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34. 34. 34. 34. க�க�தா கா�கிர�க�க�தா கா�கிர�க�க�தா கா�கிர�க�க�தா கா�கிர�    
 
ெத�னா"பிாி�காவி5��@ இர)டாவ@ �ைற கா�திஜி க�க�தாB��� தி��பிய 
1901-ஆ� ஆ)4� இ�திய கா�கிர( மகாசைப க�க�தாவி� நைடெப�ற@. ஸ� 
பிேராDஷா ேம�தாவி� தைலைம$ சீடரான F 4�ஷா வா$சாவி� தைலைமயி� 
நட�த@. கா�திஜி இ�த� கா�கிரஸு��" ேபாக� தீ�மானி�தி��தா�. கா�கிரD� 
ெத�னா"பிாி�கா இ�திய�கைள" ப�றிய தீ�மான� ெகா)H வரB� 
எ)ணியி��தா�. 
 
ஸ� பிேராDஷா ேம�தா, F 4� ஷா வா$சா, F சிம� லா� ேசதா� வ3 
ஆகியவ�க� க�க�தா கா�கிரஸு��" பிரயாண� ெச�த அேத ரயி5� கா�திஜிJ� 
ஏறி� ெகா)டா�. ஸ�. பி. ேம�தா �த5யவ�க� விேசஷ வசதிக� அைம�த தனி 
வ)4யி� பிரயாண� ெச�தா�க�. �றி"பி3ட இர)H ரயி�ேவ 
(ேடஷ�கK�கிைடயி� கா�திஜி ேம�ப4 தனி வ)4�� வ�@ ஏறி�ெகா)H 
அவ� ெசா�ல வி��பிய விஷய�கைள$ ெசா�ல ேவ)H� எ�6 ஏ�பாடாகி 
யி��த@. 
 
அத�ப4ேய �றி"பி3ட ரயி� நிைலய�தி� கா�திஜி ஸ� பிேராDஷாவி� தனி 
வ)4�� வ�தா�. அ$சமய� ேம�தா, வா$சா �த5யவ�க� இ�தியாவி� அ�சிய� 
நிைலைம ப�றி விவாதி�@� ெகா)4��தா�க�. கா�திஜிைய" பா��த@� ேம�தா, 
"கா�தி ! உம�� நா�க� எ�த உதவிJ� ெச�ய �4யா@. நீ� வி��#கிறப4 ஒ� 
தீ�மான�ைத ேவ)Hமானா� கா�கிரD� நிைறேவ�றி ைவ�கிேறா�. ஆனா� 
எ�ன உபேயாக�? ந��ைடய ெசா�த நா34ேலேய நம�� அதிகார�� இ�ைல; 
உாிைமJ� இ�ைல, ஐேரா"பிய� �4ேயறிய இ�ெனா� நா34� இைத விட ந�ல 
நிைலைமயி� இ�திய� எ"ப4 இ��க�4J�?" எ�றா�. 
 
பிேராDஷாவி� அபி"பிராய�ைத$ ேசதா�வ3 ஆேமாதி�தா�. F 4�ஷா 
வா$சாேவா, "அடடா! நா� எ�ன ெச�ய3H�?" எ�ற ேதாரைணயி� கா�திஜிைய" 
பாிதாபமாக" பா��தா�. அவ�களிட� த� க3சிைய எH�@$ெசா�5 வாதிடலா� 
எ�6 கா�திஜி உ�ேதசி�தா�. ஆனா� அ@ ப5�கவி�ைல. ப�பாயி� �4Mடா 
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ம�னைர ஒ�வ� வாதி3H� தி�"பி விHவ@ �4கிற காாியமா ? கா�திஜிைய 
அதிகமாக" ேப%வத�ேக அவ�க� விடவி�ைல. ெத�னா"பிாி�கா ப�றிய தீ�மான� 
ெகா)H வரவாவ@ அNமதி�கிறா�கேள எ�ற தி�"திJட� கா�திஜி அ�த 
வ)4யி5��@ இற�கி� த� இட�@��$ ெச�றா�. 
 
வ)4 க�க�தாைவ அைட�த@. க�க�தா கா�கிரD� வரேவ�#� கழக�தா� 
கா�கிர( அ�கிராசனைர மிக$ சிற"பாக அைழ�@$ ெச�றா�க�. கா�திஜி தா� 
எ�ேக ேபாவ@ எ�6 ஒ� ெதா)டைர� ேக3டா�. பிரதிநிதிக� பல� த�கியி��த 
ாி"ப� கலாசாைல� க34ட�@��� கா�திஜிைய அ�ெதா)ட� அைழ�@$ 
ெச�றா�. ேலாகமா�ய திலகாி� ஜாைக அ�த� க34ட�திேல தா� எ�6 
அறி�த@� கா�திஜி�� மகி<$சி உ)டாயி�6. 
 
இ�தியாவி� ேதசிய� தைலவ�களி� ேகாகேல�� அH�த ப4யாக� திலகாிட� 
கா�திஜி ெப�மதி"#� ெகா)4��தா�. ேலாகமா�ய�ைடய ஜாைக ஒ� த�பா� 
ம)டப�ைத" ேபா� விள�கிய@. ந)ப�கK� சீட�கK� #ைட Mழ� திலக 
ெப�மா� ஒ� ச�கரவ��திைய"ேபா� த� பH�ைகயி� ;�றி��த கா3சி 
கா�திஜியி� உ�ள�தி� பதி�த@. "நா� ம3H� ஓவிய�காரனாயி��தா� அ�த� 
கா3சிைய" படமாக எPதியி�"ேப�" எ�6 கா�திஜி த� %ய சாித�தி� 
எPதிJ�ளா�. 
 
ேலாகமா�யைர" பா��க வ�தவ�களி� ஒ�வ� "அமி�தபஜா� ப�திாிைக"யி� 
பிரசி�த ப�திாிகாசிாியரான பா# ேமாதிலா� ேகா�. அQவி�வ�� அதிகார 
வ��க�தி� தவ6கைள" ப�றி" ேபசி 'ஓேஹா' எ�6 ச�த� ேபா3H$ சிாி�தா�க�. 
F ேமாதிலா� ேகா� நைக$ %ைவ��" ெபய� ேபான ஆசிாிய� அ�லவா ? 
 
இ�மாதிாி ேதசப�த�கைள" பா�"ப@� அவ�க� அளவளாவி" ேப%வைத� 
ேக3ப@� கா�திஜி�� மகி<$சி த�த@. ஆனா� கா�கிர( ச�ப�தமான ேவ6 சில 
அ�ச�க� ஏமா�ற�ைதJ� மன ேவதைனையJ� அளி�தன. 
 
கா�கிர( பிரதிநிதிக� த�கியி��த விHதி மிக ேமாசமான நிைலயி� இ��த@. 
%காதார ஏ�பாHக� ெகா7ச�� ெச� ய"படவி�ைல. நாலா#ற�� �"ைபக�. 
எ�ேக பா��தாR� �3ைட �3ைடயாக� த)ணீ� ேத�கி நி�ற@. க�:%க� மிக� 
ெகா7ச�. அவ�றி� @�நா�றேமா சகி�க �4யாத@. கா�கிர( விHதியி� ஊழிய� 
ெச�வத�காக அம��த" ப34��த ெதா)ட�கK��� ெதா)H எ�பேத ெதாியா@. 
ஒ� ெதா)டாிட� ஏேதT� ெசா�னா� அைத அவ� இ�ெனா�வாிட� ெசா�வா�. 
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அவ� ��றாவ@ ெதா)டாிட� ெசா�வா�. காாிய� ஒ�6� நைடெபறா@. 
ேபாதாதத��� ெதா)ட�க� அ4�க4 த�கK��� ச$சரB இ3H� 
ெகா)4��தா�க�. எனேவ பிரதிநிதிக� தி��� திைச ெதாியாம� எ�ன ெச�வ@. 
 
தமி<நா345��@ வ�தி��த பிரதிநிதிக� த�கK�ெக�6 தனி$ சைமயலைற 
ஏ�பH�தி� ெகா)H அைத நாலா#ற�� �4 அைம�தி��தைதJ� கா�திஜி 
கவனி�தா�. தமி<நா3H" பிரதிநிதிக� தா�க� சா"பிHவைத" பிற� பா��தாR� 
தி��4 ேதாஷ� ஏ�பH� எ�ற ந�பி�ைக ெகா)4��தா�க�. இதனா� சைமய�, 
சா"பாH, ைகயல�#த� எ�லா� ஓ� அைற���ேளேய நட�தன. அ�த அைற��� 
ெச�ேவா� தி����கா4" ேபா��ப4 சதா கால�� #ைக M<�தி��த@. 
தமி<நா3H" பிரதிநிதிகளி� இ�த" ேபா5 வ�ணாசிரம� கா�திஜியி� உ�ள�ைத 
வ��திய@. "ரா� ரா� ! கா�கிர( பிரதிநிதிகளாக வ�� ேதச ப�த�கK���ேளேய 
இ"ப4� தீ)டாைம �4 ெகா)4��தா� ம�ற ஜன�களிைடேய எ"ப4 இரா@!" 
எ�6 கா�திஜி ெசா�5 மிகB� வ��த"ப3டா�. 
 
கா�கிர( விHதிைய$ %�த� ெச�J� விஷயமாக� ெதா)ட�கKட� ேபசி" 
பா��தா�, அவ�கK��$ சிர�ைத ஏ�படவி�ைல. “இ�த� �"ைபகைள� த�ள 
ேவ)டாமா ?" எ�றா� கா�திஜி. "அெத�லா� ேதா34களி� ேவைல !" எ�றா�க� 
ெதா)ட�க�. உ)ைம� ெதா)H ெச�J� �ைறைய அவ�கK��� கா�திஜி 
தாேம ெச�@ கா34� க�பி�க வி��பினா�. ஒ� ெதா)டாிட� விள��மா6 
ேவ)H� எ�6 ேக3டா�. அவ� ஆ$சாிய�தினா� திH�கி3H� கா�திஜிைய உ�6 
ேநா�கினா�. ஆனா� விள��மா6 ெகா)H வரவி�ைல. கைடசியாக ஒ� 
விள��மா6 ச�பாதி�@� கா�திஜி தாேம :34� கா34னா�. ஆனா� அவைர" 
பி�ப�ற யா�� �� வரவி�ைல. இ�த நிைலைமைய� �றி�@� கா�திஜி 
எPதியி�"பதாவ@:- 
 
"பிரதிநிதிகளி� சில� த�க� அைறகளி� ெவளி" #ற�@� தா<வார�ைத இரB 
ேநர�தி� அ%�த� ெச�யB� பி� வா�கவி�ைல. காைலயி� ெதா)ட�களிட� 
இ�தைகய அ%�தமான இட�கைள� கா34ேன�. அQவிட�கைள$ %�த� ெச�ய 
எவ�� ��வரவி�ைல. அ�த� ெகளரவ�ைத எ�Tட� ப�கி3H� ெகா�ள 
ஒ�வ�� தயாராயி�ைலெயன� க)ேட�. இ"ேபா@ நிைலைம ெபாி@� 
அபிவி��தி யைட�தி��கிற@. ஆனா� இ�6:ட கா�கிர( விHதியி� க)டவிட 
ெம�லா� அ%�தமா��� பிரதிநிதிக� இ�லாம� ேபாகவி�ைல. அQவாேற அ�த 
இட�கைள$ %�த"பH�@ வத�� எ�லா� ெதா)ட�கK� �� வ�வதி�ைல 
............ 
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“கா�கிர( மகாசைப இ�T� சில தின�க� நீ4�@ நட��மானா�, ெகா�ைள 
ேநா� பரBவத��" ெபாி@� அ@ :லமான நிைலைம ஏ�பH� எ�பைத� 
க)ேட�." 
 
கா�திஜி க�க�தா ேச��@ இர)H தின�கK��" பிற�தா� கா�கிர( மகாசைப 
:Hவதாயி��த@. அ�த இர)H நாK� கா�கிர( காாியாலய ேவைல ஏேதT� 
ெச�யலா� எ�6 கா�திஜி க�தினா�. பா# Uேப�திரநா� ேபாஸு� F ேகாஷா� 
எ�பவ�� அ$சமய� கா�கிர( மகாசைபயி� காாியதாிசிக�. கா�திஜி �த5� 
Uேப�திரநா� ேபாைஸ" பா��தா�. அவ� ேகாஷா5ட� ேபா��ப4 ெசா�னா�. 
ேகாஷா� கா�திஜிைய" பா��@" #�னைகJட�, "உம�� எ�ன ேவைல 
ெகாH�க3H� ? �மா(தா ேவைல தா� ெகாH�கலா�. ெச�கிறீரா?" எ�றா�. 
"ேபஷாக$ ெச�கிேற� " எ�றா� கா�திஜி. ேகாஷாR�� இ@ சிறி@ விய"ைப 
யளி�த@. %�றி நி�ற ெதா)ட�கைள" பா��@, ”இவ� ெசா�வ@ உ�க� ெசவியி� 
விP�ததா? ெதா)H எ�றா� எ�த ேவைல��� தயாராயி��க ேவ)H�. இ@தா� 
சாியான மன"பா��" எ�றா�. பிற� கா�திஜிைய" பா��@, "அேதா ஒ� க3H� 
க4த�க� கிட�கி�றன. அவ�ைற" பிாி�@" பா��க�. ெப��பாR� 
உபேயாகம�ற விஷய�களாக இ����. ��கியமான விஷய� - பதி� 
எPதேவ)H� ? எ�6 ேதா�6கிற க4த�கைள ம3H� எ�னிட� ெகா)H வ�@ 
ெகாH�க�!" எ�6 ெசா�னா�. 
 
ெகாH�த ேவைலைய� கா�திஜி தி�"திகரமாக$ ெச�@ �4�தா�. அத��� 
கா�திஜிைய" ப�றி விசாாி�@ F ேகாஷா� ெதாி�@ெகா)டா�. "அடடா! 
உ�கK��� �மா(தா ேவைல ெகாH�ேதேன !" எ�6 வ��த" ப3டா�. கா�திஜி 
"அைத"ப�றி� கவைல ேவ)டா�. கா�கிர( ெதா)H எ@வானா� எ�ன ? இ�த 
மாதிாி சி�லைர ேவைலகளி� தா� என�� அNபவ� ேவ)H�!" எ�றா�. 
 
ேகாஷாR� கா�திஜிJ� சிற�த ந)ப�களானா�க�. அதனா� கா�கிர( 
நைட�ைறகைளJ� கா�கிர( தைலவ�களி� ஆேலாசைனகைளJ� அ�கி5��@ 
கவனி�க� கா�திஜி��$ சாியான ச�த�"ப� கி34ய@. 
* * * * 
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கா�கிர( மகாசைப :4ய@. வி(தாரமான ப�தR� அணிவ��@ நி�ற ெதா)ட� 
பைடJ� ேமைடமீ@ அம��தி��த தைலவ� �ழா�� கா�திஜிைய" பிரமி"பைடய$ 
ெச�தன. இ�தியாவி� அ"ேபா@ #க<ெப�றி��த ேதசீய� தைலவ�க� எ�லா�� 
ேமைடமீ@ பிரச�நமாகி யி��தா�க�. அ�த மகாசைபயி� தா� எ�மா�திர� எ�ற 
உண�$சிJட� ஒ� �ைலயி� கா�திஜீ அட�கமாக உ3கா��தி��தா�. 
 
அ�த நாளி� கா�கிர( அ�கிராசனாி� பிரச�க� ஒ� தனி" #�தக�ைத"ேபா� 
அQவளB நீளமாயி����. பிரச�க� �PவைதJ� ப4"ப@ இயலாத காாிய�. சில 
ப�திகைள ம3Hேம ப4"பா�க�. 
 
அ�கிராசன" பிரச�க� �4�த பிற� விஷயாேலாசைன� கமி34யி� :3ட� 
நட�த@. அத��� கா�திஜிைய ேகாகேல அைழ�@$ ெச�றா�. பல தீ�மான�க� 
Vேரரைண�� வ�தன. ஒQெவா�ைறJ� ஆதாி�க ஒ� ெபாிய தைலவ� இ��தா�. 
ேபாிைக �ழ�க� ேபா�ற �ர5� ஆ�கில பாைஷயி� பிரச�க�க� நிக<�தன. 
ேநரமாக ஆக, கா�திஜி��� த��ைடய தீ�மான�ைத" ப�றி� கவைல 
அதிகமாயி�6. கைடசியி� வ�த தீ�மான�க� மி�ன� ேவக�தி� ைபச� 
ெச�ய"ப3டன. இரB பதிேனா� மணி ஆயி�6 ; எ�லா���� எP�@ ேபாக 
அவசர�. கா�திஜி�ேகா அ�த" ெபாிய ைககK�� ��னா� ேபச� தய�க�. 
ேகாகேலயி� அ�கி� ெச�6, "எ�Tைடய தீ�மான�தி� கதி எ�ன ? ெகா7ச� 
கவனி�@� ெகா�K�க�" எ�6 ெசா�னா�. 
 
இ�த$ சமய�தி� ஸ� பிேராDஷா ேம�தா, "எ�லா� �4�@ வி3டத�லவா ? 
:3ட�ைத இ�@ட� �4�@ விடலாமா ?" எ�6 ேக3டா�. “இ�ைல, இ�ைல. 
ெத�னா"பிாி�கா தீ�மான� பா�கியி��கி ற@. கா�தி ெவ� ேநரமா�� கா�@� 
ெகா) 4��கிறா�!" எ�6 ச�த� ேபா3H� :றினா� ேகாகேல. 
 
"தீ�மான�ைத� தா�க� பா��@ வி3W�களா?" 
 
"ஓ! பா��ேத�." 
 
"தீ�மான� எ"ப4 யி��கிற@ ? " 
 
"மிகB� ந�றா யி��கிற@." 
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"அ"ப4யானா� சாி ! எ�ேக, கா�தி ! தீ�மான�ைத" ப4J�க�, ேக3கலா�!" 
 
கா�திஜி நH�கி� ெகா)ேட ஈன(வர�தி� தீ�மான�ைத" ப4�தா�. ப4�@ 
�4�த@�, "தீ�மான� ஏக மனதாக நிைறேவறிய@ " எ�6 பல� :வினா�க�. 
"கா�தி! இைத� கா�கிரD� பிேரரைண ெச�@ ேப%வத�� உம�� ஐ�@ நிமிஷ� 
தர"பH�" எ�றா� அ�கிராசன� 4� ஷா வா$சா. 
 
இ�த அவசர� காாிய� கா�திஜி��" பி4�கவி�ைல. "தீ�மான� இ�ன 
ெத�பைதேய ஒ�வ�� ெதாி�@ெகா�ள வி�ைலேய!" எ�6 வ��த" ப3டா�. 
 
கா�கிரD� ேம�ப4 தீ�மான�ைத" பிேரரைண ெச�@ ேபச ேவ)4ய@ ப�றிJ� 
கவைல"ப3டா�. ஐ�@ நிமிஷ�தி��� எ�ன�ைத$ ெசா�வ@ எ�பேத 
ெதாியவி�ைல. விஷயேமா மிக$ சி�கலான @. ம�ற தீ�மான�கைள" ப�றி" 
ேபசியவ�களி� சில� ��கா� மணிJ� அைரமணிJ� :ட" ேபசினா�க�. ஆனா� 
கா�தி எP�@ ேபச� ெதாட�கி ��6 நிமிஷ�திேலேய அ�கிராசன� வா$சா மணி 
அ4�@ வி3டா�. 
 
மணி$ ச�த� ேக3டBடேன கா�திஜிJ� உ3கா��@ வி3டா�. ஆனா� தீ�மான� 
எ�னேமா ம�ற எ�லா� தீ�மான�கைளJ� ேபா� ஏகமனதாக நிைறேவறி வி3ட@. 
கா�கிரDனா� தீ�மான� நிைறேவ�ற" ப3டெத�பேத கா�திஜி�� ஓரளB 
தி�"திJ� மகி<$சிJ� அளி�த@. கா�கிர( ஒ"#�ெகா)ட@ எ�றா�, இ�தியா 
ேதசேம ஒ"#� ெகா)டதா�� அ�லவா ? 
-------------------- 

35. 35. 35. 35. க�ஸா  த�பா�க�ஸா  த�பா�க�ஸா  த�பா�க�ஸா  த�பா�    
 
கா�கிர( �4�@வி3ட@. ஆயிT� க�க�தாவி� இ� T� பல பிர�க�கைள" 
பா��@" ேபசி� ெத�னா"பிாி�கா இ�திய� விஷய�தி� சிர�ைத உ)டா�க 
ேவ)H� எ�6 கா�திஜி நிைன�தா�. இத�காக� க�க�தாவி� ஒ� மாத� 
த��வெத�6 உ�ேதசி�தா�. இ�த விவர� F ேகாகேல��� ெதாி�த@� கா�திஜி 
த��ைடய ஜாைக�� வ�@ த��ட� த�கியி��க ேவ)H� எ�6 அைழ�தா�. 
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அ"ேபா@ இ�தியா ேதச�@��� க�க�தா தைலநகரா யி��த@. ைவ(ரா� 
ச�வாதிகார� பைட�தவராயி��த ேபாதிR� இ�திய$ ச3டசைப ஒ�6� இ��த@. 
அதி� F ேகாகேல அ�க�தின�. ஆதலா� இ�திய$ ச3டசைப நட��� சமய�களி� 
F ேகாகேல க�க�தாவி� ஜாைக ைவ�@�ெகா)H வசி�தா�. 
 
ச�ேகாச�தினா� இர)H தின� வைரயி� கா�திஜி ேகாகேல ;3H��" ேபாக 
வி�ைல. எனேவ ேகாகேலேய ஒ� நா� வ�தா�. "நீ� இ�த நா34ன� ; இ�த 
நா34ேல இ��@ பல ெதா)Hக� ெச�ய ேவ)4யவ�. ஆனா� இ"ப4$ 
ச�ேகாச"ப3டா� ஒ� காாிய�� நைடெபறா@. எ�லா�டT� கல�@ பழக� க�6� 
ெகா�ள ேவ)H�" எ�6 ெசா�னா�. அத� ேபாி� ேகாகேலயி� ஜாைக��� 
கா�திஜி கிள�பினா�. 
 
#ற"பHவத�� ��னா� கா�திஜி த�கியி��த இ�தியா கிள"பி� ஒ� விசி�திரமான 
ச�பவ� நைடெப�ற@. 
 
அ$சமய� ஏழா� எ3வ�H ச�கரவ��தி �4M3ட"ப3டா�. அரசாி� பிரதிநிதியான 
லா�H க�ஸா� ேம�ப4 ைவபவ�ைத ��னி3H ஒ� த�பா� நட�தினா�. இ�தியா 
கிள"பி� த�கி யி��த ராஜா�கK� மகாராஜா�கK� ேம�ப4 த�பா���" 
ேபானா�க�. ேபா��ேபா@ அவ�க� வ�காளிக� வழ�கமாக அணிJ� ேவ�4, 
ச3ைட, அ�கவ(திர� இவ�6��" பதிலாக, ஆ�கிேலய� ;34� பணி ெச�J� 
ஏவலாளாி� உைட ேபா�ற நீ)ட அ�கி, இH"#" ப3ைட, வ�ண� தைல"பாைக 
ஆகியவ�ைற அணி�@ ெச�றா�க�, கா�திஜி இைத� கவனி�தா�. "அழகிய ேவ�4 
அ�கவ(தி ர�ைத வி3H, இ�த� ��ேறவ� உைடைய ஏ� அணிகிறீ�க�?" எ�6 
ேக3டா�. அத�� ஒ� ராஜா ெசா�ன பதிலாவ@ :-- " எ�கK��� 
��ேறவலாளி��� வி�தியாச� ஒ�6மி�ைல. நா�க� க�ஸா� பிர#வி� 
��ேறவலாள� தா�. த�பா���" ேபாகாம� ேபானா� எ�கKைடய ராYயேம 
ேபா�விH�. ேபானா� இ�த உைட தாி�@� தா� ேபாக ேவ)H�. ேபாக�தா� 
ேபாகிேறாேம ? ைவ(ராயிட� ஒ� வா��ைத ேபச �4J� எ�6 நிைன�கிறீ�களா ? 
அ@ தா� கிைடயாேத! ". இQவா6 மன� வி3H" ேபசியவாிட� கா�திஜி�� மி��த 
அNதாப� உ)டாயி�6. 
 
பல வ�ஷ�கK��" பிற� இேத மாதிாி %ேதச ராஜா�களி� ஆைட ஆபரண�க� 
ச�ப�தமாக மகா�மா கா�தி த��ைடய மனேவதைனைய ெவளியிடேவ)4 
ேந��த@. லா�3 ஹா�47$ இ�தியாவி� ைவ(ராயாக இ��த கால�தி� காசியி� 
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ஹி�@ ச�வகலாசாைலயி� அ(திவார விழா நைட ெப�ற@. அ"ேபா@� ைவ(ரா� 
ஹா�47$ ஒ� த�பா� நட�தினா�. ராஜா�கK� மகா ராஜா�கK� (திாீகைள" 
ேபா� ஆைட ஆபரண அல�கார�கKட� வ�தி��தா�க�. ப3டாைடக� 
தாி�@�ெகா)H கP�தி� ��@மாைலகK� ைகயி� கா"#� ெகாR%கK� 
வா�வலய�கK� அணி�தி�� தா�க�. அவ�கKைடய சி�கார� தைல"பாைககளி� 
��@�கK� ைவர�கK� பதி�தி��தன. இQவளேவாH அைர� க$%களி� ப3டா� 
க�திகK� தாி�தி��தா�க�. அ�த" ப3டா� க�திகளி� ைக" பி4களி� 
இர�தின�கK� ைவர�கK� ெஜா5�தன. இைத ெய�லா� பா��@� கா�தி 
மகாT��$ சகி�கேவயி�ைல. விசாாி�ததி� ராஜா�களி� பல� அ�தைகய ஆைட 
அணிகைள மன" U�வமாக ெவ6�கிறா�க� எ�6� ைவ(ராயி� த�பா��� வ�� 
ேபா@ அ�தைகய அணிமணிகKடேன அவ�க� வரேவ)H ெம�ப@ க3டாய� 
எ�6� ெதாிய வ�த@. 
 
ேம�ப4 விழா ச�ப�தமாக நட�த ஒ� :3ட�தி� கா�திஜிைய" ேப%�ப4 ேக3H� 
ெகா)டேபா@ இைத" ப�றிேய ேபசி வி3டா�. "ந��ைடய ராஜா�கK� மகா 
ராஜா�கK� எத�காக இ"ப4� ெகாR" ெபா�ைமகைள" ேபா� அல�காி�@� 
ெகா)4��கிறா�க� ? இவ�கK��� த� மதி"# உண�$சி ேவ)டாமா ? 
பிாி34� இராஜ" பிரதிநிதிைய� க)H எத�காக இவ�க� இQவளB பய�@ நH�க 
ேவ)H�? பர�பைரயான இவ�கKைடய ைதாிய�� ;ர�� எ�ேக ?" எ�6 
இQவித� ேபசினா�. 
 
:3ட�தி 5��தவ�களி� டா�ட� ெபஸ)H அ�ைமJ� ஒ�வ�. கா�திஜி இQவித� 
த� மன�தி5��தைத ஒளியாம� ெவளியி3ட@ டா�ட� ெபஸ)H அ�ைம��� 
ேகாப�ைத உ)டா�கிய@. கா�திஜி மாியாைத� �ைறவாக" ேபசியைத� 
க)4"பத�� அறி�றியாக டா�ட� ெபஸ)H அ�ைம எP�@ ெவளிேய ெச�றா�. 
இ�T� சில�� அவைர� ெதாட��@ ெச�றா�க�. இைத" ப�றி" ெபஸ)H 
அ�ைமயா� ப�திாிைககK�� ஓ� அறி�ைகJ� வி3டா�. ஆனா� கா�திஜி :றிய@ 
சாிதா� எ�6 ேதச ம�களி� ெப��பாேலா� ஆேமாதி�தா�க�. %ேதச 
ம�ன�களிேலேய பல� அைத" ப�றி மனதி���ேள மகி<$சி யைட�தா�க�. இ�த$ 
ச�பவ�தினா� கா�திஜியிட� %ேதச ம�ன�கKைடய மதி"# வள��த@. 
------------ 

36. 36. 36. 36. ேகாகேலயி  வி��தாளிேகாகேலயி  வி��தாளிேகாகேலயி  வி��தாளிேகாகேலயி  வி��தாளி    
 
F ேகாகேலயி� ;3H��� கா�தி மகா� ேபான �த� தினேம த� ெசா�த ;34� 
இ�"பதாக அவ� எ)Z�ப4 யி��த@. ேகாகேல அவ�ைடய ெசளகாிய�@�காக 
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அ�தைகய ஏ�பாHகைள$ ெச�தி��தா�. கா�திஜி�� அQவளB அதிகமான 
ெசளகாிய�கK� ேவ)4யதி�ைல ய�லவா ? அவ�ைடய காாிய�கைள அவேர 
ெச�@ ெகா�K�ப4 வி3H வி3டா� அ@ேவ அவ���" ெபாிய ெசளகாிய�. 
��ேறவ� #ாிவத�� ஆ3க� அவ���� ேதைவயி�ைல. இெத�லா� ேகாகேலயி� 
மன�ைத" ெபாி@� கவ��த@. அ4�க4 கா�திஜியி� 8�ைமயான வழ�க 
பழ�க�கைள" #க<�@ பாரா34 அவ� ேபசி வ�தா�. 
 
ேகாகேல த�ைம" பா��க வ�த பிர�க�கைள ெய�லா� கா�திஜி��� அறி�க" 
பH�தினா�. அவ�கK� ஒ�வ� ஆசிாிய� பி. சி. ரா�. உய��த அறிB��� எளிய 
வா<B��� சிற�த ேதசப�தி��� ஆசிாிய� பி. சி. ரா� பிரசி�தி ெப�றவ�. இரசாயன 
சா(திர ஆரா�$சியி� உலக" #க< அைட� தவ�. த��ைடய இரசாயன சா(திர 
அறிைவ நா34� ந�ைம��" பய�பH�த வி��பி வ�காள�தி� மிக" ெபாிய 
ம��@ உ�ப�தி$ சாைலைய அவ� ஏ�பH�தி யி��தா�. 
 
ஆசிாிய� பி. சி. ராைய F ேகாகேல பி� வ�மா6 கா�திஜி�� அறி�க"பH�தி 
ைவ�தா� :- "இவ�தா� ஆசிாிய� ரா�. மாத� &. 800 இவ���$ ச�வகலாசாைலயி� 
ச�பள� ெகாH�கிறா�க�. ஆனா� தம�காக &. 40 ம3H� ைவ�@� ெகா)H 
பா�கிைய" ெபா@ ந�ைம�காக$ ெசலவிHகிறா�. இ�6 வைர இவ� பிர�மசாாி; 
க5யாண� ெச�@ ெகா�K� எ)ண �� இவ���� கிைடயா@." 
 
F ேகாகேல��� ஆசிாிய� ரா���� நட�த ச�பாஷைணகைள� ேக3H� 
ெகா)4�"ப@ கா�திஜி�� மிகB� பிாியமாயி��த@. ெபா@ ந�ைம��ாிய 
விஷய�கைள" ப�றிேய அவ�க� ேப%வா�க�. ஆைகயா� எQவளB ேநர� 
ேக3H� ெகா)4��தாR� அR"# உ)டாகா@. இ�T� ேபச மா3டா�களா 
எ�6 இ����. 
 
பி�கால�தி� ஆசிாிய� பி. சி. ரா� கா�திஜியி� சிற�த ந)ப�களி� ஒ�வரானா�. 
கத� இய�க� �த5ய நி�மாண தி3ட ேவைலகK�� வ�காள�தி� ேப�தவி 
#ாி�தா�. 
 
ேகாகேலயி� ப�க�தி� இ��@ அவ� வா<�ைக நட�திய �ைறையJ� ெபா@ 
ேவைல ெச�த �ைறையJ� கவனி"பதி� கா�திஜி��" ெப� மகி<$சி 
உ)டாயி�6. ஒ� நிமிஷேமT� ேகாகேல த� கால�ைத ;ணா��வதி�ைல. 
யா�ட� ேபசினாR� பழகினாR� ந3#� ெகா)டாR� அதிெல�லா� ெபா@ நல 
ேநா�கேம �4 ெகா)4����. ெபா�J� கபட�� அவ�ைடய ேப$சி� 
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அZவளB� காண �4யா@. பல� வ�@ ப�பல காாிய�களி� அவைர$ சிர�ைத 
ெகா�K�ப4 ெச�ய �ய�வா�க�. ஆனா� ேகாகேல அத�ெக�லா� ஒேர பதி� 
தா� ெசா�வாரா�. "த�கK��$ சிர�ைதJ�ள காாிய�ைத� தா�க� ெச�J�க� ; 
ேதச விHதைல தா� என�� ��கிய�. அத�காகேவ எ�Tைடய �P கவன�ைதJ� 
ேநர�ைதJ� ெசலவிட. ேவ)H�. ேதச� விHதைல ெப�6வி3டா� அ"#ற� ம�ற� 
காாிய�களி� சிர�ைத எH�@� ெகா�ேவ�" எ�பாரா�. 
 
ேகாகேல��� த��ைடய �� ரானேடயிட� அளவி�லாத ப�தி. எ�த 
விஷயமானாR� அைத"ப�றி ரானேட ஏதாவ@ அபி"பிராய� ெதாிவி�தி��தா� 
அ@ேவ ேகாகேல�� �4வான@ ேவ6 ேயாசைனேய ெச�ய மா3டா�. ரானேடயி� 
�ணாதிசய�கைள" ப�றி ஓயாம� ேபசி� ெகா)ேடயி�"பா�. ரானேட ைஹ� 
ேகா�3 ஜ3ஜாக இ��த ேபாதிR� கா�கிர( மகாசைபகK��" ேபாவ@)டா�. 
"அ�த மாதிாி ைதாிய� ேவ6 யா��� வ��?”எ� 6 அ4�க4 ேகாகேல ெசா�Rவ@ 
வழ�க�. 
 
ச3டசைப��� ம�ற ேஜா5கK��� ேபாவத��� ேகாகேல ேகா$ வ)4 ஒ�6 
ைவ�தி��தா�. கா�திஜி ஒ�நா� "�திைர வ)4 எத�காக ைவ�தி��கிறீ�க�? 
4ரா� வ)4யி� ேபானா� எ�ன ? அதனா� த�கKைடய ெகளரவ� �ைற�@ 
ேபா�விHமா?” எ�6 ப3டவ��தன மாக� ேக3Hவி3டா�. 
 
ேகாகேல ேதச� ெதா)H�காகேவ த� வா<நாைள அ�"பண� ெச�தவ� ; எளிய 
வா<�ைகைய ேம�ெகா)H வா<�@ வ�பவ�. ஆைகயினா� தா� கா�திஜி அவைர 
அQ வித� @ணி�@ ேக3டா�. 
 
ேகாகேல அத��� : றிய ம6ெமாழி வ�மா6 : * நீ�க� வி�"ப�ேபா� 4ரா� 
வ)4யி� ேபாக� :4யதா யி��கிற@. இ@ �றி�@ நா� ெபாறாைம" பHகிேற�. 
அ�த$ ெசளகாிய� என��� கிைடயா@. ஜன�க� எ�ைன ந�கறி�தி�"பதா� 
4ரா� வ)4யி� ேபாவ@ காாிய�@��� ��தகமாயி����. எ�ைன"ேபா� ெபா@ 
ஜன�களா� ந�� அறிய"பH� @�"பா�கிய� உ�கK��� ஒ� கால�தி� 
வர�:H�. அ"ேபா@ 4ரா� வ)4" பிரயாண� உ�கK�� க�டமா�� 
தானி����.” 
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ேகாகேலயி� வா�� எQவளB ஆ$சாியமா�" ப5�@ வி3ட@ ? கா�திஜிைய" 
ேபா� ேகா4� கண�கான ஜன�களா� ந�� அறிய"ப3டவ� சாி�திர�திேலேய 
ேவ6 யா�� இ�ைல ய�லவா ? 
 
ேம�ப4 பதி� கா�திஜி�� ஒ�வா6 தி�"தியளி�த@. ஆனா� இ�ெனா� 
விஷய�தி� ேகாகேலயி� சமாதான� அவ���� தி�"தி தரவி�ைல. 
 
"தா�க� ேதகா"பியாசேம ெச�வதி�ைல. உலாவ" ேபாவ@:ட இ�ைல. ஓயாம� 
த�கைள வியாதி பிH�கி� தி�பதி� ஆ$சாிய� எ�ன ? ெபா@ ஊழிய� ெச�தா� 
ேதகா" பியாச�@��� :ட$ சாவகாச� இ�லாம� ேபா� விHமா?" எ�6 கா�திஜி 
ேக3டத��� ேகாகேல, ”நீ�க� தா� பா��கிறீ�கேள ? உலாவ" ேபாவத�� என�� 
ேநர� எ�ேக இ��கிற@?" எ�6 பதி� அளி�தா�. 
 
இ�த$ சமாதான�ைத� கா�திஜி ஒ"#� ெகா�ள வி�ைல யானாR� ேகாகேலயிட� 
ைவ�தி��த ெப�மதி"#� காரணமாக" பதி� :றாம� %�மா இ��தா�. 
 
ந��ைடய ேதசிய� தைலவ�களி� ெப��பாேலா� ேகாகேலயிட� இ��த �ைற�� 
ஆளாகியி��தா�க�. அவ�க� த�க� ஆேரா�கிய�ைத$ சாியாக� கவனி�@� 
ெகா�வதி�ைல. ேதகா"பியாச�� ெச�வதி�ைல. இதனா� எ�தைனேயா அ�� 
ெப�� தைலவ�களி� உ�தம$ ேசைவைய� ேதச� ெவ� சீ�கிர�தி� 
இழ�@வி3ட@. 
 
கா�திஜி ம3H� இ6திவைரயி� ேதகாேரா�கிய�ைத� கா"பா�றி வ�தா�. எ�ன 
ேவைல யி��தாR� தின� ெகா7ச ேநர� விைரவாக நட��� வழ�க�ைத� ைக� 
ெகா)4�� தா�. இதனா� அவ�ைடய ேவைல ெச�J� திறைம �ைற�@ 
விடவி�ைல; அதிகமாக வள��த@. 
 
இQவிதமாக� ேகாகேலJட� ஒ� மாத� கழி�த பிற� கா�திஜி இ�தியா �PவதிR� 
ஒ� �ைற ��றா� வ�"# ரயி� வ)4யி� பிரயாண� ெச�வ ெத�6 
உ�ேதசி�தா�. ��றா� வ�"#" பிரயாணிகளி� க�ட�கைள ந�� அறி�@ 
பாிகார� ேதடேவ)H� எ�ப@தா� அவ�ைடய ேநா�க�. ேகாகேல �த5� தைட 
ெச�@ பிற� ச�மத� ெகாH�தா�. ப�னிர)H அணா ெப6மான கி�தா� ைப 
ஒ�ைற� கா�திஜி வா�கி� ெகா)டா�. அதி� ஒ� �ர3H� க�பளி$ ச3ைட, ஒ� 
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ேவ�4, ஒ� @)H, ஒ� பனிய� இவ�ைற ைவ�@� ெகா)டா�. இ�த" ைபைய� 
தவிர ஒ� @"ப34, ஒ� த)ணீ�� :ஜா (ம)ணா� ஆன@) இQவளB தா� 
கா�திஜி ��றா� வ�"#" பிரயாண�@�காக எH�@� ெகா)டைவ. ேகாகேல 
பிரயாண�@�காக" UாிகK� ல3HகK� தயா சாி�@ ஒ� சி�6)4" பா�திர�தி� 
ைவ�@� ெகாH�தா�. 
 
மகா�மாைவ ரயி� ஏ�றி அT"ப F ேகாகேலJ� ஆசிாிய� ராJ� #ற"ப3டா�க�. 
"நீ�க� எத�காக$ சிரம" பட ேவ)H� ? (ேடஷT�� வ�வ@ அவசிய� இ�ைல 
!” எ�6 கா�திஜி :றியைத அவ�க� ெபா�3பH�தவி�ைல. ”நீ�க� �த� 
வ�"பி� பிரயாண� ெச�தா� நா� வர ேவ)4ய அவசியமி�ைல. ��றா� 
வ�"பி� ஏ6வதா� க3டாய� நா� (ேடஷT�� வ�தாக ேவ)H�" எ�6 
ெசா�னா� ேகாபால கி��ண ேகாகேல. எனேவ இ�வ�� (ேடஷT��" 
ேபாகேவ ெச�தா�க�. அவ�கKைடய வா<�@�கைள" ெப�6� ெகா)H கா�திஜி 
பிரயாண� ெச�ய� ெதாட�கினா�. 
 
இ�த$ ச�பவ�களி5��@, கா�திஜியி� ேம�ைமைய ஒ�வா6 �� :34ேய 
அறி�@ பாரா34ய இ�திய� தைலவ� F ேகாகேல எ�பதாக அறிகிேறா�. அேதாH 
ேகாகேல எ�தைகய மாியாைத�கார� எ�பைதJ� அவ�ைடய ப)பா34� 
உய�ைவJ� அறிகிேறா�. கா�திஜி எPதிJ�ள %ய சாித�தி5��@தா� 
ேகாகேலைய" ப�றி ேம�க)ட விவர�க� நம��� ெதாிய வ�கி�றன. 
------------- 

37. 37. 37. 37. காசியி� ஏமா�ற	காசியி� ஏமா�ற	காசியி� ஏமா�ற	காசியி� ஏமா�ற	    
 
கா�திஜி எதி�பா��த@ ேபாலேவ, ��றா� வ�"#" பிரயாண� மிக 
ேமாசமாயி��த@. அதிகாாிக� ��றா� வ�"#" பிரயாணிகைள ஆHமாHக� 
எ�6 எ)ணி நட�தினா�க�. ஆH மாHகK��ாிய ெசௗகாிய�க� தா� 
��றாவ@ வ�"பி� அளி�க"ப3டன. இ�கிலா�திR� ெத�னா" பிாி�காவிR� 
கா�திஜி ரயி� பிரயாண� ெச�த@)H. அ�ேக ெய�லா� ��றா� வ�"# 
இQவளB ேமாசமாயி�ைல. �த� வ�"#��� ��றா� வ�"#��� இQவளB 
வி�தியாச�� கிைடயா@. ெத�னா"பிாி�காவி� ��றா� வ�"பி� ெப�� பாR� 
நீகிேராவ� தா� பிரயாண� ெச�வா�க�. ஆயிT� அ�ேக ��றா� வ�"பி� 
இைதவிட அதிக வசதி அளி�க" ப3ட@. சில ரயி�களி� ��றா� வ�"பி� :ட 
இரவி� 8�க இட�� ெம�ைத ைத�த ஆசன�� ஏ�பH�தி யி��தா�க�. :3ட� 
அளB�� அதிக� ஆகாமR� பா��@� ெகா)டா�க�. இ�ேகேயா நிைலைம எ�லா 
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வித�திR� ேமாசமாயி��த@. வசதிகK� இ�ைல ; :3ட�� �றி"பி3ட 
எ)ணி�ைகைய விட எ"ேபா@� அதிக�. 
 
ரயி�ேவ அதிகாாிகளி� அச3ைடJ� அ�கிரம�கK� ஒ�#ற� இ��க, 
பிரயாணிகK� ெப�� அநியாய�க� ெச�தா�க�. ம�ற" பிரயாணிகளி� 
ெசௗகாிய�ைத" ெபா�3 பH�தாம� �"ைபகைள" ேபா3டா�க� ; %�3H� 
�4�தா�க�; ெவ�றிைல #ைகயிைல ெம�6 @"பி வ)4ைய ஒ� எ$சி� 
�ழியா�கினா�க�. :$ச� ேபாHவ@� ஆபாச ெமாழிக� ேப%வ@� அதிக�. இ�த" 
பய�கரமான நிைலைமைய எ"ப4$ சீ�தி��@வ@ எ�6 மகா�மா ெபாி@� 
சி�தைன ெச�தா�. ப4�த வ�"பா� ��றா� வ�"பிேலேய பிரயாண� 
ெச�வ@தா� அத�� வழி எ�6 ேதா�றிய@. ப4�தவ�க� ��றா� வ�"பி� 
பிரயாண� ெச�@ ம�றவ�களி� த� வழ�க�கைள$ சீ�தி��த ேவ)H�. அவசிய� 
ஏ�ப3ட ேபாெத�லா� வசதி� �ைறBகைள" ப�றி அதிகாாிகK��" #கா� 
எPதேவ)H�. சி"ப�திகK�� ல7ச� ெகாH�@� த�க� ெசா�த வசதிகைள� 
ேத4� ெகா�ள� :டா@. விதிகைள யா� மீறி நட�தாR� அைத� 
க)4�கேவ)H� ; த�க நடவ4�ைக எH�கேவ)H�. இ"ப4 ெய�லா� ெச�தா� 
ஒ�வா6 சீ�தி��தலா� எ�6 எ)ணினா�. தாேம இ"ப4 ெய�லா� ெச�ய 
ேவ)H� எ�6�, அத�காக ஓ� இய�கேம நட�தேவ)H� எ�6� உ�ேதசி�தா�. 
ஆனா� பி�னா� ெபாிய ெபாிய காாிய�களி� ஈHப3டதனா� உ�ேதச�ைத 
நிைறேவ�ற �4யவி�ைல. 
 
த�பி ! கா�திஜியி� ேம�ப4 அNபவ� 47 வ�ஷ�கK�� ��னா� 1901-� 
ஏ�ப3ட@. இ"ேபா@ இ�தியா %த�திர� அைட�தி��கிற@. ரயி�ேவ�க� ெபா@ 
ம�களி� ெசா�தாகிவி3டன. ெபா@ஜன ம�திாி ரயி�ேவ�களி� ெபா6"ைப ஏ�6 
நட�@கிறா�. ஆயிT� :ட, ��றா� வ�"#" பிரயாண� நரக ேவதைனயாகேவ 
இ��@ வ�கிற@. 
* * * * 
 
க�க�தாவி5��@ இராஜேகா3ைட ெச�R� மா��க� தி� கா�திஜி காசி, ஆ�ரா 
�த5ய நகர�களி� இற�கி" பா��@வி3H$ ெச�றா�. காசியி� அவ� க)ட 
கா3சிக� ெப�� ஏமா�றமளி�தன. பிரசி�தி ெப�ற காசி வி%வநாத� ஆலய�@��" 
ேபா�� வழி ஒ� �6கலான ச�@. ேகாயிைல$ %�றிJ� ேகாயிR���ேளJ� 
அைமதி எ�பேத கிைடயா@. த�திரசா5களான கைட�கார�க� மி3டா�கK� #@ 
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திT% விைளயா3H� க�விகK� வி�றா�க�. கைட�கார�கK�, கைடகளி� 
சாமா� வா�கிய யா�ாீக�கK� ஏக$ ச�த� ேபா3டா�க�. எ�ெக��� ஈ�க� 
ெமா��த@ சகி�க ெவா)ணாததா யி��த@. மன� �வி�@ இைறவைன� 
தியானி"பத�� அ@ ஏ�ற இடமாகேவ இ�ைல, இQவளB ச�ைத இைர$ச5R� 
ெம�மற�@ ப�தி பரவச நிைலயி� இ��த ஒ� சில� காண"ப3டன�. ஆனா� மிக" 
ெப��பாேலா��� அ@ அசா�தியமா யி��த@. 
 
ேகாயி� வாசைல அைட�த@� அPகி"ேபான U��விய5� நா�ற� கா�திஜி�� 
ந�வரB :றி�6. ேகாயி5� உ3 #ற� ந�ல சலைவ� க�லா� தள வாிைச 
ேபாட"ப3H விள�கிய@. ஆனா� யாேரா ஒ� ப�த� அ�த$ சலைவ� க�கைள 
நHநHேவ உைட�@ ஆ�கா�� ெவ�ளி &பா�கைள" பதி�தி��தா�. இ�த 
&பா�க� அP��$ ேச�� அ%�த பா)ட�களாக உபேயாக" ப3டன. 
 
ஆலய�ைத$ ேச��த 'ஞான வாவி' எ�T� #)ணிய தீ��த�@��$ ெச�றா�. ஞான 
வாவிைய$ %�றிJ�:ட ஒேர ஆபாச�� அP��மாயி��தன. கா�திஜி�� 
இெத�லா� மி�க ஆ�திர�ைத அளி�தன. அ�த ஆ�திர�ைத வாவி� கைரயி� இ��த 
ப)டாவிட� கா34னா�. (ேகாயி� ���களி� ேவைலJ� #ேராகிதாி� ேவைலJ� 
ேச��@$ ெச�கிறவ�கK�� வட இ�தியாவி� 'ப)டா�க�' எ�6 ெபய�.) 
ப)டாB��� த3சைண ெகாH�க மன� வரவி�ைல. இத�� அறி�றியாக ஒ� 
த�பி4 ெகாH�தா�. ப)டா , "நீ ேநேர நரக�@��" ேபாவா�!" எ�6 சபி�@� 
கா�திஜி ெகாH�த த�பி4ைய ;சி எறி�தா�. 
 
கா�திஜி இதனா� மன� கல�கவி�ைல. "எ�Tைடய கதி எ"ப4யானாR� 
ஆக3H�; ஆ$சாாியராகிய தா�க� இ"ப4" ேப%த� தகா@. ேவ)Hெம�றா� 
த�பி4ைய எH�@� ெகா�K�க�. இ�லாவி3டா� அ@B� ேபா� விH�!" எ�றா�. 
 
ெதாைல�@ ேபா! உ� த�பி4 இ�ேக யா��� ேவ)H� ? " எ�6 ப)டா ேமR� 
தி34னா�. "நம�� ஒ� த�பி4 லாப� ; ப)டாB�� ந�ட� " எ�6 கா�திஜி 
நிைன�@� ெகா)H த�பி4ைய� தி�"பி எH�@� ெகா)H #ற"ப3டா�. ஆனா� 
ப)டாவா விHகிறவ� ? கா�திஜிைய� :"பி3H, "நாT� உ�ைன" ேபால நட�@ 
ெகா�ளலாமா ? அ�த� த�பி4ைய ஏ�6�ெகா�ளா வி3டா� உன��" பாவ� 
ச�பவி���. ெகாH�@ வி3 H" ேபா !" எ�றா�. 
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கா�திஜி அQவிதேம ெகாH�@ வி3H� தி��பினா�. 
 
இைதெய�லா� விவாி�@ வி3H� கா�திஜி தம@ காசி யா�திைரைய" ப�றி� 
கைடசியாக எPதியி�"பதாவ@:- 
 
"ஆ)டவ� க�ைணயி� யா��ேகT� ஐயமி���மாயி� அவ� இ�தைகய 
#)ணிய ே\�திர�கK��" ேபா�" பா�"பாராக. ேயாகீ%வரனான இைறவ� 
த� ெபயரா� நட� �� எ�@ைண அ�கிரம�கைளJ� ெவளி ேவஷ�கைளJ� 
ெபா6�@� ெகா)4��கிறா� ! ெவ� கால�@�� ��ேப அவ� ' ேய யதா மா� 
"ரப�ய�ேத தா� (தைதவ பஜா�ய ஹ�' எ�6 தி�வா� மல��தா�. மனித� 
விைத"பைத அ6�கிறா�. க�� பயைன அNபவியா@ த"பி�@� ெகா� ள� 
எவராR� இயலாத காாிய�. எனேவ இதி� ஆ)டவ� தைலயிHவத�� அவசியேம 
இ�ைல. ச3ட�ைத இய�றிவி3H அவ� அ"#ற� ெச�6 வி3டா� எ�ேற 
:றலா�." 
 
ேம�க)டவா6 கா�திஜி எPதி இ�ப@ ஆ)Hக� ஆகிவி3டன. இ�ன�� காசி 
நகர�� வி%வநாத� ஆலய�� அவ� பா��த இல3சணமாகேவ இ��கி�றன. 
------------ 

38. 38. 38. 38. ந	பி�ைக)ந	பி�ைக)ந	பி�ைக)ந	பி�ைக)    ேசாதைனேசாதைனேசாதைனேசாதைன    
 
இராஜேகா3ைட ேபா�$ ேச��த பிற� கா�திஜி அ�ேக வ�கீ� ெதாழி� 
ஆர�பி�தா�. ெத�னா"பிாி�கா அNபவ�தி� பயனாக இ��ைற ேகா�34� 
ந�றாக" ேப%� ஆ�ற� ெப�றி��தா�. ஏ�6� ெகா)ட சில வழ��களி� ெவ�றி 
யைட�தா�. இைத� க)ட அவ�ைடய ந)ப�க� ப�பா���$ ெச�6 அவ� 
ம6ப4J� பாாி(ட� ெதாழி� ெதாட�க ேவ)Hெம�6 ெசா�னா�க�. வழ��க� 
வ�மா எ�ற ேயாசைன ேவ)டா� எ�6�, ேவ)4ய வழ��க� தா�கேள 
அT"பி ைவ"பதாகB� அவ�க� ெசா�னா�க�. 
 
கா�திஜிJ� அவ�கKைடய ேயாசைன�� இண�கி" ப�பா���$ ெச�றா�. பாய� 
கி�ப�3-ஸயானி இவ�கKைடய காாியாலய� இ��த க34ட�தி� தா�� அைறக� 
வாடைக�� வா�கி� ெகா)டா�. 
 
ப�பாயி� (திர வாச� ஏ�ப3H வி3டதாக� ேதா�றிய@. ஆனா� கா�திஜியி� 
வா<�ைக அைமதியாக நட"பதி� ஆ)டவT��� தி�Bள� இ�ைல. 
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மகா�மாவி� இர)டாவ@ #த�வனான மணிலாR��� கHைமயான அ(தி %ர� 
(ைடபா�H) க)ட@. ஏ�ெகனேவ மணிலா� ைவMாி ேபா3H� க�ட"ப3டவ�. 
இ"ேபா@ அ(தி %ர�ேதாH கபவாத %ர�� கல�தி��த@. கHைமயான %ரமாதலா� 
இரவி� பித�ற� �த5ய ேச�ைடகK� கHைமயாக இ��தன. 
 
டா�ட� ஒ�வைர� கா�திஜி அைழ�@ வ�தா�. அ(தி %ர�தி�� ம��@ அதிக பய� 
தரா@ எ�6 டா�ட� ெசா�னா�. ேகாழி �3ைடJ� ேகாழி� �7% ரச�� ெகாH�@ 
வ��ப4J� :றினா�. 
 
கா�திஜி��$ ைசவ உணB விரத�தி� அதிக" ப�6 உ)H எ�ப@தா� உன��� 
ெதாிJேம? அ�த விரத�ைத� ைகவிட� கா�திஜி�� வி�"பமி�ைல. ஆனா� 
மணிலாேலா அ"ேபா@ ப�@ வய@� �ழ�ைததா�. அவTைடய அபி" பிராய�ைத� 
ேக3H� தீ�மானி"பத�கி�ைல. அவT�காக� கா�திஜிேய தீ�மானி�தாக ேவ)H�. 
 
த��ைடய உ6தியி�ப4 நட�தா� மணிலா5� உயி��� அபாய� ேநரலா�. 
அQவித� �ழ�ைதைய அபாய�@�� உ3பH�@வ @ த�மமா ? டா�ட� பா�D 
வ�"ைப$ ேச��தவ�. "நா�க� சாக ப3சணிக�; தா�க� ெசா�னவ�ைற� தவிர 
ேவ6 ஏதாவ@ ேயாசைன ெசா�ல �4Jமா?" எ�6 கா�திஜி ேக3டா�. 
 
"ம�ற� கால�களி� சாக ப3சண விரத� சாிதா�. ஆனா� #த�வTைடய 
உயி��ேக அபாய� ேநரலா� எ� றி����ேபா@ பி4வாத� ெச�ய� :டா@. 
எQவளேவா சநாதன ஹி�@ �H�ப�களி� எ�Tைடய ேயாசைன"ப4 
ெச�தி��கிறா�க�. தா�கK� இ�த� �ழ�ைத விஷய�தி� க4ன சி�த� 
கா3டாம5�"ப@ நல�" எ�றா� டா�ட�. 
 
அத��� கா�திஜி :றிய பதிலாவ@ :- "டா�டராகிய தா�க� த�கKைடய 
கடைமைய$ ெச�@ வி3W�க�. ஆனா� எ�Tைடய ெபா6"ைப நா� ைகவிட 
�4யா@. வய@ வ�த ைபயனாயி��தா� அவTைடய அபி"பிராய�ைத� ேக3H 
அத�ப4 ெச�ய வி34�"ேப�. சி6 �ழ�ைதயா யி�"பதா� அவT�காக நா� 
தா� �4B ெச�ய ேவ)4 யி��கிற@. எ�Tைடய மன$சா3சி"ப4 நா� தா� 
�4B ெச�ய ேவ)H�. மாமிச�� �3ைடJ� மனித� உ)ண� :டா@ எ�ப@ 
எ�Tைடய திடமான சமய� ெகா�ைக. அ@ சாிேயா தவேறா, ெதாியா@. ஆனாR� 
உயி� வா<வத�காக� :ட$ சி�சில காாிய�கைள நா� ெச�ய�:டா@. இ@ எ� 
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உ6தியான ந�பி�ைக. ஆைகயா� த�கKைடய ேயாச ைனைய நா� 
அTசாி"பத�கி�ைல. என��� ெதாி�தி���� ஜல சிகி$ைச �ைறகைள� 
ைகயாள" ேபாகிேற�. ஆனா� தா@ பா��கB�, இ�தய�-Nைர]ர� 
பாிேசாதி�கB� என��� ெதாியா@. தா�க� அQவ"ேபா@ வ�@ இ�த" 
பாிேசாதைனக� ம3H� ெச�@ ெசா�5வி3H" ேபானா� மன"U�வமான ந�றி 
ெசR�@ேவ�." 
 
கா�திஜியி� த�ம ச�கட நிைலைய டா�ட� ந�� உண��தா�. "அ"ப4ேய 
ஆக3H�!" எ�6 ெசா�5" ேபானா�. 
 
அவ� ேபான பிற� கா�திஜி தம��� டா�ட���� நட�த ச�பாஷைண விவர�ைத 
மணிலா5ட� ஒ�வா6 :றினா�, மணிலா� அ"பாB�� ஏ�ற #த�வ�. " என�� 
�3ைட J� இைற$சி ரச�� ேவ)டா�. எ�னா� சா"பிட�4யா@. த�கKைடய 
ஜல ைவ�தியேம ெச�J�க�!" எ�றா�. 
 
ெஜ�மானியரான டா�ட� :� எ�பவ� ஜல சிகி$ைச �ைறைய" ப�றி ஒ� �� 
எPதியி��கிறா�. அதி� ஆசன (நான�, இH"# (நான� ஆகிய �ைறகளினா� 
ேநா� தீ���� வித�ைத"ப�றி எPதியி��கிறா�. கா�திஜி ேம�ப4 �5� க)ட 
�ைறகைள ஏ�ெகனேவ ேசாதைன ெச�தி�� தா�. இ"ேபா@ மணிலாR�� இH"# 
(நான� ெச�வி�தா�. ெதா34 ஜல�தி� ��6 நிமிஷ� �ழ�காR�� ேமேல 
ெதா"#K��� கீேழ த)ணீ� இ����ப4 உ3காரைவ�@ ெவளிேய எH�தா�. 
இைத அ4�க4 ெச�த@ட� ஆர7%" பழ ரச�� த)ணீ�� கல�@ உணவாக� 
ெகாH�@ வ�தா�. 
 
��6 நா� இ"ப4$ ெச�@ வ�@� பய� ெதாிய வி�ைல. 104 4�கிாி வைரயி� 
%ர� அ4�க4 ஏறி� ெகா) 4��த@. கா�திஜி கவைல அைட�தா�. த��ைடய 
பி4வாத� �ழ�ைத�� ஆப�தாக �4�@ வி3டா� எ�ன ெச�கிற@ ? த��ைடய 
ைவ�திய� ெகா�ைகைய� �ழ�ைத ேம� %ம�@வ@ நியாயமா�மா ? ேவ6 
டா�டைர� :"பி3டா� எ�ன ? அ�ல @ ஆJ�ேவத ைவ�தியைர அைழ�@� 
கா34னா� எ�ன? 
 
இ�த எ)ண�கK�� இைடயிைடேய மாறான எ)ண�கK� ேதா�றின. 
டா�ட�க� ம3H� �ண"பH�தி விHவதாக உ�தரவாத� ெகாH�கிறா�களா? 
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அவ�கK� ேசாதைன தாேன ெச�கிறா�க� ? �ழ�ைதயி� உயி� ஆ)டவTைடய 
சி�த�ைத" ெபா6�த@. நம��$ சாிெய�6 நி$சயமாக� ேதா�6கிறப4 
ெச�வ@தா� ந� கடைம. அ" #ற� கடB� அ�� எ"ப4ேயா அ"ப4 நட�க3H�. 
 
தாபYவர�தினா� தவி�@�ெகா)4��த மணிலாR�� அ�கி� பH�@�ெகா)H 
கா�திஜி ேம� க)டவாெற�லா� சி�தைன ெச�தா�. ச3ெட�6 ஒ� ேயாசைன 
ேதா�றிய@. எP�@ ஒ� நீளமான @ணிைய� த)ணீாி� நைன�@" பிழி� தா�. 
அைத மணிலா5� உட�மீ@ தைலைய ம3H� வி3H வி3H$ %�றினா�. தைலயி� 
தனியாக ஓ� ஈர� @)ைட$ %�றினா�. பிற� இர)H கனமான க�பளிகைள" 
ேபா3H� �ழ�ைதைய" ேபா��தி வி3டா�. அ"ேபா@ பP�க� கா�$சிய 
இ��ைப"ேபா� �ழ�ைதயி� உட�# ெகாதி�த@. ஆனா� ஒேர வற3சி ; 
லவேலச�� விய�ைவ இ�ைல. 
 
மணிலாைல$ ச�6 ேநர� அவTைடய அ�ைனயிட� ஒ"# வி�@வி3H ெவளிேய 
சிறி@ உலாவ$ ெச�றா�. ெசளபா�தி கட�கைர��" ேபானா�. அ"ேபா@ இரB 
மணி ப�@. கட� கைரயி� இவைர� தவிர இ�T� இர)ெடா�வேர உலாவி� 
ெகா)4��தா�க�. கா�திஜி அ�� மி��� நட�@ ெகா)ேட கடBைள" 
பிரா��தி�தா�. "ஆ)டவேன! இ�த$ ேசாதைன ேநர�தி� எ�Tைடய 
ந�பி�ைகைய" பா@கா�த� உ�Tைடய ெபா6"# !" எ�6 �ைறயி3டா�. 
அவ�ைடய உதHக� "ரா� ரா� சீதா ரா�" எ�6 ஜபி�@� ெகா)4��தன. சிறி@ 
ேநர� உலாவிய பிற� ;3H��� தி��பினா�. �ழ�ைத�� எ"ப4 இ��கிறேதா, 
எ�னேமா எ�6 ெந7% கல�க��றி��த@. 
 
;3H��� Nைழ�த@�, "பா#! வ�@ வி3W�களா ?" எ� 6 மணிலா5� �ர� 
ேக3ட@. 
 
"வ�@ வி3ேடனடா, க)மணி !" எ�6 ெசா�5� ெகா)ேட ேபானா�. 
 
"உட�# ப�றி எாிகிற@. @ணிையJ� க�பளிையJ� எH�@ விH�க�." 
 
"�ழ�தா� ! உட�# விய��@ வி34��கிறதா?" 
 
"விய�ைவ ெவ�ள�தி� �Pகி யி��கிேற�. சீ�கிர� எH�க�." 
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�ழ�ைதயி� ெந�றிைய� கா�திஜி ெதா3H" பா��தா�. ��@ ��தா� விய�ைவ 
@ளி�தி��த@ ; %ர�� �ைற�தி��த@. கா�திஜி ஆ)டவT�� இதய U�வமான 
ந�றி ெசR�தினா�. 
 
"மணிலா� ! %ர� இனி நி$சயமா�� �ணமாகிவிH�. இ�T� சிறி@ விய��க3H�" 
 
"அ"பா! இனி ஒ� நிமிஷ�� இ�த உைல�கள�தி� எ�னா� இ��க�4யா@. தயB 
ெச�@ உடேன எH�@ விH�க�. ேவ)Hமானா� ம6ப4J� @ணி %�றி� 
ெகா�ளலா�." 
 
ேப$%� ெகாH�@�ெகா)ேட இ�T� சில நிமிஷ� ைவ�தி��தா�. 
ெந�றியி5��@ விய�ைவ வழி�@ அ�வியாக ஓ4�6. பிற� க�பளிகைளJ� ஈர� 
@ணிையJ� எH�@ வி3H உட�ைப� @ைட�தா�. 
 
மணிலா� 8�க� வ�கிற@ எ�றா�. கா�திஜி��� 8�க� வ�த@. த�ைதJ� 
மகT� ஒேர பH�ைகயி� பH�@� 8�கி வி3டா�க�. 
 
ம6நா� காைலயி� %ர� நிர�ப� �ைற�தி��த@. ஆனாR� அ4ேயாH 
ேபாகவி�ைல. பாR� பழரச�� ம3H� அ��தி� ெகா)H மணிலா� நா�ப@ நா� 
பH�ைகயி� இ��கேவ)4 யி��த@. ஆயிT� அ�றிரB %ர� க3H��� வ�@ 
வி3டப4யா� கா�திஜி��� கவைலJ� பய�� இ�லாம� ேபாயி�6. 
 
"இ�6 எ� #த�வ�கK���ேள மணிலாேல அதிக ேதகாேரா�கிய�ேதாH 
இ��கிறா�. அவ� அ�த� க)ட�தி5��@ த"பி உயி� பிைழ�தத��� காரண� 
ஜல சிகி$ைசயா, ஜா�கிரைதயாக நீ� உணேவ ெகாH�@" பணிவிைட ெச�@ 
வ�ததா, அ�ல@ ஆ)டவTைடய க�ைணதானா எ�6 யா� நி$சயமா�$ ெசா�ல 
�4J� ? ஒQெவா�வ�� த�த� ந�பி�ைக�� ஏ�ப �4B ெச�@ ெகா�ள3H�. 
எ� வைரயி�, க�ணா���தியான ஆ)டவTைடய அ�� மகிைமதா� 
மணிலாRைடய உயிைர ர3சி�@ எ�ைனJ� ஒ� ெப�� ேசாதைனயி5��@ 
கா"பா�றிய@ எ�6 இ�ைற��� ந�பி வ�கிேற�!" எ�பதாக� கா�தி மகா� த� 
%ய சாித�தி� எPதிJ�ளா�. 
----------- 



22 

 

39. 39. 39. 39. ேச	ப�*  ேப+,ேச	ப�*  ேப+,ேச	ப�*  ேப+,ேச	ப�*  ேப+,    
 
ப�பாைய$ ேச��த ஸா�தாகிர( எ�T� ப�தியி� %காதார வசதிJ�ள ஒ� 
ப�களாைவ� கா�திஜி வாடைக�� அம��தினா�. நிைலயாக" ப�பாயி� த�கி 
பாாி(ட� ெதாழி� நட�@வ@ எ�6 உ�ேதசி�@ வா<�ைக ெதாட�கினா�. 
பாாி(ட� ெதாழி5� ந�ல வ�மான�� வர�ெதாட�கிய@. 
 
இத�கிைடயி� F ேகாகேல கா�திஜிைய மற�@ விட வி�ைல. எ"ப4யாவ@ 
இ�தியாவி� ெபா@ வா<�ைகயி� கா�திஜிைய ஈHபட$ ெச�@விட ேவ)H 
ெம�6 ேகாகேல எ)ண� ெகா)4��தா�. இ@ காரணமாக வார�தி�� இர)H 
��6 தடைவ ேகாகேல கா�திஜியி� பாாி(ட� ஆV%�� வ�வ@ வழ�கமாயி�6. 
ம�6� சில அரசிய� ந)ப�கைளJ� சில சமய� ேகாகேல அைழ�@� ெகா)H 
வ�வா�. இ�தியாவி� அரசிய� ெதா)H ெச�J� �ைறகைள" ப�றி� தி3ட�க� 
ேபா3H விவாதி"பா�க�. 
 
ஆனா� கா�திஜிைய" ப�றி இைறவTைடய தி3ட� ேவ6விதமாக இ��த@. 
ெத�னா"பிாி�கா இ�திய�க� அவைர விHகிற வழியாக இ�ைல. "ேச�ப�5� 
இ�� வ�கிறா�. தயB ெச�@ உடேன தா�க� வ�@ ேசரேவ)H�" எ�6 த�தி 
அ4�தா�க�. 
 
ேச�ப�5� பிாி34� அரசா�க�தி� அ"ேபா@ �4ேய�றநா3H 
ம�திாியாயி��தா�. அவ� ெத�னா"பிாி�கா வ�� சமய� இ�திய�களி� �ைறகைள 
எH�@$ ெசா�5 நிவ��தி���ப4 ேக3ப@ அவசிய� அ�லவா ? அத��� கா�திஜி 
இ�லாவி3டா� யா� வழி கா3Hவா�க� ? 
 
ெத�னா"பிாி�கா இ�திய�கKைடய அ�ைபJ� ந�பி�ைகையJ� கா�திஜி 
#ற�கணி�க �4யவி�ைல. ஆத5� அவ�கKைடய ேகாாி�ைகைய நிைறேவ�ற� 
தீ�மானி�தா�. சீ�கிர� தி��பி வ�@ விடலா� எ�ற எ)ண�@ட� ப�பா� 
;3ைட� கா5 ெச�யாம� அதிேலேய �H�ப�ைத இ��க$ ெச�@ வி3H" 
#ற"ப3டா�. #ற"பH�ேபா@ தம��� ெதாி�த இைளஞ�க� சிலைரJ� அைழ�@$ 
ெச�றா�. அ�த இைளஞ�களி� F மக�லா� கா�தி ஒ�வ�. பி�னா� 
கா�திஜியி� ச�திய" ேபாரா3ட�களி� அவ���" ெபாி@� 
உதவியாயி��தவ�களி� F மக�லாR� ஒ�வ�. 
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இQவித� 1903-� வ�ஷ�தி� ��றாவ@ தடைவயாக� கா�திஜி ெத�னா"பிாி�கா 
ேச��தா�. (இ�த �ைற அவ� அ�ேகேய நீ4�@ இ��கேவ)4யதாயி�6. இத� 
காரண�ைத" பி�னா� பா�"ேபா�.) கா�திஜி ட�ப� நகைர அைட�த@ மிகB� 
சாியான த�ணமாயி��த@. ட�ப� இ�திய�க� ேச�ப�5ைன" ேப34 கா)பத�� 
அTமதி ேக3H" ெப�6� ெகா)4��தா�க�. ேததிJ� �றி"பி3டாகி வி3ட@. 
கா�திஜி ேபான@� ேச�ப�5னிட� சம�"பி"பத�� ஒ� வி7ஞாபன� தயா� 
ெச�தா�. இ�திய" பிரதி நிதி� :3ட�@��� தைலைம வகி�@$ ேச�ப�5ைன" 
ேப34 கா)பத��$ ெச�றா�. 
 
ஆனா� பிரதிநிதி� :3ட� அைட�த@ ஏமா�ற�தா�. ேச�ப�5� 
ெத�னா"பிாி�காB�� ஒ� ��கிய ேநா�க�@ட� வ�தி��தா�. ேபாய� J�த�தி� 
ேபா@ அ�ேக ட$%�கார�கK��� இ�கி_��கார�கK��� மன(தாப� 
��றியி��த@. அைத" ேபா�கி இ�சாராைரJ� சமரச" பH�@வத��� பிாி34� 
சா�ராYய�தி� ப�தி ெகா�K� ப4$ ெச�வத�காகB� ேச�ப�5� வ�தி��தா�. 
 
ேபாய� J�த� �4�தBடேன ெத�னா"பிாி�கா ெவ�ைள�கார�கK��" Uரண 
�4ேய�ற நா3H$ %த�திர� பிாி34� ச��கா� அளி�@ வி3டா�க�. இைத� 
�றி"பி3H மி(ட� ேச�ப�5� இ�திய" பிரதிநிதி ேகா�4��" பதி� ெசா�னா�. 
"%யா3சி ெப�ற �4ேய�ற நாHகளி� மீ@ பிாி34� அரசா�க�@�� அதிகார� 
எ@B� கிைடயா@. நீ�க� �றி"பி34���� �ைறக� உ)ைமெய�ேற 
ேதா�6கி�றன. அவ�ைற நிவ��தி�க �ய�6 பா��கிேற�. ஆனா� நா� 
அதிகமாக ஒ�6� ெச�வத�கி�ைல. இ���ள ஐேரா"பிய�களி� ம�தியி� நீ�க� 
வசி"பத�� வி��பினா� அவ�கKைடய சிேநக�ைத" ெபற �ய�சி�க ேவ)H�" 
எ�6 ேச�ப�5� :றினா�. 
 
இைத� ேக3ட@� இ�திய" பிரதிநிதிகளி� உ�சாக ெம�லா� பற�@ வி3ட@. 
கா�திஜிJ� ஏமா�ற மைட�தா�. ெத�னா"பிாி�கா இ�திய�களி� உாிைம�காக� 
தீவிரமாக" ேபாராட ேவ)Hெம�6�, இ�லாவி4� 'வ�லா� வ��தேத 
வா��கா�' எ�ப@ ேபா� ெத�னா"பிாி�கா ெவ� ைள�கார� ைவ�தேத 
ச3டமாகிவிH� எ�6�, இ�திய� பாH அேதாகதியாகி விH� எ�6� கா�திஜி��� 
ேதா�றிய@. இைத� த� சகா�களிட�� ெதாிவி�தா�. 
 
மி(ட� ேச�ப�5� ேந3டா55��@ 4ரா�(வாR��" ேபாக எ)ணி யி��தா�. 
இைத யறி�த கா�திஜி தா�� ��னதாகேவ 4ரா�(வாR��" ேபாக வி��பினா�. 
4ரா�(வா� இ�திய�கK� த�க� சா�பாக வி)ண"ப� எPதி$ ேச�ப�5னிட� 
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ெகாH"பத��� கா�திஜிைய எதி� பா��தா�க�. ஆனா� ேந3டா55��@ கா�திஜி 
4ரா�( வாR��" ேபாக$ ச3ட� தைடக� �6�கி3டன. 
 
ேபாய� J�த� காரணமாக 4ரா�(வா� மாகாண� வனா�தர� ேபா� ஆகியி��த@. 
அ�ேக ேபாதிய உணB" ெபா��கK� @ணிமணிகK� கிைட"ப@ அாிதாகி 
யி��த@. இ@ காரணமாக 4ரா�(வாR��� வ�ேவா� ஒQெவா� வ�� அNமதி$ 
சீ3H" ெபற ேவ)H� எ�6 ஏ�பH�தி யி��தா�க�. ��ன� 4ரா�(வா5� 
வசி�தவ�கK��� இ�த விதிைய வ�#6�தினா�க�. அNமதி$ சீ3H 
ஐேரா"பிய�கK�� எளிதி� கிைட�த@. இ�திய�கK�� இேலசி� 
கிைட"பதாயி�ைல. 
 
இத�கிைடயி� 'ஆசியா�கார� இலா�கா' எ�6 ஒ� #@ இலா�கா ஏ�ப34��த@. 
ேபாய� J�த�தி�ேபா@ இ�தியாவி5��@� இல�ைகயி5��@� இராZவ�ைத$ 
ேச��த ெவ�ைள�கார� பல� ெத�னா"பிாி�காB�� வ�தி��தா�க�. அவ�களி� 
அேநக� ெத�னா"பிாி�காவிேலேய த�கிவிட வி��பினா�க�, இவ�கK�� 
ஏதாவ@ உ�திேயாக� ெகாH�க ேவ)H� அ�லவா? அத�காக ஒ� #@ இலா�கா 
சி��4 ெச�ய"ப3ட@. இத�� 'ஆசியா�கார� இலா�கா' எ�6 ெபய�. கா�திஜி 
இ�தியாவி5��@ இ�த� தடைவ ெத�னா"பிாி�கா தி��#வத��� ஆசியா�கார� 
இலா�காவி� ஆதி�க� பரவி ேவ&�றி வி3ட@. ஆசியா�கார� யாராவ@ 
4ரா�(வாR��� பிரேவசி�க வி��பினா� ேம�ப4 இலா�காவி� �லமாகேவ 
வி)ண"ப� ெச�ய ேவ)H� எ�6 ஏ�ப34��த@. 
 
இ�திய�க� வி)ண"ப� ெச�தா� இேலசி� அNமதி$ சீ3H கிைட"பதி�ைல. பதி� 
வ�வத�� மாத� கண�கி� தாமத� ஆயி�6. அNமதி$ சீ3H வா�கி� த�வத��� 
தரக�க� ஏ�ப3டா�க�. தரக�கK� உ�திேயாக(த�கKமாக$ ேச��@ ஏைழ 
இ�திய�கைள� ெகா�ைள ய4�தா�க�. சில சமய� 100 பB� வைரயி� அNமதி$ 
சீ3H�காக$ ெசலB ெச�ய ேவ)4 யி��த@. 
 
இைத ெய�லா� கா�திஜி அறி�த ேபா@ ேம�ப4 இலா�கா �ல� அNமதி$ சீ3H" 
ெப6� எ)ண�ைத� ைகவி3டா�. ட�ப� ேபா_( தைலவ� மி(ட� 
அெல�ஸா)ட� கா�திஜியி� பைழய ந)ப� அ�லவா? அவாிட� ெச� றா�, "நா� 
ஏ�ெகனேவ 4ரா�(வா5� வசி�தவ� எ�ப@ த�கK��� ெதாிJேம? அ�ேக 
நா� ேபாக ேவ)H�. என�� அNமதி$ சீ3H வா�கி� தர ேவ)H�" எ�6 
ேக3டா�. அவ� உடேன கா�திஜிJட� #ற"ப3H வ�@ தம@ ெச�வா�ைக 
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உபேயாகி�@ அNமதி$ சீ3H வா�கி� ெகாH�தா�. ரயிR�� ஒ� மணி ேநர�தா� 
பா�கி யி��த@. சாமா�கைள� க34� தயாரா� ைவ�தி��தப4யா� கா�திஜி 
அவசரமாக$ ெச�6 ரயி� ஏறினா�. பிாி3ேடாாியாB��" ேபா�$ ேச��தா�. 
 
ஆசியா�கார� இலா�காவி� கிைள� காாியாலய� பிாி3ேடாாியாவிR� இ��த@. 
கா�திஜி எ"ப4 அNமதி$ சீ3H" ெப�6 4ரா�(வாR��� வ�தா� எ�ப@ அ�த 
இலா�கா அதிகாாிகK�� விய"ைப அளி�த@. ஒ� ேவைள அNமதி யி�லாமேல 
வ�தி�"பாேரா, அ"ப4யானா� ைக@ ெச�@ விடலா� எ�6 எ)ணினா�க�. 
ட�பT��� த�தி ெகாH�@� ேக3டா�க�. அNமதி$ சீ3H" ெப�ேற வ�தி��கிறா� 
எ�6 அறி�த@� ஏமா�றமைட�தா�க�. ஆனா� அ�@ட� %�மா விHவா�களா ? 
கா�திஜி எத�காக வ�தாேரா, அ�த ேநா�க� நிைறேவறாம� ெச�@ விHவெத�6 
க�கண� க34� ெகா)டா�க�. 
 
பிாி3ேடாாியாவி� ேச�ப�5ைன" ேப34 காண இ�திய� அNமதி ேக34��தா�க� 
அ�லவா ? பிரதிநிதி� :3ட�தி� யா� யா� இ�"பா�க� எ�6 ��ன தாகேவ 
ஜாபிதா ெகாH�க ேவ)Hெம�6 ேம�ப4 இலா�கா அதிகாாிக� ேக3டா�க�. 
அQவிதேம கா�திஜியி� ெபய�� ேச��@� ெகாH�க"ப3ட@. உடேன ேம�ப4 
இலா�கா தைலைம அதிகாாி த�ைம வ�@ ச�தி���ப4 இ�திய� தைலவ�கK�� 
எPதினா�. தயா" ேச� ஹாஜி காT� கா�திஜிJ� இ�T� சில�� ேபானா�க�. 
ஆசிய இலா�காவி� தைலைம அதிகாாி இல�ைகயி5��@ வ�தி��த ஐேரா"பிய�. 
அவ� ெவ� கHைமயாக, "இ�த� கா�தி யா�? இவைர எத�காக" பிரதிநிதி� 
:3ட�தி� ேச��தி��கிறீ�க�?" எ�6 ேக3டா�. 
 
"இவ� எ�கK�� ேயாசைன ெசா�5 உதB� ந)ப�. நா�க� அைழ�@�தா� 
வ�தி��கிறா�" எ�றா� தயா" ேச�. 
 
"நா�க� எத�காக இ�ேக இ��கிேறா� ? உ�கைள" பா@கா"பத�காக� தாேன 
இ��கிேறா� ? இQவிட�@ நிைலைம இ�தியாவி5��@ வ�த கா�தி�� எ�ன 
ெதாிJ� ? இவைர" பிரதிநிதி� :3ட�தி� ேச��க �4யா@!" எ�6 க)4"பாக$ 
ெசா�5வி3H, கா�திஜிைய" பா��@, -"நீ� ைவ�தி���� அNமதி$ சீ3H உம��� 
தவறாக� ெகாH�க"ப3ட@. இ�ேக �4ேயறிய இ�தியராக உ�ைம� க�த 
�4யா@. பிரதிநிதி� :3ட�திR� உ�ைம$ ேச��க �4யா@. நீ� ேபாகலா�" எ�6 
:றினா�. 
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ேம�ெகா)H பதி� ெசா�வத�ேக ேம�ப4 அதிகாாி அNமதி�கவி�ைல. எ�லா�� 
எாி$சRட� தி��பினா�க�. 
 
ேம�ப4 அவமதி"பினா� கா�திஜியி� மன� @4 @4�த@. ஆயிT� அவ� 
நிதான�ைத இழ�@விட வி�ைல. இ�த நிைலைமயி� எ�ன ெச�வ@ எ�6 
ேயாசி�தா�. 
 
கா�திஜிைய அNமதி�காவி3டா� பிரதிநிதி� :3டேம ேபாக ேவ)4யதி�ைல 
ெய�6 ம�றவ�க� ெசா�னா�க�. இைத� கா�திஜி வி��பவி�ைல. 
"எPதேவ)4ய வி)ண"ப�ைத நா� எPதி� தயாாி�@ விHகிேற�. நீ�க� 
ெகா)H ேபா�$ ேச�ப�5னிட� ெகாH�@வி3H வா��க� ! ம�ற விஷய�க� 
பிற� பா��@� ெகா�ேவா�" எ�றா�. 
 
கா�திஜி வ�#6�தியதி� ேபாி� இ�திய பாாி(ட� ஜா�Y கா3Vேர எ�பவாி� 
தைலைமயி� பிரதிநிதி� :3ட� ெச� ற@. ேச�ப�5ைன" பா��@வி3H வ�த@. 
பய� ஒ� 6� இ�ைல. 
 
"நீ�க� ெசா�னதி� ேபாி� தாேன நா�க� ேபாய� J�த�தி� ேபா@ இவ�கK�� 
உதவி ெச�ேதா� ? அத� பயைன" பா��தீ�களா?" எ�6 ந)ப�க� 
வ��தினா�க�. 
 
"அ"ேபா@ நா� அQவித� ேயாசைன :றியத�காக வ��தவி�ைல. ேபாய� 
J�த�தி� ேபா@ நா� உதவி ெச�த@ சாி. அ$சமய� ந��ைடய கடைம அ@. 
இ"ேபா@. ந��ைடய கடைம எ�னேவா அைத ேயாசி�@$ ெச�ய ேவ)H�" 
எ�றா� கா�திஜி. 
 
த��ைடய கடைம எ�ன ெவ�பைத" ப�றி� கா�திஜி அ�த \ணேம �4B�� 
வ�தா�. இ�தியாB��� தி��# வ@ ப�றி ேயாசி"பதி� பயனி�ைல. ��ேன 
ேந3டா5� த�கி இ�திய�கK�காக" ேபாரா4ய@ ேபா� இ"ேபா@ 
4ரா�(வா5� த�கி" ேபாராHவ@ த� கடைம எ�6 தீ�மானி�தா�. ��கியமாக, 
ஆசிய இலா�கா எ�T� #திய அபாய�ைத எதி��@" ேபாராட ேவ)H�. 
இ�லாவி3டா� ெத�னா"பிாி�காவிR�ள இ�திய�க� எ�லாைரJேம 
ெகா�ைளய4�@ அ�த நா3ைட வி3H� @ர�திவிHவா�க�. 
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கா�திஜி த� �4ைவ� ெதாிவி�த@� அ�கி��த இ�திய ந)ப�க� மி�க ஆன�த� 
அைட�தா�க�. ஒ� வித�தி� ஆசிய இலா�கா அதிகாாி ெச�த அநீதி ந�லதா�" 
ேபாயி�6 எ� 6� எ)ணினா�க�. அத� காரணமாக�தாேன கா�திஜி 
4ரா�(வா5� த��வெத�6 தீ�மானி�@�ளா� ? 
 
கா�திஜி ேஜாகானி(ப��கி� இ��த ைஹேகா�34� பாாி(ட� ெதாழி� 
ெதாட��வ@ எ�6 நி$சயமாயி�6. ந�ல ேவைளயாக ேஜாகானி(ப�� வ�கீ� 
ச�க�தா� கா�திஜியி� மTைவ ஆே\பி�கவி�ைல. மி(ட� ாி$ எ�T� பிரபல 
வியாபாாியி� உதவியினா� ேஜாகானி(ப��கி� வ�கீ�க� வசி�த ப�தியி� ஒ� 
ந�ல ;H கிைட�த@. கா�திஜி அதி� த�கி பாாி(ட� ெதாழி� ஆர�பி�தா�. 
---------- 

40. 40. 40. 40. ல-ச. ேப�ல-ச. ேப�ல-ச. ேப�ல-ச. ேப�    
 
ேஜாகானி(ப��கி� த�கி வ�கீ� ெதாழி� நட�த ஆர�பி�தBடேனேய கா�திஜி 
ஆசிய இலாகாைவ� கவனி�க ஆர�பி�தா�. அ�த இலாகாவி� தைலைம (தான� 
ேஜாகானி(ப�� நகர�தா�. ஆசிய இலாகாவி� உ�திேயாக(த�க� இ�திய�க� - 
சீன�க� �த5ய ஆசியா�கார�கைள� கச�கி" பிழி�@ ெகா)4��தா�க�. இலாகா 
நி�வாக�தி� ல7ச" ேப� தா)டவமா4�ெகா)4��த@. தின�ேதா6� 
கா�திஜியிட� யாேரT� வ�@ �ைறயி3H� ெகா)4��தா�க�. '4ரா�(வா5� 
ஏ�ெகனேவ வசி�தவ�கK�� இ�� வர அNமதி$ சீ3H� கிைட"பதி�ைல. உாிைம 
யி�லாதவ�க� �6 பB� ல7ச� ெகாH�@ வி3H வ�@ விHகிறா�க�. இ�த 
அநியாய�@��� ேக�வி �ைற யி�ைலயா ? தா�க� தா� பாிகார� ேதட 
ேவ)H�!" எ�6 �ைற]Hக� வ�@ �வி�தன. 
 
இ�த ல7ச" ேபைய� ெதாைல"பத��� கா�திஜி க�கண� க34� ெகா)டா�. 
ஆசிய இலாகாைவ� 8�ைம"பH�தினா ல�றி� தா� ேஜாகானி(ப��கி� 
த�கியதி� பய� ஒ�6மி�ைல ெய�6 க�தினா�. 
 
எனேவ ஆசிய இலாகாவி� ஊழ�கைள" ப�றி$ சா3சிய�க� திர3ட ஆர�பி�தா�. 
ேபா@மான சா3சிய�க� கிைட�த@� ேபா_( கமிஷனாிட� ெச�றா�. அதி��ட 
வசமாக, ட�ப� ேபா_( தைலவைர" ேபா� இ�ேகJ� ேபா_( தைலவ� மன$ 
சா3சிJ�ள நீதிமானாக இ��தா�. கா�திஜி :றியைத ெய�லா� ெபா6ைமJட� 
ெசவி ெகாH� @� ேக3டா�. சா3சிய�கைள" பா��@�, சா3சிகைள அைழ�@� 
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ேக3H� தி�"தி ெச�@ ெகா)டா�. ஆனாR� அ@ ச�ப�தமாக வழ��� 
ெதாH��� விஷய�தி� அவ��� உ�சாக� ஏ�படவி�ைல. 
 
இத��� காரண� எ�ன ெவ�றா�, ெத�னா"பிாி�காவி� ��ற வழ��களி� 
விஷய�தி� ஜூாி விசாரைண �ைற அ�5� இ��த@. அதாவ@ ேகா�3Hகளி� 
��ற விசாரைண நட���ேபா@ மாஜி(3ேர3H�� உதவி ெச�வத�காக ச�க" 
பிர�க�களி� சில� ஜூாிகளாக நியமி�க"பHவா�க�. எதிாி ��றவாளியா 
இ�ைலயா எ�6 கைடசியி� ஜூாிக� த�க� அபி"பிராய�ைத� ெதாிவி"பா�க�. 
அ�த அபி"பிராய�ைத ெயா34ேய மாஜி(3ேர3 தீ�"பளி"பா�. 
 
ெவ�ைள�கார� மீ@ வழ�� நட�தா� ெவ�ைள�கார�கேள ஜூாிகளாக 
வ�வா�க�. ெவ�ைள�கார� மீ@ க6"# மனித� ெதாட�� வழ��களி� 
ெவ�ைள�கார ஜூாிக� ெவ�ைள�கார���$ சாதகமாகேவ தீ�"ப$ ெசா�வா� 
ஆைகயா� விசாரைணயி� நியாய� கிைட"ப@ க4ன� ; ெவ�ைள�கார� ��றவாளி 
த)4�க" பHவ@ க4ன�. 
 
ஆயிT� ேபா_( கமிஷன� நடவ4�ைக எH�@" பா�"பதாக� :றினா�. "ஜூாிக� 
விHதைல ெச�@ விHவா�க� எ�பத�காக நா� இ"ேப�"ப3டவ�கைள$ %�மா 
வி3H விட� :டா@. ந��ைடய கடைமைய நா� ெச�@ விHேவா�, இய�றவைர 
�ய�சி�@" பா�"ேபா�" எ�றா�. 
 
ஆசிய இலாகாைவ$ ேச��த பல உ�திேயாக(த�க� ல7ச� ��ற�@�� 
உ�ளாயி��தா�க�. ஆனா� அவ�களி� இர)H ேப� மீ@தா� சாியான சா3சிய� 
இ��த@. அவ�கK��" ேபா_( கமிஷன� வார)H பிற"பி�தா�. 
 
கா�திஜி அ4�க4 ேபா_( கமிஷனாிட� ேபா� வி3H வ�வைத ஆசியா 
இலாகாவி� ஒ�ற�க� கவனி�@ ேம�ப4 இலாகா உ�திேயாக(த�கK��� தகவ� 
ெகாH�@ வ�தா�க�. ஆகேவ வார)H பிற"பி�க"ப3ட ெச�தி அறி�த@� 
உ�திேயாக(த�களி� ஒ�வ� ஓ4 ஒளி�@ வி3டா�. ேவ6 மாகாண�திR� 
ெச�ல�:4ய வார)H பிற"பி�@" ேபா_( கமிஷன� அவைர" பி4�@� 
ெகா)H வ�தா�. சா�ேகாபா�கமாக விசாரைண நட�த@. "உ�திேயாக(த� 
இ�வ�� ��றவாளிக� எ�6 நி&பி"பத�� ேவ)4ய சா3சிய�க� விட"ப3டன. 
ஆயிT� எ�ன பய�? விசாரைண �4வி� "இ�வ�� ��றவாளிக� அ�ல" எ�6 
ஜர�க� தீ�"#� :றிவி3டா�க�. எதிாிக� விHதைல அைட�தா�க�. 
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இதனா� கா�திஜி அைட�த ஏமா�ற�@�� அளேவ யி�ைல. ேபா_( கமிஷன�� 
வ��த"ப3டா�. ��ற�ைத மைற"பத��� ��றவாளிைய� த"பி�@� ெகா�ள$ 
ெச�வத��� வ�கீ�க� த�க� #�தி :�ைமைய உபேயாக" பH�@வைத இ�த 
வழ�கி� கா�திஜி க)டா�. இதனா� வ�கீ� ெதாழி5� மீேத கா�திஜி�� ெவ6"# 
ஏ�ப3ட@. 
* * * * 
நீதி�� விேராதமாக வழ�� �4�@வி3ட ேபாதிR� அதனா� பல� ஏ�படாம� 
ேபாகவி�ைல. வழ�� விசாரைணயி� ேபா@ அ�த இ� உ�திேயாக(த�க� 
விஷய�� ெவ3ட ெவளி$சமாகி வி3ட@. அவ�கைள அரசா�க�தா� ேமR� 
ேவைல�� ைவ�@� ெகா�ள �4யவி�ைல. இ�வ�� ேவைல யி5��@ 
நீ�க"ப3டா�க�. இ�திய ச�க� சிறி@ ைதாிய� அைட�த@. கா�திஜியிட� 
இ�திய�க� ��ைன�கா34R� அதிக மதி"#� ெகா)டா�க�. ஆசிய இலாகா 
உ�திேயாக(த�கK�� ல7ச� ெகாH"பதி� இ�திய�க� ெசலB ெச�@ 
ெகா)4��த பண�தி� ெப�� ப�தி மி$சமாயி�6. 
 
ல7ச� வா�கிய உ�திேயாக(த�களி� விஷய� அ�@ட� ேபா� விடவி�ைல. 
அவ�கK�� அரசா�க உ�திேயாக� ேபா�வி3ட ெத�றாR� ஜீவன�@�� ேவ6 
ேவைல ச�பாதி�@� ெகா�ள வி��பினா�க�. ேஜாகானி(ப�� நகர சைபயி� 
ேவைல�� �ய�சி ெச�தா�க�. அவ�கK�� விேராதமாக� கா�திஜி ேமR� 
பிரய�தன� ெச�வதி�ைல ெய�றா� நகர சைபயி� அவ�கK�� உ�திேயாக� 
கிைட��� எ�6 ேதா�றிய@. அ�த உ�திேயாக(த�களி� ந)ப� ஒ�வ� அ@ 
விஷயமாக" ேபச� கா�திஜியிட� வ�@ அவ�ைடய உதவிைய� ேகாாினா�. 
கா�திஜி தா� �6�ேக நி�பதி�ைல ெய�6 வா�களி�தா�. "அவ�கKைடய ல7ச� 
வா��� வழ�க�ைத நி6�தேவ நா� வி��பிேன�. ெசா�த �ைறயி� அவ�களி� 
ேபாி� என��� @ேவஷ� எ@B� இ�ைல. அவ�க� ேவ6 உ�திேயாக�தி� 
அம��@ ெகௗரவ மாக ஜீவன� நட�@வத�� நா� ஏ� �6�ேக நி�க ேவ)H�?" 
எ�6 :றினா�. இத�ேபாி� ேம�ப4 மனித�க� இ�வ���� நகர சைபயி� 
உ�திேயாக� கிைட�த@. 
 
கா�திஜியி� ெப�� �ண� இ@தா�, த�பி ! மனித�கKைடய தீய ெசய�கைள 
எதி��@ மகா�மா ெவ� தீவிரமான ேபாரா3ட� நட�@கிறேபா@, அ�த 
மனித�களிட� அவ���� @ேவஷ� இரா@. பி�கால�தி� கா�திஜி ச�தியா� 
கிரஹ� எ�T� ஒ"ப�ற அஹி�ைச" ேபாரா3ட �ைறைய உ�"பH�தியேபா@ 
அத�� ேம�ப4 ெகா�ைகையேய அ4"பைடயாக� ெகா)டா�. கா�தி மகா�மா 
ெசா�5 யி��கிறா�:- "மனித� ேவ6, அவTைடய ெசய� ேவ6 எ�பைத$ 
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ச�தியா�கிரஹி ந�� அறி�@ ெகா�ளேவ)H�. ந�ெசயைல" பாரா3HதR� தீய 
ெசயைல� க)4�தR� �ைறயா��. ஆனா� தீய ெசய� ெச�பவனிட� இர�க� 
ெகா�ள ேவ)Hேம தவிர அவைன" பைக�க� :டா@. ச�திய� ேத3ட�தி� 
அ4"பைட இ@தா�. இ�த அஹி�ைச �ைறைய� ெகா�ளாதவைரயி� ச�திய 
தாிசன� கி3டா@. ஒ�வ� தீய காாிய� ெச�தா� அைத எதி��@� தா�க ேவ)H�. 
அ�மாதிாிேய தீைமைய அ4"பைடயாக� ெகா)ட ஏ�பாHகைளJ� 
(தாபன�கைளJ� தா�கி ஒழி�க �யல ேவ)H�. ஆனா� அத��" ெபா6"பான 
மனித�கைள எதி��@� தா��த� :டா@. அ"ப4$ ெச�த� ந�ைம நாேம தா�கி� 
ெகா�வதா��. நா� எ�லா�� ஒேர ம)ணி� ெச�த பா)ட�க� ; ஒேர கடBளி� 
#த�வ�க�. மனித� எ�லாாிட�@� ெத�;க ச�திக� இ��கி�றன. ஒ� மனித 
T��� தீ�� ெச�தா� அ@ மனித �ல�@�ேக தீ�� ெச�ததா��. ஒ� மனிதைன 
அல3சிய� ெச�ததா� ெத�வ�ைத அல3சிய� ெச�ததா��.' 
---------------- 

41. 41. 41. 41. க�/ாிபா�� ெத�வ	க�/ாிபா�� ெத�வ	க�/ாிபா�� ெத�வ	க�/ாிபா�� ெத�வ	    
 
கா�தி மகா�மா ெப�� பா�கிய� ெச�தவ� ; அதனாேல தா� க(8ாிபா� 
அவ�ைடய வா<�ைக� @ைணவியாக வா��தா� எ�6 ெசா�ல ேவ)H�. 
சாதாரணமாக இ�திய" ெப)மணிக� மி�க ெபா6ைம வா��தவ�க�. 
கணவ�மா�கK�� இண�கி நட"பத�காக எ�தைனேயா க�ட�கைள$ சகி�@� 
ெகா�ள� :4யவ�க�. ஆனா� கா�திஜிைய" பதியாக�ெகா)ட ெப)மணி��$ 
சாதாரண (திாீகK�� உ�ள ெபா6ைம இ��தா� ேபா@மா யி��திரா@. �H�ப 
வா<�ைக, ச�க வா<�ைக, அரசிய� வா<�ைக ஆகியவ�றி� கா�திஜி நட�திய 
ேசாதைனகK� ெக�லா� உட�ப3 4�"பத�� எ�ைலய�ற அசாதாரண" 
ெபா6ைம Fமதி க(8ாிபா��� இ��தி��க ேவ)H�. 
 
கா�தி மகா�மாைவ இ�தியாவி� ஒ"ப�ற தைலவ� எ�6� உலக சிேர�ட� எ�6� 
பி�கால�தி� உலக� ஒ"#� ெகா)H ெகா)டா4ய@. ஆைகயா� இ�கால�தி� 
நம�� "கா�திஜி எQவளB ெபாிய மனித� ? எ"ேப�"ப3ட மகா #�ஷ� ? அவைர 
மண�@ ெகா)ட@ க(8ாிபாயி� பா�கிய� அ�லவா? அ�தைகய #க< வா��த 
கணவ���� க(8ாிபா� ஒ�@ நட�ததி� ஆ$சாிய� எ�ன?" எ�6 ேதா�ற� 
:H�. 
 
ஆனா� கா�திஜி வா<�ைக ெதாட�கிய கால�திR� ெத�னா"பிாி�கா 
ேபாரா3ட�ைத ஆர�பி�த கால�திR� அவ� இQவளB பிரசி�த மைடய"ேபாகிறா�, 
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மகா�மா ஆக" ேபாகிறா� எ�6 யா���ேம ெதாியாத�லவா ? Fமதி க(8ாி 
பா��� அ�த நாளி� "ந��ைடய கணவ� இ"ப4 ஒ� நிைலயாக நி�லாம� 
�H�ப�ைத" பாழா��கிறாேர?" எ�6 ேதா�6வ@தா� இய�ப�லவா ? 
 
அ"ப4யி��@� கணவ�ைடய காாிய�கK� ெக�லா� க(8ாிபா� 
உட�ப3H�தா� இ��தா�. பல சமய�களி� அவ�கK��� விவாத�க� 
ஏ�ப34��கி�றன. கா�திஜியி� சமத�ம சீ�தி��த ஆேவச� க(8ாிபாைய" 
ெப�� ெதா�ைல�� ஆளா�கி யி��கிற@. சில சமய� கா�திஜிைய� க(8ாிபா� 
எதி��@" ேபாரா4ய@� உ)H. ஆயிT� கைடசியாக� கணவ�ைடய 
வி�"ப�ைதேய �4வான தீ�"பாக� ெகா)H காாிய�தி� நட�@ 
ெகா)4��கிறா�. 
 
ெத�னா"பிாி�காவி� கா�திஜி �4�தன� நட�திய கால�தி� கணவ���� 
மைனவி��� அ�தைகய ேபாரா3ட� ஒ�6 நைடெப�ற@. மிக" #னிதமான அ�த 
ச�பவ�ைத" ப�றி� கா�திஜியி� வா�ெமாழியிேலேய நா� ெதாி�@ ெகா�வ@தா� 
உசித�. அவ� எPதிJ�ளைத அ"ப4ேய கீேழ த�தி��கிேற�. அைத" 
ப4���ேபா@ கா�திஜி உய��தவரா, க(8ாிபா� உய��தவரா எ�ற ேக�வி ந� 
மன�தி� உதயமா��. அைத" ப�றி �4B ெச�வ@ அQவளB %லபமா யிரா@. 
 
ேம�ப4 ச�பவ�ைத" ப�றி, "ஒ� #னித ஞாபக� " எ�ற தைல"பி� கீ< கா�திஜி 
எPதி யி��கிறா� : 
 
"ட�பனி� வ�கீ� ெதாழி� நட�தி� ெகா)4��த ேபா@ எ�Tைடய காாியாலய 
�மா(தா�க� ெப��பாR� எ�Tட� த�கி இ�"ப@ வழ�க�. அவ�களி� 
ஹி�@�கK�, கிறி(தவ�கK�, �ஜரா�திகK�, தமிழ�கK� இ��தன�. 
அவ�கைள எ� �H�ப�ைத$ ேச��தவ�களாக நட�தி வ�ேத�. இத�� எ� 
மைனவி எ"ேபாேதT� �6�ேக நி�றா� அ"ேபா@ எ�கK��� மன(தாப� 
ஏ�பH�. 
 
எ�Tைடய ;H ேமனா3H �ைறயி� க3ட"ப34��த@. ஆத5� அத� 
அைறகளி5��@ அP��� த)ணீ� ெவளிேய ேபாவத��$ சா�கைடக� 
அைம�க"படவி�ைல. அைறகளி� இQவா6 சா�கைட ைவ�த� :டா@ தா�. 
எனேவ, ஒQேவா� அைறயிR� அP�� நீ�"பா)ட� ஒ�6 ைவ�க"ப34��த@. 
இ"பா)ட�கைள$ %�த� ெச�வத�� ேவைல�கார� ைவ"பத��" பதிலாக 
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நாT�, எ� மைனவிJேம அவ�ைற$ %�த� ெச�@ வ�ேதா�. ;34� ெகா7ச 
கால� இ��@ பழகிவி3ட �மா(தா�க�, அவரவ�க� உபேயாகி�த பா)ட�கைள 
அவரவ�கேள %�த� ெச�@ வ�தா�க�, இ�ஙனமி��ைகயி� #திதாக ஒ� கிறி(தவ 
�மா(தா வ�@ ேச��தா�. அவ�ைடய ெப�ேறா�க� தீ)டா வ�"பின�. #திதாக 
வ�தவராத5� அவ�ைடய பH�ைக யைறைய$ %�த� ெச�த� எ�கKைடய 
கடைமயா யி��த@. எ� மைனவி, ம�றவ�கKைடய பா)ட�கைள$ %�த� 
ெச�வதி� எQவித ஆ3ேசப�� :றிய@ கிைடயா@. ஆனா� தீ)டாதா� ஒ�வாி� 
பா)ட�ைத$ %�த� ெச�ய ேவ)4 வ�தேபா@ அவளா� ெபா6�க �4யாம� 
ேபாயி�6. இத� பயனாக எ�கK��� மன(தாப� விைள�த@. நா� 
பா)ட�கைள$ %�த� ெச�வ@� அவளா� சகி�க �4யவி�ைல. அவK��� 
ெச�ய" பிாியமி�ைல. ேகாப�தினா� சிவ�த க)களி5��@ க)ணீ� தாைர தாைர 
யாக" ெப�க அ�த� ேகாப" பா�ைவயினாேலேய எ�ைன� க4�தவளா�� ைகயி� 
பா)ட�@ட� அவ� ஏணியி� வழிேய இற�கி வ�த கா3சி இ"ேபா@� எ� 
மன�க) �� நி�கிற@. 
 
எ� மைனவியிட� நா� ைவ�தி��த அ�# மிக� �&ரமான வைகைய$ ேச��த@. 
எ�ைன அவKைடய உபா�தியாயனாக� க�தி யி��ேத�. எனேவ அவளிட� 
என�கி��த ��3H�தனமான அ�பி� காரணமாக அவைள" ெபாி@� உப�திரவ" 
பH�தி வ�ேத�. 
 
அவ� பா)ட�ைத� 8�கி$ ெச�றதனாேலேய நா� தி�"தி யைடயவி�ைல. அைத 
அவ� ச�ேதாஷ�@டேன ெச�ய ேவ)H� எ�6 வி��பிேன�. எனேவ, உர�த 
ச�த� ேபா3H, "எ�Tைடய ;34� இ�மாதிாி �ட�தன�ைத" ெபா6�க 
�4யா@" எ�ேற�. 
 
அ�ெமாழிக� :ாிய அ�#கைள"ேபா� அவKைடய இதய�தி� ைத�தன. 
 
' உ�க� ;3ைட நீ�கேள ைவ�@�ெகா)H எ�ைன� ெதாைல�@ விH�க�" 
எ�6 அவ� :$ச53டா�. அ"ேபா@ எ�ைன நாேன மற�@ வி3ேட�. எ� 
இதய�தி5��த இர�க ஊ�6 வ�றி" ேபாயி�6. அவKைடய ைகைய" பி4�@ 
ஏணி�� எதிேர இ��த வாயி�ப4��, இP�@� ெகா)H ேபாேன�. ெவளிேய 
த�Kவத�காக� கதைவ� திற�ேத�. 
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அவ� க�ன�களி� வழியா�� க)ணீ� தாைர தாைரயா� வழி�@ ெகா)4��த@. 
அவ� :றியதாவ@: 'உ�கK�� ெவ3கமி�ைலயா? இ"ப4$ %ய உண�B ேபா� 
விட ேவ)Hமா ? என��" ேபா�கிட ெம�ேக ? த7சமளி"பத�� இ�� எ� 
ெப�ேறா�களாவ@, உறவின�களாவ@. இ��கிறா�களா? நீ�க� எ�ைன 
உைத�தாR� நா� ெபா6�@� ெகா�ள ேவ)4ய@தா�. ஆ)டவ� ஆைண ! 
கதைவ$ சா�@�க�. யாராவ@ சிாி�க" ேபாகிறா�க� !' எ�றா�. 
 
ெவளி��� கா34�ெகா�ளவி�ைல யாயிT� உ�K��� மிகB� 
ெவ3க"ப3ேட�. கதைவ$ சா�திேன�. எ� மைனவி எ�ைன வி3H எ��� 
ேபாவத�கி�ைல எ�றா�, நாT� அவைள வி3H" பிாிய �4யா@. நா�க� 
எ�தைனேயா ச)ைட ேபா34��கிேறாமாயிT�, �4வி� சமாதான� அைட�@ 
விHேவா�. அளவ�ற ெபா6ைம Jைடயவளாதலா� எ� மைனவிேய ெவ�றி 
யைடவா�. 
 
இ�ைறய தின� பாரப3சமி�றி ேம�ப4 நிக<$சிைய நா� :ற� :4யவனா-
யி��கிேற�. இ�த" #னித நிக<$சிைய நா� :றியதி5��@ த�ேபா@ நாT� எ� 
மைனவிJ� த�பதிகK�� இல�கியமாயி�"பதாக யா�� �4B ெச�ய ேவ)டா�. 
எ�கK��� Uரண ல3சிய ஒ�6ைம இ" ேபா@� இ�ைல. Fமதி 
க(8ாிபா���� தனிேய ஏேதT� இல3சிய�க� உ)டாெவ� 6 ஒ�கா� 
அவK�ேக ெதாியாம 5��கலா�. 
 
ஆனா� க(8ாிபாயிட� ஓ� அ���ண� இ��கிற@. ஹி�@ மைனவிமா� 
ெப��பாேலாாிட� இ��ண� உ) ெட�6 ெசா�லலா�. அ@ யாெதனி� 
வி�"ப�@டேனா வி�"ப மி�றிேயா, அறி�ேதா, அறியாமேலா, எ� அ4$%வ3 
ைட" பி�ப�றி நட"பதா� அவ� ேம�ைமJறலா� எ�6 க�தி வ�தி��கிறா�. 
#லனட�க�@ட� வா<�ைக நட�த நா� ெச�த �ய�சிகK�� அவ� எ"ேபா@� 
�6�ேக நி� ற@ கிைடயா@. ஆத5� எ�கKைடய அபி"பிராய�களி� மி�க 
ேவ�6ைம இ��தேபாதிR�, எ�கKைடய வா<�ைக எ"ேபா@� தி�"திJ� 
மகி<$சிJ� வள�$சிJ� உைடயதா� இ��@ வ�தி��கிற@." 
------------ 
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42. '42. '42. '42. '0*) ேசாி 0*) ேசாி 0*) ேசாி 0*) ேசாி ''''யி� ெகா�ைள ேநா�யி� ெகா�ைள ேநா�யி� ெகா�ைள ேநா�யி� ெகா�ைள ேநா�    
 
இ�தியா ேதச�தி� ஹி�@�களாகிய நா�, ச�க�@��$ சிற�த ெதா)H ெச�@வ�� 
சில வ�"பாைர� தீ)டாதா� எ�6 ஒ@�கி� தனி"ப3ட ேசாிகளி� வசி���ப4 
ெச�@ வ�தி��கிேறாம�லவா ? இ�த� க�ம�தி� பலைன� ெத�னா"பிாி�காவி� 
எ�லா இ�திய�கKேம அNபவி���ப4 ேந��த@. அ�த நா34� இ�திய�க� 
எ�லா�� ெபா@வாக� ':5க�' எ�6 அைழ�க" ப3டா�க�. இ�தியாவி� 
'தீ)டாதா�' எ�பத�� எ�ன ெபா�ேளா அேத ெபா�� : ெத�னா"பிாி�காவி� 
':5க�' எ�பத�� ஏ�ப34��த@. தீ)டாதா��� இ�தியாவி� தனியாக$ 
ேசாிக� ஏ�ப34�"ப@ேபா� ெத�னா"பிாி�காவி� ':5க�' எ�6 ெசா�ல"ப3ட 
இ�திய�க� வசி"பத��� தனி"ப3ட ப�திக� ஒ@�க"ப34��தன. அைவ ':5$ 
ேசாிக� ' எ�6 ெபய� ெப�றி��தன. 
 
4ரா�(வா5� தைலநகரமான ேஜாகானி(ப��கி� இ�திய� வசி�த ':5$ ேசாி' 
ஒ�6 இ��த@. அ�த� :5$ ேசாியிR� இ�திய� ெசா�தமாக நில� 
வா�கி�ெகா�ள �4யா@. அதி� வசி�த இ�திய�க� �4யி�"# நில�ைத 
ேஜாகானி(ப�� நகர சைபயாாிடமி��@ 99 வ�ஷ� ��தைக��" 
ெப�றி��தா�க�, ஜன�ெதாைக" ெப��க�@��� த��தா�ேபா� ேசாியி� 
வி(தீரண� அதிகாி�கவி�ைல. எனேவ மிக ெந��க4யி� இ�திய�க� வசி�@ 
வ�தா�க�. %காதார வசதிகK�� நகர சைபயா� த�க ஏ�பாH ெச�ய வி�ைல. ந�ல 
சாைலக� இ�ைல ; விள��க� ேபாடவி�ைல. அ�� வசி�த இ�திய�க� 
ெப��பாR� க�வியறிவி�லாத ஏைழ� ெதாழிலாளி வ�"ைப$ ேச��தவ�க�. 
அவ�க� %காதார விதிகைள அறி�தி��க-வி�ைல. இ�திய�களி� அறியாைமJ� 
நகர சைபயி� அச3ைடJ� ேச��@ ேம�ப4 ’:5$ேசாி'ைய$ %காதார� ேகடான 
நரகமாக$ ெச�தி��தன. நகர சைபயா� த�கKைடய அச3ைடயினா� ேந�� தி��த 
இ�த� தீைமைய நிவ��தி�க �ய�வத��" பதிலாக, அைதேய காரணமாக� 
ெகா)H இ�திய�கைள அQவிட மி��ேத விர34விட ய�தனி�தா�க�. இ�திய�க� 
99 வ�ஷ� ��தைக��" ெப�றி��த நில�ைத" ெபய��� ந�ட ஈH எ�6 
ெகாH�@ பறி�@� ெகா�ள� ெதாட�கினா�க�. 
 
நகரசைப நி�ணயி��� ந�ட ஈ3H" பண�ைத ஒ"#� ெகா�ள� தயாராயி�லாத 
இ�திய�க� 'அ"V� ெச�@' ெகா�ள ஏ�பாH இ��த@. இத�காக விேசஷ� 
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ேகா�3H ஒ�6 நியமி�க"ப3ட@. இ�த� ேகா�34� இ�திய�க� பல� அ"V� 
ெச�@ ெகா)டா�க�. அவ�கK�காக� கா�திஜி ஆஜராகி" ேபசினா�. வழ��க� 
ெஜயி�தாR� ேதா�றாR� ப�@ பBT��ேம� 'V( ' ெப�6�ெகா�வதி�ைல 
ெய�6�, அ�ெதாைகயிR� பாதிைய ஏைழ இ�திய�களி� உதவி�� ஒ@�கி 
ைவ"பெத�6�, கா�திஜி தீ�மானி�தா�. 
 
ெமா�த� எPப@ வழ��களி� கா�திஜி ஆஜரானா�. அவ�றி� ஒ� வழ��தா� 
ேதா�வி யைட�த@. ம�றைவ ஜயி�தன. இ�த வழ��களி� கா�திஜி இரB பக� 
க�ட"ப3H உைழ�தா�. இதனா� ஏைழ இ�திய�களி� அ�#��" ெபாி@� 
பா�திரமானா�. அேத சமய�தி� வ�மான�� நிைறய� கிைட�த@. ஆனா� 
அ"ேபா@ கா�திஜி ெத� னா"பிாி�கா இ�திய�களி� உாிைமகைள 
வ�#6�@வத�காக "இ)4ய� ஒVனிய� " எ�ற ப�திாிைகைய ஆர�பி�தி�� 
தா�. ஆர�ப நா3களி� ப�திாிைக நட�@வதி� ஏராளமான ந�ட� ஏ�ப3H வ�த@. 
அ�த ந�ட�ைத ெய�லா� கா�திஜி த� ெசா�த வ�மான�தி5��ேத ஈH ெச�தா�. 
ெமா�த� 1600 பB� வைரயி� கா�திஜி ேம�ப4 ப�திாிைக யி� ந�ட�ைத$ 
சாி�க3ட� ெகாH�ததாக� தம@ %ய சாி�திர�தி� �றி"பி34��கிறா�. இ�த" பண 
ந�ட�ைத ெய�லா� ஈH ெச�Jமா6 இ�திய ச�க�தி� அ�ைப� கா�திஜி ெப�6 
வ�தா�. 
 
அத�� அறி�றியாக எ�லா இ�திய�கK� அவைர" ’பா� எ�6 அைழ�க� 
ெதாட�கினா�க�. 'பா�' எ�ற ஹி�தி வா��ைத�� ' அ)ணா' எ�6 ெபா��. 
இQவித� த� ேமாH ெத�னா"பிாி�கா இ�திய�க� எ�லா�� உறB உாிைம 
ெகா)டா4ய@ கா�திஜி�� மி�க மகி<$சி த�த@. 
 
இ�திய� வசி�த :5$ ேசாி �P@� நகர சைப��$ ெசா�தமாகிவி3ட@. ஆனாR� 
அவ�கK�� ேவ6 இட� க)H பி4�@� ெகாH��� வைரயி� அ�ேகேய வசி��� 
ப4 வி3H ைவ�க ேந��த@. இ@ காரணமாக$ %காதார� ேகH ேமR� 
அதிகமாயி�6. ;H� நில�� ெசா�தமாயி��த வைரயி� இ�திய�க� ஓரள வா வ@ 
%�த"பH�தி வ�தா�க�. நகர சைப��$ ெசா�தமான பிற� அ@B� ேபாயி�6. நகர 
சைபJ� %காதார�@�காக ஏ�பாH எ@B� ெச�யவி�ைல. 
 
இ�தைகய ேகவலமான நிைலைமயி� :5$ ேசாி இ��த ேபா@ ஒ� ெபாிய விப�@ 
ஏ�ப3ட@. ேஜாகானி(ப��கி� அ�கி� இ��த த�க$ %ர�க� ஒ�றி� க�மகாமாாி 
(Black Plague) எ�T� பய�கர� ெகா�ைள ேநா� ஆர�பி�த@. %ர�க�தி� ேவைல 
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ெச�தவ�க� ெப��பாR� நீ�ேரா�க�. சில இ�திய�கK� அ�ேக ேவைல ெச�@ 
ெகா)4��தன�. இவ�களி� 23 ேபைர� திWெர�6 ஒ� நா� க�மகாமாாி 
ப�றிய@. அவ�க� :5$ேசாியி� த�க� இ�"பிட�@�� வ�@ ேச��தன�. 
கா�திஜியி� சகா�களி� ஒ�வரான F மத� ஜி� எ�பவ� 'இ)4ய� ஒVனிய�' 
ப�திாிைக��$ ச�தா வM5"பத�காக அ�6 அ�ேக த�ெசயலாக" ேபாயி��தா�. 
ெகா�ைள ேநாயினா� V4�க"ப3ட மனித�கைள அவ� பா��தா�. உடேன 
கா�திஜி�� ஒ� �றி"# எPதி அT"பினா� :- "இ�ேக க�மகாமாாி 
ேதா�றியி��கிற@. உடேன த�க நடவ4�ைக எH�க ேவ)H�. இ�லாவி3டா� 
இ�திய ச�க� ெப�� விப�@�� உ�ளா��. தயB ெச�@ உடேன #ற"ப3H 
வா��க�." 
 
இQவித� கா�திஜி�� எPதி அT"பிவி3H F மத� ஜி� கா5யாயி��த ஒ� 
;34� U3ைட உைட�@� திற�தா�. ேநாயாளிகைள ெய�லா� அ�த ;34� வ�@ 
இ����ப4 ெச�தா�. இத��� கா�திஜிJ� ைச�கி� வ)4யி� ஏறி� @ாிதமாக 
வ�@ ேச��தா�. ேஜாகானி(ப��கி� ைவ�திய� ெதாழி� ெச�@ ெகா)4��த 
டா�ட� வி�5ய� கா3பிேர எ� T� இ�திய� கிறி(@வ�� ேம�ப4 ெச�திைய� 
ேக3H விைர�@ வ�தா�. இ�த ��6 ேப�மாக ேநாயாளிகK��" பணிவிைட 
ெச�ய� ெதாட�கினா�க�. ஆனா� அQவளB ேநாயாளிகைளJ� 
கவனி�@�ெகா�ள ��6 ேப� ேபாத வி�ைல. கா�திஜியி� காாியாலய�தி� 
அ"ேபா@ நாR இ�திய இைளஞ�க� ேவைல ெச�@ெகா)4��தன�. க�யா) 
தா(, மான�லா�, �� வ�தரா� ஆகிய �வைரJ� இ�ெனா�வைர பJ� 
ேநாயாளிகK��� ெதா)H ெச�ய$ ச�மதமா எ�6 கா�திஜி ேக3டா�. அ@ ெபாிய 
அபாயகரமான காாிய� எ�6� உயிைர இழ�கB� ேநாிடலா� எ�6� கா�திஜி 
ெசா�னா�. நா�வ�� சிறி@� தய�காம� ஒ"#�ெகா)டா�க�. ”தா�க� எ�ேக 
இ��கிறீ�கேளா அ�ேக நா�கK� இ�"ேபா� !" எ�6 பதி� த�தா�க�. அ�த� 
கால�திேலேய கா�திஜியி� ெச�வா���� உ3ப3டவ�க� சகல பாி� 
தியாக�கைளJ� ெச�வத�� தயாராகி யி��தா�க�. 
 
இரெவ�லா� க) விழி�@ ேம�ெசா�ன ஏP ேப�� ேநாயாளிகK��" பணிவிைட 
ெச�@ வ�தா�க�. அQவ" ேபா@ ம��@ ெகாH�தா�க�. ேநாயாளிகைளJ� 
அவ�கKைடய பH�ைககைளJ� அ4�க4 %�த� ெச�தா�க�. ேநாயாளிகK��� 
ைதாிய� :றி உ�சாக"பH�தி வ�தா�க�. 
 
கா5 ;3ைட" U3ைட உைட�@� திற�த@ ப�றி நகர சைப�� உடேன கா�திஜி 
எPதி வி3டா�. அத��" பதிR� வ�த@. நகரசைப� காாிய(த� கா�திஜி��� 
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அவ�ைடய சகா�கK��� சமய�தி� சாியான காாிய� ெச�த த�காக ந�றி 
ெசR�தினா�. ம6நா� நகர சைபயி� உ�தரB"ப4 கா5யாயி��த கிட�� ஒ�6 
கா�திஜியிட� ஒ"#வி�க" ப3ட@. ேநாயாளிகைள அ�த� கிட���� மா�ற 
ேவ)H� எ�6 உ�தரB� பிற�த@. ஆனா� ேநாயாளிகK�� ேவ)4ய வசதி 
ஒ�6� அ�ேக இ�ைல. அ%�தமாயி��த அ�த கிட�ைக� கா�திஜிJ� அவ�ைடய 
சகா�கK� %�த" பH�தினா�க�. சில பH�ைககைளJ� ைவ�திய சாதன�கைளJ� 
ச�பாதி�@� ெகா)H வ�தா�க�. 
 
நகர சைபயா� அT"பிய ஒ� தாதிJ� வ�@ ேச��தா�. தாதி அ�# உ�ள� 
ெகா)டவ�. ேநாயாளிகK��� தாேன பணிவிைட ெச�வதாக$ ெசா�னா�. 
ஆனா� ேநாயாளிகைள அவ� ெதாH�ப4ேய ம�றவ�க� விடவி�ைல. 
 
'க�மகாமாாி’��" பிரா�தி ஒ� ம��@ எ�6 க�த"ப3 ட@. ேநாயாளிகK�� 
அ4�க4 ெகாH�க ேவ)H� எ� 6� பணிவிைட ெச�கிறவ�கK� அ4�க4 
பிரா�தி சா"பிட ேவ)H� எ�6� ெசா�ல"ப3ட@. தாதி அQவிதேம அ4�க4 
பிரா�தி �4�@� ெகா)4��தா�. ஆனா� கா�திஜி �த5ேயா� பிரா�திைய� 
ெதாடவி�ைல.  ேநாயாளிகளி� ��6ேப� பிரா�தி �4�காம� சிகி$ைச ெபற 
இண�கினா�க�. அவ�கK��� கா�திஜி தைலயிR� மா�பிR� ஈர ம)ைண 
ைவ�@� க34னா�. ��6 ேபாி� இ�வ� பிைழ�தா�க�. ஒ�வ� இற�@ வி3டா�. 
வழ�கமான சிகி$ைச ெப�ற இ�ப@ ேப�� மா)H ேபானா�க�. 
 
இத�கிைடயி� நகரசைபயா� ேஜாகானி(ப����� ஏP ைம� 8ர�தி� ஓ� 
இட�ைத� �றி"பி3H� ெதா�6 ேநாயாளிகைள அ�ேக ெகா)H ேபாக ேவ)H� 
எ�றா�க�. இற�தவ�க� ேபாக உயிேரா4��த இ�வ�� அ�ேக ெகா)H ேபா�$ 
ேச��க" ப3டன�. #திதாக யா��காவ@ ேநா� க)டா� அவ�கைளJ� உடேன 
அQவிட�@�� அT"ப ஏ� பாH ெச�ய" ப3ட@. 
 
பாவ� ! பிரா�தி �4�@� த�ைன� கா"பா�றி� ெகா�ள வி��பிய தாதி ெகா�ைள 
ேநாயினா� V4�க"ப3H இற�@ ேபானா�. கா�திஜிையJ� அவ�ைடய 
சகா�கைளJ� ெதா�6ேநா� V4�கவி�ைல. இதி5��@ பிரா�திைய ம��தாக$ 
சில சமய�களி� உபேயாக"பH�@வ@ �P� தவ6 எ�ற �4B��� கா�திஜி 
வ�தா�; ஈர ம) சிகி$ைசயி� அவ�ைடய ந�பி�ைகJ� அதிகமாயி�6. 
 
ேநாயாளிகளி� ெபா6"#� தீ��த பி�பாH�, கா�திஜி�� ேவ6 ஒ� ெபாிய 
ெபா6"# ஏ�ப3ட@. ”:5$ ேசாி” விஷய�தி� ஏ�ெகனேவ அல3சியமாக இ��த 
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நகரசைபயா� க�மகாமாாி ேநா� வ�த பிற�, அ@ ெவ�ைள�கார�கைளJ� ப�றி 
விட�:டாேத எ�6 மிகB� கவைல கா34னா�க� ; தாராளமாக" பண�� 
ெசலவழி�தா�க�. ேம�ப4 ெகா�ைள ேநாைய அ4ேயாH ஒழி"பத��� :5$ 
ேசாிைய �P@� எாி�@விட ேவ)H� எ�6 தீ�மானி�க"ப3ட@. இத�காக 
இ�திய�க� எ�லாைரJ� அ�கி��@ ெவளிேய�ற ேவ)4யி��த@. கா�திஜியி� 
உதவி யி�லா வி3டா� இ�த ேவைல மிகB� க�டமா�" ேபாயி����. ஆனா� 
கா�திஜி ெபா@ நல�ைத ��னி3H அதிகாாிகKட� ஒ�@ைழ�க �� வ�தா�. 
:5$ ேசாியி� வசி�த இ�திய�க� அைனவ�� ேஜாகானி(ப����� பதி� ��6 
ைம� 8ர�தி� இ��த திற�த ெவளியி� ெச�6 இ�ப�ேதா� நா� வசி�க 
ேவ)H� எ�6�, எ�லா�� #ற"ப3H$ ெச�ற பிற� :5$ ேசாிைய எாி�@விட 
ேவ)H� எ�6� ஏ�பாH. ெவ� நாளாக வசி�த இட�தி5��@ ஜன�கைள� 
கிள"#வ@ இேலசான காாியமா? தா�க� கிள�#வ@ட� உணB" ெபா��கைளJ� 
ம�6� அவசியமான சாமா�கைளJ� எH�@"ேபாக ேவ)H�. அதிக 
உபேயாகமி�லாத த3H�3H$ சாமா�கைள அ�கினி பகவாT�� இைரயா��ப4 
வி3Hவி3H" ேபாக ேவ)H�. எQவளB பயன�ற சாமா�களாயி��த ேபாதிR� 
பல காலமாக$ ேச��@ ைவ�தி��தவ�கK�� அவ�ைற வி3H" ேபாக மன� 
வராத�லவா ?-ேபாகிற இட�திலாவ@ ;H வாச� உ)டா ? திற�த ெவளியி� 
��6 வார� வசி�கேவ)H�. ஆயிT� கா�திஜிJ� அவ�ைடய சகா�கK� 
ேக3H� ெகா)டதி� ேபாி� :5$ேசாியி� இ��த அQவளB இ�திய�கK� 
#ற"பட$ சி�தமானா�க�. ஆனா� ஒ� விஷய�தி� அவ�கK��� கவைல 
ஏ�ப3ட@. 
 
அவரவ�கK� ெவ�காலமாக" பாHப3H� ேத4 ஏேதா ெகா7ச� பண� மீ�@ 
ைவ�தி��தா�க�. பண�ைத" பா�கியி� ேபாHவெத�ப@ அ�த ஏைழ� 
ெதாழிலாளிகK��� ெதாியேவ ெதாியா@. அவரவ�க� வசி�த �4ைசயி� 
தைரைய� ேதா)4" #ைத�@ ைவ�தி��தா�க�. ேம�ப4 சி6 ெதாைககைள 
ெய�லா� எ�ன ெச�வ@ எ�ப@ ப�றி� கவைல உ)டாயி�6. திற�த ெவளியி� 
வசி�க" ேபா�� இட�@��" பண�ைத� ெகா)H ேபாக அவ�கK�� மன� 
இ�ைல. தி�3H" ேபா�வி3டா� எ�ன ெச�கிற@ ? கா�திஜியிட� இ@ விஷயமாக 
�ைறயி3டா�க�. "பா�கியி� ேபாH�க�!" எ�6 கா�திஜி ெசா�னா�. 
"எ�கK��" பா�கியி� ேபாட� ெதாியா@. ேபா3டா� தி��பி வ�ேமா எ�னேமா, 
யா� க)ட@ ? பா�கியி� ப�க� ேபாவேத எ�கK��� க�ட�!" எ�றா�க�. 
அவ�களி� ஒ�வ�, "உ�களிடேம ெகாH�@ ைவ�கிேறா�; நீ�க� ைவ�தி��@ 
தி�"பி� ெகாH�க�" எ�றா�. எ�லா இ�திய�கK� அ"ப4ேய ெசா�னா�க�. 
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"உ�களிட� பண� இ��தா� எ�கK��� கவைலயி�ைல" எ�றா�க�. அ�த 
ஏைழ� ெதாழிலாளிக� த�மிட�தி� கா34ய ந�பி�ைக கா�தி மகா�மாவி� 
உ�ள�ைத உ��கிய@. அவ�கKைடய பா�கியாக இ��@ உதவ ஒ"#� 
ெகா)டா�. இ@ சாதாரண விஷயம�ல. ��6�கண�கான இ�திய�க� 
த�கKைடய ேசமி"#" பண�ைத� ெகா)Hவ�@ ெகாH�தா�க�. ெப��பாR� 
ெச"#� கா%கK� ெவ�ளி நாணய� கKமாக வ�@ �வி�தன. இவ�ைற ெய�லா� 
எ)ணி எH�@� ெகா)H அவரவ�க� ேபாி� கண�� எPதேவ)H�. அQவளB 
நாணய�கைளJ� கா�திஜி எ�ன ெச�ய �4J� ? த��ைடய ெபயாி� பா�கி��� 
தா� அT"பேவ)H�. பிேள� ேநா�" ப�தியி5��@ வ�தைவ ெய�6 
பா�கி�கார�க� எH�க ம6�@ விட� :H�. பா�� மாேனஜாிட� ேபசி� கா�திஜி 
சாி�க34னா�. நாணய�கைள ெய�லா� ம��@ ஜல� வி3H$ %�த� ெச�@ 
பா�கி�� அT"பினா�. இQவித� இ�திய�க� சிறி@ சிறிதாக$ ேச��@ ைவ�தி��த 
ெதாைகக� ேச��@ ெமா�த� அ6பதினாயிர� பB� கா�திஜியிட� 
ஒ"பைட�க"ப3ட@. அQவளைவJ� பா�கியி� ப�திர"பH�தி, சாியாக� கண�� 
ைவ�தி��@, பி�பாH கா�திஜி தி�"பி� ெகாH�தா� ! 
 
பி�கால�தி� கா�திஜி இ�தியாவி� பல ெபா@�காாிய�கK��" பண� வM� 
ெச�தா�. ேஜாகானி(ப��கி� ஏைழ இ�திய�க� கா�திஜியிட� எ"ப4" Uரண 
ந�பி�ைக ைவ�தி��தா�கேளா அ"ப4ேய இ�திய�க� எ�லா�� அவாிட� 
ந�பி�ைக� கா34னா�க�. பல காாிய�கK�� ல3ச�கண�கான ெதாைக 
ெகாH�தா�க�. அQவளைவJ� இ�திய ஏைழ ம�களி� பணமாகேவ கா�திஜி 
க�தி" ப�திர"பH�தி அ�த ஏைழ ம�கK�ேக பய�பH� �ைறயி� உபேயாக" 
பH�தினா�. நி�க. 
 
':5$ ேசாி’யி� இ�திய� அைனவ�� தனி ரயி� வ)4களி� ஏ�ற"ப3H 
நகர�@�� பதி� ��6 ைம� 8ர�தி 5��த கிளி"( ேக3 ப)ைண��� 
ெகா)Hேபாக" ப3டா�க�. அ�ேக :டார�க� சில ேபாட"ப34��தன. திற�த 
ெவளியிR� :டார�களிR� வசி�@" பழ�கமி�லாதவ�களாதலா� இ�திய�க� 
�த5� க�ட"ப3டா�க�. இ�ப�@நாR மணி ேநர�@��� அவ�க� த�க� 
ெதா�ைலகைள மற�@ �8கலமா யி��க� ெதாட�கினா�க�. ஒQெவா� நாK� 
கா�திஜி ைச�கிளி� அ�ேக ெச�6 அவ�கKைடய %க @�க�கைள விசாாி�@ 
வி3H வ�தா�. இ@ அவ�கKைடய கவைலைய" ேபா��வத�� உதவியாயி��த@. 
சில நாைள�ெக�லா� அவ�க� ஆ4"பா4$ சிாி�@� களி�க� ெதாட�கி 
வி3டா�க�. ��6 வார� திற�த ெவளியி� வசி�ததா� அவ�கKைடய ேதக 
ஆேரா�கிய�� அபிவி��தி யைட�த@. 
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இ�திய�க� கா5 ெச�@ வி3H" ேபான ம6நாேள :5$ ேசாி��� தீ ைவ�க" 
ப3ட@. இேத சமய�தி� நகர சைபயி� மா��ெக34� ெச�த எ5 விP�த@ 
காரணமாக மா��ெக3H� ெகாK�த"ப3ட@. நகரசைப��" ப�தாயிர� பBT�� 
ேம� ந�டமாயி�6. ஆயிT� நகர�தி� ெகா�ைள ேநா� ேமR� பரவாம� 
தH�க"ப3ட@. 
----------- 

43. 43. 43. 43. ேபானி�� ப2ைணேபானி�� ப2ைணேபானி�� ப2ைணேபானி�� ப2ைண    
 
ெத�னா"பிாி�காவி� கா�திஜி வசி�த கால�தி� சில சிற�த ஆ�கில ந)ப�க� 
அவ���� கிைட�தா�க�. அவ�களி� ஒ�வ� மி(ட� ெவ(3; இ�ெனா�வ� 
மி(ட� ேபால�. இ�த இர)H ேப�� ேஜாகானி(ப��கி� இ��த ைசவ ேபாஜன 
சாைலயி� கா�திஜி��" பழ�கமானவ�க�. 
 
இவ�கK� �த5� சிேநகமானவ� மி(ட� ெவ(3. இவ�� கா�திஜிJ� 
தின�ேதா6� மாைலயி� ைசவ ேபாஜன சாைலயி� ச�தி"ப@ வழ�க�. ெகா�ைள 
ேநா��கார�கK��" பணிவிைட ெச�ய ஆர�பி�ததி5��@ கா�திஜி ேம�ப4 ைசவ 
ேபாஜன சாைல��" ேபாகவி�ைல; த� �லமாக� ெதா�6ேநா� ம�றவ�களிட� 
பரவாம5���� ெபா�3H� தா�. ஆனா� கா�திஜி வராத@ ப�றி மி(ட� ெவ(3 
கவைல ெகா)டா�. ஒ� நா� அதிகாைலயி� கா�திஜியி� ;3H�� வ�@ கதைவ 
இ4�தா�. அ"ேபா@ கா�திஜி ெவளியி� உலாவ" #ற"ப3H� ெகா)4��தா�. 
இ�வ�� நட�@ ெகா)ேட ச�பாஷி�தன�. 
 
கா�திஜி ெகா�ைள ேநா��கார�கK��" பணிவிைட ெச�@ ெகா)4�"பதா� 
அறி�த மி(ட� ெவ(3, "நாT� உ�கKட� வ�@ ேநாயாளிகK��� ெதா)H 
ெச�ய வி��#கிேற�. எ�ைன ந�பி வா<�ைக நட�@கிறவ�க� யா�� இ�ைல 
எ�ப@தா� உ�கK��� ெதாிJேம?” எ�றா�. 
 
"ஆனாR� உ�கைள நா� அபாய�@�� உ3பH�த" ேபாவதி�ைல. இர)ெடா� 
நாளி� எ�கK�ேக அ�த ேவைல யி�லாம� ேபா�விH�. ஆனா� ��கியமான 
ேவ6 ேவைல ெயா�6 இ��கிற@. அைத நீ�க� ெச�கிறதா யி��தா� 
ெசா�கிேற� " எ�றா� கா�திஜி. 
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"ேபஷாக$ ெச�கிேற�. ெசா�R�க� ! " எ�றா� மி(ட� ெவ(3. 
 
"ேந3டா5� இ�திய��காக ”இ)4ய� ஒVனிய� " எ�T� ப�திாிைக நட�தி 
வ�கிேறா� அ�லவா ? ப�திாிைகையJ� ப�திாிைக அ$ச4��� அ$%� 
:ட�ைதJ� பா��@�ெகா�ள ஒ�வ� ேதைவ. இ@வைர F மத� ஜி� அ�த" 
ெபா�"ைப வகி�@ வ�தா�. இ"ேபா@ அவ��� இ�ேக ேவைல இ��கிற@. நீ�க� 
ேபாக �4Jமா ?" 
ேஜாகானி(ப��கி� இ��த ஓ� அ$%� :ட�@�� மி(ட� ெவ(3 பாதி 
ெசா�த�கார�. அ$%�:ட அTபவ� அவ��� இ��த@. ெசா�த� காாிய�ைத வி3H 
வி3H ட�பT��" ேபாக$ ச�மதி�தா�. ம6நாேள பிரயாணமானா�. அ�6 �த� 
கா�திஜி ெத�னாபிாி�காவி� இ��த வைரயி� கா�திஜியி� %க @�க�களி� 
எ�லா� ெவ(H� ப�காளியாயி��@ வ�தா�. 
 
':5$ ேசாி' விஷயமாகB� க�மகாமாாி விஷயமாகB� ேஜாகானி(ப�� நகர 
சைபயா� அல3சியமாயி��தைத� க)4�@� கா�திஜி ப�திாிைககK�� ஒ� க4த� 
எPதியி��தா�. 'கிாி4�' எ�T� ப�திாிைகயி� உதவி ஆசிாியராயி��த மி(ட� 
ேபால� ேம�ப4 க4த�ைத" ப4�தா�. ப4�த உடேன அ�த� க4த� எPதிய 
கா�திஜிைய ேநாி� ச�தி�க ேவZ� எ�ற வி�"ப� அவ��� உ)டாயி�6. 
ஒ�நா� மாைல கா�திஜிைய$ ைசவ ேபாஜன சாைலயி� ச�தி�@" ேபசினா�. 
கா�திஜியிட� அவ�ைடய மதி"# அதிக மாயி�6. வா<�ைகைய" ப�றிய 
இ�வ�ைடய ெகா�ைக கK� ஒ�தி��தன. ேபால� எளிய வா<�ைகயி� ப�6� 
ெகா)டவ�. #�தி ஒ"#� ெகா�K� எ�த� காாிய�ைதJ� நட�ைதயி� கைட" 
பி4��� உ6தி ெகா)டவ�. கா�திஜி ேம�ெகா�K� ெபா@� காாிய�களி� 
அவ�ட� தா�� ஒ�@ைழ�க வி��#வதாக மி(ட� ேபால� :றினா�. 
 
இத�கிைடயி� ட�பT��$ ெச�றி��த மி(ட� ெவ(3 ஒ� க4த� எPதியி��தா�. 
அ@ 'இ�திய� ஒVனிய�' ப�திாிைகையJ� அ$%� :ட�ைதJ� ப�றி� கவைல 
உ)டா��வதா யி��த@. 
 
"தா�க� எதி�பா��கிறப4 லாப� வரா@ ; ந�ட� வரலா�. கண��க� 
ஒP�கி�ைல. நிRைவ பா�கி ஏராள�. ஆனா� சாியான விவர� இ�ைல. 
எ�னா5ய�ற வைரயி� நிைலைமைய$ சீ�"பH�த �ய�கிேற�" எ�ப@ மி(ட� 
ெவ(3 க4த�தி� சாரா�ச�. 
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இைத" ப4�தBடேன கா�திஜி ட�பT�� ேநாி� ேபாக வி��பினா�. இ@ வைரயி� 
பிற� ேப$ைச ந�பி ஏமா�@ ேபாேனா� எ�6 உண��தா�. ட�பT��" பிரயாண" 
ப3டா�, 
 
கா�திஜிைய ரயி5� ஏ�றி அT"#வத�� வ�த மி(ட� ேபால� ைகயி� ஒ� #�தக� 
ெகா)H வ�தி��தா�. ர(கி� எ� T� பிரசி�த ஆ�கில அறிஞ� எPதிய “Unto this 
Last” எ�T� #�தக� அ@. பிரயாண�தி� ேபா@ ப4"பத�காக அ�த" #�தக�ைத� 
ெகாH�தா�. கா�திஜி அைத" ப4�க� ெதாட�கிய பிற� நி6�தேவ யி�ைல. 
கா�திஜியி� மன" ேபா�ைக அ@ பிரதிப5�த@. மனித வா<�ைகயி� 
இல3சிய�க� எ"ப4 யி��க ேவ)H� எ�6 ெதளிBபH�தி� :றிய@. பி� வ�� 
சி�தா�த�க� ��கியமாக அ�த �5� :ற"ப34��தன : 
 
1. மனிதனி� ந�ைம ச�வஜன ந�ைமயி� அட�கிய@. 
2. வ�கீ5� உைழ"#�, நாவிதTைடய உைழ"#� ஒேர ெப6மான ��ளைவதா�. 
ஏெனனி� அைனவ���� த�க� உைழ"பினா� ஜீவேனாபாய� ச�பாதி��� 
உாிைம சமமாக உ)H. 
3. உடைல உைழ�@ வாP� வா<ேவ, அதாவ@ �4யானவTைடய அ�ல@ 
ைக�ெதாழிலாளியி� வா<�ைகேய ேம�ைமயான வா<�ைகயா��. 
 
�த� இ� சி�தா�த�கைளJ� ப�றி� கா�திஜி ஏ�கனேவ ந�� அறி�தி��தா�. 
ஆனா� ��றாவ@ ெகா�ைக அவ���" #திதாக இ��த@. ஆயிT� அ@ 
உ)ைம, - மிக ��கியமான உ)ைம - எ�ப@ இ"ேபா@ ந�� ெதளிவாயி�6. 
அ�த� ெகா�ைக�� இண�க� த� வா<�ைகைய$ ெச"பனிHவ@ ப�றி$ சி�தி�க� 
ெதாட�கினா�. அ�றிரெவ�லா� ரயி� பிரயாண�தி�ேபா@ 8�காம� சி�தைன 
ெச�@ ெகா)4��தா�. சி�தைன ட�ப� நகர� ேபா�$ ேச��தBடேன காாியமாக 
உ��ெகா)ட@. 
 
ர(கி� #�தக�தினா� த� மேனாநிைலயி� ஏ�ப3ட மா6தைல" ப�றி� கா�திஜி 
மி(ட� ெவ(H��$ ெசா�னா�. 
 
"நா� எ�லா�� ஒ� விவசாய" ப)ைண��" ேபா�" #திய வா<B ெதாட�க 
ேவ)H�. அ$%�:ட�ைத ந��ட� ெகா)Hேபா� விHேவா�. விவசாய ேவைல 
ெச�@ ஒழி�த ேவைளகளி� அ$%�:ட ேவைலைய" பா�"ேபா�. ப)ைணயி� 
வசி"பவ�க� எ�லா�� சமமாக மாத� ��6 பB� ச�பள� வா�கி� ெகா�ேவா�" 
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எ�றா� கா�திஜி. மி(ட� ெவ(3 உடேன உ�சாகமாக$ ச�மதி�@ வி3டா�. 
ஆனா� அ$%�:ட�தி� ேவைல ெச�த ப�னிர)H ெதாழிலாளிகK� எ�ன 
ெச�வா�க�? அவ�க� ேம�ப4� தி3ட�தி� கீ< ேவைல ெச�ய$ ச�மதி"பா�களா? 
அ$%�:ட� ெதாழிலாளிகேளாH கா�திஜி கல�@ ேபசினா�. அவ�களி� இய�திர 
ேவைல�காரரான ேகாவி�தசாமி எ�T� தமிழ� ம3H� அ�த ேயாசைன�� �P@� 
இண�கினா�. ம�றவ�க� அ$%�:ட� எ�ேக ேபானாR� அ�ேக தா�கK� 
வ�வதாகB�, ஆனா� வழ�க�ேபா� ச�பள� ெகாH�கேவ)H� எ�6� 
ெசா�னா�க�. 
 
உடேன கா�திஜி "ட�பT��$ %�6" #ற�தி� ஏேதT� ஒ� ரயி�ேவ நிைலய�ைத 
யH�த இட�தி� நில� விைல��� ேதைவ" எ�6 ப�திாிைககளி� விள�பர� 
ெச�தா�. ேபானி�( (ேடஷT��$ சமீப�தி� நில� வி�பைன��� கிைட��� 
எ�6 பதி� கிைட�த@. ட�பனி5��@ ேபானி�( 13 ைம�. கா�திஜிJ� மி(ட� 
ெவ(H� நில�ைத" ேபா�" பா��தா�க�. நில� அவ�கK��" பி4�தி��த@. 
�த5� இ�ப@ ஏ�கரா நில�� பிற� எ)ப@ ஏ�கரா கில�� வா�கினா�க�. 
வா�கிய நில�தி� ஒ� இனிய நீ� ஊ�6� சில மாமர�கK� ஆர7%$ ெச4கK� 
இ��தன. 
 
ேபானி�( தி3ட�ைத" ப�றி� ேக�வி"ப3ட கா�திஜியி� ந)ப� F ர(ட� ஜி 
உ�சாக�@ட� உதவி ெச�ய �� வ�தா�. ஒ� ெபாிய கிட����� :ைர 
ேபாட"ப34��த தகர� தகHகைளJ� ம�6� க34ட சாமா�கைளJ� ெகாH�தா�. 
ேபாய� J�த�தி�ேபா@ கா�திஜிJட� ெதா)H ெச�த சில த$ச�கK� 
ெகா�த�கK� ேபானி�ஸு�� வ�@ அ$%�:ட� ைவ"பத��� ெகா3டைக 
ேபா3H� ெகாH�தா�க�. எ�லா�� உ�சாக�@ட� ேவைல ெச�தப4யா� 76 அ4 
நீள�� 50 அ4 அகல�� உ�ள தகர� ெகா3டைக ஒேர மாத�தி� க34 �4�@ 
வி3ட@. 
 
அ�த" பிரேதச�தி� ஏராளமாக அட��த #� �ைள�@" பரவி� கிட�த@. பா�#க� 
தாராளமாக அ�த" #� #த� களி� �4#��@ வசி�@ வ�தன. அ@வைரயி� அ�ேக 
மனித ச7சாரேம கிைடயா@. :டார� ேபா3H� ெகா)H அ�� வசி�த கா�திஜிJ� 
த$ச�, ெகா�த� �த5ய ெதாழி லாளிகK� மி�க அபாய�@�� உ3ப34��தா�க�. 
ெகா3டைக க34 �4�த@� ட�பனி5��த அ$%� :ட� ேபானி�ஸு��� ெகா)H 
வர"ப3ட@. #திய இட�@�� வ�த பிற� இ)4ய� ஒVனிய�' �த� இத< 
அ$சிHவதி� ஒ� ெப�� ெந��க4 ஏ�ப3ட@. 
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அ�த ெந��க4 ப�றிJ� அ@ தீ��த வித�ைத" ப�றிJ� மகா�மாவி� வா� 
ெமாழியாகேவ ெதாி�@ ெகா�ேவா� : 
 
ஆர�ப�தி�, ப�திாிைக ெவளியாவத�� ��தின இரBகளி� நா�க� எ�லா�� க) 
விழி�@ ேவைல ெச�ய ேவ)4யி��த@. இைளஞ�, வி��த� அைனவ�� 
ப�திாிைக ம4". பதி� உதவி ெச�வா�க�. இரB ப�@ மணியி5��@ நH நிசி��� 
ேவைல �4வ@ வழ�க�. 
 
ஆனா� �த� இத< ெவளியாக ேவ)4ய தின�@�� ��னிரB நா�க� ெப�ற 
அNபவ� எ�6� மற�க� :டாத ெதா�றா��. அ$%� ேகா�@ �4�@ 
இய�திர�தி� ெபா�� தியாகி வி3ட@. ஆனா� எ�ஜி� ேவைல ெச�யவி�ைல. 
எ�ஜிைன அைம�@ ஓ34� த�வத�� ட�பனி5��@ எ�ஜினியைர 
வரவைழ�தி��ேதா�. அவ�� ெவ(H� த�களா� இய�றவைர பா��த@� 
எ�ஜிைன ஓட$ ெச�ய �4யவி�ைல. ெவ(3 @�க�தி� ஆ<�தவரா�� க)ணி� 
நீ� த@�ப எ�னிட� வ�@, "எ�ஜி� ஓடவி�ைல; நாைள ப�திாிைக ெவளிவரா@" 
எ�றா�. அவ���$ சமாதானமாக நா� :றியதாவ@: 
 
' அத�� நா� எ�ன ெச�யலா� ? க)ணீ� விHவதி� பயனி�ைல. மனித" 
பிரய�தன�தி� ஆக�:4ய ெத�லா� ெச�@ பா��@ விHேவா�. ைக$ ச�கர�தி� 
விஷய ெம�ன ? 
 
"ைக$ ச�கர� இ��கிற@. அைத$ %�ற ஆ3கK�� எ�ேக ேபாவ@ ? ந�மா� 
�4J� காாியம�ல. நா��, ேபரா� மா�றி மா�றி$ %�ற ேவ)H�. நம@ 
ஆ3கேளா ஏ�கனேவ கைள�@" ேபாயி��கிறா�க�" எ�றா� ெவ(3. 
 
க34ட ேவைல இ�T� �P@� �4யவி�ைல. ஆத5� த$ச�க� எ�கKட� 
இ��தா�க�. அவ�க� அ$%�:ட� திேல பH�@ த�கினா�க�. அவ�கைள$ %34� 
கா34, ’இ�த� த$ச�கைள நா� உபேயாக"பH�தி� ெகா�ள� :டாதா ? அவ�கK� 
ேச��தா� இரB �P@� நா� ேவைல ெச�யலா�. இ�த உபாய� ஒ�6 பா�கி 
யி��கிறேத!' எ�ேற� நா�. 
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"த$ச�கைள எP"ப என��� @ணிவி�ைல. நம@ ஆ3கேளா கைள�@"  
ேபாயி��கிறா�க�" எ�றா� ெவ(3, 
 
"அ�த� கவைல உ�கK�� ேவ)டா�; அவ�கKட� ேபசி �4"பத�� நா� 
இ��கிேற�" எ�ேற�. 
 
“ அ"ப4யானா� ேவைல நட�@ விH�" எ�றா� ெவ(3. 
 
த$ச�கைள எP"பி அவ�கைள இQேவைலயி� உதவி ெச�J�ப4� ேக3H� 
ெகா)ேட�. அதிகமாக அவ�கைள வ�#6�தேவ அவசியமி�லாம5��த@. 
”அவசர�தி� உதவி ெச�யவி�ைல ெய�றா� நா�க� இ��@ எ�ன பய� ? 
நீ�க� இைள"பா6�க�. நா�க� அ�த ேவைலைய" பா��@� ெகா�கிேறா�. 
எ�கK�� அ@ எளிய@" எ�றா�க�. எ�க� ெசா�த ஆ3க� ேவைல��� தயாரா� 
இ��தா�க� எ�6 ெசா�ல ேவ)Hவதி�ைல. 
 
ெவ(3 மி��த ஆன�த� ெகா)டா�. ேவைல ஆர�பி�த ேபா@ அவ� ேதா�திர" 
பா3H ஒ�6 பாட�ெதாட�கினா�. த$ச�கைள" பிாி�@ வி3ேட�. �ைற"ப4 
ம�றவ�கK� ேவைல ெச�தா�க�. இQவா6 காைல ஏP மணி வைரயி� ேவைல 
ெச�ேதா�. ஆனா� இ�T� ேவைல நிைறய பா�கி யி��த@. இ"ேபா@ மீ)H� 
எ�ஜினியைர எP"பி எ�ஜிைன ஓ3ட$ ெசா�5" பா��கலா ெம�6 மி(ட� 
ெவ(4னிட� ெசா�ேன�. இ� �ைறேயT� அவ� ெவ�றி ெப�றா� ேவைல 
கால�தி� �4�@விH�. 
 
அQவாேற ெவ(3 அவைர எP"பினா�. அவ� உடேன எ�ஜி� அைற��$ 
ெச�றா�. எ�ன வி�ைத! எ�ஜிைன� ெதா3டBடேன அ@ ஓட ஆர�பி�த@ ! 
அ$%�:ட� �PவதிR� ஆன�தேகாஷ� நிர�பிய@. இத� காரண� எ�ன? 
ேந�றிரB நா� எQவளேவா �ய�6� பய�படாம� ேபாயி��க, இ�6 காைல 
ேகாளா6 ஒ�6ேம இ�லாத@ேபா� ஓட� ெதாட�கிவி3டேத ?" எ�6 நா� 
ேக3ேட�. 
 
ெவ(ேடா , எ�ஜினியேரா- ந�றாக நிைனவி�ைல-:றியதாவ@ : "இத��� 
காரண� :6த� க�ட�. இய�திர�க� சில சமய� நட�@ெகா�வைத" பா��தா� 
ந�ைம" ேபாலேவ அவ�றி��� ஓ�B ேதைவ எ�6 காண"பHகிற@.” எ�ஜி� 
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ேவைல ெச�ய ம6�த@ எ�கK�� ஏ�ப3ட ேசாதைன எ�ேற என��� 
ேதா�றி�6. ந�ல சமய�தி� அ@ மீ)H� ஓட� ெதாட�கிய@, எ�க� 
உ)ைமயான, மன"U�வமான உைழ"பி� பய� எ�6 க�திேன�. ப�திாிைக" 
பிரதிகைள� கால�தி� தபாR�� அT"பிேனா�. எ�ேலா���� 
ச�ேதாஷமாயி��த@. 
 
இ�த ஆர�ப" பி4வாதமான@ பி�னா� ப�திாிைக ஒP�காக ெவளியா�� எ�பைத 
உ6தி"பH�தி�6. பி�னா� ஒ� கால�தி� ேவ)H ெம�ேற நா�க� எ�ஜி� 
உபேயாகி"பைத நி6�தி� ைகயினா� ேவைல ெச�ேதா�. ேபானி�( �4ேய�ற 
வாசிக� தா�மீக உ�நத நிைலைய எ�தியி��த நா3க� அ�நா3கேள எ�ப@ எ� 
க��@. 
------------ 

44. 44. 44. 44. பிர	மசாிய	பிர	மசாிய	பிர	மசாிய	பிர	மசாிய	    
 
ேபானி�( ஆசிரம" ப)ைணைய� ெதாட�கியேபா@, கா�திஜி :4ய சீ�கிர�தி� 
அ�ேக தா�� ேபா� வசி�க ேவ)H� எ�ற ேநா�க� ெகா)4��தா�. ேபானி�( 
ஆசிரம�தி� வசி�க� தீ�மானி�த ஒQெவா�வ���� ��6 ��6 ஏ�கரா நில� 
பிாி�@� ெகாH�க"ப3ட@. அ�த�த நில�ைத அவரவ�கேள உP@ பயி� ெச�ய 
ேவ)H� எ�6�, ெசா�த உடRைழ"ைப� ெகா)H. ஜீவன� நட�த ேவ)H� 
எ�6� தி3ட� ேபாட" ப3ட@. கா�திஜியி� ப���� ��6 ஏ�க� நில�� 
ஒ@�க"ப3ட@. 
 
ஆனா� கா�திஜி ேபானி�( ப)ைண�� நிர�தரமாக� �4" ேபா�த� பி�னா� 
நிக<�த பல ச�பவ�களினா� �4யாத தாயி�6. ஆர�ப�தி� ஆசிரம�ைத ந�ல 
�ைறயி� அைம�கB� "இ)4ய� ஒVனிய�" ப�திாிைக நட�தB� பண� 
ேவ)4யதா யி��த@. ேமR� பாாி(ட� ெதாழிைல இ�தைன நாK� நட�தி வ�@ 
திWெர�6 நி6�@வதா� க3சி�கார�க� பல� க�ட�@���ளாக ேநாிH�. 
ஆைகயா� ஆர�ப நா3களி� சில கால� ேபானி�DR� சில கால� ேஜாகானி(-
ப��கிRமாக வசி�க� கா�திஜி உ�ேதசி�தா�. 
 
ேபானி�( ஆசிரம" ப)ைணைய (தாபி�@ வி3H ேஜாகானி(ப�� ேபான@� 
கா�திஜி மி(ட� ேபால�ைக$ ச�தி�@" #@ஏ�பாHகைள" ப�றி$ ெசா�னா�. தா� 
ெகாH�த #�தக� இQவளB ெப�� பயைன அளி�தைத அறி�@ மி(ட� ேபால� 
அளவிலாத மகி<$சி யைட�தா�. தா�� கா�திஜியி� #திய ேசாதைனயி� அவ�ட� 
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ஈHபட வி��#வதாக� :றினா�. கா�திஜி ச�மத� ெகாH�த@� 'கிாி4�' 
ப�திாிைகயி� தா� பா��த உ�திேயாக�ைத ராஜினாமா ெச�@வி3H" ேபானி�( 
வ�@ ேச��தா�. அQவிட�திய எளிய வா<B ேபால����" ெபாி@� பி4�தி��த@. 
ஆனா� அவ�� அதிக கால� அ�ேக இ��க - �4யவி�ைல. கா�திஜி��" 
பாாி(ட� ெதாழி5� உதவி ெச�@ ெகா)4��த மி(ட� ாீ3$ எ�பவ� 
இ�கிலா�@ "ேபாக ேவ)4யதா யி��த@. அ"ேபா@ ேஜாகானி(ப�� ��� வ�@ 
தம�� உதவி ெச�J�ப4 ேபால�ைக� கா�திஜி அைழ�தா�. சீ�கிர�தி� பாாி(ட� 
ெதாழிR�� ம�கள� பா4வி3H இர)H ேப�மாக" ேபானி�( ஆசிரம�@�� 
நிர�தரமாக" ேபா� விடலாெம�6 ெதாிவி�தி��தா�. 
 
ேபால� த�கமான மனித�. ந)ப�களிட� ந�பி�ைக ைவ�@ வி3டா� ெவ6மேன 
வாத� ெச�@ ெகா)4ராம� அவ�கKட� ஒ�@" ேபாக �யR� %பாவ� 
உைடயவ�. ஆைகயா� கா�திஜி��" பி�வ�மா6 எPதினா�: "ேபானி�( 
வா<�ைக என�� மிகB� பிாியமாயி�� கிற@. இ�ேக ச�ேதாஷமா�� கால� 
கழி�கிேற�. ப)ைணைய அபிவி��தி ெச�யலா ெம�ற ந�பி�ைக யி��கிற@. 
ஆயிT� த�சமய� இைத வி3H� த�க� காாியாலய�@�� வ�வதா� நம@ 
இல3சிய�க� விைரவி� ைக:Hெமன� தா�க� க�@� ப3ச�தி�, அQவாேற 
ெச�ய� தயாராயி��கிேற�." 
 
கா�திஜி �4வாக எPதியத� ேபாி� ேபானி�( ப)ைணயி5��@ ேபால� 
ேஜாகானி(ப�� வ�@ அ3ட�னி ெதாழி5� பயி�சி ெபறலானா�. இேத சமய�தி� 
மி(ட� மா�கி(ட� எ�T� ஒ� (கா�லா�@ ேதச�தவைரJ� கா�திஜி ேவைல�� 
அம��தி� ெகா)டா�. 
 
ேபானி�ஸு�� விைரவிேலேய ேபா�� �4ேயறி விட ேவ)H� எ�ற 
ஆவ5னாேலேய பாாி(ட� ெதாழிைல� கா�திஜி அதிமாக� கவனி���ப4 
ேந��த@.  ேபால�ைக� கா�திஜி தம@ ;34ேலேய வசி���ப4 :றினா�. இ�வ�� 
ஒ� தா� வயி�6$ ேசாதர� ேபால" பழகினா�க�. சில வ�ஷ�கK�� ��ேப 
ேபால����� க5யாண� நி$சயமாகி யி��த@ எ�பைத� கா�திஜி அறி� தா�. 
அ"ப4யானா� க5யாண�ைத ஏ� இ�T� நட�தாம� கால� கட�த ேவ)H� 
எ�6 ேக3டா�. 
 
"இ�T� ெகா7ச� பண� ேச��@� ெகா)டபிற� க5யாண� ெச�@ ெகா�ள 
வி��#கிேற�" எ�றா� ேபால�, இ�த� காரண�ைத கா�திஜி ஒ"#� ெகா�ள 
வி�ைல. "ர(கிTைடய #�தக�ைத" ப4�@ அதிR�ள இல3சிய�கைள ஒ"#� 
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ெகா)H�ள உ�கK��" பண�ைத" ப�றி எ�ன கவைல? இதய ஒ�6ைம 
ஏ�ப3ட பிற� பண� இ�ைல எ�ற காரண�@�காக� க5யாண�ைத ஒ�தி" 
ேபாHவ@ தவ6. பண� இ�ைல ெய�ப@ க5யாண�@�� ஒ� தைடயானா� 
ஏைழக� எ"ப4� க5யாண� ெச�@ ெகா�ள �4J� ? ேமR� நீ�க� இ"ேபா@ 
எ�Tட� வசி"பதா� ;3H$ ெசலைவ"ப�றிய கவைல இ�ைல. ஆைகயா� 
க5யாண�ைத� த�ளி" ேபாட எQவித நியாய� மி�ைல" எ�றா� கா�திஜி. 
 
சிேனக த�ம�தி� அபார ந�பி�ைக ெகா)ட மி(ட� ேபால��� உடேன 
இ�கிலா�தி� அவ��காக� கா�தி��த ெப)மணி��� க4த� எPதினா�. அவ� 
உடேன #ற"ப3H வ�@ ேச��தா�. க5யாண�ைத ஆட�பர�கK� பண$ ெசலB� 
இ�லாம� ெச�@ �4�க எ�லா�� ஏக மனதாக� தீ�மானி�தா�க�. ேபால� bத� ; 
அவைர மண�க வ�த ெப)மணி கிறி(@வ மத�தின�. ஆைகயா� க5யாண�ைத 
ாிஜி(3ரா� ஆVD� பதிB ெச�ய ேவ)4யதா யி��த@. பதிB ெச�வத�� 
மா"பி�ைள� ேதாழராக யாராவ@ ெச�6 சா3சி� ைகெயா"ப� ேபாட ேவ)H�. 
இத��� கா�திஜிதா� வரேவ)H� எ�6 ேபால� வ�#6�தினா�. அQவிதேம 
கா�திஜிJ� ெச�றா�. ஆனா� விவாக ாிஜி(டரா� ஆVசி� எதி�பாராத தைட ஒ�6 
�6�கி3ட@. கா�திஜி மா"பி�ைள� ேதாழனாக வ�தி�"பைத" பா��@வி3H மண 
மகT� மணமகK� உ)ைமயான ெவ�ைள�கார�க� தானா எ�6 
ாிஜி(3ரா���$ ச�ேதக� வ�@ வி3ட@! விசாாி�@ உ)ைமயறிJ� வைரயி� 
விவாக" பதிைவ� த�ளி" ேபாட ேவ)H� எ�6 ெசா�னா�. கா�திஜி தம��� 
ெதாி�தி��த ெபாிய உ�திேயாக(தாிட� ேபா� அவாிடமி��@ க4த� வா�கி� 
ெகா)H வ�த பிற� தா� க5யாண� பதிB ெச�ய"ப3ட@, 
 
��பி� ெதாியாத ஓ� ஆ�கில" ெப) இ"ேபா@, கா�திஜியி� ;34� 
வசி�கலானா�. இதனா� எQவித� க�ட�� ஏ�படவி�ைல. கா�திஜி 
ெசா�Rகிறா� : 
 
"ேபால� த�பதிகKட� என�� எ"ேபாேதT� ேவ�6ைம ேநாி3டதாகேவ 
ஞாபகமி�ைல. மி(ஸ( ேபால����� எ� மைனவி��� சி�சில வி�தியாச�க� 
அQவ"ேபா@ ேநாிHவ@)H. ஆனா� அைவ மிக ஒP�காக நட�த"பH� தனி� 
�H�ப�களிR� ேநாிHபைவேயயா��. எ� �H�பேமா ப�ேவ6 சாதியா��, 
ப�ேவ6 �ணாதிசய�கைள உைடயவ�கK� ேச��த கல"#� �H�ப�. ந�றாக$ 
சி�தி�@" பா��ேதாமாயி�, சாதி, இன� எ�T� வி�தியாச�க� ெவ6� க�பைன 
உ)ைமயி� மா�த� அைனவ�� ஒேர �H�ப�ைத$ ேச��தவ�கேள யாேவா�." 
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ேபால�ைக� க5யாண� ெச�@ெகா�ள� 8)4ய@ ேபா� மி(ட� ெவ(3 
எ�T� ஆ�கில ந)பைரJ� கா�திஜி விவாக� ெச�@ ெகா�ள� 8)4னா�. 
அவ�� அQவிதேம மண� #ாி�@ ெகா)டா�. இ�த� த�பதிக� ேபானி�D� 
வசி�க� ெதாட�கினா�க�. 
 
இ�திய ந)ப�க� சில���� கா�திஜி க5யாண� ெச�@ ைவ�தா�. ஆனா� இ"ப4 
ெய�லா� ந)ப�கK��� க5யாண� ப)ணிைவ�த கா�திஜி சில நாைள� 
ெக�லா� தம@ இ�வா<�ைகயி� பாிUரண பிர�மசாிய விரத�ைத� கைட"பி4"ப 
ெத�6 தீ�மானி�தா�. இ@ எ"ப4 எ�6 பா�"ேபா�. 
 
ெத�னா"பிாி�காவி� இனிேம� அைமதியான வா<�ைக நட�தலா� எ�6 கா�திஜி 
�4B ெச�தி��த சமய�தி� எதி�பாராத ச�பவ� ஒ�6 நிக<�த@. ேந3டா5� 
ஸc�களி� கலக� ஏ�ப3ட@. ஆ"பிாி�காவி� U�;க� �4களி� ஒ� இன�தா� 
ஸc�கார�. நாகாிக�� அறிB வள�$ சிJ� இ�லாத சாதியா� தா�. ஆயிT� 
அவ�க� ஆ"பிாி�கா நா3H��ாிய ஆதி� �4க�. அவ�க� கலக� 
ஆர�பி�தி��கிறா�க� எ�6 இ�கி_�கார�க� :றினா�க�. உ)ைமயி� 
'கலக�' எ�6 ெசா�ல�:4யதாக ஒ�6� நைட ெபறவி�ைல. ஸc�கார� மீ@ ஒ� 
#திய வாிைய ேந3டா� ச��கா� விதி�தன�. அ�த" #@ வாிைய� ெகாH�க 
ேவ)டா� எ�6 ஸc� தைலவ� ஒ�வ� :றினானா�! வாி வM� ெச�ய" 
ேபான சா�ஜ)3 ஒ�வ� ஈ34யினா� ��த" ப3டானா�! இ�த$ ச�பவ�கK�� 
ேந3டா� ச��கா� 'கலக�' எ�6 ெபய� ெகாH�@வி3டா�க�. அ�த� கலக�ைத 
அட�க பைடகைளJ� அT"பி ைவ�தா�க�. 
 
�த5� கா�திஜி�� ேம�ப4 கலக� ப�றிய உ)ைம விவர� அQவளவாக� 
ெதாி�தி��கவி�ைல. ஆயிT� எ�த ச��காாி� கீ< வா<கிேறாேமா அ�த 
ச��கா��� அபாய� வ�த கால�தி� வ5ய உதவி ெச�யேவ)H� எ�ப@ 
கா�திஜியி� ெகா�ைக. எனேவ, ஸc� கலக� ச�ப�தமான ேபா� நிக<$சிகளி� 
காய� ப3டவ�கK��$ சிகி$ைச ெச�ய இ�திய ேசைவ" பைட ஒ�ைற அைம�க� 
தயா� எ�6 ேக3டா� கவ�ன���� கா�திஜி க4த� எPதினா�. கா�திஜியி� 
ேசைவைய ஏ�6�ெகா)4�"பதாக� கவ�னாிடமி��@ உடேன பதி� வ�த@. 
இQவளB சீ�கிர� பதி� வ�� எ�6 கா�திஜி எதி�பா��க வி�ைல யானாR� 
ேவ)4ய �� ஏ�பாHகைள ேயாசைன ெச�@ ைவ�தி��தா�. ேபால� தம@ 
மைனவிJட� சி6 ;H ஒ�6��� �4 ேபானா�. Fமதி க(8ாிபாையJ� 
�ழ�ைதகைளJ� ேபானி�( ப)ைண��� கா�திஜி அT"பினா�. 
ேஜாகானி(ப�� ;3ைடJ� கா5 ெச�@ வி3H$ ெசா�த�காரனிட� ஒ"#வி�தா�. 
பிற� ட�பT��$ ெச�6 இ�ப�@நாR இ�திய� அட�கிய ேசைவ" பைட ஒ�ைற 
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அைம�தா�. இ�த ேசைவ" பைடயி� தைலவ� எ�ற �ைறயி� கா�திஜி�� 
'ஸா�ெஜ)3 ேமஜ�' எ�ற ப3ட� அளி�க"ப3ட@. 
 
கலக" பிரேதச�@��" ேபா�$ ேச��தேபா@ உ)ைமயி� அ�ேக ெபாிய கலக� 
ஒ�6� நைடெபறவி�ைல ெய�6 கா�திஜி க)டா�. ஆனா� ச��கா� பைடகளி� 
கHைமயான நடவ4�ைககளினா� ஸc�க� பல� காய� ப3H� கிட�தன�. 
அவ�கK��$ சிகி$ைச ெச�J� பணிதா� கா�திஜி��� அவ�ைடய சகா�கK��� 
கிைட�த@. இ@ கா�திஜி�� ஓரளB தி�"தி யளி�த@. அ�த� தி�க�ற அநாைத 
ஸுc�கK��" பணிவிைட ெச�ய� கடBேள த�ைம அT"பியதாக� கா�திஜி 
க�தினா�. காய�ப3ட ஸc� கK� த�கைள� கவனி�@ உதவி #ாிவத��� 
கா�திஜி த� சகா�கKட� வ�த@ ப�றி மகி<$சி ெதாிவி�தன�. 
 
%�றிR� ேவ5� க�பி ேபா3H� தா�கா5கமாக ைவ�தியசாைல அைம�க"-
ப34��த@. அதி� கா�திஜிJ� அவ�ட� வ�தவ�கK� ஸc�கK��" 
பணிவிைட ெச�த ேபா@ ேவ5�� ெவளியி� ெவ�ைள�கார ேஸா�ஜ�க� நி�6 
அவ�கைள" பாிகசி�தா�க�. 'ஸc�கK��" பணி விைட ெச�ய ேவ)டா�' 
எ�6� ெசா�5" பா��தா�க�. இ@ ப5யாம� ேபாகேவ ஸc�கைள� 
தி34னா�க�. 
 
கா�திஜி அ�த ெவ�ைள�கார ேஸா�ஜ�கKடT� கல�@ பழக ஆர�பி�தேபா@ 
அவ�கKைடய மன"பா�ைம மாறிய@. க�ன� (பா��(, க�ன� ைவ5 எ� T� 
இராZவ உ�திேயாக(த�க� கா�திஜிைய$ ச�தி�@ அவ�ைடய ேசைவ�காக 
வ�தன�� :றினா�க�. இQவி�வ�� ஏ�ெகனேவ ட�பனி� கா�திஜி�� 
விேராதமான கிள�$சியி� தீவிரமாக ஈHப34��தவ�க�. 
 
ச��காைர எதி��தவ�கைள� தவிர$ ச�ேதக�தி� ேபாி� பல ஸஹc�க� ைக@ 
ெச�ய"ப3H� கைசய4 ெகாH�க" ப34��தா�க�. கைசய4யினா� 
உ)டாகியி��த #)கK��� கா�திஜி சிகி$ைச ெச�ய ேந��த@. இ@ம3H 
ம�லாம� கலக" பிரேதச�தி� அ4�க4 ெநH�8ர" பிரயாண� ெச�ய ேந��த@. 
க�க�ைத அட� க$ ச��கா� �திைர" பைட அT"பியி��தன�. அ�த" பைடைய" 
பி� ெதாட��@ காய� ப3டவ�கைள" ப�ல�கி� ைவ�@$ %ம�@ ெகா)H தின� 
நா�ப@ ைம� வைரயி� கா�திஜி கா� நைடயாக" பிரயாண� ெச�ய ேந��த@. அ@ 
கலக�� அ�ல ; கலக�ைத அட��� J�த�� அ�ல; ெவ6� மனித ேவ3ைடதா� 
எ�6 கா�திஜி இ"ேபா@ ந�� உண��தி��தா�. தின�ேதா6� ��றம�ற ஜன�க 
ளி� �4ைசகளி� ெவ�ைள�கார ேஸா�ஜ�க� @"பா�கி ெவ4 தீ���� ச�த�ைத� 
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ேக3ப@ கா�திஜியி� மன@��" ெப�� ேவதைனயளி�த@. ஆயிT� காயமைட�த 
ஸc�கK��$ ேசைவ ெச�J� ச�த�"ப� கிைட�தைத எ)ணி, எ)ணி மன 
ஆ6த� ெப�றா�. 
 
க�ள� கபட�ற 'அநாகாிக' ஸc�களி� �4ைசக� ��6களிR� 
ப�ள�தா��களிR� ெவ� 8ர�@�� ெவ� 8ர� சிதறி� கிட�தன. இ�தைகய 
வழிகளி� கா�திஜி நட�@ ெச�ைகயி� அவ�ைடய உ�ள� சி�தைன ெச�@ 
ெகா)4��த@. 
 
இ�மாதிாி மனித �ல�@��$ ேசைவ ெச�வேத தம@ வா<வி� பிரதான இல3சியமா 
யி��கேவ)H� எ�6 எ)ணினா�. அ"ப4 �P ேநர�� ம�கK��� ெதா)H 
#ாிவதிேலேய கழி�க ேவ)Hமானா� �H�ப�ைத" ெப��கி�ெகா)ேட ேபாவதி� 
பயனி�ைல ெய�6� இ�லற�திேலேய இனிேம� பிர�மசாிய�ைத அT�4�க 
ேவ)H� எ�6� ேதா�றிய@. இ�வா<�ைகயி� சி�றி�ப�தி� ஈH பHவ@ ஆ�ம 
சாதன�@��� தைடயா�� எ�ற க��@ கா�திஜி மனதி� சில காலமாக இட� 
ெப�றி��த@. அேதாH, �H�ப ச�ர\ைணயிR� �ழ�ைதக� ெப�6 
வள�"பதிR� அதிக� ஈHப3டா� மனித �ல�@��� ெதா)H ெச�ய ேந�� 
ச�த�"ப�கைள$ சாிவர" பய�பH�தி�ெகா�ள �4யா@ எ�6 இ"ேபா@ 
அவ���� ேதா�றிய@. 
 
நீ)ட ேயாசைனகளி� பயனாக இனிேம� வா<நா� �Pவ@� பிர�மசாிய�ைத� 
கைட"பி4"ப@ எ�6 விரத� ெகா�ள� தீ�மானி�தா�. 
 
ஒ�வா6 'கலக�' அட�க" ப3ட@. கா�திஜி�� ேந3டா� கவ�ன� வ�தன� க4த� 
எPதி இனி அவ�� அவ�ைடய சகா�கK� ேசைவ" பைடைய� கைல�@வி3H 
;3H��" ேபாகலா� எ�6 ெதாிய"பH�தினா�. 
 
கா�திஜி ேபானி�( ேபா�$ ேச��த@� க(8ாிபா� அ�ைமயிட�� ம�6� தம@ 
அ�திய�த சகா�களான சக�லா�, மக�லா�, ெவ(3 ஆகியவ�களிட�� தம@ 
க��ைத� ெதாிவி�@வி3H, இனி �P@� பிர�மசாிய�ைத� கைட"பி4"பதாக 
விரத� எH�@�ெகா)டா�. இ�T� சில சகா�கK� அQவிதேம விரத� எH�@� 
ெகா)டா�க�. 
 
கா�திஜியி� வா<�ைகயி� இ�த$ ச�பவ� 1906-� ஆ)4� நட�த@. 
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-------- 
45. 45. 45. 45. பி�ைளகளி  க�விபி�ைளகளி  க�விபி�ைளகளி  க�விபி�ைளகளி  க�வி    

 
த�பி! உன��� ெதாிJ� அ�லவா ? கா�தி மகா� த��ைடய சாி�திர�ைத� தாேம 
எPதினா�. அத��$ “ச�திய ேசாதைன" எ�6 ெபய� ெகாH�தா�. த��ைடய 
வா<�ைக �Pவ@� ஒQெவா� காாிய�ைதJ� 'இ@ ச�தி ய�@�� ஒ34யதா ?' 
எ�6 ேயாசி�ேத ெச�தா�. ச�திய�ைத� கைட"பி4"பத�காக ம�றவ�க� ெச�ய� 
@ணியாத பல காாிய�கைள$ ெச�தா�. எ�லா�� ெச�R� ராஜ பா3ைடைய 
வி3H� க�R� ��K� நிைற�த கா3H வழியி� ெச�றா�. எ�லா� 
ச�திய�@�காக�தா�,  கா�திஜி தம@ �H�ப வா<�ைகயிR� பல �ைற ச�திய 
ேசாதைன ெச�ய ேவ)4யதாயி�6. ச�திய�தி�காக ம�ற� �H�ப(த�க� 
ெச�ய� @ணியாத காாிய�கைள$ ெச�ய ேவ)4யதா யி��த@. 
 
எ�த� தக"பனா�� த� பி�ைளகைள" ப4�கைவ�க ேவ)H� எ�6 வி��#வ@ 
இய�ைக. 'ப4"#' எ�6 சாதாரணமாக இ�த நாளி� ப�ளி�:ட�களி� ப4��� 
இ�கி_� ப4"பைப� தாேன ெசா�கிேறா� ? இ�கி_� ப4"பி� ேமாக� 
அ�நாளி� இ"ேபாைத� கா34R� அதிகமா யி��த@. உலக நிைலைம அறி�த எ�த 
மனித�� த� �மார�க� இ�கி_� ப4"#" ப4�@" ெபாிய உ�திேயாக�@�� 
வரேவ)H� எ�6 வி��#வ@ சாதாரண�. 
 
ஆனா� கா�தி மகாேனா இத�� ேந� விேராதமான க�� @� ெகா)4��தா�. 
ெத�னா"பிாி�காவி� வசி�தேபா@ த� #த�வ�கைள அ�கி��த இ�கி_� 
ப�ளி�:ட�கK�� அT"ப அவ� வி��பவி�ைல. இ�தியாB�� அT"பி" ப4�க 
ைவ�கB� ஏ�பாH ெச�யவி�ைல. த��டேன த� #த�வ�கைள ைவ�@�ெகா)H 
தா� ெச�J� ச�திய ேசாதைனகளி� அவ�கைளJ� ப�� ெபற$ ெச�வ@தா� 
அவ�கK��$ சிற�த ப4"# எ�6 க�தினா�. 
 
ேபானி�D� ஏ�பH�திய ஆசிரம�@��� கா�திஜி உடேன ேபாக �4யவி�ைல. 
எனிT� ேஜாகானி(ப��கி� தம@ ெசா�த ;34ேலேய ஆசிரம வா<�ைகயி� 
இல3சிய�கைள அ�R��� ெகா)Hவர ஆர�பி�தா�. �H�ப�ைத$ ேச��தவ� 
ஒQெவா�வ�� ெம� வ��தி உைழ��� ேவைல ஏேதT� ெச�தாக ேவ)H� 
எ�6 ெசா�னா�. த� �ழ�ைதகைளJ� இ�த வழியி� பயி�வி�க� ெதாட�கினா�. 
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அ@வைரயி� �H�ப�@�� ேவ)4ய ெரா34கைள ெய�லா� கைடகளிேல 
வா�கி� ெகா)4��தா�க�. இனி ;34ேலேய ெரா34 தயாாி�@� ெகா�ள 
ேவ)H� எ�6 ஏ�பாடாயி�6. ெரா34�� மாB:ட� கைடயி5��@ வா�காம� 
ேகா@ைம வா�கி� ைக இய�திர�தி� அைர�@� ெகா�வ@ எ�6 
தீ�மானி�க"ப3ட@. அQவிதேம ைகயா� மாB அைர��� இய�திர� ஒ�6 
வா�கினா�க�. அத� இ��#$ ச�கர�ைத இர)H ேப� ேச��@ %�ற ேவ)H�. 
கா�திஜிJ� அவ�ைடய #த�வ�களான மணிலா�, ராமதா(, ேதவதா( 
ஆகியவ�கK�, ேபால��� அவ�ைடய மைனவி J� ேம�ப4 இய�திர�ைத �ைற 
ேபா3H�ெகா)H %�றி மாB அைர�தா�க�. க(8ாிபா� அ�ைம��$ 
சைமயலைறயி� ெச�யேவ)4ய ேவைலேய சாியாயி��த@. 
 
ேவைல�கார� ஒ�வ� அவ�கKைடய ;34� இ��தா�. ஆனா� அவைன 
ேவைல�கார� எ�6 யா�� க�@வ தி�ைல. �H�ப�தி� ஒ�வனாகேவ 
அவைனJ� எ)ணினா�க�. எ�லாைரJ� ேபா� அவT� தன�� உாிய 
ேவைலைய$ ெச�தா�. கா�திஜியி� #த�வ�க� ;3H� க�:% கைள$ %�த� 
ெச�வ@ �த�ெகா)H சகல ேவைலகைளJ� தா�கேள ெச�@ெகா�ள" பயி�சி 
ெப�6 வ�தா�க�. 
 
கா�திஜியி� #த�வ�களி� ��தவராகிய F ஹாிலா� கா�தி��� த� த�ைதமீ@ 
மி�க ேகாப�. நாH நகர�களி� உ�ள ம�ற" பி�ைளகைள"ேபா� தம��� த� 
த�ைத காேலY ப4"# அளி�காத@ ப�றி�தா�. இைத� �றி�@ அவ� பகிர�கமாக� 
கா�திஜியி� மீ@ �ைற :றினா�. ப�திாிைககளிR� எPதினா�. கைடசியாக� 
த�ைதைய வி3H அ4ேயாH பிாி�@ த� வா<�ைகைய$ %த�திரமாக நட�தி� 
ெகா�வதாக$ ெசா�5" ேபா�வி3டா�. இதனா� F ஹாி லா� கா�தி அQவளவாக 
ந�ைம யைட�ததாக$ ெசா�வத� கி�ைல. அவ� பி�கால வா<�ைக ரஸமானதாக 
இ�ைல. ம�ற ��6 #த�வ�கK� த�ைதயி� வா���தா� ேவதவா��, அவ�ட� 
இ�"ப@ த�க� பா�கிய�, அவ� இ3ட பணிைய$ ெச�வேத த�கK��$ சிற�த 
ப4"# எ�6 Uரணமாக ந�பி அத�ேக�ப நட�@ ெகா)டா�க�. 
 
பி�ைளகK��" #�தக" ப4"ேப ேவ)4யதி�ைல ெய�6 கா�திஜி க�தவி�ைல. 
அ�த� கால�களி� ப�ளி� :ட�களிR� கலாசாைலகளிR� க�பி�க"ப3ட 
#�தக� க�வி �ைறைய அவ� ெவ6�தா�. தாேம த� #த�வ�கK�� இல�கிய� 
க�வி க�பி�க வி��பினா�. ;34ேல சாவகாசமாக உ3கா��@ ப4"#$ ெசா�5� 
ெகாH�க வசதியி�ைல. கா�திஜியி� ;3H��� அவ�ைடய காாியாலய�@��� 
இர)டைர ைம� 8ர� இ��த@. த��டேன #த�வ�க� காாியாலய�@�� நட�@ 
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வ�@ த��டேன தி��பி நட�@ வரேவ)H� எ�6 ஏ�பாH ெச�தா�. ேபாகவர 
ஐ�@ ைம� நைட. ந�ல ேதகா"பியாச� ஆயி�6. இ"ப4 நட���ேபா@ 
#�தக�களி� ப4�கேவ)4ய விஷய�கைள ெய�லா� தாேம வா�ெமாழியாக� 
க�பி�@விHவ@ எ�6 தி3ட� ேபா3டா�. 
 
ந� ெபாிேயா�க� ப4��� �ைறைய� 'க�வி' எ�6�, 'ேக�வி ' எ�6� இ� 
விதமாக வ��தி��கிறா�க�. ஏ34� ப4�@" ெப6கிற அறிைவ� 'க�வி' 
எ�றா�க�, ஆசிாிய�களிடமி��ேதா ெபாிேயா�களிடமி��ேதா காதினா� ேக3H" 
ெப6� அறிைவ� 'ேக�வி' எ�6 ெசா�னா�க�,  அறிைவ வள��@� ெகா�வத��� 
'க�வி 'ைய விட� 'ேக�வி'ேய சிற�த �ைற எ�6� :றினா�க�. "க�ற5� 
ேக3டேல ந�6" எ�ப@ �@ ெமாழி அ�லவா ? 
 
இேத ெகா�ைகைய� கைட"பி4�@� கா�திஜி த� #த�வ�கK��� க�வி க�பி�@ 
வ�தா�. ஆனா� இ@ ஒP�காக நீ4�@ நைடெபற வி�ைல. உலக�@�� 
ஒளிகா3ட" பிற�த மகா� த� #த�வ�களி� க�விைய" ப�றி ம3H� கவன� 
ெசR�தி� ெகா)4��க �4Jமா ? உலக� காணாத அதிசயமான "ச�தியா�கிரஹ� 
" எ�T� ேபா� �ைற அ"ேபா@தா� உ�வாகி�ெகா)H வ�த@. 
ெத�னா"பிாி�கா இ�திய�களி� கதிேமா3ச�@�காக ஒ� மக�தான ேபாரா3ட� 
ஆர�பமாக இ��த@. எனேவ, பி�ைளகK��� த�ைத க�வி யளி"ப@� 
தைட"ப3ட@.இ@ விஷயமாக� கா�திஜி த� %ய சாி�திர�தி� எPதியி�"பைத� 
ேக� : 
 
"த�க இல�கிய� க�வி எ� #த�வ�கK��� தர �4யாம� ேபான @ அவ�கK��� 
என��� @யர�த�� விஷயேம யா��. எ� ��த #த�வ� ஹாிலா� இ�த� 
�ைறைய எ��� தனிைமயிR�, ப�திாிைககளி� பகிர�க மாகB� 
ெவளியி34��கிறா�. ம�ற" #த�வ�க�, வில�க �4யாத காரண�களினாேலேய 
நா� அவ�கK�� இல�கிய� க�வி யளி�கவி�ைல ெய�பைத உண��@ 
தயாள�@ட� எ�ைன ம�னி�@ வி3டா�க�. எனிT� அவ�க� இல�கிய� க�வி 
ெபறாதப4யா� �4�Pகி" ேபா� வி3டதாக எ)ணி நா� @�க சாகர�தி� �<கி 
விடவி�ைல. த�ைத ெயா�வ� எ"ப4 யி��க ேவ)H ெம�ப@ எ� இல3சியேமா, 
அQவா6 நா� இ�ைலேய ெய�ற வ��த�ைத� தவிர ேவ6 வ��த� என��� 
கிைடயா@. ச�க ந�ைமைய ��னி3ேட அவ�கKைடய இல�கிய� க�விைய" 
ப5 ெகாH�ததாக நா� க�@கிேற�. இ�த ந�பி�ைக தவறா யி��கலா�. எனிT� 
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மன"U�வமாக அQவா6 ந�பிேன� எ�பதி� ஐயமி�ைல. ஆனா� அவ�கK�� 
ந�ெலாP�க" பயி�சி யளி"பதி� நா� எ�ளளB� அச3ைட கா34ய@ கிைடயா@. 
இ" பயி�சி�� ஏ�பாH ெச�வ@தா� ெப�ேறா�களி� �த�ைமயான கடைம 
ெய�ப@ எ�Tைடய க��@. 
 
�ழ�ைதகK�� ஆ�கில� க�வி அளி�க ேவ)Hமா, ேவ)டாமா ெவ�பைத"ப�றி 
நாT� ேபால��� அ4�க4 தீவிரமாக விவாத� ெச�வ@)H. இQவிஷயமாக நா� 
எ"ேபா@� உ6தியான ெகா�ைக Jைடயவ�. இள� வயதி5��@ �ழ�ைதகைள 
ஆ�கில�திேலேய எ)ணB� ேபசB� பயி�வி��� இ�திய�க� த�க� 
�ழ�ைதகK��� ேதச�@��� ெபாிய @ேராக� ெச�கிறா�க� எ�ப@ எ� 
ெகா�ைக. இதனா� அ��ழ�ைதக� நா34� பர�பைரயான பாரமா��திக ச�தாய$ 
ெச�வ�கைள இழ�@ விHகிறா�க�. அ�த அளவி� அவ�க� ேதச ேசைவ��� த�தி 
ய�றவ�க� ளாகிறா�க�. இ�தைகய உ6தி ெகா)டவனாத5�, �ழ�ைத களிட� 
நா� எ"ேபா@� �ஜரா�தியிேலேய ேபசி வ�ேத�. ேபால���� இ@ 
பி4�கவி�ைல. அவ�கKைடய வ��கால வா<ைவ நா� ெகH�@ வ�வதாக அவ� 
நிைன�தா�. Uரண அ�#ட� தம@ �P வ5ைமையJ� கா34 அவ� எ�Tட� 
வாதி"பா�. ஆ�கில� உலக �Pவ@� பரவிJ�ள பாைஷ ெய�6�, சி6பிராய�தி� 
அைத� க�6�ெகா�ேவா� வா<�ைக" ேபாரா3ட�தி� ம�றவ�கைளவிட" ெபாிய 
அN:ல� ெப�றவ�களாவா�க� எ�6� அவ� :றினா�. எ�றாR�, எ� 
உ6திைய அவரா� மா�ற �4யவி�ைல. எ�Tைடய க3சிதா� நியாயமான 
ெத�6 அவ� ஒ"#� ெகா)டாரா, அ�ல@ நா� %�த பி4வாத�கார� எ�6 
வி3Hவி3டாரா எ�ப@ இ"ேபா@ ஞாபகமி�ைல. இ@ இ�ப@ ஆ)HகK�� 
��# நட�த ச�பவ�. அத��" பி� நா� ெப�6�ள அTபவ�களினா� 
இQவிஷய�தி� எ� உ6தி இ�T� வ5ைம ெப�றி��கிற@. இல�கிய� க�வி 
Uரணமா�" ெபறாத �ைறபாH எ� �மார�களிட� இ�"பிT� தா�பாைஷயி� 
அவ�க� ெப�ற பயி�சி அவ�கK��� நா3H��� ெப�� ந�ைம யளி�@ 
வ�கிற@." 
 
இQவித� கா�திமகா�மா இ�ப@ வ�ஷ�@�� ��னா� எPதினா�. அவ�ைடய 
வா�� இ�6வைர ப5�@ வ�தி��கிற@. கா�தி மகா�மாவி� ��6 #த�வ�கK� 
நா3H�� அ��ெதா)Hக� ெச�@ வ�கிறா�க�. ெத�னா"பிாி�கா இ�திய�களி� 
நல�ைத" பா@கா"பத�காக� கா�திமகா� ஆர�பி�த "இ)4ய� ஒVனிய� " 
எ�T� ப�திாிைகைய இ�ைற��� மணிலா� கா�தி நட�தி வ�கிறா�. 
--------------- 
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46. 46. 46. 46. அ ைனயி  மன உ5திஅ ைனயி  மன உ5திஅ ைனயி  மன உ5திஅ ைனயி  மன உ5தி    
 
ெத�னா"பிாி�காவி� கா�தி மகா� உலக� விய��மா6 ச�தியா�கிரஹ இய�க� 
ெதாட�கி நட�திய வரலா�ைற� ெதாட��வத�� ��னா� அவர@ �H�ப 
வா<�ைக ச�ப�தமான இ�T� ஒ� ��கிய ச�பவ�ைத$ ெசா�5விட ேவ)H�. 
அ�ைன க(8ாிபா� எ�தைகய மன உ6தி பைட�தவ� எ�பைத இ�த$ ச�பவ� 
ந�� விள��வதா��. க(8ாிபா��� ஒ� சமய� அ4�க4 இர�த ந�ட� ஏ�ப3H 
அதனா� உட� நல� ��றி யி��த@. இரண சிகி$ைச ெச�@ெகா�ள ேவ)H� 
எ�6 ைவ�திய�க� அபி"பிராய"ப3டா�க�. ட�பனி� ஒ� பிரபல ைவ�தியாி� 
சிகி$ைச$ சாைலயி� இரண சிகி$ைச நட�த@. உட� ெம5B காரணமாக மய�க 
ம��@ ெகாடாமேல சிகி$ைச ெச�ய ேவ)4யி��த@. இதனா� ஏ�ப3ட ெப�� 
@�ப�ைத அ�ைன க(8ாிபா� ஆ$சாியமான ைதாிய�@ட� சகி�@� 
ெகா)டா�. சிகி$ைச ெச�த டா�ட��, தாதியாக" பணி ெச�த அவ�ைடய 
மைனவிJ� க(8ாிபாைய ந�� கவனி�@� ெகா)டா�க�. இனி ஒ�6� கவைல 
இ�ைல எ�ற நிைலைம ஏ�ப3ட@� க(8ாிபாைய ேம�ப4 ைவ�தியாி� வச�தி� 
வி3H வி3H மகா�மா ேஜாகானி(ப�� ெச�றா�. 
 
ஆனா� சில தின�கK�ெக�லா� கவைல�கிடமான ெச�தி வ�த@. க(8ாிபா� 
மி�க பல;னமைட�@ பH�ைகயி� எP�@ உ3காரB� �4யாத நிைலைய 
யைட�தி��கிறா� எ�6 ெதாி�த@. ைவ�திய� பா��த டா�ட� ெட5ேபானி� 
கா�திஜிைய� :"பி3H "நிைலைம ெந��க4யாகி இ��கிற@. ேநாயாளி�� 
மா34ைற$சி ரஸ� உடேன ெகாH�தா� பிைழ"பா�. அத��� த�க� அTமதி 
ேவ)H�" எ�றா�. ம@ மாமிச�கைள" ப�றி மகா�மாவி� கHைமயான ெகா�ைக 
ெதாி�தி��தப4யா� டா�ட� இ�த அNமதி ேக3டா�. மகா�மாேவா, "நா� 
அ�தைகய அNமதி ெகாH�க�4யா@. க(8ாிபாையேய ேகK�க�. அவ� 
சி�தி�@" பதி� ெசா�ல�:4ய நிைலயி� இ��தா� அவ� வி�"ப�ேபா� 
ெச�J�க� !" எ�றா�. "அெத�லா� �4யா@. ேநாயாளியிட� அபி"பிராய� 
ேக3ப@ தவ6. எ� இ�ட"ப4 உணB ெகாH�க� :டா@ எ�றா� ேநாயாளியி� 
உயி��� நா� ெபா6"பாளிய�ல. உடேன தா�க� #ற"ப3H வ�@ ெபா6"ைப 
ஏ�6�ெகா�ளB�" எ�றா� டா�ட�. 
கா�திஜி அH�த ரயி5� #ற"ப3H ட�பT��" ேபானா�. டா�டைர" பா��த@�, 
"க(8ாிபா� வி��பினால�றி அவK�� மா34ைற$சி ரஸ� ெகாH�க நா� 
ஒ�நாK� ச�மதிேய�. அதனா� உயி��� அபாய� வ�வதாயி��தாR� சாிதா� !" 
எ�6 உ6தியாக$ ெசா�னா�. 
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"அ"ப4யானா� உ� மைனவிைய இ�கி��@ அக�றி� ெகா)H ேபா�விH�. அவ� 
எ� ;34� மரணமைடவைத நா� பா��@� ெகா)4��க �4யா@!" எ�றா� 
டா�ட�. 
 
"உடேன அக�றி விடேவ)H� எ�கிறீ�களா? " எ�6 மகா�மா ேக3டா�. 
டா�ட� ேகாப�@ட�, "இ@ எ�ன ேக�வி? அக�றி விடேவ)H� எ�6 எ"ேபா@ 
ெசா�ேன�? சிகி$ைச விஷய�தி� என��" Uரண %த�திர� ெகாH�க ேவ)H� 
எ�6 தாேன ேக3கிேற�? அ"ப4� ெகாH�தா� நாT� எ� மைனவிJ� :4யைத 
ெய�லா� ெச�ய� தயாரா யி��கிேறா�. இ�த$ சி�ன விஷய�ைத உ�மா� 
அறி�@ெகா�ள �4யவி�ைலேய!" எ�றா�. 
 
நய�தினாR� பய�தினாR� டா�ட� :றிய@ ஒ�6� மகா�மாவிட� 
ப5�கவி�ைல. அவ� உடேன க(8ாிபா� அ�ைமயிட� ெச�றா�. மிக" பல;ன 
��ற நிைலயி� இ��த ேபாதிR� அவாிட� ேக3Hவிட ேவ)H� எ�6 
தீ�மானி�@ டா�டாி� க��ைத� ெதாிவி�தா�. டா�ட���� தம��� நட�த 
ச�பாஷைண விவர�ைதJ� :றினா�. 
 
அ�ைன க(8ாிபா� உ6தியான �ர5� பதி� ெசா�ன தாவ@ : "மா34ைற$சி 
ரச� என�� ேவ)டா�. ஒ� நாK� சா"பிட மா3ேட�. மானிட ஜ�ம� கிைட�த� 
அாி@. அ"ப4� கிைட�த ஜ�ம�ைத இ�மாதிாி காாிய�தினா� அ%�த"பH�தி� 
ெகா�ள ேவ)Hமா? :டேவ :டா@. அைத� கா34R� த�க� ம4யி� பH�@ 
நி�மதி யா� உயிைர விHேவ�. இ�த$ சமய�தி� நீ�க� வ�@ ேச��தீ�கேள, 
அ@ேவ என��" ேபா@�." 
 
கா�திஜி ெகா7ச� வாத� ெச�@ பா��தா�. இ@ விஷய�தி� த��ைடய 
அபி"பிராய�@�காக� க(8ாிபா� தீ�மான� ெச�ய�:டா@ எ�6 எH�@$ 
ெசா�னா�. ைவதிக ஹி�@�களி� சில� சிகி$ைசைய ��னி3H ம@ மாமிச� 
அ��தியி�"பைத உதாரணமாக எH�@� கா34னா�. அெத�லா� க(8ாிபாயி� 
மன உ6திைய அைச�கவி�ைல. "�4யா@, �4யா@. எ�ைன இ�த இட�தி5��@ 
உடேன அ"#ற"பH�@�க�. இ�ேக இ��கேவ நா� வி��ப வி�ைல" எ�றா�. 
க(8ாிபாயி� ைதாிய� மகா�மாB�� மி�க மகி<$சி த�த@. ஆயிT� ெபா6"பி� 
பார� அதிகமாயி�6. க(8ாி பாயி� க��ைத டா�டாிட� :றியேபா@ அவ� 
ேமR� கHைமயாக" ேபசினா�. 
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" எ�தைகய ஈவிர�கம�ற மனித� நீ� ? ேநாயாளியிட� இைத" ப�றி� ேக3க உம�� 
ெவ3கமா யி�ைலயா ? அ"#ற" பH�த�:4ய நிைலயி� உ� மைனவி இ�ைல. ஒ� 
ேவைள வழியிேலேய மரணமைட�தாR� அைடயலா�. நா� ெசா�ல ேவ)4யைத$ 
ெசா�5வி3ேட�. எ� கடைம தீ��த@. அ"#ற� உ� இ�ட"ப4 ெச�@ 
ெகா�K�!" எ�றா� டா�ட�. 
 
க(8ாிபா� அ�ைமைய எ"ப4யாவ@ கா"பா�ற வி��பிய இ�த ெவ�ைள�கார 
டா�டைர நா� பாரா3டா ம5��க �4யா@. "அவ� ெசா�னப4 இ�த கா�திஜி 
ேக3டா�தா� எ�ன ? " எ�6 நம��� ேதா�6வ@� இய�#தா�. "ஆப�@��" 
பாவமி�ைல" எ�ற பழெமாழியி� ேம� பார�ைத" ேபாடB� ந�மி� பல� 
தயா�தா�. 
 
ஆனா� கா�தி மகாTைடய மன"ேபா��� க(8ாிபாயி� பி4வாத�� ேவ6 
விதமாயி��தன. "உயி� ேபானாR� ெகா�ைகைய� ைக விட�:டா@" எ�பதி� 
அவ�க� இ�வ�� உ6தி ெகா)4��தா�க�. அைத� தீவரமாக� கைட" 
பி4"பதி� ஒ�வைர ஒ�வ� மி7ச" பா��தா�க�, ஆகேவ உடேன அ�கி��@ 
#ற"ப3H" ேபானி�( ஆசிரம�@��" ேபாக� தீ�மானி�தா�க�. 
 
அ"ேபா@ சி6 8�ற� 8றி� ெகா)4��த@. கா�திஜி ஒ� ாி\ா வ)4 ெகா)H 
வ�தா�. அதி� க(8ாிபாைய ஏ�றி ரயி�ேவ (ேடஷT�� அைழ�@$ ெச�றா�. 
மி�க அபாயமான காாிய� எ�ற எ)ண�தினா� கா�திஜியி� ெந7ச� படபட�த@. 
க(8ாிபா���� ைதாிய� ெசா�ல� :4ய நிைலைமயி� அவ� இ�ைல. அத�� 
மாறாக� க(8ாி பா� "என�� ஒ�6� ேநரா@ ; கவைல" படாதீ�க�!" எ�6 
கா�திஜி�� ஆ6த� ெசா�5� ெகா)H வ�தா�. 
 
பல நாளாக உணB அ��தா தப4யா� க(8ாிபா� உட� ெம5�@ எR�#� 
ேதாRமா யி��தா�. நட"ப@ எ�ப@ �4யாத காாிய�. ாி\ாைவ ரயி�ேவ 
பிளா3பார�@��� ெகா)Hேபாக �4யா@. எனேவ கா�திஜி த� கர�களினா� 
க(8ாிபாைய ாி\ா வ)4யி5��@ எH�@" பிளா3பார�@��� 
8�கி�ெகா)H ேபா� ரயி� வ)4யி� கிட�தினா�. ரயிR� #ற"ப3ட@. 
 
ேபானி�( ரயி�ேவ (ேடஷனி5��@ ஆசிரம� இர)டைர ைம� 8ர�தி� 
இ��த@. ��னா4ேய ஆ� அT"பியி��ததா� மி(ட� ெப(3 (ேடஷT�� 
வ�தி��தா�. வைல" ப�ல��� Mடான பாR� ெவ�நீ�� ெகா)H வ�தி��தா�. 
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வைல" ப�ல�ைக� 8�க ஆ6 ஆ3கK� வ�தி��தா�க�, ஆசிரம�@��" 
ப�திரமாக� ெகா)H ேபா�$ ேச��தா�க�. ஆசிரம� ெச�ற பிற� கா�திஜி 
க(8ாிபா��� ஜல சிகி$ைச ெச�தா�. உட�# சிறி@ சிறிதாக� ேதறி வ�த@. ஜல 
சிகி$ைசைய� கா34R� க(8ாிபாயி� மன உ6திேய அவ� உட�# ேத6வத��� 
காரணமாயி��த@. 
 
இ�த$ சமய�தி� காவி உைட தாி�த இ�திய$ சாமியா� ஒ�வ� வ�@ ேச��தா�. 
ட�பனி� நட�த ச�பவ�ைத� ேக�வி"ப3H� கா�திஜியி� மன�ைதJ� 
க(8ாிபாயி� மன�ைதJ� தி�"#வத�காக அவ� வ�தா�. #லா� உ)பதி� தவ6 
இ�ைலெய�6 (தாபித� ெச�ய ஆர�பி�தா�. மTத�ம சா(திர�தி5��@ ேம� 
ேகா�கK� ெசா�னா�. கா�திஜியி� #த�வ�க� மணிலாR� ராமதாஸு� அ�ேக 
அ$சமய� இ��தா�க�. சாமியா�ைடய வாத�கைள ெய�லா� அவ�கேள தவிH 
ெபா4 ெச�@ வி3டா�க�. க(8ாிபாயிட�� சாமியா� வாத� ெச�@ பா��தா�. 
க(8ாிபா� ஒேர ேப$சி� சாமியாாி� வாயட�க$ ெச�@வி3டா�:- "%வாமி! 
தா�க� எ�ன ெசா�னாR� எ� விஷய�தி� பிரேயாஜன" படா@. சா(திர�தி� 
எ�ன ெசா�5யி��கிறேதா என��� ெதாியா@. ஆனா� ஜீவ ஹி�ைச :டா@ 
எ�6 என��� ெதாிJ�. இைற$சி உணB :டா@ எ�ப@� என��� ெதாிJ�. எ� 
விரத�ைத� ைகவி3டாவ@ உயி� வா<�தி��க என�� வி�"பமி�ைல. ஆைகயா� 
எ�ைன� ெதா�தரB ெச�யேவ)டா�!" 
 
ேபா5$ சாமியா� வ�த வழிைய" பா��@� ெகா)H ேபா�$ ேச��தா�. அ�ைன 
க(8ாிபாயி� ேதகநிைலJ� வர வர அபிவி��தியைட�@ வ�த@. 
--------------- 

47. 47. 47. 47. க5.6) ச+ட	க5.6) ச+ட	க5.6) ச+ட	க5.6) ச+ட	    
 
த�பி! கா�தி மகா�மாவிTைடய வா<�ைகயி� மிக ��கியமான க3ட�@�� 
இ"ேபா@ வ�தி��கிேறா�. ெத�னா"பிாி�காவி� ச�தியா�கிரஹ இய�க� எ"ப4 
ஆர�பமா யி�6 எ�6 பா��க" ேபாகிேறா�. உலக சாி�திர�தி� இட� 
ெபறேவ)4ய அ�த$ ச�பவ�@��" ேபா���, ெத�னா"பிாி�காவி� பைழய 
சாி�திர�ைத� ெகா7ச� ஞாபக" பH�தி� ெகா�ளலா�. 
 
ஆ"பிாி�கா� க)ட� எ�6 வழ��� U"பிரேதச� மிக வி(தாரமான @. 
ஆசியாB�� அH�தப4யான@. இ�தியாைவ" ெபாிய ேதச� எ�6 
ெசா�கிேறாம�லவா ? பல இ�தியா�கைள ஆ"பிாி�காவி��� ைவ�@ 
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அட�கிவிடலா�. ஆ"பிாி�காவி� ெத�னா"பிாி�கா எ�6 வழ��� ப�தி ம3 H� 
ஏற��ைறய இ�தியா அQவளB ெபாிதான@. 
 
ஆ"பிாி�காவி� U�;க� �4க� நீ�ேராவ� எ�T� சாதியா�. நீ�ேரா சாதியி� பல 
உ3பிாிBக� உ)H. அவ� களி� ஸ c�க� என"பHேவா� ெத�னா"பிாி�காவி� 
வசி� தன�. ஸc�களிட� சில சிற�த �ண�க� உ)H. ஆயிT� அவ�க� க�வி 
யறிB� ப��தறிB� இ�லாத அநாகாிக ம�க�. மனிதTைடய அறிB�� எ3டாத 
கடB� எ�T� மகாச�தி ஒ�6 உ)H எ�பைத அவ�க� ஒ�வா6 
உண��தி��தா�க�. ஆனா� கடBைள வண��வத�� அவ�க� கைட"பி4�த 
�ைறக� அநாகாிகமானைவ. ப��தறிB�� ஒQவாதைவ. ேவ3ைடயா4� ெகா�ற 
மி�க�களி� மாமிசேம அவ�கKைடய ��கியமான உணB. ��3H ந�பி�ைகக� 
அவ�கK�� ெரா�பB� அதிக�. இதனா� ���க ;ர� உ�ள பலசா5களானாR� 
பய" பிரா�தி உைடயவ�களா யி��தா�க�. ெவ�ைள�கார�க� @"பா�கி 
உபேயாகி�@$ %3டைத �த� �த5� பா��த@� ஏேதா ஒ� ம�மமான ச�தி 
அவ�களிட� இ�"பதாக எ)ணி� ெகா)டா�க�- 
 
அத� காரணமாக ெவ�ைள�கார�களிட� பய" பிரா�தி ெகா)டா�க�. இ�த� 
��3H ந�பி�ைக அவ�கைள வி3H அகலேவ யி�ைல. ரா3சதைன"ேபா� ேதக 
பல��ள ஸR ஒ� சி6 ெவ�ைள�கார� �ழ�ைதைய�க)H நH��வா�. 
ேபா�$%க� ேதச�ைத$ ேச��த வா(ேகா4 காமா எ�பவ� இ�தியாைவ� ேத4� 
ெகா)H க"ப5� வ�த ேபா@ ேக" ஆ" �3ேஹா" எ�6 வழ��� 
ஆ"பிாி�காவி� ெத�� �ைனைய� க)Hபி4�தா�. அ�த நா34� இய�ைக 
வள�கைளJ� ெச�வ�கைளJ� ப�றிய விவர�க� ஐேரா"பாவி� பரவின. அ@ 
�த� ஐேரா"பிய சாதியா� பல� ெத�னா"பிாி�காB�� வ�@ �4ேயறினா�க�. 
அ"ப4� �4ேயறியவ�களி� மிகB� ��கியமானவ�க�. ஆ�கிேலய�� 
ட$%�கார��. �த� �த5� ேக" காலனி, ேந3டா� எ�T� மாகாண�க� 
ஏ�ப3டன. இர)H� பிாி34� ஏகாதிப�திய�@�� உ3ப34��தன. இ�த 
மாகாண� களி� �4ேயறி யி��த ட$%�கார�கK��" 'ேபாய�க�' எ�ற ெபய� 
ஏ�ப3ட@. ஆ�கிேலய���� ேபாய�கK��� அ4�க4 தகரா6க� ஏ�ப3H 
வ�தன. இ�த� தகரா6களி� பிாி34� ஏகாதிப�திய ச��கா� ஆ�கிேலய���$ 
சாதகமாக இ�"பேத இய�# அ�லவா? இதனா� ேபாய�கK�� ஆ�திர�� 
அ�வ�"#� உ)டாயின. அவ�க� தா�க� அ@வைர வசி�@ வ�த இட�கைள 
வி3H வி3H, ெத�னா"பிாி�காவி� பிாி34� ஆதி�கிய�@�� அ"பா� இ��த 
#திய பிரேதச�கK��$ ெச�6 �4ேயறி$ %த�திர� �4யர%கைள ஏ�பH�தி� 
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ெகா)டா�க�. இ"ப4 ஏ�ப3ட %த�திர ேபாய� �4யர%கK�� 4ரா�(வா� 
எ�6�, ஆர7% பிாீ (ேட3 எ�6� ெபய�க� ஏ�ப3டன. 
 
"ேபாய�க� தனி� �4யர%க� ஏ�பH�தி� ெகா)டைத ஆ�கிேலய� 
வி��பவி�ைல. 4ரா�(வா� மாகாண�தி� த�க$ %ர�க�கK� ைவர$ 
%ர�க�கK� ஏராளமாக� க)Hபி4�க" ப3டன. இத��" பிற� ஆ�கிேலயாி� 
வயி�ெறாி$சR� ஆ�திர�� அதிகமாயின. சில இ�கி_�கார�க� த�கKைடய 
ெசா�த" ெபா6"பி� இரகசியமாக ஒ� பைட தயா� ெச�@ெகா)H, 
ேஜாகானி(ப�� ைவர$ %ர�க�கைள" பலா�காரமாக� ைக"ப�6வத�காக$ 
ெச�றா�க�. அ"ேபா@ 4ரா�(வா� �4யரசி� தைலவராயி��த பிரDெட)3 
�&க� மகா சாம��திய சா5. பைட ெயH"பி� விஷய� அவ��� ஏ�ெகனேவ 
ெதாி�தி��த@. எனேவ பைடெயH�@ வ�த ஆ�கிேலயாி� பைடைய" பH� 
ேதா�வி அைடய$ ெச�தா�. ேஜாகானி(ப��கி� சில இ�கி_� �தலாளிகK� 
இ��தா�க�. அவ�க� பைடெயH�@ வ�த இ�கி_� பைட��$ சாதகமாக� கலக� 
ெச�ய� தயாரா யி��தா�க� எ�6 க)Hபி4�@ அவ�கைளJ� �&க� ைக@ 
ெச�தா�. அ�த �தலாளிகK��� 8��� த)டைன விதி�க"ப3ட@. அவ�க� 
ேபாி� க�ைண கா3டேவ)H� எ�6 பிாி34� ஏகாதிப�திய ம�திாிக� ேபாய� 
ச��கா���� த�தி அ4�தா�க�. பிரசிெட)H ��க�� த��ைடய க3சி Uரண 
ெவ�றியைட�@ வி3டப4யா� கலக�கார�கைள ம�னி�@ வி3H வி3டா�. 
 
விஷய� இ�@ட� �4வைட�@ விடவி�ைல. ஆ�கிேலய� த�கK�� ஏ�ப3ட 
ேதா�விையJ� அவமான�ைதJ� மற�கவி�ைல. பிாி34� ஏகாதிப�திய ச��கா�� 
அ"ப4� தா�. எனேவ 4ரா�(வா5R� ஆர7% (ேட34R� இ��த %த�திர 
ேபாய� அரசா�க�கைள பிாி34ஷா� பலவித�திR� ெந��க ஆர�பி�தா�க�. 
நாK��நா� ெந��க4 ��றி�ெகா)H வ�த@. J�த� �)Hதா� தீ�� எ�ற 
நிைலைம ஏ�ப3டேபா@ ேபாய�க� பிாி34ஷா� J�த� ெதாட��� வைரயி� 
கா�தி��க வி��பவி�ைல. தா�க� ��தி� ெகா�ள வி��பினா�க�. ஆர�ப�தி� 
ேபாய�க� பைடெயH�@� தா�கிய@ பிாி34ஷாைர�தி�� ��காட$ ெச�த@. 
ேபாய� ைசனிய� ெவ�றிேம� ெவ�றி அைட�@ வ�த@. பிற� இ�கிலா�தி5��@ 
பிரசி�தி ெப�ற தளபதியான லா�3 கி$சன� வ�@ ேச��தா�. சில நாைள�ெக�லா� 
J�த"ேபா�� தி��பிய@. ேபாய� ைசனிய� �றிய4�க" ப3ட@. ஆயிT� 
ேபாய�களி� உ6திம3H� தளரவி�ைல. ேதா�வி��" பிற�� பணிய ம6�தா�க�. 
ேபாய� (திாீக� ஆ) பி�ைளகைள� கா34R� தீர� கா34னா�க�, எனேவ, 
ஆயிர�கண�கான ேபாய� ஆ)கைளJ� ெப)கைளJ� ஒ�6 திர34 இ��# �� 
ேவ5��� அைட�@� காவ� ேபா3H ைவ�க ேவ)4 ேந��த@. காவR��� 
இ��தவ�க� ெசா�ல �4யாத க�ட�கK�� உ�ளானா�க�. இ�கிலா�தி� 
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இ��த சில ஆ�கில" ெபாியா�கK�� இ@ ெபா6�கவி�ைல. மி(ட� (ெட3 
எ�பவ� "ெத�னா"பிாி�காவி� இ�கி_� பைட ேதா�கேவ)H�" எ�6 
பகிர�கமாக" பிரா��தைன ெச�தா�. பிாி34� ெபா@ ம�களி� அபி"பிராய�� 
அ�த" ப�க� தி��பிய@. இத� பலனாக, ஜயி�த பிாி34� ச��கா� வ5ய$ ெச�6 
ேதா�ற ேபாய�கKட� சமரச� ேபச ேவ)4ய அவசிய� ேந��த@. கைடசியி� ஒ� 
சமாதான உட�ப4�ைக 'ெவாீ நிகி� ' எ�ற இட�தி� ஏ�ப3ட@. இத�ப4 ேபாய� 
�4யர%க� ெபயரளவி� பிாி34� சா�ராYய�@ட� ெதாட�# ைவ�@� ெகா�ள 
ேவ)H ெம�6� ம�ற"ப4 Uரண %த�திர�@ட� ஆ3சி நட�தலா� எ�6� 
ஏ�ப3ட@. 
 
ெத�னா"பிாி�காB��" Uரண %த�திர� எ�6 ெசா�R�ேபா@ அ�ேகயி��த 
ஆ�கிேலய���� ேபாய���� Uரண %த�திர� எ�6தா� ெபா��. U�;க� 
�4களான நீ�ேராவ�கK��$ %த�திர� கிைடயா@ ; இ�கி_�கார�கைள" 
ேபாலேவ வ�@ �4ேயறிய இ�திய�கK��� %த�திர� கிைடயா@. 
 
இ�திய�க� ெத�னா"பிாி�காவி� வ�@ �4ேயறிய வரலா6 ப�றிJ� இ�ேக 
ஞாபக"பH�தி� ெகா�ளலா�. �த� �த5� ெத�னா"பிாி�காவி� �4ேயறிய 
ஐேரா"பிய�க� ஏராளமான U"பிரேதச�கைள� த�கK��$ ெசா�தெம�6 
வைள�@� க34� ெகா)டா�க�. ஆனா� அ�த நில�கைள" ப)பH�தி$ சா�ப4 
ெச�ய அவ�கK��� :5யா3க� ேதைவயா யி��த@. ஆ"பிாி�கா %ேதசிகேளா 
சாியாக ேவைல ெச�யமா3டா�க�. இ�திய�க� ந�ல உைழ"பாளிக� எ�ப@ 
பிரசி�த�. ஆைகயா� இ�தியாவி5��@ ஐ�@, வ�ஷ� ெவ�ைள�கார� கீ< 
ேவைல ெச�வ@ எ�T� ஒ" ப�த�தி� ேபாி� ஆ3கைள� ெகா)Hவர அவ�க� 
வி��பினா�க�. ஐ�@ வ�ஷ� ஆன பிற� அ�த� :5 இ�திய�க� 
ெத�னா"பிாி�காவி� நில� வா�கி�ெகா)H %த�திரமாக வாழலா� எ�6 ஆைச 
கா34னா�க�. அ"ேபா@ இ�தியாைவ பிாி34ஷா� ஏற��ைறய 
யேத$சாதிகார�@ட� ஆ)டா�க�. ெத�னா"பிாி�கா ெவ�ைள�கார�கK�� 
உதவி ெச�ய இ�தியாவி� பிாி34� ச��கா� வி��பினா�க�, ஒ"ப�த� :5 
�ைற��$ ச�மதி�தா�க�. இத�ப4 1860-� வ�ஷ�தி� �த� �தலாக இ�திய� 
ெதாழிலாளிக� ஒ"ப�த� :5 �ைறயி� கீ< ெத�னா"பிாி�கா ெச�றா�க�, 
நாளைடவி� அதிகமாக$ ெச�றா�க�. ஒ"ப�த� தவைண �4�த பிற� பல� 
%த�திரமாக வாழB� ஆர�பி�தா�க�. பா3டாளி இ�திய�கைள� ெதாட��@ இ�திய 
வியாபாாிகK� அவ�கKைடய �மா(தா�கK� ெத�னா"பிாி�கா ெச�றா� க�. 
அவ�க� ெதாழிலாளி இ�திய�கKடT� ஆ"பிாி�காவி� %ேதசிகKடT� 
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வியாபார� ெச�தா�க�. ெவ�ைள�கார வியாபாாிக� இ@ த�கKைடய 
ெதாழிR��" ேபா34 எ�பதாக ஆ�திர� ெகா)டா�க�. 
 
ெதாழிலாளி இ�திய�க� ெசா�தமாக நில� வா�கி" பயி� ெச�வ@ ப�றிJ� 
ெபா@வாக ெவ�ைள�கார�கK�� அMைய ஏ�ப3ட@. இ"ப4ேய வி3H� 
ெகா)Hேபானா� ஆ"பிாி�காவி� ெவ�ைள�கார�களி� ஆதி�க�@�� ஆப�@ 
வ�@விH� எ�6� க6"# மனித�களி� ைக ஓ�கிவிH� எ�6� 
ெவ�ைள�கார�க� எ)ணினா�க�. எனேவ, இ�திய வியாபாாிகK���, ஒ"ப�த� 
தவைண �4�@ %த�திர வா<�ைக ெதாட�கிய இ�திய� ெதாழிலாளிகK��� பல 
இைடb6க� விைளவி�க� ெதாட� கினா�க�. ெவ�ைள�கார�க� தனி"ப3ட 
ேஹாதாவிR� இ�திய�கK��� ெதா�ைல ெகாH�தா�க�. ச��கா� எ�ற 
�ைறயி� இ�திய�கK�� விேராதமான ச3டதி3ட�கK� ெச�தா�க�. இ"ப4 
இ�திய�கK�� அநீதி இைழ"பதி�, பிாி34� சா�ராYய�ைத$ ேச��த ேந3டா�-
ேக" காலனி மாகாண�கேளாH 4ரா�(வா�-ஆர7% பிாீ (ேட3 மாகா ண�களி� 
இ��த ேபாய� �4யர%க� ேபா34யி3டன. ஆ�கிேலயைர விட" ேபாய�க� 
இ�திய�க� விஷய�தி� அதிக� கHைமயா யி��தா�க�. 
 
இ�தைகய நிைலைமயி� 1893-� வ�ஷ�தி� ெத�வ ச�க�ப�தினா� கா�தி 
மகா�மா ெத�னா"பிாி�கா ேபா�$ ேச��தா�. தாதா அ"@�லா க�ெபனியா� 
சா�பி� 4ரா�( வா5� நட�@ வ�த ஒ� வழ�கி� உதவி ெச�வத�காக� கா�திஜி 
ேபானா�. ஆனா� ேபான உடேனேய அவ� அைட�த அNபவ�க� 
ெத�னா"பிாி�கா இ�திய�களி� பாிதாப நிைலைய அவ��� உண��தின. 
ேந3டா� கா�கிர( ஏ�பH�தி இ�தியாி� ேவா3Hாிைமைய நிைலநா3ட� கிள�$சி 
நட�தினா�. ஒ"ப�த� நீ�கிய இ�திய� ெதாழிலாளிகளி� மீ@ விதி�க"ப3ட 
தைலவாிைய எதி��@� கிள�$சி நட�தினா�. ம�6� இ�திய�கK�� 
இைழ�க"ப3ட அநீதிக�, எ�லாவ�ைறJ� எதி��@" ேபாரா4னா�. ஆனா� 
இ@வைரயி� ைகயா)ட ேபாரா3ட �ைறக� மகஜ� அT"#வ@, மகாநாH 
:3Hவ@, ப�திாிைககளி� எP@வ@, ெவளிநா34� பிரசார� ெச�வ@ ஆகிய 
காாிய�கேளாH நி�றன. 
 
1899 - ஆ� ஆ)4� ேபாய� J�த� ஆர�பி�தேபா@ கா�திஜி பிாி34� தர"பி� 
இ�திய�க� உதவி ெச�யேவ)H ெம�6 க�தினா�. அத�காக ஒ� ைசனிய 
ேசைவ"பைட அைம�@, அத��� தைலைம வகி�@" ேபா��கள� ெச�றா�. 
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இQவித� ெந��க4யான சமய�தி� உதவி ெச�ததினா� எதி�பா��த பல� 
கி3டவி�ைல. ேபாய� J�த�@��" பிற� 4ரா�வா5� ஆசிய இலாகா எ�பதாக 
ஒ�6 ஏ�ப3ட@. இ�த இலாகாவினா� இ�திய�கK�� ஏ�ப3ட ெதா�ைலகைள 
நீ�க� கா�திஜி பாHப3டா�. ஓரளB ெவ�றிJ� கிைட�த@. பி�ன� ஸc 
கலக�தி� ேபா@� கா�திஜியி� தைலைமயி� இ�திய ேசைவ"பைட ெதா)H 
ெச�த@.  இதனா� ெத�னா"பிாி�காவி� இ�திய�களி� �ைறக� நீ��� எ�6� 
அவ�கKைடய அ�த(@ உய�� எ�6� எதி�பா��க" ப3ட@. இ"ேப�"ப3ட 
சமய�திேல தா� 4ரா�(வாைல ஆ)ட ேபாய� ச��கா� இ�தியாி� தைலயிேல 
ேபாHவத�� ஒ� ெபாிய ெவ4�)ைட� தயாாி�தா�க�. மி(ட� லயன� க�34( 
எ�ற ஒ� ஆ�கிேலய 'மகா�' அ"ேபா@. ெத�னா"பிாி�காB�� வ�தி��தா�. 
இ�திய�க� ைக ஓ��வத�� இட� ெகாH�தா� ெத�னா"பிாி�காவி� 
ஐேரா"பியாி� வா<B�ேக அபாய� வ�@விH� எ�6 அவ� ெசா�னா�. அைத� 
தH"பத��$ சில ேயாசைனகைள$ ெசா�னா�. 
 
இ�த ேயாசைனகைள 4ரா�(வா� ச��கா� ஏ�6�ெகா)H அவ�ைற அNசாி�த 
ஆசிய$ ச3ட� தி��த மேசாதா ஒ�ைற� தயாாி�தா�க�, இ�த மேசாதாவி� 
��கியமான நிப�தைன எ�ன ெவ�றா�, 4ரா�(வா5� அ"ேபா@ வசி�த 
ஒQெவா� இ�திய�� தா�க� 4ரா�(வா5� வசி"பத��" #திதாக அNமதி$ 
சீ3H" ெபறேவ)H�. அத�காக வி)ண"ப� ேபாடேவ)H�. வி)ண"ப�தி� 
ெபய�, சாதி, வய@, இ�"பிட� ஆகியைவ �றி"பிடேவ)H�. அ@ ம3H� 
ேபா@மா? ேபாதா@. வி)ண"ப�ைத அ�கீகாி�க ேவ)4ய ாிஜி(3ரா�, 
ஆசாமியி� அ�க அைடயாள�கைள� �றி�@� ெகா�வா�. இ@ ம3Hம�லாம� 
ஒQெவா� இ�திய�� த�கKைடய ப�@ விர�கைளJ� க6"# ைமயி� ேதா��@ 
ேரைக அைடயாள� ெகாH�க ேவ)H�. இ"ப4" பதிB ெச�@ 
ெகா�ளாதவ�கK�� 4ரா�(வா5� வசி��� உாிைம கிைடயா@. 
 
�ழ�ைதகK�காக" ெப�ேறா�க� வி)ண"ப� ேபாடேவ)H�. (திாீகK� 
�ழ�ைதகK� :ட ாிஜி(34ரா� காாியால�@��" ேபா�" ப�@ விர�களி� 
அைடயாள�ைதJ� பதிB ெச�ய ேவ)H�, வி)ண"ப�தி� ேபாி� கிைட��� 
அNமதி$ சீ3ைட இ�திய�க� எ"ேபா@� ைகயி� ெகா)H ேபாகேவ)H�. எ�த" 
ேபா_(கார� எ"ேபா@ ேக3டாR� கா3ட ேவ)H�. கா3டாவி3டா� 
அபராதேமா சிைறவாசேமா விதி�க"பH�. இ�தைகய அவமானகரமான 
நிப�தைனக� அட�கிய நக� மேசாதா 1906-� 4ரா�(வா� ச��கா� ெகஜ34� 
பிாி%ாி�க"ப3ட@. இ�திய�க� #திதாக 4ரா�( வாR��� வ�வைத� 
தH"பத�காக இ�த ஏ�பாH ெச�ய"பHகிற@ எ�6 காரண� ெசா�னா�க�. 
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(c� கலக�தி� கா�திஜி ேசைவ ெச�@ ெகா)4��த சமய�தி� இ�த மேசாதா 
ெவளியாயி�6. அைத உடேன சில ந)ப�க� கா�திஜி�� அT"பினா�க�, அைத" 
ப4�@" பா��தேபா@ கா�திஜியி� உ�ள� ெகாதி�த@. இ�திய�க� இ�தைகய 
அவமான�கK�� உ3பH�த" பHவைத� க)H ஆ�திர"ப3டா�. அ$சமய� 
4ரா�( வா5� வசி�த %மா� பதிைனயாயிர� இ�திய�கைள ம3H� அ@ 
பாதி"பதாக� கா�தி மகா� க�தவி�ைல. இ�த$ ச3ட�@�� இட� ெகாH�தா� 
ெத�னா"பிாி�காவிR�ள இ�திய�க� எ�லா�ைடய வா<ைவJேம அ@ பாதி��� 
எ�6 கா�திஜி க�தினா�. இைத" பா��@ ம�ற மாகாண�கK� அ@மாதிாியான 
ச3ட�கைள$ ெச�ய�:H� அ�லவா ? 
 
ேந3டா5� %த�திர� ெப�ற ஒ"ப�த� :5கைள ம3H� பாதி��� சில ச3ட�க� 
அ�5� இ��தன. ஆனா� இ�த 4ரா�(வா� ச3டேமா, எ�லா இ�திய�கைளJ� 
பாதி"ப@; அேதாH ேந3டா� ச3ட�கைள விட� கHைமயான@, அவ 
மானகரமான@. ஆகேவ இ�த� ெகா4ய ச3ட�ைத� 'க6"#$ ச3ட� ' எ�6 கா�திஜி 
அைழ�தா�.  ேஜாகானி(ப�� வ�த ம6தினேம சில பிரபல இ�திய�களி� :3ட� 
ஒ�6 :34னா�. அதி� மேசாதாவி� நிப�தைனகைள ஒQெவா�றாக எH�@ 
விள�கினா�. அைத ெய�லா� ேக3H� ெதாி�@ ெகா)டவ�க� எ�லா��, 
"இQவளB ேமாசமான நிப�தைனகளா?" எ�6 ஆ$சாிய"ப3டா�க�. ஒ�வ� மி�க 
ஆ�திர�@ட�, "யாராவ@ எ� மைனவியிட� வ�@ ாிஜி(3ேரஷ� ச�4பிேக3 
எ�ேக எ�6 ேக3டா� அவைன உடேன நா� %3H� த�ளிவிHேவ�. அதனா� 
ஏ�பH� பலாபல�கைள அTபவி"ேப� !" எ�றா�. கா�திஜி அவைர$ 
சமாதான"பH�தினா�. இ"ப4" படபட"பாக" ேப%வதினா� பயனி�ைல எ�6�, 
இ�திய ச�க� ஒ��கமாக இ�த� க6"# மேசாதாைவ எதி��@" ேபாராட ேவ)H� 
எ�6�, நிதானமாகB� தீ��கமாகB� ஆேலாசி�@ நடவ4� ைககைள" ப�றி� 
தீ�மானி�க ேவ)H� எ�றா�. எ�லா�� அத�� இண�கினா�க�. எனேவ 
4ரா�(வா� இ�திய� களி� ெபா@� :3ட� ஒ�6 :34 அதி� ேம� 
நடவ4�ைககைள" ப�றி �4B ெச�வ@ எ�6 தீ�மானமாயி�6. 
------- 

48. 48. 48. 48. ச�தியா�கிரஹ உதய	ச�தியா�கிரஹ உதய	ச�தியா�கிரஹ உதய	ச�தியா�கிரஹ உதய	    
 
எ�பய� திேய3ட� எ�T� நாடக� ெகா3டைகயி� 1906-� வ�ஷ� ெச"ட�ப� மீ  
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11 4ரா�(வா� மாகாண�தி� பல ப�திகளி5��@� வ�த இ�திய�க� 
:4னா�க�. ெகா3டைகயி� எ�K" ேபா3டா� தைரயி� விழா@. அQவளB 
ெந��கிய :3ட�. %மா� �வாயிர� ேப� இ����. ஜனா" அ"@� கனி எ�T� 
வ��தக" பிர�க� :3ட�@��� தைலைம வகி�தா�. ெபா@� தீ�மான�க� 
��6��" பிற� க6"# மேசாதாைவ" ப�றிய நாலாவ@ தீ�மான� வ�த@. க6"#$ 
ச3ட� அ�R�� வ�� ப3ச�தி� அத�� இ�திய�க� உ3பHவதி�ைலெய�6�, 
உ3பட�தினா� விைளJ� க�ட�க� எ�லாவ�ைறJ� ெபா6ைமJட� சகி�@� 
ெகா�வெத�6� அ�த� தீ�மான� ெசா�5�6. 
 
க6"#$ ச3ட�தி� ெகாHைமகைள� கா�திஜி விள�கி$ ெசா�5� தீ�மான�ைத" 
பிேராி�த பிற� பல� அைத ஆேமாதி�@" ேபசினா�க�. அ"ப4" ேபசியவ�களி� 
ஒ�வ� ேச� ஹாஜி ஹV". அவ� 'ஆ)டவ� ஆைண' யாக ேம�ப4 தீ�மான�ைத 
நிைறேவ�ற ேவ)H� எ�6 ெசா�ன@ட�, தாேம கடB� ேபாி� ஆைணைவ�@. 
"எ�ன ேந��தாR� நா� க6"#$ ச3ட�@�� உ3பேட�" எ�6 :றினா�. இைத� 
ேக3ட@� கா�திஜி த��ைடய ெபா6"ைப ந�� உண��தா�. தீ�மான�ைத 
நிைறேவ�6� விஷய�தி� இ�T� �� ஜா�கிரைதயா யி��கேவ)H� எ�6 
க�தினா�. 
 
சாதாரணமாக" ெபா@�:3ட�களிR� மகாநாHகளிR� பல தீ�மான�க� 
ெச�வ@)H. பி�பாH அ�தீ�மான�கைள மா�6வ@� உ)H. தீ�மான�ைத 
மா�றாவி3டா R�, அைத அTசாி�@ நடவாம� இ�"ப@� உ)H. பல 
மகாநாHகளி� தீ�மான�க� காகித அளவிR� ேப$சளவிR� நி�6விHகி�றன. 
ஆனா� இ"ேபா@ 4ரா�(வா� இ�திய�க� நிைறேவ�6வத�கி��த தீ�மான� 
அ�த ரக�ைத$ ேச��தத�ல, அ@ ெவ6� தீ�மான� ம3Hம�ல; ஆ)டவ� 
சா3சியாக$ சபத� ெகா�வதா��. இ�த வித�தி� ஒ��ைற சபத� ெச�@வி3டா� 
பிற� அைத� கைட"பி4�ேத தீரேவ)H� எ�6 கா�திஜி க�தினா�. இைத 
அ���ளவ�கK� ெக�லா� ந�� விள�கி�:ற வி��பி, ெபா@�:3ட 
அ�கிராசனாி� அNமதி ெப�6, இர)டா� �ைறJ� ேபசR�றா�. அQவா6 
கா�திஜி ேபசியத� சாரா�ச� பி�வ�மா6: 
 
"இத�� ��னா�, நா� நிைறேவ�றிய தீ�மான�கK��� இ�த� தீ�மான�@��� 
வி�தியாச� அதிக� உ)H. இ�த� தீ�மான�ைத நா� கைட"பி4"பைத" 
ெபா6�ேத இ�த நா34� நம@ வ��கால வா<B ஏ�பH�. ந��ைடய ந)ப� 
ஹாஜி ஹV" :றிய ேயாசைன"ப4 நா� ெச�ேதாமானா�, இ@ தீ�மானமாக 
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ம3Hம�லாம� ஆ)டவ� சா3சியாக எH�@�ெகா)ட பிரதி�ைஞயா��. இ�த 
�ைறயி� தீ�மான�ைத நிைறேவ�6கிற உ�ேதச�@ட� இ�:3ட� @�� நா� 
வரவி�ைல. ஆனா� ஹாஜி ஹV" :றியைத� ேக3ட பிற� பிரதி�ைஞ 
எH�@�ெகா�ள ேவ)Hெம�ேற நாT� க�@கிேற�. ஆனா� அ"ப4 
எH�@�ெகா�வதி� ஏ�பH� ெபா6"ைப உ�கK�� நா� ந�� எH�@� 
கா3Hவ@ எ� கடைமயா��. 
 
"நா� அைனவ�� - ஹி�@�கK� �(5�கK� - கடB� ந�பி�ைக உ�ளவ�க�. 
கடB� சா3சியாக எH�@� ெகா)ட விரத�@��" ப�க� ெச�ேதாமானா� கடB� 
��னிைலயிR� மனித� ��னிைலயிR� ��றவாளிக� ஆேவா�. கா%களி� 
ெச�லா� கா% எ"ப4� த�Kப4ேயா, அQவிதேம விரதப�க� ெச�கிறவ� மனித� 
த�ைமைய இழ�தவனாகிறா�. ஆைகயா� ந�றாக ேயாசைன ெச�@ மிக 
��கியமான ச�த�"ப�களி� ம3H� விரத� எH�@�ெகா)ட பிற� எ�ன 
ேந��தாR� விரத�ைத� கா"பா�ற ேவ)H�. 
 
"ெத�னா"பிாி�கா இ�திய ச�க�@�� இ"ேபா@ அ�தைகய மிக ெந��க4யான 
ச�த�"ப� ேந��தி�"பதாகேவ நா� ந�#கிேற�. கடB� சா3சியாக" பிரதி�ைஞ 
எH�@�ெகா�ள ேவ)4ய ச�த�"ப� இைத� கா34R� ேவ6 ஒ�6 இ��க 
�4யா@. ஆனா� அ"ப4" பிரதி�ைஞ எH�@�ெகா�K�� அதனா� 
ஏ�பட�:4ய விைளBகைள ேயாசி�@" பா��க ேவ)H�. ஒQெவா�வ�� 
த�கKைடய அ�தர�க�ைத$ ேசாதி�@" பா��க ேவ)H�. நா� இ�த� தீ�மான� 
ெச�த மா�திர�தி� ெத�னா"பிாி�கா அரசா�க� தா� வழி�� வ�@விHவா�க� 
எ�ற ந�பி�ைகயி� ேபாி� தீ�மான� நிைறேவ�ற�:டா@. ஒ�ேவைள அ"ப4 
ேந��தாR� ேநரலா�. ஆனா� அத�� ேந�மாறாக நம��" பல விதமான க�ட�க� 
ஏ�படB� :H�. இ�ேக நா� �வாயிர� இ�திய�க� :4யி��கிேறா�. இ�த� 
:3ட�@�� வராத இ�திய�க� ெவளியி� பதினாயிர� ேப� இ��கிறா�க�. 
அவ�க� இ�த� தீ�மான�ைத ஒ"#�ெகா�ளாம� க6"#$ ச3ட�@��� கீ<"ப4�@ 
நட�த� சா�தியேம. அ"ேபா@. ந��ைடய க�ட�க� ேமR� அதிகமா��. ந�ைம$ 
சிைற�� அT"#வா�க�. சிைறயி� ந�ைம அவமதி"பா�க�. கH�காவ� விதி�@� 
க4னமான ேவைல ெச�ய" ப)Zவா�க�. �ர3H வா�ட�க� கைசயினா� ந�ைம 
அ4"பா�க�. ப34னி கிட�க ேநாிH�. கH��ளிாினாR� ெகா4ய 
ெவ"ப�தினாR� க�ட"பட ேநாிH�. ெப�� ெதாைக அபராத� விதி�@ ந��ைடய 
ெசா�@�கைள ெய�லா� பறி�த� ெச�தாR� ெச�வா�க�. இ�த நா3ைடவி3H 
அ"#ற"-பH�@வா�க�. இQவளB க�ட�கK��� உ�ளானாR� 
எH�@�ெகா)ட பிரதி�ைஞைய� ைகவிHவ தி�ைல ெய�ற உ6திேயாH இ��க 
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�4Jமானா� தா� இ�த� தீ�மான�ைத� கடB� சா3சியாக" பிரதி�ைஞ ெச�@. 
நிைறேவ�6வதி� அ��த� உ)H. 
 
"இ�T� ஒ� ��கியமான விஷய�. இ�ேக இ"ேபா@ பிரதி�ைஞ ெச�@ 
ெகா�கிறவ�களி� சில� மேனா திட� இழ�@ பிரதி�ைஞைய� ைகவி3H விHவதாக 
ைவ�@� ெகா�ளலா�. அதனா� ம�றவ�கKைடய ெபா6"#� தீ��@விடா@. நா� 
ஒQெவா�வ�� தனி�தனியாக" பிரதி�ைஞ ெச�வதாகேவ எ)ண ேவ)H�. ம�ற 
எ�லா�� ைகவி3டாR� நா� ைகவிHவதி�ைல' எ�6 ஒQெவா�வ�� 
உ6திெகா�ள ேவ)H�. இ�திய ச�க� �P@� ஒேர�கமாக ஒ�6ைமJட 
னி��தா� ந��ைடய ேநா�க� விைரவி� ைக:H�. ந�மி� பல� உ6தி இழ�@ 
வி3டா� ேபாரா3ட� நீ4�@ நட�க ேவ)4யதாயி����. ஆனா� ஒ� சிலராவ@ 
எ�லா� க�ட�கK��� @ணி�@ உ6திJட� இ��@ வ�வா�களானா� 
இ6தியி� நம�� ெவ�றி ைக:H� எ�பதி� எ�ளளB� ச�ேதகமி�ைல. எ�ைன" 
ெபா6�த வைரயி�, நா� இ�த" பிரதி�ைஞ எH�@�ெகா)H வி3டா�, பிற� 
நீ�க� எ�லா�� ைகவி3H" ேபா� நா� ஒ�வேன த�ன�தனியாக நி�க 
ேந��தாR� எ�Tைடய உ6திைய� ைகவிடமா3ேட�. இைத� க�வ� காரணமாக 
நா� ெசா�லவி�ைல. உ�கK�� எ$சாி�ைகயா யி�"பத�காகB�, நீ�க� 
ஒQெவா�வ�� அ�தைகய மன உ6தி ெகா�ளB� ேவ)4ேய :றிேன�." 
இQவித� கா�திஜி ெசா�5வி3H உ3கா��தா�. சைபேயா� மிக� கவனமாக� 
ேக3H�ெகா)4��தா�க�. கா�திஜி��" பி�பாH ேபசியவ�கK�, அவ�ைடய 
க��ைத ெயா34$ சைபேயாாி� ெபா6"ைப எH�@�கா34" ேபசினா�க�. 
கைடசியாக, :3ட�தி� அ�கிராசன� எP�தா�. அவ�� விஷய�ைத� 
ெதளிBபH�திவி3H$ சைபேயாாி� அபி"பிராய�ைத� ேக3டா�. சைபேயா� ஒ� 
�கமாக� தீ�மான�ைத நிைறேவ�6வத��$ சாதகமான அபி"பிராய� 
ெதாிவி�தா�க�. �வாயிர� இ�திய�கK� எP�@ நி�6 கடB� சா3சியாக� 
க6"#$ ச3ட�@�� உ3பHவதி�ைல ெய�6 சபத� ெச�தா�க�. 
 
இQவிதமாக, 1906-� வ�ஷ� ெச"ட�ப� 11௳, உலக சாி�திர�தி� ஒ� #திய 
அ�தியாய� ஆர�பமாயி�6. "ச�தியா�கிரஹ� " எ�T� அ�#தமான #திய ஆJத� 
அ�6 க)H பி4�க"ப3ட@. அத��$ "ச�தியா�கிரஹ� " எ�T� ெபய� உடேன 
ஏ�ப3H விடவி�ைல. ெகா7ச கால�@��" பிற�தா� நாமகரண� ெச�ய"ப3ட@. 
�த5� சிலகால� ெத�னா"பிாி�கா இ�திய�களி� இய�க� 'பாDQ ாிD(ட�(' 
எ�T� ஆ�கில" ெபயராேலேய �றி"பிட"ப3ட@. அ�த� கால�@� தமி<" 
ப�திாிைககளி� அைத எதி��காம� எதி���� �ைற எ�6�, 'சா�;க எதி�"#' 
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எ�6� ெமாழி ெபய��@ வ�தா�க�. இ�திய�க� நட�@� தா�மிக இய�க�ைத 
ஆ�கில" ெபயராேலேய �றி"பி3H வ�த@ கா�திஜி��" பி4�கவி�ைல. #திய 
இ�திய பாைஷ" ெபய� ெகாH�க ேவ)H� எ�பத�� ேவெறா� ��கியமான 
காரண�� ஏ�ப3ட@. ஒ� ெபா@� :3ட�தி� ெத�னாபிாி�கா இ�திய�களி� 
க3சிைய ஆதாி�@" ேபசிய ஓ� ஆ�கிேலய�, "இ�திய�க� சி6ெதாைகயின� ; 
பலம�றவ�க�. அதனா� 'பாDQ ாிD(ட�( ' �ைறைய� ைகயாKகிறா�க�. 
பல;ன�க� ேவ6 எ�ன ெச�ய �4 J�? " எ�6 ேபசினா�. இைத� கா�திஜி 
ேக3H� ெகா)4��தா�. தா� ைக�ெகா)ட ேபா��ைற பல;ன� காரணமாக 
ஏ�ப3டத�ல எ�ப@ கா�திஜியி� உ6தியா��. எனேவ, 'பாDQ ாிD(ட�(' 
பல;ன�கKைடய இய�க� எ�6 க�த"ப3டப4யா�, த� இய�க�தி� ெபயைர 
உடேன மா�றிவிடேவ)H� எ�6 தீ�மானி�தா�. #திய ெபய� க)Hபி4�@$ 
ெசா�கிறவ�கK�� ஒ� சி6 பாி% வழ�க"பH� எ�6 "இ)4ய� ஒVனிய�" 
ப�திாிைகயி� விள�பர� ெச�தா�. இ�த அதிசயமான பாி%" ேபா34யி� கல�@ 
ெகா)டவ�களி� ஒ�வ� F மக�லா� கா�தி. இவ� 'ச�காாிய�தி� உ6தி ' 
எ�T� ெபா�� பH� 'சதா�கிரஹ�' எ�T� ெபயைர� �றி"பி3டா�. எ�லா" 
ெபய�களிR� இ@ கா�திஜி��" பி4�தி��த@. ஆனா� Uரண தி�"தி 
அளி�கவி�ைல. ேமR� ேயாசைன ெச�@ 'சதா�கிரஹ� ' எ�T� ெபயைர$ 
'ச�தியா�கிரஹ� ' எ�6 மா�றினா�, 
 
ச�திய� எ�பதி� அ�#� அஹி�ைசJ� அட�கிJ�ளன எ�ப@ கா�திஜியி� 
ந�பி�ைக. எனேவ கா�திமகா� உலக�@��� க)H பி4�@� ெகாH�த #திய 
ேபா��ைற��$ “ச�தியா�கிரஹ�' எ�T� ெபயேர நிைல ெப�6 விள��கிற@. 
--------------- 

49. 49. 49. 49. அஹம�திஅஹம�திஅஹம�திஅஹம�தி  சபத	  சபத	  சபத	  சபத	    
 
க6"#$ ச3ட�ைத எதி��@ நி�ப@ எ�6 தீ�மானி�த பிற� �த5� சமாதான 
வழிக� எ�லாவ�ைறJ� ைகயா)H பா��@விHவ@ எ�6 கா�திஜி தீ�மானி�தா�. 
எனேவ, இ�T� சில இ�திய�கைளJ� ேச��@�ெகா)H ச��கா� காாிய தாிசியான 
மி(ட� ட�க� எ�பவைர" ேபா�" பா��தா�. இ�திய ச�க� ெச�தி���� 
தீ�மான�ைத" ப�றி எH�@$ ெசா�னா�. மி(ட� ட�க� :றிய பதிலாவ@ :- 
(திாீகைள" ெபா6�த வைரயி� ச3ட�தி� வில�� அளி�@ விHவ@ எ�6 ச��கா� 
�4B ெச�தி��கிறா�க�. ம�ற"ப4 ச3ட�ைத நிைறேவ�றி� க)4"பாக அ�� 
நட�த ேவ)Hெம�6 �4வாக� தீ�மானி�@ வி3டா�க�. இைத"ப�றி நீ�க� 
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;) கிள�$சி ெச�வதி� யாெதா� பயT� இ�ைல. ெஜனர� ேபாதாB� ெஜனர� 
(ம3ஸ� நீ�க� இ�த$ ச3ட�@�� உ3பட ேவ)H� எ�6 வி��#கிறா�க�. 
உ3ப3டா�, சி�லைர விஷய�களி� உ�கKைடய ேயாசைனக� கவனி�க"பH�. 
ஆனா� ச3ட� அ�R�� வ�ேத தீ��." 
 
இ�த பதிைல� ெதாி�@ெகா)ட இ�திய ச�க�@�� ஒ� வித�தி� உ�சாக� 
அதிகமாயி�6. (திாீக� விஷய�தி� ச��கா� வில��$ ெச�ய ஒ"#�ெகா)ட@ 
த�கKைடய சா�;க எதி�"# இய�க�தி� பலேன எ�6 க�தினா�க�. ஆயிT� 
ச3ட� �PவைதJ� எதி��ேத தீ�வெத�6 உ6தி ெகா)டா�க�. (திாீகளி� 
விஷய�தி� வில��$ ெச�ய �� வ�தத�காக$ ச��கா� காாியதாிசி�� ந�றி 
ெதாிவி�@ வி3H, எனிT� க6"#$ ச3ட�@��� தா�க� உ3பட �4யா@ எ�6 
ெசா�5வி3H� தி��பினா�க�. 
 
சமாதான �ைறக� இ�@ட� தீ��@ ேபா�விடவி�ைல. இ�கிலா�@��$ ெச�6 
பிாி34� ச��காைர" ேப34 கா)பதினா� ஏேதT� பய� விைளயலா�. எனேவ, 
இ�கிலா�@��� 8@ேகா�4 அT"#வெத�6 தீ�மானமாயி�6. அத�� 
ேவ)4ய ெசலB�� உடேன பண� திர34யாகி வி3ட@. ஆனா� பிரதிநிதி� 
:3ட�தி� யா� ேபாவ@ எ�பதி� சிறி@ தகரா6 ேந��த@. கா�திஜி 
ேபாகேவ)H� எ�ப@ எ�லா���� ச�மத�. அவைர� தவிர இ�T� பல� ேபாக 
எ)ணினா�க�. ஆனா� கா�திஜி அ�த" ேப$%�� ��6"#�ளி ைவ�தா�. 
அதிக"ேப� ேபாவதினா� காாிய� ஒ�6� ஆகா@ எ�6 எH�@� கா34னா�. 
கைடசியி� கா�திஜிையJ� ஜனா" எ$. ஓ. அ5 எ�T� �(5ைமJ� ம3 H� 
அT"#வெத�6 தீ�மானி�க"ப3ட@. 
 
மகா�மாB� ஜனா" அ5J� இ�கிலா�@��$ ெச�றா�க�. ேபா��ேபாேத 
க"ப5�, �4ேய�ற நா3H ம�திாி லா�3 எ�ஜினிட� சம�"பி�க ஒ� 
வி)ண"ப�ைத� தயாாி�@� ெகா)டா�க�. இ�கிலா�@ ெச�ற@� இ�தியா 
ம�திாி மா�5ைய" ேப34 க)H ேபசினா�க�. இ�திய கா�கிர( மகாசைப�� 
அ"ேபா@ ல)டனி� கிைள� கமி34 ஒ�6 இ��த@. F தாதாபா� ெநௗேராஜி 
�ல� ேம�ப4 கமி34 அ�க�தினைர" பா��@" ேபசினா�க�. பிற� பா�5ெம)3 
அ�க�தின� பலைரJ� ச�தி�@" ேபசினா�க�. இ�கிலா�தி� எ�த ஒ� ��கியமான 
ெபா@ விஷய�ைதJ� ஏேதT� ஒ� வி��@ ைவ�@�தா� ஆர�பி"ப@ எ�ற 
ச�பிரதாய� உ)H. அ@ேபாலேவ இவ�கK� ஒ� வி��@ நட�தி அத��" 
பிர�க�க� பலைரJ� அைழ�தா�க�, இ�த வி��தி� ேபா@ ெத�னா"பிாி�கா 
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இ�திய�களி� க3சிைய� கவனி�@� ெகா�வத�காக ஆ�கிேலய�� இ�திய�� 
அட�கிய ஒ� கமி34 ஏ�பH�த" ப3ட@. 
 
�4ேய�ற நா3H ம�திாி லா�3 எ�ஜிைன" ேப34 க)H விஷய�ைத$ 
ெசா�னேபா@ அவ� எ�லாவ�ைறJ� கவனமாக� ேக3டா�. த� அNதாப�ைதJ� 
ெதாிவி�தா�. த�மா� �4�தைத ெய�லா� ெச�வதாகB� ெசா�னா�. 
:4யவைரயி� தி�"திகரமாக� ேதா�றிய இ�த பதிைல" ெப�6�ெகா)H 
கா�திஜிJ� ஜனா" அ5J� ெத�னா"பிாி�கா தி��பினா�க�. தி��#� வழியி� 
மதீரா எ�T� @ைற�க�தி� க"ப� நி�றேபா@ அவ�கK�� ஒ� த�தி வ�த@. 
இ�கிலா�தி� இ��த சமய� அவ�கK��� காாியதாிசியாக ேவைல பா��த மி(ட� 
ாி3$ எ�பவ� த�தி ெகாH�தி��தா�, "4ரா�(வா� ச��காாி� ஆசிய 
மேசாதாB�� அரசாி� அNமதி கிைட�கா@. அைத$ சிபா�% ெச�ய லா�3 எ�ஜி� 
ம6�@ வி3டா�!" எ�6 அ�த� த�தியி� க)4�� த@. கா�திஜி அைட�த 
மகி<$சி�� அளவி�ைல. இ�கிலா�@��� 8@ ேபான ேநா�க� Uரண 
ெவ�றியைட�@ வி3 ட@! இனிேம� ச�தியா�கிரஹ" ேபாரா3ட� ஆர�பி�@ 
நட�தேவ)4ய அவசியேமயி�ைல. - இQவித� எ)ணி� �8கல� அைட�தா� 
மகா�மா. மதீராவி5��@ ேக" டB� @ைற�க�@�� அ�த� கால�தி� பதிைன�@ 
நா� பிரயாண�. இ�த" பதிைன�@ தின�கK� ப�பல ஆகாச� ேகா3ைடக� 
க34� ெகா)H யா�திைர ெச�தா�. ஆனா� ேக" டBனி� இற�கிய@� ெதாி�த 
சமாசார� ஆகாச� ேகா3ைடகைள� தக��@ எறி�@ வி3டன. லா�3 எ�ஜி� 
"ஆசியா$ ச3ட�@�� அNமதி யி�ைல" எ�6 ெசா�னதி� ஒ� வ7சக த�திர� 
இ��த@ எ�6 ெவளியாயி�6. அத� விவர� எ�ன ெவ�றா� ேபாய� 
J�த�@��" பிற� மி(ட� ேச�ப�5� 4ரா�(வாR�� வ�@ ேபாய�கைள$ 
சமரச"பH�த" ெப��ய�சி ெச�தா�. 4ரா�(வாR��" Uரண %யா3சி ெகாH�@ 
விHவதாக அவ�கK�� வா�களி�தி��தா�. இ@ பிாி34� ெபா@ ம�களி� 
வி�"ப�@�� ஒ�தி��த@; பா��க" ேபானா�, ேபாய�கK� ெவ�ைள 
நிற�தவ�க� தா�; ஐேரா"பிய�க� தா�; ஏகாதிப�திய�@��� அவ�கைள 
எதிாிகளாக ைவ�@�ெகா)4��க பிாி34ஷா� வி��பவி�ைல. 
 
எனிT�, 4ரா�(வாR��" Uரண %யா3சி ெகாH"ப@ ச�ப�தமான ச3ட�கK� 
ச�பிரதாய�கK� இ�T� U��தியாகி விடவி�ைல. 1906-� வ�ஷ�தி� :ட 
4ரா�(வா� மாகாண� பிாி34� 'கிெரள� காலனி ' யாகேவ இ��த@. அதாவ@ 
அ�த நா34� ஆ3சி�� பிாி34� அரச� ேநாி� ெபா6"# வகி"பதாக ஐதீக�. 
காாியா�ச�தி� பிாி34� ம�திாி சைப ெபா6"# வகி�@ வ�த@. 
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Uரண %யா3சி 4ரா�(வா5� 1907-� வ�ஷ� ஜன வாிமீ 15௳ அ�R�� 
வ�வதாக இ��த@. ஆகேவ, லா�3 எ�ஜி� ல)டனி� இ��த 4ரா�(வா� 
ஏெஜ)4ட� எ�ன ெசா�னா� எ�றா�, "த�சமய� பிாி34� ச��கா� 
இ�தியாைவJ� ஆKகிறா�க� ; 4ரா�(வாைலJ� ஆKகிறா�க�. ஆைகயா� 
இ�திய நா34� பிரைஜகK�� 4ரா�(வா5� தைடக� ஏ�பH�@வைத 
அTமதி�க �4யா@. சீ�கிர�தி� உ�கK��, அதாவ@ 4ரா�(வாR��" Uரண 
%யா3சி வர"ேபாகிற@. இ"ேபா@ இ�த மேசாதாைவ� ைகவி3H வி3H$ %யா3சி 
வ�த@� அ"#ற� #திதாக� ெகா)Hவ�@ நிைறேவ�6�க�. %யா3சி ெப�ற 
நாHகளி� ச3ட�களி� பிாி34� ம�திாி சைப �6�கிட உாிைம யி�ைல. எ�த$ 
ச3ட�ைத நிைறேவ�றினாR� அரசாி� அNமதி கிைட�@விH�. இ"ேபா@ 
எத�காக ;) ெதா�ைல? " 
 
இ�த ேயாசைன�� 4ரா�வா� ஏெஜ)H ச�மதி�@ 4ரா�(வா� ச��கா���� 
ெதாிவி�@ வி3டா�. அவ�கK� ஒ"#�ெகா)டா�க�. இ�த விவரெம�லா� மி(ட� 
ாி3%��� ெதாியா@. "ச3ட�@��� ைகெயP�@ ஆக வி�ைல" எ�பைத ம3H� 
அவ� அறி�@ கா�திஜி��� த�தி ெகாH�@ வி3டா�. 
 
லா�3 எ�ஜி� ெச�த@ ேந�ைமயான காாிய� அ�ல ெவ�6 கா�திஜி அபி"பிராய" 
ப3டா�. ஒ� அ�ப த�திர�ைத� ைகயா)H இ�திய ச�க�ைத ஏமா�றி 
வி3டதாகேவ க�தினா�. 4ரா�(வா� %யா3சி ெப�6வி3டா� ம3H� எ�ன ? 
பிாி34� சா�ராYய�@�� அ@ உ�ளட�கி இ���� வைரயி� இ�திய�கKைடய 
உாிைமகைள வ�#6�தி" பா@கா"ப@ பிாி34� ச��காாி� கடைம ய�லவா? 
 
கா�திஜிைய" ேபாலேவ இ�திய ச�க�� ெகாதி" பைட�த@. யா�ைடய 
உதவிையJ� எதி�பாராம� ேபாரா3 ட�@��� தயா� ெச�ய� ெதாட�கினா�க�. 
�றி"பி3ட ேததியி� அதாவ@ 1907 ஜனவாிt 1௳ 4ரா�(வா5� %யா3சி 
அ�R�� வ�த@. மா�$% மாத� 21௳ பைழய க6"#$ ச3ட�ைத" #திய உ�வ�தி� 
ெகா)H வ�@ #திய பா�5ெம)4� நிைறேவ�றினா�க�. ஜூைலமீ 1௳ -
யி5��@ ச3ட� அ�R�� வ�� எ�6�, ஜூைல 31-��� எ�லா இ�திய�கK� 
பதிB வி)ண"ப� ேபா3H விட ேவ)H� எ�6� உ�தரB பிற�த@. இத�காக" 
பார�க� அ$சிட" ப3டன. ஆV(கK� திற�க"ப3டன. 
 



73 

 

அேத சமய�தி� கா�திஜியி� தைலைமயி� 4ரா�(வா� இ�திய�கK� 
ச�தியா�கிரக" ேபாரா3ட�@��� தயா� ெச�@ ெகா)4��தா�க�. ஆ�கா�ேக 
ெபா@�:3ட�க� நட�தன. சா�;க எதி�"#$ சபத�தி� மீ)H� ஒ� �ைற 
ைகெயP�@ வா�க"ப3ட@. '��ேன சபத� எH�@�ெகா)டேபா@ அ�R�� 
வரவி��த ச3ட�தா� ர�தாகி வி3டேத! இ@ #திய ச3ட�தாேன ? அ�த$ ச3ட� 
இத��� க3H" பH�தா@!" எ�ற J�தி வாத�ைத$ ெசா�5 ஒ� சில இ�திய�க� 
நPவி� ெகா�ள" பா��தா�க�. ஆகேவ இர)டாவ@ தடைவJ� சா�;க எதி�"#$ 
சபத�தி� ைகெயP�@ வா��வ@ அவசியமாயி�6. 
 
பதிB ெச�வத��� கைடசி� தவைண� ேததி ெந��கி வ�@ ெகா)4��த 
சமய�தி� ம�ெறா� ெபாிய ெபா@� :3ட� :34னா�க�. பிாி3ேடாாியாவி� 
உ�ள மMதிைய$ ேச��த திற�த ெவளியி� :3ட� நட�த@. அத�� ஜனா" bச" 
இ(ேம� மியா� தைலைம வகி�தா�. 
 
ேததி ெந��க ெந��க இ�திய�கKைடய கவைல அதிகமான @ேபா� 4ரா�(வா� 
ச��கா�ைடய கவைலJ� அதிகமாகி வ�த@. எனேவ ெஜனர� ேபாதா ேம�ப4 
:3ட�@��� த��ைடய 8தராக மி(ட� வி�5ய� ஹா(ெக� எ�பவைர 
அT"பி ைவ�தா�. மி(ட� ஹா(ெக� :3 ட�தி� ேபசினா�. “நா� உ�கKைடய 
ந)ப�, உ�கKைடய ந�ைம�காகேவ ெசா�கிேற�. 4ரா�(வா� 
ஐேரா"பிய�க� ெபா@வாக உ�க� விஷய�தி� விேராத பாவ� 
ெகா)4��கிறா�க�. அவ�கKைடய வி�"ப�ைத 4ரா�(வா� ச��கா� 
#ற�கணி�க �4 யா@. ஆைகயா� இ�த$ ச3ட�ைத நட�திேய தீ�வெத�6 
ச��கா� உ6திெகா)H வி3டா�க�. நீ�க� இ$ச3ட�ைத எதி�"ப@ ;). %வாி� 
�34� ெகா�வ@ ேபாலா��. ஏதாவ@ சி�லைர விஷய�களி� தி��த� 
ேவ)4னா� ெஜனர� (ம3( கவனி"பா�. ஆனா� ச3ட�ைத மா�ற �4யா@. 
ச3ட�ைத ஒழி��� ;) �ய�சியி� இற�கி உ�கைள நீ�கேள அழி�@� ெகா�ள 
ேவ)டா�!" 
 
மி(ட� ஹா(ெக� இQவித� ேபசிய பிற� இ�திய�க� சில� ேபசினா�க�. 
அவ�களி� ஜனா" அஹம� �க�ம� க$சா5யா ஒ�வ�. க$சா5யா ேச� 
%��கமாகேவ ேபசினா�. அத� க��@ வ�மா6 :- "ஹா(ெக� :றியைத 
ெய�லா� கவனமாக� ேக3ேட�. அதனா� எ�Tைடய உ6தி வR" 
ெப�றி��கிற@. 4ரா�(வா� ச��கா� எQவளB பல��ளவ�க� எ�பைத நா� 
அறிேவா�. ந�ைம$ சிைறயி� அைட"பா�க�; ந��ைடய ெசா�@�கைள" பறி�த� 
ெச�வா�க� ; நா3ைட வி3H ெவளிேய�6வா�க�; 8�கிேலJ� ேபாHவா�க� ! 
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இQவளைவJ� நா� சகி�@� ெகா�ேவாேம தவிர இ�த$ ச3ட�@��" பணிய 
மா3ேடா�. ஆ)டவ� ஆைணயாக$ ெசா�கிேற�. எ�ைன� 8�கிேல 
ேபா3டாR� சாி, நா� இ�த ச3ட�@�� உ3பேட�." 
 
க$சா5யா ேச� கைடசி வா�கிய�ைத$ ெசா�ன ேபா@ அவ�ைடய ைக 
விர�களினா� கP�ைத� ெதா3H� கா34னா�. :3ட�தி5��த சில� இைத" 
பா��@" #�னைக #ாி�தா�க�. '8�கிேல ேபா3டாR� பணியமா3ேட�' எ�6 
அவ� ெசா�வ@ ெவ6� ;றா"#" ேப$% எ�6 அவ�க� க�தினா�க�, ஆனா� 
அவ�கKைடய ச�ேதக�தா� பிசகான @ எ�பைத� க$சா5யா சாகி" பி�கால�தி� 
நி�பி�தா�. ேபாரா3ட�தி� அவ� அைட�த க�ட ந�ட�கைள$ ெசா�5 �4யா@. 
ஆயிT� அவ� இ6திவைரயி� ஒேர உ6தியாக இ��@ வ�தா�. 
 
த�பி ! க$சா5யா ேச�தி� தியாக�ைதJ� தீர�ைதJ� �றி�@� கா�திமகா� 
"ெத�னா"பிாி�கா ச�தியா�கிரஹ� " எ� T� �5� ஒ� �P அ�தியாய� 
எPதியி��கிறா�. ெத�னா"பிாி�காவி� கா�திஜியி� இய�க�@��� @ைண நி�ற 
பிர�க�க� பல� �(5�க� எ�பைத நீ இத��� கவனி� தி�"பா� எ�6 
ந�#கிேற�. ஹி�@-�(5� ஒ�6ைமயி� கா�திஜி கைடசி வைரயி� ச5யாத 
ந�பி�ைக ெகா)4��த@ ஏ� எ�பைதJ� நா� ஊகி�கலாம�லவா ? 
---------------- 

50. 50. 50. 50. �த� த2டைன�த� த2டைன�த� த2டைன�த� த2டைன    
 
1907- � வ�ஷ� ஜூைல மாத� �த� ேததி வ�த@. அ�6 4ரா�(வா� எ��� 
இ�திய�க� ெபயைர" பதிB ெச�@ெகா)H அNமதி$ சீ3H" ெப6� 
காாியாலய�க� திற�க"ப3டன. இ�த� காாியாலய�கK�� அ�கி� ச�தியா� 
கிரஹ� ெதா)ட�க� நி6�தி ைவ�க"ப3டா�க�.. விஷய� ெதாியாததினாேலா 
அ�ல@ பய�தினாேலா பதிB ெச�@ ெகா�ள வ�� இ�திய�கK��$ சா�;க 
�ைறயி� எ$சாி�ைக ெச�வத�காகேவ ெதா)ட�க� நி6�தி ைவ�க" ப3டா�க�. 
ெதா)ட�கK�ெக�6 தனியாக ஒ� அைட யாள� ெகாH�க" ப34��த@. 
�ர3H�தனமாகேவா அவமாியாைதயாகேவா ேபச� :டாெத�6�, லவேலச�� 
பலா�கார�ைத� ைகயாள� :டாெத�6� ெதா)ட�கK��� க)4"பாக$ 
ெசா�ல" ப34��த@. க6"#$ ச3ட� @�� உ3பHவதா� இ�னி�ன தீைமக� 
விைளJ� எ�பைத� :6� அ$%" பிர%ர�ைத� ெகாH�@ வி3H, அதி� க)ட 
விவர�கைள விள�கி$ ெசா�வேத ெதா)ட�களி� கடைம. இ�த� கடைமைய 
நிைறேவ�6வதி� ேபா_ஸா� தைலயி3H� ெதா)ட�கைள ைவதாR� அ4�தாR� 
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ெதா)ட�க� ெபா6ைமயாக" ெபா6�@� ெகா�ள ேவ)H�. அ"ப4" ெபா6�க 
�4யாம� ேபா�வி3டா� அ�கி��@ அ"#ற� ேபா�விட ேவ)H�. ேபா_ஸா� 
ைக@ ெச�தா� ச�ேதாஷமாக$ சிைற��" ேபாக ேவ)H�. 
 
இQவிதமாக, சா�;க மறிய� எ�T� ஆJதமான @ 1907-� வ�ஷ�திேலேய 
கா�திஜியினா� உ�வா�க"ப3ட@. இ�த ஆJத�ைத� கா�திஜி பி�கால�தி� 
இ�தியாவி� ப�பல @ைறகளிR� உபேயாக"பH�தினா�. க�K�கைட மறிய�, 
விேதசி ஜBளி� கைட மறிய� �த5யைவ நட�தன. இ�த$ சா�;க மறிய� 
�ைறயினாேலேய இ�தியா %த�திர� அைட�த@ எ�6 ெசா�வ@ மிைகயாகா@. 
ஆனா� ெத�னா"பிாி�காவி� இ�த �ைறைய ஆர�பி�த ேபா@ அ@ ��6� 
#@ைமயா யி��தப4யா� பல ெதா�ைலக� ஏ�ப3டன. "ெவ6மேன 'அ"பா ஐயா!' 
எ�6 ெக7சினா� யா� ேக3பா�க� ? " எ�6 எ)ணிய இ�திய�க� சில� 
இ��தா�க�. இவ�க� இரகசியமாக" பய�6�த� �ைறகைள� ைகயா)டா�க�. 
பய�6�தR�� உ�ளானவ�க� உடேன ச��காாி� பா@கா"ைப� ேகாாினா�க�. 
ச��காாி� பா@கா"# உடேன கிைட�த@. இ@ காரணமாக இ�திய ச�க�தி� 
பல;ன�� பிளB� ஏ�ப3டன. சில பிரபல வியாபாாிக� இரா�திாி ப�@ மணி�� 
ேமேல பதிB� காாியாலய�கK��$ ெச�6 பதிB ெச�@ ெகா)டா�க�. இ�மாதிாி 
%மா� ஐ�� 6 இ�திய�க� வைரயி� பதிB ெச�@ ெகா)H அNமதி$ சீ3H" 
ெப�றா�க�. 
 
ஆனா� 4ரா�(வா� ச��கா� இதனா� தி�"தி அைடய வி�ைல. ச3ட� அ�R�� 
வ�@ சில மாத�க� ஆகிJ�, %மா� ப�னிர)டாயிர� இ�திய�களி� ஐ��6 ேப� 
தா� #திய ச3ட�@�� உ3ப3டா�க� எ�ப@ ச��கா��� அவமான� த�� 
நிைலைம அ�லவா ? ஆகேவ அட�� �ைறைய� ைகயாள ேவ)4ய@தா� எ�6 
அதிகாாிக� தீ�மானி�தா�க�. 
 
�த� �த5� அ�தைகய அதி��ட� கிைட�க" ெப�றவாி� ெபய� ப)4த 
ராம%�தர�. இவ� வட இ�திய�, பிரச�க� திறைம வா��தவ�. ச�(கி�த 
%ேலாக�கK� @ளசிதா( ராமாயண" பாட�கK� ெசா�ல� :4யவ�. 
ெஜ�மி(ட� எ�Tமிட�தி� இவ� இ��தா�. அ�த ஊாி� வசி�த 
இ�திய�களிைடயி� மி�க ெச�வா��" ெப�றி�� தா�. அ�த ஊாி5��த 
இ�திய�க� இவராேலதா� பதிB ெச�@ ெகா�ள ��வரவி�ைல ெய�6 
அதிகாாிக� க�தி இவைர� ைக@ ெச�தா�க�. ேகா�34� விசாரைண நட�@ ஒ� 
மாத� சிைற�த)டைன விதி�க" ப3ட@. ெத�னா" பிாி�கா �Pவ@� இவ�ைடய 
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ெபய� பிரசி�தியாயி�6. இ�த$ ச�பவ�தி� பயனாக இ�திய�களி� உ6திJ� 
உ�சாக�� அதிகமாயினேவ தவிர� �ைறயவி�ைல. ��6�கண�கான இ�திய�க� 
சிைற��" ேபாக� தயாரானா�க�. ெஜ�மி(டனி� ஒ� இ�திய�:ட" பதிB ெச�@ 
ெகா�ளவி�ைல. 
 
அதிகாாிகளி� ேகாப� அதிகமாயி�6. ேஜாகானி(ப��கி� இ��@ இய�க�ைத 
நட�தி ைவ�த ��கியமான தைலவ�க� ேபாி� நடவ4�ைக எH�தால�றி$ 
ச3ட�ைத அ�� நட�த �4யா@ எ�6 தீ�மானி�தா�க�. எனேவ சில ��கியமான 
இ�திய� தைலவ�கைள" ெபா6�கி எH�@, 1907-� வ�ஷ� 4ச�ப� 28௳ 
ேகா�34� ஆஜராகி, அவ�க� ேபாி� ஏ� நடவ4�ைக எH�க�:டா@ எ�பத��� 
காரண� கா3டேவ)H� எ�6 உ�தரB பிற"பி�தா�க�. 
 
இ"ப4" ெபா6�கி எH�க"ப3ட தைலவ�களி� கா�திஜி ஒ�வ� எ�6 ெசா�ல 
ேவ)4யதி�ைல. இ�ெனா�வ� �வி� எ�T� சீன�. இ�திய�கைள" ேபாலேவ 
சீன�கK� க6"#$ ச3ட�@�� உ3பH�த" ப3டா�க�. ஆைகயா� சீன�கK� 
ச3டம6"# இய�க�தி� ேச��தி��தா�க�. 
 
இ�ெனா� தைலவ� ெபய� த�பி நாJH. இவ�ைடய ெப�ேறா�க� தமி<-
நா345��@ ேமா�சி என"பH� ெமாாீஷ( தீB��$ ெச�6 �4ேயறியவ�க�. 
அ�த� தீவி� பிற�தவ� த�பி நாJH. இ�தியா ேதச�ைத அவ� பா��தேத யி�ைல. 
ஆயிT� தா�நாடாகிய இ�தியா மீ@ அவ� ெகா)4��த ப�தி�� அளேவயி�ைல 
ெய�6 கா�தி மகா�மா எPதியி��கிறா�. இ�T� அவ�ைடய �ணாதிசய�கைள" 
ப�றி மிக விய�@ எPதியி��கிறா�. இ�கி_�, தமி<, ெதR��, ஹி�@(தானி 
�த5ய பல பாைஷக� த�பி நாJHB��� ெதாிJமா�. நீகிேரா பாைஷ:ட� 
ெதாிJமா�. எ�த ேவைலையJ� ம3டமான @ எ�6 அவ� நிைன�க மா3டாரா�. 
ெபா@ :3ட�@��� தைலைம வகி�க ேந��தாR� வகி"பாரா�. தைலயி� �3ைட 
8�கி� ெகா)H சாைலயி� ேபாக ேவ)4 வ�தாR� ேபாவாரா�. ச�க�@�காக$ 
ச�வ பாி� தியாக�� ெச�வத��� தயாராயி��தாரா�. இரB பக� எ�6 பாரா@ 
ெபா@ ேவைலகளி� ஈHபHவாரா�. "ெத�னா"பிாி�கா ச�தியா�கிரக இய�க�தி� 
சாி�திர�தி� த�பி நாJHவி� ெபய� எ"ேபா@� நிைலெப�6 விள���" எ�கிறா� 
கா�தி மகா�. 
 
�றி"பி3ட தின�தி� 'ேநா3W%' கிைட�தவ�க� எ�லா�� ேகா�3H��" 
ேபானா�க�. யா�� எதி� வழ�� ஆடவி�ைல. ஆகேவ, 'இர)H வார�தி��� 
அவ�க� க6"#$ ச3ட�தி�ப4 பதிB ெச�@ ெகா�ள ேவ)H�, அ�ல@ 
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4ரா�(வாைல வி3H" ேபா�விடேவ)H�' எ�6 மாஜி(34ேர3 தீ�"# 
அளி�தா�. 
 
ஆனா� அ�த� தீ�"பி�ப4 ஒ�வ�� பதிB ெச�@ ெகா�ளB� இ�ைல; 
4ரா�(வாைல வி3H" ேபாகB� இ�ைல. 1908-� வ�ஷ� ஜனவாி 10-� ேததி 
தவைண தீ��த@. அ�6 எ�ேலா�� ம6ப4J� ேகா�3H�� வரவைழ�க"-
ப3டா�க�. மாஜி(34ேர34� உ�திரைவ மீறிய ��ற�ைத$ ெச�ததாக எ�லா�� 
ஒ"#� ெகா)டா�க�. 
 
ேகா�34� இ�த விசாரைண ஆர�பமாகி�ெகா)4��த சமய�தி� 
பிாி3ேடாாியாவி5��@ ஒ� ெச�தி வ�த@. அ�ேகJ� சில இ�திய� தைலவ�க� 
இேத மாதிாி விசாரைண ெச�ய"ப3H ��6 மாத� கH�காவ� த)டைனJ� 
அைத� தவிர" ெப�� ெதாைக அபராத�� விதி�க"ப3டன� எ�6 ெதாி�த@. 
உடேன கா�திஜி தா� ஒ� வா�� �ல� ெகாH�க வி��#வதாகB� அத��� 
ேகா�3டா� அNமதி ெகாH�க ேவ)H� எ�6� ேக3H� ெகா)டா�. 
 
இ@வைர ஒ�6ேம ெசா�வத�கி�ைல ெய�6 ெசா�5 வ�த கா�திஜி இ"ேபா@ 
வா���ல� ெகாH"பதாக$ ெசா�ன@� மாஜி(3ேர3H��$ சிறி@ விய"பா 
யி��த@. ஒ� ேவைள, கா�திஜி பய�@ேபா�" பணி�@ விHவதாக$ ெசா�ல" 
ேபாகிறாேரா எ�6 எ)ணினா�. அவ�ைடய ேகாாி�ைகயி�ப4 வா���ல� 
ெகாH�க அNமதி த�தா�. கா�திஜியி� சகா�கK� ம�6� விசாரைணைய� 
கவனி"பத�காக� ேகா�34� :4யி��த ��6� கண�கான இ�திய�கK� 
"கா�திஜி எ�ன ெசா�ல" ேபாகிறாேரா?" எ�6 ஆவRட� எதி�பா��@� 
ெகா)4��தா�க�. 
 
கா�திஜி ெகாH�த வா���ல�தி� சாரா�ச� இ@ தா� :- "க6"#$ ச3ட�@�� 
இ�திய�க� உ3பட� :டா@ எ�கிற இய�க�ைத ஆர�பி�தவT� அத��� 
தைலைம வகி�@ இ@வைர நட�தி வ�தவT� நா�. ஆைகயா� ச3ட�ைத மீறிய 
ம�றவ�கைள� கா34R� என�� அதிகமாகB� கHைமயாகB� த)டைன 
ெகாH���ப4 ேகா�3டாைர� ேக3H� ெகா�கிேற�." 
 
இைத� ேக3ட மாஜி(3ேர3 திணறி"ேபானா�. கா�திஜிைய� த)4�க அவ��� 
மன� வரவி�ைல. த)4யாம5��க$ ச3ட� இட�தரவி�ைல. எனிT� 
கா�திஜியி� ேகாாி�ைகைய நிைறேவ�ற அவ� ம6�@ இர)H மாத� 



78 

 

ெவ6�காவ� த)டைன அளி�தா�. அQவித� தீ�"# அளி�க"ப3டBடேன 
கா�திஜிைய" ேபா_சா� M<�@ சிைற$சாைல��� ெகா)Hேபானா�க�. 
 
இQவிதமாக, 1908-� வ�ஷ� ஜனவாி-10 உலக சாி�திர�தி� ஒ� #திய சகா"த� 
ஆர�பமாயி�6. 
-------------- 

51. 51. 51. 51. �த� ராஜி�த� ராஜி�த� ராஜி�த� ராஜி    
 
�த� �ைறயாக$ சிைறயி� அைட�க"ப3டBடேன கா�திஜி சி�தைனயி� 
ஆ<�தா�. எ�ன விதமான சி�தைன எ�பைத� கா�திஜிேய எPதியி��கிறா� : 
 
";H, ேகா�3H, ெபா@�:3ட� எ�லா� கனவிேல ேதா�6வ@ேபா� எ� மன�தி� 
ேதா�றி மைற�தன. நா� இ"ேபா@ ஒ� ைகதி. இர)H மாத� சிைற�த)டைன 
ெப�றவ�. இ�த இர)H மாத�@��� எ�ன நட���? இர)H மாத�� நா� 
சிைறயிேலேய கழி�க ேவ)4 ேநாிHமா? ஜன�க� ெபா@�:3ட�தி� சபத� 
ெச�தத�� இண�க நட�@ ெகா)டா�, ெவ� சீ�கிர�தி� சிைறகைள 
நிர"பிவிHவா�க�. அ"ேபா@ த)டைனைய �P@� அNபவி�க ேவ)4யிரா@. 
விைரவிேலேய விHதைல கிைட���? ஆனா� ஜன�க� %�மா இ��@ 
வி3டா�?...... 
 
இ�த$ சிைறயி� இர)H மாத கால� எ"ப4� கழி"ப@ ? இர)H மாத� இர)H 
Jக�ேபால� ேதா�6�. இ�த எ)ண�க ெள�லா� மி�ன� ேவக�தி� ஒ� 
ெநா4"ெபாPதி� ேதா�றி$ ெச�றன. அH�த நிமிஷ�, ேம�க)ட விதமான 
எ)ண�க� எ� மன�தி� ேதா�றிய@ �றி�@ ெவ3க� அைட� ேத�. 
விHதைலைய" ப�றி நா� ஏ� சி�தி�க ேவ)H� ? ஜன�கK�ெக�லா� நா� 
உபேதச� ெச�தெத�ன ? இ"ேபா @ சி�தி"ப@ எ�ன ? சிைற$சாைலகைள 
அரசா�க�தி� வி��@ விHதிகளாக� க�தேவ)H� எ�6�, க�"#$ ச3ட�@�� 
உ3பHவைத� கா34R� சிைறவாச� ெசா��கேலாக�@�� இைணயா�� எ�6�, 
க6"#$ ச3 ட�ைத எதி��க$ சகல பாி�தியாக�கK� ெச�ய$ சி�தமா யி��க 
ேவ)H� எ�6� ேபசி வ�ேத�. இ"ேபா@ ஏ� விHதைலைய" ப�றிேயா 
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சிைறவாச�தி� பலா பல�கைள" ப�றிேயா நா� க�த ேவ)H� ?- இ�த 
இர)டாவ@ எ)ண�தினா� எ� மன� ெதளிவைட�த@." 
 
கா�திஜி இQவிதமான சி�தைனகளி� ஈHப34��ைகயி�, ெவளிேய 
ேஜாகானி(ப�� நகாி� ஏக அம��களமா யி��த@. கா�திஜி சிைற"ப3ட ெச�திைய 
அறி�த@� இ�திய�க� பல� மன�கிள�$சி அைட�தா�க�. ைகயி� க6"#� 
ெகா4கைள" பி4�@�ெகா)H அவ�க� ;திகளி� ஊ�வலமாக$ ெச�றா�க�. 
வரவர ஊ�வல�தி� :3ட� அதிகமாகி� ெகா)H வ�த@. ேபா_ஸா� 
தைலயி3டா�க�. ஊ�வல�ைத" பலா�காரமாக� கைல�தா�க�. ஊ�வல�தி� 
ேச��தி��த பல இ�திய�க� ேபா_ஸாாி� பிர�ப4�� உ�ளானா�க�. 
 
கா�திஜி��" பிற� அவ�ைடய சகா�கைளJ� மாஜி(3 ேர3 த)4�@$ சிைற�� 
அT"பினா�. அ"ப4� த)டைன அைட�தவ�க� அைனவைரJ� கா�திஜி இ��த 
ெகா3ட4�ேக ெகா)Hவ�@ அைட�தா�க�. ஒேர இட�தி� அைட�க"ப3டதனா� 
எ�லா���� உ�சாகமாக இ��த@. கா�திஜி சிைற�� வ�த பிற� நட�த 
ச�பவ�கைள" பி�னா� வ�தவ�க� அவ���� ெதாிய"பH�தினா�க�. 
 
ஆ6 மணி��$ சிைற� ெகா3ட4யி� கதைவ" U34 வி3டா�க�. அ@ 
இ��#�க�பி� கதB அ�ல. �P@� இ��#� தக34னா� அைட�தி��த கதB. 
%வாி� உ$சியி� ஒ� சி6 ஜ�ன� ம3H�தா� இ�� த@. ம�ற"ப4 அவ�கைள ஒ� 
ெபாிய இ��#" ெப34 யி� ேபா3H" U34 வி3ட@ ேபால� ேதா�றிய@. ஆயிT� 
கா�திஜியாவ@ அவ�ைடய சகா�களாவ@ மன�தளரவி�ைல. இைத"ேபா� 
இ�T� பல பய�கரமான க�ட�கK��� அவ�க� த�க� மன�ைத" 
ப��வ"பH�தி� ெகா)4��தா�க�. 
 
�த� �த5� ச�தியா�கிரஹ� ைகதியான ப)4த� ராம%�தர� எ�பவ���$ 
சிைறயி� சகல ெசளகாிய�கK� ெச�@ ெகாH�க" ப3டன. அவ� �த� ைகதி; 
அேதாH தனி� ைகதி. ஆனா� கா�திஜிJ� அவ�ைடய சகா�கK� :3டமாக 
வ�தப4யா� சிைறயி� அவ�கK�� எQவித வசதிJ� அளி�க"படவி�ைல. 
ெத�னா"பிாி�கா சிைற$சாைலகK���ேளJ� ெவ�ைள� ைகதிக� - க6"#� 
ைகதிக� எ�6 இ� பிாிBக� இ��தன. இ@வைர க6"#� ைகதிக� எ�றா� 
நீ�ேரா� ைகதிகளாகேவ இ��தன�. இ"ேபா@, இ�திய�கK� நீ�ேரா" ப�தியி� 
ேச��க" ப3டன�. 
 
சிைறயி� உ�ள க�ட�கK�� ேமேல கா�திஜி அதிக"ப4 க�ட�கைள  



80 

 

ேத4�ெகா)டா�. ெவ6�காவ� ைகதிக� த�க� ெசா�த உைடகைள 
உH�தி�ெகா�ளலா� எ�ப@ சிைற$சாைல விதி. இ�திய� ைகதிகளி� 
ெவ6�காவ� ைகதிகK� இ��தா�க� ; கH�காவ� ைகதிகK� இ��தா�க�. 
பி�னா� த)4�க" ப3டவ�க� எ�லா�� கH�காவ� த)டைனேய ெப�றா�க�. 
கா�திஜி கH�காவ� ைகதிகைள"ேபால$ சிைற$சாைல உைடேய தாி"ேப� எ�6 
வ�#6�தினா�. அத�ப4ேய அவ���� கH�காவ� உைட ெகாH�க" ப3ட@. 
அH�த சில தின�களி� ேமR� பல இ�திய ச�தியா� கிரஹ� ைகதிக� சிைற�� 
வ�தா�க�. இவ�களி� ெப�� பாேலா� ;தி வியாபாாிக�. அதாவ@ @ணி 
�3ைடேயா அ�ல@ ேவ6 சாமாேனா ெத��ெத�வா�� ெகா)H ேபா� 
வி�கிறவ�க�. இவ�களிட� ேபா_ஸா� ைலெஸ�( கா3 H�ப4 ேக3ட@�, 
இவ�க� 'இ�ைல' எ�6 பதி� ெசா� னா�க�. உடேன இவ�கைள" ேபா_ஸா� 
ைக@ ெச�@ ேகா�34� நி6�தி� த)4�@$ சிைற�� அT"பினா�க�. 
இ"ப4யாக ஒ� வார�தி��� ச�தியா�கிரஹ� ைகதிக� ��ெற)ப@ ேப� 
சிைற�� வ�@ வி3டா�க�. 
 
சிைறயி� ெகாH�த சா"பாH மிகB� ேமாசமாயி��த@. சைம��� வித� அைதவிட� 
ேகவலமாயி��த@. உணB� தி3ட�ைத அபிவி��தி ெச�ய �ய�6� �4யவி�ைல. 
கைடசியி� "ெகாH�கிற சாமாைன� ெகா)H நா�கேள சைம�@� ெகா�கிேறா�" 
எ�6 ேக3டா�க�. அ�த உாிைம அளி�க" ப3ட@. த�பி நாJH சைமய� 
தைலவராக� ேத��ெதH�க"ப3டா�. அத��" பிற� சிைற$ சா"பாH ெகா7ச� 
%மாராயி�6. 
 
கா�திஜி சிைற #��@ இர)H வார� ஆன பிற�, #திதாக$ சிைற�� வ�தவ�க� 
ெவளியி� ஏேதா ராஜி" ேப$% நைட ெப6வதாக$ ெச�தி ெகா)Hவ�தா�க�. 
ராஜி" ேப$% ஆர�பமாகியி��த@ உ)ைமதா�. "4ரா�(வா� _ட�" எ�T� 
ப�திாிைக ஆசிாியரான மி(ட� அ�ப�3 கா�3ைர3 எ�பவ� ேம�ப4 ராஜி" 
ேப$%��� காரண Uதரா யி��தா�. மி(ட� அ�ப�3 கா�3ைர3 ெக34� கார� ; 
அ�@ட� விசால உ�ள� பைட�தவ�. ஏ�ெகனேவ கா�திஜிJட� பழகி அவ�ைடய 
ேம�ைம� �ண�கைள அறி�தி��தா�. த� ப�திாிைகயி� இ�தியாி� க3சிைய 
ஓரளB ஆதாி�@� எPதி வ�தா�. கா�திஜி சிைற #��த பிற� மி(ட� கா�3ைர3 
தளபதி (ம3ைஸ" பா��க$ ெச�றா�. இ�திய� தைலவ�கKட� எ"ப4யாவ@ 
ராஜியாக" ேபாகேவ)H� எ�6 வ�#6�தினா�. தளபதி (ம3( 
அத�கிண�கியேதாH, "நீேர சமாதான� 8தராக$ ெச�6 இ�திய� தைலவ�கKட� 
ேப%�. அவ�க� ராஜி�� வ�கிறா�களா எ�6 ேக3H" பா��" எ�றா�. 
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மி(ட� கா�3ைர3 �த5� ெவளியி5��த தைலவ�கைள" ேபா�" பா��தா�. 
அவ�க�, "எ�கைள� ேக3H" பயனி�ைல. ராஜி ேப%� உாிைம உ�ளவ� 
கா�திஜிதா�. அவ� எ�த ஏ�பா3ைட ஒ"#�ெகா)டாR� அைத நா�கK� ஒ"#� 
ெகா�ள� தயா�!" எ�றா�க�. 
 
அத�ேம� மி(ட� கா�3ைர3 சிைற��� ெச�6 கா�திஜிைய" பா��@" ேபச� 
தீ�மானி�தா�. அத�� ��னா� தளபதி (ம3ஸுட� கல�@ ஆேலாசி�@$ சில 
ராஜி நிப�தைனகைள� தயாாி�@� ெகா)டா�. ராஜி நிப�தைனகளி� ��கியமான 
அ�ச� எ�னெவ�றா� : இ�திய�க� தா�களாகேவ வRவி� ெச�6 த�கKைடய 
ெபய� �த5ய விவர�கைள" பதிB ெச�@ ெகா�ள ேவ)4ய@. அ"ப4$ ெச�ய 
ச�மதி�தா� க6"#$ ச3ட�ைத 4ரா�(வா� ச��கா� ர�@ ெச�@விHவா�க�. 
 
மி(ட� கா�3ைர3 சிைற��� ெச�6 இ�த ராஜி நிப�தைனைய� கா�திஜியிட� 
ெதாிவி�தா�. அைத இ�திய�க� ஒ"#�ெகா�ள ேவ)H� எ�6� வ�#6�தினா�. 
"க6"#$ ச3ட� இ�திய ச�க�ைத இழிB ெச�கிற@ எ�ப@ தாேன உ�கKைடய 
ஆ3ேசப� ? ச3ட�ைத எH�@வி3டா� அ�த ஆ3ேசப� ேபா�விHகிறத�லவா? 
இ�திய�க� #திதாக 4ரா�(வாR��� வ�வைத� க3H"பH�தேவ 4ரா�(வா� 
ச��கா� வி��#கிறா�க�. அத�காக ஏ�ெகனேவJ�ள இ�திய�கைள"ப�றி எ�லா 
விவர�கK� ஊ�ஜிதமாக� ெதாி�தி��கேவ)H� எ�6 எ)Zகிறா�க�. 
நீ�களாகேவ இ�த� காாிய�ைத$ ெச�@விHவதி� உ�கK�� எ�ன ஆ3ேசப� ? " 
எ�6 வாத� ெச�தா�. 
 
கா�திஜி இைத ஒ"#�ெகா)டா�. ஆனா� ராஜி நிப�தைனகளி� வாசக�தி� சில 
தி��த�கைள$ ெச�யேவ)H� எ�6 ெசா�னா�. மி(ட� கா�3ைர3 �த5�, 
"அெத�லா� �4யா@ ; இதி� தி��த� எைதJ� (ம3( ஒ"#� ெகா�ள மா3டா�" 
எ�றா�. அத��� கா�திஜி, 'ராஜி நிப�தைன வாசக�தி� ச�ேதக�@�� இட� 
இ��க�:டா த�லவா ? ெகா7ச�:ட மா�ற�:டா@ எ�றா�, அத�� ராஜி 
எ�6 எ�ன ெபய�?" எ�6 ேக3டா�. கைடசியாக, “சாி ; உ�க� 
வி�"ப�தி�ப4ேய தி��தி� ைகெயP�தி3H� ெகாH�க�. (ம3Dட� ேபா�" 
பா��கிேற�" எ�றா� மி(ட� கா�3ைர3. 
 
த�பி! இ�தமாதிாி ராஜி நிப�தைனைய� கா�திஜி ஒ"#� ெகா)ட@ப�றி உன�� 
ஆ$சாிய� ஏ�படலா�. "ச3ட"ப4 பதிB ெச�@ெகா)டா� எ�ன ? ச3டமி�லாம� 



82 

 

பதிB ெச�@ ெகா)டா� எ�ன ? காாியா�ச�தி� இர)H� ஒ�6தாேன ?" எ�6 
உன��� ேதா�றலா�. 
 
உ)ைமயி�, இர)H��� மி�க வி�தியாச� உ)H, நாேம %யமாக$ ெச�ய�:4ய 
காாியமா யி��தேபாதிR�, பிற� அைத$ ெச�J�ப4 ந�ைம� க3டாய" 
பH�@வத�� உ3ப3டா� அ@ ந��ைடய %யமதி"#��" ப�கமாகிற@. அH�த 
;3H�காரTைடய ெசௗகாிய�ைத ��னி3H ந�ைம நாேம சில நி�"ப�த�கK�� 
உ3பH�தி�ெகா�ள$ ச�மதி�கலா�. ஆனா� அH�த ;3H�கார� ந�ைம" பல 
வ�த" பH�தினா� அத�� உ3பHவ த�� நா� வி��ப மா3ேடாம�லவா ? 
இ�ெனா� விஷய�ைதJ� நீ ந�� ெதாி�@ெகா�ள ேவ)H�. கா�திஜியி� 
அஹி�ைச" ேபா� �ைற��� ம�றவ�களி� பலா�கார" ேபா� �ைற��� ராஜி" 
ேப$% விஷய�தி� மி�க வி�தியாச� உ)H. பலா�கார �ைறயி� எதிாிைய� 
ேதா�க4�@$ சரணாகதி அைடJ�ப4 ெச�கிறா�க� ; அ�ல @ அ4ேயாH 
அழி�@விHகிறா�க�. அஹி�ைச" ேபா� �ைறயி� அ"ப4ய�ல. எதிாியி� 
மன�ைத மா�6வ@தா� அஹி�ைச �ைறயி� ��கிய ேநா�க�. எதிாியி� மன� 
சிறிதளB மாறியி�"பதாக� ெதாி�தாR� அஹி�ைச ;ர� தி�"தியைடகிறா� ; 
ராஜி ேப%வத��� தயாராகிறா� ; எதிாியி� மன� ேவதைனயைடயாத வைகயி�, 
அவTைடய சரணாகதிைய எதி�பாராம�, வி3H�ெகாH�@ ராஜி ெச�@ெகா�ள 
எ"ேபா@� சி�தமாயி��கிறா�. இதனா� எதிாியி� உ�ள� ேமR� மா6தலைடJ� 
எ�6 ந�#கிறா�. 
 
எதிாிைய அ4ேயாH அழி�@ ெவ�றியைடவ@ பலா� கார" ேபாாி� ேநா�க�. 
எதிாிைய$ சிேநகிதனா�கி�ெகா)H ெவ�றியைடவ@ அஹி�ைச �ைறயி� 
ேநா�க�. எனேவ, அஹி�ைச �ைறைய" பி�ப�6ேவா� ஒQெவா� க3ட�திR� 
எதிாிJட� ராஜி ெச�@ ெகா�வத��$ சி�தமாயி��க ேவ)H�. ச3ட�ைத 
எH�@விHகிேறா� எ�6 ெசா�R� அளB��� தளபதி (ம3( இற�கி வ�த@ 
அஹி�ைசயி� ெவ�றி எ�6 கா�திஜி க�தினா�. ச3ட�தி� க3டாய� இ�லாம� 
நாமாக$ சில க3H"பாHகK�� உ3பHவதி� த� மதி"#��" ப�க� ஒ�6� 
இ�ைலெய�6� க�தினா�, ஆைகயினாேலதா� மகா�மா ராஜி" ேப$%�� 
உட�ப3டா�, மி(ட� கா�3ைர3 ெகா)H வ�தி��த நக� ராஜி நிப�தைனகளி� 
தா� அவசியெமன� க�திய தி��த�கைள$ ெச�@ ைகெயா"பமி3டா�. மி(ட� 
�வி�, F த�பி நாJH இவ�கK� ைகெயP�தி3H� ெகாH�தா�க�. 
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மி(ட� கா�3ைர3 வ�@ேபான இர)H நாைள�ெக� லா� ேஜாகானி(ப�� 
ேபா_( தைலவ� மி(ட� ெவ�ன� வ�@ கா�திஜிைய$ சிைறயி5��@ விHவி�@" 
பிாிேடாாியாB�� அைழ�@" ேபானா�. அ�ேக கா�திஜி தளபதி (ம3ைஸ$ 
ச�தி�தா�. (ம3( மி�க பQயமாக" ேபசினா�. "நீ�க� சிைற��" ேபான பிற�� 
இ�திய ச�க� இQவளB உ6திJடனி��தைத நா� பாரா3Hகிேற�. இ�திய 
ச�க�தி� ேபாி� என�� ெவ6"# எ�பேத கிைடயா@. ஆனா� இ�ேகJ�ள 
ஐேரா"பிய�க� ெப��பாேலாாி� அபி"பிராய�ைத ெயா34 நா� எ� கடைமைய$ 
ெச�யேவ)4 யி��கிற@. நக� நிப�தைனகளி� நீ�க� ெச�@�ள தி��த�கைள 
ஒ"#�ெகா�கிேற�. உ�களி� பல� %யமாக" பதிB ெச�@ெகா)டதாக� 
ெதாி�த@� ச3ட�ைத ர�@ ெச�வதாக உ6தி :6கிேற�. இனிேம� இ�த மாதிாி 
ச�க டேம ஏ�பட�:டா@ எ�ப@ எ� வி�"ப� ! இனி நீ�க� ேபாகலா�!" எ�றா� 
தளபதி (ம3(. 
 
"நா� எ�ேக ேபாக3H� ? ம�ற� ைகதிகளி� விஷய� எ�ன ?" எ�6 கா�தி 
மகா�மா ேக3டா�. 
 
"நீ�க� இ�த நிமிஷ�தி5��@ %ேய$ைச யைட�@வி3 W�க�. இனி எ�ேக 
ேவ)HமானாR� நீ�க� ேபாகலா�. ம�ற� ைகதிக� எ�லாைரJ� நாைள� 
காைலயி� விHதைல ெச�@விHவா�க�!" எ�றா� தளபதி (ம3(. 
 
அ"ேபா@ மாைல ஏP மணி இQவளB ல�வாக� தம�� விHதைல கிைட�@விH� 
எ�6 கா�திஜி எதி�பா��கேவயி�ைல - அவ� ைகயிேலா காலணா இ�ைல. 
ேஜாகானி(ப�����" ேபாக ரயி� ச�த� தளபதி (ம3D� காாியதாிசியிடமி��@ 
கா�திஜி ெப�6�ெகா)டா�. பிாிேடாாியாவி5��@ ேஜாகானி(ப�� ேபாக ஒேர 
ஒ� வ)4 தா� பா�கியி��த@. கா�தி விைரவாக$ ெச�6 அ�த வ)4ைய" 
பி4�@ ஏறினா�. 
----------- 

ேத%6� ராமநாம� தியான�தி� சிற"ைபநா34 
ேபச�� சா�தி எ�T� ெப��ெபா�� விள�க$ெச�@ 
ஆசிய #�த� ேஜாதி அகில�தி� ேஜாதியா��� 
மாசிலா� கா�தி அ)ண� மா�த�� ெத�வம�ேறா. 

- நாம�க� கவிஞ� இராம5�க�, பி�ைள 
(ெச�ைன அரசா�க ஆ(தான கவிஞ�) 

------------ 
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52. "52. "52. "52. "ேஹ ரா	ேஹ ரா	ேஹ ரா	ேஹ ரா	!"!"!"!"    
 
த�பி ! இ�த வ�ஷ� ஜனவாி மாத� 30� ேததி 4�5யி� நட�த மகா பாதக$ 
ெசய5� விவர�கைள நீ மற�தி��க மா3 டா�. ெகாைலபாதக� ஒ�வ� கா�தி 
மகா�மாB�� அ7ச5 ெச�ய வ�தவைன" ேபால ந4�@ அவ�மீ@ நாR 
�)Hகைள$ %3டா�. �த� �)H ப3ட@� மகா�மா "ேஹ ரா�!" எ�6 
ெசா�5�ெகா)H தைரயி� விP�தா�. இெத�லா� உன�� 
நிைனவி��கிறத�லவா ? 
 
ெத�னா"பிாி�காவி� 1908-� வ�ஷ�தி� ஒ��ைற கா�தி மகா�மா "ேஹ ரா� !" 
எ�6 ெசா�5�ெகா)H தைரயி� விP�ப4 ேந��த@. �ர3H" ப3டாணிய� 
ஒ�வ� அவைர� த4யினா� ம)ைடயி� அ4�ததினா� அQவித� அவ� விP�ப4 
ஆயி�6. உலக�தி� பா�கிய வச�தினா� அ��ைற கா�தி மகானி� உயி��� 
ஆப�@ ேநரவி�ைல. ��$ைசயைடJ�ப4யாக ம3H� ஏ�ப3ட@. அ�த அ�#த 
ச�பவ�ைத"ப�றி இ"ேபா@ நீ ெதாி�@ெகா�ள"ேபாகிறா�, 
பிாிேடாாியாவி� ரயி� ஏறிய கா�திஜி இரB ஒ�ப@ மணி�� ேஜாஹானி(ப�� 
வ�@ ேச��தா�. ச�தியா�கிரஹ சைபயி� தைலவரான ேச� எ(ஸ" மியா� 
எ�பவாி� ;3 H�� ேநேர ேபானா�. ராஜி"ேப$ைச"ப�றி எ(ஸ" மியாT� ம�ற 
இ�திய ந)ப�கK� அறி�தி��த ேபாதிR� இQவளB விைரவி� கா�திஜி 
விHதைலயைட�@ ேபா_( பாராB� சிைற வா�ட�� இ�லாம� வ�@ ேச�வா� 
எ�6 நிைன�கவி�ைல. எ�லா�� அதிசய�� மகி<$சிJ� அைட�தா�க�. அ�6 
இரB ப�னிர)H மணி��" ெபா@� :3ட� :3Hவ ெத�6 தீ�மானி�க"ப3ட@. 
இத�கிைடயி� இ�திய" பிர�க�கK� சிேநகித�கK� வ�@ ேச��தா�க�. 
 
அவ�கK�� ராஜி நிப�தைனகைள"ப�றி� கா�திஜி விவரமாக எH�@� :றினா�. 
ெப��பாேலா� தி�"தி அைட�தா�க�. இர)ெடா�வ� ராஜிைய எதி��@" ேபசி� 
த�க� ச�ேதக�கைள ெவளியி3டா�க�. "ச3ட�தி�ப4 பதிB ெச�@ 
ெகா�வத��� நாமாக" பதிB ெச�@ ெகா�வத��� அ"ப4 எ�ன வி�தியாச� ? 
ேமR� க6"#$ ச3ட�ைத எH�த பிற� நாமாக" பதிB ெச�@ெகா)டாR� 
அ��த� உ)H. நா� பதிB ெச�@ெகா)ட பிற� க6"#$ ச3ட� ர�@ 
ெச�ய"பH� எ�ப@ எ�ன நி$சய� ? (ம3( வா� �6தி பிற<�@வி3டா� நா� 
எ�ன ெச�ய�4J� ? " எ�6, ேக3டா�க�. அவ�கK��$ ச�ேதக� தீ��@ 
ராஜிைய ஒ"#� ெகா�Kமா6 கா�திஜி பதி� ெசா�னா�. அத� விவர� பி� 
வ�மா6: 
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"இ�தைகய ஆ3ேசப�ைத� கிள"#வ@ நியாய�தா�. க6"#$ ச3ட�ைத ர�@ ெச�த 
பிற� நா� வ5ய$ ெச�6 பதிB ெச�@ ெகா�வ@ எ�6 ஏ�பாடாகியி��தா� 
ந�றாக இ��தி����. ஆனா� ராஜி எ�6 ஏ�பH� ேபா@ இர)H க3சியா�� 
ெகா7ச� வி3H� ெகாH�ேத தீரேவ)H�. ெகா�ைக" ப�றிய விஷய�களி� 
வி3H� ெகாH�க� :டாேத தவிர ம�ற அ�ச�களி� வி3H� ெகாH�தா� தா� அ@ 
ராஜியா��. 'க6"#$ ச3ட�@�� உ3பட� :டா@' எ�ப@ ந��ைடய 
அ4"பைடயான ெகா�ைக. ேவ6 வித�தி� ஆ3ேசபமி�லாத காாிய�கைள� :ட$ 
ச3ட�தி� பலவ�த�@�காக நா� ெச�ய� தயாரா யி�ைல. ச��காாி� 
அ4"பைடயான ெகா�ைகேயா, '#திய இ�திய�க� ச3ட விேராதமாக 
4ரா�(வாR��� Nைழய� :டா@ ; இைத� தH�க ேவ)Hமானா� ஏ�ெகனேவ 
J�ள இ�திய�க� ச��காாிட� ச�4பிேக3 வா�கி ைவ�@� ெகா�ள ேவ)H�' 
எ�ப@. ஒ�வ�ைடய ச�4பிேக3ைட இ�ெனா�வ� ச3ட விேராதமாக 
உபேயாகி�க இடமி�லாதப4 ச�4பிேக34� த��த அைடயாள�க� இ��க 
ேவ)H� எ�6� அவ�க� ேக3கிறா�க�. ச��கா�ைடய இ�த� ெகா�ைகைய 
நா� ஒ"#� ெகா)H அத�� அN�ணமாக நட�@ வ�வதாக$ ெசா�5 
யி��கிேறா�. ச3ட� இய�6வைத�தா� ஆ3ேசபி�தி��கிேறா�. ஓ� உதாரண� 
ெசா�கிேற�. யாராவ@ ஒ�வைர நா� ச�தி�தBடேன 'நம(கார�' எ�6 ெசா�5 
வண��கிேறா�. இ@ நாமாக$ ெச�வ@. ஆனா�, எ�ைன� க)ட@� நீ வண�கி 
நம(கார� ெச�யேவ)H� எ�6 பலவ�த� ெச�தா�, அத�� இண�க நா� 
உ3பHேவாமா ? மா3ேடா�' எ�6 தா� ெசா�Rேவா�. இ@ேபாலேவ க6"#$ 
ச3ட�@�� உ3பட ம6�தத��� இ"ேபா@ நாமாக" பதிB ெச�@ ெகா�வத��� 
வி�தியாச� உ)H. தளபதி (ம3( வா��6தி பிற<�@ வி3டா� எ�ன ெச�வ@ 
எ�ப@ இ�ெனா� ேக�வி. த�Tைடய க3சியி� நியாய�தி� ந�பி�ைகJ�ள 
ச�தியா�கிரஹி�� இ�தைகய ச�ேதக� உதவா@. எதிராளி ச�திய�@��� 
க3H"ப3H நட"பா� எ�ேற நா� ந�ப ேவ)H�. அ"ப4 எதிராளி வா��6தி 
மீ6� ப3ச�தி� ந�மிட��ள சா�தியா�கிரஹ ஆJத� எ�ேக ேபாகிற@ ? 
ம6ப4J� அேத ஆJத�ைத� ைகயா)H ெவ�றி ெப6ேவா�." 
 
கா�திஜி இQவா6 விள�கி$ ெசா�ன பி�பாH �த5� ச�ேதக" ப3டவ�கK� 
ராஜிைய ஒ"#� ெகா)டா�க�. 
 
ஆனா� இரB ப�னிர)H மணி�� நட�த ெபா@� :3ட�தி� இQவளB 
%லபமாக� காாிய� நட�கவி�ைல. %மா� ஆயிர� இ�திய�க� ெபா@� :3ட�@�� 
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வ�தி��தா�க�. இவ�களி� ப3டாணி �(5�க� சில�� இ��தா�க�. 
ந)ப�களிட� :றிய விஷய�ைத ெய�லா� ெபா@� :3ட�திR� கா�திஜி 
எH�@� :றினா�. அவ�ைடய ேப$% �4�த@� :3ட�தி� ஒ� ப3டாணி �(5� 
எP�@ நி�றா�. 
 
"உ�கKைடய ராஜி ஒ"ப�த"ப4 பதிB ெச�@ ெகா�ேவா� ப�@ விர� அைடயாள� 
ெகாH�க ேவ)Hமா? ேவ)டாமா ?" எ�6 ேக3டா�, 
 
"ெகாH�க ேவ)H� எ�ப@ எ�Tைடய ெசா�த அபி"பிராய�. ஆனா� அ"ப4� 
ெகாH"ப@ த�மதி"#�� விேராத� எ�6 எ)Zகிறவ�க� ெகாH�க ேவ)4ய 
தி�ைல" எ�6 கா�திஜி பதி� :றினா�. 
 
"நீ�க� எ�ன ெச�ய" ேபாகிறீ�க� ? ப�@ விர� அைடயாள� ெகாH"V�களா? 
மா3W�களா ? " எ�6 அ�த" ப3டாணிய� மீ)H� ேக3டா�. 
 
"நா� ெகாH�க�தா� ேபாகிேற�" எ�றா� கா�திஜி. 
 
"அ@ எ"ப4? ப�@ விர� அைடயாள� ெகாH"ப@. அவமான� எ�6�, 
��றவாளிகளிட�தா� அ"ப4 விர� அைடயாள� வா��வ@ வழ�க� எ�6� 
நீ�க� தாேன ெசா�னீ�க� ? இ"ேபா@ நீ�கேள ப�@விர� அைடயாள� 
ெகாH"ப@ எ"ப4$ சாியா��?" எ�6 ேக3டா� ப3டாணிய�. 
 
இத��" பதிலாக� கா�திஜி, க3டாய�தி� ேபாி� ஒ�ைற$ ெச�வத��� 
ெசா�தமாக$ ெச�வத��� உ�ள வி�தியாச�ைத விள�கி� :றினா�. ஆனா� அவ� 
:றிய@ அ�த" ப3டாணிய�ைடய காதி� ஏறேவயி�ைல. 
 
"நீ�க� ெசா�வ@ ஒ�6� சாியி�ைல. தளபதி (ம3Dட� பதிைனயாயிர� பB� 
ல7ச� வா�கி� ெகா)H இ�திய ச�க�ைத நீ�க� கா34� ெகாH�@ வி3டதாக� 
ேக�வி" பHகிேறா�. இைத" ப�றி எ�கK��� கவைலயி�ைல. ஆனா� நா�க� 
ஒ�நாK� விர� அைடயாள� ெகாH�க" ேபாவதி�ைல. யா� ஒ�வ� �த� �த5� 
விர� அைடயாள� ெகாH"பத��" ேபாகிறாேனா அவைன நா� ெகா�6 ேபா3H 
விட" ேபாகிேற�. அ�லாமீ@ ஆைணயாக$ ெசா�கிேற�. ஜா�கிரைத! " 
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ப3டாணிய� இQவித� :றியைத� ேக3ட@� :3ட�தி5��தவ�க� கல�கி" 
ேபானா�க�. ஆனா� கா�திஜி ம3H� எQவித� கல�க�� அைடயவி�ைல. அவ� 
அைமதியாக� :றியதாவ@: 
 
“ப3டாணிய ந)ப� ஆ�திர� ெகா)H ேபசினா�. அவ�ைடய ஆ�திர�@��� 
காரண மி��கிற@. ஆனா� பண�@�காக இ�திய ச�க�ைத நா� கா34� 
ெகாH�@ வி3ேட� எ�பைத யா�� ந�ப மா3டா�க� எ�6 ந�#கிேற�. ப�@ 
விர� அைடயாள� ெகாH"ப@ %ய மதி"#��" ப�க� எ�6 க�@கிறவ�க� 
அQவித� ெகாH�க ேவ)4யதி�ைல எ�6 ��னேம ெசா�ேன�. அவ�க� 
விஷய�தி� ப�@ விர� அைடயாள� இ�லாமேல ச�4பிேக3 வா�கி� ெகாH��� 
ெபா6"# எ�Tைடய@. ஆனா� விர� அைடயாள� ெகாH"பவைர� 
ெகா�6விHவதாக அவ� பய�6�திய@ ெப��தவ6. அதிR� ஆ)டவ� 
ெபயைர$ ெசா�5 யாைரJ� ெகா�ல" ேபாவதாக$ சபத� ெச�ய� :டா@. ஏேதா 
ஆ�திர"ப3H அQவித� அவ� ெசா�னா� எ�ேற க�@கிேற�. அவ� தா� 
பய�6�தியப4 காாிய�தி� ெச�வதா யி��தாR� நா� எ�Tைடய 
ெகா�ைகயி5��@ பிறழ �4யா@. இ@வைர இய�க�ைத நட�தி வ�தவனாகிய 
நா� தா� இ"ேபா@ �த5� ெச�6 விர� அைடயாள� ெகாH�க ேவ)H�. 
அ"ப4� ெகாH�க�தா� ேபாகிேற�. உலக�தி� பிற�தவ�க� எ�லா���� 
மரண� உ)H. வியாதியினாேலா �@ைமயினாேலா இற"பைத� கா34R� 
சேகாதர� ஒ�வTைடய ைகயினா� ெகா�ல"ப3H இற"ப@ ேமலான@. அத�காக 
வ��த"பட ேவ)4யதி�ைல; அ"ப4 எ�ைன� ெகா�லவ�� சேகாதரனிட�திR� 
ேகாபேமா @ேவஷேமா இ�லாம� நா� இற�ேதனானா�, அ@ேவ நா� ெபற� 
:4ய ெப�� ேபறா��. அ@தா� எ� ஆ�மாB�� ந�கதி அளி���. எ�ைன� 
ெகா�R� ெபா�3H� தா�கிய சேகாதரT� பி�கால�தி� க3டாய� நா� 
��றம�றவ� எ�பைத உண��@ ெகா�வா�." 
 
த�பி! இQவித� கா�திஜி ெத�னா"பிாி�காவி� ேஜாகா னி(ப��கி� 1908-� 
வ�ஷ� ஜனவாி 30௳ இரB :றினா�. அ"ப4� :றிய விவர�ைத அவேர 1924-� 
வ�ஷ� ஏரவாடா சிைறயி� எPதிய "ெத�னா"பிாி�கா ச�தியா�கிரஹ�" எ�T� 
�5� எPதியி��கிறா�. 
 
கா�தி மகா�மாவி� வா�� நிைன�கB� பய�கரமா யி�� �� �ைறயி� நா�ப@ 
வ�ஷ�@��" பிற� ப5�@வி3ட@ ! அவ�ைடய மேனாரத� நிைறேவறிவி3ட@. 
சாியாக நா�ப@ வ�ஷ�@��" பிற� 1948-� வ�ஷ� ஜனவாி 30௳ மாைல கா�தி 
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மகா� அவ�ைடய சேகாதர� ' ஒ�வTைடய ைகயினா� இற��� ெப�� 
பா�கிய�ைத அைட�தா�. 'சேகாதர� ' எ�6 �றி"பிHவத�� என��� ைக 
:%கிற@. 'ச)டாள" பாதக�' எ�6 எPத� ேதா�6கிற@. ஆனா� கா�தி 
மகா�மாவி� வா�கி�ப4 அ�த" பாதகT� த�Tைடய தவைற உண��@ 
வ��@வானா ? ஆ)டவT��� தா� ெதாிJ�! 
 
பிற� நிக<�தைத$ ெசா�Rவத�� ��னா� அ�த" ப3டாணிய� அQவித� 
ஆ�திர�ெகா)H ேபசியதி� காரண�ைத உன��� :றேவ)H�. 4ரா�(வா5� 
அ"ேபா@ %மா� 50 ப3டாணிய�க� இ��தா�க�. ப3டாணிய�களி� இய�ைப" 
ப�றி� ெகா7ச� உன��� ெதாிJம�லவா? இ�தியாவி� வடேம�� எ�ைலயி� 
வசி��� சாதியா� ப3டாணிய�. �ர3H�தன�@��� பலா�கார$ ெசய�கK��� 
ெபய� ேபானவ�க�. ெகா�Rவ@� ெகாைலJ)ப@� அவ�கK��$ ச�வ 
சாதாரண�. இர�த� எ�ப@ அவ�கK��� த)ணீ� ப3டபாH. அதிக ��ேகாப� 
உைடயவ�க�. அ4�க4 த�கK���ேளேய ச)ைட ேபா3H� ெகா�வா�க�. 
ச)ைட எ�றா� அேநகமாக� ெகாைலயிேல தா� �4J�. 
 
'எ�ைல"#ற கா�தி' எ�6 ெபய� ெப�ற கா� அ"@� கU�கா� ஒ� ப3டாணிய� 
தா�. த��ைடய சாதியாைர �ர3H�தன�ைதJ� பலா�கார�ைதJ� வி3H 
அஹி�சா வாதிகளா�க அவ� எQவளேவா பாHப3டா�. சிலகால� ஏேதா 
ப5�தி�"பதாக� ேதா�றிய@. ஆனா� நிர�தரமாக நி�க வி�ைல. கா�மீாி� 
ெகா�ைள ய4�கலா� எ�6 ேக�வி" ப3ட@� எ�ைல"#ற" ப3டாணிய� அ�த 
அழகிய ேதச�தி� #��@ அ3dழிய�க� ெச�ய ஆர�பி�@ வி3டா�க�. 
'எ�ைல"#ற கா�தி' யாகிய கா� அ"@� கU�காT� அவ�ைடய சேகாதர�� 
சிைறயிேல ப�லா)H இ��தன�. 
 
இதனா� ப3டாணிய�களிட� ந�ல �ண�கேள இ�ைல ெய�6 நிைன�@விட� 
:டா@. எQவளேவா ந�ல �ண�க� அவ�களிட� இ��கி�றன. ஆனா� 
�ர3H�தன�� பலா�கார" ப�6� அவ�களிட��ள பல ந�ல �ண�கைள 
மைற�@ வ�கி�றன. 
 
அேதாH M@ வா@ அதிக� இ�லாத சாதியாராைகயா� அவ�கைள ஏமா�6வ@ 
மிகB� %லப�. ெத�னா"பிாி�காவி5��த ப3டாணிய�க� அ�த மாதிாிதா� 
ஏமா�ற" ப34��தா�க�. 
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அவ�கைள ஏமா�றி கா�திஜியி� ேம� �ேராத� �K� ப4 ெச�தவ�க� யா� எ�6 
இ"ேபா@ பா��கலா�. சில இ�திய�க� அNமதி$ சீ3H இ�லாம� ச3ட�@��" 
#ற�பாக 4ரா�(வாR��� Nைழ�தி��தா�க�. 
 
இQவித� அNமதி$ சீ3H இ�லாமேலா ெபா� அNமதி$ சீ3Hடேனா இ�திய�கைள 
4ரா�(வாR��� ெகா)H வ�வத�காகேவ ஒ� ேகா�4 ேவைல ெச�@ 
ெகா)4��த@. இ�த ேவைலயி� �ல� ேம�ப4 ேகா�4 லாப� ச�பாதி�@� 
ெகா)4��த@. இ�த� ேகா�4யா���$ ச�திய�திேலா அஹி�ைசயிேலா 
ந�பி�ைக கிைடயா@. கா�திஜி ஆர�பி�த ச�தியா�கிரக இய�க�ைத" 
பய�பH�தி� ெகா)H த�கKைடய �ைற தவறிய காாிய�கைள$ ெச�@ ெகா)H 
ேபாகலா� எ�6 எ)ணி யி��தா�க�. இய�க� நட�@ ெகா)4���� வைரயி� 
யா�� எ�த விதமான அNமதி$ சீ3H� கா3ட ேவ)4யதி�ைல ய�லவா ? 
ஆைகயா� இய�க� நட��� வைரயி� இவ�கK��$ ெசௗகாிய� ; இய�க� 
நி�6வி3டா� இவ�க� த�க� ெதாழிைல நட�த �4யா@. இ�த� ேகா�4யா� 
தா� "கா�திஜி (ம3Dட� ல7ச� வா�கி� ெகா)டா� " எ�ற கைதைய� க34 
வி3H, ப3டாணிய���� 8ப� ேபா3H வி34��தா�க�. 
 
ெபா@� :3ட�தி� ப3டாணியாி� ேக�விகைளJ� கா�திஜியி� பதி�கைளJ� 
ஜன�க� ெபா6ைமJட� ேக3H� ெகா)4��தா�க�. பிற� ெபா@� :3ட�தி� 
தைலவ�� ராஜி ஏ�பா3ைட ஆதாி�@� தம@ அபி"பிராய�ைத$ ெசா�5வி3H, 
:3ட�தி� க��ைத� ேக3டா�. :3ட�தி5��த %மா� ஆயிர� இ�திய�களி� 
ப3டாணிய� இர)H ேபைர� தவிர ம�றவ�க� எ�லா�� ராஜி ஏ�பா3ைட ஒ"#� 
ெகா)H ைகைய� 8�கி� த�க� மன"U�வமான ச�மத�ைத� ெதாிவி�தா�க�. 
இரB ��6 மணி��� கா�திஜி ;H ேபா�$ ேச��தா�. அ"#ற�� 8�க� 
வரவி�ைல. ம6நா� உதய�தி� ம�ற ச�தியா�கிரஹ� ைகதிகைள 
வரேவ�பத�காக$ சிைற$சாைல வாச5� அவ� ேபா�� கா�தி��க 
ேவ)Hம�லவா? 
 
சிைற$சாைல� தைலவ��� �த� நா� இரேவ உ�தரB வ�@ வி3ட@. காைல ஏP 
மணி��� கா�திஜி சிைறவாச R�� வ�@ ேச��த@� சிைற���ளி��த 
ச�தியா�கிரக� ைகதிக� ெவளிேய வர ஆர�பி�தன�. ஒ� மணி ேநர�@��� 
எ�ேலா�� விHதைல ெச�ய" ப3டா�க�. அ"#ற� இர)Hநா�, 
விHதைலயைட�த ச�தியா�கிரகிகK�� வரேவ�#� வி��@� ெகா)டா3ட�மாக 
இ��த@. 
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ராஜி ஏ�பா34� ஷர�@�க� இ�திய�கK�� ந�றாக எH�@$ ெசா�ல"ப3டன. 
ஆயிT� ஏ�ெகனேவ அதி�"தி யைட�தவ�கைள� தி�"தி ெச�ய �4யவி�ைல. 
அவ�க� த�க� @ேவஷ" பிரசார�ைத விடாம� ெச�@ வ�தா�க�. ெபா@வாக" 
ெப��பாலான இ�திய�க� விஷய�தி� அவ�கKைடய பிரசார� பல� தரவி�ைல. 
ஆனா� ப3டாணிய�களி� ஆ�திர� ம3H� வள��@ ெகா)H வ�த@. 
 
இ�திய�க� தா�களாகேவ ெச�6 பதிB ெச�வத��ாிய பார�கைள ச��கா� 
அதிகாாிக� இ�திய� தைலவ�கைள� கல�@ ெகா)H தயாாி�தா�க�. 
பி"ரவாி 10௳ இ�திய ச�க�தி� தைலவ�க� �த� �தலாக$ ெச�6 பதிB ெச�@ 
ெகா�ளேவ)H� எ�6 தீ�மானமாயி�6. தைலவ�க� வழிகா34னா� தா� 
ம�றவ�க� ச�ேகாசமி�லாம� ெச�6 பதிB ெச�@ ெகா�ள �4J�. அேதாH 
ச��கா� அதிகாாிக� பதிB ெச�@ ெகா�ள வ�கிறவ�கைள மாியாைதயாக 
நட�@கிறா�களா எ�6 கவனி�@� ெகா�KதR� சா�தியமா��. 
 
பி"ரவாி 10 காைலயி� கா�திஜி ;3ைட வி3H� கிள�பி� த� காாியாலய�@��$ 
ெச�றா�. அவ�ைடய காாியாலய�திேலேய தா� ச�தியா�கிரஹ காாியாலய�� 
இ��த@. காாியாலய�தி� வாச5� மீ� ஆல� எ�T� ப3டாணிய�� அவ�ைடய 
ேதாழ�க� சில�� நி�6 ெகா)4��தா�க�. மீ� ஆல� ஏ�ெகனேவ கா�திஜியிட� 
ெதாழி� �ைறயி� ஆேலாசைன ேக3க" பலதடைவ வ�தி���� க3சி�கார�. ஆ6 
அ4 உயர�� திடகா�திர ேதக�� பைட�தவ�. கா�திஜிைய$ ச�தி�தBடேன சலா� 
ெச�@ �கம� :6வ@ அவ�ைடய வழ�க�. ஆனா� இ�ைற�� அவ� சலா� 
ெச�யவி�ைல. அவ�ைடய �க�தி� வழ�கமான #�னைகJ� இ�ைல. கா�திஜி 
"எ�ன ேசதி ? ெசள�யமா?" எ�6 ேக3டத�� அவ� சாியா� பதி� ெசா�லB� 
இ�ைல. அவ�ைடய க)களி� ேகாப� ெகாதி�தைத� கா�திஜி கவனி�@� 
ெகா)டா�. ஏேதா ஒ� விபாீத ச�பவ� இ�ைற�� நட�க"ேபாகிற@ எ�6 
அவ�ைடய உ�Kண�B :றிய@. 
 
காாியாலய�@��� கா�திஜி வ�@ ேச��த சில நிமிஷ�கK� ெக�லா� 
ச�தியா�கிரஹ� கமி34� தைலவ� ஜனா" எ(ஸ"மியாT� ம�ற" பிர�க�கK� 
வ�@ ேச��தா�க�. எ�லா�� பதிB ெச�J� ஆVஸு��" #ற"ப3டா�க�. 
கா�திஜியி� காாியாலய�தி 5��@ ேம�ப4 ஆV( ஏற��ைறய ��கா� ைம� 
8ர�தி� இ��த@. எ�லா�� நட�ேத ெச�றா�க�. அவ�கைள மீ� ஆல�� 
அவ�ைடய ப3டாணிய� ேதாழ�கK� பி�ெதாட��தா�க�. 
 
பதிB ெச�J� ச��கா� ஆV%��$ சில ெகஜ 8ர�தி� அ�னா3 கி"ஸ� எ�T�  
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அ3ட�னிகளி� ஆV( இ��த@. அ�த� க34ட�தி� வாச5� மீ� ஆல� 
கா�திஜியி� அ�கி� ெந��கி வ�@ "எ�ேக ேபாகிறீ�?" எ�6 ேக3டா�. 
 
"எ� ெபயைர" பதிB ெச�@ அTமதி" ப�திர� ெப6வத�காக" ேபாகிேற�. ப�@ 
விர� அைடயாள�� ெகாH�க" ேபாகிேற�!" எ�6 கா�திஜி ெசா�னா�. 
 
அQவளB தா�; பி� #ற�தி5��@ ஒ� ெபாிய �)டா�த4 கா�திஜியி� தைலயி� 
விP�த@. “ேஹ ரா�!" எ�6 ெசா�5� ெகா)ேட கா�தி மகா�மா தைரயி� சா��@ 
��$ைச யைட�தா�. 
----------------- 

53. 53. 53. 53. சா�த ���திசா�த ���திசா�த ���திசா�த ���தி    
 
கா�திஜி தைரயி� விP�@ ��$ைச யைட�த பிற�� மீ� ஆல�� அவ�ைடய 
ந)ப�கK� %�மா விடவி�ைல. ேமR� அவைர� தா�கி அ4�தா�க�. எ(ஸ" 
மியாT� த�பி நாJHB� கா�திஜி மீ@ அ4 விழாம� தH�க �ய�றேபா@, 
அவ�கK� அ4��� உைத��� பா�திரமானா�க�. இ�த� கா3சிைய$ சாைலயிேல 
ேபா�� ெகா)4��த சில ஐேரா"பி ய�க� பா��@ வி3H விைர�@ வ�தா�க�. 
அவ�க� சமீபி�த@� மீ� ஆல�� அவ�ைடய ேதாழ�கK� த"பி ஓட" பா��தா�க�. 
ஆனா� அவ�கKைடய �ய�சி ப5�கவி�ைல. அவ�கைள ஐேரா"பிய�க� 
ைக"பி4யாக" பி4�@� ெகா)டா�க�. இ�T� சில� கா�திஜிைய� 8�கி எH�@ 
மி(ட� கி"ஸTைடய ஆV( அைற��� ெகா)H ேபானா�க�. ��$ைச 
ெதளிவத��ாிய சிகி$ைசJ� ெச�ய"ப3ட@. கா�திஜி க) விழி�தேபா@, 
ெரவர)3 ேடா� எ�T� ந)ப� த�ைம� �னி�@ பா��@� ெகா)4�"பைத� 
க)டா�.    "இ"ேபா@ உட�# எ"ப4 யி��கிற@ ? " எ�6 ேடா� ேக3டா�. 
 
"உட�# சாியா�� தானி��கிற@. ப�5R� விலாவிR� ம3H� வ5 யி��கிற@. மீ� 
ஆல� எ�ேக ?" எ�6 கா�தி மகா� ேக3டா�. "அவT� அவTைடய சகா�கK� 
ைக@ ெச�ய"ப3 டன�" எ�றா� ேடா� பாதிாியா�. 
 
"அ@ எ"ப4 ? :டேவ :டா@ ! அவ�கைள உடேன விHதைல ெச�ய ேவ)H�!" 
எ�றா� மகா�மா கா�தி. 
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"அைத"ப�றி இ"ேபா@ எ�ன ? பிற� பா��@� ெகா�ளலா�. உ�கKைடய உதH, 
க�ன� எ�லா� காயமாகி இர�த விளாறாக இ��கிற@. �த5ேல சிகி$ைசைய" 
ப�றி� கவனி�க ேவ)H�. ேபா_ஸா� உ�கைள ஆ(ப�திாி��� ெகா)H ேபாக� 
தயாராயி��கிறா�க�. ஆனா� எ�Tைடய ஜாைக��� தா�க� வ�வ@ நல�. 
வ�தா� நாT� எ� மைனவிJ� எ�களா� இய�ற ெசளகாிய�க� ெச�@ 
ெகாH�கிேறா�." 
 
"ேபா_ஸா��� வ�தன�. ஆனா� நா� ஆ(ப�திாி��" ேபாக வி��பவி�ைல. 
உ�கKைடய ;3H�ேக வ�கிேற�. எ�ைன அைழ�@" ேபா�க�." இQவா6 
கா�திஜி :றியத��� காரண� ேடா� பாதிாியாாிட� மகா�மாB�� இ��த அ�#� 
ந�பி�ைகJ�தா�. 
 
ெரவர)3 ேடா� நிbDலா�@ ேதச�தி5��@ ெத� னா"பிாி�காB�� வ�தவ�. 
கா�திஜிைய" ப�றிJ� அவ�ைடய அஹி�சா இய�க�ைத" ப�றிJ� ந�� 
அறி�தி��தவ�. 
 
ேம�ப4 ச�பவ� நட�தத�� ஆ6 மாத�@�� ��னா� ேடா� பாதிாியா� 
கா�திஜிைய ேநாி� ச�தி�@ அறி�க� ெச�@ ெகா�வத�காக$ ெச�றா�. 
"ெரவர)H ேடா�" எ�ற ெபயைர" பா��த@�, அவ� த�ைம� கிறி(@வ மத�தி� 
ேச��க வ�தி�"பதாக மகா�மா நிைன�தா�. ஆயிT� அவைர$ ச�தி�க இைச�தா�. 
ேடா� பாதிாியா�ட� சில நிமிஷ� ச�பாஷி"பத���ேளேய அவ� எ"ேப�"ப3ட 
உ�தம #�ஷ� எ�பைத� கா�திஜி ெதாி�@ ெகா)டா�, "உ�கKைடய 
ேபாரா3ட�தி� எ�ைன உ�க� ந)பனாக� க�@�க�. எ�னா� �4�த அளB 
த�கK�� உதவி ெச�வ@ எ� கடைம " எ�றா� ேடா�. 
 
ெரவர)H ேடா� கிறி(@வ மத�தி� பா"4(3 மிஷ� எ�ற உ3பிாிைவ$ 
ேச��தவ�. அ�த உ3பிாிைவ$ ேச��த ெவ�ைள�கார� கிறி(@வ�கK�� மத 
ேபாதைன ெச�@ அத�காக அவ�களிட மி��@ வ�மான� ெப�6 வ�தா�. 
ச�தியா�கிரஹ இய�க�@�� ஆதரB த�வதி� காரணமாக அவ�ைடய 
ஜீவேனாபாய�@�� ஆப�@ ேநாிடலா� எ�6 கா�திஜி க�தினா�. அதாவ@ 
ெவ�ைள�கார� கிறி(@வ�க�, "உ�கKைடய ேபாதைன எ�கK��� 
ேதைவயி�ைல" எ�6 ெசா�5 விடலா� அ�லவா ? இ@ ப�றி மகா�மா 
பிர(தாபி�த ேபா@, ேடா� பாதிாியா�, "அைத"ப�றி நா� கவைல"படவி�ைல. 
ஏ%நாத�ைடய உ)ைமயான த�ம�ைத" பி�ப�றி நா� நட�கிேற�. 
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ெவ�ைள�கார� கிறி(@வ�க� எ�ைன� ைகவி3டா� விட3H�. எ�ைன� 
கா"பா�6வத��� கடB� இ��கிறா�!" எ�றா�. 
 
இ@�த� கா�தி மகாT��� ேடா� பாதிாியா���� அ�திய�த சிேநக� ஏ�ப3H 
வள��தி��த@. ஆைகயினாேல தா�, பHகாய"ப34��த கா�திஜி ஆ(ப�திாி��" 
ேபாவ த��" பதிலாக ேடா� பாதிாியாாி� ;3H��" ேபாக இைச�தா�. 
ேடா� ;3H��" ேபா�$ ேச��த@� டா�ட���$ ெசா�5யT"பினா�க�. 
இத�கிைடயி�, ஆசியா�கார�கைள" பதிB ெச�J� உ�திேயாக(த� மி(ட� 
சா�னி கா�திஜிைய" பா��க வ�தா�. மி(ட� சா�னியி� காாியால�@��� ெகா7ச 
8ர�திேலதா� மகா�மா அ4ப3H விP�த ச�பவ� நட�தத�லவா ? ஆைகயா�, 
கா�திஜியி� ேதக நிைலைமைய" ப�றி ேநாி� ெதாி�@ெகா)H ேபாவத�காகB� 
அNதாப� ெதாிவி"பத�காகB� மி(ட� சா�னி வ�தா�. 
 
அவைர" பா��த@� கா�திஜி :றியதாவ@ :-"த�கKைடய காாியாலய�@�� நா� 
வ�@ ெகா)4��ேத�. விர� அைடயாள� ெகாH�@" பதிB" ப�திர� 
ெப6வத�காகேவ வ�ேத�. வழியி� இ"ப4 நட�@வி3ட@. அதனா� பாதகமி�ைல. 
அவசியமான ப�திர�கைள உடேன எH�@� ெகா)H வ�@ எ�னிட� இ�ேகேய 
ெபய�" பதிB ெப�6� ெகா�ள� ேகா�கிேற�. என�� ��னா� ேவ6 எ�த 
இ�தியைரJ� பதிB ெச�ய�:டா@. �த5� பதிB ெச�வ@ நானாக இ��க 
ேவ)H�." 
 
இQவித� மகா�மா :றியைத� ேக3ட மி(ட� சா�னி, "அத�ெக�ன அவசர� 
வ�த@? இ"ேபா@ டா�ட� வர" ேபாகிறா�. அவ� உ�கைள" பா��@$ சிகி$ைச 
ெச�ய3H�, நி�மதியாக ஓ�B எH�@� ெகா�K�க�. உ�கK�� ாிஜி(டாி� 
தைல"பிேல இட� வி3H வி3H, ம�றவ�கைள" பதிB ெச�கிேற�. உட�# 
ந�றா�� �ணமான பிற� பதிB ெச�@ ெகா�ளலா� " எ�றா�. 
 
"இ�ைல இ�ைல ; �த� �த5� நா� பதிB ெச�@, ெகா�வதாக$ சபத� 
ெச�தி��கிேற�. கடB� எ�ைன உயிேராH ைவ�தி�"பதா� அ�த$ சபத�ைத 
நிைறேவ� றிேய தீரேவ)H�. தயB ெச�@ இQவிடேம ெகா)H வா��க�!" 
அத��ேம� ம6�@$ ெசா�ல இயலாம� ாிஜி(டைரJ� ப�திர�கைளJ� எH�@ 
வர மி(ட� சா�னி ெச�றா�. 
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அH�தப4யாக, ச��காாி� அ3ட�னி ெஜனரR�� மகா�மா பி� வ�� த�திைய 
அT"பினா�:- "மீ� ஆல�தி� ேபாிR� அவ�ைடய ேதாழ�க� ேபாிR� நா� ��ற� 
சா3டவி�ைல. அவ�க� ேம� வழ��� ெதாடர"பHவைதJ� வி��பவி�ைல. தயB 
ெச�@ என�காக அவ�கைள உடேன விHதைல ெச�@விட ேவ)H�!" 
 
ேபா_ஸா� ஏ�ெகனேவ மீ� ஆல� ேகா�4ைய� ைக@ ெச�தி��தா�க�. கா�தி 
மகா�மாவி� ேம�ப4 த�தியி� ேபாி�, அ3ட�னி ெஜனர� உ�தரB"ப4, அவ�க� 
விHதைல ெச�ய"ப3டா�க�. ஆனா� ேஜாகானி(ப�� ஐேரா"பிய�க� அைத 
வி��பவி�ைல. அவ�களி� சில� அ3ட�னி ெஜனரR�� ஒ� கHைமயான க4த� 
எPதினா�க�. 
 
"��றவாளிகைள� த)4"ப@ ப�றி� கா�திஜியி� ெகா�ைகக� ஒ� மாதிாியாக 
இ��கலா�. அ�த� ெகா�ைககைள அரசா�க� ஏ�6� ெகா�ள �4யா@. கா�திைய 
அ4�த ச�பவ� அவ�ைடய ெசா�த இட�தி� நட�க வி�ைல ; ெபா@$ சாைலயி� 
நட�த@. ஆைகயா� அ@ ெபா@ ஜன விேராதமான ��ற�. ச�பவ�ைத ேநாி� 
பா��த பல ஐேரா"பிய�க� சா3சி ெசா�ல� தயாராயி��கிறா�க�, ஆைகயா� 
��றவாளிகைள� க3டாய� ைக@ ெச�@ விசாரைண நட�தி� த)4�க ேவ)H�." 
 
பிரபல ஐேரா"பிய�க� ைகெயா"பமி34��த இ�த� க4த�தி� ேபாி� அ3ட�னி 
ெஜனர� ம6ப4J� மீ� ஆல� ேகா�4ைய� ைக@ ெச�ய உ�தரவி3டா�. 
விசாரைண நட�@ ��றவாளிகK�� ��6 மாத� கH�காவ� த) டைனJ� 
கிைட�த@. ஆனா� கா�திஜியி� ெகா�ைகைய மதி�@, அவைர$ சா3சி 
ெசா�வத��� ேக�3H�� அைழ� காம� வி3H வி3டா�க�. 
 
டா�ட� வ�@ கா�திஜிைய" பா��தா�. க�ன�திR� ேம� உத34R� ப34��த 
ெப�� காய�கK��� ைதய� ேபா3H� க34னா�. விலா�கK�� ம��@ 
தடவினா� ைதயைல எH��� வைரயி� ேபச�:டா@ எ�6�, திரவ பதா��த�தா� 
சா"பிடலா� எ�6� க)4"பாக$ ெசா�னா�. ஒ� வார� பH�ைகைய வி3H நகர� 
:டாெத�6� அ"#ற� இர)H மாத� ேவைல எ@B� ெச�ய� :டா@ எ� 6� 
:றினா�. 
 
ஆகேவ, கா�திஜி க3டாயமாக ெமளன விரத� ைக� ெகா�ள ேவ)4யதாயி�6. 
ஆனா� ��கியமான காாிய� ஒ�6 பா�கியி��த@. ந�ல ேவைளயாக� ைகயிேல 
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எP@� ச�தி இ��த@. காகித� ேபனா த�வி�@ இ�திய ச�க�@��" பி� வ�� 
ேவ)Hேகாைள எPதினா�: 
 
"ேடா� பாதிாியாாி� ;34� ப�திரமாயி��கிேற�. ேடா��� அவ�ைடய 
மைனவிJ� எ�ைன ந�றா�" பா@கா�@ வ�கிறா�க�. எ�ைன" ப�றி� 
கவைல"பட ேவ)டா�. 
 
" எ�ைன அ4�தவ�க� தா�க� ெச�த காாிய�தி� பலா பலைன உண��@ 
ெச�யவி�ைல. நா� தவ6 ெச�வதாக நிைன�தா�க�. த�கK��� ெதாி�த ஒேர 
�ைறைய� ைகயா)H எ�ைன� தி��த" பா��தா�க�. ஆைகயா� அவ�க� 
ேபாி� எ�த விதமான நடவ4�ைகJ� எH�க� :டா@ எ�6 ேக3H� ெகா�கிேற�. 
'�ஸ�மா�க�' எ�ைன அ4�@ வி3டா�க� எ�ற காரண�தினா� ஹி�@�க� 
�(5�க� ேபாி� ேகாப�ெகா)டா�, அ@ ெப��தவறா��. நா� இ�6 சி�திய 
இர�த� இர)H ச�க�கைளJ� நிர�தரமாக ஒ�6 பிைண"பத��$ சாதனமா 
யி��க ேவ)H�. இ@ேவ எ�Tைடய மன மா��த பிரா��தைன. ஆ)டவ� அ�� 
#ாிய3H�. 
 
"நட�@ வி3ட ச�பவ�தி� காரணமாக இ�திய ச�க� @�� நா� :றிய 
ேயாசைனயி� மா6த� எ@B� இ�ைல. ஆசியா�கார�க� தா�கேள வ5ய$ ெச�6 
பதிB ெச�@ ச�4பி ேக3 வா�கி�ெகா�ள ேவ)H�. விர� அைடயாள� 
ெகாH"பத�� மன$சா3சி இட� ெகாடாதவ�க� அQவித� ெசா�5 ச��காாிட 
மி��@ வில��" ெபறலா�. ம�றவ�க� எ�லா�� இ�திய ச�க�தி� தீ�மான�ைத 
நிைறேவ�ற ேவ)H�. 
 
"ச�தியா�கிரஹ த�@வ�ைத ந�� உண��தவ�க� கட Bைள� தவிர ேவ6 
யா���� பய"பட ேவ)4ய தி�ைல. இ�திய�க� யாராவ@ ஏதாவ@ 
ெசா�வா�கேளா ? ' எ�ற ேகாைழ" பய� காரணமாக� த�க� கடைமைய$ ெச�ய� 
தவற� :டா@. நாமாக" பதிB ெச�@ ெகா)டா� க6"#$ ச3ட� ர�தா�� எ�6 
ச��கா� வா��� ெகாH�தி��கி�றன�. ராஜி ஒ"ப�த�தி� நம��ாிய ப�திைய 
நிைற ேவ�றி ைவ"ப@ ந��ைடய கடைமயா��." 
 
இQவித� இ�திய ச�க�@��� கா�திஜி வி�ஞாபன� எPதி �4�தத��� மி(ட� 
சா�னி ாிஜி(ட�கைளJ� ப�திர�கைளJ� ெகா)H வ�வத��� சாியா யி��த@. 
கா�திஜி க�ட"ப3H வ5ைய" ெபா6�@�ெகா)H ைகெயP�@" ேபா3H விர� 
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அைடயாள�� ெகாH�தா�. இைத" பா��@� ெகா)4��த மி(ட� சா�னியி� 
க)களி� க)ணீ� த@�பிய@. 
 
இQவளB காாிய�கK� அைரமணி ேநர�@��� �4�@ வி3ட@. ஆயிT� கா�திஜி 
இ�மாதிாி த�ைம$ சிரம" பH�தி� ெகா�வைத" பா��@ மி(ட� ேடா��� 
அவ�ைடய மைனவிJ� வ��த மைட�தா�க�. கா�திஜி �ணமைடவத�� 
இைடbறாகலா� எ�6� பய�தா�க�. பிற�, ேடா� பாதிாியா� அ�த 
அைறயி5��தவ�கைள ெய�லா� சமி�ைஞ �ல� அ"#ற" பH�தினா�. இனிேம� 
ஒ�6� எPதB� :டா@, உட�ைப அைச�கB� :டா@ எ�6 கா�திஜிைய 
வ�#6�தினா�. அத� ேபாி� கா�திஜி இ�T� ஒ� விஷய� எPதி� கா34னா�. 
"அ�� ஒளிேய! வழி கா3Hவா�!" எ�6 ெதாட��� கிறி(@வ" பிரா��தைன 
கீத�ைத யாராவ@ பா4னா� தம@ மன� நி�மதி அைடJ� எ�6 எPதினா�. ேடா� 
த�பதிகளி� �மாாி, ஆ5Q எ� T� சி6மி, அ�த அைறயி� வாச�ப4யி� நி�6 
ேம�ப4 கீத�ைத இனிய �ர5� பா4னா�. அைத� ேக3H கா�திஜி மன அைமதி 
ெப�றா�. 
 
ேடா� �H�ப�தா� அ$சமய� கா�திஜி��$ ெச�த ேசைவயி� ெப�ைமைய$ 
ெசா�5 �4யா@. �H�ப�ைத$ ேச��த யாராவ@ ஒ�வ� எ"ேபா@� கா�திஜியி� 
ப�க�தி� இ��@ பணிவிைட ெச�தா�க�. அ�த ;34� கா�திஜி 
பH�தி��தவைரயி� ;H ஏேதா ச�திர� சாவ4 எ�6 ெசா� R�ப4 ஆயி�6. 
கா�திஜியி� நிைலைம ப�றி விசாாி"பத�காக ஓயாம� இ�திய�க� 
வ�@ெகா)4��தா�க�. அவைர ம�றவ�க� பா��கலா� எ�6 டா�ட� அNமதி�த 
பிற� :3ட� இ�T� அதிகமாயி�6. ஜBளி �3ைட 8�கி$ ெச�6 ெத�விேல 
வி��� இ�திய�க� உ�பட" ெபாிய �த லாளிக� வைரயி� எ�லா�� 
வ�@ெகா)4��தா�க�. ேடா� த�பதிக� அைனவைரJ� அ�#ட� �கம� :றி 
வரேவ�6, 4ராயி� அைறயி� உ3கார$ ெச�@, சமய� அறி�@ மகா�மாைவ" 
பா��க அTமதி�@ வ�தா�க�. கா�திஜி இ@ விஷயமாக எPதியி��கிறா� : 
 
"நா� அவ�ைடய ;34� இ��த வைரயி� எ�ைன� கவனி"ப@� எ�ைன" 
பா��க வ�தவ�கைள� கவனி"ப@ேம அவ��� ேவைலயா யி��த@. இரா�திாி 
ேநர�தி� :ட இர)H ��6 தடைவ ேடா� எ� அைற�� ெம�ள நட�@ வ�@ 
எ34" பா��@வி3H" ேபாவா�. அவ�ைடய ;34� வசி�த காலெம�லா� அ@ 
எ�Tைடய ;H எ�ற எ)ணேம எ� மன�தி� �4 ெகா)4��த@. 
இ�ெனா�வ� ;34� இ��கிேறா� எ�ற எ)ணேம ேதா�றவி�ைல. 
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எ�Tைடய ெசா�த உ�றா� உறவின� யா�� ேடா� த�பதிகைள� கா34R� 
அதிக" பாிBட� எ�ைன" பராமாி�தி��க �4யா@. 
 
கா�திஜி��� ேடா� பாதிாியா���� ஏ�ப3ட சிேநக� பி�கால�தி� அZவளB� 
மாறவி�ைல. ம6ப4J� கா�திஜி ச�தியா�கிரஹ" ேபா� ஆர�பி�க ேந��த ேபா@, 
ேடா� பாதிாியி� சீட�களான ஐேரா"பிய� கிறி(@வ�க� ேடா� மீ@ ேகாப� 
ெகா)டா�க�. அதனா� ேடா� க�ட"பட B� ேந��த@. ஆயிT� அவ� 
எ�ளளB� மன� ச5�கவி�ைல . 
 
ச�தியா�கிரஹ" ேபா� தீவிர நிைலைய அைட�தி��த சமய�தி�, ேடா� பாதிாியா� 
ேராWஷியாவி� காலமானா�. அவ�ைடய மரண�, அவைர எதி��தவ�களி� 
மன�ைத�:ட மா�றிவி3ட@. பா"4(3 ேதவாலய�தி� ெவ�ைள�கார� 
கிறி(@வ�க� அNதாப� :3ட� நட�தினா�க�. கா�திஜி, க$சா5யா சாகி" 
�த5ய இ�திய�கைள ேம�ப4 அNதாப� :3ட�@�� அைழ�@" ேப%�ப4J� 
ெச�தா�க�. 
 
கா�தி மகா�மாவி� அஹி�ைசயி� மகிைம�� ேடா� �H�ப� சிற�த உதாரண� 
ஆ��. ெவ6� பலா�கார இய�கமாயி��தா�, எதிாிகளி� :3ட�தி5��@ 
இ�தைகய அ�ைமயான ர�தின� ேபா�ற சிேநகித�க� கிைட�க� :Hமா ? 
-------- 

54. 54. 54. 54. �ம+� ேமாச,�ம+� ேமாச,�ம+� ேமாச,�ம+� ேமாச,    
 
கா�தி மகா� அ4ப3H ேடா� பாதிாியாாி� ;34� சிகி$ைச ெப�6 வ�த கால�தி� 
கா�தியி� �H�ப�தா� ேபானி�D� வசி�@ வ�தா�க�. Fமதி க(8ாிபாJ� 
�ழ�ைதகK� கா�திஜி அ4ப3ட ெச�தி அறி�த@� அளவி�லாத கவைல 
அைட�தா�க�. உடேன பற�@ ெச�6 கா�திஜிைய" பா��கேவ)Hெம�6 
அவ�கKைடய உ�ள� @4�த@. ஆனா� அ@ சா�திய"படவி�ைல. ேபானி�D 
5��@ ேஜாகானி(ப�� ேபாவத�� ேவ)4ய ரயி� ச�த" பண� அவ�களிட� 
இ�ைல ! 
 
கா�திஜி�� உட�# �ணமாகி" பிரயாண� ெதாட�கலா� எ�6 ஏ�ப3ட@� 
உடேன ேபானி�ஸ��" ேபாக வி��பினா�. ேபானி�(, ேந3டா� மாகாண�தி� 



98 

 

ட�பT��� ெகா7ச 8ர�தி� உ�ள@ எ�ப@ நிைனவி��கலா�. கா�திஜி 
ேந3டாR��" ேபாகேவ)4ய அவசிய�� ஏ�ப34��த@. 
 
க6"#$ ச3டமான @, 4ரா�(வா� மாகாண�தி� ெச�ய"ப3ட@. 
'4ரா�(வாைல$ ேச��த 13,000 இ�திய�கைளேய அ@ பாதி�த@. ேந3டாைல 
அ�த$ ச3ட� பாதி�க வி�ைல. ஆயிT� க6"#$ ச3ட�ைத எதி��@ கா�திஜி 
நட�திய இய�க�தி� ேந3டா5R� ேக"டBனிR� ெத� னா"பிாி�கா 
�PவதிR��ள எ�லா இ�திய�கK��� சிர�ைத இ�லாம� ேபாகவி�ைல. அ�த 
இய�க�தி� ேபா�ைக எ�லா இ�திய�கK� கவனி�@�ெகா)H வ�தா�க�. 
ஏெனனி� இ�ைற�� 4ரா�(வா5� ஏ�ப3ட ச3ட�ைத"ேபா� நாைள�� ம�ற 
மாகாண�களிR� ஏ�படலா ம�லவா ? 4ரா�(வா5� க6"#$ ச3ட�ைத எதி��@ 
இ�திய�க� ெவ�றிெப�றா� அ@ ேந3டா� இ�திய�களி� பல�ைதJ� வள����. 
4ரா�(வா� ச�தியா�கிரஹ� ேதா�வி யைட�தா� ெத�னா"பிாி�கா இ�திய�க� 
அைனவைரJ� அ@ பல;ன"பH�@�. 
 
தளபதி (ம3ஸுட� ெச�@ெகா)ட ராஜி ஏ�பாH ேந3டா� இ�திய�களி� 
மன�திR� ச�ேதக�கைளJ� கல�க�கைளJ� உ)டா�கி யி�"பதாக� கா�திஜி 
அறி�தா�. �த� �த5� கா�தி மகா�மாைவ ஆதாி�@ நி�றவ�க� ட�ப� 
இ�திய�கேள ய�லவா ? ஆைகயா� ேநேர ட�பT��" ேபா� அ���ள 
இ�திய�கைள" பா��@" ேபசி அவ�கKைடய ச�ேதக�கைள� தீ��@வி3H" பிற� 
ேபானி�ஸ��" ேபாக� கா�திஜி தீ�மானி�தா�. 
 
ட�பT��� கா�திஜி ேபா�$ ேச��த அ�6 அ�ேக ஒ� ெபா@� :3ட�@�� 
ஏ�பாH ெச�ய"ப34��த@. இ�ேகJ� ப3டாணிய�களா� ஏேதT� ெதா�ைல 
ேநரலா� எ�6 கா�திஜியி� ந)ப�க� ச�ேதகி�தா�க�. எனேவ, த�க 
��ேன�பாH ெச�தி��த@ட�, ட�ப� ேபா_( தைலவரான பைழய 
அெல�ஸா)ட���� ெதாிவி�தி��தா�க�. 
 
இ�T� சில ந)ப�க� கா�திஜி�� எ$சாி�ைக ெச�தா�க�. ெபா@� :3ட�தி� 
அவ� தா�க"படலாெம�6� ஆைகயா� :3ட�@�ேக அவ� வரேவ)டா� 
எ�6�, :3ட�ைத ர�@ ெச�@ விடலா� எ�6� ெசா�னா�க�. ஆனா� மகா�மா 
இ�த ேயாசைனகைள ஒ"#�ெகா�ள வி�ைல. "ெபா@ ஊழிய� ெச�ய வ�கிறவ� 
#க<$சிைய" ெப6வத��� தயாராயி�"ப@ ேபாலேவ இக<$சி��� தயாரா 
யி��கேவ)H�. Uமாைல��� தயாரா இ��கேவ)H� ; க�மாாி��� 
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சி�தமாயி��க ேவ)H�. ெபா@ ம�களி� க)டன�@��� த"பி ஓட �யRத� 
:டா@. நா� :3 ட�@�� அவசிய� ேபா��தா� தீ�ேவ�. கடBKைடய 
வி�"ப� ேபால நட���" எ�6 ெசா�5வி3டா�. 
 
மாைல எ3H மணி��" ெபா@�:3ட� ஆர�பமாயி�6. கா( விள��க� 
ேபாட"ப34��தன. ேச� தாB� �க�ம@ எ�பவ� தைலைம வகி�தா�. 
இ�திய�கKைடய நியாயமான ச�ேதக�க� எ�லா� தீ��ப4யாக மகா�மா தா� 
ராஜி�� ஒ"#�ெகா)டத� காரண�கைள விள�கி� :றினா�. கா�திஜியி� ேப$% 
�4�@ தைலவ� �4Bைர :றி� ெகா)4���� சமய�தி� ஒ� ப3டாணிய� 
ைகயி� ஒ� ெபாிய த4Jட� ேமைடைய ேநா�கி ஓ4 வ�தா�. அேத சமய�தி� 
விள��க� எ�லா� அைண�க"ப3டன. :3ட�தி� ெப�� �ழ"ப� உ)டாயி�6. 
ஆனா� ேமைடயி� இ��த பிர�க�க� - தைலவ� தாB� �க�ம@ உ�பட- 
கா�திஜிைய� த�கK�� ம�தியி� நி6�தி$ M<�@ நி�6 பா@கா�தா�க�. 
கா�திஜியி� ந)ப�களி� ஒ�வ� இ�மாதிாி ேந�� எ�6 எதி�பா��@ 
ைக�@"பா�கி ஒ�6 ெகா)H வ�தி�� தா�. அைத அவ� எH�@ ஆகாய�ைத 
ேநா�கி ெவ�6 ேவ3H ஒ�6 ேபா3டா�. இதனா� :3ட�தி� �ழ"ப� இ�T� 
அதிகமாயி�6. 
 
பா�D ர(ட�ஜியி� �� ேயாசைனயி� பயனாக$ சில நிமிஷ ேநர�தி� 
Mபாி�ெட�ெட)3 அெல�ஸா)ட� அT"பிய ேபா_( பைடயின� வ�@ 
ேச��தன�. அவ�க� கா�திஜிைய$ M<�@ நி�6 :3ட�தி� வழியாக" #��@ 
அவைர" பா�D ர(ட�ஜியி� ;3H��� ெகா)Hேபா�$ ேச��தன�. 
 
ம6நா� காைலயி� மகா�மாவி� ேயாசைனயி�ப4 பா�D ர(ட�ஜி ட�பனி5��த 
ப3டாணிய�கைள ெய�லா� த��ைடய ;3H�� வரவைழ�தா�. கா�திஜியிட�, 
ேநேர அவ�கKைடய ச�ேதக�கைள� ேக3H� தீ��@�ெகா�K�ப4 ெசா�னா�. 
மகா�மாB� அவ�கK�� எQவளேவா விள�கமாக உ)ைமைய எH�@ைர�தா�. 
ஆயிT� பய� ஏ�படவி�ைல. கா�திஜி ஏேதா @ேராக� ெச�@வி3டா� எ�ற 
எ)ண� அ�த" ப3டாணிய�களி� உ�ள�தி� �4 ெகா)4��த@. அைத 
அைச�கேவ �4யவி�ைல. 
 
த�பி! ந��ைடய கால�தி� ஹி�@�களிேல சில மகா �ட�க� மகா�மா கா�தி 
ஹி�@ ச�க�@��� @ேராக� ெச� @ வி3டதாக நிைன�தா�க� அ�லவா ? அத� 
விபாீத பலைன இQவ�ஷ� 1948 ஜனவாி 30� ேததி க)ேடா� அ� லவா ? 
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இ�ன�� :ட அ�தைகய பரம �3டா� தனமான எ)ண�ைத" 
ேபா�கி�ெகா�ளாத அறிவி5க� சில� இ�" பைத நா� கா)கிேறா ம�லவா ? 
 
இ"ப4யி����ேபா@ �ர3H" ப3டாணிய�களி� மன�தி5��த ச�ேதக� 
ேபாகாததி� விய"# எ�ன ? 
 
எQவளB விள�கி$ ெசா�5J� பயனி�ைல என� க)ட மகா�மா, "இ�த மாதிாி 
ச�ேதக� எ�கிற வியாதி ஒ�வ�ைடய மன தி� ஏ�ப3H வி3டா�, அைத ெவ6� 
ேப$சினாேலா விவாத�தினாேலா மா�ற �4யா@. ெச�J� ெசய5னாேலதா� 
ச�ேதக�ைத� தீ��கேவ)H�" எ�T� �4B�� வ�தா�. 
 
அ�தைகய ெசய� #ாிவத��ாிய ச�த�"ப�� :4ய விைரவி� வ�த@. அ�த 
விஷய�@��" ேபாவத�� ��னா� மகா�மா கா�தியி� ேபானி�( 
பிரயாண�ைத"ப�றி$ ெசா�5விHகிேற�. 
 
ட�ப� ெபா@�:3ட� நட�த ம6 நா� மாைல கா�திஜி ேபானி�ஸு��" 
#ற"ப3டா�. �த�நா� அவைர" ெபா@� :3ட�தி� பா@கா�க �(தீ# 
ெச�தி��தவ�க�, இ"ேபா@ ேபானி�ஸு��� தா�க� வரேவ)H� எ�றா�க�. 
அவ�கைள வரேவ)4யதி�ைல ெய�6 கா�திஜி ெசா�5" பா��தா�; 
 
அவ�கK��" ேபானி�D� ந�ல சா"பாH கிைட"ப@ @�லப� எ�6� எ$சாி�ைக 
ெச�தா�. அ�த ந)ப�க� "சா"பாேட கிைட�கா வி3டாR� பாதகமி�ைல. இ�த$ 
சமய�தி� த�கைள" பிாி�தி��க �4யா@!" எ�றா�க�. கா�திஜிJ� ேவ6 
வழியி�றி$ ச�மத� ெகாH�தா�. 
 
இQவித� கா�திஜிைய" பா@கா�க" #ற"ப3ட :3ட� தி� தைலவ� யா� ெதாிJமா 
? அவ� ஒ� தமிழ� ! ேந3டா5� பிற�த கிறி(@வ� தமிழ�! அவ�ைடய ெபய�, ஜா� 
�த5யா�. �(தி$ ச)ைடயி� அவ� ைகேத��தவ�. ெத�னா" பிாி�காவிR�ள 
யா�� - ெவ�ைள�காரனாயிT� க6"# மனிதனாயிT� - �(தி$ ச)ைடயி� 
ஜா� �த5ைய ஜயி�க �4யா@ எ�6 அ$சமய� அவ���" #க< ஏ�ப3 4��த@. 
"த�கKட� இ����ேபா@ எ�கKைடய ைகவாிைச ஒ�ைறJ� கா)பி�க 
மா3ேடா�!" எ�6 வா��6தி ெகாH�@வி3H ஜா� �த5யா�� அவ�ைடய 
ேதாழ�கK� ேபானி�ஸு��" #ற"ப3H$ ெச�றா�க�. 



101 

 

 
ெத�னா"பிாி�காவி� மைழ இ�லாத கால�களி� எ�லா� கா�திமகா� திற�த 
ெவளியிேல 8��வ@ வழ�க�. ேபானி�( ஆசிரம�திR� திற�த ெவளியிேலேய 
பH�@� 8�கினா�. ஜா� �த5யா�� அவ�ைடய ேதாழ�கK� �ைற 
ேபா3H�ெகா)H இரெவ�லா� கா�திஜிைய� காவ� #ாி�தா�க�. ப3டாணிய�க� 
இரா�திாியி� க�ள�தனமாக வ�@ 8��கிற கா�திஜிைய� தா�கிவிட" 
ேபாகிறா�கேள எ�பத�காக�தா�. " எ�Tைடய உயி� என�� அQவ ளB 
ெபாித�6. எ�Tைடய சேகாதர� ைகயினா� சாக ேந��தா� அ@ேவ எ� 
பா�கியமா��" எ�6 கா�திஜி ெசா�னா�. இைதெய�லா� ஜா� �த5யா� ேகா�4 
ேக3கவி�ைல. "உ�கK�ெக�ன கவைல? நீ�க� பா3H��� 8�க� வ��ேபா@ 
8���க�!" எ�6 ெசா�5 வி3H, கா�திஜியி� க)ணி� படாம� 8ர�தி� நி�6 
அவ�க� காவ� #ாி�தா�க�. 
 
த�பி ! இைத" ப4���ேபா@, கா34ேல இராம�� சீைதJ� 8���கா� 
இல�மண� க) விழி�@� காவ� #ாி�த@ நிைனB வ�கிறத�லவா? 
ேபானி�D� கா�திஜி வசி�த நா3களி� தளபதி (ம3 ஸுட� ெச�@ெகா)ட 
ராஜிைய"ப�றி “இ)4ய� ஒபினிய� " ப�திாிைகயி� பல க3Hைரக� எPதினா�. 
ேக�வி பதி� &ப�தி�, ஆ3ேசப�கைள� �றி"பி3H$ சமாதான�� எH�@� 
:றினா�. 4ரா�(வா� இ�திய�க� ச�ப�த" ப3ட வைரயி�, அவ�க� 
கா�திஜியிட� Uரண ந�பி�ைக ைவ�@ அவ� கா34ய வழிைய மன"U�வமாக" 
பி�ப�றி னா�க� எ�6 சீ�கிர�திேலேய ெதாியவ�த@. மிக$ சில 
தின�கK���ேள 4ரா�(வா� இ�திய�க� அைன வ��. தா�கேள வ5ய$ 
ெச�6 பதிB ெச�@ெகா)H வி3டா�க�. எனேவ, ராஜி உட�ப4�ைகயி� 
இ�திய�க� த�கKைடய ப�ைக நிைறேவ�றி வி3டா�க�. 
 
ஆனா� 4ரா�(வா� ச��கா� த�கKைடய ப�ைக நிைறேவ�றினா�களா 
எ�றா�, அ@ தா� இ�ைல. தளபதி (ம3( ேமாச� ெச�@வி3டா� ! 
 
தளபதி (ம3( ெபாிய ைககார�. உலக�@ மகா இராஜ த�திாிகளி� ஒ�வ�. 1907-� 
வ�ஷ�தி� 4ரா�(வா� அரசா�க� அவ�ைடய ைக��" ேபாயி�6. மி(ட� 
மால� ேத�த5� ஜயி��� வைரயி� %மா� 40 வ�ஷ கால� ெத�னா"பிாி�கா 
ச��கா��� அவேர தைலவராயி��@ வ�தா�. அவ�ைடய இராஜ த�திர�ைதJ� 
தீ��காேலாசைனையJ� ப�றி இ�ைற�� உலகெம�லா� #க< பரவியி��கிற@. 
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அ"ப4"ப3ட தளபதி (ம3( தம@ அரசிய� வா<�ைகயி� ஆர�ப�தி� 
கா�திஜியி� ச�தியா�கிரஹ ஆJத�@ட� ேபாராட ேந��த@. ச�தியா�கிரஹ�ைத 
ெவ�றி ெகா�வத�� தளபதி (ம3( அரசிய� த�திர�ைதJ� M<$சிையJ� 
ைகயா)டா�. கா�திஜியிட� மிக மாியாைத யாக" ேபசி ராஜி ஏ�பா3H�� 
இண�க$ ெச�தா�. காாிய� �4�த பிற�, ேமாச4யான M<$சிைய� ைகயா)H 
வா��6தி��" ப�க� ெச�தா�. 
 
ஆனா�, "வா��6திைய மீ6கிேற�" எ�ேறா , "ேமாச4 ெச�கிேற�" எ�ேறா 
ப3டவ��தனமாக$ ெசா�னாரா ? ெபாிய இராஜ த�திாியாயி�ேற ? தா� சாியான 
காாிய�ைதேய ெச�வதாக" பாவைன கா34�ெகா)H வா��6திைய மீறினா�. 
எ�லா இ�திய�கK� பதிB ெச�@ெகா)டான@�, க6"#$ ச3ட�ைத ர�@ 
ெச�வதாக$ ெசா�5யி��தா� அ�லவா ? அத�ப4 அவ� ெச�யவி�ைல. க6"#$ 
ச3ட�ைத அ"ப4ேய ைவ�@� ெகா)H ேவ6 இர)H மேசாதா�கைள$ 
ச3டசைபயி� ெகா)Hவ�தா�. 
 
இவ�றி� ஒ� மேசாதா, தா�களாக" பதிB ெச�@ ெகா)ட இ�திய�களி� பதிB" 
ப�திர�ைத அ�கீகாி�@� ெகா)H ஆசியா�கார� ச3ட�தி� விதிகளி5��@ 
அவ�கK�� வில�� அளி�த@. 
 
இ�ெனா� மேசாதா, இனிேம� ஆசியா�கார�க� பதிB ெச�@ெகா�வத�� 
ேவ)4ய விதி �ைறகைள வ��த@. தளபதி (ம3D� M<$சி� திறைம இ"ேபா@ 
ெதாிகிறத�லவா ? 
 
"தா�கேள பதிB ெச�@ ெகா)ட இ�திய�கைள� க6"#$ ச3ட� பாதியாம� ெச�@ 
வி3ேட�. இனிேம� வ�� இ�திய�க� ச�ப�தமாக நா� எ�த நிப�தைனையJ� 
ஒ"#� ெகா�ள வி�ைலேய ? " எ�6 (ம3( ெசா�5விடலா ம�லவா ? 
 
தளபதி (ம3D� இ�த இராஜ த�திர� கா�தி மகாT�� அ��தமாகவி�ைல. 
க6"#$ ச3ட� அ4ேயாH ர�@ ெச�ய"பH� எ�6 கா�திஜிJ� ம�ற 4ரா�(வா� 
இ�திய�கK� ந�பினா�க�. அ�த ந�பி�ைக ெபா�யாகி வி3ட@. அத�� 
விேராதமாக (ம3( காாிய� ெச�தா�. (ம3D� அ�த� காாிய�ைத ேமாச4 
எ�ேற மகா�மாB� ம�ற இ�திய� கK� அ$சமய� க�தினா�க�. இைத" ப�றி� 
கா�தி மகா� எPதியி�"பதாவ@: 
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"தளபதி (ம3( மி�க த�திரசா5 எ�6� அவைர ந�ப ேவ)டா� எ�6� சில 
இ�கி_� ந)ப�க� என�� எ$சாி�ைக ெச�தி��தா�க�. இர)H க3சிJ� 
த�கK��$ சாதக� எ�பதாக நிைன�@� ெகா�K�ப4 அவ� வாசக�கைள" 
#ைனவா� எ�6�, பிற� தன�� இ�டமான ஒ� #திய ெபா�ைள� க�பி"பா� 
எ�6� ெசா�5 யி��தா�க�. அவ�கKைடய எ$சாி�ைக உ)ைம தா� எ�6 
இ"ேபா@ ெதாி� த@. தளபதி (ம3( எ�கைள ேமாச� ெச�@ வி3டதாகேவ 
அ"ேபா@ நாT� ம�ற இ�திய�கK� ந�பிேனா�. ஆனா� இ"ேபா@ ேயாசி�@" 
பா����ேபா@ 'ேமாச4' எ�6 ெசா�வதி� ச�ேதக� ஏ�பHகிற@. ேநா�க�தி� 
ேமாச4 இ�லா தவைரயி� அைத ேமாச4 எ�6 ெசா�ல �4யா த�லவா ? 1913 - 
14 -� வ�ஷ�தி� (ம3Dட� என�� ஏ�ப3ட அNபவ� அவ� ேபாி� ந�ல 
எ)ண� உ)டா�கிய@. அவ� 'ேயா�கிய�' எ�6� 'நாணயவா�' எ�6� 
இ�ைற��� நா� க�தி வ�கிேற�. ஆைகயா� 1908-� ஆ)4� (ம3( 
ேவ)Hெம�6 ேமாச4 ெச�ததாக இ"ேபா@ நா� ெசா�ல �4யா@." 
 
1924 -� வ�ஷ�தி� மகா�மா ேம� க)டவா6 எPதினா�. ஆனா� 1908-� ஆ)4� 
மகா�மா கா�தி��� ம�ற 4ரா�(வா� இ�திய�கK��� (ம3( ெச�த ேமாச4 ? 
ெப�� விய"ைபJ� கல�க�ைதJ� அளி�த@. 
 
நிைலைம இ�னெத�6 ெதாி�தBடேன கா�திஜி ச�தியா� கிரஹ� கமி34யி� 
:3ட�ைத� :34னா�. :3ட�தி� சில�, "��னேம ெசா�ேனாேம, ேக3W�களா ? 
இ"ப4� தா� நீ�க� யாைரJ� %லப�தி� ந�பிவிHகிறீ�க�. பிற� ஏமா�@ 
ேபாகிறீ�க� !" எ�றா�க�. 
 
அவ�கK��� கா�திஜி தம@ க3சிைய எH�@$ ெசா�னா�. " எதிாிைய ந�#வ@ 
ச�தியா�கிரஹ�தி� �த� த�ம�. பிற� எதிாி வா�ைக மீறினா� அத��� த��த 
நடவ4�ைக எH�க ேவ)H�. அ"ப4யி�லாம�, உலக�திேல எ�லா�ேம 
அேயா�கிய�க� எ�6 எ)ணி� ெகா)H ச�தியா�கிரஹ�ைத� ைகயாள �4யா@. 
பிறைர ந�#வ@ எ�னிட��ள �ைற எ�6 நீ�க� நிைன�கலா�. அ"ப4 
நிைன�தா�, அ�த� �ைறJடேனேய எ�ைன உ�க� தைலவனாக ஏ�6� ெகா�ள 
ேவ)H�. எ�ன ெசா�கிறீ�க� ?" எ�6 ேக3டா�. எ�லா�� ஒ��கமாக� 
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கா�திஜிைய மீ)H� தைலைம ஏ���ப4J�, ேபாைர� தி�"ப� ெதாட�கி 
நட�@�ப4J� ேக3H� ெகா)டா�க�. 
------- 

55. 55. 55. 55. ஏ5ேதஏ5ேதஏ5ேதஏ5ேத, , , , தீ தீ தீ தீ !!!!    
 
4ரா�(வா� �PவதிR� வசி�த இ�திய�களிைடேய ம6ப4J� பிரசார� 
ஆர�பமாயி�6. எ�லா இட�களிR� ெபா@� :3ட�க� ேபா3H� தளபதி 
(ம3( ெச�த ேமாச�ைத" ப�றி எH�@$ ெசா�ல"ப3ட@. இ�திய�க� எ�லா�� 
ஒ��கமான உ�சாக� கா34னா�க�. மீ)H� ேபாரா3ட�ைத� ெதாட�கB� சிைற 
ெச�லB� சி�தமா யி�"பதாக� ெதாிவி�தா�க�. தா�களாக" பதிB ெச�@ 
ெகா)டவ�களிடமி��@, பதிB" ப�திர�க� வா�கி$ ேசகாி�க"ப3டன. 
4ரா�(வா� ச��கா�ட� கா�திஜி நட�தி வ�த க4த" ேபா��வரவி� 
பலனி�லாவி3டா�, ேம�ப4 பதிB" ப�திர�கைள ெய�லா� ஓாிட�தி� ேச��@ 
ைவ�@$ ெசா�க"பாைன ெகாK�திவிHவ@ எ�6 தீ�மானி� க"ப3ட@. 
தளபதி (ம3( வா�களி�தப4 ஆசியா�கார� ச3 ட�ைத ர�@ ெச�யேவ) H� 
எ�6�, #@$ ச3ட� ெகா)H வர�:டாெத�6� இ�தியாி� சா�பாக 4ரா�( 
வா� ச3ட சைப�� மகஜ� அT"ப"ப3ட@. அ@ பயனளி�கவி�ைல. மேசாதாைவ$ 
சீ�கிர�தி� ச3டமா��வத�� நடவ4�ைக நட�@ ெகா)4��தன. எனேவ, கைடசி 
கைடசியாக$ ச�தியா�கிரஹிக� 4ரா�(வா� ச��கா��� ஒ� 'அ�34ேம3ட� ' - 
அதாவ@, இ6தி எ$சாி�ைக - அT"பினா�க�. 
 
ேம�ப4 கைடசி� க4த�தி� இ�திய�க� த�கைள$ 46 ச�தியா�கிரஹிக� 
எ�பதாக� �றி"பி3H� ெகா�ள வி�ைல. அைத ' இ6தி எ$சாி�ைக' 
(அ�34ேம3ட�) எ�6 �றி"பிடB� இ�ைல. தளபதி (ம3( அவ�க� தா� 
ேம�ப4 க4த�@�� 'இ�திய ச�தியா�கிரஹிகளி� இ6தி எ$சாி�ைக' - எ�6 
நாமகரண� M34னா�. 
 
"ச��காைர இ�திய ச�தியா�கிரஹிக� இ"ப4 பய �6�த" பா��கிறா�க�. 
இவ�கKைடய @ணி$சைல எ�ன ெவ�6 ெசா�வ@ ? 4ரா�(வா� அரசா�க� 
இ�த" பய�6�தR�� இண�கிவிHமா ? 4ரா�(வா� அரசா�க�தி� பல� 
இQவளB எ�6 ெதாியாம� இ�த� கிள�$சி� கார�க� காாிய� ெச�கிறா�க�. 
இவ�கKைடய ேப$ைச� ேக3H நட�தா� ஏைழ இ�திய�க� அ4ேயாH 
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அழி�@ேபாக ேவ)4ய@தா�!" எ�6 ெசா�னா� தளபதி (ம3(. இ�திய�க� 
இ6தி எ$சாி�ைக விட� @ணி�த விஷய� 4ரா�(வா� ச3டசைப 
அ�க�தின�கK�� அளவி�லாத ஆ�திர�ைத �34ய@. இ�த ஆ�திர� காரணமாக 
ேம�ப4 ச3டசைப அ�க�தின�க� தளபதி (ம3D� #திய மேசாதாைவ 
ஒ��கமாகB� உ�சாகமாகB� நிைறேவ�றி ைவ�தா�க�. 
 
ேம�ப4 அ�க�தின��� இQவளB ேகாப�ைத உ)டா�கிய இ�திய�களி� 
இ6தி� க4த�தி� எ�ன தா� எPதி யி��த@ எ�6 இ"ேபா@ கவனி�கலா�. 
அத� சாரா�ச� பி� வ�மா6: 
 
'தளபதி (ம3ஸு��� இ�திய�கK��� ஏ�ப3ட ராஜி உட�பா34� ��கியமான 
அ�ச�, இ�திய�க� தா�களாகேவ பதிB ெச�@ ெகா�K� ப3ச�தி�, அைத 
அ�கீகாி�@� ெகா)H ஆசியா�கார� ச3ட�ைத ர�@ ெச�யேவ)H� எ�பேத. 
அரசா�க�தா� தி�"தியைடJ� �ைறயி� இ�திய�க� ெப��பாேலா� 
தா�களாகேவ �� வ�@ பதிB ெச�@ ெகா)4��கிறா�க�. ஆைகயா� 
ஆசியா�கார� ச3ட�ைத இ"ேபா@ ர�@ ெச�வ@ தா� �ைற யா��. இைத 
ஞாபக"பH�தி� தளபதி (ம3ஸு�� இ�திய�க� பல க4த�க� எPதிJ� பய� 
விைளயவி�ைல. 
 
தளபதியிடமி��@ இ@வைரயி� பதிேல கிைட�கவி�ைல. இ�T�, ச3ட �ைற�� 
உ3ப3H$ ெச�ய�:4ய �ய�சிகைள ெய�லா� ெச�@ பா��@ வி3ேடா�. 
ஒ�றிR� பயனி�ைல. இ@ காரணமாக இ�திய ச�க�தினிைடேய ெப�� 
அதி�"திJ� ஆ�திர�� உ)டாகி வள��@ வ�கிறெத� பைத$ ச3டசைப 
அ�க�தின���� ெதாிய"பH�த வி��#கிேறா�. ராஜி உட�பா34� 
நிப�தைனயி� பிரகார� ஆசியா�கார� ச3ட�ைத உடேன ர�@ ெச�ய ேவ)H 
ெம�6 வ�#6�@கிேறா�. அQவித� ஆசியா�கார� ச3 ட�ைத ர�@ 
ெச�@வி3டதாக ஆக(H 16-� ேததி��� அரசா�க�தாாிடமி��@ தகவ� 
கிைட�கா வி3டா�, இ�தி ய�க� தா�களாக" பதிB ெச�@ ெகா)H ெப�ற ச�4பி 
ேக3Hகைள ெய�லா� ெகாK�தி விHவெத�6 இ�திய ச�க� �4B 
ெச�தி��கிற@. இ�த� காாிய�தி� விைளவாக ஏ�பH� பலாபல� கைள இ�திய 
ச�க� அNபவி�க� தயாரா யி��கிற@ எ�பைத" பணிBட� ெதாிவி�@� ெகா� 
கிேறா�."- ேம�ப4 க4த�தி� பதி� கிைட"பத�� ஆக(H 16௳ எ�6 தவைண 
�றி"பி34��த காரண�தினா� அைத இ6தி� க4த� எ�6�, எ$சாி�ைக எ�6�, 
பய�6�த� எ�6� ெவ�ைள�கார�க� க�த ேந��த@. இ�த� க4த�ைத அ 
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T"#வத�� ��னா� இ�திய� தைலவ�கK���ேள சா�ேகாபா�கமாக விவாத� 
நட�@, ஆ3ேசப சமாதான�க� ெசா�5 �4�@, அத��" பிற� தா� எ"ப4J� 
க4த�ைத அT"பிேய தீ�வ@ எ�6 தீ�மானி�க"ப3ட@. ஆைகயா� 
ெவ�ைள�கார�க� பல� ஆ�திர� ெகா)ட@ ப�றி இ�திய�க� 
கவைல"படவி�ைல. த�கK��$ சாியாக� ேதா�6� காாிய�ைத$ ெச�வத�காக 
எ�த விதமான க�ட� ஏ�ப3டாR� சகி�@� ெகா�ள இ�திய�க� 
சி�தமாயி��தா�க�. 
 
4ரா�(வா� ச3டசைபயி� எ�ைறய தின� #திய ஆசியா�கார� மேசாதாைவ 
நிைறேவ�6வத�காக� �றி" பி34��தா�கேளா அேத ேததியி� இ�திய�க� 
(ம3( ச��கா��� விH�த இ6தி� க4த�தி� �றி"பி3ட தவைணJ� 
�4வாயி�6. 
 
அ�ைறய தின� அதாவ@ 1908-� வ�ஷ� ஆக(H 16௳ ேஜாகானி(ப�� ஹமீதியா 
மMதிைய$ ேச��த ைமதான�தி� மாைல நாR மணி��" ெபா@�:3ட� 
ேபா34��த@. அரசா�க�தாாிட மி��@ பதி� எ@B� வரா@ எ�ேற கா�தி 
மகா�மாB� ம�ற இ�திய�கK� எ)ணினா�க�. ஆயிT� ஒ� ேவைள, கைடசி 
நிமிஷ�தி� அரசா�க�தி� மன� மாறி� த�தி �ல� ஏேதT� பதி� வ�தா�, அைத 
உடேன ெபா@� :3ட� நட��� இட�@��� ெகா)H வர ஏ�பாH ெச�ய" 
ப34��த@. 
 
�றி"பி3ட கால�@�� மிக ��னதாகேவ ஹமீதியா மMதி ைமதான�தி� 
இ�திய�க� வ�@ :4 வி3டா�க�. ஒ� அ��ல இட�� மி$ச� ைவ�காம� :3ட� 
:4 வி3ட@. கா�திஜி �த5ய தைலவ�கK� ��னதாகேவ வ�@ வி3டா�க�. 
ைமதான�தி� ஒ� �ைலயி� ஒ� ேமைட அைம�க"ப34��த@. நீகிேராவ�க� 
ச�க வி��@ சைம�@$ சா"பிHவத��, நாR கா�க� உைடய ெபாிய ெகா" 
பைறகைள உபேயாகி"ப@ உ)H. அ�தைகய பிர�மா)டமான ெகா"பைற 
ஒ�ைற இ�திய வியாபாாி ஒ�வாிடமி��@ வா�கி வ�@ ேமைடயி�ேபாி� ஏ�றி 
யி��தா�க�. �றி"பி3ட கால�@��� ச��காாிடமி��@ தகவ� வராவி3டா�, 
ச�4பிேக3Hகைள ெய�லா� அ�த� ெகா"பைறயி� ேபா3H� ெகாK�தி விHவ@ 
எ�6 தி3டமாகி யி��த@. 
ெபா@� :3ட� ஆர�பி��� த6வாயி� ெதா)ட� ஒ�வ� ைசகிளி� ஏறி விைர�@ 
வ�தா�. அ� ெதா)ட� ெகா)Hவ�த த�தி கா�திஜியிட� ெகாH�க"ப3ட@. 
அரசா�க�தாாிடமி��@ வ�த த�திதா� அ@. த�தி���ேள எ�ன எPதி யி���� ? 
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சாதகமான பதி� இ���மா ? இ�த எ)ண�தினா� ஏ�ப3ட பரபர"#ட� கா�திஜி 
த�திைய" பிாி�@" ப4�தா�. "இ�திய ச�க� ேம� ெகா�ள எ)ணியி���� 
நடவ4�ைக�காக மிகB� வ��@கிேறா�. அத�காக அரசா�க�தி� உ�ேதச�ைத 
மா�றி�ெகா�ள �4யா@" எ�6 த�தியி� எPதி யி��த@. உடேன ெபா@� 
:3ட�தி� :4யி��த ஜன�கK��$ ச��காாிடமி��@ வ�த பதி� ப4�@� 
கா3ட"ப3ட@. 
 
அைத� ேக3டா�கேளா இ�ைலேயா, ைமதான�தி� :4யி��த அQவளB 
ஜன�கK� அளவி�லா உ�சாக�@ட� பல�த கரேகாஷ� ெச�தா�க�. 
அரசா�க�திடமி��@ 'இ�ைல' எ�6 வ�த பதி�தா� அவ�கK�� அ�தைன 
உ�சாக� அளி�த@. சாதகமான பதி� வ�தி��தா�, ச�4பி ேக3Hகைள 
எாி"பத�காக$ ெச�த ஏ�பாH ;ணாகி விH ம�லவா ? இ�திய�க� ேபாரா3ட� 
நட�@வதி� அQவளB ஆ�வ� ெகா)4��தப4யா�, ச��காாிடமி��@ சாதகமான 
பதி� வ�வைத வி��பவி�ைல எ�6 ேதா�றிய@. இ�திய�க� த�கKைடய 
வ5ைமைய உண��தி��தா�க� எ�பத�� அ�த� கரேகாஷ ஆரவார� 
அறி�றியாக இ��த@. 
 
ெபா@� :3ட� ஆர�பமாயி�6. :3ட�தி� தைலவ� ெசா�லேவ)4யைத 
ெய�லா� ெசா�5, “ேபாரா3ட� எ� றா� விைளயா3H அ�ல ; பல க�ட 
ந�ட�கK��� தயாரா யி��கேவ)H�" எ�6 எ$சாி�தா�. ம�6� பல� 
ேபசினா�க�, தீ�மான�கK� நிைறேவ�ற" ப3டன. கைடசியாக� கா�தி மகா� 
ேபச எP�தா�. ராஜி ஏ�பா34� நிப�தைனகைள விள�கமாக$ ெசா�னா�. அ�த 
நிப�தைனகைள$ ச��கா� நிைறேவ�ற ம6�தைதJ�, நிைறேவ�6�ப4 ெச�வத�� 
இ�திய ச�க� ெச�த பிரய�தன�கைளJ� எH�@$ ெசா�னா�. கைடசியாக� 
கா�தி மகா� :றியதாவ@: "உ�களி� ெப��பாேலா� ச�4பிேக3Hகைள 
எாி"பத�காக� ெகாH�தி��கிறீ�க�. ெகாH�த பிற� யா��காவ@ மன� 
மாறியி��தா�, ச�4பிேக3ைட எாி�காம� ைவ�@� ெகா�ள ேவ)H� எ�6 
இ�ட"ப3டா�, உடேன எP�@ இ�த ேமைட�� வரலா� ; ச�4பிேக3 அவ���� 
தி�"பி� ெகாH�க"பH�. ெவ6மேன ச�4பிேக3ைட எாி�@ வி3டா� ம3H� 
ேபாதா@. அத� பிற� நட��� ேபாரா3ட�தி� உ6தியாக நி�க ேவ)H�. 
இ"ேபா@ ச�4பிேக3ைட� தி�"பி வா�கி� ெகா�வதி� தவ6 ஒ�6மி�ைல; 
அவமான�� இ�ைல. ஆனா� இ�ைற�� எாி�@வி3H நாைள�� ம6ப4J� 
ேபா�" பதிB ெச�@ ச�4பிேக3 வா�கினா� அைத�கா34R� இ�திய ச�க�@�� 
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ஒ� இ�திய� ெச�ய� :4ய @ேராக� ேவ6 ஒ�6� கிைடயா@. ஆைகயா� 
தீ��கமாக ஆேலாசி�@$ ெசா�R�க�. இ�ட"ப3டவ� க� இ"ேபா@:ட$ 
ச�4பிேக3Hகைள� தி�"பி வா�கி� ெகா)H விடலா�!" 
 
கா�திஜி இQவித� ேபசி� ெகா)4��ைகயிேலேய :3 ட�தி�, "எ�கK�� 
ச�4பிேக3 ேவ)டா� ; எாி�@ விH�க�!" எ�ற :$ச� எP�த@. கா�திஜியி� 
ேப$% �4�த@� ஒேர �ரலாக� :3ட�தா� அேத பதிைல$ ெசா�னா�க�. 
மகா�மாைவ� த4யா� அ4�த மீ� ஆல� எ�T� ப3டாணியT� :3ட�@�� 
வ�தி��தா�. அவ� திWெர�6 எP�@ நி�ற@� எ�ன ெசா�ல" ேபாகிறாேனா 
எ�6 அைனவ�� ஆவRட� எதி�பா��தன�. "நா� த�கைள அ4�த@ ெப�� 
பிச�. அத�காக ம�னி"#� ேக3H� ெகா�கிேற�, எ�ேபாி� ேகாப� 
ைவ�@�ெகா�ள ேவ)டா�!" எ�6 ெசா�5வி3H, த�Tைடய ச�4பிேக3ைடJ� 
எாி"பத�காக� ெகா)H வ�@ ெகாH�தா� ! :3ட�தி� கா@ ெசவிH 
பH�ப4யான கரேகாஷ� எP�த@. கா�திஜி மீ� ஆல�தி� ைகைய" பி4�@� 
�R�கி, "அ"பேன ! உ� ேபாி� எ"ேபா@ேம என��� ேகாப� இ��ததி�ைலேய !" 
எ�றா�. 
 
அ@வைர ச�தியா�கிரஹ� கமி34யா� இர)டாயிர� ச�4பிேக3Hக� 
ேசகாி�தி��தா�க�. அQவளB� ெகா" பைறயி� ேபாட"ப3டன. அவ�றி� ேம� 
ம)ெண)ெண� ஊ�ற"ப3ட@. ஜனா" எ(ஸ"மியா� தீ��$சிைய� கிழி�@� 
ெகா"பைற��� ேபா3டா�. தீ"பி4�@� ெகா)ட@. சில நிமிஷ�@�ெக�லா� 
ஜூவாைல வி3H எாிய� ெதாட�கிய@. ஏ�ெகனேவ ச�4பிேக3Hகைள� 
ெகாடாதவ�க� பல� ைகேயாH ச�4பிேக3Hகைள� ெகா)H வ�தா�க�. அவ�க� 
ஒQெவா�வராக ேமைட� �$ ெச�6 த�க� ச�4பிேக3Hகைள ெந�"பிேல 
ேபா3டா�க�. ஒQெவா�வ�� ச�4பிேக3ைட� ெகா)Hவ�@ ேபா3டேபா@ 
கரேகாஷ� வாைன அளாவிய@. இQவிதமாக அளவி�லா உ�சாக�தினிைடேய 
ச�4பிேக3 தகன� நட�@ �4�த@. 
 
இைத ெய�லா� ஆ�கில" ப�திாிைககளி� பிரதிநிதிக� சில� வ�@ பா��@� 
ெகா)4��தா�க�. நட�தைத ெய�லா� விவரமாக" ப�திாிைககK�� 
எPதினா�க�. ல)ட� 'ெடயி5 ெமயி�' ப�திாிைகயி� நி�ப� ஒ�வ�� 
வ�தி��தா�. அவ�� இ�த நிக<$சிைய" ப�றி விவரமான ெச�திைய� த� 
ப�திாிைக�� அT"பினா�, அெமாி�க %த�திர" ேபாாி� ஆர�ப�தி� பா(ட� 
@ைற�க�தி�� வ�த பிாி34� க"ப5� அெமாி�க�க� ஏறி அதி5��த ேதயிைல$ 
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சர�ைகெய�லா� கட5� த�ளிய சாி�திர" பிரசி�தியான ச�பவ�ேதாH 
4ரா�(வா� இ�திய�க� ச�4பிேக3Hகைள எாி�தைத ேம�ப4 நி�ப� 
ஒ"பி34��தா�. 
 
உவமான� அQவளB ெபா��தமி�ைல தா�. %த�திர�@�காக ஆ�கிேலய�ட� 
ேபா� ெதாட�கிய அெமாி�க�க� ெப��ெதாைகயின�. அேதாH அவ�களிட� 
சகலவிதமான ஆJத�கK� பயி�சி ெப�ற ைச�ய�� இ��தன. 
 
ஆனா� 4ரா�(வா� இ�திய�கேளா ெசா�ப� ெதாைகயின�. அவ�களிட� ஆJத� 
ஒ�6� இ�ைல; ஆJத�ைத அவ�க� வி��பB� இ�ைல. ச�திய�ைதJ� 
அஹி�ைசையJேம ஆJத�களாக� ெகா)H வ5ைம மி�க 4ரா�(வா� 
ச��கா�ட� இ�திய�க� ேபா� ெதாட�கினா�க�. 
------------- 

56. 56. 56. 56. ஏ5 க.ப� ஏ5 க.ப� ஏ5 க.ப� ஏ5 க.ப� !!!!    
 
இ�திய�க� பதிB" ப�திர�கைள எாி�த ச�பவ� ெத� னா"பிாி�கா 
ெவ�ைள�கார�கK��� 4ரா�(வா� அரசா�க�@��� ெபாி@� ஆ�திர�ைத 
உ)டா�கிய @. ஆனா� ெபாிய இராஜ த�திாியான தளபதி (ம3( அதனா� 
நிதான� இழ�@ விடவி�ைல. "பதிB" ப�திர�கைள எாி�தா� எாி�@ வி3H" 
ேபாக3H�. அ@ நடவ4�ைக எH�க� த�க ��ற மாகா@. இ�திய�க� ேமேல எ�ன 
ெச�கிறா�க� எ�6 பா��கலா�" எ�6 ெசா�5வி3H$ %�மா இ��தா�. ச��கா� 
சிறி@ கால� %�மா இ��தா� இ�திய�கKைடய கிள�$சி அட�கிவிH� எ�ப@ 
அவ�ைடய எ)ண�. 
 
அேத சமய�தி� #திய இ�திய�க� 4ரா�(வாR��� வ�வைத� தH��� ேவ6 
ஒ� ச3ட� 4ரா�(வா� ச3ட சைபயி� ெகா)H வ�@ நிைறேவ�றினா�. இ@ 
ெபா@" பைடயாக 4ரா�(வாR��� #@மனித�க� வ�வைத� க3H"பH�@� 
ச3ட�தா�. ஆனா� ேபா34��த நிப�தைனக� காாியா�ச�தி� இ�திய�க� 
வ�வைத ம3Hேம தH�தன. உதாரணமாக, ஐேரா"பிய பாைஷ ஏதாவ@ ஒ�6 
ெதாி�திராதவ� 4ரா�(வாR��� வர�:டா@ எ�ப@ ஒ� நிப�தைன. 
 
கா�திஜியி� ேயாசைன"ப4 ேம�ப4 #திய �4ேய�ற� க3H"பா3H$ ச3ட�ைதJ� 
எதி��@$ ச�தியா�கிரஹ� ெச�வ@ எ�6 இ�திய�க� தீ�மானி�தா�க�. 
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"பா��தீ�களா, இ�திய�களி� ேபா�ைக ? �த5ேல ஆசியா�கார� ச3ட�ைத ம3H� 
ஆ3ேசபி"பதாக$ ெசா�னா�க�. இ"ேபா@ �4ேய�ற�ைத� க3H"பாH ெச�J� 
ச3ட�ைதJ� எதி��@$ ச�தியா�கிரஹ� ெச�ய" ேபாவதாக$ ெசா�கிறா�க�. 
இ�திய�க� இட�ைத� ெகாH�தா� மட�ைத" பிH�க" பா�"பா�க� எ�ப@ 
இதி5��ேத ெதாியவி�ைலயா ? ” எ� 6 தளபதி (ம3( பிரசார� ெச�தா�. 
 
(ம3D� பிரசார�@�� இ�திய�க� பய�@ விடவி�ைல. “எ�கKைடய 
உாிைமகைள" பறி��� எ�த$ ச3ட�ைதJ� ஆ3ேசபி�@$ ச�தியா�கிரஹ� ெச�ய 
எ�கK�� உாிைம உ)H" எ�6 பதி� ெசா�னா�க�. 
 
#திய ச3ட�ைத எதி��@ எ"ப4$ ச�தியா�கிரஹ� ெச�வ@ எ�T� ேக�வி 
பிற�த@. அத��� கா�திஜி த�க ேயாசைன :றினா�. ேந3டா� மாகாண�தி5��@ 
சில இ�திய�க� 4ரா�(வாR��� பிரேவசி�க ேவ)H� எ�6� அத� விைளB 
எ�ன ஆகிற@ எ�6 பா��க ேவ)H� எ� 6� :றினா�. ேந3டா5� வசி�த 
ேஸாரா"ஜி ஷாU�ஜி அதா ேஜனியா எ�T� பா�D இைளஞைர �த� �த� 
ச�தியா� கிரஹ� ெச�வத��� கா�திஜி ேத��ெதH�தா�. 
 
அQவிதேம ேஸாரா"ஜி தா� 4ரா�(வாR��� �றி"பி3ட ேததியி� பிரேவசி�க" 
ேபாவதாக 4ரா�(வா� ச��கா��� அறிவி�@வி3H அ�த� ேததியி� ரயி� ஏறி 
வ�தா�. 4ரா�(வா� எ�ைலயிேலேய அவ� ைக@ ெச�ய"படலா� எ�6 
எதி�பா��க"ப3ட@. ஆனா� அQவித� நைடெபற வி�ைல. "ச3ட�ைத$ 
ேசாதி"பத�காக வ�கிேற�" எ�6 பகிர�கமாக$ ெசா�5வி3H வ�கிற மனிதைர 
எ�ன ெச�வ@ எ�6 �4ேய�ற� க3H"பாH அதிகாாி��� ெதாியவி�ைல. 
ஆைகயா� எ�ைல"#ற�தி� ேஸாரா"ஜிைய� தைட ெச�யாம� வி3Hவி3டா�. 
ேஜாகானி(ப����� ேஸாரா"ஜி வ�த@� அவைர இ�தி ய�க� உ�சாகமாக 
வரேவ�றா�க�. சில இ�திய இைளஞ�க�, "(ம3( ச��கா� ேதா�வியைட�@ 
வி3டன�; இனி ேம� அவ�க� ராஜி�� வரேவ)4ய@தா�" எ�6:ட 
நிைன�தா�க�. ஆனா� சீ�கிர�திேலேய அவ�க� த�க� தவைற உண��தா�க�. 
ேஸாரா"ஜிைய"ேபா� எ�தைனேயா இைளஞ�க� இ�தியாி� உாிைமகK�காக� 
த�கைள� தியாக� ெச�யேவ)4 யி���� எ�6 ெதாி�@ெகா)டா�க�. 
 
ேஜாகானி(ப�� ேபா_( Mபாி�ெட)H�� ேஸாரா"ஜி த� வரலா�ைற" ப�றி� 
ெத�வி�தா�. 4ரா�(வா5ேலேய இ��க உ�ேதச�தி�"பதாகB� தம�� 
இ�கி_� பாைஷ ெதாிJ� எ�6� த�ைம" பாீ3சி�@� ெகா�ளலா� எ�6� 
எPதியி��தா�. �றி"பி3ட ேததியி� ேகா�34� வ�@ ஆஜரா��ப4 அவ��� 
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ஸ�ம� வ�த@. ேகா�34� விசாரைண ஆர�பமான ேபா@, கா�திஜி 
ேஸாரா"ஜியி� க3சியி� ஆஜராகி எதி� வழ�கா4னா�. ச3ட"ப4 ேஸாரா"ஜி 
��ற� ெச�ய வி�ைல ெய�6� அவைர உடேன விHதைல ெச�ய ேவ)H� 
எ�6� வ�#6�தினா�. கா�திஜியி� வாத�ைத ஒ"#� ெகா)H நீதிபதி 
ேஸாரா"ஜிைய விHதைல ெச�தா�. 
 
ஆனா� ம6நாேள ேஸாரா"ஜி�� இ�ெனா� உ�தரB வ�த@. ஏP நாைள��� 
ேஸாரா"ஜி 4ரா�(வாைல வி3H ெவளிேயற ேவ)H� எ�6 உ�தரவி� 
க)4��த@. "நா� அ"ப4 ெவளிேயற" ேபாவதி�ைல" எ�6 ேஸாரா"ஜி 
உ6தியாக� ெதாிவி�தா�. ஆகேவ, அவ� ம6ப4J� ேகா�3H��" ேபாகேவ)4ய 
தாயி�6. இ�த� தடைவ மாஜி( 3ேர34� உ�தரைவ மீறியத�காக ஒ� மாத� 
கH�காவ� த)டைன விதி�க"ப3ட@. 
 
ேஸாரா"ஜி த)டைன யைட�தைத� ெதாட��@ ேந3டா55��@ இ�T� பல 
இ�திய" பிர�க�க� வர� ெதாட�கினா�க�. இவ�க� ேந3டா5� நிைலயாக� 
த�கி வியாபார� �த5ய ெதாழி�கைள$ ெச�@ வ�தவ�க�. ஆகேவ 
4ரா�(வாR�� வரேவ)4ய அவசிய� ஒ�6� இவ�கK��� கிைடயா@. 
4ரா�(வாR��� வர இ�திய�கK�� உாிைமJ)H எ�பைத 
(தாபி"பத�காகேவ இவ� க� வ�தா�க�. இ"ப4 வ�தவ�களி� ேச� தாe� �க� 
ம@B�, பா�D ர(ட�ஜிJ� ெபாிய வியாபாாிக�. %ேர�திர ரா�, க)Hபா� 
ேதஸா�, ரத� D��வி, ஹாிலா� கா�தி ஆகியவ�க� இ�T� சில�. 
 
இ"ப4� :3டமாக வ�தவ�கைள$ ச3ட�ைத மீறி 4ரா�(வா R��� வ��ப4 
வி3Hவி3டா� 4ரா�(வா� ச��காாி� மதி"# எ�ன ஆகிற@ ? எனேவ 
அவ�கைள� ைக@ ெச�@ மாஜி(3ேர3 ��னிைலயி� ெகா)Hவ�தா�க�. ஏP 
நாைள��� அவ�க� 4ரா�(வாைல வி3H ெவளிேயற ேவ)H� எ�6 
மாஜி(3ேர3 உ�தரB ேபா3டா�. அவ�க� உ�தரைவ மீறி 4ரா�வா5ேலேய 
இ��தா�க�. பிாி3ேடாாியாவி� அவ�கைள ம6ப4J� ேபா_ஸா� ைக@ ெச�@ 
விசாரைண ஒ�6 மி�லாம� 4ரா�(வாR�� ெவளியிேல ெகா)Hேபா� 
வி3டா�க�. அ"ப4 விட"ப3ட வ�க� இர)டாவ@ தடைவJ� 
4ரா�(வாR���ேள பிரேவசி�தா�க�. இத� ேபாி� அவ�க� ைக@ ெச�ய" 
ப3டன�. விசாரைண நட�@, "ஐ�ப@ பB� அபராத� அ�ல@ ��6 மாத� 
கH�காவ� " எ�6 தீ�"# அளி�க" ப3ட@. ேச� தாe� �த5யவ�க� அபராத� 
க3ட ம6�@� �8கல�@ட� சிைற��$ ெச�றா�க�. 
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இ"ப4 ேந3டா� இ�திய" பிர�க�க� 4ரா�(வாR��" பைடெயH�@ வ�@ 
ச�தியா�கிரஹ� ெச�@ சிைற��" ேபா��ெகா)4����ேபா@ 4ரா�(வா� 
இ�திய�க� %�மா இ��க �4Jமா ? ச�34பிேக3ைட எாி�@ வி3டத�காக$ 
ச��கா� அவ�கைள ஒ�6� ெச�கிற தாக� காேணா�. எனேவ, சிைற ெச�Rவத�� 
ேவ6 வழிகைள� க)Hபி4�க ேவ)4ய தாயி�6. சில� 4ரா�(வா55��@ 
ெவளிேயறி$ ெச�6 ம6ப4 4ரா�(வாR��� தி��பி வ�தா�க�. இ"ப4� 
தி��பி வ��ேபா@ ச�34பிேக3ைட� கா34யாக ேவ)H�. எாி�@ேபான 
ச�34பிேக3 தி��ப எ"ப4 வ��? எனேவ அவ�கைள" ேபா_ஸா� ைக@ 
ெச�தன�. 
 
சிைற #�வத�� இ�ெனா� வழிJ� க)Hபி4�க" ப3ட@. இ�திய�க� பதிB" 
ப�திர�ைத� கா34னா� தா� வியாபார ைலெச�( கிைட���. வியாபார 
ைலெச�( இ�லாம� வியாபார� ெச�வ@ ச3ட"ப4 ��றமா��. ஆகேவ சில 
இ�திய�க� ஏ�ெகனேவ வியாபாாிகளா யி�லா வி3டாR� ச�தியா�கிரஹ� ெச�@ 
சிைற #�வத�காக ஏதாவ@ ஒ� சாமாைன எH�@�ெகா)H ெத�வி� வி�பைன 
ெச�தா�க�. அவ�கைளJ� ைக@ ெச�@ சிைற�� அT"ப ேவ)4யதாயி�6. 
இ"ப4" #திதாக� ெத� வி�பைன ெச�@ சிைற #��தவ�களி� இமா� சாகி" 
எ�T� �(5� ெபாியா� ஒ�வ�. ேஜாச" ராய"ப� எ�T� பாாி(ட� இ� 
ெனா�வ�. பாாி(ட� ராய"ப� நிைறய" பண� ச�பாதி�@ ஆ�கில �ைறயி� 
வா<�ைக நட�தியவ�. ;3H���ேள :ட U3( ேபா3H� ெகா)Hதா� நட"பா�. 
அ"ப4" ப3டவ� ஒ� :ைடயி� கறிகா�கைள நிர"பி�ெகா)H ெத�வி� 
வி�பைன ெச�ய$ ெச�6 ைகதியானா�! 
 
இ"ப4யாக ேந3டா� இ�திய�கK� 4ரா�(வா� இ�திய�கK� ேபா34 
ேபா3H�ெகா)H 4ரா�(வா� சிைறகைள நிர"பினா�க�. கா�திஜிJ� 
ைகதியானா�. சில கால� கா�திஜிைய ம�ற இ�திய� ைகதிகேளாH ேச��@ 
ைவ�தி��தா�க�. அ"#ற� அவைர� தனியா�" பிாி�@ விட ேவ)H� எ�6 
க�தி" பிாிேடாாியா சிைற��� ெகா)H ேபா� அபாயகரமான ைகதிகK�காக 
ஏ�ப3ட, தனி� ெகா3ட4 யி� அைட�@ ைவ�தா�க�. 
 
ஆயிT� ச�தியா�கிரஹ இய�க� ஓ�கிற வழியாயி�ைல. எ�தைன இ�திய�கைள$ 
சிைற"பH�@வ@ ? எ�தைன நா� ைவ�தி�"ப@? இத��$ ெசலB ேவ6 
ச��கா��� ஆகி� ெகா)4��த@. எனேவ, இய�க�ைத அட�க$ ச��கா� ேவ6 
வழி ேதட� ெதாட�கினா�க�. 
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�த5� 4ரா�(வா� மாகாண�தி5��@ ெவளிேய ெகா)HவிH� �ைறைய$ 
சில� விஷய�தி� ைகயா)டா�க� அ�லவா ? 4ரா�(வா� எ�ைலைய� தா)4 
ேந3டா� அ�ல@ ஆர7% பிாீ(ேட34� விட"ப3ட ச�தியா� கிரஹிகK�� அ@ 
ஒ� தமாஷா யி��த@. உடேன ச3ட�ைத மீறி ம6ப4 4ரா�(வாR��� அவ�க� 
பிரேவசி"பத�� வசதியாகB� இ��த@. இ�த மாதிாி இ�திய�கைள ெவளி 
ேய�6வதி� பயனி�ைல ெய�6 க)ட 4ரா�(வா� ச��கா� 
ச�தியா�கிரஹிகைள ட�ப� @ைற�க�@��� ெகா)Hேபா� அ�ேக க"ப5� 
ஏ�றி இ�தியாவிேலேய ெகா)H வி3HவிHவ@ எ�6 தீ�மானி�தா�க�. இ@ 
மிகB� ெகாHைமயான த)டைனயா��. ஏெனனி�, இ"ப4� க"ப� ஏ�ற"ப3ட 
இ�திய�களி� பல� ெத�னா"பிாி�காவி� பிற�@ வள��தவ�க�; இ�தியாைவ 
அவ�க� பா��தேத யி�ைல. அவ�களி� பல���� ெத�னா"பிாி�காவி� ெகா7ச� 
ெசா�@ இ��த@ ; சில���� கைட இ��த@ ; ேவ6 சில� �H�ப(த�க�. கட� 
ப34��தவ�கK� உ)H. இ"ப4� ெத�னா"பிாி�காவிேலேய 
ேவ&�றியவ�கைள� திWெர�6 பி4�@� க"ப5� ஏ�றி ஆயிர�கண�கான 
ைமR�� அ"பா� ெகா)H ேபா�வி3டா� அவ�க� எ�ன ெச�வா�க� ? 
அேதாH, க"ப� பிரயாண�தி� ேபா@ எ�தைனேயா க�ட�க� கா�தி��தன. 
அவ�க� ைகயி� பண� கா% இ�ைல. க"ப� அதிகாாிக� ெகாH�த உணைவ$ 
சா"பி3H வி3H� க"ப� ேம� த34� விP�@ கிட�க ேவ)H�. 
 
இQவித� �த� ேகா�4 இ�திய�கைள� �றி"பி3ட க"ப5� ஏ�றி 
அT"#கிறா�க� எ�6 ெதாிய வ�த@� கா�திஜி ெபாி@� கல�கமைட�தா�. 
அவ�கK�� எ�த வித�தி� உதவி ெச�வ@ எ�6 ஆேலாசி�தா�. பண உதவி 
ெச�யலா� எ�பத��� ைகயி� ேபாதிய பண�� இ�ைல. அேதாH, பண உதவி 
ெச�J� வழ�க� ஏ�ப3Hவி3டா� இய�க�தி� தியாக ச�தி ேபா�விH� எ�6� 
வி��ப� தகாதவ�க� இய�க�தி� வ�@ ேச��@ விHவா�க� எ�6� மகா�மா 
எ)ணினா�. கைடசியி�, ஒ� ேயாசைன ேதா�றிய@. யாராவ@ ஒ� இ�திய" 
பிர�கைர அேத க"ப5� அT"பி ைவ�தா� த)டைனயி� ேபாி� ெவளிேய�ற" 
பHகிறவ�கK�� ஆ6தலா யி����. இ�தியாவி� ேபா� இற�கிய@� 
அவ�கK�� அவசியமான உதவி கிைட"பத�� அ�த" பிர�க� ஏ�பாH ெச�ய� 
:Hம�லவா ? 
 
ச�தியா�கிரஹ" ேபாாி� ��னணியி� நி�றவ�களி� ஒ�வரான F பி. ேக, 
நாJHைவ அQவா6 க"ப� @ைணயாக அT"ப� கா�திஜி வி��பினா�. உடேன 
F பி. ேக. நாJH ைவ� :"பி3H, "க"பேல�றி� க3டாயமாக அT"ப"பH� 
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ஏைழ$ சேகாதர�கேளாH நீ�கK� இ�தியாB��" ேபாக�4Jமா ? " எ�6 
ேக3டா�.   "ேபஷாக �4J�" எ�றா� நாJH. 
 
"க"ப� இ�T� ச�6 ேநர�தி� #ற"பட" ேபாகிறேத ? " 
 
"அதனா� எ�ன ? இ�த நிமிஷேம நா� #ற"பட� தயா�." 
 
“ இர)டாவ@ உH"# ேவ)டாமா? வழியி� சா"பா3 H�� எ�ன ெச�;�?” 
 
"நா� இ"ேபா@ அணி�தி���� உH"ேப ேபா@�. க"ப5� எ�லா���� 
ெகாH��� சா"பா3ைட நாT� சா"பி3H� ெகா�கிேற�." 
 
ட�பனி� பா�D ர(ட�ஜி ;34� ேம�ப4 ச�பாஷைண நட�த@. கா�திஜி 
இர)டாவ@ தடைவ சிைற வாச�ைத �4�@ ெவளிவ�த பிற�, இ�திய�கைள� 
க"பேல�றி அT"ப" ேபாகிற விஷய� ெதாி�@ அத�காகேவ ட�பT�� 
வ�தி��தா�. F பி. ேக. நாJHவி� பதி� கா�திஜி�� எ�ைல ய�ற மகி<$சிைய 
அளி�த@. உடேன ெகா7ச� உைடகK� க�பளி" ேபா�ைவகK� ச�பாதி�@ F 
பி. ேக. நாJHவிட� ெகாH�தா�. 
 
"இ�த ஏைழ$ சேகாதர�கைள உ�க� வச�தி� ஒ"#வி�தி��கிேற�. �த5� 
அவ�கKைடய ெசௗகாிய�கைள� கவனி�@வி3H அ"#ற� உ�கKைடய 
ெசௗகாிய�ைத" பா��க ேவ)H�!" எ�6 கா�திஜி ெசா�5 அT"பினா�. F பி. 
ேக., நாJH மகா�மாவி� வா��ைதைய அ"ப4ேய நிைறேவ�றி ைவ�தா�. 
------------- 

57. 57. 57. 57. உ2ணாவிரத ெவ�றிஉ2ணாவிரத ெவ�றிஉ2ணாவிரத ெவ�றிஉ2ணாவிரத ெவ�றி    
 
4ரா�(வா� ச��கா� இ�திய�கைள� க"பேல�றி இ�தியாB��" பலா�காரமாக 
அT"பிய@ ச3ட விேராதமான காாிய�. அேதாH, இர�கம�ற ெகாHைமயான 
காாிய�. இ�தியாைவ" பா��ேத அறியாதவ�கK� 4ரா�(வா5ேலேய பிற�@ 
வள��@ பி�ைள �34 �H�ப� உ�ளவ�கைளJ� திWெர�6 பி4�@� க"பேல�றி 
அT"பினா� அவ�க� இ� தியாB��$ ெச�6 தி��� திைச ெதாியாம� தவி"ப@ 



115 

 

இய�ைகேய ய�லவா ? இ@ எQவித� நியாயமாக �4J� ? எ�த$ ச3ட�தா� 
அத�� இட� ெகாH��� ? 
 
எனேவ, ெத�னா"பிாி�காவிR� இ�தியாவிR� 4ரா�(வா� ச��காாி� ேம�ப4 
ெசயைல" ப�றி� தீவிரமான க)டன�க� எP�தன. ெகா7ச நாைள��" பிற� 
4ரா�(வா� ச��கா� ேம�ப4 ச3ட விேராதமான �ைறைய� ைக விட 
ேவ)4யதாயி�6. ஆனா� அத���ேள 4ரா�(வா� ச��காாி� ேநா�க� ஓரளB 
நிைறேவறிவி3ட@. "க"ப� ஏ�றி இ�தியாB�� அT"#கிறா�க� " எ�6 ெதாி�த 
பிற� ச�தியா�கிரஹ இய�க�தி� ேச��த இ�திய�க� பல� பி� வா�க� ெதாட�கி 
வி3டா�க�. 
 
இ�திய ச�தியா�கிரஹிகளி� உ6திைய� �ைல"பத�� 4ரா�(வா� ச��கா� 
ேவ6 கHைமயான �ைறகைளJ� ைகயா)டா�க�. இ@வைரயி� எ�லா இ�திய 
ச�தியா� கிரஹிகைளJ� ஒேர சிைறயி� ேபா34��தத��" பதிலாக ெவQேவ6 
சிைறகK��" பிாி�@ அT"பினா�க�. கHைம யான ேவைலக� ெச�J�ப4 
க3டாய" பH�தினா�க�. 4ரா�(வா5� �ளி�கால�தி� �ளி� மிக� 
கHைமயாயி����. ேவைல ெச�J� ைகக� உைற�@ ெசயல�6" ேபா��. 
 
#திய சாைல ேபாH� ேவைல நட�த ஓ� இட�தி��$ சில இ�திய ச�தியா� 
கிரஹிகைள� ெகா)H ேபா�� கHைமயாக ேவைல வா�கினா�க�. இவ�களி� ஒ� 
ச�தியா� கிரஹியி� ெபய� சாமி நாக"ப�. அவ� பதிென3H வய@ இள� பி�ைள. 
அதிகாைலயி� அவைன எP�தி��க" ப)ணி$ சாைல ேபாH� ேவைல ெச�ய" 
ப)ணினா�க�. சாமி நாக"ப� க� ட�ைத" ெபா�3பH�தாம� ெசா�ன 
ேவைலைய$ ெச�@ ெகா)4��தா�. ஒ� நா� அதிகாைலயி� ேவைல ெச�த 
ேபா@ �ளிாினா� 'டபி� நிேமானியா' எ�T� அபாயகரமான %ர� வ�@வி3ட@, 
அதி5��@ அவ� ேதறேவயி�ைல. அ� திய கால� ெந��கி வி3ட@ எ�6 அறி�த 
பிற� அவைன விHதைல ெச�தா�க�. 1909 ஜூைல 7௳ சாமி நாக"ப� இQBலக 
வா<ைவ நீ�தா�. 
 
கா�தி மகா�மா எPதியி��கிறா� ;-- "நாக"பT��� கைடசி �$% இ��த வைரயி� 
ச�தியா�கிரஹ இய�கேம நிைனவா யி��தா�. அைத" ப�றிேய ேபசினா�. 
%ர�திR� ச�தியா�கிரஹ�ைத" ப�றிேய பித�றினா�. இய�க�தி� ேச��@ சிைற 
ெச�ற@ ப�றி அவ� வ��த"படேவ யி�ைல. ந)பைன அ�#ட� தPவி 
வரேவ�ப@ ேபா� அவ� மரண�ைத வரேவ�றா�. த�கால�தி� 'ப4�தவ� ' 
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எ�பத�� நா� ெபா�� ெகா�K� �ைறயி� நாக"ப� ப4�தவ� எ�6 ெசா�ல 
�4யா@. ஆனா� அவTைடய ெபா6ைமJ� ேதசப�திJ� தியாக உண�$சிJ� மன 
உ6திJ� இைணயி�றி விள�கின. சாமி நாக"பைன" ேபா�ற பல� இய�க�தி� 
ேச��திரா வி3டா� ச�தியா�கிரஹ� நட�தி யி��கேவ �4யா@." 
 
இ�திய�களி� மன உ6திைய� �ைல"பத�� 4ரா�(வா� ச��கா� இ�T� பல 
ெகாHைமயான �ைறகைளJ� ைகயா)டா�க�. அபாயகரமான �ர3H� 
ைகதிகைள ைவ" பத�� எ�6 4ரா�(வா5� ஒ� தனி$ சிைற$சாைல இ�� த@. 
இத��" ெபய� 'W"� c"' சிைற. இ�த$ சிைறயி� அதிகாாியாக 
�ர3H�தன�@��" ெபய�ேபான ெஜயில� ஒ�வ� இ��தா�. சா@�களான இ�திய 
ச�தியா�கிரஹிக� சிலைர இ�த 'W"� c"' சிைற�� அT"பினா�க�. இ�ேக 
ெஜயில� ெகாH�த கHைமயான ேவைலகைள ெய�லா� இ�திய�க� ெச�தா�க�. 
ெஜயில� எ�த அளB ேவைல ெகாH�தாேரா அ�த அளைவ" U��தி ெச�தா�க�. 
அ"ப4J� ெஜயில���� தி�"தி உ)டாகவி�ைல. இ�திய�கKைடய உ6திைய� 
�ைலய$ ெச�வ@ அ�லவா அ�ேக அவ�கைள அT"பியதி� ேநா�க� ? எனேவ, 
இ�திய�கைள� கHைமயாக ேவைல வா�கிய@ ேபாதா@ எ�6 ெஜயில� அவ�கைள 
அவமதி"ப@� தி3Hவ@� அதிகமாகி வ�த@. இைத இ�திய�களா� ெபா6�க 
�4யவி�ைல. "ஒ�6, எ�கைள இ�த$ சிைறயி5��@ மா�றேவ)H�; அ�ல@ 
ெஜயிலைர மா�ற ேவ)H�" எ�6 ேகாாி�ைக ெச�@வி3H, உ)ணாவிரத� 
இ��க� ெதாட�கினா�க�. அ�த நாளி� ெத�னா"பிாி�கா சிைறயி� 
அைட�க"ப3ட இ�திய ச�தி யா�கிரஹிகK��" பாிகார� ேதட ேவ6 உபாயேம 
கிைட யா@. சிைற�� உ�ேள எ�ன நட�கிறெத�ப@ ெவளிேய உ�ளவ�கK��� 
ெதாியா@. ைகதிகைள ெவளியா� ெச�6 பா��கB� �4யா@. ஆகேவ ெவளியி� 
ெபா@ஜன� கிள�$சி ஏ�பHவத�� வழியி�ைல. 
 
உ)ணாவிரத� இ�"பதாக$ ெசா�5வி3H இ�த� கால�தி� சில� இரகசியமாக� 
ெகா7ச� சா"பி3H�ெகா)H ெநHநா� கால�கழி"ப@ உ)H. இ�த மாதிாி 
ேமாச4 ெச�வத��� ெத�னா"பிாி�காவி� மா��கேம யி�ைல. ப34னி எ�றா�, 
�P" ப34னி தா�. "ப34னி கிட�@ சாக3H�" எ�6 சிைற அதிகாாிக� 
பி4வாதமாக இ��தி��தா� சாகேவ)4ய@தா�, அவ�க� இற�@ேபான 
விவர�க� :ட ெவளியி� உ�ளவ�கK�� உடேன ெதாிவத�� வழி யி�ைல. 
இ"ப4 ெய�லா மி��@�, 'W"�c"' சிைறயி5��த இ�திய ச�தியா� கிரஹிக� 
உ)ணாவிரத� ெதாட�கி அ�த விரத�தி� உ6தியாக நி�றா�க�. கா�தி 
மகா�மாவி� ஆ�ம ச�தி அவ�கைள ஆ3ெகா)H அ�தைகய மேனாதிட�ைத 
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அவ�கK�� அளி�தி��த@. ச�திய�@��� அஹி�ைச��� எ�ளளB� மா6 படாத 
அ�த ச�தியா�கிர ஹிகளி� உ)ணாவிரத� கைடசியாக" Uரண ெவ�றி அளி�த@. 
ஏP நா� விரத� இ��த பிற� அவ�கைள அ�த$ சிைறயி5��@ ேவ6 சிைற�� 
மா�ற$ ச��காாிடமி��@ உ�தரB வ�த@. ச�தியா�கிரஹ" ேபா� இQவா6 நட�@ 
வ�ைகயி� ெத�னா"பிாி�காவி� அரசிய5� ஒ� ெபாிய மா6த� நிக<வத�� 
ஆய�த�க� நட�@ ெகா)4��தன. 
 
இ@வைரயி� 4ரா�(வா�, ேந3டா�, ஆர7% பிாீ (ேட3 �த5ய மாகாண�க� 
தனி�தனி அரசியRட� பிாி34� ஏகாதிப�திய� ேதாH ேநராக" 
பிைண�க"ப34��தன. ெத�னா"பிாி�காவிR�ள எ�லா மாகாண�கைளJ� ஓ� 
ஐ�கிய ச��கா��� உ3பH�தி, பிாி34� ச��காேராH ஒ��க ச�ப�த� ைவ�@� 
ெகா�வ@ ப�றி ேயாசைனக� நட�தன. ெத�னா"பிாி� காவி� வசி�த 
இ�கி_�கார�க�, ேபாய�க� - ஆகிய இ� சாரா�� ேம�ப4 ேயாசைனைய 
ஒ"#�ெகா)H பிரய�தன� ெதாட�கினா�க�. இ"ப4 ஐ�கிய"ப3H ஏக 
அரசா�க� ஆவதினா� பிாி34� சா�ராYய�தி� ெத�னா"பிாி�காவி� அ�த(@ 
உய�� எ�6 க�தினா�க�. இ�த ேயாசைன�� ந�ல ஆதரB இ�"பதாக� 
ெதாி�த@� ேபாய�களி� சா�பாகB� ஆ�கிேலய� சா�பாகB� இ�கிலா�@��� 
8@ ேகா�4க� ெச�றன. ெஜனர� ேபாதாB� ெஜனர� (ம3ஸு� ேபாய� 
ேகா�4��� தைலைம வகி�@$ ெச�றா�க�, 
 
ெத�னா"பிாி�கா மாகாண�க� ஓ� அரசா�கமாக ஐ�கிய"பH�ேபா@ இ�திய� 
நிைலைம ேமR� ேமாசமாகலா� எ�6 கா�திஜி க�தினா�. இ"ேபா@ ஒQெவா� 
மாகாண�திR� சி�சில ச3ட�க� இ�திய���" பாதகமா யி��தன. 
 
ெத�னா"பிாி�கா ஐ�கிய"ப3H வி3டா�, இ�திய��� விேராதமாக ஒQெவா� 
மாகாண�திR� உ�ள ச3ட�க� எ�லா� ேச��@ ெத�னா"பிாி�கா �PவதிR� 
அ�R�� வரலா�. இ�திய�களி� க�ட� ேமR� அதிகமாகலா�. எனேவ, 
ெத�னா"பிாி�கா அரசிய� நிைலைம இ�கிலா�தி� விவாதி�க"பH� சமய�தி� 
இ�திய�களி� சா�பாக அ�� யாராவ@ இ��கேவ)H� எ�6 கா�திஜிJ� ம�ற� 
தைலவ�கK� க�தினா�க�. இ�த� தடைவ கா�திஜிJ� ேச� ஹாஜி ஹV" எ�T� 
�(5� வ��தக�� இ�கிலா�@��" ேபாவ@ எ�6 நி$சயமாயி�6. அ"ப4ேய 
1909-� வ�ஷ� ஜூ� மீ 23௳ ேக" டBனி5��@ #ற"ப3ட 'ெகனி� ெவா�� 
காD�' எ�ற க"ப5� கா�திஜி, ேச� ஹாஜி ஹV" இ�வ�� #ற"ப3டா�க�. 
-------------- 
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58. 58. 58. 58. டா��டா� ப2ைணடா��டா� ப2ைணடா��டா� ப2ைணடா��டா� ப2ைண    
 
கா�திஜி �த� �ைற இ�கிலா�@ ெச�றி��த ேபா@ ெத�னா"பிாி�கா 
இ�திய�களி� நல�கைள" பா@கா"பத�காக அ�ேக ஒ� ச�க� (தாபி�@வி3H 
வ�தா� அ�லவா ? அ�த$ ச�க�தி� தைலவ� லா�3 ஆ��தி� கா�திஜி இ"ேபா@ 
இ�கிலா�@ வ�ததி� ேநா�க�ைத� ேக3H� ெதாி�@ ெகா)H ெஜனர� ேபாதா 
�த5யவ�கைள� க)H ேபசினா�. ராஜி ெச�@ ைவ"பத�� அவ� ெப� �ய�சி 
ெச�தா�. ஆனா� ெவ�றி காணவி�ைல. காாியா�ச�தி� இ�திய�கKைடய 
ந�ைமகைள� கவனி�@� ெகா�வதாகB�, ஆனா� நிறேவ�6ைமைய எH�@ 
விHவ@ �4யாத காாிய� எ�6� ேபாய� தைலவ�க� ெசா�னா�க�. 
ஆசியா�கார� ச3ட�, �4ேய�ற� தைட$ ச3ட� - இவ�ைற எH�கேவ �4யா@ 
எ�6 ெசா�5 வி3டா�க�. 
 
இ�த" பதிைல லா�3 ஆ��தி� கா�திஜி��� ஹாஜி ஹV" ேச�@��� 
ெதாிய"பH�தினா�. "காாியா�ச�தி� நீ�க� ேக3�� வசதிக� எ�லா� கிைட�@ 
விH�. ஆனா� ச3ட�திேலJ�ள நிற வி�தியாச� இ��@ ெகா)4����. இ�த 
உலக�தி� நா� ேகா�வெத�லா� கிைட�@விHவதி�ைல. சில சமய� வி3H" 
பி4�ேதயாக ேவ)H�. ஆைகயா� ேயாசைன ெச�J�க�. ெவ6� 
ெகா�ைக�காக" ேபாரா3ட�ைத நட�தி� ெகா)H ேபாவ@ அவசியமா எ�6 
ந�றா�$ சி�தி�@ �4B ெச�J�க�. :4ய சீ�கிர�தி� பதி� ெசா�R�க�" எ�6 
லா�3 ஆ��தி� :றினா�. 
 
ேச� ஹாஜி ஹV" ெவ6� ெகா�ைக�காக" ேபாராHவதி� அ��தமி�ைல எ�6 
நிைன�தா�. அவ� :றியதாவ@: 
 
"ெஜனர� ேபாதா ெசா�வைத நா� ஒ"#� ெகா�கிேற� எ�6 ெதாிய"பH�@�க�. 
தா�க� :றியப4 அவ� இ�திய ச�க�@��$ ெசௗகாிய�கைள அளி�தா� 
இ"ேபாைத�� நா� தி�"தி யைடேவ�. இ�திய�க� சமரச� க3சியி� சா�பாக 
நா� ேப%கிேற�. ெத�னா"பிாி�கா இ�திய ச�க�தி� ெப��பாேலா� நா�கேள. 
ச�க�தி� பண வசதிJ�ளவ�கK� நா�கேள. இத�� ேமேல இ�திய ச�க� 
க�ட"பHவைத நா�க� வி��பவி�ைல. ெகா�ைக�காக" ேபாராHவைத" பிற� 
பா��@� ெகா�ளலா�." 
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ஹாஜி ஹV" �ஜரா�தியி� ேபசினா�. அைத வா��ைத வா��ைதயாக� கா�திஜி 
ெமாழி ெபய��@� :றினா�. :றி வி3H மகா�மா தம@ அபி"பிராய�ைத� 
ெதாிவி�தா� : தா�க� எH�@� ெகா)ட �ய�சி�காக ந�றி ெசR�@கிேற�. ேச� 
ஹாஜி ஹV" இ�திய ச�க�தி� ெப��பாேலாாி� பிரதிநிதி எ�ப@� ெச�வ�களி� 
பிரதிநிதி எ�ப@� உ)ைம. ஏைழ இ�திய�க� - சி6பா�ைமேயா� சா�பாக நா� 
ேப%கிேற�. நாT� எ�ைன$ ேச��தவ�கK� உடேன கிைட�க�:4ய 
வசதிகK�காக ம3H� ேபாராடவி�ைல ; ெகா�ைக�காக உயிைர� ெகாH�@" 
ேபாராட� தயாரா யி��கிேறா�. த�கால அN:ல�, ெகா�ைக, இ�த இர)4� 
ஒ�ைற� ைகவிட ேவ)Hமானா� த�கால அ N:ல�ைதேய நா�க� 
ைகவிHேவா�. ெஜனர� ேபாதாவி� வ5ைமைய நா�க� உண��தி��கிேறா�. 
ஆயிT� எ�கKைடய பிரதி�ைஞைய நா�க� ைகவிட �4யா@. ஆ)டவ� மீ@ 
பார�ைத" ேபா3H வி3H, எ�ன ேந�வதா யி��தாR� ெபா6ைமJட� 
ெகா�ைகைய� கைட"பி4�@ வ�ேவா�. எ�கK�காக நீ�க� மிகB� பிரயாைச 
எH�தி��கிறீ�க�. அைத நா�க� ஒ�நாK� மற�க மா3ேடா�. ஆனாR�. 
த�கKைடய #�திமதிைய நா�க� ஏ�க �4யவி�ைல, ெஜனர� ேபாதாவிட� 
ஹாஜி ஹV" :றிய பதிைலJ� நா� :6� பதிைலJ� தனி�தனிேய ெதாிவி�@ 
விH�க�. அத��" பிற� தா�க� எ�கK�� உதவி ெச�ய ேவ)H� ெமன 
எதி�பா��க மா3ேடா�." 
 
இத�� லா�3 ஆ��தி�, "அ"ப4 நீ�க� நிைன�க ேவ)டா�. ெகா�ைக�காக 
நீ�க� ேபாராHவெத�6 தீ�மானி��� ப3ச�தி� அத�காக உ�கK�� உதவி 
ெச�வைத நி6�த மா3ேட�. இ�ேகJ�ள கமி34யி� தைலவனாக இ��@ 
எ�னா5ய�றவைர ேமR� உ�கK�� உதவி ெச� @ வ�ேவ�. இ�ேக என�� 
உ�ள ெச�வா�ைக ெய�லா� உ�கK�� உதவி ெச�ய" பய�பH�@ேவ�" எ�6 
ெசா�னா�. 
 
இ�த$ ச�பாஷைணயி5��@ கா�திஜியி� �ணாதிசய�தி� இர)H அ�ச�க� 
ெதளிவாகி�றன அ�லவா ? ஹாஜி ஹV" ேச�@� கா�திஜிJ� ெவQேவ6 
அபி"பிராய� ெகா)4��தா�க�. எனிT� அவ�கKைடய சிேநகித�@�� 
எ�தவிதமான ��தக�� ஏ�படவி�ைல. ஹாஜி ஹV" கா�திஜியிட� Uரண 
ந�பி�ைக ைவ�தி��தா�. அதனாேலேய த� அபி"பிராய�ைத ெமாழிெபய��@$ 
ெசா�R�ப4 மகா�மாைவ� ேக3H� ெகா)டா�. மகா�மாB� த� 
அபி"பிராய�@�� மா6ப3ட அபி"பிராய�ைத உ�ள@ உ�ளப4 ெமாழி 
ெபய��@$ ெசா�வத��� தய�கவி�ைல. 
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லா�3 ஆ��தி� ஆ�கிேலயராயி��@� அவ� உதவி ெச�வதாக �� வ�தைத� 
கா�திஜி மகி<$சிJட� வர ேவ�6 ந�றி ெசR�தினா�. அவாிட� கா�திஜி ைவ�த 
ந�பி�ைக ;) ேபாகவி�ைல. இ6திவைர லா�3 ஆ��தி� ெத�னா"பிாி�கா 
இ�தியாி� க3சியி� நி�6 த�மாலான உதவிகைள$ ெச�@ ெகா)4��தா�. 
ேபாரா3ட� நட�@ ெகா)4��த வைரயி� கா�திஜிJட� அவ� மி�க சிேநக 
பாவ�@ட� பழகி வ�தா�. 
* * * 
 
இ�கிலா�@��� 8@ ேபான காாிய�தி� ெவ�றி ெபறாம� கா�திஜி 
ெத�னா"பிாி�கா தி��பினா�. ஆனா� ேவெறா� வித�தி� அ�த" பிரயாண� 
அளவி�லாத பயைன அளி�த@. இ�கிலா�தி� த�கியி��தேபா@ இ�தியாவி� 
%த�திர�தி� ப�6�ெகா)ட சில இ�திய இைளஞ�கைள மகா�மா ச�தி�தா�. 
அவ�கKட� கல�@ ேபசினா�. அ�த இைளஞ�க� பலா�கார�தி� ந�பி�ைக 
ெகா)ட #ர3சி� கார�க�. இ�தியாவி� %த�திர�@�காக எ@B� ெச�ய அவ�க� 
தயாரா இ��தா�க�. அவ�கKட� ேபசியதி5��@ கா�திஜி�� இ�தியாவி� 
%த�திர" பிர$ைனைய" ப�றி அறி�@ சி�தைன ெச�ய வசதி ஏ�ப3ட@. "இ�தியா 
%ய ராYய� ெப�ேற தீர ேவ)H�. ஆனா� பலா�கார�� அரா ஜக�� அத�� 
வழிய�ல ; அஹி�ைசJ� ச�தியா�கிரஹ�� தா� வழிக� எ�ற �4B��� 
கா�திஜி வ�தா�. இ�த �4Bகைள ஆதாரமாக� ெகா)H “ஹி)3 (வராY 
"(இ)4ய� ேஹா� &�) எ�ற #�தக�ைத இ�கிலா�தி5��@ 
ெத�னா"பிாி�காB��� தி��பி வ��ேபா@ க"ப5� எPதி �4�தா�. 
* * * 
 
ெத�னா"பிாி�கா" ேபாரா3ட�ைத இனி� ெதாட��@ நட�@� �ைறைய" ப�றிJ� 
க"ப5� கா�திஜி சி�தைன ெச�தா�. ேபாரா3ட� இல�வி� �4கிறதாயி�ைல. 
நீ4�த கால� நட�ேத தீரேவ)H�. பண�கார வியாபாாிகளி� ஆதரB இனிேம� 
இய�க�@�� கிைட"ப@ @�லப�. ஏைழ இ�திய�கைள ைவ�@� ெகா)ேட நட�த 
ேவ)H�. அவ�களிR� எ�தைன ேப� நிைல�@ நி�பா�க� எ�6 ெதாியா@. 
ஆனா� ச�தியா�கிரஹ�தி� ச�திைய" ப�றி மகா�மாB�� இத���ேள மக�தான 
ந�பி�ைக ஏ�ப34��த@. ச�தியா�கிரஹ�தி� ச�தி ஆ�களி� ெதாைகைய" 
ெபா6�த த�ல ெவ�6�, அைத� கைட"பி4"ேபா� ஒ� சிலராயி�� தாR� 
அவ�கKைடய உ6திைய" ெபா6�த@ எ�6� மகா�மா நி$சய� ெப�றி��தா�. 
ஆைகயா� எ�தைன ேப� ேபாரா3ட�தி� நிைல�@ நி�பா�க� எ�பைத" ப�றி� 
கா�திஜி கவைல"படவி�ைல. ஆனா� ேபாரா3ட�தி� கல�@ ெகா)ட ஏைழ� 
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�H�ப�களி� கதி எ�ன எ�ப@ மகா�மாB��" ெப�� கவைல அளி�த@. 
அவ�கK�� உ)ண உணB� த�க இட�� ெகாH�@ உதவ ேவ)டாமா? 
 
ெத�னா"பிாி�கா ேச��த@� இைத" ப�றி$ சில ந)ப�கKட� கல�@ 
ஆேலாசி�@ ஒ� �4B�� வ�தா�. ட�பT��" ப�க�தி� ேபானி�( ப)ைண 
ஏ�பH�திய@ ேபா� ேஜாகானி(ப�����$ சமீபமாக 'டா�(டா� ப)ைண ' 
எ�பதாக ஒ� ஆசிரம� (தாபி�க� தீ�மானி�தா�. கா�திஜியி� அ�திய�த 
ந)ப�களி� ஒ�வரான மி(ட� கால�பா� எ�T� ெஜ�மானிய� 1,100 ஏ�ரா 
வி(தீரண��ள ஒ� விவசாய" ப)ைணைய வா�கியி��தா�. அ�த இட�தி� 
1910-� வ�ஷ� ேம மாத� 10-� ேததி டா�(டா� ப)ைண (தாபி�க"ப3ட@. 
 
ச�தியா�கிரஹ இய�க�தி� ேச��த காரண�தினா� ஜீவேனாபாய�ைத இழ�த 
ச�தியா�கிரஹிகK� அவ�கKைடய �H�ப�தின�� டா�(டா� ப)ைணயி� 
�4ேயறினா�க�. எ�லா�� ைகயா� உைழ�@" பாHபட ேவ)H� எ�6� ;3H 
ேவைல�காக ேவைல�கார�க� ைவ�@� ெகா�ள� :டா@ எ�6� நியதி 
ஏ�ப3ட@. �4யி�"# இட�தி5��@ ஐ��6 கஜ 8ர�தி� இ��த நீ� 
ஊ�றி5��@ த)ணீ� ெகா)H வரேவ)4 யி��த@. ஆசிரம வாசிக� 
காவ4க34� ேதா� மீ@ %ம�@ த)ணீ� ெகா)H வ�தா�க�. (திாீக� சைமய� 
ேவைலயி� ெபா6"ைப ஏ�றா�க�. இ"ப4ேய பா�திர�க� @ல��த�, 
இ�"பிட�ைத$ %�த� ெச�த�, ெத�� :3Hத� �த5ய சகல ேவைலகைளJ� 
ஆசிரம வாசிக� பகி��@ ெகா)H ெச�தா�க�. ஆசிரம�தி� மிக எளிய உணேவ 
அளி�க"பH� எ�6 ஏ�பாH. ஆனாR� உணB விஷய�தி� ஒ� சி�கலான 
பிர$ைன ஏ�ப3ட@. ஆசிரம�தி� வ�@ �4ேயறியவ�களி� �ஜரா�திய�, தமிழ�, 
ஆ�திர�, ம�ற வட மாகாண�தா� எ�லா�� இ��தன�. அQவிதேம ஹி�@�க�, 
�(5�க�, பா�Dக�, கிறி(@வ�க� ஆகிய நாR மத�தின�� இ��தா�க�. 
கிறி(@வ�கK� �(5�கK� #லா� உ)பவ�க�. அவ�க� #லா� உணB 
ேவ)H� எ�6 ெசா�R� ப3ச�தி� இர)H சைமய� அைறகK� இர)H 
விதமான சைமய�கK� அவசியமா��. எனிT� #லா� உணB அ��தி" பழ� 
க"ப3டவ�கைள� தாவர உணBதா� அ��த ேவ)H� எ�6 க3டாய"பH�த� 
கா�திஜி வி��பவி�ைல. அவ�க� வி��பினா� #லா� உணB�� ஏ�பாH ெச�ய� 
தயாராயி�� தா�. ஆயிT� அதனா� ஏ�பட�:4ய அெசௗகாிய�கைள 
அவ�கK��� கா�திஜி எH�@$ ெசா�5, கறிகா� உணBட� தி�"தி அைடய 
�4Jமா எ�6 ேக3டா�. கிறி(@வ�கK� �(5�கK� - (திாீக� உ�பட- 
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ெபா@ ெசளகாிய�ைத ��னி3H" #லா� உணB த�கK�� ேவ)4ய தி�ைல 
ெய�6 உ6தியாக$ ெசா�5 வி3டா�க�." 
------------- 

59. 59. 59. 59. க,னக,னக,னக,ன    ேசாதைனக�ேசாதைனக�ேசாதைனக�ேசாதைனக�    
 
�ஷியா ேதச�@ மகா� டா�(டா� எPதிய "ஆ)ட வ� ராYய� உன���ேள" 
எ�ற #�தக� மகா�மா கா�தியி� மன�ைத" ெபாி@� கவ��த@ எ�பைத ��னேம 
பா��ேதாம�லவா ? டா�(டாயி� ெகா�ைகக� கா�திஜியி� வா<�ைகயி� 
ேபா�ைகேய மா�றி அைம�தன எ�6 :றலா�. கா�திஜி�� டா�(டாயிட� 
ஏ�ப34��த மாியாைத காரணமாகேவ ெத�னா"பிாி�காவி� அவ� (தாபி�த 
இர)டாவ@ ஆசிரம�@�� 'டா�(டா� ப)ைண' எ�6 ெபய� ைவ�தா�. 
 
டா�(டா� ப)ைணயி� கா�திஜி வசி�த கால�தி� பல க4னமான பிர$ைனகK� 
ேசாதைனகK� ஏ�ப3டன. அவ�றி� சிலவ�ைற இ"ேபா@ பா��கலா�. 
 
டா�(டா� ப)ைணயி� வா5ப�கK� க�னிைககK� வசி�தா�க�. எ�லா�� 
வி�தியாசமி�லாம� ேபசி" பழகி� ெகா)4��தா�க�. இ�தைகய க�மிஷமி�லாத 
வா<�ைக அவ�க� நட�தேவ)H ெம�ப@தா� கா�திஜியி� வி�"ப�. இதி� 
தவ6 ஒ�6� ேந��@விடா@ எ�ற Uரண ந�பி�ைக கா�திஜி�� இ��த@. 
ஆயிT� ஆசிரம�தி� வசி�த இள� ெப)களி� பா@கா"#��� தா� ெபா6"# 
எ�பைத உண��@ அவ�கKைடய நடவ4�ைககைள� க)Z� க��@மா�� 
கவனி�@ வ�தா�. 
 
ஒ� சமய� கா�திஜியி� மன@�� மிகB� ஆயாச� த�� ப4யான ச�பவ� ஒ�6 
ேநாி3H வி3ட@. அதாவ@ ஆசிரம�@ வா5ப�க� சில� இர)H இள� 
ெப)களிட� பாிகாச வா��ைதயா4னா�க� எ�6 ெதாி�த@. இ�தமாதிாி ம6ப4 
ேநராதி�"பத�� எ�ன வழி எ�6 கா�திேய சி�தைன ெச�தா�. அ�த 
இைளஞ�கைள அைழ�@� க)4�@" #�திமதி :றினா�. இதனா� அவ�ைடய 
உ�ள� தி�"தியைடயவி�ைல, இல�ைகயி� த�ன�தனிேய சிைறயி��த சீதா 
ேதவிைய இராவண� ெந��கB� அ7சிய@ மகா�மாB�� அ4�க4 நிைனB வ�@ 
ெகா)4��த@. சீைத அ�தைகய கH�தவ விரத�ைத ேம� ெகா)4��ததினா� 
அ�லேவா, இராவண� சீதா ேதவியிட� ெந��கB� தய�கினா� ? அQவிதேம 
டா�(டா� ப)ைணயி� �4ேயறி ஆசிரம வா<�ைகைய ேம� ெகா)ட 
ெப)கK� தவ விரத�ைத ேம�ெகா�ள ேவ)H ெம�6 மகா�மா எ)ணினா�. 



123 

 

அவ�க� தவ விரத� ேம� ெகா)4�"பேதாH, அத�� ெவளி"பைடயான 
அறி�றிJ� இ��கேவ)H�. அ�த அறி�றியான @ பாிகாச" ேப$%" ேபச வி��#� 
வா5ப�கK��" #�தி #க34 எ$சாி�ைக ெச�ய� :4யதா யி��கேவ)H�. 
 
ஒ� நா� இரெவ�லா� கா�தி மகா�மா ஒ� கண ேநர� :ட� 8�காம� ேம�:றிய 
விஷய�ைத" ப�றி ேயாசைன ெச�தா�. ெபாP@ #ல�� சமய�தி� ஒ� �4B�� 
வ�தா�. ெபாP@ ந�றாக வி4�த@� அ�த இ� ெப)கைளJ� :"பி3டா�. "எ� 
அ�ைம� �ழ�ைதகேள ! ேந�6 உ�கைள" பா��@$ சில வா5ப�க� பாிகாச 
வா��ைத ேபசினா�க�. இைத எ)ணி ேந�6 இரெவ�லா� என��� 8�கேம 
வரவி�ைல. அவ�கK��" #�தி க�பி�க ேவ)H�. ம�றவ�கK��� 
எ$சாி�ைகயாயி��கேவ)H�. இத�காக உ�கைள ஒ� தியாக� ெச�J�ப4 
ேகா�கிேற�. உ�கKைடய தைலயி� உ�ள அழகான நீ)ட :�தைல ெவ34 விட 
வி��#கிேற�. அ"ப4 ெவ34 வி3டா�, உ�கைள" பா����ேபாெத�லா� அ�த 
வா5ப�க� த�க� தவைற நிைன�@ வ��த"பHவா�க�. ஆசிரம�தி� ம6ப4J� 
இ� மாதிாி தவ6 ேநரா@. ஆசிரம�தி� ந�ைம�காக உ�கைள இ�த� க4னமான 
ேசாதைன�� உ3பH�த வி��#கிேற�. உ�கK��$ ச�மதமா ? எ� ெசா�R�காக 
இ�த� தியாக�ைத$ ெச�;�களா ? " எ�6 ேக3டா�. 
 
இ�திய" ெப)கK��� த�க� :�த� நீளமாயி��க ேவ)H ெம�பதி� மி�க 
ஆைச உ)H அ�லவா? எ�த இள�ெப) மணிதா� கா�தி மகா� :றிய 
ேசாதைன��� தய�காம� உ3பHவா�? 
 
அ�த" ெப)க� இ�வ�� திH�கி3H" ேபானா�க�, அவ�கKைடய 
தா�மா�கK�� இ@ ெதாி�தேபா@ அவ�கK� வ�@ கா�திஜியிட� 
ம�றா4னா�க�. மகா�மா, "உ�கைள� க3டாய" பH�த என�� இ�டமி�ைல ; 
ேவ)டா� எ�றா� ேவ)டா�" எ�6 :றி ம6ப4J� த��ைடய ேநா�க� எ�ன 
ெவ�பைத விள�கி$ ெசா�னா�. கைடசியி� அ�த" ெப)க� இ�வ��, 'பா# ! 
உ�க� வி�"ப�@�� நா�க� மா6 ெசா�ல வி�ைல. த�க� க3டைள" ப4 
நட�கிேறா�!" எ�6 ச�மத� ெகாH�தா�க�. தா� மா�கK� ச�மதி�தா�க�. 
 
கா�தி மகா�மா எP@கிறா� :-"இ�த நிக<$சிைய இ�6 எP@� இேத ைகயினா� 
க�திாி�ேகாைல எH�@ அ�த" ெப)களி� :�தைல ெவ34 எறி�ேத�. அ�த இ� 
ெப)கK� உ�தம �ண வதிக� ; ந�ல #�திசா5க�. அவ�களி� ஒ��தி 
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பி�கால�தி� இ� ம)Zலக வா<ைவ நீ�@$ ெச�றா�. இ�ெனா��தி இ�6 ஒ� 
ெபாிய �H�ப�தி� தைலவியா யி��கிறா�. அவ�கKைடய :�தைல ெவ34 
வி3ட பிற�, நா� நட�தி வ�த வ�"பி� அத� காரண�ைத எH�@ விள�கமாக� 
:றிேன�. இதனா� மிகB� ந�ல பல� ஏ�ப3ட@. அத��" பிற� டா�(டா� 
ப)ைணயி� எ�த" ெப)ணிட�� யா�� பாிகாசமாக" ேபசிய@ கிைடயா@!" 
ேம�க)டவா6 ச�பவ�ைத" ப�றி எPதிவி3H மகா�மா ஓ� எ$சாி�ைகJ� 
த�தி��கிறா�. இ�மாதிாி க4ன ேசாதைனகைள� த�திய�றவ�க� ைகயாள� 
:டா@ எ�ப@தா�, கா�திஜி எPதியி�"பதாவ@: 
 
"இ�த$ ச�பவ�ைத நா� ெசா�5யி�"ப@ ம�றவ�க� இைத" பி�ப�ற ேவ)H� 
எ�பத�காக அ�ல. இ� மாதிாி ேசாதைனைய� ைகயாKவதி� ெப�� அபாய� 
இ��கிற@. நா�க� ேம�ெகா)4��த ச�தியா�கிரஹ� எ�தைன 8�ைமயான@ 
எ�பைத� கா3Hவத�காகேவ இ�த நிக<$சிைய$ ெசா�ேன�. இ�தைகய 
8�ைமயினாேல தா� இய�க� ெவ�றிெப6� எ�T� நி$சய� என�� இ��த@. 
இ"ப4"ப3ட கHைமயான ேசாதைனைய ஒ�வ� ைகயாKவதாயி��தா�, த� 
வச�தி� ஒ"#வி�க"ப3ட �ழ�ைதகளிட� ெசா�த� தாJ� தக"பT� ெசR�@� 
அ�ைப� தா�� ெசR�த" பழகியி��க ேவ)H�. ெசா�த� �ழ�ைதகளி� 
விஷய�திR� அேத மாதிாி ெச�ேவா� எ�ற திட ந�பி�ைக இ��கேவ)H�. 
ேசாதைனயி� தவறி" ேபானா� அத�ேக�ற பிராய$சி�த� ெச�@ ெகா�ள 
எ"ெபாP@� தயாராயி��க ேவ)H�." 
* * * 
 
கா�தி மகா�மா உ��கமாக விவாி�தி���� ேம�ப4 ச�பவ�@��" பிற� 
டா�(டா� ப)ைணயி� வா<�ைக ேமR� 8�ைமயைட�த@ ; எளிைமJ� 
ெப�ற@. அ@ வைரயி� ஆசிரம�தி� வசி�த இ�திய�க� ஐேரா"பிய 
கனவா�கைள" ேபா� உைடதாி�@ வ�தா�க�. இனி எ�லா�� எளிய 
ெதாழிலாளிகளி� உைட தாி�க ேவ)H� எ�6 தீ�மானமாயி�6. சிைற� 
ைகதிகK�� அளி�க"பH� உைடைய ஓரளB பி�ப�றி நீல நிற �ர3H� @ணியி� 
கா� ச3ைடJ� அைர�ைக" பனிய�கK� ைத�@� ெகா)டா�க�. ஆசிரம�@ 
(திாீக� ைதய� ேவைல க�6� ெகா)H ஆடவ�கK�� ேவ)4ய ச3ைடகைள 
ெய�லா� தா�கேள ைத�@� ெகாH�தா�க�. 
 
இ�மாதிாிேய ஆசிரம வாசிகளி� உணB� ��ைனவிட எளிய உணவாயி�6. 
பி�கால�தி� கா�தி மகா�மாவி� வா<�ைகயி� ��கிய�@வ� அைட�த பல 
காாிய�க� டா�(டா� ப)ைணயி� ஆர�பமாயின. தின�ேதா6� மாைல ஏP 
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மணி�� அைனவ�� :4" பிரா��தைன ெச�J� வழ�க� டா�(டா� 
ப)ைணயி� ஆர�பி�த@தா�. இ�த" பிரா��தைன� :3ட�களி� பஜைன 
கீத�க� பாட"ப3டன. இராமாயண�, ��ஆ�, ைபபி� ஆகிய மத ��களி5��@ 
சி�சில ப�திக� ப4�க"ப3டன. 
 
கா�திஜி�� ஏ�ெகனேவ இய�ைக ைவ�திய �ைறகளிR� உணB" பாிேசாதைன-
களிR� ஆ�வ� உ)H. டா�(டா� ப)ைணயி� அ$ேசாதைனகைள நட�த 
ேவ)4ய வசதிக� இ��தன. ப)ைணயி� யா��� எ�ன ேநா� வ�தாR� 
டா�டைர� :"பிHவதி�ைல. சமீப�தி� :"பிH�ப4யாக டா�ட�� இ�ைல. 
கா�திஜி இய�ைக ைவ�திய �ைறகைள� ெகா)ேட எ�லா ேநா�கைளJ� 
�ண"பH�தி வ�தா�. ஆசிரம�@�� ெவளிேய அ�க� ப�க�தி5��@ :ட 
மகா�மாவிட� இய�ைக ைவ�திய� ெச�@ெகா�ள ஜன�க� வ�தா�க�. 
டா�(டா� ப)ைண��$ ச�6 8ர�தி� ரயி�ேவ (ேடஷ� ஒ�6 இ��த@. 
(ேடஷ� மா(டாி� �ழ�ைத - இர)H வய@" பி�ைள�� - ைடபா�H %ர� 
க)ட@. அைத இய�ைக ைவ�திய �ைறைய� ைகயா)H �ண"பH�தினா�. 
இய�ைக ைவ�திய �ைறயி� த��ைடய அNபவ�கைள� ெகா)H கா�தி மகா�மா 
"ஆேரா�கிய வழி " எ�T� ஒ� அ�ைமயான �ைல எPதியி��கிறா�. 
 
ஆனா� இ�த� @ைறயிேலJ� மகா�மா எPதிJ�ள எ$சாி�ைகைய நா� கவனி�@ 
மன�தி� ைவ�@� ெகா�வ@. அவசிய�. அ�த எ$சாி�ைக வ�மா6:- "இ�மாதிாி பல 
ேசாதைனகைள டா�(டா� ப)ைணயி� நா� நட�திேன�, ஒ� றிலாவ@ 
ேதா�வியைடய வி�ைல. ஆனா� நா� ைக� ெகா)ட �ைறகளி� அ"ேபாதி��த 
உ6தி இ"ேபா@ என��� கிைடயா@. 1918-� வ�ஷ�தி� இ�தியாB��� தி��பிய 
பிற� என�� வயி�6� கH"# ேநா� வ�த@. அைத எ�னா� �ண"பH�தி� 
ெகா�ள �4யவி�ைல. அத��� காரண� எ�Tைடய ந�பி�ைக �ைற�@ 
ேபானதா அ�ல@ சீேதா�ண நிைலயி� வி�தியாசமா எ�6 ெசா�ல �4யா@. 
ெத�னா"பிாி�காவி� ெவ�றியளி�த சில �ைறக� இ�தியாவி� என�� ெவ�றி தர 
வி�ைல ெய�6 ம3H� ெசா�Rேவ�." 
 
இய�ைக ைவ�திய �ைறகளி� ேசாதைன நட�திய@ ேபா� மகா�மா உணB" 
பாிேசாதைனகK� ெச�@ வ�தா�. மகா�மாவி� ேசாதைனகளி� அவ��� உ�ற 
@ைணயாக இ��@ வ�தவ� மி(ட� கால� பா� எ�T� ெஜ�மானிய�. இ�வ�� 
ஒ� தடைவ க�க�தாவி� ப%மாHகைள நிைறய" பா� கற���ப4 ெச�வத�காக� 
ைகயாK� ெகாdர �ைறகைள" ப�றி ஒ� ப�திாிைகயி� ப4�தா�க�. "பா� 
சா"பிடாம� எ� வா<�ைக நட�த� :டா@?" எ�6 கா�திஜி ேக3டா�. உடேன, 
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தா� பா� உணைவ வி3H விட� தயா� எ�றா� மி(ட� கால� பா�. அQவிதேம 
இ�வ�� பா� அ��@வைத நி6�தினா�க�. ெகா7சநாைள� ெக�லா� சைம�த 
உணB எ�லாவ�ைறJேம வில�கி வி3H� கனி உண B சா"பிட ஆர�பி�தா�க�. 
#திய பழ�கைளJ� உல��த பழ�கைளJேம சா"பி3H� கால� கழி�தா�க�. 
 
"தனி�த பழ உணB ம3Hேம அ��திய ஐ�@ வ�ஷ� நா� %கமாயி��த@ ேபா� 
ேவ6 எ�த� கால�திR� ஆேரா�கியமா யி��ததி�ைல. அேத கால�தி� தா� உட� 
உைழ"#$ ச�தி என��" Uரணமா யி��த@. நா� ஒ�6��$ ச�வ சாதாரணமா� 
நா�ப@ ைம� நட"ேப�. �றி"பி3ட ஒ� தின�தி� ஐ�ப�ைத�@ ைம� 
நட�தி��கிேற�. இQவித� உடR�� ஏ�ப3ட நல�ைதய�லாம�, கனி உணB 
எ�Tைடய ஆ�மீக வள�$சி��� உ6@ைணயா யி��த@ எ�6 உ6தியாக� 
:6ேவ�. இ�தியாB��� தி��பி வ�த பிற�, தனி�த பழ உணB ம3H� சா"பிட 
�4யாம� ேவ6 உணB� ேச��@� ெகா�K�ப4 ேநாி3 ட@. அைத எ"ேபா@ 
நிைன�தாR� என�� வ��த� உ)டாகாம 5�"பதி�ைல" எ�6 கா�தி 
எPதியி��கிறா�. 
------------- 

60. 60. 60. 60. ேகாகேல விஜய	ேகாகேல விஜய	ேகாகேல விஜய	ேகாகேல விஜய	    
 
கா�திஜிJ� அவ���� @ைண ெச�த ச�தியா�கிரஹிகK� டா�(டா� 
ப)ைணயி� வா<�@ வ�தேபா@, ச�தியா�கிரஹ இய�க� சில சமய� தீவிரமாJ� 
சில சமய� சாதாரணமாJ� நட�@ வ�த@. இய�க� எ"ேபா@ �4B6� எ�6 
யாராR� ஊகி�க �4யவி�ைல. இைத" ப�றி� கா�திஜி கவைல"படBமி�ைல. 
ச�திய�ைத உ6தியாக� கைட" பி4"ப@ ச�தியா�கிர ஹியி� கடைம. பலைன" 
ப�றி$ ச�தியா�கிர ஹி கவைல"பட� :டா@. கடB� @ைணைய� தவிர ேவ6 
யா�ைடய உதவிையJ� எதி�பா��கB� :டா@. இ�தைகய ந�பி�ைகJட� 
கா�திஜி இய�க�ைத நட�தி வ�ைகயி� உதவி எதி�பாராத �ைறயி� கிைட�த@. 
 
F ேகாபால கி��ண ேகாகேலயிட� மகா�மா மி�க மதி"#� ெகா)டவ� எ�பைத 
��னேம பா��தி��கிேறா�. F ேகாகேலJட� கா�திஜி ெதாட��@ க4த" 
ேபா��வரB நட�தி வ�தா�. ேகாகேலJ� ெத�னா"பிாி�கா இ�திய�களி� 
நிைலைமயி� கவன� ெசR�தி வ�தா�. 1910-� வ�ஷ� பி"ரவாி 25௳ இ�தியா 
ச3ட சைபயி� F ேகாகேல ேந3டாR�� ஒ"ப�த� :5க� அT"#வைத உடேன 
நி6�தேவ)H ெம�6 ஒ� தீ�மான� ெகா)H வ�@ நிைறேவ�றினா�. 
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1911-� வ�ஷ�தி� F ேகாகேல இ�கிலா�@��$ ெச�றா�. அவ� 
ெத�னா"பிாி�காB�� ஒ��ைற விஜய� ெச�@ நிைலைமைய ேநாி� ெதாி�@ 
ெகா�ள ேவ)H� எ�6 கா�திஜி அ4�க4 அவ���� க4த� எPதியி��தா�. 
அத�ப4 F ேகாகேல இ"ேபா@ இ�கிலா�தி5��@ ெத�னா"பிாி�கா ெச�வ@ 
எ�6 உ�ேதசி�@, இ�தியா ம�திாியிட� த� வி�"ப�ைத� ெதாிவி�தா�. இ�தியா 
ம�திாி ஆ3ேசப� ெசா�லாம� அNமதி ெகாH�த@� F ேகாகேல கா�திஜி��� 
தகவ� ெதாிவி�தா�. ஆ6 வார கால� ெத�னா" பிாி�காவி� த�கலா� எ�6� 
அத�� ஒ� %�6" பிரயாண � தி3ட� தயாாி���ப4J� கா�திஜிைய� ேக3H� 
ெகா)டா�. 
 
இ�த� க4த�தினா� கா�திஜிJ� ம�ற இ�திய�கK� அைட�த �8கல�@�� அள 
வி�ைல. இ@வைர இ�தியாவி5��@ எ�த� தைலவ�� ெத�னா"பிாி�காB�� 
வ�த@ கிைட யா@. ஆைகயா� ேகாகேலயி� வரB எQவளB ��கியமான@ 
எ�பைத உண��@ அவ��� மக�தான வரேவ�# அளி�கB� 
ெத�னா"பிாி�காவி� ��கிய நகர�கK� ெக�லா� அவைர அைழ�@$ ெச�லB� 
தீ�மானி�தா�க�. ச�தியா�கிரஹிக� ச�தியா�கிரஹ�தி� ஈHபடாத இ�திய�க� 
எ�லா�ேம வரேவ�# �ய�சிகளி� �ைன�தா�க�. வரேவ�#� கமி34களி� 
இ����ப4 ஐேரா"பிய�� ேக3H� ெகா�ள" ப3டன�. பல� அத�� 
இண�கினா�க�. ஒQெவா� ��கிய நகாிR� பிரதான டB�ஹா� ம)டப�தி� 
:3ட� நட�@வ@ எ�6�, :3ட�@��� தைலைம வகி�க அ�த�த நகர�தி� 
ேமயைர அைழ"ப@ எ�6� �4B ெச�ய"ப3ட@. ��கியமான ஒQெவா� ரயி�ேவ 
(ேடஷைனJ� அல�காி�க� தீ�மானி�க"ப3ட@. சாதாரணமாக இத�� அTமதி 
ெகாH"பதி�ைல. ஆயிT� இ�திய�கKைடய மக�தான உ�சாக�ைத" 
பா��@வி3H ரயி�ேவ அதிகாாிக� உ�தரB ெகாH�@ வி3டா�க�. 
ேஜாகானி(ப�� ரயி�ேவ (ேடஷைன அல�கார� ெச�யB�, (ேடஷனி� ஒ� 
ெபாிய வரேவ�# வைளB நி�மாணி�கB� பதிைன�@ தின�க� பி4�தன. 
இதி5��@ வரேவ�# ஏ�பாHக� பிரமாதமாக$ ெச�ய"ப3டன எ�பைத 
அறியலா�. 
 
அ�ேக இ�கிலா�தி5��@ ேகாகேல ெத�னா"பிாி�கா பிரயாண�@�� ேவ)4ய 
ஆய�த�க� ெச�@ ெகா)4��தா�. இ�தியா ம�திாியி� காாியாலய�தின� 
ெத�னா" பிாி�கா ச��கா��� பிாி34� சா�ராYய�தி� F ேகாகேல எQவளB 
உ�னதமான பதவி வகி�கிறவ� எ�6 ெதாிவி�தி��தன�. ஆயிT� 
ஆர�ப�திேலேய பிரயாண�@�� ஒ� �3H�க3ைட ஏ�ப3ட@. ெத�னா"பிாி�கா 
ெச�R� க"ப5� வசதியான தனிஅைற ஒ�6 ேகாகேல�� ேவ)H� எ�6 
ேக3க"ப3ட@. "கிைடயா@" எ�6 க"ப� க�ெபனியி� பதி� வ�த@. இைத யறி�த 
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ேகாகேலயி� ந)ப� ஒ�வ� இ�தியா ம�திாி காாியாலய�@�� விஷய�ைத� 
ெதாிய"பH�தினா�. ேம�ப4 காாியாலய�தி5��@ ஒ� க4த� க"ப� க�ெபனி��" 
ேபாயி�6. அQவளB தா� ; ேகாகேல ேக3டப4 தனி அைற கிைட�த@. க"ப� 
தைலவT��� ேகாகேலைய$ சாியான மாியாைதJட� நட� @�ப4யாக� 
க3டைளJ� பிற�த@. 
 
ெத�னா"பிாி�காவி� ம�திய ச��கா�� ேகாகேல�� மாியாைத ெச�ய� 
தீ�மானி�தா�க�. பிாிேடாாியாவி� இ����ேபா@ அரசா�க வி��தாளியாக அவ� 
த�கேவ)H� எ�6 ேக3H� ெகா)டா�க�. அரசா�க�@�காக ஏ�ப3ட ரயி�ேவ 
ஸc� ஒ�ைற அவ�ைடய பிரயாண�@�காக� ெகாH�தா�க�. ச��கா� 
ெகாH��� இ�த வசதிகைள" ெப�6� ெகா�ளேவ)H� எ�6 கா�திஜி 
வ�#6�தியத� ேபாி� ேகாகேல அத�� இைச�தா�. 
 
1912-� வ�ஷ� அ�ேடாப� 22௳ ேகாகேல ெத�னா பிாி�கா ேச��@ ேக"டB� 
@ைற�க�தி� க"ப55��@ இற�கினா�. ேக"டB� நகர�தி� ெபாிய "ெபா@� 
:3ட� ஒ�6 நைடெப�ற@. ெஸன3ட� ஷிாீ� எ�பவ� தைலைம வகி�@ F 
ேகாகேலைய வரேவ�6" ேபசினா�. Fேகாகேல இ�த �த� ெபா@� :3ட�தி� 
உ6தியாகB� நியாயமாகB� நிதானமாகB� ேபசிய@ இ�திய�க� - ஐேரா"பிய�க� 
எ�லா�ைடய மன�ைதJ� ஒ��ேக கவ��த@. 
 
ேக"டBனி5��@ ேஜாகானி(ப�� இர)H நா� பிரயாண�. வழியி� இ�திய�க� 
வசி�த ப3டண�களி� எ�லா� ேகாகேல இற�கி அ�க�ேக உபசார�கைள" 
ெப�6�ெகா)H (ெபஷ� ரயி5� ேஜாகானி(ப�� வ�@ ேச��தா�. 
ேஜாகானி(ப��கி� நட�த வரேவ�# பிரமாதமா யி��த@. �த� உபசார� :3ட� 
(ேடஷனிேலேய நைட ெப�ற@. ெராWஷியாவி� உ�ப�தியா�� உய��த 
ேத��மர$ ச3ட�தி� த�க� தகH அ4�@ அதி� உபசார" ப�திர� எPதி 
ேகாகேல�� அளி�தா�க�. அ�த� தகH இ�தியாB� இல�ைகJ� ேச��த ேதச 
பட�தி� வ4வ� ெப�6� திக<�த@. 
 
ஆர�ப உபசார� :3ட�@��" பிற� ேகாகேல தனி�தனியாக" பல பிர�க�கைள" 
பா��தா�. பல�� அவைர வ�@ பா��தா�க�, ஐேரா"பிய�கK� இ�திய�கKமாக 
400 ேப��� ஒ� ெபாிய வி��@ நட�த@. இ�த வி��திேலதா� ேகாகேல 
ெத�னா"பிாி�கா இ�திய�களி� நிைலைமைய" ப�றி� தம@ ��கியமான 
பிரச�க�ைத$ ெச�தா�. இைத� தவிர இ�திய�க� ம3H� அட�கிய ெபா@� 
:3ட� ஒ�6 நட�த@. இ@வைரயி� F ேகாகேல ஆ�கில�திேலதா� ேபசி 
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வ�தா�. ஆ�கில பாைஷயி� ேகாகேல ெபாிய நி#ண�. ஆனா� இ�த ��கியமான 
இ�திய�களி� :3ட�தி� F ேகாகேல அவ�ைடய தா� பாைஷயாகிய மரா�தியி� 
ேபச ேவ)H� எ�6 கா�திஜி ேக3H� ெகா)டா�. அைத� தா� ஹி�தியி� 
ெமாழிெபய��@$ ெசா�வதாகB� :றினா�. அ�த� கால�தி� அரசிய5� ஈHப3ட 
இ�திய�க� ஆ�கில பாைஷயி� ேப%வ@ வழ�கமாயி��த@. ஆ�கில 
பாைஷயிேலதா� அவ�கKைடய வா�� வ�ைம ந�றாக" பிரகாசி���. 
ஆைகயா� கா�திஜியி� ேயாசைனைய� ேகாகேல ஆ3ேசபி�தா�. கா�திஜிJ� 
பி4வாதமாயி��தா�. கைடசியாக F ேகாகேல, "இ�ேக நா� உ�கK�காகேவ 
வ�தி��கிேற�. ஆைகயா� உ�க� இ�ட"ப4 நட�க ேவ)4ய@தா� !" எ�6 
ெசா�5 மரா�தி பாைஷயி� ேபசினா�. 
 
ேஜாகானி(ப�� நகாி5��@ F ேகாகேல பிாி3ேடாாி யாB��" ேபானா�. 
பிாி3ேடாாியாவி� ெஜனர� ேபாதா ெஜனர� (ம3( �த5ய அரசா�க 
ம�திாிகைள F ேகாகேல ச�தி"பதாக ஏ�பாH ஆகியி��த@. ேகாகேல 
ம�திாிகைள$ ச�தி�க" ேபா��ேபா@ தனியாகேவ ேபாகேவ)Hெம�6 கா�திஜி 
க�தினா�. தா� பி�ேனாH ெச�றா� காாிய�@��. இைடbறாயி���ெம�6 
ெசா�னா�. ம�திாிக� கா�திஜி மீ@ ெகா)4��த ேகாப�தினா� ேகாகேலயி� 
ேப$%��$ சாியானப4 ெசவி ெகாH�காம� ேபாகலாம�லவா ? 
 
அேத சமய�தி� ேகாகேல தனியாக ம�திாிகைள$ ச�தி"பதி� சில க�ட�கK� 
இ��தன. இவ���� ெதாி�திராத ஏதாவ@ ஒ� விஷய�ைத" ப�றி அவ�க� 
பிர(தாபி�கலா�. அத�� இவ� சாியான பதி� ெசா�ல �4யாம� ேபாகலா�. 
ேமR� ச��கா� ம�திாிக� ஏதாவ@ சில பிேரரைணகைள$ ெசா�5 அவ�ைற 
இ�தியாி� சா�பாக ஒ"#�ெகா�K�ப4 ேக3டா�, F ேகாகேல உடேன பதி� 
ெசா�Rவ@ சா�தியமா யி���மா ? 
 
இ�த� தட�க�கைள ெய�லா� ேபா��வத�காக, கா�திஜி ெத�னா"பிாி�கா 
நிைலைம ப�றி$ சா�ேகாபா�கமாக ஓ� அறி�ைக தயாாி"ப@ எ�6�, அைத F 
ேகாகேல ந� றாக" ப4�@�ெகா)H ேபாவெத�6� ஏ�பாடாயி�6. கா�திஜி 
அறி�ைக தயாாி�தா�. ேகாகேல அைத" ப4�தா�; ஆனா� தி�"தியைடயவி�ைல. 
விஷய�கைள� ெதளிB ெச�@ ெகா�ள" பல ேக�விக� ேக3டா�. கா�திஜி பதி� 
ெசா�னா�. இQவிதமாக, ேகாகேல ம�திாிகைள" பா�"பத�காக� �றி"பி3ட 
தின�@�� �த� நா� இரB �P@� அவ�கK��� ேப$% நட�@ ெகா)4��த@. 
ஒ� நிமிஷ�:ட இ�வ�� 8�கவி�ைல ! 
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�றி"பி3ட சமய�தி� Fேகாபால ேகாகேல ெத�னா" பிாி�கா ம�திாிகைள$ 
ச�தி�தா�. %மா� இர)H மணி ேநர� ேபசினா�. ேபசி வி3H� தி��பி வ�த@� 
ச�ேதாஷமான ெச�திைய$ ெசா�னா�. 
 
"எ�லா� �4வாகிவி3ட@. க6"#$ ச3ட�ைத எH�@ விHவா�க�. �4ேய�ற$ 
ச3ட�தி� நிற� ப�றிய தைடைய நீ�கிவிHவா�க�. ��6 பB� தைலவாிJ� 
எH�க"ப3H விH�. ஆைகயா� நீ�க� இனிேம� இ�ேக இ��க ேவ)4ய 
அவசியேம இ�ைல. ஒ� வ�ஷ�@��� இ�தியா B��� தி��பி வ�@ 
விடேவ)H�!" எ�றா�. ெச�தி ச�ேதாஷமான@தா�. ஆனா� கா�திஜி�� 
ந�பி�ைக ம3H� உ)டாகவி�ைல. அவ� :றியதாவ@ : 
 
"நீ�க� உ6தியாக$ ெசா�கிறீ�க�. ஆயிT� என�� ந�பி�ைக ஏ�படவி�ைல. 
இ�த� ேதச�@ ம�திாிகைள நா� அறி�தி�"ப@ ேபால நீ�க� 
அறியவி�ைலய�லவா? ஏ�ெகனேவ இQவா6 அவ�கKைடய ேப$ைச" பல�ைற 
ந�பி ஏமா�றமைட� தி��கிேற�. ஆயிT� தா�க� ம�திாிகளிட� 
ெப�6�ெகா)H வ�த வா��6தி மிகB� ��கியமான@ எ�பதி� ச�ேதக� 
இ�ைல. அவ�க� அ�த"ப4 ெச�யாவி3டா� எ�கKைடய ேபாரா3ட�@�� 
இ�T� பல� அதிக� ஏ�பH�. தா�க� ெப�6 வ�த வா��6தி எ�கKைடய 
ேபாரா3ட�தி� நியாய�தி� எ�கK�� அதிக ந�பி�ைகைய ஊ3H�. ஒ� 
வ�ஷ�@��� நா� தி��ப �4J� எ�6 ேதா�றவி�ைல. நாT� எ� சகா�கK� 
இ�T� பல �ைற சிைற #க ேந�ெம�6 க�@கிேற�." 
 
இத��� ேகாகேல, "நீ�க� பய"பHகிறப4 ஒ�நாK� நடவா@. க6"#$ ச3ட�ைத 
ர�@$ ெச�@ விHவதாகB� ��6 பB� தைலவாிைய எH�@விHவதாகB� 
ெஜனர� ேபாதா என�� வா��� ெகாH�தி��கிறா�. அைத நிைற ேவ�றிேய 
தீ�வா� நீ�க� சா�ஜா"#$ ெசா�லாம� ஒ� வ�ஷ�@��� இ�தியாB��� 
தி��பி வ�@விட ேவ)4ய@தா� !" எ�6 ெசா�னா�. 
 
பி�ன� ேகாகேல ட�ப�, ேமாி3(ப�� �த5ய இட�கK��$ ெச�றா�. அ�ேக 
ெய�லா� அவ��� நட�த உபசாி"#களிR� வி��@களிR� ஐேரா"பிய�க� 
தாராளமா�� கல�@ெகா)டா�க�. இQவித� ெத�னா"பிாி�கா இ�திய�கKைடய 
உ�ள�ைதJ� ஐேரா"பிய�களி� இதய�ைதJ� ெவ�றிெகா)ட பிற� 1912-� 
வ�ஷ� நவ�ப� மாத� 17-� ேததி F ேகாகேல தா�நா3H��� க"ப� ஏறினா�. 
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அவைர வழி அT"#வத��� கா�திஜிJ� மி(ட� கால� பா��� க"ப� ஏறி 
ஸா�Dபா� வைரயி� ெச�றா�க�. க"ப5� இ�தியாவி� அரசிய� 
நிைலைமைய" ப�றிJ� இ�திய அரசிய� தைலவ�களி� �ணாதிசய�கைள" 
ப�றிJ� ேகாகேல கா�தி�� வி(தாரமா� எH�@$ ெசா�னா�. ேகாகேல :றிய 
ஒQெவா� வா��ைதJ� உ)ைமயாகB� ேதசப�தி த@�பிJ� இ��தைத� க)H 
கா�திஜி விய�தா�. ேகாகேலயிட� கா�திஜி�� இ��த அ�#� ப�திJ� ேமR� 
அதிகமாயின. ஸா�Dபாாி� ேகாகேலJட� பிாிய �4யாம� பிாி�@ வ��த�@ட� 
விைடெப�6�ெகா)H கா�தி மகா� ெத�னா"பிாி�காB��� தி��பினா�. 
-------- 

61. 61. 61. 61. 9ர� தமி:. ெப2மணிக�9ர� தமி:. ெப2மணிக�9ர� தமி:. ெப2மணிக�9ர� தமி:. ெப2மணிக�    
 
ேகாகேலயி� ந�பி�ைக நிைறேவற வி�ைல. கா�திஜி பய�தப4ேய தா� காாிய� 
நட�த@. ஒ� வ�ஷ�தி��� ��6 பB� தைலவாி எH�க"ப3H விH� எ�6�, 
அத��ாிய மேசாதா அH�த ச3டசைப� :3ட�தி� ெகா)H வர"பH� எ�6� F 
ேகாகேலயிட� ெத�னா"பிாி�கா ம�திாிக� ெசா�5யி��தா�க�. அ�த மாதிாி 
நைடெபறவி�ைல. அத��" பதிலாக ெஜனர� (ம3(, “ேந3டா� அ�க�தின�க� 
��6 பB� தைலவாிைய எH"பத�� விேராதமா யி�"பதா� அைத" ப�றி ஒ�6� 
ெச�வத�கி�ைல" எ�6 ெசா�5 வி3டா�. இ�மாதிாி ேந3டா� ஐேரா"பிய� மீ@ 
தளபதி (ம3( பார�ைத" ேபா3டத�� நியாய� ஒ�6� கிைடயா@. ஏெனனி� 
அ$சமய� நாR மாகாண�கK��� ேச��த ம�திய ச3டசைப ஏ�ப34��த@. ம�ற 
மாகாண அ�க�தின� ஆதரB ெகாH�தா� ெப��பா�ைம ேவா3Hகளா� மேசாதா 
நிைறேவறிவிH�. எனேவ, ேகாகேலயிட� ெகாH�த வா��6திைய மீ6வத�� 
ெஜனர� (ம3( ேந3டா� ஐேரா"பியாி� எதி�"ைப ஒ� வியாஜமாக 
உபேயாகி�தா� எ�ேற ெசா�லேவ)H�. 
 
இQவா6 F ேகாகேலயி� ந�பி�ைக நிைறேவறா வி3டாR� அவ� 
ெத�னா"பிாி�காB�� விஜய� ெச�த@ இ�திய�கK�� ஒ� ெப�� ந�ைமைய$ 
ெச�த@. இ@கா6� கா�தி மகா�மா அ�ேக நட�திய இய�க�, நிறேவ�6ைம 
காரணமான தைட$ ச3ட�கைள எதி��ேத நட�த@. ேம�ப4 ச3ட�களினா� 
அதிகமா�" பாதி�க"ப3டவ�க� இ�திய வியாபாாிக�, �மா(தா�க� 
�த5ேயா�தா�. ஆைகயா� கா�திஜியி� இய�க�ைத ஆதாி�தவ�கK� ேம�:றிய 
ப4�த வ�"பினேர யா��. இவ�கK� நாளைடவி� மன� ேசா��@ வி3டா�க�. 
ஒ� சிலேர உ6தியாக நி�றா�க�, 
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ெத�னா"பிாி�கா ம�திாிகைள Fேகாகேல பா��@" ேபசியேபா@ நிற� தனி$  
ச3ட�கKட� ��6 பB� தைல வாி விஷயமாகB� ேபசினா�. அ�த� 
தைலவாியி� அநியாய�ைத எH�@$ ெசா�5 ம�திாிகளிடமி��@ அைத ர�@ 
ெச�வதாக வா��6திJ� ெப�றா�. ஆகேவ, ேகாகேல�� ம�திாிக� ெகாH�த 
வா��6திைய நிைறேவ�றவி�ைல எ�ற காரண�தி� ேபாி� ��6 பB� 
தைலவாிைய எதி��@$ ச�தியா�கிரஹ�ைத� ெதாட��வ@ சா�தியமாயி�6. 
 
��6 பB� தைலவாி, ஏ�ெகனேவ ஒ"ப�த� ெதாழிலாளிகளாக வ�@ ஒ"ப�த� 
நீ�கிய பிற� ெத�னா"பிாி�காவி� த�கிய இ�திய� ெதாழிலாளிகைளJ� 
அவ�கKைடய �H�ப�கைளJ� பாதி�த@. இ�த வாி 1885-� வ�ஷ�தி5��@ 
அ�5� இ��@ வ�த@. அ"ப4யி��க 1907-� வ�ஷ�தி� ஆசியா�கார� ச3ட�ைத 
எதி�"பத�காக ஆர�பி�த இய�க�தி� ேம�ப4 தைலவாி விஷய�ைத$ ேச��@� 
ெகா�ள �4யவி�ைல. F ேகாகேல வ�@ வி3H" ேபான த� பயனாக, அைதJ� 
ச�தியா�கிரக இய�க�தி� ேநா�க�களி� ஒ�றாக$ ேச��@� ெகா�ள �4�த@. 
அ"ப4$ ேச��@� ெகா)டதினா� இய�க� அைட�த ந�ைமைய$ ெசா�5 
�4யா@. ெத�னா"பிாி�கா வி5��த இ�திய� ெதாழிலாளிக� இ@வைரயி� 
மகா�மாவி� இய�க�ைத" ெபா@வாக ஆதாி�@ வ�தா�கேள தவிர, அதி� 
ேநர4யாக� கல�@ ெகா�ள வி�ைல. கல�@ ெகா�வத��$ ச�த�"ப�� 
கி3டவி�ைல. இ"ேபா@ அ�தைகய ச�த�"ப� கி34ய@. ��6 பB� 
தைலவாிைய எதி���� ேபாரா3ட�தி� இ�திய� ெதாழிலாளிக� 
ஆயிர�கண�கானவ�க� ேந��கமாக� கல�@ ெகா�வத�� வசதி ஏ�ப3ட@. 
* * * 
ம6ப4J� ேபாரா3ட� ெதாட��வைத� தவிர ேவ6 வழியி�ைல எ�6 
கா�திஜி��� ெதாி�தBடேன F ேகாகேல��� க4த� எPதினா�. தம��� ெகாH�த 
வா��6தி ப�கமைட�தைத அறி�@ F ேகாகேல மி�க வ��தமைட�தா�. ேமேல 
நட�கேவ)4யைத" ப�றி� தம@ கவைலையJ� ெதாிவி�தா�. "நீ�க� 
கவைல"பட ேவ)டா�. இ�ேக நா�க� உயிைர� ெகாH�@" ேபாராHவ ெத�6 
க�கண� க34� ெகா)H வி3ேடா�. ��6 பB� தைலவாிைய ர�@ ெச�J� 
வைரயி� ேபாராHேவா�!" எ�6 மகா�மா பதி� எPதினா�. இத�� ேம� ேகாகேல, 
"ச�தியா�கிரஹ இய�க�தி� �ைற�த ப3ச� எQவளB ேப� ேசர�:H� ? 
அதிகப3ச� எQவளB ேப� ேசரலா�? அவ�கKைடய ெபய�க�, �H�ப�க� 
�த5ய விவர�கைள"ப�றி� ெதாிவி�கB� " எ�6 ேக3டா�. 
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கா�தி மகா� எ"ேபா@� தம@ ச�திைய அதிக"பH�தி கண�கிHவ தி�ைல. 
ெகா7ச� �ைறவாகேவதா� மதி"பிHவ@ வழ�க�. ச�தியா�கிரஹ�தி� ஈHபட� 
:4ய 66 ேபாி� ஜாபிதாைவ கா�திஜி எPதி அT"பினா�. இவ�களி� �ைற�த 
ப3ச� 16 ேப� கைடசி வைரயி� நி�6 நிைல�@" ேபாராHவா�க� எ�6 
ெதாிய"பH�தினா�. அேதாH இ�த விவர�கைள ெய�லா� ேகாகேல 
ேக34�"பதி� காரண�ைத ஊகி�@� ெதாி�@ ெகா)H, "எ�கK��" பண உதவி 
அT"#வ@ ப�றி� தா�க� கவைல"பட ேவ)டா�. நா�க� எ"ப4யாவ@ 
சமாளி�@� ெகா�கிேறா�. த�கKைடய உட� நிைலைய" பா��@� ெகா�ளB�" 
எ�6 மகா�மா எPதினா�. அ"ேபா@ ேகாகேலயி� உட� நிைல சாியாக 
இ��கவி�ைல. ஆனாR� மகா�மாB��� ேகாகேல க)4"பான பதி� ஒ�6 
எPதினா�. "உ�கKைடய கடைமைய அ�ேக நீ�க� ெச�J�க�. எ�கKைடய 
கடைமைய இ�தியாவி� நா�க� ெச�கிேறா�. இ�ேக நா�க� ெச�ய 
ேவ)4யைத" ப�றி உ�கKைடய ேயாசைன ேதைவ யி�ைல !" எ�6 சிறி@ 
ேகாபமாகேவ எPதினா�. 
 
ெத�னா"பிாி�காவி� கா�தி மகா� இ6தி" ேபாரா3ட� ெதாட�கி நட�தியேபா@ 
இ�தியாவி� F ேகாகேல ெப��கிள�$சி ஆர�பி�@� ெத�னா"பிாி�கா 
இ�திய�கK��$ சாதகமாக" ெபா@ ஜன அபி"பிராய�ைத� திர34 வ�தா�. இத� 
பல� எ�ன எ�பைத" பி�னா� பா�"ேபா�. 
* * * 
 
மீ)H� ச�தியா�கிரஹ" ேபா� ெதாட��வத�� மகா�மா கா�தி ஏ�பாHகைள$ 
ெச�@ெகா)4��தேபா@, இ�திய ச�க�தி� தைலயி� எதி�பாராத இ�ெனா� 
பாறா�க� வ�@ விP�த@. அ�த" பாறா�க�ைல" ேபா3டவ� ேக" டB� உய� தர 
நீதி ம�ற�தி� நீதிபதி Dயர� எ�பவ�. 
 
இ�தியாவி5��@ ெத�னா"பிாி�காB��$ ெச�ற இ�திய� பல� க5யாண� 
ெச�@ ெகா)H மைனவி ம�கKட� ெச�றா�க�. ேவ6 பல� 
ெத�னா"பிாி�காவிேலேய மண� #ாி�@ ெகா)டா�க�. இவ�களி� ஹி�@�க� 
ஹி�@ ச�பிரதாய�தி�ப4J� �(5�க� �(5� வழ�க�ைத ஒ34J� சட��க� 
நட�தி� க5யாண� ெச�@ ெகா)4�"பேத இய�ப�லவா? நா�ப@ வ�ஷ 
காலமாக ேம�ப4 க5யாண�க� ெத�னா"பிாி�காவி� அ�கீகாி�க"ப3H வ�தன. 
திWெர�6 ேம�ப4 க5யாண�க� எ�லா� ெத�னா"பிாி�காவி� ெச�Rப4யாகா 
எ�6 ஏ�ப3டா� இ�திய�களி� மேனா நிைலைம எ"ப4 யி���� ? ேக"டB� 
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ேகா�3 4� நீதிபதி Dயர� விசாரைண ெச�த ஒ� வழ�� ச�ப�தமாக 
ேம�க)டவா6 தீ�"# அளி�@வி3டா�. அதாவ@ கிறி( @வ ச�பிரதாய"ப4 
க5யாண� நட�@ விவாக ாிஜி(3ரா� ஆVD� ாிஜி(ட� ெச�ய"ப3ட 
க5யாண�க� தா� ச3ட" ப4 ெச�R� எ�6� ம�றைவ ெய�லா� 
ெச�Rப4யாகா எ�6� ேம�ப4 நீதிபதி தீ�"# அளி�தா�. அ�த� தீ�"# ஊ�ஜித� 
ஆ�� ப3ச�தி� ஆயிர�கண�கான இ�திய� �H� ப�களி� மைனவிமா�க� 
'மைனவி ' எ�T� உாிைமைய இழ�@விட ேவ)4யதா��. அ"ப4யானா� அ�த 
'மைனவி'யி�லாத (திாீ��� அவKைடய #�ஷT��� பிற�த �ழ�ைதக� 
ச3ட"ப4 அவ�கKைடய வா�ஸுக� ஆக மா3டா�க�. ெப�ேறா�களி� 
ெசா�@��� �ழ�ைதகK�� உாிைம யி�லாம� ேபா� விH�. ெத�னா"பிாி�கா 
இ�திய�கK�� இ@ எQவளB ேகவலமான-பய�கரமான - நிைலைம எ�6 
ெசா�லேவ)4யதி�ைல ய�லவா ? 
 
ேம�ப4 தீ�"பினா� இ�திய ச�க�தி� ஏ�ப3ட கல�க�ைத$ ெசா�5 �4யா@. 
கா�திஜி தம@ வழ�க"ப4 ச��கா��� உடேன ஒ� க4த� எPதினா�. "நீதிபதி 
Dயர� தீ�"# சாியானதா ? இ"ேபா@� ள ச3ட"ப4 அ@ சாி எ�6 ஏ�பH� 
ப3ச�தி�, ச3ட�ைத உடேன தி��தி இ�திய�க� த�க� மத ச�பிரதாய"ப4 ெச�@ 
ெகா)ட க5யாண�கைள$ ச3ட ாீதியாக$ ெச�R�ப4 ெச�ய" ேபாகிறீ�களா ?" 
எ�6 கா�திஜி ேக34��தா�. ஆனா� இ6மா"பி� சிகர�தி� ;�றி��த 
ெத�னா"பிாி�கா ச��கா� ேம�ப4 க4த�தி� ேபாி� எ�தவித நடவ4�ைகJ� 
எH�@� ெகா�ள� தயாராயி�ைல. 
 
இனிேம� கால� தா<�@வ@ �ைறய�ல எ�6 கா�திஜி தீ�மானி�தா�. 
ச�தியா�கிரஹ� கமி34ைய� :34னா�. உடேன ச�தியா�கிரஹ" ேபாைர� 
தீவிரமாக ஆர�பி�க ேவ)H� எ�6 கமி34 தீ�மானி�த@. இ@வைரயி� ஆ) 
ம�க� ம3H�தா� ேபாாி� கல�@ ெகா)டா�க�. ெப)கைள� க�ட�@�� 
உ�ளா��வைத யா�� வி��பவி�ைல, இ"ேபா@ இ�திய" ெப) �ல�@�� 
இ�தைகய அவமான�� அநீதிJ� இைழ�க"ப34���� ேபா@, ெப)கைள" 
ேபாாி� ேசரேவ)டா� எ�6 தH"ப@ எ"ப4 நியாய� ஆ�� ? அத��" பதிலாக, 
"(திாீகK� இ�த" ேபாாி� ேசர ேவ)H�" எ�6 ேக3H� ெகா)H கமி34யா� 
தீ�மான� ெச�தன�. 
 
�த5� டா�(டா� ப)ைணயி� வசி�த (திாீகைள$ ச�தியா�கிரஹ" ேபாாி�  
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ேச�கிறீ�களா எ�6 கா�திஜி ேக3டா�. அவ�க� உ�சாக�@ட� அத�� 
இண�கினா�க�. 
 
"ேபாரா3ட�தி� ேபா@� சிைற$சாைலயிR� பல க�ட�கK�� உ�ளாக 
ேநரலா�" எ�6 மகா�மா எ$சாி�ைக ெச�தா�. எ�தவிதமான க�ட�@��� தயா� 
எ�6 அ�த$ சேகாதாிக� ெசா�னா�க�. அவ�களி� ஆ6 ேப� ைக� �ழ�ைத� 
காாிக�. ஒ� (திாீ க�"பிணி. இ"ப4 ெய�லாமி��@� அவ�க� சிறி@� 
தய�கவி�ைல. 
 
"ேபாரா3ட�தி� ஈHப3ேட தீ�ேவா� எ�6 ��வ�த அ�த$ சேகாதாிக� அQவளB 
ேப�� தமி<நா3H" ெப)க�" எ�6 மகா�மா மகி<$சிJடேனேய 
�றி"பி34��கிறா�. அவ�கKைடய ெபய�கைளJ� எPதி யி��கிறா� : 1. Fமதி 
த�பி நாJH, 2. Fமதி எ�. பி�ைள, 3. Fமதி ேக. ��ேகச பி�ைள, 4. Fமதி 
ெப�மா� நாJH, 5. Fமதி பி. ேக. நாJH, 6. Fமதி ேக. சி�ன சாமி பி�ைள, 7. 
Fமதி எ�. எ(. பி�ைள, 8. Fமதி ஆ�. ஏ. Uத5�க�, 9. Fமதி பவானி தயா�, 
10. �மாாி மீனா3சி" பி�ைள, 11. �மாாி ��ேகச பி�ைள. 
 
ேமேல க)ட ெபய�கைள� கா�திஜி "ெத�னா"பிாி�கா ச�தியா�கிரஹ�" எ�ற 
�5� �றி"பி34��கிறா�. ெப)கKைடய ெபய� ஞாபகமி�லாதப4யா� 
ெப��பாR� அவரவ�கKைடய கணவ�மா�கKைடய ெபயரா� இ�கி_� 
�ைற"ப4 'மி(ஸ(' எ�ற அைடெமாழி ேச��தி��கிறா�. 
 
"ச�தியா�கிரஹ�தி� ேசர ��வ�த ெப)மணிக� அைனவ�� தமி<நா3H" 
ெப)கேள !" எ�6 மகா�மா எPதியி�"பைத" ப4��� தமிழ� - எவ T���தா� 
ேதா� Uாியாம� இ���� ? இைத" ப4�த பிற�, பைழய தமி< ��களி� 
தமி<நா3H ;ர� தா�மா�களி� அ� ெப�7 ெசய�கைள"ப�றி" ப4���ேபா@, 
அைவ ��ைன� கா34R� உ)ைம ஒளி அதிக� ெப�6 விள��� அ�லவா? 
* * * 
 
கா�தி மகா� டா�(டா� ப)ைண யி5��@ ேபானி�( ஆசிரம�@��$ ெச�றா�. 
அ�கி��தவ�களி� 'இ�திய� ஒ"Vனிய�' ப�திாிைக நட�@வத�காக 
இர)ெடா�வைரJ� �ழ�ைதகைளJ� தவிர ம�றவ�க� எ�லா�� 
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ச�தியா�கிரஹ" ேபாாி� ஈHபட ேவ)H� எ�6 ெசா�னா�. ஆ)ம�க� உடேன 
ச�மதி�தா�க�, பிற� அ�கி��த சேகாதாிகைள அைழ�@ மகா�மா ேபசினா�. 
ேபானி�( ஆசிரம�தி� வசி�த �ஜரா�தி" ெப)க� ெவளி உலகிேல ெச�6 
பழகியவ�க� அ�ல ; ச�தியா�கிரம இய�க�தி� அவ�கK��" பயி�சிJ� 
கிைடயா@. ஆயிT� மகா�மா அவ�கைள ஓாிட�தி� ேச��@ டா�(டா� 
ப)ைணயி� வசி�த தமி< நா3H" ெப)மணிகளி� தீர�ைத உதாரணமாக எH�@$ 
ெசா�னா�. ச�தியா�கிரஹ�தி� ேச�வதினா� ஏ�பட�:4ய க�ட�கைளJ� 
:றினா�. அ�த (திாீகளி� பல� மகா�மாB�� உறவின�. 'என�காக நீ�க� இ�த� 
காாிய�தி� இற�க ேவ)டா�. மன�தி� பாிUரண உ6தியி��தா� இ�த" 
ேபாரா3ட�தி� ேச��க�. இ�லாவி4� %�மா இ��@ விH�க�. ஒ� தடைவ 
ேபாாி� ேச��த பிற� ேசா��@ேபா�" பி� வா�கினா� என�� அைத� கா34R� 
@�ப� ேவ6 ஒ�6� இ�ைல. 
 
இய�க�@��� அதனா� ெப�� தீைம விைளJ�" எ�6 எ$சாி�தா�. 
எ�லாவ�ைறJ� ேக3ட பிற� அ$சேகாதாிக� "நா�கK� இய�க�தி� ேச��ேத 
தீ�ேவா�" எ�6 தீ�மானமாக� :றினா�க�. 
 
ேபானி�D� வசி�த ெப)களி� பல� கா�தி மகானி� உறவின� எ�6 பா��ேதா� 
அ�லவா ? அ�த உறவின����ேள மிக ெந��கிய உறவின� ஒ�வ� இ��தா�. 
அவ� தா� மகா�மாவி� வா<�ைக� @ைணவியான Fமதி க(8ாிபா�. எ�லா" 
ெப)கைளJ� கா�திஜி அைழ�@" ேபசியேபா@ க(8ாிபாைய ம3H� 
:"பிடவி�ைல. அவாிட� இ�த விஷய�ைத" ப�றி பிர(தாபி�கB� கா�திஜி 
வி��பவி�ைல. Fமதி க(8ாிபாயி� �ணசீல�ைத ந�� அறி�தவராதலா�, தா� 
ெசா�Rகிற காாிய�ைத அவ� உடேன ஒ"#�ெகா)H விHவா� எ�6� அ@ 
ந�லத�ல ெவ�6� மகா�மா க�தினா�. 
 
ம�ற$ சேகாதாிகைள அைழ�@ மகா�மா ேபசிய விஷய� Fமதி க(8ாிபாயி� 
காதி� விP�த@. அவ� உடேன கா�திஜியிட� வ�@, "எ�ைன ம3H� எத�காக 
ஒ@�கி ைவ�தீ�க�? எ�னிட� எ�ன ��ற�ைத� க)W�க� ? தா�க� 
ம�றவ�கK��� கா3Hகிற வழியி� நா� அ�லவா �த5� நட�@ கா3டேவ)H� 
? எ�ைன நீ�க� இQவித� ஒ@�கிவி3டைத எ)ணினா� என�� ெரா�பB� 
வ��தமா யி��கிற@!" எ�6 ெசா�னா�. 
 
அத�� மகா�மா கா�தி :றியதாவ@ :- 'உன�� வ��த� ெகாH"பதி� என��  
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ஒ�6� ச�ேதாஷமி�ைல. ேவ)Hெம�6 அ"ப4$ ெச�ய மா3ேட�. நீ 
ச�தியா�கிரஹ" ேபாாி� ேச��@ சிைற��$ ெச�றா� என�� அளவி�லாத மகி<$சி 
உ)டா��. ஆனா� நா� ெசா�வத�காக நீ சிைற��$ ெச�வ@ எ�ப@ :டா@. 
இ�த மாதிாி இய�க�களி� அவரவ�க� த�க� ெசா�த அபி"பிராய�தி�ப4, 
ெசா�த பல�ைதேய ந�பி, ஈHபட ேவ)H�. எ�Tைடய வா��ைத�காக நீ 
இ"ேபா@ இய�க�தி� ேச��@வி3H அ"#ற� ேகா�34� நி���ேபா@ 
பய"ப3டாR�, சிைற� க�ட�கைள" பா��@" பி� வா�கினாR�, எ�Tைடய 
நிைலைம எ�ன ஆ�� எ�6 பா� ! அ"ப4 நட�@வி3டா� பிற� உ� �க�ைத 
எ"ப4 நா� பா�"ேப� ? உலக�தி� ��னிைலயி� எ"ப4 நா� நிமி��@ 
நி�க�4J� ? ம�ற (திாீகK��� உன��� இ�த வி�தியாச� இ�"பதினாேலேய 
நா� உ�ைன$ சிைற��" ேபா��ப4 ேக3கவி�ைல." 
 
க(8ாிபா� எ�T� ெத�வ" ெப)மணி பதி� :றினா�:- "நீ�க� அTபவி�கிற 
க�ட� எ@வாயி��தாR� அைத நாT� பகி��@ அTபவி"ேப�. எ�Tைடய 
�ழ�ைதக� சிைற$சாைல ெச�6 அைடJ� க�ட�கைள நாT� அைடேவ�. 
ேகா�34ேலா சிைற$சாைலயிேலா நா� ம�னி"#� ேக3H� ெகா)H விHதைல 
யைட�தா�, அ"#ற� எ� �க�திேலேய நீ�க� விழி�க ேவ)டா�; நா� 
உ�கKைடய ப�தினி அ�லெவ� 6 நிராகாி�@ விH�க� !" 
 
இ�த" பதி5னா� மகா�மா எ�ைலய�ற மகி<$சி யைட�தா�. ஆயிT� இ�T� 
ஒ� �ைற எ$சாி�ைக ெச�தா� : “நீ இQவளB பி4வாதமாக$ ெசா�Rகிறேபா@ 
நா� உ�ைன$ ேச��@�ெகா)ேட ஆகேவ)H�. ஆனா� இ�ன ��:ட நீ 
ேயாசி"பத�� அவகாச� இ��கிற@. உ�Tைடய தீ�மான�ைத மா�றி� 
ெகா�வதி� அவமான� ஒ�6� இ�ைல. ந�றாக ம6ப4J� ேயாசி�@$ ெசா�R." 
"இனிேம� ேயாசி"பத�� ஒ�6ேமயி�ைல. �4வான தீ�மான� ெச�@ வி3ேட�. 
ஒ�நாK� மாறமா3ேட� " எ� ற� க(8ாிபா�. 
 
தம@ வா<நா� இ6தி வைரயி� Fமதி க(8ாிபா� மாறேவயி�ைல. மகா�மாவி� 
ஒQெவா� இய�க�திR� அவ� ேச��@ சிைற ெச�6 தா�ெகாணா க�ட�கைள" 
ப3டா�, கைடசியாக, சிைற$ சாைல���ேளேய கணவ�ைடய ம4யி� பH�@� 
ெகா)H உயி� நீ�தா�. இ�திய" ெப) �ல�தி� ச5யாத மன உ6தி�� Fமதி 
க(8ாிபாைய" ேபா�ற சிற�த உதாரண� ேவ6 ஏ@ ? 
------- 
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62. 62. 62. 62. வ�ளிய	ைமவ�ளிய	ைமவ�ளிய	ைமவ�ளிய	ைம    
 
4ரா�(வா� மாகாண�தி5��த டா�(டா� ப)ைணயிR�, ேந3டா� 
மாகாண�தி5��த ேபானி�( ஆசிரம�திR� வசி�த ெப)க� எ�லா�� 
ச�தியா�கிரஹ" ேபாாி� ஈHபட ஆய�தமாகி வி3டா�க�. ஆனா� எ�த �ைறயி� 
ச�தியா�கிரஹ� ெச�வ@? - இ@ ��கியமான பிர$ைன ஆயி�6. ஏென�றா�, 
ச�தியா�கிரஹ�தி� இய�ைப அறி�த பிற� ெத�னா"பிாி�கா ச��கா� 
கா�திமகாைன$ ேச��தவ�கைள� ைக@ ெச�வதி�ைல ெய�6 ச)4�தன� 
ெச�தா�க�. சாதாரண இ�திய�க� ச3ட�தி5��@ அZவளB வPவி நட�தாR� 
ைக@ ெச�ய"ப3டா�க�. ஆனா� மகா�மாவி� ச�தியா�கிரஹ" பைடைய$ 
ேச��தவ�க� எ�ன தா� ச3ட�ைத மீறி நட�தாR� ைக@ ெச�ய"பHவ@ தி�ைல. 
 
டா�(டா� ப)ைணைய$ ேச��த சேகாதாிக� ைலெஸ�( ச3ட�ைத மீறி� 
ெத�� ெத�வாக" ப)ட�கைள� ெகா)Hேபா� வி�றா�க�. ஆனாR� 
அவ�கைள� ைக@ ெச�யவி�ைல. 
 
இத� ேபாி� மகா�மா கா�தி தீ��கமாக ஆேலாசி�@$ ச�தியா�கிரஹ�@�� ஒ� 
தி3ட� வ��தா�. 
 
ஆசியா�கார� ச3ட�தி�ப4 ஒ� மாகாண�திR�ள இ�திய�க� இ�ெனா� 
மாகாண�@�� அNமதி$ சீ3H இ�லாம� ேபாக� :டாத�லவா ? ஆைகயா� 
டா�(டா� ப)ைணைய$ ேச��த சேகாதாிகைள" பா��@, "நீ�க� 4ரா�(வா� 
எ�ைலைய� தா)4 ேந3டா� மாகாண�@��� பிரேவசிJ�க�. எ�ைலயி� 
உ�க� ெபய�கைள� ேக3டா� ெசா�லேவ)டா�. அ"ப4J� உ�கைள� ைக@ 
ெச�யாவி3டா� ேந3டா� மாகாண�@��� இ���� 'நிbகாD�' எ�T� 
ப3டண�ைத ேநா�கி$ ெச�R�க�. நிbகாD� ப3டண�தி� உ�ள நில�காி$ 
%ர�க�களி� இ�திய� ெதாழிலாளிக� ஆயிர�கண�கானவ�க� ேவைல 
ெச�கிறா�க�. அவ�க� ��6 பB� தைலவாியினா� பாதி�க"ப3டவ�க�; 
ெப��பாேலா� ெச�ைன மாகாண�ைத$ ேச��தவ�க�, நீ�க� நிbகாD� 
ப3டண�ைத அைட�@ அ�ேகJ�ள ெதாழிலாளிகளிட� ேவைல நி6�த� 
ெச�J�ப4 ேக3H� ெகா�K�க�. அத��ேம� எ�ன நட�கிற ெத�6 
பா��@�ெகா)H நிைலைம��� த�கப4 ேயாசைன ெசா�கிேற� !" எ�றா� 
கா�திஜி. 
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அத�ப4ேய டா�(டா� ப)ைணைய$ ேச��த தமி<" ெப)மணிக� நிbகாDைல 
ேநா�கி யா�திைர கிள�பினா�க�. 
 
அேத சமய�தி� கா�திஜியி� ேயாசைன"ப4 ேபானி�( ஆசிரம" ெப)மணிக� 
4ரா�(வாைல ேநா�கி" #ற"ப3 டா�க�. அவ�க� ேந3டா� எ�ைலைய� 
தா)H� சமய�தி� அதிகாாிக� அவ�களிட�, "அNமதி$ சீ3H எ�ேக?" எ�6 
ேக3டா�க�. 
 
ேபானி�( சேகாதாிக�, "அNமதி$ சீ3H இ�ைல" எ� 6 ெசா�னா�க�. 
"உ�க� ெபய� எ�ன? " எ�6 அதிகாாிக� ேக3டா�க�. அத��� பதி� ெசா�ல 
அ�த$ சேகாதாிக� ம6�தா�க�. அ�த" ெப)மணிக� கா�தி மகாைன$ ேச��த 
ச�தியா�கிரஹிக� எ�6 அதிகாாிகK��� ெதாியா@. எனேவ, அவ�க� ைக@ 
ெச�ய"ப3டா�க�, ேகா�34� விசாரைணJ� நட�த@. தைல�� ��6 மாத� 
கH�காவ� த)டைன விதி�க"ப3ட@. த)டைன யைட�தவ�களி� Fமதி 
க(8ாிபாJ� ஒ�வ�. 1913 ெச"ட�ப�மீ 23 இ$ச�பவ� நட�த@. 
 
ஆனா� டா�(டா� ஆசிரம" ெப)மணிகK�� அQவளB %லப�தி� அதி��ட� 
கி3டவி�ைல. அவ�க� ச�தியா�கிரஹிக� எ�பைத அதிகாாிக� ெதாி�@ ெகா)H 
ைக@ ெச�யாம� வி3டா�க�. எனேவ அவ�க� மகா�மாவி� ேயாசைன"ப4 
நிbகாD� ப3டண�@��$ ெச�றா�க�. நில�காி$ %ர�க�தி� ேவைல ெச�த 
இ�திய� ெதாழிலாளிகளிட� ��6 பB� தைலவாி, க5யாணர�@� தீ�"#, 
ஆசியா�கார� தைட �த5ய அநீதிகைள" ப�றி$ ெசா�5 ேவைல நி6�த� 
ெச�J�ப4 ேக3H� ெகா)டா�க�. ேம�:றிய அநீதிகளினா� ஏ�ெகனேவ 
உ�ள� ெகாதி�@�ெகா)4��த இ�திய� ெதாழிலாளிக� ேம�ப4 சேகாதாிகளி� 
வா��ைதகளினா� உண�$சி வச"ப3H ேவைல நி6�த� ெச�தா�க�. 
ஆயிர�கண�கான ெதாழிலாளிக� ேவைல நி6�த� ெச�தப4யினா� %ர�க�களி� 
ேவைல அ4ேயாH நி�6 வி3ட@. இ�த விபாீத�ைத� க)ட@� அதிகாாிக� 
விழி�@� ெகா)டா�க�. டா�(டா� ப)ைண" ெப)மணிகைள$ %�மா வி3ட@ 
தவ6 எ�6 உண��@ அவ�கைள� ைக@ ெச�தா�க�. அவ�கK��� ேகா�34� 
��6 மாத� கH�காவ� த) டைன விதி�க"ப3ட@. 1913-� வ�ஷ� அ�ேடாப� 
21-� ேததி இ@ நட�த@. 
 
இQவிதமாக" ெப)மணிக� சிைற #��த ச�பவ� ெத�னா"பிாி�காவி5��த சகல 
இ�திய�களி� உண�$சிையJ� எP"பி வி3ட@. தா� நாடாகிய இ�தியாவிR� 
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ெப�� பரபர"ைப உ)டா�கிய@. இ@வைரயி� ெத�னா"பிாி�கா விஷயமாக$ 
சிர�ைத கா3டாதவ�க� எ�லா� இ"ேபா@ சிர�ைத ெகா)டா�க�. ஸ� 
பிேராDஷா ேம�தா 1901-� வ�ஷ�தி� கா�திஜியிட� "நீ� 
ெத�னா"பிாி�காB��" ேபாக ேவ)டா�!" எ�6 #�திமதி :றினா�. “இ�தியா 
%த�திர� அைடயாதவைரயி� ெத�னா"பிாி�கா இ�திய��� நா� எ�ன உதவி 
ெச�ய �4J�?" எ�6 ெசா�னா�. இ@வைரயி� ெத�னா"பிாி�கா 
ச�தியா�கிரஹ�தி� அவ� அNதாபேம கா3டவி�ைல. ஆனா� ெப)க� சிைற 
#��த ெச�தி அவ� மன�ைத� கல�கிவி3ட@. ப�பா� டB� ஹா5� நட�த 
ெபா@� :3ட�தி� அவ� ேப%� ேபா@, "உ�தமிகளான இ�திய சேகாதாிக� 
ெகாைல�கார�கK� தி�ட�கK� அைட�க"பH� சிைறயி� கிட�@ வாHகிறா�க� 
எ�பைத எ)ணினா� இர�த� ெகாதி�கிற@!" எ�6 அலறினா�. 
 
த)டைன விதி�க"ப3ட எ�லா" ெப)மணிகK� ேமா3(ப�� சிைறயி� 
ைவ�க"ப3டா�க�. அவ�க� சிைறயி� ப3ட க�ட�கைள விவாி�தா� க�R� 
உ�கிவிH�. அவ�கK��� ெகாH�த உணB வாயி� ைவ�க �4யா@. சிைற� 
ைகதிகளி� @ணி ெவK��� ேவைல அவ�கK��� ெகாH�க"ப3ட@. சிைற 
#��த ெப)களி� அேநக� ெவளியி� வ��ேபா@ எR�#� ேதாRமாக வ�தா�க�. 
 
�த� பைடயி� ேச��த ெப)மணிகைள� தவிர ேவ6 சில�� பி�பாH ேச��தா�க�. 
இவ�களி� �மாாி வ�ளிய�ைம பதினா6 பிராய�@ இள� ெப). ��6 மாத� 
சிைறயி 5��@வி3H ெவளிவ�தேபா@ வ�ளிய�ைம மிக ெம5�@ எR�#� 
:டாக� கா3சி த�தா�. கா�தி மகா�மா அ�த ;ர� தமி<" ெப)ைண" 
பா�"பத�காக வ�தா�. 
 
"வ�ளிய�மா ! நீ சிைற ெச�ற@ ப�றி வ��த"பH� கிறாயா?" எ�6 மகா�மா 
ேக3டா�. 
 
"வ��தமா? ம6ப4J� எ�ைன� ைக@ ெச�தா� சிைற��" ேபாக� தயா�!" 
எ�றா� வ�ளிய�மா�. 
 
"ஒ�ேவைள உ� உயி��� ஆப�@ வரலா� எ�பைத ேயாசி�@" பா��தாயா?" 
எ�6 கா�திஜி ேக3டா�. 
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"வ�தா� வர3H�. தா�நா34� மான�ைத� கா"பத�காக உயி��தியாக� ெச�வ@ 
ெபாிய பா�கிய� அ�லவா?” எ�றா� அ�த" பதினா6 பிராய�@" ெப). 
 
இ�த$ ச�பாஷைண நட�த சில நாைள�ெக�லா� வ�ளிய�ைம இ�த ம)Zலைக 
நீ�@$ ெச�றா�. வ�ளிய�ைமயி� மகா தியாக�ைத"ப�றிJ� ெபா@வாக இ�திய 
சேகாதாிகளி� சிைறவாச�ைத" ப�றிJ� மகா�மா கா�தி எPதி யி�"பதாவ@: 
 
"வ�ளிய�ைமயி� உட� மைற�@வி3ட@. ஆனா� வ�ளிய�ைமயி� ெபய� 
சிர7சீவி�வ� ெப�றி��கிற@. வ�ளிய�ைமயி� ஞாபக� இ�ைற��� அேநக 
இ�தய�களி� �4 ெகா)4��கிற@. இ�தியா ேதச� உ�ள அளB� 
ெத�னா"பிாி�கா ச�தியா�கிரஹ�தி� சாி�திர� மற�க"பட மா3டா@. 
ெத�னா"பிாி�கா ச�தியா�கிரஹ சாி�திர� உ�ள வைரயி� வ�ளிய�ைமயி� 
#கP� நிைல ெப�றி����. 
 
"ெத�னா"பிாி�கா ச�தியா�கிரஹ�தி� ஈHப3ட சேகாதாிகளி� தியாக�ைத 
எQவளB பாரா34னாR� அ@ மிைக" பH�@வ தாகா@. அ�த$ சேகாதாிகளி� பல� 
தா� நாடாகிய இ�தியாைவ" பா��தேதயி�ைல. அவ�கK�� இ�தியா எ�ப@ ஒ� 
ெபய� தா�. அவ�க� ப�திாிைக ப4"பவ�கK� அ�ல. அவ�கKைடய ேதச ப�தி 
ந�பி�ைகைய அ4"பைடயாக� ெகா)ட@. இ�தியாவி� ெகளரவ�@��" ப�க� 
இைழ�க"பHகிற@ எ�பைத ம3H� அவ�க� அறி�தி��தா�க�. அ�த 
ெகளரவ�ைத நிைல நா3Hவத�காக எ�தைகய தியாக�ைதJ� ெச�ய �� 
வ�தா�க�. அவ�க� சிைற ெச�ற@ மகா பாி%�தமான தியாகமா��. அ�தைகய 
8�ைமயான தியாகேம கடBK�� உக�த@. எனேவ, அ"ப4"ப3ட தியாக� 
ஒ�நாK� ;)ேபாகா@. ெத�னா"பிாி�கா சேகாதாிகளி� தியாக� சிற�த பல� 
அளி�த@ எ�பதி� ச�ேதகமி�ைல." 
 
இQவித� மகா�மா கா�தி ந� தமி< நா3H$ சேகாதாிகளி� தியாக�ைத விய�@ 
பாரா34 எPதியி��கிறா�. அ$ சேகாதாிகளி� தியாக� எ�த �ைறயி� பல� 
அளி�த@ எ�பைத அH�த அ�தியாய�தி� பா�"ேபா�. 
----------- 

63. 63. 63. 63. ெதாழிலாள� தியாக	ெதாழிலாள� தியாக	ெதாழிலாள� தியாக	ெதாழிலாள� தியாக	    
 
டா�(டா� ப)ைணயி5��@ #ற"ப3Hவ�த ெப)மணிக� நிbகாD� 
ப3டண�தி� ைக@ ெச�ய"ப3டா�க� அ�லவா ? அ�த" ப3டண�ைத 
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அH�தி��த %ர�க�களி� ஆயிர�கண�கான இ�திய� ெதாழிலாளிக� ேவைல 
ெச�@ ெகா)4��தா�க�. ேம�:றிய ெப)மணிகளி� தியாக� இ�திய� 
ெதாழிலாளாி� உண�$சிைய� 8)4 விடேவ அவ�க� ேவைல நி6�த� 
ெச�@வி3H� :3ட� :3டமா� நிbகாD� ப3டண�@��� பிரேவசி�க� 
ெதாட�கினா�க�. 
 
இத�கிைடயி� கா�தி மகா�மாB� நிbகாDR�� வ�@ ேச��தி��தா�. மி(ட� 4. 
லாஸர( எ�T� தமி<� கிறி(@வாி� ;34� அவ� த�கினா�. நிbகா5� 
ப3டண�தி� பண�கார இ�திய வியாபாாிக� சில� இ��தன�. �� தடைவகளி� 
மகா�மா நிbகாD� வ�தேபா@ அ�த வியா பாாிக� ;34� த��வ@ வழ�க�. 
ஆனா� இ�த� தடைவ ேபாரா3ட� நட�@ெகா)4��தப4யா� வியாபாாிக� 
பய"ப3டா�க�. மி(ட� லாஸர( பண�கார� அ�ல, ெகா7ச� நில�� அத� 
ம�தியி� ஒ� சிறிய ;H� அவ�ைடய உைடைமக�. ஒ"ப�த� ெதாழிலாளியாக 
வ�த �H�ப�ைத அவ� ேச��தவ�. 
 
அவ�� அவ�ைடய �H�ப�தா�� ��6 பB� தைலவாி ெகாH�@ வ�தா�க�. 
ஆைகயா�, ஏைழ� ெதாழிலாளிகளி� க�ட�கைள மி(ட� லாஸர( ந�� 
அறி�தி�� தா�. டா�(டா� ப)ைணயி5��@ வ�த (திாீ ச�தியா� கிரஹிகைள 
அவ�தா� வரேவ�6 உபசாி�@� தம@ ;34� த��வத�� இட� ெகாH�தவ�. 
இ"ேபா@ கா�தி மகாT அவ�ைடய ;34ேலேய த�கினா�. இ@ காரணமாக 
லாஸர( ;3H�� வ�ேவா�� ேபாேவா�� பல� ஆயின�. அQவளB ேப���� 
லாஸர( த�பதிக� �கமல�$சிJட� உணB அளி�@ உபசாி�தா�க�. 
 
எனிT�, ெதாழிலாளிக� ஆயிர�கண�கி� வர� ெதாட� கிய பிற� லாஸரD� 
சிறிய ;34� எ"ப4 எ�லா���� இட� இ���� ? 
* * * 
 
%ர�க�களி� ேவைல ெச�த இ�திய� ெதாழிலாள���$ ெசா�த ;H கிைடயா@. 
%ர�க$ ெசா�த�கார�க� க34� ெகாH�தி��த சிறிய �4ைசகளி� அவ�க� வசி�@ 
வ�தா�க�. அவ�க� வசி�த ;திகளி� விள��" ேபா3டவ�கK� த)ணீ�� 
�ழா�க� ைவ�@� த�தவ�கK� %ர�க$ ெசா� த�கார�கேள. ெதாழிலாளிக� 
ேவைல நி6�த� ெச�தBடேன ;திகளி� ேபா34��த விள��க� அைண�க" 
ப3டன. �ழா�� த)ணீ� நி6�த"ப3ட@. �4ைசகைள� கா5 ெச�J�ப4 
உ�தரB� பிற�த@. உடேன கா5 ெச�யாதவ�கKைடய சாமா�க� ெத��களி� 
;சி எறிய" ப3டன. அ"ப4 எறிவைத� தH�க �ய�றவ�க� அ4�க" ப3டா�க�. 
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ஆனா� ெத�னா"பிாி�காவி� வசி�த இ�திய�க� அைனவ�� இத���ேள 
மகா�மாவி� அஹி�ைச� த�@வ�ைத" ப�றி� ெதாி�@ெகா)4��தப4யா� 
ெதாழிலாளி யா�� பலா�கார�ைத� ைகயாள வி�ைல. அதிகாாிகளி� 
பலா�கார�ைத" ெபா6ைமJட� சகி�@� ெகா)4��தா�க�. 
 
அ"ப4$ சகி�@� ெகா)4��த ைஸய@ இ"ராஹி� எ�T� ப3டாணிய� ஒ�வ� 
மகா�மாவிட� வ�@ த� �@ைக� கா34னா�. " எ�ைன எ"ப4 
அ4�தி��கிறா�க�, பா��க� ! நா� ப3டாணிய�. அ4ைய" ெபா6�@� 
ெகா)H %�மாயி�"ப@ என�� வழ�கமி�ைல. ஆயிT� உ�கKைடய 
வா��ைத��� க3H"ப3H$ %�மாயி��கிேற�!" எ�6 ெசா�னா�, 
 
"உ�கKைடய ெபா6ைமைய" பாரா3Hகிேற�. உ)ைமயான ைதாிய� இ@தா�. 
உ�கைள" ேபா�றவ�களி� தீர�தினா� நி$சய� ெவ�றியைடேவா� !" எ�றா� 
மகா�மா. 
 
ஆனா� இ�த" ப3டாணிய��� ேந��த@ ம�ற எ�லா� ெதாழிலாள���� ேந�� 
ப3ச�தி� இய�க� எ�தைன நா� நட��� எ�ற ச�ேதக� மகா�மாB�� உதி�த@. 
அவ�கK�� ஏதாவ@ ஒ� வழி ெசா�5யாக ேவ)H�. மகா�மா கவைலJட� 
ேயாசி�@� கைடசியி� ஒ� �4B�� வ�தா�. இ�திய� ெதாழிலாளிக� %ர�க 
�தலாளிக� ;Hகைள� கா5 ெச� @வி3H, அநாவசியமான சாமா�கைள 
ெய�லா� 8ர எறி�@வி3H, அவசியமாக ேவ)4ய @ணிமணிகைளJ� 
பா�திர�கைளJ� ம3H� எH�@� ெகா)H வ�@விட ேவ)H� எ�றா�. இத��� 
@ணி$ச� இ�லாதவ�க� ேவைல��� தி��பி" ேபா�விடலா� எ�6� :றினா�. 
 
ஆனா� ஒ�வராவ@ தி��பி" ேபாகவி�ைல. ெதாழிலாளிகK� அவ�கKைடய 
�H�ப�தா�மாக ஆயிர�கண�கானவ�க� கா�தி மகா�மா கா34ய வழியி� 
நட"பத��� தயாராக வ�@வி3டா�க�. 
 
அQவளB ேப���� உணB� த�க இட�� ெகாH�க ேவ)4ய அவசிய� 
ஏ�ப3ட@. இ�த$ சமய�தி� இ�திய வியாபாாிக� உதவி ெச�வத��� 
தா�களாகேவ �� வ�தா�க�. �3ைட �3ைடயாக அாிசிJ� ப�"#� சைமய� 
பா�திர�கK� ம�ற அவசியமான ப)ட�கK� ேசகாி�@� த�தா�க�. பண வசதி 
இ�லாதவ�க� ெதா)H ெச�வத�� �� வ�தா�க�. எனேவ, ேவைலையJ� 
வி3H, ;3ைடJ� வி3H ெவளிவ�த ெதாழிலாளிகK��$ சா"பாH ேபாHவ@ 



144 

 

சா�தியமாயி�6.  ந�ல ேவைளயாக அ"ேபா@ மைழ காலேமா, �ளி� காலேமா 
இ�ைல யாதலா�, திற�த ெவளியிேலேய ெதாழி லாள� எ�லா�� த�கி யி��க 
�4�த@. 
 
நாK�� நா� அ�ெதாழிலாளிகளி� :3ட� அதிகமாகி� ெகா)H வ�த@. 
ஐயாயிர� ேப� வைரயி� ேச��@வி3டா�க�. அ�தைன ேபைரJ� எ�தைன 
நாைள�� ேவைலயி�லாம� ைவ�@� ெகா)4��க �4J� ? ேமR� அ�த ஏைழ� 
ெதாழிலாளிக� க�வியறிB இ�லாதவ�க� ; %காதார விதிகைள அறியாதவ�க�. 
த��கிற இட�ைத$ %�தமாக ைவ�தி��க அவ�கK��� ெதாியவி�ைல. %�6" 
#ற�தி� எ�ேக பா�� தாR� ஆபாச� அதிகமாகி� ெகா)H வ�த@ ெதா�6 வியாதி 
ெதாட��@ வி3டா� அபாயமாக" ேபா�விH�. 
 
ேமR� அQவளB ேப���� ��6 ேவைள உணB ெகாH�@ எ�தைன நாைள�� 
ைவ�@� ெகா)4��க �4J� ? எQவளB கால� திற�த ெவளியிேலேய அவ�க� 
வசி�க �4J� ? 
 
எனேவ, கா�தி மகா�மா கவைலJட� சி�தைன ெச�@ கைடசியி� ஒ� வழி 
க)Hபி4�தா�. இ�த" ெபாிய ெதாழிலாள� பைடைய� கா� நைடயாக 
4ரா�(வாR�� அைழ�@$ ெச�வ@ எ�6 தீ�மானி�தா�. 
 
ஐயாயிர� ேப� அட�கிய ச�தியா�கிரஹிக� பைட ஒ� மாகாண�தி5��@ 
இ�ெனா� மாகாண� ெச�R�ேபா@ ச��கா�ைடய நிைலைம எ�னவா யி����? 
அQவளB ேபைரJ� ச��கா� ைக@ ெச�வா�களா? ைக@ ெச�@ தா� தீரேவ)H�; 
அ�ல@ ராஜி ெச�@ ெகா�ள ��வர ேவ)H�. 
 
நிbகாD� ேந3டா�, மாகாண�தி� இ��த@. அ�கி��@ 4ரா�(வா� மாகாண 
எ�ைல�� 36 ைம�. எ�ைல" #ற�தி� ைக@ ெச�யாவி3டா� அ"#ற� 
டா�(டா� ப)ைண வைரயி� நட�தி அைழ�@" ேபாக மகா�மா எ) 
ணியி��தா�. அQவளB 8ர� நட"பத�� யா��காவ@ ஆ3ேசப� உ)டா எ�6 
கா�திஜி இ�திய� ெதாழிலாளைர� ேக3டா�. ஆ3ேசப� உ�ளவ�க� தி��பி 
ேவைல��" ேபா�விடலா� எ�6� ெசா�னா�. ஒ�வ�� தி��பி" ேபாக �� 
வரவி�ைல. எ�லா�� ச�தியா�கிரஹ யா�திைர��� தயா� எ�6 ெசா�னா�க�. 
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* * * 
 
யா�திைர�� ேவ)4ய ஆய�த�க� ெச�ய"ப3H வ�த கால�தி� ட�பனி5��த 
%ர�க �தலாளிகளிட மி��@ மகா�மாB�� ஓ� அைழ"# வ�த@. மகா�மாB� 
உடேன #ற"ப3H$ ெச�றா�. �தலாளிகளி� தைலவ� மகா�மாைவ� க4�@ 
ேபசினா�. ��6 பB� தைலவ� அரசிய� ச�ப�தமான பிர$ைன எ�6�, 
த�கK��� அத��� ச�ப�த� இ�ைலெய�6�, ஆைகயா� ெதாழிலாளிகளி� 
ேவைல நி6�த� சாிய�ல ெவ�6�, அவ�கைள உடேன ேவைல��� தி��பி" 
ேபா��ப4 ெச�ய ேவ)H� எ�6� :றினா�. 
 
அரசா�க�தி� காாிய�@�� �தலாளிகK��� ெபா6"# உ)H எ�6�, 
�தலாளிகK�� ேவைல ெச�ய ஆ3க� ேவ)4 யி�"பதினாேலேய ஒ"ப�த� 
ெதாழிலாளி �ைற ஏ�ப3ட ெத� 6�, ஆைகயா� ��6 பB� தைலவாிைய 
எH���ப4 �தலாளிக� ச��காைர வ�#6�த ேவ)Hெம�6� கா�திஜி :றினா�. 
இ�த விவாத�தினா� உட�பாH ஒ�6� ஏ�படவி�ைல. எனிT� பல� இ�லாம� 
ேபாகவி�ைல, %ர�க �தலாளிக� ச��காேராH க4த" ேபா��வரB 
ெதாட�கினா�க�. 
 
கா�திஜி நிbகாD� நக���� தி��பி வ�த@� பைட கிள�#வத�� ேவ)4ய 
ஏ�பாHக� �4வைட�தன. 
 
#ற"பHவத�� ��னா�, பிரயாண�தி�ேபா@ அTசாி�க ேவ)4ய 
விதி�ைறகைள இ�திய� ெதாழிலாளிகK�� மகா�மா ந�� எH�@� :றினா�. 
வழியி� தைல�� ஒ�றைர பரா�த� ெரா34J� ஒ� அB�( ச��கைரJ�தா� 
ெகாH� க"பH� ; அ�@ட� தி�"தி அைடயேவ)H�. அவசியமான @ணிகைள� 
தவிர அதிகமாக� ெகா)H வர� :டா@. ஒ�வ� இ�ெனா�வ�ைடய 
சாமா�கைள� ெதாட�:டா@. வழியி� ஐேரா"பிய�க� ெச�J� 
ெதா�தரBகைளJ� ெபா6ைமJட� சகி�@�ெகா�ள ேவ)H�. அதிகாாிக� ைக@ 
ெச�தா� �க மல�$சிJட� ெச�ல ேவ)H�, கா�திஜி ம3H� ைக@ 
ெச�ய"ப3டா� ம�றவ�க� நி�6விடாமR� கைல�@ விடாமR� யா�திைரைய� 
ெதாட��@ டா�(டா� ப)ைண வைரயிR� ேபா��தா� நி�கேவ)H�. 
டா�(டா� ப)ைணயிR� ைக@ ெச�ய" படாவி3டா�, அ�ேக விவசாய ேவைல 
ெச�@ ஜீவன� ேத4�ெகா�ள ேவ)H�. 



146 

 

 
இ�த நிப�தைனகைள ெய�லா� அ�தைன ெதாழிலாளிகK� அறி�@ெகா)H 
அவ�றி�ப4 நட�க ஒ"#�ெகா)டா� க�. இத�ேபாி�, 1913-� வ�ஷ� 
அ�ேடாப� மீ 28 மகா�மாவி� தைலைமயி� ஆ)கK� ெப)கK� 
�ழ�ைதகKமாக$ %மா� ஐயாயிர� ேப���ேம� அட�கிய ச�தியா�கிரஹ" 
பைடயி� யா�திைர ெதாட�கிய@. 
 
4ரா�(வா� எ�ைல��$ சமீப�தி5��த சா�ல(டB� எ�T� ஊ� வைரயி� 
எ�லா�� ப�திரமாக" ேபா�$ ேச��தா�க�. அ�த" ப3டண�தி� சில நா� 
த��வ@ எ�6 மகா�மா உ�ேதசி�தி��தா�. ஏெனனி� அ�கி��@ ச��கா��� 
ஒ� க4த� எPதி" பதி� வ�கிறதா எ�6 பா��க வி��பினா�. சா�ல(டB� 
மிகB� சிறிய ஊ�. அ�ேக �4ேயறியி��த இ�திய வியாபாாிக� ச�தியா�கிர 
ஹிகK�� ேவ) 4ய அாிசிJ� ப�"#� ெகாH�@ உதவ �� வ�தா� க�. திற�த 
ெவளியிேலேய எ�லா�� த�க ேவ)4 யி��த@. சைமய� ெச�த�, பாிமா6த�, 
த��� இட�ைத$ %�தமாக ைவ�தி��த� ஆகிய காாிய�கைள நட�@வதி� ெப�� 
சிரம� ஏ�ப3ட@. கா�திஜிேய ��னி�6 இ�த� காாிய�கைள$ ெச�தப4யினா� 
தா� சமாளி�க �4�த@. ம�றவ�கைள ேவைல ெச�J�ப4 ஏBவ@ட� மகா�மா 
தி�"தி யைடயவி�ைல. அவ�� அவ�ைடய பிரதம சகா�கK� �"ைபைய" 
ெப��கி� த�ளி� த��மிட�ைத$ %�தமா��வதி� �த�ைமயாக நி�றா�க�. 
 
சைமய� விஷய�திR� பாிமா6� விஷய�திR� அ4�க4 ச)ைட ச$சரB ேந�வதா 
யி��த@. கா�திஜிேய பாிமா6� ேவைலயி� �P" ெபா6"ைபJ� 
ஒ"#�ெகா)டா�. அத��" பிற� சைமய� 'ந�றாயி�ைல' எ�ேறா, 'சா"பாH 
ேபாதவி�ைல' எ�ேறா #கா� ெச�ய� தய�கினா�க�. யாராவ @ #கா� ெச�தாR� 
கா�திஜியி� சா�தமான பதிைல� ேக3H அட�கினா�க�. 
 
இத�கிைடயி� ெத�னா"பிாி�காவி� ம�திய ச��கா��� மகா�மா கா�தி க4த� 
எPதினா�. "ஐயாயிர�@�� ேம�ப3ட ெதாழிலாளிகKட� 4ரா�(வா� 
எ�ைல�க�கி� வ�தி��கிேற�. 4ரா�(வா5� நிைலயாக� த��� உ�ேதச� 
இ�ைல. ��6 பB� தைலவாிைய� க)4"பத�� அறி�றியாகேவ மாகாண� 
தைட$ ச3ட�ைத மீறி 4ரா�(வாR��� #க"ேபாகிேறா�. எ�ைல"#ற�திேலேய 
எ�லாைரJ� ச��கா� ைக@ ெச�ய �� வ�தா� அத��� தயாராயி��கிேறா�. 
தி�3H�தனமாக$ ச3ட�ைத மீ6� எ)ண� கிைடயா@. பகிர�கமாகேவ 
மீற"ேபாகிேறா�. ��6 பB� தைலவாிைய ர�@ ெச�ய ச��கா� 
ஒ"#�ெகா)டா� ெதாழிலாளிக� உடேன தி��பி$ெச�6 பைழயப4 %ர�க 
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ேவைலயி� ஈHபHவா�க�."- இ@தா� மகா�மா கா�தி எPதிய க4த�தி� 
சாரா�ச�.- க4த�ைத எPதிவி3H மகா�மா சில நா� பதிR�காக� கா�தி��தா�. 
பதி� ஒ�6� வரவி�ைல. த�தி ெகாH�தி��தா�, அத��� பதி� இ�ைல. மகா�மா 
ேமR� ஒ� �ய�சி ெச�ய எ)ணி, பிாிேடாாியாவி� இ��த தளபதி (ம3D� 
காாியதாிசிைய ெட5ேபானி� :"பி3H" ேபசினா�. க4த�தி� எPதிய விஷய�ைத 
ஞாபக"பH�தி" பதி� ேவ)H� எ�6 ேக3டா�. கைடசியாக, ெட5ேபானி� பதி� 
வ�த@. "தளபதி (ம3( உ��ட� எ�தவித ச�ப�த�� ைவ�@�ெகா�ள 
வி��பவி�ைல. உ��ைடய இ�ட�ேபா� நீ� ெச�யலா�" எ�ப@தா� பதி�. 
 
இத�� ேமேல உ�ேதசி�த காாிய�ைத நட�@வைத� தவிர ேவ6 வழியி�ைல. 
எனேவ 1913-� வ�ஷ� நவ�ப� மாத� 63 அதிகாைலயி� கடBK��" பிரா��தைன 
ெசR�தி வி3H மகா�மா ச�தியா�கிரஹ" பைடJட� ச3ட�ைத மீறி மாகாண�தி� 
எ�ைலைய� கட"பத��" #ற"ப3டா�. 
------------ 

64. 64. 64. 64. அ�னி பாீ+ைசஅ�னி பாீ+ைசஅ�னி பாீ+ைசஅ�னி பாீ+ைச    
 
சா�ல(டB� ப3டண�தி5��@ ஒ� ைம� ெச�ற@� ஒ� சி6 மத� இ��த@. 
அைத� தா)4ய@� 4ரா�(வா� மாகாண�தா�. அ�த மாகாண�தி� �த� 
ப3டண�தி� ெபய� ேவா�(ர(3 எ�ப@. இ�த" ப3டண�தி5��த 
ஐேரா"பிய�க� இர)H நாைள�� ��# ஒ� ெபா@�:3ட� :34யி��தா�க�. 
கா�திஜியி� ந)பரான மி(ட� கால�பா� :3ட�@��" ேபாயி��தா�. 
:3ட�தி� ேபசிய ஐேரா"பிய�க� இ�திய�களி� ச�தியா�கிரஹ இய�க�ைத 
மிகB� க)4�@� தா�கி" ேபசினா�க�. 4ரா�(வாR��� இ�திய�க� 
Nைழ�தா� அவ�கைள$ %3H� த�ளிவிHவதாக" பய�6�தினா�க�. அ"ப4" 
ேபசியவ�கைள எதி��@ மி(ட� கால�பா� ேபசினா�. இ�திய�களி� க3சி 
நியாயமான @ எ�6 வ�#6�தினா�. இத�காக மி(ட� கால�பா� மீ@ எ�லா�� 
எாி�@ விP�தா�க�. அவ�களி� ஒ�வ� த��ட� @வ�த J�த�@�� வ��ப4 
அைற :வினா�. மி(ட� கால�பா� ந�ல தீர�. அவ� ேம�ப4 மிர3டR��" 
பய"படவி�ைல. 
 
இ�த� :3ட�ைத"ப�றி� கா�திஜி ெதாி�@ ெகா)4��த ப4யா� 
4ரா�(வாR��� பிரேவசி�த@� ஐேரா"பிய�களா� ெதா�ைல ஏ�பட�:H� 
எ�6 எதி�பா��@ �� ஜா�கிரைதJட� இ��தா�. எ�ைலமத��� அ"பா� 
�திைர" பைட" ேபா_ஸா� நி�6ெகா)4�"பைத" பா��தா�. இ�திய�களிட� 
தா� சமி�ைஞ ெச�த@� அைமதியாக மதைக� கட�@ வ��ப4 ெசா�5வி3H� தா� 
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ம3H� �த5� ெச�6 ேபா_ஸாாிட� ேபசி�ெகா)4��தா�. ேப$% 
�4வத���ேளேய இ�திய�க� க3H"பா3ைட� கா�றிேல பற�கவி3H� 
தடதடெவ�6 பால�ைத� தா)4 வர� ெதாட�கினா�க�. ேபா_ஸா� விைர�@ 
ெச�6 அவ�கைள$ M<�தா�க�. ஒ� நிமிஷ� எ�ன விபாீத� ஏ�பHேமா எ�ற 
கவைல ஏ�ப3ட@. ஆனா� கா�திஜி இ�திய�களி� ��னிைலயி� வ�@ 
ைகயம��தி$ சில வா��ைதக� ெசா�ன@� அைமதி ஏ�ப3ட@. பி�ன� 
மகா�மாவி� க3டைள"ப4 இ�திய�க� நாR நாR ேபராக வாிைச" பH� 
தி�ெகா)H நட�தா�க�. ச�தியா�கிரஹ" பைட எ�ைலைய� தா)4ய@ ; 
ச3டம6"# யா�திைர ஆர�பமாகிய@. 
 
ேபா_ஸா� இ�திய�கைள� ைக@ ெச�யவி�ைல ; தைட ெச�யB� இ�ைல. 
இ�திய�க� அைமதியாகB� ஒP�காகB� யா�திைர ெச�தைத" பா��த 
ேவா�(ர(3 ப3டண�@ ஐேரா"பிய�கK� ஒ�6� ெச�யவி�ைல. இQவித� 
எ3H ைம� பிரயாண� ெச�@ பா�ேபா�H எ�T� இட�தி� �த� நா� இரB 
இ�திய�க� த�கினா�க�. எ�லா�� த�கKட� ெகா)Hவ�தி��த ெசா�ப 
உணைவ உ3ெகா)டா�க�. ராமநாம பஜைன ெச�தா�க�. இரB �த� ஜாம� 
ஆன@� எ�லா�� பH�@� 8�கலானா�க�. 
 
மகா�மா ஜிJ� �த� நா� யா�திைர அச�பாவித� எ@B� இ�லாம� நட�@ 
�4�த@ �றி�@ ஆ)டவT�� ந�றி ெசR�திவி3H" பH�@� 8��வத�� 
ஆய�த� ெச�யலானா�. அ$சமய� ைகயி� லா�த�ட� ஐேரா"பிய� ஒ�வ� 
வ�வைத� க)டா�. அத� காரண� மகா�மாஜி� �� ெதாி�@வி3ட@. வ�தவ� 
ேபா_( அதிகாாிதா�. 
 
கா�திஜியி� அ�கி� அவ� வ�@, "உ�கைள� ைக@ ெச�ய வார)H ெகா)H 
வ�தி��கிேற�. எ�Tட� வ�க !" எ�6 ெசா�னா�. 
 
உடேன மகா�மா த� அ�கி� பH�@� 8�கிய F பி. ேக. நாJHைவ எP"பி, 
விஷய�ைத� :றினா�. ம�ற யா���� இைத" ப�றி இ"ேபா@ ெசா�லேவ)டா� 
எ�6�, அதிகாைலயி� Mாிேயாதய�@�� ��னா� எP�@ யா�திைர 
ெதாட�கேவ)H� எ�6�, ம�தியான� சா"பிHவத�காக� த��� இட�தி� தா� 
ைகதியான@ப�றி எ�லா���� ெசா�னா� ேபா@� எ�6� :றினா�. வழியி� 
இ�திய�க� எ�ேலாைரJ� ைக@ ெச�தா� சிைற��" ேபாகேவ)H� எ�6�, 
இ�லாவி3டா�, யா�திைரைய உ�ேதச� தி3ட�தி�ப4 டா�(டா� ப)ைணயி� 
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ேபா��தா� நி6�த ேவ)H� எ�6� ெதாிவி�தா�. கா�திஜியி� க3டைளைய 
நிைறேவ�றிைவ"பதாக F. பி. ேக. நாJH ஒ"#�ெகா)டா�. 
 
மகா�மாைவ" ேபா_( அதிகாாி ேவா�(ர(3 ப3டண�@�� அைழ�@$ 
ெச�றா�. அ�ேக மாஜி(3ேர3 ேகா�34� அவைர� ெகா)Hேபா� நி6�தினா�. 
சா3சிய� தயாராக வி�ைல யாதலா� வா�தா ெகாH�க ேவ)H� எ�6 ச��கா� 
வ�கீ� ேக3டா�. மாஜி(3ேர3 வா�தா ெகாH�தா�. மகா�மாஜி தா� ஆயிர� 
கண�கான இ�திய�கK��" ெபா6"# வகி"பதா� ஜாமீனி� விடேவ)H� எ�6 
ேக3 டா�. ச��கா� வ�கீ� அைத எதி��தா�. ஆனா� மாஜி(3 ேர3 ஜாமீனி� விட 
உ�தர வி3டா�. மி(ட� கால� பா� ஜாமீ� ெகாH�@ மகா�மாைவ விHதைல 
ெச�தா�. உடேன கா�திஜி #ற"ப3H அ�6 சாய�கால�@��� ச�தியா� கிரஹ 
யா�திாீக�கைள அைட�தா�. 
 
இேத மாதிாி (டா)ட�ட� எ�Tமிட�தி� ம6ப4J� கா�திஜிைய� ைக@ 
ெச�@ெகா)H ேபானா�க�. இ�ேக J� மாஜி(3ேர3 கா�திஜிைய ஜாமீனி� 
வி3H வி3டா�. ச�தியா�கிரஹ யா�திாீக�க� ��6 ைம� 8ர� ேபாவத��� 
மகா�மா அவ�கேளாH ேச��@வி3டா�. - இதனா� டா�(டா� ப)ைண வைரயி� 
யா�திைர தைட" படாம� நட�@ U��தி யைட�@விH� எ�ற ந�பி�ைக 
மகா�மாB�� ஏ�ப3ட@. ஆனா� கா�தி மகா�மாவி� அ�த ந�பி�ைக 
நிைறேவறவி�ைல. 
 
யா�திைரைய" U��தி ெச�J�ப4 வி3H வி3டா� த�கKைடய மதி"# ெரா�பB� 
�ைற�@ விH� எ�6 அரசா�க�தா� க�தினா�க�. இர)H தடைவ கா�திஜிைய� 
ைக@ ெச�ததினா� ம�ற இ�திய�க� Vதி அைட�@ சிதறி"ேபா� விடவி�ைல 
எ�பைதJ� க)Hெகா)டா�க�. இ�திய�க� எ�ேகயாவ@ பலா�கார�ைத� 
ைகயா)4��தா� அைத ஒ� வியாஜமாக ைவ�@�ெகா)H கH� நடவ4�ைக 
எH�தி��கலா�. இ�திய�க� அைமதியாக யா�திைர ெச�த@ ச��கா���" 
ெப��ெதா�ைல அளி�த@. ெஜனர� (ம3( இைத ெவளி"பைடயாகேவ 
ெசா�னா�. 
 
கைடசியாக ஏேதT� கHைமயான நடவ4�ைக எH�@ யா�திைரைய� தH�ேத 
தீரேவ)H� எ�6 தளபதி (ம3( �4B ெச�தா�. 
 
மகா�மா கா�தி அ�த யா�திைரயி� ேபா@ ��றாவ@ தடைவயாக� ைக@ 
ெச�ய"ப3டா�. �த5� ெஹயிட� ப�� எ�T� இட�@�� அவைர� ெகா)H 
ேபானா�க�. அ�த ஊ� மாஜி(3ேர34ட�� கா�திஜி �� தடைவகளி� 
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ேக3ட@ேபா� ஜாமீனி� விH�ப4 ேக3டா�. ஆனா� இ�த� தடைவ அவ�ைடய 
ேகாாி�ைக ம6�க" ப3ட@. அவைர ஜாமீனி� விட� தம�� அதிகார� இ�ைல 
எ�6� ச��கா� அNமதி ேவ)H� எ�6� ெசா�5வி3டா�. ேந3டா5� உ�ள 
ட)4 எ�Tமிட�தி5��@ இ�த ��றா வ@ வார)H வ�தி��த@. ஒ"ப�த� 
ெதாழிலாளிகைள ஒ"ப�த�ைத மீ6�ப4 8)4யதாக� ��ற� சா3ட"ப3 4��த@. 
எனேவ, கா�திஜிைய அ�ைற�ேக ரயி5� ஏ�றி ட)4��� ெகா)Hேபானா�க�. 
 
விசாரைண ச3ப3ெட�6 �4�த@. மகா�மாB�� ஒ�ப@ மாத� கH�காவ� 
த)டைன விதி�க"ப3ட@. பிற� இ�ெனா� வழ�� விசாரைண�காக 
ேவா�(ர(3 ேகா�3H�� மகா�மாைவ அைழ�@$ ெச�றா�க�. இ�ேக 
மகா�மாBட� மி(ட� கால�டா�, மி(ட� ேபால� ஆகியவ�கK� விசாாி�க" 
ப3டா�க�. �வ���� தைல�� ��6 மாத� கH�காவ� த)டைன 
விதி�க"ப3ட@. சில கால� ேவா�(ர(3 சிைற$சாைலயி� ��6 ேப�� 
ச�ேதாஷமா யி��தா�க�. இ�T� சில ச�தியா�கிரஹ� தைலவ�கK� இேத 
சிைற�� வ�@ேச��தா�க�. இ"ப4� கா�திஜிையJ� ம�றவ�கைளJ� அதிக கால� 
ஒேர சிைறயி� வி3H ைவ�க ச��கா� வி��பவி�ைல. கா�தி மகாைன� தனிைம" 
பH�தி #ேளா�பா)W� எ�T� இட�தி5��த சிைற��� ெகா)Hேபானா�க�. 
இ�ேக கா�திஜிைய� தவிர ேவ6 இ�திய� ைகதி யா�� இ�ைல. ம�றவ�க� 
எ�லா�� ஐேரா"பிய�கK� நீ�ேராவ�கK�தா�. இ�த� கH� சிைறயி� கா�திஜி 
தனி அைறயி� U34 ைவ�க"ப3டா�. இ�T� எ�தைனேயா அெசளகாிய�க� 
இ�த$ சிைற வாச�தி� அவ��� ேநாி3டன. அவ�ைற ெய�லா� மகா�மா சிறி@� 
ெபா�3பH�தவி�ைல. “ச�தியேம ஜய�" எ�ற Uரண ந�பி�ைகJட� தனி$ 
சிைறயி� கால�கழி�தா�. 
 
கா�திஜிைய� ைக@ ெச�தத�� ம6நா� ெப�� ேபா_( பைடயின� வ�@ இ�திய 
ச�தியா�கிரஹ யா�திாீக�கைள$ M<�@ ெகா)டன�. எ�லாைரJ� ைக@ 
ெச�தி�"பதாக$ ெசா�5 ரயி5� ஏ�றி ேந3டாR��� ெகா)H ேபானா�க�. 
வழி" பிரயாண�தி� அவ�கK�� உணB அளி�க�:ட ஏ�பாH ெச�யவி�ைல. 
அQவளB இ�திய�கைளJ� சிைறயி� அைட�@ உணB அளி"பெத�ப@ 
க�டமான காாிய� அ�லவா ? இத�காக ஒ� ேகவலமான J�திைய� 
ைகயா)டா�க�. அQவளB ேபைரJ� நிbகாD� ப3டண�@��� 
ெகா)Hேபானா�க�. அ�ேக நில�காி$ %ர�க�கைள$ %�றி இ��# ேவ5 எH�@, 
"இ@ தா� சிைற$சாைல!" எ�6 ெசா�னா�க�. கH�காவ� ைகதிக� ேவைல 
ெச�யேவ)H� அ�லவா ? "��ேன ஒ"ப�த� ெதாழிலாளிகளாக$ ெச�@ 
ெகா)4��த அேத ேவைலைய� ைகதிகளாக$ ெச�J�க�!" எ�றா�க�. 
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இ@ அநியாய� எ�6 க�திய இ�திய� ெதாழிலாளிக� க)4"பாக ேவைல ெச�ய 
ம6�@ வி3டா�க�. இத� பலனாக அவ�க� சB�க4 �த5ய பல ெகாHைமகK�� 
உ�ளாக ேந��த@. எ�லா� ெகாHைமகைளJ� ெதாழிலாளிக� ெபா6ைமJட� 
சகி�@� ெகா)4��தா�க�. ஆனாR� %ர�க�களி� ேவைல ெச�ய அவ�க� 
இண�கவி�ைல. 
 
இ�த அநீதிகைளJ� ெகாHைமகைளJ� ப�றி F ேகாகேல��� த�தி$ ெச�திக� 
ேபா��ெகா)4��தன. F ேகாகேலயி� உட�நல� அ"ேபா@ ��றி யி��@� 
அைத" ெபா�3பH�தாம� அவ� ெப��கிள�$சி நட�தினா�. இதனா� இ�தியா 
ேதசெம��� ெகாதி"# ஏ�ப3ட@. அ$சமய� இ�தியாவி� ைவ(ரா� பதவி வகி�த 
லா�3 ஹா�47% ந�ல மனித�. ெத�னா"பிாி�காவி� இ�திய�கK�� 
இைழ�க"பH� அநீதிகைளJ� ெகாHைமகைளJ� ப�றி லா�3 ஹா�47% 
பகிர�கமாக� க)4�@" ேபசினா�. இைத� �றி�@ இ�கிலா�தி� அவ� 
க)டன�@�� உ�ளானா�. அைத அவ� ெபா�3 பH�தாம� ேமR� உ6தியாக" 
ேபசினா�. ெத�னா"பிாி�கா ச��காைர� க)4�தேதாட�லாம�, இ�திய�களி� 
ச�தியா�கிரஹ இய�க�ைத" பலமாக ஆதாி�@" பிரச�க�� ெச�தா�. இதனா� 
விைள�த பல� எ�ன ெவ�பைத அH�த அ�தியாய�தி� பா��கலா�. 
 
நிbகாD� %ர�க�களி� ேவைல ெச�த இ�திய� ெதாழிலாளிக� ெமா�த� 
ஆறாயிர� ேப� இ��கலா�. ஆனா� ெத�னா"பிாி�கா �PவதிR� 
அ6பதினாயிர� இ�திய� ெதாழிலாளிக� ேவைல ெச�@ வ�தன�. அவ�களி� 
ெப��பாேலா� கட�கைர ஓர�தி� ேவைல ெச�@ வ�தவ�க�. நிbகாD� 
ெதாழிலாளிக� ேவைல நி6�த� ெச�ததி5��@ நட�த ச�பவ�க� எ�லா 
இட�கK��� பரவின. இத� காரணமாக ஆ�கா�ேக ஆயிர�கண�கான 
ெதாழிலாள�க� திW� திWெர�6 ேவைல நி6�த� ெச�தா�க�. அ"ேபா@ 
ெத�னா" பிாி�கா ச��காாி� அட���ைற மிகB� ெகாHைமயாயி�6. �திைர" 
ேபா_ஸா� ெதாழிலாளிகைள� @ர�தி� @ர�தி அவ�க� ேவைல ெச�J� இட�தி� 
ெகா)H வ�@ ேச��தா�க�. பலவ�த"பH�தி ேவைல வா�கினா�க�. 
எ�ேகயாவ@ ஒ� சி6 கலவர� ஏ�ப3டாR� @"பா�கி" பிரேயாக� ச�வ 
சாதாரணமாக நட�த@. பல� இற�தா�க�; பல� காய மைட�தா�க�. ேமR� ேமR� 
அட�� �ைற வR�த@. விவாி�க �4யாத ெகாHைமகைள$ ச��கா� 
ைகயா)டன�. அQவளைவJ� இ�திய� ெதாழிலாளிக� தா�கி�ெகா)H 
உ6திைய� ைகவிடா தி��தா�க�. இ�தைகய மிக� கHைமயான அ�கினி 
பாீ3ைசயி� இ�திய�க� ேதறிய பிற� ேபாரா3ட�தி� இ6தி� கால�� ெந��கி 
வ�த@. 
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65. 65. 65. 65. ச�தியேம ஜய	ச�தியேம ஜய	ச�தியேம ஜய	ச�தியேம ஜய	    

 
Fமதி க(8ாிபா� �த5ய (திாீ ச�தியா�கிரஹிக� 1913-� வ�ஷ� ெச"ட�ப� 
மாத� 23-� ேததி சிைற� த)டைன விதி�க" ப3டா�க�. அதி5��@ ��6 மாத 
கால� ெத�னா"பிாி�கா ச�தியா�கிரஹ இய�க� தீவிரமாக நைடெப�ற@. 
ஆயிர�கண�கான ெதாழிலாளிக� ச3ட ம6"#$ ெச�@ அளவ�ற க�ட 
ந�ட�கைள அNபவி�தா�க�. இய�க�தி� தைலவ�க� அைனவ�� சிைற 
#��தா�க�. ஆயிT� இய�க�தி� ேவக� ��றவி�ைல ; ெகா�தளி"# அதிகமாகி� 
ெகா)4��த@. இ�தியாவி� F ேகாகேலயி� �ய�சியினா� ெப�� கிள�$சி 
ஏ�ப34��த@: இ�தியாவி� பிாி34� ைவ(ரா� ஹா�47$ ெத�னா" பிாி�கா 
ச��காாி� ெசயைல" பகிர�கமாக� க)டன� ெச�தா�. உலக� 
ெத�னா"பிாி�காவி� நட�த அதிசயமான ேபாரா3ட�ைத� கவனி�க ஆர�பி�த@. 
 
"ச�தியேம ஜய�" எ�T� மகா வா�கிய�தி� உ)ைம உலகமறிய (தாபி�க"பH� 
கால� வ�த@. ெத�னா"பிாி�கா ம�திாிகளி� பி4வாத� தள��த@. தளபதி 
(ம3D� மன� இளகிய@. இ�திய�கK�� இைழ�க"ப3ட அநீதிைய நிவ��தி 
ெச�ேத ஆகேவ)H� எ�ற �4B�� வ�தா�. த��ைடய அரசா�க�தி� மதி"#� 
�ைறயாம� அைத$ ெச�வத�� வழி எ�ன எ�6 ேத4னா�. 
 
இ�த மாதிாியான ச�த�"ப�களி�, அதாவ@ ச��கா� ெபா@ஜன� கிள�$சி�� 
வி3H� ெகாH�க ேவ)4ய நி�" ப�த� ஏ�பH� ேபாெத�லா�, ஒ� விசாரைண� 
கமிஷைன நியமி"ப@ அரசிய� @ைறயி� அTசாி�க"பH� உபாய� மா��. அேத 
உபாய�ைத� தளபதி (ம3( இ"ேபா@ கைட"பி4�தா�. 
 
இ�திய�கKைடய �ைறகைள" ப�றி விசாாி�@� த�க சிபா�%கைள$ ெச�வத�காக 
��6 ேப� அட�கிய ஒ� கமிஷைன நியமன� ெச�தா�. 
 
இ�த� கமிஷனி� �த� :3ட�தி�, "விசாரைண சாியான �ைறயி� 
நைடெப6வத�காக� கா�தி, கால�பா�, ேபால� இ�த �வைரJ� நிப�தைன 
யி�றி விHதைல ெச�ய ேவ)H�" எ�6 சிபா�% ெச�ய"ப3ட@. அத�ப4ேய 
1913-� வ�ஷ� 4ச�ப� மாத� 18 கா�திஜிJ� அவ�ைடய @ைணவ�க� இ�வ�� 
விHதைல-யானா�க�. 
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கா�திஜி சிைறயி5��@ ெவளி வ�த@� கமிஷ� நியமன�ைத" ப�றி� ெதாி�@ 
ெகா)டா�. ந)ப�கKட� கல�@ ஆேலாசி�தா�. இர)H நிப�தைனக� 
U��தியானா� தா� ேம�ப4 கமிஷTட� இ�திய�க� ஒ�@ைழ�க �4J� எ�6 
தீ�மானி�தா�. அதாவ@, (1) கமிஷனி� இ�திய�களி� சா�பாக ஒ� 
அ�க�தினராவ@ ேச��க"பட ேவ)H� ; (2) சிைறயி� உ�ள ச�தியா�கிரஹிக� 
எ�லாைரJ� விHதைல ெச�ய ேவ)H�. இ�த இர)H நிப�தைனகைளJ� 
�றி"பி3H� தளபதி (ம3ஸு��� க4த� எPதினா�. 
 
இத�கிைடயி�, ெத�னா"பிாி�காவி� நட�த ச�தியா� கிரஹ இய�க�ைத� 
கவனி"பத�காகB� உதவி ெச�வத�காகB� இர)H உ�தம #�ஷ�க� 
இ�தியாவி5��@ வ� தி��தா�க�. ஒ�வ� தீனப�@ ஆ)3&( ; இ�ெனா�வ� 
அவ�ைடய ஆ�ம சிேநகித� பிய�ஸ�. இ�வ�� ஐேரா"பிய�க� தா� ; ஆனா� 
இ�தியாவிட�திR� இ�திய�களிட�தி R� அ�# ெகா)டவ�க�. 
 
ெத�னா"பிாி�காவி� நட�த இய�க�ைத" ப�றி கா�திஜியி� ஐேரா"பிய ந)ப� 
மி(ட� ெவ(3 அQவ"ேபா@ F ேகாகேல��� தகவ� ெதாிவி�@ வ�தா�. இ�த� 
ெதா)H ெச�வத�காகேவ கா�திஜியி� வி�"ப�தி� ப4 அவ� ேபாரா3ட�தி� 
ேசராம5��தா�. ஆனா� ெத�னா"பிாி�கா ச��கா� அவைர$ %�மா வி34��க 
வி�ைல. ைக@ ெச�@ சிைற�� அT"பிவி3டா�க�. இ�த$ ெச�தி அறி�த@� F 
ேகாகேல ேம�:றிய இ�வைரJ� ெத�னா"பிாி�காB�� அT"பிைவ�தா�. 
அவ�க� வ�@ ேச��தேபா@ கா�திஜி சிைறயி5��@ விHதைல அைட�@ 
வி3டப4யா� ட�பT��$ ெச�6 அவ�கைள ேநாி� வரேவ�றா�. 
 
இ�த ந)ப�க� வ�@ ேச��த இர)H நாைள� ெக�லா� தளபதி (ம3D� பதி� 
வ�த@. கமிஷனி� #திய அ�க�தின� யாைரJ� ேச��@�ெகா�ள �4யா@ எ�6�, 
ச�� கா� த�கKைடய ெகா�ைகயி�ப4 விசாரைண� கமிஷ� நியமி�தி��-
கிறா�கேள ய�லாம� எ�த� க3சிையJ� தி�"தி ெச�வத�காக நியமி�கவி�ைல 
ெய�6� பதி5� க)4��த@. 
 
எனேவ 1914� ஜனவாி 15 ம6ப4J� ட�பனி5��@ கா�திஜிJ� அவ�ைடய 
சகா�கK� ச3ட ம6"# யா�திைர ெதாட�க ேவ)H� எ�6 தீ�மானமாயி�6. 
 



154 

 

இQவித� தீ�மானி�த பிற� கா�திஜி தளபதி (ம3(�� இ�ெனா� க4த� 
எPதினா�. க4த� எP@வத��� காரணமா யைம�த@ (ம3D� பதி5� 
காண"ப3ட ஒ� வா�கிய�. "பாரப3சமி�லாத கமிஷைன நா�க� 
நியமி�தி��கிேறா�. கமிஷ� நியமன�தி� இ�திய�கைள� கல�@ ெகா�ளவி�ைல 
ெய�றா�, ேதா3ட �தலாளிகைளJ� %ர�க �தலாளிகைளJ� :ட� கல�@ 
ெகா�ள வி�ைல" எ�6 (ம3( எPதியி��தா�. கா�திஜி இைத� �றி"பி3H, 
"இ�திய�கK�� நியாய� ெச�வ@ ச��காாி� ேநா�கமா யி��தா� த�கைள ேநாி� 
க)H சில உ)ைமகைள� ெதாி வி�@� ெகா�ள வி��#கிேற�" எ�6 எPதினா�. 
 
அQவாேற கா�திஜிைய ேநாி� பா��க$ ச�மதி"பதாக தளபதி (ம3Dடமி��@ 
பதி� வ�த@. எனேவ, அ�த" ேப34 �4J� வைரயி� ட�பனி5��@ யா�திைர 
கிள�#வைத ஒ�தி ைவ"பெத�6 தீ�மான� ஆயி�6. 
 
இத�கிைடயி� இ�தியாவி5��@ F ேகாகேல கா�திஜி�� ஒ� நீ)ட த�தி$ 
ெச�தி அT"பினா�. ம6ப4J� ச3டம6"# யா�திைர ஆர�பி"ப@ 
உசிதம�லெவ�6� லா�3 ஹா�47%� தா�� ெச�@ வ�� �ய�சிகK�� 
அதனா� ��தக� ஏ�பH� எ�6� �றி"பி34��தா�. 
 
மகா�மா இத��" பதி� த�தி அT"பினா�:- "த�கK�� மன வ��த� அளி�க$ 
சிறி@� வி��பவி�ைல. ஆனா� ஆயிர�கண�கான இ�திய�க� ஆ)டவ� 
சா3சியாக எH�@� ெகா)ட சபத�தி� அ4"பைடயி� ச�தியா�கிரஹ இய�க� 
நைடெப6கிற@. அ�த$ சபத�ைத� ைகவிHவ@ சாியா�மா ? ஆைகயா� 
இய�க�@��� த�கKைடய ஆசிைய J� ஆதரைவJ� ேகா�கிேறா�." 
 
இ�த� த�தியினா� F ேகாகேலயி� உட� நிைல பாதக� அைட�த@. ஆயிT� 
அவ�ைடய உ�சாக� �ைறயவி�ைல. கா�திஜிையJ� ெத�னா"பிாி�கா 
இ�திய�கைளJ� அவ� ைகவிட� தீ�மானி�கB� இ�ைல. ��ைன� கா34R� 
அதிக ஊ�க�@ட� கா�திஜியி� க3சிைய ஆதாி�@ நி�றா�. 
 
இ�த$ சமய�தி� ெத�னா"பிாி�கா ரயி�ேவ�களி� ஐேரா"பிய ஊழிய�க� ெப�� 
ேவைல நி6�த� ெச�தா�க�. இதனா� ெத�னா"பிாி�கா ச��கா� ெப�� 
க�ட�@�� ஆளானா�க�. ச��கா� க�ட�@�� ஆளாயி���� சமய� தி� 
இ�திய�க� ச3ட ம6"# யா�திைர ெதாட�கிவிட ேவ)H� எ�6 சில� 
ெசா�னா�க�. கா�திஜி இத�� உட�படவி�ைல. ேவைல நி6�த� ச�ப�தமான 
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ச��காாி� க�ட� தீ��த பிற�தா� இ�திய�க� ச�தியா�கிரஹ� ஆர� பி�க 
ேவ)H� எ�6�, எதிராளிகளி� க�ட�ைத" பய� பH�தி� ெகா�வ@ 
ச�தியா�கிரஹ� அ�ல ெவ�6� :றி வி3டா�. 
 
இ�த �4B இ�கிலா�தி� ந�ல பயைன அளி�த@. இ�திய�கKைடய 
ெப��த�ைமைய" பாரா34 லா�3 ஆ��தி� வா<�@� த�தி ெகாH�தா�. 
 
இ�தைகய M<நிைலயி� கா�திஜி தளபதி (ம3ைஸ" ேப34 கா)பத��" 
பிாிேடாாியா ெச�றா�. அவ�ட� F ஆ)3&ஸ� ேபானா�. 
 
இ�த� தடைவ ெஜனர� (ம3( ��ென�லா� அக�பாவமா� நட�@ 
ெகா)ட@ேபா� நட�@ ெகா�ளவி�ைல. சமரச ேதாரைணயி� ேபசினா�. அவ� 
கா�திஜியிட� :றியதாவ@ :- 'கமிஷனி� #திதாக அ�க�தினைர$ ேச��@� 
ெகா�வ@ �4யாத காாிய�. அQவித� ெச�தா� அரசா�க�தி� ெகௗரவ�@�� 
ஹானி ஏ�பH�. அ"ப4 ஏ�ப3 டா� நா� ெச�ய வி��#கிற சீ�தி��த�கைள$ 
ெச�ய �4யாம� ேபா�விH�. கமிஷைன"ப�றி உ�கK�� எ�ன கவைல ? 
அரசா�க� உ�கKைடய ேகாாி�ைககைள ஒ"#� ெகா�ள� தீ�மானி�@ வி3ட@. 
அத��� கமிஷTைடய சிபா�%க� ேதைவ. இ"ேபா@ கமிஷனி� அ�க�தினரா 
யி�"பவ�க� இ�திய�கK�� விேராதமானவ�க� எ�6 ெபய� ெப�றவ�க�. 
அவ�கேள ��6 பB� தைலவாிைய எH�க ேவ)H� எ�6 சிபா�% 
ெச�@வி3டா� அரசா�க�தி� பK �ைற�@விH�. உ�ேதசி�தி���� 
காாிய�கைள$ %லபமாக$ ெச�@விடலா�. உ�கKைடய நிைலைமையJ� நா� 
அறி�தி��கிேற�. இ�த� கமிஷ� ��னிைலயி� நீ�க� சா3சிய� விட 
வி��பவி�ைல ெய�றா�, விடேவ)4ய தி�ைல. ஆனா� எதி�" பிரசார� 
ெச�யாம5��க� ; ச�தியா�கிரஹ�ைத நி6�திைவJ�க�. இதனா� உ�கKைடய 
ேநா�க� நிைறேவ6வத�� அN:ல� ஏ�பH� ! ” 
 
தளபதி (ம3( இQவா6 சமரசமாக" ேபசினா�. அ�@ட� ச��காாி� ேநா�க� 
இ�னெத�பைதJ� ெதாிய" பH�திவி3டா�. இத��ேம� ேபாரா3ட�ைத 
நட�@வதி� அ��தமி�ைல. காாிய� ஆகேவ)4ய@தா� ��கிய�. கமிஷ� 
அைம"# எ"ப4 யி��தா� எ�ன ? கமிஷ� ��# சா3சிய� விடேவ)4ய@தா� 
எ�ன ��கிய�? 
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சா3சிய� விடாவி3டா� ஒ� காாிய�@��� ��தக� ஏ�பH�. ேவைல நி6�த� 
ெச�த ெதாழிலாளிகைள" ேபா_ஸா�� இராZவ�தா�� ெகாHைமயாக 
நட�தினா�க� எ�6 இ�திய� தைலவ�க� #கா� ெச�தி��கிறா�க�. அைத"ப�றி 
விசாாி�கB� கமிஷT�� அதிகார� தர"ப34��த@, சா3சிய� விடாம� ேபானா� 
ேம�ப4 ெகாHைமகைள நி&பி�க �4யாம� ேபா�விH�. ஆனா� இைத ஒ� 
��கிய விஷயமாக� கா�திஜி க�தவி�ைல. �தலாவ@, ேபா_( ெகாHைமகைள" 
ப�றி$ சா3சிய� தயாாி�@ நி&பி"ப@ மிகB� க4னமான காாிய�. அ�த மாதிாி 
நி&பி�@" பழி��" பழி வா��வ@ ச�தியா�கிரஹ த�ம�� அ�ல. 
ச�தியா�கிரஹிக� க�ட" பHவெத�ேற க�கண� க34�ெகா)டவ�க�. அைத" 
ப�றி இ"ேபா@ #கா� ெசா�Rவதி� எ�ன லாப� ?-#கா� ெசா�லாம 5��தா� 
காாியசி�தி�� அதிக அN:ல� ஏ�பH�; இைத ெய�லா� கா�திஜி ேயாசி�@, 
கமிஷ� விசாரைணயி� கல�@ ெகா�வ@ மி�ைல, விசாரைண �4B ெவளியா�� 
வைரயி� ச�தியா�கிரஹ� ெதாட��வ@ மி�ைல எ�ற �4B�� வ�தா�. 
 
ம6ப4J� சில �ைற (ம3ஸ� கா�திஜிJ� ச�தி�@" ேபசினா�க�. ச�தி"#களி� 
�4வி� கா�திஜி பி�னா� தகரா6 ஏ�பHவத�� இடமி�லாம� ெச�J� ெபா�3H 
தளபதி (ம3ஸு�� ஒ� க4த� எPதினா�. அ�த� க4த�தி� சாரா�ச� பி� 
வ�மா6: 
 
"இ"ேபா@ அைம�க"ப34���� கமிஷ� ��னிைலயி� சா3சிய� விHவத�� 
இ�திய�களி� மன$சா3சிைய" ெபா6�த காரண�க� தைட ெச�கி�றன. ஆனா� 
இ�திய�கKட� கல�தாேலாசி"ப@ எ�ற ெகா�ைகைய� தா�க� ஒ"#� 
ெகா)4��கிறீ�க�. ஆைகயா� கமி34யி� சிபா�%கK� அவ�றி� ேபாி� 
ச��காாி� �4BகK� ெவளியா�� வைரயி� ச�தியா�கிரஹ�ைத 
நி6�திைவ�கB�, கமிஷT�� எதிரான பிரசார� ெச�யாம 5��கB� 
இ�திய�கK�� ேயாசைன ெசா�ல� தயாரா யி��கிேற�. 
 
ச�தியா�கிரஹ�ைத நா�க� நி6�தி ைவ�கிறப4யா� சிைறயிR�ள ச�தியா�கிர 
ஹிகைள$ ச��கா� விHதைல ெச�ய ேவ)H ெம�6 ேகா�கிேற�. 
 
இ�திய�க� எ�ெத�த� @ைறகளி� நியாய� ேவ)H ெம� 6 ேகா�கிறா�க� 
எ�பைத இ�ேக வாிைச"பH�தி� ெதாிவி�க வி��#கிேற� : 
 
(1) ��6 பB� தைலவாிைய எH�@விட ேவ)H�. 
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(2) ஹி�@ மத வழ�க"ப4J�, இ(லாமிய மத வழ�க" ப4J� நட�த 
க5யாண�கைள$ ச3ட U�வமாக அ�கீகாி�@ அ�� ெச�ய ேவ)H�. 
(3) ப4�த இ�திய�க� ச�ப�தமான தைடக� நீ�க" படேவ)H�. 
(4) ஒ� மாகாண�தி� இ�திய�கK���ள உாிைமக� ம�ற மாகாண�களிR� 
ஒ"#�ெகா�ள"பட ேவ)H�. 
(5) இ�திய�கைள" பாதி��� ச3ட�க� நியாயமாகB� மா�� உாிைமகK��� 
��தக மி�லாமR� அ�� நட�த" படேவ)H�. 
 
ேமேல க)ட ேகாாி�ைககைள� தா�க� அN:லமாக� கவனி"பதாயி��தா� 
இ�த� க4த�தி� ஆர�ப�தி� :றியப4 இ�திய�கK�� நா� ேயாசைன ெசா�ல� 
:H�." 
 
கா�திஜி எPதிய ேம�ப4 க4த�@��� தளபதி (ம3( பதி5� சாரா�ச� வ�மா6: 
 
"கமிஷ� ��னா� நீ�க� சா3சிய� விட �4யாத@ ப�றி வ��@கிேற�. பைழய 
#)கைள� கிளறேவ)டா� எ�கிற த�கKைடய ேநா�க�ைத" பாரா3Hகிேற�. 
உ�கKைடய க4த� வ�வத�� ��ேப எ�லா$ ச�தியா�கிரஹ� ைகதிகைளJ� 
விHதைல ெச�ய$ ச��கா� உ�தரB பிற"பி�தாகி வி3ட@. நீ�க� 
�றி"பி34���� ேகாாி�ைககைள" ெபா6�தவைரயி� விசாரைண� கமிஷTைடய 
சிபா�%கைள" பா��@ ச��கா� த�க நடவ4�ைக எH"பா�க�." 
 
ேம�க)ட இர)H க4த�கK� (ம3( - கா�தி ஒ"ப�த� எ�6 
ெத�னா"பிாி�கா சாி�திர�தி� பிரசி�தி ெப�றன. ஏ�, உலக சாி�திர�திேலேய 
பிரசி�தி ெப�றன எ�6� ெசா�லலா�. ச�வாதிகார�� இராZவ பல�� பைட�த 
ஒ� ச��காைர நிராJதபாணிகளான ம�க� பலா�கார�ைத� ைகயாளாம� 
அஹி�ைச �ைறயினா� எதி��@" ேபாரா4$ சமரச�@�� இண���ப4 ெச�த@ 
உலக சாி�திர�திேலேய ஓ� அ�#த� அ�லவா ? 
 
கா�திஜி இ�தைகய சமரச� ெச�@ ெகா)ட@ப�றி அவ� ேபாி� சில� #கா� 
ெசா�லாம� விடவி�ைல. 1908-� வ�ஷ�தி� இேதமாதிாி, தளபதி (ம3D� 
ேப$ைச ந�பி ேமாச� ேபானைத எH�@� கா34னா�க�. ம6ப4J� அேத கதிதா� 
ேநாிH� எ�றா�க�. இ"ேபா@ ச�தியா� கிரஹ�ைத நி6�தினா� ம6ப4 
இய�க�ைத ஆர�பி�கேவ �4யா@ எ�6 எ$சாி�தா�க�. 
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இத�ெக�லா� த�க சமாதான� கா�தி மகா� :றினா�. எதிராளிகளிட� ந�பி�ைக 
ைவ"ப@ ச�தியா�கிரஹ த�ம�தி� அ4"பைட எ�6 %34� கா34னா�. எ�தைன 
தடைவ ஏமா�தாR� ம6ப4 ந�பிேய தீரேவ)H� எ�6 ெசா�னா�. ேமR� இ�த� 
தடைவ சமரச" ேப$%களி� ேபா@ F சி. எ". ஆ)3&( :ட இ��தி�"பதாR�, 
இ�திய ச��காாி� சா�பாக வ�தி���� ஸ� ெப7சமி� ராப�3 ஸ� நிைலைமைய� 
கவனி�@ வ�வதாR�, ேமாச� ேபாக இடமி�ைல எ�6� ைதாிய� :றினா�. 
கைடசியாக இ�திய�க� அைனவ�� கா�தி மகா�மாவி� ேயாசைனகைள 
ஏேகாபி�@ ஒ"#� ெகா)டா�. 
 
கமிஷTைடய சிபா�%க� ெவ� சீ�கிர�தி� ெவளியாகி வி3டன. 
எதி�பா��த@ேபா� அைவ இ�திய�கK��$ சாதகமாகேவ இ��தன. ��6 பB� 
தைலவாிைய எH�க ேவ)H� எ�6� இ�திய�களி� க5யாண�கைள 
அ�கீகாி�க$ ச3ட� ெச�ய ேவ)H� எ�6� :றிய@ட�, இ�திய�கK��$ 
சாதகமான இ�T� சில சி�லைற$ சிபா�%கK� ெச�தி��தா�க�. (ம3( : 
றிய@ உ)ைமயாயி�6. ேம�ப4 சிபா�%கைள ெயா34" பா�5ெம)4� 
ச3ட�க� சீ�கிர�தி� நிைறேவ�ற"பH� எ�6� ெதாிவி�க"ப3ட@. 
 
இ�த$ ெச�திைய� ெதாி�@ெகா)H F ஆ)3&( இ�கிலா�@��� ஸ� 
ெப7சமி� ராப�3ஸ� இ�தியாB��� பிரயாணமானா�க�. 
 
கமிஷ� அறி�ைக ெவளியான சில தின�களி� இ�திய� �ைற நிவாரண மேசாதா 
எ�ற ெபய�ட� ச��கா� மேசாதா அரசா�க ெகஜ34� பிர%ரமாயி�6. அதி� 
ஒ�ப@ பிாிBக� இ��தன. ஒ� பிாிவி� �ல� மாஜி ஒ"ப�த� ெதாழிலாளாி� மீ@ 
விதி�க"ப34��த ��6 பB� தைலவாி நீ�க"ப3ட@. ம�ெறா� பிாிவி� �ல� 
ஹி�@ - �(5� மத ச�பிரதாய"ப4 ெச�த க5யாண�க� ச3டU�வமானைவ 
எ�6 ஒ"#� ெகா�ள"ப3ட@. ேந3டா5� ஒ� தடைவ ெகாH�க"ப3ட 
ச�34பிேக3 ெத�னா"பிாி�கா �Pவதி R� ெச�R� எ�6 அ�கீகாி�க" ப3ட@. 
மாகாண�@�� மாகாண� இ�திய�க� ெச�வதி� உ�ள தைடக� நீ�க" ப3டன. 
ெத�னா"பிாி�கா பா�5ெம)4� மேசாதா விவாத� @�� வ�தேபா@ கா�தி 
மகா�மா ேக" டBT��$ ெச� றி��தா�. விவாத� ந�ல �ைறயி� நட�@, மேசாதா 
ெவ�றி கரமாக நிைறேவறிய@. 
 
இத��" பிற� தளபதி (ம3( கா�திஜி�� எPதிய க4 த�தி�, "இ�திய�  
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ச�ப�தமான ச3ட�கெள�லா� த�ம நியாயமாக அ�� நட�த"பH� " எ�6 உ6தி 
:றினா�. 
 
இQவிதமாக 1906-� ஆ)4� ஆர�பமான ச�தியா� கிரஹ" ேபாரா3ட� 1914-� 
ஆ)4� மக�தான ெவ�றிJட� �4வைட�த@. கா�திஜி F ேகாகேல�� வா��� 
ெகாH�தி��தப4 தா�நா34� ெதா)4� ஈHபHவத�காக இ�தியாB��" 
பிரயாண"பட� தீ�மானி�தா�. இ�ப@ வ�ஷ கால� வசி�@, இ�ப @�ப�கைள 
அNபவி�@, வா<�ைக இல3சிய�ைத� க)H, ெப��ேபா� நட�தி ெவ�றி ெப�ற 
நா345��@ #ற"பHவ@ எளிதாக இ�ைல. அ�தைன நாK� கல�@ பழகி$ 
சிேநக� ெகா)4��த ந) ப�களிடமி��@ பிாிவ@� க�டமாக�தா� இ��த@. 
ஆயிT� கா�திஜி மன�ைத� திட"பH�தி� ெகா)H, 1914- ஜூைல 18 
ெத�னா"பிாி�கா இ�தியாிட� �4வாக விைடெப�6� ெகா)H பிரயாணமானா�. 
 
அ$சமய� F ேகாகேல இ�கிலா�தி� இ��தா�. அவ�ைடய வி�"ப�தி� ப4 
இ�கிலா�@ ெச�6 அவைர" பா��@வி3H இ�தியா ேபாகலா� எ�6 எ)ணி 
இ�கிலா�@ ெச�ற க"ப5� மகா�மா ஏறினா�. 
 
கா�தி மகா�மா ெத�னா"பிாி�காவி� நட�திய மக�தான ச�திய"ேபாாி� சாி�திர� 
இ�@ட� �4வைடகிற@. இைத" ப4���ேபா@ நம��� த�சமய� 
ெத�னா"பிாி�காவிR�ள இ�தியாி� நிைலைம ஞாபக� வராம� இரா@. ( இ�T� 
ெத�னா"பிாி�கா இ�திய�க� க�ட"ப3H� ெகா) Hதாேன இ��கி�றா�க� ? 
அவ�கKைடய @யர�. க� தீ��த பாடாக இ�ைலேய ? " எ�6 ேதா�6�. 
 
ஆனா� ஒ� வி�தியாச�ைத ஞாபக"பH�தி�ெகா�ள ேவ)H�. அ�த� கால�தி� 
ெத�னா"பிாி�கா இ�திய�களி� க�ட� ேவ6, இ"ேபா@�ள க�ட�க� ேவ6. 
 
அ�ைறய நிைலைமயி� மகா�மா கா�தி ேபாரா3ட� நட�தி ெவ�றி 
அைட�திராவி4�, இ"ேபா@ ெத�னா"பிாி�காவி� இ�திய�கேள இ��தி��க 
மா3டா�க�. ��6 பB� தைலவாி, க5யாண ர�@� தீ�"#, க3டாய" பதிB$ 
ச3ட� �த5யவ�றி� ெகாHைமயினா� இ�திய�க� ஒ�6 இ�தியாB��� தி��பி 
வ�தி�"பா�க� ; அ�ல@ அ4ேயாH ெத�னா"பிாி�காவி� அழி�தி�"பா�க�. 
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மகா�மா ெத�னா"பிாி�காைவ வி3H" #ற"ப3H இ"ேபா@ �"ப�ைத�@ வ�ஷ� 
ஆகிற@. இ�த �"ப�ைத�@ வ�ஷ�தி� அ�ேக இ�திய�க� வா<�@, ெதாழி� 
ெச�@, ெபா�� ேத4, ப�கி" ெப�கியி��கிறா�க�. இத� காரணமாகேவ 
ஐேரா"பிய�க� -ஆ"பிாி�க�க� ஆகிய இ� சாராாி� ெபாறாைம���, 
@ேவஷ�@��� ஆளாகியி��கிறா�க�. எனிT�, எதி��@ நி�6 ேபாராH� ச�தி 
இ�6 ெத� னா"பிாி�கா இ�திய�கK�� இ��கிற@. அ�த ச�திைய அவ�கK�� 
அளி�த@ கா�தி மகா�மாB� அவ�ைடய ச�தி யா�கிரஹ இய�க��தா�. 
 
கா�திஜிJட� ஒ"ப�த� ெச�@ெகா)ட தளபதி (ம3( பிற� த� 
வா��6தியி5��@ மாறவி�ைல ெய�பைத ��கியமாக� �றி"பிடேவ)H�. 
 
இ�ைறய தின� நிற�@ேவஷ இன�@ேவஷ ெவறி ெகா)H காாிய� ெச�J� 
டா�ட� மலா� ச��காைர எதி�"பவ�களி� தளபதி (ம3( �த�ைமயாக 
இ��கிறா�. இதனா� ெத�னா"பிாி�கா இ�திய�களி� க3சி�� இ�6 உலக 
ெம��� ஆதரB ஏ�ப3H வ�கிற@. இத�� �லகாரண� கா�தி மகா�மா நட�திய 
மக�தான ேபாரா3ட�தா� எ� பதி� எ�ளளB� ஐயமி�ைல. 
 
இ"ேபா@� டா�ட� மலா� ச��கா� இ�திய�கைள� ெத�னா"பிாி�காவி5��@ 
@ர�திவிH� ேநா�க�@டேனேய காாிய� ெச�கிறா�க�. இத�காக$ ச3ட U�வமான 
நி�" ப�த�கைள� ைகயாKவ@ட� ஆ"பிாி�காவி� %ேதசிகைளJ� இ�திய�க� 
மீ@ கிள"பி வி34��கிறா�க�, ஆனா� கா�திஜி கா34ய ச�திய" ேபா� �ைறைய� 
ெத�னா"பிாி�கா இ�திய�க� ைகயா)H, ெவ�றி ெபறலா�. 
 
தளபதி (ம3ைஸ ெவ�ற ஆJத�தினா� டா�ட� மலாைனJ� ெவ�லலா� 
எ�பதி� ச�ேதக� எ�ன ? 
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