா.
Q- ?யி வ.0.சி.கRாி ஏப"- வத ெப யசி எ"- 
ெகா8டா.  ெப எ/-தாளராகிய வ. ரா. 0
ேவ. பல கைலஞக< அறிஞக<
ெச தா.
அனதான
சிவ
ச$க-தி
பணியாறியிகிறா. ெசாலா= ,

இ

மைற

நிதி திர2? ெகா"தைலவராக
இ

ெசயலா= ,

எ/-தா=

உதவி
சிறத

கைடசி )9H

வைர தமி:நா2" உைழ-த ெபாியா அவ. I. ரா. கி4ண)-தி
வி2ட ேபாதி= , "ககி" தமி: இலகிய வானிேல எ.

க/ட, அமர தாைரயாக விள$வா.
ம$கள Gலக .
T$க பாக

ெசைன - 6

-----------------------------------------------------------
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"மாத ஒ ெதவ"
ெதவ"
பாக -1

1. லட மாக
தா
நா2" ேபாகிற வழியி ல8டனி Iேகாகேலைய9 சதி- 
ேபHவதகாக மகா-மா காதி இ$கிலா  பயணமானா. அவட Iமதி
கKQாிபா#
மிKட காலபா எ>
ெஜம ந8ப
பிரயாண
ப2டாக.
1914-ஆ

வஷ

ஜூைல மாத-தி மகா-மா கப ஏறி ஆகK" மாத

ேததி ல8டைன அைடதா. அத தநா ஆகK" மாத
தலாவ

உலக மகா #-த

ஆர பமாகி வி2ட .

4 - ஆ

5-ஆ

ேததி

ல8ட நகைர அைடத
மகா-மா Iேகாகேலைய பறி விசாாி-தா.
ேகாகேல பாாிஸு ேபாயிகிறா எ. #-த ெதாட$கி வி2டப?யா
தி பி வவத- தாமதபடலா
எ.
ெதாித . இதியாவி தா
ெச யேவ8?ய ேதச- ெதா8ைட றிI ேகாகேலயிட மகா-மா ேபச
வி பினா. ேகாகேலைவ பாராம இதியா0 ேபாக வி பவிைல.
ஆைகயா அவ தி பி வ
வைரயி ல8டனிேலேய த$கி யிகதீமானி-தா.
ல8டனிFதேபா
#-த ச மதமாக- த ைடய கடைம எனெவற
ேயாசைன ஏப2ட . ெதனாாிகாவி ேபாய #-த-தி ேபா ெச த ேபால
இத #-த-தி= பிாி2ட> உதவி ெச வ இதியக<ைடய கடைம எ.
மகா-மா தீமானி-தா. எனேவ அ9சமய இ$கிலாதி ப?பதகாக வதித
இதிய மாணவகைள#
மற இதியகைள#
திர2? அவகளிட
தம
அபிபிராய-ைத- ெதாிவி-தா. "ஆ$கில மாணாகக #-த ேசைவயி எEவள0

ஆவ- ட ஈ"ப"கிறாக, பா-தீகளா? அ ேபால இதிய மாணாகக<

#-த ேசைவ ெச வத  வர ேவ8" " எ. ெசானா.

இதியகளி சில அைத ஆ2ேசபி-தாக "ஆ$கிேலய Hததிர ஷக;

ஆ<

சாதியின; ஆைகயா சா ராVய-ைத காபா.வதகாக அவக #-த

ெச தாக ேவ8" . Hததிர

ேசைவயி ஈ"பட ேவ8" ?

இலாத அ?ைம இதியக எதகாக #-த
ஆ$கிேலயர ஏப2?

ெநக?ைய

நம9 சாதகமாக உபேயாகி-  ெகாவதலவா ந ைடய கடைம" எறாக.
இத வாத-ைத மகா-மா ஒெகாளவிைல.
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"இ$கிலா  ஏப2"ள க4ட-ைத ந ைடய சதபமாக உபேயாகி- 

ெகாவ நியாய அல. #-த நட வைரயி ந ைடய ேகாாிைககைள
வ.-த Bடா . பிாி2?4 சா ராVய-தி பா காைப நா
ெப.
வகிேறா . ஆைகயா #-த-தி பிாி2ட> உதவி ெச ய ேவ8" " எ.
வ.-தினா.

மகா-மாவி ேயாசைனைய இதியக பல ஒ ெகா8டாக. #-த
ேசைவகாக வால8?ய பைடயி ேசவதாக- த$க ெபயகைள#
ெகா"-தாக. இவகளி இதியாவி எலா மாகாண-தின
எலா
மத-தின இதாக.
இதனா திதி யைடத மகா-மா அ9சமய இதியா மதிாி பதவி வகி-த லா2
O0 க?த
எ/தினா.தா
த ைம9 ேசரத இதியக<
ைசய
ேசைவயி ஈ"பட வி வதாக0
அத ேவ8?ய பயிசி ெபற- தயாரா
யிபதாக0 அத க?த-தி ெதாிவி-தா. லா2 O தF சிறி தய$கி
வி2" பிற மகா-மா எ/திய வ8ண இதியகளி ைசய ேசைவைய ஒ
ெகாவதாக பதி எ/தினா.
தF டாட கா82F எபவாி கீ: பிரதம சிகி9ைச ைறயி பயிசி
அளிகப2ட . எ8ப இதியக பயிசி ெபறாக. ஆ.வார- ெகலா
நடத பாீ2ைசயி ஒவைர- தவிர மறவக எலா ேதறினாக.
இத நா2களி காதிஜி பழகமான பல இதியகளி ஒவ டாட
ஜீவராV ேம-தா. அேபா இவஇ$கிலாதி ைவ-திய பாீ2ைச ப?- 
ெகா8?தா. மகா-மாவி தைலைமயி ைசய ேசைவ பைடயி ேசதா.
பிகால-தி டாட ஜீவராV ேம-தா காதி மகா-மா0 உடேநா ஏப2ட
கால$களி=
காதிஜி உ8ணாவிரத
இத கால$களி=
அவைடய
ந பிைக உாிய ைவ-தியரா விள$கினா. தசமய டாட ஜீவராV ேம-தா
பேராடா சமKதான பிரதம மதிாி பதவி வகி-  பேராடாைவ ப பா
மாகாண-தி ேச பணியி ஈ"ப2?கிறா.
அகால-திேலதா மகா-மா காதி த தலாக Iமதி சேராஜனி
ேதவிைய# சதி-தா. ேபா Pரக< உ"க< காய ப2டவக<
க2"க ேபா"
ணிக< தயாாி ேவைலயி ஈ"ப2ட ெப8மணிகளி
ச$க ஒ. ல8டனி இத . அத9 ச$க-தி Iமதி சேராஜினி ேதவி
அ$க-தின. ஒசமய ேபா Pரகளி உ"காக ெவ2ட ப2?த ஒ
விய
ணிகைள மகா-மா காதியிட
Iமதி சேராஜினி ேதவி ெகா"அவைற உைடகளாக- ைத- ெகா8" வ ப? ெசானாரா . மகா-மா
அEவிதேம ைத- ெகா"-தாரா .
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பிகால-தி இதியாவி மகா-மா ஆர பி- நட-திய இயக$களி Iமதி
சேராஜினி ேதவி எEவள0 ஆவ- ட ஈ"ப2?தா எப
அைனவ
அறித விஷய .மகா-மாவிட
Iமதி சேராஜினி ேதவி ெகா8?த பதி
அளவற . பாதக ேகா2ேஸயினா மகா-மா Hடப2" இறத ச பவ Iமதி
சேராஜினியி இதய-ைத ெபாி
பாதி-  பலPன ப"-திவி2ட .
காதிமகா காலமாகி ஒ வஷ- ெகலா
Iமதி சேராஜினி ேதவி#

அவைர-ெதாடர

வி8Xலக

ெசறா அேறா?

பிரதம சிகி9ைசயி பயிசி ெப. பாீ2ைசயி= ேதறியவக< இராXவ
?ாி பயிசி அளிமா. கன ேபக எபவ நியமிக ப2டா. இவ
ேதைவ
அதிகமாகேவ
இதியக
மீ
அதிகார
ெச=-தெதாட$கினா.ெதனாபிாிகாவிF
இ$கிலா 
வ
பாாிKட
பாீ2ைச ப?-  ெகா8?த I ேஸாராஜி அதாஜானியா எபவ இ
விஷயமாக மகா-தமா0 ஆர ப-திேலேய எ9சாிைக ெச தா. "இத அதிகாாி
ந மீ தபா நட-த பாகிறா. அ-தமற உ-தர0கைள ேபா"கிறா. இவ
தபா ஒறமிக, இவ தம உதவியாக நியமி- ெகா8?

ெச=-

ஆ$கில இைளஞக< த$கைள எஜமானக எ. எ8ணிெகா8" ந ைம
ேகவலமாக நட- கிறாக. இத அதிகார தட டைல எ$களா ெபா.- 
ெகா8?க ?யா !" எ. ெசானா. ஆயி> அவைர ெபா.ைமயாக
இ ப?# கன ேபகாிட ந பிைக ைவ ப?# காதி மகா-மா
ேக2" ெகா8டா.
"இப?-தா நீ$க ந பிைக ைவ-

ைவ-

ஏமா ேபாகிறீக. இதனா

உ$க< எ$க< க4ட-ைத- ேத?-தகிறீக!" எறா அதாஜானியா.
அவ ெசான உ8ைம எ. சீகிர-தி ஏப2" வி2ட . கன ேபகாி

அ2டகாச

நா<

நா

அதிகமாகி

வத .

அவ

'காேபார'களாக

நியமி-தித ஆKேபா" மாணாகக< ேபா2? ேபா2"ெகா8" அதிகார
ெச=-தினாக. இதியக<ைடய Hய மாியாைத ப$க ேந நிைலைம
ஏப2" வி2ட .
இத ேபாி மகா-மா ேமப? தைலைம அதிகாாியிட

க-ைத- ெதாிநவி-தா. "எனிட

நா

அ 0

நியமி-தி

ேநேர நீ$க வ

'காேபார'களிட

தF

ேபா

இதியக<ைடய

கா

ெசாலேவ8" .

கா ேசாலBடா .

அவரவகேள கா ெசால ேவ8"ேம தவிர, நீ$க மறவக<காக

ேபசBடா " எறா கன ேபக.

மகா-மா தி"கி2டா. எனி> நிதானமாக- தம
க2சிைய எ"- ைர-தா.
"இதியகைள9 ைசய ேசைவ காக- திர2?யவ நாதா. ஆைகயா
அவக<காக நா ேபHவத அTமதி ெகா"கேவ8" . எ$க<ைடய ச மத
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ேக2காம

'காேபார'கைள

நீ$க

நியமி-திகிறீக.

இ

சாியல.

அவகைள அ>பிவி2" எ$க<ேளேய சில பைட- தைலவகைள நியமிப
தா ைற" எ. Bறினா.

கன ேபக மகா-மாவி ேயாசைன பி?கவிைல. அவ ேகாப

வ

வி2ட . "நா நியமி-த 'காேபார'கைள விலக ேவ8"

ெசாகிறீ?" அ

ேபசினா.

எறா

இராXவ க2"பா2" விேராத !" எ. க"ைமயாக

காதிஜி தம
ெதனாபிாிகா அTபவ-ைத9 H2? கா2?னா. அ$ேக
இதியபைட- தாேம தைலவராயிதைத எ"- 9 ெசானா. அ ஒ.
கன ேபகாி காதி ஏறவிைல.
இதேபாி இதியக B2ட
ேபா2"9 ைசய ேசைவயிF
விலகிெகாவ
எ. தீமானி-தாக. இ
இராXவ க2"பா2"
விேராதமான காாியமாதலாஅத பலாபலகைள மகா-மா ந எ"- 9
ெசானா. இத விஷயமாக9 ச-தியாகிரஹ ெச யேவ8?யி எ.
இராXவ- த8டைன உளாக ேவ8?யி
எ.
Bறினா.
அதெகலா தா$க தயா எ. இதியக ெசானாக.
பின காதிஜி தம வழகமான ைறைய அTசாி- இதியா மதிாி லா2
O0 க?த எ/தினா. அத லா2 O எ/திய பதி வழவழ ைறயி
அைமதித .
"ெதனாபிாிகா

நிைலைம

இEவிட-

நிைலைம

வி-தியாச

உ8". பைட பிாி0- தைலவகைள ேமலதிகாாிதா நியமிக ேவ8" . ஆயி>
இனிேம பைட- தைலவகைள நியமி ேபா
உ$கைள கல
ெகா8"
நியமி ப? ெச கிேற " எ. இதியா மதிாி ெதாிவி-திதா.
இதகிைடயி மகா-மா காதி பாாிச வா#வினா C?கப2" ப"-த
ப"ைகயானா. அவ ப"-தித சமய-தி இதிய ைசய ேசைவ பைடயி
பிள0 ஏப2" வி2ட . ஒ பதியின அதிகாாிக<ட ச8ைட ேபா"வதி
பயனிைல எ. தீமானி- 9 ைசய ேசைவ ெச ய இண$கினாக.
அ9சமய-திலா ெந2F எ> இட-தி காயமைடத ேபாPரக ஏராளமாக
வதிதாக. அவக<9 ேசைவ ாிய ஆ ேதைவயாயித . ேசைவ ெச ய
இண$கிய இதியக அத இட-  அ>ப ப2டாக.
ேநாயாளியாக ப"-தித காதிஜிைய பாபத உதவி இதியா மதிாி
ராப2K பலைற வதா. ேசைவ ேபாகாம பித$கிய இதியகைள#
ேசைவ ெச ய ேபாக9 ெசா= ப? காதிஜிைய ேக2" ெகா8டா.
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அவக<ைடய Hயமாியாைத ப$க எ 0 ேநரா எ. உ.தி Bறினா.
அத ேபாி காதிஜி பி த$கியவகைள# ேசைவ ேபா ப? ெசானா.
அவகைள# ெந2?F ேபானாக. ஆனா மகா-மா ம2" உட ேநா
காரணமாக ேபாக ?யவிைல.
-------------

2 . ஜம மி
காதி மகா-மா0 இ$கிலாதி பாாிச வா# ேநா

க8?தப?யா அவ

ைசனிய ேசைவ ேபாக ?யாம ேபாயிறலவா? டாட ஜீவராV ேம-தா

காதிஜி ேமப? ேநா

நீ$க9 சிகி9ைச ெச தா. ஆனா டாட றிபி2ட

உண0 வைககைள மகா-மா உ2ெகாள ?யவிைல. நிலகடைல, வாைழபழ ,

எ=மி9சபழ , தகாளிபழ , திரா2ைசபழ

- இைவேய அேபா

மகா-மாவி

கிய
உணவாக
இதன.
ப
வைககைள#
தானிய$கைள#
உ2ெகா<வைத அ?ேயா" வி2?தா. பா= சாபி"வதிைல.

நிைலைம இப?யித ெபா
I ேகாகேல பாாிYF
வ
ேசதா.
காதிஜி ேநா வா ப2?த
I ேகாகேல# கவைல அளி-த . உண0
ச பதமாக டாட
காதிஜி
ஏப2?த தகராைற#
ேகாகேல
அறிதா. பழ உணேவ சிறத உண0 எ>
மகா-மாவி ெகாைகயி
ேகாகேல# ந பிைக இைல. டாட ெசா=கிறப? காதிஜி உண0
உ2ெகாள ேவ8" எ. வ.-தினா. ெந"ேநர இத உபேதச-ைத9
ெச தா. கைடசியி மகா-மா ேயாசிபாத இப-திநா= மணி ேநர அவகாச
ேக2" ெபறா.
அறிரெவலா
காதிஜி தம
ேகாகேலயி ேபாதைனைய பறி#

உண0 பாிேசாதைனைய பறி#
ஆேலாசி-  கைடசியாக ஒ சமரச

?0 வதா. அத ?0 வமா.; - ேதக Hக-ைத ம2"

னி2"- தா

ைகெகா8?த விரத$கைள டாடாி ேயாசைனப? தள-தி விடலா .
ஆனா ஆ-ம சாதன-ைத னி2" அ>சாி-த உண0க2"பா"கைள
ைகவிடBடா .
I ேகாகேலயிட மகா-மா தம ?ைவ- ெதாிவி-தா. தானிய$க< ப
வைகக<
உ2ெகா<வதாக0
ஆனா பா=
மாமிச
சாபி"வ
அசா-திய
எ.
ெசானா. "பிரதிைஞைய மீறி பா=
மாமிச
உ2ெகா<வைத கா2?= மரணேம ேம எ. க கிேற. தய0 ெச
எைன மனிக ேவ8" " எ. மகா-மா ேகாகேலயிட ேக2" ெகா8டா.
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மகா-மாவி இத ?0 I ேகாகேல# பி?கவிைல. ஆயி>
அவைடய ஆ-ம சாதன ேநாக-ைத#
பிரதிைஞயி உ.திைய#
கதி
டாட ஜீவராV ேம-தாவிட "காதி ஒெகா8ட வைரயி சாி. ேம=
அவைர- ெதாதர0 ெச ய ேவ8டா " எறா.
டாட Bறியப? காதிஜி ஓரள0 உணைவ மாறி ெகா8டா. ேம=
ம தடவி டாட ேம-தா மகா-மா0 சிகி9ைச ெச
வதா. ஆயி> பல
ஒ. ெதாியவிைல.
டாட அFச எ> இயைக ைவ-தியாி ேயாசைனப? காதிஜி
ப9ைச கறிகா கைள9 சாபிட- ெதாட$கினா. அைத /
ைகயா8" பாக
உட ேநா இட$ெகா"கவிைல.
டாட ஜீவராV ேம-தாேவா தா ெசா=கிறப? மகா-மா /
கைடபி?-தா தா ேநாைய ணப"-த ?# எ. Bறினா.

ேக2"

இத நிைலயி ஒ நா மிKட ராப2K மகா-மாைவ பாக வதா.
அவைடய ேநா
க"ைமயாகியிபைத கவனி-தா. "நீ$க ைசய
ேசைவகாக ெந2F ேபா
எ8ண-ைத வி2"விட ேவ8?ய
தா.
இ> க"ைமயான ளிகால வரேபாகிற . அைத உ$களா தா$க ?யா .
நீ$க இதியா ேதச-  உடேன தி பி வி"வ தா நல . அ$ேக தா
உ$க< உட  நறாக ணமைட# . அேபா
இத #-த
நட ெகா8?தா நீ$க உதவி ெச வத எ-தைனேயா சதப$க
கிைட " எ. மிKட ராப2K Bறிய
சாியான ேயாசைனயாக
மகா-மா0- ேதாறிய .
---

+ஜம ேதச

ெசவதகாக மகா-மா த ைடய தமப-தினி#ட கப

ஏறினா. மிKட காலபா ெஜமானியராைகயா அவ இநதியா ேதச
ேபாவத அTமதி9 சீ2" கிைடகவிைல. எEவள0 ய. பயனிைல.

காதிஜி கப ஏறி பிரயாண
ெச
[யK காவாைய அைடத
அவ உட  Lரண ெசௗய
அைட வி2ட . கடபிரயாண-தி
Q ைமயான காேற தா ணமைடதத காரண எ. மகா-மா கதினா.
ப- வஷ பிாிதித பிற காதிஜி ஜம Lமியான இநதியா0 வ
ேசதா. ப பா - ைறக-ைத அைட கபFF இற$கினா.
---- ------- -----

ேபானிK ஆசிரம-ைத9 ேசதவக காதிஜி னாேலேய இதியா வ
ேசதிதாக. தா இதியா0 வ வைரயி அவக I ஆ82OY
ேயாசைனப? நடக ேவ8" எ. மகா-மா ெசாFயிதா. அவகைள I
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ஆ82OK தF கா$ாி ல-  அைழ-  ேபானா. இத ல
க:ெபற Hவாமி சிர-தானதரா Kதாபிகப2" அவைடய தைலைமயிகீ:
நட வத .
ேபானிK ேகா4?யா சிலகால கா$ாியி வசி-த பிற மகாகவி ரPதிரநாத
தாBாி சாதி நிேகதன- 9 ெசறாக. இர8" இட$களி= அவக
மிக அட நட-தப2டாக.
---- --------- -----

மகா-மா ப பாயி இற$கியேபா ேபானிK ஆசிரம-தா சாதிநிேகதன-தி
இதாக. அவகளிட ேபா 9 ேசரேவ8" எ. மகா-மா மிக ஆவ
ெகா8?தா. ஆயி> உடேன றபட ?யாம அவ ப பாயி சில
அ=வக ஏப2டன.
ெதனாபிாிகாவி மகா-மா நட-திய ச-தியாகிரஹ ேபாைர பறிய
விவர$க இதியாவி பரவி யிதன. ஆைகயா மகா-மா0 பல
வரேவக< உபசார$க< நடதன.
I ெஜகா$கீ ெப?2 எபவ ப பாயி அேபா
வசி-த பாY
ேகா]Hவரகளி ஒவ. அவைடய ஜாVவயமான அர8மைனைய ெயா-த
இல-தி ஒ வி நடத . இத வி  ப பாயி பிரபல ெசவக=
பிரகக< வதிதாக.எலா நவநாகாிக உைட தாி- வதிதாக.
ஆனா மகா-மாேவா பைழய கநாடக க-தியவா பாணியி இ"பி ேவ4?#
உட பி நீ8ட அ$கி# தைலபாைக# அணிதிதா. அEவள0 நாகாிக
மனிதக< ம-தியி காதிஜி ேபசி பழவத- திணறிேபானா. ெப?2
மாளிைகயி ெபமித
பிரகாச
அவைர- திகாட9 ெச
வி2டன.
ஆயி>
ஸ பிேராYஷா ேம-தாவி அ
ஆதர0
காதிஜி ஒவா.
சமாளி-  ெகாள உதவி ெச தன.
பிற, ஜரா-திக மகா-மா காதிைய- த$க மாகாண-தவ எ. உாிைம

பாரா2? உபசார வி
நட-தினாக. ஜரா- மாகாண-தவராகிய ஜனா
ஜினா0
இத வி  வதிதா. காதிஜிைய வரேவ. பாரா2?
ஆ$கில-தி இனிய ெசாெபாழி0 ஒ.
ெச தா. வி  வதித
இ> பல ஆ$கில-திேலேய ேபசினாக.
ஆனா மகா-மா காதி உபசார-  பதி ெசால ேவ8?ய சமய
வதேபா "இ$ேக எலா ஜரா-தி ெதாி#மாதலா ஜரா-தியிேலேய ேபச
வி கிேற! ந
தா ெமாழி இ
ேபா
அைத றகணிவி2"

இ$கி^ஷி

ஏ

ேபச

ேவ8" ?"

எ.

ஆர பி-தா.

காதிஜியி

தா ெமாழிபைற அைனவ பாரா2?னாக. இ$கி^ஷி ேபHவேத ெகௗரவ
எ. கதப2"வத கால-தி மகா-மா
ணி
ஜரா-தியி ேபசியைத
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ெம9சினாக. இத அTபவ-தினா மகா-மா0 இதியாவி த ைடய
ெகாைககைள பிர9சார ெச யலா எ> ைதாிய உ8டாயி..
ப பாயிF மகா-மா I ேகாகேலைய9 சதிபதகாக Lனாவி றபட
எ8ணினா. Lனா0 றப"வத னா ப பா கவனைர பா ப?
ேகாகேலயிடமி ததி வத . அேபா ப பாயி கவனராயிதவ லா2
விF$ட. (பினா இவ ெசைன மாகாண-தி கவனராக0 இதியாவி
கவன ெஜனரலாக0 பதவி வகி-தா.)
லா2 விF$ட வழகமான ேயாகேஷம விசாரைணபிற, "உ$க<

ஒ. ெசால வி கிேற. இ$ேக நீ$க அரசா$க ச பதமான நடவ?ைக

எ 0

ெதாட$வதாயிதா, தF எைன வ

ெதாட$க ேவ8" !" எ. Bறினா.

அத காதிஜி, " நா அ>சாி

பா-  ேபசி வி2"-

ச-தியாகிரஹ ைறயி, எத

காாியமானா= எதிராளியி மனைத அறி ஒ- ேபாக யசி ெச வேத த
விதியா . ஆைகயா க8?பாக- த$க<ைடய ேயாசைனைய கைட
பி?ேப" எறா.
"உ$க< எேபா

விபேமா அேபாெதலா

நீ$க எைன வ

பாகலா . எ>ைடய அரசா$க
ேவ8"ெம. அநீதி எ 0
எபைத கா8Cக" எறா லா2 விF$ட ைர.
இேத

லா2

விF$ட

1932

-ஆ

வஷ-தி

இதியாவி

ெச யா

இராஜ

பிரதிநிதியாக வதிதேபா மகா-மா அவைர ேப2? காண அTமதி ேக2டா.
ல8ட வ2டேமைஜ மகாநா2?னா பய விைளயாம மகா-மா தி பி
இதியாவி வத
ம.ப?#
ச-தியாகிரஹ ேபா ெதாட$வத
னா த ைடய க2சிைய எ"- 9 ெசாF, சமரச-  வழி உ8டா எ.

பாக வி பினா. இதகாகேவ மகா-மா லா2 விF$டனி ேப2?
ேகாாினா. ஆனா விF$டேனா மகா-மாைவ பிாி2?4 சா ராVய-தி

விேராதியாக கதி, ேப2? ெகா"க ?யா

எ. ெசாF வி2டா!

பிாி2?4 சா ராVய-தி நைம பாதக ஏபடாத வைரயி பிாி2?ஷா
நாகாிகமாக0
மாியாைதயாக0
நட
ெகாவ
வழக . சா ராVய- 

ஆப-

எலா

எ. ஏப2டா பிாி2?ஷாாி தைய, தா2ச8ய , நாகாிக , மாியாைத
பற

ேபா

வி" !

-----------------------------------------------------------
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3 . கவாி நீக
ப பாயி கவன லா2 விF$டைன9 சதி-  ேபசிய பிற மகா-மா
Lனா09 ெசறா. அ$ேக I ேகாகேல மகா-மாைவ மிக அட
வரேவறா. இதிய ஊழிய ச$க எற ெபயட I ேகாகேல நட-தி வத
Kதாபன மிக0 பிரசி-தி ெபற . ெம-த ப?-த அறிவாளிக பல அத
Kதாபன-தி அ$க-தினராகியிதாக. ெசாப ஊதிய
ெப.ெகா8"
அவக ேதச ேசைவ# ச)க ேசைவ# ெச
வதாக. I ேகாகேலைய
ேபாலேவ இதிய ஊழிய ச$க-ைத9 ேசத அைனவ இதிய அரசியF

'மிதவாத ெகாைக'ைய கைடபி?-தாக. I ேகாகேல# பிற ேமப?

ச$க-தி தைலவாரகி பிாிசி-தியைடதவ மகா கன
வி. எK. சீனிவாச
சாKதிாியா. இெனா பிரபல அ$க-தின ப8?த `ாிதயநாத K.
தசமய ஹாிஜன ேசவா ச$க-தி காாியதாிசியாக இ அ ெப ெதா8"
ெச
வ I தக பாபா0 ேமப? ச$க-ைத9 ேசதவேர.
காதிஜி இதிய ஊழிய ச$க-தி ேச விட ேவ8" எற விப I
ேகாகேல# இத . ஆனா இதிய ஊழிய ச$க-தி மற அ$க-தின
காதிஜி#ட
பல
விஷய$கைள#
பறி
ேபசியேபா
ச$க-தி
ெகாைகக< மகா-மாவி ெகாைகக< மிக வி-தியாச இபைத
க8டாக. ஆகேவ காதிஜிைய இதிய ஊழிய ச$க-தி ேச ெகாவ
உசிதமாயிரா
எ. கதினாக. மகா-மா0 இ
ஏமாறமாயித .
த ைடய ெகாைகக< எEவிதமான ப$க இலாம இதிய ஊழிய
ச$க-திேல ேச ெதா8" ெச யலா எ. மகா-மா நிைன-தா.
மகா-மா இதிய ஊழிய ச$க-தி ேசரேவ8"
எபதி மகா-மாைவ
கா2?= ஆவ ெகா8?தவ I ேகாகேல. ஆனா அவ ச$க-தி மற
அ$க-தின ெசாவத மாறாக நடக வி பவிைல. அவ மகா-மா09
சமாதானமாக Bறியதாவ : "உ$க<ைடய ெகாைக எப?யிதா= நீ$க
ராஜி ெச
ெகாவதி ஆவ$ ெகா8டவ எபைத இத9 ச$க-தி
அ$க-தின இ>
உணரவிைல. அைத9 சீகிர-தி அவக உண
த$கைள9 ேச- ெகாவாக எ. ந கிேற. அப? அவக ேச- 
ெகாளாவி2டா= த$களிட அவக< மாியாைத# அ இைலெய.
எ8ணேவ8டா .
உ8ைமயி
த$களிட
உள
மாியாைதயினாேலேய
த$க<ைடய த மதி
ெகாைகக<
ப$க
வரBடா
எ.
க கிறாக. தா$க விதிைறகளிப? அ$க-தின ஆகாவி2டா=
எவைரயி த$கைள9 ச$க-தி ேசதவராகேவ கத ேபாகிேற".
இத பதிலாக மகா-மா
Bறியதவா : - "இதிய ஊழிய
ேபானிYF
நா B2?
Kதாபி- - ெதா8" ெச ய வி

I ேகாகேல# நறி ெதாிவி- வி2"
ச$க-தி நா ேசதா= ேசராவி2டா=
வதிதவகேளா" தனியாக ஒ ஆசிரம
கிேற. நா ஜரா-ைத9 ேசதவனாதலா

15
அ$ேக ஆசிரம
ேவ8" ".

Kதாபிப

ெபா-தமா

இ . த$க<ைடய ஆசீவாத

இைதேக2ட ேகாகேல, "ெரா ப சேதாஷ . அப?ேய ெச #$க. ஆனா

ஆசிரம Kதாபிபத ேவ8?ய ெசல0க< பண ேவ. யாாிட ேக2க
Bடா . ெசல0 /
நாேன ெகா"பத வி கிேற!" எறா. உதவி
ெச வத ஒ ஆத இகிறா எற எ8ண
காதிஜி உசாக
ஊ2?ய .
I ேகாகேல வா ேப9ேசா" நிலாம இதிய ஊழிய
ெபாகிஷ-தாரைர
Bபி2"
காதிஜியி
ெபயரா
ஒ
ைவ- ெகா8" அவ ேக
பண-ைதெயலா
ெகா"உ-தரவி2டா.

ச$க-தி
ெபயேர"
வ ப?

காதிஜி Lனாைவ வி2" றப"  இதிய ஊழிய ச$க அவ ஒ
வி நட-திய . மகா-மா வி பிய பழ$க< ெகா2ைடக< தா உணவி
கிய
உண0
ெபா2க.
ேகாகேலவி
உடநல
ெபாி
பாதிகப2?த . ேகாகேல த$கியித அைறயிF வி நடத இட
சில அ? Qர-திேலேய இத . ேகாகேல அத இட-  நட
வதா.
வி  அவ வரேவ8?ய அவசியமிைல எ. காதிஜி# பிற Bறியைத
ேகாகேல ேக2கவிைல. மகா-மாவினிட அவ ெகா8?த அ காரணமாக
வர-தா வேவ எ. பி?வாத பி?ெகா8" வதா. வி
நடத
இட-  வத
)9ைச அைட
வி/
வி2டா. அ$கி
அவைர
Qகிெகா8" ேபா
அவைடய அைறயி ேச-தாக. இத சில
தடைவ இ மாதிாி ேகாகேல )9சி- வி/திதப?யா அைதறி- யா
பயபடவிைல. ேகாகேல# )9ைச ெதளி Hய உண0 ெபற0டேன வி
நடக2" எ. ெசாF அ>பினா. அEவாேற வி நடத .
ஆனா ேகாகேல இத ைற )9ைசயைடத
சாதாரண விஷயமாக
ேபா விட விைல. அத பிற ேகாகேல உட வF0 ெபறவிைல. அதிய
கால அவைர ெந$கி வ ெகா8?த .
LனாவிF
காதிஜி இராஜேகா2ைட
ேபாபத
ெசறா.
அவைடய தைமயனா னேம கால@ ெச. வி2டா. கால@ெசறவாி
மைனவிைய# மற உறவினகைள# பாக வி பி ேபானா.
காதி மகா-மாவி உைட நா< நா எளிைமயாகி வத . பாாிKட ேவைல
ெதாட$கியேபா
ேமனா2" நாகாிக உ"- தாி-திதா.ெதனாாிகாவி
ேபாரா2ட-தி இற$கிய பிற அ$ேக இதிய- ெதாழிலாளகைள ேபால எளிய
உைடைய தாிக- ெதாட$கினா. ஆனா இ 0 பாதி ேமனா2" ைறயி
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இத . ெதனாபிாிகாைவ வி2" இதியா வதேபா
வா -தவக உ" உைட தாி-திதா.
இத

உைடயி

ேவ4?,

உ2ச2ைட,

நீ8ட

க-தியவாாி அதK

ேமல$கி,

அ$கவKதிர ,

தைலபாைக
ஆகியைவ
இதன.
ப பாயிF
ராஜேகா2ைட
கிள  ேபா
)றா
வபி பிரயாண
ெச ய மகா-மா தீமானி-தா.
அ- ட க-தியவா உைடயி நீ8ட ேமல$கிைய#
உ-தாிய-ைத#
றகணிவி2டா. அல$காரமான தைலபாைக பதிலாக எ2டணா
விைல#ள கா4மீ லா ஒ. வா$கி ைவ-  ெகா8டா. )றா வபி
ஏைழகேளா" பிரயாண ெச தேபா
இ மாதிாி எளிய உ" தாிப
தா
உசித எ. கதினா.
அெபா/ ப பா மாகாண-தி சில இட$களி பிேள ேநா பரவியித .
ஆைகயா வழியி வா-வா எ> Kேட ஷனி பிரயாணிக ைவ-திய
பாிேசாதைன ெச ய ப2டாக. காதிஜி ெகா@ச ஜுர இத . அவைர
பாிேசாதைன ெச த உ-திேயாகிKத "நீ இராஜ ேகா2ைட ெசற
அ$ள
ெபாிய ைவ-திய அதிகாாியிட
ெச. ஆஜ ெகா"க ேவ8" " எ.
க2டைளயி2டா.
அத வா-வா Kேட ஷனிேலேய ேமாதிலா எ> ைதயகார ஒவ வ
காதிஜிைய சதி-தா. அேபா
பிாி2?4 ஆ2சி ேநராக உ2ப2ட
பிரேதச-திF க-தியவா சமKதான பிரேதச-  Tைழ# இட-தில ஒ
H$க
ஏப"-தியிதக. இ
Pர
கா
Kேட ஷனி இத .
பிரயாணிகைள# அவக<ைடய சாமாகைள# பாிேசாதைன ெச
H$கவாி
விதி- வ[F-தாக. இதனா பிரயாணிக மிக ெதாதர0 ஆளானாக.
ேமப? ேமாதிலா எ>
ைதயகார மகா-மாவிட
Pர கா
H$கவாி
அநீதிையபறி ேபHவதகாகேவ வதிதா. அைத றி-த எலா
விவர$கைள# எ"- 9 ெசானா. காதிஜி அெபா Hரமாயிதப?யா
அதிக ேபச ?யவிைல. ஆைகயா எலா விவர$கைள# ெதாி ெகா8"
ஒேர ஒ ேகவி ேக2டா.
"நீ$க சிைறவத சி-தமா" எப தா அத ேகவி. சிைற எற

வா-ைதைய ேக2" ேமாதிலா பயப2" விட0

ெசால0

இைல; " தா$க தைலைம வகி-

இைல; ஆேவசமான பதி

நட-தினா நா>

இ>

பல சிைற வத- தயா. தா$க க-தியவாைர9 ேசதவக. ஆைகயா
த$க ேபாி எ$க< த உாிைம உ8". தா$க தைலைம வகி- நட-தி
இத அநீதிைய ஒழிக ேவ8" " எ. நிதானமாக பதி ெசானா.
மகா-மா0 இத பதி மிக0 பி?-தித . ைதயகார ேமாதிலா மீ
மதி அபிமான ஏப2டன. "சாி பாகலா " எ. பதி ெசாFவி2"
பிரயாண-ைத- ெதாடதா.
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மகா-மா இராஜேகா2ைடைய அைடத
ெபாிய Hகாதார அதிகாாிைய
பாக ேபானா. இத இராஜேகா2ைடயி மகா-மாவி ெபய பிரசி-தி
அைடதித . எனேவ அத உ-திேயாகKத மகா-மா த மிட வர ேநத
பறி வ-தப2டா. ரயிF ைவ-திய பாிேசாதைன ெச தவ மீ
ேகாப
அைடதா. மகா-மா இனி த மிட வர ேவ8?யதிைல ெய. மகா-மா
இ இட-  இKெபடைர அ>பிைவபதாக0 Bறினா.
)றா
வபி பிரயாண
ெச தப?யினா மகா-மா0 ேமBறிய
அTபவ கிைட-த . )றா வபி பிரயாண ெச
பிரயாணிக அைட#
க4ட$கைள ேநாி ெதாி
ெகாவதி மகா-மா0 எேபா
ஆவ
இத . மகா-மா இ
ச பதமாக Bறியிபதாவ -- "ெபாிய மனிதக
)றா
வபி பிரயாண
ெச ய பிாியப2டா ஏைழக உளாக
ேவ8?யி எலா விதிக< அவக< உளாக ேவ8?ய அவசிய .
ரயி உ-திேயாகKதக< பாரப2சமிறி நட ெகாள ேவ8" . அவக
)றா
வ பிரயாணிகைள9 சேகாதர மனிதகளாகேவ பாவிபதிைல

எப

, ேகவல . ஆ" மா"களாக பாவிகிறாக எப

, எ>ைடய

அTபவ . ப?-த பணகார வபாாி சில தா$களாகேவ ஏைழகளி அதKைத
ஏக வர ேவ8" . அவக )றா வபி பிரயாண ெச யேவ8" .
ஏைழக< கிைடகாத எத வசதிைய# தா$க ெபறBடா . பிரயாண-தி
ஏப" அவமதிக< அநீதிக< தைலனி ேபாகாம அவைறெதாைலபதகாக ேபாராட ேவ8" ." இEவா. எ/திய மகா-மா காாிய-தி=
அEவிதேம நட கா2?யிகிறா.
க-தியவாாி காதிஜி எத பதி ேபானா=
Pர கா
H$க
வாி-ெதாைலைய பறி ஜன$க கா ெச தாக. இ ச பதமாக லா2
விF$ட ெகா"-தித வா.திைய மகா-மா பயப"-தி ெகாள
வி பினா. Pர கா H$கவாி ச பதமாக9 சகல விவர$கைள# ேசகாிஜன$க< அ
ெபாிய அநீதிதா எபைத உ.தி ெச
ெகா8டா. பிற
ப பா
அரசா$க-  அத விவர$கைள- ெதாிவி-  க?த
எ/தினா.
தF லா2 விF$ட>ைடய காாியதாிசிைய# பிற லா2 விF$டைன#

ேப2? க8டா. அவக வாயினா அTதாப

ெதாிவி- வி2", "இ

இதிய

சகாைர9 ேசத விஷய . ஆைகயா இதிய சகா எ/தி ெகா<$க"
எ. ெசாFவி2டாக.
மகா-மா இதிய சகா
எ/தினா. பய ஒ.
கி2டவிைல.
அேபா கவன ெஜனரலா யித லா2 ெச Kேபாைட9 சதி- Pர கா

H$க-ைதபறிய விவர$கைள எ"-  Bறினா. "இப?#

உ8டா?" எ.

லா2 ெச Kேபா2 அதிசயப2" விசாரைண நட-தி- தக
ெச வதாக
வாகளி-தா. சில நாைளெகலா Pர கா H$க எ"- விடப2ட !
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சகாட க?த ேபாவர0 நட ெகா8?த கால-தி மகா-மா காதி
பகKரா எ>மிட-தி ேபசிய ேபா
"ேவ. வழிக பய தராவி2டா
ச-தியாகிரஹ-ைத ைகெகாள ேநரலா " எ. றிபி2?தா. பின தா
மகா-மா ப பா
சகாாி காாியதாிசிைய பாக ேநத . காதிஜியி

ேப9ைச காாியதாிசி றிபி2", "இத பய.-த= சகா இண$கி

வி"வாக எப

உ ைடய எ8ணமா?" எ. ேக2டா.

"நா Bறியதி பய.-த ஒ.மிைல. ைறகைள நிவ-தி ெச

ெகாள

நியாயமான வழி ஒைற மக< எ"-  கா2?ேன. ச-தியாகிரஹ
பலா-கார சிறி
அற ஆ#த . அைதபறி ஜன$க< எ"- 9 ெசாவ
எ கடைம. பிாி2?4 அரசா$க மிக வFைம ெபாதிய
எ. எனெதாி# . ஆனா ச-தியாகிரஹ ேதாவிேய அறியாத ஆ#த எபதி என9
சிறி
சேதக இைல" எ. மகா-மா காதி பதி அளி-தா.
Pர கா
H$கவாிைய பறிய கிள9சிைய மகா-மா காதி இதியாவி
ச-தியாகிரஹ இயக-தி ஆர ப நடவ?ைக எ. கதினா. அ

ெவறிகரமாக ?த

ஒ Hபசன

அலவா?

-----------------------------------------------------------

4. சா"தி நிேகதன
இராஜேகா2ைடயிF காதிஜி I ரPதிர நாதாி சாதிநிேகதன- 9
ெசறா. ஏெகனேவ அEவிட-  ேபானிK ப8ைணயி வசி-தவக
ேபாயிதாக. அவக சாதிநிேகதன-தி மிக அபாக நட-தப2"
வதாக. அவக<- தனியாக இட ெகா"க ப2?த . அவக<தைலவ I மகலா காதி. இவ சாதிநிேகதன-தி= ேபானிK ஆசிரம-தி
நட-திய வா:ைக ைறையேய தா
கைடபி?மறவகைள#
கைடபி? ப? ெச
வதா.
காதிஜி சாதி நிேகதன
அைடத
அவைர அ$கித ஆசிாியக
மாணாகக எலாேம அ ெவள-தி / ப? ெச தாக.
ெதனாபிாிகா09 ெசறித ஆ82Oஸு பியஸ> அேபா அ$ேக
இதாக.

இவக

தவிர,

பேராடா

க$காநா-

வி-யாலய-திF

சாதிநிேகதன-  வதித காகாசாேக காேலக எபவைர காதிஜி
இ$ேக சதி-தா. பிகால-தி காகா சாகி காதிஜியி சிறத ந8பகளி
ஒவ ஆனா.
சாதி நிேகதன-ைத அைடத காதிஜி ெவ சீகிர-திேலேய அ$கித
ஆசிாியக--மாணாகக எலாட> சிேநக ெச
ெகா8டா. ம.நாேள
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அவக<ட ஒ கியமான விஷய-ைத பறி விவாத ெச ய ஆர பி-தா.
ேபானிK ஆசிரம-ைத9 ேசதவக த$க< ேவ8?ய உணைவ- தா$கேள
சைமய ெச
ெகா8டாக. அஅ மாதிாிேய சாதி நிேகதன மாணாகக<
சைமயகாரகைள ேபாக9ெசாFவி2"- தா$கேள சைமய ெச
ெகா8டா
என எ. மகா-மா ேக2டா. இதனா பிைளக<- ேதகதிட
மேனாதிட வள எ. ெசானா. இ ச பதமாக ஆசிாியக<ேள
இர8" க2சிக ஏப2டன. ஒ க2சியா மகா-மாவி ேயாசைனைய
ஆதாி-தாக. இெனா க2சியா அ
நடகாத காாிய
எ. தைலைய
அைச-தாக.
காதிஜியி ேயாசைன மாணாகக< பி?-தித .  ைமயான காாிய

எறாேல பிைளக வி வ

இய அலவா? மகாகவி ரPதிராிட

ேபா 9

ெசானாக. உபா-தியாயக< மாணாகக< ச மதி-தா தம ஆ2ேசப
இைல எ. ேதவ ெசானா. மாணாககைள பா- "HயராVய-தி
திற0ேகா இத9 ேசாதைனயி அட$கியிகிற !" எ. Bறினா.
பின சாதிநிேகதன-தி ஆசிாியகளி ேமபாைவயி மாணாககேள
சைமய ெச # ேசாதைன சில கால நடத . B2ட B2டமாக பிாி
ஒEெவா ேவைல# ஒEெவா B2ட-தாாிட ஒபைடகப2ட
பியஸ
எ>
ஆ$கிேலய அறிஞ இத பாிேசாதைனயி Lரண உசாக- ட
ஈ"ப2டா. த உட நல-ைதBட ெபா2ப"-தாம அவ சைமய அைறயி
ேவைல ெச தா. சைமய அைறைய# H. ற$கைள# H-த ெச #
ேவைலைய ஆசிாியக சில ஒெகா8?தாக. எ .ஏ.ப2ட
ெபற
ஆசிாியக ைகயி ம8ெவ2? பி?ேவைல ெச வைத பாக மகா-மா
காதி மிக0 சேதாஷமாயித .
ஆனா சாதி நிேகதன-தி இத9 ேசாதைன சில காலதா நடத .
ேசாதைனயி ஈ"ப2டவக ெகா@ச கால- ெகலா
கைளபைட
ேபானாக. பியஸ தFய சில ம2" இ.திவைர அத9 ேசாதைனைய
விடாம நட-தி வதாக.
காதி மகா-மா சில கால
சாதி நிேகதன-தி த$கியிகலா
எற
எ8ண- ட
வதிதா.
ஆனா
இைறவ>ைடய
விப
ேவ.
விதமாயித . ஒ வார-திேள I ேகாகேல மரணமைடதா எ> ெச தி
வ காதிஜியி உள-ைத கலகிய . சாதி நிேகதன
யர-தி ):கிய .
மகா-மா காதி தம
ப-தினிைய#
Iமகலா காதிைய#
அைழ- 
ெகா8" Lனா0 பிரயாணமானா.
இத பிரயாண-தி ேபா
காதிஜி )றா வ பிரயாண-தி உள
க4ட$கைள அ>பவிஅறி# ப?யாக ேநத . இ
ச பதமாக மகா-மா
காதி எ/தியிப தாவ :-
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")றா

க4ட$க<

வ

பிரயாணிக

?க2

வா$வதிBட

உளாகேவ8?யிகிறெதபைத

அறிேதா . ')றா

ப-வானி

எEவள0

அTபவி-

வ ?க2"க இத தர?யா ' எ. தF

ெசானாக. அதமீ நா KேடஷமாKடைர காண9 ெசேற. அவைர
க8"பி?பேத க4டமாயித . யாேரா ஒவ தய0 ைவஅவ
இமிட-ைத- ெதாிவி-தா. அவாிட
ெச. எ$க<ைடய க4ட-ைத
எ"- Bறிேனா . அவ அேத பதிைலேய ெதாிவி-தா. ஆகேவ கா-தி
?க2 ஜன திறத
ெசேற. ஆனா ?க2 வா$த எளிய
காாியமாயிைல." அ$ "வலா வ-தேத வா கா" எ> ச2ட அF
இத . மறவக எேக" ெக2டா=
ெகட2"
எ. எ8ணிய
பலசாFகளான பிரயாணிக ஒவ பி ஒவரா வ எைன இ?- - தளி
ெகா8ேடயிதாக. ஆகேவ தF ?க2 வா$வத ேபானவனாகிய
நா ஏறைறய கைடசியி தா ?க2 ெபற ?த .
வ8? வ

ேசத . அதி ஏ.த மெறாபிர ம பிரய-தனமாயி..

வ8?யி ஏகனேவ இத பிரயாணிக< , ஏற யசி-த பிரயாணிக<

இைடேய வைசெமாழிக பாிமாறிெகாளப2டன. ஒவைரெயாவ பி?- தள=

நிக:த . பிளா2பார-தி ேம=

இடமிைல' எ>

பதிேல எ$

கீ/

ஓ? அைலேதா . 'இ$

கிைட-த . கா?னிட

ெச. ெசாேன.

அவ 'அகப2ட இட-தி உேள ஏற யசி ெச # ; இலாவி? அ"-த

வ8?யி வா ' எறா.

)றா வ ரயிேவ பிரயாணிகளி யர$க< ரயிேவ அதிகாாிகளி
யேத9சாதிகாரேம காரண எபதிஐயமிைல. ஆனா பிரயாணிகளி ர2"

Hபாவ , ஆபாச வழக$க, Hயநல , அறியாைம தFயைவக அ- யர$கைள

அதிகப"- கிறன.

இதி

பாிதாபமான

தவ.தலாக0 , ஆபாசமாக0 , Hயநல- ட>

விஷய

நட

யாெதனி,

தா$க

ெகாகிேறாெமபேத

அவக<- ெதாிவதிைல. தா$க ெச வெதலா
இயைகேய எ.
அவக விஷய-தி ப?-தவகளாகிய நா கா2" அல2சியேம எ. Bறலா .
மகா-மா காதி Lனா வ

ேச

ேகாகேலயி சிரா-த காாிய$க எலா

நிைறேவறிய பிற, இதிய ஊழிய ச$க-தி ேசவ

பறி ம.

ஒ ைற

சிதைன ெச தா. ேகாகேலைய  Cட-தி ைவ- மகா-மா அவாிட பதி
ெச=-தியவ. இேபா
ேகாகேல காலமாகி வி2டப?யினா அவ Kதாபி-த
ச$க-தி ேச
அவ ஆர பிைவ-த பணிகைள நிைறேவ.வ
தம
கடைம எ. கதினா. மீ8" இதிய ஊழிய ச$க-தி அ$க-தினாிட தம
விப-ைதெதாிவி-தா.  ேபாலேவ
அத
அ$க-தினக<
அபிபிராயேபத
ஏப2ட . சில மகா-மாைவ9 ேச-  ெகாளலா
எறாக. சில Bடா
எறாக. மகா-மாைவ9 ேச-  ெகாவைத
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எதி-தவக இதிய ஊழிய ச$க-தி இல2சிய$க - ெகாைகக<
மகா-மாவி இல2சிய$க - ெகாைகக< அ?பைடயான ேவ.ைமக
இபைத9 H2?கா2?னாக. ெகா@ச கால-  பிற இதிய ஊழிய ச$க
அ$க-தின B2ட நட-தி அதி ெப பாைமயினர
அபிபிராய-திப?
?0 ெச யலா எ. தீமானிகப2ட .
மகா-மா இைத வி பவிைல. தா இதிய ஊழிய ச$க-தி ேசவத ஒ
சில விேராதமாயிதா= அதி ேசர மகா-மா இ4டபடவிைல. சில
விேராதமாக ெபபாைம ேவா2" ெப. ஒ Kதாபன-தி ேசவதி என
நைம ஏபட?# ேகாகேலயிட

-

இப?

ேயாசி- 

தா

கைடசியாக

ைவ-தித பதி அ

மகா-மா

தம

உகததாமா?

வி8ணப-ைத

வாபK

வா$கிெகா8டா. இத காரணமாக இதியா ேதச அைடத நைம அளேவ
கிைடயா எ. ெசாலலா . தா ேமப? ச$க-தி ேசராதேத நல எ.
தா ச$க-தி ேசவைத எதி-தவகேள தம நைம ெச தவக எ.
பிகால-தி காதிஜி கதினா. ேமக8டவா. வி8ணப-ைத வாபK ெப.
ெகா8டதனா ச$க-தி அ$க-தினட மகா-மா காதியி சிேநக பாதEய
வள நீ?-தித .
-----------------------------------------------------------

5 . சபமதி ஆசிரம
 பேகாண-தி

மாமா$க (மகாமக )

எ>

திவிழா

பனிர8"

வஷ-  ஒ தடைவ நைடெப.கிறதலவா? அ ேபால வடேக இமயமைல9

சாரF உள ஹாி-வார
ைற ' பேமளா' எ>

' பேமளா' உசவ

எ>

உசவ

ேஷ-திர-தி பனிர8" ஆ8" ஒ

நைடெப.வ

வழக .1915ஆ

வஷ-தி

வத . அத உசவ-தி ல2சகணகான யா-ாீகக

வவ
வழக . அவக<9 ேசைவ ெச வதகாக இதிய ஊழிய
ச$க-திF ஒ ேசைவபைட அ>பப2ட . இைதயறித மகா-மா தா
ேபானிK B2ட-தாட ஹாி-வார உசவ-தி ேபாக வி பினா.
உசவ-ைத பாப

யா-ாீக<9 ேசைவ ெச வ

தவிர, ஹாி-வார- 

பக-தி I ஷிரா
நட-தி வத ல-ைத பாகேவ8"
ேநாக மகா-மா0 இத .

எற

Hவாமி சிர-தானத எற னிதமான ெபயைர ேகவிபடாதவ யா? கிலாப-

இயக நடத கால-தி ?Fயி உள க: ெபற ஜு மா ம[தி ெச.
அ$ B?யித திரளான KF க< பிரச$க ெச தவ அவதா. சில
கால-  பிற ெவறி ெகா8ட KF ஒவனா -தி ெகாலப2டவ
அவேர தா. அத Hவாமி சிர-தானத சநியாசியவத னா I
ஷிரா எற ெபய தா$கி ெகா8?தா. ஹாி-வார  பக-தி கா$ாி
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எ>மிட-தி I ஷிரா
பிரசி-தி ெபறித .

நட-திவத ல

அத கால-தி மிக0

 பேமளா உசவ-தி ேபானிK ஆசிரமவாசிக மிக9 சிறத ெதா8"
ெச தாக. ஆனா மகா-மா அத- ெதா8? அதிகமாக ஈ"படவிைல.
ஏெனனி மகா-மா ெதனாாிகாவி நட-திய ேபாராட-தி வரலா.
இதேள பல- ெதாி
ேபாயித . எனேவ உசவ-  வத
யா-ாீகக பல மகா-மா காதிைய#
பாக வதாக. அவக<ட

ேபHவத

தேம ேநர

மத , ச)க , அரசிய தFய விஷய$கைள பறி விவாதிப
சாியாயித .

 பேமளாவி காதிஜி பா-த பல கா2சிக அவ ெவ.ைப அளி-தன.

'சா க' எ. ெசாலப2ட சநியாசி ேவ ஷதாாிகளி நடவ?ைகக

காதிஜி பி?கேவ இைல. மத-தி ெபயரா பல ஏமா.க நடபைத#

காதிஜி கவனி-தா. உதாரணமாக, ஐ

கா உள பHமா" ஒ. அ$ேக

ெகா8" வரப2?த . பHைவ ேபா.கிற ஹி க பல ேமப? ஐ
கா பHைவ- ெத வ அ ச
உளதாக கதி அைத வழிப2" அத
ெசாதகார> பண ெகா"- வி2" ேபானாக. ஐ கா பH தF
காதிஜி

விய

அதபபH0 ஐ

அளி-த .

பிற,

விசாாி- ்ப

பா-ததி,

உ8ைமயி

கா இைல எ. , ஒ க. 2?யி காைல ெவ2?

ஒ2ட ைவ-திகிற
எ. ெதாி
ெகா8டா! இதெகாbரமான ெசய
மகா-மாவி கைண நிைறத உள-ைத ெபாி
பாதி-த .
ெமா-த பதிேன/ ல2ச ஜன$க அத வஷ-   பேமளா உசவ- 
வதிதாக. அவகளி மிக ெப பாேலா உ8ைமயான பதி#டேன
8ணிய ேத? ெகாவதகாகேவ வதிதாக எபைத காதிஜி
அறிதிதா. ஆனா சில ேமாசகாரக அகிரம ததிர$கைள ைகயா8"
பதி#ள பாமர மகைள ஏமாறி வதாக. இத பிராய9சி-தமாக- தா
ஏதாவ
ெச ய ேவ8"
எ. காதிஜி- ேதாறிய . ஒநாளி தா
சாபி"

உணவி ஐ

ெபாக< ேம ேச- ெகாவதிைல ெய. ,

இ2?ய பிற எ 0 சாபி"வதிைல எ. விரத எ"- ெகா8டா. இத
விரத-ைத மகா-மா த அதிய நா வைரயி நிைறேவறினா.
 பேமளா உசவ ?த பிற காதிஜி I ஷிராமி ல- 9
ெசறா. காதிஜியி வரலாைற- ெதாி
ெகா8?த I ஷிரா
அ$ேகேய காதிஜி#
அவைடய சகாக<
த$கிவிடேவ8"
எ.
ேக2"ெகா8டா. ஆனா காதிஜியி மனதி இத னாேலேய
த ைடய இல2சிய$கைள நிைறேவ.வதாிய தனி ஆசிரம
ஒைற
Kதாபிக ேவ8" எற எ8ண உதயமாகி யித . அ-தைகய ஆசிரம-ைத

ஆமதாபா-தி Kதாபிக ேவ8"

எற ?0 வதிதா. ஏெனனி, தா
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பிறத நாடாகிய ஜரா-திேல தா த ைடய ெதா8ைட9 சாிவர9 ெச ய?#
எற ந பிைக அவ ஏப2?த . ஆமதாபா-ேதா ஜரா-தி தைலநகர .

ைக-தறி ெநச0 ெபயேபான இட . எனேவ, இரா2ைட

ைக-தறி

- யி
தரேவ8"
எ>
காதிஜியி
ேநாக
ஆமதாபா-தி
நிைறேவறB" . ேம= அநகாி வசி-த ஜரா-தி ெசவகளிடமி தா
ஆர பி ஆசிரம-  பணஉதவி ெபற0 B" . ஆர ப கால-தி எத

ஆசிரமதா பண உதவி இலாம நடக ?# .?
எனேவ, கா$ாி ல-ைத பா-த

மகா-மா ேநேர ஆமதாபா- 

றப2டா. அ$ேக பல ந8பக காதிஜி ஆசிரம Kதாபிபதி உதவி
ெச வதாக9
ெசானாக.
அவக<ட
ேபசி
ெகா8? ேபா
தீ8டாைமைய பறி ேப9H வத . "நா நடஆசிரம-தி தீ8டாைமைய
அ>சாிப
நிைனக0
?யாத காாிய " எ. காதிஜி Bறினா. "மற
அ ச$களி ததி#ைடய தீ8டா வபின ஒவ ஆசிரம-திேசர  வதா

அவசிய

அவைர9 ேச-  ெகாேவ" எ.

உ.தியாக9 ெசானா. ஆனா,

அத ந8பக, "ஆசிரம-தி ேசரB?ய ததி#ைடய தீ8டாதவ எ$கி

வரேபாகிறா!" எ. ெசாF- திதி அைடதாக. அப?ப2ட ஒவ
அகபடேவ மா2டா எப அவக<ைடய ந பிைக.
ஆமதாபா-திேலேய ஆசிரம Kதாபிப எ. ?வாக- தீமானிகப2ட .
ஆமதாபா-  பக-தி ேகா9ரா எற கிராம-தி I ஜீவலா ேதசா
எ>
பாாிKட ஒ ப$களா இத . அைத வாடைக ெகா"க
ேமப? பாாிKட ச மதி-தா. அத ப$களாவிேலதா த தF ஆசிரம
Kதாபிகப2ட .
ஆசிரம-  ெபய என ெகா"ப எற ேகவி எ/த . "ேசவாசிரம "
"தேபாவன " எ> ெபயகைள9 சில ந8பக றிபி2டாக. "தேபாவன "
எப அதிக டா Cகமான ெபய எ. காதிஜி- ேதாறிய . "ேசவாசிரம "
பி?-திதா=
Lரணதிதி
அளிகவிைல.
கைடசியாக
இதியாவி
வி"தைல மகா-மா எத வழிைய ைகயா8" கா2ட ேவ8"ெம.

எ8ணியிதாேரா, அத வழிைய றிபி"

"ச-தியாகிரஹ ஆசிரம " எ>

ெபயராக இக ேவ8"

ெபய இடப2ட .

எ.

ஆர ப-தி இப-ைத
Kதிாீ ஷக ஆசிரம-தி இதாக.
இவகளி சில ேபானிK ஆசிரம-தி காதிஜிேயா" இதவக. மறவக
இதியாவி திதாக9 ேசதவக. அத ஆர ப ஆசிரம- ெதா8டக
இப-ைத
ேபாி பதி).ேப தமிழக எ. காதி மகா-மா தம
Hயசாித-தி எ/தி ைவ-திகிறா. தமிழக< இ எEவள0 ெபைமயான

விஷய

எ. ெசால0

ேவ8"ேமா?
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ஆசிரம ஆர பி- 9 சிலமாத$க<ேள ேநத ஒ ெப@ ேசாதைனைய
பறி#
மகா-மா எ/தியிகிறா. ததி#ள தீ8டா வபின எவ
ஆசிரம-தி ேசவத வரேபாவதிைல ெய. ஆமதாபா- ந8பக

கதினாக அலவா?

அவக<ைடய எ8ண-  மாறாக ஒ காாிய

நிக:த . இதிய ஊழிய ச$கஅ$க-தினாி மகா-மாவிட
மித
அபிமான
ெகா8டவ I அமிதலா தக. (இைற
ஹாிஜனெதா8? மனLவமாக ஈ"ப2"ள தக பாபா அவக தா.) அவாிடமி

காதிஜி ஒ க?த

வத . அதி தக பாபா, "தீ8டா வைப9 ேசத ஒ

" ப-தா த$க ஆசிரம-தி ேசர வி கிறாக. ஒ/க

அடக

பைட-தவக. அவகைள ஏ. ெகாPகளா?" எ. ேக2?தா. இEவள0

சீகிர-தி இ-தைகய ேசாதைன ஏப" எ. மகா-மா எதிபாகவிைல.
ஆசிரம-  உதவி ெச
வத ஆமதாபா- ந8பக< இ பி?கா எப
ெதாிேத இத . ஆயி>
அதகாக மகா-மா த
வா:ைக தம-தி
அ?பைடயான ெகாைகைய மாறி ெகாவெதப
நிைனகB?ய

காாியமா?

க?த-ைத மற ஆசிரமவாசிக< காதிஜி ப?-  கா2?னா. அவக<
உசாகமாக அைத வரேவறாக. எனேவ தீ8டா வ " ப-தினைர
அ> ப? மகா-மா க?த எ/தினா. சில நாளி அவக வ ேசதாக.

)ேற ேப அட$கிய " ப . " ப- தைலவாி ெபய

தா பா ; அவ

மைனவியி ெபய தனி ெப; அவக<ைடய தவியி ெபய லcமி.

அேபா
லcமி தவ/
பிராய-  ழைத.
தாபா
ப பாயி ஆர ப
பாடசாைலயி
உபா-தியாயராயிதவ.
ச-தியா
கிரஹ
ஆசிரம-தி
விதிகைளெயலா ந ெதாி ெகா8" அத விதிகளிப? நடபதாக I
தாபா ஒ ெகா8டா. அதேபாி அ" ப-தா ஆசிரம-தி ேச- 
ெகாளப2டன. பிற நடதவைற றிமகா-மா எ/தி#ள வரலா.
பிவமா.:"ஆசிரம-  உதவி ாி

ெகா8?த ந8பகளிைடேய இ

ெப$

கிள9சிைய உ8" ப8ணி.. தF கிண. விஷயமாக க4ட ஏப2ட .
கிணைற ப$களாவி ெசாதகார உபேயாகி- வதா. ஏற இைறவத மனித எ$க<ைடய ெதா2?யிF
த8ணீளிக சி வதா
தன- தீ2" ஏப2" வி"ெம. Bறி ஆ2ேசபி-தா. ஆதF எ$கைள-

தி2ட0 ,

தாபாைய-

ெதாதர0

ெச ய0

ெதாட$கினா.

வச0கைள

ெபா.-  ெகா8" த8ணீ இ/- வ ப? நா அைனவ ெசாேன.
நா$க தி ப- தி2டாதைத அத மனித க8டேபா ெவ2கமைட எ$கைளெதாதர0 ெச வைத நி.-தி வி2டா.
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பண உதவிெயலா

நி.-தப2ட . ஆசிரம விதிகைள அ>சாிக B?ய

தீ8டாதா எ$ேக கிைடப எ. ேகவி ேக2ட ந8ப, அ-தைகய ஒவ

வவா என எதிபாகேவயிைல.

ச)க பகி4கார-ைத பறிய வததிக<
ஏப2டன. இவறிெகலா
நா$க ஆய-தமாயிேதா . எ$கைள பகி4கார ெச
சாதாரண வசதிக
அளிக0

ம.-த ேபாதி=

ஆமதாபா-ைத வி2" ேபாகBடாெத. , அைத

கா2?= தீ8டா வபின வசிமிட@ ெச. அ$ேக உட=ைழபினா
கிைட
ெபாைள ெகா8" கால2ேசப
ெச த நலெம. எ
ந8பகளிட ெசாFயிேத.
நிைலைம கைடசியி ெநக?யாயி.. ஒநா மகலா காதி வ ,

"ைகயி இத பணெமலா

கிைடயா !" எ. ெதாிவி-தா.
"அப?யானா நா

ஆகிவி2ட . அ"-த மாத9 ெசல0 பணேம

தீ8டா வபாாி இபிட

ெசேவா " எ.

அைமதியாக பதிலளி-ேத. இ-தைகய ேசாதைன என ேநத இ த
ைறய.. ேசாதைன ேநத சதப$களி எலா
ஆ8டவ கைடசி
நிமிஷ-தி என உதவி அ>பிேய வதா. ஆசிரம-தி ெபாளாதார
நிைலைமைய பறி மகலா எ9சாிைக ெச
அதிக கால ஆவத ஒ

நா காைல ஆசிரம ழைதகளி ஒ ழைத ஓ? வ , ேஸ- ஒவ வாசF

ேமா2டா வ8?யி கா-திபதாக0
எைன பாக வி வதாக0
Bறிய . அவைர பாக9 ெசேற. "ஆசிரம-  ெகா@ச ெபா<தவி

ெச ய வி கிேற; ஏ.ெகாPகளா?" எ. அவ ேக2டா.
"நி9சயமாக ஏ. ெகாேவ. தேபா

எ$க பணெமலா

ெசலவழி

ெவ.$ைக#ட இகிேறா " எேற. "நாைள இத ேநர-தி இ$ேக

வகிேற. தா$க இCகளா? எ. அவ ேக2டா. "ஓ, இகிேற"
எேற. அ- ட அவ றப2"9 ெசறா.

ம.நா றிபி2ட ேநர-தி9 சாியாக வ8? வாசF வ நிற . ழ
ஊதி.. ழைதக ெச தி ெகா8" வதாக. ேஸ- உேள வரவிைல.

அவைர பாக நா ெவளிேய வேத. அவ எ ைகயி 13,000 Oபா

ேநா2"கைள ெகா"-

வி2" வ8?ைய வி2" ெகா8" ெசறா.

இத உதவிைய நா எதிபாகேவ யிைல. அதி= எEவள0 திய ைறயி
உதவி! அத கனவா அத  ஆசிரம-  வதேதயிைல. அவைர அத
 ஒேர ஒ ைறதா பா-திபதாக என ஞாபக . அவ ஒவித
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விசாரைண#

ெச யவிைல. ஆசிரம-ைத பாைவயிட0

ெகா"- வி2" உடேன ேபா

இைல. வ

பண$

வி2டா! இத உதவியி காரணமாக, தீ8டாதா

இபிட-  நா$க ?ேபாக ேவ8?ய அவசிய
இ>
ஓரா8"
பண-ைத
பறிய
ைதாியமைடேதா .

இலாம ேபாயி..
கவைலயிைலெய.

தாபா
" ப-ைத9 ேச-  ெகா8ட
ஆசிரம- ேக ஒ நல
ப?பிைனயாயி..
ஆர ப-திேலேய
ஆசிரம-தி
தீ8டாைம
பாரா2ட
மா2ேடாெம. உல பகிர$கமா அறிவி- வி2ேடா . ஆசிரம- உதவி
ெச ய வி பியவகைள எ9சாி-தவகளாேனா . இ- ைறயி ஆசிரம-தி

ேவைல#

ெபாி

எளிதாயி.. இைவெயலா

ந ெதாி

, நா< நா

அதிகமாகி ெகா8?த ஆசிரம9 ெசல0கைள ைவதிக ஹி கேள ெப பா=
ெகா"வதாக.
தீ8டாைமயி
அ?பைட
ஆ2ட$
ெகா"- 

ேபா வி2ட

எபத இ

அறிறியலவா?..."

பின சிலகால ேகா9ராபி ஆசிரம நட வத . பிறைடய வாடைக
க2டட-தி ெந"$கால
ஆசிரம
நட-த ?யா
எ.
ெசாத இட
ச பாதி- ஆசிரம-ைத நிைலப"-த ேவ8" எ. மகா-மா கதினா. இத9
சமய-தி ேகா9ரா கிராம-தி பிேள ேநா பரவிய . கிராம- ஜன$கைள9
Hகாதார விதிகைள அ>4? ப? ெச வதகான சதி# ெசவா ஆசிரம
வாசிக அேபா
ெபறிக விைல. இத9 சதப-தி I @சா பா
ஹீராச
எ>
வியாபாாி ஆசிரம
Kதாபிக- தத நில
ச பாதி- 
ெகா"பத  வதா. அவ காதிஜி# ஆமதாபா-ைத9 Hறி- தக நில
ேத? அைலதாக. ஆமதாபா-  நா= ைம Qர-தி சபமதி நதிகைரயி
அ-தைகய இட-ைத க8"பி?-தாக. ஒ வார-தி அத நில வா$க

ப2ட . நில-தி க2டடேமா, மரேமா ஒ.

இைல. ஆயி>

ஆசிரம-ைத

உடேன அEவிட-  மாறிவிட ேவ8"
எ. மகா-மா தீமானி-தா.
ஆசிரமவாசிக வசிபத கி-தா Bடார$க ேபாடப2டன. அ ேபா
ஆசிரமவாசிக ஆடவ ெப8? ழைதக< மாக நாப ேப இதாக.
எலா கி-தா Bடார$க< வ ேசதாக.
இEவிதமாக, மகா-மாவி வா:ைக9 சாித-தி மிக பிரசி-திெபற சபமதி

ச-தியாகிரஹ ஆசிரம

ஆர பமாயி..

----------------------------------------------------------6. இராஜ %மா லா
இதியாவி அரசிய சாி-திர-தி 1917-ஆ

வஷ

மிக0

கியமான

வஷமா . அத ஆ8? இதியாவி Hததிர ேபா பல தர B?ய பல
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ச பவ$க நிக:தன. அவறி கியமான

'ச பரா ச-தியா கிரஹ ' எ.

ெபய ெபற . அத நிக:9சியி )ல
மகா-மா காதியி ஆ-மசதியி
ெபைமைய இமயமைலயிF
கனியாமாி வைரயி இதிய மக
எலா ந அறி ெகா8டாக.
.

Cஹா மாகாண-தி ச பரா ஒ ஜிலா. இமயமைலயி அ?வார-தி
அகி உள . ஜனக மகாராஜ ஆ2சிாித விேதக நா" எப அ தா.
அ$ேக அ0ாி- ேதா2ட$க அதிக . ெப பாலான அ0ாி- ேதா2ட$க ஆ$கில
தலாளிக<9 ெசாதமானைவ. ச பரானி=ள ஒEெவா ?யானவ>
இப ஏகரா நில பயி ெச தா அதி ). ஏகரா க2டாய அ0ாி பயிாிய
ேவ8"
எ>
விதி அ$ேக அF இத . அத ). ஏகராவி
விைள# அ0ாி பயி நில9Hவாதாரைன9 ேச . இEவித க2டாயமாக அ0ாி
பயிாி"
.

ைற- 'தீ கதியா' ைற எற ெபய வழ$கி.. .

1917-ஆ

ஆ8" னா இத விவர

ெதாியேவ ெதாியா . 1916-ஆ

ஒ.

காதி மகா>-

ஆ8? இ.தியி லெனௗ நகாி கா$கிரK

மகாசைப B?யேபா
இராஜமா Hலா எபவ கா$கிரK வி"தியி
மகா-மாவி ஜாைகைய- ேத? ெகா8" வ
க8"பி?-தா. இராஜமா
Hலா ச பரா ஜிலா ?யானவகளி ஒவ. க2டாய அ0ாி பயி ெச
க4டப2டவ.த ைம ேபாலேவ க4டப2" ெகா8?
ஆயிர
கணகான ?யானவக< கதிேமாd பிறகேவ8" எற அவா அவ
மனதி ?ெகா8?த . எனேவ மகா-மாைவ க8" அவாிட
ச பரா
?யானவகளி க4ட$கைள9 ெசானா. ச பரா> ேநாி வ
பாக
ேவ8"
எ.
வ.-தினா. அவ Bறிய விஷய$க மகா-மா0ெதளிவாக விள$கவிைல. எனேவ இராஜமா Hலா "எ$க வகீ பாைவ
அைழ- வகிேற. அவ எலா ெதளிவாக9 ெசாவா!" எ. Bறிவி2"
ேபா பா விரஜ கிேஷா பிரஸாைத அைழ- ெகா8" வதா. பினாளி பா
விரஜகிேஷா பிரஸா
பா ராேஜதிர பிரஸா
ேதச-ெதா8? மகா-மாவி
சிறத ைணவக ஆனாக. ஆனா அ9சமய பா விரஜகிேஷாைர பறி
மகா-மா0 நல அபிபிராய
உ8டாகவிைல. ஒ.மறியாத ஏைழ

?யானவகளிட

பண

பறி

வகீகளி ஒவ எ. எ8ணினா. எனேவ,

பா விரஜ கிேஷா Bறியைத ேயலா

ேக2"ெகா8", "நிைலைமைய ேநாி

பா- - ெதாி
ெகாவத னா நா ஒ.ேம ெசாவதகிைல.
ஆனா நீ$க இைத பறி கா$கிரY ஒ தீமான
ெகா8" வ
நிைறேவ.வ
நல " எ. ெசானா. அதப?ேய I விரஜ கிேஷா
ச பரா ?யானவகளிட
அTதாப
ெதாிவி
தீமான
ஒைற
கா$கிரY ெகா8"வ நிைறேவறினா. .
.

இைதெகா8" இராஜமா Hலா திதியைட
விடவிைல. "தா$க
ச பரா> வ
ேநாி நிைலைம ைய பாகேவ8" ." எ. அவ
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மகா-மாவிட

ெசானா. "ஆக2" ; அத பக$களி H. பிரயாண

ெச வத வ ேபா
ச பரா> வகிேற" எறா மகா-மா. அவ
காL ேபானேபா
இராஜ மா Hலா அவைர பி ெதாடதா.

"இEவிட-திF

மகா-மா அேபா

ச பரா அதிக Qர

அவகாச

இைல. வகிறீகளா?" எ. ேக2டா.

இைல எ. Bறிவி2" ஆமதாபா- ஆசிரம- 9

ெசறா. இராஜமா Hலா அ$ேக#

ேபானா. கைடசியாக, காதிஜி "நா

கக-தா0 இ-தனாேததி வகிேற. அ$ேக வ
அைழ-  ேபா$க!" எ. ெசானா. .

எைன9 ச பரா>

.

மகா-மா கக-தா0 ேபா ேப இராஜமா Hலா அ$ேக ெச. I

Lேபதிரநா-

வஸுவி

P2?

காதிஜிகாக

கா-திதா.

கவியறி0 அதிக
இலாத ஒ ?யானவ>ைடய
ேதச- ேக ஒ திய ஆதச ஏபடலாயி.. .

உ.தி

இEவா.,

காரணமாக-

.

காதிஜி# இராஜமா Hலா0 கக-தாவி ரயி ஏறி பா2னா0 வ
ேசதாக. பா2னாவி காதிஜி- ெதாித ந8ப யா
இைல.
இராஜமா Hலா0- ெதாிதவகேளா அவைர மிக கீழான மனிதராக
கதினாக. பா ராேஜதிர பிரஸா-தி ப$களா0 மகா-மாைவ9 Hலா
அைழ- 9 ெசறா. பா ராேஜதிர பிரஸா- அ9சமய
ஊாி இைல.
அவைடய P2" ேவைலகாரக காதிஜிைய#
Hலாைவ#
இல2சிய
ெச யவிைல.
அவக
P2"
கிணறி
த8ணீ
இ/பைதBட
ேவைலகாரக ஆ2ேசபி-தாக. த8ணீணிெதளி-தா தீ2டா 
ேபா வி"ேவா எ. ெசானாக. மற மாகாண$கைள கா2?= Cஹாாி
தீ8டாைம மிக க"ைம எபைத காதிஜி அறி
ெகா8டா. இராஜமா
Hலாவினா தம அதிக உதவி கிைடகா
எபைத# க8" ெகா8டா.
திைர லகாைன- தாேம இ/-  பி?க ேவ8?ய தா எ. தீமான
ெச தா. .
.

பா2னாவி ெமௗலானா ம4 ஹ எ> பிரசி-தமான ேதசீய K^
தைலவ வசி- வதா. அவ ல8டனி பாாிKட பாீ2ைச ப?-த கால-தி

மகா-மா0 அவைடய அறிக

ஏப2?த . பிபா" 1915-ஆ

வஷ- 

ப பா
கா$கிரYேபா
மகா-மா அவைர9 சதி-தா. பா2னா0
எேபாதாவ வதா த இல-  வ த$ ப? ெமௗலானா ம4 ஹ
காதிஜியிட
ெசாFயிதா. அைத இேபா
ஞாபகப"-தி ெகா8"
மகா-மா அவ ஒ சீ2" எ/தி அ>பினா. ெமௗலானா ம4 ஹ உடேன
தம ேமா2டாாி ஏறி வ மகா-மாைவ- த P2" அைழ- 9 ெசறா. .
.

காதிஜி அவாிட த வத காாிய-ைத- ெதாிவி-தா. ச பரா விஷயமாக
விசாரைண ெச வத- தா எத ஊ ேபாகேவ8"ேமா அத ஊத ைம த ரயிF ஏறி அ> ப? ேக2" ெகா8டா. ஸபL
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தF ெசவ
நல
எ. தீமானிகப2ட . ஆகேவ அ. மாைல
மகா-மாைவ ஸபL ரயி ஏறி அ>பி ைவ-தா ெமௗலானா ம4
ஹ. .
.

ஸபLாி அ9சமய ஆ9சாாிய கிபளானி வசி- வதா. அநகாி இத
அரசா$க கலாசாைலயி அவ ஆசிாியராயி
சில நாைள  அத
உ-திேயாக-ைத ராஜினமா ெச திதா. மகா-மா வ ெச தி அறி ஆ9சாாிய
கிபளானி ஒ ெப மாணாக B2ட- ட நளிரவி Kேட ஷ> வ
மகா-மா காதிைய வரேவறா. ஆ9சாாிய கிபளானி தம ந8பரான ஆசிாிய
மகானியி ப$களாவி வசிவதா. மகா-மா காதிைய அவ அத
ப$களா0 அைழ-  ேபானா. .
.

ம.நா காைலயி மகா-மா வதி

ெச தி அறி

ஸபL வகீக

பல அவைர பாக வதாக. வதவகளி இராம நவமி பிரஸா- எபவ,

"இராஜமா Hலா உ$களிட

தா. அ

ெசாFயி

விஷயமாக நீ$க ஏதாவ

விவர$க எலா

உ8ைம

ேவைல ெச வதாக இதா, அரசா$க

கலாசாைல ஆசிாியாி P2? த$கியி ெகா8" ஒ. ெச ய ?யா .
எ$களி ஒவ P2" வ த$கேவ8" . கயா பா எபவ இ$ேக பிரபல
வகீ. அவ சாபாக உ$கைள அைழகேவ நா வேத. நா$க எலா
சகா விேராதமாக எத காாிய ெச வத பயதவகதா. ஆயி>
எ$களா இயற உதவிைய- த$க<9 ெச கிேறா . இத மாகாண-தி
தைலவகளான பா விரஜ கிேஷா பிரஸா- 
பா இராேஜதிர
பிரஸா-  ததி ெகா"- அவகைள வரவைழகிேறா !" எ. ெசானா. .
.

இத ேபாி மகா-மா கயா பாவி P2" ேபானா. தப$காவிF
விரஜ கிேஷா பிரஸா
LாியிF இராேஜதிர பிரஸா
சீகிர-தி வ
ேசதாக. அவகைளபறி மகா-மா த ைடய பைழய அபிபிராய-ைத
மாறிெகாள ேவ8?யதாயி.. தா
எ8ணிய ேபால அவக ஏைழ
?யானவகளிட பண பறிபவக அலெவ. ேநைம# பேராபகார
சிைத# உளவக எ. அறிதா. விைரவிேலேய மகா-மா0 ேம
Bறிய இ Cஹா தலாவக< ெந$கிய ந2 உ8டாயி.. இவகளி பா
விரஜ கிேஷா பிரஸாதி மமகதா ேசாஷFK2 க2சியி தைலவரான I
ெஜயபிரகா9 நாராய8 அவக. .
.

நிைலைமைய நறா - ெதாி ெகா8ட பிற காதிஜி Bறியதாவ :-"?யானவகளி சாபாக ேகா2"களி வழகா? அவக< உதவி ெச ய
நீ$க ய. வதிகிறீக. ஆனா அத வழியி என ந பிைக
இைல. தF ?யானவகைள பய-திF
வி"தைல ெச யேவணா" .

'தீகதியா' ைறைய அ?ேயா" ஒழிக ேவ8" . இர8" நாளி இ$கி

தி பிேபா விடலா எற எ8ண- ட நா இ$ வேத. ஆனா அ
சா-தியமிைல எ. கா8கிேற. இர8" வஷ
இ$ேக இ ப?
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ேநதா=

?#மா?" .

ேநாிடலா . அத நா தயா. நீ$க என உதவி ெச ய

.

"என விதமான உதவி ேவ8" " எ. பா விரஜ கிேஷா ேக2டா. தF

த ட அவக வ

?யானவக ெசாவைத- தம ெமாழிெபய- 9

ெசாலேவ8"

எ. , ப-திாிைகக< எ/ வ , க?த ேபாவர-

சிைற ேபா

ப? ேநரதா=

ெச வ
.

தFய மாKதா ேவைல அதிக

"உ$க<டேனேய

இ

ேநரலா

இ

மகா-மா காதி ெசானா." .

எ.

ேவைல

ெமாழிெபய

எ. , கைடசியாக9

மாKதா

ேவைல

ெச வத- தயாராயிகிேறா . சிைற ேபாகிறெதப . எ$க<
திய விஷய . அத சி-தமாக யகிேறா " எ. அத Cஹா ந8பக
காதிஜியிட ெசானாக. .
-----------------------------------------------------------

7. எதிபாராத ெவ'றி.
ெவ'றி.
ச பரா ?யானவக<ைடய ைறகைள விசாாி- - ெதாி
ெகாவத
னா ேதா2ட தலாளிகைள# சகா அதிகாாிகைள# காதிஜி சதி- தா ெச ய ேபா ேவைலைய பறி அறிவி- விட வி பினா. Cஹா
மாகாண-தி ஒEெவா ஜிலா0 ஒ கெலட ). அல
நா=
ஜிலாக< ஒ கமிஷன
உ8". கமிஷன ஆதிக
வகி

பிரேதச-  ?விஷ எ. ெபய. ச பரா, திஹ- ?விஷனி இத .

மகா-மா திஹ- கமிஷனைர9 சதிக வி வதாக க?த
எ/தினா.
அ மாதிாிேய ச பரா ேதா2டகார ச$க-தி காாியதாிசி
எ/தி
அ>பினா. .
.

ேதா2டகார ச$க-தி காாியதாிசி தம

மன க-ைத காதிஜியிட

உளப? ெவளியி2டா. "நீ யா, ஐயா, இ$ வ

விசாரைண ெச வத? நீ

இத ஜிலாகாரரா? இத மாகாண-ைத9 ேசதவரா? ேதா2ட தலாளிக<

?யானவக<

அதிகார

ம-தியி வ

.கி"வத உம என உாிைம? யா

ெகா"-த ? ேபசாம வத வழிேய தி பி ேபா 9 ேச ; ெசாத

காாிய இதா ேபா  பா . அப? ஏதாவ ெசாFெகாள வி பினா
காகித-தி எ/தி- தபாF அ> . நீ ெசா= எத விஷய-ைத# இேபா
நா ேக2க- தயாராயிைல!" எறா. .
.

பிற காதிஜி திஹ- ?விஷ கமிஷனைர பாக ேபானா. அத நாளி
இதியாவி அதிகார வக-தி அ பிரமாத . ஒEெவா ஜிலா கெலட
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த ைம அத ஜிலாவி யேத9சாதிகாாியாகேவ நிைன- ெகாவா. நா=

கெலட ேமப2ட கமிஷனைர பறி ேக2க ேவ8"மா? காதிஜிைய அவ

அத2ட0 மிர2ட0 ெதாட$கினா. "திஹ- ?விஷைன வி2" உடேன ெவளி
ேயறி ேபா வி" . அ தா உம நல . ெவளிேயறவிைல ெயறா அத
பலைன அTபவிக ேநாி" !" எ. கமிஷன எ9சாிைக ெச தா. .
.

மகா-மா காதி தி பி வ
விரஜகிேஷா பா தFய ந8பகளிட
நிைலைமைய எ"- ைர-தா. "ேதா2டகார தலாளிக ெவ ேகாபமா
யிகிறாக. கமிஷன ைரேயா அவகைள கா2?= க"ைமயா யிகிறா.
ஆைகயா விசாரைண ஆர பிபத னாேலேய எைன ைக
ெச
சிைற அ>பினா= அ>பி வி"வாக. எத நா தயாராக இக
ேவ8" .
நா
ைக
ெச யப"வதாயிதா
ேமா-திஹாாிலாவ
ெப2?யாவிலாவ ைக ெச யப"வ நல " எ. காதிஜி Bறினா. .
.

ேமா-திஹாாி, திஹ- ?விஷனி தைலநகர . ெப2?யா இராஜமா Hலாவி

கிராம-  அகி இத ப2டண . அத பிரேதச-திேலதா ?யானவக
அதிக க4டப2"ெகா8?தாக. ஆைகயினாேலேய மகா-மா அ$ேக
ெச. தா ைகதி யாகேவ8" எ. வி பினா. .
.

உடேன காதிஜி#
அவைடய ேதாழக<
றப2" ேமா-திஹாாி
ப2டண-ைத அைடதாக. அ$ேக பா ேகார பிரஸா- எபவ P2?
த$கினாக. ேமா-தி ஹாாி ஐ
ைம Qர-தி ஒ கிராம-தி ஏைழ
?யானவ ஒவ
.-தப2டதாக அ. ெச தி வத . ம.நா
காைலயி ேமப? கிராம-  மகா-மா 0 பா தாராநித பிரஸா- எபவ
யாைன மீ ஏறி கிள பினாக. ந ைடய நா2? மா2" வ8? பிரயாண
எEவள0 சாதாரணேமா அப? ச பரானி யாைன பிரயாண
சவ
சாதாரணமா . .
.

காதிஜி ஏறியித யாைன இர8டைர ைம Qர ேபாவத பினா ஒ
திைர வ8? வ யாைனைய பி?-த . அத வ8?யி ேபா^K ேசவக
ஒவ இதா. அவ மகா-மாவிட
"ேபா^K[பாி8ெட82
ைர
த ைடய வதன-ைத உ$க<- ெதாிவிக9 ெசானா!" எறா. இத
க- எனெவப காதிஜி- ெதாி வி2ட . ஆகேவ தாரா நிதபாவிட
"நீ$க ேமேல ேபா$க!" எ. ெசாFவி2" காதிஜி ேபா^K Qத
ெகா8"வத வ?யி ஏறி ெகா8டா. வ8? நகர- ெதாட$கிய
ேபா^K

Qத ஓ உ-தரைவ மகா-மாவிட

ெகா"-தா. அதி, "ச பரா ஜிலாைவ

வி2" உடேன ெவளிேயற0 " எ. எ/தியித . .
.

மகா-மா இற$கியித P" ேபா 9 ேசத

ெப. ெகா8டத ைகெயாப

ேபா^K ேசவக உ-தரைவ

ேக2டா. மகா-மா "ஆக2" ; ைகெயாப
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தகிேற" எறா. உடேன ஒ காகித-தி "உ-தரைவ ெப. ெகா8ேட.
ஆனா நா ெதாட$கி#ள ஆரா 9சி ?# வைரயி ச பராைன வி2"
ேபா உ-ேதச இைல" எ. எ/தி ைகெயாப இ2" ெகா"-தா. .
.

சிறி

ேநர- ெகலா

இெனா

உ-தர0

வத .

அதி

"144-வ

பிாிவிப? ேபா2ட உ-தர0 கீ:ப?யாத ற- காக நாைள
மாஜிK2ேர2 ேகா2? விசாரைண வ ேசர0 " எ. க8?த . .
.

அ. இரெவலா
காதிஜி#
அவைடய சகாக<
Q$கேவயிைல.
ம.நா என நட எப
பறி# காதிஜி சிைறப2ட பின என
ெச யேவ8" எப பறி# ேபசிெகா8?தாக. காதிஜி தா எ/த
ேவ?ய க?த$கைளெயலா எ/தி ?-தா. .
.

ம.நா ேமா-தி ஹாாி நகர க8ட கா2சிையேபா அத எத நாளி=
க8டதிைல எ. அத நகவாசிக ெசானாக. மகா-மாைவ பறிேயா
அவ ெதனாபிாிகாவி நட-திய ச-திய ேபாரா2ட-ைத பறிேயா அத
இமயமைல அ?வார பிரேதச-தி அதிக ேப- ெதாிதிக நியாயமிைல.
இத நாளிேலேபால அேபா
ப-திாிைககளி ெசவா அதிக இைல.

எனி>

மகா-மா காதி வத , அவ 144-வ

உ-தர0 வழ$கப2ட ,

அத அவ கீ:ப?ய ம.-த ஆகிய ெச திக நகாி= H. வ2டார-தி=
இர0கிரேவ பரவி வி2டன. காைலயிேல பா-தா பா ேகார பிரஸா- P2ைட9
Hறி= ஜன$க ஆயிர கணகிேல B?யிதாக. .
.

இதியாவி பிாி2?4 உ-திேயாகKதக ஓ உ-தர0 ேபா"வ , அத

கீ:ப?ய மா2ேட எ. ஓ இதிய ம.தளிப , - எப

அ வைர எ.

நடவா நிக:9சிக ஆ . ஆைகயா அத நிக:9சிக மகளி உள-ைத

கவததி= , அ-தைகய அதிசய மனிதைர பாக ஜன$க திர8" வததி=

விய ஒ.
.

இைலயலவா? .

ச பரானி ம2"மல; இதியா ேதச

/வதி=ேம அ9ெச தி பரவியேபா

மக ெசால?யாத கிள9சிைய அைடதாக. ேமேல என
ேபாகிற எபைத ஆவ=ட எதி ேநாகி ெகா8?தாக. .
.

நடக

மகா-மா ேகா2" ேபாகேவ8?ய ேநர
ெந$கி.. ஜனB2ட
நிமிஷ- 
நிமிஷ
அதிகமாயி..
காதிஜி
ேகா2"
ேபாக
றப2டேபா
Pதிெயலா
ஜனச-திரமாயித . ேகா2ைட9 Hறி=
அப?ேய ெப$B2ட . .
.
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இத9 சமய-தி மக திர8" எ/
றி- மகா-மா B.கிறா:- .
.

"ச பரானி எைன யா

வ

த மிட

கா2?ய அைப

ெதாியா . ச பரா ?யானவகேளா கவி

அறி0 இலாதவக. ச பரா க$ைக நதி ெவ வடேக ேநபாள- 
அகி இமயமைல அ?வார-தி இகிற . இதியாவி மற பதிக<
அத ெதாடேப இைல. அத பிரேதச-தி கா$கிரைஸ பறி யா
ெதாியா . கா$கிரY ெபயைர ேகவிப2?த சில
அதி ேசர

பயதிதாக. இரகசியமாகேவா, பகிர$கமாகேவா ேவைல ெச

எ$க

வைக  ஏபா"க ெச
ைவக- Qதக யாைர#
நா$க
அ>பிைவகவிைல. எனி> ச பரா ?யானவக எைன ெந"$கால
ந8பைனேபா வரேவறாக. இத ?யானவகளி சதிபி நா
ஆ8டவைன# அஹி ைசைய# ச-திய-ைத# ேந ேந தாிசி-ேத. இத

ச-திய தாிசன

ெப.வத எைன உாியவனாகிய

எ ? ஜன$களிட

நா

ெகா8?த அேபயலாம ேவ. எ 0
ெசாவதகிைல. ச பரானி
அத- தின
எ வா:நாளிேலேய எ.
மறக ெவா8ணாத தினமா .
ச2டப? விசாரைண உளானவ நா எறா= உ8ைமயி அரசா$கேம
அேபா றவாளியி B8? ஏறி நிறதாக- ேதாறிய . கமிஷன என
விாி-த Eைலயி எைன அவ பி?க விைல. அத வைலயி அரசா$க-ைதேய
வி/ ப? ெச தா!" .
.

ேகா2? விசாரைண ஆர பமாயி.. ஆனா சகா தரபி அரசா$க
வகீ=
மாஜிK2ேர2"
உ-திேயாகKதக<
இன
ெச வெதேற ெதாிய விைல. வழைக- தளிேபா" ப? சகா வகீ

மாஜிK2ேர2ைட ேக2"ெகா8டா. ஆனா காதிஜி .கி2", "உ-தரைவ

மீறிய ற-ைத நா ஒ ெகாள ேபாகிேற. ஆைகயா வழைகதளிைவக யாெதா காதிர
இைல!" எ. ெசானா. பிற தா
எ/திெகா8" வதித வா)ல-ைத ப?-தா. அத சாரா சமாவ :- .
.

"அதிகாாிக 144-வ

பிாிவிப? ேபா2ட உ-தரைவ நா மீறி நடபதாக

ெவளிபைடயாக- ேதா. . இத நடவ?ைகைய நா ேமெகா8டதி
காரண-ைத- ெதாிவி- ெகாள வி கிேற. ஜீவகா8ய-ெதா8" ெச #
ேநாக- ட நா இத பிரேதச-  வேத. இ$ள ?யானவக

த$கைள அ0ாி-ேதா2ட தலாளிக ெகா"ைம ப"- வதாக0 , நா வ

உதவி ெச யேவ8"
எ.
எைன அைழ-தாக. ஆனா உ8ைம
நிைலைய ேநாி க8" அறிவத னா நா எ 0 ெச ய?யா எ.

ெசாேன. ஆைகயா அ0ாி- ேதா2ட தலாளிக, சகா அதிகாாிக

இவக<ைடய ஒ- ைழட நிைலைமைய ஆரா  ெதாி ெகாள எ8ணி
வேத. ேவ. ேநாக எ 0 என கிைடயா . எ>ைடய வைகயினா
ெபா
அைமதி ப$க
உயி9 ேசத
ேநாிடலா
எ. உ-தரவி
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க8?கிற . இைத நா ந ப?யவிைல. இ-தைகய காாிய$களி நா அதிக
அTபவளவ. ஆனா அதிகாாிகேளா ேவ. விதமாக எ8Xகிறாக.
அவக<கிைட-தி
தகவகைள
ஆதாரமாகெகா8ேட
அவக

நடவ?ைக எ"கேவ8" , நா ச2ட-  அட$கிய பிரைஜ. ஆைகயா

உ-தரைவ ெபற0டேன அத கீ:ப?ய ேவ8" எ.தா எ8ணிேன.
ஆனா அEவித
ெச தா நா எ>ைடய கடைமயி தவறியதா
என
மன9சா2சி அறி0.-திய . நா யாைடய நல-ைத னி2" இ$ வேதேனா
அவகைள ைகவி2" ேபாவதாகேவ ?# . ஆைகயா நானாக இ$கி
ேபாகBடா எற ?0 வேத. எ மன9சா2சி ஒ விதமாக0 சகா
அதிகாாி களி ?0 ேவ. விதமாக0
க2டைளயி" ேபா
சகா
அதிகாாிகளி உ-தரைவ நிைறேவ.
ெபா.ைப அவக<ேக வி2"
வி"வ தா நியாயமா . தேபா இதியாவி உள அரசிய அைமபிகீ:
இத9 சதப-தி நா ைகெகாள B?ய வழி இ ஒ.தா. உ-தர0
கீ:ப?ய ம.- வி2" அதாிய த8டைனைய மனLவமாக ஏ.
அTபவிக- தயாராயிகிேற. என விதிகபட ேபா த8டைனைய

எEவைகயி=

ைற-  ெகாள நா வி பவிைல. ச2ட ,

அரசா$க

அதிகார இவறிேம மதி ைறவினா நா இத உ-தரைவ மீறவிைல.
ச2ட$க<ெகலா ேமப2ட மன9சா2சி எ> ச2ட-  கீ:ப?#
ெபா2ேட இத 144-வ
.

உ-தரைவ மீற-

இ-தைகய வா)ல

ேபா"வத காரண

ணிேத." .

காதிஜி ெகா"-த பிற விசாரைணைய- தளி

ஒ.

இைல அலவா? மாஜிK2ேர2"

அரசா$க

வகீ=
தி"கி2" ேபானாக. இத மாதிாி ஒ அTபவ
இத 
அவக< ஏப2டேத யிைல. ஆைகயா இன
ெச வ
எ.

அவக<- ெதாியவிைல. மாஜிK2ேர2 பிபா" தீ B.வதாக9 ெசாF,

அதகாக ஒ ேததி # றிபி2டா. பின ேகா2" கைலத . .
.

நடதைத ெயலா

பா2னா ந8பக<
.

ெதாிவி-

இராஜ பிரதிநிதி , ப8?த மாளவியா0 ,

மகா-மா காதி ததி ெகா"-தா. .

மகா-மா ததி ெகா"பத னாேலேய அவக<9 ெச தி ேபா வி2ட .
இதியா ேதசெம$ அத9 ெச தி பரவிவி2ட . ேதச-தி அரசிய அறி0
ெபறவக எலா அ"-தப? என ெச தி வகிறேதா எ. ஆவ=ட
எதிபாகலானாக. .
.

பிாி2?4 அதிகாாி ேபா2ட உ-தரைவ- தனி மனித ஒவ மீறியிகிறா.
மீறியேதாடலாம அைத ேகா2? பகிர$கமாக ஒ ெகா8" த8டைன
ெகா" ப?# ேக2?கிறா! இத மாதிாி அதிசய-ைத இத னா

க8ட

இைல; ேக2ட

இைல. பிாி2?4 ஏகாதிப-திய-  ேநத இத
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அவமதிைப பிாி2?4 அதிகார வக-தா எப?9 சமாளிக ேபாகிறாக?

பிாி2?4 சி$க
.

என ெச ய ேபாகிற ? .

பிாி2?4 சி$க

கஜைன ாித . ஆனா அ

H2? ெகா8" ைக- தி பி9 ெச=

ேபா கஜைன அல; வாைல9

கஜைன. க-திேயா

ஆ பலேமா பண பலேமா ஆ#த பலேமா, - ஒ.

சதி னா பிாி2?4 அதிகார வக
.

பாகிேயா

இலாத மனிதாி ஆ-ம

தைல வண$கி.! .

ைவKரா ெச K ேபா" தம நிவாக சைப அ$க-தினட கலதாேலாசிCஹா ெல?ன2 கவன9 ெச தி அ>பினா. ெல?ன2 கவன
திஹ?விஷ
கமிஷனதாகீ
அ>பினா:
கமிஷன
மாஜிK2ேர2"9 ெச தி அ>பினா. .
.

தீ
B.வதகாக
றிபி2ட
நா
வவத
னதாகேவ
மாஜிK2ேர2?டமி
மகா-மா09 ெச தி வத . "ெல?ன2 கவன
வழைக வாபK ெப. ெகா< ப? உ-தர0 அ>பியிகிறா. அதப?
வழ வாபK ெபறப2ட " எ. மாஜிK2ேர2 ெதாிவி-திதா. ச பரா
ஜிலா கெலடாிடமி காதிஜி ஒ க?த வத . "அ0ாி- ேதா2ட$களி
?யானவகளி நிைலைமைய பறி நீ$க உ-ேதசி-தி விசாரைணையதைடயிறி
நட-தலா .
அத
ேவ8?ய
எலா
உதவி#
ெச யதயாராயிகிேற" எ. கெலட ேஹகா எ/தியிதா. .
.

இEவா. காதி மகா இதியாவி த தலாக- ெதாட$கிய சா-Pக9
ச2டம. அதி சீகிர-தி மக-தான ெவறியாக ?த . .
.

அரசா$க அதிகாாிகளி ஒ- ைழட மகா-மாஜி ச பரா ?யானவகளி
நிைலைம பறிய விசாரைணைய9 சா$ேகாபா$கமாக நட-தினா. இத பலனாக
அ?யானவகளி ைறக ெப பா= நிவ-தியாயின. .
-----------------------------------------------------------

8. கிராமெதா)
ச பரா ஜிலாவி ?யானவகளி நிைலைமைய பறி மகா-மாவி
விசாரைண ஆர பமாயி.. ?யானவகளிட அவக<ைடய க4ட$கைளபறி
வா)ல$க எ"கப2டன. வா )ல-தி உ8ைமைய அப?ேய ெசால
ேவ8"
எ.
ெகா@ச$Bட மிைகப"-த Bடா
எ.
மகா-மா
வ.-தினா. ஒEெவா ?யானவ>
வா)ல
ெகா"-த
அவைன
நறாக
. விசாரைண
ெச தாக.
.விசாரைணயி
எத
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விஷயமாவ
சேதக-  இட
தளிவி2டாக.

எ. ஏப2டா அைத பதி0 ெச யாம

?யானவக B2ட$ B2டமாக வா)ல
ெகா"க வதப?யா ஏக
கால-தி ஏெழ2" ேப வா)ல பதி0 ெச ய ேவ8?யதா யித . இத

மகா-மா0 உதவி ெச வதகாக பா பிரஜகிேஷா பிரஸா-, ராேஜதிர

பிரஸா- தFய பிரசி-தமான Cஹா வகீக வதிதாக. அவக
மகா-மா0ட வசி-தப?யா அவக<ைடய வா:ைக ைறகைள றிமகா-மா த அபிபிராய-ைத- ெதாிவிக ேநத . ஒEெவா வகீ= ஒ
சைமயகாரைன# ஒ ேவைலகாரைன# அைழ- வதிதாக. இரா-திாி
ந"நிசி-தா ேபாஜன
அ வாக. அவக த$க<ைடய ெசலைவ
ெயலா தா$கேள ெச
ெகா8ட ேபாதி= அவக<ைடய ஆட பர வா:ைக
மகா-மா0 பி?கவிைல. சிேநகைறயி பாிகாச
ெச
அவகைள9
சீதி-த யறா. கைடசியாக அத வகீக த$க<ைடய தனி-தனி
சைமயகாரகைள# ேவைலகாரகைள# அ>பி வி2டாக. மகா-மா0ட

ெதா8" ெச

அைனவ

ஒேர சைமய சாபா" எ. , எலா

ஒேர

சமய-தி வ
சாபிடேவ8" எ. ஏப2ட . எலா ெபா வாக
எளிய ைசவ உண0 தயாாிகப2ட . இEவா. அத ஆர ப நா2களிேலேய
காதிமகா த ைடய சகாகைள Bட தியாக வா:ைக- தயா
ெச யலானா.
கிராம$க<9

ெச.

கிராமவாசிகளி

நிைலைமைய

அறிய

அறிய,

அவக< கவி அறிைவ ஊ2?னா அறி நிரதரமான ேனற
ஏபடா
எ. ெதாியவத . ஆகேவ ச பள காகவறி- ெதா8" ெச த
எற ைறயி கிராம பளிBட நட-த B?யவக ேதைவ எ. மகா-மா
வி8ணப
வி"-தா. இத ேவ8"ேகாளி ேபாி ேதச-தி பல
பதிகளிF
ெதா8டக
வதாக.
மகா-மாவி
அதர$க
காாியதாிசியாகயி
அதமான ெதா8"ெச த I மகாேதவேதஸா
இத
நாளிேலதா மகா-மாைவ வ
அைடதா. ச-தியாகிரஹ ஆசிரம-திF
Iமதி கKQாிபா
காதி#
I ேதவதாK காதி#
இ>
சில
ெதா8டக< வ ேசதாக.
தF
பாி9சா-தமாக
ஆ.
கிராம$களி
ஆ.
பளிBட$க
ஏப"-தப2டன. இத பளிBட$களி ழைதக< எ/த0 ப?க0
கணேபாட0 க. ெகா"பைத கா2?= அவக<- Q ைம#
நல பழக வழக$க< கபி-தேல கியமானெத. காதிஜி வ.-தினா.
கிராம- ெதா8"ெச ய  வதவகளி பல ெப8மணிக< இதாக.
இவகளி Iமதி அவதிகாபா ேகாகேல நட-திய பளிBட மிக9 சிறத
மாதிாி பளிBடமாக விள$கி.. பளிBட$க நட-த கிராம$களி=
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அவ.9 H.வ2டார$களி=
ெதாட$கப2டன.
கிராமவாசிக

ெபா வாக

ேவ. வைகப2ட ச)க- ெதா8"க<

அறியாைமயி

):கியிதாக.

Hகாதார

ச பதமாக அவக<ைடய அறியாைம பய$கரமாயித . கிராம$களி Pதிக< ,

ச க<

ைப மயமாயிதன. கிண.கைள9 Hறி#

ேச.

 பி#மாக

கிடதன. ஆ8க, ெப8க, ழைதக எேலாேம ெசாறி சிர$ தFய சம

வியாதிகளினா C?கப2?தாக.
எனேவ, மகா-மாவினா பளிBட

நட- வ ட திதி அைட

இக

?யவிைல. ைவ-திய உதவி# Hகாதார யசி# ெதாட$கேவ8" எ.
வி பினா. இத ேவைல ெபா. வகிநட-த இதிய ஊழிய
ச$க-திF ஓ ஊழியைர அ>பேவ8" எ. எ/தி ேக2டா. அதப?
டாட ேதE எபவ வ ேசதா.
கிராமவாசிக டாடாிட சிகி9ைச ெச
ெகாள வதாக. ஆனா Hகாதார
விதிகைள அ>சாிபதி அவக சிர-ைத ெகாளவிைல. வயF பா"ப2"
உைழ- ேவைல ெச # ெதாழிலாளிக Bட- த$க P" அH-த-ைத- தா$க
H-தப"-த  வரவிைல. எEவள0 ெசானா= அவக ேக2 வழியாக
இைல.
காதி மகா இதனா மன
ேசா
விடவிைல. நாேம ெச
கா2டேவ8" எ. டாட ேதவிட ெசானா. அதேபாி டாட ேத0
அவ கீ: ேவைல ெச த ெதா8டக< ஒ கிராம-ைத9 H-த ெச
கா2"வ
எ. தீமானி-தாக. த$க<ைடய சதிகைளெயலா
திர2? அத ஒ
கிராம-தி
உபேயாக
ப"-தினாக.
கிராம-ைத9
ெச.
அைட#
சாைலற$கைள# P"களி வாசர$கைள# B2?9 H-த ெச தாக.
கிண.களிF
 எ"- 9 H-த ப"-தினாக. அ/- த8ணீ
ேத$கியித பள$கைள- Q)?னாக. இைதெயலா பா-த பிற
அத கிராமஜன$க ெகா@ச
ெவகப2" ஊைர- தா$கேள H-த
ெச வத வதாக. இத மாதிாி பல கிராம$க H-தமாயின. இ-தைகய
ெதா8" நட
ெகா8?த கிராம$க< மகா-மா அ?க? ெச.
பாைவயி2" வதா. அேபா
காதிஜி அைடத ஒ அ>பவ-ைத பல
ெபா B2ட$களி பினா ெசாFயிகிறா. "ச-தியேசாதைன" எ>
தம Hய சாித-தி= றிபி2?கிறா. மனைத உ அ9ச பவ வமா.:"பிதிஹவா

எ>

சி.

கிராம-தி

எ$க

பளிBட

ஒறித .

அதககிFத மெறா சி. கிராம-ைத பாக நா ெசறிேத. அ$ேக
நா க8ட Kதிாீகளி சில மிக0 அ/கான ஆைட தாி-திதாக. அவக
த$க ஆைடகைள ஏ
ைவபதிைல ெய. ேக2 ப? கKQாிபாயிட
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ெசாேன. அவ அEவாேற அவகைள பா-  ேக2டா. அேபா
அத
Kதிாீகளி ஒ-தி கKQாிபாைய- த ?ைச அைழ- 9 ெச.
Bறியதாவ :
'இ$ேக பா$க. ேவ. ஆைடக ைவ-தி

ஏதாவ

இEP2? இகிறதா? நா அணிதி

இகிற .

அைத

நா

எப?-

ைவேப?

இெனா ேசைல வா$கி-தா$க. அேபா

ெச

ெப2? அல

அலமாாி

மகா-மாஜியிட

ெசாF

டைவ ஒ.தா என

தா தினேதா.

H-தமான ஆைட அணி ெகாவதாக வா.தி தகிேற.'

Kநான

இநிைலைம ஏேதா அLவமானெத. எ8ணேவ8டா . இதிய கிராம$க
பலவறி=
உள நிைலைம இ
ஓ உதாரணேம யலா
ேவறிைல.
இதியாவி
கணகற
?ைசகளி
ஜன$க
எEவிதத2"2"9

சாமாக<மிறி, மாறிக2?ெகாள இர8டாவ

)ட ஒேர கைத#ட வா:கிறாக."

ணி#மிறி, மான-ைத

ச பரா கிராம$களி மகா-மா அைடத ேமBறிய அTபவதா பினா

காதிஜி இரா2ைட இயக-ைத ஆர பிபத , கிராமவாசிக த$க Hய

ேதைவகைள- தா$கேள L-திெச
நட- வத )லகாரணமாயித .

ெகாள ேவ8"

எ>

இயக-ைத

** ** **

?யானவகளிட வா)ல வா$ ேவைல ஒ பக தீவிரமாக நட
ெகா8?த .
ஆயிரகணகான
வா)ல$க
பதிவாகிவி2டன.
வா)ல$க பதி0 ெச த இட-தி சி.ஐ.?. ேபா^Kகாரக< இபாக.
அைத மகா-மா ஆ2ேசபிகவிைல. சி.ஐ.?. ேபா^ஸா இ ேபாேத
வா)ல ெகா"க9 ெச தாதா ?யானவக<- ைதாிய உ8டா
எ. மகா-மா கதினா.
வா)ல$களி ேபாைக- ேதா2ட தலாளிக அறிதேபா அவக<ைடய
ேகாப
அதிகமாயி..
மகா-மாவி
விசாரைணையதைடப"-தி
நி.- வத பல யசிக ெச தாக. மகா-மாவி கிராம- ெதா8"
இைடe. விைளவிக பா-தாக. )$கி Fனா க2?யித ஒ
பளிBட ?ைச அவக<ைடய Q8"தFனா தீ ைவகப2ட . அத
பல ஒ வித-தி நலேத ஆயி.. ெதா8டக )$கி  ?ைச இத
இட-தி பளிBட- காக9 ெச$க க2டட க2? வி2டாக.
பிற ஒ நா Cஹா சகாாிடமி
ஒ க?த வத . "உ$க<ைடய
விசாரைண நீ8" ெகா8ேட ேபாகிறேத! சீகிர ?-  ெகா8" Cஹாைர
வி2" ேபானா நறாயி !" எப அக?த-தி சாரா ச .
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"விசாரைண சீகிர

?வதகிைல. இர8? ஒ. ெச

அரசா$க

எ>ைடய விசாரைணைய நி.-திவிடலா . ஒ., ?யானவகளி ைறக

உ8ைம எ. ஒெகா8" அவைற நிவ-திக ஏபா" ெச யலா .அல ,

உ-திேயாக ைறயி சகாேர ?யானவகளி ைறகைள விசாாி?0
ெச ய ஒ கமி2? நியமிகலா . இத இர8? ஒ. ெச தா எ>ைடய
விசாரைணைய நி.-தி ெகாகிேற" எ. மகா-மா பதி எ/தினா.
அேபா
Cஹாாி ெல?ன82 கவனராயிதவ ஸ எ2வ2 ேக2
எ> நல ஆ$கிேலய. த ைம வ பா ப?யாக மகா-மா காதி அவ
க?த எ/தினா. அதேபாி காதிஜி கவனைர ேபா  பா-தா. "த$க
விப-திப?ேய
ச பரா
?யானவகளி
ைறகைள
விசாாிநிவ-திபத ஒ கமி2? நியமிக ேபாகிேற. அத கமி2?யி தா$க<
அ$க-தினரா யிகேவ8" " எ. ெசானா ஸ எ2வ2 ேக2.
"கமி2?யி அ$க-தின ஆவதா ?யானவகளி க2சி ேபH

உாிைம

என
இலாம
ேபா விடBடா .
கமி2?யி
?0
திதிகரமா
யிலாவி2டா ?யானவக< ேயாசைன ெசாF நடஉாிைம# என

இலாம

ேபா விட

Bடா .

அப?யானா,

ஒெகாகிேற" எறா காதிஜி.

நா

கமி2?யி

இக

இத நிபதைனகைள ஸ எ2வ2 ேக2 ஒெகா8டா. ஸ பிரா$ Kைல
எ>
ஆ$கிேலய தைலைமயி சகா கமி2? நியமிகப2ட . அதி
மகா-மா0
அ$க-தினரானா. உ-திேயாக ைறயி விசாரைண நடத .
?யானவகளி ைறக எலா
உ8ைமயானைவேய எ. கமி2?யா
க8டாக. அநீதிகைள ஒழிபதாிய சிபாHக<
ெச தாக. அத9
சிபாHகைள அ>சாி- 9 சீகிர-திேலேய ச2ட ஏப2ட . G. வஷகாலமாக
அத பிரேதச-தி அF இ வத "தீ கதியா" ைற ஒழித . இ- ட
ச பரா ஜிலாவி ேதா2ட கார தலாளிகளி ராVய ?0ற .
-----------------------------------------------------------

9. ெதாழிலாள ேதாழ
இதியாவி இேபாெதலா ெதாழிலாள இயக பிரமாத ப"கிற . பல
ெதாழிலாள ச$க$க< ெதாழிலாள கா$கிரKக< ேபா2?யி2" ெகா8"
ெதாழிலாள- ெதா8" ெச
வகிறன. ேதச நலைன கவனியா சில
ெதாழிலாளைர- Q8?வி2" ேவைல நி.-த
ெச ய ப8Xவதிேலேய
க8X க- மாயிகிறன. அரசிய ெசவா ெப.வதகாகேவ பல
ெதாழிலாள இயக$களி ேசகிறாக.
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த தலாக இதியாவி ெதாழிலாள இயக-  உயி ெகா"- 
பலப"-தியவ காதி மகா-மாேவயாவ. இதியாவி தலாவ
ெபாிய
ெதாழிலாள ேவைல நி.-த
மகா-மாவி தைலைமயிேலேய நடத . அத
இயக Lரண அஹி சா தம ைறயி நட மக-தான ெவறி# அைடத .
அத காரணமாக இதியா ேதச
/வதி=
ெதாழிலாளாி நிைல ஓரள0
உயத
எ. ெசா=வ
மிைகயாகா . அத ேவைல நி.-த-தி விவர

பிவமா.'

ச பரானி ?யானவகளி நிைலைமைய பறி விசாரைண இ> நட
ெகா8? ேபாேத ஆமதாபா-திF
மகா-மா0 ஒ க?த
வத .
அைத எ/தியவ Iமதி அன[யா ெப. ஆமதாபா-தி ஆைலக அதிக .
அவறி ேவைல ெச த ெதாழிலாள அதிக . அவக ெப. வத ச பளேமா
மிகமிக ைற0. சில காலமாக ஆைல- ெதாழிலாள ச பள உய0 ேகாாி கிள9சி
ெச
வதாக.
Iமதி
அன[யாெப
எ>
ெப8மணி
அ-ெதாழிலாளகf உதவி ெச
வதா. பல நா கிள9சி நட
பல
ஒ. கி2டவிைல. அத ேபாி Iமதி அன[யா ெப மகா-மா0 க?த
எ/தினா. அதி ஆமதாபா- ெதாழிலாள வழிகா2? உதவ ேவ8" எ.
ேக2?தா. மகா-மா ச பரா ேவைல ?த
ஆமதாபா-  வவதாக
பதி எ/தினா.
அEவாேற ச பரானி திதிகரமான ?0 ஏப2ட
மகா-மா ஆமதாபாெசறா. ெதாழிலாளாி நிைலைமைய விசாாிஅறித பிற அவக<ைடய
க2சியி நியாய இபதாக க8டா. எனி> ெதாழிலாளாி ேபாரா2ட- 
அவ தைலைம வகிநட- வதி ஒ தம ச$கட
இத . அ வைர
ஆமதாபா- ஆைல தலாளிக பல மகா-மா ச-தியாகிரஹ ஆசிரம
Kதாபிபத உதவி ாி வதாக. ஆைல தலாளிக<- தைலவ I
அ பாலா சாராபா . ெதாழிலாள க2சி- தைலைம வகி-த Iமதி
அன[யாெப I அ பாலாF சேகாதாி. ஆகேவ ேபாரா2ட
ஏப2டா
எலாேம மன9 ச$கட உ8டா . இைதெயலா உ-ேதசி- மகா-மா

ஆைல

தலாளிகளிட

ெச.,

விவாத-ைத

ம-தியKதகளி

தீ

வி2"வி" ப? ேக2" ெகா8டா. தலாளிக இத ேயாசைனைய வைமயாக
ம.வி2டாக. "எ$க<
எ$க ெதாழிலாளக<
இைடேய
)றாவ

மனித வ

ம-தியKத

?யா !" எ. ெசாF வி2டாக.

ெச வதா? அத நா$க இண$கேவ

காதிஜி ேவ. வழி யிலாம ேபாயி.. ஆைல- ெதாழிலாள ேவைல
நி.-த ெச # ப? ேயாசைன ெசால ேநத . ஆனா அEவித அவக<
ேயாசைன B. ேபா
மகா-மா நா= நிபதைனகைள# றிபி2டா. "இத
நிபதைனகைள
நிைறேவ.வதாயிதா
நா
உ$க<தைலைம
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வகிகிேற. இலாவி2டா நா ெபா. ஏ.ெகாள ?யா " எ.
Bறினா. நா= நிபதைனக< வமா..
(1) எத நிைலைமயி=
(2)

க2"பா2ைட

ெதாழிலாள பலா-கார-ைத ைகெகாளBடா .
மீறி

எத-

ெதாழிலாளராவ

அவகைள மறவக நிபதிக Bடா .
(3) ேவைல நி.-த-திேபா
(4) ேவைலநி.-த

ெதாழி ெச

ேவைல

ேபானா

வா:ைக நட- வத பி9ைச எ"கBடா .

எEவள0 கால

பிைழக ேவ8" .

நீ?-தா=

உ.தியாக நிகேவ8" . ேவ.

ேமப?
நா=
நிபதைனகைள#
ெதாழிலாள
தைலவக
ஏ.ெகா8டாக.
ெதாழிலாளகளி
ெபா B2ட
B2?
அதி
மகா-மாவி நிபதைனகைள அவக<- ெதளிவாக- ெதாிய ப"-தினாக.
எலாவைற# நறாக ேக2"ெகா8ட பின ெதாழிலாளக ஒகமாக

ேவைல

நி.-த

ெச ய-

தீமானி-தாக.

தலாளிக,

ஒ.

த$க

ேகாாிைககைள ஒெகாள ேவ8"
அல
ம-தியKத-  விட9
ச மதிக ேவ8"
எ.
அ வைரயி ேவைல யா
தி பி
ேபாவதிைல ெய. சபத ெச தாக.
இத ேவைல நி.-த

நடதேபா தா மகா-மா0 த தலாக I

ச$கலா பா$க, I வி.ேஜ.பேட, I வலபா

தைலவக அறிகமானாக.

பேட தFய ஜரா-தி-

ேவைலநி.-த
ஆர பமான பிற தினேதா.
சபமதி நதிகைரயி
ெதாழிலாள B2ட நட வத . ஆயிரகணகி ெதாழிலாளிக B2ட- 
வதாக. மகா-மா ஒEெவா நா< ேபசினா. அவக<ைடய சபத-ைத#
த ைடய நா= நிபதைனகைள# ஞாபகப"-தினா.
ெதாழிலாளிக தினேதா.
ஆமதாபா- நகர-தி Pதிகளி அைமதியாக
ஊவல நட-தினாக. "ேதாழகேள! சபத-ைத காபா.$க!" எ. எ/திய
ணி ெகா?கைள பி?-  ெகா8" ெசறாக.
மகா-மா அ?க? ஆைல தலாளிகைள ேபா  பாவதா.
ெதாழிலாளிக< நீதி வழ$மா. ேவ8? ெகா8டா. அதி பய
விைளயவிைல. "நா$க< சபத எ"- ெகா8?கிேறா . எ$க சபத-ைத
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நா$க மீற ?யா . ெதாழிலாளிக எ$க ழைதகைள ேபாறவக.
அவக< எ$க< ம-தியி )றா மனிதக வ
.கி"வைத

எப? நா$க ெபா.க ?# ?" எறாக தலாளிக.

ேவைல நி.-த ெமா-த ). வார கால நடத . த இர8" வார
வைரயி ஆைல-ெதாழிலாளிக ைதாியமாக0
உ.தியாக0
இதாக.
அத பிற சில தள9சி அைடய ஆர பி-தாக. சபத-ைத மீறி ேவைல9
ெசேவாைர பா- மற ெப பாைமேயா ேகாப ெகாள ஆர பி-தாக.
ஒ. அவக பலா-கார-தி இற$கிவிடலா
அல
தா$க<
ேசா0
அைட ேவைல- தி பி விடலா எ. காணப2ட . ெபா  B2ட- 
வத ெதாழிலாளிகளி க-தி ேசா0 கிேலச ?ெகா8?தன. இைத
ெயலா பா-த மகா-மாவி மனதி கவைல உ8டாயி.. ெதாழிலாள ேவைல
நி.-த
ேதாவியைட
வி"ேம எபைத பறிய கவைலைய கா2?=
அவக தினேதா. ெச
வத பிரதிைஞைய ைகவி2" விடலா எற
எ8ண காதிஜி அதிக மன ேவதைனைய அளி-த . இத நிைலைமயி என
ெச வ எற சிதைன அவ உள-தி ஓயாம இ ெகா8?த . ஒ
நா ெபா  B2ட-தி மகா-மா ேபசி ெகா8?ைகயி பளி9ெச. ஓ ஒளி
உதயமாயி.. தா ெச ய ேவ8?ய இன ெத. ெதாித . உடேன அத
dண-திேலேய மகா-மா அைத- ெதாழிலாளாிட
ெவளியி2டா: "நீ$க
உ$க<ைடய ேகாாிைகக நிைறேவ. வைரயி ேவைல- தி வதிைல
ெய. தி ப- தி ப பிரதிைஞ ெச திகிறீக. ஆனா இேபா
உ$களி சில உ.தி ைல
ேவைல- தி வைத பாகிேற. இத
மாதிாி ச-திய பிரதிைஞ ெச
வி2" அைத மீ.வைத பாக என9
சகிகவிைல. ஆைகயா இத ேவைல நி.-த
?#
வைரயி நா
உ8ணாவிரத இக- தீமானி- வி2ேட!" எறா.
ெதாழிலாள அைனவ தி"கி2" ேபாயின. த$க<காக மகா-மா ப2?னி
விரத இக ேபாகிறா எபைத ேக2" அவக<ைடய உள உகிய .

'ேவ8டா ;

ேவ8டா ;

நீ$க

உபவாச

இக

Bடா .

எ$க<ைடய

தவ.காக நா$க உ8ணாவிரத இகிேறா . எ$க<ைடய பிரதிைஞைய
நா$க ஒ நா< மீற மா2ேடா . உயி ேபானா= சபத-ைத காபா.ேவா .
நீ$க ப2?னி கிடக Bடா " எ. ெதாழிலாளக கதறினாக.
"எ>ைடய உபவாச-ைத பறி நீ$க கவைல ப2" பயனிைல. ேவைல

நி.-த ?த பிற தா நா இனி உண0 அத ேபாகிேற. ஆனா நீ$க
உ$க பிரதிைஞைய காபா.வதானா ெவ.மேன ேசா பியிபதி
பயனிைல. ெபா
ஜன$களிட
ெச. பி9ைச எ"-த=
Bடா .
அவரவக< ஏதாவ
ேவைல ேத? ெகாள ேவ8" . உயி வா:வத
ேவ8?ய ஊதிய கிைட-தா= ேபா
எ. கிைட-த ேவைலைய9 ெச ய
ேவ8" . அேபா தா உ$க சபத-ைத நிைறேவற ?# !" எறா
மகா-மா.
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மகா-மாவி இத மக-தான ?0 ெதாி
பிற ெதாழிலாளிக யா
ேவைல- தி பவிைல. அவரவக<
ேவ. ேவைல பா-  ெகாளெதாட$கினாக. I வலபா பேட ேவைல நி.-த ெச தவகளி சில
ஆமதாபா- நகர சைபயி கீ: ேவைல ேத? ெகா"-தா. சபமதி ஆசிரம-தி
ைக-தறி ெநச0 பளி Bட ஒ. அேபா தா Kதாபிகப2ட . இத
பளிBட-தி அ?-தள-ைத நிரப ஏராளமான மண ேவ8?யித . இத
ேவைல- ெதாழிலாளாி பலைர உபேயாகிகலா எ. I மகலா காதி
ெசானா. Iமதி அன[யா ெப தF வழி கா2?னா. Bைடயி மணைல
வாாி- த தைலேம ைவ-  ெகா8" ேபா  ெகா2?னா. அவைர பிபறி
ஆயிரகணகான ெதாழிலாளிக மண Bைட Qகி9 ெசறாக.
இப?

ெயலா

எ-தைன

நாைள

நடக?# ?

நிைலைம

ெநக?யாக-தா ேதாறிய . ஆனா காநதி மகா-மாவி உ8ணா விரத
ஆமதாபா- ஆைல தலாளி களி மனைத இத கல$கப8ணி யித .
அவக B? ஆேலாசி-தாக. அவக<ைடய பிரதிநிதிக மகா-மாவிட வ
த$க காைர- ெதாிவி-தாக. "தா$க உ8ணாவிரத இப நியாயமல.
த$களிட நா$க மதி அபிமான உளவக. இப?- தா$க ப2?னி
கிடபதா எ$கைள- தம ச$கடமான நிைலயி ெகா8" ைவ- வி2]க.
இ
த$க< அழகல" எ. தலாளிகளி பிரதிநிதிக க?
ெகா8டாக.

இத மகா-மா,"எ>ைடய உ8ணா விரத- காக நீ$க உ$க உ.திைய

மாறிெகாள ேவ8?யதிைல. உ$கைள உ-ேதசிநா உபவாச
இகவிைல. ெதாழிலாளிக பிரதிைஞ தவ.வைத- த"கேவ உ8ணா விரத
இகிேற." எ. ெசானா. இத9 சமாதான-ைத அவக ஒெகாள
விைல.
ஆைல தலாளிகளி தைலவ I அ பாலா சாராபா

அலவா? அவ

அவைடய மைனவி ஸாரளா ேதவி#

அ ைவ-திதாக. மகா-மா காதி ப2?னி யிப
ேவதைனைய அளி-த .

எ. பா-ேதா

மகா-மாவிட

மிக

அவக< மிக மன

). தின$க மகா-மாவி உ8ணா விரத நீ?-தித . இத ஆைல
தலாளிகளி மன இளகி வி2ட . ஏதாவ சமரச ?0 கா8பதி எலா
சிர-ைத ெகா8டாக. Iமதி அன[யாெப P2? சமரச ேப9Hக நடதன.
தலாளி-ெதாழிலாளி தகராைற பறி விசாாி- ?0 B.வத I ஆனத
ச$கர வா எபவ ம-தியKதராக நியமிகப2டா. இப-ேதா நா நடத
ஆைல- ெதாழிலாள ேவைல நி.-த ?0 ெபற . காதிஜியி உ8ணா
விரத ?வைடத .
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இத மாதிாி சேதாஷமான சமரச ?0 ஏப2டைத ெகா8டா"வதகாகெதாழிலாளாி B2ட ஒ. நடத . அத B2ட-  ஆைல தலாளிக<
ஐேராபிய கமிஷன வதிதாக. கமிஷன ைர அB2ட-தி ேபசினா.
இEவள0 ெபாிய ேவைல நி.-த ெகா@ச$Bட கலவர இறி இப-ேதா
நா நட
?ததி அவ மிக மகி:9சி ஏப2?த . இத
காதிஜிதா காரண
எபைத அத உ-திேயாகKத உணதிதா.

ஆைகயா அவ ெதாழிலாளைர பா- , "நீ$க எேபா

காதிஜி ெசா=

-திமதிைய ேக2" அதப?ேய நடக ேவ8" " எ. Bறினா.

ஆனா இேத ஐேராபிய கமிஷன ெகயிரா ஜிலா விவசாயிகைள பா- ,

"காதிஜி ெசா=

வா-ைதகைள நீ$க ேக2க Bடா . ேக2டா உபடாம

ேபாPக!" எ. எ9சாிைக ெச # ப?யான சதப
வவதகித .

ெவ சீகிர-திேலேய

-----------------------------------------------------------

10. ெகயிரா சதியாகிரஹ
ெகயிரா எ.

ேகதா எ.

ெசாலப2ட ஜிலா ஜரா-தி உள . 1917-

ஆ வஷ-தி அத ஜிலாவி மைழ ெப யாைமயா விைள9ச ெவவாக
ைற
ேபாயித . விவசாயிக நிலவாி ெகா"க ?யாத நிைலைமயி
இதாக. மகா-மா ச பரா விசாரைணயி ஈ"ப2" அEவிசாரைண ?#
த.வாயி இதேபா
ஆமதாபா- ெதாழிலாள ச பதமாக வத க?த-ைத
ேபாலேவ ெகயிரா ஜிலாவிF
ஒ க?த
வத . I ேமாகலா

பா8?யா, I ச$கலா பாாி ஆகியவக அக?த

எ/தியிதாக.

விைள0 ைற வி2டதா வாி ெகா"க ?யாத நிைலைமயி இத
?யானவக< மகா-மா வ வழி கா2டேவ8" எ. எ/தி யிதாக.
எனேவ ஆமதாபா- ெதாழிலாள பிர9ைன ஒவா. ?த
காதிஜி ெகயிரா
ஜிலாவி தைலநகரான நதி யா-  ேபா 9 ேசதா.
.

காதிஜி னாேலேய I அமிதலா தகா (தக பாபா) ெகயிரா0
ேபா
அ$ளா நிைலைமைய- ெதாி ெகா8?தா. ஏறைறய ப@ச
எ. ெசாலB?ய நிைலைம ேமப? ஜிலாவி ஏப2?த . ஒ Oபா 
நாலணா Pதேமா அத ைறவாகேவா மக[ க8?தா அத வஷ-தி

வாி வ[ைல- தளி ைவபத, சகா நிலவாி9ச2ட$க இட$ெகா"-தன.

நா= அணா விகித-  ைறவாகேவ மக[ க8?பதாக விவசாயிக
ெசானாக. சகா அதிகாாிகேளா நா= அணா விகித-  ேம மக[
க8?கிறெத. சாதி-தாக. ந"நிைலைம#
ஆரா த தக பாபா
ேபாறவக ?யானவகளி க2சி தா உ8ைமயான எ. Bறினாக.
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I தக பாபா இ

வி-தபா

றி-  கமிஷன

ைர#ட கல

ேபசி யிதா. I

பேட, ஸ ேகா தாK பாெர ஆகியவக ப பா 9 ச2டசைபயி

இத
பிர9ைனைய
கிளபி
யிதாக.
அதனா
பய
ஒ.
விைளயவிைல. ?யானவகளி ேகாாிைகேயா மிக0 மிதமான . வாி வ[ைல
ஒ வஷ- - தளி ேபா" ப?தா அவக ேக2டாக. இைத9 சகா
ேநர?யாக

ஒெகாள

?யாவி2டா,

)றாவ

மனிதகளி

ம-தியKத- 
வி2"வி" ப?
ெசானாக.
இத
அதிகாாிக
இண$கவிைல. வாிைய வ[F-ேத தீவ எ. ஒேர )-தயமாயிதாக.
காதிஜி எலா விஷய$கைள#

ஆரா 

பா- வி2", "ேவ. வழியிைல.

?யானவக வாி ெகா"க ம.- ச-தியாகிரஹ ெச யேவ8?ய தா!"
எற ?0 வதா. அEவாேற ெகயிரா ஜிலா விவசாயிக< மகா-மா
ேயாசைன Bறிய ட வ ெகாடா இயக-ைத- தாேம தைலைம வகி- நட-த0
ஒ ெகா8டா.
ெகயிரா ச-தியாகிரஹ-தி மகா-மா0-

ைண ாிவதகாக I வலபா

பேட I ச$கலா பா$க, I இ லா யானி, I மகாேதவ ேதசா , I

அ>[யாபா தFேயா வ ேசதாக. இவக அைனவ பின காதி
மகாைனேய பரம வாக ெகா8" ேதச- ெதா8" ஆ.வத- த$க
வா:ைகைய அபண ெச
வி2டாக. ெகயிரா ச-தியாகிரஹ-திேபாேத
I வலபா பேட ஏராளமான வமான அளி- வத தம வகீ ெதாழிைல
நி.-தேவ8?யித .
அத
பிற
ேதசெதா8"ேக
ேநர
சாியாயிதப?யா I வலபா வகீ ெதாழி ெச யேவ ?ய விைல.
ெகயிரா ஜிலாவி தைலநகரான நதியா- நகர-தி இத அநாதாசிரம-தி
மகா-மா0
அவைடய
ைணவக<
த$கினாக. வாி ெகாடாைம
இயக-ைத9 ேச விவசாயிகளிட ைகெய/வா$வதெக. பிவ
உ.திெமாழி தயாாிகப2ட :"எ$க கிராம$களி மக[ இEவட

நாலணா மதி ைறவானெத.

நகறித நா$க அ"-த வஷ
வைரயி நிலவாி வ[ைல நி.-தி
ைவகேவ8"ெம. அரசா$க-ைத ேக2"ெகா8ேடா . ஆனா அரசா$க
எ$க பிரா-தைன இண$கவிைல. ஆைகயா இEவஷநிலவாி
/ைத#ேமா
அல
பாகி#ள
பதிையேயா
நா$களாக9
ெச=- வதிைலெய. ச-திய
ெச கிேறா . அரசா$க
ச2டLவமான
நடவ?ைகக என நட-தினா= ெபா.-தி வாிெகாடாைமயி பயகைள
மகி:9சி#ட
அ>பவிேபா .
எ$க<ைடய
நில$கேள
பறித
ெச யப2டா=
சகி- ெகா8? ேபாேமயலாம நா$களாக வFயதீைவ ெச=-த மா2ேடா . ஆனா ஜிலா /வ
இர8டாவ தவைண வாி
வ[Fபைத
நி.-திவிட
அரசா$க-தா
இண$கினா
எ$களி
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பண$ெகா"கB?யவக வாி /ைம#ேமா பாகி#ள பதிையேயா
ெகா"- வி"ேவா .
வாி
ெகா"கB?ய
நிைலயி=ளவக<
ெகாடாமFபத- காரணெமனெவறா, அவக ெகா"- வி? ஏைழ

மிராHதாக<
Cதியைட
த$க<ைடய உைடைமகைள விக0
கட
வா$க0
ஆர பிஅதனா த$க<9 ெசால?யாத
ப$கைள
வவி- ெகாவாக எப தா. இநிைலைமயி ஏைழகளி நைமைய
உ-ேதசி- 
பண
ெச=-த
சதி#ைடயவக<
ெச=-தாமF-த
கடைமயாெம. க கிேறா ."
பிற காதிஜி#
அவைடய
ைணவக<
ச-தியாகிரஹ த- வ-ைத விளகி9 ெசாF
ைகெய/- வா$க-ெதாட$கினாக.

கிராம
கிராமமாக9 ெச.
ேமப? உ.தி ெமாழியி

வாிெகாடாைம இயக-தி ஆர ப-தி சகா அதிகாாிக க"ைமயான
நடவ?ைககைள ைகெகாளவிைல. இயக-  அதிக ெசவா

ஏபடா

எ. ,

ெகா@ச

பய.-தினா

விவசாயிக

வாி

ெச=-தி

வி"வாக எ. ந பினாக. ஆனா அவக நிைன-தப? நடகவிைல.
ஜிலா /
விவசாயிக ஒேர உ.தியாக வாிெகாடாம இ வதாக.
பிற அரசா$க-தி அடைற ஆர பமாயி.. ைகயி அகப2ட ஜ$கம
ெசா- கைள ெயலா
அதிகாாிக ஜதி ெச ய- ெதாட$கினாக.
ஆ"மா"கைள ஜதி ெச
ஏல ேபா2டாக. வாிெகாடாதவக எலா
அபராத அறிைகக அ>பப2டன. கைடசியி மக[ைல# ஜதி ெச யெதாட$கினாக.
இதனா விவசாயிகளி உ.தி ைலய- ெதாட$கிய . வயF விைளதிப
நாF ஒ ப$ மக[. அைத#
அதிகாாிக ஜதி ெச
ெகா8"
ேபா வி2டா, வஷ

/வ

சாபி"வ

எப?? அ"-த பஸF சாப?

விைத எ$ேக ேபாவ ? மா"கைள அதிகாாிக ெகா8" ேபா

வி. வி2டா, வயகைள எEவா. உ/வ ?

ஏல

ேபா2"

விவசாயிகளி சில உ.தி தள வாி ெகா"க- ெதாட$கினாக. இ>
சில ஜ$கம ெசா- களி அவசியமிலாத ெபாகைள P2" வாசF
ெகா8"வ ைவ-தாக. அ9சாமாகைள Pணாகாம ெகா8"ேபா ஏல
ேபாட2" எப அவக க- . ஆனா ஒ பதியா தா$க அ?ேயா"
அழி ேபானா= வாி ெகா"பதிைல எ. உ.திேயா?தாக.
உ.தி ைல வத விவசாயிக<- ைதாிய ஊ2"வத மகா-மா வழி
ேத?ெகா8?தா. அ-தைகய சதப ஒ. ஏப2ட . ஒ வயF இத
ெவ$காய மக[ைல அதிகாாிக தவறாக ஜதி ெச ய உ-தர0 ேபா2?தாக.
மக[ைல ஜதி ெச வேத ெகா"ைமயான காாிய எப மகா-மாவி க- .
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அதி=
றிபி2ட
இத
வயF
ஜதி
உ-தரேவ
காரணமிறி
ேபாடப2?த . ஆைகயா ஜதி உ-தரைவ றகணிெவ$காய-ைத
அறப"ப?
மகா-மா
ேயாசைன
ெசானா.
I
ேமாகலா
பா8?யாவி தைலைமயி சில ெதா8டக அEவிதேம ெச தாக. உடேன
அவக ைக ெச யப2டாக. விசாரைண தின-த. ேகா2? ஏராளமான
ஜனB2ட
B?வி2ட . I ேமாகலா பா8?யா0
அவைடய
ேதாழக< ெசாபகால சிைற-த8டைன விதிகப2ட . I ேமாகலா

பா8?யா0

அளிகப2ட .

'ெவ$காய-திட'

அளாவிய .

'ெவ$காய-

எற

திட>

சிறப2ட

ேஜ!'

எற

ெபா ஜன$களா

ேகாஷ

வான-ைத

இத9 ச பவ-தினா ஜன$களி உசாக - யி ெபற . ஆனா அதிக
கால அ நீ?-திகவிைல. க4டப2"- ேத?ய உைடைமக பறிேபாவைத
பா-  ெகா8?க ஜன$களா ?யவிைல. ெப பாேலா கைள- 
ேபானாக. உ.தியாக நிற ஒ சிலைர ம2" அ?ேயா" அழி ேபா ப?
வி2"வி"வதா எற கவைல காதிஜியி மனதி ேதாறிய . இEவள0
மக-தான தியாக$கைள9 ெச யேவ8?யதாயி
ச-தியாகிரஹேபா
மகைள னதாகேவ தகப? தயா ெச யவிைல எற எ8ண
உ8டாயி..
நிைலயி நதியா- தா=கா தாசிதா, "பணகாரக வாிைய9 ெச=-திவி2டா

ஏைழ ?யானவகளிட
வாி வ[Fப
நி.-திைவகப" !" எ.
மகா-மா09 ெச தி ெசாF அ>பினா. தாசிதா அவைடய தா=கா0
ம. ெபா.பானவ. ஜிலா /வதி= நட இயக-ைத ஒ தா=காவி

ம2"

எப? நி.-த?# ?

ஆைகயா காதிஜி ெகயிரா ஜிலா கெலட க?த

எ/தி, நதியா-

தாRகா தாசிதா ெசான ெகயிரா ஜிலா /வத ெபா மா எ.
ேக2?தா. ஜிலா கெலட எ/திய பதிF அ
ஜிலா /வத

ெபா

விஷய

எ. , 'பணகாரக வாி ெச=-திவி2டா ஏைழகளிட

வ[ைல நி.-தி ைவ ப?' ஏகனேவ தா

ெதாிவி-திதா.

வாி

உ-தர0 ேபா2"வி2டதாக0

இைத அறித
ஜன$க ெவறி ெகா8டா2ட நட-த-ெதாட$கினாக.
அவக ைகெய/-தி2ட உ.திெமாழி ப-திர-தி அவக ேக2?த

இ தா

அலவா?

ஆைகயா

த$க<ைடய

அைட வி2டதாக அவக ஆனத B-தா?னாக.

இயக

Lரணெவறி
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ஆனா காதிமகா> இத ெகயிரா ேபாரா2ட-தி ?0 அEவளவாகதிதி அளிகவிைல. ச-தியாகிரஹ இயக-தி ?வி எதிாிக<ைடய மன
மாறியிக ேவ8" எ. சமரசமான ேப9H வா-ைத#ட ?ய ேவ8"
எ. காதிஜி கதினா. ஆனா இத இயக-தினா அதிகாாிக<ைடய மன
ெகா@ச$Bட மாறியதாக- ெதாியவிைல. ஜன$க< ச-தியாகிரஹ இயக-தி
த- வ-ைத ந உண ெகா8டதாக- ேதாறவிைல. ஆைகயா ெகயிரா
ச-தியாகிரஹ Lரண ெவறி அளி-ததாக மகா-மா காதி கதவிைல.
ஆயி> அத இயக-தி பிைனய பலக மக-தானைவயா யிதன.
அத பயனாகேவ ஜரா- மாகாண- மக விழி அைட எ/தன. காதி
மகா-மாவி ெபைமைய உண
அவைர- த$க மாெபதைலவராக
ஏ.ெகா8டன.
-----------------------------------------------------------

11. ,த மகாநா)
தலாவ

உலக மகா#-த

1918-ஆ

வஷ-தி பய$கரமான க2ட-ைத

அைடதித .
பிாி2ட
தFய
ேநச
ேதச$களி
நிைலைம
மிக
ெநக?யாகியித . இத நிைலைமயி இதியாவி இராஜ பிரதிநிதி லா2
ெச Kேபா2 ?Fயி ஒ #-த மகாநா" B2?னா. அத வ ப?
இதியாவி பிரபல தைலவக பல
அைழ அ>பினா. மகா-மா
காதி அைழ வத . அைழ கிண$கி காதிஜி ?F9 ெசறா.
ஆனா= #-த மகாநா2? கல ெகாவ பறி பல ச$கட$க அவ
இதன.
அ9சமய

அF சேகாதரக எ. அைழகப2ட ெமௗலானா க மதF# ,

ெமௗலானா ஷ0க- அF# சிைறப2?தாக. காதிஜி இதியா0 வத
த ஹி
K^ ஒ.ைமகாக பா"ப2" ெகா8?தா. அ-தைகய
ஒ.ைம இதியாவி வி"தைல ேனற-  மிக அவசிய எ.
நிைன-தா. ஆைகயா அF சேகாதரகைள வி"தைல ெச யேவ8?ய
அவசிய-ைத பறி ஏகனேவ இதிய சகாட க?த ேபா வர0 நட-தி
ெகா8?தா.
அF சேகாதரக அேபா
கிலாப- இயக-ைத ஆர பி-திதன. த
உலக மகா#-த-தி கி ெஜமனியி க2சியி ேசதித . கி Hதா
அகில உலக-தி=
வசி-த KF களி மத- தைலவராக கதப2டா.

இதனா 'க^பா' எற ப2ட ெபய

கி Hதா> இத . #-த-தி

பிாி2?4 க2சி ஜயி-தா K^
மத-தைலவரான
கி Hதா>ைடய
ெகௗரவ-  ப$க
விைள#ேமா எ. இதிய KF க கவைல
ெகா8?தாக. அப? ஏபடாம பா- ெகாவதாக பிாி2ட வா.தி
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தரேவ8"
எ. ேகாாினாக. இ-தைகய கிள9சிைய- தைலைம வகிநட-திய
காரண-தினாேலேய
அF
சேகாதரக
சிைறத8டைன
அைடதிதாக.
இதிய K^ களி ந2ாிைமைய மிக கியமாக கதிய மகா-மா காதி
அவக<ைடய மத ச பதமான ேகாாிைகைய ஆதாிப
த ைடய கடைம
எ. கதினா. ஆைகயா அF சேகாதரக சிைறப2? நிைலைமயி
தா #-த மகாநா2? கல
ெகாளலாமா எ. ேயாசி-தா. ேலாகமாய
திலக Iமதி ெபஸ8" அ ைம# ேமப? #-த மகாநா2" அைழகபட
விைலெய. அறித
மகா-மாவி தயக அதிகமாயி..
இத நிைலைமயி LVய ஆ82OK இ>
சில ஆ2ேசப$கைள
கிளபினா. "அஹி சாவாதியாகிய தா$க #-த மகாநா2? எப? கல
ெகாளலா ?" எப

ஓ ஆ2ேசப . ஆனா ெதனாபிாிகாவிேலேய ஏப2ட

#-த-ைத- தம #-த

எ. எப?9 ெசாலலா ? நீ$க எப? இத உதவி

பிர9ைனதா இ . மகா-மா இத ஆ2ேசப-ைத பறி ஒ ?0 வதிதா.
பிாி2?4 சா ராVய-தி பா கா உ2ப2?கிற வைரயி அத9
சா ராVய-  ேந அபாய$களிேபா உதவி ெச ய-தா ேவ8" . தா
ெசாத ைறயி ந பிைக ெகா8ட அஹி சா தம-ைத இத விஷய-தி
- வ
ைறய.. ஆனா LVய ஆ82OK Bறிய இெனா
ஆ2ேசப-  அEவள0 Hலபமாக பதி ெசால ?யவிைல. அ9சமய
பிாி2ட> இ-தாF ஏப2?த இரகசிய உடப?ைககைள பறி
பிாி2?4 ப-திாிைகயி ச9ைச நட ெகா8?த . "பிாி2?4 ராஜ ததிாிக
இதமாதிாி அகிரமமான காாிய$கைள9 ெச
ெகா8?
ேபா
இத

ெச யலா ?" எ. I ஆ82OK ேக2டா.

ேமBறிய எலா ஆ2ேசப$கைள#
ைவKரா
ெச Kேபா?ட
ேநாி
ெசாF9 சமாதான ேக2ப எற எ8ண- ட மகா-மா ?F ேபானா.
லா2 ெச Kேபாைட ேநாி ேப2? க8" ேபசினா. இரகசிய உடப?ைகக
ச பதமாக லா2 ெச K ேபா2 Bறியதாவ :
"பிாி2?4

மதிாி

சைப

ெச #

ஒEெவா

காாிய- 

நா

ெபா.பாளியல. பிாி2?4 அரசா$க
தவேற ெச யா
எ.
நா
ெசாலவிைல. ெபா வாக பிாி2?4 ச பத-தினா இதியா நைம
அைடதிகிற எ. நீ$க கதினா இத ெநக?யான சமய-தி உதவி
ெச வ அவசிய . பிாி2?4 இரகசிய உடப?ைககைளபறி ப-திாிைகயி
வதிபைத- தவிர என ஒ. ெதாியா . சில சமய ப-திாிைகக கபைன
கைதகைள க2?வி"வ
உ8". ப-திாிைக கைதகைள ந பி நீ$க
கியமான ஒ விஷய-தி ?0 ெச யBடா . #-த ?த பிற அரசிய
தம ச பதமான உ$க<ைடய பிர9ைனகைள கிளபி வாத ெச யலா . இத
ெநக?யான சமய-தி உதவி ெச ய ம.ப உசிதம.."
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இEவா. லா" ெச K ேபா2 ெசானதினா காதிஜியி மன
சமாதான அைடத . எப?யிதா= #-த மகா நா2" ேபாவ
தீமானி-தா.

ஓரள0
எ.

#-த மகாநா2? #-த-  ஆ திர2" தீமான ஒ. வத . இ தா
மகாநா2? கிய தீமான . இைத மகா-மா காதி ஆதாி-  ேபசேவ8"
எ. ைவKரா ெச Kேபா2 வி பினா. காதிஜி# அத இண$கினா.
ஆனா ஹி Kதானியி ேபHவத அTமதி ேக2" ெப.ெகா8டா.
"எ>ைடய
ெபா.ைப
Lரணமாக
உண
இததீமான-ைத
ஆதாிகிேற" எ> ஒேர வாகிய-ைத மகா-மா இத மகா நா2? ெசானா.
காதிஜி ஹி Kதானியி ேபசிய
பறி பல அவ வா:- 
Bறினாக. ைவKரா பிரசனமாகியித ஒ B2ட-தி ஹி Kதானியி
ேபசப2ட
இ தா த தடைவ எ. ெசானாக. காதிஜி இ
மிக0 அவமானகரமாக- ேதாறிய . இதியா ேதச-தி இதியாவி பாைஷயி
ேபசியதகாக ஒ பாரா2"தலா எ. வதினா.
ைசய-  ஆ திர2" தீமான-ைத ஆதாி- மகா-மா ஒ வாகியதா
ேபசினா எறா=
அத- தீமான-ைத காாிய-தி நட-தி ைவபததனா இயற யசிைய9 ெச யேவ8" எ. கதினா. அ-தைகய யசி
ெதாட$வத னா த ைடய நிைலைமைய ந விளகி இராஜ
பிரதிநிதி ெச Kேபா" ஒ க?த வைர அைத ெரவெர8" அயலா8"
எபவாிட ெகா"-த>பினா.
ேமப? க?த-தி கியமான பதிக பிவமா.:"த$க< ஏரமீ 26 உ ஒ க?த

எ/திேன. அதி #-த மகாநா2? நா

கல ெகாள ?யாமFபத காரண$கைள- ெதாிவி-திேத. அத
பின தா$க அ B த$கைள ேநாி க8" ேபச அ>மதி அளி-தீக.

அEவா. ேபசிய பின, ேவ. காரண

இலாவி?> , த$களிட

எனகித

ெபமதிைப னி2ேட> மகாநா2? கல ெகாவெத. தீமானி-ேத.
மகாநா2? கல ெகாள Bடாெத. நா தF கதியத கியமான

காரண , ேலாகமாய திலக, Iமதி ெபஸ8" அ ைமயா, அF சேகாதரக

ஆகியவக மாநா2? அைழக படாதேதயா . ெபா ஜன அபிபிராய-ைத
உப"-தB?ய மிக சதி வா த தைலவகெள. இவகைள நா
மதி-திகிேற. இவகைள அைழயா வி2ட ெப தவ. எேற இன
நா க கிேற. இ-தவைற நிவ-திபத வழிைய#
மாியாைத#ட

ெதாிவி-  ெகாள வி கிேற. இனி, மாகாணேதா.

நைடெப.ெமன- ெதாிகிற . இத மகாநா"க<காவ

வ

#-த மகாநா"க
அரசா$க- 
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ேயாசைன ெசாF உத0மா. மகளி மதி பா-திரமான அ-தைலவகைள
அைழக ேவ8" .
சமீப கால-தி நா$க< மற ?ேயற நா"கைள ேபாலேவ பிாி2?4
ஏகாதிப-திய-தி சம ப$காளிகளாகலாெம>
ஆைச ெகா8?கிேறா .

எனேவ,

பிாி2?4

ஏகாதிப-திய- 

அபாய

வத

கால-தி

எEவித-

தயகமிறி
Lரண
ஆதர0
அளி-த
அவசியெமபைத
நணதிகிேறா . அEவாேற தீமான
ெச தி கிேறா . ஆனா
இEவா. உதவி ெச ய ஆவ=ட வதத, அத )ல

நம

இல2சிய-ைத

விைரவி அைடயலாெம>
ந பிைகேய காரண
எப
உ8ைம.
கடைமைய9 ெச ேவா அத அளவி உாிைம#
ெப.கிறா. ஆதF
த$க<ைடய பிரச$க-தி விைரவி வரேபாவதாக றிபி2? அரசிய
தி-த$க கா$கிரK - ^ தி2ட-ைத கிய அ ச$களி அ>சாி-தி
எ. எதி பாபத ஜன$க< உாிைம#8". இத ந பிைகயி
ேமதா மகாநா2? வதித அ$க-தினாி அேனக த$க மனLவமான
ஒ- ைழைப அரசா$க-  அளிக  வதாக.
ெதனாபிாிகாவிF

நா

இதியா0-

தி பிய

த,

?யானவகளிட
ெந$கி பழகி வதிகிேற. அவக<ைடய HயராVய
தாக நிர ப ஏப2?கிறெத. த$க< உ.தி B.ேவ. ெசற கா$கிரK
மகாசைபயி B2ட-தி நா ெசறிேத. றிபி2ட கால-தி Lரண
Hயா2சி பிாி2?4 இதியா0 ெகா"கபட ேவ8" எ> தீமான-ைத
நிைறேவ.வதி நா>
கல ெகா8ேட. தி2டமான ஒ கால-தி
Hயா2சி கிைடெம> ந பிைக ஏப2டா தா இதிய மக திதி
அைடவாகெளப நி9சய .
கைடசியாக நா த$கைள ேக2" ெகா<வ

எனெவறா, KF

ராVய$கைள பறி பிாி2?4 மதிாிக தி2டமான வா.தி யளிமா.
தா$க ெச ய ேவ8" . ஒEெவா KF இEவிஷய-தி ெபாி
சிர-ைத
ெகா8?பைததா$க
அறிPக.
ஆதF
ஹி வாகிய
நா
இEவிஷய-தி
அச2ைட
கா2டBடா .
அவக<ைடய
க$கைள
எ$க<ைடய
க$களாகேவ
கத
ேவ8" .
KF
ராVய$களி
உாிைமகைள காப KF 8ணிய ேd-திர$களி விஷய-தி அவக

உண9சிைய மதிப ; இதியாவி Hயா2சி ேகாாிைகைய காலா கால-தி

நியாயமான ைறயி நிைறேவறி ைவப ; இைவகதா சா ராVய-தி

பா காபி மிக0
கியமான சாதன$களா . ஆ$கில மகைள நா
ேநசிகிறப?யா=
ஆ$கிேலயக<ைடய
ராஜ
பதிைய
ஒEெவா
இதியாிடஉ8" ப8ண நா வி வதா=ேம இக?த
உ$க<
எ/தலாேன."
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காதிஜி

1918-ஆ

வஷ-தி

இ மாதிாி

இராஜ

பிரதிநிதி

க?த

எ/தினா. அத நாளி பிாி2?4 சா ராVய-ைத வி2" இதியா ெவளியி ேபாக

B"

எற

எ8ணேம

வா-ைதைய Bட யா

ெசாF வதாக. ப

யா

உ8டானதிைல.

'Hததிர '

எற

உபேயாகிபதிைல. 'Hயா2சி' எ.தா எலா

வஷ-  நிைலைம எப? மாறிவி2ட

நிைன-  பா-தா ஆ9சாியமாக இைலயா?

எபைத

இராஜ பிரதிநிதி க?த எ/தி அ>பிவி2" மகா-மா உடேன நதியாநகர- 9 ெசறா. வாிெகாடா இயக-ைத நட-திய ஜிலாவிேலேய
ைசய-  ஆ ேச ேவைலைய ஆர பிக ேவ8" எ. கதினா. I
வலபா
பேட தFய சகாக<டகலதாேலாசி-தா. அவக இத
காாிய-தி அEவள0 உசாக கா2டவிைல. யசி ெச தா= பல கி2டா
எ.
ெசானாக.
ெபா
ஜன$க
சகாாிட
ெகா8?
விேராதபாவ-ைத அEவள0 சீகிர-தி மாறிவிட ?யா எ. Bறினாக.
ஆயி>

காதிஜியி க2டைளைய மதி-

அவக வதா ம2"

ேவைல ெச வத வதாக.

ேபா மா? ெபா

ஜன$க<ைடய ஒ- ைழ

கி2டவிைல. வாிெகாடா இயக-தி ேபா ேபா2? ேபா2"ெகா8" உதவி
ெச ய வதவக இேபா ஒ $கி ஒ $கி ேபானாக. தைலவக ஊ
ஊரா  ேபாவத அேபா வாடைகயிலாம வ8?க கிைட-தன. இேபா
வாடைக ெகா"-தா= வ8? கிைடகவிைல! ஆகேவ தின இப
ைம
வைரயி மகா-மா காதிஜி# அவைடய ைணவக< நட ெச. பிரசார
ெச ய
ேவ8?யித .
ஜன$க
சாபா"
ேபா"வதி=
உசாக
கா2டவிைல. ஆைகயா அவக ைகேயா" சாபா" ெகா8"ேபாக
ேவ8?யித .
இப?ெயலா
எதி இ
எ. மகா-மா எதிபாகவிைல.
ஆனா=
அைத க8" மனதள
விட0
இைல. கடைம எ.
ஏ.ெகா8ட காாிய-ைத எ-தைன இைடe. வதா= எதி- 9 சமாளி-

நட- வ

காதிஜியி தமமலவா?

கிராம$களி ெபா B2ட
B2?னா
வவதிைல. சிலதா வதாக. அவக<

ேபா ஏராளமாக ஜன$க
. ேகவிக ேக2டாக.

"நீ$க அஹி ைச உபாசக ஆயிேற? ைசய-  எப? ஆ ேசகலா ?"
எறாக. "அரசா$க

இேபா

எ$க< என உதவி ெச த ? நா$க எத

ஒ- ைழக ேவ8" ?" எறாக.
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ஆயி>
மகா-மாவி பி?வாதமான ேவைல பலதராம ேபாகவிைல.
நாளைடவி ஜன$க ைசய-தி ேசவத- த$க ெபயகைள ெகா"க
 வதாக.
இைடவிடாம ஆ திர2" ேவைல ெச
வததி காரணமாக மகா-மாவி
உட நிைல பாதக அைடத . ஒநா வயி. க" ேநா வ வி2ட .
அைற9
சபமதி
ஆசிரம-திF
நதியா- 
ேபாகதி2ட
ேபா2?தா. ஆசிரம-திF ஒேறகா ைம Qர-திFத Kேடஷ>
நடேத ெசறா. ஆமதாபா- Kேடஷனி அவட ேச
ெகா8ட I
வலபா பேட காதிஜி உட  Hகமிைல எபைத க8" ெகா8டா.
தி பிவிடலா எ. அவ ெசானைத மகா-மா ேக2கவிைல. இர0 பமணி இவ நதியா- Kேட ஷனி இற$கி அநாதாசிரம ெசறாக.
அ$ேக மகா-மா0 வயி. ேபா ேநா
மிக க"ைமயாகிவி2ட .
ந8பக கவைலப2" ைவ-தியகைள அைழவதாக. மகா-மா
ைவ-திய ெச
ெகான0 ம சாபிட0 ம.- வி2டா. ஊசி -தி
ெகாள0
இண$கவிைல. ப2?னி கிடதா சாியா  ேபா வி"
எற
ந பிைகைய- ெதாிவி-தா. இபநா= மணி ேநர ப2?னி கிடத பிற
பசிேய இலாம ேபா வி2ட . பலPன றிவி2ட . வயி. ேபாட
Hர ,

பிதற

எலா

ேச வி2ட .

மகா-மா

த ைடய

மரண

சமீபி- வி2ட
எ. ந பினா. அ பலா சாராபா
தFய ந8பக
ஆமதாபா-திF
அவைர பாக வதாக. த ைம ஆசிரம-தி ெகா8"
ேபா
வி2"வி" ப? அவகளிட
ேக2"ெகா8டா. அவக அEவாேற
ெச தாக.
சபமதி ஆசிரம-தி காதிஜி யமேனா" ேபாரா? ெகா8?த சமய-தி
#-த ? வி2ட எ. இனிேம ஆதிர2ட ேவ8?யதிைல ெய.
கமிஷன ெச தி அ>பினா. அத9 ெச திைய I வலபா
பேட
மகா-மாவிட வ Bறினா. மகா-மாவி மனதிF ஒ பார இற$கிய .
உட
நிைல
ேமாசமானதினா
ஏ.
ெகா8ட
கடைமைய9
ெச ய?யவிைலேய எற கவைல மகா-மாவி மனதி இத . அத
கவைல இேபா
நீ$கி.. அ
த மகா-மாவி உட 
ணமைடய-

ெதாட$கிய . ஜல சிகி9ைச, பனிக2? சிகி9ைச தFய இயைக ைவ-திய

ைறகைள கைடபி?வர ெந"நா ஆயி..

வதா. ேநா

நீ$கிய பிற

-----------------------------------------------------------

உட பி பைழய பல
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12. ரல- அறிைக
இதிய நா2? Hததிர- காக அத நா2களி பலவித யசிக நைடெப.
வதன. மிதவாதிக ச2ட-  உ2ப2ட ைறகளி கிள9சி ெச
பிாி2?4
சா ராVய-  உ2ப2ட Hயா2சிைய ெப.வத யசி ெச தாக. தீவிர
வாதிக பலாபலகைள கவனியாம ெபா
ஜன உண9சிைய எ/பி
பிாி2?ஷாைர இதியாவிF
விர2?விட எ8ணினாக. இத இ
வபாைர#

தவிர,

ர2சி

வாதிக

அல

பய$கர

வாதிக

எ.

ெசாலப2ட
ஒ
B2ட-தா
இதன.
இவக
இரகசிய
சதியாேலாசைனகைள9 ெச
ெவ?8"
பாகி தFய ஆ#த$கைள
ைகயா8" பிாி2?ஷா- பிாி2?4 பதக இவகைள ெகா. பய.-தி
இதியாவி வி"தைலைய ெப.வத யறாக. தீவிரவாதிக ஓரள0
பய$கர வாதிகளிட அTதாப ெகா8?தாக.
காதி மகா-மா ேமBறிய ). B2ட-தி எைத# ேசதவரல. ஆனா
ஒEெவா வித-தி ). சாராைர#
அவ தனி-தனிேய ஒ-திதா.
மிதவாதிகைள ேபா பிாி2?ஷாாி நல எ8ண-தி அவ ந பிைக
இத . எத காாிய-ைத# ஒளி0 மைற0 இறி பகிர$கமாக9 ெச ய அவ
வி பினா. தீவிர வாதிகைள#
காதிஜி ஒ வித-தி ஒ-திதா.
எப?ெயறா, ெபா

ஜன$களி உண9சிைய எ/பி கிள9சி ெச

அவகைள ெகா8" காாிய ெச வதி மகா-மா0 ந பிைக இத . ர2சி
வாதிகைள# மகா-மா இெனா வித-தி ஒ-திதா. தா நலெத. க
க2சிகாக உயிைர# ெகா"-  ேபாரா"வத அவ சி-தமாயிதா.
ேமேல ெசான ). B2ட- 
ெபாதாத ஒ ெப$ ண
மகா-மாவிட
இத . அ தா அஹி சா தம-தி அவ ெகா8?த
பாிLரண ந பிைக. இல2சிய எEவள0 நலதாயித ேபாதி= பலா-கார
ைறகளி )ல அைத நிைறேவறி ெகாள மகா-மா வி பவிைல. ச-திய
அஹி ைச இவறி )லமாக எEவள0 மக-தான காாிய-ைத#
சாதி- 
ெகாள ?# எ. காதிஜி பாிLரணமாக ந பினா. அத ந பிைகைய9
ேசாதைன ெச வத இேபா ஓ அாிய ெபாிய சதப கி2?ய .
இதியாவி ர2சி இயக-தாாி நடவ?ைககைள பறி விசாாிஅத
இயக-ைத அடவத9 சிபாHகைள9 ெச வதகாக இதியாைவ ஆ8ட
பிாி2?4 சகா ஒ கமி2? நியமி-திதாக. இத கமிஷ>ைடய தைலவ
நீதிபதி ர0ல2 எ> ெவைளகார. ஆைகயா இத கமி2? ர0ல2

கமி2? எ. , இத கமி2?யா ெவளியி2ட அறிைக ர0ல2 அறிைக

எ.

ெபய ஏப2ட .
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காதிஜி
மரண-தி
வாயிFF
மீ8"
ெகா@ச$
ெகா@சமாக
ணமைட வத கால-தி ர0ல2 கமி2?யி சிபாHக ெவளியாயின. தின
ப-திாிைககளி காதிஜி ர0ல2 அறிைகைய ப?-தா. அத சிபாHக

காதிஜிைய- தி"கிட9 ெச தன. ஏெனறா,

அத9 சிபாHக பய$கர

இயக-ைத ஒ"வ
எற ெபயரா இதியாவி Hததிர கிள9சிையேய
அ?ேயா"
நHகிவி"
தைமயி
அைமதிதன.
ர0ல2
கமி2?
சிபாHகளிப? ச2ட
பிற வி2டா இதியாவி சகாைர எதிஎதவிதமான கிள9சி# ெச ய?யாம ேபா வி" எ. மகா-மா க8டா.

சகா அதிகாாிக எத- தனி மனித>ைடய Hததிர-ைத#

பறி-

வி"வத ,

வழ - விசாரைண எ 0 இலாம ஒவைன9 சிைறயி தளி வி"வத
அத9 சிபாHக இட ெகா"-தன.

காதிஜி ேநாயாக ப"-திதேபா தினேதா. I வலபா பேட வ
அவைர பா- வி2" ேபாவ வழக . ஒ நா I வலபா வதிதேபா
காதிஜி ர0ல2 கமி2? சிபாHகைள பறி பிரKதாபி-தா. "இத9
சிபாHகளிப? ச2ட பிற வி2டா இதியாவி எதவித கிள9சிைய#

நட-த ?யாம ேபா வி"ேம?" எறா. "உ8ைமதா; ஆனா அைத எதி-

ந மா என ெச ய ?# ? பிாி2?4 சகா த$க இ4டப? ச2ட

ெச யB?யவகளா யிகிறாக. நா

வலபா

பேட.

எப?- த"ப ?"

எறா I

"ச-தியாகிரஹ ைற இகேவ இகிற . ச-தியா கிரஹ-  ஆ

B2ட
அவசிய
இைல. உ-ேதச ச2ட-ைத எதிநிபதாக ஒ சில
உ.தி#ட  வதா= ேபா
. இயக-ைத- ெதாட$கி விடலா . நா
ம2"
இப?
ேநா#ட
ப"-திராவி2டா
தன
தனியனாகேவ
ேபாரா2ட-ைத- ெதாட$கிவி"ேவ. எைன பி பற பல  வவாக
எற ந பிைக# என இகிற " எறா காதிஜி.
அதேபாி I வலபா
பேட காதிஜியிட
ஏகனேவ ெதாட
ெகா8?த ந8பக சிலைர ர0ல2 கமி2? அறிைகைய பறி
ேயாசிபதகாக அைழ-தா. இத B2ட சபமதி ச-தியாகிரஹ ஆசிரம-தி
நடத . Hமா இப ேப தா B2ட-  வதிதாக. அவகளி I

வலபா

ேஸாபானி,

பேட, Iமதி சேராஜினிேதவி, I ஹானிமா, ஜனா உமா
I

கியமானவக.

ச$கலா

பா$க,

Iமதி

அT[யாெப

காதிஜியி அபிபிராய-ைத ேக2டபிற, ர0ல2 ச2ட

ஆகியவக

ெச யப2டா

அைத எதி- 9 ச-தியாகிரஹ ெச வ
எ. இத B2ட ஏகமனதாகதீமான
ெச த . காதிஜியி ேயாசைனப? ச-தியாகிரஹ பிரதிைஞ
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தயாாிகப2ட .
அதி
B2ட- 
வதிதவக
எேலா
ைகெயாபமி2டாக.
இத
விபர$க
ப பா
தினப-திாிைககளி
ெவளிப2டன. உடேன இ>
பல
ச-தியாகிரஹ பிரதிைஞயி
ைகெயாபமி"வத விப ெதாிவி-தாக.
அேபா

ேதச-தி நிைலெபறித கா$கிரK, ேஹா

O ^ தFய

Kதாபன$க த ைடய ச-தியாகிரஹ ைறைய ஏ. ெகா<
எ.
மகா-மா0- ேதாறவிைல. ஆைகயா ச-தியாகிரஹ சைப எ. ஒ திய
Kதாபன
ஏப"-த
?0
ெச தா.
ச-தியாகிரஹ
சைபயி
பல
அ$க-தினகளானாக.
இவகளி
ெப பாேலா
ப பா காரகளா
யிதப?யினா ச-தியாகிரஹ சைபயி தைலைம காாியாலய
ப பாயி
ஏப"-தப2ட . ச-தியாகிரஹ சைபயி ெகாைககைள விளவதகாக
ெபா B2ட$க நைடெபறன. ெபா
மகளி உசாக
நா< நா
வள வத .
ர0ல2 ச2ட-ைத எதி-  ெப
ேபா நட-த ேவ8?யி
எ.
காதிஜி- ேதாறிய . அத ேவ8?ய உசாக ேதச-தி ெபகிெகா8"
வத . ஆனா மகா-மாவி உட  சாியாக ணமானபா?ைல. மாதிரா
எ>
இட-  ேபானா விைரவி ணமா
எ. சில ந8பக
ெசானாக. அ$ேக ேபா ஒ வார இததி பலPன அதிகமாகி வி2ட .
ஆகேவ சபமதி மகா-மா தி பி வதா.
இத நிைலைமைய றி- I ச$கலா பா$க ேயாசி-தா. காதிஜியி
உட  ணமாக ேவ8?யதி அவசிய அவ ந ெதாிதித . அத
ெபா.ைப- தா
ஏ.ெகாள- தீமானி-தா. டாட தலா எபவைர
அைழ- ெகா8" வ மகா-மாவி உட நிைலைய பாிேசாதிக9 ெச தா.
டாட தலா காதிஜிைய ந பாிேசாதிவி2" "நீ?-த சீதேபதியினா
உ$க உட பி=ள இர-த பலமிழதிகிற . நீ$க பா அத0 இ 9
ச-ைத இஜ ஷ ெச
ெகாள0 ச மதிக ேவ8" . இத இண$கினா
ேபா உட பி பல வ வி" . இலாவி? நா ஒ. ெச ய ?யா "
எறா.
காதிஜி, "இஜ ஷ ெச

ெகாவதி என விபமிைல. ஆயி>

தா$க ெசாவதகாக இண$கிேற. ஆனா பா சாபி"வதிைலெய.

நா பிரதிைஞ ெச திகிேற. அத பிரதிைஞைய எப? ைகவிட ?# ?"
எறா. "அ

என? பா சாபி"வதிைல எ. எதகாக பிரதிைஞ

ெச தீக?" எ. டாட ேக2டா.
"கக-தா

இைடயக

தFய

அதிக

நகர$களி

பா

பHமா"கைள#

கறபதகாக9

ெச #

எைம

மா"கைள#

ெகா"ைமகைள

பறி
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அறிேத

அதனா

பா

சாபி"வைதேய

ெவ.- 

பிரதிைஞ

எ"- ெகா8ேட. ேம= , பா மனித>ைடய இயைக உண0 அலெவ.
க கிேற" எ. மகா-மா Bறினா.

இத9 ச பாஷைணைய பக-தி நி. ேக2" ெகா8?த Iமதி

கKQாிபா ,

"பH பா,

எைமபாைல நிைன- 

ெகா8"தாேன

விரத

எ"-  ெகா8]க? ெவளா2" பா சாபி"வத என ஆ2ேசபைண?

எறா. டாட

பா

நீ$க

உடேன இைத பி?-  ெகா8டா. "ஆமா ; ெவளா2"

அதினா=

ேபா

.

அ தா

ேசரவிைலேய? ெவளா2" பா சாபிட0

ஒ.

உ$க

நீ$க ம.-தா எனா

ெச ய ?யா . உ$க< உட  ணமாகா !" எறா.

எ/த .
மகா-மா

அேபா
காதிஜியி உள-தி ஒ ேபாரா2ட
ேபாரா2ட-ைத
பறி#
அத?ைவ
பறி#
எ/தியிபைத ேக<$க:"எ

பிரதிைஞயி

உ.தி

ைலத .

ச-தியாகிரஹ ேபா

தீவிரமான அவாவினா உயி வா/
விரத-தி

க-ைத

ைகவி2"

ஆைச#

அத

நட-த

அத
காதி

ேவ8"ெம>

என உ8டாகி வி2ட . எனேவ,
எ/-ைத

திதியைடேத. நா விரதெம"-  ெகா8டேபா

கைடபி?ப ட

பHவி பா= , எைம

பா=ேம எ மனதி இதனவாயி> , இயபாக அத> எலா மிக$களி
பா=ேம அட$கியதா . ம. , பா மனித>ைடய இயைக உண0 அல

எப
எ ெகாைக. ஆைகயா நா எத பாைல#
அ வ
ைறயாகா . இைவெயலா
ெதாிதி
ெவளா2" பா அத9
ச மதி-ேத. உயி வா/ ஆைச ச-திய பறி> வFைம மிகதாகி வி2ட .

எனேவ ச-திய உபாசகனான நா, ச-தியா கிரஹ ேபா

காரணமாக, என

னித இல2சிய-ைத9 சிறி

வ

ஆவ

வி2" ெகா"கலாேன. இத

ஞாபக
இறள0
எ இதய-ைத ஓயா
வ-தி ெகா8?கிற .
ெவளா2" பாைல வி"வெதப? எ. இைடவிடாம சிதிவகிேற.

ஆனா, ஆைசக< மிக T8ணியதாகிய ெதா8" ாி#

எைன பறி நிகிற . அதனி.
Bடவிைல".
-----------------------------------------------------------

இ>

நா

ஆைச இ>

வி"தைல

ெபற
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13. ஆம தாிசன
ர0ல2 கமி2?யி அறிைகைய எதி- நாெட$ கிள9சி ஏப2" வத .
அத கிள9சி- தைலைம வகிநட- வகாக காதிமகா தா
ேமெகா8?த
பாலதா
விரத-ைத
ஓரள0
தள-தி
உட ைப
ணப"-திெகா8" வதா. அேத சமய-தி ர0ல2 கமி2? சிபாHகைள
ெயா2?9 ச2ட
ெச வதி சகாாி உ.தி வ=வைட
வத . ர0ல2
கமி2?யி சிபாHகைள ெயா2?9 சகா ஒ மேசாதா தயா ெச
ெவளியி2டாக. பிற அத மேசாதா இதிய ச2டசைபயி விவாத-  வத .
அேபாெதலா இதிய ச2ட சைபயி உ-திேயாகKதக< சகா நியமி-த
அ$க-தினக<ேம அதிகமாயிதாக. ெபா ஜன$களா ேதெத"கப2ட
அ$க-தினக ஒ சில தா. அவகளி=
மகளி க2சிைய எ"- 9
ெசாலB?யவக மிக9 சிலராயிதன.
இதிய ச2ட சைப விவாத-திேபா
ர0ல2 மேசாதாைவ எதிஅதிதீவிரமான பிரச$க
ெச தவ மகாகன
சீனிவாச சாKதிாியா. அ
மேசாதா0 விேராதமான வாத$கைள#
க8டன$கைள#
மகா கன
சாKதிாியா சரமாாியாக ெபாழிதா. அத மேசாதாைவ9 ச2டமாவதனா
விைளயB?ய விபாீத$கைள பறி சகா எ9சாிைக ெச தா.
இைதெயலா

கவனி- ெகா8?தவகளி

இவ

கியமானவ.

ஒவ இராஜ பிரதிநிதி ேச K ேபா" பிர; இெனாவ காதி மகா. இதிய

ச2ட சைபயி நடவ?ைககைள கவனிபதகாக காதி மகா அ$ேக
ேபாயித
அ தா த தடைவ. சாKதிாியாாி ஆேவசமான உண9சி
நிைறத ேப9H ேச K ேபா" பிரவி மன-ைதBட மாறியிகலா எ.
மகா-மா
எ8ணினா.
ஆனா
அEவித
நைடெபறவிைல.
Q$கி

ெகா8?

மனிதைன-

த2?

எ/பலா ;

ெச கிறவைன என ெச தா= எ/ப?யா

Q$வதாக

அலவா?

பாசா$

ஆைகயா ேதச-தி நடத கிள9சிேயா, ச2டசைபயி சாKதிாியா நிக:-திய

பிரச$கேமா,

சகாாி

தீமான-ைத

மாற

?யவிைல.

உ-திேயாக

அ$க-தினக-நியமன அ$க-தினகளி ேவா2"களா இதிய ச2ட சைபயி
ர0ல2 மேசாதா நிைறேவறிவி2ட . காதி மகா-மா இராஜபிரதிநிதி
அதர$கமாக0
பகிர$கமாக0
எ/திய க?த$களினா=
யாெதா பய>
விைளயவிைல.

இ-தைகய நிைலைமயி ெசைனயிF
மகா-மா காதி அைழ
க?த
வத . மகா-மா காதிஜியி உடநிைல இன
திதிகரமாக
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விைல. ெபா  B2ட$களி உர-  ேபச9 சதி கிைடயா . சிறி
ேநர
நி.ெகா8" ேபசினா உட  ந"$க- ெதாட$கிய . இEவள0 பலPனமான
நிைலைமயி= மகா-மா காதி ெதனா2?F
அபக அ>பியித
அைழைப ஒெகா8" ெசைன பிரயாணமானா.
மகா-மாவி
ெசைன
விஜய
மிக
கியமான
விைள0க<
காரணமாயித . ெசைனயி இதேபா தா காதிமகா ர0ல2 ச2ட-ைத
எதி- 9 ச-தியா கிரஹ ெச வத ஒ வழிைய க8"பி?-தா. அத
காரணமாக இதியா ேதச
ெந"$காலமாக- தா இழதித ஆ-மாைவதி ப0 ெபற . பாரத சதாய னஜம எ"-த .
ெசைன9 ெசற

ேக<$க:_

பறி காதி மகா த

"ெதனா2" எேபா

ெசறா=

Hயசாித-தி எ/தியிபைத

எ ெசாத இட-தி இபதாகேவ

என- ேதா. . ெதனா பிாிகாவி நா ெச த ேவைலயி காரணமாக,

தமிழக மீ
ெத=$ககமீ
என ஏேதா தனி உாிைம உ8ெட. நா
எ8Xவ 8".
ெதனா2டா
எ
ந பிைகைய
ஒேபா
ெபா ப"-தியதிைல. I கKQாி ர$க ஐய$காாி ைகெயாப- ட அைழ
வத . ஆனா அத அைழ பினா நிறவ I இராஜேகாபாலா9சாாி
எபதாக9 ெசைன ேபா வழியி அறி ெகா8ேட.
I இராஜேகாபாலா9சாாி சமீப-தி தா ேசல-திF ெசைன வகீ
ெதாழி நட-த வதிதா. கால@ெசற I கKQாிர$க ஐய$கா தFேயா
அவைர வ.-தி அைழ-திதாக. ெபா
வா:வி இ>
தீவிரமாக
ஈ"படேவ8"
எப
அவர
ேநாக .
ெசைனயி
I
இராஜேகாபாலா9சாாியி விதினராகேவ நா$க த$கிேனா . ஆனா இர8"
). நா ஆனபிறேக இைத நா க8"பி?-ேத. I கKQாி ர$க ஐய$கா
9 ெசாதமான P2? நா$க த$கியிதப?யா நா$க அவைடய
விதின எ. எ8ணியிேத. மகாேதவ ேதஸா
என உ8ைம
ெதாிவி-தா. அவ விைரவி I இராஜேகாபாலா9சாாியாட ெந$கிய
பழக
ெகா8டா. I இராஜேகாபாலா9சாாி தம இயைகயாக உள
ச$ேகாச ண-தினா எேபா
பினாேலேய இதா. ஆனா மகாேதE

ேதஸா

பழக

என அவைரபறி- ெதாியப"-தினா. 'இத மனிதாிட

ெச

ெகாள ேவ8" ' எ. அவ ஒ நா Bறினா.

நீ$க

அEவாேற ெச ேத. ேபாரா2ட- ாிய தி2ட$கைள பறி நா$க
தினேதா. விவாதி-ேதா . ஆனா ெபா B2ட$க நட- வைத யலாம
ேவெறத ேவைல- தி2ட என- ேதாறவிைல. ர0ல2 மேசாதா ?வி
ச2டமாகி வி2டா= அைத எதிஎப? சா-Pக ம.9 ெச வெதப
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என விள$க விைல. அரசா$க

அளி-தா தாேன

அதாிய சதப

ச2ட-  கீ:ப?ய ம.கலா ? அதிலாவி? மற9 ச2ட$கைள#

ைறயி ம.-த B"ேமா? இ ேபாற பல விஷய$கைள#

விவாதி-ேதா .
இ

ச பதமாக ந ஆரா 9சி ெச #

றி-

சா-Pக

நா$க

ெபா2" I கKQாிர$க ஐய$கா,

தைலவகளி சி. மகாநா" ஒைற B2?னா. அதி சிறபாக கல
ெகா8டவகளி
I
விஜயராகவா9சாாியா
ஒவ.
ச-தியாகிரஹ
சாKதிர-தி T2பமான அ ச$கைள#$Bட விளமா. ஒ விாிவான G நா
எ/த ேவ8"ெம. அவ ேயாசைன ெசானா.

இத ேயாசைனகெளலா
நட
ெகா8?ைகயி ர0ல2 மேசாதா
ச2டமாகி வி2ட எ> ெச தி கிைட-த . அறிர0 அைதபறி9 சிதி- 
ெகா8ேட நி-திைரயி ஆ:ேத. ம.நா அதிகாைலயி சிறி வழக-ைதவிட
னதாகேவ விழி-  ெகா8ேட. Qக-  விழி இைடயி=ள
நிைலயி இ ேபா ச2ெட. என வழி லனாயி.. கன0 க8ட
ேபாலேவ இத . காைலயி I இராஜேகாபாலா9சாாியிட
அைதபறிய
விவர /வ
Bறிேன.
'ஒ நா Lரண ஹ-தா (ேவைல நி.-த ) நட-

ப? ேதச மகைள ேக2"

ெகாள ேவ8"ெம. ேநறிர0 கனவி ேயாசைன உதி-த . த ைடய

ேபாரா2ட

னிதமான

ேபாரா2ட

ஆதF,

ஆ-ம

Q ைமாிய

ஒ

காாிய- ட அைத- ெதாட$வேத ததிெய. நிைனகிேற. அைறய தின
இதிய மகளைனவ த$க ேவைலகைள நி.-தி உபவாசமி பிரா-தைன
நட-த ேவ8" . எலா மாகாண$க< தம
ேவ8"ேகா< இண$மா

எ.

ெசா=த

இ மாகாண$கைள

க4ட .
பறி

ஹ-தா சாிவர நடதா=

நா

ஆனா

என

ப பா ,

ெசைன,

நி9சய8".

Cஹா,

சி

இEவிட$களிெலலா

திதியைடயலா ' எேற.

I இராஜேகாபாலா9சாாி உடேன இத ேயாசைனைய அ$கீகாி-தா. பினா
மற ந8பக< அ ெதாிவிகப2டேபா அவக< அைத வரேவறாக.

Hகமான வி8ணபெமாைற நா தயாாி-ேத. தF 1919 வஷ

மாத

30-ஆ

மா9H

ேததி ஹ-தா தினமாக றிகப2ட . பின ஏர மாத

6-

ஆ ேததி மாற ப2ட . ஜன$க<9 ெசாபகால அறிைகேய தேதா .
ேவைல உடேன ெதாட$கேவ8?யித ப?யா நீ8ட கால அறிைக தவத
அவகாச இைல.
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ஆனா அEவத

/வதி=

ஒ

எப? நடதெத. யாரா ெசால ?# ? பாரத நா"

)ைலயிF

மெறா

)ைல

வைரயி

நகர$க< ,

கிராம$க< அைறய தின பாிLரணமான ஹ-தா அ>4?-தன. அ
எதிபாராத அதமான கா2சியாயித .

யா

-----------------------------------------------------------

14. நா) எ."த/!
எ."த/!
ெசைன9 H. பிரயாண-ைத காதிஜி சீகிரமாகேவ ?- ெகா8"

ப பா  பிரயாணமானா. ஏர மாத
ப பா

வ

விட

ேவ8"

எ.

6-ஆ

ப பா

ேததி ெகா8டா2ட- 
ந8பக

ததிய?-திதாக. எனேவ, ப பா  ஏர மாத

ேபா 9 ேசதா. மகா-மா ரயிF பிரயாண
ெச
?FயிF விபாீதமான ெச திக வ வி2டன.
ஹ-தா அ>4?பத மா9H மாத

வி2" அற
ேததிைய-

ேசரவிைல.

ஏர மாத

தளிேபா2ட
ஆைகயா

6-ஆ

ெச தி

30-ஆ

30-ஆ

4-ஆ

மகா-மா0ேததி மகா-மா

ெகா8? ேபாேத

ேததி எ. தF றிபி2"

ேததி- தளிேபா2டாக அலவா?

?F9
ேததி

சாியான

அேற

கால-தி

?Fயி

ேபா 9

ஹ-தா

அ>4?கப2ட . இத னா எத நாளி= ?F அ-தைகய கா2சிைய
பா-த
கிைடயா . ஹி க<
K^ க<
அEவள0 ஒ.ைம#ட
அைற
ஹ-தா
அ>4?-தாக.
ெபாிய
ெபாிய
வியாபார
Kதல$களிF மிக9 சிறிய ேசாடாகைட வைரயி எலா )டப2?தன.
வ8?காரக அ. வ8? ஓ2டவிைல. Pதிகளி அ$கா? ைடக

வரவிைல. அேநக உ8ணாவிரத

அ>4?-தாக. பல ஊவல$க நடதன;

பல
பிரா-தைன
B2ட$க
நடதன.
B2ட$களி
எலா ெபாிய
பிர மா8டமான B2ட ஜு மா ம[தியி B?.. அைற ?F ஜு மா
ம[தியி சாி-திர க8?ராத அதிசய ஒ. நைடெபற . ?F ஜு மா ம[தி
ெமாகலாய சகரவ-தி ஷாஜஹா கால-தி க2டப2ட . இதியாவிேலேய
மிக ெபாிய ம[தி அ . அத ம[தியி உ2ற- ற-தி ஐ பதினாயிர ேப
ஏககால-தி B? பிரா-தைன ெச யலா . ெவ. ெபா B2டமாக B?னா
ஒ ல2ச ேப Bடலா . K^ க ெதா/ைக நடபிரதான 8ணிய
Kதலமாதலா அத ம[தி அ வைரயி எத ஹி 0 பிரச$க ெச ய

அ>மதிகப2டதிைல. அ-தைகய எ.

ஆ

ேததிநடத .

நடவாத காாியதா அத மா9 30-

அேபா
?Fயி இர8" மாெப
ேதசீய- தைலவக இதாக.
ஒவ ஹகீ
அVமகா. இெனாவ Hவாமி சிர-தானத. இவக
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இவ
ைவ-தேத ?Fயி ச2ட
எ> ப?யான நிைலைம அேபா
ஏப2?த . ஜு மா ம[தியி நடத பிர மா8டமான K^ களி
பிரா-தைன B2ட-தி Hவாமி சிர-தானத ேபHவத அைழகப2?தா.
Hவாமி அEவிதேம ெச. ேபசினா. அவைடய ேப9ைச அEவள0 K^ க<
ஆவ- ட ேக2" மகி:தாக.
இEவா. சாி-திர-திேலேய ேக2?ராத அளவி ஹி -K^
ஐகிய
ஏப2?பைத#
ெபா
மகளி எ/9சிைய#
ஆேவச-ைத#
க8"
பிாி2?4 சகாாி அதிகாாிக மிர8" ேபானாக. இத நிைலைமைய
அவகளா சகிக ?யவிைல. அத9 சில வட$க< தா பிாி2?4
இதியாவி தைலநகர
கக-தாவிF
?F9 ெசறித . இதிய
ஏகாதிப-திய-தி தைல நகர-தி ஒ K^ தைலவ ஹி
தைலவ
ேச
ெபா
மகளி மீ
ஆ2சி நட- வைத பிாி2?4 அதிகாாிகளா

ெபா.- ெகா8?க ?#மா? அ. நடத ஊவல$களி ஒ. ?F

ரயிேவ Kேடஷைன ேநாகி9 ெச. ெகா8?த . ேபா^K அதிகாாிக வ
ஊவல-ைத வழி மறி-தாக. ஊவல-தின கைலய ம.-தாக. சமய பா- 9
சில கக எ$கிேதா வ
வி/தன. அைத வியாஜமாக ைவ- ெகா8"
ேபா^ஸா
பாகி பிரேயாக
ெச தாக. B2ட-தி சில மா8"
வி/தாக. பிற ஊவல கைல
ேபாயி.. இத9 ச பவ ?Fயி
ெப$கலக-ைத உ8"ப8ணியித . மகளி உள ெகாதளி-த . எத
நிமிஷ-தி என நடேமா எற கவைல தைலவக< ஏப2ட .
நிைலைமைய- த$களா சமாளிக ?#மா எற ஐய
அவக<ேதாறிய . Hவாமி சிர-தானத மகா-மா காதி "உடேன றப2" வர0 "
எ. ததி அ?-தா.
?Fயி நடத

ேபாலேவ லாBாி=

அமிதசரY=

ேததி ஹ-தா நைடெபற . அத இர8" இட$களி=

ேபாலேவ ெபா

உயி9ேசத

ஜன$க மீ

ேபா^சாாி

நிக:த . அமிதஸரY அ9சமய

மா9H மாத

30-ஆ

?Fயி நடத

பாகி பிரேயாக

நடத ;

இர8" தைலவக ஒப.

விள$கினாக. இவகளி ஒவ டாட ச-தியபா; இெனாவ டாட

கி9R. ஒவ ஹி ; இெனாவ K^ . இதியா ேதச-தி அ9சமய

ஏப2?த மக-தான ஹி

ச-தியபா=

டாட கி9R0

பிற அத இ டாடக<
ததி அ?-தாக.

K^

ஐகிய-  அறிறியாக டாட

விள$கினாக. மா9H 30உ ச பவ$க<

மகா-மா காதி "உடேன றப2" வர0 " எ.

காதிஜி ப பா வ இற$கிய உடேன ேமBறிய இ ததி அைழக<
அவ
கிைட-தன.
மகா-மா
ேயாசி- 
பா-தா.
?Fயி=

அமிதசரY=

நடத

நட ேபா வி2ட . ஆனா ப பாயிேலா ஏர 6-ஆ

ேததி ஹ-தா நடதாகேவ8" . ஆைகயா 6-ஆ

ேததி ப பாயி த$கிவி2"
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ம.நா றப2" வவதாக மகா-மா ேமறிய ந8பக< பதி ததி
அ>பினா.
1919-ஆ

வஷ

ஏர மாத

6-ஆ

ேததி இதியாவி சாி-திர-தி மிக

கியமான ஒ தின . இதியாவி Hததிர ேபாாி சாி-திர-தி அைத
ேபாற கியமான தின ேவ. எ 0 இைல எேற ெசாலலா . அைற
இமயமைலயிF
கனியாமாிவைர இதியாவி உள நகர$களி=
ப2டண$களி= ஹ-தா நடத . கா$கிரைஸ பறிேயா Hததிர ேபாைர
பறிேயா அ வைர ேகவிப2?ராத ப2?கா2" கிராம$களி Bட மக

விழி-ெத/தாக; கைட அைட-தாக; ேவைல நி.-த

ெச தாக; ஊவல

வி2டாக. ெபா  B2ட நட-தினாக. ர0ல2 ச2ட-ைத எதி- 9 ச2ட
ம.9 ெச ேவா எ. ஏக மனதாக- தீமான ெச தாக.
அைற9 ெசைனமாநகாி கடகைரயி இர8" ல2ச
ஜன$க
B?யிதாக. இEவள0 ெபாியெபா  B2ட-ைத9 ெசைன நகர
அத எ. க8டதிைல. ம ைரயி= தி9சியி= ெபா B2ட-தி
ஐ பதினாயிர
ஜன$க B?யிதாக. கக-தாவி=
நாகாியி=
லெனௗவி=
அலகாபா-தி=
Lனாவி=
ஆமதாபா-தி=
அEவாேற
ஹ-தாக< ெபா  B2ட$க< ஊவல$க< நடதன. இத நிக:9சிகளி
ஆ$கா$ ல2சகணகாக ஜன$க கல ெகா8டாக.
ச-தியாகிரஹ இயக-தி தைலைம Kதல
ப பா
நகர . அைற
மகா-மா காதி# ப பாயிேலதா இதா. ஆைகயா ப பாயி அ. நடத
ச பவ$க மிக0 கிய-ைத ெபறிதன.
ப பாயி

அைற

Lரண

ஹ-தா

நைடெபற . கைட

)டப2டன. ஆைலக )டப2டன. வ8?க,?ரா க ஒ.

பளிBட$க<

க8ணிக

ஓடவிைல.

நைடெபறவிைல. ஹ-தா Lரண ெவறிேயா" நடத ;

Lரண அைமதி#ட>
தFய விபாீத ச பவ

நடத . ?Fயி நடத ேபா
பாகி பிரேயாக
எ 0 ப பா நகாி நைடெபறவிைல.

அ. காைலயி ப பா
நகரவாசிக ஆயிர கணகி ெசௗபா-தி
கடகைர வதாக. கடF நீரா?னாக. பின ஊவலமாக கிள பிதாB வார எ> ேகாவி= ேபானாக. ஊவல-தி ெபதிரளான
KF க< ஒ சில Kதிாீக< ழைதக< இதாக. தாB வார-தி
ஊவல ?த பிற பக-திFத ம[தி வ ப?யாக- தைலவகைள சில
KF க அைழ-தாக. அதகிண$கி மகா-மா காதி# Iமதி சேராஜினி
ேதவி#
பக-திFத ம[தி9 ெசறாக. அ$ேக அவக பிரச$க
ெச தாக.

64
அைறய தின ஏேத> ஒ ைறயி ச2ட ம. இயக-ைத ஆர பி- விட
ேவ8"
எ. காதிஜி தீமானி-திதா. அத ஒ வழி#
க8"
பி?-திதா. காதிஜியி Gகளாகிய "இதிய HயராVய " "சவ தைய" எ>
இ Gக< சகா ஏகனேவ தைடவிதி- அவைற பிரHாிக Bடா
எ. தைட உ-தர0 ேபா2?தாக. ேமப? -தக$கைள அ9H ேபா2"
அைறயதின பகிர$கமாக விப
எ. தீமானிகப2?த . இEவித
த"கப2ட -தக$கைள பிரHாிப
சா-Pக ைறயி ச2ட-ைத மீ.வ

ஆமலவா?

அ. சாய$கால
உ8ணாவிரத-ைத L-திெச
உணவதிவி2"
ெபா
மக கடகைரயி ெபதிரளாக B?னாக. அ$ேக மகா-மா
காதி#
Iமதி சேராஜினி ேதவி#
ம.
ச-தியாகிரஹ பிரதிைஞயி
ைகெய/-தி2ட ெதா8டக< த"கப2ட ேமப? -தக பிரதிக<ட வ
ேசதாக. ெகா8" வதித ஆயிரகணகான பிரதிக< அதி சீகிர-தி
ெசலவழி வி2டன. பிரதி ஒ. நாலணா Pத விைல ைவகப2?த .
ஆனா ஒவராவ
நாலணா ெகா"-  -தக வா$கவிைல. ஒ Oபா#
அத ேமேல# ெகா"- -தா வா$கினாக. ஐ Oபா# ப- Oபா#
சவ சாதாரணமா  ெகா"-தாக. ஒவ மகா-மாவிட
ஐ ப
Oபா
ெகா"- ஒ -தக-ைத வா$கி ெகா8டா. இத -தக$கைள வா$வ

ச2டப? ற

ஆ

எ. , வா$ேவா சிைற அ>ப படலா

எ.

ஜன$க<- ெதளிவாக எ"- 9 ெசாF எ9சாிகப2ட . ஆயி> ஆயிர
கணகானவக ணி வா$கினாக. இEவாறாக இதிய சாி-திர-தி மிக0

பிாிசி-திெபற 1919 -ஆ

வஷ

ஏர மீ 6-உ ?0ற .

ம.நா 7-உ காைலயி நடத ெபா B2ட-  த நாைளேபால ெப$

B2ட
வரவிைல. ெபா.கி எ"-தவகேள வதிதாக. மகா-மாவி
ஆைணப? அவக Hேதசி விரத ஹி KF ஒ.ைம பிர-திைஞ#
எ"-  ெகா8டாக.
7 -உ இர0 மகா-மா காதி ?F வழியாக அமிதசரK ேபா

ேநாக- ட

ரயி ஏறினா. ம.நா 8-உ மாைல ரயி வடம ைர Kேட ஷைன யைடதேபா

மகா-மாவி பிரயாண தைட ெச யபடலா எற வததி அவைடய காதி
எ2?ய . ?F னா உள பாவ Kேட ஷைன ரயி அைடத
ஒ
ேபா^K உ-திேயாகிKத மகா-மா ஏறியித வ8?யி ஏறினா. அவாிட ஒ
உ-தரைவ சாதரா ெச தா. காதிஜி ப@சா வவதா அைமதி ப$க
ேநர B"மாததா அவ அத மாகாண-  TைழயBடா எ. உ-தரவி
க8?த . ெனா தடைவ ச பரானி ெகா"கப2ட
ேபாற
உ-தர0தா. ஆனா [:நிைலயி மிக0 வி-தியாச இத . ன ஒ
றிபி2ட
சி.
பிரேதச-தி
காைர
பறி
விசாாிபதி
மகா-மா
ஈ"ப2?தா. இேபாேதா இதியாவி பிாி2?4 ஆ2சிையேய எதிஒ

65
ெபாிய

அகில

இதிய

இயக-ைத

ஆர பி-திதா.

அதிகார

ைனேபால இத- தடைவ இலவாக வி2"வி"வாகளா?
காதிஜி

தா

அத

உ-தர0

கீ:ப?ய

ேபாவதிைல

வக-தின

ெய. ,

ப@சாபி
அைமதிைய
காபதகாகேவ
தா
ேபாகவதாக0
அத
உ-திேயாகிKதாிட ெதாிவி-தா. "அப?யானா உ ைம ைக ெச கிேறா "
எ. ெசாF ரயிFF
இறகி வி2டாக. காதிஜி த ட வத I
மகாேதவ ேதஸா  ேநேர ?F ேபா 9 Hவாமி சிர-தானதாிட எலா
விஷய$கைள# ெதாிவி ப?க2டைளயி2டா.
சிறி
ேநர
காதிஜி#
ேபா^K அதிகாாிக<
பாவா Kேடஷ
பிளா2பார-தி கா-திதாக. ?FயிF ஒ வ8? வத
அதி ஏறி
அைழ-  ேபானாக. ம.நா உ9சி ெபா/தி மாேதாL எ>
Kேடஷனி மீ8" இறகினாக. அ$ேக லாBாிF வத மிKட ெபௗாி$
எ> ேபா^K இKெபட மகா-மாைவ- த வசப"-தி ெகா8டா.
ெமயி வ8?யி த வபி அவ
மிKட ெபௗாி$
ஏறினாக.
மிKட ெபௗாி$ மகா-மா0 ஹிேதாபேதச ெச தா. "ப@சா ெல?ன82
கவன ஸ ைமேக ஓ2வய உ$க ேபாி விேராதபாவ ஒ. இைல.
ப@சாபி ஏகனேவ அைமதி ப$க ஏப2?கிற . நீ$க வதா எாிகிற
தீயி எ8ெண ஊறிய ேபா ஆகிவி" எ. பயப"கிறா. அEவள0தா.
நீ$கேள அைமதியாக ப பா - தி பி ேபா வி"வதாக ஒ ெகா8"
வி"$க. நா$க நடவ?ைக ஒ. எ"க அவசிய இலாம ேபா வி" !"
எ. ெபௗாி$ ெசானா. அத மகா-மா இண$கவிைல. "நானாக
ப பா - தி பி ேபா
உ-ேதச
இைல. உ$க இ4ட ேபா
ெச யலா !" எறா மகா-மா. [ர- Kேட ஷ வைரயி மிKட ெபௗாி$
மகா-மாேவா" வ அ$ேக இெனா ேபா^K அதிகாாியிட ஒவி- வி2"
ேபானா.
-----------------------------------------------------------

15. இமாலயதவ1.
இமாலயதவ1.
காதிஜி#

ேபா^K அதிகாாி#

ஏறியித ரயி ப பாைய ெந$கிய

ேபா^K அதிகாாி, "உ$கைள இேபா

வி"தைல ெச

விட ேபாகிேற.

ஆனா ெமாீ ைல Kேட ஷனி நீ$க இற$கிவி2டா நல . ெகாலாபா Kேட
ஷனி ெப ஜனB2ட ேசதிகிறதா . உ$கைள பா-தா ஜன$க
அதிக ஆரவார ெச ய B" . அைமதி ப$க ஏபடலா . உ$க< அதி

இ4ட

இைலேய?" எறா.
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மகா-மா0ேகா ஆரவார

பி?பதிைல; அைமதி ப$க

பி?பதிைல. ஆைகயா அவ,

லவேலச

"சாி ெமாீ ைல Kேடஷனி இற$கி

வி"கிேற" எறா. ேபா^K அதிகாாி மகா-மா0 வதன அளி-தா. மகா-மா
ெமாீ ைல Kேட ஷனி இற$கினா. ஒ ந8பாி வ8? அத பகமாக
ேபா ெகா8?த . அதி ஏறிெகா8" I ேரவா ச$க ஜாேவாியி
P2" ேபா 9 ேசதா. அேத சமய-தி I உமா ேசாபானி# Iமதி
அந[யா ெப> அ$ வ
ேசதாக. "உ$கைள ?Fககி ைக
ெச
ப பா  ெகா8" வ
ெச தி ப பா
வாசிக<ெகலா
ெதாி வி2ட . ைபேதானி அகி ஏராளமான ஜனB2ட B?யிகிற .
ஜன$களி பரபர நிமிஷ-  நிமிஷ
அதிகமாகி ெகா8" வகிற .
அவக க2"மீறி ேபானா என நடேமா ெதாியா . அவகைள எ$களா
சமாதானப"-த ?யவிைல. த$கைளேய ேநாி பா-தாதா அவக
அட$வாக. தா$க உடேன றப2" வரேவ8" !" எ. அத ந8பக
ெசானாக.
பிற நடதைத பறி காதி மகா-மா எ/தியிபதாவ :-- "ம.ப?#
வ8?யி ஏறி9 ெசேற. ைபேதானிககி ெப$B2ட ேசதிபைத
க8ேட. எைன பா-த
ஜன$க மகி:9சி ெபகினா ைப-திய$
ெகா8டவகளானாக. அவக எைன பிெதாட ஊவல ேபால வர-

ெதாட$கினாக.

'வேதமாதர '

'அலாேஹா

அப'

எற

ேகாஷ$க

ஆகாய-ைத அளாவின. ேமF கக சரமாாியாக ெபாழி ெகா8?தன.
அைமதியா யி ப? B2ட-ைத ேவ8? ெகா8ேட. ஆனா அத
கமாாியிF
தப ?யாெதேற ேதாறி.. ஊவல அ  ர`மா

Pதிைய- தா8?, கிராேபா" மாெக2 பக

ேபாக- தி பியேபா , தி]ெர.

திைரேபா^K பைடெயா. எதிப2ட . ஊவல ேமேல ேகா2ைட ப-த
ேபாகாம த"பதகாக திைர ேபா^ஸா வதிதன. ஜனB2டேமா மிக
ெநகமாயித .
ஆகேவ ேபா^K பைடைய பிள ெகா8" B2ட
ேமேல ெசலெதாட$கிவி2ட . அ பிர மாமா8டமான B2ட-தி எ>ைடய ர ேக2பேத

இயலாத காாிய . இ-தைகய நிைலைமயி, திைர பைட- தைலைம வகி-த

உ-திேயாகKத,

B2ட-ைத

கைல ப?

த ைடய

Pரக<

உ-தரவி2டா.அEவள0 தா! திைர Pரக த$க<ைடய ஈ2?கைள
Pசிெகா8" B2ட-தி தாக. ஒ நிமிஷ நா> காயமைடேவ எ.
ேதாறிய . ஆனா ஈ2?க எ$க ேமா2டா வ8?ைய உரா த ட
நா$க தபிேனா . அத திைர Pரக அதிேவகமாக எ$கைள- தா8?9
ெசறாக. ெபா B2ட சினா பினமாயி.. ஜன$க ஒேர ழப-தி
ளாயின. பின ஓட-ெதாட$கினாக. சில திைரகளி கால?யினா
மிதிப2டாக. ேவ. சில உட ெபலா காய மைடதாக. இ> சில கீேழ
தளி
நHகப2டாக.
எ
வி/வத
இடமிலாம
ெந$கி
அெப$B2ட-தி திைரக ேபாவத இடேம கிைடயா . ஜன$க கைல
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ேபாவத வழி#
B2ட-தி 

இைல. ஆதF திைர Pரக 2"-தனமாக
இ?- மிதி-  ெகா8" ெசறாக. அவக ெச த

எனெவ. அவக<ேக ெதாியவிைல ெய. ேதாறிய . ெமா-த-தி,

அ

ஒ பய$கர கா2சியா யித .

இத9 ச பவ
மகா-மாவி மனதி ெப
யர-ைத உ8டாகிய .
அதிகாாிகளிட த க8டன-ைத ெதாியப"-த வி பினா. ேமா2டா வ8?ைய
ேநேர ப பா  ேபா^K கமிஷனாி காாியாைலய-  விட9 ெசானா. அ
காாியாலய-தி ேபா^K ஆபா2ட
பலமாயித . ஆயி>
மகா-மாைவ
உேள ேபாக வி2டாக. கமி4ன
ைரயிட
அைழ-  ேபானாக.
கமி4ன மிKட கிாிபி- எபவ அகி ப@சாபிF வத மிKட
ெபளாி$ அமதிபைத காதிஜி க8டா.

மீ

காதிமகா ைபேதானியி நடத ச பவ$கைள எ"- 9 ெசாF, "ஜன$களி
திைர பைடைய ஏவிய

க-ைத- ெதாிவி-தா.

அனாவசிய ; அநியாய !" எ. த ைடய

"அைத பறி- தீமானிக ேவ8?ய

ெபா. எ$க<ைடய . ஜன$க<

நீ$க ெச # ேபாதைனயினா என ேந எப
உ$க< ெதாியா .
உ$க<ைடய ேநாக எனேவா நல தா. அனா அைத ஜன$க அறி
ெகாள மா2டாக. விைரவி க2"கட$காம ேபா வி"வாக. பிற ெப
விபாீத$க நிக/ . ஆைகயா ஆர ப-திேலேய க8?பான நடவ?ைக
எ"- ெகாளேவ8?ய அவசிய " எறா கமி4ன கிாிபி- ைர.
காதிஜி அைத ஒ ெகாளாம ம.-  ேபசினா. "ஜன$க மீ P8 பழி
ெசாகிறீக. ஜன$க இயைகயிேலேய அைமதிைய வி கிறவக.
ேபா^ஸா தைலயிடாதிதா ஒ விபாீத ேநரா ! அத நா ெபா.!"
எ. ெசானா.
"ஜன$க உ$க<ைடய அஹி ஸா தம ேபாதைனைய ஏ. ெகாளவிைல

ெய. நி9சயமாக- ெதாிதா என ெச Pக?" எ. கிாிபி-

ைர

ேக2டா. "உடேன ச2ட ம. இயக-ைத நி.-தி வி"ேவ!' எறா மகா-மா.
"அப?யானா ேக<$க. அமித சரY=

ஆமதாப-தி=

இத நிமிஷ-தி

ஜன$க க2"மீறி ேபா  பய$கரமான கலவர$க நட ெகா8?கிறன.
எலா விவர$க< எனேக இ> வ ேசரவிைல. சில இட$களி ததி
க ப$க அ.க ப2?கிறன. இத விப-  ெகலா
நீ$கதா

ெபா.பாளி எ. ஏ ெசாலBடா ?" எறா கமிஷன

ைர.
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"நீ$க

ெசாவ

உ8ைம

எ.

நி9சயமானா

நா

ெபா.ைப

ஏ.ெகாள- தய$கமா2ேட. அமிதசரைஸ பறி என ஒ. ெதாியா .
நா அ$ேக ேபானேதயிைல. எைன அ$ேக ேபாகெவா2டாம ப@சா
சகா த"-திராவி2டா அEவிட-தி அைமதிைய நிைலநா2"வத உதவி
ெச திேப. ஆனா, ஆமதாபா- விஷய

ேவ.. அ

நா வசி-த ஊ. அ$ேக

ஜன$க
பலா-கார-தி
இற$கியிதா
அைத
வ-தமளிப ேவெறா.மிரா !" எறா காதிஜி.

கா2?=

என

இEவா. ேபா^K கமிஷன காதி மகா> ெந"ேநர வாத நடத .
கைடசியாக மகா-மா அ. மாைலயி ெசௗபா-தி கடகைரயி ெபா  B2ட
ேபா2" ஜன$க< அஹி ைசயி அவசிய-ைத ேபாதிக ேபாவதாக9
ெசானா. கமிஷன அத இண$கினா.
அEவாேற ெசளபா-தி கடகைரயி அ. மாைல ெபா  B2ட நடத .
"ச-தியாகிரஹ இயக-தி அ?பைட ச-திய அஹி ைச#தா. ஜன$க
மேனாவா காய$களினா அஹி ைசைய கைடபி?-தாலறி ெபா ஜன
ச-தியாகிரஹ இயக-ைத எனா நட-த ?யா " எ. மகா-மா
வ.-தினா.
அறிர0 ஆமதாபா-தி நடத பய$கர நிக:9சிகைள பறி9 ெச தி
வ வி2ட . Iமதி அ>Hயாெப அேபா
ப பாயி இதா. அவ

ஆமதாபா- ெதாழிலாள ச$க-தி தைலவ அலவா? காதிஜிேயா" Iமதி

அ>Hயா ெபைன# சகா ைக
ெச
வி2டதாக ஆமதாபா-தி வததி
பரவிய . இதனா ெதாழிலாள ஆேவச ெவறிெகா8" பலா-கார9 ெசயகளி
இற$கி வி2டாக.
ஒ ேபா^K
சாஜ82
ஜன$களா
அ?- 
ெகாலப2டா.
இத9 ெச திகைள ேகவிப2ட
மகா-மா ஆமதாபா-  றப2டா.
வழிெயலா
யர
த
ெச திகேள கிைட-  ெகா8?தன. நதியாரயிேவ Kேட ஷ> ககி ரயி த8டவாள$கைள ெபயக ஜன$க
யறதாக0
Pர கா
ப2?ண-தி
ஓ
அரசா$க
உ-திேயாகிKத
ெகாலப2டதாக0 ஆமதாபா-தி ராXவ9 ச2ட அம= வதிபதாக0
ெதாிய வதன. எலா இட$களி= இெபா/ உ-திேயாகிKதக பழி பழி
வா$கி வவதாக0
அதனா ஜன$க பயபிராதி ெகா8?பதாக0
வழியி காதிஜி ேகவிப2டா.
இ-தைகய ெச திகளினா ஏப2ட மன கலக- ட மகா-மா ஆமதாபாரயி நிைலய-தி இற$கினா. அ$ேக அவைர வரேவபத ஒ ேபா^K
உ-திேயாகிKத கா-  ெகா8?தா. அவ மகா-மாைவ ஆமதாபா- கமிஷன
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மிKட பிரா2 எபவாிட அைழ-  ேபானா.
?- 
ெகா8?தா.
ஆமதாபா-தி
காதிஜியிேம ெபா.ைப9 Hம-தினா.
ெசானா. கலவர$க நட வி2டதகாக த
அைமதிைய நிைலநா2"
யசிகளி தா
இராXவ9 ச2ட

அ அனாவசிய

மிKட பிரா2 ேகாப-தினா ?
நடத
கலவர$க<ெகலா
மகா-மா சாதமாக ம.ெமாழி
வ-த-ைத- ெதாிவி- வி2"
ஒ- ைழபதாக வாகளி-தா.

எ. த ைடய க-ைத- ெதாிவி- ,

சபமதி நதிகைரயி ஒ ெபா  B2ட
நட-த அ>மதி ேக2டா. அத
ேயாசைன கமிஷன பி?-தித . ெபா  B2ட நட-த அ>மதி-தா.
அEவாேற ஏர மாத

13-ஆ

ேததி ெபா  B2ட

நடத . B?யித

ஜன$க< மகா-மா அவக<ைடய தவைற உண-த யறா. பலா-கார-தி
தீைமகைள# அஹி ைசயி உயைவ# எ"- உைர-தா. ஜன$க அஹி சா
தம-ைத உ.தியாக கைடபி?காவி2டா தா ச-தியாகிரஹ இயக-ைத
நட-த ?யா

எ.

எ9சாிைக ெச தா. கைடசியாக, மகா-மா Bறியதாவ :-

"உ$களிைடேய நா அதிக கால

வா:திகிேற. உ$க< எனா

இயற ஊழிய ெச திகிேற. ஆயி> நீ$க எ>ைடய அஹி சா தம
ேபாதைனைய அறி
ெகாளாம பலா-கார9 ெசயகளி இற$கிய
எ
மனைத 8ப"-தி வி2ட . உ$க<ைடய ற-தி என ப$ உ8"
எ. க கிேற. அத பிராய9சி-தமாக ). நா உ8ணாவிரத
இப
எ. தீமானிவி2ேட. எனிட உ$க< அ இதா
நீ$க< ஒ நா உ8ணாவிரத அ>சாி#$க. ஆனா அ ம2" ேபாதா .
பலா-கார ற ெச தவக எலா தா$களாகேவ வ
த$க<ைடய
ற-ைத ஒெகாள ேவ8" !"
இத ெபா  B2ட-தி காதி மகா-மா ேபசியத பலனாக நல பல
ஏப2ட . ம.நா இராXவ9 ச2ட அ நீகப2ட . ஆனா மகா-மா
Bறியப? பலா-கார ற ெச தவக வ
த$க ற-ைத ஒ

ெகாளவிைல. சகா அதிகாாிக< , ஏேதா தி]ெர. ஏப2ட ெவறியினா

ற ெச த ஜன$கைள மனி- வி"தைல ெச ய  வரவிைல. இதனா
ஏப2ட மன9 ேசா0டேன மகா-மா ெகயிரா ஜிலாவி கிய ப2டணமான
நதியா- நக9 ெசறா. அ$ேக அவ அறித ெச திக அவைடய யர-ைத
அதிகமாகின. ெகயிரா வாிெகாடா இயக-தி ேபா மகா-மா அத ஜிலாவி
த$கி பிரயாண ெச த 8". ஆயி> அத ஜிலா ஜன$க Bட க2"மீறி
பலவித பலா-கார9 ெசயகளி இற$கினாக எப மகா-மாவி உள-ைத
ெபாி
8ப"-தி வி2ட . ெபா ஜன$க அஹி சா தம-ைத நண
ததி ெப.வத னா ச2டம. இயக-ைத- தா ெதாட$கிய ெப
தவ. எ. மகா-மா0- ேதாறிய . ச-திய சதராகிய மகா-மா தா ெச த

தவ.

எ.

அறிததா,

அைத

பகிர$கமாக

ஒெகாவத

எ.

தய$கியதிைல. அ. மாைலயி நதியா- நகாி நடத ெபா  B2ட-தி

மகா-மா த

மனவ-த-ைத ெவளியி2டா. "நா 'இமாலய- தவ.' ெச
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வி2ேட! ஜன$க ததியாவத னா ச-தியாகிரஹ
ஆர பிவி2ேட! இதகாக மிக0 வ கிேற" எ. பகிர$கமாக Bறினா. அேதா"
ச2ட ம. இயக-ைத நி.-தி ைவக- தீமானி-திபதாக0 ெதாிவி-தா.
இத நதியா- B2ட-தி மகா-மா உபேயாகப"-திய 'இமாலய- தவ.' எ>

ெசாெறாட பிற ெவ கால அ?ப2" ெகா8?த . காதிஜி அEவித
ப2ட வ-தனமாக9 ெசாF வி2டதகாக ந8பக பல வ-தப2டாக.
மகா-மாவி எதிாிகேளா அைத அ?க? றிபி2" இ?-  கா2? வதாக.
"ேதச

ஒ

/வதி=

நா<

அ

அைமதி நிலவினா தா இயக

சா-தியமாக

வ-தப2டாக; மகா-மாவிட
ஆயி>

இதனாெலலா

ேபாவதிைல"

ேகாப

நட-த ?#

எ.

ெகா8டாக.

காதிஜியி

அஹி சா தம நிபதைனைய அவ ைகவிட0

உ.தி

ந8பக

எளள0

எறா,
ெசாF

மாறவிைல.

இைல; ச-தியாகிரஹ ஆ#த-தி

ந பிைக இழ விட0
இைல. ெபா
ஜன$கைள9 ச-தியாகிரஹ
இயக- - ததி ெச வதகாக- தக ைறயி தீவிரமான பிரசார
ெச யேவ8" எ> ேநாக- ட மீ8" ப பா 9 ெசறா.
-----------------------------------------------------------

