மகாத்மா காந் தி பிரதமர்
மமாடியை அயைக்கிறார்: "
நிஜமாக தன்னம் பிக்யக
என்றா ச ான்னீரக
் ள் ?"
(ஆஷிஷ் மகாத்தாரி அவர்கள் மகட்பது மபால)
எழுதியவர் ஆஷிஷ் க ோத்தோரி-கே 28, 2020

ே ோத்ேோ ோந் தி(எே் .ஜி): “ம ோடிஜி, ஏப் ரல் 24 ஆ ்
மேதி நீ ங் கள் ஆற் றிய உரரயில் , COVID-19
நநருக்கடியில் நோ ் கற் றுக் நகோண்ட மிகப்நபரிய
போட ் ந ் ர ேன் ன ் பிக்ரக ற் று ்
ேன் னிரறரை மநோக்கி நகர்ே்துைேோக இருக்க
மைண்டு ் என் று ந ோன் னீர ்கள் … இரேமய ம 12
அன் று ற் நறோரு உரரயில் றுந ோழிந்தீர்கள் ”
நோன் மகள் விபட்டது ரிேோனோ?
நகரந் திர கேோடி (என்.எே் ): “ஆம் , காந்திஜி. 24 ஆம்
தேதி, நான் தேசிய பஞ் சாயே்து தினே்தில்
பஞ் சாயே்து ேலலவர்களிடமும் , 12 ஆம் தேதி தேச
மக்களிடமும் தபசியிருந்தேன் ! ஒவ் வவாரு
கிராமமும் , ஒவ் வவாரு மாவட்டமும் , நாடு முழுவதும்
ேன் னம் பிக்லகயுடன் இருக்க தவண்டும் என் று
கூறிதனன் . ”
எே் .ஜி: “என் மன அற் புே ் ! பிரிட்டிஷாரிட ்
சுேந்திரே்திற் காக நாங் கள் தபாராடியதபாது நான்
கண்ட கனவு இதுோன் . பிரிட்டிஷோரிட ் இருந்து
கிரடக்கு ் சுேந்திர ் உண்ர யோன விடுேரலயோக
அர ய மைண்டுந னில் மூகங் கள் ேங் கரளே்

ேோங் கமள ஆளு ் ஆளுர யுடனு ் ,ேங் கள்
மேரைகரள பூர்ே்தி ந ய் துக் நகோள் ளு ்
திறர யுடன் இருக்க மைண்டு ் என ஹிந்து
ஸ்ைரோஜில் கூறியிருந்மேன் .இரேமய நோன்
உண்ர யோன ஸ்ைரோஜ் என முன்ந ோழிந்மேன் .
என்.எம் : "கோந்திஜி,நோன் என் று ் உங் களின் ஹிந்து
ஸ்ைரோஜில் உள் ள கருே்துகரள ந ் புகிமறன் ”.

எம் .ஜி: “ கிழ் சி
் ! ஆனோல் என் னிட ்
ந ோல் லுங் கள் , இந்ே ந ் பிக்ரகரய நீ ங் கள் உணர
ஒரு ரைரஸ் மேரைபட்டேோ? ஒை் நைோரு கோந்தி
நஜயந்தியிலு ் , நீ ங் களு ் உங் கள் முன் மனோடிகளு ்
நோன் கரடபிடிே்ே இலட்சியங் கரள பின் பற் றுமைோ ்
என் று உறுதிமயற் றியிருந்தீர்கள் ஆயினு ் இே்ேரன
ஆண்டுகள் ேன் ன ் பிக்ரகயுடன் ந யல் படு ்
மூகங் கமள இந்ே நகோள் ரககளின் அடிே்ேள ்

என் று உங் கள் நிரனவிற் கு ைரவில் ரலயோ!
இப்மபோது ஏன் திடீநரன் று இந்ே ை ் பு? ”
என்.எே் : “இல் லல, இல் லல, காந்திஜி, எனது
அரசாங் கம் எப்தபாதும் ஸ்வராஜிற் காக வாதிட்டது,
அேற் காக உலைே்ேது. காங் கிரஸில் உங் கலளப்
பின் பற் றுபவர்கள் ோன் இந்ே பாலேயிலிருந்து
விலகிச் வசன் றனர். எனதவ இப்தபாது,
இந்துஸ்ோலன சரியான பாலேயில் வகாண்டு வர
முயற் சிக்கின் தறாம் . ”
எம் .ஜி: “உங் களுக்குே் நேரியு ோ, சுேந்திரே்திற் குப்
பிறகு நோங் கள் கரடப்பிடிக்க மைண்டிய ைளர் சி
்
ற் று ் நிர்ைோகே்தின் ோதிரி குறிே்து எனக்கு
கடுர யோன ந்மேகங் கள் இருந்ேன. அக்மடோபர்
1945 இல் சுேந்திரே்திற் கு முன் னர் ஜைஹர்லோலுக்கு
எழுதிய கடிேே்தில் கூட இரே நோன் நேளிைோக
நைளிப் படுே்திமனன் . ைளர் சி
் என் பது எப்மபோது ்
ஒரு கோலனிே்துை மயோ ரனயோக இருந்ேது, இது
இரண்டோ ் உலகப் மபோரின் நைற் றியோளர்களோல்
நபோறிக்கப் பட்டது. நவீன அபிவிருே்தி என் பது
நபரிய நேோழில் கள் ற் று ் உள் கட்டர ப்புகளில்
அதிக கைன ் ந லுே்துைரேயு ் , நடல் லியில்
அதிகோரங் கரள ர யப்படுே்துைரேயு ் விட
நபோருளோேோர நடைடிக்ரககளின் முழு பரைலோக்க ்
ற் று ் உண்ர யோன அடி ட்ட ஜனநோயக ்
என் பமே. (எனது க ஊழியர் கு ோரப்போ ஒரு
‘நிரந்ேர நபோருளோேோர ் ’ என் று குறிப்பிட்டுள் ளோர்)
ஸ்ைரோஜ் என் பேன் அர்ே்ே ் இதுேோன் . ஆனோல்
நபோருள் ற் று ் நிதிக் கனவுகரளே் துரே்தி
ம ற் கே்திய ைழியில் ந ன் மறோ ் . 1991 ல்
உலக ய ோக்கல் ற் று ் ேோரோள ய ோக்கரல
நோங் கள் ஏற் றுக்நகோண்டமபோது, எந்ேவிே ோன

ஸ்ைரோஜ் களிலிருந்து ் எங் கரள ம லு ்
விலக்கிக்நகோண்டமபோது நோன் இன் னு ்
ைருே்ேப் பட்மடன் . ஆனோல் ."
என்.எே் (குறுக்கீடு): "குறுக்கிட்டேற் கு மன் னிக்கவும் ,
காந்திஜி, ஆனால் இரேே்ேோன் நோன் துல் லிய ோக ்
ந ோன் மனன் இே்ேரன ஆண்டுகளோக கோங் கிரஸ்
எங் கரள ேட ் புரட்டியது என் று…

எம் .ஜி: “ஆம் , உண்லமயில் , ஆனால் உங் கள்
அணுகுமுலற எவ் வாறு தவறுபட்டது? 1947 க்குப்
பிறகு முேல் சில ேசாப் ேங் களில் ,
வபாருளாோரே்தின் மீது சமூகக் கட்டுப் பாட்டில் சில
முயற் சிகள் இருந்ேன, தமலும் 73 மற் றும் 74 வது
அரசியலலமப்பு திருே்ேங் கள் ஓரளவு கிராம் மற் றும்
நகர் ஸ்வராஜ் கலளக் வகாண்டுவந்ேன. நிச்சயமாக,
1991 க்குப் பிறகு இலவ அலனே்தும் காற் றில்
வீசப்பட்டன. ஆனால் 2000 களின் முற் பகுதியில்
ேகவல் அறியும் உரிலம, கிராமப்புற தவலலவாய் ப்பு
உே்ேரவாேம் மற் றும் வன உரிலமகள் வோடர்பான
சட்டங் கள் தபான் ற சில சாேகமான நடவடிக்லககள்

எடுக்கப் பட்டன. ஆனாலும் , 2014 முேல் , ஸ்வராலஜ
பலப் படுே்தும் எலேயும் நான் காணவில் லல.
உண்லமயில் ,நோன் கலங் கியது நீ ங் கள்
உலவகங் கிலும் சுற் றுப் பயண ் ம ற் நகோண்டு,
‘தமக் இன் இந்தியா’?என் ற வபயரில் வவளிநாட்டு
நிறுவனங் கள் மற் றும் அரசாங் கங் களிடமிருந்து
வோழில் துலற முேலீடுகலள ைலியுறுே்துைமே.
இப்தபாது நான் தகள் விப்படுகிதறன் , தகாவிட்
வநருக்கடிலயப் பயன் படுே்தி, ேற் தபாது சீனாவில்
வசயல் பட்டு வரும் நூற் றுக்கணக்கான வவளிநாட்டு
நிறுவனங் கலள இந்தியாவுக்கு வர
முயற் சிக்கிறீர்கள் இதில் ஜவுளி மற் றும் உணவு
பேப்படுே்துேல் அடங் கு ் . இது ‘ேன் னம் பிக்லக’
என் பேற் கு சற் தற விசிே்திரமான வலரயலற,
இல் லலயா? இது மார்ச் 24 அன் று கூறிய‘ஒருதபாதும்
வவளியில் அனுக மைண்டோ ் ’ என் று நீ ங் கள் கூறிய
கூற் றிற் கு எை் ைோறு ோன் றோகு ் ?, எனக்கு கிராம
ஸ்வராஜ் சமூகங் கள் ேயாரிக்கும் உணவு மற் றும்
உலடகமள முேன் லமயானது! ”
என்.எே் : “உம் , உம் … போருங் கள் காந்திஜி, இதில்
முரண்பாடு இல் லல. இந்தியாவுக்கு வரும்
அலனவலரயும் இந்துஸ்ோனியாக மாற் றும் ஒரு
புராேன வரலாறு இந்துஸ்ோனுக்கு உண்டு… எனதவ
இங் கு முேலீடு வசய் யும் எந்ேவவாரு நிறுவனமும்
இந்தியராக மாறும் என் பதில் நாங் கள் உறுதியாக
உள் தளாம் , எனதவ நாங் கள் ேன் னம் பிக்லகலய
தநாக்கி வலுவாக அணிவகுே்துச் வசல் தவாம் ! ”
எம் .ஜி: “அப்படியோ? இந்ே ேர்க்கே்ேோல் , 1991 ல்
ன் ம ோகன் சிங் நபோருளோேோர
ேோரோள ய ோக்கரலக் நகோண்டுைந்ேமபோது,

அைரு ் அப்மபோது ஸ்ைரோரஜ மநோக்கி நகர்ந்ேோரோ
என் ன?
என் .எம் : “இல் லல, இல் லல, அவருலடய கருே்து தவற
விே ோனது. அவர் அதிக வளர்ச்சி விகிேங் களில்
மட்டுதம ஆர்வம் காட்டினார், இருப்பினும் அலவ
வபறப்படுகின் றன! நாங் கள் உண்லமயில் வளர்ச்சி
விகிேங் கலளக் குலறே்துள் தளாம் , ஆனால்
வபாருளாோரே்தின் அடிப்பலடகலள
பலப் படுே்தியுள் தளாம் . இரேக் குறிே்ே
விைரங் கரள நோன் என் நிதி அர
் ரர பகிர்ந்து
நகோள் ள ் ந ோல் கிமறன் .

எம் .ஜி: “எனக்கு நபோருளோேோர ் இரட்டிப் போகே்
நேரிகிறது, ஏநனன் றோல் உங் கள் கட்சியு ் அதிக
ைளர் சி
் விகிேங் கரள உறுதியளிே்துள் ளது!
ஆனோல் மீண்டு ் ேன் ன ் பிக்ரக ற் று ்
ஸ்ைரோஜிக்கு ைருமைோ ் , இந்ே கருே்துகரளப்
பற் றிய உங் கள் கருே்து உண்ர யில் என் ன?

உங் கள் 2019 மேர்ேல் அறிக்ரகயில் குழோய் குடிநீ ர்,
வீட்டுை தி ற் று ் ோரலகள் மபோன் ற சில
நேோண்டு பணிகள் ‘ஸ்ைரோஜ் ’ கீழ்
பட்டியலிடப் பட்டுள் ளது. கிரோ ங் கள் ேங் கள்
விதிரய தீர் ோனிக்க அதிகோர ் அளிப்பதில் நோன்
எரேயு ் கோணவில் ரலமய? ”
என்.எே் : “ஆனால் நாம் அவர்களுக்கு அடிப்பலடே்
தேலவகலள வைங் க தவண்டும் , இல் லலயா?
நாங் கள் அவர்களுக்கு எல் லா இலணயேள ம ரை
ற் று ் அவர்களுக்கு நிதி அணுகலல வைங் கும் ஜன்
ேன் தயாஜனா! வைங் கியுள் தளாம் ஒரு கிராமம்
அேன் விதிலய உணர இது தபாோோ? ”
எே் .ஜி: “ஆம் , ஆனால் நான் ேன் னம் பிக்லகலய‘
ஒவ் வவாரு கிராமமும் ேன் னிலறவு வபற் றவனாகவும்
அேன் விவகாரங் கலள நிர்வகிக்கும் திறன்
வகாண்டவனாகவும் இருக்க தவண்டும் ’என் று
வலரயறுே்துள் தளன் . 73 மற் றும் 74 வது
அரசியலலமப்பு திருே்ேங் களின் படி காங் கிரதசா,
பாஜகதவா, வடல் லியில் ஆட்சியில் உள் ள தவறு எந்ே
கட்சிகதளா உண்லமயில் இே்ேலகய
அதிகாரங் கலள பஞ் சாயே்துகளுக்கும் நகர்ப்புற
வார்டுகளுக்கும் வைங் கவில் லல. உண்லமயில் ,
நீ ங் கள் அலனவரும் அவர்களுக்கு நிதி மற் றும் சட்ட
அதிகாரங் கலள மறுே்துவிட்டீர்கள் ! ‘நோட்டு வளர்ச்சி’
என் ற நபயரில் நிலங் கள் , காடுகள் மற் றும்
அவர்களின் வாை் வாோரங் கலள அடிப் பலடயாகக்
வகாண்ட ேண்ணீலர எடுே்துச் வசல் லும்
அதிகாரே்லே நீ ங் கள் அலனவரும்
பராமரிே்துள் ளீர ்கள் . உண்லமயில் , நீ ங் கள்
பிரேமராக இருந்ே இரண்டு பேவிக் காலங் களில் ,
இந்ே வலகயான நில அபகரிப்பு மட்டுதம

அதிகரிே்துள் ளது என் று மகள் விபட்மடன் … உங் கள்
சுற் றுச்சூைல் அலமச்சகம் கிட்டே்ேட்ட அேன்
ைழியில் ைரு ் ஒவ் வவாரு சுரங் க ் , அலண,
வோழில் துலற திட்டே்லேயும் அகற் றுவதில் மிகவும்
பிஸியாக உள் ளது! குறிப்பாக 1991 முேல் ,
அர ோங் கங் கள் அரனே்து ் வளர்ச்சியின் வபயரில்
அதிக அளவிலான நுகர்தவார் முலறலய
ஊக்குவிே்துள் ளன, இது ேன் னம் பிக்லக
தேலவப்படும் எளிலமக்கு வபாருந்ோது. இே்ேலகய
சூை் நிலலயில் , சமூக ஸ்வராலஜ எவ் வாறு அலடய
முடியும் ? ”
என்.எம் : “கோந்திஜி, கிரோ ைோசிகள்
குழந்ரேகரளப் மபோன் றைர்கள் என் பது
உங் களுக்குே் நேரியு ் , அைர்களுக்கு
அர ோங் கே்ேோல் உேவி ந ய் யப்பட மைண்டு ் .
ைளர் சி
் ரய அரடய, நேோழில் களுக்கு
ைழங் குைேற் கோக அைர்களின் நிலே்ரே நோங் கள்
பறிக்க மைண்டியுள் ளது… க்களுக்கு
மைரலைோய் ப் பு ற் று ் அைர்கள் ைறுர யிலிருந்து
நைளிமயற மைறு எப் படி உேவுமைோ ் ? ”
எே் .ஜி: “நிச்சயமாக எளிலமயான முலற உள் ளூர்,
உலைப் பு மிகுந்ே, பரவலாக்கப்பட்ட உற் பே்தியில்
கவனம் வசலுே்துவோகும் … எல் லாவற் லறயும்
இயந்திரங் கள் மூலம் வசய் யும் உலகின் மிகப் வபரிய
நிறுவனங் கலள வகாண்டு வருவதில் லல! ஆனால்
எனக்கு வசால் லப்பட்டது… லகே்ேறிகளுக்குக் கூட
நீ ங் கள் ஜிஎஸ்டி விதிே்தீர்கள் , உங் கள் கட்சியால்
ஆளப் படும் சில மாநிலங் கள் வோழிலாளர்
சட்டங் கலள நிறுே்திவிட்டனவா? ”

என்.எே் : “ஓ, அது அந்ே லகவிலனஞர்கலளயும் ,
வோழிலாளர்கலளயும் கடினமாக உலைக்கச்
வசய் வேற் கோக! எப் படியோயினு ் , நான் உங் களுக்கு
ஒரு சிறிய ரகசியே்ரேக் கூறுகிதறன் : நாங் கள்
அலைக்கும் அலனே்து வவளிநாட்டு
நிறுவனங் களும் … அவற் றின் வபயர்கலள
இந்துஸ்ோனி நிறுவனங் களாக மாற் றவும்
வசய் யப்படும் . அேனால் ோன் நான் தவோந்ோலவ
மிகவும் விரும் புகிதறன் … அது ஒரு பிரிட்டிஷ்
நிறுவனம் என் றாலும் , அேற் கு இவ் வளவு வபரிய
இந்திய வபயர் உண்டு! ”
எே் .ஜி: “ஓ, இவர்கள் ோன் ஒடிசாவின் தடாங் ரியா
தகாந்ே் ஆதிவாசிலஸ ேங் கள் வசாந்ே
மலலகளிலிருந்து வவளிதயற் றப் தபாகின் றனரோ?
நோன் மகட்டதில் ஏற் கனதவ ேன் னம் பிக்லக வகாண்ட
ஒரு சமூகம் இது! ஆகதவ, உங் கள் தநாக்கம்

இதுதபான் ற ‘வளர்ச்சிக்கு’ இன் னும்
கிராமப்புறங் கலளே் திறந்து, கிராம மக்கலள
எளிோன உலைப்பாளர்களோக மாற் றுைோ?
என்.எே் (மீண்டும் குறுக்கிடுகிறோர்): “ஆம் ! ந க்கு
எப்தபாதுதம உலைப் பு மிகுந்ே வபாருளாோரம்
இருக்க தவண்டும் என் று நீ ங் கள் வசான் னீர ்கள் …
பிரச்சலன என் னவவன் றால் , தடாங் ரியா தகாந்ே்
தபான் ற சமூகங் கள் இயற் லகமயோடு வாை் கின் றனர்,
வபாருளாோரே்திற் கு பங் களிப்பு வசய் யவில் லல,
நா ் அவர்கலள உற் பே்தி ஊழியர்களாக மாற் ற
தவண்டும் . ”
எே் .ஜி: “அேனால் ோன் , வோற் றுதநாய் களின் தபாது
இட ் வபயர்ந்ே வோழிலாளர்கள் வீடு திரும் புவலே
உங் கள் அரசாங் கம் மிகவும் கடினமாக்கியுள் ளேோ,
இேனோல் அவர்கள் வோழிலதிபர்கள் மற் றும்
கட்டுமான லாபியின் ேயவில் இருக்க முடியும் ?
உலைப்பின் கண்ணிய ோக நான் இலேக்
குறிக்கவில் லல! "
என்.எம் : “இந்ே நகர்ப்புற நக் ல் கள் உங் களிட ்
நபோய் யுரரக்கின் றனர்! இேனோல் ேோன் நோங் கள்
அைர்கரள ேண்டிக்க மைண்டியுள் ளது, அைர்கள்
உண்ர ரய மப
ோட்டோர்கள் , அைர்கள் உங் கள்
புனிே போரேயிலிருந்து விலகுகிறோர்கள் , கோந்திஜி.
நோங் கள் ேோன் உண்ர யோன ே்தியோக்கிரகிகள் .

எம் .ஜி (உறுமல் ): “இல் ரல இல் ரல! என் கோலே்தில்
இரட்ரடப் மப சு
் ப் மபசு ் பிரிட்டிஷ் அரனைரரயு ்
ரகயோண்ட அனுபை ் எனக்கு இல் லோதிருந்ேோல் ,
ே்தியோக்கிரகே்ரேப் பற் றிய உங் கள்
விளக்கே்ரேக் கண்டு நோன் திகிலுடன்
மபசியிருப் மபன் ! அதிகோரே்திற் கு உண்ர ரய
மபசியேற் கோக ஆங் கிமலயர்கள் என் ரன ஒரு
பயங் கரைோதி என் று அரழே்ேோர்கள் … இப் மபோது
உங் களிடமிருந்து கருே்து மைறுபோடு நகோண்ட
எைருடனு ் நீ ங் கள் அை் ைோமற ந ய் கிறீர்கள் !
என் ரன ேண்டிே்ே ‘மே துமரோகே்தின் ’ அமே
கோலனிே்துை ட்டங் களின் கீழ் அைர்கரளயு ்
நீ ங் கள் ேண்டிக்கிறீர்கள் ! அரசு க்கள் விமரோே
நடைடிக்ரககரள எடுக்கு ் மபோது க்கள் எதிர்ப்பு
நேரிவிக்க உரிர உண்டு… அைர்கள்
ஒே்துரழயோர க்கு ஆளோக மைண்டு ் . நோன் மைறு
எப்படி ஸ்ைரோரஜ ைரரயறுே்மேன் நேரியு ோ? இது
இள ் இந்தியோவில் உள் ளது: ‘ஸ்ைரோஜ் ஒரு சிலரோல்
அதிகோரே்ரேப் நபறுைேன் மூல ் அல் ல,
அதிகோரே்ரே துஷ்பிரமயோக ் ந ய் யு ் மபோது அரே

எதிர்ப்பேற் கோன திறரன அரனைரோலு ்
நபறுைேன் மூல ் ைரு ் ’.
( றுமுரனயில் நி ப் ே ் )
எம் .ஜி: ம ோடிஜி?
என்.எே் : மன் னிக்கவும் , காந்திஜி, வோலலதபசியில்
நிலறய ேடங் கல் கள் உள் ளது, என் னால் ரியோக
உங் கரளக் தகட்க முடியவில் லல… ”
எே் .ஜி: பரவாயில் லல… நான் நீ ண்ட காலே்திற் கு
முன் பு வசான் ன ஒன் லறப் வபாழிப்புலர வசய் ய
விரு ் புகிமறன் , நீ ங் கள் தகட்க முடியாே ஒருவலர
தகட்கச் வசய் யலாம் , ஆனால் தகட்க முடியாது என் று
பாசாங் கு வசய் பைரர மகட்க ் ந ய் ய இயலோது,
இந்ே வோழில் மயமாக்கல் அலனே்தும் ந து
நோகரிக சுற் றுச்சூைல் அடிப் பலடலய
குலறமதிப்பிற் கு உட்படுே்ோேோ? எனக்கு நீ ங் கள்
ஒரு தீவிர இந்து என் று வசான் னார்கள் … ஆனால்
இயற் லகலயயும் பிற உயிரினங் கலளயும் மதிக்க
தவண்டும் என் று வவளிப்பலடயாக ந து
மைேங் களில் கூறப்பட்டுள் ளது என் பது
உங் களுக்குே் வேரியு ் என் று நிரனக்கிமறன் ? ”
என்.எம் : “நி ் ய ோக, கோந்திஜி, இது ைோசுரேை்
குட்டு ் பக ் [உலக ் ஒரு குடு ் ப ் ] என் ற எங் கள்
கருே்தில் உள் ளது… உண்ர யில் நோங் கள்
இயற் ரகரய ம
் படுே்துகிமறோ ் , அழிக்கப்படு ்
ஒை் நைோரு நஹக்மடர் கோடுகளுக்குப் பதிலோக,
நோங் கள் இரு டங் கு ரங் கரள நடவு
ந ய் கிமறோ ் !”

எே் .ஜி: “ஆனால் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளோக
வளர்ந்ே ஒரு இலணயில் லாக் காட்லட அழிே்து
அேற் கு இரணயோன கோட்டிரன உருைோக்க ,
முடியுமா?”
என்.எம் : “கோந்திஜி, உங் களுக்கு யோர் ஆமலோ ரன
ைழங் குகிறோர்கள் என் று எனக்குே் நேரியவில் ரல,
ஆனோல் உண்ர யில் , 2-3 ைரகயோன ரங் கரளக்
நகோண்ட ஒரு மேோட்ட ் , நூற் றுக்கணக்கோன
குழப்ப ோன கோட்ரட விட மிகவு ் சிறந்ேது;
னிேர்கரளப் மபோலமை, அரைகளு ் ஒமர
ோதிரியோக இருக்க மைண்டு ் . இதுமபோன் ற
மேோட்டங் கள் , கோடுகரள விட சிறந்ே கோர்பன்
உறிஞ் சிகள் என் று எனக்குக் கூறப்பட்டது… உங் கள்
மநரே்திற் குப் பிறகு கோலநிரலகளில் நிரறய
ோற் றங் கள் நைளிப்பட்டுள் ளன இந்ே
பிர சி
் ரனகள் குறிே்து நீ ங் கள் புதுப்பிே்ே நிரலயில்
இருக்கிறீர்களோ என் று எனக்குே் நேரியவில் ரல, ”
எே் .ஜி: “ஓ, அவற் லறப் பற் றி நான் நன் கு அறிதவன் ,
அலேக் கட்டுப்படுே்துவேற் கான உங் கள்
முயற் சிகளுக்காக சாம் பியன் ஆஃப் எர்ே் விருலே

எவ் வாறு வவன் றது என் பலேயும் , குறிப்பாக உங் கள்
அரசாங் கே்தின் கீை் சுற் றுச்சூைல் சட்டங் கள்
எவ் வாறு பலவீனமலடந்துள் ளன என் பலேக்
கருே்தில் வகாண்டு, கைரலயுற் மறன் . கிராம
ஸ்வராஜுக்கு ைருமைோ ் , அவர்களின்
நிலங் கலளயும் இயற் லக வளங் கலளயும் பறிக்கும்
திட்டங் களுக்கு ‘தவண்டாம் ’ என் று வசால் லும்
சமூகங் களின் உரிலம, பல வலகயான
திட்டங் களுக்காக அகற் றப் பட்ட அவர்களின்
ஆதலாசலனக்கான உரிலம அல் லது வபாது
விசாரலணயின் ஒரு அங் கமாக இருக்கு ்
உரிர ரய நீ ங் கள் பறிே்ோல் இது எப் படி
சாே்தியமாகும் ? COVID-19 வநருக்கடியின் நடுவில்
கூட நீ ங் கள் திட்டங் கலளே் அ ல் படுே்துகிறீர்கள்
என் று தகள் விப்பட்தடன் , இச்சூைலில் மக்களோல்
எதிர்ப்புக் கூட வேரிவிக்க முடியாது. "
என்.எே் : “பாருங் கள் , காந்திஜி, நான் ஏற் கனதவ என்
மக்கள் குைந்லேகலளப் தபான் றவர்கள் என் று
வசான் தனன் , அவர்களுக்கு சில சமயங் களில் ேங் கள்
மனலேே் வேரியாது… அேனால் அவர்களுக்கு
என் லனப் தபான் ற வலிலமயான வபற் தறார்
தேலவ!”
எே் .ஜி: "ஓ, இப் தபாது நான் உணர்கிதறன் ,
ேன் னம் பிக்லக என் பது உண்லமயில் மக்கள்
உங் கள் மீது ரைே்துள் ள நம் பிக்ரக என் று!"
என்.எம் : “துல் லிய ோக!”
3 வது குரல் : “நமரந்திரோ, நோன்
இருப்பரே றந்துவிடோமே!”

ன் போட்டில்

எம் .ஜி: “அது யோர், ம ோடிஜி? மைறு யோமரோ
மகட்டுக்நகோண்டிருக்கிறோர்கள் என் று எனக்குே்
நேரியவில் ரல!? ”
என்.எம் : “கைரலப்பட மைண்டோ ் , கோந்திஜி, இது
கரேயின் ரிரலயன் ஸ் பகுதி…”
எம் .ஜி: “மஹ ரோ ் !”
இவ் வுயரைாடலின் அ ல் ஆங் கிலத்தில் “தி போஸ்டனில் ” வவளியிடப் பட்டது,
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