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வரலாறு பகுதி - 30 

30] இந்திய விடுதலல இயக்கம் – முதல் நிலல 

பாடக்குறிப்புகள் 

காந்திக்கு முந்லதய சகாப்தம் கி.பி.1885 கி.பி.1919 

 தேசிய இயக்கம் தேோன்றுவேற்கோன கோரணங்கள் ஆங்கில ஏகோேிபத்ேியம் 
இந்ேிய தேசியம் ஏற்பட ஆங்கில ஏகோேிபத்ேியம் ஒரு முக்கியமோன 
கோரணமோகும். ஆங்கிதலயர்கள் இந்ேியோ முழுவதேயும் ேங்கள் கட்டுப்போட்டில் 
ககோண்டுவந்ேேின் மூலம் ஒற்றுதமதய நிதலநோட்டினோர். இேனோல் இந்ேியோ  
ஒதர நோடு என்ற எண்ணத்தே மக்களிதடதய உருவோக்கினர். இது தேசிய 
இயக்கம் மலர வழி கசய்ேது. 

ஐரராப்பிய நாடுகளுடன் ததாடர்பு 

 ஆங்கில ஏகோேிபத்ேியத்ேின் விதளவோக இந்ேியோ தமதல நோடுகளுடன் 
கேோடர்பு ககோண்டது. படித்ே இந்ேியர்களின் கமோழியோக ஆங்கிலம் அதமத்ேது. 
அவர்கள் தமதல நோட்டினரின் கருத்துக்கள் மற்றும் கலோச்சோரங்கதள உணரத் 
கேோடங்கினர். 

 இந்ேியர்கள் கெர்மனி, இத்ேோலி ஆகிய நோடுகள் ஐக்கியமதடந்ேதேக் கண்டு 
ஊக்கம் அதடந்ேனர். எனதவ ேோங்களும் விடுேதல கபறதவண்டும் எனக் 
கருேி தபோரோட எண்ணினர். 

நவனீ தகவல் ததாடர்பு மற்றும் ரபாக்குவரத்து 

 இந்ேியத் ேதலவர்கள், அறிஞர்கள், கவிஞர்கள், சமூக-சமய சீர்ேிருத்ேவோேிகள் 
இந்ேியோவின் கபருதமகதள எடுத்துதரத்து நோட்டுப்பற்தறத் தூண்டினர். 

 இரோெரோம் தமோகன்ரோய், ஈஸ்வர சந்ேிர வித்யோசோகர், சுவோமி 
ேயோனந்ேசரஸ்வேி, இரோமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் மற்றும் சுவோமி 
விதவகோனந்ேர் ஆகிதயோர் இந்ேியர்களிதடதய ேன்னம்பிக்தக மற்றும் 
புத்துணர்தவ ஏற்படுத்ேினர். 

அச்சகமும் தசய்தித்தாள்களும் 

 பல்தவறு வட்டோர கமோழிகளில் ஏரோளமோன கசய்ேித்ேோள்கள் 
கவளியிடப்பட்டன. அதவகளில் கபரும்போலனதவ ஆங்கிதலயருக்கு எேிரோன 
கருத்துக்கதள கவளியிட்டன. 
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 இந்ேியன் மிரர் என்ற பத்ேிரிதகயும், பம்போய் (மும்தப) சமோட்சர், அமிர்ே 
பெோர் பத்ேிரிகோ, இந்து, தகசரி, மரோத்ேோ தபோன்ற பத்ேிரிக்தககள் 
கபோதுமக்களின் கருத்துக்கதளப் பிரேிபலிடன், மக்களிதடதய தேசிய 
விழிப்புணர்தவயும் ஏற்படுத்ேின. 

 பக்கிம் சந்ேிர சட்டர்ெி, இரவநீ்ேிரநோத் ேோகூர், சுப்பிரமணிய போரேியோர் மற்றும் 
பல தேச பக்ே எழுத்ேோளர்களின் எழுத்துக்கள் இந்ேிய மக்களிதடதய தேசிய 
உணர்தவப் கபோங்கிகயழச் கசய்ேன. 

 1878 – ல் ககோண்டுவரப்பட்ட ேோய் கமோழிப் பத்ேிரிக்தகத் ேதடச் சட்டம் 
பத்ேிரிக்தக சுேச்ேிரத்தேப் பறித்ேது. இது ஆங்கிதலய ஆட்சிக்கு எேிரோன 
எேிர்ப்தப வலுப்கபறச் கசய்ேது. 

1857 ஆம் ஆண்டு புரட்சி 

 1857 ஆம் ஆண்டு தேோன்றிய மோகபரும் கலகம் அடக்கப்பட்டது. இேன் மூலம் 
இந்ேியர்கள் ஆங்கிதலயர்களின் அட்டூழியங்கதளக் கண்டு அேிச்சி 
அதடந்ேிருந்ேனர். இக்கலகம் ஆங்கிதலயருக்கும், இந்ேியருக்கும் இதடதய 
ேீரோே கவறுப்புணர்தவயும், பரஸ்பல சந்தேக உணர்தவயும் ஏற்படுத்ேியது. 
முழுதமயோக ஒடுக்கப்படோே இக்கலகம், தேசியவோேம் மலர்வேற்குக் 
கோரணமோக அதமந்து முடிவில் இந்ேிய விடுேதேக்கு வழி வகுத்ேது. 

இனப்பாகுபாடு 

 ஆங்கிதலயர்கள் பிரித்ேோளும் ககோள்தகதயப் பின்பற்றினர். இேன்படி இன 
தவறுபோட்டுக் ககோள்தளயிதன கதடபிடித்ேனர். இேனோல் ஆங்கிதலயர்கள் 
ேங்கதள உயர்வோகவும், இந்ேிய மக்கதளத் ேோழ்வோகவும், இழிவோகவும் 
கருேினர். அதனத்து உயர்பேவிகளும் ஆங்கிதலயருக்தக வழங்கப்பட்டன. 
இந்ேியர்களுக்கு எந்ே உயர் பேவியும் வழங்கப்படவில்தல. 

 இல்பர்ட் மதசோேோ இந்ேியர்களுக்கு எந்ே பலனும் அளிக்கவில்தல. இேனோல் 
ஆங்கிதலயர்களிடமிருந்து சரியோன நீேிதய எேிர்போர்க்க முடியோே நிதல 
ஏற்பட்டது. இது தேசியம் வளர்வேற்கு வழிவகுத்ேது. 

இந்திய விடுதலல இயக்கம் முதல் நிலல 

 இந்ேியர்களுக்கு பல்தவறு உயர் பேவிகள் அளிக்கும் கபோருட்டு சோசனச்சட்டம் 
1833 மற்றும் 1853 ஆம் ஆண்டு நிதலதவற்றப்பட்டன. ஆனோல் 
நிதறதவற்றப்பட்டன. ஆனோல் எந்ே இந்ேியருக்கும் உயர் பேவி 
வழங்கப்படவில்தல. 
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 ஆங்கில அரசு அடக்குமுதறக் ககோள்தகயிதனயும், இனப்போகுபோடு 
ககோள்தகயிதனயும் கேோடர்ந்து கதடபிடித்ேது. இது இந்ேியர்களுக்கு 
கவறுப்தபத் ேந்ேன. இேற்கிதடயில் ேங்களுக்கு நிதறய அேிகோரங்கள் 
வழங்க தவண்டுகமன்று தகோரினர். 

 1878 – ல் ககோண்டுவரப்பட்ட ஆயுேச் சட்டமும் மற்றும் பிரோந்ேிய கமோழிச் 
சட்டங்களும் இந்ேியர்களின் தேசிய உணர்வுகதள தமலும் அேிகப்படுத்ேின. 

டப்ரின் (1884 - 1888) 

இந்திய ரதசிய காங்கிரஸ் ரதாற்றம் - 1885  

 1885 ஆம் ஆண்டு ஒய்வு கபற்ற ஆங்கில ஆேிகோரியோன ஆலன் ஆக்தடவியன் 
ஹியூம் என்பவரின் ஆதலோசதன தபரில் இந்ேிய தேசிய கோங்கிரஸ் 
தேோற்றுவிக்கப்பட்டது. 

 கோங்கிரசின் முேல் கூட்டம்  W.C போனர்ெி ேதலதமயில் மும்தபயில் 
நதடகபற்றது.  

 இந்ேியோ முழுவேிலுமிருந்து 72 பிரேிநிேிகள் இம்மோநோட்டில் கலந்து 
ககோண்டனர், ேோேோபோய் கநௌதரோெி, சுதரந்ேிநோத் போனர்ெி, மேன்தமோகன் 
மோளவியோ, எம்.ெி.ரோனதட, தகோபோலகிருஷ்ண தகோகதல, கபதரோஷோதமத்ேோ, 
ெி.சுப்ரமணிய அய்யர் தபோன்ற ேோரோள எண்ணம் ககோண்ட பல ேதலவர்கள் 
இம்மோநோட்டில் பிரேிநிேிகளோக கலந்து ககோண்டனர். 

 1887, 1894, 1898, 1903, 1908, 1914 மற்றும் 1927 (1955 Avadi) ஆகிய ஆண்டுகளில் 
மோநோட்டுக் கூட்டம் கசன்தனயில் நதடகபற்றன. 

இந்திய ரதசிய காங்கிரசின் ரநாக்கங்கள் 

 சட்டமன்றங்கள் விரிவுபடுத்ேப்பட தவண்டும், அேிகப்படியோன பிரேிநிேித்துவம் 
வழங்கப்பட தவண்டும். 

 கல்விதயப் பரப்ப நடவடிக்தக தமற்ககோள்ளதவண்டும். 
 பத்ேிரிக்தகச் சுேந்ேிரம் வழங்கப்பட தவண்டும். 
 இந்ேிய நிர்வோகப்பணித் தேர்வுகதள (ICS) இந்ேியோவிதலதய நடத்ே தவண்டும். 
 இரோணுவச் கசலவுகதளக் குதறக்க தவண்டும். 
 நிர்வோகத் துதறயிலிருந்து நீேித்துதறதய பிரித்ேல். 
 வரி முதறதய எளிதமயோக்க தவண்டும் மற்றும் அயல்நோட்டுப் கபோருள்கள் 
மீேோன இறக்குமேி வரிதய அேிகரிக்க தவண்டும். 

 இந்ேியர்கதள உயர்பேவிகளில் நியமிக்க தவண்டும். 
 இலண்டனில் உள்ள இந்ேின் கவுன்சில் (சதப) கதலக்கப்பட தவண்டும். 

மிதவாதிகள் 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

4 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

 ஆரம்பகோலத்ேில் கோங்கிரஸ் ேதலவர்கள் படித்ே, நடுத்ேர வர்க்கத்தேச் 
தசர்ந்ேவர்களோக இருந்ேனர். எனதவ இவர்கள் மிேவோேிகள் 
என்றதழக்கப்பட்டனர். அவர்கள் ஆங்கிதலயரின் தநர்தமயோன 
அணுகுமுதறயில் நம்பிக்தக ககோண்டிருந்னர். ேங்கள் தகோரிக்தகயும், 
வோேங்கதளயும் அதமேியோன முதறயில் தகோரிக்தக மனுக்கள் மூலம் 
நிதலதவற்ற விரும்பினர். 

 கோங்கிரசின் ேதலவர்களோக சுதரந்ேிரநோத் போனர்ெி, ேோேோபோய் கநௌதரோெி, 
கபதரோஷோ தமத்ேோ, தகோபோலகிருஷ்ண தகோகதல, எம். ெி. ரோனதட தபோன்தறோர் 
விளங்கினர். மிேவோேிகளின் தகோரிக்தககள் அரசியல் பிச்தச தபோல் உள்ளது 
எனக் கோங்கிரசில் இருந்ே இதளய ேதலமுதறயினர் வர்ணித்ேனர். கேோடக்க 
கோலத்ேில் ஆங்கில அரசு கோங்கிரசுடன் நட்பு போரோட்டியது. ஆனோல் கோங்கிரஸ் 
அேிகபடியோன சீர்ேிருத்ேங்கதளக் தகோரியேோல், கோங்கிரசுடனோன ஆங்கில 
அரசின் தபோக்கில் மோறுேல் ஏற்போடு கோங்கிரசின் தகோரிக்தககளுக்கு அரசு 
எத்ேதகய கவனத்தேயும் கசலுத்ேவில்தல. 

தீவிரவாதிகள் 

 கோங்கிரசில் ஒரு பிரிவினர் மிேவோேிகளின் அணுகுமுதறயில் நம்பிக்தக 
இழந்ேனர். அவர்களில் முக்கியமோனவர்கள் போலகங்கோேர ேிலகர் (போல்), 
லோலோலெபேிரோய் (லோல்), பிபின் சந்ேிரபோல் (போல்), அரவிந்ே தகோஷ் ஆகிதயோர் 
ஆவர். 

 இந்ேிய சுேந்ேிரத்ேிற்கோக அரசின் கருதணதயச் சோர்ேிருக்கவில்தல, ேீவிர 
தபோக்தக கதடபிடித்ேனர். சுேந்ேிரம் கபறுவது ேங்கள் உரிதம என்று 
நம்பினர். அவர்களது ேீவிரக் ககோள்தகயினோல் அவர்கள் ேீவிரவோேிகள் என 
அதழக்கப்பட்டனர். 

 தலோகமோன்ய ேிலகர், மரோத்ேியில் தகசரி என்ற பத்ேிரிக்தக மூலம் 
பிரிட்டிஷோரின் ககோள்தககதளச் சோடினோர். ‘சுயரோஜ்யம் எனது பிறப்புரிதம, 
அதே அதடந்தே ேீருதவன்’ என்று முழங்கினோர். அவர் கணபேி மற்றும் 
சிவோெி பண்டிதககள் மூலம் தேசிய உணர்தவத் தூண்டினோர். 

 ேீவிரவோேப் பிரிவினர், கோங்கிரசின் தநோக்கத்தே மோற்றுவது மட்டுமல்லோமல் 
அவற்றிதன அதடயும் முதறகதளயும் மோற்ற விரும்பினர். 

லான்ஸ்தடௌன் (1888 – 1894) 

 கேோழிற்சோதல சட்டம் – 1891 
 இந்ேிய கவுன்சில் சட்டம் – 1892 
 இந்ேியோவிற்கும் ஆப்கோனிஸ்ேோனிற்கும் எல்தலக்தகோடு நிர்ணயிக்க டூரண்டு 
குழு அதமக்கப்பட்டது. 
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எல்ஜின் – II (1894 – 1899) 

 கபரும் பஞ்சம் (1896 – 1897) ஏற்பட்டது. 

கர்சன் (1899 – 1905) 

 பஞ்ச நிவோரணக் குழு ஒன்தற அதமத்ேோர். 
 கூட்டுறவு சங்கங்கள் கேோடங்கி விவசோயக் கடன்கள் வழங்கினோர். 
 வங்கோளத்ேில் பூசோ என்னுமிடத்ேில் விவசோய ஆரோய்ச்சி நிறுவனம் ஒன்தற 
கேோடங்கினோர். 

 இரோணுவ சீர்ேிருத்ேங்கள் கசய்து இதளஞர்களுக்கு இரோணுவப் பயிற்சி 
அளிக்க தபரரசு இதளஞர் பதட ஒன்தற அதமத்ேோர். 

 1904 ஆம் ஆண்டு பழங்கோல நிதனவுச் சின்னங்கள் போதுகோப்புச் சட்டம் 
இயற்றினோர். 

 கேோல்கபோருள் கல்கவட்டியல் துதறயிதன நிறுவினோர். 
 1904 ஆம் ஆண்டு இந்ேியப் பல்கதலக் கழகச் சட்டம் நிதறதவற்றப்பட்டது. 
 கபோதுக் கல்வித் ேதலதம இயக்குநர் பேவி ஏற்படுத்ேப்பட்டு கல்வித் துதற 
தமயப்படுத்ேப்பட்டது. 

 ஆரம்பப் பள்ளிகளுக்கு மோனியம் அளித்ேோர். 
 பல்கதலக் கழக தமம்போட்டுக்குழு அதமக்கப்பட்டது. 

வங்கப் பிரிவிலன கி.பி. 1905 

 1905 ஆம் ஆண்டு கர்சன் பிரபு வங்கோளப் பிரிவிதனதய தமற்ககோண்டோர். 
 ஆட்சியின் எளிதமக்கும், நிர்வோக வசேிக்கும் வங்கோளம் இரண்டோகப் 
பிரிக்கப்பட்டது. 

 கிழங்கு வங்கோளம் மற்றும் அசோதம இதணத்து டோக்கோதவ ேதலநகரோகக் 
ககோண்டு ஒரு மோகோணமோகவும், தமற்கு வங்கோளம் மற்றும் பகீோதர 
இதணத்து கல்கத்ேோதவ ேதலநகரோகக் ககோண்டு மற்கறோரு மோகோணமோகவும் 
அறிவித்ேோர். 

 கிழக்கு வங்கோளத்ேில் முஸ்லீம்கள் அேிகமோகவும், தமற்கு வங்கோளத்ேில் 
இந்துக்கள் அேிகமோகவும் இருந்ேனர். 

 நிர்வோக வசேிக்கோக வங்கோளம் இரண்டோகப் பிரிக்கப்பட்டது என்ற கர்சனின் 
கூற்தற இந்ேியர்கள் இந்துக்கதளயும், முஸ்லீம்கதளயும் பிரிப்பேற்கோக 
கசய்யப்பட்ட சூழ்ச்சி என்று கருேினர். 

 இதேத் ேீவிரவோேிகளும், மிேவோேிகளும் பிரித்ேோளும் ககோள்தகயின் 
அறிமுகம் என்று கருேினர். 
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 ேீவிர வன்முதறயினோலும், எேிர்ப்பினோலும் 1911 ஆம் ஆண்டு வங்கோளம் 
மீண்டும் ஒன்றோக இதணக்கப்பட்டது. 

 வங்கப்பிரிவிதன கபோருளோேோரப் புறக்கணிப்பு என்னும் சுதேசி இயக்கம் (1905) 
தேோன்றுவேற்குக் கோரணமோயிற்று. 
சுதேசி என்பேன் கபோருள் கசந்ே நோடு என்பேோகும். 
இவ்வியக்கத்ேின்படி நோட்டின் கேோழில்கள் தமம்போடு அதடவதே ஊக்குவித்து, 
அயல்நோட்டுப் கபோருள்கள் பயன்போட்தடப் புறக்கணிப்பேோகும். 
பக்கிம் சந்ேிர சட்டர்ெி என்பவரோல் இயற்றப்பட்ட ‘வந்தேமோேரம்’ என்னும் 
முழக்கத்தே கோங்கிரசோர் எழுப்பினர். 

மிண்ரடா (1905 – 1910) 

முஸ்லீம் லீக் ரதாற்றம் – 1906 

 முஸ்லீம்கள் ேங்கள் முன்தனற்றத்ேிற்கு ஒரு அதமப்பு தேதவ என்பதே 
உணர்ந்ேனர். பிரித்ேோளும் ககோள்தகதளப் பின்பற்றிய ஆங்கில அரசு, 
முஸ்லீம்களின் தவண்டுதகோதள ஏற்றது. 

 1906 ஆம் ஆண்டு டோக்கோ நகதரச் தசர்ந்ே நவோப் சலிமுல்லோகோன் என்பவரது 
ேதலதமயில் முஸ்லீம் லீக் கட்சி தேோற்றுவிக்கப்பட்டது. முஸ்லீம்களின் 
உரிதமகதளப் போதுகோப்பது, அவர்கதள ேனியோகப் பிரிப்பது, ஆங்கிதலயருக்கு 
விசுவோசமோக நடந்து, ேனித்கேோகுேி கபறுவது ஆகியவற்தற தநோக்கங்களோக 
ககோண்டிருந்ேது. 

 முஸ்லீம் லீக் வங்கப் பிரிவிதனதய ஆேரித்ேது. சுதேசிதய எேிர்த்ேது. 
 வகுப்புவோரி பிரேிநிேித்துவத்தே தகட்டது. 
 1906 ேோேோபோய் கநௌதரோெி ேதலதமயில் நதடகபற்ற கல்கத்ேோ இந்ேிய 
தேசிய கோங்கிரஸ் மோநோட்டில் ‘சுயரோஜ்யம்’ ேீர்மோனம் நிதறதவற்றப்பட்டது. 

சூரத் பிளவு – 1907 

 1907 ஆம் ஆண்டு நடந்ே சூரத் மோநோட்டில் மிேவோேிகளுக்கும், 
ேீவிரவோேிகளுக்கும் இதடதய தமோேல் ஏற்பட்டு கோங்கிரஸ் இரண்டோகப் 
பிரிந்து ேீவிரவோேிகள் கவளிதயறினர். 

தீவிரவாதிகள் 

 போலங்கோேர ேிலகர் ேிவிரவோேிகளின் ேதலவரோகவும் வ.உ.சி மற்றும் 
சுப்ரமணிய சிவோ ேளபேிகளோக கசயல்பட்டனர். 
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 போலங்கோேர ேிலகர், லோலோ லெபேிரோய், பிபின் சந்ேிர போல் அரவிந்ேதகோஷ் 
ஆகிதயோர் ேீவிரவோேிகள் என அதழக்கப்பட்டனர். 

 சுய ஆட்சி எனது பிறப்புரிதம, அதே அதடந்தே ேீருதவன் என முழங்கியவர் 
போல கங்கோேர ேிலகர் ஆவோர். 

 சுப்பிரமணிய போரேியோர் கநருங்கிய நண்பர் ஆவர். 
 ேிலகர், தகசரி என்ற பத்ேிரிக்தகதய நடத்ேினோர். 
 பிபின் சந்ேிரபோல், நியூ இந்ேியோ என்ற பத்ேிரிக்தகதய நடத்ேினோர். 
 ஆரவிந்ே தகோஷ், வந்தே மோேரம் என்ற பத்ேிரிக்தகதய நடத்ேினோர். 
 வங்கப் பிரிவிதனக்கு பிறகு கபோருளோேோரப் புறக்கணிப்பு எனும் சுதேசி 
இயக்கம் தேோன்றியது. சுதேசி என்பேன் கபோருள் கசோந்ே நோடு என்பேோகும். 

 தூத்துக்குடிதயச் தசர்ந்ே வ.உ.சிேம்பரம் பிள்தள சுதேசி நீரோவிக் கப்பல் 
கம்கபனிதய (Swedehi Stream Navigaion Company) நிறுவி இந்ேியோவிற்கும் 
இலங்தகக்கும் வணிகம் கசய்ேோர். 

மிதவாதிகள் (Moderate) 

 தகோபோலகிருஷ்ண தகோகதல மிேவோேிகளின் ேதலவரோக ேிகழ்ந்ேோர். 
 சி.விெயரோகவோச்சோரியோர், ேிரு. வி. கல்யோணசுந்ேரனோர், பி. வரேரோெிலு 
நோயுடு, ஈ. கவ. ரோ, எஸ். சீனிவோச அய்யங்கோர், எஸ்.சத்ேியமூர்த்ேி மற்றும் 
தக.கோமரோஜ் ஆகிதயோர் மிேவோேிகள். 

 சுதரந்ேிரநோத் போனர்ெி, ேோேோபோய் கநௌதரோெி, கபதரோஷோ, தமத்ேோ, 
தகோபோலகிருஷ்ண தகோகதல, எம்.ெி.ரனதட தபோன்தறோர் மிேவோேிகள் என 
அதழக்கப்பட்டனர். 

மிண்ரடா – மார்லிச் சரீ்திருத்துங்கள் – 1909 

 முஸ்லீம்கதள ேிருப்ேிபடுத்ே, 1909 ஆம் ஆண்டு மிண்தடோ-மோர்லி சீர்ேிருத்ேச் 
கட்டம் ககோண்டு வரப்பட்டது. 

 இச்சட்டத்ேின்படி முஸ்லீம்களுக்கு ேனித்கேோகுேிகள் வழங்கப்பட்டன. 
 சட்டமன்றங்களில் தேர்ந்கேடுக்கப்பட்ட அங்கத்ேினர்களின் எண்ணிக்தக 
உயர்த்ேப்பட்டது. 

 ஆளுநரின் கசயற்குழுவில் இந்ேிய உறுப்பினருக்கு ஒரு இடம் 
வழங்கப்பட்டது. 

 இேதன கோங்கிரஸ் கடுதமயோக எேிர்த்ேது. 

சார்லஸ் ஹார்டிஞ்ச் (1910 – 1916) 

 1911 ெந்ேோம் ெோர்ஜ் மன்னதர கபருதமப்படுத்ே ேர்போர் நடத்ேினோர். 
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 பிரிக்கப்பட்ட வங்கோளம் 1911ல் இதணக்கப்பட்டு, ேதலநகரம் கடல்லிக்கு 
மோற்றப்பட்டது. 

 1913 கடோர் போர்ட்டி, லோலோ ஹர்ேயோள், ேரக்னோத் ேோஸ், தசோகன் சிங் பக்னோ 
ஆகிதயோரோல் சோன்பிரோன்தகோ நகரில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 

முதல் உலகப்ரபார் (1914 – 1918) 

 கி.பி 1914 ஆம் ஆண்டு முேல் உலகப்தபோர் தேோன்றியது. இப்தபோரில் பிரிட்டன், 
பிரோன்ஸ், இரஷ்யோ ஆகிய 3 நோடுகளும் ஒன்றோக தசர்ந்து கசயல்பட்டன. 
ஆங்கிதலயரின் சோர்பில் இந்ேியர்கள் இப்தபோரில் ேீவிரமோக பங்கு கபற்றனர். 
இேன் மூலம் ஆங்கிதலயர்கள் ேங்களுக்கு கபோறுப்போட்சி வழங்குவோர்கள் 
என்ற நம்பிக்தக இந்ேியர்களுக்கு ஏற்பட்டது. 

தசம்சுரபார்டு 1916 – 1921 

தன்னாட்சி இயக்கம் – 1916  

 போலகங்கோேர ேிலகர் 1916 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் ேன்னோட்சி கழகத்தே 
மும்தபயில் நிறுவினோர். 

 அயர்லோந்தேச் தசர்ந்ே அன்னிகபசன்ட் அம்தமயோர் கசன்தனயில் ேன்னோட்சி 
கழகத்ேின் கிதளயிதனத் கேோடங்கினோர். 

 இவ்விரு கழகங்களும் தசர்ந்து இந்ேியர்கள் ேன்னோட்சி அல்லது சுய ஆட்சி 
கபறுவேற்கு பிரச்சோரம் கசய்ேன. 

 அன்னிகபசன்ட் அம்தமயோர் நடத்ேிய நியூ இந்ேியோ பத்ேிரிக்தகதய ஆங்கில 
அரசு ேதட கசய்ேது. 

 1916 ஆம் ஆண்டு கசப்டம்பரில் அதடயோரில் அன்னிகபசன்ட் அதமயோரோல் 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்ே இயக்கம் தேசபக்ேிதய தூண்டின. எஸ்.சுப்ரமணிய 
அய்யர், ேிரு.வி.கல்யோணசுந்ேரர் டோக்டர் பி.வரேரோெ ீநோயுடு மற்றும் ஈ.கவ.ரோ 
ஆகிதயோர் இந்ே இயக்கம் வளர கபரிதும் உேவினர். 

 கோமன்வலீ், நியூ இந்ேியோ என்ற பத்ேிரிக்தககதள அன்னிகபசன்ட் 
கேோடங்கினோர். 

 தமோேிலோல் தநரு மற்றும் சி. ஆர். ேோஸ் ேன்னோட்சி இயக்கத்ேிற்கு ேங்கள் 
முழு ஆேரதவத் ேந்ேனர். 

லக்ரனா ஒப்பந்தம் – 1916  

 இந்ேிய தேசிய கோங்கிரசின் ஆண்டு மோநோடு 1916 ஆம் ஆண்டு லக்தனோ நகரில் 
நதடகபற்றது. 
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 இம் மோநோட்டில் இரு முக்கிய வரலோற்று நிகழ்ச்சிகள் இடம் கபற்றன. 
மிேவோேிகளும்,ேீவிரவோேிகளும் ஒன்றுபட்டனர். 

 கோங்கிரசும், முஸ்லீம் லீக்கும் சுய ஆட்சி கபறுவேில் ஒருவருக்ககோருவர் 
ஒத்துதழப்பு நல்கிட ஒப்பந்ேம் ஒன்றில் தககயழுத்ேிட்டனர். 

 அந்ே மோநோட்டில் ேோன் ெவஹர்லோல் தநரு, கோந்ேிதய முேன்முேலோகச் 
சந்ேித்ேோர். 

ஆகஸ்ட் அறிக்லக கி.பி.1917 

 1917 ஆம் ஆண்டு கவளியிடப்பட்ட ஆகஸ்ட் அறிக்தக இந்ேியோவின் எேிர்கோல 
அரசியல் சீர்ேிருத்ேங்கள் பற்றியும் இந்ேியோவில் படிப்படியோக ேன்னோட்சி 
நிறுவனங்கள் ஏற்படுத்ேப்படும் என்றும் உறுேியளித்ேது. இேனோல் ேன்னோட்சி 
இயக்கம் படிப்படியோக முடிவுக்கு வந்ேது. 

மாண்ரடகு – தசம்ஸ்ரபார்டு சரீ்திருத்தங்கள் 1919 

 முேல் உலகப்தபோரின் தபோது இந்ேியர்கள் ஆங்கிதலயருக்கு முழு ஆேரவு 
ககோடுத்ேனர். இேனோல் ஆங்கிதலயர்கள் கவற்றி கபற்றனர். 

 1919 ஆம் ஆண்டு ஆங்கிலப் போரோளுமன்றம், மோண்தடகு – கசம்ஸ்தபோர்டு 
சீர்ேிருத்ேச் சட்டத்தே இயற்றியது. 

 மத்ேிய மற்றும் மோகோண சட்டமன்றங்கள் விரிவுபடுத்ேப்பட்டன. 
 மோகோணங்களில் இரட்தட ஆட்சி முதற அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டது. 
 ஆங்கிதலோ – இந்ேியர்கள், சீக்கியர்கள் மற்றும் கிறித்துவர்கள் 
ஆகிதயோர்களுக்கு ேனித்ேனி கேோகுேிகள் வழங்கப்பட்டன. 

 இந்ேியர்கள் அேிக எண்ணிக்தகயில் சட்டமன்றகளில் இடம் கபற்றனர். 
 இந்ேிய தேசிய கோங்கிரஸ் இச்சட்டத்தே நிரோகரித்ேது. 
 இச்சட்டத்தே கவளியிட்டது ஆங்கிதலயரின் கபருந்ேன்தமயற்ற கசயல் 
எனவும் அேதன ஏற்றுக் ககோள்வது இந்ேியருக்கு மேிப்புதடயேோகோது எனவும் 
அன்னிகபசன்ட் விவரித்ேோர் 

தரௌலட் சட்டம் – 1919 

 ஆங்கில அரசு இந்ேிய சுேந்ேிரப் தபோரோட்டத்தே ேீவிரமோக எேிர்ககோள்ள 1919 
ஆம் ஆண்டு கரௌலட் சட்டத்தே ககோண்டு வந்ேது. 

 இச்சட்டத்ேின்படி, உத்ேரவின்றி எவதரயும் தகது கசய்யவும் விசோரதனயின்றி 
எவதரயும் 2 ஆண்டுகள் வதர சிதறயில் அதடக்கவும் ஆங்கில அரசுக்கு 
அேிகோரம் வழங்கப்பட்டது. 
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 இந்ேிய மக்கள் கோந்ேியடிகளின் ேதலதமயில் கரௌலட் சட்டத்தேக் 
கடுதமயோக எேிர்த்ேனர். 1919 ஏப்ரல் 6 ஆம் நோள் நோடு முழுவதும் 
கதடயதடப்பு மற்றும் மறியல் தபோரோட்டங்கள் (Hartals) தமற்ககோள்ளப்பட்டன. 

ஜாலியன் வாலாபாக் படுதகாலல – 1919 

 1919 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 13 ஆம் நோள் பஞ்சோபின் முக்கியத் ேதலவர்களோன 
டோக்டர் சத்ேியபோல் மற்றும் டோக்டர் சோய்ப்புேீன் கிச்லு ஆகிதயோர் தகது 
கசய்யப்பட்டனர். இேதன எேிர்த்து சுமோர் பத்ேோயிரம் மக்கள் அமிர்ேசரஸில் 
உள்ள ெோலியன் வோலோபக்கில் (பூங்கோ) அதமேியோகக் கூடியிருந்ேனர். 

 அப்பூங்கோ நோற்புறமும் உயர்ந்ே சுவர்களோர் சூழப்பட்டு ஒரு சிறிய 
நுதழவுவோயில் மட்டுதம ககோண்டேோக இருந்ேது. 

 இரோணுவத் ேளபேியோன கெனரல் டயர் ேம் பதட வரீர்களுடன் அங்கு கசன்று 
வோயிதல அதடத்ேபடி எவ்விே முன்னறிவிப்பின்றி அப்போவி மக்கள் மீது 
துப்போக்கி சூடு நடத்ே உத்ேரவிட்டோர். அக்கூட்டத்ேில் பல கபண்களும், 
குழந்தேகளும் கூடியிருந்ேனர், இச்சம்பவத்ேில் நூற்றுக்கணக்கோன மக்கள் 
ககோல்லப்பட்டனர். 

 படுககோதலக்கு எேிர்ப்பு கேரிவித்து இரவநீ்ேிரநோத் ேோகூர் ேனது தநட்வுட் 
(Knight Hood) பட்டத்தேத் துறந்ேோர். 

 கோந்ேி கேன் ஆப்பிரிக்க அரசு அளித்ே ககய்சர்-இ-ஹிந்த் பேக்கத்தே ேிருப்பி 
அளித்ேோர். 

கிலாபத் இயக்கம்  1919 – 1920 

 இந்ேிய முஸ்லீம்கள் ஆங்கிதலயர்களுக்கு எேிரோக பல குதறபோடுகதள 
ககோண்டிருந்ேனர். முேல் உலகப்தபோரில் கெர்மனியும் அேன் நட்பு நோடோன 
துருக்கியும் தேோல்வியதடந்ேன. 

 துருக்கி தபரரசு துண்டோக்கப்பட்டு பிரிட்டனும், பிரோன்சும் ேங்களுக்குள் 
பங்குதபோட்டுக்ககோண்டன. உலக முஸ்லீம் மக்களின் சமயத் ேதலவரோன 
கோலிப் அவமேிக்கப்பட்டோர். இேதன முஸ்லீம்கள் கபருத்ே அவமோனமோகக் 
கருேினர். 

 ஆங்கில அரசுக்கு எேிரோக இந்ேியோவில் முகமது அலி, சவுகத் அலி என்ற 
அலி சதகோேரர்கள் கிலோபத் இயக்கத்தேத் கேோடங்கினோர்கள். 

 முஸ்லீம் லீக் கட்சியும், கோங்கிரஸ் கட்சியும் கநருங்கி வர நல்ல சந்ேர்ப்பம் 
என எண்ணி கோந்ேி இவ்வியக்கத்தே ஆேரித்ேோர். 


