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தகத்சிங், சுக்தவ், ரஜ்குரு தூக்கிலிடப்தட்ட ரர்ச் 23 

சிநப்புக் கட்டுர -  

புட்சி இக்கங்கள் 

அரதிரண ழிமுரநகளில் அரது அசினரப்பு முரநரகளின் 

ழிரக அசில் அநீதிகரப திர்த்துப் ததரரடுற்கு ரய்ப்பில்னர ததரது 

ஆயுப்புட்சி ற்தடுது ன்தது விர்க்க இனர னரற்று உண்ரரகும். 

குரநகரபத் தீர்ப்தற்கு முரநரண பிதிநிதித்து ன்நங்கதபர 

ககரடுரகரப அகற்றி உரிரகரபப் தரதுகரக்க நீதின்நங்கதபர இல்னர 

நிரனயில் குரநகளும் ககரடுரகளும் அற்நரல் தரதிக்கப்தட்ட னி 

கஞ்சங்கரப குமுறிகழும் ரிரனரய் அணல் பிபம்தரக்கி புட்சிரய் 

கடிக்கின்நண. மரர்களின் ல்னரட்சிர திர்த்து புட்சி இக்கங்கள் 

தரன்றிற்கும் அன்னி ஆதிக்கத்ர திர்த்து இத்ரலியில் கரர்ததரணரி 

ததரன்ந இகசி இக்கங்கள் தரன்றிற்கும் இதுத கரரகும், 

அசினரப்பு டிகரல் இல்னரவிட்டரல் அசிலுரிர உர்வுகள் 

ஆயுங்கள் ழிரகத்ரன் களிப்தடுத்ப்தடுகின்நண. ஆணரல் இந்திரவில் 

நிரநதநர அசில் உர்வுகரப எரு புட்சி இக்கரக எருங்கரக்க 

எரு ரனரதர நிறுணதர இல்ரன. ணத அங்ககரன்று 

இங்ககரன்றுரக திடீகண தரன்றிரநயும் இடி மின்ணனரகத இருந்ண. 

அர இந்தி விடுரனப் ததரரட்டத்தில் கரடர்ச்சிரண விரபவுகரப 

ற்தடுத்ரவிட்டரலும், புட்சி வீர்களின் ரட்டுப் தற்றுமிகு துணிச்சல் தூக்கு 

கயிற்ரந முத்மிடும் ததரதும் துபர னட்சிப் தற்றும் தசர்ந்து கிடந் 

இந்தி சமுரத்ர விழிப்தரடச் கசய்து. அர்கள் சிந்தி த்த் துளிகள் 

தசி உர்வின் வித்துக்கபரக ரறிண. 

புட்சி ன்முரந தரன்நக் கரங்கள் : 
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ற்கணத கூறிதடி ங்கள் குரநதரடுகளுக்கு அசினரப்பு முரநப்தடி 

தரிகரம் தட ந்வி ரய்ப்பில்னர ரல் ன்முரநர ரடத் 

கரடங்கிணர். 

இண்டரரக, மிரதிகளும் தீவிரதிகளும் தண்டுதகரள், 

விண்ப்தங்கள், தீர்ரணங்கள் ரயினரக மீண்டும் மீண்டும் முன்று தரர்த்தும் 

நிரரண தகரரிக்ரககள் கூட புநக்கணிக்கப்தட்டர கண்ணுற்ந 

இரபஞர்கள் விக்திரடந் நிரனயில் தறு ழித இல்ரனர ன்று 

ஆதச உர்வு ககரண்டு ஆயுங்கரப ரடிணர். 

மூன்நரரக, ஆங்கின கரதிதத்தித்தின் அடக்கு முரநக்கரகள் 

அரதிரண அசில் திர்ப்தரபர்கள் மீதும் தரய்ந்ண; சரன்நரக ங்கப் 

பிரிவிரணயின்ததரது தரிசல் ன்ந இடத்தில் அரதிரக ததணி டத்தி 

க்கள் மீது கண்மூடித்ணரக அசு ரக்கிது. சுதந்திரத் தரணர்ஜிர 

ரகது கசய்து ஆகிர இரபஞர்கரபக் ககரதிப்தரடச் கசய்து. 

ரன்கரரக, ங்கரளிகள் ற்றும் இந்தி தசி கரங்கிஸ், தசி 

கசய்தித்ரட்கள் ஆகிற்றின் தகரபித் தண்டுதகரரபப் புநக்கணித்து 

க்கள் விருப்தத்திற்கு ரநரக ங்கத்ர பிரிவிரண கசய்து, 

கரதிதத்தித்தின் பிரித்ரளும் சூழ்ச்சிர தச்ரசரக களிப்தடுத்திது. 

க்கள் ங்கள் அதிருப்திர சுதசி இக்கம், அன்னிப் கதரருள் புநக்கணிப்பு 

ததரன்ந அரதிரண ழியில் களிப்தடுத்திரக்கூட அசு 

அசுமுரநயில் ரட கசய் முன்நது. 

ந்ரரக, “ யுகரந்ரர் ‘ தகசரி’ரத்ர’ ந்த ரம் ஆகி 

கசய்தித்ரட்கள் , ஆங்கினக் ககரடுங்தகரன்ரர அப்தடித தடம் பிடித்து 

கரட்டிது , பிந ரட்டு  புட்சிரபர்களின் கசய்திகரப களியிட்டு 

இரபஞர் உள்பங்கரப ரிரனரக்கிண. தினகர் தகசரியில் , சிரஜி அப்சல் 

கரரண ந்திரக ககரன்நர நிரப்தடுத்தி ழுதி கட்டுர 
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குறிப்பிடத்க்கது.தனரின் ல்ரழ்வுக்கரக எருர் ககரல்னப்தடுது 

அநீதின்று ண அர் விபக்களித்து ன்முரநக்கு  இடளித்து. 

ஆநரரக  சப்தண்தரட்டில் தீவி தற்றுக்ககரண்ட ச  ஞரனிகள் 

ஆங்கிதனத ஆட்சியிணரல்  ங்கள் சரஸ்தி சம்பிரங்கள் 

தரதிக்கப்தடுரக உர்ந்ணர். சப் தண்தரடுகரப கரப்தற்ந வ்வி 

திரகங்களுக்கும் ரரக இருந்ணர். சரன்நரக தஞ்சரப்பில் குருரல்சிங்கின் 

ரம்ரரி சீக்கி இக்கம் , ரசத் அகது ன்தரரின் கரபி இக்கம் 

ஆகிர ச  றுனர்ச்சி உர்வின் அடிப்தரடயில் அன்னி  

ஆதிக்கத்ர திர்த்து ஆயு புட்சியில்  ஈடுதட்டண. ங்கரபத்தில் கரளி, 

துர்க்ரக ழிதரடு தீவி தசி உர்வின் திகரலிரக கருப்தட்டண. 

தினகரின் கததி ழிதரடும், சிரஜி விரவும் அன்னி திர்ப்பு 

இக்கத்திற்கு தீவி ஆன்மிக உண்ர்வு ஊட்டுற்தக டத்ப்தட்டண. நீதிர 

நிரன ரட்ட கசரந் ஆசரரணயும் , உநவிணர்கரபயுத ககரன்கநரழித் 

கிருஷ் தரத்ர தகத் கீரயில் ர் யுத்ரக விபக்கிதும் 

டுத்துக்கரட்டப்தட்டது. 

ரரக தஞ்சமும் ககரள்ரப தரயும் க்களின் துங்கரப தலும் 

அதிகரித்ண. அதிகரரிகளின் ஆப்ததரக்கும் , ரரண அற்தரண 

நிர தணிகளும் ரியும் கருப்பில் ண்ர ஊற்றுது ததரலிருந்து. 

இறுதிரக தரப்தரவில் நத்ர இத சத்தில் ரடகதற்ந 

ன்முரநகளும் அசில் தடுககரரனகளும், கற்நறிந் இரபஞர்களிரடத 

புட்சி ண்ங்கரப தரற்றுவித்து. ஷ்ப் ததசர் இண்டரம் 

அகனக்மரண்டர்,பிகஞ்சுக் குடிசுத் ரனர் கரர்ணட், ஆஸ்திரிப் ததசி 

லிசகதத் , ஸ்கதயின் குடிசுத் ரனர் தீவிரதிகபரல் தடுககரரன 

கசய்ப்தட்டணர். இப்தடுககரரனகளுக்குப் பின்ணனியில் உரிர கறியும் 

தீவீ ரட்டுப்தற்றும், அடக்குமுரநக்கு திரண தழிரங்கும் டடிக்ரகயும் 

இருந்ண. 
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சததகர் சதகரகள் (Chapekar Bros):  

1894-6 சததகர் தகரர்கள் ஹிந்து ர் சம்க்னி சதர ன்ந சரதர 

நிறுவிணர். தினகரின் சிரஜி, கதணசர் ழிதரடுகளில் ஈடுதட்ட அர்கள் 

ங்கள் ச தசிப் தண்புகரபப் தரதுகரக்க ஆயும் தூக்கவும் 

ரரயிருந்ணர் 1897 தகுதியில் தஞ்சமும் ககரள்ரப தரயுரண பிகபக்கும் 

தவி ஆயிக்கக்கரண க்கரப தலிககரண்டது. பிதபக் தரய் டுப்பு 

ஆரரண ரண்ட் ஆம் பிடித் ஆதிக்க கறிரயிருந்ரர் அப்ததரது 

ககரண்டரடப்தடவிருந் விக்தடரரிர அசிரரின் அறுதரம் ஆண்டு 

முடிசூட்டு விரக் ககரண்டரட்டதிற்கு நிதி சூல் கசய்தில்ரன் அதிக 

ஆர்ம் கரட்டிணரர். பிதபக் தரரல் தரதிக்கப்தட்டர்கரப னிகரரு 

முகரமில் அரடத்து ரத்ரர். அம்முகரம்கள் சிறு கங்கபரக இருந்ண. 

தரயின் ககரடுரர விட நிரக்  ககரடுர க்கரப அதிகம் 

ரட்டிது தினகர் ம் “தகசரி" இழில் ரண்டின் ன்மூப்தரண கசல்கரபக் 

கண்டித்து கட்டுர ழுதிணரர்- ஆரர் ரண்டும் அது உவிரபர் 

அர்ஸ்ட் ன்தரரும் முடிசூட்டு விரக் ககரண்டரட்டத்தில் கனந்து திரும்பும் 

ததரது சுட்டுக் ககரல்னப்தட்டணர். சததகர் தகரர்களில் மூத்ரண 

ரதரரும் அது இரப சதகரரும் ரகது அர்கள் ங்கள் குற்நத்ர 

எப்புக் ககரண்டணர். ணத தூக்கினடப்தட்டணர். 

 ரசிக் சதி க்கு  

தம்தரய் ரநினத்தில் ரசிக் தகுதியில் புட்சிக் கருத்துகரப தப்புதில் 

கதணஷ் சரர்க்கர், வீ.டி சரர்க்கர் ன்ந சதகரர்களுக்கு கதரும்தங்கு 

உண்டு . சததகர் சதகரர்களின் உயிர்த்திரகம் அர்கரப உலுக்கிது. 

ஆயுப் புட்சிக்கு ஆத்ப்தடுத்திக் ககரள்ப அர்கள் மித்தபர ன்ந 

சங்கத்ர நிறுவிணர். இதுத 1904 ஆம் ஆண்டு பின்ணர் அபிணவ் தரத் 

ன்ந இகசி புட்சிக இக்கரக ரற்றிரக்கப்தட்டது.இவ்விக்கத்ரச் 

தசர்ந்ர்கள் , ரட்டின் விடுரனக்கரக உடல், கதரருள் ஆவி அத்ரணயும் 
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திரகம் கசய்ரக ங்கள் இக்கத்தில் டடிக்ரககரப கசிரக 

ரத்துக் ககரள்ரகவும் உறுதி கரழி டுத்துக் ககரண்டணர். இச்சத்தில் 

ங்கப் பிரிவிரணரல் ழுந் சுதசி இக்கமும் அன்னிப் கதரருள் 

புநக்கணிப்பும் ரத்தி ரநினத்திலும் தவிது. சரர்க்கர் சதகரர்கள் 

அவ்விக்கத்தின் முன்ணணியில் நின்நணர்; இர கனித் அசு மூத்ரண 

கதஷ் சரர்க்கரர ரகது கசய்து விசரரக்கு ககரண்டு ந்து. 

அவ்க்ரக விசரரித் ரசிக் ரட்ட நீதிததி ஜரக்சன், கதஷ் 

சரர்க்கருக்கு ஆயுள் ண்டரண அளித்து ரடு கடத் உத்விட்டரர். அத 

சத்தில் அத நீதிததி, எரு ர ண்டிக்கரன் த்திற்குக் கரரண 

வில்லிம்ஸ் ன்ந ஆங்கின கதரறியில் ல்லுருக்கு ந்வி 

ண்டரணயும் அளிக்கவில்ரன; இர கண்ணுற்ந அபிணவ் தரத் 

உறுப்பிணர்கள் ஆத்திரடந்ணர். அர்களுள் எருரண ஆணந்த் னசஷ்ண் 

கரன் ஹ்த ன்தரர் 1909 ல் ஜரக்சரண சுட்டுக் ககரன்நரர் . இணரல் 

விழித்துக் ககரண்ட அசரங்கம் புனன் விசரர கரடங்கிது கரனு 

ரத்ர ன்ந அபிணவ் தரத் உறுப்பிணர் அப்ருர் ஆணரல் அசின் தணி 

ளிரணது. அன் ககரடுத் கலின் ததரில் கரன் ஹ் த உட்தட 37 

இரபஞர்கள் ரகது கசய்ப்தட்டணர். "ரசிக் சதி க்கு' ன்று 

அரக்கப்தட்ட அவ்விசரரயில் கரன் ஹ்த உட்தட மூர் 

தூக்கிலிடப்தட்டணர். ற்நர்களுக்கு கவ்தறு கரன 

சிரநண்டரணளிக்கப்தட்டது. 

ஷிரம்ஜி கிருஷ் ர்ர (1957-1930) 

ரக்சிம் கரர்கி ன்ந புகழ்கதற்ந ஷி ழுத்ரபரல் "இந்தி ரஜினி' ன்று 

ததரற்நப்தட்ட ஷிரம்ஜி களி ரட்டில் (பிரிட்டன், பிரன்ஸ், 

ஸ்விட்சர்னரந்து) இருந்துககரண்டு இந்தி விடுரனக்குப் தரடுதட்ட புட்சி 

வீர் கட்ச் ரண்ட்ஷியில் பிநந் அர் சஸ்கிரு கரழிப்புனர கரரக 

இங்கினரந்து கசன்று ஆக்ஸ்ததரர்டு தல்கரனககத்தின் சஸ்கிருப் 
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ததரசிரிரகப் தணிரற்றிணரர் 1881ல் கதர்லினிலும், 1883 ல் கனபடனி லும் 

ரடகதற்ந கீழ்திரச ரரட்டில் இந்தி அசின் சரர்பில் கனந்து ககரண்டரர். 

பின் இந்திர ந்து சிறிது கரனம் ட்னம், ஜரணகரர் அசுகளில் திரணரகப் 

தணிபுரிந்ரர். பின் இங்கினரந்து திரும்பி இந்தின் தசரஷிரனஜிஸ்ட் இர 

களியிட்டரர். அது அசில் தற்றி அது புட்சிக் கருத்துக்கரப தப்பி 

ந்து, ன் இந்திரமுல் புட்சி இக்கங்கள் கசிரக தண்டும் 

ன்தற்கரண விபக்கத்ர 1907 -6 து இழி கூறியிருந்ரர். 1897-ல் 

சததகரர் சதகரர்கள் ற்றும் தினகர் ரகது கசய்ப்தட்டதிலிருந்து இந்திரவில்  

னினி சுந்திமும் கசய்தித்ரள் சுந்திமும் இல்ரன ன்தது' 

களிரகிவிட்டது நீதிரப்தற்றி பிரிட்டிரர் கூறுகல்னரம் " கறும் 

ரற்று வித்ர. இந்திரவில் ந்வி இக்கமும் களிப்தரடரக இங்க 

இனரது. இகசி ரகத அர இங்கதண்டும் ன்தது ணது கருத்து 

பிரிட்டீஷ் ஆதிக்கத்ர தூக்கி றிற்கு எத ழி ஷ்  

நிஹிலிஸ்ட்டுகளின் கசல் முரநகரபக் கரடப்பிடிப்ததுரன். அது கண்ட 

ஆங்கின அசு அர் மீது டடிக்ரக டுக்க முன்நது. ணத ஷிரம்ஜி 

தரரிசிற்குச் கசன்நரர். முன உனகப்ததரர் கரடங்கிதும் அர் 

கஜனிரவிற்கு கசல்ன  தரிட்டது. வி.டி. சரர்க்கரர் ,கரர அம்ரரர் , 

சர்ரர் சிங்ரர ததரன்தநரர இந்தின் தசரஷிரனஜிஸ்ட் புட்சி  வீர்கபரக 

ரற்றிணரல் அது மிரகன்று. ஷிரம்ஜியுடன் கரடர்பு ககரண்ட 

ற்றுகரரு புட்சி வீர் வீதந்தி தசட்டர தரத்ரர. இர் இந்தி 

கவிக்குயில் சதரஜினி ரயுடுவின் சதகரர் ன்தது குறிப்பிடத்க்கது. 

வி. டி. சரர்க்கரர் : (1883-1966) 

கதஷ் சரர்க்கரின்  சதகரரரண விரக் ரதர  சரர்க்கரர் 

க்கறிஞர் தணிக்கு தயில்ற்கரக இங்கினரந்து ந்ரர். ற்கணத 

குறிப்பிட்டதடி அர் இந்திரவிலிருக்கும் ததரத 'அபிணவ் தரத்” ன்ந புட்சி 

இக்கத்ர நிறுவியிருந்ரர் ரஜினியின் சு சரித்ர ரத்தி கரழியில் 
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களியிட்டு அன் முன்னுரயில் இரபஞர்கரப புட்சிக்கு அரநகூல் 

விடுத்ரர். சுந்திப் ததரருக்கு கிகந்ப கசய்யும் கசய்யுட்களும் ழுதி 

களியிட்டிருந்ரர். இப்ததரது அர் இங்கினரந்து ந்து தசர்ந்தும் ஷிரம்ஜி 

கிருஷ் ர்ரவுடன் கரடர்பு ககரண்டரர். சரர்க்கரர், ஷிரம்ஜி 

கரடர்பிற்குப் பின் தீவி புட்சிரபர் ஆணரர். ஷிரம்ஜி னண்டரண விட்டுச் 

கசன்று பின் புட்சிரபர்கரப எருங்கிரக்கும் தணிர தற்ககரண்டரர். 

பிரிட்டனில் அர் ங்கியிருக்கும் ததரது கசய் ரகதரும் தணி 1857-ஆம் 

ஆண்டு ழுச்சிரப்தற்றி ரத்தி கரழியில் எரு நூல் ழுதித ஆகும். 

அந்நூல் ஆங்கினத்தில் கரழி கதர்க்கப்தட்டு யரனந்தில் இகசிரக 

அச்சடிக்கப் தட்டது. அந் நூலின் கருத்துக்கரப உர்ந்து ககரண்ட 

பிரிட்டீஷ் அசு களிரகும் முன்ணத அந்நூரனத் ரட கசய்து. அரண 

சரர்னஸ் டிக்கன்சின் "பிக்விக் ததப்தர்ஸ்" ன்று கூறி இகசிரக 

இந்திரவிற்கு அனுப்பிணர். தலும் 20 ரகத்துப்தரக்கிகரப கசிரக 

இந்திரவில் உள்ப அபிணவ் தரத் உறுப்பிணர்களுக்கு அனுப்பி ரத்ரர். 

னண்டனில் உள்ப 'இந்தி இல்னம்" புட்சிரபர்களின் தரசரநரகிது. உர் 

கல்விக்கரக இங்கினரந்து ந் யர்ரள் ன்ந தஞ்சரபி இரபஞரண 

புட்சிரபரக ரற்றி கதருர சரர்க் கரருரடரகும். 

இச்சத்தில் பிரிட்டீஷ் அசு 1907-ல் 1857 ஆம் ஆண்டு ழுச்சிர 

அடக்கி ம்தரம் ஆண்டு விரர ககரண்டரடிது. அற்கு திரக 

சரர்க்கரர் "இந்தி இல்னத்தில்' த 8-ஆம் ததி அவ்கழுச்சிர "முல் 

இந்தி சுந்திப்ததரர்' ன்று கூறி அன் ம்தரம் ஆண்டு விரரச் 

சிநப்தரகக் ககரண்டரடி ணரர். அன் பின்ரன் அர் 'முல் இந்தி சுந்திப் 

ததரர்" ன்ந து புகழ் கதற்ந நூரன ழுத் கரடங்கிணரர். 

சரர்க்கரரின் புட்சி டடிக்ரககரபக் கண்கரணித் பிரிட்டீஷ் கரல்துரந 

1910 ரர்ச் 13-ல் அரக் ரகது கசய்து. ரசிக் சதி க்கில் அரத் 

கரடர்புதடுத்தி விசரரக்கரக கப்தலில் இந்திர ககரண்டு கசன்நது. 
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அக்கப்தல் ரர்தசல்ஸ் ன்ந பிஞ்சுத் துரநமுகத்தில் நின்நததரது சரர்க்கரர் 

குளினரந குரய் மூனரகத் ப்பித்து கடலில் குதித்து கரதசர்ந்ரர்; 

பிரிட்டீஷ் கரனர்கள் தடகில் அரப் பின் கரடர்ந்து ந்ணர். பிஞ்சு 

ண்ணில் கரனடி ரத் சரர்க்கரர் அங்கு எரு பிகஞ்சு கரனரச் 

சந்தித்து ம்ரக் கரப்தரற்றுரறு தகரரிணரர். அசில் ரகதி எருர 

அன்னி ரட்டில் அன்னி கரனர் ரகதுகசய்து ன்தது சர்தச 

விதிகளுக்கு முரணது ன்தர சரர்க்கரர் அந் கரனருக்கு 

டுத்துரத்தும் தனனில்ரன; பிரிட்டீஷ் கரனர்கள் அருக்கு தம் 

ககரடுத்து சரிக்கட்டி விட்டணர். சரர்க்கரர் மீண்டும் ரகது கசய்ப்தட்டு 

இந்திர ககரண்டு ப்தட்டரர். 

சர்த விதிகளுக்கு முரக இந்தி அசில் ரகதிர பிரன்சில் ரத்து 

ஆங்கின கரனர்கள் ரகது கசய்து று ன்று ஷிரம்ஜி ர்ர தி தயக் 

கரில் உள்ப தன்ணரட்டு நீதி ன்நத்தில் முரநயிட்டரர். அகின உனக 

அங்கில் கததரக கசல்ரக்குடன் திகழ்ந் பிரிட்டீஷ் கரதிதத்தித்திற்கு 

அவ்க்ரக ள்ளுதடி கசய்ச் கசரல்தில் வ்வி சிமும் 

இருக்கவில்ரன. 

ரசிக் ரட்ட நீதின்நம் சரர்க்கருக்கு 50 ஆண்டு சிரநத் 

ண்டரணளித்து ம் 28-ஆம் தில் அந்ரன் சிரநச்சரரனக்கு 

ககரண்டு கசல்னப்தட்டரர். அங்குள்ப சிரநக் கரனர் "ம்தது ருடத் 

ண்டரணர?' ன்று ஆச்சரிப் தட்டததரது உடதண சரர்க்கரர் 'அவ்பவு 

கரனத்திற்கு இந் அசு நீடிக்குர?' ன்று ததினளித்ரர். 1937-ல் 

ரநினங்களில் கரங்கிஸ் அரச்சர ஆட்சிப் கதரறுப்ததற்நதும் சரர்க்கரர் 

26 ஆண்டு சிரநத் ண்டரணக்குப் பின் விடுரன கதற்நரர், அன்பின் 

அர் இந்து கர சரதத் ரனரகத் தர்ந்கடுக்கப் தட்டரர். 1966ல் அர் 

இநக்கும் ர அச்சரத னட்சிங்களுக் கரக கரடர்ந்து தணிரற்றிணரர். 

ன்னரல் திங்க்ர : 



 

9 ADMISSION OPEN ON TNPSC GROUP I & II PRELIMS AND MAINS – 9952521550/ 
044-48601550 

 

சர். கர்சரன் ரலி (Curzon wyle) ன்ந ஆங்கின அதிகரரி னண்டன் இந்தி 

இல்னத்து ரர்களின் டடிக்ரககரப எற்நறிந்து அசுக்கு அறிவித்து 

ந்ரர். அது கசல்கள் புட்சி இக்கத்தில் ஈடுதட்ட இந்தி 

இரபஞர்களுக்கு இரடயூநளித்ண. ணத ன்னரன திங்க்ர ன்ந தஞ்சரப் 

இரபஞர் அரத் தீர்த்துக்கட்டதிட்டம் தீட்டிணரர்.அருக்கு  சரர்க்கரரும் 

உறுதுரய் இருந்ரர். ணத 1909 ஜூரன 1-ம் ரள் னண்டன் 

இம்பீரில் தள்ளியில் ரடகதற்ந எரு கூட்டத்திற்கு ரலி ந்திருக்கும் 

ததரது சுட்டுக் ககரல்னப்தட்டரர். திங்க்ர அந் இடத்திதன ரகது 

கசய்ப்தட்டரர்; அப்ததரது அது ரதயிலிருந்து, எரு கடிம் டுக்கப்தட்டது; 

அதில் அர் இந்தி புட்சிரபர்களுக்கு, ரடு கடத்தும் ண்டரணயும் 

தூக்குத் ண்டரணயும் ககரடுத்ற்குப் தழிதீர்க்கும் ரகயில் 

இக்கரரித்ரச் கசய்ரகவும், ரன் இநந்ரலும் மீண்டும் இந்தி ரயிடத 

ந்து அள் விடுரன கதறும் ர இத்ரக கரரிங்கரபச் கசய்து 

ககரண்தடயிருப்ததன் ன்று ழுதியிருந் ரர். 

விக்கரஜிகரர : 

களிரட்டில் ஷிரம்ஜி ர்ரவின் புட்சி கசல்ரக்கு 

ட்டத்திற்குட்தட்டர்களுள் விக்கரஜி கரர அம்ரரரும் எருர். இர் 

'தசரஷிரனஜிஸ்ட்' இழ் களிருற்கு ஷிரம்ஜிக்கு 

உறுதுரரயிருந்ரர். 1907 ல் கஜர்னியில் உள்ப ஸ்டட்கரர்டில் 

ரடகதற்ந சர்தச தசரசலிஸ்டுகள் ரரட்டில் கரரவும் ,ரர ன்தரும் 

கனந்து ககரண்டணர் இம்ரரட்டில் கரர அம்ரரர் இந்தி தசிக் 

ககரடிர தநக்கவிட்டரர். இந்திரவிற்ககண முன்முலில் தசிக் 

ககரடிர ற்றி கதருர கரர அம்ரரருரடத இந்திரவில் 

பிரிட்டீஷ் ஆட்சி கரடர்து இந்தி னன்களுக்கு தீங்கு தக்கக் கூடிது. 

ணத அன்னி ஆதிக்கத்ர எழிக்கும் இந்திர்களின் தணிக்கு 

விடுரனர விரும்பும் அரணத்து ரடுகளும் எத்துரப்பு ல்க தண்டும் 
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ன்ந தீர்ரணத்ரயும் அம்ரரட்டில் முன்கரழிந்ரர். முன்முலில் எரு 

சர்தச ரரட்டில் இந்தி சுந்திம் தற்றி தீர்ரணத்ரக் ககரண்டு ந் 

கதருரயும் அருரடத ஆகும். 

று ஆண்டில் (1908) னண்டன் கரக்ஸ்டன் அங்கில் ரடகதற்ந எரு 

ரரட்டில் அன்னிப் கதரருள் புநக்கணிப்பு தற்றி தீர்ரணத்ரயும் 

முன்கரழிந்ரர். இம்ரரட்டில் னரனர னஜததிரயும், பிபின் சந்திதரலும் 

கனந்து ககரண்டணர். 1914-ல் உனகப்ததரர் கரடங்கவும் அர எரு தீவிற்கு  

ரடு கடத்திணரர்கள். நத்ர முப்தது ஆண்டு கரனரக னண்டன், தரரிஸ் 

ததரன்ந தரப்பி கங்களில் இந்தி விடுரன தற்றி கருத்ரப் தப்பி 

ந்து அர் 1936-ல் இந்திர திரும்பிணரர். று ஆண்டில் அர் கரனரணரர் 

ங்கரபத்தில் புட்சி இக்கம் 

ங்கப் பிரிவிரண ங்கரப ரநினத்ரத எரு புட்சிக் கிடங்கரக 

ரற்றிவிட்டகன்நரல் அது மிரகன்று.  

கதரும் தரன்ரரண க்கபரல் கடுரரக திர்க்கப்தட்ட அப் பிரிவிர 

கர்சரன் பியு டத்தி முரந தசி இப உள்பங்கரப ரிரனரக்கிது 

.புதி ற்றும் அது தல்கரனக் ககச் சட்டம், கல்கத்ர ரகரட்சி சட்டம் 

ததரன்ந பிற் ததரக்கரண சட்டங்களும், இந்திர்கரபப் தற்றி இழிரண 

கருத்தும் கறுப்ரதயூட்டிண. புதி ங்கரப ஆளுர் ஃபுல்னரின் 

அடக்குமுரநச் சட்டங்களும் மிரதிகரபத் தீவி ரதிகபரகவும் 

தீவிரதிகரப புட்சிரபர்கபரகவும் ரற்றிது .தரிசல் ன்ந இடத்தில் 

க்கள் ததணிர கரனத் விமும், சுதந்திரத் தரர்ஜிர ரகது 

கசய்தும் கதரும் ககரந்ளிப்ரத ற்தடுத்திண. ங்கப் பிரிவிரணர திர்த்து 

க்கள் டத்தி சுதசி இக்கமும், அன்னிப் கதரருள் புநக் கணிப்பும் தசி 

உர்ரக் கிபறிண .ல்னரற்றிற்கும் தனரக, தரிந்திகுரர் தகரஷ், 

பூததந்திரத்த் ஆகிதரரல் களியிடப்தட்ட "யுகரந்ர்' ன்ந இழும், 

அவிந்ரின் 'ந்தரம்' இழும் பிபின் சந்திதரலின் 'நியூ இந்திரவும்" 
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புட்சிக் கருத்துக்கரபப் தப்பிண. ணத 1905 லிருந்து 1910 ர 

ந்ரண்டு கரனம் ங்கரப இரபஞர்கள், ன்முரந, தடுககரரன, 

கடிகுண்டு வீச்சு மூனம் ங்கள் புட்சிக் ருத்துக்கரப களிப்தடுத்திணர். 

அனுசீனன் சமிதி :  

ரத்திப் தகுதியில் எரு அபிணவ் தரத் ன்நரல் ங்கரபத்தில் எரு 

அனுசீனன் சமிதி புட்சி இக்கத்தின் ரரக விபங்கிது. டரக்கரவில் 

இரண நிறுவிர் புலின் பியரரிரஸ். கல்கத்ரவில் நிறுவிர் 

தரிந்திகுரர் தகரஷ். இர் அவிந் தகரஷின் சதகரர் ஆர். இரும் 

பூததந்திரத்த் ன்தரரும் (விதகரணந்ரின் இரப சதகரர்) இரந்து, 

'யுகரந்ர்' ன்ந புட்சி இர டத்திணர். சர் னரன்ஸ் கஜங்கின்ஸ் 

கூறிதடி அவ்விழ், 'பிரிட்டிஷ் இணத்தின் மீது கறுப்பு அணரன வீசிண; 

எவ்கரரு ரியிலும் புட்சிக்கணரன உமிழ்ந்ண; வ்ரறு புட்சிர 

உருரக்க தண்டும் ணக் குறிப்பிட்டுக் கரட்டிண". 

அனுசீனன் சமிதி ங்கரபகங்கிலும் 114 கிரபகரபயும், 8400 

உறுப்பிணர்கரபயும் ககரண்டிருந்து. அன் உறுப்பிணர்கள் இரு உறுதி கரழி 

டுக்க தண்டும். 

 சமிதி ரனருக்கு றுப்பின்றி கீழ்தடிது. 

 ல்னர குடும்தத் கரடர்புகரபயும் விட்டுவிடுது 

 இது உடற்தயிற்சிரயும் சுதசி இக்கத்ரயும் தப்பிணரலும் பிரிட்டீஷ் 

ஆதிக்கத்ர ஆயுப் புட்சியின் மூனம் அகற்றுரத தரக்கரகக் 

ககரண்டிருது தயம் ரஸ் ன்தரர தரப்தரவிற்கு அனுப்பி கடிகுண்டு 

கசய்யும் நுட்தத்ர கற்றுச் கசய்து. அன்பின் ங்கரபத்தில் எரு 

கடிகுண்டு கரழிற்சரரன இகசிரக இங்கிது இன்  விரபரக தன 

கடிகுண்டு சம்தங்கள் நிகழ்ந்ண. 
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1.  1908 டிசம்தர் 6 ல் ங்கரப ஆளுணர ற்றிந் யில் கடிரத்து 

கர்க்கப்தட்டது.ஆளுணர் நூலிரயில் ப்பிணரர். இன் கரடர்தரக 

தரிந்தி குரர் தகரஷ் ரகது கசய்ப்தட்டரர். 

2. 1908 டிசம்தர் 23 ல் முன்ணரள் ரட்ட நீதிததிரண ஆனன் ன்தர 

சுட்டுக்ககரல்ன முற்சி  ரடகதற்நது.ஆணரல் அர் கரத்துடன் 

ப்பித்துக் ககரண்டரர் 

3. ங்கப் பிரிவிரண கரனத்தில் சுதசிப் ததரரட்ட கரண்டர்களுக்கு 

கடுரரண ண்டரண விதித் ரநின நீதிததி கிங்ஸ் ததரர்டு 

புட்சிரபர்களின் இனக்கு ஆணதில் விப்தததும் இல்ரன. பிபின் சந்தி 

தரலுக்கு திரகச் சரட்சி கசரல்னரட்தடன் ணச் கசரன்ண 

அவிந்ருக்கு  நீதின்நத்ர அதித்ரர் ன்று கூறி அருக்கு 6 

ர கடுங்கரல் ண்டரண விதித்ர் நீதிததி கிங்ஸ் ததரர்டு. ணத 

அர ககரல்ற்கு குதிரம் ததரஸ், பிபுல்னர சரக்கி ன்ந இரு 

புட்சிரபர்கள் அனுப்தப்தட்டணர். கிங்ஸ் ததரர்டு ண்டி ருரக் 

கண்ட அர்களிலிருரும் அனுள் அர்ரன் இருப்தரர் ன்று 

கடிகுண்டு வீசிணர். ஆணரல் ண்டியினுள் திருதி ககன்ணடு 

ன்தரரும் அது களும் இருந்ணர் . அர்கள் கடிகுண்டு வீச்சரல் 

ககரல்னப்தட்டணர்.உடதண பிபுல்னர ன்ரணச் சுட்டுககரண்டரர். குதிரம் 

ததரஸ் ரகது கசய்ப்தட்டு தூக்கினடப்தட்டரர். குதிரமின் துனிச்சரனப் 

தரரட்டி தினகர் தகசரியில் ழுதிற்கரகத்ரன் ஆநரண்டு 

சிரநத்ண்டரண அளிக்கப்தட்டரர். அத கரரித்ரச் கசய் 

ற்கநரரு ஆசிரிரண தரஞ்தசசியும் ண்டிக்கப்தட்டரர். 

அலிப்பூர் சதி க்கு  

ததரலிசரர் மிரிதரக் கூர் சரரனயில் தன கடி குண்டுகள் 

ரக்கப்தட்டிருப்தரக் கண்டுபிடித்ணர். அன் கரடர்தரக 34 ததர் ரகது 

கசய்ப் தட்டணர். அர்களுள் முக்கிரணர்கள் அவிந்தகரஷ், 

பூததந்திரத்த், தயம் சந்திரஸ், தந்ர், தகரரசன், கரணனரல் 
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ஆகிதரரர். இர்கள் மீது கரடப்தட்ட க்கு ரன் அலிப்பூர் சதி க்கு 

ணப்தட்டது, இவ்க்கில் தந்ர் தகரரசன் அப்ரூனரக ரறிணரன். 

அணரல் ஆத்திரடந் பிந புட்சிரபர்கபரண கரணனரலும் சத்தந்ரும் 

தகரரசரணச் சிரநச்சரரனயிதன சுட்டுக் ககரன்நணர். அந் இருருக்கும் 

தூக்குத்ண்டரண விதிக்கப்தட்டது தூக்குத்ண்டரண நிரநதற்நப்தடும் 

சத்தில் கூட கரணனரல் சிறிதும் கரனயின்றி உற்சரகரக இருந்து 

அரணரயும் ககிச் கசய்து. கரணனரல் ரகதரும் திரகிரகப் 

ததரற்நப்தட்டரர். 

அலிப்பூர் சதிக்கில் சம்தந்ப்தட்ட தரிந்திகுரர் தகரஷ் ற்றும் தனருக்கு 

தல்தறு கரன சிரநத் ண்டரணளிக்கப்தட்டது அவிந்த் தகரஷ் விடுரன 

கசய்ப்தட்டரர். 

இவ்க்கிற்குப் பின்னும் தடுககரரனகள் கரடர்ந்ண. குதிரம் ததரரச 

ரகது கசய் ததரலிஸ் சப் இன்ஸ்கதக்டர் ந்ணரல் ககரல்னப்தட்டரர். அலிபூர் 

சதி க்கில் அசுத் ப்பு க்கறிஞரயிருந் பின்ர்ஸ் ன்தரரும் ககரரன 

கசய்ப்தட்டரர்.  

டில்லி சதி க்கு : 

1911-ல் டில்லி ர்தரரில் ங்கப் பிரிவிரண த்து கசய்ப் தட்டரக 

அறிவிக்கட்டது. ரனகர் கல்கத்ரவிலிருந்து டில்லிக்கு ரற்நப்தட்டரகவும் 

அறிவிக்கப்தட்டது. 1912 டிசம்தர் 12 ல் அசுப் பிதிநிதி யரர்டிஞ்ச் பிபு புதி 

ரனகரகி டில்லியினுள் ஆடம்தப்தனிரக ந்து நுரயும் ததரது அர் 

மீது கடிகுண்டு வீசப்தட்டது. கசரற்த கரத்துடன் யரர்டிஞ்ச் ப்பித்துக் 

ககரண்டரர். ஆணரல் அது கய்கரனர் உயிரிந்ரர். புட்சிரபர்கரபத் 

தடிக் கண்டுபிடித்து ரகது கசய் அசு தீவி முற்சி டுத்து. அன் 

விரபரக அமிர்சந்த், தரல் முகுந்த், கதசந்த் குரர், ஆரட் பியரரி 

ஆகிதரர் உள்ளிட்ட 13 ததர் ரகது கசய்ப்தட்டணர். இதில் 

முலில்குறிப்பிட்ட ரல்ரும் 1915 த 8ல் தூக்கிலிடப்தட்டணர்.இந் குண்டு 
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வீச்சில் சம்தந்ப்தட்ட மிக முக்கிரண தர்ரஷ் பியரரி ததரஸ், அர 

ததரலிசரரல் ரகது கசய் இனவில்ரன. அர் இந்திரவிலிருந்து ப்பி 

ஜப்தரனுக்கு கசன்று விட்டரர். இண்டரம் உனகப்ததரர் சத்தில் இந்தி 

விடுரனப் ததரர கிக்கரசிரவில் கரடங்கி வீர் இந் ரஷ்பியரரி 

ததரஸ் ஆர். 

கரர் கட்சி  (Ghadar party) 

அடிர ரகடரன்றிலிருந்து களிரடுகளுக்கு குடிபுகுதரர் தன 

இரடயூறுகள் அனுதவிக்க தண்டியிருந்து. இந்திரவிலிருந்து 

அகரிக்கரவிற்கு குடிதறிர்கள் அவ்ரறு தன கரல்ரனகள் திர்தரக்க 

தண்டிதிருந்து. எரு சுந்தி ரட்டு குடிகன் ன்ந ககபத்தரடு 

களிரடுகளில் குடிதறிணரல்ரன் சுரிரரயுடன் ரமுடியும் ன்தர 

அர்கள் அனுதரூதரகக் கண்டணர். ணத இந்திரவின் விடுரனர 

இந்திரவில் உள்பர்கரபவிட களிரடுகளில் குடிதறி இந்திர்கள் மிக 

ஆர்ரக திர்தரக்கிணர். அந் இனட்சித்திற்கரக அகரிக்கரவில் 

குடிதறி இந்திர்கள் உருரக்கி அரப்தத கரர் கட்சிரகும். அரண 

உருரக்கிர்களுள் முக்கிரணர் னரனர யர்ரள் ஆரர். அர் ரன் 

அக்கட்சியின் கசனரபர், ற்றும் தரதர தசரகன் சிங் தரக்ணர, ககரர் சிங், 

கரஷிரம் ஆகிதரர் முரநத ரனர், உதரனர், கருவூனர் 

ஆகப்கதரறுப்ததற்நணர். அர்கள் 'கரர்' ன்ந புட்சி இர களியிட்டணர். 

1914 பிப்ரியில் ஸ்டரக்டன் ன்ந இடத்தில் அகரிக்கரரழ் இந்திர்கள் 

அரணரும் கூடி இந்தி விடு ரனக்குப் தரடுதட உறுதிககரண்டணர். 

ணத பிரிட்டிஷ் கரதிதத்தித்தின் தூண்டுலின் ததரில் அகரிக்க அசு 

கரர் கட்சியிணருக்குத் கரல்ரன ககரடுக்கத் கரடங்கிது னரனர யர்ரள் 

ரகது கசய்ப்தட்டரர். ஆயிம் டரனர் ஜரமின் ததரில் விடுரன 

கசய்ப்தட்டரர். அன் பின் அகரிக்கரர விட்டு களிதறுரறு கட்டரப் 

தடுத்ப்தட்டரர். யர்ரள், கரல் ரர்க்சின் அறிவில் தசரலிச 
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தகரட்தரடுகளில் அதிக ஆர்ம் கரட்டிணரர். கஜர்ன் தூர்களுடன் கரடர்பு 

ககரண்டு இந்திப் புட்சிரபர்களுக்கு உ திட்டமிட்டது குறிப்பிடத் 

க்கது. 

தகரகர ரரு (Komakata Maru) :  

பிரிட்டீஷ் கடரமினிணரண கணடர அசும் அங்கு குடிதறியுள்ப 

இந்திர்களுக்குத் கரல்ரன ககரடுக்கத் கரடங்கிது. 1913 ல் கணடரவின் 

தற்குக் கரப் தகுதியில் ரனரயிம் இந்திர்களுக்கு தல் 

குடிதறிருந்ணர். அர்களுள் கதரும்தரதனரர் சீக்கிர்கள். இந்திர்கள் 

குடிதறுர விரும்தர கணடி அசு அர்கரப த்தி அகரிக்கரவில் 

உள்ப யரண்டுரஸ் ன்ந தகுதியில் குடிர்த்த் திட்டமிட்டது தலும் 

இந்திர்கள் கணடரவில் குடிதறுரத் டுக்கும் தரக்குடன், 

கல்கத்ரவிலிருந்து தடிரக ரும் இந்திர்கரபத கணடரவில் குடிதந 

அனுதிக் கும் ன்று கூறும் சட்டத்ர இற்றிது அக்கரனத்தில் 

கல்கத்ரவிலிருந்து கணடரவிற்கு தடி கப்தல் ததரக்குத்து கிரடரது 

ன்ந ரரித்தில்ரன் கணடி அசு அத்ரக சட்டத்ர இற்றிது 

கதரதுரக அக்கரனத்தில் கணடரவிற்கு குடிதந விரும்பும் இந்திர்கள் 

யரங்கரங், சிங்கப்பூர் ரங்ரக துரந முகங்களிலிருந்துரன் புநப்தட்டுச் 

கசன்நணர். புதி குடிதற்நச் சட்டப்தடி இனி அத்துரநமுகங்களிலிருந்து 

ரும் இந்திர்கள் கணடரவில் குடிதந அனுதிக்கப்தடரட்டரர்கள். 

இந்த் ரடர முறிடிக்க தரதர குர்த் சிங் ன்தர் குருரணக் கப்தல் 

ததரக்குத்து கம்கதனிரத் கரடங்கி, "தகரகரரரு' ன்ந ஜப்தரனி 

கப்தரன ரடரகக்கு ற்தரடு கசய்ரர். அக்கப்தல் 1914 ப்ல் 4-ல் 

கல்கத்ரவிலிருந்து 341 சீக்கிர்கரபயும் 21 முஸ்லிம்கரபயும் ற்றிக் 

ககரண்டு புநப்தட்டது. இக்கப்தல் த 22-ல் கணடரவின் தற்குக் கரயிலுள்ப 

ரன்கூர் துரநமுகத்திணருகில் ந்து தசர்ந்து: ங்கள் தரக்கம் 

முறிடிக்கப்தட்டு விட்டரக் கண்டு ஆத்தி ரடந் கணடி அசு 
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அக்கப்தரன ரன்கூர் துரநமுகத்தினுள் அனுதிக்கரதரடு, அன் 

தணிகரபயும் கர இநங்க விடரது டுத்து புதி குடிதற்நச் 

சட்டத்திற்தகற்த கல்கத்ரவிலிருந்து தடிரக ந் தகரகரரருர 

கணடி அசு டுத்து நிறுத்திது. அன் இந்தி விதர ணப்தரன்ரர 

களிரக டுத்துக் கரட்டிது. 

கரயிநங்க அனுதிக்கப்தடர தகரகரரரு தணிகள் குடிநீர், உவு 

ற்றும் ரிகதரருள் தற்நரக் குரநயிணரலும் பிணியிணரலும் கதரிதும் 

தரதிக்கப்தட்டணர். சிறிதுகூட னிரபிரணப் தண்பில்னர கணடி அசு 

அக்கப்தரன அங்கிருந்து களிதற்ந இரு ததரர்க்கப்தரன அனுப்பிது. 

ணத தறு ழி யில்னரல் இரு ரம் கணடி கடலில் த்ளித் 

தகரகர இந்திர திரும்பிது. 1914 கசப்டம்தர் 26-ல் கல்கத்ரவிற்கு 17 

ரல் கரரனவிலுள்ப தட்ஜ்தட்ஜ் துரநமுகத்ர ந்ரடந்து. 

தல்னரயிக்கக்கரண ரல் கரல்ரனகரபயும் துங்கரபயும் அனுதவித் 

தகரகர ரரு தணிகரப ரய் ரட்டில் கூட நிம்திரக கரனடி டுத்து 

ரக்க பிரிட்டீஷ் அசு அனுதிக்கவில்ரன. அப்தணிகரப 

புட்சிரபர்கபரகக் கருதி னிகரரு யிலில் அர்கபரணரயும் ற்றிச் 

கசல்ன முன்நது  அர தணிகள் திர்த்ரல் கனம் மூண்டது; அதில் 18 

ததர் ககரல்னப்தட்டணர். தரதர குருத் சிங் கரங்களுடன் உயிர்ப்பிணரர். 

 தகரகரரரரு தணிகளுக்கு இரக்கப்தட்ட அநீதிகரபக் கண்டு கணடி 

இந்திர்கள் ககரதித்கழுந்ணர். இந்தி குடிதற்நத்ர ரநமுகரகத் 

ரட கசய்யும் சட்டத்ர திர்த்து தரய் தரக் சிங், தரய்ன் சிங் ஆகிதரர் 

கிபர்ச்சி கசய்ணர். கரர் கட்சியிணர் கதரதுக்கரப என்று திட்டிணர் கரர்' 

இழ் தடிப் புட்சிக்கு க்கரபத் தூண்டிது. அதுகண்ட கணடி குடிதற்ந 

அதிகரரி யரப்கின்ஸ், தரக்சிங், ன் சிங் ஆகிதரர ததனரசிங் ன்ந 

இந்திரண வி ககரரன கசய்வித்ரர். அணரல் ஆத்திரடந் தரசிங் 

ன் இந்திர் யரப்கின்ரசக் ககரன்நரர். 
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 னரகூர் சதி க்கு : 

கரர் கட்சியின் புட்சி முக்கம் இந்திரவிலும் திகரலித்து. முல் உனகப் 

ததரர் கரட்ங்கிதும் பிரிட்டீஷ் கரதிதத்தித்தின் முழு கணமும் 

தரப்பிப் ததரர்க்கபத்தில் ஈர்க்கப் தட்டிருப்தரக் கண்ட புட்சிரபர்கள் 

அந் சந்ர்ப்தத்ரப் தன்தடுத்தி இந்திரவில் ரணுப் புட்சி டத்த் திட்ட 

மிட்டணர். இத்திட்டத்திற்கு உயிர் ரடிரக விபங்கிர் கர்ரர் சிங் ன்ந 

ததிகணட்டு து இரபஞன், அகரிக்கரவிற் உர்கல்வி தயின கசன்ந 

கர்ரர் சிங் அங்குள்ப கரர் இக்கத்தின் பிச்சரத்ரல் தீவி 

புட்சிரபரணரர். 'கரர்' கசய்தித்ரளின் ஆசிரிரகவும் விபங்கிணரர். முல் 

உனகப் ததரர் கரடங்கிதும் இந்திர திருப்பி புட்சி டடிக்ரகயில் 

ஈடுதட்டரர். இந்திப் புட்சிரபர்கபரண ரஷ்பியரரி ததரஸ் 

சசிந்தி சன்ரன்கதஷ் பிங்தன ஆகிதரருடன் கரடர்பு ககரண்டரர். 

அர்கள் 1857-ஆம் ஆண்டு புட்சிரப் ததரல் 1915 கதப்ரி 21-ல் 

இந்திரகங்கிலும் தரட முகரம்களில்உள்ப இந்தி வீர்கரப கிபர்ந்கச் 

கசய்த் திட்டமிட்டணர் 

தல்ந்த் சிங், தசரகன் சிங், மூனரசிங், தரய் தரணந்த் ஆகிதரர் புட்சிப் 

தணியில் தங்தகற்நணர். னரகூர், மீட், கதணரஸ், கரன்பூர், னக்கணப ரதசரதரத் 

ஆகி இடங்களில் உள்ப தரட முகரம்களின் இந்தி வீர்கரப 

புட்சியிலிநங்கத் தூண்டிணர். அமிர்சஸ், லூதிரணர ஆகி இடங்களில் 

இகசிரக கடி குண்டுகள் ரரிக்கப்தட்டண. இத்திட்டத்திற்கரண நிதித் 

தரரப் பூர்த்திகசய் தஞ்சரபில் தகர கிரபக் கருவூனத்ரக் டிக்க 

முன்நணர். அம்முற்சி தரல்வியில் முடிந்து. இரு புட்சிரபர்கள் 

சுட்டுக்ககரல்னப்தட்டணர்.ழுததர் தூக்கிலிடப்தட்டணர். 

னினும் புட்சிரபர்கள் கதப்ரி 21-ஆம் ரள் புட்சிரத் கரடங்கத் 

திட்டமிட்டணர். ஆணரல் அந்தர தரிரதம், திர்தரல்சிங் ன்ந துதரகி புட்சி 

தற்றி கல்கரப அசிற்கு அறிவித்து விட்டரன். புட்சிரபர்கள் ரகது 
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கசய்ப்தட்டணர். அர்கள் மீது னரகூர் சதி க்கு ததரடப்தட்டது. கர்ரர் சிங், 

பிங்தன, ஜகத்சிங் உட்தட 23 ததர் தூக்கிலிடப்தட்டணர்.  

முல் உனகப் ததரரும் கஜர்ன் உவியும் : 

"திரியின் திரி, து ன்றின் ன்ந ககரள்ரகப்தடி இந்திப் 

புட்சிரபர்கள் ங்கள் திரி பிரிட்டனின் திரிரண கஜர்னி ங்கள் ண்தன் 

ன்று கருதிணர். பிரிட்டரண திர்த்துப் ததரரடி கஜர்னியும் இந்திப் 

புட்சிரபர்கரப அவ்ரதந கருதிது ணத வீதந்திரத், சட்தடரதரத்ரர 

,அபிணரஷ்தரட்டரச்சரரிர ஆகி புட்சிரபர்கள் கதர்லினில் இந்தி சுந்திக் 

குழுர நிறுவிணர். அப்ததரது சுவிட்மர்னரந் தில் உள்ப சூரிச் கரில் 

நிறுப்தட்ட  ’சர்தச இந்தி ஆவுக் குழு' ரனரண கசண்தகரன் 

பிள்ரப கதர்லினுக்கு ந்து கஜர்ன் அசு ஆவுடன் இந்தி 

தசிக்கட்சிர நிறுவிணர். இக்கட்சியில் னரனரயர்ரள், தர்கத்துல்னர ரக் 

ரத் ரஸ் ஆகிதரர் தசர்ந்ணர். கஜர்ரனிரல் ரகது கசய்ப்தட்ட இந்திப் 

ததரர் வீர்கரப ங்கள் கட்சியில் தசர்க்கும் தணியில் தர்க்கத்துல்னர 

ஈடுதட்டரர். 

ம்.ன்.ரய் ன்தரர் ரங்ரகயில் உள்ப  கஜர்ன் தூர் மூனரக 

ததடவிரவிலிருந்து ஸ் ஸ். ரகரிக் ன்ந கஜர்ன் கப்தலில் 30000 

துப்தரக்கி ளும் அற்குரி குண்டுகளும் ற்றும் ரூதரய் இண்டு னட்சமும் 

ககரண்டு த் திட்டமிட்டரர். இது ங்கரபத்தின் சுந்ணக் கரடுகளில் 

உள்ப ரய் ங்கல் ன்ந இடத்தில் இகசிரக இநக்கப்தட்டு இந்திப் 

புட்சிரபர்களிரட விநிதரகிப்தட தீர்ரனிக்கப்தட்டது. ஆணரல் இது 

ப்தடிதர அசிற்கு கரிந்து விட்டது. ணத ரகரிக் கப்தல் ஆயுங்கள் 

இந்திப் புட்சிரபர்களுக்கு கிரடக்கவில்ரன . னினும் ணந்பர ம். 

ன் ரய் மீண்டும் ரங்ரக கசன்று கஜர்ன் தூரச் சந்தித்து ற்றுமிரு 

கப்தலில் ஆயுங்கள் அனுப்தத்திட்டமிட்டரர். ஆணரல் அதுவும் தரல்வியில் 

முடிந்து. 
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ரஜரதகந்தி பிரப் ன்தரர் கஜர்ன் கயய்சரின் அனுதியுடனும், 

கசய்திகளுடனும் துருக்கி கசன்று அங்கு அன்ர் தரர ககரடுத் 

கடிங்களுடன் கரபூல் கசன்நரடந்ரர் அங்கு ஆப்கரனி அமிர் யபிபுல்னர 

உவியுடன் இந்தி சுந்தி அசு என்ரந நிறுவி இந்திரவினுள் புட்சி 

இக்கங்கரப லுப்தடுத் முன்நரர். இந் ற்கரலிக சுந்தி அசு 1915, 

டிசம்தர் 1-ஆம் ரள் கரபூலில் நிறுப்தட்டது. ரஜர தகந்தி பிரப் குடிசுத் 

ரனரகவும் கபனரணர தக்கத்துல்னர பி அரச்சரகவும் 

கதரறுப்ததற்நணர். 

ஆணரல் முல் உனகப் ததரர் முடிந்பின் இந்திப் புட்சிரபர்கள் 

கஜர்னிர விட்டுவிட்டு தசரவித் ஷிரவின் உவிர ரடத் 

கரடங்கிணர் அர்கள் ஷிப் புட்சியிலிருந்துரன் உள்ளுர்வு கதற்நணர். 

கரக்தகரரி சதி : 

முல் உனகப்ததரர் பிரிட்டீரரின் கற்றியில் முடிவுற்நரலும் இந்திப் 

புட்சிரபர்கள் ணந்பவில்ரன. மீண்டும் சசிந்திரத் சன்ரல், ரம் பிசரத் 

ஆகிதரர் பிந புட்சிரபர்களுடன் கரடர்பு ககரண்டு "இந்துஸ்ரன் குடிசு 

ககத்ர' நிறுவிணர். இந்தி க்கி ரடுகளின் புட்சிக் குடிரச 

நிறுவுர ங்கள் தரக்கரகக் ககரண்டணர். அற்கு ஷிப் 

புட்சிரபர்கரபப் ததரல் ன்முரநயிலும் ஆயுப் புட்சியிலும் ம்பிக் 

ரத்ணர்.  

முலில் ஆயுங்கள் ரங்குற்கு அசு யில் மூனம் அனுப்பும் தத்ர 

ககரள்ரபடிக்க முடிவுகசய்ணர். அன்தடி யில் கரக்தகரரி யில் 

நிரனத்திற்கு அருகில் நிறுத்ப்தட்டு புட்சிரபர்கபரல் 

ககரள்ரபடிக்கப்தட்டது இந் துணிக ககரள்ரப கண்டு அதிர்ச்சியுற்ந அசு 

தீவிரக இங்கிது. அன் விரபரக புட்சிரபர்கள் 40 ததர் ரகது 

கசய்ப்தட்டு விசரரக்கு ககரண்டு ப்தட்டணர். கரக்தகரரி சதி க்கில் 
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ரம் பிசரத் பிஸ்மில்சந்திதரன், குப்ர தரன் சிங் ஆகிதரர் 

தூக்கிலிடப்தட்டணர் ற்றும் தனர் தனருட சிரந ண்டரணளிக்கப்தட்டணர்.  

தகத்சிங்கும் இக்துஸ்ரன் தசரசலிஸ்ட் குடிசுக் ககமும் : 

தூக்குத் ண்டரணகளும் ரடு கடத்லும் சிரந ரசமும் புட்சிரபர்களின் 

சுந்தி ரகத்ர ணித்திட இனவில்ரன; அசு அடுக்கடுக்கரக 

அடக்குமுரநகரப அள்ளிவீசிணரலும் அவ்ப்ததரது இகசி புட்சி 

இக்கங்கள் தரன்றிக் ககரண்டு ரனிருந்து. அவ்ரறு தரற்றுவிக்கப்தட்ட 

இக்கங்களுள் என்று 'ஜரன் தரத் சதர' ஆகும். இது 1925 ல் னரகூரில் 

தகத்சிங் தகதிசண் ஆகி இரபஞர்கபரல் தரற்றுவிக்கப் தட்டது. 

விரவில் தசி உர்வும் தசரலிசக் கருத்துக்களில் ஆர்மும் உள்ப 

இரபஞர்கள் தனர் இச்சதரவில் தசர்ந்ணர். 1915 ல் முல் னரகூர் சதிகு 

விசரரயில் தூக்கிலிடப்தட்ட கரர்ரர் சிங் நிரணவு ரரப ககரண்டரடி 

புட்சிக் கருத்துக்கரபப் தப்பிது. 

புதிக் கட்சி அரப்பு :  

ரகடங்கும் உள்ப புட்சிரபர்கரப எத இக்கரக  எருங்கிரணக்கு ம் 

தணிர இச்சதர தற்ககரண்டது அன் விரபரக 1928 கசப்டம்தர் 8-ல் 

டில்லியில் அரணத்துப் புட்சிரபர்களும் கனந்து ககரண்ட ரரடு என்று 

கூட்டப்தட்டது. அதில் தகத்சிங், சுகதவ், குண்டன்னரல், கிந்ரத் ததரன், ச 

ந் தி தசக ஆசரத், சுதந்திரத் தரண்தடஷ்தரல் ததுதகஸ்ர் ததரன்ந 

புட்சிரபர்கள் கனந்து ககரண்டணர். ங்கள் இக்கத்ர அகின இந்தி 

ரீதியில் ரற்றிரத்து, அற்கு "இந்துஸ்ரன் தசரலிஸ்ட் குடிசுக் 

ககம்" ன்று புதிகரரு கதர் சூட்டிணர். ரநின அரப்தரபர்கள், 

ககரள்ரக தப்தரபர்கள் நிமிக்கப்தட்டணர்" குண்டன்னரல் த்தி குழு 

ரனரகவும் சந்தி தசகர் ஆசரத் ரனரத் பததிரகவும் நிமிக்கப் 

தட்டணர் 
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இக்கட்சியின் தரக்கங்கள் : 

 இந்திரவில் எரு குடிசு நிறுதண்டும். 

 தசரசலிச கருத்துக்கரப அடிப்தரடரகக் ககரண்ட சுண்டனற்ந புதி 

சமுரத்ர உருரக்க தண்டும்  

 இந் இரு னட்சிங்கரபயும் அரட இந்தி இரபஞர்கரப என்று 

திட்டி ஆயுப் புட்சி டத் தண்டும்.  

னஜததிரய் மும் அன் விரபவும் 

இச்சத்தில் ரசன் குழு இந்திர ருரக புரிந்து. கரங்கிஸ் உட்தட 

அரணத்து  தசிக் கட்சிகளும் அக்குழுர புநக்கணித்ணர். அக்குழு 

கசன்ந இடகல்னரம் கருப்புக்ககரடி ஆர்ப்தரட்டங்கள் ரடகதற்நண. 

'ரசதண திரும்பிப்ததர' ன்ந குல்  ரகடங்கும் திகரலித்து. னரகூருக்கு 

1928 அக்தடரதர் 20ல் அக்குழு ருரக புரிந்ததரது தம்கதரும் தசதக்ர் 

னரனர னஜததி ரய்  ரனரயில் அற்கு திரக கருப்புக்ககரடி 

'ஆர்ப்தரட்டம் ரடகதற்நது. க்கள் கூட்டத்தின் முன்ணணியில் நின்று 

னஜததிரய் ஆர்ப்தரட்டம் டத்திணரர். அரதிரண ஆர்ப்தரட்டக்கரர்கள் மீது 

அசு மிருகத்ணரண ரக்குல் கரடுத்து; ததரலிஸ் திகரரி சரண்டர்ஸ் 

முன்ணணியில் நின்ந னஜததி ரய் மீது அது ரர்பிலும் , ரனயிலும் 

சரரிரக அடித்ரன் னஜததிரய் 1928 ம்தர் 17ல் ரடந்ரர். 

க்கபரல் கதரிதும் திக்கப்தட்ட து முதிர்ந் ரகதரும்  ரனருக்கு 

தர்ந் இந் ம்  ரகடங்கும் அதிர்ச்சி அரனகரபப்  தப்பிது. 

இந்துஸ்ரன் தசரலிஸ்ட் குடிசுக் கட்சியிணர் இந் ககரடுரரண 

த்ர தசி இழிரகக் கருதிணர்.ணத அது த்திற்கு 

கரரண சரண்டர்ரச ககரன்று தீர்க்க முடிவு கட்டிணர். 1928 டிசம்தர் 17-ல் 

அப்ததரலிஸ் அதிகரரி ரரன 4 ணிக்கும் அலுனகத்திற்கு ரும்ததரது 

தகத்சிங் சுகதவ் ஆகி இருரும் அரச் சுட்டுக் ககரன்நணர்.ந்து 
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ரட்களுக்குப்பின் இக்ககரரனர நிரப்தடுத்தி இந்துஸ்ரன் தசரலிஸ்ட் 

குடிசுக் கட்சியின் சரர்பில் னரகூரில் தன சுகரட்டிகள் கரப்தட்டண.  

த்தி சட்ட ன்நத்தில் கடிகுண்டு :  

1929 ப்ல் 8 ல் த்தி சட்டன்நத்தில் தகள்வி தத்திற்குப் பின் தரர்ர 

ரபர் தகுதியிலிருந் தகத்சிங்கும் ததுதகஸ்ரும் கடிகுண்டு வீசிணர்  

ரரயும் ககரல்ன தண்டும் ன்ந தரக்கத்துடன் அக்குண்டு 

வீசப்தடவில்ரன; அர்கதப பின்ணர் கூறிதடி, இங்கினரந்ர 

கணவுனகிலிருந்து ழுப்புற்கு கடிகுண்டு தரப்தட்டது. இந்தி 

தரணர டுத்திம்த இனரதரரின் சரர்பில் ஆட்தசதரணரத் 

கரிவிப்தற்கு இக்குண்டு விசப்தட்டது' அன்பின் புட்சிரத் தூண்டும் 

துண்டுப் பிசுங்கரப சரதயில் வீசி விட்டு ப்பிதரடரது அங்தகத 

நின்நணர். ணத ளிதில் ரகது கசய்ப்தட்டணர். துண்டுப் பிசுத்தில் 

'கசவிடர்களுக்கு உரப்தற்கு கடிகுண்டு தரப்தடுகிநது" ன்றும் 

"இன்குனரப் - ஜிந்ரதரத்' (புட்சி நீடுழி ரழ்க) ன்றும் குறிப்பிட்டிருந்து 

இண்டரது னரகூர் சதிக்கு  

விரவில் ததரலிஸ் துரநயிணர் புட்சி இக்கத்ரச் சரர்ந் தனரக் ரகது 

கசய்து விசரரக்கு ற்தரடு கசய்ணர், அர்களுள் சுகதவ் ரஜகுரு, 

குண்டன்னரல் கரவிர் திரரி, விஜய்குரர் சின்யர ஆகிதரர் 

குறிப்பிடத்க்கர்கள் .1930 அக்தடரதர் 7-ல் னரகூர் நீதின்நம் தகத்சிங், 

ஆகிதரருக்குத் தூக்குத் ண்டரணளித்து. ற்கணத டில்லி நீதின்நம் 

ததுதகஸ்ர் த்திற்கு ரடுகடத்ல் ண்டரண அளித்திருந்து விஜய்குரர் 

சின்யர, யரவீர் திரரி ஆகிதரரும் ஆயுள் ண்டரணளிக்கப் தட்டு 

ரடுகடத்ப்தட்டணர். குண்டன்னரல் ழு ஆண்டு கடுங்கரல் ண்டரண 

விதிக்கப்தட்டரர். 

ண்டரண கிரநதற்நம்:  
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ண்டரண தற்றி விங்கள் களிந்தும் ரகடங்கும் ககரந்ளிப்பு 

ற்தட்டது. தரிவி கவுன்சிலுக்கு தல் முரநயீடு கசய்ப்தட்டது.ஆணரல் 

தனில்ரன. மூன்று இரபஞர்களும் (தகத்சிங், சுகதவ், ரஜகுரு) 1937 ரர்ச் 

23 ஆம் ரள் ரரன 7.30க்கு னரகூரில் தூக்கிலிடப்தட்டணர். உடதண 

அன்றித அர்கள் சட்னஜ் ஆற்நங்கரயில் கணம் கசய்து விட்டன்ர். 

கசய்தி அறிந் க்கள் திபரக அவ்விடத்திற்கு ந்து உடரனக் ரகப்தற்றி 

முரநப்தடி கணம் கசய்ணர். 

அர்கள் உடரன உநவிணர்களிடம் முரநரக  எப்தரடக்கரல் 

இதரடிரக அசு முன்நற்கு எரு கரம் உண்டு.தகத்சிங்கும் ற்றும் 

அது புட்சிரபர்களும் டில்லி சிரநயிலிருக்கும் ததரது ங்கரப அசில் 

ரகதிகபரக டத்க் தகரரி உண்ரவிமிருந்ணர். அரணக் தகள்வியுற்ந 

னரகூர் சிரநயிலிருந் புட்சிரபர்களும் உண்ணரவிமிருந்ணர். அது கண்ட 

அசு புட்சிரபர்களின் தகரரிக்ரகக்கு ஏபவு இங்கி ந்து. ணத 

ஜதீந்ரஸ் ன்ந இரபஞர் வி அரணரும் உண்ரவித்ரக் 

ரகவிட்டணர். ஆணரல் ஜதீந்ரஸ் ட்டும் 63  ரட்கள் உண்ணரவிமிருந்து 

உயிர் துநந்ரர். இரின் ணம் ரகடங்கிலும் அனுரத அரனதரடு , 

ஆதசத்ரயும் ஊட்டிது. 

அது உடல் னரகூரிலிந்து கல்கத்ரவிற்கு னி யிலில் ககரண்டு 

ப்தட்டது. ழிகடுக எவ்கரரு யில் நிரனத்திலும் க்கள் திபரக கூடி 

அஞ்சலி கசலுத்திணர்.இந் நிகழ்ச்சி அசிற்கு திரண கறுப்ரத அதிகரித்து 

ன்முரந ன்ணத்ர தரற்றுவித்து. ணத ரன் அசு தகத்சிங் ற்றும் 

அது தரர்களின் உடரன உநவிணர்களிடம் எப்தரடக்கரல் 

இகசிரரக கணம் கசய் முன்நது. 

விரபவுகள்: 

 ரட்டு விடுரனக்கரக ங்கள் உயிரத் துச்சரக தித்து தூக்கு கயிற்ரந 

முத்மிட்ட புட்சிரபர்கள் னர் திரகம் கசய்ரலும் தகத்சிங் ற்றும் 
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அர்கபது தரர்கள் கசய்த்து ததரல் , ரட்ரட அர இவ்பவு தூம் 

உலுக்கிதில்ரன. தகத்சிங்கிற்கு தூக்குண்டரண விதித் தத்தில் ரன் 

கரந்தி – இர்வின் எப்தந்ம் ரககழுத்ரணது. எப்தந்த்திற்கு முன் 

கரந்திடிகள் தகத்சிங்கிற்கு  ண்டரணர ஆயுள் ண்டரணரக 

ரற்நப்தடதண்டும் ண கண்டிப்தரண நிதந்ரண விதித்திருந்ரல் 

எருதரப தகத் சிங்ரக  கரப்தரற்றி இருக்கனரம் ன்று 

கருதுதரருமுள்பணர். ஆணரல் கரந்திடிகள் அற்கரக கதருமுற்சி டுத்ரர் 

ண சீரரரர ணது கரங்கிஸ் னரறு ன்ந புத்கத்தில் 

குறிப்பிட்டுள்பரர். 

கரந்தி- இர்வின் எப்தந்த்ர அங்கீகரிப்தற்கரக கூடி கரச்சி கரங்கிசிற்கு 

ஆறு ரட்களுக்கு முன்ணர் ரன் தகத் சிங்கும் அது தரர்களும் 

தூக்கினப்தட்டணர். ணத கரச்சி கரங்கிஸ் ரணரட்டிற்கு ருரக புரிந் 

கரந்திடிகளுக்கு கருப்புக்ககரடி கரட்டப்தட்டது. ரரடும் க்கரண 

உற்சரகத்துடன் இல்னரல் தசரகரகத கரப்தட்டது. 

சந்திதசக ஆசரத் 

தகத்சிங் உயிர்த்திரகத்திற்குப் பின்னும் இந்துஸ்ரன் தசரலிஸ்ட் குடிசுக் 

கட்சிர கரடர்ந்து புட்சிப்தரரயில் கசலுத்தி கதருர சந்தி தசகர் 

ஆசரத்ரத சரரும், கரதகரரி கயில் ககரள்ரபயில் தங்கு கதற்ந ஆசரத் 

அவ்க்கில் ததரலிசரரிடம் சிக்கரது ப்பித்துக் ககரண்டரர். பின் 

தகத்சிங்குடன் இரந்து இந்துஸ்ரன் தசரலிஸ்ட் குடிசுக் கட்சிர 

நிறுவிணரர். அக்கட்சியின் தரடத் பததிரகவும் கதரறுப்ததற்றுக் ககரண்டரர். 

சரண்டர்ரம சுட்டுக் ககரல்லும்ததரது தகத்சிங்கிற்குத் துரரய் இருந்ரர் 

தகத்சிங் சிரநயில் அரடப்தட்டிருக்கும் ததரது அர விடுவிக்க துணிக 

முற்சி என்றிரண தற்ககரண்டரர். ஆணரல் அது தரல்வியில் முடிந்து. 

தகத்சிங்கின் த்திற்குப் பின் ஷ்தரல், தகதி சண் சுசினர தவி, துர்க்கர 
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தவி ததரன்ந புட்சிரபர்கரப எருங்கிரத்து  டில்லிர னரயிடரக 

க் ககரண்டுகசல்தடத் கரடங்கிணர். 

1929 டிசம்தர் 23-ல் அசப் பிதிநிதி இர்வின் கசல்னவிருந் யிரனத் கர்க்க 

திட்டமிட்டணர். திட்டப்தடி அது கயில் ரசரமுதீன் நிரனத்திற்கருகில் 

ரும்ததரது குண்டுகடித்து. உருந்தும் ண்டி கரறுங்கிது. ஆணரல் 

இர்வின் ப்பித்து விட்டரர். இந்நிகழ்ச்சிக்கு சரிரக ஏரண்டிற்குப் பின் யரி 

கின் ன்ந புட்சிரபர் தஞ்சரப் ஆளுரச் சுட்டுக் ககரல்ன முன்நரர்; 

ஆளுர் தனசரண கரங்களுடன் ப்பித்ரர். 

தலும் புட்சித் திட்டங்கரப குக்க ஆமரத் , ரஷ்தரல் , சுதந்தி தரண்தட 

ஆகிதரர் அனகரதரத்தில் கூடிணர். 1931 பிப்ரி 27-ல்  ஆமரத் ஆல்பிட் 

தரர்க்கில் ங்கியிருக்கும்ததரது ததரலிசரர் அவ்விடத்ரச் சூழ்ந்து 

ககரண்டணர். ததரலிசரருக்கும் ஆமரத்திற்குமிரடயில் துப்தரக்கிப் ததரர் 

மூண்டது. ஆமரத் தன துப்தரக்கி குண்டுகளுக்கு இனக்கரணரர். ம்மிடமுள்ப 

தரட்டர தீர்ந்து ருரக்கண்ட ஆமரத் கரடசி தரட்டரரல் 

ம்ரத்ரத ரய்த்துக் ககரண்டரர். 

சிட்டகரங் ஆயுக் கிடங்கு ககரள்ரப 

கரத்ர கரந்தி து புகழ்கதற்ந ண்டிரத்திரர அஹிம்சர முரநயில் 

டத்திக்ககரண்டிருந் ததரது 1930 ப்ல்18-ல் 'சூரிர கசன்' ன்ந 

புட்சிரபர், ஆறு இரபஞர்கரப உடணரத்துச் கசன்று சிட்டகரங் ஆயுக் 

கிடங்ரக ககரள்ரபடித்ரர்; சின கரனர்களும் ஆங்கின 

அதிகரரிகரருரும் ககரல்னப்தட்டணர். புட்சிரபரிடம் ரபரண 

தரடக்கனன்களும் கடிருந்தும் சிக்கிண. அற்ரந ஜனனரதரத் குன்று 

தகுதிகளில் ததுக்கி ணத்ணர். ப்தடிதர அதிகரரிகள் புட்சிரபர்கள் இருந் 

இடத்ர கரிந்து ககரண்டு அரணச் சூழ்ந்து ரக்கிணர். புட்சிரபர் 

ங்களிடமுள்ப ஆயுங்கரபக் ககரண்டு அதிகரரிகரபத் ரக்கிணர். 

அத்ரக்குலில் 160 வீர்கள் ககரல்னப்தட்டரகத் கரிகிநது. ஆணரல் அசு 
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அதிகரரி எருர் 64 ததர் ககரல்னப்தட்டரகக் கூறிணரர். இத்ரக்குலுக்குப் 

பின் புட்சிரபர்கள் சந்திரயரருக்குப் பின் ரங்கிணர். அங்குள்ப பிகஞ்சு 

அதிகரரிகள் ஆங்கிதனருடன் எத்துரத்ரல் புட்சிரபர்கள் அரணரும் 

ரகது கசய்ப்தட்ட ணர். ஆணரல் சூரிர கசன் ப்பிச் கசன்று விட்டரர். ரகது 

கசய்ப்தட்டர்களில் 12 ததருக்கு ஆயுள் ண்டரண அளிக்கப்தட்டு 

ரடுகடத்ப்தட்டணர். இரு ஆண்டுகளுக்குப் பின் சூரிர கசன் ரகது 

கசய்ப்தட்டு 1934 ஜணரி 12-ல் தூக்கிலிடப்தட்டரர். அந் ஆண்டு ட்டும் 

(1930) தத்து அசி அதிகரரிகள் புட்சிரபர்கபரல் ககரல்னப்தட்டணர். ஆணரல் 

51 புட்சிரபர்கள் தூக்கிலிடப்தட்டணர். 

மீட் சதி க்கு : 

ஷிரவில் உள்ப கரமின்டர்ன் ன்ந அகின உனக கம்யூனிச நிறுணத்தின் 

எத்துரப்புடன் இந்திரவில் ஆயுப் புட்சி டத்தி தசரவித் குடிசுகரப 

ஷிரவின் கட்டுப்தரட்டில் நிறு சதி கசய்ரக 1920 ரர்ச்சில் 31ததர் 

ரகது கசய்ப்தட்டணர். அர்கள் மீது ததரடப்தட்ட க்கு மீட் சதி க்கு 

ணப்தடுகிநது. அதில் எருருக்கு ஆயுள் ண்டரணயுடன் ரடு கடத்லும் 

ற்நர்களுக்கு தன ருட சிரநத் ண்டரண களும் விதிக்கப்தட்டண. 

திநணரய்வு :  

கதரதுரக உனகில் தசி விடுரன இக்கங்கள் ன்முரநப் ததரரட்ட 

ழி முரநகரபத பின்தற்றி கற்றி கதற்றுள்பண. அகரிக்க விடுரனப் 

ததரர், னத்தீன் அகரிக்க  ரடுகளின் விடுரனப் ததரர், கிரீஸ் ற்றும் 

தரல்கன் ரடுகளின் விடுரனப் ததரர் ஆகிர ஆயும் ரங்கி 

ததரரட்டங்களின் மூனம்ரன் கற்றி கதற்றுள்பண. இத்ரலி கஜர்ரனி 

தசி இக்கங்களும் ததரர் முரணயில்ரன் ங்கள்  இனட்சிங்கரப 

நிரநதற்றிண. பூர்ததரன் ல்னரட்சியும் சரர் சக்கர்த்திகளின் 

ககரடுங்தகரனரட்சியும், ஆயும் ரங்கி புட்சியின் மூனம்ரன் 

விழ்த்ப்தட்டண. அர்னரந்து விடுரனப் ததரர் (சீன்பின்) இந்திப் 
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புட்சிரபர்களுக்கு கண்கூடரண டுத்துக் கரட்டரய்த் திகழ்ந்து. ணத 

இந்திரவிலும் இரபஞர்கள் ன்முரநப் ததரரட்டங்களில்  

ரட்டங்ககரண்டதில் விப்பில்ரன; அன்னி ஆதிக்கத்ர வீழ்த்  ஆயுப் 

புட்சிரத் வி தறு ழிதயில்ரன ன்று உறுதிரக ம்பிணர்.  

கதரதுரக அரணத்துப் புட்சிரபர்களிடமும் நிரநத்திருக்கும் தண்புகள்ரன் 

இந்திப் புட்சிரபர்களிடமுமிருந்ண; ரட்டுப்தற்று, அச்சமின்ர, உயிரத் 

துச்சரக தித்ல், துணிச்சல், விடுரன ன்ந குறிக்தகரளில் அரசர 

ம்பிக்ரக த்ரக இடர்தரடுகளினுள்ளும் பர ஊக்கம், ற்சரர்பு, 

ன்ணம்பிக்ரக, திரக உர்வு இரகள்ரம் புட்சிரபரர்களின் இல்புப் 

ப்ரடக்கனன்கபரக திகழ்ந்ண னினும் த்ரக குறிப்பிட த்க்க கற்றியும் 

கதற்றுவிடவில்ரன, அன்னி ஆதிக்க அடிப்தரடர அரசத்திடவில்ரன; 

அன்னி அசு அனறிப்புரடக்கும் அபவிற்கு ஆதத்ரண சூழ்நிரன 

ரணயும் உருரக்கிவிடவுமில்ரன; அங்ககரன்று இங்ககரன்றுரக 

கடிகுண்டு வீச்சு, அசின் உர் அதிகரரிகள் மீது ரக்குல், அசுக் 

கருவூனத்ரக் ககரள்ரபடித்ல் கிடங்குகரபக் ரகப்தற்றுல் ன்ந 

அபவிதனரன் இருந்த வி தடிரக அசின் தரடதனத்ர சந்திக்கும் 

ரகயில் ங்கள் தரடத்திநரண பர்த்திடவில்ரன. ககரரில்னரப் ததரர் 

முரநரக் கூட ரகக்ககரள்பவில்ரன; ஆயுசக்திர ம்பிணதன்றி 

க்கள் சக்திர ம்தவில்ரன; ணத இந்திப் புட்சி இக்கங்கள் க்கள் 

புட்சிரக உருரகவில்ரன. மிகக் குரநந் அபவு ரட்டுப்தற்நரபர்கள் மிகப் 

கதரி அபவு திரகம் புரிந்ரல் ததரதும் ன்கநண்ணிணர்; மிக அதிக 

க்கரப என்று திட்டி மிகக் குரநந் திரகத்தின் மூனம் விடுரன 

கதநமுடியும் ன்தர சிந்திக்க றுத்ணர்; என்றிண்டு தீமிகு திரகச் 

கசம்ல்கரபல்ன, எடுங்கிக்கிடக்கும் க்கள் அரணரயும் என்று 

திட்டும் க்கள் ரனர்கள் புட்சிரபர்கபரகத் தரன்நவில்ரன; அரது 

எரு கரிதரல்டிதர, எரு கனனிதணர இந்திப் புட்சிரபர்களிரட 

உருரகவில்ரன; அதததரல் எரு கரர்ததரணரிதர, ததரல்ஷ்விக்கட்சிதர 
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இந்திரவில் பவில்ரன; ரடு ழுவி இக்ககரணயும் திட்டமிட்டு 

உருரக்க இனவில்ரன; னரகூர், மீட், கல்கத்ர, டரக்கர, டில்லி, ணிரச்சி 

ன்று எரு சின இடங்களில் ட்டும்ரன் புட்சிரபர்கள் விறு விறுப்தரக 

கசல்தட்டணர். புட்சிரபர்களில் சினர் ஷிரம்ஜி, யர்ரள், ரஜர தகந்தி 

பிரப் ததரன்தநரர் ககரள்ரகப் பிடிப்பு கரரக கணவுனகில் 

சஞ்சரித்ரர்கதபன்றி, கரன ரறுரனயும் ரடமுரநக்குகந் 

ழிமுரநகரபயும் சிந்திக்க றுத்ணர். 

ஆணரல் 1919க்குப் பின் ழுந் புட்சிரபர்கள் ஷிப் புட்சிர 

முன்தணரடிரகக் ககரண்டு உள்ளுர்வு கதற்று தசரலிசக் கருத்துக்க்ளில் 

ஈடுதரடு ககரண்டு கசல்தட்டணர்; அகின உனகக் கண்தரட்டத்துடன் 

சச்சர ர்தற்ந தரக்குடன் திட்டமிட்டணர்; அற்கு முந்தி புட்சிரபர்கள் 

கதரதுரக இந்திப் தம்கதறும் தண்தரட்டுச் சிநப்பில் தற்றுறுதி ககரண்டு 

ஆன்மீக உர்வுடன் புட்சியில் ஈடுதட்டது குறிப்பிடத்க்கது. 

புட்சிரபர்களின் வீதீ ததரரட்டங்கரப கறும் ன்முரந ன்று குரந 

கூறிவிட முடிரது. வீரக ககரட்டப்தட்ட த்ம், விலுக்கிரநத் நீர் ன்று 

அனட்சிப்தடுத்தி விடவும் முடிரது; அர்கபது திரகங்கள், சரசரி 

னிணரல் பின்தற்நப்தட முடிர அபவிற்கு கடிணரணயிருந்ரலும், 

சரரனிர் உள்பத்தில் தசி உர்ரக் கிபர்ந்கச் கசய் 

ததரதுரணரயிருந்து. புட்சிரபர்கரப உடனரல் பின்தற்ந 

முடிரவிட்டரலும் உர்ச்சி டிவில் பின்தற்ந ஆயிக்கக்கரதணரர் 

ரரயிருந்ணர். தளிச்கசன்று வீசும் மின்ணல் ததரல் தசி உர்ச்சிப் 

பிள்ம்ரத ரகடங்கும் தப்பிது. தங்க இடிமுக்கம் ததரல் உள்பத்ர 

உலுக்கிது. 

அசின் அடக்கு முரநகளும், புட்சிரபர்களின் தழிதீர்க்கும் 

டடிக்ரககளும், 'ஆரணக்குப் தரரண சரி' ன்ந குரூ திருப்திர 

அளித்தன்றி ன்முரநக்கு ன்முரநயிதனத தனளிக்கப்தட்டது. 
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அணரல் ன்மும் , குதரமும் பர்ந்து. ன்கணறி சரர்ந் ரட்டு 

னன்கள் னவில்ரன. ன்த புட்சி இக்கங்கள் திகிலூட்டும் தங்க 

இக்கங்கபரக கரட்சிளித்ண, ககரள்ரக நிரநதற்நத்ரல்ன; 

கனப்தடற்ந ரட்டுப்தற்றுமிக்க இரபஞர்களின் ஆற்நல் , எரு ரகயில் 

வீடிக்கப்தட்டது. ற்ககரரனக்ககரப்தரண திரக தள்வியில் ங்கரப 

ரய்த்துக்ககரண்டணர். அர்கள் ரய்ந்தும் அர்கள் புட்சி இக்கமும் 

அதகரக ரய்ந்துவிட்டது 
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