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8th Social Science Lesson 3 Notes in Tamil 

3. கிராம சமூகமும் வாழ்க்கக முகையும் 

அறிமுகம் 

 காலனி ஆதிக்கத்திற்கு முன் இந்தியப் ப ாருளாதாரமானது, வேளாண்மமமய அடிப் மையாகக் 
பகாண்ை ப ாருளாதாரமாக இருந்தது. இக்காலத்தில் வவளாண்கம மக்களின் முதல்நிகைத் 
ததாழிைாக இருந்தது. 

 பெசவுத்பதாழில், சர்க்கமர பதாழில், எண்பெய் பதாழில் இன்னும் பிற பதாழில்கள் 
வேளாண்மமமயச் சார்ந்வத ெமைப ற்றன. 

 ஆங்கில அரசானது இந்தியாவின்  ழமமயான வேளண்மம முமறமயயும் மற்றும் நிலேருோய் 
பகாள்மகமயயும் ஏற்றுக்பகாள்ளவில்மல. நிமலயான நில ேருோய் திட்ைம், மகல்ோரி திட்ைம், 
இரயத்துோரித் திட்ைம் என்னும் மூன்று ப ரிய நிலேருோய் மற்றும் நில உரிமம திட்ைத்மத 
ஆங்கில அரசு இந்தியாவில் அறிமுகப் டுத்தியது. 

 இத்திட்ைங்களின் மூலம் விேசாயிகளுக்பகதிரான ப ாருளாதார சுரண்ைல் முமற பிற்காலத்தில் 
அேர்கமள ஆங்கிவலயருக்கு எதிராக புரட்சியில் ஈடு ை மேத்தது. 

ஆங்கிவையர்களின் ஆட்சியின்கீழ் நிைவருவாய் தகாள்கக 

 1765ல் இரா ர்ட் கிமளவ் ேங்காளம், பீகார் மற்றும் ஒரிசா ஆகிய  குதிகளில் ேரி ேசூலிக்கும் 
உரிமமமய ப ற்ற பின்பு அங்கு அேர் ஓராண்டு நில ேருோய் திட்ைத்மத 
ெமைமுமறப் டுத்தினார். 

 அதன் பிைகு வாரன் வேஸ்டிங்ஸ் தகைகம ஆளுநராக பதவிவயற்ை பின்பு ஓராண்டு 
நிைவருவாய் திட்டத்கத ஐந்தாண்டு நிை வருவாய் திட்டமாக மாற்றி பின்பு ஓராண்டுத் திட்டமாக 
மாற்றினார். 

 ஆனால் காரன்வாலிஸ் பிரபு தகைகம ஆளுநரான பிைகு இத்திட்டத்கத பத்தாண்டு நிை 
வருவாய் திட்டமாக 1793ல் மாற்றினார். இத்திட்டம் நிகையான நிைவருவாய் திட்டம் 
என்ைகைக்கப்படுகிைது. 
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 இத்திட்ைம் வங்காளம், பீகார், ஒரிசா, உத்திர பிரவதசத்தில் வாரணாசி பகுதி மற்றும் வடக்கு 
கர்நாடகம் ஆகிய பகுதிகளில் தகாண்டுவரப்பட்டது. 

 ஆங்கில இந்தியாவின் பமாத்த நிலப் ரப்பில் 19% நிலப் ரப்பில் ெமைமுமறப் டுத்தப் ட்டிருந்த 
இத்திட்ைம் ஜமீன்தாரி, ஜாகீர்தாரி, மல்குஜாரி மற்றும் பிஸ்வவதாரி என்னும் பை தபயர்களால் 
அகைக்கப்பட்டது. 

நிகையான நிைவரி திட்டத்தின் சிைப்பு கூறுகள் 

 ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்ப னிக்கு முமறயாக ேரி பசலுத்தும் ேமர ஜமீன்தார்கள் நில 
உமைமமயாளர்களாக அங்கீகரிக்கப் ட்ைனர். 

 விேசாயிகளிைமிருந்து ேரிமய ேசூல் பசய்யும் அரசின் முகேர்களாக ஜமீன்தார்கள் 
பசயல் ாட்ைனர். 

 ஜமீன்தார்கள் ேணிகக்குழுவிற்கு பசலுத்தி ேந்த ேரி நிமலயாக நிர்ெயிக்கப் ட்டு, எந்த 
சூழ்நிமலயிலும் உயர்த்தப் ைமாட்ைாது என உறுதியளிக்கப் ட்ைது. 

 விவசாயிகளிடமிருந்து வசூலித்த 10/11 பங்கு வரியிகன ஜமீன்தார்கள் ஆங்கிை அரசுக்கு 
தசலுத்தினர். 

 ஜமீன்தார்கள், விேசாயிக்கு  ட்ைா (எழுதப் ட்ை ஒப் ந்தம்) ேழங்கினர். இதன் மூலம் விேசாயிகள் 
அந்நிலத்மத உழும் காலம் ேமர குத்தமகதாரர்களக கருதப் ட்ைனர். 

 அமனத்து நீதித்துமற அதிகாரங்களும் ஜமீன்தார்களிைமிருந்து திரும்  ப றப் ட்ைது. 

நிகைகள் 

 தரிசு நிலங்கள் மற்றும் காடுகல் விேசாய நிலங்களாக மாற்றப் ட்ைன. 
 ஜமீன்தார்கள் நிைத்தின் உரிகமயாளராயினர். 
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 நீதி ேழங்கும் ப ாறுப்பிலிருந்து ஜமீன்தார்கள் விடுவிக்கப் ட்ைனர். 
 ஜமீன்தார்கள் ஆங்கில அரசுக்கு ெம்பிக்மகக்குரியேர்களாக மாறினர். 
 ஆங்கில அரசுக்கு நிமலயான ேருோய் கிமைப் மத உறுதி பசய்தது. 

குகைகள் 

 ஆங்கிவலய அரசு விேசாயிகளுைன் வெரடியாக பதாைர்பு பகாள்ளவில்மல. 
 விேசாயிகளின் உரிமமகள் மறுக்கப் ட்ைவதாடு, ஜமீன்தார்களின் ப ாறுப்பில் விைப் ட்ைனர். 
 விவசாயிகள் தபரும்பாலும் அடிகமகளாகவவ நடத்தப்பட்டனர். 
 இந்த திட்ைத்தினால் ஜமீன்தார்கள் வசாம்வ றிகளாகவும், ஆைம் ரப் பிரியர்களாகவும் மாறினர். 
 ேங்காளத்தின்  ல கிராமப்புறங்களில் ஜமீன்தார்களுக்கும், விேசாயிகளுக்குமிமைவய  ல 

வமாதல்கள் ஏற் ட்ைன. 

இரயத்துவாரி முகை 

 இரயத்துவாரி முகை 1820ல் தாமஸ்மன்வைா மற்றும் வகப்டன் ரீட் என்பவர்களால் 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

 இம்முமற மதராஸ், பம்பாய், அசாம் பகுதிகள் மற்றும் கூர்க் ஆகிய இந்திய மாகாணங்களில் 
தகாண்டுவரப்பட்டது. 

 இம்முமறயின் மூலம் நிலத்தின் உரிமமயானது விேசாயிகளின்  ேசம் ஒப் மைக்கப் ட்ைது. 
இதனால் விேசாயிகள் நிலத்தின் உரிமமயாளராயினர். 

 ஆங்கிவலய அரசு வெரடியாகவே விேசாயிகளிைமிருந்து ேரிேசூமலப் ப ற்றது. பதாைக்கத்தில் 
நிலேருோயானது விமளச்சலில்  ாதி என நிர்ெயிக்கப் ட்ைது. 

 பின்னர் இது தாமஸ் மன்வறா அேர்களால் விமளச்சலில் மூன்றில் ஒரு  ங்காக குமறக்கப் ட்ைது. 
இம்முமறயில் நில ேருோயானது மண் மற்றுன்  யிரின் தன்மமயின் அடிப் மையில் 
தீர்மானிக்கப் ட்ைது. 

 தபாதுவாக 20 அல்ைது 30 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுகை நிைத்தின் மீதான குத்தகக 
மாற்றியகமக்கப்பட்டது. 

 இத்திட்ைத்தில் விேசாயிகளின் நிமலமம மிகவும்  ாதுகாப் ானதாக இருந்தது. உண்மமயில், அரசு 
விேசாயிகளிைமிருந்து நிலேருோமய ேரியாக அல்லாமல் குத்தமகயாகவே ப ற்றுக் பகாண்ைது. 

இரயத்துவாரி முகையின் சிைப்பு கூறுகள் 

 ேருோய் ஒப் ந்தம் வெரடியாக விேசாயிகளுைன் பசய்துபகாள்ளப் ட்ைது. 
 நில அளவு மற்றும் விமளச்சலின் மதிப்பீடு கெக்கிைப் ட்ைது. 
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 அரசு, விகளச்சலில் 45லிருந்து 50 சதவீதம் வகர வரியாக நிர்ணயம் தசய்தது. 

இரயத்துவாரி முகையால் ஏற்பட்ட விகளவுகள் 

 ப ரும் ாலான  குதிகளில் நிலேருோய் மிக அதிகமாக நிர்ெயிக்கப் ட்ைது. சிறப் ான  ருேக் 
காலங்களில் கூை விேசாயிகள் நிலேரி பசலுத்துேதற்கு மிகவும் சிரமப் ட்ைனர். 

 அரசு, ஜமீன்தார்களுக்குப்  திலாக விேசாயிகமள சுரண்டியது. 

மகல்வாரி முகை 

 மகல்வாரி முகை, என்பது வோல்ட் தமகன்சி என்பவரது சிந்தகனயில் உதித்த, ஜமீன்தாரி 
முகையின் மாற்றியகமக்கப்பட்ட வடிவவம ஆகும். 

 கங்மகச் சமபேளி , ேைவமற்கு மாகானங்கள், மத்திய இந்தியாவின் சில குதிகள் மற்றும்  ஞ்சாப் 
வ ான்ற  குதிகளில் 1822ல் அறிமுகப் டுத்தப் ட்ைது. 

 இராபர்ட் தமர்தின்ஸ் பர்ட் என்பவரின் வழிகாட்டுதலின்படி 1833ல் வில்லிய தபண்டிங் பிரபு, 
இம்முகையில் சிை அடிப்பகட மாற்ைங்ககள தகாண்டு வந்தார். 

 மகல் அல்லது கிராம விமளச்சலின் அடிப் மையில் இம்முமறயில் ேருோய் மதிப்பீடு 
பசய்யப் ட்ைது. மகல்  குதியின் அமனத்து உரிமமயாளர்களும் நிலேருோய் பசலுத்துேதற்கு 
கூட்டு ப ாறுப்புமையேர்களாேர். 

 பதாைக்கத்தில், பமாத்த விமளச்சலில் மூன்றில் இரண்டு  ங்கு நிலேருோய் அரசின்  ங்காக 
நிர்ெயிக்கப் ட்ைது. 

 பின்னர் வில்லியம் ப ண்டிங் பிரபு பமாத்த விமளச்சலில் நிலேருோய் 50 சதவீதம் எனக் 
குமறத்தார். 

 இம்முமறயில் நிைவருவாகய கிராமம் முழுவதும் வசூல் தசய்து அரசுக்கு தசலுத்த ஒரு கிராமத் 
தகைவர் (Lambardar) நியமிக்கப்பட்டிருந்தார். 

 இந்தமுமற முதலில் ஆக்ரா, அவயாத்தி வபான்ை இடங்களில் அமுல்படுத்தப்பட்டது. 
 பின்னர், ஐக்கிய மாகாெங்களின் பிற  குதிகளுக்கும் விரிவு டுத்தப் ட்ைது. இத்திட்ைத்திலும் 

அதிகமான ேரிச்சுமமகள் அமனத்தும் விேசாயிகள் மீவத விழுந்தது. 

மகல்வாரி முகையின் சிைப்பு கூறுகள் 

 கிராமத் தமலேர் அரசுக்கும், கிராம மக்களுக்குமிமைவய இமைத் தரகராக பசயல் ட்ைார். 
 இத்திட்ைம் கிராமோரியான மதிப்பீைாக இருந்தது. ஒவர ெ ர்  ல கிராமங்கமள தன் ேசம் 

மேத்திருந்தார். 
 கிராம நிலங்களுக்கு, கிராமத்மத வசர்ந்த சமுதாயத்தினவர உரிமமயளாராக இருந்தனர். 
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மகல்வாரி முகையால் ஏற்பட்ட விகளவுகள் 

 கிராமத் தமலேர், சலுமககமள தமது பசாந்த விருப் ங்களின் அடிப் மையில் தேறாகப் 
 யன் டுத்தினார். 

 இம்முமறயானது விேசாயிகளுக்கு இலா கரமானதாக இல்மல. 
 இம்முமறயானது ஜமீன்தாரி முமறயின் திருத்தியமமக்கப் ட்ை ேடிேமாக இருந்தது. வமலும் இது 

கிராமத்தின் உயர் ேகுப்பினருக்கு இலா கரமானதாக அமமந்தது. 

விவசாயிகளின் மீது ஆங்கிை நிைவருவாய் முகையின் தாக்கங்கள் 

 அமனத்து நிலேரி முமறகளும் ப ாதுோக, நிலத்திலிருந்து அதிக ட்ச ேருமானம் ப றுேதாகவே 
இருந்தது. இதனால் நில விற் மன அதிகரிப்பு மற்றும் விேசாயத் பதாழில் அழிவிற்கு 
ேழிேகுத்தது. 

 விேசாயிகள் அதிக ேரிவிதிப்பினால்  ாதிக்கப் ட்ைனர். அதிக ேரிச்சுமம மற்றும்  ஞ்சத்தினால் 
மக்கள் ேறுமமயாலும், கைன்சுமமயாலும் அேதிப் ட்ைனர். இதனால் விேசாயிகள் நிலத்மத 
விமலக்கு ோங்குவோர் மற்றும் ேட்டிக்குப்  ெம் தரு ேர்கமள வதடிச் பசன்றனர். அேர்கள் 
விேசாயிகளிைமிருந்வத நிலத்மத விமலக்கு ோங்கி ப ரும் பசல்ேந்தர்களாயினர். 

 ஜமின்தார்கள், ேட்டிக்காரர்கள், ேழக்கறிஞர்கள் ஆகிவயார்களால் ஏமழ விேசாயிகள் 
சுரண்ைப் ட்ைனர். 

 இந்திய கிராமங்களுக்கான நிமலப்புத் தன்மமயும் பதாைர்ச்சியான நிமலயும் அமசக்கப் ட்ைன. 
 ஆங்கிவலய இறக்குமதி ப ாருட்களால் இந்தியக் குடிமசத் பதாழில்கள் மமறந்தன. விேசாயிகள் 

ேருமானத்திற்கு வேறு ேழியின்றி தவித்தனர். 
  ழமமயான  ழக்க ேழக்கங்கள் மாற்றப் ட்டு புதிய சட்ை அமமப்பு, நீதிமன்ற ெமைமுமறகள் 

ேழக்கத்திற்கு ேந்தன. 
 நிலத்தின் உண்மமயான உரிமமயாளர்களாகவும், உற் த்தியின் ப ரும்  ங்குதாரர்களாகவும் 

இருந்த விேசாயிகளுமைய உமழப்பின்  லனானது, ஆங்கிவலயரின் பகாள்மகயால், ஒரு 
குறிப்பிட்ை சலுமகமய ப ற்ற சமுதாயத்திற்கு மட்டுவம ென்மமயளிப் தாக இருந்தது. 

விவசாயிகளின் புரட்சிகள் 

 இந்தியாவில் ஆங்கில ஆட்சியானது வேளாண்மம முமறயில்  ல மாற்றங்கமள பகாண்டு 
ேந்தது. 

 புதிய வேளாண்மம யுக்திகளால்  மழய வேளாண்மம முமற மமறந்து வ ானது. ஜமீன்தார்கள் 
நில உரிமமயாளர்களாக மாறினர். 
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 எந்தளவிற்கு முடியுவமா அந்தளவிற்கு, விேசாயிகளின் உமழப்பு ஜமீன்தார்களால் சுரண்ைப் ட்ைது. 
 வமலும் விேசாயிகளின் ோழ்க்மக முமற மிகவும் துயரமானதாக இருந்தது. தாங்கள் 

எல்மலயில்லா அளவில் சுரண்ைப் டுேமத உெர்ந்த விேசாயிகள், இந்த சுரண்ைலில் இந்து 
 ாதுகாத்துக் பகாள்ள 19 மற்றும் 20ஆம் நூற்றாண்டுகளில், ஆங்கிவலயர்களுக்கும் 
ஜமீன்தார்களுக்கும் எதிராக  ல புரட்சி இயக்கங்களிலும், கலகங்களிலும் ஈடு ட்ைனர். 

சந்தால் கைகம் (1855-56) 

 1855-56ல் விவசாயிகளின் எழுச்சியாகக் கருதப்பட்ட முதைாவது கைகம் சந்தால் கைகமாகும். 
 பீகாரில் உள்ள ராஜ்மகால் குன்றுகளுக்கு அருகிலுள்ள பகுதிகளில் சந்தால் மக்கள் 
வவளாண்கம தசய்து வந்தனர். 

 சந்தால்களின் அறியாமமமய சாதகமாக  யன் டுத்திக் பகாண்ை, ெகர்ப்புற நிலக்கிழார்கள் மற்றும் 
ேட்டிக்குப்  ெம் தருவோர் சந்தால்களின் நிலங்கமள அ கரித்துக் பகாள்ள ஆரம்பித்தனர். 

 இது அேர்களிமைவய கசப் ான உெர்மே ஏற் டுத்தி 1856ல் ஆயுதம் ஏந்திய புரட்சிக்கு இட்டுச் 
பசன்றது. 

 இதமனத் பதாைர்ந்து, சந்தால்கள் தங்கமள அன்னிய ொட்டு ஆக்கிரமிப்பு சக்திகளிலிருந்து 
விடுவித்து பகாள்ேது மட்டுமில்லாமல் தங்களுக்பகன்று ஒரு அரசாங்கத்மத ஏற் டுத்திக்பகாள்ள , 
சிந்து மற்றும் கங்கு என்ற இரண்டு சந்தால் சவகாதரர்களின் தமலமமயின்கீழ் 10,000 வீரர்கள் ஒன்று 
கூடினர். 

 இக்கூட்ைத்தினரின் புரட்சி ஒரு மாதத்திற்குள் ேலிமமயான சக்தியிமன ப ற்றது.  
 ஐவராப்பிய  ண்மெயாளர்கள், ஆங்கிவலை அலுேலர்கள், இரயில்வே ப ாறியாளர்கள், 

ஜமீன்தார்கள் மற்றும் ேட்டிக்குப்  ெம் பகாடுப்வ ார் ஆகிய அமனேரும் புரட்சியாளர்களால் 
தாக்கப் ட்ைனர். 

 புரட்சியானது பிப்ரேரி 1856 ேமர பதாைர்ந்தது. புரட்சியின் தமலேர்கள் மகது பசய்யப் ட்ைமத 
பதாைர்ந்து, கலகமானது கடுமமயாக அைக்கப் ட்ைது. 

 இதமனத் பதாைர்ந்து சந்தால்கள் ேசித்த  குதிகமள சந்தால்  ர்கானா என அரழு அறிவித்தது. 
 அதன் டி சந்தால்களின் நிலங்களும், அமையாளமும் அன்னிய ஆக்கிரமிப் ாளர்களிைமிருந்து 

 ாதுகாக்கப் ட்ைன. 

இண்டிவகா கைகம் (அவுரி புரட்சி 1859 -60) 

 ேங்காள அவுரி சாகு டியாளர்களின் வேமல நிறுத்தம் அதிகளவில்  ரவி தீவிர விேசாய 
புரட்சியாக மாறியது. 
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 ஐவராப்பிய இண்டிவகா வதாட்ைக்காரர்கள், விேசாயிகளுக்கு மிகவும் தீமம தரும் ேமகயில் 
இண்டிவகாமே ேளர்ப் தற்கு குத்தமக விேசாயிகமள கட்ைாயப் டுத்தினர். 

 வமலும் குத்தமக விேசாயிகள், தாங்கள் விமளவிக்கும் அவுரிமய தங்களுக்கு குமறந்த 
விமலக்கு விற்கும் டியும், குத்தமக முன் ெத்மத பின்னாளில் அேர்களுக்கு  யன் டும் 
ேமகயில் முன்கூட்டிவய ப ற்று பகாள்ளும் டியும் ேற்புறுத்தப் ட்ைனர். 

 வமலும் ஆள் கடத்தல் , தகாள்களயடித்தல், ககசயடி தகாடுத்தல், எரித்தல் வபான்ை 
சம்பவங்களும் நடந்தன. 

 தசப்டம்பர் 1859ல் திகம்பர் விஸ்வாஸ் மற்றும் பிஸ்னு சரண் பிஸ்வாஸ் ஆகிவயாரால் நாதியா 
மாவட்டத்தில் நகடதபற்ை கைகங்கள் ஐவராப்பிய பண்கணயாளர்களின் கடுகமயான 
அடக்குமுகைகளால் ககவிடப்பட்டன. 

 அதன் பின்னர் ஐவராப்பிய பதாற்ச்சாமலகள் எரிக்கப் ட்டு, கலகமானது வேறு இைங்களுக்குப் 
 ரவியது. 

 நிலைகமகய கட்டுக்கும் தகாண்டு வர அரசு 1860ல் ஒரு அவுரி ஆகணயத்கத அகமத்தது. 
 அந்த ஆகணயத்தின் பரிந்துகரயின்படி 1862 சட்டம் பாகம் ஆறிகன (VI) (Part of the Act of 1862)  
உருவாக்கியது. 

 ஐவராப்பிய  ண்மெயாளர்களின் அைக்கு முமறக்கு  யந்து ேங்காளத்தின் அவுரி விேசாயிகள் 
பீகார் மற்றும் உத்திரப் பிரவதசத்தில் குடிவயறினர். 

 இந்து வதசபக்தன் என்ை தசய்தித்தாள் சாகுபடியாளர்களின் துயரங்ககள பைமுகை 
தவளிச்சத்திற்கு தகாண்டு வந்தது. 

 அவதவ ால, தீனபந்து மித்ரா என்பவர், வங்காள அவுரி சாகுபடியாளர்களின் துயரங்ககள மக்கள் 
மற்றும் அரசின் கவனத்திற்குக் தகாண்டுவர நீல் தர்பன் (Nil Darpan)என்ை ஒரு நாடகத்கத 
எழுதினார். 

பாப்னா கைகம் (1873 -76) 

  ாப்னா விேசாய எழுச்சி என் து விேசாயிகளால் ெைத்தப் ட்ட்ை, ஜமீன்தார்களின் அைக்கு 
முமறக்கு எதிரான இயக்கமாகும். 

 இக்கலகம் வங்காளத்தின் பாப்னாவில் உள்ள யூசுப்சாகி பர்கானாவில் வகசப் சந்திரா ராய் 
என்பவரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 

 ஜமீன்தார்கள், விேசாயிகளிைமிருந்து, சட்ைத்திற்கு புறம் ான முமறயில், ேற்புறுத்தி ேரி 
ேசூலித்தல், அதிகப் டியான ோரம் (ேரி) ேசூலித்தல், மற்ற பிற ேரிகமளயும் ேழக்கமாக ேசூல் 
பசய்தனர். 
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 விேசாயிகள் ோைமக பசலுத்தவில்மல என்ற வ ாலி காரெங்கமள கூறி அடிக்கடி 
நிலத்திலிருந்து பேளிவயற்றப் ட்ைனர். 

 ொளமைவில் ஜமீன்தார்களால்  ாதிக்கப் ட்ை விேசாயிகள் ப ருங்கூட்ைமாகக் கூடி கிராமங்கள் 
வதாறும் பசன்று ஜமீன்தார்களின் அச்சுறுத்தல்கமள எடுத்துக்கூறி மற்ற விேசாயிகளும் 
தங்களுைன் இமெயும் டி பசய்தனர். 

 வ ாராட்ை பசலவினங்கமள கட்டுப் டுத்த விேசாயிகளிைமிருந்து நிதி திரட்ைப் ட்ைது. 
 வ ாராட்ைம்  டிப் டியாக  ாப்னா முழுேதும்  ரவி, பின்னர் கிழக்கு ேங்காளத்தின் மற்ற 

மாேட்ைங்களுக்கும்  ரவியது. 
 அப் குதி எங்கும் விேசாய சங்கங்கள் அமமக்கப் ட்ைன. வபாராட்டத்தின் முதன்கம வநாக்கம் 
சட்டத்கத எதிர்ப்பதாக இருந்தது. 

 ஜமீன்தார்கள் விேசாயிகமள கட்ைாயப் டுத்திய வ ாது மட்டும் மிகச் சிறிய அளவில் ேன்முமற 
ெமைப ற்றது. 

 வ ாராட்ைத்தில், ஜமீன்தார்களின் வீடுகமள, பகாள்மளயடித்ததாக சில நிகழ்வுகவள இருந்தன. 
நீதிமன்ற ஆமெகமள காேல் நிமலயங்கள் பசயற் டுத்த முயன்றவ ாது அதமன எதிர்த்து 
விேசாயிகள், ஒரு சில தாக்குதல்கமள காேல் நிமலயங்கள் மீதும் பகாடுத்தனர். 

 ஜமீன்தார்களும் ஜமீன்தார்களின் முகேர்களும் மிகவும் அரிதாகவே பகால்லப் ட்ைனர் அல்லது 
காயப் டுத்தப் ட்ைனர். 

 வ ாராட்ைத்தின் ோயிலாக விேசாயிகள் சட்ை விழிப்புெர்வு மற்றும் அேர்களது சட்ை உரிமமகமள 
வமம் டுத்தினர். மக்கமள ஒருங்கிமெத்து சங்கங்கமள உருோக்கி அமமதியான முமறயில் 
எதிர்க்கும் ஆற்றமலயும் , ேலிமமமயயும், விழிப்புெர்மேயும் ேளர்த்துக் பகாண்ைனர். 

தக்காண கைகம் (1875) 

 1875ஆம் ஆண்டு பூனா மாவட்டத்தில் உள்ள விவசாயிகள் ஒரு கைகத்தில் ஈடுபட்டனர். அது 
தக்கான கைகம் என்ைகைக்கப்பட்டது. 

 அப் குதி விேசாயிகள், ஆரம் த்தில் பதாைர்ந்து தங்கள் நிலங்கமள அ கரித்துக் பகாண்டிருந்த 
உள்ளூர் ேட்டிக்காரர்களின் அைக்குமுமறமய எதிர்த்துப் புரட்சி பசய்தனர். 

 பூனா மாவட்டத்தின் ஒரு கிராமத்தில், ஒரு வட்டிக்காரரின் தசாத்துக்ககள ககப்பற்றி, அவகர 
கிராமத்திலிருந்து தவளிவயற்றிய தபாழுது புரட்சி ததாடங்கியது. 

 வமலும் இப்புரட்சி  டிப் மையாக 33 கிராமங்களுக்குப்  ரவியது. விேசாயிகள் மார்ோரி 
சகுகாரர்களின் பசாத்துகமள பகாள்மளயடித்தனர். 
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 சகுகாரர்கள், காேலர்களின் உதவிமய ொடியவ ாது வ ாராட்ைம் ேன்முமறயாக மாறியது. 
இராணுேம் ேரேமழக்கப் ட்டு அப்புரட்சி கட்டுப் டுத்தப் ட்ைது. இப்புரட்சியின் விமளோக 
“தக்காண விவசாயிகள் மீட்புச் சட்டம்” நிமறவேற்றப் ட்டு அதன் மூலம் விேசாயிகளின் குமறகள் 
கமளயப் ட்ைது. 

பஞ்சாப் விவசாயிகள் இயக்கம் (1890-1900) 

 ெகர்ப்புற ேட்டிக்காரர்களிைம் கைமனப் ப ற்று, கைமன திருப்பி பசலுத்தத் தேறிய விேசாயிகள், 
தங்கள் நிலத்தின் மீது ேட்டிக்கமைக்காரர்கள் வமற்பகாண்ை ஒடுக்கு முமறகமள விமரந்து 
தடுக்கும் ப ாருட்டு  ஞ்சாப் விேசாயிகள் புரட்சியில் ஈடு ட்ைனர். 

 ஆங்கிவலய அரசு இப் குதியில் எந்த ஒரு புரட்சி ெமைப றுேமதயும் விரும் வில்மல. ஏபனனில் 
அப் குதியில் இருந்துதான் ஆங்கிவலய இராணுேத்திற்கு வீரர்கள் வதர்வு பசய்யப் ட்ைனர். 

 பஞ்சாப் விவசாயிககளப் பாதுகாப்பதற்காக 1900ல் “பஞ்சாப் நிை உரிகம மாற்றுச் சட்டம்” 
நிகைவவற்ைப்பட்டு வசாதகன முகையில் தசயற்படுத்தப்பட்டது. 

  ஞ்சாபில் இச்சட்ைம் சிறப் ாக பசயல் ட்ைதால் இந்தியாவின் மற்ற  குதிகளுக்கும் 
விரிவு டுத்தப் ட்ைது. இச்சட்ைத்தின் டு,  ஞ்சாப் மக்கள் விேசாயிகள், சட்ை அங்கீகாரம் ப ற்ற 
விேசாயிகள், ேட்டிக்கமைக்காரர்கள் உட் ை இதர மக்கள் என்ற மூன்று ேமகயாகப் பிரிக்கப் ட்ைனர்.  

 முதல் பிரிவு மக்களிைமிருந்து மற்ற இரண்டு பிரிவு மக்களுக்கும் நிலத்மத விற் து மற்றும் 
அைமானம் மேப் து மீதான கட்டுப் ாடுகள் விதிக்கப் ட்ைன. 

சம்பரான் சத்தியாகிரகம் (1917 – 18) 

 பீகார் மாநிலத்தில் உள்ள சாம் ரான் என்ற இைத்தில் ஐவராப்பிய  ண்மெயாளர்கள் சட்ைத்திற்குப் 
புறம் ான மற்றும் மனிதத் தன்மமயற்ற முமறகளில், மிகவும் நியாயமற்ற விமலக்கு அவுரி 
சாகு டிமய பசய்தனர். 

 சாம்பரான் இந்திய விவசாயிகள் (அவுரி சாகுபடியாளர்கள்), தங்களது தமாத்த நிைத்தில் 20ல் 3 
பங்கில் மட்டும் அவுரிகய சாகுபடி தசய்து, அதகனயும் ஐவராப்பிய வதாட்டக்காரர்களுக்கு 
அவர்கள் நிர்ணயித்த விகைக்வக விற்க சம்பரான் தீன்கதியா என்ை நகடமுகையின் கீழ் 
பிகணக்கப்பட்டிருந்தார்கள்.  

 வமலும் அேர்கள் ஐவராப்பிய  ண்மனயாளர்களால் சட்ைவிவராத  ெம்  றிப்பு, மற்றும் அைக்கு 
முமற வ ான்ற நிகழ்வுகளுக்கு ஆளாகினர். 
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 இந்த விேசாயிகளின் பிரச்சிமனமய அறிந்து பகாண்ை மகாத்மா காந்தி அேர்களுக்கு உதே 
முன்ேந்தார். அரசு ஒரு விசாரகணக் குழுகவ அகமத்து, மகாத்மா காந்திகய அக்குழுவின் ஓர் 
உறுப்பினராக வசர்த்துக் தகாண்டது. 

 விவசாயிகளின் குகைகள் விசாரிக்கப்பட்டு இறுதியில் , வம 1918ல் “சம்பரான் விவசாயச் சட்டம்” 
நிகைவவற்ைப்பட்டது. 

வகடா (ககரா) சத்தியாகிரகம் (1918) 

 1918ல் குஜராத்தின் வகைா மாேட்ைத்தில், இமையராத  ஞ்சத்தின் காரெமாக விேசாயம் ப ாய்த்தது. 
ஆனால் நிலேரி முழுேமதயும் பசலுத்த விேசாயிகமள அரசு அறிவுறுத்தியது. 

 இதன் விகளவாக வகடா மாவட்டத்தில் உள்ளூர் விவசாயிகள் வரிதகாடா இயக்கத்கத 
ததாடங்கினர். அவ்வியக்கத்திற்கு காந்தியடிகள் தகைகம ஏற்ைார். 

  ஞ்சத்தின் நிமலகமள அரசுக்கு எடுத்துக்கூறி முழு  லத்துைன் சத்தியாகிரக முமறயில் 
வ ாராடும் டி காந்திஜி விேசாயிகமள ஆயத்தப் டுகின்றனர். 

 வமலும், விேசாயிகள் அச்சமின்றி எல்லா எதிர்ப்புகமளயும் சந்திக்க ஊக்கமளித்தார். அேரது 
அமழப்புக்கு, முன்பனப்வ ாதும் இல்லாத அளவிற்கு விேசாயிகளின் ஆதரவு இருந்தது. மற்றும் 
அரசாங்கம் விேசாயிகளுைன் ஒரு தீர்வுக்கு ேரவேண்டியிருந்தது. 

 இக்காைக் கட்டத்தில் சர்தார் வல்ைபாய் பட்வடல் இந்திய சுதந்திரப் வபாராட்டத்தின் ஒரு 
முக்கியமான தகைவராக உருவானார். 
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மாப்ளா கிளர்ச்சி (1921) 

 மாப்ளா என்று அகைக்கப்பட்ட முஸ்லீம் விவசாயிகள் (வகரளா), இந்து ஜமீன்தார்கள் (தஜன்மிஸ்) 
மற்றும் ஆங்கிை அரசால் அடக்கப்பட்டு சுரண்டப்பட்டனர். இதுவவ இப்புரட்சிக்கு முதன்கம 
காரணமாக இருந்தது. 

 ஏப்ரல் 1920ல் நகடதபற்ை மைபார் மாவட்ட மாநாட்டின் மூைம் மாப்ளா விவசாயிகள் உத்வவகம் 
அகடந்தனர். அம்மாொடு குத்தமககாரர்களுக்கு ஆதரேளித்து, நிலக்கிழார்-குத்தமகதாரர் 
இமையில் உள்ள உறவிமன ஒழுங்குப் டுத்த சட்ைம் இயற்ற வகாரியது. 

 ஆகஸ்ட் 1921ல் மாப்ளா விேசாயிகள், ஜமீன்தார்களின் அைக்குமுமறக்கு எதிராக கிளர்ச்சியில் 
ஈடு ட்ைனர். 
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 கிளர்ச்சியின் ஆரம் த்தில் மாப்ளா விேசாயிகள் காேல் நிமலயங்கள், ப ாது அலுேலகங்கள் , 
பசய்தி பதாைர்பு சாதனங்கள், அைக்கு முமறயில் ஈடு ட்ை நிலக்கிழாரின் வீடுகள், 
ேட்டிக்கமைக்காரர்கள் உட் ை அமனேமரயும் தாக்கினார். 

 ஆனால் 1921 டிசம் ர் ோக்கில் அரசு இரக்கமின்றி மாப்ளா கிளர்ச்சிமய அைக்கியது. அரசின் 
அதிகாரப்பூர்ே மதிப்பீட்டின் டி, அரசு தமலயீட்டின் விமளோக 2337 மாப்ளா கிளர்ச்சியாளர்கள் 
பகால்லப் ட்ைனர். 

 1650 வ ர் காயமமைந்தனர் மற்றும் 45,000க்கும் வமற் ட்வைார் சிமறபிடிக்கப் ட்ைனர். 

பர்வதாலி சத்தியாகிரகம் (1929-30) 

 1928ல் 30% அளவிற்கு அரசு நிைவருவாகய உயர்த்தியது அதனால் பர்வதாலி (குஜராத்) 
விவசாயிகள் சர்தார் வல்ைபாய் பட்வடல் தகைகமயில் தங்களது எதிர்ப்பிகன ததரிவித்தனர். 

 வமலும் விேசாயிகள், உயர்த்தப் ட்ை நிலேரிமய பசலுத்த மறுப்பு பதரிவித்து பிப்ரேரி 12, 1928ல் 
ேரிபகாைா இயக்கத்மதத் பதாைங்கினர். இதில்  ல ப ண்களும் கலந்து பகாண்ைனர். 

 1930ல்  ர்வதாலியில் ேரி பசலுத்த மறுப்பு பதரிவித்த விேசாயிகள் தங்கள் நிலங்கமள குமறந்த 
ஏலத்தில் விற்று இழப் தற்கு தயாராக இருந்தாலும், நிலத்மத அரசுக்குத் தர மறுத்துவிட்ைனர். 

 ஆனாலும் அரசு அேர்கள் நிலத்மத மகயகப் டுத்தி பசய்து ஏலத்தில் விற்றது. இருப்பினும், 1937ல் 
காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்ததபாழுது விவசாயிகளின் நிைம் அகனத்தும் அவர்களுக்வக திருப்பி 
தரப்பட்டது. 

http://www.winmeen.com/

