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ஆக்ஸ் போர்டின் 

இந்திய வரலாறூ- [17 

(THE OXFORD HISTORY OF INDIA) 

ஆரியர், 

காலஞ்சென்ற வின்சென்ட் Je ஸ்மீந், சி.ஐ.இ., 

மூன்றாம் பதிப்பு 

பெர்சிவல் ஸ்பியர் 

அவர்களால் இருத்தியமைச்கப்பட்ட து, 

தமிழாக்கம் 

1. ஆர். இராமச்சந்தீரன், எம்.ஏ., எம்.லீட்., 

பேராசிரியர், 

வரலாற்றுக் துறை, 
பச்சையப்பன் கல். லூரி, சென்னை, 

  

2 தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம்
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அணிந்துரை 

திர. இரா. நெடுஞ்செழியன் 
(தமிழகக் கல்வி-உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்) 

தமிழைக் கல்லூரிக் கல்வி மொழியாக ஆக்கிப் பன்னிரண்டாண்டு 

கள் ஆகிவிட்டன. குறிப்பிட்ட சில கல்லூரிகளில் பி,ஏ. வகுப்பு 
மாணவர்கள் தங்கள் பாடங்கள் அனைத்தையும் தமிழிலேயே கற்று 

வந்தனர். 1268ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் புகுமுக வகுப்பிலும் 
(P.U.C.), 1069ஆம் ஆண்டிலிருந்து பட்டப்படிப்பு வகுப்புகளிலும் 
அறிவியல் பாடங்களையும் தமிழிலேயே கற்பிக்க ஏற்பாடு செய் 
துள்ளோம். தமிழிலேயே கற்பிப்போம் என முன்வந்துள்ள கல்லூரி 

ஆசிரியர்களின் ஊக்கம், பிம பல துறைகளிலும் தொண்டு செய்வோர் 
இதற்கெனத் தந்த உழைப்பு, தங்கள் சிறப்புத் துறைகளில் நூல்கள் 
எழுதித் தர முன்வந்த நாலர்சிரியர்கள் கதொண்டுணர்ச்ரி இவற்றின் 

காரணமாக இத்.திட்டம் நம்மிடையே மகிழ்ச்சியும் மனநிறைவும் தரத் 

தக்க வகையில் நடைபெற்று. வருகிறது, இவ்வகையில், சல்லூரிப் 

பேராசிரியர்கள் கலை, அறிவியல் பாடங்கள் மாணவர்க்கு தமிழிலேயே 
பயிற்றுவிப்பதற்குத் த தேவையான பயிற்சியைப் பெறுவதம்கு மதுரைப் 

பல்கலைக்கழகம் ஆண்டுதோறும் எடுத்துவரும் பெருமுயற்சியைக் 
குறிப்பிட்டுச் சொல்லவேண்டும். 

பல துறைகளில் பணிபுரியும் பேரா?ரிய/கள் எத்தனையே 
கெருக்கடிகளுக்வடையே குறுகிய காலத்தில் அரிய முறையில் நால் உள் 
எழுதித் தந்துள்ளனர். 

வரலாறு, அரசியல், உளவியல், பொருளாதாரம், தத்துவம், 

புவியியல், புவியமைப்பியல், மனையியல், சணிதம், இயற்பியல், 
வேதியியல், உயிரியல், வானியல், புள்ளியியல், விலங்கியல், தாவரவியல், 
பொடியியல் ஆகிய எல்லாத் துறைகளிலும் தனி நூல்கள், மொழி 
பெயர்ப்பு நூல்கள் என்ற இரு வகையிலும் தமிழ்நாட்டுப். பாடநூல் 

8றுவனம் வெளியிட்டு வருகிறது, 

இவற்றுள் ஒன்முன *ஆக்ஸ்ஃ்போர்டின் இந்திய வரலாறு-14/: 
என்ற இந்நூல் தமிழ்நாட்டுப் பாடநால் நிறுவனத்தின் 420ஆவது 
வெளியிடாகும், கல்லூரித் தமிழ்க்குழுவின் சார்பில் வெளியான 35 
கால்களையும் சேர்த்து இதுவரை 401 நூல்கள் வெளிவந்துள்ளன. இந் 
கூல் மைய அரசு கல்வி, சமூக நல அமைச்சகத்தின் மாறில மொழியில் 
apes நூல்கள் வெளியிடும் திட்டத்தின்£ழ் வெளியிடப்படு 

Sle 

, உழைப்பின் வாரா உறுதிகள் இல்லை; ஆதலின், உழைத்து வெற்றி 
இ போம், தமிழைப் பயிலும் மாணவர்கள் உலக மாணவர்களிடையே 
ie இடம் பெறவேண்டும். அதுவே தமிழன்னையின் குறிக்கோகூ 

"கும், தமிழ்காட்டுப் பல்கலைக்கழகங்களின் பல்வகை உதவி. 
“ஞேக்கும் ஒத்துழைப்புக்கும் ஈம் மனம் கலந்த ஈன்றி உரியதாகுக. 

இர. தெடுஞ்சேழியன் ந Ra
l



பொருளடக்கம் 

பகுதி 1% 

இந்தியாவில் ஆங்கிலப் பேரர௬ 1858-1905 

1.1, கானிங்கும் மறு 8ீரமைப்பும் 

ye. TAU நிகழ்ச்சிகளின் தொடர்கோவை 

3. வெளிகாட்டு உறவும் எல்லைக் கொள்கையு: 

(1862-98) 
4. பொருளாதாரக் கொள்கையும் முன்னேற்றமும் 

(1858-1939) 

C1
 

யாவில் செல்வாக்குப் பெறுதல் 

6, புதிய இந்தியா-இந்தியர்களின் பதில் 

7 . சுதேச இராச்யெங்கள் 

ச்] கர்சன் பிரபு 

பகுதி % 

A தேசிய இந்தியா 190547 

> அரசியல் நிகழ்ச்சிகளும் அரசப் பிரதிஙிதிக ம் 

(1905-1947) © 

எட்வர்டு காலத்திய இந்தியா 

முதலாவது உலகப் போரும் மாண்ட்போர்டு இர 

திருத்தங்களும் 1914-1921 
1. மாண்ட்போர்டு காலம் 

2 

5 

பாகிஸ்தான் தோம்றம் 

க ஆண்டுச் சட்டமும் அதற்குப் பின்னர். 
எற்பட்ட நிகழ்ச்சிகளும் 

புதிய இந்தியா-மேல்காட்டுக் கருத்துகள் இந்தி 

19 

40 

64 

89 

117 

140 

164 

190 

209 

226 

247 

264 

283



Vv 

7. இந்தியாவும் போரும் 1959-15 

8, சுதந்திரமும் பிரிவினையும் 

9. , பொருளாதாரம், கலை ஆகியவற்றின் வளர்ச் 

மேற்கோள் நூற் பட்டியல், 

கலைச்சொற்கள் 

பொருட்குறிப்பு அகராதி 

படங்களின் அட்டவடை 
புகைப்படங்கள் 

ரெஸிடென்ட் மாளிகை, டில்லி த 

இல் குஷா (டி.ல்லிக்கருஇல்) 

(ப) ஜான் லாரன்ஸ் (4) ரிப்பன் பிரபு 

(1) பகதூர் ஷா (8) சையத் அகமதுகான் 

(1) கர்சன் பிரபு (2) இர்வின் பிரபு 

விக்டோரியா மெமோரியல் றால், கல்கத்தா lee 

வைசிராய் மாளிகை, புதுடில்லி 

ம்காத்மா காந்தி ் 

முகமது அலீ ஜின்னா 

(1) சரோஜினி காயுடு (2 ஜவாலால் நேரு ae 

படங்கள் 

ஆப்கானிஸ் மானமும், வடமேற்கு எல்லைப்பகுதியும்... 

இந்தியாவின் இருப்புப் பாதைகள் ves 

இருபதாம் நூற்றாண்டில் இந்தியா 
இக்திய யூனியன் 

504 

327 

330 

340 

348 

353 

32 

32 

55 

96 

134 

170 

170 

20-4 

280 

536 

52 

70 

164 

326
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பிழைஜருத்தம் 

  

  

  

பக்கம் பிழை திருத்தம் 

45 இளாட்சன் களொட்ஸ்டன் 

92 இளாட்சன் ' இளாட்ஸ்டன் 

134 கிளாட்சன் கிளாட்ஸ்டன் 

194 கிளாட்சன் கிளாட்ஸ்டன் 

214 Bern eer இளாட்ஸ்டன் 

4 மாப்பிள்ளைக் கலகம் மாப்பிளர் கலகம் 

266 மீர்சா நவாப் கான் மீர்சாரசாப் கான்    





  

  

  

பாகம் 117. (தொடர்ச்சி) 

பிரிட்டிஷாருடைய குடியேற்ற நாடுகளின் 

கோற்றம்--(தொடர்க்சி) 

(பெர்சிவல் ஸ்பியரால் திருத்தி எழுதப்பட்டது) 

 



sh I 

இந்தியாவில் ஆங்கிலப் பேராக 

(1858 - 1905) 

PD கானிங்கும் மறு சீரமைப்பும் 

(1828ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற கலகத்திற்குப் பிறகு, மறு. 
*ரமைப்புப் பணி மேற்கொள்ளப்பட்ட து./மு.தல் வேலையாகக் இழக்கக் 
தியக்கம்பெனி ஒழிக்கப்பட்டது மன்னர்க் குறிப்பீட்டபடி.,। 1649ஆம். 

ஆண்டு முதல், கம்பெனிக்கும் (இந்தியாவிற்கும் இடையே ஏற்பட். 
டிருந்த வாணிபம் தொடர்பு மறைந்துவிட்டது. கம்பெனி சீனர்களு டன். 

கடத்தி வந்த வாணிபம் முடிவுற்றதால் 1548ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

வாணிபக் கூட்டுரிமைக் குழுவாக அது செயல்பட்டு வருவதை கி.றுத்திக் 

கொண்டது. (சனுடைய இயக்குகர்களில் அறுவை ஆங்கிலேய 
அசரங்கமே நியமித்தது. மேலும் போர்ட்டித் தேர்வு முழை. புகுத்தப் 
பட்டதால், இயக்குநர்கள் பெற்றிருந்த அலுவலர்களை நியமிக்கும் ஏக: 

போக உரிமை தகர்க்கப்பட்டது... இதற்கு மூன்னதாகவே கம்பெனி, 

யானது தன் அதிகாரங் ள் ate, ate Se நீது ஆற்றலற்ற . 

நிலையை அடைந்தது.( நடைமுறையில் கத் நீதிய விவகாரங்கள் 
நடத்திவரும் துணைக் குழுவாக இயங்கி வந்தது. ஆட்சிக் கொள்கை. : 

களில் அதற்கு யாதொரு செல்வாக்குமில்லை. தன்னுடைய 
அதிகாரத்தை அதிர்ச்சி தரும் உறுதியுடன் பயன்படுத்தி அது நிறை 

வேற்றிய இறுதிச் செயல் எல்லன்பரோ பிரபுவைத் இரும்ப அழைத்துக் 

கொண்டதேயாகும். அது மேம்பார்வைக் குழுவில் (80ல் ௦8 

Control) swagéegu பயனளிக்கும் வகையில் தான் பெற்றிருந்த 
இந்திய அனுபவ அறிவை வழங்கி வந்தது, அதுவே அது தொடர்ந்து 
நீடித்து வந்ததற்கு ஒரு காரணமாகும். மற்றுமொரு காரணமும் உண்டு. 

1 பகுதி 4111, அத்தியாயம் 6.



2 இந்திய வரலாறு 

அன்றாட இந்திய அரசாங்க நிருவாகப் பணியும், அலுவலர்களை நியமிக் 

கும் பணியும், கட்சிப் பூசலின் கடும் தாக்குதலுக்கு இலக்காகாமல் 

செவ்வனே ஈடைபெற அது உதவியது. இவை ஒரு புறமிருக்க, அது 
மூறைகேடான தன்மையும் அடைந்தது. சீர்திருத்தத்தினையும், மறு 

பரிசீலனையையும் தாண்டக்கூடிய இறந்த வாய்ப்புகள் தோன்றாத 
வரைதான் இத்தகைய பொது முறைகேடுகள் தொடம்து காணப் 

பெறும், ஜான் ஸ்டூவர்ட் மில் எழுதிக் கொடுத்த வாதங்களின் மூலமாக 

கம்பெனியே தன் சார்பில் மிகத் திறமையாக வாதாடியது, ஆனால், 

அப்பொழுது இருந்த பொதுகசோக்கு அதற்கு எதிராகவே இருந்தது. 

1658ஆம் ஆண்டில் இயற்றப்பட்ட இந்திய அரசாங்கச் சட்டம் 
இடு ஆட்? உரிமையைக் கம்பெனியிடமிருந்து பறித்துவிட்டதுு 

மேற்பார்வைக் குழுவின் தலைவர்க்குப் பதிலாக இந்திய விவகாரங் 
களைக் கவனிக்க அமைச்சர் ஒருவர் அமர்த்தப்பட்டார்] ( இந்திய 

. அமைச்சர் இங்கிலாந்து மந்திரி சபைக்குட்பட்ட இர்திய அதிகாரங்க 
ளின் பிறப்பிடமாகவும், ஆட்சிக் கொள்கை இயக்குஈராகவும் விளங்கி 

னர்) கம்பெனி இயக்குசர்கள் அளித்து வந்ததாகக் கூறப்படும் இந்திய 
விவகாரங்களைப் பற்றிய செய்திகளை அமைச்சருக்கு அறிவிக்க இந்திய 
ஆலோசனைக் குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டது. இதில் பதினைந்து 
உறுப்பினர்கள் இருக், சனர். மூதலில் அவர்கள் அவர் தம் ஆயுட்காலம் 

வரை பதவியிலிருக்க ஏற்பாடு செய்யப்பெற்றது. பிறகு அவர்கள் 

பத்து முதல் பதினைந்து ஆண்டுகள் வரை பணியாற்றினர். இவர்களில் 
எட்டு அங்கத்தினர்களை அரசாங்கத்தார் நியமித்தனர். எஞ்சியுள்ள 

ஏழு பேர்களை முதலில் கம்பெனி இயக்குநர்கள் நியமித்தனர், பின்னர் 

அவ்வாலோசனைக் குழுவினரே .-தம்முள் ஒத்து அவ்வெழுவரையும் 
தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டனர். |இக் குழு அரசாங்கப் பணியினை 
ஒட்டிய அனுபவத்தினைப் 7. J 8 ௧ காட்டுவதாக அமைந் 

திருந்தது. மேலும் (இக் குழுவின் அங்கத்தினர்கள் பெரும்பாலும் பல 
காலம் இந்தியாவில் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றவர்களாய் இருந்தமை 
யால், இது கடந்த. தலைமுறையாளரின் அரசாங்கப் பணித்துறையினை 

ஓட்டிய அனுபவத்தின் கண்கூடான உருவாகத் தோன்றியது) கடந்த 
காலத்தையும் தற்காலத்தையும் ஒன்றுசேர்க்கும் பயனுடைய இணைப்புக் 

கருவியாக அது அமைய இந்த வகையான நிலை உதவியது. ஆனால், 
அந் நூற்றாண்டின் பிற்கால ஆண்டுகளில் இந்தியா முன்னேறத் 
தொடங்கியபோது, இதுவே ஒரு முட்டுக்கட்டையாக மாறியது. 
இந்திய அமைச்சருடைய முக்கிய ஆலோசகர்கள் புதிதாக ஏற்பட்டுள்ள 
பொது நோக்கங்களை சரிவர இர்மானிக்க முடியாத நிலையில் இருந்தனர் 

£ பார்விமெண்டு சட்டத்தின் வாயிலாக 1874ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் முதல் தேதி 
யன்று கம்பெனி முறையாகக் கலைக்கப்பட்டது.
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என்பமை அது குறித்துக் காட்டியது. எனென்றுல், இவர்கள் பதவி 

அற்ற பிறகுதான் இப் புதிய கருத்துகள் தோன்றி அல்லது வளர்ந்து 
வந்தனா. ஆயினும், தொடக்கத்தில் இம்மாற்றம் கன்மையையே விளைவித் 

தது. பிரிட்டிஷ் இந்தியா விவகாரங்களைப் பற்றிய ஆலோசனைகளில் 

ஆங்கிலேயரின் தனிப்பற்றுகளின் செல்வாக்குக் குறையலாயிற்று. 

நிருவாகப் பணியில் ஏற்பட்டிருந்த அனுபவத்தின் தனிச் இழப்பு 
பெருகியது. இந்தியாவுடன் வியாபாரத் தொடர்புகளையோ, கம்பெனி 

பிறனுடைய மூலதனத்தில் ஒரு பங்கை எதிர்பாராத விதமாகப் பெற்ற 

காரணத்தாலோ அல்லது இந்தியாவுடன் வெற்றிகரமாக வாணிபம் 

நடத்தியவர்களில் ஒருவராக இருந்த காரணத்தாலோ ஒருவருக்கு 

இந்திய விவகாரங்களை இயக்கும் வேலையில் இனிச் செல்வாக்கு ஏற்பட 

வழி இல்லை. 

வணிகம் தொடர்பு ரீக்கப்பட்ட ஆட்சிமுறையைச் சார்ந்த குழுவின் 

உருவில் கம்பெனி, ஆட்சியாளராகத் தொடர்ந்து இருந்துவருவதை 

ஆதரிக்கும் எகையில் பல வாதங்கள் வலியுறுத்தப்பட்டன. கம்பெனி 

பபினுடைய நீண்ட அலுபவமழும், கூட்டுணாவும், அதனுடைய அலு 

.வலாகளை உண்மையாய்ப் பணியாற்றும்படி, வகை செய்தன, தனித் 

தன்மையற்ற அரசாங்கத்தால் இவ்விதமாகச் செயலாற்ற முடியாது 

ன்று வாதிட்டனர். இந்தியா போன்ற காட்டில் உள்நாட்டு விவகாரக் 

OVS GMa மரியாதையைச் செலுத்த வேண்டியது அவசியமாகும் 

இயக்குகர்களின். நுணுக்கமான கண்காணிப்பு அத்தகைய மரியாதை 

ஏற்பட வழிவகை செய்தது. மேலும், கம்பெனி இயக்குரர்கள் பெற்றி 

ருந்த அலுவலர்களை நியமிக்கும் உரிமையானது இந்திய நிருவாகத்தைக் 

கட்டுப் பூசலிலிருந்தும், மோசடி வகைகளிலிருந்தும் காப்பாற்றியது. 

இவ் வாதங்கள் அனைத்தும் ஒரு காலத்தில் வலுப்பெற்றிருந்தன. 

ஆனால், காலம் செல்லச்செல்ல இவை ஒவ்வொன்றினது, பிறரை 

ஒத்துக்கொள்ளவைக்கும் இறம் குறைந்து வந்தது. அரசாங்கம் 

கம்பெனியை விடக் குறைந்த அளவில் தனித்தன்மையுடையதாய் 

இருந்தது என்பது உண்மையேயாகும். ஹோவீரிய வம்சத்தைச் ' 

சார்ந்த அரசர்கள் காலத்தில் இப் பொறுப்பு மாற்றம் ஏற்பட்டிருந்தால் 

௮இக இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கும். ஆனால், இக் காலத்தில் இலண்ட_ 

னில் ஈடைபெறு்று வந்த அரசாங்கம் இந்தியாவைத் தொடரந்து 

கவனிக்கப்பட வேண்டிய நாடாகக் கருதியது, - இந்தியாவிற்குச் | 

அறத அலுவலர்களையே அது. “அனுப்பி வந்தது, முற்காலத்தில் 

_காரன்வாலிஸ் போன்ற சிறந்த “அலுவலர்களை இந்தியாவிற்கு அனுப்பு 

வேது வழக்கத்இத்கு. மீறிய 0 செயலாக இருந்தது. 398. Boe 

அதுவே சாதாரண நிகழ்ச்சியாகக் க SR மேலும் அந்த, அத 

சாங்கம், விக்டோரியா. பேரரசியார். வாயி லாக. 
அவை வவவை ய வய தனைவ னையை -வககையட வா 
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கம்பெனி இயக்குரர்களைக். காட்டிலும் பெருமளவில், அக்கறையைக்: 

காட்டி வந்தது. அந்த அக்கறையை அதனுடைய அமைதிக்கால அரசும் 

பணியாளர்களுக்கும், படையினருக்கும், பொது மக்களுக்கும், பேரரசி' 

யார் குறிப்பான வகையில் அறிவித்து வந்தார். பழங்காலத்தில் அரசுப்: 

பணியாளர்களிடம் நிலவி வந்த குடும்ப உணர்வினைப் பொறுத்தளவில்: 

பொறுப்பு மாற்றம் ஏற்படுவதற்கு முன்னரே புகுத்தப்பட்ட போட்டித். 

(சேர்வு முறை அவ்வுனர்வை அழிக்கக் தொடங்கியது. இந்திய அரசுப் 
பணி துறைகள் . ஒரு குறிப்பிட்ட வ௫ுப்பிளம்_மட்டுமே அடங்கிய: 

நிறுவனங்களாக மாறுவதை, இத் திட்டம் தடுத்து நிறுத்தியது.. 

இந்திய அரசு பணித்துறைகளைச் சார்ந்தவர்கள் உடன்பிறப்பாளர்கள் 

நிலையினைப் பெற்றிருந்தமையால் ஒரளவு நன்மை ஏற்பட்டது என்பது: 

உண்மை, ஆனால், அந்த அளவிற்கு அவை தற்படைப்பாற்றல், துணி 

வாண்மை ஆகயெவற்றை இழந்து இருந்தன என்பதை எவரும் மறுக்க. 

இயலாது. மேலும், பழைய குடுழ்பங்களைச் சார்ந்தவர்கள் இப் பணித் 

களில் இடம் பெறுவதை இது தடுக்கவில்லை, அவர்களில்: 

இறமையற்றவர்களைத்தான் இதுக்கியது.5 தவன் ( 
      

    
    

கம்பெனி இயக்குகர்கள், இந்தியாவைப் பற்றிய விவரங்களை: 

அறிந்தவர்கள் என்ற வாதம், முன்னரே குறிப்பிடப்பட்ட இந்திய: 

ஆலோசனைக் குழுவினை ஏற்படுத்தி மு.றியடிக்கப்பட்டது. கம்பெனி. 

இன்னும் ஈடைமுறையிலிருந்ததால், இந்திய விவகாரங்கள் "கட்சிப்: 

பூசலினின்றும் காப்பாற்றப்பட்டன என்ற வாதம் ஒரு காலத்தில் வலிவு! 

பெற்றதாய் இருந்தது. அரசியல்வாதிகள் அலுவலர்களை நியமிக்கும்: 

அதிகாரம் _பெற்திருக்ததால், பிரிட்டிஷ் STATS மோசம் லகை, 
வெகு சாதாரணமாக இருந்த காலத்தில், “அது இந்தியாவிற்கும் பரவ: 

வாய்ப்பு இருந்தது. கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளா க பிரிட்டிஷ் அர்சிய- 

லின் சிறப்பியல்புகள் மாறிய காரணத்தால், பிரிட்டிஷ் அரசியலில்: 

வெகு நாள்களுக்கு முன்னரே மோசடி, வகை அருவி! SZ.” Vi gb. 

கம்பெனி இயக்குநர்களும் அலுவலர்களை சயமிப்பதில் குற்றமற்றவர். 

களாய் இருந்தனரில்லை. அன்றாட சரவாகத்தில் தலையிடுவதைப்பொறுத்த. 

, வரையில், இந்தியாவில 5 கப்பட வேண்டிய கடுஞ் சக்கல்கள் அதிக். 
மாயிருந்த காரணத்தால், எந்தக் கட்சியும், பொறுப்பற்ற தலையிட்டைச் 

சதக காள்ளாத நிலையில் இருந்தது என்பது பொதுவாக உணரப் 
பட்டது... neve cag Ee Meet mama aoe 

  

    

cae படல ஹட வணிக? 

ஆ. 

  

மாறுதல் அனைத்தையும் ஒன்று சேர்த்துப் பார்க்கும்போது,. 

இம் மாற்றம் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி அலுவலகத்திற்குரிய தனிப்பட்ட 

உணர்ச்சியும், இயல்பான தன்மையும், நெருங்கிய உறவுடைய நிலையும்: 

சிறிது அழியக் காரணமாயிருந்தது என்னும் கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ளா



கானிங்கும் மறு சீரமைப்பும் த் 

லாம். ஆனால், பு.இதாக ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்தியா. அமைச்சர் 
அலுவலகத்தில் (1.4௧ 071106) ஊடுருவிப் படர்ந்திருந்த முற்போக்குக் 
கருத்து 955 இழப்பை ஈடு செய்தது. கம்பெனி இயக்குகர்கள் 
கடைசிவரை Grup ass வணிகத் தன்மையின் இன்னங்களும், . 

கணக்குப் புத்தக மனப்பான்மையும் முற்றிலும் மறைந்துவிட்டன. 

புதிய துணிகரமான செயல்களில் ஈடுபட விரும்பாமல், வறி வசூலீத்கல், 
அமைதி கிலைகிறுத்தல் ஆகியவற்றையே தனது வேலையாக இந்திய 
அரசாங்கம் கொண்டுள்ளது என்ற பழங்காலக் கருத்து ஒதுக்கித் 
தள்ளப்பட்டது. முகலாயர் காலத்திலிருந்த அமைதியை நாட்டில் 
ஏற்படுத்துவதையே மீண்டும் மீண்டும் ' வலியுறுத்தி வக்த "காலம் 
மறைந்தது. பொதுவாக இந்திய அரசாங்கம் தன் னுணர்வுடன், 

நவீன இந்தியாவை எதிர்கோக்கிச் செயல்படலாயிற்று, மேலும், 

தங்களுடைய நல்வாழ்வு, கடலுக்கப்பால் இயங்கிவந்த அரசாங்கத்தின் 

கவனத்திற்குரிய பொருளாக இருந்தது என்பதை இந்திய மக்கள் 

அறிந்திருக் தன/. அரசரவைகளும், அரசர்களியற்றிய சட்டங்களும் 

ஒரு காலத்தில் வங்காளியருக்குப் பயங்கரமாகத் தோன்றின. ஆனால், 

இப்பொழுது அரசியாரும், அவருடைய அறிக்கைகளும், இந்திய 

மக்களின் அரசப் பற்றின் குவிமையாகவும், அவர்களது ஈம்பிக்கையின் 

பிறப்பிடமாகவும் விளங்கின.) 

இணி இந்தியாவின் நிலையைக் கவனிப்போம். கானிங்கு மேலும் 

தான்கு ஆண்டுகள் இந்தியாவின் ஆட்சிப் பொறுப்பை ஏற்றிருந்தார். 

அவர் நல்ல உழைப்பாளி; திட்ட கோக்குடையவர்; இந்தித்துப் 

பார்க்கும் திற னுடையவர், டல்ஹெளயிடமும், வெல்லலஸ்லியிடமும் 

காணப்பட்ட ஆட்டுத். இறமும், வாரன்ஹேஸ்டிங்ஸ் பெற்றிருந்த 

ஆழ்ந்த நுண் அறிவுத் திறமும் அவர் பெற்.றிருக்கவில்லை. எனினும், 

அவருடைய கேரமைக் குணமும், கொள்கையில் திடமான நம்பிக்கை 

யால் Babs நிதானமும், அவரிடம் காணப்பட்ட பெருக் திற 

பமீன்மையை ஈட செய்துவிட்டன. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அவர் 

கொண்டிருந்த ஆர்வம், அவருடைய ஆட்சிக்கு அவருக்கே உரிய 

.ஒழுக்கத் தத்துவத்தை அளித்தது. 1857ஆம் ஆண்டு ஈடைபெற்ற 

கீலகம் தொடங்கியபொழுது அவர் வெகுவாக விளக்கம் பெறவில்லை. 

ஏனென்றால், அவருடைய குணங்கள் அக்காலத்தின் குறிப்பான தேவை 

களுக்கு ஏற்றனவாக இல்லை. துணிவுடையவராகவோ உணர்ச்சி 

பபூட்டுபவராகவோ இல்லையென்றுலும், அவர் மன உறுதியுடனும் 

'மேற்கொண்ட காரியத்தில் பற்றுடனும் இருந்தார். தொடக்கத்தில் 

ஏற்பட்ட நெருக்கடிகளைச் சமாளித்த பிறகு, அவருடைய பெருமை 

அரே ராக வளர்ந்துவந்தது. அப்போதைய நிகழ்ச்சிகளின். போக்கு 

அவருடைய அரிய குணங்களை அதிகமாக வெளிக்காட்டியது.
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உறுதிகொண்ட எதிர்ப்பாளராகவும், பொறுமையுடன் திட்டமிடுபவ: 

ராகவும் தொலைகோக்குடைய சமரசவாதியாகவும் மேலும் மேலும்: 

சிறந்து விளங்கினார், தந்நாட்டவரிடம் கொழுந்துவிட்டெரிந்த வெறி' 

உணர்ச்ச்யை அடக்குவதிலும், தோல்வியின் விளைவாக: 

ஏற்படவிருக்கும் பழிவாங்கும் மனப்பான்மையினை அகற்றுவதிலும்: 

அவரைக்காட்டிலும் அஇகத் இறமை பெற்றவர் எவருமிலர். -பின்வருக்: 

தலைமுறையின் காலத்தில் நிலவி வந்த அமைதியான ஒளியில் பார்க்கும். 

பொழுது கலகக் காலத்தில் அரசாங்கம் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள்” 

கடுமையாகவே புலப்படுகின்றன. வெறியால் ஏற்பட்ட எழுச்சியை: 

கினைவுப்படுத்தப் பார்க்கும்பொழுதுதான் காணிங்கு, லாரன்ச- 

ஆகியோருடைய சாதனைகளின் அருமை பெருமைகளை அளவி. _ 

முடிகிறது. அவ்விருவருடைய சாதனைகளையும், அரிய முயற்சிகளையும் 

அவர்களுடைய பணிமுறை சாராத கடிதங்கள் போதுமான அளவில்: 

சான்று கூறுகின்றன. பழிவாங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை: 

எ.இர்த்த காரணத்தால், கல்கத்தாவில் கானிங்குக்குக் “கருணையுள்ளவர்?' 

என்ற வசைப்பெயர் அளிக்கப்பட்டது. அவரை அவமதிக்க டவண்டும்: 

என்ற எண்ணத்தோடு அளிக்கப்பெற்ற இப் பட்டப் பெயரே பின்னா” 

ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட சிறப்புப் பட்டமாக மாறியது. 

கானிங்கு, பாகுபாடற்ற பழிச்செயல்களுக்கு ஆதரவளிக்க: 

மறுத்தது எவ்வளவு கடினமான செயலாக இருந்த$தா அவ்வளவு 

பெருந்தன்மையுடையதாகவும், வருங்கால கூர்கோக்குக் தன்மையுடைய 

தாகவும் இருந்தது, ஆனால், அயோத்தியில் அவருடைய ஈடவடிக்கை: 

களை விலக்க முடிபாத விதிப்பயன் தொடர்ந்து பற்றிக்கொண்டது... 

அவருடைய 7858ஆம் ஆண்டு மார்ச்சு மாதம் பொது அ௮.மிக்கையை: 

தாலுக் நார்கள் பறிமுதல் சட்டமாகக் கருதினார்கள், ஆகவே, அவர்கள் 

இளர்ச்சி செய்தார்கள். அவ்வாண்டு முடியும்வரை அவர்கள் அம்: 

மூறையற்ற போரில் ஈடுபட்டிருந்தனர். இந் நிகழ்ச்சி, எல்லன்படூரா- 

பிரபுவின் மேற்பார்வை சபையின் கடைசித் தலைமைப் பதவிக்: 

காலத்தை முடித்துவிட்டது.! இளர்ச்சிக்குக் காரணமான அறிக்கையைத். 

திரும்பப் பெறாமல், சர் ஹென்றி மான்ட்கோமரியாரை அயோத்தியின் 

ஆணையாளராக (ோயாாம்8£100) நியமித்து, அறிக்கையை அமல்: 

நடத்தும் பொறுப்பை அவரிடம் விட்டு, கானிங்கு குறிப்பிடத்தக்க. 

வகையில் தம்முடைய தவற்றைத் தஇிருத்திக்கொண்டார். அவர் 
கையாண்ட இணங்குவித்தல் முறையின் விளைவாகவும், சொத்து: 
உரிமையைத் திருப்பிக் கொடுத்ததன் மூலமாகவும் அநேக தலைவர்கஸ் 

3 எல்லன்பரோ பிரபு மந்திரி சபையை ஆலோசிக்காமல் பொதுப்பணி துப்ப சார்ந் 
அஞ்சல் விடுகையில் அப் பொது அறுக்கையினைக் கண்டித்தார். *
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அடங், தங்களுடைய நிலங்களைத் திருப்பிப் பெற்றனர். 1858ஆம் 

ஆண்டு நவம்பர் மாதம் முதல் தேதியன்று இந்தியா முழுவதற்கும் 

விடப்பட்ட அரசியாரின் பொது அறிக்கை ஒரு புதிய காலத்தின் 
கொடக்கத்தைக் குறித்துக் காட்டியது. ஆட்சி அதிகாரத்தைப் 

பெற்றிருப்பினும், இந்திய மக்களின் நட்பினை நாடும் வகையில் 

ஆங்கில அரசு பணியாற்றுதற்குரிய G pam உருவாக வர இது 

உதவியது, மேலும், தம்முடைய அரசு கருணையுடனும் நியாய 

உணர்ச்சியுடனும் நடந்துகொள்ளும் என்றும், பொது நல முன்னேற் 

றத்தில் கவனம் செலுத்திப் பணியாற்றும் என்றும் பேரரசியார் உறுதி 

அளித்தார். 

நிர்வாகப் பொறுப்பு கம்பெனியாரிடமிருந்து அரசாங்கத்தின் 

கைக்கு மாறியது. இந்தியாவைப் பொறுத்தவரையில் இது பெயரள 

வில் ஏற்படுத்தப்பட்ட மாற்றமாகவே காணப்பட்டது. அரசாட்சி 

பெரும்பாலும் முன்போலவே நடைபெற்று வந்தது. அதே அலுவலர் 

கள் தாம் அதனை நடத்தி வந்தனர். எனினும், மத்திய அரசைப் 

பொறுத்தவரையில் ஆட்சி முறையைச் சார்ந்த மாற்றங்கள் அதிக 

மாகவே இருந்தன. மேலும் ஆட்சிக் கொள்கையில் ஏற்படுத்தப்பட்ட 

மாற்றங்கள் இன்னும் குறிப்பிடத்தக்க முறையில் அமைந்து இருந்தன. 
பெரும் கிளர்ச்சிக்குக் காரணமான தவறுகளை எவ்வாறு மீக்குவது 

என்பதே அதனுடைய ஒவ்வொரு நடவடிக்கையின் கடந்தகால 

குறைபாடுகளைச் செம்மைப்படுத்தும்போது கோக்கமாக இருந்தது. 

நிகழ்காலத் தேவைகள் பொதுவாகப் புறக்கணிக்கப்படுவதுண்டு. 

அவ்வாறே இளர்ச்சிக்குக் காரணமான குறைபாடுகளைப் போக்க 

ஆர்வத்துடன் செயலாற்ற முற்பட்டபோது பிரிட்டிஷ் அரசு 

அக்காலத்திய தேவைகளை முற்றிலும் மறந்து விட்டது என்று 
கூறலாம், இவ்வாறாக அரசாங்கம் வளர்ச்சியடைந்து வரும் புதிய 
சமுதாயக் கூறுகளைத் தன்னுடன் இணைப்பதைக் கைவிட்டு பழைய 

மக்கள் பிரிவுகளைச் சமாதானப்படுத்துவதில் தன்னுடைய கவனத்தைச் 

செலுத்தியது. இவ் வகுப்புகளின் அரசுப்பற்.று ஐயத்திற்கு இடமற்த 
வகையில் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாய் அமைந்து இருந்தது. 

பிற்காலத்தில் அவர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டதால் அவர்கள் அதிருப்தி 

அடையத் தொடங்கினர். 

என்றாலும், அப்போதைக்குப் புதிய ஈடவடிக்கைகள் சமர்சம் 

உண்டுபண்ணுவனவாகவும் அறிவிற்குப் பொருந்தியனவாகவும் 

தோன்றின.  கவரனர்-ஜனரல் தமக்குரிய சட்ட முறையான 

பட்டத்தைத் தொடர்ந்து வைத்திருந்தார். அரசியாரின் பிரதிநிதி 

என்ற காரணத்தால் அரசப் பிரதிகிதி என்ற மதிப்பு வழக்குச் சொல்
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அவருடைய பட்டத்துடன் சேர்க்கப்பட்டது. . இதனால் நெருங்கிய 

உறவுடைய நிலையிலும், ஆடம்பரத்திலும் ஈன்மையே. ஏற்பட்டது. 

ஏனென்றால், கவர்னர்-ஜெனரல் . தனித் தன்மை பெற்ற வணிகக் 

குழுவின் தற்காலிகப் பொம்மைத் தலைவராக இல்லாமல், அரசியாரின் 

தனிப்பட்ட பிரதிநிதியாகப் பணியாற்றிவரலாயினர். கவர்னர்- 
“ஜெனரல் செயலாளர்கள் துணைகொண்டு செயல்புரியும் பணித்துறை 

ஆட்யொளராக இருக்கவேண்டும் என்று முதலில் யோசனை கூறப் 

பட்டது. ஆனால், இதைவிட மேலான கருத்துரை வென்றது. 

1667ஆம் ஆண்டின் இந்தியக் கவுன்சில்கள் சட்டப்படி. நிர்வாகக் குழு 

(2014௦ வேளி) நிலையாக வைக்கப்பட்டது. மேலும். நிர்வாகக் 

குழுவின் சாதாரண உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை நான்கிலிருந்து 

ஐந்தாக : உயர்த்தப்பெற்றது. இவர்களன்றி முதற் பெரும்: படைதீ 

தலைவர் சிறப்பு ' உறுப்பினராக அக் குழுவில் தொடர்க்து இருந்து 

வந்தார். ஆனால், அவர் அக் குழுக் கூட்டங்களில் அடிக்கழு..கலந்து 

கொள்வதில்லை. அமைச்சர் பொறுப்பு பங்கீடு மூறை (இலாகா முறை) 

(Portfolio 89) கையாளப்பெற்று வந்தது. முன்பு ஒவ்வொரு 

பிரச்சனை எழும்போது அதனுடைய ஓவ்வோர் உறுப்பினருக்கும் 

குறிப்பிட்ட துறைகளைக் கவனிக்கும் பொறுப்பு அளிக்கப்பட்டது. 

இ.த.ற்கு முன்னர் நிர்வாகக் குழு உறுப்பினர்கள் அனைவரும் ஒன்றாக 

அமர்ந்து எல்லாப் பிரச்சனேகளையும் விவாதித்து வந்தனர். சாதாரண 

-மாக அங்கத்தினர்களுடைய பறி?லனைக்குப் பிறகு மேற்கொள்ள வேண் 
டிய ஈடவடிக்கைகள் பற்றிய விவரங்கள் அரசப்பிரதிநிதிக்கு நேரடியாக 

அனுப்பப்பட்டன. பொதுவான உட்கருத்தடங்கெ அல்லது சந்தேகத் 

இற்குரிய, அல்லது ஆய்வுக்குரிய பிரச்னைகள் மட்டுமே முடிவுக்காகக் 

குழுவின்முன் வைக்கப்பட்டன. அதன் பயனாக அரச காரியங்கள் 
விரைவாகவும் எளி தாகவும் நிறைவேற்றப் பெற்றன. மத்திய அரசின் 

அமைப்பு இவ்வாருகத் தன்னுடைய தற்கால அமைப்பைப் பெறத் 

தொடங்கியது. நிதி போன்ற குறிப்பிட்ட துறைகளைக் கவனிக்க 

நிபுணர்களை அமர்த்த அந்த அமைப்பு முறை உதவியது. துறைத் 
தலைவர்களடங்கிய ருழுவின் தலைவராகப் பணியாற்றிய கீவர்னர்- 

ஜெனரலின் நிலை பிரதம மந்இரியின் நிலையை ஏறத்தாழ இத்திருக்கத் 
தொடங்கியது, ஆனால், விலக்குச் “செய்யும் அதிகாரத்தை அவ்ர் 

தொடர்ந்து பெற்றிருந்த காரணத்தால் அவர் நிலை சுயேச்சை அதிகாரம் 

பெற்ற சட்டசபையின் கட்டுக்கு உட்படுத்தப்பெருத அமெரிக்க 

ஐனாதிபதியின் நிலையைக் இட்டத்தட்ட ஒத்திருந்தது. 
+ 

    
மடங்கப்பட்ட ௪ கையில் மாற்றப் 

வெஸ்ட்மினிஸ்டரில் இயங்கிவந்த பார்லிமென்டின் நிகழ்ச்சி 

ஹையையும், மூலக்கோட்பாட்டினையும், முன்மாதிரியாகக் கொண்டு



“கானிங்கும் மறு சீரமைப்பும் 

உல்ஹெளூயின். ஓழ் நீதிபதிகள் இருவரும், மாகாளம். பிரதிநிதிகள்" 
nia ஒன் மசேர்ட்௭. அவிய அக் ATES ஒன்றிக் க 

rt. @ OSG பஇலாக ஆறு முதல் 
ப்டுக்கு... உட்பட்ட கூடுதலான அங்கத்தினர்கள் நியமிக்கப்” 

் ர. இவ்வுறுப்பினர்களை இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு” "சவான்... 
இதனால் கியமிக். தார். அவர்களுள் அர்சு பணித்துமை சாராதவர் 

களின் எண்ணிக்கை பாதிக்குக் குறையாமல் இருக்க ஏற்பாடு செய்யப் 

பெற்றது, அவர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான முழையேதும் வரை 

யறுக்கப்படவில்லை, ஆனால், நடைமுறையில்  இந்தியர்களுக்குப்_ 
பிர .இரிதித்.துவம் அளிக்க வேண்டுமேன்ற டல்ஹெளசியின் ' விருப்பம் 
இந்த. ஏற்பாட் “டின் “வாயிலாக நிறைவேற்றப்பட் டது. அதத சமயத்தில் 

அ$்னுடைய அதிகாரங்கள் அச் சபைக்கு இடைய யூறு விகாவிக்கும் 

அளவிற்குத் தனித்தியங்கும் தன்மையை அளித்தன என்று கானிங்கு 

கண்டறிந்தார். ஆகவே, அதன் ஆய்விற்கெனக் கொண்டு வரப்படும் 

குறிப்பிட்ட நடவடிக்கைகளில் மட்டுமே அதனுடைய அதிகாரங்களைப் 

பய்ன்படுத்த இப்பொழுது ஏழ்பாடு செய்யப்பட்டது. இதன் பயனாக 

மத்திய அரசாங்கம் மக்களிடமிருந்து ஒதுங்கி நிற்கும் நிலை குறையும் 

என்று கருதப்பட்டது. ... மேலும், மாகில .அலுவலந்கள், நீதுபூதிகள். 

ஆகியோர். துணைகொண்டு சட்ட மன்றத்தில். அரசாங்கத்திற்கு எதிராக. 

அமைக்கப்பட்டிருந்து போலி எதிர்க்கட்டு இப்பொழுதுடரீக்கப்பட்டஆ௨ 

அதே நேரத்தில் சென்னைக்கும் பம்பாய்க்கும் மாநில அளவில் சட்ட 

மியற்.றும் அதிகாரங்கள் திருப்பிக் கொடுக்கப்பட்டன; 
| 

புதிய அமைப்பின் அடுத்த திட்டம் அரசாங்க _நிதிபழ்.றியதாகும். 

இதுவரை இந்திய அரசாங்கத்தின் நிதி பற்றிய விவகாரங்களை கவர்னர்- 

தெனரலும் அவருடைய சபையும் சேர்ந்து கவனித்து வந்தனர். 

7857ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற கலகம், இல வருமான ,வழிவகைகளைப் 

போக்கியும், புது செலவுகள் " ஏற்படுத்தியும் _ இந்திய: அரசாங்” 

கத்தின் பழைய. கடன் “ தொகையுடன் _ நான்கு கோடியே “gous 

"இலட்சம் . பவுன்களைக் _ கூட்யூ, அதனுடைய மொத்தக் கடன் 

தொகையை இன்பது கோடியே. எண்பது இலட்சம் _பவுன்களாக 

அயர்த்திவிட்டது.. i. 1859- 80ஆம் ஆண்டுகளில் எழுபது இலட்சம் 

பவுன்களுக்கு மீல் "இக்திய அரசீர்ங்க வரவு செலவுக் இட்டத்தில் 

பற்றாக்குறை ஏற்பட்டது. மொகலாயர்கள் ஆண்ட காலத்தில் நிலவி 

அந்த தன்கிறைவு பெற்ற இற்றூர்க்குரிய் பழைய பொருலாதாச 

மூறையைக் கைவிட்டு, இந்தியா, உலகப் பொருளாதார விளைவுகளின் 

எல்லைக்குள் ஒரே சீராகச் சென்றுகொண்டிருந்தது. அட க்கயொளும் 

மூறைகள், முயற்சியின்றி நலம் தானே வரும் என்ற கருத்தை 

  

  

   
   

1 ் 
டனர். 

இந்த வகையில் நீதிபதிகள் ௮இதத் தொல்லை கருபவர்களாகக் கருதிப்பட்டச் 

<
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அடிப்படையாகக்கொண்ட பொருளாதாரக் கொள்கைகள் ஆகிய 

வற்றை விட மேலான முறைகளைக் கையாள வேண்டிய அவளஅியம். 

ஏற்பட்டது. அரசப் பிரதஇரிதியின் சபையில் ஏற்படுத்தப்பட்ட புதிய 

பதவிக்கு ஜேம்ஸ் வில்சன் எஷ்ற பொருளியல் நிபுணர்_1228-ல நியமிக். 

கப்பெற்றார். அவ? சல்கத்தாவை வக்தடைந்ததற்கும் அவர் இறப்பதற்: 

கும் இடையே இருர்த ஒன்பது... மாத காலத்தில் , நிஇநிலைமையைப்: 
பற்றிய நிருவாகத்தைச் சர்படுத்தினார். குறிப்பிடத்தக்க சிக்கன. 

முறைகளை அறிவித்தார், ஐந்தாண்டுகளுக்கு வருமான வரியொன்றை: 

விதித்தார்... வருடாந்தர வரவுசெலவுத் இட்டங்களையும், பொதக்: 

கணக்கு பற்றி ய அறிக்கைகளையும் சமர்ப்பிக்கும் ஈடைமுறை ஒழுங்கைப்: 

புகுத்தினார். அவரைப் பின்தொடர்ந்த சாமுடுவல்_ Gaui முழுமை. 

யாய் நிறைவேற்றி வைத்த அவடுடைய வேலைகளுள் 10 சதவீதம். 

ஒரே வகையான சுங்க வறி விதித்தல் மாற்றிக் கொள்ளக்கூடிய காகித. 

ஈடப்பு_ நாணயம் ஒன்றை ஏற்படுத்துதல், உப்பு வரியை உயர்த்தல்' 
முதலியவை குறிப்பிடம் 'தக்கனவாகும். இந்தியாவின் பெரும் 

கூற்பத்தி சாதனங்களை நன்குணர்ந்த லேய்ங் “இந்திய அர9னரின் 

ஆண்டு வருவாய் உண்மையிலேயே நம்பிக்கையும், கெ௫ழ்திறமும் 

வியக்கத்தக்க வகையில் பெற்றிருக்கிறது என்ற உண்மையை .- 

வற்புறுத்தினார். இக் கருத்து பழைய கருத்தினின்றும் முற்றிலும்: 

மாறுபட்டிருந்தது. இக் கருத்தைப் பிற்கால நிகழ்ச்சிகள் தெளிவு 

படுத்துகின்றன. மேற்கூறிய வழிவகைகளின் உதவியாலும், செம்மை. 

யான பருவ காலங்களின் துணையாலும், ஆண்டுதோறும் ஏற்பட்ட 

பற்ருக்குறை 1804-ல் மறைந்துவிட்டது. வில்சன், லேய்ங் ஆயோ। 

ருடைய சாதனைகள் வாயிலாகத் தற்கால இந்தியாவின் நிதி நிருவா௯ 

முறை தொடங்கிவைக்கப்பட்டது. 

ஆட்சியாளரின் கவனத்தின்&ழ்க் கொண்டுவரப்பட்ட அடுத்த 

இட்டம் நிலத்தைப் பற்றியதாகும். நிலையான நிலவரி ஏற்பாட்டின் 

ழ் கொண்டுவரப்பட்ட வங்காளத்திலுள்ள பயிரிடு3வாரின் “நிலை: 

வெகு நாளாக கவலைக்கிடமான தாக இருந்தது. மூயற்2 ஏதுமின்றி 

நிலம் தானாக அடையும் ஆதாய வளர்ச்சியின் மதிப்பையும், பயிர்த் 

| தொழில் பெருக்கத்தினால் ஏற்படும் ௮இிக வருவாயையும், இத்திட்டம்: 

ஜமீன் தார்களுக்கே கொடுத்தது. மேலும் அது பயிரிடுவோரை நடை 

முழையல முனனறிவிப்பின்றி வெளிபேற்றக்கூடிய மானியத।1ரா௯ 

மாற்றிவிட்டது. 1859-0 இந்தத் இமை. வங்காள கிலவரிச்: 

சட்டத்தைக் கொண்டு இருத்த ாறபற்சி செய்யப்பட்டது. இச் சட்டம்: 

1 1858-ல் இயக்குநர்கள் குழு பின்உழுமாறு அறிவித்தது : வங்காள ருடியானவர் 

களுடைய உரிமைகள் சந்தடிமின்றி மறைந்துவிட்டன. மேலும், அவர்கள் முன்னறினிப்। 

யின்றி வெனியேற்றப்படக் கூடிய திலையிலுள்ள மானியதார்களாக மாறிவிட்டனர்.
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வடமேற்குப்] பாகம் முழுவதிலும்! வங்காளத்திலும் செயற்படுத்தமப் 

பட்டது. 19 ஆண்டுகள் தங்களுடைய கையாட்சியில் நிலம் இருந்து 

வந்தது என்று சான்றுறுதி செய்யும் பயிரிடுவோர் அனைவருக்கும் நில: 

உடைமையாட்சி உரிமைகள் வழங்கப்பட்டன.) குடிவாரம் உயர்த்து 

வதையும் இது கட்டுப்படுத்திய து. இச்சட்ட ் முழு வெற்றியடைந். 

என்று கூ ரது. மேலும் அது அகேக வழக்குகளை த்தாண்டி 

விட்டது, எனினும், இதனைக் குடியானவர்களுடைய உரிமை சாசனம்., 

(Magna Carta) oa விவரிப்பது மிகையென்றாலும், பெரும் ஜமீர் 

தார்கள், தாலுக்தார்கல் ஆகியவர்களுடைய சூழ்ச்சிகளினின்றும் அது: 

குடியானவர்களைக் காப்பாற்றும் வகையில் மேற்கொள்ளப்பெம்.ற குறிப் 

பிடத்தக்க திட்டமாகக் காணப்படுகிறது 306 மற்றொரு விவாதத் 

'இற்குரிய கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதாவது சென்னையில் சல: 

இடங்களிலும், வடமேற்கு மாகாலாங்களிலும் செயற்படுத்தப் பெற்று 

வரும் நிலையான நிலவரித் திட்டத்லத _: 3 தியா முழுவதிலும் பரப்ப 

வேண்டுமென்பதேயாகும். )பெரும் நிலப் பகுதிகளைப் பயிரிடுவோர்கள்' 

இப்புது நிலவரிச் சட் த்தின் வாயிலாகக் காப்பாற்றப்பட்டு வருகின் 

றனர் என்ற கருத்து நிலவி வந்தது. மற்றப் பகுதிகளிலும் நிலையான 

கிலவரித் இட்டம் கொண்டுவரப்பட்டால், இரயத்துவாரி அல்லது நேர். 

குடிவாரத் இட்டம், ரொமக் இட்டம் ஆஒெவற்றின் கழ் வரி தீர்மானிக். 

கப்பட்ட குடியானவர்கள், முயற்சியின்றி நிலம் அடையும் ஆதாய: 

வளர்ச்சியின் மதிப்பையும், அதிகப்படிபான - பயிர்த்தொழிலினால். 

ஏற்படும் வருவாய்ப் பெருக்கத்தின் முழு மதிப்பையும், அடையக்கூடும். 

என்று கருதப்பட்டது. அளவு மீறிய வரித் தீர்மான முறையோடு பஞ்ச 
காலக் ஏற்படும் ப்பூ வீதம் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று. 

வாதாடப்பட்டது, ( குடியானவர்கள் மிகச் சிறிய அளவில பண்ம்- 
பீசசம்பறநி வருவதால் பஞ்ச காலங்களில் அவர்களுக்கு உதவக்கூடிய 

சேமிப்பு நிதியை ஏற்படுத்த முடி.பாமல் போகிறதல்லவா 7 ) இந்தக்: 

கருத்து இந்தியாவில் சர், பார்ட்லி ப்ஃரியர், சாமுவேல் லேய்ங், இங்கி: 

லாந்தில் சர், ஜான் லாரன்சு ஆகியவர்கள் உட்பட அகேகருடைய 

“பேராதரவைப் பெற்றது. (862-0 சர். சார்லஸ் உட் அவர்களும். 

அதனைக் கொள்கையளவில் ஏற்றுக்கொண்டார். ஆனால், அதனைச் 

செயற்படுத்தும் முயற்சி முதலில் ஒத்திப்போடப்புட்டது. கடைசியில்: 

௮ம் முயற்சி கைவிடப்பட்டது. நிலவரித் தீர்மான வேலைகளில்: 

உண்டான அதிகரித்த செயல்திறமும், வங்காள நிலவரிச் சட்டம். 

அடைக்த அரைகுறையான வெற்றியையும் இன்று சேர்ந்து ஈடவடிக் 
கைகளை நிறுத்தும் அளவிற்குப் பலமான சந்தேகங்களை எழுப்பின... 

பஞ்சப் பிரச்சனைக்கு உண்மையான விடை பி.ற்காலத்தில்கான் வத” 

விருந்து. ) 
1 பஞ்சாப், அயோத்தி இவைகளைத் தவிர. 
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மனநிறைவுடைய குடியானவர்களைப்பற்றிய தீர்வுக்குரிய வினூ 

-விற்குப் பிறகு, அதிருப்தி நிறைந்த சிழ்.றரசர்களின் பிரச்சினைகள் 
-கவனிக்கப்பட்டன. லாப்ஸ் கொள்கையை அப்படியே செயல்படுத்திய 

தாலும், தொடர்ந்து பல பகுதிகளை ஆங்கிலேய அரசுடன் இணைத்துக் 

கொண்டகாலும் ஏற்பட்ட வருத்தம் 1857ஆம் ஆண்டு தொடங்கிய 

இளர்ச்சிக்கு குறைந்தது ஒரு துணையுதவி செய்கிற காரணமாகவாவது 

இருந்த.தல்லவா 2 அதே நேரத்தில் நிஜாம், அவருடைய மந்திரியான 

  

சர். சலம் ஐங்கு, இந்தியா, அவருடைய அமைச்சரான சர், _நின்கர் ரால், 

இராஜபுத்திர தலைவர்கள், _£க்கியத்... தலைவர்கள் . ஆகியோருடைய 

௮ பற்று பெருமளவில் காணப்பட்டது. நன்றியறிவுடைய 

தலைவர்கள் பட்டங்கள், பரிசுப் பணம் அல்லது நிலம் பெற்றுப் பலன 

டைந்தார்கள், ஆனால், அதைவிடக் குறிப்பிடத்தக்கது அப்பொழுது 
மூறைப்படுத்தப்பட்ட ஆட்சிக் கொள்கையாகும். - கானிங்கு சிற்றரசர் 

க “ஒரு. பெரிய அலையைக்கொண்டு ஈம்மை வீழ்த்திச் செல்லவிருந்த 
புயலின் இடையே அமைக்கப்பட்ட அலைதாங்கிகள்' என்று... குறிப் 

பிட்டார். இது முதற்கொண்டு தங்கள் அழிவை எதிர்கோக்கப் பிறர் 

ஆதரவில் இருக்கும் தலைவர்கள் ௮ல்லது இந்திய மக்களின் பெரும்பகுதி 

யினர் செல்லுஇன்ற வாழ்க்கைப் பாதையினின்றும் விலகி வாழும் 

சுதந்திர ஆட்சியாளர்கள் என்று அவர்களைக் கருதுவதைவிட பிரிட்டிஷ் 

அரசாங்கத்தின் கட்டுக்கடங்கிய கூட்டாளிகள் என்று குறிப்பிடத்தக்க 

அவர்களாய் இருந்தனர். இப் புது கோட்பாட்டினைச்செயலாக்க எடுத்துக் 

கொண்ட முதல் நடவடிக்கை, அபசியாரே ஆட்சிப்பொறுப்பை ஏற்றுக் 

கொண்ட நிகழ்ச்சியாகும். எல்லா இராச்சியங்களும் மொகலாயர் 

காலத்தில் இருந்ததுபோல, மேதகவான அரச அதிகாரத்திற்குட்படுத்தப் 

பட்டன. கம்பெனியுடைய ஆதிக்கம் முன்பு தெளிவாக வற்புறுத்தப் 
படவில்லை, ஆனால், இப் புது இணைப்பு வரையறுக்கப்பட்டும், தனித் 

,கன்மையுடையதாகவும் இருந்தது. மேலும் இந்த நடவடிக்கை 

இரண்டு குறிப்பான கருத்துகளை உட்கொண்டிருந்தது. முதலாவதாக 

இந்தியச் சிற்றரசர்கள் ஆங்கிலப் பேரரசின் பிரிக்க முடியாத கூறு 

களாய் இருந்தமையால், ஒழித்துக்கட்டி விட வேண்டுமென்ம நோக்கத் 

துடன் புறக்கணிக்கப்படாமல், காத்து ஆதரிக்கப்பட வேண்டியவர் 

-களாய் கருதப்பட்டனர், அவர்களுடைய இராச்சியங்களுக்குக் காப் 

புறுதி அளிக்கப்பட்டது. சுலீகார உரிமைக்கு இசைவு கொடுக்கப் 
பட்டது. இரண்டாவதாக மேதகத்தன்மை பெற்ற காரணத்தால் 

ஆங்கிலேய அரசாங்கம் அவ்வரசர்களுடைய விவகாரத்தில் தலையிடும் 

உரிமைபெற்றது. ஆங்கிலேப அரசாங்கம், அவர்களு௨டய காப்பாளர் 

என்ற நிலையில் அவர்களின் ஈன்னடத்தையை வற்புறுத்தி வர ஏது 

வாயிற்று. கம்பெனியானது தற்பெருமையுடன் 'அவர்களினின்றும் 

-விலக நின்று அவர்களைப் புறக்கணித்த காரணத்தால், மேற்கூறியவா.று
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செயலாற்றுவதம்குத் தேவையான திறமை பெற்,ிருக்கவில்லை. பல்: 

வேறு இராச்சியங்களில் வாழ்ந்து வந்த பிரிட்டிஷ் அரசன் (ரெஸி 

டெண்டுகளின்) பிரதிநிதிகளின் செல்வாக்கு அவ்விடங்களில் ஈல்லாட் 

சியை வளர்க்கப் பயன்படுத்தப்பட்டது. முன்பிருந்த வழக்கத்திற்கு 

மாறாக இப்பொழுது சற்றரசர்களின் சீர்கேடான நிருவாகம் பேரரசின் 

கவனத்தின்2ம் கொண்டுவரப்பட்டது. முன்போல் அவர்களுடைய 

இராச்சியங்களைப் பேரரகடன் இணைத்துக்கொள்ளாமல், Aang don 

சில் காலம் ஆங்கிலேய ஆட்சியின்£ம் கொண்டுவர முடிந்தது. Apps 

சர்கள், தங்களுடைய விவகாரங்களில் அக்கறைகொள்ளுமாறு தூண்டப் 

பட்டனர். சாலைகளையும் இருப்புப் பாதைகளையும் அமைத்தல், கல்வி, 

நவீன தொழில்கள் ஆகியவற்றை வளர்த்தல் போன்ற நடவடிக்கைகள் 

வாயிலாகத் தங்களுடைய இராச்்சயங்களில் மேற்கத்திய செல்வாக்குகள்' 

புகுவதற்கு வேண்டிய வழிவகைகளைச் செய்யுமாறும் தாண்டப்பட்ட 

னர். இவ்வாருகச் சிற்றரசர்களடங்கிய பிரிட்டிஷ் இந்தியா ஒருமைப் 

பாட்டை அடைய முதல் வழிவகை செய்யப்பட்டது. நம்பிக்கை. 

யூட்டுகிற தொடக்கத்திற்குப் பிறகு அந்த நடவடிக்கை பாதியிலேயே 

நிறுத்தப்பட்டது. AG BS நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வேண்டி . 

தொடக்கப்பெற்ற முயற்சியின் தவறன்று. தனித்தனி அரசர்களின் 

இரள்கூளமாக விளங்கிய சிற்.றரசர்கள் இப்பொழுது புது நிர்வாகத்தில். 

அக்கறை கொண்டுள்ள ஓழுங்கு அமைப்பாக மாறினர். 

வங்காளப்படை எல்லா வகைகளிலும் திருத்தி அமைக்கப்பட 

இருந்தது. 1,28,000 இந்திய்களைக்கொண்ட வங்காளப் படையில்: 

சுமார் 12,000 பேர் கிளர்ச்சியில் சேர்ந்திருக் தனர் அவர்களில் பலர் 

கொல்லப்பட்டனர்; எஞ்சியோர் சிதறடிக்கப்பட்டனர். கலகத்தில்: 

சேராத 1 படைக் கூறுகளும், மற்றப் படைகளில் எஞ்சிய பாகங் 

களும், படைத் துழை ஒழுங்குமுறை சாராத சில படைப் பிரிவுகளும், . 

சுமார் 76,000 பேர் கொண்ட. ஐரோப்பியச் சேனையும்தான் இப் 

பொழுது எஞ்? இருந்தன. இவ்வாறாக வங்காளப் படை முற்றிலும் 

மறைந்துவிட்டது. 2 நிற்க, மூன்று மாகாணங்களின் படை அமைப்பு. 

மூறை  எளர்ச்சி தென்புறம் பரவாமல் தடுக்க உதவியாயிருந்தது. 

ஏனென்றால், ஒவ்வொரு படை தனித்தனி கருத்து ஈம்பிக்கைகளையும், 

குழு மதிப்புணர்ச்சியையும் வளர்த்திருந்தது. பம்பாய்ச் சிப்பாயிடம் 

சாதி பழ்.றிய க்கல்கள் மதிப்புப் பெறவில்லை. சென்னைச் சிப்பாயின் 

மனநிலை வட இந்திய பிராமணர்களின் மனகிலைக்கு மாறுபட்டதா 

யிருந்தது. ஆகையால், செயல்முறையிலிருந்த மூன்று மாகாணப்படை 

அமைப்பு முறை, மைப ஆட்சி முமை அமைப்பில் ஒரு முறைகேடாகக் 

கருதப்பட்டபோதிலும், நிலையாக வைக்கப்பட்டது. 1895-ல் இந்த 

மூன்று படைகளும் ஒன்றுசேர்க்கப்பட்டு ஒரே பெரும் படைத்தலை
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வரின் &8ழ்ப் பணியாற்றும் இந்தியப்படையாக மாற்றப்பட்டன. 

முற்காலத்தில் இருந்த தனித்தியங்கும் படைகளுக்குப் பதிலாகத் தனித் 
தலைவரின் அதிகாரத்துக்குட்பட்ட படைப் பிரிவுகள் ஏற்படுத்தப் 

பட்டன. 

.. புனரமைப்பின்போது விடுவிக்கப்பட வேண்டிப முதல் சிக்கல் 

கம்பெனியினுடைய ஐரோப்பியப் படைக்கூறுகளைப் பற்றிய 

முடிவாகும். கம்பெனியினுடைய ஆட்சி அழிந்தவுடன் ௮வை தாமாக 

அரசாங்கத்தின்? ழ் வந்தன, அக்காரணத்தால் அவற்றைக் கலைக்க 

வேண்டிய நிலை ஏற்படவில்லை. மேலும், கானிங்கு இந்தியாவில் 

ஐரோப்பியப் படையொன்றை வைத்திருக்க விரும்பினார். எல்லாப் 

படைக் கூறுகளையும் ஒன்று சேர்த்துவிட ஆங்கிலேய அரசாங்கம் 

முடிவு செய்ததால், அவருடைய போசனை நிராகரிக்கப்பட்டது. எல்லா 

அணியிலிருப்பவர்களுக்கும் புதிய நிபந்தனைகளின் பேரில் உத்தி 

யோகங்கள் அளிக்கப்பட்டன. ஆனால், இவை அதிருப்தியை 

உண்டாக்கின. ஏனென்றால், அவர்களில் அரேகர் இக்தியாவில் 

குடும்பங்களை ஏற்ப்படுத்திக் கொண்டதால், அவர்கள் இங்கிலாந்துக்கு 

மாத்றலாகவிட் டால் தங்களுடைய குடும்பங்களோடு ஏற்பட்டிருந்த 

தொடர்புகள் முறிந்துபோகும் என்று பயந்தனர். மேவும் உயர் 

பதவியில் உள்ளவர்கள் அரசியார் படையில் வசதியாக வாழ முடியாது 

என்று கருதினர். படைத் துறை விடுவிப்புப் பெற்ற சுமார் 10,000 

வீரர்களுக்குப் பணிக் கொடைகளைக் கொடுத்தும், உயர் அதிகாறி 

களுக்கு இந்திய இராணுவத்தில் வேலை கொடுத்தும் வெள்எப்படை 

கலகம் என்ற பெயரால் அமைக்கப்படும் இக் கிளர்ச்ரி முடிவில் 

அடக்கப்பட்டது. ....” 

இந்தியப் படைப் பகுதி, புதிய ஒழுக்க முறைகளைக் கொண்டு 

இருத்தி அழைக்கப்பட்டது. இளர்ச்சிக்கு முன், மூன்று மாகாணங் 

களிலும் சேர்த்து 45,000 ஐரோப்பியர்களுக்கு சுமார் 9,98,000 இந்தி 

யர்கள் இராணுவத்தில் இருந்தனர். இப்பொழுது இந்தியருக்கும் 

'ஐரோப்பியருக்கும் உள்ள வி௫தம் வங்காளப்படையில் ஐம்பதுக்கு 

ஐம்பதாகவும், மற்றிரு படைகளில் இரண்டுக்கு ஒன்று வீதத்திலும் 

அமைக்கப்பட்டது. 1809ல் புனரமைப்பு முடிவுற்றபோது, இந்திய 

துருப்புகள் ,40,000 ஆகவும், ஐரோப்பியர்கள் 6500 ஆகவும் 

இருந்தனர், ( ளெர்ச்சக்காரர்களிடத்தில் மிகப் பலம் பொருந்தியதாகக் 

காணப்பட்ட இந்திய பீரங்கப் படையினைக் (ஒரு சில மலைப் பீரங்கிப் 
படைத் தொகுதிகளைத் தவிர) கலைத்ததிலிருந்து அரசாங்கத்தின் 

எச்சரிக்கையுணர்ச்சி ஈன்கு புலப்படுகிறது. 78ஆம் நூற்றுண்டில் 

நடைமுறையிலிருர்,5 எல்லா வகுப்பினர்களைக் கொண்ட கலப்பு முறை
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இராணுவப் பிரிவுகளை மீண்டும் அ௮மைச்க வேண்டும் என்று இலர் 

கூறினார்கள். ஆனால், பழக்க நம்பிக்கையோ அல்லது தொலை 

மூன்னோக்கோ வெற்றி பெறவில்லை. ஆகவே, சமுதாயப் பிரிவுகளை 

அடிப்படையாகக் கொண்டு அமைக்கப்பட்ட சமுதாய இராணுவ 

.மூமை கைக்கொள்ளப்பட்டது. எஞ்சியுள்ள அக்காலப் பகுதியின் 

இறுதி வரைக்தம் .அம்றை நீடித்திருந்தது. (இரண்டு இந்தியப் 
(போர் அணிப் பிரிவுகளும், ஓர் ஐமீமராப்பிய பிரிவும் இன் றுசேர்க்கப் 

பட்டு ஒரு பிரிகேட்! என்கிற பிரிவாக அமைக்கப்பட்டன. அதனால் 
ஐரோப்பியத் துருப்புகள் இல்லாத முச்கியப் படைஙிலை எதுவுமில்லை 
என்று கமனம்.) முன் போலவே இந்திய இராணுவப் பிரிவுகள் 
அரோப்பியா்க% ஆணையர்களாகக் கொண்டிருந்தன. ட் பல்வேறு 

அகுப்புகளினின்றும் படையில் சேர்க்கப்பட்ட ஆள்களினி வீதத்தில் 

இரு மாறுதல் செய்யப்பட்டது.  இராஜபுத்திரர்கள், ஐக்கிய 
மாகாணத்தைச் சேர்ந்த பிராமணர்கள் ஆகியவர்களின் எண்ணிக்கை 

குறைக்கப்பட்டது. கூர்க்காக்கள், சிக்கியர்கள், பஞ்சாபிகள் 

ஆகியோரின் எண்ணிக்கை அதிசமாக்கப்பட்டது. பிற்காலத்தில் இம் 

,மூறை வடமேற்குப் பகுதியிலுள்ள வீரமிக்க இனத்தவர்களுக்குச் * 

சாதகமாகவும், தென்பகுதி மக்களுக்குப் பாதகம் ஏற்படும் வகையிலும் 

விரிவுபடுத்தப்பட்டது. 1898.45 ஆண்டு முதல் பத்தானியர், 

இக்கியர், பஞ்சாபியர் ஆகியோர் அடங்கிய பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை 

தென்னிந்திய/களுடைய ஆதாய வளர்ச்சிக்குத் தீங்கு விளைவிக்கும் 

வகையில் அதிகமாக்கப்பட்டது. 1910-க்குள் சென்னை மாகாணத்தி 

னின்று பதின்மூன்று படைப் பிரிவுகளுக்குத்தான் ஆள்கள் சேர்க்கப் 

பட்டனர்... தெற்கில் பெரியதோர் இராணுவப் படையை a gs. 

வைக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படவில்லை என்பது உண்மையே யாகும். 

மேலும், வடக்குக் கணவாய்களைப் பாதுகாப்பதில் தென்னிந்தியரை 
விட வட இந்தியர்கள் தகுதி வாய்ந்தவர்களாயிருந்தனர். இதன் 

விளைவாக இந்தியப் படை தேசியப் பண்பில் குறைவாகக் காணப் 

பட்டது என்று சொல்ல மூடியாதென்றாலும், அதன் அமைப்பில் பிரதி 

கிதித் துவம் குறைந்தே காணப்பட்டது. மேலும், நாட்டின் வாழ்வி 

மீனாடு ஒன்றுபடாமல் தொழிலுக்குரிய தனிஙிலைத் தன்மையினையும் 
பஞ்சாப் பிரதேசத்தின் போர் விருப்பத் தன்மையினையும் இந்தப் 

புதிய ஏற்பாடு உரம்பெறச் செய்தது. 

டல்்புஹளசி விடாமுயற்சியோடு பின்பற்றிய சமூக, பொருளா 

தார முன்னேற்ற அமைப்புத் திட்டத்தைக் கிளர்ச்சி நெருக்கடி தடுத்து 

கிறுத்தியது, ஆனால், அது சிறிது காலம்தான் தடைப்பட்டு கின்றது. 
இந்தியாவில் ஆங்லெ ஆட்சியைப்பற்றிக் குறிப்பிடும்போது 1869-ல் 

௩ 1857-ல் அதன் எண்ணிக்கை 41 ஆக இருந்தது.
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ஜான் பிரைட்டு *பணிவிணக்கமுள்ள இந்திய மக்களுக்கு எதிராகச்: 

செய்யப்பட்ட நூறு ஆண்டுக்காலத் திச்செயல்களின் தொகுதி என்று 

கூறினார். ஆனால், அத்தகைய கூற்றினுக்கு வில்லியம் பென்டிங்கு. 

பிரபு காலம் முதல் காணு தற்குரிய ஆதாரங்கள் கானிங்கு பிரபு காலத்தி 

லும் இல்லையெனக் கூறலாம்.!' சர், சார்லஸ் உட் அவர்களின் 1854ஆம் 

ஆண்டின் அறிக்கையின் விகாவாகக் கல்வி வளர்ச்சி தடையின்றி 

முன்னேறியது, முதன் மூன்று இந்தியப் பல்கலைக் கழகங்களாகிய: 

சென்னை, பம்பாய், கல்கத்தாப் பல்கலைக் கழகங்கள் இளர்ச்சி நடந்து 

கொண்டிருந்தபொழுதே நிறுவப்பட்டன. உதவித்தொகைத் இட்டத்: 

இன் விகாவாகக் கலகத்இற்குப் பிறகு தனியார் கல்.லூரிகள் வெகுவாகப்" 

பெரு." நாட்டின் பாதுகாப்பை அதிகரிக்கும் வகையில் மேற் 

கொள்ளப்பட வேண்டிப பொதுப்பணிகள் உடனடியாக நிறைவேற்றப்” 

பட்டன.) இவற்றில் இருப்புப் பாதைகளை அமைத்தல் மு.தலிடம்' 

பெற்றது. 1860 முதல் 7669 வரை ஏற்பட்ட இருப்புப் பாதை: 

அமைப்புப் பெருக்கம் கலக நெருக்கடியின் நேரடித் தாண்டுதலின் 

விளைவாகக் கருதுவதில் ஐயப்பாடு ஏதுமில்லை. ஆகையால், அதைக்: 

இளர்ச்சியின் தலையான இழப்பிடுகளில் ஒன்றெனக் ' கொள்ளலாம்.. 

இருப்புப் பாதைகளின் வலைபோன்ற இளை பின்னலமைப்பு தற்கால: 

இந்தியாவின் நரம்பு மண்டலம் போல் காணப்பட்டது.( 189, 1860: 

ஆயெ ஆண்டுகளில் ஐரோப்பிய அவுரிச் செடி. முதலாளிகளுக்கும்- 

வங்காளக். குடியானவர்களுக்கும் - இடையே தகராறுகள் ஏற்பட்டன. 

அதன் விளைவாகக் குடியானவர்கள் தங்களுடைய விருப்பத்திற்கும்,. 

நலன்களுக்கும் மாறாக அவுரிச் செடி பயிரிடுவதைக் கட்டாயப்படுத்தும் 

முறை இருத்தப்பெற்ற.து.? இதற்கு இங்கிலாந்து அரசாங்கம். 

பேருதவி செய்தது. (1881-ல் வட இக்இயாவில் ஏற்பட்ட பஞ்ச காலச். 

(தில் நிவாரணத் இட்டம் உருவாக்க அவர் மேற்கொண்ட நடவடிக்கை. 

கள் மூலமாகப் பின்னர் ஏற்படுத்தப்பட்ட பஞ்ச நிவாரண விதிகள் 

(Famine Code) எவ்வாறு அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பதைக். 

கானிங்கு முன் குறித்துக் காட்டினார், 19ஆம் நூற்றாண்டில் ஏற்பட்ட 

பெரும் பஞ்ச காலங்களில் மக்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கோ அல்லது: 

இரண்டில் ஒரு பங்கோ இறந்தனர். ஆனால், இவர் காலத்தில் 

பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் சாவு வீதம் 10 F595 FE DDGED 

குறைவாகவே கணக்கிடப்பட்டது. ) கடைசயாக/ 1898ஆம் ஆண்டு 

சாசனச் சட்டம் இயற்றப்பட்ட காலத்திலிருந்து சேடைபெற்று வரும்: 

சட்ட அமைப்புத் தருத்தம் இவர் காலத்தில் முழுமை அடைந்தது. 

இமக்காலே தலைமையின் &ழ் தொடங்கப்பெற்ற சட்டக் குழுவின் 

(Law ஸணொரம்ம) வினைப் பயனாக 7860-ல் இந்திய தண்டனை 

விஇத் தொகுப்பு (10480 நள் ௦06) இயற்றப்பட்டது. அடுத்த: 

ஆண்டில் குற்ற இயல் ஈடைமூறை விதித் தொகுதி (Criminal-
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1௦௦6217௪ 0௦06) இயற்றப்பட்டது. நீதிபதிகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட 

எண்ணிக்கை இந்இய இவில் சர்வீசு துறை அமைப்பைச் சார்ந்தவர் 

களாய் இருந்தனர். நீதி மன்றங்களில் ஏற்படுத்தப்பட்ட சில மாற்றங் 
களுடன் சேர்ந்துப் பார்க்கும்பொழுது இந்தச் சட்ட அமைப்புகள் 

தற்போதைய இந்தியச் சட்ட அமைப்பின் அடிரிலையாக அமைந்தன் 

எனலாம், 

a 

அவறிடம் பெருந்திறம் காணப்படவில்லை. என்றாலும், அவர் 

அடிக்கடி, தவரான முடிவுகளைச் செய்தாரென்றாலும், கானிங்மு கிளர்ச்சி 

யினால் ஏற்பட்ட குழப்பத்தைப் போக்கினார். இதுவன்றி இமைவி_ 

கடினமான செயலாகிய அமைதியை நிலைகாட்டுவதில் ஏற்பட்ட இடை 

யூறுகளை நீக்கும் பணியினையும் செவ்வனே செய்து முடித்தார். 

ஜான் லாரன்ஸ் துணையோடு மற்றெவரும் செய்திராத அளவிற்கு 

இர்திய மக்களை அரசாங்கத்துடன் இணசீகப்படத்தினார். மேலும் 

அரசாங்கத்தின் கோக்கம் ப(ழிவாங்குவதோ ஆக்க ஆட்சியை ஏற்படுத் 

துவதோ அல்ல. மக்களின் நல்வாழ்வே அதன் பரந்த கோக்கமாகும் 

என்று இந்திய மக்களை நம்ப வைத்தார். கல்கத்தாவில் பழிவாங்கும் 

கருத்தை ஆதரிக்கும் வகையில் எழுத கூச்சல்களுக்கு, எதிராக அவர் 

கொண்ட உறுதியான நிலையும் அவரைப் பற்றிய இழிச் சொல்லைப் 

பொருட்படுத்தாத் தன்மையும் அவர் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் 

cater Gry கூறியபடி, ஈசடுமையாகத் தோன்றிய போதிலும் 

அருளிரக்கத்தின் வனப்பைப்'' பெற்றதாக இக்தியர்களுக்குக் காணப் 

பட்டன. தனித்தெடுத்து நோக்கினாலும் சரி, அல்லது பிழ்காலத்தின் 

விளைவுகளுடன் பொருத்திப் பார்த்தாலும் சரி கானிங்கு இன்னும் 

அதிகமான பறிவுடன் ஈடந்துகொண்டிருக்கலாம் என்று தோன்றும். 

ஆனால், அவர் வாழ்ந்த காலத்தின் சூழ்நிலையில் காணும்போது 

அவருடைய செய்கைகள் உயர்ந்த நேர்மை உணர்வுடன் கூடிய உ oe 

யையும், செயல் கோக்கத்தில் கொண்ட பெரம் பற்றுறுதியையும் 

குறித்துக் காட்டுகிறது. ஆட்சி LPO திருத்தி அமைக்கப்பட்டது. 

ஆட்சி .முறையாளர் மக்களிடம் கெழுங்கிய தொடர்புகளை வளர்கீரும் 

வகையில் சோதனையாகச் இலை நடவடிக்கைமள் மேற்கொள்ளப்பட்டன, 

ற்றரசர்கள் தகுந்த வெருமதிகளைப் பெற்று மனஙிறைவு கொண்டிருக் 

தனர், . அவர்களுடைய வழுங்காலத்தைப் பற்றி அவர்கள் கொண்ட 

அச்சம் அகற்றப்பட்டது. மேல்நாட்டு வழிகளில் சென்று கொண்டி 

ருந்த புதிதாகத் தோன்றிய இந்திய வகுப்பினரைப் பொறுத் தவரையில் 

அவர்களுடைய அரசப்பற்றை வளர்க்கும் வகையில் எந்தவித நடவடிக் 

கையும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. அவ்வருப்புத் தோன்றியதற்குக் 

* காரணமாயிருந்த நிருவாக அமைப்பில் அவர்களுக்கு முக்கியப் பங்கு 

அளிக்கப்படவில்லை, இந்த நிருவாக அமைப்பின் வருங்காலத்தோடு 

இ.-_2
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தான் அவர்களுடைய ஈலன்கள் பிணைக்கப்பட்டிருந்தன என்றும் இங்குக் 

குறிப்பிடுவது அவசியமாகும், அவ்வகுப்பினர் அரசப் பற்றுடையவ 

சாகத்தான். இருப்பார்கள் என்று பிரிட்டிஷ் ௮ரசு எண்ணியது. 

உண்மையில் அவர்களைப் பற்றிய எண்ணமே எழவில்லை. ஆனால், 

வியன்னா ஏற்பாட்டின்போது முற்போக்காளர்கள், தேசியவாதிகள், 

ஆஇயோருடைய தில எவ்வாறிருந்நதோ, அதேபோல் இர்தியாவின் 

வருங்காலம் அவர்களுடைய கைகளில்தான் இருந்தது. புதிய ஆட்சி 

யாளர்கள் நிலைமையை சர்படுத்தினார்கள், தந்தைக்குரிய நல்லெண்ணத் 

துடன் திறம்பட அரசு நடத்துவதே அவர்களது குறிக்கோளாக 

இருந்தது. ஆனால், ஒவ்வொரு புனரமைப்பும் ல மாறுதல்களை 

உட்கொண்டிருக்கும் என்பதில் ஐ.பமில்லை. 7890ஆம் ஆண்டு முதல் 
ஏறக்குறைய பத்தாண்டுகளாக மெற்கத்திய செல்வாக்குகள் பரவியுள்ள 

இந்தியா முடிவாக தன்னாட்ிப் பெறவேண்டும் என்ற உறுதியான 

கருத்து நிலவி வந்தது, ஆனால், இப்பொழுது தன்னாட்சி வழங்குவதற் 

குப்பதிலாக தந்தைக்குரிப விழிப்புடனும், அக்கழையுடனும் ௮௬ 

செயற்பட்டு வரவேண்டும் என்ற எண்ணம் வளர்ந்தது. அதன்பயனுக 

aude துறையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும் என்ற நம்பிக்கை 

தளர்ந்தது. இதுவே இப்பொழுது ஏற்பட்ட மாறு லாகும். பொழு 

ளாதார வகையில் முன்னேற்றம் அடைவது அவசியமேயாகும். 

எனினும் தன்னாட்சியை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற உயரிய நோக்கத் 

இற்கு எப்பொழுதும் வெளிப்படையான மறுப்பு இருந்ததில்லை. 

ஆனால், தன்னாட்சி முறை ஒருவேளை கவனிக்கப்பட இருந்தால், 

அதுபற்றிய பரிலனை வருங்காலத்தில்தான் மேற்கொள்ள வேண்டும் 

என்ம உள்ளடக்கமான கருத்து இருந்து வந்தது. டல்ஹெளசி பிரபு 

கூட முன்னால் கூறப்பட்ட கருத்தினையே கொண்டிருந்தார். ஆனால், 

ஆங்கிலேயர்கள் விளக்க இசைவு பெற முடியாத மக்களின் மத்தியில் 

'ஏகாதிபத்திய அமைப்பை ஏற்படுத்த முழ்பட்டனர். இந்திய மக்கள் 

1889ஆம் ஆண்டு வரை ஆங்கிலேயர்களின் கோக்கத்தில் சந்தேகங்கள் 

கொள்ளவில்லை, முதல் உலகப் போர் தொடங்கும் வரை ஆங்கிலேய 

அரசாங்கத்தினர் கருத்து மாறவுமில்லை. சாதனைகளின் பெருமை 

அிலைத்இருந்தது. ஆனால், இந்திய சுதந்திரத்தில் ஈம்பிக்கை செயலற்று 
இடந்தது.



(NX 
ப் அரியல் நிகழ்ச்கெளின் 

தொடர்மூகாவை 

எல்ஜின் முதல் எல்ஜின் வரை 

கானிங்கு பிரபு பதவியைவிட்டு விலகிய காலம் முதல் கர்சான் 

பிரபு பதவியைவிட்டு விலகிய காலம் வரையுள்ள காலப் பகுதி 

இந்தியாவில் ஆங்கெ ஆட்டி உச்சம் பெற்ற காலம் என்று வழக்கமாக 

கருதப்படுகிறது. இது பெரும்பாலும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது, 

ஏனெனில், அக்காலப் பகுதிக்குப் பிறகு அதனுடைய ஆதிக்கத்திற்கு 

எதிர்ப்பு ஏற்படலாயிற்று. மேலும் அதனுடைய எதிர்கால வாய்ப்பு 

கள் முற்றிலும் நீக்கப்பட்டனவாகக் காணப்படவில்லை, இக்காலப் 

பகுதியின் முதல் பாதியில் ஆங்கில ஆட்சிக்கு நடையுரை ஏதும் 

எழுப்பப்படவில்லை. பழைய சிற்றரசுகள் மறைந்துவிட்டன. பழைய 

பாணி, அதிர்வு உண்டாக்கக்கூடிய தனது எதிர்ப்பினை உணர்ச்சியுடன் 

தெரிவித்துவிட்டு, செயலற்றும் Ppa pmb கடந்தது, அப்பொழுது 

வெளிப்படத் தொடங்க புதிய பாணியினைக் கூரறிவு பெற்ற ஒரு 

சிலரால்தான் தெரிந்துகொள்ள முடிந்தது. அப்புதிப பாணியினு 

டைய முக்கயெத்துவத்தை அநேகர் குறைத்து மதிப்பிட்டனர். 

ஆங்கிலேய ஆட்டுக்குப் பொறுப்புணர்ச்சியுடன் கூடிய எதிர்ப்பினைத் 

தெரிவிக்க எவருமிலர், மக்கள் உணர்ச்சிகளைப் புண்படுத்துவதால் 

உண்டாகும் எழுச்சிகள் கிகழாதிருக்க ஆங்கிலேயர்களும் இப்பொழுது 

விழிப்புடன் ஈடந்துக்கொண்டனர். Un spa Bud, அமைதியும், 

அன்புச் செயலும், வளப்பெருக்கமும், இக்காலத்தின் முதம் பகுதியில் 

அரசாங்கத்தன் மூல கோக்கங்களாக விளங்க. வடமேற்குப் 

பிரதேசத்தைப் பற்றிய ஆட்சிமுறை, எல்லைக் கட்டுப்பாடு, கல்வீ, 
கீர்ப்பாசனம், பஞ்ச ஒழிப்புப் போன்ற ஆக்க நல வேலைகளை விரிவு 

படுத்துதல் 2 ஆயவை அப்பொழுதைப கவனத்திற்குரிய விவாதப் 

பொருள்களாக விளங்கெ. 1876ஆம் ஆண்டின் பொது அறிவிப்பின் 
 ௭ஷதக்ட
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படி. அரசியார் பேரரசி என்ற பட்டத்றை ஏற்றுக்கொண்டார், 

அதுவே அக் காலத்தில் மஇழ்ந்து போற்றப்பட்ட நிகழ்ச்சியாகும்... 

அது ஆங்கில ஆஇக்கம் இடகிலையும், ஆடம்பரத் தன்மையும் பெற 

உதவியது, அதே நேரத்தில் அவ்வாட்ரியின் நீடிப்பாற்றலும். 

செயல் நோக்கமும் பாதிக்கப்பட ௮.து காரணமாக இருநீதது என்பதும் 

உண்மையேயாகும். இந்திய ஆட்டிப் பொறுப்பி னை பெரும் 

பாரமாகக் கருதினர். படைக்கும் திறனுள்ள அருஞ் செயலை 

மேற்கொள்ளவோ அல்லது ஒரு புதிய காலத்தினை உருவாக்குவகருற்கு 

வேண்டிய முன்னேற்பாடுகளை செய்யவோ இந்திய ஆட்டப் 

பொறுப்பினை ஏற்றுக்கொண்டதாக அவர்கள் எண்ணவில்லை . 

இதுகாறும் கண்ட.றியாதனவும், மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாததுமான 

பகுதிகளில் அமைதியை நிலைநாட்டுவதில் வெல்லெஸ்லி பிரபு 

காலத்தில் பணியாற்றிய இளமை மிடுக்குப் பொருந்திய அலுவலர்கள் 

அடைந்த பூரிப்பும், அவ்வலுவலர்கள் தங்களுடைய பிற்கால வாழ்க்கை 

பில் வெளிக்காட்டிய உணர்வமைதியுடன் கூடிய பரந்த நம்பிக்கையும் 

படிப்படியாக மறைந்துவிட்டன. அவ்வாறே பென்டிங்கு காலத்தில் 

தோன்றிய சர்ந்இிருந்தவாதிகள் எதிர்பார்த்திருந்த இன்னியல்பான 

வருகிலை வாய்ப்பு வளங்களும் மழைந்துவிட்டன. 1840-மு.தல் 1689 

வரையுள்ள ஆண்டுகளில் நாடுகளை வென்றதால் ஏற்பட்ட தற்பெருமை 

உணர்ச்சி உண்மை நிலையை உணர உதவியது, பஞ்சாப் தனிமுறைக் 

கொள்கையினரின் மெய்யார்வம் கடமையுணர்ச்சியினால் பலப்படுத்தப் 

பெற்றதேயன்றி நம்பிக்கை உணர்ச்சியினால் அன்று. மேற்கத்திய 

மக்திரக்கோலுக்கு இந்தியா மறுமொழி பகரவில்லை. அதற்குத் 

தகுந்தப் பதில் கடைக்கும் என்ற எண்ணமே கணக்கிட முடியாத 

தொலைதாரத்தில் தள்ளப்பட்டது. இர் இயரில் ஒருவராவது. 

பொறுப்பை ஏற்கும் நிலையை எய்தினர் என்று இந்தியாவில் உள்ளவர் 

களில் எவரேனும் கருதக்கூடிய நிலையில் இல்லை என்று விக் கட்சியை 

சார்ந்தவரும், மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் ஈடப்பவருமான நார்த் புருக்கு, 

பிரபு 1880ஆம் ஆண்டில் குறை தெரிவிக்க முடிந்தது. இருபத்தைந்து: 

ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் டல்ஹெளசி பிரபுவே இந்தியரில் ஒருவரைச் 

சட்டசபை உறுப்பினராக நியமிக்க வேண்டும் என்று எடுந்துரைத். 

தார். முன்னோக்கினையும், ஈம்பிக்கையையும் தார ஓதுக்கிவிட்ட பிறகு,. 

அமைதி நிலைகாட்டுதல், ரீதி வழங்குதல், முன்னேற்ற நடவடிக்கைகளை 

மேற்கொள்ளுவகற்கு வழிவகை செய்தல், அன்பு நிறைந்த கவனிப்பை: 

செலுத்துரல் போன்ற பணிகளே எஞ்ச இருந்தன. பல கோணங் 

களின்றும் கவனிக்குமிடத்து அதுவே இருப்தி அளிக்கும் பணியாகக் 

காணப்பட்டது. ஆனால், முன்னால் காணப்பட்ட உணர்ச்சியும், 

ஆர்வத் தன்மையும் அதில் காணப்படவில்லை, மேலும், அது 
முன்பிருக்த அனுவலர்களினின் றும் மாறுபட்ட அறுவலர்கள் அடங்கிய 

ச்
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அலுவல் துறையை வளர்த்தது. (0900-முதல் 1879 வரையுள்ள 

ஆண்டுகள் செழிப்பாகவும் பொருளாதார பிரிவுகளில் பயனுடையதாக 

வும் பட்டப் ஆன்மிகத் துறையில் அவை வறட்சியாகவே 

காணப்பட்டன. 

அக்காலப் பருதியின் அழித்த பாதியில் ௮02 பொதுகிலை 

நீடித்திருந்த போதிலும், சூழ்நிலையில் காணத்தக்க மாற்றம் ஏற்பட்டது. 

சேம்பர்லேனுடைய விரவா௮ உணர்ச்சியின் வாயிலாகவும், கிளாட் 

சனின் அற முஜையான உணர்ச்சி வேகத்தின் வாயிலாகவும், நேர்மை 

யுணர்வும், ஜனநாயக முழ்போக்கு உணர்ச்சியும் புதியதொரு தூண்டு 

தலைப் பெற்றன. நேர்மையுணர்வும், அரசியல் கோட்பாடும் ஒன்றுகூடி 

இந்திய விவகாரங்களில் ஆங்கிலேய அரசாங்கம் புதிய கவனந்தைச் 

செலுத்துமாறு ுண்டின, மேலும் அவை பெரும்பாலும் மறந்து 

போன அரசியல் சுதந்திரம் கனவுகளைப் புதுப்பித்தன. ஆனால் 

இப் புது கருத்தோட்டம் அயராமல் இருந்து 7900ஆம் ஆண்டிற்கு 

முன்னாலேயே மெைல்வாக்குப்பெறத் தொடங்கியபோதிலும் அது 

இரண்டு நாடுகளிலும் சிறுபான்மையினருடைய கருத்தாகவே 

இருந்தது. தன்னாட்சிக் கொள்கை தோல்வியுற்ற காலம் தொடங்கி 

இருபது ஆண்டுகளில் இளாட்சனுடைய முற்போக்குக் கொள்கையின் 

செல்வாக்கு மங்கி இருந்தது. இந்திய அலுவலர்களில் ஒருசிறு 

பகுதியினரே இப்புதுக் கருத்துக்களை கடைப்பிடிப்பவராயிருக்தனர். 

பென்டிங்கு காலத்தில் இக்கருத்துகளுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட அரசப் 

பிரதிநிதியின் பக்க ஆதரவு, ரிப்பன் பிரபு காலத்தைத் தவிர, 

எனையோரின் ஆட்டிக் காலத்தில் இல்லையென்றே கூறவேண்டும். 

சார்லஸ். ட்ரெவிலியன், மெக்காலே, அவர்களுடைய நண்பர்கள் 

போன்ற இள அலுவலர்கள் அடங்கிய செல்வாக்கு மிக்க குழு ஏதும் 

இக்காலத்தில் இல்லை. 

இக் காலப் பருதியில் ஆங்கலேயருடைய கருத்துக்கும், இந்தியா 

வில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளுக்கும் இடையேயிருந்த 

நெருங்கீய தொடர்பு நீடித்திரு்ததோடல்லாமல் வலுப்படுத்தப் 

பெற்றிருந்தது என்பதை நாம் நினைவில் வைத்துக்கொள்ள 

வேண்டியது மிகவும் அவசியமாகும். ஹெய்லிபரி கல்லூரி மூடப் 

பட்டதால் இந்திய காட்டிற்கு அனுப்பப்பட்ட இள அலுவலர்கள் 

கொண்டிருந்த தோழமை மனப்பான்மை குறையலாயிற்,று. ஆனால் 

மேலிடத்தில் கொள்கைக் கட்டும்பாடி கடுமையாகவே காணப்பட்டது. 

அவர்களுடைய கருத்துக்களும் வெகுவிரைவாக இந்தியாவிற்கு 

தெரிவிக்கப்பட்டன. 568 wep கலகக்காரர்களின் வெற்றி 

வாய்ப்புக்கு எவ்வளவு பாதகமாய் இருந்ததோ அந்த அளவிற்கு அரசப்



ae இந்திய வரலாறு 

பிரதிநிதியுடைய தன்னாட்சிக்கு தீங்கு விளைவிப்பதாகயிருந்த.து. 

விரைவாக முடிவெடுக்க வேண்டிய நிலையைக் காரணமாகக் காட்டி. 

டல்றெளசி பிரபு பஞ்சாப் பிரதேசத்தை இங்கிலாந்து அரசாங்கத் 

Ba Gag அறிவிக்காமலே ஆங்கிலேய அரசுடன் இணைத்துக் 

கொண்டார். இப்பொழுது அவ்வாறு எந்த அரசப் பிரதிநிதியும் 

செய்ய முடியாத நிலையில் இருக்கார். 1889-ல் சூயஸ் கால்வாய் 

போக்குவரத்துக்கும் இறக்துவிடப்பட்டதால் மேல்நாட்டு இலக்கியங் 

கள் இந்தியாவிற்கு பெகு தாராளமாகப் புகத் கொடங்க. ஐரோப் 

பியர்களும் இந்தியாவிற்கு அடிக்கடி செல்ல முற்பட்டனர். இவற்றின் 

விளைவாக மேல்காட்டின் கருத்துக்கள் இந்தியாவில் விரைவாகப் 

பரவின, இவ்வாருக அடிப்படைக் சொள்கையினை உறுவாக்குவதில் 

ஆங்கிலேயர்களுடைய கருத்துக்களின் செல்வாக்கு பெரியதொரு 

ஆக்கக்கூறாக தொடர்ந்து இருந்து வந்.த.து. ஆனால், DO Po மாறுபாடு 

உண்டு. அதாவது கொள்கையை மாற்றுவதிலோ அல்லது தடைப் 

படுத்துவதிலோ இந்திய நிருவாக அனுபவம் கொண்டவர்களின் 

செல்வாக்கு. வலிமை குறைந்துவிட்டது. ஆங்கலேயர்களுடைய 

சொத்துக்களைப் பற்றிய கருத்துக்களின் செல்வாக்கினை நிலையான 

நிலவரித்திட்டம் வெளிப்படுத்துகிற.து. இந்தியாவில் பெற்ற அனுபவ 

அறிவு அதனை ஓரளவே இருத்தியது. வரியைச் சார்ந்த பயன்கருதுக் 

கொள்கையினை அடிப்படையாகக்கொண்டு வடமேற்குப் பிரதேசங் 

களில் வரித் இட்டத்தை ஏற்படுத்தினார்கள். பிரிட்டிஷ் இந்திய 

அரசின் நாடு சேர்க்கும் கொள்கை மேல்காட்டு செயலாற்றல் பற்றிய 

கருத்துக்களைக்கொண்டு அமைக்கப்பட்டது. அயல்நாட்டுக் கொள்கை 

பெரும்பாலும் கல்கத்தாவில் இயங்கிய இந்திய அரசாங்கத்தினரைவிட, 

இலண்டனில் ௩டை.பெற்ற ஆங்கிலேய அரசாங்கத்தினராலேயே 

இயக்கப்பட்டது. மேலும் கல்வி, மற்றும் எல்லா தார்மீக நடவடிக் 

கைகளும் முழுமையாக மேல்நாட்டு தூண்டுதலின் விளைவேயாகும். 

பொதுவாக இந்தியக் கருத்துக்களை ஆதரிப்பவர்கள், சதி என்ற 

பழக்கத்தை ஆதரிப்பவராயினும் சரி அல்லது இற்றரசர்களின் 

உரிமையை ஆதரிப்பவராயினும் சரி, தோல்வியைத் தவிர்க்க முடியா 

தென்ற நிலையிலுள்ள போரை நடத்துபவர்களின் கிலையில் இருந்தனர். 

இக்காலத்தில் ஆங்கிலேய அரசாங்கத்தின் கொள்கை இலண்டன் 

மக்கள் கருத்தின் பிரஇிபலிப்பாகவே காணப்பட்டது. அரசப் பிரதிரிதி 

யும் இங்கலொந்து அமைச்சரவையின் செயல் முதல்வராகவே 

இயங்கினார். இக்காலப் பகுதியின் கடைசி நாட்களில்தான் இந்தியர் 

கள் கருத்து அதனுடைய ஆரவாரமற்றதும் குறிப்பிடத்தக்க துமானப் 

பணிகளைச் செய்ய ஆரம்பித்தது. அப்பொழுது அக்கருத்து 

தொன்றுதொட்டு வரும் இந்தியர்கள் கருத்தாக இல்லாமல் 

பொலிவிழந்த களாட்உனுடைய கருத்தாக இருந்தது.
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டல்ஹெளசி போலவே கானிங்கு பிரபுவும் பொதுப் பணியில் 

அதிகமாக ஈடுபட்டு தன் உடல் ஈலத்தை இழந்தார். அகவே அவர் 
சாவதற்காகவே இங்கிலாந்துக்கு சென்றார் என்று சொல்லப்படுகிறது. 

அவர் தந்ைதையார் அடக்கம் செய்யப்பட்ட இடத்தின் பக்கத்திலேயே: 

அவர் வெஸ்ட்மினிஸ்டர் தஇருமடக்கோயிலில் அடக்கம் செய்யப் 

பட்டார். அதுவே அவர் பெற்ற வெகுமதியெனலாம். அவருக்குப் 

பின்னால் பதவியிலமாக்தவர எசாதஇிபச்தியவாதிகளின் கையாட்களில் 
ஒருவராவர், சன விவகாரங்களில் இறந்து விளங்கிய மக்கார்தினி பிரபு 

இந்தியாவைப் பொறுத்தவரையில் அக்கையாட்களில் முதன்மை 

யானவர் ஆவார். லாண்ட்ஸ்டவுன் அவர்களில் மிக முக்கியமானவருள் 

ஒருவராகக் கருதலாம், வில்லிங்டன் பிரபு அவர்களில் கடை௰யாவார். 

கானிங்கை பின்தொடர்ந்த THe garg முப்பத்தி ஓராவது வயதில், 

தமெய்காவின் கவர்னரானார். மெட்காப் விலகிய பின் கனடாவின் | 
கவர்னர் ஜெனரலாகப் பணியாற்றினார். கனடாவில் பார்லிமெண்டு : 
ஆட்சியை ஏற்படுத்த மிகவும் உதவியாயிருந்தார். இரண்டாவது 
சீனப் போரில் அவர் புரிந்த சாதனைகளின் விவரத் தொகுதி விவாதத்: 

இற்குரியனவாக இருந்தது. அவர் எனாவிற்குப் போகும்போதுதான். 
இந்தியாவில் கலகம் ஏற்பட்டது. அப்பொழுது கானிங்கு பிரபு, 

விடுத்த அழைப்பையேற் று தன்னுடைய படை மூழுவதினையும் 

இந்தியாவிற்குத் இருப்பிவிட்டார், இது அவருடைய முடி.வெடுக்குத் | 
இறனைப் புலப்படுத்துகறது, எல்ஜின் இ.றமை வர்ய்ந்தவர், தன் 

விருப்பப்படி, செயலாற்ற விருப்பங்கொண்டவர்? மிக விழிப்புடன் 

ஈடக்துகொள்ளும் இிறம்கொண்டவர். ஆனால், அவர் இருபது மாதங் 

கள் தாம் பதவியிலிருந்தார். கடையில் தர்மசாலாவில் உயிரிழந்தார். 

முன் நிகழ்ச்சிகளை நினைவுபடுத்தி நோக்குங்கால், மெட்காப்பினுடைய 
ஆட்டி எவ்வாறு பென்டிங் பிரபுவின் ஆட்சியின் தொடர்ச்சியாக 

இருந்ததே இவ்வாறு இவருடைய ஆட்சி கானிங்கு பிரபுவின் டய 

தொடர்ச்சியாகக் காணப்பட்டது.) அவர் காலத்தில் ஏற்பட்ட முக்க 

கிகழ்ச்டி, இந்து ௩இக்கு மேற்கேயுள்ள இந்துகுஷ் மலையோரங்களில்] 
வசித்து வந்த வாகாபி (Wakhabi) மத வெறியர்களுக்கு எதிரா ] 

மேற்கொள்ளப்பட்ட அம்பேலா போராட்ட ஏ.ற்பாடேயாகும் 

அமர்த்தும் பணியில் வழக்கமாக மேற்கொள்ளப்படும் அரசியல் 

சூழ்ச்சி நடவடிக்கைகள் உரிய காலத்திற்கு முன்னதாகவே 
மேற்கொள்ள காரணமாக அமைச்சது. அம்பேலா போராட்டம் 

இன்னும் தொடர்ந்து ஈடக்து கொண்டுவருவதால், இந்திய விவகாரங் 

களைப் பற்றிய அனுபவ அ.றிவு கொண்டவர் ஒருவரை அரசப்பிர.இஙி.தி 

யாக அமர்த்த வேண்டிய அவூயத்தை இங்கிலாந்து அரசாங்கம் 

உணர்ந்தது. இத்தகைய சூழ்நிலையில் சர், ஜான் லாரன்சு என்பவரே
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அரசப் பிரதிஙிதி பதவிக்கு ஐயத்துக்கெந்தராத ஈபராக விளங்கினார். 

இந்திய பணித் துறையில் மிக்க அனுபவம் பெற்று, பிறகு கவர்னர் 

ஜெனரலாக : பதவியேற்ற வாரன்ஹேஸ்டிங்ஸ், ஷோர்,. 

பார்லோ போண்றவர்களட _ங்கிய கூட்டத்தில் லாரன்சும் சேர்ந்து 

கொண்டார். 

லாரன்சுக்கு அப்பொழுது வயது 58-ஆக இருந்தது. இந்திய 

விவகாரங்களை இயக்குவதில் புகழும் அனுபவமும் பெற்றவர். 

இயற்கையில் அவர் ஆற்றல் வாய்ந்த பண்பியல்புகளைப் பெற்றிருந்த 

போதிலும் அவருடைய இடைவிடாத. கடு முயற்சிகள் அவரை, 

இரக்கமற்றவராகவும், பிடிவாதத் தன்மையுடையவராகவும் தோற்று 

வித்தன. %. 1. இராபர்ட்ஸ் குறிப்பிட்டபடி; அவர் ஆதிக்க மனப் 

பான்மையுடயவராகவும், சிறிதளவு பிடிவாத மனப்போக்குடையவ 

சாகவும், அவர் £ழ் பணியாற்றுபவர்களிடம் கண்டிப்புடன் கடப்பவராக 

வும்,. அதே சமயத்தில்: தனக்கு சரிய சேவை புரிந்த பணியாட்களைத் 

இடப்பற்றுடன் ஆதரிப்பவராகவும் இகழ்ந்தாரி. பஞ்சாபில் மேற் 

கொள்ளப்பட்ட ஈடவடிக்கை போன்ற.வகையில் நடவடிக்கைகள் மேற் 

கொள்ளுவார் என்,று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், லாரன்்சு ௮க் 

காலத்திற்கு அமைதிதான் தேவை என்ற கருத்தினைக் கொண்டிருந்தார். 

ஆகவே உள்நாட்டுத் துறைகளில் பெருக் :ம் ஏற்படுத்துவதிலேயே தன் 

மூழுூ கவனத்தைச் செலுத்தினார். அதே சமயத்தில் அவர் வெளிகாட்டு 

விவகாரங்களில் மிக எச்சரிக்கையாக இருக்கவேண்டிய அவசியத்தை 

வலியுறுத்தினார்) நாட்டு நடப்பு, விவகாரங்கள் சிலவற்றில் அவர் 

தேவைக்கு மீறிய ௧ "கவனத்தைச் செலுத்துவதில் மேம்பட்டவராகக் 

காணப்படுவார். என்று எ.ர்பார்த்.இருக் தவர்களுக்கு பெருத்த 

ஏமாற்றத்தை உண்டாக்கினார். ஆட்சிக் கொள்கையைப் பொருத்த 

அளவில் அவரிடமிருந்து அதிகமாக எதிர்பார்க்கப்படவில்லை. 

எனினும் பிஸ்மார்க்குக்குரிய அடக்கத்தையும், உறுதியையும் ஒருங்கே 

கொண்டிருக் தலாரன்சு பிரபு ஆட்டிக் கொள்கையின் னை வரையறுப்பதில். 

அனைவரிலும்'மேம்பட்டவராகத் திகழ்ந்தார். 2 

சுருங்கக்கூறின் லாரன்சுடைய ஆட்சி கானிங்கின். ஆட்சியின் 

தொடர்ச்சி என்றேக் கொள்ளவேண்டும். அதே சமயத்தில் லாரன்சு 

பிரபுக்குரிய ல சறப்பியல்களையும் அதில் தெளிவாகக் காண்கின்றோம். 

இருப்புப்பாதை அமைத்தல், நீர்ப்பாசன வசதிகளை ஏற்படுத்துதல் 

போன்ற பொதுப் பணிகளைச் சார்ந்த கொள்கை விறுவிறுப்பாக 

செயற்படுத்தப் பெற்றது. ஆக்க வளமுடைய பணிகளை நிறைவேற்று 

வதற்கு வேண்டிய மூலதனத்தை கடன்வாயிலாகப் பெறலாம் என்ற 

கொள்கையை இந்திய நிதி நிலைமையில் புகுத்தினார். sear Gs gio



அரியல் நிகழ்ச்சிகளின் தொடர்கோவை 25 
% 

ஆண்டுச் செலவு சுமார் ஒரு கோடி பவுன்கள் அதிகமாக உயர்ந்தது. 

ஆக்கவேலை என்பதற்கு நுணுக்கமான விளக்க உரை பிற்காலத்தில் 

கொடுக்கப்பட்டது என்பது உண்மையேயென்றாலும், இவ்வுண்மை 

அத்திட்டத்தைப் புகுத்துவதற்கென அவர் மேற்கொள்ளப்பட்ட முடி. 

-வின் முக்கெத்துவத்தையோ, அம்முடிவை எடுக்க அவர் காட்டிய திடத் 

தின்மையினையோ மறைக்க முடியா, Bf.) குடியானவர்களிடம் அவர் 

- காட்டிய தனிப்பட்ட அக்கறையை 1688ஆம் ஆண்டின் பஞ்சாப்- 

அயோத்தி குடிவாரச் சட்டங்கள் எடுத்துக்காட்டுகின் றன. இச்சட்டங் 

-கள் கானிங்கு பிரபுவின் 1859ஆம் ஆண்டின் வங்காள குடிவாரச் சட்டத் 

தின் தொடர்ச்சியேயாகும். பஞ்சாப் சட்டம் நிலத்தின் உடமையாட் 

சியை ஒரு குறிப்பிட்ட. சாலம் நிலம் தன்னிடம் வைத்திருந்த வாரப் பயிர் 

செய்பவருக்கு வழங்கெது. மேலும் இச்சட்டம் மனநிறைவுடைய 
குடியபனவர்களின் வல்லரணாகவும், உரிமை சாசனமாகவும் விளங்கிய து. 

காணங்கும், மான்ட்கோமரியும் தாலுக்தார்களுக்கு வழங்கிய காப்புறுதி 

யி, அயோத்திச் சட்டம் பயிரிடுவோருக்கு அளித்தது. குடியானவர் 

களில் ஐந்இல் ஒரு பகுதியினருக்கு நிலத்தின் உடமையாட்சி வழங்கப் 

பெற்றது, அதற்கு பதிலாக அவர்கள் நியாயமான குத்தகைப் பணம் 

செலுத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. நிலத்தின் மதிப்பினை உயர்த்தும் 

வகையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நில சீர்திருத் நடவடி.க்கைகளுக்குத் 

மக்க சரியீடு வழங்க இச்சட்டம் உதவியது, குத்தகை தொகை கணிப்பு 

வீதத்மை நேர்மையான முறையில் கட்டுப்படுத்த முயற்சி செய்யப் 

பட்டது. இச் சட்டம் உரிமைக் கும்பலின் கடும் எதிர்ப்புக்கிடையில் 

கிறைவேற்றப்பட்டது. இதனை இவருடைய அரசப் பிரதிகிதி 

காலத்தின் வள ஆக்கம் நாடு சாதனையாகக் கொள்ளலாம். லாரன்சு 

காலத்தில் இந்தியாவில் இரண்டு பஞ்சங்கள் ஏற்பட்டன. இவைகளுள்) 

முதல் பஞ்சம் 1866-ல் ஓரிஸ்ஸாவில் ஏற்பட்டது. போக்குவரத்தில் 

இன்னல் நிறைந்திருந்ததாலும், வங்காள அரசாங்கம் தேவையான ' 

ஈடவடிக்கை மேற்கொள்ள தவறியதாலும், இப் பஞ்சத்தால் ஏற்பட்ட 

இன்னல்களை குறித்த நேரத்தில் லாரன்சு தடுக்கும் வகையில் முயற்சி 

செய்யத் தவறியதாலும் இப் பஞ்சம் சுமார் பத்து லட்சம் உயிர்களைக் 

கூடி.த்தது, 1808-09-ல் இரண்டாவது பஞ்சம் இராசபுதனத்திலும் 

பண்டல்கண்டிலும் ஏற்பட்டது. லாரன்சு முன்னைவிட இப்பொழுது 

அதிக முன்னேற்பாடுகளுடன் இருந்ததால், பஞ்ச காலத்தில் பட்டி 

னியைப் போக்குவதே தமது மேலான நோக்கமாக அதிகார வர்க்கத் 

இனர் கொள்ள வேண்டும் என்ற அடிப்படைக் கொள்கையை 

அறிவித்து அவர் புகழ் பெற்றார் என்பது கு,றிப்பிடத்தக்கதாகும். 

& சுமார் நாலரைக்கோடி ஓ.த்தரைக்கோடி மிலியன் பவுன்களாக உயர்ந்தது. 

இச் சூழ்நிலையில் ஐந்து ஆண்டுகளில் இருபத்தைந்து இலட்ச பவுன்கள் பெறுமான 

திகரப் பற்றாக்குறை நாட்டிற்கு கேட்டை விளைலிககும் என்று ௧௬த முடியாது. :
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வெளிநாட்டு விவகாரங்களில் லாரன்சு டல்ஹெளசியினுடைய 
தலையிடாக் கொள்கையைத் தொடர்ந்து செயலாற்றினார். 1866.-ல் 

தோஸ்து முகம்மது இறப்பதற்குக் காரணமாயிருந்த சூழ்நிலைகள் 
பின்னர் ஏற்பட்ட நீண்டதொரு வாரிசுப் போர், மத்திய ஆரியா 
காடுகளின் மீது ரஷ்யர்கள் நடத்திய அத்துமீறிய செய்கைகள், 
ஆகியவை இவருடைய கொள்கையை விவாதத் திற்குரியனவாக 

மாற்றின. கானிங்குக்கு நேர்ந்தது போலவே, ஏளன்மாக வழங்கப் 

பட்ட அடைமொழி பிறகு தனிச் சிற்ப்பு முத்திரையாக மாறிவிட்டது. 
தொடக்கத்தில் அவர் கையாண்டுவந்த வலிகுன்றா வாளாமைக் 

(1481௦17101) கொள்கையினை வளைந்துகொடுக்கும் தன்மை 
யற்ற கொள்கையென்றும், ஒருவித அரசியல் கோயென்றும் குறை 
கூறினர். ஆனால் பிற்கால சம்பவங்கள் அதனை சரியான ஒரு முன்னோக்கு 
வாய்ந்த செய்கை என உறுதி செய்தன, லாரன்சு ஆப்கானித்தானத்தில் 
கைப்பற்றி வத கொள்கையின் சிறப்பை முழுமையாகவும், விரைவாக 
வும் காலத்தேவன் மெய்பித்துக் காட்டினான். அத்தகைய சம்பவம் 
அரசியல் வாதியொருவரின் வாழ்நாளில் ஏற்பட்டது வெகு அரிதான 

சிகழ்ச்யொகும். 

லாரன்சு பதவியிலிருந்து விலகிய பிறகு டி.ஸ்ரேலி, தனது நாற்பத் 

தியாறு வயது நிரம்பிய அயர்லாந்தின் தலைமைக் காரியதரிசியான 

மேயோ பிரபுவை, அரசப் பிரஇநிற்யாக நியமித்தார். இங் நியமனம் 

கட்டி சார்பானது. ஆகவே அவர் இந்தியாவிற்கு புறப்படுமுன் பதவி 

யேற்ற லிபரல் கட்டுயினர் இர் நியமனத்தை நிராகரித்திருக்கக்கூடும். 

ஆனால், ளொட்சன், 1885-ல் ஹேய்டஸ்பரி விவகாரத்தில் மெல்போர்ன் 

விக் கட்சியினர் ஏற்படுத்திய முன்னோடி. மாதிரியைப் பின்பற்றாமல் 

மேயோவின் நியமனத்தை உறுதி செய்தார். இவ்வாறாக இந்திய 

அரசாங்கம் இரு கட்சியினருடைய பொறுப்பாகும் என்பதனை கிலைகாட் 

wer. மேயோவின் நியமனம் டிஸ்ரேலிக்கே உரித்தான விளைவு 

தெரியாமல் மேற்கொள்ளப்படும் துணிகர முயற்சிகளில் ஒன்றாகப் 

பலருக்குத் தோன்றியது, ஆனால், மேயோவிற்கு இருந்த நல்வாய்ப்பு 
கள் அவருடைய இறமைகளின் மேன்மையை எடுத்துக் காட்டின. 

அவருடைய திறமையும், உழைப்பாற்றலும், அவர் பெற்றிருந்த பிறரை 
மயக்கும் ஆற்றலும் ஒன்று கலந்து, அவருடைய ஆட்சியினை மிக 

வெற்றிகரமான ஆட்களில் ஒன்றாகக் கருதுமாறு செய்தன. 

மூதன் முதலில் மேயோ, லாரன்சு விட்டுச் சென்ற, நிதி பற்றாக் 
குறை நிலைமையைச் சமாளிக்கும் வகையில் ஈடவடிக்கை மேற்கொள்ள 

வேண்டியதாயிருந்தது, ஸ்ட்ராச்சி சகோதரர்கள் துணைகொண்டு, உப்பு 

வரி, வருமான வரி ஆகியவற்றை அதிகரித்தும், ஈக்கனத்தை வலுயுறுத்
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Bud, நிலைமையைச் சமாளித்தார். ஐந்து வருட காலத்திற்கு. 
சிலையான மொத்த உதவித் தொகையை மைய அரசாங்கம் மாகாண 
அரசுக்குத் தரும் முறைக்குப் பதிலாக, ஆண்டுதோறும் குறிப்பிட்ட 
கோக்கத்திற்காக உதவித் தொகையை ஒதுக்கி வைக்கும் முமழையை 

ஏற்படுத்தும் வகையில் பல மாறுதல்கள் புகுத்தப்பட்டன. இம் 

மூறை, மாகால அரசுகள் சிக்கனத்தைக் கையாள வகை செய்தது. 

ஏனெனில், ஒரு துறையில் மிச்சம் பிடிச்கப்பட்டத் தொகையினை, 

மத்திய கருவூலத்திற்குத் திருப்பி அனுப்பப்படாமல் வேறொரு துறை 
யிலோ அல்லது ஆண்டிலோ பயன்படுத்த இது உதவியது. இதன் 

விளைவாக அவர் பொறுப்பேற்கும்போது இருந்த பயங்கரமான பற்றாக் 

குறை கிலை மாறியது. அவர் ஆட்டியிலிருந்து விலகியபோது கணிசமான 

கையிருப்பை விட்டுச் சென்றார், அவர் பதவியிலமர்ந்த போது சட்ட 

மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுக் கணக்குகள் வழக்கமாக 

நம்பத்தகாதனவாயிருந்தன. அவர் பதவி ரீக்கம் பெற்றபோது அவை. 

௧௯௭ டம்பிக்கைக்குகந்தனவாக விட்டுச் சென்றார். 1850ஆம் ஆண்டின் 
சட்டம் ஏற்படுத்திய நகரசபைகளின் அதிகாரங்களை அதிகப்படுத்தி 

யதின் வாயிலாக தன்னுடைய படைப்புத் திறனை வெளிப்படுத்தினார். 

இவ்வாறாக தலசுய ஆட்சியை விர்வுபடுத்துவதில் பெரும்பயன் 

Din AEH நடவடிக்கை ஒன்றை மேற்கொண்டார். ற்றரசர்கள்,. 

பிரபுக்கள் ஆகியோருடைய கல்விக்கென முதன்முறையாக ஆஜ்மீரில் 

கல்.லூரியொன்றினை ஏற்படுத்தி தன்னுடைய பரந்த மனப்பான்மை 

யினை வெளிக்காட்டினார். கொள்கைப் பற்றார்ந்த ஈம்பிக்கையின் விளை 

வாக மேற்கொள்ளப்படும் மேலான சர்திருத்தங்களின் கொடக்கத்தை 

இது குறித்துக் காட்டுகிறது. மேலும், சிற்றரசர்கள் இந்தியப் பேரர 
இன் பிரிக்க மூடியாத அடக்கக் கூறுகள் என்ற கருத்தினை நிலை நாட்டு 

வதற்கென மேற்கொள்ளப்படும் செயல் விளைவாகவும் விளங்கிய து, 

வெளிகாடுகளைப் பொறுத்த அளவில், இதுகாறும் கையாளப் 

பெற்று வந்த தலையிடாக் கொள்கையை அவர் தொடர்ந்து பின்பற்றி 

னார். 1869-0 அம்பாலா என்னுமிடத்தில் ஷெர் அலி சந்தித்த. 

பொழுதும், அதற்குப் பிறகும் பயனளிக்கக்கூடிய வகையில் அவரைக் 

கட்டுப்படுத்துவதிலும் ஆக்ஸல் நதியினை ஆப்கானிய நாட்டின் வடக்கு. 

எல்லையாகக் கொள்ளுமாறு ருஷ்யாவை ஒப்புவிக்க செய்வதிலும் தான் 

பெற்றிருந்து பிறரைக் கவரும் ஆற்றலைப் பயன்படுத்தினார். 

மேயோவினுடைய ஆட்சி மேம்பாடுற்ற நிலையிலிருந்து பெரும். 

புகழ் நிலையை அடைய கஈல்வாய்ப்புப் பெழ்.றிருக்கும் தருணத்தில் 
வெறிகொண்ட பத்தானியன் ஒருவனுடைய குத்துவாள் வாயிலாக 
அவ்வாட்சி விரைவில் எதிர்பாராத விதமாக முடிவுற்றது. 1872ஆம்.
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ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் அந்தமான் தவில் தன்னுடைய சுற்றுப் 

பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு திரும்பும்பொழு.து அவர் கொல்லப் 

பட்டார். சளொட்சன், அச்சமயத்தில் போர்த் துறை துணைக் காரிய 

தரிசயாக பணியாற்றி வந்த நார்த்புரூக்கு பிரபுவை, அரசப் பிரதிநிதி 

யாக நியமித்தார். அவர், கொடுக்கல் வாங்கலில், . ஈடுபட்டிருந்த 

Lig குடும்பத்தைச் சார்ந்தவர். அவர் திறமை வாய்ந்தவர். 

உணர்ச்சியை வெளிக் காட்டாத தன்மையுடையவர்; கூர்மதி பெற்றி 

ருந்தார். அவரை அரசப் பிரதிகிதி பீடத்தில் அமர்ந்த வணிகர் என்று 

கூறலாம், அப் பதவிக்குத் தேவையான எல்லா குணங்களையும் 

பெற்றிருந்தார். ஆனால், அவருக்கு முன்னால் பணியாற்றியவரிடம் 

காணப்பட்ட தனி மனிதருக்குரிய கவர்ச்சி இவரிடம் இல்லை. ஆகவே 

அவருடைய ஆட்சி மேயோவினுடைய ஆட்சியைவிட மிகக் குறைந்த 

அளவில் எழுச்சியூட்டுவதாக அமைந்திருந்தது. இவர் காலத்தில் 

பஞ்சம் ஏற்பட்ட ஓராண்டைத் தவிர மற்ற ஆண்டுகளில், இந்தியா 

வளம் பெற்றிருந்தது. சூயஸ் கால்வாய் போக்குவரத்து திறந்துவிடப் 

பட்டதால், இந்தியாவின் வெளிநாட்டு வாணிகம் பெருகியது. லிபரல் 

கட்ியைச் சார்ந்தவரென்றுலும், காலச் சூழல்களை பொருட்படுத்தாமல் - 

வறட்டுக் கோட்பாட்டையே பற்றி நின்று தடையிலா வர்த்தகத்தை 

ஆதரிப்பவரன்று, இந்தியாவின் தனிமுறையான சூழ்நிலைகளை 

காரணங்காட்டி, காப்பு வரியை த சதவீதத்திற்குக் கழ் குறைப்பதை 

எதிர்த்தார். வங்காளத்தில் காட்டுப்புறஞ் சார்ந்த நகராண்மைக் கழகங் 

களை ஏற்படுத்துவதை ஆதரிக்கும் வகையில் உதவி செய்வதற்கு அவறி 

டம் போதிய படைப்புத் இறன் இல்லையென்றாலும் அவர் இந்திய 

, வணிக நலன்கள் லங்காஷயர் வணிக கலன்களால் பாதிக்கப்படுவதால் 

உண்டாகும் ஆபத்தினை உணருவதற்கு வேண்டி௰ திறன் பெற்றிருந் 
தார். அவருடைய .கவனமிக்க நடவடிக்கைகள் வங்காளத்திலும், 

பீகாரிலும், 1879-74-ல் ஏற்படவிருந்த பஞ்சத்தைத் தடுக்க உதவின. 
மேலும், பரோடாவின் அரசரான கெய்க்வாரின் மீது, அங்கு வசிக்கும் 

ஆங்கலேபப் பிரதிநிதியை விடம் கொடுத்து கொல்ல முயற்சித்தார் 

என்று குற்றம் சாட்டப்பட்டபொழுது, அவர் திறமையுடன் நடந்து 
கொள்ளவில்லையென்றாலும், மிகக் கண்டிப்புடன். நடந்து கொண்டார். 

J 1874-0 ன்னிலேவள் lade மறுபடியும் டி.ஸ்ரேலியின் 

தலைமையின் £ழ் பதவியேற்றனர். அது முதல் இந்திய விவகாரங்கள் 

இங்கிலாந்திலுள்ள கட்சிகளின் விவகாரங்களினால் பாதிக்கப்பட்டன. 

அவ்விரண்டு கட்சியினரும். இந்தியாவில் கடைபிடிக்க வேண்டிய 

கொள்கையைப் பற்றி, . வெவ்வேறு கருத்துக்களைக் கொண்டிருந்தனர். 

அக்கருத்துக்களுக்கேற்ப அரசப் பிரதிநிதிகளை அமர்த்தி வக்தனர், 

மூக்கியமாக, ருஷ்யா, ஆப்கானித்தானம், ஆகிய நாடுகளுடன் கொள்ள
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வேண்டிய வெளிகாட்டு உறவுமுறையைப்பற்றி மாறுபட்ட கருத்தினை 

அவர்கள் கொண்டிருந்தனர். அடுத்தாற்போல், மேற்கத்திய நிறுவனங் 

களை இந்தியாவில் புகுத்தும் வகையிலும் அவர்கள் வெவ்வேறு கருத்துக் 

களைக் கொண்டிருந்தார்கள். பழைய விக் கட்சியினருக்குத் திருப்தி 

அளிக்கக் கூடியதும் பழைய டோரி கட்சியினர் ஓத்துக்கொள்ளக். 

கூடியதும் ஆன நடவடிக்கைகள் மட்டுமின்றி பிற ஈடவடிக்கைகளையும். 

மேற்கொள்ள வேண்டும் என புதிய தீவிர முன்னேற்றவாதிகள் விரும் 

பினர். இப்பொழுது ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற கன்சர்வேடிவ் கட்சியின 

ரால் கார்த்புரக்கு முதலில் பாதிக்கப்படவில்லை. ஆனால், விரைவில்: 

காப்பு வரியைக் குறைத்தல் காபூலுக்கு தூ. துவறொருவரை அனுப்புதல்: 

போன்ற விவகாரங்களில் இங்கிலாந்து அரசாங்கத்தினருக்கும், நார்த். 

புருக்குக்கும் இடையே கருத்து வேற்றுமை ஏற்பட்டது, ஆகவே. 

நார்த்புருக்கு தன்னுடைய பதவிக் காலம் முடிவதற்கு ஒராண்டு காலத்.. 

இற்கு முன்னரே, தன்னைத் திருப்பி அழைத்துக்கொள்ளும் வரை” 

காத்திறாம்ல் தன்னுடைய பூதவிஜயுக் திறந்தார். ம புதிய அரசப் பிரதி 

நிதியான லிட்டன் oy, Pearl, '*ரலிஸ்பறி. ஆகியோருடைய 

நோக்கத்தைச் செயலாற்றுபவராக விளங்கினார். இவர் திறமை வாய்ந். 

தவர்; நல்ல அழகுடையவர், ஈகைச்சுவையுடன் கூடிய பேச்சுத்திறன் 

படைத்தவர். கட்டுப்பாடற்ற பழக்கவழக்கங்களைப் பெற்.றிருந்தவர்). 

புனைகதை ஆ௫ரியரான அவருடைய தந்தைக்குரிய ர் வனக் படைக் 

இற நுட்பத் திறத்தினையும் ஓரளவு பெற்றிருந்தார்; அவர் சீரிய ஆழ் 

SHS gal உடையவரென்றுலும், (எப்பொழுதும் ஆர்வமற்றவராகக் 

காணப்பட்டார். ஆகவே அநேகர் இவரை காரிய மனப்பான்மையற்ற.. 

வர் என்று தவறுதலர்கக் கருதினார்கள்: பேச்சிலும், அதைவிட 

மேலாக செய்கையிலும், சளொட்சனுடைய கோப உணர்ச்சியைத். 

தூண்டுவதிங் அவர் நுட்ப ஆற்றலொன்றைப் பெற்றிருந்தார். 

அதனால், அவர் அவருடைய தலைவருக்கு அடுத்தபடியாக, கேடு நிறைந். 

,தவராகக் கருதப்பட்டார். மஅவகம்பிக்கை உட்பட்ட நிலையில் தன் 

னுடைய ஆட்சியைத் தொடங்கினார். ஈல்லாதரவு இழந்த நிலையில் 

பதவியினின்றும் விலனார். இருந்தபோதிலும் அவர் பல சாதனைகளை 

நிறைவேற்றினார்.) இந்திய அரசாங்கத்தின் கொள்கையை நிர்ணயிக். 
கும் பணியில் சளர்ச்சியூட்டும் படைப்புத் திறனைப் புகுத்தினார். 

சிம்லாவின் சமூக காவற்காட்டிற்குள் மரபொழுங்கிள்மையைப் புகுத்து, 

வதிலும் அவர் வெற்றி கண்டார். 

  

லிட்ட னுடைய புகழ் மழுங்குவ ல காரணமான அவருடைய: 

ஆப்காணித்தானக் கொள்கை pou BB. டுத்த பகுதியில் கவனிக்க. 

லாம், உண்மையில் அது sp நிறைந்த ஆட்சியின் ஒரு பகுதியே 

யாகும். அர் aa ace வேண்டிய முதல்_சக்கல் 1826 ( முதல். 1878.
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வரை தொடர்ந்து இருந்து வந்த பஞ்சமாகும். பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் 

மட்டும் 50 லட்சம் மக்களுக்கு மேல் இப்பஞ்ச காலத்தில் இறந்தனர். 

அவர் அக்காலத்தில் கையாண்ட சல முறைகளில் குறைகள் காணப் 

பட்டன. ஆனால், ரிச்சர்டு ஸ்ட்ராச்சியின் தலைமையின் &ழ் பஞ்ச 

கிவாரண ஆப்வுக்குழு ஒன்றை ஏற்படுத்தி தன்னுடைய அறிவாற்றலை 
யும்) ஆட்சித் தறனையும் வெளிக்காட்டினார். இந்த பஞ்ச கிவாரண 

ஆய்வுக் குழு பிற்கால பஞ்ச நிவாரண விதியின் (18௪ 0௦05) 

முன்னோடியாக விள: ங்கியது. 5 பொது நிதி ஆட்சியில் தனக்கு உதவி 

பாக இருக்கும் பொருட்டு சரீ. ஜான்ஸ்ட்ர சாச்சி என்பவரை வடமேற்கு 

மாகாணங்களினின்றும். அழை; ந்துக் கொண்டார், அவர் துணை 

கொண்டு உப்பு வரியை ஒரே சராக்கினார், இதனால், சுங்கவரி 

வரூலிப்பதற்கென உண்டாக்கப்பட்ட கள்ளிச் செடி வேலிகள் தேவை 

யற்று போயின. மேலும், பிற உள்நாட்டுச் சுங்கவரிகளும் குறைக்கப் 

பட்டன. இத் துறையிலும் கூட, இங்கிலாந்து அ௮ரசாங்கந்தின் 

கட்டகக்கிணங்க, மட்டரகமான பருத்தி துணிகளின் மீது விதிக்கப் 

பட்டி நந்த சுங்கவரிகளை மிக்கி, அவர் கருத்து மாறுபாட்டிற்குள்ளானார்] 

“Qs 3 தடையிலா வர்த்தகம் ஏற் படுத்துவதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட 

நடவடிக்கைகளில் ஒன்றாகும். இது முழு வளர்ச்) எய்தப் பெறாத 

இக்திபர்களுடைய பொது கருத்துக்கும் பொதுப் பணிபாளர்களுக்கும் 

பம்பாயில் ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்தி.ப பருத்தித் சொழில்களுக்கு லங்கா 

ஷயர் முதலாளிகள் கொடுத்த பதிலடிபாகக் காணப்பட் 

ட சியமனம் செய்யப்பட்ட -இந்தியர்களடங்கிய ... சட்ட, முறையான 

Ada sista (Statutory மே11 5௭71௦6) ஏற்படுத்தமேற்கெ எள்ளபட்ட 

நடவடிக்கை வாயிலாக லிட்டறுடைய படைப்புத்திறன் வெளிப்படுத்த 

பட்டது. ஓப்பந்த அலுவலர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பதவிகளில் 

ஆறில் ஒரு பங்கினை, இந்த சர்வீசைச் சார்ந்தவர்களுக்கு அளிக்கப் 

பட்டது. 1898ஆம் ஆண்டின் சாசனச் சட்டம் இந்தியர்களுக்குச் சில 

பதவிகளை ஒதுக்குவதாக வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டது. 1858 ab 

ஆண்டில் அரசியார் விடுத்த பொது அறிக்கை அவ்வாக்குறுதியை 

மீண்டும் வலியுறுத்தியது. ஆனால், லிட்டன் காலத்தில் ஏற்படுத்தப் 

பட்ட சட்டமுறையான இவில் சர்வீசு இவ்வாக்குறுதியை நிறைவேற்று 

வ.தற்கென மேற்கொள்ளப்பட்ட ஈடவடிக்கைகளுள் முதலாவதாகும்) 

மேலும் அரசியார், பேரரசி பட்டத்தினை ஏற்றுக் கொண்டதற்கு 

தகுந்தவாறு அமையும் பொருட்டு, அவர் இந்தியாவில் உயர்படிப்பெரு 

மகனார் நிலையொன்றையும் (066126), பிரிவி கவுன்சில் (Privy 

Council) ஒன்றையும் ஏற்படுத்த எண்ணினார். 1826-ல் காட்டுமொழி 
செய்தித்தாள் சட்டம் இயற்றப்பட்டது] இதுமுன்னர் குறிப்பிட்ட 

ட்டத்தைவிட குழைவான கற்பனைத்திறம் வாய்ந்ததாக இருப்பினும் 

'இ.துவும் பயனற்றுபோயிற்று. இச்சட்டம் நாட்டு மொழியில் வெளியான



அரசியல் சிகழ்ச்சகளின் தொடர்கோவை பிழி 

பத்திரிகைகளின் மீது சில தடைகளை விதித்தது. இத்தடைகள் ஆங்கில 

மெரழியில் வெளியான பத்திரிகைகள் மீது சுமத்தப்படவில்லை. சல 

இக்தியப் பத்திரிகைகள் ஆங்கல மொழியில் வெளிவந்தன என்றுலும், 

இச்சட்டத்தினை, ஆங்கில அரசு கையாண்டு வந்த இனப்பாகுபாட்டுக் 

கொள்கையின் விளைவாக மேற்கத்தி முறைகளைக் கைப்பற்றி புதிதாக 

வளர்ந்து வரும்படியான உணர்ச்சிமிக்க வகுப்பீனர் கருதினர்.) 

1880ஆம் ஆண்டில் சொட்சன் மீண்டும் அரசப் பொறுப்பேற்ற 
போது, இங்கிலாந்து அரசாங்கம் அவரைத் திரும்ப அழைத்துக் 

கொள்ளும் வரைக் காத்திராமல், லிட்டன் அவருடைய பதவியை இராஜி 

ரராமாச் செய்தார். அவர் திறமை மிக்கவரென்றாலும், அவருடைய 

ஆப்கானித்தானக் கொள்கையில் மட்டுமன்றி அனைத்திலுமே அவர் 

வெற்றிப் பெறாதவர் என்றே கொள்ள வேண்டும். ஏனெணீல் அவர் 

பெற்றிருக்க கற்பனைத் திறம் ஆர்வக் கருத்தின் முக்கியத்துவத்தை 

அவருக்கு உணர்த்தி இருந்தபோதிலும், அதனை எவ்வாறு பயன்படுத்த 

வேண்டும் என்று அவருக்குக் கற்றுக்கொடுக்கவில்லை, அவருடைய 

செய்கைகள், இந்தியர்களுக்கும், ஆங்கலேயர்களுக்கும் இடையே 

பிளவினை விரிவாக்கின, எனெனில், மக்கள் மனதைக் கவரும் 

பொருட்டும் அவர்களுடைய வேதனைகளை குழைப்பதற்கும் மேற் 

கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் அவர்கள் அரசாங்கத்தினிடம் அவ 

நம்பிக்கை கொள்ள உதவின. லாரன்சுவினுடைய கண்டிப்பு நிறைம் 

ததும், தூாயதானதுமான நல்லெண்ணத்துடன் மக்களின் உரிமைகள் 

மீது கட்டுப்பாட்டினை சுமத்தும் ஆட்சிமுறை (Paterualism) GuGu7 

பிரபு காலத்தில் மகழ்ச்சியூட்டுவதாகவும் பயனளிக்கக்கூடியதாகவும் 

இருந்தது. நார்த்பூருக்கு காலத்தில் இம்முறை ஆர்வமற்றதாக 
இருந்தாலும் நேர்மை வாய்ந்ததாக விளங்கியது. விட்டன் பிரபு காலத் 

இல் இம்முறை அழிவுற்றது. அதற்குப் பதிலாக தாற்றுமுள் ஒலியும் 

மிதியடிகளின் ஒலியும் நிறைந்த ஆட்சிமுறை ஏம்படுத்தப்பட்டதாக 

இந்திய மக்கள் உணர்ந்தனர். லிட்டனுக்குப் பிறகு பதவியிலமர்ந்த 

ரிப்பன் பிரபு முற்.நிலும் மாறாள் பண்புகளைப் பெற்.றிருந்தார். அவர் 

சிறந்த உழைப்பாளி) திறமை மிக்கவர். ரீதிமுறைக்குக் கட்டுப்பட்ட 

உன்ளார்வம் கொண்டவர்! களர்ச்சியூட்டும் தன்மையினையும், உணர்ச்சி 

புகட்டும் தன்மையினையும் அவர் பெற்றிருக்கவில்லை; அவர் உண்டாக் 

இய கருத்து விளைவுகள், அவருடைய அறமுறையான குணகலன்களால் 

ஏற்பட்டனவேயன்.றி அவருடைய தனிப்பட்ட பண்பு ஈலன்களாலன்று. 

இருந்த போதிலும் கானிங்குக்குப் பிறகு முதன்முறையாக அமைச்ச 

1 அக்காலத்தில் பொதுத் தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒருவர் தான் ஒரு கத்தோ 

லிக்கர் என்று கூற மன உறுதியும், தைரியமும் தேவையாயிருந்தன, 1876-ல் 
ரிப்பன் தான் ஒரு கத்தோலிக்கர் என்று தைரியத்துடன் கூறினார்.



a2 இந்திய வரலாற, 

சவையில் பெரும் நிலையில் இருந்தவர்களில் ஒருவரை அரசப் பிரதி 

கிதியாக நியமிக்கப்பட்டவா் இவராவர். லிட்டளைப் போலவே, 

இவரும் குறிப்பிட்ட பணியினை, நிறைவேற்றும் பொருட்டு 
இந்தியாவிற்ரு வந்தவராவார். இவர் லிபரல் தட்சியினருள் 
மூற்போக்றுக் கருத்துகளை உடையவர்களுள் ஒருவராவர், லிட்டன் 

டிஸ்ரேலியினுடைய . மூகவர். என்று கூறுவைப் போல் 

இவரையும் இளொட்சனுடைய முகவர் (கஜப என்று கருதலாம். 

லிட்டன் தன்னுடைய தலைவருடைய விருப்பங்களுக்கு அதிகமாகவே 

காரியங்களா செய்து முடி.ந்நார், ஆனால். ரிப்பன், தன்னுடைய தலைவ 
ரான களொட்சனுவ.ய விழுப்பங்களோடு தொடர்ந்து செயலாற்று 
வதற்கு வேண்டிய வல்லமை பெற்றிருக்கவில்லை. லிட்டனுடைய 

தவறு யாதெனில் அவர் தன்னுடைய கொள்கையை செயல்படுத்து 

வதில் தேவைக்கு அதிகமான பிடிவாதத்துடன் நடந்துகொண்டார். 

ரிப்பனோ என்றால் தன்னுடைய கொள்கையைச் செயல்படுத்துவதழற்கு 

தேவையான பிடிவாதத்தனைக் காண்பிக்கவில்லை. 

*கன்னாட்டு முறையைச் சார்ந்த அமைப்புகள் அளிக்கும் நற்பலன் 

களையும், வளங்களையும் இந்திய மக்களுக்கும் நாம் கொடுக்க இயலாத 

நிலையில் இருப்பது ஈம்முடைய வலுக்குறைவினுக்கும், இடுக்கண் 

களுக்கும் காரணமாகும்! என்று இளொட்சன் கருதினார். ரிப்பன் பிரபு 

இந்த வகையில் செயலாற்றத் தொடங்க வேண்டும் என்ற நோக்கத் 

தோடு இந்தியாவிற்குப் புறப்பட்டார். இதுகாறும் அரசப் பிரதிறிதி 

கள் இந்தியர்களை தங்களுடைய குழந்தைகளாகப் பாவித்து தந்தைக் 

குரிய நல்லெண்ணத்துடன் செயலாற்றி வந்தனர். ரிப்பன் காலத்தில் 

அவர்கள் இந்திய நிர்வாகத்தினை ௩டத்துவதில் பங்கு பெற்றனர். 

இம் மாறுதலை ஏற்படுத்துவது அக்காலத்தில் மிகக் கடினமான 

செயலாகக் கருதப்பட்டது. ரிப்பன் தா௫ில்தார் ஆட்சிப் பகுதிகளிலும் 

! மாவட்டங்களிலும், மக்களின் பிரதிநிதககாக் கொண்ட தல ஆட்சி 

மன் றங்களை ஏற்படுத்துவதிலும், நகரசபைகள் பெரிதளவில் விரிவாக்கு 

'வதிலும், வெற்றி கண்டார். ஆனால் குற்றங்ககா விசாரிக்கும் இத்தி! 

கடுவர்களூக்கு (86584005 70020) ஐரோப்பியர்களையும் விசாரித்து 

டதண்டிக்கும் அதிகாரத்தை வழங்குவதற்டகன கொண்டுவரப்பட்ட 

இல்பர்ட் ம்சோதாட அரசுப்பணி சாராத ஐரோப்பியர்களின் கடும் எதிர்ப் 

; புக்குள்ளாகியது. இவ்வெதர்ப்புக்கு அரசுப் பணியாளர்ன் மறைமுக 

மான ஆதரவு அளிக்கப்பட்டது. மாகாண நகரங்களில் இத்தகைய 

அதிகாரம் இந்திய ஈடுவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது என்பதை 

சண்டு குறிப்பிடுதல் அவயமாகும். ௮தஇஇக அளவில் பகைமை 

% மபிரிட்டிஷ்-ஜரோப்பிய குடிமகன் ஒருவனை ஐரோப்பிய மாஜிஸ்ட்ரேட்டு அல்லது 
தடவர்தான் விசாரிக்க வேண்டும் என்று 1879-இல் ஒரு சட்டம் இயற்றப்பட்டது. 
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அரசியல் ரசிகழ்ச்சிகளின் தொடர்கோவை 55 

உணர்ச்சகெள் ஏற்பட்ட பிறகு, ரிப்பன், பாதிபேர் ஐபோப்பி.பர்கள் 

அடங்யெ அறங்கூறாயத்தினை (யர) கோரிப் பெரும் உரிமையை 

ஐரோப்பியர்களுக்கு வழங்கி இந்த எஇர்ப்பிற்குப் பணிந்தார், ஒருவகை 
இன: வழிபாகுபாட்டி. னைப். போக்க முயற்சி செய்த ரிப்பன் : பிரபு, 

கடையில் மற்றொரு. வகை பாகுபாட்டினை உண்டாக்குவதில்தான் 
Gandara, இவரது செய்கை இரு தரத்தினருக்கும் திருப்தி 

அளிக்கவில்லை. இரு இனங்களுக்கும் இடையே இருந்த இடை. 
- வெளியினை அடைக்க வேண்டுமென்ற நோக்கத்தோடு அவர் இந்தியா 

விற்கு வந்தார். ஆனால் தன்னாடு. திரும்பும்போது அவ் விடைவெளி 

மூன்னைவிட பெரிதாக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த வழியில். அவருடைய 

ஆட்சி மனத்தில் ஆழ்ந்து பதியத் தக்கதாக இல்லையென்றாலும் 

அவருடைய பொது நோக்கம் மிகச். சிறந்ததாகவே காணப்பட்டது. 

புதிதாகக் தோன்றிய இந்திய நடுத்தர. வகுப்பினர் இந்தியாவின் 

அரசியல் நிர்வாகம் தங்களுக்கு எதிராக இருந்தது என்று கருதிய 

போதிலும், பிரிட்டன். தேசத்தில் தங்களுக்குச். சாதகமாக ஓரு 

கூட்டத்தினர் உண்டு என்பதை. உணர்ந்தனர். இத்தகைய உணர்வு 

லிட்டன் காலத்தில் ஏற்படவில்லை, . லிட்டனுக்கு: எதிராக ஏற்பட்ட 

மனக்கசப்பு மாறியது. இப்பொழுது வருங்காலத்தில் நம்பிக்கை 

ஏற்பட்டது. ரிப்பனும் பாராட்டுக்குரியவரானார். இந்திய தேசிய 

காங்கிரஸ் இந்து ஈம்பிக்கையால் ஏற்பட்ட விளைவாகும். ரிப்பனது 

வெற்றிகளைவிட, அவருடைய தோல்விகளே இந்தியா அரசியல் 

அமைப்பினை மேற்கத்திய மயமாக்குவதற்கென ஏம்பட்ட இயக்கம் 

விரைவாக வளர்ச்சி பெறுவதற்குக் காரணமாயிருக்தன., இதுவே 

ரிப்பன் பிரபு இந்தியாவிற்கு ஆற்.றிய சிறப்புப் பணியாகும், இதனால்; 
இந்தியர்கள் அரசாங்கத்தை மேற்கத்தியக் . கொள்கைகளை அடிப்படை 

யாகக் கொண்டு எ.இர்க்க வாய்ப்பு ஏற்பட்டது.. மேல்காட்டு ௮ மைப்பு 

களை அடிப்படையாகக் கொண்ட தன்னாட்சி. முறையைக் 'கோரவும் 

வாய்ப்பு ஏற்பட்டது... இப் புதிய இயக்கத்தின் தோற்றத் ந்தை 

ஆங்கிலேயர்கள் உணர்ந்தனர், _ இவ்விபக்க த்தை ஆங்கிலேயர்கள் ஓரு 

பொருட்டாக மதிக்கவில்லை. என்றாலும் அதுத வுடைய தோத்றத்கை, 

மறுக்க அவர்களால் முடியவில்லை. 

ப்ரியன் பிரபு, ஆட்டியின் ஏனைய , இறப்புக் : இல்பாட் மசோதா 

விளைவ கருத்து மாறுபாடு மங்கலாக்கிவிட்டது. ரிப்பன் மரபு 

வழுவாத லிபரல் கட்சியினர் எங்கனம் நடந்துகொள்வாரோ அவ்வாறே 
நடந்துக்கொண்டார். "உப்பு வரியைக் குறைத்தார். எஞ் இருந்த 

காப்பு வரிகளை நீக்கினார். லிட்டலுடைய , மாட்டு மொழி செய்தித் 
தாள்கள் சட்டத் இனை: நீக்கினார். , தொடக்கப்பள்ளி, உயர்நிலைப்பள்ளி 

ஆகியவற்றின் வளர்ச்சிக்கு அவர் உதவியாயிருந்தார். மைசூர் அரசர் 

இ.
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1891-ல் நக்க வயதை அடைஃ்சபோது, மைசூரை அவருக்குத் 

இருப்பிக் கொடுத்தார். தொழில் சட்டம் உண்டாக்குவதில் ஆரவார 
மற்ற தொடக்கத்தினை ஏற்படுத்தினார். ஆட்சிப் பொறுப்பாளராக 

அவரைக் கவனிக்குமிடத்து, அவர் அரைகுறை ஆர்வாறாள்ள ஒரு 
டல்ஹெளசியாக தோன்றவும் அரசியல்வாதியாக கோக்குமிடத்து 

வெட்கி ஒதுங்கிச்செல்கற ஒரு கிளாட்சனாகவும் தோன்றினார். 

அவர் ஆர்வமற்றவரா, அல்லது பயங்டுகாள்ளியா என்பதை 

நிச்சயமாகச் சொல்ல மூடியவில்லை என்றாலும் அவரை அவருடைய 

குறைபாடுகளை மட்டும் கொண்டு மதிப்பிடக்கூடாது. - 

அவர் லிபரல் கட்சியின் தத்துவத்தை இந்தியாவிற்கு கொண்டு 

' வழ்து அதன்வாயிலாக நல்லெண்ணத்துடன் மக்கள் மீது கட்டுப் 

பாட்டி சமத்தும் ஆட்சி ஒன்றி வுக்குப் பதிலாக குடிமக்களுக்கும் 

ஆட்டிப் பொறுப்பில் பங்களிக்கும் ஆட்சி கிர்வாக அமைப்பினை 

ஏற்படுத்தும் முயழ்சியினை தொடங்கிவைத்தார் எனலாம். இம்முயற்சி 

1947-ல் முழுமையான வெற்றியுடன் முடிவுற்றது என்று கூறுவது 

பொருடந்தமாஞும். 

ஆகலே, இவழுடைய சிறப்பியல்புகவ்) காணிங்கு, LO aware, 

பென்டிங்கு, வெல்லஸ்லி ஆகியோ௫ருடையவைகளைப்போல் அதிகமான 

அளவு கருத்மை ஈர்க்க வல்லவையாகக் காணப்பட இல்லையென்றாலும், 

சிறப்புத் தன்மையில் இவருடைய ஆட்சியை மேற்கூறியவர்களின் 

ஆட்சிகளின் வரிசையில் வைத்மிதண்ணுவது பொருத்தமாகும். 

1984ஆம் ஆண்டு டி.சம்பர் மாதம் ரிப்பன் பிரபு பதவியைவிட்டு 

விலகியபோது, இதுவரை ௩கடைபெழுத அளவில் இந்தியர்கள் 

மங்களுடைய நல்லெண்ணத்தைத் தெரிவித்தனர். அதே சமயத்தில் 

ளொட்சனுடைய . இரண்டாவது மந்திரிசபை ஆட்டங்கண்டு 

தன்னுடைய விழ்ச்சியை எதிர்கோக்கி இருந்தது. அத்த நேரத்தில் 

புதிய முன்னேற்றத் திட்டங்களை மேற்கொள்ளுவதைவிட இதுவரை 

புகுத்தப்பட்ட இட்டங்களை வலுப்படுத்துவகனையே மேலாகக் 

கருஇனர், ரிப்பனுக்குப் பிறகு பதவியேற்ற டஃபரின் பிரபு பேரரசைச் 

சார்ந்த சில்லறை பணிபுரியும் சிறந்த ஆட்களில் ஒருவராவார். இல்பர்ட் 

மசோதா உண்டாக்கிய கருத்து வேறுபாட்டினால் ஏற்பட்ட மனக் 

கசப்புகளை நீக்குவகுற்கு வேண்டிய திறமையும், கனிவும், அரசியல் 

செயலாட்சிக்குரிய அனுபவமும் BME சிறப்பியல்புகளையும் 

பெற்.திருக்த காரனத்தால் அவர் இந்திய அரசாங்கத்தின் தலைமைப் 

பொறுப்பைத் தாங்க எல்லா வகையிலும் தகுதியானவராகக் காணப் 

பட்டார். தங்களிடமிருந்து எதிர்பார்க்கப்பட்டவைகளை முழுமையாக



~~ 
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நிறைவேற்றிய அரசப் பிரதிநிதிகள் ஒழு சிலருள் அவம் ஓருவராவபர். 

அள்வாறே அவர்களிடமிருந்து எதிர்பார்க்கப்பட்டவைகளை ம் poly, 

வேரொன்றும் செய்யாத அரசப் பிரதிகிதிகள் ஒரு லருள் அவரும் 
இருவராவார், அவரைச் இறந்த அரசியல் சிர்வ [கி என்ோ அரசியல்வாட 

HAC உறுவமைவிட அரசியல் நயத்திறம். பெற்றவர் எஜுறு 

கூறலாம், அவருடைய ஆட்சியினை WILY [p/h ஆட்சி என்று 

௩றுவதை விட பேரரசின் 'தாதுவரட்சி என்று குறிப்பிடலாம். 

இக் கருத்துடன் நோக்குமிடத்து, அவருடைய ஆட்சி மிகவும் வெற்றி 

கரமானதாகத் தோன்றுகிறது, அவருடைய முழுக் கவனமும் 

வெளீகாட்டு விவகாரங்களிலேயே ஈடுபட்டிழுக்தது. 1865ஆம் 

ஆண்டில் ஆப்கானித்தானத்தில் ஏற்பட்ட பஞ்ச்டே நிகழ்ச்சியினை 

ஒட்டிய நடவடிக்கையினை மேற்கொண்டார். 7688-ல் மேற்குப் 

பாரமாவை ஆங்கிலப் பேரரசுடன் இணைத்தார். இச௫்திய விவகாரங்களைப் 

பொறுத்தவரையில் இந்திய தேசிய காங்கிரசுக்கு தன்னுடைய 

எச்சரிக்கையுடன். கூடிய ஒப்புதலை அளித்தார். அதே சமயத்தில் 

இல்பர்ட் பிரச்சனை மீண்டும் எழாதிருக்க வழிவகை தேடினர், 

அவ்வாறே அரசியலமைப்புப் பற்றிய திருத்தங்கள் ஏற்படுத்துவரற் 

கென வழிவகுக்கும் போதும் மிக்க விழிப்புடன் ஈடகந்துக்கொண்டா/6 

சிற்றரசர்கள் ஆங்கிலேய ஆட்சியின் பாற் கொண்டிருந்த ஆர்வ 

ரம்பிக்கையினையும் பற்றுறுதியினையும் பயன்படுத்தி பேரரசு பணிப் 

uan_ugéer (Imperial Semi Corps) அிறுவினார். இதனால், 
கிற்றரசுகளின் படைகள் அபல் மாடுகளில் பயன்படுத்த வழியேற் 

பட்டது. மேலும் இது சிற்றரசர்களின் மனகிறைவை  சான்றுறும்' 

செய்கிறது. இதைவிட குறிப்பிடத்தக்க செயல் யாதெனில், இப் புதிய 

படைப்பிரிவுகள் ஆங்கிலேப படைத் ல்லைவர்களின் மேற்பார்வையின் 

ஒழ் வைக்கப்பட்டிருந் போதிலும், இந்தியப் படைத்துறை ஆல்யர் 

களின் உழ்நான் இயங்கி வந்தன என்பழாகும். ஒரு விதத்தில் அவைகள் 

பற்காலத்திய இந்தியப் படையின் பிறப்பி. மாக அமைந்தன என்று 

கருநலாம். டஃபிரினுடைய முற் பாக்குக் கரத்திலா, வங்காளம், 

அயோத்தி, பஞ்சாப் ஆகிய மாகாணங்களைப் பாதிக்கும் மூன்று குடிவாரச் 

சட்டங்கள் நெளிவாக எடுத்துக்காம்டின. ர் எட்டங்கள் குத் கைக் 

காரர்களைக் காப்பாற்றும் வகையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட முன்னைய 

[Pal DAG 2 PL 1g. முன்னால் கொண்டு சென்றன. 

டஃபரின் பிரபுவின் பழழவிக்காலம்  இங்கிலா த்தில் ழுன்னாட்ரி 

இயக்கத்தில் ஏற்பட் அரசியல் நெருக்கடியிலும். ரழ்ந்திருந்கது, 

அவர் காலத்இல் சாலிஸ்பரி பிரபு யூனியனிஸ்டு கட்டு அமைச்சரவையின் 

தலைவராக அசைக்க முடியாத நிலையில் பொறுப்பு வஒத்திருக்தார். 
இந்திய விவகாரங்களைப் பற்றி ஆங்கிலேயர்கள் கொண்ட. கருத்தில்
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ஒரு மாற்றம் ஏற்படத் மெடங்கியது, அடிப்படைக் கொள்கைகளில் 

அவர்களுக்குள் இருந்த பிளவு மறுப்டியும் முறைந்துவிட்டது. 

இப்பொழுது அவர்களுக்குள் இருக்க வேறுபாடுமளெல்லாம் அவற்றை 
நிறைவேற்ற மேற்கொள்ளப் பெறும் நடவடிக்கைகளைப் பொருத் 

இருந்தன. ஏகாதிபத்தியக் கொள்கை லிபரல் தட்ியைச் 

சரர்ந்தவர்களிடையே பரவியதாலும், சாலிஸ்பரி தொடர்ந்து 

ஏற்படுத்திய அமைச்சரவைகள் 5 OB go & ம்ன்மையைப் 

பின்பற்றியமாலும் இம் மாற்றம் ஏற்பட ஏதுவாயிற்று. 

புதிய அமைச்சரவையோடு மேசர்ந்து பணியாற்றுவ இல் அவர் 

எவ்வித துன்பத்தையும் அடையவில்லை. பநவியினின்றும் விலகிய 
பிறகு அவருக்கு ரோமாபுரியில் நாதுவராகப் பணியாற்றும் பொறுப்பு 

அளிக்கப்பட்டது. அவருக்குப் பின்னர் ஆதிக்க கொள்கையை 

ஆதரிப்பவர்களின் mes: sels ஒருவரான லாண்ட்ஸ்டவுள் பிரபு 
அரசப் பிர.இரிதியாகப் பொறுப்பேற்றார். அவர் ஏற்கனவே கனடா 

வின் கவர்னர் ஜெனரலாகப் பணியாற்றினார். பிற்காலத்தில் இறப்பு 

மிக்க வெளிநாட்டு விவகாரங்களின் அமைச்சராக விளங்கினார். கன்சர் 
வேடில் கட்சியின் துத் தலைவராகவும் செயல் புரிந்தார். பொதுப் 

ப்ணியிளை வழக்கமானத் கொர லாகவும் நாவடக்கத்தினையும் செயலறி 

வினையும் இயற்கைப் பண்புகளாகப் பெற்ற விக் கட்டியைச் சார்ந்த 

பெருங்குடி மக்களின் கடை ஈபராம இவரைக் கருதக்கூடும். முரல் 

தரமான முகத்திலரக்குப் பின்னால் முழமையாக மறைத்து வைக்கப் 

பட்டிருந்த அவரது உண்மைக் முணங்களை அறிவது எளிதான காரிய 
மன்று. மேயோவிடம் காணப்பட்ட கவர்ச்சியும், டஃப்ரினிடம் காணப் 

ப்டஹிடம் காணப்பட்ட நிலையற்ற 
பகட்டழகினையும் றிப்ப னுடைய கேர்மையுணர்வும், இவரிடம் காண 

முடியாது. ஆனால், நார்த்புருக்கைப் போல் திறம்படைத் வராகவும், 

அவரைவிட அதிக அளவில் ஒத்துக்கொள்ளும் மனப்பான்மை பெற்ற 

வராகவும், ரிப்பனைப் போல் செல்வாக்குடையவராகவும் விளங்கினார். 

"இந்திய நாட்டின் தலைமைப்பொறுப்பேற்ற பெரிய ஈற்குடியாளர் 

என்று அவரைக் குறிப்பிடலாம், எல்லா மக்களையும், பொருட்களையும் 
அன்பாகவும், பெருந்தன்மையுடனும், நடுவுணர்வு நிலையுடனும் சிறந்த 
முறையில் பாரபட்சமின்றி நடத்தினார். 

  பட்ட இணக்க ஈயப் பண்பும், லி 

லிபரல் கட்சியைச் சார்ந்ம பஃபரின் கொண்டு aby அரசியல் 
அமைப்பு பற்றிய வரம்பு மீறாத சீர்திருத்தங்கள், லாண்ட்ஸ்டவுள் பிரபு 
காலத்தில் ம ழுமையைப் பெற்றன. இது இந்திய விவகாரங்களில் 
மேற்கொள்ளப்பட்ட கட்டிக் கொள்கையின் மாறுபடாத் தன்மை 
மீண்டும் புகுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சியினை எடுத்துக் காட்டுகிறது. 
இவரது சீர்திருத்தங்கள் ரிப்பனுடைய சுய ஆட்டிக் கொள்கையைச்
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FEB Ge rQuUTD and QsQuismsG wOpsGonw உண்டாக்கத் 

ரக்கனவாக அமையவில்லை. அவைகளைப் பற்றிய விவரங்கள் வே 9... 

இல் விவரிச்சப்பட்டுள்ளன. ஆனால் இரனுடைய இறப்பும் நன்மை 

யாதெனில், சட்டசபையிலுள்ள இந்திய உறுப்பினர்களில் இலர் கிட்... 

தட்ட தேர்தல் முறைவாயிலாகத் நேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். மேலும், 

இச் சபைக்கு ஆண்டு வரவு செலவு இட்டத்நை விவாதிக்கும் அதஇகா 

ரந்தினை வழங்கப்பெற்றது. அதன் பயனாக அதனுடைய அதிகாரங் 

கள் பெருக்கப்பெற்றன. இம் மாறுதல்களுக்குப் பிறகு இது பரந்த 

அழி.ப்படையின்மேல் மிகக் கவனமாக புதுப்பிக்கப்பட்ட டல்வொளசி 

பினுடைய இறப்புற்ற பாராளுமன்றத்தினை ஒத்திருந்தது. பல கட்டுப் 

பாடுகளுடன் கூடிய இத் நேர்தல் முறை, புதிய இந்தியாவிற்கு மைய 

அரசாங்கத்தில் பங்கு கொள்ளும் முதல் வாய்ப்பினை க் தந்து, சிறப் 

படைந்தது. இது தான் பிற்காலத்தில் கோகலேயின் செயற்களமாக 

விளங்கியது, ஆபாயின்பணயமாற்று மதிப்புகுறைம்துவிட்டது.18/0-ல் 

ஒரு ஆபபயரின் மதிப்பு 8 அில்லிங்காக இருந்தது. 1891-ல் இதுவரை! 

ஏற்படா வகையில் 1 அில்லிங்கும் 7 பென்னியுமாக குறைந்து | 

இதுவே லாண்ட்ஸ்டவு அடைய கவனத்தைக் கவர்ந்த விட்டது. 

மற்றொரு விவகாரமாகும். இந்த இறக்கம் 1878-ல் தொடங்கியது; 

ஐ்மனியிலும், இலத்தின் பூனியவிலும் வெள்ளியினுடைய பணர் 

மதிப்பைக் குறைத்ததே இதற்குக் காரணமாகும், வெள்ளியின் 

மதிப்பு தங்கத்தின் மதிப்புடன் உறவுகொண்டு குறையலாயிற்று, 

இந்தியா தங்க நாரையத் தட்டம் கொண்ட பிரிட்டன் தேசத்திற்கு 

கடன் பட்டிருந்ததால், இது இஃ்தியாவை வெகுவாகப் பாதித்தது. 

ஏற்றுமதிகள் துண்டப்பட்டன. ஆனால், இறக்குமதிப் பொருள்களுக் 

கென செலவிடப்பட்டத் தொகை கேடுபயக்கத் தக்க நாயிருந்தது. 

1895-ல் இந்த இறக்கத்தினை முழைமையரகத் தடுப்பதற்கு முன்னரே 

வரமான வரி மீண்டும் சுமத்தப்பட்டது. உப்பு வரி அதிகரிக்கப் 

பட்டது. லாண்டிஸ்்டனலுடைய எஞ்சிய கவன மெல்லாம் ஆப்கானித்தான 

பிரச்சணையிலும் எல்லைப் பிரச்சனைகளிலும் செலுத்தப்பட்டது. 

இப் பிரச்ஊகள் தனித்தனியே விவா இக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

குறுகிய கால நான்காவது அமைச்சரவையின் 

பதவிக்காலத்தில் லாண்ட்ஸ்டவுன். பதவியினின்றும் விலகினார். 

அமைச்சரவை பிளவுற்றிருர்தது. இங்கிலாந்து அரசாங்கத்தின் 

ஆதரவைப் பெறும் வாய்ப்பு இல்லாத காரணத்தாலும், நிறைவேற்றப் 

பட வேண்டிய மேலிடத்துத் திட்டம் எதுவுமில்லாததாலும் இப் 

பதவியை அடைய எவரும் அக்கறை காட்டவில்லை. இரோமார் பிரபு 

அரசப் பிரதிஙிதிப் பதவியை ஏற்க மறுத்தார், சர். எச். நார்மன் 

பதவி ஏற்க இசைவு கொடுத்து, பின்னர் முதுமைக் காரணத்தால் 

். - இளாட்சனுடைய
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பபகவியை விட்டு விலஷெர், ஆகலே, இப் பொறுப்பு எல்ஜின் பிரபு 

வின் மேல் இளரிக்கப்பட்டடது. . இவருடைய தற்ஐருயார். இவருக்கு 

முன்னர். இ. பதவியை வ௫திருந்தார். மேலும், இரண்டு ஆண்டு 

pane டஃபரின் ஏற்படுத்திய அமைதி தொ பிந்து இருந்து வந்தது." 

(பிறகு, இந்தியா பிளேக்கு கோயாலும், பஞ்சதந்தாலும் பிடிக்கப் 

'பட்டது. தென்னிந்தியா, மத்திய இந்தியா, வட இந்தியா ஆகிய 

பிரதேசங்களின் பெரும் பகுதி பஞ்சத்தால் பிடிக்கப்பட்டன. பஞ்சம் 

பெருமளவில் ஏற்பட்டபோதிலும், புதிய முமைகள் கையாளப்பட்ட. 

கால் 75,000 பேர்களே உயிரிழந்தனர். அதுவும் போக்குவரத்தில் 
பாதொரு முன்னேற்றம் அடையாத மத்திய மாகாணங்கள் போன்ற 

பிரதேசங்களில் தான் இறந் சுவர்கள் எண்ணிக்கை வீதம் அதிகமாயிருர் 

தது, கருங் கொள்ளை நோய் என்ற பெயரால் ஐரோப்பாவை பாழாக்கி 

பதும், 1065-ல் பிளேக் என்ற பெயரால் இலண்டனைப் பாழாக்கிய 

துமான இக் கொள்ளை கோய் 17ஆம் நாற்றுண்டின் இ DD Boro 

களில் ன நாட்டில் பரவியது, 1896-ல் ஹாங்காங்கிலிருந்து இந் 

நோய் பம்பாய்க்கு பரவியது. ஐஹாங்கீர் இக் கொள்ள நோயின் 

அறிகுறிகளை பிழையின்றி 1616-ல் விவரித்திருந்தார். ஆனால், அக் 

கரல முதல் இதுவரை இந் கோய் மக்களிடையே பெரும் அளவில் 

மற்படவில்லை. அந் கோய் பரவாமலிருக்க நடவடிக்கைகள் மேற் 

கொள்ள பட்டபோது இந்திய மக்களின் பழக்கவழக்கங்கள் பாதிக்கப் 

பெற்றன. ஆகவே அவை குழப்பத்தை விளைவித்தன. இச் சமயம் 

Qasr பி. ஜி. திலகர் சறப்படைந்தார். ௮க் கால முதல் இந்தியா 
வில் குறிப்பிட்ட ல காலங்களில் தோன்றுகிற ஒரு கோயாக இருந்து 

வந்தது, எனினும், அது கவலைக்கெடங் கொடுக்குமளவிற்கு ஏம்பட 

வில்லை, . 

18602 முதல் 1898 வரை இடைப்பட்ட 86 ஆண்டுகளில் இந்திய 

அரசாங்கத்தின் தன்மை பல மாறுதல்களை அடைந்தது. சில காலம் 

ஈல்லெண்ணத்துடன் குடிமக்களின் மீது தேவையற்ற கட்டுப்பாடுகளை 

பசுமத்தி வந்தது. சில காலம் முதிர்ச்சி பெருக ஏகாதிபத்தியக் கொள் 

கையை கடைபிடித்து வந்தது, இல காலம் மக்களை அரசுப் பணியில் 

கூட்டாளியாகத் தற்காலிக ஈடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது. ஆனால், 

ுந்தைக்குரிய ஈல்லெண்ணத்துடன் தேவையற்ற கட்டுப்பாடுகளைர் 

சுமத்தும் ஆட்ட முறையே இக் காலத்தில் மேம்பட்டு இருந்தது. 

இக் கால இறுஇப் பகுதியில்தான் இந்திய அரசாங்கம், மக்களுடன் 

கலஃது பேரியதன் விளைவாக, தான் சுமத்திய கட்டுப்பாடுகளைக் 

குறைத்து ஆட்சி புரியத் தலைப்பட்டது. பொ௫ுளாதாரத் துறையில், 

1 1892ல் ஆண்டு இகிய நவுடைல்கள் சட்டம்,
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இந்தியா தடையிலா வர்த்தக கொள்கைக்குஅடிமைப் படுத்தப்பட்டது. 

இதனால், உலக வியாபாரந் நலங்களில் புகுந்ததால் விளைந்த ஈன்மைக் 

இமைகளை அனுபலிக்கலாயிற்று. ஆரவாரமின்றியும் அதே சமயத்தில் 

ஒரே €ராகவும் தற்காலத் தொழில்களின் வளத்தைப் பெருக்கியது. 

எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக பிரம்மாண்டமாகத் தோன் நிய பேரரசாட்சி 

யின்£ழ் உள்ள இந்திய சமுதாயத்தில் தோன். றிய கொதிப்பு விரைவாக 

வளர்ந்து வந்தது, இக் கொதிப்பு இறுதியில் பார்ப்பவர்களுக்குப் 

புலப்படும் வகையில் கன் துடைய முழு அரசியல் உருவத்தைப் பெறும் 

மிலையை YO 55 BW.



௯ ். வணி நாட்டு உளவும் 

எல்ிலக் கொள்கையும் (1862. 98) 

வடமேற்குப் பகுத: 7857ஆம் ஆண்டு கலகத்திற்குப் பின்னர் 
நிலவியல் சார்ந்த அரசியல் நிலைமையில் இல மாறுதல்கள், ஏற்பட்டன. 
இம் மாறுதல்கள், இரண்டாவது ஆப்கானித்தானப் போருக்கும், 

கூன்றாம் பர்மா யுத்தத்திற்கும் முக்ய காரணங்களாக அமைந்தன. 
7827ஆம் ஆண்டிற்கு முன் இருந்தது போலவே, அதற்குப் பிறகும்கூட. 
இந்தியாவின் பாதுகாப்பிற்கு இன்றியமையாத தேவைகள் மூன்றினுள் 
இரண்டு நிறைவேற்றப்பட்டன, பிரிட்டன் கடலாதஇிக்கம் பெற்ற 

நாடாக தொடர்ந்து இருந்து வந்தது, இழக்கிந்தியத் இவுகள், ஏறத் 
காழ் ஆங்கிலேயர்களின் உதவியாளர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய 

டச்சுக்காரர்களின் ஆதிக்கத்தில் தொடர்ந்து இருந்து வந்தன. 

டச்சுக்காரர்கள், தங்களுடைய ரேரடி, ஆதிக்கத்தினை கிழக்கிந்தியக் 

திவுகளைச் சூழ்ந்துள்ள பிரநேதசங்களில் பரப்பிக் கொண்டிருந்தனர். 

இவ்வாறாக அவர்கள் இந்தியாவின் பாதுகாப்பினை வலுப்! (டுத் னார்கள் . 
இந்தியாவிற்கு இழக்கலுள்ள பிரதேசங்களிலும் மேற்கிலுள்ள 
பிரதேசங்களிலும் ஏற்பட்டிருந்த பொது£நிலைமையில் மாறுதல் ஓன்று 

ஏற்படத் தொடங்கியது. இழக்குப் பாகத்தில் ஏற்பட்ட மாறுதலுக்கு 
பிரஞ்சுக்காரரின் வருகை காரணமாகயிருந்தது. மேற்குப் பகுதியில் 

; எற்பட்ட மாறுதல் மிக முக்கியமானதாகும். ஆகவே, முதலில் 
இதனைச் கவனிப்போம். வரலாற்று நிகழ்ச்சிகளைக் கொண்டு பார்க்கும் 

போது, இந்தியாவின் வட மேற்குப் பகுதியின் பாதுகாப்பு, இந்தியா 

வின் ஏற்படுத்தப்பட்ட வல்லரசு, ஈரான் நாட்டில் ஏற்படுத்த 

பட்ட வல்லரசு, ஆய இரு வல்லரசகளைச் சம நிலையில் கொண்டு 

நிறுத்துவதகனை ஒட்டியிருந்தது. எக் காலத்திலும் இந்தியா ஈரான் 

மேட்டுப் பிரதேசத்தைக் தன் ஆளுகையின் 8ழ் கொண்டுவந்து கட்டுப் 

படுத்தியதில்லை. ஆகவே, அங்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட வல்லரசு இந்இயா 

வின் பாதுகாப்பினுக்கு ஆதாரமாக விளங்கியது, ஏனெனில் அது
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ஈந்திய ஆசியாவின் ஆற்றல் பிபாருந்திய வலிமையை கட்டுக்குள் 

வைத்திருந்தது. பேரரசுகளின் வழிவழி மரபான பிறப்பிடமாஇய 
மத்திய ஆசியாவினை, ஒரு பெரிய நீர்த்தேக்கத்திற்கு ஒப்பிடலாம். 

வெளித்தோற்றத்தை மூன் மதிப்பிட்டுக் கூற முடியாததாகவும், மாறு 

படக் கூடிய வேகத்தைப் பெற்றதாகவும் காணப்பட்ட மக்கள் வெள்ளம் 

அதனின்றும் அடிக்கடி வெளிப்பட்டது. மத்திய ஆசியாவினின்றும் 
வெளிப்படும் சாதாரண ஆபத்தினைத் தடுக்கக்கூடிய வலிமைப்பெற்ற 

அண்டை நாடு ஒன்று வடமேற்குப் பகுதியில் ஏற்படுத்தப்பட்டால், 
அத்தகைய நிகழ்ச்சி இந்தியாவிற்கு நலன் அளிக்கும் என்பதில் 

ஐயமில்லை. இந்தியாவிலும் வலிபொருந்திய மைய ஆட்சிமுறை 

ஏற்படுத்தப் பெற்றிருந்தால் தான் தகுந்த பலன் பெற முடியும் என்பது 
இண்ணம், சாபாவிடுகள் (58ீகும்மே) அழிந்தவுடனும், நாதர்ஷா ஈரானில் 
மறைக்த பிறகும், இம இியரவில் மொகலாயர் ஆட்சி அழிவுற்றவுடனும் 

இத்தகைய நிலை ஏற்ப வில்லை. பிரிட்டன் நாட்டவர்கள் 7878ஆம் 
ஆண்டிற்குள்ளாகவே இந்தியாவை ஒரு பேரரசின் ம் மீண்டும் 

இனளைத்துவிட்டனர். அப்போது சிந்து ஈதிப் பிரதேசத்திற்கப்பால் 
அமைதி குலைந்த ஆப்காணித்தானமும், காஜார் குலத்தரசர்களின் €ழ் 
வலியிழந்து இடக்த பாரசிகமும் தங்களுக்கு எதிர்முகத்தில் இருப்பதை 

கண்டனர். அவற்றினுக்கப்பால் ருஷ்யா பரந்து கிடந்தது. ருஷ்யா 

வின் ஆதிக்கம் பரவுவகுற்குரிய வாய்ப்புக்காலம் இன்னும் ஏழ்பட 

வில்லை. 1820 முதல் 1889 வரை ருஷ்யா தன்னுடைய கவனத்தை 

யெல்லாம் தென்மேற்குப் பகுதியிலிருந்த துருக்கி, கான்ஸ்டாண்டி 

கோபிள் ஆக௫யெவற்.றின் பக்கமாகச் செலுத்தி இருந்தது. பால்மர்ஸ்டன் 

தன்னுடைய அரசியல் செயலாண்மைத் இத்தால் ருஷ்யாவைப் போதிய 

அளவு கட்டுப்படுத்தி இருந்தார். ருவியாவிற்கும் ஆப்கானித்தானத் 

இற்கும் இடையே மத்திய ஆசியாவில் சிற்றரசுகள் பல இருந்தன. 

ஆப்கானித்தானத்மை பிரிட்டிஷ்காரர்களின் கட்டுக்குள் கொண்டுவர 

ஆக்லரண்டு பிரபு தவறிய போதிலும். அதனால் இந்திய பாதுகாப்பி 

னக்கு யாதொரு விளைவுச்கேடும் நேராமவிருப்ப,தற்கு ௮ச் சிற்றரசுகளே 

காரணமாக இருந்தன. அந்த நிலைமையைக் தங்களுக்குச் சாதகமாக 

பயன்படுத்திக் கொள்ளக் கூடியவர் எவரும் அப்பொழுது தோன்.றிலர். 

ரஷ்யாவின் பார்வையெல்லாம் கான்ஸ்டாண்டிகோபிளின் மீதே பதிந்தி 
ருந்தது. 7844-ல் இவ்விரு பேரரசுகளுக்குடையே யிருந்த ௮ச் சிறு 

நாடுகளைக் கொண்டு நடுநிலை மண்டலம் ஒன்றை ஏற்படுத்த பிரிட்ட 
னும் ருஷ்யாவும் இசைந்தன. இதனால் இந்திய அரசரங்கத்திற்கும். 

தோஸ்து முகமதுவுக்கும் இடையே எற்பட்டுருந்த தொடர்பு மீண்டும் 

நன்னிலைக்குக் கொண்டுவருவதற்கான வாய்ப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

தோஸ்து முகமதும் அந்த வகையில் முயற்சி மேற்கொள்ளுவதற்கு 

பெ.நம் உதவி புரிய் விரும்பினார். அத்தகைய சூழ்நிலையில் பாரசீகம்
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1856-0 குஷயா இரிமியப் போரில் தோல்வியுற்ற காரனத்தால் 

பாரசகத்திற்கு யாரொரு உறவியும் புரிய இயலாத நிலையில் இருந்தது. 

அதே நேரத்தில் இந்தியாவில் 18த7ஃல் ஏற்பட்ட கிளர்ச்சி இந்தியாவில் | 

பிரிட்டனுடைய ஆட்டி அமைக்க முடியாத நிலையைப் பெற்றிருந்தது 

என்று எண்ணமிடுவது ஈவரானதென்று எடுத்துக் காட்டியது, அதன் 

பிறகு ஏனைய இடங்களில் தன்னுடைய திட்டங்களுக்குத் தடை 

யேற்படும் போது, எதிப்பு அதிகமில்லாத இசைகளில் தன்னுடைய 

கவனத்தைச் செலுத்தும் வழக்கமான கொள்கையை ருஷ்யா மீண்டும் 

கடைப்பிடிக்கலாயிற்று. 1860 முதல் 1869 வரை ஐரோப்பிய 

நாடுகள் புத்துயிர்ப்பு பெறுவதிலும், உள்காட்டுச் சீர்திருத்தங்களை 

மேற்கொள்ளுவதிலும், அரசியல் செயலாட்சிக்குரிய விவகாரங்களில் 

அமைதஇ காணுவதிலும் ஈடுபட்டு இருந்தபொழுது ருஷ்யா ஆசியாவில் 

தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை விரிவுபடும் ரத்தொடங்கியது. குறிப்பாக 

மக்கள் நேக்கம் என்று கருதப்பட்ட மத்திய ஆயப் பகுதிக்குள் 

ரஷ்யா... முன்னேறத் தொடங்கியது. அம் மக்கள் Gade 5 Bair 

ஊற்றுகள் வற்றிப் போய்க்கொண்டு இருந்தன, அப் பகுதியில் 

ஏற்பட்ட வறட்சியின் காரணமாக ஏற்பட்ட வறுமையும், குடியழிவும் 

இதற்கு முக்கிய காரணமேயன்றி அம்மக்கள் கொண்டிருந்த உள் 

ளியல்பான பண்புகளில் காணப்பட்ட சீரழிவு அல்ல, அங்குள்ள 

இற்றரசுகள், தற்கால அறிவிற்கும் வலிமைக்கும் மூல ஆதாரமாக 

விளங்கும் தன்மைகளைப் பெருத காரணத்தால் சீர்படுத்த இயலாத 

அளவிற்கு ஆற்றல் இழக் ந நிலையை அடைந்தன. ஆகவே முன்னொரு 

காலத்தில் ரஷ்யாவை அடக்கயொண்ட தாதாரிய சிற்றரசர்கள் 19ஆம் | 

நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் ருஷ்யாவிற்கு இரையானார்கள். 1866-ல் ! 

பொகாரா ரஷ்யாவின் ஆதரவிலுள்ள நட்பு காடாக மாறியது. 1968-ல் | 

ருஷ்யா சாமர்கண்டை_ல் கைப்பற்றியது. 1879-ல் இவா 

சாமர்கண்டைப் போலவே ருஷ்யாவின் ஆதிக்கத்தற்குட்பட்டது. 

துருக்கிஸ்தானம் என்ற பெயர்கொண்ட புதிய தொரு மாகாணத்தை 

ருஷ்யா ஏற்படுத்தியது. அதன் பயனாக ருஷ்யாவின் படைத்தளம் 

ஒரெள்பெர்க்இலிருந்து ஆயிர மைல் தள்ளியிருந்த தாஷ்கண்டு 

என்னுமிடத்திற்கு மாற்றப்பட்டது. ஹீரத்துடன் கூடிய வடகிழக்கு 

ஆப்கானித்தானத்திற்கும் ரஷ்யப் $பரரசுக்கும் இடையே எஞ்சி 

யிருந்தது மெர்வ் என்னும் பிரதேசமேயாகும். 

(இன ஆப்கானிழ் தானம் பற்றிய நிகழ்ச்சிகளை ஆராய்வோம் 

வமட்மேற்குப் பகுதியில் ருஷ்யா தலையிடாதவரை எல்லன்பரோ பிரபு 

தொடங்இவைத்த தலையிடாக் கொள்கை பயனளிப்பதாக விளங்கியது. 

தோஸ்துமுகமது ஹீரத்துக்கு இன்னும் தலைவராகாத கரரணத்தால் 

பிரிட்டன் நடுநிலைக் கொள்கையை கையாஞவசை அவர் மிகவும்



44 இந்திய வரலாறு 

மஇழ்ச்சியுடன் வரவேற்றார். மேலும், பாரசீகத்திற்கு எதிராக 

பிரிட்டனின் உதவியைப் பெறலாம் என்ற நம்பிக்கையையும் 

பெற்றிருந்தார். அவருடைய நட்பைப் பெறுவதற்காக டல்வெளகி 

அவருடன் உடன்படிக்கை யொன்றை 1855-0 ஏற்படுத்திக் 

கொண்டார். ஹீரத்து பற்றிய விவகாரத்தில் பிரிட்டனுடைய உதவி 

அவருக்கு அளிக்கப்பட்டது. 1827ஆம் ஆண்டு கலகத்தின் போது 

தோஸ்து மூகமது பெஷாவரைக் கைப்பற்றும் நோக்கத்தைக் 

கைவிட்டார்... 1869-ல். அவர் ஹீரத்தைக் கைப்பற்றினார். சில 

நாட்களுக்குப்பின் தனது எண்பதாவது வயதில் அவர் காலமானார். 

மொகலாய ஆட்சிக் காலத்தில் இந்தியாவில் ஏற்பட்டது போலவே 

ஆப்கானித்தானத்தில் வாரிசுப் போர் ஒன்று ஏற்பட்டது. தோஸ்து 

முூகமதுக்கு 16 பிள்ளாகள் இருந்தமையாலும், மொகலாய 

அரசர்களுக்குச் சாதாரணமாக ஈன்று அல்லது நான்கு பிள்ளைகளே 

இருந்தமையாலும், மொகலாய வாரிசுப் போரை விட ஆஙப்கானிழ். 

தானத்தில் நிகழ்ந்த வாரிசுப் போர் மிகச் சிக்கலுடையதாக இருந்தது, 

ஜான் லாரன்சு இப்போரில் தலையிட மிக உறுதியுடன் மறுத்தார். 

அவருடைய கொள்கையை, அவருடைய ஆதரவாளர்களா, லும் அவரைக் 

குறை கூறுபவர்களாலும் வலிகுன்றாவாளாமை , என்று மிகவும் 

ஆர்வத்துடன் விவரிக்கப்பட்டது. ஆனால் ௮க் கொள்கை, அன்று 

நடைமுறையில் இருந்த தலையிடாக் கொள்கையின் ஆர்வமற்ற 

தொடர்ச்சியே ஆகும். ஒவ்வொரு போட்டியாளரும் ஒழ்ப்படியும் 

தன்மையற்றத் தலைவனாக இருப்பதை லாரன்சு கண்டறிந்தார். 

போட்டியிட்ட அனைவரும் தன்னுடைய பொதுப்படையான 

கண்டனத்துக்குரியவர்கள் என்று அவர் கொண்டிருந்த கருத்தினை 

வெளிக்காட்டாமல் இருப்பது மிகக்கடினமென்று உணர்ந்தார். 

7808-ல் ஷெர்௮அலி இறுதியில் தன்னுடைப எதிரிகளை முறியடித்த 

போது, அவரை அமீராக ஏற்க தன்னுடைய ஒப்புதலைத் தெறிவித்தாற்? 

இதற்கு முன்னரே ஷெர் அலியின் எதிரிகள் பாரசிகம், ரஷ்யா ஆகிய 

நாடுகளின் உதவியை நாடிய பொழுது அவருக்குப் பண உதவி 

அளித்தார். லாரன்சுவினுடைய குறைகாண இயலாத கொள்கையு: ன் 

ஆர்வத்தன்மையை அவரைப்பின் தொடர்ந்த மேயோப் பிரபு சேர்த்து 

விட்டார். ஆகவே 1869-ல் ஷெர் அலியை அம்பாலாவில் சந்தித்து 

தன் செல்வாக்கினைப் பயன்படுத்தி முஷ்பாவின் கவர்னர் ஜெனரலான 

காப்மேன் 1670ஆம் ஆண்டு முதல் ஆப்கானி த்தானத்திற்கு 

அனுப்பிய கடிதங்களை அவரிடமிருந்து பெற்றார். தலையிடாக் 

கொள்கை முழு வெற்றி அடைவதற்காக ஆப்காணித்தானத்தின் 

கூறுபடா நிலையை ருஷ்யா ஏற்றுக் கொள்ளத்தக்க வகையில் உடன் 

படிக்கையொன்றை ருஷ்யாவிடன் செய்துக் கொள்வது அவசியம் 

என்று லாரன்சு கண்டறிந்தார், துழுக்கிஸ்சானத்தில் ஏற்பட்ட.



வெளி நாட்டு உளவும் எல்லைக் கொள்கையும் த 

ருஷ்யர்களுடைய முன்னேற்ற மும், அதனால் அமீர் அடைந்த கவலையும் 

பிரிட்டனுக்குப் புதிய வாய்ப்பு ஒன்றினை அளித்தன. Bort 

சனுடைய முநல் அமைச்சரலை 7869-ல் ஆக்ஸஸ் ஈதிக்கு தெற்கே 

யுள்ள பகுதி ஷெர் அலியின் ஆதிக்கத்திற்குட்பட்ட பகுதி என்பதை 

ருஷ்ய/கள் ஒத்துக்கொள்ளுமாறு:் 1873-ல் பதக்ஷானில் ஏற்படுத்தப் 

பட்ட ஷெர் அலியின் ஆதிக்கந்தினை ருஷ்யர்களை அங்கேரிக்குமாறு 

வழி செய்.நறு, 

ஐயொப்பாவின் அரசியல் நிலைமாறுபடாதிருந்தால் மேற்கூறிய 

உடன்பாடு ஆப்கானி௰ப் பிரச்சனைக்கு நெடுநாள் நிலைத்திருக்கக் கூடிய 

முடிவு ஒன்றினை ஏற்படுத்தியிருக்கும். ஆனால், விரைவில் ஐரோப்பா 

வின் அரசியல் நிலைமையில் மாற்றம் ஏற்பட்டது. அதனால் ரஷ்யாவில் 

மூன்னேற்றமும், அதனுடைய சிறு தொல்லைகள் கொடுக்கும் 

வழக்கமான கொள்கையும் முக்கியத்துவம் பெற்றன. 1873-0 Bar 

ரஷ்யர்கள் கைக்குமாறிய து. அதற்கு மறுநாள் முஷ்யாவின் நாடு 

பிடிக்கும் பக்கத்தைக் கண்டு அஞ்சிய ஷெர் அலி எிம்லாவிற்கும் 

நரதுவரொருவரை இந்திய அரசாங்கத்துடன் நெருங்கிய உறவு 

ஏற்படுத்திக் கொள்ல தற்கென அனுப்பிவைத்தார். YOY writs 

புருக்கு, மேயோ பிரபு முன்பு அனித்ததெளிவற்றவாக்கு.று.திகளை நவிர 

டூவரொன்றும் அளிக்க இயலாத நீலையில் இருந்தார். ஆகவே apt 

ன். நட்பு நாட்டங்களிலும் உறுதி மொழிகளிலும், 

வத்த அசட்டை மனப்பான்மையைக் குறைந்துக் 
இப்பொழுது நிகழ்ச்சிகள் 

அலி புஷ்யாவி 

இதுகாறும் காட்டி 

கொள்வது உடதமாகும் என்று கருதினார். 

{874-8 டிஸ்ரேலி பிரதம 
வேகமாக. ஊர்ந்து சென்றன. 

ராகவும்,  சாலிஸ்பரி பிரபு இந்திய அமைச்சராகவும் பொறுப் 

பேத்ழர்கள். 1878-ல் துருக்கியின் ஆளுசைக்குட்பட்ட ஐரோப்பிய 

மாகாணங்களில் இளர்ச்சி ஏற்பட்டது. 7876-ல் ரஷ்யா பளர்ச்சி 

காரர்களுக்கு முழு ஆதரவளித்தது. அதைத் தொடர்ந்து ரஷ்பா 

மீண்டும் முன்னேறிச் செல்லத்தொடங்கியது. 7878ஆம் ஆண்டின் 

தொடக்கத்தில் கரன்ஸ்டாண்டிகோபிள் வரை முன்னேறிச் சென்று 

துருக்கு அரசருக்கு சமாதான நிபந்தனை கல்ரக் கட்டுறுத்திக் கூறியது, 

அதன் விகாலாக பல்கேரியா. ஏனைய பிர3தசங்களைப் பெற்றது. 

அவ்வாறு விரிவுப்படுத்தப்பட்டதும் ரஷ்யாவின் கைப்பொம்மையாக 

விளங்கக் கூடியதுமான பல்கேரியாவின் வாயிலாக பால்கன் தீபகற்பம் 

முழுவதிலும் ரஷ்யாவின் ஆதிக்கம் நீலைகாட்டப். பெறுவதற்கான 

பெரும் வாய்ப்பு ருஷ்யாவிற்கு ஏழம்பட்டது. ஆகவே அவ்வுடன் 

படிக்கையின் நிபந்தனைகளை மாற்றியமைக்க வேண்டுமென்றும் 

பிரிட்டன் வற்புறுத்தியது. அதற்கு ருஷ்யா இனங்கவில்லை யென்றால் 

பிரிட்டன் போர்புரியத் தயாராக இருப்பதாகவும் அறிவித்தது.



16 % Dinu வரலாறு 

இறுதியில் பிஸ்மார்க்கின் நலையிட்டின் விளைவாகக் கூட்டப்பெற்ற 

பெர்லின் மகாநாட்டில் பிரிட்டன் வெற்றிகண்டது. கன்சர்வேடிவ் 

கட்சித்தலைவர்கள் ருஷ்யாவின் நோக்கங்களின் மீது பெருந் ந ஐயப்பாடு 

கொண்டனர், எனவே மந்திய ஆசியாவில் ரஷ்யா மேற்கொண்ட. 

நடவடிக்கைகளை அவர்கள் கண்டிக்கம் நலைப்பட்டடவர். முஷ்யாவின் 

வலுத்தாக்குநலினின்றும் ஆப்கானித்தான நநைப் பாதுகாக்க வேண்டி௰ 

MUA FOS உணர்ற்குனம். மேலும் ஆப்கானித்தான த்தை 

துனையாகக் கொண்டு நமுஷ்யாவின் ஆஞுகைக்குட்பட்ட மத்திய 

ஆசியாவைத் நாக்குவத/க பயழமுறும்தி அப்பயமுறுழ்நல் வாயிலாக 

ரஷ்யாவை. ஐரோப்பாவில் கட்டுப்படுந்த எண்ணினார்கள். அவர் 

களுடைய நோக்கங்களைச் செயல்படுந்துவதற்கு 1876 cso லிட்டன் 

பீரபுவை தங்கஷ்டைய கையாளாகக் கொண்டிருந்தனர். விட்டன் 

பிரபு பள்ளிப்பிள்ளைக்குரிய ஆர்வத்திவைப் பெற்றிருக்கார். அதுவு 

மன்றி அவருடைய தலைவர்கள் கொண்டிரக்த ஆர்வழ்தை விட 

அதிகளவில் ஆப்கானிய விவகாரங்களில் அவர் ஆர்வம் காட்டினார் 

என்பதை இங்கு குறிப்பிடுதல் அவசியமாகும். p 

மேற்குறிப்பிட்।. கோக்கங்களை நிறைவேற்றுவழற்காக பிரிட்டிஸ் 

அரசாங்கம் இனர் ருஷ்யாவின் மீது நங்களஞுடை!। செல்வாக்கு 

வலிமைலய நேரடியாக செலுந்துவரற்குப் பதிலாக வெர்அலி மீது 

அரனை பயன்படுத்தும் முறையைக் கையாண்டனர், 7875ஆம் 
ஆண்டின் தொடக்கத்தில் காபூலுக்கும் தாதுவரொருவரை அப்பு 

மாறும் அழே சமயத்தில் எல்லையில் நிறுந்தப்பட்டிருந்து இந்தியப் 

படைகளை வலுப்படுத்துமாறும் சாலிஸ்பரி நார்ழ்புரூக்குக்கு யோசனை 

கூறினார். கார்த்புருக்கு தயங்கினார். ஆகவே அந்த யோசனையை 

சாலிஸ்பரி ஒரு கட்டளையாகப் பிறப்பிழ்ரார். அதனால் நார்த்புரூக்கு 

அடுத்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் பரவியினின்றும் விலஇனார். 

லிட்டன் இந்தியா வந்தடைந்ததும் அந் இட்டத்தை அமீருக்கு 

எடுத்துரைத்தார். 1876-0 காலாட்சலைவரூடன் செப்துகொள்ளப் 

பட்ட உடன்படிக்கையின்படி கீவெட்டடா பிரிட்டிஷ்காரர்களின் கவச 

மாயிற்று, (அமீர் ஆப்கானித்தானந்தில் பிரிட்டிஷ் பிரதிநிதி நங்க 

அனுமதுப்படில்லை என்று முடிவு கட்டினார்) அவருடைய தந் ழையார் 

ஆட்டுக்காலந்தில் ஏற்பட்ட. துன்பம் சூழ்ந்த முன்னோடிபான 

நிகழ்ச்சிகள் அவர் கண்முன் நின்றன் ஒரு நாட்டின் அரசவைக்கு 

பிரிட்டிஷ் பிரஇநிஇயின் வருகை அந்நாட்டின் சுதந்திரத்தின் அழிவை 

முன் குறித்துக்காட்டும் நிகழ்ச்சியாகும் என்ம கருத்து பொதுவாக 

இழக்கு காடுகளில் உலவி வந்தது. அத்திட்டத்தை நிராகறித்தால் 

ஆங்கிலேயர்களின் வெறுப்புக்காளாக நேரும் என்று அவர் பயந்தார். 

அதே நேரத்தில் அதை ஏற்றுக்கொண்டால் அவருடைய மக்களின்
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ஆதரவை இழக்க மேழும் என்று அவர் அஞ்சினார்? அவர் இருரலைக் 
கொள்ளிக்கிபையே அகப்பட்ட எறும்பு போல் தத்தளித்தார். 

(இறுதியிலீ 7877ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் பிரிட்டிஷ் தாதுக் 

குழுவினை ஏற்க மறுத்தார். இதே நேரத்தில் ஐரோப்பாவில் அரசியல் 

நெருக்கடி. அதிகமாகவே ருஷ்யார்கள் அதிகளவில் தொல்லைகள் 

கொழிக்க ஆரம்பித் சனி 7878ஆம் ஆண்டு ஜுலை மாதத்தில் ருஷ்யப் 
படைத் தலைவர் ஸ்டோலியடாப் யாதொரு தடையின்றி காபூல் 

சென்றடைந்தார்..] அதே சமயத்தில் பெர்லின் மாநாடு முடிவுற்றது. 

பெர்லின் உடன்படிக்கை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதால் ஸ்டோலி 

யடாப்பை உடனே திருப்பி அழைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று 

பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் வற்புறுத்தியிருக்கக்கூடும். தேனால் அதற்கு 
மாழுக பிரிட்டிஷ் தூதுவரொருவரை ஆப்கானித்தானத்திற்கு அனுப்ப 

இருப்பதாக லிட்டன் அமீருக்கு அறிவிக்க பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் 

அனுமதி வழங்கிற்று] அதுமுதற்கொண்டு திட்டத்தை செயலாற்றும் 

பொறுப்பு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திடமிருந்து இந்தியாவில் ஓந்திக் 

காமல் செயலாற்றி வருகிற அதனுடைய கையாளிடம் மாறியது. 

ஏனெனில் அவர் கட்டுப்பாட்டுடன் நடந்து கொண்டால் பிரிட்டிஷ் 

அமைச்சரவை  நெழுக்கடிக்கு உள்ளாகி இருக்கும், அத்ரகைய 

நெருக்கடி ஏற்பட பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அனுமதிக்க தயாராக இல்லை. 

(rare தூதுவரான சர், நெவில் சேம்பர்லேன் அலிமஜீத் 

என்னுமிடத்தில் பின்வாங்க நேர்ந்தது. அதைத் தொடர்ந்து 

ஆப்கானித்தானத்தின் மீது படையெடுப்பு ஏற்பட்டது. வழக்கம் 

போல் பிரிட்டிஷ் படைகள் வெற்றி கண்டன. ஜஷெர்அலி நாட்டை 

விட்டு pg. நேர்ந்தது? 7889-ல் ஏற்பட்ட அச்சுறுத்துகற 

நீகழ்ச்சிகள் மீண்டும் நிகழ்வதற்குரிய அறிகுறிகள் காணப்பட்டன. 

உரிய காலங்கடந்த பின்னர்தான் ரஷ்யாவிடம் தனக்கு உதவியாகப் 

பெறத்தக்க பொருள் யாதும் இல்லை என்பதை அவர் உணர்ந்தார் 

அடுத்த ஆண்டில் (ஷெர்அலி இறந்தார்,2-1879-இல் அவருடைய 

மகனான யாகூப் என்பவருடன் ஏம்படுத்மப்பட்ட கண்டார்மக் உடன் 

படிக்கை வாயிலாக. சமாதானம் ஏழம்படுத்தப்பட்டது. ஆனால் இந்த 

சிறப்பு மிக்க வெற்றிகள், மேற்கொள்ளப்பட்ட எண்ணங்கள் 

நிறைவேருமல் போகும் நிலையினையே மீண்டும் மெய்ப்பித் துக்காட்டின. 
[ இவ்வுடன்படிக்கையின்படி, குர்ரம், சிபி, பிஷின் ஆகிய மாவட்டங்கள் 

பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கத்திற்குட்படுத்தப்பட்ட்ன. காபூலில் பிரிட்டிஷ் 

பிர இநிதி ஒருவர் தங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது] ்- ஏனைய புஇகளில் 

பிரிட்டிஷ் , அரசின் பிரதிநிதிகள் அமர்த்நப்பட்டனர். ரிட்டன் 

நாட்டவர்களுடைய ஆலோசனையின்படி. தன்னுடைம் அயல்நாட்டு 

உறவு முறைகளை செயலாற்றுவதாக அமீர் ஓத்துக்டுகாண்டார்.
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(இவற்றிற்குப் பதிலாக ஆப்கானிழ் சானந்தின் மீது அன்னிய நாடுகள் 

ஆக்கிரமிப்பு மேற்கொள்ளும்போது யாகூப்புக்கு உதவி செய்வதாகவும் 

ஆண்டுதோறும் ஆறு லட்ச ஆபாய் உதவித்தொகை வழங்குவநாகவும், 

பிரிட்டிஷ்சாரர்கள் வாக்குறுதி அளித்தார்கள், ஆப்கானித்தானம் 

இறுதியில் இந்திய அரசாங்கத்தின் பாதுகாப்புப் பெற்ற நாடாகம் 

தோன்றியது, ஆனால் இந்ந உடன்படிக்கையை மேற்கொள்ளும்போது 

இதனால் பாதிக்கப்படும் மக்களின் ஓப்புகலைம் நுவிர ஏனையவற்றை 

மதிப்பிட்டு முடிவு செய்ததாகக் காணப்பட்டது. கவே புதிய 

தூதுவரான காவெக்னரி காபூல் சென்றடைந்நு ஆறு வாரத்திற்குள்ளாக 

மக்கள் சளர்ச்சிடுயான்று அங்கு ஏற்பட்டது. அரன் விளைவாக ஐலை 

மாகுத்தில் காவெக்னறியும் அவடை! மெய்க்காப்பாளர்களும் கொல்லப் 

பட்டனர்.) இந்நிகழ்ச்சிகள் படை ந தலைவர் இராபர்ட்ஸ் காபூலுக்கும், 

ஸ்ழ்வர்டு” காந்தகாருக்கும் விரைந்து செல்லக் காரணங்களாக 

அமைந்தன. யாகூப் கான் பிரிட்டிஷ் படையுடன் சேர்ந்துக்கொண்டார். 

ஆயினும் விரைவில் அவர் அரசியல் கைதியாக இந்தியாவிற்கு கொண்டு 

செல்லப்பட்டார்.! இளவேனிம் காலத்தில் இராபர்ட்ம டன் ஸ்டவர்டு 

காபூலில் சேருவதாக திட்டமிடப்பட்டது. ஆனால் அதற்கு முன்னரே 

குளிர்காலத்தில் ஷெர்பூரில் ராபர்ட்ஸ் பரற்றுகைக்குட்படும்தப்பட்டார். 

லிட்டதுடைய கொள்கை அழிவுற்ற கிலையில் இருந்தது. அவர் 

குறிப்பிட்டபடி. “*மிகக் கவனமாகவும் பொறுமையுடனும் அமைக்கப் 

'பம்ட கொள்கை பலத்தழ்மாக்குநதலினால். சிதறடிக்கப்பட்டது.'' 

வழி முறையாதும் அவருக்கு இல்லாது போகலே னக்கு எதிர்ப்பட்டம் 

தலைவர்களை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நிலை அவருக்கு 

ஏற்பட்டது. ஜஷெர் அலிகான் என்பவர் பழைய சாடாஜாயி குலப் 

பிரதிநிதியாகவும் காந்தகாரின் தலைவராகவும் ஏற் றுக்கொள்ளப்பட்டார். 

ஷெர் அலியின் புதல்வர்களுள் ஒருவரான அயூப்கான் தன்னுடைய 

ஆட்சியை ஹீரந்தில் ஏற்படுத்தினார். காபூல் ஒன்று தான் எஞ்சி 

இருந்தது 1880ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் ஷெர௮வியினுடைய 

சகோதரனும், அவருடைய  எதிரியுமான அப்சல்கானுடைய* 

புதல்வரான அப்துர் ரஹ்மான் பால்க் பகுதியை வந்தடைந்தார், அவர் 

வெகுகாலம் ருஷ்ய துருக்கிஸ்தானந்தில் வாழ்ந்து வந்தார். ௬ுவ்யர்கள் 

ஷெர்அலியைக் தங்களுடைய வற்புறுத்தலுக்கு இணங்கவைப்பதற்காக 

அவரை ஆற்றல் வாய்க் ந மருட்டல் கருவியாகப் பயன்படுத்தி வர்கனர். 

அப்துர் ரஹ்மான் நாற்பது வயது நிரம்பியவர். குள்ளமான உருவம் 

படைத்தவர். கட்டுடல் வாய்ந்தவர், பொய்கூறி ஏமாற்றும் தன்மை 

யுடையவரென்றாலும் மகழ்வளிக்கன்ற இயல்புகளைப் பெற்றிருந்தார். 

் 1929-ல் டேராடுனில் அவர் இறந்தார். ஸ் Dib g 

உவுப்சல் 1800, 1567ஆம் ஆண்டுகளில் உ டூஸில் ஆட்சி புரத்து 2 இரழ்து ப்.
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புன்சிரிப்பும் ரன்னடக்கமும், தெளிவான கருத்தினையும் கொண்டிருக் 
தூர். அரசியல் திறத்தில் இறந்தவர் ஒருவர் தோன்றினார் என்று 
அவரையறிதந்த பலர் கருதினார்கள், லிட்டன் பிரபு புதரில் அகப்பட்ட 

செம்மறி பாட்டிலை. அவலாகப் பற்றிக்கொள்வது போல அவரை 

இறுகப்பற்றினார். (விட்டன் அவரை அகப்பட வைப்பதற்குக் 

காரணமாகயிருக்கவில்லை என்பதை இங்கு குறிப்பிழிவது அவசிய 
மாகும்.) இவ்வாறாக லிட்டன் உறவு கொள்ளத்தக்க ஒருவரைப் 
பெற்றார், ரிப்பன் பிரபுவின் வருகை ஆப்கானித்தானதஇன் சிக்கல் 

மிகுந்த அரசியில் குழப்பத்திற்கு முடிவு காண உதவியாக இருந்தது. 

4ங்கலேயர்களைம் gay வேறெந்த நாட்டவர்களுட லும் 

அரசியல் தொடர்புகள் வைத் துக்கொள்வதில்லை!' என்ற நிபந்தனையை 

யும், குர்ரம், பி, பிஷின் ஆயெ மாவட்டங்களை பிரிட்டிஷ்காரர்களுக்கு 
அளிப்பதாக முன்னரே. மேற்கொண்ட முடிவினை உறுதிப்படுத்தி 

யதாரலும் “அப்துர் ரஹ்மாக 1880ஆம் ஆண்டு ஜுலை மாழம் 
காபூலின்: அமீராக பிரிட்டிஷ்காரர்கள் ஏற்றுக்கொண்டனர். இவை 

களுக்குப்பதிலாக பிரிட்டிஷ்காரர்கள் அவருக்கு ஆண்டுதோறும் உதவித் 

தொகை அளிப்பதாக உறுதி கூறினார்கள். மேலும், காபூலில் 
பிரிட்டிஷ் அரசாங்கப் பிரதிசிதியை அமர்த்தும் திட்டத்லதக் 

கைவிட்டார்கள். அடுத்தபடியாக ஹீரத்தில் அயூப்கானின் இடர் 

எழுச்சி ஏற்பட்டது. ஜுன் மாதத்தில் காந்தகாரா படை தோல்வி 

யுற்றது. இராபர்ட்ஸ் தாபூலில் இருந்து தன்னுடைய படைகளை 

நடத்திச் சென்று காந்;காரில் வெற்றிபெற்று சிறப்படைந்தார். 

இப்பொழுது “பிரிட்டிஷ் படைகள், காபூலினின்றும் வெளியேறின. 

198681ஆம் ஆண்டு apicih Abhi மாதம் அயூப்கான் தோல்வியு ற்ற்தாலும்,. 

அதைத் தொடர்ந்து அவர் நாட்டைவிட்டு ஒடியதாலும் புதிதாக 

பதவியேற்ற அமீருடையை ஆட்சி. மிக்க வலிமையைப்பெற்றது, 

7907-இல் அவர். இறக்கும்வரை அச்காட்டின். ஆட்சி அதிகாரத்தை 

அவர் தன் கைகளில் வை த்திருந்தார். , 

(பில்லாவற்றையும் ஓன்று சேர்த்து பார்க்குமிடத்து' இரண்டாவ று 

ஆப்கானியப் போர் தேவையற்றது என்றேக் கூறவேண்டும்.) 

ஆப்கானியத் தலைவர்களிடம் லாரன்்சு காட்டிவந்த மனப்பான்மை, 

" சிக்கியத்தலைவர்கள்பால் அவர் கொண்டிருந்த அருவருப்பை அதிகப் 

படுத்தியது என்றாலும், அவருடைய தலையிடாக் கொள்கையின் பின் 

விளைவான ரஷ்யாவுடன் மேற்கொள்ளப்படும் நேரடியான உடன். 

பாட்டுடன் சேர்த்து காணும்போது தலையிடாக் கொள்கையளவில் 

குறைவற்றதாகத் தோன்றியது. ரய தளை ஆசியாவில் 

ஏம்படுத்தவிருந்த பிரிட்டிஷ் பேரரசின் முன்னே ற்றழ்திற்கென 
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ஏற்பட்டிருந்த உடன்பாடு முழுமையை அடைய உதவி செய்தது 

7881-இல் துருக்கோமானியர்கள் ருஷ்யர்களால் தோற்கடிக்கப்பட்டதனி 

விளைவாக மெர்வ் என்னும் பகுதியை ரஷ்யர்கள் தங்களுடைய Meuse 

மாக்கக்கொண்டனர். மேற்கூறிய நிகழ்ச்கெள் பிரிட்டிவ்காரர் 

களிடம் ஒரு புதிய பயத்தைத் தோம்றுவித்தன, இகைத்தான் 

ஆர்கைல் கோமான் (Dube of Argyll) மெர்வெஸ்னெஸ் என்று 
குறிப்பிட்டார், அதாவது மெர்வ் என்னும் பகுதி ருஷ்யர்கள் 

ஆளுகைக்குட்பட்ட தால் உண்டான அதிர்ச்சி என்பதாகும், அதன் 

விளைவாக இரு அரசுகளும் எல்லையை நிர்ணயிக்கும் பணியினை 

இருதரத்தாரின் பிரதிநிதிகள் அடங்கிய குழுவினிடம் ஒப்படைக்க 

இசைந்தன. ஆனால் ருஷ்யந் தளபதி கோமராப் என்பவர் Ugh FOI 

(ஷர்மி) என்னுமிடத்திலிருந்து ஆப்கானியர்களை துரத்தியடித்து 

ஜு௰ல்பீகர் (CZulfikar) கணவாயைக் கைப்பற்றப் போவதாகப் 

பயமழறுத்தியபோது, உண்மையிலேயே ஒரு கடுமையான நிலை 

ஏற்பட்டது, என்றேக் கூறவேண்டும். நற்காலமாக அச்சமயத்தில் 

அப்துர் ரஹ்வான்' ராவல்பிண்டியில் டஃபரினைச் சந்தித்துப் பேசிக் 

கொண்டிருந்தார். அவர்களில் ஒருவரின் பரபரப்பற்ற மனத்திட் 

பமும் மற்றவரின் சாமார்த்தியமும், கிளாட்சன் மந்திரி சபையின் 

மனஉறுதியும் போரைத் தடுத்தன. அப்துர் ரஹ்மான் பஞ்ஜ்டேவைக் 

கொடுத்துவிட்டு அதற்குப் பதிலாக ௮தை விட முக்கியமான gy vs 

பிகர் கணவாயைப் பெற்றுக்கொள்ள இணங்கினார். ருஷ்யர்களும் 

பெரும் போர் ஒன்றைத்தொடங்க விருப்பங் கொண்டி ருக்கவில்லை. 

ஓப்பந்தப் பேச்சுகள் மீண்டும் துவக்கப்பட்டன. ஆயினும் இன்று 

நடைமுறையில்: இமுஈது வரும் எல்லைக்கோடு பற்றிய ஓப்பம்நம் 

7887-இல் நான் கிறைவேற்றப்பட்டறு. 

எல்லை : 

சந்து மாகாண்த்ழை பிரிட்டிஷ் அரசுடன் இக்சப்பட்டதுன் 

விளைவாக அமைந்த எல்லையைப் பற்றியும், Baws னியப் போர்மளின் 

விளைவாக மேம்பாடும் முக்கியத்துவமும் பெற்ற சிக்கிய அரசின் 

அழிவைப் பற்றியும் சில வார்ந்தைகள் கூறமீவண்டியதவசியமாகும், 

எல்லப் பிரச்சனையைப் பற்றிக் கவனிக்கும்போது பாலுசிகல், 

பத்தானியர்கள் ஆகியோர்களுக்கு இடையே இருக்த வேம்றுமைகளை 

நாம் கருத்தில் கொள்ளவேண்டும். இவ்விரு மக்களுடைய பழக்க 

வழக்கங்களும், சிலையும், தனித்தனியே கவனிக்கத்தக்க வகையில் 

வேறுபட்டிருந்தன. கொரள்ளையாடித் இரிந்த பாலுச் கூட்டத்தினருக்கு 

எதிராகப் பாதுகாப்பு அமைப்பதே இந்து மாகாணத்தைப் பொருத் 

களவில் கவனிக்கத்தக்க முதல் பிரச்சனையாக இருந்தது. சர், சார்லஸ்
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நேபியருடைய படை முறை, அரண்பாதுகாப்புகளால் வலுப்படுந்தப் 

பட்ட படைத் துறைக்களங்கள் ஏற்படுத்தும் முறையைச் சார்ந் 

இருந்தது. ஆனால் படைத்துறைக்களங்கள் மிகச் சொற்பமாக 

இருந்தமையாலும், அவைகளின் தலைவர்கள் ஊக்க வெழுச்சியைப் 

பெற்றிராத காரணத்தாலும் இடம் விட்டு இஉம் பெயரும் எதிரியை 

சமாளிக்க இயலாத நிலையில் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் இருந்தனர். ஆனால் 

1848இல் ஜேகப் என்பவர் எ.ளிதில் இடம்விட்டு இடம்பெயரும் நன்மை 

படைத்த காவல் தண்டுகளின் வாயிலாக பாதுகாப்பு அமைக்கும் 

முறையைப் புகுத்தினார். அதன் விளைவாகப் பயிர் நிலங்களின் 

பரப்பை' பெருக்குவதற்( தேவையானப் : பாதுகாப்பு ஏற்படுத்தப் 

பட்டது. பஞ்சாபைப் பொருத்தவரையில் காக்கப்பட வேண்டிய 

எல்லைக்கோடு மிக நீளமாக இருந்தது. அங்கு வ௫ித்துவந்த மக்கள் 

பல்வேறு இனத்தவர்களாகப் பிறிந்திருந்தனர். அவ்வினத்தவர்களின் 

எண்ணிக்கையும் அதிகமாகவே இருந்தது. மேலும். அவர்களிடையே 

வழி வழி மரபாக வளர்ந்து வந்த பூசல்கள் கணக்கற்றனவாக இருந்தன. 

ஆகவே பஞ்சாபின் எல்லைப் பிரச்சலை மலைப்பூட்டுகிறத் தன்மையைப் 

பெற்றிருந்தது. அவ்வெல்லைப் பிரச்சனை இப்பொழுது புதிதாக 

ஏற்பட்டதொன்று அல்ல என்பதை காம், கருத்தில் கொள்வது மிக 

அவ௫ியமாகும். பிரிட்டிஷ்காரர்கள் அப்பிரச்சனையை க்கியர்களிட 

மிருந்து மரபுரிமைபாகப். பெற்றனர். சீக்கியர்களும் அதனை மொகலா 

யர்களிடமிருந்து மரபுரிமையாகப் பெற்றனர். எல்லைப் பழுதிகளில் 

வாழ்ந்துவந்த மக்கள் இனத்தவர்களுக்கு உதவித் தொகை அளித்து, 

கணவாய்களைப் பாதுகாப்பு அரண்களின்றி வத்திருத்தலே மொகலா 

யர்கள் கையாண்டுவந்த எல்லைப்புறப் பாதுகாப்பு முறையாகும். 

உதவித் தொகை அளிக்கும் வழக்கம் நிறுத்தப்பட்டதால், 1758-இல் 

காபூலைக் கைப்பற்றிய பிறகு இந்தியாவிற்குள் நாதர்ஷா எளிதில் 

. நுழைய முடிந்தது. மொகலாயர்களையும், .சீக்கியர்களையும் தங்களு 

டைய முன்னோடிகளாகக் கொண்டிருந்தது பிரிட்டிஷ்காரர்களின் 

இப்பயனேயாகும், சமவெளிப் பகுதியில் வாழ்ந்துவந்த கட்டுறுதியு 

டன் கூடிய சக்கயர்களுக்கும், மலைப் பகுதியில் வாழ்ந்துவந்த தளர் 

வுருத பத்தானியர்களஞுக்கும் இடையே வழக்கமான வெறுப்புணர்ச்சி 

இருந்து வந்தது, அவர்களுக்கிடையே ஏற்பட்டிருந்த மதச்சச்சரவுகள் 

அவ்வெறுப்புணர்ச்சியை மேலும் வளர்த்து விட்டன. படைத் 

தலைவர்கள் அவிடபைலும், (கேரர்(/ஹ்ர்19) ஹரிசிங்கும் பெஷாவரையும், 

ற ஜாராவையும் வன்முறையைக் கையாண்டு ஆண்டு வந்தனர் 

எனவே அவர்களுடைய துப்பாக்கிக் குண்டுகள் பாயும் தூரமுள்ள 

பகுதியைத்தான் அவர்கள் தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்: 

இருக்க இயன்றது. பிரிட்டிஷ்காரர்கள் தங்கஞுடையப் பேரரசின் 

எல்லையை வடமேற்கு இசையில் விரிவு படுத்தியபோது அங்குள்ள



"
ர
ா
த
ி
.
 

இற்றது 
ற
 

i
a
t
 

வ
ட
்

 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

  
 
 

       

 
 

 
   

 
 
 
 

 
 

 
 

  
 
 

  

  
 
 
 
 

  
  

  
  

  
  

=
 

க 
வது 

V
i
s
t
H
o
n
t
v
a
-
 

| 
ஆ 

= 
a 

அலை 
ட் 

பகர 
௭
7
 
எ
ற
 

-7 
எ
 

“Sra, 
௬ 

ச 

59114 
ஜி 

ஞ
ா
 

i 
ந 

a
 

a
 

x 
~ 

ய
 

4] 
4 

f 
3 

ந 
| 

பசயாடு0_ச 
| 

=
 

ae 
o
n
 

8 
>
 

ணி 
>
 

co 
் 

% 
௫ 

4 
ட் 

ட
்
ட
 

௩ 
ப
்

 

ப
ப
 

ve 
(05 

யபரபு 
wuene | ர 

or 
; 

ம 
O
e
:
 

l
o
 

, 

ன
்

 

வ 
க
ள
 

¢ igsed 
juzeygo 

fF 

| 
வ
க
 

ட
க
்

 

ய்ய 
ந
ட
 

N
V
 
L
S
I
N
Y
 

vt 
ல் 
h
e
 a
e
 

Te 
ய
ல
 po
e
,
 

°6)) 
8] 

த
 

% 
B
e
h
e
,
 e
e
 

nge' 
CY 

sn 
, 

பவ 
6
1
1
 

ழ் 
ind 

u
s
 

w
e
 

i 
Poy, 

: 
i 

C
e
 

| 
ர 

வணர் 
ஆ
 

4 
அப்திர் 

| 
wens 

Naser? 
Lan’ 

Oj 
/’ | HUGINYd 

ezuny 
ase 

p
e
 

a
 

suseys-1-seses 
ச் 

syyeses 
ட 

௮3 
ன
்

 

o
o
t
 
ஸர் 

் 
॥ 
ன
்

 

த 
ட் 

| 
ர
ு
 

௭ 
J 

r
d
 
l
o
r
e
 

ay 
=
 

er 
a
g
a
 

் 
ர
ூ
 

% 
e
e
 

t, 
ட் 

டி. 
WU 

Hyog 
ஒ
 

| 
| 

4
 

94 
vt 

ua 
_ 185 

99 
. 

bad 
9
 

 



வெளி நாட்டு உளவும் எல்லைக் கொள்கையும் : 53 

மக்கள் இயற்கையாகப் பெற்றிருந்த கட்டுக்கடங்காத வன்மையுடன் 

எதிர்த்து நிற்கும் தன்மையையும், மனக்கசப்பும் கலந்திருப்பதைக் 

கண்டனர். 87ஆம் ஆண்டு வரை தலையிடாக் கொள்கைப் பின்பற்றப் 

பட்டது, பழைய தலைவரியைக் குறைத்தல், டையிலா வாணிகம் 

ஏற்படுத்து தல், மலை சாதியினருக்குப் படைப்பணி வாய்ப்பளித்தல் 

ஆலய நடவடிக்கைகளுடன், தண்டனைப் படையெடுப்புகள், முற்று 

கைகள், அபராதங்கள் போன்ற நடவடிக்கைகளையும் கலந்து அப்பகுதி 

Boog ரளவு கட்டுப்படுத் த முயன்றனர், இல்வாறுக பிரிட்டிஞ் 

பேரரசுக்கு. அருகாமையில் அமைஇயற்றும் குழப்பம் நிறைந்தும் 

காணப்படும் 25099 சதுரமைல் பரப்புள்ள மலை சாதியினர் வ9த்துவர்த 

நிலப்பரப்பு இருந்து வந்தது. 

எல்லைப்புறக் கொள்கையின் அடுத்த வளர்ச்சிக்கு இரண்டாவது 

ஆப்கானியப் போர் வழி வகுந்தது. 7851-இல் காலாட் சிற்றரசருடன் 

ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒப்பந்தம், 1 70-ல் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஜேகோபபாத் 

உடன்படிக்கையின் வாயிலாக விரிவு படுத்தப்பட்டது. அதன் விலை 

வாக குவெட்டாவில் படைத்தளம் ஒன்று நிறுவப்பெற்றது. அதற்குப் 

பிழகு குறிப்பிட்ட பணிகளை நிறைவேற்றுவதற்கென உதவித் தொகை 

வழங்கும் முறையை சர், இராபர்ட் சன்டேமன் தொடங்கினார். 

மேலும் இம்முறை, அங்கிருந்த தலைவர்களுட் னும், ஜீர்காஸ் அல்லது 

இன மரபுக்குழு சார்ர்த மக்கள் கூட்டங்களுடனும் மேற்கொள்ளப் 
பட்ட நெருங்கியத் தொடர்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டிருந்தது. 

ஆகவே அது நாளடைவில் மிக வெற்றி வாய்ப்புப் பெற்றதாகக் 

காணப்பட்டது. எனினும் அது வேற்றிடங்களில் செயல்படுத்தத் 

தகுதி பெற்றிருக்கவில்லை. எடுத்துக்காட்டாக தங்களுடைய மக்கள் 

சார்பில் தாங்களே பிரச்சனைக்குத் இர்வு காணத்தக்க அதிகாரம் 

பெற்றிலாதத் தலைவர்களைக் கொண்டதும், மக்கள் ஆட்சியின் 

கொள்கைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டதுமான மண்ருதிய மக்கள் 

சமுதாயத்தினரிடம் அ:1முறை வேற்றிபெறவில்லை, 

இவை போக எஞ்சியிருப்பது இந்து. குஷ்மலை முதல் டேரா 

இஸ்மெயில்கான் மாவட்டம் வரை வியாபித்இருந்த எல்லைப் பகுதியே 

யாகும். இப்பகுதி பத்சானியர்களின் ஆதிக்கத்தில் இருந்தது. 

இப்பகுதியில் ' நான்கு இடங்களில் பாதுகாப்பு அரண்களை அமைக்க 

வாய்ப்பிருந்தது. அவைகளுள் முதலாவது சிந்து ஈதியாகும். சிந்து 

கதியை ஓட்டி பாதுகாப்பு அரண்களை அமைக்கும் ஏற்பாட்டினுக்கு 

- லாசன்சு தன்னுடைய ஆதரவை அளித்தார், ஆனால் ஈதிகளைவிட 

மலைத் தொடர்களே எக்காலத்திலும் சிறந்த. சடை அரண்களாக 

இளங்கத். தகுதி பெற்றவை rare விதிக்கு ஏற்றாற்போல் சர்து நதி
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எக்காலத்திலும் உறுதியான எல்லையாக விளங்கிபதில்லை. மேலும் 

திட்து ரதியின் மேற்குக்கரை கிழக்குக்கரையை வி... பெரும்பாலும் 

உயர்ந்திருக்கிறது. காபூலிவின்றும் கஜினி வழியாக காந்துஹார் வரை 

முறைப்படி. அமைந்திருந்த எல்லையே அவைகளுள் இரண்டாவது 

ஆகும். ஷாஜஹான் காலத்தில் காந்தஹார் மொகலாயறிடமிருந்து 

கைப்பற்றப்பட்ட காலம் வரை இதுவே மொகலாயர்களின் எல்லையாக 

விளங்க வந்தது. இது மேற்குக் கணவாய்களின் மேல் பாகங்களையும் 

உட்கொண்டிருந்தது. ஆனால் இது மலைச் சாதியினருடைய பின்புறத் 

தாக்குதலுக்கு இலக்காயிருந்தது. மேலும் ஆப்கரவி.பர்க நடைய உள்ளச் 

கருத்து அதனைச் செயல் முறையில் மேற்கொள்ளுவதைத் தடுத்தது. 

. இவை போக எஞ்சியிருப்பவை இவைகளுக்கு இடைப்பட்ட இரண்டு 

எல்லைக் கோடுகளாகும், அவைகளுள் ஒன்று பழைய க்கிய எல்லைக் 

கோடாகும், இது ஆட்சி முறையைச் சார்ந்த கோட்டினை ஏறத்தாழ 

ஓத்திருந்தது. சீக்கியப் போர்களுக்குப் பிறகு இதுவே நடைமுறை 

எல்லையாகவும் இருந்து வந்தது. ஆனால் இது மலை சாதியினர் வ௫க்கும் 

பகுதி, முழுவதினையும் பிரிட்டிஷ்காரர்களின் கட்டுக்கப்பால் 

வைத்தது, பிற்காலத்தில் டரண்டு கோடு என்ற பெயரால் அழைக்கப் : 

பட்ட எல்லைக்கோடு அவைகளுள் இரண்டாவதாகும். அது மலை 

சாதியினர் விக்கும் பகுதியினை பிரிட்டிஷ்காரர்களுக்கும் ஆப்கானியர் 

களுக்கும் இடையே சரிசமமாகப் பிரித்தது. மேற்கூறிய இரண்டு 

எல்லைகளும் இராணுவப் பாதுகாப் |க்கு உகந்தனவாக இருக்கவில்லை, 

ஆனால் இரண்டாவது எல்லைக்கோடு ஒரு தன்மையைப் பெற்றிருந்தது. 

அ.து மலை சாதியினருடைய . தாக்குதல் முயற்சிகளால் ஏற்படும் 

அபாயத்தைக் குறைந்தது, மேலும் முறையோடு கூடிய படை 

யெடுப்புகளால் நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு நேரக்கூடிய ஆபத்தைக் 

குறைத்தது. ஆனால் குவெட்டாவை பிரிட்டிஷ்காரர்கள் தங்களு 

டைய கையில் இறுகப் பற்றியிருந்ததால், அல்விரண்டு எல்லைக் 

கோடுகளை அமைப்பதால் ஏற்படும் இராணுவம் பற்றிய குழைகள் 

மட்டுப்படுத்தப்பெற்றன. மேற்குக் கணவாய்களைக் கடந்து இந்தியா 

விற்குள் புக முற்படும் எந்தப் படையினையும், அதனுடைய பக்க 

இசைகளினின்றும், பின்புறத்தினின்றும் குவெட்டா விலிருந்த 

பிரிட்டிஷ் படைகளினால் : தாக்கப்படலாம் என்ற அச்சம் ஏற்பட் 

டிருந்தது. 

வெகு இவிரமான முன்னேற்றம் நாடியவர்கள் லிட்டன் பிரபு 

காலத்தில் செல்வாக்குப் பெற்றிருந்தனர். Gog அவர்கள் வெறும் 

கற்பனையாளர்கள் என்று ஓதுக்கப்பட்டனர். பி ற்காலத்தில் டூரண்டு 

.- கோடு என்ற பெயரால் குறிப்பிடப்பட்ட எல்லைக்கோட்டை 

. அமைப்பதில் கவனம் செலுத்தி வந்த ஈருத்.துக்களை இராபர்ட்ஸ் பிரபு
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சிறப்பாக எடுத்துரைத்தார். லாண்ட்ஸ்டவுன் பிரபு காலத்தில் 

அவர்களுடைய எண்ணம் நிறைவேற்றப்பட்டது. அநேக மும்டுப் 

LT DE OS HV ADS oil ot மரர்டிமோர் ரண்டு என்பவர், அப்பொ ip 

இலிருந்து டரண்டு கோடு என்று அழைக்கப்பட்டு வுக்த எல்லைப் 

பிரிவுக் கோட்டினை ஏழ்கு்படி அமீரை வற்புறுத்தினா*க் அதற்குப் 

பதிலாக அமீர் பெற்றுவர்த உதவித் தொகை பன்னிரணீடு லட்சத்தி 

லிருந்து பதினெட்டு லட்சமாக உபர்த்தப்பட்டது. ஆப்கானியர்கள் 

தங்களுடைய ஆளுசைக்குட்பட்ட பகுதியில் எவ்வித முன்றோற்றந் 

தையும் ஏற்படுத்தவில்லை. கைபர் பிரதேசத்தைச் சார்க் த ஆப்ரிதியர், 

மஹ்சூதியர், வாசீரியர், Fars சாதியினர்களும், ASITH, BHI. 

பிரதேசங்களின் தலைவர்களுடைய ஆட்சிக்குட்பட்ட மக்களும் 

பிரிட்டிஷ் பகுதியில் வசித்து வர்.நனர், பிரிட்டிஷ்காரர்கள் தங்களு 

டைய ஆதிக்கத்தை அம்மக்கள் மீது சுமத்துவதெற்கென பலப் 

போராட்டங்களை நடத்தினார்கள், இங்கு லாண்ட்ஸ்டவுள் பிரபு 

போட்ட  விதைப்பயனை எல்ஜின் அடைய வேண்டியிருந்தது. 

1898-இல் இத்ரால் பகுதியில் நடத்தப்பட்ட போராட்டம், 1897-இல் 

ஒரு பெரிய பத்தானிய எழுச்சியில் கொண்டுவிட்டது. அல்வெழுச் 

சியை அடக்க சர். புரூஸ் லாக்ஹார்ட் தலைமையின் €ழ் 85000 

பேோர்களடங்கிய படையொன்று தேவைப்பட்டது. எனினும் மலை சாதி 

யினர் வ௫த்து வந்தப் பிரதேசத்நைக் கட்டுக்குள் வைக்கும் பிரச்சனைக் 

குச் சரியான முடிவு இன்னும் காணப்படவில்லை, ஆகவே அப்பிரச்சனை 

தன்னுடைய அடுத்த வளர்ச்சிக் கட்டத்திற்குள் நுழைவகுற்காக கர்சன் 

பிரபுவின் வருகையை எதிர்நோக்கி யிருந்தது. 

கிழக்குப் பகுதி : 

பர்மாவின் வடபாகம் பீரிட்டிஷ்காரர்களின் ஆட்சியின் yp 

கொண்டு வருவதற்குக் காரணமாக அமைத்த மூன்றாவது பர்மாப் போர் 

1885-இல் தொடங்கிய. அதைப்பற்றி இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் 

ஓரளவு கவனித்தோம். இப்பொழுது அந்நிகழ்ச்சியை வெவ்வேறு 

நாடுகளில் ஏற்பட்ட நிகழ்ச்சிகளுடன் ஓத்திட்டு கவனிப்போம். 

பதினான்காம் லூயி மன்னரின் காலத்திலேயே பீரஞ்சுக்காரர்கள் 

இக்தோசீனாவுடன் தொடர்புகள் வைத்திருந்தனர். எனினும் 

பத்தொன்பதாம். நா ற்றுண்டில்தான் அவர்கள் வெகு தீவிரமாக 

அர்கநாட்டின் விவகாரங்களில்... தீலையிடத் தொடங்கினார்கள். 

மட்டுமிஞ்யெ உழைப்பும், இழப்பும் இன்றி புகழ் அடையும் வழியினை 

1 அப்துர் ரஹ்மான் தன்னுடைய உடல்நலம் சரிமில்லாதக் காரணகு தானும், - அநேக 

பணிகளில் ஈடுபட்டிருந்ததாலும், இராபர்ட்ஸ் இந்தியாவை விட்டூப்போகு முன்னர் 

சிரை வரவழைக்க இயலாத நிலையில் இருந்தார்;
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ஆராய்க்து கொண்டிருக்க மூன்றாவது கெப்போலியன் மதப் பிரசாரகர் 

களுக்குப் பாதுகாப்பு அளிக்க வண்டிய அவூயத்தைள் சாக்குச் 

சொல்லி, இழக்கு நாடுகளில் தன்னுடைய கவனத்தைச் செலுத்த 

லானார். ஆல்சஸ் பகுதி பிரான்௪ நாட்டினிட மிருந்து பிரிக்கப்பட்ட 

தாலும், ஐரோப்பிய விவகாரங்களில் தான் வகித்திருந்த முந்திய 

நிலையை பிரான்சு இழக்ததாலும், பிரான்சுக்கு ஏற்பட்ட இழப்பிற்கு 

ஈட செய்யத்தக்க வழியினை ஆராயும், திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக 

கன்றாவது குடியரசு நெப்போலியனுடைய கொள்கையை தொடர்ந்து 

மேற்கொண்டது, இவ்வாறாக இந்தோசீனாவில் பிரஞ்சுப் பேரரசு 

. நிறுவப்பெற்றது. பிரஞ்சுக்காரர்களின் நடவடிக்கைகள் இந்தியப் 

பேரரசின் இழக்குப் பகுதிக்கு இடர் விளைவிக்கலாம் என்று பிரிட்டன் 

எண்ணியக் காரணத்தால், அது பிரஞ்சுக்காரர்களின் நடவடிக்கைகளைக் 

கூர்ந்து கவணிக்கலாயிற்று, றாலந்து நாட்டைப் போலன்றி பிரான்சு 

எந்த வகையிலு;் பிரிட்டனின் ஆதரவை ஏதிர்கோக்க இருந்ததில்லை. 

ஆனால் அதற்கு மாறுக அகேக வகையில் அது பிரிட்டனின் 

எதிரியாகவே விளங்கி வந்தது மேலும் அதனுடைய கப்பற்படை 

பிரிட்டிஷ் கப்பற்படைக்கு அடுத்தபடியாக வைத்து எண்ணக்கூடிய 

அளவில் வலுப்பெற்று இருந்தது. பிரஞ்சுக்காரர்களின் ஈடவடிக்கை 

தான் பர்மாவின் வடபகுதி பிரிட்டிஷ் பேரரசுடன் இணைப்பதற்காக 

மேற்கொள்ளப்பட்ட. ஈடவடிக்கையினைத் துரிதப்படுத்திய துந்1885ஆம் 

ஆண்டு ஜனவரி மாதம் பிரஞ்சுக்காரர்கள் பர்மாவுடன் பலர் அறிய 

- உடன்படிக்கையொன்றை செய்துக் கொண்டனர். அதைக் தொடர்ந்து 

அயலிட காட்டுப் பேராளர் (000511) ஒருவரை அங்கு அமர்த்தினார்கள். 

இந்த உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தப்பட்ட அதே நேரத்தில் பிரான்சின் 

வெளிவிவகார அமைச்சர் கையொப்பமிடப் பெற்ற இரகசிய கடி.நம் 

ஓன்று சில மாதங்களுக்குப் பிறகு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது 

அக்கடி.நத்தின். வாயிலாக பிரஞ்சு அரசாங்கம் போர்க் கருவிகளை 

டான்கினிலிருந்து பர்மாவில் இறக்குமதி செய்ய உறுதிமொழி 

அளித்திருந்தது. பர்மாவில் தான் பெற்றிருந்த நல்வாய்ப்பு கிலை. 

மேற்கூறிய ஈடவடிக்கைகளால் பாதிக்கப்படும் என்று பிரிட்டன் 

கண்டறிந்தது. . இதுவே டஃபரின் மேற்கொண்ட போர் 

நடவடிக்கைக்கு உண்மையான காரணமேபன்றி பாம்பே-பர்மா 

வாணிபக் கழகத்தினுக்கு (8003 யார 118014௩த ௦700181101) 

இழைக்கப்பட்ட இன்னல்களன்று. சையாம் நாட்டு அரசாங்கத் 

இனருக்கு பிரஞ்சுக்காரர்கள் 1893ஆம் ஆண்டு ஜுன் மாதம் அனுப்பிய 

இறுதி எச்சரிக்கையே ,பரபரப்பூட்டும் கடைசி நிகழ்ச்சியாகும். 

அப்பொழுது. வெளிநாட்டு அமைச்சராகப் பணியாற்றி வத்த ரோஸ்பரி 

பிரபு சையாம் காட்டு அரசினரை பிரஞ்சுக்காரர்களின் கோரிக்கைகளை 

ஏற்றுக் கொள்ளுமாறுத் தூண்டினர். அதே ஈரத்தில் பாங்காக்
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நகரத்தைப் . பிரஞ்சுக்காரர்கள். முற்றுகையிடுவைரை எஜிர்த்தார். 

ஆகவே பிரஞ்சுக்காரர்கள் முூற்றுகையைக் கைவிட்டனர், ோஸ்பரி 

GONG Aerating, Ha Hw மணி நேரம் சண்டையா சமாதானமா 

என்றப் பிர)சனை உறுதியற்ற நிலையில் ஊசலாடிக்கொண்டு இருந்தது, 

இறுதியில் பிரிட்டிஞ்காரர்கள், பிரஞ்சுக்காரர்கள் ஆகியோர் 

பெற்றிருந்த செல்வாக்கெல்லைகளுக்கு இடையே சையாம் இணி 

நடுநிலை நாடாக விளங்கவேண்டுர். என்று ஏற்பாடாயிற்று, பியஞ்சுக் 

காரர்களின் நடவடிக்கை ப/மாவினுடைய சுரந்திரத்தின் அழிவைத் 

துரிதப்படுத்தியது என்றாலும், சமகிலைக் கொள்கையை வற்புறுத்தி, 

பிரிட்டிஷ் ஆக்கிரமிப்பு மேலும் ஏற்படாது இருக்க வழி வகுத்து 

சையாம் நாட்டின் சுதந்திரத்தை அது காப்பாற்றியது, 

கடல்கடந்து சென்ம௦ இந்தியர்கள் ? 

விக்டோரியா அரசியார் காலத்தில் கடல் கடந்து சென்ற இந்தியர் 

களைப் பற்றியும், அதனால் விளைந்த பிரச்சனைகளைப் பற்றியும் சாம் கவ 

னிக்கத் தவறினால், இந்தியாவினுடைய அயல்நாட்டு விவகாரங்களைப் 

பற்றிய ஆராய்ச்சி முழுமையை எய்தப்பெற்ற தாகா.துழகடல் கடந்து 

சென்ற இர்தியர்களின் வரலாறு பெருமையும் பழமையும் பொருந்திய 

தாகக் காணப்படுகிறது. அவ்வரலாற்றினை கிறித்தவ சகாப்தம் 

தொடங்குவதற்கு முன்னர் இருந்தே நாம் கதொடங்கக்கூடும், 

அண்மைக் இழக்கு நாடுகளுடனும் (188 East) நிலவழியாகப் 

பாரசீகம், மத்திய ஆடிய நாடுகள் ஆயெவற்றுடனும், கடல் வழியாகப் 

பாரசீக வககுடாப் பகுதியுடனும், அரபுத் துறைழகங்களுடனும் 

வாணிபத் தொடர்புகள் ஏற்படுத்தப் பெற்றிருந்தன என்பதை காம் 

உறுதியாகக் கூறலாம், கிறித்தவ சகாப்தத்தின் முதல் ஆயிரம் 

ஆண்டுகளை எல்லா வகையிலும் இந்தியர்கள் பெருக்கம் அடைந்த 

சிறப்பான காலம் என்று சாம் கூறலாம், அதைப் பற்றி முதற்பாகத்தில் 

காம் முன்னரே விரிவாகல் கவனித்தோம். இ3ரக்க-ரோமானிய 

உலகத்துடன் நெருங்கிய வாணிபத் தொடர்புகள் ஏற்படுத்தப் 

பட்டிருந்தன. தென்னிந்தியாவிலுள்ள அரிக்கமேடு, முசிரி ஆகய 

இடங்களில் ' உரோமானியர்கள் வியாபாரத்தைக் குறிக்கோளாகக் 

கொண்டு குடியேற்றப் பகுதிகளை அமைத்தது போலவே இந்தியர்களும் 

அலக்சாந் இிரியாவில் வியாபாரிகள் குடியிருப்புகளை ஏற்படுத்தினார்கள், 

யோடகள் என்றழைக்கப்பெற்ற ஞானிகளைப் பற்றி இரண்டாவது 

நாற்றாண்டில் வாழ்ந்துவந்த இறித்தவப் பாதிரிமார்கள் அ.ிந்திருந் 

தனர், நில வழியாக இந்திய வர்த்தகர்களும், பெளத்தத் துறவிகளும் 

ஈடு ஆஏயொவிற்கும், இன்னல் ௮.ற்ற வழியாகச் சினாவித்கும் சென்றனர். 

வ வவ்விடங்களுக்குத் தங்களுடைய வியாபாரப் பொருள்கள், கலைச்
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செல்வம், சமயம் ஆூயெவைகளைக் கொண்டு சென்றனர். நடு 
ஆசியாவிலுள்ள வறட்சியின் காரணமாகப் பாழடைந்த நகரங்களும், 

மடங்களும்,இர்தியக் கலைரர்களின் செயல்தஇிறத்தில விளக்புகன் றன. 
சீனாவின் கலையும், சமயக் கோட்பாட்டு முறைகளும் இந்திய 

சமயத்தின் செல்வாக்கிலுக்கு சான்று கூறுகின்றன. திபெத்தில் 
இந்தியர்களின் குடியேற்றம் ஏற்படுத்தப் பெறவில்லை என்றாலும் 
அங்கும் இந்தியர்களின் செல்வாக்கு மிகப் பெரிய அளவில் இருந்தது. 

ஆனால் தென்கிழக்கு ஆரியாவில்தான் இந்தியர்களுடைய வெளிநாட்டு 
நடவடிக்கைகள் பெரிதளவில் மேற்கொள்ளப்பட்டன. அப்பகுதிக்கு' 
வர்த்தகம், கலை, சமயம் ஆகிய துறைகளில் இந்தியா தன்னுடைய 
பிரதிநிதிகளை அனுப்பி வைத்தது. அங்கு தான் இந்தியர்கள் 
தங்களுடைய அரசுகளை அமைத்தனர், அங்கு தான் இந்திய 
நாகரிகம் பண்புகள் பெருமளவில் செல்வாக்குப் பெற்றிருந்தன. 

கடலுக்கப்பால் உள்ள. பராபதூர் என்னுமிடத்தில்தான் 
பெளத்தக்கலை தன்னுடைய உன்னத நிலை அடைந்தது. அதேபோல் 
அங்கோர் என்னுமிடத்தில் தான் இந்துக்கலை: தன்னுடைய உச்ச 

நிலையை அடைந்ததுடி 

இந்தியாவினின்றும் வெளியேறிய மக்களின் எண்ணிக்கை 
குறைந்த பொழுது, மேற்குறிப்பிட்ட இந்திய நாகரிகம் செல்வாக்குப் 

பெருகுவதற்குக் காரணமாய் அமைந்திருக்க குடியிருப்புகள் 

தங்களுடைய ஆக்கமுறையான ஆம்றல் வளத்தை இழந்தன. 

ஹாுணர்கள், முஸ்லீம்கள் ஆகியோர்களின் படைபெடுப்புகள் 

இந்திய்களுடைய வாணிகத் தொடர்புகளையும், இந்துக் கருத்துகளின் 

படர்ச்சியையும் பெரிகளவில் பாதித்தன. எனினும், இக்தியர்களின் 

செல்வாக்கு அங்கு தன்னுரிமையாகக் தொடர்ந்து இருந்து வந்தது. 

மேலும் அச்செல்வாக்கு இன்று வரை ஒரளவு தொடர்ந்து நீடித்து 

வருகிறது, இடைக் காலத்தில் இர்தியாவினின்றும் மக்களோ 
அல்லது நாகரிகக் கருத்துக்களோ வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப் 
படவில்லை, ஏனெனில் அப்பொழுது இந்தியாவின் மக்கள் தொகை 

அளவுக்கு மீறியதாக இருக்கவில்லை. மேலும் இந்திய சமூகத்தினர், 
வெளிநாடுகளிலிருந் து வந்த மக்கள் ஏற்படுத்திய நெருக்கடியைத் 

தடுப்பதிலேயே தங்களுடைய கவனத்தைச் செலுத்தியிருந்தனர், 
ஆகவே வெளிகாடுகளில் தங்களுடைய செல்வாக்கை மீண்டும் 
ஏழற்படுத்துவதைப் பற்றி இந்திக்க வாய்ப்பற்று இருந்தனர். 
முற்காலத்தில் இந்தியர்கள் * அயல் நாடுகளில் தங்களுடைய 
செல்வாக்கை . ஏற்படுத்த மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளில் 
எஞ்சியிருந்தது அண்மைக் இழக்கு நாடுகள் மத்தியக்கிழக்கு நாடுகள் 
மெக்கு ஆப்பிரிக்கா நாடுகள் ஆகயெவற்.நுடன் அவர் ஏற்படுத்திக்
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கொண்டிருந்த வியாபார நடவடிக்கையேயாகும். கடல்வழிப் பயனம் 

சாதி அடிப்படைக்கு .றரணனது என்ற கருத்து இந்து சமூகத்தினரிடம் 

மேலோங்கி வளரும் அளவிற்கு, அயல் நாடுகளுடன். துணிச்சல் 

வியாபாரம் மேற்கொள்ஷம் வழக்கம் அவ?களிடையே மறைந்து 

விட்டது. 

பதினெட்டாம் நாற்றாண்டின் இறுதிவரை இந்த நிலைமை ஈடை 

மூறையில் மாறவேயில்லை பதினெட்டாம் நாற்றாண்டின் , இறுதிக் 

காலத்தில் ஐூரோப்பியர்களுடன் ஏற்பட்ட நெருக்கமானத் தொடர்புகள் 

கடல் கடந்து செல்லும் விருப்பத்தை இந்தியர்களிடையே புதுப்பித் 

தன, 1785-இல் இங்கிலாந்துக்குச் சென்ற முதல் இந்தியர்களுள் 

ஒருவர் மீர்ஜா அபுதாலிப்கான் என்பவராவார். பிராம்மண குலத்தைச் 

சார்ந் 5 இராம்மோகன் ராய் என்பவர் 1850-இல் இங்கிலாந்துக்குச் 

சென்று கடல் கடந்து செல்லுவதைம் தடை செய்த வைதீகத் தடைக் 

கட்டுக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்தார். அதுபோலவே பத்தொன்பதாம் 

நூற்றாண்டின் இறுதியில் சுரேந்திரநாத் பானர்ஜியும், மகாத்மா 

காந்தியும் கல்வி கற்பதற்காக மேற்கொண்ட கடற் பயணத்திற்கு 

விஇத்தத் தடையை எதிர்த்துப் போராடினார்கள். வெளி உலகத் 

துடன் தனிப்பட்ட இந்தியர்கள் மீண்டும் தொடர்பு வைத்துக் 

கொள்ளுவதற்காக ஏற்பட்ட பயணங்களாகவே அவை இருந்து வந்தன. 

இன்றும் அத்தகையப் பயணங்கள் தொடர்ந்து ஒரே ராக cen 

பெற்று வருகிறது. மாணவர்கள், அரசாங்க அலுவலர்கள், வர்த்தகத் 

துறையில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள், ஆ௫யோர்களில் பலர் கடல் கடந்து 

உலகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளுக்குச் சென்று கொண்டிருக்கிருர்கள், 

ஆனால் அத்தகையத் தொடர்புகளை குடியேற்றத்திற்கு ஒப்பாகக் 

கூற இயலாது உலக முழுவதும் இந்தியக் குடியேற்றங்கள் அமை 

வதற்குக் காரணமாயிருந்த மக்கள் இடப் பெயர்புகள் 1880க்குப் பிறகு, 

தான் ஏம்பட்டன718ஆம் நா ற்முண்டிலேயே பாமரவிற்கு சிறிதளவில் 

இந்திய மக்கள் செல்லலாயினர் என்பதை நாம் கருத்தில் கொள்ள 

வேண்டும். மேலைநாடுகளில் ஏற்பட்ட சமூக, பொருளாதாரப் புரட்சி | 

மேற்குறிப்பிட்ட மக்கள் இடப் பெயர்ச்சியைத் தாண்டிவிட்டது. 

இந்தியாவில் ஏற்பட்டிருந்த நிலைமையில் காணப்பட்ட சல காரணங் 

களும் அதற்கு உதவி செய்தன. பிரிட்டனின் ஆளுகைக்கு உட்பட் 

டிருந்த குடியேற்ற காடுகளில் அடிமைத்தனம் ஒழிக்கப்பட்டதும் 

அதனால் ஏற்பட்ட பொருளாதாரம் பற்றிய விளைவுகளும் 'மேலே குறிப் 

பிடப்பட்ட புரட்சியாகும். முன்பு ௮ டமைகளே கரும்புத் தோட்டங் 

Shr பயிரிட்டு வந்தனர். அடிமைத்தனம் அகற்றப்பட்ட பிறகு 

அவர்கள் அத்தோட்டங்களரில் சுதந்திரம் பெற்ற  கூலியாட்களாகப்
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பணியாற்ற விருப்பங்கொள்ளவில்லை. அதனால் ஐமெய்க்கா, டிரினிடாட் 
ஆகிய மேற்கிந்தியத் இவுகளிலும், தென் அமெரிக்காவிலுள்ள 

பிரிட்டிஷ் கயானாவிலும், இந்து மகாச மந்திரத்தின் தென் பகுதி 
யிலுள்ள மெளரிஷியஸ் திவுகளிலும், கோட்டத் தொழிலாளிகளை 

அளிக்தந்நக்க இடத்தைத் தேடும் மமயற்சி வெகு அவசரமாக மேற் 

கொள்ளப்பட்டது, அவைகளுடையத் தேவையை நிறைவேற்றத் 
தக்க வகையில் இந்தியாவில் சில காரணக் கூறுகள் தோள்றியிருந்தன். 
இயந்திரங்களாக் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட பருத்தி ஆடைகளை 

|இந்இயாவில் புகுத்தப்பட்டதன் விளைவாக இந்தியக் கைத்தொழில் 
(அழிந்தது. அதன் விகாவாக வங்காளத்திலும், சென்னையிலும் வேலை 
(யின்மை பெருகிற்று, 1880ஆம் ஆண்டு முதல் பத்தொன்பதாம் 
நூற்றாண்டின் இறுதிவரை அவ்வப்போது ஏற்பட்ட. பஞ்சங்கள் 

மக்களின் வறுமைக்குக் காரணமாக அமைந்தன. அக்கொடி௰ 
வறுமை தாற்காலிகமானது என்றாலும் அவர்களிடையே தோன்றிய 
அயல்நாடுகளில் வேலை நேடும் எண்ணத்தை அது ஊக்குவித்த.தி- 

மேலும் ஏறக்குறைய 1870ஆம் ஆண்டு முதல் மக்கள் தொகை பெருக் 
லாயிற்று, அதன் விவாக விளை நிலங்கள் சிறுசிறு துண்டுகளாக்கப் 

பட்டன. நிலமற்ற தொழிலாளிகளின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்தது. 

மேற்குறிப்பிட்ட காரணங்களால் மக்கள் வாழ்விற்கு இன்றியமையாத் 

வருவாய் நிலையில் பெருத்த நெருக்கடி ஏற்பட்டது. மெளறிஷியஸ் 

நோக்கச் சென்ற முதல் மக்கள் பு௰ப்பாடுகள் தனிமுறையாகவே 
ஏற்பாடு செய்யப்பட்டன. ஆனால் இந்திய அரசாங்கமும் பிரிட்டிஷ் 

Aad, அரசாங்கத்தின் தலையீடும், கட்டுப்பாடும் மிகவும் அவசிய 

மானவை என்று வெகு விரைவிலேயேக் கண்,_றிந்தனர். Quan ges 

தொழில் முறைக் கட்டுப்பாட்டு ஒப்பர்த pop THuGssiers- 
அதன்படி. ஒல்வொரு தொழிலாளியும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டுக் 
காலம் வரை (சாதாரணமாக ஐந்து அல்லது ஏழாண்டுகள் வரை) 

தோட்டத்தில் வேலை செய்வதாக உறுதி செய்தார். குறிப்பிட்ட காலம் 

முடிந்த பிறகு அவர் யாதொரு தடையின்றி தன் நாடு திரும்பவே, 
அல்லது குடியேற்ற காட்டிலேயே சுதந்திரம் பெற்ற தொழிலாளியாக 

தீங்கவோ அவருக்கு உரிமையளிக்கப்பட்டது. இதுவே ௮த.னுடைய 
பெரு வழச்கானத் இட்டமாகும், ஆனால் அத்திட்டம் பல வகைகளில் 
மாற்றப்பட்டிருந்தன. அத்தகைய மாற்றங்கள் ஆட்களை சேகரிப்பதில் 
,கையாளப் படவேண்டிய விதிமுறைகளையும், ஒப்பந்தக் காலத்தில் கை 

யாள வேண்டிய நிபந்தனைகளையும், மீண்டும் காடு திரும்புவதைப் பத்.றி 

யும், அக் குடியேற்றங்களிலேயே நங்குவகைப் ப்ற்றியும் ஏற்படுத்தப் 

பட்ட நிபந்தனைகளையும் பொறுத்திருந்தன ஆனால் எல்லா இட்டங்களும் 

யாதொரு கட்டாயமுமின்றி மனப்பூர்வமாக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒப்பர் 

தத்தைத் தொடக்கமாகவும், அடிமைத்தனம்ளீங்கப்பெற்ற தொழிலாளி
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~~ யாதொரு தடையின்றி தாய்நாடு. திரும்புவதற்கேம்,ற வாய்ப்பு 

தன் விழுப்பம்போல் அக்குடியேற்றங்களிடையே தங்குவதற்கு 

வேண்டிப சூழ்நிலை BUI MOIS CoM முடிவுகளாகவும் கொண்டிருக் 

தன, ஆனால் அறியாமையும், வறுமையும் கிறைந்த மக்கள் அறிவும் 

கீன் நலமும் செல்வாக்கும் கூடிய மக்களுடன் பேரம் செய்யவேண் 

டியதாயிருந்தது என்ற அடிப்படை உண்மை எல்லாத் திட்டங்களிலும் 

இருந்து வந்தது. மோசடிகளை த் தடுக்க முடியாத நிலையும் ஏற்பட்டிரும் 

தீது, அத்தகைய மோசடிகள் அடிக்கடி ஏற்படுத்தத் தவறியதில்லை, 

ஆனால், அனைத்தும் மீர்தாக்கிக் காணுமிடத்து, தோட்ட முதலாளிகள், 

ஒப்பந் தக்காரர்கள் ஆகியோரின் கரண்டல்களின்றும் தொழிலாளி 

களின் நலன்களைக் காப்பாற்றுவதில் இந்திய அரசினரும், பிரிட்டிஷ் 

அரினரும் பெருமையுறுத்தக்க ஆர்வத்தைக் காட்டிவந்தனர் என்பதைப் 

பழைய பதிவேடுகள் குறித்துக் காட்டுகின்றன. குடியேற்ற அரசினர் 

களும் நடுவுநிலை வகிக்க விருப்பங்கொண்டனர், ஆனால் இலண்டனில் 

செயற்பட்டுவந்த அனுபவம் முதிர்ந்த குடியேற். ற அலுவலகத்தைவிட 

அதிகமான அளவில் அக்குடியேற்.ற அரசினர்கள் உள்ளூர் மக்களின் 

செல்வ।க்கின் வலிமைக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர். கங்காணி முறை 

என்பது மேற்குறிப்பிட்ட ஒப்பந்த முறையின் மாற்று வடிவமே 

யாகும். அம்முறையின்படி தொழிலாளர் மேன் முலையாள் (1100011271) 

அல்லது பணி ap svar’ (5௦55) ஒருவர் இருபத்தைந்து அல்லது 

முப்பது ஆட்களடங்கிய தனக்கேயுரிய வேலையாட்களின் தொகுதி 

யொன்றைச் சேகரித்தார். அவ்வேலையாட்களை மேற்பார்வையிடு 

வரற்கும், கட்டுப்படுத்துவதற்கும் அவரே பொறுப்பாளியாக இருந் 

தார், 

மேற்குறிப்பிட்... வலககளிலே இந்து மகாசமுத்திரத்தின் தென் 

பகுதியிலுள்ள மெளரிஷியஸ் தீவு, பரிபிக் பெருங்கடலிலுள் 

பிஜி Soy ஆயெவைகளிலிருக்து, இழக்கு ஆசியாவிலுள்ள மலாயா, 

பர்மா, இலங்கை (இங்கு யாழ்ப்பாணத்தில் முன்னரேக் குடியேறி 

யிருந்த தமிழர்களின் எண்ணிக்கை புதிதாக வந்தவர்களால் 9 Gang 

கப் பெற்றது) ஆசிய நாடுகளின் வழியாக, ஆப்பிரிக்காவிலுள்ள 

கெனியா, . தங்கனீக, உகாந்தா, தென் ஆப்பிரிக்கா (பெரும்பாலும் 

நேடாலிலும்) ஆகிய பகுதிகள் வரையிலும், அங்கிருந்து கரீபியன் 

கடற் பகுதியிலுள்ள ஐமெய்கா, டிரினிடாட், தென் அமெரிக்காவி 

லுள்ள பிரிட்டிஷ் கயானா ஆகிய நாடுகள் வரையிலும் இந்தியர்களு 

டைய குடியிருப்புத் தொகுதிகள் தோன்றலாயின, இந்திய நாட்டின் 

வறுமையைப்பற்றி கடல் கடந்து சென்ற இந்தியத் தொழிலாளிகள் 

- ஏற்கனவே அறிந்திருந்ததாலும், இந்தியாவுடன் அவர்கள் கொண்டி. 

நந்த பிணைப்புகளை அவர்கள் இ ழந்துவிட்டதாலும், தாய்சாடு திரும்பு
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வதைவிட அங்கேயே அடிமைந்நனம் நீங்கப்பெற்ற தொழிலாளி 

யாகவோ அல்லது வர்த். தகர்களாகவோ வாழ்வ மேலானதென்று 

கருதியதால் அவ்விடங்களில் இந்தியக் குடியிருப்புத் தொகுதிகள் 
வளரலாயின, அவைகளின் விளைவாக குடியேற்ற நாடுகளையும், 
குடியிருப்பாளர்களையும் குறிந்து புதிய பிரச்சகாகள் தோன்றின. 
இந்தியக் குடி.யிருப்பளர்கள் புதிநாகழ் தோன்றிய பலதிறப்பட்ட 
இனத்தவர்களடங்கிய சகாகங்களின் ஒரு கூறாக அமைந்திருப்பதைக் 
கண்டனர். இனவழி, நாகரிகம் பின்னணிச் சூழல், நாகரிகப்படி. நிலை, 

மொழிற்திறம் ஆகியந்துறைகளில் வேறுபட்ட பல மக்கள் பிரிவினர் 
ஒரிடத்தில் வாழ்வதால் ஏற்படக்கூடிய அமைதி நீடிந்திருக்க இயலாத 
நிலைக்கு அவர்களும் அடிப்படுத்தப்பெற்றனர். ல இடங்களில் 

போதியயளவில் ொழிலாளிகளைப் பெறமுடியாரக் காரணத்தால் 

தோட்ட முதலாளிகள் அவர்களை அங்கேயே தங்குமாறு கட்டாயப் 

படுத்தினார்கள். நேட்டால் போன்ற மற்றப் பகுதிகளில் அவர்களை 
தகொழிழ்துறைப் போட்டியாளராகக் கருதியதால், அவர்களை அப் 

பகுதிகளை விட்டுச் செல்லுமாறு தாண்டினார்கள், இறுதியில் AS 

குடியிருப்புகள் வளரலாயின. கொழிலாளிகளில் அநேகர் மாளடைவில் 
சிறு வியாபாரிகளாக மாறினார்கள். சிறிது Ad sre அவ்வியாபாரிகளி 

னின்றும் வாழ்க்கைர் தொழிலுடனும், வியாபாரத்துட னும் தொடர்பு 

கொண்ட மக்கள் வகுப்பு ஒன்று தோன்றியது, ஒபப்க்ந றை நாளடை 

வில் உதவிபெற்ற குடியேற்ற முறையாக (Assisted emigration) 
மாறியது. அம்முறை முதலாவது உலகப்போர் முடிவுற்றப் பிறகு 
முழுமையாக மறைந்துவிட்டது. கடல் கடந்து சென்று முடியேற்தி 

நாடுகளில் குடியிருப்பு அமைந்துக்கொண்ட இந்திய சமுதாயத்தின் 

ருடைய எண்ணிக்கை சுமார் 559 லட்சங்களாக இருந்தது. அச்சம் 

தாயத்தினர்கள் தன்னாற்றலுணர்வு படை ந் தவ/களாயிருக் தனர், மேலும் 

அவ்விடங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கூட்டு வாழ்க்கை நடவடிக்கை 

களில் சிறந்த அங்கம் பெறத் தமுதியானவர்களாகக் கருதப்பட்டனர். 

பிரிட்டிஷ் கயானாவில் இந்தியர்களே ஏனையவரைவிட ௮திக பலம் 

பெற்றவர்களாகக் காணப்பட்டனர். டிரினிடாட், மெளரிஷியஸ், பி, 
மலாயா ஆய இடங்களில் அவர்கள் மிழுந்த செல்வாக்குப் Qu pHs 
தனர். கெனியாவிலும், தங்கனிகாவிலும் அவர்களுடைய நலன்களில் 

அக்கறை கொள்ளவேண்டிய அவ௫யத்தை அரசினர் ஏற்றுக்கொண்ட 

னர். தென் ஆப்பிரிக்காவில் இந்திய/களுடைய நிலையை உயர்த்துவி 
தற்காக மகாத்மா காந்து, ஹார்டிஞ்சு பிரபு, படைத் தலைவர் ஸ்மட்ஸ் 

1 ஓப்பந்தம் முடிவுபெறவேண்டிய காலங்கள் மின் வருமாறு எற்பாடு செய்யப்பட்பி. 
ந்தன. மெளரிஷியஸ் 1915; பிஜி 1920; பிரிட்டிஷ் சயானா 1917; டிரினிடாட், 
நேட்டால் 1911, மலாயா 1878; பாமா, மலாயா, (18764்ப் பிறகு) இலங்கை 
ஷே நாடுகளில் கங்காணிமுறை அல்லு அதனுடைய மாற்றுருவமான மேல் 

முறை நடைமுறையில் இருந்தது. :
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ஆகியோர். கடுழமுயற்கி மேற்கொண்டபோதிலும், அவர்களுடைய 

அதிகரித் தனவேயன்றிக் குறையவில்லை. தென் ஆப்பிரிக்காக் 

குடியேற்றத்தினர் முதலில் இக்தியர்களுடைய சேவகத்தை நாடியது 

உண்மையே என்ருலும், இப்பொழுது அவர்களை மகிழ்ந்து வரவேற்றம் 

குரியவர்களாகக் கருதவில்லை என்பது தெளிவாகக் காணப்பட்டது. 

தொழிலாளிகள் அமைத்த குடியிருப்புத் தொகுதிகளுடன் 

கொழிற்துறையில் ஈடுபட்டவர்களும், பெருவணிகர்களும் அமைத் 

இருந்த குடியிருப்புகளயும் நாம் சேர்த்துக் கொள்ளவேண்டும், 

அத்தகைய குடியிருப்புகள் தொழிலாளிகள் ஏம்படுத்திய குடி 

யிருப்புத் தொகுதிகளை விடச் இறியதாகவேயிருகந்தன. ஆனால் அவை 

களைவிட அதிக நாட்கள் நீடி.த்திருந்ததோடல்லாமல் 
அவைகள் நிலையாக 

நிறுவப்பட்டனவாகவும் இருந்தன. இத்தகைய குடி.யிருப்புகளில் 

தலை சிறந்தனவாகக் கருதப்படுபவைகளை க் இழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் 

காணலாம். ஆகாகானைப் பின்தொடர்ந்த அநேகரை உள்ளிட்ட மேற்கு 

இந்தியாவைச் சார்ந்த வணிகர்கள் வெகு காட்களாகவே அவ்விடத்தில் 

ஆர்வத்துடன் செயற்பட்டு வந்தனர்.



4. போருளாதயக கொள்கையும் 

முன்னேற்றமும்: 1858 - 1939. 

பிரிட்டிஷ். ஆதஇக்கம் இந்தியாவில் உச்சகட்டம் அடைந்த அதே 
காலத்தில் பொருளாதாரக் கோட்பாடுகளில் ஒன்றான தடையிலா 
வாணிகக் கொள்கையும் வெகு தீவிர முன்னேற்றம் கண்டிருந்தது. 

அக் கொள்கை பெற்றிருந்த செல்வாக்கு வலிமைக்கு இந்திய அரசிய 
லாருடைய கொள்கையும் வேறு வழியின்றி அடி.மைப்படுத்தப்பட்டது. 

பொருளாதாரம் பற்றிய ஈடவடிஃ்கைகளில் அரசினருடைய தலையீட்டை 
் எவ்வளவு குழைத்துக் கொள்ள முடியுமோ அவ்வளவு குறைத்துக் 

கொள்வது அறிவு செறிந்த செயலாகக் கருதப்பட்டது. ஆனால் 
தனித் தூய்மைக் கோட்பாட்டினர்கூட சில சூழ்நிலைகளில் அரசாங்கம் 

இனர் ஆக்க முறையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டிய - 
அவூயத்தை உணர்ந்தனர். அந்தகைய சூழ்நிலைகள் ஏனைய 

இடங்களில் ஏற்படுவது போல இந்தியாவிலும் தோன்றின. 

1857ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட. கலகம் பண நெருக்கடி உண்டாக்கியது. 

அதன் பயனாக அரசாங்க வருவாயைப் பற்றிய கடும் பிரச்சனையை 

இந்திய அரசினர் உடனே கவனிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. 

தற்காலத்திற்குரியா வழிகளிலே இந்திய முன்னேற்றம் அடைய! 

வேண்டிய அவசியம் அப்பொழுது ஏற்பட்டிருந்தது. ஆனால் 

அத்தகைய முன்னேற்றத்தை அடைவதற்கான முயற்சியைக் 

தொடங்குவதற்கு இந்திய அரசினரைத் தவிர வேறெவருமிலர். 

புதிய விஞ்ஞானக் காலம் உண்டாக்கித் தந்த துணை வளங்களை இந்திய 
அரனர் பெற்றிருந்த போதிலும், இரும்பத் திரும்பத் தோன்றிய : 

பஞ்சங்கள் அதனைப் பழிச் சொல்லுக்கு உள்ளாக்ெ. இந்த 

விவகாரங்களைக் கவனிப்பதில் ஏற்பட்ட முன்னேற்றம் இந்தியத் 

துணைகண்டம் வெகு காலமாக இருந்து வந்த: பொருளாதார ஒதுக்க 
நிலையினின்றும் விடுபட உதவி செய்தது, குடிசைத் தொழில்களைக் 

உலக வாணிப சூழ்மிலைகள், குடிசைத் தொழில், அந்நிய நாடுகளுடன்
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சிறிநளவில் நடைபெற்று வந்த வாணிபம் ஆகியவற்றைக் கொண்டு 

முழு நிறழைவாக்கப்பெற்ற இந்திய குடியானவர் பிழைப்புப் பொருளா 

BTS Bib Gon பெருமளவில் மாற்றிவிட்டன. தானியங்கள் 

பயிரிடுவை விட்டு வாணிகப் பொருள்களைப் பயிரிட்டனர். 

உள்நாட்டுத் தேவைகளை நிறைவேற் றுவதற்காகப் பொருள்களை 

உற்பத்தி செய்வரற்குப் பதிலாக அயல் காட்டுத் தொழிற்சாலைகளின் 

தேவைகளை நிறைவேற்றும் வகையில் பொருள்கள் உற்பத்தி 

செய்யப்பெற்றன. அழிவுற்ற பழைய குடிசைத் தொழில்களிடத்தில் 

இயந்திர ஆற்றலால் இயக்கப்பெற்ற புதிய தொழிம்சாலைகள் 

ஏற்படுத்தப்பெற்றன. மேற்கூறிய அவசரத்ேேவைகளும்,முன்னேற்றங் 

களும், அரசினரை நடவடிக்கைகளை பெருமளவில் மேற்கொள்ளுமாறு 

தூண்டின. ஆயினும், தடையிலா வாணிகக் கோட்பாடு முதலாவது 

உலகப்போர் தொடங்கிய காலம்வரை பொதுவாக மடைமுறையில் 

இருந்து வந்தது, எனினும் அக்கால திலேயே ௮தைப் பற்றி மக்கள் 

கொண்டிருந்த இஐபப்பாடுக்ளும், அவநம்பிக்கை உணர்ச்சிகளும் 

பெடூகக்கொண்டூட இழுந்தன. 

அரசாங்க வருவாயைப் பெருக்குவதைப் பற்றிய பிரச்சனையே 

[6987ஆம் ஆண்டு நடைப்பெற்ற கலகத்திம்குப் பிறகு அமைக்கப் 

பெற்ற இந்திய அரசினருடைய கவனத்திற்குரிய முதல் நிதி நிலப் 

பற்றிய பிரச்சவையாகும். தொன்றுதொட்டு வந்த நிலவரியே 

கலகத்திம்கு முன்னர் அரசாங்க வருவாயின் முக்கியமான ஆதாரப் 

மிபாருளாக விளங்கி வந்தது. இப்பொழுது அது குழைக்கப்பட்டது. 

மேலும் அதனை மீண்டும் பழைய நிலைக்கு கொண்டு வந்த பொழுதும், 

௮.தல எளிதில் பெருக்க முடிய/த நிலையில். அது இருப்பைக் 

கண்டனர். அபின், உப்பு) பழ்திரங்கள், ஆகியவைகளின் மீது 

சமத்தப்பட்டி.£த வரிகளும், உள் 5 1-டுப் பொருள் வரி, சுங்க வரி) 

மாகாண அரசாங்கத்தில் வசூலித்து வத்த சிறு வரிகள் .தகியவையே 

எஞ்சி இருக் தன. ஆனால் சுங்கம் போன்ற வரிகளை பெழுக்க முற்பழும் 

போது பொருளாதாரக். கொள்கையினையும் உப்பு போன்ற வரிகளைப் 

பெருக்க மு ற்படும்போது பொது மக்களுக்குப் பயன்படத்தக்கக் 

வெள்கையினையும் எதிர்த்து செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டிருந்தது. 

1859 முதல் 1962 வரையுள்ள காலப் பகுதியில் வில்சனும், லேய்ங்கும் 

(Laing) இவிரமான சிக்கன முறைகளை ௩டைமுழைப் படுத்தியும், 

உப்பு வரியை அதிகம்படுத்தியும், ஓரே சீரான 10 சதவீத இ௰க்குமதி 

வரியை சுமத்தியும், விவசாயத்தின் விளைவாக ஏம்பட்ட வருமானத்தைக் 

தவீர ஏனைய வருமானங்களின் மீது வருமான வரியை விதித்தும் வரவு 

செலவுகளை சமகிலையில் மீண்டும் வைத்தனர். அதைத் தொடர்ந்த 

காலப் பகுதயில் வியாபாரப் பெழுக்கம் ஏற்பட்டது. பொதுப்.பணிகளை 
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உள்ளடக்கியம் திட்டந்ரை சிழைவேம்றுவதற்கான பொருளைப் பெற 

அது பெரிதும் உதவியது, ஆனால் லாரன்சு அர்த நடவடிக்கைக்கும் 
ஒரு எல்லையுண்டு என்பரைக் கண்டறிந்தார். ஆகவே மீண்டும் 

பற்றாக்குறைகள் ஏற்பட்டன.  1807-இல் கடன் தொகைகளைச் 

கொண்டு ஆக்க வளம் பொருந்திய பொதுப் பணிகளுக்கு முதலீடு 

உதவும் முறையைக் கையாளுவரற்குத் தேவையான அனுமதியைப் 

பெற்றார். மேயோ பிரபுவால் வரையறுக்கப் பெற்றதும் செம்மைப் 

படுத்தப்பெற்றதுமான விஇகளின்படி. செயலாற்றப்பட்ட இந்த நட 

வடிச்கையே நிதிக்கொள்கையின் ஏற்பிசைவு பெற்ற தனிச் சிறப்புச் 

கூறுக மாறியது. பெரிய நீர்ப்பாசன திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு 

அது உதவி செய்தது, இருப்புப்பாதை அமைப்பதற்கும் ௮து பெரிதும் 
உதவியாப் இருந்தது, மைய அரசு மாகாண அரசுகளுக்கு உதவிச் 

கொகை அளிக்கும் முறையை மாற்றியமைத்து மாகாண நிதியைச் 

சார்ந்த ஆட்டு முறையை அவரே செம்மைப்படுத்தினார். இதுவரை 

மாகாண அரசுகள் மேற்கொள்ள வேண்டிய செலவினங்கள் 

ஒவ்வொன்றின் மதிப்பிட்டிற்கும் தக்கவாறு மைய அரசு அவைகளுக்குப் 

பொருளுதவி செய்து வந்தது, செலவினங்களுள் ஏதேனும் ஒன்றில் 

குறைவாக புரலவழிக்க தேர்க், நால் அதனால் மாகாலப aT HED 

யாகொரு நன்மை ஏற்படவில்லை. ஏனெனில் அந்த நிதி ஆண்டு 

முடிந்தவுடன் அந்ந வழியில் மீதம் பிடிக்கப்பட்ட தொகையை மைய 

அரசு மீட்டுப்பெற்றது, மதிப்பீட்டுந் தொகையைவிட அதிகமாக 

செலவழிக்க நேர்ந்தாலும், அதற்காக யாதொரு தண்டனையும் வழங்கப் 

படவில்லை. ஏனெனில் பற்றாக்புறையை ஈட செய்யுமாறு மைய அழச் 

நடைமுறையில் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டது. 180-இல் மமற்குறிப் 

பிட்ட இட்டம் பெற்றிருந்த இடத்தை, ரிச்சர்டு ஸ்ட்ராச்சி, 

ஜான் ஸ்ட்ராச்சி என்ற இரு சகோதரர்கள் தயாரித்த முறையைக் 

கொண்டு நிரப்பப்பட்டது. ஒவ்வொரு மாகாண அரசுக்கும் 

ஆண்டுதோறும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை மைய அரனார் 

வழங்களெர், ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை அத்தொகையை 

மாற்றியமைக்க வழி வகுக்கப்பட்டது, ஆகவே ஒவ்வொரு ஐந்து 
ஆண்டுக் காலப் பகுதியில் மாகாண அரசுகளுக்கு ஒரு வகையான் 

சுயேச்சை வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டது. ஆனால் இடீரென்.று ஏற்படும் 
நெருக்கடி காலங்கள் அல்லது விலை ஏற்ற இறக்கங்கள் ஆக௫யேவற்றால் 

ஏற்படும் அதிக செலவினைச் சரிக்கட்டுவதற்கு வேண்டிய வழிகளை 

இம்முறை ஏற்படுத்திக் கொடுக்கவில்லை. ஆயினும் உள்ளுர் 

இர்வைகளையும் சேர்ப்பித்து மாகாணங்களின் பணத்திரட்டு வாய்ப்புகளை 
அதிகரித்து அதன் வாயிலாக பெயரளவில் அல்லாத மாகாண நிதி 

அமைப்பதற்கு ௮து அடிகோலியது, 1877-இல் சர். ஜான் ஸ்ட்ராச்ச 

என்பவர் அதனை மேலும் விரிவு படுத்தினார். : அவர் மாகாண 

ச்
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அரசுகளுக்கு ஆண்டுதோறும் மைய கருஷூலத்தினின்றும் ஒரு 

குறிப்பிட்டக் தொகையினை வழங்குவதற்குப் பதிலாக அரசாங்க 
வருவாயில் ஒரு பங்கை அளிக்க ஏற்பாடு செய்தார். 

தடையிலா வாணிகக் கொள்கை இன்னும் செல்வாக்குப் 

பெற்றிருந்தது. இந்திய அரசாங்கம் தன்னுடைய சுங்க வரிகளைக் 

குழைத்துக் கொள்ளுமாறு வற்புறுத்தப்பட்டது. முதலில் அவ்வரிகள் 

5 55வீதமாகக் குறைக்கப் பெற்றன. 1879-இல் லங்காஷயர் 

கொழிலதிபஇகளின் வற்புறுத்தலுக்கணங்க பருத்தி மீது சுமத்தப் 

பட்ட வரிகள் நீக்கப்பெற்றன. இக்நடவடிக்கை இந்தியாவில் 

அதிகாரவர்க்கம் மக்கள் ஆகியோரிடையே பலத்த எதிர்ப்பை 

தோற்றுவித்தது. கவர்னர் ஜெனரல் தான் பெற்றிருந்த ஒதுக்கித் 

தள்ளும் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தியதால் தான் ௮௩ நடவடிக்கையை 

கவர்னர் ஜெனரலின் கவுன்சிலில் நிறைவேற்ற இயன்றது. பிரிட்டிஷ் 

காரர்களின் நலன்களுக்காக இந்திய மக்களின் கலன்களை அரசாங்கம் 

விட்டுக் கொடுத்தாகவே அப்பொழுது கருதப்பட்டு வந்தது. அதுவே, 

இரண்டு நாடுகளின் பொருளாதார ஈலன்களுக்கடையே உண்டான 

மோதல்களின் வெளிப்படையாகச் செய்யப்பட்ட முதல் எடுத்துக் 

காட்டாக அமைந்தது. அதே நேரத்தில் உள்நாட்டு சுங்கவரி 

வகுலிப்பதற்கென கள்ளிச் செடிகளைக் கொண்டு அமைக்கப்பட்டிருந் ந 

வரம்புக்கோட்டினை அழிப்பதற்காக மேற்கொண்ட ஈன்மை பயக்கத் 

தக்க நடவடிக்கை முழுமையாக நிறைவேற்றப்பட்டது.. சுதநோ 

இராச்சியங்களு। டன் இந்திய அரசாங்கம் மேற்கொண்ட ஒரு 

உடன்பாடே மேற்கூறிப நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வி வகுத்துக் 

கொடுத்தது. அதன்படி. இராச்சியங்கள் உப்பு உற்பத்தி செய்வதில்லை 

என்று உறுதி கூறின. இந்திய அரசாங்கம் அவைகளுக்குத் தக்க ஈடு 

அளிக்க இசைந்தது. அதன் பிறகு உப்பு வரியை ஒரே €ராக விஇக்க 

வழி ஏற்பட்டது. ஆகவே இரு மாகாணத்தினின்றும் மற்மொரு 

மாகாணத்திற்கு உப்பை எடுத்துச் செல்வது இல(பகரம[க காணப்பா... 

வில்லை. அதன் பிறகு மேலும் சில வரிச் சலுகைகள் காட்டப்பட்டன. 

அதனால் 1882ஆம் ஆண்டில் தடையிலா வாணிகம் முழுமையா 

ஏழ்படுத்தப்பட்டது. அரசாங்க வருவாயைப் பெருக்குவதழ்கென சில 

பொருள்களின் மீது மட்டும் குறைந்தபட்ச ஏம்றுமதி வரிகள் 

சமத்தப்பட்டன. அதேப் பொருள்களின் மீது உள்கசாட்டுப் பொருள் 

டழத்த எல்லைக்கோடு கள்ளிச்செடிகளைக் கொண்டு அமைக்கப்பட்ட மேரியாகும்.. 

இது 3000ம ல்கள் நீளமுடையதாகலிருந்தது. இது பருத்தப் பொருள்களை ஒரு மகாணச் 

'இனின்றும் மற்றொரு மாகாணத்திற்கு வரி கொடர்மல் எடுத்துச். செல்வதைத் த௦க்க 

PPR : த் காக்க. 12000 பேர்கள் தேவைப்பட்டனர்... நார்தீபுருக்கு 

"கல்திதில் இவற்றுள் 1600 மைல் எல்லைக்கோடு கைவிடப்பட்டது... எஞ்சியிருந்த எல்லைக் 
சோட்டினே லிட்டன் காலத்தில் கைலிட்டனர். es



06 
இந்திய வரலாறு 

வரி சுமத்தி வெகு சொற்பமான இறக்குமதி வரிக்குச் சரியீடு செய்தது. 

1891ஆம் ஆண்டு வரை தடையிலா வாணிகம் ஒழுங்காக நடைபெற்று 

வந்தது, அவ்வாண்டில் ஏற்பட்ட காகித ரூபாய் நெருக்கடி. (இதைப் 

பற்.றி இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் கவனணித்துள்ளோம்) அரசாங்க 

வருவாயை மேலும் பெருக்க வேண்டிய நிலையினை உண்டாக்கியது. 

அது பருத்தி வரிகளைப் பற்றிப பூசல்ப் புதுப்பித்தது. முதலில் 

பருத்தி, வரியின்றி வியாபாரம் செய்யக்கூடியப் பொருளாகக் 

கருதப்பட்டு வந்தது. ஆனால் 1894ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் பழுத்தி 

ஆடைகள் மீது $ சதவீத இறக்குமதி வரி விதிக்கப்பட்டது. லங்காஷயர் 

கொழிலதிபதிகள் போட்ட கூக்குரலின் விளைவாக பருத்தி ஆடைகள் 

மீது விதிக்கப்பட்ட இறக்குமதி வரிக்கு சரியீடு செய்யத்தக்க வகையில் 

பருத்தியின் மீது $ சதவீத உள்நாட்டு வரி விதிக்கப்பட்டது. இந்திய 

பருத்தி ஆலைகளின் முதலாளிகள் வெளிகராட்டிலிருந்து இறக்குமதி 

செய்யப்பட்ட பருத்தி ஆடைகளுக்குச் சாதகமாக அமையும் வகையில் 

வெளிப்படையாக கையாளப்பட்ட ஒரங்காட்டும் தன்மை படைத்தச் 

செயலாக அதனைக் கருதினார்கள். 1896- இல் இவ்விரு, வரிகளும் 

St சதவிதமாகக் குறைக்கப்பட்டது. முதல் உலகப் போரின் இடைப் 

பகுதி வரை (அக்றிலை) யாதொரு மாறுதலுமின் றி தொடர்ந்து இருந்தி 

வந்தது. அப்பொழுது அரசாங்கத்திற்கு மிகைப்படியான வருவாய்த் 

தேவைப்பட்டது. அப்பொழுது இறக்குமதி அல்லது சுங்கவரி 

7 சதவீதமாக உயர்த்தப்பெற்றது. உள்நாட்டு வரி 3$ சதவிதமாகவே 

விடு வைக்கப்பெற்றது. லங்காஷயர் ஆலை முதலாளி 

Ball ait பிடி.ப்புத் தளர்வுற்றதை மேற்கூறிய நடவடிக்கை 

குறித்துக் காட்டுகிறது. (93:-இல் கங்கவரி 11 சதவீதமாக உயர்த்த 

மேற்கொண்ட நடவடிக்கை அவர்களுடைய பிடிப்பு மேலும் 

குளர்வுற்றதைச் தெளிவாக்குகிறது. இறுதியில் [925-இல் உள்நாட்மி 

வரி முதலில் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. பின்னர் அதி 

அறவே நீக்கப்பெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சி இந்தே. பிரிட்டிஷ் உறவு 

முறைகளுக்குப் பெருங்கேடு விளைவித்தது. ஏனெனின் லங்காஷயா 

ஆலை முதலாளிகளின் ஈன்மைக்காக இந்தியர்களின் நலன்கள் பலியிடப் 

பெற்றன என்றக் கருச்து பொது மக்களிடம் வேரூன்றி நிலவி வந்தது: 

இக்காலப் பகுதியில் அரசினர் பொருளாதாரத் துறையில் 

மேற்கொண்ட ஈற்றொடக்கத்திழ்கு தலைசிறந்த எடுத்துக் காட்டுகளாக 

விளங்குபவை பஞ்ச சட்டத் தொகுதி நீர்ப்பாசன வசதிகளைப் 

பெருக்குவதற்காக மேற்கொண்ட பணிகள், இருப்புப் பாதைகள் 

அமைத்தல் ஆயெவையாகும், தற்கால இந்தியாவின் வளர்ச்சி இருப்புப் 

பாதைகளின் வளர்ச்சியுடன் அ.இகளவில் சார்ந்திருப்பதனால், 

அவ்விருப்புப்பாதைகளை அமைக்க மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள்
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நம்முடைய பரிசீலனைக்கு உரியனவாகின்றன. ஹார்டிஞ்சு பிரபு 

காலத்திலேயே இருப்புப்பாறை அமைத்தலைப் பற்றிய பேச்சு எழுர்கு 

போதிலும், டல்ணெளட பிரபு தான் அரற்கான மூதற் முயற்சியை 

மேற்கொண்டார். இந்தியா மாழமுவதிற்கும். ஒர இருப்புப்பாறை 

இட்டத்தையும், இருப்புப்பாதை மமைத்தல், அதற்கான பொருள் 

தேடுதல் அவைகளைக் கட்டுப்படுத்தும் முறை, ஆயெவற்றிற்கான 

செயல் முறைக் கொள்கைகளையும் 1859-இல் வரையப்பட்ட நிகழ்ச்சிக் 

குறிப்பேட்டில் அவர் எடுத்துரைத்திருக்தார். 1897-இல் அப்பொழுது 

நடைமுறையில் இருந்து வந்த இருநா.று மைல் ரீள இருப்புப்பாதைகள் 

அவழ்.றின் பயன் மதிப்பை பெருமளவில் எடுத்துக்காட்டி.ன. 18599-இல் 

எட்டுக் கம்பெனிகள் 5000 மைல்கள் நீளமுள்ள இருப்புப்பாதையை 

அமைப்பதற்கான ஈ௩டவடிக்கையை மேற்கொள்ள அனுமதி பெற்றன. 

ஓரே ரான இருப்புப்பாதையின் அகலத் தரத்தைக் (௨02௦) கையாள 

வேண்டும் என்று டல்ஹெள) திட்டமீிட்டிருந்தார். 4 அடி. 8$ அங்குல 

அளவுள்ள பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர் அகலத்தரத்திற்கும் £ அடி, அள 

வுள்ள இ கிரேட் வெஸ்டர்ன் அகலத் தரத்திற்கும் கடுத்தரமாக அமைய 

வேண்டும் என்று கருதி டல்ஹெளசி அகலத்தரம் 5 அடி. 6 அங்குலமாக 

அமைய வேண்டும் என்று திட்டமிட்டார். ஆக்க வளம் பொருந்திய 

வேலைகளுக்காக கடன் எழுப்ப அரசாங்கம் அக்காலத்தில் அதிகாரம் 

பெற்றிராத காரணத்தால், வேறு இடங்களில் தேவையான 

மூலதனத்தைப் பெறவேண்டியதாயிற்று. அம்மூலதனத்தைத் தனியார் 

கம்பெனிகளின் வாயிலாக பிரிட்டனில் பெற முயற்சி மேற்கொள்ளப் 

பட்டது. ஆனால் அந்தக் கம்பெனிகளை மிகக் கவனமாக கட்டுப்படும் 

வேண்டியதாகயிருந்தது, இதுவரை இந்தி) பொருளாதார 

ஈடவடிக்கைகளில் பிரிட்டிஷ் மூலதனத்தை ் ஈடுபடுத்த தயக்கங் 

கொண்டவர்களை கவரத்தக்க வகையில், இப்பொழுது கம்பெனிகளுடன் 

ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. அவற்றின்படி, சற்றேறக் 

குமைய 5 சதவீத வட்டியை HS கம்பெனிகளுக்கு அளிக்க அரசாங்கம் 

பொறுப்பு.றுதி அளித்தது. அத்தொகைக்கு மேலாக விளையும் 

இலாபத்தை அரசாங்க மும், கம்பெனியும் பரந்து கொள்ளவும் 

ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இவைகளுக்குப் பதிலாக அவற்றின் 

செலவினங்களையும், நடத்தும் முறைகளையும் அரசாங்கம் கட்டுப்படுத்த 

வும், இருபத்தைந்து ஆண்டுக் காலம் மூடிவுற்றப் பிறகு அரசாங்கம் 

அவைகளை விலைகொடுத்து வாங்குவதற்கும் உரிமைப்பெற்றது. 

மேலும் கம்பெனிகள் யாதொரு கட்டணமுமின்றி தபால்களையும், 

குறைந்த சத்தத்தில் படைகளையும் இரயில் வண்டிகளில் ஏறழ்,றிச் 

செல்ல டுசைந்தன. 

இம்முறை குறைபாடற்றது என்று காம் கூற இயலாது, ஆனால் 

*சிக ஈன்றாகப் புரிந் துகொள்ளும் இறன், முன்னறிவாற்றல் ஆயயெவற்தின்



70° இந்திய வரலாறு 

பெரும் விவவுகளுள் அது ஒன்றாகும் அது இந்திய இயந்திரப் 

பேரக்குவரத்துச் சாதனங்களைப் பற்றிய முழு Dig Gears Os 1டங்கி 

வைத்தது. அரசினருடைய உடமைப் பொருளாகவும், அரசினால் 

இயக்கப்படும் நிறுவனங்களாகவும் விளங்கக்கூடிய இருப்புப்பாதை 

அமைப்புகளை நாடு. முழுவதிலும் அமைக்கப்படும் நாகா அது 

எதிர்நோக்கியிருந்தது. பிற்காலத்தில் இந்த இட்டத்தில் ஏற்படுத்தப் 

பட்ட மாறுதல்கள் யாவும் விஞ்சிய மேன்மையுடையனவாகக் 

காணப்படவில்லை. இருப்புப்பாதைகளை அமைப்பதறிகுத் தேதவையான 

மூலதனத்தைப் பெறுவதில் அத்திட்டம் வெற்றி கண்டது. ஆயினும் 

௮ம் மூலதனத்தைக் கவர்ச்து பெறுவதற்காகக் கையாளப்பட்ட 

. திட்டத்தின் அவசியத்தைப் பற்றி மாறுபட்ட கருத்துகள் தோன்றின. 

ஆனால் ஓரு முறை தன்னைக் கட்டுப்படுத்திக் கொண்ட பிறகு 

அதனின்றும் விடுபட அரசாங்கத்தினால் இயலவில்லை. வேறு 

நிபந்தனைகளின் பேரில் மூலதனத்தைப் பெறுவதற்காக மேற்கொண் 

முயற்சிகள் பலனளிக்கவில்லை, "ஆனால் அந்தத்திட்டம் இக்கன 

முறையைக் கையாளுமாறு அவர்களைத் தூண்டவில்லை. ஏனெனில் 

இருப்புப்பாதை அமைப்புகள் தேடித்தந்த முதல் இலாபங்களை 

அரசனரே அடைந்தனர். அவைகளால் ஏற்பட்ட நஷ்டங்களை 

அவர்களே . ஏற்றுக் கொண்டனர். மேலும் இருப்புப் பாதைகளை 

அமைப்பதில் ஈடுபட்டிருந்த பொறியியற் வல்லுநர்களைக் கட்டுப் 

படுத்துவது மிகக் கடினமாகத் தோன்றியது. 1868-இல் நடைமுழைப் 

படுத்தப்பட்ட இருப்புப்பாதை அமைப்புகளின் செலவு டல்்ஹெள9 

இட்டமிட்டப்படி மைலுக்கு 8000 பவுன்களாக இருப்பதற்குப் 

பதிலாக மைலுக்கு 180005: பவுன்களாக காணப்பட்டது. மேற்கூறப் 

பகடி குறைபாடுகளுக்கு எதிராக, இந்தியாவில் அமைக்கப்பெற்ற 

இருப்புப்பாதை அமைட்பு உலகத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட எந்த 

இருப்புப்பாதை அமைப்புடனும் வைத்துப் போற்றத்தக்க அளவில் 

மிக உயர்தரமாக இருந்தது என்ற உண்மையை வைத்து நாம் அதனை 

மதிப்பிடுதல் அவசியமாகும், ் 

   

1970ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு அரசினருடைய கொள்கை 

மாற்றியமைக்கப். பெற்றது. ஆக்க வளம் பொருந்திய பணியை 

மேற்கொள்ளுவதற்காக வேண்டிய பொருளை கடன் மூலமாகப் 

பெறுவதற்கு வழங்கப்பட்ட புதிய அனுமதி அரசினரே இருப்புப்பாதை 

அமைக்கும் பணியை மேற்கொள்ள உதவியது ஆனால் சிக்களனத்தின் 

பொருட்டு மீட்டர்கேஜ் இருப்புப்பாத வகையினையே புதிதாக 

இருப்புப்பாதைகளை அமைக்கும்பொழுது பெருமளவில் அரசினர் 

மேற்கொண்டனர். அவற்றுள் சில பிற்காலத்தில் *பிராட்கேஜ்” 

வகையாகப் மாற்றப்பெற்றன. எனெனில் போக்குவரவு
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இந்தியாவின் இருப்புப் பாதைகள்.



பொருளாதாரக் "கொள்கையும் முன்னேற்றமும் 71. 

நடமாட்டத்தில் ஏற்பட்ட பெருக்கத்தை தாங்குவதற்கு ஏற்ற 

கட்டமைப்பு வாய்ந்ததாக மீட்டர்கேஜ் வகை காணப்படவில்லை. 

ரூபாய் நாணயத்தின் மதிப்பு குறைட்து விட்டதால் இருப்புப்பாதைகளை 

அமைப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டது 1980-இல் வெளியான பஞ்சமிலை 

பரிலனைக் குழுவினுடைய அறிக்கையில் மேலும் பல இருப்புப் 

பாதைகள் அமைப்பதற்கான வேண்டுகோள் இடம்பெற்றது. 

அதனால் அரசினருடைய கொள்கையில் மேலும் மாறுதல்கள் 

ஏற்படுத்த வேண்டிய அவசியம் தெளிவாக்கப்பெற்றது. 1880ஆம் 

ஆண்டிற்குப் பிறகு உத்தரவாத முறையைக் கையாண்டு தனியார் 

கம்பெனிகளின் உதவியைக்கொண்டு இருப்புப்பாதைகளை அமைக்கும் 

மூறை மீண்டும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. ஆனால் அனுபவத்தின் 

- விளைவாக முன்பு இருந்ததைவிட மேலான நிபந்தனைகள் ஏற்படுத்தப் 

பெற்றன. அதன் பிறகு ஒப்பந்தங்கள் தவனை கடந்தபோது 

அரசாங்கம் காலந்தவருமல் இருப்புப்பாதை அமைப்புகளை 

விலை கொடுத்து வாங்கிக்கொண்டது. அவ்வாறு விலைக்கு வாங்கப் 

பட்ட அமைப்புகளில் சிலவற்றைத்தானே நடத்தி வந்தது. எஞ்சிய 

அமைப்புகளை அக் கம்பெனிகளே தொடர்ந்து நடத்திவர அனுமதி 

வழங்கிற்று. இவ்வாறாக தி இரான்ட் இந்தியன் பெனின்சுலார்? 

இரயில்வேயும் வடமேற்கு இரயில்வேயும் அரசினரால் நடத்தப்பெற்ற 

அமைப்புகளாக விளங்கின. பம்பாய், பரோடா, மத்தியக் இழக்கு 

இரயில்பாதை நிறுவனங்கள் தனிப்பட்ட நிறுவனங்களால் நடத்தப் 

பெற்று வந்தன. அதே நேரத்தில் சுதேச இராச்சியங்களிலும், இரயில் 

பாதை அமைப்புகள் கிறுவப்பெற்றன. அவற்றுள் சில இராச்சிய 

அரசாங்கத்தினரால் நடத்தப்பெற்று வந்தன, உதாரணமாக ஐதராபாத் 

அரசாங்கத்தினர் தங்கள் இராச்சியத்தில் நிறுவப் பெற்றிருந்த இரயில் 

பாதை நிறுவனத்தை நடத்தி வந்தனர், வேறு சில அமைப்புகள் 

தனிப்பட்ட கம்பெனிகள் அல்லது இந்திய அரசாங்கத்தினர் 

ஆகியோரால் நடத்தப்பெற்.று வந்தன. 1900ஆம் ஆண்டி.ற்குள்ளாகவே 

இந்திய இருப்புப்பாதை அமைப்புத் திட்டத்தின் பெரும்பகுதி 

,நிறைவேற்றப்பெற்றது. சுமார். 25000 மைல் நீளமுள்ள 

இரயில்பாதைகள் போக்குவரத்துக்குப் பயன்படுத் தப்பெற்றன. 

1914ஆம் ஆண்டி.ற்குள்ளாக மேலும் 10000 மைல் நீளமுள்ள இரயில் 

பாதை உருவாக்கப்பெற்றது. இரயில்பாதை அமைப்பைச் சார்ந்த 

மூலத்திட்டத்தில் ஓரே மாதிரியான சக்கலற்ற இரயில்பாதை நிறுவ 

வழி செய்யப்பட்டிருந்தது. ஆனால் அத்தைகய பாதைக்குப்பதிலாக 

ஒன்றுக்கொன்று மாறுபட்டத் தன்மையுடைய அமைப்புகள் 

இப்பொழுது ஏற்படுத்தப் பெற்றிருந்தன. முன்பு அமைக்கப் 

பெற்ற இரயில் பாதைகள் ஒரே “கேஜ்? வகையைச் சார்ர்
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இருந்தன. இப்பொழுது மூன்று வகைப்பட்ட 
கப்பெழ்ற.! 

“பகல் கள். அமைக் 

இகுப்புப்பாை அமைப்புகளை உடையாகக் கொண்டிரும் தவர் 

களும், நடத்துபவர்களும் மான்று வகையாகப் பிரிக் திருந்தனர். அது 

மட்டுமன்றி அவர்கள் பலவிதமாக ஒருவரோடு ஒருவ. இணைக்கப்பட்டு 

ருந்ததன் விகாவாக, வேறுபல வகைகளாகவும் பிரிக் இருக் தனர், ஆனால் 

திட்டமிடுதல் உடைமை, நடத்து முறை ஆகியவற்றை அரசாங்கத்தின 

ருடைய முடிவானக் கட்டுப்பாடு இருக்க வேண்டும் என்று மூலத் 

திட்டத்தில் குறிப்பிட்டவாறு இப்பொழுதும் இரயில் நிறுவனங்கள் 
நடத்தப் பெற்று வந்தன. பிரிட்டனில் தோன்றியிருந்ததைப் போல 

இக்தியாவில் போட்டியில் பங்குகொள்ளுகற நிறுவனங்கள் ஏற்படுத்தப் 
பெறவில்லை. மேலும் அதக. இலாபம் அளிக்கக்கூடிய பகுஇகளில் 

இரயில் நிறுவனங்கஜை ஏம்படு$்தி அவைகளின் வாயிலாகப் பெரும் 

இலாபம் அடைவதற்காக இன்றியமையாத? தேவைகளை விட்டுக் 

கொடுக்கும் வகையில் நடவடிக்கை ஏதும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை, 

அப்பொழுது ஏற்படுத்தப் பெற்றிருந்ந இரயில்பாை அமைப்புகள் 

ராடு முழுவதற்கும் உரிய நிறுவனங்களாக இருந்தன. யாதொரு 

இடையூறுமின்றி சிறிது ஏறிதாக எவரும் உணராத வகையில் 
அவ்வமைப்புகள் தேசிய உடைமையாக்கப் பெறுவதற்கு உதவி 

செய்யும் வகையில் அவைகள் ஏற்படுத்தப்பெற்.றிருந் தன. 

இவையெல்லாம் பிரிட்டனில் தனி மனிதனின் தனிச் செயலுரிமையை 

ஆதரிக்கும் சமுதாயக் கொள்கை நிலவி வந்த காலத்திலும், தேசிய 
மயமாக்க வேண்டும் என்று எண்ணுவதையே பெருங்குற்றமாகக் ௧௫௬ 

வந் த காலத்திலும் இவையனைத்தும் மேற்கொள்ளப்பட்டன என்பதை 

நாம் உணருதல் அவசியமாகும். எல்லாவற்றையும் ஒன்று சேர்த்தி 
பார்க்கும்பொழுது இந்திய இரயில்பாதை அமைப்புத் திட்டத்தை 
உருவாக்கியவர்கள் இந்தியாவிற்கு ஈல்ல முறையிலே பணியாற்றி 
யுள்ளார் என்பதை நாம் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும். மேலும் அவர்கள் 
இந்தியாவை 9855 தவறுகளினின்றும் காப்பாற்றி விட்டனர். 

அதுமட்டுமன்றி வேறிடத்தில் ஏற்பட்டிருந்.த செலவுகளில் பெரும் 
பகுதியை மிச்சம் பிடிப்பதற்கும் அவர்கள் காரணமாயிருந்தனர். அந்தி 
நற்பணியின் விளைவாக அரசரங்கத்தினரின் கட்டுக்குள் அடங்கியிருந்த 
இரயில்பாதை அமைப்புகள் வருடா வருடம் தொடர்ச்சியாக பெரும் 

இலாபங்களை ஏற்படுத்தித் தந்.தன, 1899-1900ஆம் ஆண்டில் முத் 
தடவையாக 11 லட்ச ரூபாய் இலாபம் ஏற்பட்டது. அப்பொழுதி 
லிருந்து 1914ஆம் ஆண்டு வரையிலுள்ள காலத்தில் ஓரே ஒரு 

1 அவை மலைப்பகுஇயில் அமைக்கப்பெற்ற குறுகலான (1027௦1) கேஜையும், வேறு 
இடங்கவில் அமைக்கப்பெற்றிறந்த Por B இரப்புப்பாதைகளையும் உட்கொண்டு இருந்தன.
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ஆண்டில்தான் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டது. போர் நடைபெற்று வந்த 

ஆண்டுகளில் பொருள்கள் அதிகளவில் கேவைப்பட்ட தால், இருப்புப் 

பாசை நிறுவனங்கள் மேலும் பெரும் இலாபத்தைக் சேடித்தக் கன. 

பல்வகையான கட்டும் இட்டங்கள் ஏற்படுத்தப் பெய்றிழும் நரன் 

காரணமாக 1992ஆம் ஆண்டில் “இரயில்வே போர்டு' நிறுவப்பெற்றது 

அதனை இருப்புப்பாதை நிறுவனங்களில் காணப்பெற்றக் குறைகளைப் 

போக்க மேற்கொண்ட முதல் நடவடிக்கை என்று நாம் கூறலாம். 

முதலாவது உலகப்போருக்குப் பின்னர் ஆக்வொர்ச் கமிட்டி விடுத 

அறிக்கையின் விளைவாக அந்த இரயில்வே போர்டு திருத்தியமைக்கப் 

பெற்றது. இரயில் நிறுவனங்களை அரசாங்கமே நடத்துவதற்காக 

துரிதமான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. 1925-5 ib 

ஆண்டிலிருந்து இரயில்வே வரவு செலவுத் இிட்டம் தனியாக வகுக்கப் 

பட்டது. இரண்டாவது உலகப்போர் ஏற்படுத்துவ.உற்கு முன்னரேயே 

இருப்புப்பாை அமைப்புகளில் sri God மூன்று பங்கினை அரசாங்கத் 

இனர் தமது உடைமையாக ஏற்படுத்திக் கொண்டனர். அவைகளுள் 

சுமார் பாதி அமைப்புகளை அவர்களே நடத்தி வந்தனர். இந்திய 

இருப்புப்பாதைகளின் நீளம் சுமார் 15000 மைல்களாக இருந்தது, 

இருப்புப்பாதை அமைக்கப்பெற்றதால் பெரும் பொருளாதார 

விளைவுகள் ஏற்பட்டன. முன்னரே குறித்துள்ளபடி, இருப்புப்பாதை 

அமைப்புகள் பஞ்சப் பிரச்சனையில் பெரும் மாறுதல்களை ஏற்படுத்தி 

அதனுடைய இயல்பையே மாற்றிவிட்டன. மேலும் அவைகள் பஞ்ச 

நிவாரண விதியை நடைமுறையில்: மேற்கொள்ளத்தக்க திட்டமாகத் ' 

தோற்றுவித்தன, 1897-இல் வட இந்தியாவில் ஏற்பட்ட பஞ்சத்தை 

உனவுப் பஞ்சம் என்று குறிப்பிடாமல் *வேலைப் பஞ்சம்? 

(Famine of work) என்று குறிப்பிட்டார்கள். விற்பனைக்கென்று 
உற்பத்தி செய்வதை மேற்கொள்ளுவதற்கான வழியையும் உள்நாட்டில் 

பொருளாதாரத்துறையில் பெருமளவில் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளு 

வதற்கேற்ற வாய்ப்பினையும் ஏற்படுத்தி அவற்றின் வாயிலாக வாணிகத் 

துறையில் பெரு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி விட்டன. உற்பத்தி 

மேற்கொள்ளப்பட்ட இடங்களிலேயே, அதற்குத் தேவையான 

இயக்கு சக்தியை அளிக்கவல்ல கிலக்கரியினை கொடுத்து உதவுவதற் 

கான வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தித் தந்தமையாலும், உற்பத்தி செய்யப் 

பெற்றப் பொருள்களைப் பல இடங்களுக்குக் கொண்டு செல்வதற்கான 

வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தியமையாலும், தோட்டத் தொழிலும், ஆக்கத் 

தொழிலும் பெருக வழி ஏற்பட்டது. இறுதியில் இந்தியா முழுவதும் 
உலகப் பொருளாதார ஒழுங்கு முறையின் வரம்புக்குள் கொண்டுவரப் 

பெற்றது. மேலும், உலக விலைவாசிகளின். ஏற்ற இறக்கத்தின் 

விளைவுகள் இந்தியாவை பாதிக்கத் சொடங்கின, எடுத்துக்காட்டாக
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பருத்தி நெசவுத் தொழில் இப்பொழுது உள்நாட்டுப் பகுதிகளிலும், 

கடற்கரையடுத்தப் பகுதிகளிலும் நடத் சப்பெறுவரற்கான வாய்ப்பு 

ஏற்பட்டது, மேலும் சர்க்கரை ஆலைத்தொழில் பெருகுவ கற்கும். வுமி 

ஏற்பட்டது. எல்லா விளைவுகளும் ஈன்மையையே பயத்தன என்று 

நாம் கூற இயலாது. உதாரணமாக, இஃதியம் கைத் தொழில்களின் 

அழிவு, பொருள்களின் விலை ஏற்றம், அதிகப்படியான ஏற்றுமதியின் 

விளைவாக உள்நாட்டுப் பொருளாதார அமை நிலையில் காணப்பட்ட 

நிலை குலைப்பு போன்ற Bu விளைவுகளும் ஏற்பட்டன. ஆனால் 

இருப்புப்பாதைகளை அமைக்கும் எண்ணம் தோன்றுவதற்கு வெகு 

நாட்களுக்கு முன்னதாகவே கைத் தொழில்கள் அழிந்து விட்டன. 

பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் வங்காள ரெசவாளர்கள் 

அழிவுறத் தொடங்கியவுடன் mas தொழில்களும் அழிவுறத் 

தொடங்கி விட்டன என்று கூறலாம். ஆனால் இருப்புப்பாதை 

நிறுவனங்கள் கைத் தொழில்களின் அழிவிற்கு முடிவான காரணமாகும் 

என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். மேலும் பிற இடங்களில் 

இருப்புப்பாதை அமைப்புகள் எத்தகைய விளைவுகளை உண்டாக்கவோ 

அவைகளையே இந்திய இரயில்பாதை நிறுவனங்களும் உண்டாக்கின. 

போக்குவரத்து நிலைமையில் பெரிய மாறுதல்களை ஏற்படுத்தி 

அவைகளின் வாயிலாக கைத்தொழில் முறை அழிந்து இயந்திரத் 

தொழில் முறை வளர அவை பெரிதும் உதவின. தொழில்வளம் 

நிரம்பிய இந்தியா உருவாக்கப்படுவதற்கு இருப்புப்பாதைகள் இன்றி 

யமையாத முன்னேற்பாடுகளாக அமைந்திருந்தன. பொருளாதாரத் 

துறையில் மட்டுமின்றி எல்லா வகைகளிலும் இருப்புப்பாதை 

நிறுவனங்கள் இல்லையென்றால் தற்கால இந்தியா இல்லை என்று சாம் 

துணிந்து கூறமுடியும். 

இருப்புப்பாதை கிறுவப் பெற்றதன் விளைவாகத்" தோன்றிய 

புதியத் தொழில்களைப் பற்றியும், அது அளித்த உறுதியின் 

விளைவாகப் பெருக்கம் அடைந்த தொழில்களைப் பற்றியும் இணி நாம் 

கவனிப்போம். அவற்றுள் முதலாவது பருத்தி ஆலைத் தொழிலாகும். 

இத்தொழில் லங்காஷயர் ஆலைத் தொழில் அனுபவித்து வந்தி 

ஏகபோக உரிமையை எதிர்த்து வளர வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டி 

ரூந்த.து. அவ்வாறு. வளர்ச்சி பெற்றுவரும் தொழில் கைத்தறி 

நெசவாளர்களை ஒழித்துவிட்டது என்று நாம் கூற இயலாது. அதற்கு 

மாறாக, பிளாசிச் சண்டை, கர்காடகப்போர் ஆ௫யெவைகளுக்குப் பிறக 

இழக்கஇந்தியக் கம்பெனி கையாண்டு வந்த அடக்குமுறை நடவடிச் 

கைகள் பயனாகவும், ஐரோப்பாவுடன் மேற்கொண்டிருந்த ஏற்றுமதி 

வாணிகம். முறிவடைந்ததன் விளைவாகவும், லங்காஷயரில் இயந்திரங் 

களைக் கொண்டு உற்பத்தி செய்யப்பெற்றப் பொருள்கள் இந்தியாவில்
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இறக்குமதி செய்யப்படுவதால் உள்நாட்டுப். பொருள் உற்பத்திக்கு 

ஏம்படும் ஆபத்தைத் நடுப்பகுற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளத் 

நுவறியதாலும், வங்காளத்திலும், கர்காடகத்திலும் வெகு காலமாக 

மடைபெற்்றுவந்ரு பருத்தி செசவு்கதொழில் அழிவ்டைக்கது, 

பதினெட்டாம். நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் இலங்காஷயர் கைத் 

கொழில்களைக் காப்பாற்றும் எண்ணத்துடன் இங்கிலாக்தில் இக்திய 

துணி விற்பனை தடைசெய்பப்பட்டது. ஆனால் இறக்குமதியான 

பொருள்கள் மீண்டிம் ஐரோப்பாவிற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு 

வந்தன, ஆனால் அமெரிக்க சுதந்திரப்போர் அதனைத் தொடர்கத 

பீரஞ்சுப் புரட்சியின் காரணமாக ஏற்பட்ட போர் ஆஇயெவை 

அவ்வாணிபத்தையும் அழித்து விட்டன. அதற்குள்ளாகவே இலங்கா 

apie இயந்திரங்களைக் கொண்டு பொருள் உற்பத்தி செய்யத் 

தொடங்கியதால் அங்கு வளர்ந்திருந்த கைத்தொழில் அழிவும்றது. 

இலங்காஷயரில் இயந்திரங்களைக் கொண்டு உற்பத்தி செய்யப்பட்ட 

பொருள்களை இந்தியாவில் நீர்வழிப் போக்குவரத்துக்குரிய நதிகள் 

எட்டுந்தொலைவிலுள்ள பகுதிகளில் குறைந்த விலைக்கு விற்கக்கூடிய 

நல்வாய்ப்பு இழக்கிந்தியக் கம்பெனிக்கு ஏற்பட்டிருந்த தால், கம்டுபனி 

அப்போருள்களை இந்தியாவிற்கு இறக்குமதி செய்நது.! அதே 

நேரத்தில் இந்தியாவில் சயரரிக்கப்பெற்ற பொருள்களுக்குப் பதிலாக 

பருத்தியை இந்தியாவினின்றும் ஏற்றுமதி செய்யும் பணியை 

மேற்கொண்டது. 1855-இல் தான் வெற்றி வாய்ப்புடன் கூடிய முதல் 

இந்தியப் பருத்தி ஆலையொன்று பம்பாயில் துவக்கப்பட்டது. 

அமெரிக்க உள்நாட்டுப் போர் ஏற்பட்டதன் விளைவாக பருத்தியின் 

வீலை ஏறியது. போர் முடிவுழ்ற பின்பு மீண்டும் அமெரிக்கப் பருத்தி 

மீண்டும் சந்தைக்கு கொண்டுவரப் பெற்றதால் படு விலை இறக்கம் 

ஏற்பட்டது. அதன் விளைவாக இந்தியப் பருத்தி ஆலைத்தொழிலின் 

வளர்ச்சி தடைப்பட்டது. 1887-இல் 1. 14. டாடா என்ற பார்சியர் 

நாகபுரியில் ஏற்படுத்திய எம்ப்ரஸ் ஆலை (Empress Mill) 

செயற்படத் தொடங்கிய காலத்திலிருந்துதான் உண்மையான வளர்ச்சி 

ஏற்பட்டது. அப்பொழுதிலிருச்து அத்தொழிலின் வளர்ச்சி தடை 

படவேயில்லை. என்று கூறலாம், ஷோரலாபூர், குஜராத்திலுள்ள 

ஆமதாபாத், சென்னை, மேலும் பல்வேறு சிறு இடங்களில் ஆலைகள் 

அமைக்கப்பெற்றன. ஆயினும் எண்புக்கு மேற்பட்ட ஆலைகளை உட். 

கொண்டிருந்த பம்பாய் நகரம், பருத்தி ஆலைத்தொழிலை முதன்மை 

தாங்கி நடத்தி வந்தது. 1914ஆம் ஆண்டிற்குள்ளாகவே பருத்தியைச் 

11786 முதல் 1120 வரை இக்லாந்டுனின்றும் ஆண்டு தோறும் எற்றுடி 

செய்யப்பெற்றப் பருத் இயைக்கொண்டு தயாரிக்கப்பெற்றப் பொருள்களின் விலை: Big 

ஆண்டு மதிப்பு 1,200,000 பவுன்களாக் இருந்தது. 1806-டல் அது 18,400,000 பவுன் 

களாக உயர்ந்தது.
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கொண்டு பொருள்களை ஆக்கும் உலக நாடுகள் ௮....ங்கயப் பட்டியலில் 

இந்தியா நான்காவதாக வைத்து எண்ணப்பட்டது.! [920-இல் 

ஏற்பட்ட வாணிப மந்தம், காந்தியடிகளின் கண் னம், ஐப்பபாணியர் 

களுடன் ஏற்பட்ட போட்டி, ஆகியவைக ஸக்கிடை Gur அத்தொடதில் 

தொடர்ந்து நிலைத்திருந்தது. சிலவகை நூலிழைகளைக் கொண்டு 

தயாரிக்கப்பெற்ற ஆடைகள் கதர் போன்ற மட்டரகக் கைத்தறி 

ஆடைகள் இன்ப வாழ்க்கைக்குகந்த சில விலையுயர்ந்த ஆடைகள் 

ஆயெவற்றைத் தவிர ஏனைய ஆடைகளைப் பொருத்தளவில் இந்தியர் 

களின் தேவைகளை நிறைவேற்றத்தக்க அளவு துணியை இந்தியப் 

பருத்தி ஆலைத்தொழில் உற்பத்தி செய்து வந்தது எனலாம், 

சணல் தொழில் முதலில் வங்காளத்தில் ஏற்படுத்தப்பெற்ற ஒரு 

கைத்தொழிலாக விளங்கி வந்தது அங்கு உற்பத்தி செய்யப்பட்ட 

சணலின் ஒரு சிறு பகுதிசான் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது. 18988-இல் 

ஸ்காத்லாந்திலுள்ள பண்டி. என்னுமி த்திற்கு சணல் ஏற்றுமதி 

செய்யத் தொடங்கிய பொழுதுதான். அதனுடைய மதிப்பு முதன் 

முறையாக  உணரப்பெற்றது. பயிரிடுவதில் தரமுள்ள முறைகள் 
மேற்கொள்ளத் தவறியதால், வங்காள சனல் மட்டரகமான 

கோணியை உற்பத்தி செய்வதற்கு மட்டுமே பயன்படத்தக்கதாச 

இருந்தது. கோணி நெய்வநற்கு துணை செய்யும் இயந்திரத் தறிகள் 

இயக்குவதற்கு வேண்டிய சக்தியை அளிக்கவல்ல துணைப் பொருள்கள் 

அங்கு இடைக்காத காரணத்தால் உள்ளுரிலே சணல் ஆலைத்தொழிலை 

நிறுவ முடியவில்லை. இத்தொழிலைப் பெரருத்தளவில் 1851-இல் 

ஏற்பட்ட இரிமியாப் போரை ஒரு இருப்புக் கட்டமாகக் கொள்ளலாம். 

அப்போர், பிளாக்ஸ், ஹெம்ப் என்ற பெயருடைய சணல் நார்களை 

ருஷ்பாவினின்றும் டண்டிக்கு அனுப்பப் பெறுவதை தடை செய்தது: 

மேலும் அப்பொழு.து செம்மையான முறைகளைக் கையாண்டு பயிரிடப் 

பட்ட இந்திய சணல் ரூஷ்ய சணலை நிரந்தரமாக LOOT LQ. சந்தைகளி 

னின்றும் அகற்றி விட்டது. அதே நேரத்தில் புதிதாக அமைக்கப் 

பெற்.ற கிழக்கு இந்திய இருப்புப்பாதை நிறுவனம் இந்திய நிலக்கரிச் 

ares தொழிலை வளர்ச்சியுறச் செய்தது, அதன் விளைவாக 

வங்காளத்திலலேயே கோணி தயாரிக்க வழி ஏற்பட்டது. 1855. இல் 

செராம்பூர் என்னுமிடத்திற்கருகே முதல் சணல் நாற்பு இயந்திரம் 

நிறுவப்பெற்றது, 1859-இல் இயந்தரத் தறி அமைக்கப்பெற்றிது. 

முதலில் இங்கு உற்பத்இ செய்யப்பட். கோணிகள் டண்டியில் 

ஆக்கப்பெற்ற கோணியைவிட தரம் தாழ்ந்ததாக இருக்கது. மேலும் 

1 Anstey, Economic Development of India (1949) பக்கம் 962 2-a1Al 

குறிப்பைக் காண்க, உலக ஆலைகளின் பயனீட்டளலின் சதல்தத்தைக்கொண்டு Qe 

கண்க்கடப்பட்ட து, ்
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அது உள்ஞர் ரந்தைகளில்தான் செல்வாக்குப் பெற்றிருந்தன 

ஆனால் 1870 முதல் 1879 வரை அத்தொழில் வெற்றியுடன் 

நடைபெற்று வர்ரது, அத்துடன் AB தீவிர பெருக்கத்தையும் 
கண்டது.  அவ்வளர்ச்சி யாதொரு தடையின்றி தொடர்ந்து 

நடைபெற்று வந்தது. 1951-இல் ஏற்பட்ட தொழில் மந்தம் அதன் 

வளர்ச்சிக்கு கேடு விளைவித்தது. 1908ஆம் ஆண்டிற்குள்ளாகவே 

இந்தியாவில் உற்பத்து செய்யப்பெற்ற கோணி டண்டியில் உற்பத்தி 

செய்யப்பெற்ற கோணியைவிட உற்பத்தியளவில் மிஞ்சி விட்டது. 
நாம் இப்பொழுது கவனித்துவரும் காலப்பகுதி முழுவதிலும் சணல் 

உற்பத்தியில் இந்தியா ஏகபோக உரிமையை அனுபவித்து வந்தது 
என்று கூற் முடியும். பருத்தி எவ்வாறு பம்பாய், சென்னை ஆமதாபாத் 

ஆயெவற்றைத் தொழிற்சாலைகள் நிறைந்த பட்டணங்களாக மாற்றி 

யமைத்ததோ அவ்வாறே சணல் கல்கத்தாவை தொழிம் பட்டணமாக 

மாற்றியமைத்தது. 

சணல் தொழில், மற்றையத் தொழில்கள் ஆயெவற்றில் ஏற்பட்ட 

வளர்ச்சி இயந்திரங்களை இயக்குவதற்கு வேண்டிய சக்தியை அளிக்க 

வல்ல நிலக்கரியுடனும், போக்குவரத்து சாதனமாக விளங்கும் இருப் 

புப் பாதை அமைப்புகளுடனும் மிக நெருக்கமாக பிணைக்கப்பட்டிருந் 

தீது, இருப்புப்பாதை அமைப்புகளின்றி புதுப்பாணியில் அமைந்த 

தொழில்கள் வளர்ந்திருக்க முடியாது. அந்து இருப்புப்பாதை௮மைப்பு 

கரம் நிலக்கரியின் றி இயங்கி இருக்கமுடியாது. வாரன்ேஹஸ்டிங்ஸ் 

் இடமிருந்து நிலக்கரிக்காக நிலத்தைத் தோண்டுவதற்கான உரிமை 

யைப் பெற்ற சோடா நாகபுரியின் பிரிட்டிஷ் மாஜிஸ்டிரேட்டுதான் 

நிலக்கரி வெட்டியெடுப்பதற்கான மூதற்முயற்சியை மேற்? கொண்டவர். 

அவ்வாறு எடுக்கப்பெற்ற நிலக்கரி தரக்குழைவாக இருந்தது, 

அதை வேண்டுமென்று கோரிப் பெறுபவர்களும் எண்ணிக்கையில் 

மிகச் சொற்பமாக இருந்தனர். மேலும் கப்பல் வழியாக வேற்றிடங் 

களுக்கு அதை அனுப்புவதே மேலானது என்று இழக்கந்தியக் 

கம்பெனியார் கருதினார்கள். 1814-இல் இராணிகஞ்சில் பயனளிக்கத் 

தக்க வகையில் ஒரு புது முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது. பெண் 

டிங்கு பிரபு அதற்குப் பெரிதும் உதவியாயிருந்தார். 1845-இல் பல 

ச.றிய வாணிக நிலையங்களை ஒன்று சேர்த்து புகழ்பெற்ற வங்காள 

நிலக்கரி கம்பெனி உருவாக்கப்பெற்றது. 1946-இல் தோண்டப்பெற்ற : 

நிலக்கரி அளவு 91000 டன்களாக இருந்தது, இருப்புப்பாதை 

அமைப்புகள் நிறுவப்பெற்றதால் நிலக்கரி அதிகளவில் தேவைப் 

பட்டது. மேலும் இருப்புப்பாதை நிறுவனங்கள் நிலக்கரியை 

கொண்டு செல்வதில் ஏற்பட்டத் தொல்லைகளை ' நீக்க உதவின, இருப் 

புப் பாதை சிறுவனங்கள் வளர்ச்சிப்பெற்றகால் அவைகளே கோண்
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டப்பெற்ற நிலக்கரியின் அளவில் மூன்றில் ஒரு பகுதியை பயன்படுத் 
திக்கொண்டன. வங்காளம், பீகார், ஒரிசா ஆகிய இடங்களில் 

இருந்த நிலக்கரிச் களங்கள் சாசாரண தரமுள்ள நிலக்கரியைப் பெரு 

மளவில் பெற்றிருப்பதாகக் கண்டுணர்ந்தார்கள்.! அப்பொழுதிலிருந்து 

முன்னேற்றம் தொடர்ந்து ஏற்பட்டது. 1868-இல் 5 இலட்சம் டன்கள் 
வெட்டியெடுக்கப்பெற்றன. 1880-இல் வெட டியெடுக்கப்பெற்ற நிலக் 
கரியின் எடை பத்து இலட்ச டன்களைக் கடந்துவிட்டது. அது 

1900-இல் அறுபது இலட்ச டன்களுக்கு மேற்பட்ட தாகவும், 1942-இல் 

ஒரு கோடியே இருபது இலட்சமாகவும், 1917-இல் இரண்டு கோடியே 

பத்து இலட்சமாகவும் இருந்தது, 1958-இல் ௮து இரண்டு கோடியே 

எண்பது இலட்௪ டன்களுக்கு மேலாக இருந்தது. கனரகத் 

நொழில் வளர்ச்சிக்கு இன்றியமையாதப் பொருள்களுள் ஒன்றாக நிலக் 
கரியைப் பொருத்தளவில் இந்தியா தன்னுடையத் தேவையைத்தானே 

நிறைவேற்றிக்கொள்ளத்தக்க நிலையைப் பெற்றது. 

புதிய நிலக்கரி களங்களுடன் இணைந்து இரும்புத் தொழிலும், 

எஃகுத் தொழிலும் தோன்றின, வெகுநாள் முதற்கொண்டே உயர் 

தரமான இரும்பு உருக்கி எடுக்கப்பெற்றுவந்தது. ஐந்தாவது நூற்றாண் 

டில் ஏற்படுத்தப்பெழ்றதாகக் கருநப்பெற்றுவரும் டில்லிக்கருகே 

நிறுவப்பெற்ற இரும்புத் தூண் இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்கு 

றது, பத்தொன்பதாம் நாற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் இரும்புத் 

தொழில் ஒன்றை தொடங்குவதற்காக முயற்சிகள் பல மேற்கொள்ளப் 

பெற்றன. ஆனால் அவையனைத்தும் தேவையான எரிபொருள் 

இல்லாமையாலும் அத்துறையில் போதிய அனுபவம் இல்லாமையாலும் 

தோல்வியுற்றன. 1815ஆம் ஆண்டு முதற்கொண்டு தான் இரும்புக் 

கனியை உருக்கு இரும்பைப் பிரித்தெடுப்பதற்காக நிலக்கரியை எரி 

- டபூபாருளாகப் பயன்படுத்தும் வகையில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாயிற்று. 

அ௮ப்பொழுதுகூட தொழில் நுட்பம் துறைச்சர்க்த இடர்ப்பாடுகள் சில 

கேரங்களில் ௮ம் முன்னேற்றத்திற்கு உதவியும் சில கேரங்களில் ௮ம் 

முன்னேற்றத்தை தடைசெய்தும் வந்தன. ஜாம்ஷெட் டாட்டா நாகபுரி 

யில்தான் நிறுவிய எம்பிரஸ் ஆலையை ஈடத்திவந்த பொழுது இரும்புச் 

தொழில் தொடங்குவதற்கு அமைந்திருந்த வாய்ப்புக்களைப் பற்றி 
அறிந்துகொண்டார். ஆகவே. அவர் அத்தொழிலை ஏற்படுத்த தவிர 

முயற்சிகள் மேற்கொண்டார், அதன் விளைவாக இரும்புத் தொழில் 

. நிறுவப்பெற்றது. 1908-இல் கர்சன் பிரபு இடவகையில் சனிவள 

வாய்ப்பு ஆராய்தல், நிலத்தில் கனிகளைத் தோண்டி எடுத்தல் ஆகியவை 
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sips ஏற்படுந்தப்பெற்றிருக்சத விதி முறைகளை அத்தகைய 

பணிகளை மேற்கொள்ளுவோருக்குச் சாதகமாக அமையுமாறு விரிவாக்கி 

னார், ஆனால் சில காலத்திற்கெல்லாம் டாட்டா இந்துவிட்டார். 

அவருடைய பிள்காகள் 1907-இல் பீகாரில் டாட்டா இரும்பு எஃகுநத். 

தொழிற்சாலையை நிறுவினார்கள். அத்தொழிற்சாலை அமைக்கப்பெற்ற 

இடத்திற்கு ஜ.ம்ஷெட்பூர் என்றப் பெயரை வழங்கினார்கள், 

191(.இல் இரும்பு உற்பத்தி தொடங்கப்பெற்றது. 1918..இல் எஃகு 

உற்பத்தி துவக்கப்பெற்றது, நாம் கவனி த்துவரும் காலப் ப்குதி 

முடிவுறுவதற்குள் இந்தத் தொழிற்சாலை ஆண்டு தோறும் சுமார் பத்து 

இலட்சம் டன் இரும்பு உற்பத்தி செய்வதன் வாயிலாக உலகத்தி' 

மேயே தனி முழுமையான எ£%ஃகுத் தொழிற்சாலைகளுள் மிகப் பெரிய 

தாக விளங்கியது. எஃகு உற்பத்தி ஈடைபெற்று வந்த காடுகள் 

அடங்கிய பட்டியலில் இந்தியா ஆறுவது இடம் பெற்றது. இர்திய 

மூலதனத்தின் துணைகொண்டு நிறுவப்பெற்ற இந்தியர்களின் துணிகர 

முயற்சிக்கும். செயல் இறத்திற்கும் சான்.று கூறும் நினைவுச் சின்னமாக 

இந்திய எஃகுத் தொழில் விளங்குகிறது. 

மேற்கூறிய இரு பெரிய தொழில்களை ஒட்டியோ அல்லது 

இணைந்தோ தொழிற்துறைச் சார்ந்த எண்ணிறந்த ஈடவடிக்கைகள் 

மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கன. அவற்றுள் மிக முக்கியமானவை 

இரசாயனத் தொழில்களாகும். இரசாயனக் தொழில்களுள் முக்கிய 

மானவை தொழிற்துறைச் சார்ந்த திராவகங்கள், சோடா காரங்கள் 

ஆயெவைகளைத் யாரித்தல், ஈச்சுத்தடை மருந்து தயாரித்தல் 

போன் ழவயையாகும். இருப்புப்பாதை நிறுவனங்களா ஒட்டியே 

கொழிற் நுணுக்கத் துறை வளர்ச்சியுற்றது. அரிசி தயாரிக்கும் 

ஆலை, மாவரைக்கும் ஆலை, கம்பளி ஆடை, பட்டு ஆடை 

ஆயெவைகளைத் தயாரித்தல், சிமெண்டு தயாரித்தல். (1914ஆம் ஆண்டி 

விழுந்து) அரக்கு. காகிதம், இப்பெட்டி ஆ௫ூயத் தொழில்கள், 

சர்க்கரை சுத்தம் செய்தல் போன்ற பல சில்லறைத் தொழில்கள் 

தோன்றின, 1988ஆம் ஆண்டிற்குள்ளாகவே இர்தியா சமெண்டைப் 

பொருத்தளவில் தன்னுடையத் தேவைகளைத் தானே நிழைவேற்றிக் 

கொள்ளும் நிலையைப்பெற்றது. 1952-இல் காப்பு வரி விதிக்கப்பெற்ற 

தன் விளைவாக சர்க்கரை சுத்தம் செய்யும் தொழிலில் குறிப்பிடத்தக்க 

முன்னேற்றம் ஏற்பட்டது. 4860ஆம் ஆண்டு மு.த.ம்கொண்டு சதுப்பு 

உவர் நிலப் பகுதிகளில் ஏற்பட்டிருக்கும் உப்பங்கழிகளையும், வாய்க். 

கால்களையும் மீர் கொண்டு நிரப்பும் வெள்ளப், பெருக்குப் போல, 

இந்தியாவில்: ஏழ்பட்ட தொழிம் பெருக்கம் இச்திய ம்ச்ச்ளின் 

வாழ்க்கையை மலரச் செய்தது... ப ட ப்பட
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இணி எஞ்சியிரடுப்பவை தோட்டத் தொழில்களேயாகும், இவற் 

றுள் முழலாவது தேயிலைத் தோட்டத் தொழிலாகும், பதினெட்டாம் 

நாற்றுண்டில் இழக்கந்தியக் கம்பெனி தனக்குத் தேவையான் 

தேயிலையை சீனாவிடமிருந்து தருவித்துக்கொண்டிருக்தது அதுவே 

அதற்கு இலாபம் தேடித்தரும் முக்கிய மூலப் பொருளாக இருந்ததி. 

பதினெட்டாம் நூற்றுண்டின் இறுதியில் தானாக வளர்ந்த தேயிலைச் 

செடிகள் அஸ்ஸாமில் வளர்ந்திருப்பதைக் கண்டார்கள். ஆனால் 
முதலில் அவைகள் உண்மையானத் தேயிலைச் செடிகள் தானா என்ற 

ஐயம் ஏற்பட்டது மேலும் அவை பெருமபயன் தரத்தக்கனவாகவும் 

கருதப்படவில்லை. ஆனால் அவை தேயிலைச் செடியினை இந்தியாவிலும் 

"பயிரிடுவதற்கு வேண்டிய தட்ப வெப்ப நிலை இங்கு இருப்பமை 

உணர்த்இக் காட்டின. ஆதலால் வில்லியம் பெண்டிங்கு பிரபு 1854-இல் 

தேயிலை விதைகளையும் தோட்டத் தொழிலாளிகளையும் ஏனாவிலிருக்து 

வரவழைப்பதற்கான முயற்சியை மேற்கொண்டார். அரனருக்குச் 

சொந்தமானத் தேயிலைத் கதோட்டமொன்று ஏற்படுத்தப்பெற்றதி. 

1689-இல் அஸ்ஸாம் தேயிலைக் கம்பெனி (ககம. 18 Company)#G 

அத்தோட்டம் விற்கப்பட்டது, சீனாவினின்று கொண்டு வரப்பெறும் 

தேயிலைச் செடிகளைப் பயிரிடுவதற்கான நிலத்தைப் பெற இந்தியாவில் 

தானாக வளர்ந்திருந்த தேயிலைச் செடிகளை அப்புறப்படுத்தும் முயற்சி 

மேற்கொள்ளப்பட்டது. அப்போது பல இடர்ப்பாடுகள் தோன் நின: 

அச்சமயத்தில்நான் இந்தியத் தேயிலையைச் சந்தைக்குக் கொண்டு 

சென்று விற்கும் எண்ணம் எழுந்தது. ஆதலால் இந்தியாவில் தானாக 

வளர்ந்துருந்த தேயிலைச் செடிகளை சீனத் தேயிலைச் செடிகளால் அழிக்க 

முடியாது போயிற்று, இந்தியத் தேயிலையைச் சந்தையில் விற்க 

மேற்கொண்ட - முயற்சி வெற்றி பெம்மது. 1850.ஆம் ஆண்டு 

முதற்கொண்டு இத்தொழில் விரைவில் வளர்ச்சியுற்றது. அஸ்ஸாம்; 

வங்காளம், வடக்கிலுள்ள மலைச்சரிவுகள,! தென்னிந்தியா ஆகிய 

இடங்களில் இப்பொழுது தேயிலை பயிரிடப்பட்டு ane Ds. 

1820ஆம் ஆண்டுவரை பிரிட்டன் தனக்குத் தேவையான தேயிலை 

முழவதையும் சீனாவிலிருந்தே தருவித்துக்கொண்டிருக்தது. 1809-இல் 

சினாவிலிருந்து 100 மிலியன் பவுண்டு தேயிலையும் இகந்தியாவிலிருந்து 

10 மிலியன் பவுண்டு தேயிலையும் அது தருவித்தது. 1990-இல் ீனாவி 

லிருந்து 24 மிலியன் பவுண்டு தேயிலையும், இர்்இயாவிலிருந்து! 

187 மிலியன் தேயிலையும் பெற்றது.3 இதிலிருந்து இந்தியத் 

நேயிலைத் தொழில் அடைந்த வளர்ச்சியை மதிப்பிட முடிகிழது. 

1 டார்ஜீலிங், நைனிடால் ஆகிய இடங்களைச் சுற்றியும் காங்ரா பள்ள த்தாக்கலும் 

2 1929-1930-ed 877 மிலியன் பவுண்டு தேயிலை - இத்தியாலினினயும் வழ்றுமதி 

செய்யப்பட்டது.
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தேயிலையுடன் ஒத்இட்டுப் பார்க்குமிடத்து காபி தோட்டத் தொழில் 

அவ்வளவு இறப்படைந்ததாகக் காணப்படவில்லை. காபிச் செடி 

பதினாறும் நாற்றாண்டிலேயே இந்தியாவிற்குள் புகுத்தப்பட்டது, 

ஆனால் 1880 முதல் 1839 வரை இடைப்பட்ட ஆண்டுகளில்தான் 

தென்னிர்தியாவிலும், மைசூரிலும் காபிச் செடியை முறைப்படி. 

பயிரிடும் முயற்9 மேற்கொள்ளப்பட்டது. 1862 வரை அத்தொழில் 

வளர்ச்சியடைந்து வந்தது 1862-இல் இருந்து 1889 க்குள்ளாகவே துளை 

யிடும் வண்டு, செடிப் பேன் ஆயெவைகளின் தாக்குதலின் விளைவாக 

இத்தொழில் அழிவுற்றது, 1885ஆம் ஆண்டு முதற்கொண்டு 

இத்தொழில் முன்னிலையை அடையத் தொடங்கியது. ஆனால் இது 

வரை காபிச் செடிகளைப் பயிரிட்டு வந்த நிலத்தில், தேயிலைச் செடி, 

சங்கோனா மரம், இரப்பர் மரம் ஆகியவைகள் பயிரிடப்பட்டன. 

ஆயினும் இறுதியில் கூறப்பட்ட பயிர்த்தொழில்கள் போதிய அளவில் 

வளர்ச்சியறவில்லை என்பதை இரண்டாவது உலகப் போர் எடுத்துக் 

காட்டியது, 1897ஆம் ஆண்டு வரை அவுரிச் செடி வளர்த்தல் முக்கயெ 

மானத் தோட்டத் தொழிலாக இருந்துவந்தது. அவுரிச் செடி 

தோட்டம் தேயிலை, காபித் தோட்டங்களினின்றும் மாறு 

பட்ட வகையினைச் சேர்ந்தது என்பதை நாம் கருத்தில் கொள்ள 

வேண்டும், 1897-இல் தெர்மனியில் இலெண்ணெயிலிருந்து தயாரிக்கப் 

பெற்றச் சாயப் பொருள்களுடன் அவுரிச் செடியினின்றும் தயாரிக்கப் 

பெற்ற நீலச் சாயப் பொருள் போட்டியிடவேண்டி௰ திலை ஏற்பட்டது, 

அதன் விகாவாக அவுரிச் செடி தோட்டத் தொழில் வெகு விரைவாக 

அழிவுறத் தொடங்கியது. 

வேண்டிய மூலதனத்தைப் பெறுவது மிகப் பெரிய பிரச்சனையாக 

இருந்தது. காம் முன்னரே குறிப்பிட்டுள்ளபடி, 1850 வரை பிரிட்டிஷ் 

காரர்கள் தங்களுடைய மூலதனத்தை இந்தியத் தொழிலில் ஈடுபடுத்த 
விருப்பங்கொள்ளவில்லை. அவர்களுடைய மூலதன, த்திற்கு பெருங் 

கேடு நேரலாம் என்று அவர்கள் கருதினார்கள். இந்தியத் தொழில் 
வளர்ச்சிக்கு ஆதரவாக விளங்கிய சூழ்கிலைமைகளைப் பற்.றி அவர்கள் 
அதிகமாக அ.றிந்இருக்கவில்லை. மேலும் வே,றிடங்களில் அவர்களுடைய 
மூலதனத்தை இடுவதால் அதிக இலாபம் ஏற்படும் என்று கருதினார்கள். 

இவையே அவர்கள் தங்களுடைய மூலதனத்தை இந்தியத் தொழிலில் 

ஈடுபடுத்தத் தயக்கம் கொண்டதன் காரணங்களாகும். 1818ஆம் 
ஆண்டிற்குப் பிறகு இழககர்தியக் கம்பெனியின் : அலுவலர்கள் 

சேர்த்துவைத்த சேமிப்புத் தொகையே, 1812ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு 
arias gop நி peaches (Agency houses). vweru@s 
opera eer (Working capital) QuG) UgBurs Qgtg atsg. 

இஃ . ஸ் ் . . a“
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ஆகவே அத்தகைய கிறுவனங்கள், முறிவடைந்த போது ௮வ்வலு 
வலர்கள் பல இன்னல்களுக்குள்ளானார்கள். அவ்வின்னல்களின் 
விளைவாக அவர்களிடம் எழுந்த புலம்பல் வெகு தெளிவாகவும் துன்பம் 
நிறைந்ததாகவும் காணப்பட்டது இந்தியர்கள் வேறுகாரணங்களுக்காக 

தங்களுடைய மூலதனத்தைப் புதியத் தொழில்களில் ஈடுபடுத்த 
விருப்பங்கொள்ளவில்லை. அப்பொழுது ஏற்பட்டிருந்த சூழ்நிலைமை 
களில் அவர்களுக்கு ஈம்பிச்கை ஏற்படவில்லை மாகாண தலைககரங் 
களுக்கு வெளியே முதலீடு செய்யும் வழக்கம் இன்னும் வளர்ச்சியுற 
வில்லை. இருப்புப்பாதை நிறுவனங்கள் போன்ற *துணைசெய்யும்” 
(Enabling) பணிகளின் வளர்ச்சிக்காக பெருமளவில் உற்பத்தியை 
மேற்கொள்ளும் தொழில்களில் முதலீடு செய்யும் வழக்கத்தை எவரும் 

அ.றிந்திருக்கவில்லை. அத்தகைய வழக்கத்தை மேற்கொள்ளுவதில் 
நல்ல இலாபம் இடைக்குமோ இடைக்காதோ என்று ஐயம் ஏற்பட்டி 

ருந்தது. ஆகவே ஐரோப்பியர்கள் தங்கஷடைய மூலதனத்தை 

இந்தியத் தொழில்களில் ஈடுபடுத்தத் தொடங்கிய பொழுதுதான் 
தொழில் துறையில் (பெரிய முன்னேற்றங்கள்) ஏற்பட்டன. அவர் 

களுடைய மூலதனத்தை இந்தியத் தொழில்களில் ஈடுபடுத்த அவர்கள் 

முன்வந்ததம்கு சில காரணங்கள் உண்டு. இந்திய அரசினர் அவர் 

கஞக்கு சில உறுதி மொழிகளை அளித்தனர். நிலக்கரி, சணல் போன்ற 

தொழில்களைப் பற்றி அவர்கள் ஏற்கனவே ௮.றிந்திருக் தனர். 

அத்தகைய தொழில்களின் வள!ச்சிக்காக தங்கள் மூலதனத்தை 

ஈடுபடுத்துவதற்கு தாங்களாகவே முன்வந்தனர், இம்தியர்களும் ஐரோப் 

பியர்களுடைய வழியைப் பின்பற்றி தங்களுடைய மூலதனத்தைத் 
தொழில்களில் ஈடுபடுத்தலாயினர். குறிப்பாக அவர்கள் ஈன்கு அறிர் 
இருந்த பருத்தி போன்றம் தொழில்களில் தங்களுடைய மூலதனத்தை 
ஈடு படுத்இனார்கள். மேற்கூறியவைகளை நம் கருத்திலே வைத்துக் 

கொண்டு இரும்பு, எஃகு போன்ற புதிய தொழில்களின் வளர்ச்சிக்காக 
இந்திய முதலாளிகளான டாட்டாக்கள் தங்களுடைய மூலதனத்தை 

இட்டு பெரும்வெற்றி அடைந்ததைப் பார்க்கும்போது அவர்களுடைய 
சாதனை Wet பெரியதாகத் தோன்றுது. மேலும் இந்தியத் 

தொழிலஇபதிகள் மூலதனத்தைப் பற்றி கொண்டிருந்த கவலையைத் 
தணிப்பதாகவும் அது :அமைந்திருந்தது, என்பதை இங்கு குறிப் 
பிடுதல் அவூயமாகும். இந்தியத் தொழில்களில் இடப்பட்டிருந்த 
மூலதனத்தின் பெரும் பகுதி பிரிட்டிஷ்காரர்களுடையதாகும், ஆனால் 

1900ஆம் ஆண்டிலிருந்து இந்தியர்களுடைய மூலதனத்தின் பரிமாண 

மும் ஒரே சீராக வளர்ந்துக்கொண்டு லந்த.து. 1981-82ஆம் ஆண்டில் 

அன்னிய காடுகளில் பதிவு செய்யப்பெற்ற. கம்பெனிகளின் மூலதனம் 
இந்தியாவில் பதிவு செய்யப்பெற்ற கம்பெனிகளின் மூலதனத்
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தைப்போல் நான்கு மடங்காக இருந்தது." ஆனால் இதை 

அப்பொழுது ஏற்பட்டிருந்த சூழ்கிலைமையைத் திக்க முறையில் 

எடுத்துக்காட்டுவதாகக் கொள்ளலாகாது. ஏனெனில் அப்புள்ளி 

விவரக் கணக்கில் பிரிட்டில் கம்பெனிகளில் இந்தியர்கள் 

ஈடுபடுத்இயிருக் த மூலதனத்தையும், அரசாங்கத்தின் மூலதனத் 

தையும் சேர்த்துக்கொள்ளவில்லை. பொதுவாக சகோக்குமிடத்து 

பருத்தித் தொழிலில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்த மூலதனம் இந்தியர்களு 
டையதாகவும், இரும்பு எஃகுத் தொழிலில் இடப்பட்டிருந்த 

மூலதனம் முழுவதும் இர்.தியர்களுடையதாகவும், சணல் தொழிலில் 

போடப்பட்டிருந்த மூலதனம் பாதி இந்தியர்களுடைய தாகவும், 

மற்றொரு பாதி பிரிட்டிஷ்காரர்களுடையத ரகுவும், நிலக்கரித் தொழில், 

கோட்டத் தொழில் ஆயெவற்றில் இடப்பட்ட மூலதனம் பெரும் 

பாலும் பிரிட்டிஷ்காரர்களுடையதாகவும் இரயில் பாதை அமைத்தல், 

நீர்ப்பாசன வசஇகளை ஏற்படுத்துதல் போன்ற பொதுப் பணிகளுக் 

காகப் பயன்படுத்தப் பெற்றிருந்த தூலதனம் பிரிட்டிஷ்காரர்களுடைய 

தாகவும் , இருந்தன. பருத்தி, எலகுத் தொழில்களை பெரும்பாலும் 

இக்தியர்களே ஈடத்திவந்தனர், ஐரோப்பிய தொழில் நுட்ப நிபுணர்கள் 

பெருமளவில் அத்தொழில்களைச் சார்ச் பதவிகளில் அமர்த்தப் 

பெற்றனர். சணல், நிலக்கரி, தோட்டத் தொழில் ஆகயெவற்ழை 

ஐரோப்பியர்களே நடத்தி வந்தனர். சணல் தொழில் ஸ்காட்லாந்து 

மக்களால் ஈ௩டத்தப்பெற்று வந்தது. 'அத்தொழில்களுள் அ௮ரனர் 

ஈடத்தி வந்த தொழில் துறைச்சார்ந்த நடவடிக்கைகளைத் தவிர ஏனைய 

கொழில்களில் இடப்பட்டிருந்த மூலதனத்தை கூட்டு பங்கு 

கம்பெனிகள் (Joint Stock Companies) நிருவாகப் பதிலாளி 

apmpacr (Manag ng Agencies) ஆகியவற்றின் மூலமாக பயன் 

படுத்தி வந்தனர். நிருவாகப் பதிலாளிமுறை 1818ஆம் ஆண்டிற்குப் 

பிறகு ஏற்படுத்தப்பெற்றது. அவ்வுண்டில் அதுவரை கிழக்கிந்தியக் 

கம்பெனி ஏகபோக உரிமை கொண்டாடி நடத்திவந்த வியாபாரத் 

சொந்த சார்பில் வியபாரம் செய்யும் வணிகர்கள் ஏற்றுக்கொண்டனர். 

பணம் படைத்த முதலாளிகளில் சிலர் தங்களுடைய முதல் பணத்தை 

ஏதேனும் ஒரு புதிய இந்தியத் தொழிலில் போட்டு இலாபம் அடைய 
எண்ணினார்கள். ஆனால் அவர்கள் இஈதியத் தொழில்களை ஈடத்து 

வதற்கு வேண்டிய அனுபவத்தினை போதிய அளவில் பெற்றிருக்க 

வில்லை... ஆகவே இந்தியாவிலே. செயலாற்றி வரும் பதிலாட்களைக் 

கொண்டு: அத்தொழிலை. நடத்தி இட்டமிட்டனர். அதன் விளைவாக. 

தேயிலைத் தோட்டம், நிலக்கரி சுரங்கம், சணல் ஆலை போன்ற. 

- தொழில்களை கடத்துவதற்குத் தேவையான .. மூலதனம் . பிரிட்டிஷ். 

19, ஆனலடே, முன்னர் குறிப்பிபப்பட்ட நூலின், 110 பகம் பார்க்க, :



84 இந்திய வரலாறு 

முதலாளிகளிடமிருந்து இரட்டப்பெற்றது. ஆனால் அத்தொழில்களை 
நடத்தும் பொறுப்பு அந்தந்தத் தொழில் நிறுவப்பெற்ற இடத்திலே 

அமைக்கப்பெற்ற கம்டெபனியினிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது, ஆகவே 
நிருவாகப் பதிலாளி ரமமை மூலதனத்தையும், அனுபவம், வட்டாரத் 
தைப் பற்றிய அறிவு ஆயெவற்றையும் இன்று சேர்க்கும் ஒரு 
இணைப்புச் கருவியாக அமைந்தது. 

இந்திய நாட்டின் தொழில் வளர்ச்சிக்குப் பயன்படுத்தத்தக்க 
வழிகளில் தனிப்பட்ட மனிதர்கள் முதலீடு செய்வதற்கும் ஆக்க 
மூறையான முயற்சி மேற்கொள்ளுவதற்கும் வழிகளை வகுத்துக் 

கொடுப்பதே 1914ஆம் ஆண்டு வரை இந்திய அரனருடைய 

கொள்கையாக இருந்து வந்த.து. கால்வாய் வெட்டுதல், இரயில் பாதை 

அமைந்தல் போன்ற பொது ஈலத்துறைகளில் முன்னேற்றத்திற்கான 
ஆக்க முயற்சியை அரசாங்கத்தினரே நேரடியாக மேற்கொண்டனர். 

ஆனால் பருத்தித் தொழிலைப் பொருத்தளவில் தனிப்ப,ட்டவர்களுக்கு 

உதவி செய்யும் வகையில் அரசாங்கத்தினர் மேற்கொண்ட 
நடவடிக்கைகளுக்கும், நேரடி நடவடிக்கைகளுக்கும் இடையே 
இருந்த வேறுபாடு மறையத் தொடங்கியது. அரசினர் குறிப்பிட்ட 
திட்டங்கள் நிறைவேற்றுவதற்காகத் தனிப்பட்டவர்களுக்கு ஊக்க 
மளிக்கும் கொள்கையைக் கைவிட்டு ஆக்கமுறையான நடவடிக்கை 
களைத் தாங்களே மேற்கொள்ள ஆரம்பித்தனர். கர்சன் பிரபு காலத்தில் 

அரசாங்கத்தின் பொருளாதாரக் கொள்கையில் போக்கு வெகுத் 
தெளிவாக விளங்கெயது, அவர் காலத்தில் விவசாயத் துறையொன்.று 

டில்லியில் நிறுவப்பெற்றது. பூசா (066) என்னுமிடத்தில் விவச 

ஆராய்ச்சி நிலையம் ஒன்றும் ௮மைக்கப்பெற்றது. தொழில், வாணிபம் 

ஆயெவற்றை கவனிக்கத் தனி துறையொன்று ஏற்படுத்தப்பெற்ற து: 
அத்துதையைத் தலைமை தாங்கி கடத்தும் பொறுப்பு வைசராயுடைய 

கவுன்சிலில் அங்கம் வகித்த ஆறாவது அமைச்சரிடம் ஒப்படைக்கப் 
பட்டது. முதலாவது உலகப் போர் அரசாங்கத்தனரை தொழில் 
முன்னேற்றத் இற்காக ஆக்கமுறையான நடவடிக்கைகளை தாங்க 
ளாகவே மேற்கொள்ளுமாறு மேலும் தூண்டிற்று, இவ்வாறாக 

தொழில் துறையில் அரசாங்கத்தினர் பெருமளவில் கேரடி ஈடவடிக்கை 
களை மேற்கொள்ள ஆரம்பித்த காலத்தினை முதலாவது உலகப் போர் 

துவக்கு வைத்தது என்று கூறலாம், போர் நீடித்து ஈடைபெழற்ழு 

வந்ததால், இந்தியாவில் ஆக்கப்பெற்ற பொருள்கள் அ.இகளவில் 
தேவைப்பட்டன. ஆனால் அந்த அறிய வாய்ப்பை இந்தியா பயன் 

படுத்திக்கொள்ளத் தலறி விட்டது, அதற்கு இரு காரணங்களுண்டு. 
முதலில் வருங்காலத்தில் இந்தியத் தொழில்களுக்கு இருந்த நன்னிலை 

வாய்ப்பில் இந்தியத்  தொழிலதிபர்களுக்கு ஐயமேற்பட்டிருந்தது,
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இரண்டாவதாக திடுமென மேற்கொள்ளவேண்டிய தொழில் பெருக் 

SSB baron துணை வளங்களை இந்தியா பெற்றிருக்கவில்லை. ஆகவே 

இந்தியர்கள் நங்கள் நாட்டின் தொழில் பெருக்கத்திற்கு முதல் 

ஈடவடிக்கைகளைக் கூட மேற்கொள்ளத் தயங்கிய நேரத்தில் ஜப்பான் 

அங்நிலையைத் தனக்குச் சாதகமாகப் பயன்படுத்திக்கொண்டு பெருத்த 

இலாபம் அடைந்தது. இத்தகைய நிலைமையின் விகாவாகவும், 

இலண்டனில் இயங்வவெந்த அரசினருடைய செல்வாக்கு வலிமையின் 

விளைவாகவும் 1916-இல் தொழில் girs up  CIndustrial 

Commission) gory அமைக்கப்பட்டது. அக்குழு இந்தியா 

தனக்குப் போர்க்காலத்தில் இடைத்த வாய்ப்பினைத் தவற விடு 

வதற்குக் காரணமாக அமைந்திருந்த சீரற்ற தொழில் பெருக்கத்தைக் 

கண்டித்தது. மாகாண அரசுகளில் அமைக்கப்பெற்ற தொழில்துறை 

வாயிலாக அரசாங்கத்தினர், தொழில் வளர்ச்சிக்கு வேண்டிய 

ஒத்துழைப்பை அளிக்கத் இட்டமிடப்பட்டது பல்வேறு தொழில் 

களுக்கு அரசாங்கத்தினர். தொழில் நுட்பம் சார்ந்த உதவியை 

அதிகளவில் அளிக்க வேண்டும் என்றும், தொழில் பயிற்சிக்குரிய 

வாய்ப்பினை பெருக்கவேண்டும் என்றும் யோசனை கூறப்பட்டது, 

தொழில் துறையில் இந்தியா பிற நாடுகளின் உதவியை கோக்க 

காத்திருக்கும் நிலையைப் போக்கும் நோக்கத்துடன் மைய அரனர் 

பண்டங்கள் சேகரிப்பை கவனிக்கும் துறை? (Stores Department) 

யொன்றை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் யோசனை கூறப்பட்டது. 

அக்குழுவின் அறிக்கையில் காணப்பெற்ற யோசனைகளில் ஒரு 

பகுதியே நிறைவேற்றப்பெற்றது. ஆனால் பண்டங்கள் சேகரிப்புத் 

துறை, மாகாணத் "தொழில் துறைகள் ஆகியவைகள் அமைக்கப் 

பட்டன, தொழில்களுக்கு தொழில் நுட்பம் சார்ந்த உதவியை 

- அளிப்பதற்கான நடவடிக்கையும் ஒரளவு மேற்கொள்ளப்பெழ்றது, 

குடியேற்ற காட்டு வளத்தை தாய்நாடு பயன்படுத்தும் கொள்கையைச் 

சார்ந்த கட்டுப்பாடுகள், தனியார்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த 

பொருளியல் சம்பர்தமான் சுதந்திரம் ஆயெவைகளை அடிப்படையாகக் 

கொண்டு உருவாகிய இந்தியப் பொருளியல் கருத்து மாறி 

பொருளியல் துறையில் தன் விருப்பப்படி செயலாற்றவல்ல காடாக 

இந்தியா விளங்க வேண்டும் என்றக் கருத்து தோன்றுவதற்கு அந்த 

அறிக்கையும் அதனுடைய விளைவுகளும் வழி வகுத்தன. இதுவே 

அதனுடைய இறப்புக்குக் காரணமாகும், உலகப்போரை அடுத்து 

தொழில்துறையில் முறையே இரு இடீர் வளர்ச்சியும், மந்தமும் 

ஏற்பட்டன, அவைகளை அடுத்து 1922-8..இல் இஞச்கேப் செலவு 

குறைப்புக்கமிட்டி, (10010806 Retrenchment Committes) அமைக்கப் 

பெற்றது. உலகப்போர் புதிய அரசியல் நோக்குடன் கூடிய மான்ட் 

போர்டு சீர்திருத்தங்கள் ஏற்படவும் காரணமாக அமைந்தது, அரசியல்
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விவகாரங்களில் தனியாட்டியுரிமைக் கருத்தும் பொருளாதாரத் 
துறையில் நன்னாட்சியுரிமைக் கருத்தும் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப் 

பெற்றன. அவை இரண்டும் தம்மிடையே பரஸ்பரமான விளைவுகளை 

ஏற்படுத்தின. அவைகளுக்கடையே ஏற்பட்ட விளைவெதிர் விளைவு 
களின் பயனாக 192[-இல் இந்தியாவிற்கு நிதியைப் பொருத்தளவில் 
தின்னாட்டி, வழங்க வேண்டும் என்றக் கொள்கை ஏற்றுக்கொள்ளப் 
பட்டது. அதைக் தொடர்ந்து அப்புதுக் கொள்கையை நிறைவேற்று 
வதற்காக நிதிக் கமிஷன் (115081 Commission) garg opuOsau 
பட்டது, இந்தப் புதுக் கருத்துத் தோன்றியதன் விளவாக முதலில் 

பருத்தியின் மேல் விதிக்கப்பட்டிருக்க உள்சாட்டு வரி தற்காலிகமாக 
நீக்கப்பெற்றது. பிறகு 1926-இல் அந்த வரி முழுமையாக நீக்கப் 

பட்டது, புதிய காப்புவரிக் கொள்கையும் நடைமுறைப்படுத்தப் 
பெற்றது. இக்கொள்கை மன்னர் குறிப்பிட்ட விகாவுகளை விட 

மேலானவை எனக் கருதலாம். சுங்க வரிகள் அரசாங்கத்தின் வருவாய்க் 
கெனவே விதிக்கப்பட்ட வரிகளாகக் கருதப்பெற்றன, அதன் 
பயனாக இந்திய நிதி எளிதில் கையாளத்தக்க புதிய நிலையைப் 
பெற்றது, மூலப் பெ ாருள்கள், அரைகுறையான ஆக்கப் பொருள்கள் 

ஆகியவற்றின் மீது குறைந்த வரிகள் விதிக்கப்பட்டன, அதே 
நேரத்தில் ஈல்ல எதிர்சாலமுடைய தொழில்சள் நிலைத்து நிற்க உதவி 
செய்வதற்கும், ஏற்கனவே நிலையாக கிறுவப் பெற்றிருந்தத் தொழில் 

களை அரியாயமான போட்டியினின்றும் காப்பாற்றவும் காப்புவரிகள் 

விதிக்க இப்பொழுது வழி ஏற்பட்டது. இத்தகைய நோக்கங்களுடன் 
கூடிய உள்நாட்டுத் தொழில் காப்புத் திட்டத்தை நிறைவேற்ற 
1925-இல் காப்புவரி போர்டு (1௨141 Board) gar கிறுவப்பெற்றதி. 

அத னுடைய நடவடிக்கைகளின் விளைவாக இந்திய எஃகுத் தொழில் 
அக்நிய/களுடைய போட்டியை எளிதில் சமாளித்தது. மேலும் 
அவற்றின் வாயிலாக 1930ஆம் ஆண்டு தொடங்கிய தொழில் மந்தம் 
ஏற்படுத்திய நெருக்கடியை TAGS தொழில் சமாளிக்கத்தக்க 

வழியை ஏற்படுத்தியது, பருத்தித் தொழிலும் ஜப்பானியர்களுடன் 
ஏற்பட்ட சுடும் போட்டியினின்றும் காப்பாற்றப்பட்டது. சர்க்கரை 
சுத்தம் செய்தல் போன்ற புதிய தொழில்கள் நிலையாக நிறுவப்பெ.று 
வதற்கும் காப்புவரி போர்டு துணை செய்தது, ஆகவே 1921ஆம் 
ஆண்டு முதல் இந்தியத் தொழில்கள் இந்தியப் பொருளியல் திட்டத் 
இன் மிகைப்படியான கூறுகளாகத் தோன்றாமல் அத்திட்டத்தின் 
இன்றியமையாதக் கூறுகளாச விளங்கலாயின, , அது முதற் 
கொண்டு அழ்ெெசொழில்களை மிகக் கவனமாகப் பேணி 
வளர்ப்பதை இந்திய “அரசினர் தங்களுடைய முதல் வேலை 
பாகக் கருதலாயினர்,



பொருளாத! ரக் கொள்கையும் முன்னேற்றமும் 
ச் 

. மேற்கூறிய முன்னேற்றங்களினா
ல் ஏற்பட்ட விளைவுகளில் ஒன்று 

மக்கள் சொகைப் பெருக்கமாகும். இந்த விளைவினை அகேகர் 

கவனிக்கத் தவறி . விட்டனர். அக்பர் ஆட்சி புரிந்தக் காலத்தில் 

இந்தியாவின் மக்கள் தொகை பத்துகோடி. என்று மதிப்பிடப்பட்டது. 

அவுரங்கசிப் பட்டத்திற்கு வருவதற்குள்ளாகவே மக்கள் தொகை 

அதிகரித்திருக்க வேண்டு௩ என்று கருதப்படுகிறது ஆனால் 170)-இல் 

பஞ்சம், போர் ஆியவைகளின் காரணம்[சீ மக்கள் தொகை குறைய 

லாயிற்.று. அரைகுறை மதப்பீடுகளைக் கொண்டு 1800-இல் இந்தியா 

முழுவதிலும் பதிமூன்றுகோடி மக்கள் வாழ்ந்திருக்கக்கூடும். என்று 

கருதப்படுகிறது, 1872-இல் முதன் முறையாக நடத்தப்பெற்ற 

சணக்கெடுப்புப்படி இந்இபாவின் மக்கள் தொகை இருபதுகோடியே 

அறுபது இலட்சமாக இருந்தத. ஆனால் அந்த எண்ணிக்கை குறை 

மதிப்பீடு என்று காம் கருதக்கூடும். 1901-இல் மக்கள் தொகை 

இருபத்திஒன்பதுகோடியே நாற்பது இலட்சமாகவும் 1921- இல் முப்பத் 

தொரு கோடியே எண்பது இலட்சமாகவும் 1941-இல் பர்மா நீங்கலாக 

888 மிலியன்களாகவும் இருந்தது. பிரிட்டிஷ்காரர்கள் இந்தியமக்களுக்கு 

என்ன பயன் அளித்தார்கள் ? முதலில் ௮ம் மக்களுக்குத் தக்க 

பாதுகாப்பு அளித்தும், பஞ்சத்தை சமாளித்தும், நீர்ப்பாசன வசதிகளைப் 

பெருக்கு அவைகளின் வாயில-க அவர்களுடைய வாழ்வு ஆதாரங்களைப் 

பெருக்கயும், சாவு வீதம் குறைந்து வருவதறிகுக் சாரணமான பொது 

சுகாதார வசதிகளைப் பெருக்குவதற்கான நடவடிக்கைகளை 

மேற்கொண்டும், நிலவரி இட்டத்தை வரையறுத்தும், வியாபாரம், 

தொழில் ஆ௫ூயெவற்றைப் பெருக்கியும், இந்திய மக்கள் தொகை 

பெருகுவதற்கு பிரிட்டிஷ்சாரர்கள் வழிவகை செய்தனர், அக்பர் 

காலத்தில் வாழ்ந்திருந்த சாதாரண மனிதன், உண்டு அனுபவித்திருக்த 

வாழ்வு ஆதாரங்களை விட அதிகமாக பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் €ழ் 

வாழ்ந்திருந்த மக்கள் பெற்.திருந்தார்களா என்றப் பிரச்சனையைப் 

பற்றி பொருளியல் நிபுணர்களிடையே கருத்து வேறுபாடு இருந்து 

வருகிறது. புதிதாகத் தோற்றுவிக்கப்பெற்ற செல்வத்தின் பெரும் 

பகுதியை மக்கள் முன்னை விட இப்பொழுது மேலான வாழ்க்கையை 

ஈடத்துவதற்குப் பயன்படுத் துவதற்குப் பதிலாக புதியதாகத் தோன்றிய 
மக்களின் இன் தியமையாதத்தேவைகளை திஹைவேற்றவே பயன்படுத்தப் 

பட்டது, புதிதாகத் தோன்றிய நடுத்தர வர்க்கத்தினரே மேற்கூறிய 

முன்னேற்றங்களின் பயனடைந்தவர்களுள் பு இதாகத் தோன் நிய 

ஈடுத்தர மக்களே முதலிடம் பெறுகருர்கள். அவர்களுடைய செல்வ 

நிலையும் முக்க நிலையும் பெருமளவில் உயர்ந்தது. மொகலாயர்கள் 

காலத்தில் 'அவர்கள் பெற்றிருந்த நிலைக்கும், பிரிட்டிஷ்காரர்களின் 

ஆட்சியின் ஒழ் அவர்கள் பெற்றிருந்த சிலைக்கும் யாதொரு இணைப்பும் 

இல்லையென்றேச் .கறலரம், ஆனால் 'இப்புதிய', காலத்தில் ஏற்பட்.
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டிருந்த புதிய வசஇிகளின் பயனை பொதுவாக எல்லோருமே பெற்றனர் 
எனலாம். மக்கள் வாணிபத்தின் பொருட்டோ; அல்லது 
மாநாடுகளில் கலந்து கொள்ளவோ மக்கள் ஒரிடத்இலிருந்து வேறோரி 
டத்திற்குச் செல்ல இரயில் வண்டிகள் உதவின. புனித யாத்திரை 
மேற்கொள்ளவும் துனை செய்தன மோட்டார் வண்டிகள் நாட்டுப்புறப் 
பகுதிசளிலும் மக்கள் போசவர வாய்ப்பு ஏற்படுத்தித் தந்தன; 

பொது மக்களின் ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாப்பதற்காக அரசாங்கம் 
மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் மக்களுடைய ஆயுட்காலத்தை நீடிக்க 
வைத்தன. கல்வியைப் பெருக்குவதற்காக அரசினர் மேற்கொண்ட 
நடவடிக்கைகள் மக்களிடம் மனநிறைவை ஏற்படுத்தியது. புதிய 
பயிர் வகைகளும், தொழில்களும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை 
மேம்பாடு அடைவதற்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தித் தந்தன. 
பஞ்சத்தைப் பற்றிய பயம் அவர்களிடமிருந்து பெரும்பாலும் அகற்றப் 
பட்டு விட்டது. கோயைப் பற்றிய பயமும் குறைந்தது, நடுத்தர 
வர்க்கத்தினர்களுக்கு வாய்ப்பு வளம்பொருந்திய உலகம் ஓன்று 
ஏற்படுத்திக் கொடுக்கப்பட்டது. எல்லோரும் முன்பு இருந்தததை 
விட மன நிறைவான வாழ்க்கை ஈடத்த வழி வகை செய்து கொடுக்சப் 
பட்டது, 1920-க்கு முன்னர் ஈரட்டுப்புறங்களில் வ9க்கும் மக்களிடம் 
யாதொரு முன்னேற்றமும் விழிப்பும் ஏற்படவில்லை என்றுலும், 
அவர்களிடமும் கிளர்ச்சி .மிஈளவில் தோன்றலாயிற்று .



5, புதிய இந்தியா .. மேல்நாட்டு கருத்துக்கள் 

இந்தியாவில் செல்வாக்குப் பெறுதல் 

மேல்நாட்டு நாகரிகத்தின் அடிப்படைக் கருத்துகளுச்கேற்ப 

இந்தியாவில் பெரும் மாறுதல்களைப் புகுத்த வேண்டும் என்பதை 

விரும்பிய பிரிட்டிஷ் இவிரவாஇகளுக்கும், இதுகாறும் இருக்கும் நிலை 
தொடர்ந்து நீடித்து வருவதை ஆதரிக்கும் பிற்போக்காளர்களுக்கும், 

ஓரிரு மாறுதல்களை படிப்படியாக புகுத்த வேண்டும் என்றக் 
கொள்கையை .ஆதரிப்பவர்களுக்கும் இடையே ஏற்பட்டிருந்த சொற் 

போராட்டத்தைப் பற்றி முன்பே கவனித்துள்ளோம். அவர்களுள் 

முதலாவது வகையினர் பழக்க வழக்கங்களுள் பகுத்தறிவுக் கொவ்வா 

தன சிலவழ்றை நீக்க முற்பட்டனர், சமயத்துறையிலும் மாற்றங்களை 
ஏற்படுத்த முனைந்தனர். அவ்விரு வகைகளிலும் நேர்மை, மெய்யறிவு, 
மனித இன ஈலக்கோட்பாடு ஆகிய அவர்களைச் செயலாற்றத் தாண்டிய 

கருத்துச்சளாக விளங்கெ, மக்கள் எழுச்சி ஏற்படுமோ என்ற அச்சம் 
இரண்டரவது வகையினர் மேம்கொண்ட கொள்கைக்குக் காரணமாக 
அமைந்தது. நேர்மை, மனித இன நலக்கோட்பாட, மெய்யறிவு, 

அச்சம் ஆயெ அனைத்தும் ஒன்று சேர்ந்து மூன்றாவது வகையினரைத் 
தூண்டக் காரணமாக அமைந்தன. பகுத்தறிவிற்கும், @ மித்தவ 

பண்பு நலங்களுக்கும் ஒவ்வாத இந்து மத சம்பிரதாயத்தின் மூலத் 
தத்துவங்களைக் கண்டிப்பதில் இம் மூன்று வகையினரும் ஒன்றுபட் 
மிருந்தனர், ஆனால் அவர்களுடைய மூலாதாரமான கருத், க்களும், 

அவர்கள் பிரச்சனைகளை அணுகித் தெளியும் மாறுபட்டிருந்தன. 
பிம்போக்காளர்சளில் தீவிர கோக்குடையவர் தலையிடாக்கொள்சையை 
பப்பலாயினர். ஏனெனில் அவர் மற்றவர்களை அவரவர் வழிகளில் 
விட்டுவிட வேண்டும் என்ற கருத்தில் ஈம்பிக்கைச் கொண்டிருந்தனர். 

அதனால் அவர்கள் அவற்றை ஏற்றுக் கொண்டா! என்.று சொல்ல மூடி 

யாது, அவருடைய கருத்துப்போக்கு பிராமணச் கோட்பாட்டி gud elu 
கருத்துப்போக்கி னுக்கு கேர்மாருனதாகும், புதுக்கருத்துக்களைப் புகு த்த



90 இந்திய வரலாறு 

வேண்டும் என்பதை ஆதரிப்பவர்கள் அப்பொழுது வெற்றி 
கண்டனர். என்று நாம் சொல்லலாம். ஏனெனில் மேற்கத்திய 
முற்போக்குக் கருத்துக்களுடன் இழைந்து அவர்கள் இயங்க வந்தனர், 

புதுக் கருத்துக்கள் பார்லிமெண்டு அங்கத்தினர்கள், அமைச்சர்கள், 
கம்பெனி இயக்குஈர்கள், கம்பெனியின் அலுவலர்கள் ஆஒயோரின் 
வாயிலாக இந்தியாவிற்குள் புக தொடங்கின எடுத்துக்காட்டாக, 

மெளன்ட் ஸ்டூவர்டு எல்பின்ஸ்டன் (Mount Stuart Elphinstone) 
மட்டுமே இங்கலொந்தில் செயலாற்றி வந்த அதிகாரிகளின் கொள்கை 
யினையும், கருத்தினையும் மாற்.றியிருக்க முடியாது ஆனால் மாறுபட்டு 
கொண்டுவரும் கொள்கை, மனநிலை ஆகியவற்றின் பிரதிபலிப்பாகத் 
தோன்றினார். புது மாறுதல்களை உண்டுபண்,னுவதில் விருப்பங் 
கொண்டவர்கள் புரட்சி ஏற்படுமளவிற்கு திருத்தங்களை மேற்கொள்ள 
வில்லை. சாகாரண வணிகர்களாக வந்து நாடாளும் உரிமையைப் 
பெற்ற புதிய ஏகாதிபத்தியவாஇகள் காங்கள் ஆட்சி செலுத்திவந்த 
ப்ரந்த காட்டினைப் பற்றி சிறிதளவே அறிந்திருந்தனர், ஆகவே 
அவர்கள் மிக எச்சரிக்கையுடன் ௩டந்து கொண்டனர் இந்திய 
மக்களைப் பற்றி அதிகமாகத் தெரிந்துகொண்ட போது, அவர்களி 
டையே காணப்பட்ட வேறுபாடுகள், உட் இிக்கல்கள் ஆ௫யேவை 

சளிடத்து பெரும் மஇப்பு ஏற்பட்டது, ஆகவ அவர்களுடைய 

முன்னேற்றத்தனை கோக்கமாகக் கொண்டு மாறுதல்களை புகுத்தும் 

போது மிகக் கவனமாக நடந்து கொள்ளலாயினர், 

1850 முதல் 1689 வரை மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் 

கொள்கையில் கொண்டிருர்து பற்றுறுதியின் விளைவாகத் தோன்றி 
யனவேயாகும், ஈற்பயன்களை விளைவிக்கும் என்ற இடமான கம்பிக்கை 

யீன் விகாவாக அந் நடவடிக்கைகள் மேலும் விரிவாச்சப்பெ.ற்றன. 

அதே நேரத்தில், இங்கிலாந்இல் பெரும் சீர்திருத்த மசோதா தோற்றி! 

விக்கப்பெற்ற காலம்! ஈடைபெற்று வந்தது என்பதை நாம் மறந்து 

விடக் கூடாது. அக்காலத்தில் முற்போக்காளர்கள் உலக வரலாற்றின் 

இறப்பு மிக்கக் காலம் புதியதாகத் தொடங்கிய தாசக் கருதினார்கள். 

அர். நூற்றாண்டின் எஞ்சிய கால. முடியும்வரை அவ்வெண்ணம் 
மறையலே இல்லை, ஆனால் pls சீரான முன்னேற்றங்கள் ஏற்படுத் 

தப்பெறவில்லை என்பதை காம். சுவனத்தில் வைக்கவேண்டும் சில நேரங் 

களில் இவிர முன்னேற்றங்கள் ஏற்படுத்தப்பெற்றன. சல சமயத்தில் 

மூன்னேற்றத்தில் ' அவர்கள் கொண்டிருந்த ஆர்வம்: குறைந்து காணப் 

பட்டது. மேல்நாட்டு நாகரிகப் பண்பு மயமாக்கும் இயச்சம் இரண்டு 

கருத்துக்களை அடிப்படையாக் கொண்டிருந்தது, : முதலாவதாக அது 

இந்தியாவிற்கு ஈன்மை பயக்கும் என்று கருதப்பட்டது. இரண்டா 

வதாக தற்கால உலக நாகரிகத்தின் ஓளி இர்இயாவின்: மீது பட்ட



மேல்நாட்டு கருத்துக்கள் இக்தியாவில் செல்வாக்குப் பெறுதல் 91 

மாத்திரத்தில் அர் நாகரிகக் கருத்துக்களை இந்தியா உடனே ஏற்றுக் 

"கொள்ளும் என்றும் கருதினார்கள். 1840 மூதல் 1819 வரை 

அரசெருடைய கவனமெல்லாம் போர் புரிவதிலேயே செலுத்தப்பட் 

டிருந்தது. ஆனால் போர் நடைபெருத காலத்தில் முன்னேற்றத்திற் 

கான நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தன, 

டல்ஹெளத பிரபுவின் காலத்தில் Gals முன்னேற்றத்தினை ஒட்டி 

நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. ஆனால் அவர் மேற்கொண்ட 

போர்கள் கைப்பற்றிய இடங்கள் ஆகியவை ஏற்படுத்தித் தத்த 

பெருமை நன்கு ஆராய்ந்து அறியும் இறனஹற்றவர்களை மலைக்கச் செய்து 

விட்டதால் அவர்கள் முன்னேற்ற நடவடிக்கைகளைக் கவனிக்கத் தவறி 

விட்டனர், ர 

1857ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற கலகம் மேற்கத்திய மயமாக்கும் 

பிரச்சனையை மீண்டும் வெளிப்படையான விவாவத்திற்குரியப் 

பொருளாக மாற்றியது. இந்தியா யாதொரு மாறுதலையும் ஏற்காது 

என்பதையும், அதனை திருத்தியமைக்க இயலாது என்பதையும் கலகம் 

மெய்ப்பித்து விட்டதாகப்பலர் கருதினார்கள் . ugerien Baer (Punjab 

501,0௦1) போன்றவர்கள் மேற்கூறிய கருத்தை ஏற்றுக் கொண்டனர், 

என்றாலும் அறமுறையான கடமை, அருளிரக்கம் : ஆகியவற்றைக் 

காரணங்காட்டி முன்னேற்ற நடவத்க்கைகக்£த் தொடர்ந்து 

மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று வற்புறுத்தினார்கள். சீர்திருத்த 
நடவடிக்கைகள் மனத்திற்கு மூழ்வளிக்கும் செயலாகக் கருதப்படு 

வதற்குப் பதிலாக வீரத்தோடு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பெரும் 

பொறுப்பாகச் கருதப்பட்டது. வேறு பலர் கலகத்தை மாறுபட்டத் 

தன்மை வாய்ந்த இரண்டு காலப் பகுதிகளைப் பிரிக்கும் நிகழ்ச்சியாகக் 

கருதினார்கள், அவர்கள் கலகத்தினை பிற்போக்காளர்களின் கடுமை. 

பார்ந்த எதிர்ப்பின் விளைவாக ஏற்பட்ட நெருக்கடியாசக் கருதினார்கள். 

மேற்குறிப்பிடப்பட்ட மூன். றுவகைக் கருத்தினைக் கொண்டவர்களுள், 

இரண்டாவதாசக் குறிப்பிடப்பட்ட கருத்தினைக் கொண்டவர்களே 

செல்வாக்குப் பெற்.றிருந்தனர்.. அவர்களுடைய கருத்திற்கேழ்பவே 

அடுத்த இருபது ஆண்டுகளில் ஈடைமுறையிலிருக்ச ஒழுச்கத் 

குத்துவங்கள், கருத்துப் போக்கு ஆவை மாற்றி 

யமைக்கப் பெற்றன. அக் கருத்தினை எடுத்தியம்பியவர்களுள் மிகச் 

இறந்தவர்கள் பஞ்சாப்வாதிகளே 'யாவர், அவர்கள் : இங்கிலாந்து 

- மக்சனின் பாராட்டிற்குரியவர்களாக இருந்தமையால் அவர்களது 

கருத்துக்கள் அரேகரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன, தன்னாட்9ி' முறை 

தன்னைத்தானே திருத்திக்கொள்ளு:ம் முறையைச் சார்ந் இருந்ததாலும் 

தன்னைத்தானே இருத்திக்கொள்ளும் இயக்கம் :சிகானமாக.ரடைபெற்று: 
' வச்ததாதும் தன்னுட்டி முறை வெகு காலத்திற்குப் -பிறகுகான்.ஏற்பட
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விருந்தது.பிரிட்டிஷ்காரர்கள் 8ீண்ட காலத்திற்கு குத்தகை எடுத்திருந்த 
பொறுப்பாட்சியாளராக விளங்கினார்கள். மேல்நாட்டு முற்போக்குக் 

கருத்துக்களின் செல்வாக்குக் குறைந்துவிட்டதன் விளைவாக 
மேற்கத்திய மயமாக்கும் கொள்கையில் சில மாற்றங்கள் ஏம்பட்டன- 
பெண்டிங்கு பிரபு காலத்தில் ஓழுக்கத் தத்துவங்கள், சமயம் ஆய 

துறைகளிலே முக்ய சர்த்திருகத ஈடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப் 
பட்டன. சதியை ஒழித்தல், கல்வி முறையைப் பற்றியபுதி 
கொள்கை வரையறுத்தல் போன்றவை குறிப்பிடத் தக்கனவாகும்- 

அதற்குப் பின்னர்தான் நீர்ப்பாசனம் போன்ற பொருள்வகை சார்ந்தீ 
திட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. டல்ஹெளசி ஓ முக்கத்தத் துவங்கள், 

பொருள்வகை ஆயெ இரு துறைகளிலும் முன்னேற்றம் விளைவிக்கிறி 
நடவடிக்கைகளை ($மற்கொண்டார். கல்வித்துறையில் புது ஊக் 
கத்தை உண்டாக்கினார், ஆட்சி முறையில் மேற்கத்திய முறைகளைச் 
கையாண்டார். பலதிறப்பட்ட பொதுப்பணிகளும் மேற்கொண்டார்; 

1857ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட கலகத்திற்குப்பின் பொருள்வகையில் 

மூன்னேற்றத்திற்குரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுவதில்தான் 
௮இக கவனம் செலுத்தப்பெற்று வந்தது, கல்வி, ஒழுக்கத் தத்.துவீரி 
கள் ஆலய துறைகளில் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்ததி 

என்பது உண்மையே யென்றுலும், இந்திய சமூக அமைப்பில் தலையிடு 

வதற்கு விருப்பமின்.றி இருந்தனர். பொருள்துறையில் வளமேற்படு 

வதற்காக மேற்கொண்ட ஈ௩டவடிக்கைகள் வள ஆக்கம் நாடுகிற 
எண்ணத்தை நிறைவேற்றி வைத்ததுடன் மற்றொரு கிளர்ச்சி 
ஏ.ற்படுமோ என்ற அச்சத்தை நீக்கிவிட்டன, அதே நேரத்தில் 
ஒழுக்கத் தத் துவங்களைச் சீர்த்திருத்த வேண்டும் என்று கருதியவர் 

களின் மனத்திற்கும் ஆறுதல் அளித்தன, இரயில்பாதை நிறுவனங்கள் 
பெருயெதால் புது வாய்ப்பு வளங்களுடன் தொடர்புகள் ஏற்பட்டன: 
அதனால் புதிய செல்வ ஆதாரங்கள் உண்டாக்குவதற்கான வாய்ப்பு 
ஏற்பட்டது. அத்தகைய வாய்ப்பு அரசாங்கத்தினரின் பொருள்வகை 
முன்னேற்ற ஈடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் கருத்துப்போக்கினை 

மேலும் ஊக்கிவிட்டது. 

1880 மூதல் 1889 வரை இந்தியாவில் ஒரு புதிய முற்போக்குச் 
கருத்துப்போக்கு செல்வாக்குப்பெற்றது. அது பிரிட்டனில் தோள்றி 

யிருந்த சாம்பெர்லேயனுடைய இவிரவாத உணர்ச்சியுடனும், களா!- 
சனுடைய கொள்கையின் பிற்கால வளர்ச்சிப் படியுடனும் இணைக்க!” 

- பட்டிருந்தது. இந்தியகளின் உள்ளக் கருத்தின்பால் மீண்டும் 
கவனம் செலுத்தப்பட்டது, மேற்கத்திய கருத்துக்கள் இக்தி ய் 

மக்களின் உள்ளத்தினை தாண்டி, விட்டதாக அவர்கள் கருதினார்கள். 
ஆனால் அவர்களுடைய கருத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தவர் கள்,
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அத்தகைய இயக்கங்கள் இந்தியாவில் தோன்றி இருப்பதை நம்ப 

மறுத்தனர். இச்தியாவில் பணியாற்.றிவர்த அதிகார வர்க்கத்தினர்கள் 

இந்தியாவில் மேல்நாட்டு கருத்துக்கள் பெற்றிருந்த செல்வாக்கை 

குறைவாக மதித்த/ர்கள். அப்படியிருந்தும் மூம்போக்குக் கொள்கை 

யினர் இந்தியர்களின் உள்ளக்டெ க்கைக்குப் பதிலளிக்கும் வகையில் 

மக்களுக்குப் பிரதிநிதித்துவம் அளிக்க முற்பட்டனர். 1885க்குப் 

பிறகு இந்திய இயக்கத்தின் வளர்ச்சியைப் பற்றி ஐயங்கொண்டவர் 

கள் பிரிட்டனில் எவருமிலர் என்றே கூறவேண்டும். இணி, வாத 

எதிர்வாதமனைத்தும் அவ் வியக்கத்தினுடைய பரவெல்லை, வேகம் 3 Bw 

வற்றையேச் சார்ந்திருந்தன. 1900ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னரே லிபரல் 

கட்டியைச் சார்ந்தவர் எல்லோரும் இந்திய இயக்கத்தின் உட்கருத்து 

நியாயமானது என்று கருதினார்கள். 1890ஆம் ஆண்டிற்குள்ளாகவே 

கன்சர்வேடிவ் கட்சியின் முக்கிய உறுப்பினர்கள் கிழக்கு நாடுகளைத் 

இருத்த மூடியாதென்றக் கொள்கையினைக் கைவிட்டுவிட்டனர். 

1885ஆம் ஆண்டில் தொடங்கப்பெற்ற புதியக் கல்வி முறைச் 

சார்ந்தக் கொள்கையினைப் பற்றி முன்னரே கவனித்துள்ளோம். 

19ஆம் நூற்றாண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பரந்த செயல் விளைவுகளை 

யுடைய நடவடிக்கைகளுள் தலைசிறந்த நடவடிக்கையாக அதனைக் 

கருதலாம், ws நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்றால் 

இன்று நாம் காணும் இந்திய நாடு ஏற்பட்டிராது என்று துணிந்து 

கூறலாம். 1840-இல் ஆக்லாண்டு பிரபு இந்தியாவில் மேல்நாட்டு 

நாகரிகப் பண்புகள் வளருவதைத் தடுக்கும் வகையில் கிழக்கு 

நாடுகளில். வழங்கி வந்த கல்வி முறைக்கு அரசாக்ச ஆதரவினை 

மீண்டும் கொடுத்தார். அதே நேரத்தில் மேற்கத்திய கல்வி முறையினை 

அதிகாரப்பூர்வமான கல்வீ முறையின் மூக்கயக் கூறுக ஏற்படுத்தும்' 

முயற்சியினை தடுத்து நிறுத்தவில்லை. புதிய கல்வி முறையில் பயிற் 

பெற்றவர்களை மட்டுமே அரசாங்க ௮ லுவலர்களாக நியமிக்க வேண்டும் 

என்று கட்டளை பிறப்பிக்கப்பட்டது: அதன் விளைவாக புதிய கல்வி 

மூறையில் 1909 DA பெற் பலர் முன் வந்தனர். இலக்கியம், அரசாங்க 

அலுவல், ஆகிய துறைகளில் ஈடுபட்டு இருந்த வர்க்கத்தினருக்கு 

முன்பு எவ்வாறு பாரசீக மொழிப் பயிற்சி அவசியமாக இருந்தது 

அதுபோல இப்பொழுது ஆங்க மொழியறிவு இன்றியமையாததாக 

விளங்கிற்று, : மேற்குறிப்பிட்ட இலக்கியப் புலமைப்படைத்த 

வகுப்பைச் சாராதவர்களும் அவ்வகுப்பில் சேர்ந்துகொள்ள ஆங்லெ 

மொழி அறிவு உதவி செய்தது. 1944-இல் சர், சார்லஸ் உட் 

என்பவரால் தயாரிக்கப்பெற்று டல்ஹெளச பிரபுவால் மிக்க ஆர்வத் : 

இடன் சடைமுறைப்படுத்தப்பெற்ற கல்வி, முறையைப் பற்றிய 

அறிக்கை (Dispatch) வரலாற்றின் அடுத்த சிறப்புக் கட்டமாக 
ப
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அமைந்தது. *ஐரோப்பியா்களிடம் காணப்படுகிற பொது 
அறிவினை இந்திய மக்களும் பெறுவதற்கான வாய்ப்பினை பெரிதளவில் 

ஏற்படுத்துவதற்கு நாங்கள் விரும்புகிறோம்! என்று அந்த அறிக்கையில் 

கு,றிப்பிடப்பட்டிமுந்தது, அவ்வறிக்கையின் விளைவாக 1897-இல் 
கல்கத்தா, பம்பாய், சென்னை ஆகிய இடங்களில் பல்கலைக்கழகங்கள் 
கிறுவப்பெற்றன. இவையே இந்தியாவில் முதல் முதலில் நிறுவப் 

பெற்ற 140 பல்கலைக்கழகங்கள் ஆகும், இவைகள் அனைத்தும் இலண் 
டன் பல்கலைக்கழகத்தைப் போல தேர்வு நடத்தும் நிறுவனமாக விளங் 

இன. ஆனால் இலண்டன் பல்கலைக்கழகம் ஏற்படுத்தியிருந்த கல்வித் 

திட்டத்தில் காணப்பெற்ற தரங்கள் இந்தியாவில் ஏற்படுத்தப்பெற்ற 
திட்டத்தில் கானப்பெறவில்லை. கொடை உதவிமுறை (ரரவ்-11- 
ஹீம் ஜூ் புகுத்தப்பட்டது. அதன் விளைவாக நாடு முழுவதும் 
தனியார் கல்லூரிகள் பல கிறுவப்பெம்றன, அக் கல்லூரிகளுக்கு 

உதவித்தொகை அளிக்கப்பட்டன. அதற்குப் பதிலாக அவை ஒரு 
குறிப்பிட்ட கல்வித் திட்டத்தை மேற்கொள்ள வற்புறுத்தப்பட்டன. 
பழைய. காலத்தில் இருந்து வந்த கமிட்டிகளுக்குப் பதிலாக பொது 
கல்வித் துறைகள் அமைக்கப்பட்டன, அதன் விளைவாக கல்வி முறை 

பணித்துறை இசைவுடன் கூடியே நடைமுறைப் படுத்தப் பெற்றது. 

அதனால் அது மாறா நிலையை அடையலாயிற்று. ஆனால் .கல்வித்துறை 

யில் பெரும் வளர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதற்காக மேற்கொள்ளப்படும் 
நடவடிக்கைகளை சரிவர முழைப்படுத்துவதற்கும் கட்டுப்படுத் துவதற் 

கும் அத்தகைய நிலை இன்றியமையாத வளர்ச்சிப் படியாக விளங்கியது. 
சல்வித்துறைகள் முன்பு பெற்மிமுர்துகைவி... இப்பொழுது அதிகமான 
அளவில் பண வசதிகள் பெற்றிருந்தன, அ௮அவைகவூ கடைமுறை 

ஒழுங்கு விதிகளை ஏற்படுத்த அதிகாரம் பெற்றிருந்தன, மேற்பார்வை 
யாளர்களை அமர்த்தும் அதிகாரம் பெற்றிருந்தன, : இறுதியில் 

கல்லூரிகள், பள்ளிகள் ஆகயயெவற்றிற்குத் ததேவைபான ஆூரியர்களைப் 

பெறுவதற்கு கல்வித்துறை சார்ந்ரு சர்விசு (84. 0214௦02]1 511706) 
இன்று ஏற்படுத்தப்பெற்ற து. 

1857ஆம் ஆண்டு கலகம் ஏழ்படுத்திய அதிர்ச்சியிலிருந்து 

விடுபட்ட சிறிது காலத்திற்கெல்லாம், மேற்குறிப்பிட்ட நடவடிக்கை 

களின் விளைவாக உயர் கல்வித் துறையில் பெரும் வளர்ச்சி ஏற்பட்டது. 

மூக்கயெமான இடங்களில் அரசாங்கப் பள்ளிகளும் கல்.லூரிகளும் 

நிறுவப்பெற்றன, அவை பிற புள்ளிகளுக்கும், கல்லூரிகளுக்கும் 

மூன் மாதிரியாக அமையுமாறு ஏற்படுத்தப்பெற்றன. உதவித்தொகை 

வழங்கு முறை தனிப்பட்டவர்களைக் கல்வி நி ஹறுவனங்களை ஏற்படுத்து 

மாறு ஊக்குவித்தது. பெரிய ஊர்களில். அரசாங்க Sa கி.றுவனங் 

களுக்கு . துணைபுரியும் வகையில். பல தனியார் கல்வி கி.றுவனங்கள்
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தோன்றின, அரசாங்கத்தினர் தங்களுடைய கல்வி நி.றுவனங்களை 

ஏற்படுத்தத் தவறிய இடங்களிலும் தனியார் நிறுவனங்கள் அமைக்கப் 

பெற்றன. அதன் விளைவாக வெகு விரைவிலேயே , இக்தியா 

முழுவதிலும் அரசாங்க கல்வி நிறுவனங்களும் தனியார் கல்வி 

நிறுவனங்களும் அமைக்கப்பட்டன. கல்வி முறையை இந்திய மக்கள் 

விரும்பும்படி, செய்யவேண்டும் என்பதே அரசாங்கத்தின் முக்கிய 
கோக்கமாக இருந்தது. அந்கோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதில் 

அரசாங்கத்தின். வெற்றி கண்டனர். என்பது உண்மையேயாகும், 

ஆனால் அந்தக் கல்விப்பெருக்கத் துடன் சில பிரச்சனைகளும் தோன்றின. 

உயர்நிலைப் பள்ளிகள், கல்லூரிகள் ஆகியவைகளின் பால்தான் அரசாங் 

கவனம் பெரிதளவில் செலுத்தப்பட்டிருந்தது, கத்தினருடைய 
க்கும் தொடக்க நிலைப் பள்ளிகள் 

நாட்டுப் பேச்சு. மொழியைப் போதி 

பின்தங்க ஆரம்பித்தன. 1865ஆம் ஆண்டு முதல் 1889ஆம் ஆண்டு 

வரை பள்ளி மாணவர்கள் எண்ணிக்கையும் பட்டப்படிப்பு மாணவர்கள் 

எண்ணிக்கையும் 814: 1 என்ற விதஇுதத்தில் இருந்தது. அதற்கு 

முன்னர் 890: | என்ற விதத்தில் இருந்தது. இதணனின்,.றும் பள்ளி 

மாணவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்தும் உயர்கல்வி கற்கும் மாணவர் 

களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்தும் வருவதையும் காம் அறியலாம். 

பெண்கள், கல்வியில் பின்தங்கி இருந்தனர். அதற்கு இரு சாரணங் 

கஞண்டு. முதலில் பெண் கல்வியில் பொது ஹழக்களுக்கு பற்று 

ஏற்படவில்லை. இரண்டாவதாக மரபுவழாதவர்களின் எதிர்ப்பு மிகப் 

பலமாக இருந்தது, மேல்நாட்டு கல்வி முறையை மக்கள் விரும்பும்படி, 

செய்வதற்காக கல்வித் இட்டத்தின் தரம் குறைக்கப்பட்டது, 

எனெனில் உயர்தரமான கல்வித்திட்டம் இந்திய மக்களின் பெரும் 

பகு.இயினருக்கு ஏற்றதாக இராமையால் Goat கல்வி நிறுவனங் 

களுக்குச் செல்வதை நிறுத்திக்கொண்டனர். 1857-@@13 போர் 

களுக்கு இருவர் தான் பட்டம் பெற்றனர். உயர் கல்வி 

பெறவிழைந்த 464 பேர்களில் 111 பேர்தான் உயர்கல்வி நிறுவனங் 

களில் செர்த்துக்கொள்ளப்பட்டனர். பள்ளிக்கூடத்திலும், கல்.லூரி 

யிலும் போதிய அளவு பயிற்சிபெற்ற சாதாரண இறம்படைத்த 

ஓவ்வொரு மாணவனையும் பட்டத்திற்குரியவனாக்க வேண்டும் என்ற 

நோக்கத்திற்கு இத்தகைய உயர்தரமான பாடமுறை ஓவ்வாததாகக் 

காணப்பட்டது. ஆகவே சான் கல்வித்திட்டத்தின் தரத்தைக் . 

குறைத்தனர், ஒருமுறை திட்டத். தரக்குறைப்பு ஏற்பட்ட பிறகு: 

அதனைத் தடுத்து கி.றுத்.திவதி மிகக் கடினமான செயலாகி விட்டது. . 

ஏனெனில் இந்திய ,மக்களுக்கு ஏற்ற சல்வித்திட்டத் தரங்களை. 

HUTA spares கருவி ஏதும் அப்பொழுது . அவர்களுக்கு 

. இடைக்கவில்லை, அவர்களுக்குத் தெரிக்த இட்டம்'. இலண்டன். 

பல்கலைக்கழகம். ஏற்படுத்தியிருந்த இட்டமேபரகும். அதுவும், “
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கைவிடப்பட்ட பின்னர் அவர்கள் மேற்கொள்ளத்தக்க இட்டம் 
வேமெதுவும் கஇடைக்கவில்லை. மேற்கத்திய கல்வி முறையை இந்திய 
மக்கள் விரும்பும்படி, செய்வதற்காக கல்வித் இட்டத்தின் தரத்தை 
குறைத்தனர். இதனை ஆதரிக்கும் வகையில் பல வாதங்கள் தோன்றின. 
ஆனால் சாதாரணப் பட்டம் பெற்றவர்களுக்கும் தனிச் சிறப்புப் பட்டம் 
பெற்றவர்களுக்கும் இடையே வேறுபாடு குறித்துக் கரட்டப்பட 
வில்லை. அதன் விளைவாக தரமான கல்வியை அரேகருக்கு வழங்கு 
வதற்குப் பதிலாக, கல்வி பெறுபவர்களின் எண்ணிக்கையை 

அதிகரிப்பதற்காக கல்வித் தரத்தைக் குறைத்து விட்டனர். உயர்தர 
மான மேல்நாட்டு கல்வி முறையின் பயிற்? பெற பிரிட்டனுக்குச் 

செல்வது அவடியமாயிற்று. அதனால் இந்தியக் கல்வி முறை 
இரண்டாந்தரமான புகழைத்தான் பெறத் தொடங்கியது, ஆயினும் 
புதிய கல்வீ முறை மேலை நாட்டவர்கள் பெழ்றிருந்த அறிவை 
இந்தியாவில் பரப்ப வேண்டும் என்ற நோக்கத்தை நிறைவேற்றி 
விட்டது. ஆனால் மேல்நாட்டுக் கல்வி முறை புகுத்தப்படுவதால் 
ஏழ்படும் ஈற்பலனான அறிவுசெ.றிரக்ச இனக் சொழுர்தை உண்டாக்கத் 
தவறியது, உண்மையான அறிவாற்றல் இருக்குமேயாயின் மோசமான 
இட்டங்கள் கூட ஈற்பலனை அளிக்கும் என்பதை கல்விமுறைச் 

சார்ந்த வரலாறு நல்லவேகாயாக ஈ௩மக்கு எடுத்துக்காட்டியுள்ளது. 
இந்தியா தானும் ஈ௮ந் விதிக்கு விலக்கல்ல என்பதை ஈமக்கு 
மெய்பித்துக் காட்டிவிடடது. பி. ஏ. பட்டம் பெறத் தவறியவர்களும் 

தட்டுத்தடுமாறி தேர்வு பெற்றவர்களும் பலர் இருந்த போதிலும், 
சனிச் இறப்புப் பொருந்தியவர்கள் பலர் அவர்களுடனே சேர்ந்து 
தோன் றியிருந்தனர். 

பூதிய கல்வி முறைக்கு ஆதாரமாக விளங்க புஇதாக அமைக்கப் 
பெற்ற கல்வித் துழையைச் சார்ந்த சர்விசு அரசாங்கத் இனரால் சரிவர 
நடத்தப்பெறவில்லை. அச் சர்விசில் சேர்ந்தோர்களுக்கு வழங்கப் 
பெற்ற ஊதியத் தொகை திறம்பெற்றவர்களை கவரத்தக்கனவாக 
இல்லை. மேலும் திறம்படைத்தவர்களைப்பெற்ற பொழுது, அவர்களைச் 
சரிவர பயன்படுத்தும் முறையை அரசாங்கத்தினர் அறிந்திருக்கவில்லை. 

எட்வின். ஆர்னால்டு போன்றோர்களின் வெற்றிகள் தற்செயலாய் 
கிகழ்ச்தனவேயன்.மி இட்டமிட்டு அடையப்பெற்றனவல்ல, மேலும் 
அந்த சர்விசைச் சார்ந்தோர்கள் பணித்துறைக் சண்டிப்புடன் நடத்தப் 

பெற்று வந்தனர் அந்த சர்விசுக்காக செலவிடும் பொருளை குறைப்பதற் 

காச சாதாரண இழம்படைத்தவர்களையே. நியமித்தனர்... கல்வி 
முறையில் நல்ல மாற்றங்களை விரும்புவதைக் காட்டிலும், கல்வீத் 
துறையின் ஈலத்தையே சமீப காலம் வரை பெறிதும் விரும்பி வந்தனர். 
வரலாற்றுப் பாடங்களைப்: போதிப்பதைவிட்டு பெளதிகப் பாடங்களை
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போதிக்க அனுமத கோருபவர்களையும், கல்வி பயிற்றுவிப்பதைவிட்டு 

பள்ளிக்கூடங்களை மேற்பார்வையிட அனுமதி கோருபவர்களையும் 

. தான். கல்வித்துறையினர் பெரிதும் விரும்பினார்கள்.! இந்தோ- 

ஐரோப்பிய அறிஞர்கள் பெரும்பாலும் சர்விசுகளைச் சார்ந்தவர்களாக 

இருந்தனரேய்ன்.ி கல்வி புகட்டு முறையில் பயிற்சிபெற்ற வர்க்கத் 

இனைச் சார்ந்தவர்களாக இல்லை. எலியட், வில்லியம் இர்வின், 

வின்சென்ட் ஸ்மித் பிவெரெட்ஜ் அவர்களுள் தலைசிறந்தவர்களாவார்கள். - 

அம்முறையில் காணப்பட்ட மற்டுமுரு குழையாதெனில் அது ஒழுக்கத் 

தீத்துவத்தினை உட்பொருளாகக் கொண்டிருக்கவில்லை. மேலும் அது 

மாணவர்களுக்கு பல்கலைக்கழகத்.துடன் நேரடித் தொடர்புகொள்ளு 

வதற்குரிய வாய்ப்பினையும் ஏற்படுத்தித் தரவில்லை. பல்கலைக்கழகங்கள் 

என்று கூறுமிடத்து நாம் என்ன எதிர்பார்க்கிறோமோ அது அவற்றி 

னிடத்தில் காணப்படவில்லை. அவை பாடத் இட்டங்களை வகுப்பதற் 

காகவும், தேர்வுகள் நடத்துவதற்காசவும் ஏற்படுத்தப்பெற்ற கி.றுவனங் 

களாகத் தோன்றின. அகேச மாணவர்கள் 46 நிறுவனங்களின் 

தலைமைச் செயலகங்களை நேரில் கண்டதேயில்லை, மேற்குறிப்பிட்ட. 

குறைபாடுகள் பெரும்பாலான கல்லூரிகளிலும் காணப்பெற்றன. 

மிகுந்த பணம் பெறுவதற்காக பல கல்.லூறிகளில் அளவுக்கு மீறிய மாண 

வர்களை ஓஒவவொரு வகுப்பிலும் சேர்ம்.துக் கொண்டனர். அவ்வகுப்பு 

களுக்கு உணர்ச்சியற்ற முறையில் ஒழுங்குமுறை தவறாமல் பாடங்கள் 

கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டு வந்தன. ஆனால் மேற்குறிப்பிட்ட சிலை சமயப் 

பரப்பாளர்கள் ஈடத்தி வத்த கல்வி நிறுவனங்களில் ஏற்படவில்லை 

என்பதை இங்குக் குறிப்பிடுதல் அவசியமாகும், கும்பலாகக் 

கூடியிருக்கும் மாணவர்களுக்கு சொற்பொழிவாம்றிப் பாடங் கற்பிக்கும் 

மூறை மாணவர்களை கேரில் சந்திக்காமலே எங்கோ இயங்கு வரும் 

நிறுவனத்தின் வாயிலாக தேர்வு நடத்தும் முறை ஏற்படுவருற்கு வழி 

செய்தது. அம் மாணவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட பட்டம் அவர் 

பெற்ற சிறிதளவு அறிவினை அறிவிக்கும் வகையில்தான் 9 ODE Be § 

bg. அந்த சிறிதளவு அறிவும் பெரும்பாலும் பொருஞுணரா மனப் 

பாடத்தின் விளைவாக பெறப்பட்டது ஆகும். அத்தகைய முறைகள் 

கையாளப்பட்டு வந்தபோதிலும், பெரும் விளைவுகள் ஏம்பட்டை 

சாம் அறியும்போது உண்மையிலேயே வியப்படைகிறோம். 

ரிப்பன் பிரபு 1982-இல் ஹன்டர் கமிஷனை ஏற்படுத்தி அடுத்த 

பெரும் ஈடவடிக்கையினை , மேற்கொண்டார். அந்தக் கமிஷன் 

கல்வித் துறையைச் சார்ர்த எல்லா. விஷயங்களையும் பரிசீலனை 

செய்தது. நீக்கப்பட டூவண்டிய௰ய குறைபாடுகளை எடுத்துக்காட்டி, 

| ELH. Dedwell, Sketch of the History of India, 1858-1918, P. 205.
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அக்கமிஷன் நல்ல சேவையை செய்துள்ளது. தொடக்க நிலைக்கல்வி, 

பெண்கள் கல்வி ஆயெவற்றையும், விஞ்ஞானம், ஒழுக்கத்தத்துவங்கள் 

போதனை, ஆயெவற்றையும் ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி 

யது. அக்கமிஷனின் அறிக்கையின் விவாக கல்வி முறையைச் சார்க்த 

சர்விசு சீர்த்திருத்தியமைக்கப்பட்டது. இப்பொழுது அந்த சர்விசு 

மூன்று பிரிவுகளாக்கப்பட்டது. அவை அகில இந்திய கல்வித் துறைச் 

சார்ந்த சர்விசு, மாகாண சர்விச, €ழ்ப்பணியாளர் சர்விசு என்பவை 

யாகும், அலை இந்திய சர்விசு முன்னைவிட மேம்பட்ட வகையைச் 

சார்ந்த பிரிட்டிஷ் பட்டதாரிகளை இப்பொழுது கவரத் தொடங்கியது: 

மாகாண சர்விடில் இந்தியர்கள் பலர் நியமிக்கப்பட்டனர், அவர் 

களுடைய எண்ணிக்கை நாள்தோறும் அதிகரித்துக் கொண்டே 

வந்தது, புதியதாக நிறுவப்பெற்ற ஈகரசபைகள், மாவட்ட ஆட்சி 

சபைகள் ஆலயெவைகளிடத்தில் தொடக்கறிலைக் கல்வியை அளிக்கும் 

பொறுப்பை விட்டுவைத்தால் ௮க் கல்விச் சீராக வளர்க்கமுடியும் 

என்று கருதினார்கள், ஆனால் ஈல்லெண்ணாத்தோடு மேற்கொள்ளப் 

பட்ட ௩டவடிக்கை பெரியதொரு முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தத் 
தவறிவிட்டது. அதற்கு இருகாரணங்களுண்டு முதலில் ஈகரசபை 

களுக்கும், மாவட்ட ஆட்ட மன்றங்களுக்கும் அளிக்கப்ப _ டிருந்த பணக் 

இிரட்டு வகைமுழறை வாய்ப்புகள் மிகக் குறைவாக இருந்தன. 

இரண்டாவதாக அச்செயல், ஒரு மதத்தில் சேராதவனிடம் அம்மதத்தின் 

கொள்கைகளைப் பரப்பும் பொறுப்பு விடப்பட்டால் எவ்வாறு 

இருக்குமோ அதைப்போல் இருந்தது. பொதுப் பணியாளர்களின் 
எதிர்ப்பின் விளைவாக ஒழுக்கத் தத்துவங்களைப் போதிப்பதற்கு 

மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சிகள் தோல்வியுற்றன. இலக்கியப் 

பாடங்களைக் கற்பதில் காட்டப்பெற்ற விருப்பம் விஞ்ஞானப் பாடங் 

களைப் பெரிதளவில் போதிக்க மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சிகள் 

வீணடித்தன. பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் கல்வி 

மூறையின் பொதுறிலை மேற்குறிப்பிட்டவாறு இருஈ் தது. தொடக்க 

நிலைக் கல்வியிலுக்கு செலவழிக்க வேண்டியத் தொகையினை உயர்நிலைக் 

கல்விக்கு செலவழித்திருந்தனர். அதாவது கல்வி ஒரு சிலருக்குத்தான் 

என்ற தொன்றுதொட்டுவரும் கருத்து பெரும்பாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப் 

பட்டது என்று கூறலாம். உயர்நிலைக் கல்வியும் தனிப் பிரிவுகளாக 

வகைய்படுத்தப்பெறவில்லை. அக்கல்வி மக்களுடைய ஆதரவைப் 

பெற்றது என்றாலும் அவ்வாதரவைப் பெறுவதற்காக அதனுடைய 

தரம் குறைக்கப்பட்டது. எனினும் கல்வித் துறை சார்ந்த சர்விசு 

செம்மையாக்கப்பெற்றது. சில பெரும் பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வு 

காணப்படவில்லை என்றாலும், அப் பிரச்னைகளின் நுணுக்க 

விவரங்களை நன்கு அறிந்திருந்தனர். ௮க் கல்வி முறையின் செயல் 

விளைவுகள் நாடு முழுவதிலுமுள்ள மக்களைப் பாதித்தது, ஒரு
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பொதுவான மொழியையும், மேலைகாட்டு கருத்துக்களையும் மேல்காட்ட 

வர்கள் பெற்றிருந்த அ.றிவினையும் கொண்டிருந்த ஒரு புதிய வகுப்பு 
வெகு வேகமாக வளர்ச்சியுற்றது. அவ்வகுப்பு வளர்ச்சியுற்றதால் 
ஏற்பட்ட விகாவினைப்பற்றி. அடுத்த அத்தியாயத்தில் கவனிப்போம். 

இதற்கிடையில், அக்கல்வித் இட்டம் முழுவதும் மாம்றியமைக்கப்பட 

சர்த்திருத்தங்களில் நாட்டங்கொண்டு இருந்த கர்சன் பிரபுவின் 
வருகையை எதிர்நோக்கு அது இருந்தது என்று காம் கூறலாம். 

1857ஆம் ஆண்டு கலகத்திற்குப் பிறகு இந்திய சமூக அமைப்பில் 

மாற்றங்கள் ஏற்படுத்த யாதொரு பெரு முயற்சியும் மேற்கொள்ளப்பட 
வில்லை என்று கூறலாம். அத்துறையில் ஏற்படுத்தப்பெற்ற மாற்றங்கள் 

யாவும் பொதுமக்களின் இசைவுபெற்றே செய்யப்பட்டன. புகுத்தப் 

பெற்ற மாற்றங்கள் யாவும் தொன்றுதொட்டு வந்த சமூக அமைப்புக்கு 

உதவியாக அமைந்திருந்த திருத்தங்களாகவே .காணப்பெற்றன. 

மேலும் அம் மாற்றங்கள் சமூக அமைப்பில் யாதொரு விளை வினையும் 

உண்டாக்கவில்லை. அப்படி ஏதாவது விளைவு ஏற்பட்டிருந்தால் அது 

மமைமுகமான விளைவாகவே காணப்பட்டது. தல ஆட்சி முறையில் 

ஏற்படுத்தப்பட்ட முன்னேற்றங்கள் யாவும் மேற்குறிப்பிட்ட 

வகையினைச் சேர்ந்தது என்று கூறலாம், ௮ரேக பகுதிகளிலுள்ள 

இராமங்களில் சுய ஆட்சிமுறை தொடர்ந்து நீடித்து வந்தது, 

ரொமங்களில் அமையப்பெற்றிருந்த சமுதாயங்களை வைத்து 

பராமரிக்கும் வகையில் பல அருமையான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப் 

பட்டன என்றும், ௮ம் முயற்சிகள் பலதரப்பட்ட வெற்றிகளைத் 

தேடித்தந்தன என்றும் நாம் முன்னரே குறிப்பிட்டுள்ளோம். ஆனால் 

நகர்ப்புறங்களில் சுயஆட்சி முழையை ஏற்படுத்தி இருந்தனர் 

என்பதற்கு யாதொரு அறிகுறியும் நாம் காண இயலாது. ஆனால் 

அவ்விடங்களில் அமைக்கப்பெற்றிருந்த வர்த்தகச் சங்கங்கள், 

சாதிக் குழுமங்கள், ஆயெவை அங்கும் கூட்டு வாழ்க்கை ஏம்பட்டிரும் 

"தது என்பதைக் குறித்துக் காட்டுள்றன. மேலும் அவை பெரும் 

பாலும் மக்களை ஒன்றுபடுத்தும் வகையில் விகாவுகளை ஏற்படுத்து 

வதற்குப் பதிலாக அவர்களிடையே வேற்றுமை வளரத்தக்க 

சூழ்நிலையை ஏற்படுத்திவிட்டன, பிரிட்டிஷ்காரர்கள் இந்தியாவில் 

ஏற்படுத்திய முதல் குடியேற்றப் பகுதிகளில் தல ஆட்சிமுறை 
THUGS HUH PGES. 4Oo' af GegeGais மக்களின் 

பிரஇகிஇகக£க் கொண்ட ஆட்சிமுறையாக விளங்கவில்லை, கம்பெனி 

யால் கியமிக்கப்பெற்.ற ஈகரத் தந்தைகஞூம், ஈகராட்சிமன்ற உறுப்பினர் 

களும் அங்கு செயலாற்றி வந்தனர். அவர்கள் சியாயம் வழங்கும் 

1 ஜடுப்ம்த நய ௦8 ுமீரக, 1701. 6, பக்கம் 994, பார்க்க,
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அதிகாரங்களையும், மேன்மையும் பெற்றிருந்தார்கள் மாகாண 

தலைநகரங்கள் வெகு வேகமாக வளர்ச்சியுற்றதால் பல ஆட்சிமுறைச் 

சார்ந்த பிரச்சனைகள் எழுந்தன. அப்பிரச்சனைகள் பல ஈலமளிக்கிற 

வழிமுறைகள் ஏற்பட வழி வகுத்தன. 1870க்குப் பிறகுதான் 
உண்மையான  பிரதிரிதித்துவக் கொள்கையின் அடி ப்படையில் 
அமையப்பெற்ற முதல் ஈகரசபைகள் ஏற்படுத்தப்பெ.ழ்றன. 1872ஆம் 

ஆண்டில் பம்பாய் நகரசபையின் உறுப்பினர்களில் பாதிப்பேர் தல வரி 

செலுத்துபவர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பெற்றனர். 1878-இல் கல்கத்தா 
வில் பம்பாய் முறையினை மாதிரிய/கக்கொண்டு ஈகரசபை அமைத்தனர் 

சென்னையிலும் பிரதிகிஇத்துவக் கோட்பாடு புகுத்தப்பெற்றது. இகத 
ஈகரசபைகளே குறிப்பாக பம்பாய் நகரசபையே பிரிட்டிஷ் இந்திய 
அரசியல் திறத்தைப் பயிற்றுவிக்கும் உண்மையான பள்ளிகளாகத் 

Da ipa sor. 

டல்ஹெள) பிரபுவினுடைய 1850ஆம் ஆண்டின் சட்டம் மற்ற 

நகரங்களிலும் சபைகளை அமைக்கவும், ௮ச் சபைகள் மறைமுக 

வரிகளை விதிக்கவும், அனுமதி வழங்கியது, ஆனால் ஒரு Aw 

ஈகரசபைகள் மட்டுமே நிறுவப்பெற்றன. மேயோ பிரபு கல்வி, 

சுகாதாரம் உள்ளுர் பொதுப்பணிகள் ஆகிய துறைகளில் அச் சபைகள் 

பெற்றிருந்த அதிகாரங்களை விரிவுபடுத்தினார். ஆனால் தற்கால தல சுய 

ஆட்சி முறையினைந் தோற்றுவித்த பெருமை ரிப்பன் பிரபுவினைச் 

சார்ந்ததாகும், அவருடைய நடவடிக்கைகள் அவருக்கு மூன்னர் 

மேற்கொள்ளப்பட்ட ௩டவடிக்கைகளைவிட விரிவானதாக இருந்தன. 

மேலும் அவைகள் மக்களாட்சிக் கருத்தைப் புகுத்தும் எண்ணத்துடன் 

மேற்கொள்ளப்பட்டவையாகும், ரிப்பன் பிரபு குறிப்பிட்டது போல், 

1 அரயெல் விவகாரங்களிலும், பொது மக்களைச் சார்ந்த விவகாரங்களி 

லும் மக்களுககு நல்ல பயிற்? அளிக்கவல்ல நடவடிக்கை என்ற 

முக்கியமான காரணத்தால் அவை அமையத் தகுந்தனவாக விளங்கின.” 

அவர் நாட்டுப்புறப் பகுதிகளில் மாவட்ட ஆட்சி மன்றங்களையும், 

தாசில் அல்லது தாலுகா ஆட்? மன்றங்களையும், நகரங்களில் நகரசபை 

களையும் அமைத்தார். அச்சபைகளின் உறுப்பினர்களுள் பாதி முதல் 

மூன்றில் இருபங்கு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். அரசுப் 

பணித்துறை சாராதவர்களே (1801-௦4110421) அச்சபைகளின் தலைவர் 
களாகத் தேர்ந்தெடுக்க அவற்றினுக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டது. 

அவை கல்வி, சுகாதாரம், உள்ளூரில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பொதுப் 

பணிகள், மக்கள் ஈலவாழ்வு ஆகிய துறைகளில் ஈடவடிக்கை 

மேற்கொள்ள அதிகாரம் பெற்றிருந்தன. சுங்க வரி, சொத்து வர, 

மேலும் இதர வரிகள் ஆலயெவற்றை விதிப்பதற்கான நிதிபற்றிய 

அதிகாரத்தையும் பெற்றிருந்தன. இச்சபைகள் எல்லா காலத்திலும்
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ஒரே ரான ஈற்பேற்றினை பெற்றிருக்கவில்லை என்பதும் ஆட்சிமுறை 

பொருகத்தளவில் பெருஞ் சாதனைகளைப் புரியவில்லை என்பதும் 

உண்மையே யென்றாலும் அவை மச்களுக்கு தக்க நிர்வாகப் பயிற்சி 

அளிக்கவேண்டும் என்ற கோக்கம் பெருமளவில் நிறைவேறியது, 

இந்தியர்களுக்கு அரசுப் பணியில் (சர்விசுகளில்) இடம் அளிப்பதில் 

ஏற்பட்ட முன்னேற்றத்தையும் மேற்குறிப்பிட்டுள்ள ஈடவடிக்கை 

களுடன் இணைத்து கவனிப்பது அவஇியமாகும். , காரன்வாலிஸ் பிரபு 

மாதம் ரூபாய் 50)க்கு: மேற்பட்ட சம்பளம் பெறுமான பதவி 

களனைத்தையும் கம்பெனியின் *சிவில் சர்விசில்? சேர்ந்தவர்களுக்கே 

அளித்திருந்தார். அவருக்குப் பின்னர் கம்பெனி சிவில் சர்விசைச் 

சார்ந்தோர்கள் அனுபவித்து வந்த அந்த ஏகபோக உரிமை படிப்படி 

யாக  மட்டுப்படுத்தப்பட்டு வந்தது, பெண்டிங்கு பிரபு ‘erst 

<wBoracr? (Sader Amins) s2vaw srg¢ 9 Seéreer (Principal Sader 

Amins) என்ற பதவிகளை புதிதாக உண்டாக்கி மேலும் அந்த 

வகையில் முன்னேறிச் சென்றார். அதே நேரத்தில் 1888-இல் 

நிறைவேற்றப்பட்ட சாசனச் சட்டம் இனம், மதம் ஆயெவற்றைக் 

காரணம் காட்டி, பதவிபெறும் உரிமையை எவரிடமிருந்தும் பறிக்க 

லாகாது என்று அறிவித்தது. கம்பெனியுடன் செய்துகொண்ட 

ஒப்பந்தத்தின் இழ்ப் பதவி வகித்துள்ளவர்களடங்கிய சர்விசைச் 

சார்ந்த பதவிகளுக்கு ஆட்களை கியமனம் செய்வதற்குப் பதிலாக 

போட்டித் தேர்வு முறையை கையாள வேண்டும் என்று எண்ணமிட் 

டிருந்தனர். ஆனால் அதற்குப் பின் இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேல் 

ஆட்களை அமர்த்துவதில் கம்பெனி டைரக்டர்கள் கையாண்டிருந்த 

. ஏகபோக உரிமையினை அவர்கள் தொடர்ந்து அனுபவித்து வந்தனர். 

இக்தியாவில் தங்கியிருந்த பிரிட்டிஷ்காரர்களை மாஜிஸ்டிரேட்டுகள் 

இனம் என்று குறிப்பிடலாம். (அரசாங்கத்தில் உயர்ந்த பதவிகளைப் 

பெற்றிர$த அலுவலர்கள் அக்பர் காலத்தில் ஏற்படுத்தப் பெற்றிருந்த 

மன்சப்தரர்களை விட மிக நெருக்கமாக இணைந்து ஒருவகையான 

சாதியினயே அமைத்து விட்டனர் என்றும் கூறலாம். அக்கிலை 

படிப்படியாக மாற் ப்பட்டு வீட்டது. 1858ஆம். ஆண்டில் 

நிறைவேற்றப்பட்ட ப டயச் சட்டம்” ஒப்பந்தத்தின் 8ழ்ப் பதவி 

வடுத்துள்ளவகளடங்க் stat சார்ந்த பதவிகளை நிரப்ப 

போட்டித் தேர்வுமுறை கையாளப்பட வழி செய்தது. ஆனால் 

, போட்டித் தேர்வு பிரிட்டனில் நடத்தப்பெற்.றதால் இந்தியர்கள் 

பிரிட்டனுக்கு பிரயாணம் மேற்கொள்ளுவதுடன் அங்கேயே வெகு 

காலம் த்ங்க நோந்தது. பெரும் பணக்காரர்களால் தான் அத்தகைய 

பிரயாணம் மேற்கொள்ள இயன்றது. அத்தகைய பணக்காரர்களின் 

எண்ணிக்கையோ மிகச் சொற்பமாக இருந்தது. மத சம்பக தமான 

இடர்ப்பாடுகள் ஏ.துமின்றி முஸ்லீம்கள்தான் பிரிட்ட லுக்குச் செல்ல
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மடிந்தது. ஆனால் அவர்கள் பின்தங்கெயவர்களாகவும், ஏழைகளாக 

வும் இருந்தனர், இத்தகைய குழ்நிலையில்தான் 1853ஆம் ஆண்டில் 

சத்தியேந்இரநாத்தாகூர் என்ற இந்தியர் முதன் முறையாக சர்விசில் 

இடம்பெற்றார், முதலாவது உலகப்போர் முடிவுற்ற காலம் வரையிலும் 
வெகு சில இந்்இயர்களே சர்விசில் இடம்பெற்று பணியாற்றி வந்தனர். 

அஞ்சாமல் பேசுகிற இறன்படைத்தவரும், ஆய்ந்தமைந்த உணர் 
வில்லாதவருமான லிட்டன் பிரபு ஒருமுறை பின்வருமாறு குறிப்பிட் 

டிருந்தார். இந்திய மக்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகளை 
ஓழுங்காக நிமைவேற்றத் தவறிவிட்டதை உண்மையென்று ஏற்றுக் 
கொள்ள வேண்டும்.” அவர் 1879-இல் சட்ட முறையான சிவில் 
சர்விசை ஏற்படுத்தி அக்குறைக்குப் பரிகாரம் தேடினார். அத்திட்டத் 
இன்படி. வில் சர்விசைச் சார்ந்தவர்களுக்கென ஒதுக்கப்பட்டிருந்த 

பதவிகளில் ஆறில் ஒரு பங்கு மாகாண அரசாங்கக்தினரால் நியமனம் 

செய்யப்பெற்ற ஈபர்களைக்கொண்டு நகிரப்பப்பெற்றன. &ழ்ப்படியான 

சர்விசுகள் கவரத்தவறிய நற்குடியைச் சார்ந்தவர்களையே நியமனம் 

செய்யவேண்டுமென்றும் ஏற்பாடு செய்யப்பட் _து. இவ்வாருக 

பழைய நற்குடிமக்களை பிரிட்டிஷ்காரர்களுடன் கூட்டு சேருவதற்கு 

இணங்கவைக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையை லிட்டன் கொண்டிருந் 

தார். அந்த வகையில் அதனை வருங்கால கூர் கோக்குடன் அமையப் 
பெற்றக் கருத்து என்று கூறலாம். ஆனால் அரசாங்கப் பணிப் 

பொறுப்பை ஏற்பதற்கு பெருங் குடியாளர்களைவிட நடுத்தர , 
வகுப்பினரே விருப்பங் கொண்டிருந்தனர். ஆகவே தேர்வின்றி சட்ட 
வாயிலாக நியமிக்கப்பெற்ற சிவில் சர்விசில் பணியிடங்களை நிரப்பு 
வதில் ஊக்கங் குறைந்தது. முடிவில் 1887-இல் இந்தவகை வில் 

சர்விசு ஒழிக்கப்பட்டது. அதற்குப் பதிலாக சிவில் அலுவலர்கள் 
மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டனர். அவை பேரரசு இவில் 

சர்விச, மாகாண வில் சர்விசு, இழ்ப்படியான சர்விச என்பவையாகும். 
பேரரசு சர்விசைச் சார்ந்த பணியிடங்களை தேர்வு, நியமனம், பதவி 
உயர்வு ஆகிய வழிகளைக் கையாண்டு நிரப்பினார்கள், அந்த 
சர்விசைச் சார்ந்த இடங்களில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு மாகாண சர்விசுகளைச் 
சரர்ந்தோர்களுக்கு ஒ.துக்கப்பெற்றன. அதே நேரத்தில் ௮க் காலத்தில் 
உயர்வகை சார்ந்த பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்பட்ட 
தால் இந்தியர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டிருந் த வாய்ப்புகளும் அதிகமாயின. 

் என்பதை இங்கு குறிப்பிடுதல் அவசியமாகும், இவை அனைத்தையும் 
ஒன்று சேர்த்து நோக்குமிடத்து அப்பொழுது ஏற்பட்டிருந்த 
நிலையைப் பற்றி லிட்டன் கொண்டிருந்த கருத்து சரியானதென்பதை 
யும் அதே நேரத்தில் அந்த நிலையை சீர்ப்படுத்த அவர் கையாண்ட 

முறையில் அவருக்கே முழு திருப்தி ஏற்பட்டிருக்கவில்லை என்பதையும் 
இங்கு குறிப்பிட வேண்டும் அரசாங்க அலுவலர்களை நியமிப்பதில்
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பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தினர் தாங்கள் அளித்திருந்த வாக்குறுதிகளை 
போதிய அளவில் நிறைவேற்றத் தவறினர் என்பது உண்மையேயாகும், 
அதற்குக் காரணம் அவர்களுடைய கபடத் தன்மையோ அல்லது 
பகைமை எண்ணமோ அன்று 1800ஆம் ஆண்டு முதற்கொண்டு 

இந்தியாவில் பல தலைமுறையாக பிரிட்டிஷ் அலுவலர்களை 
உட்கொண்டிருந்த அதிகார நலக் கும்பல்களின் வலிமையேயாகும். 
அத்தகைய சர்இருத்தங்களை முனைப்புடனும், ஆற்றலுடனும் எதிர்ப்ப 

வர்கள் அவம்றினைத் தடுக்க இடைஞ்சல்களை உண்டாக்குவது நிச்சய 
, மாகக் காணப்பட்ட அந்த நேரத்தில் அவற்றை வற்புறுத்தி பிரிட்டிஷ் 
மக்களின் வாக்குகளைப் பெறுவது கடினமாகத் தோன்றியது. ஆகவே 
முதலாவது உலகப்போர் ஏ.ற்படும்வரை அப்பிரச்சனை ஒதுக்கி வைக்கப் 

பட்டது. 

மேல்நாட்டு காகரிகப் பண்புகளைப் புகுத்தத் தொடங்கப்பெற்ற 

இயக்கத்திற்கு இரண்டு அரசாங்க சார்பற்ற நிறுவனங்கள் துணையுதவி 

செய்தன, அவைகளைப் பற்றி இப்பொழுகு கவனிப்போம். அவற்றுள் : 

முதலாவது பத்திரிகை உலகம் ஆகும். இக்தியாவில் பிரகரிக்கப்பட்ட 

மூதல் செய்இத்தாள் வங்காள கெஜட்டாகும். (Bengal Gazettee) 1g 

1780-இல் வெளிவந்தது, ஜேம்ஸ் ஹிக்கு என்பவர் அதனுடைய 

பதிப்பாசிரியராகப் பணியாற்றினார் ஏற்படுத்தப்பெற்ற சில 

காலத்திற்குள்ளாகவே அது தனக்கு இழிப் பெயரைத் தேடிக்கொண் 

டது இரண்டாண்டு ஆரவார ஆர்ப்பாட்ட வாழ்விற்குப் பிறகு அதனை 

மூட வாரன்ஹேஸ்டிங்க்ஸ் உத்தரவிட்டார். அது முதற்கொண்டு 

பல பத்திரிகைகள் தொடர்ந்து வெளியிடப்பட்டு வந்தன. பத்திரிகைச் 

சுதந்திரம் பெறுவதற்காக அரசாங்கத்துடன் போராட்டம் துவங்கியது 

அப்போராட்டம் 1929-இல் முடிவுற்றது. அப்பொழுது நிறைவேற்றப் 

பட்ட ஜான் ஆதாமு (க்கக்) டைய சட்டவிதிகளின்படி, ஒவ்வொரு 

அச்சிடுவோரும் செய்தித்தாள்களை வெளியிடு முன்னர் அரசாங்கத்தி 

னறிடமிருந்து அனுமதி பெறவேண்டும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. 

ஹேஸ்டிங்ஸ் பிரபு ஏற்படுத்திய சட்ட விதிகளை மீறிய குற்றத்திற்காக 

ஜான் சில்க் பக்கிங்ஹாம் என்ற, பதிப்பாசிரியர் வெளியேற்றப்படு 

வதற்கும் ஜான் ஆதாமே காரணமாகயிருந்தார், 1885-இல் மெட்காப் 

பத்திரிகை உலகத்தின் மீது சுமத்தப்பட்டிருந்த எல்லா தடைக் கட்டு 

களையும் நீக்இனார். அதன் விஜாவாக அவர் நிரந்தரமாக பதவியில 

மர்த்தப்ப,டக்கூடிய வாய்ப்பினை இழந்து விட்டார், 1878ஆம் ஆண்டு 

வரை பத்திரிகை உலகம் அந்த நிலையில் தொடர்ந்து இருந்து வந்தது. 

அவ்வாண்டில் லிட்டன் பிரபு நாட்டு மொழிப் பத்திரிகைச் சட்டம் 

இன்றை நிறைவேற்றினார். அச்சட்டம் காட்டு மொழியில் வெளிவநீத 

பத்திரிகைகள் மீது மட்டுமே கட்டுப்பாடுகளை விதித்தது. அச்சட்டமும்
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1982-ல் நீக்கப்பட்டது, தொடக்கத்தில் பத்திரிகைகள் பொறுப்பின் றி 

மனம்போன போக்கில் செய்திகளை வெளியிட்டு வந்தன. மேலும் 

அவைகளுடைய வெற்றிவாய்ப்பு நிலை அடிக்கடி மாறுபட்டு வந்தன. 

அப்படியிருந்தும் கூட நாளடைவில் அவை இந்தி மக்கள் வாழ்க்கை 

முறை சார்த்த விவகாரங்களில் மிகுந்த செல்வாக்குப் பெறலாயின. 

முதவில் ஆங்கிலப் பத்திரிகைகள் பிரிட்டிஷ் வாசகர்களுக் 

காகவே வெளிவந்தன, அவ்வாசகர்கள் பெரும்பாலும் அரசாங்க 

அலுவலர்களாகவே யிருந்தனர். அப்பத்திரிகைகளில் வெளிவந்த 

அரேகக் கட்டுரைகள் பலவற்றை ஹென்ரி லாரன்௬, எட்வர்ட்ஸ் 

போன்ற அரசாங்க அலுவலர்களால் புனை பெயரில் எழுதப்பெற்றன ் 

வாகும், அந்தப் பத்திரிகைகள் இந்திய அரச..ங்கத்தின் கொள்கைகள் 

விவாதிக்கப்படும் கருத்து அரங்கமாக விளங்க. கேபியர், டல்ஹெளசி 

போன்ற அரசியல் நிபுணர்களின் இறப்புச் செயல்களையும், அவர் 

களுடைய தவறுகளையும் அப்பத்திரிகைகள் மனம்விட்டு எடுத்தியம் 

பின. வெகு விரைவிலேயே அவைகள் விரிந்த மனப்பான்மையை 

பெற்றுவிட்டன. செராம்பூரைச் சேர்ந்த மார்ஷ்மான் என்பவர் நடத்தி 

வந்த *இபிரண்ட் ஆப் இந்தியா” பத்திரிகை கிறித்தவ சமயம், 

சர்த்திருத்கம் ஆய துறைகளைச் சார்ந்த விவரங்களை வெளியிட்டு 

வந்தது. நைட் என்பவரால் கல்கத்தாவில் நிறுவப்பெற்ற 

ஸ்டேட்ஸ்மேன் பம்பாயில் தோற்றுவிக்கப்பட்ட *டைம்ஸ் ஆப் 

இந்தியா'1 மற்ற பத்திரிகைகள் அனைத்தும் மக்களிடையே உலவுகற 

பிரச்சனைகள் அன்றாட நிகழ்ச்சிகள் ஆ௫யெவற்றைக் குறித்து 

பொறுப்பார்ந்த கருத்துக்களை வெளியிடும் சாதனங்களாக விளங்கி 

வந்தன. ஆங்கலெ மொழி அறிந்த இந்தியர்களின் எண்ணிக்கை 

பெருகிய பொழுது அப்பத்திரிகைகள் இந்தியர்களுடைய கருத்துப் 

போக்கினுக்கு உருவமைத்து கொடுக்க உதவும் முக்கியமான 

கருவிகளாகவும் விளங்கின. அவைகள் மேலைநாட்டுக் கருத்துக்கள் 

இந்தியாவில் செல்வாக்குப் பெறும் வகையில் தொண்டாற்றிய 

அரசாங்க சார்பு அற்ற நிறுவனங்களாக விளங்கி. அவை அரசாங்க 

சார்பற்று இருந்த காரணத்தாலேயே அவை மிக்க பயன் விளைவுடையன 

வாக இருந்தன, மேலும் அவை இந்தியர்களாலே நடத்தப்பட்டு வரும் 

பத்திரிகைகள் வளர்ச்யெடைவதற்கு பெரிதும் உதவி செய்தன. 

முதலில் இந்தியப் பத்திரிகைகள் உள்ளுர் மக்களால் பேசப்படும் 

மொழியிலே வெளிவந்தன, பிறகு ஆங்கெ மொழியிலும் பத்திரிகை 

கள் வெளியாயின, பாரசீக மொழியிலே வெளிவந்த மீராத் உல் 

அக்பர்? (செய்திகளைப் பிரஇபலிக்கச் செய்கிற கண்ணாடி), 

௩ இது **பம்பாய் டைம்ஸ்” என்ற பெயரில் 1838-இல் தோற்றுவிக்கப்பெற்றது. 

£ இவற்றுள் முதலாவது 1810இல் வெளிவந்த “பெங்கால் சுமாசார்” என்ற 

பத்திரிசையாக இருக்கக்கூடும், : 
ப
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சம்பாத் காம்னுதி (அறிவு தரும் சந்திரன்) ஆகிய பத்திரிகைகளை ந் 
தொடங்கிய ராம் மோகன் ராய் அவர்களை புறக்கணிக்க இயலாத 

இந்திய பத்திரிகைத் தொழிலுக்கு அடிகோலியவர் என்று குறிப்பிடு 
வது மிகையாகாது. கலகத்திற்குப் பிறகு சென்னையில் வெளியிடப் 

பட்ட :*இந்து”, அலகாபாத்தில் வெளியிடப்பட்ட *லீடர்? போன்ற. 

ஆங்கிலப் பத்திரிகைகள் வெள்ளையர்களால் நடத்தப்பட்டுவந்த 

. பத்திரிகைகளுக்கு ஈடாக இருந்தன. மேல்காட்டுக் கருத்துக்களை 

ஏற்றுக்கொண்ட புதிய வகுப்பினர்கள் ஓய்வு நேரத்தில் அக்கருத்துக் 

களைப் பற்றி மேலும் அறிந்துகொள்ள அப்பத்திரிகைகள் உதவி 

செய்தன. இந்தியா, உலகம் ஆகியவைகளைப் usu பொது 

விவகாரங்களை அவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கும் சாதனங்களாகவும் : 

இகழ்ந்தன. 1880க்குப் பிறகு அரசியல் பற்றிய சொற் போராட்டம் 

ஏற்பட்டதன் விளணக பொது மக்களிடையே அவற்றி னுக்கு இருந்த 

செல்வாக்கு அதிகமாயிற்று, அந்த அளவிற்கேற்றவாறு அரசியலுக்கு 

அடுத்தபடியாக வைத்து கருதப்பெற்ற நாகரிகம் சார்ந்த விவகாரங் 

களில் அப்பத்திரிகைகளுக்கு இருந்த செல்வாக்கு அதிகரித்தது. முழு 

வளர்ச்சி எய்தப்பெறுத இந்திய சமுதாயத்தைச் சார்ந்த மக்கள் 

இன்னும் தளராது படிக்கும் வழக்கத்தினை ஏற்படுத்திக் கொள்ள 

வில்லை. 1870ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னர் அவர்கள் தங்களுக்குத் 

தேவையான புத்தகங்களை எளிதில் பெறும் வாய்ப்பினையும் பெற்றிருக்க 

வில்லை. அக்காலத்தில் இடைக்கும் புத்தகங்களில் பலவற்றை வாங்கு 

வதற்கு வழியின்றி அவர்களுள் பலர் இருந்தனர். அத்தகைய 

காலத்திலே அத்தகைய மக்களுக்கு செய்தித்தாள்கள் Pa புகட்டும் 

கருவிகளாகவும் ராகரிகப் பண்புகளை எடுத்துரைக்கும் சாதனங்களாக 

வும் இருந்து ஒப்பற்ற பணியை ஆற்.நிவந்தன. 

இரண்டாவது வகையான அரசாங்க சார்பற்ற செல்வாக்குரிய 

வர்கள் இறித்தவ மதப் பரப்பாளர்களாகும். (Mission) பதினாரும் 

நூற்றாண்டில் பிரான்ஸிஸ் ஜேவியர் காலம் முதற்கொண்டு கிறித்தவ 

மதப்பரப்பாளர்கள் இந்தியாவிஷ் தங்களுடைய பணியை ஆற்றி 

வந்தனர், தென்னிந்தியாவில் தெ நோபிலி (106 1414ம்) போன்ற 

கத்தோலிக்கர்களுடைய முயற்சள் சில நாட்கள்தான் வெற்றி 

பெற்றன. பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் அம்முயற்சி தளர்ச்சியுற்றது." 

பிராடஸ்டண்டுகள் சார்பிலும் ஒரு சில லூதரன் மதப் பிரிவைச் 

சார்ந்தவர்களே. பணியாற்றி வந்தனர். அவர்களுள் தலை சிறந்தவர் 

-ஸ்வார்ட்ஸ் என்பவராவார். கிறித்தவ மதப் பரப்பாளர்களுடைய 

கடவடிக்கைகளின் காரணமாக நாட்டு மக்களின் உள்ளுணர்ச்சகள் 

யாதிக்கப்படுமோ என்ற MEF கொண்டதால், @ps@e Gus 

».. + Abbe Dubois’s, Christianity in India, 1818 orsirp நூலைப் பார்க்கவும்,
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கம்பெனி தன்னுடைய ஆட்௫இக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அவர்கள் 

குடி.யிருப்பதற்கு அனுமதி வழங்க மறுத்துவிட்டது. ஆகவே 

பிரிட்டிஷ் பிராடஸ்டண்டுகளுள் கம்பெனியின் ஆட்டிக்குட்பட்ட 

பகுதிக்கு வெளியே தங்கினர். அவர்களுள் ஒருவர் செராம்பூரில் தங்கிய 
- பாப்டிஸ்டு வில்லியம் காரி என்பவர், வேறுசிலர் கம்பெனியின் மதகுரு 

மார்களாக பணியாற்றினர். அவர்களுள் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் 

கல்கத்தாவைச் சார்ந்த டேவிட்பிரெளனும் கேம்பிரிட்ஜிலிருக்து வந்த 

ஹென்,மிமார்டின் ஆகியோராவார். 1813-இல் இறித்தவ சமயப் பரப் 
ier கம்பெனியின் ஆட்டிப் பகுதிக்குள் நுழைவதைத் தடுக்கும் 

கட்டளை நீக்கப்பெற்றது. அதே நேரத்தில் கல்கத்தாவில் கி.றி.த்தவ சமய 

வட்டத் தலைவர் அமர்த்தப்பட்டார். பிறகு அங்கு மூன்று கிறித்தவ 

சமய வட்டத் தலைவர்கள் நியமிக்கப் பெற்றனர், கருணை வடிவமான 

பிஷப் ஹிபர் என்பவரும், துடிதுடிப்புடன் பணியாற்றிய டேனியல் 

வில்சன் என்பவரும் இந்தியாவில் கிறித்தவ மதத்தினுக்கு தனீச் 

இறப்பையும், விறுவிறுப்பையும் உண்டாக்கித் தந்தனர். அது மூதற் 

கொண்டு இறித்தவ மதப் பரப்பாளர்களடங்கய குழுமங்களின் 

எண்ணிக்கை பெருக ஆரம்பித்தது, நாளடைவில் பல அமெரிக்கர் 

களும், சல ஜெர்மானியர்களும் இறித்தவ மதத்தைப் பரப்பும் நோக்கத் 

துடன் இந்தியாவிற்கு வந்தனர், வெகுவிரைவில் மதப் பிரசாரத்தைக் 

கைவிட்டு, கல்வியைப் பரப்பும் வேலையில் முனைந்து ஈடுபட்டனர். 

அந்த வகையில் அப்பொழுது ஆங்கில மொழியைக் கற்பதில் இந்தியர் 

கள் காட்டி, வந்த ஆர்வம் அவர்களுக்குத் க்க துணையுதவி புரிந்தது. 

பிரஸ்பிடீரியன் மதப் பிரிவைச் சார்ந்த அலெக்சாந்தர் டஃப் (Duff) 

என்பவர் அந்த வகையில் குறிப்பிடத்தக்க முதல் முயற்சியை 

மேற்கொண்டார். 1850-இல் அவர் கல்கத்தாவில் ஸ்காட்டிஷ் மத 

(ச வனக்களிள் சார்பில் ஒரு கல்லூரியை ஏற்படுத்தினார். அது 

முதற்கொண்டு கிறித்தவ மதப்பரப்பாளர்கள் இராம மக்கள், சாதாரண 

மக்கள் ஆகியோரை மட்டுமன் றி, அறிவாற்றலுள்ள உயர்குடி, மக்களை 

யும் கவரத்தொடங்கினார்கள். 54ஆம் ஆண்டு முதற்கொண்டு 

உதவிக் கொடைமுறை, கல்வி முறையைச் சார்ந்த புதிய அரசாங்கக் 

காள்கை ஆயெவற்றின் விளைவாக கிறித்தவ மதப் பரப்பாளர்கள் 

ஏற்படுத்தியிருந்த பள்ளிகள், கல்லூரிகள் ஆகியவற்றின் எண்ணிக்கை 

வெகு விரைவாச வளர்ச்சியுற்று. அவ்வகைக் கல்வி நிறுவனங்களுள் 

தலைசிறந்தது சென்னை இறித்தவத் தல்.லூரியாகும், கிறித்தவ மதப் 

பரப்பாளர்கள் மற்றொரு வகையிலும் தாங்கள் மேற்கொண்ட 

பணியிலிருந்து விலகச் சென்றனர், மருத்துவச் சாலைகள் ஏற்படுத்து 

தல், மருத்துவம் சார்ந்த வேலையில் ஈடுபடுதல், பஞ்ச நிவாரண 

வேலையில் ஈடுபடுதல், இராம முன்னேற்றத்திம்குப் பாடுபடுதல் 

போன்ற சமூக நலப் பணிகளில் அவர்கள் ஈடுபடலாயினர், அவர்களுள்
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பலர் பெண்ணினத்தைச் சார்ந்திருந்தனர். என்பதை நாம் இங்கு 

குறிப்பிடுதல் அவசியமாகும். பல்வேறு வேலைகளில் ஈடுபட்டிருக்க 

அப்பெண்கள் இந்தியப் பெண்கள் இயக்கத்தின் முன்னோடிகள் என்று 

குறிப்பிடுவது மிகையாகாது. 1930-இல் இந்தியக் கிறித்தவர் 

களின் எண்ணிக்கை மொத்த ஜனத்தொகையில் இரண்டு சதவீதமாக 

இருந்தது. அவர்களுடைய வளர்ச்சியைப் பற்றி காம் இங்கு 

கவனிக்க வேண்டுவதில்லையென்றாலும் இ.றித்தவர்களின் பொதுநலத் 

தொண்டுகளின் பயன் விளவுகளைப் பற்றி சாம் ஆராய்வது அவசிய 

மாகும். காரிய சாத்தியமான கோணத்தில் பார்க்கும்போது கிறித்தவ 

சமயப் பரப்பாளர்கள் கிறித்தவ ஒழுக்கக் கோட்பாடுகளை மக்களுக்குப் 

போதித்து வந்ததையும் அறிவாற்றல் சார்ந்த கோணத்தில் பார்க்கும் 

போது அவர்கள் குறிப்பாகச் சுட்டிக்காட்டியே மிக்க விக்வுகளை 

ஏற்படுத்தி வந்தனர் என்பதையும் நாம் காண்கிடரும், அவர்களுள் 

பலர் இறித்துவ மதக் கோட்பாடுகளை மேல்நாட்டு கருத்துக்களுடன் 

இணைத்தே போதித்து வந்தனர். ஆகவே அவர்கள் கிறித்துவ 

மதத்தை மட்டுமன்றி மேல்நாட்டு நாகரிகக் கருத்துக்களையும் பரப்பும் 

வகையில் தொண்டாற்றி வந்தனர் என்பதை காம் பார்க்கிறோம், 

அவர்களுடைய கடத்தை, ஒழுக்கம், வாழ்க்கைமுறை முதலியவற்றின் 

வாயிலாக மேற்கத்திய கருத்துக்களுக்கேற்ப பல மாறுதல்களைச் 

செய்தார்கள். மேற்கூறிய வழிகளிலும், வகைகளிலும் கிறித்தவ 

மதப் பரப்பாளர்கள் புதிய இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்குப் பெரிதளவில் 

உதவி புரிந்தனர். அவர்கள் அளித்த உதவியின் அருமையை நாம் 

அளவிட முடியாது, அவர்கள் இருவகை விளைவுகள் ஏற்படக் 

காரணமாயிருந்தனர் என்பதை நாம் உணர வேண்டும். பழைய பழக்க 

வழக்கங்களைக் கண்டிக்க முற்பட்டு மறுப்புத் தெரிவிக்கிற 

மனப்பான்மையை வளர்த்தார்கள். பிறருக்கு எடுத்துக்காட்டாக 

விளங்கும் வகையில் ஈன்னெறியை தங்களுடைய சொந்த வாழ்க்கை 

யிலும் மற்றவர்களுடன் கூடி ஒரு முழு கிறுவனமாம் இயங்கும் 
போதும் கடைபிடித்து *#* , முறையான விளைவுகளையும் 

ஏற்படுத்தினார்கள். 

பெண்களுடைய இயக்கத்தைப் பொருத்தளவில் அவர்களுடைய 

செல்வாக்கு வலிமை மிகப்பயனுடைய விளைவுகளை உண்டாக னெ. 

பெண்களுக்குரிய நாகரிகப் பண்புகள், பொது விவகாரங்களில் அவர் 

களுக்கிருக்க வேன்டிய பங்கு ஆகியவற்றைப் பற்றியக் கருத் தக்கள் 

இந்தியாவில் வழிவழி மரபாக வந்து கொண்டிருக்தன. 

அக்கருத்துக்களைச் சார்ந்த செவிவழி வரலாற்றில் இதிகாச காலத்திய . 

"சீதை, திரெளபதி போன்றவர்களும், இரஐபுத்திர வீர மங்கையர்களும். 

மாளவத்தைச் சேர்ந்த ரூபமதி, இந்தோரைச் சேர்ந்த அகல்யாபாய்'
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போன்ற இளவரூகளும் இடம்பெற்று இருக் கனர், ஆனால் 1800ஆம் 

ஆண்டிற்குள் பெண்கரக்குரிய நாகரிகம், பொது விவகாரங்களில் 

அவர்கள் கொண்டிருந்த பங்கு முதலியன அடியோடு மறைந்து 

விட்டது என்று கூறலாம். சகாகந்தில் பெண்களுக்கு அளிக்கப்பட. 

வேண்டிய இடத்தைப் பற்றி இந்துக்கள் கொண்டிருக்ம எண்ணத்தின் 

மட்டரகமான கருத்துக்களே இப்பொழு.து ஆதிக்கம் பெற்றிருந்தன. 

தங்களுக்கு இழைக்கப்பெற்ற இன்னல்களைப் பொறுமையுடன் 

ச௫த்துக் கொள்ளுதல், அடக்கமாக இருத்தல் போன்ற தன்மைகளைக் 

தீவிர இந்தியப் பெண்கருடைய நிலையில் பெருமைப்படுத்தி பேசத் 

தக்கவை பேேுறான்றும் இல்லை என்று இந்திய சமுதாயத்துடன் 

தொடர்புகொண்ட அன்னியர்கள் கருதலயினர், அதற்குமாறாக 

அவர்களுடைய நிலையில் குறை கூறத்தக்க பண்புக்கூறுகள் அகேகம் 

இருப்பதையும் அவர்கள் உணர்க்தனர், உடன்கட்டை. ஏறுதல், 

குழந்தைகளைக் கொல்லுதல், பெண்கள் வயதடையு முன்னம் மணம் 

செய்வித்தல், பெண்கள் முகத்திரை அணிதல், சமூக வாழ்வினின்றும் 

பெண்கள் விலகி இருத்தல், ஒரே நேரத்தில் பல மனைவிகளை மணம் 

செய்து கொள்ளும் வழக்கம், தேவதாசி முறை ஆகியவை அவர் 

களுடைய கண்டனத்திற்குள்ளாயின. இந்து விழைவைகளின் துன்பம் 

சூழ்ந்த வாழ்க்கையினையும் கண்டித்தனர். மேற்கூறப்பட்ட குறை 

பாடுகள் அனைத்தும் ஒரே காலத்தில் கண்டிக்கப்பெறவில்லை என்பதை 

நாம் இங்குக் குறிப்பிடுதல் அவசியமாகும், அக் குறை:.ரடுகளுள் 

முதலிரண்டும் முன்னரே விவரிக்கப்பட்டது போல் பொது ஒழுக்க 

முறையைச் சார்ந்த குறைபாடுகளாகக் கருதப்பெற்றன. ஆகவே 

அரசாங்கத்தினரே அவைகளை எதிர்த்து போராடினர். அவைகளைக் 

தடுக்க சட்டங்கள் இயற்றினார்கள். பிறகு அவற்றை தடிக்க 

தங்களுடைய செல்வாக்கு வலிமையைப் பயன்படுத் தும் முறையுடன் 

அறிவுறுத்தி இணங்கவைக்கும் முறையையும் கையாண்டனர், 

ஏனையவை பழக்கவழக்கங்கள் இந்தியா முழுவதற்கும் பொதுவானவை 

என்று கருதப் பெறாமையால் அவற்றைத் தடுக்க அரசாங்கம் சட்ட 

மூறையான ஈடவடிக்கை மேற்கொளள மறுத்துவிட்டது. கிறித்தவ 
சமயப் பரப்பாளர்கள் ௮க் குறைபாடுகளை நீக்க பலவகையில் உதவி 

புரிந்தனர். அவர்கள் ௮க் குறைகளைக் கண்டித்துப் பே*னார்கள். 

அன்றைய இந்திய மக்களுக்குப் புதியதாகத் தோன்றிய பெண்மையை 

பற்றியக் கருத்தை அவர்களுடைய முன்னிலையில் வைத்தார்கள், 

அந்தப் பெண்மையின் தன்மைகளை அக்காலத்தில் வாழ்ந்திருந்த 

மாதிரிப் பெண்களைக் கொண்டு விளக்கி வந்தார்கள். இல்வாருக 

அரசாங்கத்தினருடைய மறைமுக ஈடவடிக்கைகளுக்கு பயன்தரத்தக்க 

பின்னணி போல் அவர்களுடைய நடவடிக்கைகள் அமைந்திருந்தன. 

மகளிர் வசிககும் பகுதிகளிலும், கல்வித் துறையிலும் அவர்கள்
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மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளின் மூலமாக மேற்குறிப்பிட்ட 
விகரவுகளை அவர்கள் ஏற்படுத்தினார்கள். புதியக் கருத்துக்கள் 
இரைமறைவில் வாழ்ந்துவரும் பெண்களிடையே இப்பொழுது பரவத் 
தொடங்கியது. 1880-இல் பெண்களுக்கென்றே அமைக்கப்பெற்ற 
பள்ளிகள் பஞ்சாபைத் தவிர வேறெங்கும் இல்லை என்று சொல்லலாம். 
1820 முல் 1829 வரை கல்கத்தாவில் பள்ளிக்கூடங்கள் தொடங்கப் 

பெற்றன என்றாலும், அவைகள் பெரும்பாலும் &ழ் வகுப்பைச் சார்ந்த 

பெண்களுடைய கல்விக்கென ஏற்படுத்தப்பெற்றவையாகவே இருந் 

தன. 1849-இல் நிறுவப்பெற்ம பெத்யூன் பள்ளி உயர்குடியைச் 

சார்ந்த பெண்களுக்கு கல்வி புகட்டும் பணியை மேற்கொள்ளத் 
தொடங்கியது, ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு அப் பள்ளியை நடத்துவதற்காக 

படல்ஹெள) பிரபு தன்னுடைய சொந்த பணத்திலிருந்து செலவழித்து 

வந்தார் அதன் பிறகு அது அரசாங்கத்தினர் நடத்திவரும் முதல் 
பெண்கள் கல்.லூரியாக மாறியது. அதைத் தொடர்ந்து பெண்கள் 

மருத்துவ வேலையில் ஈடுபடலாயினர். நாளடைவில் கல்வி கற்பிக் 

கும் வேலையைவிட மருத்துவ வேலையே பெண்களை அதிகமாகக் 

கவர்ந்தது. *மருத்துவர்களிடமும் மருத்துவ சாலைகளிடமும் மக்கள் 
கொண்டிருக் ஈ ஈம்பிக்கை பள்ளிகளிடமும், பள்ளி ஆூரியர்களி_மும் 

கொண்டிருந்த நம்பிச்சையைவிட மிகப் பரவலாக இருந்தது.” கல்வித் 

துறையில் பெண்கள் முன்னேற்றம் அடைந்த பிறகு தான் அவர்கள் 
மருத்துவத் துறையில் முன்னேற்றம் அடைந்தனர். 1874-இல் 

இந்தியாவை வந்தடைந்த திளாரா ஸ்வெயின் என்ற அமெரிக்கப் 

பெண்மணி தான் இந்தியாவில் பணியாற்றிய முதல் பெண் மருத்து 
வரரவார், அவருக்கு அடுத்து அப்பணியில் ஈடுபட்டவர் 1880இல் 

Qi Art oe வந்த பாஃனி பட்லர் (ஊடு றியி) என்ற ஆங்கிலேய 

பெண்மணியாவார். அதன் பிறகு 1885-இல் டப்பரின் கோமாட்டி. 

யினுடைய நிதி தோற்றுவிக்கப்பட்டது. 1914-இல் பெண்களுக்கென 

தனி மருத்துவ சர்விசு ஏற்படுத்தப்பெற்றது. 1916-இல் லேடி. 

ஹார்டிஞ்சு மருத்துவக் கல்.லூ டல்லியில் நிறுவப்பெற்றது. பெண்கள் 

கல் லூரிகளையும் மருத்துவச் சாலைகளையும் அமைப்பதில் கிறித்தவ 

சமயப் 'பரப்பாளர்களே வழிகாட்டிகளாக விளங்கினார்கள். இந்திய 
நாடு சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்பு இந்தியாவில் அமைக்கப் 

பெற்றிருந்த நிறுவனங்களில் பாதி சமயப் பரப்பாளர்களால் ஏற்படுத்த 

பெழற்றனவாகும். 

மற்றொரு வகையிலும் இறித்தவ சமயப் பரப்பாளர்கள் பயன்தரம் 

தக்க விரரவுகளை உண்டாக்க யிருந்தார்கள். அவர்கள் இந்திய 

மக்களுக்கு அறிவுறுத்தி வந்த கோட்பரடுகளின் பெரும்பகுதி 

. நாள்தோறும் வளர்ச்சியுற்.றுவரும் இறித்தவ சமுதாயத்தினரால் கடைப்
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பிடிக்சப்பெற்று வந்தது, இறித்துவ சமுதாயத்தைச் சேர்ர்ம 

பெண்களில் எழுதப் படிக்கத் தெரிந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஏனைய 

சமூதாயங்களைச் சேர்ந்த பெண்களில் எழுதப்படிக்கத் தெரி சவர்களின் 

எண்ணிக்கையை விட அதிகமாக இருர்மது. பெண்களுக்கு என்று 

ஒதுக்கப்பட்டிருந்த வாழ்க்கைத் தொழில்களில் கிறிந்தவப் பெண்களே 

நிரம்பியிருந் தனர், புதியக் கருத்துக்களைப் போதிப்பதுடன் நிறுத்திக் 

கொள்ளாமல் அவர்களுடைய கருத்துக்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக 

அமையும் வகையில் பலருடைய வாழ்கீகை முறையைத் இருத்தியமைத் 

தருக்தார்கள் 

மேலே குறிப்பிட்ட ஈடவடிக்கைகளின் விளைவாக, வழிவழியாக 

வெகுகாலம் வளர்ந்திருந்த அறியாமை மனவருத்தம், கோய் 

ஆயெவற்றை எதிர்த்து நிற்கக்கூடும் என்ற நம்பிக்கையை இந்தியப் 

பெண்கள் பெறலாயினர், பெண்கள் சமூகத்தில் முக்கியமான இடம் 

பெறத் தகுதியும், தனித் தன்மையும் பெற்றவர்கள் என்றக் கருத்தும் 

தோன்றலாயிற்று. மேலும் ஆண் மக்களின் கருத்தையும் அவை 

கவரத் தொடங்கின, இ.துவரை மக்கள் கவனிக்கத் தவறிய காறிய 

சாத்தியமான செயல்களை வெளிப்படுத்தின. இதுகாறும் உள்ள 

நிலையில் தகவையற்றதும் விரும்ப்த்தக்கதுமான பற்றினைத் தொடர்ந்து 

மேற்கொண்டிருப்பதை எதிர்க்கும் வகையில் மக்கள் உணர்ச்சிகளைத் 

தூண்டிவிட்டன இவ்வாறாக இந்திய சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களிடை 

யிலேயே சீர்த்திருத்த இயக்கம் ஒன்று ஏற்பட்டது. நாளடைவில் 

சர்த்திருந்தங்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சியில் அன்னியர்களைவிட 

இந்தியர்களே முந்திக் கொள்ளத் தெர்டங்கினார்கள். சீர்த்திருத்த 

வாதிகளுள் பலர் இந்து சம்பிரதாயத்இன் துணை நாடும் வகையில் 

செயலாற்றி வந்தனர். ஆனால் அவர்கள் காலத்தில் அன்னியர்கள் 

மேற்கொண்டு இருந்த பழக்கங்களே அவர்களுடைய எழுச்சிக்குக் 

காரணமாக அமைந்தன. 

௪சஇ, குழந்தைகளைக் கொல்லு போன்ற தீய வழக்கங்களுக்கு 

எதிராக இராம் மோகன் ராய் என்பவ மேற்கொண்ட போராட்டத்தை 

பற்றி ஏற்கனவே கவனித்துள்ளோம். அவ்விருவகைகளிலும் பொதுப் 

படையான ஓழுக்கத் தத்துவ அடிப்படையைக் காரணம்காட்டி, 

அரசாங்கத்தினர் தலையிட்டிருந்தனர். அதன்பிறகு சீர்த்திருத்த 

கோக்கத்துடன் தொடங்கப்பெற்ற பிரம்மோ சமாஜம், புத்துயிர் 

அளிக்கும் நோக்கத்துட்ன் தொடங்கப்பெற்ற ஆரிய சமாஜம் போன்ற 

நிறுவனங்கள் பெண்களின் முன்னேற்ற இயக்கத்திற்கு மதச் சம்பந்த 

மான ஆதரவைத் தேடித் தந்தன. பிரம்மசமாத இயக்கத்தைச் 

சேர்ந்த கேஷப் சந்தர் சென் என்பவர் பெண் கல்வி, விதவை விவாகம்,
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மதத்துறையில் பெண்களுக்கு சம உரிமை ஆகியவற்றை *ஆதரித்தார், 
ஆரிய சமாஜத்தை சேர்ந்த தயானந்தர் வேதக் கருத்துக்களை அடிப்படை 

யாகக் கொண்டு பெண் கல்வியை ஆதரித்துப் பேசினார். சமயப்பரப்பு 

பணி அமைப்போடு தொடர்பு கொண்ட உத்தியைக் கையாண்டு வந்த 
இராம$ருஷ்ண இயக்கம் பெண்ககா ஆரிரியைகளாகவும், போதகர் 
களாகவும் பணியாற்ற ஊக்குவித்தது. விரிந்த மனப்பாங்குடைய 

பிரம்மஞான சங்கம் வெகு நாட்களாக இரண்டு சிறந்த பெண்மணி 

களாலேயே நடத்தப்பெற்.று வந்தது. 

இந்த வழிகளில் இந்தியப் பெண்கள் இயக்கம் இந்திய சமூகத் 

இனரிடையே புகுத்தப்பெற்றது. 1860-இல் திருமண விவகாரத்தில் 

சட்டப்படி இணக்கம் தெரிவிக்கவல்ல வயது உயர்த்தப்படுவதற்கு 

காரணமாக அமைந்த முதற் சட்டத்தை இயற்றுவதற்கு பண்டித 

வித்யாசாகரர் உதவி புரிந்தார் வட மொழியில புலமைப் பெற்றவரும் 

இறித்தவ மதத்தைச் சேர்ந்தவருமான பண்டித இராமாபரய் 

(1858-1922) என்பவர் தன்னுடைய இல்லத்தில் விதவைகளை 

வைத்துப் பராமரித்தார் பேராசிரியர் கார்வே பூனாவில் தான் நிறுவிய 

பெண்கள் பல்கலைக்கழகத்தை விரிவுபடுத்தினார். ௧. நடராசன் என்ப 

வர் பம்பாயில் தன்னுடைய வேலையில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டிருந்தார். 

சதையையோ அல்லது மேரியையோ இப்பொழுது மக்கள் பின்பற்றத் 

தக்கப் பெண்களாகக் கருதவில்லை. வழி மரபாக வந்திருந்த 

ஐரோப்பிய மனித இன இயற் பண்பாய்வாளர்கள் உருவமைத்துக் 

கொடுத்திருந்த பெண்ணையை மக்கள் பின்பற்றத்தக்கப் பெண்ணாகக் 

கருதினார்கள். பெண்கள் தன் னுரிமையாகத் தனித் தன்மைமையைப் 

பெ ்றவர்களாகவும், வீட்டு விவகாரங்களில் சரி சமமான பங்குடைய 

வர்களாகவும், குடும்பத்தைப் பேணி வளர்க்கும் பொறுப்புள்ளவர்களாக 

வும், சரக நாகரிகம், சமூகப்பண்பு ஆ௫யெவற்றை உறுதியுடன் 

கடைபிடித்து வருபவர்களாகவும், பொது விவகாரங்களில் பங்குடைய 

வர்களாகவும் விளங்க வேண்டும் என்றக் கருத்து வளரலாயிற்று. 

இந்தியாவில் வாழ்ந்திருந்த இரண்டு பெரும் சமுதாயங்களைச் சேர்ந்த 

மூன்னேற்றமடைந்திருந்த வகுப் இதர்களால் அக்கருத்து ஏழ்றுக் 

கொள்ளப்பட்டது. அவர்கள் அக்கருத்தினுக்கு மரபு வழியாக 

வந்திருந்த கருத்திற்கேற்றார்போல் உருவமைத்து கொடுப்பதற்குப் 

பதிலாக அப்புதிய கருத்தினுக்கு ஆதரவளிக்கத்தக்க ஆதாரங்களை 

இருமறை நூல்களில் தேடிப்பெற முழ்பட்டனர். 

சார்ந்தோர்கள் தாங்கள் ஏற்றுக்கொண்ட 

யிலும், ஏனைய துறைகளிலும் 
அவர்களுடைய இயக்கம் புதிய 

பெண் இனத்தைச் 

புதிய கருத்துக்களை அரசியல் துறை. 

வெளிப்படுத்த முயற்சிக்கலாயினர்.
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இந்தியாவினுடைய அரசியல் கருத்துருவம் என்று கருதப்பெறும் 

இந்திய தேசிய காங்கிரஸ-ய._ன் தவிர்க்க முடியாத அளவில் இணைந்து 

நடைமுறைப்படுத்தப்பெற்றது. 1926ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பெற்ற 
அகில இந்திய பெண்கள் மகாகாடு விரைவாவவே அரியல் பண்புச் 

சாயலைப்பெறத் தொடங்கியது. காங்கிரஸ் நிறுவனத்தின் அதிகார 

முத்திரைப் பெற்.றிராக துணை நிறுவனமாக அது செயற்பட்டு வந்தது. 

ஆனால் அது தன்னுடைய முக்கியமான கொள்கையில் உண்மையானப் 

பற்றுடன் தொடர்ந்து செயற்பட்டு வந்தது. அது புது டில்லியில் 
லேடி. இர்வின் கல்லூரி கிறுவுவதற்குத் துணைபுரிக்தது. மான்ட்போர்டு 
சர்த்திருத்தங்கள் பெண்களுடைய அரசியல் சார்ந்த குறிக்கோள் 
நிறைவேறுவதற்கு துணை செய்தன. அவற்றின் பயனாக ஆண்களுக்கும் 

பெண்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான நிபந்தனைகளின் பேரில் ஓட்டுரிமை 

வழங்கப்பட்டது.! சொரத்துள்ளவர்களுக்கு ஓட்டுரிமை வழங்கப்பெற்ற 

தால் அவர்களுக்கு அளிக்கப்பெற்றிருந்கத ஒட்டளிக்கும் அதிகாரம் 
வெகு குறைவாகவே இருந்தது, ஆயினும் பொது வாழ்க்கையில் 

பெண்களுக்குப் பங்களிக்கும் வகையில் ஏற்படுத்தப்பெற்ற 

உண்மையானத் தொடக்கத்தை அது குறிந்துக் காட்டுறது, 
1930-1-இல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட சாத்துவிக சட்டமறுப்பு இயக்கர் 

பெண்கள் இயக்கத்தை மேலும் ஊக்குவித்தது, அது ஏற்படுத்திய 
ஆர்வ எழுச்சியின் விளைவாக ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் தாங்கள் 
இதுகாறும் ஒதுங்கி வாழ்ந்திருந்த வழக்கத்தைக் கைவிட்டு 

தெருக்களில் சென்று ஆர்பாட்ட வகையைச் சேர்ந்த ஊர்வலங்களிலும் 

கள்ளுக்கடைகளுக்கு முன் ஈடத்தப்பெற்று வந்த மறியல்களிலும் 
கலந்து கொண்டனர். 1980 முதல் 1982ஆம் ஆண்டுவரை சுமார் 

2000 பேர்களுக்கு மேல் அரசியல் காரணங்களுக்காக இறைவாசம் 

- மேற்கொண்டனர். நகர்ப்புறங்களில் அமைக்கப்பெற்றிருந்த. இந்து 
சமுதாயம் அப்பொழுதிலிருந்து பல. மாறுதல்களுக்குட்பட்ட.து. 

அதே சமயத்தில் சிறப்பு வாய்ந்த சில பாரதப் பெண்மணிகள் தாய்க் 

குலத்தின் குறிக்கோளுக்கு ரனி மேம்பாடை. ஏற்படுத்தத் தந்தனர். 
மேலும் அவர்கள் தங்களுடை னத்திற்கும் மேன்மையைத் தேடித் 

தந்தனர். அவர்களுள் தலைசிறந்தவர் தனித் தன்மை, கூரறிவு, 

சொல்வன்மை, இலக்கெப் புலமை ஆகியவற்றை ஒருங்கே பெம்றிருக்த 
சரோஜினி நாயுடு என்பவராவார். பிற்காலத்தில் இலட்சுமி பண்டிட் 

உலகப் புகழ்பெற்றார். பஞ்சாபில். பீகம்ஷா நாவாஜ் என்பவர் 

மொகலாய இளவரசிகள் பெற்றிருந்த புகழினை நினைவுபடுத்தும் 
வகையில் வாழ்ந்திருந்தார், 

1 1925-இல் வெளிமிடப்பட்ட மட்டிமான் cStonaune கமிட்டியின் அறிக்கைமின்
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பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் அரசாங்கம் ஒழுக்க 

முறையைச் சார்ந்த துறைகளில் முன்னேற்றம் விக்£விக்கும் பணியை 

அரசாங்க சார்பழ்ற நிறுவனங்களிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு பொருள் 
வகை சார்ந்த துறைகளில் முன்னேற்றம் விளைவிப்பதற்கான 

நடவடிக்கைகளை ம।ட்டும் மேற்கொள்ளத் தொடங்கியது. அக்காலத்தில் 

அகேகப் பொதுப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. அரசாங்கப் 

பொதுப்பணிச் துறையை ஏற்படுத்திய டல்ஹெள?ி பிரபு நாடு பிடிப் 
பதில் காட்டிய ஆர்வத்தினையே பொதுப்பணி மேற்கொள்ளுவதிலும் 

காட்டினார். பொதுப்பணிகளை மேற்கொண்ட காரணத்தால் லாரன்சு 

பிரபு காலத்தில் பற்றாக்குறை எற்பட்டது. அவர் ஆக்கவள மள்ள 

பணிகளை மேற்கொள்ளுவதம்காக அரசாங்கம் கடன் வாங்கும் முறையை 

ஏற்படுத்தினார். அவரைப் பின்தொடர்ந்தவர்கள் அம்முறையை 

ஒழுங்கு படுத்தினார்கள். அதன் பின்னர் அது விரிவாக்கப்பெற்றது. 

அப்பணிகளுள் தலைசிறந்தது இரயில் பாதைகளை அமைத்தலேயாகும். 

(851-இல் ஏற்படுந்தப்பெற்றிருந்த இரயில் பாதையின் நீஎம் 300 

மைல்களாகும். 1940-இல் அதன் நீளம் 10,000 மைல்களாக உயர்ந்தது. 

அதைப் பற்றி முந்திய அத்தியாத்தில் விரிவாக கவஸித்துள்ளோம். 

மகீசளுக்கு நலம் பயக்கும் நடவடிக்கைகள் என்று. அவைகளைக் 

கருதுவதைவிட நலம் பயக்கும் ஈடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள 

வழிவகை செய்? நடவடிக்கைகள் என்,று நாம் அவற்றைக் கருதலாம். 

இப்பொழுது பொருள்வகையில் நேரடி sorb விளவித்த இரண்டு 

பெரிய திட்டங்களைப் பற்றி குறிப்பிடுதல் அவ?யமாகும். அவைகளுள் 

மழ தலாவது நீர்ப்பாசனத் திட்டமாகும். நீர்ப்பாசனம் இந்தியாவில் 

தொன்று தொட்டு வந்த கலையாகும். முதல் முதலில் இந்தியாவிற்கு 

வந்த பிரிட்டிவ்காரர்கள் தென்னிந்தியாவில் ஆண்டு வந்திருக் கு 

அரசர்கள் கட்டுவித்த ஏரிகள் அழிவுற்ற நிலையில் இருப்பதைக் 

கண்னு ற்றனர். அவைகளுள் பல இன்னும் பயன்படுத்தத்தக்க 

நிலையில் இருந்தன. பிரோஷ்ஷா துக்ளக் ஹிஸ்ஸலார் வரை ஒரு 

கால்வாயை வெட்டிஞார். ஷாஜஹான் அதனைச் செப்பனிட்டதோடு 

நில்லாமல் டில்லிவரை விரிவுபடு, ர். சீக்யெர்கள் கூட ஒருசில 

் இறு கால்வாய்களை வெட்டியிருந்தனர். ஹேஸ்டிங்ஸ் பிரபு பழைய 

நீர்ப்பாசன சா தளங்களைப் புதுப்பித்து அதன் வாயிலாக பொதுப்பணி 

வகையில் முதல் வளர்ச்சிப்படியைத் தொடங்கி வைத்தார், 1820-இல் 

டில்லிக்கு மீண்டும் கால்வாய் , மூலமாகத் தண்ணீர் கொண்டுவரப் 

பெற்றது. அதைக் காண் மக்கள் கண்ணைப்பறிக்கும் ஆடைக் 

அணிந்து பெருந்திரளாகச் சென்றனர். அதன் பிறகு புதிய நீர்ப்பாசனத் 

ட 4000 ஏரிகள் சென்னையில் அப்பொழுது இருந்தனவாகஷும், அதே எண்ணிக்னா. 

எரிகள் மைசூரில் இருந்தனவாசவும் 
கணக்பெப்பட்டது... 

இ--8
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இட்டங்களை ஏற்படுத்த முற்பட்டனர். தண்ணீர். பெருமளவில் 

இடைக்கும் இடங்களில் அத்திட்டங்கள் முதலில் மேற்கொள்ளப் 
பட்டன. அதன் பயனாக சிறிதளவே பயிரிடப்பட்டு வந்த விளைநிலங் 
கள் இப்பொழுது பெரும் பயனைந்தரத் தொடங்கின. மழையின்மை 

யின் காரணமாக பயிர்கள் அழிவுறுவதும் தடுக்கப்பட்டது. 
வட இந்தியாவில் அமைக்கப்பெற்ற இந்த வகையான நீர்ப்பாசன 

கட்டுமான வேலைகளுள் மிகப் பெரியது கங்கை கால்வாயாகும், 

1856-இல் டல்ஹெளசி அக்கால்வாயைக் குறிப்பிடும்போது பின்வரு 

மாறு எழுதினார். 'நாகரிகப் பண்புகளுடன் கூடிய நாடுகள் 
மேற்கொண்ட. முயற்சிகளின் விளைவாகத் தோன்றிய அவ்வகை 

நீர்ப்பாசன கட்டுமான வேலைகளுள் தலைசிறந்து விளங்கத் சக்கனவாக 

அவை அமைந்திருந்தன. 1835-0-இல் தென்னிந்தியாவில் இரண்டு 
மைல் நீளமுள்ள கிராண்ட் அணைக்கட்டு காவேரி ஆற்றின் குறுக்கே 

கட்டப்பட்டது. மழை பெய்யாத இடங்களிலும், சிறிதளவு மழை 
பெய்யும் இடங்களிலும் இருந்த தரிசு நிலங்களுக்கு நீர்ப்பாசன 

வசதிகளை அளிப்பதற்காக 1892ஆம் ஆண்டிலிருந்து பல கால்வாய்களை 

வெட்டத் தொடங்கினார்கள். அதன் விகஷ்பயன்களை அனுபவித்த 
மாகாணங்களுள் தலைசிறந்தவை பஞ்சாபும், சிர் துவுமாகும், பஞ்சாபில் 

ஏற்படுத்தப்பெற்ற கால்வாய்களும், அவைகளின் விளைவாகத் தோன் நிய 
குடியேற்றங்களும் பஞ்சாபை செழிப்புமிக்க மாகாணமாக மாற்றி 

யமைத்தன. நீர்ப்பாசன வசதிக அளிப்பதற்கு மேற்கொள்ளப் 

பட்ட முயற்சிகளின் விளைவாக சி: ப மாகாணத்தில் சுக்கூர் ௮ணை 
அமைக்கப்பட்டது. பாகிஸ்தான் அரசாங்கத்தினர் சுக்கூர் அணையை 
விரிவுபடுத்துவதற்கு முன்னரே உலகத்தில் அமைச்கபபட்டிரும்ச 

அவ்வகை அனை களுள் மிகப் பெரியமாக அது கருதப்பட்டது 

கோதாவரி கால்வாய்த்திட்டம் 2500 மைல்களுக்கு மேல் பரவியிருந்தது. 

சங்கை நதியின் மேற் பகுதியைச் சார்ந்த கால்வாய்களும், £ழ்ப் 

பகுதியில் அமைக்கப்பெற்றிருந்த கால்வாய்களும் சுமார் 5000 மைல்கள் 

வியாபித்இருந்தன. பஞ்சாபில் நீர்ப்பாசன வசதிகளைப் பெற்றிருந்த 
விளை நிலங்களின் பரப்பு எடப்ில் அத்தகைய வசதிகளைப் பெற்றி 

ருந்த பயிர் நிலங்களின் பரப்பைவிட. இரண்டு பங்காக இருந்தது. 

1940க்குள் இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 

பயிர்த்தொழில் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த நிலங்களில் 82% மிலியன் 
ஏக்கராக்கள் அல்லது ஐந்தில் ஒரு பங்கு நிலப்பரப்பு நீர்ப்பாசன 

வசதிகளைப் பெற்றிருந்தன. 

இரண்டாவது வகையான ஈலம் பயக்கும் பெரும் பணி பஞ்சக் 
கொள்கையில் ஏற்படுத்தப்பெற்ற முன்னேற்றமேயாகும், மழை 

பெய்யத் தவறி விடுவதால் பஞ்சங்கள் அடிக்கடி. இந்தியாவின் எல்லா
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பகுதிகளிலும் ஏற்பட்டிருந்தன. போக்குவரத்து சாதனங்கள் 

ஏற்பட்டிராமையாலும், நகடைமுறையிலிருந்த போக்குவரத்து சாதனங் 
கள் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரிடத்திற்கு வேகமாகப் பொருள்களையும், 
மக்களையும் கொண்டு செல்லத்தக்கனவாக அமைந்திராமையாலும் 

பஞ்சங்களைத் தடுப்பதற்கான நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வழியில் 
லாமல் இருந்தனர். ஆகவே அக்காலத்தில் மக்கள் இயற்கையின் 
விருப்பு வெறுப்புக்கு அடங்கி யிருப்பதைத் தவிர வேறொன்றும் 

செய்யத்தக்க நிலையில் இல்லை. பஞ்ச காலத்தில் மக்களுடையத் 

துயரைத் தீர்க்கும் வகையில் அக்பர் இல முயற்சிகளை மேற்கொண்டார், 

ஆனால் அத்துழையில் குறிப்பிடத்தக்க விளைவுகள் ஏற்படவில்லை, 

பிரிட்டிஷ் இந்தியாவைச் சார்ந்த வங்காளத்தில் 1769-70-இல் முதம் 

'பஞ்சம் ஏற்பட்டபோதும் கு.றிப்பிடத்தக்கப் பணிகள் மேற்கொள்ளப் 

படவில்லை, அப்பஞ்சத்தின் விளைவாக மூன்றில் ஒருபங்கு முதல்பாதி 

பேர் வரை உயிரிழந்தனர். முதலில் நிவாரணமளிக்க மேற்கொள்ளப் 

பட்ட முறைகள், விட்டு விட்டு மேற்கொள்ளப்பட்டனவாகவும், 

குறிப்பிட்ட பணிகளை நிழைவேற்றுவதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்டன 
வாகவும் உறுஇயற்றனவாகவும் இருந்தன. கங்கை யமுனை நதிப் 

பிரதேசத்தின் மேல் பகுதியில் 18387-8-இல் பஞ்சம் ஏற்பட்டபோது 
நிவாரணப் பணியை மேற்கொள்ள முயன்றனர், 1868-இல் ஒரிசாவில் 

பஞ்சமேற்பட்ட போது வங்காள அரசாங்கத்தினர் நடவடிக்கைகளை 

குறித்தக் காலத்தில் மேற்கொள்ளத் தவறியதால் மக்கள் தொகையில் 
நான்கில் ஒரு பங்கு அழிவுற்றனர். 1876--8-இல் பெரிய பஞ்சம் 

ஏற்பட்டது. அப்போது அரசாங்கத்தினர் விடாமுயற்சியோடு 

அப் பஞ்சத்தை சமாளிக்க முயன்றனர். ஆனால் ௮ம் முயற்சிகள் 

ஒழுங்கு முறையாக மேற்கொள்ளப்படவில்லை. ஆனாலும் அதன் 

விகவாக லிட்டன் பிரபு கரலத்தில் 1880-இல் சர், ரிச்சர்டு ஸ்ட்ராச்சி 

என்பவரின் தலைமையின் 8ழ் பஞ்சக் கமிஷன் ஒன்று அமைக்கப் 

பெற்றது அக் கமிஷனுடைய மூயற்சியின் விளைவாக 1896-இல் 

பஞ்ச நிவாரண விதி வரையப்பட்டு. அச்சட்டத் தொகுப்பு, 

உணவுப் பற்றாக்குறையை அறிவதற்கும், பற்றாக்குறை நிலை ஏற்பட்டி. 
ருப்பதை அறிவிப்பதற்கும், பிறகு பஞ்சம் ஏம்பட்டிருக்கிறது 
என்பதை அறிவிப்பதற்கும் கையாளப்பட வேண்டிய வழி புழையை 

ஏற்படுத்தியது. பஞ்சத்தால் பீடிக்கப் பெற்.றிராத இடங்களிலிருந்தும், 

வெளிகாடுகளிலிருந்தும் தானிய வகைகளைக் கொண்டு வருவதற்கு 

இரயில் வண்டிகளையும், கப்பல்களையும் பயன்படுத்த வேண்டும் 

என்பதையும் நிவாரணம் அளிக்கும்போது கவனிக்க வேண்டிய 
. ஒழுங்கு முறைகளையும், வேலை செய்யக்கூடிய நிலையில் இருப்பவர் 

“களை ஆக்க வளமுடைய வேலைகளில் ஈடுபடுத்த. வேண்டும் 

"என்பதையும் அத்தொகுப்பு தன்னுடைய முச்பயெச் கூறுகளாகச்
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கொண்டிருந்தது, அந்த புதிய விதிகள் மாகாண அரசுகள் தயாரித்த 

பஞ்சயவாரண விதியை சேர்த் துக்கொள்ளப்பட்டன , 1896 முதல் 1900 

வரை ஏற்பட்டிருந்த பஞ்சங்களின் விளைவாக 1901-இல் மாக்டோனல் 

கமிஷனுடைய அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது. அவ்வறிக்கையின் 

பயனாக பஞ்ச நிவாரண விதி செம்மைப்படுத்தப் பெற்றது, பஞ்ச 

சட்டத் தொகுப்பு பஞ்சத்தைந் தடுக்கவில்லை என்பது உண்மையே 

யாகும். ஆனால் பயங்கரமான விளைவுகளை உண்டாக்கத்தக்க உணவுப் 

பஞ்சங்ககா சத்துக் கொள்ளத்தக்க வேலைப் பஞ்சங்களாக மரற்ற 

அது உதவியது, பஞ்ச சட்டத்தொகுப்பு விஞ்ஞானம், திட்டம் வகுக்கும் 

Yon ஆயெவற்றின் துணைகொண்டு இந்தியாவில் ஏற்படும் 

பஞ்சங்களின் கொடிய விளைவுகளை த்தடுக்கப் பயன்பட்டது.



6. புதிய இந்தியா - இந்தியர்களின் பல் 

அந்நிய அரசாங்கத்தினரின் அன்புச் செயல்கள், ஆட்சிமுழைச் 
சார்ந்த ௩டவடிக்சைகள், ஆயெவை மட்டுமே புதிய இந்தியாவை 

உருவாக்கு இருக்க முடியாது, உள்நாட்டு மக்களிடையே விழிப்பு 
ஏற்படாதிருந்தால் அரீநடவடிக்கைகள் விளைவாக அமையப்பெற்ற 

புதிய இந்தியா உணர்ச்சியம்றதாக அமைந்திருக்கும் ஆகவே அரசாங் 
கத்தினையும், வெளிநாட்டிலிருந்து கொண்டுவரப்பெற்ற ஈடவடிக்கை 
களையும் எஇிக்கும் வகையில் எவ்வாறு இந்திய மக்கள் செயலாற்.றினர் 

என்பதைப் பற்றி காம் கவனிக்க வேண்டியது அவ௫யமாகும். முதன் 

மூதலில் ஐரோப்பியர்களைப் பழ்,மி அ.றிர்துகொள்வதற்கு ஆசையும் 

அக்கறையும் கொண்டனர். போர்ச்சுசிெயரைப் பொருத்தளவில் 

அந்த ஆசையும் அக்கறையும் விரைவில் வெறுப்பாக மாறிவிட்ட து. 

'போர்ச்சுசயர் ஆதிக்கம் பெற்,றிருந்த கடற்கரைப் பகுதிகள் நீங்கலாக, 

ஏனைய பகுதிகளில் ஐரோப்பியர்களைப் பற்றி அறிந்துகொள்ள 

வேண்டும் என்ற எண்ணம் மொகலாயர்கள் ஆட்சி புரிந்த காலத்தில் 
செல்வபக்குப் பெற்றிருந்தது. அக்பர் (385040) ஏசு சங்கத்தைச் சார்ந்த 
சமயப் பரப்பாளாகளை அழைத்து அவர்சள்மூலம்தசலல்களைச்சேகரித்தார் 

ஜஹாங்ரே, ஹான்ஸ், சர் தாமஸ்ரோ போன்ற ஐரோப்பியர்களுடன் 

போதை தரும் பானங்கள், படங்கள் போன்றவைகளைப் பரிமாறிக் 
கொண்டார் வியாபாரத் துறையிலும், போர்த் துறையிலும், ஐரோப் 

பியர்கள் நலமளிக்கும் வகையில் பயன்படுத்தச் தக்கவர்களாகச் காணப் 
பெற்றனர். பதினெட்டாம் நூற்ருண்டில் ஐரோப்பியர்கள் தங்களு 
டைய படைப்பலத்தைப் பெருக்கயெபொழுது உள்ளூர்ச் சண்டைகளில் 

ஈடுபட்டிருந்தவர்கள் அவர்களுடைய உதவியை சகாடினார்கள். அவர் 

சஞுடைய படைப்பலம் இந்திய அரசர்களுடைய ஆட்டிக்கு ஆபத்து 

 விளைவிக்தக்கூடும் என்ற அச்சம் ஏற்பட்டபோது, அவர்களைப் படை 

: கொண்டு எதிர்க்கத் தலைப்பட்டனர். இராஜாச்களும், ஈவாபுகளும் 

ஜரோப்பிய போர்ச் கருவிகளைத் தருவிக்க முற்பட்டனர், அவர்கள்
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கையாண்டு இருந்த இராணுவ பயிற்சி முறைகளையும், இராணுவ 

அமைப்பு முறையையும் கோரிப்பெற முயற்சித்தார்கள். ஐரோப்பியத் 

துணைப் படைகளைக் கொண்டு வெளி நாட்டவர்களைத் துரத்தியடிக்க 

முற்பட்டனர். தங்களைக் காப்பாற்றிக் கொள்ளுவதற்குக் நேவையான 

புதிய அன்னிய நாட்டைச் சார்ந்த நாகரிகப் பண்புகளை மட்டும் 

தருவித்துக் கொண்டதுடன் அவர்கள் நின்றுவிட்டனர், அதற்குமேல் 

அவர்கள் முன்னேறவில்லை. அவ்வாறு இந்தியர்கள் தற்காப்புக்குக் 

தேவையான அன்னிய நாட்டு நாகரிகப் பண்புகளை மட்டும் தருவித்திச் 

கொள்ளும் வழக்கம் மீர் காசிம் காலந்தொடங்கி இரஞ்சித் சிங் காலம் 

வரை மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது, இறுதியில் 1849-இல் குஜராத்தில் 
அவ்வழக்கம் கைவிடப்பட்டது. 

1820ஆம் ஆண்டிற்குள்ளாகவே வெறும் படைத்திறன் வாயிலாக 

மட்டும் வேண்டாத அன்னியர்களை விரட்டியடிக்க முடியாது என்பதை 

இந்தியா முழுவதிலும் மக்கள் உணர்ந்தனர், பிரிட்டிஷ்காரர்களுடன் 

நெருக்கமான தொடர்புகள் கொண்டு இருந்தவர்கள் கூட மேலை நாட்ட 

வர்களுடைய வல்லந்த நுழைவினால் அரசர்கள், படைவீரர்கள் 

ஆகியோர் மட்டும் பாதிக்கப்படமாட்டார்கள் என்பதை நன்குணர்ர் 

இருந்தார்கள். புதிதாக இந்தியாவிற்கு வந்த பிரிட்டிஷ்காரா்கள் 

பழைய மொகலாயர்கள் போல் நடக்க மாட்டார்கள் என்பதும் 

தெளிவாயிற்று, அவர்கள் ஏற்படுத்திய ஆட்சி முறையைச் சார்ந்த 

இட்டங்கள், முன்னேற்றங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்னும் 

ஆர்வம் ஆயெவற்றின் வாயிலாக அவர்கள் பழைய வாழ்க்கை மூறை 

க நிலைகுலையச் செய்தனர், அவர்களுடைய நாகரிகத்தில் அவர்கள் 

கொண்டிருந்த எல்லையற்ற தன்ஈம்பிக்கை இந்தியாவில் அதனைப் 

புகுத்துவதற்காக ஏற்பட்டிருந்த வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்த 

அவர்களைத் தாண்டின, அவர்களுடைய ஈடவடிக்கைகளால் ஏற்படும் 

விளைவுகளைப் பற்றி மிக்க எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டியது 

அவசியமாக இருந்ததாலும், வழிவழி மரபாக வந்திருந்த இந்திய 
நரகறிகத்திற்கு றிது மதுப்பை, அவர்கள் கொடுத்து இருந்தமையால், 

அவர்களுடைய பேரார்வம் ஒரளவு மட்டுப் படுத்தப்பெற்றது. 

அமைதியை மீண்டும் நிலைகாட்ட மேற்கொள்ளப்பட்ட. நடவடிக்கைகள் 

இந்தியாவில் ஏற்படவிருக்கும் சமுதாயப் புரட்சியை முன்குறித்துக் 

காட்டுவதாகத் தோன்றின, பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் இந்திய 
அரசர்களுடைய வக்ல்!கள் (17818) வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸடன் 

பயளளிக்கக்கூடிய பேச்சு வார்த்தைகளை மேற்கொண்ட கால முதற் 

கொண்டும், மாறிச்கொண்டுவரும் காலங்களைப் பற்.றி குலாம் உசேயின் 

கான் என்பவர் தன்னுடைய சிந்தனைகளை எழுதத் தொடங்கிய கால 

முதற்கொண்டும், தங்களுடைய கலாச்சாரத்திற்கு நேரவிருக்கும் பேரா
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பத்திற்கு எதிராக எவ்வாறு செயற்பட வேண்டும் என்பதைக் குறித்து 

இந்திய மக்கள் இந்திக்கந் தொடங்கினார்கள். அதன் பயனாக 

முதலில் இந்து, பூஸ்லீம் சமுதாயத்தினரிடையே பழமையைக் 

கடைபிடித்து வரவேண்டும் என்றக் கருத்தே ஓங்கி வளரலாயிற்று. 

அரசியல் விவகாரங்களில் அம்நியர்களுக்கு அடங்கி நடக்கும் நிலை 

ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து தங்களுடைய கலாச்சாரத்தைக் தாங்களே 

அழித்துவிட அவர்கள் விரும்பவில்லை. ஆகவே ஐரோப்பிய £ருடைகள், 

தட்டுமுட்டுப் பொருள்கள், புதுமையானப் பொருள்கள், மதுபான 

வகைகள் போன்ற பொருள்களைத் தருவித்துக் கொண்டதுடன் 

நிறுத்திக் கொண்டனர், ஏனைய வகைகளில் அவர்கள் ஐரோப்பியர் 

களுடன் ஓட்டாமல் தனியாக இருக்கவேண்டுமென்னும் மனப்பான் 

மையை வளர்த்திருக்தார்கள். புதிய உலக அமைப்பில் பங்கேற்றுக் 

கொள்ள முற்படாமல் அதனின்றும் விலகி நிற்க பழைய அரசாங்கப் 

பணியில் ஈடுபட்டிருந்த வகுப்பினர்கள் முடிவு செய்தனர். பிரிட்டிஷ் 

இந்தியாவில் அவர்களுக்குப் புகலிடம் அளித்தவை அவர்களுடைய 

நில புலன்களும், அவர்கள் பெற்றிருந்த புக ழமேயாகும். வேறிடங் 

களில் இன்னும் தொடர்ந்து இருந்துவந்த இற்றரசர்கள் ஏற்படுத்தி 

யிருந்த அரசவைகள் அவர்களுக்குப் புகலிடம் அளித்தன, மத 

விவகாரங்களில் பழைமையை விரும்பும் பிராமணர்களும், மெளல்வி 

களும் அதே வழியை மேற்கொண்டார்கள். அவர்களும் புதிய 

மாறுதல்களை எதிர்த்தார்கள். அவற்றுடன் தொடர்பு வைத்துக் 

கொள்ள விரும். பவில்லை. அதற்கு மாறாக அவற்றை விட்டு வெகுதூரம் 

வில, நிற்க விருப்பங்கொண்டனர். ஆனால் அவற்றினின்றும் 

முற்றிலும் விலகி நிற்க அவர்களால் முடியவில்லை. ஏனெனில் 

பெண்டிங்கு இந்திய சமூக விவகாரங்களில் தலையிடும் வகையில் 

மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளை அவரைப் பின் தொடர்ந்த ஆக்லாண்டு, 

எல்லன்பரோ, டல்லொளசி ஆடூயோரும் மேற்கொண்டனர். 

மேல்நாட்டு கல்வி முறையைப் புகுத்துதல், மத சம்பந்தமான காரியங் 

களுக்காக ஏற்படுத்தப்பெற்றிருக்த வரியற்ற நில உரிமைத் திட்டங் 

களை ஓழித்தல், பாரசீக மொழியைப் புறக்கணித்தல், தந்தி முறை, 

இருப்புப்பாதை ஆகியவற்றை ஏற்படுத்துதல், நீராவி சக்தியினைப் 

பயன்படுத்து 2ல் இறித்துவ மதத்தைப் பரப்புதல் போன்ற அவர்களது 

ஈடவடிக்கைகள் மக்களிடையே வெறுப்புணர்ச்சியைத் தோற்று 

ssa. 1857ஆம் ஆண்டு கலகத்தைப் பின்னிருந்து 

ஊக்குவித்த மக்களுடைய எதிர்ப்புணரீச்சியும் மேற்கூறிய 

ஈடவடிக்கைகளின் விளைவாகும். அவ்வுணர்ச்சி கலகத்தின் 

வாயிலாக வெளிப்பட்டது என்பதை இங்குச் குறிப்பிடுதல் அவசிய 

மாகும், 
.
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ஆனால் பழைய பழக்கவழக்கங்களில் பற்.றுறுதி கொண்டிரு; 
மக்கள் பெருமளவில் இருக்ந போதிலும், வழுவதை மூன் உணர்கிற 

இறத்தினை ஒரளவு கொண்டிருந்த மக்களும் இருந்தனர், பின் செல்லப் 

பட்டவர்களுள் இலர் அரசியல் சச்சரவுகளில் அன்னியர்களிடம் சரண் 

அடைந்தது போல கலாசாரத்துறையில் உடை பெற்றுவரும் சண்டை. 

யிலும் அவர்களிடம் சரண் அடையத் நயாராய் இருந் ஈனர், அவர்களது 

எண்ணிக்கை மிகச் ஏிறியநாக இருந்தது. அக்கூட்டத்இனர் பெரும் 
பாலும் கல்கத்தாவிலே வாழ்ந்திருக் தனர், அங்கு அவர்கள் கைக்கடி 
காரங்களை தயாரிப்பதில் புகழ்பெற்ற டேவிட் வோர் (ஹும்ம் Hare) 

போன்ற பிரிட்டிஷ்காரர்கள், மபேரோடுியே (0௭௦71௦) என்ற ஒரு 

இளம் ஆங்கிலோ இந்தியர் ஆயெவர்சளிடம் தோன்றியிருர் 
பகுத்தறிவாதம், அலக்சார்க் நர் டஃப் என்பவர் பரப்பி வந்த 29550 
சமயக்கோட்பாடு ஆகியவை அவாகளிடம் செல்வாக்குப் பெற்றிருந்தன: 

இளம் அறிஞர்களிடையே இந்து மதத்தையும் அதனுடைய சாதனை 

களையும் கைவிட்டு விடவேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் கூடிய 
இயக்கம் ஒன்று தோன்றியது, கிறித்தவ கோயில் சமய நுழை 

சடங்கு, மாட்டுக்கறி உண்-னு தலை ஆதரிக்கும் கழகங்கள் ஆகியவை 

அவ்வியக்கத்தின் கண்.ணுக்குப் புலனாகிற தனிச் சிறப்புக் குறிகளாகும். 

ஆனால் அவ்வியக்கம் வெகுராள் நீடித்திருக்கவில்லை. 1840க்குப் 

பிறகு அது அழிவுற்றது. மூன்குறிப்பிட்ட வருவதை முன் உணர்கிற 
இறத்தினை பெற்றிருந்த மக்களுள் பலர் இந்திய கலாச்சாரத்திலும், 
மதத்திலும் உண்மையான பற்றுக் கொண்டிருந்த போதிலும் அன்ழமு 

இருந்த நிலையில் இந்து மதம் அன்னியர்களுடைய செல்வாக்கு 

வலிமைக்குத்தக்க பதில் அளிக்கக்கூடிய நிலையில் இல்லை என்று 
எண்ணினார்கள். ஆகவே அவர்கள் பழையனவற்றை தூய்மைப் 
படுத்தி அதன் வாயிலாக அவற்றை வலுப்பெறச் செய்ய முயன்றார்கள்: 

தங்களுடைய மதத்தின் மூல ஆதாரங்களைக் கொண்டு அதைத் 

தூய்மைப்படுத்த முயன்றனர். அவர்களுள் இந்து மதம், இஸ்லாம் மதம் 
ஆெவற்றிற்கு இந்த வகையில் புரிந்த நற்பணிகளை ஐரோப்பாவில் 

இறித்துவ மதத்திற்கு பிராடஸ்டண்டு சீர்திருத்தவாதிகள் புரிர்தி 
பணிக்கு ஒப்பிடலாம், 

அத்தகைய இயக்கங்களுள் முதலாவதாகத் தோன்றிய இயக்கம் 

, பிரழ்ம சமாஜமாகும், 1828-இல் இராம் மோகன் ராய் என்பவர் 
அவ்வியக்கத்தைத் தொடங்குைந்தா. , முதலில் ஒரு சிலரே அவரைப் 
பின் தெர்டர்ர்தனர். அவர்களுடைய முக்யெ நோக்கம் பல காலநி 
கனாக இந்து மதத்தினுடன் சேர்ச்கப்பட்டு ' வந்இருந்த அன்னியச் 
கருத்துக்களை ஒழித்து அதன் வாயிலாக இந்து மதத்தைக் குசிகி 

. கூறுபவர்களை எ இர்கொள்வதேயாகும், இராம் மோகன் ராய் தன்.லுடை!!
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கருத்துக்கு ஆகாரங்கள் தேட உபரிஷத்துகளை நாடினார். விழுமிய 

அறிவுக்குகந்த இறைமைக் கோட்பாட்டை உணர்த்தும் மெய்யறிவினை 

அவர் அங்கே கண்டார், பிழ்காலத்தில் நடைமுறையிலிருந்த இந்து 

மதத்தில் காணப்பட்ட கற்சிலை வழிபாடு, ஒருவர் பல பெண்களை ஓரே 

நேரத்தில் மணம் செய்.து கொள்ளும் வழக்கம், உடன்கட்டையேறுதல் 

பெண் குழந்தைகளைக் கொன்்.றுவிடுதல் போன்ற தீய வழக்கங்களை 
உபரிஷத்துக்களின் துணைகொண்டு கண்டித்தார். இந்து மதத்தில் 

குறைகானும் ஐரோப்பியர்களுக்கு எதிராக அவர்களுடைய பகுத்தறிவு 

வாதத்தை கொண்டே அவர்களுக்குத்தக்க பதிலளித்தார். அதன் 

விளைவாக இறித்தவ சமயப் பரப்பாளர் ஒருவர் கடவுள் வடிவு 

மூன்றல்ல ஒன்றே என்ற நனியொருமைக் கோட்பாளராக 

(பீரர்கார்கயு மாறினார். (இராம் மோகன் இந்துக்களின் வழிபாட்டு 
முறையில் பண்டைய காலத்தில் காணப்பெற்றிருந்த தாய்மையினை 

மீண்டும் ஏற்படுத்திபதாக எண்ணிவந்தார்.] என்று டாக்டர் 

பார்க்குவார் (197, Farquhar) கூறியுள்ளார். துவாரகாகாத் தாகூர் 

சமாஜத்தில் சேர்ந்தார். அவருடைய மகனான தேவேந்திர காத் 

சமாஜத்தின் தலைவரானார், கேஷப் சந்தர் சென் என்னும் மூர்க்கத் 

தன்மை வாய்ந்த மேதை சமாஜம் விரிவடைவதற்கும் பிளவு படுவதற்கும் 

காரணமாக இருந்தார், சென்னை, பம்பாய், லாகூர் ஆகிய இடங்களில் 

இதைப் போன்ற சமாஜங்கள் ஏற்படுத்தப் பெற்றன. உருவில் 

சிறியதாக காணப்பெற்றுலும், பிரம்மோ சமாஜம் மிகவும் செல்வாக்குப் 

பெற்றிருந்தது, அதைச் சேர்ந்தோர்கள் சூப்புத் தன்மையையும், 

அறிவாற்றலையும் பெற்றவர்களாயிருந்தனர். ஆனால் அதற்குப் பொதுமக் 

களுடைய ஆதரவு அ.இகளவில் நஇிடைக்ச்வில்லை, மேலை நாட்டவர்களின் 

குற்றச்சாட்டுகளுக்கு அறிஞர்கள் அளித்த பதில் வாசகமாக விளங்கிய 

தேயன்றி பொதுமக்கள் அளித்த பதிலாக அது அமைந்திருக்கவில்லை. 

பிரம்ம சமாஜம் மிகக் கவனமாகத் 6 'தர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப் 

. பினர்களடங்கிய கழகமாக இருந்தது. அந்த கிலையை மாற்ற கேஷப் சந் 

தீர் சென் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் யாவும் வீணாயின., ஆரிய சமாஜம் 

பண்டைய வழிகளைப் பின்பற்றி அமைக்கப்பெற்ற சமயக் கோட்பாட்டு 

: மூறையாகும். இராம் மோகன் ராய் தான் செயலாற்றுவதற்கு வேண்டிய 

தூண்டுதலைப்பெற உபகிஷத்துகளை நாடினார். ஆனால் ஆரிய சமா 

. ஜத்தை தோற்றுவித்த தயானந்த சுவாமி? நான்கு வேதங்களின் 

1 புத்தகம் 8, அத்தியாயம் 7-யைக் காண்க. 
* தயானந்த சுவாமி 1888-இல் இறந்தார். ஆரிய சமாஜத்தின் உறுப்பினர்களுன் 

மிகச் றந்தவர்கள் லாலா லஜபதிராயும், இராய் சாஜீப் ஹர்பிலாஸ் சார்தா என்பவரும் 

, ஆவார்கள், லஜபதிராய் மக்களுடைய uetunariacie: ewan (Servants of the 

People Society) sip spasms Podle@t. இராய் சாடுப் ஹர்பிலாஸ் சார்தா; 

சாரதா சட்டத்தை ஆதரித்தவராவர், . Lo,
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துணையை நாடினார். தயானந்தர் 1821ஆம் ஆண்டில் குஜராத்தில் 
பிறந்தார். மரபுவழாத துறவறத்தை கையாண்டு .நானம் பெற்றார். 
1875-இல் அவருடைய சமாஜத்தை ஏற்படுத்தினார். அவர் பக்தியுள்ள 

வர், உறுதியான உள்ளம் படைத்தவர், போராட்ட. மனப்பாங்கு 

கொண்டவர், மூல முதலான சமய நூல்களைத் தனக்கு உதவியாகப் 

பயன் படுத்தியலும் பிராமணீயத்தின் பால் தான் கொண்டிருந்த வம்பிழ் 

கிழுக்கிற மனப்பான்மையிலும் அவருக்கும் இராம் மோகன்ராய்க்கும் 
ஏற்பட்டிருந்த தொடர்பு ஓாதருக்கும் இராஸ்மளிக்கும் ஏற்பட்டிருந்த 

தொடர்பை ஒத்திருந்தது. சிலை வழிபாடு, ஒருவர் ஒரே சமயத்தில் பல 

மனைவிகளை மணம் செய்து கொள்ளும் வழக்கம், சாதி பாகுபாடு ஆகிய 

வற்றைக் கண்டித்தார், வேத காலத்தில் மக்கள் கையாண்டு வந்த, 

மதச் சடங்கு முறைகளையும் அவர்கள் மேற்கொண்டிருந்த ஆடம்பர 

மற்ற பழக்க வழக்கங்களையும் மீண்டும் மக்கள் கடைப்பிடித்து வர 
வேண்டுமென்றும் பிரசாரம் செய்கார். எல்லா வகையான மெய்யறிவும் 

நான்கு வேதங்களில் காணக் கடக்கின்றன என்று அவர் வாதாடினார். 

அவருடைய இயக்கம் அறமுறையான ஆற்றல் வளம் பெற்றிருப்பதாகக் 

காணப்பட்டது. பஞ்சாபில் அவ்வியக்கம் மிகுந்த செல்வாக்குப் பெற் 

றிருந்தது. ஏனைய இடங்களிலும் அது விறுவிறுப்புடன் செயற்பட்டு 
வந்தது, பழைய கருத்துக்களுடன் புதிய கருத்துக்களையும், பரந்த 
மனப்பான்மையுடன் குறுகிய மனப்்பான்மையினையும் அதில் காணக் 

கூடும், இந்து சமூகத்தில் பிராமணர்கள் பெற்றிருந்த றப்புரிமைகளை 

எதிர்த்தது, அதில் காணப்பட்ட. குறைகளைத் திருத்த தன்னுடைய 

ஆற்றலைப் பயன்படுத்தியது. இஸ்லாமிய மதத்தை கடுமையாக எதிர்த் 
தது. கிறித்தவர்களுடைய மத சம்பந்தமான ஈ௩டவடிக்கைகளை பலமாக 
எதிர்த்துப் போராடியது, கல்வி போன்ற விவகாரங்களில் அது 
மேற்கொண்டிருந்த தற்காலத்இற்குகந்த மனப்பான்மைக்கும் மதம் 
போன்ற விவகாரங்களில் பண்டைய நூல்களிலே கூறப்பட்டிருப்பதை 

அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அதனுடைய வரதத்திற் 
கும் இடையே காணப்பட்ட ;மழரண்பாடு அதனுடைய வெற்றிக்குப் 
பெருந்தடையாக இருந்தது. பிரமணீயக் கோட்பாட்டை எதிர்க்கும் 

வகையில் செயலாற்றிய காரணத்தால் அவ்வியக்கத்தில் கலந்து 
கொள்ள விருப்பங்கொண்ட அரேகர் அது பகுத்தறிவுக் கொவ்வாத 
சில கருத்துக்களை ஆதரித்த காரணத்தால் அதனின்றும் விலகி நிற்கலா 
யினர். பிராமணர்களுடைய செல்வாக்கு அதிகளவில் ஏற்பட்டிராத 
வடக்குப் பகுதிகளில் ஆரிய சமாஜம் மக்களின் கவனத்தை பெருமள 
வில் கவர்ந்தது, ஆனால் இந்தியாவின் இழக்கு, தெற்குப் பகுதிகளில் 
அது செல்வாக்குப் பெறவில்லை, புதிய இந்தியாவில் விழிப்புணர்ச்சி 

ஏற்பட அது உதவி செய்த போதிலும், இந்தியரிடம் ஓழ்.றுமை 
வளர்ப்பதில் வெற்றி காணவில்லை,
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இராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரைப் பின் தொடர்ந்தவர்களும் 

மேலைநாட்டவர்களின் குற்.றச்சட்டுகளுக்கு மற்றொரு பதில் வாசகத்தை 

அளித்தார்கள், இராம் மோகன்ராயை புதிய இந்தியாவின் உள்ளமாக 

வும் தயானந்தரை அதனுடைய கைகளாகவும், இராமகருஷ்ணரை 

அதனுடைய ஆன்மாவரகவும் கருதலாம். இராமகிருஷ்ணர் தன்னுடைய 

வாழ்க்கையின் பெரும் பகுதியை கல்கத்தாவிற்கருகேயுள்ள கோயில் 

ஒன்றில் கழித்தார். பக்தி மார்க்கம் வாயிலாக இறைவனை கருத்துரு 
வாகப் புனைந்து காண முயன்ற பக்திமான்கள் மரபைச் சேர்ந்தவர். 

பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாக அவருடைய உள்ளத்தில் பெருங் 

கொர்தளிட்பு ஏற்பட்டிருக்,த.து. அதன் பிறகு அவர் மனவமைதிபெற்ழுர். 

அப்பொழுதிலிருந்து அவருடைய வாழ்நாளை அவரைப்பின்பற்று 

பவர்களுடனும், சடர்களுடனும், இறைவனைப் பற்றிய உண்மையை 

அறிய விரும்புபவர்களுடனும், அவருடைய கருத்துக்களை அறிய 

ஆர்வமுள்ளவர்களுடனும் உரையாடுவதில் செலவிட்டிருந்தார். 

தன்னையே சமர்ப்பிக்கும் முழையைத் தன்னுடைய சொந்த வாழ்வில் 

மேற்கொண்டார். வேதாந்தத்தை அவருடைய சமய சித்தாந்தமாகக் 

கொண்டிருந்தார். அவருடைய சீடர்கள் அவருடையக் கொள்கைகள்ப் 

பரப்புவதில் முனைந்து ஈடுபட்டிருந்தனர். சுவாமி விவேகானந்தர்* 

அவர்களுக்குத் தலைவராக விளங்கினார், அயர்லாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த 

நிவதிதா3 என்பவர் அவ்வியக்கத்தில் சேர்ந்திருந்த செயற்திறம் 

வாய்ந்த பெண் அங்கத்தினராக விளங்கினார். மரபு வழியாக வந்திருந்த 

இந்துக்களுக்குரிய கடவுட்பற்.றுடன் சமூக சேவையையும் தன் இற 

நம்பிக்கையும் ஒன்று சேர்த்து செயற்பட்டார். தான் மேற்கொண்ட 

உலக சுற்றுப்பயணங்கள் வாயிலாகவும், 18098-இல் சிகாகோவில் 

நடைபெற்ற அல உலக சமய மகாகாட்டில் இந்துமத சார்பில்தான் 

வற்புறுத்திய வாதங்கள் மூலமாகவும் இந்திய நாட்டிற்குள்ளும், 

அதற்கு வெளியிலும் இந்து மதத்தை முன்னைய நிலையில் மீட்டும் 

அமர்த்தினார். 

அவர் விட்டுச் சென்ற செல்வங்கள் இரண்டு, ஒன்று இராம 
இருஷ்ண மிஷன், மற்றொன்று எல்லா மதங்களும் ஒரே அடிப்படையின் 

மேல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன என்ற மாபெரும் கருத்தும் ஆகும். 

இராமகிருஷ்ணா மிஷன் பல அரிய தொண்டுகளை ஆம்றிப் புகழ் 

பெற்றது, இராம$ருஷ்ணரும் அவருடையு சீடர்களும் தங்களுடைய 

மதத்தின் இறத்தில் இந்துக்களுக்கு நம்பிக்கையை உண்டாக்கஇனார்கள். 

1 கல்தத்தாவிலிருந்து 4 மைல் தூரத்திலிருந்த தக்ஷினேஸ்வர் என்னுமிடத்தில் 

வாழ்ந்தார்." அவர் 1884-இல் பிறத்தார் 1886-இல் மறைந்தார். 

* அவர் 1868-இல் பிறந்தார். 1902-இல் மறைந்தார். 

8 அவருடைய மூதற்பெயர் மார்க்கரெட் நோபில் என்பதாகும். அவர் 1911-இல் 

மறைந்தார்,
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மேலும் உலக மதங்களிடையே அதற்கு இருந்த மதிப்பு நிலையில் 

அவர்களுக்கு ஏம்பட்டிருந்த ந்பிக்கை மீண்டும் ஏற்படுவதற்கு 
அவர்கள் உதவி செய்தார்சள், தயானந்தரைப் போல இவரும் ஒழு 

புதிய புத்தராக விளங்கவில்லை அவ! கடுடூபன்பில் கொண்டிருந்த 

பற்றுக்கும். தற்கால உலகத்திற்கும். இடையே ஏம்பட்டிருந்த 

இடைவெளி அதிகமாக இருக்கது எனலாம், தற்கால இந்திய 
மக்களின் ஆன்மீக வாழ்வில் ஏற்பட்டிருந்த குழையை அகற்றும் 

வகையில் ஓரளவு வெற்றி கண்டார். ஆனால் அப்பொழுது வாழ்ர் 

இருந்த மக்களை எதிர்கோக்கி இருக்க காரிப சாத்தியமான பிரச்சனை 
களுக்கும், அறிவு ஆற்றலைச் சார்ந்த பிரச்ரனைகளுக்கும் முடிவு காண 

அவர் கூறிய வழி அவைகளினின்றும் விலக இருத் தலயாகும், மேற் 
குறிப்பிட்ட சர் திருந்தவாதகள் மக்களிடையே ஒரு எழுச்சியை 

ஏ.ற்படுத்தினார்கள். அவர்களுக்கு ஆறுல் அளிம் தார்கள், ஆனால் 
அவர்களைத் தங்களுடைய வழிகளைப் பின்பற்றச் செய்வதில் தோல்வி 
யுற்றனர். அவர்களை புதிய இந்தியா அமையப்போவதை முன்கூட்டி. 

அறிவித்தவர்கள் என்.று கூறலாமேயொழி.ப அதனுடைய அவதாரப் 

புருடர்கள் என்று கூற இயலாது. 

மற்றொரு இயக்கத்தைப் பற்றியும் இங்குக் குறிப்பிடுதல் 

அவயம், 1875-இல் பிலாவாட்ஸ்கி என்ற திறமையும் முனைப்பான 

தோற்றமும் கொண்ட ருஷ்யப் பெண்மணி பிரம்ம ஞான சங்கத்தை 

நிறுவினார், அச்சங்கம் முதலில் ஆன்மீகத் துறையில் மட்டும் கவனம் 

செலுத்தி வந்தது சென்னையைச் சார்ந்த அடையாரில் அதனுடைய 

தலைமைக் காரியாலயம் கிறுவப்பெற்றது. ௮ங்கே அன்னிபெசன்ட் 

அம்மையாரின் தலைமையின் ழ் அது மிக்ந செல்வாக்குப் 

பெறலாயிற்று, ஆன்மிகக்கொள்கை வளர்ச்சியுற்றகன் விவாக 
இமாலய மலைப்பகுதிகளில் வாழும் ஞானிகள் ஆன்ம 
இயலான உண்மைகளின் கருவூலங்களாகக் கருதப்பட்டனர். பிரம்ம 
ஞானம் ஒரு சமயக் கோட்பாடு என்ற முறையில் மக்களின் ஆதரவை 

இழந்தது. அதற்கு இரு காரணங்கள் உண்டு, முதலாவது அதைப் 
பற்றி ஏற்பட்டிருந்த சொற் போராட்டங்களாகும், இரண்டாவதாக 

பெசன்ட் அம்மையார் வாழ்நாட்களின் பிழ்பகுதியில் தோன்றிய 
-மெசையா கோட்பாடு ஆகும் (0111 ௦1 1468981810 அதனுடைய கோச்கங் 

கள் தெளிவாக இராமையால் ஒரு சமயமாகவோ ௮ல்லதுசமய உட்பிரிவு 
- களில் ஒன்றாகவோ, வளர்ச்சி யுறவில்லை. அதற்குமாறாக அது செல்வாக் 

குரிய ஒரு வித நி.றுவனமாகவே இருந்து வந்தது, இந்து மதத்தைப் 

பற்றி தற்காலத்தில் நடைபெற்று வந்த' இறனாய்வுக்கெதிர்ப்பு 
, தெரிவிக்கும் வகையில் இந்து மதத்தில் இந்தியர்கள் மீண்டும் 
ஈம்பிக்கை கொள்ளுவதற்கான வழிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்
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என்று கருதியவர்களுக்கு பிரம்ம ஞான சங்கத்தின் மத சம்பந்தமான 

சமரசப் பண்பு திருப்தியை அளித்தது. இராமகிருஷ்ணருடைய மனக் 

இளர்சசியைத் தாண்டிவிடும் போக்கை விரும்பாதவர்கள் பிரம்ம ஞான 

சங்கத்தினுடைய போலியான ஆய்வறிவுக் கோட்பாட்டினால் கவரப் 

பெற்றனர். அது மேற்கத்திய இறப்புச் சொற்களைப் பயன்படுத்தி 

இந்து மதத்தைப் புகழ்ந்தது. ஆனால் சிறப்பான ஈடவடிக்கையொன்றை 

யும் அது வற்பு.றுத்தவில்லை. அக்காரணத்தால் இருபதாம் நா.ற்ருண் 

டின் தொடக்கத்தில் மேல்நாட்டுக் கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொண்ட 

வகுப்.பினர்களிடையே அது செல்வாக்குப் பெற்றிருந்தது. பெசன்ட் 

௮ம்மையார் பொது விவகாரங்களிலும் சிறந்து விளங்கினார், பண்டித 

மதன் மோகன் மாளவியாவுடன் இணைந்து அவர் பனாரஸ் இந்து 

பல்கலைக்கழகத்தை நிறுவினார். 1915-இல் தன்னாட்சி இயக்கத் 

(Home Rule) தைம் தொடங்கி அரசியல் துறையிலும் புகழ்பெற்றார். 

ஆனால் அவ்வியக்கம் திட்பமற்று இருந்தமையால் அது இந்தியாவில் 

நிலைத்து இருக்கவில்லை. மேலும் வரையறுக்கப்பெற்ற திட்டத்தைப் 

பெற்றிராத காரணத்தால் அது வெகு நாட்களுக்கு நாட்டு மக்களு 

டைய ஆதரவைத் தொடர்ந்து பெற்.றிருக்கவில்லை. ஆயினும் தேசிய 

இனம் சார்ந்த இந்திய நாடு உருவாக்க மேற்கொள்ளப்பட்ட 

நடவடிக்கைகளுள் ஒன்றுக அதனைச் கருதலாம், 

முஸ்லீம் சமுதாயத்தினரிடையிலும் அத்தகைய இயக்கங்கள் 

தோன்றின, ஆனால் அவை இந்து சமுதாயத்தினரிடையே ஏற்பட்டி, 

ருநீத இயக்கங்களைப்போல் முன்னேற்றம் அடைந்திருக்சவில்லை, 

முஸ்லீம்கள் ஒரே சமயத்தில் தங்களுடைய ஆட்சி அதிகாரத்தையும், 

தன்னம்பிக்கையும் இழந்து விட்டார்கள், அதனால் ஏற்பட்ட 

அதிர்ச்சியிலிருந்து மீண்டும் சுய உணர்வு பெறுவதற்கு ல காலம் 

பிடித்தது. ஆயினும் இந்துக்கள் தோற்றுவித்த இயக்கங்களைப் 

- போலொத்த இயக்கங்களை முஸ்லீம்கள் சமுதாயத்தினரிடையிலும் 

காண முடிஜெது. ஆனால் அவ்வியக்கங்கள் முழு வளர்ச்சி அடைய 

வெகுகாலம் பிடித்ததி: பாட்னாவிலும் முரதாபாத்திலும் வாஹாுபிகள் 

தோன்றினார்கள்!!! பண்டைய இஸ்லாமிய மதத்தில் காணப்பெறும் 

எளிய தன்மைகளை மக்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்தி 

னார்கள், பஞ்சாபில் அஹமதியா இயக்கம் தோன்றியது, வழக்கத் 

இலுள்ள கொள்கைக்கு மாறான கொள்கைகளை இவ்வியக்கம் கொண்டி, 

ருந்தது. 'பாரசிகத்தில் ஏற்படுத்தப்பெற்றிருந்த பாஹாயீசம் 

1 அரேபியாகில் இதே பெயருடைய இயக்கம் தோன்றியிருந்தது. அத்த இயக்கத் 

துடன் இணைச்சப்பட்டிருக்கவில்லை என்றாலும் அதை ஒத்து இருந்த காரணத்தால் இதற்கு 

அப்பெயர் அளிக்கப்பட்டது. 
2 1888 முதல் 1908 வரை வாழ்ந்திருந்த மீர்ஜா குலாம் அஹமத் என்பவரால் 

1870-இல் இ௪ தொடக்கப்பெற்றது: -



120 இந்திய வரலாறு 

(Bahaism) என்ற இயக்கத்தின் பண்புகளும் ௮மமதியா இயக்கத்தின் 
பண்புகளும் ஓத்திருந்தன. தொகுத்துப் பார்க்கும் மனம் படைத்த 

சையிது அஹமத்கான்! என்பவர் இஸ்லாமிய மதப் பண்புகளுக்கும், 
மேலை நாட்டவரின் தற்காலப் பண்புகளுக்கும் இடையே சமரசம் 

ஏற்படுத்த முயன்றார். ரல விஷயங்களில் அவருடைய பணி 

இராம் மோகன்ராயினுடைய பணியைவிட எளிதாகக் காணப்பட்டது, 
ஏனெனில் மேலை நாட்டு கருத்துக்கஞுக்கும் முஸ்லீம்களின் கருத்துச் 

களுக்கும் இடையே இருந்த ஒற்றுமை இந்துக் கருத்துக்களுக்கும் 
மேலை காட்டவரின் கருத்துக்களுக்கும் இடையே இருந்த ஒற்.றுமையை 
விட அதிகளவில் இருந்தது. ஏனைய விஷயங்களில் அவருடைய பணி 

இராம் மோகன்ராயின் பணியைவிட மிகக் கடினமாக இருந்தது, 
ஏனெனில் முஸ்லீம்கள் மேலை நாட்டவர்களை தங்களுடைய அரசியல் 
சார்ந்த அதிகாரங்களைப் பிடுங்கி எறிந்தவர்கள் என்று கருதியதால் 
இந்துக்களை விட முஸ்லீம்கள் மேலை காட்டவர்களை அதிகமாக 
வெறுத்திருந்தனர், மேலும் அவர்கள் இந்துக்களைப் போல் கல்வியறிவு] 
பெற்றிருக்கவில்லை, அவர்களைப் போல் புதிய கருத்துக்களை ஏற்றுச் 

கொள்ளத் தயாராகவும் இல்லை. அதற்கு மாறாகத் தொன்,றுதொட்டு 
வரும் கருத்துகளில் அவர்கள் இந்துக்கள் கொண்டிருந்ததைவிட 

அதிகமான பற்றுக் கொண்டிருந்தார்கள். 1875-இல் அலிகாரில் 
ஆங்கலோ-அராபிக் கல்லூரியை ஏற்படுத்தி ஒரு ஒப்பற்ற பணியினை 
சையது அஹமத்கான் ஆற்றினார். அக்கல் லூசியே பிற்காலத்தில் 

அலிகார் முஸ்லீம் பல்கலைக்கழகமாக நிறுவப்பெற்றது. இந்தியாவில் 
தற்கால இஸ்லாமிய மதம் அடைந்த வளர்ச்சியைப் பற்றி பின்வரும் 

அத்தியாத்தில் விரிவாக கவனிக்கலாம். 

மேலைகாட்டுப் பண்புகளைப்பெற்ற வகுப்பினர்கள் அனைவரையும் 

ஒன்றாகப் பிணைத்த கோட்பாடு தே$ியக் கோட்பாடாகும். இதுவும் 
மேல்நாட்டினின்றும் பெறப்பட்ட கோட்பாடாகும், இராம் மோகன்ராய் 

என்பவரே இந்நிலை ஏற்படுவதற்கு காரணமாவார், இக்காரணத்தால் 

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தோன்றியிருந்த படைக்கும் திறனுள்ள 
வர்களுள் முக்கெமானவர் என்று அவர் குறிப்பிடப்படுகறார். அவர் 

பிரம்ம சமாஜத்தை மட்டும் ஏற்படுத்தியவர் அல்ல, அவர் சுறுசுறுப்பு 
டன் பணியாற்றி வந்த பொது மனிதராவார். 1818 முதல் 1880 வரை 

யுள்ள 17 ஆண்டுகளில் அவர் மேற்கொண்டிருந்த பொதுபிரச்சனைகளை 

சார்ந்த நடவடிக்கையின் வாயிலாக இந்திய தேசிய இயக்கம் தோன்று 

வதற்கான முக்கியமான முன்னேற்ற வழிகளை ஏற்படுத்தித் தந்தார். 

் இவரது காலம் 1816 முதல் 1896 வரை. 

் புத்தகம் 10, அத்தியாயம் 5, பாரஸ்தான் இயக்கம்.
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ஐரோப்பிய நாகரிக உலகத்திற்கு அடிபணிவகையும், அதனின்றும் 

விலகி நிம்பதையும் அதனுடன் சண்டையிடுவதையும் அவர் விரும்ப 

வில்லை, அதற்கு மாருக அதைப் பற்.றி நன்றாகப் புரிந்துகொள்ள 
வேண்டும் என்பதை விரும்பினார். அதன் பயனாக மேல்காடுகளின்றும் 

தருவிக்கப்பெற்ற புதியக் கருத்துக்களைக் கொண்டு அமைக்கப்பட 

விருக்கும் இந்தியா பழைய இந்திய சமுதாயத்தினுக்கு துணையாக 

இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார். அதைக்கொண்டு பழைய 

இந்தியாவை அகற்றிவிட விருப்பங்கொள்ளக்கூடாது என்று 

வலியுறுத்தினார். இந்து மதத்திற்கு அப்பொழுது ஏற்பட்டிருந்த 
இக்கட்டு நிலையிலிருந்து தன்னைக் காப்பாற் றிக்கொள்ள அவர் காட்டிய 

வழி இரு கருத்துக்களையும் ஒன்றாக்குவதேயாகும். அவர் குறிப்பிட்ட 

கருத்து கூட்டாக்கம், சமயக் இளைகளிடையே ஏற்படுத்தப்பெறும் 

சமரச இணைப்பினின்றும் மாறுபட்டதாகும். அவர் குறிப்பிட்ட 

கருத்து கூட்டாக்கம் மெய்யறிவின் வாயிலாகப் பெறவேண்டும் 

என்று கூறினார். அந்த மெய்யறிவுக் சிகொள்கை உபறிஷத்துக்கள் 

உட்கொண்டிருப்பதை அவர் கண்டறிந்தார். ஓரோப்பியர்களிட 

மிருந்து கருத்துக்களை கடன் வாங்குவதால் இந்தியக் கொள்கைகளை 

கைவிட்டுவிட வேண்டியது அவசியமன்று என்றும் கூறினார். 

இந்தியக் கருத்துக்களிடம் பற்றுறுதிகொள்ளுதல் அவைகளைச்சர் திருத் 

தும் வகையில் முயற்? மேற்கொள்ளுதல் ஆூயெ இரண்டும் ஓரே 

நேரத்தில் மேற்கொள்ள இயலும் என்று அறிவித்தார். இந்த 

அடிப்படையில் இராம் மோகன் ராய் கடவுள் உண்டு என்னும் 

கொள்கையை ஒரு உபடிஷத்துக் கருத்தாகக்கொண்டு அதனை ஏற்றுக் 

கொண்டார், அவர் அதே உபறிஷத்துகளை ஆதாரமாகக்கொண்டு 

தனி மனிதனின் தனிச் செயலுரிமையை ஆதரிக்கும் சமுதாயக் கோட் 

பாட்டை ஒத்துக்கொண்டார். அதனுடன் அரசியல் உரிமைகளைப் 

பற்றிய முற்போக்குக் கொள்கையினையும் ஏற்றுக்கொண்டார். 

1830-இல் பிரான்சில் புரட்சி ஏம்பட்ட போது, அந்நிகழ்ச்சியைக் 

கொண்டாடுவதற்கு ஒரு விருந்தை ஏற்பாடு செய்தார். அவர் சதி 

என்னும் கொடிய பழக்கத்தை ஓழிக்க மிகவும் பாடுபட்டார், அதுவே 

அவரது இறப்புமிக்க சாதனையாகும். அவர் அறமுறை 

யான காரணங்களைக் காட்டி அப்பழக்கத்தைக் கண்டித்தார். 

அவருடைய கருத்தினுக்கு ஆதாரமாகத் திருமறை நூல்களிலிருந்து 

மேற்கோள்களை எடுத்துக் காட்டினார் அவருடைய கருத்தனை எதிர்த் 
தவர்கள் எடுத்துக்காட்டிய மேற்கோள்களை மறுத்து வாதிட்டார். 

மேலை நாட்டவர்களின் ஒழுக்க தத்துவம் சார்ந்த. பகுத்தறிவு வாதத்தை 

இந்துக்கள் ஏழற்.றுக்கொள்வதில் தவறில்லை என்றார். இர்தி மதம் 

ஓழுக்கத்தத் துவம், பகுத்தறிவு ஆகயவற்.றுடன் தொடர்பு கொண்டிருப் 

பதையே அக்கருத்தினுக்கு ஆதாரமாகக் காட்டினார். இத்தகைய
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கருத்து சரியா தப்பா என்று நாம் இங்கு ஆராய வேண்டியது 
அவசியமில்லை. ஆனால் நாம் அதனுடைய வரலாற்றுத் தொடர்பை 

மட்டுமே இங்கு கவனிந்தல் அவரியமாகிறது, அது வளர்ச்சியுற்று 
வரும் மேலைகாட்டுப் பண்புகளைப்பெற்ற மக்கள் வகுப்பினருக்குத் 
தேவைப்பட்டிருந்த பழைய சமுதாயக் கோட்பாடுகளுடன் 
மேலைகாட்டுப் பண்புகளை இணைக்கவல்ல Oy சாதனமாக அதி 
அமைந்தது, 

இனி அந்த வகுப்பினர்கள் புபற்றிருந்ர நல்வாய்ப்பு நிலையைப் 

பம்றி கவனிப்போம். ஈடுந்தர வகுப்பினர் இந்திய விவகாரங்களில் 
குறைந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்து பங்டூக பெற்றிருந்தனர். தாரம், 
மொழி, சாதி உளர்ச்9), கொழில் ஆகியவை அவர்களைப் பல 

கூறுகளாகப் பிரித்திருந்தன, அவர்கள் பொதுவான எண்ணம் 
பெற்றிருக்கவில்லை. எல்லா இடங்களிலும் .அவர்கள் அறிவாற்றல் 

மிகுந்த பிராமண உயர்குடியாளர்கள் நிலச் சொ.ழ்துடைய உயர்குடிய 
எர்களான சர்தார்கள், ஜமீன் மார்கள் ஆகியோருடைய ஆதரவில் 
anpig assert. வியாபாரிகள், அரசாங்க அலுவல/கள், மருத்துவர் 
கள், வழக்கறிஞர்கள் ஆகியோரை ஒருவமீராடு இருவரை பிச்ணக்கவல்ல 
பொது கருத்தோ இயல்போ காண இயலாது, உயர்குடியாளர்களும், 

ழ்த்தர மக்களும், ஒரு உட்பிரிவுக்கும் மற்றொழு உட்பிரிவுக்கும் 
இடையே ஏற்பட்டிருந்த ஒதுங்கி வாழ்கிற மனப்பான்மையைக் 

தகர்த்தெறியும் வரை பொதுவான எண்ணம் வளருவதற்கு வழியில்ல! 

இருந்தது. அந்த வகையில் பிரிட்டிஷ்காரர்களின் ஆட்சியின் தொடச். 
கத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட முதல் நடவடிக்கை பழைய உயர்குடிய 
எர்களை பதவிகளினின்றும் 6A விடுதலேயாகும். 1793-இல் காரன் 
வாலிஸ் பிரபு கம்பெனிக்குப் பதிலாக அரசாங்க வேலைகளைக் கவனித்தி 
வந்த உய/ பதவியிலிருந்த இந்திய நிழுவாகெகா பதவியிலிருந்த! 
நீக்கினார். பழைய காலத்தில் ஆண்டு வக்திருந் தவர்கள் இப்பொழுதி 
மான உணர்ச்சியுடன் வறுமை வாழ்க்கையை மற்கொண்டனர். 

தங்களுடைய பழைய பெருமைகளை எண்ணமிட்டுக்கொண்டு ஒதுங்கி 

வாழத் தலைப்பட்டனர். மதிப்பிற்குரிய வேலையைத் தரக்கூடிய 
அன்னிய மொழியைக் கற்க வேண்டிய அவியத்தை அவர்கள் 
ஆராய்ந்து பார்க்கவில்லை. புதிதாக ஏற்படுத்தப் பெற்.றத் திட்டங்கள் 
பழைய நிலச்சொத்துடைய நடுத்தர மக்கள் தங்களுடைய 
செல்வாக்கை இழக்கக் காரணமாய் அமைந்தன. சென்னையில் urd we 

காரர்கள் அழிவுற், றனர், வங்காளத்தில் ஜமீந்தாரி இட்டத்தின் 8ம் 
கொண்டு வரப்பெற்றிருந்த நிலங்கள் கைமாறின, grisea 
எண்ணிக்கை குறைக்கப்பட்டது. வரியின்றி சில உடைமை 
உரிமையைப் பெற்றிருந்தவர்கள் தங்களுடைய உரிமைகளைப் பற்றி



இந்தியர்களின் பதில் 129 

அரசாங்கம் ஐயம் கொள்வதைக் கண்டார்கள்.! இவற்றினின்றும் 
தப்பிப் பிழைத்திருந் தவர்கள் தங்களுடைய தகுதிக்கு ஏற்ற பதவிகளைப் 
பெறலாம் என்ற நம்பிக்கையின்றி வாழ்ந்திருந்தனர், அவர்கள் 
பெற்றிருந்த சட்டம் சார்ந்த அதிகாரங்கள், அரசியல் வருவாய் சார்ந்த 

அதிகாரங்கள் அவர்களிடமிருந்து நிக்கப்பெற்றகால் அவர்கள் 

SUG ERO வட்டாரங்களில் பெற்றிருந்த செல்வாக்குக் குறைய 

லாயிற்று. அவர்கள் தங்களுடைய தகுதிக்கு ஏற்ற பதவிகளைப்பெற 

முடியவில்லை. மேலை சாட்டு கல்வி முறையில் பயிற்சி பெற்று அதன் 
வாயிலாக பு.இதாக உருவாக்கப்பெற்ற அமைப்பில் பங்கு பெறுவதற்குத் 
குங்களைத் தகுஇ பெற்.றவர்களாகச் செய்துகொள்ளவும் முற்படவில்லை, 

இவ்வாறாக புதிய நடுத்தர வகுப்பு ஒன்று தோன்ற வழி 

ஏற்பட்டது. இந்திய சமூகத்தை மூடியிருந்த இரை நீக்கப்பெற்றது. 

அத்துடன் இந்திய சமூகத்தினருடைய பேரார்வத்தைம் தடைப்படுத்தி 

யிருந்த தடைகளும் நீக்கப்பெற்றன, ஆனால் முதன் முதலில் 

ஏற்பட்ட வளர்ச்சி ஒரு சார்புடையதாகவும், ஏறுமாறானதாகவும் 
இருந்தது. பயனடைந்த மக்கட் பிரிவுகளுள் பிரிட்டிஷ் ஆட்ட 

யின் இருப்பிடங்களில் வாழ்ந்திரு$த வியாபாரிகளும், கொடுக்கல் 

வாங்கல் செய்பவர்களும் முதலிடம் பெறுகிறார்கள், அவர்கள் புதிய 

அமைப்பில் தரகர்களாகப் பணியாற்றி வந்தனர். அவர்களுள் பணம் 

சம்பாதிப்பதில் வெழ்.றி கண்டவர்கள் ௮ரேக ஜமீந்தாரிகளை விலைக்கு 

வரங்கஇனார்கள், 1798-இல் ஏற்படுத்தப்பெற்ற ஙிலையாலன 

நிலவரித்திட்டம் தவணா கடந்து செல்லுபடியற்ற நிலையினை 

அடைந்த பொழுது அநேக ஜமீர்தாரிகளை அவர்களுள் பணம் 

தேடிவதில் வெற்றி கண்டவர்கள் விலைக்கு வாங்கினார்கள். புதிதாக 

ஏற்படுந்தப்பெற்ற பாதுகாப்பு வணிகர்களுக்கு பெருத்த இலாபட்ரை 

மேடித்தந்தது, பிரிட்டிஷ் ஆளுகைக்குட்பட்ட துறைமுகப் பட்டணங் 

களில் வாழ்ந்திருந்த வணிகர்கள் கொடுக்கல் வாங்கலில் ஈடுபட்டிருக் 

வர்கள் ஆயெ வகுப்புகளைச் சார்ந் தவர்கள் ஆங்கிலம் கற்க முற்பட்டார் 

கள், தொழில் காரணங்களுக்காகவே அவர்கள் ஆங்கிலம் கற்க முன் 

வந்தனர் என்பதைப் பொதுவாக எல்லோருமே ஏற்றுக்கொண்டனர். 

ஆயினும் அவர்களும் அவ்வகுப்பைச் சேர்ந்த மம்ம உட்பிரிவுகளும் 

5ங்களுக்கடையே ஒருமைப்பாட்டுணர்வை இன்லும் வளர்க்க முற்பட 
வில்லை. பனியா அல்லது சவுக்கார், காயஸ்த் அல்லது காத்திரியுடனும், 
ஹூம்கள், வாயிதுகள் ஆகியோர் மெளல்விகளுடனும், பண்டிதர்சளுட 

னும் தொடர்பு வைத்துக்கொள்ளவில்லை. அவர்களை இணைக்கக்கூடிய 
பிணைப்புகளும், சமயத்துறைச் சார்ந்த இடை இணைப்புகளும் தோன்.றி 

i பெண்டிங்கு காலத்தில் இது எற்பட்டது. குறிப்பாக பம்பாயில் இனாம் கமிஷன் 

இல்வேலையில் எபேட்டிருந்தது. 
a—9
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யிருக்கவில்லை, பெண்டிங்கும் அவரைப் பின்தொடர்ந்த கவர்னர் 

ஜெனரல்களும் 1880 முதல் 1889 வரை மேற்கொண்ட நடவடிக்கை 

கள் அத்தகைய இனைப்புச் சாதனங்களை ஏற்படுத்தித் தந்தன; 

ஆங்கில மொழியைக் கற்பிக்க அரசாங்கந்தினர் மேற்கொண்ட முயற் 

பயனோக்யெ நடவடிக்கையாக அமைந்திருந்தது, பிற்போக்கு 

கருத்துக்களைக் கொண்டிருந்த இராஜா இராதாகாந்த் தேப் என்பவர் 

கூட அக்காரணத்திற்காக அதனை வரவேற்றார், ஆனால் அதனுடன் 

மேல் நாட்டவர்கள் பெற்றிருந்த அறிவும், விஞ்ஞானமும் சேர்த்தி 

கற்பிக்கப்பட்டது. ஆகவே புதிய மொழியுடன் புதிய அறிவும் 

இந்தியாவிற்குள் புகந் தொடங்கிபது, அரசாங்கக் காரியங்களுக்கும், 

உயர்நீதமன்றங்களிலும் பாரசீக மொழிக்குப் பதிலாக ஆங்கிலமே 

பயன்படுத்தப் பெற்ற கால் ஆங்கிலம் கற்பதற்கு பலர் முன் வந்தனர். 

மேலும் ஆங்கில மொழி முன்னைவிட அதிகமான அளவில் பயன்படுத்,ுப் 

பெற்றது. டல்ஹெள) காலத்தில் உசவிக்கொடை முறை நடைமுறைப் 

படுந்தப்பெற்றதால் பள்ளிகளும், கல்லூரிகளும் பெருக்கம் கண்டன, 

பணிந்துறையில் 8ழ்ப் பரவிகளை வடூப்பவர்களுக்கும் ஆங்கில் 

மொழி அறிவு தேவைப்பட்। தால் ஆங்கில மொழி கற்க பலர் முன் 

வந்தனர். அத்துடன் பல புதிய வாழ்க்கைத் தொழில்களும் 

ஏற்பட்டன. அப்புதிய வாழ்க்கைத் தொழில்கள் இறமையானவர் 

கஞக்கு முன்னேற்ற வாய்ப்பையும், மதிப்பையும் ஏற்படுத்திச் 

கொடுத்தன. புதிய கல். லூரிகளும், பள்ளிகளும் துவங்கப்பெற்ற தால் 

ஆரியர்கள் அதிகளவில் தேவைப்பட்டனர். அவ்வாடரியர்கள் 

சமூகத்தில் மதிப்புக்குரிய இடத்தைப் பெற்றிருந்தார்கள். புதிய 

சட்டமுறை ஏற்படுத்தப்பெற்ற,நால் வழக்கறிஞர்கள் பலர் தோன்றினர்: 

அவ்வழக்கறிஞர்கள் சுதந்திரமும், சமூகத்தில் மதிப்பும் Quest 

தனர். பெண்டிங்கு பிரபு காலத்தில் கல்கத்தாவில் மருத்துவக்கல் ஓர 

தொடங்கப்பெற்றதுடன் அதன் பயனாக மேல்காட்டு வைத்திய 

மூறையை வாழ்க்கைத் தொழிலாக மேற்கொண்டவர்கள் தோன்றல் 

யினர். ஆட்சி முறையைச் சார்ந்த உயர் பதவிகளை இந்தியர்கள் வக்க 

வழிவகை செய்யப்பட்டதன் விளைவாகவும், தாசில்தார் போன்றி 

சிறிது €ழ்ப்படியான பதவிகளின் மதிப்பு உயர்த்தப்பட்ட ery ot oS" 

லும், ஆட்டி முறையில் இந்தியர்களுக்கு ஏற்படுத்தப் Qu pp ors 

வாய்ப்புகள் அதிகரித்தன. மேல் நாட்டவர்க்குரிய தொழில் துட்ட 

முறைகள் வளர்ச்சியுற்றது. அதன் விளைவாக இரயில்' பாதை 

நிறுவனங்கள், (1856 முதல்) பொதுப்பணித்துறைகள், பொறியியல் 

சார்ந்த பணித்துறை, காட்டு இலாகா, ஏனைய பணித்துறைகள் ஆக 

யவை மிக்க ஆர்வ எழுச்சியுடையவர்களுக்கு மேலும் பல வாய்ப்புகளை 

ஏற்படுத்திக் கொடுத்தன, இழ்ப்படியான பதவிகளை was
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விருப்பங்கொண்டிரா$ மட்டு மீறிய ser மதிப்புடையவர்கள் அழ் 

துறைகளில் சேர்ந்து பணியாற்றும் வாய்ப்பை இழந்திருந்தனர். 
ஆனால் அத்துறைகளில் சேர்ந்து முன்னுக்கு வர விரும்பியவர்களுக்கு 

அத்துறைகள் அவர்களுக்கு துணையுதவி செய்தன. ஆகவே உயர்குடி, 
மக்கள் ஆட்ரியாலர்களிடமிருந்து விலகி தனித்து வாழ்ந்து கொண் 
டி.ருந்தனர். நடுத்தர வகுப்பினர் பெருக்கம் அடைந்ததுடன் நல்ல 

இலாபத்தையும் அடைந்தார்கள். லிட்டன் பிரபு காலத்தில் அமைக்கப் 

பெற்ற தேர்வின்றி சட்ட வாயிலாக நியமனம் செய்யப் பெழ்.ற வில் 

சர்விசு கூட, உயர்குடி. மக்களைக் கவரத் தவறியது, ஆனால் அதற்கு 
ஏற்படுத்தப் பெற்ற மாகாண சர்விசில் இடம் பெற நடுத்தர வகுப்.பினர் 
மிகுந்த ஆர்வத்துடன் முயன்றனர், இவ்வாறாக ஆட்சி முறையைச் 
சார்ந்த துறையில் அடக்க வொடுக்கமான நடுத்தர வர்க்கத்தினர் பெரும் 

செல்வாக்கைப் பெற்றனர். 

புதிசாக ஏற்படுத்தப் பெற்றிருந்த முன்னேற்ற வாய்ப்புகள் நடுத் 
37 வர்க்கத்தினருடைய பெருக்கத்திற்கும், ஊக்க வெழுச்க்கும் 

காரணமாக அமைந்திருந்தன. அதுமட்டுமின்றி இதுவரை ஏழ் 
பட்டிராத வகையில் அவர்கள் அனைவரையும் இப்பொழுது ஒன்று 
பட்டு இயங்கத் தொடங்கினார்கள். புதிய கல்விமுறை அவர்களுக்குப் 

பொதுவான ஒரு மொழியையும், பொதுவானக் கருத்துக்களையும், 

அறிவையும் அளித்திருந்தது. அதே நேரத்தில் அவர்களுடைய உட் 

பிரிவுகளைச் சார்ந்த வழிவழி மரபான கருத்துக்களையும் உடன் 

கொண்டிருந்தனர். புதிதாக ஏற்படுத்தப் பெற்ற பத்திரிகை நிறுவனங் 

கள் அறிவாற்றல் பொருந்திய புதிய உலகத்துடன் அவர்கள் ஏற்படுந்தி 

யிருக்கு தொடர்பு மீடிம்திருக்க உதவின. மேலும் அந்தொடர்பால் 

அவர்களிடம் தோன்றிய எதிர்ச் செயல்கமா£ பரப்புவதற்கும் அவை 

துணை செய்தன, புதிதாக கிறுவப் பெற்ற போக்குவரத்து சாதனங்கள் 

சென்னையிலிருப்பவர்கள் டில்லியில் இருப்பவர்களுடன் கேரடி பேச்சுத் 

தொடர்பு வைத்துக் கொள்ளவும், பம்பாயில் இருப்பவர்கள் கல்கத்தா 
வில் இருப்பவர்களைச் சக்இிக்கவும் வாய்ப்பு அளித்தன. இவ்வாரமுக 

புதிய கல்விக் கொள்கை ஈடைமுழைப் பித்தப் பெற்ற கால முதற் 

கொண்டு, இல்பட்ட் மசோதா இயற்றப்பட்ட காலம் வரையுள்ள 

ஐம்பது ஆண்டுகளில் நடுத்தர வகுப்பினர்களிடையேயிருக்து ஒரு புதிய 

ஒருமைப்பாடுடன் கூடிய அனைத்து இந்திய வகுப்பு ஓன்று தோன்றியது. 

அவ்வகுப்பைச் சார்ந்தோர்கள் பல பின்னணிச்சூ ழல்களில் வளர்ந் இருந்தி. 

. போதிலும், பொதுவான அறிவு, கருத்த, பண்புகள் ஆகியவைகளைப் 

- பெற்றிருக்தார்கள், இந்திய சமுதாயத்தில் அவர்கள் சிறுபான்மை 
யினராக இருந்தனர் என்பது உண்மை, ஆனால் அவர்கள் ஒற்றுமை, 

3 செயல் நோக்கம், ஈம்பிக்கைக்கு ஏதுவாக இருக்கும் பொருள். ஆகிய



182 இந்திய வரலாழு 

வற்றை .நுனித்தறியும் இறம் கொண்டவர்களாயிருந்தனர், ௮ல் 
வகுப்பினை தற்கால இந்தியாவின் புதியதாக ஏற்பட்ட உயிர்நிலை என்று 
கூறலாம், வெகு விரைவில் இந்திய மக்கள் அனைவருக்கும் தன் 

னுடைய உணர்ச்சியை ஊட்டவல்ல.நாக இருந்தது. 

இத்தகைய வகுப்பைச் சார்ந்தவர்: நங்களுடைய கருத்துக்களை 
அரசியல் சார்ந்த வழிகளிலே தெரிவிக்க ஆசைப்பட்டனர். அத்தகைய 

விருப்பம் தவிர்க்க முடியாத இன்றுக இருந்தது. பத்தொன்பதாம் 

நாற்றாண்டில் முற்போக்குக் கருத்துக்களைக் கொண்டவர்கள் தொடங் 
கிய இயக்கம் முழுவதும் அரசியல் சார்ந்து வழிகளிலேயே விளக்கப் 

பட்டு வந்தன, அதே முறையில் இந்தியாவில் தோன்றிய புதிய வகுப் 
பினரும் கையாண்டு வந்தனர். இந்த வகையில் அவர்கள் ஐரோப்பா 

விலிருந்து தாம் பெற்றக் கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்வதுடன் நிறுத்திக் 
கொள்ளாமல் அவைகளை கடைப்பிடித்து வருபவர்களாகவும் தோன்றி 

னார்கள். மேலும் அன்னிய நாட்டிலிருந்து வர்.த ஆட்சியாளர்களுக்கும் 

இந்திய மக்களுக்கும் இடையே தகராறு ஏழ்படுவதையும் தவிர்க்க 

இயலஇிருந்தது, ஆளப்படுபவர்கள் வெகு விரைவான முன்னேற்றம் 

காண விழைக்நார்கள். ஆனால் ஆளுபவர்கள் அந்த வேகத்தில் ஆட்சி 

முறையை அவர்களிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு இந்தியாவினின்றும் 

விலக விருப்பங் கொள்ளவில்லை. அதோடு இணைந்திருந்த பிரச்சனைகள் 
எல்லாம் எந்த அளவிற்கு அவர்களுக்கு அரசியலில் பங்களிக்க வேண் 

டும், எல்வளவு காலம் அன்னிய ஆட்சி நிலை (ற்.றிருக்க வேண்டும் 

எத்தகைய விளைவுகளுடன் மாறுதல்கள் ஏற்படுத்த வேண்டும் என் 

பவைகளைப் பற்.றியிருந்தன, 1850ஆம் ஆண்டிற்குப் பின் இருந்தே 

பிரிட்டிஷ்காரர்கள் இந்தியர்களுக்கு முடிவாக தன்னாட்சியுரிமையை 

வழங்க எண்ணமிட்டிருர்தனர் என்பதை முன்னரே கவணித்துள்ளோம். 

ஆனால், 1857ஆம் ஆண்டு கலகத்திற்குப்பிறகு 'முடிவாக்*? என்ற சொற் 

றொடருக்கு நெகிழும் தன்மைவாய்ந்த பொருளைக் கொடுக்கத் தொ டங் 

இனார்கள். இவ்வாறாக அவர்களுடைய முக்யெ நோக்கங்கள் ஒன் 

முகவே இருந்தன, ஆனால் அந்நோக்கங்களை எப்பொழுது BOD 
வேற்ற வேண்டும் என்பதில் ஆரம்பத்திலிருந்தே கருத்து வேற்றுமை 

ஏற்பட்டிருந்கது, மேலும் இரண்டு மூலக் கருத்துக்கள் இப்பொழுதி 
குறுக்கிட்டன, முதலாவதாக புதிய இந்தியாவைத் தலைமை தாங்க 
ஈடத்தும் பொறுப்பை ஏற்கத்தகுதிபெழ்றவர்களை தேட முயன்றபோதி 
அவர்கள் சரியான இசையில் செல்லவில்லை. பிரிட்டிஷ் ஆட்சியை 

நடத்தி வந்த முதல் கிருவாகெள், பண்டைக் காலத்தில் ஆட்சி நடத்தும் 
பொறுப்பை மேற்கொண்டிருந்த வகுப்பிலிருர் துதான் இந்தியத் தலைவர் 
கள் தோன்றுவார்கள் என்று கருதிவந்தார்கள். பம்பாய் மகாணத்தின் ஒரு 
மாவட்டத்தை இந்தியர்களைக் கொண்டு ஆட்சி புரிய வேண்டும் என்று
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எல்பின்ஸ்டன் யோசனை கூறிய பொழுது, அந்த யோசனையை அந்த 

வகுப்பைக் கொண்டுதான் நிறைவேற்ற முடியும் என்று கருதினார்கள். 

அதனையொத்த சில யோசனைகளை மால்காம் கூறியபோதும் முன் 

போலவே இப்பொழுதும் கருதலாயினர். _ல்ஹெளசி ஏற்படுத்திய 

புதிய சட்டசபையில் அங்கம் வூக்க இந்தியர் ஒருவரை நியமிக்கும் | 

போதும் அந்த வகுப்பையே நாடினார்கள். ஹென்றி லாரன்சு 

சிக்கிய சர்தார்கள் புது வாழ்வு பெறுவதற்கு தன்னுடைய வாழ்க் 

கையைப் பணயமாக வைத்தார். 1862இல் புதிய சட்டசபையொன்று 

ஏற்படுத்தப் பெற்றபோது அதில் அங்கம் வகிக்க வேண்டிய இந்திய 
உறுப்பினர்களை இவ்வகுப்பிலிருர்தே காணிங்கு பொறுக்கி எடுத்தார். 

லிட்டன் பிரபு சட்ட முறையான வில் சர்விசை அமைத்தபோது 

அதனை இவ்வகுப்பினர்களைக் கொண்டே நிரப்ப முடிவு செய்தார். 

இந்திய நாட்டின் தலைமைப் பொறுப்பை ஏற்க இல்வகுப்பினின்றும் 

மூன் வரமாட்டார்கள் என்பது தெளிவாக விளங்கியபோது அனேக 

பிரிட்டிஷ் நிருவா௫ுகள் அவ்வகுப்பை அணுகுவதை நிறுத்திக் கொண் 

டார்கள், அரசியல் சார்ந்த கருத்தறிவிக்கும் செயற் குறிப்புகள் 

புதிய ஈடுத்தர வகுப்பினர்கள் வெளிக்காட்டியபோது, பிரிட்டிஷ் நிரு 

வா௫ிகள் அவைகளை முழைப்படிபமைத்த குறிப்புகளாக ஏற்க மறுத்து 

விட்டனர். அவ்வகுப்பினர்களிடமிருக் து யாதொரு ஈற்செயலும் ஏழ் 

படாது என்பதே அவர்களுல._ய கருத்தாகும், அப்பொழுதிலிருந்து 

இந்தியாவிலும், இங்கிலாந்திலும் வாழ்ந்திருந்த பிரிட்டிஷ் மக்களி 

டையே ஈடுத்தர வகுப்பைச் சாரந்தவர்களுடைய தேசிய இயக்கத்தின் 

இயல்பைக் குறித்து மாறுபட்டக் கருத்து தோன்றியது. : 1914ஆம் 

ஆண்டிற்கு முன் அவர்களுள் பெரும்பான்மையினர் அதனுடைய 

முக்யெத்துவத்தை குறை மதிப்பிட்டார்கள். 1995க்குப் பிறகுதான் 

பிரிட்டிஷ்காரர்களில் பெரும்பான்மையினர் இந்திய தேசிய இயக் 

கத்தின் உண்மை நிலையினை உணர்ந்தனர். அப்போது அதனை இந்திய 

அரியல் துறையில் காணப் பெற்ற பெரும் சக்தியாக ஏற்றுக் கொண் 

டனர், அதற்கு காரணம் ஹாலிபாக்ஸ் மேற்கொண்ட கடும் முயற்சி 

யாகும், இரண்டாவதாக, நாட்டில் அமைதித் ஏற்படத் தொடங்கியது 

முதல், பிரிட்டிஷ் நிருவாகிகள் அரசியற்கலையில் காட்டிவந்த அக்கறை 

குறைந்து வரலாயிற்று, அதே நேரத்தில் அவர்கள் நிருவாகத்தில் 

காட்டி, வந்த அக்கறை நாளுக்கு நாள் பெருகக் கொண்டே வந்தத. 

நிருவாகத்தில் குறிப்பிட்ட பயனை நிறைவேற்றி விடவேண்டும் 
என்னும் நோக்கம் மேற்கொள்ளப்பட்டதால் மக்களுடைய கஷ்ட 

ஈஷ்டங்களை அறிந்துக் கொள்ளும் மனப்பான்மை மறையலாயிற்று. 

கிறைவேற்றப்பட வேண்டியவை அதிகமாக இருர்தமையால 
மக்களுடைய தலைவர்களைக் கலந்து ஆலோசித்து நடவடிக்கைகள் மேற் 

கொள்ள போதிய நேரம் இருக்கவில்லை, இந்தியப் பேச்சாளர்களும்,
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தலைவர்களும் தங்களுடைய பொது விவகாரங்களைச் சார்ந்த கருந்துக் 
க ஐரோப்பாவிலும், பிரிட்டனிலும் வெளியிடப்பட்ட முற்போக்குக் 

கருத்துக்கள டங்டுப புத்தகங்களின் வாயிலாகப்பெற்றிரு் நனர். மேலும் 

அவர்களுக்குப் பொது விவகாரங்களில் போதிய அனுபவம் இல்லை. 

ஆகவே பிரிட்டிஷ் நிருவாககளுக்கு அவர்கள் வெறும் கற்பனையாளர்ீ 

களாகத் தோன்றினார்கள். இத்தகைய ரூழ்நிலையில் ஏற்பட்ட மனப் 

பான்மை சார்ந்த போராட்டம் தவிர்க்க முடியாததாக இருந்தது. 

அந்த புதிய வகுப்பினர்கள் ஒரு சமயம் பிரிட்டிஷ்காரர்களின் 

ஆதரவைப் பெற்றும், மற்றொரு சமயம் அவர்களை எதிர்த்தும் 

இருந்தனர்,  அல்விரு கேர்மாறுன செயல்களுக்குட்பட்டிருந்ததின் 
விளைவாக அவ்வகுப்பு பெரும் வளர்ச்சியுற்றது. பெண்டிங்கு காலழ் 

திலிருந்து பதவி வ௫த்திருந்ந கவர்னர் ஜெனரல்களின் மனப்பான்மை, 

1889-இல் இயற்றப்பட்ட சாசனச் சட்டம், 1858ஆம் ஆண்டின் 

அரசியல் அறிக்கை ஆ௫யெவற்றில் காணப்பெறும் உறுதி மொழிகள், 
சட்டசபை, நீதிமன்றங்கள், அரசாங்கப் பணித்துறைகள் ஆகியவற்றை 

இக்திய மயமாக்க மேற்கொள்ளப்பட்ட மு;தல் ஈடவடிக்கைகள், இர் 

இலாந்தில் இருந்த முற்போக்காளர்கள் அளித்து வந்த ஆதரவு ஆகியவை 

அதன் வளர்ச்சியைத் தூண்டிவிட்டன. இந்த வகையில் ளொட்சன் 

ஆற்றிய தொண்டு மிகவும் சிறப்பானதாகும், மேலும் ஐரோப்பியர்கள் 
இந்திய கலாச்சாரத்திலும், இந்திய இலக்கெங்களிலும் அக்கரை 
கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள். சர் வில்லியம் ஜோன்ஸ் என்பவர் பதி 

னெட்டாம் நூற்றாண்டில் இந்த வகையில் ஒரு தொடக்கத்தை 

ஏற்படுத்தினார். பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் ஐரோப்பா முழுவதிலும் 
- இத்தகைய அக்கரை ஏற்பட்டிருந்தது. இது இந்தியரின் தன்மான 

.. உணர்ச்சியைப் பெருக்யெது, இதன் பயனாகவும் அவ் வகுப்பு வளர்ச்சி 

யுற்றது. புதிய வகுப்பிற்கு ஏற்பட்டிருந்த எதிர்ப்பைப் பற்.றி இனி 

கவனிப்போம். இந்திய மயமாக்கும் முறையில் காணப்பெற்ற மெத்தன 
மூம், வரம்பு மீறுத்தன்மையும், இந்திய மக்களை பொறுமையிழைக்கச் 
செய்துவிட்டன. இந்திய ஒழுங்கமைப்பு முறைகளை கடுமையாக்க 

் கண்டித்ததன் விளைவாகவும், அவ்வமைப்பு முறைகள் அனைத்தும் 

நாகரிகப் பண்புகளை பெற்றிராதனவாக அனேகர் கருதி வந்ததன் விளை 

வாகவும். இந்திய மக்களிடையே மனக்கசப்பு ஏற்பட்டிருந்ததி- 
வாணிப விவகாரங்களில் கேர்மையற்ற வகையில் ஒரங்காட்டப்பட்டதி 
என்ற கருத்து வளர்ச்சியுற்றதாலும் மக்கள் குறிப்பாக மேற்கு இந்தியா 

வில்... வத்து வந்தவர்கள் மனக்கசப்பு அடைந்தார்கள், ஐரோப் 

... பியர்கள் இந்தியர்களை விட நாகரிகப் பண்பில் உயர்ந்தவர்கள் என்,று 

தப History of india IT & Ili புத்தகங்கள் பார்க்ககும். மெகாயேயும், 
அநேக லிபரல்கஞூம் இந்த வகைமில் தீக்கிஜைத்தவர்கள் ஆவார்கள்.



ர
 
௬
 

(q) 
‘
h
i
g
 

p
a
s
e
 

(p) 

 



இந்தியர்களின் பதில் 
135 

கருதியதால், இந்தியர்களை அவமதித்து வந்தனர். அதிலும் இழ்ப்படிஙிலை 

யிலிருந்த ஐரோப்பியர்கள் இத்தகைய செய்கையில் அடிக்கடி, ஈடுபட் 

டிருந்கனர். அதன் விமாவாகவும் இந்திய மக்களிடையே மனக்கசப்பு 

தோன்றியது, 

பேச்சுத் திறனையும், இளர்ச்சி மனப்பான்மையும் கொண்டிருந்த 

மக்கள் வாழ்ந்திருந்த கல்கத்தா ஈகரத்தில்தான் மூ.தல் முதவில் அரசியல் 

ஈடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது, ஒழுக்கவியல், சமூக சர்த்திருத் 

தங்கள் ஆகிய துறைகளில் விவாதங்கள் ஏற்கனவே மேற்கொள்ளப் 

பட்டிருந்ததால் அரசியல் துறையிலும் அவைகளை மேற்கொள்ளுவ.து 

எளிதாக இருந்தது. 1840க்குப் பிறகு நிறுவப் பெற்ற :பிரிட்டிஷ் 

இந்தியர் சங்கம் முதன் முறையாக ஏற்படுத்தப் பெற்ற அரசியல் 

சார்ந்த சங்கமாகக் கருதலாம், அது மதிப்புடைய நிலம் படைத்தவர் 

களை உறுப்பினர்களாகக் கொண்டிருந்தது. அதனுடைய உறுப்பினர். 

களின் நலன்களைப் பாதுகாப்பதிலேதான் தன்னுடைய கவனத்தை 

அதிகமாகச் செலுத்தியிருந்தது. அது கோரிக்கைகளைவிட விண்ணப் 

பங்களயே சமர்ப்பித்து வந்தது. 1876-இல் இந்தியர் சங்கம்” 

என்ற சங்கத்தை சுரேந்திர நாத் பானர்ஜி நிறுவினார். சுரேந்திர நர்த் 

பானர்ஜி ஒரு குறுகிய காலம் வரை இந்திய சிவில் சர்வி௫ுல் சேர்ந்து 

பணியாற்றி வந்தார், அதன் பிறகு அவர் ஆசிரியத் தொழிலை மேற் 

கொண்டார். அவர் பேச்சுத் இ௰னும், படைப்புத் திறனும் ஒருங்கே 

பெற்றிருந்தார். அவருடைய ஆற்றலைப்பயன் படுத்தத்தக்க நோக்கங்கள் 

அகேகம் இருப்பதை அவர் விரைவிலேயே கண்டறிந்தார். இந்தியர் 

கள் வில் சர்விடல் சேருவதற்கு ஏற்படுத்தப் பெற்றிருந்த வாய்ப்பினை 

தடை செய்யும் சோக்கத்துடன், அந்த சர்விடில் சேருவதற்காக ஏற்படுத் 

தப் பெற்றிருந்த வயது வரம்பு குறைக்கப்பட்டது. சுரேந்திர நாத்தி 

னுடைய ஆற்றலை வெளிக்காட்டுவதற்குரிய வாய்ப்பை அந்த ஈட 

வடிக்கை ஏற்படுத்தித் தந்.த.து. காடெங்கும் அதனுடைய களை நிறு 

வனங்கள் அமைக்க அது துணை செய்தது. லிட்டன் பிரபுவினுடைய 

பத்திரிகைச் சட்டம் (1878) அவருக்கு மற்றொரு வாய்ப்பை ஏற்படுத் 

இத்தந்தது, பத்திரிகைச் சட்டம் தோற்றுவித்த பிரச்சனை பொது 

மக்களின் கவனத்தை ஈர்க்க வல்லதாக அமைந்திருந்தது. 

அதன் பிறகு ரிப்பனுடைய ஆட்சி தொடங்கெயது, அவர் கிளாட் 

சனுடைய முற்போக்குக் கருத்துக்களை இ௫்தியாவிற்கு கொண்டு 

வந்தார், அவர் இன்னும் அதிகமான ஆற்றல் பெற்றிருந்தால் காங்கிரஸ் 

நிறுவனத்தின் தோற்றத்தை தடுத்து நிறுத்தி இருக்க முடியாதி எனி 

னும் பிரிட்டிஷ்காரர்களுடன் சேர்ந்து ஓத்.துழைப்பைதன் வாயிலாக 

தங்களுடைய கோக்கங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்ள எண்ணியவர்



186 இந்திய வரலாறு 

களின் கைகளை அவர் வலுப்படுத்தி யிருக்கமுடியும். அவருடைய 
மூதல் நடவடிக்கைகள் புதிய தேசியவாதிகளின் தன்னம்பிக்கையும், 
பெருமையையும் உயர்த்தின. அதன் பிறகு இல்பர்ட் மசோதா பெரும் 

கிளர்ச்டு ஒன்மை ஏற்படுத்தியது, அப்பொழுது இந்தியர்களுக்கும் 

ஐரோப்பீயர்களுக்கு இடையே ஏற்பட்டிருந்த இனம் சார்ந்த பகைமை 

உணர்ச்சியும், சமுதாய மனப்பான்மையும் வெளிப்படையாகத் தெரிவிக் 
கப்பட்டன. அதிகார பீடத்தில் அமர்ந்திருப்பவர்கள் அசட்டை செய் 
யப்பெற்றனர். வங்காளத்தில் வாழ்ந்திருந்த அரசாங்கப் பணியில் 

சேர்ந்திராத ஐரோப்பியர்கள் திட்டமிட்டு போராட்டத்தை ஈடத்தி 
வந்தார்கள். இதுவே, இளமை மிடுக்குடன் கூடிய இந்திய தேசிய 
வாதிகளை உறுதியான நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளத் தூண்டியது. 
அதன் விளைவாக இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் ஏற்படுத்தப் பெற்றது. 

வெற்றிகரமாக நடத்தப் பெற்ற அக்கிளர்ச்சி பிறகு பின்பற்றத்தக்க 
வழிகாட்டியாக அமைந்தது. தானியச் சட்ட எதிர்ப்புச் சங்கம், அயர் 

லாந்து நிலக்இழார்களை எதிர்க்கும் சங்கம், அயர்லாந்து தேசிய சங்கம் 

போன்ற நிறுவனங்களைப் பற்றியும் மக்கள் அதிகமாகத் தெரிந்து 
கொண்டிருந்தனர். வெற்றிகரமாக ஈடத்தப் பெற்ற கிளர்ச்சியும், மேற் 

குறிப்பிட்ட சங்கங்களைப் பற்.றிய அறிவும் அவைகளைப் போலொத்த 

நடவடிக்கைகளை இந்தியர்கள் மேற்கொள்ளத் தாண்டின. 

1885ஆம் ஆண்டில் டிசம்பர் மாதத்தில் பம்பாயில் இந்திய தேசிய 
காங்கரசன் முதம் கூட்டம் நடத்தப் பெற்றது, தொடக்கத்தில் முற் 

போக்கு மனப்பான்மையைக் கொண்டிருந்த சில ஆங்கிலேயர்கள் 
அதற்கு ஆதரவளித்தார்கள், அவர்களுள் ஒருவர் க, 0. ஹ்யூம் என்பவ 

‘pret, அவர். ஜோசப் ஹ்யூம் என்ற இவிரவாதியின் புதல்வராவர், 

ஒய்வு பெற்ற சிவில் அதிகாரியான சர், 44, வெட்டர் பரன், சர் டேவிட் 
யூல், சர், ஹென்றி காட்டன் ஆகியோரும் அதற்கு ஆதரவளித்தார்கள்.! 
முதல் கூட்டத்தில் எழுபத்திரண்டு பேர்களே கலந்து கொண்டனர். 
அவர்கள் அனைவரும் ஒருசிறு தொகையைச் செலுத்தி தங்களை ௮க் 

கூட்டத்தில் சலந்து கொள்ள தகுதி பெற்றவர்களாகக் தேர் 
தெடுத்துக் கொண்டனர். அப்பொழுதிலிருந்து மேற்கொண்ட காரியத் 

தில் அது தயக்கங் கொள்ளவில்லை, ஒவ்வொரு ஆண்டும் பெருமளவில் 
மகாகாடு ஈடத்தப் பெற்றது. அதில் எல்லா சமுதாயப் பிரிவினர்களின் 
பிரதிநிஇகளும், மாகாணங்களின் பிரதிரிஇகளும் கலந்து கொண்டனர். 

சர், சையது அஹமத் கானின் கருத்துக்கு இணங்க முஸ்லீம்கள் கலந்து 

கொள்ள தயங்கினார்கள். மக்கள் ஆட்சி ஏற்படுத்தப் பெற்றால் அது 
இந்துக்களின் ஆட்சியாகவே அமையும் என்று சையது அஹமக்கான் 

1 மூன்று ஆங்கிலேயர்கள் 1885 முதல் 1900 வரையுள்ள ஆண்டுகளில் காற்கிரஸ் 
தலைவர்களாக பணீயாற்றியுள்ளார்கள், |
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கூறினார். ஆண்டுதோறும் தேர்ந்தெடுக்கப் பெற்றத் தலைவர் காரியக் 

கமிட்டி, பொதுக் கமிட்டி, முழுமை பெற்ற கூட்டம் ஆயெ அமைப்பு 
மூறைகளை ஏற்படுத்தினார்கள். தலைவர் பேருரை,விவாதங்கள், இர்மானங் 
கள் ஆகிய நடைமுறைகளையும் எற்படுத்தினார்கள் வட்டாரங்களில் 

களை நிறுவனங்கள் நிறுவப் பெற்றன, காங்கிரஸ் நிறுவனத்திற்குரிய 
தனி இயல்பை அது ஏற்படுத்திக் கொண்டது, வெகு விரைவில் அது 

இயக்கமாக மட்டுமன்றி கட்சியாகவும் மாறிவிட்டது. அதனுடைய 

அங்கத்தினர்களின் எண்ணிக்கையை விட ஆதரவாளர்கள் எண்ணிக்கை 

அதிகமாயிற்று, பெரிய பட்டணங்களுக்கு வெளியே, அந்த நிறுவனத் 

இல் அங்கத்தினராகச் சேர்ந்து கொள்ளுவது ஒரு துணிச்சலான காரிய 
மாகக் காணப்பட்டது, அதனுடைய கூட்டங்களில் கலந்து கொள் 

வதும் துணிவான செய்கையாகக் கருதப்பட்டது. 

அரசாங்கம் அதனுடைய வளர்ச்சியைக் கண்டபோது விழிப்புட 

னும், நேச மனப்பான்மையுடனும் நடந்து கொண்டது, டஃப்பரின் 

பிரபு அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை ஓரளவு உணர்ந்திருந்தார். 

ஆகவே அதற்கு அருள் நலமார்ந்த வாழ்த்துக்களை ச,மிதளவு அளித்தார். 
அதனுடைய தோற்றத்தைப் பயன் படுத்தி சபைகளைக் கொண்டு ஆட்சி 
நடத்தும் முறையை விரிவு படுத்த வேண்டும் என்று வற்புறுத்தினார். 
நான்கு ஆண்டுகளாக ஈடைபெற்று வந்த விவாதத்திற்குப் பின்னர், 

1892-இல் இந்திய கவுன்சில் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது. அ௮ச்சட் 

டம் இந்தியர்களுக்கு முழு இருப்தியை ஏற்படுத்தவில்லை. ஆயினும்௮.து 

இல திண்ணிய விளைவுகளை உண்டாக்கயெது, உறுப்பினர்களை நியமனம் 

செய்ய வேண்டும் என்று சிபாரிசு செய்திருந்த பே!திலும் கடைமுறை 

யில் அங்கத்தினர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் முமையினை மேற்கொள்ளும் 

வகையில் அது அமைந்திருந்தது. அதன் பயனாக காங்கிரஸ்காரர்கள் 

இதுவரை உயர் குடி. மக்களே அங்கம் வஇத்திருந்த சபைகளில் உறுப் 

பினர்களாக இருந்து பணியாற்றத் தொடங்கினார்கள். (00. $. கோகலே 

மத்திய சட்டசபை உறுப்பினரானார். வெகு விரைவில் அ௮ச்சபையின் 

சிறப்புமிக்க உறுப்பினர்களுள் ஒருவராகத் திகழ்ந்தார். சட்டசபை 

யின் அதிகாரங்களும் விரிவாக்கப் பெற்றன, அதன் விளைவாக அரசாங் 

கத்தின் வரவு செலவு திட்டத்தைப்பற்,றி விவாதிக்க அதிகாரம் அதற்கு 
வழங்கப் பெற்றது. அதனால் பொது வாழ்வு சார்ந்த அரசாங்கக் 
கொள்கையைப் பற்றிய பிரச்சனைகளையும், குறிப்பிட்ட திட்டங்களைப் 

up Bus பிரச்சனைகளையும் விவாதிக்க இப்பொழுது வாய்ப்பு ஏற் 

பட்டது. ஆண்டுதோறும் வரவு செலவு திட்டத்தைப்பற். றி கோகலே 

சட்டசபையில் நிகழ்த்திய சொற்பொழிவும், காங்கிரஸ் தலைவரின் 

தொடக்கப் பேருரையும், புதிய தேசிய உலகத்தில் ஏற்பட்ட இரண்டு 
அரியல் சார்ந்த பெரும் நிக. ழ்ச்கெளாகக் கருதப்பட்டன.
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காங்கிரஸ் நிறுவனத்திலேயே கருத்து வேறுபாடுகளும், நெருக்கடி. 

களும் ஏற்பட்டன. முதலில் இளாட்சனுக்குரிய முற்போக்குக் கருத்துக் 

களும், இத்தாலியக் கருத்தியற் கோட்பாட்டினைச் சார்ந்த சில கருத்துக் 

களும் காங்கிரஸ் உறுப்பினர்களிடையே செல்வாக்குப் பெழ்.றிருந்தன.! 

அக்கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொண்ட அங்கத்தினர்களே நீண்டகாலமாக 

ஆதிக்கம் பெற்றிருந்தனர். ஆனால் முற்போக்குக் கருத்துக்களை அடிப் 

படையாகக் கொண்ட இர்த்திருத்தங்களை ஏற்படுத்துவதுடன் மன 

நிறைவு அடையலாகாது என்றும், அத்தகைய நடவடிக்கைகள் மற் 

றொரு சீரிய நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு உதவி DFU FFE 

முறையில் அமைய வேண்டும் என்றும் ஒரு சிலர் துவக்கத்திலிந்தே 

எண்ணமிட்டு வந்தனர். அவர்கள் மற்றவர்களைப் போலவே தன்னாட்சி 

முறையை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற கோக்கத்தைக் கொண்டிருந் 

தனர், ஆனால், ௮து எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்பதைப்பற்றி 

அவ்விரு சாரார்கள் மாறுபட்ட கருத்துக்களைக் கொண்டிருந்தனர். அவர் 

களுள் ஒரு பிரிவினர், ௮.து வழி வழிமரபாக வந்திருக்கும் இந்தியக்கருத் 

துக்களுக்கேற்ப அமைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் மற்றவர்கள் அது 

ஐரோப்பிய மக்களாட்சிக் கருத்துக்களுக்கேற்ப அமைக்கப்பட வேண் 

டும் என்று கருதினார்கள். தொடக்கத்திலிருந்தே காங்கிரஸ் நிறுவனத் 

இன் அமைவு கோக்கங்களை வரையறுப்பதில் பம்பாயைச் சார்ந்தவர்கள் 

கீல்கத்தாவைச் சேர்ந் தவர்களுக்குச் சமமாகப் பங்கு கொண்டிருந்தார்கள். 

தாதாபாய் நெளரோஜி காங்கிரசின் இரண்டாவது தலைவராகத் தேர்நீ 

தெடுக்கப்பட்டார். அவர் ஒரு பார்சியர். முற்போக்கு எண்ணம் 

கொண்டவர். சல ஆண்டுகள் பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்டின் லிபரல் 

கட்சியைச் சார்ந்த உறுப்பினராகப் பணியாற்றி வந்தவர், அவருக்கு 

அடுத்தபடியாக காங்கிரசின் தலைவராகப் பணியாற்றியவரும் பம்பாயைச் 

சார்ந்த ஒரு முஸ்லீமே ஆவார். மேலும் பம்பாயில்தான் காங்கிரஸ் 

- உறுப்பினர்களிடையே தோன்றிய கருத்து வேறுபாடு தெளிவாக 

வெளிப்படுத்தப் பெற்றது. பூனாவைச் சேர்ந்த இரண்டு சித்பாவன் 

பிராமணர்கள் வாயிலாக அவ்விருவகை கருத்துக்கள் வெளிப்பட்டன. 

அவர்களுள் ஒருவர் 0. 16. கோகலே என்பவர், அவர் ரானேடே என்ற 

பெயருடைய நீதிபதியின் சீடராவார், மற்றவர் பாலகங்காதர திலகரா 
வார், அவர் *கேசரி' என்ற மராத்தியப் பத்திரிகையின் ஆரிரியராவார், 

இலகர், சிவாஜியின் சாதனைகள், மராத்தியப் பேரரசு பெற்றிருந்த மேம் 

பாடுகள் ஆயெவற்றில் தன்னுடைய இந்தனையைச் செலுத்தி இருந்தார், 

கோகலே, முற்போக்குத் தன்மையுடன் கூடிய பகுத்தறிவு வாதத்தின் 

அடிப்படையில் நிறுவப்பெறும் பார்லிமெண்டு ஆட்சி முறையில் தன் 

1 சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி உட்பட காந்சரஸ்தாபனத்தின் தலைவர்களுள் பலர் ஆரம் 

பத்தில் மாட்சீனி (892214) யைப் பின்பற்றுபவர்களாகயிருந்தனர்.
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னுடைய கவனத்தைச் செலுத்தி வந்தார். 1897-இல் பம்பாயில் 

*பிளேக்' என்னும் கொள்ளை நோய் பரவியது, அப்பொழுது ஏற்பட்ட 
நெருக்கடியின் போது தான் அவர்களுக்கிடையே ஏற்பட்டிருந்த கருத்து 

வேறுபாடு வெளிப்படுத்து பெற்றது. அப்பொழுது அர்சாங்கம் மேம் 

கொண்ட தேக ஈலம் சார்ந்த தடுப்பு நடவடிக்கைகளை எதிர்த்து வந்த 

சம்பிரதாயப் பற்றுள்ளவர்களுக்குத் திலகர் ஆதரவளித்தார். மேலும் 
அப்சல்கானுக்கு எதிராக வாஜி மேற்கொண்ட வன்முமைச் செயலைப் 

புகழ்ச் து பேசினார். சிவாஜி மேற்கொண்ட வன்முறைச் செயல் அற 
விதிகளுக்கு அப்பாற்பட்டது என்று விளக்கம் கூறினார், மக்களை 
கிளர்ச்சி செய்யுமாறு தூண்டி விட்டார் என்ற காரணத்திற்காக அவர் 

சிறையிலிடப்பட்டார். இவ்வாறுக காங்கிரஸ் நிறுவனத்தில் மிதவாதி 

கள், இீவிரவாஇகள் என்ற இரு உட்பிரிவினர்கள் தோன் றினார்கள். 

இவ்வாறாக, பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில், அதாவது 
காங்கரஸ் நிறுவனம் ஏற்படுத்தப் பெற்ற பதினைந்து ஆண்டுகளுக்குள் 
ளாகவே, அதனுடைய அங்கத்தினர்கள் இந்திய உள்காட்டு விவகாரங் 

களைச் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வு கானும் வகையில் மேற் கொள் 

எப்படும் முயற்சியை தொடங்கும் உரிமையைக் கைப்பற்றி விட்டனர். 

அதனுடைய உறுப்பினர்கள், மிக நுட்பமான சிறுபான்மையினர்? 

என்று 1888-90 டஃப்பறரின் பிரபு குறிப்பிட்டிருந்த வகுப்பைச் 

சேர்ந்தவர்களாவார்கள். புள்ளி விவரக் கணக்குப்படி. அவருடைய 

கூற்று சரியானதென்றே காம் கொள்ளவேண்டும். ஆனால் அவர்கள் 

சிறுபான்மையினராகவே இருந்த போதிலும், அவர்கள் அனைவருமே 

படைக்கும் திறனுள்ளவர்களாக இருந்தனர். அவர்கள் பெ HO Gis 

படைப்புத்திறன், நாளடைவில் செயலடங்கியிருந்த மக்கள், மயக்க 

நிலையில் இருந்த உயர் குடியாளர்கள், ஆகியோரின் தலைவர்களாக செயற் 

படுவதற்கான வாய்ப்பினை அவர்களுக்கு ஏற்படுத்திச் தர்5.து. அவர்கள் 

சிறுபான்மையினர் என்றாலும், அவர்கள் படைப்புத்திறனையும், செயல் 

இறத்தையும் ஒருங்கே பெற்றிருந்தார்கள். இந்திய மக்களிடையே 

FEBS உணர்ச்சி தோன் றுவதற்கு அரும்பாடுபட்ட வகுப்பைச் சேர்ந்த 

வர்கள் என்று நாம் அவர்களைக் குறிப்பிட்டுக் கூறலாம், அதே நேரத் 

இல் அவர்கள் மேல் நாட்டு கருத்துக்களையும், வழிகளையும் பின்பற்றி 

வந்தனர் என்பதை நாம் இங்குக் குறிப்பிடுதல் மிக மிக அவ௫யமாகும்,
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சுதேச இராச்சியங்களுக்கும், கம்பெனி, பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் 

ஆகியவற்றிற்கும் இடையே ஏற்பட்டிருந்த தொடர்புகளைப் பற்றி 

இந்த அத்தியாயத்தில் றிது கவனிப்போம். கிழக்கு இந்தியக் 
கம்பெனி முதன் முதலில் அரசாங்கப் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள 
வேண்டும் என்ற எண்ணத்தைக் கொண்டிருக்கவில்லை. எவ்பவவ் 

விடங்களில் பாதுகாப்பு அளிக்கவல்ல அரசாங்கம் ஓன்றை இந்தியர்கள் 
ஏற்படுத்தப் பெற்றிருந்ததோ, அங்கெல்லாம் அவ்வரசாங்கத்தின் 
ஆதரவின் Sp செயற்பட்டுவர விருப்பங்கொண்டது. அத்தகைய 

அரசாங்கம் ஏற்படுத்தப் பெற் மிராக இடங்களில், அக்கம்பக்கத்தி 
லுள்ள இந்திய அரசாங்கம் ஏசாவதொன்றின் வாயிலாக செயற்பட்டு 

வந்தது, 7750ஆம் ஆண்டு வரை முதலில் குறிப்பிடப்பட்ட 
மூழையைக் கம்டெபனீ கையாளுவதற்கு மொகலரய அரசு உதவி 

செய்தது, அதன் பிறகு ஐம்பது ஆண்டுகளாக கர்நாடகத்தில் 

ஏற்படுத்தப் பெற்றிருந்த அரசாங்கத்தை அகற்றிவிட்டு ஆட்டிப் 
பொறுப்பைத் தானே ஏற்றுக்கொள்ளுவதற்குப் பதிலாக, அல்வரசாங் 
கத்தின் வாயிலாக கம்பெனி மேலாட்? செய்து வந்தது. கம்பெனி, 
கர்நாடக ௮ரசு ஆகிய இவ்விருசாராரும் ஒருவருக் கெதிராக மற்றவர் 
இழைத்த தவறுகள், தீங்குகள் காரணமாக ஈவாப் தன்னுடைய 
அரசாங்க வருவாய் முழுவசையும் வட்டி செலுத்துவதற்கே செலவழிக்க 
வேண்டிய அளவிற்கு கடன்பட்ட போது,சான் கம்பெனி 1801-இல் 

ஆட்சிப் பொறுப்பைத் தானே ஏற்றுக்கொண்டது, சுபாதாரின் 

வாயிலாக அரசாங்கக் காரியங்களை நடத்தி வரவேண்டும் என்ற 
எண்ணத்தினால் கிளைவ் வங்காளத்திற்குச் சென்றராரேயொழிய அவர்கள் 
மீது கம்பெனியின் ஆட்சியைச் சுமத்துவதற்காக அல்ல, அதே 

முறையைத்தான் அதற்கு முன்னர் ஐதராபாத்தில் புஸ்ஸி என்ற 
பிரஞ்சுக்காரர் மிக வெழ்றிகரமாகக் கையாண்டு வந்தார் என்பதை நாம் 
கருத்தில் கொள்வது அவ௫ியமாகும். பிளா?ிச் சண்டைக்குப் பிறகு 
கிளைல் தன்னுடைய அறிவைச் சரிவர பயன்படுத்தத் தவறியதாலும்,
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கம்பெனி தன்னுடைய அஃலுவலர்களைக் கட்டுப்படுத்த முடியாத 

நிலையில் இருந்தமையாலும் கம்பெனியே ஆட்சி ஈடத்தும் பொறுப்பை, 
சட்டப்படி எப்படி இருந்தாலும் சரி, கடைமூறையில் ஏற்றுக்கொள்ள 
வேண்டி௰ அவயம் ஏற்பட்டது. ஏனைய இடங்களில் கம்பெனி 
தன்னுடைய ஆதிக்கத்தைப் பரப்பி வந்தது போல, மகாராஷ்டிரத்தில் 

தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை விரிவுபடுத்த இயலவில்லை. அங்கு 

அதனுடைய ஆதிக்கம் ஏற்படுத்தப்பெற்ற இடங்கள் அனைத்தும் அது , 
வென்ற இடங்களேயாகும். அவ்வாறு வென்ற இடங்களும் சால்செட், 
பிரோச் என்ற சிறு பகுதிகளேயாகும். 

1765-இல் இளைவிற்கு மொகலாயப் பேரரசர் வங்காளம், பீகார், 
ஒரிஸ்ஸா என்னும் மாகாணங்களில் திவாணி அல்லது வரி வரூல் 

செய்யும் உரிமையை அளித்த காள் முதற்கொண்டு கம்பெணி 

வரையறுக்கப்பெற்ற நிலப்பரப்பை உட்கொண்ட பேரரசை ஆண்டு 

வரத் தொடங்கியது என்று நாம் கூறலாம். அன்று முதற்கொண்டு 

தான், மேலே குறிப்பிட்ட இரண்டு ஆட்டிப் பகுதிகளைத் தவிர ஏனைய 

சார்புநிலை இராச்சியங்களுடன் கம்பெனி தொடர்புகொள்ளத் 

தொடங்கயெது, அத்தகைய சார்பு நாடுகளுள் முதலாவது அயோத்தி 

யாகும், பக்ஸரர் சண்டைக்குப் பிறகு தப்பியோடித் திரிந்துகொண் 

டிருந்த அயோத்தியின் ஈவாபான சுஜா உத் தெளலாவை கிளைவ் 

1765-இல் மீண்டும் பதவியில் அமர்த்திய ஈாள் முதற்கொண்டு 

அயோத்தி, கம்பெனியின் ஆதரவை நம்பி வாழ்ந்துவரும் நாடாக 

இருந்து வந்தது, நவாப் இளைவிடமிருந்து பெற்ற நன்மைக்காக 

50 இலட்ச ரூபாய் கம்பெனிக்கு அளித்தார். மேலும் நவாபும், 

கம்பெனியும் ஒருவருக்கொருவர் உதவியளிக்க ஒப்பந்தம் செய்து 

கொண்டனர். அவ்வொப்பந்தத்தின் நிபந்தனைகள் பார்ப்பதற்கு 

நியாயமானதாகத் தோன்றியது. ஆனால் உண்மையில் அவை ஒரு 

சரராருக்கு மட்டுமே ஈன்மையைப் பயக்கத்தக்கனவாக அமைந்திருந்தன. 

எனெனில் நவாப் வஜீருக்குத்தான் அடிக்கடி உதவி தேவைப்பட்டது. 

அதன் விளைவாக எல்லைப்புறத்தில் கம்பெனியின் படைகளை நிறுத்த 

வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. ஆகவே அவர் கம்பெனியினுடைய 
பேராதரவை ஈம்பி வாழவேண் பூய நிலை ஏற்பட்டது. ஆயினும் அவர் 

1801ஆம் ஆண்டு வரை பெயரளவில் சுதந்திரமான இற்றரசராக 

செயற்பட்டு வந்தார். நவாப் கம்பெனியீடமிருந்து தான் பெற்றுவந்த 
படைத்துறை ' உதவிக்கு ஈடு செய்யும் வகையில் உதவித்தொகை 

யொன்றை கம்பெனிக்கு வழங்கி வந்தார். அத் தொகையைக் குறித்த 

காலத்தில் செலுத்தத் தவறினார். ஆகவே 1801இல் அந்த நிலுவைத் 
தொகையைச் சரிகட்டும் வகையில் அநீத இராச்சியத்.இன் ஒரு பகுதியை 

- வெல்லஸ்லி பிரபு கம்பெனியினுடைய நேரடி. ஆட்சிக்குட்பட்ட பகுதி
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களுடன் இணைத்துக் கெர்ண்டார். அதன் விளைவாக அயோத்தி 

இராச்சியம், ஒரு பக்கத்தில் கோபாள இராச்சியம், ஏனைய பக்கங்களி 

லெல்லாம் கம்பெனியினுடைய ஆட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகள் ஆகிய 

வற்றால் சுற்றி வளைக்கப்பட்டிருந்தது. 1798ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னர் 

ஏற்படுத்தப்பெற்ற உடன்படிக்கைகள் அனைத்தும் கம்பெனியும், 

சிற்றரசர்களும் சமநிலையில் உள்ளவர்கள் என்றக் கருத்தின் அடிப்படை 

யில் ஏற்படுத்தப் பெற்றனவாகும். நைஜாமுடன் ஏற்படுத்தப்பெற்ற 

உடன்படிக்கைகளும் அந்தக் கருத்தினையே அடிப்படையாகக் 

கொண்டிருந்தன. 

வெல்லஸ்லி பிரபுவினுடைய பதவிக் காலம் முதற்கொண்டுதான் 

் உண்மையான சார்புநிலை இராச்சியங்கள் தோன்றின என்று காம் 

கூறலாம். அவர் காலத்தில் மைசூர் இராச்சியந்தைக் கம்பெனி 

வென்று, அதனை அதனுடைய பழைய இந்து அரசர்களுக்கு கம்பெனி 

இருப்பிக் கொடுத்தது. அதற்குப் பதிலாக மைசூர் அரசர்கள் 

ஆங்கிலேயர்களுக்குக் &ழ்ப்படிந்து டக்க இசைந்தார்கள். அயோத்தி 

இராச்சியத்தின் பாதி பகுதி ஆங்கிலேயர்களுடைய ஆட்சிப் பகுதிகளு 

டன் இணைக்கப்பெற்றது. எஞ்சியிருந்த பகுதி, வேறெந்த இராச்சி 

யத்துடனும் தொடர்பு கொள்ளாதவாறு பிரித்து வைக்கப்பெற்றது, 

ஆனால் அவர் கையாண்டு வந்த முக்கியமான கருவி துணைப்படை 

உடன்படிக்கைத் திட்டமேயாகும். முதலில் அத்திட்டத்தை 

நைஜாமை ஏற்றுக்கொள்ளச் செய்தார். அத்திட்டத்தின் Bip 

மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் கிபந்தனைகளைப் பற்றியும், அது 

எவ்வாறு நடைமுறைப் படுந்தப்பெற்றது என்பதையும் காம் முன்னரே 

கவனித்துள்ளோம். (ஏழாவது புத்தகம், பத்தாவது அத்தியாயம் 

காண்க) அதனுடைய முக்கியக் கூறுகள் பின்வருமாறு, அதனை 

ஏற்றுக்கொண்ட சிற்றரசர் தன்னுடைய பாதுகாப்பிற்காக தன்னுடைய 

இராச்சியத்தில் ரு துணைப் படையை Mind 5S வேண்டும். 

அப்படையை வைத்து பராமரிப்பதற்கு செலவிடப்படும் தொகையை 

அவர் அளிக்க வேண்டும், துணைப்படை ஒப்பந்த முழையைக் 

கையாண்டு இந்தியா முழுவதிலும் கம்பெனியினுடைய மேதகவான 

ஆட்சியை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று வெல்லஸ்லி விரும்பினார். 

ஹோல்கார், ஜாட் மக்கள் ஆ௫யோருடைய எதிர்ப்பு துணைப்படை 

உடன்படிக்கைத் தட்டம் சுதேச இபராச்சியங்களில் கம்பெனியினு 

டைய உச்ச உயர் மேலாட்ு மட்டுமே ஏற்படுத்தும் வகையில் 

மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய முதல்படி நிலையாக அமைய வேண்டும் 

என்பதை வெகு தெளிவாகக் குறித்துக் காட்டியது. துணைப்படை 

உடன்படிக்கைகள் சரி சமமான கநிலையிலுள்ளவர்களுக்கையே 

ஏற்படுத்தப்பெற்ற உடன்படிக்கைகளாகவே இன்னும் கருதப்பெற்று
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வந்தது. உடன்படிக்கை செய்துகொண்ட இழ்றரசர்கள் தங்கள் 

விருப்பப்படி. வெளிநாட்டு உறவு முறைகளை அமைக்க இயலாது 
என்றாலும், அவர்களுடைய உள்நாட்டு விவகாரங்களில் அவர்கள் 

பெம்.றிருந்த ஆட்சியுரிமையில் கம்பெனி தலையிடவில்லை என்பதை 

இங்குக் குறிப்பிடுதல் அவசியமாகும். இந்திய அரசாங்கத்திளருக்குக் 

கடிதம் எழுதும்போது நைஜாம் தன்னைப் பற்றிக் குறிப்பிடும் போது 

அரசருக்குரிய தனிச் சிறப்புப் பன்மையாகிய காம்? என்னும் 
வார்த்தையை பயன்படுத்தினார். நைஜாம் தன்னுடைய பதவியின் 

உயர் தன்மையினை விளக்கி வந்தார். 

இந்திய சிற்றரசுகளுக்கும் கம்பெனிக்கும் இடையே ஏம்படுத்தப் 

பெற்ற உறவு முறைகளைப் பழ்றிய அடுத்த குறிப்பிடத்தக்க 
நடவடிக்கை 1818-இல் மேற்கொள்ளப்பட்டது. அப்பொழுது 

பிண்டாரிகள் ஒடுக்கப்பெற்தனர். நடு இந்தியாவில் அமைதி 

ஏற்படுத்தப்பெற்றது, இராஜபுத்திர இராச்சியங்கள் பிரிட்டிஷ் 

அமைப்பிக்குள் கொண்டுவரப்பெற்றன. துணைப்படை உடன்படிக் 

கைகள் செய்துகொண்டு பெயரளவில் சுதந்திர அரசுகளாகச் 

செயற்பட்டு வந்த இராச்சியங்கள், மைசூரைப் போன்ற சில சார்புஙிலை 

இராச்சியங்கள் ஆ௫பவற்றுடன் இராஜபுத்துர இராச்சியங்களைப் 

போன்ற தொன்றுதொட்டு இருக்துவர்க பல சிறு இராச்சியங்களும், 

பிறருடைய ஆதரவை நாடி இருப்பதைத் தவிர வேறொன்றும் 
அறிந்திராத பல சிறு தலைவர்களுடைய ஆட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளும் 

இப்போது சேர்க்கப்பட்டன. துணிகரச் செயல்களில் ' ஈடுபட்டு 

இருந்தவர்க்ளுடன் சண்டையிடுவதால் சாட்டின் அமைதி முலையும் 

என்று அஞ்சியதன் விலாவாக அத்தகையவர்கள் ஆதிக்கம் பெற்றிருந்த 

பகுதிகளை அவர்களே ஆண்டுவர பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தினர் அனுமதி 

வழங்கினார்கள். அவைகளுள் இன்று அமீர்கானுடைய ஆளுகைக்கு 

உட்பட்டிருந்த டோங்க் இராச்சியமாகும், பிரிட்டிஷ்காரர்களுக்கு 

புரிந்த சேவையைப் பாராட்டும் வகையில் சில இராச்சியங்கள் 

வெகுமதியாக இலருக்கு அளிக்கப்பெற்றன, அவற்றுள் ஒன்று 

பிரோஸ்பூர் என்பதாகும், 

பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் பரப்பில் மூன்றில் ஒரு பங்கிற்கு அதிக 
மாகவே சுதேச இராச்சியங்கள் உட்கொண்டிருந்தன. அந்த இராச் 

சியங்களுக்கும் புதிதாக ஏற்படுத்தப்பெற்ற ஆங்கிலேய அரசாங்கத்திற் 

கும் இடையே ஏற்படுத்தப் பெற வேண்டிய உறவு முறைகளைப் 

பற்றிய பிரச்சனைகள் கம்பெனியினுடைய சிறந்த நிருவாகிகளின் 
கவனத்தைக் கவர்ந்திருந்தன. மொகலாய பேரரசர்களின் வாரிசு என்ற 
மூறையில் மேலாட்சி உரிமையைக் கொண்டாட கம்பெனி தகுதி
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பெற்றுள்ளது என்று மெட்காஃப் வாதிட்டார். ஆனால் அப்பிரச்சனை 

இன்னும் முழுமையாக ஆராயப்படவில்லை, அதற்கு யாதொரு முடி 

வும் காணப்பெறவில்லை. அப்பொழுது “*£ழ்ப்படியான தனிமை நிலை*' 

(Subordinate Isolation) என்று அழைக்கப் பெற்ற கொள்கையினை த் 

தான் கடைபிடித்து வந்தது, அதன்படி வெளிநாட்டு உறவு முறைகளை 

பொறுத்த வரையில் சுதேச மன்னர்கள் மேலாட்சியாளர்களுக்கு 

அடங் ஈடக்க வேண்டும் என்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. ஆனால் 

அவர்கள் அத்துறையில் சுதந்திரமாக இயங்க முயற்சிக்கும் போது 

மேலாட்சியுரிமை பெற்றிருந்த கம்பெனி உடனடியாகத் தக்க 

நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வழிவகை செய்யப்பட்டது. ஆனால் 

உள்நாட்டு விவகாரங்களில் அவர்களுக்கு முழு உரிமை அளிக்கப் 

பட்டது. ௬தேச மன்னர்களுடைய உள்நாட்டு விவகாரங்களில் தலை 

யிடுவதை எவ்வளவு குறைத்துக் கொள்ள முடியுமோ அவ்வளவு 

குறைத்துக் கொள்ள கம்பெனி ஒத்துக்கொண்டது. மைசூர், கம்பெனி 

யின் ஆட்சிக்குக் இழ்படிந்த இராச்சியமாக உடன்படிக்கை வாயிலாக 

நிறுவப்பெற்றிறுந்த போதிலும், அதனைப்பொறுத்தளவில் கூட முழை 

கேடான ஆட்சியை காரனம் காட்டி, அதனை பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்குட் 

பட்ட பகுதிகளுடன் இணைத்துக் கொள்ள முற்படவில்லை. அதற்கு 

மாறாக கம்பெனி அதனுடைய நிருவாகப்பொறுப்பை மட்டுமே ஏற்றுக் 

கொண்டது, அயோத்தியில் ஏற்பட்டிருந்த முறைகேடான ஆட்சியைக் 

கம்பெனி அடிக்கடி, கண்டித்துப் பேசி வந்தது. ஐதராபாத் அரசாங்கம் 

உதவித் தொகையைச் செலுத்துவதில் அடிக்கடி. தாமதித்து வந்தக் 

காரணத்தால்தான் அதனுடைய விவகாரங்களில் கம்பெனி தலை 

யிட்டது. பொதுவாக பணம் காரணமாக கம்பெனி அதேச மன்னர் 

களுடைய விவகாரங்களில் தலையிட்டதேயொழிய ஆட்சி முறையைச் 

சார்ந்த காரணங்களால் அன்று என நாம் கூறலாம். பஹவல்பூர் இராச்சி 

யத்தில் வாரிசுப்போர் ஏற்பட்ட போது டல்ஹெளசி தலையிட. மறுத்தார். 

அவருடைய செய்கை கம்பெனி கையாண்மி வந்.த கொள்கைக்கு சிறக்த 

எடுத்துக்காட்டாக விளங்கியது, 

டல்ஹெள? பிரபு காலத்தில் இற்றரசர்களை கம்பெனி கையாண்டு 

வந்த கொள்கையில் அடுத்த மாறுதல் ஏழ்படுத்தப் பெற்றது. 

டல்ஹெளூ சுதேச இராச்சியங்களை மூன்று வகையாகப் பிரித்திருந்தார். 

அந்த பாகுபாட்டில் சில இருத்தங்களை சர் சார்லஸ் உட் 18954-இல் 

ஏற்படுத்தினார்.3 அவைகளைப்.பழ்.றி முதலில் காம் தெரிர்துகொள்வது 

1 உதாரணமாக ஆக்லாண்டு பிரபு கர். நூலையும், பெண்டிங்கு பிரபு குடகு இராம்சி 

யத் எதயும் இதைக் காரணம் காட்டி பிரிட்டிஷ் பேரரசுடன் இனைத்தார்கள். 

4 Sir W. Lee Warner, Life of the Marquis of Dalhousie Vol. H. 
றற. 155-6, (இரண்டாவது புத்தகம் பக்கம் 166-6.) 

்
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அவ$யமரகும், அவைகளுள் முதல்வகையான இராச்சியங்கள் கம் 

பெனியின் ஆட்சி இந்இயாவில் ஏற்படுவதற்கு முன்னர் முழு சுதந்திரம் 

“பெற்ற காடுகளாகவோ . அல்லது ஒரளவு சுதந்திரம் பெற்ற காடு 

களாகவோ இருந்து வந்தனவாகும், அவை தங்களுக்கு மேம்பட்ட 

இராச்சியத்தின் தலைவர் எவருக்கேனும் கப்பம் கட்டியோ 

அல்லது அவரது மேலுரிமையை ஏற்றுக் கொண்டோ இருந்ததில்லை. 

இரண்டாவது வகையான இராச்சியங்களும் கம்பெனியின் ஆட்சி 

ஏற்படுவதற்கு முன்னரே தோன்்.றியிருந்தனவாகும். ஆயினும் அவை 

யாரேனும் ஒரு ஆட்சியாளர் அளித்த பட்டயத்தின் வாயிலாக 

ஏற்படுத்தப் பெற்றனவாகும். அவ்வாறு ஆட்சி உரிமையைப் பட்டயங் 

கள் வாயிலாக அளித்திருந்த மேல் ஆட்சியாளர்களுடைய Cw gy 

நிமையை கம்பெனி இப்பொழுது மரபுரிமையாகப் பெற்றிருந்தது. 

மூன்றாவது வகையான இராச்சியங்கள் கம்பெனி அளித்த பட்டபங்கள் 

வாயிலாக ஏற்படுத்தப் பெற்றனவாகும். 

1919ஆம் ஆண்டிற்குப் பின் முப்பது ஆண்டுகளில் இந்திய 
சுதேச இராச்சியங்களைப் பற்றி பிரிட்டிஷ்காரர்கள் கொண்டிருந்த 

கருத்து மாறியது. அதற்கு முன்னர் இந்தியாவின் பெரும்பகுதி சுதேச 

.மன்னாகளால் ஆளப்பட்டு வந்தமையால், அதனை நேரடியாக ஆளும் 

பொறுப்பு தங்களிடமிருந்து நீக்கப் பெற்றது என்று மனமஒழ்ச்௪ 

அடைந்திருந்தனர். ஆனால் இப்பொழுது அங்கு ஏற்பட்டிருந்த 
நிலைமைகள் அவர்களைக் கவலைக்குள்ளாக்கின. அரசாங்கத்தினருடைய 

மூதல் நோக்கம் பாதுகாப்பையும், அமைதியையும் ஏற்படுச்இத்தருவே 

யாகும் என்று என்னியிருந்த காலத்தில், அந்த கோக்கத்தை நிறை 
வேற்றுவதற்கு தங்களுடைய மேல் ஆட்சிக்குக் கீழ்ப்பட்டிருந்த 
சுதேச இராச்சியங்களை பொருத்தமான கருவிகளாகக் கருதி வந்தார்கள். 

மேலும் அவ்விராச்சியங்களின் வாயில[க அமைதியையும் பாதுகாப்பை 

யும் ஏற்படுத்துவதால் பொருட் செலவு குறையும் என்று எண்ணினார் 

கள். ஆனால் இப்பொழுது அவர்கள் சுதேச இராச்சியங்களில் 

ஈல்லாட்டியை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று கருதினார்கள் அதன் விளை 
வாச அவர்கள் பாதுகரப்பை ஏற்படுத்துவதில் மட்டுமே கவனம் செலுத் 
தாமல், மக்களுக்கு கலம் பயக்கும் ஈடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள 
முனைந்தார்கள். பிரிட்டிஷ்காரர்கள் சுதேச இராச்சியங்களை ஆளும் 
பொறுப்பை தாங்களே ஏற்றுக்கொண்டால்கான் அத்தகைய நல் 
லாட்சியை அங்கு ஏம்படுத்த முடியும் என்ற கருத்து வளர்ந்து வந்தது. 

மேலும் மக்கஞுடைப வாழ்வு பிரிட்டிஷ் நிருவாகிகள் வாயிலாகத்தான் 

வளம் பெற முடியும் என்ற கருத்தும் செல்வாக்குப் பெற்றிருந்தது. 

ane “ரத்தை டல்ஹெனசி தன்னுடைய புகழ். பெற்ற அறிக்கை 
—10 

ச்
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யின் வாயிலாக வெளிப்படுத்தினார்.! “பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் நேர்மை 

வாய்ந்ததும், விவேகமுடையதுமானக் கொள்கையைக் கையாளும்போது 
சுதேச இராச்சியங்களை பிரிட்டிஷ் இந்தியாவுடன் சேர்த்துக் கொள்வ 

கற்கும், தன்னுடைய வருமானத்தைப் பெறுக்கிக் கொள்வதற்கும் 

அவ்வப்பொழுது உரிமைப்படி ஏற்படும் வாய்ப்புக்களைத் தள்ளி 
விடவோ, அசட்டை செய்யவோ கூடாது என்ற என்னுடைய 

திடமான ஆர்ந்து அமர்ந்து முடி.வு செய்யப் பெற்றக் கருத்தை இங்கு 

குறித்து வைக்கத்தான் இந்த வாய்ப்பை பயன் படுத்துகிடறன், கம் 
பெனியின் மேலாட்டக்குட்பட்ட சார்பு நிலை சுதேச இராச்சியங்களைப் 

பொறுத்தளவில் அத்தகைய வாய்ப்புகள் யாதொரு வாரிசு உரிமை 
யாளர்கள் தோன்றத் தவரியபோது ஏழ்படலாம், அப்போது ஆட்சி 
வகையில் முன்னுரிமை பெற்றிருந்த கம்பெனி அந்த உரிமையை 

மீட்டுப்பெற வழி ஏற்படலாம். வே.று ல இராச்சியங்களில் பிறப் 

பினால் வாரிசு உரிமையைப் பெறத் தகுதியுள்ளவர்கள் தோன்றாவிடில் 

இந்து சட்டப்படி தத்து எடுத்துக் கொள்ளும் வழக்கம் இருந்தது. 

அவ்வாறு தத்து எடுத்துக்கொள்ளப் பெற்றவர்களுக்கு வழங்கப் டுபற்ற 

அரசப்பதவியுரிமை கம்பெனி அரசாங்கத்தின் ஒப்புதலைப் பெற்ற 

பிறகே உறுதி செய்யப்பட்டது. அந்த வகைப்பட்ட இராச்சியங்களில் 

பிறப்பினால் வாரிசரிமையைப் பெறந் தகுதியுள்ளவர்கள தோன்ருமல் 

இருந்த பொழுது அவைகளை பிரிட்டிஷ் பேரரசுடன் இனைத்துக் 
கொள்ளக் கூடிய வாய்ப்புகள் ஏற்படலாம், அத்தகைய சந்தர்ப்பம் 

களை பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்”, 

மேற்குறிப்பிட்ட கருத்தின் அடிப்படையில் டல்ஹெளசி தன் 

னுடைய நாடு பிடிக்கும் கொள்கையினை விரிவு படுத்தலானார். அதழ் 
காக அவர், வாறிசுதார்கள் தோன்.றியிராவிடில் உடமைப் பொருளை முன் 

னுரிமையாளர் மீட்டுப் பெறும் முறையை ஒரு காரணமாகவும், ஏனைய 

காரணங்கவையும் காட்டினார். வாரிசு உரிமையாளர்கள் தோன்றி இரா 

விடில் அத்தகைய இராச்சியத்தைக் கம்பெனி மீட்டுப் பெற வேண்டும் 
என்ற கொள்கையினை கம்பெனியின் மேலாட்சிக்கு உட்பட்டிருந்த 

இராச்சியங்களில் மட்டும் அவர் கைப்பற்றி வந்த பொழுதிலும், வேறு 
காரணங்களைக் காட்டி, அவர் பிரிட்டிஷ் பேரரசுடன் சேர்த்துக் கொண்ட 

இராச்சியங்களில் எண்ணிக்கை மீட்டுப் பெறும் முறையினைக் 

கையாண்டு பிரிட்டிஷ் பேரரசுடன் இணைத்துக் கொள்ளப் பெற்ற 

இராச்சயங்களின் எண்ணிக்கையை விட அதிகமாகவே இருந்தது. 

1 1848ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 30ஆம் தேபிடப்பட்ட நடவடிக்கைச் ருக்க குறிப் 
பே சார்பு ல இராச்சியங்களைப் பற்றி மட்டுமே இதில் குறிப்பிட்டிருப்பகாக பின்னர் 
தளிவு படுத்தினார். ஆனால் அக்குறிப்பேடு அப்போது தோன்றிய ் த்தைத் தெளிவாக்குகிறது, குதி து தோன்றிய புஇயக் கருத்தைத்
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ஆகவே நாடு சேர்க்கும் எண்ணம் கம்பெனியின் ஆளுகைக்கு உட் 

பட்டிருந்த இராச்சியங்களுடன் நின்று விடாது என்ற அச்சம் 

வளர்ந்து வந்தது, மேலும் ஒரு இராச்சியத்தைப் பிரிட்டிஷ் பேரரசுடன் 

சேர்த்துக் கொள்வதற்கு ஒரு சாக்குப் போக்கு போதியதாக அமைய 

வில்லை என்றால் வேறொரு சாக்குப் போக்கு காட்டப் பெறும் என்ற 

அச்சமும் தோன் றியிருக்தது. டல்ஹெளசியினுடைய ஈடவடக்கைகளைப் 

பற்றிய முழுவிவரங்கள் வேது புத்தகத்தில் 8வது அத்தியாயத்தில் 
கூறப்பட்டுள்ளன. 

1857ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட கலகம் இத்திட்டங்களுக்கும் Fe 

களுக்கும் ஒரு முடிவு கட்டியது. கம்பெனியி னுடைய மேலாட்டிக்குட் 

பட்டிருந்த சிற்றரசர்கள் ஆங்கலேயரிடழ்தில் கொண்டிருந்த பற்றினில் 
ஐயம் கொள்வதால் ஏற்படும் ஆபத்தினையும் அத்தகைய பற்றினால் 

கம்பெனியின் அரசாங்கம் பெறக்கூடிய நன்மையையும் இப்பொழுது 

கம்பெனி உணர்ந்தது. ஆகவே சுதேச மன்னர்களை தன் 8€ழ் தனிமை 

நிலையில் வைத்இிருப்பஇற்குப் பதிலாக அவர்களை தன்னுடன் இணைத்து 

தன் ஒழ் வைத்திருக்க பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசு முற்பட்டது. 

பிரிட்டிஷ் இந்தியாவினின்.றும் வேறுபட்ட இராச்சியங்களாக அவை 

இப்பொழுது கருதப்படவில்லை. அதற்குமாமுக சிர்திருத்தப் பணியில் 

மூனைந்து இருந்த இந்திய அரசாங்கம் சுதேச இராச்சியங்களில் 

ஏற்பட்டிருந்த மந்த நிலையைக் கண்டு வெட்கப்படலாயிற்று. மேலும் 

அவ்வீராச்சியங்களிலும் முன்னேற்றங்களை ஏற்படுத்தி இந்தியப் பேர 

ரல் ஏற்படுத்தப் பெற்றிருந்த முன்னேற் ற சிலைக்கு அவற்றையும் 

கொண்டு வர திட்டமிட்டனர். அலை இந்திய அரசியல் அமைப்பின் 

இன்,மியமையாதக் கூறுகளாக விளங்க வேண்டும் என்று கருதினார்கள். 

கானிங்கு பிரபு அவைகளை புயலின் கடுமையைத் தாங்கவல்ல ௮லை 

தாங்கள் என்று விவரித்திருந்தார் என்பதை தாம் முன்னரே கண்ட 

றிந்தோம். அவருடைய வருணனை அந்த இராச்சியங்களின் 

முக்கெத் துவத்தை ஆங்கிலேய அரசாங்கம் உணர்ந்திருந்தனர் என் 

பதைத் தெளிவாக எடுத்துக் காட்டுகிறது. மேற்குறிப்பிட்ட புதிய 

கோக்கத்தை நிறஹைவேற்றுவதற்காக பல நடவடிக்கைகள் மேற் 

கொள்ளப்பட்டன. அவற்றுள் முதலாவதாக மேற்கொள்ளப்பட்ட 

நடவடிக்கை பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்க 

வேண்டிய ஒரு நடவடிக்கையாகத் தோன்றியது. கம்பெனியினுடைய 

அரசாங்கம் ஓழிக்கப் பெழ்.ற பிறகு, பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் மொகலாய 

அரசர்களின் வாரிசு என்ற முறையில் இந்தியாவை ஆளும் தலைமை 

உரிமையைப் பெற்றது. ஆகவே இப்பொழுது அரசாங்கத்திற்கும் 

இற்றரசர்களுக்கும் இடையே நேரடியான நெருங்கிய தனிப்பட்ட 

தொடர்பு ஏழ்படுத்தப் பெற்றது. 1876-இல் அரசியார் பேரரசி
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என்ற பட்டத்தைச் சூட்டிக் கொண்டார். லிட்டன் காலத்தில் பகட் 

டாரவாரக் காட்சிகளும், அவைகளைத் தொடர்ந்து டில்லியில் கூட்டப் 

பெற்ற தர்பார்களும், புதிதாக ஏற்படுத்தப் பெற்ற தொடர்புகளை 

நாடகக் காட்சிகள் போல் அமைக்க உதவின. இணி இற்றரசர்கள் 

மாறைந்து கொண்டு வருற முன் மரபெச்சங்களாகக் கருதப் பெறு 

வதற்குப் பதிலாக மொகலாயர்கள் காலத்தில் விளங்கி வந்தது போல 

ஒரு ஒழுங்கான அமைப்பாகக் கருதப் பெற்றனர். ஆற்காடு, 

அயோத்தி ஆ௫ய இடங்களில் வாழ்ந்து வந்த அரச குடும்பங்களின் 

தலைவர்களுக்கு சிற்றரசர் பட்டத்தை வழங்கினார்கள். ஏனையோர் 

வீரப் பெருந்தகை அமைப்புகளில் (0ஈம்675 08 பேப்விர) இடமளிக்கப் 

பெற்றனர். லிட்டன் பிரபு இந்தியாவில் உயர்படிப்பெருமனா? 

நிலையை (1௦0826) ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று யோசனை கூறினார்: 

பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திற்கு எதிராக யாதொரு உரிமையையும் அவர்கள் 

பெற்றிருக்கவில்லை என்பது உண்மையேயாயினும் அவர்கள் 

அதனுடைய பாதுகாப்பையும் பராமரிப்பையும், ஆதரவையும் பெற் 

றிருந்தனர். 

கர்சன் பிரபு பவவல்பூரில் உரை நிகழ்த்தும்போ.து பிரிட்டின் 

அரசாங்கம் பெற்றிருந்த ஆட்டுத் தலைமையுரிமையினை எதிர்க்க வல்ல 
சக்தி எவ்விடத்திலும் ஏற்பட்டிருக்கவில்லை என்றும், அதனுடை!! 

உறரிமையினைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் அதாகவே சல தடைச் 

கட்டுகளை ஏற்படுத்திக் கொண்டது என்றும் கூறி அப்பொமுதி 

ஏற்படுத்தப்பெற்றிருந்த புதிய நிலைமையை விளக்கக் காட்டினார்." 
ஹைதராபாத் அரசாங்கம் சல உரிமைகளைக் கோரிய போது ரிடிங்கு 

பிரபு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அனைத்திற்கும் மேலான ஆட்சித் 

தலைமையுரிமையினை பெற்றுள்ளது என்று கூறினார். மேலே 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கருத்தினை கடைசி முறையாக வலியுறுத்தியவர் 
அவரேயாவார். 

அடுத்த படியாக சற்றரசர்களிடையே ஏழ்பட்டிருந்த குழப்பத் 
திற்கு காரணமாக இருந்த சல தனிப்பட்ட குறைகளைப் போக்க முயற்சி 
மேற்கொள்ளப்பட்டது. சந்ததியற்றுப்போகும் போது இராச்சி 

யத்தை ஆளும் உரிமையை பிரிட்டிஷ் அரசாங்கமே மீட்டுப் பெற் 
வேண்டும் என்ற கொள்கை கைவிடப்பட்டது,  கானிங்கு பிரபு 
பட்டயங்கள் (Sanads) வழங்கி சுவீகாரம் எடுத்துக்கொள்ளும் 
உரிமையை அவர்களுக்கு அளித்தார். மேலும் சிற்றரசர்களுடைய 
ஆட்சிப் பகுதிகளின் கூறுபடா நிலையைக் காப்பதாக உறுதி 

1 Sir, T. Kaleigh (ed.) Lord Curzon in India, p. 227.
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கொடுத்தார்கள். அதன் விளைவாக சுதேச இராச்சியங்களைப் பிரிட்டிஷ் 

நேரடி ஆட்சிக்குட்பட்ட பகுதியுடன் இணைத்துக்கொள்ளும் பழக்கம் 

நிறுத்தப்பட்டது. அதற்கு மாறாக சில இராச்சியங்களைப் பொருத்தள 

வில் அவைகளின் ஆட்டிப் பரப்பெல்லை விரிவாக்கப்பெற்றது. 

கலகத்தின் போது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தினிடம் விசுவாசத்துடன் 

நடந்துகொண்ட காரணத்திற்காக நிலங்கள் பரிசாக அளிக்கப்பட்டன. 

ஐம்பது ஆண்டுகளாக பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் ஆட்சியின் 8ழ் 

இருந்துவக்கு மைசூர் இராச்சியம் 1881-இல் அதனுடை!! அரசருக்குத் 

திருப்பி அளிக்கப்பெற்றது. 1942-இல் பனாரஸ் ஐமீன் சிற்றரசு 

நிலைக்கு உயர்த்தப்பட்டது. 1908-இல் பீரார்களைப் பற்றி கர்சன்பிரபு 

விற்கும் நைஜாமுக்கும் இடையே நடைபெற்ற கடிதப் போக்குவரத்து 

கள் டல்ஹெள? பிரபு காலத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நிலையையே 

மீண்டும் உறுஇப்படுத்துவதாகத் தோன்றியது. சுதேச இராச்சியங் 

களில் முறைகேடுகள் மிகும்போது அவ்விடங்களில் பிரிட்டிஷ் 

அரசாங்கப் பிரஇகிதிகளை (ஈதர்) அமர்த்தி அவர்கள் வாயிலாக 

பிரிட்டிஷ் நிருவாகத்தினை அங்கு ஏற்படுத்தினார்களேயொழிய 

மூன்போல் அவைகளை தங்களுடைய ஆட்சிப் பகுதிகளுடன் இணைத்துக் 

கொள்ளவில்லை. 

இந்த ஈடவடிக்கைகளும், இந்த புதிய மனப்பான்மையும் 

பிரிட்டிஷ் இந்தியாவிற்கும், சிற்றரசர்கள் ஆளுகைக்குட்பட்ட 

இந்தியாவிற்கும் ;இடையே ஏற்பட்டிருந்த தொடர்புகளை மாற்றி 

அமைத்தன. முன்பு இராச்சியங்கள் வருத்தப்படும் அளவிற்கு 

பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்களின் ஆதரவிலிருந்தன. அவைகளிடையே 

வெளியிற் காணப்படாத அளவில் சமுதாய மனப்பான்மை கோன்றி 

யிருந்தன. மேலும் மூடி. மறைக்கப்பட்ட பகைமை உணர்ச்சியும் 

வளர்ந்திருந்தன. ஆனால் இப்பொழுது அவற்றிற்குப் பதிலாக 

உறுதியான ஈம்பிக்கை உணர்ச்சியும், ஆக்க முறையான ஓத்துழைப்பு 

அளிக்க வேண்டும் என்ற மனப்பான்மையும் வளர்ந்திருந்தன. சுதேச 

அரசர்கள் தங்களுக்கு ஈல்ல எதிர்காலம் தோன்றியிருப்பதாக உணர்ந் 

தனர், அவர்களுள் தலைஏறந்தவர்கள் புதிதாக ஏற்படுத்தப்பெற்ற 

நிலைக்குத்தக்கவாறு நடக்கும் ஆற்ற லுடையவர்களாக விளங்கினர், 

பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசாங்கம், சுதேச மன்னர்கள் ஆகிய இவ்விருவரும் 

ஒருவருடன் மற்றொருவர் கொண்டிருந்த நம்பிக்கை உணர்ச்சி வளர்ர் 

திருந்ததன் விளவாக பேரரசு இராணுவ பயிம்ச பெறும் மாணவரி 

ue. (Imperial Cadet Corps) —ouiumer பிரபு காலத்தில் ஏற்படுத் 

தப்பெற்றது. அந்தத் இட்டத்தின்படி. சுதேச மன்னர்கள் படைப் 

பிரிவுகளை ஏற்படுத்தினார்கள். அவைகள் அனைத்தும் இந்தியர்களைப் 

படைத் தலைவர்களாகக் கொண்டிருந்தன. தேவை ஏற்படும்போது
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அப்படைகளை பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசாங்கத்தின் ஆணைக்குட்படுத்த 

ஓத்துக்கொண்டனர். இரண்டு உலகப் போர்களில் அப்படைப் 

பிரிவுகள் பங்குகொண்டு தங்களுடைய பயன் மதிப்பை நன்கு 

உணர்த்திக் காட்டின. இரண்டாவது உலகப் போர் ஏற்பட்ட போது 

அப்படையினர் எண்ணிக்கை சுமார் 81000 ஆக இருந்தது. மற்றொரு 

வகையிலும் புஇதாகத் தோன்றிய நம்பிக்கை உணர்ச்சி வெளிப்பட் 

டிருந்தது. சிற்றரசர்கள் பேரரசைச் சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து 

கொண்டனர். பிரிட்டனை ஆண்ட விக்டோரியா அரசியினுடைய 

ஆட்சியின் அறுபதாவது ஆண்டு நிறைவு விழாவிலும், அவரைப் 

பின்தொடர்ந்த அரசருடைய முடிசூட்டு விழாவிலும் கலந்துக் கொண் 

டனர். இந்தியாவில் நடத்தப்பெற்ற தர்பார்களிலும் அவர்கள் பங்கு 

கொண்டார்கள். முதலாவது உலகப்போருக்குப் பிறகு, இந்தியா 

சர்வதேச சங்கத்தின் அங்கத்தினராக சேர்ந்தபொழுது, பிகானீர், 

பாடியாலா ஆகியவற்றின் அரசர்கள் இந்தியாவின் பிரதிநிதிகளாக 

சர்வதேச சங்கக் கூட்டங்களில் பங்கு கொண்டார்கள். பிரிட்டன் 

மொகலாயர்களுடைய வழியைப் பின்பற்றி சுதேச மன்னர்களுடைய 

ஒத்துழைப்பை இன்னும் பல துறைகளில் நாடியிருந்திருந்தால், 

மேலும் பல குறிப்பிடத்தக்க விளைவுகள் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடும் 

என்று துணிந்து கூறலாம். 1985-இல் ஏற்படுத்தப்பெற்ற கூட்டாட்சி 

முறையை அப்பொழுதே இிறப்பாக நடைமுறைப்படுத்தியிருக்க 

முடியும், பிற்காலத்தில் ஏற்படவிருக்கும் வளர்ச்சிக்குச் சாதகமான 

பல முக்கியமான விளைவுகளும் அப்பொழுதே ஏற்பட்டிருக்கக்கூடும். 

புதிய மனப்பான்மை வளர்ச்சிபெற்ற போது சிற்றரசர்களுடைய 

பண்புகளும், ஒழுக்க நிலையும் மாறுதல் அடைந்தன, கலகத்திற்குப் 

பிறகு ஜம்பது ஆண்டுகள் வரை பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசாங்கம், 

இந்திய சிற்றரசர்களின் ஆட்டிப் பகுதிகளில் ஏற்படுத்தப்பெற்,.றிருந்த 

அரசரங்கங்கள் ஆயெவற்றின் மனப்பான்மை ஒரே மாதிரியாக இருந்து 

வந்தது, அல்விருவகை அரசினர்களும் நல்லெண்ணத்துடன் 

குடிமக்கள் மீது தேவையற்றக் கட்டுப்பாடுகளைச் சுமத்தும் 

கொள்கையை மேற்கொண்டிருந்தனர். பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் 

கையாளப்பெற்ற நல்லெண்ணத்துடன் குடிமக்கள் மீது தேவையற்றக் 

கட்டுப்பாடுகளைச் சுமத்தும் கொள்கைக்குச் சமமாக இராச்சி.பங்களில் 

ஏற்பட்டிருந்த எதேச்சை நல்லாட்சிக் கொள்கை அமைந்திருந்தது. 

அந்த நல்லாட்டு பழைய பாணியில் அமைந்திராமல் புதிய பாணியில் 

அமைய வேண்டும் என்று பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தினர் வரும்பினார்கள். 

தங்கள் விருப்பத்தை நிறைவேற்ற பல வழிகளைக் கையாண்டனர். 

முதலில் தாங்களே ௮ம் முறைகளை கையாண்டு சுதேச மன்னர்களுக்கு 

வழிகாட்டியாக விளங்கினார்கள். அவற்றை அழ்மன்னர்கள்
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கையாளுமாறு ஊக்குவித்தனர். அவர்களுக்கு அந்த வகையில் தக்க 
பயிற்சி அளித்தனர், நிறைவேற்ற முற்பட்டனர், சுதேச மன்னர்கள் 

தங்களுடைய இராச்சியத்தில் படைப் பயிற்சி பெறும் மாணவ படை 

யினருக்கு ஐரோப்பியர்களுடைய முறைகளைக் கையாண்டு பயிற்சி 

அளிக்குமாறு ஊகச்குவித்தனர். மேலும் அவர்கள் தற்கால ஆட்சி 
முூமைககக் கற்றுணரும்படியும், வெளிகாடுகளுக்குச் சென்று 

கங்களுடைய அறிவை வளர்த்துக்கொள்ளுமாறும் வற்புறுத்தப் 

பெற்றனர். மேயோ பிரபு நேச மன்னர்களும் ஏனைய ஆட்டித் 

தலைவர்களும் கல்வீ பயிலுவதற்காக கல். லூரி ஒன்றை ஏற்படுத்தினார். 

அக்கல் லூரியில் கையாளப்பெற்று வந்த ஒழுங்கு முறைகள் இங்கிலாந் 

இலிருந்த பெருமக்கள் பள்ளிகள் கையாண்டுவர்த ஒழுங்கு முறைகளை 
உரளவு ஒத்திருந்தது. ஆனால் அது நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட ஒழுக்கக் 

இறத்தினைப் பெற்றிருந்கது. அது ஆக்க முறையான செல்வாக்கினை 

யும் பெற்றிருந்தது. முன்காலத்தில் இளவரசர்கள் அந்தப்புரங்களில் 

வளர்க்கப்பட்டு வந்தனர், வழிவழி மரபாக வந்திருந்த தீய ஓமுக்கங் 

கள் அவர்களுடைய ஆண்மையைக் குறைத்து விட்டிருந்தன. மேலும் 

அவர்களிடம் காணப்பெற்ற குறை, வழி மரபாக அரசியல், போர் 

ஆய துறைகளில் ஏற்பட்டிருந்த இடையூறுகளால் சிறிதளவும் 

மட்டுப்படுத்தப் பெருமல் இருந்தன. இப்பொழுது அந்நிலை மாறியது 

அவர்களுள் பலர் இப்பொழுது தற்காலத்திற்குரிய பரந்த மான்மையை 

பெற்.றிருந்தார்கள். அதன் விளைவாக அவர்கள் தங்களுடைய ஆட்டிப்: 

பகுதிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படுத்த விரும்பினார்கள். சுதேச 

மன்னர்கள் மேற்கொண்டிருந்த இப்புதிய முறைகள் நன்மை தீமை 

இரண்டையும் விளைவிக்கக் கூடிய நிலையில் இருந்தன. ஆட்சி 

முறைகளில் கவனம் செலுத்துவதற்குப் பதிலாக கேளிக்கைகளில் 

ஒரு சிலர் ஈடுபட் டிருந்தனர். வேறு இலர் இரண்டிலும் கவனம்செலுத்தி 

யீருந்தார்கள், சச இராச்சியங்களில் ஒரு பு.திய மனவெழுச்சி 
ஏற்பட்டிருந்தது போல சுதேச மன்னர்சளிடையிலும் ஒரு புதிய 

வகுப்பினர் தோன்றினர். கலகத்திற்கு முன் இழம்படைத்த சுதேச 

மன்னர்களையும், ஆற்றல்வாய்ர் த அமைச்சர்களையும் காணுவது மிகவும் 

அரிதாக இருந்தது. சலார்ஐங், தின்கர் ராவ் போன்றவர்கள் 

இடையிடை தோன்றியிருந்தனர். அதன் பிறகு ஆட்டுத் இறத்தில் 

சுதேச மன்னர்கள் தங்களுடைய அமைச்சர்களுக்கு நிகரானவர்களாக 

இருந்தனர், அரசர்களும் அமைச்சர்களும் சேர்ந்து மேற்கொண்ட 

முயற்சிகள் பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசாங்கத்தினிடமிருந்து அதிகாரிகளை 

இரவல் பெறுவதின் வாயிலாகவும், பரிமாற்றம் செய்துகொள்வதின் 
வாயிலாகவும் இன்னும் மிகுதியான அளவில் மேற்கொள்ளப்பட்டன. 

மைசூரை ஆண்டுவந்த சர், சாம இசாஜேர்திரர் (1868-1896) 

அவருடைய மகன் கிருஷ்ண இராஜா, சாயாஜி இரால் கெய்க்வார்
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(1875-1956), குவாவியரை ஆண்டுவந்த சர், மாது இராவ் சிந்தியா, 

(1866-1925) பிகாவிரைச்சேர்ந்த சர் கங்காசிங் ஆகியோர் முற்போக்குக் 

கருத்துக்களைகொண்ட புதுவகையான சுதேச மன்னர்களின் மாதிரி 

களாக விளங்குகிறார்கள். போபாலில் தொடர்ச்சியாகத் தோன்றி 
யிருந்த மூன்று பீகம்கள்! அறிவாற்றலிலும், நல்லாட்சியில் 

கொண்டிருந்த பற்.றுறுதியிலும் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் 
இந்தோரில் தோன்றியிருக்க அகல்யா பாயை இஒத்திருந்தனர். 

இவான்௧ஞம் இப்பொழுது தனிப்பட்ட இனத்தவர்களாகக் கருதப் 
பெறவில்லை. அவர்களுள் பலர் பிரிட்டிஷ் ஆட்டு முறைகளில் நல்ல 
பயிற்ச? பெற்றிருந்தார்கள். அத்தகையயோர்களில் குறிப்பிடத் 

தக்கவர் 3, 0, தத், சர் அக்பர் ஹைதாரி, சர் மீர்ஜா இஸ்மெயில் 
என்பவர்கள் தலைசறக்தவராவார்கள் வேறுபலர் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவைச் 

சார்ந்த பொதுப்பணியில் சடுபட்டிடந்தவர்களாவரர்கள். அவர்களுள் 

குறிப்பிடத்தக்கவர் தாதாபாய் கெளரோஜி என்பவராவார். 

முன்னேற்றம் எல்லா இடங்களிலும் ஒரே மாதிரியாக அமையவில்லை. 

இராஜ.புதனத்திலிருந்க உதயபூர் போன்ற ஏல பெரீய சுதேச 

இராச்சியங்களும், பல ஏறு சுதேச இராச்சியங்களும் பழைய முறை 

களையும் நில மானிய முறையையும் கையாண்டு வந்தன, ஆனால் 

பரோடா, மைகஞூர் போன்ற இராச்சியங்களில் கடைபெற்று வந்த 

ஆட்டித் தரம் பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசினர்களின் கிருவாகத்திறத்திற்கு 

நிகராக அமைந்திருந்தது, சில விஷயங்களில் பிரிட்டிஷ் இந்திய 
அரினர்களின் நிருவாகத்தை விஞ்சும் நிலையில் அவர்களது அரசும் 
நடைபெற்று வந்தது. நல்ல முறையில் ஆட்சி செய்யப்பட்டு வந்.த 

இந்திய சுதச இராச்சியம் பழைய கருத்துக்களையும் முற்போக்குக் 

கருத்துக்களையும் கவரத்தக்க வகையில் கலந்திருப்பதை வெளிக்காட்டி. 

யது. அத்தகைய இராச்சியங்கள், தற்கால பாணியில் இந்தியா 

ஹேன்னேற்றம் அடைவதற்குரிய வழி இதுகான் என்று அநேசுரை 

எண்ணுமாறுக் தாண்டியது. அவ்வாறு எண்ணக்கூடியவர்களை த்தான் 

மால்காமும், எல்பின்ஸ் டனும் முடிவாக au ஆட்ிப் பொறுப்பை 

ஏற்று நடத்தத் தகுதிபெற்றவர்களாகக் கருதியிருப்பார்கள். ஆனால் 
அத்தகையோர் குறித்த காலத்திற்குப் பிறகுதான் தோன்றினார்கள். 

மேலும் அவர்கள் சரியான தாண்டுதலை இன்னும் பெற்றிருக்கவில்லை. 

அவர்கள் இடைவிடாது முயற்சிக்கும் திறனையும் பெற்றிருக்கவில்லை, 
மேலும் அவர்கள் வரம்பு மீறிய செயல்களில் ஈடுபடுவதற்கு வேண்டிய 

துணிச்சலையும் பெற்றிருக்கவில்லை, அவர்கள் தந்க விளைவுகளை உண்டு 

பண்ணுவதற்கும் அவர்கள் பிறருடைய கவனத்தைக் கவருவதற்கும் 
மூன்பே மற்றொரு வகுப்பினர் தொடங்கும் உரிமையைப் பெறுவதில் 

% நவாப் சிக்கந்தர் பீகம், ஷாஜாறான் பீகம், எல்தான் ஜஹான் San,
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முந்திக்கொண்டு, இடர்ப்பாடுகள் நிறைந்த தேய இயக்கத்தில் 
பெரும் பங்கு ஏழ்றுக் கொண்டனர், 

சுதேச மன்னர்கள் இப்பொழுது இடர்க்காப்புறுதியையும், பரந்த 

மனப்பான்மையையும் மேற்கொண்ட பணியில் புத்தார்வமும் பெற்ற 
னர். ஆனால் அதே நேரத்தில் பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசினர் 
அவர்களுடைய விவகாரங்களில் முன்பு இருந்ததை விட இப்பொழுது 

அதிகளவில் தலையிடுவதைக் கண்டார்கள். மேலும் சுதேச மன்னர்கள் 
தங்களது அதிகாரங்கள் குறைக்கப்பட்டிருப்பதையும் உணர்ந்தனர். 
இப்புதிய நிலையினை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாயிற்று. 

அதற்கு இரண்டு சட்டபூர்வமான அடிப்படைகள் உண்டு, ஒன்று 

பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசினர் மொகலாயர்களுடைய வாரிசுதார்கள் 

என்ற முறையில் மேலரட்சி உரிமை அல்லது தனிச் இமப்புரிமை 

பெற்திருந்தனர். இரண்டாவதாக இற்றரசர்களுடன் ஏற்படுத்திக் 

கொண்டிருந்த உடன்படிக்கைகளின் நிபந்தனைகளுக்கு புதிய 

சூழ்நிலைக்குகந்த விளக்கங்கள் இப்பொழுது அளிக்கப்பட்டன. 

இராச்சியங்களின் விவகாரங்களில் தலையிடாமல் இருத்தல் வேண்டும் 
என்ற கொள்கை அவற்றின் ஆட்சிப் பொறுப்பை பிரிட்டிஷ் இந்திய 

அரசாங்கமே ஏற்க வேண்டும் என்ற கொள்கை, ஆகிய இவ்விரு 
கொள்கைகள் இருந்த போதலும், அவ்வப்போது சுதேச மன்னர்களுக்கு 

ஆலோசனை கூறுதல், அவர்களது விவகாரங்களில் தலையிடுதல் போன்ற 

நடவடிக்கைகளைக் கையாள நிறைய வாய்ப்புகள் ஏற்பட்டிருந்தன. 

மேலாட்டி உரிமைக் கோட்பாடு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதால் இராச்சி 
யங்களின் ' நிருவாகத்தில் முறைகேடுகள் சர்ச்ச போது பிரிட்டிஷ் 

அரசாங்கம் அவற்றின் விவகாரங்களில் தலையிடும் உரிமையினையும் 

கூடவே பெற்றிருந்தது. சுதர்திரமாகவோ அல்லது சுய ஆட்சி 

உடையதாகவோ இருந்து வரத இராச்சியங்கள் இப்பொழுது பிரிட்டிஷ் 

அரசாங்கத்திற்குக் &ழ்ப்படிந்த நிலையில் இருந்து வர்க காரணத்தால், 

அவற்றின் விவகாரங்களில் ஆக்க முறையான தலையீட்டை 

மேற்கொள்ள பிரிட்டிஷ் இந் (திய அரசினர் உரிமை பெற்றனர், சுதேச 

மன்னர்கள் பேரரசின் உட்கூறுகளாகக் கருதப்பட்டதால், அவர்களு 

டைய ஆட்டிப் பகுதிகளில் ஒழுங்கான ஆட்? ஈடைபெறுறெதா 
இல்லையா என்பதை கவனிப்பது பிரிட்டிஷ் இர்திய அரனளின் 

கடமைகளுள் ஒன்றாகச் கருதப்பெ.ற்றது. ஆகவே எழுத்து மூலமாக 
வெளியிடப்பெல்.௦ உரிமைகளும், நடைமுமையிலிருர்த உரிமைகளும் 

ஏறத்தாழ ஓத்திருக்கச் செய்வதற்காக உடன்படிக்கைகள் வாயிலாகப் 
பெற்ற உரிமைகளை விரிவு படுத்துவது அவசியமாகத் தோன்றியது, 

தற்கு ஆக்கமுறையான வகையில் உடன்படிக்கைகளின் உட்கருத்தை 
வளிப்படுத்துதல் என்ற பெயர் வழங்கப்பட்டது. மேலும் ஒரு
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காரணத்திற்காக பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசினர் சுதச இராச்சியங்களின் 
விவகாரங்களில் தலையிட்டனர். அதாவது மேலாட்சி தலைமையுரிமைக் 

கோட்பாட்டினை ஏற்றுக்கொண்டதன் விளைவாக பிரிட்டிஷ் இந்திய 

அரசினருக்கு அனைவருக்கும் பாதுகாப்பு அளிக்கவேண்டி௰ கடமை 

ஏற்பட்டது, ஆகவே பாதுகாப்பை ஒட்டி சுதேச இராச்சியங்களின் 

விவகாரங்களில் தலையிட வேண்டிய அவயம் வலியுறுத்தப்பெற்றது: 

இனி எந்தெந்த வகைகளில் பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசினர் சுதேச 
மன்னர்களின் விவகாரங்களில் தலையிட்டது என்பதையும், அவ்விராச்சி 

யங்களில் பிரிட்டிஷ் அரசினர் பெற்றிருக்க அஇகாரங்களை எவ்வாறு 

பெருக்கினர் என்பதையும் கவனிப்போம். 

இராச்சியங்களில் அமர்த்தப்பெற்றியுந்த கவர்னர். ஜெனரலின் 
பேராளர் அல்லது ரெஸிடெண்டு (510௭0) வரையற்ற செல்வாக்குப் 

பெற்றிருந்தார். முன்பு அவர் உள்நாட்டு விவகாரங்களில் அதிகமாகத் 

தலையிடுவதில்லை. இராச்சியங்களுடைய நிதிரிலை சீரழிந்த போதும்? 
அவை பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திற்குச் செலுத்த வேண்டிய உதவித் 
தொகைகளைச் செலுத்துவதில் தாமதம் ஏற்பட்ட. போது மட்டுமே 

அவர் தலையிட்டனர். சார்லஸ் மெட்காப், சர் ஹென்றி லாரன்சு 
போன்ற தனிச் சிறப்பு வாய்ந்த நேர்மையுணர்வுடையவர்கள் தனிப் 

பட்ட வகையில் தங்களுடைய செல்வாக்கைப் பயன்படுத்தி வந்தனர், 
அத்தகையோர் ஒரு சிலரேயாவார், ஆயினும் அவர்கள் நடைமுறைக்கு 
விலக்காக இருந்து விதி உண்மையை உறுதிப்படுத்தியவர்களாகக் 
கருதலாம். ஆனால் புதியதாக ஏற்படுத்தப்பெற்ற அமைப்பில் 

ரெஸிடெண்டினுடைய ஆலோசனை எல்லா விவகாரங்களிலும் 
எப்பொழுதும் கோரிப் பெறவேண்டிப நிலை ஏற்படுத்தப்பெற்றது. 

சல சூழ்நிலையில் அவரே ஈடைமுறையில் இராச்சியத்தின் அரசராக 

இருந்து வந்தார். சில இராச்சியங்களில் இராச்சிய அரசாங்கமும் 
ரெஸிடெண்டும் கூட்டுப் பங்காளிகளாக இருந்து இர்த்திருத்தம் 
மேற்கொண்டார்கள். சில இராச்சியங்களில் அவ்விருவருக்கும் 

இடையே பிணக்குகளும், சூழ்ச்சிகளும் உள்ளடக்கப்பெற்ற மனக் 

கசப்பும் தோன்றியிருந்தன. மேற்குறிப்பிட்ட பொது செல்வாக்கைத் 
தவிர பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசாங்கம் "ல வரையறுக்கப்பெற்ற 
அதிகாரங்களையும் செலுத்தி வந்தது, அரச பதவியுரிமையைப் பற்றிய 

விவகாரங்களை ஒழுங்கு படுத்துவதற்கும், உரிமையைப்பெறத் தகுதி 
பெற்றவர்களின் நியமனத்தை அங்கேரிக்கவும் பிரிட்டிஷ் இந்திய 

1 எழ்ரவது எட்வர்டு மன்னர் 1876-இல் வேல்ஸ் இளவரசராக இந்தியாவிற்கு 
விஜயம் செய்தபோது சில ரெஸிடெண்டுகளின் நடத்தையைப் பற்றி அவர்களுக்குப் 
பாதகமான வகையில் குறிப்பிட்டார், °
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அரசாங்கத்திற்கு உரிமை அளிக்கப்பட்டிருந்தது. மொகலாயர்கள் 

காலத்தில் ஏற்பட்டிருந்தது போல அரச பதவியுரிமைக்கு நியமனம் 

செய்யப்பட்டவர்களை பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரம் 

பெற வேண்டும் என்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது, இந்துக்களின் 

ஆட்சிக்குட்பட்ட இராச்சியங்களில் அரசர்களுக்கு சுவீகாரம் எடுத்துக் 

கொள்ளும் உரிமை வழங்கப்பெற்றது. அவ்வாறு சுவீகாரம் எடுத்துக் 

கொள்ளும் போது அவர்கள் பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசாங்கத்தின் 

அனுமதி பெபெறவேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டது. அரச பதவி 

யுரிமையை யாருக்கு வழங்க வேண்டும் என்பதில் ஐ.பமேற்பட்ட 

போது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கமே அப்பிரச்சனையைத் தீர்த்து வைத்தது. 

1885-இல் காஷ்மீரிலும், 1876-இல் குவாலியறிலும், 1870-இல் 

ஆல்வாரிலும் பிரிட்டிஸ் அரசாங்கம் தலையிட்டு ௮ரச பதவியுரிமையை 

பற்றிய விதிகளை ஒழுங்குப்படுத்தியது, நல்ல ஆட்சியை சுதேச 

இராச்சியங்களில் ஏற்படுத்துவதற்காக மேலாட்சி யுரிமையைப் பெற்ற 

பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசாங்கத்திற்கு சிழ்றரசர்களைப் பதவியிலிருந்து 

நீக்கவும், அவர்களை பதவியிலிருந் து தாமே விலகும்படி. வற்பு.றுத்தவும் 

அதிகாரம் இருப்பதாகக் கூறப்பட்டது. இதுவே மேலாட்சியுரிமைப் 

பெற்ற அரசாங்கத்தின் முடிவான கருவியாகும், ஆனால் அந்த 

அதிகாரம் அடிக்கடிப் பயன்படுத்தப்படவில்லை, மேலும் அதைப் 

பயன்படுத்த ௮திக விருப்பமும் கொண்டதில்லை, 1851-Qe 985 

அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி பென்டிங்கு மைசூர் இராச்சியத்தின் 

ஆட்சிப் பொறுப்பைத் தாமே ஏற்றுக்கொண்டார். ஆனால் ஐம்பது 

ஆண்டுகளுக்குப் பிமகு மைசூர் அரசர் தமது இராச்சியத்தை திருப்பிப் 

பெற்றுர். 1876-இல் பிரிட்டிஷ் ரெஸிடெண்டை விஷமிட்டுக்கொல்ல 

முயற்சித்தார் என்ற காரணத்தால் ப?ரோடாவின் கெய்க்வார் பதவியி 

னின்றும் நீக்கப்பெற்றார். அதன் பின்னர் 1908-இல் இந்தாரின் 

துகோஜிரால் ஹோல்கார் தன்னுடைய சாட்டிற்குள் ஏழ்பட்ட 

கொலைக்கு பொறுப்பாளியாக இருந்தார் என்பதற்காக பதவியினின்றும் 

விலகும்படி. வற்புறுத்தப்பட்டார். 1926..இல் அவருடைய மகன் அந்த 

மாதிரியான காரணத்திற்காக அத்தகைய தண்டனைக்குட்படுத்தப் 

பட்டார். 1921-இல் வயது முதிர்ந்த உதயபூர் இராணா தன் னுடைய 
ஆட்?ி அதிகாரங்களை தன்னுடைய மகனிடம் ஓப்படைக்குமாறு 

வற்புறுத்தப்பெற்றார். அதற்கடுத்த ஆண்டில் நாபாவை ஆண்டுவந்த 

இக்சியத் தலைவர் ௮2நக விதமான தவறான நட த்தைகளுக்காக பதவியி 

afer gid நீக்கப்பெற்றார். 1938-இல் ஆல்வார். இராச்சியத்தின் 

தலைவரும் அவ்வாறே ப.தவியைவிட்டு நீக்கப்பெற்றார் மேற்குறிப்பிட்ட 

பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் நடவடிக்கைகள் பிற்காலத்தில் மிகக் 

கடுமையானதென்று கருதப்படவில்லை, அதற்கு மாறாக பிரிட்டிஷ் 

இந்திய அரசாங்கத்தினர் அடிக்கடி தலையிடவில்லையென்றும் தகுந்த
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காலத்தில் தலையிடவில்லை என்றும் குற்மம் சாட்டப்பட்டது. 

பாட்டியாலா அரசர் இந்த வகையில் மிகவும் நற்பேறு பெற்றவராகப் 

பலர் எண்ணினார்கள், 

சுதேச இராச்சியங்களின் உள்நாட்டு விவகாரங்களில் பிரிட்டிஷ் 

இந்திய அரசாங்கம் பெற்றிருந்த அதிகாரம் பலவகைகளில் விரிவு 

படுத்தப் பெற்றது. இராணுவம் சார்ந்த காரணங்களைக் காட்டி ஆங் 

காங்கே படையினர் நகரங்களும் (கோர௦பாமார் படைத்துறை 

சாராத மக்கள் வ௫க்கும் நகரங்களும் ஏற்படுத்தப் பெற்றன. அவை 

களுள் மிகச் சிறப்பானவை மைச௫ூரிலுள்ள பெங்களூரும், ஹைதரா 

பாத்திலுள்ள செகந்தராபாத்தும் ஆகும். இராச்சியங்களின் ஆணைக் 

குட்பட்டிருந்த ' படையினரின் எண்ணிக்கை குறைக்கப்பட்டது. 

ஆனால் பேரரசு படைப்பணி (1௬6441 50106 Corps) ஏற்படுத்தப் 

பெற்றதால் அவர்களுடைய தரமும், பெருமையும் உயர்ந்தன. நெடுக் 

“தூர போக்குவரத்துக்கும், போர்த்திற நடவடிக்கைகள் மேம் 

கொள்ளுவதற்கும் இன்றியமையாத இருப்புப்பாதைகள் இராச்சயங் 

களிலும் அமைக்கப் பெற்றன. அதே நேரத்தில் இராச்சிய அர 

சாங்கங்கள் தங்களுக்குச் சொந்தமான இரயில்: பாதைகளை அமைக்க 

அனுமதிக்கப் பெற்றன. அத்தகைய இரயில்பாதை அமைப்புகள் 

மைசூர், ஹைதராபாத் ஆகிய இராச்சியங்களில் ஏற்படுத்தப் பெற்றன. 

சிறிய இராச்சியங்களில் தபால் தந்தி முறைகள் ஏற்படுத்தப்பெற்மன. 

அங்இருந்த நாணய முறைகளுக்குப் பதிலாக பிரிட்டிஷ் இந்திய நாணய 

முறையும் அங்கு புகுத்தப் பெற்றது. கடல் வழியாக ஏற்றுமதி 
இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்கள் மீது வரி விதிக்கும் முறையை 

யும் கட்டுப்படுத்தினார்கள், இராச்சியங்களில் வளத்து வந்த குடி. 

மக்களும் இனி மேலாட்சியுரிமையுடைய பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசாங் 

கத்திற்கு நேரடியாக &ழ்ப்படிய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. அந்த 

இராச்சியங்களின் நலன்களை இந்தியாவிற்கு வெளியேயும் பிரிட்டிஷ் 

அரசாங்கம் பாதுகாத்து வந்தது. அதற்குப் பதிலாக அந்த இராச்சியங் 

களின் தலைவர்கள், இந்திய அரசினர் அன்னிய நாட்டவர்களுடன் 

செய்துகொண்ட உடன்படிக்கைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு நடந்து வந்தனர். 

பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசாங்கம் கையாண்டு வந்த நல்லெண்ணத் 

துடன் கட்டுப்பாடுகளைச் சுமத்தும் கோட்பாடும், இற்றரசர்கள் 

கையாண்டு வந்த நலம் பயக்கும் வல்லாட்டிக் கோட்பாடும் ஒன்றோடு 
ஒன்று இனைந்தாற்போல் வளர்ச்சியடைந்து வந்தன. அந்த வளர்ச் 

நிலை 20ஆம் நாற்றாண்டின் சொடக்க ஆண்டுகளில் நடை பெற்று 
வந்தது, கர்சன் பிரபுவின் ஆட்டுக் காலத்தின் போது அந்த வளர்ச்சி 
நிலை எல்லோருடைய கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் அமைந்திருந்தது.
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கார்சன் காலத்தில் நல்லெண்ணத்துடன் கட்டுப்பாடுகள் சுமத்தும் கோட் 

பாடு மிக்க ஆர்வத்துடன் வெளிப்படுத்தப் பெழ்றது.. கர்சன் பிரபு 

௬௪௪ இராச்சிய விவகாரங்களிலும் தன்னுடைய ஆற்றலைப் பயன் 

படுத்தினார். அவர் சீர்திருத்தும் வகையில் அளித்த தூண்டுதலின் 

விளவாக  இராச்சியங்களுடைய விவகாரங்களில் அதிகளவில் 

பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் தலையீடு ஏற்பட்டது. sie genus 

குறிப்பிடத் தக்க ஈடவடிக்கைகளுள் ஒன்று 1905-இல் நைஜாமூடன் 

ஏற்படுத்திக் கொண்ட புதிய ஏற்பாடு ஆகும், அந்த ஏற்பாட்டின் 

படி பீராரை ஆளும் பொறுப்பை எப்பொழுதும் நிலையாக இருக்கும் 
குத்தகை ஒப்பந்தத்தின் வாயிலாகப் பிரிட்டிஷ் இக்திய அரசு 

பெற்றது. ஆனால் உண்மையில் பீரார் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவுடன் 

இணைக்கப் பெற்ற பகுதியாகவே இருந்து வந்தது, ௮ந்த ஏற்பாட்டை 

உருவாக்கிய பொழுது நைஜாம் மிகவும் திருப்தி அடைந்தவராகக் 
கூறினார், ஆனால் பிற்காலத்தில் நைஜாம் ௮ந்சு ஏற்பாட்டை அவர் 

ஏற்றுக் கொள்ளும்படி, கட்டாயப்படுத்தப் பெற்றார் என்று அமி 

வித்தார். இந்த நடவடிக்கை டல்வொளசி (1858-இல் டல்ஹெள) 
முதல் பீரார் ஏற்பாடு செய்திருந்தார்) மேற்கொண்ட வழிகளை சுதேச 
மன்னர்களுடைய நினைவிற்கு மீண்டும் கொண்டுவரத்தக்கதாகக் காணப் 

பட்டது. ஆகவே சச மன்னர்களுடைய மனதிற்குப் பிடித்தமான 

தாக AG அமையவில்லை. அதற்கு மாறாக தங்களுடைய சுதந்திரம் 

பாதிக்கப் படத்தக்கவகையில் பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசாங்கம் 

நடவடிக்கைள் மேற்கொள்ளும் என்,று அவர்கள் அச்சம் கொண்டனர். 

அவரை அடுத்து பதவியிலமர்ந்த இரண்டு அரசப் பிரதிரகிதிகள் 

இறமையான முறைகளைக் கையாண்டு அந்த அச்சத்தைப் போக்கினார் 

கள். 1914-இல் தொடங்வெ முதலாவது உலகப் போர் சிப்பாய்க் கலகத் 

இற்குப் பிறகு கையாளப்பட்டு வந்.த சுதேச இராச்சியங்களைப் பற்றியக் 

கொள்கையை வெற்றிகரமாக முடிப்பதற்குமிய வாய்ப்பை ஏற் 

படுத்தித் தந்தது. பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசாங்கத்திடம் சிற்றரசர் 
களுக்கு ஏற்பட்டிருக்க நம்பிக்கை உணர்ச்சி, மன Bema ஆகிய 

வற்றின் விளைவாக அவர்கள் தங்களுடைய HATFIL HOO பெருமளவில் 

வெளிப்படுத்தினார்கள். மேலும் அவர்கள் பேரரசுக்கு உதவி செய்ய 

முன் வந்தார்கள். இராச்சியங்களில் பல முன்னேற்றங்கள் ஏற் 

பட்டிருந்தமையால் அவர்களுடைய உதவி உண்மையிலேயே பயன் 
தரத்தக்கதாக அமைந்திருந்தது. அவர்கள் தலைமை தாங் நடத்து 

வதற்கு வேண்டிய உயர்ந்த செயற்திறத்தை இப்பொழுது 
பெற்றிருந்த காரணத்தால் பிகானீர் அரசர் போன்றவர்கள் தங் 

களுடைய படைகளை போர்களத்தில் தாமே நடத்திச் செல்ல 

முடிந்தது. மேலும் அவர்கள் 1917ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற
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பேரரசு போர் மகாநாடு? பபான்ற பேரரசைச் சார்ந்த நிகழ்ச்சகெளில் 

கலந்து கொள்ளவும் முடிந்தது. 

அதுலே சுதேச மன்னர்களுக்கு THUGS சிறப்பான கால 
மாகும். அக்காலந் தொட்டு பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசாங்கமும், அதே 
அரசுகளடங்யெ இந்திய அரசாங்கமும் மாறுபட்ட வழிகளிலே 

செல்லத் தொடங்க, ஆனால் அந்கு மாறுதல் இன்னும் சரியாக 
அனைவருக்கும் தெரியவில்லை. 1917-இல் மீரிட்டிஷ் இந்திய அரசாங் 
கம் வெளியிட்ட அறிக்சையின்ப.ட. இந்திய அரசாங்கம் பிரிட்டிஷ் 
இந்தியாவில் மக்கள் பிரதிநிதிகளைக் கொண்ட அமைப்புகளை நிறுவு 
வதாகவும் முடிவாக தன்னாட்டு முறையை ஏமற்படுத்துவதாகவும் 

உறுதி செய்திருந்தது. இவ்வாறிருக்க சுதேச மன்னர்கள் 
மக்கள் ஈலன்களைப் பேணும் வல்லாட்சிக் கொள்கையில் இன்னும் 

தொடர்ந்து பற்றுக் கொண்டு இருந்தனர். அவர்கள் அனைவரும் ஒரு 
மித்தோ அல்லது மிகுந்த ஆர்வத்துடனோ பு.தியதாகத் தோன்றியிருந்்த 

அரசியல் அமைப்பு முறையைச் சார்ந்த கருத்துக்களை ஏற்றுக் கொள்ள 

வில்லை.! இற்றரசர்கள் மக்களாட்டுக் கருத்துக்களை அடிப்படையாகக் 

கொண்ட இந்திய தேரிய சாங்கிரஸினுடைய வளர்ச்சி தங்களுடைய 

வல்லாட்சிக்கு பங்கம் விளைவிக்கும் என்று பயந்தனர். ஆகவே 
தங்களுடைய இராச்சியங்களில் காங்கிரஸின் ஈடவடிக்கைகளை தடை 
செய்தார்கள். காங்கிரசும் அவர்களுடைய ஆட்சி முறையைப் பலமாக 

கண்டித்தது. ஆகவே சிற்றரசர்கள் பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசாங்கத்தின் 
ஆதரவை நாடினார்கள். அவர்களுக்கு உடன்படிக்கைகள் வாயிலாக 

அளிக்கப்பட்டிருந்த உரிமைகளை வலியுறுத்தினார்கள். முன்னர் 

அவர்கள் பெற்றிருந்த தன்னம்பிக்கையும் முற்போக்கு மனப் 

பான்மையும் படிப்படியாக மறையத் தொடங்கின. இப்பொழுது 

அவற்றிற்குப் பதிலாக வருங்காலத்தைப் பற்றிய அச்சம் ஏற்பட் 
டிருந்தது. ஆகவே தங்களுடைய உரிமைகளை வற்பு றுத்தலாயினர் 

தங்களுக்கு வரவிருக்கும் இடர்களைப் பற்றி முன்னரே உணர்ந்திருந் 

தமையால் அவர்களுடைய கூரறிவு இருளடைந்து கடந்தது புறத் 
தோற்றம் எவ்வாறு இருப்பினும், பிரிட்டிஷ் இந்தியாவும், சுதேச 

மன்னர்கள் ஆளுகைக்குட்பட்ட இந்தியாவும் தனித்தனீபே மீண்டும் 

பிரிந்து செல்லத் தொடங்கிவிட்டன. அதன் பயனாக சுதேச மன்னர் 

கள் அனைவரும் பாதிக்கப்பட்டனர். அதே நேரத்தில் சுதேச மன்னர் 

களுடைய ஆளுகைக்குட்பட்டிருந்த மக்கள் அனைவரும் இறப் 
படைந்தார்கள் என்று” ஐயத்துக்பெமின்றி கூறவும் இயலாது, 

1 இந்த வகையில் மைசூரு பரோடா, இருவாங்கூர் ஆயேவை வெகு இவிரமாக 
முனைந்திருந்தன. 

.. 3 1929-இல் வெளியிடப்பட்ட பட்லர் கமிட்டி அறிக்கை இதனை தெளிவாக்குகிறது.
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சுதேச இராச்சியங்கள் 

மேலாட்௪ உரிமை பெற்றிருந்த பிரிட்டிஷ் அரசாங்கமும் மிகவும் 
இச்சட்டான நிலையிலிருந்தது. உடன்படிக்கைகளில் குறிப்பிடப் 

பட்டிருந்த உரிமைகளை உறுதியுடன் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்னும் 

எண்ணம் சுதேச மன்னர்களுக்கு உதவிபுரியுமாறு அவர்களைச் தாண்டி 
யது, அதே நேரத்தில் பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசாங்கம் கடைப்பிடித்து 
வரும் புதியதாக தோற்றுவிக்கப்பட்ட மக்களாட்சிக் கொள்கை பழைய 
இந்தியாவின் கருத்துக்கு முழுவதற்கும் ஒவ்வாததாக அமைந்திருப் 

பதைச் கண்டார்கள். பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் சுதேச மன்னர்களுக்கு 

உதவி புரியந் தலைப்பட்டால் அத்தகையக் கொள்கையை முரண்பாடா 

னது என்றும், நேர்மையற்றது என்றும், பழித் 

துரைப்பாளர்கள் என்று : கருதினார்கள். அதற்கு மாறுக அந்த 

சுதேச மன்னர்கள் மீது முற்போக்குக் கருத்துக்களை வலுக்கட்டாயமாக 

இணித்தாலும் சரி அல்லது அவர்களைப் புறக்கணித்தாலும் சரி பிரிட் 

டிஷ் இந்திய அரசாங்கம் உடன்படிக்கைகளுக்கு எதிராக நடப்பவர்களா 

வார்கள். என்பதையும் உணர்ந்தார்கள். இத்தகைய சூழ்சிலையில் 

இரட்டைக் கொள்கையைக் கடைப்பிடிக்க முயற்சி மேற் கொள்ளப் 

பட்டது. சம£தச மன்னர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டிருந்த உரிமைகள் 

அறியாமல் பாதுகாக்கப்பட்டன. அதனால் கில சமயங்களில் அநேக 

இடர்ப்பாடுகள் தோன். றின, உதாரணமாக பாட்டியாலா கிளர்ச்சியின் 

போதும், காஷ்மீர் இளர்ச்சியின் போதும் அத்தகைய இடர்ப்பாடுகள் 

தோன்றின. அதே ேரத்தில் ௪தேச மன்னர்களை எல்லாம் ஒன்றாக்க 

வேண்டும் என்ற கொள்கை கைப்பிடிக்கப் பெற்றது. ஈதேச மன்னர் 

களும் தங்களுடைய ஆட்சி முறையை முற்போகீகுக் கருத்துக்களின் 

அடிப்படையில் அமைக்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்தப் பெற்றனர். 

அதாவது சுதேச மன்னர்களுக்கு நயந்து சொல்லி மூ.ற்போக்குக் கருத் 

துக்களை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு செய்து அதன் வாயிலாக புரட்டி கர 
மான மாறுதல்களை உண்டாச்குவதே அவர்களுடைய கோக்கமாக இருந் 

தது. மான்ட்போர்டு சர்த்திருத் தங்கள் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் மட்டும் 

நிறைவேற்றப்பட ஏழ்பாடாயிற்.று. அதே நேரத்தில் சிற்றரசுகள் 

சங்கம் (நேலாஸ்ர 04 14௦௦5) ஒன்று ஏற்படுத்தப் பெற்றது. அச்சங் 
கத்தின் ௨ றுப்பினர்கள் ஆண்டுக்கொருமுறை கூடினார்கள். கிரந்தர 

குழுக்கள் அமைக்கப்பெழற்.றன. அவற்றின் விளைவாக சுதேசமன்னர்கள் 

அரசமங்கத்தின் கொள்கையுடனும் புதிய தேசியக் கருத்துப் போக்கு 
களுடனும், நெருங்கியத் தொடர்பு ஏற்படுத்திச் கொள்ள தொடங்கினார் 

கள். அதைப் போலவே சுதேச மன்னர்கள் சர்வதேச சங்கத்திலும், 

பேரரசைச்சாரீந்த மகாநாடுகளிலும் பிரதிரிதகளாக பங்கு கொண்ட 
தால் அவர்கள் ௮இல இந்திய விவகாரங்களிலும் பங்கு கொள்ளத்துவங் 

இனர், இந்த வழிகளில் அவர்களிடையே கூட்டு மனப்பான்மை பொது 

வான உள்ளக்கருத்து ஆகியவற்றை ஏற்படுத்தக் கூடும் என்று கருதி
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னார்கள், மேலும் அவர்களை நாளடைவில் புதிய இந்திய அமைப்புக்கு 

ஏற்றவாறு தங்களை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டிய அவடியத்தையும் 
அவர்களுக்கு அறிவிக்க முடியும் என்றும் கருதினார்கள். பிகானீர் மகா 
ராஜா, ஈவாகர் ஜாம்சாடுபுகள் போன்ற தொலை நோக்குடைய அரசர் 
கள் காலப்போக்கின் ஏன்னங்களை அறிந்து கொள்ளமுடிந்தது, ஆனால் 

நைஜாமைப் போன்றவர்கள் ஒதுங்கி நிற்கலாயினர். நைஜாம் தன்னை 
சுதந்திரமான காட்டினுடைய தலைவராகக் கருதவேண்டும் என்று 
கோரிக்கை விடுத்தார். 1926-இல் ரீடிங் பிரபு அக்கோரிக்கையை நிரா 
கறித்தார். ஒருபுறம் புதிதாகத் தோன்.றியிருந்த நிலைமையை திடமனது 

டன் எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோன்றியிருந்தது. மற் 

ஜொருபுறம் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திற்கு ஏற்பட்டிருந்த இடையூறுகளை 
பயன் படுத்திக் கொண்டு எவ்வளவு சுதந்திரத்துடன் வாழ முடியுமோ 

அவ்வளவு சுதந்திரத்துடன் தாங்கள் தொடர்ந்து வாழ வேண்டும் என்ற 

எண்ணமும் தோன்றியிருந்தது. இந்த இரு எண்ணங்களின் காரண 

மாக அவர்கள் ஒரு பொதுவான கொள்கையோ அல்லது கூட்டணியை 

யோ ஏற்படுத்தவில்லை, சிற்றரசர்கள் பொதுவான கருத்தைக் கொள்ளு 

மாறு செய்ய வேண்டும் என்ற கோட்பாடு அல்லது அவர்களிடையே 

ஒருமைப் பாட்டுணாச்சி வளரவேண்டும் என்ற கொள்கை முதலாவது 

வட்டமேஜைமகாகாட்டில் பெருமிதமான வெற்றியை அடைந்தது, அப் 

பொழுது சுதேசமன்னர்கள் அல இந்திய கூட்டாட்டுயில் சேருவதற்கு 

ஒத்துக் கொண்டனர் அதனால் அவர்கள் கூட்டரசின் மைய அமைப்புக் 

குரிய அதிகாரங்களை ௮இலை இந்திய நிர்வாகக்குழு, சட்டசபை ஆகிய 

வற்றிற்கு அவர்கள் விட்டுக்கொடுக்க வேண்டும் என்பது தெளிவாக்கப் 

பெற்றது. மேலும் இனி சுதேசமன்னர்களும் புதிய இந்திய அமைப்பின் 

இன்றியமையாதக் கூறுகளாக விளங்குவார்கள் என்பதும் தெளி 
வாயிற்று, இனி அவர்கள் அடில இந்திய விவகாரங்களில் தங்களுடைய 

செல்வாக்கைப்பயன்படுத்துவார்கள் என்பதும் விளங்கிற்று. அதனை நாம் 

புரட்கெரமானக்கருத்து என்று கூறலாம் ஏனெனில் அது பிரிட்டிஷ் 
இந்தியாவையும், சுதேசமன்னர் ஆளுகைக்குட்பட்டிருந்த இந்தியாவை 
யும் ஒன்றோடு ஒன்று நெருக்கமாகப் பிணைத்து வைக்க வழிசெய்தது. 
இப்புதிய கொள்கை 1985-ஆம் ஆண்டில் இயற்றப் பெற்ற இந்திய 
அரசியல் சட்டத்தில் இடம் பெற்றது, சுதேசமன்னர்கள் கூட்டரசின் 
மைய அமைப்பைச்சார்ந்த சட்டசபை (17% 028] &8$00]19) அல்லது 
கீழ்ச்சபையின் அங்கத்தினர்களுள் மூன்றில் ஒருபங்கெரையும், இராச் 
@u sens (Council of State) Wer அங்கத்தினர்களுள் BeBe 

இரண்டு பங்கினரையும், கியமனம் செய்யும் உரிமையை அச்சட்டம் 
-. அவர்களுக்கு வழங்கெது, அவர்கள் உடன்படிக்கைகள் வாயிலாகப் 

பெற்றிருந்த உரிமைகளைக் காக்கும் பொருட்டு கூட்டாட்ியில் சுதேச 
மன்னர்கள் தாமாகவே இணைந்து கொள்ளவேண்டும் என்றும், அதற்
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சாக அவர்கனை வலுக்கட்டாயப் படுத்தலாகாது என்றும் ௮ச்சட்டத்தில் 

குறிப்பிடப்பட்டது, அதுமட்டுமன்றி சுதேசமன்னர்களுக்கு மேல் 

சபையில் அளிக்கப் பெற்றிருந்த இடங்களில் பாதி இடங்களைக் கட் 
டுப்படுத்.த வல்லவர்கள் கூட்டாட்சியில் சேர்க்க பிறகே கூட்டாட்டியின் 

மைய அமைப்பு செயற்பட ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. அத்துடன் அத் 
தகைய மன்னர்கள் ஈதேச இராச்சியங்களில் வர்ழ்ந்திருந்கு மக்களின் 

பாதி பேரை ஆண்டுவருபவர்களாகவும் இருத்தல் வேண்டும் என்ற நிபந் 
தனையும் இணைக்கப்பட்டது. அந்த நிபந்தனை சுதேச மன்னர்கள் மன 

உறுதியற்றவர்கள், கூட்டாட்சியில் நம்பிக்கையற்றவர்கள், அதனை 

கேரடியாக எதிர்ப்பவர்கள் ஆகியோர் கூட்டாட்சியில் சேராமல் இருப் 

பதற்கு ஒரு வாய்ப்பை அளித்தது, அதன் பயனாக அவர்கள் பிரிட்டிஷ் 

இந்தியாவில் கூட்டாட்சியின் மைய அமைப்பு செயற்படுவதையும் 

தடுத்து நிறுத்தவும் அவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பினை அளித்தது. அந்த 

வாய்ப்பை அவர்களும் பயன் படுத்திக் கொண்டார்கள், 1989-இல் 

இரண்டாவது உலகப் போர் ஏற்படும் வரை அவர்கள் வெற்றிகரமாக 

் தங்களுடைய முடிவை அறிவிக்காமல் காலந்தள்ளினார்கள். போர் 
ஏற்பட்டபோது இரண்டாவது முறையாக தங்களுடைய அரசப்பற்றை 

வெளிப்படுத்தினார்கள். முன்னர் அந்த அரசப்பம்று தன்னியல்பாக 

வெளிப்பட்டது. ஆனால் இப்பொழுது அந்த அளவிற்கு ௮து தானாக 
வெளிப்படவில்லை, ௬௪ மன்னர்கள் உலகப்போரின் போது 
தங்களுடைய அரசப்பற்றை வெளியிட்டபோதிலும், அதைக்கொண்டு 

அவர்கள் 1931-இல் அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றத் தவறிவிட் 
டனர் என்பதையும், அதனால் அவர்கஞுடைய அமைப்பு ஒழுங்க 

வளர்ச்சியுறுவதை தடை செய்தனர் என்பதையும், பிரீட்டிஷ் இந்தியா 

வின் வளர்ச்சியையும் தடுத்து சி.றுத்தினர் என்பதையும் மறைக்க முடிய 
வில்லை. அவர்களுடைய நடவடிக்கையின் காரணமாக, (பிரதிகிதிகளைக் 

கொண்ட புதிப மைய அமைப்புகள் இன்றியே இக்தியா பெரிய நெருக் 

கடியைச் சமாளிக்க வேண்டிய நிலை உண்டாயிற்று. இந்திய தசய 

வாஇகளுடன் சமரசம் செய்து கொள்ளவேண்டும் என்ற கோக்கத்துடன் 
ஏற்படுத்திய இட்டத்தை தடை செய்தார்கள் என்ற காரணத்தால் 
அவர்கள் பிரிட்டிஷ்காரர்களுடைய ஆதரவை இழர்தார்கள், தங்களு 
டைய எண்ணங்களை பிடிவாதமாக எதிர்ப்பவர்கள் என்ற காரணத் 

தால் தேசியவாதிகளின் ஆதரவையும் அவர்கள் இழந்தார்கள், ஆனால் 

தேசிய உணர்ச்சி இந்த வகைகளால் தடைசெய்து நிறுத்தப்பட் கூடிய 

நிலையில் இல்லை. சுதேச மன்னர்கள் வீட்டுக்கொடாப் பண்பு Qu pO gr, 
தமையால், அவர்களின்றியே தேசிய இயக்கம் ஈடைபெறத் தொடங்: 

ஓயது. அரசியல் அமைப்பைப்பஜற்.றிய முடிவான விவாதங்கள் மேற்! 

கொள்ளப்பட்டபோது சுதேச மன்னர்கள் ஈடைமுறையில் அசட்டை 

@—tit
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செய்யப் பெற்றனர், பிரிட்டுஷ்காரர்கள் தங்கஷ்டைய மேலாட்சி உரி 

மையை யாதொரு முன்னேற்பாடும் இன்றி திரும்பப்பெற்றுக் கொண் 

டார்கள். சுதேச மன்னர்கள் தங்களால் எத்தகைய நிபந்தனைகளை ஏற் 

படுத்திக்கொள்ள முடியுமோ அத்தகைய நிபந்தனைகளை செய்துக் 
கொள்ள அவர்கள் வழியிலேயே விடப்பட்டனர். புதிய இந்தியாவில் 
அவர்கள் மேம்பட்ட நிலையை மதிப்பான வகையில் அடைந்திருக்க 

முடியும். ஆனால் அதற்கு மாறுக உரிமையை விட்டுக்கொடுப்பதற் 

காக உதவிச்சம்பளம் பெறுவதற்கும், தனிப்பட்ட உரிமைகளைப் பெறு 

வதற்கும், ஒழுங்குகேடான வகையில் போட்டியிட்டனர். 

ஆகவே முதலில் சுதேச மன்னர்களை தங்களுடைய ஆட்சி 

முறையைதற்காலக் கருத்துக்கேற்றவாறு அமைத்துக் கொள்ளுமாறு வற் 

புறுத்துவதன் வாயிலாகவும், பிறகு அவர்களுடைய ஆட்சி முறையை 
பரந்த கருத்துக்களுக்கேற்ப அமைத்துக் கொள்ளுமாறு அவர்களை வற் 

புறுத்துவதன் வாயிலாகவும் பழைய இந்தியாவைப் புதிய இத்தியாவு 

டன் -ஐக்கியப்படுத்த மேற்கொண்ட முயற்சி தோல்வியுற்றது 

என்றே தாம் கூறவேண்டும். அது தோல்வியுறுவதற்கு சுதேச மன்னர் 

களே பெருங்கார2ரமாக அமைந்திருக்தனர். ஏனெனில் அவர்கள் பெரும் 

பாலும் முன்னறித் திறம் அற்றவர்களாயிருந் தனர்; தங்களுடைய இனத் 

இற்குரிய சுயநலம் மிக்கவர்களாயிருந்தனர்; முக்கிய மற்ற குலப்பெரு 

மைக்கு முக்கியத்துவம் அளித்தார்கள் கடைசி காலத்தில் அவர்கள் தலை 

மையேற்று நடத்தும் ஆற்றல் அற்றவர்களாயிருந்தனர், பிரிட்டிஷ்காரர் 

களும் ஓரளவு அதனுடைய தோல்விக்குப் பொறுப்பு ஏற்க வேண்டிய 

வர்களாவார்கள். தொடக்கத்தில் தற்கால வழக்குக்கு ஏற்றவாறு ஆட்சி 

மூறையை அமைக்கும் கோட்பாட்டினை போதிய அளவு விறுவிறுப் 

புடன் கடைப்பிடிக்கவில்லை. புதிய அமைப்பை உருவாக்குவதில் தங் 

களுடைய முழு கவனத்தைச் செலுத்துவதற்குப் பதிலாக மற்றொரு கல 

கத்தைத் தடுப்பதிலேயே தங்களது கவனத்தை அதிகமாகச் செலுத்தி 
யிருந்தார்கள். இரண்டாவதாக பல சிறு இராச்சியங்களை இணைத்து 

பெரிய இராச்சியங்களை உருவாக்கத் தவ.றினார்கள் . அவ்வாறு செய் இருப் 

பின் செல்வாக்குடன் கூடிய இராச்சியங்களும் தற்கால ஆட்சி முறை 
களைக் கொண்ட இராச்சயங்களும் ஏற்பட்டிருக்கக் கூடும். மேற்குறித்த 
வகையில் நடவடிக்கைகளை பிரிட்டிஷ்காரர்கள் மிக்க செல்வாக்குப் 

பெற்றிருந்த காலத்தில் மேற்கொண்டிருக்கலாம். கர்சன் பிரபு காலத் 

இலும் கூட அவற்றை மேற்கொண்டிருக்கக்கூடும், ஆனால் அந்த 

வகையில் ஈடவடிக்கைகளை மேற் கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்பிய 

போது, அவற்றை நிதைவேற்றுவருற்குரிய அதிகாரம் பெற்றிருக்க 
வில்லை. இவ்வாறாக நல்வாய்ப்புடன் கூடிய பெரியதொரு முயற்சி படு 

தோல்வியுற்றது. இதற்கு இரு காரணங்கள் உண்டு. முதலர்வதாக
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பிரிட்டின்காரர்கள் வருங்காலத்தைப் பற்றிய திட்டமானக் கருத்துக்களை 

துவக்கத்தில் கொண்டிருக்கவில்லை. இரண்டாவதாக சுதேச மன்னர்கள் 
முன்னேற்றத்திற்குரிப நடவடிக்கைகளை தொடங்கும் ஆற்றலையும், 

பொது விவகாரங்களில் பரந்த மனப்பான்மையும் பெழ்திருக்கவில்லை,



8. கர்சன் பிரபு 

டல்ஹெள)ியும் கலகத்திற்குப் பின்னர் ஆட்சி செலுத்தி வந்த 
அரசப் பிரதஇிரிஇகளும் நிறுவிய பேரரசு கர்சன் பிரபு காலத்தில் உச்ச 

நிலையை அடைந்தது. மெகாலே முடிவாக தன்னாட்சி முறை ஏற்படுத் 

தப் பெறவேண்டும் என்னும் கொள்கையை அறிவித்தார். 
பெண்டிங்கு அத்தகைய ஆட்? ஏற்படுத்தப் புபறும் நாளை எதிர் நோக்க 
யிருந்தார். ஆனால் அந்தக் கொள்கை எக்காலத்தில் முறையாக கிரா 

கரிக்கப்படவில்லை என்பதை நாம் கண்டிப்பாக சொல்ல இயலாது. 
ல சமயங்களில், குறிப்பாக ரிப்பன் காலத்தில், அந்தக் கொள்கை 

ஆட்சியாளர்களின் மனதை வெகுவாக கவர்ந்திருந்தது, ஆனால் அந்தக் 

கொள்கையை முழுமையாக நிறைவேற்றப்படும் நாள் தள்ளிக் 
கொண்டுட போகப்பட்டது. இவ்வாண்டுகளில் தன்னாட்சி ஏற்படுத்து 
வதில் மேலும் தாமதம் ஏற்பட்டது, அது நேற்று தன்னாட்சி, நாளை 

தன்னாட்சி என்று கூறப்பட்டு வந்ததேயன்றி இன்று தன்னாட்சி 

ஏற்படுத்தப் பெறும் என்று கூறப்படவில்லை, இப்லிங் என்பவரை 

இர்க்கதரிசியாகவும் சேம்பர்லேன் என்பவரை செயலாற்றும் பாங்குள்ள 

மேலாளராகவும் கொண்டு செயற்பட்டு வந்த ஏகாதிபத்தியக் கொள்கை 

அப்பொழுது பெரும் வெற்றியைக்கண்டு இருந்தது. பிரிட்டிஷ்காரர் 
கள் தங்களுடைய ஆட்டுத் திறமையில் பெருமளவில் தன்னம்பிக்கை 
கொண்டிருந்தார்கள். ஏனைய மக்கள் தங்களைத் தாங்களே ஆளுவதற்கு 
மூயற்சிக்க அனுமதி வழங்கினாலும், அவர்களால் ஆட்சியை சரிவர 

நடத்த இயலாது என்று கருதினார்கள். ஆகவே ஆட்சி முறையில் 

இந்தியர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதற்குப் பதிலாக இந்தியர்கள் சார்பில் 

தாங்களே ஆளும் பொறுப்பை ஏற்றுக் கொண்டனர். அம்முறையும், 

இந்தியர்களும் ஒரு காலத்தில் ஆளும் பொறுப்பை ஏற்று நடத்தும் 

வகையில் அமையவில்லை, இந்த வசையான மட்டுமிஞ்சிய தன்னம் 

பிக்சையுடன் ஒரு ஏமாற்றமும் ஏற்பட்டிருந்தது, இந்திய மக்களி 
டையே மேல்காட்டுக் கருத்துக்களுக்கேற்ப சீர்த்திருத்தங்கள் வேகமாக 

வளர்ச்சி ஏற்படா கிலையே அந்த ஏமாழ்றத்திற்குக் காரணமாகும்.
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முதலில் தன்னாட்சி முறையை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று எண்ணிய 
போது, அந்த எண்ணம் விரைவாக மேல்காட்டுப் பண்பு மயமாக்க 

மூடியும் என்ற அவா நம்பிக்கையுடன் இணைச்கப்பட்டிருந்தது. 
அவர்கள் ஏறபடுத்தவீருந்த தன்னாட்சி பெற்ற இந்தியா மேல்ராட்டுப் 

பண்பு மயமாக்கப்பெற்ற இந்தியாவாக விளங்க வேண்டும் என்று 
எண்ணினார்கள். மேல்காட்டுக் கருத்துக்களுக்கேற்ப மேற்கொள்ளப் 

பட்ட சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் மெதுவாக முன்னேறி வருவதாக 

அவர்களுக்குக் காணப்பட்டது, ஆகவே பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்கள் 
தன்னாட்டு உரிமையை இந்தியர்களுக்கு வழங்குவதை ஓத்திப்போட்டுக் 
கொண்டு வந்தனர். மேல்காட்டுக் கருத்துக்களுக்கேற்றவாறு 

சர்திருத்த மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் ஒரு இலருக்கு விட்டு விட்டு 

இளி விடுற மங்கலான விளக்கு போல் தோன்றின. ஏனையோருக்கு 
அது கொள்ளிவாய் பேய் போல் காட்சியளித்தது. சாதாரண 

ஆற்றலைப் படைத்திருந்த ஆட்சியாளர் மேற்குறித்த கருத்தை ஏற்றுக் 
கொண்ட.இனால் பெரிய தவறை செய்திருந்தனர் என்று கருதப்பட்டது. 

ஏனெனில் அவர் மேல்காட்டுக் கருத்துக்களுக்கேற்ப சீர்த்திருத்த 

ஈடவடிக்கைகளை உயர் குடியாளர்கள்தான் மேற்கொள்ளுவார்கள் என்று 

இன்னும் எதிர் பார்த்திருந்தார். புதிதாகத் தோன்றியிருந்த ஈடுத்தர 
வர்க்கத்தினர் அடைந்திருந்த முக்கியத்துவத்தை அவர்கள் அறிந்து 
கொள்ளவில்லை. கர்சன் பிரபு ௮ந்த சவஹறை இழைத்திருந்தார், 
அவருடைய ஈடவடிக்கையின் வாயிலாக திடீர் எழுச்சி ஒன்றினை 
ஏற்படுத்தினார். அவர் பதவியலமர்த்தப்பட்ட போது, கன்சர்வேடிவ் 

கட்சியைச் சார்ந்த ஏகாதிபத்தியக் கொள்கையை ஆதரிப்பவர்களு 

டைய நம்பிக்கைக்கு உகந்தவராக அவர் காணப்பட்டார். அப்பொழுது 
அவருக்கு வயது நாற்பது, அதற்கு முன்னர் அவர் இந்தியாவிற்கு நான்கு 

மூறை வந்திருந்தார். மேலும் ஏனைய கிழக்கு நாடுகளிலும் சுற்றுப் 

பயணம் செய்து இருந்தார். மேலும் அவர் மூன்று ஆண்டுகாலம் 

வெளிவிவகார துணை அமைச்சராகப் பணிபுரிந்து வந்தார், அவர் 

இறந்த பேச்சாளர், மிக்க உறுதியான உள்ளம் படைத்தவர், 

விடாமுயற்சியுடன் பணியாற்றும் ஆற்றல் படைத்தவர், அவருக்கும் 

டல்ஹெள பிரபுவிற்கும் இடையே காணுதற்கு அரிய ஒற்றுமைகள் 
ரில உண்டு. அவ்விருவரும் தங்களுடைய அரசியல் வாழ்வு முற்,றிலும் 
மலர்ச்சி பெற்றிராத காலத்தில் இந்தியாவிற்கு வந்தனர், அவர்கள் 
தங்களுக்கு ஈல்ல எதிர்காலம் இச்தியாவில் உண்டு என்ற கருத்துடன் 
வந்திருந்தனர், அவர்கள் இருவரும் அதிகார . மனப்பான்மையைப் 

பெற்றிருந்தனர். அவர்கள் இருவரும் மாறுதல்களைப் புகுத்த 
இடைவிடாது முயற்சிகள் மேற்கொண்டிருந்தனர், இந்தியாவில் 

பணியாழ்,றி வரும் அதிகாரிகளின் மூடிவைவிட தங்களுடைய முடிவே 

மமலானதென்று - கருதி அதனைச் கடைப்பிடித்து வந்தனர். ஆட்சி
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மூறையில் இருவரும் ஒரு புதிய ஆற்றலைப் புகுத்தியிருந்தனர். 
இருவரும் முடிவாக தேவைக்கு மேற்பட்ட வேகத்தில் வெகு தாரம் 

சென்றுவிட்டனர். ஆகவே அவர்கள் குற்றச்சாட்டிற்கு இலக்கானார் 
கள், மேலும் அவர்கள் பெருத்த ஏமாற்றமும் அடைந்தார்கள். 

அவர்களிருவரில் டல்ஹெள பிரபு படைப்புத்திறனைப் பெரிதளவில் 

பெற்றிருந்தார் என்று கூறலாம். டல்்ஹெளசி அப்பொழுது தோன்றி 
வரும் காலத்தின் சிறப்பியல்புகளைத் தன்னிடத்தில் அடக்இயிருந்தார். 
ஆனால் கர்சன் பிரபு அவர் காலத்தில் மறைந்து கொண்டுவரும் 

காலத்தின் பண்பியல்புகளைத் தன்னிடம் உட்கொண்டிருந்தார். 
டல்ஹெளசி மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளுள் பல முற்றிலும் 
புதியனவாகும். ஆனால் கர்சன் பிரபுவின் நடவடிக்கைகள் ஏற்கனவே 
மேற்கொள்ளப்பட்டவைகளை விரிவு படுத்தும் வகையாகவும், அல்லது 

செம்மை படுத்தும் வகையாகவும் அமைந்திருந்தன, ஆனால் அவர்கள் 
இருவரில் எவரனும் இந்தியாவின் கவர்னர் ஜெனரலாகப் பணியாற் 
முது. இருந்திருப்பாரேயானால் தற்கால இந்தியா இன்றிருக்கும் 
நிலைமையை அடைந்திருக்க முடியாது என்று நாம் திட்டவட்டமாகக் 

கூறமுடியும், கர்சனைப் பற்றிக் குறிப்பிடும்போது, அவருடைய 

ஈடவடிக்கைகளஞுள் பல ஓழிக்கப்பெற்றன. என்றாலும் ஏனைய 
ஈடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து நிலைத்திருந்து இந்திய அமைப்பின் 
ஒருகூருக அமைந்து சிறப்படைந்தன என்று நாம் உறுதியாகக் கூற 

மூடியும். அவரிடம் ரில குறைபாடுகள் இருந்தன என்பதை மறுக்க 
இயலாது, அவரிடம் காணப்பெற்ற அடக்கி ஆர்ப்பரிக்கறத் தன்மை, 

BUDD Cute, ஊறுபடுத்தும் விளக்க உரைகள் ஆ௫யெவை ஒரு 
சிலரைத்தான் பாதித்தன. அவர்களுடைய மறைவிற்குப் பின்னர் 
அச்குமைபாடுகளும் மக்களுடைய மனதஇனின்றும் அகன்றன. ஆனால் 
அவருடைய இடைவிடா உழைப்பு, நுணுக்கமான விவரங்களில் கூட 
அவர் செலுத்தியிருந்த கவனிப்பு, அவர் கொண்டிருந்த தெளிவான 
கருத்துக்கள், அரசியல் மதிநுட்பம் ஆ௫யெவற்றின் பயனை இந்தியா 

தொடர்ந்து அனுபவித்து வந்தது. 

கர்சன் பிரபுவினுடைய ஆட்சியை மக்கள் நலம் பேணும் 

வல்லாட்டு என்று நாம் குறிப்பிட முடியும், 'அதே நேரத்தில் 
தன்னாட்சி முறை பிற்காலத்தில் நிகழக்கூடிய வகையிலும் அது 
அமைக்கப்பட்டிருந்தது, ஆட்ட அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்துவதில் 
மிக்க ஆர்வம் கொண்டிருந்தார். ஆட்சி முறையைச் செம்மைப் படுத்தி 
அமைப்பதிலும் பேரார்வம் கொண்டிருந்தார் இந்திய மக்களுக்குச் 
சேவை செய்ய வேண்டும் என்று உளமாற விரும்பியிருந்தார். அந்த 
விருப்பத்தை நிறழைவேற்றுவத.ற்குத் ததேவையான சட்டமுறையான 
அதிகாரங்களையும், பதவியையும் பெற்றிருந்தார், அவர் பதவியேற்ற
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வுடன் இந்திய) ஆட்டு முறையைத் திருத்தியமைக்கும் வேலையில் 

முனைப்புடன் இறங்கினார். முதலில் அவருடைய எல்லைப்புறம் சார்ந்த 

நடவடிக்கைகளைப் பற்றிக் கவனிப்போம். எல்லையை ஒரளவு முந்தித் 

தள்ள வேண்டும் என்ற கொள்கை கடைபிடிக்கப் பெற்றதன் 

விளைவாக 1893-இல் “டூரண்டு கோடு' அமைக்கப்பட்டது என்றும், 

அக்கொள்கை கடைபிடிக்கப்பெற்.றதன் பயனாக எதிர்ப்பும், 

அவாம்பிக்கையும் ஏற்பட்டது என்றும், அதன் விளைவாக எல்லைப் 

புறப் பகுதியில் இளர்ச்சி ஏற்பட்டது என்றும், அக்கிளர்ச்சியின் 

பயனாக எல்லைப்புறப் பகுதியில் அமைதியற்ற நிலை ஏற்பட்டிருந்தது 

என்றும் நாம் முன்னரே கவனித்தோம். 1899ஆம் ஆண்டின் 

தொடக்கத்தில் கர்சன் பிரபு இந்தியா வந்தடைந்த பொழுது அந்தப் 

பகுதி இன்னும் தொடர்ந்து அமைதியற்ற நிலையில் இருந்தது. ஆட்சி 

முறைச் சார்ந்த எல்லைக்கு அப்பால் 10,099க்கு மேற்பட்ட படைவீரர் 

கள் இருந்து வந்தனர். அவர்கள் அவ்வி த்தினின்றும் திருப்பி 

அழைக்கப்படுவார்கள் என்ற நம்பிக்கைச் தகோன்றவில்லை. அவர்கள் 

பக்கத்திலிருந்த போக்குவரத்து சாதனங்கள் வாயிலாக அவர்களுடன் 

தொடர்பு கொள்வதற்கு யாதொரு மூயற்சியும் மேற்கொள்ளப்பட 

வில்லை. அதற்கு மாறாக அரண் பாதுகாப்புகளுடன் கூடிய படைத் 

தளங்களை அமைப்பதற்காக இட்டங்கள் உருவாக்கப்பெற்றன, 

அத்திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டால் கணக்கற்ற முற்றுகைச் 

சண்டைகளும், மூற்றுகைகளினின்றும் விடுவிப்பதற்காக துணை 

உதவியாக படைகளை அனுப்ப வேண்டிய நிலையும் ஏற்பட்டுருக்கும். 

மேலும் அவற்றுள் ஏதேலும் ஒரு படைத்தளம் கைப்பற்றப் பெற்று 

விட்டால் நிலையான இக்கல் தோன்றவும் வழியிருந்தது. அத்தகைய 

இக்கல் எல்லைப்புற முழுவதிலும் கிளர்ச்சி உருவாகி இருக்கக்கூடும். 

கர்சன் பிரபு இந்தியா வந்தடைந்தபோது எல்லைப்புற மாவட்டங்களில் 

தோன்.றியிருந் த நிலையை இறந்த புண்பட்ட இடத்தில் எரிச்சல் தரும் 

பொருளை இட்டால் எத்தகைய நிலை உண்டாகுமோ அத்தகைய 

நிலைக்கு ஒப்பிடலாம் அங்கு தோன்றியிருந்த அமைதியான நிலை 

மறைந்து கொந்தளிக்கும் நிலை ஏற்பட்டது. அச்சத்தைத் தூண்டு 

வதாகவும் அது அமைந்திருந்தது. நாளுக்கு நாள் மென்மேலும் 

சீர்குலைந்து வருவதாகவும் காணப்பட்டது. கர்சன் பிரபு சினமூட்டுகிற 

நடவடிக்கைகளை கைவிட்டார். எல்லையில் வாழ்ந்திருந்த மக்களினங் 

களைக் கொண்டே அவர்களுக்குத் தேவையான பாதுகாப்பை 

அழைத்துக் கொடுத்தார். நிலையானப் படைவீரர்களை ஒருமுகப்படுத்தி 

இடம் விட்டு இடம் எளிதில் செல்லத்தக்க இடர்காப்புச் சேமப்படை 

யினை ஏற்படுத்தினார். இதன் பயனாக எவ்விடத்தில் தாக்குதல் 

நேரும் என்ற அச்சம் தோன்றுகிறதோ அவ்விடத்தில் படைகளை 

பெருமளவில் குவிக்க இயன்றது. கர்சன் குறிப்பிட்டபடி,
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எல்லையைத் தாண்டி. சென்று படை. நிலைகளை அமைத் இருந்த பிரிட்டிஷ் 
காரர்கள் அவ்விடத்தைவிட்டு மீண்டும் தங்களிடத்திற்கே திரும்பிவிட 
வேண்டும், எல்லைப்புற சாதியினருக்குச் சொந்தமாக இருந்த 
பகுதியின் பாதுகாப்பை அவர்களுடைய துருப்புக்களின் வாயிலாகவே 
ஏற்படுத்த வேண்டும்; பிரிட்டிஷ் ஆட்ூக்குட்பட்ட பகுதியில் 

பிரிட்டிஷ் துழுப்புக்களை ஒருமுகப்படுத்தி வைக்கவேண்டும்; 

அத்துருப்புக்கள் எல்லைப் பாதுகாப்புக்கு மட்டுமன்றி, துணையுதவி 
அளிக்கத்தக்கனலாகவும் அமைய வேண்டும்; பிரிட்டிஷ் துருப்புகள் 

கிலைகிறுத்தப் பெற்றிருக்கும் இடங்களுக்குப் பின்புற$தில் அமைக்கப் 
பெற்றிருக்கும் போக்குவரச்து சாதனங்கள் சீரமைக்கப்பட வேண்டும் 

என்பவையே monger. எல்லைப்புறக் கொள்கையின் முக்கிய 
கூறுகளாகும். 

இக்தக் கொள்கையைப் பின்பற்றி, கர்சன் பிரபு இரால், கைபர், 
குர்ரம் பள்ளத்தாக் லிருந்து பிரிட்டிஷ் படைகளை இருப்பி அழைத்துக் 

கொண்டார். கணவாய்களையும், மலை சாதியினர் வச்கும் இடங்களை 

யும் காவல் புரிவதற்காக மலை சாதியினரைக் கொண்ட படைகளை ஏற் 
படுத்தினார், அவைகளுக்கு *காசாதார்கள்? என்ற Quut வழங்கப் 

பெற்றது. பெஷாவர், கோஹாத், போன்ற இடங்களை மூலப்படைத் 
தளங்களாகக் கொண்ட, பிரிட்டிஷ் படைகள் அங்கும் இங்கும் திரிந்து 
கொண்டு அவற்றினுக்கு உதவி புரிய எப்பொழுதும் ஆயத்தமாக 

இருந்தன. சாலைகளும் இருப்புப்பாதைகளும் அமைக்கப்பெற்றன. 
பாரசகேக்தின் எல்லைக்கருகேயுள்ள நுஷ்ு என்னும் இடம் 
வரைக்கும் குவெட்டா இரயில் பாதை விரிவு படுத்தப்பெற்ற.து, இது 
எல்லைப் பிரச்சனைக்கு உடனடியான பயன்தரத்தக்க தரவு முடி 

வினை ஏற்படுத்தித் தந்தது, முதலாவது உலகப்போர் முடியும்வரை 
எல்லைப்பகுதியில் அமைதி நிலவி இருந்தது, 

அடுத்தபடியாக கர்சன் வடமேற்கு எல்லைப்புற மாகாணத்தை 

தோற்றுவித்தார். டல்ஹெளசி காலமுதற்கொண்டே வடமேற்கு 
எல்லைப்புற மாசாணம் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற வகையில் பலர் 
சிந்தித்து வந்திருந்தனர். விட்டன் பிரபு சிந்து மாகாணத்தில் கராச்சி 
நீங்கலாக ஏனைய பகுதிகளையும், பஞ்சாபின் சல பகுதிகளையும் 

இணைத்து ஒரு புதிய மாகாணத்தை அமைக்கத் திட்டமிட்டிருந்தார். 
அதற்கு ஈடாக மத்திய மாகாணங்களை பம்பாய்க்கு அளிக்கவேண்டும் 

என்றும் இட்டமிட்டார், எல்லைப் பகுஇயிலிருந்த மாவட்டங்களின் 
முக்கியத்துவம் நாள்தோறும் பெருகக் கொண்டு வந்ததே அத்தகைய 

நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுவதற்கு தவிர்க்க முடியாத காரணமாகும். 
பிரிட்டிஷ் பேரரசுடன் புஇதாக இணைக்கப்பட்ட பஞ்சாபிற்கும் வலு
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வற்றிருந்த ஆப்கானித்தானத்திற்கும் இடையே கட்டுக்குள் அடங்காத 

மலை சாதியினர் வசித்து வந்த பெரிய நிலப்பரப்பு இருந்த பொழுது 

அந்த மலை சாதியினருடன் மேற்கொள்ள வேண்டிய உறவு முறைகளை 
நிர்ணயிக்கும் பெர ப்பை அங்கேயே பணியாற்றி வத அனுபவமிக்க 

அதிகாரிகளிடத்தில் பத்திரமாக ஒப்படைக்க முடிந்தது. ஆனால் ஆப் 

கானித்தானம் பற்றிய விவகாரங்கள் முன்னைவிட அதிகமான முக்கியத் 

துவம் அடையத் தொடங்கியதாலும், அவ்விவகாரங்கள் பலநாடுகளைப் 
பாதிக்கும் சிக்கல்களை உட்கொண்டிருந்ததாலும், பிரிட்டிஷ் இந்திய 
அரசாங்கம் இடையீட்டாளர் இன்றி நேர்முகமாக அவ்விவகாரங்களைக் 
கவனிக்க வேண்டி௰ அவரியம் ஏற்பட்டது. முன்பெல்லாம், எல்லை 
யைப் பற்றிய வீவகாரங்கள் பஞ்சாப் அரசரங்கத்தின் வாயிலாகவே 

இந்திய அரசாங்கத்தின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வரப்பெற்றன. 

அர்த முறை மிக்க சாலதாமதத்தசை ஏற்படுத்தியது. ஆனால் அப்பிரச் 

சனைகளுக்கு வெகுவிரைவாக தீர்வுகாண வேண்டிய அவசியம் உணரப் 

பட்டது. மேலும், பஞ்சாபில் அமைதி அதிகளவில் ஏற்படுத்தப் 

பெற்றதால் பஞ்சாப் அரசாங்கம் தன்னுடைய ஆட்௫ிக்குட் 
பட்ட பகுதியிம் முன்னேற்றத்திற்குரிய பிரச்சனைகளை நோக்கித் தன் 

கவனத்தைச் செலுத்தத் தொடங்கியது. சுருங்கக்கூறின், இந்திய 

அரசாங்கம் எல்லைப் பிரச்சனையில் அதிக கவனம் செலுத்தக் தொடங் 

கிய போது, ஞ்சாப் அரசாங்கம் அதில் காட்டி வந்த அக்கரையை 

குறைத்துச் கொள்ளத் துவங்கியது. கர்சன் பிரபு பதவி யேற்றத் தால் 

எல்லைப்புற மாசாணம் அமைக்க வேண்டும் என்ற முடிவு 

தவிர்க்க முடியாத முடிவாகக் காணப்பட்டது. வெரு 
நாட்களாகப். பேசப்பட்டு வந்திருந்த ge மாகாணம் 

அவர் காலத்தில் அமைக்கப்பட்டது. அந்த மாகாணத்தை நிறுவும் 

போது தோன்றிய பரபரப்பை மனத்தில் கொண்டு அதனுடைய முக் 

கெயெத்துவத்தை குறை மதிப்பிடலாகாது. புதிதாக ஏற்படுத்தப்பெற்ற 

மாகாணம் பத்தானியர்கள் வத்து வந்த பாகம் முழுவதையும், ஹஜாரா, 

பெஷாவர், கோஹத், பன்னூ, டேரா இஸ் மெயில்கான் என்ற ஐந்து 
ஒழுங்குபட்ட மாவட்டங்களையும் உட்கொண்டிருந்தது. தலைமைக் 

கமிஷனர் ஒருவர் அதற்குத்தலைவராக அமர்த்தப்பெற்றார். அவர் 

வைிராயிக்கு நேரடியாக கட்டுப்பட்டு உடக்கவேண்டி௰ நிலை உருவாக் 

கப்பட்டது. அவருக்கு உதவியாக அமைக்கப்பெற்ற அலுவலகத்தைச் 

சார்ந்தவர்கள் அரசியல் துறையைச் (Political Dept.) சார்க்தவர்களா 

கவே இருந்தனர். பஞ்சாபை டல்ஹெளசியின் படைப்பு என்று கூறு 

வது எவ்வாறு பொருத்தமாகுமோ அவ்வாடூற வடமேற்கு மாகாணத்தை 

காசன் பிரபுவின் படைப்பு என்று கூறலாம். இனி எல்லைப்புறத்தைப் 

பற்றிய விவகாரங்களை கவனிக்கும் பொறுப்பு எல்லைப்புற் 

விவகாரங்களில் அக்கறை செலுத்தி யிருந்த அரசாங்கத்தின
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ரிடம் ஓப்படைக்கப்பெற்றது. எல்லைப்புற மாகாணம் அமைச்சப் 
பெற்றதால் விளைந்த ஈற்பயன்கள் ௮க்த ஈடவடிக்கை உட்கொண்டிருந்த 

கூர்நோக்கை எடுத்துக் காட்டுகின்றன. மற்றொரு விளைவினையும் 
அந்த நடவடிக்கை ஏற்படுத்தியது. மனக்குழப்பத்தைத் தடுக்க எண்ணி, 
பழைய வடமேற்கு மாகாணங்கள் இப்பொழுது ஆக்ராவையும், 

அயோத்தியையும் உள் அடக்கிய ஐக்கிய மாகாணங்கள் என்ற் பெய 
ரைப் பெற்றன. இவ்வாறாக சாதாரணமாக வழக்கிலிருக்கும் ௨.பி. 
(U.P.), ஐக்கெ மாகாணங்கள் ஏற்படுத்தப் பெற்றன. (இன்று 

அதனை உத்தர பிரதேசம் என்று அழைக்கிறோம்.) 

எல்லைக்கு அப்பால் ஆப்கானித்தானம் இருந்தது. பிரிட்டிஷ் 
காரர்கள் கையாண்டு வந்த மேற்குப் புறக்கொள்கை 1680ஆம் ஆண்டி. 

லிருந்து கையாளப் பெற்று வந்த கொள்கைபை முக்கியக் கூறுகளைப் 

பொருத்தளவில் ஏறக்குறைய ஓத்து இருந்தது என்று கூறலாம். 
ஆனால் முன்பு முஷ்யாவின் ஆஇக்கத்தை விரிவு படுத்துவதற்காக மேற் 

கொள்ளப்பட்ட திட்டங்களை எதிர்கொள்ளும் வகையில் பிரிட்டின் 
காரர்கள் ஆப்கானித்தானத்துல் கேமுகமாகத் தலையிட்டு வந்தனர். 

ஆனால் ஆப்கானியர்கள் தங்களுடைய சுதந்திரத்தைக் காப்பதில் 
பேரார்வம் கொண் டிருந்ததனால் அவர்களே ருஷ்யாவின் ஆஇக்கம் ஆப் 
கானித்தானத்தில் ஏற்படுவதை முறியடிப்பார்கள் என்றக்கருத்து' 
வளர்ந்தது. ஆசவே அவர்களுடைய விவகாரங்களில் பகேரடியாகத் 

தலையிடுவதற்குப் பதிலாக அவர்களுடைய சுதந்திர வேட்கையில் நம் 
பிக்கை கொள்ள முற்பட்டனர், அப்துர் ரஹ்மான் உயிருடன் இருந்த 
வரை அந்தக்கொள்கை வெற்றிகரமாகக் கைப்பிடிக்கப்பெற்.று வந்தது. 
ஆயினும் ஒரிரு சமயங்களில் அதனை நடைமுறைப் படுத்துவதில் ல 

தடங்கல்கள் தோன்றியிருந்தன. 1897-இல் ஏற்பட்ட கிளர்ச்சிகள் 

உண்டாக்கிய கடுஞ்சோதனையில் அக்கொள்கை வெற்றி கண்டது 

என்மே கூறவேண்டும். ஏனெனில் ஆப்கானீய அமீர் அடிக்கடி மாறும் 

இயல்பு படைத்த மலை சாதியினரிடத்தில் செல்வாக்குப் பெறுவது 

அல்லது புனித சமயப்போரில் துணிச்சலுடன் ஈடுபட்டு &ீர்த்தி அடை 

வதுபோன்றவைகளைவிட ருஷ்யாவிற்கு எதிராக பிரிட்ட ஐுடைய உதவி 
யைப் பெறுவதே மேலானது என்று எண்ணினார். அவருடைய மகனான 

அமீபுல்லா 1901-இல் யாதொரு போட்டியின் மி அமீரானார். அத்தகைய 
நிகழ்ச்சி வழக்கத்திற்கு மாறானது என்றே காம்கருதவேண்டும். முதலில் 
அவர் பிரிட்டிஷ்காரர்களுக்குத் தொல்லை கொடுத்தார். சில ஆண்டுகள் 
வரை உதவிப்பணம் பெறுவதை நிறுத்திக் கொண்டார். ஆனால் 

ஆம்ப்டில் பிரபு இடைக்கால அரசப் பிரதிஙிதியாக பணியாற்றிய 
காலத்தில் சர்லூயி டேன் என்பவர் wf gd srg சென்றார் 

அதன் பயனாக அமீருக்கும் பிரிட்டிஷ்காரர்களுக்கும் இடையே மீண்
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டும் நட்புறவு ஏற்படுத்தப் பெற்,ற.து. பழைய ஒப்பந்தம் புதுப்பிக்கப் 
பெற்றது. அமீருக்கு (மாட்சிமை தங்கிய” என்ற (மன்னருக்குரிய) பட் 
டம் வழங்கப்பெற்றது. அவர் மீண்டும் உதவித் தொகையைப் பெறச் 

சம்மதித்தார், ் 

இந்திய அரசாங்கத்தின் கொள்கை.பில் யாதொரு மாற்றமும் ஏழ் 

படவில்லை யென்றாலும், ஆப்கானித்தானத்திற்கு மேற்கேயிருந்த 

இடங்களில் ஐரோப்பிய அரசியல் சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு அதனைப் 

பயன்படுத்த வேண்டியதாயிற்று, 1887ஆம் ஆண்டு முதல் ருஷ்யா 

தன்னுடைய கவனத்தை தாரக்கிழக்கு நாடுகளின் பக்கமாகச் செலுத்தி 
யிருந்தது. அக்காடுகளில் ருஷ்யா கையாண்டு வந்த கொள்கையின் 

விளைவாக 1901-இல் ருஷ்யாவிற்கும் ஜப்பானுக்கும் இடையே போரீ 

மூண்டது. மத்திய ஆரியாவிலிருந்த சிற்றரசுகள் அழிக்கப்பட்ட பின் 
னர் ரஷியா பிழரை அச்சுறுத்தும் சிலையில் இருக்கது என்றாலும் மத் 

இய ஆசியாவில் அதனுடைய செல்வாக்கு வலிமை குறைந்தே இருந் 

தது. வடக்கு பாரசீகத்தில் ஊடுருவல் செய்வதிலும், பாரசீகத்தைத் 

தற்காலக் கருத்துக்களுக்கேற்ப மாற்றியமைக்க வேண்டும் என்னும் 

நோக்கத்துடன் மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகளைத் தடுப்பதில் 

மட்டுமே ரஷ்யா முனைந்து செயற்பட்டு வந்தது, பிரிட்டிஷ்காரர்கள் 

ரஷ்யாவின் மேற்குறிப்பிட்ட ஈடவடிக்கைகளுக்குப் பதிலளிக்கும் 

வகையில் தெற்குப் பாரசீகத்தில் தங்களுடைய செல்வாக்கைப் பெருக் 

இக்கொள்ள முற்பட்டிருந்தனர், அத்துடன் பிரிட்டன் பாரசீக வளை 

குடா பிரதேசத்தில் பெற்,றிருந்த செல்வாக்கு நிலையும் சேர்த்து இணைக் 

கப் பெற்றிருந்தது. பதினேழாம் நாற்றுண்டிலிருந்து போர்ச்சுசிய 

ரின் வாரிசு என்ற மூழையில் அவ்விடத்தில் முக்கியமான செல்வாக்கு 

ககப் பெற்.றிருந்தார்கள்1, அதே நேரத்தில் ஏனைய நாடுகளும் அந்தப் 
பகுதியில் கவனம் செலுத்தின, 1890ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஏடனிலி 

ருந்து அரபிக்கடலை யடுத்த கடற்கரைப் பிரதேசம், பாரசீக வளைகுடா 
பிரதேசம் ஆ௫ெவற்றின் மீது பிரிட்டன் செலுத்தியிருந்த பொதுவான 

மேலாட்சியை எதிர்த்தார்கள், அல் வெதிர்ப்பு நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து 

கொண்டேயிருந்தது. 1899-இல் பிரான்சு, ஓமான் நாட்டின் சுல்தா 

னிடமிருந்து நிலக்கரி ஏற்றும் துறைமுகமொன்றைப் பெற்றது. 

ஆனால் அத்துறைமுகத்தைத் தாக்கப்போவதாக பயமுறுத்தி அதனை 

கைவிடும்படி. செய்தது, 1900-இல் ௬ஷ்யா மேற்கொண்ட அத்தகைய 

மூயற்சியும் தடுக்கப்பட்டது. பெர்லின்-பாக்தாத் இரயில் பாதை 

அமைப்பின் முடிவிடத்தை குவெயிட் என்னுமிடத்தில் ஏற்படுத்த 

1 1691-இல் பேரர்ச்சுசேயரை ஆர்நூசிலிருந்து மெக்ந்தியக் சம்பெனி விரட்டி 
யடித்தது. ்
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ஜெர்மனி முயன்றபோது, குவெயிட்டின் சலைவருடன் ஒரு ஒப்பந்தம் 
செய்துக்கொண்டு, அந்த முயற்சியையும் கோற்கடித்தது. அந்தக் 

காலத்தில் தான் ஐரோப்பிய அரசுகளின் வெளிகாட்டுக் கொள்கை 

களில் மாற்றம் ஏற்படத் தொடங்கின. பிரிட்டனுடைய கடலாதிக் 
கத்தை தணித்திருந்து எதிர்க்க எந்த நாடும் ஆயத்தமாக இல்லை. 

அதற்கு எதிராக ஏனைய நாடுகளை ஒன்றாக இணைக்கவும் முடியவில்லை, 

1909-இல் லாண்ட்ஸ்டவுன் பிரபு விடுத்த அறிக்கையில் பாரசீக வளை 
குடா பகுதியில் வேறு எந்த நாடாகிலும், அரண் பாதுகாப்புடன் கூடிய 

படைக்களம் அல்லது தளம் அமைக்க மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கை 

பிரிட்ட னுடைய தனி ஈலன்களைப் பாதிப்பதாகக் கருதப்பெறும் என் 

றும், அத்தகைய நடவடிக்கையை பிரிட்டன் நன் கைவசமிருக்கும் 

எல்லாவித கருவிகளைப் பயன்படுத்தி தடிக்க முற்படும்” என்றும், குறிப் 

பிடப்பட்டிருந்தது, 1903-இல் தோன்றியிருக்க நிலை முதலாவது 

உலகப்போர் ஏற்பட்ட நாள்வரை நீடிந்திருந்தது அதைத் தொடர்ந்து 

பகட்டாரவாரத்திலும், வலிமையிலும் வளர்ச்சி ஏற்பட்டது. அதனை 

அடுத்து பிரிட்டிஷ் பேராட்கள் அவ்விடங்களில் அமர்த்தப் பெற்றனர். 

வியாபாரத் தூது குழுக்களும் அவ்விடங்களுக்கு அனுப்பப்பெற்றன. 

கர்சன் பிரபு பிரிட்டிஷ்காரர்களின் வலிமையும் பகட்டாரவாரமும் 

பெருக்கமடைந்ததைக் கண்ணுற்றபோது உண்மையிலேயே பூரிப் 

படைந்தார், இனி மேற்குப் பகுதியில் கர்சன் பிரபு கையாண்டு வந்த 

கொள்கையின் மூலக்கருத்தைக் கவனிப்போம். அவர், பிரிட்டிஷ்காரர் 

களுடைய படை. வலிமையை ஒருமுகப்படுத்தியும், புத்திசாலித் தன 

மாக தங்களைக் கட்டுப்படுத்திக் கொள்ளுமாறு செய்தும், ஆப்கானியர் 

கள் மீண்டும் பிரிட்டிஷ்காரர்களிடம் நம்பிக்கைக்கொள்ளுமடறு செய் 

தார். ருஷ்யா வடக்குப் பாரசீகத்தில் ஊடுருவல் செய்திருந்த பொழுது 

பிரிட்டிஷ்காரர்கள் தெற்குப் பாரசீகத்தில் பெற்றிருந்த செல்வாக்கு 

நிலையை வலுப்படுத்தி ருஷ்யர்களுடைய ஆதிக்கம் பெருகவொட்டாமல் 

தடுத்தார். பிரிட்டிஷ் கடற்படையின் வலிமையை சாமர்த்தியமாகவும் 

தெளிவாகவும் வெளிப்படுத்தி இந்தியாவிற்கு பாரசீக வளைகுடா பகுதி 

யிலிருந்து கடல் வழியாக நேரவிருந்த ஆபத்துகளைப் போக்கனார், 

அவருடைய கொள்கை மிக்க மேன்மையுடையது என்று சொல்வதற் 

இல்லை, ஆயினும் அக்கொள்கையின் பயன் விளைவுகளை அனைவருமே 

அறிந்து கொள்ள முடிந்தது. 

_..' கர்சன் பிரபு திபெத் விஷயத்தில் மேற்கொண்ட ஈடவடிக்கைகள் 
அவ்வளவு மஇழ்ச்சியைத் தரத்தக்கனவாக அமையவில்லை. திபெத் 
இந்தியாவினின்றும் ஓதுங்யெ நிலையில் இருந்தது, யாதொரு 
பாதுகாப்புமின்றி இருந்தது, அங்கு பெவத்த மதத்தைச் சார்ந்த 

சந்கியாசிகளினால் கட்டுப்படுத்தப்பெற்று வந்த அசாதாரணமான
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அமைப்புடன் கூ.டிப ஒருவகையான சமய ஆட்சி நடைபெற்று வந்தது. 

புத்தருடைய அவதாரமாகக் கருதப்பெற்ற தலாய் லாமா பண்டைக் 
காலத்திலிருந்து ஆட்டு செலுத்தி வந்த மன்னர்களை அரச பீடத்தினின் 

றும் அகற்றிவிட்டார். மேலும் அவரைக்காட்டிலும் அதிக புனிதத் 

தன்மை வாய்ந்த தாஷி லும்போவில் (Tashi Lhumpo) இருந்த தாஷி 

லாமா (Tashi Lama) af stb மேம்பட்டவராக விளங்இஞார். 

இலை புனிதமான குறிகளைப் பெழ்.றிருந்த குழந்தைகளையே அவ்வப் 

பொழுது தலாய் லாமாவாக தெர்ச்தெடுத்தார்கள். அத்தகைய தலாய் 

லாமாக்கள் தகுந்த வயதை அடையும்வரை பகர ஆட்டிக்குமு 

(Regency Council) அரசாங்கத்தை நடத்தி வந்தது, அத்தகைய நிலை 

அடிக்கடி, நிகழ்வதுண்டு, இருநா.று ஆண்டுகளாக திபெத் சீனாவின் 

Quarta உரிமையை ஏற்றுக்கொண்டு இருந்தது, சினா, இபெத்தில் 

தான் பெற்றிருந்த மேலாட்சி உரிமையை லாசாவில் அமைர்த்தப்பட்டி, 

ருந்த இரண்டு *அம்பான்கள்' (காக) _ அல்லது ஆணையாளர்கள் 

வாயிலாக செயலாற்றி வந்தது, வாரன்ஹேஸ்டிங்ஸ் கால ம.த.ற்கொண்டு 

பிரிட்டிஷ்காரர்கள் இிபெத்துடன் தொடர்புகொண்டு இருந்தார்கள், 

வாரன்ஹேஸ்டிங்ஸ் காலத்தில் திபெத் காட்டிம்கு இரண்டு தூதுவர்கள் 

அனுப்பப்பெற்றனர், ஆனால் சீனர்கள், இந்தியாவுடன் திபெத் 

நெருங்கிய தொடர்பு கொள்ளுவதை தடை செய்து வந்தனர், ஆனால் 

பிற்காலத்தில் சீனாவின் வாயிலாக திபெத்துடன் தொடர்பு கொள்ளு 

வது மிக எளிதான காரியம் என்று கருமப்பெற்றது. 1885-6ஆம் 

ஆண்டில் திபெத்துக்கு வாணிக தாதுசக்குழ யொன்றை அனுப்ப 

பீரிட்டிஷ்காரர்கள் திட்டமிட்டனர். அத்திட்டத்தை ஆதரிக்குமாறு. 

சீனுவை வற்புறுத்தினார்கள். அதற்கிடையில் மேற்கு பர்மாவை 

பிரிட்டிஷ் பேரரசுடன் இைத்துக் கொள்ளுவதற்கான வாய்ப்பு 

ஏற்பட்டது. அதற்கு சீனாவின் ஒப்புதல் பெறவேண்டிய அவசிய 

மேற்பட்டது. அவ்வொப்புதலைப் பெற திபெத்துக்கு வரணிகக்குழு 

ஓன்றை அனுப்பும் யோசனையை பிரிட்டிஷ்காரர்கள் கைவிட 

நேரிட்டது. அதன் பின்னர் பேச்சுவார்த்தைகள் இடை இடையே 

நடைபெற்றன. ஆயினும் உண்மையான வாணிகத் தொடர்பு 

ஏற்படுத்தப்பெ௰வில்லை. பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுஇயில் 

மூன்று நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பட்டதன் பயனாக நிலைமை மாறியது. 

சனாவில் மஞ்சு அரசர்கள் அனைவரும் காணும் வகையில் தங்களுடைய 

வலிமையை இழந்திருந்தார்கள். அதன் பயனாக திபெத்தில் னர்கள் 
பெற்றிருந்த செல்வாக்கும் யாவரும் உணரக்கூடிய அளவில் 

அழிவுறத் தொடங்கியது, திபெத்து மக்கள் சனர்களுடைய 
செல்வாக்கை முற்றிலும் அழிக்கக்கூடிய .வலிமை பெற்றவர்களைக் 

தேட ஆரம்பித்தனர், அப்பொழுது தலாய் லாமா ஆட்சிப் பொ ழுப்பை 

ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க வயதை அடைந்து விட்டதால் பகர ஆட்சிக்
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குழுவைக் கலைத்து விட்டார். அவர் ஆற்றல் பொருந்திய தலைவராக 

விளங்குவதற்கு வேண்டிய தகுதிகளைப் பெற்றிருந்தார். அவரும் 

தன்னுடைய குடிமக்களைப் போலவே ஈ€னர்களுடைய பிடிபிலிருந்து 

தன்னாட்டை விடுவிக்க பேரார்வம் கொண்டிருந்தார், அவருடைய 

நோக்கத்தை நிறைவேற்றிக்கொள்ள ருஷ்யர்களுடைய உதவியை 

நாடினார், மேற்குறிப்பிட்ட எண்ணம் தலாய் லாமாவின் உள்ளத்தில் 

தோன்றுவதற்கு பெரிதும் உதவியாக இருந்தவர் டோர்ஜியேப் என்ற 

மங்கோலீயர்வைச் சார்ந்த ருஷ்யக்குடி, மகனாவார். டோர்ஜியேப் 

ருஷ்யாவிற்குப் பல பயணங்களை மேற்கொண்டார், அந்தப் பயணங்கள் 

அனைத்துக்கும் தலாய் லாமாவே காரணமாயிருந்தாடரயன்,றி 

ருஷ்யர்கள் அல்ல என்று நாம் கருதுவதற்குப் போதிய காரணங்கள் 

உண்டு, இந்தப் புதிய கொள்கை தஇபெத்து மக்களில் சிலருடைய 

எதிர்ப்புக்கு இலக்காகி இருந்தது, ருஷ்யாவினுடைய பேராள் ஒருவர் 

லாசாவை வந்தடைந்தார் என்ற செய்தி புனைவாற்றலும், ஏகாதிபத் 

இய மனப்பான்மையும் கொண்டிருந்த கர்சனிடத்தில் எத்தகைய 

விளைவுகளை உண்டுபண்ணியிருக்கும் என்பதை காம் கற்பனை செய்து 

பார்ப்பது எளிதான காரியமாகும். திபெத் காட்டை வேறெந்த 

வல்லரசும் கட்டுப்படுத்தி வரக்கூடாது என்ற கொள்கை கர்சன் 

பிரபுவை வெகுவாகக் கவர்ந்திருந்தது. ஆசியாவின் பூச்சாண்டி. என்று 

கருதப்பெற்ற ருஷ்யாலைப் பற்றி அச்சம் ஏற்பட்டிருந்தது. 

பிரிட்டிஷ்காரர்கள் இபெத்துடன் வியாபாரத் தொடர்பு வைத்துக் 

கொள்ள பெரிதும் விரும்பினார்கள். மேற்கூறிய மூன்று காரணங்களும் 

கர்சன் பிரபுவை தகுந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறு தூண்டின. 

1976-இல் ஆப்கானித்தானத்தில் ஏற்பட்ட நிகழ்ச்செளைப் பற்றி அவர் 
நினைத்து பார்த்திருந்தாலும் கூட அவர் இபெத்திற்குப் படை அனுப்பு 
வதை நிறுத்தியிருக்கமாட்டார் ஏனெனில் திபெத்தியர்கள் தற்கால 

படைக் கருவிகளைக் கொண்டு பிரிட்டிஷ்காரர்களின் படையெடுப்பைத் 

தடுக்கும் நிலையில் இருக்கவில்லை. அவர்கள் பெற்றிருந்ததெல்லாம் 

வழிபாட்டு வாசகங்களே என்பதையும் அவர் அறிந்திருந்தார். திபெத் 

விவகாரங்களில் இந்திய அரசாங்கத்தினர் தலையிடுவதை பிரிட்டிஷ் 

அரசாங்கம் ஆதரிக்க விருப்பங்கொள்ளவில்லை ஆயினும் ஒருமுறை 

பிரிட்டிஷ் தூதுக் குழுவினை எல்லையைக் கடந்து 19 மைல்கள் 
மூன்னேற அனுமதி வழங்கிய பிறகு wis முன்னேற்றத்தைத் 

தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளை தடுக்க இயலாத 

நிலையில் தாங்கள் இருப்பதை பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தினர் உணர்ந்தார் 

கள், 1904ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதத்தில் சர். பிரான்சிஸ் யங்ஹஸ் 

பண்டு என்ற பிரிட்டிஷ் தூதுக்குழுத் தலைவர் லாசாவைச் சென்றடைந் 

தார். மார்ச்சு மாதத்தில் நிராயுதபாணிகள் என்று சொல்லக்கூடிய 

நிலையில் இருந்த 700 தஇபெத்தியர்கள் 'குரு” என்னுமிடத்தில் மிகப்
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பரிதாபமாகக் கொல்லப்பட்டனர், பிரிட்டிஷ்காரர்கள் எ.இபார்த்திருந்த 
ருஷ்யாவின் தலையீடும் ஏற்படவில்லை. இந்த இரண்டு நிகழ்ச்சிகளும் 

பிரிட்டிஷ்காரர்களின் கருத்துப்போக்கினை இபெத்துக்குச் சாதகமாக 

மாற்றியமைத்தன. மேலிடத்தின் கட்டளைகளுக்கு எதிராக திபெத்தின் 
மீது யங்ஹஸ்பண்டு சுமத்திய கடுமையான இிபந்தனைகள் திருத்தி 
யமைக்கப்பெற்றன லாசாவிற்குத் தங்களுடைய ஏஜண்டு ஒருவரை 

அனுப்புவதற்கு பிரிட்டிஷ்காரர்களுக்கு உரிமை வழங்கப்பட்டிருந்தது, 

அந்த உரிமை அவர்கள் வற்புறுத்தப்படவில்லை,! கியான்ட்சி என்னு 

மிடத்தில் வியாபாரத் தூதுவராலயம் ஒன்று ஏற்படுத்தப்பெற்ற து. 

அதுவே தஇிபெத்திற்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கையின் 

ஆக்கமுறையான விளைவு ஆகும். அத்தூதுவராலயம் 1947ஆம் ஆண்டு 

வரை செயற்பட்டு வந்த பொழுதிலும், அதனால் பயன்தரத்தக்க 

விகவுகள் அஇகளவில் ஏற்படவில்லை, ருஷ்யா இிபெத்தை விட்டு 

வில யிருக்கத் தொடங்கியது, அதனுடைய கவனமெல்லாம் 

இப்பொழுது தூரக்கிழக்கு நாடுகளின்பால் செலுத்தப்பட்டிருற்தமை 

யால், அது திபெத்து விவகாரங்களில் தலையிட விருப்பங்கொள்ள 

வில்லை. இபெத்தியர்கள் வல்லரசுகளிடமிருந்து ஒதுங்கி வாழ்வதால் 

ஏற்படக்கூடிய ஈற்பயன்களைப் பற்றி முன்னைவிட அதிகமாக 

அறிந்திருந் தார்கள். கிலவியல் சரர்ந்த அறிவும் பெருக்கமடைந்தது. 

மேலும் கர்சன் பிரபு குறைவற்ற நுண்ணறிவாற்்றலைப் பெற்றிருந்த 

தாக பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தினர் ௧க௬இ வந்தார்கள். ஆனால் திபெத் 

படையெடுப்பின் விளைவாக அவருடைய  நுண்ணறிவாற்றலில் 

அவகம்பிக்கைக் கொள்ளலாயினர், சில மாதங்களுக்குப் பிறகு 

ஏற்பட்ட இட்சனர் விவகாரத்தினை பிரிட்டிஷ் அரசு கர்சனுக்கு 

சாதகமாக திர்ப்பளிக்கவில்லை, அதற்கொரு காரணம் மேலே 

குறிப்பிடப்பட்ட அவரழ்பிக்கையாகும், திபெத் படையெடுப்பு 

பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசு கொண்டிருந்த அகக்தையின் விளைவாகும், 

மேலும் திபெத்தின் விவகாரங்களைப் பற்றி முழுமையாக அறிந்து 

கொள்ளத் தவறியதால் அது ஏற்பட்டது என்றும் கூறலாம். அப்படை 

யெடுப்பு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் மேலான கருத்துக்கு எ.திராக 

நடத்தப்பெற்றது என்பதும் உண்மையேயாகும், அதனுடைய 

கட்டளைகளுக்கும் யோசனை களுக்கும் மாருன வகையில் அது முடிக்கப் 

பெற்றது, கர்சலுடைய சார்பில் கூறவேண்டியதெல்லாம் என்ன 

வெனில் பெரிய பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வு காண முற்பட்டபோது 

தகுந்த கட்டுப்பாட்டுடன் நடந்துகொள்ளவில்லை என்ற குற்றச்சாட் 

1 இபெத்இியர்கள் பிரிட்டிஷ்காரர்களுக்கு 76 லட்ச ரூபாய் ‘Guat pep’ வழங்க 

வேண்டும் என்று முதலில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இப்பொழுது அ,த்தொகை 
95 லட்சமாகக் குறைக்கப்பட்டது. சும்பி சமவெளிப் பிரதேசம் 15 ஆண்டுகள் வரை 

- பிரிட்டிஷ்சாரர்களன் வசமிறாக்க வேண்டும் என்ற எற்பாடு இப்பொழுது மாற்றப்பட்டது 

அதனால் அப்பகுஇயை 3 ஆண்டுகள் மட்டமே வைத்திருக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டது.
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டிற்கு பிரிட்டிஷ் ௮ரசாங்கமும் இலக்காகி இருந்தது என்பதேயாகும். 

இபெத்து நோக்கிய படையெடுப்பை மத்திய ஆசியாவில் பிரிட்டிஷ் 

ஏகாதிபத்தியத்தை ஏற்படுத்த மேற்கொண்ட ஈ௩டவடிக்கைகளுள் 
இறுதியான நடவடிக்கை என்று கூறலாம். 

இனி கர்சனுடைய உள்நாட்டு நிருவாகத்தைப் பற்றி கவனிப் 

, போம். இதைப் பொருத்தளவில் அவருடைய ஈடவடிக்கைகளுக்கும், 

டல்ஹெளசி பிரபுவினுடைய ஈடவடிக்கைகளுக்கும் நெருங்கியத் 

“தொடர்பு இருப்பதை நாம் காணலாம். கவர்ச்சியற்ற நிலவரியைச் 

சார்ந்த பிரச்சனை முதற்கொண்டு வை௫ராயிக்கு பணிவிடை செய்வதற் 

காக அமர்த்தப் பட்டவர்களின் சார்பில் மேற்கொள்ளப்படும் செலவு 

களைப்பற்றிய பிரச்சனைவரை எல்லா வகையான நிருவாகத்தைச் சார்ந்த 

பிரச்சனைகளை நுணுக்கமாக ஆராய்ந்து முடிவு செய்தார். அவரது 

ஆய்வுக்குட்பட்ட எல்லா விவகாரங்களிலும் முன்னேற்றம் காண 

மூற்பட்டார், அவர் ஏற்படுத்திய மாறுதல்கள் கணக்கற்றவையாகும். 

அவற்றுள் பல கடுமை வாய்ந்தனவாக இருந்தன, யாதொரு கஷ்டமு 

மின்றி நடத்தப் பெற்று வந்த அன்றாட நிருவாகம் சார்ந்த வேலைகள் பல 

மாறுதல்கள் அடைந்தன. தனி மனிதர்களுடைய மென்னய உணர்ச்சி 

களும் அனேக அதிர்ச்சிகஞுக்குட்பட்டன. அரசப் பிரஇறிதிகளுள் 

மிகக் குறைவாக கேக்கப் பட்டவரும் மிக அதிகமாக மதிக்கப் பெற்ற 

வரும் அவரேயாவார், குதிரைகளை விரைவாக ஓடச் செய்வதற்கு 

சாட்டையைக் கொண்டு அவைகளை அடிக்க வேண்டியது அவசியமே 

யாகும் என்றாலும் சாட்டையைம் பயன்படுத்துபவர்களை எவரும் 

விரும்புவதில்லை. அர்; நிலையில்தான் கர்சன் பிரபு இருந்தார். ஆயி 

னும் அவர் ஏற்படுத்திய மா.று.தல்களில் ஒரு சிலவற்தைத்தான் பிற் 

காலத்தில் மேம்பாடு தரும் மாறுதல்களாக மக்கள் கருதவில்லை, எரிச் 

சலையும். அமைதியின்மையையும் ஏற்படுத்திய அவருடைய மட்டுமீறிய 

நடவடிக்கைகளில்தான் குறைகாண இயலும். அந்த எரிச்சல், அமைஇ 

. யின்மை ஆகியவற்றின் அறிகுறிகளும் அவர் இந்தியாவை விட்டுச் 

சென்ற பின்னரே வெளிப்பட்டன. சேரம்பலின் வலிமையை ஈன்கு 

உணர்ந்தவர்களுக்கும் இந்தியாவில் மரபு வழக்கம் பெற்றிருந்த செல் 

வாக்சே அறிந்தவர்களுக்கும் மேற்குறிப்பிட்ட குறைகூட சரியான 

போக்கிலே போகும்போது ஏற்பட்ட குறையாகவேத்தோன்றும் சுருக்க 

மாகக் கூற வேண்டுமானால், கர்சன் பிரபு நிருவாகம் ஈல்ல முறையில் 
நடைபெறுவதற்கு வேண்டிய தூண்டுநலை ஏற்படுத்தித்தந்தார். அத் 

தூண்டுதலின் விசை இரண்டாவது உலகப் போர் தொடங்கும் வரை 

தொடர்ந்திருந்தது. அவருடைய உள் நாட்டு நிருவாகம் சார்ந்த நட 
வடிக்கைகளைப் பற்றி முந்திய அத்தியாயங்களில் விளக்கப் பெற்று 
இருக்ன்றன, ஆகவே வங்காளப் பிரிவினை, இட்சனர் பற்றிய வாத
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எதிர்வாதம் ஆயெ இரு பெரும் பிரச்சனைகளைக் தவிர ஏனையவற்றை 

சுருக்கமாக கூறலாம், 

சிற்றரசர்களுடன் அவர் கொண்டிருந்த உறவு முறைகள் கலகத் 

திற்குப்பிறகு பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசாங்கம் கையாண்டு வந்த முறை 

யைப் பின்பற்றியனவாக இருந்தன. ஆனால் தன்னுடைய தனிச்சிறப் 

பானக் கருத்துக்களுக்கேற்றவாறு அமைத்திருந்தார், பிரிட்டிஷ் இங் 

இய அரசாங்கத்தின் உயர் அதிகாரிகள் சிம்றரசர்களிடத்தில் மரியாதை 

யாக நடக்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்துவதன் வாயிலாகவும் அரச 

குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு அடிப்படையான போர் பயிற்சியை 

அளிப்பதற்காக பேரரசு போர் பயிற்சி பெறும் மாணவர் படையை 

(மைஎர்வி கேங்க் மற) ஏற்படுத்தியதன் வாயிலாகவும் அவர் கூட்டுப் 
பங்காண்மைக் கொள்கையை தெளிவாக எடுத்துக் காட்டினார். MS 

இட்டம் பெரிய அளவில் அமைந்திருக்கவில்லை என்பது உண்மையே. 

ஆனால் அதற்கு கர்சன் பிரபு பொறுப்பாளியல்ல, ஆறு ஆண்டுகளில் 

அவர் நாற்பது சுதேச இராச்சியங்களைப் பார்வையிட்டிருந்தார். அவர் 

சிற்றரசர்களுக்கு வெளிப்படையாக புத்திமதி கூறிய பொழுதெல்லாம் 

அவர்களுடைய கடமையும் அவர்கள் திறம்பட செயற்பட வேண் 

டிய அவசியத்தையும் வலியுறுத்தி வந்தார்.  *'சிற்றரசரை தன் 

னுடைய உடனுழைப்பாளராகவும், கூட்டாளியாகவும் நான் கருது 

இழறன். இற்றரசர் பேரரசுக்கு எதிராக இருந்து மேன்மைதங்கிய 

பேரரசியின் விசுவாசமுள்ள, நம்பிக்கை பெற்ற குடிமகனாக விளங்க 

முடியாது. அவர், தன்னுடைய ஆட்சிக்குட்பட்ட மக்களுக்கு எதிராக 

அற்பத்தனம் படைத்த பொறுப்பற்ற வல்லாட்சியை நடத்துபவராகவும் 

விளங்க முடியாது. அவர் தன்னிடம் ஒப்படைக்கப் பெற்ற அதி 

காரத்தை கெட்ட வழியில் செலவிடாமல், அதனைப்பெ,௰ பலவகை 

யிலும் தகுதியானவர் என்று மெய்ப்பிக்க வேண்டும். அவர் தன்னுடைய 

மக்களுடைய தலைவராக மட்டுமின்.றி அவர்களுடைய பணியாளராகவும் 

இருக்க வேண்டும்!' என்று கர்சன் பிரபு கூறியிருக்தார்.! இளமையும் 

ஆற்றலும் பொருந்திய மகாராஜா இந்தியாவிடம் அவர் மட்டற்ற ஆர்வம் 

காட்டி வந்தார். இற்றரசர்கள் அடிக்கடி. தங்களுடைய நாட்டை விட்டுச் 

சென்றுவிடுகிறுர்கள் என்பதைக் கண்ணுற்ற கர்சன் பிரபு அர்த வழக் 

கத்தை தன்னுடைய சுந்.ற.றிக்கையில் அச்சுறுத்துகிற வகையில் சிறிது 

சிறிதாக குறிப்பிடத் தொடங்கினார். அதனால் ற்றசர்கள் மனக் 

கசப்பு அடைநீதார்கள், அதன் பயனாக அவருடைய கொள்கையின் 

உண்மையான நோக்கம் நிறைவேருமல் தடைப்பட்டு. நின்றது. steel 

டத்தில் தர்தைக்குரிய அக்கறை, வீதி மூறைகளை சதி தும் மீருமல் ன் 

Batt of Ronaldsbay, Lord Curzon, Vol. 0; p. 89.



178 இந்திய வரலாறு 

நடப்பவர்களுக்குரிய மன உறுதி, ஆகியவற்றிற்கு இடையே ஏற்பட்டி. 
Gis வரம்புக்கோடு மங்கலாகவும் தெளிவற்றதாகவும் இருந்தது. 

இதே வீருப்பு பொருளியலான பிரச்சனைகளிலும் வெளிப்பட்டிருந்த.து. 
1905. இல் பீரார் பிரச்சனைக்கு முடிவு சாணப்பெற்றது. அதற்காக 

கர்சன் பிரபுவும் நைஜாமும் நேரடியாக சந்தித்து அப்.பிரச்சனையைப் 

பற்றியக் கருத்துக்களை மனம் விட்டு தெரிவித்தார்கள், அப்பொழுது 

ஏற்பட்ட விவாதத்தின் போது வேறெவரும் உடனிருக்கவில்லை. அப் 
பிரச்சனைக்கு காணப்பெற்ற முடிவு நட்புப் பாங்குடன் செய்யப்பட்ட 
முடிவாகவே கர்சன் பிரபு எண்ணியிருந்தார். அதன் விளைவாக இந் 

Bu அரசாங்கம் பீரார் மாவட்டத்தை நிலையான குத்தகைக்குப் பெற்றுக் 

கொண்டது. அதன் பிறகு அப்பகுதியை மத்திய மாகாணங்களின் 

ஆட்டிப் பிரிவுகளுள் ஒன்றாக நிருவாகம் செய்யப் பெற்று வந்தது. 

ஆனால், தக்க விவாதத்திற்குப் பிறகே முடிவு மேற் கொள்ளப்பட்டது 
என்று அரசப் பிரதிகிதி சொல்லி வந்த கருத்தை நைஜாம் ஓத்துக் 

கொள்ளவில்லை. பிற்காலத்தில் அம்முடிவை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு 
தான் பயமுறுத்தப் பெற்றார் என்று குற்றம் சாட்டினார். ஆகவே 
அவருடைய உரிமைகளை மீண்டும் கோரிப் பெற முற்பட்டார், அதன் 

விளைவாக 1928இல் ரீடிங்கு பிரபு ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டார். 

அதில் இந்தியா முழழவதுலும் தனக்கு முழு ஆட்சியுரிமை உண்டு 
என்று இந்திய அரசாங்கம் சமரசத்திற்கு இடந்தராத வகையில் உரிமை , 
கொண்டாடியது,” அதுவே பிழ்காலத்தில் சுதந்தர இந்திய அரசாங்கத் 

இனர் மேற் கொண்ட ஈடவடிக்கைகளுக்கு பொருத்தமான அடிஙிலையாக 

அமைந்தது. 

கர்சன் பிரபு நிருவாகத்துறை முழுவதையும் முழுமையாகச் சீர் 

இருத்தும் பணியினையும் மேற்கொண்டார். அவர் முதலில் அரசுப்பணி 
களை நிறைவேற்றுவதில் ஏற்படும் அவசியமற்ற காலதாமதத்தை 

ஒழிக்க முற்பட்டார், அரசாங்கக் குறிப்பேடுகளை வரையும் போது 
தேவைக்கு மேற்பட்ட சொற்களைப் பயன்படுத்தும் வழக்கத்தையும் 

ஒழிக்க முற்பட்டார். அதற்கென பல விசாரணைக் குழுக்களை 

(Committees) அமைத்தார். அக்குழுக்கள் இனி ஏற்படவிருக்கும் 
சர்த்திருத்தங்களை முன் குறித்துக் காட்டுவனவாக விருந்கதனவேயன் மி 

இதுகாறும் அரசாங்கம் செயலற்று இரந்தமைச்கு விளக்கம் கூறுப 

வையாக அமையவில்லை, 1908ஆம் ஆண்டில் சமர்ப்பிக்கப் பெற்ற 

அறிக்கையின் விளைவாக காவற்பணி (101406 5$617106) இருத்தி அமைக் 
கப்பெற்றது. அதுவே கர்சன் பிரபு மேற்கொண்ட உள் காட்டுச் 

சர்த்திருத்தங்களில் மிகவும் முக்கயெமானதாகும். அவர் நிலத்தைப் 
பற்றிய பிரச்சனைகளில் தன்னுடைய நேரத்தின் பெரும் பகுதியையும் 
சிந்தனையையும் செலவிட்டிருந்தார். 1902ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்
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தில் நிழைவேற்றப் பெற்ற நிலத் தீர்மானம் அவருடைய சாதனையே 
யாகும், அரசாங்கப் பணியிலிருந்து ஒய்வு பெற்றிருந்த நிருவாகிகள் 

தயாரித்திருந்த செய்தித் தொகுதியே (Memorial) 9655 தீர்மானம் 
நிறைவேற்றப் படுவதற்குத் தாண்டுகோலாக அமைந்தது, அரசுப்பணி 
யிலிருந்து ஓய்வு பெற்றிருந்த அக்கிருவாகிகள் நிலவரியைக் குறைக்க 

வேண்டும் என்றும், நிலவரி ஏற்பாட்டின் காலத்தை அதிகப் படுத்த 

வேண்டும் என்றும் வேண்டினார்கள். நிலவரி மிகவும் அதிகமாயிருந்த 

தால் குடியானவர்கள் பஞ்ச காலங்களில் நிலைமையைச் சமாளிப்பதற்குத் 

தேவையானப் பொருளை மிச்சப்படுத்த முடியவில்லை. அதன் காரண 

மாகத்தான் பஞ்சம் ஏற்படுகிறதே ஓ.ழிய, மழையின்மையால் அன்று 

என்ற வாதத்தைத் தவறென்று கர்சன் பிரபு உணர்த்திக் காட்டினார். 

மற்றவகையில் அரசாங்கம் பயிரிடுவோர்களிடமிருந்து வருலிக்கப்பட 

வேண்டிய வரிஙிகர இலாபத்தில் பாதிக்கு மேல் இருக்கலாகாது, 
நிலக்கிழார்களிடமிருந்து வருலிக்கப்பட வேண்டிய வரி குத்தகை 
வருமானத்தில் பாதிக்கு அதிகமாக இருக்கலாகாது; கில ஏற்பாடு 
மூப்பது ஆண்டுகளுக்குக் குறைபலாகாது; உள்ளூர் நிலவரி பொது 

வரியில் பத்து சதவீதத்திற்கு மேலாக இருக்கக் கூடாது என்ற 
விதி முறையினை அரசாங்கம் கடைப்பிடித்து வருவதாக கர்சன் பிரபு 

அனைவருக்கும் வெளிப்படுத்தினார். நெகிழ் தன்மையுடையதும், 

ஒழுங்கு முறையுடன் கூடியதும், கனிவு நலம் பொருந்தியதுமான 
- வரிகளை விதிக்கும் வகையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு ஈடவடிக்கை 
யாக இதனைக் கருதலாம். வெகு நிதானமாக வளர்ச்சியுறும் பயிர்த் 

தொழில் சார்ந்த பொருளாதாரத் திட்டத்தில் நிலவரியினை கிலைமைக்கு 

ஏற்றவாறு அமைத்துக்கொள்ள இயலாது என்ற உண்மையினை இது 
விளக்யெது. புதிதாகத் தோன்றியீருந்த செலவினங்களைச் சமாளிப் 

பதற்குத் தேதேவையானப் பொருளைப் பெறுவதற்கு புதிய வழிகளை 

ஆராய்ந்து அறிய வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்திக் காட்டியது. 
கர்சன் பிரபுவிறுைய நிலத்தைப் பற்றிய ஈடவடிச்கைகளுள் மிகச் 

இறந்தது பஞ்சாப் நில பராதினச் சட்டமாகும் (Panjab Land 

Alienation Act) பயிரிடுவோர்கள் தாங்கள் பட்ட கடலுக்காக | 

நிலத்தினின்றும் வெளியேற்றப்படுவதைம் தடுப்பதே அச்சட்டத்தின் 
முக்க நோக்கமாகும். மிகுதியான வரி உயர்வுகளை சிலையான வறி 
வீதப்படி, வகுத்தமைப்பதற்கும் பருவ காலத்தின் தன்மைக்கு ஏற்ற 

வாறு கோரிக்கையை மாற்றிக்கொள்ளுவதற்கும் விதி முறைகள் 
வகுக்கப்பெற்றன, இதைக் காட்டிலும் மேலானதும் ஆக்க முமை 

'யானதுமான மற்றொரு ஈடவடிக்கை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களை 
ஏற்படுத்தியதேயாகும், விவசாயிகளை வட்டிக் கடைக்காரர்களின் 
பிடியினின்.றும் விலக்குவதையே அச்சங்கங்கள் தங்களுடைய சோக்க 

மாகக் கொண்டிருந்தன. கடைசியாக, ஆய்வுக்கூடங்கள் சோதனை '
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களை நடத்துவதற்காக அமைக்கப்பெற்ற பண்ணைகள் ஆகியவற்றுடன் 
கூடிய விவசாயத் துறையினை புதிதாகத் தோற்றுவித்தும், பீகாரில் 

பூசா என்னுமிடத்தில் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஓன்றினை ஏற்படுத்தியும், 
விஞ்ஞான முறைப்படி விவசாயத்தைப் பெருக்க முற்பட்டார். 
நிலத்தை வரிப்பணம் அளிக்கும் ஒரு மூல காரணமாக மட்டுமல்லாமல் 
உற்பத்தி சாதனங்களுள் ஒன்றாகக் கருதிய முதல் கவர்னர் ஜெனரல் 

கர்சன் என்பதை இங்குக் குறிப்பிடுதல் அவசியமாகும். ஆகவே 
அவர் நிலவரியை வசூலிக்கும் முறைகளில் மட்டுமல்லாமல் விவசாய! 

உற்பத்தி முறைகளிலும் தன்னுடைய கவனத்தைச் செலுத்தினார். 

கர்சன் பிரபு பழைய விவசாய அமைப்பு முறைகளில் தற்கால 

உத்திகளைப் புகுத்துவதுடன் மனநிறைவு கொள்ளவில்லை, அவர் 

இந்தியாவின் தொழில் வளர்ச்சிக்கு ஏற்பட்டிருந்த வாய்ப்பு வளங்களை 

நன்கு உணர்ந்திருந்தார். 1914ஆம் ஆண்டிற்கு முன் இந்தியாவில் 

தொழிற்துறையில் ஏற்பட்டிருந்த வேகமான முன்னேற்றத்திற்கு மிக 

முக்கியமான காரணம் அவர் அளித்த தூண்டுதலும், அவர் வகுத்த 

இட்டமுமேயாகும். அவர் பதவியேற்ற போது இந்தியாவில் அமைக்கப் 

பெற்றிருந்த இரயில் பாதையின் ரீளம் 21000 மைல்களாகும், கர்சன் 

பிரபு மேலும் 6000 மைல் நீளமுள்ள இரயில் பாதைகளை அமைத்தார். 

இரயில் நிறுவனங்களை இயக்கும் பொறுப்பு இதுகாறும் பொதுப்பணி 

துறையின் கைகளில் இருந்தது. இவர் காலத்தில் அப்பொரறுப்பு 

இரயில்வே போர்டுக்கு அளிக்கப்பட்டது. இரயில்வே போர்டு 
அரசாங்க இரயில் நிறுவனங்களை இயக்கி வந்தது. மேலும் 

அவற்றின். முன்னேற்றத்திற்குரிய திட்டங்களை வகுத்தமைத் 

தது. வர்த்தகம், தொழில் ஆகியவற்றைப் பற்றிய பிரச்சனைகளைக் 

கவனிப்பதற்கு வைசிராயினுடைய கவுன்சிலில் பணியாற்றி வந்த 

ஆறாவது உறுப்பினரின் தலைமையின் 8€ழ் புதிய வர்த்தகத் தொழில் 

துறை ஒன்று ஏற்படுத்தப்பெய்ற.து. 

இரயில் பற்றிய விவகாரங்களில் அவர் காட்டி, வந்த அதே 
விறு விறுப்புடன் நீர்ப்பாசனக் கட்டுமான வேலைகளைத் துரிதப்படுத்தி 
னார். அவர் பதவியேற்ற முதல் ரில மாதங்களில் 1899ஆம் ஆண்டு 

ஏற்பட்ட பஞ்சத்தில் தன்னுடைய கவனத்தைச் செலுத்தினார். 
பஞ்சாப், இராசபுதனம், மேற்கு இந்தியா ஆகிய இடங்களில் சுற்றுப் 
பயணம் மேற்கொண்டு அப்பஞ்சம் ஏற்படுத்திய நாசங்களை நேரடியாகக் 
கண்டறிந்தார். அவர் ஸ்காட் மான்சிரீப் கமிஷனை ஏற்படுத்தினார். 

அது அகல இந்திய அளவில் நீர்ப்பாசனக் கட்டுமான பேவலைகளை 
விரிவு படுத்துவதற்கானத் திட்டங்களை வகுத்தது, மூன்று கோடி 
பவுன்கள் செலவில் மேலும் அறுபத்தைந்து இலட்ச ஏக்கராக்களுக்கு
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நீர்ப்பாசன வசதிகளை ஏற்படுத்தித்தர வேண்டுமென்று அந்தக் 

கமிஷன் கூறிய இட்டத்திற்குக் தன்னுடைய HUE GUT FOS 

அளித்தார். 

கர்சன் பிரபு ஆக்க நல வேலைகளில் கொண்டிருந்த கவனம் அவர் 
மேற்கொண்ட கலாசாரம் சார்ந்த ஈடவடிக்கைகளின் வாயிலாக மிக 

நேர்த்தியாக முற்றுப்பெற்றது என்று கூறலாம், கலை, கட்டிடக்கலை 

ஆூயவற்றில் அவர் காட்டிய கவனம் வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் பிரபு 
நீங்கலாக ஏனைய கவர்னர் ஜெனரல்கள் காட்டியதில்லை என்றும் 

கூறலாம். வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் பிரபுவின் குழந்தை என்.நு கூறப்படும் 

வங்காள ஆசிய சங்கத்தை கர்சன் ஆதரித்து வந்தார். பிரிட்டிஷ் 

ஆட்சியின் நினைவுச் ஈன்னமாக விளங்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர் 

கொண்டுவந்த இட்டம் கல்கத்தாவில் கம்பீரமான விக்டோரியா 

மெமோரியல் கட்டிடமாக உருப்பெற்றது, அவர் பேரரசு புத்தக 

சாலையை ஏம்படுத்தினார், அப்புத்தகசாலை இழக்கு நாடுகளின் 

போட்லியன் அல்லது “பிரிட்டிஷ் மியூசியம் லைப்ரரி” யாக விளங்க 

வேண்டும் என்று அவர் கருதினார், அவருடைய கலாசாரம் சார்ந்த 

நடவடிக்கைகளுள் மிகச் றந்த.து புதைப் பொருள் துறையொன்மை 

ஏற்படுத்தியதேயாகும், இந்திய நாட்டின் பண்டைய கலைச் செல்வங் 

௧௯ அழியாமல் பாதுகாப்பதும், புதிய அகழ் வாராய்ச்சிகளைச் 

செய்வதும் அதனுடைய வேலைகளாகும், ஏற்கனவே ஜெனரல் 

கன்னிங்ஹாம் இன்னும் சிலர் முடித்திருத்த முன்னோடி வேலையைத் 

தொடர்ந்து ஈடத்தவும், அவ்வேலையை ஒழுங்கு படுத்துவதற்கும் 

அரசாங்கம் யாதொரு ஈடவடிக்கையையும் இதுவரை மேற்கொள்ள 

வில்லை, அதன் விளைவாக கர்சன் பிரபு பதவி யேழ்றபோது இந்த 

வேலையில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களைத் தக்க வழியில் இயக்குவதற்கு வேண் 

டிய ஈபர், இராத காரனத்தாலும் ஒரு ல ஆயிரம் ரூபாய்கள் இராத 

காரணத்தாலும் மிக அழகான பழங்காலச் சின்னங்கள் மீட்க முடியாத 

அளவிற்கு பாழடைந்து இருந்தன. கர்சன் பிரபு எங்கெங்கு 

சென்றாுரோ அங்கெல்லாம் பழைமைச் சின்னங்களை மதுரைக் 

கோயில்களாயினும் சரி, அஜந்தா குகைகளாயிலும் சரி அல்லது 

ஆக்ராவிலுள்ள தாஜ்மஹாலாயினும் சரி, தான் பார்வையிட வேண்டும் 

என்று வற்புறுத்தினார். புராதனக் கட்டிடங்களினின்.றும் அதிகாரி 
களையும் காரியாலயங்களையும் அப்புறப்படுத்துவதில் அவர் அதி 

இவிரமாக முனைந்திருந்தார், அக்காலத்தில் அவரைத் தவிர வேடுருரு 
வராலும் அத்தகைய காரியத்தைச் செய்திருக்க முடியாது. அப்பொழுது 

தலைமை இயக்குஈராகப் (Director ெ6121) பணியாற்ற சர் ஜான் மார் 

ஷல் என்பவரைப் பெற்றிருந்ததில் அவரை அதிர்ஷ்டசாலி என்றே 

கூறவேண்டும். சர் ஜான்'மாரீஷல். பல ஆண்டுகளாக தச்ச ஊக்குவிப்பு
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இன்மை, புறக்கணிப்பு ஆகிய இன்னல்களுக்க௮டையே அயராதி 

உழைத்தார். பிற்காலத்தில்கான் அவருடைய வேலையின் மதிப்பை 

மக்கள் பொதுவாக உணரலாயினர்.! இப்பணி இந்தியாவில் 

நடைபெற்றுவந்த அரசாங்கம் இந்தியகளுடைய அரசாங்கமாக 

மாற்றும் வகையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மற்றொரு நடவடிக்கை என்.றி 
கூறலாம், ஆனால் இவ்வகையில் திட்டமிட்டு மேற்கொள்ளப்பட 
நடவடிக்கையாக இதனைக் கருத இயலாது, 

கார்சன் பிரபு மேற்கொண்ட ஆட்சி முறையைச் சார்ந்த நடவடிச் 

கைகளின் குறிப்பேட்டினில் அவருடைய கல்வியைச் சார்ந்தி 

நடவடிக்கைகளை இறுதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. ஏனெனில் 

அவை அவருடைய ஆட்சிமுறையைச் சார்ந்த பணிக்கும் அரசிய 

சார்ந்த பணிக்கும் இடையே அமைக்கப்பெற்ற ஒரு பாலமாக விளங்கு 

இன்றன. நிருவாக முறையைச் சார்ந்த பணியினை அவருடை! 

நிலையான பணியாகவும், அரசியல் சார்ந்த பணியினை அவருடை 

இட்பமற்ற பணியாகவும் கருதப்படுகின்றன என்பதை நாம் இங்கு 

கவனிக்க வேண்டும், விவசாயத்தை விட கல்வி மக்களுடைய! 

வாழ்க்கையுடன் மிக நெருக்கமாக பிணைக்கப் பட்டிருந்தது என்று நாம் 

கூற இயலாது, ஆனால் அது வெகு வேகமாக வளர்ந்து வரும் . 

மேல்காட்டுப் பண்புகளுடன் கூடிய நடுத்தர மக்களை வெகுவாகப் 

பாதித்திருந்தது. மேலும் அது அவர்களுடைய மேலான நாட்டங்களு 
டன் தொடர்பு கொண்டிருந்தது. மேல் நாட்டு கல்வி அவர்கள். 

அன்றிருந்த நிலையில் இருப்பதற்குக் காரணமாக அமைந்திருந்ததி* 

அவர்களுக்கு புதிய குறிக்கோள் புதிய நம்பிக்கை, புதிய ஆசை 

ஆகியவைகளை அது தோற்றுவித்தது, நிலப் பிரச்சனைகளைப் பற்றிய 
விவாதங்கள் தோன்றிய போது அவர்கள் விவசாயிகளைப் பற்றி 
பேசும் போது அவர்களைத் தங்களினின்றும் பிரித்துப் பேசினார்கள்: 
ஆனால் கல்வியைப் பற்றிய விவாதங்கள் எழுந்தபோது தங்களுடையகி 
என்ற வகையில் எண்ணமிட்டு பேசிவந்தனர், 1880ஆம் ஆண்டு 

தொடங்கி வளர்க்கப்பெற்.று வந்திருந்த கல்வி முறை எதிர்பார்த்த - 
அளவிழ்கு பயனளிக்கவில்லை என்ற கருத்து பொதுவாக எல்லோரிட 

மும் தோன்றியிருந்தது. மேல்நாட்டு கல்வி படிப்படியாக சமுதாயத் 

இன் &ழ்ப்படி நிலையில் இருக்கும் மக்கள் வரை பரவும் என்றி 
நம்பிக்கை நிஹைவேறவில்லை என்று கருதப்பட்டது. உயர் கல்வி கூட் 
ப்யனுடைய அறிவைப் பெறுவதற்காக மேற்கொள்ளப்படும் சலீப் 

பூட்டத்தக்க பயிற்சியாக மாறியதே யொழிய உண்மையான் 

சிந்தனை வளர்ச்சியை உண்டு பண்ணுவதாகக் காணப்படவில்லை: 

 1911-இல் அத்துறையின் வேலை வடைறர் என் ர டி அதனை மூடிவிட யோசனை கூறப்பெற்றது. முடி BSS ற காரணம் காட்டி அ
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பல்கலைக்கழகங்களும் தேர்வு நடத்தும் நிறுவனங்களாகவே விளங்க. 
அவைகளோடு இணைக்கப்பெற்றிருந்த கல்லூரிகளைக் கட்டுப்படுத்தும் 
அதிகாரத்தினை மிகச் சொற்ப அளவிலே தான் அவை பெற்றிருந்தன. 
கல்வி வளர்ச்சியினை ஊக்குவிக்கும் அதிகாரம் அவை பெற்றிருக்க 

வில்லை. ஏனெனில் அவை ஆூரியர்களையோ அல்லது பேராிரியர் 

களையோ பெற்றிருக்கவில்லை. பல்கலைக்கழகச் செயலர்கள் (1₹624478) 

தேர்வு முடிவுகளடங்கிய தாள்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டு எவரும் 

பண்பாட்டை வளர்க்ச முடியாது, ஆகவே கர்சன் பிரபு ஆய்வுக்குமு 

ஒன்றை ஏம்படுத்தினார், அதில் இந்தியர் எவரும் அமர்த்தப்படவில்லை . 

190.4-இல் நிறைவேற்றப்பட்ட அவருடைய பல்கலைக்கழகங்கள் 

சட்டத்தின் வாயிலாக குறிப்பாக மட்டுமீறிய வளர்ச்சியுற்றிருக்க 

கல்கத்தா பல்கலைக்கழகம் திருத்தி அமைக்கப்பட்டது. கல்கத்தாவில் 

முதுகலைப் படிப்பிற்கென பல துறைகள் எஏற்படுத்தப்பெற்றன. இவை 

வாயிலாக புலமையை வளர்க்க முற்பட்டார். அதே நேரத்தில் 

மாணவர்கள் பல்கலைக் கழகந்திலேயே தங்கி படிக்கும் முறையும் 

புகுத்தப்பெற்.ற.து. பல்கலைக் கழகங்களைக் கட்டுப்படுத் திவரும் குழுக் 

கள் அல்லது செனெட்டுகள், செயலாட்சி குழுக்கள் அல்லது ண்டி 

கேட்டுகள் ஆ௫யெவம்றிலிருக்க நியமனம் செய்யப்பெற்ற உறுப்பினர் 

களின் எண்ணிச்கையை உயர்த்துவதன் வாயிலாக பல்கலைக்கழக கல்வி 

முறையினை மேலும் வலுப்படுத்தக்கூடும் என்று நம்பினார். பல்கலைக் 

கழகங்களுடன் இணைக்கப்பட விருத சல். லூரிகளுக்கு அங்கோரம் 

வழங்கும் முறையைக் கட்டுப்பழித்துவதற்கும் அவை நல்ல முறையில் 

பணியாற்றுவதற்கும் பல நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. 

அதன் பயனாக லரிடையே மனக்சசப்பு ஏற்பட்டன. கல்வித் 

துறையில் அனுபவமிக்கவர் என்றக் காரணத்தால் பல்கலைக்கழக 

செனெட்டு சிண்டிகேட் ஆயே குழுக்களில் நியமனம் செய்யப்பெற்ற 

உறுப்பினர்கள் அனைவருமே அனுபவமிக்கவர் என்று கூற இயலாது. 

மேலும் அவர்களுக்கு அங்கு இடமளிப்பதற்காக ஒரு இலரை நீக்க 

வேண்டியிருந்தது. அவ்வாறு நீக்கப்பெற்றவர் அனைவரும் புதிய 

தேசியவாதிகளாவார்கள். இதுகாறும் தங்களுடையது என்று அவர்கள் 

கருஇவந்த பல்கலைக் கழகங்களில் தாங்கள் பெற்றிருந்த செல்வாக்கனை 

அழிக்க மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கையே யன்றி கல்வித் தரத்தை 

உயர்த் த மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கை அன்று என்று அதனைக் 

கருதினார்கள். ஆகவே அவர்கள் அச்சட்டத்தை தீவிரமாக 
எதிர்த்தனர். அதனைப் பிற்போக்கான.து என்றும் தேசிய கருத்திற்குப் 
புறம்பானதென்றும் பழித்துக் கூறினர், இதுகாறும் அவர்கள் 
பொதுவாக வைசிராயினுடைய கொள்கையினை ஆதரித்தும் பின்பற்றி 
யும் வந்தனர், சல நேரங்களில் வை$ராய் அனுமதித்த அளவு 
உற்சாகத்துடன் அவரைப் பின்பற்றி வந்தனர். ஆனால் இப்பொழுது
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அவர்களுக்கும் வைசிரரய்க்கும் இடையே ஐயத்துக்கெமற்ற வகையில் 
பிளவு ஏற்பட்டது, பல்கலைக்கழகச் சட்ட எ.இர்ப்பு வங்காளப்பிரிவினை 

யின் போது ஏற்பட்ட பெருங்களர்ச்சக்கு முன்னேற்பாடாக 
அமைந்தது என்று கூறலாம். 

1904ஆம் ஆண்டிற்குள்ளாகவே கர்சன் பிரபு தன்னுடைய முதல் 
பதவிக் காலத்தை முடித்து விட்டார். பொதுவாக எல்லோருடைய 

சம்மதத்தின் பேரில் அவர் மீண்டும் பதவியில் அமர்த்தப் பெற்றார். 

ஆகவே 1904-இல் இந்தயா திரும்பினார், அதற்குப் பிறகு ஏற்பட்ட 
நிகழ்ச்சி ஏமாற்றத்தை உண்டு பண்ணியது, அவரது முதற் பதவிக் 

_ காலத்தின் போது திபெத் விவகாரத்தில் விவேகத்துடன் நடக்கவில்லை 

யென்ருலும், அதிகாரிகளின் உள்ளக்குமுறலுக்குக் காரணமாயிருந்தார் 

என்ருலும் அவர் பெரும் வெற்றி அடைந்தார் என்றே கூறவேண்டும். 
1903-4-இல் ஏற்பட்ட கல்வி பற்றிய பூசலின் விளைவாக அரசாங்கத் 

திற்கும் காங்கரசிற்கும் இடையே ஏற்பட்டிருந்த ஈட்புத்தொடர்பு 
அழிவுற்றது என்பது உண்மையேயாகும். தே௫யத்தலைவர்கள் இன்னும் 

அவரிடத்தில் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கவில்லை எனினும் அவர்பால் 

அவர்கள் மிக்க மரியாதை கொண்டிருந்தனர், அவருடைய ஆற்றலும், 

சாதனைகளும் அவர் மேற்கொண்டிருந்த பகட்டாரவாரத்தைச் சரியெனக் 

காட்டுவனவாக இருந்தன. 1903-இல் ஈடத்தப்பெற்ற டில்லி தர்பார் 

பகட்டாரவாரக் காட்சி அவருடைய பணியின் சடங்கியல்பான அடை, 

யாளச் சின்னமாக விளங்கியது. அப்பொழுதுசான் எழாவது எட்வர்டு 
மன்னர் இந்தியப் பேரரசராக அறிவிக்கப்பெற்றார். ஆனால் மீண் 
டும் அவர் இந்தியா திரும்பிய காலமுதல் அப்பொழுதைய நிலைமையில் 
தோன்றிய புதிர்கள் அவருக்கு எதிராகத் திரும்பியதாகக் காணப்பெற் 

றன. அவர் மேற்கொண்ட ஒவ்வொரு நடவடிக்கையும் தவறான ஈட 
வடிக்கையாக மாறியது, ஆகவே ஓராண்டிற்குள்ளாகவே அவர் 

ஏமாற்றம் அடைந்தவராகவும், மயக்கம் தெளிந்தவராகவும், மனக்கசப் 

புள்ளவராகவும் தன் தாயகம் திரும்ப வேண்டியதாயிற்று. 

கர்சன் பீரபு இரண்டாவது முறையாக இந்தியாவிற்கு வந்த 
பொழுது அவர் இரு பிரச்சனைகளை சமாளிக்க வேண்டியதாயிற்று. 
அவற்றுள் ஒன்று வங்காள நிருவாகம் பற்றியதாகும். மற்றையது 
படை ர்திருத்தமாகும், வங்காள மாகாணம் பலகாலமாக நிருவாக 
களுக்கு ஒரு சிக்கலான பிரச்சனை.பாக இருந்து வந்தது. அதனுடைய 

நிருவாக வரலாறு 1765-இல் தொடங்கிய து எனலாம். அவ்வாண்டிலே 
தான் ஷா ஆலம் என்பவர் ஆங்கிலேயர்களுக்கு வங்காளம், பீகார், 

ஒரிசா ஆய மாகாணங்களில்.வரி வசூலுக்கும் உரிமைமை (இவானியை) 
அளித்தார். வடக்குப் பகுதியில் ஆங்கிலேயக் கம்பெனியார் பெற்ற
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டைந்த ஒவ்வொரு பகுதியும் வங்காள மாகாணத்துடன் சேர்க்கப் 

பட்டது. அதன் விளைவாக 1810ஆம் ஆண்டிற்குள்ளாக அதனுடைய 
எல்லை டில்லி வரையிலும் டில்லியைக் கடந்து சீக்கெ நாட்டின் எல்லை 

வரையிலும் பரவியிருந்தது, அதனால் அதனை ஆளுவது மிகக் கடின 

மாக இருந்தது. ஆகவே 1838இல் ஏற்படுத்தப் பெற்ற சாசனச் 

சட்டத்தின் வாயிலாக அதனுடைய பரப்பெல்லையைக் குறைப்பதற்கு 

மூதல் முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது. அச்சட்டத்தின்படி ஆக் 
ராவைத் தலைஈகராகக் கொண்ட நான்காவது மாகாணம் ஏற்படுத்த வழி 

வகை செய்யப்பட்டது. இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அது 

லெப்டினன்ட் கவர்னர் ஆட்சிக்குட்பட்ட வடமேற்கு மாகாணங்கள் 

என்ற பெயர் பெற்றது. வடமேற்கு மாகாணங்கள் :கார் எல்லை 

தொடங்கி சட்லெஜ் ஈதி வரை பரவியிருந்தன. 1857ஆம் ஆண்டில் 

ஏற்பட்ட கலகத்திற்குப் பிறகு ௮.து யமுனை ஈதி வரை பரவி இரும் 

தன, வங்காளம் மீண்டும் மொகலாய காலத்திய வங்காளம், பீகார், 

ஓரிசா ஆய சுபாக்களை உள்ளடக்கியிருந்தது. 7854-இல் இப்பகுதி 

கவர்னர் ஜெனரலின் நேரடி அதிகாரத்திற்குட்பட்ட ஒரு லெப்டினன்ட் 

கவர்னர் ஆட்சிப் பொறுப்பில் விடப்பட்டது. 1874-இல் ௮ஸ்ஸாமை 

ஆளும் பொறுப்பை அவர் கைகளினின்றும் தலைமைக் கமிஷனர் 

கைகளுக்கு மாறியது, அதன் விளைவாக லெப்டினன்ட் கவர்னருடைய 

ஆட்சி சுமை சிறிது குறைந்தது. ஆயினும் மக்கள் தொகை பெருக்க 

மடைந்ததாலும், பொதுவாக எல்லா துறைகளிலும் வளர்ச்சி ஏற்பட்ட 

தாலும் அவர் ஆற்றவேண்டிய அரசுப்பணி அதிகமாகவே இருந்தது. 

1900ஆம் ஆண்டி.ற்குள் ௮.து அவருடைய ஆற்றலுக்கு மீறியதாகத் 

தோன்றியது, மக்கள் தொகை ஒரு கோடியே எண்பது இலட்சமாக 

உயர்ந்தது, இழக்கு வங்காளம் ஒதுங்கிய நிலையில் இருந்ததாலும், 

அங்கு போக்குவரத்து கடினமாக இருந்தமையாலும் அது புறக்கணிக் 

கப்பெற்றிருந்தது. அதே நேரத்தில் மேற்கு வங்காளம் செல்வக் 

கொழிப்புடனும், முற்போக்குக் கருத்து கொண்டதாகவும் விளங்கியது, 

மேற்கு வங்காளத்தில் இந்.துக்களும், கிழக்கு வங்காளத்தில் முஸ்லீம் 

களும் பெருவாரியாக இருந்தமையால் அவ்விரு பகுதிகளுக்கும் 

இடையே காணப்பட்ட வேறுபாடு கருத்தைக் சுவர் கறதாக இருந்தது. 
வெகு காலமாக அவ்விரு பகுதிகளிலும் ஏற்பட்டிருந்த மாறுபட்ட 

நிலையைப் பற்றிய விவாதம் பலகாலமாகத் தொடர்ந்து நடைபெற்று 

வந்தது. அகேக திட்டங்கள் வெளியிடப்பெற்றன. அவற்றுள் 
ஓன்றை ஏற்றுக்கொண்டு அதைச் செயற்படுத்துவதே கர்சன் பிரபு 

செய்ய வேண்டிய பணியாக இருந்தது. அஸ்ஸாமையும் ஈட்டகாங்கை 

யும் வங்காள மாகாணத்தின் 15 மாவட்டங்களுடன் இணைத்து கிழக்கு 

. வங்காளமும், அஸ்ஸாமும் என்ற பெயருடன் கூடிய ஒரு. புதிய 

மாசாணத்தை ஏற்படுத்துவதே அவர் ஏற்றுக்கொண்ட இட்ட்மாகும்.
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டாக்கா அப்புதிய மாகாணத்தின் தலைககரமாக ஏற்படுத்தப்பெற்றது. 
அதனுடைய மக்கள் தொகை மூன்று கோடியே பத்து இலட்சமாகும். 

அவர்களுள் பெரும்பாலோர் முஸ்லீம்களாவார்கள். 

இப்புதிய ஏற்பாட்டினை ஆதரிக்கும் வகையில் பேசுவதற்கு பல 

வாதங்கள் இருந்தன. பிற்போக்கான பகுதிகளை வங்காளத்தினின் 

றும் பிரித்து அவைகளுடைய கிருவாகத்திற்குத் தனிப்பட்ட அக்கறை 

காட்ட வழி ஏற்பட்டது, இந்துக்கள் நிறைந்த மேற்குப் பகுதியும், 

முஸ்லிம்கள் நிறைந்த கிழக்குப் பகுதியும் ஏறக்குறைய சமஙிலையில் 

வைக்கப்பெற்றன. மேலும் இவ்விரு சமுதாயத்தினருடைய தனிப் 

பட்ட தேவைகளை தனித்தனியே கவனிக்க இப்பொழுது வழி 

ஏற்பட்டது. ஆனால் கர்சன் மக்கள் கருத்துப்போக்கினை எண்ணிப் 

பார்க்கத் தவறினார். ஆனால் அதற்கு மாறாக அவர்கள் கருத்துப் 

போக்கினை வெறுத்தார். மேலும் தேரிய உணர்ச்சியைப் பற்றியும் 

அவர் அக்கறை கொள்ளவில்லை. அதற்கு மாறாக தேசிய உணர்ச்சி 

மக்களிடையே தோன்றியிருப்பதாகக் கூறுவதை அவர் நம்ப மறுத்தார். 

1900-இல் அவர் பின்வருமாறு குறிப்பிட்டிருந்தார், “என்னுடைய 

கருத்து யாதெனில் காங்கிரஸ் நிறுவனம் தன்னுடைய அழிவை 

நோக்க சரிந்து விழுந்து கொண்டிருக்கறெது. இந்தியாவில் தான் பணி 

யாற்றிவரும் காலத்தில் காங்கரஸ் அமைதியாக சாவதற்கு துணைபுரி 

வதே தன்னுடைய பெரு விருப்பம் ஆகும்.'” ஆகவே வங்காள மக்கள் 

வெகுண்டெழுந்தபோதும், வங்காளத்தை இரு ஆட்சிப் பகுதிகளாகப் 

பிரித்த போது அதனை நாட்டுப் பிரிவினை என்று மக்கள் கூறிய 

போதும், புத்துயிர் பெற்றுவரும் வங்காள மக்களின் அழிவிற்காக 

வேண்டுமென்றே மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சி என்று அறிவிக்கப் 

பட்ட போதும், கர்சன் பிரபு தேவர்களைப் போல மக்களிடமிருந்து 

ஒதுங்க நிலையில் இருந்தார். பொது மக்களுடைய கூக்குரலைப் 

புறக்கணிப்பதில் மிகவும் பிடிவாதத்துடன் நடந்து கொண்டார். 

முதலில் மக்கள் ஒழுங்கு முறையான வகையில் தங்கள் எதிர்ப்புகளைத் 

தெரிவித்தனர். நாளடைவில் அவை தீவிரமான மக்கள் ஆர்ப்பாட்ட 

மாக மாறின, சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி அவ்வார்பாட்டத்திற்குத் 

தலைமை தாங்கினார். பெருமளவில் பொதுக்கூட்டங்களுக்கு ஏற்பாடு 

செய்யப்பெற்றன, அதன் பயனாக சுதே? இயக்கம் தோன்றியது. 

அந்நிய ஆடைகளுக்கெதிராகக் கட்டுமறுப்புச் செய்தனர், இவ்வித 

எதிர்ப்புகளுக்குப் பின்னால் வன்முறை செயல்கள் ஏற்படுமோ என்ற 

அச்சம் ஏற்பட்டிருந்தது. கர்சன் பிரபு மேற்குறித்த அறிகுறிகளையும் 

கெடுகுறிகளையும் உணர்ந்து தக்க நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுப 

வராகக் காட்டிக் கொள்ளவில்லை, அதற்கு மாறாக பிரிவினையை 

அவ௫ியமான ஒரு கிருவாகம் சார்ந்த நடவடிக்கை என்,று கருதி அதனை
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ஏற்படுத்தியே இரவேண்டும் என்று பிடிவாதமாக நடந்து கொண்டார். 

சில காலத்திற்குப் பின் பிரிவினயைப் பற்றிய முடிவு மாற்றி 

அமைக்கப்பட்டது, ஆனால் வங்காளியர்கள் உள்ளத்திலும், 

பொதுவாக மேல்நாட்டு வழிகளைப் பின்பற்றி வர்.த மக்கள் உள்ளத்தி 
லும், அர் நடவடிக்கை ஏற்படுத்திய வடு முழுமையாக மழையவிள்லை. 
அதன் பயனாக சுய ஆட்சி முறையை வளர்ப்பதனைப் பற்றி பிரிட்டிஷ் 

காரர்கள் அவ்வப்பொழுது கூறி வந்த உறுதி மொழிகளில் ஐயம் மிகப் 

பரவலாக ஏற்பட்டிருந்தது. அதுவே திடீர் உணர்ச்சிகளுக்கு வசப் 

படுகிற மக்களிடை3ய அரசியலில் அச்சூட்டும் முறையைக் கையாளும் 

மனப்பான்மையை வளர்த்தது. 

கர்சன் பிரபுவினுடைய இரண்டாவது பிரச்சனை படைதிருத்தம் 

பற்.நியதாகும். அவர் சிவில் பணித்துறையினை சர்த்திருத்துவதில் 

எத்துனை ஆர்வம் கொண்டிருந்தாரோ அத்துனை ஆர்வத்துடன் படை 

வகையில் நிலைமையை முழுவதும்ஆராய்ந்து ஆவனசெய்ய முற்பட்டார், 

ஆனால் இப்பணியினை சேனைத் தலைவருடன் சேர்ந்து நிறைவேற்ற 

வேண்டியதாகயிருந்தது அதற்காக 1902-இல் கிட்ச்னர் பிரபுவை 

படைத் தலைவராக அமர்த்தப்படுவதற்கு வழிவகை செய்தார். 

அப்பொழுது இட்சனர் பிரபு தென் ஆப்பிரிக்காவில் ஏற்பட்ட போரின் 

காரணமாக றெப்படைந்திருந்தார் என்று இங்குக் குறிப்பிடுதல் 

அவியமாகும். முதவில் கர்சனும் கட்சனரும் யாதொரு கருத்துவேறு 

பாடின்றி ஒத்திசைவுடன் பணியாற்றி வந்தனர். அதன் விளைவாக 

ese  ஈடவடிக்கைகள் நிறைவேற்றப்பட்டன. ஆனால் கர்சன் 

இக்தியாவிற்கு மீண்டும் வந்தபொழுது, படை நிருவாகத்தினை படைச் 

தலைவரின் ஒன்றுபட்ட ஆணைக்குட்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை 

எழுப்பப்பட்டிருந்தது. இதுவரை படைத் தலைவர் இந்திய படையின் 

தலைவராக இருந்து வந்தார். அவர் வைசிராயினுடைய செயற்குழுவில் 

தனிப்பட்ட உறுப்பினராக நியமிக்கப் பெற்றிருந்தார். ஆனால் படைத் 

துறையின் நிருவாகம் வைசிராய் கவுன்சிலில் பணியாற்றிவந்த சாதாரண 

உறுப்பினர் ஒருவரின் பொறுப்பில் விடப்பட்டிருந்தது, அவ்வுறுப் 

பினர் ஒரு புகழ்பெற்ற படை வீரராக இருப்பினும் அவருடைய 

பதவிக் காலத்தில் அவர் படைக்குத் தலைமை தாங்க அனுமதிக்கப்பட 

வில்லை, இந்த ஏழ்பாடு மிக்க வசதி அளிக்கும் வகையில் 

அமைந்திருந்தது. ஏனெனில் படைத் தலைவர் அடிக்கடி. அரசாங்கத் 

தலைமை அலுவலகத்திற்கு வர இயலா நிலையில் இருந்தார், மேலும் 

“படை பற்றிய விவகாரங்களில் படைத் தலைவருடைய கருத்துடன் 

மற்றொருவருடைய கருத்தினை அறிவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு ஏற்பட்டி 

ருந்தது. இட்சனர் இந்த முறையை விரும்பவில்லை. படை கிருவாகம் 

முழுவதும் தன்னுடைய ஒன்றுபட்ட ஆணைக்குட்படுத்த வேண்டும்
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என்று விரும்பினார். அவருடைய யோசனை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால் 

வைராய் கவுன்சிலில் படை நிருவாகத்தை கவனித்து வந்த சாதாரண 

உறுப்பினர் பதவி மறைந்துவிடும். அந்நிலை ஏற்பட்டால் படைத்துறை 
சாராத நிருவாகிகளின் தலைமையாட்சியுரிமைக்கு கேடு விளையும் என்று 

கர்சனும் அவருடைய கவுன்சில் உறுப்பினர்களும் கருதினார்கள். 

கர்சன், கிட்சனர் ஆகிய இருபெரும் தலைவர்களுக்கிடையே ஏற்பட்ட 
சச்சரவு இந்தியாவில் 1905ஆம் ஆண்டின் தொடக்க மாதங்களில் ஒரு 
பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது, இந்த நிகழ்ச் சரிர்துகொண்டி, 
ருக்கிற பால்பர் அமைச்சரவையின் முன் வைக்கப்பட்டது. பால்பர் 
அமைச்சரவை அவ்விரு பெரும் பணியாளர்களில் ஒருவரையும் 
கைவிட்டுவிட விரும்பவில்லை. ஆகவே ஒரு சமரச ஏற்பாட்டினை 

அறிவித்தது. ஆனால் அவ்வேற்பாடு எவருக்கும் மனநிறைவினை 
அளிக்கவில்லை. கர்சன் பிரபு அவ்வேற்பாடு கிட்சனருக்கு சாதகமாக 

அமைந்திருப்பதாக உணர்ந்தார், ஆகவே 1905ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 

மாதம் தமது பதவியைத் துறந்தார். இக்நிகழ்ச்சியின் பின் விளைவுகள் 

இரு தரத்தினருடைய செய்கைகளை சசியெனக் காட்டுவனவாக இல்லை, 

ஒரு அதிகாரி தன்னுடைய மேலதிகாரியின் கொள்கைகளில் குற்றங் 

கண்டுபிடிக்கும் உரிமையை அளிக்கக்கூடிய நிலையினை ஆதரிக்கும் 

வகையில் வாதரடுவ.து சரியல்ல என்பது உண்மையேயாகும். ஆகவே 

அந்த நிலையினை மீண்டும் ஏற்படுத்த யாதொரு முயற்சியும் மேற்கொள் 

oni Adis. அதே நேரத்தில் கிட்சனருடைய அதிகாரங்களை 
ஒருமுகப்படுத்தும் தட்டம் இவிரமானது என்பதை மறுக்க இயலாது, 

மேலும் அத்தகைய திட்டத்தினை அவரைப் போன்ற ஆற்றல்பெற்றவர் 

களால் தான் சரிவர நடைமுறைப் படுத்தமுடியும், முதலாவது உலகப் 

போரின் போது ஈடத்தப்பெற்ற மெசொபொடோமியா அல்லது 

ஈராக்கு போராட்ட ஏற்பாட்டினை நடைமுறைப்படுத்தப்பெற்ற போது 
அத்திட்டத்தின் குறை பாடுகள் வெளிப்பட்டன, இவ்வாழுக 

டல்ஹெள? காலம் முதல் இதுவரை ஏற்பட்டிருக்க மன உறுதியுடைய 
சவர்னர் ஜெனரலுடைய பதவிக்காலம் மனக்கசப்புடனும் மருட்சி 
நீக்கத்துடனும் முடிவடைந்தது. டல்ஹெளசியினுடைய உடலழி 
விற்குக் காரணம் அவர் மேற்கொண்ட கடுமுயற்சிகளேயாகும். 
கர்சன் பிரபுவினுடைய உள்ளத்தில் ஏற்பட்ட வடு முழுமையாக 
குணமடையவில்லை. ஆயினும் அவருடைய பதவிக் காலத்தின் 

மூடிவில் அவருடைய உள்ளத்திலே தோன்றிய சசப்புணர்ச்சியைக் 

“கொண்டு அவருடைய சாதனையின் மேன்மையை மமைத்துவிட 

- மூடியாது, கிருவாகி என்ற முறையில் மற்றவர்கள் எதிர் பார்த்திருந்த 
அளவிற்கு மேலாகவே அவர் செய்து முடித்தார். இருபதாம் நாற்றாண் 

ஒல். ஏற்பட்டிருந்த வளர்ச்சியின் புது போக்கு வேகத்திற்கேற்ப 
சன்னுடைய அரிய முயற்சியினால் இந்திய அரசாங்கத்தினை அமைத்
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தார். அத்தகைய முயற்சியினை அவர் மேற்கொண்டி.ராவிடில் இந்தியா 

பின்தங்யெ நிலையில் இருந்திருக்கும். ருஷ்யப் பேரரசன் கிருவாகத் 

இனைப் போன்று இந்திய கிருவாகமும் புதிய காலத்தின் தேவைகளைப் 

பூர்த்தி செய்யும் நிலையில் இருந்திருக்க முடியாது. பிறருக்கு 

எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும் வகையில் ஈடந்து கொண்டதன் வாயிலாக 

வும், தன்னுடைய பேச்சுத்திறத்தின் வாயிலாகவும், அவர் செயலூச்கம் 

அளித்தும் உணர்ச்சியூட்டியும் வந்தார். கடமை உணர்ச்சியிலும், 

மக்களுடைய நன்மையில் கவனம் செலுத்துவதிலும், தன்னைத்தானே 
தியாகம் செய்வதிலும், அலர் நல்லெண்ணத்துடன் மக்கள் மீது கட்டுப் 

பாடுகளைச் சுமத்தும் ஆட்சி முறையின் புறவடிவமாகத் தோன்,றினார். 

அவரிடம் காணப்பெற்ற குறைபாடுகள் பார்ப்ப்தற்கு தற்பெருமை 

தன்னம்பிக்கை ஆகியவற்றினால் ஏற்பட்டனவாகக் காட்சியளித்தன. 

ஆனால் கற்பனைத் திறமின்மையே அவை ஏற்பட. மூல காரணமாயிருக் 

தது, அவரைச் சுற்றி ஒரு புதிய தேசிய இனம் வளர்ந்து வருவதை 

அவரால் கவனிக்க இயலவில்லை. அப் புதிய தேசிய இனம் பிரிட்டிஷ் 

ஆட்சியின் விளைவு என்பதனையும், அது அரசியல் சுதந்திரத்தைக் 

குறிக்கோளாகக் கொண்டிருக்க விரும்பியது என்பதனையும், தன்னாட்சி 

யினை தனது பிறப்புரிமையாகக் கருதி வந்தது என்பதையும் இங்கு' 

குறிப்பிடுதல் அவசியமாகும். கர்சன் இப்பொழுது தோன்்றியிருந்த 

புதிய வகுப்பினரை அரசாங்கத்தின் காரகர்கள் (ஏஜென்டுகள்) cra gy 

கருதினார். ரீண்ட அன்னிய ஆட்சியின் பயனைப்பெற பாத்தியத்தை 

யுடையவர்களாகவும், கூட்டாளிகளாகவும் அவர்களைக் கருதினார். 

ஆகவே அவர் எந்த இடத்தில்தான் வேரூன்றி நிற்பதாகக் கருதினாரசோ 
அதே இடத்தில் இடறி விழுந்தார். பிற்காலத்தில் அவர் தனது 

கருத்தினை மாற்றிக் கொண்டார். அதன் விளைவாக அவர் 1917ஆம் 

ஆண்டின் அறிக்கையைத் தயாரித்தார். ஆயினும் அவருடைய 

அறிவற்ற சில அரசியல் நடவடிக்கைகள் அரசினருக்கும் மக்களுக்கும் 

இடையே பெருத்த பிளவு ஒன்றினை ஏற்படுத்தியது. அப்பிளவு 

எஞ்சியிருந்த 42 ஆண்டு பிரிட்டிஷ் ஆட்டிக் காலத்தில் 

முழுமையாக அகற்றப்படவில்லை.



தேசிய இந்தியா 1905 - 47 

1. அரசியல் நிகழ்ச்சிகளும், 

அரசப்பிரஇநிதிகளும் 1805 - 1947 

கர்சன் பிரபுவினுடைய ஆட்சி, வெல்லெஸ்லி பிரபுவினால் 
தோற்றுவிக்கப்பெற்றதும், பஞ்சாப் குழுவினைச் சார்ந்தோர்களினால் 
வளர்க்கப்பெற்௰தும், டல்ஹெள?) பிரபுவினால் ஓழுங்கு மூறைபடுத்தப் 

பெற்றதுமான தன்னம்பிக்கையுடன் கூடிய நலம் பயக்கும் ஏகாதிபத்தி 
யத்தின் சடை ஒளி வீச்சாகக் கருதப்படுகிறது. அநேக வழிகளில் 
அவரது ஆட்டிக் காலம் வரவிருக்கும் காலத்தினை முன்னறிவித்துக் 

காட்டுவதாக இருந்த பொழுதிலும் அசனுடைய உள்ளியல்பில் மாறுதல் 
அடையவில்லை, ஆனால் 1905ஆம் ஆண்டினை இந்தியா வரலாற்றில் 
ஒரு புதிய காலத்தின் தொடக்கமாகக் கொள்ளலாம். இக் காலத்தில் 
அரசியல் துறையில் அவ்வாண்டு நல்லெண்ணத்துடன் மக்கள் மீது 

கட்டுப்பாடுகளைச் சுமத்தும் ஆட்சிமுறை மாறி சுதந்திரத்தை அடிப் 
படையாகக் கொண்ட ஆட்? அமைக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப் 
பட்டன. மைய அதிகார ஒருமிப்புக் கொள்கையின் அடிப்படையில் 

நிறுவப்பெற்ற ஆட்சி மாறி சமுதாய அடிப்படையில் அமைக்கப் 

பெற்ற இரு நாடுகள் தோன்றக் காரணமாக அமைந்த நிகழ்ச்சிகள் 

இக்காலத்தில் உருவான. பொருளாதாரத் துறையில் அகல உலக 
நீதைகளில் முழு மூச்சுடன் பங்கு கொண்ட ஒரு தொழில் வளம் 
பாருந்திய நாடாக இந்தியா இக்காலத்தில் வெளிப்பட்டது. 

ஆன்மீகத் துறையில் இக்காலத்தில் இரு பழமையான சமுதாயத்தினர் 
இருபதாம் நூற்றாண்டின் மேல் நாட்டவரிடையே தோன்றியிருந்,த 
திண்மை தருற பண்பியல்புகளை அறிந்து அவைகளுக்கேற்ப தங்களை 

பழக்கக் கொண்டனர். இதற்கு அடுத்த காலப் பகுதியில் ஏற்பட 
விருக்கும் நிகழ்ச்சிகளில் மு.தன்மையாக விளங்கெய இரட்டை தே௫யக்
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கோட்பாடு இக்காலத்தில் தான் முதிர்ச்சியடைந்தது. தற்கால 

உலகத்துடன் இந்தியா தன் விருப்பம் போலவும் தன் னுரிமையாகவும் 

உடன்பாடு செய்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற விருப்பமும், அவ்விருப் 

பத்தினை நிறைவேற்றுவதற்கான ஆற்றல் காள் தோறும் வளர்ந்து 

கொண்டே வந்த நிலையும் மேற்குறித்த மாறுதல்கள் ஏற்பட முக்கிய 

மூல காரணங்களாக அமைந்தன. பல காரணங்களினால் நிகழ்ச்சிகளின் 

போக்கு மாற்றமடைந்தது. இக்காரணக் கூறுகள் இப்பொழுது 

அறவே பிரிட்டிஷ்காரர்களால் ஏற்படுத்தப்பெற்றனவாக இருக்கவில்லை. 

இப்பொழுது இந்தியர்களும் இவை ஏற்ப்ட காரணமாக விளங்கினார். 

மேலும் அவை தனிப்பட்டவையாகவும் பொது மூழறை 

யானவையாகவும் அயல் நாட்டுக்குரியனவாகவும் உள் காட்டுக்குரியன 

வாகவும் இருந்தன. தனிச் சார்பற்றதாகவும் தோன்றின. இதுவே இக் 

காலத்தின் சறப்புக்கூறாகும். இவ்வத்தியாயத்தில் மேற்குறித்த ஆக்கக் 
கூறுகளைப் பற்றி சுருக்கமாகக் கவனிக்கலாம், கடை? அத்தியாயங் 

களில் நுணுக்கமான பொருள்களைப் பற்றி விவரிக்கலாம். 

1900ஆம் ஆண்டிற்கு முன் இந்தியா முழுவதனையும் உண்மை 

யில் பாதித்த வெளிகாடு பிரிட்டன் ஒன்றேயாகும். கொள்கை தூண்டு 

விசை, புது மாறுதல்கள் கருத்துகள், ஆட்கள், ஒழுங்கமைப்பு 

முறைகள் ஆகிய அணைத்தும் பிரிட்டனிலிருந்து சான் வந்தன. 

அங்கிருந்துதான் இந்தியர்களுடைய இல விருப்பங்களுக்கு எதிர்ப்புகளும் 

வர்தன. உலக அரங்கில் பிரிட்டன் போட்டிரற்கு இடமற்ற நிலையில் 

தொடர்ந்து இருக்கக்கூடும் என்று கருதினர். ஏனைய ஐரோப்பிய 

நாடுகளின் முக்கியத்துவம் குறை மதிப்பிடப் பெற்றதாகத் தோன்றி 

யது, ஆனால் பொதுவாக மேல் காடுகள் எதிர்க்க முடியாத வலிமை 

பொருக்தியனவாகவும் வரையறுக்க முடியாத செயல் இட்டங்களை 

மனத்தில் கொண்டிருப்பனவாகவும் இழக்கு நாடுகளுக்குத் தோன்றின. 

மேல் நாடுகளுடன் ஏதாவது ஒரு வகையான இணக்கத்தை ஏற்படுத்திக் 

கொண்டால்தான் முன்னுக்கு வர முடியும் என்ற கருத்து உலவி 

் வந்தது, ஆனால் 1904-5-இல் ஏற்பட்ட ருஷ்யா-ஜப்பான் போரில் 

ஜப்பான் கண்ட வெற்றி இதுவரை மேல் நாட்டவர்களை வெல்ல 

முடியாது என்ற கருத்தினை மாற்றியமைக்க உதவியது. மேல் சாட்ட 

வர்களை இந்தியா தன்னுடைய நாட்டிற்குள் நுழைய அனுமதி 

வழங்கெ ல காலத்திற்குப் பிறகுதான் ஐப்பான் அவர்களைத் தன் 

நாட்டிற்குள் நுழைய அனுமதி வழங்கியது என்பதனைப் பார்க்கும் 

போதும், பிரிட்டனுக்கு :அடுத்தபடியா* ருஷ்யாவை ஐரோப்பிய 

நாடுகளுள் வலிமை பொருந்திய நாடா&* கருதப்பெற்.று வந்தது. 

என்பதனை உணரும் போதும், ருஷ்யா-ஜப்பான் போரில் ஐப்பான் 

கண்ட வெற்றி உண்மையிலேயே மிகப் பெரிதாக வைத்து எண்ண
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வேண்டிய வெற்றியாகத் தோன்றுகிறது. ஐப்பான் இப்பொழுதி 
பிரிட்டனுடைய ரேச காடாக மாறியது. ஐப்பான் ஒரு வல்லரசு 

நிலையை அடையக்கூடும் என்றால் இந்தியா ஏன் ஆகக்கூடாது என்ற 

பிரச்சனை எழுந்தது. அடுத்த கட்டம் சீனப் புரட்சியாகும், மேல் 
நாட்டவர் தலையீட்டினின்றும் சீனர்களை விடுவிக்கும் இயக்கத்தின் 

தேரற்றத்தை முன்னறிவிப்பதாக அப்புரட்சி கருதப்பெற்றது. சீனப் 

புரட்சி, துருக்கியில் 1908-இல் “துருக்கிய இளைஞர் கழகத்தினர் 

தொடங்கய புரட்சிகள் பாரசீகத்தில் தோன்றிய மக்களாட்சி இயக்கம் 

ஆ௫ூயெவை ஒரு 'முக்கியமான கருத்தினை சுட்டிக்காட்டின, அதாவது 

மேல் நாட்டு முறைகளையும் கருத்துக்களையும் கையாண்டு பழைய 

சமுதாயத்தினரிடையே மறுமலர்ச்சி உண்டு பண்ணிய பிறகு மேல் 

நாட்டு ஆதிக்கத்திற்கு எதிராக மேல் நாட்டுக் கருவிகளைப் பயன்படுத்து 

வதே முன்னேற்மத்தை அடைவதற்குரிய வழி என்பதாகும். 

எதிர்க்க முடியாத மேலை நாடுகளினின்றும் பெறப்படும் வெறும் 

போலிப் பொருள்கூட சிறிதளவு மதிப்பினையாவது அடையும் என்றக் 

கருத்து தகர்க்கப்பெற்ற.து, இந்தியாவும் ஏனைய இழக்கு நாடுகளும் 

மீண்டும் சுதந்திர வாழ்க்கையை அவாவுடன் ௭இிர் நோக்கலாம். என்ற 

நிலை ஏற்பட்டது. அதற்காக உள்நாட்டில் அடிப்படையான மாறுதல் 

களச் செய்ய வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. 

மேற்குறிப்பிட்ட நிக.ழ்ச்செள் முதலாவது உலகப்போர் ஏற்படுத்த 

விருக்கும் பெரும் அதிர்ச்சியினுக்கு பீடிகையாக அமைந்தன. மேலை 

நாடுகள் பயங்கரமாகப் பிளவுபட்டிருப்பதாகத் தோன்றியதோடல்லா 

மல் அவை தங்கள் ஆதிக்கத்தை பரப்பி இருந்த இடங்களிலும் 

அவைகளின் செல்வாக்கு ஊறுபடத்தக்க நிலையில் இருப்பதாகத் 

தோன்றின. அமெரிக்க மக்களாட்சி முறை பழைய ஐரோப்பிய 

ஏகாதிபத்தியக் கொள்கையினை எதிர்க்கவல்ல ஒரு சக்தியாக வெளிப் 

பட்டது. ஜனாதிபதி வில்சனுடைய பதினான்கு உறுஇப்பாடுகளும்,.. 

அவருடைய மக்களினத்தின் தனியாட்சிப் பண்புரிமைக் கொள்கையும் 

ஆய மக்களிடையே ஒரு ஈம்பிக்கை யுணர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. 

ஏனெனில் உள்நாட்டில் தனியாட்பெ பண்புரிமையினை நடைமுறைப் 

படுத்துவதில் எத்தனையோ இடையூறுகள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு 

இருந்த பொழுதிலும், ஆரிய நாடுகள் தங்களைத் தாங்களே ஆள 

வேண்டும் என்று இடமாக தீர்மானித்திருந்தனர், இதுவரை அரசியல் 

சார்ந்த விவாதங்களில் அரசியல் அமைப்பில் பற்றுடைய கோட்பாட்டி 

லும் சட்டவரம்புக்குட்பட்ட உரிமைகளிலும் முதன்மையிடம் அளிக்க 

பெற்று வந்தது. ஆனால் அமெரிக்க செல்வாக்கு வளர்ச்சியுற்றதனால் 

ote முதன்மையிடம்' மனித உரிமைகளுக்கு அளிக்கப்பட்ட. 

அரசியல். விவாதங்கள் இப்பொழுது வெகு இவிரமான முறையில்
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மேற்கொள்ளப்பட்டன. இல நேரங்களில் அம்முறை பயனளிக்காது 

போகுமோ என்ற பயம் இருந்த போதிலும் பொதுவாக அது புதிதாகத் 

தோன்றிய மக்கட் தலைவர்களிடையே தன்னம்பிக்கையையும் மன 

உறுதியையும் அதிகப்படுத்தி. ஐரோப்பாவை வெல்ல முடியாது: 

என்றக் கருத்து இப்பொழுது அழிவுழ்ற காரணத்தினால், பிரிட்டன் 

ஐரோப்பிய அமைப்பு முறையில் முன்பு இருந்ததைவிட இப்பொழுது. 
குறைந்த செல்வாக்குப் பெற்றிருப்பதாக மக்கள் உணரலாயினர்.! 

பிரிட்டனையும், 3மல்காடுகளையும் இவ்விதமாக மதிப்பிட்டிருந்தமையால் 

அரசாங்கத்திற்கெதிராக இயக்கங்களை உருவாக்க முனைந்திருந்தவர்கள். 

இப்பொழுது புதிய உற்சாகத்தைப் பெறலாயினர். 1914ஆம் 

ஆண்டிற்கு முன்னர் எதனை நம்பிக்கையற்ற ஈடைமுமைக்கு ஒவ்வாத 

காரியம் என்று கருதினார்களோ அதுவே இப்பொழுது முன்னேற்பாட் 

டுடன் செய்யப்பட்ட கொள்கையாகக் கருதப்பெற்றது. பிரிட்டிஷ் 

ஆதிக்கத்திற்கும் ஒரு எல்லை உண்டு என்றும் இப்பொழுது கருதத் 

தொடங்கினார்கள். அது தொடர்ந்து இருந்துவரும் என்பதை நிச்சய 

மாகக் கூற எவரும் முன்வரவில்லை. போருக்குப் பி.றகு பிரிட்டன் 

வலவிமையிழந்திருப்பதை மக்கள் தெளிவாகக் கண்டனர். போருக்குப் 

பிறகு ஏழ்படுத்தப்பெற்.ற சர்வதேச சங்கத்தில் பீரிட்டன் ஒரு முக்கிய 

மான உறுப்பு நாடாக இருந்ததே ஒழிய மற்ற உறுப்பு நாடுகளைக் 

கட்டுப்படுத்தும் அளவிற்கு செல்வாக்குப் பெற்றதாக இருக்கவில்லை, 

மேலும் இந்தியா கூட அதில் அங்கம் வஒத்திருந்தது. இத்தகைய 
நிகழ்ச்சிகள் பிரிட்டன் தொடர்ந்து தன் செல்வாக்கைப் பயன்படுத்த 

மூடியாது என்றக் கருத்தினை வலியுறுத்தின. 1930க்குப் பிறகு 

ஏற்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் பிரிட்டனைப் பற்றி மக்கள் கொண்டிருந்த 

மாறுபட்ட மதிப்பீட்டினை மேலும் உறுதிப்படுத்தின. ஏனெனில் 

. மீண்டும் ஜெர்மனியும் ருஷ்யாவும் பலம் பொருந்திய நாடாக வளர்ச்சி 

யடைந்ததால் பிரிட்டனுடைய வலிமை குன்றியது. அதே நேரத்தில் 

வலுத் தாக்குதலில் ஈம்பிக்கை கொண்ட ஐரோப்பிய சர்வாதிகார அரசு 

களின் பால் கொண்டிருந்த வெறுப்பினால் மக்கள் பிரிட்டிஷ் கூறிக் 

கோள்களிடத்து காட்டிவக்த பரிவு இப்பொழுது அதிகரித்தது. இவ் 

MTGE பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கத்திற்குப் பதிலாக பிரிட்டிஷ் கருத்துக்களை 

அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆங்கிலேயர்-இந்தியர் உறவு மூறை 

அமைப்பதற்குரிய வி வகுக்கப்பெற்ற.து. 

இரண்டாவது உலகப்போர் இந்தக் கருத்து மாற்றம் முழுமையை 

அடைய பெரிதும் உதவியது. பிரிட்டன் தன்னுடைய வாழ்க்கை 

மூறையையும், . ஐரோப்பிய சுதந்திரத்தையும் காப்பாம்.றுவதற்காக 

போரிட்டு வருவதைக் கண்ணுற்ற இந்தியர்களிடையே ஒரு புதிய 

ஆர்வம் தோன்றியது. இர்தியர்களும் ஏன் சுதர்திரமாக வாழக் 

@—15
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கூடாது என்ற பிரச்சனையை எழுப்பினார்கள். போர் முடிந்த பிறகு 
பிரிட்டனுடைய ஆதிக்கம் அமெரிக்கா, ருஷ்யா ஆகெவை மேலும் 

வலுப்பெற்றதன் விளைவாகக் குன்றியது, ஆகவே அந்த இரண்டு 
நாடுகளின் வருங்கால உற்வுமுறை. எத்துனையளவு பிரிட்டனைப் 
பொருத்திருந்ததோ அந்த அளவிற்கு இந்தியாவையும் சார்ந்திருப்பதாக 

மிகத் தெளிவாகத் தோன்றியது, 

இவ்வாண்டுகளில் இங்லொந்து-இந்தியா உறவு முறைகளை 

வரையறுப்பதற்கு உதவி செய்த இரண்டாவது காரணக்கூறு 

பிரிட்டிஷ் பொது மக்களாலார்கள். 1906-இல் நடைபெற்ற பொதுத் 

தேர்தல் முற்போக்கு சக்திகள் மீண்டும் புத்துயிர் பெற்ற நிலையினைக் 

குறித்துக் காட்டியது, அவ்வாறு புத்துயிர் பெற்ற முற்போக்கு 

சக்திகள் எப்பொழுதும் அரசியல் துறையில் முதிர்ச்சியற்ற நிலையை 

இந்தியா அடைய இயலாது ஆகவே இந்தியா எக்காலத்திலும் 

தங்களுடைய பாதுகாப்பின் 00 இருந்து வர வேண்டும் என்ற 

பழைமையான கருத்துச்களைச் சதறடித்தன. இங்கலொந்திலிருந்த இரு 

கட்கெளைச் சார்ந்தவர்களில் பெரும்பாலோர் களொட்சன், ரிப்பன் 

ஆூயோருடைய முற்போக்குக் கருத்துக்களை ஏம்.றுக் கொண்டனர். 

மார்லி போன்றவர்கள் இந்தியா தன்னாட்டு முறையைப்பெற tor 

நாட்கள் பிடிக்கும் என்றும் இந்தியாவைப் பொறுத்தளவில் தன்னாட்சி 

முறை என்பது அரசெனருடைய விருப்பமாக இருக்க வேண்டுமே 

யொழிய அவர்களுடைய கொள்கையாக இருக்க இயலாது என்றும் 

ரூதி வந்தனர். அதே நேரத்தில் கர்சன் லாண்ட்ஸ்டவுன் போன்றவர் 

கள் அரசினர் தன்னாதட்ச முறையை இந்தியாவில் ஏற்படுத்தும் 

வகையில் முன்னேற்ற நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டியதன் 

அவஇியத்தை உணர்ந்தனர். இந்த வகையில் தேர்வு முறையாக மேற் 

கொள்ளப்பட்ட நடவடி.க்கைகளுள் முதலாவது மார்லி- 

மிண்டோ,  சர்த்திருத்தங்கள் என்று சொல்லலாம், MF 

எர்த் இருத்த நடவடிக்கைகளை எதிர்த்தவர்கள் இந்திய அரசுப். பணியைச் 

(சர்விசுகளைச்) சார்ந்தவர்களேயன்.றி பிரிட்டிஷ் பொது மக்கள் 

அல்லர், சட்ட சபைகளின் உறுப்பினர்களுடைய எண்ணிக்கையை 

அதிகப்படுத்துதல், இந்தியர்களுக்கு உயர் பதவி அளித்தல் போன்ற 

நிகழ்ச்கெளைவிட, தலைஈகரத்தை கல்கத்தாவினின்றும் மாற்றிய 

நிகழ்ச்சியே மிகுந்த பரபரப்பினை ஏற்படுத்தியது. முதலாவது உலகப் 
போர் பிரிட்டிஷ் மக்கள் இந்தியாவைப் பற்றி கொண்டிருந்த கருத்தி 

இத்தகைய மாற்றம் அடைவதற்கு பெரிதும் துணை செய்தது. 

1917ஆம். ஆண்டில் விடுக்கப்பெற்ற அறிக்கை கூட்டு அரசாங்கத் 

இன் நடவடிகீகைகளுள் ஒன்றாகும். அதற்கான பூர்வாங்க இட்டத்தை 

- வரைந்தவர் கர்சன் பிரபு' ஆவார். அதனைத் தயாரித்தவர் கன்சர்வேடில்
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கட்சியைச் சார்நத ஒரு அமைச்சராவார். இந்தியாவில் தன்னாட்சி 

மூறையினை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற கருத்து முன்பு இருந்ததை 
விட இப்பொழுது பிரிட்டிஷ் அரசியல் வட்டாரங்களில் மிகுந்த 

'செல்வாக்குப் பெழ்.றிருந்த நிலையினை அது குறித்துக் காட்டியது. 
இந்தியா தன்னாட்டியைப்பெற வெகுகாலம் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை 

ஏற்பட்டிருப்பினும், அந்த நாள் கண்ணுக்கு எட்டாத தூரத்தில் 
இல்லை என்பதும் தெளிவாக விளங்கியது. மேலும் தன்னாட்சியினைப் 

பெருவதற்குரிய முயற்சி இப்பொழுது. மேற்கொள்ள இயன்றது. 

முன்பெல்லாம் தன்னாட்டு என்பது சாதாரணமாக விழாக் காலங்களில் 

நிகழ்த்தப்பெறும் சொற்பொழிவுகளில் இடம் பெற்றிருந்ததே 

யொழிய ஈடைமுறையில் கொண்டுவரப்பெறும் பொருளாக மதிக்கப் 

படவில்லை என்பதனை ஈண்டு குறிப்பிடுதல் அவ௫ியமாகும், தன்னாட் 

சியினை அடைவதற்கான வழியினை திட்டமிடவும், முறைப்படுத்தவும், 

மூழு நிறைவாக்கவும் அரசியல்வாதிகள் முனைப்புடன் ஈடுபடலாயினர், 
இதனுடைய முதல் விளைவு மாண்டேகு சேம்ஸ்போர்டு சீர்த்திருத்தங் 
களும், அவைகளைத் தொடர்ந்து பத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை 

மேற்கொள்ளப்பட்ட மறு பரிசீலனைகளுமாகும். 

இணி பிரிட்டிஷ் அரசனருக்கும் இந்திய தேசியவாதிகளுக்கும் 
இடையே ஏற்பட்ட பூசல்கள் அனைத்தும் சீர்த்திருத்தம் எப்பொழுது 
மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதைப் பற்றியதாக இருந்ததேயொழிய 

தர்திருத்தத்தின் இலக்கு எவ்வாறு இருத்தல் வேண்டும் என்படைப் 

பற்றியதாக இல்லை. இந்திய ஆட்சிப் பொறுப்பினை இந்தியர்களிடம் 

ஒப்படைக்கும் முன்னர் அப்பொறுப்பினை ஏற்க வல்லவர் இந்தியாவில் 

உளர் என்றக் கருத்து தங்களிடம் ஐயமம்உ வகையில் ஏற்பட 

வேண்டும் என்று பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்கள் கருதினர். காங்கிரசுதான் 

ஆட்சிப் பொறுப்பிசீன ஏற்கவல்ல நிலையில் இருப்பதாகக் காங்கிரசார் 

உரிமை கொண்டாடினர். ஆனால் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் அவர்களது 
உரிமையை ஏற்றுக்கொள்ள அப்பொழுது தயாராக இல்லை. . இந்திய" 

அரசியலில் துரிதமான முன்னேற்றம் ஏற்பட வேண்டும் என் ம், 

காங்கிரசு கி.றுவனம் ஆற்றல் வாய்ந்தது என்றும், ஆகவே சமரச 
கோக்குடன் நெருங்க வேண்டிய கட்சியாக அதனைக் கருத வேண்டும் 
என்றும் வற்புறுத்தி வந்தவர் இர்வின் பிரபுவே ஆவார். இவரே 

பின்னர் ஹாலிபாக்ஸ் பிரபு . என அழைக்கப்பெம்றார். 1940-1-இல்: 
நடைபெற்ற போராட்டம் அவரது முடிவு சரியானதென்பதை 
வலியுறுத்தியது. அதன் விளைவாக. 1929.90 தன்னாட்ியுசிமைம், 

பெற்ற குடியேற்ற சிலையே (டொமினியன் அந்தஸ்து) இந்திய-அரசிய' 
லமையப்பு. வளர்ச்சியின்... - குறிக்கோள்... சன்று. அறிவிக்கப்பட ட 

அல்கதிச்கை அப்பொழுது: seduce வரும். ஒனம்ரதிதத்தன் as, 
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புலப்படும் அறிகுறியாக அமைந்தது. இவ்வறிக்கையின் விளைவாக 
இக்திய தன்னாட்சிக் கோட்பாடு இக்திய அரசியல் விவகாரங்களில் 

முதன்மையான இடத்தைப் பெற்றது, 1985ஆம் ஆண்டில் 
நிறைவேற்றப்பட்ட சட்டம் இந்தப் புதிய மனப்போக்கை அரசிய 
லமைப்போடு இசைவான விதி முறைகள் வாயிலாகத் தெளிவுபடுத்தி 

யது. இரண்டாவது உலகப்போர் ஏற்படாது இருந்திருந்தால் அடுத்த 
இருபது ஆண்டுகளுக்குள்ளாகவே இந்தியா தன்னாட்சியுரிமையுடைய 

குடியேற்ற காடாக (டொமினியன்) மாறியிருக்கலாம். 

நாம் கவனிக்க வேண்டி௰ மூன்றாவது பெருங்காரணம், இந்தியப் 
பொது மக்கள் கருத்து வளர்ச்சியேயாகும், விக்டோரியா பேரரகயோர் 
ஆண்ட காலத்தின் இடையில் தோன்றிய அரசப் பிரஇகஙிஇகள் 
அனைவரும் பிரிட்டிஷ் மக்கள், அரசுப் பணியாளர்கள் Quart 

களுடைய கருத்தினை மட்டுமே தங்கள் கவனத்தற்குரியதாகக் கருதி 
வந்தனர். ரிப்பன் பிரபு மேற்கொண்ட நடவடிக்கைசவையும், 
1892-இல் நிறைவேற்றப்பெற்.ற இந்திய கவுன்சில்கள் கட்டத்தினையும், 
17900.ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னர் பொது மக்கள் கருத்தினை தெளிவாக 
எடுத்துக்காட்டும் வகையில் அளிக்கப்பெற்ற சலுகைகள் என்று 

கூறலாம், கர்சன் பிரபு காலத்தில் காங்கிரஸ் பலமான எதிர்ப்பினை 

உண்டாக்கயது, ஆயினும் அவ்வெதிர்ப்பு புறக்கணிக்கப் பெற்றது. 
ஆனால் கோகலேயும், மார்லி பிரபுவும் நட்புறவுடன் பழகி வந்தனர். 

மேலும் கோகலே ஹார்டிஞ்சு பிரபுவின் நம்பிக்கைக்குரியவரரகவும் 

விளங்கினார். முதல் உலகப் போருக்குப் பிறகு அரசு காரியங்களில் 

ஈடுபட்டிருந்த அரசியல் மேதைகளின் கவனத்தைப் பெருமளவில் 

ஈர்த்திருந்தது பிரிட்டிஷ் அரசின் ஈடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக 

, இந்தியர்கள் நடத்திய எதிர்ப்புகளேயாகும், இந்தியத் தலைவர்கள் 

அடிக்கடி, அரசப் பிரதிநிதியின் மாளிகையை கோக்கி ஊர்வலம்போல் 

சன்று அவருடன் கலந்து பேசுவது வழக்கமான நிகழ்ச்சயாக 

ஈறியது, வின்லித்கோ பிரபு காலத்தில் அவ்வாறு சென்று 
ஆலோசனை கூறும் வழக்கம் ௨ச்ச கட்டத்தை அடைந்தது என்று 

, கூறலாம். முஸ்லீம் லீக் தோன்றுவதற்கு முன்னர் செயல் 
வீரைவுடைய இந்திய சிறுபான்மையினரின் கருத்தினை காங்கரசு தான் 
பெருமளவில் வெளிப்படுத்தி வந்தது. (ஜின்னா காங்கிரசிலிருந்து விலகி 
மூஸ்லீம் லீக் கட்சியினைத் தோற்றுவிதித பிறகு, முஸ்லீம் லீக் இந்திய 
மக்களின் கருத்தினையும், பலத்தினையும் வெளிப்படுத்தும் மற்றொரு 
நிறுவனமாக விளங்கியது, இக்கட்சியினை hued Gog 

தோன்றிய சக்திரனுக்கு ஒப்பிடலாம். காங்கிரசு நிறுவனத்திற் 
குள்ளேயே பெரும் கருத்து மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருந்தன.) அக்கருத்து 
மாற்றங்களை இதற்கு முன்னர் நாம் குறிப்பிட்ட அநேக முன்னேற்றங்
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களுடன் இணைத்து காம் கூற இயலும். கர்சனுடைய புறச்கணிப்பு 
ஜப்பானியர் வெற்றி, பிரிட்டனில் முற்போக்குக் கருத்துடையவர்கள் 

பதவிக்கு வருதல் போன்ற நிகழ்ச்சிகள் காங்கிரசு நிறுவனத்தின் 

அரசியல் குறிக்கோள் இட்..வட்டமாக முதன் மு.தலில் வரையறுக்கப் 

படுவதற்கு தூண்டுதல்களாக விளங்கின. கனடாவும், ஏனைய 

தன்னாட்சியுரிமையுடைய குடியேற் ம காடுகளும் அனுபவித்து வந்த 

அரசியல் உரிமைகளை இந்தியாவும் பெற வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் 

1908-இல் திட்டவட்டமாக எடுத்துக் கூறியது, அப்பொழுது 

காங்கரஸ் கோரியது எல்லாம் உள்நாட்டு விவகாரங்களில் முழு 

சுதந்திரமேயன்றி வேறல்ல, முதலாவது உலகப்போர் ஏற்படும் வரை 

Aude ஈடுபட்டிருந்தவர்களில் பெரும்பான்மையினர் உள்நாட்டு 
சுதந்திரக் கோரிக்கையுடன் திருப்தி அடைந்திருந்தனர், ஆனால் 
முதலாவது உலகப்போர் காங்கிரசின் கோரிக்கையை மாற்றி 

அமைத்தது, உள்நாட்டு விவகாரங்களில் முழு அதிகாரம் பெறுவது 

டன் திருப்தியடையாமல் உலகப்போருக்குப் பிறகு ஏற்பட்டிருந்த 

டொமினியன் அந்தஸ்த்தைப் பற்றிய புது கருத்துக்கேற்ப இந்திய 
அரசியலமைப்பு மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் 
வாதிட்டது. 1926ஆம். ஆண்டில் ஈடைபெற்ற பேரரசு மாகாடு 

*டொமினியன் அந்தஸ்து? என்றால் என்னவென்பதினை வரையறுத்தது. 

அதன்படி. “டொமினியன்'களுக்கு பெருமளவில் சுதந்திரம் வழங்க 

ஏற்பாடு செய்யப்பெற்றது. 1931-இல் நிறைவேற்றப்பெற்ற 

வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் சட்டம் அப்புதிய நிலையினை சட்டத்தின் வாயிலாக 

வெளிப்படுத்தியது. ஆனால் அதற்குள்ளாகவே 1929ஆம் ஆண்டு 
முழூமையான சுதர்திரமே பொருத்தமான குறிக்கோள் என்.று கரங்கரஸ் 

அறிவித்தது. ஆனால் புதிதாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட டொமினியன் 

நிலை தேயெவாதிகளின் பெரும் பகுதியினருக்குத் தருப்தியளித்தது. 
இரண்டு உலகப் போர்களுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் தேசியவாதி 

களிடையே ஏற்பட்டிருந்த பூசல்கள் அனைத்தும் ஆட்ட உரிமையைப் 

பெற கையாள வேண்டிய முறைககா மட்டுமே சார்ந்திருந்தன. 

பூசல் அனைத்தும் நேரடி. முறையைக் .கையாளுவதா அல்லது அரசிய 

லமைப்போடு ஒட்டிய முறையினைக் கையாளுவதா வன்முறையினைக£ : 

கைப்பற்றுவதா அல்லது சமாதான முறையினைக் கைப்பறழ்றுவதா 

என்பதைப் பற்றி இருந்தது. இந்தக் கருத்துக்கள்: . அனைத்தும் 

ஒன்றொடு ஒன்று நெருக்கமாகப் பிணைக்கப்பட்டிருந்த போதிலும், 
அவையனைத்தும் ஒன்றே என்று கூற இயலாது, ஏனெனில் அரசிய 

லமைப்போடு .ஓட்டியிராக ஈடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் ஒருவர் 

வன்முறைச் செயல்களில் ஈடுபடாமலும் இருக்கக் கூடும், மகாத்மா 
காந்தி:வற்புறுத்தி வர்த முறை இதுவேயாகும், பஞ்சாபிலும், ஏனைய 

இடங்களிலும் வன்முறையும், 'பீதியினை உண்டாக்கும் செயல்களும் —
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குழைவாக இருந்தமைக்கு அவரே காரணம் என்று அறுவது 

மிகையாகாது. அதே நேரத்தில் அரசியல் போராட்டங்களில் அரசிய 
லமைப்போடு கூடிய முறைகளை மக்கள் அதிகமாக புறக்கணித்ததற்கும் 
அவரே காரவாமாவர். அவ்வப்பொழுது காங்கிரஸ் நிறுவனத்தைச் 

சார்க்குவர்களை இப்புதிய வழியினை கையாளும் வகையில் திருத்தினார். 

அதன் பயனாக கட்டுமீறிய செயலுக்கு வரக்கூடிய ஒரு இயக்கம் 

அமைதியான ஆனால் அரசயலமைப்போடு ஒட்டியிராத இயக்கமாக 

மாற்றியமைக்கப் பெற்றது. ஆனால் அவ்வியக்கம் வன்முறையினைச். - 
கைக்கொள்ளக்கூடும் என்று பயந்த காலத்தில், அதனைக் கைவிட்டார்: 

அதன் பிறகு அவர், நேரடி நடவடிக்கை, அரசியலமைப்போடு ஓட்டி 
செயல், ஆகியவற்றின் வெற்றி வாய்ப்புக்களை கருத்தில் கொண்டு 

அவற்றை மாற்றி மாற்.றி கையாண்டு வந்தார். ஆனால் எக்காலத்திலும் 
அவ்வியக்கம் அவருடைய கட்டுமீறிச் சென்றதில்லை. பெரும் 
சேதத்தினை விளைவிக்கவுமில்லை. அவ்வாறு அதிக வெற்றிகரமாக 
அவர் நடத்தி வந்த காரணத்தால் அவருடைய சாதனை மிகச் சாதாரண 
மானதென்று என்று நாம் குறைவாக மதிப்பிடக் கூடாது. உண்மையில் 

அவர் இந்திய மக்களின் கருத்துப் போக்கினை நடைமுறைச் சட்ட 

வரம்பிற்குட்படுத்தியே வந்தார் என்று கூறலாம். ஏனெனில் அவர் 

அரசினருக்கு எதிராக நடத்தியப் போராட்டங்கள் யாவும் அறமுறை 

யான தத்துவங்களுடன் மிக நெருக்கமாகப் பிணைக்கப்பட்டிருந்த 

காரணத்தால் அவற்றை நடைமுறைச் சட்டத்திற்கு எதிரான 

இயக்கங்கள் என்று கூறுவதைவிட நடைமுறைச் சட்டத்தைச் சாராத 

இயக்கங்கள் என்று கூற இயலும், அவர் அரசுப் பணியினை நடத்துவ 

தற்காக ஏற்படுத்தப் 'பெற்ற சட்டத்தின் குறைகளை நிரப்ப அறமுறை 
யான சட்டத்இனைக் கொண்டு வந்தாரேயன்றி அதனை அகற்றுவற்காக 
அல்ல என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். இவ்வாருக அவர் பிரிட்டில் 

ஆட்சியின் போது கொடுங்கோன்மை, கொலை, இன வெறுப்பு 
ஆயெவற்றினின்றும் இந்தியாவைக் காப்பாற்றினார் எனலாம். 

.... இந்த நேரத்தில் நாம் கூற வேண்டியவற்றுள் எஞ்சியிருப்பது 
ன்று உண்டு, அதாவது முஸ்லீம்களுக்கென்று ஒரு தனி தேசிய 

நாட்டினை அமைக்க வேண்டுமென்ற மனப்பாங்கு அவர்களிடையே 

வசரர்ச்த விதமேயாகும். இத்தகைய மனப்பாங்கு அவர்களிடம் வளர்ந்த 

தற்குக் காரணம் காங்கரடன் செல்வாக்கு பெரும்பாலும் இந்துக்களிட 

மிருந்ததேயாகும்:” ஐந்தாம் அத்தியாத்தில் இது மிக விரிவாக விளக்கப் 

பட்டுள்ளது. ~~ Lk 

இப்பொழுது... பிரிட்டிஷ். அரசினர் 1908ஆம் ஆண்டிலிருந்து 
தயைப்பிடித்து:: வந்த கொள்கையினை கவனிப்போம், லிபரல் கட்சி
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யினர் புதிதாக நிறுவிய அமைச்சரவையில் கிளாட்சன் வாழ்க்கை 

வரலாற்று ஆசிரியரான ஜான் மார்லி என்ற தீவீர முன்னேற்றவாதி 

இந்திய அமைச்சராகப் பணிபுரியத் தொடங்கினார். அவர் உயர்குடி. 

மனநிலையுடன் இவிர முன்னேற்றக் கொள்கைகளையும் கொண்டிருக் 

தார். அது அவருடைய அரசியல் நோக்கினை மிகவும் குறுக்கிவிட்டது 

என்று கூறலாம். அதன் பயனாக அவரால் இந்திய அரசியல் வாய்ப்பு 

வளங்களில் தன்னாட்டிக்குரிய அறிகுறியினை காண இயவில்லை. 

புதிசாக அசியமிக்கப்பெற்ற அரசப் பிரதிசிதி முதலாவது மிண்டோ 
பிரபுவின் பேரனாவார், கட்சியைச் சார்ந்தவர் என்பதைவிட அரசாங்க 

அலுவலர் என்று அவரைக் குறிப்பிடலாம். அப்போதைக்குச் சற்று 

முன்புதான் கனடாவின் கவர்னர் ஜெனரலாக இருந்து அரசியலமைப்புக் 

கேற்ற வகையில் தனது ஆட்சியினை வெற்றிகரமாக முடித்துவிட்டு 

தாய்காடு திரும்பியிருந்தார். அவர் அரசியலமைப்பில் $ர்த் இருத்தங் 

ககாப் புகுத்த வேண்டிய அவரியத்தினை ஈன்குணர்ந்திருந்தார். 

- இங்கொர்தில் செயற்பட்டு வந்திருந்த இருபெரும் கட்சிகளின் இசை 

வுடனும், இந்தியப் பணித்துறையினர் ஒப்புதலுடனும், மார்லி 

மிண்டோ ர்த்இருத்தங்களை மிகத் தெம்புடன் இல்லையென்றாலும் 

மிசத் இறமையுடன் தொடக்க வைத்தவர் அவரேயாவார். அவரைப் 

பின் தொடர்ந்தவர் ஹார்டிஞ்சு பிரபு ஆவார். அவர் வெளிநாட்டு 

செயலகத்தின் நிரந்தரத் தலைவர் என்ற முறையில் மிகுக்த செல்வாக்குப் 

பெற்றிருந்தார், அவர் எட்வர்டு மன்னரின் நம்பிக்கைக்கு உகந்தவர் 

என்று கருதப்பெற்றார். உணர்ச்சிகளை வெளிக்காட்டாத குணமுடை. 

யவர், தூய்மையான பழக்க வழக்கங்களைக் கொண்டவர், ஆகவே 

அவரது வரலாற்றுக் குறிப்புகளைப் படிக்கும் போது அவர் கொள்கைப் 

பிடிவாதமூடையவராகவும், ஊக்கமற்றவராகவும் தோன்.நுவிருர். 

'நம்பிக்கையூட்டும் வகையில் அமையப்பெறாத அவரது பூறத் தோற்ற 

மூம், வெறுப்பூட்டுிற பண்புகளும், அவர் பெற்றிருந்த மனத்திடத் 

- இனையும், கூரறிவினையும், காலத்திள் தேவைகளை அறியும் திறனையும் 

மறைத்து விட்டன. கவர்னர் ஜெனரல் பதவியினை .வெகுவாக 

விரும்பிய இட்சனர் பிரபுவிற்குப் பதிலாக அவர் கியமிக்கப்பெற்றார். 

ஆகவே அவரது கியமனம் ஆங்கிலோ-இந்திய உறவு முமைகளில் 

ஏற்படவிருந்த பெருங்கேட்டினைத் தடுத்தது என்,று கூறலாம், அவர் 

டில்லி தர்பாரினை நடத்திக் காட்டினார், 1944-இல் ஐர்சாம் ஜார்ஜ் 

மன்னர் இந்தியாவிற்கு வருகை தந்த பொழுகிம் Spbur. Geuerp ge : 

ஞர். பலத்த எிர்ப்புக்கடையில் இந்தியப் பேரரசின் தலைகசை 

கல்கத்தாவினின்.றும் டில்லிக்கு மாற்றினார். வங்காளம், பீகார், ஓரிசா 

1 அவர் 1844' நி) 188, வரை சவர்னர் ஜெனசரலாகப் பணியா, ர்டிஞ்சு 

மிரபுகின் பேனவார்,. ப ப ்ட்டவ oe கு
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ஆயெவற்றினை சுவர்னர் ஆளுகைக்குட்படுத்தியும், அஸ்ஸாமில் 

தலைமை ஆணையாளர் ஆட்சியினை புதுப்பித்தும் கிழக்கு இந்திய ஆட்சி 

முறையினைத் திருத்தி அமைத்தார். இவ்விரு செயல்களின் வாயிலாக 

அவர் எடுத்த காரியத்தில் பின்வாங்காத உறுதியினைப் படைத்தவர் 

என்று காட்டிக் கொண்டார், மேலும் இவற்றின் வாயிலாக வங்காளப் 

பிரிவினையினை ஒழித்தார். மேலும் வரலாம்றுப் புகழ்ப்பெற்ற டில்லி 
யினை தலைஈகராக்கி தேசயவாதிகளிடையே warden pana ஏற்படுத்தி 

னார். கல்கத்தா தன்னுடைய இறப்பு நிலை அழிபடக் காரணமா 

யிரு$்த ஹார்டிஞ்சு பிரபுவினை என்றும் மன்னிக்சச் தயாராகவில்லை 

ஆனால் அடுத்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட முன்னேற்றங்கள் 

அவரது நடவடிக்கை சரியானதென்று மெய்பித்துக் காட்டின. இந்திய 

தேசிய நாடு உருவாக்கப் பெறுவதற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளைச் 

செய்யும் வகையில் மேற்கொள்ளப்பெற்ற ஒரு முக்கியமான நிருவாக 

நடவடிக்கையாக அது காணப்பட்டது. 1912-இல்1। அவரைக் கொல்ல 
முயற்க்கப்பட்டது. ஆயினும் அவர் கொண்டிருந்த கருத்தில் : 

மாறுதல் ஏற்படவில்லை, அதற்கு மாறாக அவர் கோகலே போன்ற 

காங்ரெஸ் தலைவர்களுடன் நெருங்க தொடர்பினை வைத்துக் 

கொண்டார், 1918-இல் சென்னையில் சொற்பொழிவு ஒன்றினை 
நிகழ்த்தும் போது தென் ஆப்பிரிக்காவிலிருக் த இந்தியர்களுக்காகப் 

பரிந்துப் பேசி தன்னை ஒரு தேசத் தலைவராக மக்கள் என்னும்படி 

செய்தார். தென் ஆப்பிரிக்காவில் அமைக்கப்பெற்ற புதிய 

(யூனியன்! அமைச்சரவை இந்தியர்கள் தென் ஆப்பிரிக்காவில் 

குடியேநுவதை வெகு இவிரமாகக் கட்டுப்படுத்தியது. ஆரஞ்சு 
குடியேற்ற நாட்டில் இந்தியர்கள் வியாபாரம், பயிர்த்தொழில் Gu 

வற்றில் ஈடுபடலாகாது என்றும், நிலவரமான சொத்துக்களை வைத் 

இருக்கலாகாது என்றும் ஆணை பிறப்பிக்கப்பெற்றது. ஹார்டிஞ்சு 

பிரபுவினுடைய செயல் தென்னாப்பிரிக்காவில் ஒரு விசாரணைக்குழு 

அமைக்கப்பெறுவதற்கு காரணமாயிற்று. அதன் பயனாக ஸ்மட்ஸ்- 

காந்தி உடன்பாடு ஏற்பட்டது. அதைத் டுதாடர்ந்து அவ்வுடன் 

பாட்டினை. உட்கொண்ட சட்டம் ஒன்று இயற்றப்பெற்று. 

அப்பொழுது தென்னாப்பிரிக்காவில் இந்தியர்களின் தலைவராகச் செயற் 

பட்டு வந்த மகாத்மா காந்தி அச்சட்டத்தினை தென்னாப்பிரிக்காவில் 

வாழ்ந்துவந்த இந்திய்களுடைய *உரிமைச் சாசனம்”? என்று குறிப் 
பிட்டார். இந்த உடன்பாடு அடுத்த பத்து ஆண்டுகளில் ஒரு திருப்தி 

கரமான 8 ஏற்பட்டிருக்க வழி வகுத்தது என்று கூற இயலும். 

ஹார்டிஞ்சு பிரபுவின் ஆட்டிக் காலத்தில் பிரிட்டிஷ் லிபரல்களும் 

இந்திய முன்னேற்றவாதிகளும் மிக நெருக்கமாகப் பழ வந்தனர். 

1 பூதிய தலைதகருக்குள். அரசு முறையாக சென்றபொழுது.
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அவர்களிடையே ஏற்பட்டிருந்த உறவினை தேன் நிலவிற்கு ஒப்பிட 

லாம். அத்தகைய உறவு முறை முதலாவது உலகப்போர் நிகழாதிருக் 

தால் சில ஆண்டுகள் நீடித்திருக்கக் கூடும். 

1916-Q a சேம்ஸ்போர்டு பிரபு நியமிக்கப்பெற்றார், அவரது 

நியமனம் இன்னும் விளங்காத ஒரு புதிராகவே இருக்கிறது. ஏனெனில் 

அப்பொழுது ஏறக்குறைய ஐம்பது வயதினராக இருப்பினும் அதுவரை 

அவர் ஆஸ்திரேலியாவில் இருமுறைதான் கவர்னர் பதவியினை வூத் 

இருந்தார். aut ஆல்சோல்ஸறில் பயின்ற மாணவர் என்பதே 

அவருடைய பெருமைக்கு முக்கிய காரணமாகக் கருதப்பட்டது. 

பண்டைய கிரேக்க லத்தின் இலக்கியங்களில் ஈடுபாடு கொண்டு 

இருந்த ஆஸ்குவித்தின் கவனத்தை வெகுவாக கவர்ந்ததற்கு அதுவே 

காரணம் என்று கூறலாம், இரக்க மொழிப் புலமை வாயிலாக 

மட்டும் ஒருவர் அரசியல் மேதையாக விளங்க முடியாது அன்றோ! 

நல்ல எண்ணம் படைத்தவர்கள் என்றாலும் தலைமையேத்று நடத்தும் 

ஆற்றல் பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கை போதிய அளவில் இன்னும் 

இந்தியாவில் ஏற்படவில்லை. இங்கலொந்தில் போர் காரணமாக ஏற்பட் 

டிருந்த நெருக்கடியைச் சமாளிப்பதழ்காக இச்திய ஈலன்கள் விட்டுக் 

கொடுக்கப்பட்டது என்று எண்ணப்போக்கு வளர்ந்து வருவதைத் 

தடுத்து நி.றுத்த முடியவில்லை, இறம் படைத்தவர்கள் யாவரும் போர் 

தடைபெறும் இடத்திற்கருகே இருக்கவே விரும்பினார்கள், மேலும் 

பிரதமரும் தகுதியுடையவரே அரசப் பிரதிகிதியாக அமர்த்தப்பட 

வேண்டும் என்று வற்புறுத்தும் ஆற்றல் அற்றவராக இருந்தார். 

அமைதியான கர்லத்தில் சேம்ஸ்போர்டு வெற்றிகரமாக தனது 

பொறுப்புகளை நிறைவேற்றி இருக்கக்கூடும், ஆனால் அமைதிக் 

காலங்கள் அடக்கமுடையவர்கள் வரும் வரை காத்திருப்பதில்லை 

என்பதினை ஆக்லண்ு பிரபுவின் பதவிக் காலத்தின் வரலாற்றினை 

படிக்கும் பொழுதே அறிந்தோம், அவர் பதவி ஏற்கும்பொழுது 

மக்களிடையே முதலில் ஏற்பட்டிருந்த போர் ஆர்வம் குறைந்திருந்தது. 

அதற்குப் பதிலாக அவர்களிடையே மனக் கசப்பு வளரச் தொடங்கி 

இருந்தது. ௮வர் பதவியேற்ற உடனேதான் மெசொபொடேமியா 

போர் ஏற்பாடு காரணமாக இந்திய அரசு தன்னுடைய மதிப்பை 

இழந்தது. சாள் தோ றும் வளர்ச்சியுற்று வரும் நிலைமையில் தோன்றிய 

இடர்ப்பாடுகள் டல்ஹெளசி போன்றவர்களின் ஆற்றலையும் சோதித் 

இருக்கும். சேம்ஸ்போர்டு எந்த முயற்சியினையும் துணிந்து தொடங்கி 

னார் அன்று, அதற்கு மாருக அவரைச் சூழ்ந்திருந்த நிகழ்ச்சிகள் 
தங்கள் இச்சைப்படி, இயங்கலாயின. அவரால் சுட்டுப் படுத்த இயலாத 

சக்திகளினால் அவர் உந்தப்பட்டு வந்தார். அவரை அரசப் 
2 

பிரதிரிதி என்பதைவிட ஒரு காரகர் (கதா) என்று கூறலாம்,
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பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் இறுஇக் காலத்தில் இந்தியாவை ஆண்டு 

வந்த அரசப் பிரதிநிதஇகளுள் கொள்கை வரையறுப்பதில் மிகக் 

குறைந்த அளவில் பங்கு கொண்டவர் அவரே என்று கூறுதல் மிகை 

யாகாது. இராணுவம் பற்றிய தகராற்றிற்குப் பிறகு 1917ஆம் ஆண் 

டில் இலண்டனில் அக்கறையோடு உருவாக்கப் பெற்ற அறிக்கை 

வெளியிடப் பெற்றது. அதை அடுத்த செயற்படுத்தப் பெற்,.று வந்த 

சீர்த்திருத்தக் கொள்கை இறமை பெற்ற எட்வின் மாண்டேகுவுடன் 

பிரிக்க முடியாதபடி பிணைக்கப் பெற்றது. சேம்ஸ்போர்டுவினுடைய் 

பங்கு புறக்கணிக்கத் தக்கதாக இல்லை. எனினும், அவர் ae 

கொள்கையினை உருவாக்க வளர்க்கத் துணையாக நின்றவர் என்று கருதப் 

பட வேண்டுமேயொழிய அதனை வரையறுத்தவர் என்று கருதி 

இயலாது, நாள்தோறும் பலமடைந்து வரும் கட்டுப்பாட்டை bps 

துடிக்கிற பொதுமக்கள் கருத்தினை கட்டுப்படுத்த அவரால் முடிய 

வில்லை. ரெளலத் சட்டங்களை நிறைவேற்ற அவர் முற்பட்ட போது 

பொதுமக்களுடன் அவர் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டாரில்லை என் 

பதனை வெளிக்காட்டிக் கொண்டார். 1919-இல் பஞ்சாபில் ஏற்பட்ட 

தொல்லைகளைச் சமாளிக்க அவர் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளிலும் 

அவர் மன நிறைவு பெற வில்லை. அவர் பதவியினின்றும் விலகிய 

பிறகு கன்னாட் பிரபு புதிய சீர்த்திருத்தங்களை த் தொடங்கி வைத்தார். 

ஆனால் மகாத்மா காந்தியின் தலைமையின் €ழ் நடத்தப் பெற்ற வல்லமை 

மிக்க ஒத்துழையாமை இயக்கத்தையும், காங்கிரசைச் சார் 5 5 இந்துக் 

கள், இலொபாத் இயக்கத்தைச் சார்ந்த முஸ்லிம்கள் ஆஇ௫யோறரிடையே 

இதுவரை ஏற்பட்டிராத உடன்பாட்டினையும், அரசினர் கின்று 

சமாளிக்க வேண்டிய நிலைவில் இருந்தனர். 

. அதன் பின்னர் லாயிட் ஜார்ஜ்! ரீடிங்கு பிரபுவினை அரசப்பிரதி 

நிதியாக நியமித்தார். இவ்வாறாக அமைச்சரவையில் பணியாற்றும் 

அமைச்சர்களை அரசப் பிரஇஙிதியாக நியமனம் செய்யும் வழக்கம் மீண் 

டும் கையாளப் பெற்று வந்தது, அட்டார்னி ஜெனரல், தலைமை 

நீதிபதி, அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் தூதுவர் போன்ற பதவிகளை 

ஏற்று வந்த காரணத்தால், அப்போதிருந்த வெறி உணர்ச்சிகளை அடக் 

குவதற்குத் தேவைப் .பட்ட நீ.திபதிக்குரிய மனப் பக்குவத்தை அவர் 

பெற்திருந்தார், மேலும் அரசியல் தலைவர்களுடன் மேற்கொள்ள 

வேண்டிய அரியல் பணித் துறையைச்சார்ந்த நடவடிக்கைகளுக்கு ஒரு 

பு.து.மெருனை அளிப்பதற்கு வேண்டிய கலந்து பேச் செயலாற்றுகற 

இறமையையும் அவர் பெற்றிருந்தார். புதிதாக ஏற்படுத்தப் பெற்ற 

் ie, பிரபுவி$னை நியமிக்க இருந்தார் கடைசி நேரத்தில் Mame பிரபு
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அரசியலமைப்பினை இயங்கச் செய்வதே அவருக்களிக்கப் பெற்ற 

, மூதல் பணியாகும், அதற்காக அவர் மக்களைச் சமாதானப் படுத்தி, 

அரசுக் கொள்கையினை த் தெளிவாக விளக்கி அவர்களுக்கு ஏற்பட்டி, 

ருந்த ஐயத்தைப் போக், அவர்களிடையே ஈம்பிக்கையை வளர்க்க 

வேண்டியது அவசியமாயிற்று. முதலில் அவர் அரசனருடைய 

பலத்தை மக்கள் உணரும்படிச் செய்ய முற்பட்டார், இந்து முஸ்லிம் 

உடன்பாட்டில் காணக்இடந்த முக்கயெமான குறையினை அவர் கண் 

டறிந்தார். வன்முறைச் செ.பவில் மக்கள் ஈடுபட்ட பொழுது மகாத்மா 

காந்தி தற்காலிகமாக தனது செல்வாக்கனை இழந்திருந்த தருணம் 

பார்த்து அவரைக் கைது செய்தார். அதன் பிறகு சீர்திருத்தங்களை 

ஈடைமூறைப் படுத்துவ,தற்குரிய முயற்சி அனைத்தையும் மேற்கொண் 

டார். எதிர்க் கட்சியினரைப் பிரித்து வைத்திருந்த அடிப்படை 

வேற்றுமை, புதிய தன்னாட்டிக் கொள்கையினை நிறைவேற்ற முற்பட்ட 

அரடினருக்கும் அதனின்றும் மாறுபட்ட கருத்தினைக் கொண்ட பல் ' 

வேறு பகுதியினருக்கும் இடையே இருந்த வேற்றுமையை விட மிக 

வன்மையானது என்பதை அவர் கண்டுணர்ந்தார். ஆகவே அந்த உடன் 

பாடுதானே அழிந்து விடும் என்று அறிந்து, அது அழியும் வரை மிகப் 

பொறுமையோடும், தளர. த் தன்னம்பிக்கையுடனும் காத்திருந்து தன் 

னுடைய அரியல் கூர் மதியை வெளிக் காட்டினார். 1920ஆம் ஆண் 

டிற்கு முன்னதாகவே ஓத்.துழையாமை இயக்கம் பிசு பிசுத்து விட்டது. 

முஸ்லிம்கள் காங்கிரசுடன் ஏற்படுத்திக் கொண்ட உடன்பாடு . 

அழிந்தது, காங்கிரசிற்குள்ளே பலத்த பிளவுகள் ஏற்பட்டன. ரீடிங்கு 

பிரபு ஆக்க முறையான செயல் எதையும் மேழ் கொண்டாரில்லை என்.று 

அடிக்கடி இலர் அவரைத் தூற்.றினார்கள். ஆனால் அத்தகையோர் ஒரு 

உண்மையைக் காணத் தவ.றினார்கள் என்று கூற வேண்டும். அதாவது 

அப்போது ஏற்பட்டிருந்த நிலைமையைச் சமாளிப்பதற்கு செயலின்மை 

தேவைப் பட்டதேயன்.றி வியப்பூட்டுகின்ற அளவில் செயலாற்றுகின்ற 

இறம் அன்று, அர்த நேரத்தில் சுறுசுறுப்பான ஒருவர் அரசப் பிரதி 

நீதியாக பதவியிலிருந்தால் அதனால் ஒரு பேராபத்து ஏற்பட்டிருக்கக் 
கூடும், அமைதியாக இருத்தல், நம்பிக்கையுடன் இருத்தல் ஆகிய 

வற்றின் வாயிலாக ரீடிங்கு இறப்படைந்தார். அவரது பதவிக் காலத் 

இன் பிற்பகுதியில் மக்கள் நம்பிக்கை யிழந்தும், பிரிட்டி.ஷ்காரர்கள் 

. இன்னும் சில காலம் தொடர்ந்து தங்களுடன் இருப்பார்கள் என்பதை 

உணர்ந்தும், இருந்த காலத்தில், அவர்களை ஆக்க முறையான வழிகளில் 

- மூன்னின்று கடத்தும் திறம் அவரிடம் இல்லை. ஆகலே பினு டைய 
தனே கொண்டு ஆட்சி ஈடத்தப் பெற வேண்டும் என்ற கொள்கைக்குத் 

தேவையான மக்களாதரவு அவர் பெற் இயல வில்லை. அதுவே 

அவரிடம் காணப் பெற்ற பெருங்குறையாகும்.
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அவருக்குப் பின்னர் பதவியேற்ற மிகுந்த செல்வாக்கும், மெய்யார் 
வமும் கொண்ட இர்வின் பிரபு, ரீடிங்கு பிரபு மேம் கொள்ளத் தவறிய 

முயற்சியினை மேற் கொண்டார், அரசப் பிரதிநிதி பதவிப் பொறுப் 

பினை ஏற்க தான் வஒத்திருகச அமைச்சரவை பதவியினை விட்டுச் 
கொடுத்தார், அவர் பிரதமர் பால்டுவினுடைய ஈண்பர், டல்ஹெளசி 

யினுடைய துணைவரான சர், சார்லஸ் உட் என்பவறின்பேரர், அறமுறை 
யான மெய்யார்வத்துடன், பெருந்தன்மையும், திறமையும் அவரிடம் 
கலந்திருந்ததைப் போல வேறொருவரிடமும் இதுகாறும் கலந்திருக்க 
வில்லை. அவருடைய செய்கைகளின் விளைவுகளுள் இலவற்றை யாரும் 

எதிர்பார்க்க வில்லை யென்றாலும், அவை சிறப்பு மிக்கனவரக இருந்தன 
என்பதில் ஐயமில்லை, ஏனெனில் அவர் தான் ஒருபுறம் பிரிட்டிஸ் 
மக்களைத் தங்களுடைய கூட்டுப் பாங்காண்மைக் கொள்கையினை 
(Partnership Policy) sbugsés sera கடைபிடித்து வர வேண்டும் 
என்று வற்புறுத்தினார். அதே நேரத்தில் பிரிட்டிஷ் அரசினர் பொருளு 
ணர்ந்துதான் தங்களது கொள்கையினை எடுத்துறைக்கிறார்கள் என்று 

இந்தியர்கள் நம்பும் வகையில் எடுத்துக் கூறினார். பொது 
மக்களைக் கவரும் வழிகளைப் பின் பற்றுவதில் அவருக்குப் போதிய 

தஇிறமை இல்லை யெனினும் அவர் மக்களால் பெரிதும் மதிக்கப் பெற்று 
வந்தார். . ரிப்பனுக்குப் பிறகு இர்வினை மக்கள் நேரித்தது போல 

வேமெவரையும் நே௫க்க வில்லை என்று கூற முடியும், சட்ட மறுப்பு 

இயக்கத்தால் ஏற்பட்டிருந்த நெருக்கடிகளுக்கு இடையே இத்தகைய 
மதிப்பினைப் பெற்ரார் என்பதை ஈண்டு குறிப்பிடுதல் அவ௫ியமாகும். 

வேறெந்த ஆங்கிலேயரும் இத்தகைய நெருக்கடி. சூழலினின்றும் ௮தஇிக 
மான மதிப்போடு வெளிவந்திருக்க முடியாது, வேழெவராலும் அந்த 
நிலையைப் . பயன் படுத்தி இந்திய தேசத் தலைவரான காந்தியினுடன் 
ஒரு உடன்பாட்டினை ஏற்படுத்தி இருக்கவும் முடியாது, நேர்மை, 

பொறுமை, பெருந்தன்மை, திறமை ஆகிய அவரது முக்கெ கருவிகளாக 
விளங்வெ, நெருக்கடி, நிறைந்த 1930-1ஆம் ஆண்டில் இங்கிலாந்தி 

லும், இந்தியாவிலும், தன் னுடைய அரசாங்கத்திற்குள்ளேயும், தனக்கு 
ஏற்பட்டிருந்த தொல்லை யாவற்றையும் சமாளித்து ஒரு நிலையான ஈட 
வடிக்கையை மேற் கொள்ள பெரும் உதவியாக நின்றவை மேற் கூறப் 
பட்ட அவரது இறப்புப் பண்புகளேயாகும். அதன் பயனாக பிரிட்டில் 
'அரசினருடைய நல்லெண்ணங்களில் இப்பொழுது ஒரு புதிய மதிப் 
புணர்ச்சி ஏற்பட்டது. ஆனால் சில சமயங்களில் முழு அளவு ஈம் 

பிக்கை ஏற்பட்டிருக்கவில்லை என்பதும் உண்மையே ஆகும், மேலும் 
ஆங்கிலேயர், இந்தியர் ஆலய இருவருக்கும் இடையேயுள்ள பொது 
வான குறிக்கோளை அடைய மேற் கொள்ளப் பெறும் முயற்சியில் ஒரு 

பூதிய ஆர்வத்துடன் ஈடுபடலாயினர், காலப் போக்கில் இந்திய அரசியல் 
அமைப்பு. வளர்ச்சியின் இறுதிக் கட்டம் டொமினியன் ௮ந்தஸ்தாக



தீ உறவு Po, 
லை இர்வின் பிரபு 

  
மகாத்மா காந்தி,
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இருக்க வேண்டும் என்ற ௮.றிவிப்பு சட்ட மறுப்பு இயக்கத்தினை விட 

அதிக மதிப்பினை பெறலாயிற்று. அதேபோல் 1982-இல் மீண்டும் 

துவக்கப் பெற்ற சட்ட மறுப்டூ இயக்கத்தை விட வட்ட மேசை 

மாநாடுகள் முக்கயெத்.துவம் பெறலாயின. இர்வின், காந்தி ஆயெ இவ் 

விருவர்களிடையே ஏற்பட்டிருந்த உறவு மூதி கோகலே, ஹார்டிஞ்சு 

ஆயெவர்களிடையே ஏம்பட்டிருக்த உறவு முழையை ஒத்திருந்தது. 

ஆனால் ௮ப்பொழுதிருந்த சூழ்நிலை இர்வின் பிரபு காலத்தில் ஏற்பட் 

டிருந்த சூழ்நிலையினின்றும் மாழுபட்டிருந்தது என்பதை நாம் கருத் 

தில் கொள்ளவேண்டும். 

வில்லிங்௪ன் பிரபு அரசப் பிர.இஙி.தியாக நியமிக்கப்படு முன்னர் 

பம்பாயிலும் சென்னையிலும் வெற்றிகரமாகப் பணியாற்றியிருந்தார். 

ஆகலே அவரிடமிருந்த சிறந்த பணிகள் எதிர் பார்க்கப் பட்டன. 

அவர் முற்போக்கு எண்ணங் கொண்டவர் என்ற பெருமைக்குரியவர். 

கவர்ச்சியான தோற் றமுடையவர், திறம் படைத்தவர், அ னுபவமிக்கவர். 

அவரது மனைவியார் அரசப் பிரதிரிதிகளுடைய மனைவியர்களுள் 

தலை இறந்தவர். அப் பொழுது அவருக்கு வயது அறுபத்தைந்து. 

ஆகவே நாட்டு மக்களைத் தலைமைப் பொறுப்பேற்று திறம்பட ஈடத்து 

வதற்குத் தேவையான சக்தி அவரிடம் இல்லை, இங்கிலாந்தில் 

அரசியல் அமைப்பைச் சார்ந்த விவாதங்கள் நடைபெற்று வந்த 

பொழுது அவற்றின் முடிவுகளுக்காக காத்திருந்த இந்திய அரசாங்கத் 

இன் பண்பு நயமிக்கத் தலைவராகப் பணியாமழ்றி வந்தார். அவரது 

பதவிக் காலத்தின் மூ.த ற்பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அடக்குமுறை 

அரசியல் உணர்ச்சி கொண்ட இந்தியர்களின் €ற்.றத்தைக் கிளறிவிட்ட 

போதிலும், அப்பொழுது ஏற்பட்டிருந்த சூழ்சிலையில் நேரடி கட 

வடி.க்கையில் ஈடுபட்டு சோர்வடைந்திருக்த சாரணசத்தால், தக்க சமயம் 

வரும் வரை பொ றுமையோடு ஆனால் மிச எச்சரிக்கையுடன் காத்திருக் 

கும் மனப்பான்மையை அவர்கள் வளர்க்கத் துவங்கினார், 1982ஆம் 

ஆண்டின் துவக்கத்தில் காந்தி இரண்டாவது வட்ட மேசை மாசாட்டி 
னின்றும் இரும்பி வந்த பிறகு வில்லிங்டன் கரந்தி ஆகயவரிடையே 

ஏற்பட்டிருந்த தொடர்பு துரதிர்ஷ்டமாக முறிவுற்றது. எனினும் 

wep Ba தடுக்க இயலாத ஓன்றுகக் காணப்பெற்றது. ஆனால் அந்த 

முறிவை சரிசெய்ய அவர் தவறினார். அதனை ஒரு அரசியல் தவருகவே 
நரம் கருத வேண்டும். சேம்ஸ்போர்டு போல அவர் யாதொரு பெரிய 

மடத்தனமான தவழைச் செய்யவில்லை. ஆனால் ரீடிங்கு பிரபுவைப் 

போல புதிதாக பலப்படுத்தப்பெற்ற அரசாங்கத்தினுடைய கைகளை 

மக்களைக் கவரும் வகையில் மேற்கொள்ளப்பெறும் செய் குறிப்புகள் 

என்ற உறையிம்டு மறைக்கவும் முயலவில்லை, இந்தியர்களுக்கு - 

ஆட்சியில்  பங்களித்தல்  அரசாங்கத்தினுடைய  கொள்கையாகத்
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தொடர்ந்து இருந்தது. ஆனால் அது பின்பற்றத்;தக்க குறிக்கோளாகக் 

கருதப்பெறவில்லை், இவ்வாறாக இந்தியர்களுடைய ஆற்றலையும், 

அன்பையும் ஒன்றாக இணைக்கும் இறுதி வாய்ப்பு இழக்கப்பெற்றது. 

1955ஆம் ஆண்டில் இந்திய அரசியல் சட்டம் நிறைவேற்றப் 

பெறுவதற்கு முன்பாகவே அவரது பதவிக் காலம் முடிவுக்கு வந்து 
கொண்டிருந்தது. ஆகவே அவரைப் பின்தொடர்ந்த லின்லித்கோ 

பிரபு புதுத் தேர்தல்களை ஈடத்தி புதிய அரசியல் சட்டத்தை துவக்கி 

வைக்கும் பொறுப்பினை ஏற்க வேண்டியதாயிற்று. அதற்காகவே 

கூட்டு அமைச்சரவை அவரைத் தேர்ந்தெடுத்தது, அதற்கு முன்னரே 
இந்திய விவகாரங்களைப் பற்றி ஈன்கு ஆராய்ந்து அறிந்திருந்தார். 

விவசாயக் கமிஷனின் தலைவராகப் பணியாற்றி இருந்தார், இவ்வாரறுக் 

இந்திய அரசப் பிரதிநிதி பதவிக்குத் தன்னைத் தகுதியுடையவராக்ிக் 

கொண்டார், அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றிலர் என்றாலும் அமைச் 

சரவை உறுப்பினருக்குரிய மதிப்பைப் பெற்றிருந்தார். கடுமையாக 

உழைக்கும் திறனுடையவர். பொறுமையுடையவர், இறம் படைத்த 
வர். உணர்வுத் தெளிவுடையவர். இவரைவிட.க் கடுமையாக உழைத் 

தவரோ அல்லது மனச்சான்றுக்குக் கட்டுப்பட்டு நடந்தவரோ Ga@ pal 

ருமிலர், அரசியல் நுணுக்கங்களில் தேவைக்கு மீறிய கவனத்தைச் 
செலுத்தி வந்தார், அதுவே அவரிடம் காணப்பெற்ற குறைபாடு 
ஆகும். அதன் விளைவாக அவர் சில நேரங்களில் முக்கியமான 

கருத்தினை அறியத் தவறி விடுவார். சில நேரங்களில் அளவுக்கு மீறிய, 

பொறுமையைக் கடைப்பிடித்து தக்ச சமயத்தில் ஒரு காரியத்தை 

நிறைவேற்றத் தவறி விடுவார், 1943-இல் வங்காளத்தில் ஏற்பட்ட 

நெருக்கடியின் போது அவர் நடந்து கொண்ட. விதமே இதற்குத் த்க்க 

சான்றாகும், மனிதனைப் பற்றி காரியங்களைச் செய்வதற்கும் பருவம் 

உண்டு என்பதை அறியக் கூடிய உள்ளுணர்வாற்றல் அவரிடம் காணப் 

பெறவில்லை, இக் குறைபாடுகள் அவரிடம் இரா இருந்தால் 1989ஆம் 
ஆண்டில் இரண்டாவது உலகப்போர் ஏற்படிவதற்கு முன்னே 

இந்தியாவில் கூட்டாட்சி நடைமுறை படுத்தப்பெற்,நிருக்கும். 
அப்பொழுதிலிருந்து அவர் போர்ப் பிரச்சனைகளில் தன்னுடைய முழி 
கவனத்தைச் செலுத்தி வந்தார். உணர்ச்சி புகட்டும் ஆற்றல் அற்ற 

வராயிருப்பினும், விவகாரங்களைக் கட்டுப்படுத்தி நடத்தும் ஆற்றல் 
படைத்தவர் என்பதை வெளிக்காட்டினார். 1942-இல் ஜப்பானியர் 
தாக்குதலினால் மக்களிடையே. பெருத்த பயம் ஏற்பட்டது. அக்காலத் 

இலும் அதனைத் தொடர்ந்து. காங்கிரசார் ஏற்படுத்திய இளர்ச்சியின் 
- போதும், அவர் கரட்டிய மன உறுதி அளவிடுதற்கரிய கன்மையை 

me விளைவித்தது. அவர் கேரடியாக. ஏற்படுத்திக் கொண்ட தொடர்புகளுச் 
புகும் மகாடுகளும்கும்.. குறைவே இல்லை என்றாலும், அவரிடம் தனி



அரியல் நிகழ்ச்கெளும் அரசப் பிரதிரிதிகளும் 207 

மனிதருக்குரிய் ஆர்வமும், கற்பனைத் திறமும் காணப்பெறவில்லை. 
அப்பண்புகளைப் பெற்றிருப்பின் தேசியவாதிகளின் பொறுமையற்ற 
நிலை பெரும் எதிர்ப்பாக மாறியிருக்காது. அரசப் பிரதிிதிப் 
பட்டியலில் அவருக்களிக்க வேண்டிய இடத்தினை காம் இப்பொழுது 
மதிப்பிட முடியாது. ஏனெனில் அவருக்கு ஏற்பட்டிருந்த இடர்ப் 
பாடுகள் என்ன என்பதையும், அவர் காலத்தில் ஏற்பட்ட நிகழ்ச்சி 
களில் அவரது பங்கு என்ன என்பதையும் காம் இப்பொழுது சரிவர 
அறிந்துகொள்ளும் நிலையில், இல்லை. 

அதே போலத்தான் அவரைத் தொடர்ந்து அரசப் பிரதிகிதிகளாகப் 

பணியாற்றிய இருவரைப் பற்றியும் சரியான முடிவுக்கு வரும் நிலையில் 

நாம் இல்லை. இந்தியாவினை ஆங்கிலேயப் பிடியிலிருந்து ஈழுவி 

விடர்மல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் போரில் வெற்றி பெறுவதற் 

குரிய முயற்சி மேற் கொள்ளவேண்டும் என்ற கட்டளைகளுடன் 

1948-இல் இந்தியாவிற்கு வேவல் பிரபு அனுப்பி வைக்கப் பெற்றார். 

இதில் அவர் மாபெரும் வெற்றியைக் கண்டார். அவர் சிறந்த படை 

வீரர், அவர் இந்தியாவிற்கு வந்தபோது வங்காளத்தில் பெரும் பஞ்சம் 

ஓன்று ஏற்பட்டிருந்தது. அதைத் தக்கவாறு சமாளித்து இர்வின் பிரபு 

விற்குப் பின்னர் இந்திய மக்களுடைய அன்பைப் பெற்ற ஓரே அரசப் 

பிரதிநிதி என்ற பெருமையை அடைந்தார். 1945ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 

மாதத்தில் ஜப்பானியர் சரண் அடைந்த காலம் தொடங்கி அவருக்கு 

அளிக்கப்பெற்ற பணி இந்தியாவிலிருர்த இரு பெருங் கட்சிகளின் 

ஓப்புதலைப்பெற்.று அவர்களிடம் இந்திய ஆட்சிப் பொறுப்பினை 

ஒப்படைத்தலேயாகும். அவரது முயற்சிகளைப் பற்றிய முடிவானக் 

கருத்தினை காம் தெரிவிக்கக்கூடிய காலம் இன்னும் வரவில்லை என்றே 

கூற வேண்டும் மேலும் அவரைப் பதவியினின்றும் மீட்டு அழைத்துக் 

கொண்ட பிரிட்டிஷ் அரசின் புத்திசாலித்தனத்தைப் பற்றிய முடிவான 

- கருத்தினை காம் தெரிவிக்கும் நிலையில் இல்லை. ஆனால் இஙர்நேரத்தில் 

நாம் ஒன்றுமட்டும் கூறினால் போதுமானது அதாவது மிகக் குதைம் 

தளவில் போரில் ஈடுபட்ட போர்வீரரும், அரசியல் விவகாரங்களில் மிகக் 

குறைந்த அளவில் தலையிட்டு வந்த அரசப் பிரதிகிதியும் அவரே 

யாவரர், வெளிப்பார்வைக்கு வளைந்து நெளிகிற தன்மையும், மிகுதியாக 

பேசாதத் தன்மையும் பெற்திருந்தவராகக் காணப்பட்டார். அதே 

நேரத்தில் நுட்பமும் இட்பமும் செறிந்த மனத்தினைக் கொண்டவரா 

யிருந்தார். செயல் முறையளவில் அவரே கடைச் பிரிட்டிஷ் இந்திய 

கவர்னர். ஜெனரஸாக கொள்ளலாம். அதே நேரத்தில் aap 

படியில் அவரைக் சடை? கவர்னர் ஜெனரலாக மதிப்பிட முழ்யாது.. 

மெளன்ட்பேட்டன் பிரபு ஆல்லே ஆட்சியை இர்தியாவினின்தும்.. 

விலக்கிக்... கொள்கிதற்குரிய ்த்யாட்டினை. . செய்ய, வேண்டும்.
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என்ற கட்டளையுடன் இந்தியாவிற்கு அனுப்பப்பெற்றார். பிரிவினை 

யால் பஞ்சாபில் ஏற்பட்ட உடனடி விளைவுகளைப் பற்றிய கருத்து 

எவ்வாருக இருப்பினும் அவர். தனக்கு அளிக்கப்பட்ட 
பணியினைச் செவ்வனே செய்து முடித்தார் என்று தான் கூற 

வேண்டும். இது பற்றி வரலாற்று அறிஞர்கள் சரியான 
மேடிவிற்கு வர இன்னும் ஏல காலமாகும். ஏனெனில் அப்பொழுது 

ஏற்பட்ட நிகழ்ச்சிகளைப் பற்றிய முழு தோற்றத்தினை நாம் இன்னும் 
பெறவில்லை. மேலும் அக்காலத்தைப் பற்றிய பொதுப் பத்திரங்களை 
அறிந்து கொள்ள உதவும் விளக்கக் குறிப்புகள் இன்னும் முழுமையாக 

ஆராய்ச்சியாளர்களிடம் ஒப்படைக்கப் பெறவில்லை.



&. எட்வர்டு காலத்திய இந்தியா. 

1905 முதல் 1914 வரையுள்ள காலப்பகுதி க.ற்கால இந்திய 

வரலாற்றில் நன்கு வரையறுக்கப்பெற்ற காலமாக விளங்குகிறது. 

இதனை இந்திய வரலாற்றில் எட்வர்டு காலம் என்று குறிப்பிடலாம். 
இதற்கு முன்னர் திறமை, பிதாத்தன்மை ஆகியவற்றை அடிப்படை 
யாகக் கொண்டு ஆற்றல் மிக்கத் தலைவராலும், ஈல்லெண்ணம்சொண்ட 

அதிகார வர்க்கத்தாலும் இயக்கப்பெற்று வரும் ஆட்டியை ஏற்படுத்து 
வதில் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் தங்களது கவனத்தைச் செலுத்தியிருந்தனர், 
அதற்கு மாறாக இப்பொழுது தன்னாட்டு போன்ற கருத்துக்களுக்கு 
முக்கியத்துவத்தை வழங்கினார்கள். ஒழுங்காட்டு, இறமை ஆகியவற் 
திற்குப் பதிலாக சுதந்திரம் தன்னாட்டி ஆயெவை கோட்பாட்டுச் 
சொற்களாக அமைந்தன. வளர்ச்சியுற்றுவரும் இந்திய தேசியக் 
கட்சியினை புதுக் கண்ணோட்டத்துடன் பார்க்கத் தொடங்கெர், அதன் 

விளைவாக இந்தியாவின் வருங்காலம் உயர்குடி, மக்களிடமோ அல்லது 

அரசர்களிடமோ இல்லை என்றும் காங்கிரசாரிடம்தான் அது உண்டு 

என்பதும் தெளிவாயிற்று. காங்கரசார்தான் செல்வாக்குப் பெற்றவர் 
கள் என்பது ஏற்றுக்கொள்ளப் பெற்றது. அதே நேரத்தில் மக்கள் 
தலைவர்களும் அரசனுடன் கலந்து பேச முன்வந்தனர். அதன் பயனாக 

அவ்விருவருக்கிடையே நல்லிணக்கம் மீண்டும் ஏற்பட்டது. 
அத்தகைய உறவு இரண்டாவது உலகப் போருக்கு முன்னர் இரண்டு 

ஆண்டுகள் தவிர வேறெப்பொழுதும் காண இயலாது. அப்பொழுது 

கூட அத்தகைய நல்லிணக்கத்தினை முழுமையாக இக்காலத்தில் 
காண்பது போல் காண இயலாது, அதே நேரத்தில் தேய வாழ்வின் 
பல முறைகளில் கரன் பிரபு ஏற்படுத்திய தாண்டுதல் தொடர்ந்து 

இருந்து வர்சது. பொருளாதாரத் துறையிலும் துரிதமான முன்னேற் 

மம் ஏற்பட்டது, இந்தியா வெகு விரைவில் தொழில் வளம் 
பொருந்திய காடாக விளங்கும் வகையில் முன்னேறி வந்தது, அரியல் 
துறையிலும், பொருளாதாரத் துறையிலும் தன்னாட்சி முறை உருப் 
பெற்று வளர்ந்து வந்தது, :.. : ; 

@—14
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நிருவாகத் துறையில் ஏற்பட்ட முதல் பிரச்சனை தனிப்பட்டவரைச் 
சாரீந்ததாகும். கர்சன், கிட்சனர் ஆகியவர்களுடைய கொள்கைகளை 

அவர்களின்றியே நிழைவேழ்.றுவதற்காக இந்தியாவிற்கு மிண்டோ 
பிரபுவினை கன்சர்வேடிவ் கட்சியினர் இந்தியாவிற்கு அனுப்பிவைத்த 

னர். ஆனால் பிரிட்டனில் லிபரல் கட்சியினர் பெருவாரியான வாக்கு 

களைப் பெற்றமையால் ஜான் மார்லி என்ற முற்போக்குவாதி இந்திய 
அமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றார். மார்லி, கிட்சனர் பிரச்சனையைப் 

பொறுத்தளவில் கர்சன் பிரபுவினை ஆதரித்தவர். ஆனால் வங்காளப் 
பிரிவினையை எதிர்த்தவர், அவ்வாறு முன்னுக்குப் பின் முரணானக் 
கருத்துக்களைக் கொண்டதற்காக அரசியல்வாதிகள் வெகு காலம் 

தொஞல்லைக்குட்படுத்தப் பெறுவதில்லை. மார்லி மேற்கூறிய இரு 
விவகாரங்களிலும் ஏற்கனவே மேற்கொள்ளப்பெற்ற முடிவுகளை 
ஏற்றுக்கொண்டு தீவிர முற்போக்கு வாதிகளின் நம்பிக்கையைத் 
தீகர்த்தெறிந்தார். அதன் பயனாக படைத் தலைவர் படைத் துறையின் 

தலைவராகவும், அரசப் பிரதிநிதியின் செயற் குழுவில் சாதாரண 

உறுப்பினராகவும் விளங்கினார். படைத்தரவுத்துறை (Supply 
Department) ஒன்றும் அமைக்கப்பெற்றது. 1907-இல் கர்சன் 

காலத்தில் இக்கடைசி இன்னமும் நீக்கப்பெற்றது. வங்காளப் 
பிரிவினையை ஏற்றுக்கொண்டார். அதே நேரத்தில் கையாளும் 

முறைகளில் மாற்றம் ஏற்படும் என்றும் வலியுறுத்தினார். அரசியல் 
கூட்டங்களில் மாணவர்கள் பங்குகொள்ள அனுமதி வழங்கிய காரணத் 
தால் இரு பள்ளிகளுக்கு வழங்கப்பெற்றிருந்த அங்கோரத்தினை 
வங்காள லெப்டினன்ட் கவர்னர் சர், பாம்பில்டி புஃல்லர் நீக்க முற்பட்ட 

போது ௮வரது நடவடிக்கையைம் தடுத்து நிறுத்தி தன்னுடைய 

கருத்தை அறிவித்தார், அதற்காக புஃல்லர் தன்னுடைய பதவியை 

ராசினாமாச் செய்தபோது அதக ஏற்றுக்கொண்டார். இதி 
புஃல்லருக்கு வருத்தத்தினையும், வியப்பினையும் உண்டாக்கியது. 

புதிய அரசு கவனிக்க வேண்டிய இரண்டாவது பிரச்சனை 

அரசியலில் புஇதாக ஏற்பட்டிருந்த ௮ச்சூட்டுிற முறைப் பின்பற் றிய 
இயக்கத்தினைச் சார்ந்ததாகும், பிளேக்கு நோய் தீவிரமடைந்திருந்த 
காலத்தில் மேற்கு இந்தியரவில் இத்தகைய இயக்கம் தொடங்கப்பேறி 
தன் அறிகுறிகள் காணப்பட்டிருந்தன. இவ்வியக்கம் வளர்வதற்குதி 

துணைபுரிந்த மனக்குறைகளும், கு.றிக்கோள்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட 

பகுதியினைச் சார்ந்திருந்தனவேயன்றி நாடு முழுவதிலும் ஏற்பட்டதாகத் 
தோன்றவில்லை. இப்பொழுது இவ்வியக்கம் மேற்கிந்தியா, வங்காளம் 
பஞ்சரப், ஆயெ இடங்களில் தோன்றியது. மேற்கிந்தியாவில் அதி 
5.0. திலகருடைய - நாட்டுப்பற்றுடன் கூடிய சமய வழக்குடன் 
இணைக்கப். பெற்திருந்தது. வங்காளத்தில் அது. காளிதேவியுடன் 
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இணைக்கப்பட்ட உணர்ச்ச வயப்பட்ட வழிபாட்டு மரபாக விளங்கியது. 
வங்காளத்தில் பிரிவினையினால் ஏற்பட்ட நெருக்கடியின் பயனாக அது 

விளங்கி பது, பஞ்சாபில் விவசாயிகளின் குறைகளுடன் அது 

இணைக்கப்பெற்றிருந்தது. வங்காளத்தில் அரசியல் காரணங்களின் 

விளைவாக எழுந்திருந்த உணர்ச்சியைத் ாண்டிவிடும் நெருக்கடி 

நிலையுடன் அவ்வியக்கம் வெகு நெருக்கமாக இணைக்கப் பெற்றிருப்ப 

தாகக் காண்கிறோம். பம்பாயில் இவ்வியக்கத்தின் பயனாக இதுவரை 

தலைமறைவாக இருந்து வந்த இவிரவாதிகள் மீண்டும் உற்சாகமாக 

அவர்களது வேலையில் ஈடுபடலாயினர். பஞ்சாபில் சட்ட ஆதிக்கமும், 

ஒழுங்கான ஆட்சி முறையும் ஏற்பட்டு அறுபது ஆண்டுகளுக்கு 

மேலாகவில்லை என்றாலும், பலாத்காரச் செயலில் ஈடுபட வேண்டும் 

என்ற அழைப்பு வெகு ஆழமாகப் பரவி யிருக்கவில்லை. கடந்த 

ஐம்பது ஆண்டுகளில் ஏழ்பட்டிராத விலைவாசி ஏற்றம் இந்த நிகழ்ச்சி 

யின் பின்னணியாகத் இகழ்ந்திருந்தது. அரியல் பற்றிய மனக்கசப்பு 

கள் அரசியல் நடவடிக்கைகள் வாயிலாக சமாளிக்கப்பெற்றன. 

பொருளாதாரம் சார்ந்த மனக்கசப்பு தொடர்ந்து நீடித்து இருந்து 

வந்தமையால் இந்தக் காலப்பகுதி முழுவதிலும் இந்த இயக்கம் விட்டு 

விட்டு நடைபெற்று வந்தது. அகரேக கொலைகள் ஏற்பட்டன. 

1909-இல் சர். கர்சன் வைலியை ஒரு பஞ்சாபி கொலை செய்தார். 

அதன் காரணமாக இந்திய அமைச்சர் தன் விருப்பத்திற்கு மாறாக 

இரண்டு சட்டங்களுக்கு தன் ஒப்புதலைத் தெரிவித்தார். அதன் 

பயனாக கொலை செய்யத் தூண்டுவது பயங்கரக் குற்றம் என்றும், 

வெடி. மருந்துகள் செய்வது சட்ட விரோதமானது என்றும் அறிவிக்கப் 

பட்டது. இலகர், முசாபர்பூரில் நிகழ்ந்த சம்பவத்தினை யொட்டி 

தன்னுடைய கருத்தினை வெளியிடும் போது மக்களை கொலை செய்யத் 

தூண்டினார் என்ற குற்றத்திற்காக ஆறு வருடக்காவல் அவருக்கு 

வழங்கப்பெற்றது. சர்த்திருத்தச் சட்டங்கள் ஏற்பட்ட பிறகு 

அவ்வியக்கம் படிப்படியாக வலுவிழந்தது. அவ்வியக்கத்துடன் 

சம்பந்தப்பட்ட இ.று.இச் செயல் 1912-இல் ஹார்டிஞ்சு பிரபு அரச 

மரியாதைகளுடன் டில்லியில் பிரவேசிக்கும் போது ஏம்பட்டது. 

அப்பொழுது அவரைக் கொலை செய்ய முயற்9க்கப்பட்டது. ஆகவே 

இவ்வியக்கம் பீதியை ஏற்படுத்தியதில் யாதொரு வியப்பும் இல்லை 

எனலாம். ஆனால் அதில் ஒரு சிறுபான்மையினரே கலந்திருந்தனர் 
அரசியலில்' பங்குகொண்ட மக்களுள் பெரும்பான்மையினர் அதற்கு 

யாதொரு உதவீயும் செய்யவில்லை. ௮.து மக்களிடையே வளர்ந்து வரும் 

அரசியல், உணர்ச்சியை எடுத்துக்காட்டுகிறது. அதே ரேரத்தில் 

பொதி மச்சள் தங்கள் -கருத்துக்களைச் சுதந்திரமாக வெளிப்படுத்த 
வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள். அர்த விருப்பத்தினை'. கிறைவேற்,
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றத்தக்க வகையில் பொது நிறுவனங்களை ஏற்படுத்தத் தவறினால் 
உண்டாகும் அபாயத்தினையும் அது எடுத்துக் காட்டியது, 

புதிய அரசு சமாளிக்க வேண்டிய மூன்றாவது பிரச்சனை 
இபெத்து பிரச்சனையாகும், பிரிட்டிஷ் அரசு திபெத்தினர் வழங்க 

- வேண்டிய நஈஷ்டஈட்டினை 75 லிருந்து இருபத்தைந்து இலட்சமாக 

ஏற்கனவே குழைத்து விட்டிருந்த.து. அந்தப் பணத்தை ஆண்டுக்கு ஒரு 
இலட்சமாக வழங்க வேண்டும் என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டது. 
அவ்வாறு மூன்று தவணைப் பணம் செலுத்திய பிறகு சும்பி பள்ளத் 
தாக்கனின்றும் வெளியேறவும் அனுமதி வழங்கெது, ருஷ்யர்கள் 
தொடர்ந்து இருந்து வருவதை இந்திய அரடனர் கவனித்து வந்தனர். 
ஆனால் மார்லி பிரபு இந்த சிக்கலை அவிழ்த்துவிட முடிவு செய்தார். 

1906-இல் சீனாவுடன் :பீகிங் ஓப்பந்தம்' நிறைவேற்றப்பட்டது. 
அதன்படி னோ லாசா உடன்படிக்கைக்கு தன்னுடைய ஒப்புதலை 

அளித்தது. இபெத்து விவகாரங்களில் பிரிட்டன் தலையிடக்கூடாதி 

என்றும், னா வேற்.று நாடுகளை தஇிபெத்தினின்.றும் விலக இருக்கச் 
செய்ய வேண்டும் என்றும் முடிவு கட்டப்பட்டது. இறுதியாக சீனர் 

கள் இபெத்இயர்கள் சார்பில் ஈஷ்டஈட்டினைச் செலுத்த வேண்டும் 
என்று முடிவு செய்தனர். நிபந்தனைகள் நிறைவேற்றப்பட்ட பிறகு, 

1908-இல் இங்கிலாந்து அரசு சும்பி பள்ளத்தாக்கினின்.றும் பிரிட்டில் 

படைகளை வெளியேறுமாறு கட்டளை இட்டது. இந்திய அரசு 

அதற்கு மனமொரப்பவில்லை. 1207-இல் ருஷ்யர்களும் ஆங்கிலேயர் 

களும் உடன்படிக்கை செய்து வெொண்டதனால் ஆியாவில் ஏற்பட்டு 

ருந்த கிலை முற்றிலும் மாறுபாடுற்றது. ஆகவே ஆங்கிலேயப் படை 

களை சும்பி பள்ளத்தாக்கினின்றும் வெளியேற்.மியகால் யாதொரு 

கேடும் நேர வழியில்லை. ஒன்பதாம் புத்தகத்தில் எட்டாவது அத்தி 
யாயத்தில் குறிப்பிடப் பெற்றுள்ள நாடுகளிடையே ஏற்பட்டிருந்த 

ஓசே சரற்ற உறவு முறை மழறையத் தொடங்கியது, ஆங்கிலேயர்- 
ருஷ்யர் ஆகியோர்களுக்கடையே ஏற்பட்ட ஒப்பந்தமும், அதற்கு 

முன்னர் 1904-இல் ஆங்கிலேயர் பிரஞ்சுக்காரர் ஆகியோர்கள் ஏற் 

படுத்திக் கொண்ட ஒப்பந்தமும், ஐரோப்பாவில் இரண்டு பெரு படை. 

யுடன் கூடிய கட்சிகள் முழு வளர்ச்சி அடைவதற்கு துணை புரிக்தன. 

பீரான்சடன் சேர்ந்து ஜெர்மனி, ஆஸ்திரியா, இத்தாலி ஆயெ நாடு 

களுக்கு எதிராக ஒரு கூட்டணியை ஏற்படுத்த வேண்டுமெனில் 
தங்களுடைய ஆசிய நாடுகளைப் பற்றியத் தகராறுகளைத் Sis gs 
கொள்ள வேண்டியது அவசியம் என்பதனை பிரிட்டனும் ரஷ்யாவும் 

உணர்ந் இருந்தனர். ஆகவே இபெத்து காட்டின் மீது தங்களது ஆதிக்கத் 
இனை: ஏற்படுத்த முனைவதில்லை என்றும், திபெத்து சன நாட்டினைச் 
சார்ந்து இருக்க வேண்டும் என்றும், லாசாவில் தங்களுடைய பிரதிகிதி
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கள் . ஒருவரையும் அனுப்பக்கூடாது என்றும் முடிவெடுத்தனர். 

ஆப்கானித்தானத்தில் அப்பொழுது ஏற்பட்டிருந்த நிலை நீடித்திருக்க 

வேண்டும் என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டது. பார£க நாட்டின் 

சுதந்தரத்தை இருவருமே மதிக்க வேண்டும் என்றும், வடக்கில் ருஷ்யர் 

களம், தெற்கில் ஆங்கிலேயர்களும் செல்வாக்குப் பெற்றிருக்க 

வேண்டும் என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டது. இந்த ஏற்பாடி காட்டுப் 

பற்று கொண்ட பாரசிக மக்களுக்கு யாதொரு மனஙிழைவினைவயையும் 

அளிக்கவில்லை. ஏனெனில் அப்பொழுதிருந்த நிலையைவிட எந்தவகை 

யிலும் முன்னேற்றமடைந்த நிலையினை அ௮வ்வொப்பந்தம் உருவாக்க 

வில்லை. ஆனால் அது இவ்விரு வல்லரசுகளுக்டையே நடைபெற 

விருந்த பூசலை தவிர்த்தது. மேலும், அப்பொழுது தோன்றிய பாரசிக 

தேய உணர்ச்சி வளருவதற்கு அவ்வொப்பந்தம் மிகவும் துணைபுரிந்தது. 

ஆனால் லிபரல் கட்சியைச் சார்க். வெளிகாட்டு அமைச்சர் சர் எட்வர்டு 

கிரே அவர்கஞக்கு இது முழு மன கிறைவினை ஏற்படுத்தவில்லை, 

அவ்வொப்பந்தத்தின் விகாவாக ஏற்பட்டிருந்த நிலைமையினை ஒரு 

கேலீச் இத்இரக்காரர் வெகு அழகாக பின்வருமாறு இட்டியிருந்தார். 

பாரசகத்இற்கு பூனை உருவம் அளிக்கப்பெற்ற.து. அதன் ஒரு புறத்தில் 

பிரிட்டிஷ் சங்கமும், மறுபுறத்தில் ரஷ்யக் கரடியும் வரையப் பெற்றது. 

கரடி சிங்கத்திடம் பின்வருமாறு கூறியதாம். “நீ பூனையின் வாலினைத் 

தடவி விடு, கான் அதன் தலையை வருடி. விடுறன். இருவருமே 

அதனுடைய முதுஇனைத் தட்டிக் கொண்டிருக்கலாம்”, 

இபெத்து ஏற்பாடு எதிர்பாராத விளைவுகளை ஏற்படுத்தியது. 

தலாய் லாமா இந்தியாவினை தன் ஈண்பனாகவும், சீனர்கள் தன்னுடைய 

நாட்டில் அதிகமாகத் தலையிட்டு வந்ததால் அவர்கள் தன் எதிரியாகவும் 

எண்ணமிட்டார், அவருக்கும் ”னர்களுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட மனத் 

தாங்கல் காரணமாக அவர் 1910-இல் டார்ஜிலிங்குக்கு ஒழினார். 

1911-இல் ஏற்பட்ட சீனப் புரட்சிக்குப் பிறகு மீண்டும் லாசா 

திரும்பினார், 1911க்குப் பிறகு சீனாவில் ஏற்பட்ட இன்னல்களின் 

விளைவாக ன ஆக்கம் அங்கு அழிவுறத் தொடங்கியது. 

எட்வர்டு காலத்திய இந்தியாவிற்கு ஒரு தனிப்பட்ட முத்திரையை 

வழங்யெ அரசியல் நடவடிக்கைகளைப் பற்றி இப்பொழுது கவனிப் 

போம், மிண்டோ, மார்லி ஆயெ இருவருமே இந்திய அரசியலில் 

இந்திய மக்களின் கருத்துக்களுக்குத்தச்ச இடமளிக்க ஏதேனும் 

ஒன்றினை செய்ய வேண்டிய அவசியத்தை ஈன்குணர்ந்தனர். ஆனால் 

இருவருமே தேர்ந்தெடுக்கப்பெற்.ற உறுப்பினர்களைக் கொண்ட சட்ட 

சபைகளை உண்டாக்கும் வகையில் முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும் 
என்ற கருத்தினை ஏற்கத் தயாராக இல்லை. மிண்டோவைப் பொறுத்



914 இந்திய வரலாறு 

களவில் இத்தகைய மனப்பான்மை ஏற்படுவது இயற்கையேயாகும். 
அவரை அரசியல்வாதி என்று கூறுவதைவிட றந்த கிழுவாகி என்று 

கூறலாம். ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றுள்ளவர்களக்கு. இந்திய மக்கள் 

தகுந்த ஆலோசனை வழங்கும் வகையில் ஆட்சி முறையினை விரிவு படுத் 

தினால் மட்டும் போதும் என்று அவர் கருதினார், இந்திய சமுதாயத் 
தின் 8ழ்திசைக்குரிய அடிப்படைக் கருத்தினை அவர் யாதொரு மறுப்பு 

மின்றி ஏறறுக்கொண்டார் பிரிட்டிஷ் இந்திய அரியல் நிறுவனங் 
களை மட்டும் விறிவுபடுத்திவிட்டால் பே[துமானது என்று எண்ணினார். 

மார்லியினுடைய நிலையோ திகைப்பூட்டுவதாக அமைந்திருந்தது. 
ரிப்பன். கிளாட்சன் ஆகியோருடைய கால முதற்கொண்டு மேல்காட்டுப் 

பாணியில் அமைக்கப்பெறும் சன்னாட்டு நிறுவனங்களை ஏற்படுத் துவ 

தனையே முற்போக்குக் கொள்கையாகக் கருதப் பற்று வந்தது. தவிர 

மூற்போக்குக் கருத்தினை தான் கொண்டிருந்ததற்காக மார்லி பிரபு 
பெருமிதம் அடைந்திருந்தார். அதே நேரத்தில் அவர் அதிகாரப்பற்று 
கொண்டிருந்தார். ஆகவே இந்திய அமைச்சர் பொறுப்பினை மிக்க 
மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக் கொண்டார், அதுமட்டுமின்றி அப்பதவிக் 
குரிய இந்திய அதிகாரங்களை விட்டுக்கொடுக்க ஒரு சிறிதும் விரும்ப 

வில்லை. அதே நேரத்தில் அவர் மக்களாட்சி, பிரதிநிதித்துவம் 
போன்ற கருத்துக்களுக்கு தன் மனத்தில் மிகுந்த இடமளித்திருந்தார். 

அதன் விளைவாக மேல்காடடு முறைகளுக்கேற்ற வகையிலே தான் 
விரும்பிய மாறுதல்களைப் புகுத்தினார். 1835_,இல் மேல்நாட்டு கல்வி 
மூறையினை இந்தியாவில் புகுத்தியதன் விளைவாக மேல்நாட்டு அரசியல் 

முறைகளும் புகுத்தப்பெற வேண்டும் என்ற கருத்தினை ஆதரித்து 
வந்தார் என்றாலும், அவர் ஏற்படுத்திய மாறுதல்களின் வாயிலாக 
தன்னாட்டு முறையினை ஏழ்படுத்த இயலாது என்பதனை அவர் 
நன்குணர் இருந்தார். இதைப் பொருத்தளவில் அவர் நினைத்தது சரியே 
ஆனால் வாய்ப்பிருந்தும் ஏன் அவர் நிலைமையில் மேலும் முன்னேற்றம் 
கான முற்படவில்லை என்பது விளங்காத புதிராக இருந்து வருகிறது. 
மார்லி தைரியமாகப் பேசுபவர். ஆனால் காரியத்தில் இறங்கும் போது 
அவர் சிறிது கோழையாக மாறிவிடுவார், ஆனால் அவ்வாறு தான் 
கூறிய கருத்துக்களை நிறைவேற்ற முற்படும்போது மிகுர்,5 தயக்கத்து 
டன் செயற்படும் ஈபர்களுள் முதலாவதாக வைத்து எண்ணப்பட 
வேண்டியவர் அவர் என்று நாம் கூற இயலாது. அவரது தயக்கத்திற் 
காக நாம். அவரைக் கண்டனம் செய்வதற்கு முன்னர் 1914ஆம்' 
ஆண்டிற்கு மூன் ஏற்பட்டிருந்த மனநிலையினை நாம் நினைவு படுத்திக் 
கொள்ள வேண்டும். அந்த காலத்தில் ஏகாதிபத்திய ஆட்௫க்கு 
எதிராக பெருங் கிளர்ச்சி ஏதும் ஏற்பட்டிருக்கவில்லை, மேலும் ௮.த 
“மூற்திலும் அழிந்துவிடும் என்பதற்கான அறிகுறியும் அப்பொழுது 
எத்பட்டிருக்கவில்லை, .
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மார்லியும், மிண்டோவும் தங்களது வாழ்க்கையினை மா. பட்ட 

துறைகளிலே துவக்கியிருக்தாலும், மாறுபட்ட பண்புகளைக் கொண்டி 

ருந்தாலும், ஓழவர் புகழுக்கு மற் சறாருவர் காரணமாக விளங்குகின்றனர். 

மின்டோ, மார்லியினுடைய சொல் அம்புகளை பண்பு நயத்துடன் 

தாங்கிக் கொள்ள அவரது பொறுமை துணையாக நின்றது, மார்லியினு 

டைய கூரறிவும், செல்வாக்கும் அப்பொழுது ஏற்பட்டிருந்த பிரச்சனை 

களை மிகத் தெளிவாக எடுத்துக்காட்ட பயன்பட்டன, அவையே 

எதிர்ப ர்த்த விளைவுகளை அடைய உதவின. அத்தகைய விகவுகளை 

மிண்டோ, மார்லியின் துணையின்றி அடைந்திருக்க முடியாது. 

-பிற்பேரக்கு சக்திகள், இந்தியா கவுன்சிலும், இந்தியப் பணி துறைகளி 

லும் மலிக்திருந்த அதிகார ஈலக் கும்பல்கள் ஆகியவற்றினைத் துளைத்து 

முன்னேற அவ்விருவருடைய முயற்சிகளுமே தேவைப்பட்டன. 

அவ்விருவர் அடைந்த வெற்றிகளுக்கு அவ்விருவருமே காரணமாவர், 

அவர்கள் தீர்வு காணுதற்குரிய பிரச்சனைகளை £€ழ்க்கண்டவாறு 

பிரிக்கலாம்: முதலாவது பல்வேறு முக்கியமான இந்திய நலன்களைப் 

பாதுகாக்கும் வகையில் இந்தியர்களுக்கு மூன்பு இருந்ததை விட 

அ.இகளவில் பிரதிநீதித்துவம் வழங்குதலாகும். இரண்டாவது 

அப்பொழுது செயற்பட்டு வந்த சட்டசபைகளின் அதிகாரங்களை 

வீரிவு படுத்துவதாகும் மூன்றாவது, இந்திய செயற்குமுவினில் இந்தி 

யர்களை உறுப்பினர்களாக நியமித்தலாகும். முதலாவது பிரச்சனையைப் 

பொறுத்தளவில் மிண்டோ தட்டிய முதல் இட்டம் ஏ.ற்கனவே செயற் 

பட்டு வரும் சட்டசபைகளுடன் ஆலோசனை சபைகளை ஏற்படுத்துவதா 

கும், அச்சபைகளில் இந்திய அரசர்கள் உட்பட எல்லா வகுப்புக் 

களின் சார்பாளர்களுக்கு இடமளிக்க திட்டமிட்டார். ஆனால் 

அவைகளுக்கு சட்டமியற்றுதல் போன்ற அதிகாரங்களை வழங்க 

முற்படவில்லை. தர்பார் கோட்பாட்டினை செயலுருப்படுத்தும் வகையி 

லும், பேரரசின் நிருவாகத்தில் இந்திய அரசர்களை சேர்த்துக்கொள்ள 

வேண்டும் என்ற பழக்கப்பட்ட கொள்கையினை மேலும் விரிவடையச் 

செய்யும் வகையிலும் மிண்டோ மேற்கொண்ட முயற்சியின் பயனே 

இத் திட்டம் என்று கருதப்பெ.றுகறது. பிரிட்டனில் இருந்து வந்த 

உயர்படிப் பெருமகனார் சீலை (Peerage) போன்ற ஒன்றினை இந்தியா 

வில் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று விட்டன் கருதினர். அத்தகைய 

கருத்து வளர்ச்சிக்குக் காரணமாயிருந்தது. மேற்குறிப்பிட்ட கொள்கை 

வயேயாகும் என்பதையும், அக்கருத்து சடைமுை றப் படுத்கப்பெறவில்லை 

. என்பதையும் ராம் இங்கு நினைவில் கொள்ள. வேண்டும். இரு பறவை 

களை. ஒரேநேரத்தில் வீழ்த்துவதற்காக எ.றியப்பட்ட கல் ஒரு பறலை 
யைகூட தாக்கவில்லை. ஏனெனில் இக்தியஅரசர்கள் அத்தகைய சபை 

களில்-சலந்து-சொள்ள மறுத்து விட்டனர். அவர்களது ஆற்றல் அற்றத்
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தன்மை அதிக கண்டனத்திற்குள்ளாயிற்று, ஆகவே ஏற்கனவே 

ஏற்படுத்தப்பெற்றிருக்கும் சபைககா விரிவுபடுத்த முற்படலாயினர். 

அவ்வாருக 1851ஆம் ஆண்டிற்கு முன்பே தொடங்கப்பெற்ற மேல் 

நாட்டு வழிமுறைகளோடு ஒட்டிய முன்னேற்றப் பாதையில் மீண்டும் 

தொடர்ர்து செல்லலாயினர், கிருவாகத் தொடர்பற்ற உறுப்பினர்களுள் 

பெரும்பாலோர் தேர்ந்தெடுக்கப்பெற்றனர், அவர்களுள் பெரும்பாலோர் 

மறைமுகமாகத் தேர்ந்தெடுக்கப் பெற்றனர், மத்திய சட்டசபை 

உறுப்பினர்கள் மாநில சட்டசபை உறுப்பினர்களாலும், மாறில சட்ட 

சபை உறுப்பினர்கள் நாட்டு மக்களின் பலதிறப்பட்ட கருத்துக்களை 

பிரதிபலிக்கும் பல்வகையான பொதுகிறுவனங்களாலும் தேர்ந்தெடுக்கப் 

பெற்றனர், ஈகரசபைகளும், மாவட்ட ஆட்சி மன்றங்களும், வர்த்தகச் 

சங்கங்களும், பல்கலைக்க ழகங்களும், நிலம் படைத்தவர்களும், தேயிலை, 
சணல் போன்ற தனி நலன்களை கவனிப்பதற்கென ஏற்படுத்தப்பெற்.ற 

குழுக்களும் தேர்தலில் தங்களுக்கு அளிக்கப்பெற்ற Lim dor an 

வேற்.றின. உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையினை அதிகப்படுத்தியது 

டன் நில்லாமல் அரசுப் பணியாளர், அரசுப் பணித்துறை சாராதவர் 

ஆ௫யோருக்கடையே ஏற்பட்டிருந்த விதம் அரசுப்பணியில் ஈடுபட்டி 

ராதவர்களுக்குச் சாதகமாக உயர்த்தப்பெற்றது. மத்திய சட்டசபை 

யின் உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை இருபத்தைந்திலிருந்து அ.றுபதாக 

உயர்த்தப்பெற்றது. அவர்களுள் 28 உறுப்பினர்கள் அரசுப் பணியா 

ளர்கள், அவர்கள் அனைவரும் நியமனம் செய்யப்பட்ட ௨ அப்பினர்களா 

வார்கள், அவர்களுள் ஒன்பது பேர் ஒவவொரு மாநிலத்திற்கும் ஒருவர் 

என்ற முறையில் நியமிக்கப்பட்டனர். எஞ்சியிருந்த 52 பேர் அரசுப் 

பணியில் ஈடுபட்டிராதவர்கள் அவர்களுள் 27 பேர் தேர்ந்தெடுக்கப் 

பெற்றனர், இவ்வாறாக நாட்டு கிருவாகத் தொடர்புடையவர்கள் இன் 

னும் தொடர்ந்து பெரும்பான்மை கட்சியினராக இருந்து வந்தனர். 

ஆனால் அவர்களுடைய பெரும்பான்மை பலம் மிகவும் குறைந்துவிட் 

டது. இதுவே ல ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் முக்யெத்துவம் அடைந் 

தது. அரசப் பிரதிநிதியே இச்சபையின் தலைவராகத் தொடர்ந்து 

இருந்து வந்தார். மாகில சட்டசபைகளில் நாட்டு நிருவாகத்தில் 

தொடர்பற்றவர்களே பெரும்பான்மையினராக இருந்தனர். 

எண்ணிக்கை மட்டுமின்றி சட்டசபைகளின் அதிகாரங்கள 
விரிவாக்கப்பெற்றன. 1862ஆம் ஆண்டு இந்திய சட்டசபை சட்டப் 
ப. சட்டசபை தனக்கு முன்னர் வைக்கப்படும் மசோதாக்களைமட்டுமே 

பரிஏலனை செய்ய அஇகாரம் பெற்றிருந்தது. 1892ஆம் ஆண்டு சட்டப் 
படி. சட்டசபையில் கேள்விகளை எழுப்பவும், ஆண்டு வரவு செலவு 

திட்டத்தினை விவாதிக்கவும் அஇகாரம் வழங்கப்பெற்றது, அதன் 
விளைவாக அரசு கொள்கையின் : மீதும் பொதுவான விவாதம் oss
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அனுமதி வழங்கப்பெற்றது. அதுவே புகழ்பெற்ற ஆண்டு வரவுசெலவு 
பற்றிய பரிலனைகளை மேற்கொள்ள கோகலேவிற்கு பெரும்வாய்ப்பினை 

அளித்தது. 1909ஆம் ஆண்டுச் சட்டம் துணை கேள்விகளை கேட்பதற் 

கும், தீர்மானங்களை கொண்டு வருவதற்கும் சட்டசபை உறுப்பினர் 

களுக்கு அதிகாரத்தினை வழங்கெது. ஆனால் சட்டசபை இன்னும் 

நாடாளுமன்றத்இற்குரிய முழு அதிகாரத்தினை பெறவில்லை. ஏனெனில் 

சட்டசபையில் மசோதாக்களை கொண்டுவரும் அதிகாரம் அர9னரிடமே 

இருந்து வந்தது, மேலும் அரசினர் மீது நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானத் 

இனை கொண்டுவரவும் இயலாது, ஆனால் அத்தகைய அதிகாரங்களைப் 

பெற்திருக்கும் காடாளுமன்றத்தின் நிலையை அடையும் வழியில் அது 

முன்னேறி வந்தது. இப்பொழுது சட்டசபைக்கு வழங்கப்பெற்ற புதிய 

அதிகாரங்கள் அதனுடைய தன்மையை மாற்றின, இதுவரை சட்டசபை 

உண்மையில் ஆலோசனை சபையாகவே இருந்து வந்தது. அது மட்டு 

மன்றி அதற்கும் பொது மக்களுக்கும் இடையே நெருங்கிய தொடர்பு 

ஏற்பட்டிருக்கவில்லை. ஆனால் இப்பொழுது சட்டமியற்றுமதிகாரம் 

பெற்ற ஒருபொது நிறுவனமாக மாறக்கூடிய நிலையை அது அடைந்தது. 

ஓரளவு தனிப்பட்ட சபை என்று சொல்லக்கூடிய நிலையில் இருந்த ஒரு 

பெருமைக்குகந்த சபை இப்பொழுது ஆராய்ந்து முடிவெடுக்கும் 

அதிகாரம் கொண்ட பொது மக்கள் சபை என்று சொல்லக்கூடிய 

நிலையை எய்தியது. அரசினை கவிழ்க்கவோ, அல்லது கண்டிக்கவோ 

அதற்கு உரிமை இல்லை என்பது உண்மையே. ஆனால் கேள்விகளை 

எழுப்பி அவற்றின் வாயிலாக மிகச் 8ர்கேடான பொருட்களைப் பற்றிய 

தகவல்களைக்கூட அறிய இப்பொழுது வாய்ப்பு ஏற்பட்டது. மேலும் 

அரசுப் பணியில் தொடர்பு அற்ற மச்களின் முக்கியமான பிரச்சனை 

களில் தங்களுடைய கருத்துக்களை இர்மானங்கள் வாயிலாக வெளியிட 

வும் இப்பொழுது வாய்ப்பு ஏற்பட்டிருந்தது. இத்தகைய வாய்ப்புக்களை 
மிக்க ஈன்மை பயக்கும் அளவிற்கு பயன் படுத்திக்கொண்டவர் கோகலே 

ஆவார். அவ்வாறு அவர் மேற்கொண்ட ஈடவடிக்கைகளுள் ஒன்று 

அவர் கொண்டு வந்த கல்வியைப் பற்.றிய தீர்மானமாகும். 

செயற்குழுவைப் பொறுத்தளவில் எந்த விதமான மாறுதலும் மேற் 

கொள்ளப்பெறவில்லை. மத்திய அரசைப் பொறுத்தளவில் அரசாங்கம் 

தன்னுடைய விருப்பத்தினை சபையில் பெரும்பான்மையினராக இருந்த 

அரசாங்க அதிகாரிகளின் வாயிலாக நிறைவேற்றிக் கொள்ள இயன்ற. 

அதே போல் கவர்னருக்கு வழங்கப் பெற்றிருந்த அதிகாரங்கள் வாயிலாக 

தனது விருப்பத்தினை மாஙில சட்டசபைகளில் நிழைவேழம்றிக்கொள்ள 

மூடிந்தது. ஆனால் பம்பாயிலும், சென்னையிலும் செயற்குழு உறுப் 

பினர்களின் எண்ணிக்கை மூன்.றிலீருந்து நான்காக உயர்த்தப்பெற்ற து.
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அதன் பயனாக அதிகார வர்க்கத்தைச் சாராத ஈபர் ஒருவரை அதன் 
உறுப்பினராக நியமனம் செய்வதற்கு வழி ஏற்பட்டது. வங்காளத்தில் 

ஒரு செயற்குழு ஏற்படுத்தப்பெற்றது. ஏனைய இடங்களிலும் 

செயற்குழுக்களை ஏற்படுத்த வழிவகை செய்யப்பட்டது, அதற்கு சில் 

நிபந்தனைகளும் விதிக்கப்பட்டன. 

மிண்டோ, மார்லி ஆகிய இருவருமே இந்தியர்களை உயர்பதவியில் 

அமர்த்துவதை தங்களது சீரிய குறிக்கோளாகக் கோண்டிருந்தனர். 

1886-இல் நிறைவேற்றப்பட்ட பட்டயச் சட்டத்தின் விளைவாக 

அக்குறிக்கோளை அடைய ஒரு தனிப்பட்ட சட்டம் இயற்ற வேண்டிய 

அவயம், உண்டாகவில்லை, ஆனால் வேறு பல முட்டுக்கட்டைகள் 

இருந்தன. பல ஆண்டுகளாக அரசாங்க அலுவலில் ஈடுபட்டிருந்தவர் 

கள் மட்டுமே மாகில செயற்குழுவின் உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப் 

பெற்றனர். அரசாங்கப் பதவிகளை வ.இத்திருந்த இந்திய மக்களின் 

எண்ணிக்கை மிகக் குறைவாக இருந்தமையால் இந்தியர்கள் செயற்குழு 

உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பெறுவது மிகக் கடினமாகத் தோன்றியது. 

ஆகவே நடைமுறையில் இந்தியர்கள் செயற்குழுவினின்றும் ஒதுக்கி 

வைக்கப்பட்டனர். என்று கூறலாம். ஆனால் மேலே குறிப்பிட்ட 

நிபந்தனைகள் வாயிலாக இந்த முட்டுக்கட்டை நீக்கப்பெற்றது. 

ஏனெனில் அரசப் பிரதிநிதியினுடைய செயற்குழுவிலும் இலண்டனி 

லுள்ள இந்தியா ஆலாசனைக்குழு உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பெறு 

வதற்கு சட்ட முறையான தடை ஏதுமில்லை. ஆனால் இந்தியர்கள் 

கியமிக்கப்பட வேண்டும் என்ற கருத்தை அவ்வுறுப்பினர்கள் எதிர்த்த 

னர், அரசப் பிரதிரிதியின் செயற்குழுவில் இந்தியர்களுக்கு 

இடமளிக்க வேண்டும் என்ற கருத்தை அமைச்சரவைக்கு முன் 

வைத்த போது, அது அக்கருத்தினை நிராகரித்தது. மிண்டோ தனது 

செயற்குழுவில் இந்தியர்களுக்கு இடமளிக்க வேண்டும் என்று கூறிய 

பொழுது உறுப்பினர்களிடையே ஏற்பட்ட பரபரப்பை பின்வருமாறு 

பேரா௫ிரியர் டாட்வெல் குறிப்பிடுகிறார். “தங்களது தலைக்கு நேராக 

இடுதிடுப்பென்று துப்பாக்க முனையை நீட்டினார் போன்று சில உறுப் 

பினர்கள் இகைப்படைந்தனர்,” ஆகவே மார்லி 1907-இல் இரு இந்தி 

wiser இந்திய கவுன்சில் உறுப்பினர்களாக நியமித்ததுடன் 

மனநிறைவு கொண்டார், சட்டசபை சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட 

பிறகு சர். சத்தியேந்தி சின்ஹா என்பவர் அரசப் wp BA Bier 

செயற்குழு உறுப்பினராக நியமிக்கப் பெற்றார். 

__ முன்னோடி நிகழ்ச்சிகளை கருத்தில் கொண்டு மிக எச்சரிக்கை 

யுடன் இச்சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தாலும், இதில் ற சிறப்புக் 
் “1 திருவாளர்கள் இருஷ்ண் கோவிந்த் 'சுப்தாவும், சையத் உசேன் பில்ரோமியும்.
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கூறுகளை நாம் காண்டுரரோம், அவற்றுள் முதலாவது நேரடி தேர்தல் 

மூழை வகுப்புவாரி பிரதிஙிஇத்துவக் கோட்பாடு ஆ௫யேவற்றை உட். 

புகுத்துவதாகும். 1908-இல் அரசியல் அமைப்பு மூறையில் மாறுதல் 

களை ஏற்படுத்த முயற்சி மேற்கொள்ளப்படுகிறது என்று புதரிந்த 

உடனே முல்லிம்கள் சார்பில் ஒரு தூதுக்குழு மிண்டோ பிரபுவைச் 

சந்தித்து முஸ்லிம்கள் ஈலன்களைப் பேணும் வகையில் தனிப்பட்ட 

தொகுதிகளை அமைத்து முஸ்லீம்களுக்கு பிரதிகிதித் துவம் வழங்கவேண் 

டும் என்று அவரிடம் கோரினார்கள். வாக்காளர் தொகுதிகள் என்று, 

எந்த பொது நிறுவனங்கள் கருதப்படுமோ அவற்றில் எல்லாம் முஸ்லிம் 

களுடைய பிரதிநிதிகள் தகுந்தளவில் இல்லை என்பதனையும், முஸ்லிம் 

கள் பொதுவாக ஏழ்மை நிலையில் இருப்பதால் சொத்தின் அடிப்படை 

யில் தயாரிக்கப்பெறும் வாக்காளர் பட்டியல்களில் முஸ்லிம்கள் போதிய 

அளவில் இடம்பெற் முடியாது என்பதனையும் தங்களுடைய கோரிக் 

கைக்கு காரணங்களாகக் காட்டினார்கள், 1857ஆம் ஆண்டில் நடை 

பெற்ற கலகத்திற்குப் பி௰கு முஸ்லிம்களிடம் அரசாங்கம் காட்டி வந்த 

மனப்பான்மை இப்பொழுது காட்டி வந்த மனப்பான்மையினின்றும் 

முற்றிலும் மாறுபட்டதாக இருந்தது. அதன் விளைவாக நிலம் 

படைத்த முஸ்லிம் வாக்காளர்களைக் கொண்ட ஆழு தனிப்பட்ட 

தொகுதிகள் ஏற்படுத்தப்பெற்றன. இவை மத்திய சட்டசபைக்கு 

உறுப்பினர்களைத் தேர்ந்தெடுத்தன. இதே போல் சில மாகிலங்களில் 

தனிப்பட்ட தொகுதிகள் அமைக்கப்பெற்றன. இந்திய சமுதாயத்தைச் 

சார்ந்த ஒரு முக்கியமான பிரிவினரின் கருத்துக்கு பிரதிரி.தித்துவம் 

அளிப்பதற்காக கையாளப்பெற்ற ஒரு கருவியாக இதனைக் கருதலாம், 

அதே நேரத்தில் இது ஒரு பெரிய: கருத்தினை உட்கொண்டிருந்தது, 

இதனின்றும் தான் பாகிஸ்.நான் வளர்ச்சியுற்றது என்று நாம் 

கூறமுடியும், 

இரண்டாவது முக்கிய கூறு யாதெனில் இச் சட்டம் ஏற்படுத்திய 

மாறுதல்கள் அனைத்தும் பரிசோதனைக்குரியனவாகச் கருதப்பட்டன 

வேயன்றி முடிவானவை என்று கருதப்படவில்லை. எல்லா நிபந்தனை 

களும் மீண்டும் ஆராயப்பெற்று மாற்றப்படுவதற்குரியனவாகக் கருதப் 

பெற்றன. அதன் விளைவாக பழைய தர்பார். முறை அதாவது 

. அரசரால் நியமிக்கப்பெற்ற உறுப்பினர்கள் தங்களுடைய யோச 

கயை மிக்க மரியாதையுடன் எடுத்துச் கூறும் முறை மீண்டும் 

- ஏற்படுத்த வழி ஏற்பட்டது. அதே நேரத்தில் பொறுப்பாட்சி, 

Ser OA ஆயெவைகளும் ஏற்படுத்துவதற்கு அது வழி .வகுத்தது 

என்பதையும் நாம் அ.திய. வேண்டும். அனுபவத்திலேயே. 'சம்பிக்கை 

வைக்கும் முறையினை : வற்பு ுத்துவதன் வாயிலாக இச் சட்டம் மேல் 

காட்டிற்குரிய பாதையில். இந்திய! முன்னேறுவது. இயலாது என்று
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கூறுபவரின் வாதங்களுக்கு ஏற்ற பதிலாக அமைந்து விட்டது. 

அதே நேரத்தில் மேல் காட்டி.ற்குரிய பாதையில் இந்தியா வளர்ச்சி 

யுற்று வருவதனை இதுவரை வெறுத்து வந்த மக்கள் பிற்காலத்தில் 

முரண்பாடான கொள்கையுடையவர்கள் என்ற இழிச் சொல்லுக்கு 

இலக்கின்றி அத்தகைய முன்னேற்றத்தினே ஆதரிக்க, அதுவே பெரும் 
உதவியாக அமைந்தது. இச்சட்டம் மாகாணங்களில் பெருவாரியான 
உறுப்பினர்களைத் தே/்ந்தெடுக்கும் உரிமையினை வணிக சங்கங்கள், 

பல்கலைக்கழகங்கள், வட்ட ஆட்டிக்குழு, போன்ற நிறுவனங்களுக்கு 
அளித்தது. இவ்வாறாக இது தொழிலாளர் குழுவாட்சி முறையினை 

(சண்டிகலிசம், ஏறத்தாழ ஓத்திருக்கக்கூடிய ஓரு ஆட்சியினை 
ஏற்படுத்த அடிகோலியது. இதுவ இச் சட்டத்தின் மூன்றாவது 

- இறப்புக் கூறாகும். இந்த மூறை ஈடைமுறைபடுத்தப் பெற்றிருப்பின் 

இந்தியாவில் தொழிற்சங்கத் தொடர்பு கொண்ட ஒரு அலாதியான 
அரசியலமைப்பு உருவாக இருக்கும். ஆனால் சாதாரணமான பிரதி 
நிதித்துவக் கோட்பாட்டினிலே மக்கள் தளரா உறுதி கொண்டிருந்த 

மையால் அத்தகைய நிலை வளர இடமில்லாமல் போயிழ்று. 

    

  

மிண்டோ-மார்லி சர்திருத்தங்களின் சாரம் என்று கூறப்படும் 

QsBu கவுன்சில்கள் சட்டம் : ல் நிறைவேற்றப்பட்டது. 

அநேக He எண்ணப் போக்குகளை 

விரிவு படுத்துவகாகவே அமைந்திருந்தது. பிற்காலத்தில் முதலாவது 

உலகப்போரின் விளைவாக இந்தியாவிலும், இங்கிலாந்திலும் பெரு மன 

மாற்றம் ஏற்பட்ட பொழுது, அச்சட்டத்தினை மிகச் சாதாரணமாகக் 
கருதுவது வழக்கமாயிற்று, மேலும் அது அளவு மீறிய பரபரப்பை 
உண்டு பண்ணியதாகவும் கருதப்பெற்றது. நிகழ்ச்சிகளின் சிறப்பினை 
அவை ஏற்பட்ட காலத்தின் சூழ்நிலைகளைக் கொண்டுதான் நாம் எடை 

போட வேண்டும். 1914ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னர் ஒரு பர்லாங்கு 
தூரம் முன்னேறிச் செல்ல மேற்கொண்ட அதே முயற்சி பிற்காலத் 

தில் ஒரு மைல் தூரம் முன்னேறிச் செல்ல உதவி செய்திருக்கக்கூடும். 
இவ்வரறுக நாம் கவனிக்கும் போது இந்தியாவில் தன்னாட்டு முறை 
யினை ஏற்படுத்தும் வகையில் இச்சட்டம் பெரியதொரு திருப்பு 
மூனையாக அமைந்துள்ளது என்பது தெளிவாகும். இந்திய சட்ட 
சபைகள் ஆலோசனை சபைகளாகவே இருக்க வேண்டும் என்ற 
அடிப்படைக் கொள்கையினை இச் சட்டம் முழுமையாக ' விட்டுவிட 
வில்லை என்பதும், தன் மனம் போல் செயற்பட்டு வந்த ஆட்சிக்குழு 
வின் அதிகாரங்கள் இச்சட்டத்தினால் பாதிக்கப்படவில்லை என்பதை 
மறுக்க இயலாது. இணி அத்தகைய கொள்கையினை கையாண்டு 
மூன்னேற்.றமடைய முடியாது என்பதையும் இனி வேறு புதிய அரசிய 
அமைப்புச் சார்ந்த. கோட்பாடுகளை கையாளாமல் மேலும் முன்னேறு
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வதென்பது இயலாது என்பதனையும் தெளிவு படுத்தியது, அத்தகைய 
மூன்னேற்றத்தினை தவிர்க்கவும் இயலாது என்பதனையும் தெளிவாக்கி 

யது, ஏனெனில் அத்தகைய முன்னேற்றத்தின் எடுத்துக்காட்டாக 
அச்சட்டம் அமைந்திருந்தது, கடந்த கால நிகழ்ச்சிகளினின்றும் 

வளர்ச்சியுற்ற பெருமை அதற்கு ஏற்பட்டிருர்தது. அதே நேரத்தில் 
வருங்காலத்தில் ஏற்பட இருக்கும் வளர்ச்சியினையும் அது குறித்துக் 

காட்டுவதாகவும் இருந்தது. உலகப் போர் நிகழாது இருப்பின் 

முன்னேற்றம் வெகு தாமதமாகவே ஏற்பட்டிருக்கும், மேலும் 

அடுத்த ஈடவடிக்கை வெகு திவிரமாகவும் அமைந்திராது, ஆனால் 

முன்னேற்றம் நிச்சயம் ஏற்பட்டிருக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை. இந்த 
வகையில் இச்சட்டத்தினை ஆங்கிலேயருக்கும். பிரஞ்சுக்காரர்களுக்கும் 

இடையே 1904ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட நட்புறவு ஒப்பந்தத்திற்கு 
ஓப்பிடலாம். ஒருவர் ஒரு குறிப்பிட்ட விவகாரத்தில் ஈடுபட 
வேண்டிய கட்டாயமின்றி மற்றொருவருடன் ஈட்புறவு ஒப்பந்தம் 
செய்துக்கொள்ள முடியும் என்ற கருத்தினை அடிப்படையாகக் கொண் 

டது 1904ஆம் ஆண்டின் நட்புறவு ஒப்பந்தமாகும். அதே போல 

இந்தியாவில் பொறுப்பாட்சி ஏற்படுவதற்கான வழி முறைகளை 

வெளிப்படையாக அறிவிக்கவில்லை என்றாலும், அத்தகைய வளர்ச்சி 

ஏற்படக்கூடிய நிலையினை அது மறைமுகமாக எடுத்துக்காட்டியது. 

இவ்விரு நிகழ்ச்சிகளின் உட்டொருளை ஆட்சியாளர்கள் பெகு நன்றுக 

அறிக்இருந்தும், அதனை பலமாக மறுத்து வந்தனர். மேலும் இவ்விரு 

விஷயங்களிலும், வாதமே வெறும் சொற்போரை விட பலமானது 

என்பது தெளிவாயிற்று. 

மிண்டோ-மார்லி சிர்திருத்தங்களை நடைமுழைப்படுத்தும் 

பொறுப்பினை மிண்டோ பிரபுவிற்குப் பிறகு 1910ஆம் ஆண்டு 

அக்டோபர் மாதம் பதவியேற்ற ஹார்டிஞ்சு பிரபு மேற்கொண்டார். 

இக்திய அரசியல் தலைவர்கள் ௮ச் சீர்திருத்தங்களை பொதுவாக 

வரவேற்றனர். 1907-இல் காங்கிரஸ் தீவிரவாதிகளை வெளியேற்றி 

யது. எஞ்செ காங்கிரஸ் தலைவர்கள் வகுப்பு பிரதிநிதித்துவ முறை 

யினை சந்தேகக் கண்கீளுடன் காணத் தொடங்கினர், தேர்தலுக்கென 

பெரிய மக்கள் தொகுதிகள் அமைக்கப் பெறுததைக் கண்டு ஏமாற்றம் 

அடைந்தனர். பொறுப்புள்ள ஆட்சி ஏற்படுவதற்கு துணை செய்யும் 

என்ற கருத்தினை மார்லி பிரபு மறுத்து வந்த போதிலும், அம்மறுப் 

பி காங்கரஸ் தலைவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, ஆனால் அவர்கள் 

எதிர்பார்த்ததைவிட ௮.திகமாகவே பலன் அடைந்தனர். தனிப்பட்ட 
முறையில் அதற்காக தங்களது ஈன். றியைத். தெரிவித்தனர். இந்தியா 

வின். எதிர்காலத்தில் முன்னைவிட இப்பொழுது அதிக நம்பிக்கை 

கொள்ளலாயினர்,. தன்னுடைய பொது ஈடவடிக்கைகள் மூலமாகவும்,
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இந்திய பிரமுகர்களுடன், குறிப்பாக கோகலேயுடன், தனிப்பட்ட 

முறையிலே கொண்டிருந்த தொடர்புகள் நூலமாகவும், ஹார்டிஞ்சு 

அத்தகைய உணர்ச்சிகளை வெகு பாடுபட்டு உருவாக்கினார். உண்மை 

யென்று ஒப்புக் கொள்ள இயலாத ஓரு வகையான நட்புறவு, வளர 
லாயிற்று. அரசாங்கத்திற்கும் தேசியம் சார்ந்த ௭இர* கட்டியினருக்கும் 

அப்பொழுது ஏற்பட்டிருந்த நல்லுறவு 1888ஆம் ஆண்டு முதல் 
1987ஆம் ஆண்டு வரையுள்ள காலத்தில் வேறெப்பொழுதும் ஏற்பட்டி 
சரத அளவில் முழுமையை அடைந்திருந்தது. 

புதிதாக அரசுப் பொறுப்பேற்றிருந்த ஐந்தாம் ஜார்ஜ் மன்னருக் 
காக 1911ஆம் ஆண்டில் டில்லியில் ஒரு கொலுவிருக்கைக்கு ஹார்டிஞ்சு 
ஏற்பாடு செய்தார். அதுவே அவரது முதல் வேலையாகும், அதில் 

பேரரசரும் அவரது மனைவியாரும் கலந்து கொண்டு விழாவினைச் ஏறப் 

பித்தனர். கொலுவிருக்கை காணத்தக்க சிறப்பான காட்சியாக 

அமைக்கது. அது மட்டுமன்றி நட்புறவை எடுத்துக் காட்டும் வகை 

யிலும் அது பெரும் வெற்றி பெற்றது, இந்தியாவில் பிறிட்டிஷ் 

ஆதிக்கத்தின் உச்ச கட்டத்தை அதது குறித்துக் எட்டாது ன்ப 

ர்த்தி ஆகபவை ஒரு புறமிருக்க, விழாவின் போது மூன் 

சட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. அவற்றுள் முதலாவது வங்காளம் 

கவர்னர் ஆளுகைக்குட்பட்ட மாறிலமாக அமைக்கப்பட்ட இரண்டா 

வது வங்காளப் பிரிவினையை ஒழித்தது. மூன்றாவது இந்தியாவின் 

தலைநகரத்தை டில்லிக்கு மாற்றியது, வங்காளத்தின் பரப்பு, சிறப்பு 
ஆகியவற்றைக் கொண்டு பார்க்குமிடத்து அது வேகு நாட்களுக்கு 

முன்னரே அக்கிலையை அடைந்திருக்க வேண்டும் என்று தோன்றும். 

தலைமை ஆட்சி கல்கத்தாவில் நடைபெற்று வந்தமையே அத்தகைய 

அறிவுக்குப் பொருத்தமான ஈடவடிக்கையினை இதுவரை மேற் 

கொள்ளுவதற்குத் தடையாக இருந்து வந்தது. தலைநகரம் டில்லிக்கு 

மாற்றியதால் அத்தகைய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுவதற்கு வழி ஏற் 
பட்டது. மேலும் நிருவாகத்தைப் பொறுத்தளவில் அது மிகவும் 

விரும்பத்தக்க செயலாகவும் கருதப் பெற்றது. நாட்டுப் பற்று 

கொண்ட வங்காளியர்களைத் இருப் இபடுத்துவதாகவும் ௮து அமைந்தது. 
அதுவன்றி வங்காளத்தின் பெருமை குறைந்து விட்டதே என்று வருந் 
தும் மக்களுக்கு ஆறுதல் அளிப்பதாகவும் அது. அமைந்தது. அதை 

அடுத்து: இரண்டு வங்காளங்களும் ஒன்றாக இணைக்கப் பட்டு ஒரு 

கவர்னர் ஆளுகைக்குட்பட்ட மாகிலமாக அமைக்கப் பெற்றன. அஸ் 

ஸாம் மீண்டும் தலைமை ஆணையாளர் ஆளுகைக்குட்படுத்தப் பெற்றது. 

பிகார், ஓரிசா, (சோடா. நாகபுரி உட்பட) என்ற புதிய மாகாணம் 
் ஒன்றும் ஏற்படுத்தப் பெற்றது, வங்காளியர்களின் அவா நிைவே,றி- 
வது. 'அிருலாசம் பொருத்தளவில் வங்காளம் தனித்தியன்சச் , கூடியதாக 

fr
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அமைந்தது. இதுவரை பின்தங்யெ நிலையில் இருந்து வந்த 

பீகார் மாகாணத்தின் முக்கிய பிரச்சனைகளை தெளிவாக எடுத்துக் காட்ட 

இந்நடவடிக்கை மிகவும் உதவியாயிருந்தது. இர்ஈடவடிக் 

கையைப் பற்றி கூறப்பெறும் ஒரே குறை யாதெனில் கிளர்ச்சிக்கு 

அளிக்கப் பெற்ற ஒரு சலுகையாக இது அமைந்திருந்தது என்பதே 

யாகும். அத்தகைய கொள்கையினை இடைவிடாது கையாண்டு வந்தி 

ருப்பின் ஆட்9 ஆதிக்க கொள்கையையுடைய இரு அரசாங்கம் 

என்றுமே எந்தவிதமான சலுகைகளையும் காட்ட முன் வந்திருக்க முடி. 

யாது. வெடிகள் ஈற்பயன்களைத் தோற்றுவிக்கின்றது என்.று நம்ப 

வைக்கும் முறையிலே காம் கூற முடியும். வெடிகள் ஈற்பயன்கள் 

உண்டாவதைத் தடுக்குமேயாயின் அதிக வெடிகளைத் தவிர வேறு 

என்ன அங்கே இருக்க முடியும் 2 காம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டியது 

என்னவெனில் இந்திய அரசாங்கம் பலம் பொருந்திய நிலையிலிருந்து 

நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வந்தது என்பதேயாகும். ஆகவே 

அதனுடைய நடவடிக்கைகளெல்லாம் அத்தகைய உணர்ச்சியுடன் 

தான் வரவேற்கப்பட்டன. மூன்றாவதாக நாம் குமிப்பிட்ட ஈ௩டவடிக்கை 

வெகு இரகசியமாக நிறைவேற்றப்பட்டது. அந்த அளவு இரகசிய 

மாக வேழெந்த நடவடிக்கையும் தற்காலத்தில் இந்தியாவில் 

மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்று நாம் அறுதியிட்டு கூறமுடியுமி, 

கல்கத்தாவும், இங்கொந்தில் கர்சனும் மலைத்துப் போனார்கள் என்றே. 

கூற வேண்டும். அவர்கள் அதனை மறக்கவும், அதற்காக மன்னிக்கவும் 

தயாராக இல்லை. ஆனால் இந்திய மக்களில் பெரும்பாலோர் பெரு 

ம௫இழ்ச்சு அடைந்தனர். இந்திய மக்களின் உணர்ச்சிகளை மதிக்கும் 

வகையிலே மேற்கொண்ட. நடவடிக்கையாக இது அமைந்துவிட்டது. 

இந்த நடவடிக்கையினை ஆதரிக்கும் வகையில் வேறு பல முக்கிய 

வாதங்களும் உண்டு. பெண்டிங்கு பிரபு காலந்தொட்டு அவ்வப்போது 

தலைகரத்தை உள்ராட்டுப் பகுதியில் உள்ள இடத்திற்கு மாற்ற 

வேண்டும்: என்று யோசனை கள் கூறப்பட்டு வந்தன. பெண்டிங்கு 

மீரத் துக்கு மாற்றலாம் என்,று கருதி வந்தார், கர்சன் பிரபு ராஞ்சிக்கு 

மாற்றலாம் என்று எண்ணமிட்டிருந்தார். இந்தியர்களின் நடவடிக் 

கைகள் நிகழும் இடங்கள் கல்கத்தாவினின்றும் வெகு தூரத்தில் 

இருந்தமையால் ஆண்டுதோறும் எல் காலம் அவைகளை சரிவர கவனிக்க 

இயலவில்லை, ஆகவே சிம்லாவில் இந்திய அரசாங்கம் ஈஉடைபெற்று 

வந்தது. உண்மையைக் கூறப்போனால் அரசாங்கம் கல்கத்தாவைவிட்.. 

சிம்லாவிலேதான் : அதிக நாட்களை செலவிட்டு வந்தது. தலைநகரம்' 

நாட்டின் நடுபாகத்தில் அமைக்க வேண்டும் என்ற வாதம் நாள் 'தோறும்' 

வலுவடைந்து வந்தது. புதிதாக தலைகீரம் ஏற்படுத்த அதிகம் பணம்: 
! தேவைப்பட்டது. : பெரும் தொசையினை செல்வழிக்க முற்படும்போது" 

- * சரசியத்திற்கு . பயன்படுகிற : வசதிகள் நிறைர்ச இடத்தைத் தேர்ச்.
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தெடுத்தல் அவசியமாகத் தோன்றியது, அதோடு வரலாற்றுச் சப்பு 

மிக்க இடமாகவும் அது விளங்க வேண்டும் என்றும் கருதினார், இவை 
யனைத்தும் டில்லியில் ஒருங்கே இருக்கக் கண்டனர். டில்லியைச் சுற்றி 
பஞ்சாபும் எல்லைப்புற மாகாணமும் அமைந்திருந்தன. டில்லிக்கும் 

மொகலாயர்களுக்கும் இடையே பல தொடர்புகள் இருந்ததைக் கண் 
டனர், இணைப்பு வழிகளின் மையமாகவும் டில்லி விளங்கியது. 

ம்லா குன்றுகளுக்கு வெகு அருகில் அது அமைந்திருந்தது. ஆகவே 
தலைஈகரை டில்லிக்கு மாற்றும் முடிவு அக்கால சூழ்நிலைக்கு உகந்ததாக 
தோன்றியது. அத்தகைய முடிவிற்குக் காரணமாயிருந்தவர்கள் எதிர் 

பார்த்த அளவிற்கு மேலான இறப்பு அம்முடி.வின் வாயிலாக ஏற்பட் 
டது. அம்முடிவு புதிய இந்தியாவிற்கு சரி திட்டமான தலைநகரம் 
இடைத்தது. பிரிட்டிஷ்காரர்கள் இதுவரை ஏற்படுத்தி இராத 

கல் கொண்டு அமைக்கப்பெற்ற நினைவுச் சின்னமாகவும் அது 

அமைந்தது. 

மூதலாவது உலகப் போர் கிகழுவதற்கு முன்னர் ஹார்டிஞ்சு பிரபு 

தனது காலத்தை மேழ் குறிப்பிட்ட முடிவுகளை செயற்படுத் துவதில் 

செலவழித்து வந்தார். 1912-இல் தலைஈகரம் மாற்றப்பட்டது. 

தலைநகரத்தின் வளர்ச்சியில் சர். மால்கம் ஹெய்லி முனைந்து ஈடுபட்டி 

ருந்தார். 19142-இல் கோகலே ஐலிங்டன் கமிஷனின் உறுப்பினராக 

நியமிக்கப்பட்டார். இதன் பயனாக காங்கிரசோடு கொண்டிருந்த 

நட்புறவு நீடி.த்த.து. போர் காரணமாக கமிஷன் தனது அறிக்கை 

யினை 1917ஆம் ஆண்டு வரை வெளியிடவில்லை. ஆனால் உயர்ந்த 
பதவிகளில் உள்ள இந்தியர்களின் எண்ணிக்கை மிகக் குறைவா 
உள்ளது என்பதனை அது தெளிவுபடுத்தியது. மேலும் உரிமை நலக்கும் 

பலர் இனி எளிதாக தங்கள் எதிர்ப்பை தெரிவிக்க இயலவில்லை. அதி 
மட்டுமன் றி மாறுதல்கள் செய்ய வேண்டிய அவசியத்தையும் எடுத்துக் 
காட்டியது, தென் ஆப்பிரிக்காவில் புதிதாக ஏற்படுத்தப்பெற்ற கூட்டு 
அரசரங்கத்திற் தம் காந்தியைத் தலைவராகக் கொண்ட தென்னாப்பிரிக்கா 

இந்தியர்களுக்கும் இடையே தகராறுகள் ஏற்பட்ட போது இந்தியர் 
களின் கட்சியை எடுத்தியம்ப கோகலே தென்னாபபிரிக்காவிற்கு அனுப் 
பப்பெற்றார். 1915ஆம் ஆண்டு ஈவம்பர் மாதம் ஹார்டிஞ்சு தென்னாப் 

பிரிக்காவில் நிறைவேற்றப்பெற்ற கொடுமையும், அநீதியும் நிறைந்தி 

சட்டங்களை எதிர்த்துப் போராடி வரும் இந்திய மக்களுக்கு இந்தியர் 
கள் அனுதாபம் மட்டுமன்றி அவரைப் போல் இந்தியாவை நேக்கும் 

அனைவருடைய ஆழ்ந்த அனுதாபமும் உண்டு என்று கூறி இந்தியா 
வில் ஒரு பெரும் பரபரப்பை உண்டாக்கினார். அது இங்லொர்தில் 
சிறிது சஞ்சலத்தை ஏற்படுத்தியது, ஆனால் ௮.து மக்கள் செல்வாக்கைப் 

பெருமளவில் பெற்றிருந்ததால் அதனை மறுக்க யாரும் முன்வரவில்லை
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தென்னாப்பிரிக்கா அரசாங்கம் இந்தியர்களின் குழையை இரளவு 
போக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதற்கு அது உதவியது. தென்னாப் 
பிரிக்க இந்தியர்களின் நிலையைப் பற்றிய பிரச்சனைக்கு ஒரு மூடிவு 
காண இயலவில்லை என்றருலும் அப் பிரச்சனையை சுமார் ப்த்து ஆண்டு 
களாவது தள்ளிப்போட அது உதவியது, 

இவ்வரமுக மூதலாவது உலகப் போருக்கு முன்னர் இந்தியா 

தன்னம்பிக்கையுடன் அரசியல், பொருளாதாரம் ஆகிய துறைகளில் 

முன்னேறிச் சென்றுக் கொண்டிருந்தது. மக்கள் வாழ்க்கை வளம் 

பெருகியது. அரனருக்கும் மக்கள் தலைவர்களுக்கும் இடையே 
ஏற்பட்டிருந்த ஈம்பிக்கை வளர்ந்து கொண்டே வர்;து.



5. முதலாவது உலகப் போரும் 

மாண்ட்போர்டு சீர்த்குருத்தங்களும் 

1914. 1921 

முதலாலநு உலகப் போரும் அதற்குப் பின்னரும் 1914-1921 

முதலாவது உலகப் போர் என்ற நுழைவாயில் வழியாக இந்தியா 
தற்கால உலகம் என்றெ அரங்கில் நுழைந்தது. உலகப் போரை நுழை 
வாயிலுக்கும், தற்கால உலகத்தினை அரங்கத்திற்கும் ஒப்பிடும் போதி 

விக்டோரியா காலத்து இந்தியாவை நீண்ட பொது அறைக்கும், எட்வர்டு 
காலத்து இந்தியாவை அரங்கத்தையும், பொது அறையையும் இணைச் 
கும் தாழ்வாரத்திற்கும் ஒப்பிடலாம். இந்தியாவில் ஏறக்குறைய 
ஐம்பத்தாறு ஆண்டுகள் அமைதி நிலவி வந்திருந்தது, இந்தியர்கள் 

ஐரோப்பாவை பிரிட்டனுக்கு பக்கத்திலுள்ள நிலப் பகுதியாகக் கருதி 
வந்தனர். பிரிட்டன் தான் எல்லா முக்கெமான நிகழ்ச்செளின் பிறப் 
பிடம் என்றும் கருதினர். கடந்த சல ஆண்டுகளாக பல இளர்ச்சிகள் 

ஏற்பட்டிருப்பினும், இந்தியா இன்னும் குடியேற்ற காட்டின் நிலையில் 
தான் இருந்தது. குடியேற்ற மனோஙிலையும் தொடர்ந்து இருந்தி 
வந்தது. உலகப் போர் தொடங்கெ பொழுது ஒருவித பரபரப்பு 
ஏற்பட்டது. ஆனால் அப்பரபரப்பு அவ்வளவு பரவலாக இருக்கவில்லை- 
ஐசோப்பாவில் ஏம்பட்ட கொந்தளிப்பில் இந்தியாவும் As Quote Hi 
என்ற உணர்வு பரவுவதற்கு ல காலம் பிடித்தது. 

... 3144ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதம் ஐரோப்பாவில் போர் தொடரப் 
கயெ போது அரசியல்வாதிகளும், இந்திய அரசர்களும் தங்களுடைய 
அரசப்பற்றை வெளிப்படுத்த வேண்டிய அவசியத்தை உணர்ந்தனர். 
அனைவரும் போர் வெகு சச்ரெமே முடிந்துவிடும் என்,று எண்ணினார் 

ள்... மேலும் பிரிட்டன் போரில் வெற்றியுறுவது இண்ணம். என்றும்
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கருதினர். இந்திய அரசர்களுக்கு தங்களுடைய போர்த்திறனை காட்டு 
தற்கு ஏற்பட்ட ஒரு வாய்ப்பமாக அதனைக் கருஇனர், மக்கள் தலைவர் 
களோ இர்தியர்களின் போர்ச்சேவை வீண் போகாது என்றும், 

போருக்குப் பிறகு தகு£.ர வெகுமதி கடைக்கும் என்றும் கருதினார்கள். 
அக்காலத்தில் அரசாங்கத்இன்பால் மக்கள் கொண்டிருந்த ஈல்லெண் 
ணத்தையும் இதுவரை பிரிட்டிஷ் அரசினர் சேர்த்துவர் த செல்வாக்கை 
யும் ஹார்டிஞ்சு பிரபு மிக்க பலன் தரத்தக்க வழியிலே பயன்படுத்திக் 
கொண்டார். பொதுவாக மக்கள் அரசாங்கத்திற்கு சங்கடம் விளைவிக் 
கும் ௩டவடிக்கைகளை நிறுத்திக் கொண்டனர். போர் நடவடிக்கை 
களுக்கு தங்களது ஆதரவை பெருவாரியாக அளித்தனர். இத்தகைய 
நல்லெண்ணச் சூழ்நிலையில் அரசினர் போர் சேவைக்காக 120,000 
ஆட்களைத் திரட்டினர். அவர்களுள் 800,000 பேர் போர் வீரர்களாவர், 
போர்ச் செலவிற்காக பத்து கோடி, பவுன்கள் வழங்கப்பெற்றன, 

ஆண்டு தோறும் சுமார் இரண்டு முதல் மூன்று கோடி. பவுன்சள் வ 
இந்தியா பிரிட்டனுக்கு அளித்துவந்தது. பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகள், 
இராணுவத்தினர் அகேகர் இந்தியாவை விட்டு அகன்றனர், இரு 

Bass இந்தியாவில் 1500 பிரிட்டிஷ் போர் வீரர்கள் மட்டுமே 
இருந்தனர். 1914ஆம் ஆண்டில் இந்திய இராணுவப் படை ஒன்றினை 
பிரான்சுக்கு அனுப்பினர். பின்னர் இழக்கு ஆப்பிரிக்கா, எூப்து, 
பாரசீகக்குடா ஆகிய இடங்களுக்கும் அனுப்பினர் அச்செயல் இந்திய 

தேய பெருமை உணர்ச்சியினை பெரிதும் தூண்டிவிட்டது. 

போர் எதிர்பார்த்ததைப் போல ஆே மாதங்களில் முடிவுற்று 
இருந்தால் அரசாங்கம் மிக்க பலத்துடன் வெளி வர்திருக்கும், ஆண்டு 

தோறும் அது நீடித்துக் கொண்டே போனதாலும், மேலும் மேலும் 
போர் கடுமையாக ஈடைபெற்று வந்குதாலும், வெழ்றி அடைதல் 
சந்தேகமாகத் தோன்றியதாலும், போரைப் பற்றிய கருத்து மாறத் 
தொடங்கியது. 14915-இல் ரஷ்யாவில் வீழ்ச்சி போர் விரைவில் 
முடிவுறும் என்ற ஈம்பிக்கையைத் தகர்த்து விட்டது. ஆர்வமும் 
குறைந்தது. பொ.றுமையின்மை வளர்ந்தது, பொருளாதார நெருக் 
கடிகள் வெறுப்பையும் மனக் கசப்பையும் வளர்த்தன, துருக்கியின் 
மீ.து மேற்கொண்ட போர் நடவடிக்கை முஸ்லிம்களின் ஆர்வத்தைக் 
குறைத்து விட்ட்து ஏனெனில் அவர்கள் இன்னும் துருக்கி சல்தாளை 

தங்களது கலீபாவாக எண்ணிவந்தனர். 1916ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 
மாதம். சராக்கிலுள்ள குட். எல். அ௮மாரா என்னுமிடம் வீழ்ந்தது. : 

அதைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட நிருவாக ௯ ல்கள் விரைவில் வெளிப் 
படுத்தப்பெற்றன, இதுவரை 'பலமிக்சதெள்றும் 'இறமையானதென் 
தும் கருதப்பெற்று வந்த அரசாங்கத்தின் மதப்பு" இல்விகு சிகழ்ச்சிளி... 
oo dagers பாதிச்சபியேத்தது.. போர். @ it ane : 

  



228 இந்திய வரலாறு 
ஆண்டுகள் முடிவதற்கு முன்னரே இந்திய மக்களின் மனப்பாங்கு 

மாறுபடலாயிற்று. ஆர்வம் மறைந்தது, பொறுமையின்மை 

அதிகரித்தது, அமைதியின்மை ஏற்பட்டது. மாறுதலை எதிர்நோக்கி 
காத்திருந்தனர். பழைய உலகம் இதறிக் டப்பதைக் கண்டனர். 

பிரிட்டன்.மிகப்பலம்பொருந்திய நாடென்னும் கருத்து மறையலாயிற்று. 
அதுவே மதி பொருந்திய காடு என்னும் கருத்தும் அழிவுற்றது. 

அவநம்பிக்கை தட்டியெழுப்பப் பெற்றது. தற்காலிகமாக ஏற்பட்டி 
ருந்த ஆர்வ மனப்பான்மை துண்டிக்கப்பெற்றது. உணவுப் பொருட் 

களின் விலை ஏற்றத்திற்குக் காரணமான பொருளாதார நெருக்கடிகளும், 

பஞ்சாப், மேற்கு இந்தியா ஆகிய இடங்களில் படைக்கு ஆட்களைச் 
சேகரிப்பதில் அரசினரின் கையாட்கள் காட்டி வந்த மிகைப்படியான 
ஆர்வமும், 1918ஆம் ஆண்டில் ஐம்பது இலட்சம் மக்களின் உயிரைக் 

, குடித்த விஷக் காய்ச்சலும் மேற்குறிப்பிட்ட மனப்போக்குகளை 
வளர்ச்சியுறச் செயதன. போர் முடிவதற்கு முன்பே பிரிட்டனில் 
ஏற்பட்டது போல இந்தியாவிலும் சோர்வும், அமைதியின்மையும், 
எரிச்சலும் நிறைந்திருந்தன. 

1915-இல் பஞ்ராபில் உருவாக்கப்பெற்ற (கதர்! (01082) 
சதித் திட்டமும், வங்காளத்தில் புதுப்பிக்கப்பெற்ற புரட்சி நடவடிக் 

கையும் அப்பொழுது ஏற்பட்டிருந்த வெறுப்பின் அடையாளமாகக் 

கருதப்பெற்றன. அதனுடைய தலைவரான ஹர் தயால் பொர்லினுக்குச் 
சென்றார். காபூலிலிருந்து முஸ்லிம் இளர்ச்ச ஒன்றை ஏற்படுத்த 
முயன்றார். ஆனால் அவருடைய முயற்சிகளுக்கு பெரும் ஆதரவ 

இடைக்கவில்லை. அவை தொந்திரவு தரத்தக்கனவாக இருந்தனவே 
யன்றி அபாயகரமானவைகளாகத் தோன்றவில்லை. அரசியலமைப்புப் 
பற்றிய வகையில் துரிதமான முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டன. 
அம் மூன்னேம்றங்கள் ஏறப்புடையனவாகவும் இருந்தன. போர் 

நடைபெற்று வரும்பொழுதே பிரிட்டன், இந்தியா ஆயெ இரு நாடுகளி 
லும் எல்லா கட்டியினர்களும் முன்போலவே எதுவும் இருக்க முடியாதி 

என்பதனை உணர்ந்்தருக்தனர். 1911/-இல் பிரிட்டிஷ் பிரதமர் 
ஆஸ்க்வித் பின்வருமாறு குறிப்பிட்டார்? *இணனி இந்தியப் பிரச்சனை 
களை அணுகும் விதம் முன்பு கையாளப்பட்டு வந்ததைவிட மாறுபட்டு 
இருக்க வேண்டும்? சம்பந்தப்பட்ட எல்லா கட்டியினர்களும் 
இப்பொழுது நிகழ்ச்சிப் போக்கின் வேகம் அதிகரித்து விட்டது 
என்பதை உணர்க்திருந்தனர். ஆனால் அப்புது வேகத்தைப் பற்றியச் 
கருத்து எல்லோரிடமும் ஒர மாதிரியாக இருக்கவில்லை, அதுவே 
அப்பொழுது ஏற்பட்டிருந்த பெரிய இீங்காகும், அளைவருமே ஒரே 
இடத்திலிருந்து ஆட்டத்தைத் தொடங்குவதாகத் தோன்றியது. 

ஆனால் அவர்களுக்குள் கால எல்லையைப் பற்றிய விஷயத்தில்
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ஒற்றுமை கடையாது. அந்த வகையில் அவர்களுக்குள்ளே இசைவு 

ஏற்படாத காரணத்தால் மோதல் ஏற்பட்டது. ௮ம் மோதல் ஒருவருக் 

கொருவர் குற்றம் சாட்டும் நிலையினில் அவர்களைக் கொண்டு நிறுத்தி 

யது. இத்தகைய சூழ்நிலையில் ஒவ்வொருவரும் மற்றவர்களிடமிருர்்து 

தம்மையுமறியாமல் சல பாடங்களைக் கற்றுக் கொண்டனர். பிரிட்டிஷ் 

காரர்கள் இந்இயரிடமிருக்தும், இந்தியர்கள் பிரிட்டிஷ்காரர்களிட. 

மிருந்தும், முஸ்லிம்கள் இந்துக்களிடமிருக்தும் இந்துக்கள் முஸ்லீம் 

களிடமிருந்தும் பாடங்களைக் கற்றுக் கொண்டனர். ஆனால் அதற்காக 

நன்றி கூறுதல் என்பது மிக அரிதாக இருந்தது. நிகழ்ச்சிகளை நாம் 

பின்னோக்கி கவனிக்குமிடத்து எல்லாக் கட்சியினரும் பழைய 

நிலையினை எத்துனை பிடிவாதத்துடன் பற்.றியிருந் தனர் என்பமைவிட. 

புதிதாக ஏற்பட்டிருந்த சூழ்நிலைக் கேற்றவாறு எத்துனை வேகத் 

துடன் தங்களை மாற்றியமைத்துக் கொண்டனர் என்பதைத்தான் 

நாம் மிகச் சிறப்பாகக் குறிப்பிட்டுக் கூற வேண்டும், 

பிரிட்டிஷ் அரசினர் போர் முடியும் வரை எல்லாவித ஆக்க 
விளைவுள்ள நடவடிக்கைகளை ஓத்திப்போட வேண்டும் என்று 
எண்ணமிட்டு வந்தனர், ஆனால் போர் நீடித்து வருவதாலும்; வெற்றி 
பெறுவது உறுதி எனக் கூற இயலாததாலும், இந்தியர்கள் ஐரோப்பா 

விலும், மத்திய கிழக்கிலும் பெரு முயற்சியுடன் போரிட்டு வந்தமை 
யாலும், இந்தியப் பிரச்சனைகளுக்குத் இர்வு காணும் முயற்சியினை 

ஒத்திப்போடுதல் கடினமாகத் தோன்றியது. இதன் விளைவாக இந்தியத் 

தொழிலாளிகள் கட்டுப்பாட்டு ஒப்பந்தம் செய்த பிறகு பிற இடங் 

களில் சென்று குடியேற அனுமதிக்கும் முறை ஒழிக்கப்பட்டது. 

பருத்தியின் மேல் சுமத்தப்பெற்ற இறக்குமதி வரிகள் அதிகரிக்கப் 

பெற்றன, அதே நேரத்தில் அந்த அதிகரிப்பை எதிரீடு செய்யும் 

வகையில் பருத்தியின் மேல் சுமத்தப்பெற்.ற உள்நாட்டு தீர்வை 

அஇகரிக்கப்படவில்லை, இவ்விரு ஈடவடிக்கைகளும் யாருமே கவனிக்க 

முடியாத வகையில் மேற்கொள்ளப்பட்டன. 1917ஆம் ஆண்டு 

ஆகஸ்டு மாதம் பிரிட்டிஷ் கூட்டு அரசாங்கம் ஒரு பெரும் நடவடிக்கை 

மேற்கொண்டது. அதுவே அடுத்து முப்பது: ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட 

வளர்ச்கெளின் துவக்கமாக அமைந்தது, புதிதாக இந்திய அமைச் 

சராகப் பொறுப்பேற்ற எட்வின் மாண்டேகு இங்லொந்து மக்கள் 

சபையில் வெளியிட்ட அ.றிக்கையின் உருவத்தில் அது வெளிப்பட்ட.௮. 

பிரிட்டிஷ் அரசினருடைய கொள்கையின் குறிக்கோள் பின்வருமாறு 

வரையறுத்துக் கூறப்பெற்றது. நிருவாகத்தின் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் 

இந்தியர்களை அதிகளவில் பங்குபெறச் செய்தும் தள்னாட்சியைச் 

சார்ந்த நிறுவனங்களை சிறிது சிறிதாக வளர்த்தும் இர்தியாவில் 

பொறுப்பாட்சியை படிப்படியாக ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதே 
ந் 

ae
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Gigs அரனெருடைய கொள்கையாகும். அதே நேரத்தில் 

இந்தியா பிரிட்டிஷ் பேரரசின் ஒரு பகுதியாக இருந்துவர வேண்டும் 
என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது. இக் கொள்கைக்கு இந்திய அரசின் 

உடன்பாடு இருப்பதாகவும் கூறப்பட்டது. இலவ்வறிக்கையின் மதல் 

பூர்வாங்க வரிவினை தபாரித்தவர் 

ஆஸ்டென் சேம்பர்லேன் ஆவார். 

வடிவத்தை அளித்தார். 

கன்சர்வேடிவ் கட்டியைச் சார்ந்த 

கர்சன் பிரபு அதம்கு இறுதி 

இந்தியர்களை அதிகப்படியாக நிருவாகத்தில் செர்த்துக் கொள் 

வதற்கும், பொறுப்பாட்டு அமைப்பதற்கும் ஏற்ற நிபந்தனைகள் சில 

சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டன, அவற்றுள் ஒன்று முன்னேற்றம் படிப் 
படியாக அமைய வேண்டும் என்பது. மற்?றான்று இந்தியர்களுைய! 

ஒத்துழைப்பு பொறுப்புணர்ச்சி) ஆலெவற்றின் அளவிற்கு ஏற்ப 
ஓவ்வொரு முன்னேற்ற நடவடிக்கையின் தன்மை, அதை மேற்கொள்ள 

வேண்டிய காலம் ஆயெவற்றைப் பற்றிய முடிவுகளை மேற்கொள்ளும் 

பொறுப்பு இந்திய அரசு, பிரிட்டிஷ் ௮ரசு ஆயெவற்றைச் சார்ந்ததாக 

இருக்க வேண்டும் என்பது, இந்த நிபந்தனைகள் காலத்திற்கொவ்வாத 

கிபந்தனைகளாகத் தோன்றினாலும், இந்த அறிக்கையினை திருப்புச் 
கட்டத்தை உண்டுபண்ணும் சாசனமாகக் கரத வேண்டும். ஏனெனில் 

இந்தியாவில் பொழுப்புள்ள தன்னாட்சியினை ஏற்படுத்துவது தனது 

நோக்கம் என்பதனை பிரிட்டிஷ் ௮ரசு ௮இகார பூர்வமாக இப்பொழுதி 

தான் அறிவித்தது. மேலும் அர்த குறிக்கோள் வேறு, டொமினீயன் 

அந்தஸ்து வேறு என்ற கருத்திற்கு அது இடமளிக்கவில்லை, அடுத்த 

நடவடிக்கை தன்னாட்சியினை நோக்கிச் செல்லும் பிரயாணத்தின் 

மூ.தல் பகுதியைப் பற்றியதாகும். 1917-18ஆம் ஆண்டுகளில் இந்திய 

அமைச்சர் இந்தியாவில் சுற்றுப் பிரயாணம் மேற்கொண்டார். 
1918ஆம் ஆண்டு ஜுலை மாதம் வை9ராயுடன் சேர்ந்து மாண்டேகு 
சேம்ஸ் போர்டு அறிக்கையினை வெளியிட்டார், அப்போது போர் 

நெருக்கடி. உச்சகட்டத்தை அடைந்திருந்தது என்பதை ஈண்டு 
குறிப்பிடுதல் வேண்டும், அவ்வமிக்கையின் பாணி தத்துவ ரீதியாக 

வும், அதனுடைய தொனி செயற்கையாகவும் அமைந்திருந்த: 
அதனுடைய நுணுக்கமான திட்டங்களை அதனுடைய பொது வாசகங் 
களுடன் ஒப்பிடும்போது முன்னையவை பிடிபடாதனவாகத் தோன்றும். 

ஆகவே தான் பொது வாசகங்களை மிக முக்கியமானவையாகச் கரு 

இரும். அறிக்கையின் திட்டங்களுள் அதிகமான விவாதத்திற்குட் 

, படுத்தப்பெற்ற இட்டத்துடன் ஒரு முன்னறிவிப்பு இணைக்கப்பட்டு. 
ருந்தது. 'இதுவரை இந்தியா அடைந்துள்ள நிலையினை விட பேரரசுக் 
குட்பட்ட தேசியத் தன்மை பொருந்திய நிலை மேலானது என்றும்: 
இந்திய மக்கள் கொண்டுள்ள இரக்கம் தூண்டுகிற அமைதி வாம்ச்த 
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மனநிறைவு என்றெ மண் இந்திய தேசிய உணர்ச்சி வளர்வதற்கேற்றது 

அல்ல என்றும்; அதனை திட்டமிட்டு குலைப்பதினால் காம் இந்தியா 

விற்கு பெரு கன்மையைத் தர முடியும் என்றும் கரம் ஈம்புகிறோம்.! 

அதன் பிறகு “உட்டு வேலைகள் ஆ௫யவற்றைப் பற்றிய குழு! 

(Franchise and. Functions Committee) ஒன்று இந்தியாவில் 

1918-இல் சுற்.றுப் பிரயாணம் மேற்கொண்டது, 1919ஆம் ஆண்டின் 

பெரும் பகுதியை பிரிட்டிஷ் பார்லிமென்டு அம்மசோதாவை பரிசீலனை 

செய்வதில் கழித்தது. அவ்வாண்டு டிசம்பர் மாதம் €ர்த்திருத்தங்கள் 

சட்ட்மாக நிறைவேற்றப்பட்டன. 1920ஆம் ஆண்டு கிருவாகத் துமை 

யில் செய்ய வேண்டிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளுவதிலும் தேர்தல் - 

கள் ஈடத்துவதிலும் செலவழிக்கப்பட்டது. ஆகவே புதிய அரசியல் : 
இட்டத்தை 1921ஆம் ஆண்டு மார்ச்சு மாதத்திற்கு முன்னர் செயற் 

முறைபடுத்த இயலவில்லை, இட்டத்தை தொடங்கி வைக்கும் பணி 
கன்னாட் பிரபுவிற்கு அளிக்கப்பட்டது, புதிய திட்டத்தின் முக்கு 
கூறுசள் இந்த அத்தியாயத்தின் இறுதியில் விளக்கப்பெற்றுள்ளன. 
இவ்விடத்தில் சலவற்மை மட்டும் கூறினால் போதுமானது, இச்சட்டம் 

சட்டசபைகளைப் பெரிதாக்கயெது, பொது தொகுதிகளை ஏற்படுத்தியது. 

தனி மனிதனுக்கு வாக்குரிமை அளித்தது. மாநிலங்களுக்கு தனித் 

இயங்கும் அதிகாரங்களை வழங்கெது. இவ்வதிகாரங்கள் மத்திய 

அர9ினிடமிருந்து மாநில அரசனுக்கு மாற்றப்பட்டன. இரைட்டை 

யாட்சி என்ற திட்டத்தின் வாயிலாக மாநிலத்தில் செயற் குழுவைப் 

பொறுத்தளவில் பொறுப்பாட்ரிக் கொள்கையைப் புகுத்தியது. 

இச் சட்டம் நிறை வேற்றும் பொழுது காட்டப் பெற்ற நிதானம் 

இந்திய அரசாங்க ஈடைமுறையில் காணப் பெறும் மெல்லமைங்கன 

மூன்னேற்றத்தின் சிறந்த எடுத்துக் காட்டாகும், இந்த சட்டம் இயற் 

அம் போது காட்டப் பெற்ற நிதானத்திற்கு சல காரணங்கள் உண்டு. 

மேற் கொள்ள வேண்டிய ஈடவடிக்கை மிகஷம் முக்யேமானது, சட் 

டத்தினை நிறை வேற்றுதற்கு முன்னர் கலர்.த பேச வேண்டிய அளரிம்ல் 

தோன்றியிருந்தது. நிருவாகத்துறையில். அல முன்னேற்பாடுகள் 

செய்ய வேண்டியதாக இருந்தன. பார்லிமெண்டு மூறையின் விதி 

நறகளை அனுசரிக்க வேண்டிய. சிலையும் தாமதத்திற்கு காரணமாக 

அமைந்திருந்தது. எணினும் போரின் இறு நாட்களிலும், போருக்கும் 

*சின்னரும் ஏற்பட்டிருந்த மாறுபடு -சூழ்சிலையில் அத்தகைய 

நிதானம் ஆபத்தை விளைவிக்கக் கூடியதாயும், ஈலங் கெட்டதாகும் 

காணப்பட்டது. எல்லோருடைய இப்புதலைப் பெறுவதற்கு super 

பெத்த அக்காள் பேச்சு வார்த்தைகள் லேண்டுமென்றே: ant, 
Bs     
pun அசிய்கைமயபு சரத்தறத்த அறிக்கை (க, 199) ப படட
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தாழ்த்த மேற் கொள்ளப் பட்டவை என இந்இயருள் பலர் கருதினர்: 
அத்தகைய தாமதத்தினால் ஏற்பட்ட மன அலைவு வேறொரு காரணத் 
இனால் அதிகரித்தது, இந்தியாவிலுள்ள பிரிட்டிஷ் நகிருவாகிகளின் 

எண்ணப் போக்கன் வேகம் இலண்டனிலுள்ள அதிகாரிகளின் எண் 
ணப்போக்கை விட குறைச்சு அளவில் இருந்தது. மேலும். அதி 
இந்திய பொது மக்களின்: எண்ணப்போக்கின் வேகத்தை விட மிகக் 
குழைந்த அளவில் இருந்தது. பழைய பெருமைகளை விட்டு விட 
அவர்கள் காட்டிய விருப்பமின்மையை பலமான எதிர்ப்பு என்று தவறு 

தலாகக் கருஇனர். புது மாறுதல்களிலும் பயிற்சி பெறாத அலுவலர் 
களிடத்திலும் அவர் காட்டிய அவாம்பிக்கையினை அவமதிப்பாக எடுத் 

துக் கொண்டனர். அவர்கள் அறிவுரை வழங்கயெபோதும், வரவிருக் 
கும் இமையினை எடுத்துரைத்த போதும், அவர்கள் நாச வேலையில் ஈடு 

பட்டிருப்பதாகக் கருதப்பெற்றனர். மேலும் இந்திய ஆட்சியாளர்களும் 
இங்கிலாந்து அரசினரும் மாறுபட்ட குறிப்புகளைக் கொண்டு பேசு 
வதாக அடிக்கடி, தோன்றியது, இத்துடன் விஷக் காய்ச்சல், பொருளர் 

தார நெருக்கடி, இடீரென ஆயிரக் கணக்கான மக்கள் வெளி நாடுகளி 
லிருந்து இரும்பியதால் நாட்டுப்புறங்களில் ஏற்பட்ட குழப்பம் ஆகிய 
வைகளினால் சமுதாயத்தில் ஏற்பட்டிருந்த இன்னல்களைச் சேர்த்தி 

காணும் போது, 1976 முதல் 1919 வரை இந்திய பொது மக்கள் கருத் 

இல் ஏற்பட்ட பெரு மாற்றத்தினை நாம் எளிதில் புரிந்து கொள்ள 

மூடியும், 

இனி இந்திய அரசியல் நிலையைப் பற்றி நாம் கவனிப்போம். 
1900-இல் இந்திய தே9யக் கோட்பாடு நடுத்தர வர்க்கத்தைச் சேர்ந்த 

அறிவாற்றல் உள்ளவர்களிடமே தழைத்திருந்தது, இன்னும் அது ஒரு 
முகப்படுத்தப் பெற்ற அரசியல் இயக்கமாக மாற்றப்பட வில்லை. 
இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கருத்து பரப்பும் சங்கமாக இருந்ததே 
யொழிய ஒழுங்கு முறையுடன் கூடிய அரசியல் கட்சியாக செயற்பட 

வில்லை. அதனுடைய தலைவர்களான, கோகலே, திலகர், சுரேந்திரகாத் 

பானர்ஜி, சத்தியேர்திர சின்ஹா, பிரோஷா மேதா போன்றோர் சிறந்த 
போர்த் தலைவர்கள் நிலையை அடைந்தனர், ஆயினும் அவர்கள் அனை 
வரும் படையற்ற போத்: தலைவர்களாகவே இருந்தனர். காங்கிரஸ் 
வளர்ச்சியில் காணப்பெறும் அடுத்த முன்னேற்றப் படிக்கு பெருங் 
காரணமாக விளங்யெவர் கர்சன் பிரபு ஆவார். அதற்காக காங்கிரஸ் 
அவருக்கு மிகவும் கடமைப் பட்டுள்ளது, : 1995-இல். அவர் கல்வித் 
துறை பற்றிய ஈடவடிக்கை நடுத்தர மக்கள் பெரிதாத மதித்து வந்த 
தனி நலனைப் பாதிக்கக் கூடியதாக அமைந்திருந்தது. அவரது 
வங்காளப் பிரிவினை ஈடவடிக்கை வங்காளியர்களின் உணர்ச்செளைத் 
தூண்டியதோடல்லாமல், படித்த-இந்திய மக்களின் பரிவிரக்கத்தையும்



முதலாவது உலகப் போரும் அதற்குப் பின்னரும் 233 

தூண்டியது. அப்பொழுது ஏற்பட்டிருந்த ருஷிய-ஜப்பான் போர்ப் 

பின்னணியில் வைக்கப்பெற்ற இவ்விரண்டு பிரச்சனைகள் புதிய வகுப் 

'பினரை ஒன்று சேர்த்து அவ்வகுப்பினரிடையே ஒரு புதிய ஒற்றுமை 

'யுணர்ச்சியினையும், அவர்களுக்கு ஒரு பொதுவான குறிக்கோளையும் 

ஏற்படுத்தி தர பெரிதும் உதவின. வங்காளத்தில் பெரும் ஆர்ப்பாட்டங் 

கள் ஈடத்தப்பெற்றன. அந்நிய துணிமணிகள் கொளுத்தப்பெற்றன. 

சுதேச இயக்கம் தொடங்கியது. இவை அனைத்தும் பாமர மக்களிடம் 

மன எழுச்ட ஏற்பட உதவின. வேறு இடங்களில் நடுத்தர மக்களின் 

தன்னாற்றல் உணர்வினையும், ஆர்வத்தனையும் பெருக்க உதவின. 

அழிந்து வரும் கி.றுவனமொன்றின் சவ அடக்கத்திற்கு ஏற்பாடு செய் 

வதற்குப் பதிலாகக் கர்சன் பிரபு தன்னுடைய நடவடிக்கைகளின் வாயி 

லாக தேசியவாதிகளின் சங்கம் ஒன்,றினை இயல் ஆற்றல் நிறைந்த அர 

சியல் கட்சியாக மாற்றிவிட்டார். 1905ஆம் ஆண்டிற்குள் காங்கிரஸ் 

"இந்திய ஈடுத்தர மக்கள் அனைவரையுமே கவர்ந்து விட்டது. இந்திய 

அரசியலின் முக்க உறுப்பாகவும் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது. 

ஆனால் வங்காளத்தைத் தவிர ஏனைய இடங்களில் அது தன்னுடைய 

செல்வாக்கை பாமர மக்களிடம் இன்னும் ஏற்படுத்தவில்லை, வெகு 

இலரின் விளையாட்டுக் கருவி என்றும் குருட்டுக் கோட்பாடுடைய நிநு 

வனம் என்றும் இன்னும் அதனை சிறுமை படுத்திக் கூற முடியும். 

எட்வர்டு காலத்தில் காங்கிரசு தன்னைத் தோற்றுவித்த வகுப்பின 

சோடு மட்டுமே இணைக்கப்பட்டிருந்த போதிலும், அது வேகமாக 

வளர்ச்சி அடைந்து வந்தது என்பதை மறுக்க இயலாது. அதனுடைய 

தலைவர்களின் தனி மேம்பாடும், அதனுடைய மூடிவுகளில் காணப் 

பெறும் நிதானமும், பிரிட்டனிலும், இந்தியாவிலும் ஏழ்பட்டிருந்த 

புதிய அரசுகள் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்திருந்த நிலையும் 

அதனுடைய வேகமான வளர்ச்சிக்குக் காரணங்களாகக் காட்டலாம். 

எல்லா தேசிய இயக்கங்களில் சாதாரணமாக ஏற்படும் மா.றுதல் இந்திய 

காங்கரசிலும் இப்பொழுது: ஏற்பட்டது Beals வாதிகளுக்கும் “மித 

வாதிகளுக்கும் இடையே மனத்தாங்கல் ஏற்பட்டது. ' புரட்9ிக் கருத் 

துடைய ஒரு இலர் முன்னரே காங்கிரசனின்றும் விலகி விட்டனர். 

எஞ்சி யிருப்பவர்கள் இடது சாசியினர். அல்லது தீவிர வாதிகளும் வலது 

சாரியினர் அல்லது மிதவாதிகளும் ஆவார்கள். பி, ஜி, இலகர் இடது 

சாரியினருடைய தலைவர், இடது சாரிகள் அரசாங்கத்திற்கு இணங்கிப் 

போசாமல் .அதனை எதிர்க்கும் கொள்கையினை தொடர்ந்து கைப்பற்ற 

விரும்பபினார்கள். பலாத்கார ஈட் வடிக்கையைக் கையாளுவதில் வெறுப்பு 

கொள்ளவில்லை, மிதவாதிகள் ஒப்புச் கொள்ளப்பட்ட முற்போக்குக் 

'கொள்கையினை கடைபிடித்தனர். பிரிட்டிஷ் அதிகர்ரிகளை வெறுத்த 

போதிலும் இந்தியாவின்: ச்திர்க?ல வாய்ப்பு வளம் பிரிட்டிஷ் நிறுவனங்
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களச் சார்ந்து இருப்பதாக நம்பினர். மிதமான போராட்டத்தையும், 

பிரிட்டிஷ் அரடனுடன் ஒத்துழைப்பையும் வற்புறுத்தி வந்தனர், 
1908இல் கனடா பெற்றிருந்த தன்னாட்சியுடன் கூடிய குடியேற்ற 
நிலையினை காங்கிரசு தனது குறிக்கோளாக ஏற்றுக் கொண்டது. அந்த 

மூடிவு காங்கிரசு அடைந்திருந்த புதிய நிலையினை எடுத்துக் காட்டும் 
முதல் அறிகுறியாக விளங்யெது, 1907-இல் சூரத் காங்கிரசு கூட்டத் 

இல் மிதவாஇகளுக்கும் இவிரவாஇகளுக்கும் இடையே மோதல் ஏற் 
பட்டது, இவிரவாதிகள் பலாத்காரத்தில் ஈடுபட்டனர். ஆகவே 

கூட்டம் குழப்பத்தில் முடிவுற்றது. ஆயினும் கோகலே, பானர்ஜி, 
சின்ஹா, மேதா ஆகியோர் தலைமையின்்£ழ் மிதவாஇகள் தங்கள் செல் 

வாக்கை நிலை நாட்டினர், இந்நிகழ்ச்சி காங்செசு அடைந்திருந்த புதிய 
நிலையினை இட்டவட்டமாக எடுத்துக்காட்டும் இரண்டாவது அறிகுறி 
யாக அமைந்தது, ஓராண்டிற்குப் பிறகு இலகர் பலாத்காரச் செயலைத் 
தண்டி விட்டகாரணத்திற்காக ஆறு ஆண்டுகள் றையில் அடைக்கப் 

பட்டார். இலகருடைய தேசிய உணர்ச்சி அனைத்து இந்திய தேசிய 

உணர்ச்சியாக மிளிரவில்லை. அவருடைய நாட்டுப்பற்று மிகக்குறுக 
லான தன்மையுடைத்தாயிருக்தது. மேலும் அவர் எப்போதும் அரசிய 
லமைப்புடன் கூடிய அரசினை ஏற்படுத்த விழைந்தாறில்லை, அப்படி 
எப்போதாவது விரும்பி இருப்பின் அது சூழ்கிலையினை ஒட்டி காட்டப் 

பெற்ற விருப்பமாக அமைந்ததேயொழிய மனமுவந்து காட்டப்பெற்ற 
ஆர்வமாக அமையவில்லை, அவர் இறை சென்ற பிறகு 1914ஆம் 
ஆண்டு வரை தேயெ இயக்கத்தில் மிதவாதிகளின் செல்வாக்கே நிறைரீ 

திருந்தது, மிண்டோ மார்லி சீர்த்திருத்தங்களை விளக்குவதிலும், நடை 
முறைப் படுத்துவதிலும் காங்கரஸ் தலைவர்கள் மேற் கொண்ட பெரும் 
பங்கு சாங்கெசு வளர்ச்சியின் மூன்றாவது அறிகுறியாகும். எட்வர்டு 

காலழ்இல் ஏற்பட்டிருந்த பண்பட்ட சூழ்நிலையில் காங்கிரசு தலைவர்கள் 
சதந்திரமாக வாழ முடியும் என்பதையும், முடிவுகக்£ பாதிக்கும் வகை 
யில் செயலாற்ற முடியும் என்பதையும், கொள்கையினை வரையறுய் 
பதில் தங்கள் செல்வாக்கைப் பயன் படுத்த முடியும் என்பதையும் அவர் 
கள் காட்டினார்கள். அரசினர் அவர்களிடம் காட்டிய ஆதரவு அவர் 

களுடைய பெருமையை அகரிக்கச் செய்தது. ஏனெனில் அரசு 

காங்ரெஸ் தலைவர்கள் காட்டிய வழியில் செல்வதாகத் தோன், றியது. 
அரசினர் ஈடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளும் போது காட்டிய தேனைக்கு 
மீதிய சுவனத்தை ஒரு: இடர்பாடாகக் கருதவில்லை. ஏனெனில் இதி 
வரை அரசு அசைந்து கொடுக்கவே இல்லை. இப்பொழுதோ ௮ 
அசையக் தொடற்யெது, 

Gust தொடங்யெ பொழுது இந்திய: ஈடுத்தர மக்கள் நேச நாடு 

- இதுக்கு தங்களுடைய, ஆகரலை, பேரசர்லத்துடன் வெளியிட்டனர்;
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இதுவே கடந்த சல ஆண்டுகளாக ஏற்பட்டு வரும் முன்னேற்றங்களின் 

பால் தாம் கொண்டு இருந்த உள்ளார்ந்த திருப்தியை வெளிப்படுத்து 

வதாக அமைந்திருந்தது, ஆனால் வெகு விரைவில் மனநிலை மாறத் 

தொடங்கியது, எஇர்கோக்கி காத்திருக்க வேண்டிய நிலை நீடித்தது. 

பிரிட்டிஷ்காரர்களினால் ஏற்பட்ட தாமதத்திற்காக மக்கள் வெறுப் 

புற்றனர். போர் நீடித்ததனால் அசெளகரியங்களும், ஏமாற்றங்களும் 

அதிகரித்தன, இத்தகைய சூழ்நீலையில் உண்மையான தேசிய எதிர்க் 

கட்சியினராகத் தோன்றிய திவிரவாதிகளின் பேச்சுகளுக்கு மக்கள் 

செவி சாய்த்தனர், 1915-இல் மிதவாதிகள் அனைவரிலும் புத்தி 

கூர்மையிலும், திறமையிலும் மேம்பட்டு விளங்கிய, கோகலே தமது 

நாற்பத்தி ஒன்பதாவது வயதிலே காலமானார். 1914-இல் விடுதலை 

அடைந்த இலகர் 1916-இல் மீண்டும் அரசியவில் புகுந்தார். இப் 

பொழுது அவரது கருத்துகள் விரிவடைந்தபோதிலும் அவரது செயற் 

திறம் மாற்றம் அடையவில்லை. இந்தியா முழுவதைப்பற்றியும், அரசி 

யலைப்பற்றியும் இப்பொழுது தன்னால் இந்திக்க முடியும் என்பதைக் 

காட்டினார், பெலன்ட் அம்மையாருடனும், அவரது தன்னாட்சி இயக் 

கத்துடனும் சேர்ந்து கொண்டார், லக்னெள ஒப்பந்தம் என்னும் 

உடன்பாட்டின் வாயிலாக தன்னுடைய திட்டத்திற்கு முஸ்லிம் லீக்கின் 

ஆதரவைத் தேடிக்கொண்டார்.! 1908ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் 

லக்னெள காங்கரசைக் கைப்பற்றினார். அதற்குப்பிறகு ஒரு காலத்தில் 

வலிமைபெற்று விளங்கிய மிதவாதிகள் இப்பொழுது பின்னடைந்தனர். 

சில ஆண்டுகளுக்குள்ளாகவே அவர்கள் காவன்மை மிக்க சீனிவாச 

சரஸ்.இரி அவர்களின் தலைமையின் &ழ் லிபரல் கட்சியினராக தங்களை 

மாற். தீக்கொண்டனர், அதன் பிறகுசிறிது சிறிதாக அக்கட்சி கலைந்தது. 

அதன் உறுப்பினர்கள் நாளடைவில் படையற்ற போர்த்தலைவர்கள் 

நிலையை எய்தினர். இறுதியில் மேம்பாடுற்ற தேசிய சிற்பிகளாகக் 

கருதப்பெற்.றனர். கருத்துக்களின் பிறப்பிடமாக இருந்தனர். சர். டெஜ் 

பகதூர் சாப்ரூ. இதற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக விளங்கினார். தஸிப் 

பட்ட மூறையில் செல்வாக்குடன் இருந்தனர். பொது வாழ்வில் 

அரினருக்கும் காங்கிரசுக்கும் மோதல் ஏற்படும் போது இடையீட் 

டாளர்களாக இருந்து பயனுள்ள சேவையை புமிந்து வந்தனர், ஆனால் 

தலைமை தாங்கி நடத்தும் சிலையிலேயோ, அதிகாரம் செலுத்தும் நிலை 

யிலேயோ அவர்கள் இல்லை. அவர்களை தற்கால இந்தியாவின் அரசியல் 

“‘aptagraser’* (Harcarahs) set py கூறலாம். : 

andres QUGUT Eps ecm guitar, Ser ep Aud door & Cartage. 

ஆனால். அரசினர் தன்னாட்சியினை. இறுதி சூதிக்கோளாகச் கருஇ: 

  

"1 ஓகனென தப்பத்தம் தனித்தொகுதிகளை ஏற்றுக்கொண்டது. 
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வந்தனர். இருவருடைய குறிக்கோள் இது ஒன்றே தான். ஆனால் 

முன்னேற்றத்தின் நடைமுறை வேகம் மாறுபட்டிருந்தது, இந்த 
நேரத்தில் இசைவு பொருத்தமற்ற அரசியல் தலைவர்களைக் . கொண்ட 
குழுவின் மூன்றாவது ஈபரைப்பற்றிக் குறிப்பிடுதல் அவடியமாகும். 

1906ஆம் ஆண்டுவரை முஸ்லிம்கள் சர், சையத் அகமது கானின் 

யோசனைப்படி காங்கிரளனிடமிருந்து பெரும்பாலும் ஒதுங்கி வந்திருக் 

தனர், 1906-இல் சீர்திருத்தம் ஏற்படுத்துவதற்காக முயற்சி மேற் 
கொண்டபொழுது முஸ்லிம் லீக் கட்டியினை ஏற்படுத்தி முஸ்லிம் 
களுக்குத் தனித் தொகுதிகளை அல்லது . வகுப்புவாரி தொகுதிகளை 
கோரினார்கள். மிண்டோ மார்லி இர்த்இருத்தங்கள் அக்கோரிக் 

கையை அங்கமாகக் கொண்டன, இப்பொழுது முஸ்லிம் 
களிடம் இடீரென மனவெழுச்சி ஏற்பட்டது. 1914ஆம் ஆண்டிற்கு 
மூன்னர் துருக்கிக்கு கேர்ந்த இன்னல்களைக் கேள்வியும். று மன அமைதி 

இன்றி இருந்தனர், அதற்குப் பிறகு அதற்கு நேரிட்ட பேராபத்துக் 
களை அறிந்து பீதியுற்றனர். மேலும் காலிபாவின் அரசினை பிரிட்டன் 

குலைத்து வருவதை அறிந்து அதனை எதிர்க்க முடிவு செய்தனர், அதன் 
பயனாக கிலாபத்து இயக்கம் தோன்றியது. துருக்கி இளைஞர் இயக்கத் 
Mort (Young யி) பிரசாரம் செய்து வந்த அனைத்து இஸ்லாமியர் 

ஓ.ற்்.றுமைக் கொள்கை இலாபத் இயக்கத்தின் வளர்ச்சிக்குத் துணை 
செய்தது, முதலாவது உலகப்போர் முடிவுற்ற3பா.து துருக்கி துண்டாக் 
கப்பெற்றது, அந்நிகழ்ச்சி லொபத் இயக்கம் வலுவடைவதற்கு துணை 
செய்தது. ஆகவே முஸ்லீம்கள் இந்துக்களுடன் சேர்ந்து கூட்டுத்தேசிய 
இயக்கம் ஒன்றினை துவக்கினார்கள். இத்தகைய இயக்கம் தோன்றிய 
பொழுது பிரிட்டிஷ்காரர்கள் அதனை நம்ப மறுத்து விட்டனர் 

என்று கூறுவது மிகையாகாது, ஏனெனில் அவர்கள் இருவரும் ஒன்று 

சேரமாட்டார்கள் என்று பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகள் இதுவரை எண் 
இருந்தனர், 

அத்தகைய உழவு எளிதில் பிரிக்கக் கூடியதாயும் நிலையற்.றதாகவும் 
இருந்தது. ஆனால் அந்த நேரத்தில் நிகழ்ச்செளின் வேகம் அவ்வுறவை 

நீடித்து இருக்க உதவியது, இத்தகைய சூழ்கிலையோடு இப்பொழுதி 
இறுதியான ஆக்கக்கூறு ஒன்று சேர்க்கப்பட்டது, அந்த ஆக்கக்கூறு 
மோகன்தாஸ் கரம் சந்த் காந்தி என்ற தனி மனித னுருவில் தோன்.றிய.தி- 
காந்தி குஜராத் மாஙிலத்தைச்சார்ந்த வழக்கறிஞர், கத்தியவாரிலுள்ள 
மரபுக்கோட்பாட்டில் உறுதிகொண்ட பனியா வகுப்பைச் சார்ந்தவர். 
இலண்டனில் சட்டம் பயிலுவதற்காக அம்மரபின் கோட்பாட்டை 
எதிர்த்தவர். தென்னாப்பிரிக்காவில் பல ஆண்டுகள் தன் வாழ்நாளைக் 
கழித்தவர் அஜ்த்கருந்கபோது மனிதனுக்குத் தேவையான உணவைப் 
பற்றிய சோதனைகள் பல சிகழ்த்தினார். அங்கு தான் சமாதான முறை 
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யில் ஈம்பிக்கை வைக்கும் மனநிலையை வளர்த்துக்கொண்டார். எளிய 

வாழ்க்கையினை நடத்தினார். மனித வர்க்கத்திற்கு சேவை புரியும் மனப் 

பாங்கே வளர்த்துக்கொண்டார். தென்னாப்பிரிக்கா போரின் போது 

காயம் பட்டவர்களை தாக்கு படுக்கையினை சுமக்கும் ஆளாகப் பணி 

புரிந்தார். தென்னாப்பிரிக்கா யூனியனில் வாழ்ந்து வந்த இந்தியர்களின் 

உரிமைக்காகப் போராடினார். யூனியன் அரசாங்கத்திற்கு எதிராக 

சத்தியாக்கிரக இயக்கத்தை மனஉறுதியுடனும், மிக்க திறமையுடனும் 

நடத்தி ஜெனரல் ஸ்மட்ஸின் நன் மதிப்பையும் ஹார்டிஞ்சு பிரபு, 

இந்திய மக்கள் ஆகியோரின் போற்றலையும், பறிவினையும் பெற்றார். 

1915-இல் அவர் இந்தியா திரும்பினார். அப்பொழுது அவர் தன்னை 

கோகலேயின் சடனாகக் கருதினார், சல காலம் இந்திய நிலைமையினை 

பரிசீலனை செய்வதில் ஈடுபட்டிருந்தார். ஆயினும் 1916ஆம் ஆண்டு 

வரை அவர் முக்கியத்துவம் பெற்றாரில்லை. 1918-இல் திலகர் இறக்கும் 

தருவாயில் இருந்தார் என்று இங்கு குறிப்பிடுதல் அவசியமாகும். 
காந்தி மேல் காட்டில் பெற்றிருந்த பயிற்சி பிற்காலத்தில் பிரிட்டிஷ் 

காரர்களை சரிமிலையில் வைத்து போராடப் பெரிதும் உதவியது. அவரது 

எளிய வாழ்க்கை பாமர மக்களின் மனதைக் கொள்ளை கொண்டது 

அவர் கொண்டிருந்த அசாதாரணமான நுண்ணறிவுத்திறம் மக்கள் 

உணர்ச்சிகளை தன் விருப்பம் போல் தட்டியெழுப்ப உதவியது, அவர் 

வன்முறைக்கு எதிராகக் கொண்டிருந்த கருத்துக்கள் அரசினரிடையே 

மனகிறைவையும், மனக்குழப்பத்தையும் எரிச்சலையும் மாற்றி மாற்றி 

ஏற்படுத்இ வந்தன. புதிய இந்தியாவின் முன்கூட்டியே அறுதிசெய்யப் 

பெற்ற தலைவராக அவர் விளங்இனார், கிராம மக்களையும், ஈகர மக்களை 

யும், ஒழ்க்குப் பகுதியில் வாழ்பவர்களையும், மேற்குப் பகுதியில் வாழ் 

பவர்களையும், மரபு கோட்பாட்டு றுதி கொண்டவர்களையும் முற்போக்கு 

வாதிகளையும் ஒன்று சேர்க்கும் திறம் படைத்தவராகவும் விளங்கினார். 

தேய உணர்ச்சி போக்கின் அடுத்த வளர்ச்சி நிலையின் இரண்டு சிறப் 

புக்கூறுகளுக்கு காந்தியே காரணமாவார். முதலாவது.அ௮ந்த இயக்கத்தை 

எல்லா மக்களையும் உட்கொண்ட இயக்கமாக மாற்றி அமைக்க அவரே 

காரணமாவார். இரண்டாவது அவர் தான் இயக்கத்தைச் சார்ந்தவர்களை 

வன்முறைச் செயலீல் ஈடுபடாமல் தடுத்து வந்தார். 

தேசிய இயக்கத்தில் கலந்து கொண்ட பலதிறப்பட்ட முக்கியத் 

தலைவர்களுக்குள் ஏற்பட்ட தகராறு பொது பாதுகாப்புச் சட்டங்களைச் 

சார்ந்திருந்தது, போர் துவங்கெயெபொழுது அரசு இந்திய பாதுகாப்புச் 
சட்டத்ல-;தக் கொண்டு தன்னை பலப்படுத்திக் கொண்டது. அத்துடன் 
1818ஆம். ஆண்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட மூன்றாவது சட்டமும் 
(Regulation Ill) அதற்கு உதவி செய்தது. 1918ஆம் ஆண்டிற்குள் 
சாகவே இருதரப்பினரும் இந்தக் கட்டுப்பாடுகளைக் குறித்து வெறுப்
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- புடைந்திருந்தனர். காங்கிரசார் இந்த கட்டுப்பாடுகள் தங்களது புதிய 

தன்னாட்சி பிரசாரத்திற்கு கேடு விளைவிப்பனவாகக் கருதினார்கள். 

அரசினர் அப்பொழுது ஏம்பட்டிருந்த புரட்சி நடவடிக்கைகளையும், 
பயங்கரச் செயல்களையும் ஐடுக்குவழற்கு அச்சட்டங்கள் அளித்திருக்கும் 

அதிகாரங்களுக்கு மேலான அதிகாரங்கள் வேண்டும் என்று கருதினார் 
கள். இந்த விஷயத்திலும் கூட. காங்கிரசுக்கும், அரடனருக்கும் 
இடையே கொள்கையளவில் உண்மையான கருத்து வேறுபாடு 

இருந்ததாகக் கூற முடியாது, வேறுபாடு அனைத்தும் அவைகளுக்கு 

அளித்திருந்த முக்யெத்துவத்தைப் பொறுத்தே இருந்தது, இந்த 
வேறுபாடே முக்கியமானதாகத் தோன்றியது, புதிய அதிகாரங்கள் 

தங்களுக்கு எதிராக பயன்படுத்துவகற்செனவே ஏம்படுத்தப்பெற்றன 

என்று தேசியவாதிகள் எண்ணினர். மேலும் அரனர் புரட்சி நடவடிக் 
கைகளினால் ஏற்படவிருக்கும் ஆபத்திற்கு அளவுக்குமீறிய மதிப்பை 
அளித்து வந்தனர் என்ற கருத்தும் வளர்ந்திருந்தது. ஆகவே அவர்களு 
டைய சந்தேகம் மேலும் வலுவடைந்தது. 1917-இல் ரெளலத் என்கிற 

ஒரு ஆங்கிலேய நீதிபதியின் ழ் விசாரணைக்குழு ஒன்று அமைக்கப் 
பெற்றது. அதன் பயனாக நுணுக்கமான புரட்ட நடவடிக்கைகளைப் 

பற்றிய சான்றுகள் வெளிவந்தன. ஆகவே அக்குழு சட்டத்தினை மேலும் 
வலுவுறர் செய்வதற்கு வேண்டிய இட்டங்களை எடுத்துரைத்தது. 
அவ்வறிக்கையும் மாண்டேகு சேம்ஸ்போர்டு அறிக்கையும் ஏறக்குறைய 

ஒரே நேரத்தில் வெளிவந்தன. ஆகவே இரண்டினையும் ஒன்று சேர்த்து 
மக்கள் படிக்கலாயினர், முதலாவதாகக் கூறப்பட்ட அறிக்கையில் 
காணப்பெற்ற திட்டங்கள் ல வாரங்களில் மசோதாக்களாக கொண்டு 

வரப்பெற்றன. ஆனால் இரண்டாவதாகக் கூறப்பெற்ற அறிக்கையின் 

இட்டங்களின் மீதான நடவடிக்கை ஒரர்ண்டாக தாமதிக்கப்பெற்றது. 
இதனால் பரபரப்பும் எரிச்சலும் கொண்ட பொது மக்கள் இந்த 
துரதிர்ஷ்டமான ஆனால் $ரளவு தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளின் 

சந்திப்பில் தவருன பொருளைக் காண முற்பட்டனர், 1914ஆம் ஆண்டு 
ஈவம்பர் மாதம் போர் முடிவுற்றது. அத்துடன் இந்திய பாதுகாப்புச் 

சட்டம் செல்லுபடியற் ம நிலையை அடைந்து விட்டது. ஆனால் ௮ 
சீனர் தங்களுடைய நெருக்கடி. அதிகாரங்களை விட்டுவிட மனமில்லா 

இருந்தனர், ஆகவே மேற்குறிப்பிட்ட மசோதாக்களை கைவிட விரும்ப 
வில்லை, இகளுல் இந்தியர்களுடைய அச்சம் தொடர்ந்து இருந்த.து: 
அந்த இரண்டு மசோதாக்களுமே குறிப்பிட்ட ல அரசியல் வழக்கு 

ககா ஜுரிகளின் உதவியின் றி முடிவு டசய்ய நீதிபஇகளுக்கு அதிகார 
. மனித்திருந்தன. மாறில அரசுகளுக்கு அரசியல் வழக்கில் சம்பந்தப் 
பட்டவர்களை சிறையிலடைக்க அதிகாரமளித்திருந்தன. 1 அந்த மசோ 

+ amit டின் ட்டம் தலை சக் அவ்வதி ee someone 2 ப்தி ம அரசுக்கு. மட்டுமே 
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தரக்கள் 1919ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் சட்டமாக நிறைவேற்றப் 

பட்டன. Garé Oe Gusrae te ouuse (Imperial Legislative 

000011) இருந்த பணித்துறை சாராத (1100-01110184) Qé Bu உறுப் 
பினர்கள் அனைவரும் அதற்கு எதிராக வாக்களித்திருக்கனர் என்பதை 
இங்குக் குறிப்பிடுதல் அவசியமாகும். இந்த சட்டங்கள் அளித்த அதி 
காரங்களை அரசினர் பயன்படுத்தவில்லை. இது இந்தியாவில் ஏற்பட்டி. 
ருந்த நெருக்கடி நிலையினை அரசினர் தவருகக் சணக்கிட்டிருந்தனர் என் 

பதை தெளிவாக்கியது, 

இப்பொழுது ஏற்பட்டிருக்க அவரம்பிக்கையும், மனக்கசப்பும் 

இந்தியர்களிடையே புகைந்து கொண்டிருந்த அதிருப்திகள அனல் 

கொண்டெழச் செய்தன. ஏற்கனவே ஏற்பட்டிருந்த ர்குலைந்த 

பொருளாதார நிலையுடன் போர் முடிந்த சில மாதங்களில் னநூட்டு 

இற நிகழ்ச்சிகள் சேர்ர்.து கொண்டன. போரினின்றும் இரும்.பீ வரும் 

_ போர் வீரர்கள் அப்பொழுது மாறி இருக்கும் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப 

கங்களை எளிதாக மாற்றிக் கொள்வதற்கு வேண்டிய முன்னேற்பாடு 

கள் செய்யப்படவில்லை. ஊக வாணிபத்தில் காட்டப்பெற்ற ஆர்வம் 

வேதனையை மேலும் வளர்த்தது. இந்தியாவிலும் உலகத்திலும் 

ஏற்பட்டிருந்த இிவிர மாற்றங்களைப் பற்றி சாதாரண ஐரோப்பியர் 

சரிவர புரிந்து கொள்ளவில்லை. அர்த காலத்தில் ஐரோப்பாவின் 

தலைவர் என்றும் புது யுகத்தின் தீர்ச்கதரிசி என்றும் கருதப்பெற்ற 

ஜனாதிபதி வில்சன் அவர்கள் ஆதரவுனித்து வந்த இளர்ச்சியூட்டும் தன் 

முடிவுரிமையைப் பற்றியும் சரியாகப் புரிந்து கொண்டனசில்லை. அந்த 

நேரத்தில் தான் மகாத்மா காந்தி தலைமைப் பொறுப்பை முன்வந்து 

ஏற்றும் சொண்டார். ரெளலத் சட்டங்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் 

வகையில் கடையடைப்புகள் (ஹர்தால்கள்) நடத்தினார். டில்லியிலும் 

ஆமதாபாத்திலும், லாகூரிலும், அமிர்தசரசிலும் அவை கலவரங்களாக 

மாதின, அமிர்தசரசில் ஏப்ரல் மாதம் 18ஆம் நாள் ஜாலியன்வாலர் 

பாக் என்ற மதில்களால் சூழப்பெற்ற. பெரிய மைதானத்தில் தடை 

மீறிய கூட்டமொன்று நடத்தப்பெற்றது. ஆனால் யாதொகு 

எச்சரிக்கையின்றி ஜெனரல் டயர் என்பவர் இராணுவத்தினரை. 

கொண்டு கூட்டத்தைக் கலைத்தார். அதன் பயனாக 879 பேர் இறந்த 

தாகவும், 1200 பேர் காயமு.ற்.0தாகவும் அதிகாரபூர்வமாக அ.றிவீக்எப்.. 
பட்டது. அதனை அடுத்து இராணுவச் சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்ட, 

் பிறகு கடுமையான: தண்டனை நடவடிக்கைகள் மேம்மொள்ளப்பட்டன். 

- இத்தியரின் தன் மதிப்புக்கு ஊறு. விளைவிக்கும் கட்டளைகள், பிழம்.. 

  

ப லட இட்த்தில்! வெளிர் போச நர வழிதான - உண்டு, "அதன், வழிகினையும் 
நூரினுவத்த es pms Goreme. ad eee ee Nee
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பிக்கப்பட்டன.! பஞ்சாபில் அமைதி மீண்டும் நிலைகாட்டப் பெற்றது. 

ஆனால் இந்திய பிரிட்டிஷ் உ௰வு முறையில் ஒரு பெரும் வடு 
ஏற்பட்டுவிட்டது. இவ்வடு 1857ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற கலகத் 

(இற்குப் பிறகு ஏற்பட்ட வடுக்கள் எல்லாவற்றையும் விட ஆழமான 

தாக இருந்தது. இனவெறி கடுமையாக இருந்தது. ஆனாலும் 
இந்த மனக்கசப்பு ஒரு புரட்சியாக மாறவில்லை. அதற்கு இரண்டு 

காரணங்களைக் காட்ட முடியும், அரசினர் ஒரு விசார்ணைக்குழு 
ஒன்றினை அக்டோபர் மாதத்தில் அமைத்தனர்.3 அக்குழு டயரைக் 
குறை கூறியதுடன் இராணுவச் சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தும் வித் 
தினையும் குறை கூறியது. இரண்டாவது காந்தியின் செயல்களுள் பல 
வன்முறைச் செயலைத் தூண்டுவனவாக இருப்பினும் அவர் வன்முறைச் 

செயலில் ஈடுபடுவதை கடுமையாக எதிர்த்தார், ஒரு வழியில் அவரை 
அரசனரின் அக்காலத்திய மிகச் இறந்த ஈண்பர் என்று கூற முடியும். 

1920ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதத்தில் காங்கிரசு புதிய சர்த்திருத்தங் 
களை நிராகரித்தது. காந்தியின் தலைமையின் &ழ் அரசுடன் ஓத்துழை 

யாமை இயக்கத்தை காங்கிரஸ் தொடங்கியது. பதவியை விட்டு 
விலகல், பள்ளிகளுக்கும், கல்லூரிகளுக்கும் செல்லாதிருத்தல், 
வரவிருக்கும் தேர்தலில் கலந்து கொள்ளாமை போன்றவை அதனுள் 

அடங்கியிருந்தன. இவ்வியக்கம் இதுவரை ஏற்படா அளவில் 

அனைத்து இந்தியத் தன்மையினைப் பெற்றது./ மகமதுஅலிர் சவுகத்அலி 
என்ற துணிச்சல் மிக்க இரு சகோதரர்கள் ஈடத்தி வரும் Banal 

இயக்கத்தைச் சார்ந்த முஸ்லிம்கள் ஆதரவு அதற்கு இட்டியதே அந்த 
வகையான கலைக்கு காரணமாகும், அந்த நேரத்தில்தான் moar 
பாத்தைச் சேர்ந்த பண்டித மோதிலால் நேரு காங்கிரன் சிறப்பு 

உடையான கதரை அணியத் தொடங்கினார். வெகு விஸ்ரவில் 

காந்திக்கு அடுத்த பெரும் தலைவராக மாறினார், ஒத்துழையாமை 

இயக்கம் முழு வெற்றியாக அமையவில்லை, பதவியினின்றும் 
விலயெவர் எண்ணிக்கை மிகக் குறைவாக இருந்தது, மாணவர்கள் 

பள்ளிக்கும். கல். லூரிக்கும் செல்லாமையினால் ஏற்பட்ட குழப்பம் சில 
நாட்கள்தான் இருந்தது. மூன்றில் ஒரு பங்கு வாக்காளர்கள் வாக்குச் 
சரவடிகளுக்குச் சென்றனர். புஇதாக ஏற்படுத்தப்பெற் றம சட்டசபை 
களில் காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் எவரும் காணப்படவில்லை, ஆயினும் 
அமைச்சரவைகள் அமைக்கப்பெற்றன. புதிய திட்டம் நடைமுறை 

படுத்தப்பெற் றது. ஆனால் பரபரப்பு நிலை பல மாதங்கள் நீடி.த்த.தி. 

அவ்வப்பொழுது வன்முறைச் செயல்களில் மக்கள் ஈடுபட்டனர்: 

Pe sll பொதுவிடத்தில் சவுக்கினால் அடித்தல், மோர்ந்து செல்லும்படி 

3 ஹண்டர் கமிட்டி அறிக்கை (1920 Cmd, 681 
,. *1952-இல் சத oe 560 ee இருந்தது.
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அதற்காக மகாத்மா தனது வருத்தத்தைத் தெரிவித்து வந்தார், 
1921ஆம் ஆண்டு முடிவதற்கு முன்னரே இயக்கம் தோல்வி அடைந்து 

வருவதை உணர்ந்தனர். "அரசாங்கத்தை கவிழ்க்க முடியாது என்றும் 

அறிந்தனர். (1921ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதத்தில் மலபாரில் ஏற்பட்ட, 

உ மாப்பிள்ளை (14௦ற1810) கலகம் மிதவாதிகளின் அச்சத்தை அ.ிகரிக்கச் 

செய்தது. 1991-இல் வேல்ஸ் இளவரசர் இந்தியாவிற்கு வந்தார், 

அவருக்கு-அளிக்கவிருக்கும் வரவேற்பில் கலந்து கொள்ளுவதை தடுக்க 

1922ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் ஏற்பட்ட செளரி செளரா அழிச் 

. செயலைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு [ரீடிங்கு பிரப் காந்தியை கைது 

செய்தார். ஆறுண்டு காவல் தண்ப! bar அ௮ளிக்கப்பெற்றது. 

ஆனால் 1991ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்திலேயே அவர் விடுதலை செய்யப் 

பட்டார், இவ்வாருக அந்த இயக்கம் தோல்வியில் முடிவுற்றது. 

ஆனால் சூழ்ரிலை முன்பு போல அமைந்திருக்கவில்லை, தற்கால இந்தி 

யாவின் வளர்ச்ரியில் இர்கிகழ்ச்சிள் ஒரு பிரிவுக்கோடாக அமைந்தன 

குடியேற்ற காட்டுக்குரிய மனகிலை தாக்கி எறியப்பெற்௰து. தேசிய 

வாஇகள் தங்களை தேரியத் தன்மை பொருந்திய முழு வளர்ச்சியடைந்த 

நாட்டின் குடிமக்களாகக் கருத ஆரம்பித்தனர். ஒத்தறிலையில் இருந்து 

இனி அரசினரிடம் தொடர்பு கொள்ள இயன்றது. MTP AT GD கூட 

. முன்போல் மனநிறைவு கொண்டிருக்க முடியவில்லை. காங்கிரசு ஒரு 

ஊக்கம் நிறைந்த நிறுவனம் என்பதை உணர்ந்தனர். அதே நேரத்தில் 

அதனை அனைத்திலும் மேம்பட்ட சக்தியாக ஏற்றுக்கொள்ள விரும்ப 

வில்லை. தங்களது புதிய கொள்கையினை விட்டொழிப்பதால் ஏற்படும் 

விளைவுகளை அரசினர் நன்கு உணர்ந்திருந்தனர். அதுவே அக் கொள்கை 

யினை நிலை காட்டிவிட்டது. நான்கு ஆண்டு நெருக்கடி. நிலைக்குப்பிறகு 

அரனரும் மக்களும் மெதுவாகவும் மனவேதனையுடன் ஒருவரை ஒருவர் 

அணுகத் தொடங்கினார்கள். 

By 

wup9ss Curg மீண்டும் வன்முறைச் செயல்கள் ஏம்பட்டன. * 

(1) மாண்டேகு சேம்ஸ்யோர்டு ரர்திருத்தங்கள் : மாண்டேகு : 

சேம்ஸ்போடு சரதிருத்தங்கள் அழைக்கப் பெறும் மாண்டேகு 

சேம்ஸ்போர்டு  இட்டங்களின் மூக்க மூலக் கோட்பாடுகள் 

பின்வருமாறு £ இந்தியாவில் தன்னாட்சியினை ஏற்படுத்துவதே ' 

பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் கொள்கை என்பதனை அங்கேரித்தல்/ 

அந்த கொள்கையை படிப்படியாக நிறைவேற்றுதல்; இந்தியர்களிட 

மிருந்து பெறும் ஒத்துழைப்பு, அவர்கள் காட்டும் பொறுப்புணர்ச்சி. 

ஆயெவற்றிற்கு ஏற்ப அடுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல் அடுத்த் 

நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டி௰ காலம், முறை ஆகியவற்றைப்... 

பற்றிய மூடிவுகளை மீரிட்டிஷ் அரசினரே மேற்கொள்ளுதல் என்பவை 
தத!
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யாகும். இந்திய அரசியலமைப்பில் உண்டாக்கப்பெறும் ஓவ்வொரு 
மாற்றமும் பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்டில் நிறைவேற்றப்பெறும் சட்டத் 
தின் வாயிலாகவே ஏற்படுத்தப்பட வேண்டிய அவசியத் தினை வலியுறுத் 
துவதின் மூலமாக இறுதியில் கூறப்பெற்ற நிபந்தனை நிலைநாட்டப் 

பெற்றது. மேலும் ஒவ்வொரு பத்து ஆண்டு காலத்திற்குப் பிறகு 
மேற்கொண்டு எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கையின் அடிப்படைத் 

இட்டத்தை அமைப்பதற்கு ஒரு விசாரணை ஈடத்தப்பெற வேண்டும் 
என்று இச்சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டது, mis நிபந்தனையும் 

மேற் குறிப்பிட்ட இறுதி நிபந்சனையை லைராட்ட உதவியது. 
தன்னாட்சி என்பதற்குப் பொருள் பொறுப்பாட்சியாகும், ஏனெனில் 

" அதற்குப் பிறகு தர்பார் கொள்கை? அழிந்து விட்டது. பொறுப்பாட்சி 
கொள்கை இரைட்டையாட்? இட்டத்தின் வாயிலாக அரசியலமைப்பு 
கட்டத்தில் புகுத்தப்பெற்றது. இரைட்டை ஆட்டுத் இட்டத்தை 

தோற்றுவித்தவர் லயோனல் கர்டிஸ்। என்ற பேரரசு ஒற்.றுமைச் 
கொள்கையின் தாதராவார். மாவட்ட அளவில் நடைபெற்று வந்த 

தன்னாட்சி முறை மாநில அளவில் ஈடைபெற ஏற்பாடு செய்யப்பட் 
டது. அத்துடன் மத்திய அரசு தனது அதிகாரங்கள் லவற்றை 

மாநிலங்களுக்கு மாற்றிவிட வேண்டும் என்ற கொள்கையும் புகுத்தப் 
பெற்றது, அதன் பயனாக மாகிலங்கள் இப்பொழுது அதிகமான 

செயலுரிமை பெற்றன. இரட்டையாட்டிக் கொள்கையினை, பழைய 

மைய அதிகார ஓருமிப்புசக் கொள்கைக்கும் கூட்டாட்ிக் கொள்கைக் 

கும் இடையே அமைந்த ஒரு இடை நிலைப்பாடன கொள்கை என்று 

கூற முடியும், கூட்டாட்டுக் கொள்கையினை ஏற்றுக்கொள்ள மக்கள் 

இன்னும் தங்களை ஆயத்த நிலையில் வைத்துக்கொள்ளவில்லை என்பதை 

இங்குக் குறிப்பிடுதல் அவூயமாகும், 

, நாம் இப்பொழுது மைய அரசு தனது. அதிகாரங்களை மாநில 

அரசுகளுக்கு மாற்றிவிடும் கொள்கையைப் (80901014௦0) பற்றி 
கவனிப்போம். இக்கொள்கை நிருவாக அமைப்பு முழை முழுவதனை 
யும் பாதித்தது. இதுவரை நிதி, சட்டம் ஆய துறைகளில் மாகிலஙி 
கள் மைய அரசினுச்கு உட்பட்டு இயங்கி வந்தன, முன்னைய பகிர்ந்தி 
கொள்ளப்பெற்,ம வருவாய் தலையங்கங்கள் இப்பொழுது ஓழிக்கப் 

பெற்றன,” இதற்குப் பதிலாக நீர்ப்பாசன வரி, உள்நாட்டு வர்த்தக வரி, 

நிலவரி, பத் இரங்கள் முதலியன மாநிலங்களுக்கு அளிக்கப்பட்டது: 
வருமான வரி, தபால், உப்பு, இருப்புப்பாதை நிறுவனங்கள் ஆயெவற்,றி 
னின்றும் கிடைக்கும் வருமானம், ஏற்றுமதி-இறக்குமதி வகி ஆகியவை 

1 GB caeinG Gler creH@y us Silensenw gs தொடங்கியவர். பல ஆண்டுகள் அதன் 
ஆசிரியராகப் பணியாற்றியவர். 

8 திலவரி, வருமான வரி, பத்திர வரி, உள்நாட்டு வர்த்தக வரி,
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மத்திய அரசுக்கு வழங்கப்பெற்றன. இவ்வாருக நிதித் துறையில் 
அதிகார மாற்றம் ஏற்படுத்தப்பெற்ற து. அதன் பயனாக மாநிலங்கள் 

தங்களுடைய குறிக்கோள்களை நிமைவேற்றுவதற்கு தேவையான 

பணத்தை எளிதில் பெற இப்பொழுது வழி ஏழ்பட்டது. சட்டமியற் 

௮ம் துறையிலும் ல அதிகாரங்கள் மாகிலங்களுக்கு வழங்கப்பெ.ற்றன. 

ஏனையவற்றை மத்திய அரசு தொடர்ந்து வைத்திருந்தது. அதே 

கேரத்தில் ல விஷயங்களில் சட்டமியற்றும் அதிகாரம் மாகில அரசி 

னுக்கு வழங்கப்பெற்றிருந்தாலும் கூட, மத்திய அரசு அந்த அதிகாரத் 

தைத் தொடர்ந்து வ௫த்திருந்தது.! கவர்னர் ஜெனரல் அனுமதியின் 
பேரில் சில விலக்£€டுகள் செய்ய வழிவகை ஏற்படுத்தப் பெற்றுள்ளது. 

இந்தியா முழுவதனையும் பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்களைப் பழ்.றிய 

அதிகாரங்களை மைய அரசு தொடர்ந்து வஇத்திருக்றது. பாதுகாப்பு, 

வெளிராட்டு விவகாரங்கள், போக்குவரத்து, வாணிபம், ஏற்றுமதி 

இறக்குமதி வரி, அலெ இந்இ.ய சர்விசுகள் அவற்றில் சேர்ந்திருந்தன. 

அது மட்டுமன்றி மாகிலங்களுக்கு வழங்கெய அதிகாரங்கள் போக 

எஞ்சியுள்ள அதிகாரங்களையும் மைய அரசு தொடர்ந்து வ௫த்திருந்தது. 

சட்ட... நிழைவேற் றத் துறையில் மைப அரரளைப் பொருக்களவில் 

அடிப்படை மாற்றம் ஏதும் செய்யப்படவில்லை. ஆனால் செயற்குழு 

வின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க அதிகாரம் வழங்கப்பெற்றது. 

வைடிரரய், படைத் தலைவர் ஆகியோர் நீங்கலாக ஏனைய ௨ ப்பினர் 

Sone பாத பேர் இக்தியர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பது ஏற்றுக் 

கொள்ளப்பட்டது. நடைமுறையில் mange மீங்கலாக ஏழ பேர் 

அடங்க அக் குழுவின் உறுப்பினர்களுள் மூவர் இந்தியர்களாக 

இருந்தனர். மாநிலங்களில் இரட்டையாட்சிக் கொள்கை புகுத்தப் 

பெற்றது, நிருவாகக் குழு இரு பாகங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டது. 

அவற்றுள் ஓன்று கவர்னருக்குப் பொறுப்பாயிருந்த செயற் குழுவின் 

உறுப்பினர்களை உட்கொண்டிருந்தது. அவ்வுறுப்பினர்கள் இந்திய 

அமைச்சருக்கும் பொ ுப்புள்ளவர்களாக இருந்தனர். மற்றொன்று 

மாகில சட்டசபைகளுக்குப் பொறுப்புள்ள அமைச்சர்களை உட் 

கொண்டிருந்தது .இந்த பிரிவினைக்கு ஏ.ற்றாுற்போல் ஆட்சித் துறையும் 

மாற்றப்பட்ட துறைகள் (1702127௦23 0 ரகா) மாற்றப்படாத 

துறைகள். (650௦ம் Departments) என இரு பாகங்களாகப் 
பிரிக்கப்பட்டது. மாற்றப்படாத துறைகளை கவர்னரும் 

அருவாசக் தும உறுப்பிளர்சளும் நேரடியாக நிருவஇத்து வந்தனர். 

நிலவரி, நிலச் சட்டங்கள், நீதி வழங்குதல், காவம் படை, £ர்ப்பாசனம் 

1 உதாரணமாக, உயர்நீஇ மன்றங்கள், சிறைச்சாலைகள், தொழிற்சாலைகள், புதிய 
பல்கலைக்கழகங்கள், ் :
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தொழில் பற்றிய விவகாரங்கள் ஆகபவை மாற்றப்படாத துறைகளா 
கும். இவற்றை பொறுப்புள்ள அமைச்சர்கள் கிருவஇத்து வந்தனர். 

மாவட்ட, வட்ட, நகர ஆட்சி, கல்வி, பொது சுகாதாரம், பொதுப்பணி, 
விவசாயம், கூட்டுறவு சங்கங்கள் ஆகியவை மாற்றப்பட்ட துறைகள் 

கும், சட்டம், ஓழுங்கு துறை என்றும் நாட்டு வளர்ச்சி துறை 

என்றும் நாம் இவற்றை பிரித்துக் கூறலாம். 

சட்டசபைகளைப்பொருத்தளவில் பெருத்த மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தப் 

பெற்றன. மையத்தில் இரு சபைகளடங்கிப ௪ட்டசபை ஏற்படுத்தப் 

பெற்றது. பேரரசு சட்டசபைக்குப் (Imperial Legislative Council) 
பதிலாக சட்டசபை (Legislative Assembly) garg oudss" 
பெற்றது. அதில் 146 உறுப்பினர்கள் இருந்தனர். அவர்களுள் 

106 பேர் நேர்ந்தெடுக்கப்பெற்றனர், 40 பேர் நியமிக்கப்பெற்றனர்: 
நியமிக்கப்பெற்றவர்களுள் 2௦9 பேர் பணித் துறையினைச் சார்ந்தவர்கள்: 

சட்டசபை மூன்று ஆண்டுகளுக்கொரு முறை தேர்ந்தெடுக்கப்பெற் 

றது. அதனுடைய காலம் முடிவதற்கு முன்பே அதனைக் கலைப்பதற்கு 

அதிகாரம் வழங்கப்பெற்றது. அத்துடன் இராச்பெ சபை (Council of 

5126) யொன்றும் ஏம்படுத்தப்பெற்றது, அதில் 01 பேர் அடங்கி 

யிருந்தனர். அதன் உறுப்பினர்கள் ஐந்தாண்டுகள் பதவி வ௫த்தனர்- 
அவர்களுள் பெரும்பாலோர் பணித்துறை சாராதவர்கள் அவர்களுள் 

பெரும்பாலோரும் தேர்க்கெடுக்கப்பட்டனர். மாநிலசபைகளின் உறுப் 

னர் எண்ணிக்கை உயர்த்தப்பட்டது. அவர்களுள் நூற்றுக்கு எழுபஅி 
பேருக்கு மேல் பணித்துறையினைச் சாரா வர், மாநிலங்களுக்கு அளிக்க 

பெற்ற புதிய நிலைக்கு பொருத்தமாக இருப்பதற்காகவும், பு.திய திட்டம 
இனை நடைமுறைப்படுத்த இயலும் என்பதைக் காட்டவும், ஐக்கிய 

மாநிலங்கள், பஞ்சாப், பீஹார், ஒரிசா பிறகு பர்மாவாக (1928) எல்லைப் 

புற மாநிலம் (1932) ஆயெவற்றில் கவர்னர்களையும், கவுன்சில்களையும் 

ஏற்படுத்தினார்கள். 

மைய அரசினைப் பொருத்தளவில், பொறுப்பற்ற நிருவாகக்குழு 

விற்கும் சட்டசபைக்கும் இடையே முட்டுஙிலை ஏற்படக்கூடும் என்பதி 

தெளிவாகத் தோன்றியது. மாநிலங்களில் ஓரளவு பொறுப்பற்றி 

நிருவாகக் குழுவினுக்கு எதிராக சட்டசபையின் உறுப்பினர்கள் வாக்கு 

களை அளிக்கக்கூடிய நிலை ஏற்படக்கூடும் என்பதும் தெளிவாகத் 

தோன்றியது. அமைச்சர்களை ஆதரிக்க சட்டசபை மறுத்துவீடும் 

நிலையும் ஏற்படக்கூடும் என்பதும் விளங்கி இருந்தது. வைடிராயிக்கும் 

கவர்னர்களுக்கும் ஓதுக்£டு (2௭60) செய்யப்பட்ட அ௮.திகாரங்களை 

1 வங்காள சபையில் 189 உறுப்பினர்களும், சென்னை சபையில் '127 உறுப்பினர்க 
ஞம். பம்பாயில் 111 உறுப்பினர்களும் இருந்தனர்.
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வழங்கி அத்தகைய நெருக்கடிகளைச் சமாளிப்பதற்கு வழிவகை செய் 

துள்ளது, அமைச்சர்கள் இல்லாத காலத்தில் மாற்றப்பட்ட துறை 

களை தாமே நிருவ௫க்க கவர்னர்களுக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பெற்றது. 

நெருக்கடி, வேளைகளில் ஆறு மாத காலம் செல்லுபடியாக்கும் நிலையை 

யுடைய அவசரச் சட்டங்களை இயற்.றும் அதிகாரம் வைசிராயிக்கும், 

கவர்னர்களுக்கும் அளிந்தது. இந்தியாவின் அமைதிக்கும், பாதுகாப் 

பிற்கும் அவசியமான சட்டங்களை சட்டசபையின் உதவியின், றியே 

நிறைவேற்ற அவர்களுக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பெற்றது, , அதே 

போல அக் காரியங்களுக்கு பணத்தை ஒதுக்கவும் அவர்களுக்கு அதிகார 

மூண்டு, அந்த அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தும் போது இந்திய பாது 

காப்பிற்கும், அமைதிக்கும் குறிப்பிட்ட மசோதா அவயம் என்று 

- தரங்கள் கருதுவதாக எழுத்து மூலம் அவர்கள் அறி விக்க வேண்டுவது 

அவசியம், இந்த மூறைக்குதகுதிச் சான்மளித்தல் என்று பெயர். 

செலவினங்களுள் சல மக்கள் பிரதிநிதிகளின் கட்டுப்பாட்டிற்கப்பால் 

வைக்கப்பட்டன. 
ஹர் 

புதிய சட்டாபைகள் ஏற்படுத்தப்பெற்றதைத் தொடர்ந்து ஒரு 

புதிய தேர்தல் முறை வகுக்கப்பெற்றது. அது இரு சிறப்புக் கூறுகளை 

பெற்றிருந்தது. வாக்குரிமை, தேர்தல் தொகுதிகள் அமைப்பு சில 

தகுதிகள் பெஜ்.றிருக்தவர்களுக்கே வாக்குரிமை வழங்கப்பெற்றது. 

சொத்துடைமையே பொதுவான தகுதியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. 

நகர்ப்புறங்களில் வருமான வரியோ அல்லது வீட்டு வரியோ செலுத்து 

பவர்களுக்கும், நாட்டுப்புறங்களில் நிலவரி செலுத்துபவர்களுக்கும் 

வாக்குரிமை ங்கப்பெற்றது. இந்த தகுதி மாறில சட்டசபை 

அனடக்து ம்திய சட்டசபை, இராச்சிய சபை ஆகியவை வரை படிப் 

படியாக உயர்த்தப்பட்டது. மேலும் அந்தந்த இடங்களின் 

சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு அதனை மாற்றி எல்லா இடங்களிலும் ஒரே 

விதமான வகுப்பினர் வாக்குரிமையைப் பெறும்படி. ஏற்பாடு செய்யப் 

பட்டது. து தவிர பல்கலைக்கழகமளித்த பட்டம், வணிகக் குழு 

உறுப்பினர் நிலை போன்ற சில தனிமுறையான தகு இிகளும் ஏற்படுத்தப் 

பெற்றன, இந்த முறை மாரில சட்டசபை தேர்தலில் 5 மிலியலுச்கு 

மேற்பட்ட மக்களுக்கும் மத்திய சட்டசபை தேர்தலில் ஏறக்குறைய 

1 மிலியன் மக்களுக்கும், மத்திய மேல் சபை தேர்தலில் சுமார் 17,000 

பேர்களுக்கும் வாக்கு வழங்கும் உரிமையினை அளித்தது. 

தொகுதிகள் பொதுத் தொகுதிகள் தனித் தொகுதிகள் என 

இரு வகையாகப் பிரிக்கப்பட்டன. தனித் தொகுதிகள் முன்பிருந்தது 

1 மரதிலங்களில் இந்த அதிகாரம் மாற்றப்படாத துறைகளில் ஈட்டுமே பயன்படுத்த 

ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. ் : so
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போல பல்கலைக்கழகங்கள், பெரிய நிலக்கிழார்கள், தொழில், வணிகம், 

ஆகிய தனிப்பட்ட  கலள்களின் பிரதிகிதிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும் 
உரிமை பெற்றிருந்தன. பொதுத் தொகுதிகள் முன்னர் குறிப்பிட்ட 

தகுதிகளை கொண்ட வாக்காளர்களை உட்கொண்டிருந்தன. ஆனால் 

வாக்காளர்களின் இனம் பற்றி அவை மேலும் பிரிக்கப்பட்டன. இதை 
நாம் வகுப்புவாரி பிரதிகிதித்துவக் கோட்பாடு என்று கூறும். 

1909-இல் இம்முறைபாடும் முஸ்லீம் இடங்களை நிரப்புவதற்கு மட்டுமே 
பயன்படுத்தப்பெற்றது, .ஒனால் இப்பொழுது அம்முறை பெருவாரி 

யான இடங்களை நிரப்ப பயன்படுத்தப்பெற்றது எல்லா மேர்தலுகி 

கும் முஸ்லிம்கள், முஸ்லிம் அல்லாதார் என இருவகையாக வாக்காளர்கள் 

பிரிக்கப்பட்டனர். ஒல்வொரு தொகுதியிலும் முஸ்லிம் வாக்காளர் 
களின் எண்ணிக்கை மொத்த மக்கள் தொகையின் முஸ்லிம் மக்கள் 
எண்ணிக்கைக்கு ஏற்றவாறு குறைந்து இருப்பதனால், ஏனைய வாக்கா 

எர்கள் முஸ்லிம் வேட்பாளர்களை எளிதில் தோழ்கடிக்கக்கூடிய 
ஆபத்தான நிலை இருந்து வந்தது, ஆகவேதான் தனித் தொகுதிகள் 
ஏற்படுத்த வேண்டு என்ற வாதம் எழுப்பப்பட்டது, ஆனால் 
இத்தகைய தனிம தொகுதிகள் பஞ்சாபில் சீக்யெர்களுக்கும், சென்னை 

யில் இந்திய இறித்தவர்களுக்கும், ல மாநிலங்களில் ஆங்கிலோ- 
இந்தியர்களுக்கும், ஐரோப்பியர்களுக்கும் ஏற்படுத்இத் தரப்பெற்றன. 

இவவாரமுாக - வகுப்புவாரி பிரதிரிதித்துவம் நிலைநாட்டப்பெற்று 
விட்டது.



4. மாண்ட்போர்டு காலம் 

1991ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் பல திறப் 

பட்ட குற்றச் சாட்டுகளுக்கு இலக்காயிற்.று, அத்தகைய நிலை ஒரு சில 
சட்டங்களுக்குத்தான் ஏற்பட்டது என்பதை காம் நினைவில் வைத்துக் 

கொள்ள வேண்டும். தேவைக்கு மீறிய சலுகைகளைக் கொடுத்து விட் 

டது என்றனர் சிலர், தேவையான சலுகைகள் வழங்கப் பெறவில்லை 

என்றனர் மற்றவர். நடை முறை படுத்த இயலாது என்றனர் ஒரு சிலர், 

மிக்க பயன் தரத்தக்க முறையில் நிறைவேறி வருகிறது என்றனர் வே.று 

இலர், அரசியலமைப்புத் திட்டத்தினை அதனுடைய எல்லா விளைவு 

களையும் ஒன்று சேர்த்து தான் நாம் மதிப்பிட வேண்டும். மேலும் அத 

(னுடைய குறைகளையும், அது உட்கொள்ளத் தவறிய திட்டங்களையும் 

௮து வருங்காலத்தில எத்தகைய நிலையினை உருவாக்க இருந்தது என்ப 
குனையும் நரம் கருத்தில் கொண்டுதான் அதனுடைய மதிப்பை அளவிட 

வேண்டும். பிற்கரலத்தில் குறைகளை வற்புறுத்தி கூறி வரும்பொழுது 

அவற்றிற்கு அளிக்கப்பெற்ற முக்யெத்துவத்தில் மாற்றத்தை நாம் 

காண் இடரும். ௮ச் சட்டம் ஆக்க முறையான விளைவுகளை உண்டாக்கி 

யதா இல்லையா என்பதைப் பற்றிய பிரச்சனையே முதன் முதலில் எழுப் 

பப்பெற்றது. இங்கிலாந்திலும், இந்தியாவிலும் இடது சாரியினர் அது 

ஆக்க முறையான விளைவுகளை உண்டு பண்ணவில்லை என்று கருதினாரீ 

கள், அதன் பிறகு வாதங்கள் அனைத்தும் சர்த்திருத்தத் திட்டங்களை 
நடை முறைப்படுத்த முடியுமா என்பதைப் பற்றியதாக இருந்தன. 

அதன் பிறகு அடுத்த நடவடிக்கை என்ன என்ற கேள்வியின் பால் சுவ 
னம் இருப்பி விடப்பட்டது. குறை கூறுவதில் ஏற்பட்ட முதல் மாற்றம் 
இட்டங்கள் ஆக்க முறையான உட்பொருளை கொண்டிருந்தன என்ற 
வாதத்தை ஏற்றுக் கொண்டதாக உணர்த்தியது, இரண்டாவது மாற்றம் 

இட்டங்களை ஈடைமுறைப் படுத்த முடியும் என்பதனைச் சுட்டிக்காட்டி 
யது. குறை கண்டவர்கள் அனைவரும் திட்டங்கள் நிலையானவை என்.று 
கருதி வந்தனர். ஆனால் அவை தாற்காலிகமானவையென்றும், மூன் . 

ஜேற்றத் தன்ழை வாய்ந்தவை என்றும் அனைவருமே ஒப்புக்கொள்ளக்
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கூடிய நிலையில் இருந்தன, சீர்திருத்தங்கள் முழு அளவில் ஏம்படுத்தப் 
பெறவில்லை என்ற குறையினை சரியானதென்றும் ராம் ஏற்றுக்கொள்ள 
இயலாது, அவம்றினை ஈடை முறைப்படுத்த இயலாது என்ற வாதமும், . 

அவை பெருங்கேடு விளைவிக்கத்தக்கவை என்ற வாதமும் தவருனவையே- 
அரசியலமைப்பு வளர்ச்சியில் ஏற்பட்டிருந்த நிலைமாறு காலத்இனை கடப் 
பதற்கு எத்துணை உதவி இச்சீர்த்இருத்த இட்டங்கள் புரிந்தன என்பது 
தான் ஆராய்வுக்குரிப உண்மையான பிரச்சனையாகும். பெருங்குறைகள் 
இந்த திட்டங்களில் காணப்பெற்று இருந்த போதிலும், இவற்றின் 
செயல் நோக்கம் நிறைவேற்றப்பட்டது என்று நாம் இவ்விடத்தில் 
கூறலாம். இத்திட்டங்கள் போதுமான அளவு அதிகாரத்தை மாற்றி 
போதுமான அளவு மக்களை அவற்றில் பங்கு பெறச் செய்தன, அதன் 
விளைவாக இட்டங்கள் வெற்றிகரமாக ஈடைமூறைப் படுத்தப்பெற்றன. 
இப்பொழுது வரையறுக்கப்பெற்ற வழிகளில் பெரு முன்னேற்றங்களை 
உண்டு பண்ண இயலும் என்பதையும் எடுத்துக் காட்டின. அவை 
முழுமையான பொறுப்பாட்டியினை ஏற்படுத்தவும், கூட்டாட்டியை ஏற் 
படுத்தவும் வழிவகை செய்தன, பு.இதாக வளர்ந்து வரும் ஆட்டுயுரிமை 
பெற்ற வகுப்பினர்களுக்கு பொது வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய மதிப்பிட 
முடியாத பயிற்சியினை அளித்தன. அதே நேரத்தில் இட்டத்தில் 
கலந்து கொள்ளாதவாகளின் எதிர்ப்பினை ஒழிக்க ௮து போதுமான 
திருத்தங்களை உட்கொண்டிருக்கவில்லை, இட்டத்தில் கலந்து கொண் 
டவர்களின் எரிச்சலை குறைக்கவல்ல திருத்தங்களையும் உட்கொண்டி. 
ருக்கவில்லை. எல்லாவம்.றினையும் கருத்தில் கொண்டு பார்க்குமிடத்து 
இந்த சாதனையை மிகப் பெரியகாகவே எண்ண வேண்டும். ஓரே ஒரு 
அறிவுக்குப் பொருத்தன குறை ஒன்று இருக்குமே ஆயின் அது இந்த 
சாதனை இதை விடப்பெரியதாக இருந்திருக்கலாம் என்பதே ஆகும், 

பிரிட்டிஷ் அரசினரின் புதிய அல்லது புதிதாக பு.துப்பிக்கப்பெற்ற 
மனம் போக்கில் நம்பிக்கையை ஏற்படுத் துவதே அப்பொழுது மேழ் 

- கொள்ள வேண்டிய ஈடவடிக்கையாகக் காணப்பெற்றது. அப்பொழுது 
பிரிட்டனில் ஏற்பட்டிருந்த சூழ் நிலையில் எவ்வளவு தாரம் முன்னேற 
மூடியமோ அதை விட அதிகமான தூரம் முன்னேறினாலன்.றி அத் 
தகைய நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துவது இயலாத காரியமாகத் தோன்றி 
யது. இரட்டையாட்சி திட்டமே குணங்குறை வாதங்களின் நடுமை 
யமாக இருந்தது. இந்த திட்டத்தில் நேரடியாகப் பங்கு பெருதவர்கள் 
இத் திட்டத்தை சந்தேகத்துடன் கோக்இனார்கள், இத் திட்டத்தில் 
பங்கு கொண்டவர்களிடையே பூசல் ஏற்பட்டது. அமைச்சர்கள் 
பொறுப்பற்ற நிருவாகக் குழுவுடன் இணைக்கப்பட்டிருப்பதை மிக்க 
தேசப்பற்றுடையவர்கள் வெ அத்தனர். அவர்களுடையது என்று 
சொல்ல முடியாத ஈடிவடிக்கைகளுக்காகவும் அவர்கள் மீது ப மி சுமத்
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கப்பட்டது, கூட்டு ஆலோசனை முறை வெற்றி அடைய அடைய, 

இன்னயமிக்க கவர்னர்கள், அமைச்சர்களின் பயத்தையும், சந்தேகங் 

களையும் குறைத்துக்கொண்டு வர வர, அமைச்சர்கள் தேசிய பாதை 

பினின்றும் மேலும் மேலும், வில௫ச் செல்வதாகக் கருதப் பெற்றனர். 

அதன் பயனாக அவர்களுக்கு மக்களிடமிருந்த செல்வாக்கு அழியத் 
தொடங்கியது, நிதி மீதான ஆட்சி அதிகாரம் மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கு 
அளிக்கப்படவில்லையாதலால் ல அமைச்சர்கள் தங்களுடைய துமை 

களுக்குத் தேவையான பணம் வேண்டுமென்றே ஒதுக்கப்படவில்லை 

என்று கருதத் தொடங்இனார்கள். மரஙில வருவாய் இனங்களை எளிதாக 

மாற்ற முடியாத நிலை ஏற்படுத்தப்பெற்றிருந்த காரணத்தால் சில நல் 

லெண்ணங்கொண்ட கவர்னர்கள் வளர்ச்சி திட்டங்களை நிறை வேற்ற 

முடியாது துன்பமுற்றனர். எளிதாக பெருக்கத்தக்க நிலையில் இருந்த 

ஏற்றுமதி இறக்குமதி வரி, வருமான வரி போன்ற வரி இனங்கள் 

மத்திய அரசுக்கு வழங்கப்பெற்றன. மேலும் வரி விதித்தல், கலவரங் 

கள அடக்குதல் போன்ற இன்றியமையாத ஆனால் மக்கள் வெறுப் 

பினை சுலபமாக பெற்றுவிடத்தக்க அரசாங்க நடவடிக்கைகளை மேற் 

கொள்ளும் பொறுப்புகள் மாற்றப்படாத துறைகளின் &ழ் கொண்டு 

வரப்பெற்றன, இத்தகைய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளும் போது 

பிரிட்டி.ஷ்காரர்கள் பழிச்சொல்லுக்கு இரையானார்கள். அமைச்சர்களும் 

மேற்கூறிய காரணங்களினால், தங்களுடைய சல ஆக்க முறையான 

வேலைகளுக்காக தக்க பாராட்டு பெறவும் முடியாது போயிற்று, சீர் 

இருத்தத்திட்டம் தக்கபடி. நடைமுறைப் படுத்துவதைத் தடைசெய்யும் 

வகையில் மற்றொரு தடை இருந்து வந்தது. ஆனால் அத் தடையினை 

சிர்இருத்தங்கள் உள்ளடக்க இருப்பதாகச் சொல்ல இயலாது, காங் 

இரஸ் கட்டு பொதுவாக தேச உணர்ச்சிகளை பிரதிபலிப்பதாகக் கருதப் 

பெற்ற போதிலும், வேறு ல அரசியல் கட்சிகளும் ஏற்படுத்தப் 

பெற்றிருந்தன, காங்கிரஸ் இத்திட்டத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை 

யாதலால், கவர்னர்கள் வேறுபட்ட சுய ஈலங்கோரும் அரசியல் கட்டிக் 

காரர்ககா அமைச்சர்களாக நியமித்து பெரும்பான்மை ஆதரலை உண் 

டாக்கி வர்.தனர், அத்தகைய அமைச்சர்களுக்குள் ஏற்பட்ட பூசலும், 

அதனால் ஏற்பட்ட ஈடவடிக்கையை மேற்கொள்ள இயலாத கிலையும், 

அந்த திட்டத்தையே சர்குலைக்க ஆரம்பீத்தன. அத்தகைய கூட்டு 

அமைச்சரவைகள் அரசியல் வாதிகளுக்கு சிறு வாழ்க்கை ௩லங்களை 

ஏற்படுத்தித் தந்தனவேயன்,றி பாமர மக்களுக்கு யாதொரு பயனையும் 

அளிக்கவில்லை. 

மாண்ட்போர்டு காலத்தின் முதற் பகுதி (1921 முதல் 1924 வரை) 
தேர்ந்தெடுக்கப் பெற்ற சட்டசபைகளின் முதல் பதவிக் காலத்தினை 
உள்ளடக்கயிருந்தது. காங்கிரஸ் தேர்தலில் பங்கு கொள்ளவில்லை.
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ஆயினும் வாக்காளர்களில் மூன்றில் ஓரு பங்கெரை வாக்குச் சாவடி. 
களுக்குச் செல்வதை அதனால் தடுக்க முடியவில்லை. மகாத்மா காந்தியின் 
ஓத்துழையாமை இயக்கத்தினின்றும் கம்மை விடுவித்துக் கொண்ட 
மிதவாதிகளை தேர்க்தெடுப்பதையும் அதனால் தடுக்க இயலவில்லை. 
ஆகவே அமைச்சரவைகளை ஏற்படுத்துவது இப்பொழுது சாழ்தியமான 

காரியமாகத் தோன்றியது, ஆனால் அவ்வமைச்சரவைகள் மதிப்பிட | 
முடியாத பலமும், செல்வாக்கும் பொருந்திய எதிரப்பிக்கிடையே செய 

லாற்றி வரவேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. மையத்தில் அமைச்சர்கள் 

எவருமிலர். ஆனால் பணிந்துறைச் சார்ர்த உறுப்பினர்கள் அணி 

மறைந்து விட்டதால் தேசிய கருத்துப் போத்ினே உணர்ந்து அதற் 
கேற்றவாறு செயற்பட வேண்டிய நிலை மைய அரசுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது 

என்பது உணரப் பெற்மது, ரெளலத் சட்டங்களும், 1910ஆம் 
ஆண்டு பத்திரிகைச் சட்டமும் நீக்கப்பட்டன. தொழிற்சாலைகளிலும் 
சுரங்கங்களிலும் வேலை செய்பவர்களின் நிலைகளைப் பற்றியும், தொழி 

லாளிகளுக்கு நஷ்ட ஈடு வழங்குதல் போன்றவற்றைப் பற்றியும், சமூக 

ஈலம் சார்ந்த சட்டங்கள் இயற்றப் பெற்றன. ராலின்௪ன் தலைமைப் 

பொறுப்பின் 8ழ் உயர் இராணுவ பதவிகளை இந்திய மயமாக்கும் 
மூயற்சி துவக்கப் பெற்றது. சர்வதேச சங்கத்தில் இந்தியாவிற்கு இட 

மளிக்க ஏற்பாடு செய்யப் பெற்றது. பேரர-ஈ மாநாட்டில் ([மறா18] 
ொெமீளாவ௦6) இர்தியாவிற்கு டொமினியன்களுக்கு ஐத்த நிலையினை 
அளிப்பதாக வாக்குறுதி வழங்கப்பெற்றது. கடல் கடந்து வாழும் 

இந்தியர்களுடைய, குறிப்பாக தென்னாப்பிரிக்கா இந்தியர்களுடைய 
நலத்திற்காக வாதாடினர். உயர் பதவிகளில் பாதி அளவு இந்தியர் 
களுக்கு அளிக்கும் வகையில் லீ கமிஷன் இந்திய மயமாக்கும் திட்ட 
'மொன்றை சிபாரிசு செய்.5௪. ' அதே நேரத்தில் வரவு செலவு திட்டத் 
தில் துண்டு விழாமல் இருப்பதற்காக உப்பு வரி இரு மடங்காக உயர்த் 

தப் பெற்றது. இதற்காக புதிய பத்திரம் வழங்குமுறை புகுத்தப் 
பெற்றது. இதனால் ஏற்பட்ட நம்பிக்கையிழப்பு பண வகையில் 
ஏற்பட்ட இலாபத்தைவிட மிகவும் அதிகமாக இருந்தது. 1921ஆம் 
ஆண்டு அரசு ஓத்துழையாமை இயக்கத்தை சமாளிக்க வேண்டிய நிலை 
யில் இருந்தது. அடிக்கடி ஏற்பட்ட, குறிப்பாக வேல்ஸ் இளவரசர் 

வருசையின் போது ஏற்பட்ட, கலவரங்களை அடக்க வேண்டிய அவசிய 

மும் ஏற்பட்டிருந்தது. இந்த வகையான ஈடவடிக்கைகளுக்கு விதிக்கப் 
பெற்ற தடைகளே ஆக்க நலம் பயக்கும் நடவடிக்கைகளை விட பெரி 
தாக மக்கள் மனதில் தோன்,றின, அவநம்பிக்கை ஓழிக்கப்படவில்லை. 
அரசியல் துறையில் இந்தியர்களுக்கு பிரிட்டிஷ்காரர்களின் நல்லெண் 

ணங்களில் ஈம்பிக்கை பிறக்கவில்லை
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மாகிலங்களில் அமைச்சரவைகள் ஏற்படுத்தப் பெற்றன. சென்னை 

'மாகிலம் இன்றில் ரான் மாற்றுக் கட்சியின் துணையின் றி மந்திரிசபையை 

ஏற்படுத்தும் அளவிற்கு வேண்டிய பலத்தினை ஒரே கட்சி பெற்றிருர் 

தது. அது தான் ஜஸ்டிஸ் அல்லது பிராமலர்கள் அல்லாதார் கட்சி 
யாகும், அகச்கட்டியின் மலைவரான பனகல் ராஜாாவிள மா. ரலமைச்சராக 

கவர்னர் வில்லிங்௪ன் பிரபு நியமித்தார், அல்வாறுக பொறுப்புள்ள 
கட்டு அரசாங்கத்தினை ஓத்த சாயல் உடைய அரசாங்கம் ஒன்றினை 

அவர் ஏற்படுத்தினார். இந்த மந்திரிசபை கல்வித் துறையில் சில 
எர்த்திரத்த நடவடிக்கைகளையும் கோயில் மானியங்கக£ பாதிக்கும் ம் 
போக்கன நடவயுக்கை ஒன்றினையும் அது மேற்கொண்டது. அத் 

தகைய நடவடிக்கையினை பிரிட்புஷ் அரசாங்கம் நிறைவேற்றம் தயங்கி 

இருக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை, பஞ்சாபிலும் நம்பிக்கையினை உண்டு 
பண்ணத்தக்க ஒரு முயற்சி மேற்கொள்ளப் பட்டது, பிற்காலத்தில் 

வீரத்திருக்ககை (8ர்தபர்) பட்டம் பெற்ற மியான் பஸ்லி முசேன், 

செளத்ரி சோதுராம் ஆகியோர் சேர்ந்து பல வகுப்புகளைச் சார்ந்த 

ஜமீன்தார். அல்லது நாட்டுப்புற கட்சியொன்றினை எற்படுத்தி 
னார்கள். நகர்ப்புற தனி ஈகலன்களைக் கருத்தில் கொண்ட 

கட்டியின் எதிர்க் கட்சியாக அது விளங்கியது, புதிய சட்டசபையில் 
அக்கட்டுக்கு பெரும்பான்மை இல்லை என்றாலும், அப்பொழுது ஏற் 

பட்டிருந்த நிலமையினை அது கட்டுப் படுத்தி வர அகனுடைய தலைவா் 

களின் செல்வாக்கு பெரிதும் பயன்பட்டது. கல்வியை பெருக்குவதற் 

கான தட்டம் ஒன்றை அது புகுத்தியது. நிலச் சீர்த்திருத்தங்கள் மேற் 

கொள்ளப் பட்டன. க்கிய குருத்துவாராக்களை (பராமரோகா88) மக்க 
ளால் தேந்தெடுக்கப் பெம்ற அறநிலையத்தாரிடம் ஒப்புவித்து குருத்து 

வாராக்களைக் கட்டுப் படுத்தும் சிக்கலான பிரச்சனையை 1925-இல் ' 
இரீத்து வைத்தது. ஏனைய இடங்களில் பல பிரிவினர்கள் சேர்ந்து 

மந்திரி சபைகளை ஏற்படுத்தினர். கடம் பண முடையும், பொது 
மக்கள் ஆதரவு இன்மையும் ௮ச்சபைகள் சரிவர செயற்படுவதைத் 

தடுத்தன. காங்கிரஸ் srg ஓத்துழையாமை இயக்கத்தைத் 
தொடர்ந்து நடத்தி வந்தது. அவ்வியக்கம் சல நேரம் தீவிரமாக நடத் 

தப்பெற்றது, சில சமயம் ஆரவாரமின்றி நடைபெற்று வந்தது. 

ஓராண்டிற்குள் சுயராஜ்யம் பெற்று விடுவதாக வாக்குறுதி கூ.மீ காந்தி 

மக்களின் பேரார்வத்தைத் தாண்டி. விட்டார். முன்பு என்றும் ஏம்பட் 

டி. ராத அளவில் முஸ்லிம் கிலாபத்தியர்களின் ஆதரவைப் பெற்று விட்ட 
காச்தியீனால் நிறைவேற்ற முடியாத காரியம் எதுவும் இல்லை என்ற 
நிலை அப்பொழுது தோன்ியிருக்தது. ஆனால் ரிடி.ங்கு பிரபு காந்திக்கு 
உரிய கூரிய கோக்கும், நுட்பமான திட்ட ஆற்றலும் தனக்கே உரிய 
வகையில் பெற்திருந்த பெரும் அரசியல் மமதகையாக மகாத்மா காந்தக் 

குக் காட்சியளித்தார். புதலில் ரீடிங்கு பொது மக்களுடன் தொடர்பு
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கொள்ளாமல் ஓதுங்கய நிலையில் இருப்பதாகக் காணப் பெற்றார். 
உண்மையில் அவர் நிலைமையினை நன்கு பரிசீலனை செய்து வந்தார். 

எதிர் கட்சிகளின் பலத்தை அளவிட்டு வந்தார். அவர்களின் குறிக் 
கோள்களில் காணப் பெற்ற வேற்றுமையை அறிந்தார், அவர்களின் 

இணைப்பும் ஆர்வமும் தாற்காலிகமானது என்பதை உணர்ந்தார். 

ஆகவே எதிர் கட்சிகளுக்குள்ளே புழைந்திருக்க வேற்றுமைகளும் 

அவற்றின் போலி எண்ணங்களும் வெளிப்பட்டு, அவர் செய்ய வேண் 

டிய வேலைகளை அவை செய்யும் வரை காத்இிரக்கும் கொள்கையினை 

அவர் கடைப்பிடித்தார், ஆனால் மக்களின் ஆர்வம் குறையாதிருக்கும் 

பொருட்டு காங்கிரசு துரிதமான வெற்றிகளை நாடிற்று, அரசாங்கம் 

ஒரே சீரான முறையிலே செயற்பட்டு வருவதையும், குழப்ப நிலை 

நீடித்து வருவதையும் காங்கரசு விரும்பவில்லை. ஆனால் 1921-இல் 

ஆட்சி ஓர சீராக நடைபெற்று வந்தது. அதே நேரத்தில் அவ்வாண்டி. 
லும், அதற்கு அடுத்த ஆண்டிலும் குழப்பங்கள் ஏற்பட்டிருந்தன 

ஆகவே ஆர்வம் குறையலாயிற்று, அச்சம் அதிகரித்தது, 1922இல் 
மகாத்மா காந்தி சிறையில் அடைக்கப் பெற்றார். அந்நிகழ்ச்சி 
கவலையை ஓரளவு தணித்தது. காங்கிரசுக்குள்ளேயே அவரது 

தலைமையை எதிர்க்கத் தொடங்கினர். அவ்வெதிர்ப்பு சல ஆண்டுகள் 

தொடர்ந்திருந்தன. காங்கிரசுடன் இணைந்து இயக்கத்தை நடத்தி 
வந்த முஸ்லிம்களிடமும் ஆர்வக் குறைவு ஏற்பட்டது, அவர்களது 

தலைவர்கள் அனைவரும் துணிச்சல் வீரர்களேயரவபர், துருக்கிய காலிபா 
விடம் ஏற்பட்ட இரக்கமே அவர்களது ஆர்வந்இற்கு காரணமாகும். 
ஆனால் துருக்கியரின் தந்ைத என அழைக்கப் பெற்ற கமால் பாஷா 
துருக்கியை மீண்டும் புதுப்பித்து முஸ்லிம்களின் அச்சந்தை நீக்இனார். 
1928-இல் சுல்தான் பதவியினின்றும் ரீக்கப்பெற்றார். 1924-இல் 

கலாபாத்து (018721) ஒழிக்கப் பெற்றது,  ஆப்கானித்தானம் 
கோக்கி ஏற்பட்ட துடுக்கான மக்கள் பெயர்ச்சி அல்லது ஹிஜிராத் 

(Hijrat) gaa ha அடைந்தது, இத்தகைய சூழ்நிலையில் இந்துக் 
களின் ஆதிக்கத்தினைப் பற்றி முஸ்லிம்கள் கொண்டிருந்த அச்சங்கள் 
மீண்டும் உயிர் பெற்றெழுந்தன. 1921-இல் ஏற்பட்டிருந்த சகோதர 
மனப் பான்மை அழிவுற்றது. அன்றியும் 1921-இல் வகுப்பு வெறி 
காரணமாக கலவரங்கள் ரற்பட்டன. 

1922-இல் ஓ.த்துழையாமை இயக்கம் தோல்வி கண்டது.. அதன் 
_ பயனாக இந்தியா ஊக்கங் குன்றிய நிலையில் இருந்தது. அக்கிலையினை 

சுர கோயினின்று விடுவிக்கப்பெற்ற நோயாளியின் நிலையினுக்கு 
ஒப்பிடலாம். கல ஆண்டுகள் பொது மக்கள் உணர்ச்சியின் மி காணப் 
பெற்றனர். அவ்வாண்டுகளை சம்பந்தப்பட்ட பல்வேறு கட்சியினர் 
தங்களுடைய கொள்கைகளை மறு பரிசீலனை செய்ய பயன்படுத்திக்
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கொண்டனர், முஸ்லிம்கள் மீண்டும் இந்திய காட்டு பிரச்சனைகளி 
லும் வகுப்பு பிரச்சனைகளிலும் தங்கள் கவனத்தைத் திருப்பி விட்டனர். 

காங்கிரசுக்குள்ளே தன்னாப்வு பெருமளவில்: மேற்கொள்ளப்பட்டது. 
வெளிநாட்டு ஆதிக்கம் என்கிற பிணியில் இருந்து இந்தியாவை 
விடுவிக்க காந்தி என்ற புதிய மருத்துவர் பயன்படுத்திய அஹிம்சை 

என்ற மருந்து பயனளிக்கத் தவறியது, வங்காளத்தின் கடை? பெரும் 
தலைவரான 0. 8, தாலும், ஐக்கிய மாகாணங்களைச் சேர்ந்த பண்டித 
மோதிலால் நேரும் புதிய மருந்தில் நம்பிக்கையற்றவர்களின் தலைவர் 

களாய் விளங்கினார்கள். 1928-இல் காங்கிரசு கேர்தலில் கலந்து 
கொள்ள முடிவு செய்தது, சட்ட சபைகளில் இருந்து கொண்டே 

மாண்டேகு சேம்ஸ்போர்டு இட்டத்தினை தகர்த்தெறிய முடிவு 

செய்தது, திட்டத்தின் 8ழ் அமைக்கப்பெற்ற புதிய அரசுக்கு 

ஏற்பட்ட வெற்றியாக இதனைக் கருதலாம், ஏனெனில் சட்டசபை 

களின் முக்கெயத்துவத்தை ஏற்றுக் கொண்ட நிலையினை இது குறித்துக் 

காட்டியது, அதே நேரத்தில் புதிய அரசுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் 

ஆபத்தினையும் அது சுட்டிக் காட்டியது. ஏனெனில் அமைச்சரவை 

கள் செயற்பட முடியா நிலையினை அடைந்து விட்டால் தங்களுடைய 

ராய்ப்பு வளங்கள் குன்றிப்போகும் என்ற பயம் பொது மக்களிடையே 
ஏற்பட்டது. மத்திய சட்டசபையில் காங்கிரசு நாற்பத்தைந்து 
இடங்களைப் பெற்றது சபையில் உரத்த கண்டனம் செய்வதற்கு 

போதுமான இடங்களை காங்கிரசு கைப்பற்றியது. ஆனால் 

இட்டத்னத தகர்த்தெறியக்கூடிய எண்ணிக்கையை அது பெற்றில,. 

வங்காளத்திலும் பம்பாயிலும் அமைச்சரவைகள் அமைப்பதற்குப் 

போதிய இடங்ககா அது கைப்பற்றி இருந்தது, அடுத்த சில 

ஆண்டுகளில் மத்திய. அரசைப் பொறுத்தளவில் காங்கிரசு தேசிய 
எதிர் கட்சிெயரக இயங்கி வந்தது, மாநிலங்களில் ஒருவருக்கொருவர் 
விட்டுக்கொடுத்தல் என்ற கொள்கையின் அடிப்படையில் ஈடத்தப் 

பெற்று வந்த கட்டு அரசியலில் காங்கிரசு மேன்மேலும் ஈடுபட்டு 
வந்தது. மகாராஷ்டிரத்தில் 14. 1, ஜெயகர் என்பவரின் தலைமையின் 
ஏழ் “ஒத்துழைப்பவர்கள்” (Responsivists) carp Ashgs oA 
தோன்றியது. அரசுக்கும் மக்களுக்கும் இடையே நல்லதொரு புதிய 

உடன்பாட்டினை ஏற்படுத்துவதற்கு வேண்டிய முயற்சியினை 

0. ௩, தாஸ் மேற்கொள்ளுவார் என்று அனைவரும் எதிரபார்த்திருந்த 
போது, 0. %. தாஸ் 1929-இல் மறைந்தார். தலைமைப் பொறுப்பு 
மோதிலர்ல் நேருவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கது, மோதிலால் 
அற்றல் மிக்கவர், கட்சிக்குள் புதிய சட்டுப்பாட்டினைப் புகுத்தினார், 
3220-இல்.. அரசினர். மக்கள் வெறுப்புக்கு பாத்திரமான பருத்இத் 
இர்வை வரி முழுமையாக ஒழித்தனர். உயர் பதவிகளை. இந்தியர்கள் 

ஐரோப்பியர்கள் ஆகியோர் இடையே சரி சமமாக பகிர்ர்து கொடுக்க
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வேண்டும் என்ற லீ கமிஷனின் பொரிசை அரசாங்கம் ஏற்றுக் 
கொண்டது. சினிவாச சாஸ்திரி தென்னாப்பிரிக்காவிற்கு அனுப்பப் 

பட்டார். பிறகு அவர் மூதல் ஏஜென்டு ஜெனரலாக நியமிக்கப் 

பெற்றார். மக்களும், காங்கிரசும் மங்கள் கவனம் முழுவதையும் 

அரசியல் பிரச்சனையின்பால் கான் இருப்பியிருந்தனர். இரட்டை 
யாட்சி முமையினை பலவாறான கண்டனங்களுக்கு இலக்காயிருந்த 

போதிலும், அதனைக் கைவிடல் இயலாது என்பது தெளிவாயிம்.று. 

ஆகவே ஒவ்வொருவரும் அதன் வழியில் முன்னேறிச் செல்ல 

வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டிருந்தது. காங்கிரசின் குறிக்கோளும் 

இப்பொழுது அந்த வகையான முன்னேற்றத்தைத் துரிதப்படுத்த 

வேண்டும் என்பதேயாகும். ஆனால் அத்தகைய துரிதமான 
முன்னேற்றத்தை அடைவதற்கு கையாள வேண்டிய முறைகளைப் 
பற்றி காங்கிரசுக்குள்ளே கருத்து வேற்றுமை தோன்றியது. 

ஒத்துழையாமை முறையிலே ஏழ்பட்ட ஏமாற்றம் தான் காங்கிரசு 

சட்டசபைக்குள் நுழையக் காரணமாக இருந்தது, ஆனால் சட்டசபை 

யில் இருந்து கொண்டு அரசாங்க வேலைகளைத் தடை செய்யும் முறை 

யில் இப்பொ.ழது உண்டான ஏமாற்றம் நேரடி நடவடிக்கை முறை 

யில் காங்கிரசு காட்டிய புதிய உற்சாகத்திழ்குக்காரணமாக அமைந்தது, 

மகாத்மா அரசி பலினின்றும் விலகி உனது ஊரிஜன இயக்கம் அல்லது 
தீண்டாமை இழிப்பு இயக்கத்தினைத் தொடர்ந்து நடத்தி வந்த 
பொழுதிலும் சாங்இரசின் மீது தன்னுடைய கழுத்தினை இணிக்க தக்க 
சமயம் எதிர்பார்த்திடுந்கார். இந்தச் சூழ்நிலையில் தான் . எல்லா 
பிரிவினர்கள் அரசாங்கத்தின் பொது அறிவிப்பினை எதிர் நோக்கி 
இருந்தனர். அத்தகைய அறிவிப்பு உண்மையான இத்துழைப்புக்கு 

அல்லது புத்தூக்கங் கொண்டு சொடங்கப்பெறும் நடவடிக்கைக்கு 

வேண்டிய முன் அறிகுறியாக அமையும் என்று எண்ணினார்கள் . 

1929-இல் அரசினரும் காங்கிரசும் ஒருவரை ஒருவர் மிக எச்சரிக்கை 
யூடன் ௮ணுஇ வந்தனர், 1909-இல் ஏற்பட்ட உடன்பாடு நிலை 
இப்பொழுது ஏற்படவில்லை. 1919ஆம் ஆண்டு தொடங்கி 1921ஆம் 
ஆண்டு வரை ஏம்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் எல்ல. அரசியல் வகுப்பினர்சளை 
யும் வெகுவாக கலக்கிவிட்டு இருந்தன. ஆகவே அரசினருடைய 
திட்டங்களை நடுகிலை உணர்வுடன் ஆராயும் நிலையில் அவர்கள் இருக்தன 
ரில்லை. மேலும் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் கற்பனைத்திறம் வாய்ந்த 
தலைவர்களைப் பெற்றிருச்சவில்லை, திண்ணிய கருத்துக்களை 
மேற்கொள்ளும் நிலையிலும் அவர்கள் இருந்தனரில்லை, 1928ஆம் 

. ஆண்டிற்குள்ளாகவே விட்டுக்கொடுத்து உடன்பாடு செய்து கொள்ளும் 

மனப்பாங்கு மறைந்து விட்டது. இனி ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய 
பலத்தை அளவிடத் தொடங்கினர்,
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மாண்டேகு சேம்ஸ்டோர்டு சீர்திருத்தங்கள் செயற்பட்டு வரு 
மூழையினை கூர்ந்து ஆராயும் பொருட்டு அரசினர் மட்டிமான் 

குழுவினை ஏற்படுத்தியது. குழழவினருள் அகேகர் சிறு திருத்தங்களை 

மேற்கொள்ளுமாறு சிபாரிசு செப்்தனர், ஆனால் அவர்களுள் சிறுபான் 

மையினர் இரட்டையாட்சித் திட்டம் நடைமுறைப்படுத்த இயலாது 

என்று வலியுறுத்திக் கூறினர். சர், டெஜ் பகதூர் சாப்ரூ அவர்களது 

தலைவராக விளங்கினார். இது எல்லா கட்சியினரையும் ஒன்று 
சேர்த்து முழுமையான தன்னாட்சியினைக் கோருமாறு தூண்டியது, 

அத்தகைய தன்னாட்சித் திட்டத்தின் விவரங்களை ஒரு வட்ட மேசை 
மாநாட்டில் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் விடுக்கப் 

பெற்றது. 1926ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் இர்வின் பிரபு பதவி 

யேற்றார். அவரது முதல் ஈடவடிக்கை வகுப்பு ஒற்றுமை ஏற்படுத்து 

வதேயாகும், ஆனால் அது தலைவர்களின் கவனத்தை அரசியலமைப்பு 

முறைச்சார்ந்த பிரச்சனைகளினின்றும் திருப்பிவிட உதவி செய்ய 

வில்லை குறிப்பிட்ட இடைக் காலத்திற்குப் பிறகு மாண்ட்போர்டு 
இட்டம் செயற்பட்டு வரும் முறையினை அறிந்துகொள்ள விசாரணை 

ஈடத்த வேண்டும் என்ற நிபந்தனைத் இட்டத்தில் புகுத்தப்பெற்றது, 
குறிப்பிடப்பட்ட காலத்திற்கு இரண்டு ஆண்டுகட்கு முன்னரே 

அரசினர் விசாரணைக்குழு ஒன்றினை அமர்த்து முடிவு செய்தனர். 

1927ஆம் ஆண்டு ஈவம்பர் மாதம் சைமன் குழு அமர்த்தப்பெற்றது, 

சர். ஜான் சைமன் இக்குழுவின் தலைமைப் பூிபாறுப்பை ஏற்றார். 

பின்னா பிரதமராக நியமிக்கப்பெற்ம சொழிம் கட்டுயைச் சார்ந்கு 

அட்லி அதன் உறுப்பினருள் ஒருவராக இருந்தார், இந்த 

நடவடிக்கையின் மூலம் அரசினர் இந்தியர்களை திருப்தி செய்ய 

முடியும் என்.று கருதினார்கள். ஆனால் அதற்கு முற்றிலும் மாறான 
விளைவே ஏற்பட்டது, இந்தியர்களை வயப்படுத்திக் கொள்வதற்கு 
பதிலாக அது அவர்களின் மனத்தினை புண்படுத்தி விட்டது, 
அவர்களது ஒத்துழைப்பை பெறுவதற்குப் பதிலாக அது வரவிருக்கும் 

சச்சாவின் பீடிகையாக அமைந்து விட்டது, இந்தியர் எவரும் 
அந்த குழுவில் இடம் பெறாததே அதம்கு முக்கிய காரணமாகும். 

அத்தகைய நடவடிக்கை அரசியல் விவகாரங்களில் இந்தியர்கள் 
பெற்றுள்ள ஆற்றலுக்கு களங்கம் விளைவிப்பதாகத் தோன்றியது. 

வட்ட மேசை மாநாடு கோரிக்கையையும் நிராகரிக்கப்பட்டிருப்பதாகத் 

தோன்றியது, பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்டு இந்திய விவகாரங்களைக்கட்டு,ப் 
படுத்தி வரும் நிலையினை வற்புறுத்தி வந்ததன். காரணமாக இந்தியர்கள் 
தங்களுடைய விதியினை தாமே கிர்ணயித்.துச்கொள்ளும் உரிமையி லுக்கு 
மறுப்புத் தெரிவிப்பது போல தோன்றியது. ஆக்க முறையற்ற தேசிய 
மனப்பாங்கு வளர்வதற்கு விடுத்த அழைகூவலாக ௮து அமைந்தது, 
சைமன் குழு இந்தியாவிற்கு வந்த போதும், அது இர்இயாவில் பயணங்
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களை மேற்கொண்ட போதும் அதற்கு எதிராக உணர்ச்? பொருந்திய 

ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்தப்பெற்றன. எங்கெங்கு காங்கிரசின் செல் 

வாக்கு பெருமளவில் இருந்ததோ அங்கெல்லாம் அது புறக்கணிக்கப் 

பெற்றது, அதனுடைய அறிக்கை அரசியலமைப்பு முறையைப் 

பழ்.றிய தலைசிறந்த படைப்பாகக் கருதப்படுகிறது. ஆனால் அதனுடைய 

வருகை ஒரு அரசியல் கேடாக விளங்கியது, காங்கிரசு ஊர்வலங்களை 

நடத்துதல், கறுப்புக்கொடி. காட்டுதல் போன்ற செய்கைகளுடன் 

மட்டும் நின்றுவிடவில்லை. 1927-288-இல் சென்னையில் கூடிய 

காங்கிரசு சுதந்திரமே தனது குறிக்கோள் என்று அறிவித்தது. 

1926-இல் கூடிய அனைத்து கட்சி மாகாட்டில் சேரு அறிக்கை என்ற 

தன்னாட்சித் திட்டம் ஒன்று வெளியிடப் பட்டது.! அவ்வாண்டின் 

இறுதியில் மகாத்மா காந்தி காங்க சுக்குள் மீண்டும் வரவேற்கப்பட் 

டார். 1920இல் டொமினியன் நிலை அளிப்பதற்கு மூன்னர் வட்ட 

மேசை மாநாடு கூட்டப்பட வேண்டும் என்ற கருத்து காங்கிரசில் 

பலம் பெற்று வந்தது, பிரிட்டனில் கன்சர்வேடிவ் ஆட்சி ஒழிந்து, 

தொழிற் கட்டியினர் ஆட்ரி ஏற்பட்டது. பிரிட்டிஷ்காரர்கள் தேசிய 

வாதிகள் ஆகிய இருவருக்கிடையே ஏற்பட்டிருந்த கருத்து 

வேற்றுமையை அகற்ற இர்வின் பிரபு மற்றொரு முயற்சி மேற்கொள்ள 

இவ்வாட்டு மாற்றம் பெரிதும் உநவியது, டொமினியன் நிலை 

பிரிட்டிஷ் அரசுக் கொள்கையின் ரூறிக்கோள் என்றும், அடுத்த 

நடவடிக்கையினைப் பற்றிய ஆலோசனை ஈடத்த வட்ட மேசை மாநாடு 
ஓன்று கூட்டப்பெறும், என்றும் புதிய பிரிட்டிஷ் அரசு 1929-இல் 

ஒரு அறிக்கையின் வாயிலாக வெளியிட்டது. அந்த அறிக்கை 
வெளியிட. இர்வின் பெருந் தாண்டுதலாக இருந்தார். இந்த அறிக்கை 

ஒரு பெரும் சாதனையாகும், ஏனெனில் பிரிட்டிஷ் அரசியல் கட்டி 

களின் பெரும் பகுதியினர் இந்த அறிக்கையினை ஏற்றுக் கொண்ட 

னர். அவ்வாறு ஏற்றுக் கொண்டதன் வாயிலாக இந்தியாவில் தேசிய 

உணர்ச்சி ஒரு பெரும் சக்தியாக மட்டுமின்றி இந்திய அரியல் வாழ்வில் 

ஆதிக்கம் பெற்ற சக்இியாக் விளங்கியது என்பதனை பொதுவாக ஏற்றுக் 

சொண்டனர். மிக்க செல்வாக்கும், அசாதாரணமான நுண்ண றிவும் 

உண்மை நிலையினை எளிதில் அறியக்கூடிய ஆற்றலையும் பெற்றிருக்த 

பெரும் அரசியல் மேதையான இர்வின் பிரபுவுடன் கூடி வாதிட 
வேண்டும் என்பதைப் பொறுப்புள்ள இந்தியத் தலைவர்கள் உணர 
வில்லை என்றால் அதற்காக வருத்தம் தெரிவிக்காமல் இருக்க முடியாது. 

அதே போல அக்காலத்தில் ஏற்பட்டிருந்த சூழ்கிலையில் விட்டுக் 

கொடா மனப்பான்மையினைக் காட்டிலும் ஒத்துழைக்கும் மனப்பான் 

௩ அதனை கருவாக்யெவர்களுள் முக்யெமானவர்கள் மோதலால் நேருவும், சர். டேஜ் 
பகதூர் சாப்ரூவும் ஆவார்கள், ் 

$
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மையே ஈல்ல விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்,று அவர்கள் உணரவில்லை 

என்றால் அதற்காகவும் காம் வருழ்.தம் தெரிவிக்காமல் இருக்க முடியாது. 

ஆனால் நடந்தது முற்றிலும் நேர்மாறானது. புதிய திட்டங்களை ஏற்றுக் 

கொள்வதைப் போல காணப்பெற்ற காந்தி, தன்னாட்சியுடன் கூடிய 

குடியேற்ற நிலை திட்டத்தை உடனடியாக ஈடைமுழைப்ப்டுத்துவதற்கு 

ஒரு திட்டம் தயாரிக்க வேண்டும் என்றும், அதற்காக ஒரு வட்ட 

மேசை மாநாட்டினை கூட்ட வேண்டும் என்றும் அவர் வற்புறுத்தினார். 
அதற்கு அரசு இணங்க மறுக்கவே, அவர் சட்ட மறுப்பு இயக்கத்தை 

தொடங்கினார். சபர்மதி ஆரமத்தினின்றும் கடற்கரை ஊரான 

கண்டிக்கு ஈடந்து சென்று அங்கு சட்ட விரோதமான முறையிலே 

காமே உப்பினை உற்பத்தி செய்தார், அதே நேரத்தில் பஞ்சாபில் 

பயங்கரச் செயல்கள் மீண்டும் தொடங்கப்பெத்,திருர், சதை உணர்ந்தும், 

இவ்வியக்கத்தை$் தொடங்கினார் என்பதை இங்கு குறிப்பிடுதல் 

அவசியமாகும். 

1950ஆம் ஆண்டில் தொடங்கப் பெற்ற சாத்வீக சட்ட மறுப்பு 

இயக்கம் 1921-இல் தொடங்கப் பெற்ற ஒத்துழையாமை இயக்கத் 

இனின்றும் சில முக்கெ விஷயங்களில் மாறுபட்டு இருந்தது. இரண் 

டுமே வன்முறையினை விலக்கியிருந்தன. அவற்றுள் முதலில் தொடங்கப் 

பெற்ற இயக்கம் மந்தமான புரட்சியாகவும், இரண்டாவது இயக்கம் 

சுறுசுறுப்பு நிறைந்த புரட்சியாகவும் அமைந்திருந்தன.  நிருவாகத் 

இனின்றும் விலக நின்று அரசாங்கத்தினை செயற்பட வொட்டாமல் 

தடுக்க முடியும் என்று மு.நல் இயக்கம் எண்ணி இருந்தது. குறிப் 

பிடப் பெற்ற சட்ட விரோ;ுமான செயல்களில் பொது மககளை ஈடு 

படும்படி செய்வதன் வாயிலாக அரசாங்கத்தினை செயலாற்றல் அற்ற 

நிலையினுக்கு கொண்டு வந்து விட மூடியும் என்று இரண்டாவது 

இயக்கம் கருதியது. கணக்கற்ற மக்களைக் கைது செய்யும் பொழுது 

பொது மக்களின் இரக்க உணர்ச்சி தானாகவே எழுந்து விடும் என்று 

எண்ணினார்கள். அதன் விளைவாக றிது ஈறி நாக கிருவாகம் ஈடை 

பெறுவது தடை செய்யப்பட்டு விடும் என்று எண்ணினார்கள். 

நடவடிக்கைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும் போது மகாத்மா தான் 'பொெற்.றி 

ருந்த பொது மக்கள் மனத்தினை புரிந்து கொள்ளும் சக்தியினை வெளிக் 

காட்டினார். உப்பு வரி மக்களின் பெரும் எதிர்ப்புக்கு இலக்காயிருப் 

பதை அறிந்து தன்னுடைய இயக்கத்தை சட்ட விரோதமான உப்புத் 

தயாரிப்பில் தொடங்கி வைத்தார், முஸ்லிம்கள் அவருக்கு ஆதரவு 

அளிக்க வில்லை. ஆனால் இக்துக்களிடமிருர் து அவர் பெரும் ஆதர 

1 தேரு, இறிக்கையில் தனித் தொகுஇகள் வேண்டாம் என்று கூறி இருந்த படியால் 

முஸ்லிம்கள் வெறுப்படைந்திருந்தனர். ட. டட 
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வைப் பெற்முர்,1 மகாத்மா ஏழைகளின் ஈண்பனாகவும், சட்ட அறிவு 

கொண்ட அரியல் வாதியாகவும், இந்து மகானாகவும் விளங்இனார். 

அதுவே அவர் இந்தியர்களை தன் வயப்படுத்திக் கொள்ளக் காரணமா 
யிருந்தது. ஏராளமான பெண்கள் இந்த இயக்கத்தில் கலந்து 

கொண்டதே இதனுடைய இறப்புக் கூறாகும். இந்த வகையான பங்கு 

பெண்கள் விடுதலை இயக்கத்தில் ஒரு சிறப்பு மிகுந்த கட்டமாகக் 

கருதப் படுறது, இயக்கத்தின் மற்றொரு சிறப்பு பிரிட்டிஷ் சாமான் 
களை ஊர்க்கட்டு செய்தலேயாகும். இந்தக் கட்டுமானம் பரவலாக 
இருந்ததோடல்லாமல் பயனுடைய தாகவும் இருந்தது, மூன்றாவது: 

சிறப்பு யாதெனீல் இடை இடையே மக்கள் வன் முழைச் செயல்களில் 
இறங்கியதேயாகும் எல்லைப்புற மாகாணத்திலும், சோலாபூரிலும் 

கலவரங்கள் ஏற்பட்டன அந்த நேரத்தில் தான் சைமன் குழு அறிக்கை 
ஈவெளியிடப்பட்டது. மாநிலங்களில் மட்டுமே தன்னாட்டு முறை ap 
படுத்தப் பெறவேண்டும் என்று பபொரிசு செய்திருந்தது. அந்த 

வகையான இபாரிசு எரிகிற நெருப்பில் ஊற்றப்படும் எண்ணெய் 
போல் அமைந்திருந்தது இந்திய அரசர்கள் உட்கொண்ட கூட்டாட்சி 

ஏற்படுத்திய பிறகுதான் மையத்தில் பொறுப்பாட்டு ஏற்படுத்துவதைப் 
பற்றி ஆலோடுக்க வேண்மிம் என்று சைமன் குழு யோசனை கூறியது. 

அந்த வகையான யோசனை இந்தியாவில் தன்னாட்டு ஏற்படுத்துவதை 

காலவரையறையின்றி ஒத்திப் போடும் யோசனையாகக் கருதப்பெற்றது. 

சலவரங்கள், பிரிட்டனில் ஏற்பட்டிருந்த மாறுபட்ட கருத்துக்கள், 

தம்முடைய ஆலோசகர்களிடையே ஏற்பட்டிருந்த தயக்கங்கள், 
சந்தேகங்கள் ஆகியெவற்றி னுக்கும் இடையே வைசிராய் , தமது முயற் 
சியைத் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வந்தார். சைமன் குழு அறிக்கை 
யில் கூறப்பட்டுள்ள யோசனைகள்படி அரசாங்கம் ஈடக்க வேண்டும் 
என்ற கட்டாயம் இல்லை என்று கூறி மிதவாதிகளைத் திருப்திப் படுத்தி 
னார். மேலும் அவர்களை வட்ட மேசை மாகாட்டில் கலந்து கொள்ளச் 
செய்தார். இந்திய-பிரிட்டிஷ் உறவு முறையில் இந்த மாநாடு ஒரு 

இருப்புக் கட்டமாக அமைந்தது. மையத்தில் பொறுப்பாட்சிக் 

கொள்கையினைப் புகுத்துவதாக இருந்தால் மையத்தில் கூட்டாட்சி 

முறையினை ஏற்படுத்துவதற்கும் தங்களுடைய அதிகாரங்கள் ல 
வற்றை குறைத்துக் கொள்வதற்கும் தமது இணக்கத்தை அளிக்கத் 

குயாராக இருப்பதாகச் சுதேச மன்னர்கள் கூறினார்கள், இவ்வாருக 

பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக் காலத்தில் கடை? முழறை.பாக சுதேச மன்னர்கள் 
வழி காட்டியாக விளங்கினார்கள். இத்தகைய முடிவினை மேற்கொள்ளு 
வதன் மூலமாக இந்திய அரசர்கள் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தினுக்கு &ழ்ப் 

௩ இயக்கம் தொடங்கப்பெற்ற முதல்' ஆறு மாதங்களில் சுமார் 60,000 பேர் கைச 
செய்யப்பட்டனர்.
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பட்டிருந்த நிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் ஏற்படும் என்று ஈம்பி 
னார்கள். அதே நேரத்தில் அவர்கள் தங்களுடைய இராச்சியங்களில் 

பொறுப்பாட்சியினை ஏற்படுத்த எண்ணம் கொள்ளவில்லை. ஆயினும் 

சுதேச இராச்சியங்கள் கூட்டாட்டுயில் பங்கு கொள்ள மூன் வந்தமை 
யால் மையத்தில் பொறுப்பாட்டு ஏழ்படுத்துவதைப் பற்றி தொழிற் 

கட்சி அரசாங்கம் கொண்டிருந்த கருத்து மாறியது. தொழிற்கட்ட 
அரசாங்கத்தின் கருத்து மாற்றம், பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் கொள் 

கையைப் பற்றி காங்கரசு கொண்டிருந்த மனநிலை மாறுவதற்கு காரண 

மாய் அமைந்தது. 1981ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 19ஆம் காள் மாநாடு முடி 

வுற்றது, அப்பொழுது பிரிட்டிஷ் பிரசமரான ராம்சே மாக்டோனால்டு 
RELA அடிப்படையில் சட்டசபை ஏற்படுத்தப் பெற்ம பிறகு 

அரசாங்கம் பொறுப்பாட்டுக் கொள்கையினை ஏற்றுக் கொள்ளும் என்று 

அறிவித்தார். காந்தியும், காங்கிரசு காரியக் கமிட்டி உறுப்பினர்களும் 

விடுதலை செய்யப்பட்டனர். _இர்வின் பிரபு மகாத்மாவுடன் நேரடி 
யான பேச்சு வார்த்தைகளை நடத்தினார், அந்த பேச்சு வார்த்தைகள் 

ஒருவருக்கு ஒருவர் என்ற அடிப்படையில் நடத்தப் பெற்றன. இல் 
வாராக பமுர்வின் பிரச்சனைகளை தர்க்க ஒரு புதிய வழிமுறையைக் 

கையாண்டார். பேச்சு வார்த்தைகள் பிப்ரவரி மாதம் 17ஆம் தேதி 
தொடங்கி மார்ச்சு மாதம் 4ஆம் தேதி வரை ஈடத்தப்பெற்றன. 

பழைய காலத்தில் ஆட்சியாளர்கள் இருந்து வந்த ஓதுங்கிய நிலை இப் 
பொழுது மறைந்து விட்டது என்பதை இப்பேச்சு வார்த்தைகள் 

தெளிவு படுத்தின. ஆயினும் உறவு முறையில் சமரசத்துக்கு இடங் 

கொடாத்தன்மை அப்பொழுது இருந்தது போல் வேறெப்பொழுதும் 
ஏற்படவில்லை. அதிகாரமுடையவர்கள் அப்பொழுது ஒதுங்க 

இருந்தது போல் வேறு எப்பொழுதும் ஓதுங்கி இருக்கவுமில்லை, 

அரனார் காங்கிரளன் நட்பைப் பெற மிக்க ஆர்வம் காட்டினார்கள். 

காங்கிரசு தலைவர்களும் இயக்கம் வேகமாக தளர்ச்சியுற்று வருவதை 

அறிந்தனர். பொது மக்களும் உடன்பாடு செய்து கொள்ள வேண்டும் . 

என்ற மனப்பான்மையை வளர்த்து வருவதையும் உணர்ந்தார்கள். ( 

பொது மக்கள் எதிர் பார்த்ததை விட அதிகமாகவே பெற்றுவிட்ட 6 

தாகக் கருதி வருவதையும் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் உணர்ந்தனர். ஆகவே 

பேச்சு வார்த்தைகள் அந்தி இர்வின் சமரசந்துடன் முடி.வுற்றன. 
சாத்வீக சட்ட மறுப்பு இயக்கம் கைவிடப்பட வேண்டும் என்பதும், 

வன்முறைச் செயலுக்காக குற்றம் சமத்தப்பட்டவர்களைத் தவிர ஏனைய 

shud கைதிகளை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்பதும், வட்ட 
.. மேசை மாநாட்டின் இரண்டாவது கூட்டத்தொடரில் காங்கிரசு பங்கு 

கொள்ள வேண்டும் என்பதும் அதனுடைய முக்ய கூறுகளாகும். 

ஏப்.ரல் மாதம் கராச்சியில் கூடிய காங்கிரசு கூட்டத்தில் ௮ந்த சமரசத்
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இட்டம் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது. அதே கூட்டத்தில் மகாத்மா 
காந்தி காங்கரரன் ஒரே ஒரு பிரதிநிதியாக நியமிக்கப் பெற்றார். 

இருவகை மக்களுக்கு இடையே ஏற்பட்டிருந்த முறிவினை 

சரி செய்வதற்காக பெரிய மனதுடன் மேற்கொள்ளப்பெற்ற இந்த 

முயற்சிக்கு ஊழ்வினை கருணை காட்டவில்லை. அதே போல வருங் 

காலம் பற்றிய திட்டத்தை இருவருமே சேர்ந்து உருவாக்ச 

மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சிக்கும் ஊழ்வினை கருணை காட்டவில்லை. 

தூரச்சிக் காங்கிரசு கூட்டம் நடைபெற்று வரும்போது பஞ்சாபில் 
பயங்கரச் செயல்களில் ஈடுபட்ட குற்றத்திற்காக பகத்சிங் தூச்ிலிடம்... 

பட்டார். அம் நிகழ்ச்சி இவர் மனப்பான்மையினை புதுப்பித்து 
விட்டது. கான்பூரில் ஏற்பட்ட வகுப்புக் கலவரங்கள் முஸ்லிம்களின் 

மனதைப் புண்படுத்தி விட்டன. முஸ்லிம் வகுப்பினர் அனைவரும் 

ஒன்று சேர்ந்து விடுக்கும் எந்த விதமான கோரிக்கையினையும் தாம் 

ஏற்றுக் கொள்வதாக மகாத்மா அறிவித்திருந்த பொழுதிலும் மூஸ்லிம் 

sor கோபம் தணியவில்லை, ஏனெனில் டாக்டர் அன்சாரியின் 

தலைமையின் கீழிருந்த காங்கிரஸ் முஸ்லிம்கள் பெரும்பான்மையான 

முஸ்லிம்களின் விருப்பங்களை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்பது 

அனைவருக்குமே தெரிந்து இருந்தது. காங்கிரசுக்குள்ளேயே 

சச்சரவுகள் ஏற்பட்டன. சென் குப்.நா கட்சியினருக்கும், சுபாஸ் சந்திர 

போஸ் கட்சியினருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட தகராறு வங்காள 

காங்கரசை நிரந்தரமாக வலியிழக்கச் செய்தது. பிரிட்டனின் கவனம் 

அனைத்தும் நிதி நிலையில் ஏற்பட்ட நெருக்கடியின் பால் திருப்பிவிடப் 

பட்டிருந்தது. தொழிற் கட்சி அரசு வீழ்ந்தது. ராம்சே மாக்டொனால் 

டின் தலைமையின் 8ழ் அனைத்துக் கட்சி ௮ரசு ஏற்படுத்தப்பெற்றது. 

ஆனால் இந்த அரசில் கன்சர்வேடிவ் கட்சியினர் பெருமளவில் 

இருந்தனர்.  வெட்ஜ் உட் பென்னுக்குப் பதிலாக தெளிவான 

அறிவாற்றல் பொருந்திய சர், சாமுவேல் ஹோர் இந்திய அரசியல் 

அலுவலகத்தை ஈடத்தும் பொறுப்பை ஏற்றர். டில்லியில் இர்வின் 

பிரபுவை அடுத்து வில்லிங்டன் பதவி ஏற்றார். வில்லிங்டன் வயதான் 

வர். இர்வினைப் போன்று அவ்வளவு பொறுமைசாலி அல்ல ஆயினும் 

நட்பு நாடும் மனப்பான்மை கொண் டவர். : 

இத்தகைய மாறுதல்கள் நிறைந்த சூழ்ரிலையில் வட்ட மேசை 

மாநாட்டின் இரண்டாவது கூட்டத் தொடர் கூடியது. கூட்டதி 

தொடக்கத்தில், மையத்தில் பொறுப்பாட்சி, மாரில சுய ஆட்சி ஆகிய 

பிரச்சனைகளை தனித் தனியே விவாதிக்க வேண்டும் என்ற யோசனையை 

அரசாங்கம் கூறியது, ஆனால் இந்திய : பிரதிநிதிகள் அனைவருமே 

: அதை. எதிர்த்தனர், ஆகவே அந்த யோசனை கைவிடப்பட்டது.
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ஆயினும் பிரிட்டிஷ் அரனரின் மனநிலை சிறிது கடுமையாக வருவது 

தெளிவாகத் கநோன்றியது. மகாத்மா காந்தி இதனை புரிந்து கொள்ளத் 

தவறவில்லை. ஆயினும் அப்போதைக்கு சல சொற்பொழிவுகள் 

ஆற்றுவதுடன் தம் நடவடிக்கையை நிறுத்திக் கொண்டார். 

இலண்டனில் இருந்த போது பிரிட்டிஷ் அரசியல் மேதைகளுடன் 

கேரடியான தொடர்புகளை வைத்துக் கொள்ளத் தமக்கு ஏற்பட்டிருந்த 

வாய்ப்பினை தவற விட்டார் என்று தான் கூற வேண்டும். இந்தியா 

முழுவதற்கும் தான் பிரதிநிதி என்று கூறி முஸ்லிம்கள், இீண்டப்படா 

தவர்கள் ஆகியோருடைய நட்பைக் கெடுத்துக் கொண்டார். புதி.ப 

இந்திய அமைச்சர் பெற்றிருந்த மனம் விட்டு பேசுக் தன்மையினையும், 

நேர்மையினையும் வெகுவாகப் புகழ்ந்திருந்த போதிலும், பழைய 

சந்தேச மனப்பான்மை மீண்டும் தலையெடுக்கத் தொடங்கியது. 

ஆகவே ஆதஇிக்கநிலை பெற்றிருந்த கன்சர்வேடிவ் கட்சி சில ஆண்டுகளில் 

எத்துனை தாரம் முன்னேறியுள்ளது என்பதையும், இதுவரை முடிக்கப் 

பெற்றிருக் த வேலையினை கன்சர்வேடிவ் கட்சியினர் ஏற்றுக்கொண்ட 

நிலையினையும் அவர் கவனிக்கத் தவறினார், பிரிட்டிஷ் அரசினரின் 

இந்தியப் பிரச்சனையை அணுகு முறையில் ஏற்பட்டிருந்த மாற்றம் 

அவர்களுடைய எண்ணத்தில் ஏற்படவில்லை. ஆக்க முறையான 

சாதனைகள் குறிக்கோளை நோக்கி விழிப்புடன் முன்னேறுதல் ஆகிய 

வற்றைப் பற்றிய வாசகங்களுக்குப் பதிலாக காப்பு நிபந்தனைகள் 

ஏற்படுத்தப்பெற்றன. காப்பு விதிகளை ஏற்படுத்துவதில் மிக்க கவனம் 

செலுத்தப்பட்டது. பட்டியல்கள் அட்டவணைகள் ஆூயவற்றில் 

கருத்து செலவிடப்பட்டிருந்தது திட்ட கோக்குடன் மேற்கொள்ளப் 

பட்ட முன்னேற்ற உணர்ச்சி இப்பொழுது அழிந்து விட்டது. 

அரசாங்கம் மீண்டும் மற்றொரு வண்டியினை தடுத்து நிறுத்தும் 

தடையாகத் தோன். றியதேயொழிய தன்னுடைய வண்டியினை இயக்கச் 

செலுத்துவதாகத் தோன்றவில்லை, இந்த சூழ்கிலையில் சட்டசபை 

களில் உள்ள இடங்களை வகுப்பு வாரியாகப் பகிர்ந்து கொள்ளுவதில் 

இந்தியக் கட்சியினருக்குள் உடன்பாடு ஏற்படவில்லை, ஆகவே 

பிரிட்டிஷ் அரசினருக்குத் சாமே பகிர்ந்து அளிக்க வேண்டிய சிலை 

ஏற்பட்டது. இரண்டாவது கூட்டத் தொடர் ஏமாற்றத்தில் 

முடிவடைந்தது. ஆயினும் அது பின்வரும் இமையினையும் அது 

குறித்துக் காட்டத் தவறவில்லை. மகாத்மா இந்தியா திரும்பிய மூன்று 

வாரத்திற்குள்ளாகவே மீண்டும் ॥றையிலடைகச்கப்பட்டார். காங்கிரசு 

கட்டிக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது. காந்தி சிறையிலிருந்த போது 

அப்துல் சுபார்கான் சகப்புச் சட்டை இயக்கம் என்கற போராடும் 

தன்மை: பொருந்திய இயக்கத்தினைத் துவக்கினார். வங்காளத்தில் 

- பயங்கரச் செயல்கள் மீண்டும் தலைக்காட்டின, ஐக்யெ மாகாணங்களில் 

வரி கொடா இயக்கம் அவச்சுப்பெற்றது. ,*ாங்கெசக்குள்ளே மீண்டும்.
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பலப் பரிட்சையில் இறங்க வேண்டும் என்று கூறும் கட்சியினர், 
ஒத்துழைப்பு முறையினுக்கு ஈல்லகொரு வரய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் 
என்று கூறும் கட்சியினரை விட அதிகமான செல்வாக்குப் பெற்றிருந் 
தனர். அரசாங்கத்திடம் இப்பொழுது ஏற்பட்டிருந்த புதிய முரட்டுப் 
பிடிவாதம் அவர்களுடைய செல்வாக்கை அதிகரிக்கச் செய்ய பயன் 

பட்டது. சமாதான முறை சக்க பயன் அளிக்கவில்லை என்று 
அரசினர் கருதினர். அரசினர் உறுதியாக நின்றால் கா.ங்கரசின் 

போராட்ட நடவடிக்கையி ன முறியடிக்க இயலும் என்றும் அவர்கள் 

கருதினார்கள் இத்தகைய கருத்து சரியானதென்று பின்னர் உணரப் 
பட்டது, எனினும் அவர்களுடைய நடவடிக்கை 1931-இல் ஒழிக்கப் 

பட்டு விட்டதாகக் கருதப்பெற்று வந்த அவநம்பிக்கை மேலும் நீடிக்கப் 
பெறுவதற்குக் காரணமாக அமைந்துவிட்டது. ஒத்துழைப்பு. முறை 
யினுக்கு மேலும் ஒரு வாய்ப்பினை அளிக்க காந்தி முடிவு செய்திருக்க 
லாம். அத்தகைய முடிவினை மேற்கொண்டிருக்தால் காங்கிரசுக்குள் 

இருந்த கட்டுக்கடங்காத பிரிவினரை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய 
அவசியம் ஏற்பட்டிருக்கும். அப்படி இல்லையென்றால் காந்தி அவர் 
களுடன் சேர்ந்து கொண்டு காலத்திற்கேற்ப ஒட்டி. ஒழுக நடந்திருக்க 

லாம். அதே நேரத்தில் மற்றொரு போராட்டத்திற்கான சக்திகளை 
இரட்டிக் கொண்டு வர முடியும், ஆனால் மேற் குறிப்பிட்ட இரண்டு 
ஈடவடிக்கைகளுள் ஒன்றையேனும் அவர் மேற்கொள்ளவில்லை. 
அதன் பயனாக சட்ட மறுப்பு இயக்கம் சரியான முன்னேற்பாடு இன்றி 
துவக்கப்பெற்றது, போராட்டம், அதனால் ஏற்பட்ட கஷ்ட ஈஷ்டங் 
கள், ஆகியவற்றால் நாடு சோர்வு அடைந்து விட்டது. நாட்டு மக்கள் 

காங்கரசின்பால் தங்களுடைய பரிவிரக்கத்தினைக் காட்ட மனம் ஒப்பி 
யிருந்தனரே அன்றி ag ஈடந்து செல்லும் புரட்டிப் பாதையில் 
அதனைப் பின்தொடர்ந்து செல்லத் தயாராக இல்லை, காங்கிரஸ் 

தலைவர்கள் பொதுமக்கள் ஆகியோரிடையே ஏற்பட்டிருந்த தொடர்பு 
சில ஆண்டுகள் அறுந்து இருந்தன. 1932ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 
கைதிகளின் எண்ணிக்கை 84,458 ஆக உயர்ந்தது, அது 1950ஆம் 

ஆண்டுல் பல மாதங்களில் கைது செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 
யில் பாதியேயாகும், ஆனால் ஜுலை மாதத்தில் அவர்களின் 
எண்ணிக்கை 4065 ஆகக் குறைந்து விட்டது. இவ்வாருக இயக்கம் 
படிப்படியாக அழிவுற்.று வந்தது. அரசினர் பெரும் வெற்றியடைந்து 
விட்டதாகக் கூற முடியும், காட்டு மக்கள் ௮மைதி.பாக இருந்தாலும் 
அவர்களிடம் காணப்பெற்ற துயரார்ந்த நிலையினை யாவரும் எளிதில் 
அறிந்து கொள்ள இயன்றது. ஒத்துழையாமை இயக்கம் வீழ்ச்சி 
யூற்ற பிறகு ஈம்பிக்கை அளிக்கவல்ல மற்றொரு முறையினன கையாள 

இன்னும் முயற்சி மேற்கொள்ளப்படவில்லை. அதற்கு மாறுக 
நிகழ்ச்சிகளை எதிர் நோக்கு ஐய மனப்பான்மையுடன் காத்திருக்கத்
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தொடங்கினார்கள், சீர்திருத்தங்கள் பயன் தரும் கருத்துக்களை 
உட்கொண்டிருந்கன என்று எண்ணியவர்கள் காத்திருக்க முடிவு 

செய்தனர். ஆனால் அவர்களிடம் பழைய ஆர்வம் காணப்பெறவில்லை, 

சர்த்திருத்தங்கள் பயன்தரும் கருத்துக்களை உட்கொண்டிருக்கவில்லை 

என்று எண்ணியவர்கள் நம்பிக்கையற்று ஒதுங்கி இருந்தனர். 

இத்தகைய ஓதுங்யெ மனப்பாங்குடன் மக்கள் புதிய தட்டம் 

மெதுவாக உருவாக்கப்பெற்று வருவதைக் கூர்ந்து கவனித்து வந்தனர், 

புதிய திட்டத்தையொட்டி. மேற்கொள்ளப்பெற்ற பெரிய ஏற்பாடு 

களின் உண்மைச் சிறப்பு மக்களின் மனதில் சிறிது சிறிதாக பதியத் 

தொடங்கியது, மேலும் சட்ட மறுப்பு இயக்கம் புதுப்பிக்கப் பெற்றி 

ருந்தும், சர்ச்சில் தலைமையின் கீழ் செயற்பட்டு வந்த கடும் பிற்போக் 

காளர்களின் எதிர்ப்பு தொடர்ந்து இருந்து வந்தும், அனைத்துக் கட்ி 

அரசாங்கம் இந்திய அரசியலமைப்பில் முன்னேம்றங்களை ஏற்படுத்தும் 

முயற்சியினைத் நொடர்ந்து மேற்கொண்டு வந்தது. அதன் பயனாக 

இந்திய மக்களின் மனதை அது கவர்ந்து விட்டது என்றே கூற 

வேண்டும். இந்த முன்னேற்ற நடவடிக்கைகள் பின்வருமாறு ₹ 

வட்ட மேசை மாகாட்டின் மூன்றாவது கூட்டத் தொடர் நடத்துதல். 

1932ஆம் ஆண்டில் வெளியிடப்பெற்ற வகுப்புவாரி பிரதிகிதித்துவத் 

தைப் பற்றிய தீர்ப்பு, தீர்வு காணப்பெறுத பிரச்சனைகளுக்கு Bie 

காணுவதற்காக ஏற்படுத்தப்பெற்ற ஆய்வுக் குழுக்கள், பல காலம் 

நீடித்து வந்த பார்விமெண்டு விசாரணைகள், பார்லிமெண்டு வீவாதங்கள் 

புதிய திட்டம் 1985ஆம் ஆண்டின் இந்திய அரசாங்கச் சட்டம் 

நிறைவேற்றப்பட்டது. இதற்கிடையே வில்லிங்௪டன் பிரபுவின் 

பதவிக் காலம் முடிவடைந்து கொண்டு வந்தது. 1996இல் 

இச்சட்டத்தை ௩டைமுறைப்படுத்துவதற்காக லின்லித்கோ பிரபு 

இந்தியாவீற்குப் புறப்பட்டார்,



உ. பூஸ்தான் தோற்றம் 

1950ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னர் பாகிஸ்தான் என்ற வார்க்கையினை 
எவரும் கேட்டிருக்க முடியாது, 1940-இல் அதுவே தனது குறிக் 

கோள் என்று முஸ்லிம் லீக் கட்டு அறிவித்தது. 1947-இல் பாகிஸ்தான் 
1 கோடி மக்களைக் கொண்ட ஒரு தனி காடாக ஏற்படுத்தப்பெற்ற து. 
வெறும் அரசியல் தாண்டுதலுணர்ச்சிகள் மட்டும் அத்தகைய துரித 
மான வளர்ச்சிக்கும் பெருவாரியான வெற்றிக்கும் காரணங்களாக 
அமைந்திருக்க முடியாது, வேறு உள்ளார்ந்த காரணங்கள் இருக்க 

வேண்டும், அந்த காரணங்கள் வெகு நாட்களுக்கு முன்னரே தோன்றி 

இருக்க வேண்டும், 1941-இல் பிறப்பு இ௰ப்பு கணக்கு எடுத்த 

பொழுது இந்திய முஸ்லிம்களின் எண்ணிக்கை சுமார் ஒன்பது 
கோடியே இருபது லட்சம் என்று சணக்கிடப்பட்டது. அது மொத்த: 
மக்கள் தொகையில் அதாவது முப்பத்தெட்டு கோடியே தொண்ணுறு 
இலட்சத்தில் 24 சதவீதமாக இருந்தது, இந்த ஒன்பது கோடியே 
இருபது இலட்ச பிரசாரம் செய்யும் பொழுது பத்து கோடியாக 

உயர்ந்து விட்டது. மொத்த மக்கள் தொகை நாற்பது கோடி என்று 
பேசப்பட்டு வந்ததால் பத்து கோடி என்று சொல்லும் பொழுது ஏறக் 

குறைய சரியான எண்ணிக்கையைத்தான் குறிப்பிட்டனர் என்று 
கூறலாம், நான்கு கோடியே இருபது இலட்ச மக்கள் €க்கயர், கிறித்த 
வர், சமணர், பார்சிகள், காட்டுப் பகுதிகளில் வாழ்ந்து வந்த பழங்குடி. 
மக்கள் ஆகயெ வகுப்புகளைச் சேர்ந்தவர்கள், இவ்வாருக மொத்தத்தில் 
நான்கு பேர்களுக்கு ஒருவர் என்ற திட்டத்தில் முஸ்லிம்கள் இருந்தனர். 

காட்டிலுள்ள  ஈறுபான்மையினருள் அவர்களே எண்ணிக்கையில் 
முதன்மையான இடம் பெற்றிருந்தனர். ஈிறுபான்மையினருள் பஞ்சா, 
4மிலுள்ள சிக்யெர்களைத் தவிர, முஸ்லீம் வகுப்பு ஒன்றினை மட்டுமே 
அரசியல். முக்கியத்துவம். பெற்றதாகக் கருத முடியும், அவர்கள் 
தங்களை. சிறுபான்மையினராகக் கருதவில்லை. அவர்கள் தங்களைச் 

சகிப்பட்ட... ஒரு தேச மக்களாகக். கருதி வந்தார்கள் பாலஸ்தான்   
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இயக்கத்தைப் பற்றி புரிந்து கொள்ளுவதக்கு இட் மனப்பான்மையை 

நாம் உணர வேண்டுவது அவசியமாகும். 

இந்திய முஸ்லிம்கள் எப்பொழுதும் தங்களை ஏனைய மக்களினின் 

றும் வேறுபட்டவர்கள் என்று கருதி வந்தனர், அதே நேரத்தில் 

இந்தியா்கள் என்ற பட்டத்தை எல்லா சமயங்களிலும் அவர்கள் 

நிராகரித்து வரவில்லை என்பதையும் ராம் இங்கு குறிப்பிட வேண்டும், 

இஸ்லாமிய கலாசாரம் என்பது ஒரு தனி முறையான கலாசாரம் என்ற 

கருத்து, மேல் நாட்டு தேசிய உணர்ச்சி, ஆகிய இவ்விரு கருத்துக் 

களின் கலப்பே பாகிஸ்தான் என்பதாகும். இவ்வாருக சமயம், 

கலாசாரம் ஆ௫ெயெவற்றைச் சார்ந்த ஒரு வகுப்பினை பிரிவினையைக் | 

கோரும் அரசியல் சக்தியாக பாடிஸ்தான் இயக்கம் மாற்றி விட்டது. 

இந்திய முஸ்லிம்கள் பல வகையான இனங்களினின்றும் தோன்றியவர் 

கள். அநேக மொழிகளைப் பேசி வந்தனர், இந்தியா முழுவதிலும் 

தறி இருந்தனர். இத்தகைய ஒரு வகுப்பினர் பிரிவினையைக் கோரும் 

அளவிம்கு ஒரு பெரிய அரசியல் சக்தியாக வளர்ந்து விட்டதற்குத் 

தகுந்த காரணம் என்ன என்பதை ௮திய பண்டைய வரலாஜ்.றினை நாம் 

துருவிப் பார்ப்பது அவசியமாகும், இந்தியாவிற்குள் முதல் வி 

வந்த முஸ்லிம்கள் அராபியர்கள் ஆவர், அவர்களுடைய தலைவர் 

முகமது பின் காசிம் என்பவர், அவர் 8, பி. 712-இல் சிந்து 

மாகாணத்தைக் கைப்பற்றினார். அவரையடுத்து .மாமூத் கஜினி 

இந்தியாவின் மீது படையெடுத்து வந்த பஞ்சாபை வென்றார், 

அந்நிகழ்ச்சி 11ஆம் நாற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் ஏற்பட்டது. 

பஞ்சாபும் பெரும்பாலும் முஸ்லிம் பகுதியாக மாறியது, ஆனால் சந் 

மாகாணத்தில் இருந்த வந்த இந்துக்களைவிட பஞ்சாபிலிருந்த இந்து 

கள் (பி.ழகு சீக்கியர்கள்) அதிகமான முக்யேத்துவம் பெற்றிருந்தனர். 

1400-இல் காஷ்மீர் பிடிபட்டது. அங்கும் காஷ்மீர் பிராமணர்களைத் 

தவிர ஏனையோர் இஸ்லாம் மதத்தைத் தழுவினர். காஷ்மீர் பிராமணர் 

கள். எண்ணிக்கையில் குறைவாக இருந்த போதிலும் முக்கியத்துவம் 

பேற்றவர்களாக இருந்தனர். 

   

        

   

  

.... 1192இல் தானேச்சுவரத்தில் பிருத்விராஜ் தோற்கடிக்கப்பெற்ற ' 

பிறகு, டில்லி முகமது கோரியின் கையில் சிக்யெது, அதன் பிறகு 

இஸ்லாகீயர் இந்தியாவின் பெரும் பகுதியைக் கைப்பழ்றலானார்கள். 

இருபது. ஆண்டுகளுக்குள்ளாசவே தருக்க முஸ்லிம்கள் வங்காளக் 

கடலை சென்றடைந்தனர். ஏறக்குறைய நூ.று ஆண்டுகளில்: தெற்கே 

மதுரை வரை. ஊடுருவிச் சென்றனர். அப்பொழுதிலிருந் து: 1260 வரை 
அவர்கள் இந்தியாவில் ஆதிக்கம் பெற்றிருந்தனர்... இந்த 9% நூர். 

முண்டுகளில் 4 நாற்றுண்டு காலம் வட இந்தியா: இரு முஸ்லிம்
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பேரரசுகளின் அஆதிக்கத்திற்குட்பட்டு இருந்தது." பதினான்காம் 
ஆண்டின் தொடக்கத்திலிருந்து கிருஷ்ணா ௩இி வரையுள்ள தக்காணப் 
பகுதி முஸ்லிம் ஆளுகைக்கு உட்பட்டிருந்தது.” இந்தியா முழுவதும் 
இருமூறை ஒர முஸ்லிம் ஆட்டியின் 8ம் கொண்டுவரப் Qui Bat 

து. 

இத்தகைய சூழ்நிலையில் தான் மக்கள் தொகையில் நான்கில் 
இரு பங்கு முஸ்லிம்களாக மாறினர். தனால் முஸ்லிம் மக்கள் ஒரு 
.படித்தான நிலை.பில் இருந்தனர் என்று கூற முடியாது, அதற்கு 
மாறாக முஸ்லிம்கள் பல உட்பிரிவுகளாகப் பிரிந்திருக்தனர். அவற்றுள் 
(முதலாவது வெளி நாடுகளிலிருந்து வந்த முஸ்லிம் பிரிவாகும். 

வளிகாட்டு முஸ்லிம்கள் அராபியர், துருக்கர், பத்தானியர், 

ப்கானியர், பாரசீகர் எனப் பல வகையகப் பிரிந்திருத்தனர். அவர் 
கள் கூட்டம் கூட்டமாகவும், குலம் குலமாகவும், குடும்பம்: குடும்பமாக 
வும் இந்தியாவிற்குப் பொருள் தேடிவந்து நிரந்தரமாக வாழத் தொடங் 
கினார்கள். பழைய பஞ்சாப், சந்து, எல்லைப்புறங்கள் ஆயெவற்றில் 
வாழ்ந்திருந்த முஸ்லிம்கள் குல மரபுக் கூட்டத்தினச் சேர்ந்தவர்கள். 

சோஹில்கண்டில் வாழ்ந்திருந்த ரோஹில்லர்கள், பர்ஹாவைச் சார்ந்த 

சையித்துகள் ஆகியோரைப் போன்ற முஸ்லிம்கள் வடக்கினின்றும் 

தெற்காக வெகுதூரம் சென்று பல இடங்களில் குடியேறினார்கள். 
ஆயினும் சாகர்கள் குஷானர்கள், ஹீணர்கள் ஆரிய மொழியைப் Gua 

வந்த பழங்குடிகள் ஆயெ மக்கள் ஏரிடத்திலிருந்து மற்றொரு 
இடத்திற்கு பெயர்ந்து சென்ற அலவில் முஸ்லிம்கள் பெயர்ச்சி 
ஏற்பட்டதற்கு யாதொரு சான்றும் இடையாது, இந்திய முஸ்லிம்கள் 
பெரும்பாலும் இந்திய மரபு மூலத்தினின்றும் தோன்.றியவர்களாக 

இருந்தனர். பாரகேத்தினின்றும், மத்திய ஆரியாவினின்றும் பல 
குடும்பங்கள் அவ்வப்போது வந்து கொண்டே இருந்தனர். இங்கு 
ஏற்பட்டிருந்த வேலை வாய்ப்பும், கெளரவத்தைப் பெறக்கூடிய 
வாய்ப்பும் அவர்கள் இந்தியாவிற்கு வர காரணமாயிருந்தன. நைஜாமின் 
மூதாதையினர் இவ்வாறு தான் 17ஆம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவிற்கு 
வந்தனர். இதே போல்தான் அயோத்தி ஈவாப் வூர்களுடைய 

மூதாதையினரும் இந்தியா வந்து சேர்ந்தனர், மொகலாயப் பேரரசர் 
ஷா ஆலத்தின் அமைச்சரான மீர்சா நசாப்கான் பிற்காலத்தில் அயல் 

' காட்டிலிருந்து வந்து இந்தியாவில் குடியேறி பெரும் சிறப்பைத் 
தேடிக் கொண்ட முஸ்லிம் மக்களுள் ஒருவர் ஆவார். ஏல குடும்பங் 
களின் அயல்சாட்டு. மரபு மூலம் அவர்களுடைய பெயர்களினின்றும் 
காம் தெரிந்துகொள்ள முடியும், உதாரணமாக பொகாரிகள் என்ற 

    

Fi 

ட்ட 1 does) சுல்தான்களின் பேரரசு 1192-1898. மொகலாயப் பேரசசு 1696-1760:
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பெயர் அயல்நாட்டு மரபு மூலத்தை வெளிப்படுத்துகிற து. தூரானியன், 

இரானியன் கட்சியினர்கள் மொகலாய அரசியலில் சிறப்பான இடம் 

பெற்றிருந்தனர். 

அடுத்த வகையான முஸ்லிம்கள் கலப்புத் திருமணத்தின் விளைவாகத் 

தோன்றியவர்கள் ஆவார். சட்லெஜ் நதிக்கு கிழக்கே ஏற்படுத்தப் 

பெற்ற இந்திய முஸ்லிம் ஆட்ரி முதலில் நாடு பிடித்துக் கொண்ட 

இராணுவத்தினரின் ஆட்சியாக இருந்தது. இராணுவ அதிகாரிகளும் 

வீரர்களும் மனைவிமார்களைத் தேடலாயினர், இந்தியப் பெண்களை 

மணம் புரிந்தனர். இவ்வாறாக இந்தியா முழுவதும் கலப்பு சாதியினர் 

தோன்றினர். பிற்காலத்தில் தோன்றிய ஆங்கிலோ- இந்தியர்களைப் 
போலல்லாமல், இவர்கள் தாங்கள் நிரந்தரமாகத் தங் விட்ட நாட்டி 

னுடன் தமக்கு ஏற்பட்டிருந்த தொடர்பினை அறுத்துக் கொள்ள 

வில்லை. இன உணர்ச்சியைவிட மத உணர்ச்சிதான் அவர்கள் அனைவரை 

யும் ஒன்றாக்கும் சக்தியாக இருந்தது. இந்த வகுப்பினின்றும் தான் 

பிற்காலத்தில் முஸ்லிம் தலைவர்களுள் பெரும்பாலோர் தோன்றினர். 

மூன்றாவது வகையான முல்லிம் வகுப்பு ம;த மாற்றத்தின் விளைவாக 

ஏற்பட்டது. இவ்வகுப்பினரே முஸ்லிம்களுள் எண்ணிக்கை பெரும் 
பான்மையினராவர், கட்டாயத்தின் பேரில் லர் மதம் மாறினர்* 

சந்தேகத்திற்கெடமற்ற இந்த வகையான மத மாற்றத்திற்கு மூதன் 
மையை அளிக்கும் போது நாம் விழிப்புடன் இருத்தல் நல்லது. சில 

முஸ்லிம் வரலாற்.று ஆசிரியர்கள் அதில் பெருமை கொண்டனர். 

கட்டாய மத மாற்றத்தில் காட்டப் பெற்ற ஆர்வம் மிகை படுத்தி 
இருக்கக் கூடும், இந்துக்களைப் பற்றி சரிவர புரிந்து கொள்வதற்கு 

முன் மேற் கொள்ளப் பட்ட போர் ஏற்பாடுகள் நடந்து வந்த போது 

இத்தகைய கட்டாய மத மாற்றம் பெருமளவில் நடைபெற்று வந்தது, 

அதுவும் அக்காலத்தின் முதற் பகுதியில் தான் வெகு இீவீரமாக 

தோன்றியிருந்த.து. ஆயினும் சில தனிப்பட்ட கட்டாய மத மாற்ற 

நிகழ்ச்செள் எல்லா காலத்திலும் நடை பெற்று வந்தது. கட்டாய மத 

மாற்றத்திற்குப் பிறகு வேறு காரணங்களுக்காக மத மாற்றம் ஏற்பட்டு 

வந்ததை நாம் காண்கிரம் . பயன் கருதி மதம் மாறுவதும், இஸ்லாம் 

மதக்கொள்கையின் பால் ஏம்பட்ட பற்.யினால் மதம் மாறுவதும் உடை 

பெற்று வந்தது, முஸ்லிம் அரசில் உயாந்த பதவிகளைப் பெறுவதற்கு! 

உயர்குடி இர்.துக்களில் ஒரு சிலர் இஸ்லாம் மதத்டைம் தழுவத் தொடங் 

இனார்கள், சிலர் இஸ்லாம் மதத்தில் ஏற்பட்ட பற்றின் காரணமாக மதம் 
மாதினர். வேறு லர் இரண்டு காரணங்களுக்காகவும் மதம் மாறினார் 

கள், இத்தகைய மத மாற்றம் சிறிதளவே ஏற்பட்டு. வந்த போதிலும் 

அது ஓரே சீராக ௩டைபெற்று வந்தது. பிரோஸ்: ஷாவின் அமைச்சர் 

வ
ெ
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கான் ஜஹான் இத்தகைய மத மாற்றத்தின் எடுத்துக் காட்டாக விளங் 
குகிறார். அரேகர் முஸ்லிம் பெயர்களைச் சூட்டிக் கொண்டனர், ஆனால் 
மூஸ்லிம் பூரிகள் (1706117112 மா16) போன்றவர்கள் தங்களுடைய பழைய 

குடும்பப் பெயரைத் தொடர்ந்து வைத்திருக் சனர், 

மதம் மாறியவர்களுள் பெரும்பான்மையினர் விரும்பி இஸ்லாம் 
மதத்தை ஏற்றுக் கொண்டவர்களாவார்கள். மேலும் அவர்களுள் பெரும் 
பான்மையினர் இந்து சமுதாயத்தின் 8ழ்ப்படி நிலை மக்களாவார்கள். 
கிழக்கு வங்காளத்தில் பெருமளவில் ஏற்பட்ட மத மாற்றத்தினை இத் 

தகைய நிகழ்ச்சினுக்கு உசாரணமாகக் கூறலாம். பிராமணர் துன்புறுக் 

- தலினின்றும் விடுவித்துக் கொள்ள புத்த மழழ்ரைர் சார்ந்த விவசாயி 
கள் இஸ்லாம் மதத்தினை தழுவினர் என்று சிலர் கூறுவர், வேறு லர் 
ஆன்மீகப் பற்றுடைய இராமவாசிகள் யா?தாரு தயக்க மின்றி உட 
னடியாக இஸ்லாம் மதத்தில் சேர்ந்து விட்டனர் என்று சிலர் கூறுவர். 

எவ்வாறு இருப்பிலும் இழக்கு வங்காளத்தில் பெருமளவில் ஏற்பட்ட 
மத மாற்றம் விரும்பி மேற் கொள்ளப்பட்டது என்பதை மறுக்க 
இயலாது,” மேலும் இழ்ப்படிநிலை மக்களே பெருமளவில் மாறினர் 

என்பதையும் மறுக்க இயலாது, இத்தகைய மத மாற்றம் இழக்கு வங் 
காளத்தில் மட்டும் ஏற்பட்டதாகக் கூற இயலாது, நாடு முழுவதிலும் 
“இத்தகைய நிகழ்ச்சி ஏற்பட்டது இந்து சமுதாயத்தில் ஏழ்ப்படிரிலை 

மக்களுக்கு அளிக்கப் பெருக ஒரு அந்தஸ்இனையும் ஒரு நம்பிக்கையை 

யும், இஸ்லாம் அம்மக்களுக்கு அளிக்க வல்லதாக இருந்தது. ஆகவே 
தான் பொதுவாக £€ழ்ப்படிரிலை மக்கள் இஸ்லாம் மதத்தில் பெருமளவில் 

சேர்க் இருந்தனர். இராஜபுத்திரர்களும் இஸ்லாம் மதத்தைத் தழுவினார் 
கள், இதிலிருந்து வட மேற்குப் பகுதயில் இக்.இ.ப சமுதாயத்தின் 
உயர்குடி மக்களிடத்திலும் இத்தசைய மத மாற்றம் ஏற்பட்டிருந்தது 

என்பது தெளிவாகிறது. இந்த சமய மாற்றங்களுக்கு அரசர்களோ, 
படை வீரர்களோ பொறுப்பல்ல, ஆயினும் இந்திய முஸ்லிம் சமுதா 

யத்தில் ஒரு புதிய ஆக்கக்கூற்றினை அவை புகுத்தின. அந்த புதிய 
ஆக்கக்கூறு சூபி (8071) இயக்கமாகும், சூபி ஞானிகள் அல்லது 
பீர்கள் (1472) பதினோராம் நாற்ருண்டில் பஞ்சாபில் இருந்து வந்தனர்: 
பதின்மூன்றாம் நூற்றாண்டில் அவர்கள் முஸ்லிம் படைகளைத் தொடர்ந்து 
இர்தியாவின் பல பாகங்களுக்குச் சென்றனர், அவர்களுள் Goat 
கல்வியிற் சிறந்து விளங்கினார்கள். அவர்கள் கல்வீமான்களாகவும், கவி 
களாகவும் மட்டும் விளங்கவில்லை நல் ஒழுக்க வாழ்க்கை வழி காட்டி 

"களாகவும் இருந்தனர், அவர்கள். டேர்களையும் பெற்று இருந்தனர். 

 ஆத்மீரைச் சார்ந்த மூயின் உத்தீன் ஈஷ்டி, டில்லீயைச் சரர்ந்த நைஜா 
் மூ.த்தன் ஆலியா போன்ற சில மகான்கள் நகரங்களுக்கு அருகே வத்து 

வந்தனர், அவர்களுடைய சமாதிகள் கோயில்களாகவும், பக்திமூட்டும் 
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இடங்களாகவும், மதமாற்று இடங்களாகவும் விளங்கின. ஏனையோர் 
சன்காக்கள் (Khanqahs) எனப்படும் மடங்களில் கூட்டமாக வாழ்ந்து 

வந்தனர். பழைய ழுஸ்லிம் நகரங்களில் இன்னும் அம்மடங்களின் 

சின்னங்களை பெருமளவில் காணலாம். இவர்கள் பொதுவாக ௮ரச 
சபையினின்றும், உலாமா எனப்படும் வைதீக இஸ்லாமிய சமயப் 

பேர.றிஞர்களினின் றும் ஒதுங்கி வாழ்ந்தனர். அவர்கள் மக்களிடம் 
நேரடித் தொடர்பு கொண்டு செயலாற்றி வந்தனர். அவர்கள் இஸ்லாம் 
மதத்தின் கொள்கைகளை விளக்கும் ஆசான்களாகவும், மேடைப் பேச் 
சாளர்களாகவும் விளங்கினார்கள். அகச்சார்பான வாழ்க்கையையும் கட 

வுள் ஒருவரே என்ற கோட்பாட்டினையும் வலியுறுத்தி வந்தனர், இந்து 
பக்தி இயக்கத்தினைப் பற்றி அறிந்து கொள்ள பயன்படும் ஒரு இணைப் 

புச் கருவியாக அவர்கள் கருதப் பெற்று வந்தனர். எல்லா மதங்களும் 

இன்றுதான் என்ற கொள்கையினை பிரசாரம் செய்து வந்த கபீர் என்ற 
முஸ்லிம் கெசவாளி இதற்கு எடுத்துக்கட்டாக விளங்குகிருர், கபிர் 
ஒரு இந்து சமய உட்பிரிவினை ஏற்படுத்தியவர் ஆவார். அவர்கள் 
gos wig இதைவிட முக்கியமான பணி இஸ்லாம் மதத்தைப் பரப்பு 

தலே ஆகும். இந்திப முஸ்லிம்களுள் பெரும்பான்மையினர் முஸ்லிம் 

களாக மாறுவதற்குக் காரணமாக விளங்கியவர் ரூபிகளே அன்றி அரசர் 

களோ, போர் வீரர்களே அல்லது துணிச்சல் வீரர்களோ அன்று, 

அவர்களுள் சிலர் விரிஈ்,த மனப்பாங்கு பெற்றிருக் 2 போதிலும் பொது 

வாக அவர்கள் தனிர்சன்மை உணர்ச், சமயப் பணியில் விருப்பம் 

ஆடியவை வளர காரணமாயிருந்தனர். மாறுபட்ட இனங்களைச் 

சேர்ந்தவர்களாயி னும், மாறுபட்ட சமூகப் படிநிலைகளினின்.றும் தோன் 

அியவர்களாயினும் அவர்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து நாகரீக 

ஓற்றுமை, மத ஒற்றுமை ஆகியவற்றைக் கொண்ட சமுதாயம் ஓன்று 

- அமைக்க அவர்கள் உதவினர். 

: பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் ஒரு பெரும் முஸ்லிம் சமுதாயம் காடு: 

முழுவதும் சிசறிக் டப்பதை காம் காண்டெறும். அதில் அதிகாரிகள், 
நிலக்கிழார்கள் ஆகியோரை உட் கொண்ட உயர் குடியைச் சார்ந்தவர். 
ககப் பெருவாரியாக்க் காண்கிறோம், வாழ்க்கைத் தொழிலில் ஈடுபட்டு" 
இருந்தவர்களையும் அரசாங்க அலுவலர்களையும். உட்கொண்ட ஈடுத்தர 

வகுப்பைச் சார்ந்தவர்களை சிறு அளவில் காம் காண் கிரரும்; கைவேலைக் 

காரர்களையும் விவசாயிகளையும் உட்கொண்ட பெரிய பாட்டாளி வகுப் 

பினரையும் அதில் காண்கிறோம். ஈடுத்தர மக்கள் எண்ணிக்கை குறை 

வாக இருப்பதற்கு சில காரணங்கள் உண்டு. முதலாவதாக . அவர்கள் 

இக்துச்சுளுட்ன் போட்டியிட வேண்டியதாக இருந்தது. இரண்டாவ 

தாக முஸ்லிம்-ஆட்ியில் இம் படைத்த முஸ்லிம்கள் வெகு சீக்கிரமாக 

பதவி உயர்வு 'பெற்றனர். . அதின் VUE அவர்கள் உயர்குடியில்



270 இந்திய வரலாறு 

சர்ந்துவிட வாய்ப்பு ஏற்பட்டது. பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு முஸ் 

லிம்களுக்கு ஒரு நெருக்கடியான காலமாகும். அவர்களுடைய ஆட்சி 
ஆதிக்கம் வீழ்ந்தது அத்துடன் அவர்கள் உயர் பதவிகள் மீது 

1 கொண்டாடி வந்த ஏகபோக உரிமையும் ஒழிக்திட்டது, காரன்வாலிஸ் 

பிரபு காலந் தொடங்கி பிரிட்டிஷ்காரர்கள் அவ்வுரிமையினை அனுப 

வித்து வரத் தலைப்பட்டனர். ஆகவே உயர் வகுப்புக்களைச் சார்ந்த முஸ் 

லிம்கள் இர்துக்களுடன் சிறு பதவிகளுக்காக மோத வேண்டியதாயிற்று. 

(அல்லது அப்பதவிகளை நாடாமல் ஓதுங்கயிருந்து வறுமையில் 

வாட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. விரைவில் மேல்நாட்டு கல்வி 

அறிவு பெற்றவர்களுக்குத் தான் அரசாங்க பதவிகள் அளிக்கப்பெறும் 

நிபந்தனை ஏற்படுத்தப்பெற்றது. வடமேற்குப் பகுதியினின்றும் 

மூஸ்லிம்கள் இந்தியாவை நாடிவருவது பெரும்பாலும் நின்றுவிட்டது. 

ஆனால் கல்லாத ஆப்கானியாகள் மட்டும் இன்னும் வந்துகொண்டு 

இருந்தனர். இஸ்லாம் தனது பிறந்தகத்திலே அறிவுற்று வந்தது. 
ஆகவே அதனுடன் ஏற்படுத்தப்பெற்றிருந்த தொடர்புகளின் சிறப்பும் 

அப்பொழுது குன்றியது. அதன் பயனாக இந்திய இஸ்லாம் மதம் 

தன்னை இதுகாறும் வளம்படுத்தி வந்த மதம், ஈரகரிகம் ஆயெயெவற்றைச் 

ரர்ந்த தொடர்பு இயக்கங்களை இழந்து விட்டது. இந்தியாவில் 

ஸ்லிம்கள் ௮ரசயல் துறையைப் பொருத்தளவில் மற்றொருவருக்கு 

உழ்படுத்தப்பெற்,உனர். நாகரிகம் பொருத்தளவில் அவர்கள் தனிமை 

நிலைக்கு உட்படுத்தப்பெற்றனர். இஸ்லாமிய உணர்ச்சிகள் வலுவிழந்த 

நிலையை அடைந்த போது, சாதி வழக்கங்கள், மகான்களின் சமாதியை 

வழிபடுதல் போன்ற இந்து பழக்கங்கஞம் சமூக வழக்கங்களும் 

மூன்பு விட இப்போதைக்கு அதிகளவில் பரவீ வந்தன. ஆகவே சில 

மக்கள் கூட்டத்தினர் இஸ்லாமியக் கருத்துக்களை அதிகமாகக் 

கொண்டிருக்கன்றனரா அல்லது இந்துக் கருத்துக்களை அதிகமாக 

கொண்டிருக்கன்றனரா என்பதை அறிந்து கூறுதல் மிகக் கடினமாகத் 

தோன்றியது, வரி விலக்குப்பெற்ற கிலங்களை திரும்ப எடுத்துக் 

கொண்டதாலும், வங்காள செசவுத் தொழில் அழிவுற்றதாலும் 

முஸ்லிம் சமுதாயம் பலத்த நெருக்கடிக்கு உள்ளாயிற்று. 

இவ்வாறு ஆட்சியை இழந்து நாகரிக நிலையில் தொய்வுற்மு 

இடந்த நேரத்தில் தான் இந்திய இஸ்லாம் 0ேல்காட்டு சவாலை எதிர் 

கொள்ள வேண்டியதாயிற்று, முதலில் நிலைமை மேன்மேலும் rip 

வுற்றது. ஏனெனில் முஸ்லிம்கள் விலகய நிலையில் இருந்த பொழுது, 

இந்துக்கள் புதிய மேல் நாட்டு கல்வியறிவைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு 

'பூதிய உலகத்திலு 5, கிருவாகத்திலும் முதன்மை இடம் பெற்றனர். 

| அந்த முதன்மை நிலையை அவர்கள் எப்பொழுதும் இழக்கவில்லை. 

11857ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற கலகம் நிலைமையை மேலும் மோசமாக்கி
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விட்டது ஏனெனில் இந்துக்கள் அதனுடைய தோற்றத்தின் 

காரணக்கூறாக அமைந்திருந்த போதிலும் முஸ்லிம்கள் பிரிட்டிஷ் 

ஆட்சியிடம் கொண்டிருந்த வெறுப்பையும், அதனிடம் அவர்கள் 

காட்டி வந்த விசுவாசமின்மையும் அப்பொழுது வெளிக்காட்டிவிட்ட 

தாகக் கருதப்பெற்றனர். ஆனால் முஸ்லீம்கள் எண்ணிக்கை அதிகள 
வில் இருந்தபடியாலும் அவர்கள் மிக்க உள்ளூரம் வாய்ந்தவர்களாய் 

இருந்தபடியாலும் அவர்களை நிரந்தரமாக €ழ் நிலையில் வைத்இருக்க 

முடியாது என்பதும் அவர்களுடைய தனித் தன்மையினை போக்க 
விட முடியாது என்பதும் விளங்கிற்று முஸ்லிம்கள் புத்துயிர் 
பெறுவதற்காக தோற்றுவிச்கப்பட்ட முதல் இயக்கங்கள் அவர்களுக் 
குள்ளிருந்ததே வெளிப்பட்டன. ஆகவே அவற்றை உள்ளிருக்கும் 

தூசை நீக்க மேற்கொள்ளப்பட்ட இயக்கங்கள் என்று கூறலாம், 

அவை முஸ்லிம் மக்கள் அனைவரிடத்திலும் ஏற்பட்டிருந்தன. அதன் 

பிறகு தலைவர்களுக்கடையே ஒரு இயக்கம் தோன்றியது, அதுதான் 
பாஇஸ்தான் இயக்கம். அது மேல்நாட்டு சக்திகளுக்கு எதிராக மிக்க 
காலங் கழித்து அளிக்கப் பெற்ற பதிலாக அமைந்திருந்தது, அவ்வியக் 

கம் முஸ்லிம் தலைவர்களையும், முஸ்லிம் மக்களையும் ஒன்றாக இணைத்து 

ஒரு தேசிய இயக்கம் ஏற்படக் காரணமாக அமைந்தது, முஸ்லிம் 

தேய இயக்கத்தினை இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இயக்கத்திற்கு 

ஒப்பிட முடியும், 

மேற் குறிப்பிட்ட இயக்கங்களுள் முதலாவது வாஹாபி இயக்க' 
மாகும். அதன் அறிகுறிகளை ஷா-வாலி-உல்லா கொடங்கிய சர்திருத்த 
இயக்கத்தில் காணலாம். ஷா-வாலி-உல்லா (1705-62) டில்லியைச் 
சார்ந்தவர், இந்திய முஸ்லிம்களுள் தலைறக்த இறைமை இயல் நாற் 

பேராடுரியருள்' ஒருவர், அவர் குரானை: பாரசீக மொழியில் மொழி 
பெயர்த்தார். அவரது பிள்ளைகளில் இருவர் உருது மொழியில் 

எழுதினார்கள். அவர் தொடங்கிய சீர்த்திருத்த இயக்கத்தினை அவரது 

மகன் ஷா அப்துல் அஜிஸ் தொடர்ந்து நடத்தி வந்தார். அரேபியா 

வினின்றும் கொண்டுவரப்பெற்ற வாஹாபி கருத்துக்கள் அவரது 

சடரான பரேய்லியைச் சார்ந்த சையத் அகமதுவை வெகுவாகக் 

கவர்ந்து விட்டன, அதன் பயனாக ஷா-வாலி-௨ல்லா தொடங்கிய 

சிர்த் இருத்த இயக்கம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் 

போராடுற வாஹாபி இயக்கமாக மாறியது, அவ்வியக்கத்தின் 
தலைமை அலுவலகம் பாட்னாவில் ஏற்படுத்தப் பெற்றது. 

1 வாஹாபி கருத்துக்கள் சையத் அகமதுலிடம் செல்வாக்குப் பெற்றிருந்தமையால் 
அதற்கு வாஹாபி இயக்கம் கன்று பெயர் எற்பட்டது. ஆனால் அவரது இயக்கத்திற்கும் 

வாஹாபிகளின் இயக்கத்திற்கும் மன நிலையில்தான் ஒற்றுமையிருந்ததேயன்றி இறைமை 

இயலில் ஒற்றுமை ஏற்பட்டிருக்கலில்லை. வர்ற ன ரர en
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இந்தியா இஸ்லாம் மதத்தில் ஈம்பிக்கையம்றவர்களின் ஆட்சியின் &ழ் : 
இருந்து வந்த காரணத்தால் அதனை தார்-உல்-ஆர்ப் (07.-171-17810) 

அல்லது அமைதியற்ற உலகம் என்று கருதி வந்தனர், ௮க் காலத்தில் 
முஸ்லிம்களைக் கொடுமை படுத்தியவர்களுள் மூதன்மையிடம் 

பெற்றிருந்த சீக்கியர்களுக்கு எஇராக சையித் அகமது தனது 

கவனத்தை செலுத்தி இருந்தார். சுவாத் பகுதியில் தங்கி ௮ங்கருந்து 
கொண்டே ஜிஹாத் அல்லது புனித சமயப் போரினை நிகழ்த்தி வந்தார். 

1851-ல் சீக்கியர்களுடன் போரிடும்போது இறந்தார். இந்தியாவின் 

ஒழ்ப் பகுதியில் இரண்டு இனையொத்த இயக்கங்களை நடத்தப் பெற்று 

வந்தன. ஜான்பூரைச் சேர்ந்த சேக் காரமத் அலியும், பரீத்பூரைச் 
சார்ந்த ஹாஜி ஷாரியாத் உல்லாவும் அவற்றின் தலைவர்களாக இருர் 

தனர், காராமத் அலி ஷா அப்துல் அஜீரின் சீடர்களுள் ஒருவர். 
ஷாஜி ஷாரியத் உல்லா நில உடைமைப் போராட்டத்தில் கலந்து 
இருந்தார். ஆயினும் இந்த இரு இயக்கங்களும் அமைதியான முறை 

யில் ஈடத்தப்பெற்.று வந்தன. அவை சமயப் பிரசாரம் செய்து வந்தன. 

இந்தியாவின் இழக்குப் பகுதியில் இஸ்லாம் மதம் வலுவடைவதற்கும் 
தூய்மை நிலை அடைவதற்கும் அவை பேருதவியாற் றின. காராமத் 

அலியின் பணி பின்வருமாறு விவரிக்கப்பட்டுள்ளது, சிறு படகுகளின் 
துணைகொண்டு நாற்பது ஆண்டுகள் அவர் கிழக்கு வங்காள ஆறுகள் 

துணை ஆறுகள் ஆகயெவற்றில் அங்குமிங்குமாகப் பபணம் மேற்கொண்டு 
அசாம் முதற்கொண்டு வங்காளக்குடாக் கடலில் உள்ள சாந்திபி, 

ஏனைய இவுகள் வரை வாழ்ந்து வரும் மக்களைச் சந்தித்து அவர்சளி 

- டையே இஸ்லாம் மதத்தில் ஏற்பட்டிருந்த சீர்திருத்தக் கருத்துக்களையும், 
புதிய மேம்பாடுகளையும் பரப்பி வந்தார். அவரது படகுகள் ஒரு 

நடமாடும் கல்லூரியினை ஒத்திருந்தது, ஒரு படகில் அவரும் அவர் 

தம் குடும்பத்தினரும் தங்கி வந்தனர். மற்றொன்றில் அவருடன் வந்த 

மாணவர்களும் சீடர்களும் வாழ்ந்து வந்தனர். மூன்றாவது வழிபாட்டு 

அறையாகவும், சொற்பொழிவு ஆற்றுமிடமாகவும், பயன்படுத்தப் 

பெற்றது, 

அஹமதியா சமயக் கட்சியைப் பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகளை இங்கு 

கூறலாம். அஹமதியா சமயக் கட்சியைத் தொடங்கியவர் மீர்சா குலாம் 

அஹமத் (1888-1908) என்பவராவார், அக்கட்சியின் தலைமை அது 
வலகம் பஞ்சாபிலுள்ள காதியன் என்னுமிடத்தில் அமைக்கப்பட்டிருர் 

த்து. பஞ்சாப் மக்களுள் அநேகர் ௮ல் சேர்ந்திருந்தனர். அதனுடைய 
அமைப்பு முறை போற்றற்குரியது. இந்தியாவிலும், இங்கிலாந்து 
உட்பட பல வெளிநாடுகளிலும் அக் கட்சியினர் தங்கள் மதத்தை 

...௩ இதற்கு பரெய்சி இயக்கம் என்று பெயர். (நிவாக1ம14) 
_. +8, Tram Cultural Heritage of Pakistan. 2, 15,
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குறிப்பிடத்தக்க முமையிலே பரப்பி வந்தனர், அதன தோற்றுவித்த 

வர் தம்மை தீர்க்கதரிசியாகக் கருதினார். நபிகள் நாயகத்தின் அண் 
மொழியுடன் ரல உண்மைகளைச் சேர்த்து அதனை முழுமையான 

நிலையை அடையச் செய்வதே தனது பணி என்று அறிவித்து வந்தார். 
இதனால் முஸ்லிம்கஷள் பரும் பகுதியினர் இந்த கட்சியினை இஸ்லா. 
மிய மதத்திற்கு முரணான மதக்கட்சியாகக் கருதினார்கள். இந்திய 
இஸ்லாம் வளர்ச்சிக்கு அது ஆற்றிய தொண்டினைவி!... அதனுடைய சார் 

பாளர்களுள்! ஓரு லர் பெற்றடைந்த சிறப்பு தான் அதன் மேம்பாட் 

டுக்குக் காரணமாகும். 

டமல்நாட்டு அறைகூவலுக்கு இந்திய முஸ்லீம்கள் அளித்த பதில் 

முஸ்லிம் அரசர்களிடமிருஈது பிறக்கவில்லை. முஸ்விம் அரசர்கள் 

ஐரோப்பிய று அணிகலன்களிடம் தங்கள் மனத்நைப் பறிகொடுத் 

ருந்தனர் என்பதும், மேலீடான ஐ? பப்பிய பழக்க வழக்கங்களை 

கையாண்டு வந்தனர் என்பதும் உண்மையே. ஆயினும் அவர்கள் 

மேல் நாட்டுக் கருத்துக்கள தங்கள் செவிவழி நுழைய இடம் கொடுக்க 

வில்லை. அவர்கள் கவனம் எல்லாம் தட்டுமுட்டு சாமான்கள், மது 

வகைகள், சீர் உடை ஆ௫ூய/வற்றினைச் சழ்றியே இருந்து வந்தது. 
சையித் அகமதுகான் என்பவர்தான் முகல் மெய்யான முயம்கியை 

மேற்கொண்டார். அவர் 181/-இல் பிறந்தார், 1857-இல் பிரிட்டிஷ் 

அரசாங்க வேலையில் சேர்ந்தார். விரைவில் இரண்டாம் படியான 

நீதிபதியாக நியமிக்கப்பெற்றார், 1897ஆம். ஆண்டு டைபெழ். 

கலகத்தின் போது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தினிடம். விசுவாசமாக 
இருந்தார். அதனுடை!।! காரணங்களைப் பற்றி அிமப்புமிக்க இரு கட்டு 

ரைய 39 வெளியிட்டார். பத்திய ஆசியாவினின்றும் வச்சு உய/மூடியில் 

தோன்றினார். மேல்நாட்டு கல்வியிலும், கிழக்கு நாட்டுக் கல்வியிலும் 

சிறந்து விளங்கினார். ஆகவே பிற்போக்கான நிலையிலிருந்த ழை 

நாட்டினருக்கும் அடாதமுழையில் நுழைந்து வரும் மேலை நாட்டினருக் 

கும் இடையே பொருள் விளக்குபவராகப் பணியாற்றும் த்குதியினை 

பெற்றிருந்தார். கன்னுடைய கருத்துக்களை தன்னுடைய மக்கள் 

மனத்இல் பதிய வைக்க அவருடைய ஆற்றல் வாய்ந்த பண்பு உதவியது, 
அவரது கலப்பற்ற வாய்மை அவரை அவ.தூறுகளினின்.றும் காப்பாற்ற 

உதவியது. 1869இல் அவர் இங்கிலாந்து சென்றார். /870-இல் பதவி 
யினின்றும் ஓய்வு பெற்றுர். 1879-இல் கவனர் ஜெனரலுடைய சட்ட 
பை உறுப்பினரானார். 1888-இல் வீரத்திருத்தகைப் பட்டம் பெற்ற 
அவர் 1898-இல் உயிர் த்தார். இந்திய முஸ்லிம்கள் மேல் காட்டவர் 

் சர், ஜபருல்லாகான், பாகிஸ்தான். வெளிநாட்டு அமைச்சர் 1947-65 சிறந்த எடுத்தக் 

காட்டாவார். ் : 

இ-18
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களுடன் அரசியல், நாகரீகத் தொடர்புகள் வைத்துக்கொள்ள வேண்டிய 

அவசியத்தை அவர் உணர்ந்திருந்தார். பிரிட்டிஷ் ஆட்சியினர் கொண் 

டிருந்த சடப்புத் தன்மையும், அவர்கள் ஏற்படுத்தி இருந்த அமைதி 
நிலையும் அவர்களுடைய ஆட்டுக்கு தார்-உல்-இஸ்லாமில் அல்லது சமா 

தான உலகில் இடம் பெரும் தகுதியினை அளித்திருக்கன்றன என்று 
கருதினார். கடவுளின் அருள் பெற்ற ஆட்சகளுள் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி 

ஓன்று என்று ஏற்றுக் கொள்ளப் பெற்றபின், முஸ்லிம்கள் பிரிட்டின் 

ஆட்சியினரிடம் விசுவாசத்துடன் ஈடந்து அவர்களின் பாராட்டினைப் 

பெற வேண்டும் என்று எண்ணினார் அவ்வறு செய்யத் தவறினால் 
அரசாங்கத்தின் ஆதரவைப் பெற ஏம்பட்டிருக்கும் போட்டியிலே இர் 
துக்கவால் தோற்கடிப் பெறுவார்கள் என்று கருதினார். அந்த நிலை 

இதற்கு மூன்னரே கல்வித்துறையில் ஏற்பட்டு விட்டது. முஸ்லிம்கள் 
முன்னேற்றத்திற்கு தற்கால கல்வி பறை இன்றியமையாத கூறுகக் 
கரு இனார். அந்தசைய கல்வி அறிவு இஸ்லாம் மதக் கொள்கைக்கு 

முரை இருக்க முடியது என்று எண்ணினார். ஆக3வ அவர் மேல் 

நாட்டு அறிவின் ஆதரவாளராக மாறினார். இந்த வாதத்தின் பயனாக 

1875-இல் அலிகாரில் 'ஆங்கலோ-ழரியன்டல்' கல்லூரி நிறுவப்பெற் 

றது. பிரிட்டிஷ்சரர்கள் மல்லூரி முதல்வர்களாகவும் ஆசிரியர்களாக 

ab பணியாற்றி வந்தனர், மாணவர்கள் அங்கேயே தங்கி படித்தனர். 

மசூதி ஒன்றும் அங்கு நிறுவப்பெற்றது. மத போதனைக்கு ஏற்பாடு 
செய்யப்பட்டது. மேல் சாட்டு கல்வியும் கிழக்கு காட்டு கல்வியும் சரி 

அளவில் போதிக்கப்பட்டு வந்தன. 1920-இல் அ௮க்கல் லூரி அலிகார் 

முஸ்லிம் பல்கலைக் கழகமாக மாறியது. தகுதியுள்ள முஸ்லிம் இளைஞர் 
கள் அரசாங்க வேலை, பொது வாழ்க்கை ஆகிய துழைகளில் இந்துக் 

களுடன் சரி நிலையில் இருந்து போட்டியிட அலிகார் பல்கலைக் கழகம் 
பெரிதும் உதவியது. முஸ்லீம் சமுகாயம் இழந்து விட்ட தாகக் கருதப் 
பெற்று வந்த ஆற்றலை முஸ்லிம் இளைஞர்கரஞுக்கு அலிகார் பல்கலைக் 

கழகம் மீட்டுத் தந்தது. 

சர். சையிது பொழுள் வகையைச் சார்ந்த விஷயங்களில் மட்டும் 

தன் கவனத்தைச் செலுத்இயிருக்கவில்லை. அவரது இயக்கம் பொது 
சர்த்திருத்த இயக்கமாகவும் அமைந்திருந்தது. இந்திய முஸ்லிம்கள் 
ஒரு தனிப்பட்ட. மக்கள் தொகுதி என்றும் அம்மக்கள் தொகுதி இந்து 
சமுதாயத்தில் கலந்துவிடக் கூடாது என்றும், மேலை காடுகள் அளிக்க 
விருக்கும் கருத்துக்களில் சறக்தின என்று கருதப்படுபவை 

- இஸ்லாம். மதத்தின் முக்கிய கருத்துக்களுக்கு முரணாக விளங்க 

1 சர், தியோடர் பெக் (முதல் முதல்வர்), சர், தியோடர் மாரிசண் சர். தாமஸ் 
ஆர்னால்ட் ஆகியோர் சிறந்த எடுத்துக் காட்டாக விளங்கினார்கள் .
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வில்லை என்றும் கருதினார். அந்த கருத்துதான் சர், சையிது தொடங் 

இய இயக்கத்திற்கு மூலகாரணமாகும். அவரை புது மனப்பான்மை 
கொண்ட முஸ்லிம் என்று கூறலாம். ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சான்கு 
இறைமை இயல் துறைகளுக்கு அப்பாற்பட்। பொது தத்துவங்களை 

மக்கள் கவனிக்கும்படி செய்தார். நபிகள் நாயகத்தின் தெய்வப் பணி 

யினையும், குரானில் கடவுளது அருண் மொழி வெளிப்படுத்தப்பெம்,மி 
ருக்கிறது என்ற கோட்பாட்டினையும் அவர் ஏற்றுக் கொண்டார். 
ஆனால் பகுத்தறிவும் கடவுள் நன்மையில் ஓன்று என்றும் இயற்லை 

ஆற்றல் அவரது கைவேலைப்பாடு என்,.றும் வாதிட்டார், 

ஆகவே தற்கால தேவைகள், தற்கால பிரச்சனைகள் ஆகியவற்றை 

"தக்கமுறையில் அணுகுவதற்கு குரானையும், இஸ்லாம் மதத்தையும் 
மெய்யறிவின் அடிப்படையில் விளக்கவேண்டும் என்று எண்ணினார். 
இவ்வாறாக மேல் காடுகளின் மெய்யறிவினைச் சார்ந்த சாதனைகள் வர 

வேற்கப்பட வேண்டும் என்.றும், அவற்மை இஸ்லாமிய கருத்துக்கள 

டன் இணைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் கருதினார். குறிப்பாக விஞ் 
ஞான அறிவினைப் பெறவேண்டிய அலசயத்தை வலியுறுத்தி வந்தார். 
எனெனில் மேல் நாடுகளின் முன்னேற்றக்தின் குறிப்பிடம$ க்க கூழுக 
விளங்குவது விஞ்ஞான அமறிவேயாமும், அலிகாரில் அவர் நிறுவிய 

முதில் நிறுவனம் விஞ்ஞான கழகமேயாகும். இந்த கருத்தினை அவர் 
வலியுறுத்தி வரும்போது, இஸ்லாமிய கோட்பாட்டில் காணக்கஇடக்கும் 

கழூரக்க மரபும் மேல் காட்டு இறிட்தவ சமயர், இஸ்லாம் ஆகிய இரண் 

டும் சேர்ந்து பங்கிட்டிருந்த யூத பின்னணியும் அவருக்கு பேருதவி 

செய்தன. இவ்வாறு நன்னுடைய நிலையினைப் பலப்படுத்திக்கொண்ட. 
பிறகு ஊயிது தனது போராட்டத்தினை இரண்டு முனைகளில் உ நதி 

னார். . ஒன்று ஒதுக்க நிலையினை விழும்பிய பிற்போக்கான முஸ்லீம் 
களுக்கு, எதிராகவும், மற்றொன்று ஐரோப்பிய ஆய்வாளர்களுக்கு எதி. 

ராகவும் மேற்கொள்ளப்பட்டன. அதன் பயனாக பின்னோக்கிய மனப் 
பான்மை ரீக்கப்பெற்று முன்னோக்கிய மனப்பான்மை ஏற்படுத்த வழி 

ஏற்பட்டது. மேல்நாட்டு கருத்துக்களுடன் கெழுங்கிய தொடர்பு 
கொண்டிருந்தவர்களது ஈம்பிக்கை மீட்டுத்தரப்பெம்.௦து. 

மேலே குறிப்பிடப் பெற்ற கருத்துக்கள் சிறப்புமிக்க ஆதர 

வாளர்களை தன்பால் இழுத்திருந்தன, அவர்கள் அனைவரும் அலிகார் 
பரம்பரையினர் என்று அழைக்கப்பெற் றனர். அவர்களுள் சிலரைப் 
பற்றி இங்கு குறிப்பிடலாம். மெளல்வி ஈ£ர் அகமதுவும், மெளல்வி 
ஜாகா-உல்லா என்ற இருவரும் டில்லி கல்லூரியைச் சோர்தவர்கள். 

1 அவரைப் பின்பற்றியவர்சள் *நெசாரிகள்? என்றழைக்கப்பட்டனர். 'இயற்கை 

என்ற வார் த்தையினின்றும் அப்பெயர் பெறப்பெற்றது.
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கலகத்திற்கு: முன்னர் ஏற்பட்டிருக் 5 மறுமலர்ச்சி அவர்களைப் பேணி 

வளர்த்திருந்தது. அல்டாப். ஹுசேன், ஹாலி, மெளல்வி ஷிப்லி 

நுமாணி ஆகியோர் சிறந்த கவிகளாவார். குதாபகீஷ் சிறந்த கல்விமான்.. 

யூசுப்அலி கல்வி நிபுணர். சையிது அமீர் அலியின்! பணி பொதுவாக. 
ஏனையோருடையதை ஓத்திருந்த போதிலும், அதனுடையது என்று 
சொல்லத்மக்க ஓரு கனி பாணியையும் அது Caran iy Ges gi. 

*இஸ்லாமின் மெய்க்கருத்து' (81 ௦1 18180) என்கிற அவரது 
நூலில் முஸ்லிம் அல்லாதாரைக் கு.றிந்து இஸ்லாம் மிகச்சிறந்த முழை 

யில் வருத்தம் தெரிவிக்கிறது, அவரது சாரசினர்களின் வரலாறு 

(பின ௦1 1௦ $8120ள16) முஸ்லிம்களுக்கு ஒரு நன் மருந்து போல் 
அமைந்திருந்தது. ஈபிகள் நாயகத்தின் ரனித்தன்மையினே வலியுறுத்தி 

வந்தார். அவ்வாறுக இர்க்கதரிசிக்குரிய வீர வழிபாடு என்று சொல்லக் 
௬ூ.டிய முறையிலை புகுத்தினார். சம்பிரதாய முறைமையின் சிறப்பினை 
வலியுறுத்தி வந்த பொழுதிலும், அவர் சீர்திருத்த வாதியாகவும் விளங்கி 
னார். பெண்கள் கல்விக்கு ஆதரவு அளித்தார். வரலாற்றுப் பின்னணி 

புடைய இஸ்லாமின் மேம்பாடுகள் வலியுறுத்தினார். இவ்வாறாக 
இலாபத்து இயக்கத்தின் நலைவர்கஞக்கு ஒரு கொடங்கு நிலையினை 

ஏற்படுத்தி தந் தார். இன்வறாகவே அத்தலைவர்களுக்கும் மேல்மாட்டு 
கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொண்... முற்பேரக்காளர்களுக்கும் இடையே 
ஒரு இணைப்பினையும் அமைத்துக் கொடுத்தார். 

விக்டோரியா கால உலகில் இந்திய இஸ்லாம் பெற்றிருந்த 

நிலைக்கு அவரது இட்டம் மிகப் பொருத்தமாக இருந்தது, வலிமை 

யுடன் ஈர்க்கிற ஒரு நாகரீகத்தின் பண்புகளை உட்டுரகித்துக் சொள்ள 
அது வழி செய்குது. அரசியல் முன்னேற்றம் ஒன்று தான் பெற்றா 

அடையக் கூடியதொன்று என்று கருதி வந்த கா லத்தில் 

படிப்படியான அரியல் முன்னேற்றம் ஏற்பட. வழி வகுத்தது, இருப 

காம் நூற்றாண்டு தொடங்கியவுடன் சூழ்நிலைகள் மாறின, மதத் துறை 

யில் மெய்யறிலைவி... மேலான ஆற்றல் பொருந்திய சக்தி தேவைப் 
பட்டது. அரசியல் துறையில் ஆலோசனை சபைகளை விட மேலான 

முற்போக்கு சபைகள் அமைக்கக்கூடிய அரசியல் இட்டம் தேவைப் 
பட்டது. தொழிற்வளர்ச்சி ஐரோப்பாவில் பெருமாற்றங்களை ஏற் 

படுத்தியது. பழைய இஸ்லாமிய உலகம் பயமுறுத்தப் பெற்றிருக் 

தீது. எல்லா இஸ்லாமியர்களும் காலிபாவின் ஆட்டுக்கு உட்பட் 
டிருக்கவேண்டும் என்ற கருழ்.துக்கள் மூலமாகக் தன்னை காப்பாற்றிக் 

1 1849-1996, பிரில் கவுன்சிலின் நீஇ சார்ந்த குழுவின் முதல் இந்திய உறுப் 
பினர். .
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Garcia QUpDASg Vis g.. QSGuriGw Qs Butsohid yA 
யினை ஓப்படைக்கும் வகையில் முதல் அறிகுறிகள் தோன்றின: 

அதின் பயனாக இக்இ.பாவிலே முடிவில் இந்து அரசாங்கம் அமைக்கப் 
படும் என்ற எண்ணம் தோன்றியிருக்தது. 1912-இல் பால்கன் காடுகளி 

டம் துருக்கு தோல்வியுற்றது. முதல் உலகப்போரிலும் 

அருக்கி தோற்றது. இ.ந தோல்விகளும் துருக்கியின் அழிவுக்கு காரண 

மாக அமைந்தன. ஆகவே ௮கேக முஸ்லிம்கள் ஐரோப்பாவை இஸ்லா 

மின் எதிரியாக ல காலம் கநதி வந்தனர். இதுவே போருக்குப்பிறகு 
ஏற்பட்ட கலாபத்து இயக்கத்தின் வலிமைக்கு காரணமாகும். இஸ்லாம் 

மதத்இனை காக்க வேண்டிய நிலையில்தான் இந்துக்களின் உடன்பாடு 

செய்து கொண்டது சரி எனக்கருதப்பட்டது, 1922-இல் துருக்கி புத் 

துயிர் பெற்றது, மதச்சார்பற்ற நாடாக அமைக்கப்பெற்றது, அவ் 

விரு நிகழ்ச்சிகளும் முற்போக்காளர்கள் தங்களுடைய நம்பிக்கையை 
மீண்டும் பெற உதவின. பிற்போக்கு இட்டத்தின் அடித்தளத்தினை 
குலைக்கவும் உதவின, அப் 2பாழுதிலிருந்து இந்து பெரும்பான்மை 
யினர் முஸ்லிம்களின் சனி ஓழறையான வாழ்விற்கு பேராபத்தை விளை 
விப்பவர்களாகத் தோன்றினர். ஆனால் சையிது காலத்திற்கு திரும்பிச் 

செல்ல இயலா. நிலை ஏற்பட்டிருந்தது, இந்திய இஸ்லாமியர்களுக்கு 

ஆற்றல் படைத்த ஒரு கொள்கையும் தேவையாக இருந்தது, Fi. 

முகமது இக்பால் அவர்களின் நால்களிலே அவற்மைக் கண்டனர், 

இக்பால் பெரும்பாலும் பாரசீக மொழியிலே தான் தனது ore 

களை எழுத வந்தார். ஆங்இலத்தில் ஓரே ஒரு நாலை மட்டும் தான் 

எழுதினார். ஆன்மீக சுதந்திரம் பெற மேற்கொள்ளப் பெறும் 

போராட்டத்தின் ஆற்றல் வாய்ந்த உயிர் நாடியாக விளங்க இஸ்லாம் 

மதம் போதிய தகுதியினை உட்கொண்டிருந்தது என்பதே அவர் கூறும் 

செய்தியாகும், அவர் வலியுறுத்தி வந்த கருத்துக்கள் பின்வருமாறு : 

இஸ்லாம் எல்லோராலும் ஒப்புக்கொள்ளத்தக்க மதமாக மட்டும் இருக்கு 

வீல்லை; மத சம்பந்தமான எல்லா அனுபவ அறிவினை ஒன்று "சேர்த்து 

முழு நிறைவாக்கப் பெற்ற மதமாக இருந்தது, பழம்பொருள் திரட்டு 

பவருக்குரிய ஆர்வத்து..ன் சேமித்து வைத்துப் போற்றற்குரிய விலை 

யுயர்ந்த பொருள் என்று இஸ்லாமைக் கருத முடியாது. அதற்கு மாறாக 

அது வழக்காற்றிலுள்ள செயல் தூண்டும் தத்துவமாக அமைந்திருந் 

தீது, அத்தத்துவம் உலக வாழ்வினை திருத்தி அமைக்க வல்லதாகவும், 

செயல் நோக்கத்தை அளிக்க வல்லதாகவும் அமைந்திருந்தது, ஐரோப் 

1 1876-1938. 
1980, Six Lectures on the Reconstruction of Religions Thought. Lahore,
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“பிய: நாடுகள் ஆதிக்க வெறி, பண ஆசை ஆஒயவமு்றின் பிடிப்புக்குள் 

HEA இருந்தன! , 

சரியான பண்புக்கூறுகளை உண்டாக்குவதும் தொடர்ந்து போர. 

இயற்கை சக்இகளின் மீது மனிதனது ஆதிக்கத்தை நிலைபெறச் செய் 

வதும் இஸ்லாம் மதத்தினுடைய வேலையாகும், இக்கருத்து இஸ்லாமிய 

பீன்னணியில் வைக்கப்பெற்ற நீயிட்ஸ்க் கருத்து என்று கூறலாம். 

இச்பாலுடைய போதனைகள் முஸ்லிம் இளைஞர்களுக்கு தற்காலத்தவர் 

களை விஞ்சும் அளவில் ரற்கால மனப்பான்மை ரஃ்பட உதவின, அதே 
பேரத்தில் ௮து இஸ்லாமியத் தன்மையினையும் தனித்தன்மையினையும் 

பெற்றிருந்தது. சையிது அகமதுகான் இந்தி.ப இஸ்லாமியர்களுக்கு 

தனி வாழ்வு உணர்ச்சியினை “ஏற்படுத்தினார். இக்பால் முஸ்லீம்களுக்கு 
என தனிப்பட்ட மாற்ற முடியாக விதி உண்டென்ற உணர்ச்சியினை 

தோற்றுவித்தார். 

இத்தகைய கருத்துக்கள், உணர்ச்சிகள் அடங்கிய சரைச்சலின் 

வண்டல் அரசியல் இயக்கம் என்ற பளிங்கின் மீது சென்று படியச் 

- செய்வதற்கு கருவினை ஊக்கி ஒன்று தேவைப்பட்டது. அச்சம் என்ப 

"அக்கருவினை ஊக்கியாக அமைந்து விட்டது, சையது அசமதுகான் 

முஸ்லிம் சமுதாயத்திற்கு ஒரு புதிய அடிப்படை உரிமை உணர்ச்சி 

யினையும் புதிய நடைமுறையினையும் ஏற்படுத்தித் தந்தார், இந்திய 
அரசனருடன் நட்புறவு சொள்ளும் வழியினைப் பின்பற். றுமாறு தூண்டு 
வதின் மூலம் புதிய இடர்காப்பு உணர்ச்சியினை அவர்களி _ம் ஏற்பட 
வழி செய்தார். மற்றவர்களிடமிருந்து பிரிந்து வாழும் உணர்ச்சி, 

பல வகுப்புகளடங்கிய சமூதாயத்தில் கலந்து விட வேண்டும் என்ற 
யோசனைக்கு உடனடியான எதிர்ச்செயலை தாண்டும் எண்ணத்தை உட் 

கொண்டிருந்தது. இஸ்லாம் மதத்தில் தலையிடும் எண்ணம் பிரிட்டிஷ் 
காரர்களிடம் தோன்றியதற்கு யாதொரு அறிகுறி தென்படவில்லை யாத 

லால் அவர்களை ஆட்டி செய்ய அனுமதி வழங்க முற்படலாம் என்று 
கூறினார். அதுவே சையிது அவர்களிடம் கொண்டிருந்த நம்பிக்கைக் 

குக் காரணமாகும். இந்து ஆட்சி ஒரு வேளை ஏற்பட சேர்ந்தால், அவ் 
வாட்டு அவ்வாறு செயற்படுமா என்ற கேள்வி எழுந்தது. 1885இல் 

, காங்கிரஸ் ஏற்படுத்தப் பெற்றபோது சையிது உள்ளபடியே அச்ச 
\ 

1 மேல் தா௫ுகளைப் பற்றி இக்பால் கொண்டிருந்த ஈருத்தினை பி-எ்வரும் வரிகளில் 
லாரணலாம். 

“தற்கால நாகரிகத்டுன் ஒளி கண்களைக் கூசச்செய்யும். ஆனால் போலியான 
நவரத்தினங்களை வெரு சாமர்த்தியமாக ஒன்று சேர்த்து ஏற்படுத்தப்பெற்ற ஒளிக்கு சம 
மாக அதனைக்கருதலாம்' ் 

" _ *மேல். நாட்டவர்களுள் அறிவு மிக்கோர் பெருமை வொள்ஓச் செய்யும். விஞ்ளுன் 
அறிவு என்பது பேராசை என்கற இரத்தக்கறை படிந்த கைகளில் விளங்கும் ஒரு போர்க் 
SHOUT. °
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மடைந்தார், இந்தியாவில் பெரும்பான்மையினர் ஆட்சிஎன்பதற்குஇந்து! 

ஆட்சி என்ற பொருளைத் தந்தார், இந்து ஆட்சி ஏற்பட்டால் முஸ்லிம்கள்] 
கலாச்சாரம் தன்னுடைய தணனித்தன்மையினை இழந்து விடும் என்று 

கருதினார், அவர் இதற்கு முன்னரே 1877இல் கல்கத்தாவில் அமீர் அலி 
தொடங்கிய தேய முகமதிய சங்கத்திற்கு தனது ஆதரவை அளிக்க 
மறுத்து விட்டார். அது அழிச்செயலில் முஸ்லிம்களை ஈடுபடுத்துவ | 

தாகக் கருதினார். முஸ்லிம்களுள் ஒரு சிறு பகுதியினரே குறிப்பாக | 

பம்பாய் முஸ்லிம்களே, காங்கிரசுக்கு ஆதரவளித்தனர். அவர்களே! 
பிற்கால தேரிய முஸ்லிம்களின் தொடக்க மூலமாக விளங்கினார்கள் 

பொதுவாக முஸ்லிம்கள் காங்கிரசின் வளர்ச்சியினை சற்று விலகி 

இருந்துதான் கவனித்து வத்தனர். .காங்கிரசுக்கும் கர்சன் பிரபுவிற்கும் 

இடையே தகராறு ஏற்பட்டபோதும் அவர்கள் ஒதுங்கியே இருந்தனர். 
காங்கிரசில் சேராமல் முஸ்லிம்கள் விலகியிருந்தனர், அதுவே காங்கிர 

சில் இந்துக்கள் ஆதிக்கம் அடைய உதவியது, அவ்வாறு காங்கிரசில் 

இந்துக்கள் ஆதிக்கம் பெற அனுமதித்த பிறகு காங்கிரசின்: கோரிக்கை 

களை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்கான முதல் அறிகுறிகள் தோன்றிய 

போது முஸ்லிம்கள் அச்சமடைந்தனர், இதன், விளைவாக 1906. இல் 

மூஸ்லிம் பிரஇரிதிக்குழு ஒன்று மிண்டோ பிரபுவை: சந்திக்க முற்பட் 
டது. ஆகாகான் அக்குழுவின் தலைவராக நியமிக்கப் பெற்றா, பிரதி 
நிதித்துவ முறை ஒன்று ஏற்படுத்தப் பெறுமேயானால் முஸ்லிம்களுக்கு 
தனி தேர்தல் தொகுதிகள் ஏற்படுத்தப் பெமவேண்டும் என்ற கோரிக் 

கையினை மிண்டோவிடம் சமர்ப்பித்தனர். அவர்கள் அனைத்து இந்திய 
முஸ்லிம் லீக்சே ஏற்படுத்இனார்கள். இவ்வாறாக சையிது தமது வாழ் 
நாள் மூழுவதும் எந்த நடவடிக்கையை வெறுத்து வந்தாசோ அதனை 
முஸ்லிம்கள் இப்பொழுது மேற்கொண்டனர். முஸ்லிம் நில உடைமை 

யாளர்களைக் கொண்ட தனி தேர்தல் தொகுஇகள் ஏ.ற்படுத்தப்பெற்றன; 
பிரிட்டிஷ்காரர்கள் இந்திய மக்கள் கட்டுக்கடங்காத வகையில் அதி 
கார்ங்களைத் தொடர்ந்து வைத்திருந்தனர். இத்தசைய கூறுகளைக். 
கொண்ட மிண்டோ மார்லி சீர்த்திருத்கத்திட்டம் முஸ்லிம்களுக்கு ௮ந்.த. 

நேரத்தில் மனநிறைவு ஏற்படுவதாக அமைந்திருந்தது. ஆனால் வெகு 

சிக்கிரமே அவர்களிடம் அச்சம் ஏற்பட்டு விட்டது. தருக்கி நாட்டிற்கு 
நேர்ந்த நெருக்கடிகளே அதற்குக் காரணமாகும். ' அதன் பயனாக Bor 
பத்து இயக்கம் தொடங்கப்பெற்றது. : அனைத்து இஸ்லாமியர் ஓஜ்று: 

மைக் கருத்து அப்பொழுது தான் தோன்றியிருந்த இந்திய முஸ்லிம் 
தேசிய உணர்ச்சியினை நிலைகுலையச் செய்தது, பிரிட்டிஷ்காரர்களின் 

துருக்கி கொள்கைக்கு எதிராக ஏற்பட்ட வெறுப்பு இந்து ஆட்சியைப் 
பற்றி முஸ்லிம்கள் கொண்டிருந்த பயத்தினை €ழ்ப்படுத்தி : விட்டது. 
இந்த. மன பெ வழுச் ச. சல ஈடவடிக்கைகளின். வாயிலாக 
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வெளிப்பட்டிருந்தது. அவற்றுள் ஒன்று 1916-இல் காங்கிரசுடன் 

வற்படுத்திக் கொண்ட பெக்னெள உடன்பாடாகும், அதன்படி எபங்கிரச 

தனித்தொகுதி முறையினை ஏற்றுக்கொண்டது. மற்றொன்று Bits Dud at 

ஓத்துழையாமை இயக்கத்தினை முஸ்லிம்கள் ஆதரிக்க ஒப்புக்கொண்ட 

மாகும், இந்த .புயல் கடந்து - சென்ற பிறகு முஸ்லிம்கள் மயக்கம் 

தெளிந்து தங்களுடைய : எதிர்காலத்தைப் பற்றிய அச்சம் கொண்ட 

நிலையில் காணப்பெற்றனர் அதே நேரத்தில் சில முஸ்லிம்கள் கரங்கரசி 

லேயே தங்கி விட்டனர். அவர்களுள் அரேகர் மேல்நாட்டு கருத்துக் 

களை ஏற்றுக் கொண்டவர்களாவார். (காட்டின் அரில் இஸ்லாம் மதத் 

திற்கு அளிக்கப்பட வேண்டிய இடத்தைப் பொருத்தளவில் கமால் 

பாஷா போன்ற மதச்சார்பின்மைக் கோட்பாட்டாளர்கள் கருத்திலே 

ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அவர்களுள் மிகச்சிறந்தவர் பம்பாயைச் சார்ந்த 

முகமது அலி ஜின்னா ஆவார், அவர் பல ஆண்டுகளாக காங்கரஸ் உறுப் 

பினராக இருந்தார். இப்பொழுது “சுயேச்சை கட்சி”! (Independent 

Party) யின் தலைவராக இருந்து கொண்டு சட் _சபையில் சமநிலை 

"வலிமைக் கோட்பாட்டை. கைப்பற்.றி வந்தார். ) 

மாண்ட்போர்டு சீர்த்திருத்தங்கள் நடைமுறைப் படுத்தப்பெற்று 

வந்தமூறை இந்த அச்சங்களை அதிகமாக்கி விட்டன. இந்த அச்சங்களை 

கட்டித் தலைவர்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட காரசாரமான வார்த்தை பரி 

மாற்றங்களின் வாயிலாகவும், பெருக வரும் உணர்ச்சி வேகம் நிறைந்த 

வகுப்புக் கலவரங்களின் வாயிலாகவும் வெளிப்பட்டன, அலி சகோகரர் 

கள் இந்துக்களுடன் சகோதர மனப்பான்மை கொண்டுபழக வேண்டும் 

என்ற பிரசாரத் தினை விட்டு முஸ்லிம் உரிமைகளுக்காகப் போராடத் 

தொடங்கினார்கள். ஆனால் முஸ்லிம்கள் ஒற்றுமையின்றி குழப்ப 

முற்று இருந்தனர். 1927-இல் சைமன் குழு பிரச்சனையின் காரண 

மாக லீக் கட்டிக்குள் பிளவு ஏற்பட்டது3 1929-இல் இவ்விரண்டும் 

அனைத்து இந்திய முஸ்லிம் மாநாட்டில் ஒன்று சேர்க்கன. 1951-இல். 

ஜின்னா விலகினார்? பஞ்சாபில் தான் முஸ்லிம்கள் சுறுசுறுப்பாக இருக் 

தினர். சர், பஸில் இ ஹுசேன் என்பவரின் அசையா உறுதியுடன் 

கூடிய தலைமையின் Bip முஸ்லிம்கள் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தனர், 

அவரது அன்பார்வமற்றத் தன்மையும் கொண்ட காரியத்தில் வைத்தி 

ருந்த கவனமும் அயர்லாந்து தலைவர் பார்னலை நமக்கு சினைவு ஊட்டு 

இறது, 1927ஆம் ஆண்டு இறுதியில் சைமன் குழு அமைக்கப் பெற் 

் இதனை கட்சி என்று கூறுவதைனிட பார்லிமென்டுலுள்ளா ௨, அப்பினர்கள் 

தொகுதி என்று கூறலாம். ஏனெனில் இது நாடு முழுவதும் பரவிய அமைப்பு முறை 

யினை கொண்டிருக்கவில்லை. அதனுடைய உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை சற்றேறக்குறைய 

30தாச இருந்தது. காக்ஸ் ச௪யராஜ்ய கட்சியுடன் சேர்ந்து அரசாங்கத் இனை டூதோற்கடிக் 

கக்கூடிய நிலையில் இருந்தது. இத்தகைய நிகழ்ச்சி அடிக்கடி நேர்ந்தது என்பதை இங் 

குறிப்பிடலாம், 
. 

oe se Rajat) ye © oil a8 Bi 
£ ஒத்துழைக்க வேண்டுமென் கொள்கைமினரது தலை3:் சர். முகமது ஷாப் ஆவார்டி



  
முகம்மது அலி இன்னா.
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றது. இது முதற்கொண்டு நடைபெம்று வந்த அரசியலமைப்புச் 

சார்ந்த விவாதங்கள் முஸ்லிம்களின் அச்சத்தை அதிகரிக்கச் செய்தன. 

எனெனில் மேலும் சில அதிகாரங்கள் பொறுப்புள்ள அமைச்சர்களுக்கு 

அளிக்கப்பெறும் என்பது தெளிவாகத் தோன்றியது, முழுமையான 

அன்னாட்டு ஏற்படுத்தும் வகையில் பெருத்த முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு 

வருவதும் ஈன்கு புலனாயிற்று, அச்சம் வளரவளர ஒற்றுமை உணர்ச்சி 

மேம்பாடுற்றது, நடைமுறைக்கெற்ற கொள்கையினைந் தே. முற்பட் 

டனர், (ஒற்றுமை ஏற்படுத்துவதற்குரிய முயற்சி ஜின்னாவின் கலைமை! 

யின் ழ் லீக் கட்சியினை நிருத்தி அமைக்கும் ஈடவ;டிக்கையில் முடிய! 

3H அரசியல் ஒய்வு நிலையில் இருந்து வெளிப்பட்டு கட்சித்தலை! 

மைப் பொறுப்பை ஜின்னா ஏற்றுக்கொண்ட நிகழ்ச்சியினை அக்காலச் 

கூழல்களிள் அடையாளக் குறியாகக் கருதலாம்.) ஆக்க முறையான 

திட்டத்தைத் தேடிப்பெறும் முயற்?) அவர்களை இரண்டு திசைகளில் 
அழைத்துச் சென்றது. அவற்றுள் முதலாவது இடர்காப்புகளைப் பம் 

மியதாகும், 1980 முதற்கொண்டு நடைபெற்று வந்த அரசியலமைப் 
புப்பற்றிய விவாதங்களின் போது வகுப்பு பிரதிகிதித்துவக் கோட் பாடு 

மீண்டும் வலியுறுத்தவரப்பெம்ற.து( தனித்தொகுதிகளைக் கோரியதுடன்। 
நில்லாமல், அரசாங்கப் பதவிகளையும் முஸ்லிம்கரக்கெனத.துக்இுவைக்க। 

வேண்டும். என்று கோரினார்கள், (முஸ்லிம்கள் கூட்டாட்டு அமைப்பினை | 

வரவேற்றனர். ஏனெனில் அ.து மாகிலங்களுக்கு அதிகமான அதிகாரங் | 

க வழங்க இருந்தது. முஸ்லிம்கள் பெருவாரியாக இருக்கும் இடங் 
களில் முஸ்லிம்களுக்கு தகுந்த பாதுகாப்பு ஏம்படுத்த இயலும். )மத் 

திய அரசின் அதிகாரங்களை கூடுமான வரை குறைக்கும் வகையில் பாடு 

பட்டனர்,” இரண்டாவதாக முஸ்லிம்கள் பெரும்பான்மையினராக 

இருக்கும் இடங்களில் மாகில சுய ஆட்சியை ஏற்படுத்தும் வகையில் 

முயற்சி செய்தனர். எல்லைப்புற மாகாணம், பலுசிஸ்தானம், சிந்து, 

காஷ்மீர் ஆகயெவற்றைச் சேர்த்து ஒரு முஸ்லிம் நாடாக அமைக்கவேண் 

டும் என்றும், அந்த நாடு கூட்டாட்சி அமைப்பில் இடம்பெற வேன் 

டும் என்றும் 1950-இல் இக்பால் யோசனை கூறினார். இந்த யோச 

படைப்புத் இற ருத்தாகக் காணப்பெற்றது. புதிய சீர்த்திருத் 
தங்களில் ஏற்பட்டபோது, அது செழிப்பாக வளர்ச்சியுற்றது. கேம் 
பிரிட்ஜில் செளத்ரி ரஹம்த்அலி இக்கருத்தினை விரிவாக்கி வந்தார். 

சில முஸ்லிம் இளைஞர்களை இக்கருத்தைக் கொண்டு ஊக்குவித்தார். 

1 அனைத்து இந்திய முஸ்லிம் மாநாட்டின் செயற்குழு 1996-இல் கடைசி முறையாக ' 

கூடிற்று, 
உ பஞ்சாபையும், க ஆப்கானியர்களையும் (எல்லைப்புற மாகாணம்) கூ காஷ்மீரை 

யும், 8 சந் தவையும் ருறிக்கும். பாஸ்தான் என்ப;கற்ருப் பொருள் பரிசுத்தமானவரின் 
உலகம் என்பதாகும்.
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(அவர் தான் 1988-இல் பாகிஸ்தான் என்ம பெயரை ஏற்படுத்தினார்! . 
அந்தக் காலத்தில் அவரது கருச்துக்கள் கடைமுறைக்கு ஓவ்வாதனவாகக் 

கருதப்பெற்றன. ஆனால் ஏழு ஆண்டுகளுக்குள்ளாகவே அவரது கருக் 

துக்கள் செயற்முறைக்குரிய இ.ட்டமாக மாற்றப்பெற்றன. அந்த வகை 

யான நடவடிக்கையை மேற்கொண்டவர் பிற்காலத்தில் கயித் இ 

அஜாம் என்று அழைக்கப் பெற்றவராவார்." பா௫ிஸ்தான் என்ற புதிய 
; பெயர் அவரது கட்ச கொள்கைக் குரலாகவும் சின்னம।கவும் ஏற்றுக் 

கொள்ளப்பட்டது, இக்பாலுடைய கருத்துப்பாங்கு, ரளமமழ் அலியின் 
கூர்நோக்கு, முஸ்லிம்களின் அச்சம் ஆகியவற்றினை ஒன்று சேர்க்க 
ின்னாவின் அனுபவ அறிவுத்திறம் உதவியது. அதன் பயனாக பிரிட் 

டிஷ் ஆட்டிக் காலத்தில் எப்பொழுதுமே ஏற்பட்டிராம அளவில் முஸ் 
லிம்கள் ஒன்.று சேர்க்கப்பட்டி ருந்தனர். அதனுடைய விளைவு ஒரு புதிய 

-அரசியல் படைப்பாகும்,    
     oY ! உதார மால மாநிலங்களுக்கு அப்பா 2. ப்பிடரது அதிகா 

ர்ங்களை வழங்க வேண்டும் என்றும், ஸ்ட் ; . ்ு எவ்வமாவுக்கெல் 
வளவு அதஇகாரறங்சளை மாறிலங்களுக்கு. அளிக்க வேண்டுமோ அல்டகாவையம் அவற்றி 
னுக்கு அளிக்க வேண்டும் என்றும் a rivcoP sp teen. 

       



6 1985ஆம் ஆண்டுச் சட்டமும் அநற்குப் 

பின்னர் எற்பட்ட நிகழ்ச்சிகளும் 

1985ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதர் நான்காம் தேதியன்று புதிய 
இந்திய அரசியல் சட்டம் மன்னரது ஒப்புதலைப் பெற்றது, இதுவே 

இந்தியாவைப் பொருத்தளவில் பிரிட்டிஷ் அரனருடைய ஆக்க 

முறையான இ றுதிச் சாதனையாகும் அதனை உருவாக்குவதற்கு 

முன்னர் ஈடைபெற்ற வாதங்கள், இதனுடைய உருவளவு ஆகிய 

வற்றிற்கு ஏற்ப இதனுடைய தனிச் சிறப்பு அமைந்திருந்தது. 

அரசியலைச் சார்ந்த அடுத்த ஈடவடிக்கையைப் பற்றிய ஆராய்வு பத்து 

ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே மட்டிமேன் கமிட்டியின் அ.றிச்கையுடன் 

தொடங்கியது, துரதிர்ஷ்டம் பிடித்த சைமன் கமிஷன் ஏழாண்டு 

களுக்கு முன்னர் இந்தியாவை வந்தடைந்தது. சைமன் கமிஷன் 

அறிக்கை வெளியாகும் முன்னரே அது எவ்வாறிருக்கும் என்பதனை 
காங்கரசின் எதிர் முழக்கம் என்று கருதப்பெரும் நேரு அறிக்கை 

முன்கூட்டியே அறிவித்திருந்தது. _1930-இல் பிரிட்டிஷ் இந்திய 

அரசு தனது திட்டங்களை வெளியிட்ட து, அவற்றின் வாயிலாகத் 

தான் மையத்தில் பொறுப்பாட்டு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற 

யோசனையை பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசு முதன் முதலில் அதிகாரப் 
பூர்வமாக அறிவித்தது. இந்த அறிவிப்பை அடுத்து வட்டமேஜை 

மாகாட்டின் மூன்று கூட்டத் தொடர்கள் நடைபெற்றன. இந்திய 

அரசியல் சட்டத்தில் காணப்பெறும் தேர்தல் பற்றிய விதிகளை 
லோதியன் அறிக்கை வரையறுத்இிருந்தது. 1932ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 
4-ந் தேதியன்று வெளியிடப்பெற்ற வகுப்புவாரி பிரஇிஙிஇத் துவத்தைப் 

பற்றிய இறுதியான முடிவு மாகாணங்களில்” வகுப்புவாரி பிரதிகிதத் 

துவ மூறையினை*உறுதிப்படுத்தியது. 1932ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 
மாதம் 24-ஆம் நாள் அன்று ஏழ்படுக்தப்பெம்ற பூன் உடன்பாடு 
வாயிலாக இம்முறைக்கு இறுதி வடிவம் வழங்கப்பெற்ற. அதன் 

னி ப் 

° 
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* இருவகை பிரஇறிதித்துவம் வழங்கப்பெற்றது. இதுவும்” காந்தி 
மேற்கொண்ட சாகும்வரை உண்ணாவிரதத்தின் விளைவேயாகும். 

1925ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பெற்ற வெள்ள அறிக்கை! 

| White Paper) அரசினருடை... (ப இட்டங்களை _தெளிவுபடுத்தியது. 

| வின்லித்தோ sess தலைமையின் Bip அமைக்கப்பெற்ற பாராளு 
மன்றத்தின் இரு ஈபைகளின் கூட்டுக் கமிட்டி அத்தட்டங்களை 

மீண்டும் பரிசீலனை செப்சுது அதன் விளைவாக ஐந்து பெரும் மாற்றங் 

கள் ஏற்படுத்நப்பெற்றன. அத்திட்டங்களும், தி ருந்தங்களும் பிறகு 

இரு பெரும் இடர்பாடுகளுக்கிடையே சட்டமாக நிறைவேற்றப் 

பெற்றன. அவ்விடர்ப்பாடுகளுள் ஒன்று பிரிட்டுஷ்காரர்களின் தயக்கம் 

மற்றொன்று இந்தியர்களின் பொறுமையின்மை, பிரிட்டிஷ்காரர்களின் 

க்கம் பார்ர்ளுமன்ற “எதுர்ப்பின். வாயிலாக வெளிப்பட்டது. 

இர் தியர்களின் பொறுமை.பின்மை காங்கிரசு இட்ட முட்டுக்கட்டை 
யின் வாயிலாக வெளிப்பட்டது. இந்தி.ப அரசியல் சட்டம் இந்தியர் 

களுக்கடையே உடன்பாட்டினை ஏற்படுத்தவில்லை என்பதை மறுக்க 

இயலாது, ஆனால் இந்தியர்கள் கருத்தினுக்கும் பிரிட்டிஷ் கருத்து 

களுக்கடையே எத்துனை அளவு உடன்பாடு ஏற்படுத்த இயலுமோ 

அத்துனை அளவு உடன்பாட்டினை இர் சட்டம் ஏற்படுத்தியது, 

  

இந்திய அரசியலமைப்பில் அப்பொழுது காணக்கிடக்க சிறப்புக் 

கூறுகள் அனைத்தும் தொடர்ந்து இருக்கவும், மேலும் விரிவாக்கப் 

படவும் அச்சட்டம் வதி வகுத்தது. 1 

| முறை 
       
    

  

சன் ஆட 

bapa Fasc dean மாகா அ சுய BON, 
ஆண்டில் ஏழ்.றுக்கொள்ளப்பெம்ற_வகுப்பு_வழி... பிரதிகிதிந் தவம, 
1919ஆம். ஆண்டில் ஏதிபடிக்கபெக்கட்ட காப்பு - விதிகள். Bama dar 

ம் இப்பொழுது _ தொடர்ந்து Bass இச்சட்டம். _ உதவியது. 

இவற்றுள் பல மேலும் வீரிவாக்கப்பெற்றன. அது மட்டுமன்றி சில 

புதிய கோட்பாடுகளும் புகுத்தப்பெற்றன, இவற்றுள் குறிப்பிடத் 

-சக்கலை பின்வருமாறு : * கூட்டாம் 9 கொள்லக.**அக்கொள்கையின் 
சாயலான் மாகாண சுய ஆட்சிக் க கொள்கை மக்களால் மதர்ந்தெடுக்கப் 

பெற்ற அமைச்சர்களைக் கொண்ட அ மாகாணப் _0 பொ.றுப்பாட்சிக் 

Qarerang ene 

   
    

  

சிந்து, பூழ்பாயினின்றும் பிரிக்கப்பெற்று தனி மாகாணமாக அமைக்கப் 

wi முன்னாள் பீகார்-ஒரிசா மாகாணத்தைச் சார்ந்த ஓரிசா பகுதி 
சென்னை மாகாணம் மத்திய மாகாணம் ஆ௫யெவற்றைச் சேர்ந்த ல
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பகுதிகள் ஒன்றாக இணைக்கப்பெற்.று. ஒரிசா என்ற பெயருடன் தனி 

மாகாணமாக ஏரற்படுத்தப்பெற்றன. Big, ஒரிசா ஆ$ூய இரண்டும் 

கவர்னர் ஆட்சிக்குட்பட்ட மாதரணகங்கல் நிலையினை, அடைந்தன. | 
1922இல் வடமேற்கு மாகாணம் கவர்னர் ஆட்சிக்குட்பட்ட மாகாரை 

நிலையினை அடைந்தது என்பதனை இங்கு குறிப்பிடுதல் அவசியமாகும். 

அதே நேரத்தில் பாமா இந்தியாவினின்றும் பிரிக்கப்பட்டது. மாண்ட் 

போர்டு சிரீத்திருத்தங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு அரசியல் 

இட்டம் அங்கு உருவாக்கப்பெற்றது. இம்மாறுதல்களின் விளைவாக 

பிரிட்டிஷ் இந்தியா இப் பொழுது 11 கவர்னர் ஆட்சிக்குட்பட்ட 

மததணக்களையும், 1 தலைமை ஆணையாளர்கள் அளுதைக்குட் டட 
பகுதிகளையும், ஒரு பிரிட்டிஷ் ஏஜென்சி பகுதியினையும் உட்கொண் 

டோ ந்தது... அந்தமான்; குடகு, _ஆஜ்.மீர்-மேர்வாரா, டில்லி _இவை 

நான்கும் தலைமை” ஆணையாளர் ஆஞகைக்குட்படுத்தப்பெற்.றன. . 

பலுசிஸ்தான் _ ஏஜென்சி பகுதியாக... விளங்வெது... மேற்குறிப்பிடப் 

பெற்ற மா.்றுதல்கள் மாகாணங்களில் வளர்ந்து வரும் தற்பெருமை 

உணர்ச்சிகளுக்கு அளிக்கப்பெற்ற சலுகைகளாகக் கருதப்பெற 

வேண்டுமேயன்றி ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டத்தின் விளைவாக நாம் கருதக் | 

கூபமாது, குஜராத், மகாராஷ்டிரம் இவையிரண்டும் ஈன்கு வரை 

பாறுக்கப்பெற்ற பகுதிகளாக இருந்த போதிலும், அவை நனி 

மாகாணங்களாக அமைக்கப்பெருமல் பம்பாய் மாகாணம் என்ற பெபரில் 

தொடர்ந்து ஒன்று சேர்க்கப்பட்டிருந்தன. அதே போன்று சென்னை 
‘gern dee தமிழர்கள், தெலுங்கர்கள் மலையாளத் இனர்கள் 
ஆகியோர். அனைவரும் ஒன்று சேர்க்கப் பெற்றிருந்தனர். இந்தியா 

வினின்றும் பர்மா பிரிக்கப்பட்டது என்று முன்னர் கூறினோம். 

பர்மா வெகு காலமாக அனுபவித்து வந்த கலாசாரம், வரலாறு 

ஆயெவற்ரைச் சார்ந்த சுதந்திரத்தினை ஓத்துக்கொள்ளும் வகையில் 

ஏற்படுத்தப்பட்ட  நிகழ்ச்சியாகவும், வரலாறு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு 

கோளாமற்றினை. சரிபடுத்தும் நிகழ்ச்சியாகவும் Big ஈடவடிக்கை 
_ அமைந்தது. ் 

  

இச்சட்டத்தில் காணக்கிடக்கும் கருத்தை ஈர்க்கும் மாறு தல்களில் 

மிகவும் அஇறப்பானது ALLA கோட்பாடேயாகும். இந்திய. 

கூட்டாட்சி இருவித நடவடிக்கைகள் வாயிலாக உருவாக்க இட்டமிடப் 

பெத்றது. முதலாவதாக இதுவரை மைய அரசுக்கு உட்பட்டிழுந்த 
மாகாணங்களுச்கு சுய ஆட்சி உரிமை அளிக்கப்பட்டது, இரண்டா 
வதாக இதுகாறும் தனித்திருந்த சுதேச இராச்சியங்கள் இந்தியாவின் 
ஏனைய பகுதியுடன் இணைக்கப்படுவதற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகள் 
செய்யப்பெற்றன. இதற்கு முன்னர் இந்த இராச்சியங்கள் சுதேச 
அரசர்கள் ஆலோசனைக்குழு (Chamber of Princes) spars ger py 

ய சீ
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சேர்ந்திடுக்தன என்பதனையும், அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் பிரிட்டிஷ் 

அரசுடன் நேரடிந் தொடர்பு கொண்டிருந்தனர் என்பதனையும் காம் 

நினைவில் வைத்துக்கொள்வது அவசியமாகும், மாகாணங்களைப் 

பொருத்தளவில் கூட்டாட்டு மறை சட்டத்தின் வாயிலாக அமைக்கப் 

படக் கூடியதாக இருந்தது. சுதேச மன்னர்களைப் பொருந்தளவில், 

அவர்களுடைய  ஓப்புதலின் பேரில் நான் அவர்களை கூட்டாட்சியில் 

சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டிருந்தது. ஏனெனில் 
தனித்தனி உடன்படிக்கைகள் அவர்களது நிலையினை வரைய றுத்திருர் 

sor, ஆகவே தான் சுதேச மன்னர்கள் ஆளஞ்சைக்கு உட்பட்டிருந்த 

மக்கள் தொகையில் பாதிக்கு மேற்பட்ட மக்களை ஆண்டுவந்த மன்னர் 

கள் இத்திட்டத்தினை. ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு தான் மைய ஆட்சி 

முறையைப் பற்றிய விதிகள் ஈடைமுழைப்படுத்த வேண்டும் என்று 

குறிப்பிடப்பெற்றுள்ளது. மைய €ழ் சட்டசபை உறுப்பினர்களுள் 

மூன்றில் ஒரு பங்கெனரையும் மேல் சட்டசபையின் உறுப்பினர்களுள் 

ஐந்தில் இரண்டு பங்இனரையும் நியமிக்கும் உரிமை சுதேச மன்னர் 

களுக்கு அளிக்கப்பட்டது. மைய அரசுக்கு அவர்கள் விட்டுக்கொடுக்க 

விருக்கும் அதிகாரங்கள் கூட்டாட்சி ஏற்பு ஓப்பக்க பத்திரத்தின் 

(instrument of Accession) aruWors வ௮ரையறுக்கப்பட வழிவகை 

செய்யப்பெற்றது, சுதேச மன்னர்கள் meri Ruled கலந்து 

கொள்ளும் வரை பழைய மைய அரசு 8ீடி$து செயற்பட்டு வரவும் வ)மி 

வகுக்கப்பட்। து, 

மையத்தில் அமைக்கப்பெறவிருக்கும் நிருவாக முறை சிற்றரசர்கள் 

சேர்ந்த பிறகே அமுலாக்கப்பட வேண்டும் என்று இருந்த போதிலும், 

ஏனைய விஷயங்களில் கூட்டாட்டு கோட்பாடு தணித்து இயங்கி 

வந்ததோடு மட்டுமன்றி, நடைமுறைபடுத்தப் பெற்றும் வந்தது, 

கூட்டரசு அதிகாரங்கள், மாகாண அரசு அஇகாரங்கள், இரண்டிற்கும் 
பொதுவான அதிகாரங்கள் என மூன்று விவரமான அதிகாரப் பட்டியல் 
கள் தயாரித்து சட்டமியற்று துறையில் எஞ்சிய அதிகாரங்களைப் 
பற்றிய பிரச்சனைக்கு இர்வு காணப்பெற்றது. அப்பொழுது எதிர் 
காண இயலாத அதிகாரங்களை மாகாண அரசுக்கோ அல்லது மைய 

அரசுக்கோ அளிப்பதற்குப் பதிலாக கவர்னர் ஜெனரலுடைய தி 

விருப்பத்திற்கு விடப்பெற்றன. அத்தகைய அதிகாரங்களைப் பங்கிடும் 
போது இந்துக்களுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் இடையே பெரிய கருத்து 
வேற்றுமை இருந்தது என்பதை காம் இங்கு குறிப்பிடுதல் அவசியம! 

கும். நிருவாகம், நிதி ஆய துறைகளைப் பற்றிய அதிகாரங்களைப் 
பங்கிடும்போது 1919ஆம் ஆண்டுச் சட்டத்தில் சாணப்பெறும் முறை 

பொதுவாக சுடைபிடிக்கப்பெற்றது. வருமான வரி வாயிலாக 
அரசாங்கம் பெறும் தொகையில் ஒரு பகுதியினை மாகாணங்களுக்கு
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வழங்க . ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இதுவே 1919ஆம் ஆண்டுச் 
சட்டம், 1935ஆம் ஆண்டுச் சட்டம் ஆயெவை ஏற்படுத்திய திட்டங் 
களுக்கு இடையே இருந்த மூக்கிய வேறுபாடாகும். மைய அரசு 

மாகாண அரசு ஆகிய இரண்டிற்கும் பொதுவான சட்டமியற்றும் 

அதிகாரங்களின் பட்டியல் ஒன்று ஏற்படுத்தியதினால் உண்டாகும் 
ஈன்மை இரண்டாவது உலகப் போரின் போது தெளிவாக விளங்கிய து. 

போர் தொடங்குவதற்கு முன்னால் எவராலும் எண்ணிப் பார்க்க 

முடியாத அளவில் நாட்டு மக்களின் வாழ்க்கையினை கட்டுப்படுத்,த 
வேண்டிய அவசியம் போர் தொடங்கிய பிறகு மைய அரசுக்கு 

ஏற்பட்டது கூட்டாட்டு முறையினை ஏற்றுக் கொண்டதன் விளைவாக 

மாசாணங்களில் நன்னாட்டு ஏற்படுத்தப்பெற்றது. இரண்டாவது 

உலகப் போரின் விளைவாக உண்டான அனுபவம், குறிப்பாக 

19(9-இல் தோன்றிய வங்கப் பஞ்சம் ஏற்படுத்திய அனுபவம், இக்த 

மாறுதலின் உண்மை நிலையினை வெளிப்படுத்தியது, மைய அரசு 
மாகாண அரசு ஆயெவற்றிற்கு இடையே ஏழ்படும் சச்சரவுகளுக்குத் 

இர்வு காணவும், அரசிபல் சட்டத்தின் உட்பெழுளை விளக்கவும், ஒரு 
கூட்டரசு நீதிமன்றம் அமைக்கப்பெற்றது. கூட்டரசு ரிசர்வ் பாங்கு 

ஒன்றும் ஏற்படுத்தப்பெற்.றது. இவ்வாருக கூட்டாட்சி அமைப்பு தன் 

முழு உருவத்தைப்பெறலாயிறழ்று.* 

மாகாணங்களில் பொறுப்பாட்சி ஏற்படுத்தப்பெற்றது, இதனை 

அடுத்த முக்கிய மாறுதலாக நாம் கருதலாம், இரட்டையாட்டு 

ஓழிக்கப்பெற்றது. அதற்குப் பதிலாக மக்களாட்9 அமைக்கப்பட்டது, 

கவர்னரால் நியமிக்கப்பெற்ற போதிலும், அரசு மக்களால் தேர்ந் 
தெடுக்கப்பெற்ற சபைக்கு உட்பட்டு ஈடக்க வழிவகை செய்யப் 
பெற்றது. முதலமைச்சர்கள் அல்லது பிரதமர்கள் மாகாண நிருவாக 
இன் உண்மைத் சுலைவர்களாக விளங்களர். ஓதுக்கப்பெற்ற அதிகாரங் 
கத் தவிர ஏனைய விஷயங்களில் கவர்னர்கள் . மூதலமைச்சர்களின் 

யோசனைப்படி செயலாற்றி வரலாயினர். மாகாணங்களினின்றும் 

அசுற்றப்பெற்ற இரட்டையாட்டுத் தட்டம் மையத்தில் புகுத்தப் 

பெற்றது. மையத்தில் பாதுகாப்பு, வெளிநாட்டு விவகாரங்கள் 

ஆயெவை நீங்கலாக நிருவாகம் முழுவதனையும் மக்கள் ஆதரவு பெற்ற 

அமைச்சர்கள் கட்டுப்படுத்தி வரலாயினர். பாதுகாப்பு வெளிநாட்டு 

விவகாரங்கள் ஆயெவற்றைக் கவனிக்க கவர்னர் ஜெனரல் ஆலோசகர் 
சுளை நியமிக்க ஏம்பாடு செய்யப்பட்டது. இவ்வாலோசகர்களின் கிலை 

முன்னர் ஒற்படுத்தப்பெற்.றிருந்த கவர்னருடைய கிருவாகக் குழுவினர் 

1 1934ஆம் ஆண்டு இந்திய ரிசர்ள் பாங்கு சட்டம் இகனை ஏற்படுத்நியது.
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பணியாற்றி வந்த நியமனம் செய்யப்பெற்ற உறுப்பினர்களின் 
நிலையினை ஒத்திருந்தது. 

இப்புதிய திட்டத்தின் ஏனைய கூறுகள் புதியனவன்று, அவை 
முன்னர் வழக்கத்தில் இருந்துவந்த முறைகளைப் பின்பற்றியனவாக 
இருந்தன. மாகாலா சட்டசபைகள் மாற்றி அமைக்கப்பெற்றன. 
மொத்தம் 11 மாகாணங்கள் ஏற்படுத்தப்பெம்றன என்று முன்ன 
கூறினோம். அவற்றுள் ஆறு மாகாணங்களில் மேல் சபைகள் : 

ஏற்படுத்தப்பட்டன. இந்த மக்கள் எபைகளுக்கு ஆதரவாச பொது 
மக்சகளடங்கிய வாக்காளர் தொகுதிகளை அமைத்தனர், இத்தொகுஇகள் 
லோரதியன் கமிட்டியின் ஆலோசனைப்படி பெரிதாக்கப்பெம்றதன் 
பயனாக மூன்று கோடி வாக்காளர்களை உட்கொண்டிருந்தன. சொச் 
துடையவர்களுக்கு வாக்குரிமை ஏன்ற நிலை முற்றிலும் அகற்றப்பட. 

வில்லை யென்றாலும் வயது வந்த மக்களுள் ஏறக்குறைய ஆறில் ஒரு 
பங்கினர் வாக்குரிமைப்பெற்றனர். வாக்குரிமை அளிப்பதில் ஆண் 
களுக்கும் பெண்களுக்கும் எவ்விரு வித்தியாசமும் காட்டப்படவிலலை. 

1909-இல் முஸ்லிம் நெஞ்சங்களை சமாதானப்படுத்துவதம்காக 
ஏற்படுத்தப்பெற்ற வகுப்பு வழி பிரதிநிதித்துவக் கோட்பாடு 
1919-இல் மனித பலவீனத்திம்கு அளரிக்கப்பெறும் சலுகையாக 

அமையுமாறு விரிவாக்கப்பெற்றது. 1955-இல் நிலையான இறப்புக் 

கூறுக அது அமைந்துவிட்டது. எல்லா மாகாணங்களில் மூஸ்லிம் 

களுக்கும், பஞ்சாபில் க்கியர்களுக்கும், சென்ன போன்ற FY 
இடங்களில் கிறுத்தவர்களுக்கும், வங்கத்தில் ஐரோப்பியர்களுக்கும் 
தனி பிரஇஙிஇத்துவம் வழங்கப்பெற்றது. நனி பிரஇநிஇத்துலம் 
கோட்பாடு வெளிப்படையாக ஏரம்றுக்வெள்ளப்பட்ட போதிலும், 

பல்வேறு இனங்கள் அடங்கிய சமுதாபத் இற்னுகந்ததும் ஆராய்ந்து 

முடிவு செய்யப்பெற்றதுமான கருத்தின் ஒரு பகுதியாக ௮து பயன் 
படுத்தவில்லை, ஓரே ரான மேல்நாட்டு மக்கள் பிரதிஙிதித்.துலக் 

கொள்கையினின்றும் மாறுபட்டகாக இருப்பினும், அம்மாறுதலி 
அனுமதிக்கப்பெற்ற ஒரு மாறுதலாகக் கருதப்பெற்றது. இத்தகைய 
பொது நெறியினின்றும் விலச் செல்லும் கட்சியின இந்து, இரிசீர 
ஆலயெ மாகாணங்களை நிறுவிய போதும் நாம் காண்கிடூமும். நிருவாக 
நலன் அல்லது வரலாற்றைச் சார்ந்த கருதி செய்யப்படாத செயல் 

போன்றவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு மாகாலங்களை அமை் 
தல் தொன்றுதொட்டு வரும் வழக்கமாகயிருந்தது, ஆனால் இந்து, 

இரிசா மாகாணங்களை அமைக்கும்போது மக்களின் கோரிக்கையே 

அடிப்படையாகக் கொள்ளப்பட்டது.
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இச்சட்டத்தில் காணப்பெறும் காப்பு விதிகளும் தனிப்பட்ட 
அதிகரங்களும் முந்இிய வழக்கத்தினை தொடர்ந்து கடைப்பிடிக்கும் 
வகையில அமைந்திருந்தன, மையத்தில் ஒதுக்சகப்பெற்ற துறைகளை 

கவரீக்கும் பொறுப்பு, கவர்னர் ஜெனரலுடைய சட்டங்கள் என்ற 
வடிவில் கொண்டுவரப்பெறும் சட்டங்களுக்குத் தகுதிச் சான், வழங் 

குதல், தொடர்க்து ஆறு மாதங்கள் வரை ஈடைமுழையில் இருக்கக்' 
கூடிப் அவசரச் சட்டங்களை நிறைவேற்றுதல் போன்ற அதிகாரங்கள் 

கவர்னர் மஜனரலுக்கு அளிக்கப்பெற்றன. தனி முறையான பொறுப்புக் 
களை Go Dad nag dats கவரனர்களுக்கு தனிப்பட்ட அதிகாரங்களை 

வழங்கியது. அவற்றுள் முக்கியமானவை ஒரு சார்பாக நடந்துக் 
கொள்வதை தடுத்தல், சிறுபான்மையினரின் நியாயமான நலன்களை பாது 
காத்தல், தன்னாட்சிமுறை முறிவுறும் போதும் நிருவாகத்தினைத் 
தொடர்ந்து நடத்துதல் ஆகும், தன்னாட்டுமுறை முறிவுறும் போது 
கும்காலிக சட்டங்கள், நிரந்தரமான சட்டங்கள் ஆகியவற்றை நிமழை 

வேற்றும் அதிகாரத்தினையும், நிருவாகம் :மழுவதினையும் கட்டுப்படுத்தி 

ஈடத்தும் அதிகாரத்தினையும் கவர்னர்கள் பெற்றனர். புதிதாக ஏற்படுத் 
தப்பெம்ற அரசியல் என்ற இயந்திரம் செயல் ஆமழ்றல் இழக்கும் 

போதும் புதிராக அமர்த்தப்பெற்ற அமைச்சர்கள் என்ற பொறியியல் 

வல்லுகர்கள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடும் போதும், கிருவாகத்தின்ை 

தொடர்ந்து இழுத்துச் செல்லக்கூடிய கெருக்கடிகால இயந்திரத்திற்கு 
இந்த தணிமுறையான அதிகாரங்களை ஒப்பிடலாம். ஏனைய காப்பு 
விதிகள் அகில இந்திய பணித்துறைகளின் உரிமைகளை அழியாது 

காப்பாற்றின. மேலும் அப்பணித்துறைகளை கட்டுப்படுத்தும் அதிகாரம் 
இக்திபா அமைச்சருக்கு வழங்கப் பெற்று இருந்தது. அவ்வதிகாரமும் 
இப்போது கெடாது காப்பாற்றப்படுவதற்கு இக்காப்பு விதிகள் 
உதவின, 

இந்தியா அமைச்சர் தொடர்ந்து பணியாற்ற இச்சட்டம் வழி 

வகுத்தது. ஆனால் இந்தியா கவுன்சில் ஒழிக்கப்பெற்றது. அதற்குப் 
பதிலாக இந்தியா அமைச்சருக்கு உதவியாக இருக்க பல ஆலோசகர்கள் 
"நியமிக்கப் பெற்றனர், இந்திய விவகாரங்களைக் கட்டுப் படுத்தும் 
முடிவான அதிகாரம் பாராளுமன்றத்திற்கு தொடர்ந்து அளிக்கப் 

பெற்றது. இந்த முடிவான அதிகாரத்தின் பு.றச்சான்ருக இந்தியா 
அமைச்சர் விளங்கினார். அரசியலமைப்புச் துமையில் பெற்றோர்க்கும் 
குழந்தைக்கும் இடையே ஏற்பட்டிருந்த கொப்பூழ்க் கொடி இன்றும் 

துண்டிக்கப் பெறவில்லை. 

வழி காட்டு விதிகளடங்கய பத்திரம், சிக்கலான அட்டவணைகள் 
ஆ௫யெவற்றுடன் கூடிய இப்பெரும் அரசியலமைப்புச் சட்டம் 

@—19 ,
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டொமினியன் நிலையினை இர்இயாவிற்கு அளிக்கவில்லை என்றாலும், 
டொமினியன் நிலையினை கோக்க மேற்கொள்ளப்பட்ட பெரிய ஈடவடிக் 

கையாக அமைந்திருந்தது, சுருங்கக் கூறின் மைய அரசுடன் ஓத்திட்டு 
பார்க்கும்போது மாகாண அரிற்கு சுயஆ.ட்சி உரிமை வழங்க இச் 

சட்டம் ஏற்பாடு செய்தது; தல நிருவாகம் ௦ பொருத்தளவில் தன்னாட்சி 

ஏற்படுத்தப்பெற்றது. மையத்தில் செயலாட்சி, சட்டமியற்றுதல் 

ஆய இரு துறைகளிலும் பொது மக்கள் பங்கு கொள்ள ஏற்பாடு 

செய்யப்பெற்ற.து. கூட்டாட்டு கொள்கை ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது. 
சுதேச மன்னர்கள் இந்தியாவின் ஏனைய ப்குதியில் சேர்ந்து கொள்ள 
திட்டமிட்டது. மாகாணங்களில் பிரிட், ஷ் கட்டுப்பாடு குறைந்தது. 
இனி பிரிட்டிஷ் அரனெருக்கு கவர்னர்களை நியமித்தல், இந்திய சிவில் 
சர்விச, இந்திய போலீஸ் சர்வீசு ஆ௫ுயவற்றை கட்டுப்படுத்துதல் 

போன்ற அதிகாரங்கள் மட்டுமே அளிக்கப் பட்டன. இவில், போலீஸ் 

ஆய சர்விசுகளைச் சார்ந்தவர்களை அமைச்சர்கள் பதவியினின்றும் 

விலக்க முடியாது. அவர்களை ஓரிடத்தினின்றும் மற்றோர் இட த்திற்கு 

மாற்றுவதற்கும், அவர்களை வேலையற்றோர் பட்டியலில் சேர்ப்பதற்கும் 

அமைச்சர்களுக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பெற்றது. ஆனால் இந்தியா 

அமைச்சருடைய அனுமதியின்றி அவர்களை மீக்கவோ, &ழ்ப்படிக்குச் 
தள்ளவோ முடி.யாது.: அமைச்சர்களுக்கு உட்பட்டு நடக்க வேண்டிய 

நிலை ஏற்வடுத்தப்பட்டது என்றாலும் மாகாண அமைச்சரவையைப் 

பொருத்தளவில் அவர்கள் சற்று சுதந்திரமாகவே பணியாற்றி வந்தனர் 
என்பன உண்மையாகும். 

இல முக்கெமான வகைகளில் இந்த புதிப அரசியலமைப்புச் 
சட்டம் டொமினியன் நிலைக்குக் குறைவான நிலையினையே அளித்தது 
என்று கூற வேண்டும், முதலாவதாக மையத்தில் இரட்டையாட்?ி 

ஏற்படுத்தும் திட்டத்தினைக் குறிப்பிட வேண்டும் மைய நிருவாகம் 

இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டது என்றும், அவற்றுள் ஒன்று ஒதுக்கீடு 

செய்யப்பெற்ற பகுதி என்றும், பாதுகாப்பு, வெளிகாட்டு விவகாரங் 
கள் ‘eau இரண்டும் இப்பிரிவின் 8ம் கொண்டு வரப்மபபற்றன 

என்றும், முன்னர் கவனித்தோம். இப்பகுதியினை கவனித்து வரும் 
செய்ல்குழுவினை விலக்க இந்திய மக்களுக்கு அதிகாரமில்லை. அக்குழு 
பிறி. டிஷ் நரீடாளு மன்றத்திற்கு' மட்டுமே பொறுப்புள்ளதாக இருக் 
த்தி. வை$ராய் BTL Od தலைவருக்குரிய அதிகாரங்களையும், பிரதம 

மத்திறிக்குரிய அதிகாரங்களையும், தொடர்ந்து ae sant, அவர் பிரிட் 

டிஷ் அமைச்சரவையின் ஆதரவை எதிர்நோக்கி செயலாஜ்றி வந்தார். 
1845-இல் கனடாவில் எல்ழின் பிரபு ஒரு எழுதாச் சட்டத்தின் மூல' 

மாக நிறைவேற்றிய, மாற்றம், இந்தியாவில். இன்னமும் நிறைவேற்றப் 
் படவில்லை. அது மட்டுமன்றி அத்தகைய மாற்றம் சட்டத்தின். வாயி
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லாக தடை செய்யப்பட்டது. காப்புவிதிகளை நாம் இரண்டாவது 

தடைக்கட்டாகக் கருதலாம். இந்த வகையான காப்பு விதிகளுக்குச் 

சமமான விதிகளை வேறெந்த டொமினியன்களிலும் காண இயலாது 

என்று பேராிரியர் கூப்ரைந்து அவர்கள் கூறுகின்றார். அவ்விதிகளை 

புறக்கணிக்கக்கூடும் அல்லது அவற்றை நடைமுறையில் apg 

சிறிதாக குறைத்து ஒன்றுமில்லாதனவாக செய்து ' விடக்கூடும். 

அல்லது திருத்தங்களைக் கொண்டு வந்து அகற்றிவிட முடியும். ஆனால், 

தற்போதைக்கு இந்தியா பிரிட்டிஷ் அரசின் ஆதரவில் தொடர்ந்து 

இருந்து வருகிறது என்பதனை விளம்பரம் படுத்துவனவாக அவை 

அமைந்திருந்தன. மேலும் அறிவிக்கப்பெற்ற பிரிட்டிஷ் அரசின் 

ஈல்லெண்ணங்களில் சந்தேகம் கொண்ட பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்திய 

எதிர்ப்பாளர்களுக்கு பயன்படும் கருவியாகவும் அவை அமைந்தன, 

மூன்றாவதாக புதிதாக அமைக்கப் பெறவிருக்கும் மத்திய சட்டசபை 

பிரிட்டிஷ் நாடாளுமன்றத்திற்கு அடங்கியிருக்க வேண்டிய நிலை 

தொடர்ந்து இருந்தது. இந்திய சட்டசபை ஏனைய டொமினியன்களின் 

அரசியலமைப்புகள் போலவே பிரிட்டிஷ் நாடாளுமன்ற சட்டத்தின் 

வாயிலாகவே ஏற்படுத்தப்பெற்றது, அதுமட்டுமன்றி அதனுடைய 

சட்டமியற்றும் அதிகாரம் பல விதங்களிலும் கட்டுப் படுத்தப் 

பெழ்.௦து இந்தியா அமைச்சருடைய கட்டுக்கு உட்பட்டு செயலாற்றி 

வரும் கவர்னர் ஜெனரலுடைய ஒப்புதல் அதனுடைய சட்டங்களுக்கு 

இடைக்காமல் போகக்கூடும். இந்தியா அமைச்சருடைய யோசனையின் 

பேரில் பிரிட்டிஷ் அரசர் அது இயற்றும்: சட்டங்களை நிராகரிக்கலாம். 

இத்தகைய கட்டுப்பாடுகளை நாளடைவில் இந்த புதிய திட்டத்திற்கு 

யாதொரு இங்கு கேராவண்ணம் நீக்கிவிட முடியும் என்பது 

உண்மையேயாகும். ஆனால் அக்கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும் வரை 

அவை இந்திய சுதந்திர வேட்கையினை தடை செய்வதாகவே அமைந் 

இருந்தன. மேலும் வெஸ்ட் மின்ஸ்டர் சட்டத்தின் வாயிலாக நலம் 

பெற்ற டொமினியன்களுடன் இந்தியாவின் நிலைமையினை ஒப்பிட்டு 

குறை காணுவதற்கு இக்கட்டுப்பாடுகள் இடம் அளித்தன. 

.. புதிய அரசியலமைப்பின் மூக்யெ கூறுகள் பின்வருமாறு £ 

7 கூட்டாட்டு கொள்கையும், அத்துடன் இணைக்கப்பெற்ற சுதேச. 

மன்னர்களின் ஒத்துழைப்பும், 2. மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பெற்.ற 

பிர இகிஇகளுக்கு அரசாங்கம் பொறுப்புள்ளதாக இருத்தல் வேண்டும் 

என்ற கொள்கை, 8. வகுப்புவாரி பிரதிகிதித்துவம், 4, தடைக் 

காப்பு விதிகள். பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் அடுத்த 12 ஆண்டுகளில் ஏற் 

பட்ட அரசியலமைப்புப்பற் றிய விவாதங்களும், அரசியலைச்சார்ந்த 

'இட்டங்களும் இவைகளைப்பற் றியதாகவே இருந்தன.
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புதிய அரசியலமைப்பின் நல்விளைவுகளை நாம் கவனிப்பதன் மூலம் 

பின்னர் ஏற்பட்ட நிகழ்ச்சிகளை ரளவு மன்னறிவிக்க இயலும். 

மையத்தில் கூட்டாட்சி அமைப்பு உருபெறவில்லை. அதற்குப் பதிலாக 

இறுதியில் இந்தியக்குடியரசு ஏழ்ப.ிந்தப்பெற்றது, இதனைக் 
கொண்டி புதிய அரசியல் சட்டம் 2 வற்றிபெற வில்லை என்று நாம் 

முடிவு கட்டுநல் எளிதாமும், . ஆனால் இது உண்மையன்று, 1559ஆம் 

ஆண்டு அரசியல் சட்டம் பழையனவற்றையும், புதியனவம்றையும் 
இணைக்கும் அமைப்பியல் சார்ந்த ஒரு இணைபபுப்பொடுளாகவே கருதப் 

பட வேண்டும், சுந்திர விதைகளை அது உட்கொண்டிரழுந்தது. 

பொறுப்பற்ற கூறுகள் இணி திட்டத்தின் முச்சியமான கூறுகளாகக் 

கருதப்பெறவில்லை, அவற்றை இந்திய அரசியல் மரந்தின் வேர் 

என்மே அல்லது அடிமரம் என்றோ கூற இயலாது அவற்றை இனி 

இளைகருக்குந் கான் ஒப்பிடக்கூடும், மரக்கிலாகளைப் போல மரத்திற்கு 

யாதொடழு கேடு நேரரவண்ணம் அவற்றை நரிந்து எறியக்கூடு். புதிய 

கூறுகளை இந்திய ஆலமரத்தின் வேரன் நிய கிளைகருக்கு ஒப்பிடலாம். 

ஆலமரக்தினுக்கு யாதொரு இங்கும் நேராமல் எவ்வாறு மூலத்தண் 

டினை வெட்டியெடுத்து விடலாமீமோ அபோன்று காலம் வரும்போது 

இட்டத்திற்கு இங்கு கேரா வகையில் பொறுப்பற்றக் கூறுகளைப் 

போக்கிவி... முடியும், இரண்டாவதாக இந்தியாவில் வன்முறையான 

புரட்சி ஏற்படாமல் இருக்கதற்கு ஒர காரணம் இடை விடா சொடர்பு 

ஆகுர். இந்தியாவின் முக்கிபமன அரசியல் கட்சி அரியலமைப்புத் 

திட்டத்தில் எப்பொழுதுமே மனகிறைவ கொண்ட தாகக் காணப்பெற 
வில்லை, சில நேரத்தில் சட்டத்திற்குப் புரம்புன செயப்கசைகளின் 

வாயிலாக தனது குறிக்கோளை நிறைவேற்ற மூற்பட்டது. ஆயினும் 

சமாதான முறையிலே சுதந்திரம் பெற முடியும் என்ற ஈம்பிக்கை 
எப்பொழுதும் இரந்து வந்தது. காங்கிரசு கட்சி இந்திட்டத்தினை 

ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பது வெளிப்படையாகத் தோன்றினும், 

மூழுமையான சுதந்திரத்தைப் பெற முடியும் என்ற நம்பிக்கை தான் 

அதனை வன்முறையில் ஈடுபடுவதினின்றும் தடுத்தது எனலாம். 

மகாத்மா காந்தியினுடைய சாத்வீக போராட்டக்கொள்கை இந்த 
நம்பிக்கையின் விளைவு என்று சொல்ல முடியாவிட்டாலும் இல நேரத் 
தில் முழு மனதுடன் தன்னைப் பின்பற்றி ஈ௩டக்காதவர்கள் மீது தன்னு 
டைய கொள்கையினை திணிக்க இது பெரிதும் உதவியது, (0/2.ஆம் 
ஆண்டில் ஏற்பட்ட ஆகஸ்டு எழுச்சியும், 1010-இல் ஏற்பட். கப்பற் 
படையினர் கலகமும் வன்முறையினை ஆதரிப்பவர்களின் எண்ணிக்கை 
குறைந்து விட்டதை வெளிப்படுத்தின. இப்பொழுதும் அவர்கள் 
ஆபத்தினை விளைவிக்கக்கூடிய எண்ணர்க்கையில் இழுந்த போதிலும், 
புரட்ளியினை ஏற்படுத்தும் அளவிழ்கு அவர்கள் வராமல் தடுந்து நிறுத் 
கப்பெற்றனர். நெருக்கடி நிலை தொடர்ந்து இருந்து வந்தது, சூழ்
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நிலைக்கேற்ப அது ஏறி இறங்கி வந்தது. ஆனாலும் ஒரு புரட்சி ஏற் 
படக்கூபய அளவில் அது வளரவில்லை. அரசியலில் மாற்றம் ஏற்பட்டு 

வரும் வேவையில் ஏற்படக் கூடிய சிரமங்களை சமாளிக்கத் தக்கதாக 

இச்சட்டம் அமைந்திருந்தது. அழ்துடன் உலக நெருக்கடியையும், 

போர்கீதால இடர்ப்பாடுகளையும் சமாளிக்கத்தக்க வகையிலும் இது 

அமைந்து விட்டது. 

மூன்றாவதாக பிரிட்டிஷ்காரர்களின் அறிவிக்கப்பெற்ற ஈல்லெண் 

ணங்களின் சன்னமாக இச்சட்டம் விளங்கியது, தேசிய கோட்பாட் 

டினுக்கு அளிக்கப்பபெறும் ஒரூ சலுகையாக அது சாணப்பட்டது. 

ம/ண்டேகு சேம்ஸ்போ்டு சீர்ந் திருத்தங்கள் உலகப்போடக்குப் பிறகு 

பிரிட்ட க்கு ஏற்பட்டிக்த பலவீனத்தின் விளவுகள் என்று குறிப் 

பிடக்கூழம். ஆனால் 55ஆம் ஆண்டுச் சட்டம் ஏழ்படுத்தப்பெற்ற 

போது பிரிட்டன் ஒடு வலுவுள்ள நாடக இழுந்தது என்பதனை மறுக்க 

இயலாது, ஆகவே அச்சட்டம் பிறிட்டிட் அரசின் முழு மனதுடன் 

ஏற்பட் சப் பற்ற சட்டமாகக் கடுதப்பட வேண்டுமேயொழிய அத 

னுடைய பலவீனத்தைப் பயன்படுத்திக்கொண்டு அதனிடமிருந்து பல 

வந்தமாக பெறப்பட்ட சட்டமாகக் கழுதப்படக்கூடாது. அதனை சிறை 

வேமழ்றும்போது மேற்கொள்ளப்பெற்ற விவ/தங்கள் பிரிட்டிஷ் அரசின் 

அசைக்க முடியாத நல்லெண்ணங்களைத் தெளிவுபடுத்துகின்றன. 

இந்த. உண்மையை பலர் அக்காலத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள வில்லை. 

மெளன்ட்பேட்டன் பிரபுவினுடைய அறிக்கை வெளியாவதற்கு முன் 

னர் லெ மாதங்களில் ஏற்பட்டிருந்த நெருக்கடி காலத்திலும் இவ்வுண் 

மையினை ஓத்துக் கொண்டவரின் எண்ணிக்கை முன்புவிட மிகக் 

குறைந்து விட்டது. ஆனால் பொறுமையின்மை, நம்பிக்கையின்மை 

ஆகியவற்றினால் தோன்றிய சந்தேகம் இந்தியா சுதந்திரம் பெற்ற 

போது மறைந்து விட்டது. அதுபோது புதிய சுதந்திரம் 1959ஆம் 

ஆண்டுச் சட்டம் உட்கொண்டிருந்கு கருத்தின் முழு வளர்ச்சியாகத் 

தோன்றியது. ஆகவே இச்சப்டம் அமைதியான முறையில் அதிகார 

மாற்றம் ஏற்படுத்துவதில் பெரும் பங்கு கொண்டுள்ளது என்பதை 

நாம் அறியலாம். அதே நேரத்தில் 1917ஆம் ஆண்டிழ்குப் பிறகு 

இந்திய மக்களுக்கும், பிரிடிஷ் மக்கஞக்கும் இடையே நல்லெண்ணம் 

மீண்டும் ஏற்பட இச்சட்டம் பெரிதும் உதவியது என்பதையும் நாம் 

மறந்துவிடத் கூடாது, பிரிட்டிஷ் ஆட்சி முடிவுற்றபோது பிரிட்டிஷ் 
அரசு தனது முந்தைய பாவங்களுக்கு மன்னிப்புக் கேட்க வேண்டிய 
அவ௫ியமில்லாமல் போயிற்று, இந்திய அரசினுடைய வாரிசு ஏற்பாட்டு 

ஓப்பந்த$்தினை 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே தயாரிக்கப்பட்டது. 

பொறுப்புள்ள தலைவர்கள் அ௮ச்சட்டத்தின் பால் கொண்டிருந்த மதிப்பு 

இத்தியக் குடியரசு அரசியலமைப்பினை ஏற்படுத்திய போது ஈன்கு
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வெளிப்பட்டது. அச்சட்டத்தில் காணப்பெறும் நிபந்தனைகள் பல 

அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன, அக்பர் காலத்திய தோடர் மால் 

பந்தோபஸ்து முறைக்கும் வட இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசு 

ஏற்படுத்திய நிலவர ஏற்பாட்டினுக்கும் இடையே காணப்பெறும் 

தொடர்பினை 1935ஆம் ஆண்டு இந்தியச் சட்டத்திற்கும் புதிய அரசிய 

லமைப்புக்கும் இடையே நாம் காண்கிறோம். இவ்வளவு மதிப்புடன் 

இச்சட்டம் ஈடத்தப்பெற்றது என்றால் அதற்கு முக்கிய காரணமாக் 

இருந்தவர் இந்தியாவின் முதல் பிரதம நீதிபதி சர், மெளரிஸ் இவியர் 

ஆவர். அவர் தான் அச்சட்டத்தின் நிபந்தனைகளை ஐயம் தெளிவுற 

விளக்கி அவற்றின் உட்பொருளை எடுத்துக்காட்டி அவற்றின் உண்மை 

யான தன்மையினை விளக்னொர். 1985ஆம் ஆண்டுச் சட்டத்தைப் பின் 

பற்றியவாறு இந்திய அரசியலமைப்பின் இறுதி ஏற்பாடுகள் செய்த 

பொழுதுதான் இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ்காரர்களுக்கு உண்மையான் 

பாராட்டுகள் கிடைத்தன. 

அத நேரத்தில் இச்சட்டத்தில் பல குறைகளும் இருந்தன 

இக்குறைகள் பல விளைவுகளுக்குக் காரணங்களாக அமைந்தன. 

மையத்தில் கூட்டாட்சியைப்பற்றிய நிபந்தனைகளை நடைமுறைப் 

படுத்துவதென்பது சுதேச மன்னர்களைப் பொருத்திருந்தது. அதி 

பிரிவினையைத் தடுக்கவில்லை, சுதேச மன்னர்களின் ஆளுகைக்குட் 

பட்டிருந்த மக்கள் தொகையில் பாதிக்கு மேற்பட்ட மக்கள் தொகை 

யைக் கொண்ட சுதேச இராச்சியங்கள் கூட்டாட்ரியில் சேர்ந்த பிற 

மத்திய அரசைப் பற்றிய நிபந்தனைகள் ஈடைமுறைப் படுத்தவேண்டும் 

என்ற நிபந்தனை ஒரு பெரிய முட்டுக்கட்டையாக இருரீததி: 

இ௫சனிலும் நுண்ணிய மேல் குடியார்கள் ஒத்துழைப்பு ஆற்றல் வெகு 

வாக பாதிக்கப்பட்டது. எப்பொழுதும் புதைந்திருக்கிற பிரிவினை 

சக்திகள் இப்பொழுது தூண்டப்பெற்றன. சுதேச மன்னர்கள் இத் 

துழைக்கத் தவறியதன் விளைவாக மத்திய கூட்டாட்சி சட்டசபையும், © 

செயற்குழுவும் உயிர் பெறவில்லை. பொறுப்பற்ற ஆட்சி தொடர்ச்சி 

இருக்கலாயிற்று, அதன் விளைவாக இனம் சார்ந்த சக்திகளைக் கட்டுப் 

படுத்துவதும், தேசிய சக்திகளை இருப்தி படுத்துவதும் முன்னைவிட 

இப்பொழுது மிசக்கடினமாக மாறிவிட்டன, 

பிரிவினை சக்தியைத் . தாண்)_வில்லை யென்றுலும், அச்ச்க்தியை 

வளர்க்க இச்சட்டத்தில் காணப்பெறும் மற்றொரு குறைபாடு காரண 
மாக இருந்தது. சிறுபான்மையினர் பிரதிரிஇத்துவம் பெறவெண்டும் 
என்பதற்காக இனவழி தேர்தல் தொகுதிகள் ஏற்படுத்தப்பெழ்றன* 

மேல் சபைகளும் அர்கோக்கத்துடன் தான் அமைக்கப்பெற்றன. ஆனால் 
ச இனம் கொண்ட தேய ஜனநாயக நாட்டிற்குப் பொருத்தம ஷி
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இஹைமைக் கொள்கை கடை பிடிக்கப்பெற்றது. பெரும்பான்மை, 

முடிவே எல்லா பிச்சனைகளின் அடிப்படைத் தத்துவமாக அமைந்தது. 

இந்திய சமுதாயம் பல்வேறு இனங்களைக் கொண்டது என்ற உண்மை 
புதிய அரசியல் நிறுவனங்களை ஏற்படுத்திய பொழுது உணரப்பட்ட 

தாகத் தெரியவில்லை, இந்தியாவில் இரு கலாச்சாரங்கள் இரு மதங்கள் 
இன்றின் பக்கம் ஓன்றாக இருந்து வருகிறது என்ற உண்மையைக்: 

கவனிக்கத் தவறி விட்டனர், ஒரு சமுதாயத்தைச் சேர்ந் பெரும் 

பான்மையினர் ஆகரவு பெற்ற அரசாங்கத்தின் கட்டகாகளை ' மற்றொரு 

சமுதாயத்தினர் ஒத்துக்கொள்வார்கள் என்று ஊ.ூஇத்தனர். இத்தகைய 
மனகிலை 19ஆம் நூற்றாண்டில் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் கொண்டிருந்த மன 

நிலையினின்றும் மாறுபட்டு இருந்தது என்று கூற வேண்டும். : அப் 

பொழுது பிரிட்டிஷ் அரசினர் அரசியல் துறையில் தலைமை அதிகாரம் 

பெற்றிருந்த போதிலும், சமூகம், கலாச்சாரம், மதம்' ஆகிய துறை 

களில் தலையிட்டால் தனக்கு ஆபத்து ஏற்படும் என்பதை உணர்ந்திருர். 

தனர், கலாச்சாரத்துறையில் தலையிடாமல் கொள்கை வல்லாட்சியினால். 

ஏற்பட்ட குறையினை அகற்றும் வகையில் அமைந்தது. புதிய 
அரசியல் இட்டம் எல்லா வகையான பெரும்பான்மையினருக்கும் 
அரசியல், கலாச்சாரம் ஆடிய துறைகளில் எல்லா விதமான் 
A நுபான்மையினரின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தும் அதிகாரத்தினை அளித் 
தது, அத்தகைய போக்கு பிரிட்டிஷ்காரர்களிடம் ஏற்பட்டுள்ள'து 
என்ற ஜயம் தான் பத்தொன்பதாம் நாற்றாண்டின் இடைப்பகுதியில் 
சிப்பாய்க் கலகம் ஏற்படுவதற்கான சூழ்நிலை உருவாகுவதற்கு Gilt J Gon LOT 

யிருந்தது. 1935ஆம் ஆண்டிற்குப் பி.கு ஒரு இனம் மற்றொரு இனத்' 
தினை அடக்கியாளுமோ என்ற பயம் தான் பிரிவினை ஏற்படுவதற்கான. 
சூழ்கிலை உண்டாவதற்கு காரணமாக அமைந்தது. 

புதிய தலைவர்கள் புதிய கி.றுவனங்களுடன் புதிய சகாப்தம் 

தொடங்கியது. 1986-இல் வில்லிங்டன் பிரபுவிற்குப் பிற்கு லீன்: 

'வித்கோ பிரபு வைசிராய் ஆனார்; வீன்லித்கோ தனது பதவிக்காலம் 

முடிவதற்குள்: .இச்சட்டத்தினை முழுமையாக ஈடைமுறைப்படுத்திவீட் 

வேண்டும் என்ற பேரவா கொண்டிருந்தார், அவர் பல்பொருள் ௮.றிவு 

பெற்றிருந்தார். விவசாயம் பற்றிய இராயல் கமிஷனின் தலைவர் என்ற 

மூறையில் இந்தியா முழுவதையும் சுற்றிப் .பார்த்தவர். 1985ஆம் 

ஆண்டு அரசியலமைப்புத் திட்டத்தின் முன் வரிவினை. பரிசீலனை செய் 

வதற்காக அமைக்கப்பெற்ற கூட்டு காடாளுமன்றல் கமிட்டியின் தலைவ 

சாக இருந்தார், வங்காளத்தில்: மாண்ட்போர்டு சர்இருத்தங்களை த்.துவக்கி 
வைத்த ஜெட்லாந்து பிரபு (அப்பொழுது . ரோனால்ட். ஷாய்.பிரபு) 

அிற்குப்பீறகு 4 சர், சாமுவேல் Gann Qt Buc அலமைச்சசானர். 1925ஆம்: 
t hawk & டட ட ய பரத aR
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ஆண்டுச் ச. டத்தினை வரைவதில் பெரும் பங்கு கொண்ட சர், மெளரிஸ் 

இவியர் இந்தியாவின் முதல் பிரதம நீதிபதியாக பதவியேற்றார். 

இந்தியாவிலே இச்சட்டம் அரைகுறை மனத்தோடுதான் 

வரவேற்கப்பட்டது. ஆனால் ஒரளவு நம்பிக்கையுடன்தான் அதனை 
வரவேற்றனர் என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். லிபரல் 
கட்சியும் வேறு சிதற்றுக் கட்சிகளும் முழுமையான பொறுப்பாட்சி 
கோக்கி ஏற்படுத்தப்பெறும் சர்இருத்தங்களின் முதல் தவனை என்ற 
முறையில் இச் சட்டத்தினை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு இசைந்தார் 
கள். முஸ்லிம் லீக் கட்டி வெகு பலமாக இச்சட்டத்தினைச் 
கண்டித்தது. ஆயினும் இச்சட்டம் செயல்பட ஒரு வாய்ப்பு அளித்து 

அதன் வாயிலாக இதன் விளைவுகளை அறிந்துகொள்ள முற்பட்டனர். 

காங்கிரசு இச்சட்டத்தினை கண்டித்தது, ஆயினும் மாகாணங்களைப் 

பற்றிய விதிகளை ஈடைமுறைப்படுத்துவதற்கு தன்னுடைய ஓத்துழைப். 
பினை அளிக்கத் தயாராக இருக்கிறது என்பதனை ஜாடையாக 

அறிவித்தது. 1916-இல் லக்னெள உடன்பாடு ஏற்படுத்தப்பெற்ற 
போது இந்துக்களும் முஸ்லிம்களும் ஓன்று கலந்து செயற்படுவர் 

என்ற நம்.பிக்கை ஓரளவு இருக்கது. 1935-இல் மத்திய சட்டசபை 

தேர்தல் நடத்தப்பெற்றபோது இந்து இந்தியாவின் கங்கிரசுத்தான் 

செல்வாக்கு பொருந்திய கட்டு என்பது நிச்சயமாயிற் று. 

இந்த வகையான சூழ்மிலையில் லின்வித்கோ பிரபு தனது 
பணியினைத் தொடங்கினார், அவருடைய பிரஇறிதிகள் முக்கியமான 

சுதேச இராச்சியங்களுக்கு அனுப்பப்பெற்றனர். இந்தியக் கூட் டாட்சி 

யில் சுதேச மன்னர்கள் கலந்து கொள்வகமைப் பற்றிய பேச்சுவார்த்தை 
கள அவர்கள் நடத்தினார்கள். இந்த பேச்சுவார்த்தைகளும், 
அவற்றைப் பற்றிய அறிக்கைகளை ஒத்திட்டுப் பார்த்தலும் 1959ஆம் 
ஆண்டு வரை நடைபெற்று வந்தது அதற்குள்ளாக ௬௪ மன்னர் 
களை அலறவைக்கும் புது நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பட்டுவிட்டன., மேலும் 

உலகப்போர் அரசாங்கத்திதுடைய கவனத்தை கவரத் தொடங்கியது. 
S65 சமயம் நழுவி விட்டது. அது மீண்டும் வருவதாக இல்லை, 
சுதேச இராச்சியங்களை உட்கொண்டிரநந்த இந்தியப் பகுதியின் 
மறைவு வரவேழ்கத்தக்க முடிவான நிகழ்ச்சி என்று எண்ணா தவர்கள் 

இந்த விஷயத்தில் தேவைக்கு மீறிய பொறுமையும் அமைதியும் 
காட்டப்பட்டது. என்று எண்ணுவது இயல்பேயாகும். இரும்பு 
ஈன்றாகக் காய்ச்சப்பட்டு இருக்கும் போதே அதனை அடித்து தவை 
யான உருவத்தைப் பெறழவேண்டிப நிலை அப்போது ஏற்பட்டிருந்தது, 
ஆனால் 1959-இல் வை௫ராய் அடிப்பதற்கு சம்மட்டியினைப் பயன் 
படுத்தத் தொடங்கெயபோது அடிக்கப்பட வேண்டிய இரும்பு குடி.ழர்.து
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கடந்தது. அடுத்த நடவடிக்கை மாகாண தேர்தல்கள் நடத்துவதை 

பற்றியதாகும், 1987ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் மூதர்தல்கள் 

நடைபெற்றன, காங்கிரசு அமோக வெற்றி பெற்றது. 8 மாகாணங் 

களில் பெரம்பான்மையைப் பெற்றது. பம்பாயில் தன் னோடு ஓத்தவர் 

களின் துணைகொண்டு அமைச்சரவையை ஏற்படுத்தக்கூடிய நிலையைப் 

பெற்றது. வடமேற்கு எல்லை மாகாணத்தில் எல்லை காந்தி அப்துல் 

கபார்கான். தலைமையின் இழான செஞ்சட்டை பத்தானியர்கள் பெரும் 

பான்மையைப் பெற்றனர். இவர்கள் காங்கிரசின் கூட்டாளிகள் 

ஆவார், வங்காளத்தில் பசல் உல் ஜக் தலைமையின் ஏழ் முஸ்லிம் 

கூட்டு மந்திரி சபை அமைக்கப்பெற்றது, பஞ்சாபில் யூனியனிஸ்டு 

கட்சி பெநம்பான்மையைப் பெற்றது, இக்கட்சியினை மீண்டும் 

படைத்தவர் சர், பஸ்லி உசேன் என்பவராவார், சர். இக்தந்தர் யாத் 

கான் இப்பொழுது மந்திரி சபையை அமைத்தார், யூனியனிஸ்டி கட்சி 

ஓன்று நான் இந்தியாவில் இருந்த இன சார்பற்ற மூக்கிபமான 

கட்சியாகும். முஸ்லிம்கள் பெ.நலாரிபாக இக்கட்சியில் இருந்த 

போதிலும், லாலா சோது ராம் தலைமையின் மான இந்து ஜாட் 

மக்களின் ஒரு பிரிவின ரம் க்கிய விவசாயினர்களின் ஒரு பிரிவினரும் 

இதல் சேர்க் இருக்கனர். இக்கட்சி நாட்டுப்புற நலனுக்கு முக்கியத் 

துவத்தை அளித்தது, சர். இக்கந்தர், அவரைத் தொடர்ந்த சர், இசிர் 

ஹயாத்கான் ஆகியோர் தலைமையின் €ழ் இக்கட்சி பஞ்சாபில் ஒன்பது 

ஆண்டுகள் ஆட்சி செலுத்தி வந்தது. 

உடனே ஒரு இக்கட்டான நிலை ஏற்பட்டது. காங்கிரஸ் 

தலைவர்கள் கவர்னர்களிடம் சில உறுதி மொழிகளை வேண்டினார்கள். 

அதாவது அரசியலமைப்புச் 'சார்க்த் நடவடிக்கைகளைப் பொருத்தளவில் 

அமைச்சர்களது நடவடிக்கைகளை கவர்னர்கள் தங்களுக்கு அளிக்கப் 

பெற்ற தனி அதிகரங்களைப் பயன்படுத்தி ஓதுக்கிம் தள்ளக் கூடாது 

என்பதாகும். எதிர்பாராத நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பறிம் பாது நிலைமையினை 

சமாளிப்பதற்காக கவர்னர்கள் தங்களுக்கு சட்டமளித்த அதிகாரத்தினை 

விட்டுக்கொடுக்க தயாராக இல்லை. ஆனால் பதவி ஆசை மாகாண 

காங்ரெசு கட்சிகளிடம் வெகு பலமாக எழுத்திநந்தது. nara pre 

வெளியிட்ட அறிக்கை இந்த இக்கட்டு நிலையினை போக்கிபது, 

ஜுலையில் ஏழு மாகாணங்களில் காங்கிரசு மந்திரி சபைகள் அமைக்கப் 

பெற்றன. மாகாணங்களில் பொறுப்பாட்சி திருப்திகரமான அளவில் 

Getto Bur gr. 

இக்த மந்திரி சபைகள் சற்றேறக்குமைய இரண்ட ரை.ஆண்டு 

களுக்குப் பிறகு ஏற்பட்ட உலகப்போர் தொடங்கும் வரை ஆட்சி 

செலுத்தி வந்தன, ஒரிரு மந்திரி சபைகள் தவிர ஏனையவை குறிப்
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பிடத்தக்க அளவு நிலைபெற்று விட்டன. காங்கெசு கட்சிக்குள் 

போதிய அரசியல் இறம்படைத்தவர்கள் உள்ளனர் என்பதைக் குறித்துக் 

காட்டும் அளவிற்கு அவை செயல்பட்டு வந்தன, அவர்களுள் மிகவும் 

சிறந்தவர் இரு, 9, இராஜகோபாலாச்சாரி ஆவார். ஐக்கிய மாகாணத் 
தில் பண்டிட் ஜி, பி, பந்த் அவர்களையும், பம்பாயில் பி, ஜி, கெர் 

அவர்களையும் இராஜகோபாலாச்சாரியின் மதிப்பார்ந்த கூட்டாளி களாகக் 

கருதலாம். அமைதி நிலைகாட்டப்பெற்றது. இனச்சச்சரவுகள் தக்க 

முறையில் சமாளிக்கப்பெற்றன. நிருவாகம் முதலில் சரிவர நடக்க 

வில்லை என்றாலும் பின்னர் ஒழுங்காக நடைபெற்றது. மாகாண 

காங்கிரசு கமிட்டிகள் தங்கள இணையொத்த அரசாங்கங்களாகக் கருதும் 

போக்குத் தடை செய்யப்பெற்றது. காங்கிரஸ்காரர்கள் அரசிய, 

லமைப்புக்குகந்தவா.று எண்ணமிடலாயினர். காந்தியி னுடைய 

ஆதாரக் கல்வித் திட்டம் போன்ற முன்னேழ்.ற ஈடவடிக்கைகளும் 

மதுவிலக்கு போன்ற பரிசோதனைத் திட்டங்களும் மேற்கொள்ளப் 

பட்டன, பிரிட்டிஷ் கவர்னர்கள், மேல் அஇகாரிகள் ஆூயெவர்களுடன் 

அமைச்சர்கள் கொண்டிருந்த .தொடர்பு வியக்கத்தக்க முறையிலே 

sigs அமைந்திருந்தது. இப்புதிய முயற்சி முடிவுற்றபோது 
இரு பாலாரும் மீக்க வருத்தமடைந்தார்கள். இதுவன்றி வேறு பல 

நிகழ்ச்சிகளும் ஏற்பட்டன. மையத்தில் கூட்டாட்டுத் இட்டம் 

நடைமுறைக்கு கொண்டுவரப்படாத காரணத்தில் தேயம் சார்ந்த 

அரசியல் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டுவந் தன” 

பழைய மத்திய சட்டசபையில்! "காங்கிரசு மிகுந்த பலத்துடன் 

இருந்தது. பொறுப்பற்ற மத்திய செயற்குழுவிற்கு எதிராக AG 
போராடி வந்தது, எல்லாவற்.றிற்கும் மேலாக காங்கிரசு தனது தேசியத் 
தன்மையுடன் கூடிய அமைப்பை தொடர்ந்து வைத்திருந்தது. 

காங்கிரசின் பெரும்: தலைவர்கள் . மாகாண அமைச்சர்கள் பதவியினை. 

ஏற்கவில்லை, அதற்குப் பதிலாக அவர்கள் காங்கிரசு மேலிடமாக் 

அமைந்திருந்தனர். கரங்கரசு மேலிடம் .காங்கரசு காரியக் கமிட்டி 

வாயிலாகவும் காங்கிரசு அமைச்சரவை வாயிலாகவும் G saws 

கொள்கையின் முக்கியமானக் கூறுகளை வகுத்தது, மேலும் மாகாண 

அமைச்சரவைகளின் வேலையினை மேற்பார்வையிட்டனர்.. அதனுடைய 

ஆணையின்படி அமைச்சர்கள் பதவியேற்றனர். அதனுடைய கட்டளை 

யின்படி அவர்கள் பதவியினின்றும் ..விலகினார்கள், மாகாண 

அமைச்சரவைகள் தங்களுக்குச் சமமான கட்சி கிறுவனங்கள் ஏற்பட 
அனுமதிக்கவில்லை என்றாலும் மத்திய அரசுக்குச் சமமான அனைத்து 

இந்திய Savers Ber ஆஜ்னக்குட்பட்டப் அரஇரிதிகளாசப் பணி 

போ பய படத சடையில் 104 பேர் நதர்ததெ்சம்பப்டயரகள் ஸுவர்களுள்: 44 

ட 5
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யாற்றி வந்தனர். இவ்வாறாக மாகாண சுயஆட்9, மாகாண பொறுப் 

பாட்டி ஆகிய இரண்டுமே காங்கிரசு ஆட்சிக்குட்பட்ட மாகாணங்களில் 
மூழுமையைப் பெறவில்லை ஏனெனில் இவ்வரசுகள் இரண்டு 

வகைகளிலும் வெளி அதிகாரக் குழுவிற்கு உட்படுத்தப்பெற்றனர். 

அரியல் சார்ந்த மூலப்பிரச்சனைகள் யாவும் காரியக் கமிட்டியிலும் 

காங்கிரசின் வருடார்திர பொதுக் கூட்டங்களிலும் விவாதிக்கப் பெற்று 
மூடிவு காணப்பெற்றன. மகாத்மா காந்தி தொடர்ந்து பெரும் செல் 

வாக்குப் பெய்றிருந்தார். gat எந்தவிதமான பதவியை வகிக்கவில்லை 

என்பதையும் சல நேரத்தில் சந்தா செலுத்தும் அவர் சாதாரண உறுப் 
பினராகக் கூட இருந்தது இல்லை என்பதையும் நாம் கவனத்தில் 

வைத்துக் கொள்ளவேண்டும். விவசாயிகள் காந்தியையும் காங்கரசையும் 

ஓன்றாக எண்ணினார்கள். பட்டணத்தில் வாழும் கற்றறிந்தோர்கள் 

அவருடைய கொள்கைகளை எப்பொழுதும்: : ஆமோதிக்கவில்லை 

என்ருலும் அவருடைய அனைத்து உலகப் புகழினுக்கு மதிப்பு கொடுத் 

தனர், அவருடைய சகாக்களுக்கு கல நேரத்தில் அவரது கொள்கை 

களின் லெவழ்றின்பால் எரிச்சல் ஏற்படுவுதுண்டு ஆனால் அவரது 

முடிவுகளை அவர்கள் மரியாதையுடன் நடத்தினர், அவரது குணத் 

தைப் போற்றினர். அவருக்கு அடுத்தபடியாக பண்டித தவஹர்லால் 

கேரு மக்களிடையே மிக்க செல்வாக்குப் பெற்றிருந்தார். மேல் 

நாட்டு நாகரிகப் பண்புகளை ஏற்றிருந்த வகுப்பினைச் சார்ந்த. இளைஞர் 

களும் ஐக்கிய மாகாணங்களைச் சேர்ந்த சிலமற்ற விவசாயிகளும் அவ் 

ரைக் கடவுளாக மதித்தனர். அவர் ஒரு சோஷலிசவாதியாகவும்,: சமூக 

சீர்த்திருத்த வாதியாகவும், கடவுள் உண்டு என்பதைக் கண்டறிய முடி 

யாது என்னும் கொள்கையுடையவராகவும், மதக்குருமார்களின் அத்து 
மீ.மிய செல்வாக்கை எிர்ப்பவராகவும், தேசியவாதியாகவும், wae 
ளாட்சிக் கொள்கையுடையவராகவும் விளங்கினார். அவரது. பரந்த 

கு.றிக்கோள்களும் மட்டற்ற ஆர்வமும் புதிதாக தோன்.நிவரும் மேல் 

காட்டுப்பண்புகளை ஏற்றுக்கொண்ட வகுப்பினர்களின் மனப்போக் 

இற்கு உகந்தனவாக இருந்தன. இந்திய சுதந்இரத்தற்காக அவர் 

செய்த தியாகங்கள், தன்னலமற்ற போக்கு, கபடமற்ற பேச்சு அவரை 

காந்தியின் வாரிசாக ஏற்கனவே முடிவுகட்ட உதவின. பிறருடைய 

கவனத்தை வெகுவாக ஈர்க்கும் தன்மையைக் கொண்டவரில்லையென் 

மலும் மிகுந்த ஆற்றல் படைத்த இராஜேந்திர. பிரசாத் காங்கிரசின் 
பிற்போக்கு பிரிவினுடைய: .பிரதிஙிதியாக. விளங்கினார். . மேற்கு இக் 

இயத் தோழில் அதியஇகள், : போராட்டத்தில் ஈம்பிக்கை கொண்ட 
வர்கள் ஆடியோரின் . .பிரதிகிதியாக சர்தார் வல்லபாய்படேல் 
விளங்கினார், ,காங்கரசன் இவிர இடது சாரிசளின் , பிரதிசிதியாக 

வங்காளத்தைச் சார்ந்த சபாஷ் சந்திர போஸ் விளங்கினார்..
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அப்போதைக்கு ஏற்பட்டுவரும் நூன்னேற்றங்களை கண்காணித்து 

வருவதி3ல3.ப காங்கிரசு மனநிறைவு பெற்றிருந்தது. ஆனால் இந்த 

கண்க ணிப்பு உயிர்சாயுயற்ற கண்காணிப்பு அன்று. 1959 முதல் 

1939 வரையிலுள்ள ஆண்டுஈளில் மூன்று முக்கிய முடிவுகள் எ$க்கப் 
பட்டன, காங்கிரஸ் தலைவர்கள் தங்கருடைய தலைமைபினை 

மேலிடம் என்று விளக்கம் தந்தனர், மாகாண முதலமைச்சர்கள் 

மேலிடத்தின் கட்டகாப்படி நடந்து வந்தனர். அவர்களை மைய 

அதிதாரத்திற்குட்பட்டு நடக்கும் எண்ணிறந்த இராணுவத் தளபதி 

களுக்கு அவர்களை ஒப்பிடலாம். மத்திப மாகாணங்களில் டாக்டர் 

காரே கட்டுப்பாட்டை மீறிய போது கட் சியில் பிளவு ஏற்படும் என்று 

அறிந்தும் அவரை உடனே பதவியிலின்றும் நீத்குனார்கள். 

காங்கிரசு தலைமையிடத்திலும் இவிபவாதிகள் அதே கிலக்கு 

உட்படித்தப்பெற்றனர். 1937ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் ஜவஹர்லால் 

நேருக்கு அ9ித்தபடியாக காங்கிரசு தலைமைப் பொறுப்பு ஏழ்க சுபாஷ் 

சந்திர போஸ் அஜுமதிக்கப்பட்டார். ஆனால் ஒராண்டு கழித்து 

மகாத்மா காந்தியின் விரூம்பத்திற்கு மாறாக அவர் மீண்டும் அப்பதவிக் 

குப் போட்டியிட்டபோது டாக்டர் காரேக்கு, ஏற்பட்ட கதி அவருக்கு 

ஏற்பட்டது. மூன்றாவ ராக இந்திய மக்களின் உண்மைபான பிரதி 

நிதிகள் காங்கிரமக்கார/கள் நான் என்று மிக நைரிபமாக உரிமை 

கொண்டாடினர். ஏனைய கட்சிகள் ஏனைய கருத்துக்களை பிரதி 

பலிக்கக்கூ௦ம், ஆனால் இந்தியா மூழவதற்றும் கரட்டிரசு ஒன்று 

தான் பிரதிநிதியாக இயூக்கம்கூடும் என்று கூறினார்கள். ஆகவே தான் 

காங்கரஸ் எந்தெந்த மாகாணங்களில் 2பபம்பன்மையினைப் பெட்றி 

ருந்ததோ அங்கெல்லாம் கூட்டு அமைச்சரவை » Huy 55 காங்கிரசு 

இசையவில்லை. அமைச்சரவை ஏற்படுத்த எங்கெல்லாம் வேறு 

கட்சியின/கள் ஒத்துழைப்பு அவசியமோ அங்கெல்லாம் கூட்டு 
அமைச்சரவை ஏற்படுத்தப் பெற்றது. அவ்விடங்களிலும் அது 

தாற்காலிக ஏற்பாடாகவே கருநப்பெற்றது, குறிப்பாக இந்த 

கோட்பாடு முஸ்லிம் விஷபத்தில் பயன்படுத்தப்பெற்றது, முஸ்லிம் 

தேியவாஇகள் முஸ்லிம்களை காங்கிரசில் உள்ள முஸ்லிம்களாகப் 

பாவித்சனர். காங்கிரசு முஸ்லிம்களை இந்தியர்களாகப் பாவித்தனர். 

ஆகவே முஸ்லிம்களுக்கும் தனி பிரதிகிதிழ் துவம் அவசியமாகக் கருதப் 

பெறவில்லை, அதனால் முஸ்லிம் லீக்கு கட்சியுடன் சேர்ந்து கூட்டரசு 

ஏற்படுத். வேண்டிய அவூய-மம் உணரப்பெறவில்லை. இவ்வாறாக 

ஏற்கனவே தோன்றி இருந்த முஸ்லிம் எதிர்ப்பு இப்பொழுது 

ஐயத்திற்கு இடமற்ற வகையில் , வெளிப்பட்டது, நம்முடைய 

கவனத்தினை இப்பொழுது இதன்பால் செலுத்துவோமாக,
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தற்கால இக்இபாவில் முஸ்லிம் எண்ணப்போக்கு இரண்டு 

கூறுகளை உட்கொண்டிருந்தது. முதலாவதாக தன்ஞட்சி பெற 

வேண்டும் என்ற ஆசையாகும், இது இந்துக்களிடையே எல்வளவு 

தீவிரமாக ஏற்பட்டிருந்ததோ அவ்வளவு மூவிரமாக முஸ்லிம்கள் 

இடையேயும் ஏற்பட்டிருந்தது. இரண்டாவதாக இந்துக்களினின்றும் 

தனிந்து இருக்கவேண்டும் என்ற உணர்ச்சியாகும், இத் தணி 

உணர்ச்சியினை வைதீக பிராமணர்களிடம் THULE தணி 

உணர்ச்சிக்கு. ஒப்பிடலாம், அதன் விளைவாக ஐபத்திம்கிடமற்ற 

வகையில் ஓரு தேய நிறுவனமாக இருந்த பொழுதிலும் பெரும் 

பாலான இந்துக்கள் கொண்ட. காங்கிரசு நிறுவனம் முஸ்லிம்களுடைய 

விருப்பு வெறுப்புகளுக்கு மாறி மறி உள்ளாகி வந்தது, முஸ்லிம்கள் 

சுதந்திரத்தில் பங்குபெற விரும்.பினார்கள். ஆனால் அவர்கள் 

பிரிட்டிஷ்காரர்களுடைய  ஆதிக்கத்தினின்று மட்டுமன்றி இந்துக் 

களுடைய ஆதிக்கத்தினின்றும் விடுதலை பெற விடம்பினார்கள். 

இன வழி தேர்தல் தொகுஇகள், 1914ஆம் ஆண்டு உலகப்பொர் 

காலத்தில் ஏற்பட்ட மனக்குறைகள், லக்னெள உடன்பா, 1929 gb 

Bary PE BID [Purr ont இயக்கத்திற்கு துருக்கி அளித்த 

ஓத்துழைப்பிற்கு ஆநரவளித்தல் ஆ௫ியவற்றை மார்லி-மிண்டோ 

௪/மஇருத்தங்கள் உண்டாக்கின. மாண்ட்போர்டு சர்ம்திரு நங்களின் 

விளைவாக ஏற்பட்ட அனுபவம், குறிப்பாக பஞ்சாபில் பஸுில்- 

இ - ஹுசேன் அவர்களின் தலைமையின் கழ் ஏற்பாஃ்ட அனுபவம், 

பிரிட்டுஷ்சாரர்கள் தங்களுடைய அதிகாரத்தை விட்டுக்கொடுக்கத் 

சொடங்கிவிட்டார்கள். என்பதனை இந்துக்களைவி. அஇசமான 

அளவில் முஸ்லிம்களை உணரச் செய்தது. பிரிட்டிஷ்காரர்கள் 

இந்திய நாட்டை விட்டுப்போவது எவ்வளவுக் கெல்வளவு கிச்சயமா்க 

காணப்பெற்றதோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு சக்நேகத்துடன் இந்துக் 

களுடைய எண்ணங்களை சோக்கத் தொடங்கினர். 1032ஆம் 

ஆண்டிற்குப் பிறகு இவ்விரு இனத்தினரும் ஒருவரை விட்டு 

ஒருவர் தனித்துச் செல்வதற்கு இதுவே காரணமாக அமைந்தது, 

ஏற்படுத்தவிரக்கும் கூட்டாட்சியில் மைய அரசு பலமற்றதாக 

இருக்கவேண்டும் என்று முஸ்லிம் விருப்பத்திற்கும் இதுவே 
காரணமாகும், 1950-இல் சர். மூகமது இக்பால் முஸ்லிம் 

மாகாணங்களுக்கு தனி கூட்டாட்சி முறை அமைக்க வேண்டும் என்று 

போசனை கூறினார். செளத்ரி ரகமத் அலி 1/933-இல் பாகிஸ்தான் 

என்ற வார்த்தையினை புதிதாக உண்டாக்கினார். அரசியல் வாதிகள் 

அகேகர் பொருந்தாக் கற்பனை என்று செல்லக் கூடிப ஒரு 

இட்டத்தினையும். அவர் வரைந்தார். மூஸ்லிம்சள் மிரர்த கலவரத் 

துடன் இருந்தனர். ஆனால் அவர்களிடையே ஒற்றுமையில்லை, 

புதுப்பிக்கப்பெற்்ற முஸ்லிம் லீக்கு கட்ரியின் வாயிலாகத்
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தங்களுடைய ஒற்றுமையை நிலைசாட்ட முற்பட்ட போது, 

பம்பாயைச், சார்ந்த முன்னாள் காங்ரெஸ்காரரான மூகமது அலி 

ஜின்னா என்பவரைத் தலைவராகக் கொண்டனர். 

1937ஆம் ஆண்டு தேர்தல்களின் போது இந்துக்கள் பெருவாரியாக 
உள்ள மாகாணங்களில் கூட்டு அரசு வாயிலாக காங்கிரசுடன் 

ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தேர்தலில் ஈடுபட்டார். 
1937-இல் அவர் கூறியதாவது : *லீக்குக்கும் காங்கெசுக்கும் 

அடிப்படை வித்தியாசம் ஏதும் இல்லை. காங்கிரசு தன்னுடைய 

ஆக்கமுறையான திட்டத்தினை நிமைவேற்ற நாங்கள் மஇழ்ச்சியுடன் 

ஓத்துழைப்போம்". ஆனால்,  இக்கொள்கையினை கிரரகறிக்கும் 

வகையிலே காங்கிரசின் உட்டிரகித்தல் கொள்கை குறிப்பாக ஐக்கிய 

மாகாணங்களில் அமைந்திருந்தது. ஒரே அடியில் இக்கொள்கை 

முஸ்லிம்களின் ஈட்பு சார்ந்து ஒத்துழைப்பு நம்பிக்கையினை தகர்த் 

தெறிந்தது. ஒரே கணத்தில் இந்துக்களின் போக்குகள் மீது முஸ்லிம் 

கொண்டிருந்த சந்தேகத்தினை மீண்டும் புத்துயிர் பெறச்செய்து. 
நடுத்தர?வர்க்கத்தினைச் சார்ந் த மூஸ்லிம்களுக்கு காங்கிரசு ஆட்சி இந்து 

ஆதிக்க ஆட்சியாகத் தோன் டியது, மேல் நாட்டு நாகரிகப் பண்பாடுகள் 

கொண்டிருந்த முஸ்லிம் அரசியல்வாதி தன்னுடைய முன்னாள் 
கூட்டாளிகளால் வெளியே சூழ்ந்திருந்க அரசியல் இருட்டுக்குள்தான் 

தள்ளப்பட்டிருப்பதைக் கண்டார். தனக்கு ஆதரவாக இருக்க 

முஸ்லிம் பொது மக்கள் உணர்ச்சியினை நாடிச்சென்றார். அவ்வுணர்ச்சி 

யினைத் தாண்டுவது மிச எளிது எனக் கண்டறிந்தார். அவ்வாறாக 

நடுத்தர முஸ்லிம் மக்கள் தேசிய இயக்கத்தினை முஸ்லிம் பொது 

மக்கள் புத்தெழுச்சியாக மாற்றிவிட்டார்.  இவ்வாறுக பாடஇஸ்தான் 

அரசுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார், *இந்துஸ்தானம் இந்துக்களுக்காக 
என்பதனை பெரும்பான்மை இனத்தவர் இட்டவட்டமாகக் காட்டி 
விட்டனர்.” என்று அவர் அ.ிவித்தார்.! காங்கிரசு கொடுமையை 
இழைத்ததாகக் குற்றம் சாட்டப்பெற்றது. அதற்கு ஆதாரமாக 
விவரங்கள் சேர்க்கப்பட்டன. (1989ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 
காங்கிரசு மந்திரி சபைகள் பதவியினின்றும் விலகயபோது ஜின்னா 
வீடுதலை நாள் ஒன்றை அறிவித்தார், அதுவே ஈன்.றி அறிவிப்ப] 
காளாகவும் கொள்ளப்பபற்.ற.து. காங்கிரசின் ஆட்சி முடிவடைந்ததன் 
வாயிலாக மூஸ்லிம்களுடைய துயர் நீங்கியது என்பதைக் காட்டவே 
இந்த ஈடவடிக்கையை மேற்கொண்டார், ) 1940-இல் பா௫ஸ்தானம் 

லீக்கின் குறிக்கோளாக அமைந்தது, காங்ரெசார் முதலில் இதனுடைய 
மூக்கியத்துவத்தை குறை மதிப்பிட்டார்கள். நாகரிகம் முதிர்ந்த 

ட 1 நிழ க ஜவக ரட்ட வவிபீற்த 01 நிவிண்ச்கா் பக்கம் 53.
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பம்பாயில் ஒரு இர்க்கதரிச தோன்ற முடியுமா என்பது அவர்களுடைய 

எண்ணமாக இருந்தது, தேர்தலில் லீக்கு அமோக வெற்றி 

பெறவில்லை. பஞ்சாபையோ அல்லது வங்கத்தையோ அது தன் 

ஆளுகைக்குட்படுத்த இயலவில்லை. தனது ஆசைகளை நிறைவேற்ற 

இயலாத காரணத்தால் மனக்கசழ்பு அடைந்த அரசியல்வாதிகளின் 

குற்றச்சாட்டுகளாச அவருடைய குமுறல்கள் குறை மதிப்பிடப் 

பெற்றன. இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் காந்தியை ஒரு அபாயகர 

மற்ற புரியா போக்குடையவர் என்று பிரிட்டிஷ்காரர்கள் ஒதுக்கி 

தள்ளியது எவ்வளவு பெரும் தவறாக, மாறிவீட்டதோ அவ்வளவு 

பெருந்தவராக இந்த தவறான மதிப்பீடு மாறியது.



*.. இந்தியாவும் போரும், 1989-45 

1989ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் போர் தொடங்கியபொழுதுி 
பிரிட்டகக் காட்டிலும் அதிகமாக பொருள் வகையிலே இந்தியா 

ஆயம் நாயில்லை. மேலும் இந்திய மக்களின் கருத்தும் பிரிட்டிஷ்காரர் 
களைக் காட்டிலும் அதிகளவில் பிளவுப்பட்டிருந்தது. போர் ஆயத்த 
நிலையினைக் குறித்துக்காட்டிய ஒரே அறிகுறி சாட்பீல்ட் குழுவின் 

வ௫ுகையேயாகும். அரசியலமைப்புத் திட்டத்தைப் பற்றிய பரிசோதனை 
களில் பொதுமக்களும், அதிகாரிகளும் தங்கள் கவனத்தைச் செலுத்தி 
யிருநகனம். ஐரோப்பா இன்னும் வெகு தாரந்தில் இருந்தது. போர் 

ஏற்பட்டாலும் அது இந்தியாவை நேரடியாக பாதிக்கும் என்று 

எவரும் கரூதியநதாகத் தெரியவில்லை. அதனால் பொதுமக்கள் 
ஐரோப்பிய நிகழ்ச்சிகளை அறிந்திலர் என்றோ அவற்றில் கவனம் 

கொள்ளவில்லை என்றோ கூற முடியாது. இந்திய தேசியவாதிகள் 
மக்களாட்சி முழையில் பற்றுடையவர்களா யிருந்தமைபால் அவர்கள் 

பாசிஸ்டு இபக்கத்தின் எதிரிகளாக இருந்தனர். பாசிஸ்டு எதிரிகளுடன் 
சேர்ந்து பாசிஸ்டுகளை ஒடுக்கத் விர நடவடிக்கை மேற்கொள்ள 
வேண்டும் என்று கூச்சலிட்டனர். ஆனால் அத்தகைய நடவடிக்கை 

களில் தாங்களும் பங்கு கொள்ள நேரும் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை, 
இதற்குள்ளாக முஸ்லிம் லீக்ின் தோற்றம், காங்கிரசுக்குள் இடது 

சாரிகள் வலது சாரிகள் ஆகியோரிடையே நடைபெற்று வரும் பூசல்கள், 
மாகாண அமைச்சரவைகளின் தலை விதி ஆகியவை துரோப்பிய 

விவகாரங்களை விட அதிகளவில் இந்திய மக்களின் கவனத்தை ஈரத் 

இருந்தன. காங்கிரசு தலைவ/களுள் ஜவஹர்லால் ஒருவர் தான் உலக 
விவகாரங்கள் எத்துனை அளவு இந்தியாவை பாதிக்கும் என்பதை 

உணர்ந்திருந்தார், அவர் ஒருவர் தான் உலகப் பிரச்சனைகளில் பொது 
மக்களை ஈடுபடுத்த முனைந்தார், ஒரு காலத்தில் உள்நாட்டுக் 

கொள்கையினை வரையறுப்பதும் அதனுடைய வேலையாகவே கருதப் 
பெற்றது. ஆனால் இப்பொழுது அத்தகைய மனப்பாங்கு வேகமாக 

மைந்து... வந்தது என்பதை காம் இங்கு குறிப்பிட வேண்டும்.
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அவலவாறிருந்தும் வெளிநாட்டுக் கொள்கையினை வரையறுப்பது 

பிரிட்டிஷ் அரசின் வேலையாகவே இப்பொழுதும் கருதப்பெற்று 
வந்தது, சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு தான் இந்தியா அயல் நாட்டு 

விவகாரங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று எண்ணினார்கள். 

பிரிட்டனின் இக்கட்டான. கிலை இந்தியாவிற்கு நன்மை பயக்கும் 

வாய்ப்பினை அளிக்கும் என்ற பழைய கருத்து வெகுவாகப் பரவி 

இருந்தது. பிரிட்டனுக்கு ஏற்படும் இக்கட்டு நிலை பிரிட்டனுக்கு 

மட்டுமன்றி இந்தியாவினுக்கும் பெருத்த கேட்டினை விளைவிக்கும் 

என்பதை எவரும் உணரவில்லை. ் 

ஆகவே போர் துவங்கிய போது போரின் குறிக்கோளை பொதுவாக 

எல்லோருமே ஆதரித்தனர். ஆனால் அதை அடைவதற்கான 

மூயற்சியை மேற்கொள்ள விருப்பமற்,று இருந்தனர். போரை 

பிரிட்டனுடைய விவகாரமாகக் கருதினரேயன். றி இந்தியாவின் 

விவகாரமாகக் கருதவில்லை. பிரதிகிதித்துவம் இல்லையேல் வரியில்லை 

என்ற பழைய வாசகம் இப்பொழுது பொ அுப்புள்ள ஆட்சியில்லையேல் 

போரில் பொது மக்கள் ஈடுபாடு இல்லையென்று மாற்நியமைக்கப் 

பெற்றது, போரில் இந்தியா பங்கு கொண்ட விதத்தினை எதிர்க்கும் 

வகையில் காங்கிரசு அமைச்சரவைகள் பதவியினின்றும் விலகின. 

தனிப்பட்டவர்களும், வகுப்பினர்களும் உதவி செய்ய முன் வந்தனர். 

ஆனால் மொத்தத்தில் இந்தியா, ஐரோப்பிய அரங்கில் நடைபெற்று 

வரும் பெரும் நாடகத்தினை உயர் காட்டு மேடையில் அமைக்கப் 

பெற்றிருக்கும் இருக்கையினின்.றும் தான் பாதுகாப்பான செளகரிய 

மான இடத்தில் இருக்கிற நினைப்புடன் கண்டு aisg இந்த 

வகையான மனப்பாங்கு பிரான்சு தோல்வியுறும் வரைத் தொடர்ந்து 

இருந்தது. ஒரு கண௫ேரம் ஏற்பட்ட பயம் மறைந்து பிரிட்டிஷ்காரர் 

களின் விடாப்பிடியினையும், ஆர்வத்தினையும் பாராட்டும் சிலை 

தோன்றியது, படையெடுப்பு மு.றியடிக்கப்பெற்றபோது போர் 

வெகு நாரைக்கு நீடிக்கும் என்று எண்ணமிட்டனர், இந்தியா முக்கிய 

மான பங்குகொள்ள வேண்டிய நிலை உண்டாகும், என்று எண்ணினார் 

கள், உதவி செய்ய முன்னைவிட இப்பொழுது அதிகளவில் ஆசை 

ஏற்பட்டது. ஆயினும் இதைப்பற்றி மாறுபட்ட கருத்து தொடர்ர்து 

இருந்தது. முதலில் கான் சுதந்திரம் பெறாமல் வேறு நாடுகளின் 

சுதநீஇிரத்திற்காக எவ்வாறு: போராட முடியும் என்ற பிரச்சனை 

எழுந்தது. இரந்த வகையான எண்ணப்போக்கு ஐப்பான் போரில் 

ஈடுபட்டபோது மேலும் வலுவடையத் தொடங்கியது. இந்தியாவிற்கு 

ஏ.ற்பட இருக்கும் ஆபத்தினை முன்னைவிட இப்போது அதிகளவில் 

॥ கீழே காண்க. 

_Q--20 ।
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அறிந்தனர், முன்னைவிட இப்போது அதிகளவில் உதவி செய்ய 
முற்பட்டனர், அதே. நேரத்தில் தன்னுடைய விதியினை தானே 
நிர்ணயிக்க முடியாத நிலையில் இருப்பதைக் .கண்டு இந்தியர்கள் 

மலைத்திருந்தனர், 

இப்போது போர் காலத்தில் இந்தியாவின் நிலையினைப் upp 

கவனிப்போம். முரண்டு பிடிக்கிற பொதுமக்களை சமாளிக்கும் 

பொறுப்பும் பிரிட்டிஷ் பேரரசின் ஒரு பகுதி என்ற மூறையிலும் 

காமன்வெல்த் மாடுகளில் ஒன்று என்ற முறையிலும் இந்தியாவின் 

போர் ஏற்பாட்டினை கவனிக்கும் பொறுப்பும் அரசப் பிரதிஙிதியைச் 

சேர்ந் ததாயின. மாபெரும் இரானுவப் பெருக்கத் திட்டம் தன்று 

மேற்கொள்ளப்பட்டது, இந்தியத் துருப்புக்கள் சண்டை செய்வதற்கு 

நடு க்குப் பகுதி ஏற்ற இடமாகக் கருதப்பெற்றது. எ௫ப்தில் 

கண்காணிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருக்க சர். ஆர்ச்சிபால்டு வேவலுக்கு 

உதவி செய்வதற்காக இந்திய துருப்புக்கள் ௮ னுப்பப்பெற்றனர். 

பிரான்?ன் வீழ்ச்சியும், அதன் விளைவாக நடுஇழேக்குப் பகுதியினின்றும் 

பிரஞ்சு பலம் அகற்றப்பட்டதால் ஏற்பட்ட நெருச்சுடி நிலையும், 

இத்தாலி போரில் கலச்துகொண்ட நிகழ்ச்சியும் நடு கிழக்கு போர் 

அரங்கம் தஇ௩ரென மிக முக்கியமான போர் அரங்கமாக மாறியது, 

அதன் விளைவாக இந்தியத் துருப்புக்கள் நிகழ்ச்சிகளின் மையத்தில் 

இருப்பதை உனார்ந்தனர். அவர்களுடைய வீரமும், திறமையும் 

சந்தர்ப்பத்திற்கேழ்ப உயர்ந்தன, 1940-41-ge மேற்கொள்ளப் 

"பெற்ற பெயர் போன பாலைவனப் போர் ஏற்பாட்டில் இந்தியத் 

துருப்புக்கஸ் குறிப்பிடத்தக்க பங்கஇனை வடூத்தனர், நான்காவது : 

ஏழாவது படைப்பிரிவுகள் புதிய விருதுகளை இந்தியப் படைக்குத் 

தேடித்தந்தன. பாலைவனச் சண்டையின் கடுமைகளையும் இக்கல் 

களையும் சமாளிக்கும் திறன் பெற்றவர்களாக விளங்கர். தற்கால 

போர்க் கருவிகளுடன் அவர் உலகத்திலே முதல் இடத்தைப் பெத்த 

ளர்... வேவல், ஆரன்லெக் ஆகியோசின் தலைமையின் &ழ் பாலைவனப் 

போர்புரியத் தலைப்பட்ட இந்தியத் அருப்புக்கள் , மாண்ட்கோமசி 

தலைமையின் 8) நடைபெற்ற இறுதி போர் வரை 

இந்தியர்கள் பங்கு கொண்டிருந்தனர். இராக்கு, சிரிய), 

பாரசீகம் ஆய இடங்களில் சடைபெற்ற போர்களும் இதனுள் 

அடங்கியிருந்தன, இராக்கில் இந்தியர் தலையீடு பெரும் வெற்றியில் 

மூடிர்சது, 

அதற்கு முன்னரே இந்திய இராணுவ பெரு முயற்சி கிழக்குப் 
.. பக்கத்தின் பால் இருப்பிவிடப்பட்டது. 1941ஆம் ஆண்டின், தொடக் 

- சுத்திலிருர்தே ஐப்பானியர்களால் தென்கிழக்கு ஆரியோவிற்கு ஆபத்தி!
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பெருகிக்கொண்டே வந்தது. மலயாவின் பாதுகரப்பிற்கு பிரிட்டிஷ், 

ஆஸ் திரேலியா படையினருடன் இந்தியப் படையினரும் பயன் படுத் 

தப் பட்டனர், 1941ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் ஐப்பானியர்களின் 

'தாக்குதல் ஏற்பட்டபோது இந்திய துருப்புக்கள் தெற்கு நோக்கி பின் 

வரங்இனர்,  இங்கப்பூர் போரிலும் பங்கு கொண்டனர். இிங்கப்பூர் 

சரணடைந்த போது 99,009 இந்தியத் துருப்புகள் சிக்கியிருக்தனர். 

அலெக்சாந்தர் தலைமையின் 8ழ் பர்மாவினின்றும் வெற்றிகரமாகப் பின் 

வாம்கு போர் ஏற்பாட்டின் போது இந்தியத் துருப்புக்கள் பெருமை 

கொள்ளத்தக்க முறையில் பங்கு கொண்டன. அதன் பிறகு: இந்தியா 

வின் பாதுகாப்புத் திட்டத்தில் இடம் பெற்றனர். இந்தோ-பர்மா 

எல்லையிலுள்ள மலைப்பாங்கான காடுகளும், ௬7 கோயினால் பீடிக்கப் 

பெற்ற பள்ளத்தாக்குகளும் அவர்களுடைய முகாங்களாக இருந்தன. 

இந்த சூழ்நிலையில் இரு பெரும் புதிய பிரச்சனைகளுக்கு முடிவு காண 

வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. முதலாவது பாலைவனச் சூழ்நிலையில் 

போர் இடுவதற்குப் பதிலாக வெப்பக் காடுகள் சூழ்நிலையில் போர் 

புரிவதாகும். இரண்டாவது இந்த வகையானப் போருக்கென்றே பழக் 

கப்படுத்தப் பெற்ற ஜப்பானியர்கள் கையாண்டு வரும் போர்த் தந்.திரங் 

கள் ஆகும். செட்டான பழக்க வழக்கங்கள், எளிதாக இயங்கக் கூடிய 

ஊர்தி ஆகியவற்றின் காரணமாக ஜப்பானியப் படைகள் ஒரிடத்தி 

னின்று வேறோர் இடத்திற்கு எளிதாகப் பெயர்ந்து செல்லும் தன்மை 

யினைப் பெற்றிருந்தது என்பதை காம் இங்கு குறிப்பிடுதல் அவயம் 

ஆகும், 1948ஆம் ஆண்டு போரில் நேரடியாக ஈடுபட்டிருந்த இந்தியப் 

படை மவுன்ட்பேட்டனுடைய தென் இழக்கு ஆசிய ஆணைக்கு 

(8௮.&.09) உட்படுத்தப் பெற்றது. சர். வில்லியம் சிலிம்மினுடைய 

பதினான்காவது படையின் ஒரு பகுதியாக மாறிற்று. 1944ஆம் ஆண்டு 

வசந்த காலத்தில் ஜப்பானியர்கள் அஸ்ஸாமினைத் தாக்கிய போது இந்தி 

யப்படையினர் மாபெரும் சோதனைக்கு உள்ளானார்கள். ௮ச்சோதனை 

யில். பெரும் வெற்றி கண்டார்கள். விமானமூலம் தவிர வேறெந்த 

வகையிலும் உதவி பெற இயலாத சூழ்நிலையில் கோஹிமால் ஏழாவது 

படைப் பிரிவினர் ஐப்பானியர்களின் முன்னேற்றத் தாக்குதலை முறி 

யடித்தனர், இவ்வாருக ஜப்பானியர் வீழ்சசியினை உறுதிப்படுத்தினர். 

அப்பொழுதிலிருந்து . இரங்கூன் மீண்டும் கைவசமாகும் வரை வெற்றி 

கள் மேலும் மேலும் குவியலாயின. ஆனால் அவ்வெற்றிகள் அனைத்தும் 

மிகக் கடினமான சூழ்கிலைகளில் பெற்ற வெற்றிகள் என்பத! மறத்து 

விடக்கூடாது. மிகக்கடினமான நிலப்பகுதிகளில் 
போரிட்ம இந்தியப் 

படை தனது திறத்தினை எடுத்துக் காட்டியது. மேலும் போர் வகை 

களில் மீகவும் கடினமானது என்று சொல்லக்கூடிய போர் வகையிலும் 

இந்தியப்படை தனது ஆற்றலை எல்லோரும் அறியச் செய்தது, ஓப் 

பானியர்களுக்கு எதிராகப் போரிட்ட இனவகைகளுள் பயப்பா_த்ற்க்
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இனவகை Fh SET EGO என்று ஐப்பானியருடைய ஆவணங்கள் 

ஒன்றில் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது, 1945ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதம் 
போர் முடிவுற்றபோது இந்தியப் படைகள் மெளன்ட்பேட்டன் தலை 
மையின்€ழ் மலேயாவினைத் தாக்குவதற்குத் தயாராக இருந்தனர், அத் 

துடன் இராயல் இந்திய விமானப் படையும், கப்பற் படையும் போர் 

ஏற்பட்டபோது மிகச் சிறியனவாக இருந்த போதிலும், குறிப்பிடத் 
தக்க முக்கயெமான பங்கினை ஏம்.றிருந்கன. 

இந்தியப் போர் முயற்சியினை ஒழுங்காய் அமைத்தல் 

லின்லித்கோவினுடைய புகழக்காரணங்களுள் முக்கெயமானவற்றில் 
ஒன்றாகும். அரசியல் தடுமாழ்றங்கள் எண்ணக்கோளாறுகள் எவையும் 
இன்றி அவர் இந்இிக்கும் தன்மை பெற்றவர், முதலாவது பிரச்சனை 
இராணுவத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதைச் சார்ந்திருந்தது. இரண் 

டாவது பிரச்சனை இராணுவப் பெருக்கத்தைச் சார்ந்ததாகும், பெரு 
மளவில் இந்தியாவிற்கு வெகு அருகே பெரிய அளவில் இராணுவ 
ஏற்பாடு மேற்கொள்ளப்பெறும் என்று முதலில் யாரும் கருதவில்லை. 

ஆனால் முதலிலேயே மத்திய கிழக்குப் பகுதியில் இந்தியா மிக முக்யெ 
மான தொடர்பு கொண்டுள்ளது என்பது மட்டும் நன்கு புலனாயிற்று, 

இந்தியப் படைக்கலம் தொழிற்சாலைகளைப் பெருக்க ஏழு கோடி 

ரபாயினை மூலதனமாக ஒதுக்க வேண்டும் என்று போர் ஏற்படுவதற்கு 
மூன்னரே சாட்பில்டு சமிட்டி சிபாரிசு செய்து இருந்தது. முதலில் 
இத்தொகையும், இதோடு சேர்க்கப்படும் சில தொகைகளும், குறிப் 

பிட்... வேலைக்குப் போதுமானது என்று முதலில் கருதப்பெற்றது. 
பிரான்சின் வீழ்ச்சிக்குப் பிறகு மத்திய இழக்குப் போர் அரங்கத்திற்கு 
மேவண்டிய௰ பொருட்களை அளிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த காமன் 

வெல்த் நாடுகளின் மையமாக இந்தியா கருதப்பெற்றது, 1940ஆம் 

ஆண்டு கூதிர்க்காலத்தில் சர், அலெக்சாந்தர் ரோஜர் தலைமையின் 8ழ் 

திரவுக்குழு வருகை தந்தது. அதே நேரத்தில் கிழக்குத் தொகுதி 
torss@ (Eastern Group Conference) seGuipg, அதில் 
இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, நியூஜிலார்து, இலங்கை, தென் ஆப்பிசிக்கா, 
தெற்கு ரொடீசியா, பர்மா, மலேயா, ஹாங்காங்கு, பாலஸ்தீனம், கிழக்கு 

ஆப்பிரிக்க, ஆயே நாடுகளின் பிரதிரிதிகள் கலந்து 
கொண்டனர்.” அம்மாராட்டினின்றும் இழக்குத்தொகுதி ;ரவுக்குழு 

(Eastren Group Supply மே!) வெளிப்பட்டது. இக்குழு பல 

இறப்பட்ட இடங்களினின்.றும் பொருட்களை தருவிக்கும் முறையினைச் 
செம்மைப்படுத்தியது. பருத்தி ஆடைகள், சணல், சணல் சம்பந்தப்பட்ட, 

பொருட்கள், தோல் சம்பந்தப்பட்ட பொருட்கள், மரச்சாமான்கள் 

ஆயெவற்றினை இந்தியா பெருமளவில் வழங்கி வந்தது. இந்தியா 
வினிடமிருந்து எதிர்பார்க்கப்பெற்ற பொருட்களில் 60 சதவீதத்தினை
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முதல் ஆண்டிலேயே வழங்கயெது. பின்னர் 75 சதவிதத்தினை வழங் 

Gu gs ஐப்பான் போரில் கலந்து கொண்டபேர்து நிலைமை மாதி 

விட்டது. சில தரவு ஊற்றுகள் உலர்ந்து போயின... இந்தியா 

விற்கு அருிலேயே புதிய தேவைகள் தோன்,றின. மேலும் அமெரிக் 

காவில் மட்டற்ற ஆக்கசக்தி காணப்பெற்றது. அதனைப் பயன் 

படுத்தி உலக முழுவதும் நேச காடுகளின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய 

முடியும் என்று கருதினர். இந்தியாவே தன்னுடைய புதிய தேவை 

களை நிறைவேற்ற பிறகாடுகளை நோக்கி இருந்தது. கடன் குத்தகை 

(10-1,6886) இட்டத்தின் &ழ் இந்தியா கொண்டுவரப்பெற்ற;ு. 

1948ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் தரவுக்குழு கலைக்கப்பட்டு. 

பொருட்களை வரவழைக்கும் பணியினை பிரிட்டிஷ் மத்திய தேவைப் 

பொருட்கள் அலுவலகம் மேற்கொண்டது. ஒரு பிரிட்டிஷ் sree 

பணி அமைச்சு அத்துடன் சேர்ந்து பணியாற்றி வந்தது. 

ஆனால் தொழில் பெருக்க வேலை மூன்னை விட இப்பொழுது 

அதிக வேகத்துடன் நடைபெற்று வந்தது. தொழிற் பெருக்கம் 

தொன்று தொட்டு வரும் ரெசவுத் தொழில் போன்றவைகளை மட்டும் 

சார்ந்ததாக இல்லை, கனரகத் தொழில், புதிய தொழில்கள் 

ஆயெவையும் அதில் அடங்கியிருந்தன. ஏற்கனவே சிறப்படைம் 

இருந்த டாட்டா எஃகுத் தொழிற்சாலை இப்பொழுது விரிவாக்கப் 

பெற்றது. பர்ன்பூரில் ஏற்படுத்தப்பெற்ற வங்காள எஃகு கழகத் 

இதனுடைய தொழிற்சாலைகள், குமார்தாதி தொகுதி ஆயெவை 

குறை நிரப்புக்கூறுகளாக அமைந்தன. சிமென்டு தொழில் 

பெருமளவில் விரிவாக்கப் பெற்றது. இந்தியாவில் காணப்படும் 

பாக்சைடுகளைப் பயன்படுத்தி புதிய அலுமினியம் தொழில் வளர்க்கப் 

பெற்றது, ரஷ்யா, பிரேசில் ஆயெ நாடுகள் டீங்கலாக உலகத்தின் 

ஏனைய: பாகங்களில் ஏகபோக உரிமையினை அனுபவித்து வர்க 

அப்பிரகத் தொழில் இப்பொழுது பெருவளர்ச்சி அடைந்தது. 

தரவு முறையினை ஒழுங்காக அமைக்கும் பணியுடன் படைப் 

பலத்தினைப். பெருக்கும் பணியும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தம், 

சமாதான காலத்தில் இந்தியப் படையின் எண்ணிக்கை. 179,000-ஆ5 

இருந்தது. இப்பொழுது அதனுடைய எண்ணிக்கை படிப்படியாக 

உயர்த்தப்பெற்று. இருப . இலம்சத்திற்கு மேலாக உயர்ந்து 

விட்டது. இதோடு இயந்திரமயமாக்குதல், மோட்டார் வண்டி 

வாய்ப்புகளை உடன் இணைத்தல் பேரன் பணிகளும் . கூப்வே 

மேற்கொள்ளப்பட்டன. அதன் பயனாக இதுவரை பெற்தில்லாத 

அளவில் ஒரு பெரும் படையிளையும் பலவகைத் Spe பெத்த. 

தொழில் நுட்ப வல்லுரர்களையும் இந்தியா இப்பொழுது பெற்'
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றடைந்தது. பிரிட்டிஷ் கப்பற்படை உதவித்தலைவரின் ழ் செய 

noo ass கப்பற்படை ஆற்றல் மிக்க சக்தியாக விளங்கயெது: 

பர்மா போராட்டத்தின் போதும் ஜப்பானிய நீர் மூழ்க்கப்பல் படை 

யினுக்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கையின் போதும் 
இக்கப்பற்படை சிறப்பாக பணியாற்றி வந்தது, இந்இய, விமானப் 
படை குறிப்பிட்ட பணியினை நிறைவேற்றும் ஆற்றல், சுறுசுறுப்பு 
ஆலயெவற்றிற்குப் பெயர் பெற்றது, இந்தியப் படையின் ஒரு 
சிறு பகுதியே போராட்ட ஏற்பாடுகளில் நேரிடையாக கலந்திருந்த 
போதிலும், பெருவாரியான மக்கள் நங்களுடைய வழக்கமான 

வாழ்க்கையினை விட்டு இராணுவ வாழ்க்கையினை மேற்கொண்டனர் 
என்பதை மறுக்க இயலாது, மேலும் அம்மக்கள் புதிய கருவிகளையும் 
புதிய இறையும். பெற்றனர். இவை யாவும் மாற்றலை: காடும் 
உணர்ச்சியினை தாண்டிவிட்டதோடு ஒரு புதிய ஊக்கத்தையும் 

- அளித்தன. இந்தியர்களுடைய அனுபவத்தில் போர் மூன் று வரை 
யறுக்கப் பெற்ற படிகளைக் கொண்டதாக அமைந்திருந்தது. முதலாவது 
ஓத்திகைப் போர்க்காலமாகும். அக்காலத்தில் மூன் போலவே 

வாழ்க்கை ஈடத்தப்பெற்று வந்தது, போர் வெகு தொலைவில் 

தோன்றிய காட்சியாகக் கருதப்பெற்.றது. செய்தித்தாள்கள், உரை 

யாடல் ஆகியவற்றினைப் பொறுத்த விவகாரமாகக் கருதப்பெற்ற.து. 

இந்தியாவைப் பொறுத்தளவில் இக்கட்டம் 1940-இல் ஜுன் 
மாதத்தில் பிரான்சு வீழ்ந்தவுடன் முடிவுற்றது. பழைய ௨௪ 
காடுகளின் அமைப்பு திடீரென மறைந்து விட்டதாகத் தோன்திய த. 
சிறிது . காலம் காடு குழப்பம், பயம் ஆயெவை நிறைந்த நிலையில் 
இருந்தது. அதற்குப் பிற்கு பிரிட்டன் சண்டை நிகழ்ந்தது. 

இந்தியர்கள் அச்சண்டையினை பெரு, வரும் வியப்புடன் கண்டு 
வந்தனர். பழைய அமைப்பு அழியாமல் இருக்கும் என்ற எண்ணம் 

வளர்ந்தது. இரண்டாவது கட்டம் மத்திய கிழக்குப் படைத்தளம் 

நிறுவிய போது தொடங்கியது. வியாபாரமும் தொழிலும், பெருச்சு 

மடைந்தன. இராணுவத் தலைமையிடங்கள் பெரு, காக்கி உடை 

யில் மக்கள் காட்யெளித்தனர்1, நகரங்களில் நெரிசல் அதிகள்ியி ற்று, 

ஆரவாரமும் பெருகயெது, ஆயினும் போர் ஏற்பாடுகளுக்கு இந்தியா 

- அளித்து வந்த உதவியின் அளவிற்கு போரினை தன்னுடைதி என்று 

கருதவில்லை, முன்றாவது கட்டம் ஐப்பானியத் தாக்குதலுடன் துவங் 

இயெது. 4942ஆம் ஆண்டு வசந்த கால முதற்கொண்டு போரில் ஈடு 

பட்டிருந்த ஏனைய நாடுகள் அனுபவித்து வரும் "குழப்பங்களையும் 

அசெளகரியங்களையும் தானும் அனுபவிக்கக் தொடங்யெது, போர் 

1 1921ஆம் ட ஜனவரி மாதம் தர்புஇ ஆச்சின் லெக் வரும் வரை பிற்பகலில் 
ta அஇகாரிகள் இராணுவ உடைமினை தங்கரடைய அலுவலகங்களில் போட்டுக் 

இலை கட்டாயப் படுத்தப்பெறவில்லை, '
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ஏற்படுத்திய சோதனையைத் தானே சமாளிக்கத் தொடங்கியது. போர் 

மேகம் நாடு முழுவதையும் கவ்வத் தொடங்கியது. போர் AS GL 

நிகழ்ச்சியாகக் காணப்பட்டது. இந்த மாறுதலை yaa Gals Gb 

வகையிலே 1942ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் ஜப்பானியரின் 

விசாகப்பட்டிணத் தாக்குதல் முன்னறிவித்துக் காட்டியது. 

அதனுடைய முதல் விளைவு டெல்லியிலும், கிழக்குப் பகுதியிலும் 

அமெரிக்கர்கள் தோற்றமாகும். இதுவரை மத்திபக்கிழக்குப் பகுதியில் 

தங்களுடைய கவனத்தை செலுத்தி வந்த பிரிட்டிஷ் துருப்புகளில் 

அரேகர் பர்மாவில் ஏற்பட்ட ஜப்பானிய ஆபத்தின்பால் தங்கள் முழு 

கவனத்தை செலுத்தும் பொருட்டு இந்தியாவிற்கு வந்தனர். 

அதனுடைய உடன் விளைவாக நாட்டினுடைய பொருளாதார நிலையில் 

சர் குலைவு ஏற்பட்டது. உள் நாட்டினின்றும் பொருட்கள் துழை 

முகங்களை நோக்கிச் செல்வதற்குப் பதிலாக துறைமுகங்களினின்று 

இந்தியாவின் இழக்குப் பகுதிக்குப் பொருட்களை அனுப்புவதற்காக 

தரவு வழிகள் மாற்றி அமைக்கப்பெற்றன. அதன் விளைவாக 

இரயில் போக்குவரத்துத்துறை கடுமையான உழைப்பிற்கு உள்ளா 

யிற்.று, கப்பற் போக்குவரத்து குறைந்து விட்டதால் இரயில் போக்கு 

வரத்து மேலும் பாதிக்கப்பட்டது. இந்திய இரயில்வேக்கள் போர் 

முயற்சி முழுவதுடன் நாட்டினுடைய பொருளாதார நிலையையும் 

சுமந்து செல்ல வேண்டியதாயிற்று. மத்திய இழக்குப் பகுதிக்கு 

இந்திய இரயில்கள் முன்னரே அனுப்பப்பட்டு விட்டதால் அவற்றின் 

சமை பெரிதாகக் காணப்பெற்றது. இதுவரை கண்டிராத அளவில் 

பெரும் கஷ்ட காலம் ஏற்பட்டது. இந்த கஷ்ட காலம் போர் முடியும் 

வரை தொடர்ந்திருந்தது. இந்தியாவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட போர் 

் முயற்சிக்காக செலவிட்ட தொகை நாளுக்கு நாள் பெரு) வந்தது. | 

இத்துடன் பிரிட்டிஷ்காரர்களும் அமெரிக்கர்களும் விமானத்தளங்கள் ' 

அமைத்தல் போன்ற போர் ஆயத்தங்களை யொட்டி பெரும் பணம் 

செலவிட்டிருந்தார்கள், இவற்றின் விளைவாக விலைவாசி உயர்க்தது.| 

இதுவரை இத்தகைய விலை ஏற்றம் இந்தியாவில் பொதுவாக 

ஏற்பட்டதில்லை. பற்றாக்குறை ஏற்பட்டது. அதன் பயனாக வங்கப் 

பஞ்சம் 1945-இல் ஏற்பட்டது. 

பஞ்சம் என்பது பழைய கால நிகழ்ச் என்று கருதி வந்தனர், 

பஞ்ச 'சட்டத்தொகுதி ஏறக்குறைய அறுபது ஆண்டுகள் வெற்றி 

கரமாக நடைமுறைப் படுத்தப்பெற்று வந்தது. பஞ்சத்தால் பாதிக்கப் 

பட இருக்கும் பகுதிகளுக்கு அடுத்த அறுவடை நடைபெற்று மக்கள் 

வளமுறுவரை உணவுத் தானியங்களை அனுப்புதல், ஆக்க முறையான 

பேவீலையில் விவசாயிகளை ஈடுபடுத்துதல் போன்ற இட்டங்களை அது
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அடிப்படையாகக் கொண்டு இருந்தது. பர்மா நீங்கலரக ஏனைய 

வெளி நாடுகளிலிருந்து உணவுப். பொருட்களை தருவிக்க இயலவில்லை. 
எல்லா இடங்களிலும் உணவு பற்றுக்குறை ஏற்பட்டது. பர்மா 

வீழ்ச்சியுற்றகால் வங்காளமும், தென்னிந்தியாவும் பர்மாவினின்றும் 
அரிசி பெற முடியாமல் போய்விட்டது, விவசாயிகள் தங்கள் 
கைவசம் இருந்த தானியங்களை அதிக விலைக்கு விற்க 
மூன் வந்தனர். தானியங்களின் விலை ஏறியதே அதற்குக் காரண 
மாகும், அதன் விரைவாக விற்பனை இடங்களினின்றும் ௮ரி9 மறைந்து 

விட்டது. கடன் பளுவு குறைந்து விட்டது. ஆனால், வாழ்க்கைக்கு 
இன்றியமையாத உணவுப் பொருள் இல்லை : என்ற நிலையினோடு 
அதனை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் அது அவ்வளவு இறப்பு வாய்ந்த பதிம் 

பொருளாகத் தோன்றவில்லை, மொத்தத்தில் பற்றாக்குறை 5 சதளீத 
மாகக் கணக்டெப்பெற்றது. ஆனால் பங்உட்டு முறையிலும் கட்டுப் 

பாட்டு முறையிலும் காணப்பெற்ற தவறுகள் அகனுடைய விளைவினை 

பெசிதாக்கெயது, கள்ளச் சந்தைகள் பெருமளவில் தோன்றின. 
படியால் வாடிய விவசாயிகள் சல்கத்தாவிற்கு வரத்தொடங்களனர். 
இந்தியாவின் ஏனைய பகுதிகளில் அசிசி இடைக்கவேயில்லை. இந்த 
சிலை மேலும் : துன்பத்தை உண்டாக்கியது, அரிசியை உணவாசக் 
கொண்டிருந்த பகுதிகளில் சுவையற்ற தானியங்களையும், பருப்பு 
வகைகளையும் மட்டுமே பரியால் வாடும் மக்களுக்கு கொடுத்துதவ 
முடிந்தது, 1948ஆம் ஆண்டு கோடைக் காலத்தில் வங்காள அரசு 
ந களைக சமாளிக்க முடியாதென்பது sarge விளங்கெது, 
மாகாண சுயஆட்சிக் கொள்கையின்பால் ஏற்பட்டிருந்த தேவைக்கு 

, மீறிய அன்பு, மைய அரன் காலங்கடந்த நடவடிக்கைக்கு முக்யெ 
, காரணமாக அமைந்தது. 1943ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் இங்கள் 
வேவல் பிரபு இந்தியா வந்த பிறகு தான் இப்பிரச்சனையை பல 
இடர்ப்பாடுகளுச்கிடையே சமாளித்தனர். பஞ்ச நிவாரண வேலையில் 
பிரிட்டிஷ் படை எஈடுபடுத்தப்பெற்றது, பங்€ட்டு முறை எல்லா 

பெரிய பட்டணங்களில் புகுத்தப்பெற்றது. அப்பொழுது பிரிட்டிஷ் 

படையினருக்கு மக்களிடையே ஏம்பட்டிருந்த செல்வாக்கு வேதெப் 

பொழுதும் ஏற்பட்டிருந்ததில்லை, பற்றாக்குறை நீகித்திருந்த 
ப, போதிலும் எவரும் பட்டினியால் வாடவில்லை. ஈம்பிக்கையுணர்ச்ச 

| மீண்டும் இரும்பியது, உணவுப்பற்றிய மைய அரசின் பிரச்சனையாக 

 மாதியது. 

போர்க் காலத்தில் அரசியல் அமைப்புப் பற்றி எழுந்த 

பிரச்சனையை இப்பொழுது கவனிப்போம் 1959ஆம் ஆண்டு கோடை 

காலத்தில் சுதேச மன்னர்களின் ஹீய்க்கம் கூட்டரசை மையத்தில் 

ஏற்படுத்துவதை Ber grid தாமதப்படுத்தியத. காங்கிரசு
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கண்காணித்துக்கொண்டும் காத்துக்கொண்டும் இருந்தது. போர் | 

ஏற்படுவது நிச்சயமாகத் தெரிந்தபோது காந்தி தன்னுடைய சமாதானக் | 

கோட்பாட்டினால் உந்தப்பெற்று ஹிட்லருக்கு ஒரு கடி.தம் எழுதினார். 
போர் ஏற்பட்ட போது ஆலோசனை கேட்க பொறுப்புள்ள 

அமைச்சரவை இல்லாததைக் கண்டார். ஜெர்மனிக்கும் மாட்சிமை 

தீங்கெ மன்னருக்கும் இடையே போர் தொடங்கியது என்று 

சட்டபூர்வமாக விருப்பம் அறிவிக்கும் நிலையில் இல்லாதிருப்பதையும் 

கண்டார். இதனைத் தொடர்ந்து இரு சட்டசபைகளைக் கூட்டி 

உரையாற்றினார். ' தேசத்தலைவர்களிடம் கலந்து பேனர், 

அத்தகைய நடவடிக்கை சட்ட முறையான ஈடவடிக்கையே ஆகும். 

அத்தகைய நடவடிக்கை தவிர்க்க முடியாததும் ஆகும். ஆனால் 

வேகமாக வளர்ச்சியுற்று வரும் தேசிய உணர்ச்சியினைத் தூண்டுவதாக 

அதனைக் கருதுவது இயற்கையேயாகும். லீக்கும், காங்கிரசும் அதனை 

அவ்வாறே கருதின வங்காளம், பஞ்சாப், சிந்து ஆயெ இடங்களில் 

ஏற்படுத்தப்பெற்ற காங்கரசு அல்லாதார் அல்லது மூஸ்லிம் லீக்கு 

மந்திரி சபைகளுடைய தலைவர்கள் சட்டசபைகளின் ஆதரவுடன் 

போர் முயற்சிக்கு உதவி செய்ய உறுதிமொழி தந்தனர். சுதேச 

மன்னர்களும் தனித்தனியாக உறுதிமொழி தந்தனர், ஆனால் 

காங்றெச போர்க்கு றிக்கோள்களை உடனடியாக வரையறுக்க வேண்டும் 

என்றும், உடனடியாக சுதந்தர அறிக்கையை வெளிவிட வேண்டும் 

என்றும் கோரியது, காங்ரெசு மாகாணங்களில் முஸ்லிம்களுக்கு 

மியாயம் வழங்க பிரிட்டிஷ் அரசு ஏற்பாடு செய்வதாக உறுதி 

அளித்தால் லீகுக்கு போர் ஏற்பாடுகளுக்கு ஆதரவளிக்கும் என்று 

கூறியது. அத்துடன் லீச்சின் ஒஓப்புதலின் றி எந்த விதமா 

அரசியலமைப்பு சார்ந்த, முன்னேற்றத்தினை ஏற்படுத்தக் கூடாது 

என்ற கோசிக்கையை விடுத்தது. இந்த சூழ்கிலையினை சமாளிக்கும் 

வகையில் அக்டோபர் 17ஆம் தேதி டொமினியன் நிலை அரசிய 

லமைப்புச் சார்ந்த முன்னேற்றத்தின் கு.றிக்கோலாகும் என்று 

உறுதியாக அறிவித்தார். மேலும் போர் முடிந்த பிறகு சிறுபான்மை 

யினரின் கருத்துக்களுக்கு 'தக்க மதிப்பு அளித்த பிறகே எந்த 

நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்பெறும் என்றும் .கூதினார். 

இதற்டையில் சண்டையை நடத்தும் பணியிமல இந்தியப் பொது 

மக்களை சேர்த்துக்கொள்ளும் வகையிலே எல்லா வகை கருத்துக்களும் 

இடம்பெற்ற ஆலோசனைக்குழு ஒன்றை அமைக்கத் திட்டமிட்டார். 

காங்கரசு மேலிடம் அந்த இட்டத்தை நிராகரித்தது, மாகாண 

காங்கிரசு அமைச்சரவைகள் பதவியினின்றும் விலகின, லீக்கு 

கரங்ரெசைப் போல் அவ்வளவு உறுதியாக இல்லை. சிறுபான்மை 

யினசின் உரிமைகளை வற்புறுத்திற்று என்றுலும் கூட்டரசு நட்டம் 
முழுவதையும் விட்டுவிட வேண்டும் என்.நு கோரியது. 4
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இவ்வாறு உண்டாக்கப்பெற்ற முட்டுஙிலை போர் மூடியும் வரை 

தொடர்க்திருந்தது, அது இரு கூறுகளைக் கொண்டிருந்ததி. 

பிரிட்டிஷ் அரசைப் பொருத் தளவில், போர் முயற்சியில் பங்கு கொள்ள 

வேண்டுமென்றால் முழுமையான பொறுப்பாட்டி ஏற்படுத்தப்பெற 

பவண்டும் என்று காங்கரசு கோரியது, அரசியலமைப்புச் சார்ந்த சல 

இக்கட்டுகள் இருந்தமையால் பிரிட்டிஷ் அரசு இக்கோரிக்கையினை 

ஏற்கவில்லை, போர் முடிந்துவிடும் என்ற எண்ணத்தில் சட்டபூர்வ 

மாக இல்லை என்றாலும் ஈடைமுறையில் சுயஆட்ச் உரிமை வழங்க 

தயாராய் இருந்தது. கனடா நிகழ்ச்சியினை நினைவில் வைத்திருந்த 

பிரிட்டிஷ்காரர்களுக்கு இ.து ஏமாற்.றுத் தன்மையற்றதாகத் தோன்றி 

யது. மேலும் அப்போது ஏற்பட்டிருந்த சூழ்நிலையில் அதுவே பொது 

அறிவுக்குகக்த ஈடவடிக்கையாகத் தோன்றியது. நியாயமான 

உணர்ச்சிகளைத் தடைப்படுத்துவதற்காக கையாளப்பெற்ற கபடமும் 

சூழ்ச்சியும் கிழைந்த நாடகங்களாகக் காங்கிரசு கருதியது, இரண்டா 

வது கூறு காங்ரெசுக்கும் ஏனையக் கட்டிகளுக்கும் இடையே 

ஏற்பட்டிருந்த தொடர்பினைப் பற்றியதாகும். இந்திய மக்களின் 

முறையான ஒரே பிரதிஙிஇி காங்கிரசு கான் என்ற 1937ஆம் ஆண்டு 

தொடங்கப்பெற்ற கொள்கையினை இப்பொழுது தொடர்ந்து 

கைப்பற்றி வந்தது. பிரிட்டிஷ் அரசு மட்டுமன்றி லீக்கும் இதனை 

ஏற்க மறுத்தது. 1940ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் பாகிஸ்தான் 

இட்டத்தினை முறைப்படியாக ஏற்க இ.து தாண்டியது. காங்கிரசுடன் 

ஒரு சார்பாளரை மட்டும் கட்டுப்படுத்தும் ஒப்பந். த;த்தனை ஏற்படுத்திக் 

கொள்ள பிரிட்டிஷ் அரசு ம.றுத்தது. ௮ம் மறுப்புக்குத் தக்க ஆதரவாக 

லீக்கின் போக்கு அமைந்தது. இந்த அரசியலமைப்புப் 'பற்திய 

போராட்டத்தில் மூன்று கட்டிகளும் இவ்வாருக ஒன்றையொன்று 

- பயனற்றதாக்்விட்டன. இந்த முட்டுகிலை பிரிட்டிஷ் அரசு, காங்கிரசு 

ஆெயோரிடையே ஏமாற்ற உணர்ச்சியை வளர்த்தது, லீக்கு 

/கரங்ரெசு ஆகிய கட்சிகளிடையே ஏற்பட்டிருந்த ஐய உணர்ச்சி 

மேலும் வளர்வதற்குக் காரணமாக அது அமைந்தது. 

பிரான்சின் வீழ்ச்சி இந்த வகையான இருப்பு நிலையினை 

, தாறிகாலிகமாக மட்டுப்படுத்தயது. பேராசிசியர் கூப்லாந்து கூறியபடி 

தாங்ரெசின் எதிர்ப்பு தொணி மென்மையடைந்தது. பிரிட்டனின் 

[sea நாஜி ஆக்செமிப்பின் முதற் படியாக ஒருகணம் கருதப்பெற்றது. 

ஜுன் முதல் தேதியன்று காந்தி பின்வருமாறு எழுதினர். 

பிரிட்டனின் அழிவின் வாயிலாக நாங்கள் சுதந்திரம் பெற விரும்ப 

ிச்ட்டோம்', காங்கிரசு மேலிடம் காந்தியினுடைய சமாதானக்கொள் 

 ்ச்யைந் தாக்கு எறிந்துவிட்டது. பீடெயின் போர் நீறுத்திய போது 

“அவரை... வெகுவாகப் புகழ்ச்தார். ஒவ்வொரு பிரிட்டில்காரையும் 
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பெருந்தன்மையாகவும், தைரியமாகவும் ஹிட்லரிடம் சரண்புகுமா.று 

அறைகூவினார், தேய அரசு அதனையொத்த நிறுவனங்கள் 

ஆயெவற்றின் வாயிலாக பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கவேண்டும் 

என்று பேரக் கொண்டனர். ஆகஸ்டு சலுகை அறிவிப்பு இதற்கு 

பிரிட்டிஷ்காரர்கள் அளித்த பதிலாக அமைந்தது. சிறுபான்மையினர் 

உரிமைகள், பிரிட்டிஷ்காரர்களின் கடமையுணர்ச்சியுடன் செய்யப்படும் 

செயல்கள் ஆ௫யெவற்.றினை காக்கும் வகையிலே ஏற்படுத்தப்பெறும் 

காப்பு வாசகங்களுடன் ஒரு புதிய ஏற்பாடும். சேர்க்கப்பட்டது. போர் 

முடிந்த பிறகு - இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபை ஒன்று புதிய அரசிய 

லமைட்புத் இட்டத்தினை வகுக்கும் என்பதே அந்த ஏற்பாடாகும். 

அச்சபை மேற்கொள்ளவிருக்கும் முடிவுகளை இப்பொழுதே ஏற்றுக் 

கொள்வதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இந்தியாவின் சார்பாக சட்ட 

மியற்.று உரிமையினைப் பிரிட்டிஷ் நாடாளுமன்றம் முழுமையாக 

விட்டுக்கொடுத்து விட்டதாகக் கருத வேண்டும், இந்த உரிமையினை 

இவ்வளவு காலம் விழிப்புடன் பாதுகாத்து வந்தது என்பதை இங்கு 

குறிப்பிடுதல் அவசியமாகும். 

.... ஆகஸ்டு மாதத்திம்குள் பிரிட்டிஷ் வீழ்ச்சியைப் பற்றிய பயம் 

மறைந்து விட்டது. வெற்றி தோல்வி இன்னும் நிர்ணயிக்கப்பட 

வில்லை என்ருலும், பிரிட்டன் இறுதிவரை போராடும் என்பது மட்டும் . 

நிச்சயமாகக் காணப்பட்டது. பிரிட்டிஷ்காரர்களின் பற்றுதுதி 

அவர்களுடைய திறமையில் ஒரு புதிய ஈம்பிக்கையினைத் தோற்று 

வித்தது. இந்த நிலை காங்கிரசுக்காரர்களிடையே" - ஆர்வத்தினை 

ஏற்படுத்துவதற்குப் பதிலாக பிரிட்டிஷ்காரர்களின் ஈல்லெண்ணங் 

-கிளில் . ஏழ்பட்டிருந்த ஐயத்தினைப் புதுப்பித்தது, . பிரிட்டன் 

இந்தியாவுடன் இன்னமும் விளையாடிக் கொண்டிருக்கறது என்று 

aust எண்ணினார்கள். “இப்பொழுது முழு. சுதந்திரம் என்ற 

அடிப்படையில்தான் உடன்பாடு ஏற்படுத்த முடியும் என்பது 

தெளிவாயிற்,று. அத்த உடன்பாடும். இந்தியாவிற்கு. ஒரே சார்பாள 

ரான காங்கிரசுடன் மட்டும்தான் செய்துகொள்ள இயறும் என்றும் 

தெரிவிக்கப்பட்டது. தன்னுடைய பலத்தினை உணர்ந்த சிலையும், 

பிரிட்டிஷ்காரர்களிடம் ஏற்பட்டிருந்த இபமும் சேர்ந்து காங்ெசை 

ஆகஸ்டு சலுகையினை' 'கிராகரிக்கத். தூண்டின, : புதிய, இந்தியா 

அமைச்சர் Gnd, வைசிராய் ஆ௫யோருடைய. வேண்டுகோள் 

செவிடன் காதில் ஊதப்பெற்ற சங்கெ.லியின் கதியினை அடைர்தது, 

முட்டுகிலை இவ்வளவு முழுமையாக இதுவரை ஏற்பட்டதில்லை, 
எத்தசைய தேசிய அரச அமைகசப்பெற்றுதும். அதிக முஸ்கம்கம் 
இர்ச்சஞம்... சம. எண்ணிக்கையில் இருக்க... 
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பாஸ்தானக் குறிக்கோளைக்கொண்ட லீக்கு இப்பொழுது வற்பு றுத்தி 

வந்தது. பிரிவினைக் கொள்கையினை இவ்வாருக சுட்டிக் காட்டியது. 

இந்துக்கள் முஸ்லிம்கள் ஆய இனங்கள் சார்ந்த முட்டுகிலை 

இந்தோ - பிரிட்டிஷ் முட்டு நிலையினைப் போல் முழுமையை 

அடைந்தது, 

இவ்வாறாக காங்கிரசு காந்தியினுடைய சமாதானக் கொள்கை, 

ஓத்துழையாமைக் கொள்கை ஆகியவற்றினை மீண்டும் கடைப்பிடிக்கத் 

தொடங்கியது. போர் முயற்சியினை எதிர்க்கும் வகையிலே காத்தி 

சமாதானக் கொள்கையினை பிரசாரம் செய்ய உரிமை கொண்டாடினார். 

இந்த உரிமையினை அரசு மறுத்தாலும் சரி அல்லது எதிர்த்து 

வாதாடினாலும் சரி சட்டமறுப்பு இயக்கத்தினை நடத்த உரிமை 

கொண்டாடினார், இதனைத் தொடர்ந்து சட்டமறுப்பு இயக்கம் 

நடைபெற்றது. இதுவரை ஈடைபெற்ற சட்டமறுப்பு இயக்கங்களுள் 

இதுதான் குறைவான ஆர்வத்துடன் கொடங்கப்பெற்றது. எல்லா 

சட்டமறுப்பு இயக்கங்களுள் இ.துதான் மிகக் குறைந்த அளவு 

வெற்றியினைக் கண்டது, 1940ஆம் ஆண்டு கூஇர்க்காலத்தில் வெகு ; 

சாதாரணமாகத் தொடங்சப்பெற்ற இயக்கம். மே மாதத்தில் உச்ச 

கட்டத்தை அடைந்தது. சுமார் 14,000 காங்கிரசுகாரர்கள் சிறையி 

லடைக்கப்பெற்றனர், 1980ஆம் ஆண்டு புள்ளி விவரத்துடன் இதனை 

ஓப்பிடும்போது இந்த எண்ணிக்கை மிகக் குறைவாகக் காணப்படு 

Bog. அதன் பிறகு சிறைவாசம் மேற்கொண்டவர்கள் எண்ணிக்கை 

ஓரே சீராக குறைந்து வந்தது. இதற்கு மக்கள் ஆதரவு இல்லை 

யென்றே கூறலாம், அதனுடைய முக்கியத்.துவம் எல்லாம் மகாத்மா 

காந்தி தன்னுடைய சொந்த செல்வாக்கினை மட்டும் பயன்படுத்தி 

எதைச் செய்ய முடியும் என்பதைக் குறித்து காட்டும் நிகழ்ச்யொகக் 

கருதப்படுவதை ஒட்டி இருந்தது. வெகு காளைக்கு முன்னரே உறுதி 

செய்த வண்ணம் வை?ராய் தனது குழுவின் எண்ணிக்கையை 

பதினைந்தாக உயர்த்தினார், அவர்கள் பதினோரு பேர்கள் இந்தியர் 
களாவார்கள் 

.... ஜப்பானும், அமெரிக்காவும் போரில் ஈடுபடுதல் அதைத் 

, தொடர்ந்து ஏற்பட்ட உடனடியாக நிகழவிருக்கும் படையெடுப்பு 

பயம், ஆகியவை ஒரு புதிய சூழ்கிலையை உருவாக்க. முட்டுகிலையை 

உடனே உடைத்தெறிய வேன்டிய அவசியம் ஏற்பட்டதி: இந்திய 

- சுதந்திரத்தில் அமெரிக்கர்கள் செவளிப்படையாக அக்கறை காட்டினர். 

பெரல் ஹார்பர் நிகழ்ச்சிக்கு, 8றி_து முன்னர் ஜவஹ $லால் நேரு உட்பட 

-- ஏல்லா சாங்கசுக்காரர்சளும் விடுதலை செய்யப்பெற்றனர். மேலும் 

8S முயற்சி. மேறத்சொள்ள ஏற்பாடுகள் செய்யப்பெற்றன். 
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1942ஆம் ஆண்டு மார்ச்சு மாதம் 11௩ தேதி சர், ஸ்டாபோர்டு கிரிப்ஸ் 

அவர்கள ஒரு புதிய புரட்செரமான திட்டத்துடன் இந்தியாவிற்கு 

அனுப்புவதைப் பற்றி பிரதம மந்திரி அறிவித்தார். கிரிப்ஸ் 

அப்பொழுது உழ்ச்சபையின் நூதல்வராவார். போர்க் கரல அமைச்சர 

வையின் உறுப்பினரும் ஆவார். போர் முடியும் வரை கிரிப்ஸ் 

இட்டம் இந்திய அரசியலில் முக்யெ இடம் வடத்திருந்தது. முதலில் 

மாட்சிமை தாங்கிய மன்னருடைய அரசு ஒரு இக்திய யூனியனை 

ஏற்படுத்த விரும்புகிறது என்பதனை மீண்டும் வலியுறுத்தியது. 
போருக்குப் பிறகு இந்திய யூனியன் தாமன்வெல்த் அமைத்தல் ஒரு 

டொமினியன் என்ற முறையில் இடம் அளிக்கப்பெறும் என்றும் 

அதில் வலியுறுத்தப்பெற்றிருந்த,து. அந்த குறிக்கோளை அடைவதமழ் 

காக மேற்கொள்ளவிருக்கும் நடவடிக்கைகளும் அதில் காணப்பெழற்றன. 

மாகாண சட்டசபைகள் தேர்தல் தொகுதிகளாக செயற்பட்டு அரசியல் 

நிர்ணய சபையொன்றை தேர்தெடுக்க வேண்டும், இந்த சபை 

உடன்படிக்கையொன்றை ஏற்படுத்த பிரிட்டிஷ் அரசுடன் பேச்சு 

வார்த்தையினை மேற்கொள்ள ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. வருங்காலத் 

இல் இந்தியா காமன்வெல்த் அமைப்பினின்றும் பிரிர்து செல்லும் 

உரிமை வெகு தெளிவாக எடுத்துக் காட்டப்பெற்றது. சுதேச 

இராச்சியங்கள் அதில் கலந்துகொள்ள உரிமை வழங்கப்பெ.ற்றன. 

இக்திய புதிய சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு அவற்றைப் பற்றிய உடன் 

படிக்கைகள் மாற்றி அமைக்கவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. புது 

அரசியலமைப்புத் திட்டத்தினின்றும் 'விலக்குப்பெற்.று அப்பொழுது 

மாகாணங்கள் பெற்றிருந்த அரசியலமைப்புச் சார்ந்த நிலையினை 

தொடர்ந்து வக்க அவற்றிற்கு உரிமை அளிக்கப்பட்டது. 

விலக்குப்பெற்ற மாகாணங்கள் விரும்பினால் பின்னர் கலர்.துக்கொள் 

வசற்கு வேண்டிய விதிகளும் அதில் சேர்க்கப் பெற்றிருந்தன, தேசிய. 

போர்க்கால நிருவாகத்துடன் எல்லாக் கட்ளும் ஒத்துழைக்க 

வேண்டும் என்ற அறைப்புடன் இந்த இட்டத்தின் வாசகம் 

முடிவுற்றது. 

கிரிப்ஸ் திட்டத்தினை இரு காரணங்களால் ஒரு பெரும் 

- முன்னேற்றமாகக் கருத வேண்டும். முதலாவது அதில் எந்தவித 

ஓளிவு மழைவுமே இல்லை. இசண்டாவது அது ஈன்கு வரையறுக்கப் 

பெற்று: இருந்தது. 1989ஆம் 1940ஆம் ஆண்டுகளில் வெளியிடப் 

பெற்ற அறிவிப்புகளில் காணப்பெறும் தயக்க நிலையும் தெளிவற்ற 

வாசகங்களும் இதில் காண்பதற்கில்லை. இதில் Ae புதிய திறப்புக் 
கூறுகளும் உண்டு, அரசியல் கிர்ணய சபையொன்றை. ஏதிபடுத்தும் 

இட்டம் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டது. இப்பொழுது இசர்தியர்கள் 
மட்டுமே அரசியல் திட்டத்தினை வகுக்கும் பணியில் ஈடுபடுவார்கள்
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என்பது இட்டவட்டமாக அறிவிக்கப்பட்டது. ஃட்டரசினின்றும் 

பிரிந்து செல்லும் உரிமை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. இரு கட்சி 
யினரைப் பாதிக்கும் உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தி அதன் வாயிலாக 
'பிரிட்டிஷ்சாரர்கள் தங்கள் கடமையினை நிறைவேற்றவும், புதிய 

அரசியல் அமைப்புத் திட்டத்தினை. ஈடைமுறைப்படுத்தவும்' வழி 

வகுக்கப்பெற்றது. இது அயர்லாந்தில் மேற்கொள்ளப்பெற்ற 

ஏற்பாட்டினை நினைவூட்டுகிறது. இறுதியாக புதிய அரசியலமைப்பு 

இட்டத்தினின்.றும் வில இருக்க மாகாணங்களுக்கு உரிமை வழங்கப் 

பெற்றது என்று முன்னர் கண்டோம். அந்த. உரிமை மக்களாட்டு 

அமைப்பிற்குள்ளே முஸ்லிம்களின் அச்சத்தை நீக்க உதவும் 
ஏற்பாடாகச் கருதப்பெற்றது. 

ஒரு சமயத்தில் உடன்பாடு கண்ணுக்கெட்டிய தூரத்தில் 

இருப்பதாகத் தோன்றியது. ஆனால் அப்பொழுது காங்கிரசுகாரர்கள் 

புதிய அரசுக்கு டொமினியன் அமைச்சரவைக்குப் பொருந்திய 

அதிகாரங்களை உடனேஅளிக்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்தினார்கள். 
இதுவே விவாதங்கள் Sia, Os காரணமாயிற்று, முதலில் 

ஏற்பட்டிருஈத பெரு ஈம்பீிக்கைகள் இப்பொழுது மறைந்துவிட்டன, 

அதற்கு மாறாக ஏமாற்றப்பெற்றனர் என்ற உணர்ச்சி அதிகமாயிற்று. 

லீக்கு ஆழ்ந்த இந்தனையுடன் நிலைமையினை வெகு கவனமாகப் பார்வை 

யிட்டு வந்தது, வெறுப்புடன் கூடிய மனகிறைவுடன் இந்தக் திட்டம் 

அழிவுறுவதைக் கண்டுவந்தது. 

இத் திட்டம் முறிவுறுவதற்கு நேரடியான காரணம் எது 

என்பதை இப்பொழுது வரையறுத்தல் கடினமாகும், மகாத்மா காந்தி 

இதனை ஆதரிக்கவில்லை என்பது உண்மையேயாகும், ௩௬, 

- இராஜகோபாலாச்சாரி ஆகியோர் கொண் டிருந்த பரந்த மனப்பான்மை 

யினை நிலைகுலையச் செய்துவிட்டார். நெருங்கி வரும் ஜப்பானிய 
ஆபத்தே அனைவருடைய சிந்தனையைக் சவர்ந்திருந்து திவாலாக வரும் 
ஒரு வங்€யினுக்கு பணம் கொடுக்குமாறு செக்கு எழுதி அனுப்புவதி 
னால் ஏற்படும் பயன் யாது$ படையெடுப்பு உடனடியாக ஏற்பட. 

வில்லை என்றாலும், மழைக் காலத்தித்குப் பிறகு படை நடமாற்றங்கள் 

மீண்டும் தொடங்கப்பெற்றால் நிலை மறுபடியும் நெருக்கடிக்கு 

உள்ளாகாதா 2 ஜப்பானிய பயம் பிரிட்டிஷ்காரர்களை இவ்வளவு 
சலுகைகளைக் காட்டத் தூண்டியது என்றுல், அந்த பயம் தொடர்ந்து 

நீடித்து இருந்து பிரிட்டிஷ்காரர்கள் ௮.ழிவுருமல் இருந்தால் மேலும் 

பல சலுகைகளைக் அவர்கள் காட்டியிருப்பார்கள் என்று எஇர்பார்க்கல் 

கூடும் இனம் பற்றிய அந்தனைகளும், இந்துக்களை இந்த வகையில் 

நினைக்கக்தூண்டின, காங்கிரசுக்காரர்களுறடைய நிபந்தனைகளின்
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அடிப்படையில் காங்கிரசுடன் மேற்கொள்ளப்பெற்ற ஏற்பாடு என்று 

அதனை கருத முடியாது, மக்களாட்சியினை அடிப்படையாகக் கொண்டி 

ருப்பினும் புதிய அரசியலமைப்பினின்றும் விலகி இருக்க மாகாணங் 

களுக்கு அளிக்கப்பெற்ற உரிமை லிக்கு கட்சியினரைத் திருப்திபடுத்து 

வதற்காக அளிக்கப்பெற்ற- சலுகையாகக் கருதப்பெற்ற து. 

ஆகவே அந்த நிபந்தனை மக்களின் அருவருப்புக்குள்ளாயிற்று. லீக்கு 

முஸ்லிம் மக்களிடம் பெற்றிருந்த செல்வாக்கினை காங்கிரசு இன்னும் 

குறை மதிப்பிட்டு வந்தது. மையத்தில் YY அதிகாரம் தனக்கு 

அளிக்கப்பெற்றால் லிக்கினுடைய போராட்டத்தினை நசுக்கிவிட 

முடியும் என்று காங்கிரசு நினைத்தது. சிறிது காத்திருந்தால் காங்கரஈ 

முழு அதிகாரத்தினை பெற்றிருக்கும். ஆனால் இந்துக்களின் ஆதிக்கத் 
இன் &ழ் ஒன்றுபட்ட இந்தியா என்ற கொள்கைக்காக இறுதிவரை 

போராட மூடிவு செய்தது, இவ்வாறாக ஒரு பொன்னான வாய்ப்பினை 

௮து இழந்தது. அத்துடன் ஒன்றுபட்ட சுதந்திர இந்தியாவி 

ஏற்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பும் நழுவி விட்டது. கிரிப்ஸ் தட்ட 

நிராகரிப்பு பீரிவினையின் தொடக்கத்தினச் குறித்துக்காட்டியது. 

.. இந்த முடிவு எடுப்பதற்குமுன் காங்கரசுக்குள்ளே நெருக்கடி. நிலை 

ஏற்பட்டிருந்தது என்பதை காம் மறந்து விடக்கூடாது. காங்கரசினின் 

ம் இராஜகோபாலாச்சாரியின வெளியேற்றிய நிகழ்ச்சி இதனை 

நன்கு வெளிப்படுத்துகிறது. இப்பொழுது காங்கிரசு மீண்டும் நாந்தி 

யின் பின்னால் அணிவகுத்து நின்றது. புதிய நிலையினை சமாளிக்க 

காந்தி தன்னுடைய சமாதானக் கோட்பாடுகளையும், சாத்வீக முறை 

யினையும் இருத்தி அமைக்க முற்பட்டார். பிரிட்டிஷ்காரர்கள் இந்தியா 

வில். இருப்பதே ஜப்பானியர் தாக்குதலுக்குக் காரணம் என்று அறிவித் 

தார், இந்தியாவை விட்டு வெளியேறு என்ற வாசகத்தை புனைந்தார். 

பிரிட்டிஷ்காரர்கள் இந்தியாவினின்றும் வெளியேற வேண்டும். 

தவறினால் சட்ட மறுப்பு இயக்கம் மீண்டும் தொடங்கப் பெறும் 

என்று இர்மானத்தினை தயாரித்தார். மேலும் ஒரு வாய்ப்பினை 

பிரிட்டிஷ் அரசனுக்கு அளிக்கப்பட இயலாது என்றும் இதுவே 

வெளிப்படையான. புரட்சி என்றும் அவர். அறிவித்தார். 

அக்டோபர் தொடக்கத்தில் ஜப்பானியர் மீண்டும் படை ஆயத்தங்கள் 

"செய்யத் தலைப்படும்போது பெரிய நெருக்கடி ஒன்று ஏற்படும் என் 

பதை எல்லா அறிகுறிகளும் குறித்துகீகாட்டின. ஆகவே ஆகஸ்டு 

7. தேதி அனைத்து இந்திய் காங்கிரசு கமிட்டி அந்தத் Siro sens 

நிறைவேற்றியபோது வைசிராய் உடனே ஈடவடிக்கையினை மே, 

சொண்டார். செயற்குழு உறுப்பினர்கள் அணைவரும் அவருக்கு மூ 

ஆதரவு அளித்தனர். பூனாவில் காறியக்கமிட்டி உறுப்பினர்கள் அனை 

வரும் இிறைப்படுத்கப்பெற்றனர். மக்கள் வன்டுறறையில் ஈடிபட்டனர்,
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இந்த வன்முறைச் டயல் மிக்க கவலை அளிக்கக் கூடியதாக இருந்தது 
என்றுலும் அது வெகு காலம் நீடிக்கவில்லை. ஆயினும் ஏறக்குறைய 
900 பேர் உயிரிழந்தனர் பத்து லட்ச பவுன்கள் பெறுமான பொருட் 

கள் சேதமாக்கப்பெற்றன காங்கிரசு தலைவர்கள் தாங்கள் அதற்குப் 
பொறுப்பில்லை என்று கூறினார்கள். ஆனால் தீவிரவாதிகளின் பெரும் 

இட்டங்களைப் பற்றி அவர்கள் முன் கூட்டியே அறிந்திலர் என்று காம் 
நினைப்பது காரியமன்.று, 

இந்தக் காலத்தில் பொறுமையும் தஇடசித்தமும் கொண்ட வை௫ரா 

யினுக்கு இந்தியா மிகவும் கடமைப்பட்டிருந்தது. புரட்சி தோல்வி 

யு.ற்றதால் காங்கிரசின் செல்வாக்கு குறைந்தது. திருப்திகரமான போர் 

நிலை காங்கிரளன் செல்வாக்கை மேலும் குறைத்தது. காங்கரசு தவறாக 

ஈடந்து விட்டது பெரிய தவறினையும் செய்து விட்டது. இதுவரை 

தகுதியற்ற குதிரையினை ஆதரித்து பந்தயம் கட்டி வந்தது, போர் 

முடியும் வரை பிரிட்டிஷ்காரர்களை அகற்ற முடியாது என்றக் கருத்து 

பரவி வந்தது. 1948ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் கார்தி மேற் 

கொண்ட உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தினை உறுதியுடன் OA grits 

சமாளித்தார். இதுவும் பிரிட்டிஷ்காரர்களை அகற்ற முடியாது என்றக் 

கருத்து மேலும் பரவுவதற்கு உதவியது. நாள்தோறும பெருகி வரும் 

போர் வெற்றிகளும் உணவு கெருக்கடியினை சமாளிக்க வை௫ராய் மேற் 

கொண்ட கடும் ஈடவடிக்கைகளும் அரசினுடைய கைகளை மேலும் பலப் 

படுத்தியது, முட்டு நிலையை ரீக்க பிரிட்டிஷ்காரர்களின் மனகிலையினை 

அறிய முயற்கெள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. லீக் தலைவர்களும், காங் 

இரசு தலைவர்களும் பயனற்ற பேச்சு வார்த்தைகளை நடத்தினர், 

ஐரோப்பாவில் போர் முடியும் போது இந்தியாவின் நிலையில் யாதொரு 

மாற்றமும் ஏற்பட்டதாகத் தெரியவில்லை, ஆனால் வெளித்தோற்றத் 

இழ்குத்தான் அவ்வாறு காணப்பட்டது. ஏனெனில் இந்த இடைக் 

காலத்தில் லீக் தன்னுடைய நிலையினை மிகவும் பலப்படுத்தி விட்டது. 

முஸ்லிம்களிடையே ஏற்பட்டிருந்த பிரிவினை உணர்ச்சி எல்லோரும் 

கன்சூ காணும் வகையிலே அமைந்திருந்தது. பிரிவினையைத் சீடுப் 

பதற்காக காங்கிரசு இரிப்ஸ் திட்டத்தை இப்பொழுது ஏற்றுக் 

கொள்ளத் தயாராய் இருந்தாலும் லீக் பிரிவினையைப் பெற்றடைய 

அத்திட்டத்தை நிராகரிக்க ஆயத்தமாக இருந்தது.



8. aS bOr pin Wiad uyio 

ஐரோப்பாவில் போர் நிறுத்தம் ஏற்பட்டபோது, 1942ஆம் 

ஆண்டிற்குப் பிறகு. வேறெந்த நேரத்திலும் இல்லாத அளவில் பலம் 
பெற்றதாக இந்திய are காணப்பெற்றது. வெற்றி தெளிவாகக். 
காணப்பெற்ற பலம் ஆயெவற்றின் வாயிலாக ௮.து பெருமை அடைக் 

இருந்தது. ஆனால் இந்திய அரசியலில் காணப்பெற்.ற அமைதி 
பிறரை ஏமாற்றக் கூடியதாகவும் போலியான தாகவும் அமைந்திருந்தது. 
இருவிதத் தன்மைகளை பிரிட்டிஷ் ஆட்ரிக்காலத்தில் இ தியாக 
வெளிப்படுவகாக இது அமைந்திருந்தது. ஒன்று மாற்ற முடியா 
அளவிற்கு ஏற்படுத்தப்பெற்ற எனிதில் கையாள முடியாத நிலையினை 
ஏற்றுக்கொள்ளும் இந்தியரின் சிறப்புத் தன்மை. மற்றொன்று த்க்க 
சமயம் வரும் வரை காத்திருக்கும் பண்பு, . ஆனால் ஆழ்ந்து கோக்கும் 
போது அதே நெருக்கடிகள் தொடர்ந்து. இருந்ததைக் காண்ூ௰ரும், : 
உன்மையில் நெருக்கடி. நிலை மோசமாகி வந்தது, பிரிட்டன் தோல்வி 
Yo Sots Gung காங்கரசு அதனிடம். கொண்டிருந்த ஐயத்தினை விட 

வெற்றி சிலையில் இருந்த பிரிட்டனிடம் அ.து.கொண்டிருர்த ஐயம். 
அதிகமாக இருந்தது. , பாடழிவுப். போரில், வெற்றி சண்ட காட்டிது: 
டைய .ஆற்தலைக் கெடுக்கும் . தன்மைவாய்ர்க. சோர்வினைப். புத்தி. 

மூழுமையாக அறிந்திராத இந்தியத் தலைவர்கள் பிரிட்டிஷ் அரசு முழு 

அதிகாரம் பெற்ற  சிலையிலீருர்ததும். சுதந்திரம் வழங்குவார் என்பதை 
நம்பவில்லை. . பிரிட்டிஷ்காரர்கள் . ஈமக்கு. , ஈன்மை செய்வதாகக் 

கூறுவது பிரிட்டிஷ் போலீத்தனத்தின் மற்றொரு அறிகுறியாக விளக்க. 
வில்லையா!:... (பிரிட்டிஷ்காரர்கள் , ".றுபான்மையினர் உரிமைகளை 
ஏப்பொழுதும்... : வழிப ுத்ிவரும சிகழ்ச்சி) ... முஸ்லிம்களின் 
வ தக :: அக்குவிப்பதின்.. . வாயிலாக... சுதந்திர 

் oon we அழித்துவிட... . பிரிப்முக்காரர்கள் 
ட கருவி. போன்று காணப்பட. 

ர eddie te மைய சட்ட! ous தேர்தலிதும் சரி, மாகாண சட்டசபைத் 

1 இஃபம்.. 
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தேர்தலிலும் சரி லீக் தொடர்ந்து வெற்றிபெற்று வந்திருந்த போதிலும், 

பாஸ்தானக் கொள்கையில் பொருள் இருப்பதாக காங்கிரசார் உணர 

வில்லை. கொண்ட பிடியினை விடாது இருந்தால் ஒன்றுபட்ட சுதந்திர 

இந்தியாவினை தாங்கள் எண்ணியபடி நிச்சயமாக ஏற்படுத்த இயலும் 

என்று இன்னமூம் கருதி வந்தனர். ஜன்னாவும் லீக் தலைவர்களும் 

காங்கெசின் எண்ணங்களில் ஐயம் கொண்டிருந்தனர், தங்களுடைய 

பலம் பேரளவில் பெரு வருவதையும் நன்கு உணர்ந்திருந்தனர். 

உடனடியாக பிரிவினையை உண்டாக்க வேண்டும் என்ற கொள்கை 

யினை மேடைகளில் வற்புறுத்தி வந்தபோதிலும் மீட்டுப்பெற இயலாக 

அளவில் அதனை அவர்கள் பற்றி வரவில்லை, இந்த நிலையினை 

0029ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு காங்கிரசு முழு சுதந்திரக் கொள்கையின் 

பால் கொண்டிருந்த பற்று நிலையுடன் ஒப்பிடலாம். 1928ஆம் 

ஆண்டில் காங்கிரசு முழு ச்தந்திரத்தினை ௮அடைவழை தைது கோக்க 

மாக ஏற்படுத்தி யிருந்தாலும், மீட்டுப்பெற இயலாத அளவில் 

அக்கொள்கையினை பற்றி வரவில்லை என்பதை நாம் உண் ‘arc Gib. 

முஸ்லீம்கள் * தங்களுடைய கோரிக்கையினை வற்பு மு.த்துவதின் 
வாயிலாகத்தான் தங்களுடைய சமுதாயத்தின் எதிர்காலத்தை நல்ல 

முறையில் அமைக்க முடிபும் என்று எண்ணினார்கள். பிரிட்டிஷ்காரர் 

களிடம் காங்கிரசு கொண்டிருந்த ஐயப்பாடு, முஸ்லிம்கள் காங்கிர்டிலும் 

கொண்டிருந்த ஐய உணர்ச்சி, லிக்கினுடைய வலிமையிலை காங்கிரசு 

has புசிந்து கொள்ளாத நிலை ஆகயெவற்றிற்கிடையே பிரிட்டிஷ் 

அரசியல்வாதிகள் இந்திய சுதந்திர இலக்கின கோக்கி முன்னேறி 

வரும் பாதை கரடுமுரடாகத்தான் அமைந்திருக்க வேண்டியதாயிற்று. 

1948ஆம் ஆண்டு கூதிர்க் காலத்தில் லின்லித்கோவை: அடுத்து 
வேவல் பிரபு வைசிராயாகப் பதவியேற்றார், அவரது நிருவாகம் 

குறிப்பிடத்தக்க அளவு வெற்றியினைக் கண்டது; காங்கிரசுடன் 

நட்பை காடினார் என்றாலும் அவர்களிடத்து . மன உறுதியுடன் நடந்து 
கொண்டார். வங்கப் பஞ்சத்தினை மிக்க விறுவிறுப்புடன் சமாளித்தார். 

உணவுப் பற்றிய நிருவாகத்தினை சன் னுடைய கட்டுக்குள் கொண்டு 
வந்தார். பெருகி வரும் வெற்றிச் சூழ்நிலையில். இருந்து போர் மூயற்சி 
ஏற்பாட்டினைத். தலைமை தாங்கி நடைமுறைப்படுத்தி வந்தார். 
பண வீக்கத்தினை கட் டிக்குள் அடக்கினார் அவரது.தோற்.ற அமைதியும், 
செல்வாக்கும் அவரது ஆற்றலையும் ஈம்பிக்கையையும் வெளிப்படுத் தின. 
இப்பொழுது முற்றிலும் மாருன பணியினை மேற்கொள்ள 
வேண்டியதாயிற்று. குற்றங் காண்டெ. மனப்பான்மை அதிகமாகக் 
கொண்டிருர்2 , இரு, சாராபை பிரிட்டிஷ் நேர்மையில் ஈம்பிக்சை. 

கொள்ள. வைக்க வேண்டியதே, அவரது முதல் வேலையாக இருந்தது. 
அதன் றக. ஒன்றையோன்று சந்தேடுத்து வரும். இரு சாரார்
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கலகம் வெகு சீக்ரெமே அடக்கப்பெற்றாலும் கூட, பிரிட்டிஷ்காரர்கள் 
அமைதியினை நிலைநாட்டுவது எல்வளவு கடினம் என்பதை 

வவீயுறுத்தியது. 

புதிதாக அமைக்கப்பெற்ற பிரிட்டிஷ் அரசு இப்பொழுது 

நேரடியாகத் தலையிட்டது. புதிய அரசின் முக்கெ உறுப்பினர்களுள் 

ஒருவரான பெதிக் லாரன்சு தலைமையின் ழ் அமைச்சாவை தூதுக்குழு 

ஒன்று இந்தியாவிற்கு ஏப்ரல் மாதம் அனுப்பப்பட்டது. அதில் 
சர். ஸ்டாபோர்டு கிரிப்ஸ், க். 7. அலெக்சாந்தர் இடம் பெற்றிருந்தனர். 

இரு கட்கெனிடையே சமரசம் ஏற்படுத்த மீண்டும் முயற்சி 
மேற்கொள்ளப்பட்டது. பின்னர் தனது இட்டங்களை அக்குழு 

வெளியிட்டது. ஓன்றுபட்ட இந்தியாவினை ஏற்படுத்துவதே இன்னும் 
முக்கிய கோக்கமாகக் கருதப்பெற்று வந்தது. அக்கோக்கம் 
நிறைவேற கையாளப்படவிருந்த முறை கிரிப்ஸ் திட்டத்தில் காணப் 
பெறும் முறையின் சூழ்திறமிக்க உருமாற்றமாகத் தோன்றியது. 
பாதுகாப்பு, வெளிநாட்டு விவகாரங்கள், கடிதப் போக்குவரத்து 

ஆகயவற்றினைக் கட்டுப்படுத்தும் அதிகாரம் கொண்ட கூட்டரசு 

அமைப்பு அமைக்கப்படும் என்றும், அந்த அமைப்பில் பிரிட்டிஷ் 

இந்திய மாகாணங்கள் பங்குகொள்ளும் என்றும் கூறப்பட்டது. சுதேச 

இராச்செங்களுடன் பேச்சு வார்த்தைகள் ஈடத்தப்பெற்ற பிகு 
அவற்றினை கூட்டரசு அமைப்பில் சேர்த்துக்கொள்ள ஏற்பாடு செய்யப் 
பட்டது. இதில் இரண்டு மூக்கயெக்கூறுகள் காணப்பெற்றன. 

கூட்டரசின் அதிகாரங்கள் முஸ்லிம்களின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப 
குறைக்கப்பெற்றன. இக் கூட்டரசுக்கு ழ் நிலைப்பட்ட கூட்டரசுகளை 
ஏற்படுத்த மாகாணங்களுக்கு உரிமையை வழங்கெது, கூட்டாட்௭ 
அதிகாரங்கள் நீங்கலாக ஏனைய அதிகாரங்களுள் எவற்றை தன் 

கட்டுக்குள் கொண்டுவர வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்துகொள்ளும் 
உரிமை ௮ம் மாகாணங்களுக்கு வழங்கப்பெத்றது, இந்த அடிப்படை 

யில் அரசியல் நிர்ணய சபை ஓவ்லொள்று அமைக்கப்படும் என்றும் 

அ.இல் எல்லாக் கட்சிகளும் பிரஇநிதஇித்துவம் பெற்திருக்கும் என்றும் 
கூறப்பட்டது. மீண்டும் இடைக்கால தேசிய அரசு ஒன்றினை 
ஏற்படுத்தவும் திட்டமிடப்பட்டது, இதனை பாடஸ்தானத்தின் 
பிரதிபிம்பம் என்று கூறலாம், ஒன்றுபட்ட இந்தியா, முஸ்லீம் 

களுக்குத் தன்னாட்சி ஆயெ இரு கருத்துக்களுக்கிடையே சமரசம் 
"ஏற்படுத்த இத உதவுவதாகக் கருதப்பெற்றது, 

* ஒருசிறிது நேரம் ஈம்பிக்கையின் சாயல் வெளிப்பட்டிருந்தது. 
ஏனெனில் இரு கட்சியினரும் இனி மேற்கொள்ளவிருக்கும் ஈடவடிச் 

சையின் அடிப்படையாக இதனை ஏற்றுக் கொண்டனர், ஆனால் இன,
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அடிப்படையில் இடங்கக£ப் பங்கடுவதில் தகராறு ஏழ்பட்டதி-. 

மூஸ்லிம்களுக்கு அளிக்கப்பெற்ற Rig இடங்களுள் ஒன்றினை 

மூஸ்லிம் ஒருவருக்கு காங்கிரசு வழங்க உரிமை கோரியது, இந்தத் 

திட்டம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால் லீக்கின் பிரதிறிதிகள் எண்ணிக்ை 

நான்காக குறைந்துவிடும், ஆனால் லீக் காங்கிரசுடன் சம நிலையில் 
வைக்கப்பட பவண்டும் என்று வற்புறுத்தப்பெற்ற.து. தேசிய 

மூஸ்லிம்களுடன் லீக் .கட்சியினர் ஒன்றுபட்ட பணிபுரிய ம.றுத்தனர். 

தேசிய முஸ்லிம்களை லீக் கட்ரியினர் துரோடுகளாகக் கருதினர், 
காங்கரசு மேற்கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்க மறுத்த போது, லீக் 

தனித்து பதவியேற்க முன்வந்தது. ஆனால் வைசிராய் அதற்கு இனங்க 

மறுத்த போது லீக் வெகுண்டெழுந்தது சில வாரங்களுக்குப் பிறகு 

காங்கரசு தனது தவறை உணர்ந்தது. அதன் பயனாக காங்கசு 

தலைவர்கள் பதவியேற்றனர். ஜவஹர்லால் நேரு செயற்குழு துணைத் 

தலைவராக நியமிக்கப்பெற்றார். கொடுத்த வாக்னே மீறிய 

நடவடிக்கையாக லீக் இதனைக் கருதியது. ஆகவே ஆகஸ்டு 10ஆம் 

மாள் நேரடி ஈடவடிக்கை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டது. இனி நெருக்கடி. 

கிலையினைக் கட்டுப்படுத்த இயலாது என்பது தெளிவாயிற்று. 

கல்கத்தாவில் ஆகஸ்டு மாதம் பெரிய கலவரங்கள் ஏற்பட்டன. அதில் 

இக்.துக்கள் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டனர். பீகாரில் வகுப்புக் கலவரம் 

ஏற்பட்டது. அங்கு முஸ்லிம்கள் பலியானார்கள், இழக்கு வங்காளம், 

ஐக்கிய மாகாணங்கள் ஆடிய வற் றிலும் கலவரங்கள் 

ஏற்பட்டன, 1946ஆம் ஆண்டு மழைக் காலத்தில் ஏற்பட்ட வெறி 

உணர்ச்சியும், இரத்த வெள்ளமும் சேர்ந்து ஒன்றுபட்ட சுதந்திர 
இந்தியா திட்டத்தினை அழிவுறச் செய்தன, பிரிவினை தான் 
இப்பொழுது ஒரே வழியாகக் காணப்பட்டது. ஆயினும் எல்லாக் 

கட்சிகளும் இவ்வுபாயத்தில் இன்னும் ஒன்பது மாதங்கள் 
பிடித்தன. ் : 

.... இந்த ஒள்பது.மாதங்களும் பல் முயற்சிகள், இன்னல்கள் ஆயெ 
வற்.றிற்சிடையே கழிக்கப்பெ.ற்றன, 1946ஆம் ஆண்டு அக்டோபர். 
மாதம் லீக் செயற்குழுவில் கலர்துக் கொண்டது. வாழ்,த்.துவ,.ற்கன்,மி 
வசைபாடவே இதில் லீக் கலர்து கொண்டதாக அனைவருக்கும் விரை 

வீல் தெரியலாயிற்று, அதே மாதம் வடமேற்குப் பகுதிக்கு 
ஜூவதஹசலால் சென்றபோது அவர் பெருச்ச ஆபத்தில் தான் இருப் 
பதைக் 'சண்டார்.  செஞ்சட்டையினர்,  எல்லைக்காந்தி ஆகியோர். 
இருப்பிதும் எல் மாகாணம் இந்து ஆட்சியினை ஏற்காது என்பது 

எங்கிய அ, மசமபரி மாதம் அரசியல் சிர்ணயசபை கூடியது, லீக். 
அதில் பங்கு கொள்ளலில்லு.. 1947ஆம். ஆண்டின் தொடக்கத்தில் 
பஞ்சாபில் ளெொர்வன். அலகின் கலிழ்ர் தத, அதனைத் தொடர்ந்து 
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கலவரம் ஏற்பட்டது. அதன் விளைவாக அமிர்தசரஸ், மூல்தான் ஆகிய 

சில இடங்கள் அழிவிற்குள்ளாயின. இ.றுபான்மை அமைச்சரவையின் 

பலமற்ற கட்டளைகளை அடுத்து 93 வது பிரிவின் 8ழ் ஆட்டு அமைக்கப் 

பட்டது. உள்நாட்டுப்போர் அடக்கப்பட்டது. ஏதாவது ஒரு ஏற்பாடு 

செய்து ஆசுவேண்டியஙிலலை வந்தது, அதுவும் உடனடியாக செய்ய 

வேண்டியதாக இருந்தது. 

மீண்டும் (ஒரு மூறை பிரிட்டிஷ் அமைச்சரவை நேரடியாகத் 

; தலையிட்டது. பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு, ஜின்னா (இப்பொழுது 

காயிதே அஜாம் அல்ல து பெருந்தலைவர்) சர்தார் பல்ேவ்சங் (சீக்கியத் 

தலைவர்), ஆ௫ய மூவரும் இலண்ட னுக்கு அழைக்கப் பெற்றனர் பேச்சு 

வார்த்தைகள் முன்போலவே பயனற்றனவாக விட்டன. ஓயஙிலையைப் 

போக்க மேற் கொள்ளப்பட்ட கடைசி முயற்சி 1917ஆம் ஆண்டு 

மிப்ரவரி மாதம் 20ஆம் தேதி மேற்கொள்ளப்பட்டு, 1918ஆம் ஆண்டு 

ஜுன் மாதம் பிரிட்டிஷ் அதிகாரத்தினை இந்தியாவினின்றும் மீட்டுப் 

பெற்றுவிட பிரிட்டிஷ் அரசு முடிவெடுத்தது. அதே நேரத்தில் வேவல் 

இரப்பி அழைக்கப்பட்டார். மெளன்ட்பேட்டன் பிரபு வைசிராயாக 

நியமிக்கப் பெற்றார், பிரிட்டிஷ் ஆட்ரியினை இர்தியாவினின்றும் 

மீட்டுப் பெறுவதற்கான ஈடைமுறை சார்ந்த திட்டத்தினை வகுப்பதே 

அவரது முக்யே வேலையாக இருந்தது. இலண்டன் அரசின் தாண்டு 

தல்களோ நெருக்கிவரும் அரசியல் வெட்ட வெளியால் ஏற்படலிருக் 

ரூம் அதிர்ச்சியோ, புதிதாக அமர்த்தப்பட்ட தலைவரால் ஏற்படக்கூடிய 

உற்சாகமோ காங்கிரசு, லீக் ஆயெவழ்.றிற்கிடையே ஏற்பட்டிருந்த 

ட்டு நிலையினை நீக்கும் இறனைப்பெற்றிருக்கவில்லை. (எண்ணும் 

'கெட்டிய தூரத்தில் வெற்றி இருப்பதை ஜின்னா கண்டார் பாலிஸ் 
தனக் கோரிக்கையை ஒரு இம்மி அளவும் முஸ்லீம் லீக் விட்டுக் : 

(கொடுக்காது என்று கூறினர் பிரிவினை இல்லை என்றால் ரீண் டதொரு 

உள்நாட்டுப்போர். உயிர்ச்சேதம். ஆயெவை ஏற்படுவது கிச்சயம் 

ன்பதை காங்கெசார் உணரச்செய்யும் அளவிற்கு காங்கிரசின் தந்திரி. 

தீ அவர்கள்பால் இருப்பிவிட்ட பெருமை ஜின்னாவைச் சார்ந்ததாகும் 

மே மாதம் காங்கரசே பஞ்சாப் பிரீவின யோசனையைக் கூறியது.) 

பிரிவினை இல்லையேல் அமைதி இல்லை என்பதை மெளன்ட்பேட்டன் 

௪4 ரமே உணர்ந்து விட்டார். இலண்டன் சென்றபோது இத்திட்டத் 

இற்கு அமைச்சரவையின் ஒப்புதலைப்பெற்முர். ஜுன் மூன்றாந் தேதி 

-,பிதிவினக் கொள்கையினை பிரிட்டிஷ் அரசு ஏற்றுக் கொண்டதாக    

  

க்தை வேளியிடப்பட்டது. அதற்காக ஈடைமுழைச்சார்ந்த. இட்டம் 

படுத்தப்பெற்றத, ஆகஸ்டு 14% தேஇயன்று பிரிட்டிஷ், 
ரந்தியாவினின்றும் விலஇச்செல்ல முடிவு செய்தது. கரங்கிச்சு...     = ie
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      தர்திரமும்: பிரிவினையும்... 

ஆகியோர் இத்திட்டத்தை உடனே ஏற்றுக்கொண்ட 
ரும் தனது அதிருப்தியை வெளியிட்டனர். ஆயினும் 

ம் போராடுவதால் யாதொரு பயனும் ஏற்படாது என்பதை 
கள் அனைவரும் அறிந்திருந்கனர், எக்கியர்களிடம் தான் மிகுந்த 

ினக்குறை ஏற்பட்டிருந்தது. அவர்களுள் பலமிக்க ஒரு சாரார் 
... போராடுவது என்று 'இர்மானித்தனர். ஆனால் மூன்று கட்சிகளுள் 

. அவர்கள்தான் குறைந்த பலமுள்ள கட்சியாக இருந்தனர், மேலும் 
அவர்களிடையே பிளவுகள் அதிகமாக இருந்தன. தகுந்த தலைவர்கள் 
அவர்கள். கொண் டிருக்கவில்லை. இந்திய அரசியல் ஆட்டத்தில் உடன் 

பரப்டுக்கு உறவும் மிகச்சிறிய ஆ்கக்கூறு இவ்வாறாகக் கண்டெடுக்கப் 

பெற்றது. 

வலீத்) எக்யெர்கள் 
   

     

    

“திட்டம் தட்டுத் தடங்கலின்றி நடைமுறை படுத்தப்பெற்று 

வந்தது. அதனை ஈடையாறைப்படுத்தும் முயற்சி கொடங்கிய பொழுது 

. வைிராய் குறிப்பிடத்தக்க சொற்பொழிவொன்றினை ஆற்றினார். 

. 1942ஆம் இறிப்ஸ் இட்டத்தின் கழுவலாக "இருந்தது என்று நாம் 

அதனை கீ கூறலாம். அத்திட்டத்தனை ஈடைமுறைப் படுத்தியபோது 

வெகு சிறந்த உபாயங்களைக் கையாண்டனர். பஞ்சாப், வங்காளம் ஆ௫யெ, 

"இரு மாகாணங்களைப் பிரித்துவிடவேண்டும் என்ற கொள்கை ஏற்றுக் 

கொள்ளப்பட்டது. ஆனால் அம்மாகாணங்களின் சட்டசபைகளின் 

- கோரிக்கையின் பேரில்தான் பிரிவினை மேற்கொள்ளப்படவேண்டும் 
என்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. எல்லைக்கோடுகளை நிர்ணயிக்க எல் 

லைக்கமிஷன்களை ஏற்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டது, இந்து மாகாணம் 

பொறுத்தளவில் பிரிவினயைப் பற்றிய முடிவு அம்மாகாண. சட்ட 

சபையின் விருப்பத்திற்கு விடப்பட்டது. ஊசலாடிக் கொண்டிருந்த 

டுசஞ்சட்டை அமைச்சரவையின் &ழிருந்த வடமெற்கு எல்லை மாகாணத் 

Be Gq Qricid (Referendum) auIas அம்மாகாணத்தின் வருங்கால 

நிலையினை முடிவு செய்ப ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. அதே முறையினை 

அஸ்ஸாம் மாகாணத்தைச் சேர்ந்த சில்ஹெட் மாவட்டத்திலும் கடைப் 

பிடிக்க முடிவெடுத்தனர், இவ்வாறாக கிழக்குப் பாகிஸ்தானம், மேற்குப் 

பாகிஸ்தானம் என்ற இரு பிரிவுகக்க் கொண்ட, பாகிஸ்கானம் நாடு 

உதயமாயிற்று. பாகிஸ்தானம் இந்தியா ஆகிய இரண்டும் பிரிட்டிஷ் 

காமன்வெல்த் அமைப்பில் அடங்கிய இரு டொமினியின் நாடுகளாக 

ஏற்படுத் சப்பெற்றன. ஓவ் வொன்றும் ஒரு அரசியல் நிர்ணயச் சபையை 

பெற்றடைந்தது. இந்தியாவின் சொத்துக்களையும், கடன்களையும் 

ச்மசரி வீத அளவில் பிரிக்க ஏற்பாடுகள் மேற் கொள்ளப்பட்டன. 

இந்திய டொமினியின் முதல் கவர்னர் ஜெனரலாக மெளன்ட்பேட்டன் 

பதவியேற்றார். ஜின்னா பாகிஸ் தானம். கவர்னர் ஜெனரலானார். சுதேச 

இராச்சியங்கள் மட்டும் தான் இந்த இட்டத்தில் புகுத்தப்படவிருர் கன. 
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அவை பிரிட்டிஷ் அரசுடன் ஏத்படுத்திக்கொண்ட , உடன்படிக்கைகள் 

மூடிவுற்றன. அத்துடன் பிரிட்டிஷ் தலைமை அதிகாரமும் அழிந்தது. 
ஒவ்வொரு இராச்சியமும் கொள்கையளவில் சுதந்திரம் பெற்ற நாடாகக் 
கருதப்பட்டது என்றாலும் அவையனைத்தும் இவ்விரு டொமினியன் 
களுள் ஏதாவது ஒன்றினுள் ஐக்யெப்பட்டு விடவேண்டும் என்று 
பிசிட்டிஷ்காரர்கள் ஆட்சிப் பொறுப்பினை விட்டுச் செல்லும்போது 
உறுதியாக குறிப்பிட்டனர். 

இவ்வாறுக பிரிட்டிஷ் வரலாற்றுக் காலப்பகுதி இந்இயாவில் 
"மூடிவும்0.து. இக்காலத்தில் ஏறக்குறைய மூன்றரை நூற்றாண்டுகள் 
வியாபாரம் ஈடத்தி வந்தனர். இரண்டு நூற்றாண்டுகள் அரியல் 
wits அதிகாரங்கள் பெற்றிருந்தனர். 180 ஆண்டுகள் மேலாட்9ி 
cig வக்.தனர், மெகாலே, எல்பின்ஸ்டன் ஆ௫யோரும், அவர்கள் 

காலத்தில் வாழ்ந்து வந்த ஏளையப் பெசீயோர்களும் கண்டு வந்த கனவு 
அவர்கள் எதிர்பாராத வகையில் நினைவாயிற் லு. இரு சில விஷயங்களை 
அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்இருக்கக்கூடும். ஆனால் பொ.துவாக 
அவர்களது முன்உணர்வு சசியானென்பதை அவர்கள் உணர்ந்இருப் 
பார்கள் ஏனெனில் 1947-இல் பிரீட்டிஷ்காரர்சள் இந்்இயர்களிடம் 
ஒப்படைத்த இந்தியா கடந்த நூற்றைம்பது ஆண்டுகளாக படை 
வலிமையாலும் அரசியல் தந்திரங்களாலும் பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கத்திற்குட் 
படுத்தப்பெற்று வந்த புராதன இர்தியாவினின் றும் முற்றிலும் மாறு 
பட்டதாக இருந்தது. மெகாலேயும், மன்றொவும் விரும்பி எதிர்பார்த்த 
வாறு, ஆங்கிலேய கெதிகள், ஆங்கிலேய அறிவு, ஆங்கிரேய காகரீகப் 
பண்பு ஆயெவற்றைக்கொண்ட இந்திய வகுப்பு ஒன்று எளர்ச்சியுத 
வில்லை என்றாலும் ஒரு புரட்செரமான மாறுதல் ஏற்பட்டிருர்ததை எவ 
ரும் மறுக்க இயலாது புற வாழ்க்கையில் மட்டுமின்றி அகவாழ்க்கையி 
அம் பெரும்மாற்மம் ஏற்பட்டிருந்தது. பஞ்சாப் குழுவினர் கொண்டிருக்க 
தோல்வி மனப்பான்மை கிராகரிக்கப்பட்டது, இந்திய சமூதாயத்தின் 
மேற்கட்டடம் மேலோட்டமாகப் பார்ப்பவர் கண்களுக்கு கவர்ச்சியூட்டு 
வதாக அமைந்திருப்பினும், மல்நாட்டுக் கருத்துக்களும், குறிக்கோள் 
களும், புதிய நிறுவனங்களும், புதிய பண்புகளும் நாட்டில் வேரூன்றி 
விட்டிருந்தன. வளர்ந்துவரும் தய உணர்ச்சியின் காரணமாக பழங் 
கால கலாச்சாரம் புத்துயிர் பெற்றது என்றாலும், அதன் போர்வைச் 
குள்ளே மேலைகாட்டு கலாச்சாசமும் வளர்ச்சியுற்று வந்த௮, பிரிட்டிஷ் 
காரர்களுக்கு எஇராகக் கரங்கெச கையாண்டு வந்த வாதங்களும், 
ஆயுதங்களும் பெரும்பாலும் மேலை சாட்டில். தோன் .றியனவாகவே 
இருர்தன., இந்தியா கள.து. விலங்குகளை மேலைசாட்டு சம்மட்டியைச் 
சொண்டு 8840s Steg. இருசாரார்களிடையே ஏற்பட்டிருந்த 
எடுத்து ஒற்றுமைதான் . விலங்குகளை வன்முறையைப் பயன்படுத்தி :
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அவ்விலங்குகளை.த் தகர்த்தெறிய முற்படாதமைக்கு காரணமரக 

இருந்தது, விலங்குகளை ஒரு சாரார் ஆட்டி ஒலி எழுப்பியபோது, 
மற்றொரு சாரார் அவ ற்றை எடுத்துவிடத் தொடங்கினார்கள்.



9. பொருளாதாரம், கலை ஆகியவற்றின் 

வளர்ச்சி 

பிரிட்டிஷ் ஆட்டிப் பகுதியின் கடைசி இருபத்தைந்தாண்டுகள் 

எல்லாத் துறையிலும் விரைவான முன்னேற்றங்கள் ஏழ்பட்டன. 

ஏற்படுத்தப் பெறவிருக்கும் புதிய இந்தியாவினை எதிர் நோக்கி 

அனைவரும் இருந்தனர் முன்னேற்றத்தினை கோக்கியிருந்த நாட்டுப் 

பற் நுடையவர்கள் தங்கள் கருத்தினில் உருவாக்கி இடந்த புதிய 

இந்தியா ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அவர்களது ஈரன்னோர்கள் 

பின்னோக்கி பார்த்திருந்த இந்தியாவினின்றும் பெரிதும் மாறுபட்ட 

தாக இருந்தது. பழைய 8ரத்திகளை புதுப்பிக்கும் எண்ணம் குறைந்து 

கொண்டே வந்தது, அவர்கள் காலத்திய .மேல் காடுகளின் வெற்றி 

களுடன் போட்டியிட வேண்டும் என்ற ஆர்வம் மேலும் மேலும் 

பெருகி வந்தது, பழைய இந்தியாவை முற்றிலும் புறக்கணிக்கக் 

கூடாது என்பது உண்மைதான். ஆனால் கடும் போட்டி நிறைந்த 

இந்த உசுத்தில் நேர்த்தியான பின்னணியாக அது கருதிப்பெதிறு 

வந்தது, இப்புதிய உலகத்தில் வளர்ந்து வரும் புதிய தலைமுறையினர் 

சமமாள பெருமைப்படத்தக்க பங்கினை ஏற்க முனைந்தனர். பழைய 

இக்தியா அந்தி கேர ஒளிபோல் விளங்க வேண்டும் என்றும் அந்த 

ஓளியில் மேல் காடுகள் என்ற கொழிற்சாலையின் கடுமையான 

உருவமைப்பினை ஈயம் படுத்தவேண்டும் என்றும் எண்ணினார்கள் புதிய 

வாழ்க்கை முறைகளையும் சிந்தனைகளையும் கொண்ட மக்களின் 

ஆர்வத்தை எழுப்புவதற்கு வேண்டிய வெப்ப சிலையினை பழைய 

இந்தியா ஏற்படுத்தி அளிக்கும் என்றும் என்ணினார்கள். பத்தொன் 
பதாம் நாற்றுண்டின் இறுதியிலே நாட்டுப் பழ்.றுடையவர்கள் 

எண்ணியது போன்.று பழைய இந்தியாவினின்றும் வடித்தெடுக்கப் 

பெரும் பண்புக் கூறுகளைப் பெருமளவில் கொண்டு புதிய இந்தியா 

அமைத்கப்படக்கூடிய சிலை. உண்டாகவில்லை, சம காலத்திய உரமிக்க்
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மேல் நாடுகளினின்றும் அடிக்கடி பெறப்பட்ட. க்ருத்துக்களைக்கொண்டு 
அது அமைக்கப்படவிருக்த௮. 

ட 

._ இரீ5 இருவீத போக்குகள் இராஜாராம் மோகன்ராய் காலம் முதல் 
இந்தியாவில் எப்பொழுதும் காணக்கெடந்தன. ஒரே ஈபறிடம் இந்த 
இருவித போக்குகளும் ஓரே சமயத்தில் காணக்கிடந்தன, அிரிட்டிஸ் 

ஆட்சிப் பகுதியின் பிற்காலத்தில் இந்,த இருவித ஓடைகளும் ஒன்றன் 
பக்கத்தில் ஒன்றாக ஐடி, இருந்தன. எப்.பெரழுதும் DAU EPEAT CD 

இன்று வெளிப்படையாக மோதவில்லை என்ருலும் மேல்நாட்டு 

நரகரிசப் பண்பு நீரோட்டம் எளிதில் அறியக்கூடிய வகையில் பெரு? 

வந்தது, தேசிய இயக்கம் அதனுடைய முன்னேற்றத்தின் ௮ளலை 

ஒரளவு மறைத்து இருந்தது. ஏனெனில் காம் பெற்றடைந்த பழைய் 
கலாச்சாரத்தினை தேசியவாதிகள் உயர்த்திப் பேசி வந்தனர். 

மேற்கத்திய கருத்துக்களோ வெளிப்படையாகப் போற்றி வருவது 

ஈம்முடைய தன்மானத்திற்கு நாமே இழுக்குக் தேடிக்கொள்வதாகும் 

என்.று ஏண்ணினார்கள், ஆயினும் அந்த போக்கு மக்களிடையே 

தொடர்ந்திருந்தது. அற்.சியர் ஆதிக்கம் ஒழிந்த பிறகு தன்னுடைய 
பலத்தினை காட்டலாம் என்ற என்ணத்துடன் அத்தகைய எண்ணப் 

போக்குடையவர்கள் காத்.இிருந்தனர், அந்நிய ஆட்சி ஒழிந்த பிறகு 

தற்கால நாகரிகப் பண்புகளை  மேஜ்கொள்ளுபவர்களை தேசப் 

பற்ற.ற்றவர். என்று எவரும் கூறமாட்டார்கள் அன்றோ? இந்த 

இருவித போக்குகளின் செல்வக்கினை தேச வாழ்வின் எல்லா வகைத் 

துறைகளிலும் நாம்.காண இயலும். 

முதலாவது உலகப்போர் முடிவுற்ற கால முதற்கொண்டு 

பொருளாதார முன்னேற்றம் வேகமாக ஏற்பட்டு வந்தது. 1921-ம் 

ஆண்டில் பருத்தியிஸ்_மீ.து விதிக்கப்பெற்றிருக்த உள்காட்டுத் இர்வை ! 

தாற்காலிகமாக கிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. 195-இல் அது ஒழிக்கப் 
பெற்றது, பொருளாதாரத் துறையில் அடிமை கில முடிவுற்று 

வருவதை இவ்விரு நடவடிக்கைகளும் எடுத்துக்காட்டின, புதிய நிதி 

சுதந்திரம் கோட்பாடு வெறும் பேச்சளவில் ஏற்துக்கொள்ளப்பட்ட 

கோட்பாடாகக் கருதக்கூடாது. அக்சோட்பாடு நடைமுறைப்படுத்தப் 

பெற்று வந்தது. புதிய தொழில்களுக்கு ஆதரவு அளித்தல், முன்னசே 
அமைக்கப்பெற்றிருந்த தொழில்களுக்கு பாதுகாய்பளித்தல் ஆகிய 

பணிகளை சங்கவரி போர்டு மேற்கொண்டது. இவ்வாமுக ஸ்திய- எஃகு 

தொழில் பாதுகாப்பினை பெற்றது. அதன் விளைவாக .1980.ஆம் 

ஆண்டு தொடங்கிய எல. ஆண்: ஏற்பட்டிருந்த மர்தகிலையினை அது: 

சமரளிக்க முஒர்தது. . ஐப்பானியருடைய விலை ஸஎுதைந்த செசவுப். 

பொகுட்களுக்கும். .. இந்திய கொவுப்: பொருட்சளுக்கும். இடையே.
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ஏற்பட்டிருந்த போட்டியினின்.றும் பருத்தித் தொழில் காப்பாற்றப் 
பட்டது. சர்க்கரைத் தொழில் உதவி பெற்றது, அதன் பயனாக 

இரண்டாவது உலகப் போர் தொடங்குவதற்கு முன்னரே இதைப் 

பொருத்தளவில் இந்தியா பிற நாடுகளை ஈம்பி வாழும் கிலை நீங்கி 
விட்டது. சிமென்டுத் தொழில் தனது வாழ்க்கையினை த் தொடங்கியது. 

ஏற்கனவே ஏற்பட்டிருந்த பொருளாதார ஈடவடி.க்கைகளை உலகப்போரீ 

மேலும் அதிகரிக்கச் செய்தது, இந்திய சணல், எஃகு, பருத்தி, 
தோல் ஆய தொழில்கள் பெருக்கம் 'அடைநீதன அிமென்டுத். Qarpe_ 
பெசிய தொழிலாக மாறியது. இந்தியாவில் காணக்டெந்த பாக்ஸைடு 
கள் புதிய அலுமினியத் தொழில் வளர்க்கப் பயன்படுத்தப்பெற்றன. 

இறு பணியினை அடிப்படையாகக் கொண்டிருந்த பொஜழியியல், 
தொழில் வளர்ச்சிக்கு பயன்தரும் வகையிலே விரிவாக்கப்பட்ட. 

பார்க் காலத்தில் ஏற்பட்டிருந்த இராணுவத் தொழில் ஆகிய 
அறைகளில் தோன்றிய பெருக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக பல தொழில் 
வல்லுநர்களுக்குப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. எல்லாத் துறைகளிலும் 

முன்பு வெணி_ நாடுகளிலிருந்து வாய் வந்த பொருட்கும் காட்ட 
உற்பத்தி செய்ய இந்தியா முயற்சி செய் உலகச் தொழில் 

காடுகள் பட்டியலில் யா றா டத்தினைப் பெற்றது. 

'டாட்டாலினுடைய Ce Te aot ழிந்து 

மிகப் பெரிய தொழிற்சாலையாக விளங்கியது. 

. இவையனைத்தும் மேல்நாட்டு நாகரிகப் பாங்காகும். இந்த 

றையில் இத்தகைய செல்வாக்கு மிகவும் பலமாக இருப்பது 

யற்கையேயாகும், தொழிலைப் பொறுத்தளவில் பழைய இந்தியா 
மூற் திலும் அழிந்துவிடவில்லை, மகாத்மா காந்தி இதனுடைய 

பேராதரவாளராக இருந்தார். கதர் அல்லது கைநாழ்பு பக்ர் 

டைகளை பயன்படுத்துமா ம் செய்தார். அகல இந்திய கதர்! 

ங்கத்தை நட ந்தார் யந்திரங்களை _ சாத்தா டைய கருவி ' 

கென்று இவிரமாக எஇர்த்தார். பொருளாகாரக் காரணங்களை விட. 
குடியானவர்களின் அறமுறையான நலமே அவரது கொள்கையின் 

a 

இபத! டட னும் காங்கிரசுக்தாரர்கள் 
y ee 

வண்டும் என்ற விதியினை அவர்களுள் படரும் பகுதி 

   

    

  

   
   

    

       ors J adheres தெரிந்தது. அவர் கூட் மேல் நாட்டுப்பாங்கு என்ற 

கோடிய பொருளுக்கு சலுகைகள் ல அளிக்க வேண்டியதாக இருக்கது, 
மேல்நாட்டு மருத்துவ முையினைச் சார்ந்த அறுவை சிூச்சைக்கு அவர் 

தன்னை. உட்படுத்த வேண்டிய கில ஏற்பட்டது. இரயில் வண்டிகளில் 
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பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டியதாயிற்று. பிர்லா போன்ற பெரும்! 

சொழிஎதபதகஞட்ள உறவு கொண்டார் அவர்களுடைய இவபத்தின்| 

ஒரு பகுதியினை தமது கட்சிக்கு பயன்படுத்தத் தயக்கம் கொள்ளவில்லை. 

கைநூற்புத் தட்டம் தேசப்பற்று சார்ந்த இட்டம் என்றும் 

SOPs BO எல் கூறலாம். ஆனால் த தொழில் 

வளர்ச்சிக்கு முற்பட்ட காலத் 'ற்குரியது என்பதை மறுக்க இயலாத, 

இந்தியா கதர் இரமடைந்த பிறகு பிரிட்டிஷ் ஈராமக் கைத தொழுல்கள் 

போல அது முக்கியத்துவத்தை இழக்துவீட்டது. தொழிற்சாலத் 

தத்துவம் நிரந்தரமான இடம்: பெற்றுவிட்டது. ; 

  

சமூக வாழ்க்கையிலும் அதே இரு தத்.துவங்களை காண இயலும். 

ஆனால் இந்த விஷயத்தில் மகாத்மா பிழ்போக்கு சக்திக்குப் பதிலாக 

பூரட்கொமான சக்தியாக விளங்குகருர். தாழ்த்தப்பெற்ற சமுதாயத் 

இனரின் உயர்விற்காக தோற்றுவிக்கப்பெற்ற இயக்கத்தினுக்குத் 

தலைமை தாங்கினார். கதர் இயக்கத்தின்பால் அவர் கொண்டிருக்கு 

ஆர்வத்தினைவிட மேலான ஆர்வத்துடன் இவ்வியக்கத்தை நடத்தி 

வந்தார். ந்து சமுதாயத்தில் அவர்கள் சேர்க்கப்படவேண்டும் என்று 

மட்டும் அவர் வற்பு.றுத்தவில்லை. ஏனைய இந்துக்களுககுச் சமமாக 

அவர்களுக்கு சமுதாயத்தில் இடமளிக்கவேண்டும் என்று வலியுறுத்தி 

ஏற்றார். _ இந்த ஈம்பிக்கை ன். அடிப்படையில் தான் சண்டாமை 

ஓழிப்பு, தோயில் அனுமதிப்பு” இணறுகளைப் பயன்படுத்தும் உரிமை 

அளித்தல் போன்ற இயக்கங்களைத் தொடங்கினார். அரிஜனம் என்றி 

வார்த்தையினை உண்டாக்கினார். அசிஜனம் என்பதற்குப் பொருள் 

கடவுளுடைய பிள்ளை என்பதாகும் இப்புதிய பெயரின் வாயிலாக , 

தன்னுடைய மன உறுதியினை வலீயுறுத்திக் காட்டினார், காந்தி ஈடத்தி, 

வந்த பத்திரிகைக்கும் அப்பெயரைச் சூட்டினார். அப்பத்திரிகையின்': 

அவர்களைப் பெருமைப்படுத்தும் வகையிலே தன்னுடைய கருத்துக்களை. 

விளக் வந்தார். இர்தப்பணியில் காந்தி தனித்து இருக்கவில்லை, 

இறித்தவ சமயக்குமுக்களும் தரக் லுடைய இரதியப் பணினா | 

யாளர்கள் (ஒர 04 1101௧) போன்ற ஆர்வமிக்க இந்துக்களும் 

அநு கோன் வதற்கு முன்னசே இப்பணியில் ஈடுபட்டு இருந்தனர். 

ஆனால் பொதுமக்களைக் கவரத்தக்க ஆற்றல் படைத்திருந்த காந்தி. 

அலர்களின் பிரசாரத்தின் வாயிலாக அப்பிரச்சிளை தேசிய மட்டத்திற்கு 

உயர்த்தப்பெற்றது, அவர்களுள் ஒருவரான டாக்டர் அம்பேத்கார் 

இறமையும் மன வலிமையும் பெற்ற அவர்களது பெருந்தலைவராக .. 

விளங்கனொர், புதிய அரசியலமைப்புத் திட்டத்தில் தீண்டாமையை 

ஒழிக்க வழி வகுச்சப்பெற்.றஅ. அதே நோக்கத்தினை சீறைவேற்ற 

வேறுபல சக்திகளும் செயற்பட்டு. வந்தன, அது 1929ஆம் ஆண்டு
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சாரதாச்சட்டம் இருமண வயதை உயர்த்த அது தொடர்ச்சியாக நடை 

முறைப் படுத்தப்பெறவில்லை என்றாலும் அதனை a 

யின் அடையாளக் கம்பங்களுள் ஒன்றாகக் கருதலாம் பெண்களின் 

உரிமைக்காக புதிய பவேசகத்ரோடு போர.ட்டங்களை நடத்தினார்கள். 

பண் கல்வித்திட்டம் முன்னேற்றமடைந்தது, பெண்களின் உரிமை 

“களைப் பற்றிய சட்ட விஇகள் மாற்றிபமைக்கப்பட்டன படித்த பெண் 

களின் எண்ணிக்கை மிகக்குறைவாகவே இருந்தது. ஆயினும் 

காங்கிரசு கட்சியைச் ச.ர்ந்த கவியரமி Forgot sty, Quah dures 
அலிகான் போன்ற கருத்தைக் கவர்கின்ற பெண்மணிகளை” ஏற்கனவே 

தோற்றுவித்து இருந்தனர். இந்து விதவைகள் கொள்ளவேண்டி௰ 

விரதங்களின் கடுமை மட்டுப்படுத்தப் பெற்றது. திரை மறைவில் 

இருந்த முஸ்லிம் பெண்க௦ ஸ்ட, எழுச்சி பெறத் தொடங்கினார்கள். 

1920-1-இல் நடைபெற்ற மறுப்பு இயக்க 39d Qui பங்கு 

பெண்கள் ஏற்று இழுக்தனர். அகன் கரணமாகவும் பெண்கள் இயக்கம் 

மேலும் வலுவடைந்தது, சாதி அடிப்படையில் ஏற்படுந்தப் 

பெற்றிருந்த சங்கங்கள் சாதிவிதிகளின் கடிலமயை வெகு கவனமாக 

மட்டுப்படுத்தி வந்தனர், சமூகத்தின் எல்லா பிரிவினடும் ஒருவருக் 

கொருவர் யாதொரு sory Garrity கொள்ளவேண்டும் 

என்றக் ஈருந்து வளர்ந்து வந்தது. 

  

மேற்குறிப்பிடப் பெற்ற போக்குகள் யாவும் சாஸ்இரங்களைப் 
படி,$ததன் விளைவாகக் கொள்ள முடியாது. அவை அனைத்தும் மேல் 

காட்டினின்றும் வந்த கருத்துக்களின். றும் பெறப் பெற்றனவையாகு:! . 
அவற்றுள் ' தனியரர் உரிமைக்கொள்லை£ தனி மனிதனை ஒட்டிய 
மதிப்பு, அறமுறையான உரிமைச், கடமைகள் Peau 

மானவையாகும் தவி மனிதர்களிை மே சமத்துவம் “ot pa கோட் 
பாடுடன் கூடிய அரசியல் உரிமைகளை விரும்பிக்கோரும் ஓவ்வொரு 

வரும் அதனுடைய சமுதாயம் பற்றி விளைவு கூறுகளைத் தெரிந் 

இருத்தல் அவசியமாகும் இந்து சமுதாயந்தினை இதுவரை மூடியிருந்த 

இந்து மதம் அல்லது பிராமணீயம் என்கிற தோல் மேல்காட்9 நாகரிகப் 

பண்புகளை ஏற்றுக்கொண்ட முற்போக்கு எண்ணமுடைய மக்களி 
டையே தேய்ந்து கொண்டு வந்தது, இரொமங்களில் அது பொது 
வாக முன்னிருந்த நிலையில் தொடர்ந்து, இருந்து வந்தது. நாட்டுப் 
புறத்தில் வாழ்ந்து வந்த இந்தியர்கள் நாளடைவில் நகரங்களில் 
வாழ்ந்து வரும் தலைவர்களைப் பின்பற்.றி வருவார்கள் என்று கருதப் 
பட்டது. இவை. அனைத்தும் எதிர்ப்புத்கு இலக்கு ஆகாமல் இல்லை. 

.. வழைய பழக்க, வழக்கங்களில் பற்.றுடைய மக்களை அரியல் சார்ந்த 
் அமைப்பிற்குள்ளே , இன்று. சேர்க்க இந்து மகாசபை முனைந்தது. 
தொன்று தொட்லெரும் கருத்துக்களுக்கு ஆதரவு அளிக்கும் வகையில்
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சனாதன தரமா வெபூ இவிரமாக செயற்பட்டு வந்தது. பண்டிகஉமதன் 

மோகன் மளவியாவிற்குப் பின்னர் அவரது பணியி தொடர்க்து 
நடத்தக்கூடிப அவரைபொத்த புகழ்மிக்க மற்றொரு தலைவரை அவர்கள் 

பெற்றடையவில்லை, பெ-நம்பாலான இந்துக்கள் காக்தியினை இந்துமத 

மாகக் கருதினார்கள். ஆனால் உண்மையிலேயே மரபு வழுவாத இந்துக் 

களுக்கு காந்தி ஓழு ஓப்புக் கொள்ளத் தகாதவராகத் தோன்றினார். 

முழுமையான இநக்து நிறுவனங்கள் என்று எல்லோரால் ஒப்புக் 

கொள்ளப்பெற்ற மக்கள் தொகுதிகள்கூட மேல் நாட்டு ௧௬ த்துகளின் 

தாக்குதலை உணர்ர்சனர். வேதங்களைப்பின்பற்று என்றுகூரல் எழுப்பி 
வந்த ஆறிய சமாஜம் என்ற சீர்திருத்த நிறுவனம் தன்னுடைய ஆசிரமங் 

கள் குலங்கள் ஆயெவற்றுடன் தற்கால பாணியில் அமைக்கப் 

பெற்ற கல்வி கி.றுவனங்களையும் நடத்தி வரவேண்டிய கட்டாயத்தினை , 

உணர்ந்தருந்தது. பழைய இந்து நிறுவனங்கள் வேதகால வாழ்க்கை 

மூறை ஆ௫ூயெவற்றை மீண்டும். புதுப்பித்தலே அதன் கோக்கமாகும், 

கல்வித்துறையில் 'வேகமான முன்னேற்றம் ஏற்பட்டது. இந்த | 

முன்னேற்றம் உயர் கல்வித்துறையில் நன்கு புலப்படநி இருநதது, 

தொடக்கக் கம்வியினைப் பரப்புவதற்கும் நாள் தோறும் வளந்து வரும் 

பெரு முயற்சிகள் மேம் கொள்ளப்பட்டன. தொடக்கக் கல்வியைப் 

பா றுந்தளவில் புட்சாபில் ன் குறிப்பிடத் மக்க முன்னேற்றம் முதல் 

முதலாக முற்பட்டது. அதற்கு ஊக்கமளித்தவர் சர், பஸ-௦ல- 

“ஹுசேன். அவர்கள் ஆவார். இந்த இயக்கம் sigan 

இட்டது மடிவற்கள். இத்திட்டத்திற்கு இணைப்பாக அமையும் 
வசையிலே காங்கிரசு வார்தா தட்டம் வரையப்பட்டது. இவ்விரு 

இட்டங்களுக்கு இடையே ஏற்பட்டிருந்த வேற்றுமை கையாளப்பட 

வேண்டிய முறையி”னப்பற் நி இருக்ககேயொழிய சோக்கத்தினைப் 

பற்றியதாக ' இல்லை என்பதை நாரம் கவனிக்கவேண்டும். இவ்விரு 

இட்டங்களும் எல்லா மக்களுக்கும் கல்வி என்ற மக்களாட்டிக்குரிய 

பண்பின அடிப்படை ோக்கமாகக் கொண்டிருந்தன. கல்வி ஒரு 

சிலரும் த மட்டும் தான் என்ற பிராமணச் கொள்கையி லுத்கு or Brite 

இத்தி! *டங்களின் நோக்கம் 'அமைந்திருந்தது. உயர் கல்வித்துழையில் 

சாட்லம் கமிஷன் இட்டம் பயன்தரச் தொடங்கியது. தனி முழுமை 

மானப் பல்கலைக்கழகங்கள் பல ஏற்படுத்தப் பெற்றன. அவற்றுள் 

௮டக்கே லக்னெள, _சழக்கே பாட்னா, தெற்கே அண்ணாமலை ஆயெ 

பல்கலைக் கழகங்கள் சிறந்த எடுத்துக்: காட்டுகளாக விளங்கின. ;5 

மனிதர்கள் பெருமளவில் நன்கொடை. கொடுத்து உவுமளவிம் 

பொது மச்சுள் மனே தற்கால உயர் கல்வியின் அவசியம் போதி 

அளவிற்கு வேரூன்றி இருந்தது என்பதை அண்ணாமலைப் பல்கலைக்க 

கம் எடுத்துக்காட்டுக்ற அ. கூட்டமைப்பிற்குள் தன்று சேர்க்சப்பெ) 
“சல் தூரசிகளச் கொண்ட கல்லி கற்பிக்கும் பணியுடன் கடிய மத்றொழ் 
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வகைப் பல்கலைக்கழதத்திற்கு... எடுத்துக் காட்டாக மேளரிஜ் சியெர், 
பொறுப்பில் இருந்த டில்லி பல்கலைக் கழகம், அமைந்திருந்தது. புதிய 

பல்கலைக்கழ்கங்களுடன் தொழில் கல்வி நிறுவனங்களும் வேகமாக 

ரீச்சி பெற்.று வந்தன. வெகு உயரிய நிலையில் விஞ்ஞானம் ஆராய்ச்? ் 

கற்கொள்ளப்பட்ட து. கல்கத்தாவில் பத டக கவன் 

விஞ்ஞானக் கூடத்தைச் சார்ந்த சர், 5 ர்ந்த சர், ௪, ராமன் ர் மேற் 
கொண்ட விஞ்ஞானப் பணியின் வியின் விளைவாக நீதியா முதன்மையான 

SE SSE BINED IOS BA RRS. அறிவுத் 
துறைகள் பலவற்றுள் தாகூர் போனீற் பெரியோர்கள் உலகப்புகழ் 
எய்தினார்கள். அவர்களுள் குறிப்பிடத் தக்கவர்கள் பஞ்சாபி கவியான 
சர். முகமது இக்பால், வரலாற்று ஆரியர் சர், ஜாதுகாத் சர்க்கார், தத் 
துவ மேதை சர், சர்வபள்ளி இராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோர் ஆவார்கள். 

1920 முதல் 1929ஆம் ஆண்டு வசை ஏற்பட்டிருந்த அறிவுச் சூழ் 
நிலை முற்போக்கு மதகலப்பற்றுடைய பகுத்தறிவாதத்தினைப் பற்றி 
யிருந்தது. பிராமண வைதகத்துடன் புரட்செரமான தேசிய உணர்ச்சி 
யினை இணைக்க இலகர் மேற்கொண்ட முயத்சி அவருடன் அற்றுப்போய் 

விட்டது. அவரது பீராமண போட்டியாளர் கோகலேயி னுடைய பகுத் 

தறிவாதம் சார்ந்த மனித இன நஈலபெற்றுக் கோட்பாடு தான் 
செல்வாக்குப் பெற்றிருந்தது; இந்த வகையான கருத்துப் போக்கினைக் 

கொண்டவர்களுடைய சார்பாளர்களாக தெற்கே ௦. %, இராக 

கோபாலாச்சாரியும். பேச்சுத்திறன் கொண்ட எனிவாச சாஸ்திரி 
ஆ௫யோரும், வடக்கே பண்டித மோதிலால் நேரும் விளங்கினார்கள்: 
1985ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னரே முஸ்லிம்களிடையே அத்தகைய 
ருத்துப் போக்கு தோன்றி வளர்ந்திருந்தது என்பதற்கு எடுத்துச் 

, காட்டாக மேற்கத்திய காகரிகப்பண்பில் திளைத்திருந்த ஜின்னா விளங்கி 

னார்கள். மோதிலால் நேருவின் புதல்வரான ஜவஹர்லால் நேரு 
சபோக்குக் கோட்பாட்டின் வாயிலாக சமதர்மம் அல்லது சோஷலிசம் 

ஏற்படுத்த முனைந்தார். இதுவும் மேல் நாட்டினர் கையாண்டு வரத 
மூறையாகும், 1950 முதல் ஏன காலம் அலர் மார்க்சேயக் கோட் 

பாட்டினைத் தழுவி மஒழ்ந்திருந்தார். 1940க்கு முன்னர் மார்க்சயச் 

கொள்கையில் பற்.றுடையவர்கள் இந்தியாவில் இல்லையென்றே 
கூறலாம். ஆனால் எல்லா இடங்களிலும் வறியோர், செல்லர், 
ஆகியோரிடையே ஏற்பட்டிருந்த பெருத்த வேறுபாட்டு காட்சி ஒரு 

சிறு வகுப்பினரை வருத்தமுறச் செய்தது, அதன் பயனாக பாங்கு 
முதலாளிகள், தொழிலஇபர்கள் ஆகியோரை காங்ரெசு ஆதரித்தி 
வருவதை எதிர்த்தனர், மேலும வழக்கமான முறைகளைப் பின்பற்றி 
முன்னேற்றம் ஏற்படுத்த முடியும் என்ற ஈம்பிக்கையினைத் தகர்த் 

கறிந்தனர். நேருவைவிட ஓரடி முன்சென்று மார்க்சீய கொள்கையினை
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் ஆதரித்து வந்தனர், அவர்களுள் அரேகர் இங்கிலாந்து சென்று திரும்பி 
யவர்கள். பிரிட்டிஷ் அறிஞர்களிடையே அக்காலத்தில் ஏற்பட்டிருந்த 
கம்யூனிஸ்டு மனப்பாங்கே அவர்களை அவ்விதம் நடக்கத் தாண்டியது, 

மேற்குறிப்பிட்ட எண்ணப்போக்குகள் எல்லாம் மேல் நாட்டுத் 

தொடர்பினால் வந்த விளைவாகும். அவையனைத்தும் எதிர்ப்புக்கு 

உள்ளாகாமல் இல்லை, பாண்டிச்சேரி ஆரரமத்தினின்று திரு, அரவிந்த 

கோசு வேதாந்தத்தனை தற்கால நிலைக்கு ஏற்றவா.று பொருள் படுத்திக் 
கூற முற்பட்டார், சர், முகமது இக்பால் தற்கால உல௫ல் முஸ்லிம்களை 

ஊக்குவிக்கும் வகையில் இஸ்லாம் மதத்தினை பயன் படுத்த மு£்பட் 

டார், இவ்விருவரும் அக்காலத்தில் தோன்றிய மிகச்சிறந்த சிந்தனை 

யாளர்களாகக் கருதப்படவேண்டும். மகாத்மா காந்தியும் அஹிம்சைக் 

கொள்கையினை இடைவிடாது பிரசாரம் செய்து வந்தார். காந்தி 

ஏற்படுத்த விருந்த அறமுறையான புரட்சி ஒரு இந்து மதம் சார்ந்த 

புரட்சியே என்று வலியுறுத்தி வந்தார். காந்தியினுடைய அஹிம்சைக் 

கொள்கையும் டால்ஸ்டாயிக்கு மிகவும் கடமைப்பட்டு இருந்தது. 

இறித்தத சமாதானக் கோட்பாட்டு சங்கிலியில் காணப்பெறும் 

இணைப்புகளில் டால்ஸ்டாய் ஒருவராவார். இக்பாலுடைய இயல் 

ஆற்றல் மூலக்கோட்பாடும் மேல்காட்டு புரட்சி சக்திகளுடன் இணைர் 

இருந்தது. இந்திய சிந்தனையாளர்கள் எவ்வளவு மூயன்றும் மேலை 

நாட்டுப்பண்பு இந்தியாவிற்குள் புகுவதைத் தடுக்கமுடி யவில்லை. புதிய 

இந்து மீதத்தினை ஏற்படுத்தியவர் அரவிந்தர் என்பதை இந்தியர்கள் 

தெரிந்து கொள்ள சில காலம் போகவேண்டும். அப்பொழுது புது 

பிரளேடோனியர்களிடையே போர்பிரி என்பவரைப்போல அரவிந்தர் 

மறைந்து வரும் சிந்தனையாளர்கள் தொகுதியின் கடைசி ஆதரவாளராகக் 

காணப்படுவார். இது எப்படி இருந்தாலும் கிழக்கு காடுகளில் ஏற்பட்ட 

நாகரிக ரீரோட்டத் இனை விட மேல்நாட்டு நாகரிக நீரோட்டம் இந்தக் 

காலத்தில் ஆற்றல் வாய்ந்ததாக இருந்தது. அதுமட்டுமன்றி அது 

மென்மேலும் பலமடைந்து வரும் சக்தியாகவும் விளங்கியிருக்க.து, 

கண் பார்வை, காது ஆயெவற்றிற்குரிய கலைத்துறையில் இந்திய 

மறுமலர்ச்சி ஏனைய துறைகளில் ஏற்பட்டிருந்ததுபோல் குறிப்பிடத் 

தக்கனவாக அமைர்திருக்கவில்லை. ஆனால் இப்பொழுது இவற்றில் 

உள்ளுயிர்த் துப்பு அதிகரித்து வருகிறது என்பதற்கான அறிகுறிகள் 

ஏற்பட்டிருந்தன. இக்கலைகளில் ஈடுபட்டிருந்தவர்கள் பெரும்பாலும் 

பழைய கலையினின்றும் தங்களுக்கு வேண்டிய ஊக்கத்தினை பெற்றி 
ருந்தனர், ஆனால் இங்குகூட மேல்நாட்டு செல்வாக்கு காணப்படுகிற ௮, 

கலை மதம் சார்ந்த பொருள்களின் வடிவில் வெளிப்பட்டிருப்பி னும் 

அது மதச்சார்பற்.றதாக இருந்தது, இயற்கையோடு ஒட்டியதாகவும் 
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இருந்தது. கலைஞர்கள் கலையினை வாழ்க்கைத் தொழிலாக மேற்கொண்ட 
உயர் கூட்டத்தினராக கருதப்பட்டனரேயன்றி பரம்பரை கைவிளைஞர்க 
ளாகக் கருதப்படவில்லை, சிற்பக்கலையும் மதச்சார்பற்ற தாகவே விளங்கி 

யது, இசை வளர்க்கப்பெற்றது. ஃபாக்ஸ் ஸ்ட்ரேன் $வேயஸ் (1:0%- 

8 வாஜி) என்பவர் மேல்நாட்டு இசைக்கலை நயத்தை எடுத்துக் 
காட்டி வந்தார், வங்காளத்தில் இசைக்கலைஞர்கள் மேலைசாடு நோக்கி 

யிருந்தனர். மேல் நரட்டு இசை முறையினையும் கிழக்கு நாட்டு இசை 

முறையினையும் ஒன்று சேர்க்க முயம்சி செய்தனர். சித்திரக் கலையில் 

குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் ஏம்பட்டது. இக்தியக்கலை, இந்திய 

சிற்பம் ஆகியவற்றினை புதுவிதமாக மதிப்பிடும் முயற் உயில் ஹாவெல், 

ரோதென்ஸ்டைன், குமாரசாமி ஆகியோர் பெரும் பங்கு கொண்டனர், 

அவர்களுடைய பாராட்டுதலின் விளைவாக தற்கால இந்திய சித்திரக் 
கலைக்குழாம் தோன்றியது. போற்றுதற்குரிய கண்களுக்கினி மையான 

சித்திரங்கள் வரையப் பெற்றன. இந்தக் கலைக் குழாத்தின் மூத்த 

உறுப்பினர். அபானிந்திரராத். டாகூர் மிகச்சிறந்த படைப்பினை 

உண்டாக்கினார். இந்தத் துறையில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கூட மேலை 

நாட்டுப் பாணியினைச் சார்ந் தாகவே இருந்தது. வங்காள கலைக்குழாம் 

அஜந்தா குகை 11 இரங்களின் வாயிலாக அகத்தாண்டுதலைப் பெற்று 

இருந்தது. லாகூர் காலக்குழாம் மொகலாய இித்இரங்களை நோக்கி 

இருந்தது. பம்பாய் குழாம் மேல் நாட்டு இயற்கையான AS 
தரிப்புகளை கையாள முற்பட்டது. மொத்தத்தில் முதலில் அளித்த 
வாக்கு நிறைவேற்றப்படவில்லை, இந்தியக் கலைஞர்கள் ஒரு புது 

ஆக்கமுறையான காட்சியில்! கோக்கி இருந்தனர். அக்காட்சியினை 
சுதந்திரம் அளிக்கும் என்று எதிர்பார்த்திருந்தனர், 

வங்காளத்தில் தொடங்கிய இலக்கியம் சார்ர்த நடவடிக்கைகள் 
வெகு நாளாக சிறப்படைந்திருந்தன. 1912-இல் நாகூர் கோபல் 
பரிசு வழங்கப்பெற்றுர், அக்நிகழ்ச்சி மேற்குறிப்பிட்ட இலக்கிய 
நடவடிக்கையின் சிறப்பினை உலகத்தார் ஏற்றுக்கொண்டனர் 
என்பதைக்குறித்துக் காட்டுகிறது. ஏனய மொழிகளிலும் புத்தகங்கள் 
வெளியாயின. இரண்டு உலகப்போர்களுக்கு இடைப்பட்ட 
காலத்தில் கட்டுரையாளர்களும், நாவல் ஆரியர்களும் பெருமளவில் 
தோன்றினார்கள். இந்திய மொழிகள் மட்டுமன் மி ஆங்கிலமும் 

பயன்படுத்தப்பெற்று வந்தன. தன்கோபால் முகர்ஜி, முல்க்ராஜ் 
ஆனந்த், 15, &. நாராயண், அகமதுஅலி ஆ௫யோரின் படைப்புகள் 
உயிர்த்துடிப்புடன் காணப்பெற்றன. சமூகப் பிரச்சனைகள் அவர்கள் 
கவனத்தை அதிகமாகக் கவர்ந்திருக்தன. அவர்களுடைய படைப்புகள் 

இயற்கையோடு ஒட்டியதாக இருந்தன. இதுவரை பருவ பத்திரிகைகள் 
வாயிலாக வெளிவந்திருந்த கருத்து வாதங்கள் இப்பொழுது இவர்களது
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நூல்கள் வாயிலாக வெளிவரத் தலைப்பட்டன. அவர்களுடைய பணி 

வருங்காலத்தில் பெரிய நன்மைகளை நமக்கு ஏற்படுத்தி தரும் வகையில் 

அமைத்திருந்தது. இதற்குள்ளாக தற்கால இந்தியாவின் நிலையினை 

இந்தியர்களுக்கு உலக மக்களுக்கும் விளக்கக்கூறும் பணியினை 
E. M. பாரிஸ்டர், எட்வர்டு தாம்ஸன் போன்ற பிரிட்டிஷ் ஆரியர் 

களிடமிருந்து அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டனர் என்று கூற இயலும். 

சுதந்திரம் மேல்நாட்டு நாகரிகப்பாணியின் செல்வாக்கு ஆகியவையே 

இந்தக் காலத்தின் சலை.யில் காணப்பெறும் முக்தியப் பண்புத் திறன் 

களாகும். பார்த்துப்பின்ப.ற்.று,தல் சீராய்வு இன்றி வியந்து பாராட்டுதல் 

ஏற்பட்டிருந்த காலம் மறைந்து விட்டது. ஒல்ஸொரு துறைஜீதும் 
இந்தியா பிறருடைய ஆதரவினை கோக்கி இருக்கவில்லை, மு௫வுகள் 

அனைத்தினையும் தானே மேற்கொண்டது. தன்னுடைய நிபந்தனை 

களின் Gude Gov நாட்டு நாகரிகத்தை எதிர்கொள்ளத் தயாராகி 

வந்தது. மேல் நாட்டவர்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள்வதுடன் நில்லாமல் 

அவர்களுக்கு கற்றுக்கொடுக்கவும் தயாராகி வந்தது. அரசியல் துறை, 

அகத்துறை ஆகிய இரண்டிலுமே தன்னுடைய வருங்காலத்தைத்தானே 

அமைத்துக் கொள்ள ஏற்பாடுகள் செய்து வந்தது, வருங்காலம் எந்து 

உருவத்தினைப் பெற்றாலும் மேல் காட்டு நாகரிப் பாணீயின் பெரும் 

பகுதி அதில் நிச்சயமாக இருக்கும். மேலைநாட்டு அரசியல் ஆதிக்கம் 

அழிந்துபடி னும், அகத்துறையில் வெற்றி கொள்ள அது வாழ்த்து 

உரைத்தது என்று கூறமுடியும். :



மேநிகோ:.. நூற் பட்டியல் 

1. அத்தியாயம் 

Cambridge History of India Vol. VI, Chaps. XI, XII, XIX 
to XXIII 

The Gazetteer of India Vols. II & IV. 

C, bert The Government of India, a Historical Suryey 
(1922) 

A, Berriedale, Constitutional History of India (1937) 

Parl amentary Papers for 1857-58. Vol. x1 iij 

J. Mill, Respons ble Go ernment. (ed: Oxford) 1946) 

A, West, Sit Charles Wood's Administration....,....1859-6 » 
(1867) 

J. Strachey, India, its Administration. (1911) 

2. அத்தியாயம் 

P E, Roberts, History of British India. 

H. H, Dodwell, A Sketch of the History of India 1858-4918 
(1925) " 

E, Thompson & G. T. Garratt, British Rule in India (1934) 

A, B, Rudga, The Viceroy and Governor General of India 
(1940) 

R, Smith, Life of Lord Landsdowne (2 Vols. 1883) 

D. Pal, The Administration of Sir J. Lawrence in India 
1864-69 (1952)



W. W. Hunter, Life of Lord Mayo (2 Vol. 1876) 

B, Mallet, Northbrook, a Memoir (1908) 

B. Balfour, Lord Lyttons’ Administration (1899) 

Lady G. Cecil, Life of Lord Salisbury Vols. 1 & II (1921) 

S. Gopal, Viceroyalty of Lord Ripon 

Sir A. Lyall, Life of Lord Dufferin 

189 a G. W. Forrest, The Administrat 4f Lord Landsdowne 

) 
. 

Sri G. Chesney, Indian Posicy (1870) 

5. அத்தியாயம் 

P. E. Roberts, History of British India 

H. H. Dodwell, A Sketch of the History of India 1858-1918 

The Cambridge History of India, Vol. VI 

Amir Abdur Rahaman, Autobiography (2 Vols. 1900) 

ற், G. Boulger, England and Russian in Central Asia 

(2 Vols. 1879) 

Sir V. Chirol, The Middie Eastern question (1903) 

H. Rawlinsin, England and Russ ‘an in the Far East. 

P. Sykes, History of Afghanistan (2 Vols. 1940); 

Sir Mertimer Durand 

C. C. Davies, The Problem of the Northwest Frontier (1932) 

Lambrick, Sir C. Mapier & Sind (1953) 

A. L. Shand, General John Jacob 

J. H. Thornton, Sit Sandemat 

R. Warburton, Eighteen years in the Khyber 1879-98 

J. M. Cumpston, Indians Overseas in British Territories 

1834-54 

C. Kondapi, Indian Overseas 1838-1949 

4, அத்தியாயம் 

V. Anstey, Economic Development of India
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R.C. Dutt, Economic History of India (Victorian Age) 

P. J. Griffiths, The Brit sh Impact on India (1952) 

L. C. A. Knowles, Economic Development of the British 
Overseas Empire (1924) 

D. H. Buchanan, Development of Capitalist Enterprise i 
India (1934) 

மி. 8. Gadgil, The Industrial Evolution of India (1934) 

P. P. Pillai, Economie condition of India (1925) Report 
of the Royal Commission on Agriculture (1928) 

G. L. C. Howard, Development of Indian Agriculture (1929) 

M.L, Darling, The Punjab Peasant (3rd ed. 1932) 

A, Loveday, The History and Economics of Indian Famines 

(1914) 

D. G. Harris, Ursigation in India (1923) 

L.C. Jain, Indigenous Banking in India (1929) 

K. I. Shah, Sixty years of Indian Finance (2nd ed. 1927) 

J. M. Keynes, Yndian Currency and Finance (1913) 

Plan of Economic Development for India (Penguin Special, 

1945) 

L. H, Jenks, Migration of British Capital to 1875 (1927) 

D. Thorner, Investment in Empire (1950) 

5. அத்தியாயம் 

Cambridge History of India, Vol. VI 

Dodwell, A Sketch of the History of India 1858-1918 (1925) 

L. S. S. O'Malley, (ed.), Modern India and the West (1941) 

டசி, Yusuf Ali, A Cultural History of India during the 
British period (1940) 

R. P. Masani, Evolution of Local Self-Government im 
Bombay (1929) 

H, Tinker, Foundations of Local Self-Government in Ind‘a, 
Pakistan and Burma (1954) 

L. S. S. O'Malley, The Indian Civil Service (1931)
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G. O. Trevelyan, The Competition-wealth (1866) 

M. Barns, The Indian Press (1940) 

Indian Press Commission Report, 1954-5, Vol. Tl 

J. Natarajar, History of Indian Journalism 

J. Richter, History of M'ssions in India (1908) 

A. Mayhew, Chr'stianity and the Government of India 

(1929) 

Cambridg: History and Modern India and the west (for 

public works, last chapter). Report of the Indian Educational 

(Hunter) Commission 1882. 

The Calcutta University Commission (Sadler) Report 1919. 

The Interim Report of the Statutory Commission (education) 

1929, 

H. Sharp & J. A. Richery: Selections from the Educati 

Records of the Government of India, 2 Vols; Calcutta 1920-2. 

onal 

6. அத்தியாயம் 

J. N. Farquhar, Modern Religious Movements in India 

(1919). 

M. C. Parekh, Brahmo Samaj (1929) 

Harbilas Sarda, Arya Samaj. Romain Rolland and Sister 

Nivedita Ramkrishna and Vivekananda. 

W. Cantwell Smith, Modern Islam in India (1943) and 

G.F.I. Graham, Sir Syed Ahmad Khan (1885) 

V. Chirol, India (1926) 

W. W. Hunter, Indian Mussalmans (1876) 

B. B. Majumdar, History of Political Thought, Bengal 

1821-84 (1934) 

C. F. Andrews, Maulvi Zakaullah of Delhi (1929) 

Sir S. N. Bannerjee, A Nation in mak ing (1925) 

Sir H. Cotton, New India (1885), and Indian and Home 

Memories (1911) 

Sir W. Wedderburn, A. O. Hume (1913), H. P. Mody,
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Sir Pherozeshah Mehta (1921). 

B.C. Pal, Memories of my Life and Time (1932) 

J. N. Gupta, R. C. Dutt, (1911), and Devendranath Tagore, 

Autobiography (1914) 

C. F. Andrews and A. Mukerji, Rise and growth of Congress 

in India (1938) : 

S. L. Karandikar, Lokamanya Balgangadhar Tilak (1957) 

D. V. Tahmanhar. Lokamanya Tilak (1956) 

Rajendra Prasad; Autobiography (1956) 

7. அத்தியாயம் 

C. V. Aitcheson, Treaties, Engagements and Sanads 

Sir W Lee-Warner. The Native States of India (1910) 

Dodwell, Cambridge History Vol. VI 

K. M. Panikkar, Indian States and the Government of 

India (1927) 

For the Chamber of Princes in 1929, British Crown and the 

Indian States Report of the Indian States (Butler) Committee 
(1929, c. 3302) 

For individual States, Cambridge History of India 

8. அத்தியாயம் 

Lord Ronaldshay, Life of Lord Curzon (3 Vols., 1927) 

Lovat Fraser, India under Curzon (1911) 

Sir T. Raleigh (ed.), Curzon in India (1906) 

Sir W. R, Lawrence, The India we served (1928) 

Kitchener (3 Vols. 1920) 

Francis, Younghusband (1952) 

V. Chirol, India (1926) 

Sir S. N. Bannerjee, A Nation in making (1925) 

R. P. Paranjpye’s, Little study in the Heritage of India 
series and also his Speeches (Madras, 1909)
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Book X 

National India, 1903-47 

1, அத்தியாயம் 

The Cambridge History of India G. T. Garratt and 

E. Thompson, British Rule in India 
P. E. Roberts, History of British India (3rd ed. 1952) 

R. C. K. Enson, England 1870-1914 (Oxford. 1936) 

J. Morley, Recollections (2 Vols. 1917) 

L.S Amery, My Politiccl Life (4 Vols. 1953-6) 

E. S. Montagu, Indian Diary (1930) 

Lord Birkenhead, The Last Phase (1935) 

Viscount Templewood, Nine Troubled years (1954) 

Churchill, War Memoirs 

J. L. Nehru, Autobiography (1937) Gandhi’s Autobiography. 

2, அத்தியாயம் 

J. Buchan, Lord Minto (1924) 
Mary, Counters of Minto: India, Minto and Morley (1934) 

J. Morley, Recollections (2 Vols. 1917) and Speeches on 

Indian Affairs (1909) 

Hardinge, My Ind‘an years (1948) 

C. Kondapi, Indians Overseas 1838-1849 (1953) 

G. K. Gokhale, Speeches (1900) 

B. G, Tilal, Writings and Speeches (1922) 

A. Besant, How India wrought for Freedom (1915) 

S. N. Bannerjee, A Nation in making (1925) 

Sir Courtney, Ilbert, Act of 1909 

8. அத்தியாயம் 

A Government Publication from Calcutta in 1923, India’s 

Contribution to the great War (First World War).
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Sir C. Lucas, The Empire at the War, Vol. V 

Sir J. Willcocks, With the Indians in France (1920) 

Sir J. Cumming, Political India (1932) 

Sir V. Chirol, Inda (1926) 

A, Besant, How India wrought for Freedom (1915) 

Tilak's Speeches Gandhi's Autobiography, Vol. I and 
his Life by H. S. L. Polak, H.N. Brailsford, and Lord Pethick- 

Lawrence (1949) 

D. G. Tendulkar, Mahatma (8 Vols. 1952) 

L. Curtis, Dyarchy (1920) 

E. S. Montagu, An Indian Diary (1930) 

E. A, Home, Political System of British India (1922) 

Montagu-Chelmford Report (1918 cmd. 1919) 

The Rowlatt Report (1918-1919), and the Hunter Com- 
mittee’s Report 1920. 681) 

Sir M. O’Dwyer, India as I knew it (1925) 

1. அத்தியாயம் 

Muddiman Committee Report (1925) 

The Simon Commission Report (2 Vols. 1930) 

The Agricultural (Linligthgow) Commission Report (1928), 
and the Report of the First Round Table Conference (1931) 

Nehru Report (1931) 

Sir J. Cumming, Political India (1932) 

J. Coatman, Years of Destiny (1932) 

Keralaputra (K. M. Panikkar) The Working of Dyarcy in 
India (1928) 

Jawaharlal Nehru’s Autobiography 
P. Sitaramaya, History of the Congress (1945) 
Tendulkar’s Mahatma, S. Gopal Viceroyalty of Lord Irwin 

(1957) 

Earl of Halifax, Fultness of Days (1957)



9. அத்தியாயம் 

S. M. Ikram, Cultural Heritage of Pakistan (1955) 
W.C. Smith, Mo ‘ern Islam in India (1946) 

W. W. Hunter, Indian Mussalmans (1876) 

A, Yusuf Ali, Cultural History of India (1940) 

A. H. Alberuni, Makers of Pakistan (19£0) 

Ameer Ali, Sprit of Islam (1922) 

Igbal, Reconstruction of Religious Thought in Islam (1934) 

Secrets of the Self, Fr. R. A. Nicholson (1920) 

For Political Islam see Azim Husain, Fazi -J- Husain (1946) 

R. C. Smith, Islam in Modcra History (1957) 

I. H. Qureshi, The Muslim Community in India and 

Pakistan a short History (1960) 

6. அத்தியாயம் 

Indian Annual Register 

Sir R. Coupland, Restatement (1945), Report on the Consti- 

tutional Problem of India 

i) The Indian Problem 1833-1935 (1943) 
. ii) Indian Politics 1936-42 (1943) 

E,W. R. Lumby, Transfer of Power in India (1954) 

F. H. Lawton, {ndia*’s New Constitution (1935) 

Sir M. Gwyer and A Apadorai, Speeches and Documents 

on the Indian Constitution, 1921-57, (2 Vols. 1957) , 

G. Wint, The British in Asia (2nd ed. 1955) 

G. W. Tyson, India arms for victory 

M. Bourke-White, Interview with India 

G. T. Garratt (ed.). The Legacy of India (1937) 

L. S. S. O’ Malley (ed.), Modern India and the West (1941) 

W. G. Archer, Indian Painting for the British (1955) 

P. R. Ramachandra Rao, Modern Indian Painting (1952) 

K. P. Menon, The Transfer of Power in India (1957) 

A. Campbell-Johnson, Mission with Mountbatten (1951), 

Lt. Gen Sir F. Tucker, While Memory Serves (1950) 

M. Brecher, Nehru (1959)
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Award 

Administration 

Agent 

- Alderman 

Autonomy 

Anti-Corn law league 

Board of control 

Bengal Rent Act 

Bangalore Institute 

Bombay Burma Trading 

Corporation 

Black Death 

Council of India 

Charter Act 

Commission 

Criminal Procedure Code 

Conservatives 

Consul 

Colonisation 

Centralism 

தீர்ப்பு 
நிருவாகம்) ஆட்சி 

ஏவலாள்; காரகர்; பிரதிகிதி 

நகராட்சிமன்ற உறுப்பினர்கள் 

சுய ஆட்சி 

தானியச் சட்ட எதிர்ப்பியக்கம் 

மேற்பார்வைக் குழு 

வங்காள குடிவாரச் சட்டம்; வங் 

காள நிலவரிச் சட்டம் 

பெங்களூர் விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி 

நிறுவனம் 

பம்பாய், பர்மா வாணிபக் கழகம் 

கருங்கொள்ளை நோய் 

இந்திய ஆலோசனைக் குழ 

சாசன சட்டம் 

ஆய்வுக்குழு; கமிஷன் 
குற்ற இயல் ஈடைமுறை விதித் 

தொகுதி 
பிற்போக்காளர்; கன்சர்வேடிவ் 

கட்டி 

அயலிட காட்டுப் பேராளர் 

குடியேற்றம் 

மைய அதிகார ஒருமிப்புக்கொள்கை
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கலைச்சொற்கள் 

Certification _ சான்றளித்தல் 

Communal Representation — வகுப்புவாரி அல்லது இனவழி 
பிரதிகிதித்.துவம் 

Congress High Command — காங்கரஸ் மேலிடம் 

Cripps Offer _. இரிப்ஸ் இ.ட்டம் 

Constituent Assembly — saue dieru Fou 

Council of State — இராச்சிய சபை; மேல்சபை 

Coalition Government ௨ கூட்டு அரசாங்கம் 

Civil Disobedience Move- — #e wg இயக்கம் 

ment 

Crown — அரசு 

Chief Commissioner — தலைமை ஆணையாளர் 

Covenanted Service 2. ஒப்பந்த அனுவலர்கள் சர்விசு 

அல்லது பணி 

Clemency ௮. தருணையுள்ள 

Chamber of Princes — சிற்றரசர்கள் அல்லது «Ose 

மன்னர்கள் சங்கம் 

Director — இயக்குகர் 

Dictatorship — சர்வாதிகார ஆட்சி 

Durbar — End; Oar gaigéns; stunt 

District ௮ மாவட்டம் 

Defence of India Act — இந்திய பாதுகாப்பு சட்டம் 

Dyarchy ௮. இரட்டையாட்சி 

Dominion — se@OUAYL of AQW GHOULS 

கீலை, டொமினியன் நிலை 

East India House — இழக்கிக்தியக் கம்பெனி அலுவல 

் கம் 

Era 
௮ காலம் 

Executive Counctl ௮ செயற்குழு; மிருவாகக்குமு 

Empress — GussA 

Famine Code ௮. பஞ்ச நிவாரண விதி 

Famine Commission — uge நிவாரண குழு அல்லது 

கமிஷன்
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Free Trade 

Fiscal Commission 

Federalism 

Fourteen Points 

Government of India Act 

Gold Standard 

Gauge 

Grant-in-aid 

Governor General 

Governor 

Home Ruic 

Home Government 

India Office 

India Councils Act 

Indian Civil Service 

Imperialism 

Imperial Service Corps 

Imperial Conference 

Imperial Cadet Corps 

Instrument of Access:on 

Industrial Commiss‘on 

Indirect Taxcs 

Joint Stock Companies 

Jury 

Jesuits 

Land Alienation Act 

Lend lease system 

Local Self Government 

Liberals 

இந்திய வரலாறு 

தடையிலா வாணிகம் அல்லது ais 

த்கம் 

நிதி சமிஷன் 

கூட்டாட்டி கோட்பாடு 

பதினான்கு கோட்பாடுகள் 

இந்திய அரசாங்க சட்டம் 

தங்க நாணய இிட்டம் 

இருப்புப்பாதை அகலத்தரம் ௮ல் 
லது “கேஜ்: 

உதவித்தொகை வழங்கு முறை 

கவர்னர் ஜெனரல்; தலைமை ஆளுகர் 

ஆளுகர், கவர்னர் 

தன்னாட்சி 

பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் 

இந்திய அமைச்சர் அலுவலகம் 

இந்திய கவுன்சில்கள் சட்டம் 

இந்திய சிவில் பணி அல்லது 
சர்விசு 

ஏகாதிபத்தியக் கோட்பாடு 

பேரரசுப் பணி படை 

பேரரசு மாநாடு 

பேரரசு இராணுவ பயிற் பெறும் 

(மாணவர் படை 

கூட்டாட்டி ஏற்பு ஒப்பந்த பத்திரம் 

தொழில் ஆய்வுக்குழு 
மறைமுக வரிகள் 

கூட்டுப்பங்கு கம்பெனிகள் 
அறங்கூறாயம் 

ஏசு சங்கத்தினர் 

ரநிலபராஇனச் சட்டம் 

கடன் குத்தகை திட்டம் 

தல சுய ஆட்டி 

மூற்போக்காளர்; 

யினர் 
லிப்ரல் கட்சி



கலைச்சொற்கள் 

Mutiny 

Micawber f .nances 

Magna Carta 
Masterly Inactivity 

Mayor 

Middle East. 

Monopoly 

Missionary 

Managing Agencies 

National Administration 

Non-Cooperation 

Near East 

Neutrality 

Non- Intervention 

Non-Official 

Portfolio System 

Provinces 

Permanent Settlement 

Pararountcy 

Presidency 

Penal Code 

Paternalism 

Parliamentary Govern- 

mentary 

Plural Societies 

Political Depariment 

Police Service 

Partnership 

853. 

1857ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற: 

கலகம் அல்லது இளர்ச்சி 

முயற்சியிறை ஈலம் தாேவரும் 

என். பொருளாதாரக் கருத்து 

உரிமை சாசனம் 

வலிகுன்றா வாளாமைக் கொள்கை 

நகரத் தந்ைத 
மத்திய கிழக்கு காடுகள் 

ஏகபோக உரிமை 

சமய ப்.ரப்பாளர் 

நிருவாக பதிலாளி முறை 

அனைத்துக்கட்சி அரசாங்கம் 

ஒத்துழையாமை 

அண்மைக் இழக்கு நாடுகள் 

நடுநிலைக் கொள்கை 

தலையிடாக் கொள்கை 

அரசுப் பணித்துஜை சாராதவர் 

அரசர் பொறுப்பு, பங்கு முமை 

இலாகா முறை ் 

மாகாணம் மாகிலம் 

நிலையான கிலவரி ஏற்பாடு 

மேதகு தன்மை 

மாகாணம், மாகிலம் 

தண்டனை விதிகள் தொகுப்பு 

தந்தைக்குரிய நல்லெண்ணகசத்துடன் 

கட்டுப்பாடுகள் சுமத்தும் ஆட்டிக் 

கொள்கை 

பார்லீமெண்டு ஆட்சி 

பலதிரப்பட்ட இனத்தவர்கள் 
கொண்ட. சமூகங்கள் 

அரசியல் துறை 

காவற் புணி, போலீஸ் சாவிக் 

கூட்டுப்பங்காண்மைக் சொள்கை
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Platonists 

Partition 

Ryotwari - 

Resident 

Regency Council 

Reserved Depar(menis 

Residuary Powers 

Retrenchment 

Self-Government 

Secretary of State 

Stores Department 

Statutory Civil Service 

Servants of People Society 

Subordinate Isolation 

Self-Determination 

Supply Department 

Transferred Depariments 

Transitional Period 

Tory 

Tenancy Act 

Unitarian 

Utilitarian 

Viceroy 

Working Committee 

“tap 

இந்திய வரலாறு 

பிளோடாவைப் பின்பற்.றுனர் 

பிரிவி 

நேர் குடிவாரத் திட்டம், இரயத்து 
வாரி திட்டம் 

பிரிட்டிஷ் இந்திய அரன் பிரதி 
நிதி; செஸிடெண்டு 

பகர ஆட்சிக்குழு 

மாற்றப்படாத துறைகள் 

எஞ்சிய அதிகாரங்கள் 

செலவு குைப்பு 
தன்னாட்சி, சுய ஆட்டு 

இந்தியா அமைச்சர் 

பண்டங்கள் சேமிப்புதுறை 

தேர்வின் றி சட்ட வாயிலாக 

நியமிக்கப்பெற்ற சிவில் பணி 

அல்லது சர்விச 

மக்களுடைய பணிவாளர்கள் சங்கம் 

கீழ்ப்படியான தனிமை நிலை 

தனியாட்சி பண்புரிமைக் கொள்கை 

தரவுத் துறை 

மாற்றப்பட்ட துறைகள் 

நிலை மாறுகாலம் 

டோரி கட்சி 

குடிவாரச் சட்டம் 

கடவுள் வடிவு மூன்றல்ல ஓன்று 

என்ற ஒருமைக்கோட்பாட்டாளர் 

பயன் கருத்துச் கொள்கை 

அரசப் பிரதிகிதி, வைசிராய் 

காரியக் கமிட்டி, செயற்குழு
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