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NOTES எடுக்கலாம்

துல்ஹஜ்-

முன்னுரை - சுதந்திை தினம் நேற்று ோடு முழுவதும் க ாண்டாடப்பட்ட சூழ்ேிரையில் இந்திய சுதந்திைத்திற்குச் சிறிதும் சம்பந்தம் இல்ைாதவர் கெல்ைாம்
நதசப் பற்றுள்ெவர் ொ

சித்தரிக் ப்பட்டு, உண்ரையா

அடுத்த ேைது தரைமுரற ைக் ள் முற்றிலுைா

நதச விடுதரைக் ா ப் நபாைாடிய முஸ்ைிம் ெின் வைைாறு ள் ைரறக் ப்பட்டு வரு ின்றன.

ேம் முன்நனார் ெின் வைைாறு ரெ ைறந்து விடுவார் நொ என்ற அச்சம் ேிைவு ிறது.

சுதந்திைப் நபாைாட்டத்ரதப் பற்றி ஜும்ஆவில் நபசுவது தகுதியானதா என்ற ந ள்வி சிை கபாதுைக் ெிடம் உள்ெது. ஆனால் ஒரு

ாைத்தில் சுதந்திைத்ரதப்

பற்றிப் நபசாத ஜும்ஆ நைரட ள் இல்ரை என்று கசால்லும் ேிரை இருந்தது. ஏகனனில் ஆங் ிநையர் ள் இந்தியாவுக்கு ைட்டும் எதிரி ள் அல்ை..
இஸ்ைாத்திற்கும் எதிரி ொ

இருந்தார் ள். மூவாயிைம் குர்ஆன் பிைதி ள் எரிக் ப்பட்டுள்ென. ைஸ்ஜித் ெில் கதாழுர

சுட்டுக் க ால்ைப்பட்டுள்ெனர், இத்தர யவர் ரெ எதிர்ப்பது ஷரீஅத் அடிப்பரடயிலும் தவறா

ேரடகபறும்நபாநத முஸ்ைிம் ள்

ஆ ாது
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இந்திய சுதந்திை வைைாற்றில் ைரறக் ப்பட்ட

உண்ரை ெில் சிை...

ோடு விடுதரையான நேைத்தில் 1947 ஆ ஸ்டு 15 ஆம் நததி அந்த ேள்ெிைவில் ோடாளுைன்றத்தில் ைத்திய ைண்டபத்தில் அத்தரன
உறுப்பினர் ளுடன் கூடி இருந்த ேிசப்தம் ேிைவிய நவரெயில் இந்தியா விடுதரை பிறந்தது என்பதற் ா
அடித்து ஓய்ந்த அந்த நவரெயில்

ண ீகைன ஒைித்த சுதந்திை

அல்ைாைா இக்பாைின் ’ஸாநை ஜஹான்நஸ அச்சா
பாடல்தான் பாடப்பட்டது. ஆ

இந்த

ீ தைா

ஹிந்துஸ்தான் ஹைாைா ‘எனநவ, இந்ோட்டில் முதல் நதசிய

ீ தத்ரத தான் நதசிய

ீ தைா

இந்ோட்டில் ஏற்றுக் க ாள்ெப்பட்டிருக்

அரத இயற்றியவர் ஒரு முஸ்ைிம் என்பதால் அந்தப் பாடல் ஓைம்
ஆங் ிநையர் ளுக்கு சிம்ை கசாப்பனைா

அறிகுறியா

ீ தம் தற்நபாதுள்ெ ‘ஜன னைண’ அல்ை: நதசிய

12 ைணி

ஒைித்தது

ீ தைா

இந்த

நவண்டும். ஆனால்

ட்டப்பட்டது

திப்பு இருந்தார். இந்திய அைசர் ளும், ைன்னர் ளும் திப்புவுக்கு நேசக் ைம் ேீ ட்டியிருந்தால்

ஆங் ிநைய ஆட்சி சுைார் 100 வருடம் முன்நப முடிவுக்கு வந்திருக்கும். ஆனால் ேம் ோட்டு குறுேிை ைன்னர் ள் கவள்ரெயர் ெின்
வைநவற்பாெர் ொ

இருந்தார் ள் திப்புவின் சுதந்திை உணர்வுக்கு எதிைான ஆங் ிநையர் ெின் சதியில் சிக் ி இருந்தார் ள்.

ஆங் ிநையர் ரெயும்,
முஸ்ைிம் ள்
ஆ ியவற்றில்

தான்.

ஆங் ிை

அந்த

கைாழிரயயும்,

ஆங் ிநைய

முஸ்ைிம் ள் பின்னுக்குத்

கவறுப்பு

அவர் ெின்

அைசில்

சுதந்திைத்திற்குப்

தள்ெப்பட்டார் ள். எந்த

ேரடகபறவில்ரை. ஆனால் ஒவ்கவாரு ைஸ்ஜிதிலும்

பணிபுரிவரதயும்

பின்பும்

அதி ம்

கதாடர்ந்ததால்

கவறுத்து

தான்

படிப்பு,

ஒதுக் ியவர் ள்
நவரை

வாய்ப்பு

ஆையங் ெிலும்

ஆங் ிநையர் ளுக்கு எதிைான பிைச்சாைம்

ஆங் ிநையர் ளுக்கு எதிைான

பிைச்சாைங் ள் ேரடகபற்றன. ஆைிம் ள்

ஜும்ஆ நைரட ெில் ைார்க் த்ரத ைட்டும் நபசாைல் சுதந்திைத்தின் அவசியத்ரத ைக் ளுக்கு எடுத் துக் கூறினர். அதனால் தான்
ஆங் ிநையர் ள் கபருைெவில் ஆைிம் ரெக் க ான்றனர். மூவாயிைம் குர்ஆன் பிைதி ள் எரிக் ப்பட்டன. ைஸ்ஜிதில் கதாழுர
ேரடகபறும்நபாநத

ஆங் ிநையர் ள்

துப்பாக் ியால்

சுட்டதில்

இருந்தவர் ரெ குண்டு ள் பதம் பார்த்த வைைாறும் உண்டு
கதரிந்து க ாள்ெக் கூடாது என்பதற் ா
ஏவைாெி ொ
சுதந்திை

முன்நனாடி ொ

சுவர் ரெயும்

துரெத்துக்

க ாண்டு

உள்நெ

பாசிச சக்தி ளும், பாசிச ஊட ங் ளும் ைரறத்து வரு ின்றன. கவள்ரெயர் ளுக்கு

இருந்தவர் ள் இன்று நதசியவாதி ொ

உணர்வுக்கு

ைஸ்ஜிதின்

இப்படிப்பட்ட முஸ்ைிம் ெின் தியா ங் ரெ பின்வரும் சமுதாயம்

இருந்த

நவடைிடு ிறார் ள். ஆங் ிநையர் ளுக்கு அன்று அடிபணிந்து நபா ாைல்

முஸ்ைிம் ள்

இன்று

சுதந்திைத்திற்குப்

பிறகு

ேிைிர்ந்து

ேிற்

முடியாைல்

சிைைப்படு ிறார் ள். கவெிோடு ளுக்குச் கசன்று கபற்நறார் ரெ, ைரனவி ைக் ரெப் பிரிந்து வியர்ரவ சிந்தி உரழத்து சம்பாதிக்
நவண்டிய ேிரையில் முஸ்ைிம் ள் இருக் ிறார் ள்

ஆங் ிநையர் ரெ எதிர்த்துப் நபாைாடிய ரஷகுல் ஹிந்த் எனப்படும் ைஹ்மூதுல் ஹஸன் ைஹ்
ஆங் ிநையர் ரெ எதிர்த்ததற் ா

ர து கசய்யப்பட்ட ரஷகுல் ஹிந்த் எனப்படும் ைஹ்மூதுல் ஹஸன் ைஹ் அவர் ள் சிரறயில்

இருக்கும்நபாது ஆங் ிநையர் ள் தன் ர ரய கதாட்டு விட்டால் அந்தக் ர ரயக்

ழுவாைல் எந்தப் கபாருரெயும் கதாட

ைாட்டார் ள் எனநவ தான் ஒரு ஆங் ிநையன் கூறுவான் ைஹ்மூதுல் ஹஸன் அவர்ரெ ைால்டா சிரறயில் எந்த அெவுக்கு
ஆங் ிநையர் ள் சித்ைவரத கசய்தார் ள் என்பரத அவர் ள் வஃபாத்தான பின் குெிப்பாட்டும்நபாது தான் உணை முடிந்தது. அதாவது

அவர் ரெ குெிப்பாட்டும்நபாது இடுப்பில் சரதநய இல்ரை அது பற்றி அவருடன் சிரறயில் இருந்த ஹுரஸன் அஹ்ைத் ைதன ீ
ைஹ் அவர் ெிடம் ந ட் ப்பட்ட நபாது ஆங் ிநையர் ள் இரும்ரப பழுக்

ாய்ச்சி அவைது இடுப்பில் சூடு ரவப்பார் ள் அதனால்

தான் அவைது இடுப்பில் சரதநய இல்ரை என்றார் ள்
ாந்திரய பிைபைப்படுத்தியது இந்த ைஹ்மூதுல் ஹஸன் ைஹ் அவர் ள் தான் ,
ாந்திக்கு ை ாத்ைா என்று பட்டம் க ாடுத்தது கைெைானா அப்துல் பாரீ ைஹ் அவர் ள்

தான்

ரஷகுல் ஹிந்த் ைஹ்மூதுல் ஹஸன் ைஹ் அவர் ள் ைால்டா சிரறயில் அரடக் ப்பட்டு மூன்று வருடம் ஏழு ைாதம் சிரற
வாசத்திற்குப் பின் குற்றம் ேிரூபிக் ப்படாததால் அவர் ரெயும், அவர் ளுடன் இருந்த ோல்வரையும் 1920 ஜூன் 20- ம் நததி
ஆங் ிநையர் ள் விடுதரை கசய்தனர். அவ்வாறு விடுதரை கசய்யப்பட்ட அவர் ள் ைால்டா விைிருந்து மும்ரப துரறமு த்திற்கு
அரழத்து வைப்பட்டனர். அப்நபாது ரஷகுல் ஹிந்த் ைஹ்மூதுல் ஹஸன் ைஹ் அவர் ரெ வைநவற்பதற் ா
முக் ியத்தரைவர் ள், கபாதுைக் ள் வந்திருந்தனர். அவ்வாறு வருர
பிறகு மும்ரபயில் ஒரு அரறயில்

புரிந்த தரைவர் ெில்

பல்நவறு ஆைிம் ள்,

ாந்திஜியும் ஒருவர்.

ாங் ிைஸ் தரைவர் ளும், ைற்றும் உைைாக் ளும் இந்தியாவின் ேிரை பற்றி ஆநைாசரன

ேடத்தினார் ள். இனிநைல் அ ிம்ரச வழியில் நபாைாட நவண்டும் என்பது ஆநைாசரனயின் முக் ிய அம்சைா

இருந்தது. அ ிம்ரசப்

நபாைாட்டத்தின் தரைரைப் கபாறுப்ரப யாரிடம் ஒப்பரடப்பது என்ற விவாதம் எழுந்தது. அப்நபாது ரஷகுல் ஹிந்த் அவர் ள்
ப ைில் தன்ரன வைநவற்
அதாவது

வந்தவர் ெில் இெம் ஃபாரிஸ்டர் என்று அறிமு ப்படுத்தப்பட்டவர் எங்ந

ாந்திரயநய தரைவைா

ேியைிக் ச் கசான்னார் ள்.

அதன் பின்பு

? என்று ந ட்டு அவரைநய

ாந்திரய தரைவைா

அறிமு ப்படுத்தவும்

ைக் ெிரடநய சுதந்திை விழிப்புணர்ரவ ஏற்படுத்தவும், இந்து முஸ்ைிம் ஒற்றுரைரய வெர்க் வும் ஜம்இய்யத்துல் உைைாநய
ஹிந்த் பை ஊர் ெிலும் கபாதுக்கூட்டங் ரெ ஏற்பாடு கசய்தது. அவ்வாறு ஏற்பாடு கசய்யப்பட்ட ஒரு கூட்டத்தில் கைெைானா
அப்துல் பாரீ ஃபைங் ீ ைஹல்லீ ைஹ் அவர் ள் தான் முதைில்
அப்கபயர் பிைபைைரடந்தது.

ாந்திரய ைா ாத்ைா என பட்டம் சூட்டி அரழத்தார் ள் அன்று முதல்

குஜைாத்தில் பணியா சமூ த்ரதச் சார்ந்த நைா ன் தாஸ்
உைைாக் ள் அரைப்பு தான் என்பரத ை ாத்ைா
விட்நடாம் ைற்றவர் ள் ைறுக் ிறார் ள்
ாந்திரய சுட்டுக்

ாந்தி

ைம் சந்த்

ாந்தி என்பவரை நதசப்பிதாவா வும், ை ாத்ைா வும் ைாற்றியது

ரடசி வரை ைறக் வும் இல்ரை ைறுக் வும் இல்ரை. ஆனால் ோம் ைறந்து

ாந்திரய உருவாக் ிய சமூ த்தினர் இன்று நதச துநைா ி ொ

க ான்ற சமூ த்தினர் நதச பக்தர் ொ

சித்தரிக் ப்படு ிறார் ள்.

சித்தரிக் ப்படு ின்றனர்.

வைைாற்று ஆசிரியர் தாம்சன் என்பவர் குறிப்பிடும் முக் ியச் கசய்தி

கடல்ைியில் ஒரு ந ம்ப் ஒன்றில் ோன் தங் ியிருந்த நபாது

ைனித உடல் ள் எரிக் ப்படும் வாரடரய நு ை முடிந்தது ோன் ஒரு

வித அச்சத்நதாடு கவெியில் எட்டிப் பார்த்த நபாது அங்ந

ோன்

அறிஞர் ள்

உடம்பில்

துணி

இல்ைாைல்

ேிர்வாணைா

ண்ட என்

கேருப்புப்

ாட்சி ைனரத பதற ரவத்தது. சுைார் 40 ைார்க்
பள்ெத்திற்கு

அரு ில்

ரவக் ப்பட்டிருக் ிறார் ள் அவர் ரெச் சுற்றி ஆங் ிநையர் ள் ேின்று க ாண்டு ஒவ்கவாருவைா

ர

ரெ

ட்டி

ேிற்

கேருப்பில் தூக் ி வசு
ீ
ிறார் ள்

அவ்வாறு வசப்படும்நபாது
ீ
அவர் ெிடம் ந ட் ிறார் ள் ேீ ங் ள் உங் ளுக்கு எதிைான நபாைாட்டத்ரத விட்டு விட்டால் உங் ரெ

உயிநைாடு விட்டு விடுநவாம் என்று ைிைட்டு ிறார் ள் ஆனால் அந்த ஆைிம் ள் ோங் ள் க ால்ைப்பட்டாலும் உங் ளுக்கு எதிைா நவ
இருப்நபாம் என்று கூறு ிறார் ள்

ரடசியில் அந்த ோற்பது ஆைிம் ளும் கேருப்பில் தூக் ி வசப்படும்
ீ

ாட்சி இன்றெவும் என்

கேஞ்ரச விட்டு ேீ ங் வில்ரை என்று அவர் குறிப்பிடு ிறார்
வட்ட நைரஜ ைாோட்டில்

கைெைானா முஹம்ைது அைி பங் ெிப்பு

முதல் வட்ட நைரஜ ைாோடு (1930-32) ைண்டனில் ேடந்தது. இந்த ைாோட்டில்

ிைாபத் இயக் த்தின் தரைவரும், முஸ்ைிம் லீக்

தரைவைான கைெைானா முஹம்ைது அைி பங்ந ற்றார்.உணர்ச்சியுடன் நபசினால் உயிருக்ந

ஆபத்து நேரிடும் என்று ைருத்துவர் ள்

தடுத்தும் கூட கைெைானா அவர் ள் ‘என் உள்ெத்திலுள்ெரத கவெியிடாைல் இருப்பரத விட கவெியிட்டு இறந்து விடு ிநறன்.

இல்ரைநயல் சுதந்திைம் கபற்ற இந்ோட்டிநை ஒரு புரதகுழிரயக் க ாடுங் ள்’ என விடுதரை தா த்ரத கவெியிட்டார். எனநவ,
கைெைானாவின் நதசப்பற்ரறயும், விடுதரை நவட்ர யும், கைய்சிைிர்க்
சுதந்திைப் நபாைாட்டத்திற் ா

நபாைாடும்

ரவக் ிறது.

ேிதி உதவி கசய்ததில் முஸ்ைிம் பிைமு ர் ெின் ைாகபரும் பங் ெிப்பு.

ாங் ிைஸ் நபரியக் த்தின் கபாருொதாை ஆதாைங் ளுக் ா

ைிட்டி முரனந்தது. 1921 ைார்ச் 31 - ஆம் நததி விஜயவாடாவில் கூடிய

ேிதி திைட்டும் முயற்சியில்

ாங் ிைஸ்

ாங் ிைஸ்

ைிட்டி கூட்டத்தில் ஒரு ந ாடி

ரூபாய் ேிதி திைட்டுவது என்றும், அந்ேிதிக்கு திை ர் ேிரனவு சுயைாஜ் ேிதி என்றும் கபயரிட்டனர். அந்த ேிதியில் 60
ைட்சத்ரத பம்பாயிலும் ைீ தமுள்ெ 40 ைட்சத்ரதப் பிற ே ைங் ெிலும் வசூல் கசய்ய நவண்டுகைன்று
அறிவித்தார். பம்பாயின் ைி ப் கபரிய கதாழில் அதிபர் ொன ஏ.பி.
இந்து

ைல்தானி

ஐந்து

ைட்சமும், ஆனந்திைால்

இைண்டு

ாந்திஜி

ாட்கைஜ் மூன்று ைட்சமும், கஜயோைாயணன்

ைட்சமும்

ேிதி

வழங் ினர். ைட்சக் ணக் ில்

ேிதி

திைண்டுக ாண்டிருந்த அந்நேைத்தில் பம்பாயின் ைி ப் கபரிய பஞ்சாரையின் அதிபைான உைர் சுப்ஹானி என்ற
இஸ்ைாைியர்

ாந்திஜியிடம் நேரில் கசன்று, திை ர் சுயைாஜ்ய ேிதிக் ா

வழங் ினார். ாநசாரைரய

ர யில்

வாங் ிய

வாசித்தநபாது ஆச்சரியத்தால் விரிந்தது.

ாங் ிைஸ்

ாந்திஜியின்

ண் ள்

ஒரு ந ாடி ரூபாய்க் ான
அதில்

ேிைப்பப்பட்டிருந்த

ாநசாரைரய
கதார ரய

ைிட்டியின் ேிதி திைட்டும் திட்டத்ரத ஒருவநை ேிரறநவற்றித்

தரு ிறாநை என்ற ை ிழ்ச்சி ஒருபுறம் இருந்தாலும், சுதந்திைப்நபாைாட்ட ேிதி என்பதால் அதில் பைைது பங் ெிப்பும்
இருந்தால்தான் அது சிறப்புரடயதா

அரையும் என்று

ாந்திஜி

ருதினார். எனநவ அக்

சுப்ஹானியிடநை திருப்பிக் க ாடுத்து, சிை ைட்சங் ள் ைட்டும் வழங்குங் ள்என் ிறார்.

ாநசைரைரய உைர்

ாந்திஜியின் விருப்பப்படி

சிை ைட்சங் ரெ உைர் சுப்ஹானி வழங் ினார். ஒரு ந ாடி ரூபாரய திை ர் ேிரனவு சுயைாஜ்ய ேிதிக்கு உைர்
சுப்ஹானி வழங்

முன்வந்த கசய்தி ஆங் ிை அைசுக்கு எட்டு ிறது. பம்பாய் ைா ாண ரவஸ்ைாய் உடனடியா

சுப்ஹானியின் கதாழிரை முடக்குவதற் ான ேடவடிக்ர

உைர்

ெில் இறங்கு ிறார். உைர் சுப்ஹானியின் பஞ்சாரையில்

உற்பத்தியாகும் பஞ்ரச அைநச விற்றுத்தரும் என்று ேிர்ப்பந்தப்படுத்தி வாங் ி, ைி க் குரறந்த விரையில் விற்றது.

இதனால் உைர் சுபஹானிக்கு ஏற்பட்ட ேஷ்டம் மூன்று ந ாடிநய அறுபத்து ோன்கு ைட்சம். இதரன அவைது சந ாதரி
பாத்திைா இஸ்ைாயில் ஒரு பத்திரிர ப் நபட்டியில் குறிப்பிட்டுள்ொர்
.*அந்நியத்

துணி

பகிஷ்கரிப்புப்

பபாராட்டம்

முனைப்புடன்

நடந்து

ககாண்டிருந்த

பபாது,

"அந்நியத்

துணிகனை உங்கள்

பஞ்சானலகைில் னவத்து எரியூட்டலாமா?'' - என்று காந்திஜி பகட்டார். அதற்கு "என் பஞ்சானல இனதவிட பவறு ஒரு நல்ல
காரியத்திற்குப் பயன்படவாப் பபாகிறது'' - என்று உமர் சுப்ஹாைி பதிலைித்திருக்கிறார்.
அந்நியத்

துணிகனைத்

தீயின்

நாவுக்குத்

தின்ைக்

ககாடுக்கும்

எழுச்சிமிக்க

நிகழ்ச்சி

காந்திஜி

தனலனமயில் உமர்

சுப்ஹாைியின்

பஞ்சானலயில் நனடகபற்றது. ஆங்கில அரசால் தைது கதாழிலுக்கு பமலும் இனடஞ்சல்கள் வரும் எைத்கதரிந்தும், தன் பஞ்சானலனய
அந்நியத்

துணிகனை

எரியூட்டும்

கைமாக

அனமத்துக் ககாடுத்தபதாடு,

30

ஆயிரம்

மதிப்புள்ை

அந்நியத்

துணிகனையும்

எரியூட்ட

வழங்கிைார். 1921 அக்படாபர் 9 - ஆம் பததியும் அந்நியத் துணிகனை எரியூட்டும் அந்நியத் துணி பகிஷ்கரிப்பு பபாராட்டத்திற்கு கைம்

அனமத்துக்

ககாடுத்ததற்காக

உமர்

சுப்ஹாைிக்கு பிரிட்டீஷ்

அரசு

ககாடுத்த

இன்ைல்கள்

ஏராைம்!

பதச

விடுதனலக்காக

ககாடுத்தும் இழந்தும் கபாருைாதார தியாகங்கனைச் கசய்த உமர் சுப்ஹாைியின் கபயனர இைியாவது இந்திய விடுதனல வரலாறு
உச்சரிக்குமா ,'

இந்திய சுநதசி வர்க்

த்தின் ைட்சியக்

னவான 'சுநதசி ஸ்டீம் நேவிந சன்' - என்ற சுநதசிக்

ப்பல்

ம்கபனிரய வ.உ சிதம்பைம்

பிள்ரெ 16-10-1906 - இல் ேிறுவினார். இந்ேிறுவனத்திற்கு பங்குதாைர் ரெச் நசர்க்கும் முயற்சியில் அவர் இறங் ியநபாது அவருக்கு
ேம்பிக்ர க்

அவர் தனது

ைம் ேீ ட்டியவர் ஹாஜி ஏ.ஆர். பக் ீ ர் மு ம்ைது ைாவுத்தர் நசட் ஆவார். ரூபாய் இைண்டு ைட்சம் ைதிப்புள்ெ 8000 பங்கு ரெ
ம்கபனி சார்பா

வாங் ினார்.

இவ்வாறு வ.உ.சியின் இைாைய முயற்சிக்கு அடித்தாங் ல் ொ

கபருைக் ள் இருந்துள்ெனர். வ.உ.சியின் முயற்சிரய - தியா த்ரத ைதிக்கும் ேம் ஆதங் கைல்ைாம்,

பை முஸ்ைிம்

ப்பல் ஓட்டிய தைிழனின்

பு ரழப் நபசும் நபாகதல்ைாம் ' ப்பல் வாங் ித்தந்த தைிழன்'ஹாஜி. பக் ீ ர் மு ம்ைது நசட்ரடயும் க ாஞ்சம் நசர்த்துப் நபசுங் நென்
என்பதுதான். (* கச.திவான், விடுதரைப்நபாரில் தைிழ

முஸ்ைிம் ள்,பக் ம் 78.)

1908 - இல் வ.உ.சி ர து கசய்யப்பட்டரதத் கதாடர்ந்து கேல்ரையில் ைி ப்கபரிய எழுச்சிப் நபாைாட்டம் ேரடகபற்றது. அந்த ைறியல்
நபாைாட்டத்தில் பங்ந ற்று ஏ ாதிபத்தியத்தின் துப்பாக் ித் நதாட்டாக் ளுக்கு பைியான பைரில்... முதல் ேபர் மு ம்ைது யாசின் என்ற
இரெஞைாவார். - தனது 'சுயசரிரத' யில் வ.உ.சி.

இரத குறிப்பிடு ிறார். வ.உ.சி. விடுதரையான பின் முரஹதீன் பிள்ரெயின்

இல்ைத்தில் பைமுரற வந்து தங் ியுள்ொர். அப்நபாதுதான் அவர் திருக்குறளுக்கு உரை எழுதினார். ஆந்த நூரை உத்தைபாரெயம்
ஆனந்தா அச்சுக் கூடத்தில் பதிப்பித்துக் க ாடுத்தவர் உத்தைபாரெயம் ந .எம்.அ ைது ைீ ைான்.* முரஹதீன் பிள்ரெ, அஹைது ைீ ைான்
ஆ ிநயார் கசய்த உதவி ளுக் ா

வ.உ.சி அவர் ளுக்கு எழுதிய

டிதங் ள் பை.

சுதந்திைப் நபாைாட்டத்திற் ா
தாய ம்

ைீ து

பரடகயடுத்து

வருபவர் ள்

படிப்ரப பாதியிநைநய ேிறுத்திய

முஸ்ைிம் ொயினும்

துைத்தும்

ாயிநத ைில்ைத் ைஹ்

பைம்பரை

ஒத்துரழயாரை இயக் த்தில் தன்ரன ஈடுபடுத்திக் க ாண்டு சுதந்திைத்திற் ா

ோங் ள்

பாடுபட்டவர்

என

முழங் ி

ாந்திஜியின்

ாயிநத ைில்ைத் அவர் ள்

இந்தியாவிற்கும், இஸ்ைாத்திற்கும் எதிைான ஆங் ிநையர் ரெ எதிர்த்துப் நபாைாடிய ஆைிம் ெில் சிைரைப் பற்றி..
பள்ெப்பட்டி ைணிகைாழி கைெைானா எனும் எம். நஜ.

லீலுர் ைஹ்ைான் பா வ ீ (ைஹ்

29 -01 -1905ல் பள்ெப்பட்டியில் பிறந்தவர். குடிநயறியவர், ைணி கைாழி பத்திரிக்ர

ஆசிரியர், படிப்ரப பாதியிநைநய உதறியவர்

நேதாஜி சுபாஷ் சந்திைநபாஸ், ‘இந்திய நதசிய ைாணுவத்ரத’ உருவாக் ி கவள்ரெ அைரச தூங்

விடாைல் துரெத்கதடுக் வும்,

துைத்தி அடிக் வும் கசய்த அந்த நேைத்தில் நேதாஜியின் பரடயில் பல்நவறு சமுதாயத்தினர் இருந்தாலும் அதில் பை முஸ்ைிம்
கஜனைல் ள்,

ர்னல், கைப்டிகனன்ட்

ர்னல் ள், முஸ்ைிம் சிப்பாய் ள் பை நபர் இருந்தனர். இதில் நேதாஜியுடன் ைி

கதாடர்பு ரவத்திருந்தவர் பள்ெப்பட்டி ைணிகைாழி கைெைானா எம்.ஜி.
இந்திய ோட்டு விடுதரைக் ா
டிசம்பர் 5ல் ைஜிைா என்ற

கேருங் ிய

லீல் ைஹ்ைான் பா வி அவர் ள். நேதாஜி அவர் ளுடன்

1941 முதல்1945 வரை கவெிோட்டிநை கபரும்பாலும் இருந்து கசயைாற்றிய கபருரைக்குரியவர். 1946

ப்பைில் கசன்ரன வந்தார். தாயார் இறந்து இைண்டு வருடங் ள் ஆ ிய கசய்திரய அப்நபாது அறிந்தார்

நேதாஜியின் பரட வரிரசயில் ோட்டு விடுதரைக்கு வட்ரடயும்
ீ
ைறந்து தியா ம் கசய்தவர் ைணிகைாழி கைெைானா. (ைணிகைாழி
கைெைானா அவர் ள் பயன்டுத்திய பை அறிய நூல் ள் ைதைஸா

ாஷிஃபுல் ஹுதா நூை த்தில் உள்ென)

திண்டுக் ல் ஆ.
26-11-1876ல் நசைம் ஆத்தூரில் பிறந்தவர். ஹாஜி

ாதிர்

ா. அப்துல் ஹைீ து பா வி

முஹ்யித்தீன் இைாவுத்தர்

ஒத்துரழயாரை இயக் மும் உச்சத்திைிருந்தநபாது திண்டுக் ல்
பணிபுரிந்ததார்.

திருக்குர்ஆரன

முதைில்

தைிழில்

திருைணத்திற்கு கசல்வதில்ரை என்ற க ாள்ர

ே ரை தரைரையா

கைாழி

உரடயவர்.

அவர் ள் புதல்வர்

ிைாபத்

இயக் மும்,

க ாண்டு அதன் கபாதுச்கசயைாெைா ப்

கபயர்த்தவர்

தர்

அணியாத

முஸ்ைிம் ெின்

ிைாபத், ஒத்துரழயாரை இயக் த்தில் கபரும் பங்ந ற்றார். ைதுரை

டவுன் ஹாைில் ைாஜாஜி தரைரையில் ேடந்த ைது விைக்கு கபாதுக் கூட்டத்தில் இைண்டு ைணி நேைம் வறு
ீ
க ாண்டு இவர்
நபசியதற்குப்பின் நவறு எந்த நபச்சாெரும் நபசுவதற்கு கபாருள் இல்ரை என்ற ேிரைரய உருவாக் ியவர். இவைது '' இயற்ர
ைதம்'' நூலுக்கு ஈ.கவ.ைா. முன்னுரை எழுதியுள்ொர். 1955 ஜூன் 23ல்
தந்ரதயார் இவர்.

அல்ைாைா ேஹ்வி கசய்யது அஹைது கைெைானா- அல்ஹிதாயா,

ாைைானார் சிைாஜுல்ைில்ைத்

ைருஸ்ஸைான்,

ாைச்சந்திைன் ஆ ிய இதழ் ெின் ஆசிரியைான

அல்ைாைா ேஹ்வி ரசயது அஹ்ைது. கைெைானா நதசிய இயக் த்தில் ஈர்க் ப்பட்டு
கசய்தார். தனது அல்ஹிதாயா பத்திரிக்ர

அப்துஸ் ஸைது சா ிபின்

தைாரட அணிந்து சுதந்திைப் பிைச்சாைம்

மூைம் நதச விடுதரைக்கு வழி ரெ அறிவித்தார். இவர் ைீ து சினங்க ாண்ட

ஆங் ிநைய அைசாங் ம் இவரை சிரறயில் தள்ெியது. 1948 சுதந்திை இந்தியாவில் ைைணத்ரத தழுவினார்.
ரஷகு அப்துல்
பயின்ற இவர்

ாதிர் ஆைிம் சாஹிப்- 1885 இைாைோதபுைம் ேம்புதாரெயில் பிறந்து. ரேனா மு ம்ைது ஆைிம் சாஹிபிடம்
ிைாபத்

இயக் ப் நபாரில் கபரும் கதாண்டாற்றினார். 1955ல்

ாைைனார்.

-

இைாயநவலூரை அடித்த பள்ெி க ாண்டாவில் ஹாஜி கைெைானா அப்துல் ைஹீம் புதல்வைா ப் பிறந்தார்.
தீவிைப் பணியாற்றினார். 1958ல் ரஷகுல் ைில்ைத் பட்டம்

ாயிநத ைில்ைத் அவர் ொல்

விடுதரைக் ா
கைௌைானா

தங் ரெ

அபுல் ைாம்

விஞர் ள், எழுத்தாெர் ள் பைரும் ஆங் ிநையனின்

முழுரையா

அர்ப்பணித்துக்

ஆசாத், ஹக் ிம்

அஜ்ைல்

க ாண்ட

ான், ைபி

ாைனி ஆதிக் த்ரத எதிர்த்து இந்திய

வைைாற்றுச்சான்று ள்உள்ென

அ ைது

ிட்வாய், மு ைது

அப்துல்

நவள்விக் ா

பார் ான்
சிரறயில்

தனது

95 ஆண்டு

ழித்தவர் நபாபாரைநசர்ந்த பை த்துல்ைா

ஏற்படுத்திய ேிறுவனர் ெின் ஒருவர் இந்த
ம்யூனிஸ்ட்

வாழ்க்ர யில், 45 ஆண்டு ரெ

த்தார்

ட்சி ஒன்ரற நதாற்றுவிப்பதற் ா

த்தார்

ஆங் ிநையரன

ட்சி என்ற

டிடு

ைீ ர்

ேடத்திய

அஷ்பாக், உல்ைா ான்

ஆங் ிநையர் ள் எதிர்த்த சுதந்திைப் நபாைாட்டத்தில் பங்கு க ாண்ட முக் ிய பிைமு ர் ள். எல்ரை
ான்

ிைாபத் இயக் த்தில்

அன்னாருக்கு வழங் ப்பட்டது

PART - 2

வெர்ந்து வந்த புைட்சியாெர் ள்,

ல்வி

அைானி ஹள்ைத்- 1893 ஜூரை 23ல்

ை ம்,

ஆ ிநயார்

ாந்தி என்று அரழக் ப்பட்ட
எதிர்த்த

சுதந்திைப்நபாைாட்ட

ம்யூனிஸ்ட்

ட்சியின் முதல் நதாற்றத்ரத

ட்சி இந்தியாவில் கவள்ரெக் ாைனுக்கு எதிைா

புைட்சிரய ேடத்துவதற் ா ,

கவெிோடு ெிைிருந்து கதாடர்ந்து புைட்சியாெர் ரெ இந்தியாவிற்கு அனுப்பி

ரவத்தது அப்படி அனுப்பப்பட்டவர் ள் ைார்க்சிய பயங் ைவாதி ள் என்பதா க் கூட ஆங் ிநைய அைசாங் த்தால் முத்திரைக்
குத்தப்பட்டனர்.

அவ்வாறு

இந்தியாவிலுள்ெ

பை

கபரு

ே ைங் ெில்

வந்திறங் ிய

புைட்சியாெர் ள்

பைரும்

ஆங் ிநைய

அைசாங் த்தால் படுக ாரை கசய்யப்பட்டனர்.
பிைான்ஸ் ோட்டில் தரைைரறவு புைட்சி ை வாழ்க்ர யிைிருந்து

த்தார்

ட்சிரய ேடத்தியதில் ஒருவைான ரசயத் ைகுைத்ஷா என்ற

இந்தியர் 1915ம் ஆண்டு புைட்சி ை எழுச்சியில் தூக் ிைிடப்பட்டார். ைநைசியாவிலும், பர்ைாவிலும் ரசயத் முஸ்தபா உரசயினுடன்
இரணந்து இந்திய ஆயுத

ிெர்ச்சிக் ா

பணி ள் கசய்து வந்த உத்திைபிைநதசத்தின் ஃபசியாபாத்ரத நசர்ந்த அைி அ ைது சித்திக்

1917ம் ஆண்டு தூக் ிைிடப்பட்டார். கவள்ரெயநன கவெிநயறு இயக் த்தில் 1942ம் ஆண்டு ஈடுபட்ட ரவக் ம் அப்துல்
ந ைெத்ரதச் நசர்ந்த சுதந்திைப்நபாைாட்ட வைர்
ீ
தூக் ிைிடப்பட்டார்.

ாதர் என்ற

ாந்தியின் கதாடர் பயணங் ளுக்கு ேிதி க ாடுத்து உதவிய

கதாழிைதிபர் உைர் சுபானி என்பவரும் முஸ்ைிம் சமூ த்திைிருந்து வந்த பிைமு ர் தான்.
ஹஸ்ைத்

ைஹால், அஸ் ாரி

நப ம், பீ

அம்ைா

நபான்ற

முஸ்ைிம்

கபண் ள்

சுதந்திைப்

நபாைாட்டத்தில்

முக் ியப்

பங்கு

வ ித்தவர் ள்.தைிழ்ோட்டின் நவலூர் ந ாட்ரடயில் முதல் சுதந்திை முழக் ம் கசய்தவர் திப்பு சுல்தான் தான் என்ற கசய்திரய
இப்நபாது

வைைாறு

ஒப்புக்க ாள் ிறது.

ஆங் ிநையனுரடய

குடும்பங் ரெச் நசர்ந்த பை அறிவு ஜீவி ள் முழுரையா
குறி ரவத்துத் தாக் ப்பட்டனர் உருது

விஞர் ைிர்ஸா

ஆதிக் த்திற்கு

முஸ்ைிம்

சமூ த்தின்

நைட்டுக்குடி

கவள்ரெயனால்

ாைிப் 1797ம் ஆண்டு முதல் 1869ம் ஆண்டு வரை, இந்திய சுதந்திைத்திற் ா

குைல் க ாடுத்தவர். பிற் ாைத்தில் பா ிஸ்தான் என்ற ோட்ரட பிரிப்பதற் ா
சாட்டப்படும் ஜின்னா கூட 1930ம் ஆண்டு வரை

எதிைா

சுதந்திைப் நபாைாட்டத்தில் ஈடுபட்டார் ள் என்பதற் ா

ாங் ிைஸ்

குைல் க ாடுத்தார் என்று இன்று சிைைால் குற்றம்

ட்சியில் இருந்து சுதந்திைத்திற் ானநபாைாட்டங் ெில் ஈடுபட்டவர் தான்.

அநதநபாை டாக்டர் சர்அல்ைைா மு ைது இக்பால் என்ற பிைபை

விஞர் இந்து, முஸ்ைிம் ஒற்றுரைக் ா

நபாைாடியவர். இப்படியா

முஸ்ைிம் ெின் பங் ெிப்பு இந்திய சுதந்திைப் நபாைாட்டத்தில் தங் ெது உடரையும், உயிரையும் தியா ம் கசய்யும் அெவிற்கு
இருந்திருக் ிறது என்ற கசய்தி முரறயா

எடுத்துக்கூறப்பட நவண்டும். இரத முஸ்ைிம் அரைப்பு ள் ைட்டுநை கவெிநய க ாண்டு

வருவது என்ற ேிரை ைாறி, ைற்ற சமூ த்தினரும் சுதந்திைப் நபாைாட்ட வைர்
ீ
ரெ க ௌைவிக்கும் நோக்ந ாடு இந்த உண்ரை ரெ

பைப்ப நவண்டும்.தீவிைவாதத்ரதயும், இஸ்ைாத்ரதயும் இரணத்து பைப்பக்கூடிய சக்தி ள் இந்திய ைக் ெிரடநய பிெவு ஏற்படுத்தும்
நோக் த்நதாடு கசயல்படு ின்றன. ஆ நவ நைற் ண்ட விவைங் ள் பதிவு கசய்யப்பட நவண்டும்
வட்ட நைரஜ ைாோட்டில்

கைெைானா முஹம்ைது அைி பங் ெிப்பு

முதல் வட்ட நைரஜ ைாோடு (1930-32) ைண்டனில் ேடந்தது. இந்த ைாோட்டில்

ிைாபத் இயக் த்தின் தரைவரும், முஸ்ைிம் லீக்

தரைவைான கைெைானா முஹம்ைது அைி பங்ந ற்றார்.உணர்ச்சியுடன் நபசினால் உயிருக்ந

ஆபத்து நேரிடும் என்று ைருத்துவர் ள்

தடுத்தும் கூட கைெைானா அவர் ள் ‘என் உள்ெத்திலுள்ெரத கவெியிடாைல் இருப்பரத விட கவெியிட்டு இறந்து விடு ிநறன்.

இல்ரைநயல் சுதந்திைம் கபற்ற இந்ோட்டிநை ஒரு புரதகுழிரயக் க ாடுங் ள்’ என விடுதரை தா த்ரத கவெியிட்டார். எனநவ,
கைெைானாவின் நதசப்பற்ரறயும், விடுதரை நவட்ர யும், கைய்சிைிர்க்
கசன்ரனயில்

பிறந்து

ரவக் ிறது.

கைெைவ ீ அஹ்ைதுல்ைா ஷா

அநயாத்தியில்

வாழ்ந்தவர்

கைெைவ ீ அஹ்ைதுல்ைா

ஷா

ஒரு

ர யில்

வாரெயும்

ைறு

ர யில்

நபனாரவயும் ஏந்தி அவ்வைத்தியா
ீ
ி புரிந்த கதாண்டிற்கு இரணநய இல்ரை. நைற்கசான்ன வரி ள் ஆரணத்தும் இந்து ை ாசரப
வ ீ ைசாவர்க் ர் தனது எரிைரையின் கைௌைவி அ ைதுஷா அவர் ரெப் பற்றி கசால்ைிக் க ாண்நட கசல்வதிைிருந்து எடுத்த ஒரு
பகுதி ைட்டும் தான். ரபசாபாத் சிரறயில் தூக்குத்தண்டரன ர தியா
சிரறக்

அரடக் ப்பட்டிகுந்த கைௌைவி அ ைதுல்ைாஹ் ஷாரவ

தவு ரெ உரடத்து புைட்சியாெர் ள் ைீ ட்டுச் கசன்றனர்.

ரூ. 50 ,000-க்கு ஜ ன்னாத சிங் கசய்த துநைா ம்

அநயாத்திக்கு வந்த கைௌைவி அ ைதுல்ைாஹ் ஷா அநயாத்திக் ந ாட்ரடயிைிருந்த கதாரட ேடுங் ி ைாஜா ஜ ன்னாத சிங் ிற்கு
தங் ெது புைட்சிக்கு ஆதைவு தை ந ட்டு
நேரில் பார்க்

டிதம் க ாடுத்து அனுப்பினர் துநைா

வைச் கசான்னான். உடநன

கசன்றதும் ே ை வாயிற்

ைாஜாவின் அரழப்ரப

சிந்ரத க ாண்ட அந்த ைாஜா, கைௌைவி அவர் ரெநய

ஏற்று யாரன ைீ தைர்ேது கசன்றார்

கைௌைவி. ே ருக்குள்

தவு ள் மூடப்பட்டது அதன் அர்த்தத்ரத அறிந்து க ாண்ட கைௌைவி அஞ்சா கேஞ்சத்துடன் முன்நனறி

தான் வந்த யாரனயின் ைாவுத்தனுக்கு யாரன,

தரவ முட்டி உரடக் ட்டும் என்று

முயன்றார்.இன்னும் ஒநை தடரவ முட்டினால் நபாதும்

ட்டரெயிட்டு

கதாடர்ந்து முன்நனற

தவு தடாகைன்று விழுந்து விடும். ஆனால் அந்நதா அதற்குள் அந்த துநைா

ைாஜாவின் தம்பி கைௌைவிரய குறிரவத்து சுடநவ, அப்கபரியார் உடைில் நதாட்டா பாய்ந்து வைீ சுவர்க் ைரடந்தார் . இரணயற்ற
நதசபக்தரும்,

எண்ணிக்ர யற்ற

துநைா ியான

ஒரு

ந ாரழயின்

ஆங் ிை

வைர்
ீ
ரெ

ர யால்

அைற

ைைணைரடய

அடித்தவரும், ை ாவைருைான
ீ

நவண்டும்

என்பது

பாழும்

கைௌைவி

விதியின்

அ ைதுல்ைாஹ்

ட்டரெப்

நபாலும்

ஷா

என்று

எரிைரையில் சாவர்க் ர் எழுது ிறார். 1858 ஜூன் முதல் வாைத்தில் இந்தப் பாவத்ரத ேிரறநவற்றிய பாத ர் ள், அைசின் அறிவிப்பின்
படி 50,000 ரூபாய் கவகுைதிரய கபற்றிட கைௌைவியின் தரைரய கவட்டி கவள்ரெத் துணியில் க ாண்டு கசன்றனர். அதரன
க ாத்தவாயிைில் எல்நைாரும் பார்க்கும் வண்ண

ம்பில் கசாரு ி

ாட்சிப் கபாருொ

ரவத்த க ாடுரையிரன எழுதிட ர யும்

ைறுக் ிறநத...கைௌைவி ைாண்ட கசய்தி பைவியது. உச்சந்தரையில் ேச்சைவு தீண்டியாது நபாை கசந்நத த்தில் கசந்நதள் க ாட்டியது
நபாை துடித்கதழுந்தனர். துநைா ி ரெ வஞ்சம் தீர்த்திட ேிஜாம் அைி ான் பிைிபட் வரை பரடகயடுத்தார்.

ான் ப தூர் ான்

ோைாயிைம் பரடயுடன் தாக் த் துவங் ினார். பரூ ாபாத் நதசபக்தர் ள் ஐயாயிைம் நபர் நபாருக்குப் புறப்பட்டனர். விைாயத்ஷா
மூவாயிைம் வ ீ ைர் ளுடன் நைாதலுக்கு இறங் ினார். ோனாசா ிப் பாைாசா ிப், அைி ான் ைிவாதி, முதைிய தரைவர் ள் ஐயாயிைம்
சிப்பாய் ளுடன் நைாஹில் கூர்திலும் அநயாத்தியிலும் ை த்தான நபாரைத் துவக் ினர்.
கைௌைவி அ ைதுல்ைாஹ் ஷா கசன்ரனயில் பிறந்தவர்

கைௌைவி அ ைது ஷாவின் வைீ சரித்திைத்ரத விெக் ிக் க ாண்நட கசன்றதன்
அ ைதுஷா.

அவர்

ேைது

கசன்ரன

ைா ாணத்தில்

பிறந்தவர்

சுதந்திை

யுத்தம்

ாைணம் அவர் ள் பிறந்தது கசன்ரனயில். அவர் கபயர் கைௌைவி
மூண்டதும்

கவெிக் ிெம்பிப்

நபார்

புரிந்தார்

அவர்

எம்.

எஸ்.

சுப்பிைம்ணிய ஐயர் எழுதி 1953 இல் கசன்ரனயிைிருந்து கவெியான சுதந்திை சரித்திைம் நூல் பக் ம் 102 ல்.. நைலும் அரியலூர் எல் .சபாபதி எழுதிய
இந்திய சுதந்திைப்

நபார் பக் ம் அ ைது ஷா 61ல்

சார்ந்தவர் என்று

ப்பின்ஸ் குறிப்பிடு ிறார். (எரிைரை அல்ைது முதைாவது இந்திய சுதந்திை யுத்தம் வ ீ ைசாவர்க் ர் எழுதிய 9 -8 -1946 இல் கவ ெியான

கசன்ரனயில் பிறந்தவர் என்று

உள்ெது. அ ைது ஷா கசன்ரனயில் பிைபை குடும்பத்ரதச்

பதிப்பில் பக் ம் 204).

சுதந்திைப் நபாைாட்டத்திற் ா
நபாைாடும்

ேிதி உதவி கசய்ததில் முஸ்ைிம் பிைமு ர் ெின் ைாகபரும் பங் ெிப்பு.

ாங் ிைஸ் நபரியக் த்தின் கபாருொதாை ஆதாைங் ளுக் ா

1921 ைார்ச் 31 - ஆம் நததி விஜயவாடாவில் கூடிய

ாங் ிைஸ்

ேிதி திைட்டும் முயற்சியில்

ாங் ிைஸ்

ைிட்டி முரனந்தது.

ைிட்டி கூட்டத்தில் ஒரு ந ாடி ரூபாய் ேிதி திைட்டுவது என்றும்,

அந்ேிதிக்கு திை ர் ேிரனவு சுயைாஜ் ேிதி என்றும் கபயரிட்டனர். அந்த ேிதியில் 60 ைட்சத்ரத பம்பாயிலும் ைீ தமுள்ெ 40 ைட்சத்ரதப்
பிற ே ைங் ெிலும் வசூல் கசய்ய நவண்டுகைன்று

ாந்திஜி அறிவித்தார். பம்பாயின் ைி ப் கபரிய கதாழில் அதிபர் ொன ஏ.பி.

ாட்கைஜ் மூன்று ைட்சமும், கஜயோைாயணன் இந்து ைல்தானி ஐந்து ைட்சமும், ஆனந்திைால் இைண்டு ைட்சமும் ேிதி வழங் ினர்.
ைட்சக் ணக் ில் ேிதி திைண்டுக ாண்டிருந்த அந்நேைத்தில் பம்பாயின் ைி ப் கபரிய பஞ்சாரையின் அதிபைான உைர் சுப்ஹானி என்ற
இஸ்ைாைியர்

ாந்திஜியிடம்

வழங் ினார். ாநசாரைரய

நேரில்

கசன்று, திை ர்

ர யில்

வாசித்தநபாது ஆச்சரியத்தால் விரிந்தது.

ேிரனவு

வாங் ிய
ாங் ிைஸ்

சுயைாஜ்ய

ாந்திஜியின்

ேிதிக் ா

ண் ள்

ஒரு ந ாடி ரூபாய்க் ான

அதில்

ேிைப்பப்பட்டிருந்த

ாநசாரைரய
கதார ரய

ைிட்டியின் ேிதி திைட்டும் திட்டத்ரத ஒருவநை ேிரறநவற்றித் தரு ிறாநை என்ற

ை ிழ்ச்சி ஒருபுறம் இருந்தாலும், சுதந்திைப்நபாைாட்ட ேிதி என்பதால் அதில் பைைது பங் ெிப்பும் இருந்தால்தான் அது சிறப்புரடயதா
அரையும் என்று

ாந்திஜி

வழங்குங் ள்என் ிறார்.

ருதினார். எனநவ அக்

ாநசைரைரய உைர் சுப்ஹானியிடநை திருப்பிக் க ாடுத்து, சிை ைட்சங் ள் ைட்டும்

ாந்திஜியின் விருப்பப்படி சிை ைட்சங் ரெ உைர் சுப்ஹானி வழங் ினார். ஒரு ந ாடி ரூபாரய திை ர்

ேிரனவு சுயைாஜ்ய ேிதிக்கு உைர் சுப்ஹானி வழங்
உடனடியா

உைர்

சுப்ஹானியின்

கதாழிரை

முன்வந்த கசய்தி ஆங் ிை அைசுக்கு எட்டு ிறது. பம்பாய் ைா ாண ரவஸ்ைாய்

முடக்குவதற் ான

ேடவடிக்ர

ெில்

இறங்கு ிறார்.

உைர்

சுப்ஹானியின்

பஞ்சாரையில் உற்பத்தியாகும் பஞ்ரச அைநச விற்றுத்தரும் என்று ேிர்ப்பந்தப்படுத்தி வாங் ி, ைி க் குரறந்த விரையில் விற்றது.
இதனால் உைர் சுபஹானிக்கு ஏற்பட்ட ேஷ்டம் மூன்று ந ாடிநய அறுபத்து ோன்கு ைட்சம். இதரன அவைது சந ாதரி பாத்திைா
இஸ்ைாயில் ஒரு பத்திரிர ப் நபட்டியில் குறிப்பிட்டுள்ொர்
இந்திய சுநதசி வர்க்

த்தின் ைட்சியக்

னவான 'சுநதசி ஸ்டீம் நேவிந சன்' - என்ற சுநதசிக்

ப்பல்

ம்கபனிரய வ.உ சிதம்பைம்

பிள்ரெ 16-10-1906 - இல் ேிறுவினார். இந்ேிறுவனத்திற்கு பங்குதாைர் ரெச் நசர்க்கும் முயற்சியில் அவர் இறங் ியநபாது அவருக்கு
ேம்பிக்ர க்
அவர் தனது

ைம் ேீ ட்டியவர் ஹாஜி ஏ.ஆர். பக் ீ ர் மு ம்ைது ைாவுத்தர் நசட் ஆவார். ரூபாய் இைண்டு ைட்சம் ைதிப்புள்ெ 8000 பங்கு ரெ
ம்கபனி சார்பா

வாங் ினார்.

இவ்வாறு வ.உ.சியின் இைாைய முயற்சிக்கு அடித்தாங் ல் ொ

கபருைக் ள் இருந்துள்ெனர். வ.உ.சியின் முயற்சிரய - தியா த்ரத ைதிக்கும் ேம் ஆதங் கைல்ைாம்,

பை முஸ்ைிம்

ப்பல் ஓட்டிய தைிழனின்

பு ரழப் நபசும் நபாகதல்ைாம் ' ப்பல் வாங் ித்தந்த தைிழன்'ஹாஜி. பக் ீ ர் மு ம்ைது நசட்ரடயும் க ாஞ்சம் நசர்த்துப் நபசுங் நென்
என்பதுதான். (* கச.திவான், விடுதரைப்நபாரில் தைிழ

முஸ்ைிம் ள்,பக் ம் 78.)

1908 - இல் வ.உ.சி ர து கசய்யப்பட்டரதத் கதாடர்ந்து கேல்ரையில் ைி ப்கபரிய எழுச்சிப் நபாைாட்டம் ேரடகபற்றது. அந்த ைறியல்
நபாைாட்டத்தில் பங்ந ற்று ஏ ாதிபத்தியத்தின் துப்பாக் ித் நதாட்டாக் ளுக்கு பைியான பைரில்... முதல் ேபர் மு ம்ைது யாசின் என்ற
இரெஞைாவார். - தனது 'சுயசரிரத' யில் வ.உ.சி.

இரத குறிப்பிடு ிறார். வ.உ.சி. விடுதரையான பின் முரஹதீன் பிள்ரெயின்

இல்ைத்தில் பைமுரற வந்து தங் ியுள்ொர். அப்நபாதுதான் அவர் திருக்குறளுக்கு உரை எழுதினார். ஆந்த நூரை உத்தைபாரெயம்
ஆனந்தா அச்சுக் கூடத்தில் பதிப்பித்துக் க ாடுத்தவர் உத்தைபாரெயம் ந .எம்.அ ைது ைீ ைான்.* முரஹதீன் பிள்ரெ, அஹைது ைீ ைான்
ஆ ிநயார் கசய்த உதவி ளுக் ா

வ.உ.சி அவர் ளுக்கு எழுதிய

டிதங் ள் பை.

