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முன்னீடு
வரலாறு

பல

தரப்புகைளயும்

த றப்புகைளயும்

ெகாண்டதாகேவ

இருக்க றது. வரலாற்ைற ஒரு பக்கமாகேவ ெதரிந்துெகாண்டு அது மட்டுேம
மிகச்சரி எனப் பழக்கமாக்க க் ெகாண்ட ஆண்டுகள் பல என் வாழ்வ ல் கடந்து
ேபாயுள்ளன. வரலாற்ற ன் ஒவ்ெவாரு புள்ளிக்கும் பல பக்கங்கள்- பன்முக
வ வாதங்கள் இருக்க ன்றன- ஏன் ந கழ்கால event ஒவ்ெவான்ற ற்கும் கூட
பலமுைன வாதங்கள் புழக்கத்த ல் இருக்க ன்றன என்பைத புரிந்துெகாள்ளத்
துவங்க யதும்

என்னிடம்

இதுேவ

மிகச்சரி-

இதற்கு

இதுதான்

இறுத

வாக்க யம் என்க ற absoulteness ெமதுவாக கழன்று ேபாகத்துவங்க யது.
வரலாற்ற ன்
முடிந்தவைர
அவரவர்

ஒரு

-

புள்ளிைய

என்

ெமாழிய ல்

ெதரிந்துெகாள்ள

ஆரம்ப க்கும்ேபாது

எல்ைலவைர

க ைடப்பனவற்ைற

ேதடல்

பத வ ட

ேவர்ெகாள்ளத்துவங்க யது.

ேவண்டும்
என்

என்ற

உணர்வு

எழுத்துக்கைள

என்னிடம்

இந்த

வைகய ல்

அைமத்துக்ெகாள்ளத்துவங்க ேனன். அப்படி ஒரு முயற்ச யாக இந்த ச ற ய
ஆக்கத்ைதயும் எடுத்துக்ெகாள்ளலாம்.
1946 ப ப்ரவரிய ல் நடந்த ‘கப்பற்பைட புரட்ச ைய’ எழுச்ச
கலகம்

என்றும்,

ெசய்யப்பட்டுள்ளன.

ேவைலந றுத்தம்

என்றும்

பலவைக

என்றும்,

மத ப்பீடுகள்

அைத அவ்வாறு அைழத்தல் கூடாது -ஒழுங்கீனம்

அவ்வளேவ, வீரர்கள் என கதாநாயகத்தன்ைம ஏற்றுவது ஆபத்தானது என
ஆளும் ப ரிட்டிஷ் மத ப்ப ட்டதும் நடந்ேதற யது.
ப ரிட்டிஷ் ஏகாத பத்த யத்த ற்கு இறுத

ஆணி அைறந்த ேபாராட்டம்

என்றும், வ டுதைலப் ேபாராட்டத்த ன் மிக முக்க ய அத்த யாயம் என்க ற
மத ப்ப டும் இருக்க றது.

இந்த யாவ ல் புரட்ச கர சூழல் உருவாக்கத்த ற்கு

முக்க ய பங்காற்ற ய ேபாராட்டம் என்க ற மத ப்பீட்ைடயும் பார்க்க ேறாம்.
ேபாராட்டத்த ல் பங்ேகற்றவர்கள் பலர் மிக இைளய வயத னர். அவர்கள்
தங்கள்

அனுபவங்கைள-

ெசால்லியுள்ளனர்.
www.Kaniyam.com
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இருப்பைத உணரமுடிந்தது.
அரச யல் கட்ச களாக காங்க ரஸ், முஸ்லீம்லீக், இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச
ேபாராட்டக்களத்த ல் எப்படி ந ன்றனர்- ேபாராட்டத்ைத எப்படி அணுக னர்
என்க ற பத வுகள் ஏராளம் க ைடக்க ன்றன.

முக்க ய தைலவர்கள் என்ன

ேபச னர்- வாக்குறுத களாக எவற்ைற தந்தனர் என்பைதக் காண்க ேறாம்.
காந்த , ேநரு, ஜின்னா, பேடல், ஆசாத், அருணா ஆசப் , லியாகத் அலி
எனப் பலரும் இப்ேபாராட்டம் பற்ற கருத்து ெதரிவ த்துள்ளனர்.

மதராஸ்

மாகாணத்த ல் காமராஜர், ஜீவா, பாலதண்டாயுதம், எம் ஆர் ெவங்கட்ராமன்
ேபான்ேறார் ேபாராட்டம் குற த்து ேபச யுள்ளனர்.
இந்த ய

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச

சார்ப ல்

1947ல்

ேபாராளிகளிடமிருந்து

ெபறப்பட்ட பல ெசய்த கைள ெதாகுத்து ஆவணப்படுத்த யுள்ளனர்.

அைத

1954ல் தான் அவர்களால் ெகாணரமுடிந்தது. இத ல் இ எம் எஸ் தன் கருத்ைத
முன்னுைரய ல் எழுத யுள்ளார். CPI சார்ப ல் ேதாழர் ப ச ேஜாஷ கடிதத்துடன்
ரின் வ சாரைணக்குழுவ ற்கு ெமேமாரண்டம் அனுப்ப யுள்ளனர்.

அத ல்

ேபாராட்டத்ைத தாங்கள் தூண்டவ ல்ைல ஆனால் முழுைமயாக ஆதரித்து
ந ன்ேறாம் என ெதளிவாக அற வ த்துள்ளைதக் காண்க ேறாம்.
ப ரிட்டிஷ் நாடாளுமன்றமும், இந்த யாவ ல் மத்த ய சட்டமன்றமும் இந்தப்
ப ரச்ைனைய எப்படி வ வாத த்துக்ெகாண்டன என்பைத அற யமுடிக றது.
ஆசப் அலி, எம் ஆர் மசானி, லியாகத் அலி, அனந்தசயன அய்யங்கார்,
ரங்கா ேபான்றவர்களின் வாதங்கள் தீவ ரமாக இருந்தைதக் காண்க ேறாம்.
டாக்டர்

அம்ேபத்கர்

அப்ேபாது

ெபாறுப்ப ல் இருந்தார்.
ேபச ய ருக்க றாரா

என

ைவஸ்ராய்

கவுன்ச ல்

ேலபர்

துைற

மத்த ய சட்டமன்ற வ வாதங்களில் அவர் ஏதாவது
அந்தநாட்களின்

சட்டமன்ற

குற ப்புகைளப்

பார்த்தேபாது அவர் அரசாங்க பக்கம் ந ன்று ஆசப் அலி தீர்மானத்த ற்கு
எத ராக வாக்களித்த பத ைவ பார்க்கமுடிந்தது.
பம்பாய ல் ேபாராட்டத்த ன் வீச்சும் பல்ேவறு நகர்களுக்கு அப்ேபாராட்டம்
பரவ யைதயும் இந்த யன் ரிஜிஸ்டர் பத வு நமக்கு எடுத்துச் ெசால்க றது.
மதராஸ் ேபாராட்ட பத வுகைளயும் அது தருக றது.
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ெபர்ச அவர்களின் புத்தகம் அவர் உள்ளிட்ட ஆங்க ல அத காரிகளுக்கும்
ேபாராட்டக்கமிட்டி

தைலவர்

கான்

அவர்களுக்குமான

அருைமயான

உைரயாடல் ஒன்ைற பத வு ெசய்துள்ளது. காந்த யடிகள் இைத அற ந்தாரா
எனத் ெதரியவ ல்ைல. ஆனால் அவரது அற க்ைகய ல் இந்தப் ேபாராட்டத்ைத
அக ம்ைசவழி என உரிைம பாராட்டுவைத ந ராகரித்த ருந்தார்.
இந்த

ச று

புத்தகம்

எடுத்துக்ெகாண்டுள்ளது.
இடங்களில் வரக்கூடும்.

8

தைலப்புகளில்

தன்

வ வாத

பரப்ைப

ெசால்லப்பட்ட வ ஷயங்கள் த ரும்பவும் ச ல
ஆனால் அைவ ெவவ்ேவறு பத வுகள் என்பதால்

அவர்கள் எதற்கு அழுத்தம் தந்து ெசால்லிச் ெசல்க ன்றனர் என்பைதயும்
ேசர்த்து நாம் பார்க்கமுடியும். எட்டாவது தைலப்பு ேபாராட்டத்த ற்கு ப ன்னர்
என்பதாக அைமந்துள்ளது. புத்தகத்ைத முடிக்கும்ேபாது இப்படித்தான் இறுத
ெசய்துள்ேளன்.
தன்ெனழுச்ச ேயா- அரச யல் வ ழிப்புணர்வுடன் எழுந்தார்கேளா எது
எப்படியாய னும் ேபாராளிகள் ப ரிட்டிஷ் அடக்குமுைற அவமானங்களுக்கு
எத ராக எழுந்து ந ன்றார்கள். ஆயுதங்களுடன் வாழப் பய ற்ச எடுத்தவர்கள்
என்ற வைகய ல் அைத அவர்கள் ைகய ல் எடுத்தனர். ெவற்ற ெபறமுடியாமல்
ேபாய ருக்கலாம்.

20 வயது இைளஞர்கள் ஆய ரக்கணக்கானவர் இந்த

சுயமரியாைதப்ேபாரில் தங்கள் வாழ்க்ைகைய முற்ற லுமாக ெதாைலத்தனர்.
ேபாராடிய அவர்களின் ெபருமிதத்ைத அைனவரும் பக ர்ந்துெகாண்டாலும்
அவர்கள் ேசாகத்ைத அவர்கள் மட்டுேம அனுபவ க்க ேநர்ந்தது.

எவராலும்

அவர்கள் வாழ்க்ைகைய மீட்டுத்தரமுடியவ ல்ைல. அவர்களில் பலர் எங்ேகா
மைறந்தனர்.

ஊரில் ஏதாவது மரியாைத இருந்தேதா என்ெனெவனத்

ெதரியவ ல்ைல.
தத், ச ங், ேபாஸ் என ச ல குரல்கள் மட்டும் தங்கள் ந ைனவுகைள உரக்கச்
ெசால்லி ெசன்றுள்ளனர்.
வரலாறு

அவர்கைள

கான் குற த்து ேவறு பத வுகள் இருக்கலாம்.

ெபருமிதமும்

ேசாகமுமாக

பல

த ைசக்ெகாண்டு

பத வ ட்டுக்ெகாண்டுவ ட்டது. ேதடிப்ேபானால் அவர்கள் நம் ந ைனவுகளின்
ஊேட நீந்த க்ெகாண்டிருப்பர்.
ைகக்கு எட்டிய பத வுகளின் ஊடாக இந்த எழுச்ச குற த்த ச ற ய புத்தகம்
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இந்த ய கப்பற்பைட எழுச்ச ெபருமிதமும் ேசாகமும்

இனி வாசகர்கைள ேதடிக்ெகாள்ளும் என்ற நம்ப க்ைகயுடன் வழக்கம்ேபால்
மின்புத்தகமாக ெவளிய டுக ேறன்.

ஆர். பட்டாப ராமன்
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துைண நின்ற ஆதாரங்கள் (References) :
1. Rin Mutiny 1946 by Biswanath Bose
2. The Indian Naval Revolt 1946 Percy s Gourgey
3. Contribution of Armed Forces to the Freedom Movement by Maj Gen VK Singh
4. The Indian annual register 1946 Vol 1
5. Gadhar party Article on RIN 1946
6. Frontier Article தமிழில் நேடசன்
7. Mainstream weekly Oct 2008 Ajeet Jawed Article
8. Amitabha RoyChowdhury Article
9. Pramod Kapoor Article
10. CPI CC Resoultion Feb 1946
11. CPI Memo submitted to RIN Enquiry Commission May 1946
12. The Rin Strike PPH ( EMS Preface)
13. Communists and the Rin Mutiny PD Article April 2020
14. CLAD ( Central Legislative Assembly Debate) Feb 22, 23 1946
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1.

இந்த ய கப்பற்பைட எழுச்ச ெபருமிதமும் ேசாகமும்

ேபாராட்டமும் பின்னணியும்

பம்பாய ல் ராயல் இந்த யன் ேநவ ய ன் வீரர்கள் ப ப்ரவரி 18, 1946 அன்று
ெபரும் எழுச்ச ைய ெதாடங்க னர்.

அக்க ளர்ச்ச

ந லத்த ற்கும் பம்பாய ல் பரவ யது.
ேபாராட்டம் நீண்டது.

கடேலாரத்த லிருந்து

கராச்ச , கல்கத்தா, மதராஸ் என

சுகாதாரக்ேகடான சுைவயற்ற உணவும், ப ரிட்டிஷ்

ேமலத காரிகள் ெதாடர்ந்து ெசய்துவந்த அவமத ப்புகளும் தன்ெனழுச்ச க்கு
உடனடியான காரணங்களாக அைமந்தன.
பல்ேவறு கப்பல்களில் இருந்த 20 ஆய ரம் வீரர்கள் இந்த ேபாராட்டத்த ல்
தங்கைள

இைணத்துக்ெகாண்டனர்.

இவர்களுக்கு

ஆதரவாக

வ மானப்பைடய னரும் ேசர்ந்துெகாண்டனர். சுடச்ெசால்லப்பட்ட உத்தரைவ
இராணுவப்பைடவீரர்கள் மீற னர்.

ஆங்க லப்பைடய னர் வந்து இைத

ெபரும் ேமாதலாக்க னர். பம்பாய் ெதாழிலாளர்கள் வீரர்களுக்கு ஆதரவாக
ேபாராட்டத்த ல்

இறங்க னர்.

நைடெபற்றது.

ப ப்ரவரி

22ல்

ெபாதுேவைலந றுத்தம்

இந்த ேமாதல்களில் 200க்கும் ேமற்பட்ேடார் உய ரிழந்தனர்.

1500ேபருக்காவது காயம் ஏற்பட்டிருக்கலாம். ேபாராட்டத்ைத ஒடுக்க கனரக
ஊர்த கைள அரசாங்கத்த னர் பயன்படுத்த னர். ‘RIN Mutiny’ - ‘RIN Upraising’
- ‘RIN strike’ என பல ெபயர்களில் இந்ந கழ்வு வரலாற்ற ல் இடம்ெபற்று 75
ஆண்டுகைள இப்ேபாராட்ட ந கழ்வு கடந்துள்ளது.
இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச
ந ன்றது.
கட்ச களுக்கு

அேதேநரத்த ல்
வ டுக்கப்பட்ட

இப்ேபாராட்டத்ைதமுழுைமயாக ஆதரித்து
தங்கைள

வழிநடத்த

ேவண்டுேகாேளா,

வருமாறு

கடற்பைடைய

அரச யல்
நாங்கள்

அத்தைலவர்களிடம் ஒப்பைடக்க ேறாம் என ெசால்லப்பட்டைதேயா எந்த
அரச யல் கட்ச யும் ஏற்கவ ல்ைல.
தைலைமயும்

ேகாரிக்ைககள்

தீர

காங்க ரஸ் கட்ச த்தைலைமயும், லீக்
உடன்

ந ற்பதாகவும்-

ேபாராட்டத்ைத

வ லக்க க்ெகாள்ளவும் அற வுறுத்த ய ருந்தன.
சரணைடந்தவர்களில்

2000

ேபர்கள்

முகாம்களுக்கு

அைழத்துச்ெசல்லப்பட்டனர். 500 ேபருக்கு தண்டைனகள் ெகாடுக்கப்பட்டது.
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ப ப்ரவரி 17 அன்று வீணாக ப்ேபான உணவு வழங்கப்பட்டைதயடுத்து
அங்கு வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. ேகள்வ ேகட்டவர்கைள அங்க ருந்த அத காரி
நாய்- ப ச்ைசக்காரர்கள் என ஏளனத்துடன் அவமத த்தது கடும் ேகாபத்ைத
உருவாக்க யது.
ப ப்ரவரி

18

அன்று

கைடப்ப டித்தனர்.
என்றனர்.

உணவு

மறுப்பு

ேபாராட்டத்ைத

வீரர்கள்

பய ற்ச ைமதானத்த ற்கு வரமுடியாது- ேவைலந றுத்தம்
ேபச்சுவார்த்ைத

எனில்

அரச யல்

தைலவர்

எவர்

முன்னிைலய லாவது அது நைடெபறேவண்டும் என்பதும் ேகாரிக்ைகயானது.
க ளர்ச்ச ெசய்த பரவ யதால் அசாம்- ெபங்கால்- பஞ்சாப்- த ருவாங்கூர்காத்த வாத்,

ராஜ்புத்-

டல்ஹவுச ,

கலாவத -

நீலம்-

ஹீரா

ேபான்ற

கப்பல்களிலும் க ளர்ச்ச ஏற்பட்டது. ெகாழும்புவ ல் இருந்த பேராடா கப்பல்
மாலுமிகளும் அங்கு உண்ணாவ ரதம் என்றனர்.
கராச்ச ய ல் இருந்த மாயுஞ், ஹ மாலயா, பகதூர், த லாவர், சமக் ேபான்ற
கப்பல் மாலுமிகள் க ளர்ச்ச ய ல் ஈடுபட்டனர். அவர்கள் வீத ய றங்க ஊர்வலம்
ெசன்றனர். பல இடங்களில் ப ரிட்டிஷ் ெகாடி இறக்கப்பட்டது. இந்து முஸ்லீம்
ஒற்றுைம முழக்கங்களும், ஏகாத பத்த யம் ஒழிக முழக்கங்களும் எழுந்தன.
காங்க ரஸ்- லீக்- கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ெகாடிகைள ேபாரட்டக்காரர்கள் ஏற்ற னர்.
ேபாராட்டங்கைள
ெபாறுப்ேபற்றனர்.

முைறப்படுத்த

எம்

எஸ்

ேவைலந றுத்தக்கமிட்டிய ல்

கான்,
பல

மதன்ச ங்
ப ரிவ னைர

சார்ந்தவர்கள் இருப்பைத பார்க்கமுடியும். எம் எஸ் கான், மதன் ச ங், ப ச
தத், ேபடி, நவாஸ், பசந்த் ச ங், நூருல் இஸ்லாம், அஸ்ரஃப் கான், ெசன்குப்தா
( ச ப அய் தைலவர்களுடன் ெதாடர்ப ல் இருந்தவர்), ேகாெமஸ் ( ஆங்க ேலா
இந்த யர்),

முகமது ஹுைசன் ( வய ற்ற ல் குண்டு பாய்ந்து ப ைழத்து

வந்தவர்). ராயல் என்பைத நீக்க இந்த ய கப்பற்பைட என தங்கைள அவர்கள்
அைழத்துக்ெகாள்ளத் துவங்க னர்.

டில்லி, தாேன, புேன பகுத களிலும்

மாலுமிகளுக்கு ஆதரவு க ட்டியது.
பம்பாய ல் ‘மராத்தா கார்ட்ஸ்’ எனும் வீரர்கள் கப்பற்பைட ேபாரட்டத்ைத
ஒடுக்க

அனுப்பபட்டேபாது,

மாலுமிகள்

அவர்களிடம்

சேகாதரர்கேள

இப்ேபாராட்டம் நாட்டின் வ டுதைலக்கானது- ெவறும் உணவ ற்கானதல்ல
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என்றனர்.

அவர்கள்

ஆங்க லபைடவீரர்கைள

ேபாராட்டக்காரர்கைள

மக்கள்

தங்கள்

ெசவ மடுத்தனர்.

வீடுகளில்

ந ன்றுெகாண்டு

ெசங்கல்லால் தாக்க னார்கள் . வீரர்கள்- மக்கள் இரத்தம் கலந்த எழுச்ச யாக
இது வர்ணிக்கப்படுக றது.

மாலுமிகளுக்கு மக்கள் உணவுெகாண்டுவந்து

ெகாடுத்து தங்கள் நல்லுறைவக் காட்டினர்.
அடக்குமுைறய ல் ப ப்ரவரி 21 அன்று ஒரு மாலுமியும், ப ப்ரவரி 22 அன்று
கராச்ச ய ல் 21 மாலுமிகளும் தங்கள் இன்னுய ைர இழக்கேவண்டியதானது.
ப ப்ரவரி

23

ெபரும்

எண்ணிக்ைகய லான

சாைவ

பார்த்தது.ஏறத்தாழ

மாலுமிகள், இதர ேபாராளிகள் என 250ேபர் உய ரிழந்தனர். ஏறத்தாழ1500
ேபர் ேவைலநீக்கம் ெசய்யப்பட்டனர்.

காங்க ரஸ்,

லீக் தங்கள் பக்கம்

ந ற்காதைதப் பார்த்து அக்கட்ச களின் ெகாடிகைள இறக்குவதும் நடந்தது.
ேபாராட்டக்குழுவ ல் இருந்த 36 ேபர் கூடி தங்கள் ேகாரிக்ைககைள
ைவத்தனர்.
ஐ என் ஏ வீரர்கைள வ டுவ க்கேவண்டும்,
மாலுமிகைள

அவமானப்படுத்த ய

கமாண்டிங்

அத காரி

க ங்

மீது

நடவடிக்ைகசமாதான

காலத்த ல்

ேவைலய ழப்ப ற்கு

உள்ளானவர்க்கு

ேவைல

வாய்ப்பு
ப ரிட்டிஷாருக்கு

ெகாடுக்கப்படும்

ஊத யத்த லிருந்து

பாரபட்சமாக

தங்களுக்கு தரக்கூடாது.
பஞ்சப்படி, இதரப்படிகளிலும் இந்த ய மாலுமிகளுக்கு பாரபட்சம் கூடாது.
உணவகங்கள் அைனத்த ற்கும் ெசல்ல அனுமத .
ேவைலநீக்கம்

ெசய்து

அனுப்பும்ேபாது

துணி,

ெபட்டிகைள

த ருப்ப க்ேகட்கக்கூடாது.
இந்ேதாேனஷ யாவ ல்

இருக்கும்

இந்த யப்பைடைய

வாபஸ்

ெபறேவண்டும்.
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ேமற்கூற ய

இந்த ய கப்பற்பைட எழுச்ச ெபருமிதமும் ேசாகமும்

ேகாரிக்ைககளுக்கு

ஆதரவு

ேவண்டி

ேபாராட்டக்குழு

காங்க ரஸ், லீக், கம்யூனிஸ்ட் கட்ச கைள ேவண்டினர்.
மதராச ல்

அைடயார்

கப்பலிலும்

கப்பலிலும் ேபாராட்டம் எழுந்தது.

வ சாகப்பட்டினத்த ல்

ேசானாவத

மதராச ல் இன்குலாப் முழக்கங்களுடன்

ப ப்ரவரி 25 அன்று ேவைலந றுத்தம் நடந்தது.
ெடல்லிய லும் ேபாராட்டங்கள் எழுந்தன.

ஜபல்பூர்,

அஸ்ஸாம்,

அத காரி காட்ஃப்ேர மிரட்டைல

எத ர்த்தும் வல்சுரா பய ற்ச பள்ளிக் கப்பல் வ சுவாசமாக இருக்க றது என்ற
அற வ ப்ைப எத ர்த்தும் அங்கு ேபாராட்டம் எழுந்தது.
இந்த

வரலாற்றுமுக்க யத்துவம்

1942-45க்குள்
அற க ேறாம்.
22,

கப்பற்பைடய ல்

9

ந ைறந்த

எழுச்ச க்கு

ேபாராட்டங்கள்

முன்னால்

நடந்தைதயும்

நாம்

மார்ச் 3, 1942ல் ெமக்கானிக்கல் பய ற்ச பம்பாய், ஜூன்

ெகாங்கன் ேடாபர்ேமாரி இங்க லாந்து,

ெதன்னாப்ப ரிக்காவ ல்,

ெசப்டம்பர் 1942 ஒரிஸ்ஸா

அேதேபால் ெசபடம்பரில் ைகபர் இங்க லாந்து,

ஜூன் 1944ல் அக்பர் பம்பாய், ஜூைல 1944ல் ஹம்லவார், ஜூைலய ல்
ச வாஜி, மார்ச் 16, 1945ல் ஹ மாலயா கராச்ச , ஏப்ரல் 1945 ச வாஜி என
ேபாராட்டங்கள் ஆங்காங்ேக எழாமல் இல்ைல.
இதற்கான காரணங்கள் இருந்தன.
ேநரத்த ல்

கப்பற்பைட

அத காரிகள்

ஆண்டுகளில் 2852 ஆக உயர்ந்தது.

1939ல் இரண்டாம் உலகப்ேபார்

எண்ணிக்ைக

212

என்பது

ஆறு

ஆனால் அப்ேபாது இந்த யர் 42

என்க ற எண்ணிக்ைக 1945ல் 949 ஆக மட்டுேம உயர்ந்தது. அத காரிகளில்
இந்த யர்கைளவ ட

மூன்று

மடங்கு

ப ரிட்டிஷ்காரர்களுக்கு

வாய்ப்பு

இருந்தைதப் பார்க்க ேறாம். வீரர்கள் 1475லிருந்து 21193 ஆய னர். ேபாரில்
ப ரிட்டிஷ் அத காரிகேள அத கார முக்க யத்துவம் ெபற்று இருந்தனர்.
கப்பலில் வசத கள் ேமம்படுத்தப்படவ ல்ைல.
ேமாசமான

உணவு

-

ேநாய்

பாத ப்பு

–

ெபரும் இட ெநருக்கடிமருத்துவசத களின்ைம

-

குைறபாடுகைள சுட்டிக்காட்டுபவர்களுக்கு கடுைமயான தண்டைனகள் வ டுப்பு மறுப்பு ேபான்ற அவத களுக்கு இந்த ய மாலுமிகள் உள்ளாய னர்.
ஐ என் ஏ வழக்கு நடந்தது. ேநரு ேபான்றவர்கள் அைத நடத்த னர். இைத
மாலுமிகள் உன்னிப்பாக கவனிக்கத்துவங்க னர்.
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ெசல்வாக்கும் படர்ந்தது. ேபார் முடிந்தும் ஊர் ெசல்ல முடியாத உைளச்சல்
பலருக்கும் இருந்தது.
எச் எம் ஐ எஸ் தல்வாரில் உணவு ப ரச்ைன எழுந்தது.

காைலய ல்

தரப்படும் உணவான ெராட்டி- பருப்ைப மத யம் நீைர ஊற்ற
மாலுமிகள் எத ர்த்தனர்.
நாற்றமடிக்கும்

உணவு

தந்தைத

29 வீரர்கள் உணவு ேவண்டாம் என மறுத்தனர்.
என

அத காரிகளிடம்

புகார்

உணவுப்ப ரிவு மூன்றுவைக ேரஷன்களாக இருந்தது.

அளித்தனர்.

இங்க லீஷ் ேரஷன்

அது இ ஆர், இந்த யர் ேரஷன் அது ஐ ஆர் மற்ெறாரு ப ரிவு வ ஜிேடரியன்
ேரஷன் வ ஆர் என்று வழங்கப்பட்டது. இ ஆர் உணவுத்தரத்த ல் ேமம்பட்டதாக
இருந்தது.
கமாண்டர் க ங் மறுநாள் ப ப்ரவரி 18 அன்று 14 வீரர்கைள சம்மன்
ெசய்தார். அன்று காைலய ல் உணைவ மறுத்து கூடுதலாக வீரர்கள் முழக்கம்
எழுப்ப னர். காைல பேரட் அைழப்பு புறக்கணிக்கப்பட்டது. ந ைலைம அற ந்த
க ங் காைலய ல் ஏதும் ெசால்லாமல் தனது உணவ ற்கு ெசன்றுவ ட்டார். அவர்
த ரும்புைகய ல் ெஜய்ஹ ந்த் முழக்கம் அத கரித்தது. சமாதானம் ேபச வந்த
அத காரிகைள மாலுமிகள் த ரும்ப அனுப்ப னர்.

ச க்னல் பகுத ய னரும்

ேபாராட்டத்த ல் ேசர்ந்ததால் எழுச்ச வீச்சானது.
முன்னதாக ப ப்ரவரி 1 கப்பற்பைட த னத்த ல் ெபய ண்ட்டால் ெஜய்ஹ ந்த்,
குவ ட் இந்த யா எழுதப்பட்டிருந்தன. ெபய ண்ட் ைகயுடன் அைலந்த பலாய்
சந்த ர தத் ைகது ெசய்யப்பட்டார். அவர் தந்த ப்ப ரிைவ சார்ந்தவர். அவரது
லாக்கரில்

ேநருவ ன்

உைரகள்,

காங்க ரசுக்கு

கம்யூனிஸ்ட்கள்

பத ல்

ேபான்றைவ இருந்தன. ேவறு ஓர் அற க்ைக ஆசாத் ஹ ந்துஸ்தான் மூலம்
மீண்டும் குவ ட் இந்த யா நடத்துவேத ப ரிட்டிஷாைர அப்புறப்படுத்த வழி
என்றது. ப ப்ரவரி 6 அன்று அத காரி க ங் அவர்களின் காரில் குவ ட் இந்த யா
என எழுதப்பட்டது. க ங்க ற்கு மிரட்டல் கடிதங்கள் வந்தன. ப ப்ரவரி 8 அன்று
க ங் ெபண் வீரர் பகுத க்கு ெசன்றேபாது அவைர ேகலி ெசய்த ட பூைன
ேபால ஒலி எழுப்ப னர். க ங் கடுைமயாக ேகாபம் அைடந்து ேவச மகன்கள்,
காட்டுமிராண்டிகள், கூலிப்பசங்க என கத்த னார்.

க ங்க ன் வசவுகைள

மாலுமிகள் புகார் ஆக்க னர். க ங் தன்ைன வ சாரிக்க வந்தவர்களிடம் எவரும்
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கட்டுப்படாமல் இருப்பைத சுட்டிக்காட்டினார்.
ப ப்ரவரி 18 காைலேய ந ைலைமகள் ேமாசமானைத அடுத்து பம்பாய் Flag
Officer க்கு தகவல் தரப்படுக றது. ெபண் வீரர்கள் ெவளிேயற்றப்படுக ன்றனர்.
ெவடிெபாருட்கள் ஆயுதங்கைள ச ல வீரர்கள் castle Barracksக்கு எடுத்து
ெசன்றனர்.

ேபச்சுவார்த்ைதக்கு Flag Officer வருக றார் எனச் ெசய்த

ெசன்றது. அவர் வந்து அன்று மாைல க ங் இடத்த ற்கு இனி ேஜம்ஸ் என்க ற
அத காரி ெபாறுப்ேபற்பார் என்க றார். பணிக்கு த ரும்ப உத்தரவ டப்படுக றது.
பழிவாங்கல் இருக்காது என்க ன்றனர்.
ச க்னல் பகுத ய ல் எம் எஸ் கான் தைலைமய ல் ேபாராட்டக்குழு ஒன்ைற
அைமக்க ன்றனர். ேவைலந றுத்தம் என்ற ெசய்த ைய ‘ப ரி ப ரஸ் ஜர்னலுக்கு’
அனுப்புக ன்றனர்.
ப ச தத் ேமற்குவங்க பர்துவான் பகுத ய ல் 1923ல்ப றந்தவர். அவருக்கு
எழுச்ச ய ன் ேபாது வயது 23. பள்ளிக்காலத்த ேலேய பங்க ம் சந்த ர சட்டர்ஜி,
தாகூர், சரத் சந்தர் அவரிடம் ெசன்றனர்.

ச வாஜிய ன் வீரம் வசீகரித்தது.

1940ல் பாட்னா ெசன்ற தத் ெடலிக ராப பய ற்ச எடுக்க வாய்ப்பு ெபற்றார்.
இதனால் ப ப்ரவரி 28, 1941ல் அவரால் ரின் எனப்படும் ராயல் இந்த யன்
ேநவ ய ல் ஒயர்ெலஸ் ெடலிக ராப ஸ்ட்டாக ேசர முடிந்தது.
தருணத்த ல்

அவருக்கு

5

ஆண்டுகள்

கப்பற்பைட

அப்புரட்ச ய ன்
ேசைவய ருந்தது.

அங்கு அவருக்கு ‘நாய் மகேன, குரங்கு, பன்ற , ஆட்டுக் கூட்டம்’ என்ற
வைசெமாழிகள் ேகட்கலானது.

உடல்ரீத யான தாக்குதைலவ ட அத க

வலிையத்தரும் வைசச்ெசாற்கைள அவர்கள் ெசவ மடுத்தனர்.

தண்ணீர்

குடிக்க அலுமினிய குவைளத்தான் ெகாடுத்தனர். அரச யல் கலப்பற்றவர்கள்
என

அற ந்தால்தான்

அவர்களுக்கு

இராணுவத்த ல்,

ேநவ ய ல்

இடம்

க ைடக்கும்.
இரண்டாம்

உலகப்ேபார்

காலத்த ல்

இந்த ய

வீரர்கள்

எதற்காக

எவருக்காக ேபாராடுக றார்கள் என்க ற ேகள்வ தத் ேபான்றவர்களிடத்த ல்
தாக்கத்ைத

உருவாக்க யது.

ேபார்

முடிந்தவுடன்

இவர்களில்

தல்வார் கப்பல் shore based signal school க்கு அனுப்பப்பட்டனர்.
மேலயாவ லிருந்து
www.Kaniyam.com
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கைதகைளெயல்லாம் ெசான்னார்.

ஆசாத் ஹ ந்த் அரசாங்கம் சார்ப ல்

ேநரு மற்றும் சரத் ேபாஸ் அவர்களுக்கு எழுத ய கடிதங்கள் ச லவற்ைற சலீல்
ஷ்யாம் ைவத்த ருந்தார்.
வந்து ேசரும்.

அது ெவளித்ெதரிந்தால் ேதசத்துேராக வழக்கு

ெவடிக்கப்ேபாகும் குண்ைட ைகய ல் தாங்கள் ைவத்த ருந்த

ந ைலய ல் இருந்ததாக தத் ெசான்னார்.

தத் உதவ யுடன் சரத் ேபாஸ்

அவர்களுக்கு ேசர்ப்ப க்க முடியுமா என்பது ஷ யாமின் எத ர்பார்ப்பு. தத் தன்
நண்பர்களிடம் ஆசாத் ஹ ந்த்- சுபாஷ் குற த்து ேதநீர் ேநரத்த ல் காண்டீனில்
ேபசத்துவங்க னார். அங்கு ஆசாத் ஹ ந்த் என்க ற 20 ேபர் அைமப்பும் நான்கு
மாதமாவாது கூடிய ருக்கும்.

ேநதாஜிய ன் அய் என் ஏ குற த்தும் நமது

உரிைமகள் எைவ என்பது குற த்தும் அவர் ப ரசுரம் ஒன்ைறக்ெகாணர்ந்தார்.
தத்

குழுவ ல்

இருந்த

அத காரிகளிடம் தந்தார்.

ஆர்

ேக

ச ங்

தனது

ராஜினாமாைவ

ரின்

அப்படி ெசய்தது ஏன் என்று ேகட்டு அவருக்கு

குற்றப்பத்த ரிைக தந்தனர்.

ப ப்ரவரி 2 அன்று கமாண்டர் இன் சீஃப்

வருக றார் என அற ந்துதான் தத் அவரது ெபய ண்ட் வாசகங்கைள எழுத னார்.
ப ரசுரங்கைளயும் அவர் வ ந ேயாக க்க முயன்றார்.
மணிக்குத்தான் காவலர்கள் அைதக்கண்டனர்.

வ டியற்காைல 5

நான்கு பய ற்ச யாளர்கள்

தத் ‘கம் பாட்டில்’ சக தம் அைலந்ததாக ெதரிவ த்தனர்.

தத்த ன் ைகைத

பம்பாய் பத்த ரிைககள் அவர் படத்ைத ெவளிய ட்டு எழுத ன.
ெபாதுவாக
வ ழிப்புணர்வு

கம்யூனிேகஷன்

ப ரிவ ல்

ெகாண்டவர்களாகவும்,

இருந்தவர்கள்

பட்டதாரிகளாகவும்

அரச யல்
இருந்தனர்.

உயர்மட்ட அத காரிகளாக கமாண்டர், ேகப்டன், ேரர் அட்மிரல், ைவஸ் அட்மிரல்,
அட்மிரல் இருந்தால், அடிமட்ட வீரர்கள் பகுத ய ல் பாய்ஸ், ஆர்டினரி ேரட்டிங்ஸ்,
லீடிங்

ேரட்டிங்க்ஸ்

ேபான்றவர்களும்

ெலஃப்டினண்ட் இருந்தனர்.

இைடத்தட்டில்

ச லர் கைரப்பகுத

ெபட்டி

ஆப சர்கள்,

ஒழுக்கக்ேகடுகளுடன்

ெதாடர்புெகாண்டவராக இருந்து தண்டைன ெபறுவதும் உண்டு.

ஆனால்

அைனத்து வீரர்களும் ‘action stations’ எனில் கடைம தவறாமல் இருந்தனர்.
தல்வார் ெசய்த ெதாடர்பு ப ரிவ ல் மட்டும் 1500 ேரட்டிங்ஸ் பணிபுரிந்து
வந்தனர்.
ேபாஸ்

தனது
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கப்பல்கள் எைவ என்ற பட்டியைல தந்துள்ளார். ெமாத்தமிருந்த 30 ஆய ரம்
பணியாளர்களில் 20 ஆய ரம் வீரர்களாவது பங்ேகற்றனர்.

கலகத்த ல்

பங்ேகற்ற ேகடர்கள் எனப் பார்த்தால் seamen, Stokers, signalmen, wireless Operators, writers, sick berth attendants, Stewards, cooks, topas ( sweepers) ஆக ேயார்
இருந்தனர்.

Seamen இத ல் துப்பாக்க பய ற்ச ெபற்றவர்கள்.

கப்பலில்

ப ரிட்டிஷ் வ ேராத ேதசபக்த வாசகங்கைள எழுத யதற்காக ப ச தத், ஆர்.ேக
ச ங், சலீல் ஷ்யாம் ைகது ெசய்யப்பட்டனர்.
ேபாஸ் பத வ ன்படி பம்பாய ல் நடந்த மக்கள் எழுச்ச ய ல் அரசாங்க
தானிய க டங்குகள் 32,

வங்க

அலுவலகங்கள் 8,

ேபாலீஸ் ந ைலயங்கள் 10 தீக்க ைரயாக்கப்பட்டன.
ெகால்லப்பட்டதாகவும்,

அஞ்சலகங்கள் 10,

கலவரத்த ல் 247 ேபர்

1037ேபர் காயமைடந்தனர் என்றும் ெசால்க றார்.

இைவ கீச ங் ஆவண க டங்கு ைபல்கள் மூலம் க ைடக்கப்ெபற்றதாக ேபாஸ்
குற ப்ப டுக றார்.

www.Kaniyam.com

20

FreeTamilEbooks.com

ஆர். பட்டாப ராமன்

இந்த ய கப்பற்பைட எழுச்ச ெபருமிதமும் ேசாகமும்

2. நிைனவுகளும் பதிவுகளும்
அஜீத்

ஜாவத்

ெமய ன்ஸ்டீரீம்

பத்த ரிைகய ல்

ரின் ேபாராட்டம் குற த்து எழுத ய ருந்தார்.

2008

அக்ேடாபரில்

அத ல் அவ்ெவழுச்ச தான்

ப ரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்த ற்கு சாவு மணியடித்ததாக எழுதுக றார்.
த டீர் தன்ெனழுச்ச அல்ல.

அது

ேவைலந றுத்தம் துவங்க 48 மணிேநரத்த ல்

அப்ேபாராட்டம் பற்ற பரவ யது. 74 கப்பல்களில் ேபாராட்டம் எழுந்தது. எம்
எஸ் கான், மதன் ச ங் இருவரும் பஞ்சாப கள்- ெடலிக ராப சார்ந்தவர்கள்.
ேபடி பசந்த ச ங், ெசன்குப்தா, நவாஸ், அஷ்ரப் கான், ேகாமஸ், முகம்மது
ஹூைசன் ேபான்றவர்களும் கமிட்டிய ல் இருந்தனர்.
ேபாராட்டம் அரச யல் வடிவம் எடுத்தது.
ப ன்னுக்கு ேபாய ன.

ெபாருளாதார ேகாரிக்ைககள்

உள்துைற குற ப்பு ைபல் ஜனவரி 7, 1946 அன்ேற

தல்வார் கப்பல் மாலுமிகள் மத்த ய ல் கம்யூனிஸ்ட் ெசல்வாக்கு இருக்க றது.
15 மாலுமிகளாவது ச ப அய் பத்த ரிைககைள படிப்பார்கள் என்று சூசகமாக
ெசான்னது.
கமாண்டர் இன் சீப் காட்ஃப்ேர அவர்கைள ெதாழிலாளர் கட்ச ய ன்
ப ரதமராக
ஒடுக்க

இருந்த

அவச ய

அட்லி

முழுைமயாக

நடவடிக்ைககள்

நம்ப னார்.

எடுக்கப்படும்

ேபாராட்டத்ைத

என்பைதயும்

அவர்

ெதரிவ த்த ருந்தார்.
1946 எழுச்ச ய ல் பங்ேகற்ற சண்டிகர் மதன்ச ங் அப்ேபாது இைளஞர்.
தனது 80 ஆம் வயத ல் தன்னிடம் எழுச்ச ெதாடர்பாக ேகட்கப்பட்டைவகளுக்கு
ந ைனவ லிருந்து அவர் பத ல் தந்தார். அத ல் அத காரி க ங் பற்ற கடுஞ்ெசால்
ேவண்டாம்- தகுத யற்ற மனிதைனயும் நாம் ெவறுக்கக்கூடெதன்றார். அன்று
தாங்கள் பாடிய ச ல புரட்ச கரப் பாடல்கைள அவர் முனுமுணுத்தார்.

என்

கண்களால் அப்பாவ ெதாழிலாளர்கள் சுடப்படுவைதக் கண்ேடன். ெபண்கள்
ஓேடாடிவந்து காயம்பட்டவர்களுக்கு ச க ட்ைச அளித்தனர்.
பார்க்கவ ல்ைல.
நாங்களும்

காங்க ரஸ் தைலைம எங்கைள சரணைடய ெசான்னது.

மக்கைள
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ைவக்கப்பட்ேடாம்.

நானும் 3 1/2 மாதங்கள் ச ைறய ல் இருந்ேதன் என்று

பக ர்ந்துெகாண்டார்.

இவைர மறக்காமல் இந்த ய கப்பல்பைட அவர்

ந ைனைவ ேபாற்றும் வைகய ல் ஆபத்துக்கால உதவ கப்பல் ஒன்ற ற்கு
அவரது ெபயைரச் சூட்டியது. இச்ெசய்த ைய இந்துஸ்தான் ைடம்ஸ் ஜனவரி
2007 ப ரசுரித்த ருந்தது.
கராச்ச ய ல் நடந்த ேபாராட்டம் குற த்து சமக் கப்பல் சார்ந்த அனில்ராய்
ந ைனவு கூர்ந்துள்ளார்.

அங்கு ப ப்ரவரி 1946ல் ேபாராட்டம் பகதூர்,

ஹ மாலயா, சமக் கப்பல்களில் எழுந்தது. ப ப்ரவரி 20 அன்று அத காரிகளின்
ப டிய லிருந்து

கப்பல்

கட்டுப்பாட்ைட

மாலுமிகள்

எடுத்துக்ெகாண்டனர்.

ெகாடுங்ேகாலர்கேள உங்கள் நாட்கள் முடிந்தன - கலகமல்ல- ஒன்றுபட்ட
எழுச்ச என முழக்கங்கள் எழுந்தன.
மக்களுடன் கலந்தனர்.
அனுப்பப்பட்டனர்.

பலூச் இராணுவ வீரர்கள் ேபாராட்டத்ைத ஒடுக்க

ஆனால் பலுச்ச யர்கள் தங்கள் ெசாந்த சேகாதரர்கைள

சுடமுடியாெதன்றனர்.
ெகாண்ட

ெதருக்களில் இறங்க மாலுமிகள்

பைடகள்

ஹ ந்துஸ்தான் கப்பைல சுற்ற
ந றுத்தப்பட்டன.

அங்க ருந்த

ப ரிட்டிஷாைரக்
மாலுமிகளுக்கும்

அவர்களுக்கும் தாக்குதல் நடந்தது. 6 வீரர்கள் சுடப்பட்டு ெகால்லப்பட்டனர்.
30 ேபர்களுக்கு காயம் ஏற்பட்டது. தாக்குதல் இருபக்கத்த லும் 4 மணிேநரம்
நடந்த ருக்கலாம். சரண்டர் அைடவது என வீரர்கள் ப ன்னர் முடிெவடுத்தனர்.
கராச்ச ய ல் இருந்த கம்யூனிஸ்ட்கள் ப ப்ரவரி 23 ெபாதுேவைலந றுத்தம்
அற வ த்தனர். இட்கா ைமதானத்த ல் 30 ஆய ரம்ேபர் ஆதரவாக த ரண்டனர்.
இத ல் மாணவர்கள், ெதாழிலாளர், இந்து முஸ்லீம் என பல அைடயாள மக்கள்
இருந்தனர். ெசக்ஷன் 144 இருந்தது. ேபாலீஸ் துப்பாக்க சூடு நடத்த யத ல்
25 ேபர் காயமைடந்தனர். ேபாராட்டத்த ல் முக்க யமானவர்களாக கருதப்பட்ட
அனில் ராய், அக்பர் அலி, ஹ ராலால் ஆக ய மூவரும் ேகார்ட் மார்ஷல்
ெசய்யப்பட்டனர். 18 வயேத ெகாண்ட அப்துல் பாக அஜ்மீர், முபாரக் அகமது
தண்டைன ெபற்றனர்.
குஜராத்

கத்த யவார்

என்க ற

ச று

கப்பலில்

கலகம்

ஏற்பட்டது.

அவர்களுக்கு ஹ ந்துஸ்தானில் ப ரச்ைன என்ற ெசய்த வந்தவுடன் ப ப்ரவரி
21ல் 120 ேபைர மட்டுேம ெகாண்ட அக்கப்பல் மாலுமிகளும் ேபாராட்டம்
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என்றனர்.
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அப்துல் கரீம் தைலைமய ல் கப்பல் ேகப்டைன அவர்கள்

பூட்டிைவத்தனர்.

பம்பாய்

ெசல்லேவண்டிய

அவர்கள்

ஹ ந்துஸ்தான்

கப்பல் ேதாழர்களுக்கு உதவ கராச்ச ெசன்றனர். அங்கு அவர்கள் சரண்டர்
ஆக வ ட்டனர் என அற ந்து த ரும்பவும் பம்பாய் ேநாக்க ெசன்றனர். அங்கு
ேபாவதற்குள் ேபாராட்டம் ஒடுக்கப்பட்டு மாலுமிகள் சரணைடந்தனர்.
கல்கத்தாவ ல்

நங்கூரமிடப்பட்ட

கப்பல்

ஹூக்ளிய ல்

ப ப்ரவரி
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ேபாராட்டம் துவங்க யது. ச ப அய் அைறகூவைலேயற்று லட்சம் ெதாழிலாளர்
மாலுமிகளுக்கு ஆதரவாக ேவைலந றுத்தம் ெசய்தனர்.

ப ப்ரவரி 25வைர

நடந்த ேபாராட்டம் ஒடுக்கப்பட்டு ப ப்ரவரி 26 அன்று முடிவ ற்கு வந்தது.
வீரர்கள்

ச ைறப டிக்கப்பட்டனர்.

வீரர்களுக்கு

ஆதரவாக

பஞ்சாப்

ப ப்ரவரி

ேவைலந றுத்தம் ெசய்தனர்.
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அம்பாலாவ ல்

அன்று

600

கப்பற்பைட

ஏர்ேபார்ஸ்

வீரர்கள்

மார்க்ெகட் பகுத களில் ப ரிட்டிஷ் எத ர்ப்பு

முழக்கங்களுடன் ஊர்வலம் ெசன்றனர்.
அமிதப்

ராய்

சக்ரவர்த்த

டிசம்பரில் ைகதாக

என்பார்

பத வ ல்

ப

ச

தத்

1945

17 நாட்கள் கழித்து தல்வார் த ரும்ப னார் என்பது

ெசால்லப்படுக றது. அவருக்கு ேதாழர்களாக கப்பலில் ைகலாஷ் நாரயண்
டிக்ேகா, மதன் ச ங், பானிபூஷன் பட்டாசார்யா இருந்தனர். இத ல் பட்டாசார்யா
முன்னர் குவ ட் இந்த யா ேபாராட்டத்த ல் பங்ேகற்ற ப ன்னணி ெகாண்டவர்.
ச ப அய் உறுப்ப னராக இருந்தவர் என ெசால்க றார் ராய் ெசளத்ரி.

ச

ப அய் had planned out systematic infiltration of its eligible cadres, especially from
Bengal and Maharashtra, to join the RIN for this purpose என அவர் எழுதுவதற்கு
ஆதாரம் என்ன எனத்ெதரியவ ல்ைல.

ப ன்னால் நாம் காணவ ருக்கும் ச

ப அய் ஆவணத்த ல் நாங்கள் தூண்டவ ல்ைல- துைண ந ன்ேறாம் என்ேற
ெசால்லப்பட்டுள்ளது.
ஆகஸ்ட் 9, 1943ல் அதாவது குவ ட் இந்த யா முழக்கத்த ன் முதலாமாண்டில்
இரகச ய ேவைலந றுத்த கமிட்டி ஒன்ைற ேநவ , ஆர்மி, ஏர்ேபார்ஸ் என
அைனத்து ப ரிவ ற்கும் மதன்லால் சாக்ேசனா,
ேகாட்டயம் ஆக ேயாைரக்ெகாண்டு அைமத்தனர்.

சந்த ரச ங் கர்வாலி,

ப

முதலில் ப ப்ரவரி 18,

1944ல் ஒேர ேநரத்த ல் மூன்று இராணுவப்ப ரிவுகளிலும் உணவ ல்ைலwww.Kaniyam.com
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ேவைல க ைடயாது என்ற இயக்கத்ைத துவங்க த ட்டமிட்டனர்.
இந்த ப ரச்சைன ெதாடர்பாக இரு ெபண் கப்பற்பைடய னர் ஊர்மிலா
பாய், அனுபா ெசன் ைகதாய னர்.

ேகாபமைடந்த வீரர்கள் ப ப்ரவரி 11,

1944 அன்று ேநரடி நடவடிக்ைகய ல் பம்பாய லும் கராச்ச ய லும் இறங்க னர்.
ப ரிட்டிஷ் வீரர்களுக்கும் இந்த யர்களுக்கும் நடந்த தாக்குதலில் 35 ப ரிட்டிஷ்
வீரர்கள் உய ர் துறந்தனர். 300 ேபர்கள் காயமைடந்தனர். இந்த ய தரப்ப ல்
சாவு 11 என்றால் 600 ேபர்கள் காயமைடந்தனர். இவ்வழக்க ல் 5000 ேபர்கள்
ேகார்ட் மார்ஷல்ெசய்யப்பட்டனர்.

ைகதான ெபண் வீரர்கள் ஊர்மிளாவும்,

அனுபா ெசன்னும் உடல் ச த்த ரவைதக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு சுடப்பட்டனர்.
இந்த ெபண் வீரர்கள் பற்ற ேயா அவர்களுக்கு ேநர்ந்த ெகாடுைமக்கு ந யாயம்
ேவண்டிேயா ெதாடர்ந்த தகவல் ஏதுமில்ைல.
ைகதான

பல

வ டுவ க்கப்பட்டனர்.

வீரர்கள்

ேவைலநீக்கம்

வ டுவ க்கப்பட்ட

பானிபூஷன்

ெபற்ேறார்கள் த ருமணம் ெசய்வ க்க ன்றனர்.
1945ல் ெவளிேயற

ெசய்யப்பட்டு

ப ன்னர்

பட்டாசார்யாவ ற்கு

ஆனால் அவர் நவம்பர்

ஆப்ேத என்க ற ெபயரில் தல்வார் கப்பல் பணிய ல்

ேசர்ந்துவ டுக றார்.
கமாண்டர் எஃப் எம் க ங் ேபச்சு ப ப்ரவரி 18 அன்று ேகாபத்ைத
க ளற யது.

அவரும் உடன் இருந்த Flag Officerம் ெகேரா ெசய்யப்பட்டனர்.

Food boycott முழக்கம் எழுந்தது.
அவ்வ டத்த ல்

மூவர்ணக்ெகாடி,

யூனியன் ஜாக் ெகாடி இறக்கப்பட்டு
ச கப்புக்ெகாடி

ஏற்றப்பட்டது.

ராய் சக்ரவர்த்த பத வ ல் லீக் ெகாடி ெசால்லப்படவ ல்ைல.

இங்கு
‘ப ரி ப ரஸ்

ஜர்னல்’ இப்ேபாராட்டம் குற த்த ெசய்த கைள ெவளிய ட்டது. ெசய்த அற ந்த
ப ரிட்டிஷ் இராணுவம் தல்வார் ேநாக்க சுடத்துவங்க யது. மக்கள் ெதருவ ல்
த ரண்டு ந ைலைமகைள கடுைமயாக்க னர். தாரவ பகுத ய லிருந்து மக்கள்
ப ளாஸ்டிக் ைபகைள கட்டிக்ெகாண்டு தல்வார் ேநாக்க ச் ெசன்று உணைவக்
ெகாடுத்து வந்தனர்.
ப ப்ரவரி 21 அன்று கடுைமயான துப்பாக்க
ைமக்க ல்

ேபாராட்டத்தைலவர்கள்

மராத்தா

சூடு துவங்க யேபாது
வீரர்களுக்கு

தங்கள்

ேவண்டுேகாைள வ டுத்தனர். மராத்தா வீரர்களும் ப ரிட்டிஷ் அத காரிகளின்
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ஆைணைய
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புறக்கணித்தனர்.

கூர்கா

அத காரிகளுக்கு ஏமாற்றத்ைத அளித்தனர்.
ஹர்த்தால்

ெசய்து

ஆதரைவ

ப ரிவ னரும்

ப ரிட்டிஷ்

ச று கைடகள் உட்பட பலர்

ெதரிவ த்தனர்.

பம்பாய்

ெதருக்களில்

ெதாழிலாளர், மாணவர், ெபாதுமக்கள் என த ரண்டதும், ச ல ப ரிட்டிஷ்
கைடகள் ெகாளுத்தப்பட்டதும் அட்மிரல் காட்ஃப்ேர தீவ ர நடவடிக்ைகய ல்
இறங்க அவைர ந ர்பந்த த்தன. 300 டாங்குகள் வரவைழக்கப்பட்டன.
பம்பாய் கவர்னர் அனுப்ப ய அற க்ைகப்படி 228 ேபர் ெகால்லப்பட்டனர்1046 ேபர்களுக்கு காயம் ஏற்பட்டது. ராய் சக்ரவர்த்த யும் காங்க ரஸ்- முஸ்லீம்
லீக்- கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய னர் எடுத்த ந ைலப்பாட்ைட தனது கட்டுைரய ல்
வ ளக்க ச் ெசல்க றார்.

தங்களுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட துேராகம் குற த்து தத்

ெசான்ன வரிகைள ராய் தந்துள்ளார். அவ்வரிகள்
Faced with such a huge betrayal, Dutt later wrote, “We had planned to channelise
the unrest towards a revolt against foreign rule, but we lost. We failed to take the insurrection we started towards its logical culmination. We cried like children, but the tears
could not douse the flame of protest in our eyes.” ராய் ெசளத்ரி அவர்கள் ப டி
அய் ந றுவனத்த ற்காக இராணுவம் ெதாடர்பான ெசய்த கட்டுைரகைள எழுத
வந்தவர்.
ப ரேமாத் கபூர் என்பாரும் இது குற த்து வ ரிவான கட்டுைர ஒன்ைற
எழுத ய ருக்க றார். அவர் இப்ேபாராட்டம் ெதாடர்பாக எழுத வருபவர். கபூர்
பத வ ல் காங்- லீக்- கம்யூனிஸ்ட் மூன்று ெகாடிகளும் ஏற்றப்பட்டைதச்
ெசால்க றார். ப ரிட்டிஷ் அத காரிகள் ேகட்ேவ ஆப் இந்த யா, தாஜ் ேஹாட்டல்,
யாச்ட் க ளப் தகர்க்கப்பட்டுவ டுேமா என அஞ்ச யதாக ப ரேமாத் எழுதுக றார்.
சரணைடயாவ ட்டால்

கடும்

வ ைளவுகள்

என

எச்சரிக்கப்பட்டு

உள்ேள

தண்ணீர், மின்சாரம் ந றுத்தப்பட்டது என்பைதயும் கபூர் குற ப்ப ட்டுள்ளார்.
சுனித

குமார்

எழுதுக றார்.

ேகாஷ்

காங்க ரஸ்

தைலைம

துேராகம்

ெசய்ததாக

சர்தார் பேடல், ஆசாத், பம்பாய ன் எஸ் ேக பாட்டில் ஆக ய

தைலவர்களும் ஜின்னாவும் சரணைடய வற்புறுத்த னர்.

ப ப்ரவரி 26

அன்று பம்பாய் ெபாதுக்கூட்டத்த ல் ேநருவும், பேடலும் இந்த கலகத்ைத
கண்டித்து உைரயாற்ற னர். பத்த ரிைகயாளர் சந்த ப்ப லும் கடற்பைடவீரர்கள்
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ெதாழிலாளர்கைள ேவைலந றுத்த அைழப்புக்ெகாடுத்தைத ஏற்கவ யலாது
என ேநரு ெதரிவ த்தார்.
இந்தப்ேபாராட்டம்

ஏகாத பத்த ய

அடித்தளத்ைத

உலுக்க யதாகேவ

கம்யூனிஸ்ட்களின் பத வுகள் அப்ேபாது இருந்தன. இந்தப் ேபாராட்டம்தான்
வ டுதைல

மாற்றத்ைத

ஆங்க ேலயர்

இது

உறுத ப்படுத்த யதாகவும்

ேபான்ற

க ளர்ச்ச

அவர்கள்

வந்துவ டும்

என

எழுத னர்.

அச்சத்துடன்

இருந்ததாகவும் அவர்களது குற ப்புகள் இருக்க ன்றன.
தல்வார் சமிக்ைஞ பய ற்ச

பள்ளிய லிருந்த வீரர்களுக்கு ஐ என் ஏ

வழக்கு குற த்த ெசய்த கள் ெசன்றன. இந்த யா ெவல்க, இந்த யாைவ வ ட்டு
ெவளிேயறு என அக்கப்பலில் அவ்வீரர்கள் எழுதத் துவங்க னர்.

பாச ச

சக்த கள் ேசாவ யத்தால் முற யடிக்கப்பட்ட நம்ப க்ைகய ல் நாடு முழுவதும்
புரட்ச கர சூழல் ந லவ யதாகவும்- கம்யூனிஸ்ட் தைலைம எழுத யுள்ளனர்.
ேபாராட்டக்களத்த ல் வீரர்களுள் ஒருவரான ேபாஸ் தனது கமிட்டிய ல்
ந லவ ய

கருத்துேவறுபாட்ைடயும்

தனது

புத்தகத்த ல்

ெசால்க றார்.

ேபாராட்டக்கமிட்டி ெசய்த தவறால் உணவு பற்றாக்குைறயுடன், சுற்ற லுமான
காவல் அத கரிக்கலானது என்க ற பத ைவ ேபாஸ் எழுதுக றார்..

ஒரு

கட்டத்த ல் தல்வாரிலிருந்து ேபாராட்டக்கட்டுப்பாட்ைட நர்புதா கப்பலுக்கு
மாற்றேவண்டியதானது.

ப ப்ரவரி

21

அன்று

வ யாழக்க ழைம

castle

Barracksல் க ருஷ்ணன் என்பவர் தன் உய ைரத்துறந்து த யாக யானார்.
29

வீரர்கள்

துப்பாக்க

தாக்குப்ப டிக்கமுடியாமல்

தாக்குதல்
சரண்டர்

ெசய்யும்

ந ைலய ல்

ஆய னர்.

இத ல்

இருந்தாலும்
40

வீரர்கள்

படுகாயமைடந்தனர் என ேபாஸ் ெசால்க றார்.
கராச்ச ய ல் ஹ ந்துஸ்தான் கப்பலில் இருபக்க தாக்குதல் நடந்தது.
துப்பாக்க சூடு ெதாடர்ந்து நடந்த ருந்தால் ேபாஸ் ேபான்றவர்கள் இருந்த
கப்பல் முழுைமயாக தீக்க ைரயாக்கப்பட்டிருக்கும் .

காயமைடந்த ேபாஸ்

உட்பட பலர் மலிர் ேபார்க்ைகத கள் முகாமிற்கு அைழத்து ெசல்லப்பட்டனர்.
ச க ட்ைச முகாமில்தான் ெகாடுக்கப்பட்டது.

ேபாஸ் இடத்த ற்கு வந்த

ெலப்டிெனண்ட் ப ரவுன் என்பார் ப ப்ரவரி 23 அன்று இறந்தவர்களுக்கு
இறுத

சடங்கு

ெசய்யப்ேபாக றாயா
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வ ைழக றாயா எனக்ேகட்டைத ேபாஸ் ெசால்க றார்.

ப ன்னர் அவர் fu-

neral vans ந றுத்தப்பட்ட பகுத க்கு அைழத்துச் ெசல்லப்படுக றார்.
அற முகமில்லாத

வீரர்களுக்கான

முடித்தனர் என்க றார் ேபாஸ்.

இறுத

சடங்ைக

என்ைன

அந்த
ைவத்து

ேவைல முடிந்தவுடன் ேபாஸ் மிலி முகாமில்

அைடக்கப்பட்டார். ேபாஸ் ப ப்ரவரி 22, 1946ல் casualities பற்ற தான் அற ந்த
தகவைல தருக றார். அதன்படி ெகால்லப்பட்ட ப ரிட்டிஷார் 200, இந்த யர் 1காயமைடந்த ப ரிட்டிஷார் 213, இந்த யர் 13 -ச வ லியன்களில் 70 இறப்பு.
எச் என் பானர்ஜி தனது பகதூர் கப்பல் ந ைனவுகைள ெசால்லும்ேபாது
ஆய ரம் ‘பாய்ஸ்’ ஆயுத க டங்க ற்கு ெசன்று சமக் கப்பல் ‘adult sailors’
வசம் அவற்ைறக் ெகாடுத்தனர்.

அவர்களும் துப்பாக்க

தாக்குதலில்

இறங்க னர். சரணைடந்த ப ன்னர் அவர்களும் மலிர் முகாமிற்கு அைழத்து
ெசல்லப்பட்டனர். பானர்ஜி அப்ேபாது 15 வயது ைபயன்.
வ ேக ச ங் அவர்கள் எழுத ய புத்தகமான contribution of the armed Forces
in Freedom struggle என்பதும் ரின் எழுச்ச குற த்து ேபசுக றது.

இரண்டாம்

உலகப்ேபார் முடிவ ல் ேநவ ய ன் ெபரும்பகுத பம்பாய லும், ச ற ய பகுத
கராச்ச , மதராஸ், கல்கத்தா, வ சாகப்பட்டினம், ெகாச்ச னிலும் ந றுத்தப்பட்டது.
பம்பாய ல் ரின் ேநவ டிப்ேபா இருந்தது. அங்கு castle Barracks, Hostilities Only H O,
Central communication Office CCO இயங்க ன. ெகாலாபா தான் ச க்னல் டிராஃப க்
மய்யம். HMIS Talwar, the training school for communication ratings - shore Establishment
என துைற சார்ந்த வ வரங்கைள வ ேக ச ங் தருக றார்.
ப ப்ரவரி 17 அன்று ேமாசமான உணைவ எடுத்துக்ெகாள்ள மறுத்த
ந கழ்வு, பணி அத காரி அங்க ருந்து அைத அற ந்துெகாண்டும் ேமலிடத்த ற்கு
ெதரிவ க்காைம,

பட்டினியுடன்

ேரட்டிங்க்ஸ்

அைமத யாகேவ

ெசன்ற

ந ைலைய ச ங் ெசால்க றார்..
அடுத்தநாள் ஏராள வீரர்கள் மிகுத யாக த ரண்டு காைல உணைவ
புறக்கணித்தது, வந்த அத காரி க ங் தான் உணவு எடுத்துக்ெகாண்டுவ ட்டு
எந்த ந வர்த்த யும் காணாதது, வீரர்கள் ‘பேரைட’ மறுத்தது , ந ைலைம
எல்ைல மீற ேபாவது குற த்து Flag Officer பார்ைவக்கு ெசன்றது என ச ங்கும்
பத வுகைள கால வரிைசய ல் அடுக்க யுள்ளார்.
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மத யம் ேரர் அட்மிரல் ராட்ேர அவர்கள் ெசய்த சமரச முயற்ச நடந்தது.
மீண்டும் ந ைலைம ேமாசமானைத ெதாடர்ந்து மாைல வந்து அவர் ேபசுக றார்.
அவர்தான் ப ரத ந த கைள அனுப்புங்கள்- நாைள ேபசலாம் என்க றார். க ங்
மாற்றப்பட்டு இனிேகா ேஜான்ஸ் என்பவர் அத காரியாக வந்தார். அவரும்
இந்த ய எத ர்ப்பு மனப்பாங்கு ெகாண்டவர் என்ற கருத்து ந லவ யது.

இது

எரியும் தீய ல் எண்ெணய் என்ேற ேமஜர் ெஜனரல் ச ங் பத வு ெசால்க றது.
ச ங் பத வ ன்படி ெகாடுக்கப்பட்ட ேகாரிக்ைக பட்டியல் 14 அம்சங்களாக
ெசல்வைதக் காண்க ேறாம். ச ங் எழுதுக றார் :
The ratings handed over to Rattray a list of 14 demands, as given below:
1. No victimisation.
2. release of RK Singh, who had been detained earlier.
3. Speeding up demobilisation.
4. Action against Commander King.
5. Improvement in the standard of food.
6. Indian ratings to be given the same scale of pay and allowances as personnel of the
Royal Navy, along with access to NAAFI canteens.
7. Kit not to be taken back at the time of release.
8. Grant of higher terminal benefits on release.
9. Good behaviour by officers towards ratings.
10. Regular promotion of lower deck personnel as officers.
11. Appointment of a new commanding officer.
12. Immediate release of INA prisoners and Captain Rashid, who had been sentenced
to rigorous imprisonment.
13. Enquiry into incidents of firing on public all over India.
14. Withdrawal of Indian troops from Indonesia and Middle East
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ெதாடர்ந்து மற்ற பத வுகைளப் ேபாலேவ ச ங்கும் இரு பக்க தாக்குதல்,
பம்பாய் நகர எழுச்ச ,

சாவு- காயம்,

தைலவர்கள் அற வுைர,

சரண்டர்

,பழிவாங்கல், காலம் கடந்து அவர்களில் ச லருக்காவது ெபன்ஷன் தீர்ந்தது
குற த்து ேபசுக றார்.
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3.
குவ ட்
ஆசப்
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அரசியல் தைலவர்களும் ேபாராட்டமும்
இந்த யா

அலிதான்

ேபாராட்டத்த ேலேய
ரின்

ேபாராட்டத்த ல்

புகழ்

வாய்ந்த

அரச யல்

அருணா

தைலவர்களின்

ெமளனத்ைதக் கைலத்தார். பல முன்னாள் இராணுவத்த னர்களுடன் அவர்
ெதாடர்புெகாண்டார்.

மரின் டிைரவ் பகுத குடிய ருப்ெபான்ற ல் குசும்- ப

என் நாயர் ஆக ேயார் உதவ யுடன் எப்படி ஆதரைவ கூட்ட இயலும் என்பைத
அருணா ஆேலாச த்தார்.
முடிவானது.

தல்வார் கப்பலுக்கு வந்து அவர் உைரயாற்ற

ஆனால் ெசால்லப்பட்ட த னத்த ல் அவர் ெசல்லவ ல்ைல.

காங்க ரஸ்- லீக் உட்பட கட்ச கள் முழுஆதரவு தரேவண்டும் என ேவண்டுேகாள்
வ டுத்தார்.
காங்க ரஸ்

தைலவரான

ஆசாத்

அவர்கள்

தந்ததாக ப ரேமாத் கபூர் குற ப்ப டுக றார்.

கீழ்கண்ட

அற க்ைகைய

அவரது கட்டுைரய ல் அரச யல்

தைலவர்கள் ெசயல்கள் ஓரளவ ற்கு பத வாக யுள்ளன.
Maulana Azad, then Congress president, issued a statement saying: ‘India is not in
a mood to tolerate any action that may even have the semblance of the suppression of
the national spirit in any quarters,’ while adding: ‘The unexpected RIN strike has led to a
sequel which has assumed distressing proportion…I am in contact with the authorities and
I am seeking a prompt and practical termination of the strike.’
பேடல் ப ப்ரவரி 19ல் அற க்ைக வ ட்டைத கீழ்கண்ட வரிகளில் ப ரேமாத்
தருக றார்.
On February 19th, Sardar Patel issued a statement. He had been in consultation with
the governor of Bombay, John Colville, and with Asaf Ali in Delhi who had been in close
touch with Auchinleck. He advised the naval ratings to be patient and peaceful and urged
citizens to maintain strict discipline. The Congress, he said, was working towards a “peaceful settlement”.
காந்த ப ப்ரவரி 18 அன்றுதான் வார்தாவ லிருந்து பம்பாய் வருக றார்.
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பேடல் உட்பட ஏராளமானவர் த ரண்டு அவைர வரேவற்க ன்றனர்.

இரு

நாட்களுக்கும் அவர் கடுைமயான ேவைல ந ர்ப்பந்தத்த ல் இருக்க ேவண்டிய
சூழல் இருந்தது.

அவருக்கு கப்பற்பைட எழுச்ச குற த்து முழுைமயான

தகவல் ெசால்லப்படவ ல்ைல என ப ரேமாத் எழுதுக றார்.

அன்று மாைல

ப ரார்த்தைன கூட்டத்த ல் He asked the people not to ‘divert from the path of peace.
What was the good of throwing stones at the British? …Freedom can only be achieved
through truth and non-violence…’ என ெதரிவ த்தார்.
ப ப்ரவரி 19 மாைலேய காந்த யடிகள் புனா ெசன்றுவ டுக றார். ந ைலைம
முற்றுவைத உணர்ந்த அருணா ஆசப் அலி புேன ெசன்று காந்த ைய
சந்த க்க றார்.

இரண்டு மணிேநரம் அச்சந்த ப்பு நடந்தது.

இந்து முஸ்லீம்

ஒற்றுைம என அவரிடம் ெதரிவ த்தேபாது A combination between Hindus and
Muslims and others for the purpose of violent action is unholy and will lead to and probably
is a preparation for mutual violence–**ad for India and the world என்றார்.
காந்த யடிகள்
ெவளியானது.

அற க்ைக

புேன

அவ்வற க்ைக

ெவளிய டப்பட்டிருந்தது.

நகரிலிருந்து

ஹரிஜன்

ேநவ ய ல்

ப ப்ரவரி

இதழில்

நடந்தைத

மார்ச்

அக ம்ைச

23

அன்று

3

அன்று

வழி

என

ஏற்கமுடியாது. ஒருவேர ஆனாலும் அவைர ெஜய்ஹ ந்த் எனச் ெசால் என்று
கட்டாயப்படுத்துவதும்,

‘சர்ச்’ எரிப்பதும்,

டிராம்கைள ேசதப்படுத்துவதும்,

அய்ேராப்ப யர்கைள துன்பப்படுத்துவதும் சுயராஜ்ய மார்க்கமாகாது.
ப ரிட்டிஷ்

தாங்கள்

அைமத்துக்ெகாள்ளலாம்
பதட்டமான

ெவளிேயற

வ ரும்புக ேறாம்-

என்று

ெதரிவ த்துவ ட்டனர்.

ந ைலைமகைள

காலதாமதப்படுத்த வ டக்கூடாது

உருவாக்க
என்பது

அைத

இந்த யர்

ஒரு

காந்த ஜி

ஆட்ச
இப்படி

ந மிடம்

கூட

அற க்ைகய ன்

சாரம்சமாக இருந்தது.
ேசைவ ந ைலைமகள் தங்கள் இந்த ய ெகளரவத்த ற்கு இழுக்கு எனக்
கருத னால் ஏன் அங்கு ெதாடர்ந்து அந்த ஊழியர்கள் பணியாற்றேவண்டும்.
தங்கள் ேபாராட்டத்ைத அக ம்ைசவழி என்று ெசால்லி அவர்கள் நடத்துவது
ேமாசமான முன்னுதாரணமாக அைமந்துவ டும் எனவும் காந்த கருத னார்.
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காந்த எழுத யத ல் ‘The hypnotism of the INA has cast its spell upon us. Netaji’s
name is one to conjure with. His patriotism is second to none…’ (‘How to Canalize Hatred’,
Harijan, February 23rd, 1946) என்ற வரிகைளயும் காணமுடியும்.
ேபாஸ் எழுத ய புத்தகத்த ல் அருணா ஆசப் அலி ேநருவ ற்கு தல்வார்
எழுச்ச

குற த்து

ெதரிவ த்தேபாது

ெசய்த ைய எழுத யுள்ளார்.

ேநரு

தனது

ஆதரைவ

ெதரிவ த்த

ஆனால் ேநரு பம்பாய் வந்த ப ன்னர் மற்ற

காங்க ரஸ் தைலவர்கள் கருத்ைதேய எத ெராலித்தார் என்க றார் ேபாஸ்.
பம்பாய் ெபாதுக்கூட்டம் ஒன்ற ல் ப ப்ரவரி 26, 1946 அன்று ேபச ய ேநரு
அவர்கள் வீரர்கள் ெதரிவ த்த குற்றச்சாட்டுகள், ேபாலீஸ் மற்றும் இராணுவ
நடவடிக்ைககள் குற த்து ெபாதுவ சாரைணக் ேகாரினார். ேலானாவாலாவ ல்
தன்ைன சந்த த்த வீரர்களிடம் அக ம்ைச வழிைய கைடப்ப டிக்க அருணா
ஆசப் அலியும் ேவண்டிக்ெகாண்டார்.
இந்த

சூழலில்தான்

ப ரிட்டிஷ்

நாடாளுமன்றம்

தைலைமய லான ேகப னட் மிஷன் அற வ த்தது.

ெபத க்

லாரன்ஸ்

இைத ேகலி ெசய்து

பார்வார்ட் ப ளாக் தைலவர் ஆர் எஸ் ரூய்கர் அற க்ைகவ டுத்தார்.

அத ல்

கப்பற்பைட புரட்ச மூன்றாவது நாைள எட்டியுள்ள ந ைலய ல் ‘தமாஷாவாக’
மீண்டும் தூதுக்குழு என்க ன்றனர்.

இப்படிப்பட்ட குழுக்கைள ெதாடர்ந்து

அனுப்ப இந்த யாைவ முட்டாளாக்கும் காலம் முடிவுற்றது.
புரட்ச க்கான காலம் கனிந்துள்ளது.

காந்த ,

ேநரு,

இந்த யாவ ல்

ஆசாத்,

ஜின்னா

ேபான்றவர்கள் ப ரிட்டிஷ் வ ளயாட்ைட புரிந்துெகாள்ளேவண்டும் என ரூய்கர்
ேபச னார்.
லியாகத் அலிகான் முஸ்லீம் லீக் சார்ப ல் ஆச்ச ன்ெலக் இராணுவ
அத காரிைய சந்த க்க றார்.
ைவக்க றார்.

பழிவாங்கல் ேவண்டாம் என ேவண்டுேகாள்

முஸ்லீம் மாலுமிகளுக்கு பழிவாங்கல் இல்லாமல் ெசய்ய

இயலுமா என பார்ப்பதாக உயர் அத காரி ஆச்ச ன்ெலக் உறுத ெமாழி அளித்த
ெசய்த ைய ப ரேமாத் ெசால்க றார். லியாகத் ெதரிவ த்த வரிகள் :
“Mr Jinnah has already assured the RIN men that he will do his best to see that their
legitimate grievances are redressed…Quaid-e Azam has made an appeal to the Muslims
in particular not to create any trouble and not to play into the hands of those who want to
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exploit the situation for their own ends.”
ஜின்னா இப்ேபாராட்டத்ைத சுதந்த ர ேபாராட்டத்துடன் ெதாடர்புபடுத்த
பார்க்கவ ல்ைல என்பைதயும் ப ரேமாத் எழுதுக றார்.

Jinnah did not re-

ally equate the RIN uprising with the struggle for freedom என்பது ப ரேமாத்
தரும் வரி.
என்றார்.

ஜின்னாவும் அைமத வழிகளில் ேபாராடிய ருக்கேவண்டும்

முஸ்லீம்களாவது உடன் ேபாராட்டத்ைத ந றுத்தேவண்டும் என்று

அற வுறுத்த னார்.
கல்கத்தா அமிர்தபஜார் பத்ரிகா தனது முதல் பக்கத்த ேலேய ப ப்ரவரி
23, 1946 அன்று ஜின்னா அவர்களின் அற க்ைகைய ெவளிய ட்டிருந்தது.
அத ல்

குைறகள்

ந யாயமாக

ந கழ்ந்துள்ளன.

இருந்ததால்

பத்த ரிைககளும்

கடுைமயான

இது

குற த்து

த ருப்பங்கள்
எழுத யுள்ளன.

நாகரிகமுள்ள எந்த அரசாங்கமும் இத ல் பாராமுகமாக இருக்கமுடியாது.
தனது

ேசைவ

அவச யெமனில்

உறுத

கூற னார்.

தரத்தயார்

என

ஜின்னா

அவர்கள்

ேபாராட்டக்காரரகள் அரச யல் சட்டபூர்வ வழிகைள

ேமற்ெகாள்ளேவண்டும்

என்றார்.

ப ரச்ைனகள்

முடிந்தவற்ைற ெசய்ய ஜின்னா உறுத யளித்தார்.
ச க்க க்ெகாள்ளேவண்டாம் என எச்சரித்தார்.

தீர

தன்னால்

தவறானவர் ைககளில்
அைனவரும் குற ப்பாக

முஸ்லீம்கள் ேபாராட்டத்ைத ைகவ ட ேவண்டினார். அவரின் வரிகள் :
I offer my services unreservedly for the cause of RIN men and see that justice is done
to them. If adopt constitutional, lawful and peaceful methods and apprise me fully what or
what will satisfy them, I give them my assurance that I shall do my best to see that their
grievances are redressed.
I appeal to all the RIN men not to play into the hands of those who want to create
trouble and to exploit those on strike for their own ends. I urge upon them to restore normal
conditions and let us handle the situation which will surely result in their welfare and will be
in their best interests. I therefore, appeal to the men of RIN and to the ratings to call off the
strike and to the public in general not to add to the difficulties of the situation. Particularly
I call upon the Muslims to stop and to create no further trouble until we are in a position to
handle this very serious situation. If we fail to make the authorities understand and meet
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just demands of RIN men then it will be time for us all with perfect unity amongst ourselves
to force the hands of the Government if they are not reasonable. I hope my advice and
appeal will not fail. On my return to delhi about 8th of March, I shall take up the question
directly with the viceroy and shall do all I can in the matter”
கம்யூனிஸ்ட் கட்ச சார்ப ல் பம்பாய் கமிட்டி ெசயலர் ைவத்யா, பீப்ப ள்ஸ்
ஏஜ் எடிட்டர் ேதாழர் அத காரி ஆக ேயார் அற க்ைககைளயும் ப ரேமாத்
ெசால்க றார்.

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச

பற்ற

அடுத்தப் பகுத ய ல் தனியாக

எழுதப்பட்டுள்ளதால் இங்கு ேபசப்படவ ல்ைல.
காங்க ரஸ் தைலைம ேபாராட்டத்ைத ஒழுங்கு கட்டுப்பாடு மீறல் எனும்
ப ரச்ைனயாக பார்த்தது.

சரணைடவேத உகந்தது என்ற அற வுைரைய

தந்தது. முஸ்லீம் லீகும் அேத ந ைலப்பாட்ைட எடுத்தது. ேபாராளிகளுக்ேகா
சுதந்த ர ேபாராட்டத்த ன் ஒரு பகுத யாகேவ தங்கள் எழுச்ச ைய பார்க்க
வ ைழந்தனர். பழிவாங்கலில்லாமல் ேகாரிக்ைக தீர்வு குற த்து சம்பந்தப்பட்ட
அத காரிகளுடன் ேபசப்படும் என பேடல் உறுத யளித்தார்.
லண்டன் வாெனாலி ப ப்ரவரி 23 அன்று ஒலிபரப்ப ய ெசய்த ைய
ேபாஸ் தந்துள்ளார்.

அச்ெசய்த ய ல் 63 ேபர் இறந்ததாகவும் 800 ேபர்

காயமைடந்ததாகவும் ெதரிவ க்கப்பட்டது. சனிக்க ழைம காைலய ல் ஆசாத்
ச இன் ச ெஜனரல் அச்ச ன்ெலக் அவர்கைள சந்த த்துவ ட்டு, பழிவாங்கும்
நடவடிக்ைககள் இராது என அற வ க்க றார். முஸ்லீம் லீக் ஜின்னாவும் தான்
உடன் ந ற்பதாக ெதரிவ த்துள்ளார் என்ற ெசய்த ையயும் ஒலிபரப்ப யது.
ைவஸ் அட்மிரல் எச்சரிக்ைகயான ேநவ ேய அழிந்தாலும் ஒடுக்குேவாம்
என்பைதயும் வாெனாலி ெதரிவ த்தது.
லண்டனில் 25 ஆம் ேதத ெசால்லப்பட்ட ெசய்த ய ல் 270 ேபர் இறந்தனர்,
1700 காயமுற்றனர் என்பத ருந்தது.

த ங்கட்க ழைம இந்த ய மக்களுக்கு

வாெனாலி ெசய்த ைய ச இன் ச அச்ச ன்ெலக் தரவ ருக்க றார் என்றது
அச்ெசய்த ெதாகுப்பு. ைவஸ்ராய் லார்ட் ேவவல் காங்க ரச ன் தைலவர் ஆசாத்
அவர்கைள சந்த க்கவுள்ளார் எனவும் அச்ெசய்த ெதரிவ த்தது.
API ந யுஸ் ஏஜன்ச ப ப்ரவரி 24ல் ெதரிவ த்த ெசய்த ய ல் ஆசாத், லியாகத்
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இருவரும் தனித்தனியாக ச இன் ச ைய சந்த த்து பழிவாங்கல் இருக்காது
என்று ெசான்ன ெசய்த ைய ெவளிய ட்டது.
Maulana abul kalam azad who had an interview with the C-in-C this morning ( feb 23)
told a press correspondent that he had the C-in-C’s authority to assure all concerned that
there would be no victimisation in connection with the RIN strike, and that all legitimate
grievances would be sympathetically examined and redressed.
He added that a calm and peaceful atmosphere was essential for the purpose. Liaquat
Ali Kahan of ML had a talk with C-in-C today lasting an hour in connection with the RIN strike.
It is learned that the the C-in-C has also assured him that there would be no victimisation
of the people involved.
அேதேபால் ப ப்ரவரி 26 அன்று ஆசாத் ெகாடுத்த ெசய்த ய ல் ேபாராட்டம்
முடிந்து எல்லாவற்ைறயும் பரிசீலிக்கேவண்டிய சூழலில் ேபாராட்டத்த ல்
முன்ந ன்றார்கள் எனச் ெசால்லி ச லைர பழிவாங்கக்கூடாது .
ந யாயமில்ைல.

அது

ேதச ய எழுச்ச ைய ஒடுக்குக றார்கள் என உணர்ைவ

உருவாக்கும் நடவடிக்ைககள் ஏதும் ேவண்டாம் என்ற அற வுறுத்தைல தந்தார்.
ேநருைவ

பம்பாய ல்

ப ப்ரவரி

சந்த த்து 45 ந மிடம் உைரயாடினர்.

27

அன்று

ேபாராளிகளில்

ச லர்

ேபாராட்டத்ைத ந றுத்த ய ராவ ட்டால்

பம்பாய் ெதருக்களில் உய ர்ப்பலி ெபருக ய ருக்கும் என ேநரு அப்ேபாது
ெதரிவ த்த ருந்தார்.

தைலவர்கள் ெதாடர்ந்து ேபாராளிகைள சந்த த்ததும்,

இராணுவ உயர் அத காரிகளிடம் வாக்குறுத கைள ெபற்றதாக ெதரிவ த்ததும்
ேபாராளிகளுக்கு
அைடந்தனர்.
காட்டாமல்

நம்ப க்ைகைய

உருவாக்க ன.

அவர்களும்

சரண்

ஆனால் ேநவ தைலைம எந்தக் கருைணயும் எவர் மீதும்
முகாம்களில்

அைடப்பைதயும்,

நடவடிக்ைகையயும் எடுத்தது.
தரமுடியாெதன்ேற

அைனத்து

பழிவாங்கல்

பாதுகாப்பு

எவருக்கும் அப்படி எந்த உறுத ெமாழியும்
ெசயலர்

மத்த ய

சட்டமன்றத்த ல்

ெதரிவ த்தைதயும் பார்க்க ேறாம். மத்த ய சட்டமன்ற வ வாதங்கள் தனியாக
தரப்பட்டுள்ளது.
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4. இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் ேபாராட்டமும்
ேபாராளிகளின் ப ரத ந த களுடன் ேபாராட்டக்காலத்த ல் உைரயாடிய
தைலவர்கள் என ஒரு பட்டியைல ேபாஸ் கட்ச வாரியாக தந்துள்ளார்.
காங்க ரஸ்- ஆசாத், அருணா ஆசப் அலி, பேடல், ேநரு ப றர்
லீக்- ஜின்னா, கஸ்தார்
பார்வார்ட் ப ளாக்- ரூய்கர், முகுந்தலால் சர்க்கார்
ஹ ந்து மகாசபா- சாவர்க்கர், என் ப காேர
கம்யூனிஸ்ட் கட்ச - டாங்ேக, நம்பூத ரிபாட், அத காரி, ரணத ேவ ப றர்
கட்ச கள்
புத்தகத்த ல்

ஆதரவு
ேபாஸ்

ேபாராட்டத்த ற்கு
ஏற்றாலும்

ெவளிப்படுத்த யுள்ளார்.

ச று

இருந்தைதப்

பற்ற

வ மர்சனத்துடன்தான்

தனது
அதைன

ச ற ய கட்ச என்ற ேபாத லும் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச

முழு ஆதரைவத் தந்தது என்றார் ேபாஸ்.
No doubt, the Indian Communists who considered a small party then, both in size and
strength in comparision with Congress and Hindu Mahasabha extended their full support
to the RIN during and after the mutiny.
காங்க ரஸ்- லீக் தைலவர்கள் அவர்கள் ெகாடுத்த வாக்குறுத கைள
ந ைறேவற்றவ ல்ைல

என்க ற

கம்யூனிஸ்ட்கள்

குற த்தும்

ேபாராளிகளின்

உணர்வுகைள

வ மர்சனத்ைத

வ மர்சனத்ைத
தங்கள்

ைவக்கும்

ைவத்துள்ளார்.

குறுக ய

கட்ச த்

ேபாஸ்
அவர்கள்

ேதைவக்காக

பயன்படுத்த னார்கள் என்ற குற்றச் சாட்ைட அவர் ைவத்தார்.
Some parties, including the Communist Party merely sympathised with the mutineers
casually whenever they happen to meet one or discuss on the topic or simply exploit the
mutineers to meet their narrow party ends which made the issue perhaps more critical and
difficult to assess and this dangerous policy of theirs may be attributed to divisions in the
rank and files of the party comrades. It is really something like playing with fire balls”
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நக்சல் சார்ப ல் ேபசக்கூடியவர்களுக்கு அப்ேபாத ருந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்ச
முழக்க அளவ ல் இவர்களுடன் ந ன்றது என்ற வ மர்சனம் இருக்க றது.
அைதத்தவ ர

ெபாதுவாக

இப்ேபாராட்டத்த ல்

ச

ப

அய்ய ன்

பங்கு

பாரட்டப்பட்ேட இருந்தது. ேபாஸ் அவர்கள் ஏன் இந்த வ மர்சனத்ைத ைவத்தார்
என அற யமுடியவ ல்ைல.

இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ைய ெபயர் ெசால்லி

குற ப்ப ட்ட ேபாஸ் ேவறு கட்ச கள் என ெபயர் குற ப்ப டாமல் ேபாராளிகள்
ெபயரில் ந த த ரட்டிவ ட்டு பாத க்கப்பட்டவர்களுக்கு ஏதும் ெசய்யவ ல்ைல
என ெபாதுவாக ெசால்லி ெசல்க றார்.

ஏன் அக்கட்ச களின் ெபயைர

குற ப்ப டாமல் ேபானார் என்பது ேகள்வ யாக இருக்க றது .
Moscow Radio ‘Sailors Uprising’ பற்ற
புத்தகத்த ல் தகவல் அளிக்க றார்.
ஆட்ச ய லிருந்து

வ டுபட்டு

குற ப்ப ட்டதாக ேபாஸ் தனது

அத ல் இந்த ய மக்கள் காலனிய

புதுவாழ்வு

ெபற

காட்டும்

ந கழ்வு

என

ெசால்லப்பட்டது. ேபாராட்டம் ஒடுக்கப்பட்டது எனவும் அச்ெசய்த ெசால்லியது.
Moscow Radio tonight referred to the Sailors Uprising in India and described it as an
indication that people under Colonial Yoke were hungering for new way of life…Latest report
say that the uprising has been crushed. But the very fact that it took place at all is eloquent
especially if you look at it in connection with general situation in India
மாணவர் இயக்கம் சார்ப ல் பம்பாய லிருந்து அதன் துைணச்ெசயலர்
குமாரி சுசீலா மடிமான் ெவளிய ட்ட அற க்ைகய ல் மாணவர்கள் ேபாராடும்
sailorsக்கு

துைணயாக

வ டுத்தார்.

ந ன்று

அவர்களது

ேபாராடேவண்டும்

ேகாரிக்ைககள்

என

மிகவும்

ேவண்டுேகாள்
ந யாயமானைவ.

ேபாராடியவர் எவர் மீதும் பழிவாங்குதல் கூடாது. நாம் நமது நடவடிக்ைகயாக
ப ப்ரவரி 22ல் அைமத யான ேவைலந றுத்தம் ெசய்ேவாம்.

காங்க ரஸ்,

முஸ்லீம் லீக் ஆதரவு மாணவ இயக்கங்கள் ஒத்துைழப்பு தரேவண்டுக ேறாம்
என்றும் அற க்ைகய ல் ேவண்டிய ருந்தனர்.
Documents of The Communist Movement In India வால்யூம் 5 இப்ேபாராட்டம்
குற த்த ச ல ஆவணங்கைள தருக றது.
ப

எம் கட்ச யால் ப ரசுரிக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த ஆவண வால்யூம்கள் ச
For the Final Phase என்க ற

ஆவணத்ைத 1946 ஆகஸ்டில் மத்த ய கமிட்டிய ன் தீர்மானமாக அன்ற ருந்த
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ஒன்றுபட்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ெவளிய ட்டது.

அத ல் இந்த ய புரட்ச ய ன்

இன்ைறய கட்டத்த ல் மக்கள் கடைமகள் என்பது பற்ற அது ேபச யது.

ஐ

என் ஏ ேபாராளிகள் வ டுதைலக்கான இயக்கங்கள், கப்பற்பைட புரட்ச ,
மக்களுக்கும் இராணுவ வீரர்களுக்கும் ஏற்பட்ட ப ைணப்பு , இராணுவ
வீரர்கள்

ேபாராட்டத்துடன்

ெதாழிலாளர்கள்

ேவைலந றுத்த

எல்லாம் ேசர்ந்து ஏகாத பத்த யத்த ற்கு இறுத

மணியடிக்கும்

அைலகள்
புரட்ச கர

சூழைல உருவாக்க யுள்ளன என கட்ச மத ப்ப ட்டது.
காங்க ரஸ் லீக் தைலைம சமரச பாைத கைடப டிப்பதால் மக்கள் இந்த
இரு ப ரிவுகளில் (புரட்ச கர- சமரச) ப ரிந்து ந ற்க றார்கள்.
ஏகாத பத்த யத்த டம்

வகுப்புவாத

உணர்ச்ச கைள

இந்த கட்ச கள்

க ளப்ப வ டுக ன்றனர்.

மக்களிடம் ேசார்ைவ ப ளைவ உருவாக்குக றார்கள்.
புத ய

சூழலில்

நடத்தேவண்டும்.
என்றது.

கட்ச

துணிவாக

மக்களின்

ேபார்க்குணத்ைத

கீழ்கண்ட முழக்கங்கைள கட்ச

அைனத்து

அத காரங்களும்

ெவகுஜன

மக்களுக்ேக,

அடிப்பைடய ல் அரசைமப்பு அெசம்ப ளி.

ேபாராட்டங்கைள

அத கரிக்கேவண்டும்

ைவத்தது.

குவ ட் இந்த யா,

வயதுவந்ேதார்

வாக்குரிைம

இைடக்கால அரசாங்கம் என்ற

ெபயரில் அைமயும் ஏகாத பத்த ய சத ைய கட்ச அம்பலப்படுத்தேவண்டும்.
இந்த சத ய ல் கட்ச கள் பலியாகேவண்டாம் என ேகாருக றது கம்யூனிஸ்ட்
கட்ச .

அப்படிேய அைமந்தாலும் அவ்வரசாங்கம் ஏகாத பத்த யத்துடன்

சமரசம் எனும் பாைதய ல் ேமலும் சறுக்க வ ழாமல் தடுக்க கட்ச ேபாராடும்.
ெதாடர்ந்து வ வசாய கள், ெதாழிலாளர் இன்னும் பலதரப்பட்ட மக்களுக்கான
ேகாரிக்ைகப்பட்டியைல மத்த ய கமிட்டி முடிவு ெசய்தைத பார்க்க ேறாம்.
ப ப எச் கம்யூனிஸ்ட் பத ப்பகம் சார்ப ல் 1954 அக்ேடாபரில் ஆவணம்
ஒன்ைற ெவளிய ட்டனர். The RIN Strike by a Group of victimised RIN Ratings என
அப்ப ரசுரம் தைலப்ப டப்பட்டிருந்தது. இந்த ெதாகுப்ப ற்கான முன்னுைரைய
ேதாழர் இ எம் எஸ் ெசப்டம்பர் 1954ல் எழுத ய ருந்தார்.

அவர் எழுத்த ன்

சாரமான ெசய்த கள் இங்கு தரப்படுக றது.
ப ரிட்டிஷ்

அத காரிகளால்

மனிதர்களின் எழுச்ச
www.Kaniyam.com
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இந்த ய வ டுதைலப்ேபாரிலிருந்து இந்த எழுச்ச ைய ப ரித்து பார்க்கமுடியாது.
ச ப்பாய் கலகம் ேபான்ற ஒன்றாக பார்க்கப்படேவண்டும்.
ஏகாத பத்த ய

ப ரிட்டிஷ்

குறுக ய

காலத்த ற்குள்

இைத

ஒடுக்க

முடிந்ததற்கு காரணம் இரண்டாம் உலகப்ேபார் காலத்த ல் ஏற்பட்ட பலவீனம்.
வ டுதைலப்ேபாரின்
இருந்தது.

தைலைம

பூர்ஷ்வாக்களிடம்-

ந லப ரபுக்களிடம்

இந்த ரின் எழுச்ச ய ல் மில்லியன் கணக்க லான ெதாழிலாளர்,

வ வசாய கள், ைகவ ைனஞர்கள், ச று வ யாபாரிகள் மிகுந்த வீரத்துடன்
ஆதரவு ெதரிவ த்து ேபாராடியுள்ளனர்.

பல இடங்களில் இவர்களுக்கு

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச யும் ப ற புரட்ச கர குழுக்களும் தைலைம தாங்க யுள்ளன.
இங்கு ேதாழர் இ எம் எஸ் கட்ச ேபாராடியவர்களுக்கு துைண ந ன்றது
என்பைதயும் தாண்டி தைலைம தாங்க யதாக ேபசுவைதக்காண்க ேறாம்.
ெபரும்பாலான
ெசல்வாக்க ல்

மக்கள்

இருப்பது

பூர்ஷ்வா

கட்ச களான

உண்ைமயாகும்.

காங்க ரஸ்,

எனேவ

தான்

லீக ன்

அவர்கள்

ெசங்ெகாடி மட்டும் ஏந்தாமல் மூன்று ெகாடிகைளயும் ஏந்த னர்.

எழுச்ச

காலத்த ல் கப்பலில் உயேர ெபருமிதத்துடன் ெசங்ெகாடி பறந்தது.

இது

ேவெறான்ைறயும் த ைசவழிையயும் காட்டியது. ப ரிட்டிஷ் எத ர்ப்பு என்பத ல்
ெசங்ெகாடி மட்டுமில்லாமல் காங்க ரஸ்- லீகும் இருந்தது பூர்ஷ்வாக்களின்
ெசல்வாக்ைகேய காட்டுக றது. இந்த பலவீனத்ைத ப ரிட்டிஷார் முழுைமயாக
பயன்படுத்த க்ெகாண்டனர்.
ப ரித்தாளும்

தந்த ரமிக்க

ப ரிட்டிஷ்

ஆட்ச

தனக்கான

ந லப்ப ரபுத்துவ கூட்டாளியான காங்க ரைசப் ெபற்றது.

பூர்ஷ்வா

ப ரிட்டிஷ் ேதாட்ட,

சுரங்க, வங்க வர்த்தக முதலாளிகைள ெதாடமாட்டார்கள் என்க ற நம்ப க்ைக
ப ரிட்டிஷாரிடம் இருக்க றது.

600 சமஸ்தானாத பத களுக்கும் பாதுகாப்பும்

என்ற நம்ப க்ைகயும் இருக்க றது. இந்த அடிப்பைடய ல்தான் ஆட்ச மாற்றம்
என்பது ப ரிட்டிஷாரால் ஏற்கப்பட்டது.
இந்த உடன்பாட்டில்தான் எந்த எழுச்ச யும் புரட்ச கர ந ைலைம ேநாக்க
மக்கைள அைழத்துப்ேபாகாதபடி ந றுத்துக ற முைனப்ப ல் அந்த அரச யல்
கட்ச கைள ஈடுபடெசய்தது.

ரின் ேபாராட்டத்த ல் சர்தார் பேடலும் முகமது

அலி ஜின்னாவும் இைதத்தான் ெசய்தார்கள். இவர்களின் அந்த அற வுைர
www.Kaniyam.com
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மட்டும் ெகாடுக்கப்படாமல் ேபாய் இருந்தால் ந ைலைமேய ேவறு வடிவம்
எடுத்த ருக்கும். 1947 அத கார மாற்றமும் ேவறுவைகப்பட்டு இருந்த ருக்கும்
என்ற தனது கணிப்ைப இ எம் எஸ் ைவக்க றார்.
ப ப எச் ெதாகுப்ப ன் மகத்துவம் பற்ற இ எம் எஸ் புகழ்ந்து எழுதுக றார்.
காங்க ரஸ்- லீக ன் துேராகம் அத ல் ெதரியும் என்க றார்.
ெவளிநாட்டுக்ெகாள்ைகைய

காம்ன்ெவல்த்

உடன்

பாரட்டமுடியாது என்க ற வ மர்சனத்ைத ைவக்க றார்.

ேநருவ ன்
ந ற்கும்வைர

அவரது முன்னுைர

இந்த வரிகளுடன் முடிக றது.
..all those who carry on such a struggle for the real and genuine independence and
sovereignty of India and Pakistan will take inspiration from the story of the heroic deeds of
the RIN Ratings given in this volume.
இந்த

ெதாகுப்பு

குற த்து

பப்ளிஷர்

குற ப்ப ல்

ரின் எழுச்ச முடிந்து

ஓராண்டில் இந்த ைகெயழுத்துப்ப ரத கள் எங்களிடம் தரப்பட்டன. பல்ேவறு
காரணங்களால் உடனடியாக புத்தகம் ெகாணரமுடியவ ல்ைல.
குற ப்புகளில்

சரிெசய்த

ச லவற்ைறத்

தவ ர

ேவறு

ஆச ரியர்

அைனத்ைதயும்

மாற்றமின்ற ெகாண்டு வந்துள்ேளாம் எனக் குற ப்ப ட்டுள்ளனர்.
இந்த ெதாகுப்ப ற்கு நீண்ட அற முகவுைர எழுதப்பட்டுள்ளது.
எழுத னார் என ேபாடவ ல்ைல.
அற முகம்

ேபசுக றது.

எவர்

இரு முக்க ய கருதுேகாைள எடுத்தவுடன்

இந்த ய

சுதந்த ரப்ேபாராட்டத்ைத

இந்த ய

இராணுவத்த னைர ெகாண்டு ஒடுக்கலாம் என்ற காலம் முடிவ ற்கு வந்தைத
ரின் எழுச்ச காட்டியது. அேத ேபால் இராணுவத்த னர் இந்த ய மக்களுடன்
இரண்டறக் கலந்து மக ழ்ச்ச யான இந்த யாைவ உருவாக்க ேபாராடுவார்கள்
என்பைத அப்ேபாராட்டம் காட்டியது.
ரின் ேபாராட்டம் மகத்தான 5 நாட்கள் எழுச்ச ய ன் வரலாறாகும்.

பலர்

தண்டைன முடிந்து வீடு த ரும்ப யுள்ளனர். அவர்கள் ெநஞ்சுரத்துடன் தங்கள்
காவ யக் கைதைய ெதரிவ த்துள்ளனர். ேதச ய இயக்கத்த ல் ரின் எழுச்ச ய ன்
முக்க யத்துவம் அற ய நமக்கு அைவ உதவும்.
எந்த

அரச யல்

www.Kaniyam.com
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பரிசீலிக்கேவண்டும். ஆறாண்டு யுத்த ெகாடுைமயான சூழலுக்கு ப ன்னர்
எழுந்த எழுச்ச யது.
The Time has now come to measure the gains and losses to learn the lessons and go
forward. The story of the RIN strike has a lot to teach us, for it heralded a new period of
revoultionary upheaval.
இ எம் எஸ் எழுத்த லும் அற முகவுைர எழுத யவரிடத்த லும் மிைக
மத ப்பீடுகள்

இருக்க ன்றன

என்றாலும்

ரின்

ேபாராட்டம்

குற த்து

தங்களிடம் க ைடக்கப்ெபற்ற பலவற்ைற கம்யூனிஸ்ட்கள் ஆவணப்படுத்த
ெபாறுப்ெபடுத்துக்ெகாண்டுள்ளனர்

என்பது

வரலாற்று

மாணவர்கள்

அற க்ைகைய

சுட்டிக்காட்டி

ெமச்சத்தகுந்த அம்சமாகும்.
ேநவல்

ேபாராட்ட

ெசண்ட்ரல்

அற முகவுைரைய முடித்துள்ளனர்.

கமிட்டி

Our strike has been a historic event in the

life of our nation. for the first time the blood of men in the services and the men in the
streets flowed together in a common cause. We in the services will never forget this. We
know also that you, our brothers and sisters will not forget”
இந்த ெதாகுப்ப ல் ேபாராட்டம் புயலாக வீச யது ெசால்லப்பட்டுள்ளது.
வீரர்கள்

இன்குலாப்

ஜிந்தாபாத்

முழங்க னர்.

ேபாராளிகள்

ைவத்த

ேகாரிக்ைககள்- அற வுறுத்தல்கள் ெசால்லப்பட்டுள்ளன.

தைலவர்கள்

பலமுைற

ெதரிவ த்தது

நமது

எழுச்ச

அக ம்சாபூர்வமானது

என்று

பத வாக யுள்ளது. கப்பல் பணிய ல் அப்பட்டமாக காட்டப்பட்ட இனப்பாகுபாடு
, ப ரிட்டிஷ் அத காரிகளின் அலட்ச ய ேபாக்குகள் ெசால்லப்பட்டுள்ளன.
அருணா ஆசப் அலிய ன் ஒத்துைழப்பு முழுைமயாக நம்பப்பட்டு அத ல்
க ைடத்த ஏமாற்றம், ேபாராட்டக்கமிட்டிய ல் எழுந்த வ வாதங்கள்-குற ப்பாக
அக ம்ைச சரி -நாம் தாக்கப்படும்ேபாது என்ன ெசய்வது ேபான்ற ேகள்வ கள்
பத வாக யுள்ளன.
ப ப்ரவரி 20முதல் ப ரிட்டிஷாரின் தீவ ர ஒடுக்குமுைற தாக்குதல்கள்
ெசால்லப்பட்டுள்ளன.
அவச யெமனில்
www.Kaniyam.com
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ேபாராட்டக்கரார்களிடம்

தந்தனர்.

ஆயுதம்

-

தந்துவ டுங்கள்

ெசால்லப்பட்டுள்ளது.

அவச யெமனில்

ேபாராடுேவாம்

என

எங்களிடம்

ேரட்டிங்க்ஸ்

ேகட்டதும்

மராத்தா காவலர்கள் தங்கள் ெசாந்த சேகாதரைர

ஒடுக்கேவ அைழத்துவரப்பட்டிருக்க ேறாம் என அற ந்தவுடன் ஒத்துைழக்க
மறுத்த ெசய்த யும் இடம் ெபற்றுள்ளது.
இப்புத்தகத்த ல்

அத்த யாயம்

தைலப்ப டப்பட்டு

ப ப்ரவரி

உைடக்கப்பட்டு

ைகத கள்

21

5

In

Defence

ந கழ்வுகைள
வ டுவ ப்பு,

of

Freedom

ேபசுக றது.

எனத்

ச ைறகள்

ஆயுதக்க டங்க ல்

புகுந்து

தற்காப்ப ற்கு ேதைவயான ஆயுதங்கைளக்ெகாண்டு ேபாராடியது வ ரிவாக
ெசால்லப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பத வு இவ்வாறு ெசல்க றது :
The machine guns were promptly distributed in strategic positions. One was mounted
near the Captain’s cabin facing the sea. The second they placed near the hospital, also
facing the sea. The third was found to be defective and abondoned. The seamen were
called and arms distributed. Some were given rifles, some revolvers and others only hand
grenades. They were thus despatched to their posts. On the army side too there was a lot
of activity”
இந்த காட்ச கைள கண்முன் ந றுத்த க்ெகாண்ேடாெமனில் எப்படி இரு
பக்க துப்பாக்க தாக்குதல் ந கழ்ந்த ருக்கும் என்று ஊக க்கலாம்.
ந த கருவூலத்த ல் இருந்த மூன்று அத காரிகைள வீரர்கள் ைகதுெசய்து
தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் ைவத்த ருந்த ெசய்த ைய பார்க்க ேறாம். அத காரிகள்
வீரர்களுக்கு வழங்க ய ச ல தண்டைனகைள ச ல அத காரிகளுக்கு வீரர்கள்
வழங்க ேகாபத்ைத தணித்துக்ெகாண்டுள்ளனர்.
இதனிைடய ல்

ேபாராட்டத்

அைனவருக்கும் அனுப்புக றார்.

தைலவர்

கான்

கீழ்கண்ட

ெசய்த ைய

I hope you will be non violent.

I am meeting

FOB and FOCRIN in Castle Barracks. I shall let you know last decision afterwards. Up to
that time you should keep complete silence.
இது தந்த ரமா என்க ற சந்ேதகம் ச ல வீரர்களுக்கு இருந்தது.
5.30 வைர எவரும் வரவ ல்ைல.

ெவள்ைளக்ெகாடி ஏந்த
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ேபச்சுவார்த்ைத நடப்பதாக ெசால்லி ெசன்றனர்.

அைனத்து கப்பலிலும்

cease fire ச க்னல் தரப்பட்டிருந்தது. அத காரி காட்ஃப்ேரய ன் அணுகுமுைற
கடுைமயாக இருந்தது.

ேபாராட்டக் கமிட்டி காங்க ரஸ், லீக், கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச க்கு ஆதரைவக்ேகாரி ேவண்டுேகாள் வ டுத்த ருந்தனர்.
ேபச்சுவார்த்ைத

1

1/2

மணிேநரம்

நடந்ததது.

அன்று

இரவு

அைமத யானதாக இருந்தது. நாைள என்னவாகும் என வீரர்கள் உறங்காமல்
வ வாத த்துக்ெகாண்டிருந்தனர்.

எப்படி காட்ச கள் நகர்ந்தன என்பைத

த ைரப்படம் ேபால் காட்டுவைத அந்தப் பகுத ைய படிக்கக்கூடியவர்கள்
உணரமுடியும்.
ப ரவரி 22 அன்று கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ஹர்த்தால் ெபாதுேவைல ந றுத்தம்
என்றது.

ப ரிட்டிஷ் அத காரிய ன் ‘சரணைட அல்லது அழிந்து ேபா’

ஆணவத்ைத எத ர்ெகாள்ேவாம் என்றனர் கம்யூனிஸ்ட்கள்.
அன்று

ேதாழர்

அத காரி

ஹர்த்தாலுக்கான

ஏஜ் எடிட்டர் எனப்ேபாட்டு ெவளிய ட்டிருந்தார்.

ப ப்ரவரி 22

அைறகூவைல

பீப்ப ள்ஸ்

ப ப்ரவரி 23 அற க்ைகய ல்

அவர் terror Regime என்க ற கடுைமயான வ மர்சனத்ைத முன்ைவத்தார்.
இம்பீரியலிஸ்ட்களின் த மிர் என கண்டித்த ருந்தார். ப ப்ரவரி 19ல் பம்பாய்
கமிட்டி ெசயலர் டி எஸ் ைவத்யா ச று ெவளியீட்ைடக் ெகாணர்ந்தார் .
ேபாராட்டக்காரர்களின் ேகாரிக்ைகைய அத ல் முழுைமயாக ெவளிய ட்டு
வ ளக்க ய ருந்தார். ேதாழர் அத காரிய ன் தைலயங்க வ மர்சனம் இவ்வாறு
குற்றம்சாட்டியது.
‘He [Patel] shed tears over those who died and condemn [sic] “hooliganism”. But he
had, however, no single word to say in condemnation of the British military “hooliganism”
who had fired indiscriminately and killed hundreds of innocent lives.’ The editorial added:
‘Gandhi ji said that the Hindu Muslim unity achieved in joint violence at the barricades must
lead to mutual violence…in saying so he deprecates the glorious Hindu-Muslim unity in
resisting the police and the military repression…the fact is that Congress leaders are not
thinking in terms of joint struggles and not even in terms of struggle.’ On Nehru, he commented: ‘To say that a slave people shall never take to arms because its guns are not as big
as those of the handful of oppressors, would not be a counsel of wisdom but of cowardice.’
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சர்தார் பேடேலா ஹர்த்தாலுக்கு ஆதரவு தராதீர் என்றார்.
வழிய ல்

ேபச்சுவார்த்ைத

மூலம்

தீர்வ ற்கு

காங்க ரஸ்

அைமத

முயற்ச ப்பதாக

ெதரிவ த்தார். மத்த ய சட்டமன்றத்த லும் ேபசுேவாம் என்றார். பேடல், லீக்
தைலவர்கைள கான் ெசன்று சந்த த்தார்.

அத காரி காட்ஃப்ேர Flag Odfficer

ெசய்த ெவளியானது.
மாைல 6 மணிக்கு வீரர்கள் மத்த ய ல் காங்க ரஸ் லீக் தைலவர்கள்
அற வுைரப்படி

ஆயுதங்கைள

ெதரிவ த்தார்.

பதட்டம்

கீேழைவப்பது

ஏற்பட்டது.

என்க ற

முடிைவ

கான்

இராது

எனச்

பழிவாங்கல்

ெசால்லியுள்ளனர் என கான் அைமத ப்படுத்த னார்.

I am of opinion that

having received this assurance, we should now surrender and lay down our arms. We
can rely our leaders to see that justice is done.

Do not think we are surrendering

to the British. we are surrendering to the people, because the whole nation is with
us” என மிக ேசார்ந்த ேதாற்றத்துடன் அவர் ெதரிவ த்தார்.
வ வாதங்களுக்குப் ப ன்னர் அைனவருக்கும் நன்ற

கடுைமயான

பாராட்டி பத்த ரிைக

ெசய்த தரப்பட்டது .
ஆயுதப்பகுத க்கு ெபாறுப்பானவர்கள் அங்ேக வந்தேபாது காலியாக
இருந்தைத

பார்த்தனர்.

ஆயுதங்கள்

அப்புறப்படுத்தப்பட்டு இருந்தன.

முழுைமயாக

அத காரிகளால்

சரண்டர் எனில் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும்

கப்பல்கைள ஒப்பைடத்துவ ட்டு ேவைலந றுத்தம் ெதாடரலாம் என ச லர்
கூற னர்.

மூன்று மணிேநரம் கடுைமயாக வ வாத த்துவ ட்ேடாம்.

இல்ைல.

யாராவது ெதாடர வ ரும்ப னால் ேவைலந றுத்தம் ெசய்யலாம்.

ஆனால் சரண்டர் ஆக ற முடிைவ எடுக்க ேறாம்.

காலம்

இத்தருணத்த ல்தான்

ஜின்னா ஆதரவு ெசய்த யும் அவர்களிடத்த ல் வந்து ேசர்ந்தது. அைத கான்
படித்தார். அவ்வற க்ைக ைகதட்டலுடன் வரேவற்கப்பட்டது. 6 ேபர் நீங்கலாக
அைனவரும் சரண்டர் முடிைவ ஏற்றனர். முடிைவ அத காரிகளிடம் ெதரிவ க்க
கான் ெசன்றார். தீர்மானம் பத்த ரிைககளுக்கும் அனுப்பப்பட்டது. ேபாராட்டக்
கமிட்டிய ல் ஒருவர் எழுந்து என் இதயம் வலிக்க றது. இைத ைபயன்களிடம்
ெசால்லும்ேபாது கனத்த இதயத்துடன் ெசால்லேவண்டிவரும் என்றார்.
ப ப்ரவரி 24 அன்று கராச்ச ய ல் ேரட்டிங்ஸ் பேரடிற்கு வரேவண்டும்
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இல்ைலேயல் இராணுவத்த னரால் கட்டாயப்படுத்தப்படுவர் என்க ற ெசய்த
எரிச்சலூட்டியது. ஹ ந்துஸ்தான் கப்பலிலும் பதட்டம் ந லவ யது. மதராஸ்,
வ சாகப்பட்டினம், ெகாச்ச ன், ஜாம்நகர், கல்கத்தா, ெடல்லி பகுத களில் நடந்த
ேபாராட்டம் இந்த புத்தகத்த ல் பத வாக யுள்ளது.
கத்த யவாட் கப்பல் கடலில் இருந்து ேபாராட்டம் அற ந்து ஆதரவாக
ந ற்பதற்காக எடுத்த முயற்ச கள் தனியாக ேபசப்பட்டுள்ளைத காண்க ேறாம்.
அக்கப்பலில் புரட்ச கர கீதங்கள் இைசக்கப்பட்டதாகவும் ெதரிவ த்துள்ளனர்.
எங்கும் ந றுத்தாமல் பம்பாய் ெசன்று ேபாராட்டத்த ல் பங்ேகற்பது என்க ற
முடிைவ கடலில் மிதந்துெகாண்ேட அவர்கள் எடுத்தனர்.
கப்பல் ஆபத்த ல்
முடிெவடுத்தனர்.

என

அற ந்தவுடன்

கராச்ச

பக்கம்

ஹ ந்துஸ்தான்
ெசல்ேவாம்

என

ேபாராட்டம் குற த்து அற ந்தவுடன் சக ேபாராளிகளுடன்

ேபாய் ந ற்கேவண்டும் என்க ற தவ ப்ப ல் இந்த ேபாராளிகளின் பயணம்
இருந்தைதப் பார்க்க ேறாம்.

எனது ெபயர் இளைம- எனது ேவைல Change

மாற்றம்- என் முழக்கம் புரட்ச என்க ற பாடைல அவர்கள் இைசத்தனர்.
நாயக் பூதன் சாகப் என்க ற 22 வயது இைளஞன் குற த்த பத வு
இத ல்

காணப்படுக றது.

அவர்

அத காரிய டம்

ேபாராட்டக்காலத்த ல்

எவ்வாறு துணிச்சலுடன் ந ன்றார் என்பது ெசால்லப்படுக றது.
இராணுவ வ சாரைணக்குள்ளானார்.

பூதன்

குற்றத்ைத ஏற்றுெகாண்டு தவறு

என வருத்தம் ெதரிவ க்க அற வுறுத்த னர். அந்த வ வசாயப்பகுத இைளஞன்
முடியாெதன்றார்.
my enemy?

அவர் எழுப்ப ய ேகள்வ What!

I should beg of mercy from

இதற்கு அவர் கடுைமயான தண்டைனைய ெபற்று ச ைறய ல்

வாடினார். 1954ல் இந்த புத்தகம் ெவளிவரும்ேபாது அந்த வீர இைளஞர் பற்ற
ெசய்த ஏதும் க ைடக்கவ ல்ைல என பப்ளிஷர் குற ப்பு ெசால்க றது.

அது

ெபரும் ேசாகங்களில் ஒன்று.
ஆய ரக்கணக்காேனார் ச ைறய ல் 48 நாட்கள் ைவக்கப்பட்டனர். ஏப்ரல்
16, 1946ல் பலர் வ சாரைணக்காக அைழத்துவரப்பட்டனர்.

கண் துைடப்பு

வ சாரைணக்குப் ப ன்னர் பலர் அலிப்பூர் ச ைறக்கு அனுப்பப்பட்டனர்.
ப ப்ரவரி

21-24

ஆக ய

நாட்கள்

இந்த ய

வ டுதைலப்ேபாரின்

வரலாற்ற ல் இடம் ெபற்றுவ ட்டன.

மதராஸ், மதுைர கான்பூர் கம்யூனிஸ்ட்
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கட்ச த்ேதாழர்கள் எவ்வளவு தூரம் ேபாராளிகளுடன் ந ன்றனர் என்க ற
பத வும் இத ல் இருக்க றது. முலுந்த் ேகம்ப் என்பது பம்பாய் தானா சாைலய ல்
மனித அரவமற்ற பகுத ய ல் இருந்தது.

மிக ேமாசமான இருப்பு சூழல்

ெகாண்ட முகாமது. அைடக்கப்பட்ட வீரர்கள் கழிப்பைறகளுக்கு நீண்ட வரிைச
காத்த ருத்தல் என்பது துவங்க பல துன்பங்கைள சந்த த்தனர். உணவ ல் கல்
இல்லாமல் ஒரு நாளும் இல்ைல.
நர்பதா கப்பல் சார்ந்த இைளஞன் அஸ்லாம். அவைர வ சாரிக்க அைழத்து
ெசன்றனர்.

உனது ேவைலந றுத்தம் குற த்து ெசால் என்றனர்.

அவர்

அஞ்சாமல் As an Indian I participated in the strike which was started by Indian navy.

It was my moral as well as national duty to join the strike என்றார்.

அத காரி முழுைமயான வ வரம் ேதைவ என்றார். கருப்பு ெவள்ைள பாகுபாடு
காட்டினீர்கள். எங்கள் இதய ெநருப்பு எழுந்தது என்றார் அஸ்லாம்.
ேபாராட்டத்தைலவர்

கான்

பலேநரங்களில்

எேதச்சத கார

முடிைவ

எடுத்தார் என்க ற வ மர்சனம் இருந்தது. கான் தனது புகழ் சரிந்துவ டாமல்
இருப்பத ல்
ஆனால்

கவனமாக

காைன

துப்பாக்க

ேபாராளிகளிடமிருந்து
இைதப்பார்த்துதான்

இருந்தார்

என்ற

குற்றசாட்டும்

முைனய தான்

லாரிய ல்

தூக்க ப்

இழுத்துப்ேபாட்ட

எழுந்தது.

இராணுவத்த னர்

ேபாட்டனர்.

அத காரிய ன்

பற

அஸ்லாம்

சட்ைடைய

ப டித்து

க ழித்தார். நாட் என்ற அந்த அத காரி கான் ைகது என் முடிவல்ல. எனக்கு
உத்தரவு ெசய்ேதன் என்றார்.
கல்யாண் முலுந்த் முகாம்களிலும் பட்டினிப்ேபார் ெதாடர்ந்தது.
பத வும் நம் ெநஞ்ைச உலுக்கும்.

இந்த

கணக்கத காரிய டம் ெசன்ற பலருக்கு

உங்களுக்கான ந லுைவ என ஏதுமில்ைல.

கடன்தான் உங்கள் ெபயரில்

என்ற பத ல்தான் க ைடத்தது. ைகய ல் காசு இல்லாமல் க ழிந்த ஆைடயுடன்
உணவும் இல்லாமல் அவ்வீரர்கள் அைலக்கழிக்கப்பட்டனர். பலைர ேநராக
ரய ல் ஏற்ற ஊருக்கு அனுப்ப வ ட்டனர். ஆம் ப ரிட்டிஷ் அடக்குமுைற மூலம்
ஒழுங்ைக ந லநாட்டியதாக ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்ளலாம். ஆனால் உதவ
ெசய்வதாக வாக்கு தந்த அரச யல் தைலவர்கள் எங்ேக ேபானார்கள் என்ற
ேகள்வ ைய இப்புத்தகம் கடுைமயாக எழுப்ப யது.
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ேபாராட்டம் மக்கள் மறத க டங்க ற்கு ெசன்றுவ ட்டதா எனக் ேகள்வ ையயும்
இந்த புத்தகம் எழுப்ப யது.
ச

ப

குற த்து

அய் சார்பாக இன்னுெமாரு முக்க ய ஆவணம் இப்ேபாராட்டம்
இருக்க றது.

அது

ெபாதுச்ெசயலர்

கமிஷனுக்கு அனுப்ப ய ஆவணம்.
தன்

கடிதத்துடன்

ரின்

வ சாரைணக்

ேம 29, 1946 அன்று ப ச ேஜாஷ

வ சாரைணக்குழுவ ற்கு

ெமேமாரண்டம் ஒன்ைற அனுப்ப னார்.
சுதந்த ரத்ைத

ேஜாஷ

காப்பதற்காகவாவது

ச

ப

அய்

சார்ப ல்

அத ல் வ டுதைல இந்த யாவ ன்

‘ேசைவ

ந ைலைமகைள’

ேநவ ய ல்

சரிெசய்த டேவண்டும் என ெதரிவ க்கப்பட்டிருந்தது. வீரர்கள் ேபாராட்ட சூழல்,
குவ ட் இந்த யா- தைலவர்கள் ைகது, 1943 பஞ்சம், ஐ என் ஏ வ சாரைண
என்க ற

அரச யல்

ந ைலைமகள்,

ந வர்த்த க்கான ஏற்பாடுகள்,

வீரர்கள்

ேகாரிக்ைககள்-

ஊத ய ேவறுபாடுகள்,

குைறகள்,

ெகளரவக்ேகடுகள்,

இனப்பாகுபாடு ேபான்றைவ சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருந்தன.
Ratings

demobilization

க ைடக்கும்வைர

க்கு

அரசாங்க

ப ன்னர்
உதவ

அவர்களுக்கு

மாற்றுேவைல

ேவண்டும்.

மாற்றுேவைலப்

ெபறுவதற்குரிய பய ற்ச வழங்க ேவண்டும். பணிய ல் ெதாடருபவர்களுக்கு
முழு ச வ ல் உரிைமகள் ேவண்டும்.

அரச யல் ந கழ்வுகளுக்கு அனுமத -

இல்ைலெயனில் குைறந்தபட்சம் அவர்கள் வ ரும்பும் புத்தகம், பத்த ரிைககள்
படிக்க உரிைம ேவண்டும்.

அவர்கள் தங்களுக்குள் வ வாத க ளப்கள்

அைமத்துக்ெகாள்ள அனுமத க்கப்படேவண்டும்.

ேதர்தலில் வாக்களிக்கும்

உரிைம தரப்படேவண்டும். ேபாராட்டத்தால் ெவளிேய அனுப்பப்பட்டவர்கள்,
டிஸ்மிஸ்

ஆனவர்கள்

அைனவருக்கும்

மீண்டும்

பணிய ல்

ேசர

ஒரு

வாய்ப்பாவது ேவண்டும் ேபான்ற ச வ ல் வாழ்வாதார ேகாரிக்ைககைள
ெபாறுப்புடன் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ைவத்தைதக் காண்க ேறாம்.
சல

அத காரிகள்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச

தூண்டுதலால்

என சாட்ச யம் ெசால்வது ஆதாரமற்ற குற்றசாட்டு.

கட்ச

ேபாராட்டம்
அவ்வாறு

தூண்டிவ டவ ல்ைல.

ஆனால் ேபாராட்டத்ைத முழுைமயாக ஆதரித்து

ந ன்றது.

கலகம்

இந்தக்

முடிந்த ருக்காது.
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கருதுக றது. அத காரி காட்ஃப்ேர அச்சுறுத்தல்தான் ஹர்த்தால் அைழப்ைப
கட்ச வ டக் காரணமானது.

எங்கள் தைலயீட்டால்தான் ேநவ ய ன் அழிவு

தடுக்கப்பட்டது.
ேபாராட்டமுடிவ ல்

பழிவாங்கல்

இராது

எனச்ெசால்லி

ஏமாற்ற யது

எங்களுக்கு வருத்தத்ைத தந்துள்ளது. இப்படி பழிவாங்கைல தடுக்க முடியாத
அளவ ற்கு நாங்கள் பலவீனர்களாக இருந்ேதாம். ப ற கட்ச கைளயும் இத ல்
எங்களால் ேசர்க்க முடியாமல் ேபானது.
நாங்கள் எங்கள் சேகாதரர்களுடன் ந ன்றத ல் ெபருைமயைடக ேறாம்.
ேநவ

அழிைவ தடுத்தத ல்,

ெசலுத்த யுள்ேளாம்.

வ சாரைணக் கமிட்டி அைமத்தத ல் பங்கு

எங்களுக்கு அது ெபருைமேய என அந்த ெமேமா

ெபருமிதத்துடன் ெசல்க றது.
மதராச ல் ேபாராட்டம் குற த்த- கம்யூனிஸ்ட்கள் குற த்த ெசய்த களும்
இந்த யன் ரிஜிஸ்டர் ஆவணத்த ல் இருக்க றது.

இந்த யன் ரிஜிஸ்தர்

பத வுகள் தனியாக ேபசப்பட்டுள்ளது.
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5. இந்தியன் ரிஜிஸ்டர் 1946 ஆவணத்திலிருந்து
Indian Annual register என்பது கல்கத்தாவ லிருந்து ெவளிவந்த ஆண்டு
ந கழ்வுகளின் காலவரிைசத் ெதாகுப்பு ஆவண இதழ்.
எச் என் மித்ரா இருந்துள்ளார்.

அதன் எடிட்டராக

அவர்களது குழுவ னரின் அற்புத அபார

உைழப்ப ற்கு வரலாற்று மாணவர்கள் தைலவணங்கேவண்டும்.
வரலாறு,

சமூகம்,

ெதாழில்,

கல்வ

ேபான்ற

பல்ேவறு

அரச யல்,

அம்சங்களின்

ைடஜஸ்ட்டாக அவர்கள் 1947வைர ெகாணர்ந்தது காணக்க ைடக்க றது.
இந்த யா குற த்து ப ரிட்டிஷ் நாடாளுமன்றம் ேபச க்ெகாண்டைவகைளயும்
இந்த ரிஜிஸ்டர் பத வு ெசய்தது.

தகவல்கைள வ டாமல் ேதடித்ேதடி

தரேவண்டும் என்பத ல் மித்ரா டீம் ெபரும் உைழப்ைப நல்க ய ருப்பது
ப ரமிக்கைவக்க றது. இந்த யாவ ல் ஒரு பகுத ேவறுஒரு பகுத ையப் பற்ற
அற ந்துெகாள்ளக் கூட ரிஜிஸ்டர் உதவ கரமாக இருந்தது.
Indian Annual register 1946 vol 1 என்பது ஜனவரி முதல் ஜூன் காலத்த லான
அைனத்து இந்த ய ந கழ்வுகைளயும் பத வாக ெகாண்ட ஆவணம்.

இைத

ந ர்ேபந்த ர நாத் மித்ரா அவர்கேள எடிட்டராக இருந்து ெகாணர்ந்துள்ளார்.
அப்ேபாது வருட சந்தா ரூ 15ல் வந்துள்ளது.

இனி கப்பற்பைட ேபாராட்டம்

குற த்து அதன் பத வ லிருந்து ச ல அம்சங்கைளக் காண்ேபாம்.
ப ப்ரவரி 19 1946 அன்று ஃப்ேளாரா பவுண்டன் எனும் ெநருக்கடி மிகுந்த
பகுத ய ல் 3000 ேரட்டிங் ஊழியர்கள் ெபரும் இைடயூைற ஏற்படுத்த னர்.
ச ல ப ரிட்டிஷ்காரர்கள் தாக்கப்பட்டனர்.

4 காவலர்கள் காயமைடந்தனர்.

அப்பகுத ய ல் மத யம் 1 மணிக்குத்தான் அைமத த ரும்ப யது.
ேபாராளிகள்

தல்வார்

கப்பல்

உள்ளிட்ட

கப்பல்களில்

ேமாசமான

தரக்குைறவான உணைவத் தருவதாக ெசால்லி ேவைலந றுத்தம் ெசய்தனர்.
எண்ணிக்ைக 20 ஆய ரம் என்றனர்.
அங்கு ஹான்ைப சாைலய ல் அெமரிக்க ெகாடி எரிக்கப்பட்டது. ஹ்யூசன்
எனும் ேபாலீஸ் அத காரி காயமுற்று ெசய ண்ட் ஜார்ஜ் மருத்துவமைனய ல்
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அனுமத க்கப்பட்டார். அப்பகுத யாக ெசன்ற கார்கல் மீது கற்கள் வீசப்பட்டன.
ப ப்ரவரி 20 அன்று பம்பாய் சர்ச்ேகட் பகுத பாத க்கப்பட்டது.
ேபாராளிகள் அங்கு கூடிய ருந்தனர்.

மணி 10.15 இருக்கலாம்.

அந்ேதரிய லிருந்து

ரய லில்

வந்தனர்.

சர்ச்ேகட்வைர

2000 ரின்
அவர்கள்

முழக்கமிட்டுக்ெகாண்ேட

ைகய ல் மூவர்ணக் ெகாடி தாங்க ய ருந்தனர்.

ரய லில் இருந்த

ப ரிட்டிஷார் இருவர் தாக்கப்பட்டனர். ேரட்டிங்ஸ் ச லர் முன்வந்து அவர்கைள
காப்பாற்ற னர்.

சீக்க யர் ஒருவரின் ைபக்ைக ந றுத்த பஞ்சர் ெசய்தனர்

ேபாராட்டக்காரர்கள். அடுத்து நடந்த கூட்டத்த ல் ேபச ய ப ரத ந த வன்முைற
கூடாது அக ம்ைச வழிய ல் ேபாராடேவண்டும் எனப் ேபச னார்.
ேபாராட்டத்தைலவர் எம் எஸ் கான் ேபாராட்டக்காரர்களுக்கு ஒழுங்கு
அவச யம் எனப் ேபச னார்.

த ருத்தப்பட்ட ேகாரிக்ைககைள ஃப்ளாக்

ஆப சருக்கு அனுப்ப யைத கூட்டத்த ல் ெதரிவ த்தனர். கப்பலில் ெஜய்ஹ ந்த்
எழுத யதால் ைகதான தத் அவர்கள் வ டுதைல ெசய்யப்பட்டுள்ளார் என்பதும்
ெசால்லப்பட்டது.

கப்பல் மாலுமிகைள ேகவலமாக ேபச ய அத காரிக்கு

மாற்றல் ேபாடப்பட்டு புத ய அத காரி அவ்வ டத்த ற்கு ேபாடப்பட்டார். ஆனால்
ேபாராளிகள் இந்த ய அத காரி ஒருவைர ேபாடேவண்டும் எனக் ேகாரினர்.
கப்பல்பைட

சீருைடய ல்

இருந்த

ச லர்

அெமரிக்க

ெகாடிைய

க ழித்து

எரித்தனர்.
கல்கத்தாவ லும் ேபாராட்டம் பரவ யது.
வீரர்கள் ேபாராடினர்.

ெபஹாலா பகுத ய ல் 200

அவர்கள் ஹூக்ளி கப்பல்பைடய னர்.

பம்பாய ல்

ேவன் மூலம் அைனத்து ேரட்டிங் வீரர்களும் Barrack பகுத க்கு மத யம்
3.30க்குள் த ரும்பாவ டில் ைகது ெசய்யப்படுவர் என்ற எச்சரிக்ைக தரப்பட்டது.
ந ர்வாகம் HMIS Talwar Shore establishment கதவுகைள சரியாக 3.30க்கு
மூடியது.

இராணுவம் சுற்ற லும் ந றுத்தப்பட்டிருந்தது.

இரவு 10 மணிக்கு

உணவுக்கூடத்த ற்கு ெசன்று ச ல வீரர்கள் உணவு எடுத்துக்ெகாண்டனர்.
ெதருவ ல்
முன்னதாக

கட்டுப்படாமல்
வந்தது

இருந்த

மராத்தா

40

வீரர்கள்

ெரஜிெமண்ட்.

ைகது

ெசய்யப்பட்டனர்.

ெதாடர்ந்து

வ வாதம்

ெசய்துெகாண்டிருந்த வீரர்கள் லாரிய ல் ஏற்றப்பட்டு அவர்கள் இடத்த ற்கு
ெகாண்டு ெசல்லப்பட்டனர். பம்பாய் பகுத களில் 6 லாரிகளில் இராணுவம்
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ேராந்து பணிகைளப் பார்த்தது.
அத்துமீற நடந்ததாக ெசால்லப்பட்ட வீரர்கள் மீது பக ரங்க வ சாரைண
நடந்தது.

அவர்கள் தந்த வாக்குமூலங்களின்படி பம்பாய் ெதருக்களில்

நடந்த வன்முைறகளில் ேரட்டிங்ஸ் ஈடுபடவ ல்ைல.

ச ல வீரர்கள் தாங்கள்

ேபாராட்டத்த ற்கு ெசல்லும்ேபாது ரிவால்வர் முைனய ல் மிரட்டப்பட்டதாக
குற்றம் சாட்டினர். ேபாராளிகளின் ப ரத ந த ஒருவர் அெமரிக்க ெகாடிைய
க ழித்ததற்காக வருத்தம் ெதரிவ த்தார்.
பங்க ல்ைல என்றார்.

ஆனால் அத ல் வீரர்களுக்கு

அவரின் அற க்ைகய ல் the Central committee regrets

the action and assures the Americans that they have as much respect for their flag as they
have for their own national Flag.
அன்று மாைலேய Admirality Houseல் காட்ஃப்ேர பங்ேகற்ற அத காரிகளின்
கூட்டம் நடந்தது. It was decided to provide Indian Food to the ratings on strike according
to the list of menu submitted by them. This decision was communicated to the ratings of
the various establishments என்ற ெசய்த ைய பரிமாற க்ெகாண்டனர்.
ப ப்ரவரி 21 கராச்ச ய ல் கலவரத்த ல் 9 ேபர் காயமுற்றனர். ஹ ந்துஸ்தான்
கப்பல் 120 வீரர்கள் ேபாராடினர்.

மாைல 6 மணிக்குள் த ரும்ப னால்

தண்டைன இருக்காது என அத காரிகள் அற வுறுத்தல் ெசன்றது.
மதராஸ் ஹார்பரில் 80 வீரர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் ெசய்தனர். அவர்கள் ஜார்ஜ்
டவுன், பார்க்டவுன் ச ந்தாத ரிப்ேபட்ைட பகுத களில் ஊர்வலம் ெசன்றனர்.
ெஜய்ஹ ந்த் முழக்கமிட்டனர்.

கூட்டத்த ல் கல் எற ந்தத ல் ஒரு அத காரி

காயமுற்றார். இருவர் ைகது ெசய்யப்பட்டனர். அவர்களின் ேகாரிக்ைககள்
உரிய மட்டத்த ல் ெசால்லப்படும் என ெதரிவ த்த ப ன்னர் அவர்கள் தங்கள்
இடத்த ற்கு த ரும்ப னர்.
பம்பாய ல் ப ப்ரவரி 21 அன்று காைலேய கடும் ெடன்ஷன் ந லவ யது.
காைல 10 மணிக்கு டவுன்ஹால் பகுத ய ல் துப்பாக்க சூட்ைட ப ரிட்டிஷ்
மிலிட்டரி ேபாலீசார் ெசய்தனர். எவ்வளவு ேபர் காயமுற்றனர் என்ற தகவல்
உடன் க ைடக்கவ ல்ைல.
ப ப்ரவரி 21ல் ஆயுதக்க டங்க ல் நுைழந்து ச ல வீரர்கள் ஆயுதங்கைள
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ைகப்பற்ற னர்.
நடத்த யது.

ப ரிட்டிஷ்
உள்ளிருந்த

ெவளிேயற னர்.
வீரர்களால்

இந்த ய கப்பற்பைட எழுச்ச ெபருமிதமும் ேசாகமும்
மிலிட்டரி

பல

ேபாலீஸ்

அத காரிகள்

தாக்குதலுக்கு

ப ரிட்டிஷ் இராணுவம் வந்தது.

ேசதப்படுத்தப்பட்டன.

மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது.

பணியாத

வீரர்கள்

முழுைமயாக ப ரிட்டிஷ் இராணுவம்
சற்று தூரப்பகுத களில்

வாகன ேபாக்குவரத்துகள் பாத க்கப்படவ ல்ைல.
மூடப்பட்டு

உள்ளாக

castel Barracks ல் அடிக்கடி துப்பாக்க

அப்பகுத ைய தங்கள் வசம் எடுத்துக்ெகாண்டது.
Mint

சூடு

இரு உணவகங்கள்

உத்தரவ ற்கு

சத்தம் ேகட்டுக்ெகாண்ேடய ருந்தது.

பகுத ய ல்

துப்பாக்க

அதன்

ஆனால் டவுன்ஹால்

ெதாழிலாளர்கள்

வீடுகளுக்கு

அனுப்பப்பட்டனர். தல்வார் கப்பலில் 1500 வீரர்கள் தங்கள் பட்டினிப்ேபாைரத்
ெதாடர்ந்தனர். எல்ப ன்ஸ்ைடன் சர்க்க ள் பகுத ய ல் ெசன்றுெகாண்டிருந்த
ச வ லியன் ஒருவர் ‘புல்லட்’ பாய்ந்து இறந்தார்.
மத யம் 12 முதல் 12.30 வைர துப்பாக்க சூடுகள் நடந்தன.

வீரர்கள்

ைகெயற குண்டுகைள வீச னர். ப ரிட்டிஷ் இராணுவம் ’ெமஷ ன்கன்’கைள
பயன்படுத்த னர். ந ச்சயமாக இறந்ேதார் அத கமாகேவ இருப்பர். முக்கால்
ைமல் தூரத்த ற்காவாது துப்பாக்க ெவடித்த சத்தங்கள் ேகட்டன.
நள்ளிரவ ல்

கூடிய

ேபாராட்ட

ெதாடர்வது என முடிெவடுத்தது.

மத்த ய

கமிட்டி

உண்ணாேநான்ைப

அேதேபால் பம்பாய் நகரில் இருந்த

அைனத்து வீரர்களும் அவர்களது இடத்த ற்கு உடன் த ரும்பேவண்டும் என
ேநவ ந ர்வாகம் அற வுறுத்த யது.

ேபாராட்டக்காரர்களின் முடிைவ அற ந்த

ைவஸ் அட்மிரல் காட்ஃப்ேர தனது எச்சரிக்ைகைய தந்தார்.
“To continue the struggle is the height of folly when you take into account the overwhelming forces at the disposal of the Govt at this time and which will be used to their
utmost even if it means the destruction of the navy which we have been so proud”
அதாவாது

ேபாராட்டத்ைத

ஒடுக்குவத ல்

உள்ள

சக்த ைய

குற ப்ப ட்டுவ ட்டு அைனவரும் ெபருமிதமாக ந ைனக்கும் ’ேநவ ’ய ன் அழிேவ
ஆனாலும் அது ெசய்யப்படும் என அவர் எச்சரித்தைத பார்க்க ேறாம்.
பம்பாய் மாகாண காங்க ரஸ் கூடி தீர்மானம் ஒன்ைற ந ைறேவற்ற யது.
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ேபாராட்டத்த ற்கு தங்கள் ஆதரவு இருப்பைதயும் அேதேநரத்த ல் வன்முைற
தவ ர்த்து

அக ம்ைசவழி

குைறகைள

அவர்கள்

காலதாமதம்

ந ற்கேவண்டும்

ஏதுமின்ற

வ ைரந்து

எனவும்

ேகாரியது.

ந வர்த்த

ெசய்த ட

அத காரிகள் நடவடிக்ைக எடுக்க அத்தீர்மானம் வற்புறுத்த யது.
அந்ேதரி

மரின்டிைரவ்

பகுத ய ல்

Personnal

ஆய ரம்

ஊழியர்கள்

ேபாராட்டத்த ற்கு ஆதரவாக ேவைலந றுத்தம் ெசய்தனர். அங்கு லத்த சார்ஜ்
ெசய்யப்பட்டதால் 6 ேபர் காயமைடந்தனர்.

இைதக் கண்டித்து ஊழியர்கள்

ஊர்வலம் ெசன்றனர்.
ேரட்டிங்க்ஸ் மற்றும் ப ரிட்டிஷ் இராணுவத்த ற்கு இைடய லான 6 மணிேநர
இரு பக்க சண்ைட மத யம் 2.35க்கு ந ன்றது. ச ல வீரர்கள் பேடைல அணுக னர்.
அவர் பம்பாய் கவர்னருடன் ேபச னார்.
தீர்ைவக்ெகாணர ேவண்டினார்.

ச

இன் ச ய டம் அைமத யான

அவச யெமனில் காங்க ரஸ் தீர்வு ஏற்பட

துைண ந ற்கும் எனத் ெதரிவ த்தார்.

அேத ேநரத்த ல் கட்டுப்பாட்ைடயும்

வலியுறுத்துேவாம் என அத காரிகளுக்கு உறுத கூற னார். இதற்க ைடய ல்
மறுநாள் முழு ஹர்த்தால் என ெசய்த வந்ததால் பேடல் அற வுறுத்தலில்
அக ம்ைசைய வலியுறுத்த யும் ஹர்த்தால் ேவண்டாம் எனவும் மாகாண
காங்க ரஸ் அற க்ைக ெவளிய ட்டது.
காட்ஃப்ேர
அனுமத க்க

வாெனாலி
முடியாது

நடந்துெகாள்ேவாம்.

ெசய்த

என்றது.

ேநவ ய ல்
ஒழுங்ைகக்

ெகாணர

பரவுவைத
கடுைமயாக

உங்களது குைறகள், குற்றச்சாட்டுகள் முழுைமயாக

வ சாரிக்கப்படும்.

உள்கமிட்டி ஒன்று உங்களது ஊத யம்,

பயணப்படி பற்ற ஆராய்ந்து வருக றது.
த ரும்பேவண்டும்.

ஒழுங்கீனம்

அலவன்ஸ்,

அைனவரும் தங்கள் இடத்த ற்கு

அசம்பாவ தம் ஏதும் ந கழாமல் இருக்கத்தான் தல்வார்

பகுத ய ல் காவலர்கள் ந றுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

அரசாங்கம் வன்முைறக்கு

இடம் ெகாடுக்காது என்பைத அழுத்தமாக ெசால்க ேறன் என காட்ஃப்ேர
ெசய்த எச்சரிக்ைக கலந்து ெவளியானது.
ப ப்ரவரி 21ல் ேபாராளிகள் அற க்ைக ெவளிய ட்டனர்.
நாட்களாக

நாங்கள்

அைமத யாக

ேவைலந றுத்தம்

கடந்த 5

ெசய்துவருக ேறாம்.

ஆனால் மிலிட்டரிைய அைழத்து அவர்கள் துப்பாக்க சூடு நடத்த யுள்ளனர்.
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இராணுவத்த ல்

அவர்கள்

அந்த

முழுைமயான

அத காரி

இந்த யர்கைள
அழிவு

நம்பவ ல்ைல.

என

இப்ேபாது

மிரட்டுக றார்.

ப ரிட்டிஷ்

ஏகாத பத்த யத்த ன் பூட்ஸ் கால்களுக்கு நாங்கள் சரணைடயமாட்ேடாெமன
ேதசபக்த உணர்வுடன் ெசால்க ேறாம்.
வரவ ல்ைலெயனில்

ெசான்னைத

நமது அரச யல் தைலவர்கள்
அந்த

அத காரி

நாங்கள் குற ப்பாக காங்க ரஸ், லீக், கம்யூனிஸ்ட் கட்ச

ெசய்யலாம்.
தைலவர்கைள

ேவண்டுக ேறாம். பம்பாய ல் இரத்த ஆறு ஓடாமல் துப்பாக்க சூட்ைட ந றுத்த
அத காரிகள் எங்களுடன் ேபச்சுவார்த்ைதக்கு வரச்ெசய்ய இந்த தைலவர்கள்
தங்களால் முடிந்த அைனத்ைதயும் ெசய்யேவண்டும்.
சர்தார் பேடல் அற க்ைக ஒன்ைற ெவளிய ட்டார்.

வீரர்களுக்கும்

ப ரிட்டிஷ் துருப்புகளுக்கும் துரத ருஷ்டவசமாக சண்ைட நடந்து ெடன்ஷன்
உருவாக யுள்ளது. துப்பாக்க சூட்டிற்கான உடனடி காரணம் ெதரியவ ல்ைல.
காங்க ரஸ்

அைமத யான

எடுத்துள்ளது.

தீர்வ ற்கு

அைனத்து

நடவடிக்ைககைளயும்

ேநற்றுவைர இணக்கம் உருவாகும் சூழல் இருந்தைதயும்

அற யேவண்டும். சூழல் மாற யதற்கு யார் ெபாறுப்பு, எதன்ெபாருட்டு ேகாபம்
மூண்டு சண்ைட நடந்தது ெதரியவ ல்ைல. இைதெயல்லாம் பற்ற மத ப்ப ட
இந்தேநரம் உகந்ததாக இல்ைல. மக்கள் உடேன சகஜ ந ைலக்கு த ரும்புவேத
நல்லது என்பது அவர் அற க்ைகய ன் சாரம்.
ஹர்த்தால்
ேதைவய ல்ைல.
இந்த

கல்லூரிமூடல்,

ேதைவய ல்ைல.

கடினமான

இருக்க ற

சூழ்ைல

சூழலிலிருந்து

ேமம்படுத்த

மீட்டிட,

மில்கள்
அைவ

அைனத்து

மூடல்

உதவாது..

குைறகைளயும்

ந வர்த்த க்க காங்க ரஸ் தனது முயற்ச கைள ெசய்து வருக றது. ெசண்ட்ரல்
அெசம்ப ளிய லும் அது ேபச வருக றது.

எனேவ ெபாறுைமயாக இருந்து

அைமத யான தீர்வ ற்கு உதவேவண்டுக ேறன் என பேடல் ேவண்டுேகாள்
வ டுத்தார்.
ப ப்ரவரி 22ல் மதராச ல் 80 வீரர்களும் ேவைலக்கு த ரும்ப னர்.

அங்கு

அைமத த ரும்ப யுள்ளது. கமாண்டர் ப ங்காம் இந்து பத்த ரிைக ேபட்டிய ல்
வீரர்கள் இந்த யா வாழ்க, இந்த யாவ ற்கு ெவற்ற என முழங்க யத ல் தவறு
ஏதுமில்ைல என்றார்.
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ெபரிதுபடுத்தக்கூடாெதன்றார்.
ப ப்ரவரி 23 அன்று காைல 6.30க்கு பம்பாய ல் தாங்கள் சரண்டர்
ஆக ேறாம் என ேபாராளிகள் ெதரிவ த்தனர்.

சுத்தமான குடிநீரும் தரமான

உணவும் ஏற்பாடு ெசய்யப்பட்டதாக அத காரிகள் ெதரிவ த்தனர். காங்க ரஸ்
தைலவர் அபுல் கலாம் ஆசாத் ச இன் ச சந்த ப்ப ற்கு ப ன்னர் (ப ப்ரவரி 23)
பழிவாங்கல் இருக்காது என்றார். சர்தார் பேடலின் அற வுைரையக் ேகட்டு
வீரர்கள் ேபாராட்டத்ைத ந றுத்த க்ெகாண்டது குற த்து மக ழ்ச்ச ேய என்றார்.
லியாகத்கானும் அந்த அத காரிைய சந்த த்து ெபற்ற உறுத ெமாழிைய
ெதரிவ த்தார்.

ஜின்னா 23 அன்று தனது ேவண்டுேகாைள ெவளிய ட்டார்.

ேபாராளிகளுக்கு ந யாயம் ெபற்ற ட தனது ேசைவ இருக்கும் என்றார். I appeal
to all the RIN men not to play in the hands of those who want to create trouble and exploit
those on strike for their own ends என எச்சரிக்கவும் ெசய்தார்.
மதராச ல் வ வ க ரி, முன்னாள் ெதாழிலாளர் அைமச்சர், ரய ல்ேவ
சங்கத் தைலவர் என்ற வைகய ல் தனது ேவண்டுேகாைள முன்ைவத்தார்.
பாரபட்சமின்ற

கமிட்டி ஒன்ைற அைமத்து முழு வ சாரைண ேவண்டும்

எனக்ேகாரினார்.
மத்த ய சட்டமன்றத்த ல் ஆசாப் அலி ெகாணர்ந்த தீர்மானம் ப ப்ரவரி 23
1946 அன்று வ வாதங்களுக்குப் ப ன்னர் ந ைறேவற யது.

ஆதரவாக 74

வாக்குகளும் எத ராக 40ம் வ ழுந்தன. பாதுகாப்பு ெசயலர் ப மாசன் பம்பாய்
கராச்ச ந கழ்வுகள் தனி வ சாரைணக்கு உட்படுத்தப்படும் என்றார்.
இம்மாத ரியான ஒழுங்கீனம் கட்டுப்பாடுகள் மீறல் மிக ஆபத்தானதாக
அைமயும் என்றார் அரசு பாதுகாப்பு ெசயலர்.
இைத பரிசீலிக்க இருக்க றது.

அரசாங்கம் முழுைமயாக

குைறகள்- ேபாராட்டம்- ந வாரணம் என

அைனத்து குற த்தும் அரசாங்கம் பரிசீலிக்கும்.

தன்னால் பழிவாங்கேல

இருக்காது என்க ற உறுத ெமாழிைய தரமுடியாது .

த ரளாக அைனவரும்

பழிவாங்கப்படுவார்கள் என்பது இருக்காது. பல வீரர்கள் இளம் வயத னர்
தவறாக வழிநடத்தப்பட்டுள்ளனர். At the same time Govt would take into account
the present electic atmosphere in the country and as far as the military authorities are con-
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cerned they would take the greatest care to avoid anything which might lead to a general deterioration of the feeling. எனேவ அரசாங்கத்ைத ெசன்சூர் ெசய்த டும் ஆசப் அலி
தீர்மானத்ைத கவனமாக பரிசீலிக்க அவர் ேவண்டினார்.
ஆசப் அலி to balme the boys alone for the situation would be rather out of
proportion என பத ல் தந்தார்.
இனேவற்றுைமைய

அப்துர் ரஹ்மான் ச த்த க்வ அத காரிகள்

ப ன்பற்ற யதாகவும்

உணரத்தவற வ ட்டதாகவும் ேபச னார்.

இளம்

வயத னரின்

துடிப்ைப

அந்த ைபயன்கள் ஒேர இரவ ல்

ைபத்த யம் ப டித்தவர்களாக மாற னார்களா என்ற வ னாைவ எழுப்ப னார்.
சர்தார் மங்கல் ச ங்கும் அப்பட்டமான racial discrimination ந லவ ய சூழலில்
ேபாராட்டம் உரிைமயாக வ டும் என்றார்.
எம் ஆர் மசானி கடுைமயாக அரசாங்கத்ைத வ மர்ச த்தார்.
குமுறல்

நீடித்த

பாதுகாப்பு

ஒன்றாக

இருந்து

உணர்ேவய ல்லாமல்

ெவடித்துள்ளது.

ேபாயுள்ளது.

ரின் சட்டங்களால் குைறகைள ேபாக்க டமுடியாது.

இந்த

அவர்களிடம்

இன்றுள்ள

உங்கள்

ஏன் பம்பாய் மக்கள்

த ரண்டு ேபாராடினார்கள் என்பைத அவர் தன் உைரய ல் வ ளக்க னார்.
ஆட்ச ய லிருந்து

உடன்

நீங்கள்

கம்யூனிஸ்ட்கைளயும் வ மர்ச த்தார்.

ெவளிேயறுங்கள்

என்றார்.

அவர்

The Communists who called out Bombay

workers in defiance of the BPCC were fostered by Govt during war. The communists had
turned against the Govt because they had fallen out with their principals in Moscow
ப ேஜ க ரிஃப்பத் ேபசும்ேபாது எம் ஆர் மசானியுடன் தான் உடன்பட்டாலும்
அைமத யான முைறய ல் ேபச தீர்த்த ருக்கேவண்டும் என்றார்.
உைரகளால் ப ரச்ைன தீவ ரமாக்கப்பட்டது.

தீ கக்கும்

அரசாங்கம் இது ேபான்று

இனி ந கழாமல் உடேன ஒடுக்ககூடிய நடவடிக்ைககைள எடுக்கேவண்டும்.
எவைரயும் ஹீேரா ஆக்குவது கூடாது.

டாக்டர் ஜி வ

ேதஷ்முக்கும்

இனப்பாகுபாடு என்றார். கைடகைள ெகாள்ைளயடித்தது யார்?. அஞ்சலகம்
பற்ற

எரிந்தேபாது அைத தடுக்க அங்கு எந்த ேபாலீசும் ஏன் இல்ைல?.

அட்மிரல் காட்ஃப்ேரவ ன் வாெனாலி உைர ந ைலைமகைள ேமாசமாக்க யது.
லியாகத் அலிகான் ேபசும்ேபாது இனப்பாகுபாடுதான் ேபாராட்டமாக
ெவடித்துள்ளது.
www.Kaniyam.com
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ேமாசமாக நடத்த யதால்தான் அவர்கள் தங்கள் உறக்கம் கைளந்து எழுந்தனர்.
இராணுவத்த ல் கட்டுப்பாடு அவச யம் என்பைத ஏற்க ேறன்.
அத காரிகள் த றைமயானவர்களாக இருப்பதும் அவச யம்.

ஆனால்
அவர்கள்

வீரர்களின் நம்ப க்ைகைய ெபறேவண்டும். எனேவ கமிட்டி அைனத்ைதயும்
முழுைமயாக ஆய்ந்து தன் முடிைவ வ ைரவ ல் தரும் என ந ைனக்க ேறன்
என்றார்.
ப ப்ரவரி 25 அன்று ச

இன் ச

ந யாயமான அைனத்து குைறகளும்

வ ைரவ ல் தீர்க்கப்படும்.

ஆனால் ச ல மனிதர்கள் ஆைசகள் எல்லாம்

ந ைறேவறாது என்றார்.

ெஜனரல் அச்ச ன்ெலக் ேபசும்ேபாது அரச யல்

புகுந்தது

என்பைத

ஏற்றார்.

ஒருேசர

பழிவாங்கல்

என்பது

இராது.

ஆனால் முன்ந ன்று ேபாராடியவர்கள் மீது தனித்தனியான நடவடிக்ைககள்
இருக்கும் என்றார்.

ஆய ரக்கணக்கானவைர பணிய ல் ைவத்த ருக்கும்

எந்த ந றுவனத்த லும் குைறகள் என்பது இருக்கலாம்.
ராயல்

இந்த யன்

அது சாத்த யமல்ல.

ேநவ க்கும்

ஒேர

சம்பளம்

ராயல் ேநவ க்கும்

ேவண்டும்

என்க றார்கள்.

உள் கமிட்டி ஒன்று ஊத யம் அலவன்ஸ்கள் குற த்து

பரீச ீலித்து வருக றது.

அைனவரும் ேசர்ந்து ந ன்று ஒழுங்ைக மீறுவது

என்பது தீர்வ ற்கு உதவாது. மிக ேமாசமான ேசைவ ந ைலைமகள் ேபான்று
ச த்தரிப்பது சரியல்ல. அைவ sensational ஆக்கப்படுக றது என்றார்.
பம்பாய ல் த ரளாக மக்கள் பங்ேகற்ற ெபாதுக்கூட்டத்த ல் ப ப்ரவரி 26,
1946ல் பேடல் உைரயாற்ற னார். அவரது உைரய ல் மூன்று நாட்கள் பம்பாய்
நகரம் அராஜகத்ைத பார்த்தது.
மனசுத்த யுடன்

ந கழ்ந்தவற்ைற

அப்பாவ கள் பலியாய னர்.
பரீச ீலிக்கேவண்டும்.

அைனவரும்
கடுைமயான

குற்றங்களில் ஈடுபட்டவர்கள் தண்டிக்கப்படுவர். 300 ேபர்கள் இறந்துள்ளனர்.
எதற்காக இந்த இழப்புகள். காங்க ரஸ் அரசாங்கத்துடன் அைமத வழிய ல்
மாற்றங்கைள

ெகாணர

இந்த எழுச்ச ஏன்?

அைனத்து

முயற்ச களும்

எடுத்துவரும்ேபாது

காங்க ரஸ் தைலைம சரிய ல்ைலெயனில் அைத நீக்க

மக்களுக்கு உரிைமயுண்டு.
பேடல் தன் உைரய ல் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ைய வ மர்ச த்தார். The Communist
party is giving a wrong lead to the people and trying to exploit their patriotism. They
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were doing this for the purpose of resurrecting their own party’ s prestige which had suffered in recent years. The CP had wholeheartedly cooperated with the British Imperialism
when India had been plunged in the Quit India struggle. That party was to day talking
of an anti imperialist struggle. Would anyone take them seriously..All their efforts to rebuild themselves were doomed to failure.. என்ற கடுைமயான தாக்குதைல அவரது
உைரய ல் பார்க்க ேறாம்.
ஹர்த்தால் என அைழப்புெகாடுப்பவர்கள் முட்டாள்களின் உலகத்த ல்
இருக்க றார்கள் என்றார் பேடல்.

அேதேநரத்த ல் ச

இன் ச

ஒலிபரப்பு

ெசய்த ையயும் பேடல் வ மர்ச த்தார். நீண்டநாட்களாக ந லவும் குைறகைள
தீர்க்காதது குற த்து ேகள்வ எழுப்ப னார்.
பம்பாய ல் 26 ஆம்ேதத முழு அைமத த ரும்ப யது.

ேநருவும் அைமத

நீடிக்க ேவண்டுேகாள் வ டுத்தார். அவர் ேஜ ேஜ மருத்துவமைனக்கு ெசன்று
காயம்பட்டவர்களுக்கு ஆறுதல் ெதரிவ த்தார். அவர் உைரய ல் we have all the
virtues for winning our freedom but I must confess that we lack the discipline which is essential for a free country”
மதராஸ் மாகாணத்த ல் நடந்த ந கழ்வுகைளயும் இந்த யன் ரிஜிஸ்டர்
ெசால்க றது.

ப ப்ரவரி 22 அன்று மதுைரய ல் பாண்டியன் மில் பகுத ய ல்

பதட்டம் ந லவ யது.

ரங்கசாமி உயர்ந ைலப்பள்ளி மீது கல் எற யப்பட்டது.

கூட்டம் அங்க ருந்து ெசய ண்ட்ேமரி பள்ளிக்கு ெசன்று மூடச்ெசால்லியது.
மதுைர எஸ் ப அவர்கள் ேநரிைடயாக வந்தார்.
மாைல

5

மணிக்கு

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச

கூட்டம் கைலக்கப்பட்டது.

அலுவலகம்

தாக்கப்பட்டது.

கட்ச க்ெகாடிைய ப டுங்க எற ந்தனர். மாஜிஸ்ட்ேரட் உடன் எஸ் ப யும் வந்து
ந ைலைமகள் சீர் ெசய்யப்பட்டன.
ப ப்ரவரி 25 அன்று கம்யூனிஸ்ட் கட்ச க ைளய ன் சார்ப ல் மதராச ல்
டி ஆர் கேணசன் ைகெயாப்பத்த ல் ஹர்த்தால் அைறகூவல் வ டப்பட்டது.
கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் ஹர்த்தாலில் மாணவர், ெதாழிலாளர் ஈடுபட்டனர்.
டிராம்ேவ,

முனிச பல்

ெதாழிலாளர்

பங்ேகற்றனர்.

காைல

11.30க்கு

ெசண்ட்ரல் ஸ்ேடஷனில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. ரய ல்ேவ எஸ் ப ச ராஜுதீன்
காவலர்களுடன் வந்து கூட்டத்ைத கைலத்தார்.
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அங்க ருந்து மாம்பலம் வைர நுைழந்தனர்.

ச ல இடங்களில் எலக்ட்ரிக்

டிைரய ைன ந றுத்த முயற்ச த்தனர். மூர்மார்ெகட் பகுத ய ல் 10.30 முதல் 12
வைர பதட்டம் இருந்தது. ேநப்ப யர் பூங்காவைர ஊர்வலம் ெசன்றனர்.
ப ன்னி ஆைலய லிருந்து 600 ேபர்கள் இந்த ந கழ்வ ல் பங்ேகற்றனர்.
ஜார்ஜ்டவுன் மூர் மார்க்ெகட் கைடகள் மூடப்பட்டன. கூட்டத்ைத ஆங்காங்ேக
ேபாலீசார் கைலத்துக்ெகாண்ேடய ருந்தனர்.

ைசனா பஜார், ெகாத்தவால்

சாவடி, ேகாவ ந்தப்ப நாயக்க ெதரு, பந்தர் ெதரு, குேடான் ெதரு கைடகளும்
மூடப்பட்டிருந்தன.
பகுத களிலும்

ைபக ராப்ட்ஸ்ேராடு,

கைடகள்

த ருவல்லிக்ேகணி ைஹேராடு

மூடப்பட்ேடய ருந்தன.

ஊர்வலத்த ல் இருந்தனர்.

பள்ளி

மாணவர்கள்

மவுண்ட்ேராடு கைடகள் சாத்தப்பட்டிருந்தன.

அய்ேராப்ப யரின் ஸ்ெபன்சர் கூட மூடப்பட்ேடய ருந்தது. ஊர்வலப்பகுத ய ல்
இருந்த

லாரிகளின்

கண்ணாடிகள்

உைடக்கப்பட்டிருந்தன.

ெபரம்பூர் ஊழியர்கள் மத யம் ேவைலந றுத்தம் ெசய்தனர்.

ேலாேகா
ப அண்ட் ச

மில் பகுத ய ல் பல்ேவறு பகுத ய லிருந்தும் த ரண்ட 15000 ெதாழிலாளர்
மத்த ய ல் ஜீவானந்தமும் ஏ எஸ் ேக அய்யங்காரும் உைரயாற்ற னர்.
ப ப்ரவரி

26

அன்று

ைசதாேபட்ைடய ல்

கல்

இந்ேதா

ச ேலான்

ேபாட்ெமய ல்

மீது

ேபாலீசார்

தாக்குதலில்

மூவர்

வீசப்பட்டது.

காயமைடந்தனர். சப் அர்பன் ேசைவகள் ச க்னல் பழுதால் ந றுத்தப்பட்டன.
ைசதாப்ேபட்ைட

மாம்பலம்

டிரக்

பகுத ய ல்

‘ச ெமண்ட்

ப ளாக்ஸ்’

ேபாடப்பட்டன. ந றுத்தப்பட்ட ரய ல் மீது கற்கள் வீசப்பட்டதால் ப ரயாணிகள்
தற்காத்துக்ெகாள்ள ஓடினர்.

அந்தப் பகுத மக்கள் உதவ யால் அவர்கள்

பாதுகாப்புடன்

ெசல்லமுடிந்தது.

ராமச்சந்த ரன்

ந ைலைமகைள

எஸ்

ப

கட்டுக்குள்

ேதவசகாயம்,
ெகாணர

கெலக்டர்

நடவடிக்ைககள்

எடுத்தனர். கூட்டத்தாைரக் கைலக்க ேபாலீசார் துப்பாக்க சூடு நடத்த னர்.
காைல 6.30 முதல் 9.30வைர ந றுத்தப்பட்டிருந்த ேபாட்ெமய ல் ேபாலீஸ்
பாதுகாப்புடன் நகர்ந்தது.
மீட்கப்பட்டன.

ஆர் எம் எஸ் ெமய ல் ைபகள் பத்த ரமாக

த ருவனந்தபுரம் எக்ஸ்ப ரஸ் வண்டியும் பாதுகாப்புடன்

அைழத்துவரப்பட்டது.

ஆயுதேபாலீசார் இறக்கப்பட்டனர்..

காவலர்கள் 12

ேபைர ைகது ெசய்தனர். ெதாண்ைடயார்ேபட்ைடய லும் கூட்டத்ைத கைலக்க
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ேவண்டிய ருந்தது. ெமாத்தமாக 28 ேபர்கள் ராயப்ேபட்ைட ெபஞ்சு ேகார்ட்டில்
ஆஜர் ெசய்யப்பட்டனர். ேகார்ட் அவர்களுக்கு ரூ 10 அபராதம் அல்லது ஒரு
வார ச ைற என்றது.
அேசாச ேயட்டட்
காங்க ரஸ்
சக்த

ப ரஸ்

அைறகூவல்

வ ரயமும்

துன்பம்

ேபட்டிய ல்

காமராஜ்

நாடார்

ஹர்த்தாலுக்கு

வ டவ ல்ைல.

இப்படிப்பட்ட

ஒழுங்கீனமும்

ேதடிக்ெகாள்ளும்

ெசயல்கேள.

காங்க ரஸ்

அைழப்ப ன்ற தமிழ்நாட்டு மக்களும் மதராஸ் நகர மக்களும் அவசரப்பட்டு
எத லும் பங்ேகற்கேவண்டாம் என காங்க ரஸ் தைலவர் என்ற வைகய ல்
ேவண்டுேகாள்

வ டுத்தார்.

வ ளக்குகைள

இரவு

அன்று

10.30க்கு

ச றப்பு

ப ன்னரும்

நடவடிக்ைகயாக

அைணக்காமல்

ெதரு

எரியவ ட

கார்ப்பேரஷன் முடிெவடுத்தது.
இப்ராக ம் சாைல வழியாக ேவகமாக வந்த மிலிட்டரி லாரி கூட்டம்
ஒன்றால் கல் வீசப்பட்ட ந ைலய ல் 14 வயது ைபயன் தைலய ல் அவ்வண்டி
ஏற அவர் இறந்தார்.

மற்ெறாருவர் கால் துண்டானது.

ந றுத்தப்பட்ட சப்

அர்பன் ரய ல் ேசைவைய எக்ேமார் எஸ் ப யும் காவலர்களும் ேநரிைடயாக
பயணித்து ெமதுவாக மாமூல் ந ைலக்கு ெகாணர்ந்தனர். 17 வயது ைபயன்
ேபார்ட் ஸ்ேடஷன் அருேக சுடப்பட்டு க டந்தது ெதரிந்தது. ேமலும் காயம்பட்ட
இருவர் மருத்துவமைனக்கு எடுத்து ெசல்லப்பட்டனர்.
மாைல

4

மணிக்கு

த ருவல்லிக்ேகணி

பகுத ய ல்

மிலிட்டரி

பயன்பாட்டிற்காக இருந்த இரு குடிைசகள் ெகாளுத்தப்பட்டன.
தீயைணப்பு

என்ஜின்கள்

ஆேலாசகர்கள்

ெமரினா

பார்ைவய ட்டனர்.

மூலம்
சாைலப்

பரவாமல்
பகுத க்கு

தடுத்தனர்.
ெசன்று

இரு

கவர்னரின்
ந ைலைமகைள

எல்ப ன்ஸ்ைடன் த ேயட்டர் அருக ல் மிலிட்டரிகாரர்

ஒருவரின் ைபக் ெபட்ேரால் ஊற்ற ெகாளுத்தப்பட்டது.

மலபார் ேபாலீஸ்

இறக்கப்பட்டனர். ெவலிங்டன் ச னிமா த ேயட்டர் பகுத ய ல் ெபண்களுடன்
ெசன்ற நபைர ந றுத்த ெஜய்ஹ ந்த் எனச் ெசால்ல கூட்டம் வற்புறுத்த யது.
வ பரேமஸ்வரன் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச சார்ப ல் ஹர்த்தாைல ெவற்ற கரமாக
மாற்ற ய அைனவருக்கும் பாராட்ைட ெதரிவ த்தார்.

ப

ஜீவானந்தம் ேசாமசுந்தரம் கூட்டங்களில் உைரயாற்ற னர்.
www.Kaniyam.com

60

ராமச்சந்த ரன்,
கம்யூனிஸ்ட்

FreeTamilEbooks.com

ஆர். பட்டாப ராமன்

இந்த ய கப்பற்பைட எழுச்ச ெபருமிதமும் ேசாகமும்

கட்ச மாந லச் ெசயலர் எம் ஆர் ெவங்கட்ராமன் ‘இம்பீரியலிஸ்ட்’ எத ர்த்து
நடத்த ய ேபாராட்டம் பற்ற யும் பங்ேகற்றைமக்கு நன்ற யும் ெதரிவ த்தார்.
த ருச்ச ய ல் வன்னியடி ைமதானத்த ல் லட்சம் ேபர் த ரண்ட கூட்டம்
நடந்தது. ந கழ்ச்ச மிக அைமத யாக நைடெபற்றது. எம் கல்யாணசுந்தரம்,
ேக பாலதண்டாயுதம் ஆக ேயார் ரின் ேபாராட்டம் அவர்களின் ேகாரிக்ைககள்
ேபாலீஸ் அடக்குமுைறகள் குற த்து ேபச னர். ஶ்ரீரங்கத்த லிருந்து ேபருந்து
பணியாளர்கள், பீடி- ச கெரட் ெதாழிலாளர் ஊர்வலமாக அக்கூட்டத்த ற்கு
வந்தனர். ெபரும்பாலான பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் பங்ேகற்றனர்.
இந்த யன் ரிஜிஸ்டர் பத வுகள் இப்ேபாராட்டம் குற த்து அற ந்துெகாள்ள
உதவும் முக்க ய ஆவணங்களில் ஒன்றாக இருப்பைத பத வுகைள பார்க்கும்
நம்மால் உணரமுடியும்.
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6. சட்டமன்றங்களில் ரின் ேபாராட்ட எதிெராலி
லண்டனில் மக்களைவய ல் (house of Commons) ப ப்ரவரி 21, 1946ல்
ெஹண்டர்சன்

ஸ்டீவர்ட்

ஒத்த ைவப்பு

சுட்டிக்காட்டிக்ெகாணர்க றார்.
பத ல்

அளித்தார்.

தீர்மானத்ைத

இதற்கு

அவரது

பத லில்

ப ரதமர்

உறுப்ப னர்

எழுப்புவது குற த்து அற வ ப்பு ஏதும் இல்ைல.
எந்த

தகவலும்

இல்ைல.

தகவல்

ரின்
அட்லி

கலகத்ைத
அவர்கள்

இப்ப ரச்சைனைய

தற்ேபாது என்னிடம்

க ைடக்கப்ெபற்றவுடன்

அைவக்கு

ெதரிவ க்கப்படும் என்றார். ெஹண்டர்சன் தனது குறுக ய அற வ ப்ப ற்காக
வருத்தம்

ெதரிவ த்தார்.

தகவல்

க ைடத்தவுடன்

ப ரதமர்

அைவக்கு

ெதரிவ க்கேவண்டினார். அத்துடன் ேநவ அட்மிரல் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாமல்
ச - இன் - ச கட்டுப்பாட்டில் ரின் இருக்க றது என்பைதயும் அந்த உறுப்ப னர்
ஏற்று தனது தீர்மானத்ைத வாபஸ் ெபற்றுக்ெகாண்டார்.
ப ரதமர் அட்லி மக்கள் அைவய ல் இந்த ய காங்க ரஸ் இந்த கலகத்ைத
ஏற்கவ ல்ைல.
காத்த ருக்க றது.

அந்த இயக்கம் வ ைரவ ல் அரசாங்க ெபாறுப்பு சுமக்க
எனேவ இந்த ஒழுக்க மீறைல அவர்கள் மன்னிக்க

வ ரும்புவர். ஆனால் இைத ெபாறுத்துக்ெகாள்வது அரச ற்ேக ஆபத்தானது.
The complete responsibilty which has marked the Indian naval outbreak cannot easily be
excused, and there will be universal regret for the slur that these misguided men have put
upon the magnificient record of the service எனக் கருத்து ெதரிவ த்தார்.
மக்களைவ அத காரபூர்வ குற ப்பு ப ப்ரவரி 22, 1946ல் ப ரதமர் அட்லி
அவர்களின் பத ல் இடம்ெபற்றுள்ளது.
பணிமறுத்தவர்கள் பற்ற

தல்வார் கப்பலில் ப ப்ரவரி 18ல்

அட்லி குற ப்ப டுக றார்.

அவர்கள் அரச யல்

முழக்கங்கள் எழுப்ப னர். அரச யல் தைலவர்கள் உள்ேள வந்து தங்களிடம்
உைரயாடக்ேகாரினர்.

பம்பாய் ெதருவ ல் ச ல ேரட்டிங்ஸ் ெரளடித்தன

வன்முைறய ல் ஈடுபட்டதால் ேபாலீசார் ைகது ெசய்தனர்.

Flag Officer

ேபாராடுபவர்களின் ப ரத ந த கள் 14 ேபைர அைழத்துப் ேபச னார். தங்கைள
அவமரியாைதயாக நடத்த ய அத காரிமீது நடவடிக்ைக, நல்ல உணவு, ராயல்
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ேநவ க்கு இைணயாக ராயல் இந்த யன் ேநவ ய லும் ஊத யம் அலவன்ஸ்கள்,
ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள
கூடுதல்

க ராஜூடி,

’க ட்’ைட
இந்த

பணிவ ைட
அைனத்துக்

ெபறும்ேபாது

ேகட்கக்கூடாது,

ேகாரிக்ைககைளயும்

தாங்கள்

ெசால்லும் ேதச யத் தைலவருடன் ேபச தீர்த்துைவக்கேவண்டும் என்றுதான்
ப ரத ந த கள் ேகாரினர்.
ப ப்ரவரி 20 அன்று பம்பாய் ந ைலைம ேமாசமானது 7000 ேபர்கள்
ேபாராட்டத்த லிருந்தனர். ப ப்ரவரி 21 இரவு ந ைலைம கட்டுக்குள் வந்ததாக
கவர்னர் ெதரிவ த்தார். காங்க ரஸ் கட்ச அத காரபூர்வமாக கலகம் குற த்து
disclaim ெசய்துள்ளனர்.

இடதுசாரிகள் தங்கள் பரிைவக் காட்டியுள்ளனர்.

ந ைலைமகள் ேமம்படுவதற்கு முன்னர் ச ல இைடயூறுகள் வரலாம்.
கல்லகண் எனும் உறுப்ப னர் வ ைரவ ல் வ சாரைண ேவண்டும் என்றார்.
கண்டிப்பாக வ சாரைண நைடெபறும் என்றார் ப ரதமர்.

கீனன் எனும்

உறுப்ப னர் வ சாரைண மூலம் குைறகள் உண்ைமயா, கற்பைனயா என்பைத
அற யேவண்டும். வ ைரவ ல் வ சாரைண முடியேவண்டும் என்றார். ேமஜர்
மக்ெபர்சன் கலகத்த ல் அய்ேராப்ப ய உய ர்கள் இழப்பு எவ்வளவு என
வ னவ னார். இந்த அைவய ல் ெதரிவ த்தைவ தவ ர ேவறு வ வரம் என்னிடம்
இல்ைல என அட்லி ப ரதமர் பத லளித்தார்.
இந்த ய மத்த ய சட்டமன்றத்த ல் காங்க ரச ன் துைணத்தைலவராக ஆசப்
அலி ஒத்த ைவப்பு தீர்மானத்ைத ெகாணர்ந்தார். ப லிப் மாசன் பாதுகாப்பு
ெசயலர் வ ளக்கம் தரும்ேபாது ேபாராட்டம் முடிவ ற்கு வந்துவ டும்- இப்ேபாது
அது குற த்து வ வாத ப்பது ந ைலைமகைள ேமாசமாக்க வ டலாம் எனத்
ெதரிவ த்தார். அைமத யான தீர்வ ற்கு அரசாங்கம் உத்தரவாதம் தரேவண்டும்
என ஆசப் அலி ேகாரினார்.

த ங்கட்க ழைம வைர வ வாதம் ேவண்டாம் -

அைனவரும் ேவைலக்கு த ரும்ப ய ப ன்னர் முழு வ சாரைணக்கு ஏற்பாடு
ெசய்யப்படும் என மாசன் ெதரிவ த்தார். ஆசப் அலியும் தனது ேபச்ச ல் that
India wanted a good fighting machine, but also a patriotic- not a merceneary army. They
did not want, ofcourse, the Army forces to be run by party politics.
மினு

மசானி

மத்த ய

சட்டமன்றத்த ல்

இது

குற த்து

இவ்வாறு

ேகள்வ க்கைணகைள எழுப்ப னார்.
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Why do the people of Bombay support the mutineers? It is because Indians do not
differ. We do not accept your authority. Your law is not law to us. It has not got the consent of the people behind it, that is why when your military or civil law is broken everyone
instinctly regards the rebellion with sympathy. In other words, the real cause of the mutiny
is the existence of British rule in the country. The ratings who surrendered in the interest
of the country were the moral victors of the struggle’
ப ப்ரவரி 23 மாைல 3 மணிக்கு பம்பாய், கராச்ச ரின் ேபாராட்டம் குற த்து
பாதுகாப்பு ெசயலர் அற க்ைகைய தருவார் என அைவக்கு தைலைமதாங்க ய
ஜி வ

மாவலங்கர் அற வ த்தார்.

அைதத்ெதாடர்ந்து ப

மாசன் தனது

உைரைய தந்தார். அத ல் உணவு ேமாசம் என ேபாராடுக றார்கள்- ெடல்லிய ல்
எங்களுக்கு நல்ல உணவுதான் தரப்படுக றது நாங்கள் ேபாராடவ ல்ைல
என ெதரிவ த்த வீரர்களும் இருந்தனர் என்றார் மாசன்.
வ வாதம் நடக்கட்டும்.

ஆனாலும் இங்கு

முடிந்தப ன் நான் எனது பத ைல தரமுடியும் என்ற

ஆேலாசைனைய அவர் வழங்க னார்.
டி ப கர்மகர் பலி எண்ணிக்ைக எவ்வளவு எனக் ேகள்வ எழுப்ப னார்.
மாசன் அதற்கு முழு வ வரம் வரவ ல்ைல.

ஆனால் அைவ குைறவாக

இருக்கலாம். ச ல அத காரிகள் காயம்பட்டுள்ளனர் என்றார்.
அனந்தசயனம் அய்யங்கார்:

ஹ ந்துஸ்தான் ைடம்ஸ் பலி 200 என

ெசால்வது உண்ைமயா என்றார்.

இேதேபால் மனு சுேபதாரும் ேகள்வ

எழுப்ப னார். அதற்கு மாசன் பத்த ரிைக ெசய்த களுக்கு நான் ெபாறுப்பல்ல
என்றார்.
ேமாகன்லால் சக்ேசனா அட்மிரல் காட்ஃப்ேர ஒலிபரப்பு சரியா என வ னவ
மாசன் அைத சரி என ெதரிவ த்தார்.

அவர் ேபச யத ல் ஆட்ேசபகரமானது

ேநவ ேய அழிந்தாலும் என ெசால்லப்படுவதுதான்.
அதன்

ெபருமிதம்

தகர்ந்தாலும்

என்ற

காட்ஃப்ேர ெசான்னது

ெபாருளில்தாேன

தவ ர

ேநவ

கப்பல்கைள அழிப்பது என்பதாகாது.
ேசத் ேகாவ ந்த் தாஸ் எழுப்ப ய ேகள்வ கமாண்டர் க ங் அவதூறாக
ேபச யைதப்பற்ற ய ருந்தது.
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ெதரியவரும் என்றார்.
மனு

சுேபதார்

ைபயன்களுக்கு

உணவு

மறுக்கப்பட்டது

என்பது

உண்ைமயா என்றார். மாசன் ஆமாம் என ஏற்றார். அவர்கள் ஆயுதங்தாங்க
ேபாராடிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது

உணவு

சப்ைள

ந றுத்தப்பட்டது

உண்ைமதான் என்றார்.
ேசத் யூசுப் அப்தூலா ஹரூண் கராச்ச ஹ ந்துஸ்தான் வீரர்கள் சரண்டர்
ஆன ப றகும் ேமாசமாக நடத்தப்பட்டனரா எனக் ேகட்டார்.
உணவு தரப்படவ ல்ைல என்றார்.
அவர்கள்

ெகாடுைமயாக

அவர்களுக்கு

மாசன் தன்னிடம் தகவல் இல்ைல,

நடத்தப்பட்டிருந்தால்

எனது

பார்ைவக்கு

வந்த ருக்கும் என்றார். ேவைலக்கு த ரும்ப ய அைனவருக்கும் வழக்கமான
ேரஷன் சப்ைள ெகாடுக்கப்படும் என்றார்.

ெடல்லிய லிருந்துெகாண்டு

உணவு ெகாடுப்பது ேபான்ற உத்தரவுகைள அனுப்ப க்ெகாண்டிருப்பத ல்ைல.
அங்கு பார்ப்பதற்கு கமாண்டர் இருக்க றார் என்றார் மாசன்.
சட்டமன்ற தைலவருக்கும் லியாகத் அலிக்கும் இைடய ல் ஒத்த ைவப்பு
தீர்மான நைடமுைற குற த்து வ வாதம் எழுக றது. ஆசப் அலி ஒத்த ைவப்பு
தீர்மானத்ைத எடுத்து வ வாத க்கலாம் என்க றார்.

ேநற்ேற வ வாதம்

நடந்தது. அப்ேபாது லியாகத் இல்ைல என்றார் ஆசாப் அலி. நான் அப்ேபாது
வாெனாலி ேபட்டிய ல் இருந்ேதன் என்ற தன்னிைல வ ளக்கத்ைத தந்தார்
லியாகத்.
மாசன்

தனது

நீண்ட

வ ளக்கத்த ல்

இப்படி

ஒழுங்கீனமான

நடவடிக்ைககைள ேவைலந றுத்தம் என அழுத்தம்ெகாடுத்து ேபசும் ேபாக்கு
அைவய ல் இருப்பதற்காக வருந்த னார்.

அைவ கலகமல்ல- பணிைய

ெசய்யமுடியாது என மறுப்பது கலகமல்ல. ேவைலந றுத்தம் ப ற பகுத களில்
நடப்பது ேபால் இைத புரிந்துெகாள்ளக்கூடாது இராணுவத்த ல் ஒழுங்கீனம்
என்பது

ேவறுவைகப்பட்ட

ஒன்று

என

புரிந்துெகாள்ளப்படேவண்டும்.

பழிவாங்குதல் இராது என எந்த உத்தரவாதமும் தரமுடியாது என்றார்.

..it

will be necessary to consider the very electric atmosphere in which we are present
என்பைதயும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்
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ஆசப் அலி, சர்தார் மங்கல் ச ங், அப்துர் ரஹ்மான் ச த்த க், எம் ஆர்
மசானி ேபான்றவர்கள் அரசாங்கம் ெகாடுைமயாக நடந்தைத கண்டித்தும்
ந யாயமான குைறகைள ேபாக்கத்தவற யது பற்ற யும் நீண்டவுைரயாற்ற னர்.
ப

ேஜ

க ரிஃப்த்ஸ்

ேபாராளிகளின்

ஒழுங்கு

கட்டுப்பாடு

மீறைல

தாக்க ப்ேபச னார். இனி இதுேபால் நடக்க அனுமத க்கக்கூடாெதன்றார்.
க ரிஃப்த்ஸ் உைரயால் ேகாபமுற்ற என் ஜி ரங்கா நீங்கள் முதலில்
ெவளிேயறுங்கள் என இைடமற த்தார்.

க ரிஃப்த்ஸ் எனது வாதங்கள்

காதுேகளாதவர் பத ல் ெசால்ல இயலாதவர்களுக்கும் வ ழட்டும் என்றார்.
இதற்கு ரங்கா உங்கள் இதயம் ெசத்ெதாழிந்துவ ட்டெதன்றார்.
த வான்

சமன்லால்

இந்த

உலக ல்

எங்காவது

ேதச ய

ஒன்ற ல் அந்ந யர் இப்படி ேபசமுடியுமா எனக் ேகட்டார்.

சட்டமன்றம்

பாக ஸ்தானுக்கு

லியாகத் பாதுகாப்பு மந்த ரியானால் ந ைலைமைய அவர் புரிந்துெகாள்வார்
என க ரிஃப்த்ஸ் தனது ேபச்ச்ைச நீட்டித்தார்.
அற வுறுத்த னார்.

தைலவர் அவைர முடிக்க

இப்படிப்பட்ட ஒழுங்கு ப றழ்வு ெசய்பவர்கைள ேதச ய

கதாநாயகர் ஆக்காதீர் என்றார் க ரிஃப்த்ஸ்.
லியாகத் அலி அவர்களும் நீண்டவுைரதைன நல்க னார்.
ஒழுங்கு

என்பத ல்

மாற்றுக்

கருத்த ல்ைல.

ஆனால்

அத காரிகளின் நடத்ைத குற த்தும் ேபசேவண்டாமா?.
உணர்வுகளுக்கு
வழிநடத்த

அரசாங்கம்

ேவண்டிய

உள்ேளார்

உணர்வுகைள கணக்க ல் ெகாள்ள ேவண்டாமா?

ெபாறுப்பான

ெபாதுமக்களின்

மத ப்பளிக்கேவண்டாமா?

ெபாறுப்ப ல்

ஆர்மிய ல்

மனிதர்கைள
அம்மனிதர்களின்

அவர்களது ந யாயமான

குைறகைள சரி ெசய்த ருக்கேவண்டாமா என்ற ேகள்வ கைள எழுப்ப னார்.
மாசன்

தன்

ேவண்டினார்.

பத லில்

வ சாரைண

அைனத்து

முடியும்வைர

ேவறுபாடுகைளயும்

அரசாங்கம் தைலய ட்டு தீர்க்கேவ வ ரும்புக றது.

ெபாறுத்த ருக்க

பாரபட்சங்கைளயும்
ப ன்னர் ஆசப் அலி

முன்ெமாழிந்த தீர்மானம் வாக்க ற்கு வ டப்பட்டு 74 வாக்குகள் ெபற்று
ந ைறேவற யது. எத ராக வாக்களித்தவர்கள் 40 உறுப்ப னர்கள்.
ஆதரவாக வாக்களித்தவர்களில் (அதாவது அரசாங்கத்ைத எத ர்த்து)
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முக்க யமானவர்கள் ஆசப் அலி, லியாகத் அலிகான், மாளவ யா, ேதஷ்முக்,
ரங்கா,

அனந்தசயனம்

அய்யங்கார்,

சரத்

கரா,ப ரகாசா ேபான்ேறார் இருந்தனர்.
அதாவது

அரசாங்கத்த ற்கு

ஆதரவாக

சந்த ர

ேபாஸ்,

மனிெபன்

எத ராக வாக்களித்தவர்கள் (
ந ன்றவர்கள்)

ெபயரில்

முதல்

ெபயராக பத வாக ய ருப்பது டாக்டர் அம்ேபத்கர் ெபயராக இருக்க றது.
அவர் ைவஸ்ராய் கவுன்ச ல் உறுப்ப னராக இருந்தார்.
அந்ேதாணி,க ரிஃப்தஸ் எஸ் ச

ேஜாஷ ,

மாசன், ப ராங்க்

ஆர் என் பானர்ஜி ேபான்ற

ெபயர்கைள பார்க்க ேறாம்.
மத்த ய சட்டமன்ற கூட்டத்ெதாடரின் ப ப்ரவரி 22, 23 1946 நாட்களின்
குற ப்புகைள பார்க்கும்ேபாது கீழ்கண்ட அம்சங்கைள நாம் காணமுடியும்
ப ப்ரவரி 22 அன்று ேகள்வ ேநரத்த ல் அனந்தசயனம் அய்யங்கார் ரின்
ேபாராட்டம் குற த்து 5 ேகள்வ கைள எழுப்ப னார். ேபாராடியவர்கள், அரசாங்க
நடவடிக்ைககள், ேகாரிக்ைககள்- தீர்வு குற த்து, ஏதாவது குைறதீர் கமிட்டி
ேபாடப்பட்டுள்ளதா என ேகள்வ கள் எழுப்பப்பட்டிருந்தன.
பாதுகாப்பு ெசயலர் மாசன் தனது பத லில் ப ப்ரவரி 15 முதல் 21
வைர ஒழுங்கீனம் காணப்பட்டது.

537 ேபர்கள் இத ல் கலந்துெகாண்டனர்.

மிலிட்டரி ேபாலீஸ் வரவ ல்ைல. ேபாராட்டக்காரர்கள் என்னிடம் 19 ஆம்ேதத
ெமேமாரண்டம் தந்தனர்.

அது பரிசீலைனய ல் இருக்க றது.

குைறதீர் கமிட்டி ஏதும் அைமக்கவ ல்ைல.

அரசாங்கம்

கமாண்டர் ப ப்ரவரி 21 இரவு

8.30க்குள் பணி த ரும்ப அற வுறுத்த னார். பலர் த ரும்ப யுள்ளனர் என்றார்.
ப ரிட்டிஷ் வீரர்களுக்கும் இந்த ய வீரர்களுக்கும் ஊத யம் அலவன்ச ல்
ேவறுபாடு இல்ைலயா என அனந்தசயனம் எழுப்ப ய ேகள்வ க்கு இருக்க றது
என மாசன் ஏற்றார்.
ஆசப் அலி அைனத்து வ ஷயங்கைளயும் ஏன் Defence Consultative committeக்கு வ டக்கூடாது என ேகள்வ எழுப்ப னார். மாசன் அைத நல்ல ேயாசைன
என ஏற்றார்.
அனந்தசயனம்

எவரும்

பழிவாங்கப்படமாட்டார்கள்

உறுத ெமாழிையக் ேகட்டேபாது அப்படி தரமுடியாெதன்றார் மாசன்.
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ஆர் மசானியும் பல ேகள்வ கைள எழுப்ப னார்.

ஆசப் அலி ெகாணர்ந்த

adjournment motion ஏற்கப்பட்டது.
ப ப்ரவரி 22 அன்று அைவ கூடியவுடன் ஆசப் அலி ேகள்வ ேநரத்ைத
ந றுத்த ைவக்க ேவண்டினார். அதன்மீது வ வாதம் நடந்தது. ேகள்வ ேநரம்
ெதாடர்ந்தது.

அைதப்பயன்படுத்த க்ெகாண்டுதான்

அனந்தசயனம்

அய்யங்கார் ரின் ேபாராட்டம் குற த்து முதலில் ேகள்வ எழுப்ப னார்.
ஊத ய உயர்வு ஏற்கப்பட்டால் அது ேநவ க்கு மட்டும் என இருக்கமுடியாது.
ஆர்மி ேபான்ற ப ற பகுத களிலும் தாக்கத்ைத உருவாக்கும் என்பைத
உறுப்ப னர்கள் புரிந்துெகாள்ளேவண்டும்.

இதனால் கணிசமான மனித

சக்த அங்கு குைறந்து ேபாகவும் அது வழி வகுக்கும் என மாசன் ெதரிவ த்தார்.
ப ப்ரவரி 22ல் ேவெறாரு ேகள்வ க்கு பத ல் அளிக்கும்ேபாது ேபாராட்டத்த ல்
இதுவைர ஈடுபட்ேடார் எண்ணிக்ைக 12 ஆய ரம் என தகவல் இருக்க றது
என்றார் அரசாங்க ெசயலர் மாசன்.
ஆசப் அலி குறுக்க ட்டு இப்படி ேகள்வ களும் ெதரிவ க்கும் பத லுமாக
இப்ப ரச்சைன நீள்வது சரியல்ல.
என்றார்.

ஆழமாக வ வாத க்கப்படேவண்டும்

காட்ஃப்ேரவ ன் ேமாசமான அற க்ைகேய என்ைன ஒத்த ைவப்பு

தீர்மானத்ைத ெகாணரச்ெசய்தது என அைவ புரிந்துெகாள்ளேவண்டும்
என்றார்.
ஆசப் அலிய டம் அைவய ல் தீர்மானம் இல்ைலேய என அைவத்தைலவர்
ேகட்டதற்கு இன்று நான் அைத முன்ெமாழிக ேறன் என ஆசப் ெதரிவ த்தார்.
சரத் ேபாஸ் அவர்களும் ஆசப் அலிைய வழிெமாழிந்து வ வாதத்த ன்
அவச யத்ைத ஏற்றுக்ெகாண்டால் ஒத்த ைவப்பு தீர்மானம் எப்ேபாது அவச யம்
என்று கூட ேபச க்ெகாள்ளலாம் என்றார்.
மாசன் தைலயீட்டு ந ைலைம ேநற்ைறையவ ட நன்கு ேமம்பட்டுள்ளது
என்றார். ரங்கா இப்ேபாது என்ன ந ைலைம என்றார்.
ஆசப்

அலி

வ வாதத்ைத

தனது

motion

த ங்கட்க ழைம

ஏற்கப்படேவண்டும்
ைவத்துக்ெகாள்ளலாம்

எனச்
என

ெசால்க றார்மாவலங்கா

தைலவர் ெதரிவ த்தார். ப ன்னர் The Motion is in order. I admit it but the diswww.Kaniyam.com
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cussion of it will take place on Monday என அற வ த்தார்.
எம் ஆர் மசானி தனது தீர்மானம் பரிசீலிக்கப்படேவண்டும் என்றார்.
அேத ெபாருளில் என்பதால் அந்த motion வ வாதத்த ேலேய அைதயும்
ைவத்துக்ெகாள்ளலாம் என்றார் அைவத்தைலவர் மாவலங்கர்.
மாளவ யா

நாம்

ஏன்

த ங்கட்க ழைமவைர

காத்த ருக்கேவண்டும்

நாைளேய கூடி வ வாத த்துவ டக்கூடாது என்ற ஆேலாசைனைய தந்தார்.
ப ரச்ைனய ன் அவசரத்ைத உணர்ந்து நாம் யாரும் நாைள வ டுமுைற
வ டேவண்டாம் என்றார்.

சனிக்க ழைம உட்கார அைவ வ ரும்புமா என

தைலவர் ேகள்வ எழுப்ப னார்.
ஒத்த ைவத்துவ ட்டு

நாைள

சரத்ேபாஸ் அைனத்து ேவைலகைளயும்

சனிக்க ழைம

(ப ப்ரவரி

23)

வ வாதத்ைத

எடுத்துக்ெகாள்ள ேவண்டினார்.
Leader of the House என்ன ெசால்க றார் எனக் ேகட்ேபாம் என்று தைலவர்
அவர் கருத்ைதக் ேகட்டார்.

எட்வர்ட் ெபன்ந்தால் தாங்கள் கூற யபடி

த ங்கட்க ழைம மாைல 4 மணிக்கு இந்த வ வாதத்ைத எடுத்துக்ெகாள்ளலாம்
என்றார். இத ல் ெபாதுவான ஏற்பு இருக்க றெதன்றார்.
ஆசப்

அலி

நாைள

இைதவ ட

எடுத்துக்ெகாள்ளப்ேபாவத ல்ைல
வ வாத க்கலாேம என்றார்.

ேவறு

என்றால்

முக்க ய

எனது

அலுவல்

தீர்மானத்ைத

I insist that adjournment motion should be taken up

tomorrow. நாம் அைனவரும் தயார் எனில் அரசாங்கதரப்ப ல் என்ன ப ரச்ைன
என்றார்.
சர்தார்

மங்கல்

ச ங்

அந்த

தீர்மானத்த ற்காக

வரேவண்டும் என ஏன் ெசால்லெவண்டும்.
என்ற

வைகய ல்

வ வாத க்கவாவது

இரண்டுமணிேநரம்

அைவக்கு

அைனவரும் ேபச வ ரும்புவர்

எனச்

அனுமத க்கேவண்டும்

மட்டும்

ெசால்லாமல்

என்றார்.

முழுநாளும்

மனிெபன்கராவும்

முழுைமயான வ வாதம் ேவண்டும் என்றார்.
மாசன் தனது தயக்கத்ைதயும் வ வாதம் எத ர்மைற வ ைளவுகைளேய
ஏற்படுத்தும் என்பைதயும் கீழ்கண்டவரிகளில் ெவளிப்படுத்த னார்
The Point I wish to make is that while negotiations are still going on and the matter is
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being completed I question whether a discussion in this house is really in the public interest.
It seems to me and I do say this with a sense of responsibility which, I know, is shared on the
other side of the house- that the only effect of a further meeting and a long day’s discussion
on this subject tomorrow- the only effect it can have is to encourage those who are taking
part in this discipline to continue, and that is what I think we all wish to avoid
சரத்

ேபாஸ்

இதற்கு

கடுைமயான

பத ைல

தந்தார்.

ப ரிட்டிஷ்

ஏகாத பத்த ய ெமாழிய ல் ஒழுங்கு ஒழுங்கீனம் என்பைவ என்ன என
அற ேவாம்.

உங்கள் டிக்ஷனரிய ல் சட்டம் ஒழுங்கு காப்பது என்பது

என்னெவன்று

எங்களுக்கு

ெதரியும்.

எங்களுக்ெகன

ஒரு

பார்ைவ

இருக்க றது. எனேவ நாைள ேபசேவண்டியது அவச யம் என்றார்.
லியாகத் அலிகான் உடனடியாக வ வாத ப்பதால் எத ரமைற வ ைளவுகள்
இருக்காது. அது நலம் பயக்கும். நம்மில் எவரும் எந்த வ ளம்பரத்த ற்காகவும்
இந்த ப ரச்ைன குற த்து ேபசப்ேபாவத ல்ைல என்றார்.
க ரிஃப்த்ஸ் எனக்கு நாைள வ வாதம் வந்து ப ரச்ைனகைள தீர்த்துவ டும்
என்ற நம்ப க்ைகெயல்லாம் இல்ைல. அவசரமாக வ வாத க்கேவண்டும் என
உணர்வு அைவய ல் இருந்தால் அைத எத ர்க்கேவண்டியத ல்ைல என்றார்.
மாசனிடமிருந்து secret session ைவத்துக்ெகாள்ளலாமா என்ற ேகள்வ
வந்தவுடன் சரத் ேபாஸ், லியாகத் அலிகான், க ரிஃப்த்ஸ் ஆக ய அைனவருேம
அது ந ைலைமைய ேமலும் ேமாசமாக்க வ டும் என்றனர்.

மாசன் லியாகத்

கருத்ைத ஏற்பதாக ெதரிவ த்தார். அனந்தசயனம் வ த களின்படி நாைளேய
அலுவல்களுக்காக கூடி ஒத்த ைவப்பு தீர்மானத்ைத எடுத்து வ வாத க்கலாம்
என் ஆேலாசைன நல்க னார்
எட்வர்ட் ெபந்தால் தனது ஆேலாசைனைய நல்க னார்.
நாைள 4 மணிக்கு தீர்மானத்ைத எடுத்துக்ெகாள்ளலாம்.
இறுத யாகவும்

மாசன்

இருக்கேவண்டும் என்றார்.

தனது

வ ளக்கத்ைத

தைலவர்

முன்னதாகவும்

தருவதற்கு

வாய்ப்பு

லியாகத் அலியும் The war secretary is going to

make a statement before the House and after that the Adjournment Motion will be taken
up என்றார்.
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மாசன் தனது அற க்ைகக்கு எவ்வளவு ேநரம் ேதைவப்படும் எனக்
ேகட்கப்பட்டேபாது எனக்கு க ைடக்கும் தகவல்கைளப் ெபாறுத்து 15- 20
ந மிடம் ேதைவ என மாசன் பத ல் தந்தார்.
நாைள மாைல 3 மணிக்கு கூடலாம் என்று அைவைய ஒத்த ைவத்தார்
தைலவர் மாவலங்கர்.
ப ப்ரவரி 23 அன்று ஆசப் அலி ெகாணர்ந்த தீர்மானம்:
I move That the Assembly do now adjourn. This is to discuss the grave situation that
has arisen in respect of the Indian navy affecting practically the whole of it, as a result of
mishandling by the immediate authorities concerned.
தீர்மானத்ைத முன்ைவத்து ஆசப் ேபசும்ேபாது ஏன் ேபாராட்டம் எழுந்தது,
ேசைவ ந ைலைமகள், ஊத ய ேவறுபாடுகள், அத காரிகளின் ேதாரைணகள்ஏளனங்கள் என அைனத்ைதயும் சுட்டிக்காட்டினார்.
ேகாரிக்ைககைள

நான்

ேபசவ ல்ைல

அவர்களின் அரச யல்

என்றார்.

ந ைலைமகளின்

ந ர்ப்பந்தங்களில் அைவ எழுந்தன என்றார். அவர்கள் கட்ச களுக்கு ெகாடுத்த
ேவண்டுேகாைள
ஏன் ?

நான்

ேபசப்ேபாவத ல்ைல.

பாரபட்சமாக

இருந்தது

அவர்கள் அைனவரும் நாட்டுப்பற்றுடன் இருப்பவர்கள்- இதனால்

அவர்கள் ஏதாவது எல்ைல மீற ெசன்றார்களா என்பைத பரீச ீலிக்கலாம்.
இராணுவத்த ல் ேவைலந றுத்தம் என்பது கடுைமயாக பார்க்கப்படேவண்டிய
ஒன்றுதான்.

ஆனால் இவர்களா ப ரச்ைனைய துவங்க

ைவத்தவர்கள்

என் ஆசப் தனது உைரய ல் ெதாட்டுக்காட்டினார். அைவ ெதாடர்ந கழ்வ ன்
ெவளிப்பாடுகள் என்றார். Sir, all I can say is this that not one word has been heard
in justification of the conduct of the immediate authorities whom I am condemning by this
motion.
இந்த

தீர்மானம்தான்

வாக்க ற்கு

வ டப்பட்டு

ெபரும்பான்ைம

ஆதரைவப்ெபற்று அைவய ல் ஏற்கப்பட்டைத முன்னேர கண்ேடாம்.
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இந்த ய கப்பற்பைட எழுச்ச ெபருமிதமும் ேசாகமும்

ெபர்சி தரும் உைரயாடல்

Percy Gourgey என்க ற அத காரி castle Barracks பகுத ய ல் இருந்தவர்.
ேபாராட்டத்ைதப் பார்த்தவர். வீரர்களுடன் தைலவர்களுடன் உைரயாடியவர்.
இப்ேபாராட்டம் குற த்து அவர் புத்தகம் ஒன்ைற எழுத யுள்ளார்.

அத ல்

ந கழ்வுகள் பற்ற வ ளக்க வ ட்டு அவருக்கும் ேபாராட்டக் கமிட்டி தைலவர்
கான் அவர்களுக்குமான உைரயாடல் ஒன்ைற பத வ ட்டுள்ளார்.

அந்த

உைரயாடல் கானின் அரச யல் ச ந்தைனத்த றைன ெவளிப்படுத்துவதாக
இருக்க றது.
ப ப்ரவரி 19 அன்று காரிலிருந்து இறங்க அலுவலகத்த ற்கு காைல 9 மணி
அளவ ல் ெபர்ச நுைழக றார். ந ைலைமகள் சரிய ல்லாதைதப் பார்க்க றார்.
வ சாரிக்ைகய ல் ஊழியர் ஒருவர் strike sir என்க றார்.

அப்படிெயான்று

ஆர்மிய ல் இருக்காேத கலகமா என ெபர்ச ேகட்க றார்.
கமாண்டர் அத காரிகைள அைழக்க றார்.

முதல்முைறயாக ேநவ ய ல்

கலகம். நமக்கு அற வுறுத்தல் வரும்வைர எந்த அடக்குமுைறயும் ேவண்டாம்.
ஒழுங்கு நடவடிக்ைக என ேபாவதற்கு முன்னர் எச்சரிக்ைக ேதைவ என்க றார்.
எங்களில் பலர் அத காரிகள் ெமஸ் பகுத க்கு ெசன்ேறாம்.
அய் என் ஏ வ சாரைண ேதசத்த ல் ெபருங்ேகாபத்ைத உருவாக்க யுள்ளது.
ெடல்லிய ல் ேநதாஜி நாள் எழுச்ச யுடன் அனுசரிக்கப்பட்டிருந்தது.

பற

ப ரச்சைனகளில் ேவறுபட்டாலும் ரின் ேபாராட்டத்த ல் காங்க ரஸ் முஸ்லீம்
லீக் இருவரும் தங்கள் ஆதரவு ந ைலப்பாட்ைட எடுத்தனர்.
பேடல்

ேநவ ய ல்

ந லவ ய

பாரபட்சம்

குைறகைள

வல்லபாய்

சுட்டிக்காட்டினார்.

மக்கள் ேபாராடுபவர்களிடம் பரிவு காட்டி உடன் ந ற்பார்கள் என்பைத
புரிந்துெகாள்ளேவண்டும் என்றார்.
ப ரதமர் அட்லி தனது அற க்ைகைய நாடாளுமன்றத்த ல் தருவார் என்பது
ெபர்ச ேபான்ற அத காரிகளுக்கும் ெசால்லப்பட்டிருந்தது.
முதல்நாள்
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இந்த ய கப்பற்பைட எழுச்ச ெபருமிதமும் ேசாகமும்

ச க்னல்

ஸ்கூலில்

ஆய ரம்ேபர்

பணி

மறுப்பு

ெசய்தனர்.

உண்ணாவ ரதம் ேமற்ெகாண்டனர். பல ெதாடர் ந கழ்வுகள் நடந்த ருந்தன.
இந்த யத்தைலவர்கள்
ைவஸ்ராய்

ஜூன்

ேவவலுடன்

துவங்க ய ருந்தது.

1945ல்

வ டுதைல

ேபச்சுவார்த்ைத
இராணுவ

ெசய்யப்பட்டிருந்தனர்.

நடந்தது.

INA

வீரர்களிடத்தும்

வ சாரைண

ேதச ய

உணர்வு

ெபருக ய ருந்தது. ேநவ ய லும் குவ ட் இந்த யா, ப ரிட்டிஷ் ராஜ்யம் வீழட்டும்,
காந்த ேநருவ ற்கு ெவற்ற என முழக்கங்கள் ேகட்டன.
முழக்கங்கள்
ேபாட்டார்.

எழுதப்பட்டிருந்தைதப்

பார்த்து

அத காரி

க ங்

சத்தம்

அைனத்ைதயும் சுத்தம் ெசய்து ஒழுங்கு ந லவேவண்டும் என

உத்தரவ ட்டார்.

சீக்க ரம் ெசய் கூலிகளா- bitches என ஏச னார்.

ேபச யது பரவ யது.

க ங்

ேரட்டிங்ஸ் கூடி குவ ட் இந்த யா என முழக்கமிட்டனர்.

க ங் தனது அலுவலகத்த ற்கு ெசல்லேநர்ந்தது.
அட்மிரல் ராட்ேரவ ற்கு ெதரிவ த்தார்.

அவர் உயர் அத காரி ேரர்

ைவஸ் அட்மிரல் காட்ஃப்ேரவ ற்கும்

ெதரிவ க்கப்பட்டது.
ச க்னல்

பகுத ய ன்

தைலைமேயற்றார்.

புன்னு

கான்

ேபாராட்டக்காரர்களுக்கு

ப ற naval esatablishmentகளுக்கு ேரடிேயா ெசய்த ைய

இங்க ருந்து அனுப்ப னர். பம்பாய், கராச்ச , ெகாச்ச ன், கல்கத்தா, ச ட்டகாங்,
வ சாகப்பட்டினம், மதராஸ் என ேபாராட்டம் பரவ யது. ேபாராட்ட கமிட்டிகள்
அைமந்தன.
தங்கள் ேசைவ ந ைலைமகள், ஊத யம், பதவ கைள இந்த யமயமாக்கல்
ேபான்ற

ேகாரிக்ைககைள

ப ரச்ைனயானது.

எழுப்ப னர்.

ேமாசமான

உணவு

ெபரும்

இந்த யன் ராயல் ேநவ க்கு ஏன் அந்ந யர் என்பது

ேகள்வ யானது.
முதலில் எங்கள் எல்ேலாருக்கும் அத ர்ச்ச ேய இருந்தது என்க றார் ெபர்ச .
இந்த ய

அத காரிகள்

ேரட்டிங்க்ஸ்
க ைடத்தது.

இருவர்

கட்டுப்பாட்டில்

ந ைலைமைய
எல்லாம்

அற ய

அனுப்பப்பட்டனர்.

ேபாய்வ ட்டது

வன்முைற ஏதும் இல்ைல என்றனர்.

என

தகவல்

வழக்கமான பணிகள்

பாத க்கப்பட்டிருந்தன.

www.Kaniyam.com

73

FreeTamilEbooks.com

ஆர். பட்டாப ராமன்

இந்த ய கப்பற்பைட எழுச்ச ெபருமிதமும் ேசாகமும்

காவல் பலப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. ெசக்யூரிட்டி ெசக் பலப்படுத்தப்பட்டது.
ேபாராளிகளுக்கும் அைனவரது சந்ேதகங்கைளயும் தீர்த்து ெதாடர்வத ல்
ச க்கல் இல்லாமல் இல்ைல.

குழப்பமான ந ைல ந லவ யது.

ச லர் நமது

குைறகைள முைறயாக ெகாண்டு ெசன்று தீர்க்க இயலாதா எனக் ேகட்டனர்.
ஒழுங்கு நடவடிக்ைக வருேம என்க ற கவைலைய ெவளிப்படுத்த னர்.
பம்பாய் நகரத்த ல் பல வதந்த கள் பரவ ன.
வாய்ந்தவர்களால்

ந ைலைம

ேபாராட்டக்கமிட்டியும்

மிக்க

ஆரம்பத்த ல்

அங்கும் ெபாறுப்பு

வழக்கமாக

கட்டுப்பாட்டுடன்

இருக்க

ெதாடர்ந்தது.

அைனவைரயும்

ேவண்டியது.
ெபாதுக்கூட்டம்

ஊர்வலம்

கான் உட்பட பலர் ேபச னர்.
முழக்கங்கள் இருந்தன.

என

நகர்வுகள்

இருந்தன.

புன்னு

மகாத்மா காந்த க்கு ேஜ, புரட்ச

ஓங்குக

ெதாப்ப ைட அணிந்தவர்கள் ச வ லியன்களால்

துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளாய னர்.

ரின் ெபட்டி ஆபீசர் கூட தன் ெதாப்ப ைய

எடுக்க வற்புறுத்தப்பட்டார்.
ெபர்ச எழுத யத ல் The goonda elements of Bombay’s underworld took advantage of the situation and joined in rioting எனச் ெசால்வைதப் பார்க்க ேறாம்.
கூட்டத்த னர் மீது லத்த சார்ஜ் நடந்தது. கைடகள் மூடப்பட்டன. ேரட்டிங்ஸ்
சந்துகளின் வழிேய தப்ப

ெசல்ல ேநர்ந்தது.

ச ல இடங்களில் ேசாடா

பாட்டில் வீச்சு நடந்தது. ைகெயற குண்டு வீசப்பட்டது. தீக்க ைரயாக்குதலும்
நடந்தது.

அன்று இரவு பல ச ைறக்கூடங்கள் ந ரம்ப ன.

ெவளிேய ேதச ய

முழக்கங்கைள கூட்டத்த னர் எழுப்ப னர். ேபாலீஸ் பந்ேதாபஸ்து சுற்ற லும்
கூட்டப்பட்டது.
மூன்றாவது

நாள்

காைல

மிலிட்டரி குவ ப்பு இருந்தது .
ஆயுதக டங்க லிருந்து

ெதரிவ க்கப்பட்டது.

அவர்கள்

அலுவலம்

ெசன்றேபாது

மராத்தா ப ரிவு அைழக்கப்பட்டிருந்தது.

ேரட்டிங்க்ஸ் கற்கைள எற ந்தனர்.
இரவு

ெபர்ச

ஏளனக்குரல் எழுப்ப னர்.

உைடத்து

ஆயுதங்கைள

தைலவர்களிடமா

யாரிடம்

முந்த ய
எடுத்ததாக

ஆயுதங்கள்

இருக்க ன்றன என ெபர்ச ெதரிந்துெகாள்ள முயற்ச த்ததாக ெசால்க றார்.
மீண்டும் பாட்டில்கள் வந்து வ ழுந்தவுடன் ேகப்டன் ek round fire என்றார்.
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சுேபதார் ேமஜர் இரத்தம் வழிய வந்தார். அவர் ரிவால்வர் எடுத்தைத ெபர்ச
கட்டுப்படுத்த னார். What are you doing I yelled can’t you see he is unarmed- don’t
you realise what could happen if you hit him என ெபர்ச பத வு ெசால்க றது. ெபர்ச
ெசால்வது சரி என்றார் ேகப்டன்.
ந ைலைமகள்

பல

வந்துெகாண்டிருந்தன.
ெபர்ச

இடங்களில்

தகவல்கேள

அைடயார் மதராஸ் பற்ற யும் வந்தது.

பணியாற்ற யுள்ளார்.

ஈடுபட்டனர்.

ேமாசமான

ேரட்டிங்க்ஸ்

ச லர்

அங்கு

ஆர்ப்பாட்டங்களில்

ேபாராட்டக்கமிட்டி வன்முைறையயும் ஒழுங்க ன்ைமையயும்

குைறக்க முயற்ச த்தது. ெபர்ச யும் மற்ற அத காரிகளும் இரத்தம் ச ந்துதல்
இல்லாமல் முடிக்கேவண்டும் என முயற்ச த்தனர்.

ப ரிட்டிஷ் பைடைய

நாம் அகற்றவ ட்டால் இருபக்க தாக்குதல் ேநரலாம் என ச ல அத காரிகள்
ெதரிவ த்தனர்.
அங்க ருந்த ஆங்க ல ேமஜர் ஒருவர் தனக்கு கமாண்டர் இன் சீப்
கட்டைள இருப்பதாக ெதரிவ த்தார். எங்களுக்கு எங்கள் ேரட்டிங்க்ஸ் பற்ற
ெதரியும் என ெபர்ச ேபான்றவர் ெதரிவ த்தனர். உடனடியாக அசம்பாவ தம்
ஏதுமில்ைல.

ஆனால் ேரட்டிங்க்ஸ் troopsகளை த ரும்ப ெபறு என்றனர்.

அவர்கள் ந ைனத்த ருந்தால் கப்பைலேய அழித்த ருக்கலாம்.

அவர்கள்

தைலவர்கள் ெசால்லுக்கு கட்டுப்பட்டு மீறாமல் இருந்தனர்.
கான் வந்தார்.

அைனவரும் த ரும்பேவண்டும்.

ெதாடங்க யுள்ளது என்றார்.
ெசால்லிய ருக்க றார் என்றார்.

பேடைல சந்த த்ேதாம்.

ேபச்சுவார்த்ைத
அவர் உதவுவதாக

சுமூக ந ைல என ெபர்ச

உள்ளிட்ேடார்

கருத னர். இரவு 10 மணிக்கு ெபர்ச வீடு த ரும்ப னார்.
புன்னு கானிடம் ெபர்ச வ சாரித்தார்.
ஏன்?.

ஏன் இெதல்லாம்?

அரச யல்

புன்னு கான் இரு வருடமாக எந்த குைறயும் தீரைலேய என்று

பத ல் தந்தார்.

ஆப சர் ெமஸ்ஸில் இந்த உைரயாடல் நடந்தது.

வந்த ச ங் தனது ந ைலைய ேபச னார்.

உடன்

பஞ்சாப் அவர் க ராமத்த ல்

ெபரும் ெவள்ளம் வந்து குடும்பம் பாத க்கப்பட்டைத வயல் நாசமானைத
ெதரிவ த்தார்.

வயதானவர்கள் சாகும் தருவாய ல் இருந்தனர்.

மைனவ

உடன் வரச்ெசால்க றாள். வ டுப்பு மறுக்கப்படுக றது என தன் ேவதைனைய
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ச ங் காட்டினார்.
கான் தன் கைதைய ஜமீன்களால் ெகாடுைமக்குள்ளான குடும்பம் பற்ற
ெதரிவ த்தார்.

வீட்டிலிருந்து துரத்தப்பட்ட ெகாடுைமைய வ வரித்தார்.

அங்கு ேபாய் அவர்கைள காக்கமுடியவ ல்ைல.

நாைளக்ேக வ டுவ த்தால்

ேபாய்வ டுேவன் என்றார். இப்படி ஏராளக்கைதகள் இருக்க றது. அதுதான்
ெவடித்தது என்றனர் அப்ேபாராளிகள்.
அரச யல்

தைலவர்கள்

ச லர்

எங்களிடம்

ப ரிட்டிஷ்

ராஜ்யம்தான்

அைனத்த ற்கும் காரணம் என ெசால்லிவந்தனர். ேதச ய உணர்வும் பலரிடம்
இருந்தது. 90 சத இந்த யர் க ராமம் சார்ந்தவர்கள் என்றார் கான். ஏைழகைள
அற ந்த காந்த ேநருவால் தான் தீர்க்கமுடியும் என்ற எண்ணம் ெபாதுவாக
இருக்க றெதன்றார்.
கலகம் இரத்தம் ச ந்துதலில் முடியும்.

ஆனால் நாங்கள் அைமத யான

ேவைலந றுத்தேம ெசய்யவ ைழக ேறாம் என்று கான் ெசான்னேபாது, ெபர்ச
வன்முைற புகுந்துவ ட்டேத கான் என்றார்.
மாட்ேடாம் என்றார் கான்.

அதற்கு நாங்கள் ெபாறுப்பாக

அவர் காந்த ைய ேமற்ேகாள் காட்டி ெதாடர்ந்து

ேபச னார். Gandhi said ”My aim is to wipe every tear from every eye.
ெபர்ச காங்க ரஸ் கமிட்டி முழு ஆதரைவ தந்ததாக ெதரியவ ல்ைலேய
என ந ைனத்துக்ெகாண்டார்.
ெபர்ச ெபருமிதம் ெகாண்டார்.

கானின் காந்த

மீதான நம்ப க்ைக பற்ற

அக ம்ைச வழி அவர் ந ற்க வ ைழவது

புரிந்தது. ஆனால் நீங்கள் இப்படி ேபாராடிக்ெகாண்டிருந்தால் எத ர்வ ைன
கடுைமயாக இருக்குேம என்பைத ெபர்ச சுட்டிக்காட்டினார். அப்படிய ராது என
நம்புக ேறாம் என்றார் கான்.
ேவறு ஒருவர் அப்படி நடந்தால் எனக் ேகட்டதற்கு சத்த யாக ரக ேபால்
நாங்கள் நடந்துெகாள்ளேவண்டும் என்றார் கான்.
என்றார் கான்.

Passive resisters .?

No

We shall resist till we exhaust the limit of our moral, mental and

intellectual capacities, but without use of physical force.

எங்களுக்கு ஏதாவது

ேநர்ந்தாலும் மற்றவர்கள் ேபாராடுவர். சட்டமன்றம் கூட எங்களுடன் ந ற்கும்.
த ரள் கூட்டங்கள் நடக்கும்.
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ெபர்ச ேகார்ேக ெதாடர்ந்து கானிடம் ேகட்டார். ேகார்ட் மார்ஷல் ஆனால்
ச ைற ைவக்கப்பட்டால் ?

உண்ைம ந ற்கும் என்றார் கான்.

எங்கள்

நம்ப க்ைக எங்கள் ந யாயம் ந ற்கும் என்றார். அப்ேபாது ச ைற ஏற்பீர்களா
எனக்ேகட்டதற்கு ஆமாம் என்றார் கான்.

காந்த , ேநரு பல ஆண்டுகள்

ச ைறய ல் இருந்தார்கேள என்றார். Justice is truth in action என கான் காந்த யம்
ேபச யதாக ெபர்ச பத வு ெசல்க றது. கான் ேமலும் அழகாக வ ளக்க னார்.
That is not martyrdom. Martyrs are those who are made to suffer by the authorities who
know that they themselves are in the wrong in the passing of the sentence and in the manner of execution.
ெபர்ச

ேகார்ேக த ரும்பவும் ெசால்க றார் கான் நீங்கள் தான் முழு

ெபாறுப்பாவீர்கள்..I don’t know if you are being sensible, but you have plenty of
courage.
கான் ஆமாம் அஞ்சாைம அவச யம் என்றார். அக ம்ைச சுயத யாகத்ைத
ேகாருவது என்றார். சத்த யாக ரக அதற்கு தயாராக இருக்கேவண்டும்.
ெபர்ச ேகார்ேக நீங்கள் ெகால்லப்பட்டால் ேநாக்கம் ச ைதந்துவ டுேம
எனக் ேகட்டார்.

என்ன ெசய்வது..அக ம்ைச வழி எத ரிைய மனமாற்றம்

ெசய்யும் என கருதுவதாக கான் ெதரிவ த்தார். ஏன் நீங்களும் ஆயுதம் ஏந்த
எத ரிைய வீழ்த்தலாேம எனக் ேகட்டேபாது கான் that depends on circumstances
but violence breeds violence என்றார்.
ஹ ட்லர் அழிக்கப்பட ேபாரும் ‘மாரல்’ அம்சங்களும் இைணயவ ல்ைலயா
எனக் ேகட்கப்பட்டேபாது கான் அந்த வன்முைற ேகாடிக்கணக்கானவைர
பலிய ட்டேத. ஹ ட்லரும் நாட்ைடக்காக்கேவ ேபாராடியதாக கருத யவர்களும்
உண்ேட என்றார். கானின் வரிகைள ெபர்ச காட்டுக றார். If two nations believing
in their ultimate ideals, feel that only clash of arms will resolve the clash of ideals, there
is no hope for humanity..atom bomb, modern science has made defence for one nation
seem offence to another..if accepts non violence Humanity at least have breathing space,
if not agreement. கான் அவர்களின் இந்த உைரயாடல் அவரின் ேமதைமைய
புலப்படுத்துவதாக அைமந்துள்ளைதக் காண்க ேறாம்
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காலனியம்

பற்ற

உைரயாடல்

சமத்துவத்ைத மறுப்பதாகவுள்ளது.

ெதாடர்ந்தேபாது

அது

ெசாந்த நாட்டினரின் வளர்ச்ச ைய

தடுப்பதாகவுள்ளது. அது ஒழிவது நலம்பயக்கும் என்றார் கான்.
ேகார்ேக

எவரிடம்

இந்துக்களிடமா

முஸ்லீம்களிடமா

அத காரத்ைத

ஒப்பைடத்து ெசல்வது எனக் ேகட்டார். அைத ேபச்சுவார்த்ைதய ல் அைனத்து
தரப்பு மாநாட்டில் முடிெவடுக்கலாம் என்றார் கான்..I am an Indian Muslim and
I trust our leaders என்றார்.

நாங்கள் அத காரம் எடுத்துக்ெகாள்ள தயாராக

இல்ைல என்பைத ப ரிட்டிஷ் எைத ைவத்து ெசால்க றது என பத ல் ேகள்வ
எழுப்ப னார் கான்.
ேகார்ேக கம்யூனிஸ்ட்கள் ச வ லியன்களுடன் கலக்க உங்கள் கலகம்
உதவ யுள்ளது என்ற குற்றசாட்ைட ைவத்தார்.
தருக றார்.

We are not responsible for that!

கான் அழகான பத ைலத்
Communists breeds where the

needs of the masses are unfulfilled - Where there exists poverty, hunger and ignorance.

Communists will seek to exploit any situation.

The authorities can best

meet the Communist challenge by providing for the needs of the masses.

கான்

கம்யூனிஸ்ட்கள் குற த்து வ மர்சனத்துடன் கூடிய மத ப்பீடுகைளத் தந்தைதக்
காண்க ேறாம்.

தாங்கள் அவர்கள் வழிைய ஏற்கவ ல்ைல என அவர்

உைரயாடல் ெதாடர்ந்தது.

எங்களுக்கு ப ரிட்டிஷ் ஏகாத பத்த யம் ேபாய்

ேவறு மாஸ்ேகா என எஜமானர் மாற்றம் ேவண்டாம் எனவும் அவர் ெதரிவ த்த
ெசய்த ைய ெபர்ச ெசால்வைதப் பார்க்க ேறாம்.
In our central strike committee we reject communists and their methods. Communism
means subservience to Moscow. They bring sham independence..we won’t exchange one
set of imperialist masters for another. But you must be clever to outwit communists. They
play a subtle game..
Non violence is best..it calls for soul force and intellectual ability. With this we can
defeat colonialists and communists.
About thirty years ago, no one believed the poor masses of Russia could ever overthrow the all powerful Tsar. But the communists did it, by violence, which Lenin taught them
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was the only way.
We believe non violence the only way ..இவ்வாறு நட்பான ஆங்க ல
அத காரிகளுடன் கான் உைரயாடல் ெபரும் அரச யல் வ ளக்கங்களுடன்
நடந்தது என அற யும்ேபாது வ யக்காமல் இருக்கமுடியவ ல்ைல.
நான்காவது

நாள்

பதட்டம்

துப்பாக்க யுடன் இருந்தனர்.

நீடித்தது.

ைகய ல்

‘புல்லட்’ ஒன்று என் தைல அருேக

எழுதுக றார்.

தாக்குதல் நடந்ேதற யது.

ேரட்டிங்ஸ்

த டிெரன ‘கவர்’ என எங்களுக்கு ஒருவர்

ெதரிவ த்தார் என்க றார் ெபர்ச .
ெசன்றது என ெபர்ச

பல

ேபான் பழுதானது.

இரு பக்கத்

ெவள்ைளக்ெகாடி காட்டி ேபச்சுவார்த்ைதக்கு

அைழக்கலாம் என ச ல அத காரிகள் ெதரிவ த்தனர்.
ெபருமிதம் இழக்கமுடியாெதன்றனர்.

இல்ைல.

ப ரிட்டிஷ்

Empire at stake என கத்த னர்.

பன்ற களிடம் ஒரு ேபாதும் ேதாற்கமுடியாெதன்றனர்.

5 மணிேநரத்த ற்கு

ப ன்னால் முன்பு ெசால்லப்பட்ட ெவள்ைளக்ெகாடிதான் பறந்தது.
காயமுற்றனர்.

ச லர் ெகால்லப்பட்டனர்.

பலர்

அருக ல் இருந்த மக்கள் பலர்

அப்புறப்படுத்தப்பட்டிருந்தனர்.
இதற்க ைடய ல் ேபாராட்டக்கமிட்டி கூடி ேபச்சுவார்த்ைத காைலய ல் என
ெசால்லிய ருந்தது.

பம்பாய் நகரில் ெபருங்குழப்பம் ந லவ யது.

மில்

பகுத ய ல் 4 இம்பீரியல் வங்க க ைளகள் தீக்க ைரயாக ன. புேனவ லிருந்து
ப ரிட்டிஷ் பைடகள் வந்தன. ச வ ல் ேபாலீஸ் துப்பாக்க சூடுகைள நடத்த னர்.
இரு பக்கத்த லும் சாவும் காயமுற்ேறாரும் கூடினர். ெடல்லிய ல் 38 ேரட்டிங்ஸ்
ைகது ெசய்யப்பட்டு வ சாரிக்கப்பட்டனர். அைனவரும் சரண்டர் ஆக அவரவர்
இடங்களுக்கு த ரும்ப அற வுறுத்தப்பட்டனர்.
கவர்னர் ஆர் ஜான் கால்வ ல்ேல ைவஸ்ராய் ேவவலுக்கும் அவரது
எக்ஸிக்யுட்டிவ்

உறுப்ப னருக்கும்

ந ைலைமகைள

அவ்வப்ேபாது

ெதரிவ த்துக்ெகாண்டிருந்தார்.
ெவள்ளிக்க ழைம

அன்று

ஹர்த்தால் எனப்ேபச யது.

கஸ்தூர்பா

மைறவுத னம்.

ஆனால் ந ைலைமகள் ேமாசமாகும் என

அற ந்து ஹர்த்தால் இல்ைல என அற வ த்தது.
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வ ரும்பாவ ட்டாலும் ெதாடர்ேவாம் என தல்வார் வீரர்கள் ெதரிவ த்தனர்.
அருணா ஆசப் அலி வரேவண்டும் என்று ேகாரினர்.
ெபர்ச ெசன்று காைன ஜீப்ப ல் அைழத்து வந்தார்.
ெபருக யுள்ளது.

ேதச ய எழுச்ச

க ைடக்கப்ேபாகும் தண்டைன காங்க ரைஸ ெபாறுத்து

அைமயும் என்றார் கான்.

அவைர வீரர்கள் கூடிந ன்று வரேவற்றனர்.

காட்ஃப்ேர ேபசப்ேபாக றார் என்க ற ெசய்த வருக றது. மத யம் 2 மணிக்கு
அவரது குரல் வாெனாலிய ல் வந்தது.

அத ல் ந பந்தைனயற்ற சரண்டர் ,

ஆயுதங்கைள கீேழ ேபாட எச்சரிக்ைக, ேநவ ேய அழிந்தாலும் அரசு முடிவ ற்கு
ெகாணரும் ேபான்ற அம்சங்கள் இருந்தன.
பேடலும்

குைறகள

ந றுத்தப்படேவண்டும்

தீர்க்க

என்றார்.

உதவும்,

காங்க ரஸ்காரர்கள்

ேசாசலிஸ்ட்கைள குைற கூற னர்.
அன்று ெடல்லிய ல் எழுந்தன.

காங்க ரஸ்

ேபாராட்டம்

கம்யூனிஸ்ட்கள்,

சட்டமன்றத்த ல் குரல்கள் ப ப்ரவரி 22

ப ப்ரவரி 23ல் அட்லி லண்டனில் அற க்ைக

தந்தார். காப னட் தூதுக்குழு குற த்தும் அற வ த்தார். ேமலைவய ல் இந்த
அற வ ப்ைப ெபத க்லாரன்ஸ் ெசய்தார். ைடம்ஸ் பத்த ரிைக India is at critical
stage என்பைத நாடாளுமன்றம் புரிந்துெகாண்டதாக எழுத யது.
ஆசாத் காப னட் தூதுக்குழுைவ வரேவற்றார்.
இருப்பது மக ழ்ச்ச

என்றார்.

குற ப்பாக க ரிப்ஸ்

இனியும் இந்த ய உணர்ைவ ஒடுக்குவது

இயலாத ஒன்று என்ற ந ைல ஏற்பட்டுள்ளெதன்றார். தூதுக்குழுவ ன் வரவு
final overthrow ஆகேவண்டும் என்றார் ஆசாத்.
பேடல்

மிகவும்

கஷ்டப்பட்டுத்தான்

ேரட்டிங்ஸ்கைள

சரண்டருக்கு

ஏற்றுக்ெகாள்ள ைவக்க முடிந்தது..I am only hoping that authority will not hark
back to old worn out methods and senselessly insist on former prestige.
ஆசப் அலி சட்டமன்றத்த ல் mishandling of the situation by the immediate authorities concerned, and pass a vote of censure against the Government தீர்மானத்ைத
முன்ைவத்தார்.

பாதுகாப்பு ெசயலர் மாசன் இத்தீர்மானம் ந ைலைமகைள

ேமாசமாக்கும் என்றார்.
சரண்டருக்கு ப ன்னர் வீரர்கள் முகாமில் அைடக்கப்பட்டனர். அரசாங்கம்
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இந்த ய கப்பற்பைட எழுச்ச ெபருமிதமும் ேசாகமும்

பாசல்

வ சாரைணக்குழு

அலி

பாட்னா

அைமத்தது.

தைலைம
அத ல்

உயர்நீத மன்றம், ெகாச்ச ன் நீத பத

நீத பத

நீத பத

தைலைமய ல்

மகாஜன்

லாகூர்

க ருஷ்ணசாமி அய்யங்கார், ைவஸ்

அட்மிரல் பாட்டர்சன், ேமஜர் ெஜனரல் ரீஸ் இருந்தனர்.
ெசயலராக கானல் வ ஸ்ேவஸ்வர் நாத் ச ங் இருந்தார்.

கமிஷனுக்கு
1946 ேம மாதம்

பம்பாய ல் கமிஷன் அமர்ந்தது. சாட்ச யங்கைள வ சாரித்தது.
1947

ஜனவரிய ல்

இைடக்கால

சர்க்கார்

கமிஷன்

முடிவுகள்

ெசப்டம்பர்

ெவளிய டப்பட்டன.

1946ல்

ெபாறுப்ப ற்கு

வ சாரணக்குழு சம்பந்தப்பட்ட அத காரிைய வ மர்ச த்தது.

ேநரு
வந்தது.

ேபாராட்டம் 74

கப்பல்கள் 20 கைரேயார ந றுவனங்களில் நடந்தது. 9 வீரர்கள், ஓர் அத காரி
ெகால்லப்பட்டனர். அத காரி ஊழியர் இைடெவளி குைறகள் தீராமல் இருக்க
காரணமானைத கமிஷன் சுட்டிக்காட்டியது. அத ருப்த தான் முதன்ைமயான
காரணம்.

நாட்டின் மீதான ஆேராக்க யமான அக்கைற அவச யம்தான்,

ஆனால் குைறகைள தீர்க்க அரச யைல பயன்படுத்துவது ஆபத்தானது.
அரசாங்கம் குைறகைள தீர்க்கவும், இனேவறுபாடுகள் அகற்றவும் உறுத
கூற யது. ஊத யம் உள்ளிட்டைவ உட்குழு பார்ைவக்கு வ டப்படும் என்றனர்.
ேநவ ய ல் ேதாழைம உணர்வு உருவாக ட வழிவைக ெசய்ேவாம் என்றனர்.
ேநரு
அவச யம்

கலவரத்த ல்
என்றால்

பாத க்கப்பட்டவர்கைளப்
ேதச யத்

தைலவர்கேள

பார்த்தார்.

புரட்ச

ெசால்லிய ருப்பார்கேள.

ேமாசமான சக்த ய ன் ைககளில் ஏன் ச க்கேவண்டும்.

நம்மிடம் சுதந்த ரம்

ெபறுவதற்குரிய அைனத்து நல் அம்சங்களும் இருக்க ன்றன.

ஆனால்

கட்டுப்பாடும் அவச யம். கடந்த 4 நாட்களில் நடந்தைவ ேமாசமானைவ. ச ல
நல்ல வ ஷயங்களும் நடந்துள்ளன.

காப னட் தூதுக்குழுவ ல் உடன்பாடு

எட்டமுடியும். ேபாராட்டம் குற த்து ெபாது வ சாரைண ேவண்டும். காங்க ரஸ்
பாதுகாப்ப ற்கு ந ற்கும் என்றார்.
ெபத க் லாரன்ஸ் பம்பாய ல் இந்த ேபாராட்டம் காரணமாக ெமாத்தம்
237 ேபர் உய ர்நீத்ததாகவும், 1037 ேபர் காயமுற்றதாகவும் ெதரிவ த்தார்.. 9
வங்க கள், 32 தான்ய கைடகள், ேவறு 30 கைடகள், 10 அஞ்சலகங்கள், 10
காவல்ந ைலயங்கள் நாசமாய ன.
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ப ரிவ ைனக்குப்ப ன்னர்
இந்த யாவ ற்கு

தனது

பாக ஸ்தானுக்கு

ேநவ ைய

சறய

நவீனப்படுத்த ப்

ேநவ

ெசன்றது.

புதுப்ப க்கும்

ெபரும்

பணி துவங்க யது..Indianisation of services ெமதுவாக நடந்ேதற யது. இதற்கு
50 ஆண்டுகளுக்கு ப ன்னர் வந்த ேநவ அட்மிரல் ெஷகாவத் ெசான்னார்
Navy has to be built and cannot be bought. இந்த யாவ ன் பாதுகாப்பு என்பத ல்
ெபருமளவு பங்ைக ேநவ

ெசய்துெகாண்டிருக்க றது என ெபர்ச

தனது

புத்தகத்ைத முடித்துள்ளார்.

Percy s Gourgey எழுத ய The Indian Naval Revolt

1946 மற்றவர்கள் தந்த வ வரங்கைளப் ேபாலேவ தந்த ருந்தாலும் அது ெபர்ச கான் உைரயாடல் எனும் பகுத யால் தனித்தன்ைம ெபறுக றது. வ சாரைணக்
கமிஷன் பற்ற ய தகவல்கைள ச ற ய அளேவனும் ெபர்ச தந்துள்ளார்.
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8. ேபாராட்டத்திற்கு பின்னர்
ேபாராட்டக்காரர்கள் சரணைடய ேவண்டிய ந ர்ப்பந்தம் ஏற்பட்டைதக்
கண்ேடாம்.

ேபாராளிகளும் சரண்டர் என்பைத பரீச லித்து தாங்கள்

ப ரிட்டிஷாரிடம்

அல்ல

இந்த யர்களிடம்

சரண்டர்

ஆக ேறாம்

என்

அற வ த்தனர். மக்களின் ஆதரவ ற்கு அவர்கள் நன்ற ெதரிவ த்தனர். ேதச
வாழ்வ ல் எங்கள் ேபாராட்டம் வரலாற்று ந கழ்வாக வ ட்டது.

மக்களின்

இரத்தத்துடன் எங்கள் இரத்தம் கலந்துவ ட்டது. மக்கள் வாழ்க- ெஜய் ஹ ந்த்
என்றனர். எம் எஸ் கான் தனது வார்த்ைதகளாக :
I do not know where they are taking us.
and good luck என்றார்.
மாலுமிகள் கராச்ச

We shall never give in.

Goodbye

கான், மதன்ச ங் முலுந்த் முகாமிலும், ஏராளமான

மலிர்முகாமிலும் அைடக்கப்பட்டனர்.

ேபால் நடத்தப்பட்டனர்.

க ரிமினல்கள்

முலுந்த் முகாமில் ேமாசமான ந ைலைமகைள

எத ர்த்து ேபாராளிகள் உண்ணாேநான்பு இருந்தனர்.
வரேவண்டும் என்றனர்.

காந்த ,

பேடல்

காங்க ரஸ் தைலைம அட்லி அைமத்த காப னட்

மிஷன் உறுப்ப னர்களுடன் ேபச்சுவார்த்ைதக்கு முக்க யத்துவம் தந்ததாக
ெமய ன்ஸ்ட்ரிம் கட்டுைர ஆச ரியர் அஜீத் ஜாவத் வ மர்ச த்துள்ளார். முலுந்த்
முகாமில் எம் எஸ் கான் இருப்பதால் ப ரச்ைன என அற ந்து அவைர
இழுத்து ெசன்று லாரிய ல் தூக்க ப் ேபாட்டதான பத ைவக் காண்க ேறாம்.
இைதக்கண்ட அஸ்லாம் என்க ற ைமனர் ச றுவன் ேகப்டன் நாட் முகத்த ல்
தனது ெசருப்ைப வீச னார், சட்ைடைய ப டித்தார்.

மராத்தா வீரர்கள் நாட்

உத்தரைவ ஏற்க மறுத்த ந ைலய ல் அந்த முகாம் மூடப்பட்டது.
கப்பற்பைட

எழுச்ச

ஒன்ைற அைமத்தார்.

குற த்து

ைவஸ்ராய்

வ சாரைணக்

கமிஷன்

அந்த அற க்ைக ஜூைல 1946ல் 600 பக்க அளவ ல்

ெகாடுக்கப்பட்டும் ெபாதுப்பார்ைவக்கு இதுவைர க ைடக்கப்ெபறவ ல்ைல
என

எழுதுக றார்

ெவளிய ட்ட

ஜாவத்.

குற ப்ப லிருந்து

ஜனவரி
பார்த்தால்

தண்டைனக்கு உட்பட்ட ெசய்த ய ல்ைல.
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எவரும்
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ெசய்ய்ப்பட்டைதப்பற்ற ய குற ப்ேபதும் இல்ைல. இதனிைடய ல் இைடக்கால
ேநரு அரசாங்கமும் பதவ ேயற்றது. ேபராச ரியர் ஜாவத் இப்படித்தான் தனது
கட்டுைரைய முடித்த ருந்தார்.
The Indian leaders thus failed the revolt which was unitedly fought by the Navy and the
masses for a united India. In order to grab power, they preferred to negotiate than fight and
agreed to a settlement even at the cost of partition. Had they risen to the occasion India
perhaps would have been spared the agony of the country’s vivisection! ஆனால் ஜாவத்
எழுத்து ந ைலைமகைள மிைகப்படுத்த பார்த்த ஒன்றாகேவ படுக றது.
ப ப்ரவரி

23

சனிக்க ழைம

கருத்துேவறுபாடு ஏற்படுக றது.

ேபாராட்டக்குழுவ ல்

கடுைமயான

சரண்டர் கூடாது என ஒரு ப ரிவ னர்

ந ன்றனர். சர்தார் பேடல் சரணைடய ெசால்லிவ ட்டார் என ஒரு ப ரிவ னர்
ந ன்றனர்.

எம் எஸ் கான் ஜின்னா ெசல்வாக்க லிருந்து மீறமுடியாத

ந ைலய ல் இருந்ததாக ேபாஸ் பத வு ெசால்க றது. ஆனால் ெபர்ச பத வ ல்
அவர்காந்த குற த்ேத ேபச யைதக் காண்க ேறாம்.

ேபாராட்டக்கமிட்டிய ன்

தைலவர் என்ற வைகய ல் கான் சரண்ைடக ேறாம் என்க ற உத்தரைவ
வழங்க னார்.

ெபரும்பான்ைம எத ர்த்தும் அவர் அரச யல் தைலவர்கைள

சுட்டிக்காட்டி முடிைவ அற வ த்தார்.
ேபாைச வண்டிய ல் ஏற்ற எங்கு ெசல்க ேறாம் என ெதரியாத ருந்தேபாது
ேபாஸ் தன் ைகய ல் இருந்த ேபப்பரில் RIN Mutineers and Leaders Proceedings to unknown destination என்று எழுதப்பட்ட துண்டு காக தங்கைள
ேபாட்டுக்ெகாண்ேட

ெசன்றதாக

ெசால்க றார்.

ச ல கம்யூனிஸ்ட்களுக்கு இச்ெசய்த

இைதக்ெகாண்டுதான்

எடுத்துப்ேபாகப்பட்டதாகவும் ேபாஸ்

ெசால்க றார்.
முலுந்த்

கல்யாண்

முகாமில்

அைடக்கப்பட்ட

ெநருக்கடிகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டனர்.
கடுைமயாக நடந்துெகாண்டனர்.

வீரர்கள்

அங்கு ப ரிட்டிஷ் காவலர்கள்

ேபாராளிகள் நீர் கூட அருந்த முடியாது

என்ற ேபாராட்டத்ைத துவங்க னர்.

ேகள்வ ப்பட்டு வந்த அத காரிகள்

ந ைலைமகைள ேமம்படுத்த வாக்குறுத கள் தந்தனர்.
வரேவண்டும்

என்க ற
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தைலவர்கள்

வீரர்கைள

ேபச ய ருக்க றார்கள்

என்ற

கண்ணியமாக
ெசய்த

நடத்தேவண்டும்

மட்டும்

நான்கு நாட்களில் உண்ணாேநான்பு முடிந்தது.

ெசால்லப்பட்டது.

அவர்கள் ேபாராட்டம்

குற த்து ெவளிநாட்டு பத்த ரிைககள் எழுத யைவ அவர்கள் பார்ைவக்கு
ெகாடுக்கப்பட்டது.
வ சாரைணக்குப்ப ன்

ஏப்ரல்

30ல்

ெகாடுக்கப்பட்ட

அற வ ப்ப ன்படி

பம்பாய ல் 313 ேரட்டிங்ஸ் பணியாளர்களில் 84 ேபர் மூன்றுமாத ச ைற, 60
ேபர்கள் டிஸ்மிசல், 125ேபர்கள் கப்பலுக்கு த ரும்பலாம் என்றனர். கராச்ச ய ல்
ஜூன் 14ல் அற வ த்தேபாது 65 ேபருக்கு மூன்றுமாத ச ைற என்றனர்.
அேதேபால் அத காரி F W க ங்கும் தண்டைனக்கு உள்ளாக்கப்பட்டார். அைத
ஜுைல 17ல் அற வ த்தனர்.
வ டுதைல அரசாங்கத்த ல் ேநரு, பேடல் ேபான்றவர்களால் மட்டுமின்ற
இந்த ராகாந்த அவர்களாலும் இந்த ரின் ேபாராளிகள் ஐஎன் ஏ ேபான்ேற
வ டுதைல வீரர்களாக கருதப்பட்டு ெபன்ஷன் ஏற்பாடு ெசய்ேவாம் என்றனர்.
ஆனால் பலர் சாக ன்றவைர அப்படி ஒன்ைற ெபறாமல் ேபானதாகவும் ேபாஸ்
ெசால்க றார். ேமற்கு வங்க முன்னாள் இராணுவத்த னர் அைமப்பு மட்டுேம
தன்ைன ெகளரவ த்ததாக ேபாஸ் எழுதுக றார்.
1981

இறுத ய ல்

ேசாரன்

நாக்

எனும்

பகதூர்

கப்பல்

ேபாராளி

முன்முயற்ச யால் RIN Uprising Commemoration Committee அைமக்கப்பட்டு
ப ப்ரவரி 1982ல் அந்த எழுச்ச

ெதாடர்பான ெசமினார் ஒன்று ஏற்பாடு

ெசய்யப்பட்டது அத ல் கேணஷ் ேகாஷ், பன்னாலால் தாஸ் குப்தா, ச ச ர்
ேபாஸ் பங்ேகற்றனர். 1983ல் கல்கத்தாவ ல் மீண்டும் கூடினர்.
ேபாஸ் இப்புத்தகத்த ல் எழுப்ப ய ேகள்வ களுள் ஒன்று- பலதைலவர்கள்
எங்கள் ேபாராட்டம்தான் இந்த ய வ டுதைலைய துரிதப்படுத்த யது- ப ரிட்டன்
ெவளிேயற முக்க ய காரணியாக இருந்தது எனப் ேபச

வருக ன்றனர்.

ஆனால் how far the victimised ratings were benefitted by these utterances… we
have seen many public meetings organised by different political parties to commemorate the RIN Mutiny day as Martyrs day, but the reasons for discontinuing
it still are to be known..
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ெவளிப்படுத்துவைதப் பார்க்கமுடிக றது.

ேபாஸ் பத வுகள் ேசாகச்சூழைல,

ஏமாற்றத்ைத ெசால்க ன்றன.
தனது ேபாராட்டம் ெதாடர்ந்து கப்பல் அத காரிகளுடன் எப்படி நடந்தது,
எவ்வாறு ேமாசமாக நடத்தப்பட்டைதயும் ேபாஸ் ெசால்க றார். தான் டிஸ்மிஸ்
ெசய்யப்பட்டைத எத ர்த்து அவர் நடத்த ய ேபாராட்டப் பத வுகளாக அைவ
உள்ளன. இைவ வ டுதைல இந்த யாவ ல் நடந்ததுள்ளன. தன்ைன பணிய ல்
ேசர்த்துக்ெகாள்ளேவண்டும்,

க ராஜுடி

ெகாடுக்கேவண்டும்,

ப ைரஸ்

மணி தரேவண்டும் என எல்லா ேவண்டுேகாளும் ந ராகரிக்கப்படுவைத
காணும்ேபாது நம் மனம் ேசார்ந்துேபாக றது.
ெபன்ஷன் ேகட்டு எழுத யேபாது அக்ேடாபர் 21, 1954ல் அவருக்கு It has
been decided that Individuals who took part in the Indian navy Mutiny 1946 were
Guilty of Flagrant Misconduct as there was no political background to it.

It is re-

gretted that no pensionary benefits can be granted in respct of the individuals concerned என்ற பத ல் தரப்பட்டது.

இைதெயல்லாம் பார்த்துதான் அவர்கைள

ெமச்ச ேபசும் ேபச்சுக்களால் ஏதும் எங்களுக்கு ஆகவ ல்ைல என்பைத ேபாஸ்
பத வ ட்டிருக்கேவண்டும்.
14 ஜூன் 1965ல் ேபாஸ் அவர்களுக்கு தரப்பட்ட பத ல் இவ்வாறு இருந்தது.
It is not known to this office whether any preferential treatment was given to the INA personnel but so far as the Navy personnel are concerned, the punishment of dismissal, was
not revoked nor any monetary assisatnace given to them later on.
தன்

கணக்ைக

முடித்தல்

‘pay

account

finalization’

என்பது

குற த்து

அவருக்கு 29-4-66ல் அதாவது அவரின் டிஸ்மிசலுக்கு ப ன்னர் 20 ஆண்டுகள்
கழிந்த சூழலில் வந்த பத லில் கணக்க ல் ரூ 23 கடன் மட்டுேம உள்ளது.
தாங்கள் தரேவண்டிய அந்தக்கடன் தள்ளுபடி ெசய்யப்பட்டது என்பைதத்
ெதரிவ க்க ேறாம் என்றனர்.
ஆகஸ்ட் 17, 1968ல் வந்த கடிதம் அவருக்கு க ராஜூடி இல்ைல என
உறுத ெசய்தது.

அக்கடிதம் அவரின் டிஸ்மிசைல மட்டும் ெசால்லாமல்

ேசைவக்காலம் 3 ஆண்டுகள்தான் இருந்தது .
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ஆண்டுகள் ேதைவ என்ற வ ளக்கத்ைத தந்தது. ேபாஸ் ேமலும் முயற்ச த்தார்.
1969ல் அைதேய மீண்டும் ெசான்னார்கள்.
வ சாரைணக்குழு

அைமக்கப்பட்டைதப்

பற்ற

ெபர்ச

பத வ ேலேய

குற ப்ப டப்பட்டிருக்க றது. பாட்னா நீத மன்ற தைலைம நீத பத யாக இருந்த
(ப ன்னாட்களில் அஸ்ஸாம் கவர்னர்) ைசயத் பாசல் அலி தைலைமய ல்,
ைவஸ்

அட்மிரல்

பாட்டர்சன்,

ேமஜர்

ெஜனரல்

ரீஸ்

ஆக ேயாருடன்

நீத பத கள் ேக எஸ் க ருஷ்ணசாமி, மகாஜன் உறுப்ப னர்களாக்கப்பட்டனர்.
வ சாரைணக்

கமிஷன்

பாரபட்சமின்ற

அைமக்கப்படவ ல்ைல

என்றும்,

சட்டப்படியானேதய ல்ைல என்றும் குரல்கள் அைமக்கப்பட்டேபாது எழுந்தன.
ஜனவரி 20, 1947ல் அதன் முக்க ய findings என ெவளிச் ெசால்லப்பட்டத ல்
கீழ்கண்ட அம்சங்கள் இருந்தன.
1. கலகம்

எழ

அடிப்பைடக்

காரணமாக

இருந்தைவ

ந வர்த்த க்கப்படாமல் இருந்த ந ைலைமகள்தான்.

குைறகள்

அரச யல் சூழல்

ேபாராட்டத்ைத தீவ ரப்படுத்த உதவ ன.
2. தாங்கள்

ேவறுபாட்டுடன்

முக்க ய காரணம்.

பாரபட்சமாக

நடத்தப்படுக ேறாம்

என்பது

அத காரிகளுக்கும் ஊழியர்களுக்கும் ெதாடர்பு

இைடேவளி இருந்தது காரணம்.

ராயல் ேநவ ெபற்ற சலுைககைள

இவர்களுக்கு வழங்காமல் புறக்கணித்தது காரணம்.
3. அடுத்த மிக முக்க ய காரணம் ேமாசமான தரமற்ற உணவு
4. த டீெரன

‘ரின்’

வ ரிவுபடுத்தைல

ெசய்ததால்

பல

குழப்பங்கள்

அத கமானது.
5. Flag

Officer

ந ைலைமகைள

சரியாக

கவனிக்கத்

தவற வ ட்டார்.

இருந்தாலும் இந்த கலவரத்ைத ந றுத்த ய ருக்கமுடியாது.
6. க ங் அத காரி ஏச்சுேபச்சுகள் அந்த ேநரத்து ந கழ்ேவ தவ ர அதுேவ
கலகத்த ற்கு முழு காரணமல்ல.
கலகம் ெவளியார் எவரும் தூண்டிவ ட்ேடா, முன்கூட்டிேய த ட்டமிட்ேடா
நைடெபறவ ல்ைல.
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கம்யூனிஸ்ட்

வ சாரைணக்கமிஷன்

கட்ச

இந்த

என்பைதக் காண்க ேறாம்.

தூண்டிவ ட்டது

அற வ ப்ப ல்

என்ற

எங்கும்

குற்றச்சாட்ைட

ெசால்லவ ல்ைல

இந்த அற க்ைகைய கமிஷன் ஏகமனதாக

வந்தைடந்துள்ளது என்றும் அவர்கள் ெதரிவ த்தனர்.
1946 ஜூைலய ேலேய 600 பக்க அற க்ைக ெகாடுக்கப்பட்டதாகவும்
அைத ெவளிய டாமல் ைவத்த ருந்தனர்.

கடுைமயான வ மர்சனங்கள்

கண்டனங்களுக்குப் ப ன்னர் சாராம்சத்ைத மட்டும் ெவளிய ட்டனர் என்ற
குைறகளும் ெதரிவ க்கப்படாமல் இல்ைல.
வ சாரைணக்குழுவ ன்

முழு

ஆவணத்ைதயும்

முயற்ச கள் 1972ல் பலனளிக்கவ ல்ைல.

ேபாஸ்

ெபற

எடுத்த

ஆய்வுலக ற்கு அைவ இன்னும்

த றந்துவ டப்படவ ல்ைல என்ற பத ேல அவருக்கு க ைடத்தது. எழுச்ச ஏற்பட்டு
ஓராண்ைட எட்டிய தருணத்த ல்தான் வ சாரைணக் கமிஷன் முடிவுகள்
ஓரளவ ற்காவது ெவளித்ெதரியவந்தது.
ேமஜர் ெஜனரல் V k ச ங் புத்தகத்த லிருந்து அவரது ஆங்க ல வரிகள்
அப்படிேய இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
In accordance with the rules, a Board of Inquiry was held by the naval authorities to
enquire into the incidents on board every ship and shore establishment. In addition, the government constituted a Commission of Inquiry, which was chaired by Sir S. Fazl Ali, chief
justice of the Patna High Court. The two judicial members were Justice K.S. Krishnaswami
Iyengar, chief justice of Cochin State, and Justice Mehr Chand Mahajan, of the Lahore
High Court. The two service members were Vice Admiral W.R. Patterson, flag officer commanding the cruiser squadron in East Indies Fleet, and Major General T.W. Rees, general
officer commanding 4th Indian Division. The commission began its deliberations in April
and submitted its report in July 1946.
Though politics was listed as one of the causes of the mutiny, it was not among the
major ones. It is true that the mutineers did approach several politicians, but their response
was lukewarm. The first person they contacted was Aruna Asaf Ali, who was requested by
the ratings of the Talwar to be their spokesman and take up their cause with national leaders.
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Not wishing to get involved in the strike, she advised them to remain calm and contact the
“highest Congress authority in Bombay, Sardar Vallabh Bhai Patel.” When contacted by
Aruna, Patel replied that since the ratings did not take his advice before resorting to the
strike, he saw no reason why he or she should interfere. Patel’s views were supported
by the Bombay Provincial Congress Committee whose President, S.K. Patil, advised the
ratings “to observe perfect discipline in their conduct and maintain an atmosphere of nonviolence in all circumstances.”
காங்க ரஸ் தைலைமைய expose ெசய்வது என்பது அவரின் இன்றுள்ள
அரச யல் ேதைவக்கு உகந்ததாக இருந்த ருக்கலாம். ஆனால் அவர் பேடைல
அல்லவா expose ெசய்துள்ளார்.

காந்த இத ல் ெவளிப்பைடயாக தனது

ஏற்ப ன்ைமைய ெதரிவ த்து ெசன்றார் என ச ங் ஏற்க றார்.
ெசய்த களில்

கலகம்

ெசய்தது

ேபாராடிய

அடுத்து வரும்

ேரட்டிங்ஸ்கைள

வீரர்கள் என அரசாங்கம் ஏற்கத்துவங்க யெதன்க றார்.

வ டுதைல

அேதேபால் 1973ல்

குைறந்தபட்சம் 476 ேபர்களுக்காவது வ டுதைல வீரர்கள் ெபன்ஷன் தர
நடவடிக்ைக எடுக்கப்பட்டது என்ற ஆறுதல் ெசய்த ைய ச ங் தந்துள்ளார்.
ச ங்க ன் வரிகள் :
Recognising this contribution, the Government of India subsequently agreed to accord
the ratings who participated in the mutiny the status of freedom fighters. In June 1973 the
government approved the grant of freedom fighters’ pension to 476 personnel who had lost
their jobs, being dismissed or discharged from service because of their role in the mutiny.
தன்ெனழுச்ச ேயா- அரச யல் வ ழிப்புணர்வுடன் எழுந்தார்கேளா எது
எப்படியாய னும் ேபாராளிகள் ப ரிட்டிஷ் அடக்குமுைற அவமானங்களுக்கு
எத ராக எழுந்து ந ன்றார்கள். ஆயுதங்களுடன் வாழப் பய ற்ச எடுத்தவர்கள்
என்ற வைகய ல் அைத அவர்கள் ைகய ல் எடுத்தனர். ெவற்ற ெபறமுடியாமல்
ேபாய ருக்கலாம்.

20 வயது இைளஞர்கள் ஆய ரக்கணக்கானவர் இந்த

சுயமரியாைதப்ேபாரில் தங்கள் வாழ்க்ைகைய முற்ற லுமாக ெதாைலத்தனர்.
ேபாராடிய அவர்களின் ெபருமிதத்ைத அைனவரும் பக ர்ந்துெகாண்டாலும்
அவர்கள் ேசாகத்ைத அவர்கள் மட்டுேம அனுபவ க்க ேநர்ந்தது.

எவராலும்

அவர்கள் வாழ்க்ைகைய மீட்டுத்தரமுடியவ ல்ைல. அவர்களில் பலர் எங்ேகா
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மைறந்தனர். ஊரில் ஏதாவது மரியாைத இருந்தேதா ெதரியவ ல்ைல.
தத், ச ங், ேபாஸ் என ச ல குரல்கள் மட்டும் தங்கள் ந ைனவுகைள உரக்கச்
ெசால்லி ெசன்றுள்ளனர்.
வரலாறு

அவர்கைள

கான் குற த்து ேவறு பத வுகள் இருக்கலாம்.

ெபருமிதமும்

ேசாகமுமாக

பல

த ைசக்ெகாண்டு

பத வ ட்டுக்ெகாண்டுவ ட்டது. ேதடிப்ேபானால் அவர்கள் நம் ந ைனவுகளின்
ஊேட நீந்த க்ெகாண்டிருப்பர்.
ேபாராட்டக்கால காட்ச கள் ச ல

…

…
இந்துஸ்தான் கப்பல்
வீரர்கள் ைகது
சாவும் எரியும் ெநருப்பும்
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ஆசிரியரின் பிற நூல்கள்

…
1. மார்க்ச யத் தடங்கள்
2. ேராசாலக்ஸம்பர்க்
3. ேபாராளிகளின் குரல்
4. பகவத்கீைத பன்முகக் குரல்கள்
5. Trade Justice in Telecom
6. Selected Ideas of O.P Gupta
7. ெஹகல் துவங்க ..
8. கார்க்க ய ன் அரச யல்ெவளி
9. நவீன ச ந்தைனய ன் இந்த யப் பன்முகங்கள்
10. காந்த ையக் கண்டுணர்தல்
11. ேநருவ ன் மரபு
12. ெபரியாரின் ெபாதுவுைடைம புரிதல்
13. அம்ேபத்கரும் கம்யூனிசமும்
14. ேதாழர் காந்த மகாத்மாவ ன் ேசாசலிச உைரயாடல்
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15. பாபாசாேகப் டாக்டர் அம்ேபத்கர் (என் எளிய வாச ப்ப ல்)
16. ெலனின் 4 கட்டுைரகள்
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சிறு ெவளியீடுகள்
1. ஷ யாம்ஜி க ருஷ்ண வர்மா
2. ச காேகா ேமத ன த யாக கள்
3. பகுனின் ேபாராட்ட வாழ்வும் அனார்க்க சமும்
4. வ டுதைலக்கு முன்னர் எம் என் ராய்
5. ப ரடரிக் எங்ெகல்ஸ் நட்ப ன் ச கரம்
6. ேநதாஜி சுபாஷ் – கம்யூனிஸ்ட்கள் உறவும் உரசலும்
7. காந்த யும் கம்யூனிசமும்
8. வட்டேமைஜ மாநாட்டில் அம்ேபத்கர்
9. வரலாற்ற ல் ெசளரி ெசளரா ( நூற்றாண்டின் ந ைனவாக)
www.pattabiwrites.in
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FREETAMILEBOOKS.COM
மின்புத்தகங்கைளப் படிக்க உதவும் கருவ கள்:
மின்புத்தகங்கைளப்

படிப்பதற்ெகன்ேற

ைகய ேலேய

ைவத்துக்

ெகாள்ளக்கூடிய பல கருவ கள் தற்ேபாது சந்ைதய ல் வந்துவ ட்டன.

Kin-

dle, Nook, Android Tablets ேபான்றைவ இவற்ற ல் ெபரும்பங்கு வக க்க ன்றன.
இத்தைகய கருவ களின் மத ப்பு தற்ேபாது 4000 முதல் 6000 ரூபாய் வைர
குைறந்துள்ளன.

எனேவ ெபரும்பான்ைமயான மக்கள் தற்ேபாது இதைன

வாங்க வருக ன்றனர்.
ஆங்க லத்த லுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
ஆங்க லத்த ல் லட்சக்கணக்கான மின்புத்தகங்கள் தற்ேபாது க ைடக்கப்
ெபறுக ன்றன.
இருப்பதால்,

அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3.
அவற்ைற

ேமற்கூற ய

ேபான்ற வடிவங்களில்

கருவ கைளக்

ெகாண்டு

நாம்

படித்துவ டலாம்.
தமிழிலுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
தமிழில் சமீபத்த ய புத்தகங்கெளல்லாம் நமக்கு மின்புத்தகங்களாக
க ைடக்கப்ெபறுவத ல்ைல.
மின்புத்தகங்கைள

ProjectMadurai.com

ெவளிய டுவதற்கான

ஒர்

எனும்
உன்னத

குழு

தமிழில்

ேசைவய ல்

ஈடுபட்டுள்ளது. இந்தக் குழு இதுவைர வழங்க யுள்ள தமிழ் மின்புத்தகங்கள்
அைனத்தும் PublicDomain-ல் உள்ளன.

ஆனால் இைவ மிகவும் பைழய

புத்தகங்கள்.
சமீபத்த ய புத்தகங்கள் ஏதும் இங்கு க ைடக்கப்ெபறுவத ல்ைல.
சமீபத்த ய புத்தகங்கைள தமிழில் ெபறுவது எப்படி?
அேமசான் க ண்டில் கருவ ய ல் தமிழ் ஆதரவு தந்த ப றகு,

தமிழ்

மின்னூல்கள் அங்ேக வ ற்பைனக்குக் க ைடக்க ன்றன. ஆனால் அவற்ைற
நாம் பத வ றக்க இயலாது. ேவறு யாருக்கும் பக ர இயலாது.
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சமீபகாலமாக பல்ேவறு எழுத்தாளர்களும்,

பத வர்களும்,

சமீபத்த ய

ந கழ்வுகைளப் பற்ற ய வ வரங்கைளத் தமிழில் எழுதத் ெதாடங்க யுள்ளனர்.
அைவ இலக்க யம், வ ைளயாட்டு, கலாச்சாரம், உணவு, ச னிமா, அரச யல்,
புைகப்படக்கைல, வணிகம் மற்றும் தகவல் ெதாழில்நுட்பம் ேபான்ற பல்ேவறு
தைலப்புகளின் கீழ் அைமக ன்றன.
நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகச் ேசர்த்து தமிழ் மின்புத்தகங்கைள
உருவாக்க உள்ேளாம்.
அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்கள் Creative Commons எனும்
உரிமத்த ன் கீழ் ெவளிய டப்படும். இவ்வாறு ெவளிய டுவதன் மூலம் அந்தப்
புத்தகத்ைத

எழுத ய

மூல

பாதுகாக்கப்படுக ன்றன.

ஆச ரியருக்கான

உரிைமகள்

சட்டரீத யாகப்

அேத ேநரத்த ல் அந்த மின்புத்தகங்கைள யார்

ேவண்டுமானாலும், யாருக்கு ேவண்டுமானாலும், இலவசமாக வழங்கலாம்.
எனேவ தமிழ் படிக்கும் வாசகர்கள் ஆய ரக்கணக்க ல் சமீபத்த ய தமிழ்
மின்புத்தகங்கைள இலவசமாகேவ ெபற்றுக் ெகாள்ள முடியும்.
தமிழிலிருக்கும்

எந்த

வைலப்பத வ லிருந்து

ேவண்டுமானாலும்

பத வுகைள எடுக்கலாமா?
கூடாது.
ஒவ்ெவாரு

வைலப்பத வும்

அதற்ெகன்ேற

ஒருச ல

அனுமத கைளப்

ெபற்ற ருக்கும். ஒரு வைலப்பத வ ன் ஆச ரியர் அவரது பத ப்புகைள “யார்
ேவண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம்” என்று குற ப்ப ட்டிருந்தால் மட்டுேம
அதைன நாம் பயன்படுத்த முடியும்.
அதாவது “Creative Commons” எனும் உரிமத்த ன் கீழ் வரும் பத ப்புகைள
மட்டுேம நாம் பயன்படுத்த முடியும்.
அப்படி இல்லாமல் “All Rights Reserved” எனும் உரிமத்த ன் கீழ் இருக்கும்
பத ப்புகைள நம்மால் பயன்படுத்த முடியாது.
ேவண்டுமானால்

“All

Rights

Reserved”

என்று

வ ளங்கும்

வைலப்பத வுகைளக் ெகாண்டிருக்கும் ஆச ரியருக்கு அவரது பத ப்புகைள
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Commons”

உரிமத்த ன்

கீழ்

ெவளிய டக்ேகாரி

நாம்

நமது

ேவண்டுேகாைளத் ெதரிவ க்கலாம். ேமலும் அவரது பைடப்புகள் அைனத்தும்
அவருைடய ெபயரின் கீேழ தான் ெவளிய டப்படும் எனும் உறுத ையயும் நாம்
அளிக்க ேவண்டும்.
ெபாதுவாக புதுப்புது பத வுகைள
பத வுகள்

ந ைறய

எண்ணம் இருக்கும்.

வாசகர்கைளச்

உருவாக்குேவாருக்கு அவர்களது
ெசன்றைடய

ேவண்டும்

என்ற

நாம் அவர்களது பைடப்புகைள எடுத்து இலவச

மின்புத்தகங்களாக வழங்குவதற்கு நமக்கு
அவர்கள் அனுமத யளித்தால், உண்ைமயாகேவ அவர்களது பைடப்புகள்
ெபரும்பான்ைமயான மக்கைளச் ெசன்றைடயும். வாசகர்களுக்கும் ந ைறய
புத்தகங்கள் படிப்பதற்குக் க ைடக்கும்
வாசகர்கள்

ஆச ரியர்களின்

அவர்களுைடய
ஆனால்

நாங்கள்

பைடப்புகைள
வாசகர்களின்

வைலப்பத வு
ேதடிக்

முகவரிகளில்

கண்டுப டித்து

ச ரமத்ைதக்

குைறக்கும்

கூட

படிக்கலாம்.
வண்ணம்

ஆச ரியர்களின் ச தற ய வைலப்பத வுகைள ஒன்றாக இைணத்து ஒரு
முழு மின்புத்தகங்களாக உருவாக்கும் ேவைலையச் ெசய்க ேறாம்.
அவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

புத்தகங்கைள

“மின்புத்தகங்கைளப்

ேமலும்
படிக்க

உதவும் கருவ கள்”-க்கு ஏற்ற வண்ணம் வடிவைமக்கும் ேவைலையயும்
ெசய்க ேறாம்.
FREETAMILEBOOKS.COM
இந்த வைலத்தளத்த ல்தான் ப ன்வரும் வடிவைமப்ப ல் மின்புத்தகங்கள்
காணப்படும்.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இந்த வைலதளத்த லிருந்து யார் ேவண்டுமானாலும் மின்புத்தகங்கைள
இலவசமாகப் பத வ றக்கம்(download) ெசய்து ெகாள்ளலாம்.
அவ்வாறு பத வ றக்கம்(download) ெசய்யப்பட்ட புத்தகங்கைள யாருக்கு
ேவண்டுமானாலும் இலவசமாக வழங்கலாம்.
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இத ல் நீங்கள் பங்களிக்க வ ரும்புக றீர்களா?
நீங்கள்

ெசய்யேவண்டியெதல்லாம்

தமிழில்

எழுதப்பட்டிருக்கும்

வைலப்பத வுகளிலிருந்து பத வுகைள
எடுத்து, அவற்ைற LibreOffice/MS Office ேபான்ற wordprocessor-ல் ேபாட்டு ஓர்
எளிய மின்புத்தகமாக மாற்ற எங்களுக்கு அனுப்பவும்.
அவ்வளவுதான்!
ேமலும் ச ல பங்களிப்புகள் ப ன்வருமாறு:
1. ஒருச ல

பத வர்கள்/எழுத்தாளர்களுக்கு

“Creative

Commons”

உரிமத்த ன்கீழ்

அவர்களது

பைடப்புகைள

ெவளிய டக்ேகாரி

மின்னஞ்சல்

அனுப்புதல்
2. தன்னார்வலர்களால்

அனுப்பப்பட்ட

மின்புத்தகங்களின்

உரிைமகைளயும் தரத்ைதயும் பரிேசாத த்தல்
3. ேசாதைனகள்

முடிந்து

அனுமத

வழங்கப்பட்ட

தரமான

மின்புத்தகங்கைள நமது வைலதளத்த ல் பத ேவற்றம் ெசய்தல்
வ ருப்பமுள்ளவர்கள்

freetamilebooksteam@gmail.com

எனும்

முகவரிக்கு

மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.
இந்தத் த ட்டத்த ன் மூலம் பணம் சம்பாத ப்பவர்கள் யார்?
யாருமில்ைல.
இந்த

வைலத்தளம்

ெசயல்படுக ன்ற
என்னெவனில்

ஒரு

முழுக்க

வைலத்தளம்

தமிழில்

ந ைறய

முழுக்க
ஆகும்.

தன்னார்வலர்களால்
இதன்

மின்புத்தகங்கைள

ஒேர

ேநாக்கம்

உருவாக்குவதும்,

அவற்ைற இலவசமாக பயனர்களுக்கு வழங்குவதுேம ஆகும்.
ேமலும்

இவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

மின்புத்தகங்கள்,

ebook

reader

ஏற்றுக்ெகாள்ளும் வடிவைமப்ப ல் அைமயும்.
இத்த ட்டத்தால் பத ப்புகைள எழுத க்ெகாடுக்கும் ஆச ரியர்/பத வருக்கு
என்ன லாபம்?
www.Kaniyam.com
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ஆச ரியர்/பத வர்கள் இத்த ட்டத்த ன் மூலம் எந்தவ தமான ெதாைகயும்
ெபறப்ேபாவத ல்ைல. ஏெனனில், அவர்கள் புத தாக இதற்ெகன்று எந்தஒரு
பத ைவயும் எழுத த்தரப்ேபாவத ல்ைல.
ஏற்கனேவ அவர்கள் எழுத ெவளிய ட்டிருக்கும் பத வுகைள எடுத்துத்தான்
நாம் மின்புத்தகமாக ெவளிய டப்ேபாக ேறாம்.
அதாவது அவரவர்களின் வைலதளத்த ல் இந்தப் பத வுகள் அைனத்தும்
இலவசமாகேவ

க ைடக்கப்ெபற்றாலும்,

அவற்ைறெயல்லாம்

ஒன்றாகத்

ெதாகுத்து ebook reader ேபான்ற கருவ களில் படிக்கும் வ தத்த ல் மாற்ற த்
தரும் ேவைலைய இந்தத் த ட்டம் ெசய்க றது.
தற்ேபாது மக்கள் ெபரிய அளவ ல் tablets மற்றும் ebook readers ேபான்ற
கருவ கைள நாடிச் ெசல்வதால் அவர்கைள ெநருங்குவதற்கு இது ஒரு நல்ல
வாய்ப்பாக அைமயும்.
நகல்

எடுப்பைத

அனுமத க்கும்

வைலதளங்கள்

ஏேதனும்

தமிழில்

உள்ளதா?
உள்ளது.
ப ன்வரும்

தமிழில்

உள்ள

வைலதளங்கள்

நகல்

எடுப்பத ைன

அனுமத க்க ன்றன.
1. http://www.vinavu.com
2. http://www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. http://kaniyam.com
5. http://blog.ravidreams.net
எவ்வாறு ஒர் எழுத்தாளரிடம் CREATIVE COMMONS உரிமத்த ன் கீழ் அவரது
பைடப்புகைள ெவளிய டுமாறு கூறுவது?
இதற்கு ப ன்வருமாறு ஒரு மின்னஞ்சைல அனுப்ப ேவண்டும்.
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<துவக்கம்>
உங்களது வைலத்தளம் அருைம [வைலதளத்த ன் ெபயர்].
தற்ேபாது படிப்பதற்கு உபேயாகப்படும் கருவ களாக Mobiles மற்றும்
பல்ேவறு ைகய ருப்புக் கருவ களின் எண்ணிக்ைக அத கரித்து வந்துள்ளது.
இந்ந ைலய ல் நாங்கள் h t tp : / / w w w . F r e e T a m i l E b o o k s . c o m எனும்
வைலதளத்த ல், பல்ேவறு தமிழ் மின்புத்தகங்கைள ெவவ்ேவறு துைறகளின்
கீழ் ேசகரிப்பதற்கான ஒரு புத ய த ட்டத்த ல் ஈடுபட்டுள்ேளாம்.
இங்கு

ேசகரிக்கப்படும்

மின்புத்தகங்கள்

பல்ேவறு

கணிணிக்

கருவ களான Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android,
iOS ேபான்றவற்ற ல் படிக்கும் வண்ணம் அைமயும்.

அதாவது இத்தைகய

கருவ கள் support ெசய்யும் odt, pdf, ebub, azw ேபான்ற வடிவைமப்ப ல்
புத்தகங்கள் அைமயும்.
இதற்காக நாங்கள் உங்களது வைலதளத்த லிருந்து பத வுகைள ெபற
வ ரும்புக ேறாம்.

இதன் மூலம் உங்களது பத வுகள் உலகளவ ல் இருக்கும்

வாசகர்களின் கருவ கைள ேநரடியாகச் ெசன்றைடயும்.
எனேவ உங்களது வைலதளத்த லிருந்து பத வுகைள ப ரத ெயடுப்பதற்கும்
அவற்ைற

மின்புத்தகங்களாக

மாற்றுவதற்கும்

உங்களது

அனுமத ைய

ேவண்டுக ேறாம்.
இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்களில் கண்டிப்பாக ஆச ரியராக
உங்களின் ெபயரும் மற்றும் உங்களது வைலதள முகவரியும் இடம்ெபறும்.
ேமலும்

இைவ

“Creative

Commons”

உரிமத்த ன்

கீழ்

மட்டும்தான்

ெவளிய டப்படும் எனும் உறுத ையயும் அளிக்க ேறாம்.
http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள் எங்கைள ப ன்வரும் முகவரிகளில் ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.
e-mail : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
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G plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

நன்ற .
</முடிவு>
ேமற்கூற யவாறு ஒரு மின்னஞ்சைல உங்களுக்குத் ெதரிந்த அைனத்து
எழுத்தாளர்களுக்கும் அனுப்ப அவர்களிடமிருந்து அனுமத ையப் ெபறுங்கள்.
முடிந்தால் அவர்கைளயும் “Creative Commons License”-ஐ அவர்களுைடய
வைலதளத்த ல் பயன்படுத்தச் ெசால்லுங்கள்.
கைடச யாக அவர்கள் உங்களுக்கு அனுமத அளித்து அனுப்ப ய ருக்கும்
மின்னஞ்சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM

எனும்

முகவரிக்கு

அனுப்ப ைவயுங்கள்.
ஓர்

எழுத்தாளர்

உங்களது

உங்களது

ேவண்டுேகாைள

மறுக்கும்

பட்சத்த ல் என்ன ெசய்வது?
அவர்கைளயும்

அவர்களது

பைடப்புகைளயும்

அப்படிேய

வ ட்டுவ ட

ேவண்டும்.
ஒருச லருக்கு

அவர்களுைடய

ெசாந்த

தயாரிக்கும் எண்ணம்கூட இருக்கும்.

முயற்ச ய ல்

மின்புத்தகம்

ஆகேவ அவர்கைள நாம் மீண்டும்

மீண்டும் ெதாந்தரவு ெசய்யக் கூடாது.
அவர்கைள

அப்படிேய

வ ட்டுவ ட்டு

அடுத்தடுத்த

எழுத்தாளர்கைள

ேநாக்க நமது முயற்ச ையத் ெதாடர ேவண்டும்.

மின்புத்தகங்கள் எவ்வாறு அைமய ேவண்டும்?
ஒவ்ெவாருவரது வைலத்தளத்த லும் குைறந்தபட்சம் நூற்றுக்கணக்க ல்
பத வுகள்

காணப்படும்.

அைவ

வைகப்படுத்தப்பட்ேடா

அல்லது

வைகப்படுத்தப் படாமேலா இருக்கும்.
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அவற்ைறெயல்லாம்

ெபாதுவான

தைலப்ப ன்கீழ்

ஒன்றாகத்
வைகப்படுத்த

த ரட்டி

ஒரு

மின்புத்தகங்களாகத்

தயாரிக்கலாம். அவ்வாறு வைகப்படுத்தப்படும் மின்புத்தகங்கைள பகுத I பகுத -II என்றும் கூட தனித்தனிேய ப ரித்துக் ெகாடுக்கலாம்.
தவ ர்க்க ேவண்டியைவகள் யாைவ?
இனம்,

பாலியல்

மற்றும்

வன்முைற

ேபான்றவற்ைறத்

தூண்டும்

வைகயான பத வுகள் தவ ர்க்கப்பட ேவண்டும்.
எங்கைளத் ெதாடர்பு ெகாள்வது எப்படி?
நீங்கள் ப ன்வரும் முகவரிகளில் எங்கைளத் ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.
� EMAIL : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM
� Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
� Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
இத்த ட்டத்த ல் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் யார்?
குழு – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/

SUPPORTED BY
கணியம் அறக்கட்டைள- http://kaniyam.com/foundation
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கணியம் அறக்கட்டைள

ெதாைல ேநாக்கு – Vision
தமிழ்
கருவ கள்

ெமாழி

மற்றும்

மற்றும்

இனக்குழுக்கள்

அற வுத்ெதாகுத கள்,

சார்ந்த

ெமய்ந கர்வளங்கள்,

அைனவருக்கும்

கட்டற்ற

அணுக்கத்த ல் க ைடக்கும் சூழல்
பணி இலக்கு – Mission
அற வ யல் மற்றும் சமூகப் ெபாருளாதார வளர்ச்ச க்கு ஒப்ப,

தமிழ்

ெமாழிய ன் பயன்பாடு வளர்வைத உறுத ப்படுத்துவதும், அைனத்து அற வுத்
ெதாகுத களும்,

வளங்களும்

கட்டற்ற

அணுக்கத்த ல்

அைனவருக்கும்

க ைடக்கச்ெசய்தலும்.

தற்ேபாைதய ெசயல்கள்
� கணியம் மின்னிதழ் – http://kaniyam.com/
� க ரிேயட்டிவ் காமன்சு உரிைமய ல் இலவச தமிழ் மின்னூல்கள் – http://Fr
eeTamilEbooks.com

கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள்
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� உைர ஒலி மாற்ற – Text to Speech
� எழுத்துணரி – Optical Character Recognition
� வ க்க மூலத்துக்கான எழுத்துணரி
� மின்னூல்கள் க ண்டில் கருவ க்கு அனுப்புதல் – Send2Kindle
� வ க்க ப்பீடியாவ ற்கான ச று கருவ கள்
� மின்னூல்கள் உருவாக்கும் கருவ
� உைர ஒலி மாற்ற – இைணய ெசயலி
� சங்க இலக்க யம் – ஆன்டிராய்டு ெசயலி
� FreeTamilEbooks – ஆன்டிராய்டு ெசயலி
� FreeTamilEbooks – ஐஒஎஸ் ெசயலி
� WikisourceEbooksReportஇந்திய

ெமாழிகளுக்ககான

வ க்க மூலம்

மின்னூல்கள் பத வ றக்கப் பட்டியல்
� FreeTamilEbooks.com

–

Download

counter

மின்னூல்கள்

பத வ றக்கப்

பட்டியல்

அடுத்த த ட்டங்கள்/ெமன்ெபாருட்கள்

� வ க்க

மூலத்த ல்

உள்ள

மின்னூல்கைள

பகுத ேநர/முழு

ேநரப்

பணியாளர்கள் மூலம் வ ைரந்து ப ைழ த ருத்துதல்
� முழு ேநர ந ரலைர பணியமர்த்த பல்ேவறு கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள்
உருவாக்குதல்
� தமிழ் NLP க்கான பய ற்ச ப் பட்டைறகள் நடத்துதல்
� கணியம் வாசகர் வட்டம் உருவாக்குதல்
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ெமன்ெபாருட்கள்,

க ரிேயட்டிவ்

காமன்சு

உரிைமய ல்

வளங்கைள உருவாக்குபவர்கைளக் கண்டற ந்து ஊக்குவ த்தல்
� கணியம் இதழில் அத க பங்களிப்பாளர்கைள உருவாக்குதல், பய ற்ச
அளித்தல்
� மின்னூலாக்கத்துக்கு ஒரு இைணயதள ெசயலி
� எழுத்துணரிக்கு ஒரு இைணயதள ெசயலி
� தமிழ் ஒலிேயாைடகள் உருவாக்க ெவளிய டுதல்
� h t tp : / / O p e n S t r e e t M a p . o r g ல் உள்ள இடம், ெதரு, ஊர் ெபயர்கைள
தமிழாக்கம் ெசய்தல்
� தமிழ்நாடு முழுவைதயும் http://OpenStreetMap.org ல் வைரதல்
� குழந்ைதக் கைதகைள ஒலி வடிவ ல் வழங்குதல்
� http://Ta.wiktionary.org ஐ ஒழுங்குபடுத்த API க்கு ேதாதாக மாற்றுதல்
� http://Ta.wiktionary.org க்காக ஒலிப்பத வு ெசய்யும் ெசயலி உருவாக்குதல்
� தமிழ் எழுத்துப் ப ைழத்த ருத்த உருவாக்குதல்
� தமிழ் ேவர்ச்ெசால் காணும் கருவ உருவாக்குதல்
� எல்லா http://FreeTamilEbooks.com மின்னூல்கைளயும் Google Play Books,
GoodReads.com ல் ஏற்றுதல்
� தமிழ் தட்டச்சு கற்க இைணய ெசயலி உருவாக்குதல்
� தமிழ் எழுதவும் படிக்கவும் கற்ற இைணய ெசயலி உருவாக்குதல் (
aamozish.com/Course_preface ேபால)

ேமற்கண்ட த ட்டங்கள், ெமன்ெபாருட்கைள உருவாக்க

ெசயல்படுத்த

உங்கள் அைனவரின் ஆதரவும் ேதைவ. உங்களால் எவ்வாேறனும் பங்களிக்க
இயலும் எனில் உங்கள் வ வரங்கைள k a n i y a m f o u n d a t i o n@ g m a i l . c om க்கு
மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.
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ெவளிப்பைடத்தன்ைம
கணியம்
ெமன்ெபாருட்கள்
100%

அறக்கட்டைளய ன்
யாவும்

அைனவருக்கும்

ெவளிப்பைடத்தன்ைமயுடனும்

ெசயல்கைளயும்,

இந்த

ெசயல்கள்,

இைணப்ப ல்

த ட்டங்கள்,

ெபாதுவானதாகவும்,

இருக்கும்.இந்த
மாத

அற க்ைக,

இைணப்ப ல்
வரவு

ெசலவு

வ வரங்களுடனும் காணலாம்.
கணியம் அறக்கட்டைளய ல் உருவாக்கப்படும் ெமன்ெபாருட்கள் யாவும்
கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்களாக மூல ந ரலுடன், GNU GPL, Apache, BSD, MIT,
Mozilla ஆக ய உரிைமகளில் ஒன்றாக ெவளிய டப்படும். உருவாக்கப்படும் ப ற
வளங்கள், புைகப்படங்கள், ஒலிக்ேகாப்புகள், காெணாளிகள், மின்னூல்கள்,
கட்டுைரகள் யாவும் யாவரும் பக ரும், பயன்படுத்தும் வைகய ல் க ரிேயட்டிவ்
காமன்சு உரிைமய ல் இருக்கும்.
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நன்ெகாைட
உங்கள் நன்ெகாைடகள் தமிழுக்கான கட்டற்ற வளங்கைள உருவாக்கும்
ெசயல்கைள ச றந்த வைகய ல் வ ைரந்து ெசய்ய ஊக்குவ க்கும்.
ப ன்வரும் வங்க க் கணக்க ல் உங்கள் நன்ெகாைடகைள அனுப்ப , உடேன
வ வரங்கைள kaniyamfoundation@gmail.com க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.
Kaniyam Foundation
Account Number : 606 1010 100 502 79
Union Bank Of India
West Tambaram, Chennai
IFSC – UBIN0560618
Account Type : Current Account

UPI ெசயலிகளுக்கான QR Code
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குற ப்பு:

ச ல UPI ெசயலிகளில் இந்த QR Code ேவைல ெசய்யாமல்

ேபாகலாம்.

அச்சமயம் ேமேல உள்ள வங்க க் கணக்கு எண், IFSC code ஐ

பயன்படுத்தவும்.
Note: Sometimes UPI does not work properly, in that case kindly use Account number
and IFSC code for internet banking.
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