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ĆóɁ æpĚ-26
ముందు మాట: గత సంచికలో గాంధీజీ డిశంబర 1900 లో గాంధీజీ భారతావని

వచిచ్నపుప్డు 26-30 తేదీల మధయ్ కలకతాత్లో జరిగిన కాంగెర్స పారీట్ 6 వ సమావేశానికి
హాజరు అయినటుల్ తెలుసుకునాన్ము. ఆ సమయంలో కలకతాత్లోనే ఒక నెల రోజులు (జనవరి

1901) ఉండి అనేక మంది భారతీయ నాయకులను ఆయన కలుసు కోవటం జరిగింది.

గాంధీజీ యెడల సదభిపార్యంతో ఉనన్ గోపాలకృషణ్ గోఖలే ఆయనను తనతోపాటు ఇండి

యన కల్బ హోటల గదిలోఉండమని ఆహావ్నించారు. అపుప్డు గోఖలే “గాంధీ, ఈ దేశంలో

ఉనన్పుప్డు నీవు ఇచచ్టి పర్జలతో మమే కమవావ్లి. అలాగే కాంగెర్స పారీట్కికూడా సేవ

చేయమని నినున్ కోరుచునాన్ను” అని సూచించారు. దానికి గాంధీజీ సమమ్తించటం జరిగింది. ఆ తరువాత జరిగిన

ముఖయ్ విషయాలు ఇపుప్డు తెలుసుకుందాము.

----------కలకతాత్లో విశిషట్ వయ్కుత్లతో గాంధీజీ సమావేశం
గాంధీజీ కలకతాత్లో ఉనన్పుడు (జనవరి 1901) గోపాలకృషణ్ గోఖలే ఆయనను తన తముమ్డుగా ఆదరించి ఆయన
అవసరాలు తెలుసుకుని అనిన్ ఏరాప్టు చేశారు. గాంధీజీ అవసరాలు అతి తకుక్వ అని గమనించటం జరిగింది. గాంధీజీ
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వయ్కిత్గత శుభర్త, పటుట్దల, కర్మబదధ్త ఆయనకు ఎంతో నచిచ్ ఆయ నను పొగడత్లతో నింపివేశారు. గోఖలే తన వయ్కిత్గత
విషయాలను కూడా దాచుకోకుండా అనీన్ గాంధీజీ తో పంచుకునాన్రు, ఆయనకు అనేక పర్ముఖలును పరిచయం చేశారు.
వారిలో ఒకరు ‘పర్ఫులల్ చందర్ రే’ (Prafulla Chandra Ray) ఈయన గురించి చెపుప్తూ “ఈయన
కలకతాత్లోని పెర్సిడెనీస్ కాలేజీలో (Presidency College) పొర్ఫెసర (రసాయన శాసత్రం); జీతం నెలకు 800
రూపాయలు. అందులో ఆయన 40 రూపాయలు తన కోసం ఉంచుకుని మిగతా జీతం పర్జాపర్యోజనాలకోసం
వెచిచ్సాత్రు. ఆయనకు వివాహం చేసుకోవటం ఇషట్ంలేదు. ఆయన ఆహారయ్ం అతి సామానయ్మై నది. కేవలం ఖాదీ వసాత్ర్లే
ధరిసాత్రు. ఆయన తన తీరిక సమయం అంతా పర్జాసేవకు మాతర్మే విని యోగిసాత్రు” అని వివరించారు.
P.C. Ray మరియు గోఖలే గొపప్తనం విని ఇటువంటి వయ్కుత్లముందు, యోధుల ముందు తాను చాలా
చినన్వాడిని అని గాంధీజీకి అనిపించింది.

గోఖలే గురించి మరికొనిన్ విషయాలను గాంధీజీ ఇలా వివరించారు.
“పని యెడల గోఖలే కు ఉనన్ నిమగన్త చూసుత్ంటే ఎంతో ముచచ్ట వేసుత్ంది. ఆయన ఒకక్ నిముషం కూడా వృధా
పోనీయడు. ఆయన వయ్కిత్గత సంబంధాలు, సేన్హాలు అనీన్ పర్జా పర్యోజనాలకోసమే విని యోగిసాత్రు. ఆయన
సంభాషణలు అనీన్ భారతదేశ బాగోగుల విషయం వైపే పయనిసాత్యి. ఆయన మాటలలో అసతాయ్లు, కపటతవ్ం
ఉండవు. దేశంలోని పేదరికం, పర్జల అణచివేత, తదితర విష యాలను గురించి తీవర్ ఆందోళన చెందుతారు.
ఎంతోమంది ఆయనకు ఎనోన్ సలహాలు ఇసూత్ ఉంటా రు. కాని ఆయన వాళల్తో ‘మీ పనులు మీరు చేయండి. నా పని

ననున్ చేయనివవ్ండి. నాకు కావలసింది దేశ సవ్తంతర్త. దానిని సాధించిన తరువాత ఇతర విషయాలగురించి
ఆలోచించవచుచ్. పర్సుత్తం నా సమయం, నా శకిత్ దానికోసమే వినియోగిసాత్ను’ అని విశదీకరించారు.”
“గోఖలే గారికి ‘మహాదేవ గోవింద రానడే’ అంటే అతయ్ంత గౌరవం. పర్తి విషయంలోనూ ఆయన మాట గోఖలేకు
వేదం. నేను భారతావనిలో ఉనన్పుప్డే (1901, జనవరి 16 వ తేదీన) రానడే మరణించారు. ఆయన సంసమ్రణ సభకు
ననున్ ఆహావ్నించినపుప్డు గోఖలే ‘గోవింద రానడే ఒక నాయ్య మూరిత్ అయినా కాంగెర్స సభలకు తపప్క నిరభ్యంగా
హాజరు అయేయ్వారు. ఆయన తెలివికి, నిరణ్యాలకు కాంగెర్స సభుయ్లందరు ముచచ్ట పడేవారు’ అంటూ ఈ 59 ఏళల్
కాంగెర్స పారీట్ వయ్వసాథ్పక సభుయ్డిని చాలా పర్శంసించారు.”
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గోఖలే గురించి గాంధీజీ మరి కొనిన్ ఆసకిత్కర విషయాలు చెపప్టం జరింగింది.
“ఆరోజులలో గోఖలే ఒక గురర్పు బండిలో పర్యాణించేవారు. ఏ కారణం వలల్ ఆయన గురర్పు బగీగ్లో
పర్యాణించేవారో నాకు తెలియదు. తెలియక ఒక రోజు ‘మీరు ఒక చోట నుంచి మరొక చోటకు పర్యాణించ డానికి
టార్మ కారులో (tram-car) పర్యాణించవచుచ్కదా’ అని నిలదీసూత్ ‘అందులో పర్యాణిసేత్ నాయ కుడి గౌరవం
తగిగ్పోతుందా?' అని పర్శిన్ంచాను.”
“దీనికి గోఖలే కొంచెం నొచుచ్కుని ‘గాంధీ, నువువ్ ననున్ అరధ్ం చేసుకోవటంలో విఫలమయాయ్వు. నా వయ్కిత్గత
సుఖాల కొరకు కాంగెర్స కౌనిస్ల భతాయ్లను వినియోగించను. నేను నీ లాగా టార్మ కారులలో సేవ్చఛ్గా పర్యాణించటం
వీలుకాదు. దేశంలో ఎంతో పర్చారంలో ఉనన్ నేను ఈ టార్మ కారులలో పర్యా ణించటం అసాధయ్మైనదికాదు కాని నాకు
చాలా కషట్తరమైన పని. నాయకులందరు వయ్కిత్గత సౌక రాయ్లకు పార్కులాడరు, వాటిని ఆశించరు.’
‘గాంధీ, నాకు నీ నిరాడంబర అలవాటుల్ నాకు చాలా నచుచ్తాయి. నేను కూడా వీలయినంత చాలా సరళమైన
జోవితానిన్ సాగించాలని భావిసాత్ను. కాని పర్జానాయకులకు కొనిన్ ఖరుచ్లు తపప్వు’ అని విపులీ కరించారు.’
“దానికి నేను ‘కాని మీరు నడవటానికి బయటకు వెళాల్రు. అందుకే మీరు తరచుగా జబుబ్ పడు తూ ఉంటారు.
పర్జా జీవితం శారీరక వాయ్యామానికి తగిన సమయం ఇవవ్దా?’ అని పర్శిన్ంచాను”.
“పర్తుయ్తత్రంగా గోఖలే ‘పర్జలకు సేవలో నిమగన్మయినపుప్డు నడవటానికి కావలసిన సమయం ఎపుప్డు
దొరుకుంది” అని సమాధానం ఇచాచ్రు.
“గోఖలే యెడల చాలాగౌరవం ఉండటంవలల్ నేను ఆయనకు ఎపుప్డూ వయ్తిరేకంగా మాటాల్డ లేదు.”
కాని ఆయన సమాధానం నాకు సంతృపిత్కరంగా లేదు. నేను ఇపుప్డు, ఎలల్పుప్డూ పర్తివయ్కిత్ భోజనానికి సమయం
వెచిచ్ంచినటేల్ వాయ్యామం కోసం కూడా కొంత సమయం వెచిచ్ంచాలి అని గటిట్గా నముమ్తాను. ఇలా చేసేత్ పర్జాసేవ
ఇంకా సమరధ్వంతంగా చేయచచ్ని నా అభిపార్యం.”
……
గోఖలే గృహంలో నివసిసూత్ కూడా గాంధీజీ అనేక విశిషట్ వయ్కుత్లను కలుసుకోవటం జరిగింది.
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వీరిలో ఒకరు ‘బాబు కాళీచరణ బెనరీజ్’ (1847–1907) బెంగాలీ బార్హమ్ణ కుటుంబంలోని వయ్కిత్ అయినా కిర్షిట్యన
మతం సీవ్కరించి Calcutta Christo Samaj ను సాథ్పించిన ఈయన కాంగెర్స పారీట్ వయ్వసాథ్పక సభుయ్డు. కాంగెర్స
పారీట్లో చురుకుగా పాలొగ్నే హిందువులు, మహమ్దీయులకు దూరంగా ఉండేవారు.
కలకతాత్లో గాంధీజీ మరొక విశిషట్ వయ్కిత్ని కలుసుకోవటం జరిగింది. ఈయన ‘రొమేష చందర్ మితర్ మిటట్ర’.
కలకతాత్ High Court నాయ్యమూరిత్ అయిన ఈయన కాళీ మాత దేవాలయం సమీపంలో కాళీఘాట లో
నివసించేవారు. ఆయనను కలసిన కలిసిన తరువాత గాంధీజీ కాళీ దేవాలయం దరిశ్ంచి నపుప్డు గొరెర్ల సమూహానిన్ కాళీ
మాతకు బలి ఇవవ్టం జరుగుతోంది. ఈ బలుల కారణంగా గొరెర్ల రకత్ం ఏరులై పారటం చూసి గాంధీజీ మనసుస్
కాకావికలం అయింది.
గాంధీజీ అహింస వాదిగా మారటానికి తొలి అనుభవం
ఆయన దృషిట్లో మానవుడి జీవితం లాంటిదే గొరెర్ జీవితం కూడా. అటువంటపుప్డు దేవత అను గర్హం, సంతృపిత్ కోసం
మానవుడు మూగజీవులను బలి ఇవవ్టం గాంధీజీకి ఏమాతర్ం నచచ్లేదు. ఈ జంతుబలినుంచి మానవులను ఎలా
మారాచ్లా అనే దీరఘ్ ఆలోచనలలో ఉనన్ ఈ మహాతుమ్డి మనసుస్ కాలకర్మేణా ‘అహింస’ వాదానికి తెరలేపింది.
కలకతాత్లో ఉనన్పుప్డు వివేకానంద సావ్మిని చూడాలని గాంధీజీ ఎంతో ఉతాస్ హంగా హౌరా లోని ‘బేలూరు
మఠం’ వెళాల్రు. కాని ఆ సమయంలో సావ్మి అనారోగయ్ంతో కలకతాత్లోని తన సవ్గృహం లో ఉండటం వలల్ ఆయనను
చూడటానికి వీలుపడలేదు.
ఆ తరువాత గాంధీజీ Sisterనివేదితను చౌరంగీ లోని ఆమె నివాసంలో కలవటం జరి గింది. ఆమె చుటూట్
ఉనన్ వైభవానిన్ చూసి ఆయన ఆశచ్రయ్పోయారు. లండన లో జనిమ్ంచిన ఈమె వివే కానంద సావ్మి బోధనలకు
పర్భావితురాలై 1898 లో కలకతాత్ వచిచ్ ఆయన శిషుయ్రాలైంది. 32 ఏళల్ వయ సుస్నన్ ఈ ‘Margaret Elizabeth
Noble’ చేత వివేకానంద సావ్మి బర్హమ్చరయ్ం పాటింపజేసి ఆమెకు ‘నివేదిత’ (Dedicated to God) అని
నామకరణం చేయటం జరిగింది.
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ఈమెతో గాంధీజీ జరిపిన చరచ్లలో ఇదద్రికీ ఎకక్డా ఏకాభిపార్యం లేదు. ఈ సంగతి గోఖలే తో చెపప్గా ఆయన
“గాంధీ, నీ లాంటి వయ్కిత్కి ఆమె లాంటి అసిథ్ర వయ్కిత్కి ఏకాభిపార్యం కుదరలేదంటే ఆశచ్రయ్పడనవసరం లేదు” అని
సముదాయించారు.
Sister నివేదితను గాంధీజీ మరొకసారి ఆయన లండన లో ఉనన్పుప్డు మితుర్డు ‘Pestonji Padshah’
గృహంలో కలవటం జరిగింది. ఈ సారికూడా వీరిరువురి చరచ్లలో ఏకాభిపార్యం కుదరక పోయినా హిందూ మతం
పటల్ ఆమెకు ఉనన్ అతయ్ంత పేర్మ పటల్ ఆయన ముగుధ్డయాయ్రు. నివేదిత రచించిన పుసత్కాల దావ్రా ఆమె గురించి గాంధీజీ
ఎకుక్వ తెలుసుకోగలిగారు.
కలకతాత్లో ఉనన్ సమయంలో గాంధీజీ అనేక పర్ముఖ వయ్కుత్లను కలుసుకోవటం జరిగింది. అదే సమయంలో
కొంత సమయం మత, పర్భుతవ్ సంసథ్లకు వెళిల్ వాటిని గురించి తెలుసుకోటానికి వినియోగించారు. అదే సమయంలో ఒక
రోజు రాజకీయ సమావేశంలో తాను దకిష్ణ ఆఫిర్కాలో బోయెర యుదధ్ం (Boer War) సమయంలో అంబులెనస్
(ambulance) దళాలను ఏరాప్టు చేసి క్షత గాతుర్లకు ఎలా సేవ చేశారో శోర్తలకు వివరించటం జరిగింది. అది విని
బెంగాలీ శాసత్రవేతత్, చరితర్కారుడు, పారి శార్మికవేతత్ Dr Prafulla Chandra Ray మెచుచ్కుని గాంధీజీ సేవలను
కొనియాడారు. గోఖలే కూడా చాలా మెచుచ్కునాన్రు.
గోఖలే గృహంలో ఆయన కలసి ఉనన్ నెల రోజులు గాంధీజీకి అనేక మంది బెంగాలీ కుటుం బాలను
కలుసుకోటానికి వీలయింది. ఆలా ఆయనకు బెంగాలీలతో సనిన్హిత పరిచయం ఏరప్డింది.
బరామ్లో గాంధీజీ పరయ్టన
కలకతాత్లో ఉనన్పుప్డే గాంధీజీ కొదిద్ రోజులు (ఫిబర్వరి 1901) బరామ్ (Burma) వెళాల్రు. అచచ్ట బౌదధ్ సనాయ్సులను
కలుసుకునన్పుప్డు, వారిలో ఉనన్ బదధ్కానిన్ చూసి ఆయన ఎంతో బాధపడాడ్రు. రంగూన (Yangon) లోని బౌదధ్
Golden Pagoda ను సందరిశ్ంచి అచెచ్రువందినా, కోటాల్ది బులిల్ కొవొవ్తుత్లు నితయ్ం కాలుతూ ఉండటం ఆయనకు
నచచ్లేదు. అదేగాక ఎలుకలు గరభ్గుడిలో నిరాటంకంగా సంచ రించటం ఆయన గరిహ్ంచారు. అచచ్టి సతరీల సేవ్చఛ్, శకిత్,
ఉతాస్హం చూసి ముగుధ్డయిన గాంధీజీ పురు షుల ఉదాసీనత, బదధ్కం ఆయనకు చాలా బాధ కలిగించింది.
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కలకతాత్నుంచి ఇతర పర్దేశాలకు గాంధీజీ పరయ్టన
బరామ్ నుంచి కలకతాత్ తిరిగి వచిచ్న తరువాత గాంధీజీ ఎంతో బాధతో గోఖలే వదద్ సెలవు తీసుకుని దేశమంతా రైలు
(train) లో తిరగాలని నిరణ్యించుకుని ఆయనతో చరిచ్ంచటం జరిగింది. గోఖలే చాలా సంతోషంతో ఆమోదించి రైలు
పర్యాణానికి తగిన జాగర్తత్లు సూచించి కలకతాత్ రైలు సేట్షన కు వచిచ్ గాంధీజీకి వీడోక్లు పలికారు. దారిలో వారణాసిలో
ఆగి Mrs. Annie Besant ను దరిశ్ంచాలనుకునాన్ ఆమె ఆ సమయంలో అనారోగయ్ంతో ఉండటం వలల్ వీలు కాలేదు.
{అంతకు మూడు ఏళల్కు ముందు: జులై 1898లో) ఆమె వారణాసిలో Central Hindu School ను సాథ్పించారు.
(ఈ School ను కొంతకాలం తరువాత ఆమె పండిట మదన మోహన మాలవీయాకు అంకితం చేయటం జరిగింది. ఇదే
1916 లో ఆయన సాథ్పించిన Banaras Hindu University కి కేందర్ం అయింది}.
గాంధీజీ రైలు పర్యాణమంతా మూడవ తరగతిలోనే జరిగింది. కలకతాత్ నుంచి మొదట గుజరాత లోని రాజకోట
వెళిల్, అకక్డనుంచి వారణాసి, ఆగార్, జైపూర, పాలంపూర, అనేక ఇతర పటట్ణాలను సందరిశ్ంచారు. అనిన్ చోటల్ ఆయన
ధరమ్ సతర్ములలోనే నివసించారు. ఈ మొతత్ం పర్యా ణానికి, ధరమ్ సతర్ముల ఖరుచ్తో కలిపి 31 రూపాయలు కూడా
దాటలేదు.
వారణాసిలో కాశీ విశవ్నాథ దేవాలయం సందరిచ్ంచిన తరువాత Mrs. Besant ను ఈ సారి అయినా
కలవాలని ఎదురు గాంధీజీ ఎదురు చేశారు. ఆ సమయంలో ఆమె అపుప్డే తన అనారోగయ్ం నుంచి కోలుకునాన్రు.
గాంధీజీ వచాచ్రని తెలుసుకుని ఆమె బయటకు వచిచ్ ఆయనను సావ్గతించారు.
వెంటనే గాంధీజీ “నేను మిముమ్లను కలిసి మీయెడల నాకు ఉనన్ గౌరవానిన్ తెలియజేయాలనుకు నాన్ను. మీరు
అనారోగయ్ంగా ఉనాన్రని నాకు తెలుసు. అలా ఉనాన్ ననున్ మనిన్ంచినందుకు నా ధనయ్ వాదాలు. ఇక మిముమ్లను ఇబబ్ంది
పెటట్ను” అని నుడివారు.
రాజ కోట, బొంబాయిలో గాంధీజీ నాయ్యవాదిగా జీవితం పార్రంభం
ఈ సుదూర పర్యాణం తరువాత 1901 మారిచ్ లో బొంబాయి చేరుకునన్ తరువాత అపప్టికి అచచ్ట ఉనన్ గోఖలే గాంధీ
జీని తిరిగి దకిష్ణ ఆఫిర్కా తిరిగి వెళళ్కుండా బొంబాయిలోనే సిథ్రపడి నాయ్యవాదిగా ఉంటూ, పర్జాసేవ చేయమని
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సూచించారు. ఆ రోజులలో పర్జాసేవ అంటే కాంగెర్స పారీట్లో పనిచేయ టమే. బొంబాయిలో ఉంటే పర్జాసేవలో తనకు
సహాయంగా ఉండవచచ్ని గోఖలే ఆలోచన.
గోఖలే సలహా నచిచ్నా బారిసట్ర గా తాను నెగుగ్తాననే నమమ్కం గాంధీజీకి అంతగా లేదు. 1893 మే నెలలో దకిష్ణ
ఆఫిర్కా వెళల్క ముందు బారిసట్ర గా తన చేదు అనుభవం ఆయన మరచి పోలేదు.
గోఖలే సలహా మీద రాజ కోటలో నాయ్యవాది వృతిత్ పార్రంభించాలని నిరణ్యించారు గాంధీజీ.
దానిని గురించి ఆయన ఇలా వివరించారు:
“రాజ కోటలో నా మితుర్డు, శేర్యోభిలాషి ‘కేవలరామ దవే’ వెంటనే నాకు మూడు కేసులు అపప్ జెపాప్రు.
గతంలో ఆయన ననున్ పోర్తస్హించి బారిషట్ర విదయ్ నిమితత్ం ఇంగాల్డ వెళేళ్టటుల్ చేశారు. ఈ మూడు కేసులు తీసుకొనే
ముందు వీటికి నాయ్యం చేయగలనా అనే సందేహం నాలో కలిగింది. అపుప్ డు కేవలరామ ‘గెలుపు, ఓటమిల గురించి
ఆందోళన వదుద్. నీ శకిత్మేరకు నీవు పర్యతిన్ంచు. నేను నీకు సహాయంగా ఉంటాను’ అని భరోసా ఇచాచ్డు.”
“మరొకవైపు అపప్టికే పేరొందిన నాయ్యవాది సారెజ్ంట సమరథ్. నేను ఈ కేసులు వాదించటానికి బాగానే
సంసిదుధ్డనయాయ్ను. దీనికి కేవలరామ దవే నాకు కుష్ణణ్ంగా తరీఫ్దు ఇచాచ్రు. అదీగాక నాకు దకిష్ణ ఆఫిర్కాలో
నాయ్యవాదిగా పనిచేసిన అనుభవం ఉంది. చివరకు ఈ మూడుకేసులు వాదించి గెలి చాను. వాటి మీద పై కోరుట్లో
అపీప్ల వేసినా నాకే విజయం వరించింది. ఈ విజయం నేను బొంబాయిలో నాయ్యవాదిగా విఫలం అవవ్క పోవచచ్నే
ఆశను నాలో పేర్రేరింపించింది.”
“కాని బొంబాయిలో కంటే మరి కొనాన్ళుల్ రాజ కోటలోనే నాయ్యవాది వృతిత్ కొనసాగించాలనుకునాన్ను. ఒక
రోజు నా ఆపుత్డు కేవలరామ దవే వచిచ్ ‘గాంధీ: నీవు ఇచచ్టే మురిగిపోవటం నాకు ఇషట్ం లేదు. నీవు బొంబాయిలో
సిథ్రపడాలి’ అని సలహా ఇచాచ్డు.
“అపుప్డు నేను ‘అచచ్ట నాకు పని ఎలా దొరుకుతుంది? నీవు అచచ్ట మొదటోల్ అయేయ్ ఖరుచ్లు భరిసాత్వా’ అని
పర్శిన్ంచాను.”
“ఆయన ‘అలాగే భరిసాత్ను. నీవు బొంబాయిలో ఉంటే నువువ్ పెదద్ బారిషట్ర అని కల్యింటుల్ కు చెపుప్తాము.
మేము ఇచచ్ట వారి కేసులు బాగా వాదించటానికి తగిన నాయ్య సలహాలు నీవు పంపి సేత్ మేము ఆ సలహాలను
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ఉపయోగించి కేసులు గెలుసాత్ము. నీవు ఇపప్టికే నీ నాయ్య నైపుణయ్ంతో చాలా కేసులు గెలిచావు. అందువలల్ మాకు
నీగురించి ఏ ఆందోళనా లేదు. నీవు ఆలోచించి ఎపుప్డు బొంబా యి వెళల్గలవో చెపుప్’ అని సలహా ఇచాచ్డు.”
“దానికి నేను అంగీకరించి ‘నాకు నాటాల నుంచి పైకం రావలసి ఉంది. అది నాకు అందగానే నేను బొంబాయి
వెళాత్ను’ అని ఆయనకు చెపాప్ను.”
“రెండు వరాల తరువాత నాటాల నుంచి పైకం అందిన వెంటనే (1901 డిశంబర) నేను బొంబాయి వెళాళ్ను.
అచచ్ట Fort Area లో Payne, Gilbert, Sayani వారి ఆఫీసు సముదాయంలో ఒక గది అదెద్కు తీసుకుని High
Court లో నాయ్యవాది వృతిత్ని పార్రంభించాను.”
పుతుర్డు మణిలాల అనారోగయ్ం
Fort Area కు దగగ్రలో ఉనన్ గురాగ్న (Gurgaon)లో ఒక ఇలుల్ అదెద్కు తీసుకుని కుటంబంతో గాంధీజీ కాపరం
పెటాట్రు. కాని ఆయన అకక్డ సిథ్రపడకూడదనన్టుల్ దేవుడు అకసామ్తుత్గా ఒక సమసయ్ను సృషిట్ంచాడు. ఆ ఇంటోల్కి మారిన
కొదిద్రోజులకే గాంధీజీ 10 ఏళళ్ రెండవ కుమారుడు ‘మణిలాల’ అనా రోగయ్ం బారిన పడటం జరిగింది. కొనిన్ ఏళల్ కిర్తం
అతనికి మసూచి (small-pox) వాయ్ధి వచిచ్ంది. ఇపుప్డు అనుకోకుండా టైఫాయిడ (typhoid) వాయ్ధితోపాటు
నిమోనియా (pneumonia) కూడా వచిచ్ంది. తదావ్రా రాతిర్ పూట పిచిచ్పిచిచ్ పేర్లాపనలు మొదలయాయ్యి.
---------సశేషం---------

ఆ తరువాత మణిలాల కు ఏమి జరిగిందీ, భారతావనిలో సిథ్రపడాలనుకునన్ గాంధీజీ
జీవితం ఏవిధంగా మరో మలుపు తిరిగిందీ వచేచ్ సంచికలో తెలుసుకుందాము.
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