
 
 
 

 
 

கல்கி கி ஷ்ண ர்த்தியின் 
"மாந்த க்குள் ஒ  ெதய்வம்"  

பாகம் -1 
 
 
 

mAntarukkuL teivam - part 1 
of kalki kirushNamUrti 

In tamil script, unicode/utf-8 format 
 
 
Acknowledgements: 
    Our Sincere thanks go to Digital Library of India for scanned image version of the work. This work 
was prepared via Distributed Proof-reading Implementation and we thank the following volunteers for 
their assistance in the preparation of this work:  Ashok Paskalraj, S. Karthikeyan, M. Kavinaya,  R. 
Navaneethakrishnan, Santhosh Kumar Chandrasekaran, S Sriram, Thamizhagazhvan, V. Devarajan 
and Nalini Karthikeyan 
    Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland. 
 
© Project Madurai, 1998-2011. 
    Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation 
    of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet. 
    Details of Project Madurai are available at the website 
    http://www.projectmadurai.org/ 
    You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.  
 



 2

கல்கி கி ஷ்ண ர்த்தியின் 
"மாந்த க்குள் ஒ  ெதய்வம்"  

பாகம் -1 
 
source: 
    மாந்த க்குள் ஒ  ெதய்வம் 
    கல்கி 
    தற் பதிப்  - 1956  
    Printed by Dr. V. R. Murty, At The Homeopathy Press, 
    Homeo House, Kumbakonam. 
    ----------------------------------------------------------- 
 

க ைர 
 
    அவதார ஷர்கள் பலர் ேதான்றிய ெப ைம உைடய  நம் நா . 

கதி ப்பங்களில் அரசியல், ச கம், இலக்கியம், சமயம் இைவ சீர்குைலவதற்கான 
நிமித்தங்கள் ேதான் ம் ெபா , கட ள்தன்ைம மிக்க மகான்கள் எதிர்பாராத 
விதமாய் வ கின்றார்கள். குைறபா கைளத் தீர்த்  விட்  அதிசயமான வழியில் 
மைறகின்றனர். த்தபிரான், சங்கரர், ைசதன்யர், இராமகி ஷ்ண பரமஹம்ஸர் 
ேபான்ற ெப ந்தைகேயாாின் மரபில் வந்  அண்ைமயில் நம் கண் ன்ேப தி ச் 
ெசயல்கைள நிகழ்த்தியவர் காந்தி மஹாத்மா. மற்ற அவதார ஷர்களிடம் 
ெதன்படாத தனிச்சிறப்  இவ க்கு உண் . மக்கேளா  ஒ வராக இவர் இைழந்  
பழகியவர்; ஏைழயின் உள்ளைத உணர்ந்தவர்; கடல் ேபான்ற எதிர்ப் க க்கு 
அைசயாத மைல ேபான்ற உ தியினர்; தீவிர உண்ைமகைளச் ேசாதைன ெசய்வதில் 
சற் ம் தளராதவர்; உடல் வ ந்தினா ம் உள்ளத் ெதளிைவ விடாதவர்; ரணாக 
நின்  ேபாாிட்ட ட நம்பிக்ைகைய விலக்கத் தம் மன் யிைர ம் இழக்கத் 

ணிந்தவர். "நாம் யார்க்கும் கு யல்ேலாம் நமைன அஞ்ேசாம்; நரகத்தில் 
இடர்ப்பேடாம், நடைல இல்ேலாம்,ஏமாப்ேபாம், பிணியறிேயாம், பணிேவாம் 
அல்ேலாம், இன்பேம எந்நா ம் ன்பமில்ைல" என்ற அப்பர  வாக்ைக 
ெமய்ப்பித்தவர். 
 
    அற் தங்கள் நிரம்பிய இவ ைடய வாழ்க்ைக வரலாற்ைற எ த ற்றி ம் தகுதி 
உள்ள ஓர் இலக்கிய கர்த்தா தமிழ் நாட் க்குக் கிைடத்த  அதன் ெப ம் பாக்கிய 
ெமன்ேற கூறலாம். இன்  தமிழ் ெமாழிைய உயர்ந்த பீடத்தில் ைவத்த ெப ைம 
'கல்கி'ையேய சா ம். தமிழர் இதயத்தில் என்ெறன் ம் இடம் ெகாண்ட அவர் ஆக்கிய 
இந்தத் திவ்ய சாிைத எத் ைண அழகு வாய்ந்ததாய் இ க்க ேவண் ம்! இைதப் த்தக 
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வ வில் ெவளியி ம் எமக்கு ஏற்ப ம் மகிழ்ச்சி ஒ  றம் இ க்கட் ம். தாம் சி ஷ்  
ெசய்த இவ்வாிய ெசல்வத்ைத அைனவ ம் ப த்  இன் வைதப் பாராமல் அவர் 
பரமபதம் அைடந்த தான் எங்க ைடய ெப ங்குைற. இ ந்தா ம் நித்திய 
உலகி ந்  இந்தச் சி  யற்சியின் மீ  தம் ேநாக்ைகச் ெச த்தி அவர் எங்க க்கு 
நிைறவான ஆசி த வாெரன்ப  திண்ணம். தமிழன்பர்கள் இந் ைல வரேவற்பதன் 

லம் அவ ைடய தி க்குறிப்ைபப் ெபற்றவராேவாம். 
 
பதிப்பாளர். 
----------------------------------------------------------- 
 
அமரர் கல்கி / ஆசிாியர் "கல்கி". 
 
    எளிய கு ம்பத்திேல பிறந்  சுய யற்சியால் ன் க்கு வந்த ேமைதகளில், "கல்கி" 

 ரா. கி ஷ்ண ர்த்தி அவர் க ம் ஒ வர். பள்ளியில் ப த் க் 
ெகாண் ந்தேபாேத ேதசீய இயக்கத்தில் ஈ பட்  விட்டார். சிைறக்குப் ேபானார். 
வி தைலயாகி வந்த பிறகு, "நவசக்தி"யில் தி . வி. க. க்குக் கீேழ சில ஆண் கள் 
ெதாண்டாற்றினார். பின் , ராஜாஜி அவர்க ைடய அன் க்கும், அபிமானத் க்கும் 
பாத்திரராகி தி ச்ெசங்ேகா  ெசன்  கதர்ப் பணியி ம் ம விலக்குத் ெதாண் ம் 
ஈ பட் ந்தார். அப் றம்  எஸ். எஸ். வாச ைடய அைழப் க்கிணங்க, 
ெசன்ைனக்கு ெசன் , "ஆனந்த விகடன்" ஆசிாியப் ெபா ப்ேபற் , பல ஆண் கள் 
அைதச் சிறப்பாக நடத்தினார். இந்தியாவிேலேய பிரபலமான வாரப் பத்திாிக்ைகயாக 
அைத ஆக்கினார். இைணயற்ற தம் எ த் த் திறைமயாேல எல்ேலாைர ம் பிரமிக்க 
ைவத்தார். 
 
    தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றிேல, "ஆனந்த விகடன் கம்" என்  ெசால் ம்ப யாக 
ஒ  காலத்ைதேய சி ஷ் த்தார். பின்  "கல்கி"ையத் ெதாடங்கினார்.  சதாசிவத்தின் 
அ ர்வமான நிர்வாகத் திறைமயா ம் ஒத் ைழப்பின் ல ம் ஒ  சில 
ஆண் க க்குள் அைத "விகட" க்கு இைணயாக ஆக்கினார். "விகடன்" ல ம், 
கல்கி ல ம் தமிழ்நாட் ல் ெமாழிப்பற் ம், ேதசப் பற் ம் ஏற்பட அவர் ெசய்த 
ெதாண்ைட என் ம் மறக்கேவ யா . 
 
    இ பதாம் வயதில் பி த்த ேபனாைவ ஐம்பத்  ன்றாம் வய  வைர, அதாவ , 
மைற ம் வைர கீேழ ைவக்கேவ இல்ைல. "சாவதற்குள் என் சக்தி வைத ம் 
உபேயாகித் விட வி ம் கிேறன். வாழ்ைகைய ஒ  சி  ெம குவத்தியாக நான் 
க தவில்ைல. அைத ஒ  அற் த ேஜாதியாக மதிக்கிேறன். அைத எதிர்கால 
சந்ததியா க்கு ெகா ப்பதற்கு ன், எவ்வள  பிரகாசமாக எாிய ைவக்க ேமா, 
அவ்வள  பிரகசமாக அைத எாிய ைவக்க வி ம் கிேறன்" என்றார் காலஞ்ெசன்ற 
ெபர்னார்ட்ஷா. அைத அப்ப ேய வாழ்ைகயில் கைடப் பி த்தவர் "கல்கி". 
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    தமிழ்க் கவிைதக்கு பாரதி எப்ப  த் யிர் அளித்தாேரா அப்ப ேய வசன 
இலக்கியத் க்கு நவஜீவன் அளித்தவர் "கல்கி". தமிழில் எைத ேவண் மானா ம் 
எ த ம், அைத ம் ெராம்ப ெராம்ப தமிழிேலேய எ த ம், குழந்ைதகள் கூட 
அைதப் ாிந்  ெகாள்ள ம் என்பைத நி பித்தவர் "கல்கி". 
 
    அரசியல், ெபா ளாதாரம், இலக்கியம், சங்கீத விமர்சனம் - எல்லாவற்றி ம் அவர் 
தன்னிகரற்  விளங்கினார். கவிைதக ம் இயற்றி ள்ளார். அவர் ெதாடாத  எ ேம 
இல்ைல; அவர் ெதாட் ப் ெபான்னாக்காத  எ ேம இல்ைல. சாகா வரம் ெபற்ற 
அ ர்வமான சாித்திர ந னங்கைள அவர் தமி க்கு அளித் ள்ளார். "சிவகாமியின் 
சபதம்", "ெபான்னியின் ெசல்வன்", "பார்த்திபன் கன " த ய ல்கள், இன் ம் 
ஆயிரமாயிரம் ஆண் கள் கழிந்த பிறகுங்கூட, தமிழ் மக்களின் இதயங்கைள 
இன்பத்தில் ஆழ்த்திக் ெகாண் க்கும் என்ப  நிச்சயம். 
 
    ெமாழிக்குப் த் யிர் அளித்த  ேபாலேவ, மக்களின் வாழ்க்ைகயி ம் அவர் 
ெந ங்கிய ெதாடர்  ெகாண் ந்தார்.நல்ல காாியம் எ வாயி ந்தா ம் அதில் 

ன்னின்  உைழத்தார். அவர் கலந்  ெகாள்ளாத க்கிய விழா எ ேம இல்ைல. 
பாரதிக்கு எட்டய ரத்தில் ஒப் யர்வற்ற நிைன ச் சின்னம் கட் னார். ேதசத்தின் 
தந்ைதயாகிய காந்திமஹாத்மா க்கு ஸ் பி கட்ட அ ம்பா  பட்டார். 

த் க்கு யில் வ. .சி.கல் ாி ஏற்ப த் வதற்குப் ெப  யற்சி எ த் க் 
ெகாண்டார்.  ெப ம் எ த்தாளராகிய வ. ரா. க்கும் 
 
    ேவ  பல கைலஞர்க க்கும் அறிஞர்க க்கும் நிதி திரட் க் ெகா த்  உதவி 
ெசய்தார். அன்னதான சிவன் சங்கத்தின் தைலவராக இ ந்  சிறந்த 
பணியாற்றியி க்கிறார். ெசால்லா ம், ெசயலா ம், எ த்தா ம் கைடசி ச்சு 
இ க்கும் வைர தமிழ்நாட் க்கு உைழத்த ெபாியார் அவர். . ரா. கி ஷ்ண ர்த்தி 
மைறந்  விட்ட ேபாதி ம், "கல்கி" தமிழ் இலக்கிய வானிேல என் ம் அழியாப் 

க டன், அமர தாைரயாக விளங்குவார். 
 
    மங்கள லகம். 
    ங்கம்பாக்கம் ெசன்ைன - 6 
    ----------------------------------------------------------- 
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கல்கி கி ஷ்ண ர்த்தியின் 
"மாந்த க்குள் ஒ  ெதய்வம்"  

பாகம் -1 
 

1. லண்டன் மார்க்கம் 
 
    தாய் நாட் க்குப் ேபாகிற வழியில் லண்டனில் ேகாகேலையச் சந்தித் ப் 
ேபசுவதற்காக மகாத்மா காந்தி இங்கிலாந் க்குப் பயணமானார். அவ டன் மதி 
கஸ் ாிபா ம் மிஸ்டர் காலன்பாக் என் ம் ெஜர்மன் நண்ப ம் பிரயாணப் 
பட்டார்கள். 
 
    1914-ஆம் வ ஷம் ஜூைல மாதத்தில் மகாத்மா கப்பல் ஏறி ஆகஸ்  மாதம் 5 - ஆம் 
ேததி லண்டைன அைடந்தார். அதற்கு தல்நாள் ஆகஸ்  மாதம் 4 - ஆம் ேததி 

தலாவ  உலக மகா த்தம் ஆரம்பமாகி விட்ட . 
 
    லண்டன் நகைர அைடந்த ம் மகாத்மா ேகாகேலையப் பற்றி விசாாித்தார். 
ேகாகேல பாாிஸுக்குப் ேபாயி க்கிறார் என் ம் த்தம் ெதாடங்கி விட்டப யால் 
தி ம்பி வ வதற்குத் தாமதப்படலாம் என் ம் ெதாிந்த . இந்தியாவில் தாம் 
ெசய்யேவண் ய ேதசத் ெதாண்ைடக் குறித்   ேகாகேலயிடம் மகாத்மா ேபச 
வி ம்பினார். ேகாகேலைவப் பாராமல் இந்தியா க்குப் ேபாக வி ம்பவில்ைல. 
ஆைகயால் அவர் தி ம்பி வ ம் வைரயில் லண்டனிேலேய தங்கி யி க்கத் 
தீர்மானித்தார். 
 
    லண்டனி ந்தேபா  த்தம் சம்மந்தமாகத் தம் ைடய கடைம என்னெவன்ற 
ேயாசைன ஏற்பட்ட . ெதன்னாப்ாிக்காவில் ேபாயர் த்தத்தின் ேபா  ெசய்த  ேபால 
இந்த த்தத்தி ம் பிாிட்ட க்கு உதவி ெசய்வ  இந்தியர்க ைடய கடைம என்  
மகாத்மா தீர்மானித்தார். எனேவ அச்சமயம் இங்கிலாந்தில் ப ப்பதற்காக வந்தி ந்த 
இந்திய மாணவர்கைள ம் மற்ற இந்தியர்கைள ம் திரட்  அவர்களிடம் தம  
அபிப்பிராயத்ைதத் ெதாிவித்தார். "ஆங்கில மாணாக்கர்கள் த்த ேசைவயில் எவ்வள  
ஆர்வத் டன் ஈ ப கிறார்கள், பார்த்தீர்களா? அ ேபால இந்திய மாணாக்கர்க ம் 

த்த ேசைவ ெசய்வதற்கு ன் வர ேவண் ம்" என்  ெசான்னார். 
 
    இந்தியர்களில் சிலர் அைத ஆட்ேசபித்தார்கள் "ஆங்கிேலயர் சுதந்திர ஷர்கள்; 
ஆ ம் சாதியினர்; ஆைகயால் சாம்ராஜ்யத்ைதக் காப்பாற் வதற்காக அவர்கள் த்தம் 
ெசய்தாக ேவண் ம். சுதந்திரம் இல்லாத அ ைம இந்தியர்கள் எதற்காக த்த 
ேசைவயில் ஈ பட ேவண் ம்? ஆங்கிேலயரக்கு ஏற்பட் க்கும் ெந க்க ைய 
நமக்குச் சாதகமாக உபேயாகித் க் ெகாள்வதல்லவா நம் ைடய கடைம" என்றார்கள். 
இந்த வாதத்ைத மகாத்மா ஒப் க்ெகாள்ளவில்ைல. 



 7

 
    "இங்கிலாந் க்கு ஏற்பட் ள்ள கஷ்டத்ைத நம் ைடய சந்தர்ப்பமாக உபேயாகித் க் 
ெகாள்வ  நியாயம் அல்ல. த்தம் நடக்கும் வைரயில் நம் ைடய ேகாாிக்ைககைள 
வற் த்தக் கூடா . பிாிட் ஷ் சாம்ராஜ்யத்தின் பா காப்ைப நாம் ெபற்  
வ கிேறாம். ஆைகயால் த்தத்தில் பிாிட்ட க்கு உதவி ெசய்ய ேவண் ம்" என்  
வற் த்தினார். 
 
    மகாத்மாவின் ேயாசைனைய இந்தியர்கள் பலர் ஒப் க் ெகாண்டார்கள். த்த 
ேசைவக்காக வாலண் யர் பைடயில் ேசர்வதாகத் தங்கள் ெபயர்கைள ம் 
ெகா த்தார்கள். இவர்களில் இந்தியாவின் எல்லா மாகாணத்தின ம் எல்லா 
மதத்தின ம் இ ந்தார்கள். 
 
    இதனால் தி ப்தி யைடந்த மகாத்மா அச்சமயம் இந்தியா மந்திாி பதவி வகித்த லார்ட் 
கு க்குக் க தம் எ தினார்.தா ம் தம்ைமச் ேசரந்த இந்தியர்க ம் ைசன்ய 
ேசைவயில் ஈ பட வி ம் வதாக ம் அதற்கு ேவண் ய பயிற்சி ெபறத் தயாரா 
யி ப்பதாக ம் அந்தக் க தத்தில் ெதாிவித்தார். லார்ட் கு  த ல் சிறி  தயங்கி 
விட் ப் பிறகு மகாத்மா எ திய வண்ணம் இந்தியர்களின் ைசன்ய ேசைவைய ஒப் க் 
ெகாள்வதாகப் பதில் எ தினார். 
 
    த ல் டாக்டர் காண்ட்  என்பவாின் கீழ் பிரதம சிகிச்ைச ைறயில் பயிற்சி 
அளிக்கப்பட்ட . எண்ப  இந்தியர்கள் பயிற்சி ெபற்றார்கள். ஆ வாரத் க்ெகல்லாம் 
நடந்த பாீட்ைசயில் ஒ வைரத் தவிர மற்றவர்கள் எல்லா ம் ேதறினார்கள். 
 
    இந்த நாட்களில் காந்திஜிக்குப் பழக்கமான பல இந்தியர்களில் ஒ வர் டாக்டர் 
ஜீவராஜ் ேமத்தா. அப்ேபா  இவர்இங்கிலாந்தில் ைவத்தியப் பாீட்ைசக்குப் ப த் க் 
ெகாண் ந்தார். மகாத்மாவின் தைலைமயில் ைசன்ய ேசைவப் பைடயில் ேசர்ந்தார். 
பிற்காலத்தில் டாக்டர் ஜீவராஜ் ேமத்தா காந்தி மகாத்மா க்கு உடல்ேநாய் ஏற்பட்ட 
காலங்களி ம் காந்திஜி உண்ணாவிரதம் இ ந்த காலங்களி ம் அவ ைடய 
நம்பிக்ைகக்கு உாிய ைவத்தியராய் விளங்கினார். தற்சமயம் டாக்டர் ஜீவராஜ் ேமத்தா 
பேராடா சமஸ்தான பிரதம மந்திாி பதவி வகித் ப் பேராடாைவப் பம்பாய் 
மாகாணத்தில் ேசர்க்கும் பணியில் ஈ பட் க்கிறார். 
 
    அக்காலத்திேலதான் மகாத்மா காந்தி தன் தலாக மதி சேராஜனி 
ேதவிைய ம் சந்தித்தார். ேபார் ரர்க க்கு உ ப் க்க ம் காயம் பட்டவர்க க்குக் 
கட் கள் ேபா ம் ணிக ம் தயாாிக்கும் ேவைலயில் ஈ பட்ட ெபண்மணிகளின் 
சங்கம் ஒன்  லண்டனில் இ ந்த . அந்தச் சங்கத்தில் மதி சேராஜினி ேதவி 
அங்கத்தினர். ஒ சமயம் ேபார் ரர்களின் உ ப் க்காக ெவட்டப் பட் ந்த ஒ  
குவியல் ணிகைள மகாத்மா காந்தியிடம் மதி சேராஜினி ேதவி ெகா த்  
அவற்ைற உைடகளாகத் ைதத் க்ெகாண்  வ ம்ப  ெசான்னாராம். மகாத்மா 
அவ்விதேம ைதத் க்ெகா த்தாராம். 
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    பிற்காலத்தில் இந்தியாவில் மகாத்மா ஆரம்பித்  நடத்திய இயக்கங்களில் மதி 
சேராஜினி ேதவி எவ்வள  ஆர்வத் டன் ஈ பட் ந்தார் என்ப  அைனவ ம் 
அறிந்த விஷயம்.மகாத்மாவிடம் மதி சேராஜினி ேதவி ெகாண் ந்த பக்தி 
அளவற்ற . பாதகன் ேகாட்ேஸயினால் மகாத்மா சுடப்பட்  இறந்த சம்பவம் மதி 
சேராஜினியின் இ தயத்ைதப் ெபாி ம் பாதித் ப் பல னப் ப த்திவிட்ட . 
காந்திமகான் காலமாகி ஒ  வ ஷத் க்ெகல்லாம் மதி சேராஜினி ேதவி ம் 
அவைரத்ெதாடரந்  விண் லகம் ெசன்றார் அன்ேறா? 
 
    பிரதம சிகிச்ைசயில் பயிற்சி ெபற் ப் பாீட்ைசயி ம் ேதறியவர்க க்கு இரா வ 

ாில் பயிற்சி அளிக்குமா  கர்னல் ேபக்கர் என்பவர் நியமிக்கப் பட்டார். இவர் 
ேதைவக்கு அதிகமாகேவ இந்தியர்கள் மீ  அதிகாரம் ெச த்தத் 
ெதாடங்கினார்.ெதன்னாப்பிாிக்காவி ந்  இங்கிலாந் க்கு வந்  பாாிஸ்டர் 
பாீட்ைசக்குப் ப த் க் ெகாண் ந்த  ேஸாராப்ஜி அதாஜானியா என்பவர் இ  
விஷயமாக மகாத்தமா க்கு ஆரம்பத்திேலேய எச்சாிக்ைக ெசய்தார். "இந்த அதிகாாி 
நம்மீ  தர்பார் நடத்தப் பார்க்கிறார். அர்த்தமற்ற உத்தர கைளப் ேபா கிறார். இவர் 
ெச த் ம் தர்பார் ஒ றமி க்க, இவர் தமக்கு உதவியாக நியமித் க்ெகாண் க்கும் 
ஆங்கில இைளஞர்க ம் தங்கைள எஜமானர்கள் என்  எண்ணிக்ெகாண்  நம்ைமக் 
ேகவலமாக நடத் கிறார்கள். இந்த அதிகார தட டைல எங்களால் ெபா த் க் 
ெகாண் க்க யா !" என்  ெசான்னார். ஆயி ம் அவைரப் ெபா ைமயாக 
இ க்கும்ப ம் கர்னல் ேபக்காிடம் நம்பிக்ைக ைவக்கும்ப ம் காந்தி மகாத்மா 
ேகட் க் ெகாண்டார். 
 
    "இப்ப த்தான் நீங்கள் நம்பிக்ைக ைவத்  ைவத்  ஏமாந் ேபாகிறீர்கள். இதனால் 
உங்க க்கும் எங்க க்கும் கஷ்டத்ைதத் ேத த்த கிறீர்கள்!" என்றார் அதாஜானியா. 
அவர் ெசான்ன  உண்ைம என்  சீக்கிரத்தில் ஏற்பட்  விட்ட . கர்னல் ேபக்காின் 
அட்டகாசம் நா க்கு நாள் அதிகமாகி வந்த . அவர் 'கார்ப்ேபாரல்'களாக 
நியமித்தி ந்த ஆக்ஸ்ேபார்  மாணாக்கர்க ம் ேபாட்  ேபாட் க்ெகாண்  அதிகாரம் 
ெச த்தினார்கள். இந்தியர்க ைடய சுய மாியாைதக்குப் பங்கம் ேந ம் நிைலைம 
ஏற்பட்  விட்ட . 
 
    இதன் ேபாில் மகாத்மா ேமற்ப  தைலைம அதிகாாியிடம் ேபாய் இந்தியர்க ைடய 
க த்ைதத் ெதாிநவித்தார். "என்னிடம் ேநேர நீங்கள் வந்  கார் ேசால்லக்கூடா . 
நான் நியமித்தி க்கும் 'கார்ப்ேபாரல்'களிடம் த ல் கார் ெசால்லேவண் ம். 
அ ம் அவரவர்கேள கார் ெசால்ல ேவண் ேம தவிர, நீங்கள் மற்றவர்க க்காகப் 
ேபசக்கூடா " என்றார் கர்னல் ேபக்கர். 
 
    மகாத்மா தி க்கிட்டார். எனி ம் நிதானமாகத் தம  கட்சிைய எ த் ைரத்தார். 
"இந்தியர்கைளச் ைசன்ய ேசைவக் காகத் திரட் யவன் நான்தான். ஆைகயால் 
அவர்க க்காக நான் ேபசுவதற்கு அ மதி ெகா க்கேவண் ம். எங்க ைடய சம்மதம் 
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ேகட்காமல் 'கார்ப்ேபாரல்'கைள நீங்கள் நியமித்தி க்கிறீர்கள். இ  சாியல்ல. 
அவர்கைள அ ப்பிவிட்  எங்க க்குள்ேளேய சில பைடத் தைலவர்கைள நியமிப்ப  
தான் ைற" என்  கூறினார். 
 
    கர்னல் ேபக்க க்கு மகாத்மாவின் ேயாசைன பி க்கவில்ைல. அவ க்குக் ேகாபம் 
வந்  விட்ட . "நான் நியமித்த 'கார்ப்ேபாரல்'கைள விலக்க ேவண் ம் என்றா 
ெசால்கிறீர்?" அ  இரா வக் கட் ப்பாட் க்கு விேராதம்!" என்  க ைமயாகப் 
ேபசினார். 
 
    காந்திஜி தம  ெதன்னாப்பிாிக்கா அ பவத்ைதச் சுட் க் காட் னார். அங்ேக 
இந்தியப்பைடக்குத் தாேம தைலவராயி ந்தைத எ த் ச் ெசான்னார். அ  ஒன் ம் 
கர்னல் ேபக்காின் காதில் ஏறவில்ைல. 
 
    இதன்ேபாில் இந்தியர்கள் கூட்டம் ேபாட் ச் ைசன்ய ேசைவயி ந்  
விலகிக்ெகான்வ  என்  தீர்மானித்தார்கள். இ  இரா வக் கட் ப்பாட் க்கு 
விேராதமான காாியமாதலால்அதன் பலாபலன்கைள மகாத்மா நன்கு எ த் ச் 
ெசான்னார். இந்த விஷயமாகச் சத்தியாக்கிரஹம் ெசய்யேவண் யி க்கும் என் ம் 
இரா வத் தண்டைனக்கு உள்ளாக ேவண் யி க்கும் என் ம் கூறினார். 
அதற்ெகல்லாம் தாங்கள் தயார் என்  இந்தியர்கள் ெசான்னார்கள். 
 
    பின்னர் காந்திஜி தம  வழக்கமான ைறைய அ சாித்  இந்தியா மந்திாி லார்ட் 
கு க்குக் க தம் எ தினார். அதற்கு லார்ட் கு  எ திய பதில் வழவழ ைறயில் 
அைமந்தி ந்த . 
 
    "ெதன்னாப்பிாிக்கா நிைலைமக்கும் இவ்விடத்  நிைலைமக்கும் வித்தியாசம் 
உண் . பைடப் பிாி த் தைலவர்கைள ேமலதிகாாிதான் நியமிக்க ேவண் ம். ஆயி ம் 
இனிேமல் பைடத் தைலவர்கைள நியமிக்கும்ேபா  உங்கைளக் கலந்  ெகாண்  
நியமிக்கும்ப  ெசய்கிேறன் " என்  இந்தியா மந்திாி ெதாிவித்தி ந்தார். 
 
    இதற்கிைடயில் மகாத்மா காந்தி பாாிச வா வினால் பீ க்கப்பட் ப் ப த்த 
ப க்ைகயானார். அவர் ப த்தி ந்த சமயத்தில் இந்திய ைசன்ய ேசைவப் பைடயில் 
பிள  ஏற்பட்  விட்ட . ஒ  பகுதியினர் அதிகாாிக டன் சண்ைட ேபா வதில் 
பயனில்ைல என்  தீர்மானித் ச் ைசன்ய ேசைவ ெசய்ய இணங்கினார்கள். 
அச்சமயத்திலா ெநட்  என் ம் இடத்திற்குக் காயமைடந்த ேபார் ரர்கள் ஏராளமாக 
வந்தி ந்தார்கள். அவர்க க்குச் ேசைவ ாிய ஆள் ேதைவயாயி ந்த . ேசைவ ெசய்ய 
இணங்கிய இந்தியர்கள் அந்த இடத் க்கு அ ப்பப் பட்டார்கள். 
 
    ேநாயாளியாகப் ப த்தி ந்த காந்திஜிையப் பார்ப்பதற்கு உதவி இந்தியா மந்திாி 
ராபர்ட்ஸ் பல ைற வந்தார். ேசைவக்குப் ேபாகாமல் பின்தங்கிய இந்தியர்கைள ம் 
ேசைவ ெசய்யப் ேபாகச் ெசால் ம்ப  காந்திஜிையக் ேகட் க் ெகாண்டார். 
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அவர்க ைடய சுயமாியாைதக்குப் பங்கம் எ ம் ேநரா  என்  உ தி கூறினார். 
அதன் ேபாில் காந்திஜி பின் தங்கியவர்கைள ம் ேசைவக்குப் ேபாகும்ப  ெசான்னார். 
அவர்கைள ம் ெநட் க்குப் ேபானார்கள். ஆனால் மகாத்மா மட் ம் உடல் ேநாய் 
காரணமாகப் ேபாக யவில்ைல. 
-------------  
 

2 . ஜன்ம மி 
 
    காந்தி மகாத்மா க்கு இங்கிலாந்தில் பாாிச வா  ேநாய் கண் ந்தப யால் அவர் 
ைசனிய ேசைவக்குப் ேபாக யாமற் ேபாயிற்றல்லவா? டாக்டர் ஜீவராஜ் ேமத்தா 
காந்திஜிக்கு ேமற்ப  ேநாய் நீங்கச் சிகிச்ைச ெசய்தார். ஆனால் டாக்டர் குறிப்பிட்ட 
உண  வைககைள மகாத்மா உட்ெகாள்ள யவில்ைல. நிலக்கடைல, வாைழப்பழம், 
எ மிச்சப்பழம், தக்காளிப்பழம், திராட்ைசப்பழம் - இைவேய அப்ேபா  மகாத்மாவின் 

க்கிய உணவாக இ ந்தன. ப ப்  வைககைள ம் தானியங்கைள ம் 
உட்ெகாள் வைத அ ேயா  விட் ந்தார். பா ம் சாப்பி வதில்ைல. 
 
    நிைலைம இப்ப யி ந்த ெபா   ேகாகேல பாாி ந்  வந்  ேசர்ந்தார். 
காந்திஜி ேநாய்வாய்ப்பட் ந்த   ேகாகேல க்குக் கவைல அளித்த . உண  
சம்பந்தமாக டாக்ட க்கும் காந்திஜிக்கும் ஏற்பட் ந்த தகராைற ம் ேகாகேல 
அறிந்தார். பழ உணேவ சிறந்த உண  என் ம் மகாத்மாவின் ெகாள்ைகயில் 
ேகாகேல க்கு நம்பிக்ைக இல்ைல. டாக்டர் ெசால் கிறப  காந்திஜி உண  
உட்ெகாள்ள ேவண் ம் என்  வற் த்தினார். ெந ேநரம் இந்த உபேதசத்ைதச் 
ெசய்தார். கைடசியில் மகாத்மா ேயாசிப்பாதற்கு இ பத்திநா  மணி ேநரம் அவகாசம் 
ேகட் ப் ெபற்றார். 
 
    அன்றிரெவல்லாம் காந்திஜி தம  உண ப் பாிேசாதைனையப் பற்றி ம் 
ேகாகேலயின் ேபாதைனையப் பற்றி ம் ஆேலாசித் க் கைடசியாக ஒ  சமரச 

க்கு வந்தார். அந்த  வ மா ; - ேதக சுகத்ைத மட் ம் ன்னிட் த் தாம் 
ைகக்ெகாண் ந்த விரதங்கைள டாக்டாின் ேயாசைனப்ப  தளர்த்தி விடலாம். 
ஆனால் ஆத்ம சாதனத்ைத ன்னிட்  அ சாித்த உண க்கட் பா கைளக் 
ைகவிடக்கூடா . 
 
     ேகாகேலயிடம் மகாத்மா தம  ைவத் ெதாிவித்தார். தானியங்க ம் ப ப்  
வைகக ம் உட்ெகாள் வதாக ம் ஆனால் பா ம் மாமிச ம் சாப்பி வ  
அசாத்தியம் என் ம் ெசான்னார். "பிரதிக்ைஞைய மீறிப் பா ம் மாமிச ம் 
உட்ெகாள் வைதக் காட் ம் மரணேம ேமல் என்  க கிேறன். தய  ெசய்  
என்ைன மன்னிக்க ேவண் ம்" என்  மகாத்மா ேகாகேலயிடம் ேகட் க் ெகாண்டார். 
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    மகாத்மாவின் இந்த   ேகாகேல க்குப் பி க்கவில்ைல. ஆயி ம் 
அவ ைடய ஆத்ம சாதன ேநாக்கத்ைத ம் பிரதிக்ைஞயில் உ திைய ம் க தி 
டாக்டர் ஜீவராஜ் ேமத்தாவிடம்"காந்தி ஒப் க்ெகாண்ட வைரயில் சாி. ேம ம் 
அவைரத் ெதாந்தர  ெசய்ய ேவண்டாம்" என்றார். 
 
    டாக்டர் கூறியப  காந்திஜி ஓரள  உணைவ மாற்றிக் ெகாண்டார். ேம க்கு 
ம ந்  தடவி டாக்டர் ேமத்தா மகாத்மா க்கு சிகிச்ைச ெசய்  வந்தார். ஆயி ம் பலன் 
ஒன் ம் ெதாியவில்ைல. 
 
    டாக்டர் அல் ன்சன் என் ம் இயற்ைக ைவத்தியாின் ேயாசைனப்ப  காந்திஜி 
பச்ைசக் கறிகாய்கைளச் சாப்பிடத் ெதாடங்கினார். அைத ம் ைகயாண்  பார்க்க 
உடல் ேநாய் இடங்ெகா க்கவில்ைல. 
 
    டாக்ட ல் ஜீவ ராஜ் ேமத்தாேவா தாம் ெசால் கிற ப  ம காத்மா ம் ேகட் க் 
க ைடபி த்தால் தான் ேநாையக் குண ப்ப த்த  ம் என்  கூறினார். 
 
    இந்த நிைலயில் ஒ  நாள் மிஸ்டர் ராபர்ட்ஸ் மகாத்மாைவப் பார்க்க வந்தார். 
அவ ைடய ேநாய் க ைமயாகியி ப்பைதக் கவனித்தார். "நீங்கள் ைசன்ய 
ேசைவக்காக ெநட் க்குப் ேபாகும் எண்ணத்ைத விட் விட ேவண் ய  தான். 
இன் ம் க ைமயான குளிர்காலம் வரப்ேபாகிற . அைத உங்க ளால் தாங்க  யா . 
நீங்க ள் இந்தியா ேதச த் க்கு உட ேன தி ம்பி வி வ தான் ந ல்ல . அங்ேக தான் 
உங்க க்கு உட ம்  ந ன்றாக க் குண ம ைட ம். அப்ேபா ம் இந்த  த்த ம் 
ந ட ந் ெகாண் ந்தால் நீங்க ள் உத வி ெசய்வ த ற்கு எத்த ைனேயா ச ந்த ர்ப்ப ங்க ள் 
கிைடக்கும்" என்  மிஸ்டர் ராபர்ட்ஸ் கூறிய  சாியான ேயாசைனயாக 
மகாத்மா க்குத் ேதான்றிய . 
    --- 
    +ஜன்ம ேதசம் ெசல்வதற்காக மகாத்மா தம் ைடய தர்மபத்தினி டன் கப்பல் 
ஏறினார். மிஸ்டர் காலன்பாக் ெஜர்மானியராைகயால் அவர் இநதியா ேதசம் 
ேபாவதற்கு அ மதிச் சீட்  கிைடக்கவில்ைல. எவ்வள  யன் ம் பயனில்ைல. 
 
    காந்திஜி கப்பல் ஏறிப் பிரயாணம் ெசய்  சூயஸ் கால்வாைய அைடந்த ம் 
அவ க்கு உடம்  ரண ெசௗக்யம் அைடந் விட்ட . கடற்பிரயாணத்தின் 

ய்ைமயான காற்ேற தாம் குணமைடந்ததற்குக் காரணம் என்  மகாத்மா க தினார். 
 
    பத்  வ ஷம் பிாிந்தி ந்த பிறகு காந்திஜி ஜன்ம மியான இநதியா க்கு வந்  
ேசர்ந்தார். பம்பாய்த் ைற கத்ைத அைடந்  கப்ப ந்  இறங்கினார். 
    ---- ------- ----- 
    ேபானிக்ஸ் ஆசிரமத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் காந்திஜிக்கு ன்னாேலேய இந்தியா வந்  
ேசர்ந்தி ந்தார்கள். தாம் இந்தியா க்கு வ ம் வைரயில் அவர்கள்  ஆண்ட் ன் 
ேயாசைனப்ப  நடக்க ேவண் ம் என்  மகாத்மா ெசால் யி ந்தார். அவர்கைள  
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ஆண்ட் ஸ் த ல் காங்ாி கு குலத் க்கு அைழத் ப் ேபானார். இந்தக் கு குலம் 
கழ்ெபற்ற சுவாமி சிரத்தானந்தரால் ஸ்தாபிக்கப்பட்  அவ ைடய தைலைமயின்கீழ் 

நடந்  வந்த . 
 
    ேபானிக்ஸ் ேகாஷ் யார் சிலகாலம் காங்ாியில் வசித்த பிறகு மகாகவி ர ந்திரநாத 
தாகூாின் சாந்தி நிேகதனத் க்குச் ெசன்றார்கள். இரண்  இடங்களி ம் அவர்கள் 
மிக்க அன் டன் நடத்தப்பட்டார்கள். 
    ---- --------- ----- 
    மகாத்மா பம்பாயில் இறங்கியேபா  ேபானிக்ஸ் ஆசிரமத்தார் சாந்திநிேகதனத்தில் 
இ ந்தார்கள். அவர்களிடம் ேபாய்ச் ேசரேவண் ம் என்  மகாத்மா மிக்க ஆர்வம் 
ெகாண் ந்தார். ஆயி ம் உடேன றப்பட யாமல் அவ க்குப் பம்பாயில் சில 
அ வல்கள் ஏற்பட்டன. 
 
    ெதன்னாப்பிாிக்காவில் மகாத்மா நடத்திய சத்தியாக்கிரஹப் ேபாைரப் பற்றிய 
விவரங்கள் இந்தியாவில் பரவி யி ந்தன. ஆைகயால் மகாத்மா க்கு பல 
வரேவற் க ம் உபசாரங்க ம் நடந்தன. 
 
     ெஜகாங்கீர் ெப ட் என்பவர் பம்பாயில் அப்ேபா  வசித்த பார்  
ேகாடீசுவ ரர்க ளில் ஒ வ ர். அவ ைடய ஜாஜ்வல்யமான அரண்மைனைய ெயாத்த 
இல்லத்தில் ஒ  வி ந்  நடந்த . இந்த வி ந் க்கு பம்பாயின் பிரபல ெசல்வர்க ம் 
பிர கர்க ம் வந்தி ந்தார்கள்.எல்லா ம் நவநாகாிக உைட தாித்  வந்தி ந்தார்கள். 
ஆனால் மகாத்மாேவா பைழய கர்நாடக கத்தியவார் பாணியில் இ ப்பில் ேவஷ் ம் 
உடம்பில் நீண்ட அங்கி ம் தைலப்பாைக ம் அணிந்தி ந்தார். அவ்வள  நாகாிக 
மனிதர்க க்கு மத்தியில் காந்திஜி ேபசிப் பழகுவதற்குத் திணறிப்ேபானார். ெப ட் 
மாளிைகயின் ெப மித ம் பிரகாச ம் அவைரத் திக்கு க்காடச் ெசய் விட்டன. 
ஆயி ம் ஸர் பிேரா ஷா ேமத்தாவின் அன் ம் ஆதர ம் காந்திஜி ஒ வா  
சமாளித் க் ெகாள்ள உதவி ெசய்தன. 
 
    பிறகு, குஜராத்திகள் மகாத்மா காந்திையத் தங்கள் மாகாணத்தவர் என்  உாிைம 
பாராட்  உபசார வி ந்  நடத்தினார்கள். குஜராத் மாகாணத்தவராகிய ஜனாப் 
ஜின்னா ம் இந்த வி ந் க்கு வந்தி ந்தார். காந்திஜிைய வரேவற் ப் பாராட்  
ஆங்கிலத்தில் இனிய ெசாற்ெபாழி  ஒன் ம் ெசய்தார். வி ந் க்கு வந்தி ந்த 
இன் ம் பல ம் ஆங்கிலத்திேலேய ேபசினார்கள். 
 
    ஆனால் மகாத்மா காந்தி உபசாரத் க்குப் பதில் ெசால்ல ேவண் ய சமயம் 
வந்தேபா  "இங்ேக எல்லா க்கும் குஜராத்தி ெதாி மாதலால் குஜராத்தியிேலேய ேபச 
வி ம் கிேறன்! நம் தாய்ெமாழி இ க்கும் ேபா  அைதப் றக்கணித்  விட்  
இங்கிலீஷில் ஏன் ேபச ேவண் ம்?" என்  ஆரம்பித்தார். காந்திஜியின் 
தாய்ெமாழிப்பற்ைற அைனவ ம் பாராட் னார்கள். இங்கிலீஷில் ேபசுவேத ெகௗரவம் 
என்  க தப்பட் வந்த காலத்தில் மகாத்மா ணிந்  குஜராத்தியில் ேபசியைத 



 13

ெமச்சினார்கள். இந்த அ ப வ த்தினால் ம காத்மா க்கு இந்தியாவில் தம் ைடய 
ெகாள்ைககைளப் பிரச்சாரம் ெசய்யலாம் என் ம் ைதாியம் உண்டாயிற் . 
 
    பம்பாயி ந்  மகாத்மா  ேகாகேலையச் சந்திபதற்காக னாவிற்குப் றப்பட 
எண்ணினார். னா க்கு றப்ப வதற்கு ன்னால் பம்பாய் கவர்னைரப் பார்க்கும்ப  
ேகாகேலயிடமி ந்  தந்தி வந்த . அப்ேபா  பம்பாயின் கவர்னராயி ந்தவர் லார்ட் 
வில் ங்டன். (பின்னால் இவர் ெசன்ைன மாகாணத்தின் கவர்னராக ம் இந்தியாவின் 
கவர்னர் ெஜனரலாக ம் பதவி வகித்தார்.) 
 
    லார்ட் வில் ங்டன் வழக்கமான ேயாகேஷம விசாரைணகுப்பிறகு, "உங்க க்கு 
ஒன்  ெசால்ல வி ம் கிேறன். இங்ேக நீங்கள் அரசாங்க சம்பந்தமான நடவ க்ைக 
எ ம் ெதாடங்குவதாயி ந்தால், த ல் என்ைன வந்  பார்த் ப் ேபசி விட் த் 
ெதாடங்க ேவண் ம்!" என்  கூறினார். 
 
    அதற்குக் காந்திஜி, " நான் அ சாிக்கும் சத்தியாக்கிரஹ ைறயில், எந்தக் 
காாியமானா ம் எதிராளியின் மனைத அறிந்  ஒத் ப்ேபாக யற்சி ெசய்வேத தல் 
விதியாகும். ஆைகயால் கண் ப்பாகத் தங்க ைடய ேயாசைனையக் கைடப் 
பி ப்ேபன்" என்றார். 
 
    "உங்க க்கு எப்ேபா  வி ப்பேமா அப்ேபாெதல்லாம் நீங்கள் என்ைன வந்  
பார்க்கலாம். என் ைடய அரசாங்கம் ேவண் ெமன்  அநீதி எ ம் ெசய்யா  
என்பைதக் காண்பீர்கள்" என்றார் லார்ட் வில் ங்டன் ைர. 
 
    இேத லார்ட் வில் ங்டன் 1932 -ஆம் வ ஷத்தில் இந்தியாவின் இராஜப் 
பிரதிநிதியாக வந்தி ந்தேபா  மகாத்மா அவைரப் ேபட்  காண அ மதி ேகட்டார். 
லண்டன் வட்டேமைஜ மகாநாட் னால் பயன் விைளயாமல் மகாத்மா தி ம்பி 
இந்தியாவிற்கு வந்த ம் ம ப ம் சத்தியாக்கிரஹப் ேபார் ெதாடங்குவதற்கு 

ன்னால் தம் ைடய கட்சிைய எ த் ச் ெசால் , சமரசத் க்கு வழி உண்டா என்  
பார்க்க வி ம்பினார். இதற்காகேவ மகாத்மா லார்ட் வில் ங்டனின் ேபட்  
ேகாாினார். ஆனால் வில் ங்டேனா மகாத்மாைவப் பிாிட் ஷ் சாம்ராஜ்யத்தின் 
விேராதியாகக் க தி, ேபட்  ெகா க்க யா  என்  ெசால்  விட்டார்! 
 
    பிாிட் ஷ் சாம்ராஜ்யத்தின் நன்ைமக்குப் பாதகம் ஏற்படாத வைரயில் பிாிட் ஷார் 
நாகாிகமாக ம் மாியாைதயாக ம் நடந்  ெகாள்வ  வழக்கம். சாம்ராஜ்யத் க்கு 
ஆபத்  என்  ஏற்பட்டால் பிாிட் ஷாாின் தைய, தாட்சண்யம், நாகாிகம், மாியாைத 
எல்லாம் பறந்  ேபாய் வி ம்! 
    ----------------------------------------------------------- 
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3 . சுங்கவாி நீக்கம் 
 
    பம்பாயில் கவர்னர் லார்ட் வில் ங்டைனச் சந்தித் ப் ேபசிய பிறகு மகாத்மா 

னா க்குச் ெசன்றார். அங்ேக  ேகாகேல மகாத்மாைவ மிக்க அன் டம் 
வரேவற்றார். இந்திய ஊழியர் சங்கம் என்ற ெபய டன்  ேகாகேல நடத்தி வந்த 
ஸ்தாபனம் மிக ம் பிரசித்தி ெபற்ற . ெமத்தப் ப த்த அறிவாளிகள் பலர் அந்த 
ஸ்தாபனத்தில் அங்கத்தினராகியி ந்தார்கள். ெசாற்ப ஊதியம் ெபற் க்ெகாண்  
அவர்கள் ேதச ேசைவ ம் ச க ேசைவ ம் ெசய்  வந்தார்கள்.  ேகாகேலையப் 
ேபாலேவ இந்திய ஊழியர் சங்கத்ைதச் ேசர்ந்த அைனவ ம் இந்திய அரசிய ல் 
'மிதவாத ெகாள்ைக'ையக் கைடபி த்தார்கள்.  ேகாகேல க்குப் பிறகு ேமற்ப  
சங்கத்தின் தைலவாரகிப் பிாிசித்தியைடந்தவர் மகா கனம் வி. எஸ். சீனிவாச 
சாஸ்திாியார். இன்ெனா  பிரபல அங்கத்தினர் பண் த ஹ்ாிதயநாத குன்ஸ் . 
தற்சமயம் ஹாிஜன ேசவா சங்கத்தின் காாியதாிசியாக இ ந்  அ ம்ெப ம் ெதாண்  
ெசய் வ ம்  தக்கர் பாபா ம் ேமற்ப  சங்கத்ைதச் ேசர்ந்தவேர. 
 
    காந்திஜி இந்திய ஊழியர் சங்கத்தில் ேசர்ந் விட ேவண் ம் என்ற வி ப்பம்  
ேகாகேல க்கு இ ந்த . ஆனால் இந்திய ஊழியர் சங்கத்தின் மற்ற அங்கத்தினர் 
காந்திஜி டன் பல விஷயங்கைள ம் பற்றிப் ேபசியேபா  சங்கத்தின் 
ெகாள்ைகக க்கும் மகாத்மாவின் ெகாள்ைகக க்கும் மிக்க வித்தியாசம் இ ப்பைதக் 
கண்டார்கள். ஆகேவ காந்திஜிைய இந்திய ஊழியர் சங்கத்தில் ேசர்ந் க்ெகாள்வ  
உசிதமாயிரா  என்  க தினார்கள். மகாத்மா க்கு இ  ஏமாற்றமாயி ந்த . 
தம் ைடய ெகாள்ைகக க்கு எவ்விதமான பங்க ம் இல்லாமல் இந்திய ஊழியர் 
சங்கத்திேல ேசர்ந்  ெதாண்  ெசய்யலாம் என்  மகாத்மா நிைனத்தார். 
 
    மகாத்மா இந்திய ஊழியர் சங்கத்தில் ேசரேவண் ம் என்பதில் மகாத்மாைவக் 
காட் ம் ஆர்வம் ெகாண் ந்தவர்  ேகாகேல. ஆனால் அவர் சங்கத்தின் மற்ற 
அங்கத்தினர் ெசால்வதற்கு மாறாக நடக்க வி ம்பவில்ைல. அவர் மகாத்மா க்குச் 
சமாதானமாக கூறியதாவ : "உங்க ைடய ெகாள்ைக எப்ப யி ந்தா ம் நீங்கள் 
ராஜி ெசய்  ெகாள்வதில் ஆர்வங் ெகாண்டவர் என்பைத இந்தச் சங்கத்தின் 
அங்கத்தினர் இன் ம் உணரவில்ைல. அைதச் சீக்கிரத்தில் அவர்கள் உணர்ந்  
தங்கைளச் ேசர்த் க்ெகாள்வார்கள் என்  நம் கிேறன். அப்ப  அவர்கள் ேசர்த் க் 
ெகாள்ளாவிட்டா ம் தங்களிடம் அவர்க க்கு மாியாைத ம் அன் ம் இல்ைலெயன்  
எண்ணேவண்டாம். உண்ைமயில் தங்களிடம் உள்ள மாியாைதயினாேலேய 
தங்க ைடய தன் மதிப் க்கும் ெகாள்ைகக க்கும் பங்கம் வரக்கூடா  என்  
க கிறார்கள். தாங்கள் விதி ைறகளின்ப  அங்கத்தினர் ஆகாவிட்டா ம் 
என்வைரயில் தங்கைளச் சங்கத்தில் ேசர்ந்தவராகேவ க தப் ேபாகிேறன்". 
 
    இதற்குப் பதிலாக மகாத்மா  ேகாகேல க்கு நன்றி ெதாிவித் விட்  
கூறியதவா : - "இந்திய ஊழியர் சங்கத்தில் நான் ேசர்ந்தா ம் ேசராவிட்டா ம் 
ேபானிக் ந்  நான் கூட்  வந்தி ந்தவர்கேளா  தனியாக ஒ  ஆசிரமம் 
ஸ்தாபித் த் ெதாண்  ெசய்ய வி ம் கிேறன். நான் குஜராத்ைதச் ேசர்ந்தவனாதலால் 
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அங்ேக ஆசிரமம் ஸ்தாபிப்ப  ெபா த்தமாய் இ க்கும். தங்க ைடய ஆசீர்வாதம் 
ேவண் ம்". 
 
    இைதக்ேகட்ட ேகாகேல, "ெராம்ப சந்ேதாஷம். அப்ப ேய ெசய் ங்கள். ஆனால் 
ஆசிரமம் ஸ்தாபிப்பதற்கு ேவண் ய ெசல க க்குப் பணம் ேவ  யாாிட ம் ேகட்கக் 
கூடா . ெசல  ம் நாேன ெகா ப்பதற்கு வி ம் கிேறன்!" என்றார். உதவி 
ெசய்வதற்கு ஒ  ஆப்தர் இ க்கிறார் என்ற எண்ணம் காந்திஜிக்கு உற்சாகம் 
ஊட் ய . 
 
     ேகாகேல வாய்ப்ேபச்ேசா  நில்லாமல் இந்திய ஊழியர் சங்கத்தின் 
ெபாக்கிஷத்தாரைரக் கூப்பிட் க் காந்திஜியின் ெபயரால் ஒ  ெபயேர  
ைவத் க்ெகாண்  அவர் ேகக்கும் பணத்ைதெயல்லாம் ெகா த்  வ ம்ப  
உத்தரவிட்டார். 
 
    காந்திஜி னாைவ விட் ப் றப்ப ம் ன் இந்திய ஊழியர் சங்கம் அவ க்கு ஒ  
வி ந்  நடத்திய . மகாத்மா வி ம்பிய பழங்க ம் ெகாட்ைடக ம்தான் உணவில் 

க்கிய உண ப் ெபா ட்கள். ேகாகேலவின் உடல்நலம் ெபாி ம் 
பாதிக்கப்பட் ந்த . ேகாகேல தங்கியி ந்த அைறயி ந்  வி ந்  நடந்த இடம் 
சில அ  ரத்திேலேய இ ந்த . ேகாகேல அந்த இடத் க்கு நடந்  வந்தார். 
வி ந் க்கு அவர் வரேவண் ய அவசியமில்ைல என்  காந்திஜி ம் பிற ம் கூறியைத 
ேகாகேல ேகட்கவில்ைல. மகாத்மாவினிடம் அவர் ெகாண் ந்த அன்  காரணமாக 
வரத்தான் வ ேவன் என்  பி வாதம் பி த்  ெகாண்  வந்தார். வி ந்  நடந்த 
இடத் க்கு வந்த ம் ர்ச்ைச அைடந்  வி ந்  விட்டார். அங்கி ந்  அவைர 

க்கிக்ெகாண்  ேபாய் அவ ைடய அைறயில் ேசர்த்தார்கள். இதற்கு ன் சில 
தடைவ இம்மாதிாி ேகாகேல ர்ச்சித்  வி ந்தி ந்தப யால் அைதக்குறித்  யா ம் 
பயப்படவில்ைல. ேகாகேல ம் ர்ச்ைச ெதளிந்  சுய உணர்  ெபற்ற டேன வி ந்  
நடக்கட் ம் என்  ெசால்  அ ப்பினார். அவ்வாேற வி ந்  நடந்த . 
 
    ஆனால் ேகாகேல இந்த ைற ர்ச்ைசயைடந்த  சாதாரண விஷயமாகப் 
ேபாய்விட வில்ைல. அதற்குப் பிறகு ேகாகேல உடல் வ  ெபறவில்ைல. அந்திய 
காலம் அவைர ெந ங்கி வந்  ெகாண் ந்த . 
 
    னாவி ந்  காந்திஜி இராஜேகாட்ைடக்கும் ேபார்பந்த க்கும் ெசன்றார். 
அவ ைடய தைமயனார் ன்னேம காலஞ் ெசன்  விட்டார். காலஞ்ெசன்றவாின் 
மைனவிைய ம் மற்ற உறவினர்கைள ம் பார்க்க வி ம்பி ேபானார். 
 
    காந்தி மகாத்மாவின் உைட நா க்கு நாள் எளிைமயாகி வந்த . பாாிஸ்டர் ேவைல 
ெதாடங்கியேபா  ேமனாட்  நாகாிக உ ப் த் தாித்தி ந்தார்.ெதன்னாப்ாிக்காவில் 
ேபாராட்டத்தில் இறங்கிய பிறகு அங்ேக இந்தியத் ெதாழிலாளர்கைளப் ேபால எளிய 
உைடைய தாிக்கத் ெதாடங்கினார். ஆனால் இ ம் பாதி ேமனாட்  ைறயில் 
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இ ந்த . ெதன்னாப்பிாிக்காைவ விட்  இந்தியா வந்தேபா  கத்தியவாாில் அந்தஸ்  
வாய்த்தவர்கள் உ க்கும் உைட தாித்தி ந்தார். 
 
    இந்த உைடயில் ேவஷ் , உட்சட்ைட, நீண்ட ேமலங்கி, அங்கவஸ்திரம், 
தைலப்பாைக ஆகியைவ இ ந்தன. பம்பாயி ந்  ராஜேகாட்ைடக்குக் 
கிளம் ம்ேபா  ன்றாம் வகுப்பில் பிரயாணம் ெசய்ய மகாத்மா தீர்மானித்தார். 
அத் டன் கத்தியவார் உைடயில் நீண்ட ேமலங்கிைய ம் உத்தாியத்ைத ம் 

றக்கணித்  விட்டார். அலங்காரமான தைலப்பாைகக்கு பதிலாக எட்டணா 
விைல ள்ள காஷ்மீர் குல்லா ஒன்  வாங்கி ைவத் க் ெகாண்டார். ன்றாம் வகுப்பில் 
ஏைழகேளா  பிரயாணம் ெசய்தேபா  இம்மாதிாி எளிய உ ப்  தாிப்ப  தான் 
உசிதம் என்  க தினார். 
 
    அப்ெபா  பம்பாய் மாகாணத்தில் சில இடங்களில் பிேளக் ேநாய் பரவியி ந்த . 
ஆைகயால் வழியில் வாத்வான் என் ம் ஸ்ேட ஷனில் பிரயாணிகள் ைவத்தியப் 
பாிேசாதைன ெசய்யப் பட்டார்கள். காந்திஜிக்குக் ெகாஞ்சம் ஜுரம் இ ந்த . அவைரப் 
பாிேசாதைன ெசய்த உத்திேயாகிஸ்தர் "நீர் இராஜ ேகாட்ைட ெசன்ற ம் அங்குள்ள 
ெபாிய ைவத்திய அதிகாாியிடம் ெசன்  ஆஜர் ெகா க்க ேவண் ம்" என்  
கட்டைளயிட்டார். 
 
    அந்த வாத்வான் ஸ்ேட ஷனிேலேய ேமாதிலால் என் ம் ைதயற்காரர் ஒ வர் வந்  
காந்திஜிைய சந்தித்தார். அப்ேபா  பிாிட் ஷ் ஆட்சிக்கு ேநராக உட்பட்ட 
பிரேதசத்தி ந்  கத்தியவார் சமஸ்தானப் பிரேதசத் க்குள் ைழ ம் இடத்தில ஒ  
சுங்கம் ஏற்ப த்தியி ந்தர்கள். இ  ரம் காம் ஸ்ேட ஷனில் இ ந்த . 
பிரயாணிகைள ம் அவர்க ைடய சாமான்கைள ம் பாிேசாதைன ெசய்  சுங்கவாி 
விதித்  வசூ த்தார்கள். இதனால் பிரயாணிகள் மிக்க ெதாந்தர க்கு ஆளானார்கள். 
ேமற்ப  ேமாதிலால் என் ம் ைதயற்காரர் மகாத்மாவிடம் ரம்காம் சுங்கவாி 
அநீதிையப்பற்றிப் ேபசுவதற்காகேவ வந்தி ந்தார். அைதக் குறித்த எல்லா 
விவரங்கைள ம் எ த் ச் ெசான்னார். காந்திஜிக்கு அப்ெபா  சுரமாயி ந்தப யால் 
அதிகம் ேபச யவில்ைல. ஆைகயால் எல்லா விவரங்கைள ம் ெதாிந் ெகாண்  
ஒேர ஒ  ேகள்வி ேகட்டார். 
 
    "நீங்கள் சிைற குவதற்கு சித்தமா" என்ப தான் அந்தக் ேகள்வி. சிைற என்ற 
வார்த்ைதையக் ேகட்  ேமாதிலால் பயப்பட்  விட ம் இல்ைல; ஆேவசமான பதில் 
ெசால்ல ம் இல்ைல; " தாங்கள் தைலைம வகித்  நடத்தினால் நா ம் இன் ம் 
பல ம் சிைற குவதற்குத் தயார். தாங்கள் கத்தியவாைரச் ேசர்ந்தவர்கள். ஆைகயால் 
தங்கள் ேபாில் எங்க க்கு தல் உாிைம உண் . தாங்கள் தைலைம வகித்  நடத்தி 
இந்த அநீதிைய ஒழிக்க ேவண் ம்" என்  நிதானமாகப் பதில் ெசான்னார். 
மகாத்மா க்கு இந்தப் பதில் மிக ம் பி த்தி ந்த . ைதயற்கார ேமாதிலால் மீ  
மதிப் ம் அபிமான ம் ஏற்ப ட்டன . "ச ாி பார்க்க லாம்" என்  பதில் ெசால் விட் ப் 
பிரயாணத்ைதத் ெதாடர்ந்தார். 
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    மகாத்மா இராஜேகாட்ைடைய அைடந்த ம் ெபாிய சுகாதார அதிகாாிையப் 
பார்க்கப் ேபானார். இதற்குள் இராஜேகாட்ைடயில் மகாத்மாவின் ெபயர் பிரசித்தி 
அைடந்தி ந்த . எனேவ அந்த உத்திேயாகஸ்தர் மகாத்மா தம்மிடம் வர ேநர்ந்த  
பற்றி வ த்தப்பட்டார். ரயி ல் ைவத்திய பாிேசாதைன ெசய்தவர் மீ  ேகாபம் 
அைடந்தார். மகாத்மா இனி தம்மிடம் வர ேவண் யதில்ைல ெயன் ம் மகாத்மா 
இ க்கும் இடத் க்கு இன்ஸ்ெபக்டைர அ ப்பிைவப்பதாக ம் கூறினார். 
 
    ன்றாம் வகுப்பில் பிரயாணம் ெசய்தப யினால் மகாத்மா க்கு ேமற்கூறிய 
அ பவம் கிைடத்த . ன்றாம் வகுப்பில் பிரயாணம்ெசய்  பிரயாணிகள் அைட ம் 
கஷ்டங்கைள ேநாில் ெதாிந்  ெகாள்வதில் மகாத்மா க்கு எப்ேபா ம் ஆர்வம் 
இ ந்த . மகாத்மா இ  சம்பந்தமாகக் கூறியி ப்பதாவ -- "ெபாிய மனிதர்கள் 

ன்றாம் வகுப்பில் பிரயாணம் ெசய்யப் பிாியப்பட்டால் ஏைழகள் உள்ளாக 
ேவண் யி க்கும் எல்லா விதிக க்கும் அவர்க ம் உள்ளாக ேவண் ய  அவசியம். 
ரயில் உத்திேயாகஸ்தர்க ம் பாரபட்சமின்றி நடந்  ெகாள்ள ேவண் ம். அவர்கள் 

ன்றாம் வகுப் ப் பிரயாணிகைளச் சேகாதர மனிதர்களாகேவ பாவிப்பதில்ைல 
என்ப ம், ேகவலம். ஆ  மா களாகப் பாவிக்கிறார்கள் என்ப ம், என் ைடய 
அ பவம். ப த்த பணக்கார வகுப்பாாில் சிலர் தாங்களாகேவ ஏைழகளின் அந்தஸ்ைத 
ஏற்க ன்வர ேவண் ம். அவர்கள் ன்றாம் வகுப்பில் பிரயாணம் ெசய்யேவண் ம். 
ஏைழக க்குக் கிைடக்காத எந்த வசதிைய ம் தாங்கள் ெபறக்கூடா . பிரயாணத்தில் 
ஏற்ப ம் அவமதிப் க்க க்கும் அநீதிக க்கும் தைலகுனிந்  ேபாகாமல் அவற்ைறத் 
ெதாைலப்பதற்காகப் ேபாராட ேவண் ம்." இவ்வா  எ திய மகாத்மா காாியத்தி ம் 
அவ்விதேம நடந்  காட் யி க்கிறார். 
 
    கத்தியவாாில் காந்திஜி எந்தப் பகுதிக்குப் ேபானா ம் ரம்காம் சுங்க 
வாித்ெதால்ைலையப் பற்றி ஜனங்கள் கார் ெசய்தார்கள். இ  சம்பந்தமாக லார்ட் 
வில் ங்டன் ெகா த்தி ந்த வாக்கு திைய மகாத்மா பயன்ப த்திக் ெகாள்ள 
வி ம்பினார். ரம்காம் சுங்கவாி சம்பந்தமாகச் சகல விவரங்கைள ம் ேசகாித்  
ஜனங்க க்கு அ  ெபாிய அநீதிதான் என்பைத உ தி ெசய் ெகாண்டார். பிறகு 
பம்பாய் அரசாங்கத் க்கு அந்த விவரங்கைளத் ெதாிவித் க் க தம் எ தினார். 

த ல் லார்ட் வில் ங்ட ைடய காாியதாிசிைய ம் பிறகு லார்ட் வில் ங்ட ைன ம் 
ேபட்  கண்டார். அவர்கள் வாயினால் அ தாபம் ெதாிவித் விட் , "இ  இந்திய 
சர்க்காைரச் ேசர்ந்த விஷயம். ஆைகயால் இந்திய  சர்க்கா க்கு எ திக் ெகாள் ங்கள்" 
என்  ெசால் விட்டார்கள். 
 
    மகாத்மா இந்திய சர்க்கா க்கும் எ தினார். பயன் ஒன் ம் கிட்டவில்ைல. 
அப்ேபா  கவர்னர் ெஜனரலா யி ந்த லார்ட் ெசம்ஸ்ேபார்ைடச் சந்தித்  ரம்காம் 
சுங்கத்ைதப்பற்றிய விவ ர ங்க ைள எ த் க் கூறினார். "இப்ப ம் உண்டா?" என்  
லார்ட் ெசம்ஸ்ேபார்ட் அதிச ய ப்ப ட்  விசார ைண ந ட த்தித் த க்க  ெசய்வ தாக  
வாக்க ளித்தார். சில நாைளக்ெகல்லாம் ர ம்காம் சுங்க ம் எ த்  விட ப்ப ட்ட ! 
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    சர்க்கா டன் க தப் ேபாக்குவர  நடந்  ெகாண் ந்த காலத்தில் மகாத்மா காந்தி 
பகஸ்ரா என் மிடத்தில் ேபசிய ேபா  "ேவ  வ ழிக ள் ப ய ன் த ராவிட்டால் 
சத்தியாகிரஹத்ைதக் ைகக்ெகாள்ள ேநரலாம்" என்  குறிப்பிட் ந்தார். பின்னர் தான் 
மகாத்மா பம்பாய் சர்க்காாின் காாியதாிசிையப் பார்க்க ேநர்ந்த . காந்திஜியின் 
ேபச்ைசக் காாியதாிசி குறிப்பிட் , "இந்தப் பய த்த க்கு சர்க்கார் இணங்கி 
வி வார்கள் என்ப  உம் ைடய எண்ணமா?" என்  ேகட்டார். 
 
    "நான் கூறியதில் பய த்தல் ஒன் மில்ைல. குைறகைள நிவர்த்தி ெசய் ெகாள்ள 
நியாயமான வழி ஒன்ைற மக்க க்கு எ த் க் காட் ேனன். சத்தியாகிரஹ ம் 
பலாத்காரம் சிறி ம் அற்ற ஆ தம். அைதப்பற்றி ஜனங்க க்கு எ த் ச் ெசால்வ  
என் கடைம. பிாிட் ஷ் அரசாங்கம் மிக்க வ ைம ெபா ந்திய  என்  எனக்குத் 
ெதாி ம். ஆனால் சத்தியாகிரஹம் ேதால்விேய அறியாத ஆ தம் என்பதில் எனக்குச் 
சிறி ம் சந் ேதக ம் இல்ைல" என்  ம காத்மா காந்தி ப தில் அளித்தார். 
 
    ரம்காம் சுங்கவாிையப் ப ற்றிய  கிள ர்ச்சிைய ம கா த் மா காந்தி இந்தியாவில் 
ச த்தியாக்கிர ஹ இய க்க த்தின் ஆர ம்ப  ந ட வ க்ைக என்  க தினார். அ  
ெவற்றிக ர மாக  ந்த  ஒ  சுப ச குன ம் அல்ல வா? 
    ----------------------------------------------------------- 
 

4. சாந்தி நிேகதனம் 
 
    இராஜேகாட்ைடயி ந்  காந்திஜி  ர ந்திர நாதாின் சாந்திநிேகதனத் க்குச் 
ெசன்றார். ஏற்ெகனேவ அவ்விடத் க்குப் ேபானிக்ஸ் பண்ைணயில் வசித்தவர்கள் 
ேபாயி ந்தார்கள். அவர்கள் சாந்திநிேகதனத்தில் மிக அன்பாக நடத்தப்பட்  
வந்தார்கள். அவர்க க்குத் தனியாக இடம் ெகா க்கப் பட் ந்த . அவர்க க்குத் 
தைலவர்  மகன்லால் காந்தி. இவர் சாந்திநிேகதனத்தி ம் ேபானிக்ஸ் ஆசிரமத்தில் 
நடத்திய வாழ்க்ைக ைறையேய தா ம் கைடப்பி த்  மற்றவர்கைள ம் 
கைடப்பி க்கும்ப  ெசய் வந்தார். 
 
    காந்திஜி சாந்தி நிேகதனம் அைடந்த ம் அவைர அங்கி ந்த ஆசிாியர்கள் 
மாணாக்கர்கள் எல்லா ேம அன்  ெவள்ளத்தில் கும்ப  ெசய்தார்கள். 
ெதன்னாப்பிாிக்கா க்குச் ெசன்றி ந்த ஆண்ட் ஸும் பியர்ஸ ம் அப்ேபா  அங்ேக 
இ ந்தார்கள். இவர்கள் தவிர, பேராடா கங்காநாத் வித்யாலயத்தி ந்  
சாந்திநிேகதனத் க்கு வந்தி ந்த காகாசாேகப் காேலல்கர் என்பவைரக் காந்திஜி 
இங்ேக சந்தித்தார். பிற்காலத்தில் காகா சாகிப் காந்திஜியின் சிறந்த நண்பர்களில் 
ஒ வர் ஆனார். 
 
    சாந்தி நிேகதனத்ைத அைடந்த காந்திஜி ெவகு சீக்கிரத்திேலேய அங்கி ந்த 
ஆசிாியர்கள்--மாணாக்கர்கள் எல்லா ட ம் சிேநகம் ெசய்  ெகாண்டார். ம நாேள 



 19

அவர்க டன் ஒ  க்கியமான விஷயத்ைதப் பற்றி விவாதம் ெசய்ய ஆரம்பித்தார். 
ேபானிக்ஸ் ஆசிரமத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் தங்க க்கு ேவண் ய உணைவத் தாங்கேள 
சைமயல் ெசய்  ெகாண்டார்கள். அஅ மாதிாிேய சாந்தி நிேகதன மாணாக்கர்க ம் 
சைமயற்காரர்கைளப் ேபாகச்ெசால் விட் த் தாங்கேள சைமயல் ெசய்  ெகாண்டால் 
என்ன என்  மகாத்மா ேகட்டார். இதனால் பிள்ைளக க்குத் ேதகதிட ம் 
மேனாதிட ம் வள ம் என்  ெசான்னார். இ  சம்பந்தமாக ஆசிாியர்க க்குள்ேள 
இரண்  கட்சிகள் ஏற்பட்டன. ஒ  கட்சியார் மகாத்மாவின் ேயாசைனைய 
ஆதாித்தார்கள். இன்ெனா  கட்சியார் அ  நடக்காத காாியம் என்  தைலைய 
அைசத்தார்கள். 
 
    காந்திஜியின் ேயாசைன மாணாக்கர்க க்குப் பி த்தி ந்த . ைமயான காாியம் 
என்றாேல பிள்ைளகள் வி ம் வ  இயல்  அல்லவா? மகாகவி ர ந்திராிடம் ேபாய்ச் 
ெசான்னார்கள். உபாத்தியாயர்க ம் மாணாக்கர்க ம் சம்மதித்தால் தமக்கு ஆட்ேசபம் 
இல்ைல என்  கு ேதவர் ெசான்னார். மாணாக்கர்கைளப் பார்த்  "சுயராஜ்யத்தின் 
திற ேகால் இந்தச் ேசாதைனயில் அடங்கியி க்கிற !" என்  கூறினார். 
 
    பின்னர் சாந்திநிேகதனத்தில் ஆசிாியர்களின் ேமற்பார்ைவயில் மாணாக்கர்கேள 
சைமயல் ெசய் ம் ேசாதைன சில காலம் நடந்த . கூட்டம் கூட்டமாகப் பிாிந்  
ஒவ்ெவா  ேவைல ம் ஒவ்ெவா  கூட்டத்தாாிடம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட  பியர்ஸன் 
என் ம் ஆங்கிேலய அறிஞர் இந்தப் பாிேசாதைனயில் ரண உற்சாகத் டன் 
ஈ பட்டார். தம் உடல் நலத்ைதக்கூடப் ெபா ட்ப த்தாமல் அவர் சைமயல் அைறயில் 
ேவைல ெசய்தார். சைமயல் அைறைய ம் சுற் ப் றங்கைள ம் சுத்தம் ெசய் ம் 
ேவைலைய ஆசிாியர்கள் சிலர் ஒப் க்ெகாண் ந்தார்கள். எம்.ஏ.பட்டம் ெபற்ற 
ஆசிாியர்கள் ைகயில் மண்ெவட்  பி த்  ேவைல ெசய்வைதப் பார்க்க மகாத்மா 
காந்திக்கு மிக ம் சந்ேதாஷமாயி ந்த . 
 
    ஆனால் சாந்தி நிேகதனத்தில் இந்தச் ேசாதைன சில காலந்தான் நடந்த . 
ேசாதைனயில் ஈ பட்டவர்கள் ெகாஞ்ச காலத் க்ெகல்லாம் கைளப்பைடந்  
ேபானார்கள். பியர்ஸன் த ய சிலர் மட் ம் இ திவைர அந்தச் ேசாதைனைய 
விடாமல் நடத்தி வந்தார்கள். 
 
    காந்தி மகாத்மா சில காலம் சாந்தி நிேகதனத்தில் தங்கியி க்கலாம் என்ற 
எண்ணத் டன் வந்தி ந்தார். ஆனால் இைறவ ைடய வி ப்பம் ேவ  
விதமாயி ந்த . ஒ  வாரத்திற்குள்ேள  ேகாகேல மரணமைடந்தார் என் ம் ெசய்தி 
வந்  காந்திஜியின் உள்ளத்ைதக் கலக்கிய . சாந்தி நிேகதனம் யரத்தில் ழ்கிய . 
மகாத்மா காந்தி தம  பத்தினிைய ம் மகன்லால் காந்திைய ம் அைழத் க் 
ெகாண்  னா க்குப் பிரயாணமானார். 
 
    இந்தப் பிரயாணத்தின் ேபா ம் காந்திஜி ன்றாம் வகுப் ப் பிரயாணத்தில் உள்ள 
கஷ்டங்கைள அ பவித்  அறி ம்ப யாக ேநர்ந்த . இ  சம்பந்தமாக மகாத்மா 
காந்தி எ தியி ப்ப தாவ :- 
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    " ன்றாம் வகுப் ப் பிரயாணிகள் க்கட் வாங்குவதில்கூட எவ்வள  
கஷ்டங்க க்கு உள்ளாகேவண் யி க்கிறெதன்பைத பர்த்வானில் அ பவித்  
அறிந்ேதாம். ' ன்றாம் வகுப்  க்கட் கள் இதற்குள் தர யா ' என்  த ல் 
ெசான்னார்கள். அதன்மீ  நான் ஸ்ேடஷன்மாஸ்டைரக் காணச் ெசன்ேறன். அவைரக் 
கண் பி ப்பேத கஷ்டமாயி ந்த . யாேரா ஒ வர் தய  ைவத்  அவர் 
இ க்குமிடத்ைதத் ெதாிவித்தார். அவாிடம் ெசன்  எங்க ைடய கஷ்டத்ைத 
எ த் க்கூறிேனாம். அவ ம் அேத பதிைலேய ெதாிவித்தார். ஆகேவ காத்தி ந்  

க்கட் ஜன்னல் திறந்த ம் ெசன்ேறன். ஆனால் க்கட் வாங்குதல் எளிய 
காாியமாயில்ைல." அங்கு "வல்லான் வகுத்தேத வாய்க்கால்" என் ம் சட்டம் அ ல் 
இ ந்த . மற்றவர்கள் எக்ேக  ெகட்டா ம் ெகடட் ம் என்  எண்ணிய 
பலசா களான பிரயாணிகள் ஒ வர் பின் ஒ வராய் வந்  என்ைன இ த் த் தள்ளிக் 
ெகாண்ேடயி ந்தார்கள். ஆகேவ த ல் க்கட் வாங்குவதற்குப் ேபானவனாகிய 
நான் ஏறக்குைறயக் கைடசியில் தான் க்கட் ெபற ந்த . 
 
    வண்  வந்  ேசர்ந்த . அதில் ஏ தல் மற்ெறா பிரம்மப் பிரயத்தனமாயிற் . 
வண் யில் ஏற்கனேவ இ ந்த பிரயாணிக க்கும், ஏற யற்சித்த பிரயாணிக க்கும் 
இைடேய வைசெமாழிகள் பாிமாறிக்ெகாள்ளப்பட்டன. ஒ வைரெயா வர் பி த் த் 
தள்ள ம் நிகழ்ந்த . பிளாட்பாரத்தில் ேம ம் கீ ம் ஓ  அைலந்ேதாம். 'இங்கு 
இடமில்ைல' என் ம் பதிேல எங்கும் கிைடத்த . கார் னிடம் ெசன்  ெசான்ேனன். 
அவர் 'அகப்பட்ட இடத்தில் உள்ேள ஏற யற்சி ெசய் ம்; இல்லாவி ல் அ த்த 
வண் யில் வா ம்' என்றார். 
 
    ன்றாம் வகுப்  ரயில்ேவ பிரயாணிகளின் யரங்க க்கு ரயில்ேவ அதிகாாிகளின் 
யேதச்சாதிகாரேம காரணம் என்பதில்ஐயமில்ைல. ஆனால் பிரயாணிகளின் ரட்  
சுபாவம், ஆபாச வழக்கங்கள், சுயநலம், அறியாைம த யைவகள் அத் யரங்கைள 
அதிகப்ப த் கின்றன. இதில் பாிதாபமான விஷயம் யாெதனில், தாங்கள் 
தவ தலாக ம், ஆபாசமாக ம், சுயநலத் ட ம் நடந்  ெகாள்கிேறாெமன்பேத 
அவர்க க்குத் ெதாிவதில்ைல. தாங்கள் ெசய்வெதல்லாம் இயற்ைகேய என்  
அவர்கள் விஷயத்தில் ப த்தவர்களாகிய நாம் காட் ம் அலட்சியேம என்  கூறலாம். 
 
    மகாத்மா காந்தி னா வந்  ேசர்ந்  ேகாகேலயின் சிரார்த்த காாியங்கள் எல்லாம் 
நிைறேவறிய பிறகு, இந்திய ஊழியர் சங்கத்தில் ேசர்வ  பற்றி மற் ம் ஒ  ைற 
சிந்தைன ெசய்தார். ேகாகேலையக் கு  பீடத்தில் ைவத்  மகாத்மா அவாிடம் பக்தி 
ெச த்தியவர். இப்ேபா  ேகாகேல காலமாகி விட்டப யினால் அவர் ஸ்தாபித்த 
சங்கத்தில் ேசர்ந்  அவர் ஆரம்பித்  ைவத்த பணிகைள நிைறேவற் வ  தம  
கடைம என்  க தினார். மீண் ம் இந்திய ஊழியர் சங்கத்தின் அங்கத்தினாிடம் தம  
வி ப்பத்ைதத் ெதாிவித்தார். ன் ேபாலேவ அந்த அங்கத்தினர்க க்குள் 
அபிப்பிராயேபதம் ஏற்பட்ட . சிலர் மகாத்மாைவச் ேசர்த் க் ெகாள்ளலாம் 
என்றார்கள். சிலர் கூடா  என்றார்கள். மகாத்மாைவச் ேசர்த் க் ெகாள்வைத 
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எதிர்த்தவர்கள் இந்திய ஊழியர் சங்கத்தின் இலட்சியங்கள் - ெகாள்ைகக க்கும் 
மகாத்மாவின் இலட்சியங்கள் - ெகாள்ைகக க்கும் அ ப்பைடயான ேவற் ைமகள் 
இ ப்பைதச் சுட் க்காட் னார்கள். ெகாஞ்ச காலத் க்குப் பிறகு இந்திய ஊழியர் சங்க 
அங்கத்தினர் கூட்டம் நடத்தி அதில் ெப ம்பான்ைமயினர  அபிப்பிராயத்தின்ப  

 ெசய்யலாம் என்  தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
 
    மகாத்மா இைத வி ம்பவில்ைல. தாம் இந்திய ஊழியர் சங்கத்தில் ேசர்வதற்கு ஒ  
சிலர் விேராதமாயி ந்தா ம் அதில் ேசர மகாத்மா இஷ்டப்படவில்ைல. சில க்கு 
விேராதமாகப் ெப பான்ைம ேவாட் ப் ெபற்  ஒ  ஸ்தாபனத்தில் ேசர்வதில் என்ன 
நன்ைம ஏற்பட ம்ேகாகேலயிடம் தாம் ைவத்தி ந்த பக்திக்கு அ  உகந்ததாகுமா? 
- இப்ப  ேயாசித் க் கைடசியாக மகாத்மா தம  விண்ணப்பத்ைத வாபஸ் 
வாங்கிக்ெகாண்டார். இதன் காரணமாக இந்தியா ேதசம் அைடந்த நன்ைமக்கு அளேவ 
கிைடயா  என்  ெசால்லலாம். தாம் ேமற்ப  சங்கத்தில் ேசராதேத நல்ல  என் ம் 
தாம் சங்கத்தில் ேசர்வைத எதிர்த்தவர்கேள தமக்கு நன்ைம ெசய்தவர்கள் என் ம் 
பிற்காலத்தில் காந்திஜி க தினார். ேமற்கண்டவா  விண்ணப்பத்ைத வாபஸ் ெபற்  
ெகாண்டதனால் சங்கத்தின் அங்கத்தின டன் மகாத்மா காந்தியின் சிேநக பாந்தவ்யம் 
வளர்ந்  நீ த்தி ந்த . 
    ----------------------------------------------------------- 
 

5 . சபர்மதி ஆசிரமம் 
 
    கும்பேகாணத்தில் மாமாங்கம்(மகாமகம்) என் ம் தி விழா பன்னிரண்  
வ ஷத் க்கு ஒ  தடைவ நைடெப கிறதல்லவா? அ ேபால வடக்ேக இமயமைலச் 
சார ல் உள்ள ஹாித்வாரம் என் ம் ேஷத்திரத்தில் பன்னிரண்  ஆண் க்கு ஒ  

ைற 'கும்பேமளா' என் ம் உற்சவம் நைடெப வ  வழக்கம்.1915ஆம் வ ஷத்தில் 
'கும்பேமளா' உற்சவம் வந்த . அந்த உற்சவத்திற்கு லட்சக்கணக்கான யாத்ாீகர்கள் 
வ வ  வழக்கம். அவர்க க்குச் ேசைவ ெசய்வதற்காக இந்திய ஊழியர் 
சங்கத்தி ந்  ஒ  ேசைவப்பைட அ ப்பப்பட்ட . இைதயறிந்த மகாத்மா தா ம் 
ேபானிக்ஸ் கூட்டத்தா டன் ஹாித்வார உற்சவத்திற்குப் ேபாக வி ம்பினார். 
உற்சவத்ைதப் பார்ப்ப ம் யாத்ாீக க்குச் ேசைவ ெசய்வ ம் தவிர, ஹாித்வாரத் க்குப் 
பக்கத்தில்  ன்ஷிராம் நடத்தி வந்த கு குலத்ைதப் பார்க்கேவண் ம் என்ற 
ேநாக்க ம் மகாத்மா க்கு இ ந்த . 
 
    சுவாமி சிரத்தானந்தர் என்ற னிதமான ெபயைர ேகள்விபடாதவர் யார்? கிலாபத் 
இயக்கம் நடந்த காலத்தில் ல் யில் உள்ள கழ் ெபற்ற ஜும்மா மசூதிக்குள் ெசன்  
அங்கு கூ யி ந்த திரளான ஸ் ம்க க்குப் பிரசங்கம் ெசய்தவ ம் அவர்தான். சில 
காலத் க்குப் பிறகு ெவறி ெகாண்ட ஸ் ம் ஒ வனால் குத்தி ெகால்லப்பட்டவ ம் 
அவேர தான். அந்த சுவாமி சிரத்தானந்தர் சந்நியாசியவதற்கு ன்னால்  

ன்ஷிராம் என்ற ெபயர் தாங்கி ெகாண் ந்தார். ஹாித்வார க்குப் பக்கத்தில் காங்ாி 
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என் மிடத்தில்  ன்ஷிராம் நடத்திவந்த கு குலம் அந்த காலத்தில் மிக ம் 
பிரசித்தி ெபற்றி ந்த . 
 
    கும்பேமளா உற்சவத்தில் ேபானிக்ஸ் ஆசிரமவாசிகள் மிகச் சிறந்த ெதாண்  
ெசய்தார்கள். ஆனால் மகாத்மா அந்தத் ெதாண் ல் அதிகமாக ஈ படவில்ைல. 
ஏெனனில் மகாத்மா ெதன்னாப்ாிக்காவில் நடத்திய ேபாராடத்தின் வரலா  
இதற்குள்ேள பல க்குத் ெதாிந்  ேபாயி ந்த . எனேவ உற்சவத் க்கு வந்த 
யாத்ாீகர்கள் பலர் மகாத்மா காந்திைய ம் பார்க்க வந்தார்கள். அவர்க டன் 
ேபசுவதற்கும் மதம், ச கம், அரசியல் த ய விஷயங்கைளப் பற்றி விவாதிப்ப 
தற்குேம ேநரம் சாியாயி ந்த . 
 
    கும்பேமளாவில் காந்திஜி பார்த்த பல காட்சிகள் அவ க்கு ெவ ப்ைப அளித்தன. 
'சா க்கள்' என்  ெசால்லப்பட்ட சந்நியாசி ேவ ஷதாாிகளின் நடவ க்ைககள் 
காந்திஜிக்குப் பி க்கேவ இல்ைல. மதத்தின் ெபயரால் பல ஏமாற் கள் நடப்பைத ம் 
காந்திஜி கவனித்தார். உதாரணமாக, ஐந்  கால் உள்ள பசுமா  ஒன்  அங்ேக 
ெகாண்  வரப்பட் ந்த . பசுைவப் ேபாற் கிற ஹிந் க்கள் பலர் ேமற்ப  ஐந்  
கால் பசுைவத் ெதய்வ அம்சம் உள்ளதாகக் க தி அைத வழிபட்  அதன் 
ெசாந்தக்கார க்குப் பண ம் ெகா த் விட் ப் ேபானார்கள். ஐந்  கால் பசு த ல் 
காந்திஜிக்கு வியப்  அளித்த . பிறகு, விசாாித் ்ப பார்த்ததில், உண்ைமயில் 
அந்தப்பபசு க்கு ஐந்  கால் இல்ைல என் ம், ஒ  கன் க் குட் யின் காைல ெவட்  
ஒட்ட ைவத்தி க்கிற  என் ம் ெதாிந்  ெகாண்டார்! இந்தக்ெகா ரமான ெசயல் 
மகாத்மாவின் க ைண நிைறந்த உள்ளத்ைதப் ெபாி ம் பாதித்த . 
 
    ெமாத்தம் பதிேன  லட்சம் ஜனங்கள் அந்த வ ஷத் க் கும்பேமளா உற்சவத் க்கு 
வந்தி ந்தார்கள். அவர்களில் மிகப் ெப ம்பாேலார் உண்ைமயான பக்தி டேன 

ண்ணியந் ேத க் ெகாள்வதற்காகேவ வந்தி ந்தார்கள் என்பைதக் காந்திஜி 
அறிந்தி ந்தார். ஆனால் சில ேமாசக்காரர்கள் அக்கிரம தந்திரங்கைளக் ைகயாண்  
பக்தி ள்ள பாமர மக்கைள ஏமாற்றி வந்தார்கள். இதற்குப் பிராயச்சித்தமாகத் தாம் 
ஏதாவ  ெசய்ய ேவண் ம் என்  காந்திஜிக்குத் ேதான்றிய . ஒ நாளில் தாம் 
சாப்பி ம் உணவில் ஐந்  ெபா ள்க க்கு ேமல் ேசர்த் க்ெகாள்வதில்ைல ெயன் ம், 
இ ட் ய பிறகு எ ம் சாப்பி வதில்ைல என் ம் விரதம் எ த் க்ெகாண்டார். இந்த 
விரதத்ைத மகாத்மா தம் அந்திய நாள் வைரயில் நிைறேவற்றினார். 
 
    கும்பேமளா உற்சவம் ந்த பிறகு காந்திஜி  ன்ஷிராமின் கு குலத் க்குச் 
ெசன்றார். காந்திஜியின் வரலாற்ைறத் ெதாிந்  ெகாண் ந்த  ன்ஷிராம் 
அங்ேகேய காந்திஜி ம் அவ ைடய சகாக்க ம் தங்கிவிடேவண் ம் என்  
ேகட் க்ெகாண்டார். ஆனால் காந்திஜியின் மனதில் இதற்கு ன்னாேலேய 
தம் ைடய இலட்சியங்கைள நிைறேவற் வதற்குாிய தனி ஆசிரமம் ஒன்ைற 
ஸ்தாபிக்க ேவண் ம் என்ற எண்ணம் உதயமாகி யி ந்த . அத்தைகய ஆசிரமத்ைத 
ஆமதாபாத்தில் ஸ்தாபிக்க ேவண் ம் என்ற க்கு வந்தி ந்தார். ஏெனனில், தாம் 
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பிறந்த நாடாகிய குஜராத்திேல தான் தம் ைடய ெதாண்ைடச் சாிவரச் ெசய்ய ம் 
என்ற நம்பிக்ைக அவ க்கு ஏற்பட் ந்த . ஆமதாபாத்ேதா குஜராத்தின் தைலநகரம். 
ைகத்தறி ெநச க்குப் ெபயர்ேபான இடம். எனேவ, இராட்ைடக்கும் ைகத்தறிக்கும் 

த் யிர் தரேவண் ம் என் ம் காந்திஜியின் ேநாக்கம் ஆமதாபாத்தில் 
நிைறேவறக்கூ ம். ேம ம் அந்நகாில் வசித்த குஜராத்தி ெசல்வர்களிடமி ந்  தாம் 
ஆரம்பிக்கும் ஆசிரமத் க்குப் பணஉதவி ெபற ம் கூ ம். ஆரம்ப காலத்தில் எந்த 
ஆசிரமந்தான் பண உதவி இல்லாமல் நடக்க ம்.? 
 
    எனேவ, காங்ாி கு குலத்ைதப் பார்த்த ம் மகாத்மா ேநேர ஆமதாபாத் க்குப் 

றப்பட்டார். அங்ேக பல நண்பர்கள் காந்திஜிக்கு ஆசிரமம் ஸ்தாபிப்பதில் உதவி 
ெசய்வதாகச் ெசான்னார்கள். அவர்க டன் ேபசிக் ெகாண் க்கும்ேபா  
தீண்டாைமையப் பற்றிப் ேபச்சு வந்த . "நான் நடத் ம்ஆசிரமத்தில் தீண்டாைமைய 
அ சாிப்ப  நிைனக்க ம் யாத காாியம்" என்  காந்திஜி கூறினார். "மற்ற 
அம்சங்களில் தகுதி ைடய தீண்டா வகுப்பினர் ஒ வர் ஆசிரமத்தில்ேசர ன் வந்தால் 
அவசியம் அவைரச் ேசர்த் க் ெகாள்ேவன்" என் ம் உ தியாகச் ெசான்னார். ஆனால், 
அந்த நண்பர்கள், "ஆசிரமத்தில் ேசரக்கூ ய தகுதி ைடய தீண்டாதவர் எங்கி ந்  
வரப்ேபாகிறார்!" என்  ெசால் த் தி ப்தி அைடந்தார்கள். அப்ப ப்பட்ட ஒ வர் 
அகப்படேவ மாட்டார் என்ப  அவர்க ைடய நம்பிக்ைக. 
 
    ஆமதாபாத்திேலேய ஆசிரமம் ஸ்தாபிப்ப  என்  வாகத் தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
ஆமதாபாத் க்குப் பக்கத்தில் ேகாச்ராப் என்ற கிராமத்தில்  ஜீவன்லால் ேதசாய் 
என் ம் பாாிஸ்ட க்கு ஒ  பங்களா இ ந்த . அைத வாடைகக்குக் ெகா க்க 
ேமற்ப  பாாிஸ்டர் சம்மதித்தார். அந்தப் பங்களாவிேலதான் தன் த ல் ஆசிரமம் 
ஸ்தாபிக்கப்பட்ட . 
 
    ஆசிரமத் க்குப் ெபயர் என்ன ெகா ப்ப  என்ற ேகள்வி எ ந்த . "ேசவாசிரமம்" 
"தேபாவனம்" என் ம் ெபயர்கைளச் சில நண்பர்கள் குறிப்பிட்டார்கள். "தேபாவனம்" 
என்ப  அதிக டாம்பீகமான ெபயர் என்  காந்திஜிக்குத் ேதான்றிய . "ேசவாசிரமம்" 
பி த்தி ந்தா ம் ரணதி ப்தி அளிக்கவில்ைல. கைடசியாக இந்தியாவின் 
வி தைலக்கு மகாத்மா எந்த வழிையக் ைகயாண்  காட்ட ேவண் ெமன்  
எண்ணியி ந்தாேரா, அந்த வழிையக் குறிப்பி ம் ெபயராக இ க்க ேவண் ம் என்  
"சத்தியாக்கிரஹ ஆசிரமம்" என் ம் ெபயர் இடப்பட்ட . 
 
    ஆரம்பத்தில் இ பத்ைதந்  ஸ்திாீ ஷர்கள் ஆசிரமத்தில் இ ந்தார்கள். 
இவர்களில் சிலர் ேபானிக்ஸ் ஆசிரமத்தில் காந்திஜிேயா  இ ந்தவர்கள். மற்றவர்கள் 
இந்தியாவில் திதாகச் ேசர்ந்தவர்கள். அந்த ஆரம்ப ஆசிரமத் ெதாண்டர்கள் 
இ பத்ைதந்  ேபாில் பதின் ன் ேபர் தமிழர்கள் என்  காந்தி மகாத்மா தம  
சுயசாிதத்தில் எ தி ைவத்தி க்கிறார். தமிழர்க க்கு இ  எவ்வள  ெப ைமயான 
விஷயம் என்  ெசால்ல ம் ேவண் ேமா? 
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    ஆசிரமம் ஆரம்பித் ச் சிலமாதங்க க்குள்ேள ேநர்ந்த ஒ  ெப ஞ் ேசாதைனையப் 
பற்றி ம் மகாத்மா எ தியி க்கிறார். தகுதி ள்ள தீண்டா வகுப்பினர் எவ ம் 
ஆசிரமத்தில் ேசர்வதற்கு வரப்ேபாவதில்ைல ெயன்  ஆமதாபாத் நண்பர்கள் 
க தினார்கள் அல்லவா? அவர்க ைடய எண்ணத் க்கு மாறாக ஒ  காாியம் 
நிகழ்ந்த . இந்திய ஊழியர் சங்கத்  அங்கத்தினாில் மகாத்மாவிடம் மிகுந்த 
அபிமானம் ெகாண்டவர்  அமி தலால் தக்கர். (இன்ைறக்கும் ஹாிஜனத் 
ெதாண் ல் மனப் ர்வமாக ஈ பட் ள்ள தக்கர் பாபா அவர்கள் தான்.) அவாிடமி ந்  
காந்திஜிக்கு ஒ  க தம் வந்த . அதில் தக்கர் பாபா, "தீண்டா வகுப்ைபச் ேசர்ந்த ஒ  
கு ம்பத்தார் தங்கள் ஆசிரமத்தில் ேசர வி ம் கிறார்கள். ஒ க்க ம் அடக்க ம் 
பைடத்தவர்கள். அவர்கைள ஏற் க் ெகாள் ர்களா?" என்  ேகட் ந்தார். இவ்வள  
சீக்கிரத்தில் இத்தைகய ேசாதைன ஏற்ப ம் என்  மகாத்மா எதிர்பார்க்கவில்ைல. 
ஆசிரமத் க்கு உதவி ெசய்  வந்த ஆமதாபாத் நண்பர்க க்கு இ  பி க்கா  என்ப  
ெதாிந்ேத இ ந்த . ஆயி ம் அதற்காக மகாத்மா தம் வாழ்க்ைக தர்மத்தின் 
அ ப்பைடயான ெகாள்ைகைய மாற்றிக் ெகாள்வெதன்ப  நிைனக்கக்கூ ய 
காாியமா? 
 
    க தத்ைத மற்ற ஆசிரமவாசிக க்குக் காந்திஜி ப த் க் காட் னார். அவர்க ம் 
உற்சாகமாக அைத வரேவற்றார்கள். எனேவ தீண்டா வகுப் க் கு ம்பத்தினைர 
அ ப் ம்ப  மகாத்மா க தம் எ தினார். சில நாளில் அவர்கள் வந்  ேசர்ந்தார்கள். 

ன்ேற ேபர் அடங்கிய கு ம்பம். கு ம்பத் தைலவாின் ெபயர் தா பாய்; அவர் 
மைனவியின் ெபயர் தனி ெபன்; அவர்க ைடய தல்வியின் ெபயர் ல மி. 
அப்ேபா  ல மி தவ ம் பிராயத் க் குழந்ைத. தாபாய் பம்பாயில் ஆரம்பப் 
பாடசாைலயில் உபாத்தியாயராயி ந்தவர். சத்தியாக் கிரஹ ஆசிரமத்தின் 
விதிகைளெயல்லாம் நன்கு ெதாிந்  ெகாண்  அந்த விதிகளின்ப  நடப்பதாக  

தாபாய் ஒப் க் ெகாண்டார். அதன்ேபாில் அக்கு ம்பத்தார் ஆசிரமத்தில் ேசர்த் க் 
ெகாள்ளப்பட்டனர். பிறகு நடந்தவற்ைறக் குறித்  மகாத்மா எ தி ள்ள வரலா  
பின்வ மா :- 
 
    "ஆசிரமத் க்கு உதவி ாிந்  ெகாண் ந்த நண்பர்களிைடேய இ  ெப ங் 
கிளர்ச்சிைய உண்  பண்ணிற் . த ல் கிண  விஷயமாகக் கஷ்டம் ஏற்பட்ட . 
கிணற்ைறப் பங்களாவின் ெசாந்தக்கார ம் உபேயாகித்  வந்தார். ஏற்றம் இைறத்  
வந்த மனிதன் எங்க ைடய ெதாட் யி ந்  தண்ணீர்த் ளிகள் சிந் வதால் 
தனக்குத் தீட்  ஏற்பட்  வி ெமன்  கூறி ஆட்ேசபித்தான். ஆத ன் எங்கைளத் 
திட்ட ம், தாபாையத் ெதாந்தர  ெசய்ய ம் ெதாடங்கினான். வச கைளப் 
ெபா த் க் ெகாண்  தண்ணீர் இ த் வ ம்ப  நான் அைனவ க்கும் ெசான்ேனன். 
நாங்கள் தி ம்பத் திட்டாதைத அந்த மனிதன் கண்டேபா  ெவட்கமைடந்  எங்கைளத் 
ெதாந்தர  ெசய்வைத நி த்தி விட்டான். 
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    பண உதவிெயல்லாம் நி த்தப்பட்ட . ஆசிரம விதிகைள அ சாிக்கக் கூ ய 
தீண்டாதார் எங்ேக கிைடப்பர் என்  ேகள்வி ேகட்ட நண்பர், அத்தைகய ஒ வர் 
வ வார் என எதிர்பார்க்கேவயில்ைல. 
 
    ச க பகிஷ்காரத்ைதப் பற்றிய வதந்திக ம் ஏற்பட்டன. இவற்றிற்ெகல்லாம் 
நாங்கள் ஆயத்தமாயி ந்ேதாம். எங்கைளப் பகிஷ்காரம் ெசய்  சாதாரண வசதிகள் 
அளிக்க ம் ம த்த ேபாதி ம் ஆமதாபாத்ைத விட் ப் ேபாகக்கூடாெதன் ம், அைதக் 
காட் ம் தீண்டா வகுப்பினர் வசிக்குமிடஞ் ெசன்  அங்ேக உட ைழப்பினால் 
கிைடக்கும் ெபா ைளக் ெகாண்  காலட்ேசபம் ெசய்தல் நலெமன்  என் 
நண்பர்களிடம் ெசால் யி ந்ேதன். 
 
    நிைலைம கைடசியில் ெந க்க யாயிற் . ஒ நாள் மகன்லால் காந்தி வந் , 
"ைகயில் இ ந்த பணெமல்லாம் ஆகிவிட்ட . அ த்த மாதச் ெசல க்குப் பணேம 
கிைடயா !" என்  ெதாிவித்தார். 
 
    "அப்ப யானால் நாம் தீண்டா வகுப்பாாின் இ ப்பிடம் ெசல்ேவாம்" என்  
அைமதியாகப் பதிலளித்ேதன். இத்தைகய ேசாதைன எனக்கு ேநர்ந்த  இ  தல் 

ைறயன் . ேசாதைன ேநர்ந்த சந்தர்ப்பங்களில் எல்லாம் ஆண்டவன் கைடசி 
நிமிஷத்தில் எனக்கு உதவி அ ப்பிேய வந்தார். ஆசிரமத்தின் ெபா ளாதார 
நிைலைமையப் பற்றி மகன்லால் எச்சாிக்ைக ெசய்  அதிக காலம் ஆவதற்குள் ஒ  
நாள் காைல ஆசிரமக் குழந்ைதகளில் ஒ  குழந்ைத ஓ  வந் , ேஸத் ஒ வர் வாச ல் 
ேமாட்டார் வண் யில் காத்தி ப்பதாக ம் என்ைனப் பார்க்க வி ம் வதாக ம் 
கூறிய . அவைரப் பார்க்கச் ெசன்ேறன். "ஆசிரமத் க்குக் ெகாஞ்சம் ெபா தவி 
ெசய்ய வி ம் கிேறன்; ஏற் க்ெகாள் ர்களா?" என்  அவர் ேகட்டார். 
 
    "நிச்சயமாக ஏற் க் ெகாள்ேவன். தற்ேபா  எங்கள் பணெமல்லாம் ெசலவழிந்  
ெவ ங்ைக டன் இ க்கிேறாம்" என்ேறன். "நாைள இந்த ேநரத்திற்கு இங்ேக 
வ கிேறன். தாங்கள் இ ப்பீர்களா? என்  அவர் ேகட்டார். "ஓ, இ க்கிேறன்" 
என்ேறன். அத் டன் அவர் றப்பட் ச் ெசன்றார். 
 
    ம நாள் குறிப்பிட்ட ேநரத்திற்குச் சாியாக வண்  வாச ல் வந்  நின்ற . குழல் 
ஊதிற் . குழந்ைதகள் ெசய்தி ெகாண்  வந்தார்கள். ேஸத் உள்ேள வரவில்ைல. 
அவைரப் பார்க்க நான் ெவளிேய வந்ேதன். அவர் என் ைகயில் 13,000 பாய் 
ேநாட் கைளக் ெகா த்  விட்  வண் ைய விட் க் ெகாண்  ெசன்றார். 
 
    இந்த உதவிைய நான் எதிர்பார்க்கேவ யில்ைல. அதி ம் எவ்வள  திய ைறயில் 
உதவி! அந்தக் கனவான் அதற்கு ன் ஆசிரமத் க்கு வந்தேதயில்ைல. அவைர அதற்கு 

ன் ஒேர ஒ  ைறதான் பார்த்தி ப்பதாக எனக்கு ஞாபகம். அவர் ஒ வித 
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விசாரைண ம் ெசய்யவில்ைல. ஆசிரமத்ைதப் பார்ைவயிட ம் இல்ைல. வந்  பணங் 
ெகா த் விட்  உடேன ேபாய் விட்டார்! இந்த உதவியின் காரணமாக, தீண்டாதார் 
இ ப்பிடத் க்கு நாங்கள் கு ேபாக ேவண் ய அவசியம் இல்லாமற் ேபாயிற் . 
இன் ம் ஓராண் க்குப் பணத்ைதப் பற்றிய கவைலயில்ைலெயன்  
ைதாியமைடந்ேதாம். 
 
    தாபாய் கு ம்பத்ைதச் ேசர்த் க் ெகாண்ட  ஆசிரமத் க்ேக ஒ  நல்ல 
ப ப்பிைனயாயிற் . ஆரம்பத்திேலேய ஆசிரமத்தில் தீண்டாைம பாராட்ட 
மாட்ேடாெமன்  உலகுக்குப் பகிரங்கமாய் அறிவித்  விட்ேடாம். ஆசிரமத் க்குஉதவி 
ெசய்ய வி ம்பியவர்கைள எச்சாித்தவர்களாேனாம். இத் ைறயில் ஆசிரமத்தில் 
ேவைல ம் ெபாி ம் எளிதாயிற் . இைவெயல்லாம் நன்கு ெதாிந் ம், நா க்கு நாள் 
அதிகமாகிக் ெகாண் ந்த ஆசிரமச் ெசல கைள ைவதிக ஹிந் க்கேள ெப ம்பா ம் 
ெகா த்  வந்தார்கள். தீண்டாைமயின் அ ப்பைட ஆட்டங் ெகா த் ப் 
ேபாய்விட்ட  என்பதற்கு இ  அறிகுறியல்லவா?..." 
 
    பின்ன ம் சிலகாலம் ேகாச்ராப்பில் ஆசிரமம் நடந்  வந்த . பிற ைடய வாடைகக் 
கட்டடத்தில் ெந ங்காலம் ஆசிரமம் நடத்த யா  என் ம் ெசாந்த இடம் 
சம்பாதித்  ஆசிரமத்ைத நிைலப்ப த்த ேவண் ம் என் ம் மகாத்மா க தினார். இந்தச் 
சமயத்தில் ேகாச்ராப் கிராமத்தில் பிேளக் ேநாய் பரவிய . கிராமத்  ஜனங்கைளச் 
சுகாதார விதிகைள அ ஷ் க்கும்ப  ெசய்வதற்கான சக்தி ம் ெசல்வாக்கும் ஆசிரம 
வாசிகள் அப்ேபா  ெபற்றி க்க வில்ைல. இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில்  ஞ்சா பாய் 
ஹீராசந்  என் ம் வியாபாாி ஆசிரமம் ஸ்தாபிக்கத் தகுந்த நிலம் சம்பாதித் க் 
ெகா ப்பதற்கு ன் வந்தார். அவ ம் காந்திஜி ம் ஆமதாபாத்ைதச் சுற்றித் தக்க நிலம் 
ேத  அைலந்தார்கள். ஆமதாபாத் க்கு நா  ைமல் ரத்தில் சபர்மதி நதிக்கைரயில் 
அத்தைகய இடத்ைதக் கண் பி த்தார்கள். ஒ  வாரத்திற்குள் அந்த நிலம் வாங்கப் 
பட்ட . நிலத்தில் கட்டடேமா, மரேமா ஒன் ம் இல்ைல. ஆயி ம் ஆசிரமத்ைத 
உடேன அவ்விடத் க்கு மாற்றிவிட ேவண் ம் என்  மகாத்மா தீர்மானித்தார். 
ஆசிரமவாசிகள் வசிப்பதற்க்குக் கித்தான் கூடாரங்கள் ேபாடப்பட்டன. அப் ேபா  
ஆசிரமவாசிகள் ஆடவ ம் ெபண் ம் குழந்ைதக  மாக நாற்ப  ேபர் இ ந்தார்கள். 
எல்லா ம் கித்தான் கூடாரங்க க்கு வந்  ேசர்ந்தார்கள். 
 
    இவ்விதமாக, மகாத்மாவின் வாழ்க்ைகச் சாிதத்தில் மிகப் பிரசித்திெபற்ற சபர்மதி 
சத்தியாக்கிரஹ ஆசிரமம் ஆரம்பமாயிற் . 
    ----------------------------------------------------------- 
 

6. இராஜ குமார் சுக்லா 
 
    இந்தியாவின் அரசியல் சாித்திரத்தில் 1917-ஆம் வ ஷம் மிக ம் க்கியமான 
வ ஷமாகும். அந்த ஆண் ல் இந்தியாவின் சுதந்திரப் ேபா க்குப் பலம்தரக் கூ ய பல 
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சம்பவங்கள் நிகழ்ந்தன. அவற்றில் க்கியமான  'சம்பரான் சத்தியாக் கிரஹம்' என்  
ெபயர் ெபற்ற . அந்த நிகழ்ச்சியின் லம் மகாத்மா காந்தியின் ஆத்மசக்தியின் 
ெப ைமைய இமயமைலயி ந்  கன்னியாகுமாி வைரயில் இந்திய மக்கள் 
எல்லா ம் நன்கு அறிந்  ெகாண்டார்கள். 
    . 
    பீஹார் மாகாணத்தில் சம்பரான் ஒ  ஜில்லா. இமயமைலயின் அ வாரத்தின் 
அ கில் உள்ள . ஜனக மகாராஜன் ஆட்சி ாிந்த விேதக நா  என்ப  அ தான். 
அங்ேக அ ாித் ேதாட்டங்கள் அதிகம். ெப ம்பாலான அ ாித் ேதாட்டங்கள் ஆங்கில 

தலாளிக க்குச் ெசாந்தமானைவ. சம்பரானி ள்ள ஒவ்ெவா  கு யானவ ம் 
இ ப  ஏக்கரா நிலம் பயிர் ெசய்தால் அதில் ன்  ஏக்கரா கட்டாயம் அ ாி பயிாிய 
ேவண் ம் என் ம் விதி அங்ேக அ ல் இ ந்த . அந்த ன்  ஏக்கராவில் 
விைள ம் அ ாிப் பயிர் நிலச்சுவாந்தாரைனச் ேச ம். இவ்விதம் கட்டாயமாக அ ாி 
பயிாி ம் ைறக்குத் 'தீன் கதியா' ைற என்ற ெபயர் வழங்கிற் . . 
    . 
    1917-ஆம் ஆண் க்கு ன்னால் இந்த விவரம் ஒன் ம் காந்தி மகா க்குத் 
ெதாியேவ ெதாியா . 1916-ஆம் ஆண் ன் இ தியில் லக்ெனௗ நகாில் காங்கிரஸ் 
மகாசைப கூ யேபா  இராஜகுமார் சுக்லா என்பவர் காங்கிரஸ் வி தியில் 
மகாத்மாவின் ஜாைகையத் ேத க் ெகாண்  வந்  கண் பி த்தார். இராஜகுமார் 
சுக்லா சம்பரான் ஜில்லா கு யானவர்களில் ஒ வர். கட்டாய அ ாிப் பயிர் ெசய்  
கஷ்டப்பட்டவர்.தம்ைமப் ேபாலேவ கஷ்டப்பட் க் ெகாண் க்கும் ஆயிரக் 
கணக்கான கு யானவர்க க்குக் கதிேமாக்ஷம் பிறக்கேவண் ம் என்ற அவா அவர் 
மனதில் கு ெகாண் ந்த . எனேவ மகாத்மாைவக் கண்  அவாிடம் சம்பரான் 
கு யானவர்களின் கஷ்டங்கைளச் ெசான்னார். சம்பரா க்கு ேநாில் வந்  பார்க்க 
ேவண் ம் என் ம் வற் த்தினார். அவர் கூறிய விஷயங்கள் மகாத்மா க்குத் 
ெதளிவாக விளங்கவில்ைல. எனேவ இராஜகுமார் சுக்லா "எங்கள் வக்கீல் பா ைவ 
அைழத்  வ கிேறன். அவர் எல்லாம் ெதளிவாகச் ெசால்வார்!" என்  கூறிவிட் ப் 
ேபாய் பா  விரஜ கிேஷார் பிரஸாைத அைழத் க்ெகாண்  வந்தார். பின்னாளில் பா  
விரஜகிேஷார் பிரஸா ம் பா  ராேஜந்திர பிரஸா ம் ேதசத்ெதாண் ல் மகாத்மாவின் 
சிறந்த ைணவர்கள் ஆனார்கள். ஆனால் அச்சமயம் பா  விரஜகிேஷாைரப் பற்றி 
மகாத்மா க்கு நல்ல அபிப்பிராயம் உண்டாகவில்ைல. ஒன் மறியாத ஏைழக் 
கு யானவர்களிடம் பணம் பறிக்கும் வக்கீல்களில் ஒ வர் என்  எண்ணினார். எனேவ, 
பா  விரஜ கிேஷார் கூறியைத ேயல்லாம் ேகட் க்ெகாண் , "நிைலைமைய ேநாில் 
பார்த் த் ெதாிந்  ெகாள்வதற்கு ன்னால் நான் ஒன் ேம ெசால்வதற்கில்ைல. 
ஆனால் நீங்கள் இைதப் பற்றிக் காங்கிர ல் ஒ  தீர்மானம் ெகாண்  வந்  
நிைறேவற் வ  நல்ல " என்  ெசான்னார். அதன்ப ேய  விரஜ கிேஷார் 
சம்பரான் கு யானவர்களிடம் அ தாபம் ெதாிவிக்கும் தீர்மானம் ஒன்ைறக் 
காங்கிர ல் ெகாண் வந்  நிைறேவற்றினார். . 
    . 
    இைதக்ெகாண்  இராஜகுமார் சுக்லா தி ப்தியைடந்  விடவில்ைல. "தாங்கள் 
சம்பரா க்கு வந்  ேநாில் நிைலைம ையப் பார்க்கேவண் ம்." என்  அவர் 
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மகாத்மாவிடம் ெசான்னார். "ஆகட் ம்; அந்தப் பக்கங்களில் சுற் ப் பிரயாணம் 
ெசய்வதற்கு வ ம்ேபா  சம்பரா க்கு வ கின்ேறன்" என்றார் மகாத்மா. அவர் 
கான் க்குப் ேபானேபா  இராஜ குமார் சுக்லா அவைரப் பின் ெதாடர்ந்தார். 
"இவ்விடத்தி ந்  சம்பரான் அதிக ரம் இல்ைல. வ கிறீர்களா?" என்  ேகட்டார். 
மகாத்மா அப்ேபா  அவகாசம் இல்ைல என்  கூறிவிட்  ஆமதாபாத் ஆசிரமத் க்குச் 
ெசன்றார். இராஜகுமார் சுக்லா அங்ேக ம் ேபானார். கைடசியாக, காந்திஜி "நான் 
கல்கத்தா க்கு இத்தனாந்ேததி வ கிேறன். அங்ேக வந்  என்ைனச் சம்பரா க்கு 
அைழத் ப் ேபாங்கள்!" என்  ெசான்னார். . 
    . 
    மகாத்மா கல்கத்தா க்குப் ேபாகு ன்ேப இராஜகுமார் சுக்லா அங்ேக ெசன்   

ேபந்திரநாத் வஸுவின் ட் ல் காந்திஜிக்காகக் காத்தி ந்தார். இவ்வா , 
கல்வியறி  அதிகம் இல்லாத ஒ  கு யானவ ைடய உ தி காரணமாகத் 
ேதசத் க்ேக ஒ  திய ஆதர்சம் ஏற்படலாயிற் . . 
    . 
    காந்திஜி ம் இராஜகுமார் சுக்லா ம் கல்கத்தாவில் ரயில் ஏறிப் பாட்னா க்கு வந்  
ேசர்ந்தார்கள். பாட்னாவில் காந்திஜிக்குத் ெதாிந்த நண்பர் யா ம் இல்ைல. 
இராஜகுமார் சுக்லா க்குத் ெதாிந்தவர்கேளா அவைர மிகக் கீழான மனிதராகக் 
க தினார்கள். பா  ராேஜந்திரப் பிரஸாத்தின் பங்களா க்கு மகாத்மாைவச் சுக்லா 
அைழத் ச் ெசன்றார். பா  ராேஜந்திர பிரஸாத் அச்சமயம் ஊாில் இல்ைல. 
அவ ைடய ட்  ேவைலக்காரர்கள் காந்திஜிைய ம் சுக்லாைவ ம் இலட்சியம் 
ெசய்யவில்ைல. அவர்கள் ட் க் கிணற்றில் தண்ணீர் இ ப்பைதக்கூட 
ேவைலக்காரர்கள் ஆட்ேசபித்தார்கள். தண்ணீர்த் ணிெதளித்தால் தீட்டாய்ப் 
ேபாய்வி ேவாம் என்  ெசான்னார்கள். மற்ற மாகாணங்கைளக் காட் ம் பீஹாாில் 
தீண்டாைம மிகக் க ைம என்பைத காந்திஜி அறிந்  ெகாண்டார். இராஜகுமார் 
சுக்லாவினால் தமக்கு அதிக உதவி கிைடக்கா  என்பைத ம் கண்  ெகாண்டார். 
குதிைர லகாைனத் தாேம இ த் ப் பி க்க ேவண் ய தான் என்  தீர்மானம் 
ெசய்தார். . 
    . 
    பாட்னாவில் ெமௗலானா மஷ் ல் ஹக் என் ம் பிரசித்தமான ேதசீய ஸ்லீம் 
தைலவர் வசித்  வந்தார். அவர் லண்டனில் பாாிஸ்டர் பாீட்ைசக்குப் ப த்த காலத்தில் 
மகாத்மா க்கு அவ ைடய அறி கம் ஏற்பட் ந்த . பிற்பா  1915-ஆம் வ ஷத் ப் 
பம்பாய் காங்கிர ன்ேபா  மகாத்மா அவைரச் சந்தித்தார். பாட்னா க்கு 
எப்ேபாதாவ  வந்தால் தம் இல்லத் க்கு வந்  தங்கும்ப  ெமௗலானா மஷ் ல் ஹக் 
காந்திஜியிடம் ெசால் யி ந்தார். அைத இப்ேபா  ஞாபகப்ப த்திக் ெகாண்  
மகாத்மா அவ க்கு ஒ  சீட்  எ தி அ ப்பினார். ெமௗலானா மஷ் ல் ஹக் உடேன 
தம  ேமாட்டாாில் ஏறி வந்  மகாத்மாைவத் தன் ட் க்கு அைழத் ச் ெசன்றார். . 
    . 
    காந்திஜி அவாிடம் தம் வந்த காாியத்ைதத் ெதாிவித்தார். சம்பரான் விஷயமாக 
விசாரைண ெசய்வதற்குத் தாம் எந்த ஊ க்குப் ேபாகேவண் ேமா அந்த ஊ க்குத் 
தம்ைம தல் ரயி ல் ஏற்றி அ ப் ம்ப  ேகட் க் ெகாண்டார். ஸபர் க்கு 
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த ல் ெசல்வ  நலம் என்  தீர்மானிக்கப்பட்ட . ஆகேவ அன்  மாைல 
மகாத்மாைவ ஸபர் க்கு ரயில் ஏற்றி அ ப்பி ைவத்தார் ெமௗலானா மஷ் ல் 
ஹக். . 
    . 
    ஸபர் ாில் அச்சமயம் ஆச்சாாிய கி பளானி வசித்  வந்தார். அந்நகாில் இ ந்த 
அரசாங்கக் கலாசாைலயில் அவர் ஆசிாியராயி ந்  சில நாைளக்கு ன்  அந்த 
உத்திேயாகத்ைத ராஜினமா ெசய்தி ந்தார். மகாத்மா வ ம் ெசய்தி அறிந்  ஆச்சாாிய 
கி பளானி ஒ  ெப ம் மாணாக்கர் கூட்டத் டன் நள்ளிரவில் ஸ்ேட ஷ க்கு வந்  
மகாத்மா காந்திைய வரேவற்றார். ஆச்சாாிய கி பளானி தம  நண்பரான ஆசிாியர் 
மல்கானியின் பங்களாவில் வசித்  வந்தார். மகாத்மா காந்திைய அவர் அந்தப் 
பங்களா க்கு அைழத் ப் ேபானார். . 
    . 
    ம நாள் காைலயில் மகாத்மா வந்தி க்கும் ெசய்தி அறிந்  ஸபர் ர் வக்கீல்கள் 
பலர் அவைரப் பார்க்க வந்தார்கள். வந்தவர்களில் இராம நவமி பிரஸாத் என்பவர், 
"இராஜகுமார் சுக்லா உங்களிடம் ெசால் யி க்கும் விவரங்கள் எல்லாம் உண்ைம 
தான். அ  விஷயமாக நீங்கள் ஏதாவ  ேவைல ெசய்வதாக இ ந்தால், அரசாங்க 
கலாசாைல ஆசிாியாின் ட் ல் தங்கியி ந்  ெகாண்  ஒன் ம் ெசய்ய யா . 
எங்களில் ஒ வர் ட் க்கு வந்  தங்கேவண் ம். கயா பா  என்பவர் இங்ேக பிரபல 
வக்கீல். அவர் சார்பாக உங்கைள அைழக்கேவ நான் வந்ேதன். நாங்கள் எல்லா ம் 
சர்க்கா க்கு விேராதமாக எந்தக் காாிய ம் ெசய்வதற்குப் பயந்தவர்கள்தான். ஆயி ம் 
எங்களால் இயன்ற உதவிையத் தங்க க்குச் ெசய்கிேறாம். இந்த மாகாணத்தின் 
தைலவர்களான பா  விரஜ கிேஷார் பிரஸாத் க்கும் பா  இராேஜந்திர 
பிரஸாத் க்கும் தந்தி ெகா த்  அவர்கைள வரவைழக்கிேறாம்!" என்  ெசான்னார். . 
    . 
    இதன் ேபாில் மகாத்மா கயா பா வின் ட் க்குப் ேபானார். தர்பங்காவி ந்  
விரஜ கிேஷார் பிரஸா ம் ாியி ந்  இராேஜந்திர பிரஸா ம் சீக்கிரத்தில் வந்  
ேசர்ந்தார்கள். அவர்கைளப்பற்றி மகாத்மா தம் ைடய பைழய அபிப்பிராயத்ைத 
மாற்றிக்ெகாள்ள ேவண் யதாயிற் . தாம் எண்ணிய ேபால அவர்கள் ஏைழக் 
கு யானவர்களிடம் பணம் பறிப்பவர்கள் அல்லெவன் ம் ேநர்ைம ம் பேராபகார 
சிந்ைத ம் உள்ளவர்கள் என் ம் அறிந்தார். விைரவிேலேய மகாத்மா க்கும் ேமற் 
கூறிய இ  பீஹார் தலாவர்க க்கும் ெந ங்கிய நட்  உண்டாயிற் . இவர்களில் பா  
விரஜ கிேஷார் பிரஸாதின் ம மகன்தான் ேசாஷ ஸ்ட் கட்சியின் தைலவரான  
ெஜயப்பிரகாச் நாராயண் அவர்கள். . 
    . 
    நிைலைமைய நன்றாய்த் ெதாிந் ெகாண்ட பிறகு காந்திஜி கூறியதாவ :-- 
"கு யானவர்களின் சார்பாகக் ேகார்ட் களில் வழக்கா  அவர்க க்கு உதவி ெசய்ய 
நீங்கள் யன்  வந்தி க்கிறீர்கள். ஆனால் அந்த வழியில் எனக்கு நம்பிக்ைக 
இல்ைல. த ல் கு யானவர்கைளப் பயத்தி ந்  வி தைல ெசய்யேவணா ம். 
'தீன்கதியா' ைறைய அ ேயா  ஒழிக்க ேவண் ம். இரண்  நாளில் இங்கி ந்  
தி ம்பிப்ேபாய் விடலாம் என்ற எண்ணத் டன் நான் இங்கு வந்ேதன். ஆனால் அ  
சாத்தியமில்ைல என்  காண்கிேறன். இரண்  வ ஷம் இங்ேக இ க்கும்ப  
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ேநர்ந்தா ம் ேநாிடலாம். அதற்கு நான் தயார். நீங்கள் எனக்கு உதவி ெசய்ய 
மா?" . 

    . 
    "என்ன விதமான உதவி ேவண் ம்" என்  பா  விரஜ கிேஷார் ேகட்டார். த ல் 
தம் டன் அவர்கள் வந்  கு யானவர்கள் ெசால்வைதத் தமக்கு ெமாழிெபயர்த் ச் 
ெசால்லேவண் ம் என் ம், பத்திாிைகக க்கு எ வ , க தப் ேபாக்குவரத்  
ெசய்வ  த ய குமாஸ்தா ேவைல அதிகம் இ க்கும் என் ம், கைடசியாகச் 
சிைறக்குப் ேபாகும் ப  ேநரந்தா ம் ேநரலாம் என் ம் மகாத்மா காந்தி ெசான்னார்." . 
    . 
    "உங்க டேனேய இ ந்  ெமாழிெபயர்ப்  ேவைல குமாஸ்தா ேவைல 
ெசய்வதற்குத் தயாராயி க்கிேறாம். சிைறக்குப் ேபாகிறெதன்ப  ற் ம் எங்க க்குப் 

திய விஷயம். அதற்கும் சித்தமாக யல்கிேறாம்" என்  அந்தப் பீஹார் நண்பர்கள் 
காந்திஜியிடம் ெசான்னார்கள். . 
    ----------------------------------------------------------- 
 

7. எதிர்பாராத ெவற்றி. 
 
    சம்பரான் கு யானவர்க ைடய குைறகைள விசாாித் த் ெதாிந்  ெகாள்வதற்கு 

ன்னால் ேதாட்ட தலாளிகைள ம் சர்க்கார் அதிகாாிகைள ம் காந்திஜி சந்தித் த் 
தாம் ெசய்யப் ேபாகும் ேவைலையப் பற்றி அறிவித் விட வி ம்பினார். பீஹார் 
மாகாணத்தில் ஒவ்ெவா  ஜில்லா க்கும் ஒ  கெலக்ட ம் ன்  அல்ல  நா  
ஜில்லாக்க க்கு ஒ  கமிஷன ம் உண் . கமிஷனர் ஆதிக்கம் வகிக்கும் 
பிரேதசத் க்கு விஷன் என்  ெபயர். சம்பரான், திர்ஹத் விஷனில் இ ந்த . 
மகாத்மா திர்ஹத் கமிஷனைரச் சந்திக்க வி ம் வதாகக் க தம் எ தினார். 
அம்மாதிாிேய சம்பரான் ேதாட்டக்காரர் சங்கத்தின் காாியதாிசிக்கும் எ தி 
அ ப்பினார். . 
    . 
    ேதாட்டக்காரர் சங்கத்தின் காாியதாிசி தம  மனக் க த்ைதக் காந்திஜியிடம் 
உள்ளப  ெவளியிட்டார். "நீர் யார், ஐயா, இங்கு வந்  விசாரைண ெசய்வதற்கு? நீர் 
இந்த ஜில்லாக்காரரா? இந்த மாகாணத்ைதச் ேசர்ந்தவரா? ேதாட்ட தலாளிக க்கும் 
கு யானவர்க க்கும் மத்தியில் வந்  கு க்கி வதற்கு உமக்கு என்ன உாிைம? யார் 
அதிகாரம் ெகா த்த ? ேபசாமல் வந்த வழிேய தி ம்பிப் ேபாய்ச் ேச ம்; ெசாந்தக் 
காாியம் இ ந்தால் ேபாய்ப் பா ம். அப்ப  ஏதாவ  ெசால் க்ெகாள்ள வி ம்பினால் 
காகிதத்தில் எ தித் தபா ல் அ ப் ம். நீர் ெசால் ம் எந்த விஷயத்ைத ம் இப்ேபா  
நான் ேகட்கத் தயாராயில்ைல!" என்றார். . 
    . 
    பிறகு காந்திஜி திர்ஹத் விஷன் கமிஷனைரப் பார்க்கப் ேபானார். அந்த நாளில் 
இந்தியாவில் அதிகார வர்க்கத்தின் அ ல் பிரமாதம். ஒவ்ெவா  ஜில்லா கெலக்ட ம் 
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தம்ைம அந்த ஜில்லாவின் யேதச்சாதிகாாியாகேவ நிைனத் க்ெகாள்வார். நா  
கெலக்ட க்கு ேமற்பட்ட கமிஷனைரப் பற்றிக் ேகட்க ேவண் மா? காந்திஜிைய அவர் 
அதட்ட ம் மிரட்ட ம் ெதாடங்கினார். "திர்ஹத் விஷைன விட்  உடேன ெவளி 
ேயறிப் ேபாய்வி ம். அ தான் உமக்கு நல்ல . ெவளிேயறவில்ைல ெயன்றால் அதன் 
பலைன அ பவிக்க ேநாி ம்!" என்  கமிஷனர் எச்சாிக்ைக ெசய்தார். . 
    . 
    மகாத்மா காந்தி தி ம்பி வந்  விரஜகிேஷார் பா  த ய நண்பர்களிடம் 
நிைலைமைய எ த் ைரத்தார். "ேதாட்டக்கார தலாளிகள் ெவகு ேகாபமா 
யி க்கிறார்கள். கமிஷனர் ைரேயா அவர்கைளக் காட் ம் க ைமயா யி க்கிறார். 
ஆைகயால் விசாரைண ஆரம்பிப்பதற்கு ன்னாேலேய என்ைனக் ைக  ெசய்  
சிைறக்கு அ ப்பினா ம் அ ப்பி வி வார்கள். எதற்கும் நாம் தயாராக இ க்க 
ேவண் ம். நான் ைக  ெசய்யப்ப வதாயி ந்தால் ேமாத்திஹாாிலாவ  
ெபட் யாவிலாவ  ைக  ெசய்யப்ப வ  நல்ல " என்  காந்திஜி கூறினார். . 
    . 
    ேமாத்திஹாாி, திர்ஹத் விஷனின் தைலநகரம். ெபட் யா இராஜகுமார் சுக்லாவின் 
கிராமத் க்கு அ கில் இ ந்த பட்டணம். அந்தப் பிரேதசத்திேலதான் கு யானவர்கள் 
அதிகக் கஷ்டப்பட் க்ெகாண் ந்தார்கள். ஆைகயினாேலேய மகாத்மா அங்ேக 
ெசன்  தாம் ைகதி யாகேவண் ம் என்  வி ம்பினார். . 
    . 
    உடேன காந்திஜி ம் அவ ைடய ேதாழர்க ம் றப்பட்  ேமாத்திஹாாி 
பட்டணத்ைத அைடந்தார்கள். அங்ேக பா  ேகாரக் பிரஸாத் என்பவர் ட் ல் 
தங்கினார்கள். ேமாத்தி ஹாாிக்கு ஐந்  ைமல் ரத்தில் ஒ  கிராமத்தில் ஏைழக் 
கு யானவன் ஒ வன் ன் த்தப்பட்டதாக அன்  ெசய்தி வந்த . ம நாள் 
காைலயில் ேமற்ப  கிராமத் க்கு மகாத்மா ம் பா  தாராநிதர் பிரஸாத் என்பவ ம் 
யாைன மீ  ஏறிக் கிளம்பினார்கள். நம் ைடய நாட் ல் மாட்  வண் ப் பிரயாணம் 
எவ்வள  சாதாரணேமா அப்ப  சம்பரானில் யாைனப் பிரயாணம் சர்வ 
சாதாரணமாகும். . 
    . 
    காந்திஜி ஏறியி ந்த யாைன இரண்டைர ைமல் ரம் ேபாவதற்குள் பின்னால் ஒ  
குதிைர வண்  வந்  யாைனையப் பி த்த . அந்த வண் யில் ேபாலீஸ் ேசவகன் 
ஒ வன் இ ந்தான். அவன் மகாத்மாவிடம் "ேபாலீஸ்சூபாிண்ெடண்ட் ைர 
தம் ைடய வந்தனத்ைத உங்க க்குத் ெதாிவிக்கச் ெசான்னார்!" என்றான். இதன் 
க த்  என்னெவன்ப  காந்திஜிக்குத் ெதாிந் விட்ட . ஆகேவ தாரா நிதர்பா விடம் 
"நீங்கள் ேமேல ேபாங்கள்!" என்  ெசால் விட் க் காந்திஜி ேபாலீஸ் தன் 
ெகாண் வந்த வன் யில் ஏறிக் ெகாண்டார். வண்  நகரத் ெதாடங்கிய ம் ேபாலீஸ் 

தன் ஓர் உத்தரைவ மகாத்மாவிடம் ெகா த்தான். அதில், "சம்பரான் ஜில்லாைவ 
விட்  உடேன ெவளிேயற ம்" என்  எ தியி ந்த . . 
    . 
    ம காத்மா இற ங்கியி ந்த   ேபாய்ச் ேசர்ந்த ம் ேபாலீஸ் ேசவ க ன் உத்த ர ைவப் 
ெபற் க் ெகாண்ட த ற்குக் ைகெயாப்ப ம் ேகட்டான். ம காத்மா "ஆக ட் ம்; ைகெயாப்ப ம் 
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த கிேறன்" என்றார். உடேன ஒ  காகிதத்தில் "உத்தரைவப் ெபற் க் ெகாண்ேடன். 
ஆனால் நான் ெதாடங்கி ள்ள ஆராய்ச்சி ம் வைரயில் சம்பராைன விட் ப் 
ேபாகும் உத்ேதசம் இல்ைல" என்  எ திக் ைகெயாப்பம் இட் க் ெகா த்தார். . 
    . 
    சிறி  ேநரத் க்ெகல்லாம் இன்ெனா  உத்தர  வந்த . அதில் "144-வ  
பிாிவின்ப  ேபாட்ட உத்தர க்குக் கீழ்ப்ப யாத குற்றத் க்காக நாைளக்கு 
மாஜிஸ்ட்ேரட் ேகார்ட் ல் விசாரைணக்கு வந்  ேசர ம்" என்  கண் ந்த . . 
    . 
    அன்  இரெவல்லாம் காந்திஜி ம் அவ ைடய சகாக்க ம் ங்கேவயில்ைல. 
ம நாள் என்ன நடக்கும் என்ப  பற்றி ம் காந்திஜி சிைறப்பட்ட பின்னர் என்ன 
ெசய்யேவண் ம் என்ப  பற்றி ம் ேபசிக்ெகாண் ந்தார்கள். காந்திஜி தாம் எ த 
ேவன் ய க தங்கைளெயல்லாம் எ தி த்தார். . 
    . 
    ம நாள் ேமாத்தி ஹாாி நகரம் கண்ட காட்சிையப்ேபால் அதற்கு ன் எந்த நாளி ம் 
கண்டதில்ைல என்  அந்த நகர்வாசிகள் ெசான்னார்கள். மகாத்மாைவப் பற்றிேயா 
அவர் ெதன்னாப்பிாிக்காவில் நடத்திய சத்தியப் ேபாராட்டத்ைதப் பற்றிேயா அந்த 
இமயமைல அ வாரப் பிரேதசத்தில் அதிகம் ேப க்குத் ெதாிந்தி க்க  நியாய மில்ைல. 
இந்த  நாளிேலேபால  அப்ேபா  ப த்திாிைகக ளின் ெசல்வாக்கும் அதிக ம் இல்ைல. 
எனி ம் ம காத்மா காந்தி வந் த , அவ க்கு 144-வ  உத்த ர  வ ழ ங்க ப்ப ட்ட , 
அத ற்கு அவ ர் கீழ்ப்ப ய ம த்த  ஆகிய ெசய்திகள் நகாி ம் சுற்  வட்டாரத்தி ம் 
இர க்கிரேவ பரவி விட்டன. காைலயிேல பார்த்தால் பா  ேகாரக் பிரஸாத் ட்ைடச் 
சுற்றி ம் ஜனங்கள் ஆயிரக் கணக்கிேல கூ யி ந்தார்கள். . 
    . 
    இந்தியாவில் பிாிட் ஷ் உத்திேயாகஸ்தர்கள் ஓர் உத்தர  ேபா வ , அதற்குக் 
கீழ்ப்ப ய மாட்ேடன் என்  ஓர் இந்தியர் ம தளிப்ப , - என்ப  அ வைர என் ம் 
நடவா நிகழ்ச்சிகள் ஆகும். ஆைகயால் அந்த நிகழ்ச்சிகள் மக்களின் உள்ளத்ைதக் 
கவர்ந்ததி ம், அத்தைகய அதிசய மனிதைரப் பார்க்க ஜனங்கள் திரண்  வந்ததி ம் 
வியப்  ஒன் ம் இல்ைலயல்லவா? . 
    . 
    சம்பரானில் மட் மல்ல; இந்தியா ேதசம் வதி ேம அச்ெசய்தி பரவியேபா  
மக்கள் ெசால்ல யாத கிளர்ச்சிைய அைடந்தார்கள். ேமேல என்ன நடக்கப் 
ேபாகிற  என்பைத ஆவ டன் எதிர் ேநாக்கிக் ெகாண் ந்தார்கள். . 
    . 
    மகாத்மா ேகார்ட் க்குப் ேபாகேவண் ய ேநரம் ெந ங்கிற் . ஜனக்கூட்டம் 
நிமிஷத் க்கு நிமிஷம் அதிகமாயிற் . காந்திஜி ேகார்ட் க்குப் ேபாகப் 

றப்பட்டேபா  திெயல்லாம் ஜனச த்திரமாயி ந்த . ேகார்ட்ைடச் சுற்றி ம் 
அப்ப ேய ெப ங்கூட்டம். . 
    . 



 33

    இந்தச் சமயத்தில் மக்கள் திரண்  எ ந்  வந்  தம்மிடம் காட் ய அன்ைபக் 
குறித்  மகாத்மா கூ கிறார்:- . 
    . 
    "சம்பரானில் என்ைன யா க்கும் ெதாியா . சம்பரான் கு யானவர்கேளா கல்வி 
அறி  இல்லாதவர்கள். சம்பரான் கங்ைக நதிக்கு ெவகு வடக்ேக ேநபாளத் க்கு 
அ கில் இமயமைல அ வாரத்தில் இ க்கிற . இந்தியாவின் மற்றப் பகுதிக க்கும் 
அதற்கும் ெதாடர்ேப இல்ைல. அந்தப் பிரேதசத்தில் காங்கிரைஸப் பற்றி யா க்கும் 
ெதாியா . காங்கிர ன் ெபயைரக் ேகள்விப்பட் ந்த சில ம் அதில் ேசரப் 
பயந்தி ந்தார்கள். இரகசியமாகேவா, பகிரங்கமாகேவா ேவைல ெசய்  எங்கள் 
வ ைகக்கு ன் ஏற்பா கள் ெசய் ைவக்கத் தர்கள் யாைர ம் நாங்கள் 
அ ப்பிைவக்கவில்ைல. எனி ம் சம்பரான் கு யானவர்கள் என்ைன ெந ங்கால 
நண்பைனப்ேபால் வரேவற்றார்கள். இந்தக் கு யானவர்களின் சந்திப்பில் நான் 
ஆண்டவைன ம் அஹிம்ைசைய ம் சத்தியத்ைத ம் ேந க்கு ேநர் தாிசித்ேதன். இந்த 
சத்திய தாிசனம் ெப வதற்கு என்ைன உாியவனாக்கிய  எ ? ஜனங்களிடம் நான் 
ெகாண் ந்த அன்ேபயல்லாமல் ேவ  எ ம் ெசால்வதற்கில்ைல. சம்பரானில் 
அந்தத் தினம் என் வாழ்நாளிேலேய என் ம் மறக்க ெவாண்ணாத தினமாகும். 
சட்டப்ப  விசாரைணக்கு உள்ளானவன் நான் என்றா ம் உண்ைமயில் அரசாங்கேம 
அப்ேபா  குற்றவாளியின் கூண் ல் ஏறி நின்றதாகத் ேதான்றிய . கமிஷனர் எனக்கு 
விாித்த வ்ைலயில் என்ைன அவர் பி க்க வில்ைல. அந்த வைலயில் அரசாங்கத்ைதேய 
வி ம்ப  ெசய்தார்!" . 
    . 
    ேகார்ட் ல் விசாரைண ஆரம்பமாயிற் . ஆனால் சர்க்கார் தரப்பில் அரசாங்க 
வக்கீ க்கும் மாஜிஸ்ட்ேரட் க்கும் உத்திேயாகஸ்தர்க க்கும் இன்ன  
ெசய்வெதன்ேற ெதாிய வில்ைல. வழக்ைகத் தள்ளிப்ேபா ம்ப  சர்க்கார் வக்கீல் 
மாஜிஸ்ட்ேரட்ைடக் ேகட் க்ெகாண்டார். ஆனால் காந்திஜி கு க்கிட் , "உத்தரைவ 
மீறிய குற்றத்ைத நான் ஒப் க் ெகாள்ளப் ேபாகிேறன். ஆைகயால் வழக்ைகத் 
தள்ளிைவக்க யாெதா  காந்திர ம் இல்ைல!" என்  ெசான்னார். பிறகு தாம் 
எ திக்ெகாண்  வந்தி ந்த வாக்கு லத்ைதப் ப த்தார். அதன் சாராம்சமாவ :- . 
    . 
    "அதிகாாிகள் 144-வ  பிாிவின்ப  ேபாட்ட உத்தரைவ நான் மீறி நடப்பதாக 
ெவளிப்பைடயாகத் ேதான் ம். இந்த நடவ க்ைகைய நான் ேமற்ெகாண்டதின் 
காரணத்ைதத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கிேறன். ஜீவகா ண்யத்ெதாண்  ெசய் ம் 
ேநாக்கத் டன் நான் இந்தப் பிரேதசத் க்கு வந்ேதன். இங்குள்ள கு யானவர்கள் 
தங்கைள அ ாித்ேதாட்ட தலாளிகள் ெகா ைமப் ப த் வதாக ம், நான் வந்  
உதவி ெசய்யேவண் ம் என் ம் என்ைன அைழத்தார்கள். ஆனால் உண்ைம 
நிைலைய ேநாில் கண்  அறிவதற்கு ன்னால் நான் எ ம் ெசய்ய யா  என்  
ெசான்ேனன். ஆைகயால் அ ாித் ேதாட்ட தலாளிகள், சர்க்கார் அதிகாாிகள் 
இவர்க ைடய ஒத் ைழப் டன் நிைலைமைய ஆராய்ந்  ெதாிந் ெகாள்ள எண்ணி 
வந்ேதன். ேவ  ேநாக்கம் எ ம் எனக்குக் கிைடயா . என் ைடய வ ைகயினால் 
ெபா  அைமதிக்குப் பங்க ம் உயிர்ச் ேசத ம் ேநாிடலாம் என்  உத்தரவில் 
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கண் க்கிற . இைத நான் நம்ப யவில்ைல. இத்தைகய காாியங்களில் நான் அதிக 
அ பவ ள்ளவன். ஆனால் அதிகாாிகேளா ேவ  விதமாக எண் கிறார்கள். 
அவர்க க்குக்கிைடத்தி க்கும் தகவல்கைள ஆதாரமாகக்ெகாண்ேட அவர்கள் 
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம், நான் சட்டத் க்கு அடங்கிய பிரைஜ. ஆைகயால் 
உத்தரைவப் ெபற்ற டேன அதற்குக் கீழ்ப்ப ய ேவண் ம் என் தான் எண்ணிேனன். 
ஆனால் அவ்விதம் ெசய்தால் நான் என் ைடய கடைமயில் தவறியதாகும் என 
மனச்சாட்சி அறி த்திய . நான் யா ைடய நலத்ைத ன்னிட்  இங்கு வந்ேதேனா 
அவர்கைளக் ைகவிட் ப் ேபாவதாகேவ ம். ஆைகயால் நானாக இங்கி ந்  
ேபாகக்கூடா  என்ற க்கு வந்ேதன். என் மனச்சாட்சி ஒ  விதமாக ம் சர்க்கார் 
அதிகாாி களின்  ேவ  விதமாக ம் கட்டைளயி ம்ேபா  சர்க்கார் 
அதிகாாிகளின் உத்தரைவ நிைறேவற் ம் ெபா ப்ைப அவர்க க்ேக விட்  
வி வ தான் நியாயமாகும். தற்ேபா  இந்தியாவில் உள்ள அரசியல் அைமப்பின்கீழ் 
இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் நான் ைகக்ெகாள்ளக் கூ ய வழி இ  ஒன் தான். உத்தர க்குக் 
கீழ்ப்ப ய ம த் விட்  அதற்குாிய தண்டைனைய மனப் ர்வமாக ஏற்  
அ பவிக்கத் தயாராயி க்கிேறன். எனக்கு விதிக்கப்படப் ேபாகும் தண்டைனைய 
எவ்வைகயி ம் குைறத் க் ெகாள்ள நான் வி ம்பவில்ைல. சட்டம், அரசாங்க 
அதிகாரம் இவற்றின்ேமல் மதிப் க் குைறவினால் நான் இந்த உத்தரைவ மீறவில்ைல. 
சட்டங்க க்ெகல்லாம் ேமற்பட்ட மனச்சாட்சி என் ம் சட்டத் க்குக் கீழ்ப்ப ம் 
ெபா ட்ேட இந்த 144-வ  உத்தரைவ மீறத் ணிந்ேதன்." . 
    . 
    இத்தைகய வாக்கு லம் காந்திஜி ெகா த்த பிறகு விசாரைணையத் தள்ளிப் 
ேபா வதற்குக் காரணம் ஒன் ம் இல்ைல அல்லவா? மாஜிஸ்ட்ேரட் ம் அரசாங்க 
வக்கீ ம் தி க்கிட் ப் ேபானார்கள். இந்த மாதிாி ஒ  அ பவம் இதற்கு ன் 
அவர்க க்கு ஏற்பட்டேத யில்ைல. ஆைகயால் இன்ன  ெசய்வ  என் ம் 
அவர்க க்குத் ெதாியவில்ைல. மாஜிஸ்ட்ேரட் பிற்பா  தீர்ப் க் கூ வதாகச் ெசால் , 
அதற்காக ஒ  ேததி ம் குறிப்பிட்டார். பின்னர் ேகார்ட்  கைலந்த . . 
    . 
    நடந்தைத ெயல்லாம் ெதாிவித்  இராஜப் பிரதிநிதிக்கும், பண் த மாளவியா க்கும், 
பாட்னா நண்பர்க க்கும் மகாத்மா காந்தி தந்தி ெகா த்தார். . 
    . 
    மகாத்மா தந்தி ெகா ப்பதற்கு ன்னாேலேய அவர்க க்குச் ெசய்தி ேபாய் விட்ட . 
இந்தியா ேதசெமங்கும் அந்தச் ெசய்தி பரவிவிட்ட . ேதசத்தில் அரசியல் அறி  
ெபற்றவர்கள் எல்லா ம் அ த்தப  என்ன ெசய்தி வ கிறேதா என்  ஆவ டன் 
எதிர்பார்க்கலானார்கள். . 
    . 
    பிாிட் ஷ் அதிகாாி ேபாட்ட உத்தரைவத் தனி மனிதர் ஒ வர் மீறியி க்கிறார். 
மீறியேதாடல்லாமல் அைதக் ேகார்ட் ல் பகிரங்கமாக ஒப் க் ெகாண்  தண்டைன 
ெகா க்கும்ப ம் ேகட் க்கிறார்! இந்த மாதிாி அதிசயத்ைத இதற்கு ன்னால் 
கண்ட ம் இல்ைல; ேகட்ட ம் இல்ைல. பிாிட் ஷ் ஏகாதிபத்தியத் க்கு ேநர்ந்த இந்த 
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அவமதிப்ைபப் பிாிட் ஷ் அதிகார வர்க்கத்தார் எப்ப ச் சமாளிக்கப் ேபாகிறார்கள்? 
பிாிட் ஷ் சிங்கம் என்ன ெசய்யப் ேபாகிற ? . 
    . 
    பிாிட் ஷ் சிங்கம் கர்ஜைன ாிந்த . ஆனால் அ  ேபார் கர்ஜைன அல்ல; வாைலச் 
சு ட் க் ெகாண்  குைகக்குத் தி ம்பிச் ெசல் ம் கர்ஜைன. கத்திேயா ப்பாக்கிேயா 
ஆள் பலேமா பண பலேமா ஆ த பலேமா, - ஒன் ம் இல்லாத மனிதாின் ஆத்ம 
சக்திக்கு ன்னால் பிாிட் ஷ் அதிகார வர்க்கம் தைல வணங்கிற் ! . 
    . 
    ைவஸ்ராய் ெசம்ஸ் ேபார்  தம  நிர்வாக சைப அங்கத்தின டன் கலந்தாேலாசித்  
பீஹார் ெலப் னன்ட் கவர்ன க்குச் ெசய்தி அ ப்பினார். ெலப் னன்ட் கவர்னர் 
திர்ஹத் விஷன் கமிஷன க்குத் தாக்கீ  அ ப்பினார்: கமிஷனர் 
மாஜிஸ்ட்ேரட் க்குச் ெசய்தி அ ப்பினார். . 
    . 
    தீர்ப் க் கூ வதற்காகக் குறிப்பிட்ட நாள் வ வதற்கு ன்னதாகேவ 
மாஜிஸ்ட்ேரட் டமி ந்  மகாத்மா க்குச் ெசய்தி வந்த . "ெலப் னன்ட் கவர்னர் 
வழக்ைக வாபஸ் ெபற் க் ெகாள் ம்ப  உத்தர  அ ப்பியி க்கிறார். அதன்ப  
வழக்கு வாபஸ் ெபறப்பட்ட " என்  மாஜிஸ்ட்ேரட் ெதாிவித்தி ந்தார். சம்பரான் 
ஜில்லா கெலக்டாிடமி ந்  காந்திஜிக்கு ஒ  க தம் வந்த . "அ ாித் ேதாட்டங்களில் 
கு யானவர்களின் நிைலைமையப் பற்றி நீங்கள் உத்ேதசித்தி க்கும் விசாரைணையத் 
தைடயின்றி நடத்தலாம். அதற்கு ேவண் ய எல்லா உதவி ம் ெசய்யத் 
தயாராயி க்கிேறன்" என்  கெலக்டர் ேஹகாக் எ தியி ந்தார். . 
    . 
    இவ்வா  காந்தி மகான் இந்தியாவில் தன் தலாகத் ெதாடங்கிய சாத் கச் 
சட்டம ப்  அதி சீக்கிரத்தில் மகத்தான ெவற்றியாக ந்த . . 
    . 
    அரசாங்க அதிகாாிகளின் ஒத் ைழப் டன் மகாத்மாஜி சம்பரான் கு யானவர்களின் 
நிைலைம பற்றிய விசாரைணையச் சாங்ேகாபாங்கமாக நடத்தினார். இதன் பலனாக 
அக்கு யானவர்களின் குைறகள் ெப ம்பா ம் நிவர்த்தியாயின. . 
    ----------------------------------------------------------- 
 

8. கிராமத்ெதாண்  
 
    சம்பரான் ஜில்லாவில் கு யானவர்களின் நிைலைமையப் பற்றி மகாத்மாவின் 
விசாரைண ஆரம்பமாயிற் . கு யானவர்களிடம் அவர்க ைடய கஷ்டங்கைளப்பற்றி 
வாக்கு லங்கள் எ க்கப்பட்டன. வாக்கு லத்தில் உண்ைமைய அப்ப ேய ெசால்ல 
ேவண் ம் என் ம் ெகாஞ்சங்கூட மிைகப்ப த்தக் கூடா  என் ம் மகாத்மா 
வற் த்தினார். ஒவ்ெவா  கு யானவ ம் வாக்கு லம் ெகா த்த ம் அவைன 
நன்றாகக் கு க்கு விசாரைண ெசய்தார்கள். கு க்குவிசாரைணயில் எந்த 
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விஷயமாவ  சந்ேதகத் க்கு இடம் என்  ஏற்பட்டால் அைதப் பதி  ெசய்யாமல் 
தள்ளிவிட்டார்கள். 
 
    கு யானவர்கள் கூட்டங் கூட்டமாக வாக்கு லம் ெகா க்க வந்தப யால் ஏக 
காலத்தில் ஏெழட் ப் ேபர் வாக்கு லம் பதி  ெசய்ய ேவண் யதா யி ந்த . இதற்கு 
மகாத்மா க்கு உதவி ெசய்வதற்காகப் பா  பிரஜகிேஷார் பிரஸாத், ராேஜந்திர 
பிரஸாத் த ய பிரசித்தமான பீஹார் வக்கீல்கள் வந்தி ந்தார்கள். அவர்கள் 
மகாத்மா டன் வசித்தப யால் அவர்க ைடய வாழ்க்ைக ைறகைளக் குறித்  
மகாத்மா தம் அபிப்பிராயத்ைதத் ெதாிவிக்க ேநர்ந்த . ஒவ்ெவா  வக்கீ ம் ஒ  
சைமயற்காரைன ம் ஒ  ேவைலக்காரைன ம் அைழத்  வந்தி ந்தார்கள். இராத்திாி 
ந நிசிக்குத்தான் ேபாஜனம் அ ந் வார்கள். அவர்கள் தங்க ைடய ெசலைவ 
ெயல்லாம் தாங்கேள ெசய் ெகாண்ட ேபாதி ம் அவர்க ைடய ஆடம்பர வாழ்க்ைக 
மகாத்மா க்குப் பி க்கவில்ைல. சிேநக ைறயில் பாிகாசம் ெசய்  அவர்கைளச் 
சீர்தி த்த யன்றார். கைடசியாக அந்த வக்கீல்கள் தங்க ைடய தனித்தனி 
சைமயற்காரர்கைள ம் ேவைலக்காரர்கைள ம் அ ப்பி விட்டார்கள். மகாத்மா டன் 
ெதாண்  ெசய்  அைனவ க்கும் ஒேர சைமயல் சாப்பா  என் ம், எல்லா ம் ஒேர 
சமயத்தில் வந்  சாப்பிடேவண் ம் என் ம் ஏற்பட்ட . எல்லா க்கும் ெபா வாக 
எளிய ைசவ உண  தயாாிக்கப்பட்ட . இவ்வா  அந்த ஆரம்ப நாட்களிேலேய 
காந்திமகான் தம் ைடய சகாக்கைளக் கூட தியாக வாழ்க்ைகக்குத் தயார் 
ெசய்யலானார். 
 
    கிராமங்க க்குச் ெசன்  கிராமவாசிகளின் நிைலைமைய அறிய அறிய, 
அவர்க க்குக் கல்வி அறிைவ ஊட் னால் அன்றி நிரந்தரமான ன்ேனற்றம் 
ஏற்படா  என்  ெதாியவந்த . ஆகேவ சம்பள க்காகவன்றித் ெதாண்  ெசய்தல் 
என்ற ைறயில் கிராமப் பள்ளிக்கூடம் நடத்தக் கூ யவர்கள் ேதைவ என்  மகாத்மா 
விண்ணப்பம் வி த்தார். இந்த ேவண் ேகாளின் ேபாில் ேதசத்தின் பல 
பகுதிகளி ந் ம் ெதாண்டர்கள் வந்தார்கள். மகாத்மாவின் அந்தரங்கக் 
காாியதாிசியாகயி ந்  அற் தமான ெதாண் ெசய்த  மகாேதவேதஸாய் இந்த 
நாளிேலதான் மகாத்மாைவ வந்  அைடந்தார். சத்தியாக்கிரஹ ஆசிரமத்தி ந்  

மதி கஸ் ாிபாய் காந்தி ம்  ேதவதாஸ் காந்தி ம் இன் ம் சில 
ெதாண்டர்க ம் வந்  ேசர்ந்தார்கள். 
 
    த ல் பாிச்சார்த்தமாக ஆ  கிராமங்களில் ஆ  பள்ளிகூடங்கள் 
ஏற்ப த்தப்பட்டன. இந்த பள்ளிகூடங்களில் குழந்ைதக க்கு எ த ம் ப க்க ம் 
கணக்குப்ேபாட ம் கற் க் ெகா ப்பைதக் காட் ம் அவர்க க்குத் ய்ைம ம் 
நல்ல பழக்க வழக்கங்க ம் கற்பித்தேல க்கியமானெதன்  காந்திஜி வற் த்தினார். 
 
    கிராமத் ெதாண் ெசய்ய ன் வந்தவர்களில் பல ெபண்மணிக ம் இ ந்தார்கள். 
இவர்களில் மதி அவந்திகாபாய் ேகாகேல நடத்திய பள்ளிக்கூடம் மிகச் சிறந்த 
மாதிாிப் பள்ளிக்கூடமாக விளங்கிற் . பள்ளிக்கூடங்கள் நடத்த கிராமங்களி ம் 
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அவற் க்குச் சுற் வட்டாரங்களி ம் ேவ  வைகப்பட்ட ச கத் ெதாண் க ம் 
ெதாடங்கப்பட்டன. 
 
    கிராமவாசிகள் ெபா வாக அறியாைமயில் ழ்கியி ந்தார்கள். சுகாதாரம் 
சம்பந்தமாக அவர்க ைடய அறியாைம பயங்கரமாயி ந்த . கிராமங்களில் திக ம், 
சந் க ம் குப்ைப மயமாயி ந்தன. கிண கைளச் சுற்றி ம் ேச ம் கும்பி மாக 
கிடந்தன. ஆண்கள், ெபண்கள், குழந்ைதகள் எல்ேலா ேம ெசாறி சிரங்கு த ய ச ம 
வியாதிகளினால் பீ க்கப்பட் ந்தார்கள். 
 
    எனேவ, மகாத்மாவினால் பள்ளிக்கூடம் நடத் வ டன் தி ப்தி அைடந்  இ க்க 

யவில்ைல. ைவத்திய உதவி ம் சுகாதார யற்சி ம் ெதாடங்கேவண் ம் என்  
வி ம்பினார். இந்த ேவைலக்குப் ெபா ப்  வகித்  நடத்த இந்திய ஊழியர் 
சங்கத்தி ந்  ஓர் ஊழியைர அ ப்பேவண் ம் என்  எ திக் ேகட்டார். அதன்ப  
டாக்டர் ேதவ் என்பவர் வந்  ேசர்ந்தார். 
 
    கிராமவாசிகள் டாக்டாிடம் சிகிச்ைச ெசய் ெகாள்ள வந்தார்கள். ஆனால் சுகாதார 
விதிகைள அ சாிப்பதில் அவர்கள் சிரத்ைத ெகாள்ளவில்ைல. வய ல் பா பட்  
உைழத்  ேவைல ெசய் ம் ெதாழிலாளிகள் கூடத் தங்கள்  அசுத்தத்ைதத் தாங்கள் 
சுத்தப்ப த்த ன் வரவில்ைல. எவ்வள  ெசான்னா ம் அவர்கள் ேகட்கும் வழியாக 
இல்ைல. 
 
    காந்தி மகான் இதனால் மனம் ேசார்ந்  விடவில்ைல. நாேம ெசய்  
காட்டேவண் ம் என்  டாக்டர் ேதவிடம் ெசான்னார். அதன்ேபாில் டாக்டர் ேத ம் 
அவர் கீழ் ேவைல ெசய்த ெதாண்டர்க ம் ஒ  கிராமத்ைதச் சுத்தம் ெசய்  காட் வ  
என்  தீர்மானித்தார்கள். தங்க ைடய சக்திகைளெயல்லாம் திரட்  அந்த ஒ  
கிராமத்தில் உபேயாகப் ப த்தினார்கள். கிராமத்ைதச் ெசன்  அைட ம் 
சாைல றங்கைள ம் களின் வாசற் ரங்கைள ம் கூட் ச் சுத்தம் ெசய்தார்கள். 
கிண களி ந்   எ த் ச் சுத்தப் ப த்தினார்கள். அ க்குத் தண்ணீர் 
ேதங்கியி ந்த பள்ளங்கைளத் ர்த்  னார்கள். இைதெயல்லாம் பார்த்த பிறகு 
அந்தக் கிராமத்  ஜனங்கள் ெகாஞ்சம் ெவக்கப்பட்  ஊைரத் தாங்கேள சுத்தம் 
ெசய்வதற்கு ன்வந்தார்கள். இந்த மாதிாி பல கிராமங்கள் சுத்தமாயின. இத்தைகய 
ெதாண்  நடந்  ெகாண் ந்த கிராமங்க க்கு மகாத்மா அ க்க  ெசன்  
பார்ைவயிட்  வந்தார். அப்ேபா  காந்திஜி அைடந்த ஒ  அ பவத்ைதப் பல 
ெபா க்கூட்டங்களில் பின்னால் ெசால் யி க்கிறார். "சத்தியேசாதைன" என் ம் 
தம  சுய சாிதத்தி ம் குறிப்பிட் க்கிறார். மனைத உ க்கும் அச்சம்பவம் வ மா :- 
 
    "பிதிஹர்வா என் ம் சி  கிராமத்தில் எங்கள் பள்ளிக்கூடம் ஒன்றி ந்த . 
அதற்க கி ந்த மற்ெறா  சி  கிராமத்ைதப் பார்க்க நான் ெசன்றி ந்ேதன். அங்ேக 
நான் கண்ட ஸ்திாீகளில் சிலர் மிக ம் அ க்கான ஆைட தாித்தி ந்தார்கள். அவர்கள் 
தங்கள் ஆைடகைள ஏன் ைவப்பதில்ைல ெயன்  ேகட்கும்ப  கஸ் ாிபாயிடம் 
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ெசான்ேன. அவள் அவ்வாேற அவர்கைளப் பார்த் க் ேகட்டாள். அப்ேபா  அந்த 
ஸ்திாீகளில் ஒ த்தி கஸ் ாிபாையத் தன் கு ைசக்குள் அைழத் ச் ெசன்  
கூறியதாவ : 
 
    'இங்ேக பா ங்கள். ேவ  ஆைடகள் ைவத்தி க்கும் ெபட்  அல்ல  அலமாாி 
ஏதாவ  இவ் ட் ல் இ க்கிறதா? நான் அணிந்தி க்கும் டைவ ஒன் தான் எனக்கு 
இ க்கிற . அைத நான் எப்ப த் ைவப்ேபன்? மகாத்மாஜியிடம் ெசால்  
இன்ெனா  ேசைல வாங்கித்தா ங்கள். அப்ேபா  தான் தினந்ேதா ம் ஸ்நானம் 
ெசய்  சுத்தமான ஆைட அணிந் ெகாள்வதாக வாக்கு தி த கிேறன்.' 
 
    இந்நிைலைம ஏேதா அ ர்வமானெதன்  எண்ணேவண்டாம். இந்தியக் கிராமங்கள் 
பலவற்றி ம் உள்ள நிைலைமக்கு இ  ஓர் உதாரணேம யல்லா  ேவறில்ைல. 
இந்தியாவில் கணக்கற்ற கு ைசகளில் ஜனங்கள் எவ்விதத் தட் ட் ச் 
சாமான்க மின்றி, மாற்றிக்கட் க்ெகாள்ள இரண்டாவ  ணி மின்றி, மானத்ைத 

ட ஒேர கந்ைத டன் வாழ்கிறார்கள்." 
 
    சம்பரான் கிராமங்களில் மகாத்மா அைடந்த ேமற்கூறிய அ பவந்தான் பின்னால் 
காந்திஜி இராட்ைட இயக்கத்ைத ஆரம்பிப்பதற்கும், கிராமவாசிகள் தங்கள் சுய 
ேதைவகைளத் தாங்கேள ர்த்திெசய்  ெகாள்ள ேவண் ம் என் ம் இயக்கத்ைத 
நடத் வதற்கும் லகாரணமாயி ந்த . 
    ** ** ** 
    கு யானவர்களிடம் வாக்கு லம் வாங்கும் ேவைல ஒ  பக்கம் தீவிரமாக நடந்  
ெகாண் ந்த . ஆயிரக்கணக்கான வாக்கு லங்கள் பதிவாகிவிட்டன. 
வாக்கு லங்கள் பதி  ெசய்த இடத்தில் சி.ஐ. . ேபாலீஸ்காரர்க ம் இ ப்பார்கள். 
அைத மகாத்மா ஆட்ேசபிக்கவில்ைல. சி.ஐ. . ேபாலீஸார் இ க்கும்ேபாேத 
வாக்கு லம் ெகா க்கச் ெசய்தால்தான் கு யானவர்க க்குத் ைதாியம் உண்டாகும் 
என்  மகாத்மா க தினார். 
 
    வாக்கு லங்களின் ேபாக்ைகத் ேதாட்ட தலாளிகள் அறிந்தேபா  அவர்க ைடய 
ேகாபம் அதிகமாயிற் . மகாத்மாவின் விசாரைணையத் தைடப்ப த்தி 
நி த் வதற்குப் பல யற்சிகள் ெசய்தார்கள். மகாத்மாவின் கிராமத் ெதாண் க்கும் 
இைட  விைளவிக்கப் பார்த்தார்கள். ங்கில் ல் னால் கட் யி ந்த ஒ  
பள்ளிக்கூடக் கு ைசக்கு அவர்க ைடய ண் த னால் தீ ைவக்கப்பட்ட . அதன் 
பலன் ஒ  விதத்தில் நல்லேத ஆயிற் . ெதாண்டர்கள் ங்கில் ல் கு ைச இ ந்த 
இடத்தில் பள்ளிக்கூடத் க்காகச் ெசங்கல் கட்டடம் கட்  விட்டார்கள். 
 
    பிறகு ஒ  நாள் பீஹார் சர்க்காாிடமி ந்  ஒ  க தம் வந்த . "உங்க ைடய 
விசாரைண நீண்  ெகாண்ேட ேபாகிறேத! சீக்கிரம் த் க் ெகாண்  பீஹாைர 
விட் ப் ேபானால் நன்றாயி க்கும்!" என்ப  அக்க தத்தின் சாராம்சம். 
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    "விசாரைண சீக்கிரம் வதற்கில்ைல. இரண் ல் ஒன்  ெசய்  அரசாங்கம் 
என் ைடய விசாரைணைய நி த்திவிடலாம். ஒன் , கு யானவர்களின் குைறகள் 
உண்ைம என்  ஒப் க்ெகாண்  அவற்ைற நிவர்த்திக்க ஏற்பா  ெசய்யலாம்.அல்ல , 
உத்திேயாக ைறயில் சர்க்காேர கு யானவர்களின் குைறகைள விசாாித்   
ெசய்ய ஒ  கமிட்  நியமிக்கலாம். இந்த இரண் ல் ஒன்  ெசய்தால் என் ைடய 
விசாரைணைய நி த்திக் ெகாள்கிேறன்" என்  மகாத்மா பதில் எ தினார். 
 
    அப்ேபா  பீஹாாின் ெலப் னண்ட் கவர்னராயி ந்தவர் ஸர் எட்வர்ட் ேகட் 
என் ம் நல்ல ஆங்கிேலயர். தம்ைம வந்  பார்க்கும்ப யாக மகாத்மா காந்திக்கு அவர் 
க தம் எ தினார். அதன்ேபாில் காந்திஜி கவர்னைரப் ேபாய்ப் பார்த்தார். "தங்கள் 
வி ப்பத்தின்ப ேய சம்பரான் கு யானவர்களின் குைறகைள விசாாித்  
நிவர்த்திப்பதற்கு ஒ  கமிட்  நியமிக்கப் ேபாகிேறன். அந்தக் கமிட் யில் தாங்க ம் 
அங்கத்தினரா யி க்கேவண் ம்" என்  ெசான்னார் ஸர் எட்வர்ட் ேகட். 
 
    "கமிட் யில் அங்கத்தினன் ஆவதால் கு யானவர்களின் கட்சி ேபசும் உாிைம 
எனக்கு இல்லாமற் ேபாய்விடக்கூடா . கமிட் யின்  தி ப்திகரமா 
யில்லாவிட்டால் கு யானவர்க க்கு ேயாசைன ெசால்  நடத் ம் உாிைம ம் எனக்கு 
இல்லாமற் ேபாய்விடக் கூடா . அப்ப யானால், நான் கமிட் யில் இ க்க 
ஒப் க்ெகாள்கிேறன்" என்றார் காந்திஜி. 
 
    இந்த நிபந்தைனகைள ஸர் எட்வர்ட் ேகட் ஒப் க்ெகாண்டார். ஸர் பிராங்க் ஸ்ைல 
என் ம் ஆங்கிேலயர் தைலைமயில் சர்க்கார் கமிட்  நியமிக்கப்பட்ட . அதில் 
மகாத்மா ம் அங்கத்தினரானார். உத்திேயாக ைறயில் விசாரைண நடந்த . 
கு யானவர்களின் குைறகள் எல்லாம் உண்ைமயானைவேய என்  கமிட் யார் 
கண்டார்கள். அநீதிகைள ஒழிப்பதற்குாிய சிபார்சுக ம் ெசய்தார்கள். அந்தச் 
சிபார்சுகைள அ சாித் ச் சீக்கிரத்திேலேய சட்டம் ஏற்பட்ட .  வ ஷகாலமாக 
அந்தப் பிரேதசத்தில் அ ல் இ ந் வந்த "தீன் கதியா" ைற ஒழிந்த . இத் டன் 
சம்பரான் ஜில்லாவில் ேதாட்டக் கார தலாளிகளின் ராஜ்ய ம் ற்ற . 
    ----------------------------------------------------------- 
 

9. ெதாழிலாளர் ேதாழன் 
 
    இந்தியாவில் இப்ேபாெதல்லாம் ெதாழிலாளர் இயக்கம் பிரமாதப் ப கிற . பல 
ெதாழிலாளர் சங்கங்க ம் ெதாழிலாளர் காங்கிரஸ்க ம் ேபாட் யிட் க் ெகாண்  
ெதாழிலாள க்குத் ெதாண்  ெசய்  வ கின்றன. ேதச நலைனக் கவனியா  சிலர் 
ெதாழிலாளைரத் ண் விட்  ேவைல நி த்தம் ெசய்யப் பண் வதிேலேய 
கண் ம் க த் மாயி க்கின்றனர். அரசியல் ெசல்வாக்குப் ெப வதற்காகேவ பலர் 
ெதாழிலாளர் இயக்கங்களில் ேச கிறார்கள். 
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    தன் தலாக இந்தியாவில் ெதாழிலாளர் இயக்கத் க்கு உயிர் ெகா த் ப் 
பலப்ப த்தியவர் காந்தி மகாத்மாேவயாவர். இந்தியாவில் தலாவ  ெபாிய 
ெதாழிலாளர் ேவைல நி த்தம் மகாத்மாவின் தைலைமயிேலேய நடந்த . அந்த 
இயக்கம் ரண அஹிம்சா தர்ம ைறயில் நடந்  மகத்தான ெவற்றி ம் அைடந்த . 
அதன் காரணமாக இந்தியா ேதசம் வதி ம் ெதாழிலாளாின் நிைல ஓரள  
உயர்ந்த  என்  ெசால் வ  மிைகயாகா . அந்த ேவைல நி த்தத்தின் விவரம் 
பின்வ மா ' 
 
    சம்பரானில் கு யானவர்களின் நிைலைமையப் பற்றி விசாரைண இன் ம் நடந்  
ெகாண் க்கும்ேபாேத ஆமதாபாத்தி ந்  மகாத்மா க்கு ஒ  க தம் வந்த . 
அைத எ தியவர் மதி அனசூயா ெபன். ஆமதாபாத்தில் ஆைலகள் அதிகம். 
அவற்றில் ேவைல ெசய்த ெதாழிலாள ம் அதிகம். அவர்கள் ெபற்  வந்த சம்பளேமா 
மிகமிகக் குைற . சில காலமாக ஆைலத் ெதாழிலாளர் சம்பள உயர்  ேகாாிக் கிளர்ச்சி 
ெசய்  வந்தார்கள். மதி அனசூயாெபன் என் ம் ெபண்மணி 
அத்ெதாழிலாளர்க க்கு உதவி ெசய்  வந்தார். பல நாள் கிளர்ச்சி நடந் ம் பலன் 
ஒன் ம் கிட்டவில்ைல. அதன் ேபாில் மதி அனசூயா ெபன் மகாத்மா க்குக் க தம் 
எ தினார். அதில் ஆமதாபாத் ெதாழிலாள க்கு வழிகாட்  உதவ ேவண் ம் என்  
ேகட் ந்தார். மகாத்மா சம்பரான் ேவைல ந்த ம் ஆமதாபாத் க்கு வ வதாகப் 
பதில் எ தினார். 
 
    அவ்வாேற சம்பரானில் தி ப்திகரமான  ஏற்பட்ட ம் மகாத்மா ஆமதாபாத் 
ெசன்றார். ெதாழிலாளாின் நிைலைமைய விசாாித்  அறிந்த பிறகு அவர்க ைடய 
கட்சியில் நியாயம் இ ப்பதாகக் கண்டார். எனி ம் ெதாழிலாளாின் ேபாராட்டத் க்கு 
அவர் தைலைம வகித்  நடத் வதில் ஒ  தர்ம சங்கடம் இ ந்த . அ வைர 
ஆமதாபாத் ஆைல தலாளிகள் பலர் மகாத்மா சத்தியாக்கிரஹ ஆசிரமம் 
ஸ்தாபிப்பதற்கு உதவி ாிந்  வந்தார்கள். ஆைல தலாளிக க்குத் தைலவர்  
அம்பாலால் சாராபாய். ெதாழிலாளர் கட்சிக்குத் தைலைம வகித்த மதி 
அனசூயாெபன்  அம்பாலா ன் சேகாதாி. ஆகேவ ேபாராட்டம் ஏற்பட்டால் 
எல்லா க்குேம மனச் சங்கடம் உண்டாகும். இைதெயல்லாம் உத்ேதசித்  மகாத்மா 
ஆைல தலாளிகளிடம் ெசன் , விவாதத்ைத மத்தியஸ்தர்களின் தீர்ப் க்கு 
விட் வி ம்ப  ேகட் க் ெகாண்டார். தலாளிகள் இந்த ேயாசைனைய வன்ைமயாக 
ம த்  விட்டார்கள். "எங்க க்கும் எங்கள் ெதாழிலாளர்க க்கும் இைடேய 

ன்றாவ  மனிதர் வந்  மத்தியஸ்தம் ெசய்வதா? அதற்கு நாங்கள் இணங்கேவ 
யா !" என்  ெசால்  விட்டார்கள். 

 
    காந்திஜிக்கு ேவ  வழி யில்லாமற் ேபாயிற் . ஆைலத் ெதாழிலாள க்கு ேவைல 
நி த்தம் ெசய் ம்ப  ேயாசைன ெசால்ல ேநர்ந்த . ஆனால் அவ்விதம் அவர்க க்கு 
ேயாசைன கூ ம்ேபா  மகாத்மா நா  நிபந்தைனகைள ம் குறிப்பிட்டார். "இந்த 
நிபந்தைனகைள நிைறேவற் வதாயி ந்தால் நான் உங்க க்குத் தைலைம 
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வகிக்கிேறன். இல்லாவிட்டால் நான் ெபா ப்  ஏற் க்ெகாள்ள யா " என்  
கூறினார். நா  நிபந்தைனக ம் வ மா . 
 
    (1) எந்த நிைலைமயி ம் ெதாழிலாளர் பலாத்காரத்ைதக் ைகக்ெகாள்ளக்கூடா . 
 
    (2) கட் ப்பாட்ைட மீறி எந்தத் ெதாழிலாளராவ  ேவைலக்குப் ேபானால் 
அவர்கைள மற்றவர்கள் நிர்ப்பந்திக்கக் கூடா . 
 
    (3) ேவைல நி த்தத்தின்ேபா  வாழ்க்ைக நடத் வதற்குப் பிச்ைச எ க்கக்கூடா . 
 
    (4) ேவைலநி த்தம் எவ்வள  காலம் நீ த்தா ம் உ தியாக நிற்கேவண் ம். ேவ  
ெதாழில் ெசய்  பிைழக்க ேவண் ம். 
 
    ேமற்ப  நா  நிபந்தைனகைள ம் ெதாழிலாளர் தைலவர்கள் 
ஏற் க்ெகாண்டார்கள். ெதாழிலாளர்களின் ெபா க்கூட்டம் கூட்  அதில் 
மகாத்மாவின் நிபந்தைனகைள அவர்க க்குத் ெதளிவாகத் ெதாியப் ப த்தினார்கள். 
எல்லாவற்ைற ம் நன்றாகக் ேகட் க்ெகாண்ட பின்னர் ெதாழிலாளர்கள் ஒ கமாக 
ேவைல நி த்தம் ெசய்யத் தீர்மானித்தார்கள். தலாளிகள், ஒன்  தங்கள் 
ேகாாிக்ைககைள ஒப் க்ெகாள்ள ேவண் ம் அல்ல  மத்தியஸ்தத் க்கு விடச் 
சம்மதிக்க ேவண் ம் என் ம் அ வைரயில் ேவைலக்கு யா ம் தி ம்பிப் 
ேபாவதில்ைல ெயன் ம் சபதம் ெசய்தார்கள். 
 
    இந்த ேவைல நி த்தம் நடந்தேபா தான் மகாத்மா க்கு தன் தலாக  
சங்கர்லால் பாங்கர்,  வி.ேஜ.பேடல்,  வல்லபாய் பேடல் த ய குஜராத்தித் 
தைலவர்கள் அறி கமானார்கள். 
 
    ேவைலநி த்தம் ஆரம்பமான பிறகு தினந்ேதா ம் சபர்மதி நதிக்கைரயில் 
ெதாழிலாளர் கூட்டம் நடந்  வந்த . ஆயிரக்கணக்கில் ெதாழிலாளிகள் கூட்டத் க்கு 
வந்தார்கள். மகாத்மா ஒவ்ெவா  நா ம் ேபசினார். அவர்க ைடய சபதத்ைத ம் 
தம் ைடய நா  நிபந்தைனகைள ம் ஞாபகப்ப த்தினார். 
 
    ெதாழிலாளிகள் தினந்ேதா ம் ஆமதாபாத் நகரத்தின் திகளில் அைமதியாக 
ஊர்வலம் நடத்தினார்கள். "ேதாழர்கேள! சபதத்ைதக் காப்பாற் ங்கள்!" என்  எ திய 

ணிக் ெகா கைளப் பி த் க் ெகாண்  ெசன்றார்கள். 
 
    மகாத்மா அ க்க  ஆைல தலாளிகைளப் ேபாய்ப் பார்த்  வந்தார். 
ெதாழிலாளிக க்கு நீதி வழங்குமா  ேவண் க் ெகாண்டார். அதில் பயன் 
விைளயவில்ைல. "நாங்க ம் சபதம் எ த் க்ெகாண் க்கிேறாம். எங்கள் சபதத்ைத 
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நாங்கள் மீற யா . ெதாழிலாளிகள் எங்கள் குழந்ைதகைளப் ேபான்றவர்கள். 
அவர்க க்கும் எங்க க்கும் மத்தியில் ன்றாம் மனிதர்கள் வந்  கு க்கி வைத 
எப்ப  நாங்கள் ெபா க்க ம்?" என்றார்கள் தலாளிகள். 
 
    ேவைல நி த்தம் ெமாத்தம் ன்  வார காலம் நடந்த . தல் இரண்  வாரம் 
வைரயில் ஆைலத்ெதாழிலாளிகள் ைதாியமாக ம் உ தியாக ம் இ ந்தார்கள். 
அதற்குப் பிறகு சிலர் தளர்ச்சி அைடய ஆரம்பித்தார்கள். சபதத்ைத மீறி ேவைலக்குச் 
ெசல்ேவாைரப் பார்த்  மற்ற ெப ம்பான்ைமேயார் ேகாபம் ெகாள்ள ஆரம்பித்தார்கள். 
ஒன்  அவர்கள் பலாத்காரத்தில் இறங்கிவிடலாம் அல்ல  தாங்க ம் ேசார்  
அைடந்  ேவைலக்குத் தி ம்பி விடலாம் என்  காணப்பட்ட . ெபா க் கூட்டத் க்கு 
வந்த ெதாழிலாளிகளின் கத்தில் ேசார் ம் கிேலச ம் கு ெகாண் ந்தன. இைத 
ெயல்லாம் பார்த்த மகாத்மாவின் மனதில் கவைல உண்டாயிற் . ெதாழிலாளர் ேவைல 
நி த்தம் ேதால்வியைடந்  வி ேம என்பைதப் பற்றிய கவைலையக் காட் ம் 
அவர்கள் தினந்ேதா ம் ெசய்  வந்த பிரதிக்ைஞையக் ைகவிட்  விடலாம் என்ற 
எண்ணம் காந்திஜிக்கு அதிக மன ேவதைனைய அளித்த . இந்த நிைலைமயில் என்ன 
ெசய்வ  என்ற சிந்தைன அவர் உள்ளத்தில் ஓயாமல் இ ந்  ெகாண் ந்த . ஒ  
நாள் ெபா க் கூட்டத்தில் மகாத்மா ேபசிக் ெகாண் க்ைகயில் பளிச்ெசன்  ஓர் ஒளி 
உதயமாயிற் . தாம் ெசய்ய ேவண் ய  இன்ன ெதன்  ெதாிந்த . உடேன அந்த 
க்ஷணத்திேலேய மகாத்மா அைதத் ெதாழிலாளாிடம் ெவளியிட்டார்: "நீங்கள் 
உங்க ைடய ேகாாிக்ைககள் நிைறேவ ம் வைரயில் ேவைலக்குத் தி ம் வதில்ைல 
ெயன்  தி ம்பத் தி ம்பப் பிரதிக்ைஞ ெசய்தி க்கிறீர்கள். ஆனால் இப்ேபா  
உங்களில் சிலர் உ தி குைலந்  ேவைலக்குத் தி ம் வைதப் பார்க்கிேறன். இந்த 
மாதிாி சத்தியப் பிரதிக்ைஞ ெசய் விட்  அைத மீ வைதப் பார்க்க எனக்குச் 
சகிக்கவில்ைல. ஆைகயால் இந்த ேவைல நி த்தம் ம் வைரயில் நான் 
உண்ணாவிரதம் இ க்கத் தீர்மானித்  விட்ேடன்!" என்றார். 
 
    ெதாழிலாளர் அைனவ ம் தி க்கிட் ப் ேபாயினர். தங்க க்காக மகாத்மா பட் னி 
விரதம் இ க்கப் ேபாகிறார் என்பைதக் ேகட்  அவர்க ைடய உள்ளம் உ கிய . 
'ேவண்டாம்; ேவண்டாம்; நீங்கள் உபவாசம் இ க்கக் கூடா . எங்க ைடய 
தவ க்காக நாங்கள் உண்ணாவிரதம் இ க்கிேறாம். எங்க ைடய பிரதிக்ைஞைய 
நாங்கள் ஒ  நா ம் மீற மாட்ேடாம். உயிர் ேபானா ம் சபதத்ைதக் காப்பாற் ேவாம். 
நீங்கள் பட் னி கிடக்கக் கூடா " என்  ெதாழிலாளர்கள் கதறினார்கள். 
 
    "என் ைடய உபவாசத்ைதப் பற்றி நீங்கள் கவைலப் பட் ப் பயனில்ைல. ேவைல 
நி த்தம் ந்த பிறகு தான் நான் இனி உண  அ ந்தப் ேபாகிேறன். ஆனால் நீங்கள் 
உங்கள் பிரதிக்ைஞையக் காப்பாற் வதானால் ெவ மேன ேசாம்பியி ப்பதில் 
பயனில்ைல. ெபா  ஜனங்களிடம் ெசன்  பிச்ைச எ த்த ம் கூடா . 
அவரவர்க க்கு ஏதாவ  ேவைல ேத க் ெகாள்ள ேவண் ம். உயிர் வாழ்வதற்கு 
ேவண் ய ஊதியம் கிைடத்தா ம் ேபா ம் என்  கிைடத்த ேவைலையச் ெசய்ய 
ேவண் ம். அப்ேபா தான் உங்கள் சபதத்ைத நிைறேவற்ற ம்!" என்றார் 
மகாத்மா. 
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    மகாத்மாவின் இந்த மகத்தான  ெதாிந்  பிறகு ெதாழிலாளிகள் யா ம் 
ேவைலக்குத் தி ம்பவில்ைல. அவரவர்க ம் ேவ  ேவைல பார்த் க் ெகாள்ளத் 
ெதாடங்கினார்கள்.  வல்லபாய் பேடல் ேவைல நி த்தம் ெசய்தவர்களில் சில க்கு 
ஆமதாபாத் நகர சைபயின் கீழ் ேவைல ேத க் ெகா த்தார். சபர்மதி ஆசிரமத்தில் 
ைகத்தறி ெநச ப் பள்ளிக் கூடம் ஒன்  அப்ேபா தான் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட . இந்தப் 
பள்ளிக்கூடத்தின் அ த்தளத்ைத நிரப்ப ஏராளமான மணல் ேவண் யி ந்த . இந்த 
ேவைலக்குத் ெதாழிலாளாில் பலைர உபேயாகிக்கலாம் என்   மகன்லால் காந்தி 
ெசான்னார். மதி அனசூயா ெபன் த ல் வழி காட் னார். கூைடயில் மணைல 
வாாித் தம் தைலேமல் ைவத் க் ெகாண்  ேபாய்க் ெகாட் னார். அவைரப் பின்பற்றி 
ஆயிரக்கணக்கான ெதாழிலாளிகள் மணல் கூைட க்கிச் ெசன்றார்கள். 
 
    இப்ப  ெயல்லாம் எத்தைன நாைளக்கு நடக்க ம்? நிைலைம 
ெந க்க யாகத்தான் ேதான்றிய . ஆனால் காநதி மகாத்மாவின் உண்ணா விரதம் 
ஆமதாபாத் ஆைல தலாளி களின் மனைத இதற்குள் கலங்கப்பண்ணி யி ந்த . 
அவர்கள் கூ  ஆேலாசித்தார்கள். அவர்க ைடய பிரதிநிதிகள் மகாத்மாவிடம் வந்  
தங்கள் காைரத் ெதாிவித்தார்கள். "தாங்கள் உண்ணாவிரதம் இ ப்ப  நியாயமல்ல. 
தங்களிடம் நாங்கள் மதிப் ம் அபிமான ம் உள்ளவர்கள். இப்ப த் தாங்கள் பட் னி 
கிடப்பதால் எங்கைளத் தர்ம சங்கடமான நிைலயில் ெகாண்  ைவத்  விட்டீர்கள். 
இ  தங்க க்கு அழகல்ல" என்  தலாளிகளின் பிரதிநிதிகள் க ந்  
ெகாண்டார்கள். 
 
    இதற்கு மகாத்மா,"என் ைடய உண்ணா விரதத் க்காக நீங்கள் உங்கள் உ திைய 
மாற்றிக்ெகாள்ள ேவண் யதில்ைல. உங்கைள உத்ேதசித்  நான் உபவாசம் 
இ க்கவில்ைல. ெதாழிலாளிகள் பிரதிக்ைஞ தவ வைதத் த க்கேவ உண்ணா விரதம் 
இ க்கிேறன்." என்  ெசான்னார். இந்தச் சமாதானத்ைத அவர்கள் ஒப் க்ெகாள்ள 
வில்ைல. 
 
    ஆைல தலாளிகளின் தைலவர்  அம்பாலால் சாராபாய் என்  பார்த்ேதாம் 
அல்லவா? அவ ம் அவ ைடய மைனவி ஸாரளா ேதவி ம் மகாத்மாவிடம் மிக்க 
அன்  ைவத்தி ந்தார்கள். மகாத்மா காந்தி பட் னி யி ப்ப  அவர்க க்கு மிக்க மன 
ேவதைனைய அளித்த . 
 
    ன்  தினங்கள் மகாத்மாவின் உண்ணா விரதம் நீ த்தி ந்த . இதற்குள் ஆைல 

தலாளிகளின் மனம் இளகி விட்ட . ஏதாவ  சமரச  காண்பதில் எல்லா ம் 
சிரத்ைத ெகாண்டார்கள். மதி அனசூயாெபன் ட் ல் சமரசப் ேபச்சுகள் நடந்தன. 

தலாளி-ெதாழிலாளி தகராைறப் பற்றி விசாாித்   கூ வதற்கு  ஆனந்த 
சங்கர வா என்பவர் மத்தியஸ்தராக நியமிக்கப்பட்டார். இ பத்ேதா  நாள் நடந்த 
ஆைலத் ெதாழிலாளர் ேவைல நி த்தம்  ெபற்ற . காந்திஜியின் உண்ணா 
விரத ம் வைடந்த . 
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    இந்த மாதிாி சந்ேதாஷமான சமரச  ஏற்பட்டைதக் ெகாண்டா வதற்காகத் 
ெதாழிலாளாின் கூட்டம் ஒன்  நடந்த . அந்தக் கூட்டத் க்கு ஆைல தலாளிக ம் 
ஐேராப்பியக் கமிஷன ம் வந்தி ந்தார்கள். கமிஷனர் ைர அக்கூட்டத்தில் ேபசினார். 
இவ்வள  ெபாிய ேவைல நி த்தம் ெகாஞ்சங்கூடக் கலவரம் இன்றி இ பத்ேதா  
நாள் நடந்  ந்ததில் அவ க்கு மிக்க மகிழ்ச்சி ஏற்பட் ந்த . இதற்குக் 
காந்திஜிதான் காரணம் என்பைத அந்த உத்திேயாகஸ்தர் உணர்ந்தி ந்தார். 
ஆைகயால் அவர் ெதாழிலாளைரப் பார்த் , "நீங்கள் எப்ேபா ம் காந்திஜி ெசால் ம் 

த்திமதிையக் ேகட்  அதன்ப ேய நடக்க ேவண் ம்" என்  கூறினார். 
 
    ஆனால் இேத ஐேராப்பியக் கமிஷனர் ெகயிரா ஜில்லா விவசாயிகைளப் பார்த் , 
"காந்திஜி ெசால் ம் வார்த்ைதகைள நீங்கள் ேகட்கக் கூடா . ேகட்டால் உ ப்படாமற் 
ேபா ர்கள்!" என்  எச்சாிக்ைக ெசய் ம்ப யான சந்தர்ப்பம் ெவகு சீக்கிரத்திேலேய 
வ வதற்கி ந்த . 
    ----------------------------------------------------------- 
 

10. ெகயிரா சத்தியாக்கிரஹம் 
 
    ெகயிரா என் ம் ேகதா என் ம் ெசால்லப்பட்ட ஜில்லா குஜராத்தில் உள்ள . 1917-
ஆம் வ ஷத்தில் அந்த ஜில்லாவில் மைழ ெபய்யாைமயால் விைளச்சல் ெவகுவாகக் 
குைறந்  ேபாயி ந்த . விவசாயிகள் நிலவாி ெகா க்க யாத நிைலைமயில் 
இ ந்தார்கள். மகாத்மா சம்பரான் விசாரைணயில் ஈ பட்  அவ்விசாரைண ம் 
த வாயில் இ ந்தேபா  ஆமதாபாத் ெதாழிலாளர் சம்பந்தமாக வந்த க தத்ைதப் 
ேபாலேவ ெகயிரா ஜில்லாவி ந் ம் ஒ  க தம் வந்த .  ேமாகன்லால் 
பாண் யா,  சங்கர்லால் பாாிக் ஆகியவர்கள் அக்க தம் எ தியி ந்தார்கள். 
விைள  குைறந் விட்டதால் வாி ெகா க்க யாத நிைலைமயில் இ ந்த 
கு யானவர்க க்கு மகாத்மா வந்  வழி காட்டேவண் ம் என்  எ தி யி ந்தார்கள். 
எனேவ ஆமதாபாத் ெதாழிலாளர் பிரச்ைன ஒ வா  ந்த ம் காந்திஜி ெகயிரா 
ஜில்லாவின் தைலநகரான நதி யாத் க்குப் ேபாய்ச் ேசர்ந்தார். 
    . 
    காந்திஜிக்கு ன்னாேலேய  அமி தலா தர்க்கா (தக்கர் பாபா) ெகயிரா க்குப் 
ேபாய் அங்குள்ளா நிைலைமையத் ெதாிந் ெகாண் ந்தார். ஏறக்குைறய பஞ்சம் 
என்  ெசால்லக்கூ ய நிைலைம ேமற்ப  ஜில்லாவில் ஏற்பட் ந்த . ஒ  பாய்க்கு 
நாலணா தேமா அதற்குக் குைறவாகேவா மகசூல் கண் ந்தால் அந்த வ ஷத்தில் 
வாி வசூைலத் தள்ளி ைவப்பதற்கு, சர்க்கார் நிலவாிச்சட்டங்கள் இடங்ெகா த்தன. 
நா  அணா விகிதத் க்குக் குைறவாகேவ மகசூல் கண் ப்பதாக விவசாயிகள் 
ெசான்னார்கள். சர்க்கார் அதிகாாிகேளா நா  அணா விகிதத் க்கு ேமல் மகசூல் 
கண் க்கிறெதன்  சாதித்தார்கள். ந நிைலைம ம் ஆராய்ந்த தக்கர் பாபா 
ேபான்றவர்கள் கு யானவர்களின் கட்சி தான் உண்ைமயான  என்  கூறினார்கள். 
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 தக்கர் பாபா இ  குறித் க் கமிஷனர் ைர டன் கலந்  ேபசி யி ந்தார்.  
வித்தல்பாய் பேடல், ஸர் ேகாகுல் தாஸ் பாெரக் ஆகியவர்கள் பம்பாய்ச் சட்டசைபயில் 
இந்தப் பிரச்ைனையக் கிளப்பி யி ந்தார்கள். அதனால் பயன் ஒன் ம் 
விைளயவில்ைல. கு யானவர்களின் ேகாாிக்ைகேயா மிக ம் மிதமான . வாி வசூைல 
ஒ  வ ஷத் க்குத் தள்ளிப் ேபா ம்ப தான் அவர்கள் ேகட்டார்கள். இைதச் சர்க்கார் 
ேநர யாக ஒப் க்ெகாள்ள யாவிட்டால், ன்றாவ  மனிதர்களின் 
மத்தியஸ்தத் க்கு விட் வி ம்ப  ெசான்னார்கள். இதற்கும் அதிகாாிகள் 
இணங்கவில்ைல. வாிைய வசூ த்ேத தீர்வ  என்  ஒேர ர்த்தன்யமாயி ந்தார்கள். 
 
    காந்திஜி எல்லா விஷயங்கைள ம் ஆராய்ந்  பார்த் விட் , "ேவ  வழியில்ைல. 
கு யானவர்கள் வாி ெகா க்க ம த்  சத்தியாக்கிரஹம் ெசய்யேவண் ய  தான்!" 
என்ற க்கு வந்தார். அவ்வாேற ெகயிரா ஜில்லா விவசாயிக க்கு மகாத்மா 
ேயாசைன கூறிய டன் வ  ெகாடா இயக்கத்ைதத் தாேம தைலைம வகித்  நடத்த ம் 
ஒப் க் ெகாண்டார். 
 
    ெகயிரா சத்தியாக்கிரஹத்தில் மகாத்மா க்குத் ைண ாிவதற்காக  வல்லபாய் 
பேடல்  சங்கர்லால் பாங்கர்,  இந் லால் யாக்னிக்,  மகாேதவ ேதசாய்,  
அ சூயாபாய் த ேயார் வந்  ேசர்ந்தார்கள். இவர்கள் அைனவ ம் பின்னர் காந்தி 
மகாைனேய பரம கு வாகக் ெகாண்  ேதசத் ெதாண்  ஆற் வதற்குத் தங்கள் 
வாழ்க்ைகைய அர்ப்பணம் ெசய் விட்டார்கள். ெகயிரா சத்தியாக்கிரஹத்தின்ேபாேத 

 வல்லபாய் பேடல் ஏராளமான வ மானம் அளித்  வந்த தம  வக்கீல் ெதாழிைல 
நி த்தேவண் யி ந்த . அதற்குப் பிறகு ேதசத் ெதாண் க்ேக ேநரம் 
சாியாயி ந்தப யால்  வல்லபாய் வக்கீல் ெதாழில் ெசய்யேவ ய வில்ைல. 
 
    ெகயிரா ஜில்லாவின் தைலநகரான நதியாத் நகரத்தில் இ ந்த அநாதாசிரமத்தில் 
மகாத்மா ம் அவ ைடய ைணவர்க ம் தங்கினார்கள். வாி ெகாடாைம 
இயக்கத்ைதச் ேச ம் விவசாயிகளிடம் ைகெய த்  வாங்குவதற்ெகன்  பின்வ ம் 
உ திெமாழி தயாாிக்கப்பட்ட :- 
 
    "எங்கள் கிராமங்களில் மகசூல் இவ்வ டம் நாலணா மதிப் க்குக் குைறவானெதன்  
நன்கறிந்த நாங்கள் அ த்த வ ஷம் வைரயில் நிலவாி வசூைல நி த்தி 
ைவக்கேவண் ெமன்  அரசாங்கத்ைதக் ேகட் க்ெகாண்ேடாம். ஆனால் அரசாங்கம் 
எங்கள் பிரார்த்தைனக்கு இணங்கவில்ைல. ஆைகயால் இவ்வ ஷத்  நிலவாி 

ைத ேமா அல்ல  பாக்கி ள்ள பகுதிையேயா நாங்களாகச் 
ெச த் வதில்ைலெயன்  சத்தியம் ெசய்கிேறாம். அரசாங்கம் சட்ட ர்வமான 
நடவ க்ைககள் என்ன நடத்தினா ம் ெபா த்தி ந்  வாிெகாடாைமயின் பயன்கைள 
மகிழ்ச்சி டன் அ பவிப்ேபாம். எங்க ைடய நிலங்கேள பறி தல் 
ெசய்யப்பட்டா ம் சகித் க்ெகாண் ப் ேபாேமயல்லாமல் நாங்களாக வ யத் 
தீர்ைவ ெச த்த மாட்ேடாம். ஆனால் ஜில்லா வ ம் இரண்டாவ  தவைண வாி 
வசூ ப்பைத நி த்திவிட அரசாங்கத்தார் இணங்கினால் எங்களில் 
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பணங்ெகா க்கக்கூ யவர்கள் வாி ைம ேமா பாக்கி ள்ள பகுதிையேயா 
ெகா த் வி ேவாம். வாி ெகா க்கக்கூ ய நிைலயி ள்ளவர்க ம் 
ெகாடாம ப்பதற்குத் காரணெமன்னெவன்றால், அவர்கள் ெகா த் வி ன் ஏைழ 
மிராசுதார்க ம் பீதியைடந்  தங்க ைடய உைடைமகைள விற்க ம் கடன் 
வாங்க ம் ஆரம்பித்  அதனால் தங்க க்குச் ெசால்ல யாத ன்பங்கைள 
வ வித் க்ெகாள்வார்கள் என்ப தான். இந்நிைலைமயில் ஏைழகளின் நன்ைமைய 
உத்ேதசித் ப் பணம் ெச த்த சக்தி ைடயவர்க ம் ெச த்தாம த்தல் 
கடைமயாகுெமன்  க கிேறாம்." 
 
    பிறகு காந்திஜி ம் அவ ைடய ைணவர்க ம் கிராமம் கிராமமாகச் ெசன்  
சத்தியாக்கிரஹ தத் வத்ைத விளக்கிச் ெசால்  ேமற்ப  உ தி ெமாழியில் 
ைகெய த்  வாங்கத்ெதாடங்கினார்கள். 
 
    வாிெகாடாைம இயக்கத்தின் ஆரம்பத்தில் சர்க்கார் அதிகாாிகள் க ைமயான 
நடவ க்ைககைளக் ைகக்ெகாள்ளவில்ைல. இயக்கத் க்கு அதிக ெசல்வாக்கு 
ஏற்படா  என் ம், ெகாஞ்சம் பய த்தினால் விவசாயிகள் வாி ெச த்தி 
வி வார்கள் என் ம் நம்பினார்கள். ஆனால் அவர்கள் நிைனத்தப  நடக்கவில்ைல. 
ஜில்லா ம் விவசாயிகள் ஒேர உ தியாக வாிெகாடாமல் இ ந்  வந்தார்கள். 
பிறகு அரசாங்கத்தின் அடக்கு ைற ஆரம்பமாயிற் . ைகயில் அகப்பட்ட ஜங்கம 
ெசாத் க்கைள ெயல்லாம் அதிகாாிகள் ஜப்தி ெசய்யத் ெதாடங்கினார்கள். 
ஆ மா கைள ஜப்தி ெசய்  ஏலம் ேபாட்டார்கள். வாிெகாடாதவர்கள் எல்லா க்கும் 
அபராத அறிக்ைககள் அ ப்பப்பட்டன. கைடசியில் மகசூைல ம் ஜப்தி ெசய்யத் 
ெதாடங்கினார்கள். 
 
    இதனால் விவசாயிகளின் உ தி குைலயத் ெதாடங்கிய . வய ல் விைளந்தி ப்ப  
நா ல் ஒ  பங்கு மகசூல். அைத ம் அதிகாாிகள் ஜப்தி ெசய் ெகாண்  
ேபாய்விட்டால், வ ஷம் வ ம் சாப்பி வ  எப்ப ? அ த்த பஸ  சாகுப க்கு 
விைதக்கு எங்ேக ேபாவ ? மா கைள அதிகாாிகள் ெகாண்  ேபாய் ஏலம் ேபாட்  
விற்  விட்டால், வயல்கைள எவ்வா  உ வ ? 
 
    விவசாயிகளில் சிலர் உ தி தளர்ந்  வாி ெகா க்கத் ெதாடங்கினார்கள். இன் ம் 
சிலர் ஜங்கம ெசாத் க்களில் அவசியமில்லாத ெபா ள்கைள ட்  வாச ல் 
ெகாண் வந்  ைவத்தார்கள். அச்சாமான்கைள ணாக்காமல் ெகாண் ேபாய் ஏலம் 
ேபாடட் ம் என்ப  அவர்கள் க த் . ஆனால் ஒ  பகுதியார் தாங்கள் அ ேயா  
அழிந்  ேபானா ம் வாி ெகா ப்பதில்ைல என்  உ திேயா ந்தார்கள். 
 
    உ தி குைலந்  வந்த விவசாயிக க்குத் ைதாியம் ஊட் வதற்கு மகாத்மா வழி 
ேத க்ெகாண் ந்தார். அத்தைகய சந்தர்ப்பம் ஒன்  ஏற்பட்ட . ஒ  வய ல் இ ந்த 
ெவங்காய மகசூைல அதிகாாிகள் தவறாக ஜப்தி ெசய்ய உத்தர  ேபாட் ந்தார்கள். 
மகசூைல ஜப்தி ெசய்வேத ெகா ைமயான காாியம் என்ப  மகாத்மாவின் க த் . 
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அதி ம் குறிப்பிட்ட இந்த வய ல் ஜப்தி உத்தரேவ காரணமின்றிப் 
ேபாடப்பட் ந்த . ஆைகயால் ஜப்தி உத்தரைவப் றக்கணித்  ெவங்காயத்ைத 
அப் றப்ப த் ம்ப  மகாத்மா ேயாசைன ெசான்னார்.  ேமாகன்லால் 
பாண் யாவின் தைலைமயில் சில ெதாண்டர்கள் அவ்விதேம ெசய்தார்கள். உடேன 
அவர்கள் ைக  ெசய்யப்பட்டார்கள். விசாரைண தினத்தன்  ேகார்ட் ல் ஏராளமான 
ஜனக்கூட்டம் கூ விட்ட .  ேமாகன்லால் பாண் யா க்கும் அவ ைடய 
ேதாழர்க க்கும் ெசாற்பகால சிைறத்தண்டைன விதிக்கப்பட்ட .  ேமாகன்லால் 
பாண் யா க்கு 'ெவங்காயத்தி டன்' என்ற சிறப் ப்பட்டம் ெபா ஜனங்களால் 
அளிக்கப்பட்ட . 'ெவங்காயத் தி ட க்கு ேஜ!' என்ற ேகாஷம் வானத்ைத 
அளாவிய . 
 
    இந்தச் சம்பவத்தினால் ஜனங்களின் உற்சாகம் த் யிர் ெபற்ற . ஆனால் அதிக 
காலம் அ  நீ த்தி க்கவில்ைல. கஷ்டப்பட் த் ேத ய உைடைமகள் பறிேபாவைதப் 
பார்த் க் ெகாண் க்க ஜனங்களால் யவில்ைல. ெப ம்பாேலார் கைளத் ப் 
ேபானார்கள். உ தியாக நின்ற ஒ  சிலைர மட் ம் அ ேயா  அழிந் ேபாகும்ப  
விட் வி வதா என்ற கவைல காந்திஜியின் மனதில் ேதான்றிய . இவ்வள  
மகத்தான தியாகங்கைளச் ெசய்யேவண் யதாயி க்கும் சத்தியாக்கிரஹப்ேபா க்கு 
மக்கைள ன்னதாகேவ தக்கப  தயார் ெசய்யவில்ைல என்ற எண்ண ம் 
உண்டாயிற் . 
 
    நிைலயில் நதியாத் தா கா தாசில்தார், "பணக்காரர்கள் வாிையச் ெச த்திவிட்டால் 
ஏைழக் கு யானவர்களிடம் வாி வசூ ப்ப  நி த்திைவக்கப்ப ம்!" என்  
மகாத்மா க்குச் ெசய்தி ெசால்  அ ப்பினார். தாசில்தார் அவ ைடய தா கா க்கு 
மற் ம் ெபா ப்பானவர். ஜில்லா வதி ம் நடக்கும் இயக்கத்ைத ஒ  தா காவில் 
மட் ம் எப்ப  நி த்த ம்? 
 
    ஆைகயால் காந்திஜி ெகயிரா ஜில்லா கெலக்ட க்குக் க தம் எ தி, நதியாத் 
தா கா தாசில்தார் ெசான்ன  ெகயிரா ஜில்லா வதற்கும் ெபா ந் மா என்  
ேகட் ந்தார். ஜில்லா கெலக்டர் எ திய பதி ல் அ  ஜில்லா வதற்கும் 
ெபா ந் ம் விஷயம் என் ம், 'பணக்காரர்கள் வாி ெச த்திவிட்டால் ஏைழகளிடம் வாி 
வசூைல நி த்தி ைவக்கும்ப ' ஏற்கனேவ தாம் உத்தர  ேபாட் விட்டதாக ம் 
ெதாிவித்தி ந்தார். 
 
    இைத அறிந்த ம் ஜனங்கள் ெவற்றிக் ெகாண்டாட்டம் நடத்தத்ெதாடங்கினார்கள். 
அவர்கள் ைகெய த்திட்ட உ திெமாழிப் பத்திரத்தில் அவர்கள் ேகட் ந்த ம் 
இ தான் அல்லவா? ஆைகயால் தங்க ைடய இயக்கம் ரணெவற்றி 
அைடந் விட்டதாக அவர்கள் ஆனந்தக் கூத்தா னார்கள். 
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    ஆனால் காந்திமகா க்கு இந்தக் ெகயிரா ேபாராட்டத்தின்  அவ்வளவாகத் 
தி ப்தி அளிக்கவில்ைல. சத்தியாக்கிரஹ இயக்கத்தின் வில் எதிாிக ைடய மனம் 
மாறியி க்க ேவண் ம் என் ம் சமரசமான ேபச்சு வார்த்ைத டன் ய ேவண் ம் 
என் ம் காந்திஜி க தினார். ஆனால் இந்த இயக்கத்தினால் அதிகாாிக ைடய மனம் 
ெகாஞ்சங்கூட மாறியதாகத் ெதாியவில்ைல. ஜனங்க ம் சத்தியாக்கிரஹ இயக்கத்தின் 
தத் வத்ைத நன்கு உணர்ந் ெகாண்டதாகத் ேதான்றவில்ைல. ஆைகயால் ெகயிரா 
சத்தியாக்கிரஹம் ரண ெவற்றி அளித்ததாக மகாத்மா காந்தி க தவில்ைல. 
 
    ஆயி ம் அந்த இயக்கத்தின் பின்ைனய பலன்கள் மகத்தானைவயா யி ந்தன. 
அதன் பயனாகேவ குஜராத் மாகாணத்  மக்கள் விழிப்  அைடந்  எ ந்தனர். காந்தி 
மகாத்மாவின் ெப ைமைய உணர்ந்  அவைரத் தங்கள் மாெப ந்தைலவராக 
ஏற் க்ெகாண்டனர். 
    ----------------------------------------------------------- 
 

11. த்த மகாநா  
 
    தலாவ  உலக மகா த்தம் 1918-ஆம் வ ஷத்தில் பயங்கரமான கட்டத்ைத 
அைடந்தி ந்த . பிாிட்டன் த ய ேநச ேதசங்களின் நிைலைம மிக 
ெந க்க யாகியி ந்த . இந்த நிைலைமயில் இந்தியாவின் இராஜப் பிரதிநிதி லார்ட் 
ெசம்ஸ்ேபார்ட் ல் யில் ஒ  த்த மகாநா  கூட் னார். அதற்கு வ ம்ப  
இந்தியாவின் பிரபல தைலவர்கள் பல க்கும் அைழப்  அ ப்பினார். மகாத்மா 
காந்திக்கும் அைழப்  வந்த . அைழப் க் கிணங்கி காந்திஜி ல் க்குச் ெசன்றார். 
ஆனா ம் த்த மகாநாட் ல் கலந்  ெகாள்வ  பற்றிப் பல சங்கடங்கள் அவ க்கு 
இ ந்தன. 
 
    அச்சமயம் அ  சேகாதரர்கள் என்  அைழக்கப்பட்ட ெமௗலானா கம்மத ம், 
ெமௗலானா ஷ கத் அ ம் சிைறப்பட் ந்தார்கள். காந்திஜி இந்தியா க்கு வந்த  

தல் ஹிந்  ஸ்லீம் ஒற் ைமக்காகப் பா பட் க் ெகாண் ந்தார். அத்தைகய 
ஒற் ைம இந்தியாவின் வி தைலக்கும் ன்ேனற்றத் க்கும் மிக அவசியம் என்  
நிைனத்தார். ஆைகயால் அ  சேகாதரர்கைள வி தைல ெசய்யேவண் ய 
அவசியத்ைதப் பற்றி ஏற்கனேவ இந்திய சர்க்கா டன் க தப் ேபாக்கு வர  நடத்திக் 
ெகாண் ந்தார். 
 
    அ  சேகாதரர்கள் அப்ேபா  கிலாபத் இயக்கத்ைத ஆரம்பித்தி ந்தனர். தல் 
உலக மகா த்தத்தில் க்கி ெஜர்மனியின் கட்சியில் ேசர்ந்தி ந்த . க்கி சுல்தான் 
அகில உலகத்தி ம் வசித்த ஸ் ம்களின் மதத் தைலவராகக் க தப்பட்டார். 
இதனால் 'கலீபா' என்ற பட்டப் ெபய ம் க்கி சுல்தா க்கு இ ந்த . த்தத்தில் 
பிாிட் ஷ் கட்சி ஜயித்தால் ஸ்லீம் மதத்தைலவரான க்கி சுல்தா ைடய 
ெகௗரவத் க்குப் பங்கம் விைள ேமா என்  இந்திய ஸ் ம்கள் கவைல 
ெகாண் ந்தார்கள். அப்ப  ஏற்படாமல் பார்த் க்ெகாள்வதாக பிாிட்டன் வாக்கு தி 
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தரேவண் ம் என்  ேகாாினார்கள். இத்தைகய கிளர்ச்சிையத் தைலைம வகித்  
நடத்திய காரணத்தினாேலேய அ  சேகாதரர்கள் சிைறத் தண்டைன 
அைடந்தி ந்தார்கள். 
 
    இந்திய ஸ்லீம்களின் நட் ாிைமைய மிக க்கியமாகக் க திய மகாத்மா காந்தி 
அவர்க ைடய மத சம்பந்தமான ேகாாிக்ைகைய ஆதாிப்ப  தம் ைடய கடைம 
என்  க தினார். ஆைகயால் அ  சேகாதரர்கள் சிைறப்பட் க்கும் நிைலைமயில் 
தாம் த்த மகாநாட் ல் கலந்  ெகாள்ளலாமா என்  ேயாசித்தார். ேலாகமான்ய 
திலக ம் மதி ெபஸண்  அம்ைம ம் ேமற்ப  த்த மகாநாட் க்கு அைழக்கப்பட 
வில்ைலெயன்  அறிந்த ம் மகாத்மாவின் தயக்கம் அதிகமாயிற் . 
 
    இந்த நிைலைமயில் ஜ்யர் ஆண்ட் ஸ் இன் ம் சில ஆட்ேசபங்கைளக் 
கிளப்பினார். "அஹிம்சாவாதியாகிய தாங்கள் த்த மகாநாட் ல் எப்ப க் கலந்  
ெகாள்ளலாம்?" என்ப  ஓர் ஆட்ேசபம். ஆனால் ெதன்னாப்பிாிக்காவிேலேய ஏற்பட்ட 
பிரச்ைனதான் இ . மகாத்மா இந்த ஆட்ேசபத்ைதப் பற்றி ஒ  க்கு வந்தி ந்தார். 
பிாிட் ஷ் சாம்ராஜ்யத்தின் பா காப் க்கு உட்பட் க்கிற வைரயில் அந்தச் 
சாம்ராஜ்யத் க்கு ேந ம் அபாயங்களின்ேபா  உதவி ெசய்யத்தான் ேவண் ம். தாம் 
ெசாந்த ைறயில் நம்பிக்ைக ெகாண்ட அஹிம்சா தர்மத்ைத இந்த விஷயத்தில் 

குத் வ  ைறயன் . ஆனால் ஜ்யர் ஆண்ட் ஸ் கூறிய இன்ெனா  
ஆட்ேசபத் க்கு அவ்வள  சுலபமாகப் பதில் ெசால்ல யவில்ைல. அச்சமயம் 
பிாிட்ட க்கும் இத்தா க்கும் ஏற்பட் ந்த இரகசிய உடன்ப க்ைககைளப் பற்றி 
பிாிட் ஷ் பத்திாிைகயில் சர்ச்ைச நடந்  ெகாண் ந்த . "பிாிட் ஷ் ராஜ தந்திாிகள் 
இந்தமாதிாி அக்கிரமமான காாியங்கைளச் ெசய் ெகாண் க்கும் ேபா  இந்த 

த்தத்ைதத் தர்ம த்தம் என்  எப்ப ச் ெசால்லலாம்? நீங்கள் எப்ப  இதற்கு உதவி 
ெசய்யலாம்?" என்   ஆண்ட் ஸ் ேகட்டார். 
 
    ேமற்கூறிய எல்லா ஆட்ேசபங்கைள ம் ைவஸ்ராய் ெசம்ஸ்ேபார் டம் ேநாில் 
ெசால் ச் சமாதானம் ேகட்ப  என்ற எண்ணத் டன் மகாத்மா ல் க்குப் ேபானார். 
லார்ட் ெசம்ஸ்ேபார்ைட ேநாில் ேபட்  கண்  ேபசினார். இரகசிய உடன்ப க்ைககள் 
சம்பந்தமாக லார்ட் ெசம்ஸ் ேபார்ட் கூறியதாவ : 
 
    "பிாிட் ஷ் மந்திாி சைப ெசய் ம் ஒவ்ெவா  காாியத் க்கும் நான் 
ெபா ப்பாளியல்ல. பிாிட் ஷ் அரசாங்கம் தவேற ெசய்யா  என் ம் நான் 
ெசால்லவில்ைல. ெபா வாகப் பிாிட் ஷ் சம்பந்தத்தினால் இந்தியா நன்ைம 
அைடந்தி க்கிற  என்  நீங்கள் க தினால் இந்த ெந க்க யான சமயத்தில் உதவி 
ெசய்வ  அவசியம். பிாிட் ஷ் இரகசிய உடன்ப க்ைககைளப்பற்றி பத்திாிைகயில் 
வந்தி ப்பைதத் தவிர எனக்கு ஒன் ம் ெதாியா . சில சமயம் பத்திாிைககள் கற்பைனக் 
கைதகைளக் கட் வி வ ம் உண் . பத்திாிைகக் கைதகைள நம்பி நீங்கள் 

க்கியமான ஒ  விஷயத்தில்  ெசய்யக்கூடா . த்தம் ந்த பிறகு அரசியல் 
தர்மம் சம்பந்தமான உங்க ைடய பிரச்ைனகைளக் கிளப்பி வாதம் ெசய்யலாம். இந்த 
ெந க்க யான சமயத்தில் உதவி ெசய்ய ம ப்ப  உசிதமன் ." 
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    இவ்வா  லார்  ெசம்ஸ் ேபார்ட் ெசான்னதினால் காந்திஜியின் மனம் ஓரள  
சமாதானம் அைடந்த . எப்ப யி ந்தா ம் த்த மகா நாட் க்குப் ேபாவ  என்  
தீர்மானித்தார். 
 
    த்த மகாநாட் ல் த்தத் க்கு ஆள் திரட் ம் தீர்மானம் ஒன்  வந்த . இ தான் 
மகாநாட் ல் க்கிய தீர்மானம். இைத மகாத்மா காந்தி ஆதாித் ப் ேபசேவண் ம் 
என்  ைவஸ்ராய் ெசம்ஸ்ேபார்ட் வி ம்பினார். காந்திஜி ம் அதற்கு இணங்கினார். 
ஆனால் ஹிந் ஸ்தானியில் ேபசுவதற்கு அ மதி ேகட் ப் ெபற் க்ெகாண்டார். 
"என் ைடய ெபா ப்ைபப் ரணமாக உணர்ந்  இந்தத் தீர்மானத்ைத 
ஆதாிக்கிேறன்" என் ம் ஒேர வாக்கியத்ைத மகாத்மா இந்த மகா நாட் ல் ெசான்னார். 
 
    காந்திஜி ஹிந் ஸ்தானியில் ேபசிய  பற்றிப் பலர் அவ க்கு வாழ்த் க் 
கூறினார்கள். ைவஸ்ராய் பிரசன்னமாகியி ந்த ஒ  கூட்டத்தில் ஹிந் ஸ்தானியில் 
ேபசப்பட்ட  இ தான் தல் தடைவ என் ம் ெசான்னார்கள். காந்திஜிக்கு இ  
மிக ம் அவமானகரமாகத் ேதான்றிய . இந்தியா ேதசத்தில் இந்தியாவின் பாைஷயில் 
ேபசியதற்காக ஒ  பாராட் தலா என்  வ ந்தினார். 
 
    ைசன்யத் க்கு ஆள் திரட் ம் தீர்மானத்ைத ஆதாித்  மகாத்மா ஒ  வாக்கியந்தான் 
ேபசினார் என்றா ம் அந்தத் தீர்மானத்ைதக் காாியத்தில் நடத்தி ைவப்பதற்குத் 
தன்னால் இயன்ற யற்சிையச் ெசய்யேவண் ம் என்  க தினார். அத்தைகய யற்சி 
ெதாடங்குவதற்கு ன்னால் தம் ைடய நிைலைமைய நன்கு விளக்கி இராஜப் 
பிரதிநிதி ெசம்ஸ்ேபார் க்கு ஒ  க தம் வைரந்  அைத ெரவெரண்  அயர்லாண்  
என்பவாிடம் ெகா த்த ப்பினார். 
 
    ேமற்ப  க தத்தின் க்கியமான பகுதிகள் பின்வ மா :- 
 
    "தங்க க்கு ஏப்ரல்மீ 26 உ ஒ  க தம் எ திேனன். அதில் த்த மகாநாட் ல் நான் 
கலந் ெகாள்ள யாம ப்பதற்குக் காரணங்கைளத் ெதாிவித்தி ந்ேதன். அதன் 
பின்னர் தாங்கள் அன்  கூர்ந்  தங்கைள ேநாில் கண்  ேபச அ மதி அளித்தீர்கள். 
அவ்வா  ேபசிய பின்னர், ேவ  காரணம் இல்லாவி ம், தங்களிடம் எனக்கி ந்த 
ெப மதிப்ைப ன்னிட்ேட ம் மகாநாட் ல் கலந்  ெகாள்வெதன்  தீர்மானித்ேதன். 
மகாநாட் ல் கலந்  ெகாள்ளக் கூடாெதன்  நான் த ல் க தியதற்கு க்கியமான 
காரணம், ேலாகமான்ய திலகர், மதி ெபஸண்  அம்ைமயார், அ  சேகாதரர்கள் 
ஆகியவர்கள் மாநாட் ற்கு அைழக்கப் படாதேதயாகும். ெபா ஜன அபிப்பிராயத்ைத 
உ ப்ப த்தக்கூ ய மிக சக்தி வாய்ந்த தைலவர்கெளன்  இவர்கைள நான் 
மதித்தி க்கிேறன். இவர்கைள அைழயா  விட்ட  ெப ந் தவ  என்ேற இன்ன ம் 
நான் க கிேறன். இத்தவைற நிவர்த்திப்பதற்கு வழிைய ம் மாியாைத டன் 
ெதாிவித் க் ெகாள்ள வி ம் கிேறன். இனி, மாகாணந்ேதா ம் த்த மகாநா கள் 
நைடெப ெமனத் ெதாிகிற . இந்த மகாநா க க்காவ  வந்  அரசாங்கத் க்கு 
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ேயாசைன ெசால்  உத மா  மக்களின் மதிப் க்குப் பாத்திரமான அத்தைலவர்கைள 
அைழக்க ேவண் ம். 
 
    சமீப காலத்தில் நாங்க ம் மற்ற கு ேயற்ற நா கைளப் ேபாலேவ பிாிட் ஷ் 
ஏகாதிபத்தியத்தில் சம பங்காளிகளாகலாெமன் ம் ஆைச ெகாண் க்கிேறாம். 
எனேவ, பிாிட் ஷ் ஏகாதிபத்தியத் க்கு அபாயம் வந்த காலத்தில் எவ்விதத் 
தயக்க மின்றிப் ரண ஆதர  அளித்தல் அவசியெமன்பைத 
நன்குணர்ந்தி க்கிேறாம். அவ்வாேற தீர்மான ம் ெசய்தி க் கிேறாம். ஆனால் 
இவ்வா  உதவி ெசய்ய ஆவ டன் ன்வந்ததற்கு, அதன் லம் நம  இலட்சியத்ைத 
விைரவில் அைடயலாெமன் ம் நம்பிக்ைகேய காரணம் என்ப  உண்ைம. 
கடைமையச் ெசய்ேவான் அந்த அளவில் உாிைம ம் ெப கின்றான். ஆத ன் 
தங்க ைடய பிரசங்கத்தில் விைரவில் வரப்ேபாவதாகக் குறிப்பிட் க்கும் அரசியல் 
தி த்தங்கள் காங்கிரஸ் - லீக் திட்டத்ைத க்கிய அம்சங்களில் அ சாித்தி க்கும் 
என்  எதிர் பார்ப்பதற்கு ஜனங்க க்கு உாிைம ண் . இந்த நம்பிக்ைகயின் 
ேமல்தான் மகாநாட் ற்கு வந்தி ந்த அங்கத்தினாில் அேனகர் தங்கள் மனப் ர்வமான 
ஒத் ைழப்ைப அரசாங்கத் க்கு அளிக்க ன் வந்தார்கள். 
 
    ெதன்னாப்பிாிக்காவி ந்  நான் இந்தியா க்குத் தி ம்பிய  தல், 
கு யானவர்களிடம் ெந ங்கிப் பழகி வந்தி க்கிேறன். அவர்க ைடய சுயராஜ்ய 
தாகம் நிரம்ப ஏற்பட் க்கிறெதன்  தங்க க்கு உ தி கூ ேவன். ெசன்ற காங்கிரஸ் 
மகாசைபயின் கூட்டத்திற்கு நான் ெசன்றி ந்ேதன். குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் ரண 
சுயாட்சி பிாிட் ஷ் இந்தியா க்குக் ெகா க்கப்பட ேவண் ம் என் ம் தீர்மானத்ைத 
நிைறேவற் வதில் நா ம் கலந் ெகாண்ேடன். திட்டமான ஒ  காலத்திற்குள் 
சுயாட்சி கிைடக்குெமன் ம் நம்பிக்ைக ஏற்பட்டால் தான் இந்திய மக்கள் தி ப்தி 
அைடவார்கெளன்ப  நிச்சயம். 
 
    கைடசியாக நான் தங்கைளக் ேகட் க் ெகாள் வ  என்னெவன்றால், ஸ் ம் 
ராஜ்யங்கைளப் பற்றி பிாிட் ஷ் மந்திாிகள் திட்டமான வாக்கு தி யளிக்குமா  
தாங்கள் ெசய்ய ேவண் ம். ஒவ்ெவா  ஸ் ம் இவ்விஷயத்தில் ெபாி ம் சிரத்ைத 
ெகாண் ப்பைதத் தாங்கள் அறி ர்கள். ஆத ன் ஹிந் வாகிய நான் 
இவ்விஷயத்தில் அசட்ைட காட்டக்கூடா . அவர்க ைடய க்கங்கைள 
எங்க ைடய க்கங்களாகேவ க த ேவண் ம். ஸ் ம் ராஜ்யங்களின் 
உாிைமகைளக் காப்ப  ஸ் ம் ண்ணிய ேக்ஷத்திரங்களின் விஷயத்தில் அவர்கள் 
உணர்ச்சிைய மதிப்ப ; இந்தியாவின் சுயாட்சிக் ேகாாிக்ைகையக் காலா காலத்தில் 
நியாயமான ைறயில் நிைறேவற்றி ைவப்ப ; இைவகள்தான் சாம்ராஜ்யத்தின் 
பா காப்பிற்கு மிக ம் க்கியமான சாதனங்களாகும். ஆங்கில மக்கைள நான் 
ேநசிக்கிறப யா ம் ஆங்கிேலயர்க ைடய ராஜ பக்திைய ஒவ்ெவா  
இந்தியாிடத் ம் உண்  பண்ண நான் வி ம் வதா ேம இக்க தம் உங்க க்கு 
எ தலாேனன்." 
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    காந்திஜி 1918-ஆம் வ ஷத்தில் இம்மாதிாி இராஜப் பிரதிநிதிக்குக் க தம் 
எ தினார். அந்த நாளில் பிாிட் ஷ் சாம்ராஜ்யத்ைத விட்  இந்தியா ெவளியில் ேபாகக் 
கூ ம் என்ற எண்ணேம யா க்கும் உண்டானதில்ைல. 'சுதந்திரம்' என்ற 
வார்த்ைதையக் கூட யா ம் உபேயாகிப்பதில்ைல. 'சுயாட்சி' என் தான் எல்லா ம் 
ெசால்  வந்தார்கள். ப்ப  வ ஷத் க்குள் நிைலைம எப்ப  மாறிவிட்ட  என்பைத 
நிைனத் ப் பார்த்தால் ஆச்சாியமாக இல்ைலயா? 
 
    இராஜப் பிரதிநிதிக்குக் க தம் எ தி அ ப்பிவிட்  மகாத்மா உடேன நதியாத் 
நகரத் க்குச் ெசன்றார். வாிெகாடா இயக்கத்ைத நடத்திய ஜில்லாவிேலேய 
ைசன்யத் க்கு ஆள் ேசர்க்கும் ேவைலைய ஆரம்பிக்க ேவண் ம் என்  க தினார்.  
வல்லபாய் பேடல் த ய சகாக்க டன்கலந்தாேலாசித்தார். அவர்கள் இந்தக் 
காாியத்தில் அவ்வள  உற்சாகம் காட்டவில்ைல. யற்சி ெசய்தா ம் பலன் கிட்டா  
என்  ெசான்னார்கள். ெபா  ஜனங்கள் சர்க்காாிடம் ெகாண் க்கும் 
விேராதபாவத்ைத அவ்வள  சீக்கிரத்தில் மாற்றிவிட யா  என்  கூறினார்கள். 
 
    ஆயி ம் காந்திஜியின் கட்டைளைய மதித்  ேவைல ெசய்வதற்கு ன்வந்தார்கள். 
அவர்கள் ன்வந்தால் மட் ம் ேபா மா? ெபா  ஜனங்க ைடய ஒத் ைழப்  
கிட்டவில்ைல. வாிெகாடா இயக்கத்தின் ேபா  ேபாட்  ேபாட் க்ெகாண்  உதவி 
ெசய்ய ன்வந்தவர்கள் இப்ேபா  ஒ ங்கி ஒ ங்கிப் ேபானார்கள். தைலவர்கள் ஊர் 
ஊராய்ப் ேபாவதற்கு அப்ேபா  வாடைகயில்லாமல் வண் கள் கிைடத்தன. இப்ேபா  
வாடைக ெகா த்தா ம் வண்  கிைடக்கவில்ைல! ஆகேவ தினம் இ ப  ைமல் 
வைரயில் மகாத்மா காந்திஜி ம் அவ ைடய ைணவர்க ம் நடந்  ெசன்  பிரசாரம் 
ெசய்ய ேவண் யி ந்த . ஜனங்கள் சாப்பா  ேபா வதி ம் உற்சாகம் 
காட்டவில்ைல. ஆைகயால் அவர்கள் ைகேயா  சாப்பா  ெகாண் ேபாக 
ேவண் யி ந்த . 
 
    இப்ப ெயல்லாம் எதிர்ப்  இ க்கும் என்  மகாத்மா எதிர்பார்க்கவில்ைல. 
ஆனா ம் அைதக் கண்  மனந்தளர்ந்  விட ம் இல்ைல. கடைம என்  
ஏற் க்ெகாண்ட காாியத்ைத எத்தைன இைட  வந்தா ம் எதிர்த் ச் சமாளித்  
நடத் வ  காந்திஜியின் தர்மமல்லவா? 
 
    கிராமங்களில் ெபா க்கூட்டம் கூட் னால் ன்ேபால் ஏராளமாக ஜனங்கள் 
வ வதில்ைல. சிலர்தான் வந்தார்கள். அவர்க ம் கு க்குக் ேகள்விகள் ேகட்டார்கள். 
"நீங்கள் அஹிம்ைச உபாசகர் ஆயிற்ேற? ைசன்யத் க்கு எப்ப  ஆள் ேசர்க்கலாம்?" 
என்றார்கள். "அரசாங்கம் எங்க க்கு என்ன உதவி ெசய்த ? நாங்கள் எதற்கு 
இப்ேபா  ஒத் ைழக்க ேவண் ம்?" என்றார்கள். 
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    ஆயி ம் மகாத்மாவின் பி வாதமான ேவைல பலன்தராமற் ேபாகவில்ைல. 
நாளைடவில் ஜனங்கள் ைசன்யத்தில் ேச வதற்குத் தங்கள் ெபயர்கைளக் ெகா க்க 

ன் வந்தார்கள். 
 
    இைடவிடாமல் ஆள் திரட் ம் ேவைல ெசய்  வந்ததின் காரணமாக மகாத்மாவின் 
உடல் நிைல பாதகம் அைடந்த . ஒ நாள் வயிற் க் க ப்  ேநாய் வந் விட்ட . 
அன்ைறக்குச் சபர்மதி ஆசிரமத்தி ந்  நதியாத் க்குப் ேபாகத் திட்டம் 
ேபாட் ந்தார். ஆசிரமத்தி ந்  ஒன்ேறகால் ைமல் ரத்தி ந்த ஸ்ேடஷ க்கு 
நடந்ேத ெசன்றார். ஆமதாபாத் ஸ்ேடஷனில் அவ டன் ேசர்ந்  ெகாண்ட  
வல்லபாய் பேடல் காந்திஜிக்கு உடம்  சுகமில்ைல என்பைதக் கண்  ெகாண்டார். 
தி ம்பிவிடலாம் என்  அவர் ெசான்னைத மகாத்மா ேகட்கவில்ைல. இர  பத்  
மணிக்கு இ வ ம் நதியாத் ஸ்ேட ஷனில் இறங்கி அநாதாசிரமம் ெசன்றார்கள். 
அங்ேக மகாத்மா க்கு வயிற் ப் ேபாக்கு ேநாய் மிகக் க ைமயாகிவிட்ட . 
நண்பர்கள் கவைலப்பட்  ைவத்தியர்கைள அைழத்  வந்தார்கள். மகாத்மா 
ைவத்தியம் ெசய்  ெகான்ன ம் ம ந்  சாப்பிட ம் ம த் விட்டார். ஊசி குத்திக் 
ெகாள்ள ம் இணங்கவில்ைல. பட் னி கிடந்தால் சாியாய்ப் ேபாய்வி ம் என்ற 
நம்பிக்ைகையத் ெதாிவித்தார். இ பத்  நா  மணி ேநரம் பட் னி கிடந்த பிறகு 
பசிேய இல்லாமல் ேபாய்விட்ட . பல னம் ற்றிவிட்ட . வயிற் ப் ேபாக்குடன் 
சுரம், பிதற்றல் எல்லாம் ேசர்ந் விட்ட . மகாத்மா தம் ைடய மரணம் 
சமீபித் விட்ட  என்  நம்பினார். அம்பலால் சாராபாய் த ய நண்பர்கள் 
ஆமதாபாத்தி ந்  அவைரப் பார்க்க வந்தார்கள். தம்ைம ஆசிரமத்தில் ெகாண்  
ேபாய் விட் வி ம்ப  அவர்களிடம் ேகட் க்ெகாண்டார். அவர்கள் அவ்வாேற 
ெசய்தார்கள். 
 
    சபர்மதி ஆசிரமத்தில் காந்திஜி யமேனா  ேபாரா க் ெகாண் ந்த சமயத்தில் 

த்தம் ந்  விட்ட  என் ம் இனிேமல் ஆள்திரட்ட ேவண் யதில்ைல ெயன் ம் 
கமிஷனர் ெசய்தி அ ப்பினார். அந்தச் ெசய்திைய  வல்லபாய் பேடல் 
மகாத்மாவிடம் வந்  கூறினார். மகாத்மாவின் மனதி ந்  ஒ  பாரம் இறங்கிய . 
உடல் நிைல ேமாசமானதினால் ஏற் க் ெகாண்ட கடைமையச் 
ெசய்ய யவில்ைலேய என்ற கவைல மகாத்மாவின் மனதில் இ ந்த . அந்தக் 
கவைல இப்ேபா  நீங்கிற் . அ  தல் மகாத்மாவின் உடம் ம் குணமைடயத் 
ெதாடங்கிய . ஜல சிகிச்ைச, பனிக்கட்  சிகிச்ைச த ய இயற்ைக ைவத்திய 

ைறகைளக் கைடப்பி த்  வந்தார். ேநாய் நீங்கிய பிறகும் உடம்பில் பைழய பலம் 
வர ெந நாள் ஆயிற் . 
 
    ----------------------------------------------------------- 
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12. ர லட் அறிக்ைக 
 
    இந்திய நாட் ன் சுதந்திரத் க்காக அந்த நாட்களில் பலவித யற்சிகள் நைடெபற்  
வந்தன. மிதவாதிகள் சட்டத் க்கு உட்பட்ட ைறகளில் கிளர்ச்சி ெசய்  பிாிட் ஷ் 
சாம்ராஜ்யத் க்கு உட்பட்ட சுயாட்சிையப் ெப வதற்கு யற்சி ெசய்தார்கள். தீவிர 
வாதிகள் பலாபலன்கைளக் கவனியாமல் ெபா  ஜன உணர்ச்சிைய எ ப்பிப் 
பிாிட் ஷாைர இந்தியாவி ந்  விரட் விட எண்ணினார்கள். இந்த இ  
வகுப்பாைர ம் தவிர, ரட்சி வாதிகள் அல்ல  பயங்கர வாதிகள் என்  
ெசால்லப்பட்ட ஒ  கூட்டத்தார் இ ந்தனர். இவர்கள் இரகசிய 
சதியாேலாசைனகைளச் ெசய் ம் ெவ குண்  ப்பாக்கி த ய ஆ தங்கைளக் 
ைகயாண் ம் பிாிட் ஷார்- பிாிட் ஷ் பக்தர்கள் இவர்கைளக் ெகான்  பய த்தி 
இந்தியாவின் வி தைலையப் ெப வதற்கு யன்றார்கள். தீவிரவாதிகள் ஓரள க்குப் 
பயங்கர வாதிகளிடம் அ தாபம் ெகாண் ந்தார்கள். 
 
    காந்தி மகாத்மா ேமற்கூறிய ன்  கூட்டத்தில் எைத ம் ேசர்ந்தவரல்ல. ஆனால் 
ஒவ்ெவா  விதத்தில் ன்  சாராைர ம் அவர் தனித்தனிேய ஒத்தி ந்தார். 
மிதவாதிகைளப் ேபால் பிாிட் ஷாாின் நல்ல எண்ணத்தில் அவ க்கு நம்பிக்ைக 
இ ந்த . எந்தக் காாியத்ைத ம் ஒளி  மைற  இன்றிப் பகிரங்கமாகச் ெசய்ய அவர் 
வி ம்பினார். தீவிர வாதிகைள ம் காந்திஜி ஒ  விதத்தில் ஒத்தி ந்தார். 
எப்ப ெயன்றால், ெபா  ஜனங்களின் உணர்ச்சிைய எ ப்பிக் கிளர்ச்சி ெசய்  
அவர்கைளக் ெகாண்  காாியம் ெசய்வதில் மகாத்மா க்கு நம்பிக்ைக இ ந்த . ரட்சி 
வாதிகைள ம் மகாத்மா இன்ெனா  விதத்தில் ஒத்தி ந்தார். தாம் நல்லெதன்  க ம் 
கட்சிக்காக உயிைர ம் ெகா த் ப் ேபாரா வதற்கு அவர் சித்தமாயி ந்தார். 
 
    ேமேல ெசான்ன ன்  கூட்டத் க்கும் ெபா ந்தாத ஒ  ெப ங் குணம் 
மகாத்மாவிடம் இ ந்த . அ தான் அஹிம்சா தர்மத்தில் அவர் ெகாண் ந்த 
பாி ரண நம்பிக்ைக. இலட்சியம் எவ்வள  நல்லதாயி ந்த ேபாதி ம் பலாத்கார 

ைறகளின் லம் அைத நிைறேவற்றிக் ெகாள்ள மகாத்மா வி ம்பவில்ைல. சத்தியம் 
அஹிம்ைச இவற்றின் லமாக எவ்வள  மகத்தான காாியத்ைத ம் சாதித் க் 
ெகாள்ள ம் என்  காந்திஜி பாி ரணமாக நம்பினார். அந்த நம்பிக்ைகையச் 
ேசாதைன ெசய்வதற்கு இப்ேபா  ஓர் அாிய ெபாிய சந்தர்ப்பம் கிட் ய . 
 
    இந்தியாவில் ரட்சி இயக்கத்தாாின் நடவ க்ைககைளப் பற்றி விசாாித்  அந்த 
இயக்கத்ைத அடக்குவதற்குச் சிபார்சுகைளச் ெசய்வதற்காக இந்தியாைவ ஆண்ட 
பிாிட் ஷ் சர்க்கார் ஒ  கமிட்  நியமித்தி ந்தார்கள். இந்தக் கமிஷ ைடய தைலவர் 
நீதிபதி ர லட் என் ம் ெவள்ைளக்காரர். ஆைகயால் இந்தக் கமிட் க்கு ர லட் 
கமிட்  என் ம், இந்தக் கமிட் யார் ெவளியிட்ட அறிக்ைகக்கு ர லட் அறிக்ைக 
என் ம் ெபயர் ஏற்பட்ட . 
 



 55

    காந்திஜி மரணத்தின் வாயி ந்  மீண்  ெகாஞ்சங் ெகாஞ்சமாகக் 
குணமைடந்  வந்த காலத்தில் ர லட் கமிட் யின் சிபார்சுகள் ெவளியாயின. தினப் 
பத்திாிைககளில் காந்திஜி ர லட் அறிக்ைகையப் ப த்தார். அதன் சிபார்சுகள் 
காந்திஜிையத் தி க்கிடச் ெசய்தன. ஏெனன்றால், அந்தச் சிபார்சுகள் பயங்கர 
இயக்கத்ைத ஒ க்குவ  என்ற ெபயரால் இந்தியாவின் சுதந்திரக் கிளர்ச்சிையேய 
அ ேயா  நசுக்கிவி ம் தன்ைமயில் அைமந்தி ந்தன. ர லட் கமிட்  
சிபார்சுகளின்ப  சட்டம் பிறந் விட்டால் இந்தியாவில் சர்க்காைர எதிர்த்  
எந்தவிதமான கிளர்ச்சி ம் ெசய்ய யாமல் ேபாய்வி ம் என்  மகாத்மா கண்டார். 
சர்க்கார் அதிகாாிகள் எந்தத் தனி மனித ைடய சுதந்திரத்ைத ம் பறித்  வி வதற்கும், 
வழக்கு - விசாரைண எ ம் இல்லாமல் ஒ வைனச் சிைறயில் தள்ளி வி வதற்கும் 
அந்தச் சிபார்சுகள் இடம் ெகா த்தன. 
 
    காந்திஜி ேநாயாகப் ப த்தி ந்தேபா  தினந்ேதா ம்  வல்லபாய் பேடல் வந்  
அவைரப் பார்த் விட் ப் ேபாவ  வழக்கம். ஒ  நாள்  வல்லபாய் வந்தி ந்தேபா  
காந்திஜி ர லட் கமிட்  சிபார்சுகைளப் பற்றிப் பிரஸ்தாபித்தார். "இந்தச் 
சிபார்சுகளின்ப  சட்டம் பிறந்  விட்டால் இந்தியாவில் எந்தவிதக் கிளர்ச்சிைய ம் 
நடத்த யாமல் ேபாய்வி ேம?" என்றார். "உண்ைமதான்; ஆனால் அைத எதிர்த்  
நம்மால் என்ன ெசய்ய ம்? பிாிட் ஷ் சர்க்கார் தங்கள் இஷ்டப்ப  சட்டம் 
ெசய்யக்கூ யவர்களா யி க்கிறார்கள். நாம் எப்ப த் த ப்ப ?" என்றார்  
வல்லபாய் பேடல். 
 
    "சத்தியாக்கிரஹ ைற இ க்கேவ இ க்கிற . சத்தியாக் கிரஹத் க்கு ஆள் 
கூட்டம் அவசியம் இல்ைல. உத்ேதச சட்டத்ைத எதிர்த்  நிற்பதாக ஒ  சிலர் 
உ தி டன் ன் வந்தா ம் ேபா ம். இயக்கத்ைதத் ெதாடங்கி விடலாம். நான் 
மட் ம் இப்ப  ேநா டன் ப த்திராவிட்டால் தன்னந் தனியனாகேவ 
ேபாராட்டத்ைதத் ெதாடங்கிவி ேவன். என்ைனப் பின் பற்றப் பலர் ன் வ வார்கள் 
என்ற நம்பிக்ைக ம் எனக்கு இ க்கிற " என்றார் காந்திஜி. 
 
    அதன்ேபாில்  வல்லபாய் பேடல் காந்திஜியிடம் ஏற்கனேவ ெதாடர்  
ெகாண் ந்த நண்பர்கள் சிலைர ர லட் கமிட்  அறிக்ைகையப் பற்றி 
ேயாசிப்பதற்காக அைழத்தார். இந்தக் கூட்டம் சபர்மதி சத்தியாக்கிரஹ ஆசிரமத்தில் 
நடந்த . சுமார் இ ப  ேபர் தான் கூட்டத் க்கு வந்தி ந்தார்கள். அவர்களில்  
வல்லபாய் பேடல், மதி சேராஜினிேதவி,  ஹார்னிமான், ஜனாப் உமார் 
ேஸாபானி,  சங்கர்லால் பாங்கர், மதி அ சூயாெபன் ஆகியவர்கள் 

க்கியமானவர்கள். 
 
    காந்திஜியின் அபிப்பிராயத்ைதக் ேகட்டபிறகு, ர லட் சட்டம் ெசய்யப்பட்டால் 
அைத எதிர்த் ச் சத்தியாக்கிரஹம் ெசய்வ  என்  இந்தக் கூட்டம் ஏகமனதாகத் 
தீர்மானம் ெசய்த . காந்திஜியின் ேயாசைனப்ப  சத்தியாக்கிரஹப் பிரதிக்ைஞ 
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தயாாிக்கப்பட்ட . அதில் கூட்டத் க்கு வந்தி ந்தவர்கள் எல்ேலா ம் 
ைகெயாப்பமிட்டார்கள். இந்த விபரங்கள் பம்பாய் தினப்பத்திாிைககளில் 
ெவளிப்பட்டன. உடேன இன் ம் பல ம் சத்தியாக்கிரஹப் பிரதிக்ைஞயில் 
ைகெயாப்பமி வதற்கு வி ப்பம் ெதாிவித்தார்கள். 
 
    அப்ேபா  ேதசத்தில் நிைலெபற்றி ந்த காங்கிரஸ், ேஹாம் ல் லீக் த ய 
ஸ்தாபனங்கள் தம் ைடய சத்தியாக்கிரஹ ைறைய ஏற் க் ெகாள் ம் என்  
மகாத்மா க்குத் ேதான்றவில்ைல. ஆைகயால் சத்தியாக்கிரஹ சைப என்  ஒ  திய 
ஸ்தாபனம் ஏற்ப த்த  ெசய்தார். சத்தியாக்கிரஹ சைபயில் பலர் 
அங்கத்தினர்களானார்கள். இவர்களில் ெப ம்பாேலார் பம்பாய்க்காரர்களா 
யி ந்தப யினால் சத்தியாக்கிரஹ சைபயின் தைலைமக் காாியாலயம் பம்பாயில் 
ஏற்ப த்தப்பட்ட . சத்தியாக்கிரஹ சைபயின் ெகாள்ைககைள விளக்குவதற்காகப் 
ெபா க்கூட்டங்கள் நைடெபற்றன. ெபா  மக்களின் உற்சாகம் நா க்கு நாள் 
வளர்ந்  வந்த . 
 
    ர லட் சட்டத்ைத எதிர்த் ப் ெப ம் ேபார் நடத்த ேவண் யி க்கும் என்  
காந்திஜிக்குத் ேதான்றிய . அதற்கு ேவண் ய உற்சாகம் ேதசத்தில் ெப கிக்ெகாண்  
வந்த . ஆனால் மகாத்மாவின் உடம்  சாியாகக் குணமானபா ல்ைல. மாதிரான் 
என் ம் இடத் க்குப் ேபானால் விைரவில் குணமாகும் என்  சில நண்பர்கள் 
ெசான்னார்கள். அங்ேக ேபாய் ஒ  வாரம் இ ந்ததில் பல னம் அதிகமாகி விட்ட . 
ஆகேவ சபர்மதிக்கு மகாத்மா தி ம்பி வந்தார். 
 
    இந்த நிைலைமையக் குறித்   சங்கர்லால் பாங்கர் ேயாசித்தார். காந்திஜியின் 
உடம்  குணமாக ேவண் யதின் அவசியம் அவ க்கு நன்கு ெதாிந்தி ந்த . அந்தப் 
ெபா ப்ைபத் தாம் ஏற் க்ெகாள்ளத் தீர்மானித்தார். டாக்டர் தலால் என்பவைர 
அைழத் க்ெகாண்  வந்  மகாத்மாவின் உடல் நிைலையப் பாிேசாதிக்கச் ெசய்தார். 
டாக்டர் தலால் காந்திஜிைய நன்கு பாிேசாதித்  விட்  "நீ த்த சீதேபதியினால் 
உங்கள் உடம்பி ள்ள இரத்தம் பலமிழந்தி க்கிற . நீங்கள் பால் அ ந்த ம் இ ம் ச் 
சத்ைத இன்ஜக் ஷன் ெசய்  ெகாள்ள ம் சம்மதிக்க ேவண் ம். இதற்கு இணங்கினால் 

ன்ேபால் உடம்பில் பலம் வந்  வி ம். இல்லாவி ல் நான் ஒன் ம் ெசய்ய யா " 
என்றார். 
 
    காந்திஜி, "இன்ஜக் ஷன் ெசய்  ெகாள்வதில் எனக்கு வி ப்பமில்ைல. ஆயி ம் 
தாங்கள் ெசால்வதற்காக இணங்குகிேறன். ஆனால் பால் சாப்பி வதில்ைலெயன்  
நான் பிரதிக்ைஞ ெசய்தி க்கிேறன். அந்தப் பிரதிக்ைஞைய எப்ப க் ைகவிட ம்?" 
என்றார். "அ  என்ன? பால் சாப்பி வதில்ைல என்  எதற்காகப் பிரதிக்ைஞ 
ெசய்தீர்கள்?" என்  டாக்டர் ேகட்டார். 
 
    "கல்கத்தா த ய நகரங்களில் பசுமா கைள ம் எ ைம மா கைள ம் 
இைடயர்கள் அதிகப் பால் கறப்பதற்காகச் ெசய் ம் ெகா ைமகைளப் பற்றி 
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அறிந்ேதன் அதனால் பால் சாப்பி வைதேய ெவ த் ப் பிரதிக்ைஞ 
எ த் க்ெகாண்ேடன். ேம ம், பால் மனித ைடய இயற்ைக உண  அல்லெவன் ம் 
க கிேறன்" என்  மகாத்மா கூறினார். 
 
    இந்தச் சம்பாஷைணையப் பக்கத்தில் நின்  ேகட் க் ெகாண் ந்த மதி 
கஸ் ாிபாய், "பசும்பால், எ ைமப்பாைல நிைனத் க் ெகாண் தாேன விரதம் 
எ த் க் ெகாண்டீர்கள்? ெவள்ளாட் ப் பால் சாப்பி வதற்கு என்ன ஆட்ேசபைண? 
என்றார். டாக்ட ம் உடேன இைதப் பி த் க் ெகாண்டார். "ஆமாம்; ெவள்ளாட் ப் 
பால் நீங்கள் அ ந்தினா ம் ேபா ம். அ தான் உங்கள் பிரதிக்ைஞயில் 
ேசரவில்ைலேய? ெவள்ளாட் ப் பால் சாப்பிட ம் நீங்கள் ம த்தால் என்னால் 
ஒன் ம் ெசய்ய யா . உங்க க்கு உடம்  குணமாகா !" என்றார். 
 
    அப்ேபா  காந்திஜியின் உள்ளத்தில் ஒ  ேபாராட்டம் எ ந்த . அந்தப் 
ேபாராட்டத்ைதப் பற்றி ம் அதன் ைவப் பற்றி ம் மகாத்மா காந்தி 
எ தியி ப்பைதக் ேக ங்கள்:- 
 
    "என் உ தி குைலந்த . சத்தியாக்கிரஹப் ேபார் நடத்த ேவண் ெமன் ம் 
தீவிரமான அவாவினால் உயிர் வா ம் ஆைச ம் எனக்கு உண்டாகி விட்ட . எனேவ, 
விரதத்தின் க த்ைதக் ைகவிட்  அதன் எ த்ைதக் கைடப்பி ப்ப டன் 
தி ப்தியைடந்ேதன். நான் விரதெம த் க் ெகாண்டேபா  பசுவின் பா ம், எ ைமப் 
பா ேம என் மனதில் இ ந்தனவாயி ம், இயல்பாக அத ள் எல்லா மி கங்களின் 
பா ேம அடங்கியதாகும். மற் ம், பால் மனித ைடய இயற்ைக உண  அல்ல 
என்ப  என் ெகாள்ைக. ஆைகயால் நான் எந்தப் பாைல ம் அ ந் வ  

ைறயாகா . இைவெயல்லாம் ெதாிந்தி ந் ம் ெவள்ளாட் ப் பால் அ ந்தச் 
சம்மதித்ேதன். உயிர் வா ம் ஆைச சத்தியப் பற்றி ம் வ ைம மிக்கதாகி விட்ட . 
எனேவ சத்திய உபாசகனான நான், சத்தியாக் கிரஹப் ேபார் வக்கும் ஆவல் 
காரணமாக, என  னித இலட்சியத்ைதச் சிறி  விட் க் ெகா க்கலாேனன். இதன் 
ஞாபகம் இன்றள ம் என் இதயத்ைத ஓயா  வ த்திக் ெகாண் க்கிற . 
ெவள்ளாட் ப் பாைல வி வெதப்ப  என்  இைடவிடாமல் சிந்தித்  வ கிேறன். 
ஆனால், ஆைசக க்குள் மிக ண்ணியதாகிய ெதாண்  ாி ம் ஆைச இன் ம் 
என்ைனப் பற்றி நிற்கிற . அதனின் ம் இன் ம் நான் வி தைல ெபறக் 
கூடவில்ைல".  
----------------------------------------------------------- 
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13. ஆத்ம தாிசனம் 
 
    ர லட் கமிட் யின் அறிக்ைகைய எதிர்த்  நாெடங்கும் கிளர்ச்சி ஏற்பட்  வந்த . 
அந்தக் கிளர்ச்சிக்குத் தைலைம வகித்  நடத் வற்காகக் காந்திமகான் தான் 
ேமற்ெகாண் ந்த பால ந்தா விரதத்ைத ஓரள  தளர்த்தி உடம்ைபக் 
குணப்ப த்திக்ெகாண்  வந்தார். அேத சமயத்தில் ர லட் கமிட்  சிபார்சுகைள 
ெயாட் ச் சட்டம் ெசய்வதில் சர்க்காாின் உ தி வ வைடந்  வந்த . ர லட் 
கமிட் யின் சிபார்சுகைள ெயாட் ச் சர்க்கார் ஒ  மேசாதா தயார் ெசய்  
ெவளியிட்டார்கள். பிறகு அந்த மேசாதா இந்திய சட்டசைபயில் விவாதத் க்கு வந்த . 
 
    அப்ேபாெதல்லாம் இந்திய சட்ட சைபயில் உத்திேயாகஸ்தர்க ம் சர்க்கார் நியமித்த 
அங்கத்தினர்க ேம அதிகமாயி ந்தார்கள். ெபா  ஜனங்களால் ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட 
அங்கத்தினர்கள் ஒ  சிலர் தான். அவர்களி ம் மக்களின் கட்சிைய எ த் ச் 
ெசால்லக்கூ யவர்கள் மிகச் சிலராயி ந்தனர். 
 
    இந்திய சட்ட சைப விவாதத்தின்ேபா  ர லட் மேசாதாைவ எதிர்த்  
அதிதீவிரமான பிரசங்கம் ெசய்தவர் மகாகனம் சீனிவாச சாஸ்திாியார். அம் 
மேசாதா க்கு விேராதமான வாதங்கைள ம் கண்டனங்கைள ம் மகா கனம் 
சாஸ்திாியார் சரமாாியாகப் ெபாழிந்தார். அந்த மேசாதாைவச் சட்டமாக்குவதனால் 
விைளயக்கூ ய விபாீதங்கைளப் பற்றி சர்க்கா க்கு எச்சாிக்ைக ெசய்தார். 
 
    இைதெயல்லாம் கவனித் க்ெகாண் ந்தவர்களில் இ வர் க்கியமானவர். 
ஒ வர் இராஜப் பிரதிநிதி ேசம்ஸ் ேபார்  பிர ; இன்ெனா வர் காந்தி மகான். இந்திய 
சட்ட சைபயின் நடவ க்ைககைளக் கவனிப்பதற்காகக் காந்தி மகான் அங்ேக 
ேபாயி ந்த  அ தான் தல் தடைவ. சாஸ்திாியாாின் ஆேவசமான உணர்ச்சி 
நிைறந்த ேபச்சு ேசம்ஸ் ேபார்  பிர வின் மனத்ைதக்கூட மாற்றியி க்கலாம் என்  
மகாத்மா எண்ணினார். ஆனால் அவ்விதம் நைடெபறவில்ைல. ங்கிக் 
ெகாண் க்கும் மனிதைனத் தட்  எ ப்பலாம்; ங்குவதாகப் பாசாங்கு 
ெசய்கிறவைன என்ன ெசய்தா ம் எ ப்ப யா  அல்லவா? 
 
    ஆைகயால் ேதசத்தில் நடந்த கிளர்ச்சிேயா, சட்டசைபயில் சாஸ்திாியார் நிகழ்த்திய 
பிரசங்கேமா, சர்க்காாின் தீர்மானத்ைத மாற்ற யவில்ைல. உத்திேயாக 
அங்கத்தினர்கள்-நியமன அங்கத்தினர்களின் ேவாட் களால் இந்திய சட்ட சைபயில் 
ர லட் மேசாதா நிைறேவறிவிட்ட . காந்தி மகாத்மா இராஜப்பிரதிநிதிக்கு 
அந்தரங்கமாக ம் பகிரங்கமாக ம் எ திய க தங்களினா ம் யாெதா  பய ம் 
விைளயவில்ைல. 
 
    இத்தைகய நிைலைமயில் ெசன்ைனயி ந்  மகாத்மா காந்திக்கு அைழப் க் 
க தம் வந்த . மகாத்மா காந்திஜியின் உடல்நிைல இன்ன ம் தி ப்திகரமாக 
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வில்ைல. ெபா க் கூட்டங்களில் உரத் ப் ேபசச் சக்தி கிைடயா . சிறி  ேநரம் 
நின் ெகாண்  ேபசினால் உடம்  ந ங்கத் ெதாடங்கிய . இவ்வள  பல னமான 
நிைலைமயி ம் மகாத்மா காந்தி ெதன்னாட் ந்  அன்பர்கள் அ ப்பியி ந்த 
அைழப்ைப ஒப் க்ெகாண்  ெசன்ைனக்குப் பிரயாணமானார். 
 
    மகாத்மாவின் ெசன்ைன விஜயம் மிக க்கியமான விைள க க்குக் 
காரணமாயி ந்த . ெசன்ைனயில் இ ந்தேபா  தான் காந்திமகான் ர லட் சட்டத்ைத 
எதிர்த் ச் சத்தியாக் கிரஹம் ெசய்வதற்கு ஒ  வழிையக் கண் பி த்தார். அதன் 
காரணமாக இந்தியா ேதசம் ெந ங்காலமாகத் தான் இழந்தி ந்த ஆத்மாைவத் 
தி ம்ப ம் ெபற்ற . பாரத ச தாயம் னர்ஜன்மம் எ த்த . 
 
    ெசன்ைனக்குச் ெசன்ற  பற்றிக் காந்தி மகான் தம் சுயசாிதத்தில் எ தியி ப்பைதக் 
ேக ங்கள்:_ 
 
    "ெதன்னாட் க்கு எப்ேபா  ெசன்றா ம் என் ெசாந்த இடத்தில் இ ப்பதாகேவ 
எனக்குத் ேதான் ம். ெதன்னாப் பிாிக்காவில் நான் ெசய்த ேவைலயின் காரணமாக, 
தமிழர்கள் மீ ம் ெத ங்கர்கள்மீ ம் எனக்கு ஏேதா தனி உாிைம உண்ெடன்  நான் 
எண் வ ண் . ெதன்னாட்டார் என் நம்பிக்ைகைய ஒ ேபா ம் 
ெபாய்ப்ப த்தியதில்ைல.  கஸ் ாி ரங்க ஐயங்காாின் ைகெயாப்பத் டன் அைழப்  
வந்த . ஆனால் அந்த அைழப் க்குப் பின்னால் நின்றவர்  இராஜேகாபாலாச்சாாி 
என்பதாகச் ெசன்ைனக்குப் ேபாகும் வழியில் அறிந்  ெகாண்ேடன். 
 
     இராஜேகாபாலாச்சாாி சமீபத்தில் தான் ேசலத்தி ந்  ெசன்ைனக்கு வக்கீல் 
ெதாழில் நடத்த வந்தி ந்தார். காலஞ்ெசன்ற  கஸ் ாிரங்க ஐயங்கார் த ேயார் 
அவைர வற் த்தி அைழத்தி ந்தார்கள். ெபா  வாழ்வில் இன் ம் தீவிரமாக 
ஈ படேவண் ம் என்ப  அவர  ேநாக்கம். ெசன்ைனயில்  
இராஜேகாபாலாச்சாாியின் வி ந்தினராகேவ நாங்கள் தங்கிேனாம். ஆனால் இரண்  

ன்  நாள் ஆனபிறேக இைத நான் கண் பி த்ேதன்.  கஸ் ாி ரங்க ஐயங்கா க் 
குச் ெசாந்தமான ட் ல் நாங்கள் தங்கியி ந்தப யால் நாங்கள் அவ ைடய 
வி ந்தினர் என்  எண்ணியி ந்ேதன். மகாேதவ ேதஸாய் எனக்கு உண்ைம 
ெதாிவித்தார். அவர் விைரவில்  இராஜேகாபாலாச்சாாியா டன் ெந ங்கிய 
பழக்கம் ெகாண்டார்.  இராஜேகாபாலாச்சாாி தமக்கு இயற்ைகயாக உள்ள 
சங்ேகாச குணத்தினால் எப்ேபா ம் பின்னாேலேய இ ந்தார். ஆனால் மகாேதவ் 
ேதஸாய் எனக்கு அவைரப்பற்றித் ெதாியப்ப த்தினார். 'இந்த மனிதாிடம் நீங்கள் 
பழக்கம் ெசய்  ெகாள்ள ேவண் ம்' என்  அவர் ஒ  நாள் கூறினார். 
 
    அவ்வாேற ெசய்ேதன். ேபாராட்டத் க்குாிய திட்டங்கைளப் பற்றி நாங்கள் 
தினந்ேதா ம் விவாதித்ேதாம். ஆனால் ெபா க்கூட்டங்கள் நடத் வைத யல்லாமல் 
ேவெறந்த ேவைலத் திட்ட ம் எனக்குத் ேதான்றவில்ைல. ர லட் மேசாதா வில் 
சட்டமாகி விட்டா ம் அைத எதிர்த்  எப்ப  சாத் க ம ப் ச் ெசய்வெதன்ப  
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எனக்கு விளங்க வில்ைல. அரசாங்கம் அதற்குாிய சந்தர்ப்பம் அளித்தால் தாேன 
சட்டத் க்கு கீழ்ப்ப ய ம க்கலாம்? அதில்லாவி ல் மற்றச் சட்டங்கைள ம் சாத் க 

ைறயில் ம த்தல் கூ ேமா? இ ேபான்ற பல விஷயங்கைள ம் குறித்  நாங்கள் 
விவாதித்ேதாம். 
 
    இ  சம்பந்தமாக நன்கு ஆராய்ச்சி ெசய் ம் ெபா ட்   கஸ் ாிரங்க ஐயங்கார், 
தைலவர்களின் சி  மகாநா  ஒன்ைறக் கூட் னார். அதில் சிறப்பாகக் கலந்  
ெகாண்டவர்களில்  விஜயராகவாச்சாாியா ம் ஒ வர். சத்தியாக்கிரஹ 
சாஸ்திரத்தின் ட்பமான அம்சங்கைள ங்கூட விளக்குமா  ஒ  விாிவான ல் நான் 
எ த ேவண் ெமன்  அவர் ேயாசைன ெசான்னார். 
 
    இந்த ேயாசைனகெளல்லாம் நடந்  ெகாண் க்ைகயில் ர லட் மேசாதா 
சட்டமாகி விட்ட  என் ம் ெசய்தி கிைடத்த . அன்றிர  அைதப்பற்றிச் சிந்தித் க் 
ெகாண்ேட நித்திைரயில் ஆழ்ந்ேதன். ம நாள் அதிகாைலயில் சிறி  வழக்கத்ைதவிட 

ன்னதாகேவ விழித் க் ெகாண்ேடன். க்கத் க்கும் விழிப் க்கும் இைடயி ள்ள 
நிைலயில் இ க்கும் ேபா  சட்ெடன்  எனக்கு வழி லனாயிற் . கன  கண்ட  
ேபாலேவ இ ந்த . காைலயில்  இராஜேகாபாலாச்சாாியிடம் அைதப்பற்றிய 
விவரம் வ ம் கூறிேனன். 
 
    'ஒ  நாள் ரண ஹர்த்தால் (ேவைல நி த்தம்) நடத் ம்ப  ேதச மக்கைளக் ேகட் க் 
ெகாள்ள ேவண் ெமன்  ேநற்றிர  கனவில் ேயாசைன உதித்த . தம் ைடய 
ேபாராட்டம் னிதமான ேபாராட்டம் ஆத ன், ஆத்ம ய்ைமக்குாிய ஒ  
காாியத் டன் அைதத் ெதாடங்குவேத தகுதிெயன்  நிைனக்கிேறன். அன்ைறய தினம் 
இந்திய மக்களைனவ ம் தங்கள் ேவைலகைள நி த்தி உபவாசமி ந்  பிரார்த்தைன 
நடத்த ேவண் ம். எல்லா மாகாணங்க ம் தம  ேவண் ேகா க்கு இணங்குமா 
என்  ெசால் தல் கஷ்டம். ஆனால் பம்பாய், ெசன்ைன, பீஹார், சிந்  
இம்மாகாணங்கைளப் பற்றி எனக்கு நிச்சய ண் . இவ்விடங்களிெலல்லாம் 
ஹர்த்தால் சாிவர நடந்தா ம் நாம் தி ப்தியைடயலாம்' என்ேறன். 
 
     இராஜேகாபாலாச்சாாி உடேன இந்த ேயாசைனைய அங்கீகாித்தார். பின்னால் 
மற்ற நண்பர்க க்கு அ  ெதாிவிக்கப்பட்டேபா  அவர்க ம் அைத வரேவற்றார்கள். 
சு க்கமான விண்ணப்பெமான்ைற நான் தயாாித்ேதன். த ல் 1919 வ ஷம் மார்ச்சு 
மாதம் 30-ஆம் ேததி ஹர்த்தால் தினமாகக் குறிக்கப்பட்ட . பின்னர் ஏப்ரல் மாதம் 6-
ஆம் ேததிக்கு மாற்றப் பட்ட . ஜனங்க க்குச் ெசாற்பகால அறிக்ைகேய தந்ேதாம். 
ேவைல உடேன ெதாடங்கேவண் யி ந்த ப யால் நீண்ட கால அறிக்ைக த வதற்கு 
அவகாசம் இல்ைல. 
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    ஆனால் அவ்வற் தம் எப்ப  நடந்தெதன்  யாரால் ெசால்ல ம்? பாரத நா  
வதி ம் ஒ  ைலயி ந்  மற்ெறா  ைல வைரயில் நகரங்க ம், 

கிராமங்க ம் அன்ைறய தினம் பாி ரணமான ஹர்த்தால் அ ஷ் த்தன. அ  யா ம் 
எதிர்பாராத அற் தமான காட்சியாயி ந்த . 
    ----------------------------------------------------------- 
 

14. நா  எ ந்த ! 
 
    ெசன்ைனச் சுற் ப் பிரயாணத்ைத காந்திஜி சீக்கிரமாகேவ த் க்ெகாண்  
பம்பாய்க்கு பிரயாணமானார். ஏப்ரல் மாதம் 6-ஆம் ேததி ெகாண்டாட்டத் க்குப் 
பம்பாய் வந்  விட ேவண் ம் என்  பம்பாய் நண்பர்கள் மகாத்மா க்குத் 
தந்திய த்தி ந்தார்கள். எனேவ, பம்பாய்க்கு ஏப்ரல் மாதம் 4-ஆம் ேததி மகாத்மா 
ேபாய்ச் ேசர்ந்தார். மகாத்மா ரயி ல் பிரயாணம் ெசய்  ெகாண் க்கும்ேபாேத 

ல் யி ந்  விபாீதமான ெசய்திகள் வந் விட்டன. 
 
    ஹர்த்தால் அ ஷ் ப்பதற்கு மார்ச்சு மாதம் 30-ஆம் ேததி என்  த ல் குறிப்பிட்  
விட்  அப் றம் ஏப்ரல் மாதம் 6-ஆம் ேததிக்குத் தள்ளிப்ேபாட்டார்கள் அல்லவா? 
ேததிையத் தள்ளிப்ேபாட்ட ெசய்தி ல் க்குச் சாியான காலத்தில் ேபாய்ச் 
ேசரவில்ைல. ஆைகயால் 30-ஆம் ேததி அன்ேற ல் யில் ஹர்த்தால் 
அ ஷ் க்கப்பட்ட . இதற்கு ன்னால் எந்த நாளி ம் ல்  அத்தைகய காட்சிையப் 
பார்த்த  கிைடயா . ஹிந் க்க ம் ஸ்லீம்க ம் அவ்வள  ஒற் ைம டன் 
அன்ைறக்கு ஹர்த்தால் அ ஷ் த்தார்கள். ெபாிய ெபாிய வியாபார 
ஸ்தலங்களி ந்  மிகச் சிறிய ேசாடாக்கைட வைரயில் எல்லாம் டப்பட் ந்தன. 
வண் க்காரர்கள் அன்  வண்  ஓட்டவில்ைல. திகளில் அங்கா க் குைடகள் 
வரவில்ைல. அேநகர் உண்ணாவிரதம் அ ஷ் த்தார்கள். பல ஊர்வலங்கள் நடந்தன; 
பல பிரார்த்தைனக் கூட்டங்கள் நடந்தன. கூட்டங்களில் எல்லாம்ெபாிய 
பிரம்மாண்டமான கூட்டம் ஜும்மா மசூதியில் கூ ற் . அன்ைறக்கு ல்  ஜும்மா 
மசூதியில் சாித்திரம் கண் ராத அதிசயம் ஒன்  நைடெபற்ற . ல்  ஜும்மா மசூதி 
ெமாகலாய சக்கரவர்த்தி ஷாஜஹான் காலத்தில் கட்டப்பட்ட . இந்தியாவிேலேய 
மிகப் ெபாிய மசூதி அ . அந்த மசூதியின் உட் றத்  ற்றத்தில் ஐம்பதினாயிரம் ேபர் 
ஏககாலத்தில் கூ ப் பிரார்த்தைன ெசய்யலாம். ெவ ம் ெபா க்கூட்டமாகக் கூ னால் 
ஒ  லட்சம் ேபர் கூடலாம். ஸ்லீம்கள் ெதா ைக நடத் ம் பிரதான ண்ணிய 
ஸ்தலமாதலால் அந்த மசூதிக்குள் அ வைரயில் எந்த ஹிந் ம் பிரசங்கம் ெசய்ய 
அ மதிக்கப்பட்டதில்ைல. அத்தைகய என் ம் நடவாத காாியந்தான் அந்த மார்ச் 30-
ஆம் ேததிநடந்த . 
 
    அப்ேபா  ல் யில் இரண்  மாெப ம் ேதசீயத் தைலவர்கள் இ ந்தார்கள். 
ஒ வர் ஹக்கீம் அஜ்மல்கான். இன்ெனா வர் சுவாமி சிரத்தானந்தர். இவர்கள் 
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இ வ ம் ைவத்தேத ல் யில் சட்டம் என் ம்ப யான நிைலைம அப்ேபா  
ஏற்பட் ந்த . ஜும்மா மசூதியில் நடந்த பிரம்மாண்டமான ஸ்லீம்களின் 
பிரார்த்தைனக் கூட்டத்தில் சுவாமி சிரத்தானந்தர் ேபசுவதற்கு அைழக்கப்பட் ந்தார். 
சுவாமி அவ்விதேம ெசன்  ேபசினார். அவ ைடய ேபச்ைச அவ்வள  ஸ்லீம்க ம் 
ஆர்வத் டன் ேகட்  மகிழ்ந்தார்கள். 
 
    இவ்வா  சாித்திரத்திேலேய ேகட் ராத அளவில் ஹிந் - ஸ்லீம் ஐக்கியம் 
ஏற்பட் ப்பைத ம் ெபா  மக்களின் எ ச்சிைய ம் ஆேவசத்ைத ம் கண்  
பிாிட் ஷ் சர்க்காாின் அதிகாாிகள் மிரண்  ேபானார்கள். இந்த நிைலைமைய 
அவர்களால் சகிக்க யவில்ைல. அதற்குச் சில வ டங்க க்கு ன் தான் பிாிட் ஷ் 
இந்தியாவின் தைலநகரம் கல்கத்தாவி ந்  ல் க்குச் ெசன்றி ந்த . இந்திய 
ஏகாதிபத்தியத்தின் தைல நகரத்தில் ஒ  ஸ்லீம் தைலவ ம் ஹிந்  தைலவ ம் 
ேசர்ந்  ெபா  மக்களின் மீ  ஆட்சி நடத் வைதப் பிாிட் ஷ் அதிகாாிகளால் 
ெபா த் க்ெகாண் க்க மா? அன்  நடந்த ஊர்வலங்களில் ஒன்  ல்  
ரயில்ேவ ஸ்ேடஷைன ேநாக்கிச் ெசன்  ெகாண் ந்த . ேபாலீஸ் அதிகாாிகள் வந்  
ஊர்வலத்ைத வழி மறித்தார்கள். ஊர்வலத்தினர் கைலய ம த்தார்கள். சமயம் பார்த் ச் 
சில கற்கள் எங்கி ந்ேதா வந்  வி ந்தன. அைத வியாஜமாக ைவத் க்ெகாண்  
ேபாலீஸார் ப்பாக்கிப் பிரேயாகம் ெசய்தார்கள். கூட்டத்தில் சிலர் மாண்  
வி ந்தார்கள். பிறகு ஊர்வலம் கைலந்  ேபாயிற் . இந்தச் சம்பவம் ல் யில் 
ெப ங்கலக்கத்ைத உண் பண்ணியி ந்த . மக்களின் உள்ளம் ெகாந்தளித்த . எந்த 
நிமிஷத்தில் என்ன நடக்குேமா என்ற கவைல தைலவர்க க்கு ஏற்பட்ட . 
நிைலைமையத் தங்களால் சமாளிக்க மா என்ற ஐய ம் அவர்க க்குத் 
ேதான்றிய . சுவாமி சிரத்தானந்தர் மகாத்மா காந்திக்கு "உடேன றப்பட்  வர ம்" 
என்  தந்தி அ த்தார். 
 
    ல் யில் நடந்த  ேபாலேவ லாகூாி ம் அமி தசர ம் மார்ச்சு மாதம் 30-ஆம் 
ேததி ஹர்த்தால் நைடெபற்ற . அந்த இரண்  இடங்களி ம் ல் யில் நடந்த  
ேபாலேவ ெபா  ஜனங்கள் மீ  ேபாலீசாாின் ப்பாக்கிப் பிரேயாகம் நடந்த ; 
உயிர்ச்ேசத ம் நிகழ்ந்த . அமி தஸர ல் அச்சமயம் இரண்  தைலவர்கள் ஒப்பற்  
விளங்கினார்கள். இவர்களில் ஒ வர் டாக்டர் சத்தியபால்; இன்ெனா வர் டாக்டர் 
கிச் . ஒ வர் ஹிந் ; இன்ெனா வர் ஸ்லீம். இந்தியா ேதசத்தில் அச்சமயம் 
ஏற்பட் ந்த மகத்தான ஹிந்  ஸ்லீம் ஐக்கியத் க்கு அறிகுறியாக டாக்டர் 
சத்தியபா ம் டாக்டர் கிச் ம் விளங்கினார்கள். மார்ச்சு 30உ சம்பவங்க க்குப் 
பிறகு அந்த இ  டாக்டர்க ம் மகாத்மா காந்திக்கு "உடேன றப்பட்  வர ம்" என்  
தந்தி அ த்தார்கள். 
 
    காந்திஜி பம்பாய் வந்  இறங்கிய உடேன ேமற்கூறிய இ  தந்தி அைழப் க ம் 
அவ க்குக் கிைடத்தன. மகாத்மா ேயாசித் ப் பார்த்தார். ல் யி ம் 
அமி தசர ம் நடந்த  நடந் ேபாய்விட்ட . ஆனால் பம்பாயிேலா ஏப்ரல் 6-ஆம் 
ேததி ஹர்த்தால் நடந்தாகேவண் ம். ஆைகயால் 6-ஆம் ேததி பம்பாயில் தங்கிவிட்  
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ம நாள் றப்பட்  வ வதாக மகாத்மா ேமற்குறிய நண்பர்க க்குப் பதில் தந்தி 
அ ப்பினார். 
 
    1919-ஆம் வ ஷம் ஏப்ரல் மாதம் 6-ஆம் ேததி இந்தியாவின் சாித்திரத்தில் மிக 

க்கியமான ஒ  தினம். இந்தியாவின் சுதந்திரப் ேபாாின் சாித்திரத்தில் அைதப் 
ேபான்ற க்கியமான தினம் ேவ  எ ம் இல்ைல என்ேற ெசால்லலாம். அன்ைறக்கு 
இமயமைலயி ந்  கன்னியாகுமாிவைர இந்தியாவில் உள்ள நகரங்களி ம் 
பட்டணங்களி ம் ஹர்த்தால் நடந்த . காங்கிரைஸப் பற்றிேயா சுதந்திரப் ேபாைரப் 
பற்றிேயா அ வைர ேகள்விப்பட் ராத பட் க்காட்  கிராமங்களில் கூட மக்கள் 
விழித்ெத ந்தார்கள்; கைட அைடத்தார்கள்; ேவைல நி த்தம் ெசய்தார்கள்; ஊர்வலம் 
விட்டார்கள். ெபா க் கூட்டம் நடத்தினார்கள். ர லட் சட்டத்ைத எதிர்த் ச் சட்ட 
ம ப் ச் ெசய்ேவாம் என்  ஏக மனதாகத் தீர்மானம் ெசய்தார்கள். 
 
    அன்ைறக்குச் ெசன்ைனமாநகாின் கடற்கைரயில் இரண்  லட்சம் ஜனங்கள் 
கூ யி ந்தார்கள். இவ்வள  ெபாியெபா க் கூட்டத்ைதச் ெசன்ைன நகரம் 
அதற்கு ன் என் ம் கண்டதில்ைல. ம ைரயி ம் தி ச்சியி ம் ெபா க்கூட்டத்தில் 
ஐம்பதினாயிரம் ஜனங்கள் கூ யி ந்தார்கள். கல்கத்தாவி ம் நாக ாியி ம் 
லக்ெனௗவி ம் அலகாபாத்தி ம் னாவி ம் ஆமதாபாத்தி ம் அவ்வாேற 
ஹர்த்தால்க ம் ெபா க் கூட்டங்க ம் ஊர்வலங்க ம் நடந்தன. இந்த நிகழ்ச்சிகளில் 
ஆங்காங்கு லட்சக்கணக்காக ஜனங்கள் கலந் ெகாண்டார்கள். 
 
    சத்தியாக்கிரஹ இயக்கத்தின் தைலைம ஸ்தலம் பம்பாய் நகரம். அன்ைறக்கு 
மகாத்மா காந்தி ம் பம்பாயிேலதான் இ ந்தார். ஆைகயால் பம்பாயில் அன்  நடந்த 
சம்பவங்கள் மிக ம் க்கியத்ைதப் ெபற்றி ந்தன. 
 
    பம்பாயில் அன்ைறக்கு ரண ஹர்த்தால் நைடெபற்ற . கைட கண்ணிகள் 

டப்பட்டன. ஆைலகள் டப்பட்டன. வண் கள், ராம்கள் ஒன் ம் ஓடவில்ைல. 
பள்ளிக்கூடங்க ம் நைடெபறவில்ைல. ஹர்த்தால் ரண ெவற்றிேயா  நடந்த ; 

ரண அைமதி ட ம் நடந்த . ல் யில் நடந்த ேபால் ப்பாக்கிப் பிரேயாகம் 
த ய விபாீத சம்பவம் எ ம் பம்பாய் நகாில் நைடெபறவில்ைல. 

 
    அன்  காைலயில் பம்பாய் நகரவாசிகள் ஆயிரக் கணக்கில் ெசௗபாத்தி 
கடற்கைரக்கு வந்தார்கள். கட ல் நீரா னார்கள். பின்னர் ஊர்வலமாகக் கிளம்பித் 
தாகூர் வாரம் என் ம் ேகாவி க்குப் ேபானார்கள். ஊர்வலத்தில் ெப ந்திரளான 

ஸ் ம்க ம் ஒ  சில ஸ்திாீக ம் குழந்ைதக ம் இ ந்தார்கள். தாகூர் வாரத்தில் 
ஊர்வலம் ந்த பிறகு பக்கத்தி ந்த மசூதிக்கு வ ம்ப யாகத் தைலவர்கைள சில 

ஸ் ம்கள் அைழத்தார்கள். அதற்கிணங்கி மகாத்மா காந்தி ம் மதி சேராஜினி 
ேதவி ம் பக்கத்தி ந்த மசூதிக்குச் ெசன்றார்கள். அங்ேக அவர்கள் பிரசங்கம் 
ெசய்தார்கள். 
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    அன்ைறய தினம் ஏேத ம் ஒ  ைறயில் சட்ட ம ப்  இயக்கத்ைத ஆரம்பித் விட 
ேவண் ம் என்  காந்திஜி தீர்மானித்தி ந்தார். அதற்கு ஒ  வழி ம் கண்  
பி த்தி ந்தார். காந்திஜியின் ல்களாகிய "இந்திய சுயராஜ்யம்" "சர்வ தைய" என் ம் 
இ  ல்க க்கும் சர்க்கார் ஏற்கனேவ தைடவிதித்  அவற்ைறப் பிரசுாிக்கக் கூடா  
என் ம் தைட உத்தர  ேபாட் ந்தார்கள். ேமற்ப  த்தகங்கைள அச்சுப் ேபாட்  
அன்ைறயதினம் பகிரங்கமாக விற்ப  என்  தீர்மானிக்கப்பட் ந்த . இவ்விதம் 
த க்கப்பட்ட த்தகங்கைளப் பிரசுாிப்ப  சாத் க ைறயின் சட்டத்ைத மீ வ  
ஆகுமல்லவா? 
 
    அன்  சாயங்காலம் உண்ணாவிரதத்ைதப் ர்த்திெசய்  உணவ ந்திவிட் ப் 
ெபா  மக்கள் கடற்கைரயில் ெப ந்திரளாகக் கூ னார்கள். அங்ேக மகாத்மா 
காந்தி ம் மதி சேராஜினி ேதவி ம் மற் ம் சத்தியாக்கிரஹப் பிரதிக்ைஞயில் 
ைகெய த்திட்ட ெதாண்டர்க ம் த க்கப்பட்ட ேமற்ப  த்தகப் பிரதிக டன் வந்  
ேசர்ந்தார்கள். ெகாண்  வந்தி ந்த ஆயிரக்கணக்கான பிரதிக ம் அதி சீக்கிரத்தில் 
ெசலவழிந் விட்டன. பிரதி ஒன் க்கு நாலணா தம் விைல ைவக்கப்பட் ந்த . 
ஆனால் ஒ வராவ  நாலணா ெகா த் ப் த்தகம் வாங்கவில்ைல. ஒ  பா ம் 
அதற்கு ேமேல ம் ெகா த் த்தான் வாங்கினார்கள். ஐந்  பா ம் பத்  பா ம் 
சர்வ சாதாரணமாய்க் ெகா த்தார்கள். ஒ வர் மகாத்மாவிடம் ஐம்ப  பாய் 
ெகா த்  ஒ  த்தகத்ைத வாங்கிக் ெகாண்டார். இந்தப் த்தகங்கைள வாங்குவ  
சட்டப்ப  குற்றம் ஆகும் என் ம், வாங்குேவார் சிைறக்கு அ ப்பப் படலாம் என் ம் 
ஜனங்க க்குத் ெதளிவாக எ த் ச் ெசால்  எச்சாிக்கப்பட்ட . ஆயி ம் ஆயிரக் 
கணக்கானவர்கள் ணிந்  வாங்கினார்கள். இவ்வாறாக இந்திய சாித்திரத்தில் மிக ம் 
பிாிசித்திெபற்ற 1919 -ஆம் வ ஷம் ஏப்ரல் மீ 6-உ ற்ற . 
 
    ம நாள் 7-உ காைலயில் நடந்த ெபா க்கூட்டத் க்கு தல் நாைளப்ேபால ெப ங் 
கூட்டம் வரவில்ைல. ெபா க்கி எ த்தவர்கேள வந்தி ந்தார்கள். மகாத்மாவின் 
ஆைணப்ப  அவர்கள் சுேதசி விரத ம் ஹிந்  ஸ் ம் ஒற் ைமப் பிரத்திைஞ ம் 
எ த் க் ெகாண்டார்கள். 
 
    7 -உ இர  மகாத்மா காந்தி ல்  வழியாக அமி தசரஸ் ேபாகும் ேநாக்கத் டன் 
ரயில் ஏறினார். ம நாள் 8-உ மாைல ரயில் வடம ைர ஸ்ேட ஷைன யைடந்தேபா  
மகாத்மாவின் பிரயாணம் தைட ெசய்யப்படலாம் என்ற வதந்தி அவ ைடய காதில் 
எட் ய . ல் க்கு ன்னால் உள்ள பால்வல் ஸ்ேட ஷைன ரயில் அைடந்த ம் ஒ  
ேபாலீஸ் உத்திேயாகிஸ்தர் மகாத்மா ஏறியி ந்த வண் யில் ஏறினார். அவாிடம் ஒ  
உத்தரைவ சாதரா ெசய்தார். காந்திஜி பஞ்சாப் க்கு வ வதால் அைமதிக்குப் பங்கம் 
ேநரம் கூ மாததால் அவர் அந்த மாகாணத் க்குள் ைழயக்கூடா  என்  உத்தரவில் 
கண் ந்த . ன்ெனா  தடைவ சம்பரானில் ெகா க்கப்பட்ட  ேபான்ற 
உத்தர தான். ஆனால் சூழ்நிைலயில் மிக ம் வித்தியாசம் இ ந்த . ன்னர் ஒ  
குறிப்பிட்ட சி  பிரேதசத்தின் காைரப் பற்றி விசாாிப்பதில் மகாத்மா 
ஈ பட் ந்தார். இப்ேபாேதா இந்தியாவில் பிாிட் ஷ் ஆட்சிையேய எதிர்த்  ஒ  
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ெபாிய அகில இந்திய இயக்கத்ைத ஆரம்பித்தி ந்தார். அதிகார வர்கத்தினர் 
ன்ைனப்ேபால இந்தத் தடைவ இலகுவாக விட் வி வார்களா? 

 
    காந்திஜி தாம் அந்த உத்தர க்குக் கீழ்ப்ப யப் ேபாவதில்ைல ெயன் ம், 
பஞ்சாப்பில் அைமதிையக் காப்பதற்காகேவ தாம் ேபாகவதாக ம் அந்த 
உத்திேயாகிஸ்தாிடம் ெதாிவித்தார். "அப்ப யானால் உம்ைமக் ைக  ெசய்கிேறாம்" 
என்  ெசால்  ரயி ந்  இறக்கி விட்டார்கள். காந்திஜி தம் டன் வந்த  
மகாேதவ ேதஸாய்க்கு ேநேர ல் க்குப் ேபாய்ச் சுவாமி சிரத்தானந்தாிடம் எல்லா 
விஷயங்கைள ம் ெதாிவிக்கும்ப கட்டைளயிட்டார். 
 
    சிறி  ேநரம் காந்திஜி ம் ேபாலீஸ் அதிகாாிக ம் பால்வால் ஸ்ேடஷன் 
பிளாட்பாரத்தில் காத்தி ந்தார்கள். ல் யி ந்  ஒ  வண்  வந்த ம் அதில் ஏற்றி 
அைழத் ப் ேபானார்கள். ம நாள் உச்சிப் ெபா தில் மாேதா ர் என் ம் 
ஸ்ேடஷனில் மீண் ம் இறக்கினார்கள். அங்ேக லாகூாி ந்  வந்த மிஸ்டர் ெபௗாிங் 
என் ம் ேபாலீஸ் இன்ஸ்ெபக்டர் மகாத்மாைவத் தம் வசப்ப த்திக் ெகாண்டார். 
ெமயில் வண் யில் தல் வகுப்பில் அவ ம் மிஸ்டர் ெபௗாிங்கும் ஏறினார்கள். 
மிஸ்டர் ெபௗாிங் மகாத்மா க்கு ஹிேதாபேதசம் ெசய்தார். "பஞ்சாப் ெலப் னண்ட் 
கவர்னர் ஸர் ைமக்ேகல் ஓட்வய க்கு உங்கள் ேபாில் விேராதபாவம் ஒன் ம் இல்ைல. 
பஞ்சாபில் ஏற்கனேவ அைமதிக்குப் பங்கம் ஏற்பட் க்கிற . நீங்கள் வந்தால் எாிகிற 
தீயில் எண்ெணய் ஊற்றிய ேபால் ஆகிவி ம் என்  பயப்ப கிறார். அவ்வள தான். 
நீங்கேள அைமதியாகப் பம்பாய்க்குத் தி ம்பிப் ேபாய்வி வதாக ஒப் க் ெகாண்  
வி ங்கள். நாங்கள் நடவ க்ைக ஒன் ம் எ க்க அவசியம் இல்லாமற் ேபாய்வி ம்!" 
என்  ெபௗாிங் ெசான்னார். அதற்கு மகாத்மா இணங்கவில்ைல. "நானாகப் 
பம்பாய்க்குத் தி ம்பிப் ேபாகும் உத்ேதசம் இல்ைல. உங்கள் இஷ்டம்ேபால் 
ெசய்யலாம்!" என்றார் மகாத்மா. சூரத் ஸ்ேட ஷன் வைரயில் மிஸ்டர் ெபௗாிங் 
மகாத்மாேவா  வந்  அங்ேக இன்ெனா  ேபாலீஸ் அதிகாாியிடம் ஒப் வித் விட் ப் 
ேபானார். 
    ----------------------------------------------------------- 
 

15. இமாலயத்தவ . 
 
    காந்திஜி ம் ேபாலீஸ் அதிகாாி ம் ஏறியி ந்த ரயில் பம்பாைய ெந ங்கிய ம் 
ேபாலீஸ் அதிகாாி, "உங்கைள இப்ேபா  வி தைல ெசய் விடப் ேபாகிேறன். 
ஆனால் ெமாீன் ைலன் ஸ்ேட ஷனில் நீங்கள் இறங்கிவிட்டால் நலம். ெகாலாபா ஸ்ேட 
ஷனில் ெப ம் ஜனக்கூட்டம் ேசர்ந்தி க்கிறதாம். உங்கைளப் பார்த்தால் ஜனங்கள் 
அதிக ஆரவாரம் ெசய்யக் கூ ம். அைமதிக்குப் பங்கம் ஏற்படலாம். உங்க க்கு அதில் 
இஷ்டம் இல்ைலேய?" என்றார். 
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    மகாத்மா க்ேகா ஆரவார ம் பி ப்பதில்ைல; அைமதிக்குப் பங்கம் லவேலச ம் 
பி ப்பதில்ைல. ஆைகயால் அவர், "சாி ெமாீன் ைலன் ஸ்ேடஷனில் இறங்கி 
வி கிேறன்" என்றார். ேபாலீஸ் அதிகாாி மகாத்மா க்கு வந்தனம் அளித்தார். மகாத்மா 
ெமாீன் ைலன் ஸ்ேட ஷனில் இறங்கினார். ஒ  நண்பாின் வண்  அந்தப் பக்கமாகப் 
ேபாய்க்ெகாண் ந்த . அதில் ஏறிக்ெகாண்   ேரவா சங்கர் ஜாேவாியின் 

ட் க்குப் ேபாய்ச் ேசர்ந்தார். அேத சமயத்தில்  உமார் ேசாபானி ம் மதி 
அநசூயா ெபன் ம் அங்கு வந்  ேசர்ந்தார்கள். "உங்கைள ல் க்க கில் ைக  
ெசய்  பம்பாய்க்குக் ெகாண்  வ ம் ெசய்தி பம்பாய் வாசிக க்ெகல்லாம் 
ெதாிந் விட்ட . ைபேதானிக்கு அ கில் ஏராளமான ஜனக்கூட்டம் கூ யி க்கிற . 
ஜனங்களின் பரபரப்  நிமிஷத் க்கு நிமிஷம் அதிகமாகிக் ெகாண்  வ கிற . 
அவர்கள் கட் மீறிப் ேபானால் என்ன நடக்குேமா ெதாியா . அவர்கைள எங்களால் 
சமாதானப்ப த்த யவில்ைல. தங்கைளேய ேநாில் பார்த்தால்தான் அவர்கள் 
அடங்குவார்கள். தாங்கள் உடேன றப்பட்  வரேவண் ம்!" என்  அந்த நண்பர்கள் 
ெசான்னார்கள். 
 
    பிறகு நடந்தைதப் பற்றிக் காந்தி மகாத்மா எ தியி ப்பதாவ :-- "ம ப ம் 
வண் யில் ஏறிச் ெசன்ேறன். ைபேதானிக்க கில் ெப ங்கூட்டம் ேசர்ந்தி ப்பைதக் 
கண்ேடன். என்ைனப் பார்த்த ம் ஜனங்கள் மகிழ்ச்சிப் ெப க்கினால் ைபத்தியங் 
ெகாண்டவர்களானார்கள். அவர்கள் என்ைனப் பின்ெதாடர்ந்  ஊர்வலம் ேபால வரத் 
ெதாடங்கினார்கள். 'வந்ேதமாதரம்' 'அல்லாேஹா அக்பர்' என்ற ேகாஷங்கள் 
ஆகாயத்ைத அளாவின. ேம ந்  கற்கள் சரமாாியாகப் ெபாழிந்  ெகாண் ந்தன. 
அைமதியா யி க்கும்ப  கூட்டத்ைத ேவண் க் ெகாண்ேடன். ஆனால் அந்தக் 
கல்மாாியி ந்  தப்ப யாெதன்ேற ேதான்றிற் . ஊர்வலம் அப் ர் ரஹ்மான் 

திையத் தாண் , கிராேபார்  மார்க்ெகட் பக்கம் ேபாகத் தி ம்பியேபா , திடீெரன்  
குதிைரப்ேபாலீஸ் பைடெயான்  எதிர்ப்பட்ட . ஊர்வலம் ேமேல ேகாட்ைடப் பத்தம் 
ேபாகாமல் த ப்பதற்காகக் குதிைரப் ேபாலீஸார் வந்தி ந்தனர். ஜனக்கூட்டேமா மிக 
ெந க்கமாயி ந்த . 
 
    ஆகேவ ேபாலீஸ் பைடையப் பிளந் ெகாண்  கூட்டம் ேமேல ெசல்லத் 
ெதாடங்கிவிட்ட . அப் பிரம்மாமாண்டமான கூட்டத்தில் என் ைடய குரல் ேகட்பேத 
இயலாத காாியம். இத்தைகய நிைலைமயில், குதிைரப் பைடக்குத் தைலைம வகித்த 
உத்திேயாகஸ்தர், கூட்டத்ைதக் கைலக்கும்ப  தம் ைடய ரர்க க்கு 
உத்தரவிட்டார்.அவ்வள  தான்! குதிைர ரர்கள் தங்க ைடய ஈட் கைள 

சிக்ெகாண்  கூட்டத்தில் குந்தார்கள். ஒ  நிமிஷம் நா ம் காயமைடேவன் என்  
ேதான்றிய . ஆனால் ஈட் கள் எங்கள் ேமாட்டார் வண் ைய உராய்ந்த டன் 
நாங்கள் தப்பிேனாம். அந்தக் குதிைர ரர்கள் அதிேவகமாக எங்கைளத் தாண் ச் 
ெசன்றார்கள். ெபா க்கூட்டம் சின்னா பின்னமாயிற் . ஜனங்கள் ஒேர குழப்பத்திற் 
குள்ளாயினர். பின்னர் ஓடத்ெதாடங்கினார்கள். சிலர் குதிைரகளின் கால யினால் 
மிதிபட்டார்கள். ேவ  சிலர் உடம்ெபல்லாம் காய மைடந்தார்கள். இன் ம் சிலர் கீேழ 
தள்ளி நசுக்கப்பட்டார்கள். எள் வி வதற்கும் இடமில்லாமல் ெந ங்கி 
அப்ெப ங்கூட்டத்தில் குதிைரகள் ேபாவதற்கு இடேம கிைடயா . ஜனங்கள் கைலந்  
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ேபாவதற்கு வழி ம் இல்ைல. ஆத ன் குதிைர ரர்கள் கு ட் த்தனமாகக் 
கூட்டத்திற்குள் குந்  இ த்  மிதித் க் ெகாண்  ெசன்றார்கள். அவர்கள் ெசய்த  
என்னெவன்  அவர்க க்ேக ெதாியவில்ைல ெயன்  ேதான்றிய . ெமாத்தத்தில், 
அ  ஒ  பயங்கரக் காட்சியா யி ந்த . 
 
    இந்தச் சம்பவம் மகாத்மாவின் மனதில் ெப ம் யரத்ைத உண்டாக்கிய . 
அதிகாாிகளிடம் தம் கண்டனத்ைத ெதாியப்ப த்த வி ம்பினார். ேமாட்டார் வண் ைய 
ேநேர பம்பாய்ப் ேபாலீஸ் கமிஷனாின் காாியாைலயத் க்கு விடச் ெசான்னார். அக் 
காாியாலயத்தில் ேபாலீஸ் ஆர்ப்பாட்டம் பலமாயி ந்த . ஆயி ம் மகாத்மாைவ 
உள்ேள ேபாக விட்டார்கள். கமிஷ்னர் ைரயிட ம் அைழத் ப் ேபானார்கள். 
கமிஷ்னர் மிஸ்டர் கிாிப்பித் என்பவ க்கு அ கில் பஞ்சாப்பி ந்  வந்த மிஸ்டர் 
ெபளாிங் அமர்ந்தி ப்பைத காந்திஜி கண்டார். 
 
    காந்திமகான் ைபேதானியில் நடந்த சம்பவங்கைள எ த் ச் ெசால் , "ஜனங்களின் 
மீ  குதிைரப் பைடைய ஏவிய  அனாவசியம்; அநியாயம்!" என்  தம் ைடய 
க த்ைதத் ெதாிவித்தார். 
 
    "அைதப் பற்றித் தீர்மானிக்க ேவண் ய  ெபா ப்  எங்க ைடய . ஜனங்க க்கு 
நீங்கள் ெசய் ம் ேபாதைனயினால் என்ன ேந ம் என்ப  உங்க க்கு ெதாியா . 
உங்க ைடய ேநாக்கம் என்னேவா நல்ல தான். அனால் அைத ஜனங்கள் அறிந்  
ெகாள்ள மாட்டார்கள். விைரவில் கட் கடங்காமல் ேபாய்வி வார்கள். பிறகு ெப ம் 
விபாீதங்கள் நிக ம். ஆைகயால் ஆரம்பத்திேலேய கண் ப்பான நடவ க்ைக 
எ த் க்ெகாள்ளேவண் ய  அவசியம்" என்றார் கமிஷ்னர் கிாிப்பித் ைர. 
 
    காந்திஜி அைத ஒப் க் ெகாள்ளாமல் ம த் ப் ேபசினார். "ஜனங்கள் மீ  ண் பழி 
ெசால்கிறீர்கள். ஜனங்கள் இயற்ைகயிேலேய அைமதிைய வி ம் கிறவர்கள். 
ேபாலீஸார் தைலயிடாதி ந்தால் ஒ  விபாீத ம் ேநரா ! அதற்கு நான் ெபா ப் !" 
என்  ெசான்னார். 
 
    "ஜனங்கள் உங்க ைடய அஹிம்ஸா தர்ம ேபாதைனைய ஏற் க் ெகாள்ளவில்ைல 
ெயன்  நிச்சயமாகத் ெதாிந்தால் என்ன ெசய் ர்கள்?" என்  கிாிப்பித் ைர 
ேகட்டார். "உடேன சட்ட ம ப்  இயக்கத்ைத நி த்தி வி ேவன்!' என்றார் மகாத்மா. 
 
    "அப்ப யானால் ேக ங்கள். அமி த சர ம் ஆமதாபத்தி ம் இந்த நிமிஷத்தில் 
ஜனங்கள் கட் மீறிப் ேபாய்ப் பயங்கரமான கலவரங்கள் நடந்  ெகாண் க்கின்றன. 
எல்லா விவரங்க ம் எனக்ேக இன் ம் வந்  ேசரவில்ைல. சில இடங்களில் தந்திக் 
கம்பங்கள் அ க்கப் பட் க்கின்றன. இந்த விபத் க் ெகல்லாம் நீங்கள்தான் 
ெபா ப்பாளி என்  ஏன் ெசால்லக்கூடா ?" என்றார் கமிஷனர் ைர. 
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    "நீங்கள் ெசால்வ  உண்ைம என்  நிச்சயமானால் நான் ெபா ப்ைப 
ஏற் க்ெகாள்ளத் தயங்கமாட்ேடன். அமி தசரைஸப் பற்றி எனக்கு ஒன் ம் ெதாியா . 
நான் அங்ேக ேபானேதயில்ைல. என்ைன அங்ேக ேபாகெவாட்டாமல் பஞ்சாப் 
சர்க்கார் த த்திராவிட்டால் அவ்விடத்தில் அைமதிைய நிைலநாட் வதற்கு உதவி 
ெசய்தி ப்ேபன். ஆனால், ஆமதாபாத் விஷயம் ேவ . அ  நான் வசித்த ஊர். அங்ேக 
ஜனங்கள் பலாத்காரத்தில் இறங்கியி ந்தால் அைதக் காட் ம் எனக்கு 
வ த்தமளிப்ப  ேவெறான் மிரா !" என்றார் காந்திஜி. 
 
    இவ்வா  ேபாலீஸ் கமிஷன க்கும் காந்தி மகா க்கும் ெந ேநரம் வாதம் நடந்த . 
கைடசியாக மகாத்மா அன்  மாைலயில் ெசௗபாத்தி கடற்கைரயில் ெபா க் கூட்டம் 
ேபாட்  ஜனங்க க்கு அஹிம்ைசயின் அவசியத்ைதப் ேபாதிக்கப் ேபாவதாகச் 
ெசான்னார். கமிஷன ம் அதற்கு இணங்கினார். 
 
    அவ்வாேற ெசளபாத்தி கடற்கைரயில் அன்  மாைல ெபா க் கூட்டம் நடந்த . 
"சத்தியாக்கிரஹ இயக்கத்தின் அ ப்பைட சத்திய ம் அஹிம்ைச ந்தான். ஜனங்கள் 
மேனாவாக்குக் காயங்களினால் அஹிம்ைசையக் கைடப்பி த்தாலன்றிப் ெபா  ஜன 
சத்தியாக்கிரஹ இயக்கத்ைத என்னால் நடத்த யா " என்  மகாத்மா 
வற் த்தினார். 
 
    அன்றிர  ஆமதாபாத்தில் நடந்த பயங்கர நிகழ்ச்சிகைளப் பற்றிச் ெசய்தி 
வந் விட்ட . மதி அ சுயாெபன் அப்ேபா  பம்பாயில் இ ந்தார். அவர் 
ஆமதாபாத் ெதாழிலாளர் சங்கத்தின் தைலவர் அல்லவா? காந்திஜிேயா  மதி 
அ சுயா ெபன்ைன ம் சர்க்கார் ைக  ெசய் விட்டதாக ஆமதாபாத்தில் வதந்தி 
பரவிய . இதனால் ெதாழிலாளர் ஆேவச ெவறிெகாண்  பலாத்காரச் ெசயல்களில் 
இறங்கி விட்டார்கள். ஒ  ேபாலீஸ் சார்ஜண்ட் ஜனங்களால் அ த் க் 
ெகால்லப்பட்டார். 
 
    இந்தச் ெசய்திகைள ேகள்விபட்ட ம் மகாத்மா ஆமதாபாத் க்குப் றப்பட்டார். 
வழிெயல்லாம் யரம் த ம் ெசய்திகேள கிைடத் க் ெகாண் ந்தன. நதியாத் 
ரயில்ேவ ஸ்ேட ஷ க் க கில் ரயில் தண்டவாளங்கைளப் ெபயர்க்க ஜனங்கள் 

யன்றதாக ம் ரம்காம் பட் ணத்தில் ஓர் அரசாங்க உத்திேயாகிஸ்தர் 
ெகால்லப்பட்டதாக ம் ஆமதாபாத்தில் ரா வச் சட்டம் அம க்கு வந்தி ப்பதாக ம் 
ெதாிய வந்தன. எல்லா இடங்களி ம் இப்ெபா  உத்திேயாகிஸ்தர்கள் பழிக்கு பழி 
வாங்கி வ வதாக ம் அதனால் ஜனங்கள் பயப்பிராந்தி ெகாண் ப்பதாக ம் 
வழியில் காந்திஜி ேகள்விப்பட்டார். 
 
    இத்தைகய ெசய்திகளினால் ஏற்பட்ட மனக் கலக்கத் டன் மகாத்மா ஆமதாபாத் 
ரயில் நிைலயத்தில் இறங்கினார். அங்ேக அவைர வரேவற்பதற்கு ஒ  ேபாலீஸ் 
உத்திேயாகிஸ்தர் காத் க் ெகாண் ந்தார். அவர் மகாத்மாைவ ஆமதாபாத் கமிஷனர் 
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மிஸ்டர் பிராட் என்பவாிடம் அைழத் ப் ேபானார். மிஸ்டர் பிராட் ேகாபத்தினால்  
த் க் ெகாண் ந்தார். ஆமதாபாத்தில் நடந்த கலவரங்க க்ெகல்லாம் 

காந்திஜியின்ேமல் ெபா ப்ைபச் சுமத்தினார். மகாத்மா சாந்தமாக ம ெமாழி 
ெசான்னார். கலவரங்கள் நடந் விட்டதற்காகக் தம் வ த்தத்ைதத் ெதாிவித்  விட்  
அைமதிைய நிைலநாட் ம் யற்சிகளில் தாம் ஒத் ைழப்பதாக வாக்களித்தார். 
இரா வச் சட்டம் அ ல் அனாவசியம் என்  தம் ைடய க த்ைதத் ெதாிவித் , 
சபர்மதி நதிக்கைரயில் ஒ  ெபா க் கூட்டம் நடத்த அ மதி ேகட்டார். அந்த 
ேயாசைன கமிஷன க்குப் பி த்தி ந்த . ெபா க் கூட்டம் நடத்த அ மதித்தார். 
அவ்வாேற ஏப்ரல் மாதம் 13-ஆம் ேததி ெபா க் கூட்டம் நடந்த . கூ யி ந்த 
ஜனங்க க்கு மகாத்மா அவர்க ைடய தவைற உணர்த்த யன்றார். பலாத்காரத்தின் 
தீைமகைள ம் அஹிம்ைசயின் உயர்ைவ ம் எ த்  உைரத்தார். ஜனங்கள் அஹிம்சா 
தர்மத்ைத உ தியாகக் கைடப்பி க்காவிட்டால் தாம் சத்தியாக்கிரஹ இயக்கத்ைத 
நடத்த யா  என் ம் எச்சாிக்ைக ெசய்தார். கைடசியாக, மகாத்மா கூறியதாவ :- 
 
    "உங்களிைடேய நான் அதிக காலம் வாழ்ந்தி க்கிேறன். உங்க க்கு என்னால் 
இயன்ற ஊழியம் ெசய்தி க்கிேறன். ஆயி ம் நீங்கள் என் ைடய அஹிம்சா தர்ம 
ேபாதைனைய அறிந்  ெகாள்ளாமல் பலாத்காரச் ெசயல்களில் இறங்கிய  என் 
மனைதப் ண்ப த்தி விட்ட . உங்க ைடய குற்றத்தில் எனக்கும் பங்கு உண்  
என்  க கிேறன். அதற்குப் பிராயச்சித்தமாக ன்  நாள் உண்ணாவிரதம் 
இ ப்ப  என்  தீர்மானித்  விட்ேடன். என்னிடம் உங்க க்கு அன்  இ ந்தால் 
நீங்க ம் ஒ  நாள் உண்ணாவிரதம் அ சாி ங்கள். ஆனால் அ மட் ம் ேபாதா . 
பலாத்காரக் குற்றம் ெசய்தவர்கள் எல்லாம் தாங்களாகேவ ன்வந்  தங்க ைடய 
குற்றத்ைத ஒப் க்ெகாள்ள ேவண் ம்!" 
 
    இந்தப் ெபா க் கூட்டத்தில் காந்தி மகாத்மா ேபசியதன் பலனாக நல்ல பலன் 
ஏற்பட்ட . ம நாள் இரா வச் சட்ட அ ல் நீக்கப்பட்ட . ஆனால் மகாத்மா 
கூறியப  பலாத்காரக் குற்றம் ெசய்தவர்கள் ன்வந்  தங்கள் குற்றத்ைத ஒப் க் 
ெகாள்ளவில்ைல. சர்க்கார் அதிகாாிக ம், ஏேதா திடீெரன்  ஏற்பட்ட ெவறியினால் 
குற்றம் ெசய்த ஜனங்கைள மன்னித்  வி தைல ெசய்ய ன் வரவில்ைல. இதனால் 
ஏற்பட்ட மனச் ேசார் டேன மகாத்மா ெகயிரா ஜில்லாவின் க்கிய பட்டணமான 
நதியாத் நக க்குச் ெசன்றார். அங்ேக அவர் அறிந்த ெசய்திகள் அவ ைடய யரத்ைத 
அதிகமாக்கின. ெகயிரா வாிெகாடா இயக்கத்தின் ேபா  மகாத்மா அந்த ஜில்லாவில் 
தங்கிப் பிரயாணம் ெசய்த ண் . ஆயி ம் அந்த ஜில்லா ஜனங்கள் கூடக் கட் மீறிப் 
பலவித பலாத்காரச் ெசயல்களில் இறங்கினார்கள் என்ப  மகாத்மாவின் உள்ளத்ைதப் 
ெபாி ம் ண்ப த்தி விட்ட . ெபா  ஜனங்கள் அஹிம்சா தர்மத்ைத நன்குணர்ந்  
தகுதி ெப வதற்கு ன்னால் சட்டம ப்  இயக்கத்ைதத் தாம் ெதாடங்கிய  ெப ந் 
தவ  என்  மகாத்மா க்குத் ேதான்றிய . சத்திய சந்தராகிய மகாத்மா தாம் ெசய்த  
தவ  என்  அறிந்ததால், அைதப் பகிரங்கமாக ஒப் க்ெகாள்வதற்கு என் ம் 
தயங்கியதில்ைல. அன்  மாைலயில் நதியாத் நகாில் நடந்த ெபா க் கூட்டத்தில் 
மகாத்மா தம் மனவ த்தத்ைத ெவளியிட்டார். "நான் 'இமாலயத் தவ ' ெசய்  
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விட்ேடன்! ஜனங்கள் தகுதியாவதற்கு ன்னால் சத்தியாக்கிரஹம் ஆரம்பித்  
விட்ேடன்! இதற்காக மிக ம் வ ந் கிேறன்" என்  பகிரங்கமாகக் கூறினார். அேதா  
சட்ட ம ப்  இயக்கத்ைத நி த்தி ைவக்கத் தீர்மானித்தி ப்பதாக ம் ெதாிவித்தார். 
 
    இந்த நதியாத் கூட்டத்தில் மகாத்மா உபேயாகப்ப த்திய 'இமாலயத் தவ ' என் ம் 
ெசாற்ெறாடர் பிறகு ெவகு காலம் அ பட் க் ெகாண் ந்த . காந்திஜி அவ்விதம் 
பட்ட வர்த்தனமாகச் ெசால்  விட்டதற்காக நண்பர்கள் பலர் வ த்தப்பட்டார்கள். 
மகாத்மாவின் எதிாிகேளா அைத அ க்க  குறிப்பிட்  இ த் க் காட்  வந்தார்கள். 
 
    "ேதசம் வதி ம் அைமதி நிலவினால் தான் இயக்கம் நடத்த ம் என்றால், 
ஒ  நா ம் அ  சாத்தியமாகப் ேபாவதில்ைல" என்  நண்பர்கள் ெசால்  
வ த்தப்பட்டார்கள்; மகாத்மாவிடம் ேகாப ம் ெகாண்டார்கள். 
 
    ஆயி ம் இதனாெலல்லாம் காந்திஜியின் உ தி எள்ளள ம் மாறவில்ைல. 
அஹிம்சா தர்ம நிபந்தைனைய அவர் ைகவிட ம் இல்ைல; சத்தியாக்கிரஹ ஆ தத்தில் 
நம்பிக்ைக இழந் விட ம் இல்ைல. ெபா  ஜனங்கைளச் சத்தியாக்கிரஹ 
இயக்கத் க்குத் தகுதி ெசய்வதற்காகத் தக்க ைறயில் தீவிரமான பிரசாரம் 
ெசய்யேவண் ம் என் ம் ேநாக்கத் டன் மீண் ம் பம்பாய்க்குச் ெசன்றார். 
    ----------------------------------------------------------- 
 
 


