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£3 పనున్ (The £3 Tax)

బాలసుందరం కేసు వలల్ గాంధీజీకి అనేక ఒపప్ంద (indentured) భారతీయ కూలీలతో
సానిన్హితయ్ం ఏరప్డింది. ఈ పరిసిథ్తిలో ఆ సంపతస్రంలోనే (1894) నాటాల పర్భుతవ్ం ఈ
ఒపప్ంద కూలీలమీద సంవతస్రానికి 25 పౌండుల్ (£25) పనున్ విధించింది. ఇంత భారమైన
పనున్ విధింపు గాంధీజీని ఆశచ్
రయ్పరచింది. వెంటనే ఆయన ఈ విషయానిన్ Natal Indian Congress (NIC) సభయ్ల
ముందు ఉంచి చరిచ్ంచటం జరిగింది. ఈ పరిణామానిన్ గాంధీజీ నాయకతవ్ంలో
వయ్తిరేకించాలని సభుయ్లు నిరణ్యిం చారు.

ఈ పనున్ పుటుట్క గాంధీజీ ఇలా వివరించారు:
“1860 పార్ంతంలో నాటాల లో నివసించే యూరోపియనులు అచచ్ట చెరకు (sugarcane) పంట సాగుకు మంచి
అవకాశాలు ఉనాన్యని గర్హించిన దరిమిలా కూలీల చాలా అవసరం ఉందని భావించటం జరిగింది. విదేశాల కూలీలు
లేకుండా చెరకు పంట సాగు, పంచదార తయారీ అసాధయ్ం అని వారు గర్హించారు. సాథ్నిక Zulus (జులు తెగవారు)
ఇటువంటి కషట్తరమైన పనులకు సరిపోరు. అందువలల్
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నాటాల పర్భుతవ్ం భారత (బిర్టిష) పర్భుతవ్ంతో సంపర్దింపులు జరిపి భారత నుంచి కూలీలను తెపిప్ం చుకునే అనుమతి
తీసుకుంది. ఈ కూలీలను తెపిప్ంచుకునన్పుప్డు వారు యజమాని వదద్ 5 ఏళుళ్ పని చేయాలనే ఒపప్ందం మీద సంతకం
పెటాట్లి. ఈ ఒపప్ంద కూలీలు (indenture labour) 5 ఏళుళ్ పని చేసిన తరువాత వారు ఆ యజమాని వదద్నుంచి
బయటకు వెళేల్ సేవ్చఛ్ ఉంటుంది. అపుప్డు వారు (ఒపప్ందం నుంచి బయటకు వచిచ్న కూలీలు) తాము ఉనన్ చోటనే
భూమి కొనుకుక్ని అచచ్ట సిథ్రపడే యాజమానయ్ హకుక్ ఉంటుంది. ఈ ఆశలు చూపించి పేద భారతీయులను నాటాల కు
రపిప్ంచాలని యూరోపియనుల ముఖోయ్దేద్శం. భారతీయుల కృషితో ఈ విధంగా నాటాల లో వయ్వ సాయరంగంలో
అభివృదిధ్ చెందాలని ఈ తెలల్వారు ఆశించారు.”
“కాని భారతీయ కూలీలు యూరోపియనుల ఊహలకు అతీతంగా పురోగతి సాధించటం జరి గింది. వారు
కూరగాయలు కాంచారు. అనేక భారతీయ పంటల రకాలు తీసుకువచిచ్ నాటల లో పర్వేశ పెటిట్ అతయ్ధిక దిగుబడులు
సాధించారు. వారు కర్మేణా మామిడి పంటను పర్వేశపెటాట్రు. ఈ భారతీ యుల పర్తిభ వయ్వసాయంతోనే ముడిపడలేదు.
వారు వాయ్పారంలో కూడా రాణించారు. భూమిని కొని తమ సవ్ంతానికి ఇళుళ్, భవనాలు నిరిమ్ంచారు. కొనిన్టిని
అదెద్కుకూడా ఇచిచ్ధనవంతులయాయ్రు. ఈ పరిణామాలను గమనించి, గర్హించి భారతావని నుంచి వాయ్పారులు నాటల
వచిచ్ వాణిజయ్ంలో అతయ్ం త పర్తిభ చూపించారు. మొటట్మొదట వచిచ్న వారిలో కీ.శే. సేథ అబూబాకర అమోద నాటల
లో అనిన్ చోటల్ విసత్ృతంగా వాయ్పారాలు నిరవ్హించారు.”
“ఈ విచితర్ పరిణామానిన్ గమనించిన యూరోపియన వాయ్పారులు భయపడిపోయారు. ఆదిలో భారతావని నుంచి
వచిచ్న వారి వాయ్పార నైపుణయ్ం గురించి చాలా తకుక్వగా పరిగణించారు. సవ్తంతర్

వయ్వసాయదారులుగా వారిని

భరించగలిగారు గాని, వాణిజయ్ంలో పోటీ తెలల్వారు భరించలేకపోయారు. ఫలితంగా వీరికి భారతీయులు
విరోధులయాయ్రు. ఇతర కారణాలు కూడా ఆజయ్ం పోయటానికి కారణ మయాయ్యి. భారతీయుల జీవన విధానం,
నిరాడంబరత, సవ్లప్ లాభానికే సంతృపిత్ పడటం, పరిశు భర్త, పారిశుధయ్ం విషయాలలో ఉదాసీనత, నివాస పరిసరాలను
శుభర్పరచు కోకపోవటం, నివాస గృహాలకు మరమమ్తుత్లు చేసే విషయంలో పీనాసితనం, మరి ఇతర విషయాలలో
భారతీయులంటే
తెలల్వారిలో అతయ్ంత వయ్తిరేకత ఏరప్డింది.”
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“ఈ వయ్తిరేకత శాసనలదావ్రా వయ్కత్ం చేయాలని నాటల సేవ్తజాతీయ శాసన సభుయ్లు ఒపప్ం ద భారత కూలీల
(indentured labour) మీద అతయ్ధిక పనున్లు వేయటం పార్రంభించారు. వీటికే పరి మితమవవ్క వివిధ రూపాలలో
వీరిని బాధించటం జరిగింది. ఈ కూలీలను బలవంతంగా సవ్దేశానికి పంపిసేత్ అపుప్డు ఒపప్ందం (indenture) భారత
లోనే రదద్వుతుంది. కాని ఈ పర్తిపాదనను అపప్టి బిర్టిష పర్భుతవ్ం ఒపుప్కోదు కాబటిట్ మరొక పర్తిపాదనను అమలు
చేయటం జరిగింది. అది ఈ విధంగా ఉంది.”
1. ఒపప్ందం పూరిత్ అయిన తరువాత కూలీలు భారతదేశం తిరిగి వెళిల్ పోవాలి;
2. ఆ కూలీ రెండు ఏళల్ పరిమితికి మరొక ఒపప్ందం మీద సంతకం చేయాలి; ఈ రెండేళళ్కి
ఎకుక్వ జీతం లభిసుత్ంది. ఈ రెండు ఏళళ్ ఒపప్ందం ఎనిన్ సారుల్ అయినా చేసుకోవచుచ్.
3. ఒక వేళ ఆ కూలి సవ్దేశానికి తిరిగి వెళళ్టానికి నిరాకరిసేత్ లేక అతను మరో ఒపప్ందం మీద
సంతకం చేయటానికి నిరాకరిసేత్, ఆ వయ్కిత్ ఏడాదికి 25 పౌండుల్ పనున్ చెలిల్ంచాలి.
“ఈ పర్తిపాదనలను Henry Binns (నాటాల అసెంబీల్ సభుయ్డు) మరియు Mr. Mason కూడిన ఒక
పర్తినిధివరగ్ం 1894లో భారతావని వెళిల్ అచచ్ట భారత-బిర్టిష పర్భుతవ్ంతో చరిచ్ంచి దాని ఆమో దం పొందాలని
వెళిళ్ంది. అపప్టి బిర్టిష వైసార్యి Lord Elgin 25 పౌండల్ ఎనిన్కల పనున్ను (poll tax) వయ్తిరేకించి దానిని 3
పౌండల్కు తన అనుమతి తెలియజేశాడు. ఈ పనున్ విషయంలో వైసార్యి Elgin పెదద్ తపుప్ చేశాడు. ఆయన అంగీకారం
దావ్రా భారత కూలీలకు చాలా అనాయ్యం చేశాడు. నాటాల తెలల్వారికి కలిగే లాభం దృషిట్లో పెటుట్కుని భారతీయులకు
నషట్ం చేకూరాచ్డు.”
“నాటాల పర్భుతవ్ం వెంటనే బిర్టిష వైసార్యి ఇచిచ్న అనుమతిని పర్వేశపెటిట్ భారతీయ కూలీల మీద 2 పౌండుల్
పనున్ విధించింది. మూడేళళ్ తరువాత ఈ పనున్ను కూలీ భారయ్ మీదా విధించబ డింది. అంతటితో ఆగక అతని 16 ఏళుళ్
దాటిన పుతుర్డుమీద, 13 ఏళుళ్ దాటిన కుమారెత్ మీద కూడా ఈ పనున్ విధించబడింది. అంటే నాలుగురు సభుయ్లునన్
కుటుంబం సంవతస్రానికి 12 పౌండుల్ పనున్ చెలిల్ంచాలి. భరత్ (కూలీ) సగటు నెల ఆదాయం 14 షిలిల్ంగులు
మించినపుప్డు, ఆ వయ్కిత్ నలుగురు ఉనన్ కుటుంబం 12 పౌండుల్ (240 షిలిల్ంగులు; ఒక పౌండుకు 20 షిలిల్ంగులు) పనున్
ఎలా చెలిల్ంచగలడు? ఇంత దురామ్రగ్పు దారుణమైన చరయ్ పర్పంచంలోఎకక్డా ఉండదు.”
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“అందువలల్ మేము ఈ పనున్కు వయ్తిరేకంగా పర్చారం నిరవ్హించాము. ఈ విషయంలో NIC ఆరంభంలో
మౌనంగా ఉండి ఉంటే వైసార్యి Elgin 25 పౌండుల్ పనున్కు ఆమోదించేవాడు. అపుప్డు మేము చేసిన ఆందోళన వలల్నే
ఈ పెదద్ మనిషి దానిని 3 పౌండల్కు తగిగ్ంచి తన అనుమతి ఇచాచ్డు. ఈయన భారతావని సంకేష్మానిన్ తన బాధయ్తగా
తీసుకునే ఈ వైసార్యి అయిఉంటే భారత కూలీల మీద ఇంత అమానుషమైన పనున్ను ఆమోదించేవాడు కాదు.”
“ఈ పరిసిథ్తిలో పనున్ను పూరిత్గా నిరూమ్లించి ఒపప్ంద కూలీలు ఇంతవరకు చెలిల్ంచిన పైకానిన్ వారికి తిరిగి
ఇపిప్ంచటం మా NIC సంసథ్ ముందునన్ సవాలు. ఈ పనున్ సమసయ్ నాటాల ఒపప్ంద కూలీలకే పరిమితం కాలేదు;
దకిష్ణ ఆఫిర్కాలో ఉనన్ పర్తి భారత కూలీకి కూడా ఇది పెదద్ సమసయ్ అయింది. అందువలల్ దేశంలోని అందరు ఒపప్ంద
కూలీలు ఈ అనాయ్యానిన్ సమెమ్ల దావ్రా ఎదురొక్ నాన్రు. ఈ సమెమ్లలో కొంతమంది పాలీసుల కాలుప్లవలల్ పార్ణాలు
కూడా కోలోప్యారు. 10,000 మందికి పైగా జైళల్ పాలయాయ్రు.”
“చివరికి పనున్ రదుద్ అయింది; నాయ్యం గెలిచింది. భారతీయుల ఓరుప్, వారికి నాయ్యం మీద అపార
నమమ్కం, వారి నిరంతర కృషి వలల్నే ఈ విజయం లభించింది. NIC వారిని సరిఅయిన మారగ్ంలో నడిపించకపోతే దకిష్ణ
ఆఫిర్కా లోని భారతీయులు చాలా కాలం పనున్లు చెలిల్ంచవచేచ్ది. వీరి ఓటమి భారతావని లోని భారతీయులకు
శాశవ్తమైన అవమానకరంగా ఉండేది.”
మతాల గురించి గాంధీజీ తులనాతమ్క పరిశీలన
సమాజసేవలో గాంధీజీ నమగున్డవటానికి ముఖయ్కారణం సీవ్య-అవగాహన (సీవ్య-సాకాష్తాక్రం) యెడల బలమైన
ఆయన కోరిక. మానవసేవలోనే దేవుడి సాకాష్తాక్రం లభిసుత్ందని ఆయన నమమ్కం. ఈ సేవ భారతావనికి చేయాలనే
తపన ఆయనలో నిగూఢమై ఉంది. తనకు దాని యెడల ఆయనకు అభిరుచి, యోగయ్త ఉంది కాబటేట్ ఆ అవకాశం
అనుకోకుండా నాటాల లో వచిచ్ంది. కథియవార లో ఆయన ఎదురొక్నన్ కుటర్ కుతంతార్లను గమనించి
భరించలేనందువలల్నే దకిష్ణ ఆఫిర్కాలో వచిచ్న అవకాశానిన్ అందిపుచుచ్కుని అచచ్టకు వెళళ్టం జరిగింది. కాలకర్మేణా
దైవ శోధనలో నిమగన్ మవావ్ లనే కోరిక ఆయనలో బలంగా ఉంది.

ఈ పర్యాణంలో తన అనుభవాల గురించి గాంధీజీ ఇలా వివరించారు:
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“కైరసత్వ మితుర్లు వారి జాఞ్న బోధనలతో నా కడుపు నింపేశారు. ననున్ పర్శాంతంగా ఉండనీయలేదు. డరబ్న లో
ఒకాయన (Spencer Walton) నాతో సేన్హం పెంచుకుని తన కుటుంబంలో వయ్కిత్గా పరిగణిం చాడు. దానికి ముఖయ్
కారణం పిర్టోరియా (Pretoria) లోని అనేకమంది కైరసత్వులు నాకు తెలుసు. ఆయన భారయ్ అతి సౌముయ్రాలు. వారితో
కైరసత్వ మతం మీద దీరఘ్ంగా చరిచ్ంచటం జరిగింది. వారితో నేను తరచుగానే సమావేశం అయేయ్వాడిని. మనసుస్లో
మాతర్ం ఎదో అసంతృపిత్ మిగిలి ఉండేది."
“ఆసమయంలో గుజరాత లో జనిమ్ంచిన ‘రాజచందర్’ (రాయచంద భాయి), ఆతమ్ సాకాష్తాక్రం పొందిన మహరిష్
నాకు మారగ్దరశ్కుడయాయ్రు. ఒకసేన్హితుడు నాకు ‘నరమ్దాశంకర’ (Narmadashankar Lalshankar Dave)
రచించిన ‘ధరమ్ విచార’ (Dharma Vichar; రచన: 1886) పుసత్కం నాకు పంపిసేత్ అది నాకు చాలా
ఉపయోగపడింది. అలాగే ఫార్నస్ లో ఒక Bohemian కవి జీవన శైలి గురించి వార్సిన పుసత్కం చదవగా అది ననున్
బాగా ఆకటుట్కుంది. ఈఅనేవ్షణ కర్మంలో ‘మాకస్ ములల్ర’ (Max Muller) పుసత్కం ‘India--What Can It
Teach Us?’ చాలా ఆసకిత్తో చదివాను. అలాగే భారత లోని Theoso-phical Society పర్చురించిన
‘ఉపనిషతుత్లు’, ‘భగవదీగ్త’ ఎంతో ఉతాస్హంతో చదవటం జరిగింది. ఈ గర్ంథాలు సనాతన ధరమ్ం (Hinduism) మీద
నాకునన్ గౌరవం చాలా పెంచాయి. వీటి పర్భావం నామీద చాలా పడింది.”
“ఆలా అని నేను ఇతర మతాలమీద పక్షపాతం చూపలేదు. Washington Irving రచించిన ‘Life of
Mahomet’, ఇతర మహమ్దీయ రచనలు చదువగా 'ముహమమ్ద’ గురించి నా అంచనా పెరి గింది. అలాగే ‘The
Sayings of Zarathustra’ అనే పుసత్కం కూడా చదివాను. “నేను కొనిన్ రషయ్న కవి ‘Tolstoy’ రచించిన పుసత్కాలు
(Gospels in Brief; What Is to Be Done?); ఇతర రచనలు చదవగా అవి నా మీద లోతైన ముదర్ వేశాయి.
కెర్సత్వ చరిచ్ నామీద పర్భావం చూపలేదు. అచచ్టి బోధనలు, ఉప నాయ్సాలు సూఫ్రిత్ విహీనమైనవి.”
“అలా నేను వివిధ మతాలగురించి విజాఞ్నం తెలిసింది. ఈ పరిశీలన నాకు ఆతమ్పరిశీలన యెడల ఉతేత్జం
కలిగించింది. ఇది నాకు నచిచ్న విషయానిన్ ముందు నేను ఆచరణలో పెటాట్లని నిరణ్యించుకునాన్ను. వెంటనే
యోగసాధన మొదలుపెటాట్ను. యోగాసనాల గురించి సనాతనధరమ్ గర్ంధాలను చదివాను. కాని అవి నాకు సాధయ్ం
కానపుప్డు భారత కు తిరిగివచిచ్నపుప్డు ఒక యోగ నిపుణుడి సహాయం పొందాలనుకునాన్ అది నెరవేరలేదు.
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కర్మకర్మంగా మానవుల యెడల సారవ్తిర్క పేర్మ(uni-versal love) చూపటానికి అనంతమైన అవకాశాలునాన్యని
గర్హించాను.”

గృహసుత్డుగా నా అనుభవం
ఒక గృహసుత్డి జీవితం గడపటంలో గాంధీజీ కి ఏమాతర్ం అనుభవం లేదు. నాటాల లో ఆయన జీవితానికి బొంబాయి,
లండన లలో ఆయన అనుభవించిన జీవితాలకు ఏమాతర్ం తేడా లేదు. కాని నాటాల లోని జీవితానికి చేసే ఖరుచ్లో
అతయ్ధిక భాగం పర్తిషట్ కోసం చేసిందే. అచచ్ట బారిషట్ర గా ఒక సంసథ్కు పర్తినిధిగా పరువుతో కూడిన జీవితం
గడపాలంటే ఈ ఖరుచ్ తపప్నిసరి అని ఆయన భావిం చటం జరిగింది. ఒక పర్ముఖమైన పార్ంతంలోఅనిన్ సౌకరాయ్లు
ఉనన్ ఒక చినన్ ఇంటోల్ ఆయన నివాసం ఏరప్రుకునాన్రు. సాధారణమైన భోజనమయినా తరచుగా ఆంగేల్య మితుర్లను,
భారతీయ-సహా ఉదోయ్ గులను ఆహావ్నించటం వలల్ గృహ నిరవ్హణ ఖరుచ్లు భారీగా ఉండేవి. ఈ గృహానిన్ నడపాలంటే
ఒక సేవకుడు తపప్నిసరి. కాని ఆయనకు ఒక సేవకుడిని నియమించుకుంటే అతనితో ఎలా పని చేయించు కోవాలో
తెలియదు.

ఈ విషయం గురించి గాంధీజీ ఇలా వివరించారు.
“నాకు ఒక సేన్హితుడు ఉండేవాడు. అతనుతో పాటు ఒక వంటచేసే వయ్కిత్ కూడా ఉనాన్డు. సేన్హితు డిని నా కుటుంబ
సభుయ్డుగా పరిగణించాను. అతనితోపాటు ఒక నా ఆఫీస గుమాసాత్ కూడా నా ఇంటోల్ నే ఉండి భోజనాదులు కూడా
చేసేవాడు. అంతా సరిగాగ్ జరుగుచునన్పుప్డు ఒక రోజు చేదు సంఘటన జరిగింది.”
“నా సేన్హితుడు చాలా తెలివైనవాడు. అతను నాతో విశావ్సంతో ఉంటాడని ఆశించాను. కాని నేను
మోసపోయాను. అతనికి నాతో ఉనన్ ఆఫీసు గుమాసాత్ అంటే అసూయ. ఈ సేన్హితుడు ఎంత చికుక్ కథ అలాల్డంటే నేను
గుమసాత్ను అనుమానించే పరిసిథ్తికి తీసుకువచాచ్డు. అతను (గుమాసాత్) కోపంతో తన ఉదోయ్గానిన్, నా ఇంటిని వదలి
వీళిళ్పోయాడు. ఇది నాకు చాలా బాధ కలిగించింది. నేను అతనికి అనాయ్యం చేశానని అనిపించింది. నా మనసాకిష్
చివుకుక్మని, బాధపడింది.”
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“ఈ సమయంలో వంటచేసే వయ్కిత్ కొదిద్ రోజులు సెలవు మీద వెళల్గా, మరొక వయ్కిత్ని ఈ పనికి నియమించాను.
ఈ కొర్తత్ వంటవయ్కిత్ మోసగాడని తెలిసింది. కాని అతను ఉనన్పుప్డు జరిగిన సంగ తులు తెలుసుకుని ఇతనిని దేవుడే
పంపించాడని అనిపించింది. ఇతను వచిచ్న రెండు-మూడు రోజు లకు నాకు తెలియకుండా నా ఇంటోల్ జరిగే
అవకతవకలు గురించి చెపిప్ ననున్ జాగర్తత్గా ఉండమని హెచచ్రించాడు. నేను సులభంగా నమేమ్ వయ్కిత్ని, సూటిగా
మాటాల్డే వయ్కిత్ని అని అందరికి తెలుసు. నా ఇంటి చూరు కిర్ంద మోసాలు జరుగునాన్యనే విషయం నాకు తెలిసి
ఆశచ్రయ్పోయాను.”
“అసలు విషయం ఇది. పర్తి రోజూ నేను ఆఫీసు నుంచి ఇంటికి మధాయ్హన్ భోజనానికి వెళేళ్ వాడిని. ఒక రోజు
పగలు 12 గంటలకు ఈ కొర్తత్ వంటవాడు ఆయాస పడుతూ ఆఫీసుకు వచిచ్ నాతో ‘మీరు వెంటనే ఇంటికి రండి. మీకు

ఆశచ్రయ్ం కలిగించే చూపిసాత్ను; ఇపుప్డు రాకపోతే మీరు విచార పడతారు’ అని అనాన్డు.”
“నేను అతడు, ఒక ఆఫీస గుమసాత్ తో కలిసి ఇంటికి వెళాళ్ను. వంటవాడు ననున్ పై అంతసుత్ కు వెళిల్, తలుపు
తరచి మీరే చూడండి అనాన్డు. నేను తలుపు తటిట్తే సమాధానం లేదు. అపుప్డు నేను తలుపును గటిట్గా బాదాను. తలుపు
తెరవగా నా సేన్హితుడితో ఒక వేశయ్ కనిపించింది. ఆమెను వెంటనే వెళిల్పొమమ్ని, మళీళ్ ఎపుప్డూ రావదద్ని గటిట్గా
చెపాప్ను. నాసేన్హితుడితో ‘నినున్ నమిమ్నందు కు ననున్ పూరిత్గా మోసం చేశావు. నినున్ నమిమ్ నేను అవివేకినయాయ్ను. నీ

మీద ఉనన్ నా నమమ్ కానిన్ వముమ్ చేశావు.’ అని కోపంతో అనాన్ను. అతను చేసిన తపుప్కు సిగుగ్ పడకపోగా ననున్
భయపెటట్డానికి పర్యతిన్ంచాడు. అపుప్డు నేను ‘నాకు దాయటానికి ఏమీ లేదు. నీ ఇషట్ం వచిచ్ంది చెపుప్కో! నీవు తక్ష ణం

నా ఇంటోల్నుంచి వెళిల్పో’ అని ఆదేశించాను.”
“కాని అతను కదలలేదు. అపుప్డు నేను ఆఫీస గుమాసాను పిలిచి ‘నీవు పోలీస సూపరిం టెండెంట దగగ్రకు వెళిల్

నా ఇంటోల్ నివసిసుత్నన్ వయ్కిత్ నాతో, నా ఇంటోల్ అనుచితంగా పర్వరిత్ంచాడు. అతనిని నేను ఇచచ్ట ఉంచుకోలేను.
బయటకు వెళిల్పొమమ్నాన్ అతను వెళల్టంలేదు. అందువలల్ పోలీ సులు వచిచ్ అతనిని బయటకి పంపిసేత్ నేను ఆయనకు
చాలా రుణపడిఉంటానని చెపుప్’ అని పంపిం చాను. దీనికి అతను భయపడి నాకు క్షమాపణలు చెపిప్, పోలీసులను
పిలువవదద్ని బర్తిమిలాడి వెంటనే నా ఇంటోల్నుంచి ఖాళీచేసి వెళిళ్పోయాడు.”
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“ఈ సంఘటన నాకు ఒక పాఠం నేరిప్ంది. అతను చెడడ్ గుణం కలవాడని తెలిసికూడా నామీద అతనికి ఉనన్
విశవ్సనీయతను నమిమ్, అతనిని సంసక్రించగలననే నమమ్కంతో నాదగగ్ర ఉండనిసేత్ నాకే దోర్హం తలపెటాట్డు. ఇతర
సేన్హితులు ముందే హెచచ్రించినా నాకు అతనిమీద ఉనన్ ఇషట్ం ననున్ పూరిత్ గా గుడిడ్వాడిని చేసింది. కాని సమయానికి
దేవుడు ననున్ రకిష్ంచాడు. ఈ తొలి అనుభవం భవిషయ్తుత్లో చాలా ఉపయోగపడుతుంది.”
“అంతకు ముందు సేన్హితుడి మాటలు నమిమ్ నీతి, నియమాలునన్ గుమసాత్ను అనవసరంగా అనుమానించి
అతను నా ఇంటినుంచి వెడలి వెళిల్పోవటానికి కారణభూతుడయాయ్ను. అవినీతి పరు డయిన సేన్హితుడు మోసగాడని
మొదట ఈ గుమసాత్ చెపిప్నా నేను నమమ్లేదు. ఈ కొర్తత్ వంటవాడు ఈ సేన్హితుడు నిజంగానే మోసగాడని నా కళుళ్
తెరిపించి నాకు ఉపకారం చేశాడు.”
“ఈ సంఘటన జరిగిన తరువాత ఈ కొర్తత్ వంటవాడు నాతో ‘మీరు చాలా తేలికగా మోసపోయే వయ్కిత్. ఎవరు

ఏది చెపిప్నా నముమ్తారు. నామీద ఎవరయినా చేదుగా చెపిప్నా నమమ్వచుచ్ కూడా.

అందువలల్ నేను మీ మీతో

పనిచేయలేను’ అని అంటే అతనిని వెళల్నివవ్క తపప్లేదు.”
“నాకారణంగా అనాయ్యంగా నా ఇంటినుంచి వెళిల్పోయిన గుమసాత్కు చేసిన తపుప్ను సరిదిదుద్ కోటానికి చాల
పర్యతన్ం చేశాను. అతనిని పూరిత్గా సంతృపిత్ పరచలేకపోయాను. తపుప్ తపేప్. దీనికి నివృతిత్ లేదు.”

……..సశేషం……

జనవరి 2022 సంచికలో గాంధీజీ సవ్దేశానికి పయనం, భారతావనిలో
పరయ్టన గురించి తెలుసుకుందాము.
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