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ʓǕó ŇpǴ-31
ఈ సంచికలో గాంధీజీని ‘మహాతామ్’ అనే బిరుదు నొసంగిన మొదటి వయ్కిత్ గురించి,
రవీందర్నాథ ఠాగూర తో గాంధీజీ మొదటి సమావేశం, గాంధీజీ పర్వేశపెటిట్న సవ్యంకృషి
పధకం, తన పార్ణ మితుర్డు డా. పార్ణ జీవన మెహతా తో సమావేశం, అహమ్ దాబాద లో
ఆశర్మం సాథ్పన, మొదలగు విషయాల గురించి తెలుసుకుందాము.
డా. పార్ణ జీవన మెహతా (Dr. Pranjivan Mehta)
బొంబాయిలో జనిమ్ంచిన గాంధీజీకి పార్ణ జీవన మెహతా బాలయ్ సేన్హితుడు. ఈయన
వైదుయ్డిగాక, బారి షట్ర, సవ్రణ్కారుడు (jeweller) కూడా. ఆయన గాంధీజీ వలె బొంబాయి, లండన, దకిష్ణ ఆఫిర్కాలో
గడిపి చివరకు బరామ్లోని రంగూన లో సిథ్రపడాడ్రు. అచచ్ట ఆయన United Burma అనే ఆంగల్పతిర్క నిరవ్హిం చారు.
ఆ సమయంలో Dr. మెహతా అందరికంటే ముందు గాంధీజీలో ఉనన్ సామరధ్య్ం గురిత్ంచి గోఖలే, తదితరులకు
తెలియజేశారు. ఈయన గాంధీజీకి అనేకసారుల్ ఆరిధ్క సహాయం కూడా చేశారు. అయినా Dr. మెహతా దీనిని ఎనన్డూ
పర్చారం చేసుకోలేదు.
‘మహాతామ్’ అనే బిరుదుతో పిలువబడటానికి అరుహ్డైన వయ్కిత్ గాంధీజీ అని కీరిత్ంచిన మొటట్మొ దటి వయ్కిత్ ఈ Dr.
మెహతా యే గాని, వేరే ఎవరూ కాదు. 1909 లో నవంబర 8 వ తేదీని గోఖలే కు వార్సిన ఉతత్రంలో గాంధీజీ గురించి
Dr. మెహతా ఈ విధంగా తెలియజేశాడు: “20 ఏళల్కు పైగా అతనితో సనిన్ హితంగా ఉనన్ నాకు గాంధి కర్మకర్మంగా
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మరింత నిసావ్రధ్పరుడుగా పరివరత్న చెందటం చూశాను. పర్సుత్తం ఆయన దాదాపు ఒక సనాయ్సి జీవితానిన్
గడుపుతునాన్డు. అలా అని అతను మనం మామూ లుగా చూసే ఒక సాధారణ సనాయ్సి కాదు; ఎంత సేపూ మనసులో
తన జనమ్భూమి (భారతదేశం) గురించిన ఆలోచనలో మునిగిపోయిన ‘గొపప్ ఆతమ్’ (Great-Soul) ఉనన్ వయ్కిత్
ఆయన. గొపప్ (మంచి) ఆతమ్ కల వాడు కాబటిట్ అతనిని ‘మహాతామ్’ అని సంబోధించవచుచ్.”
ఈ ‘మహాతామ్’ అనే బిరుదు గాంధీజీ జీవించి ఉనన్నాన్ళుల్, ఆ తరువాత కూడా ఆయన పేరుకు ‘ఉపసరగ్’
(Prefix) గా శాశవ్తంగా నిలిచిపోయింది.
రవీందర్నాథ ఠాగూర-గాంధీజీ సమావేశం
భారతదేశం గరివ్ంచదగగ్ పుతుర్లలో రవీందర్నాథ ఠాగూర, గాంధీజీ అతి ముఖుయ్లు. వీరిదద్రు తమ తమ రంగాలలో
గణనీయమైన కృషి చేశారు. ఠాగూర సాహితయ్ రంగంలో దిటట్, నోబెల గర్హీత (1913 లో) అయితే, గాంధీజీ రాజకీయ
రంగంలో అసమానమైన ఘనకీరిత్ని కిరీటంగా ధరించిన మహనీయుడు. భారతదేశం కలోల్లంలో ఉనన్ సమయంలో వీరు
సమకాలికులు. ఆంగేల్య పాలనకు, పెటుట్బడిదారీ విధానమునకు వీరిదద్రు వయ్తిరేకులైనా, అనేక విషయాలపై
విభేదించారు.
ఈ ఇదద్రు దిగగ్జాలు అపప్టికే ఒకరిని గురించి మరొకరికి బాగా తెలిసినా, వీరిరువురిని కలిపింది ఒక
ఆంగేల్యుడైన Charles Andrews. ఈయన దకిష్ణ ఆఫిర్కాలో గాంధీజీతో కలిసి పనిచేశారు. గాంధీజీ దకిష్ణ ఆఫిర్కా
నుంచి లండన మీదుగా జనవరి 9 వ తేదీన (1915 లో) భారతదేశం తిరిగి వచిచ్న తరు వాత Andrews ఈ
మహనీయుడిని ఫిబర్వరిలో ఒక వారం రోజులు శాంతినికేతన ఉండేటటుల్గా ఏరాప్టు చేశారు. కాని ఠాగూర ఆ
సమయంలో అచచ్ట లేనందువలల్ అయన కోసం ఒక వారం రోజులు వేచి ఉనాన్ రు. శాంతినికేతన లో ఉనన్ సమయంలో
గోఖలే (19 ఫిబర్వరి) మరణించినటుల్ తెలియగానే గాంధీజీ పూనా వెళిల్ అయన అంతిమ సంసాక్రంలో పాలొగ్నటం
జరిగింది.
Andrews అభయ్రధ్న మేరకు గాంధీజీ తిరిగి ఫిబర్వరి చివరి వారంలో మగన లాల గాంధితో కలిసి శాంతినికేతన
చేరుకునాన్రు. అచచ్ట ఆండూర్స తోపాటు శాంతినికేతన లోని ఆచారుయ్లు William Pearson (కేంబిర్డిజ్
విశవ్విదాయ్లయం పూరవ్ విదాయ్రిథ్) కూడా ఉనాన్రు. వీరే గాక గాంధీజీని కలవటానికి బెంగాలీ ఉపాధాయ్యులు కూడా
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ఉనాన్రు. వీరిలో ముఖుయ్లు జగదానంద బాబు, నేపాల బాబు, సంతో షుబాబు, కిష్తిమోహనబాబు నాగేందర్బాబు, శరద
బాబు, కాళీబాబు.
చివరికి ఠాగూర, గాంధీజీ తొలిసమావేశం మారిచ్ 6 వ తేదీన (1915 లో) జరిగింది. ఈ సమావేశం గురించి
గాంధీజీ సనిన్హితుడు Kaka Kalelkar (Dattatreya Kalelkar) ఇలా వివరించారు: “నాతోపాటు అందరు
ఉపాధాయ్యులు ఈ భరతమాత పుతుర్లు మొదటిసారి కలిసిన పుప్డు ఒకరితో ఒకరు ఎలా పర్వరిత్సాత్రు అని
కుతూహలంగా ఎదురుచూసుత్నాన్ము. ...మేము గాంధీజీ వెంట రవీందర్నాథ ఠాగూర ఉనన్ గదికి వెళాళ్ము. అపుప్డు తెలల్
జుటుట్, పొడుగాటి గడడ్ం, ఆకటుట్కునే ఆహారయ్ంతో ఉనన్ 6 అడుగుల లో పొడగరి ‘రవిబాబు’ (ఠాగూర) తన సోఫాలో
నుంచి లేచి నలిగిన ధోవతి (ధోతి), తల మీద కాశీమ్రీ టోపీ ధరిం చిన పొటిట్ వయ్కిత్ (5 అడుగుల 4 అంగుళాలు) వయ్కిత్ని
చూసి ‘మహాతామ్! రండి’ అని గాంధీజీని సాదరంగా సావ్గతం పలికారు.”
“ఈ సనిన్వేశం ఒక సింహం ఒక ఎలుకకు ఎదురుపడినటుల్గా ఉంది. వీరిదద్రికి ఒకరి యెడల ఒకరికి
హృదయపూరవ్క గౌరవం ఉనన్దని మాకు తెలుసు. 54 ఏళల్ రవిబాబు తానూ ఆసీనుడయేయ్ సోఫాలో తన పర్కక్న
కూరోచ్మని 46 ఏళల్ గాంధీజీకి సైగ చేశారు. కాని గాంధీజీ నేలమీద పరచిఉనన్ తివాచీని చూసి దాని మీద కూరుచ్నాన్రు.
అది ‘గురుదేవ’ చూసి తపప్నిసరిగా, మరాయ్ద పూరవ్కంగా ఆయన మహాతామ్జీని అనుసరించారు (కూరుచ్నాన్రు).”
వీరిరువురు దకిష్ణ ఆఫిర్కాలో జరిగిన విషయాల గురించి, సాహితత్య్ం గురించి, పర్సుత్తత్ం భారత దేశంలో ఉనన్
పరిసిథ్తుల గురించి సుదీరఘ్ంగా చరిచ్ంచుకునాన్రు.

సవ్యం-సహాయం (సవ్యంకృషి)
ఈ చారితిర్క సమావేశం తరువాత గాంధీజీ బయటకు వచిచ్ అకక్డ ఉనన్ ఉపాధాయ్యులు, విదాయ్రుథ్లతో కలిసిపోయి,

వారితో సవ్యం-సహాయం (సవ్యంకృషి) గురించి చరిచ్ంచటం మొదలుపెటాట్రు. అపుప్డు ఉపాధాయ్యులను ఒక పర్శన్

అడిగారు. అది “మీరు, విదాయ్రుథ్లు వంటవాళుల్ చేసే పనులు చేసి మీ ఆహారానిన్ మీరే సవ్యంగా వండుకుంటే, అపుప్డు

ఉపాధాయ్యులు వంటశాలను తమ ఆధీనంలోకి తీసుకోటానికి వీలవుతుంది. అది విదాయ్రుథ్లకు సవ్యంకృషి గురించి
నేరుచ్కోటానికి వీలవుతుంది. అది మీకు ఇషట్మేనా” అని పర్శిన్ంచారు. ఈ పర్తిపాదనను కొంతమంది ఉపాధాయ్యులు
సమరిధ్ంచగా, కొతత్దనం కోసం పరితపించే విదాయ్రుధ్లందరు సావ్గతించారు.
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అపుప్డు గురుదేవ ఠాగూర ను తన అభిపార్యం చెపప్మని కోరగా ఆయన “ఉపాధాయ్యులకు ఇషట్మైతే నాకు
అభయ్ంతరం లేదు” అని చెపాప్రు. విదాయ్రుథ్లు ఈ సవ్యంకృషి పర్యోగం ‘సవ్రాజయ్ం’ (Swaraj) కు మూలకారణం
అవుతుంది’ అని ఉతాస్హపడిపోయారు.
ఈ సవ్యంకృషి పర్యోగంలో William Pearson అతయ్ంత ఉతాస్హంతో పాలొగ్నటం మొదలు పెటాట్రు.
ఆయన, కొంత మంది ఉపాధాయ్యులు కూరగాయలు కోయటం, మరి కొందరు బియయ్ం శుభర్ం చేయటం
మొదలుపెటాట్రు. నాగేందర్బాబు, కొంతమంది విదాయ్రుథ్లు వంటగది, పరిసరాలు శుభర్ం చేయ టం చేపటాట్రు. 125
మంది విదాయ్రుథ్లు తమ ఉపాధాయ్యులతో కలిసి పర్తిరోజూ ఈ పనులు శర్మతో కూడిన ఈ పనులు మొదటోల్
ఉతాస్హంగా నిరవ్హించారు. కొనిన్ రోజుల తరువాత కొంతమంది అలసి పోవటం మొదలుపెటాట్రు. వీరి అలసట
పోగొటట్టానికి కొందరు విదాయ్రుథ్లు ‘సితార’ వాయించారు. ఇలా అందరు ఎంతో అభిరుచితో, ఉతాస్హంతో ఈ సవ్యం
కృషిలో పాలగ్నటంవలల్ శాంతినికేతన ఒక తేనెపుటట్ లాగా మారి అందులో చాలా మారుప్లు చోటుచేసుకునాన్యి.
శాంతినికేతన విదాయ్రుథ్లు ఈ ‘బెంగాలీ kitchen’ ను కేవలం ఒకరు, ఇదద్రు ఉపాధాయ్యులు, ఇదద్రు
విదాయ్రుథ్లతో దీనిని నిరవ్హించేటటుల్గా కొనిన్సంసక్రణలు పర్వేశపెటాట్రు. కొనిన్ నెలల తరువాత ఈ సవ్యంకృషి
పర్యోగం నిలిపివేయబడింది.

దీనిని గురించి గాంధీజీ వివరణ ఇలా ఉంది.
“ఈ సవ్యం కృషి పర్యోగం మధయ్లో నిలిపివేసినందువలల్ ఈ ఘనకీరిత్ గల సంసథ్ ఏమి కోలోప్లేదు. ఉపాధాయ్యులలో
చాలామంది ఈ పర్యోగానిన్ ధృడంగా ఆమోదించారు. ఈ పర్యోగంలో ఉనన్ నూతనతవ్ం గర్హించి విదాయ్రుథ్లు
ఉతస్హాహంతో మనఃపూరవ్కంగా సావ్గతించారు. ఈ అనుభవం భవిషయ్తుత్లో ఉపాధాయ్యులకు, విదాయ్రుథ్లకు చాలా
ఉపయోగపడుతుంది. గురుదేవ కూడా ఈ పర్యోగానిన్ ఆమోదించటం జరిగింది. విదాయ్రుథ్లకు భవిషయ్తుత్లో ఈ
పర్యోగంలో దాగి ఉనన్ భారతదేశ ‘సవ్రాజ’ నినాదానికి అవసరమైన మూలం (key) గా మారుతుందని నా నమమ్కం.”
ఆతరువాత Andrews గాంధీజీతో కలిసి శాంతినికేతన నుంచి బరాద్వ్న (Burdwan) వెళాల్రు. ఆ సమయంలో
ఆండూర్స గాంధీజీని “భారతదేశంలో సతాయ్గర్హం నిరవ్హించే సమయం వసుత్ందా? వసేత్ అది ఎపుప్డు వసుత్ందో మీకు
ఏమైనా ఆలోచన ఉందా?” అని అడిగారు.
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దీనికి గాంధీజీ “అది చెపప్టం కషట్ం. ఒక సంవతస్రం పాటు నేను ఏమీ చేయను. గోఖలే నా నుండి ఒక వాగాద్నం
తీసుకునాన్రు. అది నేను ఒకక్ సంవతస్రం పాటు దేశం అంతా పరయ్టించి అను భవం పొందటం; ఈ పరిశీలన కాలం

ముగిసేవరకు పర్జల పర్శన్లపై ఎలాంటి అభిపార్యానిన్ వయ్కత్ం చేయకపోవటం; ఈ సంవతస్రం పూరిత్ అయిన తరువాత
కూడా తొందరపడి అనవసరంగా మాటాల్డక పోవటం, అభిపార్యాలు వెలల్డించకపోవటం.”
ఇంకా Andrews కు గాంధీజీ ఇలా తెలియజేశారు “ఒకసారి గోఖలే నా హింద-సవ్రాజ (Indian Home
Rule) గురించి నా అభిపార్యాలు వినన్ తరువాత ఆయన గటిట్గా నవివ్ ‘ఒక సంవతస్రం భారతా వనిలో ఉనన్ తరువాత
నీ అభిపార్యాలను నీవే సవరించుకుంటావు’ అని అనాన్రు. అందువలల్ ఒక సంవతస్రం గడువు పూరిత్ అయిన తరు వాత

కూడా నా అభిపార్యాలు వెలల్డించటానికి నేను తొందర పడను. అయినా అయిదు సంవతస్రాల వరకు సతాయ్గర్హం
చేయటానికి అవకాశం, సందరభ్ం ఉంటుం దని నేను అనుకోను.” అని సమాధానం ఇచాచ్రు.
గాంధీజీ ఒక Steamship లో మూడవ తరగతిలో పర్యాణం చేసి రంగూన చేరుకునాన్రు. Dr. మెహతా
గృహం తన సొంత గృహంలాగా గాంధీజీ భావించి ఆయనతో కొనిన్ రోజులు సంతోషంగా గడి పారు. ఆ సమయంలో
హరిదావ్ర లో కుంభ మేళ ఏపిర్ల నెలలో పార్రంభమవుతుందని తెలిసింది.
వెంటనే గాంధీజీ రంగూన నుంచి కలకతాత్ వచిచ్, అకక్డనుంచి అతి కషట్ంమీద హరిదావ్ర చేరుకునాన్రు. అచచ్ట
గురుకులం సాథ్పించిన ‘సావ్మి శర్దాధ్నంద ఆరయ్’ (Mahatma Munshi Ram) తో గాంధీజీ సమావేశమయాయ్రు.
ఈ ధరమ్శాలలో కుంభమేళ యాతిర్కులకు అవసరమయిన గుడారాలు వేసి, మలవిసరజ్న కొరకు భూమిలో
గుంతలు తర్వివ్ మరుగుదొడుల్ ఏరాప్టు చేయవలసిన అవసరం ఏరప్డింది. మరుగుదొడల్లో యాతీర్కులు విసరిజ్ంచిన
మలానిన్ భూమిలో కపిప్పెటట్టం, తదితర పనులు చేయటానికి గాంధీజీ ముందుకు వచాచ్రు. ఈ పర్తిపాదనను సావ్మి
శర్దాధ్నంద ఆరయ్, అచచ్టి వైదుయ్లు సంతోషంగా అంగీకరించారు. ఈ పనులేగాక యాతిర్కులకు సావ్మి దరశ్నం
కలిప్ంచటం, వారితో మతపరమైన చరచ్లు జరపటం కూడా గాంధీజీ నిరవ్హించే పనులలో ముఖయ్ భాగం. అంతేగాక
యాతిర్కులను సాన్న వాటికలకు తీసుకువెళల్టం కూడా గాంధీజీ బాధయ్తే. హరిదావ్రలో ఆయన నిరవ్హించిన పర్జాహిత
కారాయ్లు ఆయన కు భవిషయ్త్తులో చాలా ఉపయోగపడాడ్యి. ఈ కారయ్ నిరవ్హణల వలల్ ఆయనకు భోజనం చేయటానికి
కూడా సమయం దొరికేది కాదు. గాంధీజీ గురించి తెలిసిన వయ్కుత్లు ఆయనను చుటుట్ముటిట్ అనేక పర్శన్ లు అడిగినపుప్డు,
ఆయనకు విసుగుపుటిట్, కోపానికి వసుడయేయ్వారు.
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గురుకులంలోఉనన్పుప్డు గాంధీజీ మహాతామ్ మునీష్రాంజీ (Mahatma Munshiramji) ను కలుసుకోవటం
జరిగింది. ఆయన గాంధీజీని ఆపాయ్యతతో ముంచెతాత్రు. అదే సమయంలో ఆయన ఆచారయ్ రామదేవ కు పరిచయం
చేయబడినపుప్డు అనేక విషయాలమీద వీరిదద్రు చరిచ్ంచుకుని చివరకు చిరకాలం సేన్హితులయాయ్రు.
హరిదావ్ర లో ఉనన్పుప్డు యాతిర్కుల పోర్దబ్లం వలల్ గాంధీజీ అచచ్ట గంగానది మీద ఉనన్ Suspension
Bridge మీదుగా 20 కి.మీ. దూరంలో ఉనన్ హృషీకేశ వెళాల్రు. Lakshman Jhula బిర్డిజ్ వదద్, చుటుట్పర్కక్ల
కనిపించిన పర్కృతిని, సహజ దృశాయ్ల అందం చూసి ఆయన చాలా ముచచ్టపడాడ్రు. అచచ్ట అనేకమంది సనాయ్సులు
గాంధీజీని కలిశారు. వారితో ఆయన హిందూమతం గురించి విపులంగా, దీరఘ్ంగా చరిచ్ంచటం జరిగింది. హరిదావ్ర,
హృషికేష లో గడిపిన సమయం గాంధీజీకి అమూలయ్ మైన అనుభవం ఇచిచ్ందని ఆయనే తెలియజేశారు.
అహమ్దాబాద లో ఆశర్మం సాథ్పన
హరిదావ్ర లో ఉనన్పుప్డు ‘సావ్మి శర్దాధ్నంద ఆరయ్’ గాంధీజీని హరిదావ్ర లో సిథ్రపడమని కోరారు. కొంత మంది కలకతాత్
మితుర్లు ఆయన సిథ్రపడటానికి వైదయ్నాథధామ (Vaidyanathadham) సూచించారు.
పర్సుత్తం జారఖ్ండ రాషట్రంలో ఈ పర్సిదధ్ పటట్ణంలో పర్సిదధ్ 12 శివలింగాలలో ఒకటి ఇచచ్ట ఉనన్ది. మరి కొందరు
గుజరాత లోని రాజ కోట (Rajkot) లో ఆశర్మం సాథ్పించమని గాంధీజీని గటిట్గా కోరారు.
చివరకు అహమ్దాబాద వెళిళ్నపుప్డు గాంధీజీ సేన్హితులు అచచ్ట సిథ్రపడమని, అచచ్ట ఆశర్మం సాథ్పిసేత్ దానికి
కావలసిన ఖరుచ్లు సమకూరుచ్తామని, ఆయన నివసించటానికి ఒక గృహం కూడా ఏరాప్టు చేసాత్మని
ముందుకువచాచ్రు. అంతకుముందు గోఖలే మరణించే ముందు గాంధీజీని ఆశర్మం అహమ్దాబాద లో నెలకొలప్మని,
దానికి కావలసిన నిధులను కూడా ఏరాప్టు చేయటం జరిగింది. ఈ పటట్ణం గుజరాత రాషాట్ర్నికి రాజధాని కాబటిట్ అచచ్టి
సంపనన్ పౌరులనుంచి ఇతర చోటల్ కంటే ఇకక్డ ఎకుక్వ ఆరిధ్క సహాయం వచేచ్ అవకాశం ఉంది. అదీ గాక ఈ పటట్ణం
చేనేత రంగంలో ఒకపుప్డు పురాతన కేందర్ంగా విలసిలిల్ంది. బిర్టిష వారి పాలనలో ఈ రంగం నాశనం అయింది.
అందువలల్ చేనేత వసత్ర తయారీకి ఈ పటట్ణం ఒక పెదద్ కుటీర పరిశర్మ అభివృదిధ్ చెందటానికి వీలవుతుందని గాంధీజీ
భావించారు.
కొంతమంది అహమ్దాబాద మితుర్లు ఇచచ్టి పౌరులలో అసప్ృశయ్త (అంటరానితనం) చాలా అధికంగా ఉందని
గాంధీజీకి తెలియజేశారు. అపుప్డు ఆయన మొటట్మొదట యోగయ్మైన, అరహ్త గల అంటరాని కులాల అభయ్రుథ్లకు ఈ
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ఆశర్మంలో పర్వేశం కలిపిసాత్ను అని సమాధానం ఇచాచ్రు. ఈ మాటను విని ఒక వైషణ్వ మితుర్డు గాంధీజీతో “ఏ
అసప్ృశయ్ కులం నుంచి మీకు కావలసిన వయ్కుత్లు లభయ్మవుతారు” అని ఎగతాళి చేశాడు.
ఈ ఆశర్మం సాథ్పనకు సహాయం చేసిన పర్ధమ వయ్కిత్ గాంధీజీ మితుర్డు బారిషట్ర ‘జీవన లాల దేశాయి’. ఈయన
అహమ్దాబాద కు సమీపంలో ఉనన్ తన సవ్గృహం Kochrab బంగళా ఈ ఆశర్మం కోసం ఇవవ్గా గాంధీజీ దానికి అదెద్
చెలిల్ంచే పదద్తిలో తీసుకునాన్రు.
ఆశర్మ సాథ్పన నిరణ్యం అయినా తరువాత దీనికి ఒక పేరు పెటాట్లని నిరణ్యించినపుప్డు కొంద రు ‘తపోవనం’
పేరును మరి కొందరు ‘సేవాశర్మం’ పేరును సూచించారు. చివరకు గాంధీజీతో సహా చాలామంది సేవాశర్మం పేరును
సావ్గతించారు. ఆ విధంగా1915 లో మే నెల 25 వ తేదీన గాంధీజీ ఈ ఆశర్మానిన్ సాథ్పించారు. అది ‘Kochrab
ఆశర్మం’ గా పేరొందింది. గాంధీజీ, కసూత్రీబాయి, అయన పుతుర్లు, ఇతర కుటుంబ సభుయ్లు ఈ ఆశర్మంలో నివాసం
ఏరప్రచుకునాన్రు. వీరందరు కలిసి ఒక వంటగది ఏరాప్టు చేసుకునాన్రు.
ఈ ఆశర్మంలోని విదాయ్రుథ్లు గాంధీజీ ఉదోభ్దించే ఆలోచనల పర్కారం సతాయ్గర్హం, సవ్యం సమృదిధ్, సవ్దేశీ,
తదితర విషయాలు నేరుచ్కుంటారు. అంతేగాక వీరు పేదల ఉదధ్రణ, అంటరానితనం తొలగించుట, ఉనన్త విదయ్
పోర్తస్హించుట, సతరీ-పురుష సమానతవ్ం, పారిశుధయ్ం, మొదలగు విషయాలలో ఉతాస్హంగా పాలొగ్ంటారు. ఈ ఆశర్మం
మానవ సమానతవ్ం పెపొందించటానికి కృషిచేసుత్ంది.
ఈ ఆశర్మం నిరవ్హించటానికి కొంతమంది 30 మంది ఉదోయ్గులను గాంధీజీ నియమించారు. వీరిలో 25 మంది
పురుషులు, అయిదుగురు సతరీలు ఉనాన్రు. వీరిలో 13 మంది తమిళులు, ఆంధుర్లు. ఆశర్మం పార్రంభం అయిన
తరువాత, ఉదోయ్గులతో సహా గాంధీజీ కుటుంబ సభుయ్లందరు ఒకే వంట శాలలో భోజనం చేసూత్ ఒక కుటుంబ
సభుయ్లలాగా నివసించటం పార్రంభించారు.
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అహమ్దాబాద లోని Kochrab ఆశర్మం: భారత సావ్తంతర్య్ పోరాటం జనమ్సాథ్నం, మహాతామ్ గాంధి మొదటి నివాసం.

………సశేషం……..

వచేచ్ నెల సంచిక దావ్రా గాంధీజీ గురించి మరింత ఆసకిత్కర విశేషాల గురించి తెలుసుకుందాము.
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