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Indian Opinion వార పతిర్క, దాని నిరవ్హణ
1903 ఏపిర్ల నెలలో ఒక రోజు సారెజ్ంట ‘మదన జిత వయ్వహారిక’ (గుజరాత వాసి, ఒకపప్టి
బొంబాయిలో ఉపాధాయ్యుడు) గాంధీజీ వదద్కు వచిచ్ ఒక వార పతిర్క (Weekly)
పార్రంభిసేత్ భారతీయులకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని పర్తిపాదించాడు. ఆయనకు
ఒక అంతరాజ్తీయ పిర్ంటింగ పెర్స ఉంది. ఆ పతిర్కకు “Indian Opinion” అని పేరు పెడితే
బాగుటుందని సూచించాడు. ఆయనకు గాంధీజీ వివేకం మీద, విమరశ్నాతిమ్క సూచనలు,
అభిపార్యాలమీద చాలా నమమ్కం వుంది. ఈ సూచన గాంధీజీకి నచిచ్ంది. ఈ పతిర్క దావ్రా
దకిష్ణ ఆఫిర్కాలో జాతి వివక్షత, మానవ హకుక్లు ఉలల్ంఘన మొద లగు విషయాలలో భారతీయులకు జరిగే
అనాయ్యాలను వివరించవచచ్ని గాంధీజీ భావించారు.
మదన జిత పర్తిపాదనను గాంధీజీ వెంటనే ఆమోదించారు. ఈ పతిర్కకు నాటాల కాంగెర్స సెకర్ టరీ, 42 ఏళల్ ‘మనసుఖ
లాల నాజర’ (Mansukhlal Nazar) ను సంపాదకుడుగా నియమించటం జరి గింది. ఈ వార పతిర్క మొదటి
సంచిక 1903 లో జూన 6 వ తేదీన వెలువడింది. ఈ పతిర్క ఇంగీల్షుతో పాటు గుజరాతీ, హిందీ, తమిళం భాషలలో
కూడా వెలువడింది. కొనాన్ళళ్కు ఈ ఇంగీల్షు పతిర్క పార్చు రయ్ం పొంది పాఠకుల సంఖయ్ 20,000 దాటింది.
మొదటోల్ ఈ పతిర్క దకిష్ణ ఆఫిర్కాలో ఉనన్ సాధారణ పర్జాహిత చటాట్లు, వాటిని పర్జలు (భార తీయులు)
అనుసరించవలసిన, ఆచరించవలసిన విషయాలు, పదధ్తులు గురించి మాతర్మే వివరిం చింది, విశదపరచింది. ఆ
సమయంలో బిర్టిష టార్నస్వాల (Transvaal) పర్భుతావ్నికి ముఖయ్ అధినేత,
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నియంతగా ఉనన్ Jan Smuts తో వైరం, శతుర్తవ్ం పెటుట్కోటానికి ఇషట్ం లేక మధేయ్ మారగ్ం (moderate tone)
అవలంబించింది ఈ పతిర్క. కాని, కర్మకర్మంగా దకిష్ణ ఆఫిర్కాలో ఒపప్ంద కారిమ్కులు (indentured labourers)
పడే కషట్ నషాట్లు, వారి పేదరికం, మొదలగు విషయాలను ఎతిత్ చూపటం పార్రంభించింది. ముఖయ్ంగా భూసావ్ములు వదద్
వయ్వసాయ చవిచూసే జాతి వివక్షత, కఠినమైన జీవన పరిసిథ్తులు గురించి సంపాదకీయాలు దావ్రా దేశానికి
తెలియజేయటం జరిగింది.
అంతేగాక యజమానులు భారతీయులకు విధించే కఠినతరమైన శిక్షల గురించి ఈ పతిర్క బాగా పర్చారం చేయటం
మొదలుపెటిట్ంది. వీటితో పాటు దేశంలో ఏ జాతి పర్జలలో లేని విధంగా ఈ భారతీ య పర్జలలో ఉనన్ ఆతమ్హతయ్ల
సంఖయ్లను కూడా ఎతిత్ చూపటం జరిగింది. ఈ పక్షపాత వయ్వసథ్ను రదుద్చేయాలని ఈ పతిర్కదావ్రా పర్చారం చేయటం
కూడా జరిగింది. 1906 నుంచి ఈ పక్షపాత చటాట్ లను Transvaal పర్భుతవ్ం నిరుమ్లించాలని, పర్జలు వీటిని
ధికక్రించాలని ఈ పతిర్క పురిగొలిప్ంది. పర్జ లకు జరిగే అనాయ్యాలను, కషట్ నషాఠ్లను కళళ్కు కటిట్నటుల్ ఎతిత్చూపటానికి
కొనిన్ ఛాయాచితార్లను కూడా పర్తి కంచికలోను ఈ పతిర్క ముదిర్ంచింది.
ఈ Indian Opinion పతిర్కదావ్రా ఈ వలస పర్జల సిథ్తిగతులను, వైకలాయ్లను భారతావనిలోని పర్జలు
తెలుసుకోవటానికి వీలయింది. ఈ పతిర్క నిరవ్హణలో కలిగిన అనుభవం గాంధీజీకి భవిషయ్తుత్ కాలంలో భారతదేశం
సవ్తంతర్ సమర పోరాటంలో చాలా ఉపయోగపడింది. ఈ విషయం సవ్యంగా గాంధీజీయే వెలల్డించటం జరిగింది.
తరవాత కాలంలో ఈ పతిర్క నమూనాతో అయన భారతదేశంలో Young India, Harijan, మరియు Navjivan
పతిర్కలను నిరవ్హించారు.
ఈ Indian Opinion దాదాపు 20 ఏళుళ్ (1903-1922) పర్చురించబడింది. ఈ రెండు దశాబాద్ల కాలంలో ఈ
పతిర్క చాలా కషట్ నషాఠ్లకు గురిఅయింది.
ఈ పతిర్క వలన గాంధీజీకి కలిగిన కషట్ నషాట్లు, ఆయన జీవితంలో జరిగిన మారుప్లు
Indian Opinion పతిర్క పార్రంభించినపుప్డు దీనిని ముదిర్ంచటానికి ఖరుచ్ ఎకుక్వ ఉండదని గాంధీజీ భావించారు.
కాని కొదిద్ వారాల తరువాత ఆరిధ్క పెరిగి పోయింది. గాంధీజీ ఈ పతిర్క సంపాదకుడు కాక పోయినా దీని ముదర్ణ
బాధయ్త ఆయనదే కాబటిట్ ఈ అధిక ఆరిధ్క భారం భారం అయనే మోయటం అనివారయ్ం అయింది. ఒక సారి పతిర్క
పార్రంభించి మధయ్లో నిలిపివేయటం అవమాన కరంగా ఉంటుం ది. అందువలల్ గాంధీజీ తన సొంత ధనం ఈ పతిర్క
నిరవ్హణకు వినియోగించటం తపప్నిసరి అయింది. చివరకు ఆయన పొదుపు చేసుకునన్ ధనం అంతా వినియోగించవలసి
వచిచ్ంది. ఒక సారి ఒక నెలలో £75 చొపుప్న ఆయన సొంత ధనం ఖరుచ్పెటాట్రు గాంధీజీ. దీని నిరవ్హణలో గాంధీజీ
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మొతత్ం £1,600 ఖరుచ్ పెటట్వలసి వచిచ్ంది.
ఈ వార పతిర్క పర్చురణ వాణిజయ్పరంగా నషట్ం కలిగించినా దకిష్ణ ఆఫిర్కా వలస భారతీయులకు చాలా
ఉపయోగపడింది. దీని పర్చురణ గాంధీజీ ఆధవ్రయ్ంలో జరిగినందువలల్ అందులో ఉనన్ వారత్ విశేషాలు, విషయాలు
గాంధీజీ జీవితంలో జరిగిన మారుప్లకు పర్తిబింబాలే.
ఈ పతిర్క గురించి చాలా సంవతస్రాల తరువాత గాంధీజీ ఈ విధంగా వాయ్ఖాయ్నించారు:
“ఆ కాలంలో నేను నిరవ్హించిన Indian Opinion వారపతిర్క లాగానే ఈ రోజు నేను Young India, మరియు
‘Navajjivan’ (నవజీవన) వార పతిర్కలను కూడా నిరవ్హిసుత్నాన్ను. పర్తి వారం శర్దధ్గా మన సుస్ పెటిట్ వారాత్
విశేషాలను Indian Opinion కు వార్సూత్ ఉండేవాడిని. అందులో ‘సతాయ్గర్హ’ (Satya-graha) కు సంబంధించిన
‘సూతార్లు’ (principles), ‘సాధన పదధ్తులు’ (practices) వివరించాను.”
“నా ఆధవ్రయ్ంలో పతిర్క నిరవ్హించిన 10 ఏళల్లో (1904 -1914), మధయ్లో నేను కారాగారంలో గడి
పిన సమయం మినహా, నా వాయ్సం లేకుండా Indian Opinon పర్చురించబడలేదు. పర్తి వాయ్సం అనా లోచితంగా,
యుకాత్యుకత్ వివేచన లేకుండా వార్యలేదు నేను; వాటిలోల్ నాకు జాఞ్పకం ఉనన్ంతవరకు
అతిశయోకిత్ లేదు. నా వాయ్సాలలో ఏ విమరశ్కుడూ ఒకక్ తపుప్ కూడా పటట్లేదు.”
“Indian Opinion పతిర్క మొదలుపెటిట్న మొదటి నెలలోనే జరన్లిజం ఏకైక లక్షయ్ం పర్జాసేవ అని
గర్హించాను. వారత్ పతిర్క ముదర్ణశాల (Press) చాలా శకిత్వంతమైనది. అడుడ్, అదుపులేని నీటి పర్వాహం పలెల్లను,
పంటలను నాశనం చేసినటేల్ నియంతర్ణ లేని కలం కూడా వినాశనం సృషిట్సుత్ంది. నియంతర్ణ లేని కలం విషపూరితమైన
ఆయుధం కూడా. తగిన నియంతర్ణ ఉంటేనే కలం యొకక్ ఉప యోగం విదితమవుతుంది. ఇచచ్టే సంపాదకుడి
గురుతరమైన బాధయ్త అవగతమవుతుంది.”
“యదారాధ్నికి ఈ వార పతిర్క నాకు సీవ్య ఆతమ్ నిగర్హంలో శిక్షణ ఇచిచ్ంది. దీని దావ్రా నా ఆలో చనలను,
భావజాలానిన్ నా సేన్హితులతో పంచుకోటానికి వీలు కలిప్ంచింది. Indian Opinion పతిర్క దావ్రా వినిపించిన నా
సవ్రం నా విమరశ్కుల నోళల్ను మూయించింది. వారు ననున్ విమరిశ్ంచటానికి ఏమీ దొరకలేదు. నిజానికి ఈ పతిర్క
లేకపోతే నేను నిరవ్హించిన ‘సతాయ్గర్హం’ సాధయ్మయేయ్ది కాదు. పర్తి వారం దకిష్ణ ఆఫిర్కాలోని భారతీయ పాఠకులు
‘సతాయ్గర్హ’ఉదయ్మం గురించి తెలుసుకోవాలని ఎదురు చూసేవారు.”
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“ఈ పతిర్క దావ్రా నాకు మానవులలోని వేరేవ్రు సవ్భావాలు, పర్వరత్నలు, ఆలోచనలను, ఇతర విషయాలను
కుష్ణణ్ంగా ఆకళింపుచేసుకోటానికి అవకాశం కలిగింది. నేను ఎలల్పుప్డూ సంపాదకుడు, పాఠకుల మధయ్ సనిన్హితమైన
మరియు సవ్చఛ్మైన బంధం నెలకొలప్టానికి పార్కులాడాను. ఈ పతిర్క పాఠకులనుంచి అనేక ఉతత్రాలు వచాచ్యి.
వాటిలోల్ పాఠకుల హృదయాలనుంచి సహజంగా ఉదభ్విం చిన భావాలు, సప్దనలు పర్వహించాయి. వీటిలోల్ పాఠకుల
ఆలోచనలను బటిట్ సేన్హపూరవ్క పర్శంశలు విమరశ్లు, సలహాలు ఉనాన్యి.”
“వీటినన్నిన్టినీ చదివి ఆకళింపుచేసుకుని సమాధానాలు ఇవవ్టం ఒక చకక్టి విదయ్లాగా ఉండేది నాకు. తదావ్రా
ఈ పాఠకులతో నాకు విడదీయలేని అనుబంధం ఏరప్డింది. ఈ అనుబంధం వలల్ పాతిర్కేయుడి బాధయ్త గురించి కుష్ణణ్ంగా
అరధ్ం చేసుకోటానికి వీలయింది నాకు. Indian Opinion పతిర్క దావ్రా వారితో నాకు ఏరప్డిన విడదీయలేని ఈ
అనుబంధం భవిషయ్తుత్లో భారతదేశ సవ్తంతర్ సమరంలో నేను చేయబోయే పర్చారం సులభతరం అయింది,
గౌరవపర్దంగా జరిగింది, శకిత్వంత మైంది.” …..
1904 లో Indian Opinion పతిర్క ముదిర్ంచటం, నిరవ్హించటం ఆరిధ్కంగా చాలా కషట్తరంగా మారింది గాంధీజీకి.
ఆయన తన మితుర్డు, వాయ్పారవేతత్ Albert H. West ను ఈ పతిర్క నిరవ్హణ బాధయ్ తను అపప్గించటం జరిగింది.
అయన వెంటనే పతిర్క ముదర్ణ వయ్వాహారాలను కుష్ణణ్ంగా పరిశీలించి ఒక నివేదిక తయారుచేసి గాంధీజీకి సమరిప్ంచారు.
ఈ నివేదికలో “మీరు అనుకునన్టుల్గా ఈ పతిర్క లాభసాటిగా లేదు. ఇది పసుత్తం నషట్ మారగ్ంలో నడుసూత్ ఉంది.
అకౌంట పుసత్కాలు అడడ్ దిడడ్ంగా ఉనాన్యి. భారీ బకాయిలు వసూలు చేయాలి. ఈ పతిర్క నిరవ్హణలో పూరిత్గా
మారుప్లు చేయాలి. కాని పెదద్గా భయపడనవసరం లేదు. మీరు అనుమతిసేత్ వీటిని సరిదిదద్టానికి నేను సిదధ్ంగా
ఉనాన్ను. ఈ పతిర్క లాభాలోల్ ఉనాన్, నషాట్లోల్ ఉనాన్ నేను దీని బాధయ్త తీసుకుంటాను.”
ఈ నివేదికను గాంధీజీ అంగీకరించి Albert West కు ఈ పతిర్క పూరిత్ నిరవ్హణ బాధయ్తను అపప్ గించి
వెంటనే నాటాల వెళిల్పోయారు. గాంధీజీ వెళేల్ ముందు మితుర్డు Henry Polak ఆయనను కలిసి John Ruskin
రచించిన పుసత్కం ‘Unto This Last’ ఇచిచ్ దానిని చదవమని కోరటం జరిగింది.
అసప్ృశయ్త; Phoenix Settlement (ఫీనికస్ సెటిలెమ్ంట)
బిర్టిష తతత్వ్వేతత్, సకల విదాయ్పారంగతుడు, University of Oxford ఆచారుయ్డు అయిన John Ruskin
1860 లో Unto This Last గర్ంధం రచించారు. Johannesburg నుంచి నాటాల రైలు పర్యాణం 24 గంటలు.
ఆ పర్యాణంలో ఒకక్ నిముషం కూడా నిదర్ పోకుండా గాంధీజీ ఈ పుసత్కానిన్ పూరిత్గా చదివిన తరువాత అందులో
రచయిత
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నిరణ్యించుకోవటం జరిగింది. ఈ పుసత్కం ఆయన మనసుస్ను ఎంతగా ఆకటుట్ కుందంటే కొనిన్ ఏళల్ తరువాత ఈ
పుసత్కానిన్ ‘గుజరాతీ’ భాషలోకి అనువదించి, దానికి ‘సరోవ్దయ’ అని పేరు పెటాట్రు.
ఈ పుసత్కం దావ్రా ఈ కిర్ంది మూడు పర్ధాన ఆదరాశ్లు గాంధీజీకి పర్సుఫ్టంగా అవగతం అయాయ్యి:
1. ఒక వయ్కిత్లో ఉనన్ యొకక్ మంచితనం ఇతరులు అందరిలోనూ ఉంటుంది. కాని దానిని ఆసావ్దించుకోవటంలోనే
(అంది పుచుచ్కోవటంలోనే) ఉంటుంది తేడా.
2. ఒక మంగలి చేసే పని ఒక నాయ్యవాది చేసే పనికి ఉనన్ విలువలాంటిదే. ఈ ఇరువురి జీవనోపాధులలో ఉనన్ విలువ
ఒకక్టే.
3. ఒక కారిమ్కుడి జీవితం, భూమిని దునేన్ రైతు జీవితం, హసత్కళాకారుడి జీవితం లాంటిదే. వీటిలోల్

ఏమాతర్ం

తేడాలేదు.
ఈ మూడు ఆదరాశ్లు గురించి ఈ విధంగా గాంధీజీ వాయ్ఖాయ్నించారు.
"మొదటి దాని గురించి నాకు తెలుసు. రెండవ ఆదరశ్ం గురించి నాకు కొంత తెలుసు, కాని పూరిత్గా కాదు. మూడవది నా
మనసుస్కు ఎపుప్డూ తటట్లేదు. నిజానికి మొదటిది, రెండవది ఈ చివరి ఆదరశ్ంలో ఇమిడిపోయి పగటి కాంతి వలె
సప్షట్ంగా ఉనాన్యి గాని నా కళళ్కు మాతర్ం ఇంత వరకు కనపడలేదు. మరుసటి రోజు లేచి ఈ మూడు సూతార్లను
ఆచరణలో పెటాట్లని నిరణ్యించుకునాన్ను."
"నా మనసుస్లో ఒక మూల దాగియునన్ ఈ విశావ్సాలు, నమమ్కాల గురించి Ruskin తన పుసత్కం లో
వివరించి, బయటకు తీసి నాకు చూపించాడు. అలా చేసి ఆయన నా జీవితానిన్ మారిచ్వేశాడు. ఒక కవి ఒకక్డే
హృదయంలో దాగునన్ పర్తిభను బయటకు తీసుకురాగలడు. అలా అని అందరు కవులు ఒకే విధంగా పర్భావితం
చేయలేరు. ఎందుకంటే అందరు వయ్కుత్లు సమానంగా పరిణామం చెందరు, సప్ందించరు.”
John Ruskin పుసత్కం దావ్రా రషయ్న కవి, తతత్వ్వేతత్ Leo Tolstoy కు పటట్ణ జీవితం కంటే గార్మీణ
జీవితంలోనే సంతృపిత్ ఉంటుందని గాంధీజీకి తెలిసింది. అంతేగాక ఆయన సంపదను తయ్జించి సామానయ్జీవితం
గడిపినటుల్ గాంధీజీ తెలుసుకునాన్రు. అపప్టినుంచి గాంధీజీ జీవితంలో చాలా మారుప్లు చోటుచేసుకునాన్యి.
గాంధీజీ Unto This Last గర్ంథంలో వివరించిన ఈ విషయాలనీన్, తదావ్రా తన మనసులో ఉదభ్ వించిన
ఆలోచనలను Albert West తో చరిచ్ంచటం జరిగింది. ఈ చరచ్లో Indian Opinion పతిర్క నిరవ్ హణను ఒక
వయ్వసాయ కేష్తార్నికి మారిచ్ అచచ్ట పని చేసే పర్తి ఉదోయ్గికి ఒకే జీవన వేతనం, అతను తన ఖాళీ సమయంలో
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పనిచేటటుల్గా నియమించాలని గాంధీజీ పర్తిపాదించారు. ఈ పర్తిపాదను Albert West ఆమోదించి ఆ విధంగా
ముందుకు సాగాలని నిరణ్యించటం జరిగింది.
ఈ పతిర్కలో పనిచేసే పర్తి ఉదోయ్గికి నెలకు £3 వేతనం ఉండేటటుల్. ఈ ఉదోయ్గులందరికి వరణ్ం, జాతీయతతో
సంబంధంలేకుండా ఈ జీతం వరిత్సుత్ంది. ఈ పతిర్క కారాయ్లయం ఒక వయ్వసాయ కేష్తర్ంలో తకుక్వ ఖరుచ్తో
నిరవ్హించాలి.
ఈ పర్తిపాదనలను పతిర్క ఉదోయ్గులతో చరిచ్ంచినపుప్డు చాలా మంది, ముఖయ్ంగా మదన జిత వయ్వహారిక
తీవర్ంగా వయ్తిరేకించారు. అలా చేసేత్ పతిర్క మూత పడుతుంది అని గాంధీజీని హెచచ్రిం చారు. కాని ఈ పతిర్కలో
పనిచేసే ఒక ఉదోయ్గి, గాంధీజీ పినతండిర్ పుతుర్డు చగన లాల గాంధి (Chagan Gandhi) ఈ పర్తిపాదనను
అంగీకరించారు. అతనితో పాటు పతిర్కను ముదిర్ంచే ఉదోయ్గి గోవిందసావ్మి కూడా అంగీకరించటం జరిగింది. చివరకు
ఇతర ఉదోయ్గులు కూడా పతిర్క నిరవ్హణలో తలపెటిట్న మారుప్లను అంగీకరించారు.
Phoenix Settlement; గాంధీజీ సహజ సవ్భావం
తలపెటిట్న వారం రోజులలోనే డరబ్న నగరానికి 25 కి.మీ. (14 మైళుళ్) దూరంలో ఉనన్ Phoenix అనే పటట్ణంలో 80
ఎకరాల పండల్ చెటుల్ ఉనన్ భూమికి 1,000 పౌండుల్ చెలిల్ంచి గాంధీజీ చెలిల్ంచి సావ్ధీనం చేసుకోవటం జరిగింది. ఒకపప్టి
ఈ వయ్వసాయభూమి దటట్మైన ముళల్ పొదలతో, ఎండుగడిడ్తో నిండి ఉంది.

సరాప్లకు నిలయమైన ఈ బంజరు

పర్దేశంలో నివసించటం పర్మాదకరం.
Phoenix Settlement అనే నామం సంతరించుకునన్ ఈ భూమిని కొనన్ వెంటనే బాగుజేసి కొంత మంది భారతీయ
వడర్ంగులు, తాపీ పనివారు, తదితరులు గుడారాలలో నివసించి 75 అడుగులు పొడవు x 50 అడుగులు వెడలుప్ ఉనన్
భవనం ఒక నెల రోజులలో నిరిమ్ంచారు. గాంధీజీ Johannesburg తన నాయ్య వృతిత్లో నిమగన్మైనా, వీలయినపుప్డు
తరచుగా Phoenix వచిచ్ ఇచచ్ట జరిగే పనులను పరయ్వేకిష్సుత్ండేవారు. యదారాధ్నికి ఆయన దృషిట్లో మటిట్ గోడలు,
వాటిపైన ఎండుగడిడ్ కపుప్తో ఉనన్ గుడిసెలు లాంటివి నిరిమ్సేత్ సరిపోతుందని భావించారు. కాని ఈ సూచనను ఆయన
సహచరులు తోర్సి పుచిచ్ చివరకు పైన వివరించిన భవనం నెలకొలాప్రు.
గాంధీజీతో కొనిన్ ఏళుల్గా పనిచేసిన Miss Millie Polak ఆయన సహజ సవ్భావం మనసత్తవ్ం గురించి ఇలా
వివరించారు:
“గాంధీజీ సహజంగానే భోగవంతమైన, విలాసవంతమైన జీవితం కంటే సనాయ్సి (ascetic) జీవితం గడపటానికి
ఇషట్పడతారు. అసౌకరయ్మయినా, కఠినమైనా, సాధారణ జీవితం గడపటం ఆయన సహజ ధోరణి. ఆయన
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ముఖాయ్వసరాలు చాలా తకుక్వ. యదారాధ్నికి జైలు జీవితం వంటిదే ఆయన గృహజీవితం కూడా. సుఖాలను తయ్జించి
కషాఠ్లు ఉనన్ సమయంలో జీవించినటేల్ మామూలు సమయాలలో కూడా జీవించమని తన అనుయాయులకు బోధిసాత్రు.”
Phoenix Settlement నుంచి Indian Opinion పతిర్క పర్చురణ డిశంబర 1904 లో పార్రంభమ యింది. భూమి
ధర, ముదర్ణాలయం ఏరప్రచటానికి అయిన ఖరుచ్ మొతత్ం £5000 అయింది.
ఈ ముదర్ణాలయంలో పనిచేయటానికి గాంధీజీ అనుయాయులు, మితుర్లు, బంధువులు ముందుకు వచాచ్రు.
వీరిలోఒక వయ్కిత్ గాంధీజీ బంధువు మగన లాల గాంధి (Manganlal Gandhi). విధుల నిరవ్హణలో ఇతను
అందరికంటే మినన్ అని గాంధీజీ పర్శంసించటం జరిగింది.
Phoenix ముదర్ణాలయంలో పర్చురించబడే Indian Opinion పతిర్కకు కూడా ‘మనసుఖ లాల నాజర’
సంపాదకుడుగా కొనసాగారు. మొదటోల్ కొనిన్ ఆటుపోటుల్ ఎదురయినా గాంధీజీ, నాజర వీటిని అధిగమించి పతిర్కను
నిరివ్ఘన్ంగా నడిపారు. ఈ పతిర్కకు డరబ్న పటట్ణంలో కూడా ఒక కారాయ్లయం ఉంది.
ఈ పతిర్కలో మనసుఖ లాల నాజర వార్సిన సంపాదకీయాలు నైతికతో నిండి చదువరులను వెంటనే
ఆకటుట్కునేవిధంగా ఉండేవి. అటువంటి ఉతత్మ పతిర్కా సంపాదకుడు 1906 లో జూన 4 వ తేదీన 44 వ ఏట
మరణించారు. ఆయన మరణానిన్ జీరిణ్ంచుకోలేని గాంధీజీ Indian Opinion పతిర్కలో జూన 6 వ తేదీన వార్సిన
సంసమ్రణ (obituary) ఈ విధంగా ఉంది.
“నాజర లేనిదే ఈ పతిర్క (Indian Opinion) ఉనికిలోకి వచేచ్ది కాదు. ఈ పతిర్క నిరవ్హణ పార్రంభ
దశలో బాధయ్తలనిన్టినీ, ముఖయ్ంగా సంపాదకీయ బాధయ్తలను, ఆయనే తన భుజాన వేసుకుని సమరధ్వంతంగా
నిరవ్హించారు. తన మితమైన విధానం (moderate policy), అభుయ్దయ భావాలతో నాజర ఈ పతిర్కను
సమరధ్వంతంగా నిరవ్హించారు. ఆయన లేకపోతే ఈ పతిర్క నిలబడేది కాదు అనటంలో ఏమాతర్ం అతిశయోకిత్లేదు.”
తవ్రితగతిలో ఉచఛ్సిథ్తికి చేరిన ఈ వార పతిర్క 35,000 చదువరులకు చేరింది. కొనాన్ళల్ తరువాత ఆంగల్ంతో
పాటు గుజరాతిలో కూడా ఈ పతిర్క పర్చురించబడింది. Phoenix Settlement కొనాన్ళళ్కు ఒక చినన్ గార్మంగా
వృదిధ్చెందింది. గాంధీజీతో సహా కొంతమంది పర్వాస భారతీయులు తమ భారయ్, పిలల్ల ను దకిష్ణ ఆఫిర్కా తీసుకువచిచ్
ఇచచ్ట సిథ్రపడాడ్రు.

***

వచేచ్ నెల సంచికదావ్రా గాంధీజీ గురించి మరింత ఆసకిత్కర విశేషాల గురించి తెలుసుకుందాము.
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