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ĆóɁ æpĚ-25
బోయెర యుదధ్ం (Boer War) సమయంలో గాంధీజీ సేవ
దకిష్ణ ఆఫిర్కాలో అకోట్బర 11, 1899 నుంచి మే 31, 1902 వరకు 19 నెలల
పాటు బిర్టిష సామార్జయ్ం, మధయ్ రెండు బోయర (Boer) రిపబిల్క రాషాట్ర్లు మధయ్ యుదధ్ం
జరిగింది. దీనిని Anglo–Boer War లేక Second Boer War అంటారు. ఈ రెండు
రాషాట్ర్ల పర్జలు డచ భాష మాటాల్డుతారు. ఒకపుప్డు డెనామ్ రక్, పర్సుత్తం ‘నెదరాల్ండస్’
(The Netherlands) గా పిలువడే, ఈ దేశంలో డచ మాటాల్డుతారు. ఈ డచ పర్జలు
17, 18, 19 వ శతాబాద్లలో దకిష్ణ ఆఫిర్కాకు వలస వెళళ్టం జరిగింది. డచ-ఆఫిర్కన భాషలో రైతులను (farmers)
‘Boers’ అని అంటారు.
యుదాధ్నికి ముందు ఈ రెండు Boer రాషాట్ర్లలో బంగారం, వజర్ నికేష్పాలు బయటపడాడ్యి. వీటిని దకిష్ణ
ఆఫిర్కాను పాలించే ఆంగేల్యులు సావ్ధీనం చేసుకునే సమయంలో Boer పర్జలు వారిని అడడ్గించటం జరిగింది. చివరకు
ఈ రెండు సమూహాల మధయ్ యుదాధ్నికి దారి తీసింది. చివరకు ఆంగేల్యులకు విజయం వరించిన తదుపరి Boer పర్జలు
ఓటమిని అంగీకరించక కొంత కాలం గొరిలాల్ యుదధ్ం జరిపారు. చివరకు Boer పర్జలు ఓటమిని అంగీకరించారు.
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ఈ యుదాధ్నిన్ పర్కటించినపుప్డు గాంధీజీ సానుభూతి బోయర పర్జల మీదే ఉంది. కాని ఇటు వంటి
విషయాలలో వయ్కిత్గత విశావ్సాలను అమలుచేయటం ఆయనకు ఇషట్ం లేదు. దీని మీద ఆయన లో అంతరమ్ధనం
జరిగింది. కొనిన్ ఏళల్ కిర్తం ఆంగేల్యులకు వయ్తిరేకంగా సతాయ్గర్హం చేసిన గాంధీజీ బోయర యుదధ్ం విషయంలో ఆయన
ఆంగేల్య సామార్జాయ్నికి అండగా నిలవటం జరిగింది. ఈ సూతార్ నిన్ భారతావనిలో కూడా పాటిసేత్ ఆంగేల్యులనుంచి
పూరిత్ విముకిత్ సాధించవచచ్ని ఆయన భావిం చటం జరిగింది. ఇచచ్ట దకిష్ణ ఆఫిర్కాలో ఆంగేల్యులకు మదద్తుగా అనేక
మంది సహచరులను కూడ గటుట్కుని 1899 అకోట్బర 11 వతేదీన అంబులెనస్ (ambulance) దళాలను ఏరాప్టు చేసి
క్షత గాతుర్లకు సేవ చేయాలని భావించారు.
ఆ రోజులోల్ సగటు ఆంగేల్యుడు భారతీయులు పిరికివాళుళ్ అని, వాళుళ్ ముందుగా తమ సవ్పర్ యోజనాలే
చూసుకుంటారు అని పరిహసిసాత్డు. అందుకుని గాంధీజీ సేన్హితులలో చాలా మంది అంబులెనస్ విషయంలో ఆయనకు
సహకరించడానికి ముందుకు రాలేదు. కాని Dr. Booth గాంధీజీకి హృదయ పూరవ్కంగా మదద్తు ఇచాచ్రు. ఈయన
గాంధీజీని, ఆయన సహచరులకు అంబులెనస్ కు సంబంధించిన పనులలో శిక్షణ ఇచాచ్డు. Mr. Laughton (దాదా
అబుద్లాల్ కు నాయ్య సలహాదారు) మరియు Harry Escombe గాంధీజీ పర్ణాళికకు పూరిత్ మదద్తు ఇచిచ్ పర్భుతవ్
అనుమతి కోసం పర్యతిన్సేత్ అధికారులు వీరి సేవలు అవసరంలేదని చెపప్టం జరిగింది.
ఈ తిరసాక్రం గాంధీజీకి నచచ్క Dr Booth చొరవతో నాటాల బిషప ను కలిసి విషయం వివరించగా ఆయన
సంతోషించి భారతీయుల సేవలు ఉపయోగించుకోటానికి అంగీకరించాడు. 1,100 మంది సభుయ్లు, 40 మంది
నాయకులు గల ఈ సవ్చచ్ంద దళంలో 300 మంది సేవ్చాఛ్ భారతీయులు, మిగతా వయ్కుత్లు ఒపప్ంద (indetured)
భారతీయులు. గాంధీజీ నాయకతవ్ంలో ఈ సేవా దళం రెడ కార్స (Red Cross) రక్షణతో అతయ్ంత సమరధ్వంతంగా
ఆంగేల్యులకు సహకరించింది. ఈ సేవా దళంలో హిందువులు, మహమ్దీయులు, తమిళులు, తెలుగువారు, గుజరాతీలు,
సింధీలు, తదితర భారతీయు లు ఉనాన్రు.
ఆ బోయర యుదధ్ం సమయంలో ఇరువైపులా తీవర్మైన కాలుప్లు జరిగిగాయి. ఈ దళ సభుయ్లు కాలుప్లకు
దూరంగా ఉండి క్షతగాతుర్లకు వైదయ్సేవలు అందించారు. దకిష్ణ ఆఫిర్కా సైనాయ్ధయ్కుష్డు Redvers Buller సలహా
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మేరకు కాలుప్లు జరిగే సమయంలోనే మైదానంలో గాయపడడ్ సైనికులను బయటకు తీసుకువెళిల్ అతయ్వసర వైదయ్
సహాయం అందించి వారిని పార్ణాపాయంనుంచి గాంధీజీ దళం కాపాడింది.
యుదధ్ం జరిగిన 6 వారాల సమయంలో దళ సభుయ్లు క్షతగాతుర్లను stretchers మీద వేసుకుని రోజుకు 2025 మైళుళ్ నడిచి ఆసుపతుర్లకు తీసుకువెళేల్వారు. ఈ యుదధ్ంలో తీవర్ంగా గాయపడడ్ పదాతి దళ అధికారి Edward
Woodgate ని కూడా stretcher మీద తీసుకువెళల్డం జరిగింది.
6 వారాల తరువాత జరిగిన యుదధ్విరమణతో గాంధీజీ సేవదళం పని ముగిసింది. ఈ సమ యంలో దకిష్ణ
ఆఫిర్కా పర్భుతావ్నికి సహాయంగా ఇంగల్ండ, భారతావని నుంచి సైనికులిన్ రపిప్ంచటం జరిగింది. గాంధీజీ నాయకతవ్ంలో
సేవా దళం చేసిన సేవలను దకిష్ణ ఆఫిర్కా పర్భుతవ్ం చాలా పర్శం చించింది. తదావ్రా భారతీయుల పర్తిషట్ చాలా
పెరిగింది. వీరి సేవలవలల్ తెలల్వారి హృదయాలలో భారతీయులంటే సదాభ్వం మొదలయింది. వారాత్పతిర్కలు భారతీయుల
గురించి పర్శంసనీయమైన పాటలు, గేయాలు, పార్సలు, పలల్విలతో పర్చురించాయి. “ఏదైనా వీరు ఈ మన సామార్జయ్
పుతుర్లే” అని పొగిడాయి. ఇదంతా గాంధీజీ చొరవ వలనే సాధయ్మయింది. జనరల Redvers Buller ఈ సేవా దళ
కృషిని పర్శంసిసూత్ గాంధీజీ తో పాటు నాయకులందరికీ యుదధ్ పతకాలు (War Medals) పర్దానం చేయటం
జరిగింది.
భవిషయ్తుత్లో భారతావని సావ్తంతార్య్నికి గాంధీజీ చేయబోయే పోరాటానికి ఇది నాంది.

మరోసారి గాంధీజీ భారతావని పరయ్టన
బోయర యుదధ్ విధులు అనంతరం తాను దకిష్ణ ఆఫిర్కాలో చేయవలసిన దానికంటే తాను భారతావనిలో
చేయగలిగినది చాలాఉందని గాంధీజీ భావించారు. అచచ్టి సేన్హితులు ఆయనను సవ్దేశం తిరిగి రమమ్ని కోరారు. వారి
సలహామేరకు తన బాధయ్తలనుంచి విడుదల చేయమని సేవాదళ సభుయ్ లను అభయ్రిధ్ంచగా వారు అంగీకరించి ఒక
షరతుతో ఆమోదించారు. అది ఒక సంవతస్రం లోపల దకిష్ణ ఆఫిర్కా తిరిగి రావాలని. ఈ షరతును గాంధీజీ వెంటనే
మనిన్ంచటం జరిగింది. ఆ తరువాత జరిగిన గాంధీజీ మాటలలోనే తెలుసుకుందాము.
“ఆ సమయంలో నాకు నాటాల తో చాలా సానిన్హితయ్ం ఏరప్డింది. నాటాల భారతీయులు వెంటనే నాకు తమ
పేర్మామృతంతో నాకు సాన్నం చేయించారు. పర్తి చోటా వీడోక్లు సమావేశాలు నిరవ్హించారు; నాకు ఖరీదైన

øöeTT~

www.koumudi.net

y˚T 2022

McõGS ¥{MLjjÁ

4

బహుమతులు బహుకరించారు. వీటిలోల్ బంగారం, వెండి నగలతో పాటు అతయ్ంత విలువైన కొనిన్ వజార్లుకూడా
ఉనాన్యి.”
“కాని ఈ బహుమతులు సీవ్కరించే హకుక్ నాకు ఎకక్డ ఉంది? వీటిని సీవ్కరిసేత్ సేవా దళంలో
పారితోషకం కోసం పనిచేసినటుల్గా ఉంటుంది. ఈ బహుమతులలోఆ ఖాతాదారులు (నాయ్య వృతిత్కి సంబంధించిన)
ఇచిచ్న కొనిన్ తపప్ మిగతావనీన్ సేవా దళం తరుఫున నా సహచరులు ఇచిచ్నవే. తోటి పర్జలకు చేసిన సేవ అంతా
సవ్చచ్ంద పర్జా సేవయే. దానికి వెల కటట్లేము.”
“బహుమతులలో నా భారయ్ కోసం ఇచిచ్న ఒక దాని ఖరీదు 50 గినియాలు (guineas). (అపుప్డు అవి
50 పౌండుల్ కు సమానం). బహుమతులు ఇచిచ్న రోజు రాతిర్ నాకు కంటిమీద కునుకు లేదు. నా గదిలో తీవర్
ఆందోళనతో అటూ ఇటూ తిరిగాను. చివరకు పరిషాక్రం దొరకలేదు. అతయ్ంత ఖరీదైన ఈబహుమతులను
తిరసక్రించటం చాలా కషట్మైన పని; కాని అలా అని వాటిని ఉంచుకోటం మరింత కషట్మైనది.”
“ఒక వేళ నేను ఉంచుకునాన్ నా పిలల్ల సంగతేంటి? నా భారయ్ గురించి ఏమిటి? వారు పర్జా సేవలో
శిక్షణ పొందారు. నా ఇంటోల్ ఖరీదైన ఆభరణాలు లేవు. మేము సామానయ్ జీవితానికి అలవాటు పడాడ్ము. అటువంటపుప్డు
బంగారు గడియారాలు ఎలా ధరించగలము? అలాగే వజర్పుటుంగరాలు, బంగారు గొలుసులు ఎలా ధరిసాత్ము? నేను
చాలా కాలంనుంచే ఆభరణాల పటల్ వాయ్మోహం తగిగ్ంచుకోమని పర్జలకు ఉదోభ్దిసుత్నాన్ను. ఈ పరిసిథ్తిలో
బహుమతులుగా వచిచ్న నగలను ఏమి చెయాయ్లిఅని ఆలోచించాను.”
“వీటిని నా దగగ్ర ఉంచుకోలేను. చివరకు భారతీయుల సంఘం ఒకటి ఏరాప్టు చేసి దానికి Parsee
Rustomjee (Rustomjee Jivanji Ghorkhodu) ను, మరి కొందరిని ధరమ్కరత్లుగా నియమించటం జరిగింది.
ఈ బహుమతులను ఆ సంఘానికి ఇచేచ్ ముందు నా పిలల్లను సంపర్దించాను. వారందరు నా పర్తిపాదనను ఆమోదిసూత్
‘ఈ విలువైన బహుమతులు మాకు వదుద్; మాకు అవి ఎపుప్డైనా అవ సరం అనిపిసేత్ మేము కొనుకోక్గలం. అందువలల్
వీటిని మీరు ఏరాప్టుచేసే సంఘానికి ఇచిచ్ వేయండి’ అని అనాన్రు. నా భారయ్ మొదట ఒపుప్కోకపోయినా చివరకు నేను
చెపిప్న దానికి అంగీకరించింది. ఈ విధంగా నా తలమీద ఉనన్ పెదద్ బరువును దించుకునాన్ను.”
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వెంటనే 1896-1901 మధయ్ వచిచ్న అనిన్ బహుమతులను ఇచిచ్వేయడమైనది. ఇచేచ్ముందు ఒక
విశావ్స ఒడంబడిక (trust deed) తయారుచేసి, ధరమ్కరత్లతో సంతకాలు పెటిట్ంచి, ఈ బహుమతు లను బాయ్ంకు లో
జమ చేయటం జరిగింది. వీటిని భవిషయ్తుత్లో భారతీయుల సేవ కొరకు మాతర్మే నా కోరికలు, ధరమ్కరత్ల కోరికల మేరకు
మాతర్మే వినియోగించమని trust deed లో వార్యటం జరిగింది."
“ఎపుప్డైనా పర్జాహిత కారయ్కర్మాలను నిరవ్హించటానికి నిధులు కావలసినపుప్డు, టర్సుట్ నుంచి డబుబ్
తీయవలసినపుప్డు, అవసరమైన పైకం వేరేవిధంగా సేకరించాము గాని టర్సట్ లో ఉనన్ నిధులను ఏనాడూ ముటుట్కోలేదు.
ఈ నిధులు, నగలు అలాగే చాలా కాలం అలాగే ఉంచటం జరిగింది. ఆ కారణంగా వాటి విలువ అలాగే పెరుగుతూనే
ఉంది. ఈ నా నిరణ్యానిన్, వివేకానిన్ నా శీర్మతి చాలా సంతోషించింది. అందువలల్ నేను పర్లోభాలకు ఏనాడూ
లొంగలేదు."
“పర్జా సేవచేసే వయ్కిత్ విలువైన బహుమతులను ఏనాడూ ఆశించకూడదు, తీసుకోకూడదు అని నా గటిట్
నమమ్కం.”
మరోసారి గాంధీజీ భారతావని పరయ్టన
టర్సట్ చేసిన తరువాత గాంధీజీ డిశంబర 1900 లో భారతావని తిరుగు పర్యాణం చేశారు. దారి మధయ్లో
మారిషస (Mauritius) లో ఓడ ఆగితే ఆ రాతిర్ అచచ్ట గవరన్ర Sir Charles Bruce లో సమా వేశమయాయ్రు
గాంధీజీ. చివరకు బొంబాయి చేరిన తరువాత అచచ్టనుండి రైలులో కలకతాత్ వెళాల్రు. కొదిద్ రోజులలో కలకతాత్లో
(డిశంబర 26-30) Dinshaw Wacha (వాచా) ఆధవ్రయ్ంలో కాంగెర్స పారీట్ 6 వ సమావేశం జరగబోతునన్ది.
పర్యాణం చేసుత్నన్పుప్డు అదే రైలులో ఫిరోజ షా మెహతా కూడా ఉనాన్రు. ఆసమయంలో గాంధీజీ దకిష్ణ ఆఫిర్కాలో
జరిగిన విషయాలను, పరిసిథ్తులను ఆయనకు వివరించారు. ఆసమయంలో ఆయనతోపాటు శీర్ వాచా, Sir
Chimanlal Setalvad. కూడా ఉనాన్రు. అపుప్డు ఫిరోజ షా మెహతా గాంధీజీతో “గాంధీ, నీకు మేము
ఏమిచెయయ్లేము అని అనిపిసుత్ంది. మాదేశంలోనే మాకు అధికారం లేనపుప్డు దకిష్ణ ఆఫిర్కా వంటి చోటల్ మేము ఏమి
చేయగలం” అని అనాన్రు. ఆ మాటలు వినన్ గాంధీజీ ఒకక్ సారి ఉలికిక్పడాడ్రు. శీర్ వాచా గాంధీజీ వైపు దయనీయంగా
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చూశారు. గాంధీజీ కూడా హాజరు అయిన ఆ కాంగెర్స సమావేశం చివరి రోజున Sir Pherozeshah Mehta
అధయ్కుష్డుగా ఎనిన్కయాయ్రు. ఇదే మొదటి సారి గాంధీజీకి కాంగెర్స పారీట్తో మొదటి అనుభవం.
ఆ సమావేశంలో గాంధీజీ దకిష్ణ ఆఫిర్కాలో భారతీయుల తరుపున ఒక తీరామ్నం పెటిట్నపుప్డు దానికి
కాంగెర్స సభుయ్లనుంచి అతయ్ధిక మదద్తు లభించింది. ఆ సమావేశంలో గాంధీజీ లోకమానయ్ బాలగంగాధర తిలక ను
కలిసి ఆయనకుకూడా దకిష్ణ ఆఫిర్కాలో భారతీయులు పడుతునన్ కషట్ నషాట్ లను వివరించారు.
మూడు రోజులు జరిగిన ఈ సమావేశంలో కాంగెర్స నాయకులలో, సవ్చఛ్ంద సేవకులలో అసప్ృశయ్త
అధికంగానే ఉందని గాంధీజీ గమనించారు. ఉదాహరణకు తమిళ, తెలుగు వారి వంట శాల ఇతర కులాల వంట
శాలలకు దూరంగా ఉంది. వీరు భోజనాలు చేసుత్నన్పుడు ఇతరులు చూడ టం ఇషట్ం ఉండదు. అ వంట శాల పొగతో
నిండిపోయింది. ఆ వంటశాలలోనే ఒక పర్కక్న భోజనాలు జరిగాయి. వీరు వరణ్ధరమ్ం నిఖచిచ్గా పాటించటం జరిగింది.
భారతావనిలో ఉనన్ ఇటువంటి అసప్ృ శయ్త ఉండటం చూసి గాంధీజీ ఆశచ్రయ్పోయారు. ఇటువంటి చోటల్ అంటువాయ్దులు
అకసామ్తుత్గా వాయ్పించవచుచ్.
ఆ సమావేశంలో దకిష్ణ ఆఫిర్కా భారతీయులకు మదద్తుగా గాంధీజీ సమరిప్ంచిన తీరామ్నానిన్ ఫిరోజ షా
పర్తిపాదిసేత్ దానికి సభయ్లు సంపూరణ్ మదద్తు ఇవవ్టం జరిగింది. కాంగెర్స పారీట్ అందించిన ఈ విజయం గాంధీజీకి
ఎంతో ఆనందం కలిగింది.
కాంగెర్స పారీట్ సమావేశం ముగిసిన తరువాత గాంధీజీ ఒక నెల పాటు కలకతాత్లోనే ఉనాన్రు.
ఆ సమయంలో గోపాలకృషణ్ గోఖలే ఆయనను తను ఉనన్ ఇండియన కల్బ హోటల గదిలో ఆయనను తనతోపాటు
ఉండమని ఆహావ్నించారు. అపుప్డు గోఖలే “గాంధీ, ఈ దేశంలో ఉనన్పుప్డు నీవు పర్జల తో మమేకమవావ్లి. అలాగే
కాంగెర్స పారీట్కికూడా సేవ చేయమని నినున్ కోరుచునాన్ను” అని సూచించారు.
-----------సశేషం-----------గోపాలకృషణ్ గోఖలేతో గాంధీజీ ఉనన్ నెల రోజులలో సమయంలో ఏమి జరిగిందీ, కలకతాత్లో ఆయన ఎవరితో
సమావేశం అయాయ్రు, తదితర విషయాల గురించి వచేచ్ సంచికలో తెలుసు కుందాము.
COMMENTS
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