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மா த  ஒ ெதவ - த பாக
ககி (ரா.
ரா. கிணதி)
கிணதி)
34. ககதா காகிர

ெதனா"பிாிகாவி5@ இர)டாவ@ ைற காதிஜி ககதாB திபிய
1901-ஆ ஆ)4 இதிய காகிர( மகாசைப ககதாவி நைடெபற@. ஸ

பிேராDஷா ேமதாவி தைலைம$ சீடரான F 4ஷா வா$சாவி தைலைமயி
நடத@. காதிஜி இத காகிரஸு" ேபாக தீமானிதிதா. காகிரD

ெதனா"பிாிகா இதியகைள" பறிய தீமான ெகா)H வரB
எ)ணியிதா.

ஸ பிேராDஷா ேமதா, F 4 ஷா வா$சா, F சிம லா ேசதா வ3

ஆகியவக ககதா காகிரஸு" பிரயாண ெச த அேத ரயி5 காதிஜிJ
ஏறி ெகா)டா. ஸ. பி. ேமதா த5யவக விேசஷ வசதிக அைமத தனி
வ)4யி பிரயாண ெச தாக. றி"பி3ட இர)H ரயிேவ

(ேடஷகKகிைடயி காதிஜி ேமப4 தனி வ)4 வ@ ஏறிெகா)H
அவ ெசால விபிய விஷயகைள$ ெசால ேவ)H எ6 ஏபாடாகி

யித@.

அதப4ேய றி"பி3ட ரயி நிைலயதி காதிஜி ஸ பிேராDஷாவி தனி

வ)4 வதா. அ$சமய ேமதா, வா$சா த5யவக இதியாவி அசிய
நிைலைம பறி விவாதி@ ெகா)4தாக. காதிஜிைய" பாத@ ேமதா,

"காதி ! உம நாக எத உதவிJ ெச ய 4யா@. நீ வி#கிறப4 ஒ

தீமானைத ேவ)Hமானா காகிரD நிைறேவறி ைவகிேறா. ஆனா

என உபேயாக? நைடய ெசாத நா34ேலேய நம அதிகார இைல;

உாிைமJ இைல, ஐேரா"பிய 4ேயறிய இெனா நா34 இைத விட நல
நிைலைமயி இதிய எ"ப4 இக4J?" எறா.
பிேராDஷாவி அபி"பிராயைத$ ேசதாவ3 ஆேமாதிதா. F 4ஷா

வா$சாேவா, "அடடா! நா என ெச ய3H?" எற ேதாரைணயி காதிஜிைய"
பாிதாபமாக" பாதா. அவகளிட த க3சிைய எH@$ெசா5 வாதிடலா

எ6 காதிஜி உேதசிதா. ஆனா அ@ ப5கவிைல. பபாயி 4Mடா
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மனைர ஒவ வாதி3H தி"பி விHவ@ 4கிற காாியமா ? காதிஜிைய

அதிகமாக" ேப%வதேக அவக விடவிைல. ெதனா"பிாிகா பறிய தீமான

ெகா)H வரவாவ@ அNமதிகிறாகேள எற தி"திJட காதிஜி அத
வ)4யி5@ இறகி த இட@$ ெசறா.

வ)4 ககதாைவ அைடத@. ககதா காகிரD வரேவ# கழகதா

காகிர( அகிராசனைர மிக$ சிற"பாக அைழ@$ ெசறாக. காதிஜி தா

எேக ேபாவ@ எ6 ஒ ெதா)டைர ேக3டா. பிரதிநிதிக பல தகியித
ாி"ப கலாசாைல க34ட@ காதிஜிைய அெதா)ட அைழ@$
ெசறா. ேலாகமாய திலகாி ஜாைக அத க34டதிேல தா எ6
அறித@ காதிஜி மகி<$சி உ)டாயி6.

இதியாவி ேதசிய தைலவகளி ேகாகேல அHத ப4யாக திலகாிட

காதிஜி ெபமதி"# ெகா)4தா. ேலாகமாயைடய ஜாைக ஒ தபா

ம)டபைத" ேபா விளகிய@. ந)பகK சீடகK #ைட Mழ திலக

ெபமா ஒ சகரவதிைய"ேபா த பHைகயி ;றித கா3சி

காதிஜியி உளதி பதித@. "நா ம3H ஓவியகாரனாயிதா அத

கா3சிைய" படமாக எPதியி"ேப" எ6 காதிஜி த %ய சாிததி

எPதிJளா.

ேலாகமாயைர" பாக வதவகளி ஒவ "அமிதபஜா பதிாிைக"யி
பிரசித பதிாிகாசிாியரான பா# ேமாதிலா ேகா. அQவிவ அதிகார

வகதி தவ6கைள" பறி" ேபசி 'ஓேஹா' எ6 சத ேபா3H$ சிாிதாக.

F ேமாதிலா ேகா நைக$ %ைவ" ெபய ேபான ஆசிாிய அலவா ?
இமாதிாி ேதசபதகைள" பா"ப@ அவக அளவளாவி" ேப%வைத

ேக3ப@ காதிஜி மகி<$சி தத@. ஆனா காகிர( சபதமான ேவ6 சில

அசக ஏமாறைதJ மன ேவதைனையJ அளிதன.

காகிர( பிரதிநிதிக தகியித விHதி மிக ேமாசமான நிைலயி இத@.
%காதார ஏபாHக ெகா7ச ெச

ய"படவிைல. நாலா#ற "ைபக.

எேக பாதாR 3ைட 3ைடயாக த)ணீ ேதகி நிற@. க:%க மிக

ெகா7ச. அவறி @நாறேமா சகிக 4யாத@. காகிர( விHதியி ஊழிய

ெச வதகாக அமத" ப34த ெதா)டகK ெதா)H எபேத ெதாியா@.
ஒ ெதா)டாிட ஏேதT ெசானா அைத அவ இெனாவாிட ெசாவா.
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அவ றாவ@ ெதா)டாிட ெசாவா. காாிய ஒ6 நைடெபறா@.

ேபாதாதத ெதா)டக அ4க4 தகK ச$சரB இ3H

ெகா)4தாக. எனேவ பிரதிநிதிக தி திைச ெதாியாம என ெச வ@.
தமி<நா345@ வதித பிரதிநிதிக தகKெக6 தனி$ சைமயலைற
ஏபHதி ெகா)H அைத நாலா#ற 4 அைமதிதைதJ காதிஜி

கவனிதா. தமி<நா3H" பிரதிநிதிக தாக சா"பிHவைத" பிற பாதாR

தி4 ேதாஷ ஏபH எற நபிைக ெகா)4தாக. இதனா சைமய,

சா"பாH, ைகயல#த எலா ஓ அைறேளேய நடதன. அத அைற

ெசேவா திகா4" ேபாப4 சதா கால #ைக M<தித@.

தமி<நா3H" பிரதிநிதிகளி இத" ேபா5 வணாசிரம காதிஜியி உளைத

வதிய@. "ரா ரா ! காகிர( பிரதிநிதிகளாக வ ேதச பதகKேளேய

இ"ப4 தீ)டாைம 4 ெகா)4தா மற ஜனகளிைடேய எ"ப4 இரா@!"
எ6 காதிஜி ெசா5 மிகB வத"ப3டா.

காகிர( விHதிைய$ %த ெச J விஷயமாக ெதா)டகKட ேபசி"

பாதா, அவகK$ சிரைத ஏபடவிைல. “இத "ைபகைள தள

ேவ)டாமா ?" எறா காதிஜி. "அெதலா ேதா34களி ேவைல !" எறாக

ெதா)டக. உ)ைம ெதா)H ெச J ைறைய அவகK காதிஜி
தாேம ெச @ கா34 கபிக விபினா. ஒ ெதா)டாிட விளமா6

ேவ)H எ6 ேக3டா. அவ ஆ$சாியதினா திHகி3H காதிஜிைய உ6

ேநாகினா. ஆனா விளமா6 ெகா)H வரவிைல. கைடசியாக ஒ

விளமா6 சபாதி@ காதிஜி தாேம :34 கா34னா. ஆனா அவைர"

பிபற யா  வரவிைல. இத நிைலைமைய றி@ காதிஜி

எPதியி"பதாவ@:-

"பிரதிநிதிகளி சில தக அைறகளி ெவளி" #ற@ தா<வாரைத இரB

ேநரதி அ%த ெச யB பி வாகவிைல. காைலயி ெதா)டகளிட

இதைகய அ%தமான இடகைள கா34ேன. அQவிடகைள$ %த ெச ய

எவ வரவிைல. அத ெகளரவைத எTட பகி3H ெகாள

ஒவ தயாராயிைலெயன க)ேட. இ"ேபா@ நிைலைம ெபாி@

அபிவிதி யைடதிகிற@. ஆனா இ6:ட காகிர( விHதியி க)டவிட

ெமலா அ%தமா பிரதிநிதிக இலாம ேபாகவிைல. அQவாேற அத

இடகைள$ %த"பH@ வத எலா ெதா)டகK  வவதிைல
............
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“காகிர( மகாசைப இT சில தினக நீ4@ நடமானா, ெகாைள
ேநா

பரBவத" ெபாி@ அ@ :லமான நிைலைம ஏபH எபைத

க)ேட."

காதிஜி ககதா ேச@ இர)H தினகK" பிறதா காகிர( மகாசைப
:Hவதாயித@. அத இர)H நாK காகிர( காாியாலய ேவைல ஏேதT

ெச யலா எ6 காதிஜி கதினா. பா# Uேபதிரநா ேபாஸு F ேகாஷா
எபவ அ$சமய காகிர( மகாசைபயி காாியதாிசிக. காதிஜி த5

Uேபதிரநா ேபாைஸ" பாதா. அவ ேகாஷா5ட ேபாப4 ெசானா.

ேகாஷா காதிஜிைய" பா@" #னைகJட, "உம என ேவைல

ெகாHக3H ? மா(தா ேவைல தா ெகாHகலா. ெச கிறீரா?" எறா.
"ேபஷாக$ ெச கிேற " எறா காதிஜி. ேகாஷாR இ@ சிறி@ விய"ைப

யளித@. %றி நிற ெதா)டகைள" பா@, ”இவ ெசாவ@ உக ெசவியி
விPததா? ெதா)H எறா எத ேவைல தயாராயிக ேவ)H. இ@தா

சாியான மன"பா" எறா. பிற காதிஜிைய" பா@, "அேதா ஒ க3H
க4தக கிடகிறன. அவைற" பிாி@" பாக. ெபபாR
உபேயாகமற விஷயகளாக இ. கியமான விஷய - பதி

எPதேவ)H ? எ6 ேதா6கிற க4தகைள ம3H எனிட ெகா)H வ@

ெகாHக!" எ6 ெசானா.

ெகாHத ேவைலைய காதிஜி தி"திகரமாக$ ெச @ 4தா. அத

காதிஜிைய" பறி விசாாி@ F ேகாஷா ெதாி@ெகா)டா. "அடடா!

உகK மா(தா ேவைல ெகாHேதேன !" எ6 வத" ப3டா. காதிஜி

"அைத"பறி கவைல ேவ)டா. காகிர( ெதா)H எ@வானா என ? இத
மாதிாி சிலைர ேவைலகளி தா என அNபவ ேவ)H!" எறா.
ேகாஷாR காதிஜிJ சிறத ந)பகளானாக. அதனா காகிர(

நைடைறகைளJ காகிர( தைலவகளி ஆேலாசைனகைளJ அகி5@
கவனிக காதிஜி$ சாியான சத"ப கி34ய@.
****

7

காகிர( மகாசைப :4ய@. வி(தாரமான பதR அணிவ@ நிற ெதா)ட

பைடJ ேமைடமீ@ அமதித தைலவ ழா காதிஜிைய" பிரமி"பைடய$
ெச தன. இதியாவி அ"ேபா@ #க<ெபறித ேதசீய தைலவக எலா

ேமைடமீ@ பிரசநமாகி யிதாக. அத மகாசைபயி தா எமாதிர எற

உண$சிJட ஒ ைலயி காதிஜீ அடகமாக உ3காதிதா.

அத நாளி காகிர( அகிராசனாி பிரசக ஒ தனி" #தகைத"ேபா

அQவளB நீளமாயி. பிரசக PவைதJ ப4"ப@ இயலாத காாிய. சில
பதிகைள ம3Hேம ப4"பாக.

அகிராசன" பிரசக 4த பிற விஷயாேலாசைன கமி34யி :3ட

நடத@. அத காதிஜிைய ேகாகேல அைழ@$ ெசறா. பல தீமானக

Vேரரைண வதன. ஒQெவாைறJ ஆதாிக ஒ ெபாிய தைலவ இதா.

ேபாிைக ழக ேபாற ர5 ஆகில பாைஷயி பிரசகக நிக<தன.
ேநரமாக ஆக, காதிஜி தைடய தீமானைத" பறி கவைல

அதிகமாயி6. கைடசியி வத தீமானக மின ேவகதி ைபச

ெச ய"ப3டன. இரB பதிேனா மணி ஆயி6 ; எலா எP@ ேபாக
அவசர. காதிஜிேகா அத" ெபாிய ைககK னா ேபச தயக.

ேகாகேலயி அகி ெச6, "எTைடய தீமானதி கதி என ? ெகா7ச
கவனி@ ெகாKக" எ6 ெசானா.

இத$ சமயதி ஸ பிேராDஷா ேமதா, "எலா 4@ வி3டதலவா ?

:3டைத இ@ட 4@ விடலாமா ?" எ6 ேக3டா. “இைல, இைல.

ெதனா"பிாிகா தீமான பாகியிகி ற@. காதி ெவ ேநரமா  கா@

ெகா) 4கிறா!" எ6 சத ேபா3H :றினா ேகாகேல.
"தீமானைத தாக பா@ வி3Wகளா?"
"ஓ! பாேத."
"தீமான எ"ப4 யிகிற@ ? "
"மிகB நறா யிகிற@."
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"அ"ப4யானா சாி ! எேக, காதி ! தீமானைத" ப4Jக, ேக3கலா!"
காதிஜி நHகி ெகா)ேட ஈன(வரதி தீமானைத" ப4தா. ப4@

4த@, "தீமான ஏக மனதாக நிைறேவறிய@ " எ6 பல :வினாக.

"காதி! இைத காகிரD பிேரரைண ெச @ ேப%வத உம ஐ@ நிமிஷ
தர"பH" எறா அகிராசன 4 ஷா வா$சா.

இத அவசர காாிய காதிஜி" பி4கவிைல. "தீமான இன

ெதபைதேய ஒவ ெதாி@ெகாள விைலேய!" எ6 வத" ப3டா.
காகிரD ேமப4 தீமானைத" பிேரரைண ெச @ ேபச ேவ)4ய@ பறிJ
கவைல"ப3டா. ஐ@ நிமிஷதி எனைத$ ெசாவ@ எபேத

ெதாியவிைல. விஷயேமா மிக$ சிகலான @. மற தீமானகைள" பறி"

ேபசியவகளி சில கா மணிJ அைரமணிJ :ட" ேபசினாக. ஆனா

காதி எP@ ேபச ெதாடகி 6 நிமிஷதிேலேய அகிராசன வா$சா மணி
அ4@ வி3டா.

மணி$ சத ேக3டBடேன காதிஜிJ உ3கா@ வி3டா. ஆனா தீமான

எனேமா மற எலா தீமானகைளJ ேபா ஏகமனதாக நிைறேவறி வி3ட@.
காகிரDனா தீமான நிைறேவற" ப3டெதபேத காதிஜி ஓரளB

தி"திJ மகி<$சிJ அளித@. காகிர( ஒ"#ெகா)ட@ எறா, இதியா

ேதசேம ஒ"# ெகா)டதா அலவா ?
--------------------

35. கஸா

தபா

காகிர( 4@வி3ட@. ஆயிT ககதாவி இ T பல பிரககைள"

பா@" ேபசி ெதனா"பிாிகா இதிய விஷயதி சிரைத உ)டாக
ேவ)H எ6 காதிஜி நிைனதா. இதகாக ககதாவி ஒ மாத

தவெத6 உேதசிதா. இத விவர F ேகாகேல ெதாித@ காதிஜி

தைடய ஜாைக வ@ தட தகியிக ேவ)H எ6 அைழதா.
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அ"ேபா@ இதியா ேதச@ ககதா தைலநகரா யித@. ைவ(ரா

சவாதிகார பைடதவராயித ேபாதிR இதிய$ ச3டசைப ஒ6 இத@.

அதி F ேகாகேல அகதின. ஆதலா இதிய$ ச3டசைப நட சமயகளி

F ேகாகேல ககதாவி ஜாைக ைவ@ெகா)H வசிதா.

சேகாசதினா இர)H தின வைரயி காதிஜி ேகாகேல ;3H" ேபாக
விைல. எனேவ ேகாகேலேய ஒ நா வதா. "நீ இத நா34ன ; இத
நா34ேல இ@ பல ெதா)Hக ெச ய ேவ)4யவ. ஆனா இ"ப4$

சேகாச"ப3டா ஒ காாிய நைடெபறா@. எலாடT கல@ பழக க6

ெகாள ேவ)H" எ6 ெசானா. அத ேபாி ேகாகேலயி ஜாைக

காதிஜி கிளபினா.

#ற"பHவத னா காதிஜி தகியித இதியா கிள"பி ஒ விசிதிரமான
சபவ நைடெபற@.

அ$சமய ஏழா எ3வH சகரவதி 4M3ட"ப3டா. அரசாி பிரதிநிதியான

லாH கஸா ேமப4 ைவபவைத னி3H ஒ தபா நடதினா. இதியா

கிள"பி தகி யித ராஜாகK மகாராஜாகK ேமப4 தபா"

ேபானாக. ேபாேபா@ அவக வகாளிக வழகமாக அணிJ ேவ4,
ச3ைட, அகவ(திர இவ6" பதிலாக, ஆகிேலய ;34 பணி ெச J
ஏவலாளாி உைட ேபாற நீ)ட அகி, இH"#" ப3ைட, வண தைல"பாைக

ஆகியவைற அணி@ ெசறாக, காதிஜி இைத கவனிதா. "அழகிய ேவ4
அகவ(தி ரைத வி3H, இத ேறவ உைடைய ஏ அணிகிறீக?" எ6
ேக3டா. அத ஒ ராஜா ெசான பதிலாவ@ :-- " எகK

ேறவலாளி விதியாச ஒ6மிைல. நாக கஸா பிர#வி

ேறவலாள தா. தபா" ேபாகாம ேபானா எகKைடய ராYயேம

ேபா விH. ேபானா இத உைட தாி@ தா ேபாக ேவ)H. ேபாகதா

ேபாகிேறாேம ? ைவ(ராயிட ஒ வாைத ேபச 4J எ6 நிைனகிறீகளா ?
அ@ தா கிைடயாேத! ". இQவா6 மன வி3H" ேபசியவாிட காதிஜி மித

அNதாப உ)டாயி6.

பல வஷகK" பிற இேத மாதிாி %ேதச ராஜாகளி ஆைட ஆபரணக
சபதமாக மகாமா காதி தைடய மனேவதைனைய ெவளியிடேவ)4

ேநத@. லா3 ஹா47$ இதியாவி ைவ(ராயாக இத காலதி காசியி
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ஹி@ சவகலாசாைலயி அ(திவார விழா நைட ெபற@. அ"ேபா@ ைவ(ரா

ஹா47$ ஒ தபா நடதினா. ராஜாகK மகா ராஜாகK (திாீகைள"

ேபா ஆைட ஆபரண அலகாரகKட வதிதாக. ப3டாைடக

தாி@ெகா)H கPதி @மாைலகK ைகயி கா"# ெகாR%கK

வாவலயகK அணிதி தாக. அவகKைடய சிகார தைல"பாைககளி

@கK ைவரகK பதிதிதன. இQவளேவாH அைர க$%களி ப3டா

கதிகK தாிதிதாக. அத" ப3டா கதிகளி ைக" பி4களி

இரதினகK ைவரகK ெஜா5தன. இைத ெயலா பா@ காதி

மகாT$ சகிகேவயிைல. விசாாிததி ராஜாகளி பல அதைகய ஆைட

அணிகைள மன" Uவமாக ெவ6கிறாக எ6 ைவ(ராயி தபா வ
ேபா@ அதைகய அணிமணிகKடேன அவக வரேவ)H ெமப@ க3டாய
எ6 ெதாிய வத@.

ேமப4 விழா சபதமாக நடத ஒ :3டதி காதிஜிைய" ேப%ப4 ேக3H
ெகா)டேபா@ இைத" பறிேய ேபசி வி3டா. "நைடய ராஜாகK மகா

ராஜாகK எதகாக இ"ப4 ெகாR" ெபாைமகைள" ேபா அலகாி@
ெகா)4கிறாக ? இவகK த மதி"# உண$சி ேவ)டாமா ?

பிாி34 இராஜ" பிரதிநிதிைய க)H எதகாக இவக இQவளB பய@ நHக
ேவ)H? பரபைரயான இவகKைடய ைதாிய ;ர எேக ?" எ6

இQவித ேபசினா.

:3டதி 5தவகளி டாட ெபஸ)H அைமJ ஒவ. காதிஜி இQவித

த மனதி5தைத ஒளியாம ெவளியி3ட@ டாட ெபஸ)H அைம
ேகாபைத உ)டாகிய@. காதிஜி மாியாைத ைறவாக" ேபசியைத

க)4"பத அறிறியாக டாட ெபஸ)H அைம எP@ ெவளிேய ெசறா.
இT சில அவைர ெதாட@ ெசறாக. இைத" பறி" ெபஸ)H

அைமயா பதிாிைககK ஓ அறிைகJ வி3டா. ஆனா காதிஜி :றிய@

சாிதா எ6 ேதச மகளி ெபபாேலா ஆேமாதிதாக. %ேதச

மனகளிேலேய பல அைத" பறி மனதிேள மகி<$சி யைடதாக. இத$

சபவதினா காதிஜியிட %ேதச மனகKைடய மதி"# வளத@.
------------

36. ேகாகேலயி

வி தாளி

F ேகாகேலயி ;3H காதி மகா ேபான த தினேம த ெசாத ;34
இ"பதாக அவ எ)Zப4 யித@. ேகாகேல அவைடய ெசளகாிய@காக
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அதைகய ஏபாHகைள$ ெச திதா. காதிஜி அQவளB அதிகமான

ெசளகாியகK ேவ)4யதிைல யலவா ? அவைடய காாியகைள அவேர

ெச @ ெகாKப4 வி3H வி3டா அ@ேவ அவ" ெபாிய ெசளகாிய.

ேறவ #ாிவத ஆ3க அவ ேதைவயிைல. இெதலா ேகாகேலயி
மனைத" ெபாி@ கவத@. அ4க4 காதிஜியி 8 ைமயான வழக

பழககைள" #க<@ பாரா34 அவ ேபசி வதா.

ேகாகேல தைம" பாக வத பிரககைள ெயலா காதிஜி அறிக"
பHதினா. அவகK ஒவ ஆசிாிய பி. சி. ரா . உயத அறிB எளிய

வா<B சிறத ேதசபதி ஆசிாிய பி. சி. ரா

பிரசிதி ெபறவ. இரசாயன

சா(திர ஆரா $சியி உலக" #க< அைட தவ. தைடய இரசாயன சா(திர

அறிைவ நா34 நைம" பயபHத விபி வகாளதி மிக" ெபாிய
ம@ உபதி$ சாைலைய அவ ஏபHதி யிதா.

ஆசிாிய பி. சி. ராைய F ேகாகேல பி வமா6 காதிஜி அறிக"பHதி

ைவதா :- "இவதா ஆசிாிய ரா . மாத &. 800 இவ$ சவகலாசாைலயி

சபள ெகாHகிறாக. ஆனா தமகாக &. 40 ம3H ைவ@ ெகா)H

பாகிைய" ெபா@ நைமகாக$ ெசலவிHகிறா. இ6 வைர இவ பிரமசாாி;

க5யாண ெச @ ெகாK எ)ண  இவ கிைடயா@."

F ேகாகேல ஆசிாிய ரா  நடத சபாஷைணகைள ேக3H

ெகா)4"ப@ காதிஜி மிகB பிாியமாயித@. ெபா@ நைமாிய

விஷயகைள" பறிேய அவக ேப%வாக. ஆைகயா எQவளB ேநர

ேக3H ெகா)4தாR அR"# உ)டாகா@. இT ேபச மா3டாகளா

எ6 இ.

பிகாலதி ஆசிாிய பி. சி. ரா

காதிஜியி சிறத ந)பகளி ஒவரானா.

கத இயக த5ய நிமாண தி3ட ேவைலகK வகாளதி ேபதவி
#ாிதா.

ேகாகேலயி பகதி இ@ அவ வா<ைக நடதிய ைறையJ ெபா@
ேவைல ெச த ைறையJ கவனி"பதி காதிஜி" ெப மகி<$சி

உ)டாயி6. ஒ நிமிஷேமT ேகாகேல த காலைத ;ணாவதிைல.

யாட ேபசினாR பழகினாR ந3# ெகா)டாR அதிெலலா ெபா@ நல
ேநாகேம 4 ெகா)4. ெபா J கபட அவைடய ேப$சி
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அZவளB காண 4யா@. பல வ@ பபல காாியகளி அவைர$ சிரைத

ெகாKப4 ெச ய யவாக. ஆனா ேகாகேல அதெகலா ஒேர பதி

தா ெசாவாரா. "தகK$ சிரைதJள காாியைத தாக ெச Jக ;

ேதச விHதைல தா என கிய. அதகாகேவ எTைடய P கவனைதJ

ேநரைதJ ெசலவிட. ேவ)H. ேதச விHதைல ெப6வி3டா அ"#ற மற

காாியகளி சிரைத எH@ ெகாேவ" எபாரா.

ேகாகேல தைடய  ரானேடயிட அளவிலாத பதி. எத

விஷயமானாR அைத"பறி ரானேட ஏதாவ@ அபி"பிராய ெதாிவிதிதா

அ@ேவ ேகாகேல 4வான@ ேவ6 ேயாசைனேய ெச ய மா3டா. ரானேடயி

ணாதிசயகைள" பறி ஓயாம ேபசி ெகா)ேடயி"பா. ரானேட ைஹ

ேகா3 ஜ3ஜாக இத ேபாதிR காகிர( மகாசைபகK" ேபாவ@)டா.

"அத மாதிாி ைதாிய ேவ6 யா வ?”எ 6 அ4க4 ேகாகேல ெசாRவ@

வழக.

ச3டசைப மற ேஜா5கK ேபாவத ேகாகேல ேகா$ வ)4 ஒ6
ைவதிதா. காதிஜி ஒநா "திைர வ)4 எதகாக ைவதிகிறீக?

4ரா வ)4யி ேபானா என ? அதனா தகKைடய ெகளரவ ைற@
ேபா விHமா?” எ6 ப3டவதன மாக ேக3Hவி3டா.
ேகாகேல ேதச ெதா)Hகாகேவ த வா<நாைள அ"பண ெச தவ ; எளிய

வா<ைகைய ேமெகா)H வா<@ வபவ. ஆைகயினா தா காதிஜி அவைர

அQ வித @ணி@ ேக3டா.

ேகாகேல அத : றிய ம6ெமாழி வமா6 : * நீக வி"பேபா 4ரா

வ)4யி ேபாக :4யதா யிகிற@. இ@ றி@ நா ெபாறாைம" பHகிேற.
அத$ ெசளகாிய என கிைடயா@. ஜனக எைன நகறிதி"பதா

4ரா வ)4யி ேபாவ@ காாிய@ தகமாயி. எைன"ேபா ெபா@

ஜனகளா ந அறிய"பH @"பாகிய உகK ஒ காலதி
வர:H. அ"ேபா@ 4ரா வ)4" பிரயாண உகK கடமா 

தானி.”
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ேகாகேலயி வா எQவளB ஆ$சாியமா " ப5@ வி3ட@ ? காதிஜிைய"

ேபா ேகா4 கணகான ஜனகளா ந அறிய"ப3டவ சாிதிரதிேலேய
ேவ6 யா இைல யலவா ?

ேமப4 பதி காதிஜி ஒவா6 தி"தியளித@. ஆனா இெனா

விஷயதி ேகாகேலயி சமாதான அவ தி"தி தரவிைல.

"தாக ேதகா"பியாசேம ெச வதிைல. உலாவ" ேபாவ@:ட இைல. ஓயாம

தகைள வியாதி பிHகி திபதி ஆ$சாிய என ? ெபா@ ஊழிய ெச தா
ேதகா" பியாச@ :ட$ சாவகாச இலாம ேபா

விHமா?" எ6 காதிஜி

ேக3டத ேகாகேல, ”நீக தா பாகிறீகேள ? உலாவ" ேபாவத என
ேநர எேக இகிற@?" எ6 பதி அளிதா.
இத$ சமாதானைத காதிஜி ஒ"# ெகாள விைல யானாR ேகாகேலயிட
ைவதித ெபமதி"# காரணமாக" பதி :றாம %மா இதா.

நைடய ேதசிய தைலவகளி ெபபாேலா ேகாகேலயிட இத ைற
ஆளாகியிதாக. அவக தக ஆேராகியைத$ சாியாக கவனி@

ெகாவதிைல. ேதகா"பியாச ெச வதிைல. இதனா எதைனேயா அ
ெப தைலவகளி உதம$ ேசைவைய ேதச ெவ சீகிரதி
இழ@வி3ட@.

காதிஜி ம3H இ6திவைரயி ேதகாேராகியைத கா"பாறி வதா. என

ேவைல யிதாR தின ெகா7ச ேநர விைரவாக நட வழகைத ைக
ெகா)4 தா. இதனா அவைடய ேவைல ெச J திறைம ைற@
விடவிைல; அதிகமாக வளத@.

இQவிதமாக ேகாகேலJட ஒ மாத கழித பிற காதிஜி இதியா PவதிR
ஒ ைற றா வ"# ரயி வ)4யி பிரயாண ெச வ ெத6

உேதசிதா. றா வ"#" பிரயாணிகளி கடகைள ந அறி@

பாிகார ேதடேவ)H எப@தா அவைடய ேநாக. ேகாகேல த5 தைட

ெச @ பிற சமத ெகாHதா. பனிர)H அணா ெப6மான கிதா ைப

ஒைற காதிஜி வாகி ெகா)டா. அதி ஒ ர3H கபளி$ ச3ைட, ஒ
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ேவ4, ஒ @)H, ஒ பனிய இவைற ைவ@ ெகா)டா. இத" ைபைய
தவிர ஒ @"ப34, ஒ த)ணீ :ஜா (ம)ணா ஆன@) இQவளB தா

காதிஜி றா வ"#" பிரயாண@காக எH@ ெகா)டைவ. ேகாகேல

பிரயாண@காக" UாிகK ல3HகK தயா சாி@ ஒ சி6)4" பாதிரதி
ைவ@ ெகாHதா.

மகாமாைவ ரயி ஏறி அT"ப F ேகாகேலJ ஆசிாிய ராJ #ற"ப3டாக.

"நீக எதகாக$ சிரம" பட ேவ)H ? (ேடஷT வவ@ அவசிய இைல

!” எ6 காதிஜி :றியைத அவக ெபா3பHதவிைல. ”நீக த

வ"பி பிரயாண ெச தா நா வர ேவ)4ய அவசியமிைல. றா

வ"பி ஏ6வதா க3டாய நா (ேடஷT வதாக ேவ)H" எ6
ெசானா ேகாபால கிண ேகாகேல. எனேவ இவ (ேடஷT"

ேபாகேவ ெச தாக. அவகKைடய வா<@கைள" ெப6 ெகா)H காதிஜி

பிரயாண ெச ய ெதாடகினா.

இத$ சபவகளி5@, காதிஜியி ேமைமைய ஒவா6  :34ேய

அறி@ பாரா34ய இதிய தைலவ F ேகாகேல எபதாக அறிகிேறா. அேதாH

ேகாகேல எதைகய மாியாைதகார எபைதJ அவைடய ப)பா34

உயைவJ அறிகிேறா. காதிஜி எPதிJள %ய சாிததி5@தா

ேகாகேலைய" பறி ேமக)ட விவரக நம ெதாிய வகிறன.
-------------

37. காசியி ஏமாற

காதிஜி எதிபாத@ ேபாலேவ, றா வ"#" பிரயாண மிக

ேமாசமாயித@. அதிகாாிக றா வ"#" பிரயாணிகைள ஆHமாHக
எ6 எ)ணி நடதினாக. ஆH மாHகKாிய ெசௗகாியக தா

றாவ@ வ"பி அளிக"ப3டன. இகிலாதிR ெதனா" பிாிகாவிR

காதிஜி ரயி பிரயாண ெச த@)H. அேக ெயலா றா வ"#

இQவளB ேமாசமாயிைல. த வ"# றா வ"# இQவளB

விதியாச கிைடயா@. ெதனா"பிாிகாவி றா வ"பி ெப பாR

நீகிேராவ தா பிரயாண ெச வாக. ஆயிT அேக றா வ"பி

இைதவிட அதிக வசதி அளிக" ப3ட@. சில ரயிகளி றா வ"பி :ட

இரவி 8க இட ெமைத ைதத ஆசன ஏபHதி யிதாக. :3ட

அளB அதிக ஆகாமR பா@ ெகா)டாக. இேகேயா நிைலைம எலா
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விததிR ேமாசமாயித@. வசதிகK இைல ; :3ட றி"பி3ட

எ)ணிைகைய விட எ"ேபா@ அதிக.

ரயிேவ அதிகாாிகளி அச3ைடJ அகிரமகK ஒ#ற இக,

பிரயாணிகK ெப அநியாயக ெச தாக. மற" பிரயாணிகளி

ெசௗகாியைத" ெபா3 பHதாம "ைபகைள" ேபா3டாக ; %3H
4தாக; ெவறிைல #ைகயிைல ெம6 @"பி வ)4ைய ஒ எ$சி

ழியாகினாக. :$ச ேபாHவ@ ஆபாச ெமாழிக ேப%வ@ அதிக. இத"
பயகரமான நிைலைமைய எ"ப4$ சீதி@வ@ எ6 மகாமா ெபாி@
சிதைன ெச தா. ப4த வ"பா றா வ"பிேலேய பிரயாண

ெச வ@தா அத வழி எ6 ேதாறிய@. ப4தவக றா வ"பி

பிரயாண ெச @ மறவகளி த வழககைள$ சீதித ேவ)H. அவசிய

ஏப3ட ேபாெதலா வசதி ைறBகைள" பறி அதிகாாிகK" #கா

எPதேவ)H. சி"பதிகK ல7ச ெகாH@ தக ெசாத வசதிகைள

ேத4 ெகாள :டா@. விதிகைள யா மீறி நடதாR அைத

க)4கேவ)H ; தக நடவ4ைக எHகேவ)H. இ"ப4 ெயலா ெச தா

ஒவா6 சீதிதலா எ6 எ)ணினா. தாேம இ"ப4 ெயலா ெச ய

ேவ)H எ6, அதகாக ஓ இயகேம நடதேவ)H எ6 உேதசிதா.

ஆனா பினா ெபாிய ெபாிய காாியகளி ஈHப3டதனா உேதசைத
நிைறேவற 4யவிைல.

தபி ! காதிஜியி ேமப4 அNபவ 47 வஷகK னா 1901-

ஏப3ட@. இ"ேபா@ இதியா %ததிர அைடதிகிற@. ரயிேவக ெபா@

மகளி ெசாதாகிவி3டன. ெபா@ஜன மதிாி ரயிேவகளி ெபா6"ைப ஏ6

நட@கிறா. ஆயிT :ட, றா வ"#" பிரயாண நரக ேவதைனயாகேவ
இ@ வகிற@.
****

ககதாவி5@ இராஜேகா3ைட ெசR மாக தி காதிஜி காசி, ஆரா

த5ய நகரகளி இறகி" பா@வி3H$ ெசறா. காசியி அவ க)ட

கா3சிக ெப ஏமாறமளிதன. பிரசிதி ெபற காசி வி%வநாத ஆலய@"

ேபா வழி ஒ 6கலான ச@. ேகாயிைல$ %றிJ ேகாயிRேளJ

அைமதி எபேத கிைடயா@. ததிரசா5களான கைடகாரக மி3டா கK #@
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திT% விைளயா3H கவிகK விறாக. கைடகாரகK, கைடகளி

சாமா வாகிய யாாீககK ஏக$ சத ேபா3டாக. எெக ஈக

ெமா த@ சகிக ெவா)ணாததா யித@. மன வி@ இைறவைன

தியானி"பத அ@ ஏற இடமாகேவ இைல, இQவளB சைத இைர$ச5R

ெம மற@ பதி பரவச நிைலயி இத ஒ சில காண"ப3டன. ஆனா மிக"

ெபபாேலா அ@ அசாதியமா யித@.

ேகாயி வாசைல அைடத@ அPகி"ேபான Uவிய5 நாற காதிஜி
நவரB :றி6. ேகாயி5 உ3 #ற நல சலைவ கலா தள வாிைச

ேபாட"ப3H விளகிய@. ஆனா யாேரா ஒ பத அத$ சலைவ ககைள

நHநHேவ உைட@ ஆகா ெவளி &பா கைள" பதிதிதா. இத

&பா க அP$ ேச அ%த பா)டகளாக உபேயாக" ப3டன.

ஆலயைத$ ேசத 'ஞான வாவி' எT #)ணிய தீத@$ ெசறா. ஞான
வாவிைய$ %றிJ:ட ஒேர ஆபாச அPமாயிதன. காதிஜி

இெதலா மிக ஆதிரைத அளிதன. அத ஆதிரைத வாவி கைரயி இத

ப)டாவிட கா34னா. (ேகாயி களி ேவைலJ #ேராகிதாி ேவைலJ
ேச@$ ெச கிறவகK வட இதியாவி 'ப)டாக' எ6 ெபய.)

ப)டாB த3சைண ெகாHக மன வரவிைல. இத அறிறியாக ஒ

தபி4 ெகாHதா. ப)டா , "நீ ேநேர நரக@" ேபாவா !" எ6 சபி@
காதிஜி ெகாHத தபி4ைய ;சி எறிதா.

காதிஜி இதனா மன கலகவிைல. "எTைடய கதி எ"ப4யானாR

ஆக3H; ஆ$சாாியராகிய தாக இ"ப4" ேப%த தகா@. ேவ)Hெமறா

தபி4ைய எH@ ெகாKக. இலாவி3டா அ@B ேபா

விH!" எறா.

ெதாைல@ ேபா! உ தபி4 இேக யா ேவ)H ? " எ6 ப)டா ேமR
தி34னா. "நம ஒ தபி4 லாப ; ப)டாB நட " எ6 காதிஜி

நிைன@ ெகா)H தபி4ைய தி"பி எH@ ெகா)H #ற"ப3டா. ஆனா

ப)டாவா விHகிறவ ? காதிஜிைய :"பி3H, "நாT உைன" ேபால நட@

ெகாளலாமா ? அத தபி4ைய ஏ6ெகாளா வி3டா உன" பாவ
சபவி. ெகாH@ வி3 H" ேபா !" எறா.
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காதிஜி அQவிதேம ெகாH@ வி3H திபினா.
இைதெயலா விவாி@ வி3H காதிஜி தம@ காசி யாதிைரைய" பறி
கைடசியாக எPதியி"பதாவ@:-

"ஆ)டவ கைணயி யாேகT ஐயமிமாயி அவ இதைகய

#)ணிய ே\திரகK" ேபா " பா"பாராக. ேயாகீ%வரனான இைறவ

த ெபயரா நட  எ@ைண அகிரமகைளJ ெவளி ேவஷகைளJ

ெபா6@ ெகா)4கிறா ! ெவ கால@ ேப அவ ' ேய யதா மா
"ரபயேத தா (தைதவ பஜாய ஹ' எ6 திவா

மலதா. மனித

விைத"பைத அ6கிறா. க பயைன அNபவியா@ த"பி@ ெகா ள

எவராR இயலாத காாிய. எனேவ இதி ஆ)டவ தைலயிHவத அவசியேம

இைல. ச3டைத இயறிவி3H அவ அ"#ற ெச6 வி3டா எேற

:றலா."

ேமக)டவா6 காதிஜி எPதி இப@ ஆ)Hக ஆகிவி3டன. இன காசி

நகர வி%வநாத ஆலய அவ பாத இல3சணமாகேவ இகிறன.
------------

38. ந பிைக) ேசாதைன

இராஜேகா3ைட ேபா $ ேசத பிற காதிஜி அேக வகீ ெதாழி

ஆரபிதா. ெதனா"பிாிகா அNபவதி பயனாக இைற ேகா34

நறாக" ேப% ஆற ெபறிதா. ஏ6 ெகா)ட சில வழகளி ெவறி

யைடதா. இைத க)ட அவைடய ந)பக பபா $ ெச6 அவ

ம6ப4J பாாி(ட ெதாழி ெதாடக ேவ)Hெம6 ெசானாக. வழக

வமா எற ேயாசைன ேவ)டா எ6, ேவ)4ய வழக தாகேள

அT"பி ைவ"பதாகB அவக ெசானாக.

காதிஜிJ அவகKைடய ேயாசைன இணகி" பபா $ ெசறா. பாய

கிப3-ஸயானி இவகKைடய காாியாலய இத க34டதி தா அைறக
வாடைக வாகி ெகா)டா.

பபாயி (திர வாச ஏப3H வி3டதாக ேதாறிய@. ஆனா காதிஜியி

வா<ைக அைமதியாக நட"பதி ஆ)டவT திBள இைல.
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மகாமாவி இர)டாவ@ #தவனான மணிலாR கHைமயான அ(தி %ர
(ைடபா H) க)ட@. ஏெகனேவ மணிலா ைவMாி ேபா3H கட"ப3டவ.

இ"ேபா@ அ(தி %ரேதாH கபவாத %ர கலதித@. கHைமயான %ரமாதலா

இரவி பிதற த5ய ேசைடகK கHைமயாக இதன.

டாட ஒவைர காதிஜி அைழ@ வதா. அ(தி %ரதி ம@ அதிக பய

தரா@ எ6 டாட ெசானா. ேகாழி 3ைடJ ேகாழி 7% ரச ெகாH@

வப4J :றினா.

காதிஜி$ ைசவ உணB விரததி அதிக" ப6 உ)H எப@தா உன
ெதாிJேம? அத விரதைத ைகவிட காதிஜி வி"பமிைல. ஆனா

மணிலாேலா அ"ேபா@ ப@ வய@ ழைததா. அவTைடய அபி" பிராயைத

ேக3H தீமானி"பதகிைல. அவTகாக காதிஜிேய தீமானிதாக ேவ)H.
தைடய உ6தியிப4 நடதா மணிலா5 உயி அபாய ேநரலா.

அQவித ழைதைய அபாய@ உ3பH@வ @ தமமா ? டாட பாD

வ"ைப$ ேசதவ. "நாக சாக ப3சணிக; தாக ெசானவைற தவிர
ேவ6 ஏதாவ@ ேயாசைன ெசால 4Jமா?" எ6 காதிஜி ேக3டா.
"மற காலகளி சாக ப3சண விரத சாிதா. ஆனா #தவTைடய

உயிேக அபாய ேநரலா எ றிேபா@ பி4வாத ெச ய :டா@.
எQவளேவா சநாதன ஹி@ Hபகளி எTைடய ேயாசைன"ப4

ெச திகிறாக. தாகK இத ழைத விஷயதி க4ன சித

கா3டாம5"ப@ நல" எறா டாட.

அத காதிஜி :றிய பதிலாவ@ :- "டாடராகிய தாக தகKைடய

கடைமைய$ ெச @ வி3Wக. ஆனா எTைடய ெபா6"ைப நா ைகவிட

4யா@. வய@ வத ைபயனாயிதா அவTைடய அபி"பிராயைத ேக3H

அதப4 ெச ய வி34"ேப. சி6 ழைதயா யி"பதா அவTகாக நா

தா 4B ெச ய ேவ)4 யிகிற@. எTைடய மன$சா3சி"ப4 நா தா

4B ெச ய ேவ)H. மாமிச 3ைடJ மனித உ)ண :டா@ எப@

எTைடய திடமான சமய ெகாைக. அ@ சாிேயா தவேறா, ெதாியா@. ஆனாR

உயி வா<வதகாக :ட$ சிசில காாியகைள நா ெச ய:டா@. இ@ எ
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உ6தியான நபிைக. ஆைகயா தகKைடய ேயாச ைனைய நா

அTசாி"பதகிைல. என ெதாிதி ஜல சிகி$ைச ைறகைள
ைகயாள" ேபாகிேற. ஆனா தா@ பாகB, இதய-Nைர]ர

பாிேசாதிகB என ெதாியா@. தாக அQவ"ேபா@ வ@ இத"

பாிேசாதைனக ம3H ெச @ ெசா5வி3H" ேபானா மன"Uவமான நறி
ெசR@ேவ."

காதிஜியி தம சகட நிைலைய டாட ந உணதா. "அ"ப4ேய
ஆக3H!" எ6 ெசா5" ேபானா.

அவ ேபான பிற காதிஜி தம டாட நடத சபாஷைண விவரைத
மணிலா5ட ஒவா6 :றினா, மணிலா அ"பாB ஏற #தவ. " என

3ைட J இைற$சி ரச ேவ)டா. எனா சா"பிட4யா@. தகKைடய

ஜல ைவதியேம ெச Jக!" எறா.

ெஜமானியரான டாட : எபவ ஜல சிகி$ைச ைறைய" பறி ஒ 

எPதியிகிறா. அதி ஆசன (நான, இH"# (நான ஆகிய ைறகளினா

ேநா

தீ விதைத"பறி எPதியிகிறா. காதிஜி ேமப4 5 க)ட

ைறகைள ஏெகனேவ ேசாதைன ெச தி தா. இ"ேபா@ மணிலாR இH"#

(நான ெச விதா. ெதா34 ஜலதி 6 நிமிஷ ழகாR ேமேல

ெதா"#K கீேழ த)ணீ இப4 உ3காரைவ@ ெவளிேய எHதா.

இைத அ4க4 ெச த@ட ஆர7%" பழ ரச த)ணீ கல@ உணவாக
ெகாH@ வதா.

6 நா இ"ப4$ ெச @ வ@ பய ெதாிய விைல. 104 4கிாி வைரயி
%ர அ4க4 ஏறி ெகா) 4த@. காதிஜி கவைல அைடதா. தைடய

பி4வாத ழைத ஆபதாக 4@ வி3டா என ெச கிற@ ? தைடய
ைவதிய ெகாைகைய ழைத ேம %ம@வ@ நியாயமாமா ? ேவ6

டாடைர :"பி3டா என ? அல @ ஆJேவத ைவதியைர அைழ@
கா34னா என?
இத எ)ணகK இைடயிைடேய மாறான எ)ணகK ேதாறின.

டாடக ம3H ண"பHதி விHவதாக உதரவாத ெகாHகிறாகளா?
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அவகK ேசாதைன தாேன ெச கிறாக ? ழைதயி உயி ஆ)டவTைடய

சிதைத" ெபா6த@. நம$ சாிெய6 நி$சயமாக ேதா6கிறப4

ெச வ@தா ந கடைம. அ" #ற கடB அ எ"ப4ேயா அ"ப4 நடக3H.
தாபYவரதினா தவி@ெகா)4த மணிலாR அகி பH@ெகா)H
காதிஜி ேம க)டவாெறலா சிதைன ெச தா. ச3ெட6 ஒ ேயாசைன

ேதாறிய@. எP@ ஒ நீளமான @ணிைய த)ணீாி நைன@" பிழி தா.

அைத மணிலா5 உடமீ@ தைலைய ம3H வி3H வி3H$ %றினா. தைலயி

தனியாக ஓ ஈர @)ைட$ %றினா. பிற இர)H கனமான கபளிகைள"

ேபா3H ழைதைய" ேபாதி வி3டா. அ"ேபா@ பPக கா $சிய

இைப"ேபா ழைதயி உட# ெகாதித@. ஆனா ஒேர வற3சி ;

லவேலச வியைவ இைல.

மணிலாைல$ ச6 ேநர அவTைடய அைனயிட ஒ"# வி@வி3H ெவளிேய
சிறி@ உலாவ$ ெசறா. ெசளபாதி கடகைர" ேபானா. அ"ேபா@ இரB
மணி ப@. கட கைரயி இவைர தவிர இT இர)ெடாவேர உலாவி
ெகா)4தாக. காதிஜி அ மி நட@ ெகா)ேட கடBைள"

பிராதிதா. "ஆ)டவேன! இத$ ேசாதைன ேநரதி எTைடய

நபிைகைய" பா@காத உTைடய ெபா6"# !" எ6 ைறயி3டா.

அவைடய உதHக "ரா ரா சீதா ரா" எ6 ஜபி@ ெகா)4தன. சிறி@

ேநர உலாவிய பிற ;3H திபினா. ழைத எ"ப4 இகிறேதா,

எனேமா எ6 ெந7% கலகறித@.

;3H Nைழத@, "பா#! வ@ வி3Wகளா ?" எ 6 மணிலா5 ர

ேக3ட@.

"வ@ வி3ேடனடா, க)மணி !" எ6 ெசா5 ெகா)ேட ேபானா.
"உட# பறி எாிகிற@. @ணிையJ கபளிையJ எH@ விHக."
"ழதா

! உட# விய@ வி34கிறதா?"

"வியைவ ெவளதி Pகி யிகிேற. சீகிர எHக."
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ழைதயி ெநறிைய காதிஜி ெதா3H" பாதா. @ தா

வியைவ

@ளிதித@ ; %ர ைறதித@. காதிஜி ஆ)டவT இதய Uவமான

நறி ெசRதினா.

"மணிலா ! %ர இனி நி$சயமா  ணமாகிவிH. இT சிறி@ வியக3H"
"அ"பா! இனி ஒ நிமிஷ இத உைலகளதி எனா இக4யா@. தயB
ெச @ உடேன எH@ விHக. ேவ)Hமானா ம6ப4J @ணி %றி

ெகாளலா."

ேப$% ெகாH@ெகா)ேட இT சில நிமிஷ ைவதிதா.

ெநறியி5@ வியைவ வழி@ அவியாக ஓ46. பிற கபளிகைளJ ஈர

@ணிையJ எH@ வி3H உடைப @ைடதா.

மணிலா 8க வகிற@ எறா. காதிஜி 8க வத@. தைதJ

மகT ஒேர பHைகயி பH@ 8கி வி3டாக.

ம6நா காைலயி %ர நிரப ைறதித@. ஆனாR அ4ேயாH

ேபாகவிைல. பாR பழரச ம3H அதி ெகா)H மணிலா நாப@ நா

பHைகயி இகேவ)4 யித@. ஆயிT அறிரB %ர க3H வ@

வி3டப4யா காதிஜி கவைலJ பய இலாம ேபாயி6.

"இ6 எ #தவகKேள மணிலாேல அதிக ேதகாேராகியேதாH

இகிறா. அவ அத க)டதி5@ த"பி உயி பிைழதத காரண

ஜல சிகி$ைசயா, ஜாகிரைதயாக நீ உணேவ ெகாH@" பணிவிைட ெச @

வததா, அல@ ஆ)டவTைடய கைணதானா எ6 யா நி$சயமா $ ெசால

4J ? ஒQெவாவ தத நபிைக ஏப 4B ெச @ ெகாள3H.
எ வைரயி, கணாதியான ஆ)டவTைடய அ மகிைமதா

மணிலாRைடய உயிைர ர3சி@ எைனJ ஒ ெப ேசாதைனயி5@

கா"பாறிய@ எ6 இைற நபி வகிேற!" எபதாக காதி மகா த

%ய சாிததி எPதிJளா.
-----------
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39. ேச ப*

ேப+,

பபாைய$ ேசத ஸாதாகிர( எT பதியி %காதார வசதிJள ஒ

பகளாைவ காதிஜி வாடைக அமதினா. நிைலயாக" பபாயி தகி

பாாி(ட ெதாழி நட@வ@ எ6 உேதசி@ வா<ைக ெதாடகினா.
பாாி(ட ெதாழி5 நல வமான வரெதாடகிய@.

இதகிைடயி F ேகாகேல காதிஜிைய மற@ விட விைல. எ"ப4யாவ@

இதியாவி ெபா@ வா<ைகயி காதிஜிைய ஈHபட$ ெச @விட ேவ)H

ெம6 ேகாகேல எ)ண ெகா)4தா. இ@ காரணமாக வாரதி இர)H

6 தடைவ ேகாகேல காதிஜியி பாாி(ட ஆV% வவ@ வழகமாயி6.
ம6 சில அரசிய ந)பகைளJ சில சமய ேகாகேல அைழ@ ெகா)H

வவா. இதியாவி அரசிய ெதா)H ெச J ைறகைள" பறி தி3டக

ேபா3H விவாதி"பாக.

ஆனா காதிஜிைய" பறி இைறவTைடய தி3ட ேவ6விதமாக இத@.

ெதனா"பிாிகா இதியக அவைர விHகிற வழியாக இைல. "ேசப5

இ வகிறா. தயB ெச @ உடேன தாக வ@ ேசரேவ)H" எ6 ததி
அ4தாக.

ேசப5 பிாி34 அரசாகதி அ"ேபா@ 4ேயறநா3H

மதிாியாயிதா. அவ ெதனா"பிாிகா வ சமய இதியகளி ைறகைள

எH@$ ெசா5 நிவதிப4 ேக3ப@ அவசிய அலவா ? அத காதிஜி

இலாவி3டா யா வழி கா3Hவாக ?

ெதனா"பிாிகா இதியகKைடய அைபJ நபிைகையJ காதிஜி

#றகணிக 4யவிைல. ஆத5 அவகKைடய ேகாாிைகைய நிைறேவற

தீமானிதா. சீகிர திபி வ@ விடலா எற எ)ண@ட பபா

;3ைட கா5 ெச யாம அதிேலேய Hபைத இக$ ெச @ வி3H"

#ற"ப3டா. #ற"பHேபா@ தம ெதாித இைளஞக சிலைரJ அைழ@$

ெசறா. அத இைளஞகளி F மகலா காதி ஒவ. பினா
காதிஜியி சதிய" ேபாரா3டகளி அவ" ெபாி@
உதவியாயிதவகளி F மகலாR ஒவ.
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இQவித 1903- வஷதி றாவ@ தடைவயாக காதிஜி ெதனா"பிாிகா
ேசதா. (இத ைற அவ அேகேய நீ4@ இகேவ)4யதாயி6. இத
காரணைத" பினா பா"ேபா.) காதிஜி டப நகைர அைடத@ மிகB

சாியான தணமாயித@. டப இதியக ேசப5ைன" ேப34 கா)பத

அTமதி ேக3H" ெப6 ெகா)4தாக. ேததிJ றி"பி3டாகி வி3ட@.
காதிஜி ேபான@ ேசப5னிட சம"பி"பத ஒ வி7ஞாபன தயா

ெச தா. இதிய" பிரதி நிதி :3ட@ தைலைம வகி@$ ேசப5ைன"

ேப34 கா)பத$ ெசறா.

ஆனா பிரதிநிதி :3ட அைடத@ ஏமாறதா. ேசப5

ெதனா"பிாிகாB ஒ கிய ேநாக@ட வதிதா. ேபாய Jததி

ேபா@ அேக ட$%காரகK இகி_காரகK மன(தாப

றியித@. அைத" ேபாகி இசாராைரJ சமரச" பH@வத பிாி34

சாராYயதி பதி ெகாK ப4$ ெச வதகாகB ேசப5 வதிதா.
ேபாய Jத 4தBடேன ெதனா"பிாிகா ெவைளகாரகK" Uரண

4ேயற நா3H$ %ததிர பிாி34 சகா அளி@ வி3டாக. இைத

றி"பி3H மி(ட ேசப5 இதிய" பிரதிநிதி ேகா4" பதி ெசானா.
"%யா3சி ெபற 4ேயற நாHகளி மீ@ பிாி34 அரசாக@ அதிகார
எ@B கிைடயா@. நீக றி"பி34 ைறக உ)ைமெயேற

ேதா6கிறன. அவைற நிவதிக ய6 பாகிேற. ஆனா நா

அதிகமாக ஒ6 ெச வதகிைல. இள ஐேரா"பியகளி மதியி நீக

வசி"பத விபினா அவகKைடய சிேநகைத" ெபற யசிக ேவ)H"

எ6 ேசப5 :றினா.

இைத ேக3ட@ இதிய" பிரதிநிதிகளி உசாக ெமலா பற@ வி3ட@.

காதிஜிJ ஏமாற மைடதா. ெதனா"பிாிகா இதியகளி உாிைமகாக

தீவிரமாக" ேபாராட ேவ)Hெம6, இலாவி4 'வலா வதேத
வா கா' எப@ ேபா ெதனா"பிாிகா ெவ ைளகார ைவதேத

ச3டமாகிவிH எ6, இதிய பாH அேதாகதியாகி விH எ6 காதிஜி

ேதாறிய@. இைத த சகாகளிட ெதாிவிதா.

மி(ட ேசப5 ேந3டா55@ 4ரா(வாR" ேபாக எ)ணி யிதா.

இைத யறித காதிஜி தா னதாகேவ 4ரா(வாR" ேபாக விபினா.
4ரா(வா இதியகK தக சாபாக வி)ண"ப எPதி$ ேசப5னிட
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ெகாH"பத காதிஜிைய எதி பாதாக. ஆனா ேந3டா55@ காதிஜி

4ரா( வாR" ேபாக$ ச3ட தைடக 6கி3டன.

ேபாய Jத காரணமாக 4ரா(வா மாகாண வனாதர ேபா ஆகியித@.
அேக ேபாதிய உணB" ெபாகK @ணிமணிகK கிைட"ப@ அாிதாகி

யித@. இ@ காரணமாக 4ரா(வாR வேவா ஒQெவா வ அNமதி$

சீ3H" ெபற ேவ)H எ6 ஏபHதி யிதாக. ன 4ரா(வா5

வசிதவகK இத விதிைய வ#6தினாக. அNமதி$ சீ3H

ஐேரா"பியகK எளிதி கிைடத@. இதியகK இேலசி

கிைட"பதாயிைல.

இதகிைடயி 'ஆசியாகார இலாகா' எ6 ஒ #@ இலாகா ஏப34த@.

ேபாய Jததிேபா@ இதியாவி5@ இலைகயி5@ இராZவைத$
ேசத ெவைளகார பல ெதனா"பிாிகாB வதிதாக. அவகளி

அேநக ெதனா"பிாிகாவிேலேய தகிவிட விபினாக, இவகK

ஏதாவ@ உதிேயாக ெகாHக ேவ)H அலவா? அதகாக ஒ #@ இலாகா

சி4 ெச ய"ப3ட@. இத 'ஆசியாகார இலாகா' எ6 ெபய. காதிஜி

இதியாவி5@ இத தடைவ ெதனா"பிாிகா தி#வத ஆசியாகார
இலாகாவி ஆதிக பரவி ேவ&றி வி3ட@. ஆசியாகார யாராவ@

4ரா(வாR பிரேவசிக விபினா ேமப4 இலாகாவி லமாகேவ
வி)ண"ப ெச ய ேவ)H எ6 ஏப34த@.

இதியக வி)ண"ப ெச தா இேலசி அNமதி$ சீ3H கிைட"பதிைல. பதி

வவத மாத கணகி தாமத ஆயி6. அNமதி$ சீ3H வாகி தவத

தரகக ஏப3டாக. தரககK உதிேயாக(தகKமாக$ ேச@ ஏைழ

இதியகைள ெகாைள ய4தாக. சில சமய 100 பB வைரயி அNமதி$

சீ3Hகாக$ ெசலB ெச ய ேவ)4 யித@.

இைத ெயலா காதிஜி அறித ேபா@ ேமப4 இலாகா ல அNமதி$ சீ3H"

ெப6 எ)ணைத ைகவி3டா. டப ேபா_( தைலவ மி(ட

அெலஸா)ட காதிஜியி பைழய ந)ப அலவா? அவாிட ெச றா, "நா
ஏெகனேவ 4ரா(வா5 வசிதவ எப@ தகK ெதாிJேம? அேக
நா ேபாக ேவ)H. என அNமதி$ சீ3H வாகி தர ேவ)H" எ6

ேக3டா. அவ உடேன காதிஜிJட #ற"ப3H வ@ தம@ ெசவாைக
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உபேயாகி@ அNமதி$ சீ3H வாகி ெகாHதா. ரயிR ஒ மணி ேநரதா

பாகி யித@. சாமாகைள க34 தயாரா

ைவதிதப4யா காதிஜி

அவசரமாக$ ெச6 ரயி ஏறினா. பிாி3ேடாாியாB" ேபா $ ேசதா.

ஆசியாகார இலாகாவி கிைள காாியாலய பிாி3ேடாாியாவிR இத@.

காதிஜி எ"ப4 அNமதி$ சீ3H" ெப6 4ரா(வாR வதா எப@ அத
இலாகா அதிகாாிகK விய"ைப அளித@. ஒ ேவைள அNமதி யிலாமேல

வதி"பாேரா, அ"ப4யானா ைக@ ெச @ விடலா எ6 எ)ணினாக.

டபT ததி ெகாH@ ேக3டாக. அNமதி$ சீ3H" ெபேற வதிகிறா

எ6 அறித@ ஏமாறமைடதாக. ஆனா அ@ட %மா விHவாகளா ?
காதிஜி எதகாக வதாேரா, அத ேநாக நிைறேவறாம ெச @ விHவெத6

ககண க34 ெகா)டாக.

பிாி3ேடாாியாவி ேசப5ைன" ேப34 காண இதிய அNமதி ேக34தாக
அலவா ? பிரதிநிதி :3டதி யா யா இ"பாக எ6 ன தாகேவ

ஜாபிதா ெகாHக ேவ)Hெம6 ேமப4 இலாகா அதிகாாிக ேக3டாக.

அQவிதேம காதிஜியி ெபய ேச@ ெகாHக"ப3ட@. உடேன ேமப4

இலாகா தைலைம அதிகாாி தைம வ@ சதிப4 இதிய தைலவகK
எPதினா. தயா" ேச ஹாஜி காT காதிஜிJ இT சில ேபானாக.

ஆசிய இலாகாவி தைலைம அதிகாாி இலைகயி5@ வதித ஐேரா"பிய.
அவ ெவ கHைமயாக, "இத காதி யா? இவைர எதகாக" பிரதிநிதி
:3டதி ேசதிகிறீக?" எ6 ேக3டா.
"இவ எகK ேயாசைன ெசா5 உதB ந)ப. நாக அைழ@தா
வதிகிறா" எறா தயா" ேச.

"நாக எதகாக இேக இகிேறா ? உகைள" பா@கா"பதகாக தாேன

இகிேறா ? இQவிட@ நிைலைம இதியாவி5@ வத காதி என

ெதாிJ ? இவைர" பிரதிநிதி :3டதி ேசக 4யா@!" எ6 க)4"பாக$

ெசா5வி3H, காதிஜிைய" பா@, -"நீ ைவதி அNமதி$ சீ3H உம
தவறாக ெகாHக"ப3ட@. இேக 4ேயறிய இதியராக உைம கத

4யா@. பிரதிநிதி :3டதிR உைம$ ேசக 4யா@. நீ ேபாகலா" எ6

:றினா.
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ேமெகா)H பதி ெசாவதேக ேமப4 அதிகாாி அNமதிகவிைல. எலா

எாி$சRட திபினாக.

ேமப4 அவமதி"பினா காதிஜியி மன @4 @4த@. ஆயிT அவ

நிதானைத இழ@விட விைல. இத நிைலைமயி என ெச வ@ எ6

ேயாசிதா.

காதிஜிைய அNமதிகாவி3டா பிரதிநிதி :3டேம ேபாக ேவ)4யதிைல
ெய6 மறவக ெசானாக. இைத காதிஜி விபவிைல.

"எPதேவ)4ய வி)ண"பைத நா எPதி தயாாி@ விHகிேற. நீக

ெகா)H ேபா $ ேசப5னிட ெகாH@வி3H வாக ! மற விஷயக

பிற பா@ ெகாேவா" எறா.

காதிஜி வ#6தியதி ேபாி இதிய பாாி(ட ஜாY கா3Vேர எபவாி

தைலைமயி பிரதிநிதி :3ட ெச ற@. ேசப5ைன" பா@வி3H வத@.

பய ஒ 6 இைல.

"நீக ெசானதி ேபாி தாேன நாக ேபாய Jததி ேபா@ இவகK
உதவி ெச ேதா ? அத பயைன" பாதீகளா?" எ6 ந)பக
வதினாக.

"அ"ேபா@ நா அQவித ேயாசைன :றியதகாக வதவிைல. ேபாய

Jததி ேபா@ நா உதவி ெச த@ சாி. அ$சமய நைடய கடைம அ@.

இ"ேபா@. நைடய கடைம எனேவா அைத ேயாசி@$ ெச ய ேவ)H"

எறா காதிஜி.

தைடய கடைம என ெவபைத" பறி காதிஜி அத \ணேம 4B
வதா. இதியாB தி# வ@ பறி ேயாசி"பதி பயனிைல. ேன
ேந3டா5 தகி இதியகKகாக" ேபாரா4ய@ ேபா இ"ேபா@

4ரா(வா5 தகி" ேபாராHவ@ த கடைம எ6 தீமானிதா. கியமாக,

ஆசிய இலாகா எT #திய அபாயைத எதி@" ேபாராட ேவ)H.
இலாவி3டா ெதனா"பிாிகாவிRள இதியக எலாைரJேம
ெகாைளய4@ அத நா3ைட வி3H @ரதிவிHவாக.
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காதிஜி த 4ைவ ெதாிவித@ அகித இதிய ந)பக மிக ஆனத
அைடதாக. ஒ விததி ஆசிய இலாகா அதிகாாி ெச த அநீதி நலதா "

ேபாயி6 எ 6 எ)ணினாக. அத காரணமாகதாேன காதிஜி
4ரா(வா5 தவெத6 தீமானி@ளா ?

காதிஜி ேஜாகானி(பகி இத ைஹேகா34 பாாி(ட ெதாழி

ெதாடவ@ எ6 நி$சயமாயி6. நல ேவைளயாக ேஜாகானி(ப வகீ

சகதா காதிஜியி மTைவ ஆே\பிகவிைல. மி(ட ாி$ எT பிரபல

வியாபாாியி உதவியினா ேஜாகானி(பகி வகீக வசித பதியி ஒ
நல ;H கிைடத@. காதிஜி அதி தகி பாாி(ட ெதாழி ஆரபிதா.

----------

40. ல-ச. ேப

ேஜாகானி(பகி தகி வகீ ெதாழி நடத ஆரபிதBடேனேய காதிஜி

ஆசிய இலாகாைவ கவனிக ஆரபிதா. அத இலாகாவி தைலைம (தான

ேஜாகானி(ப நகரதா. ஆசிய இலாகாவி உதிேயாக(தக இதியக -

சீனக த5ய ஆசியாகாரகைள கசகி" பிழி@ ெகா)4தாக. இலாகா
நிவாகதி ல7ச" ேப

தா)டவமா4ெகா)4த@. தினேதா6

காதிஜியிட யாேரT வ@ ைறயி3H ெகா)4தாக. '4ரா(வா5

ஏெகனேவ வசிதவகK இ வர அNமதி$ சீ3H கிைட"பதிைல. உாிைம
யிலாதவக 6 பB ல7ச ெகாH@ வி3H வ@ விHகிறாக. இத

அநியாய@ ேகவி ைற யிைலயா ? தாக தா பாிகார ேதட
ேவ)H!" எ6 ைற]Hக வ@ விதன.

இத ல7ச" ேபைய ெதாைல"பத காதிஜி ககண க34 ெகா)டா.
ஆசிய இலாகாைவ 8 ைம"பHதினா லறி தா ேஜாகானி(பகி
தகியதி பய ஒ6மிைல ெய6 கதினா.

எனேவ ஆசிய இலாகாவி ஊழகைள" பறி$ சா3சியக திர3ட ஆரபிதா.
ேபா@மான சா3சியக கிைடத@ ேபா_( கமிஷனாிட ெசறா. அதிட

வசமாக, டப ேபா_( தைலவைர" ேபா இேகJ ேபா_( தைலவ மன$

சா3சிJள நீதிமானாக இதா. காதிஜி :றியைத ெயலா ெபா6ைமJட

ெசவி ெகாH @ ேக3டா. சா3சியகைள" பா@, சா3சிகைள அைழ@
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ேக3H தி"தி ெச @ ெகா)டா. ஆனாR அ@ சபதமாக வழ

ெதாH விஷயதி அவ உசாக ஏபடவிைல.

இத காரண என ெவறா, ெதனா"பிாிகாவி ற வழகளி

விஷயதி ஜூாி விசாரைண ைற அ5 இத@. அதாவ@ ேகா3Hகளி

ற விசாரைண நடேபா@ மாஜி(3ேர3H உதவி ெச வதகாக சக"
பிரககளி சில ஜூாிகளாக நியமிக"பHவாக. எதிாி றவாளியா

இைலயா எ6 கைடசியி ஜூாிக தக அபி"பிராயைத ெதாிவி"பாக.
அத அபி"பிராயைத ெயா34ேய மாஜி(3ேர3 தீ"பளி"பா.

ெவைளகார மீ@ வழ நடதா ெவைளகாரகேள ஜூாிகளாக
வவாக. ெவைளகார மீ@ க6"# மனித ெதாட வழகளி

ெவைளகார ஜூாிக ெவைளகார$ சாதகமாகேவ தீ"ப$ ெசாவா

ஆைகயா விசாரைணயி நியாய கிைட"ப@ க4ன ; ெவைளகார றவாளி

த)4க" பHவ@ க4ன.

ஆயிT ேபா_( கமிஷன நடவ4ைக எH@" பா"பதாக :றினா. "ஜூாிக
விHதைல ெச @ விHவாக எபதகாக நா இ"ேப"ப3டவகைள$ %மா

வி3H விட :டா@. நைடய கடைமைய நா ெச @ விHேவா, இயறவைர

யசி@" பா"ேபா" எறா.

ஆசிய இலாகாைவ$ ேசத பல உதிேயாக(தக ல7ச ற@

உளாயிதாக. ஆனா அவகளி இர)H ேப மீ@தா சாியான சா3சிய

இத@. அவகK" ேபா_( கமிஷன வார)H பிற"பிதா.
காதிஜி அ4க4 ேபா_( கமிஷனாிட ேபா

வி3H வவைத ஆசியா

இலாகாவி ஒறக கவனி@ ேமப4 இலாகா உதிேயாக(தகK தகவ
ெகாH@ வதாக. ஆகேவ வார)H பிற"பிக"ப3ட ெச தி அறித@

உதிேயாக(தகளி ஒவ ஓ4 ஒளி@ வி3டா. ேவ6 மாகாணதிR

ெசல:4ய வார)H பிற"பி@" ேபா_( கமிஷன அவைர" பி4@

ெகா)H வதா. சாேகாபாகமாக விசாரைண நடத@. "உதிேயாக(த

இவ றவாளிக எ6 நி&பி"பத ேவ)4ய சா3சியக விட"ப3டன.
ஆயிT என பய? விசாரைண 4வி "இவ றவாளிக அல" எ6

ஜரக தீ"# :றிவி3டாக. எதிாிக விHதைல அைடதாக.
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இதனா காதிஜி அைடத ஏமாற@ அளேவ யிைல. ேபா_( கமிஷன

வத"ப3டா. றைத மைற"பத றவாளிைய த"பி@ ெகாள$

ெச வத வகீக தக #தி :ைமைய உபேயாக" பH@வைத இத

வழகி காதிஜி க)டா. இதனா வகீ ெதாழி5 மீேத காதிஜி ெவ6"#

ஏப3ட@.
****

நீதி விேராதமாக வழ 4@வி3ட ேபாதிR அதனா பல ஏபடாம
ேபாகவிைல. வழ விசாரைணயி ேபா@ அத இ உதிேயாக(தக

விஷய ெவ3ட ெவளி$சமாகி வி3ட@. அவகைள அரசாகதா ேமR

ேவைல ைவ@ ெகாள 4யவிைல. இவ ேவைல யி5@

நீக"ப3டாக. இதிய சக சிறி@ ைதாிய அைடத@. காதிஜியிட

இதியக ைனகா34R அதிக மதி"# ெகா)டாக. ஆசிய இலாகா
உதிேயாக(தகK ல7ச ெகாH"பதி இதியக ெசலB ெச @
ெகா)4த பணதி ெப பதி மி$சமாயி6.

ல7ச வாகிய உதிேயாக(தகளி விஷய அ@ட ேபா

விடவிைல.

அவகK அரசாக உதிேயாக ேபா வி3ட ெதறாR ஜீவன@ ேவ6
ேவைல சபாதி@ ெகாள விபினாக. ேஜாகானி(ப நகர சைபயி

ேவைல யசி ெச தாக. அவகK விேராதமாக காதிஜி ேமR

பிரயதன ெச வதிைல ெயறா நகர சைபயி அவகK உதிேயாக

கிைட எ6 ேதாறிய@. அத உதிேயாக(தகளி ந)ப ஒவ அ@

விஷயமாக" ேபச காதிஜியிட வ@ அவைடய உதவிைய ேகாாினா.

காதிஜி தா 6ேக நிபதிைல ெய6 வாகளிதா. "அவகKைடய ல7ச
வா வழகைத நி6தேவ நா விபிேன. ெசாத ைறயி அவகளி

ேபாி என @ேவஷ எ@B இைல. அவக ேவ6 உதிேயாகதி

அம@ ெகௗரவ மாக ஜீவன நட@வத நா ஏ 6ேக நிக ேவ)H?"
எ6 :றினா. இதேபாி ேமப4 மனிதக இவ நகர சைபயி

உதிேயாக கிைடத@.

காதிஜியி ெப ண இ@தா, தபி ! மனிதகKைடய தீய ெசயகைள
எதி@ மகாமா ெவ தீவிரமான ேபாரா3ட நட@கிறேபா@, அத

மனிதகளிட அவ @ேவஷ இரா@. பிகாலதி காதிஜி சதியா

கிரஹ எT ஒ"பற அஹிைச" ேபாரா3ட ைறைய உ"பHதியேபா@
அத ேமப4 ெகாைகையேய அ4"பைடயாக ெகா)டா. காதி மகாமா

ெசா5 யிகிறா:- "மனித ேவ6, அவTைடய ெசய ேவ6 எபைத$
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சதியாகிரஹி ந அறி@ ெகாளேவ)H. நெசயைல" பாரா3HதR தீய

ெசயைல க)4தR ைறயா. ஆனா தீய ெசய ெச பவனிட இரக

ெகாள ேவ)Hேம தவிர அவைன" பைகக :டா@. சதிய ேத3டதி

அ4"பைட இ@தா. இத அஹிைச ைறைய ெகாளாதவைரயி சதிய

தாிசன கி3டா@. ஒவ தீய காாிய ெச தா அைத எதி@ தாக ேவ)H.
அமாதிாிேய தீைமைய அ4"பைடயாக ெகா)ட ஏபாHகைளJ

(தாபனகைளJ தாகி ஒழிக யல ேவ)H. ஆனா அத" ெபா6"பான

மனிதகைள எதி@ தாத :டா@. அ"ப4$ ெச த நைம நாேம தாகி

ெகாவதா. நா எலா ஒேர ம)ணி ெச த பா)டக ; ஒேர கடBளி

#தவக. மனித எலாாிட@ ெத ;க சதிக இகிறன. ஒ மனித

T தீ ெச தா அ@ மனித ல@ேக தீ ெச ததா. ஒ மனிதைன

அல3சிய ெச ததா ெத வைத அல3சிய ெச ததா.'
----------------

41. க/ாிபா ெதவ

காதி மகாமா ெப பாகிய ெச தவ ; அதனாேல தா க(8ாிபா

அவைடய வா<ைக @ைணவியாக வா தா எ6 ெசால ேவ)H.
சாதாரணமாக இதிய" ெப)மணிக மிக ெபா6ைம வா தவக.

கணவமாகK இணகி நட"பதகாக எதைனேயா கடகைள$ சகி@

ெகாள :4யவக. ஆனா காதிஜிைய" பதியாகெகா)ட ெப)மணி$

சாதாரண (திாீகK உள ெபா6ைம இதா ேபா@மா யிதிரா@. Hப

வா<ைக, சக வா<ைக, அரசிய வா<ைக ஆகியவறி காதிஜி நடதிய

ேசாதைனகK ெகலா உடப3 4"பத எைலயற அசாதாரண"
ெபா6ைம Fமதி க(8ாிபா  இதிக ேவ)H.

காதி மகாமாைவ இதியாவி ஒ"பற தைலவ எ6 உலக சிேரட எ6
பிகாலதி உலக ஒ"# ெகா)H ெகா)டா4ய@. ஆைகயா இகாலதி

நம "காதிஜி எQவளB ெபாிய மனித ? எ"ேப"ப3ட மகா #ஷ ? அவைர

மண@ ெகா)ட@ க(8ாிபாயி பாகிய அலவா? அதைகய #க< வா த
கணவ க(8ாிபா

:H.

ஒ@ நடததி ஆ$சாிய என?" எ6 ேதாற

ஆனா காதிஜி வா<ைக ெதாடகிய காலதிR ெதனா"பிாிகா

ேபாரா3டைத ஆரபித காலதிR அவ இQவளB பிரசித மைடய"ேபாகிறா,
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மகாமா ஆக" ேபாகிறா எ6 யாேம ெதாியாதலவா ? Fமதி க(8ாி
பா  அத நாளி "நைடய கணவ இ"ப4 ஒ நிைலயாக நிலாம
Hபைத" பாழாகிறாேர?" எ6 ேதா6வ@தா இயபலவா ?

அ"ப4யி@ கணவைடய காாியகK ெகலா க(8ாிபா

உடப3Hதா இதா. பல சமயகளி அவகK விவாதக

ஏப34கிறன. காதிஜியி சமதம சீதித ஆேவச க(8ாிபாைய"

ெப ெதாைல ஆளாகி யிகிற@. சில சமய காதிஜிைய க(8ாிபா

எதி@" ேபாரா4ய@ உ)H. ஆயிT கைடசியாக கணவைடய

வி"பைதேய 4வான தீ"பாக ெகா)H காாியதி நட@
ெகா)4கிறா.

ெதனா"பிாிகாவி காதிஜி 4தன நடதிய காலதி கணவ

மைனவி அதைகய ேபாரா3ட ஒ6 நைடெபற@. மிக" #னிதமான அத

சபவைத" பறி காதிஜியி வா ெமாழியிேலேய நா ெதாி@ ெகாவ@தா
உசித. அவ எPதிJளைத அ"ப4ேய கீேழ ததிகிேற. அைத"
ப4ேபா@ காதிஜி உயதவரா, க(8ாிபா

உயதவரா எற ேகவி ந

மனதி உதயமா. அைத" பறி 4B ெச வ@ அQவளB %லபமா யிரா@.

ேமப4 சபவைத" பறி, "ஒ #னித ஞாபக " எற தைல"பி கீ< காதிஜி

எPதி யிகிறா :

"டபனி வகீ ெதாழி நடதி ெகா)4த ேபா@ எTைடய காாியாலய
மா(தாக ெபபாR எTட தகி இ"ப@ வழக. அவகளி

ஹி@கK, கிறி(தவகK, ஜராதிகK, தமிழகK இதன.

அவகைள எ Hபைத$ ேசதவகளாக நடதி வேத. இத எ

மைனவி எ"ேபாேதT 6ேக நிறா அ"ேபா@ எகK மன(தாப
ஏபH.

எTைடய ;H ேமனா3H ைறயி க3ட"ப34த@. ஆத5 அத

அைறகளி5@ அP த)ணீ ெவளிேய ேபாவத$ சாகைடக

அைமக"படவிைல. அைறகளி இQவா6 சாகைட ைவத :டா@ தா.

எனேவ, ஒQேவா அைறயிR அP நீ"பா)ட ஒ6 ைவக"ப34த@.
இ"பா)டகைள$ %த ெச வத ேவைலகார ைவ"பத" பதிலாக
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நாT, எ மைனவிJேம அவைற$ %த ெச @ வேதா. ;34 ெகா7ச

கால இ@ பழகிவி3ட மா(தாக, அவரவக உபேயாகித பா)டகைள

அவரவகேள %த ெச @ வதாக, இஙனமிைகயி #திதாக ஒ கிறி(தவ

மா(தா வ@ ேசதா. அவைடய ெபேறாக தீ)டா வ"பின. #திதாக

வதவராத5 அவைடய பHைக யைறைய$ %த ெச த எகKைடய
கடைமயா யித@. எ மைனவி, மறவகKைடய பா)டகைள$ %த

ெச வதி எQவித ஆ3ேசப :றிய@ கிைடயா@. ஆனா தீ)டாதா ஒவாி

பா)டைத$ %த ெச ய ேவ)4 வதேபா@ அவளா ெபா6க 4யாம
ேபாயி6. இத பயனாக எகK மன(தாப விைளத@. நா

பா)டகைள$ %த ெச வ@ அவளா சகிக 4யவிைல. அவK

ெச ய" பிாியமிைல. ேகாபதினா சிவத க)களி5@ க)ணீ தாைர தாைர

யாக" ெபக அத ேகாப" பாைவயினாேலேய எைன க4தவளா  ைகயி
பா)ட@ட அவ ஏணியி வழிேய இறகி வத கா3சி இ"ேபா@ எ
மனக)  நிகிற@.

எ மைனவியிட நா ைவதித அ# மிக &ரமான வைகைய$ ேசத@.
எைன அவKைடய உபாதியாயனாக கதி யிேத. எனேவ அவளிட

எனகித 3Hதனமான அபி காரணமாக அவைள" ெபாி@ உபதிரவ"
பHதி வேத.

அவ பா)டைத 8கி$ ெசறதனாேலேய நா தி"தி யைடயவிைல. அைத
அவ சேதாஷ@டேன ெச ய ேவ)H எ6 விபிேன. எனேவ, உரத

சத ேபா3H, "எTைடய ;34 இமாதிாி டதனைத" ெபா6க
4யா@" எேற.

அெமாழிக :ாிய அ#கைள"ேபா அவKைடய இதயதி ைததன.
' உக ;3ைட நீகேள ைவ@ெகா)H எைன ெதாைல@ விHக"
எ6 அவ :$ச53டா. அ"ேபா@ எைன நாேன மற@ வி3ேட. எ

இதயதி5த இரக ஊ6 வறி" ேபாயி6. அவKைடய ைகைய" பி4@

ஏணி எதிேர இத வாயிப4, இP@ ெகா)H ேபாேன. ெவளிேய

தKவதகாக கதைவ திறேத.

33

அவ கனகளி வழியா  க)ணீ தாைர தாைரயா

வழி@ ெகா)4த@.

அவ :றியதாவ@: 'உகK ெவ3கமிைலயா? இ"ப4$ %ய உணB ேபா
விட ேவ)Hமா ? என" ேபாகிட ெமேக ? த7சமளி"பத இ எ
ெபேறாகளாவ@, உறவினகளாவ@. இகிறாகளா? நீக எைன

உைததாR நா ெபா6@ ெகாள ேவ)4ய@தா. ஆ)டவ ஆைண !

கதைவ$ சா@க. யாராவ@ சிாிக" ேபாகிறாக !' எறா.

ெவளி கா34ெகாளவிைல யாயிT உK மிகB

ெவ3க"ப3ேட. கதைவ$ சாதிேன. எ மைனவி எைன வி3H எ

ேபாவதகிைல எறா, நாT அவைள வி3H" பிாிய 4யா@. நாக

எதைனேயா ச)ைட ேபா34கிேறாமாயிT, 4வி சமாதான அைட@

விHேவா. அளவற ெபா6ைம Jைடயவளாதலா எ மைனவிேய ெவறி

யைடவா.

இைறய தின பாரப3சமிறி ேமப4 நிக<$சிைய நா :ற :4யவனா-

யிகிேற. இத" #னித நிக<$சிைய நா :றியதி5@ தேபா@ நாT எ

மைனவிJ தபதிகK இலகியமாயி"பதாக யா 4B ெச ய ேவ)டா.
எகK Uரண ல3சிய ஒ6ைம இ" ேபா@ இைல. Fமதி

க(8ாிபா  தனிேய ஏேதT இல3சியக உ)டாெவ 6 ஒகா
அவKேக ெதாியாம 5கலா.

ஆனா க(8ாிபாயிட ஓ அண இகிற@. ஹி@ மைனவிமா

ெபபாேலாாிட இண உ) ெட6 ெசாலலா. அ@ யாெதனி

வி"ப@டேனா வி"ப மிறிேயா, அறிேதா, அறியாமேலா, எ அ4$%வ3

ைட" பிபறி நட"பதா அவ ேமைமJறலா எ6 கதி வதிகிறா.

#லனடக@ட வா<ைக நடத நா ெச த யசிகK அவ எ"ேபா@

6ேக நி ற@ கிைடயா@. ஆத5 எகKைடய அபி"பிராயகளி மிக

ேவ6ைம இதேபாதிR, எகKைடய வா<ைக எ"ேபா@ தி"திJ

மகி<$சிJ வள$சிJ உைடயதா
------------

இ@ வதிகிற@."
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42. '0*)
'0*) ேசாி 'யி ெகாைள ேநா
இதியா ேதசதி ஹி@களாகிய நா, சக@$ சிறத ெதா)H ெச @வ

சில வ"பாைர தீ)டாதா எ6 ஒ@கி தனி"ப3ட ேசாிகளி வசிப4

ெச @ வதிகிேறாமலவா ? இத கமதி பலைன ெதனா"பிாிகாவி

எலா இதியகKேம அNபவிப4 ேநத@. அத நா34 இதியக

எலா ெபா@வாக ':5க' எ6 அைழக" ப3டாக. இதியாவி

'தீ)டாதா' எபத என ெபாேளா அேத ெபா : ெதனா"பிாிகாவி
':5க' எபத ஏப34த@. தீ)டாதா இதியாவி தனியாக$

ேசாிக ஏப34"ப@ேபா ெதனா"பிாிகாவி ':5க' எ6 ெசால"ப3ட
இதியக வசி"பத தனி"ப3ட பதிக ஒ@க"ப34தன. அைவ ':5$
ேசாிக ' எ6 ெபய ெபறிதன.

4ரா(வா5 தைலநகரமான ேஜாகானி(பகி இதிய வசித ':5$ ேசாி'
ஒ6 இத@. அத :5$ ேசாியிR இதிய ெசாதமாக நில

வாகிெகாள 4யா@. அதி வசித இதியக 4யி"# நிலைத

ேஜாகானி(ப நகர சைபயாாிடமி@ 99 வஷ தைக"

ெபறிதாக, ஜனெதாைக" ெபக@ ததாேபா ேசாியி

வி(தீரண அதிகாிகவிைல. எனேவ மிக ெநக4யி இதியக வசி@

வதாக. %காதார வசதிகK நகர சைபயா தக ஏபாH ெச ய விைல. நல

சாைலக இைல ; விளக ேபாடவிைல. அ வசித இதியக

ெபபாR கவியறிவிலாத ஏைழ ெதாழிலாளி வ"ைப$ ேசதவக.

அவக %காதார விதிகைள அறிதிக-விைல. இதியகளி அறியாைமJ
நகர சைபயி அச3ைடJ ேச@ ேமப4 ’:5$ேசாி'ைய$ %காதார ேகடான

நரகமாக$ ெச திதன. நகர சைபயா தகKைடய அச3ைடயினா ேந தித

இத தீைமைய நிவதிக யவத" பதிலாக, அைதேய காரணமாக

ெகா)H இதியகைள அQவிட மிேத விர34விட யதனிதாக. இதியக

99 வஷ தைக" ெபறித நிலைத" ெபய நட ஈH எ6
ெகாH@ பறி@ ெகாள ெதாடகினாக.

நகரசைப நிணயி நட ஈ3H" பணைத ஒ"# ெகாள தயாராயிலாத
இதியக 'அ"V ெச @' ெகாள ஏபாH இத@. இதகாக விேசஷ
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ேகா3H ஒ6 நியமிக"ப3ட@. இத ேகா34 இதியக பல அ"V

ெச @ ெகா)டாக. அவகKகாக காதிஜி ஆஜராகி" ேபசினா. வழக
ெஜயிதாR ேதாறாR ப@ பBTேம 'V( ' ெப6ெகாவதிைல

ெய6, அெதாைகயிR பாதிைய ஏைழ இதியகளி உதவி ஒ@கி
ைவ"பெத6, காதிஜி தீமானிதா.
ெமாத எPப@ வழகளி காதிஜி ஆஜரானா. அவறி ஒ வழதா

ேதாவி யைடத@. மறைவ ஜயிதன. இத வழகளி காதிஜி இரB பக

கட"ப3H உைழதா. இதனா ஏைழ இதியகளி அ#" ெபாி@

பாதிரமானா. அேத சமயதி வமான நிைறய கிைடத@. ஆனா

அ"ேபா@ காதிஜி ெத னா"பிாிகா இதியகளி உாிைமகைள

வ#6@வதகாக "இ)4ய ஒVனிய " எற பதிாிைகைய ஆரபிதி

தா. ஆரப நா3களி பதிாிைக நட@வதி ஏராளமான நட ஏப3H வத@.

அத நடைத ெயலா காதிஜி த ெசாத வமானதி5ேத ஈH ெச தா.
ெமாத 1600 பB வைரயி காதிஜி ேமப4 பதிாிைக யி நடைத$

சாிக3ட ெகாHததாக தம@ %ய சாிதிரதி றி"பி34கிறா. இத" பண

நடைத ெயலா ஈH ெச Jமா6 இதிய சகதி அைப காதிஜி ெப6
வதா.

அத அறிறியாக எலா இதியகK அவைர" ’பா

எ6 அைழக

ெதாடகினாக. 'பா ' எற ஹிதி வாைத ' அ)ணா' எ6 ெபா.
இQவித த ேமாH ெதனா"பிாிகா இதியக எலா உறB உாிைம
ெகா)டா4ய@ காதிஜி மிக மகி<$சி தத@.

இதிய வசித :5$ ேசாி P@ நகர சைப$ ெசாதமாகிவி3ட@. ஆனாR

அவகK ேவ6 இட க)H பி4@ ெகாH வைரயி அேகேய வசி
ப4 வி3H ைவக ேநத@. இ@ காரணமாக$ %காதார ேகH ேமR

அதிகமாயி6. ;H நில ெசாதமாயித வைரயி இதியக ஓரள வா வ@

%த"பHதி வதாக. நகர சைப$ ெசாதமான பிற அ@B ேபாயி6. நகர

சைபJ %காதார@காக ஏபாH எ@B ெச யவிைல.

இதைகய ேகவலமான நிைலைமயி :5$ ேசாி இத ேபா@ ஒ ெபாிய விப@

ஏப3ட@. ேஜாகானி(பகி அகி இத தக$ %ரக ஒறி கமகாமாாி
(Black Plague) எT பயகர ெகாைள ேநா

ஆரபித@. %ரகதி ேவைல
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ெச தவக ெபபாR நீேராக. சில இதியகK அேக ேவைல ெச @

ெகா)4தன. இவகளி 23 ேபைர திWெர6 ஒ நா கமகாமாாி

பறிய@. அவக :5$ேசாியி தக இ"பிட@ வ@ ேசதன.

காதிஜியி சகாகளி ஒவரான F மத ஜி எபவ 'இ)4ய ஒVனிய'

பதிாிைக$ சதா வM5"பதகாக அ6 அேக தெசயலாக" ேபாயிதா.
ெகாைள ேநாயினா V4க"ப3ட மனிதகைள அவ பாதா. உடேன
காதிஜி ஒ றி"# எPதி அT"பினா :- "இேக கமகாமாாி

ேதாறியிகிற@. உடேன தக நடவ4ைக எHக ேவ)H. இலாவி3டா

இதிய சக ெப விப@ உளா. தயB ெச @ உடேன #ற"ப3H

வாக."

இQவித காதிஜி எPதி அT"பிவி3H F மத ஜி கா5யாயித ஒ

;34 U3ைட உைட@ திறதா. ேநாயாளிகைள ெயலா அத ;34 வ@

இப4 ெச தா. இத காதிஜிJ ைசகி வ)4யி ஏறி @ாிதமாக

வ@ ேசதா. ேஜாகானி(பகி ைவதிய ெதாழி ெச @ ெகா)4த

டாட வி5ய கா3பிேர எ T இதிய கிறி(@வ ேமப4 ெச திைய
ேக3H விைர@ வதா. இத 6 ேபமாக ேநாயாளிகK" பணிவிைட

ெச ய ெதாடகினாக. ஆனா அQவளB ேநாயாளிகைளJ

கவனி@ெகாள 6 ேப ேபாத விைல. காதிஜியி காாியாலயதி

அ"ேபா@ நாR இதிய இைளஞக ேவைல ெச @ெகா)4தன. கயா)

தா(, மானலா,  வதரா

ஆகிய வைரJ இெனாவைர பJ

ேநாயாளிகK ெதா)H ெச ய$ சமதமா எ6 காதிஜி ேக3டா. அ@ ெபாிய

அபாயகரமான காாிய எ6 உயிைர இழகB ேநாிடலா எ6 காதிஜி

ெசானா. நாவ சிறி@ தயகாம ஒ"#ெகா)டாக. ”தாக எேக

இகிறீகேளா அேக நாகK இ"ேபா !" எ6 பதி ததாக. அத
காலதிேலேய காதிஜியி ெசவா உ3ப3டவக சகல பாி
தியாககைளJ ெச வத தயாராகி யிதாக.

இரெவலா க) விழி@ ேமெசான ஏP ேப ேநாயாளிகK" பணிவிைட
ெச @ வதாக. அQவ" ேபா@ ம@ ெகாHதாக. ேநாயாளிகைளJ

அவகKைடய பHைககைளJ அ4க4 %த ெச தாக. ேநாயாளிகK
ைதாிய :றி உசாக"பHதி வதாக.

கா5 ;3ைட" U3ைட உைட@ திறத@ பறி நகர சைப உடேன காதிஜி
எPதி வி3டா. அத" பதிR வத@. நகரசைப காாிய(த காதிஜி
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அவைடய சகாகK சமயதி சாியான காாிய ெச த தகாக நறி

ெசRதினா. ம6நா நகர சைபயி உதரB"ப4 கா5யாயித கிட ஒ6
காதிஜியிட ஒ"#விக" ப3ட@. ேநாயாளிகைள அத கிட மாற

ேவ)H எ6 உதரB பிறத@. ஆனா ேநாயாளிகK ேவ)4ய வசதி

ஒ6 அேக இைல. அ%தமாயித அத கிடைக காதிஜிJ அவைடய

சகாகK %த" பHதினாக. சில பHைககைளJ ைவதிய சாதனகைளJ

சபாதி@ ெகா)H வதாக.

நகர சைபயா அT"பிய ஒ தாதிJ வ@ ேசதா. தாதி அ# உள

ெகா)டவ. ேநாயாளிகK தாேன பணிவிைட ெச வதாக$ ெசானா.

ஆனா ேநாயாளிகைள அவ ெதாHப4ேய மறவக விடவிைல.

'கமகாமாாி’" பிராதி ஒ ம@ எ6 கத"ப3 ட@. ேநாயாளிகK

அ4க4 ெகாHக ேவ)H எ 6 பணிவிைட ெச கிறவகK அ4க4

பிராதி சா"பிட ேவ)H எ6 ெசால"ப3ட@. தாதி அQவிதேம அ4க4

பிராதி 4@ ெகா)4தா. ஆனா காதிஜி த5ேயா பிராதிைய

ெதாடவிைல. ேநாயாளிகளி 6ேப பிராதி 4காம சிகி$ைச ெபற

இணகினாக. அவகK காதிஜி தைலயிR மாபிR ஈர ம)ைண

ைவ@ க34னா. 6 ேபாி இவ பிைழதாக. ஒவ இற@ வி3டா.
வழகமான சிகி$ைச ெபற இப@ ேப மா)H ேபானாக.

இதகிைடயி நகரசைபயா ேஜாகானி(ப ஏP ைம 8ரதி ஓ

இடைத றி"பி3H ெதா6 ேநாயாளிகைள அேக ெகா)H ேபாக ேவ)H

எறாக. இறதவக ேபாக உயிேரா4த இவ அேக ெகா)H ேபா $
ேசக" ப3டன. #திதாக யாகாவ@ ேநா

க)டா அவகைளJ உடேன

அQவிட@ அT"ப ஏ பாH ெச ய" ப3ட@.

பாவ ! பிராதி 4@ தைன கா"பாறி ெகாள விபிய தாதி ெகாைள

ேநாயினா V4க"ப3H இற@ ேபானா. காதிஜிையJ அவைடய

சகாகைளJ ெதா6ேநா

V4கவிைல. இதி5@ பிராதிைய மதாக$

சில சமயகளி உபேயாக"பH@வ@ P தவ6 எற 4B காதிஜி
வதா; ஈர ம) சிகி$ைசயி அவைடய நபிைகJ அதிகமாயி6.

ேநாயாளிகளி ெபா6"# தீத பிபாH, காதிஜி ேவ6 ஒ ெபாிய

ெபா6"# ஏப3ட@. ”:5$ ேசாி” விஷயதி ஏெகனேவ அல3சியமாக இத
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நகரசைபயா கமகாமாாி ேநா

வத பிற, அ@ ெவைளகாரகைளJ பறி

விட:டாேத எ6 மிகB கவைல கா34னாக ; தாராளமாக" பண

ெசலவழிதாக. ேமப4 ெகாைள ேநாைய அ4ேயாH ஒழி"பத :5$

ேசாிைய P@ எாி@விட ேவ)H எ6 தீமானிக"ப3ட@. இதகாக

இதியக எலாைரJ அகி@ ெவளிேயற ேவ)4யித@. காதிஜியி

உதவி யிலா வி3டா இத ேவைல மிகB கடமா " ேபாயி. ஆனா

காதிஜி ெபா@ நலைத னி3H அதிகாாிகKட ஒ@ைழக  வதா.

:5$ ேசாியி வசித இதியக அைனவ ேஜாகானி(ப பதி 6
ைம 8ரதி இத திறத ெவளியி ெச6 இபேதா நா வசிக

ேவ)H எ6, எலா #ற"ப3H$ ெசற பிற :5$ ேசாிைய எாி@விட
ேவ)H எ6 ஏபாH. ெவ நாளாக வசித இடதி5@ ஜனகைள

கிள"#வ@ இேலசான காாியமா? தாக கிள#வ@ட உணB" ெபாகைளJ
ம6 அவசியமான சாமாகைளJ எH@"ேபாக ேவ)H. அதிக

உபேயாகமிலாத த3H3H$ சாமாகைள அகினி பகவாT இைரயாப4
வி3Hவி3H" ேபாக ேவ)H. எQவளB பயனற சாமாகளாயித ேபாதிR

பல காலமாக$ ேச@ ைவதிதவகK அவைற வி3H" ேபாக மன

வராதலவா ?-ேபாகிற இடதிலாவ@ ;H வாச உ)டா ? திறத ெவளியி
6 வார வசிகேவ)H. ஆயிT காதிஜிJ அவைடய சகாகK

ேக3H ெகா)டதி ேபாி :5$ேசாியி இத அQவளB இதியகK
#ற"பட$ சிதமானாக. ஆனா ஒ விஷயதி அவகK கவைல

ஏப3ட@.

அவரவகK ெவகாலமாக" பாHப3H ேத4 ஏேதா ெகா7ச பண மீ@
ைவதிதாக. பணைத" பாகியி ேபாHவெதப@ அத ஏைழ

ெதாழிலாளிகK ெதாியேவ ெதாியா@. அவரவக வசித 4ைசயி

தைரைய ேதா)4" #ைத@ ைவதிதாக. ேமப4 சி6 ெதாைககைள

ெயலா என ெச வ@ எப@ பறி கவைல உ)டாயி6. திறத ெவளியி

வசிக" ேபா இட@" பணைத ெகா)H ேபாக அவகK மன

இைல. தி3H" ேபா வி3டா என ெச கிற@ ? காதிஜியிட இ@ விஷயமாக
ைறயி3டாக. "பாகியி ேபாHக!" எ6 காதிஜி ெசானா.

"எகK" பாகியி ேபாட ெதாியா@. ேபா3டா திபி வேமா எனேமா,
யா க)ட@ ? பாகியி பக ேபாவேத எகK கட!" எறாக.

அவகளி ஒவ, "உகளிடேம ெகாH@ ைவகிேறா; நீக ைவதி@

தி"பி ெகாHக" எறா. எலா இதியகK அ"ப4ேய ெசானாக.
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"உகளிட பண இதா எகK கவைலயிைல" எறாக. அத
ஏைழ ெதாழிலாளிக தமிடதி கா34ய நபிைக காதி மகாமாவி
உளைத உகிய@. அவகKைடய பாகியாக இ@ உதவ ஒ"#

ெகா)டா. இ@ சாதாரண விஷயமல. 6கணகான இதியக

தகKைடய ேசமி"#" பணைத ெகா)Hவ@ ெகாHதாக. ெபபாR

ெச"# கா%கK ெவளி நாணய கKமாக வ@ விதன. இவைற ெயலா

எ)ணி எH@ ெகா)H அவரவக ேபாி கண எPதேவ)H. அQவளB

நாணயகைளJ காதிஜி என ெச ய 4J ? தைடய ெபயாி பாகி
தா அT"பேவ)H. பிேள ேநா " பதியி5@ வதைவ ெய6

பாகிகாரக எHக ம6@ விட :H. பா மாேனஜாிட ேபசி காதிஜி

சாிக34னா. நாணயகைள ெயலா ம@ ஜல வி3H$ %த ெச @

பாகி அT"பினா. இQவித இதியக சிறி@ சிறிதாக$ ேச@ ைவதித

ெதாைகக ேச@ ெமாத அ6பதினாயிர பB காதிஜியிட

ஒ"பைடக"ப3ட@. அQவளைவJ பாகியி பதிர"பHதி, சாியாக கண

ைவதி@, பிபாH காதிஜி தி"பி ெகாHதா !

பிகாலதி காதிஜி இதியாவி பல ெபா@காாியகK" பண வM

ெச தா. ேஜாகானி(பகி ஏைழ இதியக காதிஜியிட எ"ப4" Uரண
நபிைக ைவதிதாகேளா அ"ப4ேய இதியக எலா அவாிட
நபிைக கா34னாக. பல காாியகK ல3சகணகான ெதாைக

ெகாHதாக. அQவளைவJ இதிய ஏைழ மகளி பணமாகேவ காதிஜி

கதி" பதிர"பHதி அத ஏைழ மகKேக பயபH ைறயி உபேயாக"
பHதினா. நிக.

':5$ ேசாி’யி இதிய அைனவ தனி ரயி வ)4களி ஏற"ப3H

நகர@ பதி 6 ைம 8ரதி 5த கிளி"( ேக3 ப)ைண

ெகா)Hேபாக" ப3டாக. அேக :டாரக சில ேபாட"ப34தன. திறத

ெவளியிR :டாரகளிR வசி@" பழகமிலாதவகளாதலா இதியக
த5 கட"ப3டாக. இப@நாR மணி ேநர@ அவக தக

ெதாைலகைள மற@ 8கலமா யிக ெதாடகினாக. ஒQெவா நாK

காதிஜி ைசகிளி அேக ெச6 அவகKைடய %க @ககைள விசாாி@

வி3H வதா. இ@ அவகKைடய கவைலைய" ேபாவத உதவியாயித@.
சில நாைளெகலா அவக ஆ4"பா4$ சிாி@ களிக ெதாடகி

வி3டாக. 6 வார திறத ெவளியி வசிததா அவகKைடய ேதக

ஆேராகிய அபிவிதி யைடத@.
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இதியக கா5 ெச @ வி3H" ேபான ம6நாேள :5$ ேசாி தீ ைவக"
ப3ட@. இேத சமயதி நகர சைபயி மாெக34 ெசத எ5 விPத@

காரணமாக மாெக3H ெகாKத"ப3ட@. நகரசைப" பதாயிர பBT

ேம நடமாயி6. ஆயிT நகரதி ெகாைள ேநா

தHக"ப3ட@.
-----------

ேமR பரவாம

43. ேபானி ப2ைண

ெதனா"பிாிகாவி காதிஜி வசித காலதி சில சிறத ஆகில ந)பக
அவ கிைடதாக. அவகளி ஒவ மி(ட ெவ(3; இெனாவ

மி(ட ேபால. இத இர)H ேப ேஜாகானி(பகி இத ைசவ ேபாஜன

சாைலயி காதிஜி" பழகமானவக.

இவகK த5 சிேநகமானவ மி(ட ெவ(3. இவ காதிஜிJ

தினேதா6 மாைலயி ைசவ ேபாஜன சாைலயி சதி"ப@ வழக. ெகாைள

ேநா காரகK" பணிவிைட ெச ய ஆரபிததி5@ காதிஜி ேமப4 ைசவ
ேபாஜன சாைல" ேபாகவிைல; த லமாக ெதா6ேநா

மறவகளிட

பரவாம5 ெபா3H தா. ஆனா காதிஜி வராத@ பறி மி(ட ெவ(3

கவைல ெகா)டா. ஒ நா அதிகாைலயி காதிஜியி ;3H வ@ கதைவ

இ4தா. அ"ேபா@ காதிஜி ெவளியி உலாவ" #ற"ப3H ெகா)4தா.

இவ நட@ ெகா)ேட சபாஷிதன.

காதிஜி ெகாைள ேநா காரகK" பணிவிைட ெச @ ெகா)4"பதா

அறித மி(ட ெவ(3, "நாT உகKட வ@ ேநாயாளிகK ெதா)H

ெச ய வி#கிேற. எைன நபி வா<ைக நட@கிறவக யா இைல

எப@தா உகK ெதாிJேம?” எறா.

"ஆனாR உகைள நா அபாய@ உ3பHத" ேபாவதிைல. இர)ெடா
நாளி எகKேக அத ேவைல யிலாம ேபா விH. ஆனா கியமான

ேவ6 ேவைல ெயா6 இகிற@. அைத நீக ெச கிறதா யிதா

ெசாகிேற " எறா காதிஜி.
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"ேபஷாக$ ெச கிேற. ெசாRக ! " எறா மி(ட ெவ(3.
"ேந3டா5 இதியகாக ”இ)4ய ஒVனிய " எT பதிாிைக நடதி
வகிேறா அலவா ? பதிாிைகையJ பதிாிைக அ$ச4 அ$%

:டைதJ பா@ெகாள ஒவ ேதைவ. இ@வைர F மத ஜி அத"

ெபா"ைப வகி@ வதா. இ"ேபா@ அவ இேக ேவைல இகிற@. நீக
ேபாக 4Jமா ?"

ேஜாகானி(பகி இத ஓ அ$% :ட@ மி(ட ெவ(3 பாதி

ெசாதகார. அ$%:ட அTபவ அவ இத@. ெசாத காாியைத வி3H

வி3H டபT" ேபாக$ சமதிதா. ம6நாேள பிரயாணமானா. அ6 த

காதிஜி ெதனாபிாிகாவி இத வைரயி காதிஜியி %க @ககளி
எலா ெவ(H பகாளியாயி@ வதா.

':5$ ேசாி' விஷயமாகB கமகாமாாி விஷயமாகB ேஜாகானி(ப நகர

சைபயா அல3சியமாயிதைத க)4@ காதிஜி பதிாிைககK ஒ க4த
எPதியிதா. 'கிாி4' எT பதிாிைகயி உதவி ஆசிாியராயித மி(ட
ேபால ேமப4 க4தைத" ப4தா. ப4த உடேன அத க4த எPதிய

காதிஜிைய ேநாி சதிக ேவZ எற வி"ப அவ உ)டாயி6.
ஒநா மாைல காதிஜிைய$ ைசவ ேபாஜன சாைலயி சதி@" ேபசினா.
காதிஜியிட அவைடய மதி"# அதிக மாயி6. வா<ைகைய" பறிய

இவைடய ெகாைக கK ஒதிதன. ேபால எளிய வா<ைகயி ப6
ெகா)டவ. #தி ஒ"# ெகாK எத காாியைதJ நடைதயி கைட"

பி4 உ6தி ெகா)டவ. காதிஜி ேமெகாK ெபா@ காாியகளி

அவட தா ஒ@ைழக வி#வதாக மி(ட ேபால :றினா.

இதகிைடயி டபT$ ெசறித மி(ட ெவ(3 ஒ க4த எPதியிதா.
அ@ 'இதிய ஒVனிய' பதிாிைகையJ அ$% :டைதJ பறி கவைல
உ)டாவதா யித@.

"தாக எதிபாகிறப4 லாப வரா@ ; நட வரலா. கணக

ஒPகிைல. நிRைவ பாகி ஏராள. ஆனா சாியான விவர இைல.

எனா5யற வைரயி நிைலைமைய$ சீ"பHத யகிேற" எப@ மி(ட

ெவ(3 க4ததி சாராச.
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இைத" ப4தBடேன காதிஜி டபT ேநாி ேபாக விபினா. இ@ வைரயி

பிற ேப$ைச நபி ஏமா@ ேபாேனா எ6 உணதா. டபT" பிரயாண"
ப3டா,

காதிஜிைய ரயி5 ஏறி அT"#வத வத மி(ட ேபால ைகயி ஒ #தக

ெகா)H வதிதா. ர(கி எ T பிரசித ஆகில அறிஞ எPதிய “Unto this

Last” எT #தக அ@. பிரயாணதி ேபா@ ப4"பதகாக அத" #தகைத

ெகாHதா. காதிஜி அைத" ப4க ெதாடகிய பிற நி6தேவ யிைல.
காதிஜியி மன" ேபாைக அ@ பிரதிப5த@. மனித வா<ைகயி

இல3சியக எ"ப4 யிக ேவ)H எ6 ெதளிBபHதி :றிய@. பி வ

சிதாதக கியமாக அத 5 :ற"ப34தன :
1. மனிதனி நைம சவஜன நைமயி அடகிய@.

2. வகீ5 உைழ"#, நாவிதTைடய உைழ"# ஒேர ெப6மான ளைவதா.
ஏெனனி அைனவ தக உைழ"பினா ஜீவேனாபாய சபாதி
உாிைம சமமாக உ)H.

3. உடைல உைழ@ வாP வா<ேவ, அதாவ@ 4யானவTைடய அல@

ைகெதாழிலாளியி வா<ைகேய ேமைமயான வா<ைகயா.

த இ சிதாதகைளJ பறி காதிஜி ஏகனேவ ந அறிதிதா.
ஆனா றாவ@ ெகாைக அவ" #திதாக இத@. ஆயிT அ@

உ)ைம, - மிக கியமான உ)ைம - எப@ இ"ேபா@ ந ெதளிவாயி6.

அத ெகாைக இணக த வா<ைகைய$ ெச"பனிHவ@ பறி$ சிதிக
ெதாடகினா. அறிரெவலா ரயி பிரயாணதிேபா@ 8காம சிதைன

ெச @ ெகா)4தா. சிதைன டப நகர ேபா $ ேசதBடேன காாியமாக

உெகா)ட@.

ர(கி #தகதினா த மேனாநிைலயி ஏப3ட மா6தைல" பறி காதிஜி
மி(ட ெவ(H$ ெசானா.

"நா எலா ஒ விவசாய" ப)ைண" ேபா " #திய வா<B ெதாடக
ேவ)H. அ$%:டைத நட ெகா)Hேபா

விHேவா. விவசாய ேவைல

ெச @ ஒழித ேவைளகளி அ$%:ட ேவைலைய" பா"ேபா. ப)ைணயி

வசி"பவக எலா சமமாக மாத 6 பB சபள வாகி ெகாேவா"
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எறா காதிஜி. மி(ட ெவ(3 உடேன உசாகமாக$ சமதி@ வி3டா.

ஆனா அ$%:டதி ேவைல ெச த பனிர)H ெதாழிலாளிகK என

ெச வாக? அவக ேமப4 தி3டதி கீ< ேவைல ெச ய$ சமதி"பாகளா?
அ$%:ட ெதாழிலாளிகேளாH காதிஜி கல@ ேபசினா. அவகளி இயதிர

ேவைலகாரரான ேகாவிதசாமி எT தமிழ ம3H அத ேயாசைன P@

இணகினா. மறவக அ$%:ட எேக ேபானாR அேக தாகK

வவதாகB, ஆனா வழகேபா சபள ெகாHகேவ)H எ6

ெசானாக.

உடேன காதிஜி "டபT$ %6" #றதி ஏேதT ஒ ரயிேவ நிைலயைத

யHத இடதி நில விைல ேதைவ" எ6 பதிாிைககளி விளபர

ெச தா. ேபானி( (ேடஷT$ சமீபதி நில விபைன கிைட

எ6 பதி கிைடத@. டபனி5@ ேபானி( 13 ைம. காதிஜிJ மி(ட
ெவ(H நிலைத" ேபா " பாதாக. நில அவகK" பி4தித@.
த5 இப@ ஏகரா நில பிற எ)ப@ ஏகரா கில வாகினாக.

வாகிய நிலதி ஒ இனிய நீ ஊ6 சில மாமரகK ஆர7%$ ெச4கK
இதன.

ேபானி( தி3டைத" பறி ேகவி"ப3ட காதிஜியி ந)ப F ர(ட ஜி
உசாக@ட உதவி ெச ய  வதா. ஒ ெபாிய கிட :ைர

ேபாட"ப34த தகர தகHகைளJ ம6 க34ட சாமாகைளJ ெகாHதா.
ேபாய Jததிேபா@ காதிஜிJட ெதா)H ெச த சில த$சகK

ெகாதகK ேபானிஸு வ@ அ$%:ட ைவ"பத ெகா3டைக

ேபா3H ெகாHதாக. எலா உசாக@ட ேவைல ெச தப4யா 76 அ4
நீள 50 அ4 அகல உள தகர ெகா3டைக ஒேர மாததி க34 4@
வி3ட@.

அத" பிரேதசதி ஏராளமாக அடத # ைள@" பரவி கிடத@. பா#க

தாராளமாக அத" # #த களி 4#@ வசி@ வதன. அ@வைரயி அேக

மனித ச7சாரேம கிைடயா@. :டார ேபா3H ெகா)H அ வசித காதிஜிJ

த$ச, ெகாத த5ய ெதாழி லாளிகK மிக அபாய@ உ3ப34தாக.

ெகா3டைக க34 4த@ டபனி5த அ$% :ட ேபானிஸு ெகா)H
வர"ப3ட@. #திய இட@ வத பிற இ)4ய ஒVனிய' த இத<

அ$சிHவதி ஒ ெப ெநக4 ஏப3ட@.
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அத ெநக4 பறிJ அ@ தீத விதைத" பறிJ மகாமாவி வா
ெமாழியாகேவ ெதாி@ ெகாேவா :

ஆரபதி, பதிாிைக ெவளியாவத தின இரBகளி நாக எலா க)
விழி@ ேவைல ெச ய ேவ)4யித@. இைளஞ, வித அைனவ

பதிாிைக ம4". பதி உதவி ெச வாக. இரB ப@ மணியி5@ நH நிசி
ேவைல 4வ@ வழக.

ஆனா த இத< ெவளியாக ேவ)4ய தின@ னிரB நாக ெபற

அNபவ எ6 மறக :டாத ெதாறா. அ$% ேகா@ 4@

இயதிரதி ெபா தியாகி வி3ட@. ஆனா எஜி ேவைல ெச யவிைல.

எஜிைன அைம@ ஓ34 தவத டபனி5@ எஜினியைர

வரவைழதிேதா. அவ ெவ(H தகளா இயறவைர பாத@

எஜிைன ஓட$ ெச ய 4யவிைல. ெவ(3 @கதி ஆ<தவரா  க)ணி

நீ த@ப எனிட வ@, "எஜி ஓடவிைல; நாைள பதிாிைக ெவளிவரா@"
எறா. அவ$ சமாதானமாக நா :றியதாவ@:

' அத நா என ெச யலா ? க)ணீ விHவதி பயனிைல. மனித"

பிரயதனதி ஆக:4ய ெதலா ெச @ பா@ விHேவா. ைக$ சகரதி

விஷய ெமன ?

"ைக$ சகர இகிற@. அைத$ %ற ஆ3கK எேக ேபாவ@ ? நமா

4J காாியமல. நா, ேபரா

மாறி மாறி$ %ற ேவ)H. நம@

ஆ3கேளா ஏகனேவ கைள@" ேபாயிகிறாக" எறா ெவ(3.

க34ட ேவைல இT P@ 4யவிைல. ஆத5 த$சக எகKட

இதாக. அவக அ$%:ட திேல பH@ தகினாக. அவகைள$ %34
கா34, ’இத த$சகைள நா உபேயாக"பHதி ெகாள :டாதா ? அவகK
ேசதா இரB P@ நா ேவைல ெச யலா. இத உபாய ஒ6 பாகி

யிகிறேத!' எேற நா.
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"த$சகைள எP"ப என @ணிவிைல. நம@ ஆ3கேளா கைள@"
ேபாயிகிறாக" எறா ெவ(3,
"அத கவைல உகK ேவ)டா; அவகKட ேபசி 4"பத நா
இகிேற" எேற.

“ அ"ப4யானா ேவைல நட@ விH" எறா ெவ(3.
த$சகைள எP"பி அவகைள இQேவைலயி உதவி ெச Jப4 ேக3H

ெகா)ேட. அதிகமாக அவகைள வ#6தேவ அவசியமிலாம5த@.

”அவசரதி உதவி ெச யவிைல ெயறா நாக இ@ என பய ?

நீக இைள"பா6க. நாக அத ேவைலைய" பா@ ெகாகிேறா.

எகK அ@ எளிய@" எறாக. எக ெசாத ஆ3க ேவைல தயாரா

இதாக எ6 ெசால ேவ)Hவதிைல.

ெவ(3 மித ஆனத ெகா)டா. ேவைல ஆரபித ேபா@ அவ ேதாதிர"

பா3H ஒ6 பாடெதாடகினா. த$சகைள" பிாி@ வி3ேட. ைற"ப4

மறவகK ேவைல ெச தாக. இQவா6 காைல ஏP மணி வைரயி ேவைல

ெச ேதா. ஆனா இT ேவைல நிைறய பாகி யித@. இ"ேபா@ மீ)H

எஜினியைர எP"பி எஜிைன ஓ3ட$ ெசா5" பாகலா ெம6 மி(ட

ெவ(4னிட ெசாேன. இ ைறேயT அவ ெவறி ெபறா ேவைல

காலதி 4@விH.

அQவாேற ெவ(3 அவைர எP"பினா. அவ உடேன எஜி அைற$

ெசறா. என விைத! எஜிைன ெதா3டBடேன அ@ ஓட ஆரபித@ !

அ$%:ட PவதிR ஆனதேகாஷ நிரபிய@. இத காரண என?

ேநறிரB நா எQவளேவா ய6 பயபடாம ேபாயிக, இ6 காைல

ேகாளா6 ஒ6ேம இலாத@ேபா ஓட ெதாடகிவி3டேத ?" எ6 நா
ேக3ேட.

ெவ(ேடா , எஜினியேரா- நறாக நிைனவிைல-:றியதாவ@ : "இத

காரண :6த கட. இயதிரக சில சமய நட@ெகாவைத" பாதா

நைம" ேபாலேவ அவறி ஓ B ேதைவ எ6 காண"பHகிற@.” எஜி
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ேவைல ெச ய ம6த@ எகK ஏப3ட ேசாதைன எேற என
ேதாறி6. நல சமயதி அ@ மீ)H ஓட ெதாடகிய@, எக

உ)ைமயான, மன"Uவமான உைழ"பி பய எ6 கதிேன. பதிாிைக"
பிரதிகைள காலதி தபாR அT"பிேனா. எேலா

சேதாஷமாயித@.

இத ஆரப" பி4வாதமான@ பினா பதிாிைக ஒPகாக ெவளியா எபைத
உ6தி"பHதி6. பினா ஒ காலதி ேவ)H ெமேற நாக எஜி

உபேயாகி"பைத நி6தி ைகயினா ேவைல ெச ேதா. ேபானி( 4ேயற

வாசிக தாமீக உநத நிைலைய எ தியித நா3க அநா3கேள எப@ எ

க@.

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

44. பிர மசாிய

ேபானி( ஆசிரம" ப)ைணைய ெதாடகியேபா@, காதிஜி :4ய சீகிரதி
அேக தா ேபா

வசிக ேவ)H எற ேநாக ெகா)4தா. ேபானி(

ஆசிரமதி வசிக தீமானித ஒQெவாவ 6 6 ஏகரா நில
பிாி@ ெகாHக"ப3ட@. அதத நிலைத அவரவகேள உP@ பயி ெச ய

ேவ)H எ6, ெசாத உடRைழ"ைப ெகா)H. ஜீவன நடத ேவ)H
எ6 தி3ட ேபாட" ப3ட@. காதிஜியி ப 6 ஏக நில

ஒ@க"ப3ட@.

ஆனா காதிஜி ேபானி( ப)ைண நிரதரமாக 4" ேபாத பினா
நிக<த பல சபவகளினா 4யாத தாயி6. ஆரபதி ஆசிரமைத நல

ைறயி அைமகB "இ)4ய ஒVனிய" பதிாிைக நடதB பண

ேவ)4யதா யித@. ேமR பாாி(ட ெதாழிைல இதைன நாK நடதி வ@

திWெர6 நி6@வதா க3சிகாரக பல கட@ளாக ேநாிH.

ஆைகயா ஆரப நா3களி சில கால ேபானிDR சில கால ேஜாகானி(பகிRமாக வசிக காதிஜி உேதசிதா.

ேபானி( ஆசிரம" ப)ைணைய (தாபி@ வி3H ேஜாகானி(ப ேபான@

காதிஜி மி(ட ேபாலைக$ சதி@" #@ஏபாHகைள" பறி$ ெசானா. தா

ெகாHத #தக இQவளB ெப பயைன அளிதைத அறி@ மி(ட ேபால

அளவிலாத மகி<$சி யைடதா. தா காதிஜியி #திய ேசாதைனயி அவட
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ஈHபட வி#வதாக :றினா. காதிஜி சமத ெகாHத@ 'கிாி4'

பதிாிைகயி தா பாத உதிேயாகைத ராஜினாமா ெச @வி3H" ேபானி(

வ@ ேசதா. அQவிடதிய எளிய வா<B ேபால" ெபாி@ பி4தித@.

ஆனா அவ அதிக கால அேக இக - 4யவிைல. காதிஜி"

பாாி(ட ெதாழி5 உதவி ெச @ ெகா)4த மி(ட ாீ3$ எபவ

இகிலா@ "ேபாக ேவ)4யதா யித@. அ"ேபா@ ேஜாகானி(ப  வ@

தம உதவி ெச Jப4 ேபாலைக காதிஜி அைழதா. சீகிரதி பாாி(ட

ெதாழிR மகள பா4வி3H இர)H ேபமாக" ேபானி( ஆசிரம@
நிரதரமாக" ேபா

விடலாெம6 ெதாிவிதிதா.

ேபால தகமான மனித. ந)பகளிட நபிைக ைவ@ வி3டா ெவ6மேன

வாத ெச @ ெகா)4ராம அவகKட ஒ@" ேபாக யR %பாவ

உைடயவ. ஆைகயா காதிஜி" பிவமா6 எPதினா: "ேபானி(

வா<ைக என மிகB பிாியமாயி கிற@. இேக சேதாஷமா  கால

கழிகிேற. ப)ைணைய அபிவிதி ெச யலா ெமற நபிைக யிகிற@.

ஆயிT தசமய இைத வி3H தக காாியாலய@ வவதா நம@

இல3சியக விைரவி ைக:Hெமன தாக க@ ப3சதி, அQவாேற
ெச ய தயாராயிகிேற."

காதிஜி 4வாக எPதியத ேபாி ேபானி( ப)ைணயி5@ ேபால

ேஜாகானி(ப வ@ அ3டனி ெதாழி5 பயிசி ெபறலானா. இேத சமயதி

மி(ட மாகி(ட எT ஒ (காலா@ ேதசதவைரJ காதிஜி ேவைல
அமதி ெகா)டா.

ேபானிஸு விைரவிேலேய ேபா  4ேயறி விட ேவ)H எற

ஆவ5னாேலேய பாாி(ட ெதாழிைல காதிஜி அதிமாக கவனிப4

ேநத@. ேபாலைக காதிஜி தம@ ;34ேலேய வசிப4 :றினா. இவ
ஒ தா

வயி6$ ேசாதர ேபால" பழகினாக. சில வஷகK ேப

ேபால க5யாண நி$சயமாகி யித@ எபைத காதிஜி அறி தா.

அ"ப4யானா க5யாணைத ஏ இT நடதாம கால கடத ேவ)H
எ6 ேக3டா.

"இT ெகா7ச பண ேச@ ெகா)டபிற க5யாண ெச @ ெகாள
வி#கிேற" எறா ேபால, இத காரணைத காதிஜி ஒ"# ெகாள

விைல. "ர(கிTைடய #தகைத" ப4@ அதிRள இல3சியகைள ஒ"#
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ெகா)Hள உகK" பணைத" பறி என கவைல? இதய ஒ6ைம

ஏப3ட பிற பண இைல எற காரண@காக க5யாணைத ஒதி"

ேபாHவ@ தவ6. பண இைல ெயப@ க5யாண@ ஒ தைடயானா

ஏைழக எ"ப4 க5யாண ெச @ ெகாள 4J ? ேமR நீக இ"ேபா@
எTட வசி"பதா ;3H$ ெசலைவ"பறிய கவைல இைல. ஆைகயா

க5யாணைத தளி" ேபாட எQவித நியாய மிைல" எறா காதிஜி.
சிேனக தமதி அபார நபிைக ெகா)ட மி(ட ேபால உடேன

இகிலாதி அவகாக காதித ெப)மணி க4த எPதினா. அவ

உடேன #ற"ப3H வ@ ேசதா. க5யாணைத ஆடபரகK பண$ ெசலB

இலாம ெச @ 4க எலா ஏக மனதாக தீமானிதாக. ேபால bத ;

அவைர மணக வத ெப)மணி கிறி(@வ மததின. ஆைகயா க5யாணைத

ாிஜி(3ரா ஆVD பதிB ெச ய ேவ)4யதா யித@. பதிB ெச வத

மா"பிைள ேதாழராக யாராவ@ ெச6 சா3சி ைகெயா"ப ேபாட ேவ)H.

இத காதிஜிதா வரேவ)H எ6 ேபால வ#6தினா. அQவிதேம

காதிஜிJ ெசறா. ஆனா விவாக ாிஜி(டரா ஆVசி எதிபாராத தைட ஒ6
6கி3ட@. காதிஜி மா"பிைள ேதாழனாக வதி"பைத" பா@வி3H மண

மகT மணமகK உ)ைமயான ெவைளகாரக தானா எ6

ாிஜி(3ரா$ சேதக வ@ வி3ட@! விசாாி@ உ)ைமயறிJ வைரயி

விவாக" பதிைவ தளி" ேபாட ேவ)H எ6 ெசானா. காதிஜி தம

ெதாிதித ெபாிய உதிேயாக(தாிட ேபா

அவாிடமி@ க4த வாகி

ெகா)H வத பிற தா க5யாண பதிB ெச ய"ப3ட@,

பி ெதாியாத ஓ ஆகில" ெப) இ"ேபா@, காதிஜியி ;34

வசிகலானா. இதனா எQவித கட ஏபடவிைல. காதிஜி

ெசாRகிறா :

"ேபால தபதிகKட என எ"ேபாேதT ேவ6ைம ேநாி3டதாகேவ

ஞாபகமிைல. மி(ஸ( ேபால எ மைனவி சிசில விதியாசக

அQவ"ேபா@ ேநாிHவ@)H. ஆனா அைவ மிக ஒPகாக நடத"பH தனி

HபகளிR ேநாிHபைவேயயா. எ Hபேமா பேவ6 சாதியா,

பேவ6 ணாதிசயகைள உைடயவகK ேசத கல"# Hப. நறாக$

சிதி@" பாேதாமாயி, சாதி, இன எT விதியாசக ெவ6 கபைன

உ)ைமயி மாத அைனவ ஒேர Hபைத$ ேசதவகேள யாேவா."
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ேபாலைக க5யாண ெச @ெகாள 8)4ய@ ேபா மி(ட ெவ(3

எT ஆகில ந)பைரJ காதிஜி விவாக ெச @ ெகாள 8)4னா.
அவ அQவிதேம மண #ாி@ ெகா)டா. இத தபதிக ேபானிD

வசிக ெதாடகினாக.

இதிய ந)பக சில காதிஜி க5யாண ெச @ ைவதா. ஆனா இ"ப4

ெயலா ந)பகK க5யாண ப)ணிைவத காதிஜி சில நாைள

ெகலா தம@ இவா<ைகயி பாிUரண பிரமசாிய விரதைத கைட"பி4"ப
ெத6 தீமானிதா. இ@ எ"ப4 எ6 பா"ேபா.

ெதனா"பிாிகாவி இனிேம அைமதியான வா<ைக நடதலா எ6 காதிஜி
4B ெச தித சமயதி எதிபாராத சபவ ஒ6 நிக<த@. ேந3டா5

ஸcகளி கலக ஏப3ட@. ஆ"பிாிகாவி U;க 4களி ஒ இனதா

ஸcகார. நாகாிக அறிB வள$ சிJ இலாத சாதியா தா. ஆயிT

அவக ஆ"பிாிகா நா3Hாிய ஆதி 4க. அவக கலக

ஆரபிதிகிறாக எ6 இகி_காரக :றினாக. உ)ைமயி

'கலக' எ6 ெசால:4யதாக ஒ6 நைட ெபறவிைல. ஸcகார மீ@ ஒ
#திய வாிைய ேந3டா சகா விதிதன. அத" #@ வாிைய ெகாHக

ேவ)டா எ6 ஸc தைலவ ஒவ :றினானா! வாி வM ெச ய"

ேபான சாஜ)3 ஒவ ஈ34யினா த" ப3டானா! இத$ சபவகK

ேந3டா சகா 'கலக' எ6 ெபய ெகாH@வி3டாக. அத கலகைத
அடக பைடகைளJ அT"பி ைவதாக.

த5 காதிஜி ேமப4 கலக பறிய உ)ைம விவர அQவளவாக
ெதாிதிகவிைல. ஆயிT எத சகாாி கீ< வா<கிேறாேமா அத

சகா அபாய வத காலதி வ5ய உதவி ெச யேவ)H எப@

காதிஜியி ெகாைக. எனேவ, ஸc கலக சபதமான ேபா நிக<$சிகளி

காய ப3டவகK$ சிகி$ைச ெச ய இதிய ேசைவ" பைட ஒைற அைமக
தயா எ6 ேக3டா கவன காதிஜி க4த எPதினா. காதிஜியி

ேசைவைய ஏ6ெகா)4"பதாக கவனாிடமி@ உடேன பதி வத@.
இQவளB சீகிர பதி வ எ6 காதிஜி எதிபாக விைல யானாR

ேவ)4ய  ஏபாHகைள ேயாசைன ெச @ ைவதிதா. ேபால தம@

மைனவிJட சி6 ;H ஒ6 4 ேபானா. Fமதி க(8ாிபாையJ

ழைதகைளJ ேபானி( ப)ைண காதிஜி அT"பினா.

ேஜாகானி(ப ;3ைடJ கா5 ெச @ வி3H$ ெசாதகாரனிட ஒ"#விதா.

பிற டபT$ ெச6 இப@நாR இதிய அடகிய ேசைவ" பைட ஒைற
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அைமதா. இத ேசைவ" பைடயி தைலவ எற ைறயி காதிஜி

'ஸாெஜ)3 ேமஜ' எற ப3ட அளிக"ப3ட@.

கலக" பிரேதச@" ேபா $ ேசதேபா@ உ)ைமயி அேக ெபாிய கலக

ஒ6 நைடெபறவிைல ெய6 காதிஜி க)டா. ஆனா சகா பைடகளி

கHைமயான நடவ4ைககளினா ஸcக பல காய ப3H கிடதன.

அவகK$ சிகி$ைச ெச J பணிதா காதிஜி அவைடய சகாகK
கிைடத@. இ@ காதிஜி ஓரளB தி"தி யளித@. அத திகற அநாைத

ஸுcகK" பணிவிைட ெச ய கடBேள தைம அT"பியதாக காதிஜி
கதினா. காயப3ட ஸc கK தகைள கவனி@ உதவி #ாிவத
காதிஜி த சகாகKட வத@ பறி மகி<$சி ெதாிவிதன.

%றிR ேவ5 கபி ேபா3H தாகா5கமாக ைவதியசாைல அைமக"ப34த@. அதி காதிஜிJ அவட வதவகK ஸcகK"

பணிவிைட ெச த ேபா@ ேவ5 ெவளியி ெவைளகார ேஸாஜக நி6
அவகைள" பாிகசிதாக. 'ஸcகK" பணி விைட ெச ய ேவ)டா'
எ6 ெசா5" பாதாக. இ@ ப5யாம ேபாகேவ ஸcகைள

தி34னாக.

காதிஜி அத ெவைளகார ேஸாஜகKடT கல@ பழக ஆரபிதேபா@

அவகKைடய மன"பாைம மாறிய@. கன (பா(, கன ைவ5 எ T

இராZவ உதிேயாக(தக காதிஜிைய$ சதி@ அவைடய ேசைவகாக
வதன :றினாக. இQவிவ ஏெகனேவ டபனி காதிஜி

விேராதமான கிள$சியி தீவிரமாக ஈHப34தவக.

சகாைர எதிதவகைள தவிர$ சேதகதி ேபாி பல ஸஹcக ைக@
ெச ய"ப3H கைசய4 ெகாHக" ப34தாக. கைசய4யினா

உ)டாகியித #)கK காதிஜி சிகி$ைச ெச ய ேநத@. இ@ம3H

மலாம கலக" பிரேதசதி அ4க4 ெநH8ர" பிரயாண ெச ய ேநத@.

ககைத அட க$ சகா திைர" பைட அT"பியிதன. அத" பைடைய"

பி ெதாட@ காய ப3டவகைள" பலகி ைவ@$ %ம@ ெகா)H தின

நாப@ ைம வைரயி காதிஜி கா நைடயாக" பிரயாண ெச ய ேநத@. அ@
கலக அல ; கலகைத அட Jத அல; ெவ6 மனித ேவ3ைடதா

எ6 காதிஜி இ"ேபா@ ந உணதிதா. தினேதா6 றமற ஜனக

ளி 4ைசகளி ெவைளகார ேஸாஜக @"பாகி ெவ4 தீ சதைத
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ேக3ப@ காதிஜியி மன@" ெப ேவதைனயளித@. ஆயிT காயமைடத
ஸcகK$ ேசைவ ெச J சத"ப கிைடதைத எ)ணி, எ)ணி மன

ஆ6த ெபறா.

கள கபடற 'அநாகாிக' ஸcகளி 4ைசக 6களிR

பளதாகளிR ெவ 8ர@ ெவ 8ர சிதறி கிடதன. இதைகய

வழிகளி காதிஜி நட@ ெசைகயி அவைடய உள சிதைன ெச @
ெகா)4த@.

இமாதிாி மனித ல@$ ேசைவ ெச வேத தம@ வா<வி பிரதான இல3சியமா
யிகேவ)H எ6 எ)ணினா. அ"ப4 P ேநர மகK ெதா)H

#ாிவதிேலேய கழிக ேவ)Hமானா Hபைத" ெபகிெகா)ேட ேபாவதி
பயனிைல ெய6 இலறதிேலேய இனிேம பிரமசாியைத அT4க

ேவ)H எ6 ேதாறிய@. இவா<ைகயி சிறிபதி ஈH பHவ@ ஆம

சாதன@ தைடயா எற க@ காதிஜி மனதி சில காலமாக இட
ெபறித@. அேதாH, Hப சர\ைணயிR ழைதக ெப6

வள"பதிR அதிக ஈHப3டா மனித ல@ ெதா)H ெச ய ேந
சத"பகைள$ சாிவர" பயபHதிெகாள 4யா@ எ6 இ"ேபா@
அவ ேதாறிய@.

நீ)ட ேயாசைனகளி பயனாக இனிேம வா<நா Pவ@ பிரமசாியைத
கைட"பி4"ப@ எ6 விரத ெகாள தீமானிதா.

ஒவா6 'கலக' அடக" ப3ட@. காதிஜி ேந3டா கவன வதன க4த

எPதி இனி அவ அவைடய சகாகK ேசைவ" பைடைய கைல@வி3H
;3H" ேபாகலா எ6 ெதாிய"பHதினா.

காதிஜி ேபானி( ேபா $ ேசத@ க(8ாிபா

அைமயிட ம6 தம@

அதியத சகாகளான சகலா, மகலா, ெவ(3 ஆகியவகளிட தம@
கைத ெதாிவி@வி3H, இனி P@ பிரமசாியைத கைட"பி4"பதாக

விரத எH@ெகா)டா. இT சில சகாகK அQவிதேம விரத எH@

ெகா)டாக.

காதிஜியி வா<ைகயி இத$ சபவ 1906- ஆ)4 நடத@.
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45. பிைளகளி

கவி

தபி! உன ெதாிJ அலவா ? காதி மகா தைடய சாிதிரைத தாேம

எPதினா. அத$ “சதிய ேசாதைன" எ6 ெபய ெகாHதா. தைடய

வா<ைக Pவ@ ஒQெவா காாியைதJ 'இ@ சதி ய@ ஒ34யதா ?'

எ6 ேயாசிேத ெச தா. சதியைத கைட"பி4"பதகாக மறவக ெச ய

@ணியாத பல காாியகைள$ ெச தா. எலா ெசR ராஜ பா3ைடைய

வி3H கR K நிைறத கா3H வழியி ெசறா. எலா

சதிய@காகதா, காதிஜி தம@ Hப வா<ைகயிR பல ைற சதிய

ேசாதைன ெச ய ேவ)4யதாயி6. சதியதிகாக மற Hப(தக

ெச ய @ணியாத காாியகைள$ ெச ய ேவ)4யதா யித@.

எத தக"பனா த பிைளகைள" ப4கைவக ேவ)H எ6 வி#வ@
இயைக. 'ப4"#' எ6 சாதாரணமாக இத நாளி பளி:டகளி ப4
இகி_ ப4"பைப தாேன ெசாகிேறா ? இகி_ ப4"பி ேமாக

அநாளி இ"ேபாைத கா34R அதிகமா யித@. உலக நிைலைம அறித எத

மனித த மாரக இகி_ ப4"#" ப4@" ெபாிய உதிேயாக@
வரேவ)H எ6 வி#வ@ சாதாரண.

ஆனா காதி மகாேனா இத ேந விேராதமான க @ ெகா)4தா.
ெதனா"பிாிகாவி வசிதேபா@ த #தவகைள அகித இகி_

பளி:டகK அT"ப அவ விபவிைல. இதியாB அT"பி" ப4க

ைவகB ஏபாH ெச யவிைல. தடேன த #தவகைள ைவ@ெகா)H

தா ெச J சதிய ேசாதைனகளி அவகைளJ ப ெபற$ ெச வ@தா
அவகK$ சிறத ப4"# எ6 கதினா.

ேபானிD ஏபHதிய ஆசிரம@ காதிஜி உடேன ேபாக 4யவிைல.

எனிT ேஜாகானி(பகி தம@ ெசாத ;34ேலேய ஆசிரம வா<ைகயி

இல3சியகைள அR ெகா)Hவர ஆரபிதா. Hபைத$ ேசதவ

ஒQெவாவ ெம

வதி உைழ ேவைல ஏேதT ெச தாக ேவ)H

எ6 ெசானா. த ழைதகைளJ இத வழியி பயிவிக ெதாடகினா.
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அ@வைரயி Hப@ ேவ)4ய ெரா34கைள ெயலா கைடகளிேல

வாகி ெகா)4தாக. இனி ;34ேலேய ெரா34 தயாாி@ ெகாள

ேவ)H எ6 ஏபாடாயி6. ெரா34 மாB:ட கைடயி5@ வாகாம

ேகா@ைம வாகி ைக இயதிரதி அைர@ ெகாவ@ எ6

தீமானிக"ப3ட@. அQவிதேம ைகயா மாB அைர இயதிர ஒ6

வாகினாக. அத இ#$ சகரைத இர)H ேப ேச@ %ற ேவ)H.

காதிஜிJ அவைடய #தவகளான மணிலா, ராமதா(, ேதவதா(

ஆகியவகK, ேபால அவைடய மைனவி J ேமப4 இயதிரைத ைற
ேபா3Hெகா)H %றி மாB அைரதாக. க(8ாிபா

அைம$

சைமயலைறயி ெச யேவ)4ய ேவைலேய சாியாயித@.

ேவைலகார ஒவ அவகKைடய ;34 இதா. ஆனா அவைன
ேவைலகார எ6 யா க@வ திைல. Hபதி ஒவனாகேவ

அவைனJ எ)ணினாக. எலாைரJ ேபா அவT தன உாிய

ேவைலைய$ ெச தா. காதிஜியி #தவக ;3H க:% கைள$ %த

ெச வ@ தெகா)H சகல ேவைலகைளJ தாகேள ெச @ெகாள" பயிசி

ெப6 வதாக.

காதிஜியி #தவகளி தவராகிய F ஹாிலா காதி த தைதமீ@
மிக ேகாப. நாH நகரகளி உள மற" பிைளகைள"ேபா தம த

தைத காேலY ப4"# அளிகாத@ பறிதா. இைத றி@ அவ பகிரகமாக

காதிஜியி மீ@ ைற :றினா. பதிாிைககளிR எPதினா. கைடசியாக

தைதைய வி3H அ4ேயாH பிாி@ த வா<ைகைய$ %ததிரமாக நடதி

ெகாவதாக$ ெசா5" ேபா வி3டா. இதனா F ஹாி லா காதி அQவளவாக

நைம யைடததாக$ ெசாவத கிைல. அவ பிகால வா<ைக ரஸமானதாக

இைல. மற 6 #தவகK தைதயி வாதா ேவதவா, அவட
இ"ப@ தக பாகிய, அவ இ3ட பணிைய$ ெச வேத தகK$ சிறத

ப4"# எ6 Uரணமாக நபி அதேகப நட@ ெகா)டாக.

பிைளகK" #தக" ப4"ேப ேவ)4யதிைல ெய6 காதிஜி கதவிைல.
அத காலகளி பளி :டகளிR கலாசாைலகளிR கபிக"ப3ட

#தக கவி ைறைய அவ ெவ6தா. தாேம த #தவகK இலகிய

கவி கபிக விபினா. ;34ேல சாவகாசமாக உ3கா@ ப4"#$ ெசா5

ெகாHக வசதியிைல. காதிஜியி ;3H அவைடய காாியாலய@

இர)டைர ைம 8ர இத@. தடேன #தவக காாியாலய@ நட@

54

வ@ தடேன திபி நட@ வரேவ)H எ6 ஏபாH ெச தா. ேபாகவர
ஐ@ ைம நைட. நல ேதகா"பியாச ஆயி6. இ"ப4 நடேபா@

#தககளி ப4கேவ)4ய விஷயகைள ெயலா தாேம வா ெமாழியாக
கபி@விHவ@ எ6 தி3ட ேபா3டா.

ந ெபாிேயாக ப4 ைறைய 'கவி' எ6, 'ேகவி ' எ6 இ
விதமாக வதிகிறாக. ஏ34 ப4@" ெப6கிற அறிைவ 'கவி'

எறாக, ஆசிாியகளிடமிேதா ெபாிேயாகளிடமிேதா காதினா ேக3H"

ெப6 அறிைவ 'ேகவி' எ6 ெசானாக, அறிைவ வள@ ெகாவத

'கவி 'ைய விட 'ேகவி'ேய சிறத ைற எ6 :றினாக. "கற5
ேக3டேல ந6" எப@ @ ெமாழி அலவா ?

இேத ெகாைகைய கைட"பி4@ காதிஜி த #தவகK கவி கபி@
வதா. ஆனா இ@ ஒPகாக நீ4@ நைடெபற விைல. உலக@

ஒளிகா3ட" பிறத மகா த #தவகளி கவிைய" பறி ம3H கவன

ெசRதி ெகா)4க 4Jமா ? உலக காணாத அதிசயமான "சதியாகிரஹ
" எT ேபா ைற அ"ேபா@தா உவாகிெகா)H வத@.

ெதனா"பிாிகா இதியகளி கதிேமா3ச@காக ஒ மகதான ேபாரா3ட
ஆரபமாக இத@. எனேவ, பிைளகK தைத கவி யளி"ப@

தைட"ப3ட@.இ@ விஷயமாக காதிஜி த %ய சாிதிரதி எPதியி"பைத
ேக :

"தக இலகிய கவி எ #தவகK தர 4யாம ேபான @ அவகK
என @யரத விஷயேம யா. எ த #தவ ஹாிலா இத

ைறைய எ தனிைமயிR, பதிாிைககளி பகிரக மாகB

ெவளியி34கிறா. மற" #தவக, விலக 4யாத காரணகளினாேலேய
நா அவகK இலகிய கவி யளிகவிைல ெயபைத உண@

தயாள@ட எைன மனி@ வி3டாக. எனிT அவக இலகிய கவி

ெபறாதப4யா 4Pகி" ேபா

வி3டதாக எ)ணி நா @க சாகரதி <கி

விடவிைல. தைத ெயாவ எ"ப4 யிக ேவ)H ெமப@ எ இல3சியேமா,

அQவா6 நா இைலேய ெயற வதைத தவிர ேவ6 வத என

கிைடயா@. சக நைமைய னி3ேட அவகKைடய இலகிய கவிைய"

ப5 ெகாHததாக நா க@கிேற. இத நபிைக தவறா யிகலா. எனிT
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மன"Uவமாக அQவா6 நபிேன எபதி ஐயமிைல. ஆனா அவகK

நெலாPக" பயிசி யளி"பதி நா எளளB அச3ைட கா34ய@ கிைடயா@.
இ" பயிசி ஏபாH ெச வ@தா ெபேறாகளி தைமயான கடைம
ெயப@ எTைடய க@.

ழைதகK ஆகில கவி அளிக ேவ)Hமா, ேவ)டாமா ெவபைத"பறி

நாT ேபால அ4க4 தீவிரமாக விவாத ெச வ@)H. இQவிஷயமாக நா

எ"ேபா@ உ6தியான ெகாைக Jைடயவ. இள வயதி5@ ழைதகைள

ஆகிலதிேலேய எ)ணB ேபசB பயிவி இதியக தக

ழைதகK ேதச@ ெபாிய @ேராக ெச கிறாக எப@ எ

ெகாைக. இதனா அழைதக நா34 பரபைரயான பாரமாதிக சதாய$

ெசவகைள இழ@ விHகிறாக. அத அளவி அவக ேதச ேசைவ ததி

யறவக ளாகிறாக. இதைகய உ6தி ெகா)டவனாத5, ழைத களிட

நா எ"ேபா@ ஜராதியிேலேய ேபசி வேத. ேபால இ@

பி4கவிைல. அவகKைடய வகால வா<ைவ நா ெகH@ வவதாக அவ

நிைனதா. Uரண அ#ட தம@ P வ5ைமையJ கா34 அவ எTட

வாதி"பா. ஆகில உலக Pவ@ பரவிJள பாைஷ ெய6, சி6பிராயதி

அைத க6ெகாேவா வா<ைக" ேபாரா3டதி மறவகைளவிட" ெபாிய
அN:ல ெபறவகளாவாக எ6 அவ :றினா. எறாR, எ

உ6திைய அவரா மாற 4யவிைல. எTைடய க3சிதா நியாயமான

ெத6 அவ ஒ"# ெகா)டாரா, அல@ நா %த பி4வாதகார எ6

வி3Hவி3டாரா எப@ இ"ேபா@ ஞாபகமிைல. இ@ இப@ ஆ)HகK

# நடத சபவ. அத" பி நா ெப6ள அTபவகளினா

இQவிஷயதி எ உ6தி இT வ5ைம ெபறிகிற@. இலகிய கவி

Uரணமா " ெபறாத ைறபாH எ மாரகளிட இ"பிT தா பாைஷயி
அவக ெபற பயிசி அவகK நா3H ெப நைம யளி@
வகிற@."

இQவித காதிமகாமா இப@ வஷ@ னா எPதினா. அவைடய

வா இ6வைர ப5@ வதிகிற@. காதி மகாமாவி 6 #தவகK

நா3H அெதா)Hக ெச @ வகிறாக. ெதனா"பிாிகா இதியகளி

நலைத" பா@கா"பதகாக காதிமகா ஆரபித "இ)4ய ஒVனிய "
எT பதிாிைகைய இைற மணிலா காதி நடதி வகிறா.
---------------
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46. அ ைனயி

மன உ5தி

ெதனா"பிாிகாவி காதி மகா உலக வியமா6 சதியாகிரஹ இயக
ெதாடகி நடதிய வரலாைற ெதாடவத னா அவர@ Hப

வா<ைக சபதமான இT ஒ கிய சபவைத$ ெசா5விட ேவ)H.
அைன க(8ாிபா

எதைகய மன உ6தி பைடதவ எபைத இத$ சபவ

ந விளவதா. க(8ாிபா  ஒ சமய அ4க4 இரத நட ஏப3H

அதனா உட நல றி யித@. இரண சிகி$ைச ெச @ெகாள ேவ)H

எ6 ைவதியக அபி"பிராய"ப3டாக. டபனி ஒ பிரபல ைவதியாி

சிகி$ைச$ சாைலயி இரண சிகி$ைச நடத@. உட ெம5B காரணமாக மயக

ம@ ெகாடாமேல சிகி$ைச ெச ய ேவ)4யித@. இதனா ஏப3ட ெப

@பைத அைன க(8ாிபா

ஆ$சாியமான ைதாிய@ட சகி@

ெகா)டா. சிகி$ைச ெச த டாட, தாதியாக" பணி ெச த அவைடய

மைனவிJ க(8ாிபாைய ந கவனி@ ெகா)டாக. இனி ஒ6 கவைல

இைல எற நிைலைம ஏப3ட@ க(8ாிபாைய ேமப4 ைவதியாி வசதி

வி3H வி3H மகாமா ேஜாகானி(ப ெசறா.

ஆனா சில தினகKெகலா கவைலகிடமான ெச தி வத@. க(8ாிபா
மிக பல;னமைட@ பHைகயி எP@ உ3காரB 4யாத நிைலைய

யைடதிகிறா எ6 ெதாித@. ைவதிய பாத டாட ெட5ேபானி
காதிஜிைய :"பி3H "நிைலைம ெநக4யாகி இகிற@. ேநாயாளி

மா34ைற$சி ரஸ உடேன ெகாHதா பிைழ"பா. அத தக அTமதி

ேவ)H" எறா. ம@ மாமிசகைள" பறி மகாமாவி கHைமயான ெகாைக
ெதாிதிதப4யா டாட இத அNமதி ேக3டா. மகாமாேவா, "நா

அதைகய அNமதி ெகாHக4யா@. க(8ாிபாையேய ேகKக. அவ

சிதி@" பதி ெசால:4ய நிைலயி இதா அவ வி"பேபா

ெச Jக !" எறா. "அெதலா 4யா@. ேநாயாளியிட அபி"பிராய

ேக3ப@ தவ6. எ இட"ப4 உணB ெகாHக :டா@ எறா ேநாயாளியி

உயி நா ெபா6"பாளியல. உடேன தாக #ற"ப3H வ@ ெபா6"ைப

ஏ6ெகாளB" எறா டாட.

காதிஜி அHத ரயி5 #ற"ப3H டபT" ேபானா. டாடைர" பாத@,

"க(8ாிபா

விபினாலறி அவK மா34ைற$சி ரஸ ெகாHக நா

ஒநாK சமதிேய. அதனா உயி அபாய வவதாயிதாR சாிதா !"
எ6 உ6தியாக$ ெசானா.
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"அ"ப4யானா உ மைனவிைய இகி@ அகறி ெகா)H ேபா விH. அவ

எ ;34 மரணமைடவைத நா பா@ ெகா)4க 4யா@!" எறா
டாட.

"உடேன அகறி விடேவ)H எகிறீகளா? " எ6 மகாமா ேக3டா.

டாட ேகாப@ட, "இ@ என ேகவி? அகறி விடேவ)H எ6 எ"ேபா@
ெசாேன? சிகி$ைச விஷயதி என" Uரண %ததிர ெகாHக ேவ)H
எ6 தாேன ேக3கிேற? அ"ப4 ெகாHதா நாT எ மைனவிJ :4யைத

ெயலா ெச ய தயாரா யிகிேறா. இத$ சின விஷயைத உமா

அறி@ெகாள 4யவிைலேய!" எறா.

நயதினாR பயதினாR டாட :றிய@ ஒ6 மகாமாவிட
ப5கவிைல. அவ உடேன க(8ாிபா

அைமயிட ெசறா. மிக" பல;ன

ற நிைலயி இத ேபாதிR அவாிட ேக3Hவிட ேவ)H எ6

தீமானி@ டாடாி கைத ெதாிவிதா. டாட தம நடத

சபாஷைண விவரைதJ :றினா.
அைன க(8ாிபா

உ6தியான ர5 பதி ெசான தாவ@ : "மா34ைற$சி

ரச என ேவ)டா. ஒ நாK சா"பிட மா3ேட. மானிட ஜம கிைடத

அாி@. அ"ப4 கிைடத ஜமைத இமாதிாி காாியதினா அ%த"பHதி

ெகாள ேவ)Hமா? :டேவ :டா@. அைத கா34R தக ம4யி பH@
நிமதி யா

உயிைர விHேவ. இத$ சமயதி நீக வ@ ேசதீகேள,

அ@ேவ என" ேபா@."

காதிஜி ெகா7ச வாத ெச @ பாதா. இ@ விஷயதி தைடய

அபி"பிராய@காக க(8ாிபா

தீமான ெச ய:டா@ எ6 எH@$

ெசானா. ைவதிக ஹி@களி சில சிகி$ைசைய னி3H ம@ மாமிச

அதியி"பைத உதாரணமாக எH@ கா34னா. அெதலா க(8ாிபாயி

மன உ6திைய அைசகவிைல. "4யா@, 4யா@. எைன இத இடதி5@
உடேன அ"#ற"பH@க. இேக இகேவ நா விப விைல" எறா.

க(8ாிபாயி ைதாிய மகாமாB மிக மகி<$சி தத@. ஆயிT ெபா6"பி

பார அதிகமாயி6. க(8ாி பாயி கைத டாடாிட :றியேபா@ அவ

ேமR கHைமயாக" ேபசினா.
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" எதைகய ஈவிரகமற மனித நீ ? ேநாயாளியிட இைத" பறி ேக3க உம

ெவ3கமா யிைலயா ? அ"#ற" பHத:4ய நிைலயி உ மைனவி இைல. ஒ

ேவைள வழியிேலேய மரணமைடதாR அைடயலா. நா ெசால ேவ)4யைத$

ெசா5வி3ேட. எ கடைம தீத@. அ"#ற உ இட"ப4 ெச @

ெகாK!" எறா டாட.
க(8ாிபா

அைமைய எ"ப4யாவ@ கா"பாற விபிய இத ெவைளகார

டாடைர நா பாரா3டா ம5க 4யா@. "அவ ெசானப4 இத காதிஜி

ேக3டாதா என ? " எ6 நம ேதா6வ@ இய#தா. "ஆப@"
பாவமிைல" எற பழெமாழியி ேம பாரைத" ேபாடB நமி பல

தயாதா.

ஆனா காதி மகாTைடய மன"ேபா க(8ாிபாயி பி4வாத ேவ6

விதமாயிதன. "உயி ேபானாR ெகாைகைய ைக விட:டா@" எபதி

அவக இவ உ6தி ெகா)4தாக. அைத தீவரமாக கைட"

பி4"பதி ஒவைர ஒவ மி7ச" பாதாக, ஆகேவ உடேன அகி@

#ற"ப3H" ேபானி( ஆசிரம@" ேபாக தீமானிதாக.

அ"ேபா@ சி6 8ற 8றி ெகா)4த@. காதிஜி ஒ ாி\ா வ)4 ெகா)H

வதா. அதி க(8ாிபாைய ஏறி ரயிேவ (ேடஷT அைழ@$ ெசறா.

மிக அபாயமான காாிய எற எ)ணதினா காதிஜியி ெந7ச படபடத@.
க(8ாிபா  ைதாிய ெசால :4ய நிைலைமயி அவ இைல. அத

மாறாக க(8ாி பா

"என ஒ6 ேநரா@ ; கவைல" படாதீக!" எ6

காதிஜி ஆ6த ெசா5 ெகா)H வதா.

பல நாளாக உணB அதா தப4யா க(8ாிபா

உட ெம5@ எR#

ேதாRமா யிதா. நட"ப@ எப@ 4யாத காாிய. ாி\ாைவ ரயிேவ

பிளா3பார@ ெகா)Hேபாக 4யா@. எனேவ காதிஜி த கரகளினா

க(8ாிபாைய ாி\ா வ)4யி5@ எH@" பிளா3பார@
8கிெகா)H ேபா

ரயி வ)4யி கிடதினா. ரயிR #ற"ப3ட@.

ேபானி( ரயிேவ (ேடஷனி5@ ஆசிரம இர)டைர ைம 8ரதி

இத@. னா4ேய ஆ அT"பியிததா மி(ட ெப(3 (ேடஷT

வதிதா. வைல" பல Mடான பாR ெவநீ ெகா)H வதிதா.
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வைல" பலைக 8க ஆ6 ஆ3கK வதிதாக, ஆசிரம@"

பதிரமாக ெகா)H ேபா $ ேசதாக. ஆசிரம ெசற பிற காதிஜி

க(8ாிபா  ஜல சிகி$ைச ெச தா. உட# சிறி@ சிறிதாக ேதறி வத@. ஜல

சிகி$ைசைய கா34R க(8ாிபாயி மன உ6திேய அவ உட# ேத6வத
காரணமாயித@.

இத$ சமயதி காவி உைட தாித இதிய$ சாமியா ஒவ வ@ ேசதா.
டபனி நடத சபவைத ேகவி"ப3H காதிஜியி மனைதJ

க(8ாிபாயி மனைதJ தி"#வதகாக அவ வதா. #லா உ)பதி தவ6
இைலெய6 (தாபித ெச ய ஆரபிதா. மTதம சா(திரதி5@ ேம

ேகாகK ெசானா. காதிஜியி #தவக மணிலாR ராமதாஸு அேக

அ$சமய இதாக. சாமியாைடய வாதகைள ெயலா அவகேள தவிH

ெபா4 ெச @ வி3டாக. க(8ாிபாயிட சாமியா வாத ெச @ பாதா.

க(8ாிபா

ஒேர ேப$சி சாமியாாி வாயடக$ ெச @வி3டா:- "%வாமி!

தாக என ெசானாR எ விஷயதி பிரேயாஜன" படா@. சா(திரதி

என ெசா5யிகிறேதா என ெதாியா@. ஆனா ஜீவ ஹிைச :டா@

எ6 என ெதாிJ. இைற$சி உணB :டா@ எப@ என ெதாிJ. எ

விரதைத ைகவி3டாவ@ உயி வா<திக என வி"பமிைல. ஆைகயா

எைன ெதாதரB ெச யேவ)டா!"

ேபா5$ சாமியா வத வழிைய" பா@ ெகா)H ேபா $ ேசதா. அைன

க(8ாிபாயி ேதகநிைலJ வர வர அபிவிதியைட@ வத@.
---------------

47. க5.6) ச+ட

தபி! காதி மகாமாவிTைடய வா<ைகயி மிக கியமான க3ட@

இ"ேபா@ வதிகிேறா. ெதனா"பிாிகாவி சதியாகிரஹ இயக எ"ப4

ஆரபமா யி6 எ6 பாக" ேபாகிேறா. உலக சாிதிரதி இட

ெபறேவ)4ய அத$ சபவ@" ேபா, ெதனா"பிாிகாவி பைழய

சாிதிரைத ெகா7ச ஞாபக" பHதி ெகாளலா.

ஆ"பிாிகா க)ட எ6 வழ U"பிரேதச மிக வி(தாரமான @.

ஆசியாB அHதப4யான@. இதியாைவ" ெபாிய ேதச எ6

ெசாகிேறாமலவா ? பல இதியாகைள ஆ"பிாிகாவி ைவ@
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அடகிவிடலா. ஆ"பிாிகாவி ெதனா"பிாிகா எ6 வழ பதி ம3 H
ஏறைறய இதியா அQவளB ெபாிதான@.

ஆ"பிாிகாவி U;க 4க நீேராவ எT சாதியா. நீேரா சாதியி பல

உ3பிாிBக உ)H. அவ களி ஸ cக என"பHேவா ெதனா"பிாிகாவி
வசி தன. ஸcகளிட சில சிறத ணக உ)H. ஆயிT அவக கவி
யறிB பதறிB இலாத அநாகாிக மக. மனிதTைடய அறிB எ3டாத

கடB எT மகாசதி ஒ6 உ)H எபைத அவக ஒவா6

உணதிதாக. ஆனா கடBைள வணவத அவக கைட"பி4த

ைறக அநாகாிகமானைவ. பதறிB ஒQவாதைவ. ேவ3ைடயா4 ெகாற

மிககளி மாமிசேம அவகKைடய கியமான உணB. 3H நபிைகக

அவகK ெராபB அதிக. இதனா க ;ர உள பலசா5களானாR

பய" பிராதி உைடயவகளா யிதாக. ெவைளகாரக @"பாகி

உபேயாகி@$ %3டைத த த5 பாத@ ஏேதா ஒ மமமான சதி

அவகளிட இ"பதாக எ)ணி ெகா)டாக-

அத காரணமாக ெவைளகாரகளிட பய" பிராதி ெகா)டாக. இத

3H நபிைக அவகைள வி3H அகலேவ யிைல. ரா3சதைன"ேபா ேதக

பலள ஸR ஒ சி6 ெவைளகார ழைதையக)H நHவா.

ேபா$%க ேதசைத$ ேசத வா(ேகா4 காமா எபவ இதியாைவ ேத4
ெகா)H க"ப5 வத ேபா@ ேக" ஆ" 3ேஹா" எ6 வழ

ஆ"பிாிகாவி ெத ைனைய க)Hபி4தா. அத நா34 இயைக

வளகைளJ ெசவகைளJ பறிய விவரக ஐேரா"பாவி பரவின. அ@
த ஐேரா"பிய சாதியா பல ெதனா"பிாிகாB வ@ 4ேயறினாக.
அ"ப4 4ேயறியவகளி மிகB கியமானவக. ஆகிேலய

ட$%கார. த த5 ேக" காலனி, ேந3டா எT மாகாணக

ஏப3டன. இர)H பிாி34 ஏகாதிபதிய@ உ3ப34தன. இத

மாகாண களி 4ேயறி யித ட$%காரகK" 'ேபாயக' எற ெபய

ஏப3ட@. ஆகிேலய ேபாயகK அ4க4 தகரா6க ஏப3H

வதன. இத தகரா6களி பிாி34 ஏகாதிபதிய சகா ஆகிேலய$
சாதகமாக இ"பேத இய# அலவா? இதனா ேபாயகK ஆதிர

அவ"# உ)டாயின. அவக தாக அ@வைர வசி@ வத இடகைள

வி3H வி3H, ெதனா"பிாிகாவி பிாி34 ஆதிகிய@ அ"பா இத

#திய பிரேதசகK$ ெச6 4ேயறி$ %ததிர 4யர%கைள ஏபHதி
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ெகா)டாக. இ"ப4 ஏப3ட %ததிர ேபாய 4யர%கK 4ரா(வா
எ6, ஆர7% பிாீ (ேட3 எ6 ெபயக ஏப3டன.

"ேபாயக தனி 4யர%க ஏபHதி ெகா)டைத ஆகிேலய

விபவிைல. 4ரா(வா மாகாணதி தக$ %ரககK ைவர$

%ரககK ஏராளமாக க)Hபி4க" ப3டன. இத" பிற ஆகிேலயாி

வயிெறாி$சR ஆதிர அதிகமாயின. சில இகி_காரக தகKைடய

ெசாத" ெபா6"பி இரகசியமாக ஒ பைட தயா ெச @ெகா)H,

ேஜாகானி(ப ைவர$ %ரககைள" பலாகாரமாக ைக"ப6வதகாக$

ெசறாக. அ"ேபா@ 4ரா(வா 4யரசி தைலவராயித பிரDெட)3
&க மகா சாமதிய சா5. பைட ெயH"பி விஷய அவ ஏெகனேவ

ெதாிதித@. எனேவ பைடெயH@ வத ஆகிேலயாி பைடைய" பH

ேதாவி அைடய$ ெச தா. ேஜாகானி(பகி சில இகி_ தலாளிகK

இதாக. அவக பைடெயH@ வத இகி_ பைட$ சாதகமாக கலக

ெச ய தயாரா யிதாக எ6 க)Hபி4@ அவகைளJ &க ைக@

ெச தா. அத தலாளிகK 8 த)டைன விதிக"ப3ட@. அவக

ேபாி கைண கா3டேவ)H எ6 பிாி34 ஏகாதிபதிய மதிாிக ேபாய
சகா ததி அ4தாக. பிரசிெட)H க தைடய க3சி Uரண

ெவறியைட@ வி3டப4யா கலககாரகைள மனி@ வி3H வி3டா.

விஷய இ@ட 4வைட@ விடவிைல. ஆகிேலய தகK ஏப3ட

ேதாவிையJ அவமானைதJ மறகவிைல. பிாி34 ஏகாதிபதிய சகா

அ"ப4 தா. எனேவ 4ரா(வா5R ஆர7% (ேட34R இத %ததிர

ேபாய அரசாககைள பிாி34ஷா பலவிததிR ெநக ஆரபிதாக.

நாKநா ெநக4 றிெகா)H வத@. Jத )Hதா தீ எற

நிைலைம ஏப3டேபா@ ேபாயக பிாி34ஷா Jத ெதாட வைரயி

காதிக விபவிைல. தாக தி ெகாள விபினாக. ஆரபதி

ேபாயக பைடெயH@ தாகிய@ பிாி34ஷாைரதி காட$ ெச த@.

ேபாய ைசனிய ெவறிேம ெவறி அைட@ வத@. பிற இகிலாதி5@

பிரசிதி ெபற தளபதியான லா3 கி$சன வ@ ேசதா. சில நாைளெகலா
Jத"ேபா திபிய@. ேபாய ைசனிய றிய4க" ப3ட@. ஆயிT

ேபாயகளி உ6திம3H தளரவிைல. ேதாவி" பிற பணிய ம6தாக.

ேபாய (திாீக ஆ) பிைளகைள கா34R தீர கா34னாக, எனேவ,

ஆயிரகணகான ேபாய ஆ)கைளJ ெப)கைளJ ஒ6 திர34 இ# 
ேவ5 அைட@ காவ ேபா3H ைவக ேவ)4 ேநத@. காவR

இதவக ெசால 4யாத கடகK உளானாக. இகிலாதி
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இத சில ஆகில" ெபாியாகK இ@ ெபா6கவிைல. மி(ட (ெட3

எபவ "ெதனா"பிாிகாவி இகி_ பைட ேதாகேவ)H" எ6

பகிரகமாக" பிராதைன ெச தா. பிாி34 ெபா@ மகளி அபி"பிராய

அத" பக திபிய@. இத பலனாக, ஜயித பிாி34 சகா வ5ய$ ெச6

ேதாற ேபாயகKட சமரச ேபச ேவ)4ய அவசிய ேநத@. கைடசியி ஒ

சமாதான உடப4ைக 'ெவாீ நிகி ' எற இடதி ஏப3ட@. இதப4 ேபாய
4யர%க ெபயரளவி பிாி34 சாராYய@ட ெதாட# ைவ@ ெகாள
ேவ)H ெம6 மற"ப4 Uரண %ததிர@ட ஆ3சி நடதலா எ6
ஏப3ட@.

ெதனா"பிாிகாB" Uரண %ததிர எ6 ெசாRேபா@ அேகயித
ஆகிேலய ேபாய Uரண %ததிர எ6தா ெபா. U;க

4களான நீேராவகK$ %ததிர கிைடயா@ ; இகி_காரகைள"

ேபாலேவ வ@ 4ேயறிய இதியகK %ததிர கிைடயா@.

இதியக ெதனா"பிாிகாவி வ@ 4ேயறிய வரலா6 பறிJ இேக

ஞாபக"பHதி ெகாளலா. த த5 ெதனா"பிாிகாவி 4ேயறிய

ஐேரா"பியக ஏராளமான U"பிரேதசகைள தகK$ ெசாதெம6

வைள@ க34 ெகா)டாக. ஆனா அத நிலகைள" ப)பHதி$ சாப4

ெச ய அவகK :5யா3க ேதைவயா யித@. ஆ"பிாிகா %ேதசிகேளா

சாியாக ேவைல ெச யமா3டாக. இதியக நல உைழ"பாளிக எப@

பிரசித. ஆைகயா இதியாவி5@ ஐ@, வஷ ெவைளகார கீ<

ேவைல ெச வ@ எT ஒ" பததி ேபாி ஆ3கைள ெகா)Hவர அவக
விபினாக. ஐ@ வஷ ஆன பிற அத :5 இதியக

ெதனா"பிாிகாவி நில வாகிெகா)H %ததிரமாக வாழலா எ6 ஆைச
கா34னாக. அ"ேபா@ இதியாைவ பிாி34ஷா ஏறைறய

யேத$சாதிகார@ட ஆ)டாக. ெதனா"பிாிகா ெவைளகாரகK

உதவி ெச ய இதியாவி பிாி34 சகா விபினாக, ஒ"பத :5

ைற$ சமதிதாக. இதப4 1860- வஷதி த தலாக இதிய
ெதாழிலாளிக ஒ"பத :5 ைறயி கீ< ெதனா"பிாிகா ெசறாக,
நாளைடவி அதிகமாக$ ெசறாக. ஒ"பத தவைண 4த பிற பல

%ததிரமாக வாழB ஆரபிதாக. பா3டாளி இதியகைள ெதாட@ இதிய

வியாபாாிகK அவகKைடய மா(தாகK ெதனா"பிாிகா ெசறா க.
அவக ெதாழிலாளி இதியகKடT ஆ"பிாிகாவி %ேதசிகKடT
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வியாபார ெச தாக. ெவைளகார வியாபாாிக இ@ தகKைடய

ெதாழிR" ேபா34 எபதாக ஆதிர ெகா)டாக.

ெதாழிலாளி இதியக ெசாதமாக நில வாகி" பயி ெச வ@ பறிJ
ெபா@வாக ெவைளகாரகK அMைய ஏப3ட@. இ"ப4ேய வி3H

ெகா)Hேபானா ஆ"பிாிகாவி ெவைளகாரகளி ஆதிக@ ஆப@
வ@விH எ6 க6"# மனிதகளி ைக ஓகிவிH எ6

ெவைளகாரக எ)ணினாக. எனேவ, இதிய வியாபாாிகK, ஒ"பத

தவைண 4@ %ததிர வா<ைக ெதாடகிய இதிய ெதாழிலாளிகK பல
இைடb6க விைளவிக ெதாட கினாக. ெவைளகாரக தனி"ப3ட

ேஹாதாவிR இதியகK ெதாைல ெகாHதாக. சகா எற

ைறயி இதியகK விேராதமான ச3டதி3டகK ெச தாக. இ"ப4

இதியகK அநீதி இைழ"பதி, பிாி34 சாராYயைத$ ேசத ேந3டா-

ேக" காலனி மாகாணகேளாH 4ரா(வா-ஆர7% பிாீ (ேட3 மாகா ணகளி
இத ேபாய 4யர%க ேபா34யி3டன. ஆகிேலயைர விட" ேபாயக
இதியக விஷயதி அதிக கHைமயா யிதாக.

இதைகய நிைலைமயி 1893- வஷதி ெத வ சகபதினா காதி

மகாமா ெதனா"பிாிகா ேபா $ ேசதா. தாதா அ"@லா கெபனியா

சாபி 4ரா( வா5 நட@ வத ஒ வழகி உதவி ெச வதகாக காதிஜி
ேபானா. ஆனா ேபான உடேனேய அவ அைடத அNபவக

ெதனா"பிாிகா இதியகளி பாிதாப நிைலைய அவ உணதின.

ேந3டா காகிர( ஏபHதி இதியாி ேவா3Hாிைமைய நிைலநா3ட கிள$சி
நடதினா. ஒ"பத நீகிய இதிய ெதாழிலாளிகளி மீ@ விதிக"ப3ட

தைலவாிைய எதி@ கிள$சி நடதினா. ம6 இதியகK

இைழக"ப3ட அநீதிக, எலாவைறJ எதி@" ேபாரா4னா. ஆனா
இ@வைரயி ைகயா)ட ேபாரா3ட ைறக மகஜ அT"#வ@, மகாநாH
:3Hவ@, பதிாிைககளி எP@வ@, ெவளிநா34 பிரசார ெச வ@ ஆகிய
காாியகேளாH நிறன.

1899 - ஆ ஆ)4 ேபாய Jத ஆரபிதேபா@ காதிஜி பிாி34 தர"பி

இதியக உதவி ெச யேவ)H ெம6 கதினா. அதகாக ஒ ைசனிய

ேசைவ"பைட அைம@, அத தைலைம வகி@" ேபாகள ெசறா.
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இQவித ெநக4யான சமயதி உதவி ெச ததினா எதிபாத பல

கி3டவிைல. ேபாய Jத@" பிற 4ராவா5 ஆசிய இலாகா எபதாக
ஒ6 ஏப3ட@. இத இலாகாவினா இதியகK ஏப3ட ெதாைலகைள
நீக காதிஜி பாHப3டா. ஓரளB ெவறிJ கிைடத@. பின ஸc

கலகதி ேபா@ காதிஜியி தைலைமயி இதிய ேசைவ"பைட ெதா)H

ெச த@. இதனா ெதனா"பிாிகாவி இதியகளி ைறக நீ எ6

அவகKைடய அத(@ உய எ6 எதிபாக" ப3ட@. இ"ேப"ப3ட

சமயதிேல தா 4ரா(வாைல ஆ)ட ேபாய சகா இதியாி தைலயிேல

ேபாHவத ஒ ெபாிய ெவ4)ைட தயாாிதாக. மி(ட லயன க34(

எற ஒ ஆகிேலய 'மகா' அ"ேபா@. ெதனா"பிாிகாB வதிதா.
இதியக ைக ஓவத இட ெகாHதா ெதனா"பிாிகாவி

ஐேரா"பியாி வா<Bேக அபாய வ@விH எ6 அவ ெசானா. அைத

தH"பத$ சில ேயாசைனகைள$ ெசானா.

இத ேயாசைனகைள 4ரா(வா சகா ஏ6ெகா)H அவைற அNசாித
ஆசிய$ ச3ட தித மேசாதா ஒைற தயாாிதாக, இத மேசாதாவி

கியமான நிபதைன என ெவறா, 4ரா(வா5 அ"ேபா@ வசித

ஒQெவா இதிய தாக 4ரா(வா5 வசி"பத" #திதாக அNமதி$

சீ3H" ெபறேவ)H. அதகாக வி)ண"ப ேபாடேவ)H. வி)ண"பதி

ெபய, சாதி, வய@, இ"பிட ஆகியைவ றி"பிடேவ)H. அ@ ம3H
ேபா@மா? ேபாதா@. வி)ண"பைத அகீகாிக ேவ)4ய ாிஜி(3ரா,

ஆசாமியி அக அைடயாளகைள றி@ ெகாவா. இ@ ம3Hமலாம

ஒQெவா இதிய தகKைடய ப@ விரகைளJ க6"# ைமயி ேதா @
ேரைக அைடயாள ெகாHக ேவ)H. இ"ப4" பதிB ெச @

ெகாளாதவகK 4ரா(வா5 வசி உாிைம கிைடயா@.
ழைதகKகாக" ெபேறாக வி)ண"ப ேபாடேவ)H. (திாீகK

ழைதகK :ட ாிஜி(34ரா காாியால@" ேபா " ப@ விரகளி

அைடயாளைதJ பதிB ெச ய ேவ)H, வி)ண"பதி ேபாி கிைட

அNமதி$ சீ3ைட இதியக எ"ேபா@ ைகயி ெகா)H ேபாகேவ)H. எத"

ேபா_(கார எ"ேபா@ ேக3டாR கா3ட ேவ)H. கா3டாவி3டா

அபராதேமா சிைறவாசேமா விதிக"பH. இதைகய அவமானகரமான

நிபதைனக அடகிய நக மேசாதா 1906- 4ரா(வா சகா ெகஜ34
பிாி%ாிக"ப3ட@. இதியக #திதாக 4ரா( வாR வவைத

தH"பதகாக இத ஏபாH ெச ய"பHகிற@ எ6 காரண ெசானாக.
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(c கலகதி காதிஜி ேசைவ ெச @ ெகா)4த சமயதி இத மேசாதா

ெவளியாயி6. அைத உடேன சில ந)பக காதிஜி அT"பினாக, அைத"

ப4@" பாதேபா@ காதிஜியி உள ெகாதித@. இதியக இதைகய

அவமானகK உ3பHத" பHவைத க)H ஆதிர"ப3டா. அ$சமய

4ரா( வா5 வசித %மா பதிைனயாயிர இதியகைள ம3H அ@

பாதி"பதாக காதி மகா கதவிைல. இத$ ச3ட@ இட ெகாHதா

ெதனா"பிாிகாவிRள இதியக எலாைடய வா<ைவJேம அ@ பாதி
எ6 காதிஜி கதினா. இைத" பா@ மற மாகாணகK அ@மாதிாியான

ச3டகைள$ ெச ய:H அலவா ?

ேந3டா5 %ததிர ெபற ஒ"பத :5கைள ம3H பாதி சில ச3டக

அ5 இதன. ஆனா இத 4ரா(வா ச3டேமா, எலா இதியகைளJ

பாதி"ப@; அேதாH ேந3டா ச3டகைள விட கHைமயான@, அவ

மானகரமான@. ஆகேவ இத ெகா4ய ச3டைத 'க6"#$ ச3ட ' எ6 காதிஜி
அைழதா. ேஜாகானி(ப வத ம6தினேம சில பிரபல இதியகளி :3ட

ஒ6 :34னா. அதி மேசாதாவி நிபதைனகைள ஒQெவாறாக எH@
விளகினா. அைத ெயலா ேக3H ெதாி@ ெகா)டவக எலா,

"இQவளB ேமாசமான நிபதைனகளா?" எ6 ஆ$சாிய"ப3டாக. ஒவ மிக

ஆதிர@ட, "யாராவ@ எ மைனவியிட வ@ ாிஜி(3ேரஷ ச4பிேக3

எேக எ6 ேக3டா அவைன உடேன நா %3H தளிவிHேவ. அதனா

ஏபH பலாபலகைள அTபவி"ேப !" எறா. காதிஜி அவைர$

சமாதான"பHதினா. இ"ப4" படபட"பாக" ேப%வதினா பயனிைல எ6,

இதிய சக ஒகமாக இத க6"# மேசாதாைவ எதி@" ேபாராட ேவ)H
எ6, நிதானமாகB தீகமாகB ஆேலாசி@ நடவ4 ைககைள" பறி

தீமானிக ேவ)H எறா. எலா அத இணகினாக. எனேவ

4ரா(வா இதிய களி ெபா@ :3ட ஒ6 :34 அதி ேம

நடவ4ைககைள" பறி 4B ெச வ@ எ6 தீமானமாயி6.

-------

48. சதியாகிரஹ உதய

எபய திேய3ட எT நாடக ெகா3டைகயி 1906- வஷ ெச"டப மீ
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11 4ரா(வா மாகாணதி பல பதிகளி5@ வத இதியக

:4னாக. ெகா3டைகயி எK" ேபா3டா தைரயி விழா@. அQவளB

ெநகிய :3ட. %மா வாயிர ேப இ. ஜனா" அ"@ கனி எT

வதக" பிரக :3ட@ தைலைம வகிதா. ெபா@ தீமானக

6" பிற க6"# மேசாதாைவ" பறிய நாலாவ@ தீமான வத@. க6"#$

ச3ட அR வ ப3சதி அத இதியக உ3பHவதிைலெய6,
உ3படதினா விைளJ கடக எலாவைறJ ெபா6ைமJட சகி@
ெகாவெத6 அத தீமான ெசா56.

க6"#$ ச3டதி ெகாHைமகைள காதிஜி விளகி$ ெசா5 தீமானைத"
பிேராித பிற பல அைத ஆேமாதி@" ேபசினாக. அ"ப4" ேபசியவகளி

ஒவ ேச ஹாஜி ஹV". அவ 'ஆ)டவ ஆைண' யாக ேமப4 தீமானைத

நிைறேவற ேவ)H எ6 ெசான@ட, தாேம கடB ேபாி ஆைணைவ@.

"என ேநதாR நா க6"#$ ச3ட@ உ3பேட" எ6 :றினா. இைத
ேக3ட@ காதிஜி தைடய ெபா6"ைப ந உணதா. தீமானைத

நிைறேவ6 விஷயதி இT  ஜாகிரைதயா யிகேவ)H எ6
கதினா.

சாதாரணமாக" ெபா@:3டகளிR மகாநாHகளிR பல தீமானக

ெச வ@)H. பிபாH அதீமானகைள மா6வ@ உ)H. தீமானைத
மாறாவி3டா R, அைத அTசாி@ நடவாம இ"ப@ உ)H. பல

மகாநாHகளி தீமானக காகித அளவிR ேப$சளவிR நி6விHகிறன.
ஆனா இ"ேபா@ 4ரா(வா இதியக நிைறேவ6வதகித தீமான

அத ரகைத$ ேசததல, அ@ ெவ6 தீமான ம3Hமல; ஆ)டவ

சா3சியாக$ சபத ெகாவதா. இத விததி ஒைற சபத ெச @வி3டா

பிற அைத கைட"பி4ேத தீரேவ)H எ6 காதிஜி கதினா. இைத
அளவகK ெகலா ந விளகி:ற விபி, ெபா@:3ட

அகிராசனாி அNமதி ெப6, இர)டா ைறJ ேபசRறா. அQவா6

காதிஜி ேபசியத சாராச பிவமா6:

"இத னா, நா நிைறேவறிய தீமானகK இத தீமான@

விதியாச அதிக உ)H. இத தீமானைத நா கைட"பி4"பைத"

ெபா6ேத இத நா34 நம@ வகால வா<B ஏபH. நைடய ந)ப

ஹாஜி ஹV" :றிய ேயாசைன"ப4 நா ெச ேதாமானா, இ@ தீமானமாக
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ம3Hமலாம ஆ)டவ சா3சியாக எH@ெகா)ட பிரதிைஞயா. இத
ைறயி தீமானைத நிைறேவ6கிற உேதச@ட இ:3ட @ நா
வரவிைல. ஆனா ஹாஜி ஹV" :றியைத ேக3ட பிற பிரதிைஞ

எH@ெகாள ேவ)Hெமேற நாT க@கிேற. ஆனா அ"ப4

எH@ெகாவதி ஏபH ெபா6"ைப உகK நா ந எH@
கா3Hவ@ எ கடைமயா.

"நா அைனவ - ஹி@கK (5கK - கடB நபிைக உளவக.

கடB சா3சியாக எH@ ெகா)ட விரத@" பக ெச ேதாமானா கடB
னிைலயிR மனித னிைலயிR றவாளிக ஆேவா. கா%களி

ெசலா கா% எ"ப4 தKப4ேயா, அQவிதேம விரதபக ெச கிறவ மனித

தைமைய இழதவனாகிறா. ஆைகயா நறாக ேயாசைன ெச @ மிக

கியமான சத"பகளி ம3H விரத எH@ெகா)ட பிற என
ேநதாR விரதைத கா"பாற ேவ)H.

"ெதனா"பிாிகா இதிய சக@ இ"ேபா@ அதைகய மிக ெநக4யான

சத"ப ேநதி"பதாகேவ நா ந#கிேற. கடB சா3சியாக" பிரதிைஞ
எH@ெகாள ேவ)4ய சத"ப இைத கா34R ேவ6 ஒ6 இக
4யா@. ஆனா அ"ப4" பிரதிைஞ எH@ெகாK அதனா

ஏபட:4ய விைளBகைள ேயாசி@" பாக ேவ)H. ஒQெவாவ

தகKைடய அதரகைத$ ேசாதி@" பாக ேவ)H. நா இத தீமான

ெச த மாதிரதி ெதனா"பிாிகா அரசாக தா வழி வ@விHவாக
எற நபிைகயி ேபாி தீமான நிைறேவற:டா@. ஒேவைள அ"ப4

ேநதாR ேநரலா. ஆனா அத ேநமாறாக நம" பல விதமான கடக

ஏபடB :H. இேக நா வாயிர இதியக :4யிகிேறா. இத
:3ட@ வராத இதியக ெவளியி பதினாயிர ேப இகிறாக.

அவக இத தீமானைத ஒ"#ெகாளாம க6"#$ ச3ட@ கீ<"ப4@
நடத சாதியேம. அ"ேபா@. நைடய கடக ேமR அதிகமா. நைம$

சிைற அT"#வாக. சிைறயி நைம அவமதி"பாக. கHகாவ விதி@

க4னமான ேவைல ெச ய" ப)Zவாக. ர3H வாடக கைசயினா நைம

அ4"பாக. ப34னி கிடக ேநாிH. கHளிாினாR ெகா4ய

ெவ"பதினாR கட"பட ேநாிH. ெப ெதாைக அபராத விதி@ நைடய

ெசா@கைள ெயலா பறித ெச தாR ெச வாக. இத நா3ைடவி3H

அ"#ற"-பH@வாக. இQவளB கடகK உளானாR

எH@ெகா)ட பிரதிைஞைய ைகவிHவ திைல ெயற உ6திேயாH இக
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4Jமானா தா இத தீமானைத கடB சா3சியாக" பிரதிைஞ ெச @.
நிைறேவ6வதி அத உ)H.

"இT ஒ கியமான விஷய. இேக இ"ேபா@ பிரதிைஞ ெச @

ெகாகிறவகளி சில மேனா திட இழ@ பிரதிைஞைய ைகவி3H விHவதாக
ைவ@ ெகாளலா. அதனா மறவகKைடய ெபா6"# தீ@விடா@. நா

ஒQெவாவ தனிதனியாக" பிரதிைஞ ெச வதாகேவ எ)ண ேவ)H. மற

எலா ைகவி3டாR நா ைகவிHவதிைல' எ6 ஒQெவாவ

உ6திெகாள ேவ)H. இதிய சக P@ ஒேரகமாக ஒ6ைமJட

னிதா நைடய ேநாக விைரவி ைக:H. நமி பல உ6தி இழ@

வி3டா ேபாரா3ட நீ4@ நடக ேவ)4யதாயி. ஆனா ஒ சிலராவ@

எலா கடகK @ணி@ உ6திJட இ@ வவாகளானா

இ6தியி நம ெவறி ைக:H எபதி எளளB சேதகமிைல. எைன"

ெபா6த வைரயி, நா இத" பிரதிைஞ எH@ெகா)H வி3டா, பிற

நீக எலா ைகவி3H" ேபா

நா ஒவேன தனதனியாக நிக

ேநதாR எTைடய உ6திைய ைகவிடமா3ேட. இைத கவ காரணமாக

நா ெசாலவிைல. உகK எ$சாிைகயா யி"பதகாகB, நீக

ஒQெவாவ அதைகய மன உ6தி ெகாளB ேவ)4ேய :றிேன."

இQவித காதிஜி ெசா5வி3H உ3காதா. சைபேயா மிக கவனமாக

ேக3Hெகா)4தாக. காதிஜி" பிபாH ேபசியவகK, அவைடய

கைத ெயா34$ சைபேயாாி ெபா6"ைப எH@கா34" ேபசினாக.
கைடசியாக, :3டதி அகிராசன எPதா. அவ விஷயைத

ெதளிBபHதிவி3H$ சைபேயாாி அபி"பிராயைத ேக3டா. சைபேயா ஒ

கமாக தீமானைத நிைறேவ6வத$ சாதகமான அபி"பிராய

ெதாிவிதாக. வாயிர இதியகK எP@ நி6 கடB சா3சியாக

க6"#$ ச3ட@ உ3பHவதிைல ெய6 சபத ெச தாக.

இQவிதமாக, 1906- வஷ ெச"டப 11௳, உலக சாிதிரதி ஒ #திய

அதியாய ஆரபமாயி6. "சதியாகிரஹ " எT அ#தமான #திய ஆJத

அ6 க)H பி4க"ப3ட@. அத$ "சதியாகிரஹ " எT ெபய உடேன

ஏப3H விடவிைல. ெகா7ச கால@" பிறதா நாமகரண ெச ய"ப3ட@.

த5 சிலகால ெதனா"பிாிகா இதியகளி இயக 'பாDQ ாிD(ட('
எT ஆகில" ெபயராேலேய றி"பிட"ப3ட@. அத கால@ தமி<"

பதிாிைககளி அைத எதிகாம எதி ைற எ6, 'சா;க எதி"#'
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எ6 ெமாழி ெபய@ வதாக. இதியக நட@ தாமிக இயகைத

ஆகில" ெபயராேலேய றி"பி3H வத@ காதிஜி" பி4கவிைல. #திய

இதிய பாைஷ" ெபய ெகாHக ேவ)H எபத ேவெறா கியமான

காரண ஏப3ட@. ஒ ெபா@ :3டதி ெதனாபிாிகா இதியகளி

க3சிைய ஆதாி@" ேபசிய ஓ ஆகிேலய, "இதியக சி6ெதாைகயின ;

பலமறவக. அதனா 'பாDQ ாிD(ட( ' ைறைய ைகயாKகிறாக.

பல;னக ேவ6 என ெச ய 4 J? " எ6 ேபசினா. இைத காதிஜி

ேக3H ெகா)4தா. தா ைகெகா)ட ேபாைற பல;ன காரணமாக

ஏப3டதல எப@ காதிஜியி உ6தியா. எனேவ, 'பாDQ ாிD(ட('
பல;னகKைடய இயக எ6 கத"ப3டப4யா, த இயகதி ெபயைர

உடேன மாறிவிடேவ)H எ6 தீமானிதா. #திய ெபய க)Hபி4@$

ெசாகிறவகK ஒ சி6 பாி% வழக"பH எ6 "இ)4ய ஒVனிய"

பதிாிைகயி விளபர ெச தா. இத அதிசயமான பாி%" ேபா34யி கல@

ெகா)டவகளி ஒவ F மகலா காதி. இவ 'சகாாியதி உ6தி '

எT ெபா பH 'சதாகிரஹ' எT ெபயைர றி"பி3டா. எலா"
ெபயகளிR இ@ காதிஜி" பி4தித@. ஆனா Uரண தி"தி

அளிகவிைல. ேமR ேயாசைன ெச @ 'சதாகிரஹ ' எT ெபயைர$

'சதியாகிரஹ ' எ6 மாறினா,

சதிய எபதி அ# அஹிைசJ அடகிJளன எப@ காதிஜியி
நபிைக. எனேவ காதிமகா உலக@ க)H பி4@ ெகாHத #திய

ேபாைற$ “சதியாகிரஹ' எT ெபயேர நிைல ெப6 விளகிற@.
---------------

49. அஹமதி

சபத

க6"#$ ச3டைத எதி@ நிப@ எ6 தீமானித பிற த5 சமாதான

வழிக எலாவைறJ ைகயா)H பா@விHவ@ எ6 காதிஜி தீமானிதா.

எனேவ, இT சில இதியகைளJ ேச@ெகா)H சகா காாிய தாிசியான
மி(ட டக எபவைர" ேபா " பாதா. இதிய சக ெச தி

தீமானைத" பறி எH@$ ெசானா. மி(ட டக :றிய பதிலாவ@ :-

(திாீகைள" ெபா6த வைரயி ச3டதி வில அளி@ விHவ@ எ6 சகா
4B ெச திகிறாக. மற"ப4 ச3டைத நிைறேவறி க)4"பாக அ

நடத ேவ)Hெம6 4வாக தீமானி@ வி3டாக. இைத"பறி நீக
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;) கிள$சி ெச வதி யாெதா பயT இைல. ெஜனர ேபாதாB ெஜனர

(ம3ஸ நீக இத$ ச3ட@ உ3பட ேவ)H எ6 வி#கிறாக.

உ3ப3டா, சிலைர விஷயகளி உகKைடய ேயாசைனக கவனிக"பH.

ஆனா ச3ட அR வேத தீ."

இத பதிைல ெதாி@ெகா)ட இதிய சக@ ஒ விததி உசாக

அதிகமாயி6. (திாீக விஷயதி சகா வில$ ெச ய ஒ"#ெகா)ட@

தகKைடய சா;க எதி"# இயகதி பலேன எ6 கதினாக. ஆயிT

ச3ட PவைதJ எதிேத தீவெத6 உ6தி ெகா)டாக. (திாீகளி

விஷயதி வில$ ெச ய  வததகாக$ சகா காாியதாிசி நறி

ெதாிவி@ வி3H, எனிT க6"#$ ச3ட@ தாக உ3பட 4யா@ எ6

ெசா5வி3H திபினாக.

சமாதான ைறக இ@ட தீ@ ேபா விடவிைல. இகிலா@$ ெச6

பிாி34 சகாைர" ேப34 கா)பதினா ஏேதT பய விைளயலா. எனேவ,
இகிலா@ 8@ேகா4 அT"#வெத6 தீமானமாயி6. அத

ேவ)4ய ெசலB உடேன பண திர34யாகி வி3ட@. ஆனா பிரதிநிதி

:3டதி யா ேபாவ@ எபதி சிறி@ தகரா6 ேநத@. காதிஜி

ேபாகேவ)H எப@ எலா சமத. அவைர தவிர இT பல ேபாக

எ)ணினாக. ஆனா காதிஜி அத" ேப$% 6"#ளி ைவதா.

அதிக"ேப ேபாவதினா காாிய ஒ6 ஆகா@ எ6 எH@ கா34னா.

கைடசியி காதிஜிையJ ஜனா" எ$. ஓ. அ5 எT (5ைமJ ம3 H
அT"#வெத6 தீமானிக"ப3ட@.

மகாமாB ஜனா" அ5J இகிலா@$ ெசறாக. ேபாேபாேத

க"ப5, 4ேயற நா3H மதிாி லா3 எஜினிட சம"பிக ஒ

வி)ண"பைத தயாாி@ ெகா)டாக. இகிலா@ ெசற@ இதியா

மதிாி மா5ைய" ேப34 க)H ேபசினாக. இதிய காகிர( மகாசைப

அ"ேபா@ ல)டனி கிைள கமி34 ஒ6 இத@. F தாதாபா

ெநௗேராஜி

ல ேமப4 கமி34 அகதினைர" பா@" ேபசினாக. பிற பா5ெம)3

அகதின பலைரJ சதி@" ேபசினாக. இகிலாதி எத ஒ கியமான

ெபா@ விஷயைதJ ஏேதT ஒ வி@ ைவ@தா ஆரபி"ப@ எற
சபிரதாய உ)H. அ@ேபாலேவ இவகK ஒ வி@ நடதி அத"

பிரகக பலைரJ அைழதாக, இத விதி ேபா@ ெதனா"பிாிகா
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இதியகளி க3சிைய கவனி@ ெகாவதகாக ஆகிேலய இதிய
அடகிய ஒ கமி34 ஏபHத" ப3ட@.

4ேயற நா3H மதிாி லா3 எஜிைன" ேப34 க)H விஷயைத$

ெசானேபா@ அவ எலாவைறJ கவனமாக ேக3டா. த அNதாபைதJ

ெதாிவிதா. தமா 4தைத ெயலா ெச வதாகB ெசானா.

:4யவைரயி தி"திகரமாக ேதாறிய இத பதிைல" ெப6ெகா)H

காதிஜிJ ஜனா" அ5J ெதனா"பிாிகா திபினாக. தி# வழியி

மதீரா எT @ைறகதி க"ப நிறேபா@ அவகK ஒ ததி வத@.

இகிலாதி இத சமய அவகK காாியதாிசியாக ேவைல பாத மி(ட
ாி3$ எபவ ததி ெகாHதிதா, "4ரா(வா சகாாி ஆசிய

மேசாதாB அரசாி அNமதி கிைடகா@. அைத$ சிபா% ெச ய லா3 எஜி

ம6@ வி3டா!" எ6 அத ததியி க)4 த@. காதிஜி அைடத

மகி<$சி அளவிைல. இகிலா@ 8@ ேபான ேநாக Uரண

ெவறியைட@ வி3 ட@! இனிேம சதியாகிரஹ" ேபாரா3ட ஆரபி@

நடதேவ)4ய அவசியேமயிைல. - இQவித எ)ணி 8கல அைடதா

மகாமா. மதீராவி5@ ேக" டB @ைறக@ அத காலதி பதிைன@
நா பிரயாண. இத" பதிைன@ தினகK பபல ஆகாச ேகா3ைடக

க34 ெகா)H யாதிைர ெச தா. ஆனா ேக" டBனி இறகிய@ ெதாித

சமாசார ஆகாச ேகா3ைடகைள தக@ எறி@ வி3டன. லா3 எஜி

"ஆசியா$ ச3ட@ அNமதி யிைல" எ6 ெசானதி ஒ வ7சக ததிர

இத@ எ6 ெவளியாயி6. அத விவர என ெவறா ேபாய

Jத@" பிற மி(ட ேசப5 4ரா(வாR வ@ ேபாயகைள$

சமரச"பHத" ெபயசி ெச தா. 4ரா(வாR" Uரண %யா3சி ெகாH@

விHவதாக அவகK வாகளிதிதா. இ@ பிாி34 ெபா@ மகளி

வி"ப@ ஒதித@; பாக" ேபானா, ேபாயகK ெவைள

நிறதவக தா; ஐேரா"பியக தா; ஏகாதிபதிய@ அவகைள
எதிாிகளாக ைவ@ெகா)4க பிாி34ஷா விபவிைல.

எனிT, 4ரா(வாR" Uரண %யா3சி ெகாH"ப@ சபதமான ச3டகK

சபிரதாயகK இT Uதியாகி விடவிைல. 1906- வஷதி :ட

4ரா(வா மாகாண பிாி34 'கிெரள காலனி ' யாகேவ இத@. அதாவ@

அத நா34 ஆ3சி பிாி34 அரச ேநாி ெபா6"# வகி"பதாக ஐதீக.
காாியாசதி பிாி34 மதிாி சைப ெபா6"# வகி@ வத@.
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Uரண %யா3சி 4ரா(வா5 1907- வஷ ஜன வாிமீ 15௳ அR

வவதாக இத@. ஆகேவ, லா3 எஜி ல)டனி இத 4ரா(வா
ஏெஜ)4ட என ெசானா எறா, "தசமய பிாி34 சகா

இதியாைவJ ஆKகிறாக ; 4ரா(வாைலJ ஆKகிறாக. ஆைகயா

இதிய நா34 பிரைஜகK 4ரா(வா5 தைடக ஏபH@வைத

அTமதிக 4யா@. சீகிரதி உகK, அதாவ@ 4ரா(வாR" Uரண

%யா3சி வர"ேபாகிற@. இ"ேபா@ இத மேசாதாைவ ைகவி3H வி3H$ %யா3சி

வத@ அ"#ற #திதாக ெகா)Hவ@ நிைறேவ6க. %யா3சி ெபற

நாHகளி ச3டகளி பிாி34 மதிாி சைப 6கிட உாிைம யிைல. எத$

ச3டைத நிைறேவறினாR அரசாி அNமதி கிைட@விH. இ"ேபா@

எதகாக ;) ெதாைல? "

இத ேயாசைன 4ராவா ஏெஜ)H சமதி@ 4ரா(வா சகா

ெதாிவி@ வி3டா. அவகK ஒ"#ெகா)டாக. இத விவரெமலா மி(ட

ாி3% ெதாியா@. "ச3ட@ ைகெயP@ ஆக விைல" எபைத ம3H
அவ அறி@ காதிஜி ததி ெகாH@ வி3டா.

லா3 எஜி ெச த@ ேநைமயான காாிய அல ெவ6 காதிஜி அபி"பிராய"
ப3டா. ஒ அப ததிரைத ைகயா)H இதிய சகைத ஏமாறி

வி3டதாகேவ கதினா. 4ரா(வா %யா3சி ெப6வி3டா ம3H என ?

பிாி34 சாராYய@ அ@ உளடகி இ வைரயி இதியகKைடய
உாிைமகைள வ#6தி" பா@கா"ப@ பிாி34 சகாாி கடைம யலவா?
காதிஜிைய" ேபாலேவ இதிய சக ெகாதி" பைடத@. யாைடய

உதவிையJ எதிபாராம ேபாரா3 ட@ தயா ெச ய ெதாடகினாக.

றி"பி3ட ேததியி அதாவ@ 1907 ஜனவாிt 1௳ 4ரா(வா5 %யா3சி

அR வத@. மா$% மாத 21௳ பைழய க6"#$ ச3டைத" #திய உவதி
ெகா)H வ@ #திய பா5ெம)4 நிைறேவறினாக. ஜூைலமீ 1௳ -

யி5@ ச3ட அR வ எ6, ஜூைல 31- எலா இதியகK

பதிB வி)ண"ப ேபா3H விட ேவ)H எ6 உதரB பிறத@. இதகாக"

பாரக அ$சிட" ப3டன. ஆV(கK திறக"ப3டன.
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அேத சமயதி காதிஜியி தைலைமயி 4ரா(வா இதியகK

சதியாகிரக" ேபாரா3ட@ தயா ெச @ ெகா)4தாக. ஆகாேக

ெபா@:3டக நடதன. சா;க எதி"#$ சபததி மீ)H ஒ ைற

ைகெயP@ வாக"ப3ட@. 'ேன சபத எH@ெகா)டேபா@ அR

வரவித ச3டதா ரதாகி வி3டேத! இ@ #திய ச3டதாேன ? அத$ ச3ட

இத க3H" பHதா@!" எற Jதி வாதைத$ ெசா5 ஒ சில இதியக

நPவி ெகாள" பாதாக. ஆகேவ இர)டாவ@ தடைவJ சா;க எதி"#$

சபததி ைகெயP@ வாவ@ அவசியமாயி6.

பதிB ெச வத கைடசி தவைண ேததி ெநகி வ@ ெகா)4த

சமயதி மெறா ெபாிய ெபா@ :3ட :34னாக. பிாி3ேடாாியாவி

உள மMதிைய$ ேசத திறத ெவளியி :3ட நடத@. அத ஜனா" bச"

இ(ேம மியா தைலைம வகிதா.

ேததி ெநக ெநக இதியகKைடய கவைல அதிகமான @ேபா 4ரா(வா
சகாைடய கவைலJ அதிகமாகி வத@. எனேவ ெஜனர ேபாதா ேமப4

:3ட@ தைடய 8தராக மி(ட வி5ய ஹா(ெக எபவைர

அT"பி ைவதா. மி(ட ஹா(ெக :3 டதி ேபசினா. “நா உகKைடய
ந)ப, உகKைடய நைமகாகேவ ெசாகிேற. 4ரா(வா
ஐேரா"பியக ெபா@வாக உக விஷயதி விேராத பாவ

ெகா)4கிறாக. அவகKைடய வி"பைத 4ரா(வா சகா

#றகணிக 4 யா@. ஆைகயா இத$ ச3டைத நடதிேய தீவெத6

சகா உ6திெகா)H வி3டாக. நீக இ$ச3டைத எதி"ப@ ;). %வாி
34 ெகாவ@ ேபாலா. ஏதாவ@ சிலைர விஷயகளி தித

ேவ)4னா ெஜனர (ம3( கவனி"பா. ஆனா ச3டைத மாற 4யா@.

ச3டைத ஒழி ;) யசியி இறகி உகைள நீகேள அழி@ ெகாள
ேவ)டா!"

மி(ட ஹா(ெக இQவித ேபசிய பிற இதியக சில ேபசினாக.
அவகளி ஜனா" அஹம கம க$சா5யா ஒவ. க$சா5யா ேச

%கமாகேவ ேபசினா. அத க@ வமா6 :- "ஹா(ெக :றியைத

ெயலா கவனமாக ேக3ேட. அதனா எTைடய உ6தி வR"

ெபறிகிற@. 4ரா(வா சகா எQவளB பலளவக எபைத நா

அறிேவா. நைம$ சிைறயி அைட"பாக; நைடய ெசா@கைள" பறித

ெச வாக ; நா3ைட வி3H ெவளிேய6வாக; 8கிேலJ ேபாHவாக !
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இQவளைவJ நா சகி@ ெகாேவாேம தவிர இத$ ச3ட@" பணிய
மா3ேடா. ஆ)டவ ஆைணயாக$ ெசாகிேற. எைன 8கிேல

ேபா3டாR சாி, நா இத ச3ட@ உ3பேட."

க$சா5யா ேச கைடசி வாகியைத$ ெசான ேபா@ அவைடய ைக

விரகளினா கPைத ெதா3H கா34னா. :3டதி5த சில இைத"

பா@" #னைக #ாிதாக. '8கிேல ேபா3டாR பணியமா3ேட' எ6
அவ ெசாவ@ ெவ6 ;றா"#" ேப$% எ6 அவக கதினாக, ஆனா

அவகKைடய சேதகதா பிசகான @ எபைத க$சா5யா சாகி" பிகாலதி

நிபிதா. ேபாரா3டதி அவ அைடத கட நடகைள$ ெசா5 4யா@.
ஆயிT அவ இ6திவைரயி ஒேர உ6தியாக இ@ வதா.

தபி ! க$சா5யா ேசதி தியாகைதJ தீரைதJ றி@ காதிமகா

"ெதனா"பிாிகா சதியாகிரஹ " எ T 5 ஒ P அதியாய

எPதியிகிறா. ெதனா"பிாிகாவி காதிஜியி இயக@ @ைண நிற

பிரகக பல (5க எபைத நீ இத கவனி தி"பா

எ6

ந#கிேற. ஹி@-(5 ஒ6ைமயி காதிஜி கைடசி வைரயி ச5யாத

நபிைக ெகா)4த@ ஏ எபைதJ நா ஊகிகலாமலவா ?
----------------

50. த த2டைன

1907-  வஷ ஜூைல மாத த ேததி வத@. அ6 4ரா(வா எ
இதியக ெபயைர" பதிB ெச @ெகா)H அNமதி$ சீ3H" ெப6

காாியாலயக திறக"ப3டன. இத காாியாலயகK அகி சதியா

கிரஹ ெதா)டக நி6தி ைவக"ப3டாக.. விஷய ெதாியாததினாேலா

அல@ பயதினாேலா பதிB ெச @ ெகாள வ இதியகK$ சா;க

ைறயி எ$சாிைக ெச வதகாகேவ ெதா)டக நி6தி ைவக" ப3டாக.
ெதா)டகKெக6 தனியாக ஒ அைட யாள ெகாHக" ப34த@.

ர3Hதனமாகேவா அவமாியாைதயாகேவா ேபச :டாெத6, லவேலச

பலாகாரைத ைகயாள :டாெத6 ெதா)டகK க)4"பாக$

ெசால" ப34த@. க6"#$ ச3ட @ உ3பHவதா இனின தீைமக
விைளJ எபைத :6 அ$%" பிர%ரைத ெகாH@ வி3H, அதி க)ட

விவரகைள விளகி$ ெசாவேத ெதா)டகளி கடைம. இத கடைமைய

நிைறேவ6வதி ேபா_ஸா தைலயி3H ெதா)டகைள ைவதாR அ4தாR
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ெதா)டக ெபா6ைமயாக" ெபா6@ ெகாள ேவ)H. அ"ப4" ெபா6க

4யாம ேபா வி3டா அகி@ அ"#ற ேபா விட ேவ)H. ேபா_ஸா

ைக@ ெச தா சேதாஷமாக$ சிைற" ேபாக ேவ)H.

இQவிதமாக, சா;க மறிய எT ஆJதமான @ 1907- வஷதிேலேய

காதிஜியினா உவாக"ப3ட@. இத ஆJதைத காதிஜி பிகாலதி

இதியாவி பபல @ைறகளிR உபேயாக"பHதினா. கKகைட மறிய,

விேதசி ஜBளி கைட மறிய த5யைவ நடதன. இத$ சா;க மறிய

ைறயினாேலேய இதியா %ததிர அைடத@ எ6 ெசாவ@ மிைகயாகா@.
ஆனா ெதனா"பிாிகாவி இத ைறைய ஆரபித ேபா@ அ@ 6

#@ைமயா யிதப4யா பல ெதாைலக ஏப3டன. "ெவ6மேன 'அ"பா ஐயா!'
எ6 ெக7சினா யா ேக3பாக ? " எ6 எ)ணிய இதியக சில

இதாக. இவக இரகசியமாக" பய6த ைறகைள ைகயா)டாக.

பய6தR உளானவக உடேன சகாாி பா@கா"ைப ேகாாினாக.
சகாாி பா@கா"# உடேன கிைடத@. இ@ காரணமாக இதிய சகதி

பல;ன பிளB ஏப3டன. சில பிரபல வியாபாாிக இராதிாி ப@ மணி

ேமேல பதிB காாியாலயகK$ ெச6 பதிB ெச @ ெகா)டாக. இமாதிாி

%மா ஐ 6 இதியக வைரயி பதிB ெச @ ெகா)H அNமதி$ சீ3H"
ெபறாக.

ஆனா 4ரா(வா சகா இதனா தி"தி அைடய விைல. ச3ட அR

வ@ சில மாதக ஆகிJ, %மா பனிர)டாயிர இதியகளி ஐ6 ேப

தா #திய ச3ட@ உ3ப3டாக எப@ சகா அவமான த

நிைலைம அலவா ? ஆகேவ அட ைறைய ைகயாள ேவ)4ய@தா எ6

அதிகாாிக தீமானிதாக.

த த5 அதைகய அதிட கிைடக" ெபறவாி ெபய ப)4த
ராம%தர. இவ வட இதிய, பிரசக திறைம வா தவ. ச(கித

%ேலாககK @ளசிதா( ராமாயண" பாடகK ெசால :4யவ.
ெஜமி(ட எTமிடதி இவ இதா. அத ஊாி வசித

இதியகளிைடயி மிக ெசவா" ெபறி தா. அத ஊாி5த

இதியக இவராேலதா பதிB ெச @ ெகாள வரவிைல ெய6

அதிகாாிக கதி இவைர ைக@ ெச தாக. ேகா34 விசாரைண நட@ ஒ

மாத சிைறத)டைன விதிக" ப3ட@. ெதனா" பிாிகா Pவ@ இவைடய
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ெபய பிரசிதியாயி6. இத$ சபவதி பயனாக இதியகளி உ6திJ

உசாக அதிகமாயினேவ தவிர ைறயவிைல. 6கணகான இதியக

சிைற" ேபாக தயாரானாக. ெஜமி(டனி ஒ இதிய:ட" பதிB ெச @

ெகாளவிைல.

அதிகாாிகளி ேகாப அதிகமாயி6. ேஜாகானி(பகி இ@ இயகைத

நடதி ைவத கியமான தைலவக ேபாி நடவ4ைக எHதாலறி$

ச3டைத அ நடத 4யா@ எ6 தீமானிதாக. எனேவ சில கியமான

இதிய தைலவகைள" ெபா6கி எH@, 1907- வஷ 4சப 28௳

ேகா34 ஆஜராகி, அவக ேபாி ஏ நடவ4ைக எHக:டா@ எபத

காரண கா3டேவ)H எ6 உதரB பிற"பிதாக.

இ"ப4" ெபா6கி எHக"ப3ட தைலவகளி காதிஜி ஒவ எ6 ெசால

ேவ)4யதிைல. இெனாவ வி எT சீன. இதியகைள" ேபாலேவ
சீனகK க6"#$ ச3ட@ உ3பHத" ப3டாக. ஆைகயா சீனகK

ச3டம6"# இயகதி ேசதிதாக.

இெனா தைலவ ெபய தபி நாJH. இவைடய ெபேறாக தமி<-

நா345@ ேமாசி என"பH ெமாாீஷ( தீB$ ெச6 4ேயறியவக.

அத தீவி பிறதவ தபி நாJH. இதியா ேதசைத அவ பாதேத யிைல.

ஆயிT தா நாடாகிய இதியா மீ@ அவ ெகா)4த பதி அளேவயிைல

ெய6 காதி மகாமா எPதியிகிறா. இT அவைடய ணாதிசயகைள"

பறி மிக விய@ எPதியிகிறா. இகி_, தமி<, ெதR, ஹி@(தானி
த5ய பல பாைஷக தபி நாJHB ெதாிJமா. நீகிேரா பாைஷ:ட

ெதாிJமா. எத ேவைலையJ ம3டமான @ எ6 அவ நிைனக மா3டாரா.

ெபா@ :3ட@ தைலைம வகிக ேநதாR வகி"பாரா. தைலயி 3ைட

8கி ெகா)H சாைலயி ேபாக ேவ)4 வதாR ேபாவாரா. சக@காக$

சவ பாி தியாக ெச வத தயாராயிதாரா. இரB பக எ6 பாரா@

ெபா@ ேவைலகளி ஈHபHவாரா. "ெதனா"பிாிகா சதியாகிரக இயகதி

சாிதிரதி தபி நாJHவி ெபய எ"ேபா@ நிைலெப6 விள" எகிறா
காதி மகா.

றி"பி3ட தினதி 'ேநா3W%' கிைடதவக எலா ேகா3H"

ேபானாக. யா எதி வழ ஆடவிைல. ஆகேவ, 'இர)H வாரதி
அவக க6"#$ ச3டதிப4 பதிB ெச @ ெகாள ேவ)H, அல@
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4ரா(வாைல வி3H" ேபா விடேவ)H' எ6 மாஜி(34ேர3 தீ"#
அளிதா.

ஆனா அத தீ"பிப4 ஒவ பதிB ெச @ ெகாளB இைல;

4ரா(வாைல வி3H" ேபாகB இைல. 1908- வஷ ஜனவாி 10- ேததி
தவைண தீத@. அ6 எேலா ம6ப4J ேகா3H வரவைழக"-

ப3டாக. மாஜி(34ேர34 உதிரைவ மீறிய றைத$ ெச ததாக எலா

ஒ"# ெகா)டாக.

ேகா34 இத விசாரைண ஆரபமாகிெகா)4த சமயதி

பிாி3ேடாாியாவி5@ ஒ ெச தி வத@. அேகJ சில இதிய தைலவக

இேத மாதிாி விசாரைண ெச ய"ப3H 6 மாத கHகாவ த)டைனJ
அைத தவிர" ெப ெதாைக அபராத விதிக"ப3டன எ6 ெதாித@.
உடேன காதிஜி தா ஒ வா ல ெகாHக வி#வதாகB அத
ேகா3டா அNமதி ெகாHக ேவ)H எ6 ேக3H ெகா)டா.

இ@வைர ஒ6ேம ெசாவதகிைல ெய6 ெசா5 வத காதிஜி இ"ேபா@
வால ெகாH"பதாக$ ெசான@ மாஜி(3ேர3H$ சிறி@ விய"பா

யித@. ஒ ேவைள, காதிஜி பய@ேபா " பணி@ விHவதாக$ ெசால"

ேபாகிறாேரா எ6 எ)ணினா. அவைடய ேகாாிைகயிப4 வால

ெகாHக அNமதி ததா. காதிஜியி சகாகK ம6 விசாரைணைய

கவனி"பதகாக ேகா34 :4யித 6 கணகான இதியகK
"காதிஜி என ெசால" ேபாகிறாேரா?" எ6 ஆவRட எதிபா@

ெகா)4தாக.

காதிஜி ெகாHத வாலதி சாராச இ@ தா :- "க6"#$ ச3ட@
இதியக உ3பட :டா@ எகிற இயகைத ஆரபிதவT அத

தைலைம வகி@ இ@வைர நடதி வதவT நா. ஆைகயா ச3டைத மீறிய

மறவகைள கா34R என அதிகமாகB கHைமயாகB த)டைன
ெகாHப4 ேகா3டாைர ேக3H ெகாகிேற."

இைத ேக3ட மாஜி(3ேர3 திணறி"ேபானா. காதிஜிைய த)4க அவ

மன வரவிைல. த)4யாம5க$ ச3ட இடதரவிைல. எனிT
காதிஜியி ேகாாிைகைய நிைறேவற அவ ம6@ இர)H மாத
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ெவ6காவ த)டைன அளிதா. அQவித தீ"# அளிக"ப3டBடேன

காதிஜிைய" ேபா_சா M<@ சிைற$சாைல ெகா)Hேபானாக.

இQவிதமாக, 1908- வஷ ஜனவாி-10 உலக சாிதிரதி ஒ #திய சகா"த

ஆரபமாயி6.
--------------

51. த ராஜி

த ைறயாக$ சிைறயி அைடக"ப3டBடேன காதிஜி சிதைனயி

ஆ<தா. என விதமான சிதைன எபைத காதிஜிேய எPதியிகிறா :
";H, ேகா3H, ெபா@:3ட எலா கனவிேல ேதா6வ@ேபா எ மனதி

ேதாறி மைறதன. நா இ"ேபா@ ஒ ைகதி. இர)H மாத சிைறத)டைன

ெபறவ. இத இர)H மாத@ என நட? இர)H மாத நா
சிைறயிேலேய கழிக ேவ)4 ேநாிHமா? ஜனக ெபா@:3டதி சபத
ெச தத இணக நட@ ெகா)டா, ெவ சீகிரதி சிைறகைள

நிர"பிவிHவாக. அ"ேபா@ த)டைனைய P@ அNபவிக ேவ)4யிரா@.
விைரவிேலேய விHதைல கிைட? ஆனா ஜனக %மா இ@
வி3டா?......
இத$ சிைறயி இர)H மாத கால எ"ப4 கழி"ப@ ? இர)H மாத இர)H

Jகேபால ேதா6. இத எ)ணக ெளலா மின ேவகதி ஒ

ெநா4"ெபாPதி ேதாறி$ ெசறன. அHத நிமிஷ, ேமக)ட விதமான

எ)ணக எ மனதி ேதாறிய@ றி@ ெவ3க அைட ேத.

விHதைலைய" பறி நா ஏ சிதிக ேவ)H ? ஜனகKெகலா நா
உபேதச ெச தெதன ? இ"ேபா @ சிதி"ப@ என ? சிைற$சாைலகைள

அரசாகதி வி@ விHதிகளாக கதேவ)H எ6, க"#$ ச3ட@
உ3பHவைத கா34R சிைறவாச ெசாகேலாக@ இைணயா எ6,
க6"#$ ச3 டைத எதிக$ சகல பாிதியாககK ெச ய$ சிதமா யிக
ேவ)H எ6 ேபசி வேத. இ"ேபா@ ஏ விHதைலைய" பறிேயா
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சிைறவாசதி பலா பலகைள" பறிேயா நா கத ேவ)H ?- இத
இர)டாவ@ எ)ணதினா எ மன ெதளிவைடத@."

காதிஜி இQவிதமான சிதைனகளி ஈHப34ைகயி, ெவளிேய

ேஜாகானி(ப நகாி ஏக அமகளமா யித@. காதிஜி சிைற"ப3ட ெச திைய

அறித@ இதியக பல மனகிள$சி அைடதாக. ைகயி க6"#

ெகா4கைள" பி4@ெகா)H அவக ;திகளி ஊவலமாக$ ெசறாக.
வரவர ஊவலதி :3ட அதிகமாகி ெகா)H வத@. ேபா_ஸா

தைலயி3டாக. ஊவலைத" பலாகாரமாக கைலதாக. ஊவலதி

ேசதித பல இதியக ேபா_ஸாாி பிரப4 உளானாக.

காதிஜி" பிற அவைடய சகாகைளJ மாஜி(3 ேர3 த)4@$ சிைற
அT"பினா. அ"ப4 த)டைன அைடதவக அைனவைரJ காதிஜி இத

ெகா3ட4ேக ெகா)Hவ@ அைடதாக. ஒேர இடதி அைடக"ப3டதனா

எலா உசாகமாக இத@. காதிஜி சிைற வத பிற நடத

சபவகைள" பினா வதவக அவ ெதாிய"பHதினாக.
ஆ6 மணி$ சிைற ெகா3ட4யி கதைவ" U34 வி3டாக. அ@

இ#கபி கதB அல. P@ இ# தக34னா அைடதித கதB.

%வாி உ$சியி ஒ சி6 ஜன ம3Hதா இ த@. மற"ப4 அவகைள ஒ

ெபாிய இ#" ெப34 யி ேபா3H" U34 வி3ட@ ேபால ேதாறிய@. ஆயிT

காதிஜியாவ@ அவைடய சகாகளாவ@ மனதளரவிைல. இைத"ேபா

இT பல பயகரமான கடகK அவக தக மனைத"
பவ"பHதி ெகா)4தாக.

த த5 சதியாகிரஹ ைகதியான ப)4த ராம%தர எபவ$

சிைறயி சகல ெசளகாியகK ெச @ ெகாHக" ப3டன. அவ த ைகதி;

அேதாH தனி ைகதி. ஆனா காதிஜிJ அவைடய சகாகK :3டமாக

வதப4யா சிைறயி அவகK எQவித வசதிJ அளிக"படவிைல.

ெதனா"பிாிகா சிைற$சாைலகKேளJ ெவைள ைகதிக - க6"#
ைகதிக எ6 இ பிாிBக இதன. இ@வைர க6"# ைகதிக எறா

நீேரா ைகதிகளாகேவ இதன. இ"ேபா@, இதியகK நீேரா" பதியி

ேசக" ப3டன.

சிைறயி உள கடகK ேமேல காதிஜி அதிக"ப4 கடகைள
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ேத4ெகா)டா. ெவ6காவ ைகதிக தக ெசாத உைடகைள

உHதிெகாளலா எப@ சிைற$சாைல விதி. இதிய ைகதிகளி

ெவ6காவ ைகதிகK இதாக ; கHகாவ ைகதிகK இதாக.

பினா த)4க" ப3டவக எலா கHகாவ த)டைனேய ெபறாக.
காதிஜி கHகாவ ைகதிகைள"ேபால$ சிைற$சாைல உைடேய தாி"ேப எ6
வ#6தினா. அதப4ேய அவ கHகாவ உைட ெகாHக" ப3ட@.

அHத சில தினகளி ேமR பல இதிய சதியா கிரஹ ைகதிக சிைற
வதாக. இவகளி ெப பாேலா ;தி வியாபாாிக. அதாவ@ @ணி

3ைடேயா அல@ ேவ6 சாமாேனா ெதெதவா  ெகா)H ேபா

விகிறவக. இவகளிட ேபா_ஸா ைலெஸ( கா3 Hப4 ேக3ட@,

இவக 'இைல' எ6 பதி ெசா னாக. உடேன இவகைள" ேபா_ஸா
ைக@ ெச @ ேகா34 நி6தி த)4@$ சிைற அT"பினாக.

இ"ப4யாக ஒ வாரதி சதியாகிரஹ ைகதிக ெற)ப@ ேப

சிைற வ@ வி3டாக.

சிைறயி ெகாHத சா"பாH மிகB ேமாசமாயித@. சைம வித அைதவிட

ேகவலமாயித@. உணB தி3டைத அபிவிதி ெச ய ய6 4யவிைல.

கைடசியி "ெகாHகிற சாமாைன ெகா)H நாகேள சைம@ ெகாகிேறா"

எ6 ேக3டாக. அத உாிைம அளிக" ப3ட@. தபி நாJH சைமய

தைலவராக ேதெதHக"ப3டா. அத" பிற சிைற$ சா"பாH ெகா7ச

%மாராயி6.

காதிஜி சிைற #@ இர)H வார ஆன பிற, #திதாக$ சிைற வதவக

ெவளியி ஏேதா ராஜி" ேப$% நைட ெப6வதாக$ ெச தி ெகா)Hவதாக.

ராஜி" ேப$% ஆரபமாகியித@ உ)ைமதா. "4ரா(வா _ட" எT
பதிாிைக ஆசிாியரான மி(ட அப3 கா3ைர3 எபவ ேமப4 ராஜி"

ேப$% காரண Uதரா யிதா. மி(ட அப3 கா3ைர3 ெக34 கார ;

அ@ட விசால உள பைடதவ. ஏெகனேவ காதிஜிJட பழகி அவைடய
ேமைம ணகைள அறிதிதா. த பதிாிைகயி இதியாி க3சிைய

ஓரளB ஆதாி@ எPதி வதா. காதிஜி சிைற #த பிற மி(ட கா3ைர3

தளபதி (ம3ைஸ" பாக$ ெசறா. இதிய தைலவகKட எ"ப4யாவ@
ராஜியாக" ேபாகேவ)H எ6 வ#6தினா. தளபதி (ம3(

அதகிணகியேதாH, "நீேர சமாதான 8தராக$ ெச6 இதிய தைலவகKட
ேப%. அவக ராஜி வகிறாகளா எ6 ேக3H" பா" எறா.
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மி(ட கா3ைர3 த5 ெவளியி5த தைலவகைள" ேபா " பாதா.
அவக, "எகைள ேக3H" பயனிைல. ராஜி ேப% உாிைம உளவ

காதிஜிதா. அவ எத ஏபா3ைட ஒ"#ெகா)டாR அைத நாகK ஒ"#
ெகாள தயா!" எறாக.

அதேம மி(ட கா3ைர3 சிைற ெச6 காதிஜிைய" பா@" ேபச
தீமானிதா. அத னா தளபதி (ம3ஸுட கல@ ஆேலாசி@$ சில

ராஜி நிபதைனகைள தயாாி@ ெகா)டா. ராஜி நிபதைனகளி கியமான

அச எனெவறா : இதியக தாகளாகேவ வRவி ெச6 தகKைடய

ெபய த5ய விவரகைள" பதிB ெச @ ெகாள ேவ)4ய@. அ"ப4$ ெச ய

சமதிதா க6"#$ ச3டைத 4ரா(வா சகா ர@ ெச @விHவாக.

மி(ட கா3ைர3 சிைற ெச6 இத ராஜி நிபதைனைய காதிஜியிட

ெதாிவிதா. அைத இதியக ஒ"#ெகாள ேவ)H எ6 வ#6தினா.

"க6"#$ ச3ட இதிய சகைத இழிB ெச கிற@ எப@ தாேன உகKைடய
ஆ3ேசப ? ச3டைத எH@வி3டா அத ஆ3ேசப ேபா விHகிறதலவா?

இதியக #திதாக 4ரா(வாR வவைத க3H"பHதேவ 4ரா(வா
சகா வி#கிறாக. அதகாக ஏெகனேவJள இதியகைள"பறி எலா

விவரகK ஊஜிதமாக ெதாிதிகேவ)H எ6 எ)Zகிறாக.

நீகளாகேவ இத காாியைத$ ெச @விHவதி உகK என ஆ3ேசப ? "
எ6 வாத ெச தா.

காதிஜி இைத ஒ"#ெகா)டா. ஆனா ராஜி நிபதைனகளி வாசகதி சில

திதகைள$ ெச யேவ)H எ6 ெசானா. மி(ட கா3ைர3 த5,

"அெதலா 4யா@ ; இதி தித எைதJ (ம3( ஒ"# ெகாள மா3டா"
எறா. அத காதிஜி, 'ராஜி நிபதைன வாசகதி சேதக@ இட

இக:டா தலவா ? ெகா7ச:ட மாற:டா@ எறா, அத ராஜி
எ6 என ெபய?" எ6 ேக3டா. கைடசியாக, “சாி ; உக

வி"பதிப4ேய திதி ைகெயPதி3H ெகாHக. (ம3Dட ேபா "
பாகிேற" எறா மி(ட கா3ைர3.

தபி! இதமாதிாி ராஜி நிபதைனைய காதிஜி ஒ"# ெகா)ட@பறி உன

ஆ$சாிய ஏபடலா. "ச3ட"ப4 பதிB ெச @ெகா)டா என ? ச3டமிலாம
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பதிB ெச @ ெகா)டா என ? காாியாசதி இர)H ஒ6தாேன ?" எ6
உன ேதாறலா.

உ)ைமயி, இர)H மிக விதியாச உ)H, நாேம %யமாக$ ெச ய:4ய
காாியமா யிதேபாதிR, பிற அைத$ ெச Jப4 நைம க3டாய"

பH@வத உ3ப3டா அ@ நைடய %யமதி"#" பகமாகிற@. அHத

;3HகாரTைடய ெசௗகாியைத னி3H நைம நாேம சில நி"பதகK
உ3பHதிெகாள$ சமதிகலா. ஆனா அHத ;3Hகார நைம" பல

வத" பHதினா அத உ3பHவ த நா விப மா3ேடாமலவா ?

இெனா விஷயைதJ நீ ந ெதாி@ெகாள ேவ)H. காதிஜியி

அஹிைச" ேபா ைற மறவகளி பலாகார" ேபா ைற ராஜி"
ேப$% விஷயதி மிக விதியாச உ)H. பலாகார ைறயி எதிாிைய

ேதாக4@$ சரணாகதி அைடJப4 ெச கிறாக ; அல @ அ4ேயாH

அழி@விHகிறாக. அஹிைச" ேபா ைறயி அ"ப4யல. எதிாியி

மனைத மா6வ@தா அஹிைச ைறயி கிய ேநாக. எதிாியி மன

சிறிதளB மாறியி"பதாக ெதாிதாR அஹிைச ;ர தி"தியைடகிறா ;

ராஜி ேப%வத தயாராகிறா ; எதிாியி மன ேவதைனயைடயாத வைகயி,
அவTைடய சரணாகதிைய எதிபாராம, வி3HெகாH@ ராஜி ெச @ெகாள

எ"ேபா@ சிதமாயிகிறா. இதனா எதிாியி உள ேமR மா6தலைடJ

எ6 ந#கிறா.

எதிாிைய அ4ேயாH அழி@ ெவறியைடவ@ பலா கார" ேபாாி ேநாக.
எதிாிைய$ சிேநகிதனாகிெகா)H ெவறியைடவ@ அஹிைச ைறயி

ேநாக. எனேவ, அஹிைச ைறைய" பிப6ேவா ஒQெவா க3டதிR
எதிாிJட ராஜி ெச @ ெகாவத$ சிதமாயிக ேவ)H. ச3டைத

எH@விHகிேறா எ6 ெசாR அளB தளபதி (ம3( இறகி வத@

அஹிைசயி ெவறி எ6 காதிஜி கதினா. ச3டதி க3டாய இலாம
நாமாக$ சில க3H"பாHகK உ3பHவதி த மதி"#" பக ஒ6
இைலெய6 கதினா, ஆைகயினாேலதா மகாமா ராஜி" ேப$%

உடப3டா, மி(ட கா3ைர3 ெகா)H வதித நக ராஜி நிபதைனகளி
தா அவசியெமன கதிய திதகைள$ ெச @ ைகெயா"பமி3டா. மி(ட

வி, F தபி நாJH இவகK ைகெயPதி3H ெகாHதாக.
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மி(ட கா3ைர3 வ@ேபான இர)H நாைளெக லா ேஜாகானி(ப

ேபா_( தைலவ மி(ட ெவன வ@ காதிஜிைய$ சிைறயி5@ விHவி@"
பிாிேடாாியாB அைழ@" ேபானா. அேக காதிஜி தளபதி (ம3ைஸ$

சதிதா. (ம3( மிக பQயமாக" ேபசினா. "நீக சிைற" ேபான பிற

இதிய சக இQவளB உ6திJடனிதைத நா பாரா3Hகிேற. இதிய

சகதி ேபாி என ெவ6"# எபேத கிைடயா@. ஆனா இேகJள

ஐேரா"பியக ெபபாேலாாி அபி"பிராயைத ெயா34 நா எ கடைமைய$
ெச யேவ)4 யிகிற@. நக நிபதைனகளி நீக ெச @ள திதகைள

ஒ"#ெகாகிேற. உகளி பல %யமாக" பதிB ெச @ெகா)டதாக

ெதாித@ ச3டைத ர@ ெச வதாக உ6தி :6கிேற. இனிேம இத மாதிாி

சக டேம ஏபட:டா@ எப@ எ வி"ப ! இனி நீக ேபாகலா!" எறா
தளபதி (ம3(.

"நா எேக ேபாக3H ? மற ைகதிகளி விஷய என ?" எ6 காதி
மகாமா ேக3டா.

"நீக இத நிமிஷதி5@ %ேய$ைச யைட@வி3 Wக. இனி எேக

ேவ)HமானாR நீக ேபாகலா. மற ைகதிக எலாைரJ நாைள

காைலயி விHதைல ெச @விHவாக!" எறா தளபதி (ம3(.

அ"ேபா@ மாைல ஏP மணி இQவளB லவாக தம விHதைல கிைட@விH
எ6 காதிஜி எதிபாகேவயிைல - அவ ைகயிேலா காலணா இைல.

ேஜாகானி(ப" ேபாக ரயி சத தளபதி (ம3D காாியதாிசியிடமி@
காதிஜி ெப6ெகா)டா. பிாிேடாாியாவி5@ ேஜாகானி(ப ேபாக ஒேர
ஒ வ)4 தா பாகியித@. காதி விைரவாக$ ெச6 அத வ)4ைய"
பி4@ ஏறினா.
-----------

ேத%6 ராமநாம தியானதி சிற"ைபநா34

ேபச சாதி எT ெபெபா விளக$ெச @
ஆசிய #த ேஜாதி அகிலதி ேஜாதியா

மாசிலா காதி அ)ண மாத ெத வமேறா.

- நாமக கவிஞ இராம5க, பிைள

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

(ெசைன அரசாக ஆ(தான கவிஞ)
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52. "ேஹ
"ேஹ ரா !"
தபி ! இத வஷ ஜனவாி மாத 30 ேததி 45யி நடத மகா பாதக$

ெசய5 விவரகைள நீ மறதிக மா3 டா . ெகாைலபாதக ஒவ காதி

மகாமாB அ7ச5 ெச ய வதவைன" ேபால ந4@ அவமீ@ நாR

)Hகைள$ %3டா. த )H ப3ட@ மகாமா "ேஹ ரா!" எ6

ெசா5ெகா)H தைரயி விPதா. இெதலா உன

நிைனவிகிறதலவா ?

ெதனா"பிாிகாவி 1908- வஷதி ஒைற காதி மகாமா "ேஹ ரா !"
எ6 ெசா5ெகா)H தைரயி விPப4 ேநத@. ர3H" ப3டாணிய

ஒவ அவைர த4யினா ம)ைடயி அ4ததினா அQவித அவ விPப4
ஆயி6. உலகதி பாகிய வசதினா அைற காதி மகானி உயி

ஆப@ ேநரவிைல. $ைசயைடJப4யாக ம3H ஏப3ட@. அத அ#த
சபவைத"பறி இ"ேபா@ நீ ெதாி@ெகாள"ேபாகிறா ,

பிாிேடாாியாவி ரயி ஏறிய காதிஜி இரB ஒப@ மணி ேஜாஹானி(ப
வ@ ேசதா. சதியாகிரஹ சைபயி தைலவரான ேச எ(ஸ" மியா

எபவாி ;3 H ேநேர ேபானா. ராஜி"ேப$ைச"பறி எ(ஸ" மியாT மற

இதிய ந)பகK அறிதித ேபாதிR இQவளB விைரவி காதிஜி

விHதைலயைட@ ேபா_( பாராB சிைற வாட இலாம வ@ ேசவா

எ6 நிைனகவிைல. எலா அதிசய மகி<$சிJ அைடதாக. அ6

இரB பனிர)H மணி" ெபா@ :3ட :3Hவ ெத6 தீமானிக"ப3ட@.
இதகிைடயி இதிய" பிரககK சிேநகிதகK வ@ ேசதாக.

அவகK ராஜி நிபதைனகைள"பறி காதிஜி விவரமாக எH@ :றினா.

ெபபாேலா தி"தி அைடதாக. இர)ெடாவ ராஜிைய எதி@" ேபசி

தக சேதககைள ெவளியி3டாக. "ச3டதிப4 பதிB ெச @

ெகாவத நாமாக" பதிB ெச @ ெகாவத அ"ப4 என விதியாச ?
ேமR க6"#$ ச3டைத எHத பிற நாமாக" பதிB ெச @ெகா)டாR
அத உ)H. நா பதிB ெச @ெகா)ட பிற க6"#$ ச3ட ர@

ெச ய"பH எப@ என நி$சய ? (ம3( வா 6தி பிற<@வி3டா நா
என ெச ய4J ? " எ6, ேக3டாக. அவகK$ சேதக தீ@

ராஜிைய ஒ"# ெகாKமா6 காதிஜி பதி ெசானா. அத விவர பி

வமா6:
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"இதைகய ஆ3ேசபைத கிள"#வ@ நியாயதா. க6"#$ ச3டைத ர@ ெச த

பிற நா வ5ய$ ெச6 பதிB ெச @ ெகாவ@ எ6 ஏபாடாகியிதா

நறாக இதி. ஆனா ராஜி எ6 ஏபH ேபா@ இர)H க3சியா

ெகா7ச வி3H ெகாHேத தீரேவ)H. ெகாைக" பறிய விஷயகளி

வி3H ெகாHக :டாேத தவிர மற அசகளி வி3H ெகாHதா தா அ@
ராஜியா. 'க6"#$ ச3ட@ உ3பட :டா@' எப@ நைடய

அ4"பைடயான ெகாைக. ேவ6 விததி ஆ3ேசபமிலாத காாியகைள :ட$

ச3டதி பலவத@காக நா ெச ய தயாரா யிைல. சகாாி

அ4"பைடயான ெகாைகேயா, '#திய இதியக ச3ட விேராதமாக

4ரா(வாR Nைழய :டா@ ; இைத தHக ேவ)Hமானா ஏெகனேவ

Jள இதியக சகாாிட ச4பிேக3 வாகி ைவ@ ெகாள ேவ)H'
எப@. ஒவைடய ச4பிேக3ைட இெனாவ ச3ட விேராதமாக

உபேயாகிக இடமிலாதப4 ச4பிேக34 தத அைடயாளக இக

ேவ)H எ6 அவக ேக3கிறாக. சகாைடய இத ெகாைகைய

நா ஒ"# ெகா)H அத அNணமாக நட@ வவதாக$ ெசா5

யிகிேறா. ச3ட இய6வைததா ஆ3ேசபிதிகிேறா. ஓ உதாரண

ெசாகிேற. யாராவ@ ஒவைர நா சதிதBடேன 'நம(கார' எ6 ெசா5

வணகிேறா. இ@ நாமாக$ ெச வ@. ஆனா, எைன க)ட@ நீ வணகி
நம(கார ெச யேவ)H எ6 பலவத ெச தா, அத இணக நா

உ3பHேவாமா ? மா3ேடா' எ6 தா ெசாRேவா. இ@ேபாலேவ க6"#$

ச3ட@ உ3பட ம6தத இ"ேபா@ நாமாக" பதிB ெச @ ெகாவத
விதியாச உ)H. தளபதி (ம3( வா6தி பிற<@ வி3டா என ெச வ@

எப@ இெனா ேகவி. தTைடய க3சியி நியாயதி நபிைகJள

சதியாகிரஹி இதைகய சேதக உதவா@. எதிராளி சதிய@

க3H"ப3H நட"பா எேற நா நப ேவ)H. அ"ப4 எதிராளி வா6தி

மீ6 ப3சதி நமிடள சாதியாகிரஹ ஆJத எேக ேபாகிற@ ?
ம6ப4J அேத ஆJதைத ைகயா)H ெவறி ெப6ேவா."

காதிஜி இQவா6 விளகி$ ெசான பிபாH த5 சேதக" ப3டவகK
ராஜிைய ஒ"# ெகா)டாக.

ஆனா இரB பனிர)H மணி நடத ெபா@ :3டதி இQவளB

%லபமாக காாிய நடகவிைல. %மா ஆயிர இதியக ெபா@ :3ட@
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வதிதாக. இவகளி ப3டாணி (5க சில இதாக.

ந)பகளிட :றிய விஷயைத ெயலா ெபா@ :3டதிR காதிஜி

எH@ :றினா. அவைடய ேப$% 4த@ :3டதி ஒ ப3டாணி (5

எP@ நிறா.

"உகKைடய ராஜி ஒ"பத"ப4 பதிB ெச @ ெகாேவா ப@ விர அைடயாள
ெகாHக ேவ)Hமா? ேவ)டாமா ?" எ6 ேக3டா,

"ெகாHக ேவ)H எப@ எTைடய ெசாத அபி"பிராய. ஆனா அ"ப4
ெகாH"ப@ தமதி"# விேராத எ6 எ)Zகிறவக ெகாHக ேவ)4ய
திைல" எ6 காதிஜி பதி :றினா.

"நீக என ெச ய" ேபாகிறீக ? ப@ விர அைடயாள ெகாH"Vகளா?

மா3Wகளா ? " எ6 அத" ப3டாணிய மீ)H ேக3டா.
"நா ெகாHகதா ேபாகிேற" எறா காதிஜி.

"அ@ எ"ப4? ப@ விர அைடயாள ெகாH"ப@. அவமான எ6,

றவாளிகளிடதா அ"ப4 விர அைடயாள வாவ@ வழக எ6
நீக தாேன ெசானீக ? இ"ேபா@ நீகேள ப@விர அைடயாள

ெகாH"ப@ எ"ப4$ சாியா?" எ6 ேக3டா ப3டாணிய.
இத" பதிலாக காதிஜி, க3டாயதி ேபாி ஒைற$ ெச வத

ெசாதமாக$ ெச வத உள விதியாசைத விளகி :றினா. ஆனா அவ

:றிய@ அத" ப3டாணியைடய காதி ஏறேவயிைல.

"நீக ெசாவ@ ஒ6 சாியிைல. தளபதி (ம3Dட பதிைனயாயிர பB

ல7ச வாகி ெகா)H இதிய சகைத நீக கா34 ெகாH@ வி3டதாக
ேகவி" பHகிேறா. இைத" பறி எகK கவைலயிைல. ஆனா நாக

ஒநாK விர அைடயாள ெகாHக" ேபாவதிைல. யா ஒவ த த5

விர அைடயாள ெகாH"பத" ேபாகிறாேனா அவைன நா ெகா6 ேபா3H
விட" ேபாகிேற. அலாமீ@ ஆைணயாக$ ெசாகிேற. ஜாகிரைத! "
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ப3டாணிய இQவித :றியைத ேக3ட@ :3டதி5தவக கலகி"

ேபானாக. ஆனா காதிஜி ம3H எQவித கலக அைடயவிைல. அவ
அைமதியாக :றியதாவ@:

“ப3டாணிய ந)ப ஆதிர ெகா)H ேபசினா. அவைடய ஆதிர@
காரண மிகிற@. ஆனா பண@காக இதிய சகைத நா கா34

ெகாH@ வி3ேட எபைத யா நப மா3டாக எ6 ந#கிேற. ப@

விர அைடயாள ெகாH"ப@ %ய மதி"#" பக எ6 க@கிறவக

அQவித ெகாHக ேவ)4யதிைல எ6 னேம ெசாேன. அவக

விஷயதி ப@ விர அைடயாள இலாமேல ச4பிேக3 வாகி ெகாH
ெபா6"# எTைடய@. ஆனா விர அைடயாள ெகாH"பவைர

ெகா6விHவதாக அவ பய6திய@ ெபதவ6. அதிR ஆ)டவ

ெபயைர$ ெசா5 யாைரJ ெகால" ேபாவதாக$ சபத ெச ய :டா@. ஏேதா
ஆதிர"ப3H அQவித அவ ெசானா எேற க@கிேற. அவ தா

பய6தியப4 காாியதி ெச வதா யிதாR நா எTைடய

ெகாைகயி5@ பிறழ 4யா@. இ@வைர இயகைத நடதி வதவனாகிய
நா தா இ"ேபா@ த5 ெச6 விர அைடயாள ெகாHக ேவ)H.
அ"ப4 ெகாHகதா ேபாகிேற. உலகதி பிறதவக எலா

மரண உ)H. வியாதியினாேலா @ைமயினாேலா இற"பைத கா34R

சேகாதர ஒவTைடய ைகயினா ெகால"ப3H இற"ப@ ேமலான@. அதகாக

வத"பட ேவ)4யதிைல; அ"ப4 எைன ெகாலவ சேகாதரனிடதிR
ேகாபேமா @ேவஷேமா இலாம நா இறேதனானா, அ@ேவ நா ெபற

:4ய ெப ேபறா. அ@தா எ ஆமாB நகதி அளி. எைன

ெகாR ெபா3H தாகிய சேகாதரT பிகாலதி க3டாய நா
றமறவ எபைத உண@ ெகாவா."

தபி! இQவித காதிஜி ெதனா"பிாிகாவி ேஜாகா னி(பகி 1908-

வஷ ஜனவாி 30௳ இரB :றினா. அ"ப4 :றிய விவரைத அவேர 1924-

வஷ ஏரவாடா சிைறயி எPதிய "ெதனா"பிாிகா சதியாகிரஹ" எT

5 எPதியிகிறா.

காதி மகாமாவி வா நிைனகB பயகரமா யி  ைறயி நாப@

வஷ@" பிற ப5@வி3ட@ ! அவைடய மேனாரத நிைறேவறிவி3ட@.

சாியாக நாப@ வஷ@" பிற 1948- வஷ ஜனவாி 30௳ மாைல காதி
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மகா அவைடய சேகாதர ' ஒவTைடய ைகயினா இற ெப

பாகியைத அைடதா. 'சேகாதர ' எ6 றி"பிHவத என ைக
:%கிற@. 'ச)டாள" பாதக' எ6 எPத ேதா6கிற@. ஆனா காதி

மகாமாவி வாகிப4 அத" பாதகT தTைடய தவைற உண@
வ@வானா ? ஆ)டவT தா ெதாிJ!

பிற நிக<தைத$ ெசாRவத னா அத" ப3டாணிய அQவித

ஆதிரெகா)H ேபசியதி காரணைத உன :றேவ)H. 4ரா(வா5
அ"ேபா@ %மா 50 ப3டாணியக இதாக. ப3டாணியகளி இயைப"
பறி ெகா7ச உன ெதாிJமலவா? இதியாவி வடேம எைலயி

வசி சாதியா ப3டாணிய. ர3Hதன@ பலாகார$ ெசயகK

ெபய ேபானவக. ெகாRவ@ ெகாைலJ)ப@ அவகK$ சவ

சாதாரண. இரத எப@ அவகK த)ணீ ப3டபாH. அதிக ேகாப
உைடயவக. அ4க4 தகKேளேய ச)ைட ேபா3H ெகாவாக.
ச)ைட எறா அேநகமாக ெகாைலயிேல தா 4J.

'எைல"#ற காதி' எ6 ெபய ெபற கா அ"@ கUகா ஒ ப3டாணிய

தா. தைடய சாதியாைர ர3HதனைதJ பலாகாரைதJ வி3H

அஹிசா வாதிகளாக அவ எQவளேவா பாHப3டா. சிலகால ஏேதா

ப5தி"பதாக ேதாறிய@. ஆனா நிரதரமாக நிக விைல. காமீாி

ெகாைள ய4கலா எ6 ேகவி" ப3ட@ எைல"#ற" ப3டாணிய அத

அழகிய ேதசதி #@ அ3dழியக ெச ய ஆரபி@ வி3டாக.

'எைல"#ற காதி' யாகிய கா அ"@ கUகாT அவைடய சேகாதர

சிைறயிேல பலா)H இதன.

இதனா ப3டாணியகளிட நல ணகேள இைல ெய6 நிைன@விட
:டா@. எQவளேவா நல ணக அவகளிட இகிறன. ஆனா

ர3Hதன பலாகார" ப6 அவகளிடள பல நல ணகைள
மைற@ வகிறன.

அேதாH M@ வா@ அதிக இலாத சாதியாராைகயா அவகைள ஏமா6வ@
மிகB %லப. ெதனா"பிாிகாவி5த ப3டாணியக அத மாதிாிதா
ஏமாற" ப34தாக.
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அவகைள ஏமாறி காதிஜியி ேம ேராத K ப4 ெச தவக யா எ6
இ"ேபா@ பாகலா. சில இதியக அNமதி$ சீ3H இலாம ச3ட@"

#றபாக 4ரா(வாR Nைழதிதாக.
இQவித அNமதி$ சீ3H இலாமேலா ெபா

அNமதி$ சீ3Hடேனா இதியகைள

4ரா(வாR ெகா)H வவதகாகேவ ஒ ேகா4 ேவைல ெச @

ெகா)4த@. இத ேவைலயி ல ேமப4 ேகா4 லாப சபாதி@

ெகா)4த@. இத ேகா4யா$ சதியதிேலா அஹிைசயிேலா

நபிைக கிைடயா@. காதிஜி ஆரபித சதியாகிரக இயகைத"

பயபHதி ெகா)H தகKைடய ைற தவறிய காாியகைள$ ெச @ ெகா)H
ேபாகலா எ6 எ)ணி யிதாக. இயக நட@ ெகா)4 வைரயி

யா எத விதமான அNமதி$ சீ3H கா3ட ேவ)4யதிைல யலவா ?

ஆைகயா இயக நட வைரயி இவகK$ ெசௗகாிய ; இயக

நி6வி3டா இவக தக ெதாழிைல நடத 4யா@. இத ேகா4யா

தா "காதிஜி (ம3Dட ல7ச வாகி ெகா)டா " எற கைதைய க34

வி3H, ப3டாணிய 8ப ேபா3H வி34தாக.

ெபா@ :3டதி ப3டாணியாி ேகவிகைளJ காதிஜியி பதிகைளJ

ஜனக ெபா6ைமJட ேக3H ெகா)4தாக. பிற ெபா@ :3டதி

தைலவ ராஜி ஏபா3ைட ஆதாி@ தம@ அபி"பிராயைத$ ெசா5வி3H,

:3டதி கைத ேக3டா. :3டதி5த %மா ஆயிர இதியகளி

ப3டாணிய இர)H ேபைர தவிர மறவக எலா ராஜி ஏபா3ைட ஒ"#
ெகா)H ைகைய 8கி தக மன"Uவமான சமதைத ெதாிவிதாக.
இரB 6 மணி காதிஜி ;H ேபா $ ேசதா. அ"#ற 8க

வரவிைல. ம6நா உதயதி மற சதியாகிரஹ ைகதிகைள

வரேவபதகாக$ சிைற$சாைல வாச5 அவ ேபா  காதிக
ேவ)Hமலவா?

சிைற$சாைல தைலவ த நா இரேவ உதரB வ@ வி3ட@. காைல ஏP

மணி காதிஜி சிைறவாச R வ@ ேசத@ சிைறளித

சதியாகிரக ைகதிக ெவளிேய வர ஆரபிதன. ஒ மணி ேநர@

எேலா விHதைல ெச ய" ப3டாக. அ"#ற இர)Hநா,

விHதைலயைடத சதியாகிரகிகK வரேவ# வி@ ெகா)டா3டமாக
இத@.
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ராஜி ஏபா34 ஷர@க இதியகK நறாக எH@$ ெசால"ப3டன.
ஆயிT ஏெகனேவ அதி"தி யைடதவகைள தி"தி ெச ய 4யவிைல.
அவக தக @ேவஷ" பிரசாரைத விடாம ெச @ வதாக. ெபா@வாக"

ெபபாலான இதியக விஷயதி அவகKைடய பிரசார பல தரவிைல.
ஆனா ப3டாணியகளி ஆதிர ம3H வள@ ெகா)H வத@.

இதியக தாகளாகேவ ெச6 பதிB ெச வதாிய பாரகைள சகா
அதிகாாிக இதிய தைலவகைள கல@ ெகா)H தயாாிதாக.

பி"ரவாி 10௳ இதிய சகதி தைலவக த தலாக$ ெச6 பதிB ெச @

ெகாளேவ)H எ6 தீமானமாயி6. தைலவக வழிகா34னா தா

மறவக சேகாசமிலாம ெச6 பதிB ெச @ ெகாள 4J. அேதாH

சகா அதிகாாிக பதிB ெச @ ெகாள வகிறவகைள மாியாைதயாக
நட@கிறாகளா எ6 கவனி@ ெகாKதR சாதியமா.

பி"ரவாி 10 காைலயி காதிஜி ;3ைட வி3H கிளபி த காாியாலய@$
ெசறா. அவைடய காாியாலயதிேலேய தா சதியாகிரஹ காாியாலய

இத@. காாியாலயதி வாச5 மீ ஆல எT ப3டாணிய அவைடய

ேதாழக சில நி6 ெகா)4தாக. மீ ஆல ஏெகனேவ காதிஜியிட

ெதாழி ைறயி ஆேலாசைன ேக3க" பலதடைவ வதி க3சிகார. ஆ6

அ4 உயர திடகாதிர ேதக பைடதவ. காதிஜிைய$ சதிதBடேன சலா

ெச @ கம :6வ@ அவைடய வழக. ஆனா இைற அவ சலா

ெச யவிைல. அவைடய கதி வழகமான #னைகJ இைல. காதிஜி
"என ேசதி ? ெசளயமா?" எ6 ேக3டத அவ சாியா

பதி ெசாலB

இைல. அவைடய க)களி ேகாப ெகாதிதைத காதிஜி கவனி@

ெகா)டா. ஏேதா ஒ விபாீத சபவ இைற நடக"ேபாகிற@ எ6
அவைடய உKணB :றிய@.

காாியாலய@ காதிஜி வ@ ேசத சில நிமிஷகK ெகலா

சதியாகிரஹ கமி34 தைலவ ஜனா" எ(ஸ"மியாT மற" பிரககK

வ@ ேசதாக. எலா பதிB ெச J ஆVஸு" #ற"ப3டாக.

காதிஜியி காாியாலயதி 5@ ேமப4 ஆV( ஏறைறய கா ைம
8ரதி இத@. எலா நடேத ெசறாக. அவகைள மீ ஆல

அவைடய ப3டாணிய ேதாழகK பிெதாடதாக.

பதிB ெச J சகா ஆV%$ சில ெகஜ 8ரதி அனா3 கி"ஸ எT
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அ3டனிகளி ஆV( இத@. அத க34டதி வாச5 மீ ஆல

காதிஜியி அகி ெநகி வ@ "எேக ேபாகிறீ?" எ6 ேக3டா.
"எ ெபயைர" பதிB ெச @ அTமதி" பதிர ெப6வதகாக" ேபாகிேற. ப@

விர அைடயாள ெகாHக" ேபாகிேற!" எ6 காதிஜி ெசானா.

அQவளB தா; பி #றதி5@ ஒ ெபாிய )டாத4 காதிஜியி தைலயி

விPத@. “ேஹ ரா!" எ6 ெசா5 ெகா)ேட காதி மகாமா தைரயி சா @

$ைச யைடதா.
-----------------

53. சா த தி

காதிஜி தைரயி விP@ $ைச யைடத பிற மீ ஆல அவைடய

ந)பகK %மா விடவிைல. ேமR அவைர தாகி அ4தாக. எ(ஸ"

மியாT தபி நாJHB காதிஜி மீ@ அ4 விழாம தHக யறேபா@,

அவகK அ4 உைத பாதிரமானாக. இத கா3சிைய$ சாைலயிேல

ேபா  ெகா)4த சில ஐேரா"பி யக பா@ வி3H விைர@ வதாக.

அவக சமீபித@ மீ ஆல அவைடய ேதாழகK த"பி ஓட" பாதாக.
ஆனா அவகKைடய யசி ப5கவிைல. அவகைள ஐேரா"பியக

ைக"பி4யாக" பி4@ ெகா)டாக. இT சில காதிஜிைய 8கி எH@

மி(ட கி"ஸTைடய ஆV( அைற ெகா)H ேபானாக. $ைச

ெதளிவதாிய சிகி$ைசJ ெச ய"ப3ட@. காதிஜி க) விழிதேபா@,

ெரவர)3 ேடா எT ந)ப தைம னி@ பா@ ெகா)4"பைத
க)டா.

"இ"ேபா@ உட# எ"ப4 யிகிற@ ? " எ6 ேடா ேக3டா.

"உட# சாியா  தானிகிற@. ப5R விலாவிR ம3H வ5 யிகிற@. மீ

ஆல எேக ?" எ6 காதி மகா ேக3டா. "அவT அவTைடய சகாகK

ைக@ ெச ய"ப3 டன" எறா ேடா பாதிாியா.

"அ@ எ"ப4 ? :டேவ :டா@ ! அவகைள உடேன விHதைல ெச ய ேவ)H!"

எறா மகாமா காதி.
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"அைத"பறி இ"ேபா@ என ? பிற பா@ ெகாளலா. உகKைடய உதH,
கன எலா காயமாகி இரத விளாறாக இகிற@. த5ேல சிகி$ைசைய"

பறி கவனிக ேவ)H. ேபா_ஸா உகைள ஆ(பதிாி ெகா)H ேபாக

தயாராயிகிறாக. ஆனா எTைடய ஜாைக தாக வவ@ நல.
வதா நாT எ மைனவிJ எகளா இயற ெசளகாியக ெச @
ெகாHகிேறா."

"ேபா_ஸா வதன. ஆனா நா ஆ(பதிாி" ேபாக விபவிைல.

உகKைடய ;3Hேக வகிேற. எைன அைழ@" ேபாக." இQவா6

காதிஜி :றியத காரண ேடா பாதிாியாாிட மகாமாB இத அ#

நபிைகJதா.

ெரவர)3 ேடா நிbDலா@ ேதசதி5@ ெத னா"பிாிகாB வதவ.
காதிஜிைய" பறிJ அவைடய அஹிசா இயகைத" பறிJ ந
அறிதிதவ.

ேமப4 சபவ நடதத ஆ6 மாத@ னா ேடா பாதிாியா
காதிஜிைய ேநாி சதி@ அறிக ெச @ ெகாவதகாக$ ெசறா.

"ெரவர)H ேடா" எற ெபயைர" பாத@, அவ தைம கிறி(@வ மததி

ேசக வதி"பதாக மகாமா நிைனதா. ஆயிT அவைர$ சதிக இைசதா.

ேடா பாதிாியாட சில நிமிஷ சபாஷி"பதேளேய அவ எ"ேப"ப3ட
உதம #ஷ எபைத காதிஜி ெதாி@ ெகா)டா, "உகKைடய

ேபாரா3டதி எைன உக ந)பனாக க@க. எனா 4த அளB

தகK உதவி ெச வ@ எ கடைம " எறா ேடா.

ெரவர)H ேடா கிறி(@வ மததி பா"4(3 மிஷ எற உ3பிாிைவ$

ேசதவ. அத உ3பிாிைவ$ ேசத ெவைளகார கிறி(@வகK மத

ேபாதைன ெச @ அதகாக அவகளிட மி@ வமான ெப6 வதா.
சதியாகிரஹ இயக@ ஆதரB தவதி காரணமாக அவைடய

ஜீவேனாபாய@ ஆப@ ேநாிடலா எ6 காதிஜி கதினா. அதாவ@
ெவைளகார கிறி(@வக, "உகKைடய ேபாதைன எகK

ேதைவயிைல" எ6 ெசா5 விடலா அலவா ? இ@ பறி மகாமா

பிர(தாபித ேபா@, ேடா பாதிாியா, "அைத"பறி நா கவைல"படவிைல.
ஏ%நாதைடய உ)ைமயான தமைத" பிபறி நா நடகிேற.
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ெவைளகார கிறி(@வக எைன ைகவி3டா விட3H. எைன

கா"பா6வத கடB இகிறா!" எறா.

இ@த காதி மகாT ேடா பாதிாியா அதியத சிேநக ஏப3H

வளதித@. ஆைகயினாேல தா, பHகாய"ப34த காதிஜி ஆ(பதிாி"
ேபாவ த" பதிலாக ேடா பாதிாியாாி ;3H" ேபாக இைசதா.

ேடா ;3H" ேபா $ ேசத@ டாட$ ெசா5யT"பினாக.

இதகிைடயி, ஆசியாகாரகைள" பதிB ெச J உதிேயாக(த மி(ட

சானி காதிஜிைய" பாக வதா. மி(ட சானியி காாியால@ ெகா7ச

8ரதிேலதா மகாமா அ4ப3H விPத சபவ நடததலவா ? ஆைகயா,

காதிஜியி ேதக நிைலைமைய" பறி ேநாி ெதாி@ெகா)H ேபாவதகாகB
அNதாப ெதாிவி"பதகாகB மி(ட சானி வதா.

அவைர" பாத@ காதிஜி :றியதாவ@ :-"தகKைடய காாியாலய@ நா

வ@ ெகா)4ேத. விர அைடயாள ெகாH@" பதிB" பதிர

ெப6வதகாகேவ வேத. வழியி இ"ப4 நட@வி3ட@. அதனா பாதகமிைல.

அவசியமான பதிரகைள உடேன எH@ ெகா)H வ@ எனிட இேகேய

ெபய" பதிB ெப6 ெகாள ேகாகிேற. என னா ேவ6 எத

இதியைரJ பதிB ெச ய:டா@. த5 பதிB ெச வ@ நானாக இக

ேவ)H."

இQவித மகாமா :றியைத ேக3ட மி(ட சானி, "அதெகன அவசர
வத@? இ"ேபா@ டாட வர" ேபாகிறா. அவ உகைள" பா@$ சிகி$ைச
ெச ய3H, நிமதியாக ஓ B எH@ ெகாKக. உகK ாிஜி(டாி
தைல"பிேல இட வி3H வி3H, மறவகைள" பதிB ெச கிேற. உட#

நறா  ணமான பிற பதிB ெச @ ெகாளலா " எறா.

"இைல இைல ; த த5 நா பதிB ெச @, ெகாவதாக$ சபத

ெச திகிேற. கடB எைன உயிேராH ைவதி"பதா அத$ சபதைத

நிைறேவ றிேய தீரேவ)H. தயB ெச @ இQவிடேம ெகா)H வாக!"

அதேம ம6@$ ெசால இயலாம ாிஜி(டைரJ பதிரகைளJ எH@
வர மி(ட சானி ெசறா.
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அHதப4யாக, சகாாி அ3டனி ெஜனரR மகாமா பி வ ததிைய

அT"பினா:- "மீ ஆலதி ேபாிR அவைடய ேதாழக ேபாிR நா ற

சா3டவிைல. அவக ேம வழ ெதாடர"பHவைதJ விபவிைல. தயB
ெச @ எனகாக அவகைள உடேன விHதைல ெச @விட ேவ)H!"

ேபா_ஸா ஏெகனேவ மீ ஆல ேகா4ைய ைக@ ெச திதாக. காதி

மகாமாவி ேமப4 ததியி ேபாி, அ3டனி ெஜனர உதரB"ப4, அவக

விHதைல ெச ய"ப3டாக. ஆனா ேஜாகானி(ப ஐேரா"பியக அைத

விபவிைல. அவகளி சில அ3டனி ெஜனரR ஒ கHைமயான க4த

எPதினாக.

"றவாளிகைள த)4"ப@ பறி காதிஜியி ெகாைகக ஒ மாதிாியாக

இகலா. அத ெகாைககைள அரசாக ஏ6 ெகாள 4யா@. காதிைய
அ4த சபவ அவைடய ெசாத இடதி நடக விைல ; ெபா@$ சாைலயி

நடத@. ஆைகயா அ@ ெபா@ ஜன விேராதமான ற. சபவைத ேநாி

பாத பல ஐேரா"பியக சா3சி ெசால தயாராயிகிறாக, ஆைகயா

றவாளிகைள க3டாய ைக@ ெச @ விசாரைண நடதி த)4க ேவ)H."
பிரபல ஐேரா"பியக ைகெயா"பமி34த இத க4ததி ேபாி அ3டனி
ெஜனர ம6ப4J மீ ஆல ேகா4ைய ைக@ ெச ய உதரவி3டா.

விசாரைண நட@ றவாளிகK 6 மாத கHகாவ த) டைனJ
கிைடத@. ஆனா காதிஜியி ெகாைகைய மதி@, அவைர$ சா3சி

ெசாவத ேக3H அைழ காம வி3H வி3டாக.

டாட வ@ காதிஜிைய" பாதா. கனதிR ேம உத34R ப34த

ெப காயகK ைதய ேபா3H க34னா. விலாகK ம@

தடவினா ைதயைல எH வைரயி ேபச:டா@ எ6, திரவ பதாததா

சா"பிடலா எ6 க)4"பாக$ ெசானா. ஒ வார பHைகைய வி3H நகர

:டாெத6 அ"#ற இர)H மாத ேவைல எ@B ெச ய :டா@ எ 6
:றினா.

ஆகேவ, காதிஜி க3டாயமாக ெமளன விரத ைக ெகாள ேவ)4யதாயி6.

ஆனா கியமான காாிய ஒ6 பாகியித@. நல ேவைளயாக ைகயிேல
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எP@ சதி இத@. காகித ேபனா தவி@ இதிய சக@" பி வ

ேவ)Hேகாைள எPதினா:

"ேடா பாதிாியாாி ;34 பதிரமாயிகிேற. ேடா அவைடய

மைனவிJ எைன நறா " பா@கா@ வகிறாக. எைன" பறி

கவைல"பட ேவ)டா.

" எைன அ4தவக தாக ெச த காாியதி பலா பலைன உண@

ெச யவிைல. நா தவ6 ெச வதாக நிைனதாக. தகK ெதாித ஒேர
ைறைய ைகயா)H எைன தித" பாதாக. ஆைகயா அவக

ேபாி எத விதமான நடவ4ைகJ எHக :டா@ எ6 ேக3H ெகாகிேற.
'ஸமாக' எைன அ4@ வி3டாக எற காரணதினா ஹி@க

(5க ேபாி ேகாபெகா)டா, அ@ ெபதவறா. நா இ6 சிதிய

இரத இர)H சககைளJ நிரதரமாக ஒ6 பிைண"பத$ சாதனமா

யிக ேவ)H. இ@ேவ எTைடய மன மாத பிராதைன. ஆ)டவ அ

#ாிய3H.

"நட@ வி3ட சபவதி காரணமாக இதிய சக @ நா :றிய

ேயாசைனயி மா6த எ@B இைல. ஆசியாகாரக தாகேள வ5ய$ ெச6
பதிB ெச @ ச4பி ேக3 வாகிெகாள ேவ)H. விர அைடயாள

ெகாH"பத மன$சா3சி இட ெகாடாதவக அQவித ெசா5 சகாாிட

மி@ வில" ெபறலா. மறவக எலா இதிய சகதி தீமானைத

நிைறேவற ேவ)H.

"சதியாகிரஹ த@வைத ந உணதவக கட Bைள தவிர ேவ6
யா பய"பட ேவ)4ய திைல. இதியக யாராவ@ ஏதாவ@

ெசாவாகேளா ? ' எற ேகாைழ" பய காரணமாக தக கடைமைய$ ெச ய

தவற :டா@. நாமாக" பதிB ெச @ ெகா)டா க6"#$ ச3ட ரதா எ6

சகா வா ெகாHதிகிறன. ராஜி ஒ"பததி நமாிய பதிைய

நிைற ேவறி ைவ"ப@ நைடய கடைமயா."

இQவித இதிய சக@ காதிஜி விஞாபன எPதி 4தத மி(ட

சானி ாிஜி(டகைளJ பதிரகைளJ ெகா)H வவத சாியா யித@.
காதிஜி கட"ப3H வ5ைய" ெபா6@ெகா)H ைகெயP@" ேபா3H விர
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அைடயாள ெகாHதா. இைத" பா@ ெகா)4த மி(ட சானியி

க)களி க)ணீ த@பிய@.

இQவளB காாியகK அைரமணி ேநர@ 4@ வி3ட@. ஆயிT காதிஜி

இமாதிாி தைம$ சிரம" பHதி ெகாவைத" பா@ மி(ட ேடா
அவைடய மைனவிJ வத மைடதாக. காதிஜி ணமைடவத

இைடbறாகலா எ6 பயதாக. பிற, ேடா பாதிாியா அத

அைறயி5தவகைள ெயலா சமிைஞ ல அ"#ற" பHதினா. இனிேம

ஒ6 எPதB :டா@, உடைப அைசகB :டா@ எ6 காதிஜிைய

வ#6தினா. அத ேபாி காதிஜி இT ஒ விஷய எPதி கா34னா.
"அ ஒளிேய! வழி கா3Hவா !" எ6 ெதாட கிறி(@வ" பிராதைன

கீதைத யாராவ@ பா4னா தம@ மன நிமதி அைடJ எ6 எPதினா. ேடா

தபதிகளி மாாி, ஆ5Q எ T சி6மி, அத அைறயி வாசப4யி நி6

ேமப4 கீதைத இனிய ர5 பா4னா. அைத ேக3H காதிஜி மன அைமதி

ெபறா.

ேடா Hபதா அ$சமய காதிஜி$ ெச த ேசைவயி ெபைமைய$

ெசா5 4யா@. Hபைத$ ேசத யாராவ@ ஒவ எ"ேபா@ காதிஜியி
பகதி இ@ பணிவிைட ெச தாக. அத ;34 காதிஜி

பHதிதவைரயி ;H ஏேதா சதிர சாவ4 எ6 ெசா Rப4 ஆயி6.
காதிஜியி நிைலைம பறி விசாாி"பதகாக ஓயாம இதியக

வ@ெகா)4தாக. அவைர மறவக பாகலா எ6 டாட அNமதித

பிற :3ட இT அதிகமாயி6. ஜBளி 3ைட 8கி$ ெச6 ெதவிேல

வி இதியக உபட" ெபாிய த லாளிக வைரயி எலா

வ@ெகா)4தாக. ேடா தபதிக அைனவைரJ அ#ட கம :றி

வரேவ6, 4ராயி அைறயி உ3கார$ ெச @, சமய அறி@ மகாமாைவ"

பாக அTமதி@ வதாக. காதிஜி இ@ விஷயமாக எPதியிகிறா :

"நா அவைடய ;34 இத வைரயி எைன கவனி"ப@ எைன"

பாக வதவகைள கவனி"ப@ேம அவ ேவைலயா யித@. இராதிாி

ேநரதி :ட இர)H 6 தடைவ ேடா எ அைற ெமள நட@ வ@
எ34" பா@வி3H" ேபாவா. அவைடய ;34 வசித காலெமலா அ@

எTைடய ;H எற எ)ணேம எ மனதி 4 ெகா)4த@.

இெனாவ ;34 இகிேறா எற எ)ணேம ேதாறவிைல.
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எTைடய ெசாத உறா உறவின யா ேடா தபதிகைள கா34R
அதிக" பாிBட எைன" பராமாிதிக 4யா@.

காதிஜி ேடா பாதிாியா ஏப3ட சிேநக பிகாலதி அZவளB

மாறவிைல. ம6ப4J காதிஜி சதியாகிரஹ" ேபா ஆரபிக ேநத ேபா@,

ேடா பாதிாியி சீடகளான ஐேரா"பிய கிறி(@வக ேடா மீ@ ேகாப
ெகா)டாக. அதனா ேடா கட"பட B ேநத@. ஆயிT அவ
எளளB மன ச5கவிைல .

சதியாகிரஹ" ேபா தீவிர நிைலைய அைடதித சமயதி, ேடா பாதிாியா
ேராWஷியாவி காலமானா. அவைடய மரண, அவைர எதிதவகளி

மனைத:ட மாறிவி3ட@. பா"4(3 ேதவாலயதி ெவைளகார

கிறி(@வக அNதாப :3ட நடதினாக. காதிஜி, க$சா5யா சாகி"

த5ய இதியகைள ேமப4 அNதாப :3ட@ அைழ@" ேப%ப4J
ெச தாக.

காதி மகாமாவி அஹிைசயி மகிைம ேடா Hப சிறத உதாரண
ஆ. ெவ6 பலாகார இயகமாயிதா, எதிாிகளி :3டதி5@

இதைகய அைமயான ரதின ேபாற சிேநகிதக கிைடக :Hமா ?
--------

54. ம+ ேமாச,

காதி மகா அ4ப3H ேடா பாதிாியாாி ;34 சிகி$ைச ெப6 வத காலதி
காதியி Hபதா ேபானிD வசி@ வதாக. Fமதி க(8ாிபாJ

ழைதகK காதிஜி அ4ப3ட ெச தி அறித@ அளவிலாத கவைல

அைடதாக. உடேன பற@ ெச6 காதிஜிைய" பாகேவ)Hெம6

அவகKைடய உள @4த@. ஆனா அ@ சாதிய"படவிைல. ேபானிD

5@ ேஜாகானி(ப ேபாவத ேவ)4ய ரயி சத" பண அவகளிட
இைல !

காதிஜி உட# ணமாகி" பிரயாண ெதாடகலா எ6 ஏப3ட@

உடேன ேபானிஸ" ேபாக விபினா. ேபானி(, ேந3டா மாகாணதி

98

டபT ெகா7ச 8ரதி உள@ எப@ நிைனவிகலா. காதிஜி

ேந3டாR" ேபாகேவ)4ய அவசிய ஏப34த@.

க6"#$ ச3டமான @, 4ரா(வா மாகாணதி ெச ய"ப3ட@.

'4ரா(வாைல$ ேசத 13,000 இதியகைளேய அ@ பாதித@. ேந3டாைல
அத$ ச3ட பாதிக விைல. ஆயிT க6"#$ ச3டைத எதி@ காதிஜி

நடதிய இயகதி ேந3டா5R ேக"டBனிR ெத னா"பிாிகா

PவதிRள எலா இதியகK சிரைத இலாம ேபாகவிைல. அத

இயகதி ேபாைக எலா இதியகK கவனி@ெகா)H வதாக.

ஏெனனி இைற 4ரா(வா5 ஏப3ட ச3டைத"ேபா நாைள மற

மாகாணகளிR ஏபடலா மலவா ? 4ரா(வா5 க6"#$ ச3டைத எதி@

இதியக ெவறிெபறா அ@ ேந3டா இதியகளி பலைதJ வள.

4ரா(வா சதியாகிரஹ ேதாவி யைடதா ெதனா"பிாிகா இதியக
அைனவைரJ அ@ பல;ன"பH@.

தளபதி (ம3ஸுட ெச @ெகா)ட ராஜி ஏபாH ேந3டா இதியகளி

மனதிR சேதககைளJ கலககைளJ உ)டாகி யி"பதாக காதிஜி
அறிதா. த த5 காதி மகாமாைவ ஆதாி@ நிறவக டப

இதியகேள யலவா ? ஆைகயா ேநேர டபT" ேபா

அள

இதியகைள" பா@" ேபசி அவகKைடய சேதககைள தீ@வி3H" பிற
ேபானிஸ" ேபாக காதிஜி தீமானிதா.

டபT காதிஜி ேபா $ ேசத அ6 அேக ஒ ெபா@ :3ட@

ஏபாH ெச ய"ப34த@. இேகJ ப3டாணியகளா ஏேதT ெதாைல

ேநரலா எ6 காதிஜியி ந)பக சேதகிதாக. எனேவ, தக
ேனபாH ெச தித@ட, டப ேபா_( தைலவரான பைழய

அெலஸா)ட ெதாிவிதிதாக.

இT சில ந)பக காதிஜி எ$சாிைக ெச தாக. ெபா@ :3டதி
அவ தாக"படலாெம6 ஆைகயா :3ட@ேக அவ வரேவ)டா

எ6, :3டைத ர@ ெச @ விடலா எ6 ெசானாக. ஆனா மகாமா
இத ேயாசைனகைள ஒ"#ெகாள விைல. "ெபா@ ஊழிய ெச ய வகிறவ

#க<$சிைய" ெப6வத தயாராயி"ப@ ேபாலேவ இக<$சி தயாரா
யிகேவ)H. Uமாைல தயாரா இகேவ)H ; கமாாி
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சிதமாயிக ேவ)H. ெபா@ மகளி க)டன@ த"பி ஓட யRத

:டா@. நா :3 ட@ அவசிய ேபா தா தீேவ. கடBKைடய

வி"ப ேபால நட" எ6 ெசா5வி3டா.

மாைல எ3H மணி" ெபா@:3ட ஆரபமாயி6. கா( விளக

ேபாட"ப34தன. ேச தாB கம@ எபவ தைலைம வகிதா.

இதியகKைடய நியாயமான சேதகக எலா தீப4யாக மகாமா தா

ராஜி ஒ"#ெகா)டத காரணகைள விளகி :றினா. காதிஜியி ேப$%
4@ தைலவ 4Bைர :றி ெகா)4 சமயதி ஒ ப3டாணிய

ைகயி ஒ ெபாிய த4Jட ேமைடைய ேநாகி ஓ4 வதா. அேத சமயதி

விளக எலா அைணக"ப3டன. :3டதி ெப ழ"ப உ)டாயி6.
ஆனா ேமைடயி இத பிரகக - தைலவ தாB கம@ உபட-

காதிஜிைய தகK மதியி நி6தி$ M<@ நி6 பா@காதாக.
காதிஜியி ந)பகளி ஒவ இமாதிாி ேந எ6 எதிபா@

ைக@"பாகி ஒ6 ெகா)H வதி தா. அைத அவ எH@ ஆகாயைத

ேநாகி ெவ6 ேவ3H ஒ6 ேபா3டா. இதனா :3டதி ழ"ப இT

அதிகமாயி6.

பாD ர(டஜியி  ேயாசைனயி பயனாக$ சில நிமிஷ ேநரதி

Mபாிெடெட)3 அெலஸா)ட அT"பிய ேபா_( பைடயின வ@

ேசதன. அவக காதிஜிைய$ M<@ நி6 :3டதி வழியாக" #@

அவைர" பாD ர(டஜியி ;3H ெகா)Hேபா $ ேசதன.

ம6நா காைலயி மகாமாவி ேயாசைனயிப4 பாD ர(டஜி டபனி5த
ப3டாணியகைள ெயலா தைடய ;3H வரவைழதா. காதிஜியிட,

ேநேர அவகKைடய சேதககைள ேக3H தீ@ெகாKப4 ெசானா.
மகாமாB அவகK எQவளேவா விளகமாக உ)ைமைய எH@ைரதா.
ஆயிT பய ஏபடவிைல. காதிஜி ஏேதா @ேராக ெச @வி3டா எற

எ)ண அத" ப3டாணியகளி உளதி 4 ெகா)4த@. அைத
அைசகேவ 4யவிைல.

தபி! நைடய காலதி ஹி@களிேல சில மகா டக மகாமா காதி

ஹி@ சக@ @ேராக ெச

@ வி3டதாக நிைனதாக அலவா ? அத

விபாீத பலைன இQவஷ 1948 ஜனவாி 30 ேததி க)ேடா அ லவா ?
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இன :ட அதைகய பரம 3டா தனமான எ)ணைத"

ேபாகிெகாளாத அறிவி5க சில இ" பைத நா கா)கிேறா மலவா ?
இ"ப4யிேபா@ ர3H" ப3டாணியகளி மனதி5த சேதக
ேபாகாததி விய"# என ?

எQவளB விளகி$ ெசா5J பயனிைல என க)ட மகாமா, "இத மாதிாி
சேதக எகிற வியாதி ஒவைடய மன தி ஏப3H வி3டா, அைத ெவ6

ேப$சினாேலா விவாததினாேலா மாற 4யா@. ெச J ெசய5னாேலதா

சேதகைத தீகேவ)H" எT 4B வதா.

அதைகய ெசய #ாிவதாிய சத"ப :4ய விைரவி வத@. அத

விஷய@" ேபாவத னா மகாமா காதியி ேபானி(
பிரயாணைத"பறி$ ெசா5விHகிேற.

டப ெபா@:3ட நடத ம6 நா மாைல காதிஜி ேபானிஸு"

#ற"ப3டா. தநா அவைர" ெபா@ :3டதி பா@காக (தீ#

ெச திதவக, இ"ேபா@ ேபானிஸு தாக வரேவ)H எறாக.
அவகைள வரேவ)4யதிைல ெய6 காதிஜி ெசா5" பாதா;
அவகK" ேபானிD நல சா"பாH கிைட"ப@ @லப எ6 எ$சாிைக
ெச தா. அத ந)பக "சா"பாேட கிைடகா வி3டாR பாதகமிைல. இத$
சமயதி தகைள" பிாிதிக 4யா@!" எறாக. காதிஜிJ ேவ6

வழியிறி$ சமத ெகாHதா.

இQவித காதிஜிைய" பா@காக" #ற"ப3ட :3ட தி தைலவ யா ெதாிJமா

? அவ ஒ தமிழ ! ேந3டா5 பிறத கிறி(@வ தமிழ! அவைடய ெபய, ஜா

த5யா. (தி$ ச)ைடயி அவ ைகேததவ. ெதனா" பிாிகாவிRள

யா - ெவைளகாரனாயிT க6"# மனிதனாயிT - (தி$ ச)ைடயி

ஜா த5ைய ஜயிக 4யா@ எ6 அ$சமய அவ" #க< ஏப3 4த@.
"தகKட இேபா@ எகKைடய ைகவாிைச ஒைறJ கா)பிக

மா3ேடா!" எ6 வா6தி ெகாH@வி3H ஜா த5யா அவைடய
ேதாழகK ேபானிஸு" #ற"ப3H$ ெசறாக.
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ெதனா"பிாிகாவி மைழ இலாத காலகளி எலா காதிமகா திறத

ெவளியிேல 8வ@ வழக. ேபானி( ஆசிரமதிR திறத ெவளியிேலேய

பH@ 8கினா. ஜா த5யா அவைடய ேதாழகK ைற

ேபா3Hெகா)H இரெவலா காதிஜிைய காவ #ாிதாக. ப3டாணியக

இராதிாியி களதனமாக வ@ 8கிற காதிஜிைய தாகிவிட"

ேபாகிறாகேள எபதகாகதா. " எTைடய உயி என அQவ ளB
ெபாித6. எTைடய சேகாதர ைகயினா சாக ேநதா அ@ேவ எ

பாகியமா" எ6 காதிஜி ெசானா. இைதெயலா ஜா த5யா ேகா4
ேக3கவிைல. "உகKெகன கவைல? நீக பா3H 8க வேபா@

8க!" எ6 ெசா5 வி3H, காதிஜியி க)ணி படாம 8ரதி நி6
அவக காவ #ாிதாக.

தபி ! இைத" ப4ேபா@, கா34ேல இராம சீைதJ 8கா
இலமண க) விழி@ காவ #ாித@ நிைனB வகிறதலவா?

ேபானிD காதிஜி வசித நா3களி தளபதி (ம3 ஸுட ெச @ெகா)ட

ராஜிைய"பறி “இ)4ய ஒபினிய " பதிாிைகயி பல க3Hைரக எPதினா.
ேகவி பதி &பதி, ஆ3ேசபகைள றி"பி3H$ சமாதான எH@
:றினா. 4ரா(வா இதியக சபத" ப3ட வைரயி, அவக

காதிஜியிட Uரண நபிைக ைவ@ அவ கா34ய வழிைய மன"Uவமாக"
பிபறி னாக எ6 சீகிரதிேலேய ெதாியவத@. மிக$ சில

தினகKேள 4ரா(வா இதியக அைன வ. தாகேள வ5ய$

ெச6 பதிB ெச @ெகா)H வி3டாக. எனேவ, ராஜி உடப4ைகயி
இதியக தகKைடய பைக நிைறேவறி வி3டாக.

ஆனா 4ரா(வா சகா தகKைடய பைக நிைறேவறினாகளா
எறா, அ@ தா இைல. தளபதி (ம3( ேமாச ெச @வி3டா !

தளபதி (ம3( ெபாிய ைககார. உலக@ மகா இராஜ ததிாிகளி ஒவ. 1907-
வஷதி 4ரா(வா அரசாக அவைடய ைக" ேபாயி6. மி(ட

மால ேதத5 ஜயி வைரயி %மா 40 வஷ கால ெதனா"பிாிகா

சகா அவேர தைலவராயி@ வதா. அவைடய இராஜ ததிரைதJ

தீகாேலாசைனையJ பறி இைற உலகெமலா #க< பரவியிகிற@.

102

அ"ப4"ப3ட தளபதி (ம3( தம@ அரசிய வா<ைகயி ஆரபதி

காதிஜியி சதியாகிரஹ ஆJத@ட ேபாராட ேநத@. சதியாகிரஹைத

ெவறி ெகாவத தளபதி (ம3( அரசிய ததிரைதJ M<$சிையJ
ைகயா)டா. காதிஜியிட மிக மாியாைத யாக" ேபசி ராஜி ஏபா3H

இணக$ ெச தா. காாிய 4த பிற, ேமாச4யான M<$சிைய ைகயா)H

வா6தி" பக ெச தா.

ஆனா, "வா6திைய மீ6கிேற" எேறா , "ேமாச4 ெச கிேற" எேறா

ப3டவதனமாக$ ெசானாரா ? ெபாிய இராஜ ததிாியாயிேற ? தா சாியான

காாியைதேய ெச வதாக" பாவைன கா34ெகா)H வா6திைய மீறினா.
எலா இதியகK பதிB ெச @ெகா)டான@, க6"#$ ச3டைத ர@

ெச வதாக$ ெசா5யிதா அலவா ? அதப4 அவ ெச யவிைல. க6"#$

ச3டைத அ"ப4ேய ைவ@ ெகா)H ேவ6 இர)H மேசாதாகைள$
ச3டசைபயி ெகா)Hவதா.

இவறி ஒ மேசாதா, தாகளாக" பதிB ெச @ ெகா)ட இதியகளி பதிB"

பதிரைத அகீகாி@ ெகா)H ஆசியாகார ச3டதி விதிகளி5@
அவகK வில அளித@.

இெனா மேசாதா, இனிேம ஆசியாகாரக பதிB ெச @ெகாவத

ேவ)4ய விதி ைறகைள வத@. தளபதி (ம3D M<$சி திறைம இ"ேபா@

ெதாிகிறதலவா ?

"தாகேள பதிB ெச @ ெகா)ட இதியகைள க6"#$ ச3ட பாதியாம ெச @
வி3ேட. இனிேம வ இதியக சபதமாக நா எத நிபதைனையJ
ஒ"# ெகாள விைலேய ? " எ6 (ம3( ெசா5விடலா மலவா ?

தளபதி (ம3D இத இராஜ ததிர காதி மகாT அதமாகவிைல.

க6"#$ ச3ட அ4ேயாH ர@ ெச ய"பH எ6 காதிஜிJ மற 4ரா(வா
இதியகK நபினாக. அத நபிைக ெபா யாகி வி3ட@. அத

விேராதமாக (ம3( காாிய ெச தா. (ம3D அத காாியைத ேமாச4

எேற மகாமாB மற இதிய கK அ$சமய கதினாக. இைத" பறி

காதி மகா எPதியி"பதாவ@:
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"தளபதி (ம3( மிக ததிரசா5 எ6 அவைர நப ேவ)டா எ6 சில
இகி_ ந)பக என எ$சாிைக ெச திதாக. இர)H க3சிJ

தகK$ சாதக எபதாக நிைன@ ெகாKப4 அவ வாசககைள"

#ைனவா எ6, பிற தன இடமான ஒ #திய ெபாைள கபி"பா

எ6 ெசா5 யிதாக. அவகKைடய எ$சாிைக உ)ைம தா எ6

இ"ேபா@ ெதாி த@. தளபதி (ம3( எகைள ேமாச ெச @ வி3டதாகேவ

அ"ேபா@ நாT மற இதியகK நபிேனா. ஆனா இ"ேபா@ ேயாசி@"

பாேபா@ 'ேமாச4' எ6 ெசாவதி சேதக ஏபHகிற@. ேநாகதி

ேமாச4 இலா தவைரயி அைத ேமாச4 எ6 ெசால 4யா தலவா ? 1913 14 - வஷதி (ம3Dட என ஏப3ட அNபவ அவ ேபாி நல
எ)ண உ)டாகிய@. அவ 'ேயாகிய' எ6 'நாணயவா' எ6

இைற நா கதி வகிேற. ஆைகயா 1908- ஆ)4 (ம3(

ேவ)Hெம6 ேமாச4 ெச ததாக இ"ேபா@ நா ெசால 4யா@."

1924 - வஷதி மகாமா ேம க)டவா6 எPதினா. ஆனா 1908- ஆ)4

மகாமா காதி மற 4ரா(வா இதியகK (ம3( ெச த ேமாச4 ?
ெப விய"ைபJ கலகைதJ அளித@.

நிைலைம இனெத6 ெதாிதBடேன காதிஜி சதியா கிரஹ கமி34யி

:3டைத :34னா. :3டதி சில, "னேம ெசாேனாேம, ேக3Wகளா ?

இ"ப4 தா நீக யாைரJ %லபதி நபிவிHகிறீக. பிற ஏமா@

ேபாகிறீக !" எறாக.

அவகK காதிஜி தம@ க3சிைய எH@$ ெசானா. " எதிாிைய ந#வ@

சதியாகிரஹதி த தம. பிற எதிாி வாைக மீறினா அத தத

நடவ4ைக எHக ேவ)H. அ"ப4யிலாம, உலகதிேல எலாேம

அேயாகியக எ6 எ)ணி ெகா)H சதியாகிரஹைத ைகயாள 4யா@.
பிறைர ந#வ@ எனிடள ைற எ6 நீக நிைனகலா. அ"ப4

நிைனதா, அத ைறJடேனேய எைன உக தைலவனாக ஏ6 ெகாள

ேவ)H. என ெசாகிறீக ?" எ6 ேக3டா. எலா ஒகமாக
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காதிஜிைய மீ)H தைலைம ஏப4J, ேபாைர தி"ப ெதாடகி

நட@ப4J ேக3H ெகா)டாக.
-------

55. ஏ5ேத,
ஏ5ேத, தீ !

4ரா(வா PவதிR வசித இதியகளிைடேய ம6ப4J பிரசார

ஆரபமாயி6. எலா இடகளிR ெபா@ :3டக ேபா3H தளபதி

(ம3( ெச த ேமாசைத" பறி எH@$ ெசால"ப3ட@. இதியக எலா

ஒகமான உசாக கா34னாக. மீ)H ேபாரா3டைத ெதாடகB சிைற

ெசலB சிதமா யி"பதாக ெதாிவிதாக. தாகளாக" பதிB ெச @

ெகா)டவகளிடமி@, பதிB" பதிரக வாகி$ ேசகாிக"ப3டன.

4ரா(வா சகாட காதிஜி நடதி வத க4த" ேபாவரவி

பலனிலாவி3டா, ேமப4 பதிB" பதிரகைள ெயலா ஓாிடதி ேச@

ைவ@$ ெசாக"பாைன ெகாKதிவிHவ@ எ6 தீமானி க"ப3ட@.

தளபதி (ம3( வாகளிதப4 ஆசியாகார ச3 டைத ர@ ெச யேவ) H

எ6, #@$ ச3ட ெகா)H வர:டாெத6 இதியாி சாபாக 4ரா(

வா ச3ட சைப மகஜ அT"ப"ப3ட@. அ@ பயனளிகவிைல. மேசாதாைவ$

சீகிரதி ச3டமாவத நடவ4ைக நட@ ெகா)4தன. எனேவ, கைடசி
கைடசியாக$ சதியாகிரஹிக 4ரா(வா சகா ஒ 'அ34ேம3ட ' அதாவ@, இ6தி எ$சாிைக - அT"பினாக.

ேமப4 கைடசி க4ததி இதியக தகைள$ 46 சதியாகிரஹிக

எபதாக றி"பி3H ெகாள விைல. அைத ' இ6தி எ$சாிைக'

(அ34ேம3ட) எ6 றி"பிடB இைல. தளபதி (ம3( அவக தா
ேமப4 க4த@ 'இதிய சதியாகிரஹிகளி இ6தி எ$சாிைக' - எ6

நாமகரண M34னா.

"சகாைர இதிய சதியாகிரஹிக இ"ப4 பய 6த" பாகிறாக.

இவகKைடய @ணி$சைல என ெவ6 ெசாவ@ ? 4ரா(வா அரசாக
இத" பய6தR இணகிவிHமா ? 4ரா(வா அரசாகதி பல

இQவளB எ6 ெதாியாம இத கிள$சி காரக காாிய ெச கிறாக.
இவகKைடய ேப$ைச ேக3H நடதா ஏைழ இதியக அ4ேயாH
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அழி@ேபாக ேவ)4ய@தா!" எ6 ெசானா தளபதி (ம3(. இதியக

இ6தி எ$சாிைக விட @ணித விஷய 4ரா(வா ச3டசைப

அகதினகK அளவிலாத ஆதிரைத 34ய@. இத ஆதிர காரணமாக
ேமப4 ச3டசைப அகதினக தளபதி (ம3D #திய மேசாதாைவ
ஒகமாகB உசாகமாகB நிைறேவறி ைவதாக.

ேமப4 அகதின இQவளB ேகாபைத உ)டாகிய இதியகளி

இ6தி க4ததி என தா எPதி யித@ எ6 இ"ேபா@ கவனிகலா.
அத சாராச பி வமா6:

'தளபதி (ம3ஸு இதியகK ஏப3ட ராஜி உடபா34 கியமான
அச, இதியக தாகளாகேவ பதிB ெச @ ெகாK ப3சதி, அைத

அகீகாி@ ெகா)H ஆசியாகார ச3டைத ர@ ெச யேவ)H எபேத.
அரசாகதா தி"தியைடJ ைறயி இதியக ெபபாேலா

தாகளாகேவ  வ@ பதிB ெச @ ெகா)4கிறாக. ஆைகயா

ஆசியாகார ச3டைத இ"ேபா@ ர@ ெச வ@ தா ைற யா. இைத

ஞாபக"பHதி தளபதி (ம3ஸு இதியக பல க4தக எPதிJ பய
விைளயவிைல.

தளபதியிடமி@ இ@வைரயி பதிேல கிைடகவிைல. இT, ச3ட ைற
உ3ப3H$ ெச ய:4ய யசிகைள ெயலா ெச @ பா@ வி3ேடா.
ஒறிR பயனிைல. இ@ காரணமாக இதிய சகதினிைடேய ெப

அதி"திJ ஆதிர உ)டாகி வள@ வகிறெத பைத$ ச3டசைப
அகதின ெதாிய"பHத வி#கிேறா. ராஜி உடபா34

நிபதைனயி பிரகார ஆசியாகார ச3டைத உடேன ர@ ெச ய ேவ)H
ெம6 வ#6@கிேறா. அQவித ஆசியாகார ச3 டைத ர@

ெச @வி3டதாக ஆக(H 16- ேததி அரசாகதாாிடமி@ தகவ
கிைடகா வி3டா, இதி யக தாகளாக" பதிB ெச @ ெகா)H ெபற ச4பி

ேக3Hகைள ெயலா ெகாKதி விHவெத6 இதிய சக 4B

ெச திகிற@. இத காாியதி விைளவாக ஏபH பலாபல கைள இதிய

சக அNபவிக தயாரா யிகிற@ எபைத" பணிBட ெதாிவி@ ெகா
கிேறா."- ேமப4 க4ததி பதி கிைட"பத ஆக(H 16௳ எ6 தவைண

றி"பி34த காரணதினா அைத இ6தி க4த எ6, எ$சாிைக எ6,

பய6த எ6 ெவைளகாரக கத ேநத@. இத க4தைத அ
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T"#வத னா இதிய தைலவகKேள சாேகாபாகமாக விவாத
நட@, ஆ3ேசப சமாதானக ெசா5 4@, அத" பிற தா எ"ப4J

க4தைத அT"பிேய தீவ@ எ6 தீமானிக"ப3ட@. ஆைகயா

ெவைளகாரக பல ஆதிர ெகா)ட@ பறி இதியக

கவைல"படவிைல. தகK$ சாியாக ேதா6 காாியைத$ ெச வதகாக
எத விதமான கட ஏப3டாR சகி@ ெகாள இதியக
சிதமாயிதாக.

4ரா(வா ச3டசைபயி எைறய தின #திய ஆசியாகார மேசாதாைவ
நிைறேவ6வதகாக றி" பி34தாகேளா அேத ேததியி இதியக
(ம3( சகா விHத இ6தி க4ததி றி"பி3ட தவைணJ

4வாயி6.

அைறய தின அதாவ@ 1908- வஷ ஆக(H 16௳ ேஜாகானி(ப ஹமீதியா

மMதிைய$ ேசத ைமதானதி மாைல நாR மணி" ெபா@:3ட

ேபா34த@. அரசாகதாாிட மி@ பதி எ@B வரா@ எேற காதி

மகாமாB மற இதியகK எ)ணினாக. ஆயிT ஒ ேவைள, கைடசி

நிமிஷதி அரசாகதி மன மாறி ததி ல ஏேதT பதி வதா, அைத
உடேன ெபா@ :3ட நட இட@ ெகா)H வர ஏபாH ெச ய"
ப34த@.

றி"பி3ட கால@ மிக னதாகேவ ஹமீதியா மMதி ைமதானதி

இதியக வ@ :4 வி3டாக. ஒ அல இட மி$ச ைவகாம :3ட
:4 வி3ட@. காதிஜி த5ய தைலவகK னதாகேவ வ@ வி3டாக.

ைமதானதி ஒ ைலயி ஒ ேமைட அைமக"ப34த@. நீகிேராவக

சக வி@ சைம@$ சா"பிHவத, நாR காக உைடய ெபாிய ெகா"

பைறகைள உபேயாகி"ப@ உ)H. அதைகய பிரமா)டமான ெகா"பைற

ஒைற இதிய வியாபாாி ஒவாிடமி@ வாகி வ@ ேமைடயிேபாி ஏறி
யிதாக. றி"பி3ட கால@ சகாாிடமி@ தகவ வராவி3டா,

ச4பிேக3Hகைள ெயலா அத ெகா"பைறயி ேபா3H ெகாKதி விHவ@
எ6 தி3டமாகி யித@.

ெபா@ :3ட ஆரபி த6வாயி ெதா)ட ஒவ ைசகிளி ஏறி விைர@
வதா. அ ெதா)ட ெகா)Hவத ததி காதிஜியிட ெகாHக"ப3ட@.

அரசாகதாாிடமி@ வத ததிதா அ@. ததிேள என எPதி யி ?
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சாதகமான பதி இமா ? இத எ)ணதினா ஏப3ட பரபர"#ட காதிஜி

ததிைய" பிாி@" ப4தா. "இதிய சக ேம ெகாள எ)ணியி

நடவ4ைககாக மிகB வ@கிேறா. அதகாக அரசாகதி உேதசைத

மாறிெகாள 4யா@" எ6 ததியி எPதி யித@. உடேன ெபா@

:3டதி :4யித ஜனகK$ சகாாிடமி@ வத பதி ப4@
கா3ட"ப3ட@.

அைத ேக3டாகேளா இைலேயா, ைமதானதி :4யித அQவளB

ஜனகK அளவிலா உசாக@ட பலத கரேகாஷ ெச தாக.

அரசாகதிடமி@ 'இைல' எ6 வத பதிதா அவகK அதைன
உசாக அளித@. சாதகமான பதி வதிதா, ச4பி ேக3Hகைள

எாி"பதகாக$ ெச த ஏபாH ;ணாகி விH மலவா ? இதியக ேபாரா3ட
நட@வதி அQவளB ஆவ ெகா)4தப4யா, சகாாிடமி@ சாதகமான
பதி வவைத விபவிைல எ6 ேதாறிய@. இதியக தகKைடய

வ5ைமைய உணதிதாக எபத அத கரேகாஷ ஆரவார
அறிறியாக இத@.

ெபா@ :3ட ஆரபமாயி6. :3டதி தைலவ ெசாலேவ)4யைத

ெயலா ெசா5, “ேபாரா3ட எ றா விைளயா3H அல ; பல கட
நடகK தயாரா யிகேவ)H" எ6 எ$சாிதா. ம6 பல

ேபசினாக, தீமானகK நிைறேவற" ப3டன. கைடசியாக காதி மகா

ேபச எPதா. ராஜி ஏபா34 நிபதைனகைள விளகமாக$ ெசானா. அத

நிபதைனகைள$ சகா நிைறேவற ம6தைதJ, நிைறேவ6ப4 ெச வத

இதிய சக ெச த பிரயதனகைளJ எH@$ ெசானா. கைடசியாக

காதி மகா :றியதாவ@: "உகளி ெபபாேலா ச4பிேக3Hகைள
எாி"பதகாக ெகாHதிகிறீக. ெகாHத பிற யாகாவ@ மன

மாறியிதா, ச4பிேக3ைட எாிகாம ைவ@ ெகாள ேவ)H எ6

இட"ப3டா, உடேன எP@ இத ேமைட வரலா ; ச4பிேக3 அவ

தி"பி ெகாHக"பH. ெவ6மேன ச4பிேக3ைட எாி@ வி3டா ம3H

ேபாதா@. அத பிற நட ேபாரா3டதி உ6தியாக நிக ேவ)H.

இ"ேபா@ ச4பிேக3ைட தி"பி வாகி ெகாவதி தவ6 ஒ6மிைல;

அவமான இைல. ஆனா இைற எாி@வி3H நாைள ம6ப4J

ேபா " பதிB ெச @ ச4பிேக3 வாகினா அைதகா34R இதிய சக@
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ஒ இதிய ெச ய :4ய @ேராக ேவ6 ஒ6 கிைடயா@. ஆைகயா

தீகமாக ஆேலாசி@$ ெசாRக. இட"ப3டவ க இ"ேபா@:ட$

ச4பிேக3Hகைள தி"பி வாகி ெகா)H விடலா!"

காதிஜி இQவித ேபசி ெகா)4ைகயிேலேய :3 டதி, "எகK

ச4பிேக3 ேவ)டா ; எாி@ விHக!" எற :$ச எPத@. காதிஜியி

ேப$% 4த@ ஒேர ரலாக :3டதா அேத பதிைல$ ெசானாக.

மகாமாைவ த4யா அ4த மீ ஆல எT ப3டாணியT :3ட@

வதிதா. அவ திWெர6 எP@ நிற@ என ெசால" ேபாகிறாேனா
எ6 அைனவ ஆவRட எதிபாதன. "நா தகைள அ4த@ ெப
பிச. அதகாக மனி"# ேக3H ெகாகிேற, எேபாி ேகாப

ைவ@ெகாள ேவ)டா!" எ6 ெசா5வி3H, தTைடய ச4பிேக3ைடJ
எாி"பதகாக ெகா)H வ@ ெகாHதா ! :3டதி கா@ ெசவிH

பHப4யான கரேகாஷ எPத@. காதிஜி மீ ஆலதி ைகைய" பி4@

Rகி, "அ"பேன ! உ ேபாி எ"ேபா@ேம என ேகாப இததிைலேய !"
எறா.

அ@வைர சதியாகிரஹ கமி34யா இர)டாயிர ச4பிேக3Hக

ேசகாிதிதாக. அQவளB ெகா" பைறயி ேபாட"ப3டன. அவறி ேம

ம)ெண)ெண

ஊற"ப3ட@. ஜனா" எ(ஸ"மியா தீ$சிைய கிழி@

ெகா"பைற ேபா3டா. தீ"பி4@ ெகா)ட@. சில நிமிஷ@ெகலா

ஜூவாைல வி3H எாிய ெதாடகிய@. ஏெகனேவ ச4பிேக3Hகைள

ெகாடாதவக பல ைகேயாH ச4பிேக3Hகைள ெகா)H வதாக. அவக

ஒQெவாவராக ேமைட $ ெச6 தக ச4பிேக3Hகைள ெந"பிேல

ேபா3டாக. ஒQெவாவ ச4பிேக3ைட ெகா)Hவ@ ேபா3டேபா@

கரேகாஷ வாைன அளாவிய@. இQவிதமாக அளவிலா உசாகதினிைடேய

ச4பிேக3 தகன நட@ 4த@.

இைத ெயலா ஆகில" பதிாிைககளி பிரதிநிதிக சில வ@ பா@
ெகா)4தாக. நடதைத ெயலா விவரமாக" பதிாிைககK

எPதினாக. ல)ட 'ெடயி5 ெமயி' பதிாிைகயி நிப ஒவ

வதிதா. அவ இத நிக<$சிைய" பறி விவரமான ெச திைய த

பதிாிைக அT"பினா, அெமாிக %ததிர" ேபாாி ஆரபதி பா(ட

@ைறகதி வத பிாி34 க"ப5 அெமாிகக ஏறி அதி5த ேதயிைல$
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சரைகெயலா கட5 தளிய சாிதிர" பிரசிதியான சபவேதாH
4ரா(வா இதியக ச4பிேக3Hகைள எாிதைத ேமப4 நிப
ஒ"பி34தா.

உவமான அQவளB ெபாதமிைல தா. %ததிர@காக ஆகிேலயட

ேபா ெதாடகிய அெமாிகக ெபெதாைகயின. அேதாH அவகளிட

சகலவிதமான ஆJதகK பயிசி ெபற ைசய இதன.

ஆனா 4ரா(வா இதியகேளா ெசாப ெதாைகயின. அவகளிட ஆJத
ஒ6 இைல; ஆJதைத அவக விபB இைல. சதியைதJ

அஹிைசையJேம ஆJதகளாக ெகா)H வ5ைம மிக 4ரா(வா
சகாட இதியக ேபா ெதாடகினாக.
-------------

56. ஏ5 க.ப !

இதியக பதிB" பதிரகைள எாித சபவ ெத னா"பிாிகா

ெவைளகாரகK 4ரா(வா அரசாக@ ெபாி@ ஆதிரைத
உ)டாகிய @. ஆனா ெபாிய இராஜ ததிாியான தளபதி (ம3( அதனா

நிதான இழ@ விடவிைல. "பதிB" பதிரகைள எாிதா எாி@ வி3H"

ேபாக3H. அ@ நடவ4ைக எHக தக ற மாகா@. இதியக ேமேல என
ெச கிறாக எ6 பாகலா" எ6 ெசா5வி3H$ %மா இதா. சகா
சிறி@ கால %மா இதா இதியகKைடய கிள$சி அடகிவிH எப@
அவைடய எ)ண.

அேத சமயதி #திய இதியக 4ரா(வாR வவைத தH ேவ6
ஒ ச3ட 4ரா(வா ச3ட சைபயி ெகா)H வ@ நிைறேவறினா. இ@

ெபா@" பைடயாக 4ரா(வாR #@மனிதக வவைத க3H"பH@
ச3டதா. ஆனா ேபா34த நிபதைனக காாியாசதி இதியக

வவைத ம3Hேம தHதன. உதாரணமாக, ஐேரா"பிய பாைஷ ஏதாவ@ ஒ6
ெதாிதிராதவ 4ரா(வாR வர:டா@ எப@ ஒ நிபதைன.

காதிஜியி ேயாசைன"ப4 ேமப4 #திய 4ேயற க3H"பா3H$ ச3டைதJ
எதி@$ சதியாகிரஹ ெச வ@ எ6 இதியக தீமானிதாக.
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"பாதீகளா, இதியகளி ேபாைக ? த5ேல ஆசியாகார ச3டைத ம3H

ஆ3ேசபி"பதாக$ ெசானாக. இ"ேபா@ 4ேயறைத க3H"பாH ெச J

ச3டைதJ எதி@$ சதியாகிரஹ ெச ய" ேபாவதாக$ ெசாகிறாக.

இதியக இடைத ெகாHதா மடைத" பிHக" பா"பாக எப@
இதி5ேத ெதாியவிைலயா ? ” எ 6 தளபதி (ம3( பிரசார ெச தா.
(ம3D பிரசார@ இதியக பய@ விடவிைல. “எகKைடய

உாிைமகைள" பறி எத$ ச3டைதJ ஆ3ேசபி@$ சதியாகிரஹ ெச ய
எகK உாிைம உ)H" எ6 பதி ெசானாக.

#திய ச3டைத எதி@ எ"ப4$ சதியாகிரஹ ெச வ@ எT ேகவி

பிறத@. அத காதிஜி தக ேயாசைன :றினா. ேந3டா மாகாணதி5@

சில இதியக 4ரா(வாR பிரேவசிக ேவ)H எ6 அத விைளB
என ஆகிற@ எ6 பாக ேவ)H எ 6 :றினா. ேந3டா5 வசித

ேஸாரா"ஜி ஷாUஜி அதா ேஜனியா எT பாD இைளஞைர த த
சதியா கிரஹ ெச வத காதிஜி ேதெதHதா.

அQவிதேம ேஸாரா"ஜி தா 4ரா(வாR றி"பி3ட ேததியி பிரேவசிக"
ேபாவதாக 4ரா(வா சகா அறிவி@வி3H அத ேததியி ரயி ஏறி
வதா. 4ரா(வா எைலயிேலேய அவ ைக@ ெச ய"படலா எ6

எதிபாக"ப3ட@. ஆனா அQவித நைடெபற விைல. "ச3டைத$

ேசாதி"பதகாக வகிேற" எ6 பகிரகமாக$ ெசா5வி3H வகிற மனிதைர
என ெச வ@ எ6 4ேயற க3H"பாH அதிகாாி ெதாியவிைல.

ஆைகயா எைல"#றதி ேஸாரா"ஜிைய தைட ெச யாம வி3Hவி3டா.
ேஜாகானி(ப ேஸாரா"ஜி வத@ அவைர இதி யக உசாகமாக

வரேவறாக. சில இதிய இைளஞக, "(ம3( சகா ேதாவியைட@
வி3டன; இனி ேம அவக ராஜி வரேவ)4ய@தா" எ6:ட

நிைனதாக. ஆனா சீகிரதிேலேய அவக தக தவைற உணதாக.

ேஸாரா"ஜிைய"ேபா எதைனேயா இைளஞக இதியாி உாிைமகKகாக
தகைள தியாக ெச யேவ)4 யி எ6 ெதாி@ெகா)டாக.

ேஜாகானி(ப ேபா_( Mபாிெட)H ேஸாரா"ஜி த வரலாைற" பறி
ெதவிதா. 4ரா(வா5ேலேய இக உேதசதி"பதாகB தம

இகி_ பாைஷ ெதாிJ எ6 தைம" பாீ3சி@ ெகாளலா எ6

எPதியிதா. றி"பி3ட ேததியி ேகா34 வ@ ஆஜராப4 அவ
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ஸம வத@. ேகா34 விசாரைண ஆரபமான ேபா@, காதிஜி

ேஸாரா"ஜியி க3சியி ஆஜராகி எதி வழகா4னா. ச3ட"ப4 ேஸாரா"ஜி

ற ெச ய விைல ெய6 அவைர உடேன விHதைல ெச ய ேவ)H
எ6 வ#6தினா. காதிஜியி வாதைத ஒ"# ெகா)H நீதிபதி

ேஸாரா"ஜிைய விHதைல ெச தா.

ஆனா ம6நாேள ேஸாரா"ஜி இெனா உதரB வத@. ஏP நாைள

ேஸாரா"ஜி 4ரா(வாைல வி3H ெவளிேயற ேவ)H எ6 உதரவி
க)4த@. "நா அ"ப4 ெவளிேயற" ேபாவதிைல" எ6 ேஸாரா"ஜி

உ6தியாக ெதாிவிதா. ஆகேவ, அவ ம6ப4J ேகா3H" ேபாகேவ)4ய

தாயி6. இத தடைவ மாஜி( 3ேர34 உதரைவ மீறியதகாக ஒ மாத

கHகாவ த)டைன விதிக"ப3ட@.

ேஸாரா"ஜி த)டைன யைடதைத ெதாட@ ேந3டா55@ இT பல
இதிய" பிரகக வர ெதாடகினாக. இவக ேந3டா5 நிைலயாக

தகி வியாபார த5ய ெதாழிகைள$ ெச @ வதவக. ஆகேவ

4ரா(வாR வரேவ)4ய அவசிய ஒ6 இவகK கிைடயா@.
4ரா(வாR வர இதியகK உாிைமJ)H எபைத

(தாபி"பதகாகேவ இவ க வதாக. இ"ப4 வதவகளி ேச தாe க

ம@B, பாD ர(டஜிJ ெபாிய வியாபாாிக. %ேரதிர ரா , க)Hபா

ேதஸா , ரத Dவி, ஹாிலா காதி ஆகியவக இT சில.

இ"ப4 :3டமாக வதவகைள$ ச3டைத மீறி 4ரா(வா R வப4

வி3Hவி3டா 4ரா(வா சகாாி மதி"# என ஆகிற@ ? எனேவ

அவகைள ைக@ ெச @ மாஜி(3ேர3 னிைலயி ெகா)Hவதாக. ஏP

நாைள அவக 4ரா(வாைல வி3H ெவளிேயற ேவ)H எ6

மாஜி(3ேர3 உதரB ேபா3டா. அவக உதரைவ மீறி 4ராவா5ேலேய

இதாக. பிாி3ேடாாியாவி அவகைள ம6ப4J ேபா_ஸா ைக@ ெச @

விசாரைண ஒ6 மிலாம 4ரா(வாR ெவளியிேல ெகா)Hேபா
வி3டாக. அ"ப4 விட"ப3ட வக இர)டாவ@ தடைவJ

4ரா(வாRேள பிரேவசிதாக. இத ேபாி அவக ைக@ ெச ய"

ப3டன. விசாரைண நட@, "ஐப@ பB அபராத அல@ 6 மாத

கHகாவ " எ6 தீ"# அளிக" ப3ட@. ேச தாe த5யவக அபராத

க3ட ம6@ 8கல@ட சிைற$ ெசறாக.
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இ"ப4 ேந3டா இதிய" பிரகக 4ரா(வாR" பைடெயH@ வ@

சதியாகிரஹ ெச @ சிைற" ேபா ெகா)4ேபா@ 4ரா(வா
இதியக %மா இக 4Jமா ? ச34பிேக3ைட எாி@ வி3டதகாக$

சகா அவகைள ஒ6 ெச கிற தாக காேணா. எனேவ, சிைற ெசRவத
ேவ6 வழிகைள க)Hபி4க ேவ)4ய தாயி6. சில 4ரா(வா55@

ெவளிேயறி$ ெச6 ம6ப4 4ரா(வாR திபி வதாக. இ"ப4
திபி வேபா@ ச34பிேக3ைட கா34யாக ேவ)H. எாி@ேபான
ச34பிேக3 திப எ"ப4 வ? எனேவ அவகைள" ேபா_ஸா ைக@

ெச தன.

சிைற #வத இெனா வழிJ க)Hபி4க" ப3ட@. இதியக பதிB"

பதிரைத கா34னா தா வியாபார ைலெச( கிைட. வியாபார

ைலெச( இலாம வியாபார ெச வ@ ச3ட"ப4 றமா. ஆகேவ சில

இதியக ஏெகனேவ வியாபாாிகளா யிலா வி3டாR சதியாகிரஹ ெச @
சிைற #வதகாக ஏதாவ@ ஒ சாமாைன எH@ெகா)H ெதவி விபைன
ெச தாக. அவகைளJ ைக@ ெச @ சிைற அT"ப ேவ)4யதாயி6.

இ"ப4" #திதாக ெத விபைன ெச @ சிைற #தவகளி இமா சாகி"
எT (5 ெபாியா ஒவ. ேஜாச" ராய"ப எT பாாி(ட இ

ெனாவ. பாாி(ட ராய"ப நிைறய" பண சபாதி@ ஆகில ைறயி

வா<ைக நடதியவ. ;3Hேள :ட U3( ேபா3H ெகா)Hதா நட"பா.
அ"ப4" ப3டவ ஒ :ைடயி கறிகா கைள நிர"பிெகா)H ெதவி
விபைன ெச ய$ ெச6 ைகதியானா!

இ"ப4யாக ேந3டா இதியகK 4ரா(வா இதியகK ேபா34
ேபா3Hெகா)H 4ரா(வா சிைறகைள நிர"பினாக. காதிஜிJ

ைகதியானா. சில கால காதிஜிைய மற இதிய ைகதிகேளாH ேச@

ைவதிதாக. அ"#ற அவைர தனியா " பிாி@ விட ேவ)H எ6
கதி" பிாிேடாாியா சிைற ெகா)H ேபா

அபாயகரமான ைகதிகKகாக

ஏப3ட, தனி ெகா3ட4 யி அைட@ ைவதாக.

ஆயிT சதியாகிரஹ இயக ஓ கிற வழியாயிைல. எதைன இதியகைள$

சிைற"பH@வ@ ? எதைன நா ைவதி"ப@? இத$ ெசலB ேவ6

சகா ஆகி ெகா)4த@. எனேவ, இயகைத அடக$ சகா ேவ6
வழி ேதட ெதாடகினாக.
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த5 4ரா(வா மாகாணதி5@ ெவளிேய ெகா)HவிH ைறைய$

சில விஷயதி ைகயா)டாக அலவா ? 4ரா(வா எைலைய தா)4

ேந3டா அல@ ஆர7% பிாீ(ேட34 விட"ப3ட சதியா கிரஹிகK அ@

ஒ தமாஷா யித@. உடேன ச3டைத மீறி ம6ப4 4ரா(வாR அவக

பிரேவசி"பத வசதியாகB இத@. இத மாதிாி இதியகைள ெவளி

ேய6வதி பயனிைல ெய6 க)ட 4ரா(வா சகா
சதியாகிரஹிகைள டப @ைறக@ ெகா)Hேபா

அேக க"ப5

ஏறி இதியாவிேலேய ெகா)H வி3HவிHவ@ எ6 தீமானிதாக. இ@

மிகB ெகாHைமயான த)டைனயா. ஏெனனி, இ"ப4 க"ப ஏற"ப3ட
இதியகளி பல ெதனா"பிாிகாவி பிற@ வளதவக; இதியாைவ

அவக பாதேத யிைல. அவகளி பல ெதனா"பிாிகாவி ெகா7ச

ெசா@ இத@ ; சில கைட இத@ ; ேவ6 சில Hப(தக. கட
ப34தவகK உ)H. இ"ப4 ெதனா"பிாிகாவிேலேய

ேவ&றியவகைள திWெர6 பி4@ க"ப5 ஏறி ஆயிரகணகான
ைமR அ"பா ெகா)H ேபா வி3டா அவக என ெச வாக ?

அேதாH, க"ப பிரயாணதி ேபா@ எதைனேயா கடக காதிதன.

அவக ைகயி பண கா% இைல. க"ப அதிகாாிக ெகாHத உணைவ$

சா"பி3H வி3H க"ப ேம த34 விP@ கிடக ேவ)H.

இQவித த ேகா4 இதியகைள றி"பி3ட க"ப5 ஏறி

அT"#கிறாக எ6 ெதாிய வத@ காதிஜி ெபாி@ கலகமைடதா.

அவகK எத விததி உதவி ெச வ@ எ6 ஆேலாசிதா. பண உதவி

ெச யலா எபத ைகயி ேபாதிய பண இைல. அேதாH, பண உதவி

ெச J வழக ஏப3Hவி3டா இயகதி தியாக சதி ேபா விH எ6

விப தகாதவக இயகதி வ@ ேச@ விHவாக எ6 மகாமா
எ)ணினா. கைடசியி, ஒ ேயாசைன ேதாறிய@. யாராவ@ ஒ இதிய"

பிரகைர அேத க"ப5 அT"பி ைவதா த)டைனயி ேபாி ெவளிேயற"
பHகிறவகK ஆ6தலா யி. இதியாவி ேபா

இறகிய@

அவகK அவசியமான உதவி கிைட"பத அத" பிரக ஏபாH ெச ய
:Hமலவா ?

சதியாகிரஹ" ேபாாி னணியி நிறவகளி ஒவரான F பி. ேக,

நாJHைவ அQவா6 க"ப @ைணயாக அT"ப காதிஜி விபினா. உடேன
F பி. ேக. நாJH ைவ :"பி3H, "க"பேலறி க3டாயமாக அT"ப"பH
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ஏைழ$ சேகாதரகேளாH நீகK இதியாB" ேபாக4Jமா ? " எ6
ேக3டா. "ேபஷாக 4J" எறா நாJH.

"க"ப இT ச6 ேநரதி #ற"பட" ேபாகிறேத ? "
"அதனா என ? இத நிமிஷேம நா #ற"பட தயா."
“ இர)டாவ@ உH"# ேவ)டாமா? வழியி சா"பா3 H என ெச ;?”
"நா இ"ேபா@ அணிதி உH"ேப ேபா@. க"ப5 எலா
ெகாH சா"பா3ைட நாT சா"பி3H ெகாகிேற."

டபனி பாD ர(டஜி ;34 ேமப4 சபாஷைண நடத@. காதிஜி

இர)டாவ@ தடைவ சிைற வாசைத 4@ ெவளிவத பிற, இதியகைள

க"பேலறி அT"ப" ேபாகிற விஷய ெதாி@ அதகாகேவ டபT

வதிதா. F பி. ேக. நாJHவி பதி காதிஜி எைல யற மகி<$சிைய

அளித@. உடேன ெகா7ச உைடகK கபளி" ேபாைவகK சபாதி@ F

பி. ேக. நாJHவிட ெகாHதா.

"இத ஏைழ$ சேகாதரகைள உக வசதி ஒ"#விதிகிேற. த5

அவகKைடய ெசௗகாியகைள கவனி@வி3H அ"#ற உகKைடய

ெசௗகாியைத" பாக ேவ)H!" எ6 காதிஜி ெசா5 அT"பினா. F பி.
ேக., நாJH மகாமாவி வாைதைய அ"ப4ேய நிைறேவறி ைவதா.

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

57. உ2ணாவிரத ெவறி

4ரா(வா சகா இதியகைள க"பேலறி இதியாB" பலாகாரமாக
அT"பிய@ ச3ட விேராதமான காாிய. அேதாH, இரகமற ெகாHைமயான

காாிய. இதியாைவ" பாேத அறியாதவகK 4ரா(வா5ேலேய பிற@

வள@ பிைள 34 Hப உளவகைளJ திWெர6 பி4@ க"பேலறி
அT"பினா அவக இ தியாB$ ெச6 தி திைச ெதாியாம தவி"ப@
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இயைகேய யலவா ? இ@ எQவித நியாயமாக 4J ? எத$ ச3டதா

அத இட ெகாH ?

எனேவ, ெதனா"பிாிகாவிR இதியாவிR 4ரா(வா சகாாி ேமப4
ெசயைல" பறி தீவிரமான க)டனக எPதன. ெகா7ச நாைள" பிற

4ரா(வா சகா ேமப4 ச3ட விேராதமான ைறைய ைக விட

ேவ)4யதாயி6. ஆனா அதேள 4ரா(வா சகாாி ேநாக ஓரளB
நிைறேவறிவி3ட@. "க"ப ஏறி இதியாB அT"#கிறாக " எ6 ெதாித

பிற சதியாகிரஹ இயகதி ேசத இதியக பல பி வாக ெதாடகி
வி3டாக.

இதிய சதியாகிரஹிகளி உ6திைய ைல"பத 4ரா(வா சகா

ேவ6 கHைமயான ைறகைளJ ைகயா)டாக. இ@வைரயி எலா இதிய

சதியா கிரஹிகைளJ ஒேர சிைறயி ேபா34தத" பதிலாக ெவQேவ6
சிைறகK" பிாி@ அT"பினாக. கHைம யான ேவைலக ெச Jப4

க3டாய" பHதினாக. 4ரா(வா5 ளிகாலதி ளி மிக

கHைமயாயி. ேவைல ெச J ைகக உைற@ ெசயல6" ேபா.
#திய சாைல ேபாH ேவைல நடத ஓ இடதி$ சில இதிய சதியா

கிரஹிகைள ெகா)H ேபா  கHைமயாக ேவைல வாகினாக. இவகளி ஒ

சதியா கிரஹியி ெபய சாமி நாக"ப. அவ பதிென3H வய@ இள பிைள.

அதிகாைலயி அவைன எPதிக" ப)ணி$ சாைல ேபாH ேவைல ெச ய"
ப)ணினாக. சாமி நாக"ப க டைத" ெபா3பHதாம ெசான

ேவைலைய$ ெச @ ெகா)4தா. ஒ நா அதிகாைலயி ேவைல ெச த

ேபா@ ளிாினா 'டபி நிேமானியா' எT அபாயகரமான %ர வ@வி3ட@,

அதி5@ அவ ேதறேவயிைல. அ திய கால ெநகி வி3ட@ எ6 அறித

பிற அவைன விHதைல ெச தாக. 1909 ஜூைல 7௳ சாமி நாக"ப இQBலக
வா<ைவ நீதா.

காதி மகாமா எPதியிகிறா ;-- "நாக"பT கைடசி $% இத வைரயி
சதியாகிரஹ இயகேம நிைனவா யிதா. அைத" பறிேய ேபசினா.

%ரதிR சதியாகிரஹைத" பறிேய பிதறினா. இயகதி ேச@ சிைற

ெசற@ பறி அவ வத"படேவ யிைல. ந)பைன அ#ட தPவி

வரேவப@ ேபா அவ மரணைத வரேவறா. தகாலதி 'ப4தவ '
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எபத நா ெபா ெகாK ைறயி நாக"ப ப4தவ எ6 ெசால

4யா@. ஆனா அவTைடய ெபா6ைமJ ேதசபதிJ தியாக உண$சிJ மன

உ6திJ இைணயிறி விளகின. சாமி நாக"பைன" ேபாற பல இயகதி

ேசதிரா வி3டா சதியாகிரஹ நடதி யிகேவ 4யா@."

இதியகளி மன உ6திைய ைல"பத 4ரா(வா சகா இT பல
ெகாHைமயான ைறகைளJ ைகயா)டாக. அபாயகரமான ர3H

ைகதிகைள ைவ" பத எ6 4ரா(வா5 ஒ தனி$ சிைற$சாைல இ த@.
இத" ெபய 'W" c"' சிைற. இத$ சிைறயி அதிகாாியாக

ர3Hதன@" ெபயேபான ெஜயில ஒவ இதா. சா@களான இதிய

சதியாகிரஹிக சிலைர இத 'W" c"' சிைற அT"பினாக. இேக

ெஜயில ெகாHத கHைமயான ேவைலகைள ெயலா இதியக ெச தாக.
ெஜயில எத அளB ேவைல ெகாHதாேரா அத அளைவ" Uதி ெச தாக.

அ"ப4J ெஜயில தி"தி உ)டாகவிைல. இதியகKைடய உ6திைய

ைலய$ ெச வ@ அலவா அேக அவகைள அT"பியதி ேநாக ? எனேவ,

இதியகைள கHைமயாக ேவைல வாகிய@ ேபாதா@ எ6 ெஜயில அவகைள
அவமதி"ப@ தி3Hவ@ அதிகமாகி வத@. இைத இதியகளா ெபா6க

4யவிைல. "ஒ6, எகைள இத$ சிைறயி5@ மாறேவ)H; அல@
ெஜயிலைர மாற ேவ)H" எ6 ேகாாிைக ெச @வி3H, உ)ணாவிரத

இக ெதாடகினாக. அத நாளி ெதனா"பிாிகா சிைறயி

அைடக"ப3ட இதிய சதி யாகிரஹிகK" பாிகார ேதட ேவ6 உபாயேம

கிைட யா@. சிைற உேள என நடகிறெதப@ ெவளிேய உளவகK

ெதாியா@. ைகதிகைள ெவளியா ெச6 பாகB 4யா@. ஆகேவ ெவளியி

ெபா@ஜன கிள$சி ஏபHவத வழியிைல.

உ)ணாவிரத இ"பதாக$ ெசா5வி3H இத காலதி சில இரகசியமாக
ெகா7ச சா"பி3Hெகா)H ெநHநா காலகழி"ப@ உ)H. இத மாதிாி

ேமாச4 ெச வத ெதனா"பிாிகாவி மாகேம யிைல. ப34னி எறா,
P" ப34னி தா. "ப34னி கிட@ சாக3H" எ6 சிைற அதிகாாிக

பி4வாதமாக இதிதா சாகேவ)4ய@தா, அவக இற@ேபான

விவரக :ட ெவளியி உளவகK உடேன ெதாிவத வழி யிைல.

இ"ப4 ெயலா மி@, 'W"c"' சிைறயி5த இதிய சதியா கிரஹிக
உ)ணாவிரத ெதாடகி அத விரததி உ6தியாக நிறாக. காதி

மகாமாவி ஆம சதி அவகைள ஆ3ெகா)H அதைகய மேனாதிடைத
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அவகK அளிதித@. சதிய@ அஹிைச எளளB மா6 படாத

அத சதியாகிர ஹிகளி உ)ணாவிரத கைடசியாக" Uரண ெவறி அளித@.
ஏP நா விரத இத பிற அவகைள அத$ சிைறயி5@ ேவ6 சிைற

மாற$ சகாாிடமி@ உதரB வத@. சதியாகிரஹ" ேபா இQவா6 நட@

வைகயி ெதனா"பிாிகாவி அரசிய5 ஒ ெபாிய மா6த நிக<வத
ஆயதக நட@ ெகா)4தன.

இ@வைரயி 4ரா(வா, ேந3டா, ஆர7% பிாீ (ேட3 த5ய மாகாணக
தனிதனி அரசியRட பிாி34 ஏகாதிபதிய ேதாH ேநராக"

பிைணக"ப34தன. ெதனா"பிாிகாவிRள எலா மாகாணகைளJ ஓ

ஐகிய சகா உ3பHதி, பிாி34 சகாேராH ஒக சபத ைவ@

ெகாவ@ பறி ேயாசைனக நடதன. ெதனா"பிாி காவி வசித

இகி_காரக, ேபாயக - ஆகிய இ சாரா ேமப4 ேயாசைனைய
ஒ"#ெகா)H பிரயதன ெதாடகினாக. இ"ப4 ஐகிய"ப3H ஏக

அரசாக ஆவதினா பிாி34 சாராYயதி ெதனா"பிாிகாவி அத(@
உய எ6 கதினாக. இத ேயாசைன நல ஆதரB இ"பதாக

ெதாித@ ேபாயகளி சாபாகB ஆகிேலய சாபாகB இகிலா@
8@ ேகா4க ெசறன. ெஜனர ேபாதாB ெஜனர (ம3ஸு ேபாய

ேகா4 தைலைம வகி@$ ெசறாக,

ெதனா"பிாிகா மாகாணக ஓ அரசாகமாக ஐகிய"பHேபா@ இதிய

நிைலைம ேமR ேமாசமாகலா எ6 காதிஜி கதினா. இ"ேபா@ ஒQெவா

மாகாணதிR சிசில ச3டக இதிய" பாதகமா யிதன.

ெதனா"பிாிகா ஐகிய"ப3H வி3டா, இதிய விேராதமாக ஒQெவா

மாகாணதிR உள ச3டக எலா ேச@ ெதனா"பிாிகா PவதிR
அR வரலா. இதியகளி கட ேமR அதிகமாகலா. எனேவ,

ெதனா"பிாிகா அரசிய நிைலைம இகிலாதி விவாதிக"பH சமயதி

இதியகளி சாபாக அ யாராவ@ இகேவ)H எ6 காதிஜிJ மற

தைலவகK கதினாக. இத தடைவ காதிஜிJ ேச ஹாஜி ஹV" எT

(5 வதக இகிலா@" ேபாவ@ எ6 நி$சயமாயி6. அ"ப4ேய

1909- வஷ ஜூ மீ 23௳ ேக" டBனி5@ #ற"ப3ட 'ெகனி ெவா

காD' எற க"ப5 காதிஜி, ேச ஹாஜி ஹV" இவ #ற"ப3டாக.

--------------
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58. டாடா ப2ைண
காதிஜி த ைற இகிலா@ ெசறித ேபா@ ெதனா"பிாிகா

இதியகளி நலகைள" பா@கா"பதகாக அேக ஒ சக (தாபி@வி3H
வதா அலவா ? அத$ சகதி தைலவ லா3 ஆதி காதிஜி இ"ேபா@

இகிலா@ வததி ேநாகைத ேக3H ெதாி@ ெகா)H ெஜனர ேபாதா
த5யவகைள க)H ேபசினா. ராஜி ெச @ ைவ"பத அவ ெப யசி

ெச தா. ஆனா ெவறி காணவிைல. காாியாசதி இதியகKைடய

நைமகைள கவனி@ ெகாவதாகB, ஆனா நிறேவ6ைமைய எH@

விHவ@ 4யாத காாிய எ6 ேபாய தைலவக ெசானாக.

ஆசியாகார ச3ட, 4ேயற தைட$ ச3ட - இவைற எHகேவ 4யா@
எ6 ெசா5 வி3டாக.

இத" பதிைல லா3 ஆதி காதிஜி ஹாஜி ஹV" ேச@

ெதாிய"பHதினா. "காாியாசதி நீக ேக3 வசதிக எலா கிைட@
விH. ஆனா ச3டதிேலJள நிற விதியாச இ@ ெகா)4. இத

உலகதி நா ேகாவெதலா கிைட@விHவதிைல. சில சமய வி3H"

பி4ேதயாக ேவ)H. ஆைகயா ேயாசைன ெச Jக. ெவ6

ெகாைககாக" ேபாரா3டைத நடதி ெகா)H ேபாவ@ அவசியமா எ6

நறா $ சிதி@ 4B ெச Jக. :4ய சீகிரதி பதி ெசாRக" எ6
லா3 ஆதி :றினா.

ேச ஹாஜி ஹV" ெவ6 ெகாைககாக" ேபாராHவதி அதமிைல எ6
நிைனதா. அவ :றியதாவ@:

"ெஜனர ேபாதா ெசாவைத நா ஒ"# ெகாகிேற எ6 ெதாிய"பH@க.
தாக :றியப4 அவ இதிய சக@$ ெசௗகாியகைள அளிதா

இ"ேபாைத நா தி"தி யைடேவ. இதியக சமரச க3சியி சாபாக

நா ேப%கிேற. ெதனா"பிாிகா இதிய சகதி ெபபாேலா நாகேள.

சகதி பண வசதிJளவகK நாகேள. இத ேமேல இதிய சக

கட"பHவைத நாக விபவிைல. ெகாைககாக" ேபாராHவைத" பிற

பா@ ெகாளலா."
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ஹாஜி ஹV" ஜராதியி ேபசினா. அைத வாைத வாைதயாக காதிஜி

ெமாழி ெபய@ :றினா. :றி வி3H மகாமா தம@ அபி"பிராயைத

ெதாிவிதா : தாக எH@ ெகா)ட யசிகாக நறி ெசR@கிேற. ேச

ஹாஜி ஹV" இதிய சகதி ெபபாேலாாி பிரதிநிதி எப@ ெசவகளி
பிரதிநிதி எப@ உ)ைம. ஏைழ இதியக - சி6பாைமேயா சாபாக நா

ேப%கிேற. நாT எைன$ ேசதவகK உடேன கிைடக:4ய

வசதிகKகாக ம3H ேபாராடவிைல ; ெகாைககாக உயிைர ெகாH@"
ேபாராட தயாரா யிகிேறா. தகால அN:ல, ெகாைக, இத இர)4
ஒைற ைகவிட ேவ)Hமானா தகால அ N:லைதேய நாக

ைகவிHேவா. ெஜனர ேபாதாவி வ5ைமைய நாக உணதிகிேறா.

ஆயிT எகKைடய பிரதிைஞைய நாக ைகவிட 4யா@. ஆ)டவ மீ@

பாரைத" ேபா3H வி3H, என ேநவதா யிதாR ெபா6ைமJட

ெகாைகைய கைட"பி4@ வேவா. எகKகாக நீக மிகB பிரயாைச

எHதிகிறீக. அைத நாக ஒநாK மறக மா3ேடா. ஆனாR.

தகKைடய #திமதிைய நாக ஏக 4யவிைல, ெஜனர ேபாதாவிட

ஹாஜி ஹV" :றிய பதிைலJ நா :6 பதிைலJ தனிதனிேய ெதாிவி@
விHக. அத" பிற தாக எகK உதவி ெச ய ேவ)H ெமன

எதிபாக மா3ேடா."

இத லா3 ஆதி, "அ"ப4 நீக நிைனக ேவ)டா. ெகாைககாக

நீக ேபாராHவெத6 தீமானி ப3சதி அதகாக உகK உதவி

ெச வைத நி6த மா3ேட. இேகJள கமி34யி தைலவனாக இ@
எனா5யறவைர ேமR உகK உதவி ெச

@ வேவ. இேக என

உள ெசவாைக ெயலா உகK உதவி ெச ய" பயபH@ேவ" எ6
ெசானா.

இத$ சபாஷைணயி5@ காதிஜியி ணாதிசயதி இர)H அசக
ெதளிவாகிறன அலவா ? ஹாஜி ஹV" ேச@ காதிஜிJ ெவQேவ6

அபி"பிராய ெகா)4தாக. எனிT அவகKைடய சிேநகித@

எதவிதமான தக ஏபடவிைல. ஹாஜி ஹV" காதிஜியிட Uரண

நபிைக ைவதிதா. அதனாேலேய த அபி"பிராயைத ெமாழிெபய@$

ெசாRப4 மகாமாைவ ேக3H ெகா)டா. மகாமாB த

அபி"பிராய@ மா6ப3ட அபி"பிராயைத உள@ உளப4 ெமாழி
ெபய@$ ெசாவத தயகவிைல.
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லா3 ஆதி ஆகிேலயராயி@ அவ உதவி ெச வதாக  வதைத

காதிஜி மகி<$சிJட வர ேவ6 நறி ெசRதினா. அவாிட காதிஜி ைவத

நபிைக ;) ேபாகவிைல. இ6திவைர லா3 ஆதி ெதனா"பிாிகா

இதியாி க3சியி நி6 தமாலான உதவிகைள$ ெச @ ெகா)4தா.
ேபாரா3ட நட@ ெகா)4த வைரயி காதிஜிJட அவ மிக சிேநக
பாவ@ட பழகி வதா.
***

இகிலா@ 8@ ேபான காாியதி ெவறி ெபறாம காதிஜி

ெதனா"பிாிகா திபினா. ஆனா ேவெறா விததி அத" பிரயாண

அளவிலாத பயைன அளித@. இகிலாதி தகியிதேபா@ இதியாவி

%ததிரதி ப6ெகா)ட சில இதிய இைளஞகைள மகாமா சதிதா.

அவகKட கல@ ேபசினா. அத இைளஞக பலாகாரதி நபிைக

ெகா)ட #ர3சி காரக. இதியாவி %ததிர@காக எ@B ெச ய அவக
தயாரா இதாக. அவகKட ேபசியதி5@ காதிஜி இதியாவி

%ததிர" பிர$ைனைய" பறி அறி@ சிதைன ெச ய வசதி ஏப3ட@. "இதியா

%ய ராYய ெபேற தீர ேவ)H. ஆனா பலாகார அரா ஜக அத

வழியல ; அஹிைசJ சதியாகிரஹ தா வழிக எற 4B

காதிஜி வதா. இத 4Bகைள ஆதாரமாக ெகா)H “ஹி)3 (வராY

"(இ)4ய ேஹா &) எற #தகைத இகிலாதி5@

ெதனா"பிாிகாB திபி வேபா@ க"ப5 எPதி 4தா.

***

ெதனா"பிாிகா" ேபாரா3டைத இனி ெதாட@ நட@ ைறைய" பறிJ
க"ப5 காதிஜி சிதைன ெச தா. ேபாரா3ட இலவி 4கிறதாயிைல.

நீ4த கால நடேத தீரேவ)H. பணகார வியாபாாிகளி ஆதரB இனிேம

இயக@ கிைட"ப@ @லப. ஏைழ இதியகைள ைவ@ ெகா)ேட நடத

ேவ)H. அவகளிR எதைன ேப நிைல@ நிபாக எ6 ெதாியா@.

ஆனா சதியாகிரஹதி சதிைய" பறி மகாமாB இதேள மகதான
நபிைக ஏப34த@. சதியாகிரஹதி சதி ஆகளி ெதாைகைய"

ெபா6த தல ெவ6, அைத கைட"பி4"ேபா ஒ சிலராயி தாR

அவகKைடய உ6திைய" ெபா6த@ எ6 மகாமா நி$சய ெபறிதா.

ஆைகயா எதைன ேப ேபாரா3டதி நிைல@ நிபாக எபைத" பறி
காதிஜி கவைல"படவிைல. ஆனா ேபாரா3டதி கல@ ெகா)ட ஏைழ
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Hபகளி கதி என எப@ மகாமாB" ெப கவைல அளித@.
அவகK உ)ண உணB தக இட ெகாH@ உதவ ேவ)டாமா?
ெதனா"பிாிகா ேசத@ இைத" பறி$ சில ந)பகKட கல@

ஆேலாசி@ ஒ 4B வதா. டபT" பகதி ேபானி( ப)ைண

ஏபHதிய@ ேபா ேஜாகானி(ப$ சமீபமாக 'டா(டா

ப)ைண '

எபதாக ஒ ஆசிரம (தாபிக தீமானிதா. காதிஜியி அதியத

ந)பகளி ஒவரான மி(ட காலபா எT ெஜமானிய 1,100 ஏரா

வி(தீரணள ஒ விவசாய" ப)ைணைய வாகியிதா. அத இடதி

1910- வஷ ேம மாத 10- ேததி டா(டா

ப)ைண (தாபிக"ப3ட@.

சதியாகிரஹ இயகதி ேசத காரணதினா ஜீவேனாபாயைத இழத
சதியாகிரஹிகK அவகKைடய Hபதின டா(டா

ப)ைணயி

4ேயறினாக. எலா ைகயா உைழ@" பாHபட ேவ)H எ6 ;3H
ேவைலகாக ேவைலகாரக ைவ@ ெகாள :டா@ எ6 நியதி
ஏப3ட@. 4யி"# இடதி5@ ஐ6 கஜ 8ரதி இத நீ

ஊறி5@ த)ணீ ெகா)H வரேவ)4 யித@. ஆசிரம வாசிக

காவ4க34 ேதா மீ@ %ம@ த)ணீ ெகா)H வதாக. (திாீக சைமய

ேவைலயி ெபா6"ைப ஏறாக. இ"ப4ேய பாதிரக @லத,

இ"பிடைத$ %த ெச த, ெத :3Hத த5ய சகல ேவைலகைளJ

ஆசிரம வாசிக பகி@ ெகா)H ெச தாக. ஆசிரமதி மிக எளிய உணேவ

அளிக"பH எ6 ஏபாH. ஆனாR உணB விஷயதி ஒ சிகலான

பிர$ைன ஏப3ட@. ஆசிரமதி வ@ 4ேயறியவகளி ஜராதிய, தமிழ,
ஆதிர, மற வட மாகாணதா எலா இதன. அQவிதேம ஹி@க,
(5க, பாDக, கிறி(@வக ஆகிய நாR மததின இதாக.
கிறி(@வகK (5கK #லா உ)பவக. அவக #லா உணB

ேவ)H எ6 ெசாR ப3சதி இர)H சைமய அைறகK இர)H

விதமான சைமயகK அவசியமா. எனிT #லா உணB அதி" பழ

க"ப3டவகைள தாவர உணBதா அத ேவ)H எ6 க3டாய"பHத

காதிஜி விபவிைல. அவக விபினா #லா உணB ஏபாH ெச ய

தயாராயி தா. ஆயிT அதனா ஏபட:4ய அெசௗகாியகைள

அவகK காதிஜி எH@$ ெசா5, கறிகா

உணBட தி"தி அைடய

4Jமா எ6 ேக3டா. கிறி(@வகK (5கK - (திாீக உபட-
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ெபா@ ெசளகாியைத னி3H" #லா உணB தகK ேவ)4ய திைல
ெய6 உ6தியாக$ ெசா5 வி3டாக."
-------------

59. க,ன ேசாதைனக

ஷியா ேதச@ மகா டா(டா

எPதிய "ஆ)ட வ ராYய உனேள"

எற #தக மகாமா காதியி மனைத" ெபாி@ கவத@ எபைத னேம
பாேதாமலவா ? டா(டாயி ெகாைகக காதிஜியி வா<ைகயி
ேபாைகேய மாறி அைமதன எ6 :றலா. காதிஜி டா(டாயிட

ஏப34த மாியாைத காரணமாகேவ ெதனா"பிாிகாவி அவ (தாபித
இர)டாவ@ ஆசிரம@ 'டா(டா

ப)ைண' எ6 ெபய ைவதா.

டா(டா

ப)ைணயி காதிஜி வசித காலதி பல க4னமான பிர$ைனகK

டா(டா

ப)ைணயி வா5பகK கனிைககK வசிதாக. எலா

ேசாதைனகK ஏப3டன. அவறி சிலவைற இ"ேபா@ பாகலா.

விதியாசமிலாம ேபசி" பழகி ெகா)4தாக. இதைகய கமிஷமிலாத

வா<ைக அவக நடதேவ)H ெமப@தா காதிஜியி வி"ப. இதி

தவ6 ஒ6 ேந@விடா@ எற Uரண நபிைக காதிஜி இத@.

ஆயிT ஆசிரமதி வசித இள ெப)களி பா@கா"# தா ெபா6"#
எபைத உண@ அவகKைடய நடவ4ைககைள க)Z க@மா 
கவனி@ வதா.

ஒ சமய காதிஜியி மன@ மிகB ஆயாச த ப4யான சபவ ஒ6
ேநாி3H வி3ட@. அதாவ@ ஆசிரம@ வா5பக சில இர)H இள

ெப)களிட பாிகாச வாைதயா4னாக எ6 ெதாித@. இதமாதிாி ம6ப4

ேநராதி"பத என வழி எ6 காதிேய சிதைன ெச தா. அத

இைளஞகைள அைழ@ க)4@" #திமதி :றினா. இதனா அவைடய
உள தி"தியைடயவிைல, இலைகயி தனதனிேய சிைறயித சீதா

ேதவிைய இராவண ெநகB அ7சிய@ மகாமாB அ4க4 நிைனB வ@
ெகா)4த@. சீைத அதைகய கHதவ விரதைத ேம ெகா)4ததினா

அலேவா, இராவண சீதா ேதவியிட ெநகB தயகினா ? அQவிதேம
டா(டா

ப)ைணயி 4ேயறி ஆசிரம வா<ைகைய ேம ெகா)ட

ெப)கK தவ விரதைத ேமெகாள ேவ)H ெம6 மகாமா எ)ணினா.
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அவக தவ விரத ேம ெகா)4"பேதாH, அத ெவளி"பைடயான

அறிறிJ இகேவ)H. அத அறிறியான @ பாிகாச" ேப$%" ேபச வி#

வா5பகK" #தி #க34 எ$சாிைக ெச ய :4யதா யிகேவ)H.

ஒ நா இரெவலா காதி மகாமா ஒ கண ேநர :ட 8காம ேம:றிய
விஷயைத" பறி ேயாசைன ெச தா. ெபாP@ #ல சமயதி ஒ 4B

வதா. ெபாP@ நறாக வி4த@ அத இ ெப)கைளJ :"பி3டா. "எ
அைம ழைதகேள ! ேந6 உகைள" பா@$ சில வா5பக பாிகாச

வாைத ேபசினாக. இைத எ)ணி ேந6 இரெவலா என 8கேம

வரவிைல. அவகK" #தி கபிக ேவ)H. மறவகK

எ$சாிைகயாயிகேவ)H. இதகாக உகைள ஒ தியாக ெச Jப4

ேகாகிேற. உகKைடய தைலயி உள அழகான நீ)ட :தைல ெவ34 விட
வி#கிேற. அ"ப4 ெவ34 வி3டா, உகைள" பாேபாெதலா அத
வா5பக தக தவைற நிைன@ வத"பHவாக. ஆசிரமதி ம6ப4J

இ மாதிாி தவ6 ேநரா@. ஆசிரமதி நைமகாக உகைள இத க4னமான

ேசாதைன உ3பHத வி#கிேற. உகK$ சமதமா ? எ ெசாRகாக
இத தியாகைத$ ெச ;களா ? " எ6 ேக3டா.

இதிய" ெப)கK தக :த நீளமாயிக ேவ)H ெமபதி மிக
ஆைச உ)H அலவா? எத இளெப) மணிதா காதி மகா :றிய
ேசாதைன தயகாம உ3பHவா?
அத" ெப)க இவ திHகி3H" ேபானாக, அவகKைடய

தா மாகK இ@ ெதாிதேபா@ அவகK வ@ காதிஜியிட

மறா4னாக. மகாமா, "உகைள க3டாய" பHத என இடமிைல ;

ேவ)டா எறா ேவ)டா" எ6 :றி ம6ப4J தைடய ேநாக என
ெவபைத விளகி$ ெசானா. கைடசியி அத" ெப)க இவ, 'பா# !
உக வி"ப@ நாக மா6 ெசால விைல. தக க3டைள" ப4

நடகிேறா!" எ6 சமத ெகாHதாக. தா

மாகK சமதிதாக.

காதி மகாமா எP@கிறா :-"இத நிக<$சிைய இ6 எP@ இேத ைகயினா

கதிாிேகாைல எH@ அத" ெப)களி :தைல ெவ34 எறிேத. அத இ

ெப)கK உதம ண வதிக ; நல #திசா5க. அவகளி ஒதி
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பிகாலதி இ ம)Zலக வா<ைவ நீ@$ ெசறா. இெனாதி இ6 ஒ

ெபாிய Hபதி தைலவியா யிகிறா. அவகKைடய :தைல ெவ34

வி3ட பிற, நா நடதி வத வ"பி அத காரணைத எH@ விளகமாக
:றிேன. இதனா மிகB நல பல ஏப3ட@. அத" பிற டா(டா
ப)ைணயி எத" ெப)ணிட யா பாிகாசமாக" ேபசிய@ கிைடயா@!"
ேமக)டவா6 சபவைத" பறி எPதிவி3H மகாமா ஓ எ$சாிைகJ

ததிகிறா. இமாதிாி க4ன ேசாதைனகைள ததியறவக ைகயாள

:டா@ எப@தா, காதிஜி எPதியி"பதாவ@:

"இத$ சபவைத நா ெசா5யி"ப@ மறவக இைத" பிபற ேவ)H
எபதகாக அல. இ மாதிாி ேசாதைனைய ைகயாKவதி ெப அபாய

இகிற@. நாக ேமெகா)4த சதியாகிரஹ எதைன 8 ைமயான@

எபைத கா3Hவதகாகேவ இத நிக<$சிைய$ ெசாேன. இதைகய

8 ைமயினாேல தா இயக ெவறிெப6 எT நி$சய என இத@.
இ"ப4"ப3ட கHைமயான ேசாதைனைய ஒவ ைகயாKவதாயிதா, த

வசதி ஒ"#விக"ப3ட ழைதகளிட ெசாத தாJ தக"பT ெசR@
அைப தா ெசRத" பழகியிக ேவ)H. ெசாத ழைதகளி

விஷயதிR அேத மாதிாி ெச ேவா எற திட நபிைக இகேவ)H.

ேசாதைனயி தவறி" ேபானா அதேகற பிராய$சித ெச @ ெகாள
எ"ெபாP@ தயாராயிக ேவ)H."
***

காதி மகாமா உகமாக விவாிதி ேமப4 சபவ@" பிற
டா(டா

ப)ைணயி வா<ைக ேமR 8 ைமயைடத@ ; எளிைமJ

ெபற@. அ@ வைரயி ஆசிரமதி வசித இதியக ஐேரா"பிய

கனவாகைள" ேபா உைடதாி@ வதாக. இனி எலா எளிய

ெதாழிலாளிகளி உைட தாிக ேவ)H எ6 தீமானமாயி6. சிைற

ைகதிகK அளிக"பH உைடைய ஓரளB பிபறி நீல நிற ர3H @ணியி
கா ச3ைடJ அைரைக" பனியகK ைத@ ெகா)டாக. ஆசிரம@

(திாீக ைதய ேவைல க6 ெகா)H ஆடவகK ேவ)4ய ச3ைடகைள
ெயலா தாகேள ைத@ ெகாHதாக.

இமாதிாிேய ஆசிரம வாசிகளி உணB ைனவிட எளிய உணவாயி6.
பிகாலதி காதி மகாமாவி வா<ைகயி கிய@வ அைடத பல

காாியக டா(டா

ப)ைணயி ஆரபமாயின. தினேதா6 மாைல ஏP
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மணி அைனவ :4" பிராதைன ெச J வழக டா(டா

ப)ைணயி ஆரபித@தா. இத" பிராதைன :3டகளி பஜைன

கீதக பாட"ப3டன. இராமாயண, ஆ, ைபபி ஆகிய மத களி5@
சிசில பதிக ப4க"ப3டன.

காதிஜி ஏெகனேவ இயைக ைவதிய ைறகளிR உணB" பாிேசாதைனகளிR ஆவ உ)H. டா(டா

ப)ைணயி அ$ேசாதைனகைள நடத

ேவ)4ய வசதிக இதன. ப)ைணயி யா என ேநா

வதாR

டாடைர :"பிHவதிைல. சமீபதி :"பிHப4யாக டாட இைல.

காதிஜி இயைக ைவதிய ைறகைள ெகா)ேட எலா ேநா கைளJ
ண"பHதி வதா. ஆசிரம@ ெவளிேய அக பகதி5@ :ட

மகாமாவிட இயைக ைவதிய ெச @ெகாள ஜனக வதாக.

டா(டா

ப)ைண$ ச6 8ரதி ரயிேவ (ேடஷ ஒ6 இத@.

(ேடஷ மா(டாி ழைத - இர)H வய@" பிைள - ைடபா H %ர

க)ட@. அைத இயைக ைவதிய ைறைய ைகயா)H ண"பHதினா.

இயைக ைவதிய ைறயி தைடய அNபவகைள ெகா)H காதி மகாமா
"ஆேராகிய வழி " எT ஒ அைமயான ைல எPதியிகிறா.

ஆனா இத @ைறயிேலJ மகாமா எPதிJள எ$சாிைகைய நா கவனி@

மனதி ைவ@ ெகாவ@. அவசிய. அத எ$சாிைக வமா6:- "இமாதிாி பல
ேசாதைனகைள டா(டா

ப)ைணயி நா நடதிேன, ஒ றிலாவ@

ேதாவியைடய விைல. ஆனா நா ைக ெகா)ட ைறகளி அ"ேபாதித

உ6தி இ"ேபா@ என கிைடயா@. 1918- வஷதி இதியாB திபிய
பிற என வயி6 கH"# ேநா

வத@. அைத எனா ண"பHதி

ெகாள 4யவிைல. அத காரண எTைடய நபிைக ைற@

ேபானதா அல@ சீேதாண நிைலயி விதியாசமா எ6 ெசால 4யா@.

ெதனா"பிாிகாவி ெவறியளித சில ைறக இதியாவி என ெவறி தர
விைல ெய6 ம3H ெசாRேவ."

இயைக ைவதிய ைறகளி ேசாதைன நடதிய@ ேபா மகாமா உணB"

பாிேசாதைனகK ெச @ வதா. மகாமாவி ேசாதைனகளி அவ உற

@ைணயாக இ@ வதவ மி(ட கால பா எT ெஜமானிய. இவ

ஒ தடைவ ககதாவி ப%மாHகைள நிைறய" பா கறப4 ெச வதகாக
ைகயாK ெகாdர ைறகைள" பறி ஒ பதிாிைகயி ப4தாக. "பா

சா"பிடாம எ வா<ைக நடத :டா@?" எ6 காதிஜி ேக3டா. உடேன,
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தா பா உணைவ வி3H விட தயா எறா மி(ட கால பா. அQவிதேம

இவ பா அ@வைத நி6தினாக. ெகா7சநாைள ெகலா சைமத

உணB எலாவைறJேம விலகி வி3H கனி உண B சா"பிட ஆரபிதாக.
#திய பழகைளJ உலத பழகைளJேம சா"பி3H கால கழிதாக.

"தனித பழ உணB ம3Hேம அதிய ஐ@ வஷ நா %கமாயித@ ேபா

ேவ6 எத காலதிR ஆேராகியமா யிததிைல. அேத காலதி தா உட

உைழ"#$ சதி என" Uரணமா யித@. நா ஒ6$ சவ சாதாரணமா

நாப@ ைம நட"ேப. றி"பி3ட ஒ தினதி ஐபைத@ ைம

நடதிகிேற. இQவித உடR ஏப3ட நலைதயலாம, கனி உணB
எTைடய ஆமீக வள$சி உ6@ைணயா யித@ எ6 உ6தியாக

:6ேவ. இதியாB திபி வத பிற, தனித பழ உணB ம3H சா"பிட
4யாம ேவ6 உணB ேச@ ெகாKப4 ேநாி3 ட@. அைத எ"ேபா@

நிைனதாR என வத உ)டாகாம 5"பதிைல" எ6 காதி

எPதியிகிறா.
-------------

60. ேகாகேல விஜய

காதிஜிJ அவ @ைண ெச த சதியாகிரஹிகK டா(டா

ப)ைணயி வா<@ வதேபா@, சதியாகிரஹ இயக சில சமய தீவிரமாJ

சில சமய சாதாரணமாJ நட@ வத@. இயக எ"ேபா@ 4B6 எ6

யாராR ஊகிக 4யவிைல. இைத" பறி காதிஜி கவைல"படBமிைல.

சதியைத உ6தியாக கைட" பி4"ப@ சதியாகிர ஹியி கடைம. பலைன"

பறி$ சதியாகிர ஹி கவைல"பட :டா@. கடB @ைணைய தவிர ேவ6

யாைடய உதவிையJ எதிபாகB :டா@. இதைகய நபிைகJட

காதிஜி இயகைத நடதி வைகயி உதவி எதிபாராத ைறயி கிைடத@.
F ேகாபால கிண ேகாகேலயிட மகாமா மிக மதி"# ெகா)டவ எபைத
னேம பாதிகிேறா. F ேகாகேலJட காதிஜி ெதாட@ க4த"

ேபாவரB நடதி வதா. ேகாகேலJ ெதனா"பிாிகா இதியகளி

நிைலைமயி கவன ெசRதி வதா. 1910- வஷ பி"ரவாி 25௳ இதியா

ச3ட சைபயி F ேகாகேல ேந3டாR ஒ"பத :5க அT"#வைத உடேன
நி6தேவ)H ெம6 ஒ தீமான ெகா)H வ@ நிைறேவறினா.
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1911- வஷதி F ேகாகேல இகிலா@$ ெசறா. அவ

ெதனா"பிாிகாB ஒைற விஜய ெச @ நிைலைமைய ேநாி ெதாி@
ெகாள ேவ)H எ6 காதிஜி அ4க4 அவ க4த எPதியிதா.

அதப4 F ேகாகேல இ"ேபா@ இகிலாதி5@ ெதனா"பிாிகா ெசவ@
எ6 உேதசி@, இதியா மதிாியிட த வி"பைத ெதாிவிதா. இதியா

மதிாி ஆ3ேசப ெசாலாம அNமதி ெகாHத@ F ேகாகேல காதிஜி
தகவ ெதாிவிதா. ஆ6 வார கால ெதனா" பிாிகாவி தகலா எ6

அத ஒ %6" பிரயாண  தி3ட தயாாிப4J காதிஜிைய ேக3H
ெகா)டா.

இத க4ததினா காதிஜிJ மற இதியகK அைடத 8கல@ அள
விைல. இ@வைர இதியாவி5@ எத தைலவ ெதனா"பிாிகாB

வத@ கிைட யா@. ஆைகயா ேகாகேலயி வரB எQவளB கியமான@

எபைத உண@ அவ மகதான வரேவ# அளிகB

ெதனா"பிாிகாவி கிய நகரகK ெகலா அவைர அைழ@$ ெசலB
தீமானிதாக. சதியாகிரஹிக சதியாகிரஹதி ஈHபடாத இதியக

எலாேம வரேவ# யசிகளி ைனதாக. வரேவ# கமி34களி

இப4 ஐேரா"பிய ேக3H ெகாள" ப3டன. பல அத

இணகினாக. ஒQெவா கிய நகாிR பிரதான டBஹா ம)டபதி

:3ட நட@வ@ எ6, :3ட@ தைலைம வகிக அதத நகரதி

ேமயைர அைழ"ப@ எ6 4B ெச ய"ப3ட@. கியமான ஒQெவா ரயிேவ

(ேடஷைனJ அலகாிக தீமானிக"ப3ட@. சாதாரணமாக இத அTமதி

ெகாH"பதிைல. ஆயிT இதியகKைடய மகதான உசாகைத"

பா@வி3H ரயிேவ அதிகாாிக உதரB ெகாH@ வி3டாக.

ேஜாகானி(ப ரயிேவ (ேடஷைன அலகார ெச யB, (ேடஷனி ஒ

ெபாிய வரேவ# வைளB நிமாணிகB பதிைன@ தினக பி4தன.
இதி5@ வரேவ# ஏபாHக பிரமாதமாக$ ெச ய"ப3டன எபைத
அறியலா.

அேக இகிலாதி5@ ேகாகேல ெதனா"பிாிகா பிரயாண@ ேவ)4ய
ஆயதக ெச @ ெகா)4தா. இதியா மதிாியி காாியாலயதின

ெதனா" பிாிகா சகா பிாி34 சாராYயதி F ேகாகேல எQவளB
உனதமான பதவி வகிகிறவ எ6 ெதாிவிதிதன. ஆயிT

ஆரபதிேலேய பிரயாண@ ஒ 3Hக3ைட ஏப3ட@. ெதனா"பிாிகா

ெசR க"ப5 வசதியான தனிஅைற ஒ6 ேகாகேல ேவ)H எ6

ேக3க"ப3ட@. "கிைடயா@" எ6 க"ப கெபனியி பதி வத@. இைத யறித
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ேகாகேலயி ந)ப ஒவ இதியா மதிாி காாியாலய@ விஷயைத

ெதாிய"பHதினா. ேமப4 காாியாலயதி5@ ஒ க4த க"ப கெபனி"

ேபாயி6. அQவளB தா ; ேகாகேல ேக3டப4 தனி அைற கிைடத@. க"ப

தைலவT ேகாகேலைய$ சாியான மாியாைதJட நட @ப4யாக
க3டைளJ பிறத@.

ெதனா"பிாிகாவி மதிய சகா ேகாகேல மாியாைத ெச ய

தீமானிதாக. பிாிேடாாியாவி இேபா@ அரசாக விதாளியாக அவ

தகேவ)H எ6 ேக3H ெகா)டாக. அரசாக@காக ஏப3ட ரயிேவ

ஸc ஒைற அவைடய பிரயாண@காக ெகாHதாக. சகா

ெகாH இத வசதிகைள" ெப6 ெகாளேவ)H எ6 காதிஜி
வ#6தியத ேபாி ேகாகேல அத இைசதா.

1912- வஷ அேடாப 22௳ ேகாகேல ெதனா பிாிகா ேச@ ேக"டB

@ைறகதி க"ப55@ இறகினா. ேக"டB நகரதி ெபாிய "ெபா@
:3ட ஒ6 நைடெபற@. ெஸன3ட ஷிாீ எபவ தைலைம வகி@ F

ேகாகேலைய வரேவ6" ேபசினா. Fேகாகேல இத த ெபா@ :3டதி

உ6தியாகB நியாயமாகB நிதானமாகB ேபசிய@ இதியக - ஐேரா"பியக
எலாைடய மனைதJ ஒேக கவத@.

ேக"டBனி5@ ேஜாகானி(ப இர)H நா பிரயாண. வழியி இதியக

வசித ப3டணகளி எலா ேகாகேல இறகி அகேக உபசாரகைள"
ெப6ெகா)H (ெபஷ ரயி5 ேஜாகானி(ப வ@ ேசதா.

ேஜாகானி(பகி நடத வரேவ# பிரமாதமா யித@. த உபசார :3ட

(ேடஷனிேலேய நைட ெபற@. ெராWஷியாவி உபதியா உயத

ேதமர$ ச3டதி தக தகH அ4@ அதி உபசார" பதிர எPதி

ேகாகேல அளிதாக. அத தகH இதியாB இலைகJ ேசத ேதச

படதி வ4வ ெப6 திக<த@.

ஆரப உபசார :3ட@" பிற ேகாகேல தனிதனியாக" பல பிரககைள"
பாதா. பல அவைர வ@ பாதாக, ஐேரா"பியகK இதியகKமாக

400 ேப ஒ ெபாிய வி@ நடத@. இத விதிேலதா ேகாகேல

ெதனா"பிாிகா இதியகளி நிைலைமைய" பறி தம@ கியமான

பிரசகைத$ ெச தா. இைத தவிர இதியக ம3H அடகிய ெபா@

:3ட ஒ6 நடத@. இ@வைரயி F ேகாகேல ஆகிலதிேலதா ேபசி

129

வதா. ஆகில பாைஷயி ேகாகேல ெபாிய நி#ண. ஆனா இத கியமான
இதியகளி :3டதி F ேகாகேல அவைடய தா

பாைஷயாகிய மராதியி

ேபச ேவ)H எ6 காதிஜி ேக3H ெகா)டா. அைத தா ஹிதியி

ெமாழிெபய@$ ெசாவதாகB :றினா. அத காலதி அரசிய5 ஈHப3ட

இதியக ஆகில பாைஷயி ேப%வ@ வழகமாயித@. ஆகில

பாைஷயிேலதா அவகKைடய வா வைம நறாக" பிரகாசி.

ஆைகயா காதிஜியி ேயாசைனைய ேகாகேல ஆ3ேசபிதா. காதிஜிJ

பி4வாதமாயிதா. கைடசியாக F ேகாகேல, "இேக நா உகKகாகேவ

வதிகிேற. ஆைகயா உக இட"ப4 நடக ேவ)4ய@தா !" எ6

ெசா5 மராதி பாைஷயி ேபசினா.

ேஜாகானி(ப நகாி5@ F ேகாகேல பிாி3ேடாாி யாB" ேபானா.
பிாி3ேடாாியாவி ெஜனர ேபாதா ெஜனர (ம3( த5ய அரசாக
மதிாிகைள F ேகாகேல சதி"பதாக ஏபாH ஆகியித@. ேகாகேல

மதிாிகைள$ சதிக" ேபாேபா@ தனியாகேவ ேபாகேவ)Hெம6 காதிஜி
கதினா. தா பிேனாH ெசறா காாிய@. இைடbறாயிெம6

ெசானா. மதிாிக காதிஜி மீ@ ெகா)4த ேகாபதினா ேகாகேலயி

ேப$%$ சாியானப4 ெசவி ெகாHகாம ேபாகலாமலவா ?

அேத சமயதி ேகாகேல தனியாக மதிாிகைள$ சதி"பதி சில கடகK
இதன. இவ ெதாிதிராத ஏதாவ@ ஒ விஷயைத" பறி அவக

பிர(தாபிகலா. அத இவ சாியான பதி ெசால 4யாம ேபாகலா.

ேமR சகா மதிாிக ஏதாவ@ சில பிேரரைணகைள$ ெசா5 அவைற

இதியாி சாபாக ஒ"#ெகாKப4 ேக3டா, F ேகாகேல உடேன பதி

ெசாRவ@ சாதியமா யிமா ?

இத தடககைள ெயலா ேபாவதகாக, காதிஜி ெதனா"பிாிகா

நிைலைம பறி$ சாேகாபாகமாக ஓ அறிைக தயாாி"ப@ எ6, அைத F
ேகாகேல ந றாக" ப4@ெகா)H ேபாவெத6 ஏபாடாயி6. காதிஜி

அறிைக தயாாிதா. ேகாகேல அைத" ப4தா; ஆனா தி"தியைடயவிைல.
விஷயகைள ெதளிB ெச @ ெகாள" பல ேகவிக ேக3டா. காதிஜி பதி

ெசானா. இQவிதமாக, ேகாகேல மதிாிகைள" பா"பதகாக றி"பி3ட

தின@ த நா இரB P@ அவகK ேப$% நட@ ெகா)4த@.
ஒ நிமிஷ:ட இவ 8கவிைல !
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றி"பி3ட சமயதி Fேகாபால ேகாகேல ெதனா" பிாிகா மதிாிகைள$

சதிதா. %மா இர)H மணி ேநர ேபசினா. ேபசி வி3H திபி வத@
சேதாஷமான ெச திைய$ ெசானா.

"எலா 4வாகிவி3ட@. க6"#$ ச3டைத எH@ விHவாக. 4ேயற$

ச3டதி நிற பறிய தைடைய நீகிவிHவாக. 6 பB தைலவாிJ

எHக"ப3H விH. ஆைகயா நீக இனிேம இேக இக ேவ)4ய

அவசியேம இைல. ஒ வஷ@ இதியா B திபி வ@

விடேவ)H!" எறா. ெச தி சேதாஷமான@தா. ஆனா காதிஜி
நபிைக ம3H உ)டாகவிைல. அவ :றியதாவ@ :

"நீக உ6தியாக$ ெசாகிறீக. ஆயிT என நபிைக ஏபடவிைல.

இத ேதச@ மதிாிகைள நா அறிதி"ப@ ேபால நீக

அறியவிைலயலவா? ஏெகனேவ இQவா6 அவகKைடய ேப$ைச" பலைற

நபி ஏமாறமைட திகிேற. ஆயிT தாக மதிாிகளிட

ெப6ெகா)H வத வா6தி மிகB கியமான@ எபதி சேதக

இைல. அவக அத"ப4 ெச யாவி3டா எகKைடய ேபாரா3ட@

இT பல அதிக ஏபH. தாக ெப6 வத வா6தி எகKைடய

ேபாரா3டதி நியாயதி எகK அதிக நபிைகைய ஊ3H. ஒ

வஷ@ நா திப 4J எ6 ேதாறவிைல. நாT எ சகாகK

இT பல ைற சிைற #க ேநெம6 க@கிேற."

இத ேகாகேல, "நீக பய"பHகிறப4 ஒநாK நடவா@. க6"#$ ச3டைத

ர@$ ெச @ விHவதாகB 6 பB தைலவாிைய எH@விHவதாகB

ெஜனர ேபாதா என வா ெகாHதிகிறா. அைத நிைற ேவறிேய

தீவா நீக சாஜா"#$ ெசாலாம ஒ வஷ@ இதியாB
திபி வ@விட ேவ)4ய@தா !" எ6 ெசானா.

பின ேகாகேல டப, ேமாி3(ப த5ய இடகK$ ெசறா. அேக
ெயலா அவ நடத உபசாி"#களிR வி@களிR ஐேரா"பியக

தாராளமா  கல@ெகா)டாக. இQவித ெதனா"பிாிகா இதியகKைடய

உளைதJ ஐேரா"பியகளி இதயைதJ ெவறிெகா)ட பிற 1912-

வஷ நவப மாத 17- ேததி F ேகாகேல தா நா3H க"ப ஏறினா.
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அவைர வழி அT"#வத காதிஜிJ மி(ட கால பா க"ப ஏறி
ஸாDபா வைரயி ெசறாக. க"ப5 இதியாவி அரசிய

நிைலைமைய" பறிJ இதிய அரசிய தைலவகளி ணாதிசயகைள"
பறிJ ேகாகேல காதி வி(தாரமா

எH@$ ெசானா. ேகாகேல :றிய

ஒQெவா வாைதJ உ)ைமயாகB ேதசபதி த@பிJ இதைத க)H
காதிஜி வியதா. ேகாகேலயிட காதிஜி இத அ# பதிJ ேமR

அதிகமாயின. ஸாDபாாி ேகாகேலJட பிாிய 4யாம பிாி@ வத@ட

விைடெப6ெகா)H காதி மகா ெதனா"பிாிகாB திபினா.
--------

61. 9ர தமி:. ெப2மணிக

ேகாகேலயி நபிைக நிைறேவற விைல. காதிஜி பயதப4ேய தா காாிய

நடத@. ஒ வஷதி 6 பB தைலவாி எHக"ப3H விH எ6,

அதாிய மேசாதா அHத ச3டசைப :3டதி ெகா)H வர"பH எ6 F
ேகாகேலயிட ெதனா"பிாிகா மதிாிக ெசா5யிதாக. அத மாதிாி

நைடெபறவிைல. அத" பதிலாக ெஜனர (ம3(, “ேந3டா அகதினக

6 பB தைலவாிைய எH"பத விேராதமா யி"பதா அைத" பறி ஒ6
ெச வதகிைல" எ6 ெசா5 வி3டா. இமாதிாி ேந3டா ஐேரா"பிய மீ@
தளபதி (ம3( பாரைத" ேபா3டத நியாய ஒ6 கிைடயா@. ஏெனனி

அ$சமய நாR மாகாணகK ேசத மதிய ச3டசைப ஏப34த@. மற

மாகாண அகதின ஆதரB ெகாHதா ெபபாைம ேவா3Hகளா மேசாதா
நிைறேவறிவிH. எனேவ, ேகாகேலயிட ெகாHத வா6திைய மீ6வத

ெஜனர (ம3( ேந3டா ஐேரா"பியாி எதி"ைப ஒ வியாஜமாக
உபேயாகிதா எேற ெசாலேவ)H.

இQவா6 F ேகாகேலயி நபிைக நிைறேவறா வி3டாR அவ

ெதனா"பிாிகாB விஜய ெச த@ இதியகK ஒ ெப நைமைய$
ெச த@. இ@கா6 காதி மகாமா அேக நடதிய இயக, நிறேவ6ைம

காரணமான தைட$ ச3டகைள எதிேத நடத@. ேமப4 ச3டகளினா

அதிகமா " பாதிக"ப3டவக இதிய வியாபாாிக, மா(தாக

த5ேயாதா. ஆைகயா காதிஜியி இயகைத ஆதாிதவகK ேம:றிய

ப4த வ"பினேர யா. இவகK நாளைடவி மன ேசா@ வி3டாக.

ஒ சிலேர உ6தியாக நிறாக,
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ெதனா"பிாிகா மதிாிகைள Fேகாகேல பா@" ேபசியேபா@ நிற தனி$
ச3டகKட 6 பB தைல வாி விஷயமாகB ேபசினா. அத

தைலவாியி அநியாயைத எH@$ ெசா5 மதிாிகளிடமி@ அைத ர@

ெச வதாக வா6திJ ெபறா. ஆகேவ, ேகாகேல மதிாிக ெகாHத

வா6திைய நிைறேவறவிைல எற காரணதி ேபாி 6 பB

தைலவாிைய எதி@$ சதியாகிரஹைத ெதாடவ@ சாதியமாயி6.
6 பB தைலவாி, ஏெகனேவ ஒ"பத ெதாழிலாளிகளாக வ@ ஒ"பத

நீகிய பிற ெதனா"பிாிகாவி தகிய இதிய ெதாழிலாளிகைளJ

அவகKைடய HபகைளJ பாதித@. இத வாி 1885- வஷதி5@

அ5 இ@ வத@. அ"ப4யிக 1907- வஷதி ஆசியாகார ச3டைத

எதி"பதகாக ஆரபித இயகதி ேமப4 தைலவாி விஷயைத$ ேச@

ெகாள 4யவிைல. F ேகாகேல வ@ வி3H" ேபான த பயனாக, அைதJ

சதியாகிரக இயகதி ேநாககளி ஒறாக$ ேச@ ெகாள 4த@.
அ"ப4$ ேச@ ெகா)டதினா இயக அைடத நைமைய$ ெசா5

4யா@. ெதனா"பிாிகா வி5த இதிய ெதாழிலாளிக இ@வைரயி

மகாமாவி இயகைத" ெபா@வாக ஆதாி@ வதாகேள தவிர, அதி

ேநர4யாக கல@ ெகாள விைல. கல@ ெகாவத$ சத"ப

கி3டவிைல. இ"ேபா@ அதைகய சத"ப கி34ய@. 6 பB
தைலவாிைய எதி ேபாரா3டதி இதிய ெதாழிலாளிக

ஆயிரகணகானவக ேநகமாக கல@ ெகாவத வசதி ஏப3ட@.
***

ம6ப4J ேபாரா3ட ெதாடவைத தவிர ேவ6 வழியிைல எ6

காதிஜி ெதாிதBடேன F ேகாகேல க4த எPதினா. தம ெகாHத

வா6தி பகமைடதைத அறி@ F ேகாகேல மிக வதமைடதா. ேமேல
நடகேவ)4யைத" பறி தம@ கவைலையJ ெதாிவிதா. "நீக

கவைல"பட ேவ)டா. இேக நாக உயிைர ெகாH@" ேபாராHவ ெத6

ககண க34 ெகா)H வி3ேடா. 6 பB தைலவாிைய ர@ ெச J

வைரயி ேபாராHேவா!" எ6 மகாமா பதி எPதினா. இத ேம ேகாகேல,
"சதியாகிரஹ இயகதி ைறத ப3ச எQவளB ேப ேசர:H ?

அதிகப3ச எQவளB ேப ேசரலா? அவகKைடய ெபயக, Hபக
த5ய விவரகைள"பறி ெதாிவிகB " எ6 ேக3டா.
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காதி மகா எ"ேபா@ தம@ சதிைய அதிக"பHதி கணகிHவ திைல.

ெகா7ச ைறவாகேவதா மதி"பிHவ@ வழக. சதியாகிரஹதி ஈHபட

:4ய 66 ேபாி ஜாபிதாைவ காதிஜி எPதி அT"பினா. இவகளி ைறத

ப3ச 16 ேப கைடசி வைரயி நி6 நிைல@" ேபாராHவாக எ6
ெதாிய"பHதினா. அேதாH இத விவரகைள ெயலா ேகாகேல

ேக34"பதி காரணைத ஊகி@ ெதாி@ ெகா)H, "எகK" பண உதவி
அT"#வ@ பறி தாக கவைல"பட ேவ)டா. நாக எ"ப4யாவ@

சமாளி@ ெகாகிேறா. தகKைடய உட நிைலைய" பா@ ெகாளB"

எ6 மகாமா எPதினா. அ"ேபா@ ேகாகேலயி உட நிைல சாியாக

இகவிைல. ஆனாR மகாமாB ேகாகேல க)4"பான பதி ஒ6

எPதினா. "உகKைடய கடைமைய அேக நீக ெச Jக. எகKைடய

கடைமைய இதியாவி நாக ெச கிேறா. இேக நாக ெச ய

ேவ)4யைத" பறி உகKைடய ேயாசைன ேதைவ யிைல !" எ6 சிறி@
ேகாபமாகேவ எPதினா.

ெதனா"பிாிகாவி காதி மகா இ6தி" ேபாரா3ட ெதாடகி நடதியேபா@
இதியாவி F ேகாகேல ெபகிள$சி ஆரபி@ ெதனா"பிாிகா

இதியகK$ சாதகமாக" ெபா@ ஜன அபி"பிராயைத திர34 வதா. இத

பல என எபைத" பினா பா"ேபா.
***

மீ)H சதியாகிரஹ" ேபா ெதாடவத மகாமா காதி ஏபாHகைள$

ெச @ெகா)4தேபா@, இதிய சகதி தைலயி எதிபாராத இெனா

பாறாக வ@ விPத@. அத" பாறாகைல" ேபா3டவ ேக" டB உய தர

நீதி மறதி நீதிபதி Dயர எபவ.

இதியாவி5@ ெதனா"பிாிகாB$ ெசற இதிய பல க5யாண
ெச @ ெகா)H மைனவி மகKட ெசறாக. ேவ6 பல

ெதனா"பிாிகாவிேலேய மண #ாி@ ெகா)டாக. இவகளி ஹி@க

ஹி@ சபிரதாயதிப4J (5க (5 வழகைத ஒ34J சடக
நடதி க5யாண ெச @ ெகா)4"பேத இயபலவா? நாப@ வஷ

காலமாக ேமப4 க5யாணக ெதனா"பிாிகாவி அகீகாிக"ப3H வதன.
திWெர6 ேமப4 க5யாணக எலா ெதனா"பிாிகாவி ெசRப4யாகா
எ6 ஏப3டா இதியகளி மேனா நிைலைம எ"ப4 யி ? ேக"டB
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ேகா3 4 நீதிபதி Dயர விசாரைண ெச த ஒ வழ சபதமாக

ேமக)டவா6 தீ"# அளி@வி3டா. அதாவ@ கிறி( @வ சபிரதாய"ப4

க5யாண நட@ விவாக ாிஜி(3ரா ஆVD ாிஜி(ட ெச ய"ப3ட
க5யாணக தா ச3ட" ப4 ெசR எ6 மறைவ ெயலா

ெசRப4யாகா எ6 ேமப4 நீதிபதி தீ"# அளிதா. அத தீ"# ஊஜித

ஆ ப3சதி ஆயிரகணகான இதிய H பகளி மைனவிமாக

'மைனவி ' எT உாிைமைய இழ@விட ேவ)4யதா. அ"ப4யானா அத

'மைனவி'யிலாத (திாீ அவKைடய #ஷT பிறத ழைதக
ச3ட"ப4 அவகKைடய வாஸுக ஆக மா3டாக. ெபேறாகளி

ெசா@ ழைதகK உாிைம யிலாம ேபா

விH. ெதனா"பிாிகா

இதியகK இ@ எQவளB ேகவலமான-பயகரமான - நிைலைம எ6

ெசாலேவ)4யதிைல யலவா ?

ேமப4 தீ"பினா இதிய சகதி ஏப3ட கலகைத$ ெசா5 4யா@.
காதிஜி தம@ வழக"ப4 சகா உடேன ஒ க4த எPதினா. "நீதிபதி
Dயர தீ"# சாியானதா ? இ"ேபா@ ள ச3ட"ப4 அ@ சாி எ6 ஏபH

ப3சதி, ச3டைத உடேன திதி இதியக தக மத சபிரதாய"ப4 ெச @
ெகா)ட க5யாணகைள$ ச3ட ாீதியாக$ ெசRப4 ெச ய" ேபாகிறீகளா ?"
எ6 காதிஜி ேக34தா. ஆனா இ6மா"பி சிகரதி ;றித

ெதனா"பிாிகா சகா ேமப4 க4ததி ேபாி எதவித நடவ4ைகJ
எH@ ெகாள தயாராயிைல.

இனிேம கால தா<@வ@ ைறயல எ6 காதிஜி தீமானிதா.

சதியாகிரஹ கமி34ைய :34னா. உடேன சதியாகிரஹ" ேபாைர

தீவிரமாக ஆரபிக ேவ)H எ6 கமி34 தீமானித@. இ@வைரயி ஆ)

மக ம3Hதா ேபாாி கல@ ெகா)டாக. ெப)கைள கட@

உளாவைத யா விபவிைல, இ"ேபா@ இதிய" ெப) ல@
இதைகய அவமான அநீதிJ இைழக"ப34 ேபா@, ெப)கைள"

ேபாாி ேசரேவ)டா எ6 தH"ப@ எ"ப4 நியாய ஆ ? அத" பதிலாக,
"(திாீகK இத" ேபாாி ேசர ேவ)H" எ6 ேக3H ெகா)H கமி34யா
தீமான ெச தன.
த5 டா(டா

ப)ைணயி வசித (திாீகைள$ சதியாகிரஹ" ேபாாி
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ேசகிறீகளா எ6 காதிஜி ேக3டா. அவக உசாக@ட அத

இணகினாக.

"ேபாரா3டதி ேபா@ சிைற$சாைலயிR பல கடகK உளாக

ேநரலா" எ6 மகாமா எ$சாிைக ெச தா. எதவிதமான கட@ தயா
எ6 அத$ சேகாதாிக ெசானாக. அவகளி ஆ6 ேப ைக ழைத

காாிக. ஒ (திாீ க"பிணி. இ"ப4 ெயலாமி@ அவக சிறி@

தயகவிைல.

"ேபாரா3டதி ஈHப3ேட தீேவா எ6 வத அத$ சேகாதாிக அQவளB
ேப தமி<நா3H" ெப)க" எ6 மகாமா மகி<$சிJடேனேய

றி"பி34கிறா. அவகKைடய ெபயகைளJ எPதி யிகிறா : 1. Fமதி

தபி நாJH, 2. Fமதி எ. பிைள, 3. Fமதி ேக. ேகச பிைள, 4. Fமதி

ெபமா நாJH, 5. Fமதி பி. ேக. நாJH, 6. Fமதி ேக. சின சாமி பிைள, 7.

Fமதி எ. எ(. பிைள, 8. Fமதி ஆ. ஏ. Uத5க, 9. Fமதி பவானி தயா,
10. மாாி மீனா3சி" பிைள, 11. மாாி ேகச பிைள.

ேமேல க)ட ெபயகைள காதிஜி "ெதனா"பிாிகா சதியாகிரஹ" எற

5 றி"பி34கிறா. ெப)கKைடய ெபய ஞாபகமிலாதப4யா

ெபபாR அவரவகKைடய கணவமாகKைடய ெபயரா இகி_
ைற"ப4 'மி(ஸ(' எற அைடெமாழி ேசதிகிறா.

"சதியாகிரஹதி ேசர வத ெப)மணிக அைனவ தமி<நா3H"

ெப)கேள !" எ6 மகாமா எPதியி"பைத" ப4 தமிழ - எவ Tதா
ேதா Uாியாம இ ? இைத" ப4த பிற, பைழய தமி< களி

தமி<நா3H ;ர தா மாகளி அ ெப7 ெசயகைள"பறி" ப4ேபா@,
அைவ ைன கா34R உ)ைம ஒளி அதிக ெப6 விள அலவா?
***

காதி மகா டா(டா

ப)ைண யி5@ ேபானி( ஆசிரம@$ ெசறா.

அகிதவகளி 'இதிய ஒ"Vனிய' பதிாிைக நட@வதகாக

இர)ெடாவைரJ ழைதகைளJ தவிர மறவக எலா
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சதியாகிரஹ" ேபாாி ஈHபட ேவ)H எ6 ெசானா. ஆ)மக உடேன

சமதிதாக, பிற அகித சேகாதாிகைள அைழ@ மகாமா ேபசினா.

ேபானி( ஆசிரமதி வசித ஜராதி" ெப)க ெவளி உலகிேல ெச6
பழகியவக அல ; சதியாகிரம இயகதி அவகK" பயிசிJ

கிைடயா@. ஆயிT மகாமா அவகைள ஓாிடதி ேச@ டா(டா

ப)ைணயி வசித தமி< நா3H" ெப)மணிகளி தீரைத உதாரணமாக எH@$
ெசானா. சதியாகிரஹதி ேசவதினா ஏபட:4ய கடகைளJ

:றினா. அத (திாீகளி பல மகாமாB உறவின. 'எனகாக நீக இத
காாியதி இறக ேவ)டா. மனதி பாிUரண உ6தியிதா இத"

ேபாரா3டதி ேசக. இலாவி4 %மா இ@ விHக. ஒ தடைவ

ேபாாி ேசத பிற ேசா@ேபா " பி வாகினா என அைத கா34R
@ப ேவ6 ஒ6 இைல.

இயக@ அதனா ெப தீைம விைளJ" எ6 எ$சாிதா.

எலாவைறJ ேக3ட பிற அ$சேகாதாிக "நாகK இயகதி ேசேத
தீேவா" எ6 தீமானமாக :றினாக.

ேபானிD வசித ெப)களி பல காதி மகானி உறவின எ6 பாேதா
அலவா ? அத உறவினேள மிக ெநகிய உறவின ஒவ இதா.

அவ தா மகாமாவி வா<ைக @ைணவியான Fமதி க(8ாிபா . எலா"

ெப)கைளJ காதிஜி அைழ@" ேபசியேபா@ க(8ாிபாைய ம3H

:"பிடவிைல. அவாிட இத விஷயைத" பறி பிர(தாபிகB காதிஜி

விபவிைல. Fமதி க(8ாிபாயி ணசீலைத ந அறிதவராதலா, தா

ெசாRகிற காாியைத அவ உடேன ஒ"#ெகா)H விHவா எ6 அ@
நலதல ெவ6 மகாமா கதினா.

மற$ சேகாதாிகைள அைழ@ மகாமா ேபசிய விஷய Fமதி க(8ாிபாயி
காதி விPத@. அவ உடேன காதிஜியிட வ@, "எைன ம3H எதகாக
ஒ@கி ைவதீக? எனிட என றைத க)Wக ? தாக

மறவகK கா3Hகிற வழியி நா அலவா த5 நட@ கா3டேவ)H

? எைன நீக இQவித ஒ@கிவி3டைத எ)ணினா என ெராபB
வதமா யிகிற@!" எ6 ெசானா.

அத மகாமா காதி :றியதாவ@ :- 'உன வத ெகாH"பதி என
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ஒ6 சேதாஷமிைல. ேவ)Hெம6 அ"ப4$ ெச ய மா3ேட. நீ

சதியாகிரஹ" ேபாாி ேச@ சிைற$ ெசறா என அளவிலாத மகி<$சி
உ)டா. ஆனா நா ெசாவதகாக நீ சிைற$ ெசவ@ எப@ :டா@.

இத மாதிாி இயககளி அவரவக தக ெசாத அபி"பிராயதிப4,
ெசாத பலைதேய நபி, ஈHபட ேவ)H. எTைடய வாைதகாக நீ

இ"ேபா@ இயகதி ேச@வி3H அ"#ற ேகா34 நிேபா@

பய"ப3டாR, சிைற கடகைள" பா@" பி வாகினாR, எTைடய
நிைலைம என ஆ எ6 பா ! அ"ப4 நட@வி3டா பிற உ கைத

எ"ப4 நா பா"ேப ? உலகதி னிைலயி எ"ப4 நா நிமி@

நிக4J ? மற (திாீகK உன இத விதியாச இ"பதினாேலேய

நா உைன$ சிைற" ேபாப4 ேக3கவிைல."
க(8ாிபா

எT ெத வ" ெப)மணி பதி :றினா:- "நீக அTபவிகிற

கட எ@வாயிதாR அைத நாT பகி@ அTபவி"ேப. எTைடய
ழைதக சிைற$சாைல ெச6 அைடJ கடகைள நாT அைடேவ.

ேகா34ேலா சிைற$சாைலயிேலா நா மனி"# ேக3H ெகா)H விHதைல
யைடதா, அ"#ற எ கதிேலேய நீக விழிக ேவ)டா; நா

உகKைடய பதினி அலெவ 6 நிராகாி@ விHக !"

இத" பதி5னா மகாமா எைலயற மகி<$சி யைடதா. ஆயிT இT

ஒ ைற எ$சாிைக ெச தா : “நீ இQவளB பி4வாதமாக$ ெசாRகிறேபா@
நா உைன$ ேச@ெகா)ேட ஆகேவ)H. ஆனா இன :ட நீ
ேயாசி"பத அவகாச இகிற@. உTைடய தீமானைத மாறி

ெகாவதி அவமான ஒ6 இைல. நறாக ம6ப4J ேயாசி@$ ெசாR."

"இனிேம ேயாசி"பத ஒ6ேமயிைல. 4வான தீமான ெச @ வி3ேட.
ஒநாK மாறமா3ேட " எ ற க(8ாிபா .

தம@ வா<நா இ6தி வைரயி Fமதி க(8ாிபா

மாறேவயிைல. மகாமாவி

ஒQெவா இயகதிR அவ ேச@ சிைற ெச6 தாெகாணா கடகைள"
ப3டா, கைடசியாக, சிைற$ சாைலேளேய கணவைடய ம4யி பH@

ெகா)H உயி நீதா. இதிய" ெப) லதி ச5யாத மன உ6தி Fமதி

க(8ாிபாைய" ேபாற சிறத உதாரண ேவ6 ஏ@ ?
-------
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62. வளிய ைம
4ரா(வா மாகாணதி5த டா(டா

ப)ைணயிR, ேந3டா

மாகாணதி5த ேபானி( ஆசிரமதிR வசித ெப)க எலா

சதியாகிரஹ" ேபாாி ஈHபட ஆயதமாகி வி3டாக. ஆனா எத ைறயி

சதியாகிரஹ ெச வ@? - இ@ கியமான பிர$ைன ஆயி6. ஏெனறா,

சதியாகிரஹதி இயைப அறித பிற ெதனா"பிாிகா சகா

காதிமகாைன$ ேசதவகைள ைக@ ெச வதிைல ெய6 ச)4தன

ெச தாக. சாதாரண இதியக ச3டதி5@ அZவளB வPவி நடதாR

ைக@ ெச ய"ப3டாக. ஆனா மகாமாவி சதியாகிரஹ" பைடைய$

ேசதவக என தா ச3டைத மீறி நடதாR ைக@ ெச ய"பHவ@ திைல.
டா(டா

ப)ைணைய$ ேசத சேகாதாிக ைலெஸ( ச3டைத மீறி

ெத ெதவாக" ப)டகைள ெகா)Hேபா
அவகைள ைக@ ெச யவிைல.

விறாக. ஆனாR

இத ேபாி மகாமா காதி தீகமாக ஆேலாசி@$ சதியாகிரஹ@ ஒ
தி3ட வதா.

ஆசியாகார ச3டதிப4 ஒ மாகாணதிRள இதியக இெனா

மாகாண@ அNமதி$ சீ3H இலாம ேபாக :டாதலவா ? ஆைகயா
டா(டா

ப)ைணைய$ ேசத சேகாதாிகைள" பா@, "நீக 4ரா(வா

எைலைய தா)4 ேந3டா மாகாண@ பிரேவசிJக. எைலயி

உக ெபயகைள ேக3டா ெசாலேவ)டா. அ"ப4J உகைள ைக@

ெச யாவி3டா ேந3டா மாகாண@ இ 'நிbகாD' எT

ப3டணைத ேநாகி$ ெசRக. நிbகாD ப3டணதி உள நிலகாி$

%ரககளி இதிய ெதாழிலாளிக ஆயிரகணகானவக ேவைல

ெச கிறாக. அவக 6 பB தைலவாியினா பாதிக"ப3டவக;
ெபபாேலா ெசைன மாகாணைத$ ேசதவக, நீக நிbகாD

ப3டணைத அைட@ அேகJள ெதாழிலாளிகளிட ேவைல நி6த
ெச Jப4 ேக3H ெகாKக. அதேம என நடகிற ெத6

பா@ெகா)H நிைலைம தகப4 ேயாசைன ெசாகிேற !" எறா

காதிஜி.
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அதப4ேய டா(டா

ப)ைணைய$ ேசத தமி<" ெப)மணிக நிbகாDைல

ேநாகி யாதிைர கிளபினாக.

அேத சமயதி காதிஜியி ேயாசைன"ப4 ேபானி( ஆசிரம" ெப)மணிக
4ரா(வாைல ேநாகி" #ற"ப3 டாக. அவக ேந3டா எைலைய

தா)H சமயதி அதிகாாிக அவகளிட, "அNமதி$ சீ3H எேக?" எ6
ேக3டாக.

ேபானி( சேகாதாிக, "அNமதி$ சீ3H இைல" எ 6 ெசானாக.

"உக ெபய என? " எ6 அதிகாாிக ேக3டாக. அத பதி ெசால

அத$ சேகாதாிக ம6தாக. அத" ெப)மணிக காதி மகாைன$ ேசத

சதியாகிரஹிக எ6 அதிகாாிகK ெதாியா@. எனேவ, அவக ைக@

ெச ய"ப3டாக, ேகா34 விசாரைணJ நடத@. தைல 6 மாத

கHகாவ த)டைன விதிக"ப3ட@. த)டைன யைடதவகளி Fமதி

க(8ாிபாJ ஒவ. 1913 ெச"டபமீ 23 இ$சபவ நடத@.
ஆனா டா(டா

ஆசிரம" ெப)மணிகK அQவளB %லபதி அதிட

கி3டவிைல. அவக சதியாகிரஹிக எபைத அதிகாாிக ெதாி@ ெகா)H
ைக@ ெச யாம வி3டாக. எனேவ அவக மகாமாவி ேயாசைன"ப4

நிbகாD ப3டண@$ ெசறாக. நிலகாி$ %ரகதி ேவைல ெச த

இதிய ெதாழிலாளிகளிட 6 பB தைலவாி, க5யாணர@ தீ"#,
ஆசியாகார தைட த5ய அநீதிகைள" பறி$ ெசா5 ேவைல நி6த

ெச Jப4 ேக3H ெகா)டாக. ேம:றிய அநீதிகளினா ஏெகனேவ

உள ெகாதி@ெகா)4த இதிய ெதாழிலாளிக ேமப4 சேகாதாிகளி
வாைதகளினா உண$சி வச"ப3H ேவைல நி6த ெச தாக.

ஆயிரகணகான ெதாழிலாளிக ேவைல நி6த ெச தப4யினா %ரககளி
ேவைல அ4ேயாH நி6 வி3ட@. இத விபாீதைத க)ட@ அதிகாாிக

விழி@ ெகா)டாக. டா(டா

ப)ைண" ெப)மணிகைள$ %மா வி3ட@

தவ6 எ6 உண@ அவகைள ைக@ ெச தாக. அவகK ேகா34

6 மாத கHகாவ த) டைன விதிக"ப3ட@. 1913- வஷ அேடாப
21- ேததி இ@ நடத@.

இQவிதமாக" ெப)மணிக சிைற #த சபவ ெதனா"பிாிகாவி5த சகல
இதியகளி உண$சிையJ எP"பி வி3ட@. தா

நாடாகிய இதியாவிR
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ெப பரபர"ைப உ)டாகிய@. இ@வைரயி ெதனா"பிாிகா விஷயமாக$

சிரைத கா3டாதவக எலா இ"ேபா@ சிரைத ெகா)டாக. ஸ

பிேராDஷா ேமதா 1901- வஷதி காதிஜியிட "நீ

ெதனா"பிாிகாB" ேபாக ேவ)டா!" எ6 #திமதி :றினா. “இதியா

%ததிர அைடயாதவைரயி ெதனா"பிாிகா இதிய நா என உதவி
ெச ய 4J?" எ6 ெசானா. இ@வைரயி ெதனா"பிாிகா

சதியாகிரஹதி அவ அNதாபேம கா3டவிைல. ஆனா ெப)க சிைற
#த ெச தி அவ மனைத கலகிவி3ட@. பபா

டB ஹா5 நடத

ெபா@ :3டதி அவ ேப% ேபா@, "உதமிகளான இதிய சேகாதாிக

ெகாைலகாரகK திடகK அைடக"பH சிைறயி கிட@ வாHகிறாக
எபைத எ)ணினா இரத ெகாதிகிற@!" எ6 அலறினா.

த)டைன விதிக"ப3ட எலா" ெப)மணிகK ேமா3(ப சிைறயி

ைவக"ப3டாக. அவக சிைறயி ப3ட கடகைள விவாிதா கR

உகிவிH. அவகK ெகாHத உணB வாயி ைவக 4யா@. சிைற

ைகதிகளி @ணி ெவK ேவைல அவகK ெகாHக"ப3ட@. சிைற

#த ெப)களி அேநக ெவளியி வேபா@ எR# ேதாRமாக வதாக.
த பைடயி ேசத ெப)மணிகைள தவிர ேவ6 சில பிபாH ேசதாக.
இவகளி மாாி வளியைம பதினா6 பிராய@ இள ெப). 6 மாத

சிைறயி 5@வி3H ெவளிவதேபா@ வளியைம மிக ெம5@ எR#
:டாக கா3சி ததா. காதி மகாமா அத ;ர தமி<" ெப)ைண"

பா"பதகாக வதா.

"வளியமா ! நீ சிைற ெசற@ பறி வத"பH கிறாயா?" எ6 மகாமா

ேக3டா.

"வதமா? ம6ப4J எைன ைக@ ெச தா சிைற" ேபாக தயா!"

எறா வளியமா.

"ஒேவைள உ உயி ஆப@ வரலா எபைத ேயாசி@" பாதாயா?"

எ6 காதிஜி ேக3டா.
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"வதா வர3H. தா நா34 மானைத கா"பதகாக உயிதியாக ெச வ@
ெபாிய பாகிய அலவா?” எறா அத" பதினா6 பிராய@" ெப).
இத$ சபாஷைண நடத சில நாைளெகலா வளியைம இத ம)Zலைக
நீ@$ ெசறா. வளியைமயி மகா தியாகைத"பறிJ ெபா@வாக இதிய

சேகாதாிகளி சிைறவாசைத" பறிJ மகாமா காதி எPதி யி"பதாவ@:
"வளியைமயி உட மைற@வி3ட@. ஆனா வளியைமயி ெபய

சிர7சீவிவ ெபறிகிற@. வளியைமயி ஞாபக இைற அேநக

இதயகளி 4 ெகா)4கிற@. இதியா ேதச உள அளB

ெதனா"பிாிகா சதியாகிரஹதி சாிதிர மறக"பட மா3டா@.

ெதனா"பிாிகா சதியாகிரஹ சாிதிர உள வைரயி வளியைமயி
#கP நிைல ெபறி.

"ெதனா"பிாிகா சதியாகிரஹதி ஈHப3ட சேகாதாிகளி தியாகைத

எQவளB பாரா34னாR அ@ மிைக" பH@வ தாகா@. அத$ சேகாதாிகளி பல

தா

நாடாகிய இதியாைவ" பாதேதயிைல. அவகK இதியா எப@ ஒ

ெபய தா. அவக பதிாிைக ப4"பவகK அல. அவகKைடய ேதச பதி

நபிைகைய அ4"பைடயாக ெகா)ட@. இதியாவி ெகளரவ@" பக

இைழக"பHகிற@ எபைத ம3H அவக அறிதிதாக. அத

ெகளரவைத நிைல நா3Hவதகாக எதைகய தியாகைதJ ெச ய 

வதாக. அவக சிைற ெசற@ மகா பாி%தமான தியாகமா. அதைகய
8 ைமயான தியாகேம கடBK உகத@. எனேவ, அ"ப4"ப3ட தியாக

ஒநாK ;)ேபாகா@. ெதனா"பிாிகா சேகாதாிகளி தியாக சிறத பல

அளித@ எபதி சேதகமிைல."

இQவித மகாமா காதி ந தமி< நா3H$ சேகாதாிகளி தியாகைத விய@
பாரா34 எPதியிகிறா. அ$ சேகாதாிகளி தியாக எத ைறயி பல

அளித@ எபைத அHத அதியாயதி பா"ேபா.
-----------

டா(டா

63. ெதாழிலாள தியாக
ப)ைணயி5@ #ற"ப3Hவத ெப)மணிக நிbகாD

ப3டணதி ைக@ ெச ய"ப3டாக அலவா ? அத" ப3டணைத
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அHதித %ரககளி ஆயிரகணகான இதிய ெதாழிலாளிக ேவைல
ெச @ ெகா)4தாக. ேம:றிய ெப)மணிகளி தியாக இதிய

ெதாழிலாளாி உண$சிைய 8)4 விடேவ அவக ேவைல நி6த
ெச @வி3H :3ட :3டமா
ெதாடகினாக.

நிbகாD ப3டண@ பிரேவசிக

இதகிைடயி காதி மகாமாB நிbகாDR வ@ ேசதிதா. மி(ட 4.
லாஸர( எT தமி< கிறி(@வாி ;34 அவ தகினா. நிbகா5

ப3டணதி பணகார இதிய வியாபாாிக சில இதன.  தடைவகளி

மகாமா நிbகாD வதேபா@ அத வியா பாாிக ;34 தவ@ வழக.
ஆனா இத தடைவ ேபாரா3ட நட@ெகா)4தப4யா வியாபாாிக
பய"ப3டாக. மி(ட லாஸர( பணகார அல, ெகா7ச நில அத

மதியி ஒ சிறிய ;H அவைடய உைடைமக. ஒ"பத ெதாழிலாளியாக

வத Hபைத அவ ேசதவ.

அவ அவைடய Hபதா 6 பB தைலவாி ெகாH@ வதாக.
ஆைகயா, ஏைழ ெதாழிலாளிகளி கடகைள மி(ட லாஸர( ந
அறிதி தா. டா(டா

ப)ைணயி5@ வத (திாீ சதியா கிரஹிகைள

அவதா வரேவ6 உபசாி@ தம@ ;34 தவத இட ெகாHதவ.

இ"ேபா@ காதி மகாT அவைடய ;34ேலேய தகினா. இ@ காரணமாக

லாஸர( ;3H வேவா ேபாேவா பல ஆயின. அQவளB ேப

லாஸர( தபதிக கமல$சிJட உணB அளி@ உபசாிதாக.

எனிT, ெதாழிலாளிக ஆயிரகணகி வர ெதாட கிய பிற லாஸரD

சிறிய ;34 எ"ப4 எலா இட இ ?
***

%ரககளி ேவைல ெச த இதிய ெதாழிலாள$ ெசாத ;H கிைடயா@.

%ரக$ ெசாதகாரக க34 ெகாHதித சிறிய 4ைசகளி அவக வசி@
வதாக. அவக வசித ;திகளி விள" ேபா3டவகK த)ணீ

ழா க ைவ@ ததவகK %ரக$ ெசா தகாரகேள. ெதாழிலாளிக

ேவைல நி6த ெச தBடேன ;திகளி ேபா34த விளக அைணக"
ப3டன. ழா  த)ணீ நி6த"ப3ட@. 4ைசகைள கா5 ெச Jப4

உதரB பிறத@. உடேன கா5 ெச யாதவகKைடய சாமாக ெதகளி

;சி எறிய" ப3டன. அ"ப4 எறிவைத தHக யறவக அ4க" ப3டாக.
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ஆனா ெதனா"பிாிகாவி வசித இதியக அைனவ இதேள

மகாமாவி அஹிைச த@வைத" பறி ெதாி@ெகா)4தப4யா
ெதாழிலாளி யா பலாகாரைத ைகயாள விைல. அதிகாாிகளி

பலாகாரைத" ெபா6ைமJட சகி@ ெகா)4தாக.

அ"ப4$ சகி@ ெகா)4த ைஸய@ இ"ராஹி எT ப3டாணிய ஒவ
மகாமாவிட வ@ த @ைக கா34னா. " எைன எ"ப4

அ4திகிறாக, பாக ! நா ப3டாணிய. அ4ைய" ெபா6@
ெகா)H %மாயி"ப@ என வழகமிைல. ஆயிT உகKைடய

வாைத க3H"ப3H$ %மாயிகிேற!" எ6 ெசானா,

"உகKைடய ெபா6ைமைய" பாரா3Hகிேற. உ)ைமயான ைதாிய இ@தா.

உகைள" ேபாறவகளி தீரதினா நி$சய ெவறியைடேவா !" எறா
மகாமா.

ஆனா இத" ப3டாணிய ேநத@ மற எலா ெதாழிலாள ேந

ப3சதி இயக எதைன நா நட எற சேதக மகாமாB உதித@.
அவகK ஏதாவ@ ஒ வழி ெசா5யாக ேவ)H. மகாமா கவைலJட

ேயாசி@ கைடசியி ஒ 4B வதா. இதிய ெதாழிலாளிக %ரக

தலாளிக ;Hகைள கா5 ெச

@வி3H, அநாவசியமான சாமாகைள

ெயலா 8ர எறி@வி3H, அவசியமாக ேவ)4ய @ணிமணிகைளJ

பாதிரகைளJ ம3H எH@ ெகா)H வ@விட ேவ)H எறா. இத

@ணி$ச இலாதவக ேவைல திபி" ேபா விடலா எ6 :றினா.
ஆனா ஒவராவ@ திபி" ேபாகவிைல. ெதாழிலாளிகK அவகKைடய

Hபதாமாக ஆயிரகணகானவக காதி மகாமா கா34ய வழியி
நட"பத தயாராக வ@வி3டாக.

அQவளB ேப உணB தக இட ெகாHக ேவ)4ய அவசிய
ஏப3ட@. இத$ சமயதி இதிய வியாபாாிக உதவி ெச வத

தாகளாகேவ  வதாக. 3ைட 3ைடயாக அாிசிJ ப"# சைமய

பாதிரகK மற அவசியமான ப)டகK ேசகாி@ ததாக. பண வசதி
இலாதவக ெதா)H ெச வத  வதாக. எனேவ, ேவைலையJ
வி3H, ;3ைடJ வி3H ெவளிவத ெதாழிலாளிகK$ சா"பாH ேபாHவ@
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சாதியமாயி6. நல ேவைளயாக அ"ேபா@ மைழ காலேமா, ளி காலேமா
இைல யாதலா, திறத ெவளியிேலேய ெதாழி லாள எலா தகி யிக

4த@.

நாK நா அெதாழிலாளிகளி :3ட அதிகமாகி ெகா)H வத@.

ஐயாயிர ேப வைரயி ேச@வி3டாக. அதைன ேபைரJ எதைன

நாைள ேவைலயிலாம ைவ@ ெகா)4க 4J ? ேமR அத ஏைழ
ெதாழிலாளிக கவியறிB இலாதவக ; %காதார விதிகைள அறியாதவக.

தகிற இடைத$ %தமாக ைவதிக அவகK ெதாியவிைல. %6"

#றதி எேக பா தாR ஆபாச அதிகமாகி ெகா)H வத@ ெதா6 வியாதி
ெதாட@ வி3டா அபாயமாக" ேபா விH.

ேமR அQவளB ேப 6 ேவைள உணB ெகாH@ எதைன நாைள

ைவ@ ெகா)4க 4J ? எQவளB கால திறத ெவளியிேலேய அவக

வசிக 4J ?

எனேவ, காதி மகாமா கவைலJட சிதைன ெச @ கைடசியி ஒ வழி
க)Hபி4தா. இத" ெபாிய ெதாழிலாள பைடைய கா நைடயாக

4ரா(வாR அைழ@$ ெசவ@ எ6 தீமானிதா.

ஐயாயிர ேப அடகிய சதியாகிரஹிக பைட ஒ மாகாணதி5@

இெனா மாகாண ெசRேபா@ சகாைடய நிைலைம எனவா யி?
அQவளB ேபைரJ சகா ைக@ ெச வாகளா? ைக@ ெச @ தா தீரேவ)H;
அல@ ராஜி ெச @ ெகாள வர ேவ)H.

நிbகாD ேந3டா, மாகாணதி இத@. அகி@ 4ரா(வா மாகாண

எைல 36 ைம. எைல" #றதி ைக@ ெச யாவி3டா அ"#ற

டா(டா

ப)ைண வைரயி நடதி அைழ@" ேபாக மகாமா எ)

ணியிதா. அQவளB 8ர நட"பத யாகாவ@ ஆ3ேசப உ)டா எ6
காதிஜி இதிய ெதாழிலாளைர ேக3டா. ஆ3ேசப உளவக திபி

ேவைல" ேபா விடலா எ6 ெசானா. ஒவ திபி" ேபாக 

வரவிைல. எலா சதியாகிரஹ யாதிைர தயா எ6 ெசானாக.
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***
யாதிைர ேவ)4ய ஆயதக ெச ய"ப3H வத காலதி டபனி5த
%ரக தலாளிகளிட மி@ மகாமாB ஓ அைழ"# வத@. மகாமாB
உடேன #ற"ப3H$ ெசறா. தலாளிகளி தைலவ மகாமாைவ க4@

ேபசினா. 6 பB தைலவ அரசிய சபதமான பிர$ைன எ6,

தகK அத சபத இைலெய6, ஆைகயா ெதாழிலாளிகளி
ேவைல நி6த சாியல ெவ6, அவகைள உடேன ேவைல திபி"

ேபாப4 ெச ய ேவ)H எ6 :றினா.

அரசாகதி காாிய@ தலாளிகK ெபா6"# உ)H எ6,

தலாளிகK ேவைல ெச ய ஆ3க ேவ)4 யி"பதினாேலேய ஒ"பத
ெதாழிலாளி ைற ஏப3ட ெத 6, ஆைகயா 6 பB தைலவாிைய

எHப4 தலாளிக சகாைர வ#6த ேவ)Hெம6 காதிஜி :றினா.

இத விவாததினா உடபாH ஒ6 ஏபடவிைல. எனிT பல இலாம

ேபாகவிைல, %ரக தலாளிக சகாேராH க4த" ேபாவரB

ெதாடகினாக.

காதிஜி நிbகாD நக திபி வத@ பைட கிள#வத ேவ)4ய
ஏபாHக 4வைடதன.

#ற"பHவத னா, பிரயாணதிேபா@ அTசாிக ேவ)4ய

விதிைறகைள இதிய ெதாழிலாளிகK மகாமா ந எH@ :றினா.
வழியி தைல ஒறைர பராத ெரா34J ஒ அB( சகைரJதா

ெகாH க"பH ; அ@ட தி"தி அைடயேவ)H. அவசியமான @ணிகைள

தவிர அதிகமாக ெகா)H வர :டா@. ஒவ இெனாவைடய
சாமாகைள ெதாட:டா@. வழியி ஐேரா"பியக ெச J

ெதாதரBகைளJ ெபா6ைமJட சகி@ெகாள ேவ)H. அதிகாாிக ைக@

ெச தா க மல$சிJட ெசல ேவ)H, காதிஜி ம3H ைக@

ெச ய"ப3டா மறவக நி6விடாமR கைல@ விடாமR யாதிைரைய
ெதாட@ டா(டா

டா(டா

ப)ைண வைரயிR ேபா தா நிகேவ)H.

ப)ைணயிR ைக@ ெச ய" படாவி3டா, அேக விவசாய ேவைல

ெச @ ஜீவன ேத4ெகாள ேவ)H.
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இத நிபதைனகைள ெயலா அதைன ெதாழிலாளிகK அறி@ெகா)H
அவறிப4 நடக ஒ"#ெகா)டா க. இதேபாி, 1913- வஷ

அேடாப மீ 28 மகாமாவி தைலைமயி ஆ)கK ெப)கK

ழைதகKமாக$ %மா ஐயாயிர ேபேம அடகிய சதியாகிரஹ"
பைடயி யாதிைர ெதாடகிய@.

4ரா(வா எைல$ சமீபதி5த சால(டB எT ஊ வைரயி
எலா பதிரமாக" ேபா $ ேசதாக. அத" ப3டணதி சில நா

தவ@ எ6 மகாமா உேதசிதிதா. ஏெனனி அகி@ சகா

ஒ க4த எPதி" பதி வகிறதா எ6 பாக விபினா. சால(டB

மிகB சிறிய ஊ. அேக 4ேயறியித இதிய வியாபாாிக சதியாகிர

ஹிகK ேவ) 4ய அாிசிJ ப"# ெகாH@ உதவ  வதா க. திறத

ெவளியிேலேய எலா தக ேவ)4 யித@. சைமய ெச த, பாிமா6த,

த இடைத$ %தமாக ைவதித ஆகிய காாியகைள நட@வதி ெப
சிரம ஏப3ட@. காதிஜிேய னி6 இத காாியகைள$ ெச தப4யினா
தா சமாளிக 4த@. மறவகைள ேவைல ெச Jப4 ஏBவ@ட மகாமா

தி"தி யைடயவிைல. அவ அவைடய பிரதம சகாகK "ைபைய"

ெபகி தளி தமிடைத$ %தமாவதி தைமயாக நிறாக.
சைமய விஷயதிR பாிமா6 விஷயதிR அ4க4 ச)ைட ச$சரB ேநவதா
யித@. காதிஜிேய பாிமா6 ேவைலயி P" ெபா6"ைபJ

ஒ"#ெகா)டா. அத" பிற சைமய 'நறாயிைல' எேறா, 'சா"பாH
ேபாதவிைல' எேறா #கா ெச ய தயகினாக. யாராவ @ #கா ெச தாR
காதிஜியி சாதமான பதிைல ேக3H அடகினாக.

இதகிைடயி ெதனா"பிாிகாவி மதிய சகா மகாமா காதி க4த
எPதினா. "ஐயாயிர@ ேமப3ட ெதாழிலாளிகKட 4ரா(வா

எைலககி வதிகிேற. 4ரா(வா5 நிைலயாக த உேதச

இைல. 6 பB தைலவாிைய க)4"பத அறிறியாகேவ மாகாண

தைட$ ச3டைத மீறி 4ரா(வாR #க"ேபாகிேறா. எைல"#றதிேலேய

எலாைரJ சகா ைக@ ெச ய  வதா அத தயாராயிகிேறா.
தி3Hதனமாக$ ச3டைத மீ6 எ)ண கிைடயா@. பகிரகமாகேவ

மீற"ேபாகிேறா. 6 பB தைலவாிைய ர@ ெச ய சகா

ஒ"#ெகா)டா ெதாழிலாளிக உடேன திபி$ெச6 பைழயப4 %ரக
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ேவைலயி ஈHபHவாக."- இ@தா மகாமா காதி எPதிய க4ததி

சாராச.- க4தைத எPதிவி3H மகாமா சில நா பதிRகாக காதிதா.

பதி ஒ6 வரவிைல. ததி ெகாHதிதா, அத பதி இைல. மகாமா

ேமR ஒ யசி ெச ய எ)ணி, பிாிேடாாியாவி இத தளபதி (ம3D

காாியதாிசிைய ெட5ேபானி :"பி3H" ேபசினா. க4ததி எPதிய விஷயைத

ஞாபக"பHதி" பதி ேவ)H எ6 ேக3டா. கைடசியாக, ெட5ேபானி பதி

வத@. "தளபதி (ம3( உட எதவித சபத ைவ@ெகாள

விபவிைல. உைடய இடேபா நீ ெச யலா" எப@தா பதி.
இத ேமேல உேதசித காாியைத நட@வைத தவிர ேவ6 வழியிைல.

எனேவ 1913- வஷ நவப மாத 63 அதிகாைலயி கடBK" பிராதைன

ெசRதி வி3H மகாமா சதியாகிரஹ" பைடJட ச3டைத மீறி மாகாணதி
எைலைய கட"பத" #ற"ப3டா.
------------

64. அனி பாீ+ைச

சால(டB ப3டணதி5@ ஒ ைம ெசற@ ஒ சி6 மத இத@.
அைத தா)4ய@ 4ரா(வா மாகாணதா. அத மாகாணதி த

ப3டணதி ெபய ேவா(ர(3 எப@. இத" ப3டணதி5த

ஐேரா"பியக இர)H நாைள # ஒ ெபா@:3ட :34யிதாக.
காதிஜியி ந)பரான மி(ட காலபா :3ட@" ேபாயிதா.

:3டதி ேபசிய ஐேரா"பியக இதியகளி சதியாகிரஹ இயகைத
மிகB க)4@ தாகி" ேபசினாக. 4ரா(வாR இதியக

Nைழதா அவகைள$ %3H தளிவிHவதாக" பய6தினாக. அ"ப4"

ேபசியவகைள எதி@ மி(ட காலபா ேபசினா. இதியகளி க3சி

நியாயமான @ எ6 வ#6தினா. இதகாக மி(ட காலபா மீ@ எலா

எாி@ விPதாக. அவகளி ஒவ தட @வத Jத@ வப4

அைற :வினா. மி(ட காலபா நல தீர. அவ ேமப4 மிர3டR"
பய"படவிைல.

இத :3டைத"பறி காதிஜி ெதாி@ ெகா)4த ப4யா

4ரா(வாR பிரேவசித@ ஐேரா"பியகளா ெதாைல ஏபட:H
எ6 எதிபா@  ஜாகிரைதJட இதா. எைலமத அ"பா

திைர" பைட" ேபா_ஸா நி6ெகா)4"பைத" பாதா. இதியகளிட

தா சமிைஞ ெச த@ அைமதியாக மதைக கட@ வப4 ெசா5வி3H தா
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ம3H த5 ெச6 ேபா_ஸாாிட ேபசிெகா)4தா. ேப$%

4வதேளேய இதியக க3H"பா3ைட காறிேல பறகவி3H

தடதடெவ6 பாலைத தா)4 வர ெதாடகினாக. ேபா_ஸா விைர@
ெச6 அவகைள$ M<தாக. ஒ நிமிஷ என விபாீத ஏபHேமா எற

கவைல ஏப3ட@. ஆனா காதிஜி இதியகளி னிைலயி வ@
ைகயமதி$ சில வாைதக ெசான@ அைமதி ஏப3ட@. பின

மகாமாவி க3டைள"ப4 இதியக நாR நாR ேபராக வாிைச" பH

திெகா)H நடதாக. சதியாகிரஹ" பைட எைலைய தா)4ய@ ;
ச3டம6"# யாதிைர ஆரபமாகிய@.

ேபா_ஸா இதியகைள ைக@ ெச யவிைல ; தைட ெச யB இைல.

இதியக அைமதியாகB ஒPகாகB யாதிைர ெச தைத" பாத

ேவா(ர(3 ப3டண@ ஐேரா"பியகK ஒ6 ெச யவிைல. இQவித

எ3H ைம பிரயாண ெச @ பாேபாH எT இடதி த நா இரB
இதியக தகினாக. எலா தகKட ெகா)Hவதித ெசாப

உணைவ உ3ெகா)டாக. ராமநாம பஜைன ெச தாக. இரB த ஜாம
ஆன@ எலா பH@ 8கலானாக.

மகாமா ஜிJ த நா யாதிைர அசபாவித எ@B இலாம நட@

4த@ றி@ ஆ)டவT நறி ெசRதிவி3H" பH@ 8வத
ஆயத ெச யலானா. அ$சமய ைகயி லாதட ஐேரா"பிய ஒவ

வவைத க)டா. அத காரண மகாமாஜி  ெதாி@வி3ட@. வதவ
ேபா_( அதிகாாிதா.

காதிஜியி அகி அவ வ@, "உகைள ைக@ ெச ய வார)H ெகா)H

வதிகிேற. எTட வக !" எ6 ெசானா.

உடேன மகாமா த அகி பH@ 8கிய F பி. ேக. நாJHைவ எP"பி,

விஷயைத :றினா. மற யா இைத" பறி இ"ேபா@ ெசாலேவ)டா

எ6, அதிகாைலயி Mாிேயாதய@ னா எP@ யாதிைர

ெதாடகேவ)H எ6, மதியான சா"பிHவதகாக த இடதி தா

ைகதியான@பறி எலா ெசானா ேபா@ எ6 :றினா. வழியி

இதியக எேலாைரJ ைக@ ெச தா சிைற" ேபாகேவ)H எ6,
இலாவி3டா, யாதிைரைய உேதச தி3டதிப4 டா(டா

ப)ைணயி
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ேபா தா நி6த ேவ)H எ6 ெதாிவிதா. காதிஜியி க3டைளைய

நிைறேவறிைவ"பதாக F. பி. ேக. நாJH ஒ"#ெகா)டா.

மகாமாைவ" ேபா_( அதிகாாி ேவா(ர(3 ப3டண@ அைழ@$
ெசறா. அேக மாஜி(3ேர3 ேகா34 அவைர ெகா)Hேபா

நி6தினா.

சா3சிய தயாராக விைல யாதலா வா தா ெகாHக ேவ)H எ6 சகா
வகீ ேக3டா. மாஜி(3ேர3 வா தா ெகாHதா. மகாமாஜி தா ஆயிர

கணகான இதியகK" ெபா6"# வகி"பதா ஜாமீனி விடேவ)H எ6

ேக3 டா. சகா வகீ அைத எதிதா. ஆனா மாஜி(3 ேர3 ஜாமீனி விட
உதர வி3டா. மி(ட கால பா ஜாமீ ெகாH@ மகாமாைவ விHதைல

ெச தா. உடேன காதிஜி #ற"ப3H அ6 சாயகால@ சதியா கிரஹ

யாதிாீககைள அைடதா.

இேத மாதிாி (டா)டட எTமிடதி ம6ப4J காதிஜிைய ைக@

ெச @ெகா)H ேபானாக. இேக J மாஜி(3ேர3 காதிஜிைய ஜாமீனி

வி3H வி3டா. சதியாகிரஹ யாதிாீகக 6 ைம 8ர ேபாவத
மகாமா அவகேளாH ேச@வி3டா. - இதனா டா(டா

ப)ைண வைரயி

யாதிைர தைட" படாம நட@ Uதி யைட@விH எற நபிைக
மகாமாB ஏப3ட@. ஆனா காதி மகாமாவி அத நபிைக

நிைறேவறவிைல.

யாதிைரைய" Uதி ெச Jப4 வி3H வி3டா தகKைடய மதி"# ெராபB

ைற@ விH எ6 அரசாகதா கதினாக. இர)H தடைவ காதிஜிைய

ைக@ ெச ததினா மற இதியக Vதி அைட@ சிதறி"ேபா

விடவிைல

எபைதJ க)Hெகா)டாக. இதியக எேகயாவ@ பலாகாரைத

ைகயா)4தா அைத ஒ வியாஜமாக ைவ@ெகா)H கH நடவ4ைக
எHதிகலா. இதியக அைமதியாக யாதிைர ெச த@ சகா"

ெபெதாைல அளித@. ெஜனர (ம3( இைத ெவளி"பைடயாகேவ

ெசானா.

கைடசியாக ஏேதT கHைமயான நடவ4ைக எH@ யாதிைரைய தHேத
தீரேவ)H எ6 தளபதி (ம3( 4B ெச தா.

மகாமா காதி அத யாதிைரயி ேபா@ றாவ@ தடைவயாக ைக@

ெச ய"ப3டா. த5 ெஹயிட ப எT இட@ அவைர ெகா)H

ேபானாக. அத ஊ மாஜி(3ேர34ட காதிஜி  தடைவகளி
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ேக3ட@ேபா ஜாமீனி விHப4 ேக3டா. ஆனா இத தடைவ அவைடய

ேகாாிைக ம6க" ப3ட@. அவைர ஜாமீனி விட தம அதிகார இைல

எ6 சகா அNமதி ேவ)H எ6 ெசா5வி3டா. ேந3டா5 உள

ட)4 எTமிடதி5@ இத றா வ@ வார)H வதித@. ஒ"பத

ெதாழிலாளிகைள ஒ"பதைத மீ6ப4 8)4யதாக ற சா3ட"ப3 4த@.
எனேவ, காதிஜிைய அைறேக ரயி5 ஏறி ட)4 ெகா)Hேபானாக.
விசாரைண ச3ப3ெட6 4த@. மகாமாB ஒப@ மாத கHகாவ

த)டைன விதிக"ப3ட@. பிற இெனா வழ விசாரைணகாக

ேவா(ர(3 ேகா3H மகாமாைவ அைழ@$ ெசறாக. இேக

மகாமாBட மி(ட காலடா, மி(ட ேபால ஆகியவகK விசாாிக"

ப3டாக. வ தைல 6 மாத கHகாவ த)டைன

விதிக"ப3ட@. சில கால ேவா(ர(3 சிைற$சாைலயி 6 ேப

சேதாஷமா யிதாக. இT சில சதியாகிரஹ தைலவகK இேத

சிைற வ@ேசதாக. இ"ப4 காதிஜிையJ மறவகைளJ அதிக கால

ஒேர சிைறயி வி3H ைவக சகா விபவிைல. காதி மகாைன தனிைம"

பHதி #ேளாபா)W எT இடதி5த சிைற ெகா)Hேபானாக.
இேக காதிஜிைய தவிர ேவ6 இதிய ைகதி யா இைல. மறவக

எலா ஐேரா"பியகK நீேராவகKதா. இத கH சிைறயி காதிஜி

தனி அைறயி U34 ைவக"ப3டா. இT எதைனேயா அெசளகாியக

இத$ சிைற வாசதி அவ ேநாி3டன. அவைற ெயலா மகாமா சிறி@

ெபா3பHதவிைல. “சதியேம ஜய" எற Uரண நபிைகJட தனி$

சிைறயி காலகழிதா.

காதிஜிைய ைக@ ெச தத ம6நா ெப ேபா_( பைடயின வ@ இதிய
சதியாகிரஹ யாதிாீககைள$ M<@ ெகா)டன. எலாைரJ ைக@

ெச தி"பதாக$ ெசா5 ரயி5 ஏறி ேந3டாR ெகா)H ேபானாக.

வழி" பிரயாணதி அவகK உணB அளிக:ட ஏபாH ெச யவிைல.
அQவளB இதியகைளJ சிைறயி அைட@ உணB அளி"பெதப@
கடமான காாிய அலவா ? இதகாக ஒ ேகவலமான Jதிைய
ைகயா)டாக. அQவளB ேபைரJ நிbகாD ப3டண@

ெகா)Hேபானாக. அேக நிலகாி$ %ரககைள$ %றி இ# ேவ5 எH@,

"இ@ தா சிைற$சாைல!" எ6 ெசானாக. கHகாவ ைகதிக ேவைல

ெச யேவ)H அலவா ? "ேன ஒ"பத ெதாழிலாளிகளாக$ ெச @
ெகா)4த அேத ேவைலைய ைகதிகளாக$ ெச Jக!" எறாக.

151

இ@ அநியாய எ6 கதிய இதிய ெதாழிலாளிக க)4"பாக ேவைல ெச ய

ம6@ வி3டாக. இத பலனாக அவக சBக4 த5ய பல ெகாHைமகK

உளாக ேநத@. எலா ெகாHைமகைளJ ெதாழிலாளிக ெபா6ைமJட

சகி@ ெகா)4தாக. ஆனாR %ரககளி ேவைல ெச ய அவக

இணகவிைல.

இத அநீதிகைளJ ெகாHைமகைளJ பறி F ேகாகேல ததி$ ெச திக
ேபா ெகா)4தன. F ேகாகேலயி உடநல அ"ேபா@ றி யி@

அைத" ெபா3பHதாம அவ ெபகிள$சி நடதினா. இதனா இதியா

ேதசெம ெகாதி"# ஏப3ட@. அ$சமய இதியாவி ைவ(ரா

பதவி வகித

லா3 ஹா47% நல மனித. ெதனா"பிாிகாவி இதியகK

இைழக"பH அநீதிகைளJ ெகாHைமகைளJ பறி லா3 ஹா47%

பகிரகமாக க)4@" ேபசினா. இைத றி@ இகிலாதி அவ

க)டன@ உளானா. அைத அவ ெபா3 பHதாம ேமR உ6தியாக"

ேபசினா. ெதனா"பிாிகா சகாைர க)4தேதாடலாம, இதியகளி

சதியாகிரஹ இயகைத" பலமாக ஆதாி@" பிரசக ெச தா. இதனா

விைளத பல என ெவபைத அHத அதியாயதி பாகலா.

நிbகாD %ரககளி ேவைல ெச த இதிய ெதாழிலாளிக ெமாத
ஆறாயிர ேப இகலா. ஆனா ெதனா"பிாிகா PவதிR

அ6பதினாயிர இதிய ெதாழிலாளிக ேவைல ெச @ வதன. அவகளி
ெபபாேலா கடகைர ஓரதி ேவைல ெச @ வதவக. நிbகாD

ெதாழிலாளிக ேவைல நி6த ெச ததி5@ நடத சபவக எலா
இடகK பரவின. இத காரணமாக ஆகாேக ஆயிரகணகான

ெதாழிலாளக திW திWெர6 ேவைல நி6த ெச தாக. அ"ேபா@

ெதனா" பிாிகா சகாாி அடைற மிகB ெகாHைமயாயி6. திைர"

ேபா_ஸா ெதாழிலாளிகைள @ரதி @ரதி அவக ேவைல ெச J இடதி
ெகா)H வ@ ேசதாக. பலவத"பHதி ேவைல வாகினாக.

எேகயாவ@ ஒ சி6 கலவர ஏப3டாR @"பாகி" பிரேயாக சவ

சாதாரணமாக நடத@. பல இறதாக; பல காய மைடதாக. ேமR ேமR
அட ைற வRத@. விவாிக 4யாத ெகாHைமகைள$ சகா

ைகயா)டன. அQவளைவJ இதிய ெதாழிலாளிக தாகிெகா)H

உ6திைய ைகவிடா திதாக. இதைகய மிக கHைமயான அகினி

பாீ3ைசயி இதியக ேதறிய பிற ேபாரா3டதி இ6தி கால ெநகி
வத@.
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65. சதியேம ஜய
த5ய (திாீ சதியாகிரஹிக 1913- வஷ ெச"டப

மாத 23- ேததி சிைற த)டைன விதிக" ப3டாக. அதி5@ 6 மாத

கால ெதனா"பிாிகா சதியாகிரஹ இயக தீவிரமாக நைடெபற@.
ஆயிரகணகான ெதாழிலாளிக ச3ட ம6"#$ ெச @ அளவற கட

நடகைள அNபவிதாக. இயகதி தைலவக அைனவ சிைற

#தாக. ஆயிT இயகதி ேவக றவிைல ; ெகாதளி"# அதிகமாகி
ெகா)4த@. இதியாவி F ேகாகேலயி யசியினா ெப கிள$சி

ஏப34த@: இதியாவி பிாி34 ைவ(ரா

ஹா47$ ெதனா" பிாிகா

சகாாி ெசயைல" பகிரகமாக க)டன ெச தா. உலக

ெதனா"பிாிகாவி நடத அதிசயமான ேபாரா3டைத கவனிக ஆரபித@.
"சதியேம ஜய" எT மகா வாகியதி உ)ைம உலகமறிய (தாபிக"பH
கால வத@. ெதனா"பிாிகா மதிாிகளி பி4வாத தளத@. தளபதி

(ம3D மன இளகிய@. இதியகK இைழக"ப3ட அநீதிைய நிவதி

ெச ேத ஆகேவ)H எற 4B வதா. தைடய அரசாகதி மதி"#

ைறயாம அைத$ ெச வத வழி என எ6 ேத4னா.

இத மாதிாியான சத"பகளி, அதாவ@ சகா ெபா@ஜன கிள$சி
வி3H ெகாHக ேவ)4ய நி" பத ஏபH ேபாெதலா, ஒ விசாரைண

கமிஷைன நியமி"ப@ அரசிய @ைறயி அTசாிக"பH உபாய மா. அேத
உபாயைத தளபதி (ம3( இ"ேபா@ கைட"பி4தா.

இதியகKைடய ைறகைள" பறி விசாாி@ தக சிபா%கைள$ ெச வதகாக
6 ேப அடகிய ஒ கமிஷைன நியமன ெச தா.

இத கமிஷனி த :3டதி, "விசாரைண சாியான ைறயி
நைடெப6வதகாக காதி, காலபா, ேபால இத வைரJ நிபதைன

யிறி விHதைல ெச ய ேவ)H" எ6 சிபா% ெச ய"ப3ட@. அதப4ேய

1913- வஷ 4சப மாத 18 காதிஜிJ அவைடய @ைணவக இவ

விHதைல-யானாக.
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காதிஜி சிைறயி5@ ெவளி வத@ கமிஷ நியமனைத" பறி ெதாி@
ெகா)டா. ந)பகKட கல@ ஆேலாசிதா. இர)H நிபதைனக

Uதியானா தா ேமப4 கமிஷTட இதியக ஒ@ைழக 4J எ6
தீமானிதா. அதாவ@, (1) கமிஷனி இதியகளி சாபாக ஒ

அகதினராவ@ ேசக"பட ேவ)H ; (2) சிைறயி உள சதியாகிரஹிக
எலாைரJ விHதைல ெச ய ேவ)H. இத இர)H நிபதைனகைளJ

றி"பி3H தளபதி (ம3ஸு க4த எPதினா.

இதகிைடயி, ெதனா"பிாிகாவி நடத சதியா கிரஹ இயகைத
கவனி"பதகாகB உதவி ெச வதகாகB இர)H உதம #ஷக

இதியாவி5@ வ திதாக. ஒவ தீனப@ ஆ)3&( ; இெனாவ

அவைடய ஆம சிேநகித பியஸ. இவ ஐேரா"பியக தா ; ஆனா
இதியாவிடதிR இதியகளிடதி R அ# ெகா)டவக.

ெதனா"பிாிகாவி நடத இயகைத" பறி காதிஜியி ஐேரா"பிய ந)ப

மி(ட ெவ(3 அQவ"ேபா@ F ேகாகேல தகவ ெதாிவி@ வதா. இத
ெதா)H ெச வதகாகேவ காதிஜியி வி"பதி ப4 அவ ேபாரா3டதி

ேசராம5தா. ஆனா ெதனா"பிாிகா சகா அவைர$ %மா வி34க

விைல. ைக@ ெச @ சிைற அT"பிவி3டாக. இத$ ெச தி அறித@ F

ேகாகேல ேம:றிய இவைரJ ெதனா"பிாிகாB அT"பிைவதா.
அவக வ@ ேசதேபா@ காதிஜி சிைறயி5@ விHதைல அைட@
வி3டப4யா டபT$ ெச6 அவகைள ேநாி வரேவறா.

இத ந)பக வ@ ேசத இர)H நாைள ெகலா தளபதி (ம3D பதி

வத@. கமிஷனி #திய அகதின யாைரJ ேச@ெகாள 4யா@ எ6,

ச கா தகKைடய ெகாைகயிப4 விசாரைண கமிஷ நியமிதி-

கிறாகேள யலாம எத க3சிையJ தி"தி ெச வதகாக நியமிகவிைல
ெய6 பதி5 க)4த@.

எனேவ 1914 ஜனவாி 15 ம6ப4J டபனி5@ காதிஜிJ அவைடய

சகாகK ச3ட ம6"# யாதிைர ெதாடக ேவ)H எ6 தீமானமாயி6.
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இQவித தீமானித பிற காதிஜி தளபதி (ம3( இெனா க4த
எPதினா. க4த எP@வத காரணமா யைமத@ (ம3D பதி5

காண"ப3ட ஒ வாகிய. "பாரப3சமிலாத கமிஷைன நாக

நியமிதிகிேறா. கமிஷ நியமனதி இதியகைள கல@ ெகாளவிைல

ெயறா, ேதா3ட தலாளிகைளJ %ரக தலாளிகைளJ :ட கல@

ெகாள விைல" எ6 (ம3( எPதியிதா. காதிஜி இைத றி"பி3H,

"இதியகK நியாய ெச வ@ சகாாி ேநாகமா யிதா தகைள ேநாி
க)H சில உ)ைமகைள ெதாி வி@ ெகாள வி#கிேற" எ6 எPதினா.
அQவாேற காதிஜிைய ேநாி பாக$ சமதி"பதாக தளபதி (ம3Dடமி@

பதி வத@. எனேவ, அத" ேப34 4J வைரயி டபனி5@ யாதிைர
கிள#வைத ஒதி ைவ"பெத6 தீமான ஆயி6.

இதகிைடயி இதியாவி5@ F ேகாகேல காதிஜி ஒ நீ)ட ததி$
ெச தி அT"பினா. ம6ப4J ச3டம6"# யாதிைர ஆரபி"ப@

உசிதமலெவ6 லா3 ஹா47% தா ெச @ வ யசிகK
அதனா தக ஏபH எ6 றி"பி34தா.

மகாமா இத" பதி ததி அT"பினா:- "தகK மன வத அளிக$

சிறி@ விபவிைல. ஆனா ஆயிரகணகான இதியக ஆ)டவ

சா3சியாக எH@ ெகா)ட சபததி அ4"பைடயி சதியாகிரஹ இயக
நைடெப6கிற@. அத$ சபதைத ைகவிHவ@ சாியாமா ? ஆைகயா

இயக@ தகKைடய ஆசிைய J ஆதரைவJ ேகாகிேறா."

இத ததியினா F ேகாகேலயி உட நிைல பாதக அைடத@. ஆயிT
அவைடய உசாக ைறயவிைல. காதிஜிையJ ெதனா"பிாிகா

இதியகைளJ அவ ைகவிட தீமானிகB இைல. ைன கா34R

அதிக ஊக@ட காதிஜியி க3சிைய ஆதாி@ நிறா.

இத$ சமயதி ெதனா"பிாிகா ரயிேவகளி ஐேரா"பிய ஊழியக ெப
ேவைல நி6த ெச தாக. இதனா ெதனா"பிாிகா சகா ெப

கட@ ஆளானாக. சகா கட@ ஆளாயி சமய தி

இதியக ச3ட ம6"# யாதிைர ெதாடகிவிட ேவ)H எ6 சில

ெசானாக. காதிஜி இத உடபடவிைல. ேவைல நி6த சபதமான
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சகாாி கட தீத பிறதா இதியக சதியாகிரஹ ஆர பிக
ேவ)H எ6, எதிராளிகளி கடைத" பய பHதி ெகாவ@
சதியாகிரஹ அல ெவ6 :றி வி3டா.

இத 4B இகிலாதி நல பயைன அளித@. இதியகKைடய

ெபதைமைய" பாரா34 லா3 ஆதி வா<@ ததி ெகாHதா.
இதைகய M<நிைலயி காதிஜி தளபதி (ம3ைஸ" ேப34 கா)பத"
பிாிேடாாியா ெசறா. அவட F ஆ)3&ஸ ேபானா.

இத தடைவ ெஜனர (ம3( ெனலா அகபாவமா

நட@

ெகா)ட@ேபா நட@ ெகாளவிைல. சமரச ேதாரைணயி ேபசினா. அவ

காதிஜியிட :றியதாவ@ :- 'கமிஷனி #திதாக அகதினைர$ ேச@

ெகாவ@ 4யாத காாிய. அQவித ெச தா அரசாகதி ெகௗரவ@

ஹானி ஏபH. அ"ப4 ஏப3 டா நா ெச ய வி#கிற சீதிதகைள$
ெச ய 4யாம ேபா விH. கமிஷைன"பறி உகK என கவைல ?

அரசாக உகKைடய ேகாாிைககைள ஒ"# ெகாள தீமானி@ வி3ட@.
அத கமிஷTைடய சிபா%க ேதைவ. இ"ேபா@ கமிஷனி அகதினரா

யி"பவக இதியகK விேராதமானவக எ6 ெபய ெபறவக.

அவகேள 6 பB தைலவாிைய எHக ேவ)H எ6 சிபா%

ெச @வி3டா அரசாகதி பK ைற@விH. உேதசிதி

காாியகைள$ %லபமாக$ ெச @விடலா. உகKைடய நிைலைமையJ நா

அறிதிகிேற. இத கமிஷ னிைலயி நீக சா3சிய விட

விபவிைல ெயறா, விடேவ)4ய திைல. ஆனா எதி" பிரசார

ெச யாம5க ; சதியாகிரஹைத நி6திைவJக. இதனா உகKைடய

ேநாக நிைறேவ6வத அN:ல ஏபH ! ”

தளபதி (ம3( இQவா6 சமரசமாக" ேபசினா. அ@ட சகாாி ேநாக

இனெதபைதJ ெதாிய" பHதிவி3டா. இதேம ேபாரா3டைத

நட@வதி அதமிைல. காாிய ஆகேவ)4ய@தா கிய. கமிஷ

அைம"# எ"ப4 யிதா என ? கமிஷ # சா3சிய விடேவ)4ய@தா
என கிய?

156

சா3சிய விடாவி3டா ஒ காாிய@ தக ஏபH. ேவைல நி6த

ெச த ெதாழிலாளிகைள" ேபா_ஸா இராZவதா ெகாHைமயாக

நடதினாக எ6 இதிய தைலவக #கா ெச திகிறாக. அைத"பறி

விசாாிகB கமிஷT அதிகார தர"ப34த@, சா3சிய விடாம ேபானா

ேமப4 ெகாHைமகைள நி&பிக 4யாம ேபா விH. ஆனா இைத ஒ

கிய விஷயமாக காதிஜி கதவிைல. தலாவ@, ேபா_( ெகாHைமகைள"

பறி$ சா3சிய தயாாி@ நி&பி"ப@ மிகB க4னமான காாிய. அத மாதிாி

நி&பி@" பழி" பழி வாவ@ சதியாகிரஹ தம அல.

சதியாகிரஹிக கட" பHவெதேற ககண க34ெகா)டவக. அைத"

பறி இ"ேபா@ #கா ெசாRவதி என லாப ?-#கா ெசாலாம 5தா
காாியசிதி அதிக அN:ல ஏபH; இைத ெயலா காதிஜி ேயாசி@,

கமிஷ விசாரைணயி கல@ ெகாவ@ மிைல, விசாரைண 4B ெவளியா

வைரயி சதியாகிரஹ ெதாடவ@ மிைல எற 4B வதா.

ம6ப4J சில ைற (ம3ஸ காதிஜிJ சதி@" ேபசினாக. சதி"#களி

4வி காதிஜி பினா தகரா6 ஏபHவத இடமிலாம ெச J ெபா3H
தளபதி (ம3ஸு ஒ க4த எPதினா. அத க4ததி சாராச பி

வமா6:

"இ"ேபா@ அைமக"ப34 கமிஷ னிைலயி சா3சிய விHவத

இதியகளி மன$சா3சிைய" ெபா6த காரணக தைட ெச கிறன. ஆனா

இதியகKட கலதாேலாசி"ப@ எற ெகாைகைய தாக ஒ"#

ெகா)4கிறீக. ஆைகயா கமி34யி சிபா%கK அவறி ேபாி

சகாாி 4BகK ெவளியா வைரயி சதியாகிரஹைத

நி6திைவகB, கமிஷT எதிரான பிரசார ெச யாம 5கB

இதியகK ேயாசைன ெசால தயாரா யிகிேற.

சதியாகிரஹைத நாக நி6தி ைவகிறப4யா சிைறயிRள சதியாகிர
ஹிகைள$ சகா விHதைல ெச ய ேவ)H ெம6 ேகாகிேற.

இதியக எெதத @ைறகளி நியாய ேவ)H ெம 6 ேகாகிறாக
எபைத இேக வாிைச"பHதி ெதாிவிக வி#கிேற :
(1) 6 பB தைலவாிைய எH@விட ேவ)H.
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(2) ஹி@ மத வழக"ப4J, இ(லாமிய மத வழக" ப4J நடத

க5யாணகைள$ ச3ட Uவமாக அகீகாி@ அ ெச ய ேவ)H.
(3) ப4த இதியக சபதமான தைடக நீக" படேவ)H.

(4) ஒ மாகாணதி இதியகKள உாிைமக மற மாகாணகளிR
ஒ"#ெகாள"பட ேவ)H.

(5) இதியகைள" பாதி ச3டக நியாயமாகB மா உாிைமகK
தக மிலாமR அ நடத" படேவ)H.

ேமேல க)ட ேகாாிைககைள தாக அN:லமாக கவனி"பதாயிதா

இத க4ததி ஆரபதி :றியப4 இதியகK நா ேயாசைன ெசால
:H."

காதிஜி எPதிய ேமப4 க4த@ தளபதி (ம3( பதி5 சாராச வமா6:
"கமிஷ னா நீக சா3சிய விட 4யாத@ பறி வ@கிேற. பைழய

#)கைள கிளறேவ)டா எகிற தகKைடய ேநாகைத" பாரா3Hகிேற.
உகKைடய க4த வவத ேப எலா$ சதியாகிரஹ ைகதிகைளJ

விHதைல ெச ய$ சகா உதரB பிற"பிதாகி வி3ட@. நீக

றி"பி34 ேகாாிைககைள" ெபா6தவைரயி விசாரைண கமிஷTைடய
சிபா%கைள" பா@ சகா தக நடவ4ைக எH"பாக."

ேமக)ட இர)H க4தகK (ம3( - காதி ஒ"பத எ6

ெதனா"பிாிகா சாிதிரதி பிரசிதி ெபறன. ஏ, உலக சாிதிரதிேலேய

பிரசிதி ெபறன எ6 ெசாலலா. சவாதிகார இராZவ பல பைடத

ஒ சகாைர நிராJதபாணிகளான மக பலாகாரைத ைகயாளாம

அஹிைச ைறயினா எதி@" ேபாரா4$ சமரச@ இணப4 ெச த@
உலக சாிதிரதிேலேய ஓ அ#த அலவா ?

காதிஜி இதைகய சமரச ெச @ ெகா)ட@பறி அவ ேபாி சில #கா

ெசாலாம விடவிைல. 1908- வஷதி இேதமாதிாி, தளபதி (ம3D

ேப$ைச நபி ேமாச ேபானைத எH@ கா34னாக. ம6ப4J அேத கதிதா

ேநாிH எறாக. இ"ேபா@ சதியா கிரஹைத நி6தினா ம6ப4

இயகைத ஆரபிகேவ 4யா@ எ6 எ$சாிதாக.
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இதெகலா தக சமாதான காதி மகா :றினா. எதிராளிகளிட நபிைக

ைவ"ப@ சதியாகிரஹ தமதி அ4"பைட எ6 %34 கா34னா. எதைன

தடைவ ஏமாதாR ம6ப4 நபிேய தீரேவ)H எ6 ெசானா. ேமR இத

தடைவ சமரச" ேப$%களி ேபா@ F சி. எ". ஆ)3&( :ட இதி"பதாR,

இதிய சகாாி சாபாக வதி ஸ ெப7சமி ராப3 ஸ நிைலைமைய
கவனி@ வவதாR, ேமாச ேபாக இடமிைல எ6 ைதாிய :றினா.

கைடசியாக இதியக அைனவ காதி மகாமாவி ேயாசைனகைள
ஏேகாபி@ ஒ"# ெகா)டா.

கமிஷTைடய சிபா%க ெவ சீகிரதி ெவளியாகி வி3டன.

எதிபாத@ேபா அைவ இதியகK$ சாதகமாகேவ இதன. 6 பB

தைலவாிைய எHக ேவ)H எ6 இதியகளி க5யாணகைள

அகீகாிக$ ச3ட ெச ய ேவ)H எ6 :றிய@ட, இதியகK$

சாதகமான இT சில சிலைற$ சிபா%கK ெச திதாக. (ம3( :

றிய@ உ)ைமயாயி6. ேமப4 சிபா%கைள ெயா34" பா5ெம)4
ச3டக சீகிரதி நிைறேவற"பH எ6 ெதாிவிக"ப3ட@.

இத$ ெச திைய ெதாி@ெகா)H F ஆ)3&( இகிலா@ ஸ
ெப7சமி ராப3ஸ இதியாB பிரயாணமானாக.

கமிஷ அறிைக ெவளியான சில தினகளி இதிய ைற நிவாரண மேசாதா
எற ெபயட சகா மேசாதா அரசாக ெகஜ34 பிர%ரமாயி6. அதி

ஒப@ பிாிBக இதன. ஒ பிாிவி ல மாஜி ஒ"பத ெதாழிலாளாி மீ@

விதிக"ப34த 6 பB தைலவாி நீக"ப3ட@. மெறா பிாிவி ல

ஹி@ - (5 மத சபிரதாய"ப4 ெச த க5யாணக ச3டUவமானைவ
எ6 ஒ"# ெகாள"ப3ட@. ேந3டா5 ஒ தடைவ ெகாHக"ப3ட

ச34பிேக3 ெதனா"பிாிகா Pவதி R ெசR எ6 அகீகாிக" ப3ட@.
மாகாண@ மாகாண இதியக ெசவதி உள தைடக நீக" ப3டன.
ெதனா"பிாிகா பா5ெம)4 மேசாதா விவாத @ வதேபா@ காதி

மகாமா ேக" டBT$ ெச றிதா. விவாத நல ைறயி நட@, மேசாதா

ெவறி கரமாக நிைறேவறிய@.

இத" பிற தளபதி (ம3( காதிஜி எPதிய க4 ததி, "இதிய
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சபதமான ச3டகெளலா தம நியாயமாக அ நடத"பH " எ6 உ6தி
:றினா.

இQவிதமாக 1906- ஆ)4 ஆரபமான சதியா கிரஹ" ேபாரா3ட 1914-

ஆ)4 மகதான ெவறிJட 4வைடத@. காதிஜி F ேகாகேல வா

ெகாHதிதப4 தா நா34 ெதா)4 ஈHபHவதகாக இதியாB"

பிரயாண"பட தீமானிதா. இப@ வஷ கால வசி@, இப @பகைள
அNபவி@, வா<ைக இல3சியைத க)H, ெபேபா நடதி ெவறி ெபற
நா345@ #ற"பHவ@ எளிதாக இைல. அதைன நாK கல@ பழகி$

சிேநக ெகா)4த ந) பகளிடமி@ பிாிவ@ கடமாகதா இத@.

ஆயிT காதிஜி மனைத திட"பHதி ெகா)H, 1914- ஜூைல 18

ெதனா"பிாிகா இதியாிட 4வாக விைடெப6 ெகா)H பிரயாணமானா.
அ$சமய F ேகாகேல இகிலாதி இதா. அவைடய வி"பதி ப4

இகிலா@ ெச6 அவைர" பா@வி3H இதியா ேபாகலா எ6 எ)ணி
இகிலா@ ெசற க"ப5 மகாமா ஏறினா.

காதி மகாமா ெதனா"பிாிகாவி நடதிய மகதான சதிய"ேபாாி சாிதிர
இ@ட 4வைடகிற@. இைத" ப4ேபா@ நம தசமய

ெதனா"பிாிகாவிRள இதியாி நிைலைம ஞாபக வராம இரா@. ( இT
ெதனா"பிாிகா இதியக கட"ப3H ெகா) Hதாேன இகிறாக ?
அவகKைடய @யர. க தீத பாடாக இைலேய ? " எ6 ேதா6.

ஆனா ஒ விதியாசைத ஞாபக"பHதிெகாள ேவ)H. அத காலதி

ெதனா"பிாிகா இதியகளி கட ேவ6, இ"ேபா@ள கடக ேவ6.
அைறய நிைலைமயி மகாமா காதி ேபாரா3ட நடதி ெவறி

அைடதிராவி4, இ"ேபா@ ெதனா"பிாிகாவி இதியகேள இதிக
மா3டாக. 6 பB தைலவாி, க5யாண ர@ தீ"#, க3டாய" பதிB$

ச3ட த5யவறி ெகாHைமயினா இதியக ஒ6 இதியாB திபி
வதி"பாக ; அல@ அ4ேயாH ெதனா"பிாிகாவி அழிதி"பாக.
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மகாமா ெதனா"பிாிகாைவ வி3H" #ற"ப3H இ"ேபா@ "பைத@ வஷ
ஆகிற@. இத "பைத@ வஷதி அேக இதியக வா<@, ெதாழி
ெச @, ெபா ேத4, பகி" ெபகியிகிறாக. இத காரணமாகேவ
ஐேரா"பியக -ஆ"பிாிகக ஆகிய இ சாராாி ெபாறாைம,

@ேவஷ@ ஆளாகியிகிறாக. எனிT, எதி@ நி6 ேபாராH சதி

இ6 ெத னா"பிாிகா இதியகK இகிற@. அத சதிைய அவகK

அளித@ காதி மகாமாB அவைடய சதி யாகிரஹ இயகதா.
காதிஜிJட ஒ"பத ெச @ெகா)ட தளபதி (ம3( பிற த

வா6தியி5@ மாறவிைல ெயபைத கியமாக றி"பிடேவ)H.
இைறய தின நிற@ேவஷ இன@ேவஷ ெவறி ெகா)H காாிய ெச J
டாட மலா சகாைர எதி"பவகளி தளபதி (ம3( தைமயாக

இகிறா. இதனா ெதனா"பிாிகா இதியகளி க3சி இ6 உலக

ெம ஆதரB ஏப3H வகிற@. இத லகாரண காதி மகாமா நடதிய

மகதான ேபாரா3டதா எ பதி எளளB ஐயமிைல.

இ"ேபா@ டாட மலா சகா இதியகைள ெதனா"பிாிகாவி5@

@ரதிவிH ேநாக@டேனேய காாிய ெச கிறாக. இதகாக$ ச3ட Uவமான

நி" பதகைள ைகயாKவ@ட ஆ"பிாிகாவி %ேதசிகைளJ இதியக

மீ@ கிள"பி வி34கிறாக, ஆனா காதிஜி கா34ய சதிய" ேபா ைறைய
ெதனா"பிாிகா இதியக ைகயா)H, ெவறி ெபறலா.
தளபதி (ம3ைஸ ெவற ஆJததினா டாட மலாைனJ ெவலலா
எபதி சேதக என ?
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