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ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�மிக மிக மிக மிக நா	ட�நா	ட�நா	ட�நா	ட�� � � � மன�த ேநய�� மி�க மன�த ேநய�� மி�க மன�த ேநய�� மி�க மன�த ேநய�� மி�க  
அதிசய ம���வ�அதிசய ம���வ�அதிசய ம���வ�அதிசய ம���வ� 
 

அதிகாைல� ெபா��. ெச�ைன மய!லா�"#$ ஒ� ��கிய சாைல. 
சாைலய!� ஓரமாக இைடெவள�வ!	* சி+சி+ ,�ப$களாக� தா-மா�க.� 
வயதி$ ெப#ய ஆ/க.� யா� வர0�காகேவா கா�தி��ப�ேபா$ 
நி�+ெகா/1��கிறா�க3. தா-மா� சில� இ*�ப!$ சி+ ,ழ5ைத6ட7�, 
ேவ+ சில� ைக�ப!1ய!$ சி+வ� சி+மிய�ட7� காண�ப*கி�றன�. 
ஆ/க3 �/டா$ உ;ச5 தைலைய� பா�கா���ெகா/* �க�ைத 
ம	*� ெவள�ேய ெத#6�ப1 நி<கி�றன�. அ�கா	சி மிக0� வ!சி�திரமாக� 
ேதா�+கிற�. 
 

சிறி� ேநர�தி$, அ=,. க��தி$ உட$ நிைலைய� ப#ேசாதி�க உத0� 
>ெடதா>ேகா�ைப மாைலயாக� த#�த ஒ� கனவா� எதி��ப*கிறா� 
�க�தி$ @�னைக தவழ அவ� அ;சி+ ,�ப$கைள ெந�=கி; ெச�+, 
ஒAெவா�வைர6� ெபய� ெசா$லி அைழ�� நல� வ!சா#�கிறா�. 
அவரவ�� த�த� ப!ர;சிைனகைள� Bற0�, அவ� �ம� >ெடதா> 
ேகா�பா$ ,ழ5ைதகைள6� உட$ நலம<றி��,� ெப#யவ�கைள6� 
நிதானமாக� ப#ேசாதி�கிறா�. ப!ற,, தம� ேகா	*� ைபய!$ ைகையவ!	* 
ஒ� சி+ ெப	1ைய ெவள�ேய எ*�கிறா�. அத73 வ!தவ!தமான மா�திைர  
க.� சி+ ெபா	டல=க.� சிறிய ,�ப!க.� நிர�ப!63ளன. அ5த 
கனவா� அவ<ைற� ேத�5ெத*�� அைனவ��,� வ!ன�ேயாகி�� வ!	*, 
ம+நா3 ,றி�ப!	ட ேநர�தி$ த�ைம வ5� பா��,மா+ Bறி, வ!ைட 
ெப+கிறா�. 
 

காைல ேநர நைடய!�ேபா�Bட மி,5த ப#0ட� ேநாயாள�கைள� 
ப#ேசாதி�,� அ5த அதிசய மன�த�, டா�ட� எ�டா�ட� எ�டா�ட� எ�டா�ட� எ�....ஸிஸிஸிஸி. . . . நDE/ட ராAநDE/ட ராAநDE/ட ராAநDE/ட ராA. . . . ஏைழ    
எள�ய ம�க3 எ�றா$ அவ�கள�ட� க	டண� ஏ�� ெபறாமேலேய சிகி;ைச 
அள��ப� அவ� வழ�க�. அ�ப1�ப	டவ�க.�, இலவசமாக உ#ய 
ம�5�கைள வழ=,வேதா* சிறி�� வசதிய!$லாதவ�க3 எ�றா$ ச�தான 
உண0 உ/ண0� வ!ைல உய�5த ம�5�கைள வா=,வத<,� பண� 
ெகா*�பத<,� Bட அவ� தவ+வதி$ைல!    அ5த அள0�,    சக மன�த�கள�� 
மHதான அப!மான� அவ#ட� ஆழ�பதி5தி�5த�. 
 

��ப!�5த ைமI� சம>தான�ைத; ேச�5த நDச�ேகா* எ�ற சி<J� 
தா� டா�ட� நDE/ட ராவ!� "�வ Kக�. ெபா�ளாதார�தி$ மிக0� 
சாதாரண நிைலய!$ உ3ள ,*�ப�ததி$ 1862 ஆ� ஆ/* ப!ற5தா�, 
நDE/ட ராA. இள� நDE/ட ராA ப1�ப!$ மிக0� I	1ைகயாக 
இ�5ததா$ அவர� க$வ!�, ைமI� சம>தான அரேச உதவ!ய�. ப=கP� 
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ம�திய க$Q#ய!$ ேவதிய!யலி$ ப	ட� ெப<ற அவ�, ம�கள�� 
ப!ண!கைள� தK��க ேவ/*� எ�ற ஆ�வ� காரணமாக ம���வ� பய!ல 
வ!��ப!னா�. அ�ேபா� ெச�ைனய!$தா� ம���வ� க$Q# இ�5த�. 
அதி$ பய!ல0� ைமI� சம>தான அரE அவ��, உபகார; ச�பள� 
அள��� ஊ�,வ!�த�.  
 

ம���வ�தி$ ப	ட� ெப<ற ராA, தம�, ம���வ� க$வ! வழ=கிய 
ெச�ைனய!� ம�க.�ேக அத� பயைன வழ=,வ�தா� �ைற என 
�10 ெச-�, ெச�ைனய!ேலேய ந*�தர ம�க3 அதிக அளவ!$ வசி�,�  
மய!லா�"� க;ேச# சாைலய!$ தம� ம���வ� ெதாழிைல� ெதாட=கினா�. 
மிக0� திறைமயாக ேநா-கைள� க/டறி5� த�க சிகி;ைச அள��பதி$ 
அவ� சிற5� வ!ள=கியதா$ ெவ, வ!ைரவ!$ ப!ரபலமைட5�வ!	டா�. 
ெப�� ெச$வ5த�க.�, ஜமH5தா�க.�, ெச�ைன ராஜதான� அரE உய� 
அதிகா#க.� ஆ=கிேலய �ைரமா�க.� அவைர� த� ,*�ப டா�டராக 
நியமி��� ெகா3வதி$ ெப�ைம�ப	டன�. அவர� திறைமய!ைன அறி5த 
ைமI� சம>தான�, அவைர ஆ>தான ம���வராக நியமி�க வ!��ப!ய�. 
ஆனா$ ேதைவ�ப*�ேபா� அரச ,*�ப�தின��,� ப!ரதான�ய��,� 
ம���வ� பா��பதாக ஒ�@�ெகா/* ெச�ைனய!$ ெதாட�5� பண! ெச-ய 
வ!��@வதாக� ெத#வ!�தா�, ராA. ைமI� சம>தான அரசி� உதவ!6ட� 
ப1�ததா$ அவ� ைமI� சம>தான�தி$தா� பண!யா<ற ேவ/*� எ�+ 
எதி�பா��க�ப	ட�. உடேன நDE/ட ராA தா� ெப<ற உபகார; ச�பள� 
��வைத6� ந�றி6ட� ைமI� சம>தான அரE�,� தி��ப!� ெகா*�� 
வ!	டா�.  
 

ேம<க�திய அ$ேலாபதி ம���வ� பய!�ற ராA, நம� ம/T�ேக 
உ#�தான ஆ6� ேவத ம���வ �ைறகைள6� இைண�� சிகி;ைச 
அள��� வ5தா�. ேமU� தாேம சில ம�5�கைள6� தயா#�� ேநா-கைள 
,ண�ப*�தினா�. இதனா$ அவ� @கV பரவ!, ெபா�.� ,வ!5த�. அதைன 
Eய நல��ட� தாேம அ7பவ!�காம$ பல சWக நல� பண!க.�,� சமய 
ந<பண!க.�,� வழ=,வதி$ இ�@<றா�.  
 

டாகட� ராA ெச�ைன அரசா=க ேவதிய$ ஆ-0� Bட�தி$ ப#ேசாத  
கராக0� பண!யா<றி வ5தா�. அ� ப!#	1X ஆ	சி� கால�. என�7� 
டா�ட� ராA சிறி�� தய�கமி�றி ேதச வ!*தைல�காக� ேபாரா1 வ5த 
தைலவ�க3 பலைர6� தம� இ$ல�தி<, அைழ�� உபச#�� ந	@ 
பாரா	1 வ5தா�. பால க=காதர திலக�, வ!ப!� ச5திர பா$ �தலான W�த 
தைல�ைற ேதசியவாதிக3 ெச�ைன வ�ைகய!$ அவர� சசி வ!லா> 
இ$ல�தி$தா� த=,வ�. @ர	சி வ Kர� வ.ேவ.E. ஐய�, மகாகவ! E�ப!ரமண Kய 
பாரதியா� ேபா�றவ�க.ட7� ெந�=கி� பழகினா�, ராA. ஆ=கில�தி$ 
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’பாலபாரதா’ எ�ற இதைழ� ெதாட=கி பாரதியாைர அத� ஆசி#ய� 
பதவ!ய!$ அம��தினா�. 
 

டா�ட� ராA Z/கைலகள�� @ரவலராக0� வ!ள=கினா�. கைலய�ச� மி�க 
ப!ரமா/ட ப=களாகைள� க	*வ!�பதி$ அவ��, மி,5த ஆ�வ� 
இ�5த�. அவ�  க	*வ!�த க	1ட=க3 யா0� உடேன அைடயாள� 
காண�த�க வைகய!$ ஒேர பாண!ய!$ சிவ�@ நிற� ";Eட� மிள��5தன. 
பா��கிறவ�க3 அைனவ��, ’ஓ, இ� டா�ட� நDE/ட ராA க	1ய�’  
எ�+ பா��த மா�திர�தி$ Bறிவ!*வா�க3. பாரதியா� தம� இ+தி� 
கால�தி$ ெச�ைன தி�வ$லி�ேகண! �ளசி=க� ெப�மா3 ேகாவ!$ 
ெத�வ!$ வசி�த ெச5நிற வ K*� டா�ட� ராA க	1ய�தா�.        
 

டா�ட� நDE/ட ராA ஆ�மிக நா	ட� மி,5தவராக0� இ�5தா�. Eவாமி 
வ!ேவகான5த� �த$ �ைறயாக 1893-$ ெச�ைன�, வ5தேபா� அவர� 
சிற�ைப அைடயாள� க/*ெகா/* அவ�ைடய �த$ வ#ைச; சீடராக 
��ன��றா�. வ!ேவகான5தைர� தம� இ$லல�தி<, வரவைழ�� 
உபச#�தா�. வ!ேவகான5த� அெம#�கா ெச�ற ப!ற,�, ஐேரா�ப!ய 
நா*கள�$ E<+� பயண� ெச-தேபா�� டா�ட� ரா0ட� ெதாட�5� தகவ$  
ப#மா<ற� ெச-� வ5தா�. ெச�ைன தி��ப!யப!�, ெச�ைனய!$ _ 
ராமகி�Xண மட� அைமவத<, உ+�ைணயாக இ��க ேவ/*� எ�+� 
டா�ட� ராவ!ட� ேக	*�  ெகா/டா�. ெச�ைன மய!லா�"#$ த<சமய� 
ெசய$ப	*வ�� _ ரமகி�Xண மட� அ=, அைமவத<,� ெப#�� 
காரணமாக இ�5தவ� டா�ட� நDE/ட ராA. 
 

ஒ��ைற டா�ட� ராA ேகாமள K>வர�ேப	ைட மட�தி� அதிபராக இ�5த 
அ�ணாசல சிவாசா#யா��, சிகி;ைச அள��க; ெச�றேபா�தா� �த$ 
�ைறயாக _ ச�கைர அ�மாைவ� ப<றி� ேக3வ!�ப	டா�. அ�ணாசல 
சிவாசா#யா� அ�மாவ!� சேகாதர�� ஆவா� அ;சமய� _ ச�கைர அ�மா 
�<றிU� ஆ�மிக �தி�;சியைட5�, ேபரான5த நிைலய!ேலேய WVகி� 
திைள�,� ப�,வமைட5�வ!	1�5தா�. அத� வ!ைளவாக அ1�க1 உர�த 
,ரலி$ சி#��� ெகா/1�5தா�. வ K	1$ இ��பவ�க3 அ�மாவ!� 
நிைலைய உணரவ!$ைல. இள� வயதிேலேய கணவைர இழ5த அதி�;சிய!$ 
அவ��, @�தி ேபதலி�� வ!	டதாகேவ எ/ண! வ5தன�. டா�ட� ராA 
அ�ணாசல சிவாசா#யாைர� ப#ேசாதி��� ெகா/1��ைகய!$ 
மா1ய!லி�5� ெப�� சி#�ப@; ச�த� ேக	ட�. அ� ப<றி டா�ட� ராA 
வ!சா#�தேபா�, மா1ய!$ ஒ� ைப�திய� ப!1�த ெப/மண! இ��பதாக0� 
அவ�தா� தி`� தி`ெரன அ��தமி$லாம$ உர�க; சி#�பதாக0� Bறின�. 
 

அத�ப!� ேகாமள K>வர�ேப	ைட�, வ��ேபாெத$லா� டா�ட� ராA சில 
சமய=கள�$ _ ச�கைர அ�மா ேகாமள K>வர� ஆலய ேகா@ர வாசலி$ 
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தைரய!$ அம�5� வ�ேவா� ேபாேவாைரெய$லா� பா���; சி#�பைத� 
க/டா�. �தலி$ அவ�� அ�மாைவ ஒ� ைப�திய� எ�ேற எ/ண!னா�. 
அத�ப!� இய<ைகயாகேவ அவ��, இ�5த மன�தாப!மான� காரணமாக 
0� ஆ�வ�தாU� அ�மாைவ அTகி� ேப;E� ெகா*�கலானா�. எத<காக 
இ�ப1 அ1�க1 ெப#தாக; சி#�கிறK�க3 எ�+ ேக	டேபா�, சதாச�வ 
கால�� ஆன5த� ெப� ெவ3ள�தி$ WVகி� திைள�ப�தா� ஆ�மாவ!� 
இய$@. வாV�ைகய!$ எதி��ப*� இ�பேமா ��பேமா >aல, I	Eம  
உட�@கைள ம	*ேம பாதி�கி�றன. உ3.ைற6� ஆ�மாைவ அைவ 
ெதா*வதி$ைல. இைத உண�5� அைனவ�� எ5ேநர�� ஆன5த�ப	*� 
ெகா/1��பத<,� பதிலாக  இ�ப� வ��ேபா� மகிVவ�� ��ப� 
ேந�ைகய!$ ேவதைன� ப*வ�மாக இ��பைத� பா���� தன�, 
அட�கமா	டாம$ சி#�@ வ�வதாக அ�மா Bறினா�. அைத� ேக	ட 
அ�கணேம அமாவ!� ெப�ைமய!ைன டா�ட� ராA உண�5� அவைரேய 
தம� ,�வாக வ#��� ெகா/டா�. _ ச�கைர அ�மா எ��தறிவ!$லாத 
ஓ� ஏைழ எள�ய ப!ராமண வ!தைவயாக இ�5தேபாதிU� டா�ட� ராA 
சிறி�� தய=காம$ அவேர தம� ,� எ�+ எ=,� பகிர=கமாக 
அறிவ!�கலானா�. _ ராமகி�Xண மட�தி$ ேப�ைரயா<ற அைழ�க� 
ப	டேபா� அ=,� அ�மாவ!� ஆ�மிக; சிற�ப!ைன ப!ரகடன� ெச-தா�.  
 

_ அ�மாவ!ட� ெந�=கி� பழகிய டா�ட� ராA, அ�மா _ ச�கர உபாசைன 
ெச-தவ� என� ெத#5�ெகா/டா�. அ� �த$, அவைர _ ச�கர�த�மா 
எ�ேற அைழ�கலானா�. ஆனா$ அ� ம�க3 ெமாழிய!$ ச�கைர அ�மா 
என ம�வ!ய�. அ�மாவ!� இய$ப!<, அ�0� ெபா��தமா� இ��பதாக 
உண�5த டா�ட� ராA, தா�� ச�கைர அ�மா எ�ேற அ�மாைவ 
அைழ�கலானா�. ஆ�மிக நா	ட�3ள ராA @ன�த� தல=க.�, யா�திைர 
ெச$ைகய!$ எ$லா� அ�மாைவ6� த��ட� அைழ��; ெச$U� 
வழ��க�ைத ேம<ெகா/1�5தா�. 
 

1901-$ அ�மா வ!ைரவ!$ தன� >aல உடைல� �ற5�வ!ட� ேபாவதாக 
அறிவ!�தேபா� டா�ட� ராA அைத அAவளவாக� ெபா�	 ப*�தவ!$ைல. 
எ=கைளெய$லா� வ!	* அெத�ப1 அAவள0 சீ�கிர� ேபா-வ!*வ K�க3 
எ�+ வ!ைளயா	டாக� ேக	டா�. ஆனா$ _ ச�கைர அ�மா ெம-யாகேவ 
1901 ப!ரவ# 28 அ�+ தன� >aல சcர�ைதவ!	* ெவள�ேயறியேபா� 
டா�ட� ராA அதி�;சி6� ேவதைன6� அைட5தா�. ஒ�வா+ த�ைம� 
ேத<றி�ெகா/* அ�மாவ!� உடைல ஊ�வலமாக எ*��; ெச�+, 
தி�வா�மிd#$ தா� வா=கி ைவ�தி�5த நில�தி$ அட�க� ெச-� 
சமாதி எ��ப! அத� மH� அழகானெதா� சி+ ஆலய�� க	*வ!�தா�. 
ஆலாய� ெதாட�5� சிற�பாக நைடெப<+வ��ெபா�	* ஓ� அற� 
க	டைளய!ைன6� நி+வ!னா�.   
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டா�ட� நDE/ட ராA தம� வாVநா3 ��வ�� ெபா� நல� பண!கள�U� 
ம���வ� �ைறய!U� மிக� தKவ!ரமாக இய=கி வ5ததா$ வ!ைரவ!$ 
அவர� உட$ நிைல சீ�ெக	ட�. அைத� ெபா�	ப*�தாம$ அவ� தம� 
பண!கைள சலி�ப!�றி� ெதாட�5தா�. அத� வ!ைளவாக அவ� �<றிU� 
உட$ நல=ெக	*. 1921 ஜனவ# 4 ஆ� ேததி காலமானா�.  
 
 

டா�ட� ராA த� உளமார உட$ ெபா�3 ஆவ! என அைன�ைத6� _ 
ச�கைர அ�மாவ!ட� ஒ�பைட��வ!	1�5ததாU�, அ�மா0� தன� 
ப!ரதான சீடரான அவ#ட� மி,5த ப#0 கா	1 வ5ததாU�, டா�ட� 
நDE/ட ராவ!� உடU� அ�மாவ!� ஆலய�தி$, அவர� க�வைற�, 
அ�காைமய!$ அட�க� ெச-ய�ப	* அத�மH� அவர� மா�பள0; 
சிைல6� நி+வ�ப	ட�.     
 

ஆகேவ டா�ட� நDE/ட ராA தம�, மிக0� ப!#யமான இட�தி$ _  
ச�கைர அ�மா0ைடய தி�வ1 நிழலி� ேபரான5த�தி$ திைள�தி��பா� 
எ�பதி$ ஐயமி$ைல. 
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