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ʓǕó ŇpǴ-29
నాటాల రాషట్రంలో Zulu పర్జల తిరుగుబాటు, గాంధీజీ సేవ
Johannesbarg (Transavaal రాషట్రం) లో సిథ్రపడాడ్ను అని గాంధీజీ అనుకునేలోపల

నాటాల లో ఒక ఘోర సంఘటన జరిగింది. అది అచచ్ట పర్భుతవ్ం మీద ‘జులు’ (Zulu)
పర్జల తిరుగుబాటు చేయ టం.

నాటాల రాషట్రంలో బిర్టిష వలస పర్భుతవ్ం 1906 లో ఫిబర్వరి మొదటి వారంలో
'జులు' పర్జల మీద నెలకు £1 అధిక పనున్ విధించింది. అపప్టికే చాలా అధిక పనున్ల భారంతో సతమతమవుతునన్

జులు పర్జలు దీనిని వయ్తిరేకించి 1906 లో ఫిబర్వరి మొదటి వారంలో తిరుగుబాటు లేవదీశారు. ఆ తిరు గుబాటులో

Richmond పటట్ణం సమీపంలో ఇదద్రు తెలల్ అధికారులు చంపబడాడ్రు. వెంటనే పర్భుతవ్ సైనికులు ‘జులు’ పర్జల మీద

తుపాకులు, ఫిరంగులు పేలాచ్రు. ఈ కాలుప్లలో 3,000--4,000 జులు పర్జ లు మరణించారు. అంతేగాక 7,000
మంది జైలులో పెటట్బడాడ్రు; 4,000 మంది కొరడాలతో కొటట్బడాడ్రు.

గాయపడి, తీవర్ బాధలతో ఉనన్ జులు పర్జలకు సహాయం చేయటానికి గాంధీజీ వెంటనే డరబ్న నగరం వెళాల్రు.

అచచ్ట జులు పర్జల బాధలను తటుట్కోలేక ఆయన నాటాల రాషట్రం గవరన్ర Henry McCallum కు ఒక విజాఞ్పన

చేశారు. అది ‘నాటాల భారతీయులు ఒక Ambulance Corps ఏరాప్టు చేసి జులు పర్జలకు సేవ చేయటానికి సిదధ్ంగా
ఉనాన్రు; దీనికి అవసరమయిన అనుమతి ఇవవ్ండి.’ ఈ విజాఞ్పనను గవరన్ర మనిన్ంచి అనుమతి ఇవవ్టం జరిగింది.
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పర్భుతవ్ం అనుమతి ఇచిచ్న వెంటనే గాంధీజీ ఒక ‘Stretcher Bearer’ దళంతో పాటు 24-మంది
భారతీయులతో కూడిన ఒక బృందానిన్ ఏరాప్టు చేశారు. నాటాల పర్ధాన వైదాయ్ధికారి ‘Sargeant Major’ అనే
తాతాక్లిక హోదా గాంధీజీకి ఇచిచ్ గాయపడడ్ జులు పర్జలకు సేవచేసేందుకు మారగ్ం చూపాడు.
ఈ భారతీయ దళం 6 వారాల పాటు రాషట్రం అంతా తిరిగి గాయపడడ్ వేలాది జులు పర్జల గాయాలకు కటుల్

కటట్టం, మందులు ఇవవ్టం, శవాలను పూడిచ్ పెటట్టం, మొదలగు సేవా కారాయ్లను సమరధ్వంతంగా నిరవ్హించింది. ఈ
దళం చేసుత్నన్ సేవను పర్ధాన వైదాయ్ధికారి ఎంతో సంతోషించి ఈ సేవకులకు “మిముమ్లను దేవుడు పంపించినటుల్గా
ఉంది. మీరు చేసిన సేవ చేయటానికి శేవ్తజాతీ యులు ముందుకు రారు. మీ సేవకు నా హృదయపూరవ్క అభినందనలు”
అని వెలల్డించారు.

జులు పర్జలకు తమ దళం చేసిన సేవ గురించి గాంధీజీ ఇలా వివరించారు.
“కొంతమంది కొరడాదెబబ్లు తినన్ జులు ఖైదీల తీవర్మైన పుండల్ను మేము కడిగి వాటికి మందు రాసి కటుల్ కటేట్ వాళళ్ం.

నాకు అంతకుముందు ఒక సంవతస్రం పాటు Dr Booth హాసిప్టల లో తీసుకునన్ శిక్షణ అనుభవం ఈ సమయంలో

ఉపయోగపడింది. వారిని stretchers లో ఉంచి భుజాలమీద మా శిబిరానికి మోసుకుని వచాచ్ము. ఒకొక్కక్సారి
రోజుకు 40 మైళుళ్ మోసుకువచేచ్వాళళ్ం. మేము ఎకక్డికి వెళిల్నా మేము దేవుడి పని (God's work) చేసుత్నన్టేల్

భావించాము. సేన్హపూరవ్కంగా, అమాయకంగా ఉండే ఈ జులు పర్జల కషట్ సమయంలో మేము నరుస్లు వలె సేవ

చేయటం దేవుడు మాకు ఇచిచ్న వరంగా భావించాము.”

“ఈ జులు పర్జల తిరుగుబాటు దావ్రా నాకు వచిచ్న కొతత్ అనుభవాలు నా ఆలోచనాధోరణిలో మారుప్

తీసుకువచాచ్యి. జులు తిరుగుబాటుదారుల, అమాయక పర్జల మీద ఇంగీల్షు సైనికులు విచక్షణారహితంగా జరిపిన

దాడులు ఈ శేవ్తజాతీయులమీద నాకు ఉనన్ అభిపార్యంలో మారుప్లు చోటుచేసుకునాన్యి.”
సతాయ్గర్హం పుటుట్క

జులు పర్జల సమసస్య్ సదుద్మణిగిన తరువాత గాంధీజీ నాటాల నుంచి 1906 సంవతస్రం ఆగసుట్ రెండ వ వారంలో

Johannesburg తిరిగి రావటం జరిగింది. ఆగసుట్ 22 వ తేదీన టార్నస్వాల (Transvaal) పర్భుతవ్ం తన అధికార
పతిర్క (Gazette) లో ఒక నిరణ్యం (Ordinance) వెలల్డించింది. ఆ నిరణ్యం అమలు పరిసేత్ దకిష్ణ ఆఫిర్కాలో ఉనన్
భారతీయుల సంపూరణ్ వినాశనానికి దారి తీసుత్ంది.
ఈ నిరణ్యం పర్కారం టార్నస్వాల రాషట్రంలో నివసిసుత్నన్ పర్తి భారతీయుడు (పురుషులు, సతరీలు, 8 ఏళుళ్ పైబడిన
పిలల్లు) Registrar of Asiatics కారాయ్లయంలో తమ పేరు నమోదు చేసుకుని ఒక ధుర్వీకరణ పతర్ం (సరిట్ఫికెట)
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తీసుకోవాలి. ఇది తీసుకునే ముందు పర్తి వయ్కిత్ దరఖాసుత్ పతర్ంలో తన పేరు, నివాసం, కులం, పుటిట్న తేదీ, వయసుస్,
మొదలగు వివరాలతో పాటు అనిన్ వేళళ్ ముదర్లు ఇవావ్ లి. కొర్తత్ సరిట్ఫికెట పొందిన వయ్కుత్లు తమ వదద్ ఉనన్ పాత
సరిట్ఫికెట లను Registrar కు సావ్ధీనం చేయాలి. ఈ విధంగా దరఖాసుత్ చేయని వయ్కిత్ శికాష్రుహ్డు. అటిట్ వయ్కిత్కి పర్భుతవ్ం
జరిమానా విధించవచుచ్, కారాగారంలో ఉంచవచుచ్, లేక దేశ బహిషక్రణ చేయవచుచ్. బహిరంగ పర్జామారాగ్లలో నడిచే
వయ్కిత్ దగగ్ర ధుర్వీకరణ పతర్ం ఉండి తీరాలి. పోలీసు అధికారులు ఈ వయ్కుత్ల నివాసాలలోకి పర్వేశించి ధుర్వీ కరణ
పతార్లను తనిఖీ చేసే అధికారం ఉంటుంది. గాంధీజీ దృషిట్లో ఇటువంటి కఠినమైన శాసనం

పర్పంచంలో ఏ దేశంలోనూ లేదు.

ఈ ముఖయ్ విషయం గురించి గాంధీజీ ఇలా వివరించారు:
“మరుసటి రోజు నేను కొంతమంది భారతీయుల పర్ముఖులను సమావేశపరచి వారికి ఈ Ordinance లో ఉనన్ పర్తి
పదం వివరించాను. ఈ Ordinance అందరినీ ఆశచ్రయ్పరచింది. ఈ పరిసిథ్తి తీవర్త గర్హించిన తరువాత
భారతీయులతో ఒక బహిరంగ సభ September 11 న (1906) జరిగింది. ఈ సమావేశంలో సభుయ్లు ఒక తీరామ్నం
చేయటం జరిగింది. దాని పర్కారం ఈ Ordinance ను తీవర్ంగా వయ్తిరేకించటం; ఒక వేళ ఇది చటట్ంగా రూపు దాలిచ్తే
దీనిని ఉలల్ంఘించటం; ఉలల్ంఘించినందువలల్ విధించబడే జరిమానాలు అనుభవించటం.”
“మాలో ఎవవ్రికీ ఈ పర్తిఘటనకు ఏ పేరు పెటాట్లో తెలియలేదు. అపుప్డు నా బంధువు, పుతర్ సమా నుడు

‘మగన లాల గాంధి’ దీనికి ‘సదాగర్హ' (Sadagraha) పదం సూచించాడు. దీని అరధ్ం: ‘firmness in (for) a
good cause.’ అంటే ‘ఒక మంచి పనిలో దృఢతవ్ం. ఈ పదానికి సప్షట్త ఇవవ్టానికి 'సతాయ్గర్హ' అని మారాచ్ను.
గుజరాతీ భాషలో ఇది ‘పోరాటానిన్’ సూచిసుత్ంది. ఆ భాషలో ‘Satya’ అంటే: ‘Truth’; ‘Agraha’ అంటే:

‘Firmness’. అందువలల్ ఈ ‘సతాయ్గర్హ’ పదానిన్ పర్వేశపెటిట్ ఆపేరునే నిరణ్యించాను. యదారాధ్నికి ‘సతాయ్గర్హ’ పదం

‘శకిత్’ కి లేక ‘బలం’ కు పరాయ్య పదం. ఈ పదానికి అంకురారప్ణ Johannesburg నగరంలో జరిగింది.”

“భారత సావ్తర్ంతర్ సమరంలో నేను ‘Passive Resistance’ (నిషిర్క్యాతమ్కమైన పర్తిఘటన) పదానికి
బదులు ‘సతాయ్గర్హ’ పదానిన్ వాడాను. అపప్టినుంచి ఈ పదం భారత పర్జల నోళళ్లోల్ నానటం మొదలయింది.”
గాంధీజీకి మీద దాడి (దౌరజ్నయ్ం); జైలు శిక్ష
టార్నస్వాల లోని Asiatic Department అధికారులు తమ పర్భుతవ్ం నిరణ్యానిన్ ఎవరూ ఉలల్ంఘించ
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కూడదు అని ఆదేశించింది. కాని కొంతమంది గాంధీజీతో సహా కొంతమంది ఉలల్ంఘించిన భారతీయు లను పోలీసులు
అరెసుట్ చేశారు. దీనిని చూసి భారతీయ సంఘం సభుయ్లందరు సవ్చఛ్ందంగా జైళల్కు వెళిల్ వాటిని నింపారు. గాంధీజీని
1908 వ సంవతస్రంలో జనవరి 10 వ తేదీన జైలులో పెటాట్రు.
పోలీసులచేత అరెసుట్ కాబడడ్వారు, సవ్చచ్ంధంగా అరెసుట్ అయినవారు 15 రోజులు జైళల్లో ఉనన్ తరువాత ఈ
అనూహయ్ పరిణామానిన్ చూసి పర్భుతవ్ం ఆందోళన చెంది వారితో చరచ్లు పార్రంభిం చింది. రాజీ పర్తి పాదన పర్కారం
భారతీయులు సవ్చఛ్ందంగానే నమోదుచేసుకోవచుచ్; వీరిలో అతయ్ధిక శాతం సవ్చఛ్ందంగా నమోదు చేసేత్ పర్భుతవ్ం
పర్వేశపెటిట్న Black Act ను రదుద్చేసుకుంటుంది.
ఈ నూతన పర్తిపాదన భారతీయులచేత అంగీరింపచేయటానికి గాంధీజీని Pretoria నగరం లోని Colonial
Secretary గా ఉనన్ General Smuts వదద్కు తీసుకువెళల్టం జరిగింది. ఈ ఇరువురి మధయ్ జరిగిన చరచ్ల తరువాత
పర్భుతవ్ం సూచించిన సవ్చఛ్ంద (voluntary) నమోదు పర్తిపాదన ఆమోదిం చబడింది. దాని పర్కారం గాంధీజీతో
భారతీయులందరిని జైళల్ నుంచి మారిచ్ 12న పర్భుతవ్ం విడుదల చేసింది. బయటకు వచిచ్న తరువాత గాంధీజీ తన
దేశీయులకు ఈ ఒపప్ందం గురించి వివరించారు.

ఆ తరువాత జరిగిన పరిణామాలను గాంధీజీ ఇలా వివరించారు.
“ఈ పర్తిపాదన గురించి భారతీయ సోదరులకు నేను వివరించినపుప్డు ఇదద్రు ‘పఠాన’ (Pathans) వయ్కుత్లు వేళళ్
ముదర్లు ఇచేచ్ విషయంలో నామీద చాలా కోపంగా ఉనాన్రు. మరుసటి రోజు మేము ఏరాప్టు చేసుకునన్ Satyagraha
Association కారాయ్లయం వెళిళ్నపుప్డు పఠాన మితుర్డు Mir Alam, అతనితో పాటు మరొక వయ్కిత్ మా కారాయ్లయం
పార్ంగణంలో నిలబడి ఉనాన్రు. Alam నా ఖాతాదారు (client). అతను తన అనిన్ వయ్వహా రాలలో నా సలహా
తీసుకునేవాడు. అతను 6 అడుగుల పొడవు, భారీ కాయంతో బలిషట్ంగా ఉంటాడు.”
“మేము ఒకరినొకరు చూసుకునన్పుప్డు ఎపుప్డూ నమసాక్రం చేసే అతను మొదటిసారి నాకు నమ సాక్రం
చేయలేదు. అతనిలో సహజంగా ఉండే చిరునవువ్కు బదులు కోపం గమనించి, అతనిలో ఎదో మారుప్ వచిచ్ందని
గర్హించాను. అతని కళళ్లోల్ కోపం పసిగటాట్ను. నాతో పాటు కొంతమంది Asiatic రిజిసేట్ర్షన కారాయ్ల
యానికి బయలుదేరారు. అతను, అతని సహచరులు మముమ్లను అనుసరించారు. నడుసూత్ వెళుత్నన్పుడు Mir Alam
నా వదద్కు వచిచ్ ‘ఎకక్డికి వెళుత్నాన్రు?’ అని అడిగాడు.”
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“అపుప్డు నేను ‘రిజిసేట్ర్షన సరిట్ఫికెట మీద నా పది వేర్ళళ్ ముదర్లు ఇవావ్లనులనుకునాన్ను. నీవు కూడా నాతో
వసేత్ సరిట్ఫికెట మీద ని రెండు బొటన వేర్ళళ్ ముదర్లు ఇచిచ్న తరువాత నా వేర్ళళ్ ముదర్ లు ఇసాత్ను’ అని అంటునాన్ను.
ఈ వాకయ్ం పూరిత్చేసే లోపలే నా శిరసుస్ మీద ఒక దుడుడ్కరర్ దెబబ్ బలంగా పడింది. నేను
‘హే రామ’ అంటూ సప్ృహ కోలోప్తూ నేలపై పడిపోయాను. ఆ తరువాత నాకు ఏమైం దో నాకు తెలీదు. Alam, అతని
సేన్హితులు నా మీద దెబబ్లు వేసి, ననున్ తనన్టం మొదలుపెటాట్రు.”
“వెంటనే నా అనుచరులు యూసుఫ, తంబి నాయుడు వాళళ్ను అడడ్గించబోతే వారిని కూడా Mir Alam, అతని
సేన్హితులు కొటట్టం మొదలెటాట్రు. ఈ గొడవను కొంతమంది యూరోపియనులు, ఇతరులు చూసి వీరిని పటుట్కునాన్రు.
వెంటనే పోలీసులు వచిచ్ వారిని అరెసుట్చేసి తీసుకువెళాల్రు. సప్ృహ కోలోప్యిన ననున్ నా అను చరులు సమీపంలో ఉనన్
J.C. Gibson కారాయ్లయానికి తీసుకువెళాల్రు. అకక్డ నేను సప్ృహలోకి వచాచ్ను. ఒక
తెలిసిన వయ్కిత్ (Mr. Doke) ననున్ చూసి ‘మీ పెదాలు, బుగగ్లు దారుణంగా ఉనాన్యి. పోలీసులు మిముమ్లను ఆసుపతిర్కి
తీసుకువెళళ్డానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్రు; మా ఇంటికి వెళేత్ నా భారయ్, నేను బాగా సపరయ్లు చేయగలము’
అని అనాన్రు. అపుప్డు 'అయితే మీ ఇంటికే ననున్ తీసుకువెళళ్ండి’ అని జవాబు ఇచాచ్ను. ఈలోపల Asiatic
కారాయ్లయం రిజిసాట్ర్రు (Mr. Chamney) వచిచ్ ఒక బండిలో ననున్ ఒక మతాధికారి గృహానికి తీసుకువెళిల్, వైదుయ్

డిని పిలిపించాడు. ఇది జరిగేటపుప్డు నేను రిజిసాట్ర్రుతో ‘నేను మీ కారాయ్లయానికి వచిచ్ వేర్లిముదర్లు ఇచిచ్ మొటట్మొదటి

సరిట్ఫికేట తీసుకోవాలనుకునాన్ను. కాని దేవుడు వేరే విధంగా నిరణ్యించాడు. మీరు ఒక దరఖాసుత్ పతార్లు ఇసేత్ వాటిని

నేను పూరిత్చేసి ఇసాత్ను. మీరు నాకు వెంటనే సరిట్ఫికేట ఇవవ్ండి’ అని కోరాను.”

“రిజిసాట్ర్ర ‘దానికి ఇపుప్డు తొందర ఏముంది? ఇపుప్డు వైదుయ్డు వసాత్రు. మీరు విశార్ంతి తీసుకోండి.

అంతా సకర్మంగా జరుగుతుంది. నేను మీకే మొటట్మొదటి సరిట్ఫికెట ఇసాత్ను’ అని అనాన్రు. నేను ‘ఆలా కాదు. నేను

బర్తికి ఉనన్పుప్డే, దేవుడికి ఆమోదమయితే, మొదటి సరిట్ఫికెట తీసుకోవాలని అనుకునాన్ను. అందువలల్ మీరు దరఖాసుత్

పతార్లు ఇపుప్డే తీసుకు రండి’ అని ఆయనకు చెపాప్ను.”

“వెంటనే Mr. Chamney దరఖాసుత్పతార్లు తీసుకురావటానికి బయటకు వెళాళ్డు. అపుప్డు నేను

Attorney-General కు ఒక ఉతత్రం వార్సూత్ అందులో ‘ననున్ కొటిట్నందుకు Mir Alam, ఇతరుల మీద అభియో

గం చేయటం నాకు ఇషట్ం లేదు; ననున్ వారిని వదిలి వేయండి’ అని కోరాను.

“కాని Johannesburg లోని యూరోపియనులు Attorney-General కు ఉతత్రం వార్శారు. అందులో
‘గాంధీ కోరికను మనిన్ంచక ఈ నేరసుథ్లకు కఠిన శిక్ష విధించమని’ కోరారు. దీనికి కారణం ఏమిటంటే ‘ఈదురామ్
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రుగ్లు గాంధీని ఏకాంత సథ్లంలో దాడి చేయలేదు; ఒక బహిరంగ పర్దేశంలో అందరు చూసుత్నన్పుప్డు ఆయనను కొటిట్
తీవర్ంగా గాయపరిచారు. దీనికి సాక్షయ్ం ఇవవ్టానికి చాలామంది ఆంగేల్యులు సిదధ్ంగా ఉనాన్రు’ అని పటుట్ పటాట్రు.
వారి అభయ్రధ్నను Attorney-General మనిన్ంచి Mir Alam, అతని అనుచరులకు మూడు నెలలు కఠిన
కారాగారశిక్ష విధించారు.”
“కొంత సేపటికి Mr. Chamney దరఖాసుత్ పతార్లు తీసుకు రాగానే వాటి మీద నా వేర్ళుళ్ నెపిప్గా ఉనాన్
కషట్పడి వేర్లు ముదర్లు వేశాను. నా బాధను చూసి Mr. Chamney కళళ్లోల్ నీళుల్ తిరిగాయి. అంతకు ముందు
ఆయనకు వయ్తిరేకంగా విమరిశ్సూత్ కొనిన్ వాయ్సాలు వార్శాను. ఆయన కళళ్లోల్ కనీన్రు చూసిన తరువాత పరిసిథ్తులు ఒక
వయ్కిత్ హృదయం కరిగిపోయేటటుల్ చేసాత్యని అరధ్మైంది.”
సతాయ్గర్హం పునఃపార్రంభం
పైన చెపిప్నటుల్ ఎకుక్వ మంది భారతీయులు సవ్చఛ్ందంగా నమోదు చేసుకుంటే పర్భుతవ్ం Asiatic Registration
Act (Black Act) రదుద్ చేయాలి. గాంధీజీతో సహా అందరు భారతీయులు సవ్చఛ్ందంగానే నమోదుచేసుకునాన్రు
కాబటిట్ చటాట్నిన్ పర్భుతవ్ం ఉపసంహరించుకోవాలి. కాని భారతీయుల వయ్తిరేక తను పటిట్ంచుకోకుండా General
Smuts ఈ Black Act కు మరికొనిన్ నిబంధలను జోడించి శాసనసభలో పర్వేశపెటిట్ ఆ బిలుల్కు శాశవ్త సిథ్తి
కలిప్ంచాడు. అది Transvaal Immigrants Restriction చటట్ంగా పేరొం దింది. దీని వలల్ కొర్తత్గా దకిష్ణ ఆఫిర్కా
వచేచ్ భారతీయులకు Transvaal రాషట్రంలో పర్వేశారహ్త లేదు. వారి లో అతయ్ధికులు దకిష్ణ ఆఫిర్కాలోనే జనిమ్ంచినా
వారు ఆరాషట్రంలో నివసించటానికి అనరుహ్లు.
ఈ కొతత్ చటట్ం గురించి తెలుసుకునన్ గాంధీజీతో సహా భారతీయులు వెంటనే పర్భుతావ్నికి ఒక Ultimatum
పంపించారు. అది “ఈ Asiatic బిలుల్ను వెనకిక్ తీసుకోపోతే, భారతీయులు తమ వదద్ ఉనన్ ధుర్వీకరణ పతార్లను
(సరిట్ఫికెటల్ను) తగులబెటిట్ బహిరంగంగా దహనవేడుకలు జరుపుకుంటారు. తరువాత జరిగే పరిణామాలను దృఢంగా
ఎదురొక్ంటారు.”
వెంటనే ఒక బహిరంగ పర్దేశంలో సరిట్ఫికెటల్ను అగిన్కి ఆహుతి చేయటానికి గాంధీజీ నాయకతవ్ంలో
భారతీయులు ఒక సభ జరిపారు. ఆ తరువాత ఆయన నాయకతవ్ంలోని Committee కి 2,000
పైచిలుకు సరిట్ఫికెటస్ సభుయ్లు ఇవవ్గా వాటిని Yusuf Mian కిరోసిన నూనెలో ముంచి అగిన్కి ఆహుతి
చేశాడు. మరికొంతమంది సభుయ్లు తమ గృహాలకు వెళిల్ తెచిచ్న సరిట్ఫికెటల్ను ఆ నిపుప్లలోకి విసిరి వేశారు. ఈ
పరిణామమును చూసి ఇంగీల్షు దినపతిర్కలు ఈ సంఘటన గురించి వివరంగా వరిణ్ంచాయి.
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ఈ పరిసిథ్తిలో భారతీయులు తమ హకుక్లు కాపాడుకోటానికి ఈ చటాట్నికి వయ్తిరేకంగా సతాయ్ గర్హం చేశారు.
అందులో పాలొగ్నన్ భారతీయులు 1908 అకోట్బర లో ఉదేద్శ పూరవ్కంగా Transvaal లో పర్వేశించిన వెంటనే
పర్భుతవ్ం కారాగారంలో పెటిట్ంది. గాంధీజీని అదే నెలలో 10 వ తేదీన కారాగారంలో 3 నెలలు ఉంచింది. భారతీయులు
నిరవ్హిసుత్నన్ సతాయ్గర్హాలు, వారు అనుభవిసుత్నన్ కారాగార దండ నల పటల్ అంతరాజ్తీయ వయ్తిరేకత వచిచ్నందువలల్
గాంధీజీని, మరి కొంతమందిని పర్భుతవ్ం జైలు నుంచి విడిచిపెటిట్ంది. పర్భుతవ్ అధికారులు మాతో రెండు సారుల్ చరచ్లు
జరిపినా అవి విఫలమయి నాయి. చరచ్లు విఫలమవటంతో గాంధీజీ, కొంతమందిని General Smuts మరోసారి
(ఫిబర్వరి 1909) జైలులో పెటిట్ంచాడు ఈ మూడవ సారి పర్భుతవ్ం ఆయనకు 3 నెలలు శిక్ష విధించింది
గాంధీజీ దావ్రా పరిసిథ్తులు తెలుసుకునన్ శీర్ గోపాలకృషణ్ గోఖలే 1911 వ సంవతస్రంలో ఇంగాల్ం డ వెళిళ్నపుప్డు
అచచ్ట Secretary of State for India (The Earl of Crewe) తో దకిష్ణ ఆఫిర్కాలో భారతీ యులకు
జరుగుతునన్ అనాయ్యాలను చరిచ్ంచి వాటిని పరిషక్రించమని కోరారు. ఆయన గోఖలేను దకిష్ణ ఆఫిర్కా వెళళ్మని
పోర్తస్హించి, Transvaal గవరన్ర కు గోఖలేతో ఈ విషయం చరిచ్ంచి వెంటనే ఆ సమసయ్ను వెంటనే పరిషక్రించమని
ఆదేశిసూత్ ఒక సందేశం పంపించాడు.
దకిష్ణ ఆఫిర్కా పర్భుతవ్ం, భారత సతాయ్గర్హుల మధయ్ మధయ్వరిత్తవ్ం జరపటానికి శీర్ గోఖలే 1912 లో అకోట్బర
24 వ తేదీన Johannesburg వచాచ్రు. వెంటనే ఆయన దకిష్ణ ఆఫిర్కా పర్ధాన మంతిర్ General
Botha, General Smuts తో సంపర్దింపులు జరిపారు. పర్ధాన మంతిర్ Botha ఒక సంవతస్రం లోపల Black
Act రదుద్ చేయటానికి, £ 3 పనున్ నిరూమ్లించటానికి వాగాద్నం చేశారు. కాని ఒక సంవతస్రం తరువాత కూడా Botha
ఈ వాగాద్నం నెరవేరచ్లేదు. గాంధీజీ వెంటనే ఈ వాగాద్నం ఉలల్ంఘన గురించి గోఖలేకి తెలియజేశారు. అయినా ఏమి
ఉపయోగం కలుగలేదు.
కైరసత్వులు కాని వారి వివాహాలు చెలల్వు
దకిష్ణ ఆఫిర్కా Cape Supreme Court జడిజ్ Malcolm Searle 1913 లో మారిచ్ 14 న ఒక వాయ్జయ్ం విచారించి
ఒక చారితార్తిమ్క తీరుప్ ఇవవ్టం జరిగింది. అది: “నాయ్యసమమ్తమైన కైరసత్వ ఆచారాల పర్కారం జరగని వివాహాలు
చెలల్వు.”
1913లో అకోట్బర చివరలో దకిష్ణ ఆఫిర్కా పర్భుతవ్ం ఈ తీరుప్ను తమకు అనుగుణంగా మలచు కుని ‘కైరసత్వ

ఆచారాల పర్కారం జరగని వివాహాలు చెలల్వు’ అనే చటట్ం రూపొందించింది. ఒక కలం పోటుతో హిందువుల,

మహమ్దీయుల, జొరాసిట్ర్యనుల వివాహాలు చటట్విరుదధ్ం అని పర్భుతవ్ం వెలల్ డించింది. తదావ్రా వివాహాలు చేసుకునన్
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సతరీలు తమ భరత్లకు ఉంపుడుగతెత్ల సాథ్యికి దిగజారారు; వారి పిలల్లు ఆసిత్లో హకుక్ను కోలోప్యారు. ఈ నూతన చటట్ం
మహిళలకే, భరత్లకు కూడా భరించలేని పరిసిథ్తి కలిప్ంచింది.

ఈ చటట్ం గురించి, తరువాత జరిగిన పరిణామాల గురించి గాంధీజీ ఇలా వివరించారు.

“ఈ దారుణమైన సిథ్తిలో, అందులోనూ సతరీతావ్నికి అతయ్ంత అవమానకర పరిసిథ్తిలో, సహనం అసా
ధయ్ం. వెంటనే దృఢనిశచ్యంతో భారతీయులందరము సతాయ్గర్హం చేపటాట్లని నిరణ్యించాము. ఈ సతాయ్గర్హం లో
పురుషులతో పాటు సతరీలను కూడా పాలొగ్నమని ఆహావ్నించాము. వెంటనే పురుషులతో పాటు అతయ్ధిక సంఖయ్లో సతరీలు
కూడా జైళల్ను నింపారు. నా సతీమణి కసూత్రాబ్యి గాంధీ కూడా సవ్చచ్ందంగా జైలుపాలయింది. ఆమె ‘నాయ్య
సమమ్తంకాని, చటట్విరుదధ్మైన భారయ్ అని చాటించుకోవటం కంటే నాకు జైలుకు వెళళ్టం ఇషట్పడతాను’ అని
పర్కటించింది.
అదే సమయంలో Newcastle పటట్ణం సమీపంలో ఉనన్ వేలాది గనుల కారిమ్కులు పనిముటల్ను వదలి పెటిట్
Newcastle వచేచ్శారు. ఈ వారత్ తెలిసి నేను Phoenix నుంచి Newcastle వెళాళ్ను. ఈ వేలాది కారిమ్కులలో 5 వేల
మందితో కూడిన ‘సైనాయ్నిన్’ Transvaal తీసుకువెళిల్ జైళల్లో నింపాను. అధికారులు వారితోపాటు ననున్ కూడా కఠిన
కారాగారం లో November 11 నుంచి దాదాపు 8 నెలలు ఉంచారు. జైలులో ఉనన్ కొంతమంది సతరీలు మరణించారు
అందులో ముఖయ్ వయ్కిత్ Johannesburg చెందిన ‘వలిల్య మమ్ ముదలియార’. 16 ఏళల్ వయసుస్ ఉనన్ ఈ పొడగరి
జబుబ్ పడి కొనిన్ వరాల పాటు జైలులోనే ఉండి కుంగి కృశించి మరణించింది. ఒక దీరఘ్ వాయ్ధితో బాధపడుతూ తాను
జైలులోనే మరణించాలని భావిం చిన ‘హరబ్త సింగ’ కోరిక 1914లో జనవరి 5 వ తేదీన డరబ్న జైలులో నెరవేరింది!”
“ఇంతమంది సతరీలను, పురుషులను యూనియన పర్భుతవ్ం జైలుపాలు చేయటం, కొంత మంది మరణం
పర్పంచం అంతటా మారోమ్గింది. ఈ అవమానకరమైన, ఇబబ్ందికరమైన పరిసిథ్తిని Governor-General భరించలేక
ముగుగ్రు సభుయ్లతో కూడిన కమిషన ను ఏరాప్టు చేయమని General Smuts ను ఆదేశించాడు. ఈ కమిషన జరిపిన
చరచ్లలో ననున్ ఆహావ్నించటం జరిగింది.”
“ఈ చరచ్లలో కమిషన కొనిన్ నిరణ్యాలు చేసింది. అవి: 1. భారతీయుల మీద £ 3 టాకస్ రదుద్; 2. భారతీయుల
వివాహాలు (హిందువుల, మహమమ్దీయుల, జొరాసిట్ర్యనుల) చటట్బదధ్ంగా పరిగణిం చబడుతాయి; 3. దకిష్ణ ఆఫిర్కాలో
పర్వేశించిన పర్తి వయ్కిత్కి బొటన వేర్లు ముదర్లు ఉనన్ నివాస ధృవీకరణ పతర్ం ఇవవ్బడతాయి; 4. భారతీయులమీద ఉనన్
అనిన్ అభియోగాలు ఉపసంహరించిబడి, కారాగారా లనుంచి విడుదల చేయబడతారు; 5. చదువుకునన్ భారతీయులకు
దకిష్ణ ఆఫిర్కా పర్వేశ అనుమతి.”
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“1914 జనవరి 30 వ తేదీన General Smuts ఈ విషయాలనీన్ నాకు ఒక ఉతత్రంలో వార్సి నాకు
పంపించాడు. ఈ నిరణ్యాలను నాతో పాటు భారతీయులందరు అందరు ఆమోదించారు. అలా మేము నిరవ్హించిన
సతాయ్గర్హ పోరాటం 8 ఏళల్ తరువాత ముగించటం జరిగింది.”
“ఆ సమయంలో లండన లో ఉనన్ గోఖలే ఆహావ్నంతో నేను 1914 లో జులై 18 వ తేదీన భారత వెళళ్టానికి వెళేల్
దారిలో ముందు లండన కు ఓడలో బయలుదేరాను. అనేక తీపి, చేదు అనుభవాలతో, అనుభూతులతో 21 ఏళుళ్
(1893-1914) దకిష్ణ ఆఫిర్కాలో ఉనన్ తరువాత తండిర్ లాంటి గోఖలే కోరిక మీద మాతృభూమికి సేవచేయాటానికి
ఎదురుచూసూత్ భారయ్, పిలల్లతో పర్యాణించాను.”

45 ఏళల్ వయసుస్లో (1914 లో) మోహన దాస గాంధి, కసూత్రిబా గాంధి
…………….సశేషం……………
భారతదేశంలో గాంధీజీ నిరవ్హించిన ఘన కారాయ్లగురించి వచేచ్ సంచికనుంచి తెలుసుకుందాము.
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