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புத்ே்கத்லேப
�யன்�டுத்தும்
முலற

வி்ளக்கபேடம்

்கடிைமொை ்கருதது்கய்ள எளி்தொககும் பநொக்கததுடன்
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ேொடச சுருக்கம்

முககியமொை ்கருதது்கள் மொைைர்்களின் மைதில்
ேதியும் ைண்ைம் ஒன்று அல்்லது இைண்டு ைரி்களில்
நியைவுறுததுகிறது.

ேயிற்சி

கெயல்ேொடு்கள்

பமற்ப்கொள் நூல்்கள்

்கய்லசகெொற்்கள்
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மொைைர்்கள் ்தொங்கப்ள ேயில்ை்தற்கும் மதிபபீடு
கெய்ை்தற்கும் உ்தவுகிறது.
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க்தொடர்ேொை புரி்தய்ல பமம்ேடுததிகக்கொள்்ள உ்தவுகிறது.
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இணைய வளங்கள்

பாடநூலில் உள்ள விரைவுக் குறியீட்டைப் (QR Code) பயன்படுத்துவ�ோம்! எப்படி?
•

உங்கள் திறன் பேசியில் கூகுள் playstore க�ொண்டு DIKSHA செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவிக்கொள்க.

•

செயலியை திறந்தவுடன், ஸ்கேன் செய்யும் ப�ொத்தானை அழுத்தி பாடநூலில் உள்ள விரைவு குறியீடுகளை ஸ்கேன் செய்யவும்.

•

திரையில் த�ோன்றும் கேமராவை பாடநூலின் QR Code அருகில் க�ொண்டு செல்லவும்.

•

ஸ்கேன் செய்வதன் மூலம். அந்த QR Code  உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள மின் பாட பகுதிகளை பயன்படுத்தலாம்.

குறிப்பு: இணையச்செயல்பாடுகள் மற்றும் இணைய வளங்களுக்கான QR code களை Scan செய்ய DIKSHA அல்லாத ஏதேனும் ஓர்
QR code Scanner ஐ பயன்படுத்தவும்.   
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அலகு

1

இந்தியாவில் தேசியத்தின் எழுச்சி

கற்றலின் ந�ோக்கங்கள்
கீழே குறிப்பிடப்பட்டவைகள�ோடு அறிமுகமாதல்
�

வேளாண் ெசயல்களில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களும் ஆங்கிலேய உற்பத்தியாளர்களின்
இறக்குமதியும் இந்தியக் கைவினைத் த�ொழில்களையும் கைவினைஞர்
வாழ்வையும் சீரழித்தது.

�

குறிப்பிட்ட இடைவெளிகளில் ஏற்பட்ட பஞ்சங்கள் நிலமற்றத்
வேலையில்லாக் கைவினைஞர்களையும் புலம்பெயரச் செய்தது.

�

மேற்கத்தியக் கல்வியின் அறிமுகமும் தேசிய எழுச்சியின் உதயமும்.

�

இந்தியாவில் தேசிய எழுச்சிக்குப் பங்களிப்புச் செய்த ஏனைய காரணிகள்.

�

நவீன இந்தியாவின் படித்த வகுப்பினர் இந்திய தேசிய காங்கிரசுக்கான அடித்தளம் அமைத்தல்.

�

த�ொடக்ககாலத் தேசியவாதிகளும் அவர்களின் பங்களிப்பும். குறிப்பாக ந�ௌர�ோஜியும் அவருடைய
செல்வச் சுரண்டல் க�ோட்பாடும்.

அறிமுகம்

த�ொழிலாளர்களையும்

விரிவான தளத்தில் தேசியமென்பது ஒரு
நாட்டிற்கு
விசுவாசமாகவும்
பக்திய�ோடும்
இருத்தல் எனப் ப�ொருள் க�ொள்ளப்படுகிறது. அது
தனது நாட்டை ஏனைய நாடுகளைக் காட்டிலும்
உயர்வான இடத்தில் வைத்துப் பார்த்து அல்லது
ஏனைய நாடுகளுக்குப் ப�ோட்டியாக தனது
நாட்டின் பண்பாடும் மற்றும் விருப்பங்களின்
வளர்ச்சியில் சிறப்புக் கவனம் செலுத்தும் ஒரு
தேசிய உணர்வு அல்லது மனப்போக்காகும்.

இந்தியாவை முன்னைக் காட்டிலும் அதிகமாகச்
சுரண்டுவதற்காகவும்
கட்டுப்படுத்துவதற்காகவும்
இந்திய
அரசியலை,
ப�ொருளாதாரத்தை
ஒருமுகப்படுத்துவதில்
ஆங்கிலேயர்
வெற்றி
பெற்றனர். இவ்வெற்றி தவிர்க்க இயலாத வகையில்
தேசிய உணர்வின் வளர்ச்சிக்கும், தேசிய இயக்கம்
த�ோன்றுவதற்கும் இட்டுச் சென்றது. பத்தொன்பதாம்
நூற்றாண்டில்
சமூகச்
சீர்திருத்தங்களுக்காக
மேற்கொள்ளப்பட்ட இயக்கங்கள், ப�ோராட்டங்கள்
அவற்றைத் த�ொடர்ந்து மேலைக்கல்வி பயின்ற
இந்தியர்கள், குடிமை உரிமைகளுக்காக முன்வைத்த
வேண்டுக�ோள்கள்,
சமர்ப்பித்த
மனுக்கள்
ஆகியவற்றை ஆரம்பப் புள்ளிகளாகக் க�ொண்டு
இந்திய
தேசிய
இயக்கத்தின்
வரலாறு
த�ொடங்குகிறது. கி.பி. (ப�ொ .ஆ) 1915இல் ம�ோகன்தாஸ்
கரம்சந்த்
காந்தி
தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து
இந்தியா திரும்பி, 1919இல் இந்திய தேசிய
இயக்கத்திற்கு அவர் தலைமைேயற்றதிலிருந்து
இந்திய தேசியம் மிகப்பெரும் மக்கள் இயக்கமாக
மாறியது.

காந்தியடிகளுக்கு
முன்னர்
தாதாபாய்
ந�ௌர�ோஜி, க�ோபால கிருஷ்ண க�ோகலே, பிபின்
சந்திர பால், லாலா லஜபதி ராய், பால கங்காதர
திலகர் ப�ோன்றோரும், ஏனைய�ோரும் காலனியச்
சுரண்டல் குறித்தும், மக்களின் தேசிய அடையாளம்
பற்றியும் இந்தியர்களுக்குக் கற்றுக் க�ொடுப்பதற்கான
முன் முயற்சிகளை மேற்கொண்டனர். இவ்வியலில்
இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் த�ோற்றம், வளர்ச்சி
ஆகியவற்றின் வழித்தடத்தைக் கண்டறிவத�ோடு,
த�ொடக்ககாலத்
தலைவர்கள்
என்றறியப்பட்ட
இவர்களின்
பங்களிப்பின்
மீதும்
கவனம்
செலுத்துகிற�ோம்.
1
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1.1  சமூகப் ப�ொருளாதாரப் பின்னணி

முன்னேற்றத்தையும் ஏற்படுத்தவில்லை; மாறாக,
விவசாயிகளிடையே
மனநிறைவின்மையை
ஏற்படுத்தி அவர்களை அமைதி இழந்தவர்களாக,
கட்டுப்பாடுகளை மீறுபவர்களாக ஆக்கியது. இந்த
விவசாயிகள் பின்னர் ஏகாதிபத்தியவாதிகளுக்கும்
அவர்களின் கூட்டாளிகளுக்கும் எதிராகத் திரும்பினர்.

அ) புதிய நிலவுடைமை உரிமைகளால் ஏற்பட்ட
பாதிப்புகள்

இந்தியாவின் மரபு சார்ந்த நிலவுடைமை
முறையை
ஆங்கிலேயர்
சிதைத்தனர்.
ஆங்கிலேயர்க்கு
முந்தைய
காலங்களில்
நிலவரியானது, விவசாயிகளுடன் விளைச்சலைப்
பகிர்ந்து க�ொள்வதாய் அமைந்திருந்தது. ஆனால்,
ஆங்கிலேயர் பயிர்கள் விளையாமல் ப�ோவது,
விலைகளில் ஏற்படும் வீழ்ச்சி, வறட்சி, பஞ்சம்
ப�ோன்ற நிகழ்வுகளைக் கணக்கில் க�ொள்ளாமல்
நிலவரியைப் பணமாகக் கணக்கிட்டு நிர்ணயம்
செய்தனர். மேலும் கடனை அடைப்பதற்காக
விற்பனை செய்வது என்பதும் பழக்கமானது.
வட்டிக்குக்கடன்
க�ொடுப்பவர்களை
நிலவுரிமையாளர்களுக்கு முன்பணம் வழங்க
ஊக்குவித்து, கடன் க�ொடுத்தவர்கள் கடன்
வாங்கியவரின்
ச�ொத்துகளை
இதன்மூலம்
அபகரிக்க அனைத்து விதமான சூழ்ச்சிகளையும்,
ம�ோசடிகளையும் மேற்கொண்டனர்.

ஆ) கட்டுப்பாடுகளற்ற
வணிகக்
க�ொள்கை,
த�ொழில் நீக்கச் செயல்பாடுகள்: இந்தியக்
கைவினைஞர்கள் மீது ஏற்படுத்தியத் தாக்கம்
இங்கிலாந்தில் த�ொழில் புரட்சி ஏற்பட்டதைத்
த�ொடர்ந்து
கம்பெனி
பின்பற்றியக்
க�ொள்கையானது,
இந்தியாவில்
த�ொழில்கள்
நீக்கப்படும்
விளைவுகளை
ஏற்படுத்தியது.
இப்போக்கு முதல் உலகப் ப�ோர் த�ொடங்கும் வரை
நீடித்தது. ஆங்கில அரசு கட்டுப்பாடுகளற்ற சுதந்திர
வணிகம் (laissez faire) எனும் க�ொள்கையைப்
பின்பற்றியது. பருத்தி, சணல், பட்டு ஆகிய கச்சாப்
ப�ொருட்கள் இந்தியாவிலிருந்து இங்கிலாந்திற்கு
எடுத்துச்
செல்லப்பட்டன.
இக்கச்சாப்
ப�ொருட்களிலிருந்து
உற்பத்தி
செய்யப்பட்டப்
ப�ொருட்கள் மீண்டும் இந்தியச் சந்தைக்கு அனுப்பி
வைக்கப்பட்டன.
த�ொழில்நுட்ப
வளர்ச்சியின்
உதவியுடன் இங்கிலாந்தில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டப்
ப�ொருட்கள் இந்தியச் சந்தைகளில் மலைப�ோல்
குவிந்தன.
இந்தியக்
கைத்தறி
நெசவுத்
துணிகளைக் காட்டிலும் இறக்குமதி செய்யப்பட்டத்
துணிகள் குறைந்த விலையில் கிடைத்தன.
ஆங்கிலேயரின் வருகைக்கு முன்பாக தனது
கைத்தறித் துணிகளுக்காகவும் கைவினைப்
ப�ொருட்களுக்காகவும் இந்தியா புகழ் பெற்றிருந்தது.
உலகச்
சந்தையிலும்
நல்ல
மதிப்பைப்
பெற்றிருந்தது. இருந்த ப�ோதிலும் காலனியாதிக்கக்
க�ொள்கையின் விளைவாக இந்தியக் கைத்தறிப்
ப�ொருட்களும் கைவினைப் ப�ொருட்களும் தங்கள்
உள்நாட்டு, பன்னாட்டுச் சந்தைகளைப் படிப்படியாக
இழந்தன. இங்கிலாந்துப் ப�ொருட்கள் இறக்குமதி
செய்யப்பட்டதால்
இந்தியாவின்
நெசவாளர்,
பருத்தியிழை ஆடை தயாரிப்போர், தச்சர், க�ொல்லர்,
காலணிகள்
தயாரிப்போர்
ஆகிய�ோர்
வேலையற்றோர் ஆயினர். கச்சாப் ப�ொருட்களைக்
க�ொள்முதல் செய்வதற்கான இடமாக இந்தியா
மாறியது. இங்கிலாந்தின் த�ொழிற்சாலைகளுக்குத்
தேவையான த�ொழிற்சாலைப் பயிர்களான அவுரி
(Indigo) மற்றும் ஏனையப் பயிர்களை உற்பத்தி
செய்யும்படி
இந்திய
விவசாயிகள்
வற்புறுத்தப்பட்டனர்.
இம்மாற்றத்தினால்
பல
நூற்றாண்டுகளாக இந்தியாவின் மூலாதாரமாக
விளங்கிய வேளாண்மை பாதிக்கப்பட்டு உணவுப்
பற்றாக்குறைக்கு இட்டுச் சென்றது.

கிழக்கிந்திய கம்பெனி அறிமுகம் செய்த புதிய
நில நிர்வாகக் க�ொள்கையினால் மேலும் இரண்டு
முக்கியப் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டன. நிலத்தை
விற்பனைப்
ப�ொருளாக்குவது,
இந்தியாவில்
வேளாண்மையை வணிகமயமாக்குவது ஆகிய
இரண்டையும்
அவர்கள்
நிறுவனமாகவே
ஆக்கினர். ஆங்கிலேயர் வருகைக்கு முன்பு
இந்தியாவில் நிலத்தில் தனிச் ச�ொத்துரிமை
என்பது இல்லை. தற்போது நிலம் ஒரு சரக்காக
மாற்றப்பட்டு விற்பது அல்லது வாங்குவதன்
வழியாக நபர்களிடையே கைமாறியது. மேலும்
வரி/குத்தகை செலுத்தப்படவில்லை என்பதற்காக
அரசு நிர்வாகம் நில உரிமையாளர்களிடமிருந்து
நிலங்களைப் பறிமுதல் செய்தது. இந்நிலங்கள்
மற்றவர்களுக்கு
ஏலத்திற்கு
விடப்பட்டன.
இம்முறையால் ஒரு புதுவகையான நிலப்பிரபுக்கள்
வர்க்கம் உருவானது. தங்கள் நிலங்களில்
வாழாமல்
நகரங்களில்
வாழ்ந்த
இவர்கள்
குத்தகையை மட்டும் கறந்து க�ொண்டனர். மரபு
சார்ந்த வேளாண் முறையில் விவசாயிகள்
பெரும்பாலும் தங்கள் நுகர்வுப் பயன்பாட்டிற்குத்
தேவையானதை மட்டுமே உற்பத்தி செய்தனர்.
புதிய நிலவருவாய் முறைகள் அறிமுகமான
பின்னர் அவர்கள் சந்தைக்குத் தேவையானதை
மட்டுமே உற்பத்தி செய்தனர்.
நிலம் விற்பனைச்சரக்காக மாற்றப்பட்டதும்
வேளாண்மை வ ணி க ம ய ம ாக்கப ்ப ட ்ட து ம்
விவசாயிகளின் வாழ்க்கை நிலையில் எந்த ஒரு
இந்தியாவில் தேசியத்தின் எழுச்சி
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அனைத்தும் பயனற்றுப் ப�ோனதால் முன்பணம்
பெறவும் புது ஒப்பந்தம் ப�ோடவும் அவர்கள்
மறுத்துக் கலகத்தில் இறங்கினர். 1859-60இல்
மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த இண்டிக�ோ புரட்சியின்
மூலம் விவசாயிகள் பண்ணையார்களை வடக்கு
வங்காளத்திலிருந்து வெளியேற்றினர்.

இ) பஞ்சங்களும் இந்தியர்கள் ஆங்கிலேயரின்
கடல் கடந்த காலனிகளில் குடியேறுதலும்
பஞ்சங்கள்

இந்தியா
மேன்மேலும்
த�ொழில் நீக்கம் செய்யப்பட்ட
நாடாக
மாறியதால்
கை வி ன ை த் த ொ ழி ல்க ளி ல்
ஈடுபட்டிருந்த
கைவினைத்
த�ொ ழி லாள ர ்க ள்
வேலையிழந்தனர்.
மேலும்
நீர்ப்பாசன ஏற்பாடுகள் மராமத்து செய்யப்படாமல்
புறக்கணிக்கப்பட்டதாலும்
க�ொடுமையான
நிலவரியின் காரணமாகவும் பஞ்சங்கள் மீண்டும்
மீண்டும் ஏற்பட்டன. ஆங்கிலேயரின் வருகைக்கு
முன்னர்
இந்திய
ஆட்சியாளர்கள்
பஞ்ச
காலங்களில் வரி விலக்களிப்பது, தானியங்களின்
விலைகளை முறைப்படுத்துவது, பஞ்சத்தால்
பாதிப்புக்குள்ளானப் பகுதிகளிலிருந்து உணவு
தானியங்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்படுவதைத் தடை
செய்வது ப�ோன்ற நடவடிக்கைகள் மூலம்
மக்களின்
சிரமங்களைச்
சீர்செய்து
துயர்
துடைத்தனர்.
ஆனால்
ஆங்கிலேயர்கள்
பஞ்சங்களின்
ப�ோதும்
தலையிடாக்
க�ொள்கையைப் பின்பற்றினர். இதன் விளைவாக
ஆங்கிலேயரின் ஆட்சியில் லட்சக்கணக்கான
மக்கள் பட்டினியால் மாண்டனர். 1770-1900
ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட காலப்பகுதியில்
பஞ்சத்தின் காரணமாக இருபத்தைந்து மில்லியன்
மக்கள்
உயிரிழந்ததாக
மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
1793இல்
த�ொடங்கி
1900
வரையிலான
காலப்பகுதியில் உலகில் பல்வேறு பகுதிகளில்
நடைபெற்ற ப�ோர்களில் மரணமடைந்தோரின்
எண்ணிக்கை ஐந்து மில்லியனாக இருக்க 1891
முதல் 1900 வரையிலான பத்தாண்டுகளில்
பஞ்சத்தினால் மட்டுமே இந்தியாவில் பத்தொன்பது
மில்லியன் மக்கள் உயிரிழந்ததாக மெட்ராஸ்
டைம்ஸ் பத்திரிக்கையின் ஆசிரியர் வில்லியம்
டிக்பை குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அவுரி (இண்டிகோ) சாகுபடி

1859-60இல் நடைபெற்ற இண்டிக�ோ
கலகம்
கம்பெனியின்
அடக்குமுறைக்
க�ொள்கைக்கு எதிரான இந்திய விவசாயிகளின்
ஒரு
எதிர்வினையாகும். பெரும்பாலும்
ஐ ர� ோ ப் பி ய ர ்க ளு க் கு ச்  ச�ொந்த ம ா யி ரு ந்த
நிலங்களில் இந்தியக் குத்தகை விவசாயிகள்
அவுரியைப் பயிரிடக் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டனர்.
துணிகளுக்கு
சாயம்
தயாரிக்கப்
பயன்படுத்தப்படும் இச்செடிக்கு ஐர�ோப்பாவில்
பெரும்தேவை
ஏற்பட்டிருந்தது.
சிறியத�ோர்
த�ொகையை
முன்பணமாகப்
பெற்றுக்
க�ொள்ளவும் சாதகமற்ற ஒப்பந்தங்களை ஏற்றுக்
க�ொள்ளவும்
இந்திய
விவசாயிகள்
கட்டாயப்படுத்தப்பட்டனர்.
ஒரு
விவசாயி
இவ்வொப்பந்தத்திற்கு
ஒப்புக்
க�ொள்ளும்
பட்சத்தில் அவர் தனது நிலத்தில் அவுரியை
மட்டுமே பயிர் செய்தாக வேண்டும். அவுரிக்குப்
பண்ணையார் க�ொடுக்கும் விலைய�ோ சந்தை
விலையைவிடக் குறைவாக இருந்தது. இதனால்
பல சமயங்களில் தங்கள் நிலங்களுக்கான
வரிபாக்கியைக்கூட விவசாயிகளால் செலுத்த
இயலாத நிலை ஏற்பட்டது. ஆட்சியாளர்கள்
தங்களது குறைகளை நிவர்த்தி செய்வர் என்ற
நம்பிக்கையில் விவசாயிகள் அதிகாரிகளுக்குப்
பல மனுக்களை எழுதினர். அமைதியான
வழிகளில்
தங்களின்
எதிர்ப்புகளைத்
தெரிவித்தனர். இவர்களின் வேண்டுக�ோள்கள்

இதில் துயரம் யாதெனில், பட்டினியால் மக்கள்
மடிந்து க�ொண்டிருந்த நிலையில் பல மில்லியன் டன்
க�ோதுமை இங்கிலாந்திற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது.
எடுத்துக்காட்டாக 1866இல் ஒரிசா பஞ்சத்தின்போது
ஒன்றரை மில்லியன் மக்கள் பட்டினிக்குப் பலியான
3

12th_History_TM_Unit_1.indd 3

இந்தியாவில் தேசியத்தின் எழுச்சி

10-06-2019 13:01:52

நிலையில் ஆங்கிலேயர் 200 மில்லியன் பவுண்ட்
அரிசியை இங்கிலாந்திற்கு ஏற்றுமதி செய்தனர்.
ஒரிசா பஞ்சத்தின் தூண்டுதலின் காரணமாக
தேசியவாதியான
தாதாபாய்
ந�ௌர�ோஜி
இந்தியாவின் வறுமை குறித்துத் தனது வாழ்நாள்
முழுவதுமான ஆய்வைத் த�ொடங்கினார். 18761878 காலப்பகுதியில் த�ொடர்ந்து இரண்டாண்டுகள்
பருவமழைப் ப�ொய்த்துப் ப�ோனதால் மதராஸ்
மாகாணத்தில் பெரும் பஞ்சம் ஏற்பட்டது. ஒரிசா
பஞ்சத்தின் ப�ோது பின்பற்றப்பட்ட தலையிடாக்
க�ொள்கையையே
அரசப்பிரதிநிதி
லிட்டன்
பின்பற்றினார். மதராஸ் மாகாணத்தில் 3.5
மில்லியன் மக்கள் பஞ்சத்திற்குப் பலியானதாக
மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

கட்டாயப்படுத்தின. ஒப்பந்தக் கூலித் த�ொழிலாளர்
முறையின் கீழ் இலங்கையின் காபி, தேயிலைப்
த�ோட்டங்களில்
இந்தியர்கள்
கூலிகளாக
வேலைசெய்யச் சென்றனர். 1843இல் பிரிட்டிஷ்
இந்தியாவில் அடிமைமுறை ஒழிக்கப்பட்டதால்
பேரரசின்
காலனிகளுக்கு
குடிபெயரும்
செயல்பாடுகள் ஊக்கம் பெற்றன. 1837இல்
தமிழ்நாட்டிலிருந்து குடிபெயர்ந்து இலங்கையில்
காபித்
த�ோட்டங்களில்
வேலை
செய்த
த�ொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கை சுமார் 10,000.
த�ொழிலின்
வேகமான
வளர்ச்சியால்
த�ொழிலாளர்களின் தேவை அதிகரித்தது. 1846இல்
80,000
என
மதிப்பிடப்பட்ட
தமிழ்
த�ொழிலாளர்களின்
எண்ணிக்கை
1855இல்
1,28,000 ஆனது. 1877இல் ஏற்பட்ட பஞ்சத்தினால்
இலங்கையில்
ஏறத்தாழ
3,80,000
தமிழ்
கூலித்தொழிலாளர்கள் பணியமர்த்தப்பட்டிருந்தனர்.
ஒப்பந்தத் த�ொழிலாளர் முறை: உழைப்புடன்
கூடிய கடுங்காவல் தண்டனை ப�ோன்ற
இவ்வொப்பந்தக் கூலித்தொழிலாளர் முறையின்
கீழ் த�ொழிலாளர்கள் ஐந்து வருட காலத்திற்கு
ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டனர். இறுதியில் அவர்கள்
குறைந்த அளவு கூலியைப் பெற்றுக் க�ொண்டு வீடு
திரும்பலாம்.
வறுமையில் உழன்ற பல
விவசாயிகளும் நெசவாளர்களும் ஓரளவுப் பணம்
சம்பாதிக்கும் நம்பிக்கையுடன் சென்றனர். ஆனால்
அது அடிமைத் த�ொழிலை விடவும் ம�ோசமாக
அமைந்தது.
வறுமையில் வாடிய ஏழைத்
த�ொழிலாளர்களைச் சூழ்ச்சியின் மூலம�ோ அல்லது
கடத்திய�ோ க�ொண்டுவர அரசு தனது முகவர்களை
(கங்காணிகள்) அனுமதித்தது.
நீண்ட கடல்
பயணத்தில்
த�ொழிலாளர்கள்
பெருந்துயரங்களுக்குள்ளாயினர்.
பலர்
வழியிலேயே இறந்தனர்.
1856-1857இல்
கல்கத்தாவிலிருந்து டிரினிடாட் சென்ற கப்பலில்
பயணம்
செய்த
ஒப்பந்தக்
கூலித்தொழிலாளர்களின்
இறப்பு
விகிதம்
பின்வருமாறு: ஆண்களில் 12.3 விழுக்காட்டினரும்,
பெண்களில் 18.5 விழுக்காட்டினரும்,
28%
சிறுவர்களும்,
36%
சிறுமிகளும்,
55%
குழந்தைகளும் இறந்துவிட்டனர்.

மதராஸ் பஞ்சம்

ஒப்பந்தக் கூலித் த�ொழிலாளர்

ஆங்கிலேயப்
பேரரசின்
காலனிகளான
சில�ோன் (ஸ்ரீலங்கா), ெமாரிஷியஸ், ஃபிஜி, மலேயா,
கரீபியன் தீவுகள், தென்னாப்பிரிக்கா ப�ோன்ற
பகுதிகளில் பெருந்தோட்டப் பயிர்களான காபி,
தேயிலை, கரும்பு ஆகியன அறிமுகமானப�ோது
அத்தோட்டங்களில் வேலை செய்யப் பெரும்
எண்ணிக்கையிலான
த�ொழிலாளர்கள்
தேவைப்பட்டனர். 1815இல் சில�ோன் ஆளுநர்
மதராஸ் மாகாண ஆளுநருக்கு எழுதிய கடிதத்தில்
பெருந்தோட்டங்களில்
வேலை
செய்யக்
“கூலிகளை”
அனுப்பிவைக்கக்
கேட்டுக்
க�ொண்டார்.
மதராஸ்
மாகாண
ஆளுநர்
இக்கடிதத்தை மேல் நடவடிக்கைக்காகத் தஞ்சாவூர்
மாவட்ட ஆட்சியருக்கு அனுப்பி வைத்தார். மக்கள்
தங்கள்
நிலத்தின்
மீது
அதிகப்பற்றுக்
க�ொண்டிருப்பதால் ஊக்கத் த�ொகை ஏதேனும்
வழங்காமல் அம்மக்களை அவர்களின் ச�ொந்த
மண்ணிலிருந்து நகரச் செய்வது சிரமமெனத்
தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்தார். ஆனால்
1833, 1843 ஆகிய ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட பஞ்சங்கள்
அரசாங்கத்தின்
தூண்டுதல்
இல்லாமலேேய
மக்களைப்
புலம்
பெயர்ந்து
செல்லக்
இந்தியாவில் தேசியத்தின் எழுச்சி
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இலங்கைக்கு
மட்டுமல்லாது
ஏனைய
ஆங்கிலேய
காலனிகளான
ெமாரிஷியஸ்,
நீரிணைக் குடியேற்றங்கள் (Strait Settlements),
கரீபியன்
தீவுகள்,
டிரினிடாட்,
ஃபிஜி,
தென்னாப்பிரிக்கா
ப�ோன்ற
இடங்களுக்கும்
ஒப்பந்தக் கூலித் த�ொழிலாளர்களாகக் குடிபெயர்ந்து
செல்ல இந்தியர்கள் விருப்பம் தெரிவித்தனர்.
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ஆ) காலனியரசின் பங்களிப்பு: மெக்காலே
கல்வி முறை

1843இல் ெமாரிஷியஸில் 30,218 ஆண்களும்
4,307 பெண்களும் குடியேறியதாக அரசே
அறிவித்தது. நூற்றாண்டின் இறுதியில் 5,00,000
த�ொழிலாளர்கள் இந்தியாவிலிருந்தது ெமாரிஷியஸ்
சென்றனர்.

இந்தியர்களைக் கல்வி கற்றவர்களாகவும்
வலிமை பெற்றவர்களாகவும் மாற்ற வேண்டும்
என்பதைக்
காட்டிலும்
வேறுசில
காரணங்களுக்காகவும் காலனியரசு இந்தியாவில்
நவீனக் கல்வியின் பரவலுக்கு உதவிகள் செய்தது.
இந்தியா ப�ோன்ற ஒரு பெரிய காலனி நாட்டை
ஆள்வதற்கு ஆங்கிலேயர்க்குத் தங்களிடம் பணி
செய்ய பெரும் எண்ணிக்கையிலான கல்வி கற்ற
நபர்கள்
தேவைப்பட்டனர்.
தேவைப்படும்
அளவிற்கான பெருவாரியானப் படித்த நபர்களை
இங்கிலாந்திலிருந்து
அழைத்து
வருவது
சாத்தியமற்றது. இந்நோக்கத்தில்தான் 1835இல்
இந்தியக் கவுன்சில் ஆங்கிலக் கல்விச் சட்டத்தை

ஒப்பந்தக் கூலித் த�ொழிலாளர்கள்

T.B. மெக்காலே 1834
முதல்
1838
வரை
கவர்னர்
ஜெனரலின்
ஆல�ோசனைக் குழுவில்
முதல் சட்ட உறுப்பினராக
அங்கம்
வகித்தவர்.
மெக்காலே இந்தியாவிற்கு
T. B. மெக்காலே
வருவதற்கு முன்னதாக
1823இல் ப�ொதுக்கல்விக்கான ப�ொதுக்குழு
உருவாக்கப்பட்டது.
கல்வி த�ொடர்பாகவும்,
எம்மொழியில் கல்வி கற்பிக்கப்பட வேண்டும்
என்பது குறித்தும் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனிக்கு
வழிகாட்டுவது
இக்குழுவின்
ப�ொறுப்பாகும்.
இவ்வமைப்புப் பின்னர் இரண்டு குழுக்களாகப்
பிரிந்தது.
கீழ்த்திசைக் குழுவானது கல்வி
பிராந்திய ம�ொழிகளில் கற்பிக்கப்பட வேண்டும்
எனும் கருத்தை முன்வைத்தது. ஆங்கில
மரபுக்குழு மேலைக் கல்வியானது ஆங்கில
ம�ொழி வழியில் கற்பிக்கப்பட வேண்டும் எனும்
கருத்தை முன் வைத்தது.

1.2  மேற்கத்தியக் கல்வியும் அதன்
தாக்கமும்
அ) ஆங்கிலேயருக்கு முந்தைய இந்தியாவில்
கல்வி

காலனிய
காலத்திற்கு
முந்தைய
இந்தியாவில்
கல்வியானது
சாதி,
மத
அடிப்படையில்
துண்டுபட்டிருந்தது.
இந்துக்களிடையே, பிராமணர்கள் உயர்நிலை
சார்ந்த சமய, தத்துவ அறிவினைப் பெறும்
தனியுரிமையைப் பெற்றிருந்தனர். கல்வியைத்
தங்களின்
முற்றுரிமையாக்கிக்
க�ொண்ட
அவர்கள்
பிரதானமாக
அர்ச்சகர்களாகவும்
ஆசிரியர்களாகவும்
சமூகத்தில்
அங்கம்
வகித்தனர்.
வித்யாலயங்கள்,
சதுஸ்பதிகள்
என்றழைக்கப்பட்ட
உயர்தரக்
கல்விக்கூடங்களில்
கல்வி
பயின்றனர்.
புனிதமான ம�ொழி எனக் கருதப்பட்ட சமஸ்கிருத
ம�ொழி வழியில் அவர்கள் கல்வி கற்றனர்.
த�ொழில் நுட்ப அறிவானது - குறிப்பாகக்
கட்டடக்கலை,
உல�ோகவியல்
சார்ந்த
அறிவுத்திறனானது
பரம்பரையாக
ஒரு
சந்ததியிடமிருந்து மற்றொன்றுக்கு கைமாற்றம்
செய்யப்பட்டது. இம்முறை புதிய முயற்சிகளுக்குத்
தடையாயிருந்தது.
இம்முறையிலிருந்த
மற்றும�ொரு
குறைபாடு
பெண்களும்
ஒடுக்கப்பட்டோரும் ஏனைய ஏழை மக்களும்
கல்வியறிவு
பெறுவதிலிருந்து
தடை
செய்யப்பட்டதாகும். கல்வி கற்பதில் மனப்பாட
முறைக்கு முக்கியத்துவம் தரப்பட்டது. புதிய
முயற்சிகளுக்கு மற்றும�ொரு தடைக்கல்லாயிற்று.

மெக்காலே
ஆங்கில
மரபுக்குழுவின்
கருத்துக்கு ஆதரவாக இருந்தார். 1835இல் அவர்
தனது புகழ்பெற்ற “இந்தியக் கல்வி குறித்த
குறிப்புகள் (Minute on Indian Education)” எனும்
குறிப்புகளை வெளியிட்டார்.
இக்குறிப்புகளில்
ஆங்கில
வழியில்
மேற்கத்தியக்
கல்வி
கற்பிக்கப்படுவதற்கு
ஆதரவாக
வாதிட்டார்.
ரத்தத்திலும்
நிறத்திலும்
இந்தியராகவும்
விருப்பத்தில், கருத்தில், ஒழுக்க நெறிகளில்,
அறிவில் ஆங்கிலேயராய் இருக்கும் ஒரு மக்கள்
பிரிவினரை இந்தியாவிற்குள்ளே உருவாக்க
அவர் விரும்பியதே அவர் ஆங்கில மரபுக் குழுவை
ஆதரித்ததன் காரணமாகும்.
5
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இயற்றியது. இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்ய வேண்டிய
ஆங்கிலக்
கல்விமுறையை
வடிவமைத்தவர்
டி.பி. மெக்காலே ஆவார். இதன் விளைவாகக்
காலனிய நிர்வாகம், ஆங்கில நவீனக் கல்வியை
வழங்கும்
பள்ளிகளையும்,
கல்லூரிகளையும்
பல்கலைக்கழகங்களையும்
இந்தியாவில்
த�ொடங்கிற்று. 1857இல் பம்பாய், சென்னை, கல்கத்தா
ஆகிய
இடங்களில்
பல்கலைக்கழகங்கள்
நிறுவப்பட்டன. இந்தியர்களில் படித்த வகுப்பினர்
ஆங்கிலேயர்க்கு விசுவாசமாக இருப்பத�ோடு ஆங்கில
அரசின் தூண்களாகவும் திகழ்வர் என காலனியரசு
எதிர்பார்த்தது.

நிர்வாகத்துடன் இணக்கமான அணுகுமுறையைக்
க�ொண்டிருந்தனர்.
இருந்தப�ோதிலும்
தங்களது
விருப்பங்கள்
சுதந்திர
இந்தியாவில்
மட்டுமே
நிறைவேறுமென்பதை
இவர்கள்
உணர்ந்து
க�ொண்டனர். மேற்சொல்லப்பட்ட வர்க்கங்களைச்சேர்ந்த
மக்கள் ஏனைய மக்களிடையே நாட்டுப்பற்றை
வளர்த்தெடுப்பதில் சிறப்பானப் பங்காற்றினர். தேசிய
அளவில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் நிறுவப்படுவதற்கு
முன்னர் இருந்த பல அமைப்புகளில் இவ்வகுப்புகளைச்
சேர்ந்தோரின்
உணர்வுகள்
தெளிவாகப்
பேசப்பட்டதைக் காண முடிகிறது.

நவீன இந்தியக் கற்றறிந்தோர் பிரிவைச்
சேர்ந்த ராஜா ராம்மோகன் ராய், ஈஸ்வர சந்திர
வித்யாசாகர், சுவாமி விவேகானந்தர், அரவிந்த
க�ோஷ், க�ோபால கிருஷ்ண க�ோகலே, தாதாபாய்
ந�ௌர�ோஜி, பெர�ோஸ்ஷா மேத்தா, சுரேந்திரநாத்
பானர்ஜி ஆகிய�ோரும் மற்றோரும் இந்திய அரசியல்,
சமுதாய, மத இயக்கங்களுக்குத் தலைமையேற்றனர்.
மேலைநாட்டு அறிஞர்களான ஜான்லாக், ஜேம்ஸ்
ஸ்டூவர்ட் மில்,
மாஜினி,
கரிபால்டி,
ரூஸ�ோ,
தாமஸ் பெயின்,
மார்க்ஸ்
ஆகிய�ோராலும்
மற்றவர்களாலும் கூறப்பட்ட தேசியம், மக்களாட்சி,
ச�ோசலிசம் ப�ோன்ற தத்துவக் கருத்துக்களைக்
கற்றறிந்த இந்தியர்கள் அறிந்து க�ொண்டனர்.
சுதந்திரமான
பத்திரிகை
உரிமை,
ப�ொதுக்கூட்டங்களில் சுதந்திரமாகப் பேசும் உரிமை,
சுதந்திரமாக ஒன்று கூடும் உரிமை ஆகியன
இயற்கையான
இயல்பான
உரிமைகளாகும்.
கற்றறிந்த இந்தியரின் ஐர�ோப்பியக் கூட்டாளிகள்
இந்த
உரிமைகளைத்
தங்கள்
நெஞ்சுக்கு
நெருக்கமாக வைத்திருந்தனர்; அதை அவ்வாறே
கடைபிடிக்க
இவர்களும்
விரும்பினர்;
பல
அமைப்புகள் உருவாக்கப்பட்டன. அங்கே மக்கள்
ஒருவரைய�ொருவர் சந்தித்துத் தங்களைப் பாதிக்கும்
அம்சங்கள் குறித்து விவாதித்தனர். இச்செயல்
ப�ோக்குவரத்து வசதியின் மிகப்பெரும் விரிவாக்கம்,
இந்தியா முழுவதும் நிறுவப்பட்ட அஞ்சல், தந்தி
சேவைகள் ஆகியன இதுப�ோன்ற விவாதங்கள்
தேசிய
அளவில்
நடைபெறுவதையும்
சாத்தியமாக்கின.

ஆங்கிலேயர் தங்கள் நலனுக்காக கற்றறிந்த
இந்திய மத்தியதர வர்க்கத்தை உருவாக்கி அதை
பாபு
வர்க்கமென
ஏளனப்படுத்தினர்.
இருந்தப�ோதிலும்
அந்த
வர்க்கத்தினரே
இந்தியாவின் புரட்சிகர, முற்போக்கானப் படித்த
வர்க்கமாக
மாறி
நாட்டின்
விடுதலைக்காக
மக்களைத் திரட்டுவதில் முக்கியப் பங்காற்றினர்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்

இ) கற்றறிந்த மத்தியதர வகுப்பினரின் பங்கு

ப�ொருளாதார நிர்வாக மாற்றங்கள் ஒருபுறமும்
மேற்கத்தியக் கல்வியின் வளர்ச்சி மறுபுறத்திலுமாக
புதிய சமூக வர்க்கங்கள் வளர்ச்சி பெறுவதற்கு
இடமளித்தன.
இப்புதிய
வர்க்கங்களின்
இடையேயிருந்து ஒரு நவீன இந்திய கற்றறிந்தோர்
பிரிவு
உருவானது.
ஆங்கிலேயர்களால்
உருவாக்கப்பட்ட
இந்நவீன
சமூக
வர்க்கம்
இந்தியாவின்
வணிக வர்த்தகச் சமூகங்கள்,
நிலப்பிரபுக்கள், லேவாதேவி செய்வோர் (வட்டிக்குப்
பணத்தைக் கடன் க�ொடுப்போர்) ஆங்கிலம் பயின்ற
ஏகாதிபத்திய அரசின் துணை நிர்வாகப் பிரிவுகளில்
பணியமர்த்தப்பட்டோர்,
மருத்துவர்கள்,
வழக்கறிஞர்கள் ஆகிய�ோரை உள்ளடக்கியதாய்
இருந்தது. இவர்கள் த�ொடக்க காலத்தில் ஆங்கிலேய
இந்தியாவில் தேசியத்தின் எழுச்சி
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ஈ) சமயப் பரப்பாளர்களின் பங்களிப்பு

இந்திய மக்களிடையே நவீனக் கல்வியைக்
கற்றுத்தர மேற்கொள்ளப்பட்ட த�ொடக்க கால
முயற்சிகளிெலான்று
கிறித்தவ
சமயப்பரப்பு
நிறுவனங்களால்
முன்னெடுக்கப்பட்டதாகும்.
மதமாற்ற ஆர்வத்தால் தூண்டப்பெற்ற அவர்கள்
இந்துக்களிடையே நடைமுறையிலிருந்த பலகடவுள்
நம்பிக்கையையும் சாதிய ஏற்ற தாழ்வுகளையும்
தாக்கலாயினர். நவீன மதச்சார்பற்ற கல்வியின்
6
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மூலமாக கிறித்தவத்தைப் ப�ோதிப்பது சமயப் பரப்பு
நிறுவனங்கள் கைக்கொண்ட ஒரு முறையாகும்.
மரபு சார்ந்த கல்வி முறையில், கல்வி கற்பதற்கான
உரிமைகள் மறுக்கப்பட்ட அடித்தட்டு மக்களும்,
விளிம்பு நிலை மக்களும் கல்வி பெறுவதற்கான
வாய்ப்பை இவை வழங்கின. மக்களில் மிகமிகச்
சிறிய பகுதியினரே கிறித்தவ மதத்திற்கு மாறினர்.
ஆனால் கிறித்தவம் விடுத்த சவால்கள் பல்வேறு
சமூக, சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் த�ோன்ற
வழிவகை செய்தது.

ராய் பிரம்ம சமாஜத்தை நிறுவினார். அதனைத்
த�ொடர்ந்து
ஏனைய
சமூகப்
பண்பாட்டு
அமைப்புகளான பிரார்த்தனை சமாஜம் (1867) ஆரிய
சமாஜம் (1875) ஆகியவை நிறுவப்பெற்றன. ராயின்
முன் முயற்சி கேசவ் சந்திர சென், ஈஸ்வர சந்திர
வித்யாசாகர்
ப�ோன்ற
சீர்திருத்தவாதிகளால்
த�ொடரப்பட்டன. சதி ஒழிப்பு, குழந்தைத் திருமண
ஒழிப்பு, விதவை மறுமணம் ஆகியவைகளின் மீது
இச்சீர்திருத்தவாதிகள் அதிக அக்கறை செலுத்தினர்.
இஸ்லாமியரிடையே அலிகார் இயக்கம் இதே
பணியை மேற்கொண்டது. காலப்போக்கில் அரசியல்
தன்மை க�ொண்ட அமைப்புகளும் கழகங்களும்
பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் த�ோன்றி
மக்களின் குறைகளைப் பற்றி பேசத்தொடங்கின.

1.4  தேசியத்தின் எழுச்சிக்கு ஏனைய
முக்கியக் காரணங்கள்

கிறித்தவ சமயப் பள்ளி

அ) 1857 குறித்த ஓயாத நினைவுகள்

1.3 சமூக, சமய சீர்திருத்தங்கள்

1857இன் பேரெழுச்சியே இந்திய தேசிய
இயக்கத்தின் பிறந்த நாளாகும். புரட்சி ஒடுக்கப்பட்ட
பின்னர் ஆங்கில ராணுவம் செய்த அட்டூழியங்கள்
‘பழி தீர்க்கப்படாமலே’ இருந்தன. ராணுவச்
சட்டங்களும்
நடைமுறைகளும்கூடப்
பின்பற்றப்படவில்லை. ராணுவ நீதிமன்றத்தின்
விசாரணை அதிகாரிகள் தங்கள் கைதிகள் குற்றம்
புரிந்தவர்கள�ோ அல்லது ஒன்றுமறியாதவர்கள�ோ
எப்படியிருப்பினும்
அவர்களைத்
தூக்கிலிடப்
ப�ோவது உறுதி எனக் கூறினர். இவ்வாறான
பாகுபாடற்ற பழிச்செயலுக்கு எதிராக யாரேனும்
குரலை உயர்த்தினால் அதிகாரியின் உடன்
பணியாற்றுபவர்கள் க�ோபத்துடன் அவர்களை
அடக்கினர். கேலிக்கூத்தான இவ்விசாரணைகளுக்குப்
பின்னர் மரண தண்டனை அளிக்கப்பட்டோர் அது
நிறைவேற்றப்படும்
வரை
அதிகாரிகளுக்கு
தெரிந்த வீரர்களால் சித்திரவதை செய்யப்பட்டனர்.
1857 ஜூன் – செப்டம்பர் மாதங்களில் ஆங்கிலப்
படைகளால்
டெல்லி
முற்றுகையிடப்பட்டது
குறித்து, பம்பாய் மாகாணத்தின் முன்னாள்
ஆளுநர்
எல்பின்ஸ்டன்,
அப்போதைய
இந்தியாவின் எதிர்கால அரசப்பிரதிநிதி (1864)
சர்ஜான் லாரன்ஸுக்கு எழுதியதை இங்கே பதிவு
செய்வது
ப�ொருத்தமுடையதாகும்.
“நண்பன்
பகைவன் என்ற வேறுபாடின்றி முழுவீச்சிலான
பழி
வாங்குதல்
மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
க�ொள்ளையடிப்பதைப் ப�ொறுத்தமட்டில் நாம்
உண்மையாகவே
நாதிர்ஷாவை
மிஞ்சிவிட்டோம்”.

அரசியல்
செயல்பாடுகளில்
மக்களை
ஈடுபடுத்தும் முன்னர் சமூகத்தை சீர்திருத்த
வேண்டியதை ஆங்கிலக் கல்வியைக் கற்றறிந்தோர்
உணர்ந்தனர். பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில்
நடைபெற்ற
சீர்திருத்த
இயக்கங்களைப்
பின்வருமாறு
வகைப்படுத்தலாம்.
1. ராஜா
ராம்மோகன் ராயால் நிறுவப்பெற்ற பிரம்ம சமாஜம்,
டாக்டர் ஆத்மராம் பாண்டுரங் உருவாக்கிய
பிரார்த்தனை சமாஜம், சையத் அகமது கானால்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்பட்ட அலிகார் இயக்கம்
ஆகிய
சீர்திருத்த
இயக்கங்கள்.
2. மீட்பு
இயக்கங்களான ஆரிய சமாஜம், இராமகிருஷ்ண
இயக்கம், திய�ோபந்த் இயக்கங்கள். 3. புனேயில்
ஜ�ோதிபா பூலே, கேரளாவில் நாராயண குரு,
அய்யன்காளி, தமிழ்நாட்டில் இராமலிங்க அடிகள்,
வைகுண்ட சுவாமிகள் பின்னர் அய�ோத்தி தாசர்
ஆகிய�ோரால்
முன்னெடுக்கப்பட்ட
சமூக
இயக்கங்கள்
குறித்தும்
இவ்வனைத்து
சீர்திருத்தவாதிகள் குறித்தும் அவர்களின் பங்களிப்பு
குறித்தும் பதின�ொன்றாம் வகுப்பு பாடப்புத்தகத்தில்
விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது.
பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுச் சீர்திருத்தவாதிகள்
காரணத்தை அடிப்படையாகக் க�ொண்டு கற்றறிந்த
மேலை நாட்டினர் முன்வைத்த சவால்களைப்
எதிர்கொண்டு
பதில்
கூறினர்.
இச்சீர்திருத்தவாதிகளால்
தூண்டப்பட்ட
மீள்
சிந்தனையின் விளைவாகவே இந்திய தேசிய
உணர்வு உதயமானது. 1828இல் ராஜா ராம்மோகன்
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ஆ) இனப்பாகுபாடு

த�ொடங்கின. நாட்டினைப் பாதிக்கும் பல்வேறு
பிரச்சனைகள் குறித்து மக்களிடம் பேசின. ராஜா
ராம்மோகன் ராயின் வங்க ம�ொழிப் பத்திரிகையான
சம்வத்
க�ௌமுதி
(1821)
பாரசீக ம�ொழிப்
பத்திரிக்கையான மிராத்-உல்-அக்பர் ஆகியவை
மக்கள்
நலன்
சார்ந்த
முக்கியப்
ப�ொது
விஷயங்களை மக்களுக்குக் கற்றுக் க�ொடுப்பதில்
முற்போக்காக பங்காற்றின. பின்னர், மக்கள்
கருத்தை
உருவாக்குவதற்காக
எண்ணற்ற
தேசிய,
பிராந்திய
ம�ொழிப்
பத்திரிகைகள்
த�ொடங்கப்பட்டன.
தேசிய
உணர்வைப்
பேணுவதில் அவை மிகப்பெருந் த�ொண்டாற்றின.
அவைகளுள் அமிர்த பஜார் பத்திரிக்கா, தி பாம்பே
கிரானிக்கல், தி ட்ரிப்யூன், தி இண்டியன் மிரர்,
தி
இந்து,
சுதேசமித்திரன்
ஆகியன
முக்கியமானவையாகும்.

ஆங்கிலேயர்
இனப்பாகுபாட்டுக்
க�ொள்கையைப் பின்பற்றினர். அரசு உயர்பதவிகளில்
இந்தியர்களைப்
பணியமர்த்தாமல்
திட்டமிட்டு
விலக்கி வைக்கப்பட்டதை மக்கள் இந்திய எதிர்ப்புக்
க�ொள்கையின் நடவடிக்கையாகக் கருதினர். இதன்
விளைவாக இந்திய உயர் வகுப்பாரிடையே ஏற்பட்ட
வெறுப்பு ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்கெதிராக இந்தியர்கள்
புரட்சி செய்ய இட்டுச் சென்றது. குடிமைப்
பணிக்கானத் தேர்வுகள் அறிமுகமானப�ோது வயது
வரம்பு இருபத்தொன்று என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது.
அத்தேர்வுகளில் இந்தியர்கள் வெற்றி பெற்றதைத்
த�ொடர்ந்து
அத்தேர்வுகளை
இந்தியர்கள்
எழுதவிடாமல்
தடுப்பதற்காக
வயது
வரம்பு
பத்தொன்பதாகக் குறைக்கப்பட்டது. இதைப்போலவே
குடிமைப்பணித் தேர்வுகளை ஒரே நேரத்தில்
இங்கிலாந்திலும்,
இந்தியாவிலும்
நடத்த
வேண்டுமென இந்தியாவின் கற்றறிந்த நடுத்தர
வர்க்கம் வைத்த வேண்டுக�ோளை ஆங்கில அரசு
ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தது.

உ) இந்தியாவின் பழம் பெருமையை
வணங்குதல்

வில்லியம் ஜ�ோன்ஸ், சார்லஸ் வில்கின்ஸ்,
மேக்ஸ் முல்லர் ப�ோன்ற கீழையுலக அறிஞர்கள்
ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு அராபிய, பாரசீக,
சமஸ்கிருத ம�ொழிகளிலிருந்த மத, வரலாற்று
இலக்கிய நூல்களை ஆங்கிலத்தில் ம�ொழி பெயர்த்து
அனைவருக்கும் கிடைக்கச் செய்தனர். இந்தியாவின்
மரபு,
புலமை
ஆகியவற்றின்
செழுமையால்
கவரப்பட்டப் பல த�ொடக்ககால தேசியவாதிகள்
இந்தியாவின் பண்டையப் பெருமையை மீட்டெடுக்க
ஆர்வத்துடன்
வேண்டினர்.
“தேசியத்தின்
குறிக்கோளானது இந்தியச் சிந்தனையை, இந்திய
குணநலன்களை, இந்திய உணர்வுகளை, இந்திய
ஆற்றலை,
இந்தியாவின்
உன்னதத்தை
மீட்டெடுப்பதாகும். மேலும் உலகைத் தடுமாறச்
செய்யும் பிரச்சனைகளை இந்திய மனப்பாங்குடன்
இந்திய நிலைப்பாட்டில் தீர்த்து வைப்பதாகும்” என
அரவிந்தக�ோஷ் எழுதினார்.

இ) இந்தியர்களுக்கு எதிரான அடக்குமுறை,
சுரண்டல் நடவடிக்கைகள்

அரசுக்கு
எதிராக
வெறுப்புணர்வைத்
தூண்டும் முயற்சிகளை மேற்கொள்வோரை
தண்டனைக்குள்ளாக்கும் இந்திய தண்டனைச்
சட்டம் (1870) பிரிவு 124A அடக்குமுறை
ஒழுங்காற்றுச்
சட்டமும்,
பத்திரிக்கைகளைத்
தணிக்கைக்கு உட்படுத்திய பிராந்திய ம�ொழிச்
சட்டமும்
(1878)
எதிர்ப்புகளைத் தூண்டின.
இங்கிலாந்திலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும்
பருத்தியிழைத் துணிகளின் மீதான சுங்கவரி
குறைக்கப்பட்டதும்,
இந்தியாவில்
உற்பத்தி
செய்யப்படும் பருத்தியிழைத் துணிகளின் மீதான
உள்நாட்டுத் தீர்வை உயர்த்தப்பட்டதும் நாடு
முழுவதும் மனநிறைவின்மையை ஏற்படுத்தியது.
ரிப்பன் அரசப்பிரதிநிதியாக இருந்தப�ோது இல்பர்ட்
மச�ோதாவின்
மூலம்
இந்திய
நீதிபதிகள்
ஐர�ோப்பியர்களை விசாரிக்க அதிகாரம் பெற்றனர்.
ஆனால் ஐர�ோப்பியர் எதிர்ப்பால் ஐர�ோப்பியரின்
விருப்பங்களை நிறைவு செய்யும் வகையில்
திருத்தம் செய்யப்பட்டது.

1.5  இந்தியாவில் சங்கங்கள்
உருவாதல்
அ) சென்னைவாசிகள் சங்கம்
(Madras Native Association - MNA)

ஈ) பத்திரிகைகளின் பங்கு

1852 பிப்ரவரி 26இல் சென்னைவாசிகள்
சங்கம் எனும் அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது.
மக்களை ஒருங்கிணைத்து கம்பெனிக்கு எதிராகக்
குறைபாடுகளை
எடுத்துரைப்பதற்கு
மேற்கொள்ளப்பட்ட முதல் முயற்சிகளில் இது
ஒன்றாகும். இதுவும் சென்னை மாகாணத்தைச்
சேர்ந்த நிலவுடைமை வணிக வர்க்கத்தினரின்

இந்தியாவில் அச்சு இயந்திரம் அறிமுகம்
செய்யப்பட்டமை மிக முக்கிய நிகழ்வாகும். அது
தன்னாட்சி, மக்களாட்சி, குடிமை உரிமைகள்,
த�ொழில்மயமாக்குதல்
ப�ோன்ற
நவீன
சிந்தனைகளைப் பரப்ப மக்களுக்கு உதவியது.
பத்திரிக்கைகள் அரசியலை விமர்சனம் செய்யத்
இந்தியாவில் தேசியத்தின் எழுச்சி
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அ மைப்பா கு ம் .
க ம்பெ னி யி ன்
நிர்வாகத்தில் வருவாய்,
கல்வி,
நீதி
ஆகியத்
து றை க ளி ல்
த ங ்க ளு க் கு ள்ள
குறைபாடுகளை இவர்கள்
இவ்வமைப்பின்
மூலம்
கஜுலா லட்சுமிநரசு
எ டு த் து ரைத்தனர் .
சென்னையின் மிக முக்கிய வணிகரான கஜுலா
லட்சுமிநரசு என்பவரே இவ்வமைப்பு உருவாவதற்கு
உந்து சக்தியாய்த் திகழ்ந்தவர்.

பகுதிகள் மகாராணியாரின் நேரடிக் கட்டுப்பாட்டிற்கு
மாற்றப்பட வேண்டுமென ஒரு ப�ோராட்டத்தை
நடத்தியது.
இவ்வமைப்பு
இந்தியாவில்
கம்பெனியின் ஆட்சி ஒழிக்கப்பட வேண்டுமென்ற
க�ோரிக்கையைக் க�ொண்ட பதினான்காயிரம்
நபர்களால்
கையெழுத்திடப்பட்ட
தனது
இரண்டாவது
மனுவை
ஆங்கிலப்
பாராளுமன்றத்திற்கு அனுப்பி வைத்தது.
இவ்வமைப்பின் ஆயுட்காலம் குறைவானதே.
1866இல் லட்சுமிநரசு இயற்கை எய்தினார். 1881இல்
இவ்வமைப்பு இல்லாமல் ப�ோயிற்று. சீர்திருத்தங்கள்
என்றளவில்
இவ்வமைப்புப்
பெருமளவில்
சாதனைகள் செய்யாவிட்டாலும் இது இந்தியரின்
கருத்தினை வெளியே ச�ொல்ல மேற்கொள்ளப்பட்ட
ஒருங்கிணைந்த முயற்சியின் த�ொடக்கமாகும்.
தனது வாழ்நாளில் இவ்வமைப்பு சென்னை
மாகாண எல்லைகளுக்குள்ளே மட்டும் செயல்பட்டது.
இவ்வமைப்பு தனது மனுக்கள் மூலம் சுட்டிக்காட்டிய
குறைபாடுகளும், நடத்தியப் ப�ோராட்டங்களும்
செல்வந்தர்களின் குறிப்பாகச் சென்னை மாகாண
நிலவுடைமையாளர்களின்
எண்ணத்தின்படி
நடந்தவையாகும்.
குறைபாடு
யாதெனில்
சமூகத்தின்
அனைத்துப்
பிரிவினரையும்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும், மக்களின் குறைகளை
ஓங்கி ஒலிக்கச் செய்து, அக்குறைகளை நிவர்த்தி
செய்ய காலனியாதிக்கத்திற்கு எதிராகப் ப�ோராடும்
தேசிய அளவிலான அரசியல் சார்ந்த அமைப்பாக
இல்லாமல் ப�ோனதுதான். அந்த இடைவெளியை
இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் நிரப்பியது.

இவ்வமைப்புத்
தனது
குறைகளை
இங்கிலாந்துப் பாராளுமன்றத்தின் முன் வைத்தது.
இங்கிலாந்துப்
பாராளுமன்றம்
இந்தியாவில்
ஆங்கிலேயக் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியின் ஆட்சி
குறித்து விவாதித்து 1853இல் பட்டயச்சட்டத்தை
நிறைவேற்றுவதற்கு முன்னர் இது நடைபெற்றது.
இவ்வமைப்பு 1852 டிசம்பரில் சமர்ப்பித்த மனுவில்
ரயத்துவாரி, ஜமீன்தாரி முறைகள் வேளாண்
வர்க்கத்தினரைக்
கடும்
துன்பங்களுக்கு
உள்ளாக்கியதைச் சுட்டிக் காட்டியது. ஜமீன்தார்கள்,
கம்பெனியின்
அதிகாரிகள்
ஆகிய�ோரின்
அடக்குமுறை
சார்ந்த
தலையீட்டிலிருந்து
விவசாயிகளை விடுவிக்கப் பண்டைய கிராமமுறை
மீட்டெடுக்கப்பட
வேண்டுமென
இவ்வமைப்பு
வற்புறுத்தியது. நீதித்துறையானது தாமதமாக
செயல்படுவதாகவும், சிக்கல்கள் நிறைந்ததாகவும்
குறைபாடுகளுடையதாகவும்
இருப்பதாக
இம்மனுவில் புகார் கூறப்பட்டிருந்தது. நீதிபதிகளின்
நியமனத்தின்போது அவர்களின் நீதித்துறைசார்
அறிவுத்திறனும்
வட்டார
ம�ொழிகளில்
அவர்களுக்குள்ளத்
திறமையும்
மதிப்பீடு
செய்யப்படாததால்
நீதித்துறையின்
திறமை
பாதிக்கப்படுவதை
இம்மனு
சுட்டிக்காட்டியது.
மானிய உதவித்திட்டத்தின் கீழ் சமயப்பரப்பு
நிறுவனங்களின் கல்விக் கூடங்களுக்கு அரசின்
நிதி மடைமாற்றம் செய்யப்படுவதும் இம்மனுவில்
எதிர்க்கப்பட்டிருந்தது.

ஆ. சென்னை மகாஜன சங்கம்
(Madras Mahajana Sabha - MMS)

சென்னைவாசிகள்
சங்கம்
செயலிழந்த
பின்னர் சென்னை மாகாணத்தில் அதைப் ப�ோன்ற
வேறு அமைப்பு இல்லாமல் ப�ோனது. கற்றறிந்த பல
இந்தியர்கள்
இந்நிலையைக்
கவலையுடன்
ந�ோக்கினர். ஓர் அரசியல் சார்ந்த அமைப்பின்
தேவை உணரப்பட்டது. அதன் விளைவாய் மே,
1884இல் சென்னை மகாஜன சங்கம் நிறுவப்
பெற்றது. 1884 மே 16இல் நடைபெற்ற த�ொடக்க
விழாவில்
பங்கேற்ற
முக்கியப்
பிரமுகர்கள்
G. சுப்ரமணியம், வீரராகவாச்சாரி , அனந்தா சார்லு,
ரங்கையா,
பாலாஜிராவ்,
சேலம்
ராமசாமி
ஆகிய�ோராவர். இதற்கிடையே இந்திய தேசிய
காங்கிரஸ் நிறுவப் பெற்றது. சென்னை மகாஜன
சபையின் பிராந்திய மாநாடு நடைபெற்று முடிந்த
பின்னர் அதன் தலைவர்கள் பம்பாயில் நடைபெற்ற
இந்திய தேசிய காங்கிரசின் முதல் மாநாட்டில்
கலந்துக�ொண்டு சென்னை மகாஜன சபையை
இந்திய தேசிய காங்கிரச�ோடு இணைத்தனர்.

சென்னைவாசிகள் சங்கத்தின் மனு மார்ச்
1853இல்
இங்கிலாந்துப்
பாராளுமன்றத்தில்
விவாதிக்கப்பட்டது. இந்தியச் சீர்திருத்தக் கழகத்தின்
தலைவரான H.D செய்மோர் அக்டோபர் 1853இல்
சென்னை
வந்தார்.
குண்டூர்,
கடலூர்,
திருச்சிராப்பள்ளி, சேலம், திருநெல்வேலி ஆகிய
இடங்களைப் பார்வையிட்டார். இருந்தப�ோதிலும்
1853ஆம் ஆண்டு பட்டயச்சட்டம் இந்தியாவில்
ஆங்கிலக் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியின் ஆட்சித்
த�ொடர அனுமதி வழங்கியது. இதனால் இவ்வமைப்பு
இந்தியாவிலுள்ள ஆங்கிலேயருக்குச் ச�ொந்தமான
9
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இ) இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்
(Indian National Congress - INC)

உருவாக்கப்பட்டது.
A.O. ஹுயூம்
தவிர
இவ்வமைப்பை
உருவாக்கிய
முக்கிய
உறுப்பினரான W.C. பானர்ஜி இவ்வமைப்பின்
முதல் தலைவராகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

காலனிய ஆட்சிக்கு எதிராகக் குறைகளையும்
பிரச்சனைகளையும் எழுப்பும் ஒரு அரசியல்சார்
அமைப்பை நிறுவும் சிந்தனை வெற்றிடத்திலிருந்து
உருவானதல்ல. 1875க்கும் 1885க்கும் இடைப்பட்ட
காலத்தில்
இந்தியாவில்
ஆங்கிலேயரின்
க�ொள்கைகளுக்கு எதிராகப் பல ப�ோராட்டங்கள்
நடைபெற்றன. 1875இல் இறக்குமதியாகும் பருத்தி
இழைத் துணிகளின் மீது இறக்குமதிவரி விதிக்கப்பட
வேண்டுமென ஜவுளி ஆலை உரிமையாளர்கள்
இயக்கம் நடத்தினர். 1877இல் அரசுப் பணிகள்
இந்திய மயமாக்கப்பட வேண்டுமென்றக் க�ோரிக்கை
ஓங்கி ஒலித்தது. 1878ஆம் ஆண்டு வட்டார ம�ொழிப்
பத்திரிகைச் சட்டத்திற்கு எதிராகப் ப�ோராட்டங்கள்
நடைபெற்றன. இல்பர்ட் மச�ோதாவிற்கு ஆதரவாக
1883இல் கிளர்ச்சிகள் நடைபெற்றன.

க�ோரிக்கை மனு க�ொடுப்பது, விண்ணப்பங்கள்
அனுப்புவது ப�ோன்ற செயல்பாடுகளை மட்டுமே
காங்கிரஸ்
மேற்கொண்ட
ப�ோதும்,
த�ொடக்கத்திலிருந்தே சமூகத்தின் அனைத்துப்
பிரிவினரையும் தனது வரம்புக்குள் க�ொண்டுவரும்
பணிகளை மேற்கொண்டது. இந்தியாவை ஒேர
நாடாக ஒருங்கிணைப்பதே இந்திய தேசிய
காங்கிரசின்
இன்றியமையா
ந�ோக்கங்களில்
ஒன்றாக
இருந்தது.
இந்தியர்கள்
தாங்கள்
அனைவரும் ஒரு நாட்டின் குடிமக்கள் என
உணர்ந்தால் மட்டுமே காலனியாட்சிக்கு எதிரானப்
ப�ோராட்டங்கள் வெற்றி பெறுமென்பதை அவர்கள்
நன்குணர்ந்தனர். இம்முயற்சியில் வெற்றி பெறும்
ப�ொருட்டு நாட்டின் பல பகுதிகளிலும் செயல்பட்டுக்
கெண்டிருக்கும் இயக்கங்களின் ப�ொது அரசியல்
மேடையாகக் காங்கிரஸ் செயல்பட்டது. நாட்டின்
வெவ்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த அரசியல்
செயல்பாட்டாளர்கள் ஒன்று கூடவும் காங்கிரசின்
பதாகையின் கீழ் அரசியல் நடவடிக்கைகளை
மேற்கொள்ளவும்
காங்கிரஸ்
இடமளித்தது.
இவ்வமைப்பு
நூற்றுக்கும்
குறைவான
உறுப்பினர்களைக் க�ொண்ட சிறிய அமைப்பாக
இருந்தப�ோதிலும்
இந்தியாவின்
அனைத்துப்
பகுதிகளின் பிரதிநிதித்துவத்துடன் அகில இந்தியப்
பண்பைப் பெற்றிருந்தது. இதுவே அகில இந்திய
அளவில் மக்களைத் திரட்டும் த�ொடக்கமாய் ஆனது.

ஆனால் இப்ப�ோராட்டங்களும் கிளர்ச்சிகளும்
ஒருங்கிணைக்கப்படாமல்
அங்கொன்றும்
இங்கென்றுமாகவே
நடைபெற்றன.
தேசிய
அளவிலான
ஒரு
அரசியல்சார்
அமைப்பு
உருவாக்கப்படாத
நிலையில்
இத்தகையப்
ப�ோராட்டங்கள், க�ொள்கைகளை வடிவமைப்போர்
மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாது என்பது ஆழமாக
உணரப்பட்டது.
இவ்வுணர்தலில்
இருந்து
உதயமானதே இந்திய தேசிய காங்கிரஸ். இந்தியா
ஒரே நாடு எனும் கருத்து அவ்வமைப்பின் பெயரில்
பிரதிபலித்தது. இவ்வமைப்பு தேசியவாதம் எனும்
கருத்தையும் அறிமுகம் செய்தது.

இந்திய
தேசிய
காங்கிரசின்
ந�ோக்கங்களும் க�ோரிக்கைகளும்:

முக்கிய

அரசியல் அமைப்பு

A. O. ஹியூம்

அரசாங்கத்தில் பங்கேற்பதற்கான வாய்ப்பு
வழங்கப்பட வேண்டுமென்பது இந்திய தேசிய
காங்கிரசின் முக்கியக் க�ோரிக்கையாகும். அரசில்
இந்தியப் பிரதிநிதிகள் இடம்பெற வேண்டுமெனக்
காங்கிரஸ் க�ோரியது.

W. C. பானர்ஜி

ஆலன் ஆக்ேடவியன் ஹியூம் (A.O. Hume)
எனும் பணி நிறைவு பெற்ற இந்தியக் குடிமைப்
பணி (Indian Civil Service – ICS) அதிகாரி டிசம்பர்
1884இல், சென்னையில் பிரம்ம ஞான சபையின்
கூட்டம�ொன்றிற்குத்
தலைமை
ஏற்றிருந்தார்.
இக்கூட்டத்தில் அகில இந்திய அளவில் செயல்படும்
ஒரு அரசியலமைப்பை உருவாக்குவது த�ொடர்பாக
விவாதிக்கப்படுகையில் இந்திய தேசிய காங்கிரசை
உருவாக்குவது எனும் கருத்து உருவானது. இந்திய
தேசிய காங்கிரஸ் 1885 டிசம்பர் 28இல் பம்பாயில்
இந்தியாவில் தேசியத்தின் எழுச்சி
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ப�ொருளாதாரம்

விவசாயிகளின் துன்பநிலைக்கான முக்கியக்
காரணங்களில் ஒன்று அதிக நிலவரியாகும். நிலவரி
குறைக்கப்பட வேண்டுமெனவும் ஜமீன்தார்களின்
சுரண்டலிலிருந்து விவசாயிகள் பாதுகாக்கப்பட
வேண்டுமெனவும் காங்கிரஸ் க�ோரியது. சுதேசிப்
ப�ொருட்களுக்கு நன்மை அளிக்கும் விதத்தில்
இறக்குமதி செய்யப்படும் பண்டங்களின் மீது அதிகவரி
விதிக்கும்படி காங்கிரஸ் பரிந்துைர செய்தது.
10
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இtய ேதcய கா kர
மாநாக 1885-1947

வ
ேம

k
ெத

லாk
1893
1900
1909
1929

அmதசர
1919

ெடl
1918
(cறp மாநா) 1923
1932
1947
கராc
1913
1931

அகமதாபா
1902
1921

mர
1946

ல ேனா
1899
கா p
1916
1925
1936
அலகாபா
பனார
1888
1905
1892
trpr
1910
1939

ஹrpரா
1938
ெப p
cர
1937
1907
அமராவt
1897

ப பா
1885
pனா
1889
1895
1904
1915
1918 (cறp மாநா) ெபகா
1924
1934
1942 (cறp மாநா)

நா p
1891
1920

கா kநாடா
1923

பானா
1912
கயா
1922

கvகாt
1926

ரா க
1940
ககதா
1886
1890
1896
1901
1906
1911
1917
1920 (cறp மாநா)
1928
1933

ெசைன
1887
1894
1898
1903
1908
1914
1927

அளைவy இைல

மாநா நைடெபறாத ஆக
1930, 1935, 1941-1945
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நிர்வாகம்

காந்தியடிகள்
ப�ோன்ற
தலைவர்களுக்கு உதவியது.

இந்திய நிர்வாகத்திற்குப் ப�ொறுப்பு வகிக்கும்
உயர்நிலை அதிகாரிகள் இங்கிலாந்தில் நடத்தப்படும்
குடிமைப்பணித் தேர்வுகளின் மூலம் தேர்வு
செய்யப்பட்டனர். இதன் ப�ொருள் தகுதியுடைய
கற்றறிந்த இந்தியர்கள் லண்டனுக்குச் செல்லும்
வசதியில்லாவிட்டால் நிர்வாகப்பதவிகளில் அமரும்
வாய்ப்பு அவர்களுக்கு இல்லை என்பதுதான். எனவே,
இந்தியக்
குடிமைப்பணித்
தேர்வுகளை
இங்கிலாந்திலும் இந்தியாவிலும் ஒரே நேரத்தில்
நடத்துவதன்
மூலம்
நிர்வாகப்
பணிகளை
இந்தியமயமாக்குவது
காங்கிரசின்
முக்கியக்
க�ோரிக்கையாகும்.
ஆங்கிலேய நீதிபதிகள் இந்திய அரசியல்
செயல்பாட்டாளர்களிடம் ஒரு தலைபட்சமாக நடந்து
க�ொள்வதால் சட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தும்
நிர்வாகமும் நீதி நிர்வாகமும் தனித்தனியே
முற்றிலுமாகப் பிரிக்கப்பட வேண்டுமெனக் காங்கிரஸ்
க�ோரிக்கை வைத்தது.

அவர்கள் ஒருவரைய�ொருவர் விமர்சித்துக்
க�ொண்டாலும் அவர்களை எதிரெதிர் துருவங்களில்
வைத்துப் பார்ப்பது தவறாகும். மிதவாத தேசியவாதிகள்,
தீவிர தேசியவாதிகள் ஆகிய இரு தரப்பினருமே
மாபெரும் இந்திய தேசியவாதிகளின் இயக்கத்தில்
முக்கியக் கூறுகளாவர். உண்மையில் சுதேசி இயக்கம்
த�ோன்றுவதற்கு
பங்களிப்புச்
செய்தவர்கள்
அவர்களேயாவர்.
நீங்கள்
அடுத்த
பாடத்தில்
படிக்கவுள்ள,
1905இல்
ஆங்கிலேயர்களால்
மேற்கொள்ளப்பட்ட வங்கப் பிரிவினை இந்தியர்களால்
ஆவேசமாக எதிர்க்கப்பட்டது. 1905இல் த�ொடங்கப்பட்ட
சுதேசி இயக்கம் ஆங்கிலேய ஆட்சியை நேரடியாக
எதிர்த்தத�ோடு, சுதேசித் த�ொழில்கள், தேசியக்கல்வி,
சுயஉதவி இந்திய ம�ொழிகளைப் பயன்படுத்துதல்
ஆகிய
கருத்துகளை
ஊக்குவித்தது.
தீவிர
தேசியவாதிகள்
முன்வைத்த
பெருமளவிலான
மக்களைத் திரட்டுவது, ஆங்கிலப் ப�ொருட்களையும்
நிறுவனங்களையும் புறக்கணிப்பது ஆகிய ப�ோராட்ட
முறைகள்
மிதவாத
தேசியவாதிகளாலும்
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.

ஈ) த�ொடக்ககால தேசியவாதிகளின் பங்களிப்பு
(1885-1915)

இந்திய தேசிய காங்கிரசை சேர்ந்த த�ொடக்க
காலத் தலைவர்கள் சமூகத்தின் உயர்குடிப் பிரிவைச்
சேர்ந்தோர் ஆவர். வழக்கறிஞர்கள், மருத்துவர்கள்,
கல்லூரி,
பல்கலைக்கழகப்
பேராசிரியர்கள்,
பத்திரிகை ஆசிரியர்கள் ப�ோன்றோர் காங்கிரசை
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினர்.
இருந்தப�ோதிலும்
அவர்கள் இந்தியாவின் வெவ்வேறு பகுதிகளிலிருந்து
வந்தவர்களாயினும் இந்திய தேசிய காங்கிரசை
உண்மையாகவே ஒரு தேசிய அரசியல்சார்
அமைப்பாக ஆக்கினர். காங்கிரசின் இத்தலைவர்கள்
அரசியல்
சட்டம்
அனுமதித்த
வழிகளான
மனுக�ொடுப்பது, மன்றாடுவது, விண்ணப்பம் செய்வது
ப�ோன்ற முறைகளை மேற்கொண்டதால் “மிதவாத
தேசியவாதிகள்” என்னும் புனைப் பெயரைப்
பெற்றனர். காலனியம் பற்றிய ஒரு வகையான புரிதல்
இந்தியாவில் உருவாகிக் க�ொண்டிருந்த காலமது.
பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் இந்திய தேசிய
காங்கிரஸ் உருவான காலப்பகுதியில் காலனிய
எதிர்ப்பு த�ொடர்பான புரிதல் இருந்ததா என்பது பற்றித்
தெரிந்து க�ொள்ள ஆயத்த நிலைக் குறிப்புகளில்லை.
நாம் ஒரே நாடாக என்ற கருத்து வடிவம் பெற
உதவியவர்கள் இத் த�ொடக்ககால தேசியவாதிகளே.
அவர்கள் உண்மையாகவே இம்மண் சார்ந்த
காலனிய எதிர்ப்புச் சித்தாந்தத்தையும் தாங்களாகவே
தங்களுக்கென
ஒரு
செயல்
திட்டத்தையும்
உருவாக்கிக் க�ொண்டனர். இது உண்மையில்
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மக்கள்

1890களின் பிற்பகுதியிலிருந்து இந்திய தேசிய
காங்கிரசுக்குள்ளே கருத்து வேற்றுமைகள் வளர்ந்தன.
பிபின் சந்திரபால், பாலகங்காதர திலகர், லாலா
லஜபதிராய் ப�ோன்ற தலைவர்கள் வெறுமனே
மனுக்கள் எழுதுவது, மன்றாடிக் கேட்டுக் க�ொள்வது,
விண்ணப்பம் செய்வது ப�ோன்ற அணுகு முறைகளுக்கு
மாற்றாகத்
தீவிரமான
அணுகுமுறைகளைப்
பரிந்துரைத்தனர். இத்தன்மையுடைய�ோர் மிதவாத
தேசியவாதிகளுக்கு
நேரெதிராக
“தீவிர
தேசியவாதிகள்” என்றழைக்கப்பட்டனர். 1897இல்
திலகர் “சுயராஜ்ஜியம் எனது பிறப்புரிமை அதை
அடைந்தே தீருவேன்” என முழங்கிய ப�ோது
அவர்களின் ந�ோக்கம் தெளிவாகத் தெரிந்தது. தங்களது
மனுக்கள், பிரார்த்தனைகள் மூலமாக மிதவாத
தேசியவாதிகள் கேட்டுக் க�ொண்டிருந்த ப�ொருளாதார
அல்லது நிர்வாகச் சீர்திருத்தங்களுக்குப் பதிலாகத்
திலகரும்
தீவிரப்போக்குடைய
அவருடையத்
த�ொண்டர்களும் சுயராஜ்ஜியத்தைக் க�ோரினர்.

நீதித்துைற
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எதிர்கால

மிதவாத தேசியவாதிகள், தீவிர தேசியவாதிகள்
ஆகிய இருதரப்பினரும் அவர்கள் வழிகாட்டிகளாகப்
ப�ொறுப்பு வகித்து, அப்பொறுப்புகளை நிறைவேற்ற
வேண்டியத் தேவையுள்ளது எனும் உண்மையை
ஏற்றுக்
க�ொள்வதில்
ஒரே
கருத்தையேக்
க�ொண்டிருந்தனர்.
பத்திரிகைகள்
முதலானப்
பல்வேறு வழிகளில் தேசிய உணர்வைப் புகட்டும்
முயற்சிகளை அவர்கள் மேற்கொண்டனர். 1885இல்
இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் உருவாக்கப்பட்டப�ோது
அதன் உறுப்பினர்களின் மூன்றில் ஒரு பகுதியினர்
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1.6  ந�ௌர�ோஜியும் அவர் முன்வைத்த
சுரண்டல் க�ோட்பாடும்

ப த் தி ரி கை ய ாள ர ்களா க
இருந்தனர்.
த�ொடக்ககால
விடுதலை
இயக்கத்தின்
வல்லமை மி க்க த்
தலைவர்களில் பெரும்பால�ோர்
பத்திரிகைகளில் எழுதுவதில்
ஈடுபட்டிருந்தனர்.
தாதாபாய்
ந�ௌர�ோஜி இந்தியாவின் குரல் சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி
(Voice of India), ராஸ்த் க�ோப்தார் (Rast Goftar) எனும்
இரு பத்திரிகைகளைத் த�ொடங்கி அவற்றின்
ஆசிரியராகவும் பணியாற்றினார். சுரேந்திரநாத்
பானர்ஜி
பெங்காலி
(Bengalee)
என்னும்
செய்திப்பத்திரிகையின் ஆசிரியராகப் பணிபுரிந்தார்.
பாலகங்காதர திலகர் கேசரி, மராட்டா ஆகியப்
பத்திரிகைகளின் ஆசிரியராகத் திகழ்ந்தார். இவ்வழி
முறைகளைப் பயன்படுத்தியே அவர்கள் காலனிய
அடக்குமுறை குறித்து மக்களுக்கு கற்பித்துத் தேசியக்
கருத்துகளையும் பரப்பினர். இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்
மேற்கொண்ட முயற்சிகள் பற்றிய செய்திகளை
இப்பத்திரிகைகளே மக்களுக்கு எடுத்துச் சென்றன.
இந்திய வரலாற்றில் முதன் முறையாக காலனிய
அரசின்
அடக்குமுறை
க�ொள்கைகளுக்கும்
சட்டங்களுக்கும் எதிராகப் ப�ொதுமக்கள் கருத்தை
உருவாக்குவதில் பத்திரிகைகள் பெரிய அளவில்
பயன்படுத்தப்பட்டன.

‘இந்திய தேசியத்தின்
முதுபெரும் தலைவர்’ என
அறியப்படும்
தாதாபாய்
ந�ௌர�ோஜி
த�ொடக்கால
தேசிய
இயக்கத்தின்
முக்கியத்
தலைவர்களில்
ஒருவராவார்.
1870களில்
பம்பாய்
மாநகராட்சிக் தாதாபாய் ந�ௌர�ோஜி
கழகத்திற்கும், நகரசபைக்கும்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். 1892இல் இங்கிலாந்துப்
பாராளுமன்றத்திற்குத்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
நிலையில் அவர் லண்டனில் ‘இந்திய சங்கம் (Indian
Society - 1865), கிழக்கிந்தியக் கழகம் (East Indian
Association - 1866) எனும் அமைப்புகளை
உருவாக்கினார். அவர் மூன்று முறை இந்திய
தேசிய
காங்கிரசின்
தலைவராகத்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.
அவர் எழுதிய ‘வறுமையும் பிரிட்டனுக்கொவ்வாத
இந்திய ஆட்சியும்’ (Poverty and Un-British Rule in India 1901) எனும் புத்தகமே இந்திய விடுதலைப்
ப�ோராட்டத்திற்கு அவர் செய்த முக்கியப் பங்களிப்பாகும்.
இந்நூலில் அவர் “செல்வச் சுரண்டல்” எனும்
க�ோட்பாட்டை முன் வைத்தார். எந்த நாடாக இருந்தாலும்
வசூலிக்கப்பட்ட
வரியை
அந்நாட்டு
மக்களின்
நல்வாழ்விற்காகவே செலவழிக்க வேண்டும். ஆனால்
பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் ஆங்கிலேயர் வசூலிக்கும் வரி
இங்கிலாந்தின் நலனுக்காகச் செலவு செய்யப்படுகிறது
எனக் கூறினார். 1835 முதல் 1872 முடிய ஒவ்வொரு
ஆண்டும் சராசரியாக 13 மில்லியன் பவுண்டுகள்
மதிப்புடையப் ப�ொருட்கள் இங்கிலாந்திற்கு ஏற்றுமதி
செய்யப்பட்டதாகவும் ஆனால் அந்த அளவிற்கானப்
பணம் இந்தியா வந்து சேரவில்லை எனவும் கூறினார்.
லண்டனில் வாழும் கம்பெனியின் பங்குதாரர்களுக்கு
லாபத்தில்
வழங்கப்பட
வேண்டிய
பங்கு,
இருப்புப்பாதைத் துறையில் (Railways) முதலீடு
செய்தவர்களுக்கு உத்திரவாதம் அளிக்கப்பட்டவாறு
தரப்பட வேண்டிய வட்டி, பணி நிறைவு பெற்றுவிட்ட
அதிகாரிகளுக்கும்
தளபதிகளுக்கும்
வழங்கப்பட
வேண்டிய ஓய்வூதியம் இந்தியாவிலும் இந்தியாவிற்கு
வெளியிலும் நாடுகளைக் கைப்பற்ற மேற்கொள்ளப்பட்டப்
ப�ோர்களுக்காக இங்கிலாந்திடமிருந்து பெற்ற கடனுக்கு
செலுத்த வேண்டிய வட்டி ஆகிய இவையனைத்துக்கும்
பதிலாகவே அப்பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டதாக
அவர் வாதாடினார். இவையனைத்தும் தாயகக்
கட்டணம் (Home Charges) எனும் பெயரில்
ஆண்டொன்றுக்கு 30 மில்லியன் பவுண்டுகள் நஷ்டம்
ஏற்படுத்துவதாக ந�ௌர�ோஜி உறுதிபடக் கூறினார்.

தேசிய இயக்கத்தில் மத்தியதர வகுப்பினரும்
விவசாயிகளும்,
கைவினைஞர்களும்
த�ொழிலாளர்களும் மிக முக்கியமான பங்கினை
வகிக்க முடியுமென பால கங்காதர திலகர் உறுதியாக
நம்பினார். காலனிய அரசின் அடக்குமுறை ஆட்சிக்கு
எதிராக
இம்மக்கள்
பிரிவினரிடையே
மன
நிறைவின்மையைப்
பரப்புவதற்கு
அவர்
பத்திரிகைகளைப் பயன்படுத்தினார். இந்தியாவில்
ஆங்கிலேயரின் ஏகாதிபத்திய ஆட்சிக்கு எதிராக
நாடுதழுவிய எதிர்ப்புக்கு அவர் அழைப்பு விடுத்தார்.
1897 ஜுலை 27இல் திலகர் கைது செய்யப்பட்டு
இந்திய தண்டனைச் சட்டம் பிரிவு 124A யின் கீழ்
குற்றம் சாட்டப்பட்டார். திலகர் காங்கிரசில் தீவிர
தேசியவாதிகள்
பிரிவைச்
சேர்ந்தவராக
இருந்தப�ோதிலும் மிதவாத தேசியவாதிகள், தீவிர
தேசியவாதிகள்
ஆகிய
இரு
பிரிவினரும்
ஒருங்கிணைந்து
அவர்
கைது
செய்யப்பட்டதை
எதிர்த்தனர்.
கருத்துச்
சுதந்திரம்,
பத்திரிகைச்
சுதந்திரம் ஆகிய இரு
உரிமைகளும்
இந்திய
விடுதலைப் ப�ோராட்டத்தின்
முக்கியக்
கூறுகளாய்
பால கங்காதர திலகர்
விளங்கின.
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பாடச் சுருக்கம்
 பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு முதல் ஆங்கிலேயக்
கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி நடைமுறைப்படுத்திய
நில, வருவாய்ச் சீர்திருத்தங்கள் இந்திய
வேளாண்மைச்
செயல்பாடுகளின்
மீது
தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின.
 இங்கிலாந்தில்
கனரக
இயந்திரத்
த�ொழிற்சாலைகள்
வளர்ச்சி
பெற்றதால்
கம்பெனி
இந்தியாவிலிருந்து
கச்சாப்
ப�ொருட்களை இங்கிலாந்திற்கு ஏற்றுமதி
செய்து பின்னர் அங்கு உற்பத்தி செய்யப்பட்டப்
பண்டங்களை இந்தியாவிற்கு இறக்குமதி
செய்தது. இச்செயல்பாடு இந்தியக் கைவினைத்
த�ொழில்களின் வீழ்ச்சிக்கு இட்டுச்சென்றது.
இதனால் கைவினைத் த�ொழிலாளர்கள்
வேலையிழந்தவர்களாக ஆக்கப்பட்டனர்.
 நி ல ம ற ்ற த்
த�ொ ழி லாள ர ்க ளு ம் ,
வேலையில்லாக்
கைவினைஞர்களும்
பட்டினிச்
சாவிலிருந்து
தப்பித்துக்
க�ொள்வதற்காக
ஆங்கிலப்
பேரரசின்
காலனிகளுக்குக் குடிபெயர்ந்தனர்.
 ஆங்கிலேயர்
அறிமுகம்
செய்த
மேலைக்கல்வியின் விளைவாகக் கற்றறிந்த
இந்தியர்கள் எனும் ஒரு வகுப்பு உருவாகி,
இந்தியச் சமூகத்தின் சீர்திருத்தங்களுக்காகப்
ப�ோராடியது.
 1857ஆம்
ஆண்டு
பற்றிய
கசப்பான
நினைவுகள்,
இனப்
பாகுபாட்டுக்
க�ொள்கை,
கருத்துவேறுபாடுகளுக்கு
எதிராக மேற்கொள்ளப்பட்ட அடக்குமுறை
நடவடிக்கைகள்
ஆகிய
காரணிகள்
தேசியவாதம் வளர்வதற்குப் பங்களிப்புச்
செய்தன.
 நவீன கற்றறிந்த வகுப்பினர், தங்களின்
க ரு த் து க ளை யு ம்
கு றை க ளை யு ம்
எடுத்துரைக்க, சென்னைவாசிகள் சங்கம்
(1852) சென்னை மகாஜன சங்கம் (1884)
இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் (1885) ஆகிய
அரசியல் அமைப்புகளை உருவாக்கினர்.
 ப�ொதுமக்களுக்கு
காலனியாட்சியின்
சுரண்டலையும் அது அன்றாட வாழ்க்கையின்
மீது
ஏற்படுத்தும்
தாக்கம்
குறித்தும்
கற்பிப்பதே தலைவர்களின் தலையாயப்
பணிகளில் ஒன்றாக அமைந்தது. தாதாபாய்
ந�ௌர�ோஜியால் முன்வைக்கப்பட்ட செல்வச்
சுரண்டல் க�ோட்பாடு இந்தியாவின் செல்வ
வளத்தை ஆங்கிலேயர் க�ொள்ளையடிப்பதை
வெட்டவெளிச்சமாக்கியது.

இந்தியாவில் தேசியத்தின் எழுச்சி
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பயிற்சி
I. சரியான விடையைத்
தேர்ந்தெடுக்கவும்.
1.

காந்தியடிகள் தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து எந்த
ஆண்டு இந்தியா திரும்பினார்?
(அ) 1915 (ஆ) 1916 (இ) 1917 (ஈ) 1918

2. இந்தியாவில் ஆங்கிலக் கல்வி எந்த ஆண்டு
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?
(அ) 1825 (ஆ) 1835 (இ) 1845 (ஈ) 1855
3. மாறுபட்ட ஒன்றைத் தேர்வு செய்க.
(அ) வில்லியம் ஜ�ோன்ஸ்
(ஆ) சார்லஸ் வில்கின்ஸ்
(இ) மாக்ஸ் முல்லர்	
(ஈ) அரவிந்த க�ோஷ்
4. “சுயராஜ்யம்
எனது
பிறப்புரிமை,
அதை
அடைந்தே தீருவேன்” – எனக் கூறியவர்
(அ) பாலகங்காதர திலகர்
(ஆ) தாதாபாய் ந�ௌர�ோஜி
(இ) சுபாஷ் சந்திர ப�ோஸ்
(ஈ) பாரதியார்
5. பின்வருவனவற்றை
ப�ொருத்தி
விடையைத் தேர்வு செய்க.
(அ) பாலகங்காதர
திலகர்
(ஆ) தாதாபாய்
ந�ௌர�ோஜி
(இ) மெக்காலே
(ஈ) வில்லியம் டிக்பை
(அ) 2, 4, 1, 3
(இ) 1, 3, 2, 4
6. பின்வரும்
எது
ப�ொருந்தியுள்ளது?

சரியான

- 1. இந்தியாவின் குரல்
- 2. மெட்ராஸ் டைம்ஸ்
- 3. கேசரி
- 4. இ
 ந்தியக் கல்வி
குறித்த குறிப்புகள்
(ஆ) 3, 1, 4, 2
(ஈ) 4, 2, 3, 1
ஒன்று

(அ) ஆங்கிலக் கல்விச் சட்டம்
(ஆ) அடிமைமுறை ஒழிப்பு
(இ) சென்னைவாசிகள் சங்கம்
(ஈ) இண்டிக�ோ கலகம்

சரியாகப்
-

1843
1859
1852
1835

7. பின்வரும் அமைப்புகள் த�ொடங்கப்பட்ட சரியான
கால வரிசையைத் தேர்வு செய்க
(i) கிழக்கிந்தியக் கழகம்
(ii) சென்னை மகாஜன சங்கம்
(iii) சென்னைவாசிகள் சங்கம்
(iv) இந்தியச் சங்கம்
(அ) ii, i, iii, iv
(ஆ) ii, iii, i, iv
(இ) iii, iv, i, ii
(ஈ) iii, iv, ii, i
14
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14. கூற்று: தாதாபாய் ந�ௌர�ோஜி இந்திய தேசிய
காங்கிரஸின் தலைவராக மூன்று முறை
தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
காரணம்: 1905ஆம் ஆண்டு வரையில் இந்திய
விடுதலை இயக்கம் அரசமைப்புவாதிகளின்
கட்டுப்பாட்டிலிருந்தது .
(அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம்
கூற்றை விளக்குகிறது.
(ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால்
காரணம் கூற்றை விளக்கவில்லை.
(இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தவறு.
(ஈ) கூற்று தவறு ஆனால் காரணம் சரி.

8. இந்திய தேசிய காங்கிரஸை நிறுவியவர்
(அ) சுபாஷ் சந்திர ப�ோஸ்
(ஆ) காந்தியடிகள்
(இ) A.O. ஹியூம்
(ஈ) பாலகங்காதர திலகர்
9. இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் முதல் தலைவர்
(அ) சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி
(ஆ) பத்ருதீன் தியாப்ஜி
(இ) A.O.ஹியூம்
(ஈ) W.C. பானர்ஜி
10. “இந்தியாவின் முதுபெரும்
அழைக்கப்படுபவர்
(அ) பாலகங்காதர திலகர்
(ஆ) M. K. காந்தி
(இ) தாதாபாய் ந�ௌர�ோஜி
(ஈ) சுபாஷ் சந்திர ப�ோஸ்

மனிதர்”

என

II சுருக்கமான விடையளிக்கவும்.

1.	தேசியம் என்றால் என்ன?
2. புதிய நிலவுடைமை உரிமைகளால் ஏற்பட்ட
பாதிப்புகளை எழுதுக.
3. அவுரி கலகம் குறித்து குறிப்பு வரைக.
4. இல்பர்ட் மச�ோதாவின் முக்கியத்துவத்தை விவாதி.
5. நவீன கல்வியில் சமயப்பரப்புக் குழுக்களின்
பங்கினை விளக்குக.
6. ஆங்கிலப்
பாராளுமன்றத்திற்குச்
சென்னைவாசிகள்
சங்கத்தினர்
அளித்த
க�ோரிக்கைகள் என்ன?
7. இந்திய
தேசிய
காங்கிரசுக்கு
முன்னர்
த�ொடங்கப்பட்ட அமைப்புகளின் பட்டியலை
தயார் செய்க.
8.	த�ொடக்க கால முக்கிய தேசியவாதிகளைக்
கண்டறிக.

11. “வறுமையும் பிரிட்டனுக்கொவ்வாத இந்திய
ஆட்சியும்” (Poverty and Un-British Rule in India)
என்ற நூலை எழுதியவர்
(அ) பால கங்காதர திலகர்
(ஆ) க�ோபால கிருஷ்ண க�ோகலே
(இ) தாதாபாய் ந�ௌர�ோஜி
(ஈ) எம்.ஜி. ரானடே
12. கூற்று:

 ங்கில அரசாங்கம் தடையற்ற
ஆ
வணிகக்
க�ொள்கையைப்
பின்பற்றியது.
காரணம் : இங்கிலாந்தின் தடையற்ற வணிகக்
க�ொள்கையினால்
இந்தியா
நன்மையைப் பெற்றது.
(அ) கூற்று சரி. ஆனால் காரணம் கூற்றை
விளக்கவில்லை
(ஆ) கூற்று சரி. காரணம் கூற்றை விளக்குகிறது
(இ) கூற்று சரி; காரணம் தவறு
(ஈ) கூற்று காரணம் இரண்டும் தவறு

III குறுகிய விடையளிக்கவும்.

1.	மெக்காலேயின் ‘இந்தியக் கல்வி குறித்த
குறிப்புகளை’ ஆய்க.
2. 1853இல் இந்தியச் சீர்திருத்தக் கழக தலைவரின்
சென்னை வருகையைக் குறித்து நீ அறிந்தது
என்ன?
3. பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் தேசிய உணர்வினை
உருவாக்கியதில் பத்திரிகைகளின் பங்கினை
எழுதுக.
4. பிரிட்டிஷ்
இந்தியாவில்
ஒப்பந்தக்
கூலி
த�ொழிலாளர்
முறை
எவ்வழியில்
ஏற்படுத்தப்பட்டது?
5.	மே 1884இல் நடைபெற்ற சென்னை மகாஜன
சங்கத்தின்
த�ொடக்கவிழாவில்
பங்கேற்ற
முக்கியத் தலைவர்களின் பெயர்களை எழுதுக.
6.	த�ொடக்க
காலத்தில்
இலங்கைக்குத்
த�ொழிலாளர்களை அனுப்பி வைக்கப்பட்டது
குறித்து எழுதுக.
7. இந்திய நிர்வாகச் செலவின விவரங்களைக் கூறுக.

13. ஒரிசா பஞ்சம் குறித்த பின்வரும் கூற்றுக்களில்
சரியானவை எவை/எது?
கூற்று 1: 1866ஆம்
ஆண்டில்
ஒன்றரை
மில்லியன்
மக்கள் ஒரிசாவில்
பட்டினியால் இறந்தனர்.
கூற்று 2: பஞ்ச காலத்தில் 200 மில்லியன்
பவுண்ட் அரிசியை பிரிட்டனுக்கு
ஆங்கில அரசு ஏற்றுமதி செய்தது.
கூற்று 3: ஒரிசா
பஞ்சமானது
தாதாபாய்
ந�ௌர�ோஜியை இந்திய வறுமை
குறித்து
வாழ்நாள்
ஆய்வை
மேற்கொள்ள தூண்டியது.
(அ) 1, 2
(ஆ) 1, 3
(இ) இவற்றுள் எதுவுமில்லை
(ஈ) இவை அனைத்தும்

IV. விரிவான விடையளிக்கவும்.
1.

15
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இந்திய நடுத்தர வர்க்கத்தில் மேற்கத்தியக்
கல்வியின் தாக்கத்தையும் பின்னர் அது இந்தியச்
சமூகத்தைச்
சீர்த்திருத்தவும்
மற்றும்
மீட்டுருவாக்கம் செய்திட ஆற்றிய பங்கினை
விவாதிக்கவும்.
இந்தியாவில் தேசியத்தின் எழுச்சி

10-06-2019 13:01:56

2. பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் தேசிய உணர்வு
த�ோன்ற காரணமான சமூகப் - ப�ொருளாதாரக்
காரணிகளை ஆய்க.
3. இந்தியாவில்
தேசிய
விழிப்புணர்வுக்குப்
பிரிட்டிஷாரின் அடக்குமுறை மற்றும் இனவெறிக்
க�ொள்கைகள், எந்த அளவிற்குக் காரணமாக
இருந்தன?
4. இந்திய தேசிய காங்கிரசின் ந�ோக்கங்களையும்
பிரிட்டிஷ்
ஆட்சியிலிருந்து
விடுதலை
பெறுவதற்கு ஆரம்ப கால தேசியவாதிகள்
அளித்த பங்கினையும் விளக்குக.

1. பம்பாய்	
2. கல்கத்தா	
3. சென்னை	
4. அகமதாபாத்
5. லக்னோ

6. கான்பூர்
7. சூரத்
8. லாகூர்
9. பூனா

10. அலகாபாத்

மேற்கோள் நூல்கள்


V. செயல்பாடுகள்.



1.

இந்தியாவில்
மேற்கத்தியக்
கல்வி
அறிமுகப்படுத்தப்படாமலிருந்தால்
என்ன
நடந்திருக்கும் என்பதை விவாதிக்கவும்.
2. தமிழ்நாட்டிலிருந்த
ஆரம்ப
கால
தேசியவாதிகளின் வாழ்க்கை வரலாறு மற்றும்
உருவப் படங்களைத் த�ொகுக்கவும்.





VI. வரைபடம்.
இந்திய தேசிய
காங்கிரஸ் மாநாடுகள்
நடைபெற்ற பின்வரும் இடங்களை இந்திய
வரைபடத்தில் குறிக்கவும்.

Bipan Chandra, et al., India’s Struggle for
Independence, Penguin, New Delhi, 2016.
Desai, A.R., Social Background of Indian
Nationalism, Popular Prakashan, Bombay, 6th
Edition 2011.
R. Suntharalingam, Politics and Nationalist
Awakening in South India, 1852–1891,
University of Arizona Press, Tucson, 1974.
Sashi Tharoor, An Era of Darkness: The British
Empire in India, Aleph, New Delhi, 2016.

இணையதள வளங்கள்
www.brittanica.com

கலைச்சொற்கள்
தடையில்லா
வாணிகக் க�ொள்கை /
சுதந்திர வணிகம்

laissez faire

Non-interference of the government in the
economic affairs of individuals and society

சீராக்கு, மேன்மையாக்கு

ameliorate

to make better

ஒப்பந்தத் த�ொழிலாளர்

indentured
labour

a debt bondage worker on a contract

கீழ்த்திசை நாடுகளின் ம�ொழி,
Orientalist
பண்பாடு, வரலாறு கற்றவர்

someone from the west studying
the language, culture and history of
countries in eastren Asia

ஆங்கில ம�ொழி இலக்கியம்
கற்றவர்

Anglicists

an authority on or student of English
languages and literature

மதம் மாற்றும் முயற்சி

proselytizing

attempting to convert someone from one
religion, belief, or opinion to another

பல தெய்வ நம்பிக்கை

polytheism

the belief in or worship of more than
one god

சுதேச ம�ொழி

vernacular

language commonly spoken by the
people of a particular a region or a
particular group

இந்தியாவில் தேசியத்தின் எழுச்சி
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அலகு

2

தீவிர தேசியவாதத்தின் எழுச்சியும்
சுதேசி இயக்கமும்

கற்றலின் ந�ோக்கங்கள்
 வ
 ங்காளத்தில் நடைபெற்ற சுதேசி இயக்கத்தின் இயல்பையும்
முக்கியத்துவத்தையும் புரிந்து க�ொள்வது.
 பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசின் அடக்குமுறை நடவடிக்கைகளை அறிந்து க�ொள்வது.
 1907இல் ஏற்பட்ட சூரத் பிளவுக்கு (இந்திய தேசிய காங்கிரசில்) இட்டுச் சென்ற நிகழ்வுகளைக்
கண்டறிவது.
 வங்காளத்துப் புரட்சிகரத் தீவிர தேசியவாதத்தை நன்கு தெரிந்து க�ொள்வது.
 தமிழகத்தில் நடைபெற்ற சுதேசி இயக்கப்போராட்டங்கள�ோடு அறிமுகமாதல்
 வ
 .உ.சிதம்பரம், வ.வே.சுப்ரமணியம், சுப்ரமணிய சிவா, சுப்பரமணிய பாரதி ஆகிய�ோர் வகித்தப்
பங்கினைத் திறனாய்வு செய்தல்

அறிமுகம்
பத்தொன்பதாம்
நூற்றாண்டின்
இறுதிப்
பத்தாண்டுகளில்
இந்திய
தேசிய
காங்கிரசுக்குள்ளே
மிதவாத
அரசியலுக்கு
எதிராக வெளிப்படையான வெறுப்பு நிலவியது.
இவ்வெறுப்பு முடிவில் ஒரு புதியப் ப�ோக்காகத்
த�ோற்றம் பெற்று அது தீவிர தேசியவாதப்
ப�ோக்கெனக்
குறிப்பிடப்பட்டது.
இத்தீவிர
தேசியவாதிகள்
அல்லது
முற்போக்காளர்கள்
அல்லது ப�ோர்க்குணமிக்கவர்கள் என நாம்
அழைக்க விரும்பும் இக்குழுவினர் மிதவாத
தேசியவாதிகளின்
கவனமான அணுகுமுறை,
ஆங்கிலேயரிடம்
மன்றாடுதல்,
மனுச்
சமர்ப்பித்தல் ப�ோன்ற அவர்களின் “இறைஞ்சுதல்
க�ொள்கைகளை” கடுமையாக விமர்சித்தனர்.
மகாராஷ்டிராவில்
பாலகங்காதர
திலகர்,
வங்காளத்தில் பிபின் சந்திரபால், பஞ்சாபில்
லாலா லஜபதி ராய் ஆகிய�ோரின் தலைமையில்
இப்போர்க்குணம் வளர்ச்சி பெற்றது. இத்தகையப்
ப�ோக்கு வளர்ச்சி பெற்றதற்கான அடிப்படைக்
காரணங்கள்:
காங்கிரசுக்குள்
உருவான
உட்குழுக்கள்,
மிதவாத
தேசியவாதிகளின்
அரசியல் நடவடிக்கைகளால் ஏற்பட்ட மனச்சோர்வு,
வங்காளத்தைப் பிரித்ததற்காக கர்சன் மீது ஏற்பட்ட
க�ோபம்.

ஆங்கிலேயரின் பிரித்தாளும் க�ொள்கைக்கு
முதன்மையான
எடுத்துக்காட்டு
வங்கப்
பிரிவினையாகும்.
அது
காலனிய
எதிர்ப்பு,
சுதேசி, தேசியம் வளர்வதற்கு வினையூக்கியாய்
அமைந்தது. பிரிவினைத் திட்டம் முதன்முதலில்
மிதவாத
தேசியவாதிகளால்
எதிர்க்கப்பட்டது.
ஆனால் இயக்கத்தின் வளர்ச்சிப் ப�ோக்கில்
சுதேசி
இயக்கத்திற்கான
பல
உத்திகள்

சுதேசி இயக்கம்
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முன்னெடுக்கப்பட்டன. அந்நியப் ப�ொருட்களைப்
புறக்கணிப்பது, அரசால் நிர்வகிக்கப்படும் கல்வி
நிலையங்களைப் புறக்கணிப்பது ஆகியன சுதேசி
இயக்கத்தின் ஆக்கபூர்வமானத் திட்டங்களாக
இருந்தன.
இவ்வியக்கமே
(1905-1911)
காந்தியடிகளின் சகாப்தத்திற்கு முந்தைய இந்திய
தேசிய இயக்கத்தின் மிக முக்கியக் கட்டமாகும்.
ஏனெனில் இவ்வியக்கத்தின் ப�ோக்கில் இந்திய
தேசிய இயக்கத்தின் இயல்பில் குறிப்பிடத்தகுந்த
மாற்றங்கள்
ஏற்பட்டன.
அது
முன்வைத்த
ந�ோக்கங்கள், ப�ோராட்ட வழிமுறைகள், அதன்
சமூக ஆதரவுத் தளம் ஆகியன மாற்றம் பெற்றன.

சுதேசி இயக்கம் மக்களிடையே பெரும்
ஆதரவைப்பெற்ற நிலையில், தேசிய இயக்க
நடவடிக்கைகளை,
அவை
எத்தகையதாக
இருந்தாலும் அவற்றை நசுக்கும் ப�ொருட்டு ஆங்கில
அரசு, ப�ொதுக்கூட்டங்கள் சட்டம் (1907), வெடி மருந்துச்
சட்டம் (1908), செய்தித்தாள் சட்டம், தூண்டுதல் குற்றச்
சட்டம்(1908),இந்தியப்பத்திரிகைச்சட்டம்(1910)எனபல
அடக்குமுறைச் சட்டங்களை வரிசையாய் இயற்றியது.
ப�ொதுக்கூட்டங்களைக்
கண்காணிப்பதும்,
பதிவு செய்வதும் அவ்வாறு மேற்கொள்ளப்பட்ட
நடவடிக்கைகளில் ஒன்றாகும். (பேச்சுகளைப் பதிவு
செய்வதற்காக முதன்முறையாக காவல் துறையினர்
சுருக்கெழுத்து
முறையைப்
பயன்படுத்தினர்).
இப்பாடத்தில் வங்காளத்திலும் தேசிய அளவிலும்
நடைபெற்ற நிகழ்வுகளை விவாதிக்கும்போதே,
தமிழ்நாட்டில் நடத்தப்பெற்ற சுதேசி இயக்கத்தையும்
விவாதிக்க உள்ளோம். குறிப்பாக வ.உ.சிதம்பரம்,
வ.வே.சுப்ரமணியம், சுப்ரமணிய சிவா, சுப்ரமணிய
பாரதி ஆகிய�ோர் வகித்த பாத்திரத்தின் மீது
தனிக்கவனம் செலுத்துகிற�ோம்.

ஆங்கில அரசாட்சியின் கீழ் சமூகத்தின்
பல்வேறு பிரிவினர் எதிர்கொண்ட பிரச்சனைகள்,
அவர்களனைவருடைய
வாழ்வின்
ப�ொது
அம்சமாகிவிட்ட காலனியச் சுரண்டல் ஆகியவை
வெளிக் க�ொணரப்பட்டதால் இயக்கத்தின் சமூக
ஆதரவுத்தளம் விரிவடைந்தது. இந்திய தேசிய
இயக்கத்தின்
வரலாற்றில்
முதன்முதலாக
பெண்களும், த�ொழிலாளர்களும், விவசாயிகளும்,
விளிம்பு நிலை மக்களும், நவீன தேசியச்
சிந்தனைகளையும்
அரசியலையும்
அறிந்து
க�ொண்டனர்.
இக்காலப்பகுதியில்தான்
முதன்முதலாக
உயர்குடியினர்
முழுமுயற்சி
மேற்கொண்டு
சாமானிய
மக்களிடம்
பேசி
அவர்களையும்
அரசியலில்
இணைந்து
க�ொள்ள அழைத்தனர். மேலும் இந்தியாவின்
பலபகுதிகளில் வட்டார ம�ொழிப் பத்திரிகைகள்
பெற்ற வளர்ச்சி சுதேசி இயக்கத்தின் முக்கியச்
சாதனையாகும். இக்கால கட்டத்தில் வட்டார
ம�ொழிப்
பத்திரிகைகளின்
தேசியத்தன்மை
மிகத் தெளிவாகவே புலப்பட்டது. தமிழ்நாட்டில்
சுதேசமித்திரன்,
மகாராஷ்டிராவில்
கேசரி,
வங்காளத்தில் யுகந்தர் ஆகிய பத்திரிக்கைகளின்
பங்களிப்பு ஒரு சில எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

2.1 வங்கப் பிரிவினை
1899
ஜனவரி
6இல் புதிய தலைமை
ஆ ளு ந ர ா க வு ம்
இந்தியாவின்
அரசப்
பி ர தி நி தி ய ா க வு ம்
கர்சன்
பிரபு
பணி
நியமனம் செய்யப்பட்டார்.
த�ொடர்ந்து
ஏற்பட்டப்
பஞ்சங்கள், பிளேக் ந�ோய்
கர்சன் பிரபு
ஆகியவை ஏற்படுத்தியத்
தாக்கத்தின்
விளைவாய்
ஆங்கிலேயரின்
செல்வாக்கு
மேன்மேலும்
குறைந்து
க�ொண்டிருந்த காலமது. கற்றறிந்த இந்திய மக்கள்

வ
ேம

கி
ெத

வங்கப் பிரிவினை

அளவையில் இல்லை
தீவிர தேசியவாதத்தின் எழுச்சியும் சுதேசி இயக்கமும்
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பிரிவினரின் கருத்துகளை மாற்றுவதற்கு கர்சன்
சிறியளவிலான முயற்சிகளை மேற்கொண்டார்.
கற்றறிந்த தேசியவாத அறிஞர்கள�ோடு ஈடுபாட்டை
ஏற்படுத்திக்
க�ொள்வதற்கு
மாறாக
அவர்
வரிசையாகப் பல அடக்குமுறை நடவடிக்கைகளை
மேற்கொண்டார். எடுத்துக்காட்டாக கல்கத்தா
மாநகராட்சிக்
குழுவில்
அங்கம்
வகித்தத்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இந்திய உறுப்பினர்களின்
எண்ணிக்கையைக் குறைத்தார் (1899). 1904இல்
இயற்றப்பட்டப் பல்கலைக்கழகச் சட்டத்தின்படி
கல்கத்தா பல்கலைக்கழகம் அரசின் நேரடிக்
கட்டுப்பாட்டின்கீழ்
வைக்கப்பட்டது.
இந்தியச்
செய்திப்
பத்திரிகைகளின்
தேசியவாதத்
தன்மையைக் குறைப்பதற்காக அலுவலக ரகசியச்
சட்டத்தில் (1904) திருத்தம் க�ொண்டுவரப்பட்டது.
இறுதியாக வங்காளத்தைப் பிரிக்க 1905இல்
ஆணை பிறப்பித்தார். இப்பிரிவினை இந்தியா
முழுவதும் பரவலான எதிர்ப்புக்கு இட்டுச் சென்று
இந்திய தேசிய இயக்கத்தில் ஒரு புதிய கட்டத்தைத்
த�ொடங்கி வைத்தது.

த�ொடக்கத்தில் வங்காளத்தின் சில பகுதிகளை
மாற்றுவது
அல்லது
ஏனைய
பகுதிகளை
மாற்றியமைப்பது என்றிருந்த எண்ணம் டிசம்பர்
1903
முதல்
1905க்குள்
பிரிவினைக்கான
முழுத்திட்டமாக மாற்றப்பட்டது. வங்காளம் இரண்டு
மாகாணங்களாகப்
பிரிக்கப்பட
வேண்டும்.
புதிய கிழக்கு வங்காளமும் அசாமும் சிட்டகாங்,
டாக்கா, திப்பேராவிலுள்ள ராஜஷாகி மலையின்
சில பகுதிகள், அசாம் மாகாணம் ஆகியவற்றை
உள்ளடக்கியதாய் இருக்கும்.

இந்து முஸ்லிம்களைப் பிரிக்கும் ந�ோக்கம்
ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக வங்காளத்தில்
நடைபெறும் அரசியல் நடவடிக்கைகளை அடக்கி
இந்து - முஸ்லிம் மக்களிடையே பிரிவினையை
உருவாக்குவது
என்பதே
கர்சனுடைய
ந�ோக்கமாகும்.
குடிமைப்
பணியாளர்கள்
முன்வைத்த மாற்றுத் திட்டங்களைக் குறிப்பாக,
வங்காளத்தை ம�ொழி அடிப்படையில் பிரிப்பது
எனும் கருத்து வேண்டுமென்றே புறந்தள்ளப்பட்டது.
இத்திட்டம்
வங்காள
அரசியல்வாதிகளை
மேன்மேலும் ஒருங்கிணைத்துவிடும் என்பதால்
கர்சன் இத்திட்டத்தை ஏற்க மறுத்தார். கர்சன்
பிடிவாதமாக, பிரிக்கப்பட்ட வங்காளம் தெளிவாகத்
தனித்தனியாய் பிரிக்கப்பட்ட இந்து - முஸ்லிம்
மக்களைக்
க�ொண்டிருக்க
வேண்டுமென
விரும்பினார். புவியியல் அடிப்படையில் பாகீரதி
ஆறு
இயற்கையாகவே
வங்காளத்தைப்
பிரிப்பதாக அமைந்திருந்தது. தனக்கு முன்னர்
பணியாற்றியவர்களைப்
ப�ோலவே
கர்சனும்
இதனை அறிந்திருந்தார். கிழக்கு வங்காளத்தில்
முஸ்லிம்கள்
அதிகம்
இருந்தனர்.
மேற்கு
வங்காளத்தில் இந்துக்கள் பெரும்பான்மையினராக
இருந்தனர். மத்திய வங்கத்தில் இரு சமூகத்தினரும்
சமஅளவில் வாழ்ந்து வந்தனர். முஸ்லிம் மக்களின்
நன்மதிப்பைப்பெறும்உள்நோக்கத்தோடுஅவர்களை
நயந்து செல்லும் ப�ோக்கை ஆங்கில நிர்வாகம்
கடைபிடித்தது. முந்தைய முஸ்லிம் ஆட்சி முதலாக
முஸ்லிம் மக்கள் ஒருப�ோதும் அனுபவித்திராத
ஓர் ஒற்றுமையைப் புதிய மாகாணமான கிழக்கு
வங்காளத்தில் அனுபவிப்பார்கள் என பிப்ரவரி
1904இல் டாக்காவில் கர்சன், முஸ்லிம்களுக்கு
உறுதியளித்தார்.

ஒரு
நிர்வாகப்
பிரிவு
எனும் ப�ொருளில் வங்காள
மாகாணம் உண்மையிலேயே
மேலாண்மை செய்ய இயலாத
வகையில்
வடிவத்தில்
பெரிதாக
இருந்தது.
பிரிக்கப்பட
வேண்டியதின்
அவசியம் த�ொடர்பாக 1860ஆம் ஆண்டு முதலாக
விவாதங்கள் நடைபெற்று வந்தன. மார்ச் 1890இல்
பிரிவினைக்கானத்
திட்டத்திற்குப்
புத்துயிர்
அளிக்கப்பட்டது.
கர்சன்
அசாம்
சென்றிருந்த
ப�ோது ஐர�ோப்பியப் பெரும் பண்ணையார்கள்
அவரிடம்
ஒரு
வேண்டுக�ோள்
வைத்தனர்.
கல்கத்தாவிற்கு அருகே தங்களுக்கு ஒரு கடல்
வழியை ஏற்படுத்திக் க�ொடுத்தால் அவர்கள் அசாம்
- பெங்கால் இருப்புப்பாதையைச் சார்ந்திருப்பதை
ஓரளவு தவிர்த்துக் க�ொள்ள முடியும். என வேண்டினர்.
இதனைத் த�ொடர்ந்து டிசம்பர் 1903இல் தன்னுடைய
இந்தியாவின் பிரதேச மறுவிநிய�ோகம் த�ொடர்பான
குறிப்புகளில் ஒரு திட்டத்தை கர்சன் தீட்டியிருந்தார்.
அதுவே பின்னர் திருத்தம் செய்யப்பட்டு ரிஸ்லி
அறிக்கை
(Risely
Papers)
என்ற
பெயரில்
வெளியிடப்பட்டது. இவ்வறிக்கை பிரிவினைக்கு
ஆதரவாக இரண்டு காரணங்களை முன்வைத்தது.
அவை: வங்காளத்திற்கு சுமை குறைவு, அசாமின்
முன்னேற்றம்ஆகியனவாகும்.எப்படியிருந்தப�ோதிலும்
இத்திட்டம் எவ்வாறு ஆங்கிலேய அதிகாரிகளின்,
ஐர�ோப்பிய
வணிகர்களின்
வசதிக்கேற்றவாறு
உண்மையிலே தீட்டப்பட்டது என்பது பற்றிய
செய்திகள் மறைக்கப்பட்டன.

வங்கப் பிரிவினை வங்காள மக்களை
மதத்தின் அடிப்படையில் பிரிப்பதற்குப் பதிலாக
அவர்களை ஒன்றுபடுத்தியது. இனம், வர்க்கம்,
சமயம், வட்டாரம் ஆகியத் தடைகளைத் தாண்டி
மக்களிடையே
வளர்ந்து
க�ொண்டிருந்த
வங்காளிகள்
எனும்
அடையாளத்தை
ஆங்கில நிர்வாகம் ஒருவேளை
குறைத்து
19
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மதிப்பிட்டிருக்கலாம். பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின்
இறுதியில் சமூகத்தின் பெரும்பகுதியினரிடையே
வங்காள ஒற்றுமை எனும் வலுவான எண்ணம்
வளர்ந்து விட்டது. ரவீந்திரநாத் தாகூரை மையமாகக்
க�ொண்டு வங்க ம�ொழி இலக்கிய மதிப்பைப்
பெற்றுவிட்டது. வட்டாரம�ொழிப் பத்திரிகைகளின்
வளர்ச்சி ஒற்றுமை த�ொடர்பான கதை வடிவிலான
விவரிப்புகளைக் கட்டமைப்பதில் பங்காற்றியது.
இதைப்போலவே மீண்டும் மீண்டும் த�ோன்றிய
பஞ்சங்கள்,
வேலையின்மை,
ப�ொருளாதார
வளர்ச்சியில் ஏற்பட்ட சறுக்கல் ஆகியவை காலனிய
எதிர்ப்பு உணர்வுகளைத் த�ோற்றுவித்தன.

முறைகளை
மீறினர்.
1905
ஜுலை
17இல்
கல்கத்தாவில் நடைபெற்ற
கூ ட ்டம� ொ ன் றி ல்
எதிர்ப்பை மக்களிடையே
விரிவுபடுத்துவது
என்று
மு டி வு செய்யப்ப ட ்ட து .
அதே
கூட்டத்தில்
அரவிந்த க�ோஷ்
ஆங்கிலப்பொருட்களையும்
நிறுவனங்களையும் புறக்கணிக்க சுரேந்திரநாத்
பானர்ஜி அறைகூவல் விடுத்தார். ஆகஸ்டு 7இல்
கல்கத்தா நகர அரங்கில் (Town Hall) நடைபெற்ற
மற்றொரு கூட்டத்தில் சுதேசி இயக்கம் முறையாகப்
பிரகடனம் செய்யப்பட்டது.

2.2 பிரிவினை எதிர்ப்பு இயக்கம்

இருந்தப�ோதிலும்
சுதேசி
இயக்கத்தின்
நிகழ்ச்சி
நிரலானது
வங்கப்பிரிவினையை
ரத்து செய்யப் ப�ோதுமானஅளவிற்கு கட்டுக்குள்
வைக்கப்பட்டிருந்தது.
மேலும்
மிதவாத
தேசியவாதிகள், இவ்வியக்கத்தைப் பயன்படுத்தி
முழு அளவிலான அமைதி வழியில் எதிர்ப்பைத்
த�ொடங்குவதற்கு முற்றிலும் எதிராக இருந்தனர்.
ஆனால் தீவிர தேசியவாதிகள் இவ்வியக்கம்
ஏனைய மாகாணங்களுக்கு விரிவுபடுத்தப்படவும்
முழு அளவிலான வெகுஜன இயக்கத்தைத்
துவங்குவதற்கும் ஆதரவாக இருந்தனர்.

டிசம்பர்
1903இல்
வங்கப்பிரிவினை
அறிவிக்கப்பட்டதில்
இருந்தே
தீவிர
தேசியவாதிகள்,
மிதவாத
தேசியவாதிகள்
ஆகிய
இருதரப்பினரும்
அதை
விமர்சனம்
செய்தனர்.
ஆனால்
சுரேந்திரநாத்
பானர்ஜி,
K. K. மித்ரா, பிரித்விஸ் சந்திர ரே ப�ோன்றவர்களின்
எதிர்வினையானது வேண்டுக�ோள் விடுப்பது
மனுச்செய்வது என்ற அளவ�ோடு சுருங்கிப் ப�ோனது.
பிரிவினைக்கு எதிராக இங்கிலாந்து மக்களின்
கருத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவது எனும்
அளவில் அதன் ந�ோக்கமும் கட்டுக்குள்ளேயே
இருந்தது.
எப்படியிருந்தப�ோதிலும்,
பரவலான
எதிர்ப்புகளுக்கிடையே 1905 ஜூலை 19இல் வங்கப்
பிரிவினை அதிகார பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது.

பிபின் சந்திர பால்

இயக்கத்தின் பரவல்

தலைவர்களின்
திட்டமிடப்பட்ட
முயற்சிகளுக்கும் மேலாக வங்கப்பிரிவினைக்கு
எதிராகத்
தன்னெழுச்சியான
எதிர்ப்புகள்
ஏற்பட்டன.
குறிப்பாக
மாணவர்கள்
பெருமளவில்
பங்கேற்றனர்.
பிரிவினைக்கு
எதிரானப்
ப�ோராட்டத்தில்
மாணவர்களின்
பங்கேற்பு அதிகம். இதன் எதிர்வினையாக
ஆங்கில
அதிகாரிகள்
நேரடி
நடவடிக்கை
நிகழ்வுகளில்
பங்கேற்கும்
மாணவர்களுக்கு
கல்வி
உதவித்தொகையும்
மானியங்களும்
நிறுத்தப்படும் எனப் பயமுறுத்தினர். இதற்கு
எதிர்வினையாக தேசிய கல்வி நிறுவனங்களை,
பள்ளிகளை உருவாக்குவதற்கான முயற்சிகளை
மேற்கொள்வதெனவும்
முடிவு
செய்யப்பட்டது.
வங்காளம்
முழுமையிலும்
நகரங்களிலும்
கிராமங்களிலும்
ஆயிரக்கணக்கில்
ப�ொதுக்
கூட்டங்கள் நடத்தப்பெற்றன. மத விழாக்களான
துர்காபூஜை ப�ோன்றவற்றை புறக்கணிப்புப் பற்றிய
வேண்டுக�ோள் விடுப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டன.
அதிகாரபூர்வமாக வங்காளம் பிரிக்கப்பட்ட நாளான
1905 அக்டோபர் 16 துக்கதினமாக கடைபிடிக்கப்பட
வேண்டுமென அறிவிக்கப்பட்டது. ஆயிரக்கணக்கில்
மக்கள் கங்கையில் நீராடி வந்தே மாதரம் பாடலைப்
பாடிக்கொண்டு வீதிகளில் ஊர்வலமாகச் சென்றனர்.

அஸ்வினி குமார் தத்தா

வங்கப் பிரிவினையைத் தடுப்பதில் ஏற்பட்ட
த�ோல்வி, பிபின் சந்திர பால், அஸ்வினி குமார் தத்தா,
அரவிந்தக�ோஷ் ப�ோன்ற தலைவர்கள் க�ொடுத்த
அழுத்தம் ஆகியவற்றால் மிதவாத தேசியவாதிகள்
தங்கள்
உத்திகள்
குறித்து
மறுபரிசீலனை
செய்து புதிய எதிர்ப்பு முறைகளைக் கண்டறிய
வற்புறுத்தப்பட்டனர். அவைகளுள் ஒன்றுதான்
ஆங்கிலப்
ப�ொருட்களைப்
புறக்கணிப்பது.
நீண்ட விவாதத்திற்குப் பின்னர் இந்திய தேசிய
காங்கிரசின் மிதவாத தேசியத் தலைமை இதனை
ஏற்றுக் க�ொண்டது. முதன்முறையாக மிதவாத
தேசியவாதிகள் தங்களின் மரபு சார்ந்த அரசியல்
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2.3  புறக்கணித்தலும், வங்காளத்தில்
சுதேசி இயக்கமும் (1905 -1911)

இயக்கத்தின் குறிக்கோள் குறித்து "தேசிய வாழ்வின்
அனைத்துத் தளங்களிலும் தங்களின் சார்பு நிலைக்கு
எதிரான புரட்சி" எனச் சுருக்கமாக விளக்கினார்.
க�ோபால கிருஷ்ண க�ோகலேயின் வார்த்தைகளில்
சுதேசி இயக்கமானது நம்முடையத் த�ொழில்களின்
முனனேற்றத்திற்கானது மட்டுமல்ல; நமது தேசிய
வாழ்க்கை சார்ந்த அனைத்துத் துறைகளின்
மேம்பாட்டிற்குமானது. இயக்கத்தின் வளர்ச்சிய�ோடு
சுதேசி இயக்கம் குறித்த பல விளக்கங்கள்
முன்வைக்கப்பட்டன. எப்படியிருந்த ப�ோதிலும்
சுதேசி இயக்கமும் புறக்கணிப்புப் ப�ோராட்டங்களும்
வாழ்வில் சுதந்திரத்தையும் கண்ணியத்தையும்
பெறுவதற்கான சாத்தியமான வழிமுறையாக
அல்லாமல் காலனிய எதிர்ப்புப் ப�ோராட்டமாகவே
நடத்தப் பெற்றது. இவ்விளக்கம் பின்னர் மகாத்மா
காந்தியடிகளின் வருகைய�ோடு உட்புகுத்தப்பட்டது.

தி ட ்ட மி டப்ப ட ்ட ,
த ன ் னெ ழு ச் சி ய ா ன
ப�ோராட்ட
முயற்சிகள்,
ஆ ங் கி லே ய ரு க் கு
எதிரான ஒரு நீண்டகாலப்
ப�ோராட்டத்திற்கு அடித்தளம்
அமைத்தன. புறக்கணிப்பும்
சுதேசியமும்
எப்போதும்
G. சுப்பிரமணியம்
ஒ ன ்றோட� ொ ன் று
இணைக்கப்பட்டதாகவும் இந்தியாவைத் தன்னிறைவு
பெற்ற நாடாக ஆக்குவதும் இவ்விரிவான திட்டத்தின்
ஒரு பகுதியாக இருந்தது. சென்னையைச் சேர்ந்த
தேசியவாதியான
G. சுப்பிரமணியம்
சுதேசி

(அ) ஆக்கபூர்வமான சுதேசி

சுதேசி சிந்தனையின் பரிணாம வளர்ச்சி
விடுதலைப் ப�ோராட்டத்தின்போது சுதேசி
இயக்கம்
என்ற
எண்ணம்
முதன்முதலாக
1905இல் ஒரு சில காங்கிரஸ் தலைவர்களாலும்,
பின்னர் 1920களில் மகாத்மா காந்தியடிகளின்
தலைமையிலும் ஒரு தத்துவமானது.
'சுதேசி' என்பதன் ப�ொருள் 'ஒருவரது
ச�ொந்தநாடு'
என்பதாகும்.
இத்தத்துவத்தின்
த�ோற்றமானது 1872இல் பூனாவில் மகாதேவ்
க�ோவிந்த் ரானடே தனது த�ொடர் ச�ொற்பொழிவுகளின்
மூலம்இச்சிந்தனையைப்பிரபலப்படுத்தியதிலிருந்துத்
த�ொடங்குகிறது.
ரானடேயின்
கருத்துப்படி
ஒருவரது ச�ொந்த நாட்டில் உற்பத்திசெய்யப்படும்
ப�ொருட்களுக்கு
அப்பொருட்களின்
பயன்பாடு
குறைவான மனநிறைவைக் க�ொடுத்த ப�ோதிலும்
முன்னுரிமை வழங்கப்படல் வேண்டும்.
1920களில் காந்தியடிகள் இதை அனைத்து
இந்தியர்களும்
தாங்கள்
பிறந்த
நாட்டிற்குச்
செய்யவேண்டிய கடமைகள�ோடு இணைத்துச்
சுதேசி
சிந்தனைக்குப்
புதிய
ப�ொருளைக்
க�ொடுத்தார். காந்தியடிகளைப் ப�ொருத்தமட்டில்
சுதேசி என்பது ஒருவர் தனது ச�ொந்த நாட்டில்
உற்பத்தி செய்யப்படும் ப�ொருட்களை மட்டும்
பயன்படுத்துவது என்பது மட்டுமல்ல. அவர் பின்வரும்
வார்த்தைகளில் சுதேசியை விளக்குகிறார். சுதேசி
என்பது நமக்குள்ளிருக்கும் ஆன்மபலம் அது
வெகு
த�ொலைவிலிருந்து
கிடைப்பனவற்றை
ஒதுக்கி வைத்து நமக்கு வெகு அருகேயுள்ள
சுற்றுப்புறத்திலிருந்து கிடைக்கும் பயன்களையும்
சேவைகளையும் பயன்படுத்தும் வண்ணம் இங்கு
உள்ளவர்களால் தயார் செய்யப்படும் ப�ொருட்களை
மட்டுமே நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். அப்படியான
த�ொழில்கள் எங்கு தேவைப்படுகின்றனவ�ோ அங்கே
அவைகள் திறம்படவும் முழுமையாகவும் செயல்படச்
சேவை செய்ய வேண்டும்.

ஆ க்க பூ ர ்வ ம ா ன
சுதேசி திட்டம் பெருமளவு
சுய
உதவிக்கு
மு க் கி ய த் து வ ம்
க�ொடுத்தது.
அது
ஆ ங் கி லே ய ரி ன்
க ட் டு ப்பாட் டி லி ரு ந் து
முழுவதுமாக விடுதலை
ரவீந்திரநாத் தாகூர்
பெற்ற,
சுயாட்சிக்கான
மாற்று நிறுவனங்களைக் கட்டமைப்பதில் கவனம்
செலுத்தியது. மக்கள் தங்களைச் சுயவலிமை
உள்ளவர்களாக
ஆக்கிக்
க�ொள்ளவேண்டிய
தேவைக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கியது. அதுவே
அரசியல் ப�ோராட்டங்களை நடத்துவதற்கு முன்பாக
அதற்குத் தகுதியான குடிமக்களை உருவாக்கும்.
தனிச்சிறப்புடையவர்களில்
ஒருவரான
ரவீந்திரநாத் தாகூர் தனது எழுத்துகள் மூலம்
இக்கருத்துகளைப்
பிரபலமடையச்
செய்தார்.
சுயஉதவி (ஆத்ம சக்தி) எனும் ஆக்கத் திட்டத்தினை
அவர் க�ோடிட்டுக் காட்டினார். தாகூர் சுய
ப�ொருளாதார வளர்ச்சிக்கு அழைப்பு விடுத்தார்.
கல்வியானது
தாய்மொழியில்
வழங்கப்பட
வேண்டுமென வற்புறுத்தினார். சுயஉதவி (ஆத்ம
சக்தி) எனும் செய்தியை மக்களிடம் பரப்புவதற்கு
மேளாக்கள் எனும் திருவிழாக்களைப் பயன்படுத்த
அவர் அழைப்பு விடுத்தார். இதுவே ஒட்டு ம�ொத்த
வங்காளத்தின் தாரக மந்திரமாகி அதன் விளைவாக
அனைத்து இடங்களிலும் ஜவுளி, கைத்தறித்
துணிகள், ச�ோப்புகள், மட்பாண்டங்கள், தீப்பெட்டி,
த�ோல் ப�ொருட்கள் ஆகியவற்றை விற்பனை செய்யும்
சுதேசி விற்பனை நிலையங்கள் பெருகின.
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தேசியவாத
அமைப்புகளின்
மேற்கொள்ளப்பட்டன.

வட்டார
ம�ொழியில்
க்த்
உங்க
கல்வி, எனும் கருத்து சுதேசி
மா?
ெதரி
இயக்கத்திற்கு வெகு முன்னரே
1902இல் சதீஷ் சந்திராவால்
விடிவெள்ளிக்
கழகம்
(Dawn
Society)
நிறுவப்பட்ட ப�ோதே உருவாகி விட்டது.

(இ) சாத்வீக செயலற்ற எதிர்ப்பு
வங்கப்பிரிவினையை ரத்து செய்வதற்கான
அறிகுறிகள் தென்படாத நிலையில் 1906-லிருந்து
சுதேசி இயக்கம் முக்கிய மாற்றம் பெற்றது.
பெரும்பாலான தலைவர்கள் இவ்வியக்கத்தைப்
பயன்படுத்தி நாடு முழுவதும் அரசியல் சுதந்திரம்
அல்லது சுயராஜ்ஜியம் எனும் கருத்தைப் பரப்ப
வேண்டுமெனக் கருதினர். ஆக்கச் சார்பான
சுதேசிச் செயல்பாடுகள் அரவிந்தக�ோஷ், பிபின்
சந்திரபால் ப�ோன்ற தலைவர்களாலும் ஏனைய
தீவிர தேசியவாதத் தலைவர்களாலும் கடுமையாக
விமர்சனம் செய்யப்பட்டன. அவர்களின் புதிய
வழிகாட்டுதலின் கீழ் சுதேசி நிகழ்ச்சி நிரலில்
பின்வருவன இணைத்துக் க�ொள்ளப்பட்டன. அவை
அந்நியப் ப�ொருட்களைப் புறக்கணிப்பது, அரசுப்
பள்ளிகளையும் கல்லூரிகளையும் புறக்கணிப்பது,
நீதிமன்றங்களைப் புறக்கணித்தல், பட்டங்களைத்
துறந்து விடுதல், அரசுப் பணிகளைக் கைவிடுதல்,
ஆங்கிலேயரின் அடக்குமுறை தாங்க இயலாத
அளவிற்குச் சென்றால் ஆயுதப் ப�ோராட்டத்தைக்
கைக்கொள்வது.
இத்தகைய
இயல்புகளைக்
க�ொண்ட ப�ோராட்டங்களுக்கு மிகப் பெருமளவிலான
மக்களைத் திரட்டுவது அவசியமாயிற்று. மதத்தோடு
பண்டைய
பாரம்பரியப்
பெருமைகளையும்
இணைத்துக் க�ொள்வது இவ்வியக்கங்களின் மிக
முக்கியக் கூறுகளானது.

1905 நவம்பர் 5இல் விடிவெள்ளிக் கழகத்தின்
முன்னெடுப்பில் கல்விக்கான தேசிய கழகம்
உருவாக்கப்பட்டது. ஆகஸ்ட் 1906இல் வங்காள
தேசியக் கல்லூரியும் பள்ளியும் நிறுவப்பட்டன.
அடிமை
நிறுவனங்களிலிருந்து
வெளியே
வரும்படி சதிஷ் சந்திரா மாணவர்கட்கு ஒரு
உணர்ச்சிகரமான
வேண்டுக�ோள்
விடுத்தார்.
இருந்தப�ோதிலும்
இவ்வாறான
முயற்சிகள்
வேலைவாய்ப்புக்கான
உத்தரவாதம்
எதுவும்
இல்லாததால் த�ோல்வியடைந்தன.

(ஆ) சமிதிகள்
பெருவாரியான மக்களை ஒன்று திரட்ட
மேற்கொள்ளப்பட்ட மற்றொரு வெற்றிகரமான முறை
சமிதிகள் (த�ொண்டர் படைகள்) எனும் அமைப்புகள்
உருவாக்கப்பட்டமையாகும். உறுப்பினர்களுக்கு
உடற்பயிற்சி
அளித்தல்,
அறநெறிகளைக்
கற்றுக்
க�ொடுத்தல்,
பஞ்சங்களின்போதும்
ந�ோய்களின் தாக்கத்தின்போதும் சேவையாற்றுதல்,
விழாக்காலங்களில் சுதேசி செய்தியைப் பரப்புரை
செய்தல், உள்ளூரளவில் பள்ளிகளையும் நடுவர்
நீதிமன்றங்களையும் உருவாக்குதல் ப�ோன்ற பல
பணிகளில் இச்சமிதிகள் ஈடுபடுத்தப்பட்டன. தனது
இயல்பான அமைதிவழிப் ப�ோராட்டத்தின் மூலம்
ஆங்கில அரசு நிர்வாகத்திற்கு ஒத்துழைப்புத் தராமல்
இருப்பதே அதன் ந�ோக்கம்.

2.4 தீவிர தேசியவாதம்

மக்களைப்
பெருமளவில்
ஒன்றுதிரட்ட
மேற்கொள்ளப்பட்ட
இம்முயற்சிகள்
முஸ்லிம்
விவசாயிகள்,
ஒடுக்கப்பட்ட  மக்கள்
ஆகிய�ோரிடையே
தனது
தளத்தை
விரிவுபடுத்த
இயலாமல்
ப�ோனதால்
செழித்தோங்க
இயலவில்லை.
சமிதிகளின்
த�ொண்டர்களில்
பெரும்பால�ோர்
கற்றறிந்த
மத்தியதர வர்க்கத்திலிருந்தும் இந்து உயர்
வர்க்கத்திலிருந்தும் அணி திரட்டப்பட்டிருந்தனர்.
தவிரவும் சுதேசி இயக்கவாதிகள் பல சமயங்களில்
சமூக
ரீதியாகவும்
உடல்
ரீதியாகவும்
வலுக்கட்டாயமான முறைகளைக் கையாண்டனர்.
எடுத்துக்காட்டாக
அந்நியப்
ப�ொருட்களை
வாங்குவ�ோரைச் சமூகப் புறக்கணிப்பு செய்வது
சாதாரணமாக நடைபெற்றது. அந்நடவடிக்கைகள்
சாதி அமைப்புகளின் மூலமாகவும் ஏனைய
தீவிர தேசியவாதத்தின் எழுச்சியும் சுதேசி இயக்கமும்
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வழியாகவும்

முப்பெரும் தலைவர்கள்: லால்-பால்-பால்

முன்னரே குறிப்பிட்டவாறு பாலகங்காதர திலகர்,
பிபின் சந்திர பால், லாலா லஜபதி ராய் (அடிக்கடி லால்
- பால் - பால் (Lal-Bal-Pal) எனக் குறிப்பிடப்படும்
முப்பெரும் தலைவர்கள்) ஆகிய�ோரின் இயக்க
நடவடிக்கைகளின் விளைவாக மகாராஷ்டிரம்,
வங்காளம், பஞ்சாப் ஆகிய மூன்றும் சுதேசி
இயக்கக் காலப்பகுதியில் தீவிர தேசியவாதத்தின்
மையப்புள்ளிகளாகத் திகழ்ந்தன. தீவிர தேசியவாதத்
22
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சுயராஜ்ஜியம் அல்லது அரசியல் சுதந்திரம்

தலைவர்களில் மற்றும�ொரு செல்வாக்குப் பெற்ற
ஆளுமையாக
இருந்தவர்
அரவிந்த
க�ோஷ்
ஆவார். த�ொடக்ககால இந்திய தேசியவாதத்துடன்
ஒப்பிடுகையில் இவ்வகைப்பட்ட தேசியவாதம் மிகவும்
உறுதியுடையதாய் இருந்தது.

தீவிர தேசியவாதத் தலைவர்களின் ப�ொதுவான
குறிக்கோள்களில் ஒன்று சுயராஜ்ஜியம் அல்லது
சுயாட்சி என்பதாகும். ஆனால் சுயராஜ்ஜியத்தின்
ப�ொருள் குறித்து தலைவர்கள் வேறுபட்டனர்.
திலகருக்கு சுயராஜ்ஜியம் என்பது நிர்வாகத்தின்
மீதான இந்தியர்களின் கட்டுப்பாடு அல்லது ச�ொந்த
மக்களின் நிர்வாகம் என்பது மட்டுமே தவிர
இங்கிலாந்துடனான உறவுகள் அனைத்தையும்
துண்டித்துக் க�ொள்வதல்ல. பிபின் சந்திரபாலின்
கருத்துப்படி சுயராஜ்ஜியம் என்பது அந்நியர்
ஆட்சியிலிருந்து முற்றிலுமாக விடுதலையடைதல்
என்பதாகும்.

மிதவாத
தேசியவாதிகள்,
தீவிர
தேசியவாதிகள் ஆகிய இரு குழுவினருமே ஆங்கில
ஆட்சியின் தீமைகளை நன்கறிந்தவர்கள் ஆவர்.
மிதவாத
தேசியவாதிகள்
பேச்சுவார்த்தைகள்,
விண்ணப்பங்கள் மூலம் ஆள்வோரைச் சமாதானம்
செய்து இந்தியாவைச் சீர்திருத்திவிடலாம் என்ற
நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் செயல்பட்டனர்.
மாறாகத்
தீவிர
தேசியவாதிகள்
காலனிய
ஆட்சியாளர்கள் பேரரசுக்குச் சாதகமானவற்றை
விட்டுத்தர
விரும்பமாட்டார்கள்;
அதனால்
அவர்கள்
ஒருப�ோதும்
காரணங்களை
ஏற்றுக்கொள்ளமாட்டார்கள் எனக் கருதினர்.

வங்காளம்,
பஞ்சாப்,
மகாராஷ்டிரா
ஆகியப் பகுதிகளில் வளர்ந்து வந்த புரட்சிகர
தேசியவாதம் குறித்து தீவிர தேசியவாதிகள்,
மிதவாத தேசியவாதிகளிடமிருந்து வேறுபட்டனர்.
மிதவாத தேசியவாதிகள் புரட்சிகரவாதிகளைப்
பற்றி
குறைகூறி
விமர்சனம்
செய்தனர்.
ஆனால் தீவிர தேசியவாதிகள் அவர்களின்
மேல்
அனுதாபம்
க�ொண்டனர்.
ஆனால்
அவர்களின்
அரசியல்
படுக�ொலைகளையும்
தனிநபர் பயங்கரவாதத்தையும்
தீவிர
தேசியவாதிகள் அங்கீகரிக்கவில்லை. தேசபக்த
புரட்சியாளர்களின் ந�ோக்கங்கள�ோடு தங்களை
இணைத்துக் க�ொள்வதில் தீவிர தேசியவாதிகள்
மிக்க கவனமுடன் இருந்தனர்.

தீவிர
தேசியவாதம்
அதுவரை
தந்துக�ொண்டிருந்த
அரசியல்
நெருக்கடியின்
தன்மையை மாற்றியது. கற்றறிந்த இந்திய
மக்களிடையே ப�ொதுக்கருத்து வழங்கிய நெருக்கடி
என்பது வெகுஜனங்களின் எதிர்ப்பு ஏற்படுத்திய
நெருக்கடியாக மாறியது. இத்தகைய மாற்றங்கள்
நிகழ்ந்தப�ோதும் தீவிர தேசியவாதக் கூட்டம்
மிதவாத தேசியக் கூட்டத்துடன் ஒரு த�ொடர்பைத்
தக்கவைத்துக்
க�ொண்டது.
அமைதி
வழிப்
ப�ோராட்ட முறைகளை மீறிச் செல்ல முடியவில்லை
என்பதிலும் பெரும்பாலுமான நேரங்களில் தீவிர
தேசியவாதம் அறவழிப் ப�ோராட்ட முறைகளில்
கட்டுண்டு கிடந்ததிலும் இத்தன்மை வெளிப்பட்டது.
இருந்தப�ோதிலும்
மக்களின்
தேசப்பற்று
உணர்வுகளை மதத்தின் அடையாளங்களைப்
பயன்படுத்தித் தூண்டினர்.

இந்து மத நம்பிக்கைகளால் முலாம் பூசப்பட்டு
வலியுறுத்திச் ச�ொல்லப்பட்ட தேசப்பற்றை முஸ்லீம்கள்
ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. தங்களின் முந்தையத்
தலைவர்களைப் ப�ோலவே சுதேசி இயக்கத்
தலைவர்கள் சமூகத்தின் பெரும்பகுதி மக்களை
ஊடுருவத் தவறினர். 1908 முதல் தீவிர தேசியவாதம்
சரியத் த�ொடங்கியது. 1907இல் ஏற்பட்ட சூரத் பிளவு
அதன் வீழ்ச்சிக்கான மற்றும�ொரு காரணமாகும்.

சூரத் பிளவு

1905இல் ஒரு சமயம் அரவிந்த க�ோஷிடம்
ஒருவர் எவ்வாறு நாட்டுப்பற்று உடையவராக
ஆவது? எனக் கேட்டார். சுவரில் த�ொங்கிய
இந்திய வரைபடத்தைச் சுட்டிக்காட்டிய அரவிந்தர்,
"நீ அந்த வரைபடத்தைப் பார்க்கிறாயா? அது
ஒரு வரைபடமல்ல மாறாக பாரத மாதாவின்
உருவப்படம்
அதனுடைய
நகரங்களும்
மலைகளும் ஆறுகளும் காடுகளும் அவளுடைய
உடலை
உருவாக்கியுள்ளன.
அவளுடைய
குழந்தைகளே அவளுடைய பெரிதும் சிறியதுமான
நரம்புகள்…. பாரதத்தை வாழ்கின்ற தாயாக
நினைத்து கவனம் செலுத்தி ஒன்பது மடங்கு அதிக
பக்தியுடன் அவளை வழிபடு" என பதிலுரைத்தார்.

1906இல்
மிண்டோ
பிரபு
இந்திய
அரசப்பிரதிநிதியாகப் பணியமர்த்தப்பட்டதிலிருந்து
மிதவாத
தேசியவாதிகளுக்கும்
தீவிர
தேசியவாதிகளுக்கும்
இடையில்
நிலவிய
கருத்து வேற்றுமை மேலும் தீவிரமடைந்தது.
வேற்றுமைகள்
வளர்ந்து
க�ொண்டிருந்த
நிலையில் 1906இல் கல்கத்தா மாநாட்டில் மிதவாத
தேசியவாதிகளின் க�ோரிக்கையை ஏற்று தாதாபாய்
ந�ௌர�ோஜி தலைவராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதால்
பிளவு தவிர்க்கப்பட்டது. பெர�ோஸ்ஷா மேத்தாவின்
தலைமையிலான பல மிதவாத தேசியவாதிகள்
தேர்தலில்
த�ோற்கடிக்கப்பட்டனர்.
சுதேசி,
23
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புறக்கணிப்பு, தேசியக் கல்வி, சுயாட்சி ஆகியவை
த�ொடர்பான நான்கு தீர்மானங்களைத் தீவிர
தேசியவாதிகள் ஒருவாறு நிறைவேற்றினர்.

முன்பிருந்ததைக்
காட்டிலும்
ஆங்கிலேயரிடம்
அதிக விசுவாசத்துடன் நடந்துக�ொண்டது. தீவிர
தேசியவாதிகள் இல்லாத புதிய காங்கிரஸ் "மேத்தா
காங்கிரஸ்" என அழைக்கப்பட்டது. 1908இல்
நடைபெற்ற காங்கிரஸ் மாநாட்டில் மிதவாத
தேசியவாதிகள் மட்டுமே கலந்து க�ொண்டனர்.
அவர்கள் ஆங்கில அரசின் மீதான தங்கள்
விசுவாசத்தை மீண்டும் வலியுறுத்தினர். ஆங்கில
ஆட்சிக்கு சவாலாக இருக்கும் எண்ணமில்லாத
காங்கிரஸ்
ஓர்
வலுவற்ற
அரசியல்சார்ந்த
அமைப்பாயிற்று.
தீவிர
தேசியவாதிகளினால்
அதுப�ோன்ற
அரசியல்
சார்ந்த
அமைப்பை
உருவாக்க இயலவில்லை. முக்கியத் தலைவர்கள்
அனைவரையும் கைது செய்து சிறையில் அடைத்த
அரசின் அடக்கு முறையே அதற்கான முக்கியக்
காரணமாகும்.

சூரத் காங்கிரஸ் பிளவு
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காங்கிரசின்
அடுத்த
மாநாடு
தீவிர
தேசியவாதிகளின் க�ோட்டை எனக் கருதப்பட்ட
பூனாவில் நடைபெறத் திட்டமிடப்பட்டது. கல்கத்தா
மாநாட்டு முடிவுகளால் அச்சம் க�ொண்டிருந்த
மிதவாத
தேசியவாதிகள்
மாநாடு
நடைபெறுமிடத்தைச் சூரத் நகருக்கு மாற்றினர்.
காங்கிரசின் அடுத்த தலைவர் ப�ொறுப்புக்கு மிதவாத
தேசியவாதிகளின் வேட்பாளரான ராஷ்பிகாரி
க�ோஷ் என்பாருக்கு எதிராகத் தீவிர தேசியவாதிகள்
லாலா லஜபதி ராயின் பெயரை முன்மொழிந்தனர்.
இயக்கத்தில் பிளவு ஏற்படுவதைத் தவிர்ப்பதற்காக
லாலா லஜபதி ராய் ப�ோட்டியிட மறுத்தார். 1906இல்
கல்கத்தா மாநாட்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட நான்கு
தீர்மானங்களைப் பின்பற்றுவதா? இல்லையா
என்ற கேள்வியை ஒட்டி நிலைமை க�ொதி
நிலையை எட்டியது. பெர�ோஸ்ஷா மேத்தாவின்
குழு இந்த தீர்மானங்களை நிகழ்ச்சி நிரலில் இருந்து
நீக்கப்பட
வேண்டுமெனக்
க�ோரியது.
பெர�ோஸ்ஷா வி ன்
இத்தகைய
திட்டத்தை
எதிர்கொள்ளத்
தீவிர
தேசியவாதிகள்
ராஷ்
பிகாரி
க�ோஷ்
த லை வ ர ா க த்
தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதை
எதிர்க்க முடிவு செய்தனர்
மாநாடு
குழப்பத்தில்
பெர�ோஸ்ஷா மேத்தா
முடிந்தது.

1908இல்
தீவிர
தேசியவாதம்
சரிவுற்று
புரட்சிகரச் செயல்பாடுகள்
மேெ ல ழு ந்த ன .
வன்முறை
சாராத
நடவடிக்கைகளிலிருந்து
வன்முறையை ந�ோக்கி,
எனும் மாற்றத்தை அது
பங்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜி
சுட்டிக்காட்டியது. மேலும்
ஆங்கில ஆட்சிக்கு வெகுஜனங்களின் எதிர்ப்பு
என்பதற்குப் பதிலாக சமூகத்தின் உயர்மட்டத்தைச்
சார்ந்தோரின் எதிர்ப்பு என்ற மாற்றத்தையும்
அது உணர்த்தியது. வங்காளத்தில் புரட்சிகர
பயங்கரவாதமானது முன்னதாகவே வளர்ந்துவிட்டது.
1870களில்
விவேகானந்தர்
விளக்கியவாறு
எஃகினாலான
உடலையும்
நரம்புகளையும்
வளர்ப்பதற்காக பல்வேறு இடங்களில் அக்காரா
எனப்படும் உடற்பயிற்சி நிலையங்கள் நிறுவப்பட்டன.
பங்கிம் சந்திர சட்டர்ஜியின் ஆனந்மத் (ஆனந்த
மடம்) எனும் நாவலும் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை
ஏற்படுத்தியது. அந்நாவல் வங்காளத்துப் புரட்சிகர
தேசியவாதிகளால் பரவலாகப் படிக்கப் பெற்றது.
அந்நாவலின் ஒருபகுதியான வந்தே மாதரம் பாடல்
சுதேசி இயக்கத்தின் கீதமாயிற்று.
சுதேசி இயக்கத்தின் ப�ோது தனிநபர் வன்முறை
எழுச்சி பெறுவதற்கு மூன்று காரணிகள் பங்களிப்புச்
செய்தன.

டிசம்பர் 1885இல் உருவான காங்கிரஸ்
இப்போது
மிதவாத
தேசியவாதிகள்,
தீவிர
தேசியவாதிகளென இரு குழுக்களாகப் பிரிந்தது.
சூரத் பிளவுக்குப் பின் உருவான காங்கிரஸ்
தீவிர தேசியவாதத்தின் எழுச்சியும் சுதேசி இயக்கமும்
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புரட்சிகர தேசியவாதம்

 அ
 ந்நிய அடக்குமுறை ஆட்சியின் கீழ் வெகுவாகப்
ப�ொறுமை இழந்து க�ொண்டிருந்த இளைஞர்கள்
அரசியலற்ற ஆக்கசார் செயல்பாடுகளை ஓரளவே
ஏற்றுக் க�ொண்டனர்.
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 இ
 ளம் வயது மக்களுக்குத் தலைமையேற்று
அவர்களை ஒரு நீண்டகால வெகுஜனப்
ப�ோராட்டத்தில்
ஈடுபடுத்துவதில்
தீவிர
தேசியவாதிகள் த�ோல்வியடைந்தது தனிநபர்
செயல்பாடுகள் வளர்வதற்குக் காரணமாயிற்று.
 பு
 ரட்சிகர
செயல்பாடானது
தறுகாண்மையை (வீரத்தை)
குறியீட்டு முயற்சியின் ஒரு
கருதப்பட்டது. அத்தன்மையை
அடிக்கடி
எதிர்ப்பதாயும்
புரட்சிகர தேசியவாதிகள் நம்பினர்.

புரட்சிவாதிகளான 18 வயது நிரம்பிய குதிராம்
ப�ோஸ், 19 வயதான பிரஃபுல்லா சாக்கி ஆகிய�ோரிடம்
ஒப்படைக்கப்பட்டது. 1908 ஏப்ரல் 30இல் அவர்கள்
தவறுதலாக ஒரு சாரட் வண்டியின் மீது குண்டை
வீச கிங்ஸ் ப�ோர்டுக்குப் பதிலாக வேறு இரண்டு
ஆங்கிலப் பெண்கள் அதில் க�ொல்லப்பட்டனர்.
பிரஃபுல்லா சாக்கி தற்கொலை செய்து க�ொள்ள,
குதிரம் ப�ோஸ் கைது செய்யப்பட்டு பின்னர்
க�ொலைக் குற்றத்திற்காகத் தூக்கிலிடப்பட்டார்.

இந்திய
மீட்டெடுக்கும்
பகுதியாகவும்
ஆங்கிலேயர்
இகழ்வதாயும்

இவ்வாறான நடவடிக்கைகள் ரஷ்யாவில்
நடந்ததைப் ப�ோல திட்டமிடப்பட்ட ஒரு புரட்சிக்கு
இட்டுச் செல்லவில்லை. பெரும்பாலுமான புரட்சிகர
நடவடிக்கைகள் சில குறிப்பிட்ட அடக்கியாளும்
ஆங்கில
அதிகாரிகளைக்
க�ொலைசெய்யும்
முயற்சிகளாகவே அமைந்தன.

குதிராம் ப�ோஸ்

(அ) அலிப்பூர் குண்டுவெடிப்பு வழக்கு

அரவிந்த க�ோஷ், அவரின் சக�ோதரர் பரீந்தர்
குமார் க�ோஷ் அவர்களுடன் மேலும் முப்பந்தைந்து
நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். சித்தரஞ்சன் தாஸ்
இவ்வழக்கில் புரட்சிகர
தேசியவாதிகளுக்காக
வாதாடினார். இது அலிப்பூர் குண்டுவெடிப்பு வழக்கு
எனப்படுகிறது.

வங்காளத்தில் 1902இல் பல ரகசிய சங்கங்கள்
நிறுவப்பட்டதிலிருந்தே புரட்சிகர தேசியவாதத்தின்
கதை த�ொடங்குகிறது. அவைகளுள் ஜதிந்தரநாத்
பானர்ஜி, அரவிந்த க�ோஷின் சக�ோதரரான
பரீந்தர்குமார் க�ோஷ் ஆகிய�ோரால் கல்கத்தாவில்
நிறுவப்பெற்ற
அனுசீலன்
சமிதி
மிகவும்
குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும். இதைப்போலவே புலின்
பிகாரி தாஸ் என்பவரின் முயற்சியினால் டாக்கா
அனுசீலன் சமிதி 1906இல் உருவானது. இதன்
த�ொடர்ச்சியாக புரட்சிகர வார இதழான யுகாந்தர்
த�ொடங்கப்பெற்றது. கல்கத்தா அனுசீலன் சமிதி
விரைவில்
தன்னுடைய
செயல்பாடுகளைத்
துவங்கியது. இது நிதி திரட்டுவதற்காக ஆகஸ்ட்
1906இல் சங்பூரில் முதல் சுதேசிக் க�ொள்ளையை
நடத்தியது.
அதே ஆண்டில் ஹேம்சந்திர கனுங்கோ
இராணுவப்
பயிற்சி
பெறுவதற்காக
பாரிஸ்
சென்றார். 1908இல் நாடு திரும்பிய அவர்
மணிக்தலா எனுமிடத்திலிருந்த ஒரு பண்ணை
வீட்டில் ஒரு மதச்சார்புப் பள்ளிய�ோடு குண்டுகள்
தயாரிப்பதற்கான
ஒரு
த�ொழிற்கூடத்தையும்
நிறுவினார்.
அதே
பண்ணை
விடுதியில்
தங்கியிருந்தோர் பல்வேறு உடற்பயிற்சிகளைப்
பெற்றனர். இந்து செவ்வியல் நூல்களையும்,
உலகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்ற
புரட்சிகர இயக்கங்கள் குறித்த நூல்களையும்
வாசித்தனர்.
சுதேசி ப�ோராட்டக்காரர்களை க�ொடூரமாக
நடத்திய டக்ளஸ் கிங்ஸ்போர்டு எனும் ஆங்கில
அதிகாரியை க�ொல்வதற்கான திட்டமும் அங்கு
தீட்டப்பட்டது. க�ொலை செய்யும் ப�ொறுப்பு இளம்

ஆங்கில ஆட்சிக்கு எதிராக அரவிந்த க�ோஷ்
சதியில் ஈடுப்பட்டார் என்பதற்கான ஆதாரங்கள்
ஏதுமில்லை என வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பால் அனைத்துக்
குற்றச் சாட்டுகளிலிருந்தும் அவர் விடுவிக்கப்பட்டார்.
பரீந்தர் க�ோஷ், உல்லாஸ்கர்தத் ஆகிய�ோருக்கு
மரணதண்டனை
விதிக்கப்பட்டது
(பின்னர்
அது ஆயுட்கால நாடு கடத்தல் தண்டனையாக
மாற்றப்பட்டது) ஏனைய�ோர் ஆயுட்காலத்திற்கும்
நாடு கடத்தப்பட்டனர். ஒரு வருடகாலம் நடைபெற்ற
அலிப்பூர் வெடிகுண்டு வழக்கு மிகப் பெரும்
தாக்கத்தை
ஏற்படுத்தியது.
ப�ொதுமக்களுக்கு
முன்னர்
புரட்சிகர
தேசியவாதிகளை
கதாநாயகர்களாகச் சித்தரித்தது.

விசாரணையும் பின்விளைவுகளும்
அரவிந்த க�ோஷ் விடுதலைக்குப் பின்னர்
ஒரு ஆன்மிகப் பாதையை தேர்ந்தெடுத்து தனது
இடத்தைப் பாண்டிச்சேரிக்கு மாற்றிக் க�ொண்டு
1950இல் தான் இயற்கை எய்தும் வரை அங்கேயே
தங்கியிருந்தார். ஒரு ஆயுதமேந்தியப் புரட்சியை
முன்னெடுப்பது எனும் அரவிந்தரின் கருத்து
நிறைவேறவேயில்லை.
அரசு
அடக்குமுறை
மக்களின் மறுப்பு ஆகிய இரு காரணங்களும்
இணைந்து வங்காளத்தில் புரட்சிகர இயக்கம்
படிப்படியாக வீழ்ச்சியடையக் காரணமாயிற்று.
25
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புரட்சிகர
இயக்கத்தைச்
சேர்ந்தவர்களில்
பெரும்பால�ோர் பிராமணர், காயஸ்தர், வைசியர்
ஆகிய மூன்று உயர்வகுப்பைச் சேர்ந்தவர்களாக
இருந்ததால் புரட்சிகர பயங்கரவாதம் சில சமூகம்
த�ொடர்பான பாதிப்புக்குள்ளானது.

ஆட்சிக்கு எதிராக ஒன்று திரண்ட க�ோபத்தைப்
ப�ொதுச் சரடாகக் க�ொண்டு தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்ற
சுதேசி இயக்கம் அனைத்திந்திய பண்புகளைப்
பெற்றிருந்தது. அதே சமயம் அது தமிழ் உணர்வாலும்
பெருமையாலும் ஆதரிக்கப்பட்டது. தமிழ்நாட்டுக்
காங்கிரசில் மிதவாத தேசியவாதிகளுக்கும் தீவிர
தேசியவாதிகளுக்கும் இடையே ஆழமானப் பிரிவு
இருந்தது.

(ஆ) ஆங்கிலேயரின் அடக்குமுறை
டிசம்பர் 1908இல் மிண்டோ-மார்லி அரசியல்
அமைப்புச்
சீர்திருத்தங்கள்
அறிவிக்கப்பட்டன.
சீர்திருத்தங்களை
மிதவாத
தேசியவாதிகள்
வரவேற்றனர். ஆனால் அதிகாரங்கள் எதுவும்
மாற்றப்படவில்லை என்பதை அவர்கள் விரைவில்
உணர்ந்தனர். ஆனால் மிண்டோ மேற்கொண்ட
நடவடிக்கைகள் பிரிவினைகளை ஏற்படுத்துவதாக
அமைந்தன. அது வகுப்புவாரிப் பிரதிநிதித்துவத்தை
நிறுவனப்படுத்தி இந்து, முஸ்லிம்களைப் பிரித்தது.
மேலும் சில அடக்கு முறைச் சட்டங்களையும்
காலனிய அரசு அறிமுகம் செய்தது.

(அ) வட்டாரம�ொழி ச�ொற்பொழிவுக் கலையின்
வளர்ச்சி
த�ொடக்கத்தில் இவ்வியக்கம் பெருமளவில்
வங்கப்பிரிவினைக்கு
எதிரான
எதிர்
வினையாகவே இருந்தது. வங்கப்பிரிவினைக்கு
எதிராகக் கூட்டங்கள் வழக்கமாக நடைபெற்றன.
இவ்வாறான
கூட்டங்களில்
தலைவர்கள்,
மாணவர்கள், வழக்கறிஞர்கள், த�ொழிலாளர்கள்
என அச்சமயம் கூடியிருப்போரிடம் வட்டார
ம�ொழியில் ச�ொற்பொழிவாற்றினர். ஆங்கிலத்தில்
ச�ொற்பொழிவாற்றுவதென்பதிலிருந்து
வட்டார
ம�ொழியில் ச�ொற்பொழிவு நிகழ்த்துவது என ஏற்பட்ட
மாற்றம் இக்காலத்தில் ஏற்பட்ட குறிப்பிடத்தக்க
வளர்ச்சியாகும். இது தமிழ்நாட்டின் வெகுஜன
அரசியலின் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது.

 1908 செய்தித்தாள் சட்டம் (குற்றம் செய்யத்
தூண்டுதல்). இச்சட்டம் ஆட்சேபனைக்குரிய
வகையிலான
செய்திகளை
வெளியிடும்
அச்சகங்களின் ச�ொத்துகளைப் பறிமுதல் செய்யும்
அதிகாரத்தை நீதிபதிகளுக்கு வழங்கியது.
இதனால் ஆங்கிலேயே ஆட்சியை விமர்சிக்கும்
எதையும் வெளியிட முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.

மெரினாக் கடற்கரையில் சுதேசி கூட்டங்கள்
நடைபெறுவது
வழக்கமாகக்
காணக்கூடிய
காட்சியாயிற்று.
இவ்வாறான
கூட்டங்கள்
நடைபெறும் மற்றொரு இடம் மூர்மார்க்கெட்
வளாகமாகும். 1905-1907 காலப் பகுதியைச்
சேர்ந்த காவல்துறை அறிக்கைகள் மாணவர்களை
ஆபத்தானவர்கள், அவர்களின் நடவடிக்கைகள்
ஆட்சிக்கு எதிரானவை எனவும் குறிப்பிட்டன. ப�ொது
இடங்களில் ஐர�ோப்பியர்கள் மாணவர்களால் "வந்தே
மாதரம்" எனும் முழக்கத்துடன் வாழ்த்தப்பட்டனர்.
1907இல் சென்னைக்கு வருகை தந்த பிபின் சந்திர
பால் சென்னைக் கடற்கரையில் ஆற்றிய உரைகள்
பார்வையாளர்களிடையே
உத்வேகத்தை
ஏற்படுத்தின. அவருடைய வருகை தமிழகம்
முழுவதிலும் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது.
தமிழில் ஆற்றப்பட்ட ப�ொதுச் ச�ொற்பொழிவுகள்
தமிழ்நாட்டின்
அரசியல்
செயல்பாடுகள்
கருக்கொள்ளத் த�ொடங்கிய காலத்தில் காணப்படாதப்
புதிய பார்வையாளர்களை உருவாக்கியது.

 1910 இந்தியப் பத்திரிக்கைச் சட்டம் அச்சக
உரிமையாளர்களும்
வெளியீட்டாளர்களும்
பிணைத்தொகை
கட்டுவதைக்
கட்டாய
மாக்கியது.
விரும்பத்தகாத
தீங்கு
விளைவிக்கக்கூய
செய்திகளை
அவர்கள்
வெளியிட்டால்
அத்தொகை
எடுத்துக்
க�ொள்ளப்படும்.
 இந்தியக்
குற்றவியல்
சட்டத்தில்
மேற்கொள்ளப்பட்ட
சீர்திருத்தம்
விசாரணையின்றி முடிவுகளை மேற்கொள்ள
அனுமதித்தது. மேலும் ப�ொது அமைதிக்கு
ஆபத்தான அமைப்புகளைத் தடை செய்தது.
அடக்குமுறை
நடவடிக்கைகள்
பரந்த
அளவில் மேற்கொள்ளப்பட்டாலும் இந்திய தேசிய
இயக்க கட்சியிலிருந்து புரட்சிகர தேசியவாத
செயல்பாடுகளின் வசீகரம் மறையவேயில்லை.
செயல்பாடுகளின் மையம் வங்காளத்திலிருந்து
பஞ்சாபிற்கும் உத்திரப்பிரதேசத்திற்கும் நகர்ந்தது.

2.6

(ஆ) வ.உ.சி. யும் சுதேசி நீராவிக் கப்பல்
கம்பெனியும் (SSNC)

தமிழ்நாட்டில் சுதேசி இயக்கம்

1906இல் வ.உ.  சிதம்பரம் ஆங்கிலேயரின்
கடற்பயண முற்றுரிமைக்கு எதிராகச் சுதேசி
கப்பல் கம்பெனி ஒன்றை ஏற்படுத்தும் கருத்தை

தமிழ்நாட்டில் அதிலும் குறிப்பாக திருநெல்வேலி
மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற சுதேசி இயக்கம் பெரும்
கவனத்தையும் ஆதரவையும் பெற்றது. ஆங்கில
தீவிர தேசியவாதத்தின் எழுச்சியும் சுதேசி இயக்கமும்
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வெளிப்படுத்தியப�ோது தமிழ்நாட்டின் சுதேசி இயக்கம்
தேசத்தின் கவனத்தைப் பெற்றது.

த�ொடக்கத்தில் ஆங்கில நிர்வாகம் சுதேசிக்
கப்பல்
கம்பெனியைக்
கண்டுக�ொள்ளாமல்
அலட்சியப்படுத்தியது.
நாளடைவில்
சுதேசிக்
கப்பல் கம்பெனிக்கான ஆதரவு பெருகியப�ோது
ஐர�ோப்பிய அதிகாரிகள் ஒருதலைபட்சமாகவும் இன
வேற்றுமை உணர்வுடனும் நடந்து க�ொண்டனர்.

1906இல் வ.உ.சி.
சுதேசி
நீராவிக்
கப்பல்
கம்பெனி
(Swadeshi
Steam
Navigation
Company
SSNC)
எனும்
கூ ட் டு ப்ப ங் கு
நிறுவனத்தைப்
பதிவு
செய்தார்.
ம�ொத்த
வ. உ. சிதம்பரம்
முதலீடான `10 லட்சம்
40, 000 பங்குகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு ஒரு பங்கு `.25
வீதம் இந்தியர்கள், இலங்கையைச் சேர்ந்தவர்கள்,
ஆசிய நாடுகளைச் சேர்ந்தோருக்கு
மட்டும்
விற்பனை செய்யப்பட்டது. வ.உ.சி. S.S.கலியா,
S.S.லாவ�ோ என்னும் இரண்டு நீராவிக் கப்பல்களை
வாங்கினார். நாட்டின் ஏனையப் பகுதிகளில்
சுதேசிச் செயல்பாடுகள் என்பது மெழுகுவர்த்தி
செய்வது,
வளையல்கள்
செய்வது
ப�ோன்ற
குறிப்புணர்த்தும் அடையாள நடவடிக்கைகளாக
இருந்தப�ோது, சுதேசி நீராவிக் கப்பல் கம்பெனியை
உருவாக்குவது என்ற எண்ணம் உண்மையில்
கண்ணையும் கருத்தையும் கவர்வதாக அமைந்தது.
வ.உ.சி. அப்பகுதியின் வளமான வரலாற்றையும்
இந்தியாவின்
பண்டையகாலக்
கடற்பயணப்
பெருமைகளையும் துணையாகக் க�ொண்டார்.
சுதேச
இயக்கத்திற்கு
ஆதரவாக
மக்களின்
கருத்தைத் தூண்டுவதற்கு மீண்டும் மீண்டும்
அவற்றைக் குறிப்பிட்டார்.

(இ) க�ோரல் நூற்பாலை வேலை நிறுத்தம்
சூரத் மாநாட்டில் பங்கேற்ற பின்னர் ஊர்
திரும்பிய வ.உ.சி. ஓர் அரசியல் அமைப்பைத்
த�ொடங்குவதற்கானப்
பணிகளைச்
செய்யத்
திட்டமிட்டார். ஒரு நல்ல பேச்சாளரை அவர்
தேடிக்
க�ொண்டிருந்த
தருணத்தில்
சுதேசி
இயக்கத்தைப் ப�ோதித்து வந்த சுப்ரமணிய
சிவாவைச் சந்தித்தார். 1907இல் பிப்ரவரி, மார்ச்
மாதங்களில் இருவரும் தூத்துக்குடிக் கடற்கரையில்
தினந்தோறும் ப�ொதுக் கூட்டங்களில் பேசினர்.
மக்களுக்குச் சுதேசி குறித்தும் புறக்கணித்தல்
பற்றியும் கற்றுக் க�ொடுத்தனர். ஆயிரக்கணக்கில்
மக்கள் இக்கூட்டங்களில் கலந்து க�ொண்டனர்.
இப்பொதுக்கூட்டங்களை அரசு உன்னிப்பாகக்
கண்காணித்தது.
1908இல் க�ோரல்மில் த�ொழிலாளர்களின்
படும�ோசமான வேலை, வாழ்க்கைச் சூழல்கள்
வ.உ.சி., சிவா ஆகிய�ோரின் கவனத்தைக் கவர்ந்தது.
த�ொடர்ந்து வந்த சிலநாட்களில் தலைவர்கள்
இருவரும் த�ொழிலாளர்களிடம் உரையாற்றினர்.
அவ்வுரைகளால் தூண்டப்பெற்று க�ோரல் பருத்தி
நூற்பாலைத் த�ொழிலாளர்கள் மார்ச் 1908இல்
வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்தியாவில்
திட்டமிட்டு நடத்தப்பட்ட த�ொடக்ககால வேலை
நிறுத்தங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும்.

வ.உ.சி. யின் சுதேசி இயக்க முன்னெடுப்பு
தேசியத் தலைவர்களால் பாராட்டப் பெற்றது.
சுதேசி கப்பல் நிறுவனத்தின் வெற்றி குறித்து
ல�ோகமான்ய திலகர் தன்னுடைய கேசரி, மராட்டா
பத்திரிகைகளில் எழுதினார். அரவிந்த க�ோஷும்
சுதேசி முயற்சிகளைப் பாராட்டி கம்பெனியின்
பங்குகள்
விற்பனையாவதற்கு
உதவினார்.
பாண்டித்துரையும், ஹாஜி பக்கீர் முகமதுவும் பெரிய
பங்குதாரர்களில் இருவராவர்.

தேசிய செய்திப் பத்திரிகைகள் நூற்பாலைத்
த�ொழிலாளர்களின்
வேலை
நிறுத்தத்தை
முழுமையாக ஆதரித்தன. இருந்தப�ோதிலும் ஆலை
உரிமையாளர்கள் அசைந்து க�ொடுக்கவில்லை.
வேலை நிறுத்தத்தை ஒடுக்க நினைத்த அரசு
ஆலை நிர்வாகத்திற்கு ஆதரவாக இருந்தது.
த�ொழிலாளர்களுக்கு
நெருக்கடி
க�ொடுக்கும்
வகையில் தலைவர்கள் தூத்துக்குடி நகரினுள்
கூட்டங்கள் நடத்தத் தடை விதிக்கப்பட்டது. முடிவில்
ஆலை
முதலாளிகள்
த�ொழிலாளர்களுடன்
பேச்சுவார்த்தை
நடத்தி
அவர்களின்
க�ோரிக்கைகளை ஏற்றுக் க�ொள்ள முடிவு செய்தனர்.
த�ொழிலாளர்களின் வெற்றி வங்காளத்து
தீவிர
தேசியவாதிகளிடையே
உற்சாகத்தை
ஏற்படுத்தியது. வங்காளத்துச் செய்திப் பத்திரிகைகள்
இவ்வெற்றியை வாழ்த்தின. இவ்வெற்றி “கற்றறிந்த
மக்களுக்கும்
ப�ொதுமக்களுக்குமிடையே
ஒரு

வ. உ. சி. யின் கப்பல்
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இணைப்பை
உருவாக்கியுள்ளது.
அதுவே
சுயராஜ்ஜியத்தை ந�ோக்கி எடுத்து வைக்கப்பட்ட
உன்னதமான
முதல்
அடியாகும்.
இந்தியத்
த�ொழிலாளியின் ஒவ்வொரு வெற்றியும் நாட்டிற்குக்
கிடைத்த வெற்றி…” என அரவிந்த க�ோஷின் வந்தே
மாதரம் புகழாரம் சூட்டியது.

ஆங்கிலேய ஆட்சியை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது
என்பது குறித்து காங்கிரசுக்குள் நிலவிய கருத்துக்
குழப்பம் மற்றொன்றாகும். இப்பாடத்தில் முன்னர்
விவாதிக்கப்பட்டது ப�ோல் சட்டத்திற்கு உட்பட்ட
முறைகளைப் பின்பற்ற விரும்பிய மிதவாத
தேசியவாதிகளை 'யாசிப்பவர்கள்' என தீவிர
தேசியவாதிகள் ஏளனம் செய்தனர். ஆங்கில
ஆட்சி புதிய அணுகுமுறையில் எதிர்கொள்ளப்பட
வேண்டும் என நினைத்த பாரதியாருக்கு
தீவிர தேசியவாதிகளின் வழிமுறைகள் அதிகம்
ஏற்புடையனவாய் இருந்தன. எடுத்துக்காட்டாக
காங்கிரசின் சூரத் மாநாட்டிற்குப் (1907) பின்னர்
திலகர் மீது அவர் க�ொண்டிருந்த ஆர்வமும்
பற்றும் மேலும் பெருகியது. திலகரின் Tenets
of New party எனும் நூலை பாரதி தமிழில்
ம�ொழியாக்கம் செய்தார். மேலும் 1907இல்
'சூரத் சென்று வந்த பயணம் சென்னை
மாகாணத் தீவிர தேசியவாதிகள் குறித்து' எனும்
சிறு புத்தகம�ொன்றை வெளியிட்டார். பாரதி
ஆசிரியராகப் பணியாற்றிய இந்தியா என்ற வார
இதழ் தீவிர தேசியவாதிகளின் குரலாக மாறியது.

(ஈ) சுப்ரமணிய பாரதி: கவிஞர் மற்றும்
தேசியவாதி
ஆ ங் கி ல த் தி லு ம்
த
மி
ழி
லு
ம்
வெளியான
செய்திப்
ப த் தி ரி க்கை க ளி ன்
வளர்ச்சி
தமிழகத்தில்
சுதேசி இயக்கத்திற்குத்
துணை
நின்றது.
செய்திப் பத்திரிகைைய
சுப்ரமணிய பாரதி
ப ய ன ்ப டு த் தி
தேசியவாதச்
செய்திகளை
விரிந்துபட்ட
பார்வையாளர்களிடையே
பரப்புரை
செய்த
தலைவர்களுள்
முதன்மையானவர்
G. சுப்ரமணியம். அவர் வேறு ஐந்து நபர்களுடன்
இணைந்து தி இந்து (The Hindu) மற்றும்
சுதேசமித்திரன் (தமிழில் வெளியிடப்பட்ட முதல்
தினசரி) எனும் பத்திரிகைகளை நிறுவினார்.
1906இல் பர்சால் காங்கிரஸ் மாநாட்டின் ப�ோது
ஆங்கிலேயர்கள் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளை
விமர்சித்து அவர் ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டார்.
சுதேசமித்திரன் தேசியவாதிகளின் செயல்பாடுகள்
குறித்து
குறிப்பாக
வ.உ.சி.
தூத்துக்குடியில்
ஆற்றிய உரைகள் பற்றி விரிவான செய்திகளை
வெளியிட்டது.

(உ) வ.உ.சி., சுப்ரமணிய சிவா கைதும் சிறை
வாசமும்
ஆறுமாத
காலச்
சிறை
தண்டனைக்கு
பின்னர் பிபின் சந்திர
பால் 1907 மார்ச் 9இல்
வி
டு
த
லை
செய்யப்ப ட ்டார் .
அந்நாளை தமிழ்நாட்டுச்
சுதேசி
இயக்கத்
சுப்ரமணிய சிவா
த லை வ ர ்கள்
‘சுதேசி
தினமாக’
திருநெல்வேலியில் க�ொண்டாட முடிவு செய்தனர்.
அரசு நிர்வாகம் அனுமதி மறுத்ததையும் மீறி
வ.உ.சி., சுப்ரமணிய சிவா, பத்மநாபர் ஆகிய�ோர்
செயல்பட்டனர். அவர்கள் 1908 மார்ச் 12இல் தேச
துர�ோகக் குற்றத்திற்காகக் கைது செய்யப்பட்டனர்.

இந்திய
தேசியவாதம்
ஒரு
புதிய
வழிகாட்டுதலை எதிர்பார்த்துக் க�ொண்டிருந்த
காலப்பகுதியில்
(1904)
சுப்ரமணிய
பாரதி
சுதேசமித்திரன்
பத்திரிகையின்
துணையாசிரியராகப்
பணியமர்த்தப்பட்டார்.
பாரதி சக்ரவர்த்தினி எனும் மாத இதழின்
ஆசிரியராகவும் பணியாற்றினார். அது பெண்களின்
மேம்பாட்டிற்காகத்
தன்னை
அர்ப்பணித்துக்
க�ொண்ட பத்திரிகையாகும்.

முக்கியமான சுதேசி இயக்கத் தலைவர்கள்
கைது
செய்யப்பட்டதால்
சினம்
க�ொண்ட
உள்ளூர் மக்கள் எதிர்வினையாக வன்முறை
நடவடிக்கைகளில்
ஈடுபட்டனர்.
எதிர்ப்பைத்
தெரிவிக்கும்
வகையில்
கடையடைப்பு
நடத்தப்பெற்றது. திருநெல்வேலியில் நகரசபைக்
கட்டடமும் காவல் நிலையமும் தீ வைக்கப்பட்டன.
மிக முக்கியமாக சுதேசித் தலைவர்கள் கைது
செய்யப்பட்டதை
எதிர்த்து
நூற்பாலைத்
த�ொழிலாளர்கள் பெருவாரியான எண்ணிக்கையில்
ஆலையை விட்டு வெளியே வந்தனர். எதிர்ப்புத்

இரு நிகழ்வுகள் சுப்ரமணிய பாரதியின்
மீது குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தின.
அயர்லாந்து
நாட்டுப்
பெண்மணியும்
விவேகானந்தரின்
சீடருமான
சக�ோதரி
நிவேதிதாவை அவர் 1905இல் சந்தித்தது
முதலாவதாகும். குருமணி (ஆசிரியர்) என
அவரால் குறிப்பிடப்பட்ட அப்பெண்மணி அவரின்
தேசியவாதச் சிந்தனைகளுக்கு ஊக்கமளித்தார்.
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மக்களும்
தண்டிக்கப்பட்டனர்.
திருநெல்வேலி,
தூத்துக்குடி
பகுதிகளைச்
சேர்ந்த
மக்களிடம்
காவல்துறை தண்டனையால் வரியும் வசூலிக்கப்பட்டது.

பேரரசருக்கு எதிரான வ.உ.சி., சுப்ரமண்ய
சிவா வழக்கில் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பின் சில
பகுதிகள் (நவம்பர் 4, 1908)

ஆட்சிக்கு எதிராக மக்களைத் தூண்டுவது
அது எப்போதானாலும் சரி மிக ம�ோசமான
குற்றமென்றே
எனக்குத்
த�ோன்றுகிறது.
இம்மாகாணத்தில்
இவ்வகைப்பட்ட
வழக்குகளில்
இதுவே
முதல்
வழக்கு
என்பது உண்மை. ஆனால் இக்குற்றம் கால்
ஊன்றுவதற்கு எந்த மாகாணங்களிலெல்லாம்
இடத்தைப்
பெற்றுவிட்டத�ோ,
அவைகளில்
நிலவும்
இப்போதைய
நிலைமைகள்,
மிதமான தண்டனைகளான சில மாதங்கள்
சிறை தண்டனை அல்லது ஒன்று அல்லது
இரண்டாண்டுகள் சிறை தண்டனைகளானது
தகுதியற்றோர்க்கு வழங்கப்பெற்ற சலுகைகள்
எனச்
சுட்டிக்காட்டுவதாய்த்
த�ோன்றுகிறது.
தண்டனையின்
குறிக்கோளானது
குற்றவாளிக்கு
மட்டுமல்ல,
அவருடைய
முன்னுதாரணத்தை
பின்பற்ற
விழையும்
மற்றவர்க்கும்
அச்சமூட்டுவதாய்
அமைய
வேண்டும். ஏறத்தாழ ஒரு புரட்சியாக முடிந்து
விட்ட ஒரு அரசு எதிர்ப்பியக்கத்தைக் கையாள
வேண்டியுள்ளது. கலகங்களை அடக்கும் ப�ோது
இழக்கப்பட்ட உயிர்களுக்கு தார்மீக அடிப்படையில்
இவர்களே ப�ொறுப்பாவர் என்பது அவர்களைக்
கைது செய்தலில் உறுதியாகிவிட்டது.

(ஊ) ஆஷ் படுக�ொலை
தூ த் து க் கு டி யி ல்
சுதேசி
முயற்சிகள்
அ டக்கப்ப ட ்ட து .
அ த னை த ் த ொ டர் ந் து
சுதேசி
இயக்கத்
த லை வ ர ்கள்
கைது
செய்யப்பட்டு
அவமானப்படுத்தப்பட்டது
ஆ கி ய வை
வாஞ்சிநாதன்
இ ளை ஞ ர ்க ளி ட ை யே
பெரும் க�ோபத்தை உருவாக்கின. திருநெல்வேலி
நிகழ்வுக்குப் பழி வாங்குவதற்காக ஒரு சதித்திட்டம்
தீட்டப்பட்டது. ஆங்கிலேயரின் அடக்குமுறை குறித்து
பத்திரிகைகள்
த�ொடர்ந்து
பரப்புரை
செய்தது.
நிர்வாகத்திற்கு எதிராக மக்களிடையே க�ோபத்தை
உண்டாக்குவதில் தீர்மானகரமானப் பங்கை வகித்தது.
திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் ராபர்ட் ஆஷ்,
ஜுன் 1911இல் மணியாச்சி ரயில் நிலையத்தில்
வாஞ்சிநாதனால் சுட்டுக் க�ொல்லப்பட்டார். 1880இல்
திருவாங்கூர் அரசின் பகுதியில் பிறந்த வாஞ்சிநாதன்
அவ்வரசின் ஆட்சியிலிருந்த புனலூரில் வனத்துறையில்
காவலராகப் பணியாற்றினார். 'பாரத மாதா' என்ற
புரட்சிகர தேசியவாதக் குழுவில் அவரும் ஒரு
உறுப்பினராவார்.
ஐர�ோப்பிய
அதிகாரிகளைக்
க�ொல்வதன் மூலம் இந்தியர்களைப் புரட்சிக்குத்
தூண்டுவதே
இவ்வமைப்பின்
குறிக்கோளாகும்.
இச்செயல்பாடுகள் சுயராஜ்ஜியத்திற்கு இட்டுச்செல்லும்
என அவர்கள் நம்பினர். திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக
வாஞ்சிநாதனுக்கு கைத்துப்பாக்கியைப் பயன்படுத்தும்
பயிற்சியை வ.வே. சுப்ரமணியம் பாண்டிச்சேரியில்
வழங்கினார்.

தெரிவித்தக்
கூட்டத்தார�ோடு
ஏற்பட்ட
சில
ம�ோதல்களுக்குப் பின்னர் காவல்துறையினர்
துப்பாக்கிச்
சூடு
நடத்தியதில்
நால்வர்
க�ொல்லப்பட்டனர்.
1908 ஜுலை 7இல் வ.உ.சி. யும், சுப்ரமணிய
சிவாவும் குற்றம் செய்தனர் என அறிவிக்கப்பட்டு தேச
துர�ோகக் குற்றத்தின் கீழ் சிறையிலடைக்கப்பட்டனர்.
அரசுக்கு எதிராகப் பேசிய குற்றத்திற்காகச் சிவாவுக்கு 10
ஆண்டுகள் நாடு கடத்துதல் தண்டனையும் அவருக்கு
உடந்தையாக இருந்ததற்காக வ.உ.சி.க்கு ஆயுள்
தண்டனையும் (20 ஆண்டுகள்) விதிக்கப் பெற்றது.
வ.உ.சி அரசை எதிர்த்துப் பேசிய குற்றத்திற்காக
மேலும் ஒரு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பெற்றார்.
திருநெல்வேலியில்
ப�ோராட்டங்களை
எந்த
அளவிற்கு அரசு தீவிரத்துடன் ந�ோக்கியது என்பதை
இக்கொடூரமான தண்டனைகள் உணர்த்துகின்றன.

ம ணி ய ா ச் சி
ரயில்
நிலையத்தில்
ஆஷை சுட்ட பின்னர்
வாஞ்சிநாதன்
அதே
துப்பாக்கியால் தன்னைச்
சுட்டுக்
க�ொண்டார்.
அவர் பையில் இருந்த
கடிதம்
வாஞ்சிநாதன்
ப�ோன்ற
தேசபக்த
புரட்சியாளர்களுடைய
ஆ வே ச த் தி ன்
வ.ேவ. சுப்ரமணியம்
இழைகளைப் புரிந்து க�ொள்ள நமக்கு உதவுகின்றது.

இந்நிகழ்ச்சியின் பின்விளைவாக ஆங்கிலேய
அரசின் அடக்குமுறையானது ஒரு சில தலைவர்களைக்
கைது செய்தத�ோடு நின்றுவிடவில்லை. உண்மையில்
செயலூக்கத்துடன் எதிர்ப்பியக்கத்தில் கலந்து க�ொண்ட
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படுக�ொலையின் பின்விளைவுகள்
விசாரணையின்போது ஆஷ் க�ொலையில்
குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுடன் பாண்டிச்சேரியில்
தலைமறைவாய் இருக்கும் வ.வே. சுப்ரமணியரும்
ஏனைய�ோரும் நெருக்கமாக இருந்து இணைந்து
செயல்பட்டுள்ளனர்
என்பதை
ஆங்கிலஅரசு
மெய்ப்பித்தது. பாண்டிச்சேரி குழுவினர் குறித்தும்
அவர்களது நடவடிக்கைகள் பற்றியும் காலனிய
அரசு பெரும் சந்தேகம் க�ொண்டது. இத்தகையத�ோர்
சூழ்நிலை தேசியவாதக் கருத்துகளைப் பரப்புரை
செய்யவும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும்
இயலாத நிலையை ஏற்படுத்தியது. க�ொலையின்
பின்விளைவாக
காலனியரசு
மேற்கொண்ட
அடக்குமுறை நடவடிக்கைகளின் விளைவாகத்
தமிழ்நாட்டில் தேசிய இயக்கம் செயல்வேகம் குறைந்த,
மந்த கதியிலான ஒரு காலகட்டத்தை எதிர்கொண்டது.
1916இல் தன்னாட்சி இயக்கத்தைய�ொட்டி அது
ஒருவகையான புத்துயிர்ப்பைப் பெற்றது.

பயிற்சி
I. சரியான விடையைத்
தேர்வு செய்யவும்.
1.

2. பின்வரும் கூற்றுக்களைக் காண்க.
(i) 1905இல்
மேற்கொள்ளப்பட்ட
வங்கப்
பிரிவினை ஆங்கிலேயரின் பிரித்தாளும்
க�ொள்கைக்கு மிகச் சிறந்த உதாரணமாகும்.
(ii) 1905இல் நடைபெற்ற கல்கத்தா மாநாட்டில்
சுரேந்திரநாத்
பானர்ஜி
பிரிட்டிஷ்
ப�ொருட்களையும்
நிறுவனங்களையும்
புறக்கணிக்க அழைப்பு விடுத்தார்.
(iii) 1905 ஆகஸ்ட் 7இல் கல்கத்தா நகர அரங்கில்
(Town Hall) நடைபெற்ற கூட்டத்தில் சுதேசி
இயக்கம் குறித்த முறையான அறிவிப்பு
வழங்கப்பட்டது.
	மேற்கண்ட
கூற்றுக்களில்
எது/எவை
சரியானவை.
(அ) (i) மட்டும்
(ஆ) (i) மற்றும் (iii) மட்டும்
(இ) (i) மற்றும் (ii) மட்டும்
(ஈ) மேற்கண்ட அனைத்தும்

பாடச் சுருக்கம்
 வ
 ங்கப்
பிரிவினையால்
ஏற்பட்ட
சுதேசி
இயக்கங்கள் காலனிய எதிர்ப்பியக்க வரலாற்றில்
முக்கியத் திருப்புமுனைகள் ஆகும்.
 அரசியல்
பரப்புரைகளுக்குப்
புதிய
செய்முறைகளை வடிவமைத்தத�ோடு இவ்வியக்கம்
சுதந்திரப்போராட்டத்தில்
காந்தியடிகளின்
காலப்பகுதி உட்பட ஒரு நீண்ட நெடிய எதிர்ப்பைத்
தக்க வைப்பதற்கான ஊக்கத்தையும் க�ொடுத்தது.
 சுதேசி
இயக்கத்தின்போது
ஆங்கிலத்தில்
உரையாற்றுவது
மாற்றத்திற்கு
உள்ளாகி
சுதேச ம�ொழிகளில் (வட்டார ம�ொழிகளில்)
ச�ொற்பொழிவுகள்
நிகழ்த்தப்பட்டது
செய்திப்
பரிமாற்றத்திலும் ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தியது.
 சுதேசி இயக்கம் வன்முறையின் மீது நாட்டம் க�ொண்ட
இளைஞர்கள் உருவாவதற்கும் வழி க�ோலியது.
 வரலாறு, இலக்கியம், நாட்டுப்பற்று, தேசியம்
த�ொடர்பாக பிராந்திய ம�ொழிகளில் உருவான
கவிதைகள்
ஆகியவை
மீது
ஆர்வத்தை
ஏற்படுத்துவதில் சுதேசி இயக்கச் சூழல் செழிப்பான
பங்களிப்பைச் செய்தது.
 தேசியவாதிகளின்
மீது
ஆங்கிலேயர்கள்
வன்முறையைக் கட்டவிழ்த்து விட்டதால் தீவிர
தேசியவாதிகள் தங்கள் க�ொள்கை முழக்கங்களை
பரந்துபட்ட ப�ொருளாதாரக் குறைபாடுகள�ோடும்
பெருவாரியான ப�ொதுமக்கள�ோடும் இணைப்பதில்
த�ோல்வியடைந்தனர்.
 இந்துக்களைத் திரட்டுவதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்ட
மதமும்
மதக்குறியீடுகளும்
முஸ்லிம்களை
அந்நியப்படுத்தின.
தீவிர தேசியவாதத்தின் எழுச்சியும் சுதேசி இயக்கமும்
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சூரத்தில் நடைபெறவிருந்த
காங்கிரஸ் மாநாட்டிற்கு காங்கிரஸின் அடுத்த
தலைவராக
தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கு
யாருடைய பெயர் தீவிர தேசியவாதிகளால்
முன்மொழியப்பட்டது?
(அ) அரவிந்த க�ோஷ்
(ஆ) தாதாபாய் ந�ௌர�ோஜி
(இ) ஃபெர�ோஸ் ஷா மேத்தா
(ஈ) லாலா லஜபதி ராய்

3. பின்வருவனவற்றைப்
விடையைத் தேர்க.
(அ) இந்தியப்
பத்திரிகைச்
சட்டம், 1910
(ஆ) விடிவெள்ளிக்
கழகம்
(இ) சுயராஜ்யம்
(ஈ) சுதேசி

(அ)
(ஆ)

அ
3
1

ப�ொருத்தி

சரியான

- 1. சுய ஆட்சி
- 2. சார்ந்திருக்கும்
நிலைக்கு எதிரான
புரட்சி
- 3. தேசிய அளவிலான
செயல்பாடுகளை
நசுக்கியது
- 4. கல்விக்கான
தேசியக் கழகம்

ஆ
1
2

இ
4
3

ஈ
2
4
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(இ)
(ஈ)

3
1

4
2

1
4

2
3

(ஈ) பாரதி பெண்களுக்கான “சக்ரவர்த்தினி”
என்ற இதழின் ஆசிரியராக இருந்தார்.

II சுருக்கமான விடையளிக்கவும்.

4. பின்வருவனவற்றுள் எந்த ஒன்று சரியாகப்
ப�ொருந்தியுள்ளது?

1.

(அ) பங்கிம் சந்திர
- ஆனந்த மடம்
சாட்டர்ஜி
(ஆ) G.சுப்ரமணியம் - விடிவெள்ளிக் கழகம்
(இ) மிண்டோ பிரபு - பல்கலைக்கழகச்
சட்டம், 1904
(ஈ) தீவிர தேசியவாத - சென்னை
மையம்

2. மகாதேவ்
க�ோவிந்த்
ரானடே
சுதேசிக்
க�ொள்கையினை எவ்வாறு விளக்குகிறார்?

3. பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் தீவிர தேசியவாதிகளின்
மையமாக விளங்கிய தலைவர்களைக் கண்டறிக.
4. தீவிர தேசியவாதம் 1908க்குப் பின்னர் ஏன்
குறைந்தது?

5. கல்கத்தாவில் அனுசிலன் சமிதியை நிறுவியவர்
(அ) புலின் பிஹாரி தாஸ்
(ஆ) ஹேமச்சந்திர கானுங்கோ
(இ) ஜதிந்தரநாத் பானர்ஜி மற்றும் பரிந்தர் குமார்
க�ோஷ்
(ஈ) குதிரம் ப�ோஷ் மற்றும் பிரஃபுல்லா சாக்கி

5. தேசிய இயக்கத்தை ஒடுக்க காலனிய அரசு
மேற்கொண்ட அடக்குமுறைகள் யாவை?

III குறுகிய விடையளிக்கவும்.
1.

காங்கிரஸ் இரண்டாகப் பிளவுபடக் காரணமான
சூரத் மாநாட்டின் செயல்முறைகள் குறித்து
எழுதுக.
2. சுதேசி இயக்கத்தின் ப�ோது அதிகரித்த தனி நபர்
வன்முறைகளுக்கான காரணங்களை எழுதுக.
3.	பெருவாரியான
மக்களை
ஒன்றுதிரட்ட
சமிதிகளால் பயன்படுத்தப்பட்ட பணிகளின்
சிறப்பம்சங்கள் யாவை?
4. 1908இல் நடைபெற்ற க�ோரல் நூற்பாலை
வேலை நிறுத்தம் பற்றி நீவீர் அறிவது யாது?
5. அலிப்பூர் வெடிகுண்டு வழக்கின் முக்கியத்துவம்
குறித்து எழுதுக.
6. பிபின் சந்திரபாலின் விடுதலை தினத்தை
திருநெல்வேலியில் சுயராஜ்ய தினமாக சுதேசி
இயக்கத்
தலைவர்கள்
க�ொண்டாட
திட்டமிட்டதின் விளைவு யாது?
7. வ.உ. சிதம்பரத்தின் சுதேசி இயக்க முயற்சிகள்
குறித்து எழுதுக.
8. கலெக்டர்
ஆஷ்
ஏன்
வாஞ்சிநாதனால்
க�ொல்லப்பட்டார்?

6. கூற்று:	1905 அக்டோபர் 16 துக்கநாளாக
அனுசரிக்கப்பட்டது.
காரணம்: மேற்படி நாளில் வங்காளம் முறைப்படி
இரண்டு
மாகாணங்களாகப்
பிரிக்கப்பட்டது.
(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் சரி. காரணம்
கூற்றை விளக்குகிறது.
(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் சரி. ஆனால்
காரணம் கூற்றை விளக்கவில்லை.
(இ) கூற்று சரி. காரணம் தவறு.
(ஈ) கூற்று தவறு. காரணம் சரி.
7. கூற்று:	வ. உ.  சிதம்பரம்
சுதேசி
கப்பல்
நிறுவனத்தைத் த�ொடங்கினார்.
காரணம்: இந்தியக் கடற்கரைகளில்
ஆங்கிலேயர்களின்
முற்றுரிமையினை அவர் எதிர்த்தார்.
(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் சரி. காரணம்
கூற்றை விளக்குகிறது.
(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் சரி. ஆனால்,
காரணம் கூற்றை விளக்கவில்லை.
(இ) கூற்று சரி; காரணம் தவறு.
(ஈ) கூற்று தவறு; காரணம் சரி.

IV. விரிவான விடையளிக்கவும்.
1.

இந்திய தேசிய இயக்கத்தில் லால்-பால்-பால்
ஆகிய மூவரின் பங்களிப்பினை மதிப்பிடுக.
2. தமிழ்நாட்டில் சுதேசி இயக்கத்தின் செயல்பாடுகள்
குறித்து எழுதுக.

8. சுப்ரமணிய பாரதி குறித்த பின்வரும் எந்த
கூற்று தவறானது?
(அ) பாரதி சுதேசமித்திரன் இதழின் துணை
ஆசிரியராக இருந்தார்.
(ஆ) பாரதி திலகரின் Tenets of New Party என்ற
நூலை தமிழில் ம�ொழிபெயர்த்தார்.
(இ) பாரதியின் குருமணி (ஆசிரியர்) சுவாமி
விவேகானந்தராவார்.

V. செயல்பாடுகள்
1.

சுப்ரமணிய பாரதியின் த�ொலைந�ோக்கு குறித்து
ச�ொற்பொழிவு ஒன்றை நடத்துக.
2. கப்பல�ோட்டிய தமிழன் என்ற திரைப்படத்தை
திரையிட்டு காட்டுக.
31
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மிதவாத
தேசியவாதிகளின்
‘இறைஞ்சுதல்
க�ொள்கை’ (The Medicant Policy) என்றால் என்ன?
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மேற்கோள் நூல்கள்
3. Sekhar Bandopadhyay, From Plassey to
Partition and After: A History of Modern
India, Orient BlackSwan, Hyderabad, 2009.
4. A.R. Venkatachalapathy, 'In Search of Ashe:
'Ecnomic & Political Weekly, 9 Janauary 2009.

1. 
Bipan Chandra, etal. India’s Struggle for
Independence, Penguin Books, New Delhi,
2016.
2. Sumit Sarkar, Modern India 1885-1947,
Pearson, New Delhi, 2018.

கலைச்சொற்கள்
உட்கட்சி பூசல்

factionalism

difference of opinion or disagreement
between two groups within a political
organization.

அறிவு ஜீவிகள் / கற்றறிந்ேதார்

intelligentsia

highly educated or the intellectual
elite of a society

நீக்கம், ஒழிப்பு, ரத்து செய்தல்

annulment

invalidation, nullification

தனது நாட்டில் உற்பத்தி செய்த
ப�ொருள்

Swadeshi

made in one’s own country

புறக்கணிப்பு

Boycott

முப்பெரும் தலைவர்கள்

triumvirate

அரசுக்கு எதிராக / ஆட்சி எதிர்ப்பு seditious

refusal to take part in an activity or to
buy a foreign product
a group of three persons dominating
or holding control
Inciting people to rebel against the
authority of a state

தண்டனை வரி

a tax intended as punishment

தீவிர தேசியவாதத்தின் எழுச்சியும் சுதேசி இயக்கமும்
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punitive tax
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இனணயச் ச்சயல்பாடு
தீவிர தேசியவாேத்தின் எழுச்சியும் சுதேசி இயககமும்

இச்ச்சயல்பாட்டின் மூலம்
நீஙகள் இந்தியாவின் வரலாறறு
மறறும் அரசியல் வனரப்டஙகனை
அறியலாம்.

படிநினலகள்
படி - 1 : கீழ்க்கொணும் உரலி/விடரவுக் குறியீடடைப் பயனபடுததி இச்்சயல்பொடடிறகொன
இடணயப் பக்கததிறகுச் ்சல்க.
படி - 2 : ‘World History’ எனபதடன ்சொடுக்கி ததொனறும் திடரயில்; ‘India’ எனபதடன
ததரவு ்சய்யவும்.
படி -3 : ததொனறும் திடரயில் ஒவ்வொரு தடலப்பொக ததரவு ்சய்து பொரக்கவும். (Ex. 1903)

படி 1

படி 2

படி 3

உரலி : https://www.euratlas.net/history/index.html

*பைங்கள அடையொளேததிறகு மடடுதம.
*ததடவ்யனில் Adobe Flash ஐ

அனுமதிக்க.
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அலகு

3

இந்திய விடுதலைப்போரில்
முதல் உலகப்போரின் தாக்கம்

கற்றலின் ந�ோக்கங்கள்
கீழ்க்கண்டவற்றைப் பற்றி அறிந்துக�ொள்ள
 மு
 தல் உலகப்போரால் உருவான நிலைமை: மிதவாத தேசியவாதிகள் மற்றும் தீவிர தேசியத்தன்மை
க�ொண்டவர்கள் இணைந்து திலகர் மற்றும் அன்னிபெசண்ட் அம்மையாரின் தன்னாட்சி (ஹ�ோம்
ரூல்) இயக்கத்தின் மூலமாக ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக ஒன்றுபட்டு ப�ோராட்டத்தை நடத்தியது.
 ஆங்கிலேயரின் அடக்கி ஆளும் நடவடிக்கைகள்: இந்திய பாதுகாப்புத்துறைச் சட்டம் இயற்றப்படுதல்.
 இந்து-முஸ்லிம் ஒற்றுமைக்கு வழிவகுத்த லக்னோ ஒப்பந்தம்.
 ஜாலியன் வாலாபாக் படுக�ொலை மற்றும் கிலாபத் இயக்கம் வழியாக இந்து-முஸ்லிம் நல்லிணக்கம்.
 இந்தியத் த�ொழிலாளர் இயக்கத்தில் முதல் உலகப்போர் மற்றும் ரஷ்யப் புரட்சியின் தாக்கம்

அறிமுகம்

த�ொகையைப்
ப�ோர்ச்செலவுகளைச்
சமாளிக்க
கடனாகவும் வழங்கியது. இதைத்தவிர 250 மில்லியன்
பிரிட்டிஷ் பவுண்டுகள் மதிப்புக்குப் ப�ோருக்கானப்
ப�ொருட்களையும் இந்தியா அனுப்பியது. இதனால்
பெருமளவில் ப�ொருளாதார சிரமங்கள் ஏற்பட்டதால்
இந்தியர்கள் அதிருப்தி அடைந்தனர்.

இந்திய
தேசிய
அரசியலில்
முதல்
உலகப்போருக்கு முந்தைய பல நிகழ்வுகள்
தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின. 1905இல் ஜப்பான்
ரஷ்யாவை
வீழ்த்தியது.
1908இல்
இளம்
துருக்கியர்களும் 1911இல் சீன தேசியவாதிகளும்
மேற்கத்திய வழிமுறைகள் மற்றும் சிந்தனைகளைப்
பயன்படுத்தி தத்தமது அரசுகளை அகற்றினார்கள்.
முதல் உலகப்போருடன் இந்த நிகழ்வுகளும்
1916 மற்றும் 1920ஆம் ஆண்டுகளில் இந்திய
தேசியத்துக்கானப் பின்னணியை உருவாக்கின.

இந்திய
தேசிய
காங்கிரஸ்
மிதவாத
தேசியவாதிகள், தீவிரத் தேசியவாதிகள் என
இருவேறு வகைகளில் பிரிந்த காரணத்தாலும்
ப�ோரின்போது
பிரிட்டிஷாரின்
நலன்களுக்கு
ஆதரவாக முஸ்லிம் லீக் செயல்பட்டதாலும் தேசிய
அரசியல் தீவிரமற்று இருந்தது. 1916இல் திலகர்
தலைமையில் தீவிரத் தேசிய தன்மைய�ோடு
செயல்பட்டவர்கள் காங்கிரசை கட்டுப்படுத்தினர்.
மேற்கத்திய இந்தியாவில் திலகர் தலைமையிலும்
தென்னிந்தியாவில்
டாக்டர்
அன்னிபெசண்ட்
அம்மையார் தலைமையிலும் தன்னாட்சி (ஹ�ோம்
ரூல்) இயக்கம் த�ொடங்கப்பட்டது. இந்தப் ப�ோரின்
ப�ோது காங்கிரஸ் மீண்டும் ஒன்றுபட்டது. 1916இல்
இந்துக்கள்
மற்றும்
முஸ்லிம்கள்
இடையே
கையெழுத்தான லக்னோ ஒப்பந்தம் இந்திய
தேசியத்துக்கு மேலும் வலிமை சேர்த்தது.

சண்டைகள் பல பகுதிகளில் நடந்தப�ோதிலும்
இந்தப் ப�ோரின் முக்கியக் களமாக ஐர�ோப்பா
விளங்கியது.
ஐர�ோப்பா,
ஆப்பிரிக்கா
மற்றும்
மேற்கு ஆசியாவில் ராணுவ சேவை புரிய பெரும்
எண்ணிக்கையில் இந்தியர்களை ஆங்கிலேயர்கள்
பணிக்கு எடுத்தனர். இந்தப் ப�ோருக்குப்பின் புதிய
சிந்தனைகளுடன் இந்தியா திரும்பிய இந்த வீரர்கள்
இந்திய சமூகத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினர்.
வற்புறுத்தலின் காரணமாக 367 மில்லியன் பிரிட்டிஷ்
பவுண்டுகளை இந்தியா, 229 மில்லியன் பிரிட்டிஷ்
பவுண்டுகளில்
நேரடி ர�ொக்கமாகவும் எஞ்சிய
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இந்தப் ப�ோரின்போது தீவிர தேசியவாதிகளின்
சிந்தனைகளை மேற்கத்தியப் புரட்சிகர கருத்துகள்
பெருமளவில் ஆக்கிரமித்தன. எனவே அடக்குமுறைச்
சட்டங்களை இயற்றியும் பயன்படுத்தியும் தேசிய
இயக்கத்தை அடக்கியாள ஆங்கிலேய அரசு முயன்றது.
க�ொண்டுவரப்பட்ட அடக்குமுறைச் சட்டங்களில் மிகக்
க�ொடுமையானதாக ர�ௌலட் சட்டம் அமைந்தது.
இந்தச் சட்டத்தை கடுமையாக விமர்சித்த இந்தியத்
தலைவர்கள் அதற்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டங்களை
நடத்தினர். சர்வதேச நிகழ்வுகளும் குறிப்பாக ரஷ்யப்
புரட்சி ப�ோன்ற நிகழ்வுகளும் இந்தியாவின் மீது
தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின. முதல் உலகப்போரில்
துருக்கி த�ோற்றதும், அதன்பின் கையெழுத்தான
செவ்ரேஸ்
உடன்படிக்கையின்
கடுமையான
விதிமுறைகளும் துருக்கியின் சுல்தானை (கலிபா)
நிலைதாழ்த்திக் காட்டியது. இதன் விளைவாக
கிலாபத் இயக்கம் த�ோன்றியது.

சபையின் (தியாசாபிகல்
ச�ொசைட்டி) உறுப்பினராக
அ ன் னி ப ெ ச ண் ட்
அ ம ் மை ய ார்
இந்தியாவுக்கு 1893இல்
வந்தார்.
பனாரஸில்
(வாரணாசியில்) மத்திய
இந்துக்
கல்லூரியை
ஜார்ஜ் அருண்டேல்
அவர்
நிறுவினார்.
(பின்னர் இந்தக் கல்லூரி 1916ஆம் ஆண்டு பண்டித
மதன்மோகன் மாளவியா மூலமாக பனாரஸ் இந்துப்
பல்கலைக்கழகமாக மேம்படுத்தப்பட்டது). 1907இல்
எச்.எஸ்.ஆல்காட் அவர்களின் மறைவுக்குப் பிறகு
பிரம்மஞானசபையின்உலகஅளவிலானதலைவராக
பெசண்ட் அம்மையார் பதவி வகித்தார். பிரம்மஞான
சபையின் க�ொள்கைகளை அதன் தலைமையகமான
சென்னையின் அடையாறில் இருந்து தீவிரமாகப்
பிரச்சாரம் செய்த அவருக்குக் கல்விகற்ற பல
த�ொண்டர்களின் ஆதரவும் கிடைத்தது. ஜம்னாதாஸ்,
துவாரகாதாஸ், ஜார்ஜ் அருண்டேல், ஷங்கர்லால்
பன்கர்,
இந்துலால்
யக்னிக்,
சி.பி.  இராமசாமி,
பி.பி.  வாடியா ஆகிய�ோர் பெசண்ட் அம்மையாரின்
ஆதரவாளர்கள்.

இந்தியாவின் விசுவாசத்துக்குப் பிரிட்டன்
உரிய மதிப்பளிக்கும் என்று நம்பி இந்தியாவும்
இந்தியர்களும்
இந்தப்
ப�ோரில்
தீவிரமாகச்
செயல்பட்டனர். ஆனால் ஏமாற்றமே மிஞ்சியது.
அவ்வாறாக இந்தியாவின் சமூகம், ப�ொருளாதாரம்
மற்றும் அரசியலில் பலதரப்பட்ட பாதிப்புகளை
இந்தப் ப�ோர் உண்டாக்கியது. இந்தப் பாடத்தில்
தன்னாட்சி இயக்கத்தின் பங்கு, லக்னோ ஒப்பந்தம்
கையெழுத்தாவதற்கான காரணிகள் மற்றும் அந்த
ஒப்பந்தத்தின் அம்சங்கள், ஜாலியன் வாலாபாக்
படுக�ொலையில் முடிவடைந்த ஆங்கிலேயர்களின்
அடக்குமுறை நடவடிக்கைகள், கிலாபத் இயக்கம்,
முறைசார்ந்த த�ொழிலாளர் இயக்கத்தின் எழுச்சி
ஆகியன குறித்து நாம் விவாதிக்கலாம்.

1914இல் பிரிட்டன் முதல் உலகப்போரில்
ஈடுபடும் அறிவிப்பை வெளியிட்டது. சுதந்திரம் மற்றும்
ஜனநாயகத்துக்காகத் தான் பாடுபடுவதாகவும்
அது தெரிவித்தது. பிரிட்டனின் ப�ோர் முயற்சிகளை
இந்தியத்
தலைவர்கள்
நம்பிக்கையுடன்
ஆதரித்தனர். இந்தியா பற்றிய பிரிட்டிஷாரின்
நிலைப்பாட்டில் எந்த மாற்றமும் இல்லாததால்
விரைவில் அவர்கள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.
எனினும் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் மிதவாத
தேசியவாதிகள் மற்றும் தீவிர தேசியவாதத்தன்மை
உடையவர்கள் என்ற குழுக்களாகப் பிளவுபட்டதால்,
தன்னாட்சிக்கான அரசியல் சீர்திருத்தங்கள் குறித்து
மேலும் வலியுறுத்த முடியவில்லை. மையநாடுகளை
ஆதரித்து முதல் உலகப்போரில் துருக்கியின்
சுல்தான் நுழைந்ததை அடுத்து பிரிட்டிஷார் முஸ்லீம்
லீக்கை சந்தேகக்கண் க�ொண்டு பார்த்தனர்.

3.1  அகில இந்திய தன்னாட்சி
(ஹ�ோம் ரூல்) இயக்கம்
A.O. ஹுயூம் உள்ளிட்ட
பல
வெளிநாட்டினர்
நமது
விடுதலைப்
ப�ோரின்
த�ொடக்க
காலத்தில்
முக்கியப்
பங்கினை
ஆற்றினர்.
இருபதாம் நூற்றாண்டின்
த�ொடக்கத்தில்
டாக்டர்
அன்னிபெசண்ட்
அ ன் னி ப ெ ச ண் ட்
அம்மையார்
இதேப�ோன்றத�ொரு
முக்கியப்
பணியை ஆற்றினார். அயர்லாந்தவரான டாக்டர்
அன்னிபெசண்ட்,
பிரிட்டனில்
இருந்தப�ோது
அயர்லாந்தின் தன்னாட்சி இயக்கம், ஃபேபியன்
ச�ோஷலிசவாதிகள், குடும்பக்கட்டுப்பாட்டு இயக்கங்கள்
ஆகியவற்றில் தீவிரப் பங்காற்றினார். பிரம்மஞான

இந்த பின்னணியில் தான் அன்னிபெசண்ட்
அம்மையார் இந்திய அரசியலில் நுழைந்தார்.
1914இல் தி காமன்வீல் என்ற வாரந்திரியை அவர்
த�ொடங்கினார். சமய சுதந்திரம், தேசியக் கல்வி, சமூக
மற்றும் ப�ொருளாதார சீர்திருத்தங்கள் ஆகியவற்றில்
இந்த வாராந்திரி கவனம் செலுத்தியது. 1915இல் “How
India Wrought for Freedom” என்ற தலைப்பிலான
புத்தகத்தைப்
பதிப்பித்தார்.
கடந்த
காலத்தில்
ஆழமாக வேரூன்றிய தேசிய விழிப்புணர்வின்
த�ொடக்கங்களை அவர் இந்தப் புத்தகத்தில் விரிவாக
எடுத்துரைத்தார்.
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இங்கிலாந்தின்
கடினமான
தருணம்
இந்தியாவின் வாய்ப்புக்கான தருணம் என்று
அவர் முழக்கமிட்டார். சீர்திருத்தங்கள் குறித்து
வலியுறுத்துமாறு இந்தியத் தலைவர்களை அவர்
கேட்டுக்கொண்டார்.
இங்கிலாந்தில்
பயணம்
மேற்கொண்ட அவர் இந்திய விடுதலை குறித்து
பல
உரைகளை
நிகழ்த்தினார்.
பிரிட்டன்
நாடாளுமன்றத்தில் இந்தியக் கட்சி ஒன்றை
ஏற்படுத்த முயன்று த�ோல்வி கண்டார். எனினும்
அவரது பயணம் மூலம் இந்தியா குறித்த அனுதாபம்
ஏற்பட்டது. இந்தியா திரும்பிய அவர், 1915 ஜூலை
14இல் நியூ இந்தியா என்ற தினசரியைத்
த�ொடங்கினார். பம்பாயில் நிகழ்த்திய உரையில்
தன்னாட்சி குறித்த தனது க�ொள்கையை அவர்
செப்டம்பர் மாதத்தில் வெளிப்படுத்தினார். “தன்னாட்சி
என்பது நாட்டில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
உறுப்பினர்களைக் க�ொண்ட சபைகள் மூலமாகவும்
அவர்கள்
சபைக்கு
கடமைப்பட்டவர்களாகவும்
விளங்க நடைபெறும் ஆட்சியாகும்.” ஆங்கிலேயக்
காலனிகளைப்
ப�ோன்று
ப�ோருக்குப்
பிறகு
இந்தியாவுக்கு தன்னாட்சி க�ொடுக்கப்படவேண்டும்
என்ற கருத்தைப் பரப்பவும் க�ோரிக்கையை
வலியுறுத்தவும்
அன்னிபெசண்ட்
அம்மையார்
ப�ொதுக்கூட்டங்களையும்
மாநாடுகளையும்
நடத்தினார்.

வகுக்கப்பட்டிருந்தன. தன்னாட்சி
இயக்கத்தின்
இரட்டைக் குறிக்கோள்கள்: பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில்
இந்தியாவில் தன்னாட்சியை ஏற்படுத்துவது மற்றும்
தாய்நாடு பற்றிய பெருமையுணர்வை இந்திய
மக்களிடையே ஏற்படுத்துவது ஆகியன அந்த இரண்டு
குறிக்கோள்களாகும்.
(அ) திலகரின் தன்னாட்சி இயக்கம்

ஏப்ரல் 1916இல் பெல்காமில் நடந்த பம்பாய்
மாகாண மாநாட்டில் இது நிறுவப்பட்டது. பம்பாய் நகரம்
உட்பட மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, மத்திய மாகாணங்கள்,
பெரார் ஆகிய பகுதிகளில் திலகரின் தன்னாட்சி
இயக்கம் செயல்படும். திலகரின் இயக்கத்துக்கு
ஆறு கிளைகள் ஒதுக்கப்பட்டன. அன்னிபெசண்ட்
அம்மையாரின் இயக்கத்துக்கு இந்தியாவின் எஞ்சிய
அனைத்துப் பகுதிகளும் ஒதுக்கப்பட்டன.
தன்னாட்சி குறித்த க�ோரிக்கைகளை தமது
உரைகள் மூலம் திலகர் பிரபலப்படுத்தினார்.
மகாராஷ்டிரா
மற்றும்
கர்நாடகாவில்
பிரபலமடைந்திருந்த
அவரது
இயக்கம்,
ஏப்ரல் 1917இல் 14 ஆயிரம் உறுப்பினர்களில்
இருந்து 1918இன் த�ொடக்கத்தில் 32 ஆயிரம்
உறுப்பினர்களாக அதிகரித்தது. தன்னாட்சி பற்றிய
க�ொள்கைகளை பரப்பியதற்காக 1916 ஜூலை 23இல்
தமது அறுபதாவது பிறந்த நாளில் திலகர் கைது
செய்யப்பட்டார்.

அயர்லாந்தின்
தன்னாட்சி
இயக்கத்தின்
அடிப்படையில் இந்தியாவில் தன்னாட்சி இயக்கத்தை
துவக்கப்போவதாக அவர் 1915 செப்டம்பர் 28இல்
முறைப்படி அறிவித்தார். மற்றொரு தனி இயக்கம்
த�ொடங்கப்படுவதை
மிதவாத
தேசியவாதிகள்
விரும்பவில்லை. தனது இயக்கம் வெற்றிபெற
காங்கிரஸ் கட்சியின் அனுமதி தேவை என்பதை
அவரும் அறிந்திருந்தார்.

தன்னாட்சி:
மத்திய
அல்லது
பிரதேச
அரசிடமிருந்து அதனைச் சார்ந்த அரசியல்
பகுதிகளுக்கு, அங்கு வாழும் மக்கள் அதற்கு
அரசியல் ரீதியாக விசுவாசமாக இருப்பார்கள்
என்ற நிபந்தனையுடன் வழங்கப்படும் தன்னாட்சி
அதிகாரத்தைக்
குறிக்கிறது.
பழங்கால
ர�ோமானிய அரசிலும், நவீன ஆங்கிலேய
அரசிலும் இது ப�ொதுப்படையான அம்சமாக
இருந்தது. 1880 களில் அயர்லாந்தில் தன்னாட்சி
இயக்கம் முடுக்கம் பெற்றதை அடுத்து அயர்லாந்து
அரசு சட்டத்தின் (1920) கீழ் வட அயர்லாந்தின்
ஆறு நாடுகளிலும் பிறகு தெற்கில் ஆங்கில�ோஅயர்லாந்து ஒப்பந்தத்தின் (1921) கீழ் எஞ்சிய
26 நாடுகளிலும் தன்னாட்சி அமையப்பெற்றது.

திலகர், பெசண்ட் அம்மையார் ஆகிய�ோரின்
முயற்சிகளால்
டிசம்பர்
1915இல்
பம்பாயில்
நடந்த காங்கிரஸ் அமர்வில் தீவிர தேசியத்
தன்மையுடையவர்களை
உறுப்பினர்களாகச்
சேர்க்கும் வகையில் தனது விதிமுறைகளில்
அக்கட்சி முறையாக திருத்தம் செய்தது. 1916
செப்டம்பர் மாதத்திற்குள் தன்னாட்சி இயக்கத்தை
கையிலெடுக்குமாறு அந்த மாநாட்டில் காங்கிரஸ்
கட்சியைப் பெசண்ட் கேட்டுக்கொண்டார். அவ்வாறு
செய்யத்தவறினால், தாமே தன்னாட்சி இயக்கத்தை
அமைக்கப்போவதாக அவர் தெரிவித்தார்.

(ஆ) பெசண்ட் அம்மையாரின் தன்னாட்சி இயக்கம்

காங்கிரஸ் கட்சியிடமிருந்து எந்த அறிகுறியும்
தென்படாத காரணத்தால் செப்டம்பர் 1916ஆம் ஆண்டு
மதராஸில் தன்னாட்சி இயக்கத்தை அன்னிபெசண்ட்
த�ொடங்கினார். கான்பூர், அலாகாபாத், பனாரஸ்
(வாரணாசி), மதுரா, கள்ளிக்கோட்டை, அகமதுநகர்
ஆகிய இடங்களில் இந்த இயக்கத்தின் கிளைகள்

ஒன்று திலகர் தலைமையிலும் மற்றொன்று
பெசண்ட்
அம்மையார்
தலைமையிலும்
என 1916இல் நாட்டில் இரண்டு தன்னாட்சி
இயக்கங்கள்
ஆரம்பிக்கப்பட்டன.
இரு
இயக்கங்களின்
வரையறைகளும்
தெளிவாக
இந்திய விடுதலைப்போரில் முதல் உலகப்போரின் தாக்கம்
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அமைந்தன. இந்தியா முழுவதும் தீவிரப் பயணம்
மேற்கொண்டு தன்னாட்சி குறித்த கருத்தை அவர்
பரவச்செய்தார்.
இந்தியாவின்
விசுவாசத்தின்
விலை இந்தியாவின் விடுதலை என்று அவர்
அறிவித்தார். காங்கிரஸ் கட்சியின் செயல்படாத
நிலை குறித்து அதிருப்தி அடைந்த மிதவாத
தேசிய காங்கிரசார் தன்னாட்சி இயக்கத்தில்
இணைந்தனர். ஜவஹர்லால் நேரு, முகம்மது
அலி ஜின்னா, பி. சக்கரவர்த்தி, ஜிதேந்திரலால்
பானர்ஜி, சத்யமூர்த்தி, கலிக்குஸ்மான் ஆகிய�ோர்
இந்த இயக்கத்தில் உறுப்பினர்களாகத் தங்களை
இணைத்துக்கொண்டதிலிருந்து இந்த இயக்கத்தின்
பிரபலத்தை அறிய முடியும்.

அவர் விடுதலையானப�ோது அவர் 1917இல்
இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கல்கத்தா மாநாட்டிற்குத்
தலைவராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.
(இ) தன்னாட்சி இயக்கத்தின் முக்கியத்துவம்

காந்தியடிகளின் சத்தியாகிரக இயக்கங்கள்
த�ொடங்கப்படுவதற்கு வழிவகுக்கும் வகையில்
மக்களை ஒன்றுதிரட்ட தன்னாட்சி இயக்கங்கள்
களம் அமைத்தன. காந்தியடிகளின் சத்தியாக்கிரகப்
ப�ோராட்டங்களில் முதன்முதலில் ஈடுபட்டோரில்
பலர்
தன்னாட்சி
இயக்க
உறுப்பினர்கள்.
இந்த இயக்கத்தின் மூலமாக அமைக்கப்பட்ட
கட்டமைப்புகளைக்
காந்தியடிகளின்
ப�ோராட்டங்களைப்
பரப்புவதற்கு
அவர்கள்
பயன்படுத்தினர். அனைத்துவிதப் பிரிவுகளைத்
தாண்டி காங்கிரஸ், முஸ்லிம் லீக், பிரம்மஞான
சபையாளர்கள், த�ொழிலாளர் அமைப்பினர் என
பலதரப்பட்ட உறுப்பினர்களைக் க�ொண்ட முதல்
இந்திய அரசியல் இயக்கமாக தன்னாட்சி இயக்கம்
விளங்கியது.

மதராஸில் அன்னிபெசண்ட் அம்மையாரின்
தன்னாட்சி இயக்கம் மிகவும் பிரபலம் அடைந்ததை
அடுத்து மதராஸ் அரசு அதனை அடக்க நினைத்தது.
இந்த இயக்கத்தின் கூட்டங்களில் கலந்துக�ொள்ள
மாணவர்களுக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டது. ஜூன்
1917இல் பெசண்ட் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள்
பி.பி.வாடியா, ஜார்ஜ் அருண்டேல் ஆகிய�ோர்
அரசியல்
காரணங்களுக்காக
ஊட்டியில்
சிறைபிடிக்கப்பட்டனர். அரசின் இந்த அடக்குமுறை
தன்னாட்சி
க�ோரிய
ஆதரவாளர்களை
வலுப்படுத்தியது; மேலும் அதிக உறுதியுடன் ப�ோராடத்
தூண்டியது. பெசண்ட் அம்மையாருக்கு ஆதரவாக
சர். எஸ். சுப்ரமணியம் அரசப் பட்டத்தை (knighthood)
துறந்தார். முன்னர் இந்த இயக்கத்தில் இருந்து
தனித்து இருந்த மதன் ம�ோகன் மாளவியா,
சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி ப�ோன்ற தலைவர்கள்
தங்களை தன்னாட்சி
இயக்கத்தில் தீவிரமாக
இணைத்துக்கொண்டனர்.
தலைவர்கள்
விடுதலையாகாவிட்டால் சட்டமறுப்பு இயக்கத்தை
அரசுக்கு எதிராகப் பயன்படுத்துவது குறித்து 1917
ஜூலை 28இல் கூடிய அகில இந்திய காங்கிரஸ்
கமிட்டிக் கூட்டத்தில் திலகர் வலியுறுத்தினார்.
காந்தியடிகளின் உத்தரவின்பேரில் ஜம்னாதாஸ்,
துவாரகாதாஸ்
மற்றும்
ஷங்கர்லால்
பன்கர்
ஆகிய�ோர் பெசண்ட் மற்றும் இதர தலைவர்களை
சிறைபிடித்த நடவடிக்கைகளை ரத்து செய்யக்கோரி
ஓராயிரம் நபர்களிடம் கையெழுத்து வாங்கி
பெசண்ட் அம்மையார் சிறைபிடிக்கப்பட்ட இடத்துக்கு
பேரணியாகச் சென்றனர். எதிர்ப்பு வலுத்ததை
அடுத்து சிறைபிடிக்கப்பட்டத் தலைவர்கள் விடுதலை
செய்யப்பட்டனர்.

(ஈ) தன்னாட்சி இயக்கத்தின் வீழ்ச்சி

'Indian unrest' என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர்
வேலண்டைன் சிர�ோலிக்கு எதிராக தாம் த�ொடுத்த
அவதூறு வழக்கை நடத்துவதற்காக செப்டம்பர்
1918இல் திலகர் பிரிட்டனுக்குச் சென்றது மற்றும்
உத்தேசிக்கப்பட்ட மாண்டேகு செம்ஸ்ஃப�ோர்டு
சீர்திருத்தங்களை பெசண்ட் ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு
தன்னாட்சி இயக்கம் வீழ்ச்சி கண்டது.
பிரிட்டிஷ் அரசின் கீழ் இந்தியா தன்னாட்சி
பெறுவது அல்லது கனடா, ஆஸ்திரேலியா
ஆகியவற்றின் வழியில் தன்னாட்சிப் பகுதித்
(ட�ொமினியன்)
தகுதியைப்
பெறுவது
ஆகியவற்றுக்காகப் பிரிட்டிஷ் நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர்களின் ஆதரவைக் க�ோருவதற்காக
இந்திய காமன்வெல்த் லீக் என்று தன்னாட்சி
இயக்கம்
பெயர்
மாற்றம்
செய்யப்பட்டது.
பின்னர் 1929இல் இந்திய லீக் என்று
வி.கே. கிருஷ்ணமேனன் மாற்றம் செய்தார்.

3.2 ப�ோரின் தாக்கம்
முதல் உலகப்போருக்கு முந்தைய ஆண்டுகளில்
இந்தியாவில் அரசியல் நிலைமை ஒழுங்கற்று
இருந்தது. மிதவாத தேசியவாதிகள் மற்றும்
முஸ்லிம் லீக்கின் ஆதரவை பெறும் ந�ோக்கிலும்
தீவிர
தேசியவாதிகளைத்
தனிமைப்படுத்தும்
ந�ோக்கிலும் பிரிட்டிஷார் 1909இல் மிண்டோமார்லி
சீர்திருத்தங்களை
நிறைவேற்றினர்.
மிதவாத தேசியவாதிகள் ப�ொறுத்திருந்து பார்ப்பது

தன்னாட்சி நிறுவனங்கள் மற்றும் ப�ொறுப்பான
அரசு என்பதே இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின்
குறிக்கோள் என்று புதிய வெளியுறவு அமைச்சர்
மாண்டேகு 1917 ஆகஸ்டு 20இல் அறிவித்தார். இந்த
அறிக்கை ஒரே இரவில் பெசண்ட் அம்மையாரை
விசுவாசிக்கு நிகராக மாற்றியது. செப்டம்பர் 1917இல்
37
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என்ற க�ொள்கையைப் பின்பற்றினர். தங்களுக்கு
வழங்கப்பட்ட தனித் த�ொகுதிகளை முஸ்லிம்
லீக் வரவேற்றது. 1913இல், இந்த லீக்கில் புதிய
தலைவர்கள் சிலர் இணைந்தனர். காங்கிரஸ்
கட்சியின் உறுப்பினராக ஏற்கனவே இருந்த முகமது
அலி ஜின்னா, அவர்களில் முக்கியமானவர். அவர்
முஸ்லிம்களுக்காக அதிக சீர்திருத்தங்களைக்
க�ோரினார்.

மிண்டோ

இதற்கு
இணையாகத்
திலகரும்
அன்னிபெசண்ட்
அம்மையாரும்
தன்னாட்சி
குறித்து
அறிவுறுத்தினர்.
அவர்களது
முயற்சிகளின் விளைவாகப் பம்பாய் மாநாட்டில்
தீவிர
தேசியத்தன்மை
க�ொண்டவர்களைத்
திரும்ப சேர்த்துக்கொள்ள ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டு
அதனைத்தொடர்ந்து
காங்கிரசின்
அமைப்பு
விதிகளில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
காங்கிரஸ், முஸ்லிம் லீக், தன்னாட்சி இயக்கம்
ஆகியன
தங்களுடைய
வருட
மாநாடுகளை
லக்னோவில் நடத்தியதால்
1916ஆம்
ஆண்டு
முக்கியத்துவம் பெற்றது.
காங்கிரஸ்
தலைவர்
அம்பிகா சரண் மஜும்தார்
A. C. மஜும்தார்
தீவிர
தேசியத்தன்மை

மார்லி

இந்தியாவில் புரட்சிகர தேசிய செயல்பாட்டுக்கு
உகந்த நிலைமைகளை முதல் உலகப்போர்
உருவாக்கியது. ப�ோரில் பிரிட்டனின் சிரமத்தைத்
தங்களுக்குச்
சாதகமாகப்
பயன்படுத்த
புரட்சியாளர்கள் விரும்பினர். கதார் இயக்கம்
அவற்றின் வெளிப்பாடுகளில் ஒன்றாகும்.

ச�ோஹன் சிங் பக்னாவைத் தலைவராகக்
க�ொண்டு பசிபிக் பிரதேச இந்துஸ்தான் அமைப்பை
சான்பிரான்சிஸ்கோவில் வசித்துவந்த லாலா
ஹர்தயாள் 1913இல் நிறுவினார். இந்த அமைப்பு
கதார் கட்சி என்று அழைக்கப்பட்டது. (உருது
ம�ொழியில் கதார் என்றால் கிளர்ச்சி என்று
ப�ொருள்). அமெரிக்கா மற்றும் கனடாவில்
குடியேறிய சீக்கியர்களே பெரும்பாலும் இந்தக்
கட்சியில் இடம்பெற்றிருந்தனர். 'கதார்' என்ற
பத்திரிகையையும்
இக்கட்சி
வெளியிட்டது.
1913
நவம்பர்
முதல் தேதி சான்
பி ர ா ன் சி ஸ் க ோ வி ல்
இது பதிப்பிக்கப்பட்டு
வெளியானது. பின்னர்
உருது,
பஞ்சாபி,
இந்தி மற்றும் இதர
ம�ொழிகளிலும்
அது
லாலா ஹர்தயாள்
வெளியானது.

முதல் உலகப்போர் விடுதலைப்போரில்
பெரும்
தாக்கத்தைக்
க�ொண்டிருந்தது.
முதலில் பிரிட்டிஷ் அரசு இந்திய ஆதரவு பற்றிக்
கவலைப்படவில்லை.
மேற்காசியா
மற்றும்
ஆப்பிரிக்கா ந�ோக்கி ப�ோர்ச்சூழல் நகர்ந்த பிறகு
இந்திய ஆதரவை எதிர்பார்க்க பிரிட்டிஷார்
நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டனர்.
இந்தச்
சூழலில்
சீர்திருத்தங்களைக்
க�ொண்டுவர
பிரிட்டிஷ்
அரசுக்கு நெருக்குதல் தர இந்தியத் தலைவர்கள்
முடிவு எடுத்தனர். 1915இல் பம்பாயில் வருடாந்திர
மாநாட்டை நடத்திக் க�ொண்டிருந்த காங்கிரசும்
முஸ்லிம்
லீக்கும்
இதே
அடிப்படையில்
விவாதித்தன. அக்டோபர் 1916இல் இம்பீரியல்
சட்டப்
பேரவைக்குத்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
இந்து
மற்றும்
முஸ்லிம்
உறுப்பினர்கள்
அரசப்பிரதிநிதிக்கு
(வைசிராய்)
எழுதிய
கடிதத்தில் ப�ோருக்குப் பிந்தைய சீர்திருத்தங்கள்
குறித்து வலியுறுத்தினர். இதற்கு பிரிட்டிஷ்
அரசு அசைந்துக�ொடுக்கவில்லை. காங்கிரசும்
முஸ்லிம் லீக்கும் 1916ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம்
கல்கத்தாவில் சந்தித்து இந்த கடிதம் குறித்து
விவாதித்தன. சட்டப்பேரவையின் கட்டமைப்பு,
ப�ோருக்குப்
பிந்தைய
சூழலில்
இரண்டு
சமூகங்களுக்கும்
அனுமதிக்கப்படவேண்டிய
பிரதிநிதித்துவத்தின் எண்ணிக்கை ஆகியன
குறித்து இரு கட்சிகளும் ஒப்புக்கொண்டன.
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இந்திய சுதந்திரப் ப�ோராட்டத்தில் கதார்
இயக்கம்
மிக
முக்கிய
அத்தியாயமாகும்.
க�ோமகடமரு
(Comagatamaru)
என்று
பெயரிடப்பட்ட கப்பல் இந்தியாவில் இருந்து
குடியேறிவர்களுடன்
கனடாவில்
இருந்து
திரும்பியது. இந்தியா திரும்பியவுடன் பிரிட்டிஷ்
ப�ோலிசாருடன் ஏற்பட்ட ம�ோதலில் அந்தக்
கப்பலில் இருந்த பல பயணிகள் க�ொல்லப்பட்டனர்
அல்லது கைது செய்யப்பட்டனர். இந்த நிகழ்வு
இந்திய தேசிய இயக்கத்திற்கு ஆழமான வடுவை
ஏற்படுத்தியது.
38
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க�ொண்டவர்களை
வரவேற்றார்.
“பத்தாண்டு
கால வலி தந்த பிரிவுக்குப் பிறகு ஒன்றுபட்டால்
உண்டு வாழ்வு, ஒற்றுமை நீங்கிப் பிரிந்தால்
அனைவருக்கும் தாழ்வு என்பதை இந்திய தேசிய
காங்கிரஸ் உணர்ந்து, சக�ோதரர்கள் தங்களுடைய
சக�ோதரர்களைக் கடைசியில் சந்தித்துவிட்டனர்…”
தீவிர
தேசியத்தன்மை
க�ொண்டவர்கள்
திரும்பியதை அடுத்து காங்கிரஸ் தனது பழைய
சக்தியைப் பெற்றுவிட்டது.

ஒத்துழையாமை இயக்கம் ஆகியவற்றில்
இந்து-முஸ்லிம்
ஒத்துழைப்புக்கு
இந்த
ஒப்பந்தம் வழியமைத்தது.
(vi) தங்களது
சபைகள்
நிறைவேற்றிய
தீர்மானங்களுக்கு ஏற்ப மாகாண மற்றும்
மத்திய அரசுகள் நடக்க கடமைப்பட்டுள்ளன.
கவர்னர் ஜெனரல் அல்லது ஆளுநர் சபைகளின்
தடுப்பாணை அதிகாரம் பெறும் பட்சத்தில்
அந்தத் தீர்மானம் ஓராண்டுக்கும் குறைவான
இடைவெளியில் மீண்டும் நிறைவேற்றப்படும்
பட்சத்தில் அது செயல்பாட்டுக்கு வரும்.

லக்னோ ஒப்பந்தம் அல்லது காங்கிரஸ்லீக் ஒப்பந்தம் என்று பிரபலமாக அழைக்கப்பட்ட
ஒப்பந்தத்தின் கீழ் காங்கிரஸ் மற்றும் முஸ்லிம் லீக்-ஐ
ஒன்றிணைப்பதில் அன்னிபெசண்ட் அம்மையாரும்
திலகரும்
முக்கியப் பங்காற்றினார்கள். இந்த
ஒப்பந்தத்தின் ப�ோது ஜின்னா குறிப்பிடத்தக்க
பங்காற்றினார். நவம்பர் 1916இல் கல்கத்தாவில்
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட
ஒப்பந்தங்கள்
டிசம்பர்
1916இல் நடந்த காங்கிரஸ் மற்றும் முஸ்லிம்
லீக்கின் வருடாந்திர மாநாடுகளில் உறுதி
செய்யப்பட்டன.

(vii) இ
 ந்திய அரசுக்கும் வெளியுறவு அமைச்சருக்கும்
உள்ள உறவுகளும் தன்னாட்சி (ட�ொமினியன்)
தகுதியுடைய பகுதியின் காலனி செயலருக்கும்
இந்தியாவுக்கும்
உள்ள
உறவுகளும்
ஒத்திருக்கவேண்டும்.
ஏகாதிபத்திய அரசு
அலுவல்களுடன் த�ொடர்புடைய எவரும் சம
நிலை பெற்றிருக்கவேண்டும்
இந்து-முஸ்லிம் ஒற்றுமைக்கும் விடுதலை
இயக்கத்துக்கும் லக்னோ ஒப்பந்தம் வழிவகுத்தது.
லக்னோ ஒப்பந்தத்தின் தலைமைச் சிற்பியான
ஜின்னாவை
"இந்து-முஸ்லிம்
ஒற்றுமையின்
தூதர்" என்று சர�ோஜினி அம்மையார் அழைத்தார்.

3.3  லக்னோ ஒப்பந்தத்தின்
அம்சங்கள்
(i)

 ர்வாகம் மற்றும் நிதி விஷயங்களில்
நி
மத்திய கட்டுப்பாட்டில் இருந்து மாகாணங்கள்
சுதந்திரமாகச் செயல்படவேண்டும்.

(ii)

மத்திய மற்றும் மாகாண சட்டமேலவைகளின்
உறுப்பினர்களில்
4/5
பங்கு
நபர்கள்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும், 1/5 பங்கு நபர்கள்
நியமனம் செய்யப்பட வேண்டும்.

லக்னோ உடன்படிக்கையானது காங்கிரஸ்
மற்றும் லீக்கில் இருந்த படித்த வகுப்பினர் ஒரு
ப�ொதுவான குறிக்கோளுடன் இணைந்து செயல்பட
முடியும் என்பதை நிரூபித்தது. இந்த ஒற்றுமை
கிலாஃபத் மற்றும் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தின்
ப�ோது அதன் உச்சத்தை அடைந்தது.

(iii) மாகாண மற்றும் மத்திய சட்டப்பேரவைகளின்
4/5 உறுப்பினர்கள் பரந்துபட்ட வாக்குப்பதிவின்
மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படவேண்டும்.

3.4  காலனி ஆதிக்க அரசின்
அடக்குமுறை நடவடிக்கைகள்

(iv) மத்திய நிர்வாக சபை உட்பட நிர்வாக சபை
உறுப்பினர்களில் 1/2 பங்கு நபர்கள் அந்தந்த
சபைகளின் மூலமாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
இந்தியர்களாக இருக்கவேண்டும்.

காங்கிரசை
ஒத்த
தளத்தில்
வன்முறையைக்
கையில் எடுத்து ஆங்கிலேய
ஆட்சியை
அப்புறப்படுத்த
முயற்சி
செய்த
புரட்சிகர
குழுக்களும்
உருவாகின.
இந்திய விடுதலைப் ப�ோரில்
புரட்சிகர இயக்கங்கள் முக்கியப்பங்கு வகித்தன.
பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் த�ொடங்கி
வங்கப்பிரிவினையின் காலகட்டம் வரை அது
முடுக்கத்தைப் பிடித்தது. முழுமையான சுதந்திரம்
வேண்டும் என்று முதன்முதலில் க�ோரிக்கையை
புரட்சிகர அமைப்புகளின் அங்கத்தினர்கள் எழுப்பினர்.
மகாராஷ்டிரா, வங்காளம், பஞ்சாப் ஆகியன புரட்சிகர
செயல்பாட்டின் தீவிரக் களமாக அமைந்தன.

(v) மாகாணசபைத்
தேர்தல்களில்
முஸ்லிம்களுக்கு
தனித்தொகுதிகள்
வழங்க
காங்கிரசும்
ஒப்புக்கொண்டது.
(மக்கள்தொகையில்
தெரிவிக்கப்பட்ட
விகிதங்களுக்கு அப்பால்) இந்து மற்றும்
சீக்கிய சிறுபான்மையினருக்கு சில இடங்கள்
வழங்கப்பட்ட பஞ்சாப் மற்றும் வங்காளம்
தவிர
அனைத்து
மாகாணங்களிலும்
அவர்களுக்கு சாதகமாக முன்னுரிமைகளை
வழங்கவும் காங்கிரஸ் ஒப்புக்கொண்டது.
கிலாபத் இயக்கம் மற்றும் காந்தியடிகளின்
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3.6  கிலாபத் இயக்கம்

வளர்ந்துவந்த தேசிய இயக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தும்
வகையில், அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை
மேற்கொண்டது.
தேசியவாதிகளின் நடவடிக்கைகள் பற்றியத்
தகவல்களை
இரகசியமாகச்
சேகரிப்பதற்காக
1903இல் கர்சன் பிரபு குற்ற உளவுத்துறையை (CID)
உருவாக்கினார். பத்திரிக்கைகள் (குற்றங்களுக்குத்
தூண்டும்) சட்டம் (1908), வெடிப�ொருட்கள் சட்டம்
(1908), அதன்பிறகு இந்திய பத்திரிகைகள் சட்டம்
(1910), தேசத்துர�ோக கூட்டங்கள் தடுப்புச் சட்டம் (1911)
ஆகிய சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டன. வெளிநாடுகளில்
இருந்த சில புரட்சியாளர்களின் த�ொடர்பில் சில
இந்திய தேசியவாதிகள் இருந்ததாக பிரிட்டிஷார்
சந்தேகப்பட்டனர். வெளிநாட்டினரின் நுழைவுக்கு
கட்டுப்பாடுகளை
விதிக்கும்
வெளிநாட்டினர்
அவசரச்சட்டம் 1914இல் இயற்றப்பட்டது. புரட்சிகர
இயக்கங்களின்
அடிப்படைக்
கட்டமைப்பைத்
தகர்க்கும் ந�ோக்கில் இவற்றில் பெரும்பான்மையான
சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டன. கூட்டங்கள், தேசத்துர�ோக
பிரசுரங்களைப்
பிரச்சாரத்துக்காக
அச்சிடுவது
மற்றும் சுற்றுக்கு விடுவது ஆகியவற்றைத் தடுப்பது,
சந்தேகத்துக்கிடமானவர்களைக் கைது செய்வது
என காலனி ஆதிக்க அரசு நடவடிக்கைகளை
மேற்கொண்டது.

கிலாபத் இயக்கம்

முதல்
உலகப்போரில்,
நேசநாடுகளுக்கு
எதிராக
முக்கூட்டு
நாடுகளுக்கு
ஆதரவாக
துருக்கி சுல்தான் களம் இறங்கி ரஷ்யாவைத்
தாக்கினார். கலீபா மற்றும் இசுலாமிய புனிதத்
தலங்களின் ப�ொறுப்பாளராகத் துருக்கிய சுல்தான்
விளங்கினார். ப�ோருக்குப் பிறகு துருக்கியின்
நிலையைப் பலவீனப்படுத்த முடிவுசெய்த பிரிட்டன்
செவ்ரெஸ்
ஒப்பந்தத்தில்
கையெழுத்திட்டது.
துருக்கியின் கிழக்குப்பகுதியில் இருந்த சிரியா,
லெபனான்
ஆகிய
நாடுகள்
பிரான்ஸின்
கட்டுப்பாட்டிலும்
பாலஸ்தீனமும்
ஜ�ோர்டனும்
பிரிட்டிஷ்
கட்டுப்பாட்டிலும்
இடம்பெற்றன.
கலீபாவின் ஆளுமையை முடிவுக்குக் க�ொண்டுவர
கூட்டணிப்படைகள் அவ்வாறு முடிவு செய்தன.
கலீபாவின் அதிகாரத்தைத் துண்டாடுவது
இசுலாம் மீதான பெரும் தாக்குதலாகக் கருதப்பட்டது.
உலகம் முழுவதும் உள்ள முஸ்லிம்கள் கலீபா
மீது பற்றி அனுதாபம் க�ொண்டவர்கள் அதனால்
இந்நடவடிக்கையை எதிர்க்க முடிவு செய்தனர்.
ம�ௌலானா முகமது அலி, ம�ௌலானா ச�ௌஹத்
அலி என்ற முஸ்லிம் சக�ோதரர்கள் கிலாபத்
இயக்கத்தைத்
த�ொடங்கினர்.
அவர்களின்
தலைமையின்
கீழ்
இந்தியாவில்
இருந்த
முஸ்லிம்கள் ஒன்றுபட்டனர். ஆட்டோமன் அரசை
ஆதரிப்பதையும் இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியை
எதிர்ப்பதையும் ந�ோக்கங்களாகக் க�ொண்டு இந்த
இயக்கம் த�ோன்றியது. ம�ௌலானா அபுல் கலாம்
ஆசாத், M.A. அன்சாரி, ஷேக் ஷ�ௌகத் அலி சித்திக்,
சையது அதுல்லா ஷா புகாரி ஆகிய பல முஸ்லிம்
தலைவர்கள் இந்த இயக்கத்தில் தங்களை
இணைத்துக் க�ொண்டனர்.
மார்ச் 1920இல் பாரீசில் முகமது அலி கிலாபத்
இயக்கத்தின் க�ோரிக்கைகளைத் தூதாண்மை
அதிகாரிகளிடையே சமர்ப்பித்தார்:

3.5  இந்தியப் பாதுகாப்புக்கான
சட்டம்
முதல்
உலகப்போரின்போது
தேசியவாத
மற்றும்
புரட்சிகர
நடவடிக்கைகளைக்
கட்டுப்படுத்தும் ந�ோக்கில் அவசர கிரிமினல் சட்டமாக
இயற்றப்பட்ட இந்தச் சட்டம், இந்தியப் பாதுகாப்பு
ஒழுங்குமுறைகள் சட்டம் என்று குறிப்பிடப்பட்டது.
உள்ளூர் அரசு நியமித்த மூன்று ஆணையர்கள்
அடங்கிய சிறப்புத் தீர்ப்பாயங்கள் சந்தேகத்துக்கு
இடமானவர்கள் மீது வழக்குத் த�ொடர இந்தச் சட்டம்
அனுமதித்தது. மீறுவ�ோருக்கு இந்தச் சட்டத்தின்
கீழ் வரும் விதிமுறைகளையும் உத்தரவுகளையும்
மீறும் பட்சத்தில் மரண தண்டனை விதிப்பது;
வாழ்நாள்
முழுவதற்குமாய்
நாடுகடத்துவது;
பத்தாண்டுகள் வரையிலான சிறைத்தண்டனை
ஆகியவற்றை விதிக்க தீர்ப்பாயத்துக்கு இச்சட்டம்
அதிகாரமளித்தது. வழக்கு விசாரணை ரகசியமாக
நடைபெற்றதால் முடிவுகள் மேல்முறையீட்டுக்குத்
தகுதியில்லாதவையாகவும் இருந்தன. இந்தச் சட்டம்
முதல் லாகூர் சதித்திட்ட வழக்கு விசாரணையின்
ப�ோது பயன்படுத்தப்பட்டது. முதல் உலகப்போர்
முடிவுற்றபின் இச்சட்டத்தின் அடிப்படை கூறுகளுடன்
புதிதாக ர�ௌலட் சட்டம் உருவானது.
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1. 	துருக்கியின்
சுல்தான்
கலீபாவாக
இடையூறின்றித் த�ொடரவேண்டும்.
2. 	இசுலாமியப் புனிதத் தலங்கள் சுல்தானிடம்
ஒப்படைக்கப்பட்டு
அவர்
அதனைக்
கட்டுப்படுத்தவேண்டும்.
3. 	சுல்தானிடம் ப�ோதுமானப் பகுதிகள் தரப்பட்டு
இசுலாமிய மதத்தைப் பாதுகாக்க வழிவகை
செய்யப்படவேண்டும்.
4. 	ஜாசிரத்-உல்-அரப்
(அராபியா,
சிரியா,
ஈராக்,
பாலஸ்தீனம்)
ஆகியன
இவரின்
இறையாண்மையின் கீழிருக்க வேண்டும்.

காரணியாகவும் விளங்குவதால் இதற்கு ஆதரவு
தெரிவிக்க காந்தியடிகளுக்கு ஊக்கம் கிடைத்தது.
இந்து-முஸ்லிம் ஒற்றுமையைப் பலப்படுத்த இதனை
ஒரு வாய்ப்பாகக் காந்தியடிகள் கருதினார்.
கிலாபத் விஷயம் பல பிரிவினரால் பலவாறாக
எடுத்துரைக்கப்பட்டது. உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருந்த
முஸ்லிம்கள் கிலாப் (எதிர்ப்பு) என்ற அர்த்தமுடைய
உருது ம�ொழி வார்த்தையை நிர்வாகத்துக்கு
எதிரான ப�ொதுக்கிளர்ச்சியின் அடையாளமாகப்
பயன்படுத்தினார்கள். இவ்வாேற மலபாரைச் சேர்ந்த
மாப்பிள்ளைகள்
இதனை
நிலப்பிரபுக்களுக்கு
எதிரான கிளர்ச்சியாக உருமாற்றம் செய்தனர்.

தென்னாப்பிரிக்காவில் ஆற்றிய மனிதாபிமானப்
பணிகளுக்காக காந்தியடிகளுக்கு கெய்சர்-இஹிந்த் தங்கப்பதக்கம் வழங்கி சிறப்பிக்கப்பட்டது.
1906இல் ஆம்புலன்ஸ் படையில் இந்திய
ஆர்வலர்களின் ஒரு அதிகாரியாகச் செயல்பட்ட
அவரது
சேவைகளைப்
பாராட்டி
ஜுலு
ப�ோர்
வெள்ளிப்பதக்கம்
காந்தியடிகளுக்கு
வழங்கப்பட்டது.
1899-1900களில்
ப�ோயர்
ப�ோரின்போது
தூக்குபடுக்கை
(Stretcher)
க�ொண்டு
செல்வோர்
படையில்
இந்திய
ஆர்வலர்களின் துணைக் கண்காணிப்பாளராக
சேவை
புரிந்தமைக்காக
ப�ோயர்
ப�ோர்
வெள்ளிப்பதக்கம் அவருக்கு வழங்கப்பட்டது.
கிலாபத்
இயக்கத்தின்
த�ொடர்பில்
ஒத்துழையாமை இயக்கத்தைக் காந்தியடிகள்
த�ொடங்கியப�ோது, அனைத்துப் பதக்கங்களையும்
திரும்ப ஒப்படைத்த அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
“கடந்த ஒரு மாத காலமாக நடந்த நிகழ்வுகளைப்
பார்க்கும்போது கிலாபத் இயக்க விஷயத்தில்
ஏகாதிபத்திய அரசு நேர்மையற்ற, நியாயமற்ற
வகையிலும் மற்றும் கிரிமினல் ப�ோலவும்
நடந்துக�ொண்டதுடன், தங்கள் நேர்மையற்றத்
தன்மையைப் பாதுகாக்கத் தவறுக்கு மேல் தவறு
செய்தன. இத்தகைய அரசு மீதான மதிப்பைய�ோ
அல்லது அன்பைய�ோ என்னால் இருப்பு வைக்க
இயலவில்லை.

மலபாரில் மாப்பிள்ளை கிளர்ச்சி

  3.7  த�ொழிலாளர் இயக்கத்தின் எழுச்சி
இயந்திரங்களின் அறிமுகம், உற்பத்திக்கான
புதிய முறைகள், சில பெரிய மாநகரங்களில்
த�ொழிற்சாலைகளின்
பெருக்கம்
ஆகியவை
காரணமாக ஊதியம் ஈட்டுவ�ோராகத் த�ொழிற்சாலைப்
பணியாளர்கள்
என்ற
புதிய
வர்க்கத்தினர்
உருவானார்கள்.
இந்தியாவில்
பெரும்பாலும்
கிராமங்களைச்
சேர்ந்த
த�ொழிற்சாலைப்
பணியாளர்கள்
முதலில்
மிகப்பணிவுடனும்
முறைசாராமலும் இருந்தனர். பம்பாயின் ச�ோரப்ஜி
ஷபூர்ஜி,
மற்றும்
என்.எம்.  ல�ோக்காண்டே,
வங்காளத்தின்
சசிபாத
பானர்ஜி
ஆகிய�ோர்
த�ொழிற்சாலை பணியாளர்களின் நலன்களைப்
பாதுகாப்பதற்காகத் தங்களின் குரல்களை எழுப்பினர்.

இந்த இயக்கத்தின் க�ோரிக்கைகளுக்கும்
இந்தியாவிற்கும்
த�ொடர்பில்லை
என்றாலும்
கலீபா
பற்றிய
கேள்வி
மூலம்
கிலாபத்
இயக்கத் தலைவர்கள், பிரதேச, ம�ொழி, வகுப்பு,
பிரிவினைவாத வழிகளில் பிளவுபட்ட இந்திய
முஸ்லிம்
சமூகத்தை
ஒன்றிணைக்க
ஒரு
அடையாளமாகப் பயன்படுத்தினார்கள். கெயில்
மினால்டின் வார்த்தைகளில் ச�ொல்லவேண்டும்
என்றால், முழுமையான இந்திய இசுலாமிய
அரசியல் மேம்பாட்டுக்கான வழியைத் திறக்க
"முழுமையான
இசுலாமிய
அடையாளம்
பயன்பட்டது".
ஆங்கிலேயர்களுக்கு
எதிராகக்
களம் காணவும், இந்திய தேசியம் என்ற தேசிய
நீர�ோட்டத்தில்
முஸ்லிம்களை
இணைக்கும்

N. M. ல�ோக்காண்டே
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சசிபாத பானர்ஜி

இந்திய விடுதலைப்போரில் முதல் உலகப்போரின் தாக்கம்
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சுதேசி இயக்கத்தின் (1905) பின்னணியில்
இந்தியத் த�ொழிற்சாலைகள் செயல்பட ஆரம்பித்தன.
ப�ோர்க் காலப் ப�ொருட்களைத் தயாரித்த இந்திய
த�ொழிற்சாலைகளுக்குப் பிரிட்டிஷார் ப�ோரின்போது
ஊக்கம் தந்தனர். ப�ோர் த�ொடர்ந்து நடந்ததை அடுத்து
அவர்களுக்கு அதிகப் ப�ொருட்கள் தேவைப்பட்டன.
அதனால் அதிக எண்ணிக்கையில் பணியாளர்கள்
வேலைக்குச் சேர்க்கப்பட்டனர். ப�ோர் முடிவுக்கு
வந்தவுடன்
பணியாளர்கள்
வேலையின்றித்
தவித்தத�ோடு உற்பத்தியும் குறைந்தது. ப�ோருக்குப்
பிந்தையச் சூழலில் விலைகளும் தாறுமாறாய்
அதிகரித்தன.
உலகம்
முழுவதும்
பரவிய
இன்ஃபுளுயன்சா
(Influenza)
த�ொற்றுந�ோயின்
தாக்கத்தின் பிடியில் இந்தியாவும் சிக்கித் தவித்தது.
இவ்வேளையில் த�ொழிலாளர்கள் தங்களுக்குள்
சண்டையிட ஆரம்பித்ததால் த�ொழிலாளர்களின்
நலன்களைப்
பாதுகாக்க
த�ொழிற்சங்கங்கள்
உருவாக்கப்பட்டன.

க�ொள்கைகளை ஒரு ஆயுதமாக
த�ொழிற்சங்கம் முனைந்தது.

இந்த
அலை
இந்தியாவின்
இதரப்
பகுதிகளுக்கும் பரவியது. இந்த காலகட்டத்தில் பல
த�ொழிற்சங்கங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன. கல்கத்தா
மற்றும் பம்பாயில் இந்தியக் கடற்படை வீரர்கள்
சங்கம், பஞ்சாப் பத்திரிகை ஊழியர்கள் சங்கம்,
G.I.P. ரயில்வே பணியாளர்கள் சங்கம் பம்பாய்,
M.S.M. ரயில்வே ஊழியர் சங்கம், அஞ்சல்
பணியாளர்கள் சங்கம், பம்பாயிலும் கல்கத்தாவிலும்
துறைமுகப் ப�ொறுப்புக் கழக ஊழியர் சங்கம்
ஜாம்ெஷட்பூர் த�ொழிலாளர் சங்கம், ஜாரியாவில்
இந்திய நிலக்கரிச் சுரங்க ஊழியர்கள் சங்கம் மற்றும்
பல்வேறு ரயில்வேக்களின் ஊழியர் சங்கங்கள்
உருவாக்கப்பட்டன. த�ொழிலாளர் இயக்கத்தை
அடக்கும்
ந�ோக்கில்,
பணமுதலாளிகளின்
உதவிய�ோடு அரசு த�ொழிலாளர்களைக் கீழ்
நிலையில் வைத்திருக்க அனைத்து வழிகளிலும்
முயன்றது. வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டோரைக்
கைது செய்வது, அவர்களின் வீடுகளைத் தீயிட்டுக்
க�ொளுத்தியத�ோடு
த�ொழிற்சங்கங்களுக்கு
அபராதங்களையும்
விதித்தனர்.
ஆனால்
த�ொழிலாளர்கள் தங்கள் க�ோரிக்கைகளில் வலுவாக
இருந்தனர்.

1917ஆம் ஆண்டின் ப�ோல்ஷ்விக் புரட்சியின்
வெற்றி
இந்திய
த�ொழிலாளர்களின்
மீது
தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. வகுப்புபேதம் பற்றிய
விழிப்புணர்வும்,
அறிவார்ந்த
சிந்தனையும்
இந்தியத் த�ொழிலாளர்களின் உலகில் பெரிய
மாற்றங்களை ஏற்படுத்தின. ஐர�ோப்பாவில் ப�ோரில்
பங்கேற்ற இந்தியப் படைவீரர்கள்
அங்கிருந்த
த�ொழிலாளர்களின் மேம்பட்ட நிலைமை பற்றிய
செய்திகளைக் க�ொண்டு சேர்த்தனர். ப�ோரால்
ஏற்பட்டப் ப�ொருளாதாரச் சிரமங்கள் காரணமாக
ஏற்பட்ட த�ொழில் வீழ்ச்சி, வேலை க�ொடுப்போர்
மற்றும் வேலை செய்வோருக்கிடையேயான பெரிய
இடைவெளி, பல்வேறு நாடுகள் பங்கேற்புடன்
சர்வதேசத் த�ொழிலாளர் அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது,
ஆகியன
த�ொழிலாளர்களிடையே
பெரிய
விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியது.

பணியாளர்களின்
நிலைமை
கண்டு
இரக்கம்கொண்ட தேசியவாதத் தலைவர்களும்
அறிவுஜீவிகளும் அவர்களைத் த�ொழிற்சங்கங்கள்
மூலமாகச் செயல்பட வைக்க தீவிரம் காட்டினர்.
பணியாளர் வகுப்பின் அரசியல் வாழ்க்கைக்கு
இவர்களது
ஈடுபாடும்
ஒரு
காரணமாக
அமைந்தது. பெரும்பான்மையான ஆலைகளின்
உரிமையாளர்களாக ஐர�ோப்பியர்கள் இருந்ததால்
அரசு அவர்களை ஆதரித்தது. அதன் காரணமாகவும்
சுதந்திரப் ப�ோராட்டத்துக்கு வலு சேர்ந்தது.

இந்தியாவில் த�ொழிலாளர் இயக்க வரலாற்றில்
மதராஸ்
முக்கியப்
பங்காற்றியது.
1918இல்
முதன்முறையாக அமைக்கப்பட்டத் த�ொழிற்சங்கமாக
பி.பி.வாடியா அவர்களால் மதராஸ் த�ொழில்
சங்கம் நிறுவப்பட்டது. பக்கிங்ஹாம், பெரம்பூர்
கர்நாடிக் மில் ஆகியவற்றின் த�ொழிலாளர்கள்
ம�ோசமாக நடத்தப்பட்டதன் காரணமாக இந்தத்
த�ொழிற்சங்கம் முக்கியமாக ஏற்பட்டது. அங்கு
பணியாளர்களுக்கான பணி நிலைமைகள் மிக
ம�ோசமாக இருந்தது. மதிய உணவுக்கு குறுகிய
கால இடைவெளி, த�ொழிலாளர்கள் மீது ஐர�ோப்பிய
உதவியாளர்கள் அடிக்கடி நடத்தியத் தாக்குதல்கள்,
ப�ோதுமான ஊதியம் வழங்காதது ஆகியன இந்தத்
த�ொழிற்சங்கம் அமையக் காரணமாக அமைந்தன.
ஒட்டும�ொத்தமாக பேரம் பேசுவதைப் பின்பற்றி
வகுப்புப் ப�ோராட்டத்துக்குத் த�ொழிற்சங்கம் சார்ந்த
இந்திய விடுதலைப்போரில் முதல் உலகப்போரின் தாக்கம்
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பயன்படுத்தத்

1920
அக்டோபர்
30இல்
1,40,854
உறுப்பினர்களைக்
க�ொண்ட
64
த�ொழிற்சங்கங்களைச்
சேர்ந்த
பிரதிநிதிகள்
பம்பாயில் சந்தித்து லாலா லஜபதி ராயின்
தலைமையில் அகில இந்தியத் த�ொழிற்சங்க
காங்கிரஸை (AITUC) நிறுவினர். ம�ோதிலால்
நேரு, ஜவஹர்லால் நேரு, சி ஆர் தாஸ், வல்லபாய்
பட்டேல், சுபாஷ் சந்திர ப�ோஸ் மற்றும் இந்திய
தேசிய காங்கிரஸின் தேசியத் தலைவர்கள் பலர்
இந்த அமைப்பை ஆதரித்தனர்.
த�ொழிற்சங்கங்கள்
மெதுவாக
தேசிய
இயக்கத்தில் ஈடுபட்டன. ஏப்ரல் 1919இல் ஜாலியன்
வாலாபாக் படுக�ொலை மற்றும் காந்தியடிகளின்
கைதுக்குப் பிறகு அகமதாபாத் மற்றும் குஜராத்தின்
பல பகுதிகளைச் சேர்ந்த உழைக்கும் வகுப்பினர்
42
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வேலைநிறுத்தங்கள்,
ப�ோராட்டங்கள்
மற்றும்
ஆர்ப்பாட்டங்களில் ஈடுபட்டனர். அரசு அல்லது
முதலாளிகளால்
முதலில்
த�ொழிற்சங்கங்கள்
அங்கீகரிக்கப்படவில்லை.
த�ொழிலாளர்களின்
ஒற்றுமை மற்றும் அவர்களின் இயக்கத்தின்
வலிமை காரணமாக அரசும் முதலாளிகளும்
அவர்களை அங்கீகரிக்கக் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டன.
1919-20இல் 107 ஆக இருந்த பதிவு பெற்ற
த�ொழிற்சங்கங்களின் எண்ணிக்கை 1946-47இல்
1833 ஆக அதிகரித்தது.

 இ
 ந்தியாவிற்குத் தன்னாட்சி வேண்டும் என்று
திலகர் மற்றும் பெசண்ட் தலைமையிலான இரு
தன்னாட்சி இயக்கங்களும் க�ோரின.
 ப�ோர் காரணமாக காங்கிரசும் முஸ்லிம் லீக்கும்
ஒன்றாகச் சேர்ந்து செயல்படும் வாய்ப்பும்
லக்னோ ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடப்பட்டதும்,
இந்து முஸ்லிம் ஒற்றுமைக்கு வித்திட்டன.
 ப�ோரின் ப�ோது ஆங்கிலேய அரசு, சுதந்திரப்
ப�ோராட்ட
நடவடிக்கைகளை
ஒடுக்கும்
ந�ோக்கத்தோடு பல அடக்குமுறைச் சட்டங்களை
இயற்றியது.

பாடச் சுருக்கம்

 துருக்கியின் மிகப்பெரும் த�ோல்வியும் மற்றும்
அதன் மீது திணிக்கப்பட்ட அவமானம் தரும்
அமைதி ஒப்பந்தமும் கிலாபத் இயக்கத்துக்கு
வித்திட்டன. ரஷ்யப் புரட்சி இந்தியாவில்
த�ொழிற்சங்க இயக்கம் வளர வழி அமைத்தது.

 முதல் உலகப் ப�ோர் நடந்தது உட்பட இருபதாம்
நூற்றாண்டின் த�ொடக்கத்தில் முதல் இரண்டு
பத்தாண்டுகளில் நடந்த நிகழ்வுகள் இந்திய
தேசிய அரசியலில் மிகப் பெரிய தாக்கத்தை
ஏற்படுத்தின.
 காங்கிரஸில் ஏற்பட்ட பிளவு காரணமாக
உருவான
அரசியல்
வெற்றிடம்
டாக்டர்
அன்னிபெசண்ட் அம்மையார் தலைமையில்
தன்னாட்சி இயக்கம் த�ோன்ற வழியமைத்தது.

 காந்தியடிகளின்
தலைமையில்
புதிய
வடிவிலான
ஆர்ப்பாட்டத்தை
த�ொடங்கும்
களத்தை மறைமுகமாக முதல் உலகப்போர்
உருவாக்கியது.

பயிற்சி
காரணம்: லக்னோ ஒப்பந்தத்தின் தலைமைச்
சிற்பி ஜின்னா ஆவார்.
(அ) கூற்று
சரி.
காரணம்
கூற்றிற்கான
விளக்கமல்ல.
(ஆ) கூற்று சரி. காரணம் கூற்றிற்கான விளக்கம்.
(இ) கூற்று தவறு. காரணம் சரி
(ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு.

I. சரியான விடையைத்
தேர்ந்தெடுக்கவும்.
1.	தென்னிந்தியாவில் தன்னாட்சி
யாரால் துவக்கப்பட்டது?
(அ) திலகர்		
(இ) பி.பி. வாடியா	

இயக்கம்

(ஆ) அன்னிபெசண்ட்
(ஈ) எச்.எஸ். ஆல்காட்

4. பனாரஸ் இந்துப் பல்கலைக்கழகம் யாரால்
நிறுவப்பட்டது?
(அ)மகாத்மா காந்தியடிகள்
(ஆ) மதன்மோகன் மாளவியா
(இ) திலகர்
(ஈ) பி.பி. வாடியா

2. பின்வருவனவற்றுள் அன்னிபெசண்ட் பற்றிய
சரியான கூற்று எது?

1. கர்னல் எச்.எஸ். ஆல்காட்டிற்குப் பிறகு
பிரம்மஞான
சபையின்
உலகளாவிய
தலைவராக
அன்னிபெசண்ட்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.
2.1914இல்
அவர்
காமன்வீல்
வாராந்திரியை த�ொடங்கினார்.

5. 1916ஆம்
ஆண்டு
முக்கியத்துவம்

என்ற

(ஆ) 2 மற்றும் 3
(ஈ) 1, 2 மற்றும் 3

3. கூற்று:
ஜின்னாவை
"இந்து-முஸ்லீம்
ஒற்றுமையின் தூதர்" என்று சர�ோஜினி
அம்மையார் அழைத்தார்.
43
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மாநாட்டின்

(அ) முஸ்லீம் லீக் எழுச்சி.
(ஆ) காங்கிரஸ் மற்றும் முஸ்லீம் லீக் தற்காலிக
இணைப்பு.
(இ) முஸ்லீம்
லீக்கின்
தனித்தொகுதி
க�ோரிக்கையை
காங்கிரஸ்
ஏற்றுக்
க�ொண்டது.
(ஈ) காங்கிரஸ் மற்றும் முஸ்லீம் லீக்கின்
கூட்டமர்வில் ஜின்னாவின் எதிர்மறை
ப�ோக்கு.

3.1915ஆம் ஆண்டு "How India wrought for
Freedom" என்ற தலைப்பிலான புத்தகத்தைப்
பதிப்பித்தார்.
(அ) 1 மற்றும் 2
(இ) 1 மற்றும் 3

லக்னோ
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6. பின்வருவனவற்றைக் கீழே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள
குறியீடுகள் உதவியுடன் ப�ொருத்துக.
(அ) கதார் கட்சி

-

i. 1916

(ஆ) நியூ இந்தியா
(இ) தன்னாட்சி இயக்கம்

-

ii. 1913
iii. 1909

(ஈ) மிண்டோ-மார்லி சீர்திருத்தம் (அ) ii, iv, i, iii		
(இ) i, iv, iii, ii		

2. இந்திய
சுதந்திரப்
ப�ோராட்டத்தின்
ஒரு
அத்தியாயமாக கதார் இயக்கம் கருதப்படுவது ஏன்?

3. 1920 மார்ச்சில் நடைபெற்ற பாரிஸ் அமைதி
மாநாட்டில் கிலாஃபத் இயக்கத்தின் சார்பாக
முன் வைக்கப்பட்ட க�ோரிக்கைகள் என்ன?
4.	சென்னை த�ொழிற்சங்கத்தின் தாக்கம் மற்றும்
முக்கியத்துவம் என்ன?

iv. 1915

(ஆ) iv, i, ii, iii
(ஈ) ii, iii, iv, i

IV. விரிவான விடையளிக்கவும்.
1.

7. “Indian Unrest” என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர்

2. திலகர் மற்றும் அன்னிபெசண்ட் ஆகிய�ோரின்
கீழ் துவக்கப்பட்ட தன்னாட்சி இயக்கங்களின்
செயல்பாடுகளை விளக்குக.

(அ) லாலா லஜபதிராய்
(ஆ) வேலண்டைன் சிர�ோலி
(இ) திலகர்
(ஈ) அன்னிபெசண்ட்

3.	மலபார் மாப்பிள்ளை கிளர்ச்சியின் காரணங்கள்
மற்றும்
துயர
விளைவுகளைப்
பற்றி
விவாதிக்கவும்.

8. கதார் கட்சி யாரால் நிறுவப்பட்டது?
(அ) லாலா லஜபதிராய்
(ஆ) ஏ.சி. மஜும்தார்
(இ) லாலா ஹர்தயாள்
(ஈ) சங்கர்லால் பாங்கர்

V.	செயல்பாடு.

1.	தற்கால
சமூகப்
பிரிவுகள்
ஒழுங்கமைக்கப்படுவதற்குத் த�ொழிற்சங்கங்கள்
ஏன் முக்கியமானவை என விவாதம் செய்தல்.

9. அகில இந்திய த�ொழிற்சங்க காங்கிரஸின் முதல்
தலைவர் யார்?

2. குழுச் செயல்பாடு: முக்கிய கூட்டமைப்பு மற்றும்
த�ொழில் சங்கங்களை அடையாளங்கண்டு
அவைகளின்
நடவடிக்கைகளைப்
பதிவு
செய்தல்.

(அ) பி.பி. வாடியா
(ஆ) ஜவஹர்லால் நேரு
(இ) லாலா லஜபதிராய்
(ஈ) சி.ஆர். தாஸ்

மேற்கோள் நூல்கள்

II சுருக்கமான விடையளிக்கவும்.
1.

1. Bipan Chandra, India's Struggle for
Independence, Penguin, 2016.
2. Sumit Sarkar, Modern India: 1885–1947,
Pearson, 2014.
3. Sekar Bandyopadhyay, From Plassey to
Partition and After: A History of Modern India,
Orient BlackSwan, 2014.
4. Jaswant Singh, Jinnah: India, Partition,
Independence. Rupa, 2009.
5. Ramachandra Guha, Gandhi: The Years that
Changed the World, 1914–1948, Penguin, 2018.

1903 - 1914 ஆகிய கால கட்டங்களில் தேசிய
இயக்கம் வளர்ந்து வருவதைக் கட்டுப்படுத்த
ஆங்கில அரசு மேற்கொண்ட அடக்குமுறை
நடவடிக்கைகள் என்ன?

2. கிலாஃபத்
இயக்கம்
துவங்குவதற்கான
பின்னணி என்னவாக இருந்தது?

3. அன்னிபெசண்ட் அம்மையாரால் வெளியிடப்பட்ட
புத்தகம் மற்றும் வாராந்திரப் பத்திரிக்கைகளின்
பெயர்களைக் கூறுக.
4. 1915ஆம் ஆண்டு இந்தியப் பாதுகாப்புக்கான
சட்டம் பற்றி விவரிக்கவும்.

III குறுகிய விடையளிக்கவும்.

இணையதள வளங்கள்

1.	தன்னாட்சி
இயக்கத்தின்
இரட்டைக்
குறிக்கோள்களை பற்றி விவாதிக்கவும்.

இந்திய விடுதலைப்போரில் முதல் உலகப்போரின் தாக்கம்
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லக்னோ ஒப்பந்தத்தின் முக்கிய அம்சங்களை
முன்னிலைப்படுத்துக.
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கலைச்சொற்கள்
கடுமையான, க�ொடுமையான

draconic

very harsh and severe

காவலர் / ராணுவப் பிரிவு

contingent

a group of police or military personnel

இரகசியக் கூட்டம் / சதித்திட்டம் conspiracy

a secret plan by a group of people to do
something illegal

மிதவாத தேசியவாதி

moderate

avoiding extremes

வீரதிருத்தகைப்பட்டம்

knighthood

a person given a rank of honour by a
British king or queen because of his or
her special achievement

தீவிர தேசியவாதம்

extremist

a person who holds a radical view in
politics or religion.

குறிப்பாணை

memorandum

a petition that is presented to a person
or committee on a particular issue

குடிபுகுபவர்

immigrant

a person who arrives to take up
permanent residence in a country
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இலணயச் பசயல்போடு
இந்திய விடுதலைப்போரில் முதல் உைகப்போரின் தோககம்

இச்பசயல்போட்டின் மூைம்
முதல் உைகப்போரில்
இந்தியோவின் பஙகில்
அறியைோம்.

படிநிலைகள்
படி 1 : கீழ்க்கோணும் உரலி/வி்ரவுக் குறியீட்்டப பயன்படுததி இ்சபசயல்போட்டிறகோன
இ்ணயப பக்கததிறகு்ச பசல்க.
படி 2 : தேோன்றும் தி்ரயில் கீழ்தநோக்கி நகரததி ‘Timeline’ என்ப்ே பசோடுக்கவும்.
படி 3 : Timeline bar I பசோடுக்கி நிகழ்வுக்ள கோண்க.

படி 1

படி 2

படி 3

உரலி : http://indiaww1.in/index.aspx

*படங்கள் அ்டயோளததிறகு ேட்டுதே.
*தே்ைபயனில் Adobe Flash ஐ

அனுேதிக்க.
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அலகு

4

காந்தியடிகள் தேசியத் தலைவராக
உருவெடுத்து மக்களை
ஒன்றிணைத்தல்

கற்றலின் ந�ோக்கங்கள்
கீழ்க்காண்பவற்றைப் பற்றி அறிந்துக�ொள்ளல்








சம்பரான் இயக்கம் மற்றும் கேதா சத்தியாகிரகம்
மாண்டேகு – செம்ஸ்ஃப�ோர்டு சீர்திருத்தங்கள்
பிராமணரல்லாதார் இயக்கம் மற்றும் ஒத்துழையாமை இயக்கம்
ஜாலியன் வாலாபாக் படுக�ொலை, சுயராஜ்ய கட்சி மற்றும் அதன் செயல்பாடுகள்
சைமன் குழு, வட்ட மேசை மாநாடுகள்
காந்தி - இர்வின் ஒப்பந்தம் மற்றும் அம்பேத்கரும் அரசியலும்

அறிமுகம்

தென்னாப்பிரிக்காவில் இருந்தப�ோது இனவாத
அடிப்படையில் செயல்பட்ட அந்நாட்டு அரசுக்கு எதிராக
சத்யம் (உண்மை), அஹிம்சை (வன்முறையற்ற
தன்மை)
ஆகியவற்றின்
அடிப்படையிலான
சத்தியாகிரகப்
ப�ோராட்டத்தைப்
படிப்படியாக
உருவாக்கினார். தீமை மற்றும் அநீதிக்கு எதிராக
ப�ோராடியப�ோதிலும், ஒரு சத்தியாகிரகி தனது
மனதில்
அமைதியை
நிலைநிறுத்துவத�ோடு
தவறு செய்தவரை வெறுக்கக்கூடாது. எதிர்ப்பின்
பாதையில்
ஒரு
சத்தியாகிரகி
சிரமங்களை
ஏற்றுக்கொள்வார் மற்றும் அவரது நடவடிக்கையில்
வெறுப்புணர்வுக்கு இடமில்லை. அஹிம்சையும்
உண்மையும்
தைரியமானவர்கள்
மற்றும்
அச்சமற்றவர்களின் ஆயுதங்களாக விளங்கும். அவை
க�ோழைகளின் ஆயுதங்கள் அல்ல. எண்ணப்போக்கு
மற்றும் பழக்கம், நம்பிக்கை மற்றும் செயல்பாட்டுக்கு
இடையே
காந்தியடிகளுக்கு
எந்தவித
வேறுபாடுமில்லை.

ம�ோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி 1869இல்
கடற்கரைய�ோர நகரான ப�ோர்பந்தரில் பிறந்தார்.
1915ஆம் ஆண்டு அவர் இந்தியா திரும்பியப�ோது
தென்னாப்பிரிக்காவின் இனவாத அரசு விதித்த
சமத்துவமில்லாத நிலைமைகளுக்கு எதிரான
காந்தியடிகளின் ப�ோராட்டங்கள் ஒரு சாதனையாக
இருந்தன. இந்திய தேசிய சக்திகளுக்கு உதவ
வேண்டும் என்று காந்தியடிகள் உறுதியாக
விரும்பினார்.
தென்னாப்பிரிக்காவில்
இந்தியர்களுக்காக
முன்னர்
ஆதரவு
திரட்டியப�ோது
காங்கிரஸ்
தலைவர்களுடன்
அவர் த�ொடர்பில் இருந்ததால் காந்தியடிகளுக்கு
இந்தியத் தலைவர்களுடன் த�ொடர்பு இருந்தது.
க�ோபால கிருஷ்ண க�ோகலேவின் செயல்பாடுகள்
மற்றும் க�ொள்கைகளால் ஈர்க்கப்பட்டு அவரைத்
தனது அரசியல் குருவாக அடையாளம் கண்டார்.
இந்தியாவை
விட்டு
இருபது
ஆண்டுகள்
வெளியே இருந்த காந்தியடிகள் க�ோகலேவின்
அறிவுரையை
ஏற்று
இந்தியா
திரும்பிய
உடன் நாட்டின் நிலைமைய�ோடுத் தன்னைப்
ப�ொருத்திக்கொள்ளும் விதமாக நாடு முழுவதும்
ஓராண்டு காலத்துக்குப் பயணம் மேற்கொண்டார்.
அகமதாபாத்தில் சபர்மதி ஆசிரமத்தை நிறுவிய
அவர், தன்னாட்சி (ஹ�ோம் ரூல்) இயக்கம் உள்ளிட்ட
அரசியல் இயக்கங்களில் தீவிரப் பங்ேகற்கவில்லை.

4.1  காந்தியடிகளின் சத்தியாகிரக
ச�ோதனைகள்
அ) சம்பரான் இயக்கம் (1917)

சம்பரானில்
இருந்த
விவசாயிகளின்
வேண்டுக�ோளை ஏற்று, இந்திய மக்களை
ஒன்றிணைக்கும் முதல் முயற்சியைக் காந்தியடிகள்
மேற்கொண்டார்.
அவர்
ப�ோராட்டத்தைத்
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செய்தார்.
விவசாயிகளின்
நிலைமையை
நெருக்கமாகப் புரிந்துக�ொள்ள இந்த ப�ோராட்டம்
அவருக்கு வழிவகை செய்தது. அகமதாபாத் நகர
மையத்தில்
பணியாளர்களுக்காக
மக்களை
ஒன்றுதிரட்டும் பணி காத்திருந்தது. துணிஆலைப்
பணியாளர்களுக்கும், ஆலை முதலாளிகளுக்கும்
இடையே பிரச்சனை நிலவியது. காந்தியடிகள்
இருதரப்பையும் சந்தித்துப் பேசினார். மிகக்
குறைவான ஊதியம் பெற்ற பணியாளர்களின்
க�ோரிக்கைகளை ஏற்க முதலாளிகள் மறுத்ததை
அடுத்து 35 சதவீதம் ஊதிய உயர்வு வேண்டும்
என்று க�ோரி வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபடுமாறு
காந்தியடிகள் அவர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கினார்.
த�ொழிலாளர்களுக்கு ஊக்கம் தரும் வகையில் அவர்
உண்ணாவிரதப்
ப�ோராட்டத்தில் இறங்கினார்.
த�ொழிலாளர்களின்
வேலைநிறுத்தமும்
காந்தியடிகளின் உண்ணாவிரதமும் இறுதியில்
த�ொழிலாளர்களின் க�ோரிக்கையை ஏற்கவேண்டிய
நிலைக்கு ஆலை முதலாளிகளை நிர்ப்பந்தித்தது.

சம்பரானில் காந்தியடிகளின் த�ோற்றப்பொலிவு

துவங்குமுன், நிலைமை குறித்து விரிவாக
ஆராய்ந்தார். பீகாரின் சம்பரான் மாவட்டத்தில் இருந்த
கருநீலச்சாய (இண்டிக�ோ) விவசாயிகள் ஐர�ோப்பிய
வர்த்தகர்களால்
பெரிதும்
ஏமாற்றப்பட்டனர்.
அவர்களிடம் இருந்த 3/20 பங்கு நிலத்தில்
விவசாயிகள்
கருநீலச்சாயத்ைதக்
கட்டாயம்
விளைவிக்க வேண்டும். அதனையும் வர்த்தகர்கள்
நிர்ணயிக்கும் விலைக்கே விற்கவேண்டும். இந்தக்
கட்டமைப்பு
விவசாயிகளைச்
சுரண்டியத�ோடு
அவர்களை வறுமையின் பிடியில் சிக்கவைத்தது.
ராஜேந்திர பிரசாத், மஜாருல் ஹக், ஆச்சார்ய
கிருபாளினி, மஹாதேவ தேசாய் ப�ோன்ற உள்ளூர்
தலைவர்களுடன்
காந்தியடிகள்
விரிவான
விசாரணை
மேற்கொண்டார்.
உடனடியாக
அந்த மாவட்டத்தை விட்டு வெளியேறவேண்டும்
என்று பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகள் காந்தியடிகளுக்கு
உத்தரவிட்டனர். ஆனால் வெளியேற மறுத்த
காந்தியடிகள், இந்த உத்தரவு நியாயமற்றது என்று
மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் வலியுறுத்தி உத்தரவை
மீறுவதன் மூலம் ஏற்படும் விளைவுகளைச் சந்திக்க
ப�ோவதாகவும் கூறினார்.

இ) கேதா ப�ோராட்டம்

கேதா மாவட்ட விவசாயிகள் பருவமழை
ப�ொய்த்ததன்
காரணமாகச்
சிரமத்தைச்
சந்தித்தனர். 1918இல் நில வருவாய் வசூலை
ரத்துசெய்யுமாறு காலனி ஆட்சி நிர்வாகத்திடம்
அவர்கள் க�ோரினர். அரசின் பஞ்சகால விதியின்படி,
பயிர்சாகுபடி சராசரியாக 25 சதவீதத்துக்கும்
குறைவாக இருந்தால் பயிரிடுவ�ோர் முழு நிலவரி
ரத்துக்கு தகுதிபெறுவர். ஆனால் நிர்வாகத்தினர்
இவ்விதியை
அமல்படுத்த
மறுத்துவிட்டு
முழுமையாக
பணத்தைச்
செலுத்துமாறு
துன்புறுத்தினர்.
பிளேக்
ந�ோயாலும்
அதிக
விலையேற்றத்தாலும் பஞ்சத்தாலும் பாதிக்கப்பட்ட
விவசாயிகள் காந்தியடிகள் உறுப்பினராக அங்கம்
வகித்த இந்தியப் பணியாளர் சங்கத்தை (Servants
of India Society) உதவி க�ோரி அணுகினர். ஏழை
விவசாயிகள் சார்பாக விதல்பாய் பட்டேலுடன்
இணைந்து தலையிட்ட காந்தியடிகள் பணம்
செலுத்துவதை நிறுத்திவிட்டு இந்த எதேச்சதிகாரம்
மற்றும்
பழிவாங்கும்
நடவடிக்கையை
எதிர்த்து சாகும்வரைப் ப�ோராட்டம் நடத்துமாறு
அறிவுறுத்தினார். இளம் வழக்கறிஞரான வல்லபாய்
பட்டேலும் இந்துலால் நாயக்கும் காந்தியடிகளுடன்
இந்த இயக்கத்தில் இணைந்து விவசாயிகளை
உறுதியாக இருக்குமாறு வேண்டினர். பயிர்களை
எடுத்துக்கொள்வது, ப�ோராட்டம் நடத்தியவர்களின்
ச�ொத்துகளையும்
கால்நடைகளையும்
ச�ொந்தமாக்கிக் க�ொள்வது, சில நேரங்களில்
அவற்றில் சிலவற்றை ஏலம் விடுவது என அரசு
அடக்குமுறைகளைக் கையாண்டது.

காந்தியடிகளையும் ஒரு
உறுப்பினராகக்
க�ொண்டு
விசாரணைக்
குழு
ஒன்று
அமைக்கப்பட்டது.
ஏழை
விவசாயிகளின்
சிரமங்கள் குறித்து குழுவிடம் எடுத்துரைத்துப்
புரியவைப்பதில்
காந்தியடிகளுக்குச்
சிரமம்
ஏற்படவில்லை.
அந்த
அறிக்கை
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு
அமல்படுத்தப்பட்டதில்
ஐர�ோப்பிய வர்த்தகர்களின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்த
கருநீலச்சாய
விவசாயிகள்
மீட்கப்பட்டனர்.
ஐர�ோப்பிய வர்த்தகர்கள் படிப்படியாக சம்பரானை
விட்டே வெளியேறிவிட்டனர்.

ஆ) ஆலைத் த�ொழிலாளர்களின்
வேலைநிறுத்தம் மற்றும் அகமதாபாத்தில்
காந்தியடிகளின் உண்ணாவிரதம்

இவ்வாறாக
காந்தியடிகள்
தனது
முதலாவது வெற்றியைத் தாய்மண்ணில் பதிவு
காந்தியடிகள் தேசியத் தலைவராக உருவெடுத்து மக்களை ஒன்றிணைத்தல்
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ம்சரந்்
சுரண்டல்கோரரகள்
இரு்ரப்ர�யும
எதிரதகோண்ட அவர இரு்ரப்பிலும ம�சசுகரள
நடத்தினோர. ஒடுககப்�டடவரகரள ஒனறு திரடடி
அவரகளின ்ர்வரோகவும அம் மநரத்தில்
ஒடுககும ந�ரகளுடனும ம�சசுவோரத்ர் நடத்தும
திறனும த�றறு ஒரு ்ர்வரோக அவர ்னரன
நிர்நிறுத்திக தகோண்டோர. அவரர �ககளிடம
்ர்வரோகவும �கோத்�ோவோகவும இந்் �ண்புகள்
நிர்நிறுத்தின.

4.2 மாணச்டகு – வசம்ஸ்ஃச்பாரடு
சீரதிருத்தங்கள்
இந்தி�ோவுககோன
பிரிடடிஷ
தவளியுறவு
அர�ச்சர எடவின �ோண்மடகு-வும அர்சப்பிரதிநிதி
(ரவசிரோய) த்சமஸ்ஃம�ோரடும இந்தி�ோவுககோன
அரசி�ல்்சோ்சன
�ோறறஙகரள
அறிவித்்னர.
அரவம� பினனர 1919இன இந்தி� கவுனசில்கள்
்சடடம
எனறு
அரைககப்�டடன.
�ோகோ்ண
்சடடப்ம�ரரவகரளப்
த�ரும�ோனர��ோகத்
ம்ரந்த்டுககப்�டடவரகளுடன
விரிவு�டுத்்
இந்்ச ்சடடம வரகத்சய்து. இரடரட ஆடசியின
கீழ �ோகோ்ணஅரசுகளுககு நிரவோகத்தில் அதிகப்
�ஙகு
வைஙகப்�டடது.
இந்்த்
திடடத்தின
கீழ ்சடடம ஒழுஙகு, நிதி ஆகி� முககி��ோன
துரறகள் ஆஙகிம்�ருககு ஒதுககீடு த்சய�ப்�டடு
அவரகள் அரனவரும ஆளுநரகளின மநரடிக
கடடுப்�ோடடின கீழவந்்னர. சுகோ்ோரம, கல்வி,
உள்ளோடசி ம�ோனற இ்ர துரறகள் இந்தி�ப்
பிரதிநிதிகளுககு
�ோறறப்�டடது.
இத்்ரக�
�ோறறப்�டட
துரறகளுககுப்
த�ோறுப்ம�றற
அர�ச்சரகள்
்சடடப்ம�ரரவகளுககுக
கடர�ப்�டடவரகளோனோரகள்.
ஒதுககீடு
த்சய�ப்�டடத் துரறகளுககுப் த�ோறுப்ம�றறவரகள்
்சடடப்ம�ரரவகளுககுக
கடர�ப்�டடவரகள்
இல்ர்.
ம�லும
சிறப்பு
(�றுப்�ோரன)
அதிகோரஙகளின கீழ அந்்ந்் �ோகோ்ணஙகளின
ஆளுநரகள் அர�ச்சரகரள அதிகோரம த்சய�
இ�லும. இ்னோல் இந்் அர�ப்பு முழுதும�
நரகப்புககிட�ோய ஆகின. �த்தி� ்சடடப்ம�ரரவ
குறித்து விவரிககும ்சடட அம்சம, இரண்டு
அரவகளுடன இரடரடஅடுககு ்சடடப்ம�ரரவ
�றறும ம�்ரவர� உருவோககி�து.

சகதா சத்தியாகிரகம்

எந்் விவ்சோயி�ோல் �்ணம த்சலுத்்முடியும�ோ
அவரகளிடம இருந்து �டடும� வருவோர� வசூல்
த்சய�மவண்டும எனறு அரசு நிரவோகத்தினர
அறிவுறுத்்ல்கரள தவளியிடடனர. இ்ரன அறிந்்
கோந்தி�டிகள் ம�ோரோடடத்ர் வி்ககிகதகோள்ள
முடிவு த்சய்ோர.

கோந்தி�டிகள் ்ர்ர�யில் நடந்் மூனறு
ம�ோரோடடஙகளும இந்தி� நோடு எஙகிருககிறது
எனற உ்ணரரவ அவருககு வைஙகும வி்�ோக
அர�ந்்து. ஏரை விவ்சோயிகள், இந்தி�ோவின
மூர் முடுககில் வோழந்் அரனத்து வகுப்புகள்,
்சோதிகரளச
ம்சரந்்
த்ோழி்ோளரகளின
ந்னகரளப் �ோதுகோகக இந்்ப் ம�ோரோடடஙகளின
வோயி்ோக கோந்தி�டிகள் ஆ்ரவு திரடடினோர.
கோ்னி ஆதிககவோ் �றறும இந்தி�ோரவச
�ல்மவறு ்சோதி, பிரம்்சஙகள், �்ஙகள்
ஆகி�வறரறச
ம்சரந்்
இந்தி�ரகளுககு
ந்ப்�ணிகளில் �யிறசி வைஙக இந்தி�
�ணி�ோளர ்சஙகத்ர் மகோ�ோ் கிருஷ்ண
மகோகம்
1905இல்
நிறுவினோர.
பின்ஙகி�, ஊரக �றறும �ைஙகுடியின
�ககளின
ம�ம�ோடடுககோகத்
்னரன
அரப்�ணித்துகதகோண்ட நோடடின மு்்ோவது
�்ச்சோர�றற அர�ப்பு இதுவோகும. நிவோர்ணப்
�ணி,
கல்வி�றிவூடடல்
�றறும
இ்ர
்சமூகககடர�களில் உறுப்பினரகள் ்ஙகரள
ஈடு�டுத்திகதகோண்டனர. ஐந்்ோண்டு கோ்த்துககு
�யிறசி
த�றமவண்டி�
உறுப்பினரகள்
குரறவோன
்சம�ளத்துககுப்
�ணி�ோறற
ஒப்புகதகோள்ளமவண்டும. இந்் அர�ப்புககுத்
்ர்ர��கம �கோரோஷடிரோவின பூனோவிலும,
த்சனரன (�்ரோஸ்), முமர� (�ம�ோய), அ்கோ�ோத்
�றறும நோகபூரில் முககி� கிரளகளும இருந்்ன.

�த்தி� ்சடடப்ம�ரரவயில் இருந்் 144
த�ோத்் உறுப்பினரகளில் 41 உறுப்பினரகள்
நி��னம த்சய�ப்�டமவண்டும. �ோநி்ஙகளரவ
எனறரைககப்�டட
ம�்ரவயில்
த�ோத்்ம
இருந்் 60 உறுப்பினரகளில் 26 ந�ரகள் நி��ன
உறுப்பினரகளோக இருந்்னர. கவரனர தஜனரல்
�றறும அவரது நிரவோகககவுனசில் மீது இரண்டு
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பகுதியில் த�ொடங்கப்பட்ட ஆதிதர்மா இயக்கம்,
மேற்கு இந்தியாவில் சத்யச�ோதக் இயக்கம் மற்றும்
தென்னிந்தியாவின் திராவிட இயக்கங்கள் இந்த
நூற்றாண்டின் திருப்பத்தில் தங்கள் குரல்களை
எழுப்பின. பிராமணர் அல்லாத தலைவர்களால்
நடத்தப்பட்ட இந்த இயக்கங்கள் பிராமணர்கள்
மற்றும் இதர உயர் வகுப்பினரின் மேன்மை
குறித்துக் கேள்வி எழுப்பின.

அவைகளுக்கும் எந்தக் கட்டுப்பாடும் இல்லை.
ஆனால் மாகாண அரசுகள் மீது மத்திய அரசுக்கு
முழுக் கட்டுப்பாடு இருந்தது. இதன் விளைவாக,
ஐர�ோப்பிய/ஆங்கிலேய அதிகாரிகளின் கைகளில்
அதிகாரம் குவிந்திருந்தது. வாக்களிக்கும் உரிமையும்
த�ொடர்ந்து கட்டுப்பாடுகளைக் க�ொண்டிருந்தது.

பிரிட்டனின்
ப�ோர்
முயற்சிகளுக்கு
நிபந்தனையற்ற ஆதரவுக�ொடுத்த இந்தியாவின்
ப�ொதுநலன் மீது அக்கறை க�ொண்ட மக்கள்
இன்னும் நிறைய எதிர்பார்த்தனர். இந்தத் திட்டம்
1918ஆம் ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்டப�ோது இந்தியா
முழுவதும் விமர்சனத்துக்கு உள்ளானது. 1918ஆம்
ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதம் பம்பாயில் நடந்த இந்திய
தேசிய காங்கிரஸின் சிறப்பு அமர்வில் இந்தத்
திட்டம் பற்றி விவாதிக்கப்பட்டது. இந்தத் திட்டம்
ஏமாற்றத்தையும் அதிருப்தியையும் அளிப்பதாகக்
காங்கிரஸ் தெரிவித்தது.

1872ஆம் ஆண்டு ஜ�ோதி
ராவ்
பூலேவின்
புத்தகம்
குலாம்கிரி என்ற தலைப்பில்
முதலில்
வெளிவந்தது.
அவரது அமைப்பு, சத்யச�ோதக்
சமாஜ்,
பிராமணியத்தின்
க�ொடுங்கோல்
மற்றும்
சுரண்டல் ஆகியவற்றிலிருந்து
ஜ�ோதி ராவ் பூலே
ஒடுக்கப்பட்ட
சாதியினரை
விடுவிப்பதற்கான அவசியத்தை அடிக்கோடிட்டுக்
காட்டியது. காலனித்துவ நிர்வாகிகள் மற்றும்
கல்வி நிறுவனங்கள் ஆகியவை மறைமுகமாக
இப்போக்கை
ஊக்குவித்தன.
காலனித்துவ
காலத்தில்
இந்நாட்டு
மக்களுக்கென
அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட
அனைத்து
புதிய
வாய்ப்புகளிலும் பிராமணிய ஆதிக்கம் அதிகரிக்கத்
த�ொடங்கிய ப�ோது காலனிய அரசாங்கம் பத்தாண்டு
மக்கள் த�ொகை கணக்கெடுப்பு அறிக்கைகளை
வெளியிடத் த�ொடங்கியது. இந்த அறிக்கைகளில்
சாதிகள்
வகைப்படுத்தப்பட்டன.
’உள்ளூர்
ப�ொதுக் கருத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சமூக
முன்னுரிமை’யின்
அடிப்படையில்
சாதிகளை
வகைப்படுத்தி
மக்கள்தொகை
கணக்கெடுப்பு
குறிப்பிட்ட ப�ோது சாதிகளுக்கு இடையே ம�ோதல்கள்
எழுந்தன. உரிமைக�ோரல்களும், அவற்றை எதிர்த்து
உரிமைய�ோடு மறுப்பதும் என இந்த அமைப்புகளின்
தலைவர்கள்
தாங்கள்
முக்கியத்துவம்
பெறுவதற்காகப் ப�ோராடத் துவங்கினர். பலர் புதிய
அமைப்புக்களையும்
த�ொடங்கினார்கள்.
இந்த
முயற்சிகளுக்கு அப்போது உருவாகிய அரசியல்
சூழ்நிலை மேலும் உதவியாக இருந்தது.

ப�ொதுக்கருத்தை உருவாக்குவதில் தாங்கள்
வழக்கமாகப் பின்பற்றிய ஆசைகாட்டி ம�ோசம்
செய்யும் க�ொள்கையை காலனியாதிக்க அரசு
பின்பற்றியது.
சீர்திருத்தங்களை
முயன்று
அதற்காக உழைக்கவேண்டும் என்று க�ோரிய
மிதவாத/தாராளக் க�ொள்கையுடைய அரசியல்
தலைவர்களின்
குழு
ஒன்று
செயல்பட்டது.
சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி தலைமையிலான இந்தக்
குழு பெரும்பான்மைக் கருத்தை எதிர்த்தத�ோடு
இந்திய லிபரல் (தாராளமய) கூட்டமைப்பு என்ற
பெயரில் தனது ச�ொந்தக் கட்சியைத் த�ொடங்க
காங்கிரசுக்கு வழியமைத்தது.

4.3 பிராமணரல்லாதார் இயக்கம்
பல்வேறு அடுக்குகள் க�ொண்ட இந்திய
சமூகமும் அதனுள் இருந்த முரண்பாடுகளும் உயர்
வகுப்பு ஆளுமையைக் கேள்வி கேட்கும் சாதி
அமைப்புகள் மற்றும் இயக்கங்கள் த�ொடங்கப்பட
ஏதுவாக அமைந்தன. உற்பத்தியின் காரணிகளை
மேல் வர்க்கத்தினர் கட்டுப்படுத்திய நிலையில்
வாழ்வாதாரத்தை நடுத்தர மற்றும் ஒடுக்கப்பட்டோர்
சார்ந்திருந்தனர். பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின்
சமூக மற்றும் சமய சீர்திருத்த இயக்கங்களை
ஆளுமைப்படுத்திய மற்றும் இணைந்து செயல்பட்ட
தாராளமயமாக்கலும்,
மனிதாபிமானமும்
சமூகத்தைப் பாதித்தத�ோடு அதனைச் சற்றுத்
திருப்பிப்போட்டது. பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின்
கடைசி
இருபத்தைந்தாண்டுகளில்
இந்த
விழிப்புணர்வுக்கான
அறிகுறிகள்
ஏற்கனவே
தென்பட
ஆரம்பித்துவிட்டன.
வங்காளத்திலும்
இந்தியாவின் கிழக்குப் பகுதிகளிலும் த�ொடங்கப்பட்ட
நாமசூத்ரா இயக்கம், இந்தியாவின் வடமேற்கு
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சமூக அடையாளத்தைப் பெறுவதற்குத் தங்கள்
சாதிகளைப் ப�ோராட்டத்துக்கு ஒருங்கிணைக்க
வேண்டும் என்று சாதிகளின் முன்னணித்
தலைவர்கள் உணர்ந்தனர். அங்கீகாரத்தை எதிர்த்து
அவர்களில் பலர், ஆண்டுகள் செல்லச் செல்ல,
அவர்களது சாதி சார்ந்த மாணவர்கள் கல்வி பெறவும்,
கல்வி பெற்ற இளைஞர்கள் வேலைவாய்ப்புகளைப்
பெறவும் உதவினர். இதனிடையே, வாக்குரிமை
அரசியல் 1880களில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டு இது
ப�ோன்ற அமைப்புகளின் இடத்தை அைவ நிரப்பின.
சாதி விழிப்புணர்வு, சாதி ஒற்றுமை என்ற பெயரில்
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சமூகப் ப�ொருளாதார பதற்றங்களின் வெளிப்பாடாக
இவற்றின் முடிவுகள் இருந்தன.

இயக்கம்
அம்பேத்கர்
தலைமை யி லு ம்
சுயமரியாதை இயக்கம்
தந்தை பெரியார் ஈ. வே.
ராமசாமி தலைமையிலும்
உருவாகி சமூக நீதி
சார்ந்து
அடிப்படை
மாற்றம்
க�ோரும்
இயக்கங்கள்
இந்த
இரண்டு பகுதிகளிலும் அம்பேத்கர் மற்றும் பெரியார்
செயல்பட்டன.

பிராமணரல்லாதார் இயக்கங்களில் இருந்து
இரண்டு ப�ோக்குகள் வெளியாகின. கீழ்நிலை
சாதிகளுக்குச்
சமஸ்கிருதத்தைச்
ச�ொல்லிக்
க�ொடுப்பது, மற்றொன்று அந்தக் காலகட்டத்தில்
தீவிரமாக இருந்த ஏழைகளுக்கு ஆதரவாகவ�ோ
அல்லது முற்போக்குத்
த�ொழிலாளர் மற்றும்
விவசாயிகளுக்கு
ஆதரவான
இயக்கங்கள்
ஆகியன செயல்பட்டன. வடக்கு மற்றும் கிழக்கு
சாதி இயக்கங்கள் பெரும்பாலும் சமஸ்கிருதம்
சார்ந்தும்
மேற்கத்திய
மற்றும்
தெற்கத்திய
இயக்கங்கள் பிளவுபட்டு அப்போது வளர்ந்துவந்த
தேசியவாத
மற்றும்
திராவிட-இடதுசாரி
இயக்கங்களைச் சேர்த்துக்கொண்டன. ஆனால்,
அனைத்து இயக்கங்களுேம பிராமண ஆதிக்கம்
என்று குறிப்பிட்டு அதனை எதிர்த்துக் கடுமையாக
விமர்சனம் செய்தன. தங்கள் அமைப்புகள் மூலம்
நீதிவேண்டி அரசிடம் க�ோரிக்கை வைத்தன.
பம்பாய் மற்றும் மதராஸ் மாகாணங்களில் அரசு
சேவைகள் மற்றும் ப�ொதுக் கலாச்சாரம் சார்ந்த
துறைகளில் பிராமணர்கள் தெளிவாக ஆதிக்கம்
செலுத்தியதன் விளைவு பிராமணர் அல்லாத�ோரின்
அரசியலுக்கு வழிவகுத்தது.

இந்தியாவின்
கீழ்த்தட்டு
மக்கள்
விழிப்புணர்வு
பெற்ற
தேசியவாதிகளால்
கூறிய தாராளமய ஜனநாயக கருத்துகளை
அறிந்துக�ொள்ள
முடியவில்லை.
இந்தத்
திருப்பங்களைத் தேசியவாதிகளின் ஒரு குழுவினர்
முற்றிலுமாக நிராகரித்த நிலையில் அவர்களில்
பெரும்பான்மைய�ோர்
குறிப்பாக
அடிப்படை
மாற்றம்
விழைவ�ோர்
தீவிரத்தன்மையுடன்
இந்த இயக்கங்களை எதிர்த்தனர். பிரிட்டிஷார்,
தேசவிர�ோத
சக்திகள்
ப�ோன்றவற்றுக்குக்
கைத்தடிகள் என்று இந்த இயக்கங்களைச் சிலர்
குறிப்பிட்டனர். காலனி அரசுக்கு எதிராகப் பூர்வாங்க
தேசியவாதத் தலைவர்கள் எந்த மாதிரியான
உத்தியைப்
பயன்படுத்தினார்கள�ோ
அதே
மாதிரியான உத்தியைப் பிராமணர் அல்லாத
இயக்கத்தின் பூர்வாங்கத் தலைவர்களும் பின்பற்றத்
த�ொடங்கினர்.

தெற்கில் இந்த இயக்கத்தின் வடிவமைப்பு
சற்று வித்தியாசமாக இருந்தது. பிராமணர்கள்
ஆதிக்கத்திற்கு அதிகக் காரணம் அவர்கள் வெறும்
3.2 சதவீதம் மட்டுமே மக்கள் த�ொகையில்
இடம்பெற்றிருந்தாலும் அவர்களில் 72 சதவீதம்
பட்டாதாரிகளாய் இருந்தனர். பிராமணரல்லாதார்
சாதிகளைச் சேர்ந்தக் கல்வி கற்ற மற்றும் வர்த்தக
சமூக உறுப்பினர்களின் சவால்களை அவர்கள்
சந்திக்க நேர்ந்தது.
அவர்கள் த�ொடக்கத்தில்
மேல்குடி மக்களாக இருந்தத�ோடு அவர்களது
சவால் 1916 இறுதியில் பிராமணரல்லாதார்
உருவாக்கிய அறிக்கையில் எடுத்துரைக்கப்பட்டது.
வரி செலுத்துவ�ோரில் பெரும் பகுதியாகவும்,
பெரும்பான்மையாக
ஜமீன்தாரர்களாகவும்,
நிலப்பிரபுக்களாகவும்,
வேளாண்
விவசாயிகளாகவும் தாங்கள் இருந்தப�ோதிலும்
அரசிடமிருந்து எந்த பலன்களையும் பெறவில்லை
என்று அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

4.4 ஒத்துழையாமை இயக்கம்
அ) ர�ௌலட் சட்டம்

மிதவாத தேசியவாதிகளுக்கு முக்கியத்துவம்
தருவதும்
தீவிர
தேசியவாதிகளைத்
தனிமைப்படுத்துவதும்
பிரிட்டிஷாரின்
க�ொள்கையின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது. 1919இல்
இந்திய கவுன்சில்கள் சட்டம்
மற்றும்
ர�ௌலட்
சட்டம்
ஆகியன ஒரே ஆண்டில்
இயற்றப்பட்டன.
உலகப்
ப�ோர் நடந்த கால கட்டத்தில்
தீவிரத்தன்மையுடைய�ோர்
மற்றும்
தேசபக்த
பு ர ட் சி யா ள ர ்க ளு க் கு
ர�ௌலட்
எதிரான
அடக்குமுறை
நடவடிக்கைகள் த�ொடர்ந்தன. பலர் தூக்கில்
த�ொங்கவிடப்பட்டனர்
அல்லது
நீண்ட
காலத்துக்குச்
சிறையில்
அடைக்கப்பட்டனர்.
ப�ொதுவாக மக்களிடையே ப�ோராட்ட எண்ணம்

இந்தியாவைப்
பிரித்தாளும்
சூழ்ச்சியில்
பிராமணரல்லாத�ோரின்
உண்மையான
குறைகளைப் பயன்படுத்திக் க�ொள்ள காலனி
ஆதிக்க அரசு முயன்றது. பம்பாய் மாகாண
பிராமணேதரா பரிஷத், மதராஸ் மாகாண நீதிக்கட்சி
ஆகியவைகளுக்கு இது குறைந்தபட்சம் 1930
வரை ப�ொருந்தியது. தீவிரமான தலித் பகுஜன்
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வலுத்த நிலையில் இன்னும் பல அடக்குமுறை
அதிகாரங்களுடன் தன்னைப் பலப்படுத்திக்கொள்ள
அரசு விரும்பியது. மத்திய சட்டப்பேரவையின்
ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் இந்த மச�ோதாவை
எதிர்த்த நிலையில் 1919இல் மார்ச் மாதம் ர�ௌலட்
சட்டத்தை அரசு நிறைவேற்றியது. எந்தவித நீதிமன்ற
விசாரணையுமின்றி எவரையும் சிறையில் அடைக்க
அரசுக்கு இந்தச் சட்டம் அதிகாரமளித்தது.

விரும்பினர்.
ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் கூடியிருந்த
இடத்துக்கு ஒரே ஒரு குறுகிய வாயில் மட்டுமே
இருந்தது. அங்கு சிக்கிக்கொண்ட மக்களைக்
குறிவைத்து எந்திரத் துப்பாக்கிகளில் குண்டுகள்
தீரும் வரை சுடுமாறு ஜெனரல் டையர் உத்தரவிட்டார்.
அரசு தகவல்களின் படி உயிரிழப்புகள் 379 என்ற
எண்ணிக்கையில் இருந்தப�ோதிலும் உண்மையில்
ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் இறந்திருக்கக்கூடும்.
ராணுவச் சட்டம் பஞ்சாப் முழுவதும் அமல்படுத்தப்பட்ட
நிலையில் மக்கள் ச�ொல்லமுடியாத அளவுக்கு
துயரங்களை சந்தித்தனர்.

காந்தியடிகளும்
அவரது
சகாக்களும்
அதிர்ச்சி அடைந்தனர். காந்தியடிகள் நிறுவிய
சத்தியாகிரக சபை, இந்தச் சட்டத்தை மீறுவது
என்று முதன்முதலாக உறுதி ஏற்றது. கூட்டங்கள்,
அந்நியத்
துணிகளைப்
புறக்கணிப்பது,
பள்ளிகளைப் புறக்கணிப்பது, கள்ளுக்கடைகளுக்கு
முன் ஆர்ப்பாட்டங்களை நடத்துவது, மனுக்கள்,
ப�ோராட்டங்கள் ஆகியப் பழமையான ஆர்ப்பாட்ட
முறைகளை கைவிட்டு புதுமையான முறை
பின்பற்றப்பட்டது. த�ொழிலாளர்கள், கைவினைக்
கலைஞர்கள், விவசாயிகள் ஆகிய�ோரின் பெரும்
பங்கேற்புடன் சத்தியாகிரகம் என்ற ஆயுதம்
பயன்படுத்தப்பட்டது. காதி இதன் அடையாளமாகவும்
பின்னர்
தேசியவாதிகளின்
உடையாகவும்
மாறிப்போனது. மக்கள் விழிப்புணர்வு அடைந்து
அரசியல் பணிகளில் தீவிரம் காட்டினால்தான்
இந்தியாவில் சுயராஜ்யம் என்பது நடைமுறைக்கு
வரும். 1919 மார்ச்-ஏப்ரல் மாதங்களில் ர�ௌலட்
சட்டத்துக்கு
எதிராக
வேலைநிறுத்தத்தைக்
கடைபிடிக்குமாறு
காந்தியடிகள்
அழைப்பு
விடுத்தவுடன் நாடு முழுவதும் ஊக்கம் பிறந்தது.
இந்துக்களையும் முஸ்லிம்களையும் ஒன்றிணைத்த
கிலாபத் இயக்கத்தையும் இத்துடன் இணைத்தார்.

இந்தக்
க�ொடுமைகளைக்
கண்டு
நாடு
முழுவதும் க�ொந்தளித்தது. பம்பாய், கல்கத்தா, டெல்லி,
லாகூர் ஆகிய இடங்களில் ர�ௌலட் சட்டத்துக்கு
எதிராகப் பெரிய அளவில் ப�ோராட்டங்கள் நடந்த
நிலையில்
அங்கு
ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள்
மீது
துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்பட்டன. பல நகரங்கள் மற்றும்
மாநகரங்களில் வன்முறை நிகழ்வுகள் அரங்கேறின.
இந்த க�ொடுமைகளுக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து
இரவீந்திரநாத் தாகூர் உட்பட பல பிரபலங்கள்
தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பட்டங்களைத் துறந்தனர்.

ஜாலியன் வாலாபாக் படுக�ொலை

ஆ) ஜாலியன் வாலாபாக் படுக�ொலை

ஜாலியன் வாலாபாக் படுக�ொலைக்குப் பிறகு
இரவீந்திரநாத் தாகூர் தனது அரசப் பட்டத்தை
உடனடியாகத் துறந்தார். 1919 ஆம் ஆண்டு மே
மாதம் 31 ஆம் தேதி அரசப்பிரதிநிதிக்கு (வைசிராய்)
அனுப்பிய எதிர்ப்புக் கடிதத்தில் தாகூர் இவ்வாறு
எழுதினார்.
“இணக்கமற்ற
சூழல்
நிலவும்
வேளையில் அவமானத்தின் சின்னமாக இந்த
மதிப்புக்குரிய பட்டம் திகழ்கிறது. மனிதர்களாகக்
கூடக் கருத முடியாத நிலையில் மதிப்பிழந்து
ப�ோன எனது நாட்டு மக்களுக்கு ஆதரவாக எனது
தரப்பில் நான் மேற்கொள்ளும் செயலாக, எனக்கு
வழங்கப்பட்ட அனைத்து சிறப்புப் பட்டங்களையும்
திரும்ப ஒப்படைக்கிறேன்.”

நாடு
முழுவதும்
நடந்த
மக்கள்
ப�ோராட்டங்கள் மற்றும் மக்களிடம் காணப்பட்ட
மகத்தான தன்னெழுச்சி காரணமாக காலனி
அரசு ஆத்திரமடைந்தது. 1919 ஏப்ரல் 13இல்,
அமிர்தசரஸ்
நகரில்
ஜாலியன்
வாலாபாக்
பகுதியில் நிராயுதபாணிகளான மக்கள் திரள்
மீது மிகக் க�ொடுமையான அரசியல் குற்றங்கள்
இழைக்கப்பட்டன. சத்தியபால், சாய்புதீன் கிச்லு
ஆகிய�ோரைக்
கைது
செய்ததற்கு
எதிர்ப்புத்
தெரிவித்து அமைதியான வகையில் ஆர்ப்பாட்டம்
நடத்துவதற்காக இரண்டாயிரத்துக்கும் அதிகமான
மக்கள் ப�ோராட்டக் களத்தில் குழுமியிருந்தனர்.
பஞ்சாபின் துணை நிலை ஆளுநராக மைக்கேல்
ஓ டையரும், ராணுவக் கமாண்டராக ஜெனரல்
ரெஜினால்டு டையரும் பதவி வகித்தனர். அவர்கள்
இருவரும்
தங்களுடைய
அதிகாரங்களைப்
பயன்படுத்தி ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களுக்குப் பாடம் புகட்ட
காந்தியடிகள் தேசியத் தலைவராக உருவெடுத்து மக்களை ஒன்றிணைத்தல்
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கிலாபத், பஞ்சாப் க�ொடுமை ஆகிய இரண்டு
காரணங்களால்
ஒத்துழையாமை
இயக்கம்
த�ொடங்கப்பட்டது. துருக்கி சுல்தான் மற்றும்
இசுலாமிய புனிதத் தலங்கள் த�ொடர்பானது
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கிலாபத் இயக்கம். ஜாலியன் வாலாபாக்கில்
ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு
படுக�ொலை செய்யப்பட்ட நிகழ்வு பஞ்சாப் க�ொடுமை
எனப்பட்டது.
பிரிட்டிஷ்
ஆட்சியாளர்களின்
உறுதிம�ொழிகளுக்கு எதிராக இசுலாமிய புனிதத்
தலங்களின் கட்டுப்பாட்டை இசுலாம் அல்லாத
சக்திகள் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் எடுத்துக்கொண்ட
நிலையில் ஜாலியன் வாலாபாக்கில் நடத்தப்பட்ட
க�ொடுமைகளுக்குக் காரணமான ரெஜினால்டு
டையர், மைக்கேல் ஓ டையர் இருவரையும்
பிரிட்டிஷ் நீதிமன்றங்கள் குற்றங்களில் இருந்து
விடுதலை செய்துவிட்டது.

செய்யப்பட்டது. அரசு கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும்
அரசு நீதிமன்றங்களைப் புறக்கணிக்கும் திட்டத்தை
அலகாபாத்தில் கூடிய அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம்
முடிவு செய்தது. 1920ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம்
கல்கத்தாவில் நடந்த காங்கிரஸ் சிறப்பு அமர்வில்
காலனி ஆதிக்க அரசுடன் ஒத்துழையாமையைக்
கடைபிடிப்பது
என்ற
காந்தியடிகளின்
ய�ோசனைகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் தீர்மானம்
நிறைவேற்றப்பட்டது. கிலாபத் மற்றும் பஞ்சாப்
குறைகள் சரிசெய்யப்பட்டு தன்னாட்சி அரசு
நிறுவப்படும் வரை இந்த ஒத்துழையாமையைக்
கடைபிடிக்க உறுதி ஏற்கப்பட்டது.

க ால்சா
ஆ த ர வ ற ் ற ோ ர்
க ாப்ப க த் தி ல்
வ ள ர ்க்கப்ப ட ்ட
சீக்கிய
பதின்பருவ
இளைஞரான உதம் சிங்
இந்த நிகழ்வை தனது
உதம் சிங்
கண்களால் கண்டார்.
ஜாலியன் வாலாபாக் படுக�ொலைகளுக்குப் பழி
தீர்க்கும் விதமாக 1940 மார்ச் 30இல் லண்டனின்
காக்ஸ்டன் அரங்கில் மைக்கேல் ஓ டையரை
உதம் சிங் படுக�ொலை செய்தார். லண்டனின்
பெண்டோன்வில்லே சிறையில் உதம் சிங்
தூக்கிலிடப்பட்டார்.

ஒத்துழையாமை இயக்கத்தில் காந்தியடிகள்

பள்ளிகள்,
கல்லூரிகள்,
நீதிமன்றங்கள்,
அரசு
அலுவலகங்கள்,
சட்டப்பேரவைகள்,
அந்நியப் ப�ொருட்களைப் புறக்கணித்தல், அரசு
வழங்கிய
பட்டங்களையும்
விருதுகளையும்
திரும்ப ஒப்படைப்பது ஆகியன ஒத்துழையாமை
இயக்கத்தில்
சேர்க்கப்பட்டன.
மாற்றாக,
தேசியப்பள்ளிகள்,
பஞ்சாயத்துகள்
ஆகியன
அமைக்கப்பட்டு சுதேசிப் ப�ொருட்கள் உற்பத்தி
செய்யப்பட்டு பயன்படுத்தப்படும். வரிக�ொடா இயக்கம்,
சட்டமறுப்பு இயக்கம் ப�ோன்ற பல இயக்கங்களைப்
பின்னர் இந்தப் ப�ோராட்டத்தில் இணைக்கவும் முடிவு
செய்யப்பட்டது. 1920ஆம் ஆண்டு நாக்பூரில் நிகழ்ந்த
காங்கிரஸ் அமர்வில் முந்தைய தீர்மானங்கள்
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன. ம�ொழிசார்ந்த மாகாண
காங்கிரஸ் கமிட்டிகளை அங்கீகரித்து அமைப்பதற்கு
வகை செய்யும் மற்றொரு முக்கியத் தீர்மானம்
நாக்பூர் மாநாட்டில் நிறைவேற்றப்பட்டது. இதனால்
பெரும் எண்ணிக்கையிலானப் பணியாளர்கள்
இந்த இயக்கத்தில் சேர்ந்தனர். காங்கிரஸின்
அடிப்படையை விரிவாக்கும் நடவடிக்கையாகப்
பணியாளர்கள் கிராமங்களுக்குச் சென்று 4 அணா
(25 பைசா) என்கிற குறைவான கட்டணத்தில்
கிராமத்தினரைக் காங்கிரஸில் சேர்க்கவேண்டும்.
இதனால் காங்கிரஸின் ஒட்டும�ொத்த செயல்பாடுகள்
மாற்றம் பெற்றன. நாட்டின் பெயரில் ஒன்றுசேர்ந்த
மக்கள் தேசியப் ப�ோராட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.
ஆனால்
மக்கள்
ப�ோராட்டத்தை
எதிர்த்தப்

இந்து - முஸ்லிம் ஒற்றுமை குறித்து அக்கறை
க�ொண்ட காந்தியடிகளும் காங்கிரசும் பிரிட்டிஷ்
ஆட்சியாளர்களால் ஏமாற்றப்பட்டதாக உணரப்பட்ட
முஸ்லிம் த�ோழர்களுக்குத் துணையாக நின்றனர்.
ம�ௌலானா ச�ௌகத் அலி மற்றும் முகமது அலி
என்ற சக�ோதரர்கள் ம�ௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத்
உடன் இணைந்து கிலாபத் இயக்கத்தின் முக்கியத்
தலைவர்களாக விளங்கினர்.

அலி சக�ோதரர்கள்

இ) ஒத்துழையாமை இயக்கத்தின் த�ொடக்கம்

கிலாபத்
மாநாட்டில்,
காந்தியடிகளின்
வற்புறுத்தலின் பேரில் 1920 ஆகஸ்டு 31 முதல்
ஒத்துழையாமை இயக்கத்தைத் த�ொடங்க முடிவு
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பழைமைவாதிகள் பலர் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து
விலக வழி அமைத்தது. மேல் குடிக்கானது என்ற
அடையாளத்தைப் பெற்றிருந்த காங்கிரஸ் கட்சி
மெதுமெதுவே உண்மையான தேசிய அமைப்பு என்ற
த�ோற்றத்தில் மக்கள் அமைப்பாக காந்தியடிகளின்
தலைமையிலான காங்கிரஸ் மாறியது.

இருந்த கீழ் வகுப்பு மக்கள் இந்த ப�ோராட்டங்கள்
காரணமாக தீவிரமாக அவமதிக்கப்பட்டதாக இந்திய
அரசுத்துறைச் செயலாளருக்கு எழுதியக் கடிதத்தில்
அரசப்பிரதிநிதி (வைசிராய்) ஒப்புக்கொண்டிருந்தார்.
இந்த இயக்கத்தின் தீவிரம் கண்டு ஊக்கம்பெற்ற
காங்கிரஸ் தனது சிறப்பு மாநாட்டில் இவ்வியக்கத்தை
இன்னும் தீவிரமாக்குவது பற்றி உறுதியுடன்
கூறியது. அரசு ஏழு நாட்களுக்குள் பத்திரிக்கைச்
சுதந்திரத்தை மீட்டு சிறைக்கைதிகளை விடுதலை
செய்யாவிட்டால்
பர்தோலியில்
வரிக�ொடா
பிரச்சாரங்கள் உட்பட சட்டமறுப்பு இயக்கத்தை
த�ொடங்கப்போவதாக
காந்தியடிகள்
பிப்ரவரி
1922இல் அறிவித்தார்.

ஈ) காந்தியடிகளின் தலைமை ஏற்படுத்தியத் தாக்கம்
உள்ளூர்
மக்களால்
ஆயிரக்கணக்கான
பள்ளிகள்,
நூற்றுக்கணக்கான
கல்லூரிகள்
மற்றும் வித்யாபீடங்கள் நிறுவப்பட்டன. பல
முன்னணி வழக்கறிஞர்கள் தங்கள் த�ொழிலைக்
கைவிட்டனர். ஆயிரக்கணக்கான பள்ளி மற்றும்
கல்லூரி மாணவர்கள் அரசு நிறுவனங்களை
விட்டு வெளியேறினர். தேசத்துர�ோக குற்றம்
சாட்டப்பட்ட அலி சக�ோதரர்கள் கைது செய்யப்பட்டு
சிறையிலடைக்கப்பட்டனர்.
சட்டமறுப்பு
இயக்கத்தைத்
த�ொடங்குமாறு
மக்களுக்கு
அந்தந்த பிரதேச காங்கிரஸ் கமிட்டிகள் அழைப்பு
விடுத்தன. அரசு வழக்கம் ப�ோல் அடக்குமுறையைக்
கையாண்டது.
பாரபட்சமில்லாமல்
கைது
செய்யப்பட்டத்
த�ொண்டர்கள்
சிறையில்
அடைக்கப்பட்டார்கள்.
இந்தியாவின்
பல
நகரங்களுக்கு 1921இல் வேல்ஸ் இளவரசர்
மேற்கொண்ட பயணமும் புறக்கணிக்கப்பட்டது.
இந்திய மக்களின் விசுவாச உணர்வை வேல்ஸ்
இளவரசரின் பயணம் தூண்டும் என்று எதிர்பார்த்த
காலனி ஆதிக்க அரசின் கணக்கு தவறாகப் ப�ோனது.
நாடு முழுவதும் த�ொழிலாளர்களும் விவசாயிகளும்
வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்தியர்கள்
ஒத்துழையாமை இயக்கத்ைத வன்முறையற்ற
வகையில்
பின்பற்றினால்
ஓராண்டுக்குள்
சுயராஜ்யத்தைப் பெற்றுத்தருவதாக காந்தியடிகள்
உறுதி கூறினார்.

உ) ச�ௌரி ச�ௌரா சம்பவம் மற்றும் ஒத்துழையாமை
இயக்கத்தைத் திரும்பப்பெறுதல்

நாடு விடுதலை அடைந்து சுயராஜ்யம்
கிடைத்துவிடும்
என்று
ப�ொதுமக்களும்
தேசியவாதத் த�ொண்டர்களும் அதிக ஊக்கம்
க�ொண்டு ப�ோராட்டத்தில் தீவிரமாகப் பங்கேற்றனர்.
காடுகளில் வசித்த பழங்குடிகள் உட்பட அனைத்து
வகுப்பு
மக்களையும்
இது
பாதித்தத�ோடு
அவர்களை ஈர்க்கவும் செய்தது. கலவரங்கள்
மற்றும் ம�ோசமான வன்முறைகளும் நாட்டில்
நிகழ்ந்தன. மலபார் மற்றும் ஆந்திராவில் இரண்டு
வன்முறைக் கிளர்ச்சிகள் நடந்தன. கரைய�ோர
ஆந்திராவின் ராம்பா பகுதியில் அல்லூரி சீதாராம
ராஜூ தலைமையில் பழங்குடியினர் கிளர்ச்சி
செய்தனர். மலபாரில் முஸ்லிம் (மாப்பிள்ளை)
விவசாயிகள்
ஆயுதமேந்தி
உயர்வகுப்பு
நிலப்பிரபுக்கள் மற்றும் பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராகக்
கிளர்ச்சியில் ஈடுபட்டனர்.
உத்தரப்பிரதேசத்தில் க�ோரக்பூர் மாவட்டத்தில்
ச�ௌரி ச�ௌரா என்ற கிராமத்தில் மதுக் கடைகள்
மற்றும் உள்ளூர் சந்தையில் அதிக விலைக்குப்
ப�ொருட்கள் விற்கப்படுவதைக் கண்டித்து ஒரு
தன்னார்வக் குழு ஆர்ப்பாட்டங்களை நடத்தியது.
1922 பிப்ரவரி 5இல் 3,000 நபர்களுடன் நடந்த ஒரு
காங்கிரஸ் கட்சிப் பேரணி மீது ப�ோலீசார் நடத்திய
துப்பாக்கிச் சூட்டால் ஆத்திரமடைந்த ஆர்ப்பாட்டக்
குழுவினர் காவல் நிலையத்தைக் குறிவைத்து
தாக்குதல் நடத்தியத�ோடு அைத எரித்ததில் 22
ப�ோலீசார் உயிரிழந்தனர். இந்த நிகழ்வை அடுத்து
காந்தியடிகள் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தைத்
திரும்பப்பெறுவதாக அறிவித்தார்.

ப�ோராட்டத்தின்
இந்தக்
கட்டத்தில்
தென்னிந்தியா முன்னேறிச் சென்றது. ஆந்திர
விவசாயிகள் ஜமீன்தார்களுக்கு வழங்கவேண்டிய
வரிகளை நிறுத்திவைத்தனர். சிராலா-பெராலாப்
பகுதியைச் சேர்ந்த அனைத்து மக்களும் வரி
செலுத்த மறுத்துக் கூட்டம் கூட்டமாக நகரங்களைக்
காலி செய்து வெளியேறினர். நூற்றுக்கணக்கான
கிராம
பட்டேல்களும்
ஷான்போக்களும்
தங்களது
பதவியை
ராஜினாமா
செய்தனர்.
சி. இராஜாஜி,
எஸ்.
சத்தியமூர்த்தி,
தந்தை
ஈ.வே.ரா. பெரியார்
ஆகிய
தலைவர்கள்
தலைமையில்
தமிழ்நாட்டில்
ஒத்துழையாமை
இயக்கம்
நடத்தப்பட்டது.
கேரளாவில்
ஜென்மி-க்களுக்கு
எதிராக
விவசாயிகள்
ப�ோராட்டங்களை நடத்தினர்.

தேசியவாதத் த�ொண்டர்களுக்கு ஏமாற்றம்
தரும் விதமாக பர்தோலியில் இந்த முடிவை
காங்கிரஸ் செயற்குழு ஏற்றுக்கொண்டது. இந்த
முடிவை இளம் த�ொண்டர்கள் எதிர்த்த நிலையில்
காந்தியடிகள் மீது நம்பிக்கை க�ொண்ட இதரத்

உத்தரப்பிரதேசம், வங்காளம், அசாம், பீகார்,
ஒரிசா (ஒடிசா) ஆகியவற்றின் பல பகுதிகளில்
காந்தியடிகள் தேசியத் தலைவராக உருவெடுத்து மக்களை ஒன்றிணைத்தல்

12th_History_TM_Unit_4.indd 54

54

10-06-2019 13:21:09

த�ொண்டர்கள் இது ஒரு தந்திரமான முடிவு என்று
கருதினர். கைது செய்யப்பட்டு ஆறு ஆண்டுகள்
சிறைத்தண்டனை பெற்ற காந்தியடிகள் பற்றி
ஜவஹர்லால் நேருவும் சுபாஷ் சந்திர ப�ோஸும்
கடுமையாக விமர்சனம் செய்தனர். இப்படியாக
ஒத்துழையாமை இயக்கம் முடிவுக்கு வந்தது.

வல்லபாய்
பட்டேல்,
இராஜேந்திர
பிரசாத்
ஆகிய�ோர்
தலைமை
ஏற்றனர்.
எந்த
மாற்றமும் தேவையில்லை என்று இந்த அணி
வலியுறுத்தியது. இவர்கள் மாற்றம் விரும்பாத�ோர்
(No-changers) என்று அழைக்கப்பட்டனர். தேர்தல்
அரசியல் தேசியவாதிகளின் கவனத்தைத் திசை
திருப்பும் என்றும் மக்களை ஒன்றுதிரட்டும்
பணிகளில் இருந்து அவர்கள் விலகிச்செல்ல
வைத்துவிடும் என்றும் அவர்கள் வாதிட்டனர்.
நூல் நூற்பது, மது அருந்தாமை, இந்து - முஸ்லிம்
ஒற்றுமை, தீண்டாமையை ஒழிப்பது, ஊரகப்பகுதி
மக்களை ஒன்று திரட்டி மக்கள் இயக்கங்களில்
பங்கேற்கச் செய்வது ஆகிய காந்தியடிகளின்
ஆக்கப்பணிகளைத் த�ொடர அவர்கள் விருப்பம்
தெரிவித்தனர். மாற்றம் வேண்டுவ�ோர் சுயராஜ்ய
கட்சியை
காங்கிரஸின்
ஒரு
பகுதியாகத்
த�ொடங்கினார்கள்.
இரண்டு
குழுக்களுக்கும்
இடையே சமாதானம் ஏற்படுத்தப்பட்டு காங்கிரஸ்
திட்டங்களில் இரண்டு குழுக்களும் ஈடுபடுத்தப்பட்டு
காந்தியடிகள்
ஆக்கப்பணிக்கு
ஆதரவு
தெரிவித்த நிலையில், அவரது தலைமையின்
கீழ் ஒரு குழுவுக்கு மற்றொரு குழுவின்
செயல்பாடுகள் துணை செய்யவேண்டும் என்று
தீர்மானிக்கப்பட்டது.

துருக்கி மக்கள் முஸ்தபா கமால் பாட்சா
தலைமையில்
கிளர்ந்தெழுந்து
சுல்தானிடம்
இருந்து அரசியல் அதிகாரத்தைப் பறித்து கலிபா
என்ற நடைமுறையை ரத்து செய்துவிட்டு, மதமும்
அரசியலும் இணைந்து பயணிக்க முடியாது
என்று அறிவித்த நிலையில் கிலாபத் இயக்கம்
தேவையற்றுப் ப�ோனது.

4.5  சுயராஜ்ய கட்சி மற்றும் அதன்
செயல்பாடுகள்

சித்தரஞ்சன் தாஸ்

மத்திய சட்டப்பேரவைக்கு நடந்த தேர்தல்களில்
சுயராஜ்ய கட்சி
சிறப்பாகப் பங்கேற்று 101
இடங்களில் 42 இடங்களைக் கைப்பற்றியது. மற்ற
உறுப்பினர்களின் ஆதரவ�ோடு காலனி ஆதிக்க
ஆட்சியில் க�ொண்டுவரப்பட்ட மக்கள் விர�ோதச்
சட்டங்களைத் தீவிரமாக எதிர்க்க முடிந்தது.
1919ஆம் ஆண்டுச் சட்டத்தின் குறைபாடுகள் குறித்து
தெரிவிப்பதிலும் வெற்றி அடைந்தனர். காலம்
செல்லச்செல்ல அவர்களுடைய முயற்சிகளும்
ஊக்கமும் குறைந்து சுயநினைவுடன�ோ அல்லது
சுயநினைவின்றிய�ோ
அரசு
நியமித்த
பல
குழுக்களில் உறுப்பினர்களாக சேர்க்கப்பட்டதை
ஏற்றனர்.

ம�ோதிலால் நேரு

ஒத்துழையாமை இயக்கத்தைத் திரும்பப்
பெற்ற பிறகு, அடுத்து என்ன என்ற கேள்வி எழுந்தது.
சித்தரஞ்சன் தாஸ், ம�ோதிலால் நேரு ஆகிய�ோர்
புதிய வழியில் செயல்பாட்டை அறிவித்தனர். தீவிர
அரசியலுக்குத் திரும்பவேண்டும் என்றும் அதில்
தேர்தல் அரசியலில் ஈடுபடுவது அடக்கம் என்றும்
அவர்கள் விரும்பினார்கள். சீர்திருத்தம் பெற்ற
சட்டப்பேரவையைக்
கைப்பற்றி
தேசியவாத
உணர்வூட்டி அதன் செயல்பாடுகளை முடக்கும்
ஆற்றலைத் தேசியவாதிகள் வெளிப்படுத்தினர்.
சுயராஜ்யம் வேண்டுவ�ோர் மற்றும் மாற்றம்
வேண்டுவ�ோர் (Pro-changers) என்று இந்தக் குழு
அழைக்கப்பட்டது. தமிழ்நாட்டில் சத்தியமூர்த்தி
இந்தக் குழுவில் இணைந்தார்.
ச ட ்டப்பே ர வை
நுழைவை
எதிர்த்த
மற்றொரு
குழு
க ா ந் தி ய டி க ளி ன்
வழியைப்
பின்பற்றி
மக்களை ஒன்றுதிரட்டும்
பணிகளில்
ஆர்வம்
காட்டியது.
இந்தக்
குழுவுக்கு
இராஜாஜி,

தேசிய அளவில்
மக்கள் ப�ோராட்டம்
நடைபெறாத
நிலையில்
பிரிவினைவாத
சிந்தனைப்போக்கு அவர்களை ஆட்டிப்படைத்தது.
அடிப்படைவாத சக்திகள் இடத்தை ஆக்ரமிக்கத்
த�ொடர்ச்சியாகப்
பல
வகுப்புக்கலவரங்கள்
நடந்தன. சுயராஜ்ய கட்சியும் பிரிவினைவாதத்தால்
பாதிப்படைந்தது. இந்து நலன்களைப் பாதுகாக்கும்
ந�ோக்கில் அரசுக்கு ஒத்துழைக்கப் ப�ோவதாக
ஒரு குழுவினர் ஆதரவாளர்கள் என்ற பெயரில்
செயல்பட்டனர். முஸ்லிம் அடிப்படைவாதிகளும்
தேசியப் ப�ோராட்டத்தில் தங்களுக்குக் கிடைத்த
இடத்தைப்
பிடித்துக்கொண்டு
மதவாத
உணர்வுகளைப்
பரப்பத்
த�ொடங்கினர்.

சத்தியமூர்த்தி
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இடதுசாரித் தீவிரத்தன்மை க�ொண்டவர்களின்
செயல்பாடுகளால்
காந்தியடிகள்
வேதனை
அடைந்தார். மதவாதப் ப�ோக்கு அதிகரிப்பதைக்
கட்டுப்படுத்தும் ந�ோக்கில் காந்தியடிகள் 21 நாட்கள்
உண்ணாவிரதத்தை மேற்கொண்டார்.

ஆடவர் மற்றும் பெண்கள் காலனி ஆதிக்க ஆட்சிக்கு
எதிரானவர்களாகவும்
புரட்சியாளர்களாகவும்
மாறினார்கள். இந்தியா முழுவதும் இளைஞர்கள்
மற்றும் மாணவர் மாநாடுகள் நடத்தப்பட்டன.
இதனிடையே ராம்பிரசாத் பிஸ்மில், அஷ்ஃபக்குல்லா
ஆகிய இருவருக்கும் மரண தண்டனையும், வேறு
17 பேருக்கு நீண்டகால சிறைத் தண்டனையும்
காக்கோரி சதித்திட்ட வழக்கில் வழங்கப்பட்டன. பகத்
சிங், சந்திரசேகர் ஆசாத், ராஜகுரு ஆகிய�ோர் லாலா
லஜ்பத் ராய் க�ொல்லப்பட்டது மற்றும் காவல்துறை
அராஜகத்தை எதிர்த்து, பிரிட்டிஷ் காவல்துறை
அதிகாரி சாண்டர்ஸை க�ொன்றுவிட்டனர். இந்த
அதிகாரி லாகூரில் நடத்தப்பட்ட தடியடிக்குத்
தலைமை தாங்கியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மத்திய சட்டப்பேரவை அரங்குக்குள் 1929 ஏப்ரல்
8இல் பகத் சிங்கும், படுகேஷ்வர் தத்தும் வெடிகுண்டு
ஒன்றை எறிந்தனர். 1929இல் மீரட் சதித்திட்ட வழக்கு
பதியப்பட்டு மூன்று டஜன் கம்யூனிச தலைவர்கள்
நீண்ட கால சிறைத் தண்டனைகளைப் பெற்றனர்.
அடுத்தப் பாடத்தில் இவை பற்றிய விவரங்கள்
விரிவாக ஆராயப்பட்டுள்ளன.

இடதுசாரி இயக்கம்

இதனிடையே ச�ோஷலிசக் கருத்துகளும்
அதன்
ஆர்வலர்களும்
தங்களுக்கான
களத்தை
அமைத்து
விவசாயிகள்
மற்றும்
த�ொழிலாளர்களிடையே செயல்பட ஆரம்பித்தனர்.
இடதுசாரிகள் த�ொழிலாளர் மற்றும் விவசாய
இயக்கங்களைத் த�ொடங்கினார்கள். காலனி
ஆதிக்கவாதம்
மற்றும்
முதலாளித்துவத்தை
விமர்சனம்
செய்யும்
மார்க்சீய
சித்தாந்தம்
வேரூன்றியது.
த�ொழிற்சங்கங்கள்
தவிர
மாணவர்களையும்
இளைஞர்களையும்
ஒருங்கிணைப்பதில் அது பெரும் பங்காற்றியது.
இடதுசாரி
சித்தாந்தத்தைப்
பரப்புவதில்
ஜவஹர்லால் நேரு மற்றும் சுபாஷ் சந்திரப�ோஸ்
ஆகிய�ோர்
இடதுசாரி
சித்தாந்தங்களையும்
பரப்புவதற்கு தங்கள் பங்களிப்பை நல்கினார்கள்.
காலனி ஆதிக்க சுரண்டல் மற்றும் உள்நாட்டில்
முதலாளிகள் நடத்திய சுரண்டல் இரண்டுக்கும்
எதிராகச் சண்டையிடவேண்டும் என்று அவர்கள்
வாதிட்டனர். எஸ். ஏ. டாங்கே, எம். என். ராய்,
முஜாஃபர் அகமது ஆகிய�ோர் கட்சியின் மூத்தத்
தலைவரான
தமிழ்நாட்டின்
சிங்காரவேலர்
உள்ளிட்ட தலைவர்களுடன் சேர்ந்து விவசாயிகள்
மற்றும் த�ொழிலாளர் கட்சிகளைத் த�ொடங்கி
வைத்தனர்.
கம்யூனிச
ச�ோஷலிசவாதிகள்
மற்றும் புரட்சியாளர்களுக்கு எதிராகக் கடும்
நடவடிக்கைகளை எடுத்த அரசு அவர்கள் மீது
சதித்திட்ட வழக்குகளைத் த�ொடர்ச்சியாக கான்பூர்,
மீரட், காக்கோரி ஆகிய இடங்களில் பதிவு செய்தது.

பகத் சிங்

சுகதேவ்

4.6  சைமன் குழு – நேரு அறிக்கைலாகூர் காங்கிரஸ்
1929-30ஆம்
ஆண்டில்
அரசியல்சாசன
சீர்திருத்தங்களின் முதல் தவணையை பிரிட்டிஷார்
பரிசீலித்து அறிவிக்க வேண்டியிருந்தது. இதன்
ஆயத்தத்தில்
சட்ட
உருவாக்கக்
குழுவான
சைமன் குழு நிறுவப்பட்டது. அதன் தலைவரான
சைமனின் பெயரில் இந்தக் குழு அமைந்தது.
வெள்ளையர்கள்
மட்டுமே
இந்தக்
குழுவில்
உறுப்பினர்களாக இருந்தனர். அது இந்தியர்களுக்கு
அவமானமாகக் கருதப்பட்டது. 1927இல் மதராஸில்
நடந்த காங்கிரஸ் வருடாந்திர மாநாட்டில் இந்தக்
குழுவை புறக்கணிக்க முடிவு செய்யப்பட்டது.
இந்து மகா சபையும் முஸ்லிம் லீக் அமைப்பும்
இந்த முடிவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தன. இந்தியா
த�ொடர்பான காலனி ஆதிக்க மனப்பான்மைக்கு
சவால் விடுக்க பெரும்பான்மையான கட்சிகள்

ராஜகுரு

இந்தக் காலகட்டத்தில் பகத் சிங், சந்திரசேகர்
ஆசாத், ராஜகுரு, சுகதேவ் ஆகிய�ோர் முக்கியப்
பணியாற்றினர்.
நவஜவான்
பாரத்
சபை,
இந்துஸ்தான்
குடியரசு
அமைப்பு
ஆகியன
த�ொடங்கப்பட்டன.
ஆயிரக்கணக்கான
இளம்
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தண்டி யாத்திரை

ஒப்புக்கொண்டன. இதன் முடிவாக ம�ோதிலால் நேரு
அறிக்கை வெளியானது. எனினும் டிசம்பர் 1928இல்
கல்கத்தாவில் கூடிய அனைத்துக் கட்சிகளும்
வகுப்புவாதப் பிரதிநிதித்துவம் என்ற விஷயத்தை
ஏற்கத் தவறின.

இயக்கத்தின்
ஒரு
பகுதியாக காந்தியடிகள் தண்டி
யாத்திரையை
அறிவித்தார்.
அனைவருக்கும் அவசியமான
ப�ொருளான உப்பு மீது அநியாய
வரி விதிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து
நடந்த ஆர்ப்பாட்டம் இதுவாகும். காலனி ஆதிக்க அரசு
உப்பு மீது வரி விதித்தத�ோடு அதன் மீது ஆளுமை
செலுத்திவந்தது. காந்தியடிகளின் சபர்மதி ஆசிரமத்தில்
இருந்து குஜராத் கடற்கரைய�ோரம் உள்ள தண்டி வரை
375 கில�ோமீட்டர் த�ொலைவுக்குத் தண்டி யாத்திரை
நடைபெற இருந்தது. அனைத்துப் பகுதிகளின்
சமூகக் குழுக்களைச் சேர்ந்த 78 த�ொண்டர்களுடன்
காலனி ஆதிக்க அரசுக்கு முன்னரே அறிவித்த பிறகு,
காந்தியடிகள் யாத்திரையாக நடந்து தண்டியை 25
ஆவது நாளில் அதாவது 1930 ஏப்ரல் 6இல் சென்று
அடைந்தார். இந்த நடைபயணத்தின் முழுமையான
காலத்திலும்
முழு
உலகத்தின்
கவனத்தை
ஈர்க்கும் வகையில் பத்திரிக்கைகள் இது பற்றிய
செய்திகளை வெளியிட்டிருந்தன. ஒரு பிடி உப்பைக்
கையில் அள்ளி உப்புக்கு வரி செலுத்தும் சட்டத்தைத்
தவிடுப�ொடியாக்கினார். அடக்குமுறைச் சார்ந்த காலனி
ஆதிக்க அரசு மற்றும் அதன் அநியாய சட்டங்களுக்கு
எதிராக இந்தியர்கள் ஒன்றுதிரண்டு அவற்றை ஏற்க
மறுப்பதன் அடையாளமாக இந்த நிகழ்வு அமைந்தது.

சைமனே திரும்பிச் செல்

சைமனே திரும்பிச் செல் ஆர்ப்பாட்டம்

சைமன் குழுவுக்கு எதிரான மிகப்பெரிய
ஆர்ப்பாட்டம்தான் முக்கிய திருப்பமாக அமைந்தது.
சைமன் குழு எங்குச் சென்றாலும் எப்போது
சென்றாலும்
ஆர்ப்பாட்டங்கள்
நடத்தப்பட்டன.
சைமனே திரும்பிப் ப�ோ முழக்கம் காதைப் பிளந்தது.
ப�ோராட்டத்தின் அடுத்த கட்டத்துக்கு மக்கள் தயாராகி
வருவதை இந்தப் ப�ோராட்டம் எடுத்துக்காட்டியது.
டிசம்பர் 1928இல் கல்கத்தாவில் கூடிய காங்கிரஸ்
மாநாட்டின்போது, இடதுசாரிகளை சாந்தப்படுத்தும்
முயற்சியாக 1929இல் நடக்கவிருக்கும் அடுத்த
மாநாட்டிற்கு ஜவஹர்லால் நேரு தலைவராக
இருப்பார் என்று
அறிவிக்கப்பட்டது. 1928இல்
காங்கிரஸ் மாநாட்டுக்குத் தலைமை வகித்த
ம�ோதிலால் நேருவைத் த�ொடர்ந்து அவரது மகன்
ஜவஹர்லால் நேரு 1929இல் நடந்த காங்கிரஸ்
மாநாட்டுக்குத் தலைமை வகித்தார்.

லாகூர் காங்கிரஸ் மாநாடு-பூரண சுயராஜ்ஜியம்

காந்தியடிகளின் உப்புச் சத்தியாகிரக
தண்டி யாத்திரை

இந்திய விடுதலை மற்றும் காங்கிரஸ்
வரலாற்றில் காங்கிரஸ் கட்சியின் லாகூர் மாநாடு
சிறப்பு வாய்ந்ததாகும். முழுமையான சுதந்திரம்
அடைவது என்பதைக் குறிக்கோளாகக் காங்கிரஸ்
கட்சி இம்மாநாட்டில் அறிவித்தது. 1929 டிசம்பர் 31இல்
லாகூரில் மூவர்ணக் க�ொடி ஏற்றப்பட்டது. ஒவ்வொரு
ஆண்டும் ஜனவரி 26ஆம் நாளை விடுதலை
நாளாகக் க�ொண்டாடவும் முடிவு செய்யப்பட்டது.
சட்டமறுப்பு இயக்கம் காந்தியடிகளின் தலைமையில்
த�ொடங்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது.

வேதாரண்யம் உப்புச் சத்தியாகிரகம்

தமிழ்நாட்டில்
இராஜாஜி
தலைமையில்
உப்பு
சத்தியாகிரக யாத்திரை வேதாரண்யம் ந�ோக்கி
நடந்தது. திருச்சிராப்பள்ளியில் த�ொடங்கி 150 மைல்கள்
த�ொலைவில் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தின் கரைய�ோர
கிராமமான வேதாரண்யம் வரை இந்த நடைபயணம்
மேற்கொள்ளப்பட்டது.
தமிழ்நாடு
காங்கிரஸ்
கட்சியின் தலைவராக அப்போது தான் இராஜாஜி
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தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தார். 1930 ஏப்ரல் 13இல் ஆரம்பித்த
இந்த நடைபயணம் ஏப்ரல் 28இல் முடிவடைந்தது.

இந்த வட்ட மேசை மாநாட்டை புறக்கணிக்கப்
ப�ோவதாகக் காங்கிரஸ் அறிவித்தது. காங்கிரஸ்
பங்கேற்காவிட்டால் மாநாட்டை அரசு நடத்துவது
பயனற்றுப்போகும் ஒரு நடவடிக்கை என்று
அனைவரும் அறிந்திருந்தனர்.

நடைபயணத்தில்
ஈடுபடுவ�ோருக்கு
அடைக்கலம் தந்தால் கடும் நடவடிக்கைகளைச்
சந்திக்க நேரிடும் என்று தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சித்
தலைவராக இருந்த ஜெ.ஏ. தார்ன் எச்சரிக்கை
விடுத்தார். ஆனாலும் சத்தியாகிரகத்தில் ஈடுபட்ட
த�ொண்டர்களை
மக்கள்
இன்முகத்துடன்
வரவேற்று உண்ண உணவும் இளைப்பாற இடமும்
க�ொடுத்தனர். யாரெல்லாம் உணவும் உறைவிடமும்
க�ொடுக்க
தைரியத்துடன்
முனைந்தார்கள�ோ
அவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன.
கும்பக�ோணம், செம்மங்குடி, திருத்துறைப்பூண்டி,
ஆகிய இடங்கள் வழியாக சென்ற சத்தியாகிரகத்
த�ொண்டர்களுக்கு நல்ல வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

காங்கிரசுடன் பேச்சுகள் த�ொடங்கின. 1931
மார்ச்
5இல்
காந்தி-இர்வின்
ஒப்பந்தம்
கையெழுத்தானது.
இந்தியாவில்
சட்டமறுப்பு
இயக்கத்தின் முடிவைக் குறிப்பதாக அது அமைந்தது.
உலகம் தழுவிய விளம்பரத்தை இந்த இயக்கம்
தந்தது. அரசப்பிரதிநிதி (வைசிராய்) இர்வின் இதனை
முடித்து வைக்க வழி காண விரும்பினார். ஜனவரி
1931இல் காந்தியடிகள் சிறையில் இருந்து விடுதலை
செய்யப்பட்டார். காந்தியடிகளும் இர்வின் பிரபுவும்
ஒப்பந்தத்தின் அம்சங்கள் குறித்துப் பேச்சுவார்த்தை
நடத்தினர்.
சத்தியாகிரக
பிரச்சாரத்தைக்
கைவிட காந்தியடிகள் உறுதி ஏற்றார். இந்த
இயக்கத்தின்போது
சிறையில்
அடைக்கப்பட்ட
பத்தாயிரக்கணக்கான இந்தியர்களை விடுதலை
செய்ய இர்வின் ஒப்புக்கொண்டார்.

உப்புச் சத்தியாகிரகம் (வேதாரண்யம்)

வேதாரண்யம்
இயக்கம்
உண்மையில்
தென்னிந்திய மக்களைத் தட்டியெழுப்பிக் காலனி
ஆதிக்க ஆட்சிக்கு எதிராக விழிப்புணர்வை ஊட்டி
ப�ோராட்டத்தில் பங்கேற்கத் தூண்டியது.

இரண்டாம் வட்ட மேசை மாநாட்டில்
காந்தியடிகளின் பங்கேற்பு

4.7 வட்ட மேசை மாநாடுகள்

காங்கிரஸின் ஒரேய�ொருப் பிரதிநிதியாக
லண்டனில் அந்த ஆண்டு நடந்த இரண்டாவது வட்ட
மேசை மாநாட்டில் காந்தியடிகள் கலந்துக�ொண்டார்.
உப்பைச் சுய பயன்பாட்டுக்குப் பயன்படுத்த
மக்களை அனுமதிப்பது, வன்முறையில் ஈடுபடாத
அரசியல் கைதிகளை விடுதலை செய்வது, சாராயம்
மற்றும் அந்நியத்துணிகளை விற்கும் கடைகளின்
முன் ஆர்ப்பாட்டங்களை நடத்த அனுமதிப்பது
ஆகியவற்றுக்கு அரசு இணக்கம் தெரிவித்தது.
காந்தி-இர்வின் ஒப்பந்தத்தைக் கராச்சியில் நடந்த
காங்கிரஸ் மாநாடு ஏற்றுக்கொண்டது. பகத் சிங்
மற்றும் அவரது த�ோழர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட
மரண தண்டனையைக் குறைக்க அரசப்பிரதிநிதி
(வைசிராய்) மறுத்துவிட்டார்.

சைமன் குழு தனது அறிக்கையை அரசிடம்
சமர்ப்பித்தது. காங்கிரஸ், இந்து மகா சபை, முஸ்லிம்
லீக் ஆகியன அதனைப் புறக்கணித்தன. இந்த
அறிக்கையை ஏற்பதற்கு பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்கள்
முயன்றனர். ஆனால் இந்தியத் தலைவர்களுடன்
ஆல�ோசனைகள் இல்லாத நிலையில்
இது
பயனற்றுப்
ப�ோகும்.
இந்த
அறிக்கையைச்
சட்டப்பூர்வமாகவும் நம்பிக்கைக்கு உரியதாகவும்
ஆக்கும் ந�ோக்கில் இந்தியக் கருத்தை உருவாக்கும்
வல்லமை உடைய பலதரப்பட்ட தலைவர்களுடன்
லண்டனில் ஒரு வட்டமேசை மாநாட்டைக்
கூட்டவிருப்பதாக அரசு அறிவித்தது.
ஆனால்
சுதந்திரம் பெற்றே ஆக வேண்டும் என்ற கருத்தில்
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காந்தியடிகள்
இரண்டாவது
வட்டமேசை
மாநாட்டில் கலந்துக�ொண்ட ப�ோதும் அரசு அவரது
க�ோரிக்கைகளை ஏற்க முன்வராமல் பிடிவாதம்
செய்தது. வெறும் கைய�ோடு அவர் திரும்பியதை
அடுத்து சட்டமறுப்பு இயக்கத்தை மீண்டும் கையில்
எடுப்பது என்று காங்கிரஸ் தீர்மானித்தது. ப�ொருளாதார
வீழ்ச்சி காரணமாக குறிப்பாக விவசாயிகள் உட்பட
ப�ொதுவாகவேநாட்டுமக்களின்ப�ொருளாதாரநிலைமை
ம�ோசமடைந்தது. நாடு முழுவதும் விவசாயிகளின்
ப�ோராட்டங்கள் நடைபெற்றன. த�ொழிலாளர்கள் மற்றும்
விவசாயிகளின் ப�ோராட்டங்களை இடதுசாரிகள்
முன்னின்று நடத்தினார்கள். இந்த இயக்கத்தை
முடக்க அரசு நினைத்தது. நேரு, கான் அப்துல் கபார்
கான், இறுதியில் காந்தியடிகள் என அனைத்து
முக்கியத் தலைவர்களும் கைது செய்யப்பட்டனர். சுமார்
ஒரு லட்சம் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் கைது செய்யப்பட்டு
தேசியவாதம் த�ொடர்பான பிரசுரங்கள் அனைத்தும்
சட்டத்துக்குப் புறம்பானவை என அறிவிக்கப்பட்டு
பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

அம்பேத்கரின் அறிவாற்றல் பலரது கவனத்தை
ஈர்த்தது. 1916இல் மானுடவியல் த�ொடர்பான
சர்வதேச மாநாட்டில் கலந்துக�ொண்டு 'இந்தியாவின்
சாதிகள்' (Castes in India) என்ற தலைப்பில்
ஆராய்ச்சிக் கட்டுரையைச் சமர்ப்பித்தார். இந்தக்
கட்டுரை பின்னர் 'அரிய இந்தியப் புத்தகம்' (Indian
Antiquary) என்ற த�ொகுப்பில் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
இந்தியாவில்
ஒடுக்கப்பட்டோரிடையே
திறமையுடைய�ோரைத் தேடி வந்த பிரிட்டிஷ் அரசு
இந்திய வாக்காளர்களுக்கு வாக்குரிமை பெற
வயது மற்றும் தகுதி பற்றி தகவல் சேகரித்து வந்த
சவுத்பொர�ோ குழுவுடன் கலந்துரையாட வருமாறு
அவருக்கு அழைப்பு விடுத்தது.

இந்தக்
கலந்துரையாடல்களின்போதுதான்
அம்பேத்கர் முதன்முறையாக தனித் த�ொகுதிகள் பற்றி
பேசினார். தீண்டாமை க�ொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட
மக்களுக்கு தனித்தொகுதிகள் மற்றும் இடங்கள்
ஒதுக்கீடு செய்யவேண்டும் என்று வாதிட்டார்.
இந்தத் திட்டத்தின்படி தீண்டாமை க�ொடுமைக்கு
உள்ளாக்கப்பட்ட மக்கள் மட்டுமே அவர்களுக்கு என
ஒதுக்கப்பட்ட த�ொகுதிகளில் வாக்களிக்க முடியும்.
தேர்தலில் ப�ோட்டியிடும் தீண்டாமை க�ொடுமைக்கு
உள்ளாக்கப்பட்ட
வேட்பாளர்
தீண்டத்தக்க
வாக்காளர்களைச்
சார்ந்திருக்க
நேரிட்டால்,
வாக்களிக்கும் பின்னவருக்குக் கடமைப்பட்டவராகவும்
அவர் மாறவேண்டிய நிலைமை ஏற்படும் என்று
அம்பேத்கர் கருதினார். அவர்கள் தீண்டாமை
க�ொடுமைக்கு
உள்ளாக்கப்பட்ட
மக்களின்
நலனுக்காகச் சுதந்திரமாகப் பணியாற்ற முடியாத
நிலைமை ஏற்படும் என்றும் அவர் நினைத்தார்.
இட ஒதுக்கீடு பெறப்பட்ட இடங்களில் தீண்டாமை
க�ொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட வாக்காளர்கள் மட்டுமே
வாக்களித்தால் அவர்கள் தங்களின் உண்மையான
பிரதிநிதிகளைத் தேர்ந்தெடுக்க முடியும்.

இந்தப்
ப�ோராட்டத்தில்
பங்கேற்ற
நிராயுதபாணிகளான மக்கள் மீது தீவிர வன்முறை
கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட காலகட்டமாகும். இந்த
இயக்கம் மெதுவாக மந்த நிலை அடைந்து மே
1933இல் அதிகாரப்பூர்வமாக நிறுத்தப்பட்டு பின்னர்
மே 1934இல் முற்றிலும் முடிவுக்கு வந்தது.

4.8  டாக்டர் பி. ஆர். அம்பேத்கரின்
தலைமை மற்றும்
தனித்தொகுதிகளின்
உருவாக்கம்
1920களில்
ஒடுக்கப்பட்டவர்களின்
ப�ோராட்டங்களின்
மையப்புள்ளியாக
டாக்டர்
அம்பேத்கர் விளங்கினார். நாட்டின் மையப் பகுதியில்
தீண்டாமை
க�ொடுமைக்கு
உள்ளாக்கப்பட்ட
சாதியாகக் கருதப்பட்ட மஹர் சாதியில் ராணுவ
வீரரின் மகனாகப் பிறந்த டாக்டர் அம்பேத்கர்
அவரது சாதியில் பத்தாம் வகுப்பை நிறைவு செய்த
முதலாமவராகத் திகழ்ந்தார்.

அம்பேத்கரின் தீவிரச் செயல்பாடு

அம்பேத்கர் புதிய பத்திரிக்கைகள் மற்றும்
அமைப்புகளைத் த�ோற்றுவித்தார். மூக் நாயக்
(வாய்பேச
முடியாதவர்களின்
தலைவர்)
என்ற
பத்திரிக்கை
தனது
கருத்துகளை
வெளிப்படுத்துவதற்காகவும்
பஹிஷ்கிரித்
ஹிடாகரினி
சபை (தனித்துவிடப்பட்டவர்களின்
நலனுக்கான அமைப்பு) என்ற அமைப்பைத்
தனது
செயல்பாடுகளுக்காகவும்
அவர்
த�ொடங்கினார்.
பம்பாய்
சட்டப்பேரவையின்
உறுப்பினராக அவர் தீண்டாமை க�ொடுமைக்கு
உள்ளாக்கப்பட்ட மக்களின் மீது விதிக்கப்பட்ட
திறன்குறைபாடுகளைக் களைவதற்காக அயராது
பாடுபட்டார். ஊருணிகள் மற்றும் கிணறுகளில்
தீண்டாமை
க�ொடுமைக்கு
உள்ளாக்கப்பட்ட

அம்பேத்கரின் கல்வியும் அவர் பெற்ற பட்டங்களும்

எல்பின்ஸ்டன் கல்லூரியில் சேர்ந்த அம்பேத்கர்
கல்வி உதவித்தொகை பெற்று 1912இல் பட்டதாரி
ஆனார். பர�ோடா அரசரின் கல்வி உதவித்தொகை
பெற்ற அவர் அமெரிக்கா சென்று பட்டமேற்படிப்புப்
பட்டத்தையும், க�ொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில்
முனைவர் பட்டத்தையும் பெற்றார். சட்டம் மற்றும்
ப�ொருளாதார படிப்புக்களுக்காக அவர் லண்டன்
சென்றார்.
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வகுப்புவாரி த�ொகுதி ஒதுக்கீடு

மக்களுக்கு தரவேண்டிய அடிப்படை உரிமைகளை
மீட்டுத்தர மஹத் சத்தியாகிரகம் என்ற அமைப்பைத்
த�ொடங்கினார். அம்பேத்கரின் அறிவாற்றல் மற்றும்
ப�ொதுநடவடிக்கைகள் அனைவரின் கவனத்தையும்
ஈர்த்தன. இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் மற்றும்
காலனி ஆதிக்க ஆட்சியின் அதிகாரிகளைக்
குறிவைத்து
அவரது
நேரடித்
தாக்குதல்கள்
இருந்தன. இதனிடையே காங்கிரஸ் கட்சி மற்றும்
காந்தியடிகளின் கீழ் சுதந்திரப் ப�ோராட்டம் ஒரு
முடிவெடுக்கும் கட்டத்தை எட்டியது. பூரண சுதந்திரம்
அல்லது முழுமையான விடுதலை என்பதற்காகப்
ப�ோராடுவதைக் குறிக்கோளாக அறிவிக்கும் இறுதி
நிலையைச் சுதந்திரப் ப�ோர் அடைந்தது.

லண்டனில்
நடந்த
இரண்டாவது
வட்டமேசை மாநாட்டில் கலந்து க�ொள்வதற்காகக்
காந்தியடிகள் மற்றும் அம்பேத்கர் செல்வதற்கு
முன்
அவர்கள் இடையே தனித்தொகுதிகள்
பற்றிய கருத்தில் நடந்த பேச்சுகள் த�ோல்வி
அடைந்தன.
வட்டமேசை
மாநாட்டின்போது
இருதலைவர்கள் இடையே இதே கருத்துக்
குறித்து விவாதம் நடந்தது. பிரிட்டிஷ் பிரதமர்
ராம்சே மெக்டொனால்டு இதில் தலையிட்டு
முடிவெடுக்கவேண்டும் என்று இந்த கருத்தில்
முடிவு
எட்டப்படாமல்
இருந்தது.
ஆகஸ்ட்
1932இல் வகுப்புவாரித் த�ொகுதி ஒதுக்கீடுகள்
குறித்து பிரிட்டிஷ் அரசு அறிவித்தது. இவ்வாறாக
இடஒதுக்கீட்டுடன் கூடிய தனித்தொகுதிகள் பற்றிய
அம்பேத்கரின் க�ோரிக்கைகள் ஏற்கப்பட்டன.

பூனா ஒப்பந்தம்

தீண்டத்தகாத�ோருக்குத் தனித் த�ொகுதிகள்
வழங்கப்பட்டுள்ளதைத் தனது வாழ்நாள் முழுவதும்
எதிர்க்கப்போவதாக
மிகவும்
வருத்தத்துடன்
காந்தியடிகள் அறிவித்தார். தான் அடைக்கப்பட்ட
எரவாடா
சிறையில்
அவர்
சாகும்
வரை
உண்ணாவிரதம்இருக்கமுயன்றார்.காந்தியடிகளின்
உயிரைக் காப்பாற்றும் அழுத்தம் அம்பேத்கருக்கு
ஏற்பட்டது.
ஆல�ோசனைகள்,
கூட்டங்கள்,
பிரார்த்தனைகள் அனைத்தும் நடத்தப்பட்டன. அதன்
விளைவாகக் காந்தியடிகளுடன் சிறைச்சாலையில்
நடந்த சந்திப்புக்குப் பிறகு வகுப்புவாரித் த�ொகுதி
ஒதுக்கீடு திருத்தப்பட்டது. அம்பேத்கர் மற்றும்
காந்தியடிகளுக்கு இடையே ஏற்பட்ட புதிய ஒப்பந்தம்
பூனா ஒப்பந்தம் என்று அழைக்கப்பட்டது.

மஹத் சத்தியாகிரகம்

தீண்டாமை க�ொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட
மக்களுக்கு தனித் த�ொகுதிகள் பெறுவதில்
அம்பேத்கர்

சுதந்திர இந்தியாவில் தீண்டாமை க�ொடுமைக்கு
உள்ளாக்கப்பட்ட
மற்றும்
ஒடுக்கப்பட்டவர்களின்
எதிர்காலம் குறித்து அம்பேத்கர் பெரிதும் கவலை
அடைந்தார்.
காங்கிரசின்
கட்டுப்பாட்டில்
சாதி
இந்துகளின் ஆதிக்கம் அதிகம் இருக்கும் என அவர்
கவலையடைந்தார். அனைத்துக் கட்சி மாநாடுகள்,
சைமன் குழு, வட்டமேசை மாநாடு என அனைத்து
இடங்களிலும் தனித் த�ொகுதிகள் வேண்டும் என்ற
க�ோரிக்கையை அவர் மீண்டும் வலியுறுத்தினார்.
தீண்டாமை
க�ொடுமைக்கு
உள்ளாக்கப்பட்ட
மக்களுக்கு தனித் த�ொகுதிகள் தருவது தேசிய
இயக்கத்தை மேலும் வலுவிழக்கச் செய்யும் என்று
காங்கிரசும்
காந்தியடிகளும்
கவலைப்பட்டனர்.
முஸ்லிம்கள் மற்றும் ஆங்கில�ோ இந்தியர்களுக்குத்
தனித்தொகுதிகள் மற்றும் இதர சிறப்பு நலன்கள்
ஆகியன பிரிட்டிஷாரின் பிரித்தாளும் க�ொள்கையை
வெற்றிகரமாக முன்னெடுத்துச் செல்ல வழியமைக்கும்
என்று அவர்கள் வருத்தப்பட்டனர். தீண்டாமை
க�ொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட மக்களை இந்துகளில்
இருந்து அரசியல் ரீதியாகப் பிரிப்பது சமூகப் பாதிப்புகளை
உருவாக்கும் என்று காந்தியடிகள் அச்சப்பட்டார்.

தீண்டாமை க�ொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட
மக்களுக்கு
தனித்
த�ொகுதிகளைப்
பறித்துக்கொண்டாலும்
இடங்களின்
ஒதுக்கீடு
குறித்து உத்தரவாதமளிக்கப்பட்டது. இடஒதுக்கீடு
பெற்ற த�ொகுதிகள் என்ற சட்ட அம்சம் அரசியல்
சாசனத்தில்
சேர்க்கப்பட்டு
திருத்தங்கள்
ஏற்படுத்தப்பட்டன. சுதந்திர இந்தியாவின் அரசியல்
சாசனத்திலும் இது இடம்பெற்றது.

அம்பேத்கரும் கட்சி அரசியலும்

அம்பேத்கர் இரண்டு கட்சிகளை ஆரம்பித்தார்.
சுதந்திர த�ொழிலாளர் கட்சியை 1937-லும்
பட்டியல் இனத்தவர் கூட்டமைப்பை 1942-லும்
அவர் த�ொடங்கினார். அவரது ப�ோராட்டங்களை
அங்கீகரித்த காலனி அரசு தனது ஆதரவை
சமன்படுத்த
அம்பேத்கரின்
சேவைகளைப்
பயன்படுத்தியது. 1942ஆம் ஆண்டு பாதுகாப்புத்
துறை ஆல�ோசனைக் குழுவின் உறுப்பினராக
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அம்பேத்கர் நியமிக்கப்பட்டார். சில மாதங்களுக்குப்
பிறகு
அரசப்பிரதிநிதியின்
(வைசிராய்)
அமைச்சரவையில் அமைச்சராக இடம்பிடித்தார்.



நாட்டுக்கு அவர் ஆற்றிய சேவைகளுக்கு
மகுடம் சூட்டும் விதமாக சுதந்திர இந்தியாவின்
அரசியல்சாசன வரைவுக் குழுவின் தலைவராக
அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு
நேரு அமைச்சரவையில் அவர் அமைச்சராக இடம்
பெற அழைக்கப்பட்டார்.

பாடச் சுருக்கம்












காந்தியடிகளின் அரசியல் நுழைவு, புதிய
உயிர்த்துடிப்பை
ஏற்படுத்துவதுடன்,
சம்பரான்
மற்றும்
கேதாவில்
நடந்த
விவசாய
இயக்கங்கள்,
அகமதாபாத்
ஆலைத் த�ொழிலாளர்கள் வேலைநிறுத்தம்
ஆகியவற்றில் சத்தியாகிரகத்தைச் ச�ோதித்துப்
பார்த்தது ஒத்துழையாமை இயக்கத்தைத்
த�ொடங்க அடிப்படையை அமைத்தது.
1919இல் இந்திய கவுன்சில் சட்டத்தின் கீழ்
மாகாணங்களில் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட
இரட்டை ஆட்சியின் குறைபாடுகள், பிராமணர்
அல்லாத�ோர் இயக்கங்கள் தேசிய நீர�ோட்டத்தில்
தேசிய அரசியலுக்கு ஏற்படுத்திய சவால்கள்
காங்கிரசை இக்காலகட்டத்தில் பாதித்தது.
கிலாபத், ர�ௌலட் சட்டம் ஆகிய கருத்துகள்
த�ொடர்பாக ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்துமாறு
காந்தியடிகள் விடுத்த அழைப்பு, அதற்கு
பதிலடியாக
ஜாலியன்
வாலாபாக்
படுக�ொலைக்கு வித்திட்ட பிரிட்டிஷ் அரசின்
அடக்குமுறை நடவடிக்கைகள் ஆகியன
ஒத்துழையாமை இயக்கத்தைத் த�ோற்றுவிக்க
காங்கிரஸைத் தூண்டியது.
ச�ௌரி
ச�ௌரா
நிகழ்வுக்குப்
பிறகு
ஒ த் து ழ ை யாமை
இ ய க ்கத்தை த்
திரும்பப்பெற்றது,
சட்டப்பேரவைகளில்
ப�ோராட்டங்களைத் த�ொடர்ந்த, குறுகிய
காலமே செயல்பாட்டில் இருந்த சுயராஜ்ய
கட்சியின் த�ோற்றம்.

பயிற்சி
I. சரியான விடையைத்
தேர்ந்தெடுக்கவும்.
1. காந்தியடிகளின் அரசியல் குரு யார்?
(அ) திலகர்		

(இ) W.C. பானர்ஜி

(ஆ) க�ோகலே

(ஈ) M.G. ரானடே

2. தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து
திரும்பிய
காந்தியடிகள் தனது வெற்றிகரமான முதலாவது
சத்தியாகிரகப் ப�ோராட்டத்தைத் த�ொடங்கிய இடம்
(அ) கேதா		

(ஆ) தண்டி

(இ) சம்பரான்	

(ஈ) பர்தோலி

3. சைமன்
கமிஷன்
புறக்கணிக்கப்பட்டது?

காங்கிரஸால்

ஏன்

(அ) சைமன் குழு அறிக்கையில் இந்தியாவிற்கு
ட�ொமினியன் அந்தஸ்து வழங்குவது குறித்த
பரிந்துரை இல்லை.
(ஆ) சிறுபான்மையினருக்குப்
அளிக்கவில்லை.

பாதுகாப்பு

(இ) அக்குழுவில் இந்தியர்கள் இடம்பெறவில்லை.

(ஈ) அது முழுச் சுதந்திரத்திற்கான வாக்குறுதியைக்
க�ொண்டிருக்கவில்லை.

சைமன் குழுவையும் முதல் வட்டமேசை
மாநாட்டையும் புறக்கணித்த காங்கிரஸ்
இரண்டாம்
வட்டமேசை
மாநாட்டின்
முடிவுகள் பலன்களைத் தராததால் சட்டமறுப்பு
இயக்கத்தைத்
த�ொடங்கி
விடுதலைப்
ப�ோராட்டத்தைத் தீவிரப்படுத்தியது.
காந்தியடிகளின்
தண்டி
யாத்திரை,
தமிழ்நாட்டின் வேதாரண்யம் ந�ோக்கிய
இராஜாஜியின் உப்புச் சத்தியாகிரக யாத்திரை
ஆகியன மக்களைத் தேச நலனுக்காக
ஒன்றுதிரட்டப் பெரிதும் உதவின.

4. இந்தியாவின்
ஏற்றப்பட்டது?

மூவர்ணக்

க�ொடி

எப்போது

(அ) டிசம்பர் 31, 1929   (ஆ) மார்ச் 12, 1930
(இ) ஜனவரி 26, 1930

(ஈ) ஜனவரி 26, 1931

5. 1923இல் ம�ோதிலால் நேரு மற்றும் சி.ஆர். தாஸ்
-ஆல் த�ோற்றுவிக்கப்பட்ட கட்சியின் பெயர் என்ன?
(அ) சுயராஜ்ய கட்சி   (ஆ) கதார் கட்சி
(இ) சுதந்திரா கட்சி
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ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் ஒப்பற்றத் தலைவராக
உ ரு வெ டு த்த
அ ம ்பேத்கர் ,
தனித்தொகுதிகளுக்கான அவரது ஆதரவு,
பிரிட்டிஷார் அளித்த வகுப்புவாரித் த�ொகுதி
ஒதுக்கீடு, இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துக்
காந்தியடிகள் சாகும் வரை உண்ணாவிரதம்
இருந்ததும், காந்தியடிகள் மற்றும் அம்பேத்கர்
இ டையே
பூ ன ா
ஒ ப்பந்தம்
கையெழுத்தானதுடன்
உண்ணாவிரதப்
ப�ோராட்டம் முடிவுக்கு வந்தது.

(ஈ) கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
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6. பின்வருவனவற்றைப்
ப�ொருத்தி
விடையைத் தேர்வு செய்க.
(அ) நாமசூத்ரா இயக்கம்

–

(ஆ) ஆதிதர்ம இயக்கம்

–

சரியான

(ஈ) திராவிட இயக்கம்

4. மேற்கு இந்தியா

ஆ
1
1
2
4

இ
4
4
3
1

(iii) பிராமணரல்லாதார் இயக்கம்

(iv) வேதாரண்யம் உப்புச் சத்தியாகிரகம்

2. தென்னிந்தியா
3. கிழக்கிந்தியா

அ
(அ) 3
(ஆ) 2
(இ) 1
(ஈ) 3

(ii) சம்பரான் இயக்கம்

1. வ ட ம ேற் கு
இந்தியா

(இ) சத்யச�ோதக் இயக்கம் –

–

(i) கேதா சத்தியாகிரகம்

(அ) ii, iii, i, iv

(இ) ii, i, iv, iii

(i) காந்தியடிகள்
அகமதாபாத்தில்
ஆசிரமத்தை நிறுவினார்.

(iii) சைமன் குழுவினை முஸ்லீம் லீக் வரவேற்றது.

(iv) இரண்டாவது
வட்டமேஜை
மாநாட்டில்
காந்தியடிகள் கலந்து க�ொண்டார்.
(அ) i		

(இ) ii மற்றும் iii

(2) நீதிமன்ற விசாரணை இன்றி எவரையும்
சிறையில் அடைக்க ர�ௌலட் சட்டம் க�ொண்டு
வரப்பட்டது.

(ஆ) அரசு வழங்கிய பட்டங்களைத் திருப்பியளித்தல்
(இ) உண்ணாவிரதங்கள்
எதிர்த்தல்

(இ) அ மற்றும் ஈ		

(ஆ) தலித் - பகுஜன்
இயக்கம்

–

2. டாக்டர். அம்பேத்கர்

–

3. ஈ.வெ.ரா. பெரியார்

(ஈ) சத்தியாகிரக சபை

–

4. ர�ௌலட் சட்டம்
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(ஈ) இ மற்றும் ஈ

காரணம்: அ
 வர் இந்துக்கள் மற்றும் முஸ்லீம்களை
ஒருங்கிணைக்க முயன்றார்.

அ) கூற்று சரி. காரணம் கூற்றை விளக்குகிறது.
(ஆ) கூற்று
சரி.
காரணம்
கூற்றை
விளக்கவில்லை.
(இ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு.
(ஈ) கூற்று தவறு, காரணம் சரி.

13. கூற்று:	1919இல் இந்தியக் கவுன்சில் சட்டம்
மற்றும்
ர�ௌலட்
சட்டம்
நிறைவேற்றப்பட்டது.
காரணம்: இ
 து மிதவாத தேசியவாதிகளை
அரவணைத்து
தீவிர
தே சி ய வ ா தி க ளை த்
தனிமைப்படுத்தும்
பிரிட்டிஷாரின்
க�ொள்கையின் ஒரு பகுதியாகும்.

9. பின்வரும் நிகழ்வுகளைச் சரியான கால
வரிசைப்படி
அமைத்து
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள
விடைகளிலிருந்து
சரியானதைத்
தேர்ந்தெடுக்கவும்.
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(ஆ) ஆ மற்றும் இ

12. கூற்று:	பி.ஆர். அம்பேத்கர்
மஹத்
சத்தியாகிரகத்தைத் த�ொடங்கினார்.

சரியாகப்

1. ரெஜினால்டு டையர்

(இ) சுயமரியாதை
இயக்கம்	

(அ) அ மற்றும் ஆ		

(ஈ) 3, 2, 4 ,1

–

கடைப்பிடிப்பதை

(ஈ) அரசுக்கு எதிரான சதிவேலைகளில் ஈடுபடுதல்

(ஆ) 1, 3, 2, 4

(அ) பஞ்சாப் துணை
ஆளுநர்

(ஈ) iii மட்டும்

(அ) பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளைப் புறக்கணித்தல்

(4) கல்கத்தாவில் நடைபெற்ற சிறப்புக் கூட்டத்தில்
பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்துடன் ஒத்துழையாமை
என்ற
காந்தியடிகளின்
முன்மொழிவை
ஏற்றுக் க�ொண்டது.

ஒன்று

(ஆ) i மற்றும் iv

11. ஒத்துழையாமை இயக்கம் உள்ளடக்கியவை.

(3) ச�ௌரி
ச�ௌரா
வன்முறைச்
சம்பவம்
காந்தியடிகள் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை
விலக்கிக் க�ொள்ள வழிவகுத்தது.

8. பின்வரும்
எந்த
ப�ொருந்தவில்லை?

சபர்மதி

(ii) வல்லபாய் படேல் ஒரு வழக்கறிஞர்.

(1) அமிர்தசரஸ் நகரில் பிரிட்டிஷ் படையால்
ஆயுதம் ஏந்தாத மக்கள் மீது க�ொடிய தாக்குதல்
நடத்தப்பட்டது.

(இ) 2, 4, 1, 3		

(ஈ) ii, i, iii, iv

10. பின்வருவனவற்றுள் எது/எவை சரியானவை
அல்ல.

ஈ
2
3
4
2

7. ஒத்துழையாமை
இயக்கத்தின்
பல்வேறு
நிலைகளைக் கால வரிசைப்படுத்துக.

(அ) 2, 1, 4, 3		

(ஆ) iii, ii, i, iv
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அ) கூற்று மற்றும் காரணம்
கூற்றை விளக்குகிறது.

சரி.

காரணம்

5. மாற்றத்தை விரும்புவர்கள் –
விரும்பாதவர்கள் - வேறுபடுத்துக.

6. பிரதம அமைச்சர் ராம்சே மக்டோனால்டின்
வகுப்புவாத அறிக்கையைப் பற்றி எழுதுக.

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் சரி. ஆனால்
காரணம் கூற்றை விளக்கவில்லை.
(இ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு.

7. மூன்று வட்டமேசை மாநாடுகளின் முடிவின்
த�ோல்விக்குப்
பிறகு
ஏன்
காங்கிரஸ்
தடைசெய்யப்பட்டது?

(ஈ) கூற்று தவறு, காரணம் சரி.

14. கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தலைவர்களில் சுயராஜ்ய
கட்சியுடன் த�ொடர்பில்லாத தலைவர் யார்?
(அ) இராஜாஜி	 

IV. விரிவான விடையளிக்கவும்.

(ஆ) சித்தரஞ்சன் தாஸ்

1. ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை நடைமுறைப்படுத்தும்
சூழலையும் அதன் விளைவுகளையும் விவரி.

(இ) ம�ோதிலால் நேரு (ஈ) சத்யமூர்த்தி

15. காந்தியடிகளின் தண்டி யாத்திரை பயணம்
சென்றடைந்த ஆண்டு
(அ) ஏப்ரல் 6, 1930		

2. ஒத்துழையாமை இயக்கத்திலிருந்து சட்ட மறுப்பு
இயக்கம் எவ்வழிகளில் மாறுபட்டிருந்தது?

(ஆ) மார்ச் 6, 1930

(இ) ஏப்ரல் 4, 1939		

மாற்றத்தை

3. இந்திய
விடுதலைப்
ப�ோரில்
மகாத்மா
காந்தியடிகளின் பங்கினை மதிப்பிடுக.

(ஈ) மார்ச் 4, 1930

4. டாக்டர். அம்பேத்கரின் கல்விப்பணி குறித்து,
குறிப்பாக ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் சமூக நீதிக்காக
அவரின் செயலூக்கத்தை முதன்மைப்படுத்தி
விளக்குக.

II சுருக்கமான விடையளிக்கவும்.
1. இந்தியா வந்த வேல்ஸ் இளவரசர் எவ்வாறு
வரவேற்கப்பட்டார்?
2. காந்தியடிகளின் சம்பரான் சத்தியாகிரகத்தின்
ப�ோது உடன் சென்ற உள்ளூர் தலைவர்கள்
யாவர்?

V. செயல்பாடு

3. இந்தியப்
பணியாளர்
த�ோற்றுவிக்கப்பட்டது?

2. தற்போதைய சமூக அரசியல் மற்றும் ப�ொருளாதார
சூழலில்
காந்தியடிகளின்
இணக்கத்தை
விவாதம் செய்.

சங்கம்

1. காந்தியடிகளின் சகாப்தம் குறித்த நிகழ்வுகளின்
காலக�ோடு ஒன்றை உருவாக்கவும்.

ஏன்

4. பகிஷ்கிரித் ஹிதகர்னி சபா குறித்து எழுதுக.
5. தேசியவாதிகளால்
எதிர்க்கப்பட்டது?

ர�ௌலட்

சட்டம்

ஏன்

மேற்கோள் நூல்கள்

6. பி.ஆர். அம்பேத்கரால் வழிநடத்தப்பட்ட மஹத்
சத்தியாகிரகம் பற்றி அறிவது என்ன?
7. காந்தி-இர்வின்
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது எது?

1.

ஒப்பந்தத்தில்

Bipan chandra - History of Modern India

2. Dhananjay Keer - Ambedkar Life and Mision
3. Sumit Sarkar - Modern India 1885-1947

III. குறுகிய விடையளிக்கவும்.

4. Bipan chandra - India’s struggle for
Independence

1. ஜாலியன் வாலாபாக் படுக�ொலை குறித்து குறிப்பு
எழுதுக.

2. மாகாணங்களில் இரட்டையாட்சி முறை பற்றி
எழுதுக.

5. Bikhu parekh - Gandhi

4. பிராமணரல்லாதார் இயக்க தலைவர்கள் காலனி
அரசாங்கத்தைக் கையாள்வதில் த�ொடக்க கால
தேசியவாதிகள் கடைப்பிடித்த அதே யுக்தியினை
கையாண்டனர். விவரி.

7. Christopher Jafferlot - Analyzing and
Fighting Caste Ambedkar and Untouchability.

6. Rajmohan Gandhi - The Rajaji Story

3. பூனா ஒப்பந்தத்தின் முக்கியத்துவம் யாது?
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கலைச்சொற்கள்
பழிவாங்கும் எண்ணம்

vindictiveness desire for revenge

க�ொடுங்கோன்மை / வல்லாட்சி

tyranny

crelty or oppression

இரட்டையாட்சி

Dyarchy

government shared by two different
independent authorities

படிநிலை / வர்க்கப் படிநிலை

hierarchial

arranging, according to various
criteria, into successive ranks or
grades

மனிதநேயக் க�ோட்பாடு

humanism

system of thought giving importance
to human rather than devine.

ஏகப�ோக உரிமை

monopoly

an exclusive control over the trade or
service through exclusive possession.

கடையடைப்பு

hartal

the act of closing shops or suspending
work

ப�ோர்க்குணம் வாய்ந்த

martial

warlike

வெடி ப�ொருட்கள்

ammunition

quantity of bullets and shells

பிளவுண்டாக்குகிற

fissiparous

causing division
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இனையச் வசயல்்பாடு
காந்தியடிகள் சதசியத் தனைவராக
உருவவடுத்து மககனை ஒன்றினைத்தல்
இச்வசயல்்பாடடின் மூைம் நீங்கள்
மகாத்மா காந்தியடிகளின் அரிய
புனகப்ப்டங்கள், ஆவைங்கள் மற்றும்
காவைாலிகளின் வதாகுபபுகனை
அறியைாம்

்படிநினைகள்
�டி 1 : கீழககோணும உரலி/விரரவுக குறியீடரடப் ��ன�டுத்தி இசத்ச�ல்�ோடடிறகோன
இர்ண�ப் �ககத்திறகுச த்சல்க.
�டி 2 : த�ோழியிரன �ோறறி ‘Mahatma’s Collection’ என�்ரன த்சோடுககவும
�டி 3 : ‘Newspaper’ என�ர் ம்ரவு த்சயது த்சோடுககி நிகழவுகரளக கோண்க.

்படி 1

்படி 2

்படி 3

உரலி : http://gandhiworld.in/english/index.html

*�டஙகள் அரட�ோளத்திறகு �டடும�.
*ம்ரவத�னில் Adobe Flash ஐ

அனு�திகக.
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அலகு

5

ஏகாதிபத்தியத்திற்கு
எதிரான ப�ோராட்டங்களில்
புரட்சிகர தேசியவாதத்தின் காலம்

கற்றலின் ந�ோக்கங்கள்
கீழே குறிப்பிடப்பட்டவைகள�ோடு அறிமுகமாதல்
�

கான்பூர் சதி வழக்கு

�

மீரட் வழக்கு விசாரணை

�

பகத் சிங் – கல்பனா தத்

�

இந்திய தேசிய காங்கிரசின் கராச்சி கூட்டத்தொடர்

�

மாபெரும் ப�ொருளாதார மந்தநிலையும் இந்தியாவில் அதன் தாக்கமும்

�

இந்தியாவில் த�ொழில் மேம்பாடு

இடையில் அவர்கள் மீது த�ொடர்ச்சியாக ஐந்து சதி
வழக்குகள் த�ொடுக்கப்பட்டன. அவற்றுள் முதலாவது
பெஷாவர் சதி வழக்கு ஆகும். இதனைத் த�ொடர்ந்து
கான்பூர் (ப�ோல்ஷ்விக்) சதி வழக்கு 1924ஆம்
ஆண்டிலும் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற மீரட் சதி வழக்கு
1929ஆம்
ஆண்டிலும்
த�ொடுக்கப்பட்டன.
இதற்கிடையில், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இந்திய
மண்ணில் 1925இல் பம்பாயில் முறைப்படி
த�ொடங்கப்பட்டது.

அறிமுகம்
இந்திய தேசிய காங்கிரசில் இடதுசாரிகளின்
செல்வாக்கும் படிப்படியாகச் சுதந்திரப் ப�ோராட்டத்தில்
அது ஏற்படுத்திய தாக்கமும் 1920 களின் பிற்பகுதியில்
கணிசமான அளவில் உணரப்பட்டது. இந்தியப்
ப�ொதுவுடைமைக் (கம்யூனிஸ்ட்)
கட்சியானது
எம்.என். ராய், அபானி முகர்ஜி, எம்.பி.டி. ஆச்சார்யா,
முகமது அலி, முகமது ஷாஃபிக் ஆகிய�ோரால்
உஸ்பெகிஸ்தானிலுள்ள தாஷ்கண்டிலும் பின்னர்
ச�ோவியத் யூனியனிலும் 1920ஆம் ஆண்டு
அக்டோபர் மாதத்தில் உருவாக்கப்பட்டது. அது
இந்தியாவில்
ஏகாதிபத்தியத்திற்கு
எதிரான
ப�ோராட்டங்களில் ஒரு புதிய புரட்சிகர தேசியவாத
சகாப்தம் த�ோன்ற வழிவகுத்தது.

ஆங்கிலேயர் ஆண்டுவந்த இந்தியாவில்
அப்போது ச�ோசலிச லட்சியங்களை ஏற்றுக்கொண்ட
பல்வேறு
தேசபக்த
புரட்சிகரக்
குழுக்கள்
செயல்பட்டுவந்தன. ஆனால் அவை கம்யூனிஸ்ட்
கட்சிகள் அல்ல. இந்துஸ்தான் புரட்சிகர ச�ோசலிசக்
கூட்டமைப்பைச் சார்ந்த பகத்சிங் வங்காளத்தில்
சிட்டகாங்
படைத்தளத்தில்
த�ொடர்ச்சியான
தாக்குதலை ஏற்பாடு செய்த இந்திய குடியரசு
இராணுவத்தைச் சேர்ந்த கல்பனா தத் ஆகிய
இரண்டு புரட்சியாளர்கள் அடுத்த பகுதியில் கவனம்
பெற உள்ளனர். இந்திய தேசிய காங்கிரசின் கராச்சி
கூட்டத்தொடரும் அதில் நிறைவேற்றப்பட்ட புகழ்
வாய்ந்த தீர்மானங்களும் – குறிப்பாக அடிப்படை
உரிமைகளும் கடமைகளும் ஆகியனவற்றை
அடுத்து நாம் பார்க்கவுள்ளோம். கடைசி இரண்டு
தலைப்புகளும் உலகம் முழுவதும் நிலவிய
மாபெரும் மந்தநிலை என்று பரவலாக அறியப்பட்ட

ஏற்கெனவே இந்தியாவில் பல புரட்சிகர
தேசியவாதக்
குழுக்கள்
செயல்பட்டுவந்தன.
முன்னதாக ச�ோவியத் ரஷ்யாவின் வடிவில் ஒரு
கம்யூனிஸ்ட் அரசு அமைந்தது இந்தியாவில்
ஆங்கிலேயருக்குப் பெரிதும் அச்சமூட்டியது. 1921
ஜூன் 3இல் முதல் புரட்சிகர தேசியவாதக் குழுவினர்
பெஷாவருக்கு வந்தனர். கலகம் விளைவிப்பதற்காக
இந்தியாவுக்கு ரஷ்ய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தினரான
ப�ோல்ஷ்விக்குகள் வந்துள்ளனர் என்று குற்றம்
சாட்டி,
அவர்கள்
உடனடியாகக்
கைது
செய்யப்பட்டனர். 1922-1927ஆம் ஆண்டுகளுக்கு
ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிரான ப�ோராட்டங்களில் புரட்சிகர தேசியவாதத்தின் காலம்
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ப�ொருளாதார மந்தநிலை குறித்தும் இந்தியாவிலும்
தமிழ்ச் சமூகத்திலும் அது விளைவித்த தாக்கமும்
இந்தியாவில் பதிவான த�ொழில் மேம்பாடும் அதன்
விளைவுகளும் குறித்தவை ஆகும். மாபெரும்
மந்தநிலையானது உழைக்கும் த�ொழிலாளர்கள்,
விவசாயிகளுக்கு ஒரு கடுமையான அடியைக்
க�ொடுத்ததைத் த�ொடர்ந்து இந்தியச் சுதந்திரத்தின்
மீது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க வகையில் செல்வாக்கும்
செலுத்தியது.

கான்பூர்
சதிவழக்கில்
ஆரம்பத்தில் 13 பேர் மீது
குற்றம்
சுமத்தப்பட்டது:
1) எம்.என்.ராய் 2) முசாபர்
அகமது
3)
சவுகத்
உஸ்மானி
4) குலாம்
எம்.என். ராய்
ஹுசைன்
5) எஸ்.ஏ.
டாங்கே 6) எம். சிங்காரவேலர் 7) ஆர்.எல்.சர்மா
8) நளினி குப்தா 9) ஷமுத்தின் ஹாசன்
10) எம். ஆர். எஸ். வேலாயுதன் 11) டாக்டர்
மணிலால் 12) சம்பூர்ண நந்தா 13) சத்ய பக்தா. 8
பேர்
மீதே
குற்றப்பத்திரிகை
தாக்கல்
செய்யப்பட்டது : எம். என். ராய், முசாபர் அகமது,
எஸ்.ஏ. டாங்கே, நளினி குப்தா, குலாம் ஹுசைன்,
சிங்காரவேலர், சவுகத் உஸ்மானி, ஆர். எல்.
சர்மா. குலாம் ஹுசைன் அரசுத் தரப்புச் சாட்சியாக
(அப்ரூவர்)
மாறிவிட்டதால்
அவர்
விடுவிக்கப்பட்டார். எம். என். ராய், ஆர். எல். சர்மா
ஆகிய�ோர்
முறையே
ஜெர்மனியிலும்
பாண்டிச்சேரியிலும் (ஒரு பிரெஞ்சுப் பிரதேசம்)
இருந்ததால்
நேரில்
வரவழைக்காமல்
குற்றப்பத்திரிகைகள்
அனுப்பிவைக்கப்பட்டன.
சிங்காரவேலர்
ம�ோசமான
உடல்நிலை
காரணமாகப் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டார்.
கடைசியாக, அந்தப் பட்டியலில் நால்வர் மட்டுமே
எஞ்சியிருந்தனர்.

5.1  கான்பூர் சதிவழக்கு, 1924

கான்பூர் சதிவழக்கில் சிறைப்பட்டோர்

கம்யூனிஸ்ட்
க�ொள்கைகள்
பரவுவதைக்
காலனிய ஆட்சியாளர்களால் மிகச் சாதாரணமாக
எடுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை. பம்பாய், கல்கத்தா,
மதராஸ் ஆகிய பிரிட்டானியர் பிரதேசங்களிலும்
ஒன்றுபட்ட
பிரதேசத்தில்
கான்பூர்
ப�ோன்ற
த�ொழில்மையங்களிலும் பல காலத்திற்கு முன்பே
த�ொழிற்சாலைகள் வந்துவிட்ட லாகூர் ப�ோன்ற
நகரங்களிலும் புரட்சிகர தேசியவாதம் பரவியது.
அதன் விளைவாக சணல், பருத்தி ஆடைத்
த�ொழிற்சாலைகளிலும் நாடெங்கிலுமுள்ள ரயில்வே
நிறுவனங்களிலும்
பல்வேறு
நகராட்சிப்
பணியாளர்கள் மத்தியிலும் த�ொழிற்சங்கங்கள்
உருவெடுத்தன. குறிப்பாக அப்போது ப�ோல்ஷ்விசம்
என்று
அழைக்கப்பட்ட
அரசியல்
புரட்சிகர
தேசியவாதத்தை நசுக்கும் ப�ொருட்டு பிரிட்டிஷ்
ஆட்சியாளர்களால்
ஒடுக்குமுறைகள்
மேற்கொள்ளப்பட்டன. 1924ஆம் ஆண்டின் கான்பூர்
சதிவழக்கு அத்தகையத�ொரு நடவடிக்கையே
ஆகும். அந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள்
கம்யூனிஸ்ட்களும் த�ொழிற்சங்கவாதிகளும் ஆவர்.

மாட்சிமை ப�ொருந்திய அமர்வு நீதிபதி ஹ�ோம்ஸ்
முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தது. இவர்
க�ோரக்பூர் அமர்வு நீதிபதியாகப் பணியாற்றியப�ோது
ச�ௌரிச�ௌரா
வழக்கில்
த�ொடர்பு
க�ொண்டவர்களாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்ட 172
விவசாயிகளுக்கு மரணதண்டனை விதித்துத்
தீர்ப்பளித்துப் பிரசித்தி பெற்றவர்.

கான்பூர் சதிவழக்கில் முசாபர் அகமது, சவுகத்
உஸ்மானி, நளினி குப்தா, எஸ். ஏ. டாங்கே
ஆகிய�ோர் நான்கு ஆண்டுகள் கடுங்காவல்
தண்டனை
அனுபவிப்பதற்காகச்
சிறைக்கு
அனுப்பப்பட்டனர்.
இதற்கிடையில்,
இந்த
விசாரணையும் சிறைத் தண்டனையும் இந்தியாவில்
கம்யூனிஸ்ட்களின்
நடவடிக்கைகள்
குறித்த
விழிப்புணர்வை ஓரளவுக்கு ஊட்டியது. ஆங்கிலேயர்
ஆண்ட இந்தியாவில், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு
ஆதரவாக வழக்கறிஞர்களை அமர்த்தவும் நிதி
திரட்டவும் ‘கம்யூனிஸ்ட்களின் பாதுகாப்புக் குழு’
ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது. இவற்றுக்கு அப்பால்,
இந்தியாவின் மாநில ம�ொழிப் பத்திரிகைகள்
நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளை மிக விரிவான
முறையில் வெளியிட்டன.

குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் ஆறுமாத கால
அளவில்
கைது
செய்யப்பட்டனர்.
இந்திய
தண்டனைச் சட்டம் 121 ஏ பிரிவின் கீழ் அவர்களுள்
எட்டு பேர் "வன்முறையான புரட்சி ஒன்றின் மூலம்
ஏகப�ோக
பிரிட்டனிடமிருந்து
இந்தியாவை
முற்றிலும் பிரித்து பிரிட்டானிய இந்தியாவின்
பேரரசரின்
இறையாண்மைக்குக்
குந்தகம்
விளைவிப்பதாகக்" குற்றம் சாட்டப்பட்டுப் பல்வேறு
சிறைகளுக்கு அனுப்பப்பட்டனர். இந்த வழக்கு
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சதி வழக்கின் விசாரணையும் சில தலைவர்கள்
கைது செய்யப்பட்டதும் புரட்சிகர தேசியவாதத்தின்
உணர்வை
மழுங்கடிப்பதற்குப்
பதிலாகப்
கம்யூனிஸ்ட்களின்
நடவடிக்கைகளுக்கு
உத்வேகத்தையே ஊட்டியது. டிசம்பர் 1925இல்
இந்தியாவெங்கிலும் இருந்து வந்திருந்த பல்வேறு
கம்யூனிஸ்ட்களின் குழுக்களின் மாநாடு ஒன்று
நடந்தேறியது. இந்த மாநாட்டில் தமிழ்நாட்டிலிருந்து
சிங்காரவேலர்
சென்று
கலந்துக�ொண்டார்.
அங்கிருந்துதான் பம்பாயைத் தலைமையிடமாகக்
க�ொண்டு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி முறைப்படி
நிறுவப்பட்டது.

ஒருங்கிணைப்பதில் கம்யூனிஸ்டுகள் முக்கியப்
பாத்திரத்தை வகித்தனர். 1927ஆம் ஆண்டு
பிப்ரவரியிலும் செப்டம்பரிலும் நடைபெற்ற காரக்பூர்
ரயில்வே
பணிமனை
வேலைநிறுத்தங்கள்,
1928ஆம்
ஆண்டு
ஜனவரி,
ஜூலை
மாதங்களுக்கிடையில் நடைபெற்ற லில்லுவா ரயில்
பணிமனை வேலைநிறுத்தம், 1928ஆம் ஆண்டின்
கல்கத்தா
துப்புரவுத்
த�ொழிலாளர்களின்
வேலைநிறுத்தம், 1929ஆம் ஆண்டு ஜூலை,
ஆகஸ்ட் மாதங்களில் வங்காளத்தின் சணல்
ஆலைகளில்
நடைபெற்ற
பல்வேறு
வேலைநிறுத்தங்கள், 1928ஆம் ஆண்டு ஜூலையில்
திருச்சிராப்பள்ளியின் ப�ொன்மலை பணிமனையில்
நடைபெற்ற
தென்னிந்திய
ரயில்வே
வேலைநிறுத்தம், 1928 ஏப்ரலில் பம்பாயில்
நடந்தேறிய ஜவுளித் த�ொழிலாளர் வேலைநிறுத்தம்
ஆகியன
குறிப்பிட்டுச்
ச�ொல்லத்தக்கச்
சில
வேலைநிறுத்தங்கள் ஆகும்.

எம். சிங்காரவேலர் (18
பிப்ரவரி 1860 – 11 பிப்ரவரி
1946) மதராசில் பிறந்தார். இவர்
இளமைக்
காலத்தில்
புத்தமதத்தைத் தழுவியவர். பிற
கம்யூனிஸ்ட்
இயக்கத் எம். சிங்காரவேலர்
தலைவர்கள் பலரைப் ப�ோன்று
இவரும் ஆரம்பத்தில் இந்திய தேசிய காங்கிரசில்
இணைந்து செயல்பட்டவர். எனினும், சில
காலத்திற்குப் பிறகு அவர் புரட்சிகர தேசியவாதப்
பாதையைத்
தேர்ந்தெடுத்தார்.
திரு. வி. கல்யாணசுந்தரத்துடன்
இணைந்து
தென்னிந்தியாவில் பல த�ொழிற்சங்கங்களை
இவர் த�ோற்றுவித்தார். 1923ஆம் ஆண்டு மே
மாதம் முதல் நாள் முதன்முறையாக நாட்டில் மே
தினத்தைக் க�ொண்டாடினார். 1928ஆம் ஆண்டு
தென்னிந்திய ரயில்வே வேலைநிறுத்தத்தை
(ப�ொன்மலை,
திருச்சிராப்பள்ளி)
ஏற்பாடு
செய்ததில் இவர் முக்கியப் பங்கு வகித்தார்.
அதற்காகத் தண்டனை பெற்றார்.

அரசு ஒடுக்குமுறை

இந்த வேலைநிறுத்தங்களின் அலையாலும்
கம்யூனிஸ்ட் செயல்பாடுகள் பரவுவதாலும் கவலை
அடைந்த ஆங்கிலேய அரசு 1928ஆம் ஆண்டின்
த�ொழிற்தகராறுகள் சட்டம், 1928ஆம் ஆண்டின்
ப�ொதுமக்கள் பாதுகாப்பு மச�ோதா ஆகிய இரு
க�ொடுஞ்சட்டங்களை
இயற்றியது.
இவ்விரு
சட்டங்களும்
ப�ொதுவாகப்
ப�ொதுமக்கள்
உரிமைகளைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் – குறிப்பாக
த�ொழிற்சங்க நடவடிக்கைகளை அடக்குவதற்கும்
உரிய அதிகாரங்களை அரசுக்கு அளிப்பதாக
விளங்கியது.
த�ொழிலாளர்கள்,
விவசாயிகள்
மத்தியில் வலுவான கம்யூனிஸ்ட் செல்வாக்கு
நிலவுவது கண்டு அரசு கவலை க�ொண்டது.
புரட்சிகர
தேசியவாத
இயக்கத்தை
துடைத்தெறியத் தீர்மானித்த அரசு பல்வேறு
ஒடுக்குமுறை நடவடிக்கைகளில் இறங்கியது.
அவர்கள் பம்பாய், கல்கத்தா, பஞ்சாப், பூனா,
ஒருங்கிணைந்த பிரதேசங்கள் ப�ோன்ற பிரிட்டிஷ்
இந்தியாவின்
பகுதிகளிருந்து
கம்யூனிஸ்ட்
கட்சியின் 32 முன்னோடிச் செயல்பாட்டாளர்களைக்
கைது செய்தது. அவர்கள் அனைவரும் இந்திய
கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் உறுப்பினர்கள் அல்லர்
எனினும்
அவர்களில்
பெரும்பாலான�ோர்
த�ொழிற்சங்கச் செயல்பாட்டாளர்கள் ஆவார்கள்.
அவர்களில் குறைந்தபட்சம் 8 பேர் இந்திய தேசிய
காங்கிரசைச்
சேர்ந்தவர்கள்.
இந்தியாவில்
கம்யூனிஸ்ட்
கட்சியைக்
கட்டியமைக்க
உதவுவதற்கென
பிரிட்டானிய
கம்யூனிஸ்ட்
கட்சியால் அனுப்பிவைக்கப்பட்ட பிலிப் ஸ்ப்ராட்,

5.2  மீரட் சதி வழக்கு, 1929
கம்யூனிஸ்ட்களின் செயல்பாடுகள்

1929ஆம் ஆண்டின் மீரட் சதி வழக்குதான்
அனேகமாக, ஆங்கிலேய அரசினரால் த�ொடுக்கப்பட்ட
அனைத்துக் கம்யூனிஸ்ட் சதி வழக்குகளிலும்
பெரிதும் புகழ்பெற்றதாகும். 1920களின் பிற்பகுதி
ஏராளமான த�ொழிலாளர் எழுச்சிகளைக் கண்டது.
இந்த
நிலையின்மைக்
காலம்
மாபெரும்
ப�ொருளாதார மந்தநிலையின் சகாப்தம் (1929 –
1939) வரை நீண்டது. த�ொழிற்சங்க நடவடிக்கைகள்
பற்பல நகர்ப்புறங்களுக்குப் பரவி, த�ொழிலாளர்
வேலைநிறுத்தங்களை ஏற்படுத்தியது. இந்தக்
காலக்கட்டம் முழுவதிலும் உழைப்பாளி வர்க்கத்தை
ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிரான ப�ோராட்டங்களில் புரட்சிகர தேசியவாதத்தின் காலம்
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பான் ப்ராட்லி, லெஸ்டர் ஹட்சின்சன் ஆகிய
பிரிட்டானிய கம்யூனிஸ்டுகள் மூவரும் கைது
செய்யப்பட்டனர். கான்பூர் சதி வழக்கில் கைது
செய்யப்பட்டவர்களைப்
ப�ோன்று
இவர்களும்
இந்திய தண்டனைச் சட்டம் 121 ஏ பிரிவின் கீழ்
குற்றம் சாட்டப்பட்டனர். கைது செய்யப்பட்ட 32
தலைவர்களும்
மீரட்டுக்கும்
(அப்போது
ஒருங்கிணைந்த
பிரதேசத்தில்
இருந்தது)
க�ொண்டுவரப்பட்டுச் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
காலனிய நிர்வாகத்தினரால் ’நிலைகுலைவிக்கும்
விஷயங்கள்’
(subversive
materials)
என்று
விவரிக்கப்பட்ட புத்தகங்கள், கடிதங்கள், ப�ோன்ற
கணிசமான ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுக்
குற்றம்
சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு
எதிரான
சாட்சியங்களாக ஒப்படைக்கப்பட்டன.

1929இல்
நடைபெற்ற
கைது
நடவடிக்கைகளுக்கு நான்கு ஆண்டுகளுக்குப்
பின்னர் 1933 ஜனவரி 16இல் மீரட் அமர்வு
நீதிமன்றம் கடுமையான தீர்ப்பை வழங்கியது. 27
பேர் தண்டிக்கப்பட்டு வெவ்வேறு இடங்களுக்கு
அனுப்பப்பட்டனர்.
விசாரணையின்போது,
கம்யூனிஸ்டுகள்
அரசியல்
சித்தாந்தங்களை
உருவாக்கியதன் மூலம் தங்கள் தரப்பைத்
தங்களுக்கான பிரச்சார மேடையாகப் பயன்படுத்திக்
க�ொண்டனர். அவை செய்தித்தாள்களில் பரவலாக
வெளியாகி
அதன்வழியாக
லட்சக்கணக்கான
மக்கள் கம்யூனிசச் சித்தாந்தம் குறித்தும் இந்தியாவில்
கம்யூனிஸ்டுகளின்
செயல்பாடுகள்
குறித்தும்
அறிந்துக�ொண்டனர்.
தீர்ப்புக்கு
எதிராகக்
கிளர்ச்சிகள் வெடித்தன. இங்கிலாந்து நாட்டினர்
மூவர் இந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டதைத்
த�ொடர்ந்து இந்த வழக்கு சர்வதேச அளவிலும்
தெரியவந்தது. மிகவும் முக்கியமாக ர�ோமன்
ர�ோலண்ட், ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் ப�ோன்றவர்களும்
கூடக் குற்றம் சாட்டவர்களுக்கு ஆதரவாகக் குரல்
க�ொடுத்தனர்.

விசாரணையை
மீரட்
நகரில்
நடத்துவதென்று பிரிட்டானிய அரசு தீர்மானித்தது.
(எடுத்துக்காட்டாக, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களில்
அதிகமானவர்கள் பிடிபட்ட பம்பாய் ப�ோன்ற
இடங்களில் அல்லாமல்). எனவே அவர்கள் நடுவர்
விசாரணை என்ற சலுகையைப் பெற முடிந்தது.
நடுவர் விசாரணை குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு
அனுதாபத்தை உருவாக்கக் கூடும் என்று
அவர்கள் அஞ்சினர்.

தேசிய, சர்வதேச அழுத்தங்களின் காரணமாக,
அவர்களின் க�ோரிக்கையைத் த�ொடர்ந்து ஜூலை
1933இல் தண்டனை வெகுவாகக் குறைக்கப்பட்டது.

5.3  பகத்சிங்கும் கல்பனா தத்தும்

விசாரணையும் தண்டனையும்

பகத்சிங்கின் பின்புலம்

இதற்கிடையில், இந்த வழக்கில் பாதுகாப்பு
நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைப்பதற்காக ஒரு
தேசிய மீரட் சிறைவாசிகளின் பாதுகாப்புக் குழு
ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது. கே.எஃப். நாரிமன்,
எம்.சி. சக்லா ப�ோன்ற புகழ்பெற்ற வழக்கறிஞர்கள்
குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் சார்பில் நீதிமன்றத்தில்
வாதாடினர். காந்தியடிகள், ஜவகர்லால் நேரு
ப�ோன்ற தேசியத் தலைவர்கள்கூடச் சிறைக்குச்
சென்று குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களைப் பார்த்துவிட்டு
வந்தனர். நமது சுதந்திரப் ப�ோராட்ட வரலாற்றில்
இந்த
வழக்கின்
முக்கியத்துவத்தை
இவையனைத்தும் காட்டுகின்றன.

கே.எஃப். நாரிமன்

தேசியவாதத்தின் ஓர் ஒப்பற்ற நிலையைப்
பகத்சிங் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார். அவருடைய
புரட்சிகர தேசியவாத நிலைப்பாடு, ஒரு தனித்த வழி
என்ற அளவில் ஒட்டும�ொத்த விடுதலை இயக்கத்தின்
லட்சியங்களுக்காகப் பெரிதும் பாராட்டப்படுகிறது.

கிஷன்சிங் (தகப்பனார்), வித்யாவதி கவுர்
(தாயார்)
ஆகிய�ோரின்
மகனாக
பகத்சிங்,
தற்போதைய பாகிஸ்தானின் ஒரு பகுதியான
பஞ்சாப் மாநிலத்திலுள்ள லயல்பூர் மாவட்டம்,
ஜார்ன்வாலா என்ற இடத்தில் 1907 செப்டம்பர்
28இல் பிறந்தார். அவருடைய தகப்பனார் ஒரு
தாராளவாதியாக
இருந்தார்.
அவருடைய
குடும்பத்தினர் சுதந்திரப் ப�ோராட்டக்காரர்களாக
விளங்கினர். பகத்சிங்கின் 14ஆம் வயதில் ஜாலியன்
வாலாபாக் படுக�ொலை நிகழ்ந்தது. அவர் தனது
இளமைக் காலம் முதலாகவே, நவ்ஜவான் பாரத்
சபா, ஹிந்துஸ்தான் ரிபப்ளிகன் அச�ோசியேஷன்
ஆகிய
அமைப்புகளில்
தன்னை
இணைத்துக்கொண்டார். இதில் இரண்டாவது
அமைப்பு சச்சின் சன்யால், ஜ�ோகேஷ் சட்டர்ஜி
ஆகிய�ோரால் த�ோற்றுவிக்கப்பட்டது. செப்டம்பர்

எம்.சி. சக்லா
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லாகூர் சதி வழக்கு

”நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன். என்னுடைய
முந்தைய நம்பிக்கைகளும் தீர்மானங்களும் ஒரு
குறிப்பிடத்தக்க
அளவில்
மாற்றத்திற்கு
உள்ளானது.
மிகவும்
முக்கியமாக
நமது
முன்னோடிகளிடையே நிலவிய வன்முறைச்
செயல்பாடுகள் மீதான ம�ோகம் தீவிரமான
சித்தாந்தங்களின் மூலம் மாற்றீடு செய்யப்பட்டது.
இதில்
மாயத்திற்கு
இடமில்லை.
கண்மூடித்தனமான
நம்பிக்கைக்கும்
இடமில்லை. யதார்த்தமான அணுகுமுறையே
நமது ஒழுங்குமுறை ஆனது. தீவிரமான தேவை
ஏற்படும் பட்சத்தில் மட்டுமே வன்முறையைக்
கையாள்வது
நியாயப்படுத்தக்
கூடியதாக
இருக்கும்.
அனைத்து
வெகுஜன
இயக்கங்களுக்கும்
ப�ொருந்தக்கூடிய
ஒரு
க�ொள்கையாக
அஹிம்சை
இருக்கும்.
வழிமுறைகள் ஏராளமாக இருக்கின்றன. நாம்
எந்த லட்சியத்திற்காகப் ப�ோரிட்டோம�ோ அதன்
தூய கருதுக�ோளே மிக முக்கியமானது.”
பகத்சிங்கின்
“நான்
ஏன்
நாத்திகனாக
இருக்கிறேன்?” என்னும் நூலிலிருந்து.

ராஜகுரு, சுகதேவ்,
ஜதீந்திரநாத்
தாஸ்
ஆ கி ய�ோ ரு ட ன்
பகத்சிங்கும் மேலும் 21
பேரும்
கைது
ச ெய்ய ப ்ப ட ்ட ன ர் .
சாண்டர்ஸ்
க�ொலை
த�ொ ட ர்பா ன
விசாரணைக்கு அவர்கள்
ஆளாக்கப்பட்டனர் (இந்த
ஜதீந்திரநாத் தாஸ்
வழக்கு
இரண்டாவது
லாகூர் சதி வழக்கு என்று
அறியப்படுகிறது).
சிறையின்
ம�ோசமான
நிலைமைகள்,
பாரபட்சமான
நடவடிக்கைகள்
ஆகியவற்றை
எதிர்த்து
உண்ணாவிரதம்
மேற்கொண்ட ஜதீந்திரநாத் தாஸ் 64 நாட்களுக்குப்
பின்னர் சிறையிலேயே மரணம் அடைந்தார். லாகூர்
சதி வழக்கின் விசாரணைகள் முடியும்வரை குண்டு
வீச்சு வழக்கின் தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கில்தான் பகத்சிங், ராஜகுரு, சுகதேவ்
ஆகிய�ோருக்கு 1930 அக்டோபர் 7 அன்று மரண
தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.

1928இல் அதனைத் த�ொடர்ந்து ஹிந்துஸ்தான்
ச�ோசலிஸ்ட் ரிபப்ளிகன் அச�ோசியேஷன் என்று
பகத்சிங்காலும் அவரது த�ோழர்களாலும் பெயர்
மாற்றம்
செய்யப்பட்டு
அவ்வமைப்புத்
திருத்தியமைக்கப்பட்டது. 1917இல் ரஷ்யாவில்
நடந்தேறிய அக்டோபர் புரட்சியும் ச�ோசலிசச்
சித்தாந்தங்களும் இந்தப் புரட்சியாளர்களிடையே
பெரும் செல்வாக்கைச் செலுத்தியது. சந்திரசேகர
ஆசாத், சிவராம் ராஜகுரு, சுகதேவ் தாபர்
ஆகிய�ோருடன்
ஹிந்துஸ்தான்
ச�ோசலிஸ்ட்
ரிபப்ளிகன் அச�ோசியேஷனின் தலைவர்களில்
ஒருவராக பகத்சிங் விளங்கினார்.

தேசத்தின்
விடுதலைக்காக
மரணத்தை
எதிர்கொள்ளும் தருணத்திலும் இந்தியாவின்
எதிர்காலத்தைக்
குறித்து
நம்பிக்கையையும்
துணிவையும் காட்டிப் பஞ்சாப் மாநில ஆளுநருக்கு
அவர்கள் கடிதம் ஒன்றை அனுப்பினர். அந்தக்
கடிதத்தில்
“முதலாளித்துவம்,
ஏகாதிபத்தியம்
ஆகியவற்றின் நாட்கள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன.
இந்தப் ப�ோர் எங்களுடன் த�ொடங்கியதுமல்ல,
எங்கள் வாழ்க்கையுடன் முடிவு பெறப்போவதுமல்ல..
நாங்கள் ப�ோர் த�ொடுத்ததால் ப�ோர்க் கைதிகள்
ஆன�ோம் என்று உங்கள் நீதிமன்றத் தீர்ப்பு
கூறுகிறது.
அப்படியானால்
எங்களைத்
தூக்கிலிடுவதற்குப் பதிலாகச் சுட்டுக் க�ொல்லுங்கள்”
என்று க�ோரப்பட்டிருந்தது.

பகத்சிங்கின் குண்டுவீச்சு

பகத்சிங்கின் பெயரை நாம் குறிப்பிடும்போதே
நமது நினைவுக்கு வருகிற சித்திரம் அவர் 1929
ஏப்ரல் 8இல் மத்திய சட்டமன்றத்தில் குண்டு வீசிய
நிகழ்வுதான். அந்தக் குண்டுகள் எவரையும்
க�ொல்லவில்லை.
ஆங்கிலேயர்களின்
க�ொடுங்கோன்மைச் சட்டங்களுக்கு எதிரான ஒரு
ப�ோராட்ட செயலாகச் செயல்பூர்வமான ஒரு
நடவடிக்கையாகப்
புரட்சியாளர்களால்
அது
கருதப்பட்டது. த�ொழிலாளர் வர்க்கத்திற்கு முற்றிலும்
எதிரான
ஒரு
சட்டத்தைச்
சட்டமன்றத்தில்
நிறைவேற்றுவதற்காக
அதற்கான
த�ொழிற்தகராறுகள் மச�ோதாவை அறிமுகப்படுத்தும்
நாளை
அவர்கள்
இதற்கெனத்
தேர்ந்தெடுத்திருந்தனர்.
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பகத்சிங்கையும்
அவருடன்
இருந்த
தேசபக்தர்களையும் புரட்சிகர தேசியவாதிகள் எனச்
சில குறிப்புகள் விவரிக்கின்றன. அது ஒரு தவறான
கருதுக�ோள் ஆகும். வரலாற்றுப் புகழ்பெற்ற பகத்சிங்,
பிற புரட்சிகர தேசியவாதிகளிடமிருந்து அவருடைய
குழுவினர் எவ்விதம் வேறுபடுகின்றனர் என்று
விளக்கம் அளித்துள்ளார். ”புரட்சி என்பது வெறும்
குண்டு எறிதல�ோ கைத்துப்பாக்கியால் சுடுவத�ோ
அல்ல. புரட்சி என்பது மனிதகுலத்தின் பிரிக்க
முடியாத உரிமை ஆகும். சுதந்திரம் என்பது
அனைவரின்
அழியாத
பிறப்புரிமை
ஆகும்.
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கல்பனா தத் (1913 – 1995)

உழைப்பாளிகள், சமூகத்தின் உண்மையான
ஆதரவாளர்கள்
ஆவர்.
இந்தப்
புரட்சியின்
பலிபீடத்தில் நாம் மாபெரும் லட்சியத்துக்காக
அளிக்கும் எந்தத் தியாகமும் அதற்கு முன் பெரிதல்ல”
என்று விசாரணையின்போது நீதிமன்றத்தில் அவர்
கூறினார்.
இதனை
உணர்த்தும்
விதமாக
அவர்களது தரப்பு அறிக்கையை விடுத்த பின்பு
‘புரட்சி ஓங்குக’ (Inquilab Zindabad) என்று அவர்கள்
முழக்கமிட்டனர்.

1 9 2 0 க ளி ன்
பிற்பகுதியில் கல்பனா தத்
என்னும் ஓர் இளம்பெண்
(கம்யூனிஸ்ட்
தலைவர்
பி . சி .  ஜ�ோ ஷி யை த்
திருமணம்
செய்து
க�ொண்ட
பின்னர்
கல்பனா ஜ�ோஷி என்று
அறியப்பட்டவர்) சிட்டகாங்
ஆயுதப் படைத்தளத்தைத்
கல்பனா தத்
துணிகரமாகத் தாக்கியதன்
மூலம் இளம் நெஞ்சங்களில் தேசபக்தியைக்
கனன்றெழச் செய்தவர்.

லாகூர் சிறைச்சாலையில் 1931 மார்ச் 23
அன்று அதிகாலையில் பகத்சிங், ராஜகுரு, சுகதேவ்
ஆகிய�ோர்
தூக்கிலிடப்பட்டனர்.
தங்கள்
இறுதிமூச்சு
அடங்கும்வரை
ஆங்கிலேய
ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிராகப் ‘புரட்சி ஓங்குக’
என்று முழங்கியவாறு அவர்கள் தூக்குமரக்
க�ொட்டடியை எதிர்கொண்டனர். தேசியத்தின்
புரட்சிகரமான
அணியினரான
இந்தப்
புரட்சியாளர்களின்
ஆகச்
சிறந்த
தியாகம்
இல்லாமல் விடுதலைப்போராட்டத்தின் வரலாறு
முழுமை அடையாது. இது ப�ோன்ற வீரம் செறிந்த
ப�ோராளிகளின்
பட்டியலில்
இடம்பெறும்
இன்னொரு பெயர் கல்பனா தத்.

கல்பனா
தத்தின்
வீரத்தை
அறிந்துக�ொள்வதற்கு, இந்த லட்சியங்களின் பால்
அவரைப் ப�ோன்ற பெண்களை ஈர்த்த தேசியத்தின்
புரட்சிகரத்
தன்மையைக்
குறித்து
நீங்கள்
அறிந்துக�ொள்ள வேண்டும். பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில்
பல புரட்சிக் குழுக்கள் இருந்தன என்று
ஏற்கெனவே
அறிந்துக�ொண்டீர்கள்.
தனித்தனியாக
ஒவ்வொருவரைக்
க�ொன்றொழிப்பது
என்பதிலிருந்து
சமூக
அமைப்பில் மாபெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்
ந�ோக்குடன்
கூட்டான
நடவடிக்கைகளை
மேற்கொள்வது என்பதாக இந்த அமைப்புகளின்
தன்மை படிப்படியாக மாறியது.

ஹிந்துஸ்தான் ச�ோசலிஸ்ட் ரிபப்ளிகன்
அச�ோசியேஷன்
என்பது
ஹிந்துஸ்தான்
ரிபப்ளிகன் அச�ோசியேஷனின் புதுப்பிக்கப்பட்ட
ஓர் அத்தியாயமே ஆகும். முதலாளித்துவ,
ஏகாதிபத்திய அரசைத் தூக்கி எறிந்து புரட்சி
ஒன்றின் மூலமாக ஒரு ச�ோசலிசச் சமூகத்தை
நிலைநாட்டுவதே
அதன்
குறிக்கோளாகும்.
ஹிந்துஸ்தான்
ச�ோசலிஸ்ட்
ரிபப்ளிகன்
அச�ோசியேஷன் லாகூரில் சாண்டர்ஸினைக்
க�ொன்றது ப�ோன்ற பல நடவடிக்கைகளில்
தன்னை ஈடுபடுத்திக்கொண்டது. 1928 டிசம்பர்
மாதத்தில் லஜபதி ராய் மீது க�ொடுந்தாக்குதல்
நடத்தியதற்கும் அதனைத் த�ொடர்ந்த ராயின்
மரணத்திற்கும்
ப�ொறுப்பான
லாகூர்
காவல்துறைக் கண்காணிப்பாளர் ஜேம்ஸ் ஏ.
ஸ்காட்டுக்குப் பதில் தவறுதலாக சாண்டர்ஸ்
பலியானார். 1929, டிசம்பரில் இர்வின் பிரபு (1926
– 1931 ஆம் ஆண்டுகளில் கவர்னர் ஜெனரலாகவும்
வைஸ்ராயாகவும்
இருந்தவர்)
பயணம்
செய்துக�ொண்டிருந்த ரயிலைக் க�ொளுத்தும்
முயற்சியிலும் அவர்கள் ஈடுபட்டனர். 1930ஆம்
ஆண்டில் பஞ்சாபிலும் உத்தரப்பிரதேசத்திலும்
இதுப�ோன்ற
எண்ணற்ற
நடவடிக்கைகள்
மேற்கொள்ளப்பட்டன.

சிட்டகாங் ஆயுதப் படைத் தாக்குதலின்
புரட்சிகரத் தலைவரான சூரியா சென் “தனிப்பட்ட
நடவடிக்கைகளின் இடத்தில் ஆயுதம் தாங்கிய
ப�ோராட்டத்தை ஏற்பாடு செய்வது என்னும்
பாதையை ஓர் அர்ப்பணிப்பு மிக்க இளைஞர்
பட்டாளம் காட்டித்தர வேண்டும். அதன் ப�ோக்கில்
நம்மில் பலர் இறக்க நேரிடும். ஆனால் அத்தகைய
உன்னத ந�ோக்கத்திற்கான நமது தியாகம் வீண்
ப�ோகாது“ என்று ஆனந்த குப்தாவிடம் கூறினார்.
1920களின் நடுப்பகுதியில் யுகந்தர், அனுஷிலன்
சமிதி
ப�ோன்ற
புரட்சிகரக்
குழுக்கள்
தேக்கமடைந்துவிட,
அவற்றிலிருந்து
புதிய
குழுக்கள் த�ோன்றின. அவற்றுள் வங்காளத்தில்
பள்ளிக்கூடம் ஒன்றில் ஆசிரியராகப் பணிபுரிந்த
சூரியா சென்னின் தலைமையில் செயல்பட்ட குழு
முக்கியமானதாகும்.
அவர்
ஒத்துழையாமை
இயக்கத்தில்
தீவிரமாகப்
பங்கெடுத்ததுடன்,
கதரையும் அணிந்துவந்தவர். அவருடைய குழு
இந்திய தேசிய காங்கிரசின் சிட்டகாங் பிரிவுடன்
மிகவும் நெருக்கமாக இணைந்து செயல்பட்டது.
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கிராமங்களிலிருந்து செயல்பட்டனர். கிராமத்தினர்
அவர்களுக்கு உணவும் உறைவிடமும் அளித்தனர்.
அதற்காக
அவர்கள்
காவலர்களால்
பெரும்
துன்பத்திற்கு
ஆளாகினர்.
த�ொடர்ந்த
நடவடிக்கைகளின் காரணமாக ஆயுதப்படைத்
தாக்குதல்
த�ொடர்பான
விசாரணையும்
நடைபெற்றது. சூரியா சென்னைக் கைது செய்ய
மூன்று ஆண்டுகள் பிடித்தன. பிப்ரவரி 1933இல்
அவர் கைதானார். பதின�ொரு மாதங்கள் கழித்து
1934 ஜனவரி 12இல் அவருக்குத் தூக்குத்தண்டனை
நிறைவேற்றப்பட்டது. இந்த சிட்டகாங் தாக்குதலில்
ஈடுபட்டவர்களில் கல்பனா தத்தும் ஒருவர் ஆவார்.

ப�ோர்த் தளவாடக்கிடங்குத் தாக்குதலின்
ப�ோது தப்பித்த இருவர் 1932 ஜூன் 13இல் அரசுப்
படைகளுக்கு எதிராக நேருக்கு நேர் ம�ோதல்
ஏற்பட்டப�ோது,
க�ொல்லப்பட்டனர்.
அதே
வேளையில் அவர்கள் தல்காட் கிராமத்தில்
அரசுப்படைகளின் தளபதி கேப்டன் கேமரூனை
ஒரு ஏழை பிராமண விதவையான சாவித்ரி
தேவி என்பாரின் வீட்டில் க�ொன்றனர். இந்த
சம்பவத்திற்குப் பிறகு அவ்விதவைப் பெண்மணி
அவரது குழந்தைகளுடன் கைதுசெய்யப்பட்டார்.
விசாரணையின்போது
அப்பெண்மணிக்கு
வேண்டியளவு உதவி செய்வதாகத் தூண்டியும்
அவரிடமிருந்து ஒரு வார்த்தையைக் கூட
காவல்துறையால்
பெற
முடியவில்லை.
படிப்பறிவற்ற ஏழையாயிருந்தும் தங்கம் ப�ோன்றப்
ப�ொருள்களுக்கு ஆசைப்படாமல் தயக்கமின்றி
அத்தனைக் க�ொடுமைகளையும் பழியையும்
தாங்கிக்கொள்ள முடிந்தது.

அதிரடி செயல்களில் பெண்கள்

நாட்டின்
சுதந்திரத்திற்காகத்
தங்களை
அர்ப்பணித்துக்கொண்ட இளைஞர்கள் பலரைப்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்த
பகத்சிங்
ப�ோன்றோர்
இருக்கின்ற அதே வேளையில், ஆணாதிக்கமிக்க
இச்சமூகத்தில்
தாய்நாட்டைக்
காப்பதற்காய்
இளம்பெண்களின்
பிரதிநிதியாய்
விடுதலைப்போரில் ஆயுதந்தாங்கி கல்பனா தத்
ப�ோன்றோரும் பங்கேற்றனர். வெறும் செய்திகளை
அங்குமிங்கும் எடுத்துச் செல்பவராய் மட்டுமின்றி,
ப�ோரின் நேரடி நடவடிக்கைகளில் பங்கு பெற்று,
துப்பாக்கிக் க�ொண்டு ஆண்களுடன் இணைந்து
ப�ோராடினர்.

கல்பனா தத்தின் சுயசரிதையில் இருந்து.
(Chittagong Armoury Raiders’ Reminiscences)

சிட்டகாங் ஆயுதப்படைத் தாக்குதல்

சூரியா சென்னின்
புரட்சிகரக்
குழுவான
இந்தியக்
குடியரசு
இராணுவம்
ஐரிஷ்
குடியரசுப் படைக்குப் பின்
அதுப�ோன்று
பெயர்
சூ ட் டி க் க ொண்ட து .
சி ட ்ட க ா ங்கை க்
கை ப ்பற் று வத ற ்கா க
சூரியா சென்
மறைந்திருந்து தாக்கும்
க�ொரில்லா பாணி தாக்குதலை நடத்த அவர்கள்
திட்டமிட்டனர். 1930 ஏப்ரல் 18 அன்று இரவில்
சிட்டகாங் படைத்தளம் தாக்கித் தகர்க்கப்பட்டது.
மாகாணத்தின்
பிற
பகுதிகளிலிருந்து
தனிமைப்படுத்தும் முகமாக ரயில்வே உட்பட
அனைத்துத்
தகவல்தொடர்பு
வலைப்பின்னல்களையும் துண்டிக்கும் ப�ொருட்டு
தந்தி,
அலுவலகங்கள்,
படைத்தளங்கள்,
காவல்துறை முகாம்கள் ஆகியவற்றின் மீது அது
ப�ோன்ற தாக்குதல்கள் த�ொடுக்கப்பட்டன. காலனிய
நிர்வாகத்திற்கு நேரடியாகச் சவால் விடுக்கும்
ந�ோக்குடன் அது நடந்தேறியது.

புரட்சிகர சிட்டகாங் இயக்கத்தில் தீவிரமாகப்
பங்கேற்றதினால் கல்பனா தத் கைது செய்யப்பட்டார்.
தண்டனையாக சூர்யா சென்னும் கல்பனா தத்தும்
வாழ்நாள்
முழுதும்
நாடுகடத்தப்பட்டனர்.
சுமத்தப்பட்டக் குற்றச்சாட்டு யாதெனில் "பேரரசருக்கு
எதிரான
ப�ோரை
நடத்தியது."
சிட்டகாங்
ஆயுதக்கிடங்கு தாக்குதல் த�ொடங்கி அவர்கள்
மீதான ஒட்டும�ொத்த வழக்கு விசாரணையும்
சிட்டகாங்
ஆயுதக்கிடங்கு
வழக்கு
என
அறியப்படுகிறது.
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என்னும் தனது நூலில் சிட்டகாங்கின் புரட்சிகர
இளைஞர்கள்
நம்பிக்கையுடன் ப�ோரிட்டால்
வெளியாட்களின் உதவியின்றி கூட அரசாங்கத்தை
எதிர்த்துப் ப�ோராட முடியும் என்று நிரூபித்துள்ளதை
நினைவூட்டுகிறார்.

5.4 இ
 ந்திய தேசிய காங்கிரசின்
கராச்சி அமர்வு, 1931

புரட்சியாளர்கள் தேசியக்கொடியை ஏற்றி
’வந்தே மாதரம்’, ’புரட்சி ஓங்குக’ ப�ோன்ற
க�ோஷங்களை
முழங்கிக்
குறிப்புணர்த்தினர்.
இந்தத் தாக்குதல்களும் எதிர்ப்பும் அடுத்த மூன்று
ஆண்டுகளுக்குத் த�ொடர்ந்தன. பெரிதும் அவர்கள்
ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிரான ப�ோராட்டங்களில் புரட்சிகர தேசியவாதத்தின் காலம்
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இந்திய தேசிய காங்கிரஸ், புரட்சியாளர்களின்
வன்முறைச் செயல்களுக்கு மாறாக, வன்முறையற்ற
ப�ோராட்டங்களுக்கு மக்களை அணிதிரட்டியது.
காந்தியடிகளின் தலைமையின் கீழ் காங்கிரஸ்
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விவசாயிகளின் பிரச்சினைகளுக்கு முன்னுரிமை
அளித்தது. உலக அளவிலான ப�ொருளாதார
பெருமந்தநிலையால் விவசாயம் பெருமளவில்
பாதிக்கப்பட்டு விவசாயிகளும் ச�ொல்லொணாத்
துயரத்தில் இருந்ததால் காங்கிரஸ் விவசாயிகளை
அணிதிரட்டியது. தனது சட்டமறுப்பு இயக்கத்தின்
ஒரு பகுதியாக காங்கிரஸ் குத்தகை செலுத்தா
மற்றும்
வரிசெலுத்தாப்
ப�ோராட்டத்தைக்
கடைபிடித்தது. பெருமந்த அழுத்தத்தினால் ஏற்பட்ட
சமூக-ப�ொருளாதாரத் தேவைகள் கராச்சியின்
காங்கிரஸ் அமர்வில் தீவிரமாய் பேசப்பட்டது.

க�ொள்ளமுடியும்.
அதனாலேயே
அடிப்படை
உரிமைகள்
தீர்மானத்தில்
முக்கிய
இடம்
பிடித்துள்ளன. க�ொடூரமான சட்டங்கள் ப�ோட்டும்,
அடக்குமுறைகளைக் கையாண்டும் மக்களின்
சுதந்திரத்தைக் காலனியரசு நசுக்கியது. சுதந்திர
இந்தியாவில்
இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தான்
வழங்க உறுதியளித்துள்ள உரிமைகள் பட்டியலில்
காந்தியடிகளின்
க�ொள்கைகளும்
நேருவின்
ச�ோசலிச
பார்வைகளும்
இடம்
பெற்றன.
தற்போதைய சமூக உறவுகள், குறிப்பாகச் சாதி
அமைப்பு மற்றும் தீண்டாமை நடைமுறை
ஆகியவை
ப�ொது
இடங்களிலும்
நிறுவனங்களிலும் சமமான அணுகுமுறையை
உறுதி செய்ய சவாலாய் இருந்தன.
அடிப்படை உரிமைகள், உண்மையில் இந்திய
அரசமைப்பின் பகுதி IIIல் இடம்பெற்றுள்ளன.
அவற்றுள் சில, பகுதி IVல் நாட்டின் அரசு வழிகாட்டு
நெறிமுறைகளில்
இடம்பெற்றுள்ளன.
இந்திய
அரசமைப்பின் மீதான விவாதத்தை இரண்டாம்
த�ொகுதியில் அலகு 13இல் நீங்கள் மேலும்
படிக்கலாம்.

கராச்சி அமர்வு

5.5 உ
 லகப் பெருமந்தமும்
இந்தியாவில் அதன் தாக்கமும்

விடுதலைப் ப�ோராட்டம் ஒரு புதிய வடிவம்
பெற்றது. விவசாயிகள் கிசான் சபா எனப்படும்
விவசாயிகள் சங்கத்தில் தங்களை இணைத்துக்
க�ொண்டும் த�ொழிலாளர்கள் த�ொழிற்சங்கங்களில்
இணைந்துக�ொண்டும் தங்களது பெரிய அளவிலான
ஈடுபாட்டைச்
சுதந்திரப்
ப�ோராட்டக்களத்தில்
உணர்த்தினர். 1930 களில் இந்திய தேசிய
காங்கிரஸ்
ஒரு
பெரும்
மக்கள்கட்சியாக
உருவெடுத்தது. நேருவின் தலைமையின் கீழ் வந்த
காங்கிரஸ்
சமூக
மற்றும்
ப�ொருளாதாரநீதி
அடிப்படையில் ஒரு சமத்துவ சமூகத்தைப் பற்றிப் பேச
ஆரம்பித்தது.
மார்ச் 1931இல் நடந்த கராச்சி அமர்வு சர்தார்
வல்லபாய் படேல் தலைமையில் அடிப்படை
உரிமைகள் மற்றும் கடமைகளில் ஒரு தீர்மானத்தை
நிறைவேற்றியத�ோடல்லாமல் சுதந்திர இந்தியாவின்
ப�ொருளாதார க�ொள்கை பற்றிய ஒரு பார்வையை
வழங்கியது. பின் இதுவே சுதந்திர இந்தியாவிற்கான
இந்திய தேசிய காங்கிரசின் க�ொள்கை அறிவிப்பு
விளக்கமானது. இந்த உரிமைகளும் சமூக மற்றும்
ப�ொருளாதாரத்
திட்டங்களும்
உறுதிசெய்வது
யாதெனில் அரசியல் சுதந்திரம் மற்றும் ப�ொருளாதாரச்
சுதந்திரம் என்பது பிரித்துப் பார்க்கமுடியாத
ஒன்றாகும்.

பங்குச் சந்தை வீழ்ச்சி,
அமெரிக்காவின் வால் தெரு (Wall Street)

உலகப் பெருமந்த நிலை 1929இல் இருந்து
ஒரு பத்தாண்டாக நீடித்த ஒரு கடுமையான மற்றும்
நீடித்தப் ப�ொருளாதார நெருக்கடி ஆகும். மந்தமான
ப�ொருளாதார
நடவடிக்கைகள்,
குறிப்பாகத்
த�ொழிலகத்தில் உற்பத்திக் குறைப்பு, கதவடைப்பு,
ஊதிய குறைப்பு, வேலையின்மை மற்றும் பட்டினி
ப�ோன்ற நெருக்கடிகளுக்கு இட்டுச் சென்றது. வட
அமெரிக்காவில் த�ொடங்கிய
ப�ொருளாதாரப்
பெருமந்தமானது
ஐர�ோப்பாவையும் உலகின்
அனைத்துத்
த�ொழில்துறை
மையங்களையும்
பாதித்தது.
உலகம்
அதன்
காலனித்துவ
ஒழுங்கினால்
ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருந்ததால்,
அதன் ப�ொருளாதார மண்டலத்தில் உலகின் ஒரு

அடிப்படை
உரிமைகள்
தீர்மானத்தை
மேல�ோட்டமாய் பார்த்தால்கூட பிரிட்டிஷாரால் நமது
அடிப்படை
உரிமைகள்
எப்படியெல்லாம்
மறுக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை அப்பட்டமாய்த் தெரிந்து
75

12th History_TM_Unit_5.indd 75

ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிரான ப�ோராட்டங்களில் புரட்சிகர தேசியவாதத்தின் காலம்

10-06-2019 13:34:02

பகுதியில்
ஏற்படும்
வளர்ச்சியானது
பகுதிகளையும் பாதித்தன.

மற்ற

இந்தியாவில்
ஏற்பட்டது.

இந்தியத் த�ொழில்துறைக்குக் கிடைத்த ஒரே
நேர்மறைத் தாக்கம் குறைக்கப்பட்ட விலையில்
கிடைத்த நிலங்கள் மற்றும் மலிவான ஊதியத்தில்
கிடைத்த த�ொழிலாளர்கள். பிரிட்டனுடனும் பிற
முதலாளித்துவ
நாடுகளுடனும்
ஏற்பட்ட
பலவீனமான
உறவுகளால்
சில
இந்திய
த�ொழில்களில்
வளர்ச்சியடைந்தன.
ஆயினும்
உள்ளூர்
நுகர்வுக்கு
முக்கியத்துவமளித்த
த�ொழில்கள் மட்டுமே செழித்தோங்கியன.

இந்தியாவில் த�ொழில்துறையை நிறுவுவதில்
ஒரு முக்கியமான மைல் கல் இந்தியாவின்
இருப்புப்பாதை
விரிவாக்கமும்
புகைவண்டிப்
ப�ோக்குவரத்து
அதிகரித்ததுமேயாகும்.
முதல்
பயணிகள்
ரயில்
1853இல்
பம்பாய்க்கும்

5.6 இ
 ந்தியாவில் த�ொழில்துறை
வளர்ச்சி
பிரிட்டிஷ்
வணிகக்
க�ொள்கையானது
உள்நாட்டுத்
த�ொழில்துறையைப்
பெரும்
எண்ணிக்கையாக்கியது.
இந்தியாவைத்
த�ொழில்மயமாக்குதல் பிரிட்டிஷ் க�ொள்கையின் ஒரு
பகுதி அல்ல. மற்ற காலனிகளைப் ப�ோலவே
இந்தியாவும் ஒரு மூலப்பொருள் க�ொள்முதல்
செய்யும் பகுதியாகவும் உற்பத்திப் ப�ொருட்களுக்கான
சந்தையாகவும் கருதப்பட்டது.

இதுமட்டுமன்றி,
முதல்
உலகப்போரின்
ப�ோதும் ப�ொருளாதாரப் பெரும் மந்தம் ப�ோன்ற சில
எதிர்பாராத
சந்தர்ப்பங்கள்
காரணமாகவும்
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விரிவாக்கம்

1854இல் பம்பாயில்
கவஸ்ஜீ நானாபாய் தவர்
(1815-73) என்ற பார்சி
இனத்தைச்
சேர்ந்த
இந்தியரே
பருத்தி
ஆலையை முதன்முதலில்
த�ொடங்கினார்.
இது
பாம்பே
ஸ்பின்னிங்
அண்ட் வீவிங் கம்பெனி
என்று
அறியப்பட்டது.
நகரத்தின்
முன்னணி
வர்த்த க ர்கள் , கவஸ்ஜீ நானாபாய் தவர்
பெரும்பாலும் பார்சிக்கள்,
இந்த முயற்சிக்குப் பங்களிப்புச் செய்தனர். அமெரிக்க
உள்நாட்டுப் ப�ோர் (1861-65) பருத்தி விவசாயம்
செய்தோருக்கு ஒரு வரம். ஆனால் உள்நாட்டுப்
ப�ோருக்குப்பின் பிரிட்டன் அமெரிக்காவிலிருந்து
த�ொடர்ந்து பருத்தி இறக்குமதி செய்ததால் இந்தியப்
பருத்தி
விவசாயிகள்
துயரத்திற்குள்ளாயினர்.
ஆனால், ஐர�ோப்பியர்கள் பருத்தியின் மலிவான,
அபரிதமான உற்பத்தியால் இந்தியாவில் ஜவுளித்
த�ொழிற்சாலைகளைத்
துவக்கினர்,
இந்தியத்
த�ொழில் முனைவ�ோரால் அகமதாபாத் ஜவுளி
ஆலைகள் நிறுவப்பட்டதும், அகமதாபாத் மற்றும்
பம்பாய் ஆகியவை பருத்தி ஆலைகளின் முக்கிய
மையங்களாக மாறின. 1914ஆம் ஆண்டு வாக்கில்,
பம்பாய் மாகாணத்திற்குள் 129 நூற்பு, நெசவு மற்றும்
பிற பருத்தி ஆலைகள் இருந்தன. 1875-76க்கும்
1913-14க்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் இந்தியாவில்
பருத்தி ஜவுளி ஆலைகள் எண்ணிக்கை 47
லிருந்து 271 ஆக அதிகரித்தது.

அமெரிக்காவில் வால் தெருவில் (Wall Street)
உண்டான (அமெரிக்கப் பங்குச் சந்தை அமைந்துள்ள
இடம்) பெரும் அளவிலான ப�ொருளாதார வீழ்ச்சி
உலகையே உலுக்கியது. இது இந்தியாவையும்
தாக்கியது. பிரிட்டிஷ் காலனித்துவம் இந்தியாவின்
நிலைமையை மேலும் ம�ோசமாக்கியது. பெருமந்தம்
உற்பத்தித்தொழில், வேளாண் துறைகள் என
இரண்டையும்
பாதித்தது.
த�ொழில்துறை
மையங்களான பம்பாய், கல்கத்தா, கான்பூர், ஐக்கிய
மாகாணம், சென்னை ஆகிய இடங்களில் ஊதியக்
குறைப்புகள், வேலை முடக்கம் ஆகியவற்றிற்கு
எதிராயும் வாழ்க்கை நிலையை மேம்பாடடையச்
செய்யக் க�ோரியும் த�ொழிலாளர் ப�ோராட்டம்
வெடித்தது. வேளாண் துறையில், சணல் மற்றும்
கச்சாப் பருத்தி ப�ோன்ற ஏற்றுமதி விவசாயப்
ப�ொருட்களின்
விலைகள்
அதலபாதாளத்தில்
சரிந்தன. 1929-1930இல் ₹. 311 க�ோடியாயிருந்த
இந்திய ஏற்றுமதியின் மதிப்பு 1932-1933இல் ₹. 132
க�ோடியாகச்
சரிந்தது.
எனவே,
1930களில்
த�ோன்றிய கிசான் சபாக்கள் குத்தகைக் /வாடகைக்
குறைப்புகள், கடன் பிடியிலிருந்து நிவாரணம்,
ஜமீன்தாரி முறை அகற்றப்படுதல் ஆகியவற்றிற்காகப்
ப�ோராடியது.

ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிரான ப�ோராட்டங்களில் புரட்சிகர தேசியவாதத்தின் காலம்

த�ொழில்துறை

ஏப்ரல் 16, 1853, 3:35 பிற்பகல் அன்று இந்தியாவின் முதல்
இரயில் பயணம் பம்பாயிலுள்ள ப�ோரி பந்தர் இரயில்
நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்டு 34 கி.மீ. த�ொலைவிலுள்ள தானே
எனுமிடத்தைச் சென்றடைந்தது.
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தானேவுக்குமிடையே இயங்கியது. இருபதாம்
நூற்றாண்டின் முதல் பத்தாண்டில் இந்தியாவின்
மிகப்பெரிய ப�ொறியியல் த�ொழில் இரயில்வே ஆகும்.
பிரிட்டிஷாரால்
நிர்வகித்து,
ரயில்வே
நிறுவனங்களால் நடத்தப்பட்ட இந்த நிறுவனத்தில்
1911 இல் 98,723 நபர்கள் பணியில் இருந்தனர்.
இரயில்வே,
இதரப்
ப�ோக்குவரத்து
மற்றும்
த�ொலைத்தொடர்பு வசதிகளின் வருகை பல்வேறு
துறைகளின் வளர்ச்சிக்கு உதவியது.

விரிவுபடத் த�ொடங்கியது. 1907இல் பீகாரிலுள்ள
சாகி நகரில் டாடா குழுமத்தால் டாடா இரும்பு மற்றும்
எஃகு நிறுவனம் (TISCO) - முதன்முதலில் சுதேசி
இயக்கத்தின் ஒரு நிகழ்வாக அமைக்கப்பட்டது.
இதற்கு முன்னர், 1875இல் ஐர�ோப்பியர்கள் குழு
ஒன்று வங்காள இரும்பு நிறுவனத்தை நிறுவ
முயற்சித்தது. இதைத் த�ொடர்ந்து 1889இல் வங்காள
இரும்பு மற்றும் எஃகு ஆலை அமைக்கப்பட்டது.
இருப்பினும், இந்தத் துறையில் உள்ள மற்ற
முயற்சியாளர்களைவிட டாடா மிக உன்னத நிலையை

இ ந் தி ய ா வி ல்
ப த்தொன்பத ா ம்
நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி
மற்றும்
இருபதாம்
நூ ற ்றா ண் டி ன்
முற்பகுதியில்
சணல்
உற்பத்தி
மற்றொரு
த�ொழில் ஆகும். முதல்
சணல் உற்பத்தி ஆலை
கல்கத்தாவில் 1855இல்
துவாரகநாத் தாகூர்
நிறுவப்பட்டது.
சணல்
த�ொழில் வளர்ச்சி மிகவும் விரைவாக இருந்ததால்
1914ஆம் ஆண்டில் கல்கத்தா மாகாணத்தில் மட்டும்
64 ஆலைகள் இருந்தன. இருப்பினும், பாம்பே துணி
ஆலைகள்
ப�ோலன்றி,
இந்த
ஆலைகள்
ஐர�ோப்பியர்களுக்குச்
ச�ொந்தமானவை.
பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் த�ொழில்துறை
வளர்ச்சி முக்கியமாகப் பருத்தி, சணல் ப�ோன்ற பல
துறைகளில் மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும். இதனை
மடைமாற்றப் பல முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
உதாரணமாக, 1843இல் ரவீந்திரநாத் தாகூரின்
தாத்தா துவாரகநாத் தாகூர் (1794-1847) என்பவரால்
ராய்கஞ்ச் என்ற இடத்தில் பெங்கால் நிலக்கரி
நிறுவனம் நிறுவப்பட்டது. 1892க்குப் பிறகு நிலக்கரி
உற்பத்தித் துறையின் வளர்ச்சி வேகமெடுத்து முதல்
உலகப்போரின் ப�ோது உச்சத்தையெட்டியது.

ஜே.என். டாடா எனப்
பிரபலமாய்
அறியப்பட்ட
ஜாம்ஷெட்ஜி நுஸர்வஞ்சி
டாடா (1839 - 1904),
பர�ோடாவில் உள்ள நவ்சாரி
என்ற இடத்தில் ஒரு பார்சி
( ஜ�ொ ர ா ஷ்ட் ரி ய ன் )
வணிகக் குடும்பத்திலிருந்து ஜே.என். டாடா
வந்தவர். இந்தியாவின் முதல் வெற்றிகரமான
த�ொழிலதிபர் இவர் என்பதால், இந்திய நவீனத்
த�ொழிலகங்களின்
தந்தை
என
அழைக்கப்படுகிறார்.
தனது
தந்தையின்
வியாபாரத்திற்கு உதவும் ப�ொருட்டு, அவர் உலகம்
முழுவதிலும் பயணம் மேற்கொண்டார். மேலும்
அவருடைய அனுபவம் எதிர்கால முயற்சிகளுக்கு
இது
உதவியது.
1868இல்
நிறுவப்பட்ட
அவருடைய வர்த்தக நிறுவனம் டாடா குழுமம்
என்றானது. ஒரு தேசியவாதியாய், குர்லா,
பம்பாயில் உருவாக்கிய தனது நிறுவனம்
ஒன்றிற்கு "சுதேசி" எனப் பெயரிட்டார். அவரது
மகன்களான த�ோரப்ஜி டாடா மற்றும் ரத்தன்ஜி
டாடா ஆகிய�ோர் அவரது கனவுகளை நனவாக்கி
வந்தனர். த�ோரப்ஜி டாடா அவரது தந்தையின்
நீண்ட காலக் கனவான இரும்பு மற்றும் எஃகு
நிறுவனத்தை 1907ஆம் ஆண்டில் நிறுவினார்.
இதற்காக
அவர்
இரண்டு
ஆண்டுகள்
அமெரிக்காவில் உள்ள அமெரிக்கன் இரும்புத்
த�ொழிலகங்களில்
உத்வேகத்துடன்
நுணுக்கங்களைக் கற்றுத் தேர்ந்தார். ஒரு
நீர்மின்சக்தி நிறுவனத்தை அமைப்பதற்கான
அவரது மற்றொரு கனவு அவரது வாழ்நாளுக்குள்
நிறைவேறவில்லையெனினும்
1910இல்
மிகப்பெருமளவில் டாடா நீர்மின்சக்தி நிறுவனம்
உதயமானது. த�ொலைந�ோக்குப் பார்வையுடன்
இந்திய அறிவியல் கழகம் ஒன்றை பெங்களூரில்
டாடா குழுமம் நிறுவியுள்ளது.

இருபதாம்
நூற்றாண்டின்
ஆரம்பத்தில்
இந்தியாவில் த�ொழில்துறை மாற்றுப்பாதையில்

டாடா இரும்பு மற்றும் எஃகு நிறுவனம் (TISCO)
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அடைந்துள்ளது. அதன் உற்பத்தி 1912-13இல் 31,000
டன்னிலிருந்து 1917-18இல் 1,81,000 டன்னாக
அதிகரித்துள்ளது.

பிறகு, நெசவுத் த�ொழில் சிறப்பாக செயல்படத்
த�ொடங்கியது. ப�ோர்களுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில்,
தறிகள் மற்றும் சுழல் அச்சுக்கள் எண்ணிக்கையில்
கணிசமாய் உயர்ந்தன.

முதல் உலகப் ப�ோர் நாட்டைத் த�ொழில்
மயமாக்குவதற்கு ஒரு இடைக்காலத் தடையாய்
இருந்தது. முதல் முறையாக, பிரிட்டனின் கிழக்கு
ந�ோக்கிய திட்டமிடலுக்கு
ஜப்பான் சவாலாய்
இருந்தது. பாரம்பரியமிக்க வர்த்தகப் பாதைகள்
தாக்குதலுக்கு
உள்ளாகலாமென்பதால்
தன்
தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய இந்தியாவில்
த�ொழில்துறையின் வளர்ச்சி அவசியம். எனவே,
பிரிட்டன் தனதுக் கட்டுப்பாட்டிலிருந்த இந்திய
முதலீட்டாளர்களுக்கு சில சலுகைகள் வழங்கியது.
பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் ஒப்பீட்டுத் தளர்வுக்
கட்டுப்பாடு மற்றும் ப�ோரினால் கிடைத்த உள்நாட்டுச்
சந்தை
விரிவாக்கம்,
த�ொழில்மயமாக்கலை
எளிதாக்கியது. முதல் முறையாக 1916இல் ஒரு
த�ொழிற்துறை ஆணையம் நியமிக்கப்பட்டது. ப�ோர்
காலத்தில் பருத்தி மற்றும் சணல் த�ொழில்கள் அதிக
வளர்ச்சியைக் காட்டின. இக்காலத்தில் எஃகு
த�ொழிற்துறையானது கணிசமான வளர்ச்சியைக்
க�ொண்ட மற்றொரு துறை ஆகும்.

1929-30களில் இந்தியாவால் 44 சதவீதம்
வெளியில் இருந்து நுகர்வு செய்யப்பட்ட பருத்திப்
ப�ொருட்கள் 1933-34இல் பெருமந்தநிலைக்குப்
பின்னர், 20.5 சதவிகிதமாகக் குறைந்துவிட்டது.
வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்த ஏனைய இரண்டு
த�ொழில்கள் சர்க்கரை உற்பத்தியும் சிமெண்ட்
உற்பத்தியும் ஆகும் ப�ோர்களுக்கு இடைப்பட்ட
ஆண்டுகளில் கப்பல் த�ொழிலும் வளர்ச்சியைக்
கண்டது. சிந்தியா நீராவிக் கப்பல் கம்பெனி
லிமிடெட் (1919) ஏனையவற்றிற்கு முன்னோடியாக
இருந்தது. 1939இல், அவர்கள் பிரிட்டிஷாரின்
பம்பாய்
நீராவிக்
கப்பல்
நிறுவனத்தையும்
வாங்கிவிட்டனர். இந்த துறையில் எட்டு இந்திய
நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வந்தன. இரண்டாம்
உலகப் ப�ோருடன் ஒரு புதிய கட்ட உற்பத்தி
துவங்கி, அது இயந்திர உற்பத்தி, விமானப்
ப�ோக்குவரத்து, ரயில்பெட்டி, ரயில் எஞ்சின்
உற்பத்தி மற்றும் பலவற்றிற்கான உற்பத்தித்
த�ொழில்களாய் விரிவடைந்தது

மேலும் வளர்ச்சியடைந்த
த�ொழில் நிறுவனங்கள் காகிதம்,
வேதிப்பொருட்கள், சிமெண்ட்,
உரங்கள், த�ோல் பதனிடுதல்,
முதலியன. 1882ஆம் ஆண்டில்
லக்னோவில் முதல் காகித
ஆலை இந்திய முதலாளிகளால்
- கூப்பர் பேப்பர் மில் என்ற பெயரில் அமைக்கப்பட்டது.
இதைத் த�ொடர்ந்து ஐர�ோப்பியர்களால் இதகர் காகித
ஆலை மற்றும் பெங்கால் காகித ஆலை நிறுவப்பட்டது.
1904இல்
மதராஸ்
நகரில்
தென்னிந்திய
த�ொழிற்சாலை நிறுவனம் சிமெண்ட் உற்பத்தியைத்
த�ொடங்கியது. 19ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில்
த�ோல்
பதனிடும்
த�ொழிற்சாலைகள்
த�ொடங்கப்பட்டன. 1860இல் கான்பூரில் அரசால் ஒரு
த�ோல் பதனிடும் த�ொழிற்சாலை அமைக்கப்பட்டது.
1905இல் முதன் முதலாக இந்தியருக்குச் ச�ொந்தமான
தேசிய த�ோல் பதனிடும் த�ொழிற்சாலை ஒன்று
கல்கத்தாவில்
அமைக்கப்பட்டது.
19ஆம்
நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் மைசூர் க�ோலார் தங்கச்
சுரங்கத்தில் தங்கம் வெட்டியெடுக்கும் பணி
த�ொடங்கப்பட்டது.

ப�ொருளாதாரப் பெருமந்தத்தின் ப�ோது
தமிழ்நாட்டில் த�ொழில்துறை வளர்ச்சி

ஸ்டேன்ஸ் நூற்பு மற்றும் நெசவு ஆலை - க�ோயம்புத்தூர்

சென்னை
மாகாணத்தில்
த�ொழில்துறை
வளர்ச்சி கணிசமானதாக இருந்தது. க�ோயம்புத்தூரில்,
1896இல் ஸ்டேன்ஸ் மில் (க�ோயம்புத்தூர் நூற்பு
மற்றும் நெசவு ஆலை) நிறுவப்பட்ட பின் வேறு எந்த
ஆலைகளும்
வரவில்லை.
ப�ொருளாதாரப்
பெருமந்தத்தால் ஏற்பட்ட நிலத்தின் விலை வீழ்ச்சி,
குறைந்த ஊதியத்தில் த�ொழிலாளர்கள், குறைந்த
வட்டி
விகிதத்தில்
கடன்
ப�ோன்றவை
க�ோயம்புத்தூரில்
ஜவுளித்துறையின்
விரிவாக்கத்திற்கு வழிவகுத்தன. 1929-37களில்

ப�ோர்களுக்கு
இடைப்பட்ட
காலப்பகுதி
உற்பத்தித்
த�ொழில்களின்
வளர்ச்சியைப்
பதிவுசெய்துள்ளது.
ஆச்சரியத்தக்கவகையில்
பிரிட்டன் மற்றும் உலக சராசரியை விடவும்
இந்தியத் த�ொழில்களின் வளர்ச்சி சிறப்பாக
இருந்தது. 1923-24இல் ஒரு சிறிய தடுமாற்றத்திற்குப்
ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிரான ப�ோராட்டங்களில் புரட்சிகர தேசியவாதத்தின் காலம்
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க�ோயம்புத்தூரில் இருபத்து ஒன்பது ஆலைகள்
மற்றும் விதை நீக்கும் த�ொழிற்சாலைகள் த�ோன்றின.
1932இல் க�ோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் மதுக்கரை
என்ற
இடத்தில்
சிமெண்ட்
த�ொழிற்சாலை
த�ொடங்கப்பட்டது. இது மாநிலத்திற்கே ஊக்கம்
தருவதாயிருந்தது. 1931 - 1936க்கு இடையில்
மாகாணத்தில் உள்ள சர்க்கரை ஆலைகளின்
எண்ணிக்கை இரண்டிலிருந்து பதின�ொன்றாய்
உயர்ந்தது. இதே காலத்தில் அரிசி ஆலைகள்,
எண்ணெய்
ஆலைகள்
மற்றும்
சினிமா
நிறுவனங்களின் பெருக்கமும் அதிகரித்தது.

பாடச் சுருக்கம்


1920 - 30களில் உண்டான முற்போக்கு
எழுச்சி, முற்றிலும் வேறுபட்ட தேசியவாதம்.



இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நிறுவப்பட்டது மற்றும்
கான்பூர் சதி மற்றும் மீரட் சதி வழக்குகள�ோடு
கம்யூனிஸ்ட் நடவடிக்கைகள் முடிவுக்கு வந்தது

பயிற்சி

பகத் சிங், ராஜகுரு, சுகதேவ் மற்றும்
சூரியாசென் ப�ோன்ற பெரிய புரட்சியாளர்கள்
இந்திய
சுதந்திரத்திற்காகத்
தங்கள்
இன்னுயிரையே தியாகம் செய்தனர்.



1930களில்
த�ோன்றிய
ப�ொருளாதாரப்
பெருமந்தம் உலக அளவில் தாக்கத்தை
ஏற்படுத்தியது. கிரேட் பிரிட்டனின் காலனியாக
இருந்த இந்தியா மிகவும் ம�ோசமாகப்
பாதிக்கப்பட்டது. பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின்
இரண்டாம் பாதியில் இருந்து ப�ோர்களுக்கு
இடைப்பட்ட காலம் வரை இந்தியாவின்
த�ொழில்
வளர்ச்சியானது
பிரிட்டனின்
எந்தவிதமான ஆதரவுமின்றி த�ொடங்கப்பட்டு
முதல் உலகப்போர் மற்றும் பின்னர் த�ோன்றிய
பெருமந்தம் ஆகியவற்றையும் தாண்டி உன்னத
நிலைமையை அடைந்துள்ளது.
64
பிறகு

நாட்கள்
சிறையில்

(ஆ) சச்சின் சன்யால்
(ஈ) பிரித்தி வதேதார்

5. பின்வரும் கூற்றுகளில் ப�ொருளாதாரப் பெரும்
மந்தம் குறித்துச் சரியானவை.

(அ) 1920   (ஆ) 1925   (இ) 1930   (ஈ) 1935

(i) இது வடஅமெரிக்காவில் ஏற்பட்டது.
(ii) வால் தெருவில் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சியானது பெரும்
மந்தத்தை விரைவுபடுத்தியது.
(iii) பெரும்
மந்தம்
வசதிபடைத்தவர்களை
மட்டுமே பாதித்தது.
(iv) வி
 லை வீழ்ச்சி அடைந்ததால் பெரும்
மந்தத்தின் ப�ோது சிறப்பான வாழ்க்கை
முறையை த�ொழிலாளர்கள் அனுபவித்தனர்.
(அ) i மற்றும் ii
(ஆ) i, ii, மற்றும் iii
(இ) i மற்றும் iv
(ஈ) i, iii மற்றும் iv

2. கல்பனா தத் எதனுடன் த�ொடர்புடையவர்?
(அ) ஹிந்துஸ்தான் ச�ோசலிஸ்ட் ரிபப்ளிகன்
அச�ோசியேஷன்
(ஆ) வங்காள சபை
(இ) இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
(ஈ) இந்தியக் குடியரசு இராணுவம்

3. பின்வருவனவற்றைப் ப�ொருத்துக
(அ) கான்பூர் சதி வழக்கு - 1. அடிப்படை
உரிமைகள்
(ஆ) மீரட் சதி வழக்கு
- 2. சூரியா சென்
(இ) சிட்டகாங்
- 3. 1929
ஆயுதக்கிடங்கு
க�ொள்ளை
(ஈ) இந்திய தேசிய
- 4. 1924
காங்கிரசின் கராச்சி
மாநாடு

6. முதலாவது பருத்தித் த�ொழிற்சாலை பம்பாயில்
த�ொடங்கப்பட்ட ஆண்டு
(அ) 1852		
(இ) 1861		

(ஆ) 1854
(ஈ) 1865

7.	க�ொடுக்கப்பட்ட குறிப்புகளை க�ொண்டு சரியான
கூற்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

(i) "Chittagong Armoury Raiders Reminiscences"
எனும் நூல்
கல்பனா தத் என்பவரால்
எழுதப்பட்டது.

(ஆ) 2, 3, 4, 1
(ஈ) 4, 3, 2, 1
79
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(அ) புலின் தாஸ்
(இ) ஜதீந்திரநாத் தாஸ்

இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
எந்த ஆண்டு த�ொடங்கப்பட்டது?

(அ) 1, 2, 3, 4		
(இ) 3, 4, 1, 2		

இளம் பெண்களும் புரட்சிகர இயக்கங்களில்
பங்கு பெற்றனர். அவ்விளம்பெண்களில்
ஒருவர் கல்பனா தத் ஆவார்.

4. கீழ்க்காண்பவர்களில்
உண்ணாவிரதத்திற்குப்
உயிரிழந்தவர் யார்?

I. சரியான விடையைத்
தேர்ந்தெடுக்கவும்.
1.
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(ii) கல்பனா தத் தாய்நாட்டின் விடுதலைக்காக
ஆயுதம் தாங்கி ப�ோராடினார்.
(iii) க
 ல்பனா தத் பேரரசருக்கு எதிராகப் ப�ோர்
த�ொடுத்தார் எனக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டார்.
(அ) i மட்டும்		

(இ) ii மற்றும் iii

3. புகழ்பெற்ற
க�ோரக்பூர்
நீதிபதியான
H.E. ஹ�ோம்ஸ் பற்றி நீவிர் அறிவது யாது?
4. இரண்டாவது லாகூர்
நிகழ்வு யாது?

(ஆ) i மற்றும் ii

(ஈ) அனைத்தும்

(அ) 1855		
(இ) 1877		

III. குறுகிய விடையளிக்கவும்.

– அரக்கோணம்
– பூனா
–	தானே
– ஹூக்ளி

9. கல்கத்தாவில் முதலாவது சணல்
த�ொடங்கப்பட்ட ஆண்டு _______

1.

3.	தென்னிந்தியாவில்
த�ொழிற்சங்கங்களின்
வளர்ச்சிக்காகச்
சிங்காரவேலர்
ஆற்றிய
பங்களிப்புக் குறித்து எழுதுக.

ஆலை

(ஆ) 1866
(ஈ) 1888

IV. விரிவான விடையளிக்கவும்.
1.

(அ) எம்.என். ராய்
(ஆ) பகத் சிங்
(இ) எஸ்.ஏ. டாங்கே	 (ஈ) ராம் பிரசாத் பிஸ்மில்

3.	ப�ொருளாதாரப் பெரும் மந்தம் ஏற்பட்ட ப�ோது
சமூக,
ப�ொருளாதார
மற்றும்
அரசியல்
லட்சியங்கள் வெளிப்படுத்துவதில் இந்திய
தேசிய காங்கிரசின் கராச்சி மாநாட்டின்
முக்கியத்துவத்தை ஆய்வு செய்க.

(i) சணல் மற்றும் பருத்தி த�ொழிற்சாலைகளில்
த�ொழிற்சங்கங்கள் த�ோன்றின.

(ii) இ
 வ்வழக்கில்
கம்யூனிஸ்ட்களும்
த�ொ ழி ற ்சங்கவ ா தி க ளு ம்
குற்றஞ்சாட்டப்பட்டனர்.
(iii) இ
 வ்வ ழ க் கு நீ தி ப தி H . E .  ஹ�ோ ம் ஸ்
என்பவரின் முன்பாக விசாரணைக்கு வந்தது.

V. செயல்பாடுகள்
1.

(iv) விசாரணை
மற்றும்
சிறைத்
தண்டனையானது இந்தியாவில் காங்கிரஸ்
நடவடிக்கைகளில்
விழிப்புணர்வை
ஏற்படுத்தியது.
(ஆ) i, iii மற்றும் iv
(ஈ) i, ii மற்றும் iv

மேற்கோள் நூல்கள்

இந்தியாவில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை உருவாக்க
கிரேட் பிரிட்டனால் அனுப்பப்பட்ட மூன்று
ஆங்கில கம்யூனிசவாதிகளின் பெயர்களைக்
குறிப்பிடுக.

1. Bipan Chandra, etal., India’s Struggle for
Independence, Penguin Books, New Delhi,
2016.
2. K.A. Manikumar, A Colonial Economy in
the Great Depression: Madras, 1929-37,
Orient Longman, 2002.

2. மீரட் சதி வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட
குற்றவாளிகளுக்கு
ஆதரவாக
வாதாடிய
வழக்கறிஞரை அடையாளப்படுத்துக.
ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிரான ப�ோராட்டங்களில் புரட்சிகர தேசியவாதத்தின் காலம்
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குழுச் செயல்பாடு - இந்திய சுதந்திரப்
ப�ோராட்டத்தில் பெண்களின் பங்களிப்புப் பற்றி
குறிப்பு எழுதுக.

2. காந்தியடிகள் சகாப்தத்தின் ப�ோது தமிழ்நாட்டில்
சுதந்திர ப�ோராட்ட நடவடிக்கைகளில் பெண்கள்
ஆற்றிய பங்கு பற்றி ஒவ்வொரு மாணவனையும்
குறிப்பெழுதி வர கூறுதல்.

II. சுருக்கமான விடையளிக்கவும்.
1.

பகத்சிங்கின் புரட்சிகர தேசிseயவாதம் மற்றும்
புரட்சிகர நடவடிக்கைகள் எவ்வாறு அவரைத்
தூக்கு மேடைக்கு இட்டுச் சென்றது?

2. 1919-1939ஆம் ஆண்டுகளுக்கிடையில் காலனி
ஆதிக்க
இந்தியாவில்
ஏற்பட்ட
த�ொழில்
வளர்ச்சியினைப் பற்றி எழுதுக.

11. கான்பூர் சதி வழக்குக் குறித்த பின்வரும் எந்த
கூற்றுகள் சரியானவை?

(இ) ii, iii மற்றும் iv

சிட்டகாங் ஆயுதப் படைத் தாக்குதலை நடத்த
சூரியாசென் எவ்வாறு திட்டமிட்டார்?

2. டாடா இரும்பு மற்றும் எஃகு நிறுவனம் (TISCO)
பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

10. பின்வருவ�ோரில் கான்பூர் சதி வழக்கில் கைது
செய்யப்பட்டவர் யார்?

(அ) i, ii மற்றும் iii

என்றறியப்படும்

5. இந்தியாவின் நவீன த�ொழிற்சாலையின் தந்தை
என ஜே.என். டாடா அழைக்கப்பட காரணம்
என்ன?

8. முதலாவது பயணிகள் இரயில் 1853இல் எந்த
இடங்களுக்கு இடையே ஓடியது?
(அ) மதராஸ்
(ஆ) பம்பாய்
(இ) பம்பாய்
(ஈ) க�ொல்கத்தா	

சதி
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3. Irfan Habib, Indian Economy 1858-1914, A
People’s History of India, Tulika Books, New
Delhi. 2016.
4. Bhagat Singh, Why I am an Atheist, National
Book Trust, New Delhi, 2006
5. Cambridge Economic History of India,
Vol-2.

6. Kalpana Dutt, Chittagong Armoury Raiders
Reminiscences, People’s Publishing House
Bombay, 1940.
7. Documents of the Communist Movement in
India, vol. II, Meerut conspiracy case (1929),
National Book Agency Calcutta

கலைச்சொற்கள்
ப�ொதுவுடைமைக்
க�ொள்கை

Communism

a political and economic system in which
there is no private ownership of property or
industry and people of all social classes are
treated equally.

வலிமையின்
மூலம் உடனடியாக
அதிகாரத்தைக்
கைப்பற்ற
வேண்டும் என்ற
கருத்துடையவர்

Bolshevik

a member of the majority faction of the
Russian Communist Party, which seized
power in the October Revolution of 1917.

அடிப்படை
உரிமைகள்

fundamental Rights

civil liberties of the people.

ப�ொருளாதாரப்
பெருமந்தம்

Great Depression

a deep and prolonged economic crisis.

புரட்சிகரக் க�ோட்பாடு

radicalism

social or political movements that aim at
fundamental change in the structure of
society.

கடுமையான

draconian

severe.

சிவில் உரிமைகள்

civil liberties

personal freedom which cannot be denied
without due process of law.
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அலகு

6

தேசியவாத அரசியலில் வகுப்புவாதம்

கற்றலின் ந�ோக்கங்கள்
கீழ்க்காணும் அம்சங்கள�ோடு அறிமுகமாதல்
 இந்திய சுதந்திரத்திற்கு முன் மதம் சார்ந்த தேசியவாதத்தின் த�ோற்றம்

 மு
 ஸ்லிம் லீக் மற்றும் இந்து மகாசபா ஆகியவை அரசியல் அணிதிரட்டலுக்கு மதத்தை ஒரு கருவியாக
பயன்படுத்துதல்
 த
 ங்கள் ஏகாதிபத்திய நலன்களை மேம்படுத்துவதற்காக பிரிட்டிஷார் கையாண்ட பிரித்தாளும்
க�ொள்கை
 வ
 குப்புவாதத்தைக்
கட்டுப்படுத்தும்
விதமாக,
மதச்சார்பற்ற
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கண்ட த�ோல்வி

தேசியவாதத்தை

 பி
 ரிட்டிஷ் அரசு, முஸ்லிம்களுக்கு தனித்தொகுதிகளை வழங்கியதன் மூலம் முஸ்லிம் லீக்கும்
ஜின்னாவும் முஸ்லிம்களுக்கான தனிநாடு க�ோரிக்கையை வலியுறுத்தக் காரணமாக அமைதல்

 இ
 ந்திய அரசாங்கச் சட்டம், 1935இன் கீழ் காங்கிரஸ் பதவிகளை ஏற்றுக்கொண்டதன் காரணமாக
காங்கிரசுக்கும் முஸ்லிம் லீக்கிற்கும் இடையே இடைவெளி அதிகரித்தல்
 இ
 ந்து ராஷ்டிரம் அமைப்பதற்கு இந்து மகாசபை மற்றும் ஆர்.எஸ்.எஸ் முன்வைத்த பிரச்சாரங்களை
காங்கிரஸ் சரியாக கையாளத் தவறியதன் மூலம் முஸ்லிம் லீக்கின் நம்பிக்கையை இழத்தல்

 நேரடி நடவடிக்கை நாளிற்கு ஜின்னா விடுத்த அழைப்பு மற்றும் அதன் விளைவாக கல்கத்தாவில்
ஏற்பட்ட வகுப்புவாத வன்முறை
 நாடு, இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் என இரண்டாகப் பிரிவினை செய்யப்படுதல்

இறுதி
வாய்ப்பாக
அமைந்தது.
புரட்சியின்
கடுமையான அடக்குமுறைகளைத் த�ொடர்ந்து,
முஸ்லிம்கள் தங்களது நிலம், வேலை உள்ளிட்ட
வேறு
பல
வாய்ப்புகளையும்
இழந்தத�ோடு
வறுமை நிலைக்கும் தள்ளப்பட்டனர். இத்தகைய
நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டதை ப�ொறுத்துக்கொள்ள
முடியாத அவர்கள் சமூகத்திலிருந்து ஒதுங்கி
வாழும் நிலை ஏற்பட்டது. மேலும் 1857ஆம்
ஆண்டு பெரும்புரட்சிக்குப்பின் வாழ்ந்த முதல்
தலைமுறையினர்
சிலர்
ஆங்கிலேயரின்
அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் வெறுத்தனர்.
மேலும்
அவர்கள்
ஆங்கிலேய
காலனியக்
க�ொள்கையால் ஏற்படுத்தப்பட்ட புதிய வாய்ப்புகளை
பயன்படுத்திக்கொண்ட
இந்தியர்கள�ோடு
ப�ோட்டியிட நேர்ந்ததால் சீற்றம் க�ொண்டனர். கல்வி
கற்ற மேல்வகுப்பு இந்துக்கள் தேசிய உணர்வு
பெற்று எழுந்ததைக் கண்ட ஆங்கிலேயர்கள்

அறிமுகம்
பிரிட்டிஷ் ஆட்சி ஏற்படுவதற்கு முன்பாக
முகலாயர்கள் மற்றும் அவர்களின் முகவர்கள்
நாட்டின் பெரும் பகுதிகளை ஆட்சி செய்தனர்.
ஆளும் வர்க்கங்களான
இறையாண்மையுள்ள
அரசுகள்,
நிலப்பிரபுக்கள்,
படைத்தளபதிகள்
மற்றும் அலுவலர்கள் ஆகிய�ோர் முஸ்லிம்களாக
இருந்ததால் முஸ்லிம்களில் பெரும்பாலான�ோர் சில
சலுகைகளை ஆளும் வர்க்கத்தினரிடமிருந்துப்
பெற்றனர். அலுவலக ம�ொழியாகவும் நீதிமன்ற
ம�ொழியாகவும் பாரசீகம�ொழி இருந்தது. ஆங்கிலேயர்
படிப்படியாக அவற்றை மாற்றி ஒரு புதிய நிர்வாக
முறையை அறிமுகப்படுத்தினர். பத்தொன்பதாம்
நூற்றாண்டின் இடைப்பகுதியில் ஆங்கிலக் கல்வி
முக்கியத்துவம் பெறத்தொடங்கியது. 1857ஆம்
ஆண்டுப் பெரும்புரட்சியே ஆளும்வர்க்கத்தினரின்
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நடுத்தர வர்க்க முஸ்லிம்களை காங்கிரஸின்
வளர்ச்சியை தடுத்து நிறுத்த ஒரு சக்தியாகப்
பயன்படுத்தினர். அவர்கள் இத்தகைய சூழலைப்
புத்திசாலித்தனமாக
தங்களுக்குச்
சாதகமாகப்
பயன்படுத்திக்கொண்டனர். இப்பாடத்தில் நாம்
மூன்று வகையான தேசியத்தின் ப�ோக்குகளை
பற்றி அறிய உள்ளோம் அவையாவன: இந்திய
தேசியம், இந்து தேசியம் மற்றும் முஸ்லிம் தேசியம்
என்பவனவாகும்.

முஸ்லிம் தேசியக்கட்சி த�ோன்றவும், முஸ்லிம்
அரசியல் கருத்தியல் த�ோன்றவும் உதவியது.
வாஹாபி இயக்கம் இந்து-முஸ்லிம் உறவில்
விரிசலை ஏற்படுத்தியது. வாஹாபிகள் இஸ்லாமை
அதனுடைய
ஆதித்தூய்மைக்கு
அழைத்துச்
செல்லவும், அதன் உயிரை உருக்குலைத்துக்
க�ொண்டிருப்பதாக
அவர்கள்
கருதிய
சில
மூடப்பழக்கங்களை முடிவுக்குக் க�ொண்டுவரவும்
விரும்பினர்.
வாஹாபிகளில்
த�ொடங்கி
கிலாபத்காரர்கள்
வரையான�ோர்
அடிமட்டச்
செயல்பாடுகளில்
காட்டிய
செயற்முனைப்பு
முஸ்லிம்களை அரசியல் மயமாக்குவதில் முக்கியப்
பங்காற்றியது.

6.1  பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில்
வகுப்புவாதத்தின் த�ோற்றம்
மற்றும் வளர்ச்சி

வேறுபல காரணங்களாலும் முஸ்லிம் உணர்வு
மேல�ோங்கத் த�ொடங்கியது. 1870களில் வங்காள
அரசாங்கம், நீதிமன்றம் மற்றும் அலுவலகங்களில்
உருதுக்குப்
பதில்
இந்தி
ம�ொழியை
அறிமுகப்படுத்தியதும், பாரசீக அரேபிய எழுத்து
வடிவத்திற்குப் பதில் நாகரி எழுத்து வடிவத்தைக்
க�ொண்டு வந்தது, முஸ்லிம் த�ொழில்வல்லுநர்கள்
மத்தியில் பீதியை ஏற்படுத்தியது.

அ) இந்துமத மறுமலர்ச்சி
ஆரம்பகால
தேசியவாதிகள்
சிலர்
தேசியவாதத்தை இந்துமத அடித்தளத்தில் மட்டுமே
உருவாக்கமுடியும் என்று நம்பினர். சர்வபள்ளி
க�ோபால் குறிப்பிடுவது ப�ோல 1875இல் நிறுவப்பட்ட
ஆரிய சமாஜத்தின் மூலம் அரசியலில் இந்து
மறுமலர்ச்சிக்கான குரல் ஒலிக்கத் த�ொடங்கியது.
ஆரிய சமாஜம் இந்து மதத்தின் உயரியத்
தன்மைகளை உறுதியுடன் முன்வைத்தது. 19ஆம்
நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் வடஇந்தியாவின்
பெரும்பாலான
பகுதிகளில்
த�ோன்றிய
பசு
பாதுகாப்புக்
கழகங்கள்
இந்து
வகுப்புவாதம்
வளர்வதற்கு ஊக்கமளித்தன. ஆரிய சமாஜம்
ப�ோன்ற நிறுவனங்கள் எடுத்த முயற்சிகள் 1891 முதல்
அன்னிபெசண்ட் அம்மையாரால் வழிநடத்தப்பட்ட
பிரம்மஞான சபையின் மூலம் வலுப்பெற்றன. இந்து
தேசியவாதிகளில் ஒருவராகத் தன்னை அடையாளம்
கண்டுக�ொண்ட அன்னிபெசண்ட் அம்மையார் தனது
கருத்துகளைப் பின்வருமாறு குறிப்பிட்டார்:

இ) பிரிட்டிஷாரின் பிரித்தாளும் க�ொள்கை
கூட்டு இந்திய அடையாளம்
ஒன்று உருவாவதைத் தடுப்பதே
பிரிட்டிஷாரின்
ந�ோக்கமாக
இருந்ததால்,
இந்தியர்களின்
ஒருங்கிணைப்பு முயற்சிகளை
முறியடிக்கத்
த�ொடங்கினர்.
பிரிட்டிஷ்
ஏகாதிபத்தியம்
பிரித்தாளும் க�ொள்கையைக்
கையாண்டது.
பம்பாய்
ஆளுநர்
எல்பின்ஸ்டோன், எல்பின்ஸ்டோன்
“பழைய
ர�ோமானிய
இலட்சியமான ‘Divide et Impera’ (பிரித்தாளுதல்)
என்பது நமதாக வேண்டும்” என்று எழுதினார்.
வகுப்புவாதக் கலவரங்கள் நாட்டின் ஆளுகைக்குச்
சவாலாக இருக்கும் என்று தெரிந்திருந்தப�ோதிலும்
பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், வகுப்புவாதக் கருத்தியல்
சார்ந்த அரசியலுக்கு சட்டபூர்வ அங்கீகாரத்தையும்,
க�ௌரவத்தையும் வழங்கியது. அனைத்துக் கட்சிகளும்
இத்தகைய குறுங்குழுவாத அணுகுமுறையைப்
பின்பற்றியதால்
வடஇந்தியாவில்
இந்துக்கள்
மற்றும்
முஸ்லிம்களுக்கிடையேப்
பகைமை
வளர்ந்தது. இதன் தாக்கம் நாட்டின் பிறபகுதிகளிலும்
காணப்பட்டது. 19ஆம் நூற்றாண்டின் கடைசி
பதிற்றாண்டுகளில் ஏராளமான இந்து-முஸ்லிம்
கலவரங்கள் வெடித்தன. 1882 ஜூலை-ஆகஸ்டில்
தென்னிந்தியாவில் கூட ஒரு பெருங்கலகம்
சேலத்தில் நடைபெற்றது.

“பண்டைய மதங்களைப் புத்துயிர்ப்பு செய்து
வலுப்படுத்தி,
உயர்த்துவதே
இந்தியர்களின்
முதற்பணி ஆகும். இது கடந்த காலப் பெருமையுடன்,
ஒரு புதிய சுயமரியாதையையும், எதிர்காலத்தின்
மீதான நம்பிக்கையையும், ஒரு தவிர்க்க இயலாத
விளைவாகவும்,
தேச/நாட்டுப்பற்றுடன்
கூடிய
வாழ்வின் ஒரு பேரலையாகவும், நாட்டைப்
புனரமைப்பதற்கானத்
த�ொடக்கமாகவும்
உருவாக்கப்பட வேண்டும்”

ஆ) முஸ்லிம் உணர்வின் எழுச்சி
சர்வபள்ளி க�ோபால் குறிப்பிடுவது ப�ோல,
மறுபுறம்
இஸ்லாம்
அலிகார்
இயக்கத்தின்
வழியாகத் தன்னை வெளிப்படுத்திக் க�ொண்டது.
பிரிட்டிஷார் அலிகார் கல்லூரியை ஏற்படுத்த
சையது
அகமதுகானுக்கு
ஆதரவளித்ததும்
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ஈ) பசுவதையும் வகுப்புவாதக் கலவரங்களும்

கண்டு கவலைக�ொண்ட அரசுச் செயலாளர்
ஹேமில்டன், அந்த குழுக்களுக்கிடையே பிரிவினை
வளர்வதைக்கண்டு மகிழ்ச்சி அடைந்தார்.

ஜூலை, 1893இல் வடமேற்கு மாகாணங்களில்
ஆசாம்கர்
மாவட்டத்தில்
இந்துக்களுக்கும்,
முஸ்லிம்களுக்கும் இடையில் ஒரு சர்ச்சை ஏற்பட்டது.
ஐக்கிய மாகாணங்கள், பீகார், குஜராத் மற்றும்
பம்பாய் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு பரந்த
பகுதியில் பரவிய கலகங்கள், நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட
உயிர்களைப் பலிவாங்கின. க�ௌராக் ஷினி சபைகள்
(பசு பாதுகாப்பு சங்கங்கள்) மிகவும் ப�ோர்க்குணம்
க�ொண்டவையாக மாறின என்றும், பசுக்களின்
விற்பனை அல்லது பசுவதையில் சங்கங்களின்
பலவந்தமான தலையீடு இருந்ததாக அறிக்கைகள்
கூறுகின்றன.

“பின்வரும் இரண்டு வகைகளில் எதை
விரும்புவது என்று ஒருவருக்கும் தெரியவில்லை.
கருத்து ஒற்றுமையும், செயலும் அரசியல் ரீதியாக
பெரிதும் ஆபத்தானவை இது முதல் வகை.
கருத்து வேற்றுமையும், ம�ோதலும் நிர்வாக
ரீதியாக த�ொல்லைதருபவை இது இரண்டாவது
வகை. இவையிரண்டையும் ஒப்பிட்டுப்பார்த்தால்,
இரண்டாவது வகை உரசல் எழும் இடங்களில்
இருப்பவர்களுக்கு
கவலையையும்,
ப�ொறுப்புணர்வையும்
ஏற்படுத்தக்
கூடியது
என்ற ப�ோதிலும் இதுவே குறைந்த அளவு
ஆபத்துடையது எனலாம்”
– அரசுச் செயலாளர் ஹேமில்டன்,
வைஸ்ராய் எல்ஜினுக்கு எழுதிய கடிதத்தில்

பசுவதைத் த�ொடர்பான கலகங்கள் 1883க்குப்
பின் அடிக்கடி நடைபெற்றன. 1883 மற்றும்
1891க்கிடையே பஞ்சாபில் மட்டும் இத்தகைய 15
பெரும் கலகங்கள் வெடித்தன.
பஞ்சாபைச் சேர்ந்த பசுப் பாதுகாவலர்கள்,
மத்திய மாகாணத்தின் க�ௌராக் ஷினி சபா
செயல்பாட்டாளர்கள்,
தேவநாகரி
ம�ொழியை
அலுவல் ம�ொழியாக அங்கீகரிக்கவேண்டும் என்று
பரப்புரை செய்தோர், ஐக்கிய மாகாணத்தின் அரசு
அலுவலர்கள் ஆகிய�ோர் இந்த கூட்டமைப்பில்
இணைந்தனர்.

ஊ) காங்கிரஸ் நடவடிக்கைகள்
ஆரிய சமாஜம் ப�ோன்ற இந்து அமைப்புகளில்
நிறைய காங்கிரஸ்காரர்கள் ஈடுபட்டப�ோதிலும்,
காங்கிரஸ்
தலைமை
சமயச்சார்பற்றதாகவே
இருந்தது. இந்திய தேசிய காங்கிரசின் மூன்றாவது
கூட்டத்தில் பசுவதையைக் குற்றமென அறிவித்து,
தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என சில
காங்கிரஸ்காரர்கள்
முயற்சிசெய்த
ப�ோதிலும்,
காங்கிரஸ்
தலைமை
அத்தீர்மானத்தை
ஏற்கவில்லை. காங்கிரஸ் கூட்டத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட
வகுப்பினரை அல்லது இனத்தைப் பாதிக்கும்
தீர்மானம் முன்மொழியப்படும்போது, அந்த வகுப்பைச்
சார்ந்த உறுப்பினர்கள் எதிர்த்தால், எதிர்க்கும்
உறுப்பினர்கள் சிறுபான்மையினராக இருந்தாலும்
அத்தீர்மானத்தை நிறைவேற்றக்கூடாது என்ற
முடிவுக்கு காங்கிரஸ் வந்திருந்தது.

உ) வ
 குப்புவாதத்தைத் தடுப்பதில் காங்கிரசும்
அரசாங்கமும் கண்ட த�ோல்வி
இந்திய தேசிய காங்கிரஸ், தேசியவாதம்
மற்றும்
சமயச்சார்பின்மையில்
உறுதியாக
இருந்தப�ோதிலும் அதனுடைய உறுப்பினர்கள்
இந்து வகுப்புவாத அமைப்புகளில் செயல்படுவதைத்
தடுக்க இயலவில்லை. இதுவே, முஸ்லிம்கள்
காங்கிரஸ் மீது நம்பிக்கை இழப்பதற்கு முக்கியக்
காரணமானது. ஆரிய சமாஜத்தின் ’சுத்தி’ மற்றும்
’சங்கதன்’ நடவடிக்கைகளில் காங்கிரஸ்காரர்களின்
பங்கேற்பு இந்துக்கள் மற்றும் முஸ்லிம்களை மேலும்
பிரிவுபடுத்தியது. பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் பசு பாதுகாப்புச்
சங்கங்களை சட்டத்திற்குப் புறம்பானவை என்ற
அறிவிக்கத்
தவறியதும்,
வகுப்புவாதத்திற்கு
காரணமானவர்களை கைது செய்யத் தவறியதும்
மக்களிடம் நம்பிக்கையின்மையை ஏற்படுத்தின.
ஆனால், பிரிட்டிஷார் வேண்டுமென்றே இந்தப்
பிரச்சனையில்
காங்கிரஸ்காரர்களை
இந்து
வகுப்புவாதம் மற்றும் மறுமலர்ச்சியாளர்கள�ோடு
அடையாளப்படுத்தியதன்
காரணமாக
வடஇந்தியாவில் முஸ்லிம்களிடையே காங்கிரஸ்
எதிர்ப்பு உணர்வுகள் மேல�ோங்கின. இந்திய
தேசிய காங்கிரஸ் த�ொடங்கியப�ோது, பல்வேறு மத,
சமூக குழுக்களுக்கிடையே ஒற்றுமை வளர்வதைக்
தேசியவாத அரசியலில் வகுப்புவாதம்
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எ) சையது அகமது கானின் பங்கு
அலிகார் இயக்கத்தின்
நிறுவனரான சர் சையது
அகமது கான், த�ொடக்கத்தில்
காங்கிரசின்
ஆதரவாளராக
இருந்தார். பின்னர், அவர்
சிந்தனை வேறுவிதமாக மாறத்
த�ொடங்கியது. இந்துக்களால்
ஆளப்படும்
நாட்டில்,
சி று பா ன ்மை யி ன ர ா ன சர் சையது அகமது கான்
முஸ்லிம்களுக்கு தக்க உதவிகள் கிடைக்காது
என்று
எண்ணினார்.
ஆனால்,
முஸ்லிம்
தலைவர்களான பத்ருதீன் தியாப்ஜி, பம்பாயைச்
சார்ந்த ரஹமதுல்லா சயானி, சென்னையைச் சேர்ந்த
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நவாப் சையது முகமது பகதூர், வங்காளத்தைச்
சேர்ந்த ஏ.ரசூல் ஆகிய�ோர் காங்கிரசை ஆதரித்தனர்.
ஆனால், வடஇந்தியாவில் பெரும்பான்மையான
முஸ்லிம்கள் சையது அகமதுகானின் வழியைப்
பின்பற்றி பிரிட்டிஷாரை ஆதரிக்கத் த�ொடங்கினர்.
பிரதிநிதித்துவ அமைப்புகளின் அறிமுகம், அரசுப்
பணிக்கான ப�ோட்டித் தேர்வுகள் ப�ோன்றவை
முஸ்லிம்களின்
பயத்தை
அதிகரிக்கத்
த�ொடங்கியதால் சையது அகமது கானும், அவரைப்
பின்பற்றியவர்களும் அரசாங்கத்தோடு இணைந்து
செயல்படத்
த�ொடங்கினர்.
அரசாங்கத்தோடு
இணக்கமாக செயல்படுவதன்
மூலம்
தனது
இனத்திற்கு அரசாங்கத்திடமிருந்து பெரும்பங்கினை
பெற்றுத்தர இயலும் என்றும், அப்படியில்லாதபட்சத்தில்
தம் இனத்தவர்கள் சிறுபான்மையினர் என்பதால்
எண்ணிக்கை அல்லது தகுதி அடிப்படையில்
வழங்கப்படும் குறைவான அரசு வெகுமதியே
கிடைக்கும் என்று எண்ணினார்.

பஞ்சாப் இந்துசபையின்
முதன்மைத்
தகவல்
த�ொட ர ் பா ள ர ா க வு ம் ,
பின்னர் ஆரிய சமாஜத்தின்
த லை வ ர ்க ளு ள்
ஒருவருமாக இருந்த லால்
சந்த்
சில
நகராட்சிகள்
வகுப்புவாத அடிப்படையில்
லால் சந்த்
அ மைக்கப ்ப ட்டதை
விளக்கியுள்ளார்.
“நகராட்சி
உறுப்பினர்கள்,
நகராட்சித் தலைவரது நாற்காலியின் வலது
மற்றும் இடது புறங்களில் இரு வரிசைகளாக
அமர்ந்திருந்தனர்.
வலதுபுற
வரிசையில்
ஆரியவர்கத்தைச் சார்ந்த பழைய ரிஷிகளின்
வம்சாவளியினரும்,
இடதுபுற
வரிசையில்
இஸ்லாமின் பிரதிநிதிகளும் அமர்ந்திருந்தனர்.
இவ்வாறு அமர்ந்திருந்ததன் மூலம் அவர்கள்
நகராட்சியின்
உறுப்பினர்களாக
மட்டுமின்றி
முகமதியர்களாகவும்,
இந்துக்களாகவும்
இருப்பதையும் நினைவுபடுத்திக் க�ொண்டிருந்தனர்.

இந்து-முஸ்லிம்
விரிசலைக்
குறைத்து
அனைத்து
வகுப்பினரின்
உண்மையான
குறைகளையும்,
தேவைகளையும்
பிரிட்டிஷ்
அரசாங்கத்திடம் எடுத்துச்செல்லும் முயற்சியாகவே
1885இல்
இந்திய
தேசிய
காங்கிரஸ்
த�ொடங்கப்பட்டது. ஆனால், சர் சையது அகமது கான்
இலண்டன் பிரிவி கவுன்சிலிற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
முதல் இந்தியரான சையது அமீர் அலி ப�ோன்ற
முஸ்லிம் தலைவர்கள் காங்கிரஸ், இந்துக்களை
மட்டுமே பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அமைப்பு என்று
வாதிட்டனர். காங்கிரசின் முதல் கூட்டத்தில்
பங்கேற்ற 72 பிரதிநிதிகளில் இரண்டு பேர் மட்டுமே
முஸ்லிம்கள். மேலும், முஸ்லிம் தலைவர்கள்
காங்கிரசில் முஸ்லிம்கள் பங்கேற்றால் அது
ஆட்சியாளர்களிடையே அவர்கள் இனத்திற்குப்
பாதகமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்ற
அடிப்படையில்
காங்கிரசை
முழுமையாக
எதிர்த்தனர்.

ஐ) காங்கிரசின் பலவீன க�ொள்கை

20ஆம்
நூற்றாண்டின்
த�ொடக்கத்தில்
வங்காளத்தில்
சுதேசி
இயக்கம்
(1905-06)
த�ொடங்கப்பட்டப�ோது, அதை ஆதரித்த முஸ்லிம்கள்
காங்கிரஸின் தரகர்கள் என்ற கண்டனத்திற்கு
உள்ளாயினர். காங்கிரஸ் இத்தகைய வாதங்களை
மறுத்து தக்க எதிர்வினை ஆற்றாமல் ம�ௌனம்
காத்ததால், வகுப்புவாத அரசியல் சக்திகள் மேலும்
தூண்டப்பட்டன. அதே நேரத்தில், தேசியவாத
முஸ்லிம்கள் தங்கள் ஊக்கத்தையும், நம்பிக்கையும்
இழந்தனர். இந்தக் காலத்தில் இந்து வகுப்புவாதம்
வலிமைபெறத்
துவங்கியது.
அது
தன்னை
நிலைநிறுத்திக் க�ொள்ள, இந்தியாவில் முஸ்லிம்கள்
ஆட்சி பற்றிய வரலாற்றுப் பார்வையில், இந்துக்களை
கட்டாய மதமாற்றம் செய்தது, இந்துக்கள் மீது
ஜிசியா வரி விதித்தது, முஸ்லிம்களின் ஷரியத்
சட்டத்தைக் கண்டிப்புடன் நடைமுறைப்படுத்தியது,
இந்து
வழிபாட்டுத்
தலங்களை
இடித்தது
ப�ோன்ற நிகழ்வுகளை முன்வைத்தது. பிரிட்டிஷ்
எழுத்தாளர்கள்
பாரபட்சத்துடன்
எழுதிய
பாடநூல்களும், இலக்கியங்களும் இந்தப் ப�ோக்கிற்கு
எரியும் நெருப்பில் எண்ணெய் வார்ப்பவையாக
அமைந்தன.

ஏ) உள்ளாட்சி தேர்தல்களில் வகுப்புவாதம்
வகுப்புவாத உணர்வுகள் வளர்க்கப்பட்டதனால்
ஏற்பட்ட எதிர்பாராத விளைவுகளை, மக்களாட்சி
அரசியலில் சந்திக்க நேர்ந்தது. 1880களில் உள்ளாட்சி
அமைப்புகள் வகுப்புவாத அரசியல் வளர்வதற்கு
உதவின.
நகராட்சி
உறுப்பினர்கள்
அதிக
அதிகாரங்களைப் பெற்று தங்கள் அரசியல் நிலையை
வலுப்படுத்திக்
க�ொண்டார்கள்.
முஸ்லிம்கள்
தலைமையேற்ற
நகராட்சி
வாரியங்களை
இந்துக்களும், இந்துக்கள் தலைமையேற்ற நகராட்சி
வாரியங்களை முஸ்லிம்களும் வலிந்து ஏற்றுக்கொள்ள
வேண்டிய நிலை உருவானது.

“இந்து-முஸ்லிம் வகுப்புவாதம், நடுத்தர
வகுப்புகளுக்கிடையே நடந்த ம�ோதல்களின்
விளைவே ஆகும். மனசாட்சியுள்ள இந்து
மற்றும் முஸ்லிம் ப�ொதுமக்கள் இத்தகைய
வகுப்புவாதத்திலிருந்து முற்றிலும் விலகியே
இருந்தனர்.” – ஜவஹர்லால் நேரு
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அனைத்து இந்திய முஸ்லிம் லீக்கின் ந�ோக்கங்கள்

இருபதாம் நூற்றாண்டின் முதல் பதிற்றாண்டில்
அரசியல் தீவிரவாதம் சமய பழமைவாதத்துடன்
கைக�ோர்த்துக்
க�ொண்டப�ோது
ம�ோசமான
நிலைக்கு மாறத்தொடங்கியது. திலகர், அரவிந்த
க�ோஷ் மற்றும் லாலா லஜபதி ராய் ஆகிய�ோர் சமய
அடையாளங்கள், திருவிழாக்கள் ஆகிய தளங்களை
பயன்படுத்தி காலனித்துவ எதிர்ப்பு உணர்வை
ஊட்டினர். கணபதி விழா மூலம் இந்துக்களை
திரட்டுவதற்கு திலகர் மேற்கொண்ட முயற்சி
மேலும் தீவிரப்படுத்திய மற்றொரு காரணியாகும்.
1909ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட பஞ்சாப் இந்து சபை,
இந்து இனவாத கருத்தியல் மற்றும் அரசியலுக்கான
அடித்தளத்தை
அமைத்தது.
முஸ்லிம்களை
திருப்திப்படுத்தும் க�ொள்கையை, இந்திய தேசிய
காங்கிரஸ் பின்பற்றியதற்கு லால் சந்த் கடும்
கண்டனம் தெரிவித்தார்.

அனைத்து இந்திய முஸ்லிம் லீக்கானது, முதல்
முறையாக முஸ்லிம்களுக்கென பிரத்தியேகமாக
மையப்படுத்தப்பட்ட ஓர் அரசியல் கட்சியாக இருந்தது.
அதன் ந�ோக்கங்கள் பின்வருமாறு:

6.2  அனைத்து இந்திய முஸ்லிம்
லீக்கின் உருவாக்கம்
1906 அக்டோபர் 1 இல் முஸ்லிம் பிரபுக்கள்,
ஆளும் வர்க்கத்தினர், சட்ட வல்லுநர்கள் மற்றும்
சமூகத்தின் உயர்பிரிவினர் பெரும்பாலும் அலிகார்
இயக்கத்தோடு த�ொடர்புடையவர்கள் ஆகிய 35
பங்கேற்பாளர்கள்
ஆகாகான்
தலைமையின்
கீழ் சிம்லாவில் ஒன்று திரண்டு அப்போதைய
அரசப்பிரதிநிதியான மிண்டோ பிரபுவிடம் தங்களது
கருத்துக்களை
முன்வைத்தனர்.
அவர்கள்
அரசுப் பணிகளில் முஸ்லிம்களின் சதவீதத்தை
உயர்த்துதல், உயர்நீதி மன்றங்களில் முஸ்லிம்
நீதிபதிகளின் நியமனம் மற்றும் அரச பிரதிநிதியின்
ஆல�ோசனைக் குழுவில் உறுப்பினராதல் உள்ளிட்ட
பல்வேறு
க�ோரிக்கைகளை
முன்வைத்தனர்.
இந்த சிம்லா மாநாடு அரசப்பிரதிநிதியிடமிருந்து
எந்த ஒரு நல்ல தீர்மானத்தையும் முஸ்லிம்களுக்கு
வழங்கவில்லையென்றாலும், இது அகில இந்திய
முஸ்லிம் லீக் உருவாவதற்கு ஒரு ஊக்கியாக
செயல்பட்டது
எனலாம்.
முஸ்லிம்களின்
ந�ோக்கங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பினை 1907ஆம்
ஆண்டில் வழங்கியது. இவ்வியக்கத்தில் பெரும்
ஜமீன்தார்களும், முன்னாள் நவாப்புகளும் மற்றும்
முன்னாள் அதிகாரத்துவவாதிகள் ஆகிய�ோரும்
இதில் உறுப்பினர்களாக இருந்து செயலாற்றினர்.
இந்த
லீக்கானது,
வங்காளப்
பிரிவினை,
முஸ்லிம்களுக்கான தனித்தொகுதி க�ோரிக்கை
மற்றும் அரசுப்பணிகளில் முஸ்லிம்களுக்கான
பாதுகாப்பினை வலியுறுத்துதல் ப�ோன்றவற்றில்
ஒத்துழைப்பை நல்கியது.

தேசியவாத அரசியலில் வகுப்புவாதம்
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இந்திய முஸ்லிம்கள், பிரிட்டிஷ் அரசிடம்
உ ண ்மை யு ட னு ம் ,
ந ன் றி யு ட னு ம்
நடந்துக�ொள்ள வேண்டுமென்ற உணர்வை
அவர்களிடம் ஏற்படுத்துதல், மேலும் இந்த
அமைப்பின் செயல்பாடுகள் குறித்து அரசுக்கு
எழும் தவறான கருத்துக்களை நீக்குதல்.



இந்திய
முஸ்லிம்களின்
விருப்பங்கள்
மற்றும் அரசியல் உரிமைகள் ஆகியவற்றை
மேம்படுத்துதல்
மற்றும்
பாதுகாத்தல்,
மேலும் தங்களது தேவைகள், உயர்ந்த
லட்சியங்களை கண்ணியமான முறையில்
அரசுக்குத் தெரிவித்தல்.



இந்திய முஸ்லிம்கள் மற்ற இனத்தவரிடம்
எவ்விதப்
பகைமை
பாராட்டுவதையும்
முன்விர�ோதம் க�ொள்வதையும் தடுத்தல்

த�ொடக்கத்தில்
நகர்ப்புற
மேல்தட்டு
மக்களுக்கான ஒரு அமைப்பாகவே அனைத்து
இந்திய முஸ்லிம் லீக் இருந்தது. இருந்தப�ோதிலும்,
பிரிட்டிஷ் அரசின் ஒத்துழைப்பைப் பெற்று இந்திய
முஸ்லிம்களுக்கான தனிப்பட்ட பிரதிநிதித்துவ
உறுப்பாக இது மாறியது. உருவாக்கப்பட்ட மூன்றே
ஆண்டுகளில் முஸ்லிம்களுக்கான தனித்தொகுதி
பெறுவதை வெற்றிகரமாக சாதித்தது எனலாம். இது
முஸ்லிம்களுக்கு
அரசமைப்பு
சார்ந்த
அடையாளத்தை வழங்கியது. லக்னோ ஒப்பந்தம்
(1916),
முஸ்லிம்களின்
தனி
அரசியல்
அடையாளத்திற்கான
அலுவல்
முத்திரையை
முஸ்லிம் லீக்கிற்கு வழங்கியது.
தனித் த�ொகுதி அல்லது வகுப்புவாரித்
த�ொகுதி:
இந்த
வகையான
முறையில்
முஸ்லிம்கள்
மட்டுமே
முஸ்லிம்
வேட்பாளருக்கு வாக்களிக்க முடியும். 1909
ஆம்
ஆண்டு
மிண்டோ-மார்லி
சட்டம்,
பேரரசு சட்டமன்றத்தில் அலுவலரல்லாத 27
உறுப்பினர்களுக்கான
இடங்களில்
எட்டு
இடங்களை முஸ்லிம்களுக்கு வழங்கியது.
மாகாண
சட்டமன்றங்களின்
இடங்களை
முஸ்லிம் வேட்பாளர்களுக்குப் பின்வருமாறு
ஒதுக்கியிருந்தது. அவையாவன: மதராஸ் 4;
பம்பாய் 4; வங்காளம் 5.
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6.3  அகில இந்திய இந்து மகாசபையின்
எழுச்சி

அ) தனித்தொகுதியும் வகுப்புவாதப் பரவலும்
பிரிட்டிஷ்
இந்தியஅரசு,
வகுப்புவாதத்தை
வளர்ப்பதற்கும்
பரப்புவதற்கும்
தனித்தொகுதி
என்னும்
முதன்மையான
ஒரு
நுட்பத்தை
நடைமுறைப்படுத்தியது.
மக்கள்
தனித�ொகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டதால், அவர்கள்
வகுப்புவாத அடிப்படையிலேயே வாக்களித்தனர்,
வகுப்புவாத அடிப்படையிலேயே சிந்தித்தனர், தங்கள்
வேட்பாளர்களை வகுப்புவாத அடிப்படையிலேயே
தீர்மானித்தனர். மேலும் தங்கள் குறைகளை
வகுப்புவாத அடிப்படையிலேயே வெளிப்படுத்தினர்.

அகில
இந்திய
முஸ்லிம்
லீக்
உருவாக்கப்பட்டதையும், 1909ஆம் ஆண்டு இந்தியக்
கவுன்சில் சட்டம், அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதையும்
த�ொடர்ந்து ஒரு இந்து அமைப்பைத் த�ொடங்க
வேண்டும் என்ற எண்ணம் பரவலாக எழுந்தது.
அம்பாலாவில் நடைபெற்ற ஐந்தாவது பஞ்சாப் இந்து
மாநாட்டிலும், பெர�ோஷ்பூரில் நடைபெற்ற ஆறாவது
மாநாட்டிலும் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்களின்
த�ொடர்ச்சியாக 1915இல் இந்துக்களின் முதல் அகில
இந்திய மாநாடு ஹரித்துவாரில் கூட்டப்பெற்றது.
அங்குதான் டேராடூனைத் தலைமையிடமாகக்
க�ொண்டு அகில இந்திய இந்து மகாசபை
த�ொடங்கப் பெற்றது. இதனைத் த�ொடர்ந்து மாகாண
இந்துசபைகள் அலகாபாத்தைத் தலைமையிடமாகக்
க�ொண்டு ஐக்கிய மாகாணத்திலும் பம்பாயிலும்,
பீகாரிலும் த�ொடங்கப்பெற்றன. பம்பாயிலும், பீகாரிலும்
இவ்வமைப்புகள்
திறம்பட
செயல்படவில்லை.
சென்னையிலும் வங்காளத்திலும் ஓரளவிலான
ஆதரவேயிருந்தது.

பிரிட்டிஷ் அதிகாரி ஒருவர் லேடி மிண்டோ
அவர்களுக்கு அனுப்பிய குறிப்பின் வாயிலாக
பிரிட்டிஷார் உள்நோக்கத்துடனேயே இத்தகைய
செயலைச்
செய்ததை
அறியமுடிகிறது.
“இன்று
மிகப்பெரிய
செயல்
நடைபெற்றது
என்பதை தங்களின் மேலான பார்வைக்கு
நான் அனுப்புகிறேன். இத்தகைய ராஜதந்திர
நடவடிக்கை இந்திய வரலாற்றில் நீண்டகாலத்
தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இது 62 மில்லியன் மக்கள்
தூண்டிவிடப்பட்ட எதிர் முகாமில் சேர்ந்துவிடாமல்
இழுத்துப்பிடிக்கும் முயற்சி என்பதைத் தவிர
வேறில்லை”.

நகர்ப்புற இயல்பினை அதிகம் க�ொண்டிருந்த
இம்மகாசபை வட இந்தியாவின் பெரும் வணிக
நகரங்களில், குறிப்பாக அலகாபாத், கான்பூர்,
பனாரஸ், லக்னோ, லாகூர் ப�ோன்ற நகரங்களில்
வீரியத்துடன் செயல்பட்டது. ஐக்கிய மாகாணத்திலும்
பீகாரிலும் பெரும்பாலும் படித்த இடைத்தட்டு
வர்க்கத்தைச் சேர்ந்த தலைவர்களால் இவ்வமைப்பு
உருவாக்கப்பட்டிருந்தது. இவர்கள் காங்கிரசிலும்
திறம்படச்
செயல்பட்டனர்.
வகுப்புவாதிகளின்
பிரிவினைவாத அரசியலைக் கிலாபத் இயக்கம்
ஓரளவுக்கு
ஒத்திப�ோட்டது.
இதன்விளைவாக
1920-1922 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட
காலத்தில் இந்து மகாசபை செயல்படவில்லை.

தனித்தொகுதி அறிவிப்பு மூலம் ஆங்கிலேயரின்
பிரித்தாளும் க�ொள்கை என்ற க�ோட்பாடு அரசமைப்பு
சட்டத்தில் முறையாக நுழைந்து இந்துக்கள் மற்றும்
முஸ்லிம்களை முழுமையாக அந்நியப்படுத்தியது.
வகுப்புவாதம்: பிறமதத்தார�ோடு ப�ொருள்சார்ந்த
பிரச்சனைகளிலும் கூட விர�ோதப்போக்கோடு
சண்டையிடும் வகையில் ஒரு மதத்தினரை
உருவாக்குவது.
வகுப்புவாதம்
என்ற
கருத்தாக்கம்
அல்லது
இயக்கத்தை
பல்வேறு அறிஞர்கள் பல்வேறு விதமாக
வரையறுத்துள்ளனர். நேருவின் கூற்றுப்படி,
“வகுப்புவாதம் என்பது பிற்போக்குவாதிகள்
நவீன
உலகத்திற்குப்
ப�ொருந்தாத,
காலாவதியான ஒரு கருத்தை விடாப்பிடியாகக்
பிடித்துக்கொண்டிருப்பது என்பதற்கு ஏற்ற
சான்றாகும்;
இது
தேசியவாதம்
என்ற
கருத்தாக்கத்திற்கு முற்றிலும் எதிரானது”.
மற்றொரு அறிஞரின் கூற்றுப்படி, “வகுப்புவாதம்
என்பது, ஒரு குழு குறுகிய ந�ோக்கில் மற்ற
குழுக்கள்
அல்லது
அரசாங்கத்திடமிருந்து
வரும் எதிர்ப்பை மடைமாற்றம் செய்யும்
ந�ோக்கத்துடன்
அணிதிரட்டும்
திட்டமிட்ட
முயற்சியே ஆகும்”.

அரசியலில் உல�ோமாக்கள் நுழைந்ததானது
இந்துக்களிடையே ஆக்கிரமிப்புத் தன்மை க�ொண்ட,
புத்துயிர் பெற்ற இஸ்லாமைப் பற்றிய அச்சத்தை
ஏற்படுத்தியது. அலி சக�ோதரர்களைப் ப�ோன்ற
முக்கிய முஸ்லிம் தலைவர்கள் கூட எப்போதும்
கிலாபத்
இயக்கத்தவர்களாகவே
இருந்தனர்.
அடுத்தபடியாகத்தான்
அவர்கள்
காங்கிரஸ்காரர்களாய்
இருந்தனர்.
கிலாபத்
இயக்கத்தின்போது மத அடிப்படையில் மக்களைத்
திரட்டும் பணியில் முஸ்லிம்கள் காட்டிய திறன்,
இந்துக்களை ஒன்று திரட்ட அதே பாணியைப்
பின்பற்ற இந்து வகுப்பு வாதிகளைத் தூண்டியது.
சுத்தி
இயக்கம்
ஒரு
புதிய
நிகழ்வாக
இல்லாவிட்டாலும்
கிலாபத்
இயக்கத்திற்கும்
87
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பின்வந்த
காலங்களில்
அது
புதிய
முக்கியத்துவத்தைப் பெற்றது. 1921இல் வேல்ஸ்
இளவரசரின்
வருகையைப்
புறக்கணிக்க
மக்களைத் திரட்டுகையில், சுவாமி சிரத்தானந்தா
பசுப்பாதுகாப்பைப் பரப்புரை செய்வதன் மூலம் இந்து
மகாசபைக்கு புத்துயிர் அளிக்க முனைந்தார்.

ஒழிக்கப்பட்டதும்
முஸ்லிம்களிடையே
பெருத்த
ஏமாற்றத்தை
ஏற்படுத்தியது.
ஒத்துழையாமை
இயக்கத்தின் பின் விளைவாகக் காங்கிரசுக்கும்
முஸ்லிம் லீக்குக்குமான ஒப்பந்தம் சிதைந்தது. 1919ஆம்
ஆண்டுச் சட்டத்தின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட
சுயாட்சி
நிறுவனங்களில்
தங்கள்
அரசியல்
க�ோரிக்கைகளுக்காக இந்துக்களும் முஸ்லிம்களும்
ப�ோட்டியிட்டனர் அதிகாரத்திற்கும் பதவிகளுக்குமான
இப்போட்டியின் விளைவாக புதிதாக வகுப்பவாத
வன்முறைகள்
பெருகின.
ஆகஸ்ட்
1923இல்
வாரணாசியில் நடைபெற்ற இந்து மகாசபையின்
ஆறாவது மாநாட்டில் 968 பிரதிநிதிகள் கலந்து
க�ொண்டனர். அவர்களில் 56.7 விழுக்காட்டினர் ஐக்கிய
மாகாணத்தைச் சேர்ந்தவர்களாவர். ஐக்கியமாகாணம்,
பஞ்சாப், டெல்லி, பீகார் ஆகியவை 86. 8 விழுக்காட்டுப்
பிரதிநிதிகளை அனுப்பி வைத்தன. சென்னை
பம்பாய், வங்காளம் ஆகிய மூன்றும் 6.6 விழுக்காடு
பிரதிநிதிகளை மட்டுமே அனுப்பி வைத்தன. 1920கள்
காங்கிரசிற்கு ச�ோதனைகள் மிகுந்த காலமாகும்.
இம்முறை ஐக்கிய மாகாணத்தில் ஏற்பட்ட வகுப்புவாதப்
பதட்டத்திற்கு இந்து முஸ்லிம் தலைவர்களின் மத
ஈடுபாடு மட்டும் காரணமல்ல. சுயராஜ்யவாதிகளுக்கும்
தாராளவாதிகளுக்குமான (Liberal Party) அரசியல்
ப�ோட்டிகளும் தூண்டுக�ோலாய் அமைந்தன.

முதல் உலகப்போருக்கு முன்னர் கலீஃபா, காபா
(இஸ்லாமியச் சமயத்தின் புனிதமான இடம்)
ஆகியவற்றின் நலன்களைப் பாதுகாப்பதாக
இங்கிலாந்து வாக்குறுதி வழங்கியிருந்தது.
ஆனால் முதல் உலகப்போரில் துருக்கியின்
த�ோல்விக்குப் பின்னர் அவ்வாக்குறுதியை
நிறைவேற்ற மறுத்துவிட்டது. திகைத்துப்போன
முஸ்லிம் சமூகத்தினர் ஆங்கிலேயருக்குத்
தங்கள் க�ோபத்தைக் காட்டவும், துருக்கியின்
கலீஃபாவை
பாதுகாக்கவும்,
கிலாபத்
இயக்கத்தைத் த�ொடங்கினர்.
1921இல் நடைபெற்ற குருதி
க�ொட்டிய மலபார் கிளர்ச்சியின்
ப�ோது
அங்கு
முஸ்லிம்
விவசாயிகள்
ஆங்கிலேய
ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராகவும்
இந்து
நிலப்பிரபுக்களுக்கு
எதிராகவும் களமிறங்கியது இந்து
மகா சபை தன்னுடையப் பிரச்சாரத்தை புதுப்பிக்க
காரணமாயிற்று. அடிப்படையில் அது ஒரு விவசாயக்
கிளர்ச்சியாக இருந்தாலும் தீவிர மத உணர்வுகள்
க�ோல�ோச்சின. இதன் விளைவாக காந்தியடிகளே
இந்நிகழ்வை இந்து முஸ்லிம் ம�ோதலாகவே
மதிப்பிட்டார். மலபாரில் நடைபெற்ற நிகழ்வுகளுக்கு
முஸ்லிம் தலைவர்கள் ப�ொது மன்னிப்பு கேட்க
வேண்டுமென காந்தியடிகள் க�ோரிக்கை விடுத்தார்.

ம�ோதிலால் நேரு

அலகாபாத்தில்
ம�ோதிலால்
நேருவும்
மதன்மோகன் மாளவியாவும் ஒருவரைய�ொருவர்
எதிர்த்தனர். 1923இல் நடைபெற்ற நகரசபைத்
தேர்தலில் ம�ோதிலால் நேருவின் குழுவினர்
வெற்றி பெற்றதால், மாளவியாவின் அணியினைச்
சேர்ந்தோர் மத உணர்வுகளைச் சுயநலத்திற்குப்
பயன்படுத்தத்
த�ொடங்கினர்.
விசாரணை
மேற்கொண்ட மாவட்ட நீதிபதி குர�ோஸ்த்வெயிட்
“மாளவியாவின் குடும்பத்தார் வேண்டுமென்றே
இந்துக்களைத்
தூண்டிவிட்டனர்.
இச்செயல்
முஸ்லிம்களின் மீது எதிர்வினையாற்றியது” எனத்
தனது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மலபார் கிளர்ச்சி, 1921

ஆ) இந்து மகாசபை

அ) ஐ
 க்கிய மாகாணத்தில் வகுப்புவாதம்
(Communalism in United province U.P)
1922இல்
நிறுத்தப்பட்டதும்,
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வகுப்புவாதம் பஞ்சாபில் ஒரு வலுவான
இயக்கமாக முழுமையாக நிலை க�ொண்டது.
1924இல் பஞ்சாப் மாகாணம் இந்து, முஸ்லிம்
மாகாணங்களாகப் பிரிக்கப்பட வேண்டுமென

ஒத்துழையாமை
இயக்கம்
1924இல்
கலீஃபா
பதவி

தேசியவாத அரசியலில் வகுப்புவாதம்

M.M. மாளவியா
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லாலா லஜபதி ராய் வெளிப்படையாகக் கூறினார்.
அரசியல் களத்தில் இந்துமத மறுமலர்ச்சிக்கு
ஆதரவான சக்திகளைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய
இந்துமகாசபை ‘அகண்ட இந்துஸ்தான்’ என்னும்
முழக்கத்தை முன் வைத்தது. இது முஸ்லிம்
லீக்கின்
தனித்தொகுதிக்
க�ோரிக்கைக்கு
எதிராக வைக்கப்பட்டதாகும். இந்து மகாசபை
நிறுவப்பட்டதிலிருந்து சுதந்திரப் ப�ோராட்டத்தில்
அதன் பங்கு முரண்பட்டதாகவே இருந்தது.
ஆங்கிலேய ஆட்சியை ஆதரிக்காத இந்து மகாசபை,
அதே நேரத்தில் தேசிய இயக்கத்திற்கும் தனது
முழுமையான ஆதரவை நல்கவில்லை.

பிரிவினைவாத
தேசியத்தின்
வளர்ச்சி
குறித்த தனது மன வேதனையை
அரச
பிரதிநிதிபின்வருமாறு
வெளிப்படுத்தினார்:
“தனிமனிதர்களின்
எண்ணிக்கையைப்
ப�ோலவே
பல
மதங்கள்
உள்ளன.”
ஆனால்
தேசியத்தின்
ஆன்மா
குறித்த
விழிப்புணர்வுள்ளவர்கள்
மற்றவர்களின்
மதங்களில்
தலையிடமாட்டார்கள்.
இந்தியாவிலுள்ள அனைவரும் இந்துக்களாக
மட்டுமே இருக்க வேண்டுமென இந்துக்கள்
நம்பினால் அவர்கள் கனவுலகில் வாழ்கிறார்கள்
என்றே ப�ொருள். தங்கள் நாட்டை உருவாக்கிய
இந்துக்கள், சீக்கியர்கள், முகமதியர்கள், பார்சிகள்,
கிறித்துவர்கள் ஆகிய அனைவரும் நாட்டின் சக
மனிதர்களே. தங்களுடைய நலன்களுக்காக
அவர்கள் ஒற்றுமையுடன் வாழ்ந்தாக வேண்டும்.
உலகத்தின் எந்தவ�ொரு பகுதியிலும் ஒரு
நாட்டுரிமையும் ஒரு மதமும் ஒரே ப�ொருளைத்
தருகிற வார்த்தைகளாக இல்லை. இந்தியாவில்
அவ்வாறு எப்போதுமே இருந்ததில்லை.

அந்நிய மேலாதிக்கத்திற்கு எதிராக அனைத்து
வர்க்கங்களின், சமூகங்களின் ஆதரவைத் திரட்ட
வேண்டிய அவசியம் காங்கிரசுக்கு இருந்தது.
ஆனால் பல்வேறு சமூகங்களின் தலைவர்களால்
சமய உணர்வுமிக்கக் குழுவினரின் ஆதரவை
இழக்க நேரிடும் எனும் அச்சத்தின் காரணமாக
சமயச் சார்பின்மை எனும் க�ோட்பாட்டை வலியுறுத்த
முடியவில்லை. இக்காலகட்டத்தில் காந்தியடிகளின்
தலைமையில்
காங்கிரஸ்
பல
ஒற்றுமை
மாநாடுகளை நடத்திய ப�ோதிலும் அவற்றால்
பயன்களேதும் ஏற்படவில்லை.

இ வ ்வாய் ப் பி னை ப்
பயன்படுத்தி இச்சிக்கலைத்
தீர்க்கத் தவறிய காங்கிரஸ்,
பிரச்சனையை நீட்டிக்கும்
விதமாக
இரண்டு
குழுக்களை
அமைத்தது.
பம்பாயிலிருந்து சிந்துவை
பிரிப்பது
நிதியாதார
அடிப்படையில்
இயலும்
சர�ோஜினி
என்பதைக் கண்டறிய ஒரு
குழு, முஸ்லிம் பெரும்பான்மையைப் பாதுகாக்கும்
ஒரு உத்தியாக விகிதாச்சாரப் பிரதிநிதித்துவம்
குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ள மற்றொரு குழு
என இரு குழுக்கள் அமைக்கப்பெற்றன. இரு
பிரிவினருக்குமிடையே ஏற்பட்டிருந்த விரிசலைச்
சுருக்குவதற்கான
முயற்சிகளை
ஜின்னா
மேற்கொண்டிருந்தார்.
அவர்
இந்து-முஸ்லிம்
ஒற்றுமையின் தூதுவர் என சர�ோஜினியால்
புகழாரம் சூட்டப்பெற்றவராவார். ஆனால் 1928இல்
கல்கத்தாவில் கூடிய அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில்,
இந்து மகாசபையின் உறுப்பினர்கள் திருத்தங்கள்
அனைத்தையும்
ஒப்புக்கொள்ள
மறுத்து,
ஒற்றுமைக்கான
வாய்ப்புகள்
அனைத்தையும்
அழித்தப�ோது ஜின்னா, தான் கைவிடப்பட்டதாக
வேதனையுற்றார்.
இதன்
பின்னர்
பெரும்
ஆற்றாமைக்கு உள்ளான ஜின்னா நாட்டை விட்டு
வெளியேறினார். பல ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் ஒரு
முதல்தரமான வகுப்புவாதியாக நாடு திரும்பினார்.

இ) மு
 ஸ்லிம்களின் டெல்லி மாநாடும்
அவர்களின் புதிய கருத்துருக்களும்
1927 மார்ச் 20இல் டெல்லியில் முஸ்லிம்களின்
மாநாடு நடைபெற்றது. இம்மாநாட்டின் நிகழ்வுகள்
ஒற்றுமைக்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சிகளின்
உன்னத வெளிப்பாடாய் அமைந்தது. மாநாடு
முன்வைத்த நான்கு க�ோரிக்கைகள் ஏற்றுக்
க�ொள்ளப்பட்டால், தனித்தொகுதிக் க�ோரிக்கையை
தாங்கள்
கைவிடுவதாக
முஸ்லிம்கள்
அறிவித்தனர்.
அந்நான்கு
க�ோரிக்கைகள்
வருமாறு 1. பம்பாயிலிருந்து சிந்துப் பகுதியைத்
தனியாகப் பிரிப்பது 2. பலுச்சிஸ்தானையும் அதன்
எல்லைகளையும் சீர்திருத்துவது 3. பஞ்சாபிலும்
வங்காளத்திலும் மக்கள் த�ொகை அடிப்படையில்
பிரதிநிதித்துவம்
4. மத்திய
சட்டமன்றத்தில்
முஸ்லிம்களுக்கு 33 விழுக்காடுகள் இட ஒதுக்கீடு.
டெல்லி முஸ்லிம் மாநாடு வடிவமைத்த
புதிய
கருத்துக்களை
ஒப்புக்கொள்ளும்படி
ம�ோதிலால் நேருவும் எஸ். ஸ்ரீனிவாசனும் அகில
இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியை வற்புறுத்தினர்.
ஆனால்
வகுப்புவாத
உணர்வுகள்
மிகவும்
ஆழமாக
வேர்விட்டிருந்ததால்
இம்முன்
முயற்சிகள் த�ோல்வியடைந்தன. இந்து முஸ்லிம்
பிரச்சனை மனிதர்களின் கைகளைத் தாண்டிச்
சென்றுவிட்டதாகக் அரச பிரதிநிதிகருத்துக் கூறினார்.
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ஈ) வகுப்புவாதத் தீர்வும் அதன் பின் விளைவுகளும்

பதின�ோரு மாகாணங்களில் ஏழு மாகாணங்களில்
காங்கிரஸ் வெற்றி வாகை சூடியது. மேலும் மூன்று
மாகாணங்களில் மிகப்பெரும் கட்சியாகத் திகழ்ந்தது.
முஸ்லிம் லீக்கின் செயல்பாடு ம�ோசமாகவே
அமைந்தது. ம�ொத்த முஸ்லிம் வாக்குகளில் 4.8
விழுக்காடு வாக்குகளைப் பெறுவதில் மட்டுமே அது
வெற்றி பெற்றது. காங்கிரஸ், மதச்சார்பற்ற மாபெரும்
மக்கள் கட்சியாக எழுச்சி பெற்றது. ஆனால் அரசு
அதற்கு இந்து அமைப்பு என்ற முத்திரையை இட்டது.
முஸ்லிம் மக்களின் உண்மையான பிரதிநிதியாக
முஸ்லிம் லீக்கை மட்டுமே முன்னிலைப்படுத்தியது.
முஸ்லிம்
லீக்கை
காங்கிரசிற்கு
சமமான
சக்தியாகவே நடத்தியது.

பிரிவினைவாதத்தை
ஊக்குவிப்பதில்
ஆங்கில அரசு உறுதியாய் இருந்தது. இரண்டாவது
வட்டமேஜை மாநாட்டுப் பிரதிநிதிகள் வகுப்புவாத
அடிப்படையில்தான் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். வட்ட
மேஜை மாநாடுகளின் த�ோல்விக்குப் பின்னர்
இங்கிலாந்து பிரதமர் ராம்சே மெக்டொனால்டு
வகுப்புவாதத் தீர்வை அறிவித்தார். அது அரசியல்
சூழலை மேலும் சீர்குலைத்தது.
1925இல் உருவாக்கப்பட்ட
ராஷ்ட்ரிய சுயசேவா சங்கம்
(R.S.S.)
விரிவடைந்து
க�ொண்டிருந்தது.
அதன்
உறுப்பினர்
எண்ணிக்கை
1,00,000
மாக
உயர்ந்தது.
K . B .  ஹெட்கே வ ர் ,
V.D. சவார்க்கர், M.S. க�ோல்வாகர் V.D. சவார்க்கர்
ஆகிய�ோர்
இந்து
ராஷ்டிரா
எனும்
க�ோட்பாட்டை
மேலும்
விரிவாக்கம்
செய்யும்
முயற்சிகளை
மேற்கொண்டனர்.
“இந்துஸ்தானிலுள்ள இந்துக்கள் அல்லாத மக்கள்
இந்து பண்பாட்டையும் ம�ொழியையும் ஏற்றுக்
க�ொள்ள வேண்டும்.” அவர்கள் அந்நியர்களாக
இருப்பதை நிறுத்திக் க�ொள்ள வேண்டும் அல்லது
இந்து
தேசத்திற்குக்
கீழ்ப்படிந்தவர்களாகவும்
உரிமை க�ோராதவர்களாகவும் இருத்தல் வேண்டும்
என்று அவர்கள் வெளிப்படையாகவே கூறினர்.
“இந்துக்கள் ஆகிய நாங்கள் நாங்களாகவே ஒரு
தேசமாக உள்ளோம்” என V.D. சவார்க்கர் உறுதிபடக்
கூறினார். 1934 முதலாகவே தனது உறுப்பினர்கள்
இந்து மகா சபையில�ோ ஆர்.எஸ்.எஸ். இயக்கத்தில�ோ
இணைவதைக் காங்கிரஸ் தடைசெய்தது. ஆனால்
டிசம்பர் 1938இல் தான் காங்கிரஸ் செயற்குழு இந்து
மகாசபையில் உறுப்பினர்களாக இருப்பவர்கள்
காங்கிரசில் உறுப்பினர்களாக இருக்கத் தகுதி
இல்லாதவர்கள் என அறிவித்தது.

தேர்தல்
முடிவுகளால்
ச�ோர்வடைந்த
முஸ்லிம் லீக், பஞ்சாபிலும் வங்காளத்திலும்
வகுப்புவாத அடிப்படையிலான உணர்வுகளைத்
தூண்டிவிடுவதே
தனக்கிருக்கும்
ஒரே
வாய்ப்பு எனக் கருதியது.
தேர்தல்களில்
பெற்ற பெரும் வெற்றியும், அளவுக்கு மீறிய
தன்னம்பிக்கையும்
காங்கிரசை
முஸ்லிம்
லீக்கின் உணர்வுகளை, தவறாக எடைப�ோட
வைத்தது.
1936-37
தேர்தல்களுக்குப்
பின்னர் பெருவாரியான இஸ்லாமிய மக்களின்
ஆதரவைப் பெறுவதற்காக “இஸ்லாம் ஆபத்தில்
உள்ளது” என்ற உணர்ச்சிகரமான முழக்கத்தை
முன்வைத்து
நடத்தப்பட்ட
இயக்கத்தை
ஜின்னா பயன்படுத்திக் க�ொண்டார். 1936-37
தேர்தல்கள் பிரிவினைக்கான காரணமானாலும்
அதில் இந்து மகாசபை கூட்டு அமைச்சரவைகள்
அமைப்பதற்காக முஸ்லிம் லீக்கிற்கு உதவியது.

6.5 மீட்பு நாளாகக் கடைப்பிடித்தல்
1939இல் இரண்டாம் உலகப்போர் வெடித்தது.
இந்தியாவின்
அரச
பிரதிநிதியாக
இருந்த
லின்லித்கோ இந்தியாவும் ப�ோரில் இருப்பதாக
உடனடியாக
அறிவித்தார்.
காங்கிரசைக்
கலந்தால�ோசிக்காமல் இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டதால்
காங்கிரஸ் மிகவும் ஆத்திரமடைந்தது. காங்கிரஸ்
செயற்குழு மாகாணங்களைச் சேர்ந்த காங்கிரஸ்
அமைச்சர்கள் அனைவரும் ராஜினாமாச் செய்ய
வேண்டுமென முடிவு செய்தது.
காங்கிரஸ்
அமைச்சர்களின் ராஜினாமாவைத் த�ொடர்ந்து
மாகாண
ஆளுநர்கள்
சட்டமன்றங்களை
தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்த பின்னர் மாகாண
நிர்வாகப்
ப�ொறுப்பைத்
தாங்களே
ஏற்றுக்
க�ொண்டனர்.

6.4 முதல் காங்கிரஸ் அமைச்சரவைகள்
இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் தேசியவாதத்தை
உருவகப்படுத்திய மகாத்மா அரச பிரதிநிதி ஆரிய
சமாஜமும், அலிகார் இயக்கமும் முன்வைத்த குறுகிய
தேசியவாதத்தை மறுத்தார். மேலும் பல்வேறு
மதங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட, அவற்றைக் கடந்த ஓர்
அரசியல் அடையாளத்தை த�ோற்றுவிக்க அவர்
விரும்பினார். பல்வேறு சாயல்களைக் க�ொண்ட
அரசு ஆதரவு பெற்ற வகுப்புவாத சக்திகள் இருந்த
ப�ோதிலும் இந்தியாவில் அகில இந்திய தேசிய
காங்கிரஸ் பெரும் செல்வாக்குப் பெற்ற சக்தியாகத்
திகழ்ந்தது.
1937இல் தேர்தல் நடைபெற்ற
தேசியவாத அரசியலில் வகுப்புவாதம்
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க�ொண்டாடியது.
அன்று
பல
இடங்களில்
முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக காங்கிரஸ் மேற்கொண்ட
செயல்களுக்கு
எதிராகத்
தீர்மானங்கள்
நிறைவேற்றப்பட்டன. தேசியவாத முஸ்லிம்களின்
செயல்பாடுகள்
இஸ்லாமுக்கு
எதிரானதென
பெயரிடப்பட்டு சிறுமைபடுத்தப்பட்டன. இவ்வாறான
சூழலில் 1940 மார்ச் 26இல் லாகூரில் முஸ்லிம்
லீக், முஸ்லிம்களுக்கு தனிநாடு வேண்டுமென்ற
க�ோரிக்கையைத் தீர்மானமாக நிறைவேற்றியது.

வேண்டும். முஸ்லிம்களின் எண்ணிக்கையில்
பெரும்பான்மையாக உள்ள பகுதிகள் சுதந்திரமான
தனி மாநிலமாக அமைக்கப்பட வேண்டும்". பிரிட்டிஷ்
அரசாங்கம் இந்தியாவை விட்டுச் செல்லும் முன்
நாட்டை இந்திய யூனியன் மற்றும் பாகிஸ்தான்
யூனியன் என பிரிவினை செய்ய வேண்டுமென்று
முஸ்லிம் லீக் தீர்மானித்தது.

பாகிஸ்தான் என்ற எண்ணவ�ோட்டம் 1940இல்
முஸ்லிம் லீக் மேடைகளிலிருந்து வெளிப்பட்டாலும்
பத்து
ஆண்டுகளுக்கு
முன்பாகவே
கவிஞரும் அறிஞருமான முகமது இக்பாலால்
சிந்திக்கப்பட்டதாகும். 1930இல் அலகாபாத்தில்
நடைபெற்ற
முஸ்லிம்
லீக்கின்
ஆண்டு
மாநாட்டில்
இக்பால்
ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட
வடமேற்கு இந்திய முஸ்லிம் அரசைத் தான்
காண விரும்புவதாகக் கூறினார். இது பின்னர்
கேம்பிரிட்ஜ் மாணவர்களில் ஒருவரான ரகமது
அலியால் வலுவாக வெளிப்படுத்தப்பட்டது. லீக்கின்
அடிப்படைக் க�ோரிக்கையானது ‘இரு நாடு
க�ொள்கை’ ஆகும். இதனை முதலில் சர் வாசிர்
ஹசன் என்பவர்தான் 1937இல் நடைபெற்ற
பம்பாய் லீக் மாநாட்டில் தனது தலைமை உரையில்
குறிப்பிட்டார். இப்பரந்த கண்டத்தில் வாழும்
இந்துக்களும் முஸ்லிம்களும் இரண்டு சமூகங்கள்
அல்ல, ஆனால் பல வழிகளில் இரு நாட்டினராக
கருதுதல் வேண்டும் என்றார்.

1940களின் த�ொடக்கத்தில் இந்து மற்றும்
முஸ்லிம்
வகுப்புவாதங்கள்
ஒன்றைய�ொன்று
ஊட்டி
வளர்த்தன.
1942இல்
நடைபெற்ற
வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தை முஸ்லிம்
லீக் வெளிப்படையாகவே புறக்கணித்தது. 1946இல்
அரசியல் நிர்ணய சபைக்கு நடைபெற்ற தேர்தலில்
முஸ்லிம் லீக் மத்திய சட்டமன்றத்தில் தனக்கென
ஒதுக்கப்பட்ட 30 இடங்களிலும் வென்றத�ோடு, மற்ற
மாகாணங்களில் ஒதுக்கப்பட்ட பெரும்பாலான
இடங்களையும் வென்றது. காங்கிரஸ் கட்சி ப�ொது
த�ொகுதிகள்
அனைத்தையும்
வெற்றிகரமாக
கைப்பற்றியது. ஆனால் ஒட்டும�ொத்த பிரிட்டிஷ்
இந்திய மக்களின் குரலாக ஒலிக்கும் கட்சி
அதுமட்டுமே என்ற கருத்தை வலியுறுத்தும் வாய்ப்பை
இழந்தது.

6.6 நேரடி நடவடிக்கை நாள்

1946இல் அரசு செயலாளரான பெதிக் லாரன்ஸ்
தலைமையில் மூன்று உறுப்பினர்களைக் க�ொண்ட
அமைச்சரவைத் தூதுக்குழு காங்கிரஸ்-முஸ்லிம்
லீக் இடையிலான பிணக்கைத் தீர்த்து அதிகாரத்தை
ஒரு இந்திய நிர்வாக அமைப்பிடம் மாற்றம்
செய்யும் நம்பிக்கைய�ோடு புதுடெல்லி வந்தது.
மூன்று உறுப்பினர்களில் ஒருவரான கிரிப்ஸ்
அமைச்சரவைத் தூதுக்குழுவின் திட்ட வரைவு
தயாரிப்பில் முக்கிய பங்காற்றினார். இத்திட்டமானது
இந்தியாவிற்கு மூன்றடுக்கு க�ொண்ட கூட்டாட்சி
முறையைப் பரிந்துரைத்தது, இந்த கூட்டாட்சி
முறையில் டெல்லியிலுள்ள மத்திய அரசாங்கம்
ஒருங்கிணைக்கப்பாளராகவும்
வெளியுறவு
விவகாரங்கள், தகவல்தொடர்பு, பாதுகாப்பு மற்றும்
ஒன்றிய விவகாரங்களுக்கு மட்டுமான நிதி
வழங்குதல் ஆகிய குறைந்தபட்ச, வரையறுக்கப்பட்ட
அதிகாரங்களைக் க�ொண்டதாகவும் இருக்கும்.
இத்துணைக்
கண்டத்தின்
மாகாணங்கள்
மூன்று பெரும் குழுக்களாக வகைப்படுத்தப்படும்:
இந்துக்களை பெரும்பான்மையினராகக் க�ொண்ட
மாகாணங்களான, பம்பாய் மாகாணம், மதராஸ்
மாகாணம், ஐக்கிய மாகாணம், பீகார், ஒரிசா மற்றும்
மத்திய மாகாணம்ஆகியன குழு - அ - வில் அடங்கும்;
முஸ்லிம்களை பெரும்பான்மையினராகக் க�ொண்ட
மாகாணங்களான பஞ்சாப், சிந்து, வடமேற்கு

முதலில் ஜின்னாவ�ோ, நவாப் ஜாஃபருல்லா
கான�ோ முஸ்லிம்களுக்கு தனி நாடு உருவாக்குவது
சாத்தியமாகும்
என்று
கருதவில்லை.
இருந்தப�ோதிலும் 1940 மார்ச் 23இல் முஸ்லிம் லீக்
பின்வருமாறு ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியது.
தீர்மானத்தின் வாசகங்கள் பின்வருமாறு : "இது
அகில
இந்திய
முஸ்லிம்
லீக்கின், இந்த அமர்வின்
ஒருங்கிணைந்த கருத்தாகும்.
கீழ்க்கண்ட க�ொள்கைகளைக்
க�ொண்டிராத
எந்தவ�ொரு
அரசியல் அமைப்புத் திட்டமும்
இந்நாட்டில்
செயல்பட
இயலாது முஸ்லிம்களுக்கு
ஏ ற் பு ட ை ய ா க வு ம்
முகமது அலி ஜின்னா
இருக்காது.
அதாவது
நிலவியல் அடிப்படையில் நிர்ணயித்து அடுத்தடுத்து
அமைந்துள்ள பகுதிகள் மண்டலங்களாக அவற்றின்
எல்லைகள் வரையறை செய்யப்பட வேண்டும்.
தேவைக்கேற்றவாறு மாற்றப்பட்ட, நிலப்பகுதிகளைக்
க�ொண்டவைகளாக
அவைகள்
அமைதல்
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பாடச் சுருக்கம்

எல்லைப்புற மாகாணம் மற்றும் பலுச்சிஸ்தான்
ஆகியன குழு - ஆ - வில் அடங்கும்; முஸ்லிம்களை
பெரும்பான்மையினராகக் க�ொண்ட வங்காளமும்
இந்துக்களை பெரும்பான்மையினராகக் க�ொண்ட
அசாமும் குழு - இ - யில் அடங்கும். மத்திய அரசுக்கு
ஒதுக்கப்பட்ட துறைகளைத் தவிர மற்ற அனைத்துத்
துறைகளிலும் இந்த மாகாண அரசாங்கங்கள்
தன்னாட்சி அதிகாரம் க�ொண்டு விளங்கும்.
இக்குழுவில் உள்ள சுதேச அரசுகள் பின்னர்
அந்தந்த
குழுக்களில்
ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு
அவற்றின் அருகில் இருக்கும் மாகாணங்கள�ோடு
இணைக்கப்படும். உள்ளூர் மாகாண அரசுகள்
தமது குழுவிலிருந்து வெளியேற வாய்ப்பு தரப்படும்.
ஆனால் அந்த மாகாண அரசின் பெரும்பான்மையான
மக்கள் விரும்பினால் மட்டுமே அது சாத்தியமாகும்.
காங்கிரஸ்
தலைவர்களும்
ஜின்னாவும்
அமைச்சரவைத்
தூதுக்குழு
திட்டத்தை
ஏற்றுக்கொண்டனர். ஆனால் பல வாரங்கள்
நடைபெற்ற இரகசிய பேச்சுவார்த்தைகளுக்குப்
பின் 1946 ஜூலை 29இல் முஸ்லிம் லீக்
அமைச்சரவைத்
தூதுக்குழு
திட்டத்தை
நிராகரிப்பதாக அறிவித்தத�ோடு, இந்தியாவிலுள்ள
அனைத்து முஸ்லிம்களையும் இதற்கு எதிர்ப்பு
தெரிவிக்கும் வகையில் ஆகஸ்ட் 16 அன்று ‘நேரடி
நடவடிக்கை நாளில்’ ஈடுபடவும் அழைப்பு விடுத்தது.
கல்கத்தாவில் நான்கு நாட்கள் கலவரங்களும்
க�ொலைகளும் நடந்தேறின. இது கடுமையான
வன்முறைத் தாக்குதல்களுக்கு இட்டுச் சென்றத�ோடு
ஆயிரக்கணக்கான உயிரிழப்புகளும் ஏற்பட்டன.
இதுவரை நாட்டைப் பிரிவினை செய்யும் முயற்சிக்கு
எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்த காந்தியடிகள் முஸ்லிம்
லீக்கின் பாகிஸ்தான் க�ோரிக்கையை ஏற்றார்.
வேவல்
பிரபுவைத்
த�ொடர்ந்து
ம�ௌண்ட்பேட்டன் பிரபு இந்தியாவின் அரச
பிரதிநிதியாக
ப�ொறுப்பேற்றார்.
அதிகாரத்தை
மாற்றித்தரவும்
நாட்டின்
பிரிவினையை
நடைமுறைப்படுத்தவும் அவர் இந்தியா வந்தார்.
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பிரிட்டிஷ்
இந்தியாவில்
வகுப்புவாதம்
சமய
சீர்திருத்த
இயக்கங்கள�ோடு
அடையாளப்படுத்தப்பட்டது, ஆரிய சமாஜம்
மற்றும் பிரம்மஞான சபை ப�ோன்றவை
இந்துமதத்தையும்,
வாஹாபி
மற்றும்
கிலாபத் இயக்கங்கள் இஸ்லாம் மதத்தையும்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தின.



இந்து தேசியவாதம், முஸ்லிம் தேசியவாதம்
மற்றும்
மதச்சார்பற்ற
தேசியவாதம்
ஆகியவை
தங்களுக்குள்
ப�ோட்டி
ப�ோட்டுக்கொண்டிருந்தாலும்
மக்களை
அரசியல்
சார்ந்த
ஆங்கில
காலனி
ஆதிக்கத்திற்கு எதிராகப் ப�ோராடத் தூண்டின.



பசு பாதுகாப்பு சங்கங்கள் பசுவதையைத்
தடுப்பதற்கு எடுத்த முயற்சிகள் கலவரங்கள்
ஏற்படவும், வகுப்புவாதம் பரவவும் வழிவகுத்தன.



அரசியலில்
மதம்
பயன்படுத்தப்பட்டதும்,
வட
இந்தியாவில்
அது
ஏற்படுத்திய
த�ொடர் தாக்கங்களும் இந்துக்கள் மற்றும்
முஸ்லிம்களிடையே
பிரிவினையை
ஏற்படுத்தியது.



வகுப்புவாத
அரசியலை
அரசாங்கம்
ஊக்குவித்ததன் விளைவாக அனைத்து
இந்திய முஸ்லிம் லீக் உருவாக்கப்பட்டது.
முஸ்லிம்களுக்குத் தனித்தொகுதி வழங்கியமை
அவர்களை
தனிநாடு
க�ோருவதற்கு
ஊக்குவித்தது.



இந்து மகா சபையின் இந்து ராஷ்டிரா
பரப்புரைகள்,
இந்துக்கள்
மற்றும்
முஸ்லிம்களிடையே
பிரிவினையை
ஏற்படுத்தின. பின்னர் இரண்டாம் உலகப் ப�ோர்
த�ொடங்கிய ப�ோது மாகாணங்களில் காங்கிரஸ்
அமைச்சரவைகள் பதவி விலகிய நாளை மீட்பு
நாளாக முஸ்லிம்கள் க�ொண்டாடினர்.



ஜின்னா தன் பிடிவாதத்தால் அமைச்சரவை
தூதுக்குழுவின் திட்டத்தை ஏற்று ஒரு முடிவுக்கு
வராமல் நேரடி நடவடிக்கை நாளுக்கு
அழைப்பு விடுத்ததால் 1946இல் கல்கத்தாவில்
உள்நாட்டுப் ப�ோர் ப�ோன்ற நிலை உருவாகி,
இறுதியில் நாட்டினை இந்தியா, பாகிஸ்தான்
என்று இரு நாடுகளாகப் பிரிவினை செய்யும்
நிலைக்கு இட்டுச்சென்றது.
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கூற்று III : ஆரிய சமாஜத்தின் சுத்தி மற்றும்
சங்காதன்
நடவடிக்கைகளில்
காங்கிரஸ்
பங்கேற்றது
இந்துமுஸ்லிம்களிடையே
பிரிவை
உண்டாக்கியது.

பயிற்சி

I. சரியான விடையைத் 
தேர்ந்தெடுக்கவும்.
1.

முகலாயர்
காலத்தில்
அலுவலக மற்றும் நீதிமன்ற
ம�ொழியாக விளங்கியது எது?
(அ) உருது		

(இ) மராத்தி		

(அ) I மற்றும் II

(இ) II மற்றும் III

(ஈ) பாரசீகம்

(அ) இராஜாஜி

(ஆ) ராம்சே மெக்டொனால்டு
(இ) முகமது இக்பால்

(ஈ) சர் வாசிர் ஹசன்

1. அனைத்து இந்திய முஸ்லிம் லீக்

7. 1937இல் நடைபெற்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ்
வெற்றி பெற்றது

2. ஆரிய சமாஜம்

3. அனைத்திந்திய இந்து மகா சபை

(அ) 12 மாகாணங்கள்

4. பஞ்சாப் இந்து சபை
(இ) 2, 4, 3, 1

(ஆ) 7 மாகாணங்கள்

(ஆ) 2, 1, 4, 3

(இ) 5 மாகாணங்கள்

(ஈ) 4, 3, 2, 1

(ஈ) 8 மாகாணங்கள்

3. லண்டன் பிரிவிக் கவுன்சிலில் இடம்பெற்ற
முதல் இந்தியர் ________

8. காங்கிரஸ் ஆட்சி முடிவுக்கு வந்த நாளினை
முஸ்லிம் லீக் மீட்பு நாளாக க�ொண்டாடியது

(அ) ரஹமத்துல்லா சயானி

(அ) 22 டிசம்பர், 1940 (ஆ) 5 பிப்ரவரி, 1939

(ஆ) சர் சையது அகமது கான்

(இ) 23 மார்ச், 1937

(இ) சையது அமீர் அலி

(ஈ) 22 டிசம்பர், 1939

9. பின்வருவனவற்றைப் ப�ொருத்தி
விடையைத் தேர்வு செய்க.

(ஈ) பஃருதீன் தயாப்ஜி

4. கூற்று:	1870இல் வங்காள அரசாங்க ஆணை
இஸ்லாமிய
த�ொழில்வல்லுநர்
குழுக்களிடையே
ஐயங்களை
ஏற்படுத்தியது.

சரியான

		பட்டியல் I	பட்டியல் II
(அ) அன்னிபெசண்ட்

- 1. அலிகார் இயக்கம்

(ஆ) சையது அகமது கான் - 2. தயானந்த சரஸ்வதி
(இ) கிலாபத் இயக்கம்
- 3. பிரம்மஞான சபை

காரணம்: அவ்வாணை உருது ம�ொழி பாரசீக –
அரபி எழுத்து முறைக்குப் பதிலாக
இந்தியைக் க�ொண்டு வந்தது.

(ஈ) சுத்தி இயக்கம்

அ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் கூற்றை
விளக்கவில்லை.

(ஆ) கூற்று சரி காரணம் கூற்றை விளக்குகிறது.
(ஈ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் தவறு.

ஆ

இ

ஈ

3

1

4

2

(இ)

4

3

2

1

(ஈ)

5.	சரியான கூற்றுகளைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

அ

- 4. அலி சக�ோதரர்கள்

(அ)

(ஆ)

(இ) கூற்று தவறு காரணம் சரி.

1

2

2

3

3
4

4
1

10. பின்வரும் கூற்றுகளிலிருந்து சரியானவற்றைத்
தேர்வு செய்க.

கூற்று I : ஆ
 ரம்பகால தேசியவாதிகளில் சிலர்
தேசியவாதத்தை
இந்துமத
அடித்தளத்தில் மட்டுமே உருவாக்க
முடியும் என நம்பினர்.

(i)

கூற்று II : இந்து மகாசபை ப�ோன்ற அமைப்புகள்
எடுத்த முயற்சிகள், அன்னிபெசண்ட்
அம்மையாரால்
நடத்தப்பட்ட
பிரம்மஞான சபையால் வலுப்பெற்றது.

	அலிகார் இயக்கத்தைத் த�ோற்றுவித்த
சர் சையது அகமது கான் த�ொடக்கத்தில்
காங்கிரசை ஆதரித்தார்.

(ii) 	1909இல் த�ோற்றுவிக்கப்பட்ட பஞ்சாப் இந்து
சபையானது
இந்துமத
வகுப்புவாத
அரசியலுக்கு அடித்தளமிட்டது.
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(ஈ) அனைத்தும்

6. இரு நாடு க�ொள்கையை முதன்முதலில்
க�ொண்டு வந்தவர் ________

(ஆ) இந்தி

2. பின்வரும்
சமூக, சமயச்
சீர்திருத்த
நிறுவனங்களை அவை த�ோற்றுவிக்கப்பட்டதன்
கால அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்துக.

(அ) 1, 2, 3, 4

(ஆ) I மற்றும் III

தேசியவாத அரசியலில் வகுப்புவாதம்
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(அ) கூற்று (i) மற்றும் (ii) சரி
(ஆ) கூற்று (i) சரி (ii) தவறு

4. 1923இல் வாரணாசியில் நடைபெற்ற ஆறாவது
இந்து மகாசபை மாநாட்டைப் பற்றி குறிப்பு
எழுதுக.

(ஈ) கூற்று (i) மற்றும் (ii) தவறு

III குறுகிய விடையளிக்கவும்.

(இ) கூற்று (i) தவறு (ii) சரி

11. எப்போது முஸ்லிம் லீக் நேரடி நடவடிக்கை
நாளை அனுசரித்தது?
(அ) 25 டிசம்பர், 1942

1.

(ஆ) 16 ஆகஸ்ட், 1946

(இ) 21 மார்ச், 1937

2.

(ஈ) 22 டிசம்பர், 1939

12.	வேவல் பிரபுவிற்குப் பின்னர் பதவியேற்றவர்
(அ) லின்லித்கோ	

3.

(ஆ) பெதிக் லாரன்ஸ்

(இ) ம�ௌண்ட்பேட்டன்	 (ஈ) செம்ஸ்ஃப�ோர்டு

4.

13. கூற்று:	பிரிட்டிஷ்
அரசாங்கம்
வகுப்பு
வாதத்தை வளர்க்கவும் பரப்பவும்
பின்பற்றியது
தனித்தொகுதிக்
க�ொள்கையாகும்

5.

காரணம்:	மக்கள் இரண்டு தனித்தொகுதிகளாக
பிரிக்கப்பட்டதால்
வகுப்புவத
அடிப்படையிலேயே வாக்களித்தனர்.

IV விரிவான விடையளிக்கவும்.
1.

அ) கூற்று சரி, ஆனால் காரணம் கூற்றை
விளக்கவில்லை.

3. இந்து தேசியம், இஸ்லாமிய தேசியம் மற்றும்
இந்திய
தேசியம்
ஆகியவை
இந்தியப்
பிரிவினைக்கு சமபங்காற்றியது எவ்வாறு?

(இ) கூற்று மற்றும் காரணம் தவறு.

(ஈ) கூற்று சரி, காரணம் கூற்றை விளக்குகிறது.

சரியான

V செயல்பாடு
1.

(அ) இந்துமத மறுமலர்ச்சி - 1. M.S. க�ோல்வாக்கர்
- 3. 1924

(ஈ) ராஷ்டிரிய சுயசேவா - 4. இந்து - முஸ்லிம்
சங்கம்
ம ா க ா ண ங ்களா க
பஞ்சாப் பிரித்தல்
(அ)

(ஆ)
(இ)
(ஈ)

அ

ஆ

இ

ஈ

3

4

1

2

2
1

2

4

3
3

3
2

4

மேற்கோள் நூல்கள்
1. Anil Seal, The Emergence of Indian Nationalism,
Cambridge University Press, 1968.
2. S. Gopal, British Policy in India, 1858-1905,
Cambridge University Press, 1992 (reprint).
3. K.N. Panikkar, Communalism in India: A
Perspective for Intervention (New Delhi,
Tulika, 1991)
4. Richard Gordon, “The Hindu Mahasabha and
the Indian National Congress, 1915–1926”,
Modern Asian Studies, vol. 9, no. 2 (1975).
5. 
Chandini Saxena, “The Partition of
India: Contestation, Appeasement and
Culmination”, Proceedings of Indian History
Congress, Vol. 76 (2015).

1

4
1

II சுருக்கமான விடையளிக்கவும்.
1.	க�ௌராக் ஷினி சபை பற்றி குறிப்பு வரைக?

2. இந்து-முஸ்லிம்களிடையே பிரிவினை ஏற்படக்
காரணமான ஆரிய சமாஜத்தின் இரண்டு
இயக்கங்கள் யாவை?.
3. ஆகாகான் தலைமையிலான முஸ்லிம் லீக் முன்
வைத்த க�ோரிக்கைகள் என்ன?
தேசியவாத அரசியலில் வகுப்புவாதம்

12th_History_TM_Unit_6.indd 94

1875லிருந்து இந்தியாவில் நடைபெற்ற இந்து முஸ்லிம் கலகங்களைத் த�ொகுத்து எழுதுக.

2. மதம் ப�ொதுவெளிக்கு வரலாமா? - என்பது
குறித்து விவாதம் செய்க.

(ஆ) கலீஃபா பதவி ஒழிப்பு - 2. ஆரிய சமாஜம்
(இ) லாலா லஜபதி ராய்

பிரிட்டிஷ்
இந்தியாவில்
வகுப்புவாதத்தின்
த�ோற்றம் மற்றும் வளர்ச்சி குறித்து ஆய்வு செய்க.

2. ஆங்கிலேயர்களின் பிரித்தாளும் க�ொள்கை
இந்திய தேசியத்தில் ஏற்படுத்திய தாக்கம் என்ன?

(ஆ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு.

14. பின்வருவனவற்றைப் ப�ொருத்தி
விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

1921இல் நடைபெற்ற மலபார் கலகத்தைப்
பற்றிய காந்தியடிகளின் கருத்து என்ன?
இஸ்லாமியர்களுக்காக மத்தியில் முதலில்
அமைக்கப்பட்ட
அரசியல்
கட்சியின்
ந�ோக்கங்களை எழுதுக.
1909ஆம்
ஆண்டின்
மின்டோ-மார்லி
சீர்த்திருத்தங்களின் முக்கியத்துவத்தைக் கூறுக.
வகுப்புவாதம் ஒரு கருத்தியலாக எவ்வாறு
வரையறுக்கப்படுகிறது?
1927ஆம் ஆண்டு டெல்லியில் நடைபெற்ற
முஸ்லிம் லீக் மாநாட்டின் முன்மொழிவுகள்
யாவை?
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கலைச்சொற்கள்
வகுப்புவாதம்

communalism

socio-political grouping based on religious
or ethnic affiliation.

தேசியம் / நாட்டுப்பற்று

nationalism

பிரித்தாளும் ஆட்சி

Divide and Rule

மீட்புவாதம்

revivalism

ஏகாதிபத்தியம்

imperialism

இஸ்லாமியர் அல்லாத 
பிற சமயத்தினர்
செலுத்திய வரி

jizya

the policy or doctrine of asserting the
interests of one’s own nation.
breaking up larger centres of power into
small groups.
a desire to revive a former customs or
practice
a policy of extending political or economic
control by a powerful country over a
weaker country.
the poll tax formerly paid by religious
groups other than Muslims in Islamic
empires

இஸ்லாமியச் சட்ட 
முறைமை

shariat

Islamic code of law based on Koran and
the teachings of the Prophet

வகுப்புவாத தீர்ப்பு

communal
award

a judgement based on religion
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அலகு

7

இந்திய தேசிய இயக்கத்தின்
இறுதிக்கட்டம்

கற்றலின் ந�ோக்கங்கள்
கீழ்க்காணும் அம்சங்கள�ோடு அறிமுகமாதல்
�
�
�
�
�
�

கிரிப்ஸ் தூதுக்குழுவின் வருகையும் அதன் த�ோல்வியும்

வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கமும் காந்தியடிகளின் ‘செய் அல்லது
செத்துமடி’ முழக்கமும்
சுபாஷ் சந்திர ப�ோசும் இந்திய தேசிய இராணுவமும்

இராஜாஜியின் சமரச முன்மொழிவும் வேவல் திட்டமும்
இராயல் இந்திய கடற்படையின் கலகம் (1946)

ம�ௌண்ட் பேட்டன் திட்டமும் இந்தியப் பிரிவினையும்

அறிமுகம்

தெரியவில்லை. காந்தியடிகள் ஆகஸ்ட் 1942இல்
‘வெள்ளையனே
வெளியேறு
இயக்கத்தை’
நடத்த முடிவு செய்தார். ஆனால் பிரிட்டிஷார�ோ
காங்கிரசின்
அனைத்துத்
தலைவர்களையும்
கைது
செய்தத�ோடு,
இயக்கத்தையும்
இரும்புக்கரங்கொண்டு அடக்கினர். காந்தியடிகள்
மே 1944 வரை சிறையில் கடும் நெருக்கடிகளுக்கு
உட்படுத்தப்பட்டார். அதன்பின் வந்த அமைச்சரவைத்
தூதுக்குழுவின் திட்டம் காங்கிரசாருக்கு ஏற்றுக்
க�ொள்ளக்கூடியதாக
இருந்தது.
எனினும்,
பாகிஸ்தானின் உருவாக்கத்தை எதிர்பார்த்த
ஜின்னாவும் அவர்தம் முஸ்லிம் லீக் கட்சியும் ‘நேரடி
நடவடிக்கை நாள்’ என்று விடுத்த அறைகூவலில்
கிழக்கு வங்காளத்தில் வன்முறை வெடித்துக்
கிளம்பியது.
கலவர
பூமியாக
மாறியிருந்த
நவகாளியில் இருந்து காந்தியடிகள் தமது அமைதிப்
பயணத்தைத் துவக்கினார். இராஜாஜியின் சமரச
முயற்சியும் வேவல் திட்டமும் அதை நிறைவேற்றும்
ப�ொருட்டு கூடிய சிம்லா மாநாடும் பேச்சுவார்த்தை
முடக்கத்தைச் சரி செய்ய தவறின. இதற்கிடையே,
இராயல்
இந்தியக்
கடற்படை,
கலகத்தில்
ஈடுபட்டமை பிரிட்டிஷாரை வேகமாக விடுதலை
வழங்கத் துரிதப்படுத்தியது. விடுதலை வழங்கவும்
இந்தியா-பாகிஸ்தான் என்று இத்துணைக்கண்டம்
பிரிக்கப்படுவதை மேற்பார்வையிடவும் ம�ௌண்ட்
பேட்டன் அரசப்பிரதிநிதி நியமிக்கப்பட்டார்.

இரண்டாம் உலகப்போரின் துவக்கமும் அதை
த�ொடர்ந்து, மாகாணங்களில் வீற்றிருந்த காங்கிரஸ்
அமைச்சரவைகளின் ஒப்புதல் பெறாமல் பிரிட்டிஷார்
இந்தியாவைப் ப�ோரில் பங்கெடுக்க முடிவுசெய்தமையும்
இந்திய தேசிய காங்கிரசையும் காந்தியடிகளையும்
அரசியல்ரீதியாகத் தூண்டும் வகையில் அமைந்தது.
தங்கள் எதிர்ப்பைப் பதிவுசெய்யும் விதமாக காங்கிரஸ்
அமைச்சர்கள் பதவி துறந்தனர். காந்தியடிகள்
அக்டோபர் 1940இல் தனிநபர் சத்தியாகிரகத்தைத்
துவங்கியதன் மூலமாக காங்கிரஸ் இயக்கத்தின்
மனவலிமையை உறுதிப்படுத்தினார். இதற்கிடையே,
இந்திய தேசிய காங்கிரசின் தலைவராக சுபாஷ்
சந்திர ப�ோஸ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது காந்தியடிகளை
அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியதால் சுபாஷ் தம் பதவியைத்
துறந்தார். பின்னர் ஃபார்வர்ட் பிளாக் கட்சியைத்
துவக்கினார். பிரிட்டிஷாரின் கைது நடவடிக்கையால்
சுபாஷ் ஜெர்மனி மற்றும் சிங்கப்பூருக்கு தப்பிச் சென்று
அங்கு இந்திய தேசிய இராணுவத்தை உருவாக்கி
காங்கிரஸ் இயக்கத்திலிருந்து தனித்துப் புரட்சிகர
நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டார்.
அதிருப்தியிலிருந்த
தேசியவாதிகளை
அரவணைக்கும் ப�ொருட்டு மார்ச் 1942இல் கிரிப்ஸ்
தூதுக்குழு வருகைபுரிந்தது. ஆனால், அதன்
முன்மொழிவில் எந்தப் பலனும் இருப்பதாகத்
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தனிநபர் சத்தியாகிரகம்

அ ர ச பி ர தி நி தி யி ன்
குழுவை
(செயற்குழு)
வி ரி வ ா க ்க ம்
செய்தல்,
இந்திய
உ று ப் பி ன ர்கள ை க்
க�ொண்ட
ப�ோர்
ஆல�ோசனைக் குழுவை
உ ரு வ ாக் கு த ல் ,
லின்லித்கோ பிரபு
சி று ப ான்மை யி ன ரி ன்
உரிமைகளை அங்கீகரித்தல், ப�ோருக்குப் பின்
இந்திய மக்கள் தங்களுக்கென்ற ஒரு அரசியல்
சாசனத்தை
இயற்ற
உள்ள
உரிமையை
ஏற்று அதற்கு எதிர்காலத்தில் வாய்ப்பளிக்க
உறுதியளித்தல் ஆகியவையாகும்.

இதற்கு முன்பு பெருவாரியான மக்களை
உள்ளடக்கிய
இயக்கங்களை
நடத்திவந்த
காந்தியடிகள்,
சர்வாதிகாரத்திற்கு
எதிரான
ப�ோரை வலுவிழக்கச் செய்யாமலிருக்கத் தனிநபர்
சத்தியாகிரகம் என்ற வழியைக் கைக்கொண்டார்.
காந்தியடிகளால் நேரடியாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
சத்தியாகிரகிகளை அவர்களின் பேச்சுரிமையை
மையப்படுத்தி ப�ோருக்கு எதிரானப் பிரச்சாரத்தை
மேற்கொள்ள தூண்டினார். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
சத்தியாகிரகிகள் தாங்கள் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளும்
தேதி, நேரம், இடம் ப�ோன்ற தகவல்களை மாவட்ட
நீதிபதிக்குத் தெரிவித்துவிட வரையறுக்கப்பட்டது.
குறித்த நேரத்தில் சரியான இடத்தை வந்தடைந்த
சத்தியாகிரகிகள்
முழங்க
வேண்டியதாவது:
“பிரிட்டிஷாரின் ப�ோர் முயற்சிக்கு மனிதசக்தியாகவ�ோ
பணமாகவ�ோ உதவிபுரிதல் தவறாகும். ஒரே
உருப்படியான செய்கை என்பது வன்முறையைக்
கைக்கொள்ளாமல்
எல்லாவிதத்திலும்
ப�ோர்
முயற்சிகளை எதிர்ப்பதேயாகும்.” இவ்வாறு பிரச்சாரம்
செய்வதன் மூலம் கைதாவது அடுத்தகட்டமாகும்.

காங்கிரஸில் இருந்து ப�ோஸ் நீக்கப்படுதல்

ஆகஸ்ட்
க�ொடை
மி க த்தா ம த ம ா க
அ றி வி க ்க ப ்பட்டதா ல்
அது குறித்துப் பேச்சு
வார்த்தை
நடத்தக்
கூட
காங்கிரசுக்கு
நே ர மி ல்லை .
இ க ்கா ல க ட்ட த் தி ல்
சுபாஷ் சந்திர ப�ோஸ்
காங்கிரசும்
தனது
ஆதரவாளர் பின்புலத்தை
வெகுவாக இழந்திருந்தது. அதன் உறுப்பினர்
எண்ணிக்கை 1938-39இல் 4.5 மில்லியன் என்ற
நிலையிலிருந்து 1940-41இல் 1.4 மில்லியன் என்ற
அளவுக்குச் சரிந்திருந்தது. காங்கிரசிற்குள் சுபாஷ்
சந்திர ப�ோஸ் ஓரங்கட்டப்பட்டதால் அவ்வமைப்பின்
முக்கிய மேல்மட்டத் தலைவர்கள் அவர�ோடு
ஒத்துழைக்க மறுத்தனர். அதனால் கல்கத்தாவில்
கூடிய அனைத்து இந்திய காங்கிரஸ் கூட்டத்தில்
ப�ோஸ் பதவித் துறப்பு செய்யவே, இராஜேந்திரப்
பிரசாத்
தலைவராகத்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.
ப�ோஸ் காங்கிரசிற்குள் செயலாற்ற விரும்பி
ஃபார்வர்டு பிளாக் கட்சியை உருவாக்கினாலும்,
ஆகஸ்ட் 1939இல் அவர் காங்கிரசின் அனைத்துப்
ப�ொறுப்புகளில் இருந்தும் விடுவிக்கப்பட்டார்.

மகாராஷ்டிராவில் பாவ்னர் ஆசிரமம்

வின�ோபா பாவே மகாராஷ்டிரத்தில் அமைந்த
தனது பாவ்னர் ஆசிரமத்தருகே 1940 அக்டோபர் 17இல்
முதல் சத்தியாகிரகத்தை நடத்தியதின் வாயிலாக
இவ்வியக்கம் த�ொடங்கப் பெற்றது. காந்தியடிகள்
டிசம்பர் 1940இல் இவ்வியக்கம் முடிவுக்கு வந்ததாக
அறிவித்தார். மேற்கொண்டு சில மாற்றங்களுக்கு
உட்படுத்தப்பட்ட பின் மீண்டும் ஜனவரி 1941இல்
குழு சத்தியாகிரகமாக உருவெடுத்தப�ோதும் அதை
ஆகஸ்ட் 1941இல் திரும்பப் பெறுவதாக அறிவித்தார்.

லாகூர் தீர்மானம்

ஒருபுறம்,
தேதி
அறிவிக்கப்படாத
ட�ொமினியன் அந்தஸ்து என்ற நிலைக்கும்
ப�ோரில் பங்கெடுத்தால் அதன் முடிவிற்குப் பின்
விடுதலை வழங்க வலியுறுத்திய இந்தியர்களின்
நிலைப்பாட்டிற்கிடையே
சுமூகமான
தீர்வை
எட்ட அனுமதிக்காத காலனிய அராஜகப்போக்கு
சிக்கலை ஏற்படுத்திக் க�ொண்டிருந்தது என்றால்
மறுபுறம்
வேற�ொரு
சிக்கல்
முளைத்தது.
அது
இஸ்லாமியர்களுக்கான
தனிநாடு

ஆகஸ்ட் க�ொடை

தனிநபர் சத்தியாகிரகம் என்பது அரசபிரதிநிதி
லின்லித்கோ பிரபுவின் ஆகஸ்ட் க�ொடைக்கு
காங்கிரஸ் க�ொடுத்த பதிலடியாகும். லின்லித்கோ
பிரபு 1940 ஆகஸ்ட் 8இல் அளிக்க முன்வந்ததாவது:
வரையறுக்கப்படாத ஒரு தேதியில் ட�ொமினியன்
அந்தஸ்து, அதிகமான இந்தியர்களைக் க�ொண்டு
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க�ோரிக்கையாகும். இதன் துவக்கம் 1930களில்
கிழக்கு மற்றும் வடமேற்கு இந்தியாவில் தனிப்பகுதி
அல்லது சில பகுதிகள் என்ற நிலையிலிருந்து
1940 மார்ச் 23இல் லாகூரில் நிறைவேற்றப்பட்ட
தீர்மானம் மூலம் இது ஒரு முக்கியக் கட்டத்தை
எட்டியது.

1941 டிசம்பர் 7இல் தாக்கப்பட்ட சமகாலத்தில்
நடந்தேறியது. அமெரிக்க அதிபரான ரூஸ்வெல்டும்,
சீனக் குடியரசுத்தலைவரான ஷியாங் கேஷேக்கும் ஜப்பானின் அதிரடிப்போக்கை நிறுத்த
முனைந்தனர்.
அவர்களின்
கண்காணிப்பு
கவனத்திற்குள் இந்தியா சென்றதால், அவர்கள்
பிரதமர் சர்ச்சிலை இந்திய மக்களின் முழு
ஒத்துழைப்பைப்
பெறக்கோரி
அழுத்தம்
க�ொடுத்தனர்.

இத்தகைய க�ோரிக்கையை முஸ்லிம் லீக்
கட்சியும் அதன் ஆதரவாளர்களும் முன்வைக்க காலனி
ஆட்சியாளர்களே தூண்டுதலாக இருந்ததற்கான
ஆதாரங்கள் வெகுவாக உள்ளன. இத்தீர்மானத்தின்
மூலம் பிரிட்டிஷார் ப�ோர் நடவடிக்கைகளில்
காங்கிரசின்
ஆதரவை
வேண்டியப�ோதும்
அவர்கள�ோடு பேச்சுவார்த்தையை நிராகரிக்க ஒரு
தெம்பை ஏற்படுத்திக் க�ொடுத்தது.

ஜப்பானியப் படைகள் 1941இன் முடிவில்
பிலிப்பைன்ஸ், இந்தோ-சீனா, இந்தோனேசியா,
மலேசியா, பர்மா ப�ோன்ற பகுதிகளை மண்டியிட
வைத்து இந்தியாவின் வடகிழக்கு எல்லை வழியாக
நுழையத் தயாராயின. தென்கிழக்கு ஆசியாவின்
வீழ்ச்சி
பிரிட்டிஷாரையும்,
இந்திய
தேசிய
காங்கிரசையும் கவலை க�ொள்ளச் செய்தது. பிரிட்டிஷ்
படைகள் எதிர்த்து நிற்கமுடியாமல் ஓடிப் ப�ோயின.
பிரிட்டிஷ் இந்திய இராணுவத்தின் இந்திய வீரர்கள்
ஜப்பானியப் படைகளின் தயவில் விடப்பட்டனர்.
பின்னர் உருவான இந்திய தேசிய இராணுவம்
இந்நிலையில் இருந்தே கட்டியெழுப்பப்பட்டது. அது
பற்றி விரிவாக இப்பாடத்தில் காண்போம் (த�ொகுதி
7.3). சர்ச்சில் கல்கத்தாவும், மதராசும் ஜப்பானியர்
பிடியில் விழக்கூடும் என்று அஞ்சினார். காங்கிரஸ்
தலைவர்களும் அவ்வாறே அச்சம் க�ொண்டதால்
ப�ோர்
நடவடிக்கைகளில்
ஒத்துழைக்க
வழிவகை செய்யும் ஒரு க�ௌரவமான வாய்ப்பை
எதிர்பார்த்திருந்தனர்.

அமைப்புரீதியில்
காங்கிரஸ்
இக்கால
கட்டத்தில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில்
வலுவிழந்து காணப்பட்டது. அதன் தலைவர்கள்
அச்சு நாடுகளின் – ஜெர்மனி, இத்தாலி, ஜப்பான்
– க�ொள்கைக்கு எதிரான பிரிட்டிஷாரின் ப�ோர்
என்பதால் தங்கள் ஆதரவை சர்வாதிகாரத்திற்கு
எதிராகவும்
மக்களாட்சியைப்
பாதுகாக்கும்
ப�ொருட்டும் உறுதிசெய்ய வேண்டிய நிலை
இருப்பதை உணர்ந்தனர். ப�ோஸ் ஒருவர் மட்டுமே
நேசநாடுகள�ோடு ஒத்துழையாமல் அச்சு நாடுகளை
ஆதரித்தார்.
இவையெல்லாம்
1940இன்
முக்கிய
ப�ோக்குகளாகும். ஜப்பான் தென்கிழக்கு ஆசியப்
பகுதியில் முன்னேறி வந்ததும் பிரிட்டிஷ் படைகளின்
வீழ்ச்சியும் நிலைமையைப் பெரிதும் மாற்றின.
இதனால் விடுதலைக்கு ஒப்புதல் வழங்காமலேயே
ப�ோர் முயற்சிகளில் இந்தியர்களின் ஒத்துழைப்பைப்
பெறவேண்டிய அவசரமான சூழல் உதித்தது.
ப�ோர்க்கால அமைச்சரவையைத் தலைமையேற்று
நடத்திக்கொண்டிருந்த
வின்ஸ்டன்
சர்ச்சில்,
சர் ஸ்டாஃப்போர்டு கிரிப்ஸை காங்கிரச�ோடு
பேச்சுவார்த்தை நடத்த அனுப்பிவைத்தார்.

இச்சூழலில் டிசம்பர் 1941இல் கூடிய காங்கிரஸ்
செயற்குழு ப�ோருக்குப் பின் விடுதலையையும்,
உடனடியாக முக்கியப் பிரிவுகளில் அதிகாரப்
பகிர்வையும் உறுதியளிக்க பிரிட்டிஷ் அரசு
முன்வந்தால் தாங்கள் ஒத்துழைப்பு நல்கத் தயார்
என்ற தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியது.

கிரிப்ஸ் வருகை

சர் ஸ்டாஃப�ோர்டு கிரிப்ஸ் தலைமையிலான
பிரதிநிதித்துவக் குழு மார்ச் 1942இல் இந்தியா
வந்தடைந்தது.
சர்ச்சிலின்
ப�ோர்க்கால
அமைச்சரவையில்
த�ொழிலாளர்
கட்சியின்
சார்பில் பங்கு வகித்தமையே கிரிப்ஸ் குழு மீது
நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியது. இந்தியாவிற்குப்
புறப்படும் முன்பாக அவர் பிரிட்டிஷாரின் க�ொள்கை
நிலைப்பாடு
இந்தியாவைப்
ப�ொறுத்தமட்டில்
‘விரைவில்
சுயாட்சியை
உணர்த்தும்
அரசுமுறையை நிறுவுதல்’ என்று ம�ொழிந்திருந்தார்.
ஆனால்
அவர்
பேச்சுவார்த்தையைத்
துவக்குவதற்கு முன்பாக வெளியிட்ட வரைவில்
விடுதலை பற்றிய உறுதியான நிலைப்பாடு ஏதும்
இருக்கவில்லை.

7.1 கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு
தென்கிழக்கு ஆசியாவில் ஜப்பானின் அத்துமீறல்

நேச
நாடுகளுக்கு
1941ஆம்
ஆண்டு
ம�ோசமானதாக விளங்கியது. பிரான்ஸ், ப�ோலந்து,
பெல்ஜியம், நார்வே, ஹாலந்து ஆகிய நாடுகள்
ஜெர்மனி வசம் சிக்கியத�ோடு பிரிட்டனும் பல
பின்னடைவுகளை எதிர்கொண்டது. அவற்றுள்
மிக முக்கியமானதாகக் கருதப்படுவது தென்கிழக்கு
ஆசியாவிற்குள்
ஜப்பான்
படைநடத்திச்
சென்றதேயாகும். இந்நிகழ்வு முத்துத் துறைமுகம்
(Pearl Harbour) என்ற அமெரிக்க துறைமுகம்
இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் இறுதிக்கட்டம்
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கிரிப்ஸின் முன்மொழிவு

என்ற சூழலில் அமெரிக்காவும் சீனாவும் கடும்
நெருக்கடி க�ொடுத்தன.

கிரிப்ஸ்
ட�ொமினியன்
அந்தஸ்தையும்
ப�ோருக்குப்
பின்
அரசியல்
சாசன
வ ரை வு க் கு ழு வை
உ ரு வ ாக் கு தலை யு ம்
ஆதரித்தார்.
அரசியல்
சாசன
வரைவுக்
குழு
மாகாண
சபைகளில் சர் ஸ்டாஃப்போர்டு
கிரிப்ஸ்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களைக்
க�ொண்டும் சுதேச அரசர்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த
பகுதிகளில் இருந்து நியமிக்கப்பட்டவர்களைக்
க�ொண்டும்
ஏற்படுத்தப்படும்
என்று
ச�ொல்லப்பட்டிருந்தது. மேலும் அதில் பாகிஸ்தான்
பற்றியும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. ஏதாவது ஒரு
மாகாணத்திற்குப் புதிய அரசியல் சாசனத்தை ஏற்றுக்
க�ொள்ளத் தயக்கமிருந்தால், அம்மாகாணம் தனது
எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்க பிரிட்டிஷ் அரச�ோடு
தனிப்பட்ட ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்த உரிமை இருப்பதாகக்
கிரிப்ஸ் முன்மொழிவு அறிவித்தது. இவ்வரைவு
பழைய வரைவுகளிலிருந்து எந்த மாற்றத்தையும்
உள்ளடக்கியதாக
யாருக்கும்
தெரியவில்லை.
இது பற்றி பின்னர் நேரு குறிப்பிடுகையில், “நான்
முதன்முறையாக இவ்வரைவை வாசித்த ப�ோது,
கடுமையான மன அழுத்தத்திற்கு உட்பட்டேன்”
என்றார்.

இதற்கிடையே இந்திய தேசிய காங்கிரசும்
நிற்கதியற்ற நிலையில் விடப்பட்டிருந்தது. அந்நிலை
இருவேறு வகைகளில் ஏற்பட்டிருந்தது: ஒருபுறம்
விடுதலைக்கான எந்த உறுதியும் க�ொடுக்காமல்
காலனிய அரசு இழுத்தடித்தது என்றால் மறுபுறம்
சுபாஷ் சந்திர ப�ோஸ் அச்சு நாடுகள�ோடு
கைக்கோர்த்து
சுதந்திரப்
ப�ோராட்டத்தை
முன்னெடுத்துச் செல்ல நெருக்கடி க�ொடுத்தார்.
ஜெர்மனியில் இருந்து மார்ச் 1942இல் ஆசாத் ஹிந்து
ரேடிய�ோ மூலம் ப�ோஸ் இந்திய மக்களைத் த�ொடர்பு
க�ொண்டு உரை நிகழ்த்தினார். இப்பின்புலத்தில்
காந்தியடிகள்
வெள்ளையனே
வெளியேறு
இயக்கத்தைத் துவக்கினார்.

7.2  வெள்ளையனே வெளியேறு
இயக்கம்
காந்தியடிகள் மே 1942இல் இந்திய தேசிய
காங்கிரசை
அடுத்தகட்ட
செயல்பாட்டிற்குத்
தயார்படுத்தலானார். இம்முறை, பெரும் மக்கள்
ப�ோராட்டத்தை
முன்னெடுக்க
காந்தியடிகள்
முனைந்த நேரத்தில் C. இராஜாஜியும் நேருவும்
தயக்கம் காட்டினர். ஒரு ப�ோராட்டத்திற்கு உகந்த
சூழல்
உருவாகி
இருந்தது.
ப�ொருட்களின்
விலை பல மடங்கு அதிகரித்தத�ோடு உணவு
தானியங்களுக்குக் கடும் தட்டுப்பாடும் ஏற்பட்டது.

கிரிப்ஸின் முன்மொழிவு நிராகரிக்கப்படல்

ட�ொமினியன் அந்தஸ்து வழங்குவதென்பது
ஏமாற்றமளிக்கக்
கூடிய
குறுகிய
நடவடிக்கையாகும். மேலும் அரசியல் சாசன
வரைவுக்குழுவில் பங்கெடுக்கும் சுதேசி அரசாட்சி
நடைபெற்ற
மாகாணங்களைச்
சேர்ந்தோர்
பிற
மாகாணங்களைப்
ப�ோல்
மக்களால்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளுக்கு மாற்றாக
உறுப்பினர்களால் நியமிக்கப்படும் முறையை
காங்கிரஸ் நிராகரித்தது. இவை அனைத்துக்கும்
மேலாக ஓங்கி நின்றது இந்தியப் பிரிவினை
பற்றிய குழப்பமாகும். அதனால் பேச்சுவார்த்தை
த�ோல்வி அடையக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டு
அவ்வாறே நிகழ்ந்தது.

காங்கிரசின் வார்தா கூட்டம்.

இப்பின்புலத்தில் இந்திய தேசிய காங்கிரசின்
செயற்குழு 1942 ஜூலை 14இல் வார்தாவில்
சந்தித்தது. இக்கூட்டத்தில் நாடு
தழுவிய சட்ட மறுப்புப் ப�ோராட்டம்
நடத்த
தீர்மானிக்கப்பட்டது.
இத்தீர்மானத்தை
ஏற்றுக்
க�ொள்ள மறுத்த இராஜாஜியும்
புலாபாய் தேசாயும் காங்கிரஸ்
செயற்குழுவில் இருந்து பதவித்
துறப்பு செய்தனர். நேருவும் அதே நிலைப்பாட்டைக்
க�ொண்டிருந்தப�ோதும்
செயற்குழுவின்
பெரும்பான்மை முடிவுக்குக் கட்டுப்பட்டார்.

முத்துத்துறைமுகம் (Pearl Harbour) தாக்கப்பட்ட
வேளையில் காங்கிரஸ் முன்னிருந்த சவால்கள்

‘செய் அல்லது செத்துமடி’ எனும் முழக்கம்

கிரிப்ஸ்
தூதுக்குழுவ�ோடு
ஏற்பட்டிருந்த
கசப்பான அனுபவம் காந்தியடிகளையும் நேருவையும்
முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு பிரிட்டிஷார் மீது
நம்பிக்கை இழக்க வைத்தது. இதை காந்தியடிகள்
1942 மே 16இல் கூடிய பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில்
வெளிப்படுத்தினார்: “இந்தியாவைக் கடவுளிடம்

துவக்கத்திலிருந்தே
இந்திய
தேசிய
இயக்கத்தையும் குறிப்பாக காந்தியடிகளையும்
சர்ச்சில் வெறுப்புணர்வோடே அணுகி வந்தார்.
ப�ோரில் இந்தியர்களின் ஒத்துழைப்பு தேவை என்ற
ப�ோதும் அவர்தம் ப�ோக்கில் மாற்றம் ஏற்படவில்லை
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விட்டுவிடுங்கள்,
அது
அதீதமான
ஒன்றாக
இ ரு க் கு ம ா ன ா ல்
அதை
இயற்கையின்
அராஜகப்
ப�ோக்கில்கூட
வி ட் டு வி டு ங ்க ள் .
இ வ ்வரை ய று க ்க ப ்பட்ட
ஒழுங்குமுறை
க�ொண்ட
அராஜகம்
நீங்கிச் மகாத்மா காந்தியடிகள்
செல்வதால்
முற்றிலும்
தறிகெட்டு சட்டசீர்கேடு ஏற்பட்டாலும் அந்த ஆபத்தை
எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கிறேன்.” என்றார்.
அதன்பின் அவர் மக்களை ந�ோக்கி ‘செய் அல்லது
செத்துமடி’ என்று கூறி ‘முடிவை ந�ோக்கிய ஒரு
சண்டையாகக்’ கருதி தனது மறுப்பியக்கத்தைத்
துவக்கினார்.

பிரதமர் சர்ச்சிலுக்கு விளக்க விழைந்த லின்லித்கோ
பிரபு தாம்
எதிர்கொண்ட
எதிர்ப்பைப்
பற்றி
எழுதுகையில் 1857 ஆம் ஆண்டு புரட்சிக்குப் பின்
கவலை க�ொள்ளவைக்கும் ஒரு வளர்ச்சி; எனினும்,
அதன்
முக்கியத்துவத்தையும்
வீரியத்தையும்
இராணுவக் காரணங்களுக்காக உலகத்தின்
பார்வையில்
இருந்து
மறைக்க
வேண்டிய
நிர்ப்பந்தம் உள்ளது’ என்று குறிப்பிடுகிறார்.

எதிர்ப்பின் ஆரம்பகட்டம் நகர்ப்புறங்களை
மையமாகக்
க�ொண்டு
த�ொழிலாளர்களையும்,
மாணவர்களையும் உள்ளடக்கியதாகவும், அது
இரும்புக்கரங்கொண்டு
அடக்கப்பட்டதாகத்
தெரிந்தாலும்
மக்கள்
எழுச்சி
அத�ோடு
முழுமையடையவில்லை. இரண்டாம் நிலையில்
அது
கிராமப்புறங்களில்
பரவியது.
உணவு
தானியங்களின் விலை ஏப்ரல் 1942இல் இருந்து அதே
ஆண்டு ஆகஸ்டுக்குள் அறுபது புள்ளிகள் அளவில்
ஏறியதே வெறுப்புக் கிளம்பக் காரணமாக அமைந்தது.
மேலும் காங்கிரசிற்குள் இருந்த ச�ோஷலிசவாதிகள்
காவல்துறையினரின் ஆகஸ்ட் 9 நடவடிக்கையில்
சிக்காமல் கிராமப்புறங்களுக்குள் தலைமறைவாக
இருந்து கிராமத்து இளைஞர்களை க�ொரில்லா
நடவடிக்கை மூலம் ஒருங்கிணைத்தார்கள்.

வெள்ளையனே வெளியேறு ப�ோராட்டங்கள்

காலனிய அரசு தாமதிக்காமல் காந்தியடிகள்
உட்பட அனைத்துக் காங்கிரஸ் தலைவர்களையும்
1942
ஆகஸ்ட்
9
அன்று
அதிகாலையில்
கைதுசெய்து சிறையில் தள்ளியது. இந்தியமக்களும்
தாமதிக்கவில்லை. விடியலின் முன்பே நடந்த
கைது நடவடிக்கைகளைக் கண்டிக்கும் வகையில்
அனைத்து மாகாணங்களிலும் கடையடைப்புகளும்
காவல்துறையினர�ோடு வன்முறை ம�ோதலும்
பதிலடியாகத் தரப்பட்டது. இந்தியா முழுமையிலும்
த�ொழிலாளிகள் வேலைநிறுத்த ப�ோராட்டத்தில்
இறங்கினர். ஜாம்ஷெட்பூரில் உள்ள டாடா எஃகு
த�ொழிற்சாலையில் வேலை நிறுத்தப் ப�ோராட்டம்
ஆகஸ்ட் 20இல் துவங்கி 13 நாட்கள் நடைபெற்றது.
அகமதாபாத்தின்
ஜவுளித்
த�ொழிற்சாலை
ஊழியர்கள் மூன்று மாதங்களுக்கும் மேலாக
வேலைநிறுத்தப்
ப�ோராட்டத்தில்
ஈடுபட்டனர்.
இந்தியாவில் த�ொழிற்சாலைகளைக் க�ொண்ட
அனைத்து நகர்ப்புறங்களும் சிறிது காலமாவது
வேலை நிறுத்தப் ப�ோராட்டத்தை மேற்கொண்டன.

கட்டவிழ்ந்த வன்முறை

இவ்வியக்கம்
செப்டம்பர்
1942லிருந்து
தாக்குதல்களையும்
அரசின்
த�ொலைத்தொடர்பு
வசதிகளான
தந்திக்கம்பிகளையும்
இருப்புப்
பாதைகளையும்
இரயில்
நிலையங்களையும்
நாசமாக்குவதையும்
அரசு
அலுவலகங்களுக்கு
நெருப்பு வைப்பதையும் உத்தியாகக்கொண்டிருந்தது.
இது நாடு முழுவதும் பரவியப�ோதும் கிழக்கு
ஒருங்கிணைந்த
மாகாணங்களிலும்
பீகார்,
மகாராஷ்டிரா மற்றும் வங்காளப் பகுதிகளிலும்
அதிதீவிரமாகப்
பின்பற்றப்பட்டு
வந்தது.
புரட்சியாளர்கள் தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருந்த
பகுதிகளில் ‘தேசியவாத அரசை’ நிறுவிவிட்டதாக
பறைசாற்றிக் க�ொண்டனர். இதன் ஒரு உதாரணமாக
வங்காளத்தின் மிட்னாப்பூர் மாவட்டத்தில் செப்டம்பர்
1944 வரை ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்த ‘தம்லுக் ஜாட்டியா
சர்க்கார்’ (Tamluk Jatiya Sarkar) அரசைக் கூறலாம்.
சதாராவிலும் ஓர் இணை அரசாங்கம் செயல்பட்டது.

அரசாங்கத்தின் மனிதத்தன்மையற்ற அடக்குமுறை

காலனிய
அரசு
கடும்
அடக்குமுறை
உத்திகளையும்
பல
இடங்களில்
காவல்துறையினரின்
மூலம்
துப்பாக்கிச்
சூட்டையும் கைக்கொண்டது. எதிர்ப்பை ஒடுக்க
இராணுவம் வரவழைக்கப்பட்டதிலிருந்து, எந்த
அளவிற்கு எதிர்ப்பு இருந்திருக்கும் என்பதையும்
அது சார்ந்த அடக்குமுறையையும் உணர்ந்து
க�ொள்ள 57 பட்டாலியன் இராணுவ வீரர்கள்
பயன்படுத்தப்பட்டதையும் சான்றாகக் க�ொள்ளலாம்.
சில இடங்களில் விமானப்படையைக் க�ொண்டு
மக்கள்
கலைக்கப்பட்டனர்.
நிலைமையின்
தீவிரத்தையும் அதன் அழுத்தத்தையும் பிரிட்டிஷ்
இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் இறுதிக்கட்டம்
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ச�ோஷலிசவாதிகளான
ஜெயபிரகாஷ்
நாராயண், அச்சுத் பட்வர்தன், ஆஸப் அலி, யூசுப்
மெஹ்ரலி, இராம் மன�ோகர் ல�ோகியா ப�ோன்றோர்
தலைமை தாங்கினர். காந்தியடிகள் 1943 பிப்ரவரி
10இல் சிறைச்சாலையில் துவக்கிய 21 நாட்கள்
உண்ணாவிரதம் ஒரு திருப்புமுனையாக அமைந்து
இயக்கத்திற்கு (சில நெறிமுறைகளுக்கு உட்பட்ட
வன்முறைக்கும்) வலுவேற்றியது.
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இயக்கத்தின் பரவலும் அதன் தீவிரமும்

எந்நிலையிலும்
எதிர்பார்த்திருக்க
முடியாத
அளவிற்கு மக்களின் பேராதரவைக் க�ொண்டுவந்து
சேர்த்தத�ோடு
அவர்களின்
ஒற்றுமையை
வெளிப்படுத்தி காலனிய ஆட்சியாளர்களுக்குத்
தாங்கள் தவிர்க்க முடியாத பெரும் சக்தி என்ற
உண்மையைப் பறைசாற்றியது.

இயக்கத்தை ஒடுக்க பிரிட்டிஷார் பயன்படுத்திய
வலுவைக்கொண்டே
அதன்
வேகமான
பரவலையும், அது ஏற்படுத்திய தீவிரப்போக்கையும்
புரிந்துக�ொள்ள
முடிகிறது.
கைதானவர்களின்
எண்ணிக்கை 1943ஆம் ஆண்டின் முடிவில்
91,836 என்ற அளவை எட்டியது. அதே காலத்தில்
காவல்துறையினரின்
துப்பாக்கிச்
சூட்டுக்குப்
பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை 1060 ஆனது.
அரசின் 208 காவல் கண்காணிப்பு நிலைகளும்
(out post) 332 இருப்புப்பாதை நிலையங்களும்
945 அஞ்சல் அலுவலகங்களும் முற்றிலுமாக
அழிக்கப்படவும் சேதத்திற்கு உட்படுத்தப்படவும்
இயக்க நடவடிக்கைகள் காரணமாக அமைந்தன.
குறைந்தபட்சம் 205 காவல்துறை வீரர்களாவது
தங்கள் பணியை விடுத்துப் புரட்சியாளர்கள�ோடு
கைக்கோர்த்தார்கள்.
ஆசம்கரின்
ஆட்சியராக
இருந்து புரட்சியாளர்களின் மீது ப�ோதுமான
நடவடிக்கை எடுக்க தவறியதால் பணி நீக்கம்
செய்யப்பட்ட R.H. நிப்ளெட் தனது நாட்குறிப்பில்
குறித்து
வைத்தப்
பதிவின்படி
‘பிரிட்டிஷார்
காவல்துறையினரின் மூலமாகப் பல கிராமங்களைத்
தீக்கிரையாக்கியத�ோடு பல மைல்களுக்குத் தீயைப்
பரவவிட்டு ‘வெள்ளை பயங்கரத்தை’ அரங்கேற்றி
அடக்குமுறையே ஆட்சிமுறை என்ற அளவுக்கு
அக்காலகட்டத்தில் நடந்துக�ொண்டார்கள்’ என்பதை
அறிந்து க�ொள்ளமுடிகிறது. ஒரு கிராமத்தின்
ப�ொதுச்சொத்திற்குச் சேதம் ஏற்பட்டதால் கிராமமக்கள்
அனைவரிடம் இருந்தும் அபராதம் பெறப்பட்டது.

காந்தியடிகளின் விடுதலை

உடல்நலம்
சார்ந்த
காரணங்களுக்காக
1944 மே 6இல் சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட
காந்தியடிகள் தனது ஆக்கபூர்வமானச் செயல்
திட்டங்களை மேற்கொள்ளலானார். காங்கிரஸ்
அமைப்பும் ப�ொதுவெளிக்கு வராமல் தங்கள்
பணியைச்
செவ்வனே
மேற்கொண்டதன்
மூலம் வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்க
காலத்தின் தடையைச் சுமூகமாக எதிர்கொண்டது.
இதற்கிடையே காலனிய அரசு மேற்கொண்டு
பேச்சுவார்த்தை
நடத்த
ஒரு
திட்டத்தை
முன்வைத்தது.
லின்லித்கோ
பிரபுவிற்குப்
பின்
அக்டோபர்
1943இல்
அரசபிரதிநிதிப்
பதவியேற்ற ஆர்கிபால்டு வேவல் பிரபு அடுத்தகட்ட
பேச்சுவார்த்தைச் சுற்றுக்கு ஆயத்தப்படுத்தலானார்.
இதனால் தெளிவாக வெளிப்பட்ட செய்தி ஒன்று
தான்: பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதைத் தவிர
பிரிட்டிஷாருக்கு வேறு வழி இருக்கவில்லை.

7.3  நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர ப�ோசும்
இந்திய தேசிய இராணுவமும்
பிரிட்டிஷ் பேரரசிற்கு உட்பட்ட மலேயா, பர்மா
ப�ோன்ற தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் ஒரு பெரும்
இந்தியப் படை நிறுத்தப்பட்டது. இப்படைகளால்
ஜப்பானியப்
படைகளுக்கு
ஈடுக�ொடுத்து
நிற்கமுடியவில்லை. தென்கிழக்கு ஆசியாவில்
நிலைக�ொண்டிருந்த
பிரிட்டிஷ்
இந்தியப்
படைகளின் அதிகாரிகள் அவர்களின் கீழிருந்த
படைவீரர்களைப் ப�ோர்க்கைதிகளாய் விட்டு விட்டு
ஓட்டம் பிடித்தனர்.

இரகசிய வான�ொலி ஒலிபரப்பு

வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தின்
மற்றொரு சிறப்பம்சம் புரட்சியாளர்களால் வான�ொலி
பயன்படுத்தப்பட்டமை
ஆகும்.
பத்திரிகைச்
சுதந்திரம் முற்றிலுமாகப் பறிக்கப்பட்ட நிலையில்
புரட்சியாளர்கள் பம்பாய் நகரில் இரகசியமாக
வான�ொலி ஒலிபரப்பு முறைமையை நிறுவினர்.
அதன்
ஒலிபரப்பி
(transmitter)
ஓரிடத்தில்
என்றில்லாமல் நகரின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு
இடம் மாற்றப்பட்டுக்கொண்டே இருந்தது. இந்த
இரகசிய வான�ொலி ஒலிபரப்பிற்கு வித்திட்டவர்
உஷா மேத்தா என்பத�ோடு அதன் ஒலிபரப்பு
மதராஸ் வரை கேட்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடப்பட
வேண்டிய தகவலாகும்.

இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு வெள்ளையனே
வெளியேறு
இயக்கம்
காலனிய
அரசுக்குப்
பேரிடியாக சென்று விழுந்தது. இவ்வியக்கம்
காங்கிரஸ்,
ச�ோஷலிசவாதிகள்,
ஃபார்வர்டு
பிளாக் கட்சி என்று அனைவரின் பங்களிப்பையும்
உள்ளடக்கியதாகும்.
மேலும்
இவ்வியக்கம்

இந்திய தேசிய இராணுவத்துடன் ப�ோஸ்
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மலேயாவில் இவ்வாறு கைவிடப்பட்ட பிரிட்டிஷ்
இந்திய இராணுவத்தின் அதிகாரியான கேப்டன்
ம�ோகன் சிங் ஜப்பானியர்களின் உதவியை
நாடியப�ோது, அவர்களும் அதில் ஒரு நல்ல
வாய்ப்பைக் கண்டார்கள். ஜப்பானும் சீனாவில்
தனது காலனியை நிறுவ முனைந்ததேய�ொழிய
இந்தியாவைப் பெரிதாகப் ப�ொருட்படுத்தவில்லை.
ஜப்பானின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த ப�ோர்க்கைதிகள்
யாவரும் ம�ோகன் சிங்கின் தலைமையின் கீழ்
விடப்பட்டனர். ஜப்பானிடம் சிங்கப்பூர் வீழ்ந்ததால்
மேலும் பல ப�ோர்க்கைதிகள் உருவானதில்
ம�ோகன் சிங்கின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த வீரர்களின்
எண்ணிக்கை 45,000 என்ற அளவை எட்டியது.
இவர்களில் இருந்து 40,000 பேரைத் தேர்ந்தெடுத்து
1942இன் இறுதியில் இந்திய தேசிய இராணுவத்தை
ம�ோகன் சிங் பலப்படுத்தினார். ஜப்பானியர்களின்
ஆதிக்கத்திலிருந்த பகுதியில் வாழ்ந்த இந்தியர்கள்
இந்திய தேசிய இராணுவத்தையும் ம�ோகன்
சிங்கையும் ஒரு பாதுகாவலராகப் பார்த்தாலும்
அவருடன் இருந்த அதிகாரிகள் இந்திய தேசிய
காங்கிரஸ் அழைப்புவிடுத்தால�ொழிய இந்தியா
மீது படைநடத்தி செல்லப்போவதில்லை என்ற
நிலைப்பாட்டை எடுத்தனர்.

வங்காள
காங்கிரஸ்
கமிட்டித்
தலைவர்
உட்பட்ட அனைத்துப் பதவிகளில் இருந்தும்
ஆகஸ்டு 1939 இல் இந்திய தேசிய காங்கிரசால்
விடுவிக்கப்பட்ட
ப�ோஸ்,
தனக்கு
ஆதரவு
திரட்டி இந்தியா முழுவதும் சுற்றுப்பயணம்
மேற்கொள்ளலானார்.
இந்திய
பாதுகாப்புச்
சட்டத்தின் கீழ் 1940 ஜுலை 3 அன்று கைது
செய்யப்பட்ட அவர் த�ொடர் கண்காணிப்பில்
வைக்கப்பட்டார். மேற்கொண்டு ஐர�ோப்பாவில்
த�ொடர்ந்து நடந்தப் ப�ோரில் ஜெர்மனியே
வெல்லும் என்று ப�ோஸ் நம்பினார். அவர் அச்சு
நாடுகள�ோடு கைக் க�ோர்ப்பதன் மூலம் இந்தியா
சுதந்திரம் பெறமுடியும் என்ற சிந்தனையை
வளர்த்தெடுத்தார். கல்கத்தாவிலிருந்து 1941
ஜனவரி 16-17இன் நள்ளிரவில் தப்பிய அவர்,
காபூல் மற்றும் ச�ோவியத் நாடு வழியாக ஒரு
இத்தாலியக் கடவுச்சீட்டைக் க�ொண்டு மார்ச்
மாதத்தின் கடைசியில் பெர்லின் சென்று
சேர்ந்தார். அங்கு ஹிட்லரையும் க�ோயபல்ஸையும்
சந்தித்தார்.
இரு
நாசிச
தலைவர்களும்
பெரிதாக இந்திய ஆதரவு நிலைப்பாட்டை
எடுக்கவில்லை என்றாலும் ஆசாத் ஹிந்த்
ரேடிய�ோவை உருவாக்க அனுமதி வழங்கினர்.
ஹிட்லரையும், அவருக்கு நெருக்கமான அரசியல்
தலைவர்களையும் சந்தித்தப�ோதும் ப�ோஸால்
பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்க முடியவில்லை.
ப�ோரில் ஜெர்மனிக்கு ஏற்பட்ட பின்னடைவை
அடுத்து, ப�ோஸ் 1943 ஜுலையில் சிங்கப்பூர்
சென்று சேர்ந்தார்.

1943 ஜுலை 2இல் சுபாஷ் சந்திர ப�ோஸ்
சிங்கப்பூர் சென்று சேர்ந்தார். அங்கிருந்து ட�ோக்கிய�ோ
சென்று பிரதமர் ட�ோஜ�ோவைச் சந்தித்தார். ஆனால்
இந்தியாவை ஆக்கிரமிக்கும் எண்ணம் ஜப்பானுக்கு
இல்லை என்று ஜப்பானிய அரசர் அறிவித்தார்.
எனவே சிங்கப்பூருக்குத் திரும்பிய ப�ோஸ் 1943
அக்டோபர் 21இல் சுதந்திர இந்தியாவின் தற்காலிக
அரசை ஏற்படுத்தினார். இத்தற்காலிக அரசு பிரிட்டன்
மீதும் பிற நேச நாடுகள் மீதும் ப�ோர் அறிவிப்பு செய்தது.
அச்சு நாடுகள் ப�ோசின் தற்காலிக அரசை தமது நட்பு
வளையத்துக்குள் ஏற்றுக்கொண்டன.

ப�ோரில் அச்சு நாடுகள�ோடு இந்திய தேசிய
இராணுவம்
இம்பாலை ந�ோக்கிய ஜப்பான் படைகளின்
நகர்வில் ஷா நவாஸால் வழி நடத்தப்பட்ட
இந்திய தேசிய இராணுவத்தின் ஒரு பிரிவும்
(battalion) பங்கெடுத்தது. இது அச்சு நாடுகளும்
ஜப்பானியப்
படைகளும்
பின்னடைவைச்
சந்தித்துக் க�ொண்டிருந்த 1944இன் பிற்பகுதியில்
நடந்தேறியது. இம்பாலைக் கைப்பற்றும் முயற்சியில்
ஜப்பான் வெற்றிப் பெற முடியாததைத் த�ொடர்ந்து
1945இன் நடுவில் அது பிரிட்டிஷ் படைகளிடம்
சரணடைந்தது. கைது செய்யப்பட்ட ஷா நவாஸ்
மீதும் அவர�ோடிருந்த வீரர்கள் மீதும் இராஜ துர�ோகக்
குற்றம் சுமத்தப்பட்டது.

ப�ோஸும் இந்திய தேசிய இராணுவமும்

ப�ோஸ்
இராணுவம்
சாராத
சாதாரண
மக்களையும் இந்திய தேசிய ராணுவத்தில்
இணைத்தத�ோடு
பெண்களுக்கான
ஒரு
படைப்பிரிவையும் ஏற்படுத்தினார். மருத்துவராகப்
பணியாற்றியவரும்
சென்னையைச்
சேர்ந்த
சுதந்திரப் ப�ோராட்ட வீரரான அம்மு சுவாமிநாதனின்
மகளுமான டாக்டர் லட்சுமி, ராணி ஜான்சி என்ற
படைப்பிரிவிற்குத் தலைமையேற்றார். சுபாஷ்
சந்திர ப�ோஸ் 1944 ஜுலை 6இல் தனது ஆசாத்
ஹிந்த் ரேடிய�ோவின் மூலம் ரங்கூனிலிருந்து
காந்தியடிகளை ந�ோக்கிய ஒரு உரையை
ஆற்றினார்.
காந்தியடிகளைத்
“தேசத்தின்
தந்தையே” என்று அழைத்த அவர் இந்தியாவின்
கடைசி விடுதலைப் ப�ோருக்கு அவர்தம் ஆசியைக்
க�ோரினார்.
இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் இறுதிக்கட்டம்
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இம்மூன்று அதிகடாரிகதைத் ்ைர்ந்தைடுத்ைதின்
மூலம் அதனத்து அரசியல் கருத்துப பிரிவிதனகளும்
ஓரணியின்கீழ் வர வழி்யற்பட்்து. அதுவதர
தவள்தைய்ன தவளி்யறு இயககத்தில் இருந்து
ைஙகதைத்
ைனிதமபபடுத்தி
தவத்திருந்ை
முஸ்லிம் லீக, சி்ரடாமணி அகடாலி ைைம், இந்து
மகடா்சதப
்படான்ற
அதமபபுகள்
எதிர்பபுக
கூட்்ஙகளில் கலந்து தகடாள்ை துவஙகிய்ைடாடு
சிதறபபட்் வீரர்களின் வழககுச த்சலவிற்கடாக
நிதி திரட்்வும் த்சயைன. வி்சடாரதண நீதிமன்றம்
தஷகல், தில்லடான், ஷடா நவடாஸ் கடான் ஆகி்யடாரின்
குற்றத்தை உறுதிபபடுத்தினடாலும், முபபத்களின்
ைைபதி
(Commander-in-chief)
அவர்களின்
ைண்தனதயக குதறத்ை்ைடாடு 1946 ெனவரி
6இல் அவர்கதை விடுைதல த்சயைடார். இந்திய
்ைசிய இரடாணுவத்தின் வி்சடாரதண பிபரவரி
1946இல் இந்திய ்ைசிய இயககத்தை மற்றுதமடாரு
முககியமடான
நிகழ்வுககு
எடுத்துச
த்சல்ல
்மத்யதமத்ைது. அைன்படி இரடாயல் இந்தியக
க்ற்பத்யின் (RIN) மடாலுமிகள் கலகக தகடாடிதயத்
தூககினர்.

இந்திய ்ைசிய கடாஙகிரஸ் ைனது மிகச சிறந்ை
்சட்் நிபுணர்கதைக தகடாணடு அவர்கள் ்சடார்படாக
வடாைடாடியது இந்திய வரலடாற்றில் சிறபபடான ஒரு
அம்்சமடாகும். கடாந்தியடிகளின் குரலுககு இத்சந்து
ஒத்துதழயடாதம
இயககத்தின்
பின்புலத்தில்
1920களின் ஆரம்பத்தில் ைனது ்சட்்பபணிகதைத்
துறந்ை ெவஹர்லடால் ்நரு, நீண் இத்தவளிககுப
பின் ைனது கருபபு அஙகிதய அணிந்து இந்திய
்ைசிய இரடாணுவ வீரர்களின் ்சடார்பில் வழககில்
ஆெரடானடார். இரடாணுவரீதியடாக இந்திய ்ைசிய
இரடாணுவம் தபரிய அைவில் ்சடாதிககவில்தல என்ற
்படாதும், அவர்கள் மீது ந்த்ைபபட்் வி்சடாரதண
தபடாது மககதைப தபரிதும் கவர்ந்ை்ைடாடு ஒரு
ைடாககத்தையும் ஏற்படுத்தியது.
கடாலனிய
அரசின்
பிடிவடாைமடான
முரட்டுப்படாககு மற்றுதமடாரு ்பரியககத்திற்கு
்மத்யதமத்துக தகடாடுத்ைது. இந்திய ்ைசிய
கடாஙகிரசும் 1945 ெூன் 25 முைல் ெூதல 14
வதர நத்தபற்ற சிம்லடா மடாநடாட்டில் எந்ைவிை
முன்்னற்றமும் ஏற்ப்டாைதையடுத்து ்நரடியடாக
மககதைத் திரட்டும் தபடாருட்டு நடாடு முழுவதும்
தபடாதுககூட்்ஙகதை ந்த்தியது. அணதமயில்
இந்திய அரசியல் ்சட்்ம், 1935இன் கீழ் ்ைர்ைல்
வருவைடாக இருந்ைடாலும் இககூட்்ஙகளில் ஓட்டுக
்கட்பதைவி் தபரும்படாலும் இந்திய ்ைசிய
இரடாணுவ வி்சடாரதணதயப பற்றி்ய ்ப்சபபட்்து.

ஷோ �வோஸ் கோன்

P.K. கஷகல்

7.4 இரோயல் இந்திய க்டறபட்டயின்
கலகம்
்படாரினடால்
ஏற்பட்்
தபடாருைடாைடார
படாதிபபு
விதலவடாசி
ஏற்றத்திலும்
உணவு
ைடானியப
பற்றடாககுதறயிலும்
்படார்ககடாலத்
தைடாழிற்்சடாதலகள் மூ்பபட்்தின் மூலமடாகவும்
அைனடால்
ஏற்பட்்
ஆட்குதறபபு
மற்றும்
்வதலயில்லடாத்
திண்டாட்்த்தின்
மூலமும்
எதிதரடாலித்ைது. இதவயடாவும் பிரிட்டிஷடாருககு
எதிரடான உணர்வடாகக கிைம்பி ஏற்கன்வ
நிகழ்ந்து தகடாணடிருந்ை இந்திய ்ைசிய இரடாணுவ
வி்சடாரதண எதிர்பபு இயககஙக்ைடாடு கலந்ைன.

G.S. தில்லோன்

HMIS
ைல்வடார்
என்ற
்படார்கபபலில்
மடாலுமியடாகப
பணியடாற்றிய
(ஆஙகிலத்தில்
்ரட்டிங என்று வழஙகபபட்் இபபைவிப தபய்ர
பல்்வறுபட்்
்படார்கபபல்களிலும்
இரடாயல்
இந்திய
க்ற்பத்யின்
்படார்கபபல்களிலும்
பணியடாற்றிய
மடாலுமிகதைக
குறிபபைடாக
அதமந்ைது) B.C. ைத் என்பவர் அககபபலின்
பககவடாட்டில்
‘தவள்தைய்ன
தவளி்யறு’
என்று எழுதினடார். இைதனயடுத்து அககபபலில்
மடாலுமியடாகப பணியடாற்றிய 1,100 மடாலுமிகள்
உ்னடியடாகப
்படாரடாட்்த்தில்
இறஙகினர்.
ஆஙகி்லய அதிகடாரிகளின் நிறதவறிதயயும்
்மடா்சமடான உணவு வழஙகபபட்்தமதயயும் பிற
ைரககுதறவடான த்சயல்படாடுகதையும் மடாலுமிகள்

இபபின்புலத்தில் கடாலனிய ஆட்சியடாைர்கள்–
ஷடா நவடாஸ் கடான், P.K. தஷகல் மற்றும் G.S. தில்லடான்
– ஆகிய இந்திய ்ைசிய இரடாணுவத்தின் மூன்று
முககிய அதிகடாரிகதைப பிரித்தைடுத்து வி்சடாரதண
ந்த்தியது. இந்திய நடாட்டின் பத்திரிதககள்
யடாவும் இவவி்சடாரதணதய உணர்சசிகரமடாகப
பிரசுரித்ை்ைடாடு ைதலயஙகஙகள் அதனத்திலும்
அவர்ைம் விடுைதலககடாகக ்கடாரிகதக தவத்ைன.
கத்யத்பபுகளும்
ஊர்வலஙகளும்
தபடாது
்வதலநிறுத்ைஙகளும் இந்திய ்ைசிய இரடாணுவ
வடாரம் கத்பிடிககபபட்்்படாது ந்ந்்ைறிய்ைடாடு
வீரர்களின்
உ்னடி
விடுைதலயும்
வலியுறுத்ைபபட்்து.
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கண்டனம் செய்தனர். தத்தின் கைது நடவடிக்கை
1946 பிப்ரவரி 18இல் வெடித்துக் கிளம்பிய
கலகத்திற்கு உந்துவிசையாக அமைந்தது. அதன்
மறுநாள் க�ோட்டைக் க�ொத்தளத்தில் பணியிலிருந்த
மாலுமிகளும் அதிக எண்ணிக்கையில் கலகத்தில்
இணைந்தத�ோடு, பம்பாய் நகரை வாகனங்களில்
வலம்வந்தவாறே காங்கிரஸ் க�ொடியை ஏந்தி
அசைக்கவும் பிரிட்டிஷ் விர�ோதக் கூச்சல்களை
எழுப்பி ஆரவாரிக்கவும் செய்தனர்.

அம்பாலா நகரங்களில் நிறுத்திவைக்கப்பட்டிருந்த
இராயல் இந்திய விமானப்படை ஊழியர்களும்
ஆர்ப்பாட்டத்தில்
இறங்கினர்.
ஜபல்பூரில்
நிலைக�ொண்டிருந்த
இந்திய
இராணுவச்
சிப்பாய்களும் ப�ோராடலாயினர்.

ப�ோராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாலுமிகள் பல்வேறு
துறைமுகங்களிலும் கப்பலின் முகட்டில் காங்கிரஸ்,
கம்யூனிஸ்ட், மற்றும் முஸ்லிம் லீக் கட்சிகளின்
க�ொடிகளை ஒருங்கே கட்டியிருந்தனர்.

இவ்வனைத்தையும்
காலனிய
அரசு
கடும்
அடக்குமுறையை
வெளிப்படுத்தியே
எதிர்கொண்டது.
உண்மையில்
இக்கலகம்
தலைவனில்லாத ஒன்றாகும் என்பத�ோடு மாலுமிகள்
குறிப்பான எந்தத் திசையிலும் நகரவில்லை
என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். பம்பாய், கல்கத்தா,
மதராஸ் நகரங்களின் த�ொழிற்சங்கப் ப�ோராட்டங்கள்
மாலுமிகளுக்கு ஆதரவாக வெளிப்பட்டுக் காலனிய
ஆட்சிக்கு எதிரான உணர்வுக் குவியலாகத்
தெரிந்தாலும்
அவை
நீண்டகாலம்
நீடிக்க
முடியாததால் இறுதியில் மாலுமிகள் சரணடைய
வேண்டியதாயிற்று.

இராயல் இந்தியக் கடற்படையின் கலகம்

அப்போது பம்பாய் நகரில் இருந்த சர்தார்
வல்லபாய்
படேல்
கலகத்தை
முடிவிற்குக்
க�ொண்டுவர
முயற்சிகள்
மேற்கொண்டார்.
எவ்வாறாயினும், இராயல் இந்தியக் கடற்படை
மாலுமிகளின் ப�ோராட்டம் இந்திய தேசிய இயக்க
வரலாற்றில் ஒரு உன்னதமானப் பக்கம் என்பத�ோடு
ஒரு நீண்ட விடுதலைப் ப�ோராட்டத்தின் கடைசி
அத்தியாயமாகவும் திகழ்கிறது.

விரைவில் பம்பாய் ஜவுளித் த�ொழிற்சாலை
ஊழியர்களும்
ஆதரவுப்
ப�ோராட்டத்தில்
இறங்கினர். பம்பாய் மற்றும் கல்கத்தாவின்
த�ொழிற்சங்கங்கள் ப�ோராட்டத்தில் இறங்கியதில்
இரு
நகரங்களும்
ப�ோர்முனைகள்
ப�ோல்
காட்சியளித்தன. நகர் முழுவதிலும் தடுப்பரண்கள்
ஏற்படுத்தப்பட்டு முழுவீச்சில் பாதுகாப்புப் பணிகள்
மேற்கொள்ளப்பட்டாலும், ஆங்காங்கே குறுகிய
நேரச் சண்டைகள் நடந்தேறின. நாள்தோறும்
வியாபாரிகள் கடைகளை அடைத்துச் சென்றதில்
ப�ொதுவான வர்த்தகம் பெரிதும் தடைப்பட்டது.
இருப்புப்பாதைகளில் மக்கள் வந்து கூட்டமாக
அமர்ந்ததில்,
இருநகரங்களிலும்
இரயில்
ப�ோக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது. பம்பாயின் கலகச்
செய்தி கராச்சியை அடைந்ததும் பிப்ரவரி 19இல்
HMIS ஹிந்துஸ்தான் கப்பலின் மாலுமிகளும்
கராச்சியில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த பிறரும்
மின்னல் வேகத்தில் ப�ோராட்டத்தைத் துவக்கினர்.
ப�ோராட்ட
அலை
கடற்படை
முழுவதும்
பரவியதால் 78 கப்பல்களிலும் 20 கரைசார்ந்த
பணியிடங்களிலும் இருந்த 20,000 மாலுமிகள்
1946 பிப்ரவரி 18க்குப் பின் ப�ோராட்டத்தில்
இறங்கியிருந்தனர். மாலுமிகளின் ப�ோராட்டத்திற்கு
ஆதரவாக பம்பாய், பூனா, கல்கத்தா, ஜெசூர்,
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7.5  இராஜாஜியின் முன்மொழிவும்
வேவல் திட்டமும்
தனிநாடு க�ோரிக்கை
இவ்வளர்ச்சிகளுக்கிடையே
மதவாதம்
எழுப்பிய சவால்களும் முஸ்லிம் லீக்கின் தனிநாடு
க�ோரிக்கையும்
த�ொடர்ந்து
க�ொண்டுதான்
இருந்தன. முஸ்லிம் லீக் மார்ச், 1940இல்
நிறைவேற்றிய
லாகூர்
தீர்மானத்தின்படி
இந்தியாவில் இஸ்லாமியர்கள் சிறுபான்மையினர்
என்ற நிலையிலிருந்து அவர்கள் ஒரு தனிநாடு
என்ற
நம்பிக்கைக்கு
மாறிப்போயிருந்தனர்.
அச்சமயத்தின் ஒரே பிரதிநிதியாக முகமது அலி
ஜின்னா தன்னை மட்டுமே நிலைநிறுத்திக்
க�ொண்டார்.
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வேவல் திட்டம்

மார்ச் 23, 1940 இல் நிறைவேற்றப்பட்ட
தீர்மானம்
பின்வருமாறு
கூறுகிறது:
‘பூக�ோளரீதியில்
த�ொடர்ச்சியாக
அமையப்பெற்ற பகுதிகள் பிரிக்கப்பட்டும்
தேவைக்கேற்ப இந்தியாவின் வடமேற்கிலும்
கிழக்குப்
பகுதியிலும்
எண்ணிக்கை
அளவில்
இஸ்லாமியப்
பெரும்பான்மை
இருப்பது ப�ோன்றப் பகுதிகளை உருவாக்கி
இவையாவற்றையும்
இணைத்து
தன்னாட்சியும்
இறையாண்மையும்
க�ொண்டவைகளாக மாற்றி அதிலிருந்து ஒரு
தனி நாட்டை உருவாக்க வேண்டும்.’ (மூலம்:
சுமித் சர்க்கார், மாடர்ன் இந்தியா 1885-1947
(ஆங்கிலம்), பியர்சன், 2018, பக்கம் 324)

வேவல்
பிரபு
ஜூன்,
1945இல்
பேச்சுவார்த்தை நடத்த
சிம்லா
மாநாட்டைக்
கூ ட் டி ன ா ர் .
ஜவஹர்லால்
நேரு,
சர்தார்
பட்டேல்,
அச்சமயம்
காங்கிரஸ்
இ ய க ்க த் தி ன்
வேவல் பிரபு
தலை வ ர ா க ப்
பதவிவகித்த ம�ௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத்
ப�ோன்றவர்கள் மாநாட்டில் பங்கெடுப்பதற்காகச்
சிறையிலிருந்து
விடுவிக்கப்பட்டனர்.
சிம்லா
மாநாட்டிற்கு முகாந்திரம் அமைக்கும் ப�ொருட்டு
மார்ச், 1945இல் லண்டன் சென்ற வேவல் பிரபு
சர்ச்சிலிடம் ப�ோருக்குப் பின் எழும் நெருக்கடியைச்
சமாளிக்க காங்கிரஸையும், முஸ்லிம் லீக்கையும்
இணைத்து ஆட்சியமைக்க ஒப்புதல் பெற்றார்.

இராஜாஜி திட்டம் (C.R. Formula)
1944
ஏப்ரலில்
காங்கிரஸ்
தலைவர்கள்
பலரும் சிறையில் இருந்த
நிலையில்
சுமூகமானத்
தீர்வை எட்டும் ப�ொருட்டு
இராஜாஜி ஒரு முன்மொழிவுத்
தீர்மானத்தை வழங்கினார்.
அதன் அம்சங்களாவன:

அனைத்துக் கட்சிப் பின்புலத்திலிருந்தும்
தலைவர்களைத் தெரிந்து – அதிலும் குறிப்பாகக்
காங்கிரஸ் மற்றும் முஸ்லிம் லீக்கின் தலைவர்களை
– அவர்களின் முன்பாக அரசபிரதிநிதி வைத்த
முன்மொழிவின்படி அரசபிரதிநிதி, முப்படைகளின்
தளபதி (commander-in-chief), இந்தியாவின்
சாதி இந்துக்கள், முஸ்லிம்கள் ப�ோன்றோருக்குச்
சம
அளவில்
பிரதிநிதித்துவமும்
பட்டியல்
இனங்களுக்கென்று
தனிப்பிரதிநிதித்துவமும்
வழங்கப்பட்டு புதிய அரசியல் சாசனம் பற்றிய
உரையாடலைத் துவக்கத் திட்டமிடப்பட்டது.

 ப�ோருக்குப் பின்பு ஒரு
இராஜாஜி
ஆணையத்தின் மூலம்
இஸ்லாமியர்கள் முழுப் பெரும்பான்மையில்
வாழும் த�ொடர் மாவட்டங்களைப் பிரித்தெடுத்து
அங்கே வயதுத்தகுதி அடைந்தோரைக் க�ொண்டு
வாக்கெடுப்பு நடத்தி பாகிஸ்தான் உருவாக்கம்
பற்றிய முடிவை எடுத்தல் வேண்டும்.
 ஒருவேளை ஓட்டெடுப்பின் முடிவில் பிரிவினை
உறுதிசெய்யப்பட்டால், அதிமுக்கிய பணிகளான
பாதுகாப்பு, த�ொலைத்தொடர்பு ப�ோன்றவற்றை
ப�ொதுவில் செயல்படுத்த ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தல்
வேண்டும்.
 எல்லையில் அமையப்பெற்ற மாவட்டங்களுக்கு
இரு இறையாண்மை க�ொண்ட நாடுகளில் ஏத�ோ
ஒன்றில் சேர்ந்து க�ொள்ள வாய்ப்பளிக்கப்பட
வேண்டும்.
 இத்திட்டங்கள் யாவும் முழுமையான அதிகார
மாற்றம்
ஏற்பட்டபின்
செயல்முறைக்குக்
க�ொண்டு வரப்படுதல் வேண்டும்.
காந்தியடிகள் ஜூலை, 1944இல் சிறையிலிருந்து
விடுவிக்கப்பட்ட
பின்
’இராஜாஜி
திட்டத்தை’
அடிப்படையாகக்
க�ொண்டு
ஜின்னாவ�ோடு
பேச்சுவார்த்தை நடத்த முன்வந்தார். ஆனால் அந்தப்
பேச்சுவார்த்தையில் எந்த முடிவும் எட்டப்படவில்லை.

இம்முன்மொழிவு யாருக்கும் திருப்தியாக
இல்லை.
தீர்மானமெதையும்
எட்டாமலேயே
ஜூன் 25 முதல் ஜூலை 14 வரை நடந்த சிம்லா
மாநாடு
முடிவடைந்தது.
குறிப்பாக

சிம்லா மாநாடு (1945)
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7.6  ம�ௌண்ட் பேட்டன் திட்டம்

அரசபிரதிநிதியின் குழுவிற்கு உறுப்பினர்களை
அனுப்புவதில் இந்திய தேசிய காங்கிரசிற்கும்,
முஸ்லிம் லீக்கிற்கும் இருந்த உரிமை பற்றியப்
பிரச்சனையை முன்வைத்தே பேச்சுவார்த்தை
முறிவடைந்தது.

அமைச்சரவைத் தூதுக்குழு

இரண்டாம்
உலகப்போருக்குப்
பின்
பெரும்
மாற்றங்கள்
ஏற்பட்டிருந்த
சூழலில்
அமைச்சரவைத் தூதுக்குழு உருவாக்கப்பட்டது.
இந்திய நாட்டிற்கென்று நியமிக்கப்பட்டிருந்த அரசு
செயலரான சர் ஸ்டாஃப்போர்டு கிரிப்ஸ், A.V.
அலெக்ஸாண்டர், பெதிக் லாரன்ஸ் ஆகிய�ோர்களை
உறுப்பினர்களாகக் க�ொண்ட அந்தத் தூதுக்குழு
மார்ச் 1946இல் இந்தியா வந்தடைந்து முழு அதிகார
மாற்றத்தை
ஏற்படுத்துவதற்குத்
தேவையான
அரசை உருவாக்க முனைந்தது. இத்தூதுக்குழு
மாகாணங்களிலும், சுதேச அரசாட்சிக்கு உட்பட்ட
பிரதேசங்களிலும் தேர்தல் நடத்தி அதன் மூலம்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளைக் க�ொண்டு
சுதந்திர இந்தியாவிற்கான அரசியல் சாசனத்தை
உருவாக்கலாம்
என்று
முன்மொழிந்தது.
இவ்வேளையில்
இந்தியப்பிரிவினை
பற்றிய
சிந்தனைகள் ஏதும் முக்கியத்துவம் பெறவில்லை.
எனினும் அதற்கு மாற்றாக வடகிழக்கு மற்றும்
வடமேற்கு மாகாணங்களில் முஸ்லிம் லீக்கின்
செல்வாக்கை நிறுவும் வகையில் கூட்டாட்சி
ப�ோன்றத�ொரு
அமைப்பையும்,
இந்தியாவின்
பிறபகுதிகளைக் காங்கிரஸ் நிர்வகிக்குமாறும்
ய�ோசனை முன்வைக்கப்பட்டது.

முஸ்லிம் லீக் தனக்கு மட்டுமே இஸ்லாமியப்
பிரதிநிதிகளை நியமிக்க உரிமை உள்ளது என்று
வாதிட்டத�ோடு காங்கிரஸ் உயர்வகுப்பு இந்துக்களை
மட்டுமே நியமிக்க முடியும் என்றும் அது ஒரு
முஸ்லிமைய�ோ ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தவரைய�ோ
நியமிக்கக்கூடாதென்றும் வலியுறுத்தியது. இது
மக்களை மேலும் இனவாரியாகப் பிரிக்கும்
முயற்சி என்றும் அனைத்து இந்திய மக்களையும்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்த காங்கிரஸிற்கு இருந்தத்
தகுதியைக்
குறைத்து
மதிப்பிடுவதாகவும்
கருதப்பட்டது. முஸ்லிம் லீக்கின் பங்களிப்பில்லாமல்
ஒரு குழு முழுமைபெறாது என்று வேவல் பிரபு
கருதியதால் அவர் சிம்லா பேச்சுவார்த்தையைக்
கைவிட்டார்.
முஸ்லிம்களின் தேசிய அடையாளமானது
1940இன் லாகூர் தீர்மானத்துக்கும் 1945இன்
சிம்லா மாநாட்டுக்கும் பின்னர் முழுமைப்பெற்று
அதன் ஒரே நாயகராக ஜின்னா உறுதியாக
நிலைப்பெற்றார். டெல்லியில் ஏப்ரல் 1946இல்
நடந்த முஸ்லிம் லீக்கின் சட்டசபை உறுப்பினர்கள்
மாநாட்டில் பாகிஸ்தான் ஒரு ‘இறையாண்மை
க�ொண்ட தனிநாடு’ என்று வர்ணிக்கப்பட்டது.
முதன்முறையாக
அதன்
பூக�ோள
வரையறையையும் வெளிப்படுத்திய முஸ்லிம்
லீக் வடகிழக்கில் வங்காளத்தையும், அசாமையும்
ப�ோன்று வடமேற்கில் பஞ்சாப், வடமேற்கு எல்லை
மாகாணம், சிந்து, பலுசிஸ்தான் ஆகிய முஸ்லிம்
மக்கள் த�ொகை அதிகம் க�ொண்ட பகுதிகளைச்
சுட்டிக்காட்டியது. இதை நிராகரித்த காங்கிரஸ்
தலைவரான ம�ௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத்
அவர் சார்ந்த இயக்கம் முழு விடுதலை பெற்ற
ஒருங்கிணைந்த இந்தியாவையே ஆதரிக்கும்
என்றார்.

இதற்கு 1946 ஜூன் 6இல் ஜின்னா
ஒப்புதல் அளித்தார். இதற்கிடையே காங்கிரசும்
அமைச்சரவைத் தூதுக்குழுவின் ந�ோக்கத்தில்
சட்டசபையை உருவாக்க இருந்தத் தீவிரத்தைப்
புரிந்து க�ொண்டது. இது குறித்து 1946 ஜூலை
7இல்
கூடிய
அனைத்திந்திய
காங்கிரஸ்
குழுவில் பேசிய நேரு இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்
அந்த முன்மொழிவை ஏற்றுக் க�ொள்வதாகத்
தெரியப்படுத்தினார். ஆனால், இதையடுத்து 1946
ஜூலை 29இல் பேசிய ஜின்னா முஸ்லிம் லீக்
அம்முன்மொழிவை நிராகரிப்பதாக அறிவித்தார்.

இவையாவும்
ஜூன்
முதல்
ஜூலை
1945 வரையான காலத்தில் நடந்த சிம்லா
மாநாட்டைய�ொட்டி நடந்தேறிக் க�ொண்டிருந்த
வேளையில் சர்ச்சில் பதவியிழந்து அவர் ப�ொறுப்பில்
த�ொழிலாளர் கட்சியைச் சேர்ந்த கிளெமண்ட்
அட்லி பதவிக்கு வந்தார். காலம் கணிசமாக
மாறிப்போயிருந்தது. பிரிட்டிஷ் பிரதமரான அட்லி
விடுதலையை உறுதி செய்தத�ோடு அதற்கான
நடைமுறைகள் மட்டுமே எஞ்சி இருப்பதாய்
அறிவித்தார்.
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நீண்ட கலந்தால�ோசனைகளுக்குப் பின்
1946 ஜூன் 15இல் அரசபிரதிநிதி இடைக்கால
அரசை நடத்த 14 பேருக்கு அழைப்புவிடுத்தார்.
அவ்வாறு அழைக்கப்பட்டவர்கள் காங்கிரஸ் சார்பாக
ஜவஹர்லால் நேரு, வல்லபாய் படேல், இராஜேந்திர
பிரசாத், இராஜாஜி மற்றும் ஹரி கிருஷ்ண மஹ்தப்
ஆகிய�ோரும் முஸ்லிம் லீக் சார்பாக முகம்மது அலி
ஜின்னா, லியாகத் அலி கான், முகம்மது இஸ்மாயில்
கான், குவாஜா சர் நிஜாமுதீன் மற்றும் அப்துல் ரப்
நிஷ்தர் ஆகிய�ோரும், சீக்கியர்கள் சார்பாக சர்தார்
பல்தேவ் சிங்கும், பார்சிகளின் சார்பில் சர் N.P.
இஞ்சினியரும் ஒடுக்கப்பட்ட வகுப்பினர் சார்பாக
ஜெகஜீவன் ராமும் இந்திய கிறித்தவர்கள் சார்பாக
ஜான் மத்தாயும் ஆவர்.

நேரடி நடவடிக்கை நாளின் வன்முறைக் காட்சி

முஸ்லிம் லீக் 1946 ஆகஸ்ட் 16இல்
நேரடி
நடவடிக்கை
செயலில்
இறங்க
இஸ்லாமியர்களுக்கு அறைகூவல் விடுத்தது.
கல்கத்தாவிலும்,
டெல்லி
உட்பட
பிற
பகுதிகளிலும் இரத்த ஆறு ஒடியது. ஒரு சில
சீடர்களை அழைத்துக்கொண்ட காந்தியடிகள்
கல்கத்தாவை வந்தடைந்து அங்கே பேலிகாத்தா
என்ற
மிகவும்
ம�ோசமாகப்
பாதிக்கப்பட்ட
பகுதியின் புறக்கணிக்கப்பட்ட ஒரு வீட்டில்
தங்க முடிவுசெய்தார். டெல்லியில் வீடுகளை
இழந்த இஸ்லாமியர்கள் தற்காலிக முகாம்களில்
(புராணா கிலா என்ற பழையக் க�ோட்டை ப�ோன்ற
இடங்களில்) தங்கவைக்கப்பட்டனர். டெல்லியை
காந்தியடிகள் வந்தடைந்தபின் (1946 செப்டம்பர் 9)
அவர் ‘இஸ்லாமியர்களும் இந்தியர்களே! அதனால்
அவர்களைப் பாதுகாப்பது இந்திய அரசின்
ப�ொறுப்பேயாகும்’ (நேரு அச்சமயம் இடைக்கால
அரசிற்குத் தலைமை ஏற்றிருந்தார்) என்று
வலியுறுத்திய பின்பே டெல்லியின் அதிகாரமட்டம்
அவர்களுக்கு உணவுப் ப�ொருட்களை வழங்கி
கழிவறை வசதியையும் ஏற்படுத்திக் க�ொடுத்தது.

இடைக்காலக்
குழுவில்
பங்கெடுக்க
தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட ஐந்து இடங்களில்
ஒன்றனுக்கு ஜாகிர் ஹூசைன் பெயரை காங்கிரஸ்
முன்மொழிந்தது. இதற்கு 1946 ஜூலை 29இல்
முஸ்லிம் லீக் எதிர்ப்பு தெரிவித்தத�ோடு தாங்கள்
சட்டசபையில் பங்கெடுக்கப் ப�ோவதில்லை என்று
அறிவித்தது. இதற்கு ஆங்கிலேய நிர்வாகம்
கடுமையான எதிர்வினையாற்றியது. அரசபிரதிநிதி
1946 ஆகஸ்ட் 12 அன்று, தான் காங்கிரஸ்
தலைவர் நேருவை அழைத்து இடைக்கால அரசை
உருவாக்கப் ப�ோவதாகத் தெரிவித்தார். நேருவ�ோடு
கலந்தால�ோசித்த பின் 1946 ஆகஸ்ட் 25இல்
தேசிய இடைக்கால அரசின் 12 உறுப்பினர்களின்
பெயர்களும் அறிவிக்கப்பட்டது. அவர்கள் நேரு
உட்பட வல்லபாய் படேல், இராஜேந்திர பிரசாத்,
ஆசப் அலி, இராஜாஜி, சரத் சந்திர ப�ோஸ், ஜான்
மத்தாய், சர்தார் பல்தேவ் சிங், சர் ஷாஃப்த் அகமது
கான், ஜெகஜீவன் ராம், சையது அலி ஸாகீர் மற்றும்
குவர்ஜி ஹ�ொர்முஸ்ஜி பாபா ஆகிய�ோர் ஆவர்.
மேலும் இரு இஸ்லாமியர்களின் பெயர்கள் பின்னர்
அறிவிக்கப்படும் என்றும் கூறப்பட்டது.

உண்மையில்
இப்பின்புலத்தில்தான்
காங்கிரஸ் இடைக்கால அரசு உருவாக்கத்தை
ஏற்றுக்கொண்டது.
நேருவும்
மற்ற
பதின�ோரு
நபர்களும்
1946
செப்டம்பர்
2இல்
பதவியேற்றனர்.
அதன்பின்
ஒரு
இனக்கலவரம் வெடித்துக் கிளம்பியப�ோது அது
பம்பாயையும், அகமதாபாத்தையும் கடுமையாகத்
தாக்கியது. வேவல் பிரபு மற்றும�ொரு சுற்றுப்
பேச்சுவார்த்தையை
நடத்தி
நேருவின்
ஆல�ோசனையைப் பெற்று மீண்டும் முஸ்லிம்
லீக்கை
இடைக்கால
அரசில்
பங்கெடுக்க
அழைப்புவிடுத்தார்.
முஸ்லிம்
லீக்
அவரது
அழைப்பை ஏற்றாலும் ஜின்னா அமைச்சரவையில்
பங்கெடுக்க மறுத்துவிட்டார்.

ஐந்து இந்துக்கள், மூன்று முஸ்லிம்கள்,
பட்டியல்
இனம்,
இந்திய
கிறித்தவர்கள்,
சீக்கியர்கள்,
பார்சிகள்
ப�ோன்றோரில்
இருந்து தலா ஒரு நபர் என்ற அடிப்படையில்
பட்டியல் அமைக்கப்பட்டிருந்தது. பின்னர் ஹரி
கிருஷ்ண மஹ்தபின் இடத்தில் சரத் சந்திர
ப�ோஸ் நியமிக்கப்பட்டார். அது ப�ோலவே பார்சி
இனத்தில் N.P. இஞ்சினியர் இடத்தில் குவர்ஜி
ஹ�ொர்முஸ்ஜி பாபா நியமிக்கப்பட்டார். முஸ்லிம்
லீக்கிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் காங்கிரஸ் தனது
உறுப்பினர்களை நியமித்தது. அவர்கள் ஆசப் அலி,
ஷாபத் அகமது கான், மற்றும் சையது அலி ஸாகீர்
ஆகிய�ோர்.
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இடைக்கால அமைச்சரவை 1946 அக்டோபர்
26இல் மறுசீரமைக்கப்பட்டது. முஸ்லிம் லீக் சார்பில்
பங்குபெற்றோர் லியாகத் அலி கான், I.I. சுந்துரிகர்,
A.R. நிஷ்தர், கஸன்பர் அலி கான் மற்றும்
ஜ�ோகேந்திர நாத் மண்டல் ஆகிய�ோர் ஆவர்.

இதற்கிடையே
காங்கிரசிற்கும்
முஸ்லிம்
லீக்கிற்கும் முற்றிக் க�ொண்டே ப�ோன பிணக்கின்
விளைவாக
இடைக்கால
அரசு
சுமூகமாக
நடக்கமுடியாமல் தவித்தது. வேற்றுமைகளைக்
களையும் ப�ொருட்டு அரசபிரதிநிதியின் தலைமையில்
நடத்தப்படும்
அலுவலகக்
குறிப்புக்குட்படாத
கூட்டங்களைத்
த�ொடக்கத்திலிருந்தே
நடத்த
முடியவில்லை.

ஆனால் காங்கிரசிற்கும் முஸ்லிம் லீக்கிற்கும்
இடையிலான பகைமை குறையாமல் அது
இடைக்கால
அமைச்சரவைக்
குழுவின்
செயல்பாடுகளில் (உண்மையில் செயல்பாடற்ற
நிலை) எதிர�ொலித்தது. லீக் அரசியல்சாசன
சபையை உருவாக்க ஒத்துழைக்கப் பிடிவாதமாக
மறுத்து வந்தது. மற்றொருபுறம் நாடு கடுமையான
இனக்கலவரத்தில் சிக்கிப் பெரும் வேதனையை
ஏற்படுத்திக்
க�ொண்டிருந்தது.
கிழக்கு
வங்காளத்தின்
நவகாளி
இனக்கலவரத்தால்
சூறையாடப்பட்டிருந்தது.
இடைக்கால
அரசில் பங்கு பெற்ற லீக்கின் உறுப்பினர்கள்
முறையான
கூட்டம்
துவங்குவதற்குமுன்
நேரு அரசபிரதிநிதி முன்னிலையில் நடத்திய
அலுவலகக் குறிப்புக்குட்படாத கலந்தால�ோசனைக்
கூட்டங்களைப் புறக்கணித்தனர். இடைக்கால
அரசின் செயல்பாடுகளை உள்ளிருந்து கெடுக்கும்
ந�ோக்கம் க�ொண்டது ப�ோன்றே முஸ்லிம் லீக்கின்
செயல்பாடுகள் அமைந்தன.

இவையாவற்றுக்கும் உச்சமாக மார்ச் 1947இல்
லியாகத் அலி கான் தாக்கல் செய்த நிதிநிலை
அறிக்கை அமைந்தது. த�ொழிற்சாலைகள் மீதும்,
த�ொழில்கள் மீதும் அடுக்கடுக்காகப் பல வரிகளைச்
சுமத்திய நிதியமைச்சர் ஒரு ஆணையத்தின்
மூலம் 150 பெரும் வர்த்தக அமைப்புகளின்
செயல்பாடுகளையும் அவைகளின் மீது இருந்த
வரிஏய்ப்புக்
குற்றச்சாட்டுகளையும்
விசாரிக்க
நிர்பந்தித்தார். கான், அவரது அறிக்கையை
’ச�ோஷலிஸ
நிதிநிலை
அறிக்கை’
என்று
வர்ணித்தார்.
இவரின்
இந்த
நடவடிக்கை
காங்கிரஸை ஆதரித்த பெரும் வர்த்தகர்களை
நேரடியாகக் குறிவைப்பதாகவே இருந்தது. அவரது
ந�ோக்கம் தெளிவானது: இந்தியப் பிரிவினையை
ஏற்படுத்தத் தளம் அமைக்கும் விதமாக காங்கிரசும்,
லீக்கும் ஒன்றிணைந்த செயல்பாட்டின் மூலம்
தேசம்
விடுதலை
பெறமுடியாது
என்பதை
உணரவைப்பதே அதுவாகும்.

காங்கிரஸ் ஜூலை-ஆகஸ்ட் 1946இல் நடந்த
தேர்தலில் 210ற்கு 199 ப�ொது இடங்களைப் பெற்றுப்
பெரும் வெற்றியைக் குவித்தது ப�ோன்றே முஸ்லிம்
லீக்கும் இஸ்லாமியருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில்
நன்கு வெற்றி பெற்றது. அதன் அணியில் 76
இடங்கள் இருந்தன. இஸ்லாமியருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட
ம�ொத்த இடங்களில் ஒன்று நீங்கலாக 76
இடங்களை
அது
பெற்றிருந்தது.
எனினும்
சட்டசபையில் பங்கெடுப்பதைப் புறக்கணிக்க அது
முடிவு செய்தது. ஆகவே 1946 டிசம்பர் 9இல் கூடிய
முதல் சட்டசபையில் 207 உறுப்பினர்கள் மட்டுமே
கலந்து க�ொண்டனர்.

பிரிட்டிஷ் பிரதமரான அட்லி 1947 பிப்ரவரி
20இல்
பாராளுமன்றத்தில்
வெளியிட்ட
அறிக்கையின்படி
இந்தியாவின்
அடுத்தகட்ட
நகர்வுக்கு வழி ஏற்படுத்தும் வகையில் பிரிட்டிஷார்
ஜூன்
1948
வாக்கில்
அந்நாட்டைவிட்டு
வெளியேறுவதில்
தீர்மானமாக
இருப்பது
உறுதி செய்யப்பட்டது. வேவல் பிரபு 1947 மார்ச்
22இல்
அரசபிரதிநிதி
ப�ொறுப்பில்
இருந்து
விடுவிக்கப்பட்டு அப்பதவிக்கு ம�ௌண்ட்பேட்டன்
பிரபு நியமிக்கப்பட்டார்.

ம�ௌண்ட்பேட்டன் திட்டம்

ம�ௌண்ட்பேட்டன்
இந்தியப் பிரிவினையை
ஏற்படுத்த
ஒரு
தெளிவான திட்டத்தைக்
க�ொண் டி ரு ந்தா ர் .
அதன்படி
பஞ்சாபை
மே ற் கு - கி ழ க ்கா க ப்
பிரிப்பதும்
(மேற்குப்
பகுதி
பாகிஸ்தானுக்கு ம�ௌண்ட்பேட்டன் பிரபு
வழங்கப்படும்),
அது
ப�ோன்றே வங்காளத்தைப் பிரித்து அதன் மேற்குப்

நவகாளியில் காந்தியடிகள்
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பாடச் சுருக்கம்

பகுதியை
இந்தியா
வைத்துக்கொள்ளவும்
கிழக்குப்பகுதியைப் பாகிஸ்தானின் அங்கமாக
மாற்றவும் அம்சங்கள் இருந்தன. காங்கிரஸ்
செயற்குழு 1947 மே 1இல் இந்திய பிரிவினைத்
திட்டத்திற்கு உடன்படுவதாக ம�ௌண்ட்பேட்டனிடம்
தெரிவித்தது. இதையடுத்து லண்டன் சென்று
திரும்பிய அரசபிரதிநிதி இந்திய பிரிவினைக்கான
வரைவை
வெளியிட்டத�ோடு
பிரிட்டிஷார்
குறித்த தேதிக்கு முன்பாகவே 1947 ஆகஸ்ட்
15இல் இந்தியாவைவிட்டு ம�ொத்தத்தில் விலக
விரும்புவதாகத் தெரிவித்தார். அவர் அறிவித்த
அன்றிலிருந்து 11 வாரங்களே இந்திய விடுதலைக்கு
எஞ்சியிருந்தது. அனைத்திந்தியக் காங்கிரஸ் குழு
1947 ஜூன் 15இல் கூடிய ப�ோது க�ோவிந்த் பல்லப்
பந்த் இந்தியப் பிரிவினைக்கான தீர்மானத்தை
முன்னெடுக்க அது நிறைவேற்றப்பட்டது. நேரு,
படேல் ப�ோன்றவர்களின் அதிகாரமட்ட வலியுறுத்தும்
திறனும், காந்தியடிகளின் தார்மீக சக்தியுமே
அனைத்திந்திய காங்கிரஸ் குழுவில் அத்தீர்மானம்
வெற்றி பெறகாரணிகளாக அமைந்தன.

 இந்திய
விடுதலைப்
ப�ோராட்டத்தின்
இறுதிகட்டம் நவம்பர் 1940இல் ப�ோருக்கு
எதிரான தனிநபர் சத்தியாகிரகத்தோடு
துவங்கியது.
 இதில் அமைதியான சூழல் 1942இல் பிரிட்டிஷ்
பேரரசை
கடுமையான
தாக்குதலுக்கு
உட்படுத்திய வெள்ளையனே வெளியேறு
இயக்கத்தின் முன்பான சிறுகாலம் மட்டுமே
ஆகும்.
 கடுமையான அடக்குமுறை கட்டவிழ்த்து
விடப்பட்டாலும், மக்களின் பெருவாரியான
பங்களிப்பு குன்றிப்போகாமல் இருந்தமைக்கு
இந்திய தேசிய இராணுவ விசாரணையும்
இராயல் இந்திய கடற்படையின் கலகமுமே
சான்றாக அமைந்துள்ளன.
 ஏழாண்டுகள் நீண்ட இப்போராட்ட காலத்தின்
கருப்புப் பக்கங்கள் என்பன முஸ்லிம்
லீக்கின் லாகூர் மாநாட்டில் முஸ்லிம்களுக்கு
தனிநாடு என்று மேல�ோட்டமாகத் த�ோன்றி
பின்
வலிமையடைந்த
பாகிஸ்தான்
க�ோரிக்கையாகியது .

பல க�ொந்தளிப்பான சம்பவங்கள் மார்ச்
1946லிருந்து 1947 ஆகஸ்ட் 15 வரையிலான
காலத்தில் நடந்தேறியதில் 1) அமைச்சரவைத்
தூதுக்குழு நியமிக்கப்பட்டமை, 2) இடைக்கால
அரசின் உருவாக்கம், 3) சட்டமன்றத்தின் த�ோற்றம்,
4) காங்கிரசிற்கும், முஸ்லிம் லீக்கிற்குமிடையே
ஏற்பட்ட பிளவு நாட்டின் பிரிவினைக்கும் இறுதியாக
விடுதலைக்கும் இட்டுச்சென்றமை, ப�ோன்றவை
மிகுந்த முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.

 இ க ் க ோ ரி க ்கை யி ன்
மூ ல ம ா க ப்
பிரிவினைய�ோடு இணைந்த ஒரு விடுதலையும்
இனக்கலவரத்தில்
கணக்கில்லாத�ோர்
படுக�ொலை செய்யப்பட்டதும் நடந்தேறின.
 மதச்சார்பின்மை என்ற சிந்தனைக்கு எழுந்த
சவால்கள�ோடே சுதந்திர இந்தியா பிறந்தது.

சுதந்திரத்திற்கான பயணம்
க�ொடுக்கப்பட்ட ஆண்டுகளிலிருந்து நடைப்பெற்ற
நிகழ்வுகளைக் கண்டறிக.
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5. சுபாஷ்
சந்திர
ப�ோஸ்
எந்த
காங்கிரஸிலிருந்து நீக்கப்பட்டார்?

பயிற்சி

(அ) 1938		

(அ) மார்ச் 23, 1940

(அ) சட்டமறுப்பு இயக்கம்

(ஆ) ஆகஸ்ட் 8, 1940

(இ) அக்டோபர் 17, 1940

(ஆ) ஒத்துழையாமை இயக்கம்

(ஈ) ஆகஸ்ட் 9, 1942

2. பின்வருவனவற்றைப்

ப�ொருத்தி

(இ) வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம்
(ஈ) இவை அனைத்தும்

சரியான

(அ) இந்து-முஸ்லீம் கலவரம்

-1. ம�ோகன் சிங்

(ஆ) ஆகஸ்ட் க�ொடை

-2. க�ோவிந்த் பல்லப்

பந்த்
(இ)பிரிவினைத் தீர்மானத்தை -3. லின்லித்கோ பிரபு
முன்மொழிந்தவர்
(ஈ) இந்திய தேசிய இராணுவம் -4. நவகாளி
விடையைத் தேர்வு செய்க.
ஆ

இ

4

2

1

(இ) 4

3

2

1

(ஈ)

3

2

2

1

(அ) வேவல் பிரபு

(ஆ) லின்லித்கோ பிரபு

(இ) ம�ௌண்ட்பேட்டன் பிரபு

(இ) ம�ௌண்ட்பேட்டன் பிரபு

(ஈ) வின்ஸ்டன் சர்ச்சில்

(ஈ) இவர்களில் யாருமில்லை

4. பின்வருவனவற்றைப்
ப�ொருத்தி
விடையைத் தேர்வு செய்க.

10. கூற்று:	வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம்
அதன் குறிக்கோளை அடையவில்லை.

சரியான

காரணம்: அப்போதைய
கடுமையான
பின்பற்றியது.

(அ) அமெரிக்கக் குடியரசுத் - 1. ட�ோஜா
தலைவர்
(ஆ) சீனக் குடியரசுத்
- 2. வின்ஸ்டன் சர்ச்சில்
தலைவர்
(இ) பிரிட்டிஷ் பிரதமர்

- 3. ஷியாங் கே ஷேக்

(ஈ) ஜப்பான் பிரதமர்

- 4. எஃப்.டி. ரூஸ்வெல்ட்
இ
3
2
2
3

பிரிட்டிஷ்
அரசு
அடக்கு முறையைப்

அ) கூற்று மற்றும் காரணம்
கூற்றை விளக்குகிறது

சரி;

காரணம்

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் சரி; காரணம்
கூற்றை விளக்கவில்லை.
(இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தவறு
(ஈ) கூற்று தவறு ஆனால் காரணம் சரி.

ஈ
2
4
1
1

11. இந்திய தேசிய இராணுவம்
உதவியுடன் நிறுவப்பட்டது?
(அ) ஜெர்மனி		

(இ) பிரான்ஸ்		
111
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8. இந்திய தேசிய இராணுவப்படை வீரர்கள் சார்பாக
நீதிமன்றத்தில் வாதாடியவர் யார்?

9. 1942இல்
வெள்ளையனே
வெளியேறு
இயக்கம் த�ொடங்கப்பட்ட ப�ோது இந்தியாவின்
அரசபிரதிநிதி யார்?

1

(ஆ) லின்லித்கோ பிரபு

(அ)
(ஆ)
(இ)
(ஈ)

(ஈ) கேப்டன் லட்சுமி

(ஈ) சுபாஷ் சந்திர ப�ோஸ்

(அ) வேவல் பிரபு

ஆ
4
3
3
2

இ) ஆசப் அலி		

(ஆ) பிரீத்தி வதேதார்

(இ) இராஜாஜி

3. கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு யாருடைய ஆட்சியின் ப�ோது
இந்தியாவிற்கு வருகை தந்தது?

அ
1
1
4
4

(அ) உஷா மேத்தா

(ஆ) ம�ோதிலால் நே

3

4

7. வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தின் ப�ோது
பம்பாயில் இரகசிய வான�ொலி நிலையத்தை
நடத்தியவர் யார்?

(அ) ஜவஹர்லால் நேரு

ஈ

(அ) 3
(ஆ) 4

(ஈ) 1942

6. மகாத்மா காந்தியடிகளின் “செய் அல்லது
செத்துமடி” என எந்த நிகழ்வின்போது அழைப்பு
விடுத்தார்?

1. தனிநபர் சத்தியாகிரகம்
எப்போது த�ொடங்கியது?

அ

(ஆ) 1939

(இ) 1940		

I. சரியான விடையைத்
தேர்ந்தெடு.

ஆண்டு

எந்த

நாட்டு

(ஆ) ஜப்பான்

(ஈ) அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்
இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் இறுதிக்கட்டம்
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12. இந்திய தேசிய இராணுவத்தின் பெண்கள்
படைப்பிரிவின் பெயர் _________ ஆகும்

19. இ
 ந்தியர் கைகளுக்கு அதிகாரம் மாற்றப்படும்
என அறிவித்த பிரிட்டிஷ் பிரதமர் யார்?

(அ) சுபாஷ் படைப்பிரிவு

(அ) வின்ஸ்டன் சர்ச்சில்

(ஆ) கஸ்தூர்பா படைப்பிரிவு

(ஆ) ம�ௌண்ட்பேட்டன் பிரபு

(இ) கேப்டன் லட்சுமி படைப்பிரிவு

(இ) கிளமண்ட் அட்லி

(ஈ) ஜான்ஸி ராணி படைப்பிரிவு

(ஈ) F. D. ரூஸ்வெல்ட்

20. பிரிட்டிஷார் எந்தக் காலத்திற்குள் இந்தியாவை
விட்டு வெளியேற முடிவு செய்தனர்?

13. சுதந்திர இந்தியாவின் தற்காலிக அரசாங்கத்தைச்
சுபாஷ் சந்திர ப�ோஸ் எங்கு ஏற்படுத்தினார்?
(அ) இரங்கூன்
(இ) இம்பால்		

(அ) ஆகஸ்ட் 15, 1947

(ஆ) மலேயா

(ஆ) ஜனவரி 26, 1950

(ஈ) சிங்கப்பூர்

14. இந்திய தேசிய இராணுவப் படை
விசாரணை எங்கு நடைபெற்றது?
(அ) செங்கோட்டை, புதுடெல்லி
(இ) வைஸ்ரீகல் லாட்ஜ், சிம்லா	
15. 1945 இல்
சிம்லா
அரசபிரதிநிதி

(இ) ஜூன், 1948

மீதான

(ஈ) டிசம்பர், 1949

(ஆ) பினாங்

II சுருக்கமான விடையளிக்கவும்.

(ஈ) சிங்கப்பூர்

மாநாட்டைக்

1. லாகூர் தீர்மானத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன?

2. ஆகஸ்ட் க�ொடையின் சிறப்பைக் கூறுக?.

கூட்டிய

3. கிரிப்ஸ் முன்மொழிவைக்
நிராகரித்தது?

(அ) வேவல் பிரபு

4. சிம்லா மாநாட்டின்
முறிந்தன?

(ஆ) லின்லித்கோ பிரபு

(இ) ம�ௌண்ட்பேட்டன் பிரபு
16. 1946 இல் இடைக்கால அரசாங்கம் யாருடைய
தலைமையில் அமைக்கப்பட்டது?

2. சர்
ஸ்டாஃப�ோர்டு
கிரிப்ஸ்
அவர்களின்
முன்மொழிவுகளை விவாதிக்கவும்.

(இ) ராஜேந்திர பிரசாத்
(ஈ) வல்லபாய் படேல்

3. இந்திய தேசிய காங்கிரசிலிருந்து சுபாஷ் சந்திர
ப�ோஸ் நீக்கப்பட்டதற்கானக் காரணங்களை
விளக்குக.

17. சரியான வரிசையில் அமைத்து விடையைத்
தேர்வு செய்க.
(i) இந்திய தேசிய இராணுவம் த�ோற்றுவிக்கப்படுதல்

4. 1946இல்
ஏற்படுத்தப்பட்ட
அரசாங்கத்தில் இடம்பெற்ற
பிரதிநிதிகள் யாவர்?

(ii) இராயல் இந்திய கடற்படைக் கலகம்

(iii)இந்திய தேசிய இராணுவம் மீதான விசாரணை
(ஆ) i, iv, iii, ii
(ஈ) iii, iv, ii, i

IV. விரிவான விடையளிக்கவும்.
1. வெள்ளையனே
வெளியேறு
ப�ோக்கினை விவாதிக்கவும்.

(i) இந்திய தேசிய இராணுவம் மீதான விசாரணை
(ii) நேரடி நடவடிக்கை நாள்
(iv) தனிநபர் சத்தியாகிரகம்

12th_History_TM_Unit_7.indd 112

3. இராஜாஜி திட்டம் பற்றி ஒரு பத்தி எழுதுக.

(ஆ) iii, i, ii, iv

4. இந்திய
விடுதலை
இயக்க
வரலாற்றில்
கப்பற்படை கலகம் ஒரு சிறப்பான அத்தியாயம்
என ஏன் கருதப்படுகிறது?

(ஈ) i, iii, iv, ii

இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் இறுதிக்கட்டம்

இயக்கத்தின்

2. சுதந்திரப் ப�ோராட்டத்தை இந்திய தேசிய இராணுவ
விசாரணை எவ்வாறு தீவிரப்படுத்தியது?

(iii) ஆகஸ்ட் க�ொடை

(இ) iii, iv, i, ii		

இடைக்கால
முஸ்லீம் லீக்

5. எத்தகைய
சூழ்நிலையில்
காந்தியடிகள்
வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம் பற்றி
சிந்தித்தார்?

18. பின்வரும் நிகழ்வுகளின் சரியான வரிசையைத்
தேர்வு செய்க.

(அ) i, ii, iii, iv		

ஏன்

1. வெள்ளையனே
வெளியேறு
இயக்கத்தில்
பங்கேற்காத அமைப்புகளின் பெயரை எழுதுக.

(ஆ) ம�ௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத்

(இ) iii, iv, i, ii

பேச்சுவார்த்தைகள்

III. குறுகிய விடையளிக்கவும்.

(அ) ஜவஹர்லால் நேரு

(அ) ii, i, iii, iv

ஏன்

5. கேப்டன் ம�ோகன் சிங் எவ்வாறு இந்திய தேசிய
இராணுவத்தை ஏற்படுத்தினார்?

(ஈ) கிளமண்ட் அட்லி

(iv) இராஜாஜி திட்டம்

காங்கிரஸ்
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V. செயல்பாடு

மேற்கோள் நூல்கள்

1. தமிழ் நாட்டிலுள்ள இந்திய தேசிய இயக்கத்தின்
முக்கியத் தலைவர்கள் குறித்த விவரங்களையும்
படங்களையும் குறிப்பேட்டில் வைக்கவும்.

	 Bipan Chandra, et. al, India’s Struggle for
Independence, Penguin Books, New Delhi,
2016.

2. உமது
பகுதியிலிருந்து
இந்திய
தேசிய
இராணுவத்தில்
பணியாற்றிய
நபர்களின்
குடும்பப் பின்புலம் குறித்தப் பட்டியல் ஒன்றைத்
த�ொகுக்கவும்.

	 Sumit Sarkar, Modern India 1885-1947,
Pearson, New Delhi, 2018.
	 Sekhar Bandopadhyay, From Plassey to
Partition and After: A History of Modern India,
Orient BlackSwan, Hyderabad, 2009.

கலைச்சொற்கள்
ட�ொமினியன்
அந்தஸ்து

dominion status

autonomous units within a political system
having equal status, in every aspect of the
domestic or external affairs

அச்சு நாடுகள்

Axis Powers

The "Axis powers" formally took the name
after the Tripartite Pact was signed by
Germany, Italy, and Japan.

ப�ோர்க் கைதிகள்

prisoners of war

fighters captured by the forces of the enemy,
during an armed conflict

பிரிவினை

partition

the process of dividing a country into two or
more separate countries.
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அலகு

8

காலனியத்துக்குப் பிந்தைய
இந்தியாவின் மறுகட்டமைப்பு

கற்றலின் ந�ோக்கங்கள்
கீழ்க்காணும் அம்சங்கள�ோடு அறிமுகமாதல்
 பிரிவினையின் அறைகூவல்கள் (சவால்கள்)

 அரசமைப்பு உருவாக்கம்: செயல்முறையும் உணர்வும்



இந்திய ஒன்றியத்தில் சுதேச அரசுகளை ஒருங்கிணைத்தல்

ம�ொழி அடிப்படையில் மாநிலங்களை மறுசீரமைத்தல்

 அண்டை நாடுகளுடனான இந்தியாவின் உறவுகளும் உலக நிகழ்வுகளில் அதன் பங்கும்.

அறிமுகம்

மற்றும் மலைகள் ஆகியன எல்லை வகுப்பதில்
முக்கிய அடையாளமாக க�ொள்ளப்பட்ட வேறு சில
காரணிகள் ஆகும்.

காலனித்துவ
ஆட்சியிலிருந்து
கிடைத்த
விடுதலைக்கு
ஒரு
விலை
க�ொடுக்க
வேண்டியிருந்தது.
இந்தியப்
பிரிவினை
வங்காளம் மற்றும் பஞ்சாபின் மாகாணங்களை
இரண்டாகப்
பிரித்தது.
பிரிவினையின்போது
திட்டமிடப்படவில்லை என்றாலும், இந்துக்கள் கிழக்கு
வங்காளத்திலிருந்து மேற்கு வங்காளத்திற்கும்
இஸ்லாமியர்கள்
பீகார்
மற்றும்
மேற்கு
வங்காளத்தில் இருந்து கிழக்கு வங்காளத்திற்கும்
இடம்பெயர ஆரம்பித்தனர், இதேப�ோல், மேற்கு
பஞ்சாபில் இருந்த இந்துக்கள் மற்றும் சீக்கியர்கள்
கிழக்கு பஞ்சாபிற்கும் கிழக்கு பஞ்சாபில் இருந்த
முஸ்லிம்கள் மேற்கு பஞ்சாபிற்கும் குடிபெயர்ந்தனர்.
இந்தியாவிற்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையிலான
எல்லைப்
பகுதியில்
அமைந்த
கிராமங்கள்
அவற்றில் வாழ்ந்த பெரும்பான்மை மதத்தினரைப்
ப�ொருத்துப்
பிரிக்கப்பட்டன.
முஸ்லிம்கள்
பெரும்பான்மையாக
இருந்த
கிராமங்கள்
பாகிஸ்தானுக்கு எனப் பிரிக்கப்பட்டன; இந்துக்கள்
பெரும்பான்மையாக
இருந்த
கிராமங்கள்
இந்தியாவ�ோடு
இணைக்கப்பட்டன.
அந்த
கிராமங்களில் வாழ்ந்த சிறுபான்மையினரைப்
ப�ொருத்தமட்டில்
அதாவது
பாகிஸ்தானுக்கு
ஒதுக்கப்பட்ட கிராமங்களில் வாழ்ந்த இந்துக்களும்
இந்தியாவிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட கிராமங்களில் வாழ்ந்த
முஸ்லிம்களும் சிறுபான்மையினராகவே வாழ
வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது. ஆறுகள் சாலைகள்

முஸ்லிம்கள் பெரும்பான்மையாக உள்ள
ஆனால்,
பாகிஸ்தான்
நிலப்
பகுதிய�ோடு
த�ொடர்ச்சியாக
அமையாத
கிராமங்களும்,
இந்துக்கள் பெரும்பான்மையாக இருந்த, ஆனால்
இந்தியாவ�ோடு நிலத்தொடர்ச்சியாக அமையாத
கிராமங்களும் எந்த நாட்டோடு நிலத்தொடர்ச்சி
உள்ளத�ோ அந்த நாட்டின் பகுதியாக இருந்துக�ொள்ள
அனுமதிக்கப்பட்டன.
இந்த
நேரத்தில்
ஒரு
புதிய சிக்கல் எழுந்தது. இது பஞ்சாபில் தனி மத
அடையாளம் க�ொண்டிருந்த சீக்கியர் த�ொடர்பானது.
பாகிஸ்தானின்
பகுதியாக
அமையவுள்ள
கிராமங்களில் சீக்கிய மக்கள் வசித்த ப�ோதிலும்
அகாலி தளம் இந்தியாவ�ோடு இணைந்திருக்க
விரும்புவதாக அறிவித்தது
இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் அளிப்பதற்கு பிரிட்டன்
எடுத்த விரைவான நடவடிக்கைகளின் ப�ோது
இந்தியப் பிரிவினை சிக்கலான சூழ்நிலையை
ஏற்படுத்தியது. இங்கிலாந்து பிரதமர் கிளமண்ட்
அட்லி, 1947 பிப்ரவரி 20இல் லண்டனில்
வெளியிட்ட அறிவிப்பில் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம்
1948 ஜூன் 30க்குள் இந்தியாவிற்குச் சுதந்திரம்
அளித்துவிட்டு இந்தியாவை விட்டு வெளியேறும்
என்று தெரிவித்தார். 1947 மார்ச் 22இல் வேவல்
பிரபுவுக்குப் பதிலாக அரச பிரதிநிதியாக பதவிக்கு
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வந்த ம�ௌண்ட்பேட்டன் பிரபுவின் நடவடிக்கைகள்
மாற்றப்படுவதைத்
இந்தியாவுக்கு
அதிகாரம்
துரிதப்படுத்தின. இந்த நிலையில், முஸ்லிம்
லீக் கட்சியின் தலைமை பெரும்பகுதி முஸ்லிம்
சமூகத்தின் ஆதரவைத் தன்கீழ் திரட்டியதன் மூலம்,
காங்கிரஸ் கட்சி அனைத்து இந்தியர்களையும்
தான்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதாகக்
க�ோரியதைத் தகர்க்க முயன்றது. 1947 ஜூன்
3இல் ம�ௌண்ட்பேட்டன் பிரபு, அட்லி அறிவித்த
தினத்திற்கு முன்னதாகவே 1947 ஆகஸ்ட் 15 அன்று
இந்தியாவிற்குச் சுதந்திரம் வழங்கப்படும் என்று
அறிவித்தார். வகுப்புவாதப் பிரச்சனை, இருநாடு
க�ோரிக்கை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பிரிட்டிஷ்
இந்தியாவின் அதிகாரத்தை இந்தியா – பாகிஸ்தான்
என இரண்டு ட�ொமினியன் அரசாங்கங்களிடம்
பகிர்ந்து
ஒப்படைப்பதே
ம�ௌண்ட்பேட்டன்
திட்டமாகும். முன்மொழியப்பட்டபடி, வங்காளம்
மற்றும் பஞ்சாபை பிரிவினை செய்து பாகிஸ்தானை
உருவாக்கும் இந்தியப் பிரிவினையை இறுதியாக
காங்கிரஸ் சமரசத்துடன் ஏற்றுக்கொண்டது. 1947
ஜூன் 14இல் மீரட்டில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ்
கூட்டத்தில் இந்தியப் பிரிவினையுடன் கூடிய
சுதந்திரத்திற்கான
ம�ௌண்ட்பேட்டன்
திட்டம்
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.
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ஜவகர்லால்

இடைப்பட்ட

ஆக்கிவிட்டதாகத் தெரிவித்தார். துரதிர்ஷ்டவசமாக,
காலனியக்
கூட்டாளிகள்
உருவாக்கிய
வகுப்புவாதமும் பிரிவினையும் புதிதாகப் பிறந்த
குழந்தையான இந்திய தேசத்தைப் பெரிதும்
பாதித்தது. 1948 ஜனவரி 30இல் நிகழ்ந்த மகாத்மா
காந்தியடிகளின் படுக�ொலை இதன் த�ொடக்கமாகும்.
புதிதாகப் பிறந்த குழந்தை நாடான நவீன இந்திய
தேசம் இதன் சவால்களை த�ொடர்ந்து வந்த
ஆண்டுகளில் எவ்வாறு எதிர்கொண்டது என்பதை
இந்தப் பாடத்தில் நாம் அறியலாம்.

8.1. பிரிவினையின் விளைவுகள்
சுதந்திர இந்தியாவின் முன்னின்ற சவால்கள்
பலவாகும். அவற்றுள் பிரிவினையைச் சமாளித்தல்,
ப�ொருளாதாரத் திட்டமிடல் மற்றும் கல்வி முறையைச்
சீரமைத்தல், (அடுத்த பாடத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது)
இந்திய விடுதலைப் ப�ோராட்டத்தால் கிளர்ந்தெழுந்த
உயர்ந்த
இலட்சியங்களை
எதிர�ொளிக்கும்
அரசமைப்பை உருவாக்குதல், 500க்கும் அதிகமான
எண்ணிக்கையில்
வெவ்வேறு
பரப்பளவில்
இருந்த
சுதேச
அரசுகளை
இந்தியாவ�ோடு
ஒருங்கிணைத்தல், தேசிய அரசின் தேவைகளைப்
பூர்த்தி செய்கிற, மக்களால் பேசப்படும் ம�ொழிகள்
அடிப்படையிலான வேறுபாட்டைத் தீர்த்து வைத்தல்
ப�ோன்ற நாட்டின் தேவைகள் உள்ளடங்கும். மேலும்,
மக்களாட்சி, இறையாண்மை, சக�ோதரத்துவம்
க�ோட்பாடுகளுக்கு
இசைவான
ஒரு
ஆகிய
வெளியுறவுக் க�ொள்கையை உருவாக்க வேண்டிய
சவாலும் அடங்கும்.

நேரு

1947
ஆகஸ்டு
நாளன்று
நள்ளிரவில்

அரசமைப்பு நிர்ணய சபை உறுப்பினர்களிடம்
உரையாற்றினார்.
அதில்
அவர்
சுதந்திர
இந்தியாவிற்கான
திட்டத்தையும்
அதன்
லட்சியங்களையும் குறிப்பிட்டத�ோடு அத்தகைய
பாதையை
தேர்ந்தெடுத்ததற்கான
தவிர்க்க
முடியாத
காரணங்களையும்
ப�ொருத்தமாக
விளக்கினார். “நீண்ட காலத்திற்கு முன்னர் நாம்
விதிய�ோடு ஓர் ஒப்பந்தம் செய்தோம். இப்போது
அந்த வாக்குறுதிகளை முழுமையாக அல்லது
முழு அளவில் ஆனால் மிகவும் கணிசமாக மீட்கும்
நேரம் வந்துவிட்டது.” ஆசிரியர்கள் ஜவகர்லால்
நேருவின் முழு உரையையும் மாணவர்களைக்
கேட்கச் செய்யலாம். அதற்கான இணைப்பு https://

முஸ்லிம் லீக், இந்து-முஸ்லிம் அடிப்படையில்
இந்தியாவைப்
பிரிவினை
செய்வதற்கான
க�ோரிக்கையை லாகூர் மாநாடு (மார்ச் 1940)
முதலே த�ொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தது. அந்தக்
க�ோரிக்கைக்கான வடிவமும் செயலாக்கமும் 1947
ஜூன் 3இல் வெளியிடப்பட்ட ம�ௌண்ட்பேட்டன்
திட்டத்தில் இடம் பெற்றது. ம�ௌண்ட்பேட்டன்
அதிகார மாற்றத்திற்கான நாளை ஆகஸ்ட் 15, 1947
என்று அறிவித்ததால், ம�ௌண்ட்பேட்டன் திட்ட
வெளியீடு, இந்திய விடுதலை ஆகியவற்றுக்கான
கால இடைவெளி வெறும் 72 நாட்கள் மட்டுமே.

www.youtube.com/watch?v=Uj4TfcELODM

இ
ந்
தி
ய
வ ரை ப டத்தை ப்
பிரிவினைக்கேற்றவாறு
மாற்றி
வரைவதற்கு
ல ண்ட னி லி ரு ந் து
அ னு ப்பப்பட்ட
வழக்கறிஞரான
சர்
சிரில்
ராட்க்ளிஃப்
இந்தியாவைப்
பற்றிய

த�ொடக்கத்தில்
பிரிவினையை
மிகத்
தீவிரமாக எதிர்த்த காந்தியடிகள் அது தவிர்க்க
முடியாததாகிவிட்டதை
ஏற்றுக்கொண்டார்.
காந்தியடிகள் இந்த மாற்றத்தை விளக்கினார்:
பஞ்சாபிலும்
வங்காளத்திலும்
ஏற்பட்ட
வன்முறைகளும் அதில் மக்களின் பங்கேற்பும்
தன்னையும் காங்கிரசையும் பிரிவினையைத்
தடுப்பதற்கான
ஆற்றலற்றவர்களாக
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எந்த முன் அனுபவமும் இல்லாதவராகவும் இந்திய
நிலைமை புரியாதவராகவும் இருந்தார். அவர்
உருவாக்கிய
வரைபடத்தின்
அடிப்படையில்
எல்லைகளை
வரையறுத்துக்கொள்ளும்
ப�ொறுப்பு 1947 ஆகஸ்ட் 15க்குப் பின் இந்தியா –
பாகிஸ்தான் என்ற இரண்டு அரசமைப்பு நாடுகளிடம்
ஒப்படைக்கப்பட்டது.

பகுதி பாகிஸ்தானில் சேரும் எனத் தீர்மானம்
நிறைவேற்றியது.

1947 ஆகஸ்ட் 9இல் ராட்க்ளிஃப் அளித்த
திட்டத்தின்படி அதுவரையில் பஞ்சாபின் பகுதியாக
இருந்து வந்த 62,000 சதுர மைல்கள் க�ொண்ட
நிலம் பாகிஸ்தானுக்கு க�ொடுக்கப்பட்டது. இந்தப்
பகுதியின் ம�ொத்த மக்கள் த�ொகை (1941ஆம்
ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி) 1.58 க�ோடியாகும்.
அவர்களில் 1.18 க�ோடி மக்கள் முஸ்லிம்கள் ஆவர்.
மேற்கு பஞ்சாபின் மக்கள் த�ொகையில் நான்கில்
ஒரு பங்கு முஸ்லிம் அல்லாத�ோர் ஆவர். சர்.
ராட்கிளிஃப் செயல்படுத்திய ம�ௌண்ட்பேட்டன்
திட்டத்தின்படி அவர்கள் த�ொடர்ந்து பாகிஸ்தானின்
சிறுபான்மையினராக இருப்பர். அதே ப�ோல்
இந்தியாவின் பகுதியாக வரையறை செய்யப்பட்ட
கிழக்கு பஞ்சாப் 37,000 சதுரடி நிலப்பரப்பும் 1.26
க�ோடி மக்கள் த�ொகையும் உடையதாக இருந்தது.
இவர்களில் 43.75 இலட்சம் பேர் முஸ்லிம்கள்
ஆவர். வேறுவிதமாக ச�ொல்வதெனில் கிழக்கு
பஞ்சாப் மக்கள் த�ொகையின் மூன்றில் ஒரு பகுதி
முஸ்லிம்கள் ஆவர்.

1947 ஜூலை 8இல் சர் சிரில் ராட்க்ளிஃப்
இந்தியா வந்தடைந்தார். பஞ்சாப்-வங்காளம் ஆகிய
இரண்டு எல்லை ஆணையங்களுக்கும் அவர்
தலைமைப் ப�ொறுப்பு வகித்தார். அவர் தலைமையில்
அமைக்கப்பட்ட ஆணையத்தில் முஸ்லிம் சமூகம்
மற்றும் இந்து சமூகத்தைச் சேர்ந்த தலா இரண்டு
நீதியரசர்கள் இணைந்து பணியாற்றினர். இந்து
மற்றும் முஸ்லிம் பெரும்பான்மையினர் வாழும்
கிராமங்களை 1941ஆம் ஆண்டு மக்கள் த�ொகை
கணக்கெடுப்பின்படி
அடையாளம்
கண்டறிய
எல்லை ஆணையத்திற்கு ஐந்து வார கால அவகாசம்
மட்டுமே இருந்தது. 1941ஆம் ஆண்டு மக்கள்தொகை
கணக்கெடுப்பு இரண்டாம் உலகப்போரின் நடுவில்
பரபரப்பாக நடத்தப்பட்டதால் பல தவறுகளை
உள்ளடக்கியது என்ற கருத்து பரவலாக நிலவியது.

இந்தியா
மற்றும்
பாகிஸ்தானில்
இருந்த வங்காளப் பகுதியில் இனவாரியான
மக்கள்தொகையும்
சிக்கலாகவே
இருந்தது.
இந்தியாவின் பகுதியாக இருந்த மேற்கு வங்காளம்
பரப்பளவில் 28,000 சதுரமைலுடன் 21,20,000
மக்கள் த�ொகை க�ொண்டதாக இருந்தது. அதில்
5,30,000 முஸ்லிம்கள் ஆவார். வேறுவிதமாக
ச�ொல்வதானால் பழைய வங்காள மாகாணத்தின்
இந்தியப் பகுதி வங்காளத்தின் ம�ொத்த முஸ்லிம்
மக்கள்தொகையில் கால் பகுதி (1/4 பங்கை)
க�ொண்டிருந்தது
எனலாம்.
சர். ராட்கிளிஃப்
ஆணையம் பழைய வங்காள மாநிலத்தின் 49,400
சதுரமைல்களும் 3,91,00,000 மக்கள்தொகை
க�ொண்ட பகுதியை பாகிஸ்தானுக்கு வழங்கியது.
1941ஆம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின் படி, 2,77,00,000
பேர்
முஸ்லிம்கள்
ஆவர்.
வேறுவிதமாக
ச�ொல்வதெனில் 29% பேர் இந்துக்கள். கிழக்குப்
பாகிஸ்தான் (இதுவே 1971 டிசம்பரில் பங்களாதேஷ்
ஆகியது) என்பது வங்காள மாகாணத்தின்
பிரிக்கப்பட்ட கிழக்குப் பகுதி அஸ்ஸாமின் சில்கட்
மாவட்டம், அப்பகுதியிலிருந்த குல்நா மாவட்டம்,
சிட்டகாங் குன்று பகுதி ஆகியவற்றைச் சேர்த்து
உருவாக்கப்பட்டது.
இந்தச்
செயல்திட்டம்
சரியான மாதிரி இல்லாமல் உருவாக்கப்பட்டது
என்பதற்கு உதாரணமாக வங்காளத்தில் முஸ்லிம்
மக்கள்தொகை அதிகமாக இருந்த முர்ஸிதாபாத்,
மால்டா,
நாடியா
ஆகிய
மாவட்டங்களை
சர். ராட்கிளிஃப் இந்தியாவிற்கு வழங்கியதிலிருந்து
அறிந்து க�ொள்ளலாம்.

சீக்கிய
சமூகத்தின்
க�ோரிக்கைகளின்
காரணமாக
மேற்கு
பஞ்சாபில்
இருந்த
கிராமங்களைச்
சேர்ந்த
சீக்கியர்களின்
மக்கள்தொகையைப் ப�ொருட்படுத்தாமல் சீக்கிய
குருத்துவாரா
இருந்த
கிராமங்கள்
இந்திய
எல்லைக்குள் க�ொண்டுவரப்பட வேண்டும் என்ற
க�ோரிக்கையை இரண்டு ஆணையங்களும் தங்கள்
அறிக்கை மூலம் 1947 ஆகஸ்ட் 9இல் வெளியிட்டன.
ராட்க்ளிஃப் எல்லைக்கோட்டின் அடிப்படையில்
எல்லைகளை வரையறுக்கும் பணியைச் சுதந்திரம்
வழங்கப்பட்டபின் இந்தியா – பாகிஸ்தான் ஆகிய
நாடுகள் மேற்கொள்ளலாம் என்று ம�ௌண்ட்பேட்டன்
தீர்மானித்தார். நிர்வாகத்தைப் ப�ொறுத்தமட்டில்
இந்தியா-பாகிஸ்தான்
நாடுகளுக்கான
நில
வரையறைய�ோடு, 1947 ஆகஸ்ட் 14-15இல் திட்டம்
நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட ப�ோதிலும் இருநாட்டு
மக்களுக்கும் அவர்கள் சுதந்திர தினத்தைக்
க�ொண்டாடும் நாளில் புதிய வரைபட விவரம்
தெரிவிக்கப்படவில்லை.
ராட்க்ளிஃப் அறிவிப்பு பல முரண்பாடுகளைக்
க�ொண்டிருந்தது. மேற்கு பஞ்சாப் பாகிஸ்தான�ோடு
இணையும் என்ற தீர்மானத்தை பஞ்சாப் மாகாணச்
சட்டமன்றம் நிறைவேற்றியது. பாகிஸ்தான�ோடு
நிலத்தொடர்ச்சியைக்
க�ொண்டிருந்த
மாகாணங்களான சிந்து, பலுசிஸ்தான், வடமேற்கு
எல்லைப்புற மாகாணம் ஆகியவையும் இதைப்
பின்பற்றி தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றின. அதேப�ோல்,
வங்காள சட்டமன்றம் அந்த மாகாணத்தின் கிழக்குப்
காலனியத்துக்குப் பிந்தைய இந்தியாவின் மறுகட்டமைப்பு
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Partition: A poem by W.H. Auden
Unbiased at least he was when he arrived on his mission,
Having never set eyes on the land he was called to partition
Between two peoples fanatically at odds,
With their different diets and incompatible gods.
‘Time,’ they had briefed him in London, ‘is short. It's too late
For mutual reconciliation or rational debate:
The only solution now lies in separation.
The Viceroy thinks, as you will see from his letter,
That the less you are seen in his company the better,
So we've arranged to provide you with other accommodation.
We can give you four judges, two Moslem and two Hindu,
To consult with, but the final decision must rest with you.’
Shut up in a lonely mansion, with police night and day
Patrolling the gardens to keep the assassins away,
He got down to work, to the task of settling the fate Of millions.
The maps at his disposal were out of date
And the Census Returns almost certainly incorrect,
But there was no time to check them, no time to inspect Contested areas.
The weather was frightfully hot,
And a bout of dysentery kept him constantly on the trot,
But in seven weeks it was done, the frontiers decided,
A continent for better or worse divided.
The next day he sailed for England, where he could quickly forget
The case, as a good lawyer must. Return he would not,
Afraid, as he told his Club, that he might get shot.
பிரிவினை: W.H. ஆடன் எழுதிய கவிதை
எல்லை வகுக்க வந்தப�ோது ராட்கிளிஃப் நடுநிலைதான்
என்றாலும் அவருக்குப் புதிது இந்த நாட்டுநிலைதான்
வெறிக�ொண்ட இரு இனத்திற்குமிடையே விலகியது ஒற்றுமை
இவர்களின் இரையிலும், இறையிலும் எவ்வளவ�ோ வேற்றுமை
பணியை முடிக்க இலண்டன் விதித்திருந்த காலம�ோ க�ொஞ்சம்
சமரச முயற்சிக்கும், விவாத பயிற்சிக்கும் அதில் நேரமெங்கே எஞ்சும்
இப்போதைக்கு ஒரே வழி – அதுதான் “பிரிவினை” எனும் வலி
க�ோடுப�ோட வந்தவரிடமிருந்து க�ொஞ்சம் விலகி நிற்பதே உசிதம்
என்றெண்ணிய வைஸ்ராயின் ஏற்பாடுகளை விளக்கி நிற்குது கடிதம்
இரு முஸ்லிம், இரு இந்து என நீதிபதிகள் நால்வர்
இவர் கேட்டால் தக்க ஆல�ோசனைகள் ச�ொல்வர்
ராட்கிளிஃப் முடிவே இறுதி – அதன்படி எல்லைக்கோடு உறுதி
அவர் தனியாய் தங்கிய வீட்டில் இரவும் பகலும் ப�ோலீஸ் பாதுகாப்பு
க�ொலைகாரர் நெருங்காமல் த�ோட்டமும், ஓட்டமுமாய் கண்காணிப்பு
அவர் வேலை செய்ய எழுந்தார் – மக்களின் விதியை எழுதத் துணிந்தார்
காலாவதியான த�ோராய வரைபடம் - ஆராய நேரமில்லை,
பாடாவதியான பழங்கணக்கெடுப்பு - சரிபார்க்க சமயமில்லை
இடங்களுக்கோ ப�ோட்டி - வானிலைய�ோ வதைத்தது வாட்டி
வேலை செய்ய உடல்நிலை ஒத்துழைக்கவில்லை
என்றாலும், ஏழு வாரத்தில் வகுத்திட்டார் எல்லை
இங்கிருந்து இங்கிலாந்திற்கு அடுத்த நாள் கப்பலில் பயணமானார்
இங்கே நடந்ததை, அதைவிட வேகமாய் மறந்து ப�ோனார்
முடிந்த வழக்கை மறப்பதுதானே வழக்கறிஞர் வழக்கம்.
நன்றோ! தீத�ோ! பிரித்திட்டார் இந்தியத் துணைக் கண்டத்தை அன்று.
திரும்பிய பின் இங்கிலாந்து நண்பர்களிடம் ச�ொல்லியது உண்டு
மீண்டும் இந்தியா சென்றால் தனக்குத் துப்பாக்கியில் கண்டம் என்று.
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மற்றும் புது தில்லிக்கு இடம் பெயர்ந்தனர். அதே
நேரத்தில், 5.5 மில்லியன் முஸ்லிம்கள் இந்தியாவில்
தங்கள் வீட்டை விட்டு (கிழக்கு பஞ்சாப் ஐக்கிய
மாகாணம் மற்றும் தில்லி ஆகியவற்றிலிருந்து)
இடம்பெயர்ந்து
பாகிஸ்தானுக்குச்
சென்றனர்.
நிலைமை சீரான பின் மீண்டும் தங்களது
இடங்களுக்கே திரும்பி விடலாம் என்று நினைத்த
மக்களும் பின்னால் திரும்ப முடியவில்லை.
வங்காளத்தில் இரண்டு எல்லைகளிலும் கூட இந்த
இடம்பெயர்வு நடைபெற்றது.

காலனி
ஆட்சியாளர்கள்
இந்திய
வரைபடத்தை மறுவரைவு செய்து இரண்டு சுதந்திர
அரசாங்கங்களை விட்டுச் சென்றனர். சரியான
எல்லைகளைத் அவர்களே வகுத்துக்கொள்ளும்படி
அந்த
இரு
அரசாங்கங்களிடமும்
ப�ொறுப்பு
ஒப்படைக்கப்பட்டது. இரு நாடுகளிலும் (கிழக்கு
மற்றும் மேற்கு பாகிஸ்தானில் இந்தியர்கள்; மேற்கு
வங்காளம், கிழக்கு பஞ்சாப், ஐக்கிய மாகாணம்
ஆகியவற்றில் முஸ்லிம்கள்) வாழ்ந்த சமயச்
சிறுபான்மையினர் அந்தந்த நாடுகளில் த�ொடர்ந்து
சமயச் சிறுபான்மையினராகவும் குடிமக்களாகவும்
வாழவேண்டும் என்ற புரிதலின் அடிப்படையிலேயே
இந்தியா பிரிவினை செய்யப்பட்டது.

வரலாற்று அறிஞர் ஞானேந்திர பாண்டே
கூற்றுப்படி, 1947-48இல் 5 இலட்சம் முஸ்லிம்
அல்லாத
அகதிகள்
(இந்துக்கள்
மற்றும்
சீக்கியர்கள்)
பஞ்சாப்
மற்றும்
தில்லிக்கு
இடம்பெயர்ந்து க�ொண்டிருந்தனர். தில்லியில்
வசித்த பல்லாயிரக்கணக்கான முஸ்லிம்கள்
அவர்களது வீடுகளிலிருந்து காலி செய்யப்பட்டனர்.
வன்முறைக்
கும்பலின்
தாக்குதலிலிருந்து
தப்ப செங்கோட்டை மற்றும் புராணஹிலா
க�ோட்டைகளிலிருந்த முகாம்களில் மக்கள் தஞ்சம்
புகுந்தனர். அகதி முகாம்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்த
ப�ோதிலும் அவற்றில் ப�ோதுமான தண்ணீர்
மற்றும் சுகாதார வசதிகள் இல்லை.

பிரிவினைக்குப் பின் இந்தியாவில் 42
மில்லியன் முஸ்லிம்களும் பாகிஸ்தானில் 20
மில்லியன் முஸ்லிம் அல்லாத�ோரும் (இந்துக்கள்,
சிந்தியர்கள் மற்றும் சீக்கியர்கள்) இருந்தனர்.
இந்து-முஸ்லிம் வன்முறைக்கு இடையே ஏற்பட்ட
உயிர்க் க�ொலைகள், அதிகாரப் பரிமாற்றம்
எதிர்பார்த்ததுப�ோல் மென்மையாக நடைபெறாது
என்பதை உணர்த்தியது. இந்திய இராயல்
கப்பற்படைக் கலகம், ஐ.என்.ஏ. வழக்குகள் (முந்தைய
பாடத்தைப் பார்க்கவும்) ஆகியவற்றின் ப�ோது நிலவிய
இந்து-முஸ்லிம் ஒற்றுமை தற்போது குலைந்து
வெடிக்கும் எரிமலை ப�ோல் மாறியிருந்தது.
வகுப்புவாதக்
கலவரங்கள்
இந்தியாவெங்கும்
நடைபெற்றன. குறிப்பாக, வங்காளம் மற்றும்
பஞ்சாபில் அவை அதிகமாக இருந்தன.

இரண்டு
நாடுகளிலும்
குடிபெயர்ந்த
குடும்பங்கள்
விட்டுச்
சென்ற
ச�ொத்துகள்
ஆக்கிரமிக்கப்பட்டன. எல்லையைக் கடப்பதற்காக
நின்ற அகதிகளின் நீண்ட வரிசை கஃபிலா
(Kafila) எனப்பட்டது. நடந்து சென்ற அகதிகள்
மாற்று வகுப்பைச் சார்ந்த வன்முறைக் கும்பலின்
பழிவாங்கலுக்கு
இலக்காயினர்.
பஞ்சாப்பின்
புதிய
எல்லையின்
இருபுறத்திலும்
ஓடிய
இரயில்களில் பயணம் செய்தோர் க�ொலைகார
கும்பலின் வெறிக்குப் பலியாயினர். வன்முறையில்
உயிரிழந்தோர்களின் எண்ணிக்கை 2 இலட்சம்
முதல் 5 இலட்சம் வரையிலாக இருக்க வேண்டும்
என்றும் 15 மில்லியன் மக்கள் இடம் பெயர்ந்தனர்
என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

இரண்டு
தேசங்கள்
உருவான
பின்னும்
பிரிந்தப்பகுதிகள்
இரு
பக்கமும்
வாழ்ந்த சிறுபான்மையின மக்களை பயமும்
பாதுகாப்பின்மையும்
ஆட்கொண்டிருந்தன.
இந்திய விடுதலைப் ப�ோரட்டத்தை முன்னின்று
வழி நடத்தியவரும் காலனிய ஆட்சியாளர்களால்
புறக்கணிக்க இயலாதவருமான காந்தியடிகள்
இந்திய சுதந்திர தினமான 1947 ஆகஸ்டு 15
அன்று பிரிவினை வன்முறைகளுக்கு தன்
எதிர்ப்பை உணர்த்தும் விதத்தில் புது தில்லிக்கு
வெகுத�ொலைவில் உண்ணாவிரதம் இருந்தார்.
பிரிவினை ஏற்படுத்திய அச்சம் இரு பக்கத்திலும்
இருந்த சிறுபான்மையினரை மறுபக்கத்திற்கு
குடிபெயராலாமா என்று பயத்தோடு எண்ண
வைத்தது.

வன்முறை
பரவியப�ோது
காவல்துறை
வேடிக்கை
பார்த்தது.
இது
இரு
தேச
சிறுபான்மையினரிடமும்
இடம்பெயரும்
எண்ணத்தை ஏற்படுத்தியது. ஆகஸ்டு 1947 முதல்
நவம்பர் 1947 வரையிலான 4 மாத காலத்தில் 4.5
மில்லியன் மக்கள் மேற்கு பாகிஸ்தானிலிருந்து
இந்தியாவிற்குக் குறிப்பாக கிழக்கு பஞ்சாப் நகரங்கள்
காலனியத்துக்குப் பிந்தைய இந்தியாவின் மறுகட்டமைப்பு
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ஏப்ரல்
1950இல்
கூட
இருநாடுகளின்
அரசியல் தலைமைகளும் இயல்பு நிலை திரும்ப
வேண்டும் என்றும் தங்கள் வீடுகளைத் துறந்து
வந்த இரு பக்கத்தினரும் அவர்கள் பகுதிகளுக்குத்
திரும்ப வேண்டுமென்றும் விரும்பினர். 1950,
ஏப்ரல் 8இல் நேரு மற்றும் லியாகத் அலி கான்
கையெழுத்திட்ட தில்லி ஒப்பந்தம் இரு தரப்பிலும்
உள்ள
சிறுபான்மையினரின்
நம்பிக்கையை
மீட்டெடுப்பது
பற்றி
குறிப்பிட்டது.
ஆனால்,
அதற்கேற்றாற்போல்
நிலைமை
சுமூகமாக
இல்லை.
ஒப்பந்தம்
கையெழுத்தானப�ோதே
மேற்கு பஞ்சாபிலிருந்து சென்றவர்களை கிழக்கு
பஞ்சாபிலும், தில்லியிலும் தங்க வைத்து மறுவாழ்வு
அளிப்பதற்கும் த�ொழிற்திறன் பயிற்சி அளிப்பதற்கும்
இந்திய
அரசாங்கம்
நடவடிக்கை
எடுத்து
வந்தது. பிரிவினையின் ப�ோதான வன்முறை
ஏற்படுத்திய காயங்கள் பல பதிற்றாண்டுகள்
கழிந்தும் ஆறவில்லை. பல்வேறு இலக்கியப்
படைப்புகள் பிரிவினை அதிர்ச்சியை விளக்கும்
சான்றாதாரங்களாகத் திகழ்கின்றன.

இந்திய
அரசாங்கச்
சட்டம்
1935இன்
அடிப்படையில் ஆகஸ்ட் 1946இல் மாகாண
சட்டமன்றங்களுக்கான தேர்தல் நடைபெற்றது.
மாகாண சட்ட மன்றங்கள் மத்திய சட்டமன்றத்தைத்
தேர்ந்தெடுக்க அது அரசமைப்பு நிர்ணய சபையாக
செயல்பட்டது. 1946இல் நடைபெற்ற மாகாண
தேர்தலில் ச�ொத்துரிமை உரியவர்களுக்கு மட்டுமே
வாக்குரிமை என இருந்தது. வயதுவந்தோர்
அனைவருக்குமான
வாக்குரிமை
என்ற
தத்துவம் நடைமுறைக்கு வந்திருக்கவில்லை.
தேர்தல் முடிவுகள் முஸ்லிம் பெரும்பான்மை
த�ொகுதிகளில் முஸ்லிம் லீக் கட்சிக்கும் மற்ற
இடங்களில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சிக்கும்
செல்வாக்கு இருந்ததை உணர்த்தின. முஸ்லிம் லீக்
அரசமைப்பு உருவாக்கும் நடவடிக்கையிலிருந்து
ஒதுங்கியிருந்து தனி நாடு க�ோரிக்கைக்கு அழுத்தம்
க�ொடுக்கத் த�ொடங்கியது. காங்கிரஸ் அரசமைப்பு
நிர்ணயசபையில் இடம்பெற்றது.
மாகாண
சட்டமன்றங்களிலிருந்து
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் அரசமைப்பு
நிர்ணயசபைக்கான காங்கிரஸ் உறுப்பினர்களைத்
தேர்ந்தெடுத்தனர். அரசமைப்பு நிர்ணய சபையில்
காங்கிரஸ் (224 இடங்கள்) ஆதிக்கம் செலுத்திய
ப�ோதிலும் கம்யூனிஸ்டுகளும் ச�ோஷியலிஸ்டுகளும்
குறைந்த எண்ணிக்கையில் இடம்பெற்றிருந்தனர்.
டாக்டர்.
பி.ஆர்.அம்பேத்கர்,
பம்பாயிலிருந்து
அரசமைப்பு நிர்ணயசபைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படுமாறு
பார்த்துக் க�ொண்ட காங்கிரஸ் அவரை அரசமைப்பு
வரைவுக் குழுவின் தலைவராகவும் தேர்ந்தெடுத்தது.
காங்கிரஸ் தலைமை தன் கட்சியின் வல்லுநர்கள�ோடு
புகழ்பெற்ற
அரசமைப்பு
வழக்கறிஞர்களையும்
அரசமைப்பு நிர்ணயசபையில் இடம்பெறச் செய்தது.

நேருவுக்கும் இந்த தேசத்தின் அடிப்படைச்
சட்டத்தை
உருவாக்குவதில்
முனைந்திருந்த
அரசமைப்பு நிர்ணய சபைக்கும் பிரிவினை பெரும்
சவாலாக நின்றது. பாகிஸ்தான் இஸ்லாமியக்
குடியரசாக முடிவெடுத்த நிலையில் இந்தியா
சமயச்சார்பற்ற
மக்களாட்சிக்
குடியரசுக்கான
அரசமைப்பை உருவாக்கியது.

8.2 அரசமைப்பு உருவாக்கம்
இந்திய
அரசமைப்பின்
வரைவை
இந்தியர்கள்
தான் உருவாக்க வேண்டும்;
பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்றம் அல்ல
என்ற க�ோரிக்கை இந்திய
தேசிய காங்கிரசின் சார்பாக
1934இல்
அதிகாரப்பூர்வமாக
எழுப்பப்பட்டது. காலனிய அரசாங்கம் வெளியிட்ட
வெள்ளை
அறிக்கையைக்
காங்கிரஸ்
புறக்கணித்தது. இந்தியர்களே தங்களுக்கான
அரசமைப்பை
உருவாக்குவார்கள்
என்ற
அடிப்படைக் கருத்து 1922லேயே காந்தியடிகளால்
முன்வைக்கப்பட்டது. தன்னாட்சி என்பது பிரிட்டிஷ்
பாராளுமன்றத்தால் இந்தியர்களுக்கு வழங்கப்படும்
க�ொடையாக
இல்லாமல்
இந்தியர்களால்
சுதந்திரமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட, இந்தியர்களின்
விருப்பத்தை வெளிப்படுத்தும் பிரதிநிதிகளிடமிருந்து
உருவாக
வேண்டும்
என்று
காந்தியடிகள்
தெரிவித்திருந்தார்.

இந்திய தேசிய காங்கிரசால் கராச்சி கூட்டத்தில்
(மார்ச் 1931) நிறைவேற்றப்பட்ட அடிப்படை உரிமைகள்
தீர்மானத்தில் இடம் பெற்ற தன்னாட்சி என்பதன்
ப�ொருள் மற்றும் விடுதலைப் ப�ோராட்டத்தின்
இலக்கியல் (idealism) ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக்
க�ொண்டே இந்திய அரசமைப்பு உருவாக்கப்பட
வேண்டும்
என்ற
ந�ோக்கத்தில்
காங்கிரஸ்
மேற்கண்டவாறு அரசமைப்பு நிர்ணயசபையை
உருவாக்கியது.
குடிமக்களுக்கு
அடிப்படை
உரிமைகளையும்
அரசு
க�ொள்கைகளுக்கான
வழிகாட்டு நெறிமுறைகளையும் நம்பிக்கையுடன்
உறுதி செய்யும் ஓர் ஆவணமாக இந்திய அரசமைப்பு
உருவாக்கப்படுவதற்கு
இதுவே
அடிப்படைக்
காரணமாக அமைந்தது. இந்திய அரசமைப்பு இந்திய
நாட்டிற்குச் சுதந்திரமான தேர்தல் ஆணையத்தையும்
வயதுவந்தோர்
அனைவருக்குமான
வாக்குரிமையையும் உறுதி செய்தது. மேலும்,
இந்திய அரசமைப்பு மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்குச் சட்டம்
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இயற்றுவதில் இறையாண்மையை உறுதிபடுத்திய
அதே
அளவுக்கு
நீதித்துறையின்
சுதந்திரத்
தன்மையையும் உறுதி செய்தது.

ஐந்தாம்
பிரிவிலிருந்து
உருவாக்கப்பட்டன.
அதேப�ோல், இந்திய தேசிய காங்கிரசின் கராச்சி
கூட்டத்தில் (பாடம்-5இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது)
பட்டியலிடப்பட்ட
உரிமைகளும்,
இதற்கு
மூலங்களாய் அமைந்தன. இந்திய அரசமைப்பின்
உணர்வு (The spirit of the Constitution) சுதந்திரப்
ப�ோரின் அனுபவத்திலிருந்து பெறப்பட்டதாகும். அதே
ப�ோல், அரசைமைப்பின் சட்டம�ொழி குறிக்கோள்
தீர்மானத்திலிருந்தும் அதைவிட மிக முக்கியமாக
ஐக்கிய நாடுகள் சபை 1948 டிசம்பர் 10இல்
வெளியிட்ட அனைத்துலக மனித உரிமைகள்
பேரறிக்கையிலிருந்தும் எடுக்கப்பட்டது.

அரசமைப்பு நிர்ணயசபையின் உறுப்பினர்கள்
உலகின் பல்வேறு அரசமைப்புகளின் அம்சங்களைக்
கற்றுக் க�ொள்வதிலும் அவற்றை இந்திய அரசமைப்பு
உருவாக்கத்திற்கு பயன்படுத்திக் க�ொள்வதிலும்
எவ்வித தயக்கமும் காட்டவில்லை. அதே சமயத்தில்
இந்திய அரசமைப்பு உருவாக்கம் என்பது பிற உலக
நாடுகளின் அரசமைப்புகளைப் பார்த்து அப்படியே
எழுதிவிடும் பணி அல்ல என்பதிலும் தெளிவாக
இருந்தனர்.
1946, டிசம்பர் 13
அன்று
ஜவகர்லால்
நேரு
இந்திய
அ ர சமை ப் பு க்கான
கு றி க் க ோ ள்
தீ ர ்மானத்தை
அ ர சமை ப் பு
நி ர ்ண ய சபை யி ல்
இராஜேந்திர பிரசாத்
அ றி மு க ப்ப டு த் தி ன ா ர் .
அரசமைப்பு நிர்ணய சபையின் முதல் கூட்டம் 1946
டிசம்பர் 9இல் நடைபெற்றது. இராஜேந்திர பிரசாத்
தலைவராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

8.3  சுதேச அரசுகளின் இணைப்பு
இந்திய அரசமைப்பு 1949 நவம்பர் 26இல்
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நிகழ்வைப் புதிதாய் பிறந்த
தேசத்தின் துணிச்சலான புதிய பரிச�ோதனையின்
த�ொடக்கம் எனலாம். இந்திய அரசமைப்பு நிர்ணய
சபை ஏற்படுத்தப்பட்டு சுதந்திர இந்தியாவிற்கான
அரசமைப்பு வரைவுப்பணி த�ொடங்கியப�ோதே
தேசமும் அதன் தலைவர்களும் எதிர்கொள்ள
வேண்டிய புதிய சவால்களாக இருந்தன. அவற்றுள்,
இந்தியப் பகுதிகள் அல்லது சுதேச அரசுகளை
ஒன்றிணைப்பது முக்கியமானதாக இருந்தது.

நேரு
அறிமுகப்படுத்திய
குறிக்கோள்
தீர்மானம் இந்திய அரசமைப்பின் உணர்வு மற்றும்
உள்ளடக்கத்திற்கான மிகச் சுருக்கமான அறிமுகமாக
அமைந்தது.
சபையால்
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட
இந்தத் தீர்மானத்தின் முக்கியத்துவத்தை இந்திய
அரசமைப்பின் முகப்புரை, அடிப்படை உரிமைகள்,
அரசின் நெறிமுறைக் க�ோட்பாடுகள் ஆகியவற்றைப்
பார்த்துப் புரிந்து க�ொள்ளலாம். இந்திய அரசமைப்பு
1949 நவம்பர் 26இல் அரசமைப்பு நிர்ணயசபையால்
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.

சுதேசஅரசுகளை இந்திய ஒன்றியத்துடன்
இணைக்கும் பணி 1947 ஆகஸ்ட் 15 க்குள் விரைவாக
முடிக்கப்பட்டது. காஷ்மீர், ஜுனாகத், ஹைதராபாத்
ஆகியவற்றைத்
தவிர
மற்ற
சுதேசஅரசுகள்
அனைத்தும்
இணைப்புறுதி
ஆவணத்தில்
(Instrument of Accession) கையெழுத்திட்டு பாதுகாப்பு,
வெளியுறவு மற்றும் தகவல் த�ொடர்பில் இந்தியாவின்
மைய ஆதிக்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டன.
இந்தியாவின் ஏதேனும் ஒரு மாகாணத்தோடு
சுதேசஅரசுகளை
ஒருங்கிணைக்கும்
பணி
எளிதாகச் செய்துமுடிக்கப்பட்டது. டிசம்பர் 1945
மற்றும் ஏப்ரல் 1947 ஆகிய மாதங்களில் நடைபெற்ற
அனைத்திந்திய மாநில மக்கள் மாநாட்டில், இந்திய
அரசமைப்பு நிர்ணய சபைய�ோடு இணைய
மறுக்கும் மாநிலங்கள் இந்திய ஒன்றியத்தின்
எதிரியாகக் கருதப்படும் என்ற அச்சுறுத்தலான
அறிவிப்பே பல சுதேசஅரசுகள் இணைப்புறுதி
ஆவணத்தில் கையெழுத்திட்டு இந்தியாவ�ோடு
இணைக்கப்
ப�ோதுமானதாக
இருந்தது.
மேலும், இந்திய ஒன்றியத்தோடு இணையும்
சுதேச மன்னர்களுக்குத் தாராளமாக மன்னர்
மானியங்களும் (Privy Purse to the Princes)
வழங்கப்பட்டன. சுதேசஅரசுகளை இந்தியாவ�ோடு
நிறைவாக இணைக்கும் பணியை அப்போதைய
இடைக்கால
அமைச்சரவையில்
உள்துறை

அரசமைப்பு நிர்ணயசபையின் கூட்ட அமர்வு

இந்திய அரசமைப்பு, இந்தியாவிற்கான ஒரு
புதிய விடியலை உருவாக்கியத�ோடு இந்திய
த�ொன்மையின்
த�ொடர்ச்சியையும்
நிறுவியது.
அடிப்படை உரிமைகள் குறிக்கோள் தீர்மானத்தின்
காலனியத்துக்குப் பிந்தைய இந்தியாவின் மறுகட்டமைப்பு
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அமைச்சராகவும் மாநில
நி ர ்வா க ங ்க ளு க்கான
அமைச்சராகவும் இருந்த
சர்தார்
வல்லபாய்
படேல் திறம்பட செய்து
முடித்தார்.
சுதேச
அரசுகளை
இந்திய
ஒ ன் றி ய த்தோ டு
இ ணைப்பதற்கான சர்தார் வல்லபாய் படேல்
உரிய
அழுத்தத்தைக்
க�ொடுத்ததில்
மக்கள்
இயக்கங்களுக்கும் முக்கியப் பங்கு உண்டு.

ப�ோராட்டத்தை அரசருக்கெதிராக த�ொடங்கினர்.
காஷ்மீரிலும் பிற சுதேசஅரசுகளிலும் த�ோன்றிய
இயக்கங்கள் நிலப்பிரபுத்துவத்தின் நலிவு மற்றும்
அங்கு
நிலவிய
சமூக
உறவுகளுக்கு
எதிரானவையாகும்.

ஹைதராபாத் நிஜாம் விடுதலைப் பிரகடனம்
செய்த 48 மணிநேரத்திற்குள் இந்தியா அங்கு
காவல்துறை நடவடிக்கைகளைத் த�ொடர்ந்தது.
ஹைதராபாத் நிஜாம் மற்றும் அவரது இராணுவமான
இரசாக்கர்கள்
மீது
தங்கள்
க�ோபத்தை
வெளிப்படுத்தித் தெலங்கானா மக்கள் இயக்கத்தை
கம்யூனிஸ்டுகள் வழிநடத்தினர் இதன் காரணமாக
ஹைதராபாத் மீது காவல்துறை நடவடிக்கை
எடுப்பதற்குச் சட்டப்பூர்வமான காரணம் வாய்த்தது
எனலாம்.

சுதேச அரசுகளின் இணைப்பில் முக்கியப்
பங்கு
வகித்த
ப�ோராட்டங்களாக
மூன்று
ப�ோராட்டங்களைக்
குறிப்பிடலாம்.
திருவாங்கூர் மாநிலத்தின் ப�ொறுப்பரசாங்கம்
வேண்டி அந்த மாநிலத்தின் திவான் ஆகிய சி.பி.
இராமசாமியை எதிர்த்து நடத்தப்பட்ட புன்னப்புரா –
வயலார் ஆயுதப் ப�ோராட்டம் முக்கியமானது.
இன்னொரு முக்கியமான ப�ோராட்டம் பிரஜா
மண்டல் மற்றும் ஒடிசாவில் நடந்த பழங்குடியினர்
கிளர்ச்சிகள் (நீலகிரி, தெங்கனால் மற்றும் தல்சர்)
இந்தியாவில் நடந்த இரண்டாவது முக்கிய சுதேச
எதிர்ப்புப் ப�ோராட்டம் ஆகும். மைசூர் மகாராஜாவிற்கு
எதிராக இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் நடத்திய
ப�ோராட்டங்களும் இந்திய சுதேச அரசுகளின்
இணைப்புக்கு முக்கியப் பங்காற்றின.

1946
முதலே
படேல்
காஷ்மீர்
ம க ா ர ா ஜ ா வ �ோ டு
பே ச் சு வ ா ர ்த்தை
நடத்தி வந்தப�ோதிலும்,
காஷ்மீர் அரசர் ஹரிசிங்
இ ந் தி ய ா வ �ோ டு
இ
ணை
ய
மகாராஜா ஹரிசிங்
ம று த் து வ ந்தார் .
எனினும்,
இந்திய
விடுதலைக்குச் சில மாதங்களுக்குப் பின்
(அக்டோபர் 1947) பாகிஸ்தானியர்கள் சிலர்
காஷ்மீரைச்
சூறையாடியப�ோது
மகாராஜா
ஹரிசிங்கால்
அந்த
நடவடிக்கையைத்
தடுக்க முடியவில்லை. காஷ்மீர் அரசருக்கு
உதவுவதற்காக,
இந்திய
இராணுவம்
அனுப்பப்படுவதற்கு
முன்
காஷ்மீர்
அரசர்
இணைப்புறுதி ஆவணத்தில்
கையெழுத்திட
வேண்டும்
என்பதில்
படேல்
உறுதியாக
இருந்தார்.
இதன்
விளைவாக,
காஷ்மீர்
சுதந்திர இந்தியாவின் ஒரு பகுதியானது.
இந்த நிகழ்வின்போது தலைவர்கள் காஷ்மீர்
மக்களுக்கு அளித்த உறுதிம�ொழிகளும் காஷ்மீர்
மக்கள்
மீதான
அக்கறையும்
அரசமைப்பு
நிர்ணய சபையை ஜம்மு காஷ்மீருக்கு இந்திய
அரசமைப்பின் உறுப்பு 370இன் படி தனி
அந்தஸ்து வழங்கக் காரணமாயின.

இணைப்புறுதி ஆவணம்: இந்திய அரசாங்கச்
சட்டம் 1935 கீழ் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு
சட்டப்பூர்வமான
ஆவணம்
ஆகும்.
இந்த
ஆவணமே பிரிவினையின்போது இந்திய சுதேச
அரசர்கள், இந்தியா அல்லது பாகிஸ்தான் ஆகிய
ஏதேனும் ஒரு நாட்டுடன் இணைவதற்கான
ஒப்பந்தமாகவும் பயன்படுத்திக் க�ொள்ளப்பட்டது.
ஹ ை த ர ா ப ா த்
நிஜாம்
இந்திய
ஆளுகைக்கு கீழ்ப்படிய
மறுத்து,
அவர்
ஹைதராபாத்
அரசை
சுதந்திர அரசு என்று
அறிவித்தார். ஜுனாகத்
அரசர்
மக்கள்
ஹைதராபாத் நிஜாம்
விருப்பத்திற்கு எதிராக
பாகிஸ்தானுடன்
சேர
விரும்பினார். இதே ப�ோல், காஷ்மீரின் இந்து
அரசரான மகாராஜா ஹரிசிங் காஷ்மீர் சுதந்திர
அரசாக இருக்குமென்று அறிவித்தப�ோது அந்நாட்டு
மக்கள்
தேசிய
மாநாட்டுத்
தலைமையில்
'காஷ்மீரைவிட்டு
வெளியேறுங்கள்'
என்ற

8.4  ம�ொழி அடிப்படையில்
மாநிலங்களின் மறுசீரமைப்பு
விடுதலைக்குப்
பிந்தைய
இந்தியாவின்
உருவாக்கத்தில்
முக்கியமான
ஒரு
அம்சம்
ம�ொழிவாரியாக
மாநிலங்களை
மறுசீரமைத்ததாகும். காலனிய ஆட்சியாளர்கள்
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இந்தியத் துணைக் கண்டத்தை நிர்வாக அலகுகளாக
அதாவது, இந்திய நிலப்பரப்பு ம�ொழி, பண்பாடு
ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அமையாத, நிர்வாக
வசதிக்காக மட்டுமே பிரிக்கப்பட்ட மாகாணங்களாக
விட்டுச் சென்றனர். விடுதலையும் அரசமைப்பு
அடிப்படையிலான மக்களாட்சி கருத்தாக்கமும்
மக்களை இறையாண்மை உள்ளவர்களாகவும்
இந்தியாவை வெறும் நிர்வாகரீதியாக அணுகாமல்,
பன்முக கலாச்சாரம் க�ொண்ட தேசமாக, கூட்டாட்சித்
தத்துவ அடிப்படையில் முழுமையாக அணுக
வேண்டும் என்பதை வலுப்படுத்தின.

இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெளியிட்ட தேர்தல்
அறிக்கையில் ம�ொழிவாரி மாகாணங்கள் பற்றிய
கருத்து
ஆணித்தரமாக
இடம்பெற்றிருந்தது.
“காங்கிரஸ் (இந்திய தேசத்திற்குள் வாழும்)
ஒவ்வொரு குழுவின் சுதந்திரத்திற்கும் துணை
நிற்பத�ோடு
அந்த
குழுக்களின்
தனிப்பட்ட
வாழ்வு, கலாச்சாரம் ப�ோன்றவற்றை மேம்படுத்த
தேசத்திற்குள்
ம�ொழி
மற்றும்
கலாச்சார
அடிப்படையில் மாகாணங்களை அமைக்கவும்
துணை செய்யும்” என்று குறிப்பிட்டது.
அரசமைப்பு நிர்ணயசபைக்கான தேர்தல்
முடிவடைந்து
ஒரு
மாதத்திற்குப்பின்,
1946
ஆகஸ்ட் 31இல் பட்டாபி சீதாராமைய்யா ஆந்திரா
மாகாணத்திற்கான க�ோரிக்கையை அரசமைப்பு
நிர்ணயசபையின்
முன்
வைத்தார்.
“இந்த
முழுப்பிரச்சனையை முதல் பிரச்சனையாகவும்,
முக்கியப் பிரச்சனையாகவும் எடுத்து அரசமைப்பு
நிர்ணய சபை தீர்வு காண வேண்டும்” என்று
அவர் குறிப்பிட்டார். மேலும், 1946, டிசம்பர் 8இல்
ஒரு மாநாட்டிற்கு அவர் தலைமை தாங்கியப�ோது
நிறைவேற்றிய தீர்மானத்தில் ம�ொழிவாரி மாநில
மறுசீரமைப்புக்
க�ொள்கையை
அரசமைப்பு
நிர்ணயசபை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று
வலியுறுத்தினார்.
இந்திய
அரசாங்கத்தின்
அறிவிக்கை ஒன்று, புதிய அரசமைப்பில் சிந்து, ஒரிசா
(ஒடிசா) மாகாணங்கள் ப�ோல ஆந்திராவும் தனி
அலகாகக் குறிப்பிடப்படும் என்று தெரிவித்தத�ோடு
மட்டுமின்றி இந்திய அரசாங்கச் சட்டம் 1935 -லும்
அவ்வாறே இடம்பெற்றது.

ம�ொழிவாரி மாநில மறுசீரமைப்பு, இந்திய
அரசமைப்பு நிர்ணய சபையின் 1947 மற்றும்
1949 இடைப்பட்ட ஆண்டுகளில் எழுப்பப்பட்டு
விவாதிக்கப்பட்டது. ஆனால், அரசமைப்பு நிர்ணய
சபை இது குறித்த விவாதத்தை இரண்டு
காரணங்களுக்காக
நிலுவையில்
வைத்தது.
ம�ொழிவாரி மாநில மறுசீரமைப்பானது பெரும்பணி
என்பது முதற் காரணம், இந்தியப் பிரிவினையும்
அது த�ொடர்பான வன்முறைகளும் நிகழ்ந்து
க�ொண்டிருக்கும்
நேரத்தில்
ம�ொழிவாரியான
மாநிலம் குறித்து விவாதம் மேலும் பிரச்சினைகளை
உருவாக்கும் என்பது இன்னொரு காரணம்.

இந்திய அரசமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்தபின்
ம�ொழிவாரி மாநில மறுசீரமைப்புக் க�ொள்கை
படிப்படியாக நடைமுறைக்குக் க�ொண்டு வரப்பட்டது.
1956இல்
ஆந்திரப்பிரதேச
உருவாக்கத்தில்
த�ொடங்கி 1966இல் பஞ்சாப் மாநிலத்தைப் பஞ்சாபி
ம�ொழி பேசும் பஞ்சாப் மாநிலம் மற்றும் அதிலிருந்து
பிரிக்கப்பட்ட ஹரியானா மற்றும் இமாச்சலப்பிரதேச
மாநிலங்கள்
என
மூன்றாகப்
பிரித்ததில்
முற்றுப்பெற்றது.

ஆனால்,
அரசமைப்பு
வரைவுக்குழு
ஆந்திராவிற்கான புவியியல் மாகாண எல்லைகள்
வகுக்கப்படும் வரை ஆந்திராவைத் தனி அலகாக
குறிப்பிட முடியாது என்று கருதியது. எனவே, 1948,
ஜுன் 17இல் அரசமைப்பு நிர்ணயசபைத் தலைவர்
இராஜேந்திர பிரசாத் மூவர் ஆணையம் ஒன்றை
அமைத்தார். ம�ொழிவாரி மாகாணங்கள் ஆணையம்
என்றழைக்கப்பட்ட
அது
புதிய
ம�ொழிவாரி
மாகாணங்களாக ஆந்திரம், கேரளம், கர்நாடகம்,
மகாராஷ்டிரம்
ஆகியவற்றை
உருவாக்குவது
குறித்து ஆராய்ந்தது. 1948 டிசம்பர் 10இல் இந்த
ஆணையத்தால்
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
அறிக்கை
ம�ொழிவாரி மாகாண மறுசீரமைப்பு என்னும்
கருத்தாக்கத்திற்கு
எதிரான
காரணங்களைப்
பட்டியலிட்டது.
முன்மொழியப்பட்ட
நான்கு
மாநிலங்களான ஆந்திரம், கேரளம், கர்நாடகம்,
மகாராஷ்டிரம் ஆகியவற்றை உருவாக்குவதற்கு
எதிராக அந்த ஆணையம் கருத்துரைத்தது.

1920ஆம் ஆண்டு முதலே இந்திய விடுதலை
இயக்கத்தோடு, ம�ொழிவாரி மாநிலக் க�ோரிக்கை
ஒன்றிணைந்திருந்தது. இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்
(1920ஆம் ஆண்டு) நாக்பூரில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில்
ம�ொழி வாரியான மாகாண காங்கிரஸ் குழுக்கள்
அமைக்கப்படுவதன் மூலம் ம�ொழி அடையாளத்தின்
அடிப்படையில் அமைந்த தேசிய அடையாளம்
பாதுகாக்கப்படும் என்று உறுதியளித்தது.

1928இல் வெளியான நேரு அறிக்கை
பிரிவு
86இல்
பின்வருமாறு
தெளிவாக
குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. “நிதி மற்றும் நிர்வாக
காரணங்களுக்கு உட்பட்டு, பெரும்பான்மை மக்கள்
வாழும் இட அடிப்படையில் மாநிலங்களை ம�ொழி
வாரியாக மறு சீரமைப்பதற்கான க�ோரிக்கை
நிறைவேற்றப்பட வேண்டும்”.

எனினும், ம�ொழிவாரி மாகாணக் க�ோரிக்கை
நின்றுவிடவில்லை. ஜெய்ப்பூர் மாநாட்டில் பட்டாபி
சீதாராமையா தலைவராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட

1945ஆம் ஆண்டு மாகாண மற்றும் மத்திய
சட்டமன்றங்களுக்கு நடைபெற்ற தேர்தலின்போது
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பின் இந்தக் க�ோரிக்கை மேலும் முக்கியத்துவம்
வாய்ந்ததாக
மாறியது.
அதன்
காரணமாக,
ம�ொழிவாரி மாகாணக் க�ோரிக்கையை ஆராய
ஜவகர்லால் நேரு, வல்லபாய் படேல் மற்றும் பட்டாபி
சீதாராமையா ஆகிய மூவரையும் க�ொண்ட ஜே.
வி.பி. குழு (J. V. P. Committee) அமைக்கப்பட்டது.

முதல்
ப�ொதுத்
தேர்தல்
முடிவடைந்த
பின்னர் மீண்டும் ம�ொழிவாரி மாநில கருத்தாக்கம்
எழுச்சிபெற்றது. ஆந்திரா
தனி
மாநிலமாகப்
பிரிக்கப்பட வேண்டும்
என
வலியுறுத்தி
1952
அக்டோபர்
19இல் சாகும் வரை
உண்ணாவிரதத்தைத்
த�ொடங்கிய
ப�ொட்டி
ஸ்ரீராமுலு
1952
டிசம்பர் 15 அன்று இரவு
ப�ொட்டி ஸ்ரீராமுலு
காலமானார்.

ஜே.வி.பி.
குழு
தனது
அறிக்கையை
1949
ஏப்ரல்
1இல்
ச ம ர் ப் பி த ்த து .
து ர தி ரு ஷ்ட்வச ம ா க
இந்தக்
குழுவும்
ம�ொழிவாரி மாகாண
ஆ ணை ய த் தி ன்
முடிவையே ஆதரித்தது.
இந்தக் குழு ம�ொழிவாரி
பட்டாபி சீதாராமையா
ம ா க ா ண ங ்க ள்
”குறுகிய
பிராந்தியவாதத்தை”
வலியுறுத்துகின்றன
என்றும்,
அது
நாட்டின்
மேம்பாட்டிற்கு
”அச்சுறுத்தலாக”
உருவாகக்கூடும்
என்றும்
தெரிவித்தது.
ஜே.வி.பி. குழு “ம�ொழியானது பிணைக்கும்
ஆற்றலைக்
க�ொண்டிருப்பத�ோடு
பிரிக்கும்
ஆற்றலும் உடையது” என்று குறிப்பிட்டப�ோதிலும்,
“நாட்டில் சாதகமான சூழ்நிலை உருவாகும் ப�ோது
- மக்களின் சிந்தனைகள் அமைதிப்படும்போது,
எல்லைகளை
மாற்றி
அமைத்து
புதிய
மாகாணங்களை
உருவாக்கலாம்
என்றும்
அவ்வாறு உருவாக்குவது எளிதாகவும் அனைத்து
அக்கறைகளுக்கும்
நன்மை
தருவதாகவும்
அமையும்” என்றும் வலியுறுத்தியது.

இந்திய அரசமைப்பின் உறுப்பு 3 (Article 3)
பின்வருமாறு தெரிவிக்கிறது
நாடாளுமன்றம் சட்டத்தின் மூலம் பின்வரும்
நடவடிக்கைகளை எடுக்கலாம்.
(அ) ஒரு மாநிலத்திலிருந்து நிலப்பகுதியைப்
பிரித்தோ அல்லது இரண்டு அல்லது
அதற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களை அல்லது
மாநிலங்களின் பகுதிகளை இணைத்தோ
அல்லது ஏதேனும் நிலப்பகுதியை மாநிலப்
பகுதிகள�ோடு
இணைத்தோ
புதிய
மாநிலத்தை உருவாக்கலாம்;
(ஆ) எந்த
மாநிலத்தின்
நிலப்பகுதியையும்
அதிகரிக்கலாம்;
(இ) எந்த
மாநிலத்தின்
நிலப்பகுதியையும்
குறைக்கலாம்;
(ஈ) எந்த
மாநிலத்தின்
எல்லையையும்
மாற்றியமைக்கலாம்;

ஜே.வி.பி.
குழு
தனது
அறிக்கையின்
முடிவுரையில்
ம�ொழிவாரி
மாநில
மறுசீரமைப்பிற்கு அது உகந்த நேரமல்ல என்று
தெரிவித்தது. வேறுவிதமாக ச�ொல்வதானால்,
ம�ொழிவாரி
மாநிலம்
மறுசீரமைப்பிற்கான
ஒருமித்தக்
கருத்தை
உருவாக்கும்
பணி
தற்காலிகமாக
ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
அதே
நேரத்தில் எதிர்காலத்தில் மாநிலங்களுக்கு
இடையிலான எல்லைகளை மறுசீரமைக்கவும்
இருக்கின்ற
மாநிலங்களிலிருந்து
புதிய
மாநிலங்களை
உருவாக்குவதற்குமான
வழிவகைகளைத் திறந்து வைத்தது.

இதன்
காரணமாக
பசல்
அலியைத்
தலைவராகவும்,
கே.எம்.பணிக்கர்
மற்றும்
எச்.என். குன்ஸ்ரூ ஆகிய�ோரை உறுப்பினராகவும்
க�ொண்ட மாநில மறுசீரமைப்பு ஆணையம்
அமைக்கப்பட்டது. இந்த ஆணையம் தனது
அறிக்கையை 1955 அக்டோபரில் சமர்ப்பித்தது. இந்த
ஆணையம் பின்வரும் மாநிலங்களைக் க�ொண்டதே
இந்திய யூனியன் என்று வரையறுத்தது. மதராஸ்,
கேரளம், கர்நாடகம், ஹைதராபாத், ஆந்திரம்,
பம்பாய், விதர்பா, மத்தியபிரதேசம், இராஜஸ்தான்,
பஞ்சாப், உத்திரப்பிரதேசம், பீகார், மேற்கு வங்காளம்,
அஸ்ஸாம், ஒரிசா (ஒடிசா), ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்
ஆகியவையாகும். வேறுவிதமாகச் ச�ொல்வதெனில்
ஆணையத்தின்
பரிந்துரைகள்
நிர்வாகக்
காரணங்கள் மற்றும் ம�ொழிவாரி மாகாண
க�ோரிக்கைகள்
ஆகியவற்றிற்கிடையேயான
சமாதான நடவடிக்கைகளாக அமைந்தன.

இந்திய அரசமைப்பை உருவாக்கியவர்கள்
மாநில மறுசீரமைப்பு, ம�ொழி அடிப்படையில்தான்
அமைய வேண்டும் என்று குறுக்காமல் மாநில
மறுசீரமைப்பை ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய வேறு
காரணங்கள் அடிப்படையிலும் அமைக்கலாம்
என பரந்த பார்வை க�ொண்டிருந்தனர்.
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நேரு ஆட்சிக்காலத்தில் ம�ொழிவாரி மாநில
மறுசீரமைப்புக் க�ொள்கை, மாநில மறுசீரமைப்புச்
சட்டமாக 1956இல் நிறைவேற்றப்பட்டு உறுதியுடன்
நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது.
ஹைதராபாத்தை
உள்ளடக்கிய
ஆந்திரபிரதேசம்
உருவானது.
திருவாங்கூர், க�ொச்சின் அரசு மற்றும் மதராஸ்
மாநிலத்தின் மலபார் மாவட்டம் ஆகியவற்றை
உள்ளடக்கி கேரளம் உருவானது. மைசூர் அரசு
மற்றும் பம்பாய், மதராஸ் மாநிலத்தின் பகுதிகளை
உள்ளடக்கி கர்நாடகம் உருவானது. இவை
அனைத்திலும் ம�ொழி அடையாளமே மையக்
கருத்தாக அமைந்தது.

இரண்டாம் உலகப்போருக்குப் பின், அமெரிக்கா
(USA) மற்றும் ச�ோவியத் ஒன்றியம் (USSR) ஆகிய
இரு வல்லரசு நாடுகளுக்கிடையே ஏற்பட்ட
பனிப்போர் காரணமாக இந்திய வெளியுறவுக்
க�ொள்கைக்கு ஏற்பட்ட சிக்கலுக்கு இந்தியா
அணிசேராக் க�ொள்கை மூலம் தீர்வு கண்டது.
அணிசேராக் க�ொள்கையின் விவரங்ளைப்
பார்ப்பதற்கு முன், விடுதலைக்குப் பின் இந்தியா
சீனாவ�ோடு க�ொண்டிருந்த உறவு குறித்துப்
பார்க்கலாம். இந்தியா விடுதலைபெற்ற இரண்டு
ஆண்டுகளுக்குப்பின் 1949இல் சீனா ஜப்பானியக்
காலனிய
விரிவாக்கத்திலிருந்து
தன்னை
விடுவித்துக்கொண்டது. இந்தியா, சீனாவ�ோடு
நீண்ட எல்லையைக் க�ொண்டிருந்ததால் நேரு
சீனாவுடனான நட்புறவுக்கு அதிக முக்கியத்துவம்
தந்தார்.

குஜராத்தி
ம�ொழி
பேசும்
மக்களின்
க�ோரிக்கையை
நிறைவேற்றும்
வகையில்
மே 1960இல் மகாராஷ்டிராவிலிருந்து குஜராத்
மாநிலம் உருவாக்கப்பட்டது. பஞ்சாபி சபாவால்
முன்வைக்கப்பட்ட பஞ்சாப் மாநிலக் க�ோரிக்கை 1966
வரை பிரிவினை வாதமாகப் பார்க்கப்பட்டு வந்தாலும்
1966இல் பஞ்சாப் மாகாணம் பஞ்சாப், ஹரியானா,
இமாச்சலப்பிரதேசம் என 3 மாநிலங்களாகப்
பிரிக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் 1920இல் இந்திய
தேசிய காங்கிரசால் த�ொடங்கப்பட்ட ம�ொழிவாரி
மாகாண சீரமைப்பு முடிவுக்கு வந்தது.

சீன மக்கள் குடியரசை 1950 ஜனவரி 1இல்
முதன் முதலாக அங்கீகரித்த நாடு இந்தியா. காலனி
ஆதிக்கத்தால் பெற்ற துன்பம், அதன் விளைவுகளான
வறுமை மற்றும் பின்தங்கிய வளர்ச்சி ஆகிய
அனுபவ ஒற்றுமைகளின் காரணமாக இந்தியாவும்
சீனாவும் கைக�ோர்த்து உலகில் ஆசியாவிற்கோர்
இடத்தை நிலைநிறுத்த முடியும் என்று நேரு
கருதினார். ஐ.நா பாதுகாப்பு அவை கம்யூனிச
சீனாவை உறுப்பினராக ஏற்க வேண்டுமென்று
நேரு
வலியுறுத்தினார்.
ஆனால்,
1950இல்
சீனா, திபெத்தை ஆக்கிரமித்த ப�ோது இந்தியா
வருத்தமடைந்தது. இந்தியாவின் நம்பிக்கைக்குப்
பாத்திரமாகச் சீனா நடந்துக�ொள்ளவில்லை என
இந்தியா கருதியது. 1954இல் இந்தியா மற்றும்
சீனாவிடையே
கையெழுத்தான
ஒப்பந்தம்
சீனாவிற்கு
திபெத்
மீதிருந்த
உரிமையை
அங்கீகரித்தது. அத்தோடு இந்திய சீன உறவுக்கான
க�ோட்பாடுகளாகப்
பஞ்சசீலக்
க�ொள்கையை
வகுத்தது.

8.5 இந்திய வெளியுறவுக் க�ொள்கை
சுதந்திர
இந்தியாவின்
வெளியுறவுக்
க�ொள்கைக்கான
அடிப்படைக்
க�ோட்பாடுகள்
இந்தியா விடுதலை அடைவதற்கு குறைந்தது முப்பது
ஆண்டுகளுக்கு முன்பே உருவாக்கப்பட்டன எனலாம்.
இந்தக் க�ோட்பாடு விடுதலைப் ப�ோராட்டத்தின்போது
படிப்படியாக வளர்ச்சியுற்றது. காலனியம் எந்த
வடிவில் வந்தாலும் அதை எதிர்ப்பது என்பதே இந்தக்
க�ோட்பாட்டின் அடிநாதமாகும். ஜவகர்லால் நேருவே
இந்திய வெளியுறவுக் க�ொள்கையை முதன்மையான
சிற்பி ஆவார்.
இந்திய
வெளியுறவுக்
க�ொள்கையின்
அடிப்படைக் க�ோட்பாடுகள் பின்வருமாறு: காலனிய
எதிர்ப்பு (அ) ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு, இன ஒதுக்கலை
எதிர்த்தல், இனவெறியை எதிர்த்தல், வல்லரசு
நாடுகளுடன் அணி சேராமை, ஆப்பிரிக்கஆசிய ஒற்றுமை, பிறநாடுகளை ஆக்கிரமிக்காமல்
இருத்தல், பிறநாடுகளின் உள்நாட்டு நிகழ்வுகளில்
தலையிடாமல் இருத்தல், ஒரு நாடு மற்றொரு
நாட்டின் இறையாண்மை மற்றும் நில எல்லையை
மதித்தல், உலக அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பை
மேம்படுத்துதல்,
நாடுகளுக்கிடையேயான
அமைதியை
நிலைநிறுத்துவதில்
வெற்றிடம்
ஏற்படா வண்ணம் இரு நாடுகளும் சமநீதியைப்
பாதுகாத்தல்.

பஞ்சசீலக் க�ொள்கை
1. இரு நாடுகளும் ஒன்றுக்கொன்று அவற்றின்
நில எல்லை மற்றும் இறையாண்மையை
மதித்து நடத்தல்.
2. இரு
நாடுகளும்
ஒன்றைய�ொன்று
ஆக்கிரமிக்காமல் இருத்தல்.
3. ஒரு நாடு மற்றொரு நாட்டின் உள்
நிகழ்வுகளில் தலையிடாமல் இருத்தல்.
4. இரு
நாடுகளுக்கு
இடையேயான
சமத்துவம்
மற்றும்
ஒன்றுக்கொன்று
பயனடைவதற்கான கூட்டுறவு.
5. சமாதான சகவாழ்வு
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ஏப்ரல் 1955இல் நடைபெற்ற பாண்டுங்
மாநாட்டில் சீனாவையும் அதன் தலைவரான
சூ - யென் – லாயும் முன்னிலைப்படுத்த நேரு
சிறப்பான முயற்சிகள் எடுத்தார். ஆனால், 1959இல்
சீன அரசாங்கம் ப�ௌத்தர்களின் கிளர்ச்சியை
ஒடுக்கியதால்,
பெளத்தர்களின்
தலைவரான
தலாய்லாமா ஆயிரக்கணக்கான அகதிகளுடன்
திபெத்திலிருந்து வெளியேறி இந்தியாவில் தஞ்சம்
புகுந்தார். இந்தியா, தலாய்லாமா-விற்கு தஞ்சம்
வழங்கியது சீனாவை வருத்தமடையச் செய்தது.
அதன் பின்னர், அக்டோபர் 1959இல் லடாக்கில்
இருந்த க�ொங்காய் கணவாயில் காவல் இருந்த
இந்தியப் படை மீது சீனா தாக்குதல் நடத்தியது. இதில்
5 இந்தியக் காவலர்கள் க�ொல்லப்பட்டனர், 12 பேர்
கைதிகளாகப் பிடித்துச் செல்லப்பட்டனர்; பல கட்ட
அளவில் பேச்சுவார்த்தை நடந்தாலும், ஏப்ரல் 1960இல்
சூ - யென் – லாய் டெல்லிக்குப் பேச்சுவார்த்தைக்கு
அழைக்கப்பட்ட ப�ோதிலும் இந்திய சீன உறவில்
ப�ோதுமான முன்னேற்றம் ஏற்படவில்லை.

நிலையை உறுதி செய்தல் என்பதே மாநாட்டின்
மையக் கருத்தாகும். இத்தகைய மாநாடு மீண்டும்
ஒரு முறை டிசம்பர் 1948இல் இந்தோனேசியாவில்
மறு காலனியாக்கத்திற்கு உட்படுத்த விரும்பிய,
டச்சுக்காரர்களுக்குப் பதில் கூறும் வகையில்
நடத்தப்பட்டது. காலனி ஆதிக்க நீக்க முயற்சிகள்
1954இல்
க�ொழும்பில்
நடைபெற்ற
ஆசியத்
தலைவர்கள் மாநாட்டில் மேலும் முன்னெடுத்துச்
செல்லப்பட்டது. இந்த முயற்சிகளின் முத்தாய்ப்பாகவே
1955இல் இந்தோனேசியா நாட்டின் பாண்டுங்
நகரில் ஆப்பிரிக்க, ஆசிய நாடுகளின் மாநாடு
நடைபெற்றது.
சில
ஆண்டுகளுக்குப்
பின்
பெல்கிரேட் நகரில் இந்த நாடுகள் கூடி அணி சேரா
இயக்கத்தைத் த�ோற்றுவிப்பதற்கான அடித்தளத்தை
பாண்டுங் மாநாடு ஏற்படுத்திக் க�ொடுத்தது.

பாண்டுங் மாநாடு

சுதந்திர
இந்தியாவின்
வெளியுறவுக்
க�ொள்கையின் சிற்பியான ஜவகர்லால் நேரு, எகிப்து
அதிபர் நாசர் மற்றும் யூக�ோஸ்லாவியாவின் டிட்டோ
ஆகிய�ோருடன் இணைந்து 1961இல் அணுசக்தி
ஆயுதக்குறைப்பு
மற்றும்
சமாதானத்திற்கான
அழைப்பு
விடுத்தார்.
அணிசேராமையின்
முக்கியத்துவம் மற்றும் உலகத்துக்கு அதன்
தேவைகுறித்து நேரு பின்வருமாறு குறிப்பிட்டார்.

நேரு மற்றும் சூ - யென் – லாய்

1962இல் இந்திய சீனப் ப�ோர் ஏற்பட்டது.
1962, செப்டம்பர் 8இல் சீனப் படைகள் தக்லா
மலைப் பகுதியில் தாக்குதல் நடத்தின. இதன்
விளைவாக, இந்தியா சீனாவ�ோடு இணைந்து
ஆசிய மண்டலத்தை உருவாக்கும் கனவு தகர்ந்து
ப�ோனது. இதனால், இந்திய சுயமரியாதைக்கு
ஏற்பட்ட களங்கம், பங்களாதேஷ் ப�ோரில் சீனா
மற்றும் அமெரிக்காவின் ஒத்துழைப்போடு ப�ோரிட்ட
பாகிஸ்தானை த�ோற்கடித்த பின்பே துடைக்கப்பட்டு
இந்தியாவின் சுய க�ௌரவம் நிலை நிறுத்தப்பட்டது.

“பாசிசம், காலனித்துவம், இனவாதம் அல்லது
அணு குண்டு, ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் அடக்குமுறை
ப�ோன்ற
அனைத்து
தீய
சக்திகளையும்
ப�ொறுத்தவரையில், நாம் மிகவும் உறுதியாகவும்
ஐயத்திற்கு இடமின்றியும் அவற்றை எதிர்த்து
நிற்கிற�ோம். பனிப்போர் மற்றும் அதுத�ொடர்பான
இராணுவ ஒப்பந்தங்களிலிருந்து மட்டும் நாங்கள்
விலகி நிற்கிற�ோம். ஆசிய மற்றும் ஆப்பிரிக்காவின்
நாடுகளைத்
தங்களது
பனிப்போர்
புதிய
இயந்திரத்துக்குள்
கட்டாயப்படுத்தித்
தள்ளும்
முயற்சிகளை எதிர்க்கிற�ோம். இல்லையெனில்,
நாம் தவறெனக் கருதும் அல்லது உலகத்துக்கோ,
நமக்கோ
தீங்கிழைக்கும்
எந்தவ�ொரு
வளர்ச்சியையும் கண்டனம் செய்யலாம். அதற்கான,
சந்தர்ப்பம்
எழும்போதெல்லாம்
நாம்
அந்த
சுதந்திரத்தைப் பயன்படுத்துவ�ோம்”.

உலகுக்கான இந்தியாவின் பங்களிப்பு, இந்திய
சீன உறவு மற்றும் பஞ்ச சீலக் க�ொள்கையுடன் மட்டும்
நிறைவடையவில்லை. வல்லரசு நாடுகளுடன்
கூட்டு சேராத ‘அணி சேராமை’ என்ற கருத்தாக்கம்
வலுப்பெறவும் பாண்டுங் மாநாடு உதவியது.
மார்ச் 1947இல் டெல்லியில் நேரு ஏற்பாடு
செய்த ஆசிய உறவுக்கான மாநாட்டில் 20க்கும்
மேற்பட்ட நாடுகள் கலந்து க�ொண்டன. ஆசிய
நாடுகளின் விடுதலை மற்றும் உலகில் ஆசியாவின்
காலனியத்துக்குப் பிந்தைய இந்தியாவின் மறுகட்டமைப்பு
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பாடச் சுருக்கம்

பாண்டுங் பேரறிக்கை

உலக
அமைதியையும்
ஒத்துழைப்பையும்
மேம்படுத்துவதற்காக ஐ.நா.சாசனத்தின் 10 அம்சக்
க�ோட்பாடுகளை உள்ளடக்கிய “பேரறிக்கை”:
1.

� இந்திய

துணைக்கண்டம், இந்தியா மற்றும்
பாகிஸ்தான் என இரண்டு நாடுகளாகப்
பிரிவினை
செய்யப்பட்டதும்
அதன்
பின்னணியில் முன்னொருப�ோதும் இல்லாத
அளவில் வகுப்புவாத வன்முறை வெடித்து,
கடினமாக உழைத்துப் பெற்ற சுதந்திரத்திற்கு
கடுமையான அச்சுறுத்தலாக மாறியது குறித்து
விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

அடிப்படை மனித உரிமைகள் மற்றும்
ஐ.நா. சாசனத்தின் ந�ோக்கங்கள் மற்றும்
க�ோட்பாடுகள் ஆகியவற்றை மதித்து நடத்தல்.

2. அனைத்து நாடுகளின் இறையாண்மை
மற்றும்
எல்லை
ஒருமைப்பாட்டிற்கு
மரியாதை அளித்தல்.
3. அனைத்து இனங்களின் சமத்துவத்தையும்
பெரிய மற்றும் சிறிய அளவிலான அனைத்து
நாடுகளின் சமத்துவத்தையும் அங்கீகரித்தல்.

�

4. மற்றொரு நாட்டின் உள் நிகழ்வுகளில்
தலையீடு அல்லது தலையீடுகளில் இருந்து
விலகுதல்.
5. ஒவ்வொரு
நாட்டிற்கும்
தன்னைப்
பாதுகாத்துக்கொள்ள
உரிமையுண்டு.
தனியாகவ�ோ அல்லது கூட்டாகவ�ோ, ஐக்கிய
நாடுகளின் சாசனத்திற்கு ஏற்ற விதத்தில்
பாதுகாத்துக் க�ொள்ளலாம்.

�

6. (அ) வல்லரசுகளின் எந்தவ�ொரு குறிப்பிட்ட
நலன்களுக்கும் சேவை செய்வதற்கு
கூட்டாகப்
பாதுகாப்பு
ஏற்பாடுகளை
பயன்படுத்துவதில் இருந்து ஒதுங்கிக்
க�ொள்ளல்.
(ஆ) எந்தவ�ொரு நாடும் பிறநாடுகளின் மீது
அழுத்தங்களைச் செலுத்தாமல் ஒதுங்கி
இருத்தல்.

�

7. ஆக்கிரமிப்பு
அல்லது
ஆக்கிரமிப்பு
அச்சுறுத்தல்கள் அல்லது எந்த ஒரு நாட்டின்
நில ஒருமைப்பாடு அல்லது அரசியல்
சுயநிர்ணயத்துக்கு எதிரான செயல்களில்
ஈடுபடாமல் விலகி இருத்தல்.

�

8. ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் சாசனத்திற்கு
இணங்க
அனைத்து
சர்வதேச
முரண்பாடுகளையும்
சமாதான
வழிவகைகள், சமரசம், நடுவர் அல்லது
நீதித்துறை தீர்வு ப�ோன்ற அமைதியான
வழிமுறைகளில் தீர்த்துக் க�ொள்ளுதல்.

 ருவும் பட்டேலும் எடுத்த முயற்சிகளையும்
நே
மீறி எழுந்த சட்ட ஒழுங்குப் பிரச்சனை மற்றும்
ச�ொந்த நாட்டிலேயே அகதிகளின் நிலைக்குத்
தள்ளப்பட்ட
இடம்பெயர்ந்த
மக்களை
குடியமர்த்தும்
பிரச்சினைகள்
இயன்ற
அளவுக்குத் தீர்க்கப்பட்டன.
 ரசமைப்பை உருவாக்குவது, இந்திய அரசுடன்
அ
சுதேச அரசுகளையும் ஒருங்கிணைப்பது, சில
பலமான மற்றும் அறிவியல் காரணங்களின்
அடிப்படையில் மாநிலங்களை மறுசீரமைத்தல்,
நாட்டிற்கான ஒரு நீண்டகால வெளியுறவுக்
க�ொள்கையை
உருவாக்குவது
ப�ோன்ற
சவால்கள் சிறப்பாக கையாளப்பட்டன. பல
சிக்கல்கள் மற்றும் சவால்கள் இருந்தப�ோதிலும்,
சமூகத்தின்
ஒவ்வொரு
பிரிவினரையும்
திருப்திபடுத்த முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டது.
 ல சுதேசஅரசுகள் இணைப்புறுதி ஆவணத்தில்
ப
கையெழுத்திட ஒத்துக் க�ொண்டப�ோதிலும்,
அத்துமீறிய
திருவாங்கூர்,
ஹைதராபாத்
மற்றும் காஷ்மீர் ப�ோன்றவை கடுமையான
நடவடிக்கைகள் மூலம் இணைக்கப்பட்டன.
 டிப்படைக்
அ
க�ோட்பாடுகளைக்
க�ொண்ட
வெளியுறவுக்
க�ொள்கையை
இந்தியா
உருவாக்கியது. ப�ோரைத் தடுக்கவும் உலக
சமாதானத்தை
வளர்ப்பதற்கும்
இந்தியா
அணிசேராமை
என்ற
கருத்தாக்கத்தை
உருவாக்கியது.

9. பரஸ்பர நலன்களையும் ஒத்துழைப்பையும்
மேம்படுத்துதல்.
10. நீதி மற்றும்
மதித்தல்.

சர்வதேசக்

கடமைகளை
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4. பின்வரும் நிகழ்வுகளின் சரியான வரிசையைத்
தேர்க

பயிற்சி

(i) சீன மக்கள் குடியரசு

(ii) சீனாவுடனான இந்தியப் ப�ோர்

I. சரியான விடையைத்
தேர்ந்தெடுக்கவும்.
1.

(iii) அரசமைப்பு நிர்ணயச் சபையின் கூட்டம்
(iv) பஞ்சசீலக் க�ொள்கை

பி ன்வ ரு வ ன வ ற்றை ப்
ப�ொருத்தி சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க
(அ) ஜேவிபி குழு

- 1. 1928

(ஆ) சர் சிரில்
ராட்கிளிஃப்
(இ) பசல் அலி

- 2. மாநில மறுசீரமைப்பு
ஆணையம்
- 3. 1948

(ஈ) நேரு குழு
அறிக்கை
அ
ஆ

(அ)

1

2

(இ)

4

3

(ஆ)
(ஈ)

3
4

4
2

(v) நேரு-லியாகத் அலி கான் ஒப்பந்தம்

கீழே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளிலிருந்து
விடையினை தேர்ந்தெடுக்கவும்.
(அ) i, ii, iii, iv, v

(இ) iii, iv, i, v, ii

(அ) ஜனவரி 30, 1948

3

4

(ஆ) ஆகஸ்ட் 15, 1947

2

1

(ஈ) அக்டோபர் 2, 1948

2

3

(இ) ஜனவரி 30, 1949

1
1

6. ஆந்திர மாநில க�ோரிக்கையினை
முதன்முதலில் எழுப்பியவர் __________

காலவரிசைப்படி

(அ) ப�ொட்டி ஸ்ரீராமுலு

(ஆ) பட்டாபி சீத்தாராமையா

(i) இந்திய சுதந்திரம் குறித்த அட்லியின் அறிவிப்பு

(இ) கே.எம். பணிக்கர்

(ii) நேருவின் தலைமையிலான இடைக்கால
அரசாங்கம்

(ஈ) டி. பிரகாசம்

7. அரசமைப்பு நிர்ணயச் சபையில் குறிக்கோள்
தீர்மானங்களைக் க�ொண்டு வந்தவர்

(iii) ம�ௌண்ட்பேட்டன் திட்டம்

கீழே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளிலிருந்து
விடையினை தேர்ந்தெடுக்கவும்.
(ஈ) ii, iii, i

3. பின்வருவனவற்றைப் ப�ொருத்திச்
விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
(அ) சீன மக்கள்
குடியரசு
(ஆ) பாண்டுங் மாநாடு
(இ) ஆசிய உறவுகள்
மாநாடு
(ஈ) அணிசேரா
இயக்கத்தின்
த�ோற்றம்
(அ)

(ஆ)
(இ)
(ஈ)

ஈ

4

2

3

1

3

3
2

2
2

4

8. பி.ஆர். அம்பேத்காரை எந்த த�ொகுதியிலிருந்து
தேர்ந்தெடுப்பதைக் காங்கிரஸ் உறுதி செய்தது?
(அ) அமேதி		
(இ) நாக்பூர்		

(ஆ) பம்பாய்
(ஈ) மகவ்

9. கூற்று:	ராட்கிளிஃபின் எல்லை வரையறை
அனைத்து
வகையான
மு ர ண்பா டு க ளை யு ம்
க�ொண்டிருந்தது.
காரணம்:	முரண்பாடுகள் இருப்பினும் அது
அனைவராலும்
ஒருமனதாக
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.

1

அ) கூற்று மற்றும் காரணம் சரி. காரணம்
கூற்றை விளக்குகிறது.

1

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் சரி. காரணம்
கூற்றை விளக்கவில்லை.

1
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(ஈ) ம�ௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத்

சரியான

- 4. ஜனவரி 1, 1950

இ

4

(இ) வல்லபாய் படேல்

- 2. மார்ச் 1947
- 3. ஏப்ரல் 1955

ஆ

4

(ஆ) ஜவகர்லால் நேரு

- 1. பெல்கிரேடு

அ
3

(அ) இராஜேந்திர பிரசாத்

(ஆ) i, ii, iii

(இ) iii, ii, I		

(ஈ) i, iii, iv, v, ii

5. மகாத்மா காந்தியடிகள் படுக�ொலை செய்யப்பட்ட
நாள் __________

- 4. எல்லை வரையறை
ஆணையம்
இ
ஈ

2. பின்வருவனவற்றைக்
அமைக்கவும்.

(அ) ii, i, iii		

(ஆ) iii, i , v, iv, ii
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(இ) கூற்று சரி காரணம் தவறு.

2. 1920 முதல் 1956 வரை இந்திய மாநிலங்கள்
மறுசீரமைக்கப்பட்டதின் பல்வேறு நிலைகளைக்
கண்டறிக.

(ஈ) கூற்று தவறு காரணம் சரி.

10. அரசமைப்பு நிர்ணய சபையின் முதல் கூட்டம்
எப்போது நடைபெற்றது?

3. இந்திய
வெளியுறவுக்
க�ொள்கையின்
அடிப்படைக் க�ோட்பாடுகள் யாவை? அணிசேரா
இயக்கத்தில் ஆப்பிரிக்க ஆசிய நாடுகளை
இணைத்ததில் பிரதமர் நேரு அவர்களின்
பங்கினை விளக்குக.

(அ) மார்ச் 22, 1949

(ஆ) ஜனவரி 26, 1946
(இ) டிசம்பர் 9, 1946

(ஈ) டிசம்பர் 13, 1946

V. செயல்பாடுகள்

11. அரசமைப்பு எப்பொழுது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது?

1.

(அ) ஜனவரி 30, 1949
(ஆ) ஆகஸ்ட் 15, 1947

(இ) ஜனவரி 30, 1949

2. ஆசிரியர்கள்
க�ோவிந்த்
நிகலானியின்
த�ொலைக் காட்சி படமான Tamas மற்றும்
எம்.எஸ். சத்யுவின் “Garam Hawa” படத்தையும்
ஆங்கில
துணை
தலைப்புகளுடன்
திரையிடலாம்.

(ஈ) நவம்பர் 26, 1949

12.	ம�ொழிவாரி அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்ட முதல்
மாநிலம் __________
(அ) காஷ்மீர்	
(இ) ஆந்திரா		

(ஆ) அஸ்ஸாம்

4. குஷ்வந்த் சிங்கின் Train to Pakistan என்ற
சிறப்பான புத்தகத்தை இப்பாடப்பகுதி கருத்துகள்
த�ொடர்பாக வாசிக்கலாம்.

(ஈ) ஒரிஸா

II சுருக்கமான விடையளிக்கவும்.
1.

இணைப்புறுதி ஆவணம் பற்றி நீவிர் அறிவது
யாது?
2. அரசமைப்பு நிர்ணய சபையின் அமைப்பினை
விளக்குக?
3. அரசமைப்பின் ஷரத்து 370 ன் முக்கியத்துவம்
என்ன?
4.	ஹைதராபாத்
சமஸ்தானத்தை
இந்திய
யூனியனுடன் சேர்க்க எடுக்கப்பட்ட காவல்
துறை
நடவடிக்கையினை
எது
நியாயப்படுத்தியது?
5.	ஜேவிபி குழு பரிந்துரைகளின் முக்கியத்துவம்
என்ன?
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2. 
Bipan Chandra, et. al., India’s Struggle for
Independence, Penguin Books, New Delhi,
2016 (Revised and Updated).
3. Sekhar Bandopadhyay, From Plassey to
Partition and After: A History of Modern
India, Orient BlackSwan, Hyderabad, 2009.

III குறுகிய விடையளிக்கவும்
1.

காஷ்மீர் அரசர் எவ்வாறு இணைப்புறுதி
ஆவணத்தில் கையெழுத்திட்டார்? .

2. இந்திய
யாவை?

அரசமைப்பின்

இணையதள வளங்கள்

தனித்தன்மைகள்

3. பிரிவினையால்
ஏற்பட்ட
விளைவுகளைச் சுட்டிக் காட்டுக.

1. Teachers may expose the students to what
led to the UDHR and its content through the
following URL https://www.humanrights.
com/what-are-human-rights/brief-history/
the-united-nations.html

கடுமையான

4. பஞ்சசீலக் க�ொள்கையின் ஐந்து க�ோட்பாடுகளை
விளக்குக.

IV. விரிவான விடையளிக்கவும்.
1.

அடையாள
	
அரசியல் த�ொடர்பான சாதக
பாதகங்கள்
பற்றி
விவாதிக்க
சிறப்புக்
கூட்டங்களை நடத்துக.

சுதேச அரசுகளை இந்திய ஒன்றியத்துடன்
இணைப்பது த�ொடர்பாக ஏற்பட்ட பிரச்சினைகள்
என்ன? அவற்றை எவ்வாறு திறமையாக படேல்
மற்றும் நேரு கையாண்டனர் என்பதையும்
விளக்குக.
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க்லச்மசோறகள்
அரச்மப்பு

constitution

fundamental principles by which a state is governed.

முரண்போடுகள்

anomalies

a deviation from the common rule, type,
arrangement, or form.

மககள்மதைோ்க சோர்நதை demographic

of human population

அ்்டயோைமோக,
குறியீ்டோக

symbolic

serving as a symbol of something.

அரச்மப்பு
நிர்ைய ச்ப

constituent
assembly

is a body of representatives that is elected to
formulate or change their country’s Constitution

தைன்ைோடசி அதிகோரம்
மகோண்்ட

autonomous

Self governing; independent.

குறிகநகோள்
தீர்மோைஙகள்

Objectives
Resolution

a resolution spelling out the

சுநதைச அரசுகள்

Princely states Indian rulers and their States under British rule

மன்ைர் மோனியம்

privy purse

the sum from the public revenues granted to the
sovereign as compensation for their loss of kingdom

மமோழிவோரி

linguistic

relating to language.

இ்ையச் மசயல்போடு

கோலனியத்துககுப் பிந்தைய இநதியோவின் மறுகட்ட்மப்பு

இச்மசயல்போடடின் மூலம் நீஙகள் இநதிய
அரச்மப்பு உருவோை்தைப் பறறி அறியலோம்
படிநி்லகள்
படி 1 : கீழக்காணும் உரலி/விடரவுக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி இச்க்யலபாட்டிற்காை
இடணயப் பக்கத்திற்குச் க்லக.
படி 2 : கீவழ சுழற்றி ‘Click on Constitution making process’ என்ப்தடை க்ாடுக்கவும்
படி 3 : ‘Stages’ என்பட்த வ்தரவுக்ய்து அர்டமப்பு உருவாை பக்கத்திற்கு க்லலவும்
உரலி : http://cadindia.clpr.org.in/
*பைஙகள் அடையாளத்திற்கு மட்டுவம.
*வ்தடவகயனில Flash Player அல்லது Java Script ஐ

காலனியத்துக்குப் பிந்ட்தய இந்தியாவின் மறுகட்ைடமப்பு
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காலக்கோடு

1 அலகு = 10 ஆண்டுகள்

இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகள் (1900-1950)
1900

1905 - வங்கப் பிரிவினை / சுதேசி இயக்கம்
1906 - முஸ்லீம் லீக்
1907 - சூரத் பிளவு

1910

1909 - மிண்டோ - மார்லி சீர்திருத்தம்
1911 - ஆஷ் படுக�ொலை
1914 - அனைத்திந்திய இந்து மகாசபையின் த�ோற்றம்
1915 - இந்து மகாசபையின் முதலாவது மாநாடு ஹரித்துவாரில் நடைபெறல்
1916 - தன்னாட்சி இயக்கம் / லக்னோ உடன்படிக்கை
1917 - சம்பரான் இயக்கம்

1920

1930

1919 - மாண்டேகு - செம்ஸ்போர்டு சீர்திருத்தம் / ர�ௌலட் சட்டம் / ஜாலியன் வாலாபாக் படுக�ொலை
1920 - ஒத்துழையாமை இயக்கம்
1921 - மலபார் கலகம்
1922 - ச�ௌரி ச�ௌரா நிகழ்ச்சி

1930 - தண்டி யாத்திரை
1931 - காந்தி - இர்வின் ஒப்பந்தம்
1932 - வகுப்புவாரி த�ொகுதி ஒதுக்கீடு / பூனா ஒப்பந்தம்

1937 - மாகாணங்களில் முதலாவது காங்கிரஸ் அமைச்சரவை

1940

1940 - ஆகஸ்ட் க�ொடை / லாகூர் தீர்மானம்
1942 - கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு / வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம்
1945 -வேவல் திட்டம் / சிம்லா மாநாடு
1946 - அ
 மைச்சரவைத் தூதுக்குழு / நேரடி நடவடிக்கை / இடைக்கால அரசாங்கம் /
இராயல் இந்தியக் கடற்படையின் கலகம்
1947 - இந்தியா விடுதலை அடைதல்

1950

1950 - இந்தியா குடியரசு நாடாக மாறுதல்
131
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மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு - வரலாறு - த�ொகுதி I
பாடநூல் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மேலாய்வாளர்கள் குழுவினர்
பாடக்குழுத் தலைவர்

முனைவர் ஆ. இரா. வேங்கடாசலபதி

பேராசிரியர்
சென்னை வளர்ச்சி ஆராய்ச்சி நிறுவனம்
சென்னை
பாடக்குழு இணைத் தலைவர்

முனைவர் கா.அ. மணிக்குமார்

மேனாள் பேராசிரியர், வரலாற்றுத்துறை
மன�ோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம்
திருநெல்வேலி

பாடநூல் ஆசிரியர்கள்

பாட ஆய்வாளர்கள்

பாட ஆல�ோசகர் மற்றும் வல்லுநர்

முனைவர் அ. தென்னரசு
இணைப் பேராசிரியர் & துறைத் தலைவர்
அரசு கலைக் கல்லூரி, சேலம்

பாட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்

முனைவர் க�ோ. ஜெயக்குமார்
இணைப் பேராசிரியர்
பெரியார் ஈ.வே.ரா. கல்லூரி
திருச்சிராப்பள்ளி

முனைவர் ஜெ. முருகன்
உதவிப் பேராசிரியர்
அறிஞர் அண்ணா அரசு கலைக் கல்லூரி
ஆத்தூர், சேலம் மாவட்டம்

முனைவர் உகன் பூட்டியா
உதவிப் பேராசிரியர், வரலாற்றுத்துறை
எஸ்.ஆர்.எம். பல்கலைக்கழகம்
அமராவதி, ஆந்திரப்பிரதேசம்

பெ. பாலமுருகன், முதுகலை ஆசிரியர்

முனைவர். மாவேந்தர் சிங்
உதவிப் பேராசிரியர்
எஸ்.ஆர்.எம். பல்கலைக்கழகம்
அமராவதி, ஆந்திரப்பிரதேசம்

அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி
கீரிப்பட்டி, சேலம் மாவட்டம்

K. அச�ோக்

உதவிப் பேராசிரியர், வரலாற்றுத்துறை
சென்னை கிறித்துவக் கல்லூரி
தாம்பரம், சென்னை

S. சந்திரசேகர்

அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி
தம்மம்பட்டி, சேலம் மாவட்டம்

அ. ஜாபர் அலி, முதுகலை ஆசிரியர்

சக�ோ. லூர்துமரியாள், முதுகலை ஆசிரியர்
புனித ஜ�ோசப் மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி
சூரமங்கலம், சேலம்

க. கார்த்திகேயன், முதுகலை ஆசிரியர்

கே.ஏ. நாச்சியப்பா அரசு ஆண்கள்
மேல்நிலைப் பள்ளி, க�ொங்கணாபுரம், சேலம்

மேனாள் பேராசிரியர், வரலாற்றுத்துறை
பெங்களூர் பல்கலைக்கழகம், பெங்களூரு

ஜா. ஷகிலா, முதுகலை ஆசிரியர்

முனைவர். E.K. சாந்தா
தனிநிலை ஆராய்ச்சியாளர்
சிக்கிம் பல்கலைக்கழக வளாகம், சிக்கிம்

சி. பார்த்திபன், முதுகலை ஆசிரியர்

முனைவர் கா.அ. மணிக்குமார்

பாத்திமா மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி
ஓமலூர், சேலம் மாவட்டம்
அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி
சுக்கம்பட்டி, சேலம் மாவட்டம்

மேனாள் பேராசிரியர், வரலாற்றுத்துறை
மன�ோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம்
திருநெல்வேலி

வெ. உமாமகேஸ்வரி, முதுகலை ஆசிரியர்

முனைவர். V. கிருஷ்ண ஆனந்த்
இணைப் பேராசிரியர், வரலாற்றுத்துறை
சிக்கிம் பல்கலைக்கழகம், சிக்கிம்

ர. தனலட்சுமி, முதுகலை ஆசிரியர்

முனைவர். கனகலதா முகுந்த்
மேனாள் பேராசிரியர்
ப�ொருளாதாரம் மற்றும் சமூக ஆய்வுகள் மையம்
ஐதராபாத்

க. சாரதா, முதுகலை ஆசிரியர்

க.வேலு,

அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி
மேச்சேரி, சேலம் மாவட்டம்

பட்டதாரி ஆசிரியர்
அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி,
தலைவாசல், சேலம் மாவட்டம்

சு. க�ோமதிமாணிக்கம்

பட்டதாரி ஆசிரியர்
அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி
பழைய பெருங்களத்தூர், சென்னை

வி. வேல்முருகன்

பட்டதாரி ஆசிரியர்
அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி
வெள்ளாளகுண்டம், சேலம் மாவட்டம்
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எம்.என்.எஸ். அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி
ஆட்டையாம்பட்டி, சேலம் மாவட்டம்
அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி
நங்கவள்ளி, சேலம் மாவட்டம்

அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி
அழகப்பம்பாளையம் புதூர், சேலம்

க. அய்யாதுரை, முதுகலை ஆசிரியர்

முனைவர் க.சுரேஷ், பட்டதாரி ஆசிரியர்
குமார ராஜா முத்தையா மேல்நிலைப் பள்ளி
அடையாறு, சென்னை
தட்டச்சர்
இரா. ம�ோகனாம்பாள்
வேளச்சேரி, சென்னை
இந்நூல் 80 ஜி.எஸ்.எம். எலிகண்ட் மேப்லித்தோ தாளில்
அச்சிடப்பட்டுள்ளது.
ஆப்செட் முறையில் அச்சிட்டோர்:

முனைவர் ப�ொன். குமார்
இணை இயக்குநர் (பாடத்திட்டம்)
மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும்
பயிற்சி நிறுவனம், சென்னை

த. சீனிவாசன், முதல்வர்

மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்
கிருஷ்ணகிரி

பெ. சுரேஷ், முதுகலை ஆசிரியர்
அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி
ஆத்தூர், சேலம் மாவட்டம்

தமிழாக்கம்

முனைவர் S. இரவிச்சந்திரன்

இணைப் பேராசிரியர் (ஓய்வு)
ராஜுஸ் கல்லூரி, ராஜபாளையம், விருதுநகர்

இரா. இராஜ்குமார் பாலசுப்பிரமணியன்

நாடாளுமன்ற ம�ொழிபெயர்ப்பாளர் (தமிழ்), புதுதில்லி

வின�ோத் வின்சென்ட் ராஜேஷ், உதவிப் பேராசிரியர்
மன�ோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக
உறுப்புக் கல்லூரி, திருநெல்வேலி

முனைவர் க. மா. வேணுக�ோபால்

ம�ொழிபெயர்ப்பாளர்
பத்திரிகை தகவல் த�ொடர்பு அலுவலகம், சென்னை

முனைவர் தே. ச. சரவணன், துணை இயக்குநர்

தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம்
சென்னை
ICT ஒருங்கிணைப்பாளர்

து. நாகராஜ்
அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி
ராப்பூசல், புதுக்கோட்டை மாவட்டம்
விரைவுக் குறியீடு மேலாண்மைக்குழு
இரா. ஜெகநாதன்
வ. பத்மாவதி
ஆ. தேவி ஜெசிந்தா

கலை மற்றும் வடிவமைப்பு குழு
ஓவியம்
V. வின�ோத் குமார்
N. R. யுவராஜ்
பக்கிரிசாமி அண்ணாதுரை
பக்க வடிவமைப்பாளர்கள்
காமாட்சி பாலன் ஆறுமுகம்
மா. செல்வக்குமார்
ர. பாலசுப்ரமணி
க�ோபிநாத் ரகுபதி
ச. அச�ோக் குமார்
அட்டை வடிவமைப்பு
கதிர் ஆறுமுகம்

தரக்கட்டுப்பாடு
ராஜேஷ் தங்கப்பன்
ஜெரால்டு வில்சன்
அருண் காமராஜ் பழனிசாமி
ஒருங்கிணைப்பு
ரமேஷ் முனிசாமி
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