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----------------------------------------------------------16. பஞ்சாப் ப ெகாைல
ஒவ்ெவா வ ஷ ம் ஏப்ரல் மாதம் 6-ஆம் ேததி
தல் 13-ஆம் ேததி வைரயில்
ேதசீய வாரம் என்பதாக இந்தியா ேதசெமங்கும் ெகாண்டா கிேறாம். இதற்குக்
காரணம் 1919-ஆம் வ ஷத்தில் ஏப்ரல் 6-ஆம் ேததி தல் 13-ஆம் ேததி வைரயில்
இந்த நாட் ல் நடந்த மிக க்கியமான சம்பவங்கள் தான்.
அந்த வாரத்தில் காந்தி மகாத்மா இந்தியா சுதந்திரம் அைடவதற்கு ஒ
திய
வழிையக் காட் னார். இந்திய மக்கள் நீண்ட கால உறக்கத்தி
ந்
விழித்
எ ந்தனர். ஆத்ம சக்தியாகிய ஆ தத்தின் ெப ைமைய உணர்ந்தனர்.
அேத வாரத்திேலதான் இந்தியாவில் பிாிட் ஷ் ஆட்சியின் அசுரத்தன்ைம அதன்
உச்ச நிைலைமைய அைடந்த . ஜா யன்வாலாபாக் ப ெகாைல ம் மற் ம்
பஞ்சாபில் ஆரம்பமான இரா வச் சட்டக் ெகா ைமக ம் பிாிட் ஷ் அதிகார வர்க்க
ஆட்சிக்கு என் ம் மாறாத அபகீர்த்திைய உண் பண்ணின.
அந்தக்
ெகா ைமகளி
ந்ேத
இந்தியாவின்
வி தைல
இயக்கம்
ன்ெனப்ேபா மில்லாத பலம்ெபற்
வளர்ந்த . அதற்குப்பிறகு பலவ ஷகாலம்
ேதசபக்தர்கள் பதினாயிரக் கணக்கான ெபா க்கூட்டங்களில் "பஞ்சாப் ப ெகாைல"
ையப்பற்றி ஆேவசமாகப் ேபசினார்கள். மக்கள் ெகாதித்
எ ந்
"பிாிட் ஷ்
ஆட்சிைய ஒழித்ேத தீ ேவாம்" என் உ தி ெகாண்டார்கள்.
காந்தி மகாத்மா அ த்த ஆண் ல் ெதாடங்கிய ஒத் ைழயாைம என் ம் மாெப ம்
இயக்கம்
பஞ்சாப்
ெகா ைமக்குப்
பாிகாரம்
ேகா வைத
க்கிய
காரணமாகக்ெகாண் எ ந்த . அந்த இயக்கம் நாெடங்கும் பரவி நா க்கு நாள்
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வ

ப்ெபற்

வளர்ந்

1921-ஆம் வ ஷக் கைடசியில் ைவஸ்ராய் லார்ட் ெர ங்,

"நான் ெசய்வதறியாமல் திைகக்கிேறன்; திண கிேறன்" என்
பகிரங்கமாக
ஒப் க்ெகாள் ம்ப ெசய்த . இவ்வள
க்கியமான விைள க க்ெகல்லாம்
ல
காரணமாயி ந்த பஞ்சாப் நிகழ்ச்சிகைளப்பற்றி இந்த அத்தியாயத்தில் ெதாிந்
ெகாள்ேவாம்.
பாஞ்சாலேதசம்

சீக்கியர்க

ைடய

தாயகம்.

ெபா வாக

ரத் க்குப்

ெபயர்

ேபான . 1914
தல் 1918 வைரயில் நடந்த
தலாவ
உலக மகா
த்தத்தில்
பஞ்சாப்பியர் அடங்கிய பட்டாளங்கள் பல பிாிட்ட க்கு உதவியாகச் ெசன்றி ந்தன.
பிாிட் ஷ் கட்சியின் ெவற்றிக்குப் பஞ்சாப் பட்டாளங்கள் ெசய்த உதவிைய ஆங்கில
இராஜ தந்திாிகள் ெபாி ம் பாராட் னார்கள். அந்தக் காலத்தில் பிாிட் ஷார்
இந்தியாவில் உள்ள மக்கைள இரண் விதமாகப் பிாித் க் குறிப்பி வ வழக்கம்.
ேபார்க்குணம் பைடத்த சாதியார் என் ம் ேபார்க்குணம் இல்லாத சாதியார் என் ம்
பிாித்தார்கள். பஞ்சாப்பி ள்ளவர்கள் ேபார்க்குணம் பைடத்தவர்கள். ஆைகயால்
இந்திய ைசன்யத் க்குப் பஞ்சாப்பியி
ந் அதிகமாக ஆள் திரட் வ வழக்கம்.
இேத காரணத்தினால் பஞ்சாப் மாகாணத்ைதத் ேதசீயக் காற் ப் படாமல்
காப்பாற் வதில் பிாிட் ஷ் அதிகாரவர்க்கம் அதிகமான கவைல ெகாண்
ந்த .*
இம்மாதிாி இந்தியர்கைளப் ேபார்க்குணம் உள்ளவர்கள், ேபார்க்குண மில்லாதவர்கள்
என் பிாிப்ப எவ்வள பிசகான என்ப இரண்டாவ உலக மகா யத்தத்தின்
ேபா நன்கு ெவளியாயிற் . உலகத் ப் ேபார் ைனகளி ம் சமீபத்தில் காஷ்மீாி ம்
ெசன்ைன ரர்களின் ேபார்த் திறைம சுடர் விட் ப் பிரகாசித்த .
அப்ேபா பஞ்சாப் மாகாணம் ஸர் ைமக்ேகேல ஓட்வியர் என் ம் ெலப் ெனண்ட்
கவர்னாின் ஆட்சியில் இ ந்த . பிாிட் ஷ் அதிகார வர்க்கத்தின் ெபா க்கி எ த்த
'இ ம்

மனிதர்'க

க்குள்ேள ஸர் ைமக்ேகேல ஓட்வியர் ஒ வர்.'இந்திய சுதந்திரம்'

என்ற ேபச்சுக் காதில் வி ந்தால் அவ ைடய கண்கள் சிவக்கும். 'வந்ேதமாதரம்' என்ற
மந்திரம் காதில் வி ந்தால் அவ ைடய இரத்தம் ெகாதிக்கத் ெதாடங்கும். அந்தக்
காலத்
இந்திய ேதசீயத் தைலவர்க ைடய ெபயர்கைளக் ேகட்டால் அவ ைடய
நரம் கள்
ைடத் க் ெகாள் ம். இந்தியா க்குச் சுயராஜ்யம் ேவண் ம் என்
ெசால் ம் ேதசீயத் தைலவர்கைளெயல்லாம் பிாிட் ஷ் சாம்ராஜ்யத்தின் பரம
விேராதிகள் என்
அவர் க தினார். ெபா வாக இந்திய அரசியல் வாதிகைளேய
அவ க்குப் பி ப்பதில்ைல. மிதவாதிகள், அமிதவாதிகள், காங்கிரஸ்
ெவ குண் வாதிகள் -யாராயி ந்தா ம் இவ க்கு ஒன் தான்.

வாதிகள்,

இத்தைகய அ ர்வ மனிதாின் ஆட்சியில் அப்ேபா பஞ்சாப் மாகாணம் இ ந்த .
இவ க்குக் கீேழ இ ந்த பிாிட் ஷ் அதிகார வர்க்கத்தின ம் அேத மேனாபாவம்
ெகாண்டவர்களாயி ந்தார்கள்.
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அந்த 1919-ஆம் வ ஷம்
சம்பர் மாதத்தில் அமி தஸர ல் காங்கிரஸ்
மகாசைபைய நடத் வ என் தீர்மானமாகி யி ந்த . இந்தச் ெசய்தி ஸர் ைமக்ேகல்
ஓட்வியாின் ஆங்காரம் சுடர் வி வதற்குக் காரணமாயிற் .
இத்தைகய நிைலைமயிேலதான் பஞ்சாப்பில் பல நகரங்களில் மார்ச்சு மாதம் 30-ஆம்
ேததி யன் ம் ஏப்ரல் 6-ஆம் ேததி யன் ம் மகாத்மாவின் ேகாாிக்ைகப்ப
ஹர்த்தால்கள் நடந்தன. இந்த ஹர்த்தால்களின்ேபா ெபா ஜனங்க க்கும் சர்க்கார்
அதிகாாிக க்கும் தகரா கள் ஏற்பட் விட்டன. ேபாலீஸார் கைலயச் ெசான்ன ம்
ஜனங்கள் கைலயவில்ைல. சில இடங்களில் கல்ெலறிதல்கள் நடந்தன; பதி க்குத்
ப்பாக்கிப் பிரேயாகங்கள் நடந்தன. ஆயி ம் ஜனங்க ைடய ேவக ம் உற்சாக ம்
குன்றவில்ைல. அதிகமாகி வ வதாகக் காணப் பட்ட . இைதெயல்லாம் ஸர்
ைமக்ேகல் ஓட்வியர் பார்த்தார். நிமிஷத் க்கு நிமிஷம் அவ ைடய ஆத்திரம்
ெபாங்கிற் . "பஞ்சாப்பில் பிாிட் ஷ் அதிகாரத்ைத மக்கள் அலட்சியம் ெசய்வதா?
அைத நாம் பார்த் க் ெகாண்
ப்பதா?" என்
அவ ைடய உள்ளம் ெகாதித்த .
"இந்த ஜனங்க க்குச் சாியான பாடங் கற்பிக்காவிட்டால் நான் ஸர் ைமக்ேகல்
ஓட்வியர் அல்ல; இந்தப் ெபா ஜன உத்ேவகத்ைத அடக்கா விட்டால் நான் இ ம்
வர்க்கத்ைதச் ேசர்ந்த ெலப் ெனண்ட் கவர்னர் அல்ல" என் உ தி ெகாண்டார்.
உடேன
தம்
கீழி ந்த
உத்திேயாகஸ்தர்க க்ெகல்லாம் "உங்க
உத்தர அ ப்பி ைவத்தார்.

அதிகார
வர்க்கத்ைதச்
ேசர்ந்த
ைடய ைகவாிைசையக் காட் ங்கள்!" என்

அேத சமயத்தில்தான் அமி தஸர
ந்
மகாத்மா காந்திக்கு அைழப் ப்
ேபாயி ந்த . காந்திஜி ம் வ வதாகச் ெசய்தி அ ப்பியி ந்தார். இைதயறிந்த ஸர்
ைமக்ேகல் ஓட்வியர் "காந்திஜி பஞ்சாப் க்குள்
ைழயக்கூடா " என்
உத்தர
ேபாட்டார். அந்த உத்தரைவ ரயி ேலேய காந்திஜியிடம் ேசர்ப்பித்
அவைர
வழிமறித் த் தி ப்பி அைழத் ச் ெசல்ல ேபாலீஸ் உத்திேயாகஸ்தைர ம்
அ ப்பினார்.
ரயில் வண் யிேலேய காந்திஜிக்குத் தைட உத்தரைவக் ெகா த் அவைர ல்
ரயி
ந்
இறங்கிப் பம்பாய் ரயி ல் ஏற்றித் தி ப்பி அைழத் க் ெகாண்
ேபானார்கள் அல்லவா?
அேத
சம்பவம்
இரண்
டாக்டர்

தினத்தில் அதாவ ஏப்ரல் 10-ஆம் ேததி அமி தஸர ல் ஒ
க்கியமான
ேநர்ந்த . அமி தஸர ல் அப்ேபா
ஜனத் தைலவர்களாயி ந்தவர்கள்
ேபர். ஒ வர் டாக்டர் சத்தியபால் என் ம் பிரபல ைவத்தியர். இன்ெனா வர்
ைஸ டீன் கிச்
என் ம் பிரபல பாாிஸ்டர். இந்த இ
தைலவர்க ம்

அச்சமயத்தில் அமி தஸர

ன் '

சூடா மன்னர்' களாக விளங்கினார்கள். ஏப்ரல் 10-
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ஆம் ேததி காைலயில் ேமற்கூறிய இ
தைலவர்கைள ம் அமி தஸரஸ் ஜில்லா
மாஜிஸ்ட்ேரட் தம் ைடய
ட் க்கு வந்
ேபாகும்ப
ெசால்
அ ப்பினார்.
நகரத்தில் அைமதி காப்பதன் சம்பந்தமாகக் கலந்
ஆேலாசிக்க அைழப்பதாக
அவர்கள் நிைனத் உடேன றப்பட் ச் ெசன்றார்கள். அவர்கள் வந்த ம் ஜில்லா
மாஜிஸ்ட்ேரர் "உங்கைளக் ைக
ெசய்தி க்கிேறன்!" என்றார்.
ய ேபாலீஸ்
வண் க்குள் அவர்கைள ஏற்றி யா க்கும் ெதாியாத இடத் க்கு அ ப்பி விட்டார்.
ஜில்லா மாஜிஸ்ட்ேரட் ட் க்குச் ெசன்ற தைலவர்கள் தி ம்பி வரவில்ைல என்ற
ெசய்தி அமி தஸரஸ் நகரத்தில் அதிவிைரவாகப் பரவிவிட்ட . ஜனங்கள் சி சி
கூட்டமாகச் ேசர்ந் கைடசியில் ஒ ெப ங்கூட்டமானார்கள். "எங்கள் தைலவர்கைள
என்ன ெசய்தீர்கள்?" என் ேகட்பதற்காக ஜில்லா மாஜிஸ்ட்ேரட் ன்
ேநாக்கிச்
ெசன்றார்கள். ஜனங்கள் வசித்த அமி தஸரஸ் நகரத் க்கும் உத்திேயாகஸ்தர்கள்
வசித்த ' வில் ைலன்ஸ்' என் ம் பகுதிக்கும் ந வில் ரயில்பாைத ேகட் ஒன்
இ ந்த . அங்ேக இரா வப்பைட
ரர்கள் நி த்தி ைவக்கப்பட்
ந்தார்கள்.
ஜனங்கைள ேமேல ேபாகக்கூடா என் அவர்கள் த த்தார்கள். உடேன கற்கள் பல
வந் விழத்ெதாடங்கின. ெபா ஜனங்க க்கும் அதிகாாிக க்கும் இம்மாதிாி 'லடாய்'
ஏற்ப ம் ேபாெதல்லாம் கூட்டத்தில் உள்ளவர்களில் சில உற்சாகிகள் கல்ெலறிவைதக்
ைகயா வ
அந்தநாளில் சாதாரணமாயி ந்த . ஜனங்களிடம் ேவ
ஆ தம்
கிைடயா . காந்தி மகாத்மாவின் அஹிம்சா தர்மத்ைதப் பற்றி ம் இன் ம் ஜனங்கள்
சாியாக அறிந் ெகாள்ள வில்ைல. ஆகேவ யாேர ம் சிலர் கல்ெலறிய ஆரம்பித்
வி வ
வழக்கம். அவ்வள தான்; ெவ ம் வாைய ெமல் கிறவர்க க்கு அவல்
கிைடத்தாற்ேபால் ஆகிவி ம். ேபாலீஸா ம் இரா டத்தா ம் கல் க்குப் பதில்
ஜனங்கள்மீ குண் எறிய ஆரம்பித் வி வார்கள்.
அேநக இடங்களில் நடந்த

ப்பாக்கிப் பிரேயாகங்க

க்குக் 'கல்ெலறி'

ஒ

வியாஜமாகேவ
இ க்கும்
'கல்ெலறிதல்'
சில
இடங்களில்
ெபாய்யாகக்
கற்பிக்கப்ப வ ம் உண் . அதிகாாிகேள ஜனக் கூட்டத்தில் சில ைகயாள்கைள
நியமித் க் கல்ெலறியச் ெசய்வ ம் உண் . ப்பாக்கிப் பிரேயாகத் க்கு ஏேத ம்
காரணம் ேவண் ம் அல்லவா?
அமி தஸரஸ் ஜனங்கள்மீ
ரயில்ேவ ேகட் ல் நின்ற பட்டாளத்தார் சுட்டதில்
இரண் ேபர் ெசத் வி ந்தார்கள். ெசத்தவர்களின் உடல்கைளத்
க்கிக் ெகாண்
அந்தப் ெப ங்கூட்டம் நகரத்ைத ேநாக்கித் தி ம்பிய . தி ம்பிப் ேபாகும்ேபா ெவறி
ெகாண்ட மக்கள் பல அட் ழியங்கைளப் ாிந்தார்கள். ஒ பாங்கிைய ம் ரயில்ேவ
கூட்ஸ்
ெகாட்டைகைய ம்
இன் ம்
சில
சர்க்கார்
காாியாலயங்கைள ம்
ெகா த்தினார்கள். அந்த கலாட்டாவில் ஐந் ஐேராப்பியர்கள் ெகால்லப் பட்டார்கள்.
அன்ைறய சாயங்காலேம அமி தஸரஸ் நகரத்தின் நிர்வாகத்ைத
உத்திேயாகஸ்தர்கள் இரா வ அதிகாாிகளிடம் ஒப்பைடத்தனர்.

வில்
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ஒ பிரேதசத்தில் கலக ம் குழப்ப ம் அதிகமானால் அந்தப் பிரேதசத்தில்
வில்
சட்டங்கைள ம் சாதாரண ஆட்சி
ைறைய ம் நி த்தி ைவத் இரா வச் சட்ட
ஆட்சிைய அ
க்குக் ெகாண் வ வ
வழக்கம். இரா வச் சட்டம் அ
ல்
இ க்கும்ேபா சாதாரண ேகார்ட் க க்கு அதிகாரம் ஒன் ம் கிைடயா . இரா வ
அதிகாாிகள் இட்ட தான் சட்டம். இரா வ அதிகாாிகளின் உத்தரைவ மீறினால்
உடேன க ந் தண்டைன. சாதாரண சட்டம் அ
ல் இ க்ைகயில் ஒ வன் குற்றம்
ெசய்தால் அவைனக் ைக
வக்கீல் ைவத்

ெசய்வ , ாிமாண் ல் ைவப்ப , ஜாமீனில் வி வ ,

ேகஸ் நடத் வ , விசாரைண, தீர்ப் , அப்பீல், இப்ப ெயல்லாம்

நியாயம் ெப வதற்குப் பல ைறகள் உண்டல்லவா? இரா வச் சட்ட அ
ன் கீழ்
இெதல்லாம்
ஒன் மில்ைல.
இரா வ
உத்தரைவ
மீ ேவார்
உடேன
தண்டைனக்குள்ளாவார்கள். உத்தரைவ மீ ம்ேபாேத சுட் க் ெகால்லப்படலாம்.
அதில் தவறினால் இரா

வக் ேகார்ட்

களில் உட

கைசய ,
க்குத் தண்டைன, ஆ ள்
ெகா க்கலாம். அப்பீல் கிைடயா .

க்குடன் 'விசாரைண' நடக்கும்.

தண்டைன

எ

ேவண் மானா

ம்

ஏப்ரல் மாதம் 10-ஆம் ேததி அமி தஸரஸ்
வில் அதிகாாிகள் நிைலைமையத்
தங்களால் இனி சமாளிக்க
யா
என்
ெசால்
இரா வச் சட்ட அ ைலக்
ேகாாினார்கள். இரா வச் சட்ட அ
க்கு இந்திய சர்க்காாின் அ மதி ேதைவயா
யி ந்த . இந்த அ மதி ஏப்ரல் மாதம் 14-ஆம் ேததிதான் வந்த . ஆனால் இந்திய
சர்க்காாின் அ மதி வ ம் என் எதிர்பார்த் ஏப்ரல் மாதம் 10-ஆம் ேததிேய அமி த
ஸரைஸ இரா வ அதிகாாிகள் ஒப் க்ெகாண் விட்டார்கள். இந்தக் காாியத் க்கு
பஞ்சாப் ெலப் ெனண்ட் கவர்னர் ஸர் ைமக்ேகல் ஓட்வியாின் ஆதர பாி ரணமாக
இ ந்த . அதிகாாிக

க்கு ேவ

என்ன கவைல?

ஏப்ரல் மாதம் 13-ஆம் ேததி தமிழ்நாட் ல்

வ ஷப் பிறப்

தினம் வ வ

வழக்கம் அல்லவா? வட இந்தியாவில் பல மாகாணங்களில் ஏப்ரல் 13-ஆம் ேததி
ஹிந் க்க க்கு வ ஷப் பிறப் தினம். அமி தஸர ல் அன்ைறக்கு ஒ ெபாிய
ெபா க் கூட்டம் கூ ம் என்
காைலயில் விளம்பரம் ெசய்யப்பட்ட . கூட்டம்
நடக்கும் இடம் ஜா யன் வாலாபாக் என் ம் குறிப்பிடப் பட்
ந்த .
இந்தியாவின் சுதந்திரப் ேபாராட்ட சாித்திரத்தில் ஜா யன் வாலாபாக் என் ம்
அழியாத ெப ைம ெபற்றதாகும். ஆைகயால் அந்தப் ெபயைர நன்றாக ஞாபகம்
ைவத் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.
'பாக்' (Bagh) என்

ம் ஹிந்தி வார்த்ைதக்குத் 'ேதாட்டம்' என்

ெபா ள். ஆனால்

ஜா யன் வாலாபாக்கில் அப்ேபா ேதாட்டேம இல்ைல; மரேம கிைடயா . அ
ெவ ம் ெவட்ட ெவளியான ைமதானமாயி ந்த . அைதச் சுற்றி ம்
ன்
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பக்கங்களில் உயரமான மச்சு
கள் இ ந்தன. அந்த மச்சு
களின் பின் றத்
ெந ஞ் சுவர்கள் ைமதானத்ைதச் சுற்றிக் ேகாட்ைடச் சுவர்கைளப்ேபால் நின்றன. ஒேர
ஒ

பக்கத்தில் மாத்திரம், ஒ

ஆள் உயரமான மதில் சுவர் இ ந்த .

ைமதானத் க்குள் ஜனங்கள் வ வதற்கும் தி ம்பிப் ேபாவதற்கும் வழி ஒன்ேற
ஒன் தான். அந்த ஒ வழி ம் மிகக் கு கலான . ஒேர சமயத்தில் ஏெழட் ப் ேப க்கு
ேமல் அதன் வழியாக ைமதானத் க்கு உள்ேள வரேவா ெவளிேய ேபாகேவா
யா .
இப்ப ப்பட்ட ஜா யன் வாலாபாக் ைமதானத்தில் அன்

பிற்பக

ந்ேத

ஜனங்கள் வந்
கூட ஆரம்பித்தார்கள். வயதானவர்கள், வா பர்கள், ஸ்திாீகள்,
குழந்ைதகள் எல்ேலா மாகப் ெப ங்கூட்டம் ேசர்ந் விட்ட . டாக்டர் சத்தியபா ம்
டாக்டர் கிச்சு
ம் என்ன ஆனார்கள் என்
ஜனங்க க்கு இன்ன ம்
ெதாியவில்ைல. காந்திஜிைய ல் க்கு அப்பால் பால்வால் ஸ்ேட ஷனில் இறக்கிக்
ைக
ெசய் ெகாண்
ேபாய்விட்டார்கள் என்ற ெசய்தி வந்தி ந்த .
ல் யில்
சுவாமி சிரத்தானந்தர் தைலைம வகித்
நடத்திச் ெசன்ற ஊர்வலத்தின் ேபாில்
ேபாலீஸார் ' ப்பாக்கிப் பிரேயாகம் ெசய்ேவாம்' என்
ெசான்னேபா
சுவாமி
சிரத்தானந்தர் தம
மார்ைப
யி ந்த சட்ைடைய எ த்
விட் ச் "சு ங்கள்!"
என்
ெசான்ன ெசய்தி ம் வந்தி ந்த . 10-ஆம் ேததியி
ந்
அமி தஸர ல்
நடந் வந்த இரா வ அதிகார அ ல் மக்களின் உள்ளத்தில் ெகாதிப்ைப உண்
பண்ணியி ந்த . ஆகேவ ஜா யன் வாலாபாக்கில் இ பதினாயிரம் ஜனங்க க்கு
ேமல் கூ விட்டார்கள். அங்ேக கூட்டம் ேபா வ
அதிகாாிகள்
கூட்டத்ைதத்
அறிந்தி க்கவில்ைல.

த க்கிறார்கள்

சட்ட விேராதம் என்ேறா,

என்ேறா,

அந்த

ஜனங்கள்

கூட்டம் அைமதியாகேவ ஆரம்பமாயிற் . சிறி
ேநரம் நடந்த . ஹன்ஸ்ராஜ்
என் ம் ெதாண்டர் ேபசிக் ெகாண்
ந்தார். திடீெரன்
பைடகள் வ ம் சத்தம்
ேகட்ட .
இந்திய ரர்க ம் ஐம்ப ஐேராப்பிய ேசால்ஜர்க ம் அடங்கிய பைட
ைமதானத் க்குள் பிரேவசித்த . இந்தப் பைடக்கு ெஜனரல் ைடயர் என்பவர்
தைலைம வகித்தார். இவர் கவசம்
ண்ட இயந்திர பீரங்கி ஒன் ம் ெகாண்
வந்தி ந்தார். ஆனால் கு கிய ைழ வாசல் வழியாக அைத ைமதானத் க்குள்ேள
ெகாண் வர
யவில்ைல. ஆைகயால் கவச பீரங்கிைய ெவளியிேல நி த்தி விட் த்
தம் டன் வந்த ரர்க டன் ெஜனரல் ைடயர் ைமதானத் க்குள் பிரேவசித்தார். அவர்
பிரேவசித்த இடத் க்குப் பக்கத்திேலேய ெகாஞ்சம் உயரமான ேமைட ஒன்
இ ந்த . அந்த ேமைடயில் ரர்கைள நி த்தினார். இந்திய ரர்கைள ன்னா ம்
ஐேராப்பிய
ரர்கைளப் பின்னா ம் நி த்தினார். "உடேன கைலந்
ேபாங்கள்"
என்
ஜனங்கைளப் பார்த்
உத்தரவிட்டார். அந்த உத்தர
ேபாட்
இரண்ேட
இரண் நிமிஷம் ெபா த் விட் ச் "சு ங்கள்" என்
ரர்க க்கு உத்தரவிட்டார்!
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இ பதினாயிரம் ேபர் அடங்கிய அந்தப் ெப ங்கூட்டத்தில் ேசால்ஜர்கள்
வந்தி க்கிற விஷயம் ஒ சில க்கு மட் ேம ெதாிந்த . ெஜனரல் ைடயாின் உத்தர
யா க்குேம காதில் விழவில்ைல. ஆனால் ப்பாக்கிகள் ெவ தீர்க்கும் சத்தம் ஏக
காலத்தில் இ பதினாயிரம் ேபாின் காதி ம் வி ந்த . உடேன ஜனங்கள் எ ந் ஓட
ஆரம்பித்தார்கள். ஆனால் எங்ேக ஓ வ ? ைமதானத் க்குள் வ ம் கு கிய பாைத
வழியாக அவ்வள ேப ம் ஓட
யா . குைறந்த அதற்கு இரண் மணி ேநரம்
ேவண் ம். சுற்றி ம் ன் பக்கம் ெந ஞ்சுவர்கள் நின்றன. ஒ பக்கத்தில் மட் ம்
தாழ்ந்த மதில் சுவர் நின்ற . அைத ேநாக்கி ஜனங்கள் ஓ மதில் ேமல் ஏறிக் குதிக்கத்
ெதாடங்கினார்கள். அந்தக் குட்ைடயான மதில் சுவைர ேநாக்கிேய
ப்பாக்கிக்
குண் க ம் அதிகமாக வந்தன. ஏறிக் குதிக்க யன்றவர்களில் பலர் குண் பட் ச்
ெசத் வி ந்தார்கள்! அந்த மதில் சுவர் ஓரமாகப் பிணங்கள் குவிந்தன!!
ெஜனரல் ைடயாின்
ரர்கள் அைர மணி ேநரம் சுட்டார்கள். ெமாத்தம் 1600
குண் கள் சுட்டார்கள். ெகாண் வந்தி ந்த ேதாட்டாக்கள் எல்லாம் தீர்ந் ேபான
பிறகுதான் சு வைத நி த்தினார்கள்!
"ஜனங்கைளக் கைலப்பதற்காக மட் ம் நான் சுடவில்ைல. ஜனங்க க்குப் பாடம்
கற்பிப்பதற்காகச் சுட்ேடன்! எத்தைன ேபைரக்ெகால்லலாேமா அவ்வள ேபைர ம்
ெகால் வதற்குச் சுட்ேடன்! அப்ேபா தான் ம ப
ம் ஜனங்கள் என் ைடய
உத்தரைவ மீறத்
ணிய மாட்டார்கள் என்பதற்காகேவ அம்மாதிாி ெசய்ேதன்!
இன் ம் அதிக ேதாட்டாக்கள் ைகவசம் இ ந்தி ந்தால் இன் ம் அதிக ேநரம்
சுட்
ப்ேபன்!" என் ெஜனரல் ைடயர் ெசான்னார்.
ெஜனரல் ைடயர் அன்
சுட்டதில் ெமாத்தம் 400 ேபர் உயிைர இழந்தார்கள்.
ஆயிரம் ேப க்கு ேமல் காயம் பட்
வி ந்தார்கள். ேதாட்டாக்கள் தீர்ந்த டேன
ெஜனரல் ைடயர் தம் ரர்க டன் அங்கி ந்
றப்பட் ப் ேபாய்விட்டார்.
ெசத்தவர்களின் உடல்கள் இரெவல்லாம் அந்த ைமதானத்திேலேய கிடந்தன.
காயம்பட் வி ந்தவர்கள் இரெவல்லாம் அங்ேகேய னகிக்ெகாண் ம் ஓலமிட் க்
ெகாண் ம் கிடந்தார்கள். அவர்களில் பலர் "தாகம்!தாகம்!" என் தவித்தார்கள். ஒ
வாய் தண்ணீர் ெகா ப்பதற்கும் அங்ேக யா ம் இல்ைல. அக்கம்பக்கத்தி
ந்தவர்கள்
கதிகலங்கிப்ேபாய்
ட் க்குள்ேளேய இ ந் விட்டார்கள். இந்தமாதிாி ராட்சதச்
ெசயல் நடக்கக்கூ ம் என் அவர்கள் கனவி ம் எதிர்பார்க்கவில்ைல.
காயம்பட்டவர்க க்குத் தாகத் க்குத் தண்ணீர் ெகா ப்பதற்ேகா அவர்கைள
அங்கி ந்
அப் றப்ப த் வதற்ேகா சிகிச்ைச ெசய்வதற்ேகா ெஜனரல் ைடயர்
எந்தவித ஏற்பா ம் ெசய்யவில்ைல.
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ம நாள் காைலயில் ெஜனரல் ைடய க்கு ஒ தந்தி வந்த . "சாியான காாியம்
ெசய்தீர். ெலப் ெனண்ட் கவர்னர் உம் ைடய ெசயைல அங்கீகாிக்கிறார்!" என்
அந்தத் தந்தி கூறிய .
ெஜனரல் ைடய ைடய பயங்கர லீைலகள் ஜா யன் வாலாபாக் ப ெகாைல டன்
யவில்ைல. கற்பைனக்ெகட்டாத பல ெகா ைமகைள அவர் நிகழ்த்தினார்.
அமி தஸரஸ் நகரத் க்குக் குழாயில் ஜலம் வ வைத ம் தீபங்க க்கு மின்சார சக்தி
கிைடப்பைத ம் நி த்திவிட்டார்.
திகளிேல இரண்
ேப க்கு ேமல் ேசர்ந்
நடக்கக்கூடா என் உத்தர ேபாட்டார். கைடகைளக் கட்டாயமாகத் திறக்கச்ெசய்
இரா வ அதிகாாிகள் ெசான்ன விைலக்குச் சாமான்கைள விற்கும்ப
ெசய்தார்.
ைபைசக்கிள்கைள ம் வண் கைள ம் கட்டாயமாகக் ைகப்பற்றினார். ெத
ைனகளில் க்ேகாணங்கைள நாட் , இரா வ உத்தர கைள மீறி நடப்பவர்கைள
ெயல்லாம் ச க்கினால் அ க்கும்ப ெசய்தார்.
ெஜனரல் ைடய ைடய உத்தர க

க்குள்ேள ெயல்லாம் மிகப் பயங்கரமான ,

'வயிற்றினால் ஊர்ந் ெசல் ம்' உத்தர (Crawling order). மிஸ் ெஷர் ட் என் ம்
ஐேராப்பிய ஸ்திாீ ஒ சந்தின் வழியாகப் ேபாய்க்ெகாண்
ந்த ேபா இரா வச்
சட்டக் ெகா ைமகளினால் ெவறி ெகாண்
ந்த சில மக்கள் அவைளத் தாக்கினார்கள்.
ஆனால் அேத சந்தில் வசித்த நல்ல மனிதர்கள் ஓ வந் அந்த ஐேராப்பிய ஸ்திாீையக்
காப்பாற்றி விட்டார்கள்.
இந்தச் ெசய்தி ெஜனரல் ைடய க்குத் ெதாிந்த ம் அவர் உடேன இரணிய கசி வாக
மாறினார்! அந்தச் சந்தின் ைனக்கு வந் " இனி இந்தச் சந் க்குள் ேபாகிறவர்கள்
எல்ேலா ம் வயி
தைரயில் ப ம்ப
ஊர்ந்
ேபாகேவண் ம்" என்
கட்டைளயிட்டார். அந்தச் சந்தில் கு யி ந்த ஜனங்கள் அைனவ ம் ெவளியில் ேபாக
ேவண் மானா ம் ம ப தி ம்பி
ட் க்கு வரேவண் மானா ம் வயிற்றினால்
ஊர்ந் ெசல்ல ேவண் யதாயிற் !
அமி தஸர

ல் ெஜனரல் ைடயர் ஏற்ப த்திய இரா

வக் ேகார்ட்டார் இரா

வ

உத்தரைவ மீறியதற்காக 298 ேபைர விசாரைண ெசய்தார்கள். அவர்களில் 51 ேப க்கு
மரண தண்டைன ம் 49 ேப க்கு ஆ ள்பாியந்தம் தீவாந்தர தண்டைன ம் 79
ேப க்கு 7 வ ஷ தண்டைன ம் கிைடத்தன!
அமி தஸர ல் ராட்சத ஆட்சி நடந் ெகாண்
ந்த அேத சமயத்தில் பஞ்சாப்பின்
இன் ம் பல இடங்களி ம் ெஜனரல் ைடயாின் அண்ணன்மார்க ம் தம்பிமார்க ம்
அவரவர்க ைடய
சக்திக்கு
இைசந்தப
அசுர
லீைலகைள
நடத்திக்
ெகாண்
ந்தார்கள்.
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லாகூர் நகாில் கர்னல் ஜான்ஸன் ஆட்சி ாிந்தார். இர
எட் மணிக்கு ேமேல
ெவளிேய கிளம் கிறவர்கள் சுடப்ப வார்கள் என் அவர் உத்தர ேபாட்டார். இந்த
உத்தர
அடங்கிய விளம்பரங்கள்
ட் ச் சுவர்களில் ஒட்டப்பட்டன. அந்த
விளம்பரங்கள்
கிழிக்கப்படாமல்
காப்பாற் வ
ட் க்காரர்
ெபா ப் .
இரெவல்லாம் கண் விழித் க் காக்கேவண் ம். காக்கத் தவறினால் மரணதண்டைன,
அல்ல

கைசய , அல்ல

சிைறவாசம்.

லாகூர் கலாசாைலகளில் ப த்த மாணாக்கர்கள் அைனவ ம் நக க்கு நா ைமல்
ரத்தி
ந்த இரா வத் தைலைமக் காாியாலயத் க்குத் தினம் நா தடைவ வந்
ஆஜர் ெகா க்க ேவண் ெமன் உத்தரவிட்டார். அப்ேபா க ங் ேகாைடக்காலம்.
லாகூாில் உஷ்ணத்தின் க்ாி அப்ேபா 108. இந்த ெவயி ல் மாணாக்கர்கள் தினம்
பதிைனந் ைமல் நடக்க ேவண் யதாயிற் . பலர் சாைலயிேலேய ர்ச்ைசயைடந்
வி ந்தார்கள்.

ேகள்விப்பட்ட

கர்னல்

ஜான்ஸன்,

"ெராம்ப

நல்ல .

வி ந்த

மாணாக்கர்கள் விஷமம் ெசய்யாமல் இ ப்பார்கள் அல்லவா?" என்றார்.
ஒ

காேலஜ் வாசல் சுவாில் ஒட் யி ந்த இந்த உத்தர

விளம்பரம் கிழிக்கப்பட்ட .

இதற்காக அந்தக் கலாசாைல பிாின்ஸ்பால், ஆசிாியர்கள் எல்லாைர ம் ைக ெசய்
தி வழியாக நடத்தி அைழத் ச் ெசன் ேகாட்ைடயில் ஒ
ைலயில்
ன் நாள்
அைடத் ைவத்தி க்கும்ப உத்தர விட்டார். இவ்வாேற குஜர்ன்வாலாவில் கர்னல்
ஒப்ாிய ம் ேஷக் ராவில் மிஸ்டர் பாஸ்ெவார்த் ஸ்மித் ம் காஸூாில் காப்டன்
டவ்ட ம் அசுர ஆட்சி நடத்தினார்கள்.
குஜர்ன்வாலாவில்

ஆகாய

விமானத்தி

ந்

குண்

ேபா ம்

ைற ம்

ைகயாளப்பட்ட . ெலப் னண்ட் டாட்கின்ஸ், ேமஜர் கார்ப்பி ஆகியவர்கள் ஆகாய
விமானத்தி
ந்
கீேழ ஜனக் கூட்டத்ைதக் கண்ட டேன ெவ
குண்
எறிந்தார்கள். அல்ல இயந்திர பீரங்கியினால் சுட் க் கைலந்தார்கள்.
இம்மாதிாி ஒ
எறியப்பட்டன.

க யாண ஊர்வலத்தின்மீ

ஆகாய விமானத்தி

ந்

குண் கள்

கர்னல் ஒப்ாியன் என்பவர் ப்ாிட் ஷ் அதிகாாிகைள இந்தியர்கள் கண்ட டேன
சலாம் ேபாடேவண் ம் என் உத்தரவிட்டார். இந்தியர்கள் வண் யில் ஏறியி ந்தால்
உடேன இறங்கிச் சலாம் ேபாடேவண் ம் என் ம், குைட பி த்தி ந்தால் உடேன
குைடைய இறக்கி
டேவண் ம் என் ம் கட்டைளயிட்டார். இந்த உத்தரைவ
மீறியவர்க க் ெகல்லாம் கைசய ெகா க்கப்பட்ட .
காப்டன் டவ்டன் என்பவர் காஸூர் பட்டணத்தில் ஒ
ஒ

ெபாிய

க்குேமைட கட் னார். அத் டன்,

ற்ைறம்ப

க்கியமான நாற்சந்தியில்
ேபர் ெகாள்ளக்கூ ய
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ஒ
ெபாிய இ ம் க் கூண்
தயாாித்
ரயில்ேவ ஸ்ேட ஷ
நாட் னார். கலகத்தில் சம்பந்தப்பட்டதாகச் சந்ேதகத் க்கு

க்குப் பக்கத்தில்
உள்ளவர்கைளக்

ெகாண் வந்
அந்தக் கூண் ல் அைடத்
ைவத்தார். ரயி க்குப் ேபாகிறவர்கள்,
ரயி
ந்
வ கிறவர்கள் எல்லா ம் கூண் ல் அைடக்கப்பட்டவர்கைளப்
பார்த் க்ெகாண் ேபாகுமா ஏற்பா ெசய்தார்!
பஞ்சாப்
வதி ம் ெபா
வாழ்வில் பிர கர்களாயி ந்தவர்கள் அைனவ ம்
இரா வச் சட்டத்தின்ப ைக ெசய்யப்பட் க ந்தண்டைனக்கு உள்ளானார்கள்.
லாகூாில் ஹாிகி ஷ்ணலால் பிரபல காங்கிரஸ் வாதி. ெபாிய ெசல்வந்தர். அவ க்கு
40 லட்ச பாய் ெசாத் இ ந்த . அவைரக் ைக ெசய் ஆ ள் பாியந்தம் தீவாந்தர
தண்டைன விதித்த டன் இவ ைடய ெசாத்
வைத ம் பறி தல் ெசய்ய ம்
உத்தர ேபாட்டார்கள். லாகூாில் அப்ேபா பிரபலமாயி ந்த பண் தராம் ேபாஜி
தத்தர், பண் த ேக. சந்தானம், ' ாிப் ன்' பத்திாிைக ஆசிாியர் பா
த யவர்க ம் அேத கதிக்கு உள்ளாயினர்.

காளிநாத் ராய்

பஞ்சாபில் இவ்விதம் ராட்சத ரா வ ஆட்சி நீ த் க் ெகாண்ேட ேபாயிற் .
ஆனால் பஞ்சாப் க்கு ெவளியில் உள்ளவர்க க்கு அங்ேக நிகழ்ந்த ெகா ைமகைளப்
பற்றி ஒன் ேம அப்ேபா ெதாியவில்ைல. ஏெனனில் ெசய்திகள் எல்லாம் தணிக்ைக
ெசய்
அ ப்பப்பட்டன. ெவளி மாகாணங்களி
ந்
பஞ்சாப் க்குள் வரேவா
பஞ்சாப்பி
ந் ெவளியில் ேபாகேவா யா ம் அ மதிக்கப் படவில்ைல.
ஜ்யர் ஆண்ட் ஸ் பஞ்சாப் சம்பவங்கைளப் பற்றி ஓரள ேகள்விப்பட் அங்ேக
ேபாய் விசாரைண ெசய்ய வி ம்பி ேம மாதத்தில் பஞ்சா க்குப் ேபானார். அவைர
அமி தஸர ல் ைக ெசய் ஒ நாள் ாிமாண் ல் ைவத்தி ந் தி ப்பி அ ப்பி
விட்டார்கள். லாலா ஹாிகி ஷ்ண லா ன் சார்பாக இரா வக் ேகார்ட் ல்
வழக்கா வதற்காக பிரசித்த பாாிஸ்டரான மிஸ்டர் எர்ட்
நார்ட்டன் பஞ்சாப்
ெசன்றார். அவ ம் தி ப்பி அ ப்பப் பட்டார்.
ஜூைல மாதத்திற்குப் பிறகுதான் ஒ மாதிாியாகப் பஞ்சாப் சம்பவங்கைளப் பற்றிய
ெசய்திகள் ெவளிவரத் ெதாடங்கின. அந்த மாதத்தில் கல்கத்தாவில் அகில இந்திய
காங்கிரஸ் கமிட் கூ ய ேபா பிரபல காங்கிரஸ் தைலவர்களிடம் இரகசியமாகப்
பஞ்சாப்

பயங்கரங்கைளப்

பற்றி

ெசய்தி

ெசால்லப்பட்ட .

"இெதல்லாம் இரகசியமாக இ க்கட் ம். எங்கைளக்
ேவண்டாம்" என் ேவண் க் ெகாண்டார்கள்.

காட் க்

ெசான்னவர்கள்,
ெகா த் விட

அப்ேபா
ைவஸ்ராய் ெசம்ஸ்ேபார் ன் நிர்வாக சைபயின் அங்கத்தினரா
யி ந்தவர்களில் ஸர் சங்கரன் நாயர் ஒ வர். பஞ்சாப்பில் ேம ம் இரா வச் சட்டம்
நீ ப்பைதக் கண் த் ஜூைல 19-ஆம் ேததி அவர் ராஜினாமா ெசய்தார். பஞ்சாப்ைப
யி ந்த இ ம் த்திைர அகன் உண்ைமயான ெசய்திகள் வர ஆரம்பித் க் காந்தி
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மகாத்மாவின் காதி ம் வி ந்தன.
பாஞ்சாலத் க்குப் ேபாகேவண் ம் என்

பயங்கரக் ெகா ைமக
காந்தி மகானின் உள்ளம்

க்கு

உள்ளான
த்த .

----------------------------------------------------------17. அமி தஸரஸ் காங்கிரஸ்
மகாத்மா காந்தி பஞ்சாப் க்குப் ேபாக ஆர்வம் ெகாண்
ந்த ேபாதி ம் தைடச்
சட்டத்ைத மீறி அங்ேக ேபாக வி ம்பவில்ைல. அப்ப
மீ வதற்கு
யன்றால்
பஞ்சாப்பின் நிைலைம இன் ம் ேமாசமாகத்தான் ஆகும் என்
க தினார்.
ஆைகயால் இந்திய சர்க்கா க்குத் தந்திக ம் க தங்க ம் அ ப்பிப் பஞ்சாப் க்குப்
ேபாக அ மதி ேகட் க்ெகாண்
ந்தார். அந்த அ மதி இேலசில் கிைடப்பதாக
இல்ைல. ைவஸ்ராய் ெசம்ஸ்ேபார் , "ெபா ங்கள்" "ெபா ங்கள்" என்
ெகாண்ேடயி ந்தார்.

ெசால் க்

இதற்கிைடயில் மகாத்மா ஒ
க்கியமான ெபா ப்ைப ஏற் க் ெகாள்ள
ேவண் யதாயிற் . அப்ேபா
"பம்பாய் கிராணிகல்" என் ம் பத்திாிைக இந்திய
ேதசீய இயக்கத்ைதத் தீவிரமாக ஆதாித் வந்த . அந்தப் பத்திாிக்ைகக்கு
பி.ஜி.
ஹார்னிமான் என்பவர் ஆசிாியராயி ந்தார்.
ஹார்னிமான் ஆங்கிேலயரான
ேபாதி ம் இந்திய ேதசீய வாதிகளின் கட்சிையப் பலமாக ஆதாித்தார். அவ ைடய
எ த் , வன்ைம ெபா ந்தியி ந்த . ர லட் சட்டத்ைத எதிர்க்க மகாத்மா காந்தி
ஆரம்பித்த சத்தியாக்கிரஹ இயக்கத்ைத ம்
ஹார்னிமான் ஆதாித் எ தினார்.
அதனால் ேகாபங் ெகாண்ட பிாிட் ஷ் அதிகார வர்க்கத்தார் அவைரத் ேதசப் பிரஷ்டம்
ெசய்தனர்.
இந்த நிைலைமயில்
ஹார்னிமா க்குப் பதிலாக "பம்பாய் கிராணிகல்"
பத்திாிைகைய
நடத் ம்ப
அதன்
நிர்வாகிகள்
மகாத்மாைவக்
ேகட் க்
ெகாண்டார்கள். அந்தப் ெபா ப்ைப மகாத்மா ஏற் க்ெகாண்
சில நாள்
பத்திாிைகைய நடத்தினார். அதற்குள் சர்க்கார் அடக்கு
ைறயின் ெகா ைம
காரணமாகப் பத்திாிைகைய நி த்திவிட ேவண் ய அவசியம் ேநர்ந் விட்ட .
பிறகு அேத ஸ்தாபனத்தினால் நடத்தப்பட் வந்த "எங் இந்தியா" என் ம் வாரப்
பத்திாிைகைய மகாத்மா ஒப் க் ெகாண்டார். சில காலத் க்குப் பிறகு "எங் இந்தியா"
ஆமதாபாத் க்கு மாற்றப் பட்ட . அங்ேக நடந் வந்த "நவஜீவன்" என் ம் குஜராத்தி
வாரப் பத்திாிைகக்கும் மகாத்மா ஆசிாியர் ஆனார். இந்த இரண் பத்திாிைககளின்
லமாகக் காந்திய கள் தம ெகாள்ைககைள ம் திட்டங்கைள ம் பிரசாரம் ெசய்யத்
ெதாடங்கினார். "எங் இந்தியா" "நவ ஜீவன்" இரண்
பத்திாிைகக ம் மிக ம்
பிரபலமைடந் சக்தி வாய்ந்த பத்திாிைககள் ஆயின. அைவ ஒவ்ெவான் க்கும் 40,000
சந்தாதார் வைரயில் ேசர்ந்தனர்.
------ ------ ------
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மகாத்மா க்குப் பஞ்சாப் க்குப் ேபாக அ மதி அந்த வ ஷம் அக்ேடாபர்
மாதத்திேலதான் கிைடத்த . அ மதி வந்த டேன மகாத்மா பஞ்சாப் க்குப்
றப்பட் ச் ெசன்றார்.
பஞ்சாப் சம்பவங்க க்ெகல்லாம் மகாத்மாேவ ெபா ப்பாளி என் ஸர் ைமக்ேகல்
ஓட்வியர் குற்றம் சாட் னார். அேதமாதிாியாக்ப் பஞ்சாப் இைளஞர்கள் சிலர்
இரா வச் சட்டக் ெகா ைமக க்ெகல்லாம் மகாத்மாைவேய ெபா ப்பாளியாகக்
ெகாண்டார்கள். சத்தியாக்கிரஹம் ஆரம்பித்ததற்காக ஸர் ைமக்ேகல் ஓட்வியர்
மகாத்மாவின் ேபாில் குற்றம் சாட் ய ேபால் சத்தியாக்கிரஹத்ைத நி த்தியதற்காக
இவர்கள் மகாத்மாேபாில் குற்றம் சுமத்தினார்கள். சத்தியாக் கிரஹத்ைத மகாத்மா
காந்தி நி த்தியதனால்தான் ஜா யன் வாலா ப ெகாைல நடந்த
என்
ெசான்னார்கள். "நீர் பஞ்சாப் க்கு வந்தால் உம்ைமக் ெகாைல ெசய் வி ேவாம்"
என் பய
த்தி காந்தி மகா க்குக் க த ம் எ தினார்கள்.
இப்ப ப்பட்ட பய
த்தல்களினால் காந்திஜிையத் தைட ெசய்ய
மா, என்ன?
மகாத்மா காந்தி ரயில் ஏறி லாகூ க்கு வந்
ேசர்ந்தார். அவர் எதிர் பார்தததற்கு
ேநர்மாறான காட்சிைய லாகூர் ரயில்ேவ ஸ்ேட ஷனில் பார்த்தார். அந்த ஸ்ேட ஷன்
பிளாட்பாரத்தில் ஒ
ைலயி
ந் இன்ெனா
ைல வைரயில் ஜனங்கள் எள் ப்
ேபாட இடமில்லாமல் ெந ங்கி நின்றார்கள். காந்திஜிைய வரேவற்பதற்காகத்தான்.
ரயில் நிைலயத் க்கு ெவளியி ம் மாெப ங் கூட்டம் கூ யி ந்த . லாகூர்
நகரவாசிகள் அைனவ ேம
கைளப் ட் க்ெகாண் மகாத்மாைவ வரேவற்பதற்கு
வந் விட்ட ேபால் காணப்பட்ட . காந்திஜிையக் கண்ட ம் அத்தைன ஜனங்க ம்
ஒேர குரலாக "மகாத்மா காந்திக்கு ேஜ"! என்
ேகாஷம் இட்டார்கள். ெந நாள்
பிாிந்தி ந்த உற்ற பந் ைவ வரேவற்ப ேபால் லாகூர் வாசிகள் மகாத்மாைவ
வரேவற்றார்கள். அள
கடந்த உற்சாகத்தினால் ஜனங்க க்குத் தைலகால்
ெதாியாமல் ேபாய்விட்ட .
இரா வச் சட்டம் அ
ன்ேபா தாங்கள் பட்ட கஷ்டங்க க்குக் காந்திஜிேய
காரணம்
என்
அவர்கள்
க தியதாகத்
ேதான்றவில்ைல.
அந்தக்
கஷ்டங்க க்ெகல்லாம் பாிகாரம் ேத த் தரக்கூ ய உற்ற ைணவர் காந்திஜி என்
அவர்கள் நம்பியதாகத் ேதான்றிய .
இரா வக் ேகார்ட் னால் ஆ ள் தண்டைன விதிக்கப்பட்ட லாகூர் தைலவர்களின்
பண் த ராம்ேபாஜி தத் ெசௗத்ாி ஒ வர். அவ ைடய மைனவியான
சாரளா ேதவி
ெசௗதராணி ம் பிரபல ேதசியவாதி. அவ ைடய ட் ல் மகாத்மா தங்கினார். அதன்
காரணமாக அந்த
ஒ ெபாிய சத்திரம் ஆயிற் .
சாரளா ேதவி ெசௗதராணி
கமலர்ச்சி டன் வந்தவர்க க்ெகல்லாம் உண அளித் உபசாித்தார். ஏற்கனேவ
பஞ்சாப் க்கு பண் த மதன் ேமாகன் மாளவியா, பண் த ேமாதிலால் ேந , சுவாமி
சிரத்தானந்தர் ஆகியவர்கள் வந்தி ந்தனர். அவர்க டன் பஞ்சாப் நிைலைமையப்
பற்றி மகாத்மா கலந் ஆேலாசித்தார்.
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அேத சமயத்தில், பிாிட் ஷ் சர்கார், பஞ்சாப் இரா வச் சட்ட அ ைலப் பற்றி
விசாாிப்பதற்காக லார்
ஹண்டைரத் தைலவராகக் ெகாண்
ஒ
கமிஷைன
நியமித்தி ந்தார்கள். "பஞ்சாப் பயங்கரங்கைளப் பற்றி விசாாிக்க ேவண் ம்" என்
ேதசெமங்கும் ஏற்பட்
ந்த ெப ங் கிளர்ச்சியின் பயனாக சர்க்கார் ேமற்ப ஹண்டர்
கமிஷைன நியமித்தனர். விசாரைணக் கமிஷன் என்
நியமித் விட்டால் ெபா
மக்களிைடேய ெபாங்கிய உணர்ச்சி ம் ஆத்திர ம் ஒ வா
அடங்கிவி ம் என்
பிாிட் ஷ் சர்க்கார் க தினார்கள்.
த ல் ஹண்டர் கமிஷன் ன் சாட்சியம் விட் ஒத் ைழப்ப என்ற மகாத்மா
த ய தைலவர்கள்
ெசய்தார்கள். ஆனால் அவர்கள் எதிர்பாராத சில தைடகள்
ஹண்டர் கமிஷன் அங்கத்தினரால் ஏற்பட்டன. இரா வச் சட்ட தண்டைனக்கு
உள்ளன லாலா ஹாிகி ஷ்ணலால் த ய தைலவர்கைளக் கமிஷன் விசாரைணயின்
ேபா ேகார்ட் ல் ேபாலீஸ் பாரா டன் இ க்கச் ெசய்ய ேவண் ெமன் மகாத்மா,
மாளவியா த யவர்கள் வற்
த்தினார்கள். உண்ைம லங்குவதற்கு அ அவசியம்
என் அவர்கள் ெசான்னார்கள். இதற்கு ஹண்டர் கமிஷன் ஒத் க்ெகாள்ளவில்ைல.
இதி
ந்
ஹண்டர் கமிஷனிடத்தில் நீதிைய எதிர்பார்க்க
யா
என்
ேதான்றிவிட்ட . எனேவ, ஹண்டர் கமிஷைனப் பகிஷ்காித் , சர்க்கார் சம்பந்தமற்ற
விசாரைணெயான்
நடத்த ஏற்பா
ெசய்வெதன்
தீர்மானம் ஆயிற் . பண் த
மாளவியாவின்

ேயாசைனப்ப

மகாத்மா

காந்தி,

பண் த

ேமாதிலால்

ேந ,

.சி.ஆர்.தாஸ், ஜனாப் அப்பாஸ் தயாப்ஜி ஆகியவர்கள் விசாரைண ெசய்ய
நியமிக்கப்பட்டார்கள். இவர்களில் பண் த ேமாதிலால் ேந பிற்பா அமி தஸரஸ்
காங்கிரஸ் தைலவராகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட்டப யால், அவ க்குப் பதிலாக பாாிஸ்டர்
எம். ஆர். ெஜயக்கர் அங்கத்தினராக நியமிக்கப்பட்டார்.
இந்த நா ெப ம் தனித் தனிேய நா பக்ககளி ம் ெசன் இரா வ அ ைலப்
பற்றிச் சாட்சியம் ேசகாிக்கலானார்கள். ஆயி ம் அந்த ேவைல ெப ம்பா ம்
காந்திஜியின் தைலயிேலேய விழந்த . விசாரைண ெசய்யச் ெசய்ய, சாட்சியங்கைளக்
ேகட்கக் ேகட்க, எவ்வள
பயங்கரமாக ெகா ைமகள் இரா வ அ
ன்ேபா
ஜனங்க க்கு இைழக்கப்ப
கின்றன என் காந்திஜிக்குத் ெதாிய வந்த . பஞ்சாப்
ஜனங்கேளா மகாத்மாைவத் தங்கைள ரக்ஷிக்க வந்த ெதய்வம் என்
நிைனத்
அவாிடம் தாங்கள் பட்ட கஷ்டங்கைளச் ெசால்
ைறயிட்டர்காள்.
பஞ்சாப் விசாரைண நடந் ெகாண்
ந்த ேபாேத அமி தசரஸ் நகாில் காங்கிரஸ்
மகா சைப கூ ய . அமி தஸரஸ் காங்கிரஸ் அதற்கு ன் நடந்த எந்தக்
காங்கிரைஸ ம் விடப் ெப மிதமாக ம் ேகாலாகலமாக ம் நடந்த . ஆறாயிரம்
பிரதிநிதிக ம்
ப்பதினாயிரம்
பார்ைவயாள ம்
அந்தக்
காங்கிரஸுக்கு
வந்தி ந்தார்கள். சுவாமி சிரத்தானந்தர் வரேவற்
சைபயின் தைலவர். பண் த
ேமாதிலால் ேந காங்கிரஸ் மகாசைபயின் அக்கிராசனர். காங்கிரஸ் கூ வதற்கு தல்
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நாள் இரா வச் சட்டத்தின்ப சிைறப் பட்
ந்த லாலா ஹாிகி ஷ்ணலால் த ய
பஞ்சாப் தைலவர்கள் அைனவ ம் வி தைல ெசய்யப்பட்டார்கள். ெசன்ற நா
வ ஷமாகப்
பா காப்பில்
ைவக்கப்பட்
ந்த
அ
சேகாதரர்க ம்
வி தைலயானார்கள். வி தைலயான தைலவர்கள் ேநேர அமி தஸரஸுக்கு வந்
ேசர்ந்தார்கள். அ
சேகாதரர்கள் அமி தஸரஸ்
திகளில் ஊர்வலமாக அைழத்
வரப்பட்ட ேபா அந்த நகர் மக்களின் ஆரவாரத்ைதச் ெசால்
யா .
அ
சேகாதரர்கள் அத்தைன நா ம் சிந்த்வாரா என் மிடத்தில் சிைறயில்
ைவக்கப்பட்
ந்தனர். ெமௗலானா கம்மத தம பிரசங்கத்தில் "சிந்த்வாரா க்கு
ாிடர்ன்
க்ெகட் என் சட்ைடப் ைபயில் ைவத்தி க்கிேறன்" என்
ெசான்னார்.
அதாவ
ம ப
ம் சிைறக்குப் ேபாகத் தாம் தயாரா யி ப்பைத அவ்விதம்
ெதாிவித்தார். இ மக்களின்ஆேவசத்ைத அதிகப்ப த்திய .
இத்தைகய
சூழ்நிைலயில்
அமி தஸரஸ்
காங்கிரஸ்
கூ ய .
இந்தக்
காங்கிர ன்ேபா
ன்
திய தைலவர்கள் நாட்
ம் காங்கிர
ம் சக்தி ெபற்
வ கிறார்கள் என்
ெவளியாயிற் . ஒ வர், அக்கிராசனம் வகித்த பண் த
ேமாதிலால் ேந . இரண்டாவ தைலவர் பாாிஸ்டர் சித்தரஞ்சன் தாஸ்.
ன்றாவ
தைலவர் தான் மகாத்மா காந்தி. இந்த
ன் ேப க்குள்ேள ம் காந்தி மகாத்மாேவ
சக்தி வாய்ந்தவர் என்ப ம் அமி தஸர ல் ஒ வா ெதாிய வந்த . அமி தஸரஸ்
காங்கிர ல் நிைறேவறிய மிக ம்
க்கியமான தீர்மானம் சம்பந்தமாக ஏற்பட்ட
விவாதங்களி
ந் இ ெவளியாயிற் .
தலாவ
மகா
த்தத்தின்
ஆரம்ப
நாட்களில்
இந்தியாவி
ந்
ெமஸபேடாமியா க்கு அ ப்பிய
ப் கள் விபாீதமான
ைவ அைடந்தன.
இங்கிலாந்தில் இ ெப ம் கிளர்ச்சிைய உண்டாக்கிய . மிஸ்டர் மாண்டகு என்பவர்
பார் ெமண் ல் இந்திய அதிகார வர்க்கத்ைதப் பலமாகத் தாக்கிப் ேபசினார்.
இந்தியாவின் ஆட்சி ைறையக் காலத் க் ேகற்ப மாற்றி அைமக்கேவண் ம் என்ற
எண்ணம் இங்கிலாந்தில் பல க்கும் ஏற்பட்ட . ெகாஞ்ச நாைளக்ெகல்லாம் மிஸ்டர்
மாண்டகுைவேய இந்தியா மந்திாியாக நியமித்தார்கள். மிஸ்டர் மாண்டகு
இந்தியா க்கு ேநாில் வந்
இங்குள்ள நிைலைமைய நன்கு ெதாிந்
ெகாள்ளப்
ேபாவதாக ம் பிறகு அரசியல் சீர்தி த்தங்கைளப் பற்றிச் சிபார்சு ெசய்யப்
ேபாவதாக ம் ெசான்னார். அதன்ப ேய அவர் வந்தார். இந்தியாவில் பல
பிர கர்கைளச் சந்தித்தார். பல ஸ்தாபனங்களின் அபிப்பிராயங்கைளக் ேகட்டார்.
இங்கிலாந் க்குத் தி ம்பிப் ேபான பிறகு 'இரட்ைட யாட்சி' என் ம் ேவ க்ைகயான
அரசியல் திட்டத்ைதச் சிபார்சு ெசய்தார். இதன்ப இந்தியாவின் மாகாணங்களில் பாதி
இலாக்காக்கள் பைழயப
கவர்ன ைடய நிர்வாக சைபயினா ம் மற்றப் பாதி
இலாக்காக்கள்
ஜனங்களினால்
ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட
மந்திாிகளா ம்
நிர்வகிக்கப்ப ம். ேபாலீஸ்,சட்டம்,

வ மானம்

த

ய

க்கிய இலாக்காக்கள்

கவர்னாிடேம இ க்கும். கல்வி, சுகாதாரம்
த ய இலாக்காக்கள் மந்திாிகளிடம்
ஒப்பைடக்கப்ப ம். இந்தியா மந்திாி மாண்டகு ம் ைவஸ்ராய் லார் ெசம்ஸ்ேபார் ம்
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ேசர்ந் தயாாித்த திட்டமாதலால் இதற்கு மாண்டகு ெசம்ஸ்ேபார்
மாண்ட் ேபார்ட் திட்டம் என் ம் ெபயர்கள் வழங்கலாயின.
அமி தஸரஸ் காங்கிரஸ் கூ வதற்குச் சில நாைளக்கு

திட்டம் என் ம்,

ன்னாேலதான் ேமற்ப

திட்டம் ெவளியாகி யி ந்த . இந்தத் திட்டத்ைத ஏற் க் ெகாள்வதா, நிராகாிப்பதா
என்பைதப் பற்றிக் காங்கிரஸ் தைலவர்க க்குள் ஏற்ெகனேவ ஆேலாசைனகள் நடந்
வந்தன. காங்கிர
ந் மிதவாதிகள் எல்லா ம் அதற்குள்ேள தனியாகப் பிாிந்
ேபாய்த்தனி ஸ்தாபன ம் ஏற்ப த்திக் ெகாண்டார்கள். பழம் ெப ந்
தைலவர்களில் ேலாகமான்ய திலகர், பண் த மாளவியா,

விபினசந்திரபால்

த ேயார் காங்கிர ல் இ ந்தார்கள். 1917-ஆம் ஆண் ல் டாக்டர் ெபஸண்
அம்ைமயின் ெசல்வாக்கு உச்ச நிைலயில் இ ந்த . ஆனால் அ த்த இரண்
வ ஷத் க்குள் காங்கிர ல் அவ ைடய ெசல்வாக்கு அ ேயா குன்றிவிட்ட .
இரண்
வ ஷமாக
சித்தரஞ்சன் தா ன் நட்சத்திரம் உச்சத் க்கு வந்
ெகாண்
ந்த . மாதம் அைர லட்சம்
பாய் சம்பாதித் க் ெகாண்
ந்த பிரபல
பாாிஸ்டர் அவர். சுேதசி இயக்க நாட்களில்
அரவிந்த ேகாஷின் சார்பாகக்
ேகார்ட் ல் ஆஜராகிப் ேபசிப் கழ் ெபற்றி ந்தவர். 1917-ல் டாக்டர் ெபஸண்
அம்ைமையக் காங்கிரஸ் தைலவராக்குவதற்கு பா பட்டவ ம் அவர்தான். ேதசீய
வாதிகள் ெப ம்பாேலார் அவ ைடய ேயாசைனைய எதிர்பார்க்கத் ெதாடங்கி
யி ந்தார்கள்.
மாண்டகு ெசம்ஸ்ேபார் சீர்தி த்தத் திட்டத்ைதப் பற்றி
சித்தரஞ்சன்தாஸ் ஒ
தீர்மானம் தயாாித் க் ெகாண்
வந்தி ந்தார். "மாண்டகு ெசம்ஸ்ேபார்
திட்டம்
ேபாதா . அதி ப்திகரமான .
காங்கிரஸ் நிராகாிக்கிற " என்ப

ஏமாற்றகரமான ; ஆைகயால்
தீர்மானத்தின் க்கிய அம்சம்.

அைத

இந்தக்

"ஏற்ெகனேவ, ேலாகமான்ய திலகர் "கிைடத்தைதப் ெபற் க் ெகாண் பாக்கிக்குப்
ேபாராட
ேவண் ம்"
என்ற
ெகாள்ைகைய
ெவளியிட்
ந்தார்.
ஆயி ம்
அமி தஸர ல்
சி. ஆர். தாைஸச் சந்தித் ப் ேபசிய பிறகு அவ ைடய
தீர்மானத்ைத ஆதாிக்க ஒப் க் ெகாண்டார்.
"மாண்டகு ெசம்ஸ்ேபார்
திட்டத்ைத அங்கீகாித்
நடத் வ " என்
டாக்டர்
ெபஸண் ெகாண் வர வி ம்பிய தீர்மானத்ைத யா ம் ஒப் க் ெகாள்ளவில்ைல.
இந்த நிைலைமயில் மகாத்மா காந்தியின் நிைலைம இன்னெதன்
அறிந்
ெகாள்ளப் பல ம் வி ம்பினார்கள். மகாத்மாவி ைடய மனப்பாங்குதான் நமக்குத்
ெதாி மல்லவா? எதிராளிகளின் ேபச்சில் அவநம்பிக்ைக ெகாள்ளக் கூடா

என்ப
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அவ ைடய திடமான ெகாள்ைக. மாண்டகு நல்ல எண்ணத் டேன இந்த அரசியல்
திட்டத்ைத வகுத்தி க்கிறார் என் மகாத்மா ரணமாக நம்பினார். ஆைகயால் அைத
அ ேயா நிராகாிக்கும் ேயாசைன மகாத்மா க்குப் பி க்க வில்ைல. அேத சமயத்தில்
காங்கிர ல் மிகச் ெசல்வாக்குள்ள
திலகர்
த ய தைலவர்க க்கு எதிராகப்
ேபச ம் அவர் வி ம்பவில்ைல. ஆைகயால் காங்கிரஸுக்கு தல் நாள் மட் ம் வந்
விட்
அப் றம் நடவ க்ைககளில் கலந்
ெகாள்ளாம
ந் விட மகாத்மா
எண்ணியி ந்தார். இைதப் பண் த மாளவியாவிடம் கூறியேபா
அவர் அைத
ஒப்பவில்ைல. லாலா ஹாி கி ஷ்ணலால்
த ய பஞ்சாப் தைலவர்க ம் அைத
வி ம்பவில்ைல. "நீங்கள் அவ்விதம் ெசய்வ பஞ்சாபிக க்கு மிக்க மன வ த்தத்ைத
அளிக்கும்" என்
அவர் ெசான்னார். "என் ைடய அபிப்பிராயத்ைத நான்
வற்
த்தினால் ேவாட் எ க்க ேநாிடலாம். இங்ேக ேவாட் எ க்க வசதி ஒன் ம்
இல்ைலேய?

பிரதிநிதிக

க்கும்

பார்ைவயாள க்கும்

வித்தியாசம்

இல்லாமல்

எல்லா ம் கலந்
ேபாயி க்கிறார்கேள?" என்றார் காந்திஜி. "ேவாட் எ க்கும்
சமயத்தில் பார்ைவயாளைர ெவளியில் அ ப்பிவிட ஏற்பா ெசய்கிேறாம்" என்றார்
ஹாி கி ஷ்ணலால்.
எனேவ, மாண்டகு ெசம்ஸ்ேபார் திட்டத்ைத நிராகாிக்கும் தீர்மானத்ைத
சி.
ஆர். தாஸ் ெகாண்
வந்தேபா
மகாத்மா அதற்கு ஒ தி த்தம் பிேரேரபித்தார்.
"ஏமாற்றமான " என்ற வார்த்ைதைய எ த் விட் , "
ப் ெபா ப் பாட்சிைய
அைடவதற்கான
ைறயில் ேமற்ப திட்டத்ைத நடத்தி ைவக்கத் தீர்மானிக்கிற "
என்பைதக் கைடசியில் ேசர்த் க் ெகாள்ள ேவண் ம் என்
காந்தி மகா ைடய
தி த்தம் கூறிய . அத் டன், மிஸ்டர் மாண்டகு அவர்க க்கு நன்றி ெதாிவிக்கும்
வாக்கியம் ஒன்ைற ம் ேசர்க்க ேவண் ெமன் மகாத்மா பிேரேரபித்தார்.
அப்ேபா
ேதச மக்க ைடய மேனாநிைல ெகாதிப்பைடந்தி ந்த . காங்கிரஸ்
பிரதிநிதிகள் பஞ்சாப் கிலாபத் அநீதிகைளக் குறித் ஆத்திரம் ெகாண்
ந்தார்கள்.
இப்ப ப்பட்ட சமயத்தில் மகாத்மாவின் ஒத் ைழப் த் தி த்தம் பிரதிநிதிக க்கு மிகக்
கசப்பாயி ந்த . ஆனா ம் அவர்கள் காந்தி மகாத்மாவின் வி ப்பத் க்கு
விேராதமாக எ
ம் ெசய்ய வி ம்பவில்ைல.
இந்தியா க்குச் சுதந்திரம் கிைடப்பதாயி ந்தால் அ
மகாத்மாவினால்தான்
கிைடக்கும் என்ற நம்பிக்ைக பல ைடய அந்தரங்கத்தில் அப்ேபா ஏற்பட்
ந்த .
காந்திஜி ஒ
பக்க ம் திலகர், தாஸ்
த ய தைலவர்கள் மற்ெறா
பக்க ம்
மா பட் நிற்பைத ம் ஜனங்கள் வி ம்பவில்ைல. ஆகேவ தீர்மான ம் தி த்த ம்
பிேரரைண ெசய்யப்பட்டேபா
பிரதி நிதிகள் - பார்ைவயாளர் அைனவ ம்
ேசார்வைடந்
கம் வா ப் ேபானார்கள். இந்த நிைலைமயில் ஒ
சிலர் இ
சாராாிைடயி ம் சமரசம் உண் பண்ண யன்றார்கள். சமரசம் ஏற்பட ேவண் ம்
என்பதில் மற்றவர்கைளக் காட்
ம் பண் த மாளவியா க்கு அதிக ஆத்திரம்
இ ந்த . அவர் காங்கிரஸ் ேமைடயில் அமர்ந்தப சமரசத் க்கு வழி காண யன்
ெகாண்
ந்தேபா
ஜயராம்தாஸ் ெதௗலத்ராம் மகாத்மாவின் தி த்தத்தில் ஒ
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சி
தி த்தம் ெசய்
அைதச் சமரசப் பிேரரைணயாகச் சமர்ப்பித்தார். "திட்டத்ைத
நடத் வ " என்பைதக் "கூ மான வைரயில் நடத் வ " என் அவர் தி த்தினார்.
இைத மகாத்மா ஒப் க்ெகாண்ட ம், பண் த மாளவியா ேலாகமான்ய திலகைர
ேநாக்கினார். திலகர் "தாஸ் சம்மதித்தால் எனக்குச் சம்மதம்" என்றார். தாஸ், விபின
சந்திரபாலைரப் பார்த்தார். விபின சந்திரர் தைலைய அைசத்தார். உடேன பண் த
மாளவியா எ ந்
நின் , "பிரதிநிதிகேள! தைலவர்க க்குள் சமரசம் ஏற்பட்
விட்ட !" என்
அறிவித்தார். அப்ேபா
சைபயில் எ ந்த சந்ேதாஷ ஆரவாரம்
ஆகாயத்ைத அளாவிய . அதி
ந் தைலவர்கள் ஒத் ப் ேபாகேவண் ம் என்பதில்
பிரதிநிதிக க்கு எவ்வள ஆர்வம் இ ந்த என்ப நன்கு ெவளியாயிற் . அதற்கு
பிறகு ேமைடயில் இ ந்த தைலவர்கள் சமரசமாகப் ேபாக ேவண் ய கட்டாயம்
ஏற்பட் விட்ட .
சமரசத் தீர்மானம் மிகுந்த உற்சாகத் க்கிைடேய நிைறேவறிய . சமரசத் தீர்மானம்
என்
ெசால்லப்பட்டதாயி ம் உண்ைமயில் அ
காந்தி மகாத்மா காங்கிரஸ்
மகாசைபயின் ேமைடயில் அைடந்த மகத்தான
தல் ெவற்றி என்பைத எல்லா ம்
உணர்ந்தி ந்தார்கள்.
இேத விதமாக இன் ம் இரண் தீர்மானங்கைளக் கசந்
வி ங்கிக் ெகாண்
காந்தி மகாத்மா க்காகேவ காங்கிரஸ் பிரதிநிதிகள் நிைறேவற்றினார்கள். அவற்றில்
ஒன்
பஞ்சாப் பி ம் குஜராத்தி ம் ெபா
ஜனங்கள் அத்
மீறிப் பலாத்காரச்
ெசயல்களில் இறங்கியைதப் பலமாகக் கண்டனம் ெசய்த . அதிகாாிக ைடய
ெசயல்களினால் ெகாதிப்பைடந்தி ந்த பிரதிநிதிக க்குப் ெபா
ஜனங்கைளக்
கண் க்கும் காாியம் சிறி ம் பி க்கவில்ைல. ஆயி ம் மகாத்மா காந்தி ெகாண்
வந்தப யால் அந்தத் தீர்மான ம் நிைறேவறிய . அேதா அ த்த வ ஷம் ேவல்ஸ்
இளவரசர் இந்தியா க்கு விஜயம் ெசய்வைதக் காங்கிரஸ் வரேவற்கிற
என்ற
தீர்மான ம் மகாத்மா க்காகேவ நிைறேவறிய .
அமி தஸரஸ் காங்கிர ல் ஒத் ைழப் த் தீர்மானம் ெகாண் வந் நிைறேவற்றிய
அேத மகாத்மா சில மாதங்க க்ெகல்லாம் ஒத் ைழயாைம இயக்கத் க்குத் வஜா
ேராகணம் ெசய்தார். மாண்டகு ெசம்ஸ்ேபார் திட்டத்தின்ப நடக்கும் சட்ட சைபத்
ேதர்தல்கைள அ ேயா
பகிஷ்காரம் ெசய்ய ேவண் ம் என்றார். சட்டசைப
பகிஷ்காரத்ைத மற்ற தைலவர்கள் எதிர்த்தார்கள் ஆயி ம் மகாத்மாவின் திட்டத்ைதத்
ேதச ம் காங்கிரஸும் ஒப் க்ெகாண்டன. இந்த அதிசயங்கைளப் பற்றிப் பின்னர்
விவரமாகத் ெதாிந் ெகாள்ேவாம்.
-----------------------------------------------------------
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18. கிலாபத் கிளர்ச்சி
பாரத நாட் ன் சுதந்திரத் க்காக மகாத்மா காந்தி ஆரம்பித் நடத்திய தலாவ
ேபாியக்கத் க்கு ஒத் ைழயாைம இயக்கம் என் ெபயர். இந்த இயக்கத்தின் வித்
1919-ல் மகாத்மாவின் உள்ளத்தில் விைதக்கப்பட்ட . 1920-இல் அ

ைளத்

வளர்ந்த . அ த்த 1921-ஆம் ஆண் ல் அந்த இயக்கம் மாெப ம் வி ட்சமாகிப்
பரவிப் படர்ந் தைழத்த . ஒத் ைழயாைம இயக்கத் க்கு க்கிய காரணங்களாக
உதவியைவ 1. பஞ்சாப் ப ெகாைல
ஏற்பட்ட ஆபத் மாகும்.

ஒ

த ய ேகார நிகழ்ச்சி க

ம், 2. கிலாபத் க்கு

1919-ஆம் ஆண்
தல் 1921-ஆம் ஆண் வைரயில் பாரத நாட் ன் சாித்திரத்தில்
மேகான்னதமான காலம். அந்த ன் வ ஷத்தி ம் இந்தியாவில் ஹிந் க்க ம்
ஸ் ம் க ம் ஒற் ைமயாகச் சேகாதர வாஞ்ைச டன் நடந்
ெகாண்ட ேபால்

அதற்கு
ன்னால் நடந்ததில்ைல; இனிேமல் நடக்குமா என் ம் ெசால்ல
யா .
இத்தைகய ஹிந்
ஸ் ம் சேகாதர பாவத் க்குக் காரணமாயி ந்த கிலாபத் க்கு
வந்த ஆபத் த்தான். கிலாபத்ைதப் பற்றி ம் அதற்கு வந்த ஆபத்ைதப்பற்றி ம்
இப்ேபா ெதாிந் ெகாள்ேவாம்.
தலாவ
உலக
மகா த்தத்தில்
பிாிட்ட ம்
ெஜர்மனி ம்
ேபாரா க்
ெகாண்
ந்தேபா
க்கி ேதசம் ெஜர்மன் கட்சிையச் ேசர்ந்த . இதனால் இந்திய
ஸ் ம்கள் ஒ சங்கடமான நிைலக்கு உள்ளானார்கள்.
க்கி சுல்தான்
க்கி சாம்ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தி மட் மல்ல; உலக
வதி ம் வசித்த
ஸ் ம்களின் மத கு என்ற பதவிைய ம் வகித்
வந்தார்.
இந்தக் கு பீடத் க்குக் கிலாபத் என் ெபயர். கிலாபத் பதவியில் இ ப்பவர் "கலீபா"
என் அைழக்கப்பட்டார்.
உலக ஸ்லீம்களின் கு என்ற பதவிையத்
க்கி சுல்தான் திறம்பட வகிப்பதற்கு
அவர்
ஒ
ெபாிய
சாம்ராஜ்யத்தின்
சர்வாதிகார
மன்னராக ம்
இ க்க
ேவண் ெமன் ம் அப்ேபா தான் கு
பீடத்ைத நன்கு வகிக்க
ம் என் ம்
ஸ்லீம்கள் க தினார்கள். அேதா
ஸ்லீம்களின் ண்ணிய ேக்ஷத்திரங்கள் பல ம்
அடங்கிய ஜஸ் ர ல் அரப் என் ம் பிரேதசம்
க்கி சுல்தான் ஆதிக்கத்தில் இ க்க
ேவண் ம் என் ம் அவர்கள் வி ம்பினார்கள். 'ஜஸ் ர ல் அரப்' பில் ெமஸபேடாமியா,
அேரபியா,

ாியா, பாலஸ்தீனம் இைவ ேசர்ந்தைவ.

பிாிட்ட க்கு எதிர்க்கட்சியில்
மதகு ைவ எதிர்த்
எப்ப த்
ேவதைனப்பட்டார்கள்.

த்த

க்கி ேசர்ந்த ேபா இந்திய
தாங்கள்
த்தம் ெசய்ய

ஸ்லீம்கள் தங்கள்
ம் என்

வில் பிாிட்டன் ெஜயித்தால் 'கலீபா' வின் கதி என்ன
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ஆகுேமா

என்

கவைலப்பட்டார்கள்.

க்கி

பி ங்கப்பட் விட்டால் அவர் 'கலீபா' பதவிைய எப்ப

சுல்தா
வகிக்க

ைடய

சாம்ராஜ்யம்
ம்? 'ஜஸ் ர ல்

அரப்'பி ள்ள
ஸ்லீம் ண்ணிய ேக்ஷத்திரங்களின் நிைலைம என்ன? - இந்த
சந்ேதகங்கைள ெயல்லாம் த்த ஆரம்பத்தில் ெவளிப்பைடயாக எ தியதற்காகேவ
அ சேகாதரர்கள் பல வ ஷகாலம் பா காப்பில் ைவக்கப்பட்
ந்தார்கள்.
த்தம் ஒ
ெந க்க யான நிைலைமைய அைடந்தி ந்த ேபா
அச்சமயம்
பிாிட் ஷ் பிரதம் மந்திாியாயி ந்த லாயிட் ஜார்ஜ் இந்திய
ஸ்லீம்க க்கு சில
வாக்கு திகைளக் கூறினார். "

க்கி சுல்தா

ைடய அதிகாரத் க்காவ , கலீபா

பீடத் க்காவ , எந்தவித பாதக ம் ஏற்படாமல் பார்த் க் ெகாள்ேவாம்" என்
ெசான்னார். 'சின்ன ஆசியா, திேரஸ் என் ம் பிரசித்தி ெபற்ற ெசழிப்பான
பிரேதசங்கைளெயல்லாம்
க்கி சாம்ராஜ்யத்தி
ந்
அபகாிக்கும் எண்ணம்
எங்க க்குக் கிைடயா " என் ெசான்னார். இந்த வாக்கு தி கைள நம்பிேய இந்திய
ஸ்லீம்களில் ெப ம்பாேலார் த்த யற்சிகளில் ஒத் ைழத்தார்கள்.
ஆனால்
தலாவ
உலக த்தம் 1918-ஆம் ஆண் ன் இ தியில்
ந்தேதா,
இல்ைலேயா லாயிட் ஜார்ஜின் வாக்கு திகைளப்பற்றிய பிரஸ்தாபேம இல்ைல. அந்த
வாக்கு திகள் காற்றிேல பறக்கவிட் விடப்ப ம் என் ேதான்றிய . இந்த விஷயம்
1919-ஆம் வ ஷம்
வதி ம் இந்திய
ெகாண்
ந்த . சின்ன ஆசியாவில்

ஸ் ம் தைலவர்களின் மனைதக் கலக்கிக்
க்கியின் ஆதிக்கத் க்கு உட்பட்
ந்த

ாியா, பாலஸ்தீன் ேதசங்கைளப் பிரான்ஸும் பிாிட்ட ம் ைகப்பற்றித் தங்கள்
ேமலதிகாரத்ைத ஏற்ப த்திக் ெகாண்டன. திேரஸ் மாகாணம் கிாீஸுக்குக்
ெகா க்கப்பட்ட .
க்கி சுல்தான் ஒ
ைகதிையப்ேபால் நடத்தப்படலானார்.
ெவற்றி ெபற்ற ேநசக் கட்சியார், நியமித்த கமிஷன்
ெதாடங்கிய .
இந்தச்

ெசய்திகள்

எல்லாம்

வர

வர

இந்திய

க்கிைய ஆட்சி ெசய்யத்

ஸ் ம்களின்

ெகாதிப்ைப

அதிகமாக்கிக் ெகாண்
ந்த . 'கிலாபத்' பீடத்தின் ெகௗரவத்ைதப் பா காப்பதற்காக
இந்திய ஸ் ம்கள் ஒ ெப ம் ேபாராட்டம் நடத்த வி ம்பினார்கள். ஆனால் எந்த
விதத்தில் அந்தப் ேபாராட்டத்ைத நடத் வெதன்
விளங்கவில்ைல. இைதப்பற்றித்
தீர்மானிப்பதற்காக அ க்க
ஸ் ம் தைலவர்களின் மகாநா கள் நடந்தன. 1919ஆம் வ ஷக் கைடசியில் அலகாபாத்தில் நடந்த ஸ் ம் தைலவர்களின் கூட்டத்திற்கு
அைழக்கப்பட் மகாத்மா காந்தி ேபாயி ந்தார். ஸ் ம் தைலவர்கள் ஆத்திரமாக ம்
ஆேவசமாக ம்
ேபசுவைத
எல்லாம்
ேகட் க்ெகாண்
ந்தார்.
கைடசியில்
அவ ைடய அபிப்பிராயத்ைதக் ேகட்டேபா , "பிாிட் ஷ் சர்க்கா டன் எத்தைனேயா
விதங்களில்
நீங்கள்
ஒவ்ெவா வ ம்
ஒத் ைழத்
வ கிறீர்கள்.
அப்ப
ஒத் ைழத் க்ெகாண்ேட சர்க்கா டன் ேபார் நடத் வைதப்பற்றிப் ேபசுவ
ெபா த்தமில்ைல. த ல் பிாிட் ஷ் சர்க்காேரா ஒத் ைழப்பைத நி த்த ேவண் ம்"
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என்றார் காந்திஜி. இப்ேபச்சின்ேபா தான் மகாத்மா 'நான்-ேகா-ஆபேர ஷன்' என்ற
வார்த்ைதைய
தன்
த ல் உபேயாகித்தார். அங்ேக கூ யி ந்த
ஸ்லீம்க ம்
மகாத்மாவின் ேயாசைனைய ஒப் க்ெகாண் பிாிட் ஷ் சர்க்காேரா ப ப்ப யாக
ஒத் ைழப்பைத நி த்த ேவண் ெமன் தீர்மானித்தார்கள். ஆனால் ஒத் ைழயாைம
இயக்கம் குறிப்பான திட்டங்க டன் அப்ேபா உ வாக வில்ைல.
அமி தஸரஸ் காங்கிரசுக்குப் பிறகு ெமௗலானா கம்ம அ
ம் இன் ம் சில
ஸ் ம்
தைலவர்க ம்
இங்கிலாந் க்குத்
ெசன்றார்கள்.
கிலாபத்
சம்பந்தமாக ம்
ஸ் ம் ண்ணிய ேக்ஷத்திரங்கள் சம்பந்தமாக ம் லாயிட் ஜார்ஜ்
ெகா த்த
வாக்கு திகைள
நிைறேவற்றித்
தர
ேவண் ெமன்
பிாிட் ஷ்
மந்திாிகளிடம் அவர்கள் மன்றா னார்கள். அவர்க ைய ேகாாிக்ைக ப க்கவில்ைல.
சமாதான ஏற்பா கள் இங்கிலாந்தின் ைகயில் மட் மில்ைல ெயன் ம் ஜயித்த
கட்சிையச் ேசர்ந்த மற்ற ேதசங்களின் அபிப்பிராயத்ைதப் ெபா த்ேத
ெசய்யேவண் ெமன் ம் பிாிட் ஷ் ராஜ தந்திாிகள் கூறினார்கள். லாயிட் ஜார்ஜின்
வாக்கு திகைள நிைறேவற்றி ைவக்கப் ேபாவதில்ைல என்ப
ஒ வா
நன்கு
ெதாிந் விட்ட .
இைதயறிந்த இந்தியாவி
ந்த ஸ் ம் தைலவர்கள் 1920-மார்ச்சு மாதம் 19-ஆம்
ேததிையத்
க்க தினமாகப் பாவித் த் ேதசெமங்கும் கூட்டங்கள் நடத்தேவண் ம்
என்
தீர்மானித்தார்கள்.
அந்தத்
க்க
தினக்
கூட்டங்களில்
சர்க்கார்
உத்திேயாகஸ்தர்கள் கலந் ெகாள்ளக் கூடா என் இந்திய சர்க்கார் எச்சாிக்ைக
ெசய்தார்கள். இப்ப
ஸ் ம்களின் மன
ெகாதித் க்ெகாண்
ந்த நிைலயில்
மகாத்மா காந்தி
ன் வந்
ஓர் அறிக்ைக வி த்தார். இந்திய
ஸ் ம்களின்
ேகாாிக்ைகக க்கு இணங்கத்
க்கி சம்பந்தமான சமாதான உடன்ப க்ைக
ஏற்படாவி ல்
ஒத் ைழயாைம
இயக்கத்ைத
ஆரம்பித்
நடத்தத்
தாம்
சித்தமாயி ப்பதாக அந்த அறிக்ைகயில் மகாத்மா காந்தி ெதாிவித்தார்.
அந்த நிைலயில் இந்திய
ஸ் ம்கள் ஒ
கமாக மகாத்மாைவத் தங்கள்
தைலவராக ஏற் க்ெகாள்ள
ன்வந்தார்கள்.
ஸ் ம்க க்கு மகாத்மாவின்
அஹிம்ைசக்
ெகாள்ைகயில்
நம்பிக்ைக
இல்லாவிட்டா ம்
மகாத்மாவின்
ெசால் க்கிணங்க அஹிம்ைசையக் ைகக்ெகாள்ள ம் இைசந்தார்கள். மசூதிகளில்
கூ ய மாெப ம் ஸ் ம் கூட்டங்களில் 'வந்ேத மாதரம்!' 'மகாத்மா காந்திக்கு ேஜ!'
என்ற
ேகாஷங்கள்
அந்த
நாளில்
எ ந்தன.
மகாத்மாவிடம்
நன்றி
ெதாிவித் க்ெகாள்வதற்காகப் பல கிலாபத் கூட்டங்களில் பசுவைதைய ஸ் ம்கள்
நி த்திவிடேவண் ம் என் தீர்மானங்கள் நிைறேவறின!
இதற்கிைடயில் பஞ்சாப் ெகா ைமகைளப் பற்றி விசார்ப்பதற்குக் காங்கிரஸ்
நியமித்தி ந்த கமிட் யின் அறிக்ைக மார்ச் 25-ஆம் ேததி ெவளியாயிற் . அதில் ஸர்
ைமக்ேகல்
ஓட்வியாின்
ெகா ங்ேகால்
ஆட்சியில்
பஞ்சாப்பில்
நடந்த
அக்கிரமங்கைளப் பற்றித் திட்டமான சாட்சியங்க டன் விவரங்கள் ெவளியாயின.
பஞ்சாப் ெகா ைமகைளப் பற்றிெயல்லாம் தன் த ல் அப்ேபா தான் ேதச மக்கள்
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திட்டமான விவரங்கைள அறிந்தார்கள். மக்களின் உள்ளம் எப்ப க் ெகாதித்தி க்கும்
என்

ெசால்ல ம் ேவண் மா?

1919-ஆம் வ ஷத்தில் ஏப்ரல் மாதம் 6-ஆம் ேததி

தல் 13-ஆம் ேததி வைரயில்

நடந்த சம்பவங்களின் ஞாபகார்த்தமாக இந்த வ ஷம் 1920 ஏப்ரல் 6-ஆம் ேததி

தல்

13-ஆம்
ேததி
வைரயில்
ேதசீய
வாரம்
ெகாண்டாடப்பட்ட .
இந்தக்
ெகாண்டாட்டங்களில்
நாெடங்கும்
ஹிந் க்க ம்
ஸ் ம்க ம்
ேசர்ந்
ஈ பட்டார்கள். "வந்ேத மாதரம்" "அல்லாேஹா அக்பர்" "மகாத்மா காந்திக்கு ேஜ!"
என்ற
ன்
ேகாஷங்க ம் ேசர்ந்
வானளாவ ஒ த்தன. ஹிந் க்க ம்
ஸ் ம்க ம் தாங்கள் ஒ தாயின் வயிற்றில் பிறந்த இரத்த சேகாதரர்கள் என்
எண்ணி அந்தக் காலத்தில் நடந் ெகாண்டார்கள்.
அ த்த ேம மாதத்தில் சமாதான உடன்ப க்ைக விவரங்கள் ெவளியாயின. அந்தச்
ெசய்திைய ெவளியிட்ட ைவஸ்ராய் லார்ட் ெசம்ஸ்ேபார் "சமாதான உடன்ப க்ைக
நிபந்தைனகள் இந்திய
ஸ் ம்க க்கு மனத் ன்பத்ைத உண்டாக்கக்கூ ய
இயற்ைகதான். ஆயி ம் அவர்கள் ெபா ைமையக் கைடப்பி க்க ேவண் ம்!" என்
ஆ தல் கூற ம் ன்வந்தார். ஆனால் ஸ் ம்கள் ெபா ைமையக் கைடப்பி க்கத்
தயாராயில்ைல.
எாிகிற தீயில் எண்ெணய் விட்ட ேபால, அேத மாதத்தில் இன்ெனா சம்பவ ம்
கூடச் ேசர்ந்த . பஞ்சாப் ெகா ைமகைளப்பற்றி விசாாிப்பதற்கு பிாிட் ஷ் சர்க்கார்
லார்ட் ஹண்டாின் தைலைமயில் ஒ
கமிட் ைய நியமித்தி ந்தார்கள் அல்லவா?
அந்தக் கமிட் யின் அறிக்ைக ம் ெவளியாயிற் . எதிர் பார்த்த ேபாலேவ ஹண்டர்
கமிட் அறிக்ைக பஞ்சாப் ெகா ைமகைளப் பற்றிப் சி ெம கிவிட யற்சி ெசய்த .
சில அதிகாாிகள் அவசியத்ைதக் காட்

ம் அதிகாரத்ைதக் ெகாஞ்சம் அதிகமாக

உபேயாகித்
விட்டார்கள் என்
மட் ம் ெசால் , வ ங்காலத் க்கு இரா வச்
சட்ட அ ல் நடத் ம் விதிகைள மாற்றி அைமக்க ேவண் ம் என் ஹண்டர் கமிட்
சிபார்சு ெசய்த . ெகா ைம ெசய்த அதிகாாிகளில் ெஜனரல் ைடயர் மட் ம்
ேவைலயி
ந் அ ப்பப்பட்டார். ஆனால் அவைரப் பற்றி ம் மாண்ேடகு "ைடயர்
தாம் கடைம என் க தியைதேய ெசய்தார்!" என்
கிேல தட் க் ெகா த்தார்.
பஞ்சாபி
ந்த ஐேராப்பியர்கேளா தங்கத்தினாேல ஒ
பட்டாக் கத்தி ெசய்
ெஜனரல் ைடய க்குப் பாிசு வழங்கினார்கள்.
இந்த
நிைலைமயில்
மகாத்மா
காந்தியின்
ஒத் ைழயாைம
இயக்கம்
உ வாகிக்ெகாண் வந்த . அந்தத் திட்டத்தின் க்கிய அம்சங்கள் பின்வ மா :(1) பிாிட் ஷ் சர்க்கார் ெகா த்த ராவ் பக
ேவண் ம்.

ர், ஸர்

த ய பட்டங்கைள விட் விட
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(2) சர்க்கார் சட்டப்ப

அைமத் ள்ள சட்டசைபகைளப் பகிஷ்காிக்க ேவண் ம்.

(3) சர்க்கார் பள்ளிக்கூடங்களி ம் கலாசாைலகளி
கல்வி ஸ்தாபனங்கைள விட் ெவளிேயறேவண் ம்.
(4) சர்க்கார்
விடேவண் ம்.

ேகார்ட் கைளப்

ெபா மக்க

(5)
அரசாங்க
உத்திேயாகஸ்தர்கள்
ெவளிேயறேவண் ம்.
(6)
ெபா
ஜனங்கள்
நி த்திவிடேவண் ம்.

சர்க்கா க்கு

ம் ப க்கும் மாணவர்கள் அந்தக்

ம்

தங்கள்

வக்கீல்க

ம்

பகிஷ்காித்

உத்திேயாகங்கைள

எந்தவிதமான

வாி ம்

விட்

ெகாடாமல்

ேமற்கூறிய திட்டங்களில்
தல் நான்கு ப கைள உடேன அ சாிக்கேவண் ம்.
ஐந்தாவ ஆறாவ ப கைளக் கைடசியாக அ
க்குக் ெகாண் வரேவண் ம்.
ேமற்கூறிய எல்லாத் திட்டங்க
சத்திய ம் அஹிம்ைச ம்.
ேம

மாதக்

கைடசியில்

க்கும்

பம்பாயில்

அ ப்பைடயாக

கிலாபத்

கமிட்

இ க்கேவண் யைவ

கூ

மகாத்மாவின்

ஒத் ைழயாைம இயக்கத்ைதப் பாி ரணமாக ஏற் க்ெகாண்ட . ேம மாதம் 30-ஆம்
ேததி காசியில் கூ ய அகில இந்தியக் கமிட் கூட்டத்தில் அவ்வள ஒ
கமான
அபிப்பிராயம் ெவளியாகவில்ைல. ஏெனனில், சில காங்கிரஸ் தைலவர்கள் கிலாபத்
இயக்கத்ைதச் சுயராஜ்ய இயக்கத்ேதா ேசர்க்க வி ம்பவில்ைல. காந்தி மகாத்மாவின்
ஒத் ைழயாைமத் திட்டத்தில் சில அம்சங்கைள ம் அவர்கள் ஒப் க்ெகாள்ளத்
தயாராயில்ைல.
எனேவ,
நீண்ட
விவாதத்திற்குப்
பிறகு,
ஒத் ைழயாைம
இயக்கத்ைதப்பற்றி தீர்மானிப்பதற்காக ெசப்டம்பர் மாதத்தில் கல்கத்தாவில் விேச ஷ
காங்கிரஸ் கூட் வ என்
ெசய்யப்பட்ட .
ஆனால் விேச ஷ காங்கிரஸ் கூ ம் வைரயில் காத்தி ப்பதற்குத் ேதச மக்கள்
தயாராயில்ைல.

க்கியமாக,

ஸ் ம்கள் உடேன இயக்கத்ைத ஆரம்பித் விட

வி ம்பினார்கள். இந்த நிைலைமைய அறிந்த மகாத்மா அலகாபாத்தில் ஜூன் மாதம் 2ஆம் ேததி எல்லாக் கட்சித் தைலவர்க ம் அடங்கிய மகாநா ஒன்ைறக் கூட் னார்.
இந்த மகாநாட் ல் ஒத் ைழயாைம இயக்கம் ஒப் க்ெகாள்ளப்பட்ட

24
விேச ஷ காங்கிரஸ் கூ ம் வைரயில் காத்திராமல் ஒத் ைழயாைம இயக்கத்ைத
ஆரம்பித் விட ேவண் ம் என் மகாத்மா காந்தி ம் அவ ைடய ஹிந்
ஸ் ம்
சகாக்க ம் தீர்மானித்தார்கள். ஆகஸ்
நா ம் குறிப்பிட்டார்கள்.

1-ஆம் ேததி இயக்கத்ைத ஆரம்பிப்ப

என்

----------------------------------------------------------19. சட்டசைப பகிஷ்காரம்
பாரத ேதசத்தின் சுதந்திரத் க்காகப் ேபாரா ய இரண்

மாெப ம் தைலவர்கைளச்

ெசால் ம்ப ேகட்டால், (1) ேலாகமான்ய திலகர் (2) மகாத்மா காந்தி என்
ெபயர்கைளத்தான் யா ம் ெசால் வார்கள்.

ம் இ

1920-ஆம் வ ஷத் க்கு ன்னால் ேலாகமான்ய பால கங்காதர திலகர் இந்தியப்
ெபா மக்களின் இதய சிம்மாசனத்தில்
சூடா மன்னராக
ற்றி ந்தார். இந்திய
சுதந்திரப் பைடயின் பிரதம ேசனாதிபதியாக ம்
திலகர் விளங்கினார். "சுதந்திரம்
நம
பிறப் ாிைம" என் ம் மந்திரத்ைத அவர் மக்க க்கு அளித்தார். பிாிட் ஷ்
சர்க்காாிடம் மக்கள் ெகாண்
ந்த அச்சத்ைத அவர் ேபாக்கினார். ேதச
சுதந்திரத் க்காக எத்தைகய தியாக ம் ெசய்யத் தயாராக இ க்கேவண் ம் என்
தம் ைடய ெசாந்த வாழ்க்ைக உதாரணத்தினால் மக்க க்குப் ேபாதித்தார்.
காந்தி மகாத்மாவின் ஒத் ைழயாைமத் திட்டத்ைதப் பைழய ேதசீயத் தைலவர்கள்
பலர் ஒப் க்ெகாள்ளவில்ைலெயன்
ெசான்ேனாம் அல்லவா? அப்ப
ஒப் க்
ெகாள்ளாதவர்களில் திலக ம் ஒ வர். மகாத்மா டன் திலகர் மா பட்டதற்குச் சில
க்கிய காரணங்கள் இ ந்தன. (1) இந்திய

ஸ்

ம்களின் கிலாபத் கிளர்ச்சி டன்

சுயராஜ்ய இயக்கத்ைதப் பிைணப்பைதத் திலகர் வி ம்பவில்ைல. (2) அமி தஸரஸ்
காங்கிரஸ் தீர்மானத்தின்ப
திய சீர்தி த்தச் சட்டசைபகைளக் ைகப் பற்றி
அவற்றின் லம் சுதந்திரத் க்கு ேம ம் ேபாராட ேவண் ம் என் திலகர் க தினார்.
சட்டசைபகைளப் பகிஷ்காிக்கும் ேயாசைனையத் திலகர் வி ம்பவில்ைல. (3)
சுதந்திரப் ேபாைரத் தனித்த அரசியல் ேபாராகேவ நடத்தேவண் ம் என்
திலகர்
க தினார்.
பிாிட் ஷ்
ஆட்சி
தந்திரத்தினா ம்
சூழ்ச்சியினா ம்
ஸ்தாபிக்கப்பட்டதாைகயால் அந்த ஆட்சிைய ஒழிப்பதற்கு இராஜ தந்திரத்ைத ம்
அரசியல் சூழ்ச்சிைய ம் ைகயாளேவண் ம் என் ம் க தினார். காந்தி மகாத்மா
அரசியல் ேபாாில் அஹிம்சா தர்மத்ைத ம் சத்தியத்ைத ம் வற்
த்தியைதத் திலகர்
வி ம்பவில்ைல.
ேலாகமான்ய ம்
அவைரப்ேபால
இன் ம்
பல
பழந்தைலவர்க ம்
இவ்வாெறல்லாம் அபிப்பிராய ேபதம் ெகாண்
ந்த
இயற்ைகதான். கிலாபத்
விஷயமாக அவர்கள் ெகாண்
ந்த பயம் பின்னால் உண்ைமயாயிற் .
க்கியில்
ஸ்தபா கமால் பாட்சா என்பவர் ேதான்றி
க்கி சுல்தான் பதவிைய ம் கிலாபத்
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பீடத்ைத ம் ஒழித் விட் த்
க்கியில் கு யரைச ஸ்தாபித்தார். ஆகேவ கிலாபத்
கிளர்ச்சியின் அ ப் பைடேய ேபாய்விட்ட . கிலாபத் கிளர்ச்சியில்
ன்னணியில்
நின்ற
ஸ் ம் தைலவர்கள் உற்சாகத்ைத இழந்
ேதசீய இயக்கத்தி
ந்
விலகிக்ெகாண்டார்கள். பலர் காங்கிரஸுக் கும் ேதசத்தின் சுதந்திரத் க்கும்
விேராதிகள் ஆனார்கள். "வந்ேதமாதரம்" என் மசூதியில் ேகாஷம் இட்ட ஸ் ம்
தைலவர்கள் பின்னால் அந்தக் கீதத்ைதச் சட்ட சைபகளிேல பாடக்கூடா
என்
ஆட்ேசபிக்க ம் ெதாடங்கினார்கள்.
ஆகேவ திலகர் ெப மான் காந்திஜி ஆரம்பித்த இயக்கத்ைதப்பற்றித் தயக்கம்
காட் யதற்குக் காரணம் இல்ைலெயன் ெசால்ல
யா .
ஆனா ம் ேதசீய இயக்கத் க்குக் காந்திஜி ெகாண் வந்தி ந்த திய சக்திையத்
திலகர் சாியாக மதிப்பிட்டார். ேதசத்தில் ஏற்பட்
ந்த உணர்ச்சி ேவகத்ைத ம் அறிந்
தி ந்தார். ஆைகயால் காந்திஜியின் இயக்கத் க்கு அவர் கு க்ேக நிற்கேவா,
எதிர்த் த் தைட ெசய்யேவா சிறி ம் வி ம்பவில்ைல. கல்கத்தா விேச ஷ காங்கிர ல்
என்ன விதமாய்த் தீர்மானம் ஆகிறேதா,
அைதத் தம்
மன டன்
ஒப் க்ெகாள்வதாக ேலாகமான்ய திலகர் பகிரங்கமாகத் ெதாியப்ப த்தினார்.
ஆனால் அம்மாதிாி காந்தி ம் திலக ம் ேசர்ந் ேபார் நடத் வதற்குப் பாரத ேதசம்
ெகா த் ைவக்கவில்ைல. கல்கத்தா விேச ஷ காங்கிரஸ் வைரயில் திலகர்
உயிேரா
க்க வில்ைல. 1920-ஆம் வ ஷம் ஆகஸ் மாதம்
பம்பாயில்
ஒத் ைழயாைம
இயக்கத்ைத
ஆரம்பித்
சுற் ப்பிரயாணம் ெசய்வதற்குத் திட்டம் ேபாட்

தல் ேததி காந்திமகான்
விட் த்
ேதசத்தில்

ந்தார் அல்லவா?

அதற்கு
தல் நாள், ஜூைல மாதம் 31-ஆம் ேததி நள்ளிரவில் ேலாகமான்ய
பாலகங்காதர திலகர் இந்தப் த உடைல நீத் அமர வாழ் எய்தினார்.
பாரத ேதசத் க்கும் பாரத ேதச மக்க
அைமந்த .

க்கும் இந்தச் சம்பவம் ஒ

சூசகம்ேபால்

இந்திய சுதந்திரப் ேபாாின் சாித்திரத்திேலேய ஒ
சகாப்தம்
ந்
மற்ெறா
சகாப்தம் ஆரம்பமாகிவிட்ட
என்பதற்கு ேலாகமான்ய திலக ைடய மரணம்
அறிகுறியாயிற் . காந்திமகாத்மா ேதசீயப் ேபா க்குத் தைலைம வகித் அவ ைடய
திய வழியில் ேபாைர நடத் ம்ப விட் விட் ேலாகமான்ய திலகர் விைட ெபற்
ர ெசார்க்கம் ெசன்ற ேபாலேவ யி ந்த .
1920-ஆம் வ ஷம் ஆகஸ்
மாதம்
தல் ேததி பம்பாயில் லட்சக்கணக்கான
ஜனங்கள் கூ த் திலக ைடய பிேரத ஊர்வலத் டன் ெசன்
தகனக்கிாிைய
நடத்திவிட் த் தி ம்பினார்கள். அன்
மாைலேய காந்திமகான் குறிப்பிட்ட ேததி
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தவறாமல் ஒத் ைழயாைம இயக்கத்ைத ம் ஆரம்பித்
பட்டங்கைள

விடேவண் ம்

என் ம்,

ைவத்தார். பட்டதாாிகள்

சட்டசைபக

க்கு

ேதசீயவாதிகள்

நிற்கக்கூடாெதன் ம், ேவாட்டர்கள் ேவாட் க் ெகா க்கக் கூடாெதன் ம், வக்கீல்கள்
தங்கள் ெதாழிைல விடேவண் ம் என் ம், மாணவர்கள் சர்க்கார் கலாசாைலகள் பள்ளிக்கூடங்கைளப்
பகிஷ்காிக்க
ேவண் ம்
என் ம்
பகிரங்கமாகக்
ேகட் க்ெகாண்டார்.
இந்தத் திட்டத் க்கிணங்க ஆங்காங்கு சில பிரபல வக்கீல்கள் தங்கள் வக்கீல்
ெதாழிைல விட்டார்கள். குஜராத்தில்

த வல்லபாய் பேட

ம், பீஹாாில் பா

ராேஜந்திர பிரஸாத் ம், ெசன்ைனயில்
சக்கரவர்த்தி இராஜேகாபாலாச்சாாியா ம்
ெப ம் வ மானம் அளித்
வந்த வக்கீல் ெதாழிைல விட்ெடாழித்தார்கள்.
இவர்கைளப் பின்பற்றிச் சிற்சில வா ப வக்கீல்க ம் ெதாழிைல விட் த்
ேதசப்பணியில் இறங்கினார்கள்.
ஆனால் ேதசத்தின் ெப ம்பாலான ேதசீய வாதிகள் கல்கத்தா விேச ஷ காங்கிர ல்
என்ன தீர்மானம் ஆகப் ேபாகிற
என்பைத ஆவ டன் எதிர்பார்த் க்
ெகாண்
ந்தார்கள்.
ஆகஸ்
மாதத்தில்
காந்தி
மகா ம்
அ
சேகாதரர்க ம்
ேதசத்தில்
சுற் ப்பிரயாணம் ெசய்தார்கள். அவர்கள் ெசன்ற இடங்களில் எல்லாம் பதினாயிரக்
கணக்கில் ஜனங்கள் கூ ஆர்ப்பாித்தார்கள். தைலவர்க ைடய மனப்ேபாக்கு எப்ப
யி ந்தா ம்
ேதச
மக்கள்
காந்திஜியின்
தைலைமைய ம்
அவ ைடய
ஒத் ைழயாைமத் திட்டத்ைத ம் வரேவற்கிறார்கள் என்ப
நா க்கு நாள் நன்கு
லப்பட் வந்த .
இந்த நிைலைமயில் கல்கத்தா விேச ஷ காங்கிரஸ் ெசப்டம்பர் 4-ஆம் ேததி கூ 9ஆம் ேததி வைரயில் நைடெபற்ற . இந்த விேச ஷ காங்கிரஸுக்கு லாலா லஜபதிராய்
தைலைம வகித்தார். இந்தியா க்குள் பிரேவசிக்கக் கூடா
என்
பிாிட் ஷ்
சர்க்காரால் உத்திரவிடப் பட் ப் பல வ ஷகாலம் அெமாிக்காவில் வசித்தவர்
லஜபதிராய். அந்த வ ஷத்திேலதான் ேமற்ப தைட உத்தர
நீங்கி லஜபதிராய்
இந்தியா க்குத் தி ம்பி யி ந்தார். திலக க்கு அ த்தப யாக அவர் ேதச மக்களின்
இதயத்தில் நீண்ட காலமாக இடம் ெபற்றி ந்தார். அப்ப ப் பட்டவர் விேச ஷ
காங்கிர ல் தைலைம வகித் ச் ெசய்த பிரசங்கத்தில் காந்திஜியின் ஒத் ைழயாைமத்
திட்டத்ைத ஆதாிக்கவில்ைல. அதற்கு எதிரான காரணங்கைள விஸ்தாித்தி ந்தார்.
வரேவற் க் கமிட் த் தைலவரான
பி. சக்கரவர்த்தி ம் அப்ப த்தான்.
இன்

ம்

அந்தக்

காங்கிரஸுக்கு

வந்தி ந்த

பிரபல

தைலவர்கள்

அத்திட்டத் க்கு விேராதமாகேவ இ ந்தார்கள். திலக ைடய சீடர்களான
கபார்ேத, அப்யங்கர், ஆேன

த ேயா ம், வங்காளத் தைலவர்களான

பலர்

ேகல்கர்,
விபின
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சந்திரபால்,
வந்தி ந்த

சித்தரஞ்சனதாஸ்
பண் த

மாளவியா,

ஆகியவர்க
பண் த

ம்,

ஐக்கிய

ேமாதிலால்

ேந

மாகாணத்தி

ந்

ஆகியவர்க

ம்,

ெசன்ைனையச் ேசர்ந்த
சி. விஜயராகவாச்சாாியார்,
ஏ. ரங்கசாமி ஐயங்கார்,
எஸ். சத்திய ர்த்தி ஆகியவர்க ம்
வைகப் பகிஷ்காரத் திட்டத்ைதப் பலமாக
எதிர்த்தார்கள்.
ெசன்ைனயில்
எஸ். சீனிவாசய்யங்கார் அந்த வ ஷத்திேல தான் அட்வேகட்
ெஜனரல்
பதவிைய
உதறி
எறிந்
விட்
அரசியல்
வாழ்க்ைகைய
ேமற்ெகாண்
ந்தார். அவ ைடய தைலைமயில் தி ெநல்ேவ யில் மாகாண
மகாநா
மிகச் சிறப்பாக அவ்வ ஷம் நைடெபற்ற . மகாத்மா காந்தியின்
ஒத் ைழயாைம இயக்கம் 'சட்ட வரம் க்குப் றம்பான ' (Unconstitutional) என்ற
அபிப்பிராயத்ைத
எஸ். சீனிவாச அய்யங்கார் ெதாிவித்தி ந்தார். இத்தைகய
எதிர்ப் கைளப் பார்த்தவர்கள் கல்கத்தா விேசஷ காங்கிரஸ் மகாத்மாவின் திட்டத்ைத
நிராகாித் வி ம் என்ேறக தினார்கள்.
எதிர்த்தவர்களில் காந்தி மகாத்மாவின் கட்சிக்குத் தி ம்பிய தல் பிர கர் பண் த
ேமாதிலால் ேந . அப்ேபா தான் அவ ைடய அ ைமப்
தல்வர் பண் த
ஜவாஹர்லால்
ேந
ேதசீய
வாழ்க்ைகயில்
பிரேவசித்தி ந்தார்.
பஞ்சாப்
ெகா ைமகைளப் பற்றிய விசாரைணயில் ஜவாஹர்லால்ஜி உதவி ெசய்த ேபா
அங்கு நடந்த ெகா ைமகைளப் பற்றித் ெதாிந்
ெகாண்
ந்தார். அவ ைடய
உள்ளம் ஆத்திரத்தினால் ெபாங்கிக் ெகாண்
ந்த . காந்திஜியின் தைலைமயிேல
தான் பாரத நா
வி தைல யைடயக்கூ ம் என்ற நம்பிக்ைக ம் அவ க்கு
ஏற்பட்
ந்த . ஜவாஹர்லால்ஜியின் தீவிர ம் நம்பிக்ைக ம் பண் த ேமாதிலால்
ேந வின் மனம் மா வதற்குக் காரணமாயி ந்தன.
கலாசாைல பகிஷ்காரம், ேகார்ட் பகிஷ்காரம் - ஆகிய இ

திட்டங்கைள ம்

'ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக' நடத்தேவண் ம் என்ற தி த்தத்ைத மகாத்மா ஒப் க்
ெகாண்டதின் ேபாில் பண் த ேமாதிலால் ஒத் ைழயாைமத் திட்டத்ைத ஆதாிக்க
ன்வந்தார்.
ேவாட்

எ த்தேபா

மகாத்மாவின்

ேவாட் க்க ம் எதிராக 844 ேவாட் க்க
ஒத் ைழயாைமத் திட்டம் நிைற ேவறிய .
இ

பைழய காங்கிரஸ் தைலவர்க

திட்டத் க்குச்

சாதகமாக

1856

ம் பதிவாயின. ஆகேவ மகாத்மாவின்

க்ெகல்லாம் வியப்ைப ம் திைகப்ைப ம்

அளித்த . "இவர் யார், இந்த காந்தி? இவ்வள

சக்தி ட

ம் அதிகாரத் ட

ம் இவர்

ேபசுவதின் இரகசியம் என்ன? தீர்க்காேலாசைன ட ம் அ பவ ஞானத் ட ம் நாம்
ெசால் ம் ேயாசைனையப் றக்கணித்
இவ ைடய ேபச்ைச மக்கள் ேகட்பதின்
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காரணம் என்ன? இேத காந்தி அமி தஸர
கூடா ' என்

ல் ' திய சீர்தி த்தங்கைள நிராகாிக்கக்

ெசான்னார். ஜனங்கள் ஒப் க்ெகாண்டார்கள். இவேர இப்ேபா

' திய

சட்ட சைபகைளப் பகிஷ்காிக்க ேவண் ம்' என்கிறார். இவ்விதம் இந்தக் காந்தி
ன் க்குப் பின்
ரணாகச் ெசால்வைதக் கூடக் கவனியாமல் இவைர மக்கள்
ஆதாிக்கும் அதிசயந்தான் என்ன?" - இவ்வா
ெசய்தார்கள்.

பைழய ேதசத் தைலவர்கள் சிந்தைன

ஆனால் ெபா மக்க க்கு இத்தைகய சிந்தைன ஒன் ம் இல்ைல. "பாரத நாட்ைட
வி தைல ெசய்ய ம் பாரத மக்கைள ேமேல உயர்த்த ம் இேதா ஒ அவதார
ஷர்
ேதான்றி விட்டார்" என்
மக்கள் திடமாக நம்பினார்கள். ஆைகயால் கல்கத்தா
காங்கிரஸ் தீர்மானம் நாெடங்கும் அளவில்லாத உற்சாகத்ைத உண்டாக்கிய .
கல்கத்தா காங்கிர ல் தீர்மானம் நிைறேவறி விட்ட . ஆனால் அைதக் காாியத்தில்
நடத்தி ைவக்க ேவண் ய ெபா ப் காந்திஜிக்கு ஏற்பட்ட . அ வைரயில் ேதசீயப்
ேபாாின்
ன்னணியில் நின்ற காங்கிரஸ் தைலவர்கள் ெப ம்பா ம் உற்சாகக்
குைற
அைடந்தி ந்தார்கள். சட்டசைப பகிஷ்காரத் திட்டம் அவர்க க்குப்
பி க்கவில்ைல. ஆனால் காங்கிரல் தீர்மானத் க்கு விேராதமாகப் ேபாக ம் அவர்கள்
வி ம்பவில்ைல.
ஆைகயால்
சட்டசைபத்
ேதர்த க்கு
நிற்கப்
ேபாவதாக
அறிவித்தி ந்த ேதசீயவாதிகள் பலர் தாங்கள் நிற்கப் ேபாவதில்ைல என் அறிவித்
விட் ச் சும்மா இ ந்தார்கள்.
ஆனால் மிதவாதிகள் என்

ெசால்லப் பட்டவர்க

ம் மற் ம் காங்கிரஸுக்கு

எப்ேபா ம் எதிராயி ந்தவர்க ம் பட்டம் பதவிக க்கு ஆைசப்பட்டவர்க ம்,
வகுப் வாதிக ம் சட்டசைபத் ேதரத க்கு நின்றார்கள். ெசன்ைன மாகாணத்தில்
அப்ேபா தான் சர்க்கார் உத்திேயாகங்கைள ம் பதவிகைள ம் ைகப்பற் வைதேய
க்கிய ேநாக்கமாகக் ெகாண் ஜஸ் ஸ் கட்சி ஏற்பட்
ந்த . இந்தக் கட்சியார்
சட்டசைபத் ேதர்த ல் ம் ரமாக ஈ பட்டார்கள். ஆகேவ நாட் ல் ஓாிடத்திலாவ
எந்த சட்டசைப ஸ்தானத் க்கும் அேபட்சகர் ன் வராமற் ேபாகவில்ைல.
இந்த நிைலைம ஒ வா
எதிர்பார்க்கப்பட்ட தான். அதனாேலேய
சி.ஆர்.
தாஸ்
த யவர்கள் சட்டசைப பகிஷ்காரத்ைத எதிர்த்தார்கள். ஆனால் காந்தி
மகாத்மா ேமற்ப
நிைலைம குறித் ச் சிறி ம் கவைலப்படவில்ைல. "காங்கிரஸ்
திட்டம் நிைறேவ வ லட்சக் கணக்கான ேவாட்டர்கைளப் ெபா த்தேத தவிர, ஒ
சில பதவி ேவட்ைடக் காரர்கைளப் ெபா த்ததல்ல" என்
மகாத்மா க தினார்.
ஆைகயால் நாெடங்கும் பிரசாரம் ெசய்
திய சட்டசைபத் ேதர்தல்களில்
ேவாட்டர்கள் ேவாட் க்ெகா க்காமல் ெசய்
விடேவண் ம் என்
ெசான்னார்.
அதற்கு
யற்சி ம் ஆரம்பித்தார். காந்திஜியின் ஆத்மசக்தி
ைறயில் நம்பிக்ைக
ெகாண்
திதாக அரசியல்
ைறயில் இறங்கியி ந்த அவ ைடய சீடர்கள்
நாெடங்கும் அந்த யற்சிைய நடத்திைவத்தார்கள்.
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பிாிட் ஷ் ஆட்சியின் கீழ்
தல்
தலாக அப்ேபா தான் (மாண்ேடகு
ெசம்ஸ்ேபார்
திட்டத்தின்ப ) ஏராளமான இந்திய மக்கள் ேவாட் ாிைமையப்
ெபற்றி ந்தனர். பத்
பாய் நிலவாி ெச த் ேவா க்ெகல்லாம் மாகாண சட்ட
சைபக்கு ேவாட் ாிைம ம் ஐம்ப
பாய்க்கு ேமல் நிலவாி ெச த் ேவா ேகல்லாம்
இந்திய
சட்டசைபக்கு
ேவாட் ாிைம ம்
கிைடத்தி ந்த .
நகரங்களி ம்
பட்டணங்களி ம்
ட்
வாி
ெச த் ேவா க்
ெகல்லாம்
ேவாட் ாிைம
கிைடத்தி ந்த . இைதத் தவிர எ தப் ப க்கத் ெதாிந்த ( அதாவ ைகெய த் ப்
ேபாடத்ெதாிந்த ) எல்லா க்கும் ேவாட் ாிைம தரப்பட்
ந்த . ஆகேவ ஒவ்ெவா
ெதாகுதியி ம் ஆயிரக்கணக்கான ேவாட்டர்கள் இ ந்தார்கள். நீண்டகால அரசியல்
ேபாராட்டத்தின் பயனாக ஜனங்கள்
தன்
தலாக அைடந்தி ந்த இந்த
ேவாட் ாிைமைய "உபேயாகிக்க ேவண்டாம்" என்
இப்ேபா
பிரசாரம் ெசய்ய
ேவண் யதாயிற் . "ேபா ங் ஸ்ேட ஷ க்கு ேபாக ேவண்டாம்; ேவாட் ெகா க்க
ேவண்டாம்!" என்
ெசால்ல ேவண் யதாயிற் . இந்த சங்கடமான காாியத்ைத
இந்திய ேதசெமங்கும் காந்தி மகானின் சீடர்கள் ேமற்ெகாண் நடத்தினார்கள்.
மகாத்மாவின் ேபார்
ைறயில் பிரதிக்ைஞ ெசய் ெகாள்வ
ஒ
க்கியமான
அம்சம். எந்த நல்ல காாியமானா ம் அைதப்பற்றி ெவ மேன ேபசுவைதக் காட்
ம்
பிரதிக்ைஞ ெசய்

ெகாள்வ

அதிக பலன் அளிக்கும் என்

காந்திஜி க தினார். '

கூட்டத்தில் ேகாவிந்தா ' என் பிரதிக்ைஞ ெசய்வைதக் காட்
ம் காகிதத்தில் எ திக்
ைகெய த் ப் ேபா வதில் இன் ம் அதிக பலந் உண்
என்
நம்பினார்.
ெதன்னாப்ாிக்காவில் பல ேபாராட்டங்களில் ர்வாங்கமாக மகாத்மா இந்தியர்களிடம்
ைகெய த் க்கள் வங்கியைதப் பார்த்தி க்கிேறாமல்லவா?
அ ேபாலேவ இப்ெபா
இந்தியாவி ம் "சட்டசைபத் ேதர்தல்களில் ேவாட் ப்
ேபா வதில்ைல" என்ற பிரதிக்ஞா பத்திரங்கள் ஏராளமாக அச்சிடப்பட்டன. அவற்றில்
ேவாட்டர்களின் ைகெய த்
வாங்கப்பட்ட . காந்திஜியின் திட்டத்தில் நம்பிக்ைக
ெகாண்ட தைலவர்க ம் ெதாண்டர்க ம் கிராமம் கிராமமாகப் ேபாய் ேவாட்டார்கள்
யார் என்
கண் பி த் க் ைகெய த்
வாங்கினார்கள். அந்தச் சமயத்தில்
காந்திஜிையப் பற்றி ம் அவ ைடய வாழ்ைக-ேபார் ைற-ஒத் ைழயாைமத் திட்டம்
ஆகியைவ பற்றி ம் ஜனங்க க்கு எ த் ச் ெசால்ல ேவண் யதாயி ந்த .
ெசப்டம்பர், அக்ேடாபர் இந்த இரண் மாதத்தில் ேமற்கூறிய யற்சி நைடெபற்ற .
இந்த இரண் மாதத்தி ம் இந்தியாவின் கிராமங்களில் ேதசீயப் பிரசாரம் நடந்த
ேபால் அதற்கு ன்னால் எப்ேபா ம் நடந்த கிைடயா .
நவம்பர் மாதத்தில் இந்தியா சட்ட சைபக க்கும் ேதர்தல்கள் நடந்தன. சட்டசைப
பகிஷ்காரப் பிரசாரம் ேவாட்டர்களிடம் மகத்தான பலைன அளித்தி ப்ப நன்றாகத்
ெதாிய வந்த . ஆயிரமாயிரம் ேவாட் ப் ெபட் கள் கா யாக தி ம்பின. இன் ம்
பல ேவாட் ப் ெபட் களில் கால்வாசிகூட நிரம்பவில்ைல.
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ேதசெமங்கும் கணக்குப் பார்த்தேபா 1-க்கு 15 தம் தான் ேவாட்டர்கள் ேவாட் க்
ெகா த்தி ந்தார்கள் என்
ெதாிய வந்த . காந்தி மகாத்மாவின் திட்டம் யா ம்
எதிர்பார்த்தைதக் காட்
ம் மகத்தான ெவற்றி அைடந்ததாகேவ க தப்பட்ட . இைத
இந்திய
சர்க்கார்
ெவளியி ம்
வ ஷாந்தர
நிர்வாக
அறிக்ைகயி ம்
குறிப்பிட்
ந்தார்கள்.
"காந்திஜியின்
ஒத் ழியாைமத்
திட்டம்
சட்டசைப
பகிஷ்காரத்தில் நல்ல ெசல்வாக்ைகப் ெபற்ற . காங்கிரஸ் சட்டசைப பகிஷ்காரம்
ெசய்ததின் காரணமாக மிதவாதிக க்கு அரசியல் நிர்வாகத்தில் ஈ பட ஒ சந்தர்ப்பம்
கிைடத்த " என் ம் ெசால் யி ந்தார்கள்.
ஆனால் அப்ப ச் சட்டசைபக்கு ெசன்ற மிதவாதிகள்
த ேயார் ெபா ஜன
ஆதரைவப் ெபற்றி க்கவில்ைல என்பைத எல்ேலா ம் ஒப் க் ெகாண்டார்கள்.
மகாத்மா காந்திஜி இந்தியப் ெபா மக்களின் இதயத்தில் "காந்தி மகாராஜா"
ஆகிவிட்டார் என் ெதாிந்த .
----------------------------------------------------------20 . தைலைமக் கிாீடம்
"அந்த நாட்களில் வாழ்ந்தி ப்பதற்ேக பாக்கியம் ெசய்தி க்கேவ ம்!" என்
ெசால் ம்ப யாக ஒவ்ெவா நாட் ன் சாித்திரத்தி ம் ஒ காலம் வ வ ண் . பாரத
நாட் ன் சாித்திரத்தி ம் 1921-ஆம் வ ஷம் அத்தைகய வ ஷம். அந்த வ ஷத்தில்
காந்தி மகானின் தைலைமயில் ஆயிரக்கணக்கான இந்தியர்கள் தியாகமாகிய ேவள்வித்
தீயில் குதித்தார்கள். சுயநலம் என்பைத அ ேயா மறந் , "தாய்நாட் ற்ேக உைழக்கஜன்மம் எ த்ேதாம்" என்
பா க்ெகாண்
சுதந்திரப்ேபாாில் ஈ பட்டார்கள்.
இதற்ெகல்லாம் காரணமாயி ந்த நாக ாி காங்கிரஸ். மகாத்மாவின் ஒத் ைழயாைம
இயக்கம் சம்பந்தமாகத் தைலவர்க க்குள் ஏற்பட்
ந்த ேவற் ைமகள் நாக ாி
காங்கிர ல் மைறந் விட்டன. ேவாட் எ க்காமல் ஏக மனதாகத் தீர்மானங்கள்
நிைறேவறின. இந்த அதிசயம் எப்ப நடந்த என் பார்க்கலாம்.
***
சட்ட சைப பகிஷ்காரம் ெவற்றியைடந்த
என்பதாக மகாத்மா காந்தி ம்
அவ ைடய சீடர்க ம் க தினார்கள். ஆனால் கல்கத்தா விேசஷ காங்கிர ல்
ஒத் ைழயாைமத் திட்டத்ைத எதிர்த்த தைலவர்கள் அவ்விதம் க தவில்ைல. "சட்ட
சைப ஸ்தானம் ஒன் கூடக் கா யாக இல்ைலேய? ேதசியவாதிகள் ைகப்பற்றி
யி க்ககூ ய
ேவாட்

ஸ்தானங்களில்

அதிகார

தாஸர்கள்

எத்தைன ேபர் ெகா த்தால் என்ன? காாியம் நடந்

இ க்கிற ? அதிகார வர்க்கத் க்கஇன்
என்

வர்க்க

ற்றி க்கிறார்கேள?
ெகாண்

தான்

ம் ெசௗகிாியமாகத்தாேன ேபாயிற் ?"

அவர்கள் வாதமிட்டார்கள். வக்கீல்கள் ேவைலேய வி வ , மாணாக்கர்கள்
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கலாசாைலகைள வி வ ,- ஆகிய திட்டங்கைள ம் காாியாம்சத்தில் நிைறேவற்ற
யா
என்
நிைனத்தார்கள். ஆைகயால் 1920-ஆம் வ ஷம்
சம்பர் மாதக்
கைடசியில் நாக ாி காங்கிர ல் மகாத்மாவின் திட்டத்ைத மாற்றி வி வதற்காகப்
பலம் திரட்டத் ெதாடங்கினார்கள். காந்திஜியின் சீடர்க ம் சும்மா இ க்கவில்ைல.
அவர்க ம் நாக ாி காங்கிர ல் பலப் பாிட்ைசக்கு ஆயத்தமானார்கள்.
ஆகேவ நாக ாி காங்கிரஸ் மிக ம் க்கியத்ைத அைடந்த . அதற்கு ன்னா ம்
பின்னா ம் நடந்த ேவ எந்த காங்கிரஸுக்கும் அவ்வள பிரதிநிதிகள் வந்ததில்ைல.
ெமாத்தம் 14,582 பிரதிநிதிகள் வந்தி ந்தார்கள்.
சித்தரஞ்சனதாஸ் தம் ைடய
ெசாந்த பணத்தில்
ப்பதாயிரம்
பாய் ெசல
ெசய்
இ
ற்
ஐம்ப
பிரதிநிதிகைள அைழத்
வந்தார். (இதில்
மந்திரம் ஒன் ம் இல்ைல.
சித்தரஞ்சனதாஸ் பகிரங்கமாக கூறிய விஷயந்தான். ) இப்ப ேய பிரபல தைலவர்கள்
தங்கள் கட்சிக்கு ஆதரவாகப் பிரதிநிதிகைளத் திரட் க் ெகாண் வந்தார்கள்.
பழம் ெப ம் ேதசபக்தரான ேசலம்
சி. விஜயராகவாச்சாாியார் நாக ாி
காங்கிரஸுக்குத் தைலைம வகித்தார். அவர் தம
தைலைம உைரயில்
ஒத் ைழயாைமத் திட்டத்ைத எதிர்த்ேத ேபசினார். "அப்ப ஒத் ைழயாைம இயக்கம்
ெதாடங்குவ

என்

ஏற்பட்டால், பஞ்சாப்-கிலாபத் அநீதிக

க்காக மட் ம் அைதத்

ெதாடங்குவேனன்! சுயராஜ்ய சித்திக்காகேவ அந்த இயக்கத்ைத நடத்தலாேம?"
என்றார்.
தம்ைம
எதிர்பவர்க ைடய
ேபச்ைச
மகாத்மா
எப்ேபா ம்
கவனமாகக்
கா ெகா த் க் ேகட்ப வழக்கம். ஏேத ம் ஒன் நியாமாகத் ேதான்றினால் அைத
ஒப் க்ெகாள்ளத் தவ வ மில்ைல.
பஞ்சாப்

கிலாபத்

அக்கிரமங்க

க்குப்

பாிகாரம்

ேதடேவ

ஒத் ைழயாைம

ஆரம்பிப்பதாகக் காந்திஜி ெசான்னதின் காரணம் என்ன ெதாி மா? அந்த இரண்
அநீதிக

க்கும் பாிகாரம் ெப வதில் ெவற்றி ெபற்ேறாமானால், அந்தப் ேபாாில்

நமக்கு ஏற்ப ம் பலேம சுயராஜ்யம் அளித் வி ம் தான். ஆனால்,
சி.
விஜயராகவாச்சாாியாாின் ேயாசைனைய ஏற்
ெகாள்வதில் ஆட்ேசபம் ஒன் ம்
இ க்கவில்ைல. எனேவ, சுயராஜ்ய சித்திைய ம் ஒத் ைழயாைமயின்
ேநாக்கமாக ெகாள்வதாக மகாத்மா ஒப் க்ெகாண்டார்.
சித்தரஞ்சனதாஸ்

த ய

தைலவர்கள்

ஒத் ைழயாைம

ன்றாவ

இயக்கத்ைதேய

எதிர்ப்ப என் கங்கணம் கட் க் ெகாண் வந்தார்கள் அல்லவா? ஆனால் நாக ாி
காங்கிரஸ் வி திக்கு வந் ேசர்ந்த ம் அவர்க க்குத் தயக்கம் உண்டாகி விட்ட .
காந்திஜிைய எதிர்ப்ப
ண்ேவைல என்
அவர்க க்குத் ெதளிவாகத் ெதாிந்
விட்ட . காங்கிரஸ் பிரதிநிதிக க்குள்ேள காந்திஜியின் திட்டத் க்கு அேமாகமான
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ஆதர
இ ப்பைதக் கண்டார்கள். அ மட் மல்ல; அமி தசரஸ் காங்கிரஸுக்கு
வந்தி ந்த பிரதிநிதிகைளப் ேபாலேவ நாக ாிக்கு வந்தி ந்த பிரதிநிதிக ம்
தைலவர்கள் ேவற் ைமப்பட்
விவாதம் ெசய்வைத வி ம்பவில்ைலெயன்
ெதாிந்த .
சித்தரஞ்சனதாஸ்
த யவர்கள் இன்ெனா
விஷயத்ைத ம் கண்டார்கள்.
காந்திஜியின்
ேவைலத்
திட்டங்கைளச்
சாதாரண
அறிவாராய்ச்சிக க்கு
உட்ப த் வதில் பிரேயாஜனமில்ைல. அந்த மகான் மற்றவர்கைளப்ேபால லாப
நஷ்டங்கைள ம் பலா பலன்கைள ம் ேயாசித் க்ெகாண்
ஒ
திட்டத்ைத
ெச த் வதில்ைல. அவ ைடய அந்தராத்மா எந்த வழிையச் ெசால்கிறேதா, அைத
அவர் ெசால் கிறார். தம உள் ணர்ச்சிைய ஆதாரமாகக் ெகாண் வாதமி கிறார்.
அவர் ெசால் ம் திட்டத்ைத நிைறேவற் வதற்குத் தம
ஆத்ம சக்திையேய
நம்பியி க்கிறார்.
இத்தைகய மகா
ேதச மக்க

ஷ க்கு

ன்னால் ெவ ம் வாதங்கள் என்ன ெசய்ய

ம்?

ம் அவ ைடய வார்த்ைதேய ேவத வாக்காகக் ெகாள்கிறார்கேள தவிர,

மற்றவர்க ைடய தீர்க்க ேயாசைன வாய்ந்த அறி க்கு உகந்த, வாதங்கைளச் ெசவி
ெகா த் க் ேகட்ப கூட இல்ைல!
இந்த நிைலைமைய நாக ாிக்கு வந் ேசர்ந்த தைலவர்கள் நன்கு உணர்ந்தார்கள்.
மகாத்மாவின் ஆத்ம சக்தி அவர்கைள ம் ஆட்ெகாண்ட . கல்கத்தா காங்கிர ன்
ேபாேத காந்திஜிைய ேசர்ந் விட்ட பண் த ேமாதிலால் ேந இந்தக் காங்கிர ல்
சமரசம் ெசய்
ைவப்பதில்
ன்னணியில் நின்றார். மற்றத் தைலவர்க ம்
சமரசத் க்குத் தயாராகேவ இ ந்தார்கள்.
விஷயாேலாசைனக் கமிட் யில் ஓரள
விவாதம் நடந்த . மகாத்மாவின்
திட்டத்ைத
சி.ஆர். தாஸ் த யவர்கள் எதிர்த் ப் ேபசினார்கள். அந்த நாளில்
இந்தியாவின் நண்பர்கள் சிலர் இங்கிலாந்தில் இ ந்தார்கள். இவர்களில் கர்னல்
ெவட்ஜ் ட், மிஸ்டர் ெபன்ஸ் ர், மிஸ்டர் ஹால்பர்ட் ைநட் ஆகியவர்கள் நாக ாி
காங்கிரஸுக்கு
வந்தி ந்தார்கள்.
அவர்க ம்
"ஒத் ைழயாைமத்
திட்டத்ைத
ேமற்ெகாள்ள ேவண்டாம்" என் ெசால் ப் பார்த்தார்கள். மகாத்மா காந்தி எ ந்
ஆட்ேசபங்க க் ெகல்லாம் பதில் ெசால் யேபா
எதிர்த்தவர்கள் எல்லா ம்
மந்திரத்தில் கட் ண்டவர்கள் ேபால் ஆகிவிட்டார்கள். பிறகு யா ம் எதிர்த் ப்
ேபசேவ ணிய வில்ைல. எதிர்க்க வந்தவர்க ம் எதிர்த் ப் ேபசியவர்க ம் தங்கள்
எதிர்ப்ைப வாபஸ் ெபற் க் ெகாண்டார்கள். மகாத்மாவின் திட்டத்ைத ம் ரணமாக
ஒப் க்ெகாண்டார்கள்.
ஆகேவ காங்கிரஸ் மகாசைப கூ யேபா , ஒத் ைழயாைமத் தீர்மானத்ைத
சி.ஆர். தாஸ் பிேரேரபித்தார்!
லாலா லஜபதிராய் ஆேமாதித்தார்!! எதிர்ப் என்பேத
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இல்ைல.தீர்மானம்
நிைறேவ வதற்குக்
ேகட்பாேனன்?
ஆயிரக்கணக்கான
பிரதிநிதிகளின் அேமாகமான ஆதர டன் தீர்மானம் ஏகமனதாக நிைறேவறிய .
அப்ேபா அந்தப் பிரம்மாண்டமான காங்கிரஸ் பந்த ல் ஏற்பட்ட கு கலத்ைத ம்
அமளிைய ம் ெசால்
யா . தீர்மானம் நிைறேவறியதில் பிரதிநிதிக க்குச்
சந்ேதாஷம். அதி ம் தைலவர்க க்குள்ேள ேவற் ைம இல்லாமல், ேவாட்
எ க்காமல் ஏகமனதாக நிைறேவறியதில் அளவில்லா ஆனந்தம். மகாத்மாவின்
தைலைமயில் இந்தியா சுயராஜ்யம் அைடவ நிச்சயம் என்ற உ தி எல்லா ைடய
மனதி ம் ஏற்பட் விட்ட ப யால் அடங்காத உற்சாகம்.
இவ்வா

நாக ாி

காங்கிரசில்

தைலைமக்

கிாீடம்

காந்தி

மகாத்மா க்குச்

சூட்டப்பட்ட . அன்
தல் 1948-ஆம் வ ஷம் ஜனவாி மாதம் 30-ஆம் ேததி
வைரயில் காந்தி மகாத்மா தான் காங்கிரசின் உண்ைமயான தைலவராயி ந்தார்.
அந்தந்த வ ஷத் க் காங்கிரஸ் அக்கிராசனர் யாராயி ந்த ேபாதி ம், மகாத்மாேவ
காங்கிர ன் உண்ைமயான நிரந்தரத் தைலவராயி ந்தார். காங்கிரசி
ந் மகாத்மா
காந்தி ெவளிப்பைடயாக விலகி நின்ற காலத்தி ம், அவைரத் தைலவராக எண்ணிக்
ெகாண் தான் மற்றவர்கள் காாியங்கைள நடத்தினார்கள்.
காந்திஜி காங்கிரசின்
என்ப
இன்ெனா
ெவளியாயிற் .

ரண தைலைமப் ெபா ப்ைப ஏற் க் ெகாண் விட்டார்
க்கியமான
காாியத்தின்
லமாக ம்
நாக ாியில்

அ வைரயில் காங்கிரசுக்கு ஒ ங்கான சட்டம், விதி, அைமப் த் திட்டம் ஒன் ம்
இல்லாம
ந்த . யார் ேவண் மானா ம் காங்கிரஸ் பிரதிநிதியாக வந் விடலாம்.
வ ஷத் க்ெகா
தடைவ காங்கிரஸ் கூ க் கைலந் வி ம். அ த்த காங்கிரஸ்
வைரயில் ெபா ப் டன் ேவைல ெசய்யக்கூ ய ஸ்தாபனம் கிைடயா . காங்கிரஸ்
மகாசைபயில் நிைறேவறிய தீர்மானங்கைள நடத்தி ைவக்க ஏற்பா
ஒன் ம்
கிைடயா .
அமி தஸரஸ் காங்கிர ேலேய மகாத்மா இந்தக் குைற பாட்ைடக் கண்
சில
தைலவர்களிடம்
பிரஸ்தாபித்தார்.
காங்கிரஸுக்கு
அைமப் ம்
விதிக ம்
தயாாிப்பதற்கு அமி தஸர ேலேய ஒ கமிட் நியமித்தார்கள். அந்தக் கமிட் யில்
காந்திஜிைய ம் அங்கத்தினராக்கினார்கள். மற்ற இரண்
அங்கத்தினர்கள் சும்மா
இ ந் விட, அைமப் விதிகள் தயாாிக்கும் ேவைல
தைலயிேலேய சார்ந்த .

ம் மகாத்மா காந்தியின்

காந்திஜி தயாாித்த அைமப் , காங்கிரஸ் மகாசைபயில் ஒப் க் ெகாள்ளப்பட்ட .
இதன்ப
காங்கிரசின் லட்சியத்ைத ஒப் க்ெகாண்
நாலணா வ ஷ சந்தா
ெச த் ேவாெரல்லாம் காங்கிரஸ் அங்கத்தினராகச் ேசரலாம்.
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இத்தைகய நாலணா காங்கிரஸ் அங்கத்தினர்கள் மாகாண காங்கிரஸ் கமிட்
அங்கத்தினர்கைளத் ேதர்ந்ெத ப்பார்கள். அந்த அங்கத்தினேர காங்கிரஸ் பிரதிநிதிகள்
ஆவார்கள். ெமாத்தம் 6000 பிரதிநிதிக க்கு ேமல் ேபாகக் கூடா
என்
வைரய க்கப்பட்ட . (பின்னால் இ
ம் அதிகம் என்
கண்
காங்கிரஸ்
பிரதிநிதிகளின் ெதாைக வாயிரம் ஆகக் குைறக்கப்பட்ட )
மாகாண காங்கிரஸ் கமிட்

அங்கத்தினரால் ேதர்ந் ெத க்கப்ப ேவார் அகில

இந்திய காங்கிரஸ் கமிட் அங்கத்தினர் ஆவர். இவர்களின் ெதாைக 350. ஆனால்
இத்தைன ேபர் ஒவ்ெவா
தடைவ ம் கூ
எந்தக் காாியத்ைத ம் ெசய்ய
யாதல்லவா?

இதற்காக

வ ஷம்

ம்

ேவைலகைளக் கவனித்
நடத் வதற்காக,
ஸ்தாபிக்க ம் தீர்மானிக்கப் பட்ட .
காங்கிரஸ்

அைமப்

விதிகைளக்

இைடவிடாமல்

காங்கிரஸ்

காட்

ம்

காாியக்கமிட்

க்கியமான

இலட்சியம். 'பிாிட் ஷ் ஏகாதிபத்தியத் க்குட் பட்ட கு ேயற்ற நாட்
அ வைரயில் காங்கிர
வரம் குட்பட்ட'

காங்கிரஸ்
ஒன்

காங்கிர

ன்

அந்தஸ் ' தான்

ன் இலட்சியமாயி ந்த . அைத அைடவதற்கு வழி 'சட்ட

கிளர்ச்சி

என் ம்

குறிப்பிட்

'அைமதியான, ேநர்ைம ள்ள, எல்லா ைறகளினா
காங்கிரஸ் இலட்சியத்ைத அைமத்தார்.

ந்த .

காந்திஜிஇைத

ம் சுயராஜ்யம் அைடதல்' என்

"ஒத் ைழயாைம இயக்கம் சட்ட வரம் க்கு உட்பட்டதல்ல" என்
ெசால்லப்பட்டதல்லவா? இப்ேபா
குட்பட்ட என்ற ெசாற்ெறாடர் எ த்

மாற்றி

ஆட்ேசபம்

காங்கிரஸ் இலட்சியத்திேலேய 'சட்ட வரம் க்
விடப்பட்ட .

'சட்ட வரம் ' என்றால் பிாிட் ஷ் சர்க்கார் ஏற்ப த்திய சட்ட வரம் தாேன?
பிாிட் ஷ் சட்டத்ைதெயல்லாம் நியாயமான சட்டெமன்
எப்ப
ஒப் க்ெகாள்ள
ம்? நியாயமற்ற சட்டங்களின் வரம் க்கு ஏன் உட்பட் நிற்க ேவண் ம்? சிற்சில
சந்தர்ப்பங்களில் பிாிட் ஷ் சர்க்காாின் சட்ட வரம்ைப மீ வேத இந்தியர்களின் கடைம
ஆகக் கூ ம். அப்ப

யி க்கும்ேபா , பிாிட் ஷ் சட்ட வரம் க்கு நம்ைம நாம் ஏன்

உட்ப த்திக் ெகாள்ள ேவண் ம்?
ஆகேவ, திய காங்கிரஸ் இலட்சியம் 'சட்ட வரம்ைப'க் ைகவிட்ட . அைமதிைய ம்
ேநர்ைமைய ம் ைகக்ெகாண்ட . அ ேபாலேவ கு ேயற்ற நாட்டந்தஸ்ைதக்
ைகவிட்ட . 'சுயராஜ்ய' இலட்சியத்ைதக் ைகக்ெகாண்ட .
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இவ்விதம்
காங்கிர ன்
இலட்சியம்
மாறிய
காங்கிர ன்
தைலைம
மகாத்மாவிடம் ெசன்
விட்டதற்கு அறிகுறியாயிற் . அதனால் இந்தியப் ெபா
மக்களின் மேனாபாவ ம் மாறிய . காங்கிரஸ் என்ப யாேரா இங்கி ஷ் ப த்த ஒ
கூட்டத்தார் தங்க ைடய பட்டம் பதவிக்காக நடத் ம் ஸ்தாபனமல்ல, பாரத
ேதசத்தின் வி தைலக்காக ேவைல ெசய் ம் ஸ்தாபனம் என்
மக்களின் மனதில்
நிச்சயம் ஏற்பட்ட .
----------------------------------------------------------21. சுயராஜ்ய ஜுரம்!
நாக ாி காங்கிரஸ்
வைடந்த டேன 1921-ஆம் வ ஷம் பிறந்த . பாரத
மக்கைளச் சுயராஜ்ய ஜுரம் பற்றிக் ெகாண்ட . ஜுரத்தின் ேவகம் நா க்கு நாள் ஏறிக்
ெகாண்
ந்த .
நாக ாி காங்கிர ல் ஒற் ைமயான
ஏற்பட்டதின் பயன் உடேன ெதாிந்த .
கல்கத்தாவில்
சித்தரஞ்சன தாஸும் அலகாபாத்தில் பண் த ேமாதிலால் ேந
ம்
வக்கீல் ெதாழிைல நி த்தி விட்டதாக அறிவித்தார்கள்.
சித்தரஞ்சன தாஸ் மாதம்
ஒன் க்கு வக்கீல் ெதாழி ல் ஐம்பதினாயிரம் பாய் சம்பாதித்த ெசய்தி நாெடங்கும்
பிரசித்தமாயி ந்த . அவர் அத்ெதாழிைல விட்டைதப் ேபான்ற தியாகம் உலக
சாித்திரத்திேலேய கிைடயா
என்
ெசால்லலாம். அலகாபாத்தில் பண் த
ேமாதிலால் ேந
ம் ஏராளமாகச் சம்பாதித் வந்தவர். அத் டன், பண் த ேமாதிலால்
ேந அரசர்கெளல்லாம் ெபாறாைமப்ப ம்ப யான சுகேபாக வாழ் நடத்தி வந்தார்
என் ம் மக்கள் அறிந்தி ந்தார்கள். ஆகேவ, ேமற்கண்ட இ
தைலவர்களின்
மாெப ம் தியாகம் பாரத மக்களின் உள்ளத்ைதக் கவர்ந் விட்டதில் வியப்பில்ைல
யல்லவா?
தாைஸ ம் ேந ைவ ம் ேபாலப் பிரபலமில்லாத பல வக்கீல்கள், -

ற் க்

கணக்கானவர்கள், - ேதசெமங்கும் தங்கள் ெதாழிைல விட்
ஒத் ைழயாைம
இயக்கத்ைதச்
ேசர
ன்வந்தார்கள்.
இப்ப
ன்வந்த
வக்கீல்களில்
ஏைழகளாயி ந்தவர்க க்குப் ெபா ள் உதவி ெசய்வதற்காக ெவன் ஒ மனிதர் ஒ
லட்சம்
பாய் நன்ெகாைட அளித்தார்! அதற்கு
ன்னால் இவ்வள
ெபாிய
நன்ெகாைடையப் பற்றி யா ம் ேகள்விப்பட்டதில்ைல யாதலால் தாஸ் – ேந வின்
தியாகத்ைதப் ேபாலேவ இந்த நன்ெகாைட ம் மக்கைளத் திைகக்கப் பண்ணிய .
நன்ெகாைட அளித்தவாின் ெபயர் ேசத் ஜம்னாலால் பஜாஜ். இவர் மார்வார் ேதசத்தில்
பிறந்தவர். வியாபார நிமித்தமாக மத்திய மாகாணத் க்கு வந்
வர்தாவில்
கு ேயறியவர். வர்த்தகத் ைறயில் ெப ம் ெபா ள் திரட் க் ேகாடீசுவரர் ஆனவர்.
இத்தைகயவர்
மகாத்மாவின்
அந்தரங்கச்
சீடர்களில்
ஒ வரானார்.
அந்த
வ ஷத்தி
ந்
மரணமைட ம்
வைரயில்
காங்கிரஸ்
மகா
சைபயின்
ெபாக்கிஷதாராக விளங்கினார்.
தல் லட்சம் ெகா த்த பிற்பா
ேதசத் க்காக
இன் ம் எவ்வளேவா லட்சம் ெகா த்தவர். பிற்காலத்தில் மகாத்மா சபர்மதி சத்தியாக்
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கிரஹ ஆசிரமத்ைத விட்
ெவளிேயற ேநர்ந்தேபா
வர்தா
க்கு அ கில் ஒ
கிராமத்தில் ஆசிரமம் ஸ்தாபித்த ேசத் ஜம்னாலா ன் காரணமாகத்தான்.
திய அரசியல் திட்டத்தின்ப
சட்டசைபகைள அங்குரார்ப் பணம் ெசய்
ைவப்பதற்கு ஜார்ஜ் மன்னாின் சித்தப்பாவான கன்னாட் ேகாமகன் (
க் ஆப்
கன்னாட்) விஜயம் ெசய்தார். அவ ைடய விஜயத்ைத ம் விஜயம் சம்பந்தமான
ைவபவங்கைள ம் பகிஷ்காரம் ெசய்யேவண்
ெமன்
காங்கிரஸ் தைலவர்கள்
கட்டைளயிட்டார்கள். அதன்ப ேய கன்னாட் ேகாமகன் கப்ப ல் வந்
இறங்கிய
அன்
நாெடங்கும்
ஹர்த்தால்
நடந்த .
கன்னாட்
ேகாமகன்
இந்தியப்
ெபா மக்க க்கும் தைலவர்க க்கும் சமரசம் ேகாாி விண்ணப்பம் வி த்தார். "நான்
கிழவன்; ேவண் க் ெகாள்கிேறன்; ெசன்

ேபானைதெயல்லாம் மறந்

மன்னித்

வி ங்கள்;
திய அரசியல் திட்டத்ைத ஏற் க்ெகாண்
நடத் ங்கள்!" என்
மன்றா னார். இந்த விண்ணப்பம் ெசவிடன் காதில் ஊதின சங்காக
ந்த .
அரசாின் பிரதிநிதி ேவண் க் ெகாண்டைத மக்கள் ெபா ட்ப த்தவில்ைல. காந்தி
மகாத்மாவின் வாக்ைகேய சிரத்ைத டன் ேகட்டார்கள். மாகாண சட்டசைபக க்கும்
மாகாண மந்திாிக க்கும் மதிப்ேப ஏற்படவில்ைல.
வைக பகிஷ்காரங்களில் இன்ெனான்
கலாசாைல பகிஷ்காரம் அல்லவா?
நாக ாி காங்கிரஸுக்குப் பிறகு இந்தப் பகிஷ்கார ம் ஓரள
பலன் தந்த .
கல்கத்தாவில் ேதசபந் தாஸ் வி த்த விண்ணப்பத்தின் பலனாக ஆயிரம், பதினாயிரம்
என்ற கணக்கில் மாணாக்கர்கள் கலாசாைலகைள விட் ெவளிேயறினார்கள். மார்ச்சு
மாதம் நடக்கேவண் ய பாீட்ைசகள் பல கலாசாைலகளில் நைடெபறேவ இல்ைல.
கல்கத்தாைவப்
ேபால்
அவ்வள
அதிகமாக
இல்லா
விட்டா ம்
மற்ற
மாகாணங்களி ம் பல மாணவர்கள் கலா சாைல பகிஷ்காரம் ெசய்தார்கள்.
இவ்விதம்
பள்ளிக்கூடங்கைள ம்
கலாசாைலகைள ம்
விட்
வந்த
மாணாக்கர்களில் ஒ பகுதியார் ேதச ேசைவக்ேக தங்கள் வாழ்க்ைகைய அர்ப்பணம்
ெசய்தார்கள்.
த ல் இவர்கள் காங்கிரஸ் பிரசாரத்தில் ஈ பட்டார்கள். பிறகு
கள் க்கைட மறியல், விேதசித்
ணிக்கைட மறியல், சாத் கச் சட்ட ம ப்
ஆகியவற்றில் ஈ பட் ச் சிைறக்கூடம் ெசன்றார்கள். வா பப் பிராயத் க்குாிய
ஆர்வத் ட ம் ஆேவசத் ட ம் ேதசத் ெதாண் ல் ஈ பட்ட இந்த ஆயிரக்
கணக்கான
மாணாக்கர்கள்
பாரத
நாட் ன்
வி தைலக்குப்
ெபாி ம்
காரணமாயி ந்தார்கள்.
சர்க்கார் கல்வி ஸ்தாபனங்கைள விட்ட மாணவர்கள் ேமேல கல்வி கற்க
வி ம்பினால் அவர்க க்கு வசதி இ க்கேவண் ம் என்பதற்காகத் ேதசீய கல்வி
ஸ்தாபனங்கள் சில ஏற்பட்டன. இவற்றில் குஜராத் வித்யா பீடம், காசி வித்யா பீடம்,
அ கார் ஜமியா மி யா ஆகியைவ க்கியமானைவ.
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நாக ாியில் மகாத்மா தயாாித்த
ெசய்யத் ெதாடங்கிய . இதற்கு

திய காங்கிரஸ் அைமப் இப்ேபா
ேவைல
ன்னாெலல்லாம் ஜனங்கள் வ ஷத் க்கு ஒ

தடைவ,- சம்பர் கைடசி வாரத்திேல தான்,- காங்கிரைஸப் பற்றிப் பத்திாிைககளிேல
ப ப்பார்கள். இப்ேபா தினந்ேதா ம் காங்கிரைஸப் பற்றிய ெசய்திகைளப் ப க்க
ேநர்ந்த .
ெசன்ைனயில்

ெவளியான

கட்டத் க்குள்ேள ஒ

தினப்

பத்திாிைககளில்

ஒவ்ெவா

நா

ம்

ஒ

விண்ணப்பேமா, அறிக்ைகேயா ெவளியாகி வந்த . அதன்

அ யில் "ச. இராஜேகாபாலாச்சாாி, காங்கிரஸ் ெபா க் காாியதாிசி" என்
ைகெயாப்பம் இட்
க்கும். நாக ாியில் பண் த ேமாதிலால் ேந
ம்
சக்கரவர்த்தி
இராஜேகாபாலாச்சாாியா ம்
காங்கிரஸ்
மகா
சைபயின்
ெபா க்
காாியதாிசிகளாகத்ேதர்ந்ெத க்கப்
பட்டார்கள்.
ெதன்னிந்தியாவில்
ச.
இராஜேகாபாலாச்சாாியார்
காங்கிரஸ்
பிரசாரத்ைதத்
தீவிரமாக
நடத்தத்
ெதாடங்கினார். தினந்ேதா ம் ெபா மக்களின் கவனம் காங்கிரஸ் திட்டங்களின்மீ
ெசல் ம்ப பத்திாிைககளில் அறிக்ைக ெவளியிட் வந்தார்.
காங்கிரஸ் காாியக் கமிட் ஒவ்ெவா மாத ம் கூ ய .நடந்த ேவைலகைளப்பற்றி
ஆராய்ந்
நடக்கேவண் ய ேவைலகைளப் பற்றித் தீர்மானித்த . நாெடங்கும்
காங்கிரஸ் தைலவர்கள் சுற் ப் பிரயாணம் ெசய் மக்களின் உற்சாகத்ைதப் ெப க்கி
வந்தார்கள்.
காந்தி மகாத்மா ெமௗலானா
கம்மத
அல்ல
ஷ கத் அ ையத் தம் டன்
அைழத் க் ெகாண்
சுற் ப்பிரயாணம் ெசய்தார். மகாத்மா ம் ெமௗலானா ம்
ேபாகுமிடங்களிெலல்லாம் ஹிந் க்க ம்
ஸ் ம்க ம் திரண்
வந்தார்கள்.
ஐம்பதினாயிரம், லட்சம் என்
ஜனங்கள் ெபா க் கூட்டங்களில் ேசர்வ
அவர்க ைடய சுற் ப் பிரயாணத்தில் சர்வ சாதாரணமாயி ந்த . அவர்கள்
பிரயாணம் ெசய் ம்ேபா ரயில்ேவ ஸ்ேட ஷன்களில் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள்
கூ னார்கள். இர பகல் என்
பாராமல் தைலவர்களின் தாிசனம் ேகாாினார்கள்.
"வந்ேத மாதரம்" "அல்லாஹு அக்பர்""மகாத்மா காந்திக்கு ேஜ!" என்ற ேகாஷங்கள்
வாைனப் பிளந்தன; ரயி
பிளந்தன.

க்குள்

இந்தச் சுற் ப் பிரயாணத்தின்ேபா
நிபந்தைனகைள நிைறேவற்றினால் ஒ
என்றார்.

ங்க

யன்ற தைலவர்களின் ெசவிகைள ம்

மகாத்மா ஒ
தடைவ "நான் ெசால் ம்
வ ஷத் க் குள்ேள சுயராஜ்யம் த ேவன்!"

"நிபந்தைனகைள நிைறேவற்றினால்" என்பைதப் பலர் காதில் வாங்கிக்
ெகாள்ளவில்ைல. "ஒ
வ ஷத் க்குள் சுயராஜ்யம்" என்பைத மட் ம் பி த் க்
ெகாண்டார்கள்.
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"ஒ
வ ஷத் க்குள் சுயராஜ்யம்" என் ம் ெசய்தி மக்களிைடேய பரவிய .
"அவ்விதம் மகாத்மா வாங்கிக் ெகா க்கப் ேபாகிறார்" என்ற நம்பிக்ைக ம் பரவிய .
ெபா மக்களின் சுயராஜ்ய ஜுரம் ேம ம் ேம ம் ஏறிக்ெகாண்ேட ெசன்ற !
மார்ச்சு மாதக் கைடசியில் ெபஜவாடாவில் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்
கூ ய . தைலவர்கள் ேதசத்தின் நிைலைமைய ஆராய்ந்
பார்த்தார்கள். "பட்ட
பகிஷ்காரம், சட்டசைப பகிஷ்காரம், ேகார்ட் பகிஷ்காரம், கலாசாைல பகிஷ்காரம்"
ஆகியைவகள் எல்லாம் ஓரளவிேலதான் ெவற்றி ெபற்றி ந்தன. ெபா
மக்களின்
உற்சாகம் அளவில்லாமல் ெப கிக் ெகாண்
ந்த . ஆனால் ெபாங்கி வழிந்
ணாகிக் ெகாண்
ந்தேத தவிர அந்த உற்சாகம் காாியத்தில் பயன்ப த்தப்
படவில்ைல.
மக்களின் உற்சாகத்ைதக் காாியமாக மாற் வதற்கு மகாத்மா காந்தி
திட்டங்கைள வகுத்தார்.
"(1) ஒ

ேகா

காங்கிரஸ் அங்கத்தினைரச் ேச ங்கள்;

(2) திலகர் சுயராஜ்ய நிதிக்கு ஒ
(3) ேதசத்தில்
ெசான்னார்.

ன்

இ ப

ேகா

லட்சம்

பாய் ேச ங்கள்;

இராட்ைட

சுற் ம்ப

ெசய் ங்கள்"

என்

அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட் அந்தத் திட்டத்ைத ஒப் க் ெகாண்ட . ஜூன்
மாதக் கைடசிக்குள் திட்டம் நிைற ேவற ேவண் ம் என் தீர்மானித்த .
இத்திட்டம் ேதசெமங்கும் சு சு ப்ைப வளர்த்த . திட்டத்ைத நிைறேவற் வதற்குப்
திய காங்கிரஸ் அைமப் மிக ம் உதவி ெசய்த .
மாகாண காங்கிரஸ் கமிட் க

ம், ஜில்லா காங்கிரஸ் கமிட் க

ம், தா

கா

காங்கிரஸ் கமிட் க ம், கிராம காங்கிரஸ் சைபக ம் ஏற்பட்டன. ேமற்ப
கமிட் க க்ெகல்லாம் காாியாலயங்கள் ஏற்பட்டன. அந்தக் காாியாலயங்களின்மீ
ந வில் இராட்ைட ெபாறித்த வர்ணக் ெகா பறந்த .
ஆங்காங்கு சர்க்கார் கச்ேசாிக க்குப் ேபாட் யாகக் காங்கிர
ஏற்பட் வ வதாகப் ெபா ஜனங்கள் எண்ணினார்கள்.

ன் காாியாலயங்கள்

ரட் க் கதர்ச் ெசாக்கா ம், ெவள்ைளக் கதர்க்குல்லா ம் தாித்த தைலவர்க
ெதாண்டர்க ம் நாெடங்கும் சஞ்சாித்தார்கள். பட்டணங்களி ம் கிராமங்களி
காங்கிரஸ் மகா சைபக்கு அங்கத்தினர்கைளச் ேசர்த்தார்கள்.

ம்
ம்
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காங்கிர இலட்சியம் அச்சிட்ட
நாெடங்கும் விநிேயாகிக்கப்பட்டன.

லட்சக்கணக்கான

அங்கத்தினர்

ந

திய அைமப்பின்ப , காங்கிரஸ் இலட்சியத்தில் ைகெய த் ப் ேபாட்

னாக்கள்

நாலணா

வ ஷ சந்தா ெகா ப்பவர்கள் எல்லா ம் காங்கிரஸ் அங்கத்தினர்கள் அல்லவா?
நாலணாச் சந்தா டன் காங்கிரஸ் இலட்சியத்தில் ைகெய த் க்கள் வாங்கப்பட்டன.
ஜூன் மாதக் கைடசிக்குள் அ ப
லட்சம் அங்கத்தினர்கள் ேசர்ந்
விட்டதாகப்
பின்னால் கணக்கு ெவளியாயிற் .
நாெடங்கும் உள்ள தச்சர்கள் ைகராட் னம் ெசய் ம் ேவைலயில் ஏவப்பட்டார்கள்.
ற் க் கணக்கி ம் ஆயிரக் கணக்கி ம் ராட் னங்கள் ெசய்யப்பட்டன.
பரண்களிேல
கிடந்த
பைழய
இராட் னங்கள்
எல்லாம்
எ க்கப்பட்டன.
ைகராட் னத்தின் ாீங்காரம் ேதசெமங்கும் ேகட்கலாயிற் . ெபஜவாடா திட்டத்தின்ப
கிட்டத்தட்ட இ ப
லட்சம் ராட் னங்கள் ஜூன்
க்குள் ேவைல ெசய்யத்
ெதாடங்கி விட்டதாகக் கணக்குச் ெசான்னார்கள்.
இந்த ராட் னங்களில்
ல் உற்பத்தி எவ்வள ஆயிற் என்ப ம், இைவ நீ த்
ேவைல ெசய்தனவா என்ப ம் ேவ
விஷயங்கள். அவற்ைறக் குறித் ப் பிற்பா
கவனிக்கலாம். காங்கிரஸ் அங்கத்தினர் எண்ணிக்ைக ம் ைகராட் னங்களின்
ெதாைக ம் நிச்சயமாகக் குறிப்பிட்ட ேததிக்குள் கணக்கிட
யாதைவ. ஆனால்
திலகர் சுயராஜ்ய நிதி விஷயம் அப்ப யல்ல.
வசூ த்த

ெதாைகக

க்கு

அவ்வப்ேபா

கணக்கு

வந்த .

பணம்

பாங்கில்

ேசர்ந்த . ஆைகயால் ேபாட்ட திட்டம் நிைறேவறியதா என்பைத ஜூன் மாதம் 30-ஆம்
ேததி நிச்சயமாய்ச் ெசால் விடலாம்.
ஜனத்ெதாைக விகிதாச்சாரப்ப
ஒவ்ெவா
மாகாணத் க்கும் ஒ
ேகா ையப்
பங்கீ
ெசய்
வசூல் ேவைல ஆரம்ப மாயிற் . எல்லா மாகாணங்களி ம்
ாிதமாகேவ வசூல் ேவைல நடந் வந்த . ஆனா ம் குறிப்பிட்ட பங்கீட் ன்ப ஒ
ேகா
பாய் வசூலாகும் என்
ேதான்றவில்ைல. ஒ ெபா நிதிக்கு ஒ ேகா
பாய் வசூ ப்பெதன்ப அந்த நாளிேல நிைனக்க ம்
யாத காாியம்.
அதற்கு
ன்னால் பல தடைவ காங்கிரஸுக்கு நிதி ேசர்க்கும்
யற்சிைய
ஆரம்பித் ப் பலன் கிட்டாமல் ைகவிட் விட்டார்கள். பத்தாயிரம்
பாய்க்குேமல்
காங்கிரஸுக்கு எப்ேபா ம் ைகயி ப் இ ந்ததில்ைல.
அப்ப யி க்க ஒ ேகா
பாய் வசூல் ஆவ எப்ப ? நடக்கக் கூறிய காாியமா?
ெப ம்பாலான ஏைழகளிடம் ெகா க்கப் பணம் கிைடயா . பணக்காரர்க க்குக்
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ெகா க்க மனம் கிைடயா . மனம் இ ந்தா ம் காங்கிரஸ் நிதிக்குக் ெகா த்தால்
சர்க்காரால் உபத்திரவம் ேநாி ேமா என்ற பயம் ஒ பக்கம். இந்த நிைலயில் ஒ
ேகா
பாய் வசூலாவ நடக்காத காாியம் என் பல ம் எண்ணினார்கள்.
ஜூன் மாதம் 15-ஆம் ேததி வைரயில் ஐம்ப

லட்சம்

பாய்கூட வசூலாகவில்ைல.

சந்ேதகப் பிராணிகளின் வாக்குப் ப த் வி ம் என்ேற ேதான்றிய . ஜூன் மாதம் 15ஆம் ேததிக்கு ேமல் ஆமதாபாத்தில்
வல்லபாய் பட்ேட ம் பம்பாயில் மகாத்மா
காந்தி ம் பணம் வசூ க்க ஆரம்பித்தார்கள்.
தினந்ேதா ம் ஐந்

லட்சம், பத்

லட்சம் என்

நிதி வசூல் ெப கிக் ெகாண்

வந்த . ஆமதாபாத்தில் பத்
லட்சம்
பா ம், பம்பாயில் இ பத்ைதந்
லட்சம்
பா ம் வசூலாயிற் . இந்தச் ெசய்திகள் மற்ற மாகாணங்களி ம் நிதி வசூைலப்
ெப க்கின. ஜூன் மாதம் 30-ஆம் ேததி
ந்த ேபா
பதிைனந் லட்சம் பாய் ேசர்ந் விட்டதாகத் ெதாிந்த .

ெமாத்தம் ஒ

ேகா

காங்கிரஸுக்கு மகத்தான ெவற்றி மகாத்மாவின் சக்திக்கு திட்டமான சாட்சி.
இந்தியாவின் ேதச பக்திக்கு ஐயமில்லாத அத்தாட்சி. திலகர் சுயராஜ்ய நிதிக்கு ஒ
ேகா க்கு ேமேல வசூலாகி விட்டெதன் ம் ெசய்தி நாெடங்கும் உற்சாகக் கிளர்ச்சிைய
உண்டாக்கிற் .
ெபா மக்களின் சுயராஜ்ய ஜுரம் இன் ம் அதிகமாகி ேமேல ஏறிய .
----------------------------------------------------------22. "வள ேத தீ"
ெபஜவாடாவில் ேபாட்ட திட்டம் ஒ வா
என்ன? "ஒ

நிைறேவறி விட்ட . அ த்தாற்ேபால்

வ ஷத்திற்குள் சுயராஜ்யம்" என்

ஜூனமாதம் 30-ஆம் ேததிேயா

காந்தி மகாத்மா ெசான்னாேர?

அைர வ ஷம் ஆகிவிட்டேத! மிச்ச ள்ள ஆ

மாதத்தில் சுயராஜ்யம் கிைடத்தாக ேவண் ேம? அதற்கு என்ன வழி? அ த்த திட்டம்
என்ன?
அ த்த திட்டம் என்ன ெவன்பைதக் காந்தி மகாத்மா ெசான்னார்: "(1) அன்னியத்
ணி பகிஷ்காரம்; (2) ம

விலக்கு;- இந்த இரண்

திட்டங்கைள ம் நிைறேவற்றி

ைவ ங்கள். இதற்குப் பிறகும் பிாிட் ஷார் பணிந்
வரா விட்டால், கைடசி
ஆ தமான சட்டம ப் இ க்கிற . அைத வ ஷக் கைடசியில் உபேயாகிக்கலாம்"
என்றார்.
ஜூ
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ைல மாதம் 28-ஆம் ேததி அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட் பம்பாயில் கூ ற் .
இந்தக் கூட்டத் க்கு வந்தி ந்த அங்கத்தினர்கள் அவ்வள ேப ம் ெவள்ைளக் கதர்
உைட ம் ெவள்ைளக் கதர்க் குல்லா ம் அணிந் வந்தார்கள். ெபஜவாடா திட்டத்ைத
ஏறக்குைறய நிைறேவற்றிவிட்ேடாம் என்ற உற்சாகத் ட ம் ெப மிதத் ட ம்
அவர்கள்
வந்தி ந்தார்கள்.
இதற்குள்ேள
ஆங்காங்கு
மாகாண
காங்கிரஸ்
கமிட் க க்குத்
ேதர்தல்கள்
நடந்தி ந்தன.
வந்தி ந்த
அ.இ.கா.
கமிட்
அங்கத்தினர்க ம் தியவர்கள். மிகப் ெப ம்பா ம் காந்தி மகாத்மாவிடம் பாி ரண
பக்தி ம் நம்பிக்ைக ம் ெகாண்டவர்கள். ஆைகயால் இந்த அ.இ.கா கமிட் க் கூட்டம்
பம்பாய்ப்
ெபா
மக்களிையேய
ெப ங்கிளர்ச்சிைய ம்
உற்சாகத்ைத ம்
உண் பண்ணியி ந்த . பம்பாய் வாசிகள் ேதசீய ெநறி ெகாண்
ந்தார்கள். எங்ேக
ேநாக்கினா ம் காந்தி குல்லா மயமாகக் காணப்பட்ட . தைலவர்கள் ெசன்ற
இடெமல்லாம் ஜனங்கள் ஆயிரக்கணக்கில் திரண் நின் ேஜ ேகாஷம் ெசய்தார்கள்.
காந்தி மகாத்மாைவக் கட ளின் அவதாரம் என்
ஒப் க்ெகாள் ம் அள க்குப்
பம்பாய்வாசிகள் அவாிடம் பக்தி ெகாண் விட்டார்கள்.
கி ஷ்ண பரமாத்மாைவப்
ேபால் ஆைட ஆபரணங்கள் அணிவித்த காந்திஜியின் சித்திர படங்க ம்
ெவளியாகியி ந்தன. இந்தப் படங்கள் பதினாயிரக் கணக்கில் ெசலவாயின.
இத்தைகய சூழ்நிைலயில் பம்பாயில் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட் கூ க் காந்தி
மகாத்மா கூறியப
அன்னியத்
ணி பகிஷ்காரத் தீர்மானத்ைத ஒப் ெகாண்ட .
ஆகஸ்
மாதம் 1உயி
ந்
காங்கிரஸ்வாதிக ம் காங்கிரஸ் அ தாபிக ம்
ெபா மக்க ம் அந்நியத் ணிைய அ ேயா பகிஷ்காிக்க ேவண் ம் என் அந்தத்
தீர்மானம் ேகட் க் ெகாண்ட .
ேமற்ப

தீர்மானத்ைதக் காாியத்தில் நிைறேவற்றி ைவப்பதற்காக மகாத்மா காந்தி

ஆகஸ் மீ 1உ பம்பாயில் ஒ
மாெப ம் ேவள்விைய நடத்தினார். ெசௗபாத்தி
கடற்கைரயில் பம்பாய் நகரேம திரண்
வந் விட்ட
ேபான்ற ஜன ச த்திரம்
கூ யி ந்த . சுமார் ஐந்
லட்சம் ஜனங்க க்குக் குைறயா . காங்கிரஸ்
ெதாண்டர்கள் ெசன்ற இரண்
தினங்களாகப் பம்பாயில்
டாகச் ெசன்
அன்னியத் ணிகைளெயல்லாம் ெகாண் வந் கடற்கைரயில் பிரசங்க ேமைடக்குக்
ெகாஞ்ச ரத்தில் குவித்தி ந்தார்கள். காந்தி மகாத்மா அந்தக் கூட்டதில் ேபசினார்.
"இந்தியாவில் அ ைமத்தனம் அன்னியத்

ணி

லமாகேவ வந்த . பிாிட் ஷார்

ணி ட்ைடையத் க்கிக் ெகாண் தான் இந்தியா க்கு வந்தார்கள், வந்த இடத்தில
அரசியல் ஆதிக்கத்ைத ஸ்தாபித் ெகாண்டார்கள். நம் ைடய அ ைமத்தனத் க்கு
அறிகுறியா
யி ப்ப
அன்னியத்
ணிதான்.
நம் ைடய
அவமானத்தின்
சின்னம்மாயி ப்ப ம் அன்னியத் ணிேய. இந்தியாவின் தாித்திரத் க்குக் காரணம்
அன்னியத் ணி.ஆைகயால், இங்ேக ெதாண்டர்கள் ெகாண் வந் குவித்தி க்கும்
அந்நியத்
ணிக் குவிய ல் நான் இப்ேபா
தீ
ட்டப் ேபாகிேறன். இந்தக்
கூட்டத்தில் யாேர ம் உடம்பில் விேதசித் ணி அணிந்தி ந்தால் அைத நான் ட் ம்
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தீயிேல ெகாண் வந் ேபாட் வி ங்கள். இந்த விேதசித் ணிக் குவியல் எாிந்
சாம்பராவ ேபால் நம் ைடய அ ைமத்தன ம் எாிந் சாம்பராகட் ம்!"
இவ்விதம் மகாத்மா காந்தி ேபசிவிட் விேதசித் ணிக் குவிய ல் தீக்குச்சிையக்
கிழித்
ெந ப்
ைவத்தார். ெபாிய பிரம்மாண்டமான ேபார் ேபாலக் கிடந்த
அன்னியத்
ணிக்குவியல் எாிய ஆரம்பித்த . கூட்டத்தி
ந்தவர்களில் அேநகர்
தாங்கள் அணிந்தி ந்த அன்னியத்
ணிச் சட்ைடகைள ம் அன்னிய நாட் க்
குல்லாய்கைள ம் ெகாண் வந்
எாிகிற தீயில் ேபாட ஆரம்பித்தார்கள். ஆயிரம்
பதினாயிரம் குல்லாக்க
நான்

ந்தி' என்

ம் சட்ைடக

ம் ேவ

ஜனங்கள் ேபாட்

ஆைடக

ம் வந்

ேபாட் க்ெகாண்

வி ந்தன. 'நீ

ந்தி,

ஒ வைர ெயா வர்

ண் க்ெகாண் வந் , குல்லாய்கைள ம் ணிகைள ம் ெந ப்பிேல ேபாட்டார்கள்.
சிலர் தாங்கள் ைவத்தி ந்த குைடயின் ணி அன்னியத் ணியினால் ஆன என்ற
காரனத்தினால் குைடகைள ம் தீயில் சி எறிந்தார்கள்.
"வாைன ேநாக்கிக் ைககள்

க்கி வள ேத தீ! தீ! இந்ேநரம்!"

என் பாரதியார் ேவள்விப் பாட் ல் பா யி ப்பைத லட்சக் கணக்கான பம்பாய்
வாசிகள் பிரத்யட்சமாகக் கண்
ளகாங்கிதம் அைடந்தார்கள்.
ற்ைறம்ப வ ஷ
காலமாக இந்தியாைவப் பீ த்தி ந்த அன்னிய ஆட்சி ம் அ ைமத்தன ம் அந்த
விேதசித்
ணிக் குவியைலப்ேபால் ெபாசுங்கிப் ேபாய் விட்டதாகேவ எண்ணிக்
கு கலத் டன்
தி ம்பினார்கள்.
***
ெசன்ற 1920-ஆம் வ ஷம் இேத ஆகஸ் மீ 1உ தான் காந்தி மகாத்மா
ஒத் ைழயாைம இயக்கத்ைதத் ெதாடங்கினார். காந்திஜியின்
த்த ேசைவையப்
பாராட் பிாிட் ஷ் சர்க்கார் அவ க்கு அளித்தி ந்த ‘ெகயிஸாி ஹிண்ட்’ என் ம்
அ ர்வமான ெகௗரவப் பதக்கத்ைதச் சர்க்கா க்ேக தி ப்பி அ ப்பி விட்டதாக அன்
பம்பாய் ெபா க்கூட்டத்தில் அறிவித்
விட் த் ேதசெமங்கும் சுற் ப்பிரயாணம்
கிளம்பினார்.
அேதமாதிாி இந்த 1921 ஆகஸ் மாதம் 1-ஆம் ேததியன் பம்பாயில் அன்னியத்
ணிக் குவியைலக் ெகா த்திவிட் ச் சுற் ப் பிரயாணம் ெதாடங்கினார். ெமௗலானா
கம்மத ைய ம் தம் டன் அைழத் க் ெகாண்
றப்பட்டர். பிஹார், அஸ்ஸாம்,
வங்காளம் ஆகிய மாகாணங்களில் சுற் ப்பிரயாணம் ெசய்தார். காந்தி மகா ம்
ெமௗலானா கம்மத
ம் ெசன்ற இடெமல்லாம் திரள் திரளாக மக்கள் கூ னார்கள்.
பிரம்மாண்டமான ெபா க் கூட்டங்கள் நைடெபற்றன. மைல மைலயான அன்னியத்
ணிக் குவியல்க ம் தீக்கிைரயாயின.
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இவ்விதம் வடநாட் ல் ஆகஸ்
சுற் ப்
பிரயாணம்
ெசய் விட்

மாதம்
வ ம் ெசப்டம்பர்
ற்பகுதியி ம்
மகாத்மா ம்
ெமௗலானா ம்
ெசன்ைன

மாகாணத் க்குப்
பிரயாணம்
ஆனார்கள். ெசப்டம்பர் மாதம்
14ம் ேததி
கல்கத்தாவி
ந் ெசன்ைன மாகாணத் க்குப் அவர்கள் வந் ெகாண்
ந்தேபா
வழியில் வால்ட்ேடர் ஜங்ஷனில் ரயில் நின்ற . மகாத்மா ம் ெமௗலானா ம்
பிரயாணம்ெசய் ம் காலங்களில் வழியில் ரயில் நிற்கும் இடங்களிெலல்லாம்
ஸ்ேடஷ க்கு அ கில் ஜனங்கள் திரண்
நிற்ப
வழக்கம். இ வ ம்
வண் யி
ந்
இறங்கிச் ெசன்
காத்தி ந்த ஜனங்க க்குச் சில வார்த்ைதகள்
ெசால் விட் வந் ரயி ல் ஏறிக்ெகாள்வார்கள். அ மாதிாிேய வால்ட்ேடாில் ரயில்
இ ப்பத்ைதந்
நிமிஷம்
நிற்கும்
என்
ெதாிந் ெகாண்
தைலவர்கள்
வண் யி
ந்
இறங்கி ெவளியில் காத்தி ந்த ெபா க்கூட்டத்தில் ேபசுவதற்குச்
ெசான்றார்கள். ரயில்ேவ ஸ்ேடஷ க்கு ெவளிேய சில அ
ரம் ெசன்ற ம்
ன்னால் ெசன்ற மகாத்மா பின்னால் வந்த ெமௗலானா தம்ைம உரத்த சத்தமிட்
அைழப்பைதக்ேகட் நின் தி ம்பிப் பார்த்தார். இரண் ெவள்ைளக்காரப் ேபாலீஸ்
அதிகாாிக ம் ஐந்தா இந்தியப் ேபாலீஸ்காரர்க ம் ெமௗலானா கம்மத ையச்
சூழ்ந் ெகாண்
ந்தார்கள்.
ெமௗலானா தம் ைகயில் ைவத்தி ந்த ேநாட்டீைசப் ப த் க் ெகாண்
ப்பைத ம்
மகாத்மா பார்த்தார். ஆனால் அவர்
ம் ேநாட்டீைசப் ப த்
ப்பதற்குப்
ேபாலீஸ் அதிகாாிகள் விடவில்ைல. அதிகாாிகளில் ஒ வர் ெமௗலானாவின் ைகையப்
பி த்
இ த்தார். காந்தி மகாத்மாவின் அஹிம்சா ெநறியில் பயிற்சி ெபற்றி ந்த
ெமௗலானா ம் உடேன ப ப்பைத நி த்திப் ேபாலீஸாைரப் பின்ெதாடர்ந்
ெசன்றார். ேபாகும்ேபா காந்திஜிையப் பார்த்
ன்னைக ாிந் விட் க் ைகைய
சி ஆட் ச் சமிக்ைஞயினால் 'ேபாய் வ கிேறன்' என்

ெசால் விட் ப் ேபானார்.

ெமௗலானா
அவ்விதம்
ேபாலீஸாரால்
ைகப்பற்றப்பட் ச்
ெசன்றேபா
காந்திமகா க்குத் தம் ைடய ஆத்மாவிேலேய ஒ பகுதி தம்ைம விட் ப் பிாிந்
ேபாவ ேபா
ந்த .
மகாத்மா காந்திக்கும் அ
சேகாதரர்க க்கும் இந்திய அரசியல்
ைறயில்
ஏற்பட்
ந்த நட் உலக சாித்திரத்தில் ஒ அற் த நிகழ்ச்சியாகும். அ சேகாதரர்கள்
ராேவசேம உ க்ெகாண்டவர்கள். சாந்தம், அஹிம்ைச, - இவற்றின் உயர்ைவப் பற்றி
என் ம் எண்ணாதவர்கள். இஸ்லாமிய சமய ெநறி ம்
ஸ் ம்களின் சாித்திரப்
பண் ம் அவர்கைள
ற் ம் ேவ
விதத்தில் பக்குவப் ப த்தியி ந்தன. ஆனா ம்
அந்த அதிசய சேகாதரர்கள் மகாத்மாவிடம் அளவில்லாத அன் ெகாண் அவைர
மனெமாழி ெமய்களினால் பின்பற்றினார்கள். "நான் ெமௗலானா ஷ கத் அ யின்
சட்ைடப் ைபயிேல இ க்கிறவன்!" என் காந்தி மகாத்மா ஒ தடைவ ெசான்னார்.
அதாவ
ெமௗலானாவின் அன் க்கு அவ்வள
தாம் கட் ம் பட்டவர் என்
கூறினார்.
அம்மாதிாிேய
அ
சேகாதரர்க ம்
மகாத்மாவின்
அன் க்குக்
கட் ப்பட்
ந்தார்கள்.
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அந்த வ ஷம் ஏப்ரல் மாதத்தில் லார் ெர ங் கவர்னர் ெஜனரல் பதவிக்குப் திதாக
வந்தார். மகாத்மாைவச் சந்தித் ப் ேபச வி ம் வதகாத் ெதாிவித்தார். மகாத்மா ம்
ெர ங்ைகப் பார்க்க விைரந்
ெசன்றார். "நீங்கள் அஹிம்சா தர்மத்ைதப்
ேபாதிக்கிறீர்கேள! உங்கள் சிஷ்யர்கள் எல்லா ம் அைத அ
லார்ட் ெர ங் ேகட்டார்.

சாிப்பார்களா?" என்

"என் சிஷ்யர்க க்கு நான் உத்தரவாதம்!" என்றார் மகாத்மா. "அப்ப யானால்
இைதப் பா ங்கள்!" என்
ெசால்
லார்ட் ெர ங் ெமௗலானா
கம்மத யின்
பிரசங்கம் ஒன்றின் ாிேபார்ட்ைட எ த் க் காட் னார். அதில் ஒ பகுதி ெமௗலானா
கம்மத
பலாத்கார
ைறகைள ம் ஆதாிக்கிறார் என்
அர்த்தம் ெசய்யக்கூ ய
ைறயில் இ ந்த . "இந்த மாதிாி தப்பர்த்தம் ெசய்யக்கூ யவா
கூட என்ைனச்
ேசர்ந்தவர்கள் ேபசக்கூடா தான். இதற்குப் பாிகாரம் நான் ேத த் த கிேறன்!"
என்றார் மகாத்மா. அந்தப்ப ேய மகாத்மா காந்தி ெமௗலானா
கம்ம
அ ைய
உடேன சந்தித்
"பலாத்கார
ைறகைள நீங்கள் ஆதாிக்கவில்ைல என்பைதத்
ெதளி ப த்தி வி ங்கள்!" என்றார். மகாத்மாவின் ெசால் க் கிணங்கி ெமௗலானா
ஒ
அறிக்ைக விட்டார். ெர ங்-காந்தி சந்திப்
பற்றிய விவரங்கள் யா க்கும்
அச்சமயம் ெதாிந்தி க்க வில்ைல. ஆைகயால் "ெமௗலானா
கம்மத
பயந்
விட்டார்!" என் ம், "மன்னிப் க் ேகட் க்ெகாண்டார்!" என் ம் ேதச விேராதிகள் பலர்
எக்காளம்
ெகாட் னார்கள்.
ெமௗலானா
இைதெயல்லாம்
சிறி ம்
ெபா ட்ப த்தவில்ைல. மகாத்மாவின் வி ப்பத்தின்ப நடக்கேவண் ய தம் கடைம
என் எண்ணிப் ெபா ைம டனி ந்தார்.
பிறகு கார்
ெர ங்கின் சர்க்கா ம் "ெமௗலானா
கம்மத
மன்னிப் க்
ேகட் க்ெகாண்டதின் ேபாில் அவர் ேபாில் நடவ க்ைக எ க்காமல் விடப்பட்ட "
என் ஓர் அறிக்ைக ெவளியிட்டனர். இ காந்திஜிக்ேக ெபா க்கவில்ைல. உடேன
காந்திஜி லார்ட் ெர ங்குக்கு எ தி அ மதி ெபற்
அவர்க ைடய சந்திப்பின்
விவரங்கைள ம் தாம் ெமௗலானா க்குக் கூறிய த்திமதிைய ம் ெவளிப்ப த்தினார்.
ெமௗலானா கம்மத 'பயந் ேபாய் மன்னிப் க் ேகட்கவில்ைல' என்பைத அப்ேபா
அைனவ ம் அறிந் ெகாண்டனர்.
இவ்விதம் தமக்கு ேநர்ந்த அபகீர்த்திையக் கூடப் ெபா ட்ப த்தாமல் ெமௗலானா
கம்மத
மகாத்மாவின் ெசால்ைல ேமற்ெகாண்
வந்தார். அப்ப ப்பட்டவைரத்
தம்மிடமி ந் பிாித் க் ைக ெசய் ேபாலீஸார் ெகாண் ேபான மகாத்மாைவக்
கலங்கச் ெசய் விட்ட . ஆயி ம் அந்தக் கலக்கமான
மகாத்மா காாியம்
ெசய்வைதத் தைடெசய்ய வில்ைல. ஜனக்கூட்டம் கூ யி ந்த இடத் க்கு மகாத்மா
ேநேர ெசன்
மக்கைள அைமதியாயி க்கும்ப ேகட் க் ெகாண்டார். தி ம்ப ம்
ெமௗலானாைவச் சிைறப்ப த்தி யி ந்த இடத் க்கு வந் அவைரப் பார்த் ப் ேபச
அ மதி ேகட்டார். அதற்கு அதிகாாிகள் ம த் விட்டனர். ெமௗலானா டன்
பிரயாணம் ெசய்த பீகம்
கம்மத
ம் ெமௗலானாவின் காாியதாிசி ம் அவைரச்
சந்தித் ப்
ேபசிவிட்
அப்ேபா தான்
ெவளியில்
வந்தார்கள்.
அவர்கள்
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ெமௗலானாைவ 107-வ
பிாிவின்ப
ெசய்தி ப்பதாக விவரம் ெதாிவித்தார்கள்.

ம்

108-வ

பிாிவின்ப

ம்

ைக

கன்னிங் காம் என்ற ெபயர் தமிழ் நாட் ல் பல க்கு நிைனவி க்கும். ெசன்ைனயில்
பின்னால் உப் ச் சத்தியாக்கிரஹம் நடந்தேபா
தட டலான அடக்கு
ைறையக்
ைகயாண் ெகா ைமக்குப் ெபயர் ெபற்ற மனிதர். இவர் அச்சமயம் சி.ஐ. .ேபாலீஸ்
இன்ஸ்ெபக்டர் ெஜனரலாயி ந்தார். ெமௗலானா
கம்மத ையக் ைக
ெசய் ம் ெகௗரவம் இவ க்குத்தான் கிைடத்த . விசாகப்பட் னம் ஜில்லா
மாஜிஸ்ட்ேரட்
ேமற்ப
கன்னிங்கா க்கு
அ ப்பிய
உத்தரவின்
விவரம்
பின்வ மா :" கம்ம

அ

அைமதியாக ம் நன்னடத்ைத ட

ம் இ ப்பதற்காக அவாிடம் 107,

108-வ
பிாி களின் கீழ் ஜாமீன் ேகட்க ேவண் யி ப்பதால். ேமற்ப
கம்ம
அ ையக் ைக ெசய் என் ன்னால் ெகாண் வந் ஒப் விக்கேவண் ய . இதில்
தவறேவண் டாம். 14உ ெசப்டம்பர் 1921.
(ஒப்பம்) ேஜ.ஆர்.ஹக்கின்ஸ், ஜில்லா மாஜிஸ்ட்ேரட், விசாகப்பட் னம்"
ேமற்ப உத்தரைவப் பற்றித்ெதாிந்
ெகாண்ட ம் மகாத்மா காந்தி ரயில் ஏறித்
தம
பிரயாணத்ைதத் ெதாடர்ந்தார். ரயி ல் பிரயாணம் ெசய் ெகாண்ேட
ெமௗலானா
கம்மத
ைகதியானைதப் பற்றி உ க்கமான கட் ைர ஒன்
"எங்
இந்தியா"ப் பத்திாிைகக்கு எ தினார். அந்தக் கட் ைர யின் கைடசிப் பகுதி
பின்வ மா :"அ
சேகாதரர்க க்கு நாம் ெசய்யக்கூ ய மாியாைத என்ன? பயம், சந்ேதகம்,
ேசாம்பல் ஆகியவற்ைற உடேன விட்ெடாழிப்ப தான். அ
சேகாதரர்க ைடய
ைதாியம், நம்பிக்ைக, அச்சமின்ைம, சத்தியம், இைடவிடாச் ெசயல்
ஆகியவற்ைற ம் அைனவ ம் ேமற்ெகாண்டால் சுயராஜ்யம் அைடவ

திறைம
பற்றிச்

சந்ேதகம் என்ன? ஜில்லா மாஜிஸ்ட்ேரட் ேபாலீஸ் அதிகாாிக்குப் ேபாட்ட உத்தரவின்
கைடசியில் "இதில் தவறேவண்டாம்!" என்
கண்
ந்த . அந்த உத்திேயாகஸ்தர்
அைத நிைறேவற் வதில் தவறவில்ைல! ேமேலயி ந்
வ ம் உத்தரைவ
நிைறேவற் வதில் அேநக ஆங்கில உத்திேயாகஸ்தர்கள் தங்கள் உயிைரேய அர்ப்
பணம் ெசய்தி க்கிறார்கள். இ தான் இங்கிலீஷ் சாதியின் ெப ைம. காங்கிரஸ்
இந்தியர்க
– எப்ப
ெகாண்

க்கு அவ்விதேம 'உத்தர ' இட்
ைவத் க்ெகாண்டா
க்கிற .

அவ்விதம்

க்கிற . 'உத்தர ' 'கட்டைள' ' த்திமதி'

ம் சாிதான். 'அதில் தவறேவண்டாம்' என்
நாம்

ெசய்யப்

ேபாகிேறாமா?

ேகட் க்

மிச்ச ள்ள

சில

மாதங்களில் நாம் தீவிரமாக ேவைல ெசய் , 'காங்கிரஸ் இட்ட கட்டைளகைள
நிைறேவற் வதில் தவறவில்ைல' என்

நாம் நி பிக்கேவண் ம்."

-----------------------------------------------------------
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23. கராச்சி விசாரைண
ெமௗலானா

கம்மத

ைகதியானைதப் பற்றி மகாத்மா எ திய கட் ைரயில்,

"அ

சேகாதரர்கள் இைண பிாியாத இரட்ைடயர்கள். அவர்கைளப் பிாித் ைவக்க
யா . ஆைகயால் கம்மத ையக் ைக ெசய்தவர்கள் ஷ கத் அ ைய ம் ைக
ெசய்ேத தீர்வார்கள்!" என்
குறிப்பிட்
ந்தார். இ
உண்ைம என்ப
இரண்
நாைளக்குள் ெதாிய வந்த .
ெமௗலானா

கம்மத ைய விசாகப்பட் னம் மாஜிஸ்ட்ேரட் ைக

ெசய்த

ஒ

காரணார்த்தமாகத்தான். 17-ம் ேததியன் ேமற்ப 107,108 பிாி ஜாமீன் வழக்குகள்
வாபஸ் வாங்கப்பட்டன. அந்த க்ஷணேம கராச்சியி
ந் வந்தி ந்த வாரண் ன்ப
ெமௗலானா
கம்மத ைய மீண் ம் ைக
ெசய்
கராச்சிக்குக் ெகாண்
ேபானார்கள்.
அேத ேததிகளில் இந்தியாவின் பல பகுதிகளி

ம் இ ந்த ெமௗலானா ஷ கத் அ ,

டாக்டர் ைஸ டீன் கிச் , பீர்குலாம்
ஜாதீக், ெமௗலானா நிஸார் ஆமத்,
ெமௗலானா
ஹுேசன்
ஆமத்.
ஜகத்கு
சாரதாபீட
சங்கராச்சாாியார்
ஆகியவர்கைள ம் ைக ெசய்தார்கள். எல்லாைர ம் கராச்சிக்குக் ெகாண் ேபாய்ச்
ேசர்த்தார்கள்.
இப்ப

அவர்கைள

ெயல்லாம்

கராச்சிக்குக்

ெகாண்

ேபானதின்

காரணம்

என்னெவன்றால், ஜூைல மாதம் 8ம் ேததி கராச்சியில் அகில இந்திய கிலாபத்
மகாநா
நைடெபற்ற . அந்த மகாநாட் க்கு ெமௗலானா
கம்மத
தைலைம
வகித்தார்.
இந்த
மகாநாட் ல்,
அ வைர
காங்கிர ல்
ெசய்தி ந்த
தீர்மானங்கைளெயல்லாம் விடக் க ைமயான தீர்மானம் ஒன் நிைறேவறிய .
"கிலாபத் விஷயமாக பிாிட் ஷ் சர்க்கார் நீதி வழங்காதப யால் இனிேமல் மதப்
பற் ள்ள எந்த
ஸ்
ம் ைசன் யத்தில் ேசைவ ெசய்வ ம், ைசன்யத் க்கு ஆள்
ேசர்ப்பதற்கு உதவி ெசய்வ ம் மார்க்க விேராதமாகும்" என்ப அந்தத் தீர்மானத்தின்
க த் .
கல்கத்தாவி ம் நாக ாியி ம் நிைறேவறிய ஒத் ைழயாைமத் தீர்மானத்தில்
ைசன்ய ேசைவையப் பற்றிக் குறிப்பிடவில்ைல. ைசன்யத்தில் உள்ளவர்கைள
ேவைலைய வி ம்ப ெசய்வதற்குக் காலம் வரவில்ைல என்
க தப்பட்ட . அ
மட் மல்ல. மற்ற ஒத் ைழயாைமத் திட்டங்கைளெயல்லாம் பிாிட் ஷ் சர்க்கார்
ஒ ேவைள அலட்சியமாகக் க தி விட் ைவக்கலாம். ஆனால் ைசன்ய ேசைவைய
விட ேவண் ம் என்
ெசான்னால் உடேன மிகக் க ைமயான அடக்கு ைற
ெதாடங்குவார்கள். அத ைடய பலாபலன்கள் இப்ப யி க்கு ெமன்
ஊகிப்ப
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க னம். ஆைகயால் அைதக் கைடசித் திட்டமாக ைவத் க்ெகாள்ள ேவண் ம் என்
மகாத்மா ம் மற்றத் தைலவர்க ம் க தினார்கள்.
ஆனால் ஸ் ம் தைலவர்கள் அவ்வள
ரம் ெபா ைமையக் கைடப்பி க்கத்
தயாராயில்ைல. " ஸ் ம்கள் இனிேமல் பிாிட் ஷ் ைசன்யத்தில் ேசர்ந்
ேசைவ
ெசய்வ
பாவம்" என்
கராச்சியில் தீர்மானம் நிைறேவற்றினார்கள். அத் டன்
நின் விட வில்ைல. அச்சமயத்தில் அங்ேகாராவில்
ஸ்தபா கமால் பாட்சாவின்
தைலைமயில்
திய
க்கி அரசாங்கம் ஏற்பட்
ந்த . அந்த அங்ேகாரா
அரசாங்கத் டன் பிாிட் ஷ் ேபார் ெதா த்தால், "இந்திய ஸ் ம்கள் உடேன சட்ட
ம ப் இயக்கம் ெதாடங்கி இந்தியாவில் ரண சுதந்திரத்ைத ஸ்தாபிக்க ேவண் ம்"
என் ம் ஒ தீர்மானம் நிைறேவறிய .
இந்தத் தீர்மானங்கள் நிைறேவறிய கராச்சி மகாநாட் க்கு ெமௗலானா கம்மத
தைலைம வகித்தார். தம தைலைம ைரயில் ேமேல கூறிய க த் க்கைள அவர்
ெவளியிட்டார். ெமௗலானா ஷ கத் அ
த யவர்கள் ேமற்ப தீர்மானங்கைள
ஆதாித் ப் ேபசினார்கள்.
இவ்விதம் இராஜத் ேவஷப் பிரசாரம் ெசய்த காரணத் க்காகேவ ேமற் கூறிய ஏ
தைலவர்க ம் பல இடங்களில் ைக ெசய்யப்பட் க் கராச்சியில் விசாரைணக்காகக்
ெகாண் ேபாகப்பட்டனர்.
காந்திஜி வால்ட்ேடாில் ெமௗலானா கம்மத ையப் பிாிந் ெசன்ைனக்கு வந்
ேசர்ந்தார். ெமௗலானாவின் மைனவியான பீகம்
கம்மத
ம் மகாத்மா டன்
ெசன்ைனக்கு வந்தார். அ
சேகாதரர்கள் மிக்க மத ைவராக்கியம் உள்ளவர்கள்.
ஆகேவ பீகம் கம்மத இஸ்லாமிய வழக்கப்ப ேகாஷா ைறைய அ ஷ் த்தார்.
க
இல்லாமல் ெவளியில்
றப்ப வதில்ைல. அப்ப ப்பட்ட ேகாஷாப்
ெபண்மணி தம கணவர் ெதாடங்கிய ேவைலையத் தாம் ெதாடர்ந் நடத்த ேவண் ம்
என் க திய மகாத்மா டன் சுற் ப் பிரயாணம் ெசய்யலானார்.
ெசன்ைன வந் ேசர்ந்த ம் காந்திஜிக்கு ெமௗலானா கம்மத கராச்சித் தீர்மானம்
காரணமாகக் ைகதியானார் என் ம் ெசய்தி கிைடத்த . அன்
மாைலயில்
ெசன்ைனக் கடற்கைரயில் மாெப ம் ெபா க் கூட்டம். ஜல ச த்திரத்தின் கைரயில்
ஜன ச த்திரம் திரண்
ந்த . மகாத்மா ம் பீகம்
கம்மத
ம் கூட்டத் க்கு
வந்தார்கள். மக்களின் ஆேவசத்ைத ம் பரபரப்ைப ம் ெசால்
யா . ஆரவாரம்
ெகாஞ்சம் அடங்கிய பிறகு மகாத்மா காந்தி ேபசினார். ேபச்சின் ஒவ்ெவா
வார்த்ைத ம் தீப்ெபாறிையப் ேபால் சுடர் விட்ட .
"ெமௗலானா
கம்மத ைய எந்தக் குற்றத் க்காகக் ைக ெசய்தார்கேளா அேத
குற்றத்ைத நான் இப்ெபா ெசய்யப் ேபாகிேறன்!" என் காந்தி மகாத்மா கூறிய ம்
அங்ேக திரண்
ந்த லட்சக் கணக்கான மக்க க்கும் ேராமாஞ்ச உண்டாயிற் .
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கராச்சியில் ெமௗலானா
கம்ம அ
என்ன பிரசங்கம் ெசய்தாேரா, அைதேய
மகாத்மா காந்தி வார்த்ைதக்கு வார்த்ைத சாியாக அந்த மாெப ங் கூட்டத்தில்
ெசான்னார். கராச்சி தீர்மானங்களின் வாசகத்ைத ம் எ த் க் கூறினார். "ெமௗலானா
கம்மத ெசய்த குற்றத்ைத நா ம் ெசய் விட்ேடன். என்ைன ம் சர்க்கார் ைக
ெசய்யட் ம்!" என்றார் காந்தி மகான்.
ெபா
எண்ணி
அ ைய
ப த்திய

மக்கள், "இ வல்லேவா சிேநகம்? இ வல்லவா சேகாதர பாவம்!" என்
வியந்தார்கள். தம் ைடய அ ைமச் சேகாதர ம் சகா மான
கம்ம
மகாத்மா காந்தி ஆதாித்
நின்ற ேமன்ைமக் குணம் மக்கைளப் பரவசப்
.

பிறகு ெசன்ைனக் கடற்கைரயில் ெதாண்டர்கள் ெகாண் வந் குவித்தி ந்த மைல
ேபான்ற விேதசித்
ணிக க்கு மகாத்மா தீ
ட் னார். கூட்டத்தி
ந்த ஆயிரக்
கணக்கான ஜனங்கள் தங்கள் ேம
ந்த விேதசித்
ணிகைளக் ெகாண்
வந்
தீயிேல ேபாட்டார்கள். அத்தைன ெபாிய
ணிக்குவிய ம் அைர மணி ேநரத்தில்
எாிந் சாம்பராயிற் .
ெசன்ைனக் கடற்கைரயில் மகாத்மா ேமற்கண்டவா
ேபசிய ெசய்தி நாெடங்கும்
பரவிய . நாட் ன் நாலா பக்கங்களி ம் இ ந்த ேதசத் தைலவர்கள் "ெமௗலானா
கம்மத ெசய்த குற்றத்ைத நாங்க ம் ெசய்ேத தீ ேவாம்!" என் ெசான்னார்கள்.
ஆகேவ காந்திஜி ம் மற் ம் ஐம்ப
ைகெய த் ப் ேபாட்

பிரபல காங்கிரஸ் தைலவர்க

அக்ேடாபர் மாதம் 4 - ஆம் ேததி ஒ

ம் கூட் க்

விக்ஞாபனத்ைத

ெவளியிட்டார்கள். அக்ேடாபர் மாதம் 6 - ஆம் ேததி "யங் இந்தியா" வில் ேமற்ப
விக்ஞாபன ம் ைகெய த் க்க ம் பிரசுாிக்கப்பட்டன.
"அ

சேகாதரர்க

ம் மற்றவர்க

ம் எதற்காகக் ைக

ெசய்யப் பட்டார்கள்

என்பைதப் பம்பாய் சர்க்கார் 1921 - ஆம் வ ஷம் ெசப்டம்பர் மாதம் 15 - ஆம் ேததி
ெவளியிட் ள்ளா

அறிக்ைகயில்

விளக்கியி க்கிறார்கள்;

ெசய்யப்பட்டைத உத்ேதசித் , கீேழ ைகெயாப்பமிட்
ைறயில் ெதாிவிக்க வி ம் வதாவ :ரா

வத்திேலா, சிவில் நிர்வாகத்திேலா கலந்

ெசய்யலாமா, கூடாதா என்பைதப் பற்றித்
ஒவ்ெவா வ க்கும் உாிைம உண் .

ேமற்ப யார்கள்

ைக

க்கும் நாங்கள் தனிப்பட்ட

ஜனங்கள் சர்க்கா க்குத் ெதாண்

தாராளமாக அபிப்பிராயம் ெசால்ல
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அரசிய
ம், ெபா ளாதாரத்
ைறயி ம், தார்மீகத்
ைறயி ம் இந்தியா
சீர்குைலந்தி ப்பதற்குத் தற்ேபா ள்ள இந்தியா சர்க்காேர காரணமாகும். மக்க ைடய
ேதசீய அபிலாைஷகைள அடக்கி ஒ க்குவதற்குப் ேபாலீைஸ ம் ரா வத்ைத ம்
சர்க்கார் உபேயாகித்தி க்கிற . இதற்கு உதாரணமாக ெரௗலட் சட்டக் கிளர்ச்சிையச்
ெசால்லலாம். இந்தியா க்கு ஒ தீைம ம் ெசய்தறியாத அராபியர்கள், எகிப்தியர்கள்,
க்கியர்கள்
த ேயா ைடய
சுதந்திரத்ைத
நசுக்குவதற்காக
இந்திய
ரா வத்ைத ம் இந்திய சர்க்கார் உபேயாகித்தி க்கிற .
இத்தைகய சர்க்காாில் சிவில் உத்திேயாகஸ்தராக ம் ேசைனயில் சிப்பாயாக ம்
ெதாண்

ெசய்வ

ேதசீய ெகௗரவத்திற்ேக பங்கம் விைளவிப்பதாகும். ஆைகயால்,

சர்க்கா ட ள்ள ெதாடர்ைப அறேவ ஒழித் விட் , ஜீவனத்திற்கு ேவ ஏதாவ
வழிையத் ேத க்ெகாள்ள ேவண் ய ஒவ்ெவா இந்திய சிப்பாயி ைடய ம் சிவில்
உத்திேயாகஸ்த ைடய ம் கடைம என் நாங்கள் க
கிேறாம்.
(ஒப்பம்) எம்.ேக.காந்தி அ ல்கலாம் ஆஸாத்; அஜ்மல்கான் ( ல் ; லஜபதிராய்
(லாகூர்); ேமாதிலால் ேந
தயாப்ஜி, என்.

(அலஹாபாத்); சேராஜினி நா

(பம்பாய்): அப்பாஸ்

. ேகல்கர், வி.ேஜ.பேடல், வல்லபாய் பேடல் (அஹமதாபாத்);

எம்.ஆர்.ஜயகர் (பம்பாய்);

.வி.ேகாகேல( னா); எஸ்.ஜீ.ேபங்கர், ஜவாஹர்லால் ேந

(அலஹாபாத்); கங்காதர ேதஷ்பாண்ேட (ெபல்காம்); ல

மி தாஸ் ேதர்

, உமர்

ேசாபானி, ஜம்னாலால் பஜாஜ், எம்.எஸ். ஆேன (அம்ேராதி); எஸ்.இ.ஸ்ேடாக்ஸ்,
ேகாட்கார் (சிம்லா); எம்.ஏ. அன்ஸாாி ( ல் ); க க்குஸ்ஸமான் ( ல்
அப் ல் க ர் ( ல்

);

அப் ல் பாாி (ல

மண் ாி);

); ேக.எம்.

கி ஷ்ணாஜி நீல்கண்ட்

(ெபல்காம்); கி. இராஜேகாபாலாச்சாாி (ெசன்ைன); ெகாண்டா ெவங்கடப்ைபயா
(குண் ர்); ஜி.ஹந்ஸர்ேவாத்தமராவ் (குண் ர்); அகஸுயா ஸாராபாய், ஜீேதந்திரலால்
பானர்ஜி, எம். ெஹச். கித்வாய் ( ல் ); சியாம் சுந்தர சக்கரவர்த்தி (கல்கத்தா);
ராேஜந்திர பிரசாத் (பாட்னா); ஆஸாத் ேசாபானி, ஹஸரத் ேமாஹானி (கான் ர்);
மஹாேதவ் ேதஸாய், பி.எப்.ப ச்சா, யாகூப் ஹஸன், பி.எஸ்.

ஞ்ேஜ, ெஜயராம்தாஸ்

ெதௗலத்ராம், எம்.ஆர். ேசால்கர் (நாக ாி); வி.வி. தர்தாேன, எ.ெஹச், சித்திக் காத்ாி
(பம்பாய்); கூடார் ராமச்சந்திர ராவ் (ஆந்திரா) மியா
ேசாட்டானி.

கம்ம

ஹாஜிஜான்

கம்ம

ேமற்ப
விக்ஞாபனத்தில் ச்ாி. சி. ஆர். தா ன் ைகெய த்
காணப்படாத
பல க்கும் வியப்ைப அளித்த . தந்திப் ேபாக்குவரத்தில் ஏற்பட்ட தாமதந்தான்
அதற்குக் காரணம் என்
ெதாியவந்த . எனேவ, ச்ாி
ைகெய த் ம் பிற்பா ம் அந்த விக்ஞாபனத்தில் ேசர்ந்த .

சித்தரஞ்சன

தா

ன்
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அந்தப்
கழ்ெபற்ற 1921 - ஆம் வ ஷத்தில் காந்தி மகாத்மாவின்
க்கிய
ைணவர்களாக
விளங்கிய
தைலவர்கள்
யார்
யார்
என்பைத
ேமற்ப
விக்ஞாபனத்தின் கீேழ ெவளியாகி ள்ள ைகெய த் க்களி
ந்
ெதாிந்
ெகாள்ளலாம்.
ல் யில் ஹக்கீம் அஜ்மல்கான் தைலைமயில்
ைசன்யத்தி
ந்
ஸ் ம்கைள ெவளிேயறச் ெசால்வ
என் தீர்மானம் ெசய்த .

கிலாபத் கமிட்
கூ
ஸ் ம்களின் மதக் கடைம

ேதசெமங்கும் ஆயிரக் கணக்கான கூட்டங்களில் பிரசங்கிகள் ெமௗலானா
கம்மத யின் கராச்சி ேபச்ைசெயாட் ப் ேபசினார்கள். ேமைடயி
ந்
ஒ
பிர கர் அந்தப் ேபச்ைச ஒவ்ெவா
வார்த்ைதயாகப் ப ப்ப ம் திரளான மக்கள்
தி ம்பிச் ெசால்வ ம் சர்வசாதாரணமாக நடக்கலாயிற் .
இவ்வள கிளர்ச்சி ேதசத்தில் நடந் ெகாண்
க்ைகயில் கராச்சியில் ெமௗலானா
கம்மத
மீ ம் மற்ற அ வர்மீ ம் விசாரைண நடந் ெகாண்
ந்த . அ
சேகாதரர்க ம் மற்ற ஸ் ம் தைலவர்க ம்"எங்கள் மதக் கடைமையச் ெசய்ேதாம்.
சர்க்கார் சட்டம் எப்ப யி ந்தா ம் எங்க க்கு அக்கைரயில்ைல" என்ற
ைறயில்
ேகார்ட் ல் வாக்கு
லம் ெகா த்தார்கள். அவர்கள் ஒவ்ெவா வ க்கும் இரண்
வ ஷம் க ங்காவல் தண்டைன விதிக்கப்பட்ட .
"கவைல ேவண்டாம், அ
சேகாதரர்கள் சின்னச் சிைறயி ம் நாம் ெபாிய
சிைறயி ம் இ க்கிேறாம். இரண்
சிைறக் கத கைள ம் உைடத்
வி தைல
ெசய் ம் சக்தி நம் ைகயில் இ க்கிற !" என் காந்தி மகான் கூறினார்.
----------------------------------------------------------24. ழத் ண் விரதம்.
தமிழ் நாட் க்கும் மகாத்மா காந்திக்கும் ெந ங்கிய ெதாடர் கள் சில உண் .
ெதன்னாப்பிாிக்கா சத்தியாக்கிரஹத்தில் மகாத்மா க்குத்
ைண நின்றவர்களில்
தமிழர்கள்
க்கியமானவர்கள். அந்த சத்தியாக்கிரஹப் ேபாாில் தமிழ்நாட்
வள்ளியம்ைம உயிர்த்தியாகம் ெசய் அழியாப் கழ்ெபற்றாள்.
ராவ்லட் சட்டத்ைத எதிர்த்

எப்ப

இயக்கம் நடத் வெதன்

மகாத்மா காந்தி

ேயாசித் க் ெகாண்
ந்த காலத்தில் ஒ சமயம் ெசன்ைன வந்தார். ஏப்ரல் 6-ஆம்
ேததி அகில இந்திய ஹர்த்தால் நடத்தேவண் ம் என்ற எண்ணம் ெசன்ைனயில்
தங்கியி ந்த ேபா மகாத்மாவின் மனதில் உதயமாயிற் .
இவற்ைறக் காட்

ம் மகாத்மாவின் வாழ்க்ைகயில் ெப ம் மா தல் உண்டாக்கிய

ஒ சம்பவம் 1921 ெசப்டம்பாில் மகாத்மா காந்தி தமிழ்நாட் க்கு விஜயம் ெசய்த
ேபா நிகழ்ந்த .
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அந்தநாளில்
பட்டணங்களி ம்
கிராமங்களி ம்
காங்கிரஸ்
பிரசாரம்
ெசய்வதற்காகச் ெசல்ேவார் தங்கள் பிரசங்கத் க்கு க்கியமாகக் ைகயாண்ட விஷயம்
ஒன்
உண் . கிழக்கிந்தியக் கம்ெபனியின் காலத்தில் இங்கிலீஷ்காரர்கள்
ணி ட்ைடையத்
ேதாளிேல சுமந் ெகாண்
இந்தியாவில்
ணி
விற்க
வந்ததி
ந்
பிரசங்கத்ைதத் ெதாடங்குவார்கள். ஆங்கில நாட் த்
ணிேயா
இந்திய சுேதசித் ணி ேபாட் ேபாடாம
ப்பதற்கு ெவள்ைளக்காரர்கள் ைகயாண்ட
ைறகைளச் ெசால்வார்கள். இந்தியாவில் ைகத்தறியில் உற்பத்தியான
ணிகளின்
ேமன்ைமையப் பற்றிப் ேபசுவார்கள். டாக்கா மஸ் ன்

ணியின் நயத்ைதப்பற்றி ம்,

ஒ பீஸ் மஸ் ைன ஒ ேமாதிரத் க்குள் அைடத்த கைதையப் பற்றி ம், அ ரங்க
ஜீப்பின் குமாாி டாக்கா மஸ் ன் உ த்திக்ெகாண்ட வரலாற்ைறக் குறித் ம்
விஸ்தாரமாகச் ெசால்வார்கள். அத்தைகய அதிசயமான
ணிகைள ெநய்த
ைகத்தறிக்காரர்களின் கட்ைட விரல்கைள ஆங்கிேலயர் ண் த்ெதறிந்த அக்கிரமக்
ெகா ைமையப் பற்றி இரத்தம் ெகாதிக்கும்ப ஆத்திரமாய்ப் ேபசுவார்கள்.
"இங்கிலீஷ் ராஜ்யம் இந்தியாவில் லங்காஷயர்
ணி வியா பாரத் க்காகேவ
ஏற்பட்ட . இப்ேபா ம் லங்காஷயாின் நன்ைமைய ன்னிட்ேட இந்தியா ஆளப்பட்
வ கிற . என்ைறயதினம் இந்தியர்கள் அன்னியத் ணிைய வாங்குவைத அ ேயா
நி த் கிறார்கேளா, அன்ைறக்ேக இந்தியாவி
வி வார்கள்!" என் கூ வார்கள்.

ந்

பிாிட் ஷார்

ட்ைடகட்

இவ்வாெறல்லாம் அந்தநாளில் காங்கிரஸ் வாதிகள் பிரசாரம் ெசய்ததில் ெபாி ம்
உண்ைம இ ந்த என்பைத யா ம் ம க்க
யா .
அதனாேலேய 1905-1906-ல் வங்காளத்தில் ஒ தடைவ சுேதசி இயக்கம் தீவிரமாக
ஆரம்பிக்கப்பட்ட . அப்ேபா சுேதசி இயக்கத்தின் ேநாக்கம் பிாிட் ஷ் ணிகைளப்
பகிஷ்காிப்ப தான். இந்த இயக்கத் க்கு அப்ேபா சில இைட
கள் ஏற்பட்டன.
அவற்றில்
க்கியமான
பம்பாய்--ஆமதாபாத்
ஆைல
தலாளிகளின்
ேபராைசயாகும். சுேதசி இயக்கத்ைதப் பயன்ப த்திக்ெகாண்
அவர்கள் ஆைலத்
ணிகளின் விைலகைளக் கண்டப உயர்த்திக் ெகாள்ைள லாபம் சம்பாதித்தார்கள்.
இதன் பலன் என்ன ஆயிற்
என்றால், ெகாஞ்ச காலத் க்ெகல்லாம் ெபா
மக்களில் பல க்குச் சுேதசி இயக்கத்தின் ேபாில் பற் விட் ப் ேபாய்விட்ட .
இந்தப் பைழய நிகழ்ச்சிகைளெயல்லாம் காந்தி மகான் நன்கு அறிந்தி ந்தார்.
இந்தியாவின் அ ைமத்தனம் ேபாக ேவண் மானால். இந்தியர்கள் அன்னியத் ணி
வாங்குவைத ம் அணிவைத ம் அ ேயா
நி த்திேய யாகேவ◌்ண் ம். ஆனால்,
ன்ெனா
தடைவ நடந்த ேபால் ஆைல தலாளிகள் ெபா மக்களின் தைலயில்
ைகைய ைவத் க் ெகாள்ைள லாபம் தட் வைத ம் த க்க ேவண் ம். இதற்குச்
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சாதனமாக மகாத்மா காந்தி ைகராட்ைட இயக்கத்ைதக் ைகக்ெகாண்டார். ைக
ராட்ைடயில்
ல்
ற்
அந்த
ைலக்ெகாண்
ைகத்தறியில் ெநய்த கதைரேய
உ த்தேவண் ம் என் ெசான்னார். இப்ப க் கதர் உ த் வைத வற்
த் வதால்
ஆைல தலாளிகள் ெகாள்ைள லாபம் சம்பாதிப்பைதத் த க்கலாம். இ மட் மல்ல.
மகாத்மாவின் வாழ்க்ைகத் தத் வத்ைத நிைறேவற்றக் ைகராட்ைட ம் கத ம் தகுந்த
உபகரணங்களாயி ந்தன. மகாத்மா காந்தி தற்கால நவநாகாிக வாழ்க்ைகைய
ெவ த்தார். ஆடம்பர சுகேபாக வாழ்க்ைகைய ெவ த்தார். ைகராட்ைட ம் கத ம்
எளிய வாழ்க்ைக
ைறயின் சின்னங்களா யி ந்தன. மனிதராய்ப் பிறந்த
ஒவ்ெவா வ ம் ஏேத ம் ஒ
வைகயில் உடைல உைழத் ப் பா படேவண் ம்
என் மகாத்மா க தினார். அப்ப எல்லா ம் உடல் உைழப்ைபக் ைகக்ெகாள்ளக்
ைகராட்ைட நல்ல சாதனமாயி ந்த . இயந்திர நாகாிகம் மனித ச கத்தின் ஆத்மீக
அழி க்குக் காரணமாகும் என்ப
காந்திஜியின் ெகாள்ைக. ைகராட்ைட இயந்திர
நாகாிகத்ைத எதிர்த்
நிற்பதற்கு ஆ தமாயி ந்த . இந்தியாவின் ஏ
லட்சம்
கிராமங்களில் வா ம் மக்கைள மகாத்மா 'தாித்திர நாராயணர்'களாகக் கண்டார்.
அவர்க ைடய வ ைமைய நிைனத்
உ கினார். வ ஷத்தில் ஆ
மாதம்
கிராமவாசிகள் ேவைலயில்லாம
க்கிறார்கள் என்ப ம் மகாத்மா க்குத் ெதாிந்த .
லட்சக்கணக்கான கிராமவாசிக க்கு ேவைலயில்லாத நாட்களில் ேவைல ெகா க்கக்
கூ ய ைகராட் னம் ஒன் தான் என்பைத மகாத்மா கண்டார். அநாைத ஸ்திாீக ம்
வயதான

தாட் க

தம் கு ைச நிழ

ம் பிறைர அண்டாம
ந்

ம் பட் னி கிடக்காம

ல் இைழத் ப் பிைழக்கலாம்' என்

காரணங்களினால் ைகராட் னத்ைத மகாத்மா காந்தி 'காமேத
அைதக் குறித் இைடவிடா ேபசி ம் எ தி ம் வந்தார்.

ம் 'இஷ்ட டன்

கண்டார். இத்தைகய
' என்

ேபாற்றினார்.

இந்தியா ேதசத்தின் சிறந்த அறிவாளிகளில் சில க்கு மகாத்மா காந்தியின்
ைகராட்ைடப் பிரசாரம் பி க்கவில்ைல. அவ்விதம் பி க்காதவர்களில் ஒ வர் மகாகவி
ர ந்திரநாத தாகூர். மகாத்மாவிடம் மகாகவி எத்தைனேயா அபிமான ம்
மாியாைத ம்

ெகாண்

ந்தவர்.

'மனித

ச

கத்ைத

ரட்சிக்க

அவதாித்த

மகா
ஷர்களில் ஒ வர் மகாத்மா காந்தி' என் டாக்டர் தாகூர் பல ைற ம் தம
க த்ைத ெவளியிட்
க்கிறார். ஆனா ம் காந்திஜியின் ைகராட்ைடப் பிரசாரத்ைத
மகாகவி தாகூர் வி ம்பவில்ைல. இராட்ைடப் பிரசாரத்ைதப் "பிற்ேபாக்கு இயக்கம்"
என் தாகூர் பகிரங்கமாகக் கூறிக் கண் த்தார். "இயந்திரங்களினால் மனித ச கம்
எவ்வளேவா
ன்ேனற்றம் அைடந்தி க்கிற . காந்திஜி அந்த
ன்ேனற்றத்ைத
ெயல்லாம் றக்கணித் இந்திய மக்கைளப் பல
வ ஷம் பின்னால் ெகாண்
ேபாகப் பார்க்கிறார்" என் டாக்டர் தாகூர் ெசான்னார்.
காந்தி மகான் மகாகவி தாகூைரக் 'கு ேதவ்' என்
ேபாற்றி வந்தவர்.
ெதன்னாப்பிாிக்காவில் தம் டன் டால்ஸ் டாய் பண்ைணயில் வாழ்ந்தவர்கைள
இந்தியா வந்த ம்
தன்
த ல் தாகூாின் சாந்திநிேகத க்ேக மகாத்மா
அ ப்பினார் அல்லவா? ஆனேபாதி ம் ைகராட்ைட இயக்கத்ைதப் பற்றியவைரயில்
மகாத்மா காந்தி கு ேதவாின் க த்ைத ஒப் க்ெகாள்ளவில்ைல. "வானத்தில்
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ஆனந்தமாய்ப் பா க் ெகாண்

பறக்கும் வானம்பா க்குப்

மியி

ள்ள கஷ்டங்கள்

எப்ப த் ெதாி ம்? கு ேதவர் தாகூர் மகாகவி; அவ க்கு ஏைழகளின் பட் னிக்
ெகா ைம இத்தைகய
என்
ெதாியா . ெதாிந்தி ந்தால் ைகராட்ைடதான்
ஏைழகளின் காமேத
என்பைத ஒப் க்ெகாண்
ப்பார்" என்
காந்தி மகான்
அ வள ம் தம ெகாள்ைகயி
ந் வ வாமல் தாகூ க்குப் பதில் கூறினார்.
1921-ஆம் வ ஷம் ெசப்டம்பர் மாதத் க்குள் இந்தியாவில் அன்னியத்
ணி
பகிஷ்காரத்ைதப் ரணமாய் நடத்திவிட ேவண் ம் என் காந்திஜி க தியி க்கிறார்.
ெசப்டம்பாில் அத்திட்டம் நிைறேவறி விட்டால் அ த்
வ ம் மாதங்களில்
சட்டம ப்
இயக்கத்ைதத் ெதாடங்கி வ ஷக் கைடசிக்குள் சுய ராஜ்யத்ைத
ஸ்தாபித் விடலாம் என் உத்ேதசித்தி ந்தார்.
வால்ட்ேடாில் ெமௗலானா
கம்மத
சிைறப்பட்ட
மகாத்மாவின் சுயராஜ்ய
தாகத்ைதப் பன்மடங்கு ஆக்கிய . விேதசித் ணி பகிஷ்காரத்ைத நிைறேவற் வதில்
அவ ைடய ஆர்வ ம் ெப கிற் . இந்த ஆர்வத் டேன தான் ெசன்ைனயி
ந்
றப்பட் த் தமிழ்நாட் ல் சுற் ப்பிரயாணம் ெசய்யத் ெதாடங்கினார். அவ டன்
ெமௗலானா ஆஜாத் ேசாபானி என் ம் ஸ் ம் ெபாியா ம் பிரயாணம் ெசய்தார்.
காந்திஜி ேகாஷ் யார் ஏறிய ரயில் வி ப் ரம் ெசன்ற . வி ப் ரம் ரயில்ேவ
நிைலயத்தில் எள் ப் ேபாட்டால் எள் விழாதப பதினாயிரக் கணக்கான ஜனங்கள்
கூ யி ந்தார்கள். காந்திஜி அவர்க க்குக் ைகராட்ைட ம் கதைர ம் பற்றி எ த் ச்
ெசால்ல வி ம்பினார். ஆனால் அ சாத்தியப் படவில்ைல. கூட்டத்தில் அவ்வள
இைரச்சல். "உட்கா ங்ேகா!" "சத்தம் ேபாடாேதங்ேகா!" என்
ற் க் கணக்கான
குரல்கள் ஏக காலத்தில் எ ந்தன. ஜனங்கள் ேபாட்ட இைரச்ச டன் இைரச்சைல
அடக்க யன்றவர்களின் கூப்பா ம் ேசர்ந் ஏக இைரச்சலாகிவிட்ட . காந்திஜி ஒ
வார்த்ைதகூட அக்கூட்டத்தில் ேபச
யவில்ைல. ரயில் வண் ேமேல ெசன்ற .
பறங்கிப் ேபட்ைடயில் மிஸ் பீடர்ஸன் என் ம் ஐேராப்பிய அம்ைமயார்
ஆரம்பித்தி ந்த ஆசிரமத் க்கு மகாத்மா அஸ்திவாரம் நாட் னார். பிறகு கூட ாில்
ெபா க் கூட்டத்தில் ேபசிவிட் க் கும்பேகாணத் க்கு வந்தார். கும்பேகாணத்தில்
மகாத்மாைவத் தாிசிக்க நாற்பதினாயிரம் ஜனங்கள் கூ யி ந்தார்கள். அவ்வள
ேப ம் காந்திஜிையப் பக்கத்தில் ெசன் பார்க்க யன்றார்கள். கூட்டத்தில் எ ந்த
கூச்சைல ம் கூப்பாட்ைட ம் ெசால்
யா . கும்பேகாணம் கூட்டத்தி ம்
மகாத்மாவினால் ேபச
யவில்ைல. அங்கி ந் திாிசிராப்பள்ளிக்குச் ெசன்றார்.
திாிசிராப்பள்ளியில் ேதச பக்தர் டாக்டர் . எஸ். எஸ். ராஜன் அவர்களின் ட் ல்
மகாத்மா க்கு நிம்மதி கிைடத்த . "மகாத்மா டன் ஏ மாதம்" என் ம்
ல்
கி ஷ்ணதாஸ் என்பவர் இைதப் பற்றி எ தியி க்கிறார். அந்தப் பிரயாணத்தின்
ேபா மகாத்மாவின் காாியதாிசியாகத் ெதாண் ெசய்தவர்
கி ஷ்ணதாஸ். அவர்
ேமற்கூறிய த்தகத்தில் எ தியி ப்பதாவ :-
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"திாிசிராப்பள்ளி ஸ்ேட ஷைன அைடந்த ம் எங்க க்ெகல்லாம் மிக்க வியப் ம்
மகிழ்ச்சி ம்
ஏற்பட்டன.
ரயில்ேவ
நிைலயத்தில்
ஏராளனமான
ஜனங்கள்
கூ யி ந்தேபாதி ம் இைரச்சல் என்பேத கிைடயா . அன்ைறக்கு மகாத்மாவின்
ெமௗன தினம். ரயிைல விட் அைமதியாக இறங்கி ஜாைகக்குப் ேபாக
ந்த .
இங்ேக ஜனங்களிடம் காணப்பட்ட அைமதி ம் ஒ ங்கும்,
வழிெயல்லாம்
ஜனக்கூட்டத்தின் அமளியினால் கஷ்டப்பட் வந்த எங்க க்கு ஒ வரப்பிரசாதமாக
இ ந்த . ரயில்ேவ நிைலயத் க்குப் பக்கத்தில் உள்ள டாக்டர் ராஜ ைடய ட் ல்
எங்க க்கு ஜாைக. டாக்டர் ராஜன் அப்ேபா
மாகாண காங்கிரசின் காாியதாிசி.
அவ ைடய
ஏறக்குைறய ஓர் ஆசிரமமாக மாறியி ந்த . தம் ைடய கு ம்பத்தில்
யா ம் இனிக் கைடயில் ணி வாங்கக்கூடா என் ம் அவரவர்க ைடய ேதைவக்கு
ேவண் ய
ல் அவர்கேள
ற் க் ெகாள்ள ேவண் ம் என் ம் கட்டைளயிட்
விட்டதாக டாக்டர் ராஜன் மகாத்மாஜியிடம் ெதாியப்ப த்தினார். டாக்டர்
ராஜ ைடய
தி ச்சி நகரத் க்குக் ெகாஞ்ச
ரத்தில் ஒ ெபாிய ேதாட்டத்தின்
ந வில் இ ந்த . ய
ம் சண்டமா தத்தி ம் அ பட் த் திண்டா ய கப்பல் ஒ
அைமதியான
ைற கத் க்கு வந்
ேசர்ந்தால் பிரயாணிகள் எவ்வள ஆனந்தம்
அைடவார் கேளா அவ்வள ஆனந்தம் நாங்க ம் அைடந்ேதாம்.
இவ்வா தி ச்சியில் டாக்டர் ராஜ ைடய கண் ப்பான பா காப்பின் காரணமாக
மகாத்மா க்குக் ெகாஞ்சம் ஓய் ம் அைமதி ம் கிைடத்த . ஆனால் அைமதி
ெவளியில் இ ந்தேத தவிர அவ ைடய மனதில் நிம்மதி ஏற்படவில்ைல. விேதசித்
ணிையப் பகிஷ்காிப்பதி ம் கதைரப் ெப க்குவதி ம் அவ ைடய மனதில்
கு ெகாண்
ந்த தாபத்ைத அவர் மக்க க்கு ெவளியிட வி ம்பினார்.
ஆனால் ஜனங்கேளா மகாத்மாைவ அ கில் ெசன் பார்த் விட ேவண் ம் என்
பிரயத்தனம் ெசய்தார்கள். மாெப ங் கூட்டம் கூ
மக்கள் ேபாட்ட கூச்ச னால்
மகாத்மாவின் வார்த்ைதகள் அவர்கள் காதில் வி வேத இல்ைல.
"ஐேயா! நாட்கள் ேபாய்க் ெகாண்
க்கின்றனேவ. இவ்வள
கூட்டம் கூ க் கூச்சல் ேபாட்
விட்
என்ைனப் பார்த்

ஜனக்க ம் வந்
விட் ப் ேபாய்

வி கிறார்கேள? ைகராட்ைடையப் பற்றி ம் கதைரப் பற்றி ம் இவர்க
ெசால்ேவன்? என் இதயக் ெகாதிப்ைப இவர்க
என் மகாத்மா ேயாசைனயில் ஆழ்ந்தி ந்தார்.

க்கு எவ்வா

க்கு எவ்வா

ெவளியி ேவன்?"

தி ச்சியி ம்
ரங்கத்தி ம் ெபா க் கூட்டங்களில் ஓரள அைமதி நிலவிய .
தி ச்சியி
ந் மகாத்மா திண் க்கல் க்குப் ேபானார். அங்ேக பைழய கைததான்.
கூட்டம் பிரமாதம்; கூச்ச ம் பிரமாதம். மகாத்மாவினால் ஒ
வார்த்ைத ம் ேபச
யவில்ைல. திண் க்கல்
ந் ம ைரக்குப் ேபானார். ம ைர மகாத்மா க்கு
அளித்த வரேவற் மற்ற ஊர் வரேவற் கைளெயல்லாம்
க்கி அ த்
விட்ட .
அவ்வள
லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் கூ யி ந்தார்கள். ஆனால் ெபா க்
கூட்டத்ைதப் பற்றிய வைரயில் பைழய கைதேயதான்! அைமதிைய நிைலநாட்ட
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ம ைரத் தைலவர்கள் எவ்வளேவா யன்றார்கள். மகாத்மா ம் யன் பார்த்தார்.
ஒன் ம் பயன்படவில்ைல. மகாத்மா பிரசங்கம் ெசய்யாமேல கூட்டத்ைதக் கைலந்
ேபாகச் ெசால் ம்ப ேநர்ந்த .
ம ைரயில் அன்றிர மகாத்மாவின் ஜாைகயில் அவைரப் பல பிர கர்கள் வந்
சந்தித்தார்கள்.
அவர்க டன்
மகாத்மா
ெபா ப்பைடயாக
வார்த்ைதயா க்
ெகாண்
ந்த ேபாதி ம் அவ ைடய உள்ளம் ேயாசைனயில் ஆழ்ந்தி ந்த . கதர்
இயக்கத்ைதப் பிரசாரம் ெசய்வதற்குத் தகுந்த சாதனம் ஒன்ைற அவர் மனம் ேத க்
ெகாண்
தவ க

ந்த ; அத்தைகய சாதனம் ேவ எந்த விதமாயி க்க
ம்? பிற ைடய
க்காகத் தாம் உண்ணா விரதம் இ ந் பிராயச்சித்தம் ெசய் ெகான்கிறவர்

அல்லவா 'மகாத்மா? எனேவ, மக்க

க்குக் கதாின்

க்கியத்ைத உணர்த் ம்ப யாகத்

தாம் என்னதியாகத்ைதச் ெசய்வ , என்ன விரதத்ைத ேமற்ெகாள்வ
உள்ளம் சிந்தைன ெசய்த .

என் தான் அவர்

மகாத்மாைவச் சந்தித் ப் ேபச வந்த பிர கர்களிள் ஒ வர் கதர் உ த்தாமல்
அந்நியத் ணி உ த்திக்ெகாண்
வந்தார். அவைரப்பார்த்
மகாத்மா "நீங்கள்
என்ைனப் பார்க்க வ கிறீர்கேள? என்ைனப் பார்த்
நாள்

ெசான்னபிறகும்

அணியவில்ைல?" என்

விேதசித்

ணி

என்ன பயன்? நான் இவ்வள

உ த்தியி க்கிறீர்கேள?

ஏன்

கதர்

ேகட்டார். "கதர் உ த்த எனக்கு இஷ்டந்தான். ஆனால் கதர்

கிைடக்கவில்ைல;" என்றார் அந்தப் பிர கர்.
அேத நிமிஷத்தில் மகாத்மாவின் மனதில் அவர் ேத க் ெகாண்
ந்த சாதனம்
உதயமாகி விட்ட . "ஆஹா! இவர் கதர் கிைடக்கவில்ைல என்கிறார் நாேமா
இ ப்பில் பத்

ழ ேவஷ் , ேமேல இரண்

அணிந்தி க்கிேறாம். எதற்காக இவ்வள
என் ேதான்றிய .

கதர்த்

சட்ைட, குல்லா இைவெயல்லாம்
ணிைய நாம் அணிய ேவண் ம்?"

அேத சமயத்தில் தமிழ் நாட் ல் மகாத்மா கண்ட ேவெறா

காட்சி நிைன க்கு

வந்த . வடக்ேகெயல்லாம் ஏைழத் ெதாழிலாளிகள், உழவர்கள் கூட ேமேல சட்ைட
அணிவ
வழக்கம். தமிழ்நாட் ல்
வயற் றங்களில் ேவைல ெசய்பவர்கள்
ெப ம்பா ம் அைரயில் ழத் ணிேயா ேவைல ெசய்வ வழக்கம். "இ ஏன்?"
என்
காந்திஜி தமிழ்நாட் த் தைலவர்கைளக் ேகட்டார். "ஒ
ணிக்கு ேமேல
இரண்டாவ
ணி வாங்க ம் சட்ைட ைதக்க ம் அவர்களிடம் பணம் இல்ைல" என்
பதில் வந்த . அந்தப் பதில் மகாத்மாவின் மனதில் பதிந் ேபாயி ந்த .
இைவெயல்லாவற்ைற ம் எண்ணிப் பார்த் , மகாத்மா காந்தி அன்றிரேவ ஒ
க்கு வந்தார். ம நாள் காைலயில் மகாத்மா எ ந்த ம் தம் டன் பிரயாணம்
ெசய்த சகாக்கைள அைழத்தார்.
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"இன்
தல் நான் இ ப்பில் ஒ
ழ அகல ள்ள
குளிர் அதிகமான காலங்களில் ேபார்த்திக்ெகாள்ள ஒ

ண் மட் ம் அணிேவன்.
ப்பட் உபேயாகிப்ேபன்.

மற்றப்ப சட்ைட, குல்லா எ
ம் தாிக்க மாட்ேடன். இப்ேபாைதக்கு இந்த விரதத்ைத
ஒ மாதத் க்கு எ த் க் ெகாள்ளப் ேபாகிேறன். பிறகு உசிதம் ேபால் ேயாசித்
ெசய்ேவன்" என்றார்.
இவ்விதம் ெசால் விட் , பத்
ழ ேவஷ் --சட்ைட-- குல்லா எல்லாவற்ைற ம்
கைளந்
சி எறிந்தார். ஒ
ழ அகல ள்ள ண்ைட எ த் இ ப்பில் சுற்றிக்
ெகாண்டார். தம் ைடய சகாக்கைளப் பார்த் " றப்படலாம் காைரக்கு க்கு!" என்
ெசான்னார்.
மகாத்மாவின் சீடர்கள் கதி கலங்கிப் ேபானார்கள். இ
ஒ
விபாீதமான
விரதமாகேவ அவர்க க்குத் ேதான்றிய . ஒ
மாதத்திற்கு இப்ேபா
விரதம்
எ த் க்ெகாண்டா ம் அைத மகாத்மா நிரந்தரமாகேவ ெகாண்
வி வார் எந்
பயந்தார்கள்! அவர்களில் ஒ வர் ஓ ப்ேபாய் ராஜாஜிைய ம் டாக்டர் ராஜைன ம்
அைழத்
வந்தார். ராஜாஜி ம் டாக்டர் ராஜ ம் எவ்வளேவா காரணங்கைளச்
ெசால்
ேவண் க் ெகாண்டார்கள். ஆனால் மகாத்மா தம
உ திையக் ைகவிட
வி ம்பவில்ைல. அதன் ேபாில், இத்தைகய விரதம் எ த் க் ெகான்வைதக்
ெகாஞ்சநாள்
தள்ளியாவ
ேபா ம்ப
ராஜாஜி ம்
டாக்டர்
ராஜ ம்
ேவண் க்ெகாண்டார்கள். அதற்கும் மகாத்மா இணங்கவில்ைல.
விடாமல் வாதம் ெசய்த ராஜாஜிையப் பார்த் மகாத்மா, "உங்க ைடய வாதத் க்கு
என்னால் பதில் ெசால்ல
ய வில்ைல. ஆனால் நான் ெசய்வ தான் சாி என்பதில்
எனக்குலவேலச ம் சந்ேதகமில்ைல" என் ெசான்னார்.
அன்

அதிகாைலயில்

ன்

மணிக்குத் தாம் விழித் க் ெகாண்டதாக ம்,

க்க ம் விழிப் மாயி ந்த நிைலயில் இந்த ேயாசைன தமக்குத் ேதான்றியதாக ம்,
அ தம் ைடய அந்தராத்மாவின் கட்டைளெயன் ம், அைத மீற
மகாத்மா ெதாிவித்தார்.
பிறகு நடந்தைதப் பற்றி

யா

என் ம்

கி ஷ்ணதாஸ் எ தியி ப்பதாவ :-

" மகாத்மாஜி இ ப்பில் மட் ம் ஒ
ழ அகலத் ணி ஒன்ைற உ த்திக் ெகாண்
காைரக்கு க்குப் றப்படத் தயாரானார். மகாத்மாைவ ம் அவ ைடய சகாக்கைள ம்
ஏற்றிச் ெசல்வதற்கு வாச ல் நா
ேமாட்டார் வண் கள் தயாராகக் காத்தி ந்தன.
ம ைரமா நகாின் ஜனங்க ம் அதிகாைலயிேலேய எ ந்
மகாத்மாைவத்
தாிசிப்பதற்குச் சாைலயின் இ
ற ம் வந்
ெமாய்த் க்ெகாண்
நின்றார்கள்.
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மகாத்மா அைரத்

ணி ஒன் டேன, சட்ைட குல்லா அங்க வஸ்திரம் ஒன் மில்லாமல்,

ேமாட்டார் வண் யில் ேபாய் ஏறிய ேபா , அவ ைடய சகாக்க ம் சீடர்க ம்
உணர்ச்சி வசப் பட் த் தைல குனிந் நின்றார்கள். திறந்த ேமாட்டார் வண் அதன்
பிரயாணத்ைதத் ெதாடங்கிய ேபா உதய சூாியனின் ெசங்கிரணங்கள் மகாத்மாவின்
மார்பி ம் தைலயி ம் வி ந்தன.மகாத்மாவின் தாமிர வர்ணத் தி ேமனி ஒேர
ேஜாதிமயமாய்க் காட்சி அளித்த .
பின்னர் தமிழ்நாெடங்கும் மகாத்மா காந்தி
ழத் ண்
அணிந்ேத பிரயாணம்
ெசய்தார். அந்தக் ேகாலத்தில் அவைரப் பார்த்த ஜனங்கள் பரவசமைடந்தார்கள்.
மகாத்மா வின் பிரசங்கத்ைதக் கா
ெகா த் க் ேகட்க ேவண் ய அவசியேம
அவர்க க்கு இனி இல்ைல. சட்ைட அணியாத மகாத்மாவின் னிதத் தி ேமனிையத்
தாிசித்த உடேனேய ஜனங்கள் மகாத்மாவின் வி ப்பம் என்ன என்பைதத் ெதாிந்
ெகாண்டார்கள். ைக ராட்ைடக்கும் கத க்கும் மகாத்மாவின்
திய ேகாலேம
மிகச்சிறந்த பிரசார சாதனமாயிற் , ஆயிரம் கட் ைரகளினா ம் பதினாயிரம்
பிரசங்கங்களினா ம் சாதிக்க
யாதைத மகாத்மாவின் தவக்ேகாலம் சாதித்
விட்ட .
----------------------------------------------------------25. இதய தாபம்
ழத் ண் விரதம் ெகாண்ட காந்தி மகான் ம ைரயி
ந் தி ெநல்ேவ க்குப்
ேபானார். காந்திஜியின் விரதத்ைதப் பற்றிய ெசய்தி அவ க்கு
ன்னாேலேய
தி ெநல்ேவ க்குச் ெசன்
விட்ட . அைத அறிந்த தி ெநல்ேவ
மக்கள் பக்தி
பரவசமாயி ந்தார்கள். காங்கிரஸ் ெதாண்டர்க ம் ெபா மக்கைளக் கட் க்குள்ேள
ைவப்பதற்குப் ெப
யற்சி ெசய்தார்கள். ஆைகயால் ெப ந் திரளான மக்கள்
கூ யி ந் ம் ெபா க் கூட்டத்தில் அைமதி ம் நிசப்த ம் நிலவிய . இைதக் குறித் க்
காந்திஜி தி ெநல்ேவ

ஜனங்கைளப் ெபாி ம் பாராட் னார். “இந்தமாதிாி ஒ ங்கும்

கட் ப்பா ம் இந்தியா ேதசெமங்கும் நிைல நாட்டப் பட்

விட்டல், நம் ைடய

இயக்கம் ெவற்றி அைடவ பற்றி எனக்கு யாெதா சந்ேதக ம் இல்ைல” என்
மகாத்மா கூறினார். பின்னர் இராட்ைடயின் தத் வத்ைதப் பற்றித் தம் ைடய
க த் க்கைள அவர்க க்கு ெதளிவாக எ த் க் கூறினார்.
காந்திஜி ஒ ஊ க்குப்ேபாய் ஜாைகயில் இறங்கிய டேன அவைரப் பார்ப்பதற்கு
அந்த ஊர்ப் பிர கர்கள் பலர் வ வ வழக்கம். அப்ப வ கிறவர்கள் எல்லா ம்
காந்திஜியிடம் பக்தி ெகாண்டவர்கள் என்ேறா அவ ைடய ேபாதைனகைளக்
கைடப்பி க்கிறவர்கள்

என்ேறா

ெசால்ல

யா .

“கந்திஜிையப்

பார்த் ப்

ேபசிேனன்” என்
ெப ைம டன் ெசால் க் ெகாள்வதற்காகேவ பலர் வந்
ேசர்வார்கள். இப்ப ப்பட்ட ண் ெப ைமக்காரர்கள் வந் மகாத்மாைவப் பார்த் ப்
ேபசுவதற்குத் தி ெநல்ேவ யில் ஒ தைட ஏற்பட்ட .
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ெமௗலானா ஆஸாத் ேஸாபானி காந்திஜி டன் பிரயாணம் ெசய்தார் அல்லவா?
காந்திஜி
ழத் ண்
விரதம் ெகாண்ட
பற்றி ம ைரயி
ந்
தி ெநல்ேவ
ேபாகும்ேபா
ெமௗலானா ஆஸாத் ேயாசைன ெசய்தார். இஸ்லாமிய மதக்
ெகாள்ைகயின்ப இன்றியைமயாத உைடைய மட் ம் அணிந் ெகாண் மற்றைத
ெயல்லாம் அவ ம் றக் கணித்தார். இ ப்பில்
அணிந் ெகாண்

அசல்

ங்கி ம் ேமேல 'ெவயிஸ்ட் ேகாட்" ம்

ஸ் ம் 'பக்கிாி'ையப் ேபால் ேதாற்றம் ெகாண்டார்.

தி ெநல்ேவ யில் காந்திஜி தங்கிய ஜாைகயில், அவர் தங்கியி ந்த அைறக்கு
ெவளிப் றத்
அைறயில் இவர் உட்கார்ந்
ெகாண்டார். மகாத்மாைவப் பார்க்க
வ கிறவர்களிடம், "உங்கள் உடம்பின் ேமல் உள்ள விேதசித்
கைளந்
எறிந் விட்
உள்ேள மகாத்மாைவப் பார்க்கப்
ெசான்னார்.

ணிகைளக் இங்ேக
ேபாங்கள்!" என்

வந்தவர்களில் சிலர் மனப் ர்வமாக விேதசித் ணிகைளக் கழற்றிக் ெகா த்தார்கள்.
ஒ சிலர் ேவ வழியில்லாத ப யால் மனமின்றிக் ெகா த்தார்கள். இன் ம் சிலர்
விேதசித் ணிகைளக் ெகா க்க மனமில்லாமல் "மகாத்மாைவப் பார்க்கேவண்டாம்"
என் தி ம்பி ஓ ேய ேபாய்விட்டார்கள். இவ்வா
ணர்கள் வந் மகாத்மாவின்
ஓய்ைவக் ெக ப்பதற்கு ஒ
ட் க்கட்ைட தி ெநல்ேவ யில் ஏற்பட்ட .
விேதசித் ணிகைளத் தியாகம் ெசய்யத் ணிந் காந்திஜிையத் தி ெநல்ேவ யில்
வந்
பார்த்தவர்களில் ஒ வர் தி வாங்கூர் சமஸ்தானத்ைதச் ேசர்ந்தவர். அவர்
ெசன்ைன மாகாணத்தில் தீண்டா வகுப்பார் அ பவிக்கும் இன்னல்கைளப்பற்றி
மகாத்மாவிடம் எ த் ச் ெசான்னார். தீண்டாதார் ஹிந் க்களா யி ந்த ேபாதி ம்
அவர்கள் ஹிந்
ஆலயங்களில் விடப்ப வதில்ைல ெயன்ற அநீதிையப் பற்றி
உ க்கமாகக் கூறினார். இந்த அநீதிையப் ேபாக்குவதற்காகத் தி வாங்கூாில் சில
சீர்தி த்த வாதிகள் ஆலயப் பிரேவச இயக்கம் ஆரம்பிக்க வி ம் வதா ம் அவர்
ெதாிவித்தார்.
"என்ன மாதிாி இயக்கம் ஆரம்பிக்க உத்ேதசம்?" என்
காந்திஜி ேகட்டார்.
" க்கியமான ேகாவில் ஒன்றில் உற்சவம் நடக்கப் ேபாகிற . அச்சமயம் ஒ ெபாிய
தீண்டார் கும்பைல அைழத் க் ெகாண்
ேகாயி க்குள் பிரேவசிப்ேபாம். அைத
அரசாங்க
அதிகாாிக ம்
மற்ற
ஹிந் க்க ம்
த த்தா ம்
நாங்கள்
பின்வாங்கப்ேபாவதில்ைல. பலவந்தமாகப் பிரேவசித்ேத தீர்ேவாம்" என்றார் வந்தவர்.
"கலகம் ேநர்ந்தால்?" என்

மகாத்மா ேகட்டார். "கலகம் ேநர்ந்தா

ம் ேநரட் ம்

அதற்காக நாம் என்ன ெசய்வ ?" என்றார் வந்த மனிதர். அ சாியான மேனாபாவம்
அல்ல என்பைத மகாத்மா காந்தி அவ க்கு எ த் க்காட் னார்.

59
"தீண்டாைம ெபாிய அநீதிதான். ஹிந் க்களில் ஒ
பகுதியாைர ஆலயங்களில்
வி வதில்ைல
என்ப
ெப ங்ெகா ைமதான்.
ஆனால்
அநீதிைய ம்
ெகா ைமைய ம் பலாத்காரத்தினால் ேபாக்க
யா . தீண்டாைம ேபாக
ேவண் மானால் சாதி ஹிந் க்களின் மனம் மாற ேவண் ம். பலாத்காரத்தினால் சாதி
ஹிந் க்களின் மனைத மாற்ற
யா . குேராத ம்
ேவ ஷ ம் அதிகமாகும்.
ஆைகயால் ஆலயங்க க்குள் ேபாவதாயி ந்தால், இரண்
ேபர் அல்ல
ன்
ேபராகப் ேபாங்கள். பலாத்காரத்ைதக் ைகயாள ேவண்டாம். அதிகாாிகள் சிைறக்கு
அ ப்பினால் ெசல் ங்கள் இ தான் சாியான ைற. இப்ேபா நான் இந்தியாவின்
வி தைலையக் க தி ஒத் ைழயாைம இயக்கத்ைத நடத்திக் ெகாண்
க்கிேறன்.
எனக்கு நீங்கள் ெகாஞ்சம் அவகாசம் ெகா த்தால் ேதச வி தைல இயக்கம்
வைடந்த பிறகு நாேன ஆலயப் பிரேவச இயக்கத்ைத ம்
ன்னின்
நடத் ேவன்!" என்றார் காந்திமகான்.
தீண்டாைமயின்
ெகா ைமையப்
பற்றி
ஏற்கனேவ
மகாத்மா க்குத்
ெதாிந் தானி ந்த . தீண்டாைம விலக்ைகக் காங்கிரஸ் திட்டங்களில் ஒன்றாகச்
ேசர்த்தி ந்தார். ஆயி ம் ேமற்ப சம்பாஷைணயின் பயனாக மகாத்மாவின் மனம்
தீண்டாைம விலக்குப் பற்றி அதிகமாகச் சிந்திக்கத் ெதாடங்கிய . பிற்பா மகாத்மா
காந்தி ேபசிய இடங்களில் எல்லாம் தீண்டாைம விலக்ைகப் பற்றி ம் அதிகமாக
வற்
த்திப் ேபசலானார்.
பின்னால் ஒத் ைழயாைம இயக்கத்ைத நி த்தி ைவக்க ேநர்ந்தேபா , காந்திஜி
தீண்டாைம விலக்கி ம் ஆலயப் பிரேவச இயக்கத்தி ம்
ரணமாகக் கவனம்
ெச த்தியைத நாம் அறிேவாம் அல்லவா? காந்தி மகாத்மாவின் ெப
யற்சியினால்
ஹிந்
ச க் க்கு ஏற்பட்
ந்த தீண்டாைம என் ம் ேநாய் நம் ைடய
காலத்திேலேய ெதாைலந் ஒழிந் ேபானைதப் பார்த்ேதாம்.
தி ெநல்ேவ யி
ந் மகாத்மா தி ம்பி ம ைர- தி ச்சி வழியாக ஈேராட் க்கு
வந்தார். ஈேராட் ல் அச்சமயம் சிறந்த காங்கிரஸ் தைலவராக விளங்கிய
ஈ.ேவ.
இராமசாமி
நாயக்கர்
அவர்களின்
இல்லத்தில்
தங்கினார்.
ஈேராட் ல்
சிற்றாற்றாங்கைறயில் ஒ விசாலமான ஆலமரத்தின் அ யில் ெபா க்கூட்டம் மிக
அைமதியாக நடந்த . பல ச கங்களின் சார்பாக ேவைலப்பா அைமந்த ெவள்ளிப்
ேபைழகளில் உபசாரப் பத்திரங்கள் மகாத்மா க்கு அளிக்கப்பட்டன. ெவள்ளிப்
ெபட் கைளெயல்லாம் ெபா க்கூட்டத்தில் ஏலம் ேபாட் க் கிைடத்த பணம் திலகர்
சுயராஜ்ய நிதியில் ேசர்க்கப் பட்ட . மகாத்மா க்கு எங்ேக எந்த விதமான பாிசுப்
ெபா ள் கிைடத்தா ம் அங்ேகேய ஏலம் ேபாட்
ஏேத ம் ஒ
ெபா
நிதியில்
ேசர்த் வி வ வழக்கம்.
ெபா நிதிகள் ேசர்ப்பதில் மகாத்மா க்கு இைணயான ஆற்றல் வாயந்தவர் யா ேம
கிைடயா . அப்ேபாெதல்லாம் பல ெபண்மணிகள் மகாத்மாைவ தாிசிக்கப் பக்தி டன்
வ வார்கள். தமிழ்நாட் ப் ெபண்மணிகள் நிைறய நைககள் அணிந் ெகாண்
ப்ப
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வழக்கமல்லவா? தம்ைமப் பார்க்கவ ம் ெபண்மணிகைளப் பார்த்

"இந்த நைககைள

எதற்காகச் சுமக்கிறீர்கள்? என்னிடம் கழற்றிக் ெகா த்
வி ங்கள். நல்ல
காாியத் க்குப் பயன் ப த் கிேறன்" என் காந்திஜி கூசாமல் ேகட் வி வார். இந்த
வழக்கத்ைத அறிந்த பிறகு ெபண்மணிகள் மகாத்மாவின் அ கில் ேபாய் அவைரத்
தாிசித் ப் ேபச ேவண் ம் என் ஆைசப்ப வ குைறந் ேபாயிற் .
ஈேராட்
ந் ேகாய த்
க்குப் ேபாய்ப் பிறகு காந்திஜி ேசலத் க்குப் ேபான
ேபா ஒ சி சம்பவம் நிகழ்ந்த . அப்ேபா ேசலம் டாக்டர் வரதராஜு
நா
காங்கிரஸ் ன்னணித் தைலவர்களில் ஒ வராயி ந்தார். அவர் தம கு ம்பத் டன்
மகாத்மாைவப் பார்ப்பதற்கு வந்தார். டாக்டர் நா
வின் குமாாி, ஏ வய ப் ெபண்.
ைகயில் ெபான் வைளயல்கள் அணிந்தி ந்தாள். மகாத்மாஜி அைதப் பார்தத ம் "இந்த
வைளயல்கள் உனக்கு என்னத்திற்கு? எனக்குக் ெகா த் வி !" என்றார். மகாத்மா
கூறியைத
நா
தமிழில் குழந்ைதக்குச் ெசான்னார். குழந்ைத உடேன
வைளயல்கைளக் கழற்றிக் ெகா த் விட்டாள். "நான் விைளயாட்டாகக் ேகட்ேடன்.
அம்மா! நீேய ைவத் க்ெகாள்!" என்
மகாத்மா பலதடைவ ெசால்
ம் அந்தக்
குழந்ைத
ேகட்கவில்ைல.
மகாத்மாவிடமி ந்
வைளயல்கைளத்
தி ம்பப்
ெபற் க்ெகாள்ளக் கண் ப்பாக ம த் விட்டாள்.
நாக ாி காங்கிர

ன் அக்கிராசனர் ேசலம்

சி. விஜயராகவாச்சாாியார் அல்லவா

நியாயமாக,
அந்த
வ ஷத்தில்காங்கிரஸ்
ேவைலகள்
எல்லாம்
விஜயராகவாச்சாாியாாின் தைலைமயில் நைடெபறேவண் ம். அதற்குப் பதிலாக
மகாத்மாவிட ம் அவ ைடய சகாக்களிட ம் காங்கிரஸ் திட்டங்கைள நிைறேவற் ம்
ெபா ப் வந் விட்ட . எனி ம், ெப ந் தன்ைமமிக்க மகாத்மா ேசலத்தில்
விஜயராகவாச்சாாியாைரப் பார்ப்பதற்கு அவ ைடய ட் க்குச் ெசன் சிறி ேநரம்
ேபசிக் ெகாண்
ந் விட் த் தி ம்பினார்.
ேசலம் நகர சைபயார் காந்தி மகாத்மா க்கு மிக ேவைலப் பாடைமந்த சந்தன
மரப்ெபட்
ஒன்றில் உபசாரப் பத்திரம் ைவத் க்ெகா த்தார்கள். அந்தச் சந்தன
மரப்ெபட் அப்ேபா ெசன்ைனக் கவர்னராக வந்தி ந்த லார்ட் வில் ங்ட க்காக
ெசய்யப்பட்ட . ஆனால் அைத வில் ங்ட க்கு ெகா ப்பதற்குள்ேள ஒத் ைழயாைம
இயக்கம் ேதான்றிவிட்ட ! தமிழ் நாட் ல் ஒத் ைழயாைம இயக்கத் க்குத் தைலைம
வகித்த
சக்கரவர்த்தி இராஜேகாபாலாச்சாாியார் ேசலத்ைதச் ேசர்ந்தவர். ேசலம்
ஜில்லா அந்த இயக்கத்தின்
ன்னணியில் நின்ற . மற்ற எந்தத் தமிழ் நாட்
நகரத்ைதக்காட்
ம் ேசலத்தில் அதிகமான வக்கீல்கள் தங்கள் ெதாழிைல நி த்தி
மகாத்மாவின் இயக்கத்தில் ேசர்ந்தார்கள். அப்ப ப்பட்ட ேசலத்தில் நகரசைப ம்
ேதசீய மனப்பான்ைம ம் ெகாண்
ந்த . கவர்ன க்கு வரேவற்
அளிக்கும்
உத்ேதசத்ைத அ ேயா
ைகவிட் ச் ேசலம் நகர சைபயார் கவர்ன க்காகத்
தயாாித்தி ந்த
சந்தனப்
ெபட் ைய
மகாத்தமா
காந்திக்குக்
ெகா த்ததில்
வியப்பில்ைலயல்லவா?

61
லார் வில் ங்ட க்கு அந்தப் ெபட் ையக் ெகா த் தி ந்தால் ேல வில் ங்டன்
இந்தியாவி
ந் ெகாண் ேபான எத்தைனேயா விைல யர்ந்த ெபா ள்க டன்
அ
ம் இங்கிலந் க்குப் ேபாயி க்கும். ஆனால் மகாத்த்மா க்குக் ெகா த்த ெபட்
ேசலத்திேலேய ஏலத் க்கு விடப்பட் விட்ட .
தமக்காகச் ெசய்த ெபட் ைய மகாத்மா ெபற் க் ெகாண்டார் என்ற விவரம் லார்
வில் ங்ட க்குத் ெதாியாம
க்க
மா? ெதாிந் தானி க்கும். அைத அவர்
ஞாபகம் ைவத் க் ெகாண்
ந்தாரா என்ப நமக்குத் ெதாியா .
ஆனால் ஒன் ெதாி ம். லார் இர்வின் 1931-ஆம் வ ஷக் கைடசியில் ைவஸராய்
பதவியி
ந் விலகி இங்கிலாந் ேபான ம் லார் வில் ங்டன் அந்தப் பதவிக்கு
வந்
ேசர்ந்தார். லார் வில் ங்டன் ெசய்த
தற்காாியம் லண்டன் வட்டேமைஜ
மகாநாட்
ந்
தி ம்பி வந்த மகாத்மா காந்திையக் ைக
ெசய்
சிைறக்கு
அ ப்பிய தான்! மகாத்மா காந்திக்கு ேபட்
ெகா க்க ம் லார்
வில் ங்டன்
இணங்க வில்ைல. “சட்ட ம ப்ைபக் ைகவிட் ச் சரணாகதி அைடந்தால் தான் ேபட்
ெகா க்க
ம” என்றார். ‘அதற்கு இஷ்டம் இல்லாவிட்டால் ேபாங்கள் சிைறக்கு
என்றார். இைதப்பற்றிப் பின்னால் விவரமாகப் பார்ப்ேபாம்.
ேசலத்தில் காங்கிரஸ் ஊழியர்கள் பலர் மகாத்மாைவப் ேபட் கண்டார்கள். ேமேல
நடக்கேவண் ய காாியங்கைளப் பற்றிக் ேகட்டார்கள். "இங்கி ந்
ேநேர நான்
குஜராத் க்குப் ேபாகிேறன். அ த்த
ன் மாத ம் குஜராத்தில் தான் இ ப்ேபன்.
சாத் கச் சட்ட ம ப் ப் ேபாைர ஆரம்பிப்பதற்குக் குஜராத்ைதத் தயார் ெசய்ேவன்!"
என் மகாத்மா காந்தி ேசலம் காங்கிரஸ் ஊழியர்களிடம் கூறினார்.
"ஒ வ ஷத்தில் சுயராஜ்யம்" என் மகாத்மா கூறினார் அல்லவா? அந்தத் தவைண
ெந ங்கி வந் ெகாண்
ந்த . அ ெந ங்க ெந ங்க மகாத்மாவின் இதய தாப ம்
அதிகமாகிக் ெகாண்
ந்த . ேவ
எந்தக் காாியத்தி ம் அவ ைடய மன
ெசல்லவில்ைல. சுயராஜ்யத் க்காக நடத்த ேவண் ய இ திப் ேபாைரப் பற்றிேய
மகாத்மா காந்திஜியின் உள்ளம் சிந்திக்கத் ெதாடங்கிய .
----------------------------------------------------------26. பர்ேதா – ஆனந்த்
இந்தியாவின் சுதந்திர சாித்திரத்தி ம் மகாத்மா காந்தியின் வாழ்க்ைகயி ம்
"பர்ேதா " என் ம் ெபயர் மிக ம் க்கியமான . பாரத நாட் க்குப் பர்ேதா தான்
வி தைல ேத த்தரப் ேபாகிற என் 1921 - ஆம் ஆண் ன் இ தியில் அைனவ ம்
நம்பியி ந்தார்கள். காந்திஜி இந்தியாவின் சுதந்திரத் க்கான இ திப் ேபாைரப்
பர்ேதா யிேலதான் ஆரம்பித்
நடத் வ
என்
தீர்மானித்தி ந்தார். மகாத்மா
எண்ணியப
பர்ேதா யில்
இ திப்
ேபார்
நைடெபறவில்ைல.
ஆயி ம்
பர்ேதா யின்
லமாகக் காந்தி மகா ைடய சத்திய ேஜாதி சுடர்விட் ஒளிர்ந்த .
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இ எப்ப என்பைத இந்த அத்தியாயத்தி
ேபாகிேறாம்.

ம் வ ம் அத்தியாயங்களி

ம் பார்க்கப்

ெசப்டம்பர் மாதக் கைடசியில் ேசலத் க் காங்கிரஸ் ெதாண்டர்களிடம் காந்திஜி
"வ கிற
ன்
மாத ம் நான் குஜராத்திேலேய இ ப்ேபன்" என்
ெசான்னார்
அல்லவா? இதற்குக் காரணம் என்ன? - ஒத் ைழயாைமத் திட்டம் மகாத்மா காந்தி
எதிர்பார்த்தப
ரணமாக நிைறேவறவில்ைல. வக்கீல்களில்
ற் க்கு ஒ வர் தான்
ெதாழிைல நி த்தினார்கள். மாணவர்களி ம்
ற் க்கு ஒ வர் தந்தான் சர்க்கார்
கல்வி நிைலயங்கைளப் பகிஷ்காித்தார்கள். சட்டசைபகளிேலா, அதிகார வர்க்கத்தார்
ெசால் கிறப
ைகையத்
க்கும் அங்கத்தினர்கள் நிைறந்தி ந்தார்கள். ஸர்.
திவான்பக ர், ராவ் பக ர் பட்டதாாிகளில் மிக மிகச் சிலேர பட்டங்கைளத்
றந்தார்கள். நாெடங்கும் மகாத்மா ெசன்ற இடங்களில் எல்லாம் அன்னியத் ணிக்
குவியல்கள் எாிக்கப்பட்டன. ஆயி ம் மகாத்மா காந்தி வி ம்பிய அள இராட்ைட ம்
கதர் இயக்க ம் பரவவில்ைல.
இவ்விதம் மகாத்மா காந்தி கூறிய திட்டங்கைளச் சாிவர நிைறேவற்றாம

ந்த

ேபாதி ம், நாெடங்கும் ெபா மக்கள் ேபாக்குக்கும் மகாராஷ் ரத் தைலவர்களின்
மனப் ேபாக்குக்கும் இ ந்த ேவற் ைம நன்கு ெவளியாயிற் . மகாத்மா தயாாித்தி ந்த
அறிக்ைகைய வாி வாியாக ம் வார்த்ைத வார்த்ைதயாக ம்

வித்தல்பாய் பேடல்,

ேகல்கர்,
ஜயக்கர், டாக்டர்
ஞ்ேச ஆகியவர்கள் ஆட்ேசபித்தார்கள்.
காந்திஜியின் கட்சிையத் தாங்கி நின் ேமற்ப ஆட்ேசபங்க க் ெகல்லாம் பளிச்சுப்
பளிச்ெசன்
ராஜாஜி பதில் ெசான்னார். லாலா லஜபதிரா ம் பண் த ேமாதிலால்
ேந
ம் ஒ வா சமரசப்ப த்த யன்றார்கள். கைடசியாக, சிற்சில மா தல்க டன்
மகாத்மா காந்தி தயாாித்த அறிக்ைக எல்லாத் தைலவர்களா ம் ஒப் க்
ெகாள்ளப்பட்ட .
பலம் ெபா ந்திய பிாிட் ஷ் சர்க்கா டன் மகாத்மா ஒ
மகத்தான இ திப்
ேபாராட்டத்ைதத் ெதாடங்க யத்தனித் க் ெகாண்
ந்தார். இர பகல் இ பத் நா
மணி ேநர ம் அேத சிந்தைனயில் ஆழ்ந்தி ந்தார். இப்ப ப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில்
மதிப் க்குாிய
தைலவர்கள்
சிலர்
சில்லைற
ஆட்ேசபங்கைளெயல்லாம்
கிளப்பிக்ெகாண்
ந்த
மகாத்மாவின் மனைத ஓரள
ண்ப த்திய . ஆயி ம்
இைதப் பற்றி அதிகமாக நிைனப்பதற்குச் சாவகாசம் இ க்கவில்ைல. ஏெனனில்
அன்ைறய தினேம, "காந்திஜிையக் ைக ெசய்யப்ேபாகிறார்கள்" என்ற வதந்தி ஒன்
பரவிய . இ காந்திஜியின் கா க்கும் எட் ய . "அ
சேகாதரர்கள் ெசய்த அேத
குற்றத்ைத நா ம் ெசய்கிேறன்" என் மகாத்மா காந்தி ெசால் விட் த் தமிழ் நாட் ல்
அேத ேபச்ைசப் ேபசியி ந்தார் அல்லவா? ஆைகயால் தம்ைமக் ைக

ெசய்யலாம்

என்ற வதந்திையக் காந்திஜி நம்பேவண் யதாக இ ந்த . ஆகேவ, "என்ைனக் ைக
ெசய்தால்" என் ம் தைலப் ப் ேபாட் அன்றிரேவ "எங் இந்தியா" க்கு ஒ கட் ைர
எ தினார்.
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ஆனால் ைக
ெசய்யப்ப வதற்காகப் பம்பாயிேலேய காத்தி க்க மகாத்மா
வி ம்பவில்ைல.
அவர்
ேபாட்
ந்த
திட்டத்தின்ப
ம நாள்
காைலயில்
ஆமதாபாத் க்குப்
றப்பட்டார். ெகாலாபா ஸ்ேடஷனில் எண்ணற்ற ஜனங்கள்
வந்தி ந்
மகாத்மாைவ வழி அ ப்பினார்கள். வந்தி ந்தவர்கள் அவ்வள
ேபர்
தைலயி ம் ெவள்ைளக் கதர்க் குல்லா (காந்தி குல்லா) விளங்கிய கண் மகாத்மா
தி ப்தியைடந்தார். ஆயி ம் மக்க ைடய இந்த உற்சாக ெமல்லாம் நல்ல ைறயில்
உபேயாகப்பட்

நல்ல பலைன அளிக்கேவண் ேம?

பம்பாயி
ந்
ஆமதாபாத் ெசன்
சில தினங்கள் சபர்மதி சத்தியாக்கிரஹ
ஆசிரமத்தில் மகாத்மா தங்கியி ந்தார். அங்கி ந்தப ேய குஜராத்தின் பற்பல
பகுதிகளி ம் நடந்
வ ம் ேவைலையப் பற்றித் ெதாிந்
ெகாள்ளலானார்.
ஆங்காங்கு ேவைல ெசய்
ெகாண்
ந்த தைலவர்க ம் ெதாண்டர்க ம்
ஆசிரமத் க்கு வந்
மகாத்மா க்கு நிைலைமைய அறிவித்தார்கள். இப்ப
வந்தவர்களில் இ வர் சூரத் நகரத்தி
ந்
வந்தவர்கள். ஒ வ ைடய ெபயர்
கல்யாண்ஜி. இன்ெனா வாின் ெபயர் தயாள்ஜி. இந்த இரண் ேப ம் மகாத்மாவின்
பரம பக்தர்கள். ேதசத் க்காகப் பாி ரணத் தியாகம் ெசய்தவர்கள்.
தயாள்ஜி
தம் ைடய ெசாத்
வைத ம் (ஒ
பாய் கூடத் தமக்ெகன்
ைவத் க்
ெகாள்ளாமல்) திலகர் சுயராஜ்ய நிதிக்குக் ெகா த் விட்டவர். இவர் சூரத் ஜில்லா
காங்கிரஸ் கமிட் யின் தைலவர்.
கல்யாண்ஜி ேமற்ப கமிட் யின் காாியதாிசி.
இ வ ம் சூரத்தில் இரண் "சுயராஜ்ய ஆசிரமங்கள்" நடத்தி வந்தார்கள். ஒவ்ெவா
ஆசிரமத்தி ம் பல இைளஞர்கள் ேதசத் ெதாண் க்குப் பயிற்சி ெசய்விக்கப்
பட்டார்கள். பயிற்சி
ந்த ம் அத்ெதாண்டர்கள் ஜில்லாவின் பலபகுதிகளி ம்
ேவைல ெசய்வதற்கு அ ப்பப்பட் வந்தார்கள்.
இவ்வள அ ைமயான ேவைல ெசய் வந்த தயாள்ஜி ம் கல்யாண்ஜி ம் சபர்மதி
ஆசிரமத் க்கு மகாத்மா தி ம்பி வந்த ெசய்தி அறிந்த ம் அவைரப் பார்ப்பதற்காக
வந் ேசர்ந்தார்கள். சூரத் ஜில்லாவில் நடந்தி க்கும் நிர்மாண ேவைலகைளப் பற்றி
மகாத்மாவிடம் ெசான்னார்கள்.
க்கியமாக, சூரத் ஜில்லாைவச் ேசர்ந்த பர்ேதா
தா காவில் மகாத்மாவின் நிபந்தைனகள் எல்லாம் நிைறேவறி யி க்கின்றன
ெவன் ம், அங்ேக ெபா ஜனச் சட்ட ம ப்
என் ம் ேகட் க் ெகாண்டார்கள்.

இயக்கத்ைத ஆரம்பிக்க ேவண் ம்

ஆனால் கல்யாண்ஜி, தயாள்ஜி இவர்க டன் தீவிரமாகப் ேபாட் யிட இன்ெனா
மனிதர்
ன்வந்தார். அவர் ெபயர் அப்பாஸ் தயாப்ஜி. அவர் ெதாண்
கிழவர்.
பேராடா சமஸ்தான ைஹேகார்ட் ல் தைலைம நீதிபதியாக இ ந்
விலகியவர்.
எல்ைலயற்ற ேதசபக்தி வாய்ந்தவர்; காந்திஜியிடம் இைணயில்லா அன் ெகாண்டவர்;
இவர் ெகயிரா ஜில்லாவில் ஆனந்த் என் ம் தா காவில் ெபா ஜனச் சட்ட ம ப்
இயக்கத்ைத
தன்
த ல் ஆரம்பிக்க ேவண் ம் என்
வற்
த்தினார்.

64
மகாத்மாவிடம் அன்
கூறியதாவ :-

நிைறந்த ேகாபத் டன் அப்பாஸ் தயாப்ஜி ேபசினார். அவர்

"நீங்கள் கூறிய நிபந்தைனெயல்லாம் நிைறேவற்றி விட்ேடாம். இன்

ம் ஏதாவ

நிபந்தைன உண்டானால், ெசால்
வி ங்கள். எல்லாவற்ைற ம் இப்ேபாேத
ஒேரய யாகச் ெசால் வி ங்கள். திய திய நிபந்தைனகைள நிைனத் நிைனத் க்
ெகாண் ெசால்லாதீர்கள். நீங்கள் இ வைரயில் ெசான்ன காாியம் எைத நாங்கள்
நிேறேவற்ற வில்ைல? திலகர் சுயராஜ்ய நிதிக்கு என்ன பணம் ேகட்டீர்கேளா, அைதக்
ெகா த் விட்ேடன். என்ைனப் பா ங்கள்! வய எனக்கு எ பத்ைதந் க்கு ேமல்
ஆகிற . இந்த வயதில் நீங்கள் ெசான்னதற்காக நாேன இராட்ைடயில்
ல்
ற்கிேறன். ரட் க் கதர்த் ணி உ த்திக் ெகாண்
க்கிேறன். ஆனந்த் தா காவில்
ஒவ்ெவா
கிராமத் க்கும் நான் ேபாேனன். அப்ப ப் ேபானதினால் என் கிழ
உடம்பிற்குள்ேளயி க்கும் எ ம் கள் எல்லாம் இன் ம் வ க்கின்றன. ஆயி ம்
நான்
ெபா ட்ப த்தவில்ைல.
கிராமங்களில்
ஜனங்கள்
அவ்வள
உற்சாகமாயி க்கிறார்கள். நீங்கள் ெசான்ன திட்டங்கைளெயல்லாம் நிைறேவற்றி
யி க்கிறார்கள். இன் ம் என்ன ெசய்யச் ெசான்னா ம் ெசய்யக் காத்தி க்கிறார்கள்.
நீங்கேள ேநாில் வந்
பார்த் க் ெகாள் ங்கள். சால்ஜாப்
மட் ம் ெசால்ல
ேவண்டாம். தள்ளிப் ேபாட ேவண்டாம்.
ன்
வ ஷத் க்கு
ன்னால் ெகயிரா
ஜில்லாவில் நீங்கள் வாிெகாடா இயக்கம் ஒ
தடைவ நடத்தினீர்கள். ஆைகயால்
ெகயிரா ஜனங்கள் ஏற்ெகனேவ உங்கள் ெகாள்ைககைள அறிந்தி க்கிறார்கள்.
உங்கள்
ைறகளில் பயிற்சி ெபற்றி க் கிறார்கள். ஆைகயால் ெகயிரா
ஜில்லா க்குத்தான் இப்ேபா நீங்கள்ல் தல் ெப ைமையக் ெகா க்க ேவண் ம்.
ஆனந்த் தா காவில்தான் ெபா ஜனச் சட்ட ம ப்ைப த ல் ஆரம்பிக்க ேவண் ம்.
அப்பாஸ் தயாப்ஜி இவ்விதம் ேபசியேபா குஜராத் மாகாணத்ைதச் ேசர்ந்த பல
தைலவர்க ம் ெதாண்டர்க ம் அங்ேக இ ந்தார்கள். அவர்க ைடய மனெமல்லாம்
உ கி விட்டன. வாழ்க்ைகயில் எவ்வளேவா உயர்ந்த அந்தஸ் டன் வாழ்ந்த
இம்மனிதர், இவ்வள தள்ளாத வயதி ம், சிைற க ம் கஷ்டப்பட ம் தயாராக
வந்தி ப்பைத நிைனத் வியந்தார்கள்.

ன்

ஆனால் காாியத்திேலேய கண்ணாயி ந்த சூரத்காரர்கள் விட் க்ெகா த்
விடவில்ைல. அவர்கள் பர்ேதா யிேலதான் சட்ட ம ப் ஆரம்பிக்க ேவண் ம் என்
வற்
த்தினார்கள்.
கல்யாண்ஜி கூறியதாவ :-"ஆங்கிேலயர் தன் த ல் சூரத்
வழியாகத்தான் இந்தியா க்குள் குந்தார்கள். சூரத்திேலதான் தன் த ல் அவர்கள்
வியாபாரக் கிடங்குகள் ஏற்ப த்திக் ெகாண் ேகாட்ைட ம் கட் க் ெகாண்டார்கள்.
இங்கி ந் தான் அவர்க ைடய வியாபாரம் ெப கிற் ; அரசியல் ஆதிக்க ம்
பரவிற் . ஆைகயால் ஆங்கிேலயாின் ஆதிக்கத்ைத
ெசய் ம் கைடசி
இயக்கத்ைதச் சூரத் ஜில்லாவில் ெதாடங்குவ தான் நியாயம். விஷம் எந்த வழியாக
ஏறியேதா, அந்த வழியாகத்தான் இறங்க ேவண் ம் இங்கிலீஷ்காரர்கள் எந்த வாசல்
வழியாக

த ல்

ைழந்தார்கேளா,

அந்த

வாசல்

வழியாகேவ

அவர்கைள
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ெவளிேயற்ற ேவண் ம். சூரத் அப்ேபா ெசய்த பாவத் க்கு இப்ேபா பிராயச் சித்தம்
ெசய்ய ஒ
சந்தர்ப்பம் ெகா ங்கள். பர்ேதா யில் ெபா ஜனச் சட்ட ம ப்ைப
ஆரம்பி ங்கள். நீங்கள் கூறிய எல்லாவித நிபந்தைனகைள ம் பர்ேதா யில்
நிைறேவற்றியி க்கிேறாம். ேநாில் வந் பார்த் க் ெகாள் ங்கள்."
கல்யாண்ஜியின் வாத ம் அவ ைடய பி வாத ம் எல்லா ைடய மனைத ம்
கவர்ந்தன. கைடசியில் மகாத்மா காந்தி ெசான்னதாவ :- "ஆகட் ம், நான் ேநாில்
வந் பர்ேதா , ஆனந்த் இரண் தா காக்கைள ம் பார்க்கிேறன். பார்த்த பிறகு,
எந்தத் தா கா அதிகத் தகுதி ெபற்றி க்கிறேதா அங்ேக இயக்கத்ைத ஆரம்பிக்கலாம்.
இரண் தா காக்க ம் தயாராயி ந்தால் இரண்
ம் ஆரம்பித் வி ேவாம்."
இவ்விதம் இ தரப்பா ம் தி ப்தி யைட ம்ப மகாத்மா பதில் கூறிய டன், தாம்
வந் பார்ப்பதற்குள்ேள இன் ம் தீவிரமாக ேவைல ெசய் ைவக்கும்ப
ம் ெசால்
அ ப்பினார்.
----------------------------------------------------------27. தாழி உைடந்த !
1921 - ஆம் வ ஷத்தின்
க்குள் இந்தியாவின் வி தைலக்காக ஒ ெப ம்
ேபாராட்டத்ைத ஆரம்பிக்க மகாத்மா வி ம்பினார். அந்தப் ேபாராட்டத்தில்
ெபா ஜனச் சட்ட ம ப்
என் ம் ஆ தத்ைத உபேயாகிக்க எண்ணியி ந்தார்.
ஆனால் இந்த ஆ தத்ைத உபேயாகிப்ப
ெந ப் டன் விைளயா வைதப்ேபால்
க னமான என்பைதக் காந்தி மகான் அறிந்தி ந்தார். ஆைகயால் எல்லாவிதமான
ன் ஜாக்கிரைத ம் ெசய் ெகாள்ள அவர் வி ம்பினார்.
அந்த நாளில் ேதசெமங்கும் ேதசீய உற்சாகம் த ம்பிக் ெகாண்
ந்த . எனேவ
பர்ேதா
- ஆனந்த் தா காக்களில் மகாத்மா ெபா ஜனச் சட்டம ப்ைப
ஆரம்பித்த டேன நாட் ன் மற்றப் பகுதிகளி ம் உற்சாகிகள் அந்த இயக்கத்ைத
ஆரம்பித்
விடலாம். ஆனால் பர்ேதா
- ஆனந்தில் ெபா
ஜனங்கள் சட்ட
ம ப் க்குத் தயார் ெசய்யப்பட்
ந்தார்கள். அப்ப
தயார் ெசய்யப் படாத
இடங்களில் சட்ட ம ப் ஆரம்பித்
விட்டால் என்ன விபாீதம் ஏற்ப ம் என்
ெசால்ல
யா .
ஆைகயால், சட்டம ப்
அறிவித்
விட ேவண் ய

சம்பந்தமான நிபந்தைனகைள ஐயமறத் ேதசத் க்கு
அவசியம் என்
காந்திஜி கூறினார். இதற்கு ஒ

சந்தர்ப்பம் நவம்பர் 4 - ஆம் ேததி
கூட்டத்தில் கிைடத்த .

ல் யில் கூ ய அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட் க்
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சட்டம ப்
சம்பந்தமாக
வான தீர்மானம் ெசய்வதற்காகேவ இந்த அகில
இந்திய காங்கிரஸ் கமிட் யின் கூட்டம் கூட்டப்பட்ட .
தல் நாள் காாியக்
கமிட் யின் கூட்டம் நடந்த . மகாத்மா தயாாித்தி ந்த நகல் தீர்மானம் விவாதத் க்கு
வந்த . இந்த நகல் தீர்மானத்தில் காந்திஜி சட்ட ம ப் த் ெதாடங்குவதற்கு மிகக்
க ைமயான சில நிபந்தைனகைள விதித்தி ந்தார். ஒ
பகுதியில் ெபா ஜனச்
சட்டம ப் ெதாடங்குவதாயி ந்தால் அந்தப் பகுதியில் 100 - க்கு 90 ேபர் கதர்
அணிகிறவர்களாயி க்க ேவண் ம் என்
வற்
த்தினார். தனிப்பட்ட
ைறயில்
யாேர ம் சட்டம ப் ச் ெசய்ய வி ம்பினால் அவ க்கு இராட்ைடயில்
ற்கத்
ெதாிந்தி க்க ேவண் ம் என்
நிபந்தைன விதித்தார். இந்த நிபந்தைனகள் சில
தைலவர்க

க்குப் பி க்கேவ இல்ைல.

என்.சி.ேகல்கர்,

வித்தல் பாய் பேடல்

ஆகியவர்கள் மிகக் க ைமயாக எதிர்த்தார்கள். பண் த ேமாதிலால் ேந
ம்,
லஜபதிரா ம் நிபந்தைனகைளக் ெகாஞ்சம் தளர்த்திவிட யன்றார்கள். ேதசபந் தாஸ்
இக்கூட்டத்தில் மகாத்மாைவப் ரணமாக ஆதாித்தார்.
சட்டம ப் இயக்கத்ைத நடத்தி இந்தியா க்கு வி தைல ேத த்தரக்கூ யவர்
மகாத்மா காந்தி ஒ வர்தான் என் எல்லாத் தைலவர்க க்கும் ெதாிந்த . ஆனா ம்
மகாத்மா காந்தி நடத்தேவண் ய இயக்கத் க்கு அவர் கூறிய நிபந்தைனகைள ஒப் க்
ெகாள்ளச் சில தைலவர்கள் வி ம்பவில்ைல! கைடசியில் பண் த ேமாதிலால்
ேந வின் ேயாசைனயின் ேபாில் "100 - க்கு 90 ேபர் கதர் உ த்தியி க்க
ேவண் ம்"என் ம் நிபந்தைன "மிகப் ெப ம்பாேலார் கதர் உ த்தியி க்க ேவண் ம்"
என் மாற்றப்பட்ட
.
4-ஆம் ேததி நடந்த அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட் க் கூட்டத்தில் ேமற்ப சமரசத்
தீர்மானம் நிைறேவறிய . அத்தீர்மானம் வாி ெகாடாைம உள்பட ெபா ஜனச் சட்ட
ம ப்ைப ஆரம்பிக்கும் உாிைமைய மாகாணக் காங்கிரஸ் கமிட் க க்கு அளித்த .
ஆனால் அதற்கு இன்னின்ன நிபந்தைனகள் நிைறேவறியி க்க ேவண் ம் என்
வற்
த்திய .
இப்ப
நிபந்தைனக டன் தீர்மானம் நிைறேவறிய ேபாதி ம் மகாத்மாவின்
மனதில் நிம்மதி ஏற்படவில்ைல. சட்ட ம ப் க்குத் தாம் விதிக்கும் நிபந்தைனகளில்
மற்றத்
தைலவர்க க்குப்
ரண
நம்பிக்ைகயில்ைல
என்
மகாத்மாவின்
மனதில்சந்ேதகம் உதித்தி ந்த . எனேவ அவசரப்பட்
எங்ேகயாவ
சட்டம ப்
ஆரம்பித்

விட்டால் காாியம் ெகட் ப்ேபாய் வி ேம? தாம் நடத்த எண்ணி ள்ள

இயக்க ம் தைடப்பட் வி ேம?-- இந்தக் கவைலயினால் மகாத்மா காந்தி
கூ யி ந்த தைலவர்கைளப் பார்த் விநயமாக ேவண் க் ெகாண்டதாவ "ெபா

ஜனச் சட்டம ப்

என்ப

ல் யில்

கம்பத்ைதப் ேபான்ற . எந்தப் பிரேதசத்தில்

ெபா ஜனச் சட்டம ப்ைப ஆரம்பிக்கிேறாேமா, அங்ேக அரசாங்கம் ஸ்தம்பித் வி ம்.
அந்தப்
பிரேதசத்தில்
ஒவ்ெவா
ேபாலீஸ்
கார ம்
மற்ற
சர்க்கார்

67
உத்திேயாகஸ்தர்க

ம் ேவைலையவிட்

விலகிவி வார்கள். ேபாலீஸ் ஸ்ேட ஷன்கள்,

ேகார்ட் கள்,
அரசாங்கக்
காாியாலயங்கள்
எல்லாம்
ெபா ஜனங்களின்
உைடைமயாகிவி ம். இப்ப ப்பட்ட ேபாியக்கத்ைத நடத் வ எளிய காாியமல்ல.
இயக்கம் நடத் ம் இடத்தில் பாி ரணமான அைமதி நிலவ ேவண் ம். பலாத்காரத்ைத
ஜனங்கள் அ ேயா மறந் விட ேவண் ம். என்னவிதமான கஷ்டம் ேநர்ந்தா ம்
சகித் க்ெகாண்
அஹிம்ைசையப் பா காக்க ேவண் ம். அந்தப்பிரேதசத்தில்
அஹிம்ைச நிலவினால் மட் ம் ேபாதா . ஏேத ம் ஒ
இடத்தில் ெபா ஜனச்
சட்டம ப் நடந்தேபாதி ம் நாட் ல் மற்ற எல்லாப் பகுதிகளி ம் பாி ரண அைமதி
நிலவ ேவண் ம். எங்ேகயாவ ஒ
ைலயில் அஹிம்ைசக்குப் பங்கம் ேநாிட்டா ம்
ெபா ஜன சட்டம ப்
ெவற்றியைடயா ; இயக்கத்ைத நடத்தேவ
யா .
ஆைகயால் உங்கைளெயல்லாம் நான் ெராம்ப ம் ேவண் க் ெகாள்கிேறன். நான்
பர்ேதா யில் ெபா ஜனச் சட்டம ப்ைப ஆரம்பித்
நடத் ம்ேபா
நீங்க ம்
உடேன சட்டம ப்ைப ஆரம்பித்
விடேவண்டாம். பர்ேதா யில் நடக்கும்
இயக்கத்ைதக் கவனித்
வா ங்கள். கவனித் த் ெதாிந்
ெகாள்ள ேவண் ய
பாடங்கைளத் ெதாிந் ெகாள் ங்கள். எல்லா மாகாணங்கைள ம் சட்ட ம ப் க்குத்
தயார் ெசய் ங்கள். ஆனால் இயக்கத்ைத ஆரம்பித்
விட ேவண்டாம். நீங்கள்
வசிக்கும் ஒவ்ெவா
பகுதியி ம் அைமதி நில ம்ப
பார்த் க்ெகாள் ங்கள்.
உங்களிடம் நான் ேவண் ம் உதவி இ தான். பர்ேதா யின் அ பவத்ைதப்
பார்த் க்ெகாண்
அ த்த தா காவில் இயக்கத்ைத ஆரம்பிக்கலாம். இவ்விதேம
ஒவ்ெவா பிரேதசமாக இயக்கத்ைத விஸ்தாித் க் ெகாண் ேபாகலாம். ஜனங்கைளச்
சாிவரத் தயார்ப் ப த்தாமல் சட்ட ம ப்ைப அவசரப்பட் ஆரம்பித் எங்ேகயாவ
பலாத்காரச் ெசயல்கள் நிகழ்ந்
விட்டால் இயக்கம் ப ேதால்வியைட ம்.
இயக்கத்ைத
நி த்தேவண் ய
தாகிவி ம்.
ெபா ஜனச்
சட்ட
ம ப் க்கு
இன்றியைமயாத நிபந்தைன ெபா ஜன அைமதி, ஆைகயால் அவசரப்பட் ச் சட்ட
ம ப்ைப ஆரம்பிக்க ேவண்டாம். மாகாணங்க க்குக் காங்கிரஸ் அந்த உாிைம
ெகா த்தி ந்த ேபாதி ம் அைத உபேயாகப்ப த்த ேவண்டாம். பர்ேதா ையக்
கவனித் வா ங்கள்!"
இப்ப ெயல்லாம் மகாத்மா காந்தி ப த் ப் ப த் ச் ெசான்னார்; தி ப்பித் தி ப்பி
எச்சாிக்ைக ெசய்தார். இைதக் ேகட்ட தைலவர்களிேல சிலர் "மகாத்மா எதற்காக
இவ்வள பயப்படேவண் ம்?" என் எண்ணினார்கள். அவ்விதேம ெசான்னார்கள்.
சட்ட ம ப் க்கு மகாத்மா விதித்த க ைமயான நிபந்தைனகைள ஆட்ேசபித்தார்கள்.
ஆயி ம் கைடசியில் ஒ வா ஒப் க்ெகாண் ேபாய்ச் ேசர்ந்தார்கள்.
ஆனால் காந்திமகா ைடய எச்சாிக்ைக எவ்வள
அவசியமான
என்
ெவகு
சீக்கிரத்திேலேய ெதாிய வந்த . மகாத்மா காந்தி தம
ெசாந்த இடமாகக் க திப்
ெப ைம ெகாண்
ந்த பம்பாய் நகரத்தின்
லமாகேவ அந்தப் ப ப்பிைன
ெவளியாயிற் . பயங்கரமான பத்தில் ெவளியாயிற் .

68
ந்ைதய
இயக்கத்ைத
ெசய்தனர். "
என் லார்

1920-ஆம் வ ஷத்தின் மத்தியில் காந்தி மகாத்மா ஒத் ைழயாைம
ஆரம்பித்தேபா பிர்ாிட் ஷ் அதிகார வர்க்கத்தினர் அைத அலட்சியம்
ட்டாள்தனமான திட்டங்க க்குள்ேள மிக
ட்டாள்தனமான திட்டம்"
ெசம்ஸ்ேபார் அைதக் குறிப் பிட்டார். ஆயி ம் இங்கிலாந்தின் இராஜ

தந்திாிக க்கு 'எ எப்ப யாகுேமா' என்ற கவைல ெகாஞ்சம் இ ந்த . மாண்டகுெசம்ஸ்ேபார்
திட்டத்தின்ப
ஏற்பட்ட
திய சட்டசைபகைள ஆரம்பித்
ைவப்பதற்கு
ேவல்ஸ்
இளவரசைர
அ ப்பி
ைவப்பெதன்
த ல்
உத்ேதசித்தி ந்தைத
ன் ஜாக்கிரைதயாக மாற்றிக் ெகாண்டார்கள். ேவல்ஸ்
இளவரசைரச் சங்கடமான நிைலைமக்கு உள்ளாக்க வி ம்பாமல் அவ க்குப் பதிலாகக்
கன்னாட் ேகாமகைன (
க் ஆப் கன்னாட்) அ ப்பினார்கள். கன்னாட் ேகாமகன்
விஜயம் ெசய்

திய சட்ட சைபகைளத் திறந்

ைவத்

"மறந்

வி ங்கள்; மன்னித்

வி ங்கள்; ஒத் ைழ ங்கள்' என்ற பல்லவிைய ம் பா விட் ப் ேபானார்.
பிறகு ஒத்
இயக்கம் ெப
ஜனச் சட்ட
வி வெதன்

ைழயாைம இயக்கம் நா க்கு நாள் வளர்ந் பலம் ெபற் வந்த . அந்த
ம் ெபா ஜனக் கிளர்ச்சியாக மாறிய . கைடசியாக இப்ேபா ெபா
ம ப் இயக்கத்ைத ஆரம்பித்
அரசாங்கத்ைத ஸ்தம்பிக்கச் ெசய்
ம் காங்கிரஸ் தைலவர்கள் திட்டம் ேபாட் விட்டார்கள்.

இத்தைகய நிைலைமயில்

திய ைவஸ்ராய் லார்ட் ெர ங் ேவல்ஸ் இளவரசர்

விஜயத்ைத நடத்தி ைவக்க உ திெகாண்டார். ேவல்ஸ் இளவரசர் வந்தால்,
அவ க்காக நைடெப ம் உபசாரக் களியாட்டங்களி ம் ஆடம்பர ைவபவங்களி ம்
ெபா
மக்கள் பிரமித் ப் ேபாய்வி வார்கள் என் ம், அதன்
லம் காங்கிர ல்
வளர்ந் வ ம் ெசல்வாக்ைகக் குைலத் விடலாம் என் ம் லார்ட் ெர ங் க தினார்.
இந்திய மக்களின் பரம்பைரக் குணமான இராஜ விசுவாசம் ேமேலாங்கி மகாத்மாவின்
சட்ட ம ப்
இயக்கத்ைத அ க்கிவி ம் என்
லார்ட் ெர ங்கும் அவ ைடய
சகாக்க ம் பகற்கன
கண்டார்கள். ஆகேவ, ேவல்ஸ் இளவரசைர அ ப்பி
ைவக்கும்ப
ஆங்கில இராஜ தந்திாிகைள இந்திய அதிகார வர்க்கத்தினர்
பி வாதமாகக் ேகட் க் ெகாண்டார்கள்.
எனேவ, 1921-ஆம் வ ஷக் கைடசியில் ேவல்ஸ் இளவரசர் இந்தியா க்கு விஜயம்
ெசய்வார் என் ம் நிச்சயமான ெசய்தி ெவளியிடப்பட்ட . இைதக் காந்தி மகா ம்
மற்றக் காங்கிரஸ் தைலவர்க ம் வி ம்பவில்ைல. ேவல்ஸ் இளவரசைரக் கூட்
வ வதற்கும் படாேடாப வரேவற் கைள நடத் வதற்கும் இ
சமயமல்ல என்
தைலவர்கள் க தினார்கள். அதிகார வர்க்கத்தார் தங்க ைடய ஆட்சிையப் பலப்
ப த் வதற்கும் வி தைல இயக்கத்ைத ஒ க்குவதற்கும் ேவல்ஸ் இளவரசாின்
விஜயத்ைத உபேயாகப் ப த் வார்கள் என் நிைனத்தார்கள். எனேவ இந்திய மக்கள்
ேவல்ஸ் இளவரசாின் விஜயத்ைதப் பகிஷ்காிக்கேவண் ம் என் தீர்மானம் ெசய்
ெவளியிட்டார்கள். நவம்பர் மாதம் 17-ஆம் ேததி ேவல்ஸ் இளவரசர் பம்பாய்த்
ைற கத்தில் வந் இறங்குவதாக இ ந்த . அன்ைறயதினம் இந்தியா ேதசெமங்கும்
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ஹர்த்தால் நைடெபறேவண் ம் என் ம் பிறகு இளவரசர் விஜயம் ெசய் ம் க்கிய
நகரங்களில் அன்றன்ைறக்கு ஹர்த்தால் ெசய்யேவண் ம் என் ம் மக்க க்குக்
காங்கிரஸ் கட்டைளயிட்
ந்த . இந்தக் கடைமைய வற்
த்தி மகாத்மா காந்தி "எங்
இந்தியா"வில் எ தியி ந்தேதா
பல கூட்டங்களில் ேபசியி ந்தார். "ேவல்ஸ்
இளவரசர் மீ
தனிப்பட்ட
ைறயில் நமக்குக் ேகாபம் ஒன் மில்ைல. அவைர
அவமாியாைத ெசய் ம் எண்ணம் லவேலச ம் இல்ைல. ஆனால் அன்னிய ஆட்சியின்
சின்னமாக
ேவல்ஸ்
இளவரசர்
வ வதா ம்,
அதிகார
வர்க்கத்ைதப்
பலப்ப த் வதற்காக
வ கிறப
யா ம்
அவ ைடய
வரேவற் க்
ெகாண்டாட்டங்களில் இந்திய மக்கள் கலந் ெகாள்ள
யா . நம் ைடய
அதி ப்திைய ெவளியி வதற்காக ஹர்த்தால் அ ஷ் ப்ப ம் அவசியமாகிற " என்
காந்தி மகான் வற்
த்தியி ந்தார்.
பம்பாய் நகரத்தில் காந்தி மகா க்கு எல்ைலயற்ற ெசல்வாக்கு இ ந்த என்பைத
ன்னேம பார்த்தி க்கிேறாம். பம்பாய் வாசிகளில் ெப ம்பாேலார் மகாத்மாைவத்
ெதய்வமாகக் ெகாண்டா னார்கள். அவ ைடய வாக்ைக ேவதவாக்காக மதிக்கத்
தயாராயி ந்தார்கள். ஆைகயால் நவம்பர் 17-ஆம்ேததியன்
ேவல்ஸ் இளவரசர்
பம்பாயில் வந் இறங்கும் தினத்தில் பாி ரண ஹர்த்தால் நடத் வதற்குப் பம்பாய்
வாசிகள் ஆயத்தமாயி ந்தார்கள். ஆனால்
ரதிர்ஷ்டவசமாக காந்தி மகாத்மாவின்
ெகாள்ைககைளப் பம்பாய் வாசிகள் சாிவர உணர்ந்
ெகாள்ளவில்ைல என்ப
பின்னால் நடந்தவிபாீதங்களினால் ெவளியாயிற்
ல் யி
தா காக்க

ந் தி ம்பி ஆமதாபத் க்கு வந்த மகாத்மா ேநேர பர்ேதா -ஆனந்த்
க்குப் ேபாய்ப்பாிசீலைன ெசய்ய உத்ேதசித்தி ந்தார். ஆனால் பம்பாய்த்

தைலவர்கள் காந்திமகா

க்குச் ெசய்திேமல் ெசய்தி அ

ப்பினார்கள்; தந்தி ேமல் தந்தி

அ த்தார்கள். நவம்பர் 17-ஆம் ேததி பம்பாய்க்கு வந் விட் ப் பிறகு பர்ேதா க்கு
ேபாகும்ப
அவர்கள் மகாத்மாைவ ேகட் க் ெகாண்டார்கள். அந்த
க்கியமான
தினத்தில் பம்பாய் நகரம் தீவிர ெகாந்தளிப்ைப அைட மாதலால் அன்ைறக்கு
மக்க க்கு வழிகாட் நடத்த மகாத்மா பம்பாயில் இ க்க ேவண் ம் என் பம்பாய்த்
தைலவர்கள் ேகாாினார்கள். அவர்க ைடய ேவண் ேகா க் கிணங்கி மகாத்மா ம்
பம்பாய்க்கு 17-ஆம் ேததி அதிகாைல வந்

ேசர்ந்தார்.

17-ஆம் ேததி காைலயில்தான் ேவல்ஸ் இளவரச ம் பம்பாய்க் கடேலாரத்தில் உள்ள
‘இந்தியாவின் வாசல்’ என்
அைழக்கப்ப ம் ேகா ர மண்டபத்தில் கப்ப
ந்
இறங்கினார். இளவரசைர வரேவற்பதற்காகப் பிரமாதமான ஆடம்பர ஏற்பா கைள
அதிகார வர்க்கத்தார் ெசய்தி ந்தார்கள். இ
காரணமாக ஏற்படக்கூ ய ஒ
விைளைவப் பம்பாய்க்காங்கிரஸ் தைலவர்கள் எதிர்பார்த்தார்கள். அதாவ ேவல்ஸ்
இளவரசர் இறங்கும் தினத்தில் ஹர்த்தா ம் நடப்பதால் ேவைலயில்லாத ஜனங்கள்
ேவ க்ைக பார்க்கும். ஆைகயால் இளவரசர் இறங்குமிடத் க்கு வந்
கூட்டம்
ேபாடக்கூ ம். அப்ப யானால், ஹர்த்தா ன் ேநாக்கம் நிைறேவறாமற் ேபாவேதா
ேகாபங்ெகாண்ட ஜனங்க க்கும் அதிகாாிக க்கும் தகரா கள் ஏற்பட் விடக்கூ ம்.
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இம்மாதிாி ெயல்லம் நடந் விடக்கூடா என்பதற்காக, பம்மாய்த் தைலவர்கள் ஒ
ஏற்பா ெசய்தி ந்தார்கள். இளவரசர் இறங்கும் இடத்திற்கு ெவகு
ரத்தில் பம்பாய்
நகாின் இன்ெனா
எல்ைலயில் அேதசமயம் ஒ
ெபா க் கூட்டத் க்கு ஏற்ப
ெசய்தி ந்தார்கள். எல்பின்ஸ்டன் ஆைலைய ெயாட் யி ந்த விஸ்தாரமான
ைமதானத்தில் ெபா க் கூட்டம் நடந்த . அங்கு மகாத்மா காந்தி தைலைம வகிப்பார்
என் ம் அறிவிக்கப் பட்
ந்த . ஆைகயால் லட்சக் கணக்கான ஜனங்கள் அங்ேக
கூ விட்டார்கள். கண் க் ெகட் ய
ரம் அேர தைல மயமாகக் காணப்பட்ட அந்த
ஜன ச த்திரத்தின் மத்தியில் ேமைடமீ நின் மகாத்மா ேபசினார். அஹிம்ைசையப்
பா காக்க ேவண் ய அவசியத்ைதப் பற்றித்தான்
க்கியமாகப் ேபசினார்.
"சீக்கிரத்தில் பர்ேதா யில் ெபா ஜனச் சட்டம ப்ைப ஆரம்பிக்கப் ேபாகிேறன்.
அதன் பயனாகச் சர்க்கார் க ைமயான நடவ க்ைக எ க்கக் கூ ம். ரா வத்ைத ஏவி
ஜனங்கள் மீ
ப்பாக்கி பிரேயாகம் ெசய் ம்ப
ம் ெசால்லலாம். என்ன நடந்தா ம்
சாி, ஜனங்கள் ெபா ைமயாயி க்கேவண் ம். எவ்வள
ேகாப ட் ம் காாியம்
நடந்தா ம் ஜனங்கள் பலாத்காரத்தில் இறங்கக் கூடா . பம்பாய்வாசிகைள நான்
ெராம்ப ம் ேகட் க் ெகாள்வ இ தான்!" என் காந்திஜி ேவண் க் ெகாண்டார்.
அந்ேதா! மகாத்மா இவ்வள
உ க்கமாக ேவண் க்ெகாண்ட அைரமணி
ேநரத் க்குள்ேள ெபா மக்களின் உற்சாகம் எல்ைல கடந் விட்ட . ெவண்ெணய்
திர ம் சமயத்தில் தாழி உைடவ ேபான்ற
யரமான சம்பவங்கள் பம்பாயில்
ஆரம்பமாகி விட்டன!
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