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அறிமுகம்
1857 ஆம் ஆண்டு பிளாசிப் ப�ாருக்குப் 

பின் நாட்டின் அரசியல், சமூக-ப�ாருளாதார 
நிலைலயப் �ாதிக்கும் வலகயில் 
ஆங்கிபையரால் நாட்டின் �ை �குதிகளில் 
அரசியல் மற்றும் ப�ாருளாதார ஆதிக்கம் 
ஏற்�டுததப்�ட்்டது. இது �ை திறன்மிக்க
நிைக்கிழாரகள் மற்றும் தலைவரகளில்டபய
அதிகார பவறு�ாட்டிற்கு வழிபகாலியது. 
இயற்லகயாகபவ அவரகளுள் 
�ைர ஆங்கிபையரகளுக்கு எதிராக 
புரட்சியில் ஈடு�ட்்டனர.  ஆங்கிபையரகள் 
�ாலளயக்காரரகளி்டமிருந்து வரு்டாந்திர 
கப்�ம் வசூலிக்கும் உரிலம ப�ற்றிருந்ததாகக் 
கருதப்�டுகிறது.  ஆங்கிபையரகளுக்கு 
முதல் எதிரப்பு பூலிதபதவரால் ஏற்�ட்்டது. 
அவருக்குப்பின் மற்ற �ாலளயக்காரரகளான 
வீர�ாண்டிய கட்்டப�ாம்மன், ஊலமததுலர, 
மருது சபகாதரரகள் மற்றும் தீரன் சின்னமலை 
ஆகிபயாரும் ஆங்கிபையருக்பகதிரான 
எதிரப்பிலனத பதரிவிததனர.

பாளையஙகளின் த�ாற்றம்
விஜய நகர ஆட்சியாளரகள் தங்கள் 

மாகாணங்களில் நாயக்கரகலள 
நியமிததனர. இலதபயாட்டி மதுலர நாயக்கர 
�ாலளயக்காரலர நியமிததார.  1529 ல் 
விஸவநாதர மதுலர நாயக்கரானார.  இவரால்  
தனது மாகாணங்களில் அதிகாரங்கலளப் 
ப�ற விரும்பிய சிறுகுடித தலைவரகலள 
கட்டுப்�டுதத முடியவில்லை. அதனால் அவரது 
அலமசசர அரியநாதரு்டன் கைந்தாபைாசிதது 
1529ல் �ாலளயக்காரர முலறலய
ஏற்�டுததினார. அதன்மூைம் நாடு 72 
�ாலளயங்களாகப் பிரிக்கப்�ட்டு ஒவபவாரு 
�ாலளயமும் ஒரு �ாலளயக்காரரின் 
கீழ் பகாண்டுவரப்�ட்்டது. ஒவபவாரு 
�ாலளயக்காரரும் ஒரு பிரபதசததின் 
அல்ைது �ாலளயததின் உரிலமயாளராக 
கருதப்�ட்்டார. இந்த �ாலளயக்காரரகள், 
நாயக்கரகளுக்கு பதலவ ஏற்�டும் ப�ாது 
இராணுவம் மற்றும் இதர உதவிகலள முழு 
மனது்டன் பசயதனர. �ாலளயக்காரரகள் 
வரிகலள வசூலிதது, தாங்கள் வசூலிதத 
வரிப்�ணததில் மூன்றில் ஒரு  �ங்கிலன

மககளின் புரட்சி

அலகு - 4

▶ தமிழ்நாட்டில் �ாலளயக்காரர முலற �ற்றி அறிதல்
▶  ஆங்கிபையரகளுக்பகதிராக நல்டப�ற்ற புரட்சியில் பூலிதபதவர மற்றும்

கட்்டப�ாம்மனின் �ங்கிலனப் �ற்றி புரிந்துபகாள்ளுதல்
▶ பதன்னிந்திய புரட்சி �ற்றி பதரிந்துபகாள்ளுதல்
▶ பவலூர புரட்சியின் காரணங்கள் மற்றும் விலளவுகலளப் �ற்றி அறிதல்
▶  1857 ஆம் ஆண்டு புரட்சியின் காரணங்கள் மற்றும் விலளவுகலளப்

புரிந்துபகாள்ளுதல்

கற்றல் த�ாககஙகள்
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186எட்டாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்

மதுலர நாயக்கரகளுக்கும், அடுதத மூன்றில் 
ஒரு �ங்கிலன இராணுவ பசைவிற்கும் 
பகாடுததுவிட்டு மீதிலய அவரகள் பசாந்த 
பசைவிற்கு லவததுக்பகாண்்டனர.

த�ன்னிந்தியாவில் த�ாடகககால புரட்சிகள்
பாளையககாரரகளின் புரட்சி

17 மற்றும் 18 ஆம் நூற்றாண்டில் 
தமிழ்நாட்டின் அரசியலில் �ாலளயக்காரரகள் 
முக்கிய �ங்கு வகிததனர. அவரகள் தங்கலள 
சுதந்திரமானவரகளாகக் கருதிக்பகாண்்டனர. 

�ாலளயக்காரரகளில்டபய இரண்டு 
�ாலளயங்கள் (முகாம்கள்) இருந்தன. அலவ 
கிழக்கு �ாலளயம் (முகாம்), பமற்கு �ாலளயம் 
(முகாம்) என்�ன ஆகும். கிழக்கு �ாலளயங்களில் 
இருந்த நாயக்கரகள் கட்்டப�ாம்மனின் 
கட்டுப்�ாட்டின் கீழ் ஆட்சி பசயதனர.  பமற்கு 
�ாலளயங்களில் இருந்த மறவரகள் 
பூலிதபதவரின் கட்டுப்�ாட்டின் கீழ் ஆட்சி 
பசயதனர. இந்த இரண்டு �ாலளயக்காரரகளும் 
ஆங்கிபையருக்கு கப்�ம்(kist) கட்்ட மறுததுக் 
கிளரசசியில் ஈடு�ட்்டனர. 
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187 மக்களின் புரட்சி

�ாலளயக்காரரகளுக்கும், கிழக்கிந்திய 
கம்ப�னிக்குமில்டபய ஆரம்� காை 
ப�ாராட்்டங்கள் அரசியலில் ஒரு வலிலமயான 
�ரிணாமதலதப் ப�ற்றன. 1792 ஆம் 
ஆண்டு கரநா்டக உ்டன்�டிக்லகயால் 
ஒருங்கிலணக்கப்�ட்்ட ஆங்கிபைய  அதிகாரம் 
�ாலளயக்காரரகளின் மீது பசலுததப்�ட்்டது. 
இந்த உ்டன்�டிக்லகயின் �டி ஆங்கிபையரகள் 
வரிவசூல் பசயயும் உரிலமலயயும் ப�ற்றனர. 
அதன் விலளவாக �ாலளயக்காரரகளின் 
புரட்சி பவடிததது.

பூலிதத�வர
இந்தியாவில் ஆங்கிை ஆட்சிலய 

எதிரப்�தில் தமிழ்நாட்டில் முன்பனாடியாக 
இருந்தவர பூலிதபதவர ஆவார. அவர 
திருபநல்பவலியின் அருகிலிருந்த பநற்கட்டும் 
பசவல் என்ற �ாலளயததின் �ாலளயக்காரர 
ஆவார. அவரது ஆட்சிக் காைததில் ஆற்காட்டு 
நவா�ான முகமது அலிக்கும் ஆங்கிபையருக்கும் 
கப்�ம் கட்்ட மறுதது அவரகலள எதிரக்கத 
பதா்டங்கினார. எனபவ ஆற்காட்டு நவாப் 
மற்றும் ஆங்கிபையரின் கூட்டுப்�ல்டகள் 
பூலிதபதவலரத தாக்கின. ஆனால் அக்கூட்டுப் 
�ல்டகள், திருபநல்பவலியில் பூலிதபதவரால் 
பதாற்கடிக்கப்�ட்்டன. இந்தியாவில், 
ஆங்கிபையரு்டன் ப�ாரிட்டு அவரகலளத 
பதாற்கடிதத முதல் இந்திய மன்னர 
பூலிதபதவபர ஆவார. இந்த பவற்றிக்குப் பிறகு 
பூலிதபதவர நவாப் மற்றும் ஆங்கிபையலர 
எதிரக்க �ாலளயக்காரரகளின் கூட்்டலமப்ல� 
உருவாக்க முயன்றார.

1759ல் யூசுப்கான் தலைலமயிைான 
ஆற்காடு நவாப்பின் �ல்டகள் பநற்கட்டும் 
பசவலைத தாக்கின. அந்தநல்லூரில் பூலிதபதவர 
பதாற்கடிக்கப்�ட்்டார. 1761ல் ஆற்காடு 
நவாப்பின் �ல்டகள் பநற்கட்டும்பசவவலைக் 
லகப்�ற்றியது. பூலிதபதவர தலைமலறவு 
வாழ்க்லக வாழ்ந்து 1764ல் பநற்கட்டும் 
பசவவலைக் மீண்டும் லகப்�ற்றினார. பிறகு 
அவர 1767ல் பகப்்டன் பகம்ப�ல் என்�வரால் 
பதாற்கடிக்கப்�ட்்டார. பின்னாளில் பூலிதபதவர 
தப்பிதது தலைமலறவாக வாழ்ந்து, தனது 
பநாக்கம் நிலறபவறாமபைபய இறந்து 
ப�ானார. இருந்தாலும் விடுதலைக்கான அவரது 
துணிசசைான ப�ாராட்்டம் பதன்னிந்திய 
வரைாற்றில் நிலைதது நிற்கிறது.

வீரபாண்டிய கட்டதபாம்மன்
க ட் ்ட ப � ா ம் ம னி ன் 

மு ன் ப ன ா ர க ள் 
ஆ ந் தி ர ா ல வ ச 
பசரந்தவரகள். 11 ஆம் 
நூற்றாண்டில் அவரகள் 
த மி ழ் ந ா ட் டி ற் கு 
இ ்ட ம் ப � ய ர ந் த ன ர . 
� ா ண் டி ய ர க ளி ன் 
கீழ் நிைமானிய 
அ டி ப் � ல ்ட யி ல் 
�ாஞசாைங்குறிசசிலயத 
தலைநகராகக் பகாண்டு பஜகவீர�ாண்டிய 
கட்்டப�ாம்மன், வீர�ாண்டியபுரதலத 
ஆட்சி பசயதார. பின்னர நாயக்கரகளின் 
ஆட்சியில் �ாலளயக்காரரானார. 
பஜகவீர�ாண்டியனுக்குப்பின் அவரதுமகன் 
வீ ர � ா ண் டி ய  க ட் ்ட ப � ா ம் ம ன் 
�ாலளயக்காரரானார. அவரது மலனவி 
ஜக்கம்மாள், சபகாதரரகள் ஊலமததுலர 
மற்றும் பசவதலதயா ஆவர.
ஆறகாடு �வாப்

விஜயநகரப் ப�ரரசின் வீழ்சசிக்குபின் 
முகைாயரகள் பதற்கில் தங்கள் 
பமைாண்லமலய நிறுவினர. கரநா்டகாவில் 
நவாப் முகைாயரகளின் பிரதிநிதியாக 
பசயல்�ட்்டார. �ஞசாைங்குறிசசி 
�ாலளயமும் நவாப்பின் ஆளுலகயின் கீழ் 
பகாண்டுவரப்�ட்்டது. எனபவ அது, நவாப்பிற்கு 
கப்�ம் (வரி) கட்்ட �ணிக்கப்�ட்்டது. ஆனால் 
1792ல் ஏற்�ட்்ட கரநா்டக உ்டன்�டிக்லக 
அரசியல் நிலைலமகலள முற்றிலும் மாற்றியது. 
கம்ப�னி, �ாஞசாைங்குறிசசியிலிருந்து வரி 
வசூல் பசயயும் உரிலமலயயும் ப�ற்றது. 
கப்�ம் வசூலிததபத கட்்டப�ாம்மனுக்கும், 
ஆங்கிபையருக்குமில்டபயயான பமாதலுக்கான 
முதன்லம காரணமானது.
கட்டதபாம்மன்-ஜாக்சன் ்சந்திப்பு

இராமநாதபுர கபைக்்டர 
காலின் ஜாக்சன் 1798ல் 
நிலுலவத பதாலகலய 
பசலுததச பசால்லி 
க ட் ்ட ப � ா ம் ம னு க் கு 
கடிதங்கள் எழுதினார. 
கட்்டப�ாம்மனும் நாட்டின் 

வீரபாண்டிய கட்டதபாம்மன்
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188எட்டாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்

�ாலளயக்காரரகலள ஒன்றிலணதது 
ஆங்கிபையரகளுக்கு எதிராக 'பதன்னிந்திய 
கிளரசசியாளரகளின் கூட்்டலமப்பு' ஒன்லற 
உருவாக்கினார. இந்த கூட்்டலமப்பு 
ஓர பிரக்டனதலத பவளியிட்்டது. அது 
’திருசசிராப்�ள்ளி அறிக்லக’ என 
அலழக்கப்�ட்்டது. கட்்டப�ாம்மன் இந்த 
கூட்்டலமப்பின் மீது  ஆரவதது்டன் இருந்தார. 
இந்த கிளரசசி கூட்்டலமப்பில் இலணய மறுதத 
சிவகிரி �ாலளயததின் மீது கட்்டப�ாம்மன் 
தனது பசல்வாக்லக பசலுதத முயன்றார. 
கட்்டப�ாம்மன் சிவகிரிலய பநாக்கி 
முன்பனறினார. சிவகிரி �ாலளயக்காரர, 
கம்ப�னிக்கு கப்�ம் கட்டு�வராக இருந்ததால் 
கம்ப�னி, கட்்டப�ாம்மனின் சிவகிரி மீதான 
�ல்டபயடுப்பு தங்கள் அதிகாரததிற்கு வி்டப்�ட்்ட 
சவாைாகக் கருதினர. எனபவ கம்ப�னியின் 
�ல்டகள் �ாஞசாைங்குறிசசி பநாக்கி பசல்ை 
ஆலணயி்டப்�ட்்டது.
பாஞ்சாலஙகுறிச்சி வீழ�ல்

1799 பசப்்டம்�ர ஐந்தாம் நாள் 
பமஜர �ானரபமன் தன்னுல்டய 
�ல்டலய �ாஞசாைங்குறிசசிலய 
பநாக்கி நகரததினார. ஆங்கிபையப்�ல்ட
�ாஞசாைங்குறிசசி பகாட்ல்டயின் அலனதது 
பசயதிதபதா்டரபுகலளயும் துண்டிததது. 
கள்ளர�ட்டியில் ந்டந்த சண்ல்டயில் 
சிவசுப்பிரமணியம் லகது பசயயப்�ட்்டார. 
கட்்டப�ாம்மன் புதுக்பகாட்ல்டக்கு 
தப்பிசபசன்றார. களப்பூர காடுகளில் 
மலறந்திருந்த கட்்டப�ாம்மலன புதுக்பகாட்ல்ட 
ராஜா விஜயரகுநாத பதாண்ல்டமான் 
லகது பசயது கம்ப�னியி்டம் ஒப்�ல்டததார. 
�ாஞசாைங்குறிசசி பகாட்ல்ட வீழ்ந்தபிறகு, 
�ானரபமன் லகதிகலள �ாலளயக்கரரகளின் 
அலவக்கு அலழதது பசன்று ஒரு 
விசாரலணக்குப் பிறகு அவரகளுக்கு 
மரணதண்்டலன விதிததார. நாகைாபுரததில் 
சிவசுப்பிரமணியம் சிரசபசதம் பசயயப்�ட்்டார. 
அக்ப்டா�ர 16 ஆம் நாள் �ாலளயக்காரர அலவயின் 
முன் கட்்டப�ாம்மன் விசாரிக்கப்�ட்்டார. அடுதத 
நாள் அக்ப்டா�ர17, 1799 அன்று கட்்டப�ாம்மன் 
கயததாறு பகாட்ல்டயில் தூக்கிலி்டப்�ட்்டார. 
இவவாறான கட்்டப�ாம்மனின் வீரம் �ற்றி 
�ை நாட்டுப்புற கலதப்�ா்டல்கள் இன்றும் 
ப�ருலமயாக கூறுகின்றன. அலவ அவருல்டய 

�ஞசததின் காரணமாக நிலுலவலயச 
பசலுததும் சூழ்நிலையில் தான் இல்லை என்று 
�தில் எழுதினார. எனபவ பகா�மல்டந்த 
ஜாக்சன் கட்்டப�ாம்மலனத தண்டிக்க ஒரு 
�ல்டலய அனுப்� முடிவு பசயதார. இருப்பினும் 
பசன்லன அரசாங்கம், கட்்டப�ாம்மனுக்கு 
அலழப்பு அனுப்பி இராமநாதபுரததில் ஒரு 
கைந்துலரயா்டலுக்கு ஏற்�ாடு பசயயும் �டி 
கபைக்்டருக்கு வழிகாட்டியது.

1798ல் கட்்டப�ாம்மன் தனது அலமசசர 
சிவசுப்பிரமணியதது்டன் இராமநாதபுரததில் 
கபைக்்டலர சந்திததார. 1080 �பகா்டா 
�ாக்கிலய தவிர ப�ரும்�ாைான வரிலய 
கட்்டப�ாம்மன் பசலுததிவிட்்டலத கணக்குகள் 
சரி�ாரததலுக்குப் பின் அறிந்த ஜாக்சன்  
சமாதானமல்டந்தார. இந்த சந்திப்பின் 
ப�ாழுது கட்்டப�ாம்மனும் அவரது அலமசசர 
சிவசுப்பிரமணியமும் ஜாக்சனின் முன் மூன்று 
மணி பநரம் நிற்கலவக்கப்�ட்்டனர. கபைக்்டர, 
கட்்டப�ாம்மலனயும், அவரது அலமசசலரயும் 
அவமானப்�டுததி லகது பசயய முயற்சி 
பசயதார. கட்்டப�ாம்மன் தனது அலமசசரு்டன் 
தப்பிக்க முயன்றார. உ்டபன ஊலமததுலர, 
தனது வீரரகளு்டன் பகாட்ல்டக்குள் நுலழந்து 
கட்்டப�ாம்மன் தப்பிக்க உதவிபசயதார. ஆனால் 
துரதிஷ்டவசமாக சிவசுப்பிரமணியம் லகது 
பசயயப்�ட்்டார.
எட்வரடு கிளைவ் மறறும் கட்டதபாம்மன்

�ாஞசாைங்குறிசசி திரும்பிய பின் 
கட்்டப�ாம்மன் கபைக்்டர காலின் ஜாக்சன் 
அவரி்டம்  ந்டந்து பகாண்்டலத விவரிதது 
பசன்லனக் கவுன்சிலுக்கு ஒரு கடிதம் 
எழுதினார. கடிதலதக் கண்்ட பசன்லன 
கவுன்சிலின் கவரனர எட்வரடு கிலளவ 
கட்்டப�ாம்மலன சரணல்டய ஆலணயிட்்டார. 
பசன்லன கவுன்சில், கட்்டப�ாம்மலன ஒரு 
குழுவின் முன்னிலையில் வர பகாரியது. 
இதற்கில்டயில் சிவசுப்பிரமணியம் விடுதலை 
பசயயப்�ட்்டது்டன், கபைக்்டர ஜாக்சன் 
அவருல்டய தவறான அணுகுமுலறக்காக 
�தவி நீக்கமும் பசயயப்�ட்்டார. அவருக்குப்பின் 
கபைக்்டராக S.R லூஷிங்்டன் நியமிக்கப்�ட்்டார.
பாளையககாரரகளின் கூட்டளமப்பு

இசசூழ்நிலையில் சிவகங்லகயின் 
மருது �ாண்டியர, அருகில் இருந்த
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189 மக்களின் புரட்சி

நிலனலவ மக்களில்டபய நீங்காமல் 
லவததிருக்கின்றன.
தவலு�ாச்சியார

சிவகங்லகயின் இராணி பவலுநாசசியார 
ஆவார. இவர 16 ஆம் 
வயதில் சிவகங்லகயின் 
இராஜா முதது 
வ டு க ந ா த ரு க் கு 
திருமணம் பசயது 
லவக்கப்�ட்்டார.  1772 ல் 
ஆற்காடு நவாப் மற்றும் 
பிரிட்டிஷ �ல்டகள் 
சிவகங்லகயின் மீது ப�ார 
பதாடுததன. அப்�ல்ட, 
முததுவடுக நாதலர காலளயாரபகாயில் 
ப�ாரில் பகான்றது.  பவலுநாசசியார தனது 
மகள் பவள்ளசசி நாசசியாரு்டன் தப்பிதது, 
திண்டுக்கல் அருகில் உள்ள விருப்�ாசசியில் 
பகா�ாை நாயக்கர �ாதுகாப்பில் வாழ்ந்தார. இந்த 
காைகட்்டததில் அவர ஒரு �ல்டலய அலமதது, 
ஆங்கிபையரகள் தங்கள் ஆயுதங்கலள எங்கு 
பசமிதது லவததிருக்கிறாரகள் என்�லத தனது 
நுண்ணறிவு �ல்டப்பிரிவின் உதவியு்டன் 
கண்்டறிந்தார. பின்னர, தனது நம்பிக்லகக்குரிய 
�ல்டததள�தி மற்றும் பதாண்்டர, குயிலி 
என்�வரால் ஒரு தற்பகாலை தாக்குதலுக்கு 
ஏற்�ாடு பசயதார. மருது சபகாதரரகளின் 
உதவியு்டன் சிவகங்லகலயக் லகப்�ற்றி 
மீண்டும் இராணியாக முடிசூட்டிக்பகாண்்டார. 
இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ காைனி ஆதிக்கதலத 
எதிரததுப் ப�ாரிட்்ட முதல் (இந்தியப்) 
ப�ண்ணரசி ஆவார. இவர தமிழரகளால் 
‘வீரமங்லக’ எனவும் ’பதன்னிந்தியாவின் 
ஜான்சி ராணி’ எனவும் அறியப்�டுகிறார.
மருது ்சதகா�ரரகள்

மருது சபகாதரரகள்  ப�ான்னாததாள் 
மற்றும் மூக்லகயயா 
� ழ னி ய ப் � ன் 
ஆகிபயாரின் மகன்கள் 
ஆவர. மூதத சபகாதரர 
ப�ரிய மருது (பவள்லள 
ம ரு து ) எ ன வு ம் , 
இலளய சபகாதரர 
சின்ன மருது எனவும் 
அ ல ழ க் க ப் � ட் ்ட ன ர . 

இவற்றில் மருது �ாண்டியன் என்றலழக்கப்�ட்்ட 
சின்ன மருது பிர�ைமானவர. சின்ன மருது, 
சிவகங்லகயின் மன்னர முததுவடுக நாத 
ப�ரிய உல்டயபதவரி்டம் (1750-1772)  
�ணிபுரிந்தார. 1772ல் ஆற்காடு நவாப்பின் 
�ல்டகள் சிவகங்லகலய முற்றுலகயிட்டு 
அதலனக் லகப்�ற்றியது. இப்ப�ாரின் ப�ாது 
முதது வடுகநாத ப�ரிய உல்டயபதவர 
ப�ாரில் இறந்தார. இருப்பினும் சிை 
மாதங்களுக்குப் பிறகு, சிவகங்லக மருது 
சபகாதரரகளால் மீண்டும் லகப்�ற்றப்�ட்டு 
ப�ரிய மருது, அரசராக ப�ாறுப்ப�ற்றார. 
சின்னமருது அவரது ஆபைாசகராக 
பசயல்�ட்்டார. ஆங்கிபையரகளுக்பகதிரான 
தீவிர ந்டவடிக்லககளின் காரணமாக அவர 
’சிவகங்லக சிங்கம்’ என அலழக்கப்�ட்்டார. 
�திபனட்்டாம் நூற்றாண்டின் பிற்�குதியில் 
பதன்னிந்தியாவில் மருதுசபகாதரரகளால் 
ஆங்கிபையரகளுக்பகதிரான கிளரசசி 
நல்டப�ற்றது.
தமா�லுககான காரணஙகள்

கட்்டப�ாம்மனின் இறப்பிற்கு பின், 
அவருல்டய சபகாதரர ஊலமததுலரயும் 
மற்றவரகளும் சிவகங்லகக்குத 
தப்பினர. அங்கு அவரகளுக்கு மருது 
சபகாதரரகள் �ாதுகாப்�ளிததனர. பமலும் 
சிவகங்லக வியா�ாரிகள், தங்களது 
உள்நாட்டு பகாள்லகயில் கம்ப�னியின் 
தலையீட்ல்ட விரும்�வில்லை. இந்த
இரண்டு காரணங்களுக்காகபவ, கம்ப�னி 
சிவகங்லகக்கு எதிராக ப�ார புரிந்தது.
த�ன்னிந்திய கிைரச்சி (1800-1801)

பிப்ரவரி 1801ல் கட்்டப�ாம்மனின் 
சபகாதரரகளான ஊலமததுலரயும் 
பசவதலதயாவும் �ாலளயங்பகாட்ல்ட 
சிலறயிலிருந்து தப்பிதது கமுதிலய
வந்தல்டந்தனர. அங்கிருந்து தனது தலைநகர 
சிறுவயலுக்கு அவரகலள சின்னமருது 
அலழதது பசன்றார. கட்்டப�ாம்மனின் 
சபகாதரரகள், மீண்டும் �ாஞசாைங்குறிசசிக் 
பகாட்ல்டலய புனரலமததனர. ஏப்ரலில் 
காலின் பமக்காபை தலைலமயில் ஆங்கிைப் 
�ல்டகள் மீண்டும் பகாட்ல்டலய தன் 
வசப்�டுததியது. அதது்டன் �ாலளயக்காரச 
சபகாதரரகள் சிவகங்லகயில் தான் 

தவலு�ாச்சியார

மருது ்சதகா�ரரகள்
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190எட்டாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்

தஞசமல்டந்திருக்க பவண்டும் என்று 
கருதியது. எனபவ ஆங்கிபையரகள் மருது 
சபகாதரரகளி்டம் தப்பிததவரகலள தங்களி்டம் 
ஒப்�ல்டக்கும்�டி பகாரிக்லக விடுததனர. 
ஆனால் இக்பகாரிக்லக மருது சபகாதரரகளால் 
ஏற்றுக்பகாள்ளப்�்டவில்லை. ஆலகயால் 
கரனல் அக்னியூ மற்றும் கரனல் இன்ஸ 
ஆகிபயார மருது சபகாதரரகளுக்பகதிராக 
�ல்ட ந்டததிச பசன்றனர.

இப்�ாலளயக்காரர ப�ார, அதற்கு முன் 
ந்டந்த ப�ாரகலள வி்டவும் மிகவும் ப�ரிய 
அளவில் நல்டப�ற்றது. சிவகங்லகயின் 
மருது சபகாதரரகள், திண்டுக்கல்லின் 
பகா�ாை நாயக்கர, மை�ாரின் பகரளவரமன், 
லமசூரின் கிருஷணப்�நாயக்கர மற்றும் 
துண்்டாஜி உள்ளிட்ப்டார அ்டங்கிய 
கூட்்டலமப்�ால் ப�ார பதா்டங்கப்�ட்்டது. 
இக்கூட்்டலமப்பிற்கு எதிராக ஆங்கிபையர 
ப�ாலர அறிவிததனர.
திருச்சிராப்பள்ளி பிரகடனம் (1801)

ஜூன் 1801ல் மருது சபகாதரரகள் 
’திருசசிராப்�ள்ளி பிரக்டனம்’ என்றலழக்கப்�ட்்ட 
'சுதந்திரப் பிரக்டனம்' ஒன்லற பவளியிட்்டனர. 
1801 பிரக்டனபம ஆங்கிபையருக்கு எதிராக 
இந்தியரகலள ஒன்று பசரக்கும் முதல் 
அலழப்�ாக இருந்தது. இந்த அறிவிப்பின் ஒரு 
நகல் ஆற்காடு நவாபின் அரண்மலனயான, 
திருசசி பகாட்ல்ட சுவரிலும், மற்பறாரு 
நகல் ஸ்ரீரங்கம் லவஷணவ பகாயில் 
சுவரிலும் ஒட்்டப்�ட்்டது. இவவாறு மருது 
சபகாதரரகள், ஆங்கிபையரகளுக்பகதிரான 
எதிரப்புணரசசிலய நாப்டங்கும் �ரப்பினர. 
இதன் விலளவாக தமிழ்நாட்டின் �ை
�ாலளயக்காரரகள் ஆங்கிபையலர எதிரததுப் 
ப�ாரி்ட ஓர அணியாக பசரந்தனர. சின்னமருது, 
ஆங்கிை �ல்டக்கு சவாைாக கிட்்டததட்்ட 20,000 
வீரரகலள திரட்டினார. ஆனால் ஆங்கிபைய 
�ல்டகளுக்கு பமலும் வலுவூட்்ட, வங்காளம், 
இைங்லக, மைாயா ப�ான்ற இ்டங்களிலிருந்து 
�ல்டகள் வரவலழக்கப்�ட்்டன. புதுக்பகாட்ல்ட, 
எட்்டயபுரம் மற்றும் தஞசாவூர மன்னரகளும் 
ஆங்கிபையருக்கு ஆதரவளிததனர. 
ஆங்கிபையரகளின் பிரிததாளும் பகாள்லக 
�ாலளயக்காரரகளின் �ல்டகளில் பிளலவ 
ஏற்�டுததியது.

ஆஙகிதலயர சிவகஙளகளய இளணத�ல்

பம 1801ல் தஞசாவூர மற்றும் திருசசி 
�குதிகளில் கிளரசசியாளரகலள ஆங்கிபையர 
தாக்கினர. எனபவ கிளரசசியாளரகள் 
பிரான்மலை மற்றும் காலளயார பகாயில் 
�குதிகளுக்குச பசன்றனர. அவரகள் 
மீண்டும் ஆங்கிபையப் �ல்டகளால் 
பதாற்கடிக்கப்�ட்்டனர. இறுதியில் சிறந்த 
இராணுவ வலிலம மற்றும் சிறந்த ஆங்கிை 
இராணுவத தள�திகளால் ஆங்கிபையர பவற்றி 
ப�ற்றனர. கிளரசசி பதால்வியுற்றதால், 1801ல் 
சிவகங்லகலய ஆங்கிபையர இலணததுக் 
பகாண்்டனர. 1801 அக்ப்டா�ர 24 ஆம் நாள் மருது 
சபகாதரரகள், இராமநாதபுரம் மாவட்்டததிலுள்ள 
திருப்�ததூர பகாட்ல்டயில் தூக்கிலி்டப்�ட்்டனர. 
1801 நவம்�ர 16ஆம் நாள் ஊலமததுலர 
மற்றும் பசவதலதயா லகதுபசயயப்�ட்டு 
�ாஞசாைங்குறிசசியில் தூக்கிலி்டப்�ட்்டனர.
பமலும் 73 கிளரசசியாளரகள் மைாயாவின் 
பினாங்கிற்கு (பின்னர பவல்ஸ இளவரசர தீவு 
என அலழக்கப்�ட்்டது) நாடு க்டததப்�ட்்டனர. 
கிளரசசியாளரகள் ஆங்கிபையரி்டம் 
பதால்வியுற்றாலும் தமிழ் மண்ணில் பதசியம் 
என்ற விலதலய விலததத முன்பனாடிகளாவர.

1800-1801ஆம் ஆண்டு கிளரசசி 
ஆங்கிை ஆவணங்களில் இரண்்டாவது 
�ாலளயக்காரர ப�ார என்று கூறப்�ட்்டாலும், 
இதபதன்னிந்திய புரட்சி தமிழக வரைாற்றில் 
ஓர அல்டயாளமாகபவ இருக்கிறது. 1801 
ஜூலை 31ல் பசயதுபகாள்ளப்�ட்்ட கரநா்டக 
உ்டன்�டிக்லகப்�டி, தமிழ்நாட்டின் மீது 
ஆங்கிபையர பநரடி கட்டுப்�ாட்ல்டப் ப�ற்றனர. 
இதனால் �ாலளயக்காரர முலற நீக்கப்�ட்்டது. 
தீரன் சின்னமளல

தீரன் சின்னமலை ஈபராடு 
மாவட்்டம் பசன்னிமலை அருகிலுள்ள 
பமைப்�ாலளயததில் பிறந்தார. அவரது 
இயற்ப�யர தீரததகிரி. அவர, ஆங்கிை 
கிழக்கிந்திய கம்ப�னிலய எதிரதத பகாங்கு 
நாட்டு �ாலளயக்காரர ஆவார. பகாங்கு நாடு 
என்�து பசைம், பகாயம்புததூர, கரூர மற்றும் 
திண்டுக்கல் �குதிகலள உள்ள்டக்கிய 
மதுலர நாயக்க அரசின் ஒரு �குதியாக 
உருவாக்கப்�ட்டிருந்தது. ஆனால் இப்�குதி 
லமசூர உல்டயாரகளால் இலணக்கப்�ட்்டது. 
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191 மக்களின் புரட்சி

லமசூர உல்டயாரகள் வீழ்ந்தபிறகு, 
இந்தப் �குதிகள் லமசூர சுல்தான்களால் 
கட்டுப்�டுததப்�ட்்டது. மூன்று மற்றும் நான்காம் 
லமசூர ப�ாரகளுக்குப் பிறகு பகாங்குநாடு 
முழுவதும் ஆங்கிபையரின் வசமானது

தீரன் சின்னமலை, பிபரஞசு 
இராணுவததின் நவீன ப�ாரமுலற �யிற்சிப் 
ப�ற்றிருந்தார. இவர திப்புசுல்தான் �க்கம் 
இருந்து ஆங்கிபையருக்பகதிராக ப�ாராடி 
பவற்றிப�ற்றார. திப்புசுல்தான் இறந்த பிறகு, 
இவர ஓ்டாநிலையில் தங்கி ஆங்கிபையலரத
பதா்டரந்து எதிரததுப் ப�ாரா்ட, அங்கு 
ஒரு பகாட்ல்டலயக் கட்டினார. 1800ல் 
பகாயம்புததூரில் ஆங்கிபையலரத தாக்க, 
அவர மராததியர மற்றும் மருதுசபகாதரரகளின் 
உதவிலயப் ப�ற முயன்றார. ஆனால் 
ஆங்கிைப்�ல்டகள் அக்கூட்டுப்�ல்டகலளத 
தடுதது நிறுததியதால், தீரன் சின்னமலை 
மட்டும் பகாயம்புததூலர தாக்கும் நிலைக்கு 
உள்ளானார. அதனால் அவரது �ல்ட 
பதாற்கடிக்கப்�ட்்டது. அவர ஆங்கிை 
�ல்டகளி்டமிருந்து தப்பிதது சின்னமலை 
காபவரி, ஓ்டாநிலை மற்றும் அரசசலூர ப�ான்ற 
இ்டங்களில் நல்டப�ற்ற ப�ாரகளில் பகாரில்ைா 
ப�ார முலறயில் ஆங்கிைப் �ல்டகலளத 
பதாற்கடிததார. இறுதி ப�ாரின் ப�ாது 
சின்னமலை தனது சலமயற்காரர நல்ைப்�ன் 
என்�வரால் காட்டிக்பகாடுக்கப்�ட்்டதால் 1805ல் 
சங்ககிரி பகாட்ல்டயில் தூக்கிலி்டப்�ட்்டார.
தவலூர கலகம் (1806)

நான்காம் லமசூர ப�ாருக்குப் பிறகு 
திப்புவின் குடும்�ததினர பவலூர பகாட்ல்டயில் 
சிலறலவக்கப்�ட்்டனர. லமசூரின் லைதர 
அலி, திப்புசுல்தான் ஆகிபயாரின் �ணியாளரகள் 
மற்றும் வீரரகள் 3000 ப�ரின் பசாததுக்கள் 
�றிமுதல் பசயயப்�ட்்டதால் அவரகள் 
பவலூருக்கு அருகில் இ்டம் ப�யரந்தனர.

பவலூர பகாட்ல்ட
இதனால் அலனவரும் துயரமல்டந்து 

ஆங்கிபையலர பவறுக்கவும் 
பசயதனர.

ப வ லூ ர 
ப க ா ட் ல ்ட ய ா ன து 
ப�ரும்�ாைான இந்திய 
வீரரகலளக் பகாண்டிருந்தது. 
அதன் ஒரு �குதியினர அப்ப�ாழுதுதான் 1800 
ல்  நல்டப�ற்ற திருபநல்பவலி �ாலளயக்காரர 
கிளரசசியில் �ங்கு ப�ற்றவரகளாகவும் 
இருந்தனர. பமலும் �ல்பவறு �ாலளயங்கலளச 
பசரந்த �யிற்சி ப�ற்ற வீரரகள் ஆங்கிைப் �ல்டயில் 
பசரததுக் பகாள்ளப்�ட்்டனர. எனபவ பவலூர 
பகாட்ல்ட பதன்னிந்திய கிளரசசியாளரகளின் 
சந்திப்பு லமயமாக திகழ்ந்தது.

1803ல் வில்லியம் காபவண்டிஷ  ப�ண்டிங் 
என்�வர பசன்லன மாகாண கவரனரானார. 
அவரது காைததில் (1805-1806 ல்)சிை கட்டுப்�ாடுகள் 
இராணுவததில் அறிமுகப்�டுததப்�ட்்டது, அதலன 
பின்�ற்ற பவண்டுபமன இராணுவ வீரரகள் 
பசன்லன மாகாண �ல்டததள�தி சர ஜான் 
கிர்டாக் என்�வரால் கட்்டாயப்�டுததப்�ட்்டனர. 
சிப்�ாயகள் அதலன தங்கலள அவமானப்�டுதத 
ஆங்கிபையரால் வடிவலமக்கப்�ட்்டது 
எனக்கருதினர.
கலகததிறகான காரணஙகள்

�  கடுலமயான கட்டுப்�ாடுகள், புதிய ஆயுதங்கள்,
புதிய முலறகள் மற்றும் சீருல்டகள் என
அலனததும் சிப்�ாயகளுக்கு புதிதாக
இருந்தன.

�  தாடி, மற்றும் மீலசலய மழிதது பநரததியாக
லவததுக்பகாள்ள சிப்�ாயகள் பகட்டுக்
பகாள்ளப்�ட்்டனர.

�  சமய அல்டயாளதலத பநற்றியில் அணிதல்,
காதுகளில் வலளயம் (கடுக்கன்) அணிதல்
ஆகியன தல்டபசயயப்�ட்்டன.

�  ஆங்கிபையரகள், இந்திய சிப்�ாயகலள
தாழ்வாக ந்டததியபதாடு மட்டுமல்ைாமல்
சிப்�ாயகளில்டபய இன�ாரா�ட்சமும்
காட்டினர.

உடனடிக காரணம்

ஜூன் 1806ல் இராணுவத தள�தி 
அக்னியூ, ஐபராப்பிய பதாப்பிலய ஒததிருந்த 
சிலுலவ சின்னதது்டன் கூடிய ஒரு புதிய 
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திப்புவின் குடும்�ததினர பவலூரிலிருந்து 
கல்கததாவிற்கு அனுப்�ப்�ட்்டனர.

�  வில்லியம் காபவண்டிஷ ப�ண்டிங் �ணி
நீக்கம் பசயயப்�ட்்டார.

கலகததின் த�ால்விககான காரணஙகள்

�  இந்திய �ல்ட வீரரகலள வழிந்டதத 
சரியான தலைலமயில்லை.

�  கைகம் மிகச சரியாக 
வடிவலமக்கப்�்டவில்லை.

�  ஆங்கிபையரகளின் பிரிததாளும் பகாள்லக 
இந்தியரகளின் ஒற்றுலமயில் பிளலவ 
ஏற்�டுததியது.
1806ல் ந்டந்த பவலூர கைகதலத, 

1857ல் நல்டப�ற்ற ’முதல் இந்திய சுதந்திரப் 
ப�ாரின் முன்பனாடி’ என வி.டி.சவாரக்கர 
குறிப்பிடுகிறார.

தபரும் புரட்சி (1857)
இந்தியாவில் ஆங்கிபையரகலள 

அசசுறுததும் வலகயில் நல்டப�ற்ற
ஆரம்�காை கைகங்கள் 
ப வ ற் றி ப � ற வி ல் ல ை . 
எனபவ அது 1857 புரட்சிக்கு 
வழிபகாலியது. அதன்மூைம் 
கம்ப�னி அதன் நாட்டிற்கு 
திரும்பிச பசல்ைவும், 
ஆ ங் கி ப ை ய ர க ளி ன் 
ஆட்சிலய மக்களில் 
ப�ரும்�ாைாபனார ஏற்கவில்லை என 
ஆங்கிபையரகலள எண்ணவும் பசயதது. 
1857 புரட்சியானது காைனி ஆட்சியினுல்டய 
�ண்பு மற்றும் பகாள்லகயின் விலளவாக 
உருவானதாகும். ஆங்கிபையரின் 
விரிவு�டுததப்�ட்்ட பகாள்லககள், ப�ாருளாதார 
சுரண்்டல், மற்றும் நிரவாக புதுலமகள் 
ஆகியவற்றின் ஒட்டுபமாதத விலளபவ 
இந்தியாவின் அலனதது அரசரகளின் 
நிலைலமயிலும் பமாசமான �ாதிப்புகலள 
ஏற்�டுததின.
புரட்சிககான காரணஙகள்

�  ஆங்கிபையரின் ப�ாருளாதார ரீதியான
சுரண்்டல் பகாள்லகபய, 1857 புரட்சிக்கு
முக்கிய காரணமாக இருந்தது. இது

தலைப்�ாலகலய அறிமுகப்�டுததினார. அது 
பிர�ைமாக 'அக்னியூ தலைப்�ாலக' என 
அலழக்கப்�ட்்டது. இந்து மற்றும் முஸலீம் 
வீரரகள் ஒன்றாக இதலன எதிரததனர. 
இதனால் வீரரகள் ஆங்கிபையரகளால் 
கடுலமயாகத தண்டிக்கப்�ட்்டனர.
கலகததின் தபாககு

இந்திய வீரரகள் ஆங்கிை அலுவைரகலளத 
தாக்குவதற்கு ஒரு வாயப்பிலன எதிர�ாரதது 
காததிருந்தனர. திப்பு குடும்�ததினரும் 
இதில் �ங்பகடுததுக் பகாண்்டனர. திப்புவின் 
மூதத மகன் �பத லைதர ஆங்கிபையருக்கு 
எதிரான ஒரு கூட்்டலமப்ல� ஏற்�டுதத 
முயன்றார.  இதற்கில்டயில் ஜூலை 10 ஆம் 
நாள் விடியற்காலை, முதைாவது மற்றும் 
23 வது �ல்டப்பிரிவுகலளச சாரந்த இந்திய 
சிப்�ாயகள் கைகதலத பதா்டங்கினர. 
�ல்டலய வழிந்டததிய கரனல் �ான்பகாரட் 
கிளரசசியாளரகளின் தாக்குதலுக்கு முதல் 
�லியானார. பகாட்ல்டயின் நுலழவாயில்கள் 
மூ்டப்�ட்்டன. அப்ப�ாழுது கிளரசசியாளரகள் 
�பத லைதலர தங்களின் புதிய ஆட்சியாளராக 
அறிவிததனர. பவலூர பகாட்ல்டயில் ஆங்கிைக் 
பகாடி இறக்கப்�ட்டு புலி உருவம் ப�ாறிதத 
திப்புவின் பகாடி ஏற்றப்�ட்்டது.
கலகம் அடககப்படு�ல்

பகாட்ல்டயின் பவளிபய இருந்த பமஜர 
கூட்ஸ இராணிப்ப�ட்ல்டக்கு விலரந்து 
கரனல் கில்பைஸபிக்கு தகவல் பகாடுததார. 
கரனல் கில்பைஸபி உ்டனடியாக பவலூர 
பகாட்ல்டலய அல்டந்தார. அவர கிளரசசி 
�ல்டகளின் மீது தாக்குதல் ந்டததி கைகதலத 
முழுலமயாக அ்டக்கினார.பவலூரில் அலமதி 
ஏற்�டுததப்�ட்்டது. கைகததில் பமாததம் 113 
ஐபராப்பியரகள் மற்றும் சுமார 350 சிப்�ாயகள் 
பகால்ைப்�ட்்டனர. குறுகிய காைததிற்குள் 
கைகம் அ்டக்கப்�ட்்டது. எனினும் தமிழக 
வரைாற்றின் குறிப்பி்டததக்க நிகழ்வுகளுள் 
இதுவும் ஒன்றாக திகழ்ந்தது.
தவலூர கலகததின் விளைவுகள்

�  புதிய முலறகள் மற்றும் சீருல்ட ஒழுங்கு
முலறகள் விைக்கிக் பகாள்ளப்�ட்்டன.

�  முன்பனசசரிக்லக ந்டவடிக்லகயாக 
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193 மக்களின் புரட்சி

சமுதாயததின் அலனதது பிரிவினலரயும் 
காயப்�டுததியது. அதிகப்�டியான 
வரிவிதிப்பு மற்றும் கடுலமயான வரிவசூல் 
முலறகளால் விவசாயிகள் துன்புற்றனர.

�  வாரிசு இழப்புக் பகாள்லக, துலணப்�ல்டத 
திட்்டம் மற்றும் �ை கட்டுப்�ாடுகள் 
ஆகியன மக்களில்டபய அதிருப்திலய 
ஏற்�டுததியது. பமலும் முலறயற்ற 
வலகயில் அபயாததிலய இலணததும் 
கூ்ட ஆங்கிபையரின் பிரபதச விரிவாக்கக்  
பகாள்லக திருப்தி அல்டயவில்லை

�  கிறிததுவ சமய �ரப்பு குழுவினரின் மதமாற்ற
ந்டவடிக்லககள் மக்களால் அசசதது்டனும்
சந்பதகதது்டனும் �ாரக்கப்�ட்்டது.
பமலும் சமய தலைவரகள் மற்றும்
இஸைாமிய சமய அறிஞரகள் (Maulavis)
ஆங்கிை ஆட்சிக்பகதிராக அதிருப்திலய
பவளிப்�டுததினர.

�  சதி ஒழிப்பு, ப�ண்சிசுக் பகாலை
ஒழிப்பு, விதலவ மறுமணம் மற்றும்
ப�ண் கல்விக்கான ஆதரவு ப�ான்ற
ஆங்கிபையரின் ந்டவடிக்லககள்
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இந்தியரகளின் கைாசசாரததில் 
ஐபராப்பியரகள் தலையிடுவதாக 
கருதப்�ட்்டது.

�  இந்திய சிப்�ாயகள், ஆங்கிை அதிகாரிகளால்
தாழ்வாகவும் அவமரியாலதயாகவும்
ந்டததப்�ட்்டனர. ஆங்கிை வீரரகலளக் 
காட்டிலும் இந்திய வீரரகள் குலறவான 
ஊதியம் ப�ற்றனர. பமலும் இராணுவ 
�தவி உயரவுகள் அலனததும் இந்திய 
வீரரகளுக்கு மறுக்கப்�ட்டு ஆங்கிை 
வீரரகளுக்கு மட்டுபம வழங்கப்�ட்்டன.

உடனடிக காரணம்
இராணுவததில் அறிமுகப்�டுததப்�ட்்ட 

என்பீல்டுரக துப்�ாக்கிபய உ்டனடிக் காரணமாக 
இருந்தது. இந்த வலகத துப்�ாக்கியில் 
குண்டுகலள நிரப்புவதற்கு முன் அதன் 
பமலுலறலய �ற்களால் கடிதது நீக்க பவண்டும். 
அதன் பமலுலறயில் �சுவின் பகாழுப்பு மற்றும் 
�ன்றியின் பகாழுப்பு த்டவப்�ட்டிருந்தது. எனபவ 
இதலன இந்திய சிப்�ாயகள் (இந்து, முஸலீம்) 
தங்கள் மத உணரலவ புண்�டுததுவதாக 
கருதினர. ஏபனனில் இந்துக்கள் �சுலவ 
புனிதமாகக் கருது�வரகளாகவும். முஸலீம்கள் 
�ன்றிலய பவறுப்�வரகளாகவும் இருந்தனர. 
ஆலகயால் இந்து முஸலீம் வீரரகள் என்பீல்டு 
துப்�ாக்கிலயப் �யன்�டுதத மறுதது புரட்சியில் 
ஈடு�ட்்டனர. இவவாறு பகாழுப்பு த்டவப்�ட்்ட 
பதாட்்டாக்கள் புரட்சிக்கு அடிப்�ல்ட மற்றும் 
உ்டனடிக் காரணமாயிற்று.
கலகததின் த�ாற்றம்

1857 மாரச 29 
ஆம் நாள் �ாரக்பூரில் 
(பகால்கததா அருகில்) 
உள்ள வங்காள 
�ல்டப்பிரிலவச பசரந்த
மங்கள் �ாண்ப்ட
என்ற இளம் சிப்�ாய
பகாழுப்பு த்டவப்�ட்்ட 
து ப் � ா க் கி ல ய ப் 
�யன்�டுதத மறுதது தனது உயரதிகாரிலயச
சுட்டுக் பகான்றார. அதனால் அவர லகது 
பசயயப்�ட்டு விசாரலணக்குப் பின் 
தூக்கிலி்டப்�ட்்டார. இசபசயதி �ரவியதால், �ை
சிப்�ாயகள் புரட்சியில் ஈடு�ட்்டனர.

புரட்சியின் தபாககு
1857 பம 10 ஆம் நாள் மீரட்டில் மூன்றாம் 

குதிலரப் �ல்டலயச பசரந்த சிப்�ாயகள் 
சிலறசசாலைலய உல்டதது, தங்களது 
சக �ல்டவீரரகலள விடுவிதததன் மூைம் 
பவளிப்�ல்டயாக புரட்சியில் ஈடு�ட்்டனர. 
அவரகள் உ்டபன 11 ஆவது மற்றும் 20 
ஆவது உள்ளூர காைாட்�ல்டயினரு்டன் 
இலணந்தனர, பமலும், சிைர ஆங்கிை 
அலுவைரகலளக் பகாலை பசயதது்டன், 
ப்டல்லிக்கும் விலரந்தனர. ப்டல்லிக்கு வந்த
மீரட் சிப்�ாயகள் பம 11 ஆம் நாள் இரண்்டாம் 
�கதூர்ாலவ இந்தியாவின் ப�ரரசராக 
அறிவிததனர. அதன் மூைம் ப்டல்லி ப�ரும் 
புரட்சியின் லமயமாகவும் �கதூர்ா அதன் 
அல்டயாளமாகவும் விளங்கினார.

புரட்சி மிக பவகமாக �ரவியது. 
ைக்பனா, கான்பூர, ஜான்சி, �பரயலி, பீகார, 
ல�சா�ாத மற்றும் வ்ட இந்தியாவின் 
�ை �குதிகளில் கைகங்கள் ஏற்�ட்்டன. 
புரட்சியாளரகளுள் �ைர, நிழக்கிழாரகளி்டம் 
தாங்கள் பகாடுதத �ததிரங்கலள எரிக்க, 
இதலன ஒரு நல்வாயப்�ாகக் கருதினர. 
ஆங்கிை அரசு �ைருல்டய �ட்்டங்கள், 
ஓயவூதியங்கலள நீக்கியதால் ஆங்கிை 
அரலச �ழிவாங்குவதற்காக புரட்சியில் �ைர 
கைந்துபகாண்்டனர. ஆங்கிபையரகள் தங்களது 

மங்கள் �ாண்ப்ட

ம த தி ய 
இந்தியாவில் புரட்சி 
ஜன்சியின் இராணி 
இ ை ட் சு மி � ா ய 
அ வ ர க ள ா ல் 

வழிந்டததப்�ட்்டது. இந்தியாவின் மாப�ரும் 
பதச�க்தரகளுள் அவரும் ஒருவர. 
சர ைக்பராஸ ஜான்சிலய ஆக்கிரமிததார. 
ஜான்சியிலிருந்து தப்பிய இராணி ைட்சுமி�ாய, 
குவாலியரில் �ல்டலய தலைலமபயற்று 
வழிந்டததிய தாந்தியா பதாப�வு்டன் 
இலணந்தார. ஆனால் ஆங்கிைப் �ல்ட 
ஜூன் 1858ல் குவாலியலர லகப்�ற்றியது. 
ப�ாரில் ராணி ைட்சுமி�ாய பகால்ைப்�ட்்டார. 
தப்பிய தாந்தியா பதாப� லகது 
பசயயப்�ட்டு தூக்கிலி்டப்�ட்்டார. ஆங்கிை 
வரைாற்றாசிரியரகளின் கூற்றுப்�டி 1857 
புரட்சியில் கைந்து பகாண்்ட தலைவரகளில் 
மிகவும் துணிசசைானவர இராணி 
ைட்சுமி�ாய ஆவார.
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195 மக்களின் புரட்சி

நாட்டிற்கு பசன்ற பிறகு இந்தியாவில்  முஸலீம் 
ஆட்சிலய நிறுவ பவண்டுபமன  எண்ணி 
முஸலீம் தலைவரகள் மற்றும் முஸலீம் சமய 
அறிஞரகள் புரட்சியில் கைந்துபகாண்்டனர.
கலகம் அடககப்படு�ல்

கவரனர பஜனரல் கானிங் பிரபு புரட்சிலய 
அ்டக்க உ்டனடியாக ந்டவடிக்லக எடுததார. 
அவர பசன்லன, �ம்�ாய, இைங்லக மற்றும் 
�ரமாவிலிருந்து �ல்டகலள வரவலழததார. 
பமலும் அவரது பசாந்த முயற்சியால் 
சீனாவிலிருந்த ஆங்கிைப் �ல்டகலள 
கல்கததாவிற்கு வரவலழததார. விசுவாசமான 
சீக்கிய �ல்டகலள உ்டனடியாக ப்டல்லிக்கு 
விலரந்து பசல்லுமாறு ஆலணயிட்்டார.  
இதன்மூைம் ஆங்கிபையர தாங்கள் இழந்த 
�குதிகலள உ்டபன மீட்்டனர.

1857 பசப்்டம்�ர 20 ல் �ல்டததள�தி 
நிக்கல்சனால் ப்டல்லி மீண்டும் 
லகப்�ற்றப்�ட்்டது. எனபவ, இரண்்டாம் 
�கதூர்ா ரங்கூனுக்கு நாடு க்டததப்�ட்்டார. 
அங்கு அவர 1862 ல் இறந்தார.

கான்பூர மீட்பு இராணுவ ந்டவடிக்லககள், 
ைக்பனா மீட்பு ந்டவடிக்லககளு்டன் 
பநருங்கிய பதா்டரபுபகாண்டிருந்தது. சர 
காலின் பகம்ப�ல் கான்பூலர லகப்�ற்றினார. 
கான்பூரில் புரட்சிலய வழிந்டததிச பசன்ற 
நானா சாகிப் பதாற்கடிக்கப்�ட்்டார. பதாற்ற 
நானா சாகிப் பநப்�ாளததிற்கு தப்பிபயாடினார. 
அவரது பநருங்கிய நண்�ர தாந்தியா பதாப� 
மததிய இந்தியாவுக்கு தப்பிசபசன்றார. தப்பிய 
அவர தூங்கும் ப�ாழுது லகது பசயயப்�ட்டுக் 
பகால்ைப்�ட்்டார. இராணி ைட்சுமி�ாய 
ப�ாரகளததில் பகால்ைப்�ட்்டார. கன்வரசிங், 
மற்றும் கான் �கதூர கான் ஆகிய இருவரும் 
ப�ாரில் இறந்தனர. அபயாததியின் ப�கம் 
ைஸரத மகால் பநப்�ாளததில் மலறந்து 
வாழும் நிலைக்குத தள்ளப்�ட்்டார. 
இவவாறாக புரட்சி  முழுவதும் அ்டக்கப்�ட்்டது.  
1859 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் பிரிட்டிஷ 
அதிகாரம் மீண்டும் இந்தியா முழுவதும் 
நிறுவப்�ட்்டது.
கலகததின் த�ால்விககான காரணஙகள்
கைகததின் பதால்விக்கு �ை நிகழ்வுகள் 
காரணமாக அலமந்தன.

�  சரியான ஒருங்கிலணப்பு, ஒழுக்கம்,
கட்டுப்�ாடு, ப�ாதுவானதிட்்டம்,
லமயப்�டுததப்�ட்்ட தலைலம, நவீன
ஆயுதங்கள் மற்றும் பதாழில்நுட்�ம் 
ஆகியலவ புரட்சியாளரகளில்டபய இல்லை.

�  கைகததில் ஈடு�ட்்டவரகள், 
ஆங்கிை �ல்டததள�திகளுக்கு 
இலணயானவரகளாக இல்லை. பமலும் 
இராணி ைட்சுமி�ாய, நானாசாகிப் 
மற்றும் தாந்தியா பதாப� ஆகிபயார
லதரியமானவரகள், ஆனால் சிறந்த
தள�திகளாக இல்லை.

�  வங்காளம், �ம்�ாய, பசன்லன, 
பமற்கு �ஞசாப் மற்றும் இராஜபுதனம் 
ஆகிய �குதிகள் புரட்சியில் கைந்து 
பகாள்ளவில்லை.

�  நவீனக் கல்வி கற்ற இந்தியரகள் ஆங்கிை 
ஆட்சி மட்டுபம இந்திய சமுதாயதலத 
சீரதிருததி நவீனப்�டுதத முடியும் என 
நம்பினர. எனபவ அவரகள் புரட்சிலய 
ஆதரிக்கவில்லை.

�  சீக்கியரகள், ஆப்கானியரகள் மற்றும்
கூரக்கா �ல்டப்பிரிவினர ஆகிபயாரகளின்
விசுவாசதலத ஆங்கிபையர ப�ற்றனர.
புரட்சிலய அ்டக்குவதில் கூரக்காப்
�ல்டயினர ஆங்கிபையருக்கு உதவினர.

�  ஆங்கிபையரகள் சிறந்த ஆயுதங்கள்,
சிறந்த தள�திகள் மற்றும் சிறந்த
ஒருங்கிலணப்ல�க் பகாண்டிருந்தனர.

கைகம் 
நல்டப�ற்ற
இ்டங்கள்

இந்திய 
தலைவரகள்

கைகதலத 
அ்டக்கிய 

ஆங்கிபைய 
அதிகாரிகள் 

ப்டல்லி இரண்்டாம் �கதூர்ா ஜான் 
நிக்கல்சன்

ைக்பனா ப�கம் ைஸரத மகால் பைன்றி 
ைாரன்ஸ

கான்பூர நானா சாகிப் சர காலின் 
பகம்ப�ல்

ஜான்சி & 
குவாலியர

ராணிைட்சுமி�ாய, 
தாந்தியா பதாப�

பஜனரல் 
ைக்பராஸ

�பரயலி கான் �கதூர கான் சர காலின் 
பகம்ப�ல்

பீகார கன்வர சிங் வில்லியம் 
ல்டைர
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196எட்டாம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்

கலகததின் விளைவுகள்

�  1857 ஆம் ஆண்டு கைகம் இந்திய
வரைாற்றில் ஒரு திருப்பு முலனலய
ஏற்�டுததியது. அது நிரவாக முலற மற்றும்
அரசின் பகாள்லககளில் மாற்றங்கள் ஏற்�்ட
வழிபகாலியது.

�  1858 ஆம் ஆண்டு பவளியி்டப்�ட்்ட
விக்ப்டாரியா மகாராணியின் ப�ரறிக்லகயின்
மூைம் இந்தியாவின் நிரவாகம்
கிழக்கிந்திய கம்ப�னியி்டமிருந்து ஆங்கிை
(�ாராளுமன்றததிற்கு) அரசுக்கு மாற்றப்�ட்்டது.

�  கவரனர-பஜனரல், அதன் பிறகு லவசிராய
என அலழக்கப்�ட்்டார.

�  இயக்குநர குழு மற்றும் கட்டுப்�ாட்டு வாரியம்
நீக்கப்�ட்டு இந்திய விவகாரங்கலள
பமற்�ாரலவயி்ட பசயைரின் தலைலமயில்
15 உறுப்பினரகலளக் பகாண்்ட ஒரு சல�
(கவுன்சில்) ஏற்�டுததப்�ட்்டது. 

�  இந்திய இராணுவம் முற்றிலும் 
மாற்றியலமக்கப்�ட்்டது. அதிகப்�டியான 
ஆங்கிபையரகள், இராணுவததில் 
�ணியமரததப்�ட்்டனர.

�  ’பிரிததல் மற்றும் எதிர தாக்குதல்’
என்ற பகாள்லக ஆங்கிை இராணுவக் 
பகாள்லகயில் ஆதிக்கம் பசலுததியது.

உண்லமயில் 1857 புரட்சி இந்திய மக்கள் 
அலனவலரயும் ஒருங்கிலணதது இந்தியா 
ஒபர நாடு என்ற உணரலவ பகாண்டு 
வருவதில் முக்கிய �ங்கு வகிததது.  ப�ரும் புரட்சி 

நவீன பதசிய இயக்கம் பதான்ற வழிவகுததது. 
1857 ஆம் ஆண்டு ப�ரும் புரட்சி இரு�தாம் 
நூற்றாண்டின் பதா்டக்கமாக இருந்தது. வி.டி. 
சவாரக்கர ’முதல் இந்திய சுதந்திர ப�ார’ 
என்ற தனது நூலில் 1857 ஆம் ஆண்டு ப�ரும் 
புரட்சிலய ’ஒரு திட்்டமி்டப்�ட்்ட பதசிய சுதந்திரப் 
ப�ார’ என விவரிக்கிறார.

மீள்பாரளவ
�  விஜயநகர ஆட்சியாளரகள் தங்கள்

மாகாணங்களில் நாயக்கரகலள 
நியமிததனர.

�  மதுலர நாயக்கரகள் �ாலளயக்காரரகலள 
நியமிததனர.

�  ஆங்கிபையரகள் ப�ற்ற வரி வசூலிக்கும்
உரிலமயால் �ாலளயக்காரரகள் கைகம்
பவடிததது.

�  கப்�ம்(வரி) வசூலிததபத  கட்்டப�ாம்மனுக்கும்,
ஆங்கிபையருக்குமில்டபய ப�ாட்டி ஏற்�்ட
முதன்லம காரணமானது.

�  மருது சபகாதரரகள் மூக்லகயா �ழனியப்�ன்
மற்றும் ப�ான்னாததாள் ஆகிபயாரின்
மகன்களாவர.

�  பிபரஞசு இராணுவததின் மூைம் தீரன்
சின்னமலை நவீனப�ார முலறகளில்
�யிற்சி ப�ற்றார.

�  திப்பு சுல்தான் ஆங்கிை கிழக்கிந்திய
கம்ப�னிக்பகதிராக ப�ாரிட்்டார.

�  1857 புரட்சியின் தலைவரகளில்
இராணி ைட்சுமி�ாய மிகச சிறந்த மற்றும்
மிகததுணிசசைான தலைவர ஆவார.

களலச்த்சாறகள்
துாக்கிலகிடு Beheaded hanged to death
்ாட்டிக்்ாடு Betrayed give away information about somebody
த�ாட்்ா Cartridge bullet
முடிவா் Eventually in the end
்ாலாட்்பட் Infantry an army unit consisting of soldiers who fight on foot
்ப்பம் Tribute payment made periodically by one state
கூட்்ம் Swarm crowd
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8.  ராணி ைட்சுமி�ாய எப்�குதியில் ஏற்�ட்்ட
புரட்சிலய வழிந்டததினார?
அ) மததிய இந்தியா ஆ) ப்டல்லி
இ) கான்பூர ஈ) �பரயலி

II. தகாடிட்ட இடதள� நிரப்புக
1.  கிழக்குப்�குதி �ாலளயங்கள் _______

கட்டுப்�ாட்டின் கீழ் இருந்தது.
2.  விஸவநாத நாயக்கர அவரது அலமசசர

_______ உ்டன் கைந்தாபைாசிதது
�ாலளயக்கார முலறலய ஏற்�டுததினார.

3.  கட்்டப�ாம்மனின் முன்பனாரகள் _______
�குதிலயச சாரந்தவரகள்.

4.  _______ தமிழரகளால் ‘வீர மங்லக’
எனவும் பதன்னிந்தியாவின் ஜான்சி ராணி
எனவும் அறியப்�ட்்டார.

5.  _______ ‘சிவகங்லகயின் சிங்கம்’ என
அலழக்கப்�டுகிறார.

6.  1857 புரட்சிலய _______ என்�வர 'முதல்
இந்திய சுதந்திரப் ப�ார' என விவரிக்கிறார.

III. தபாருததுக
1. ப்டல்லி கன்வர சிங்
2. கான்பூர கான் �கதூர கான்
3. ஜான்சி நானா சாகிப்
4. �பரயலி ைட்சுமி �ாய
5. பீகார இரண்்டாம் �கதூர ் ா

IV. ்சரியா/ �வ்றா?
1.  விஜய நகர ஆட்சியாளரகள் தங்கள்

மாகாணங்களில் நாயக்கரகலள
நியமிததனர.

2.  சிவசுப்பிரமணியம் என்�வர மருது
�ாண்டியரகளின் அலமசசர ஆவார.

3.  1799 அக்ப்டா�ர 17 ம் நாள் கட்்டப�ாம்மன்
தூக்கிலி்டப்�ட்்டார.

4.  திப்பு சுல்தானின் மூதத மகன் �பத லைதர
ஆவார.

V.  கீழககாணும் கூறள்ற ஆராய்ந்து ்சரியான
விளடளயக குறிப்பிடவும்.

I. பவலூர புரட்சி 1801 ஆம் ஆண்டு ஏற்�ட்்டது.

மதிப்பீடு 

I.  ்சரியான விளடளயத
த�ரந்த�டு

1.  �ாலளயக்காரர முலற 
ஏற்�டுததப்�ட்்ட ஆண்டு
அ) 1519 ஆ) 1520
இ) 1529 ஈ) 1530

2.  பின்வரும் தமிழ்நாட்டு �ாலளயக்காரரகளுள்
ஆங்கிை ஆட்சிலய எதிரதததில்
முன்பனாடியானவர
அ) பூலிதபதவன் ஆ) யூசுப்கான்
இ) கட்்டப�ாம்மன் ஈ) மருது சபகாதரரகள்

3.  காலின் ஜாக்சன் எந்தப் �குதியின்
ஆட்சியாளர
அ) மதுலர ஆ) திருபநல்பவலி
இ) இராமநாதபுரம் ஈ) தூததுக்குடி

4.  வீர�ாண்டிய கட்்டப�ாம்மன் கீழ்க்கண்்ட எந்த
பகாட்ல்டயின் முன்பு தூக்கிலி்டப்�ட்்டார?
அ) �ாஞசாைங்குறிசசி ஆ) சிவகங்லக
இ) திருப்�ததூர ஈ) கயததாறு

5.  பவலு நாசசியார எப்�குதியின் ராணி
ஆவார?
அ) நாகைாபுரம் ஆ) சிவகிரி
இ) சிவகங்லக ஈ) விருப்�ாசசி

6.  ’திருசசிராப்�ள்ளி பிரக்டனம்’ யாரால்
பவளியி்டப்�ட்்டது.
அ) மருது �ாண்டியரகள்
ஆ) கிருஷணப்� நாயக்கர
இ) பவலு நாசசியார
ஈ) தீரன் சின்னமலை

7.  கீழ்க்கண்்டலவகளுள் தீரன்
சின்னமலைபயாடு பதா்டரபுல்டய �குதி
எது?
அ) திண்டுக்கல் ஆ) நாகைாபுரம்
இ) புதுக்பகாட்ல்ட ஈ) ஓ்டாநிலை
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2.  தீரன் சின்னமலைக்கும் ஆங்கிபையருக்கும்
இல்டபயயான ப�ாராட்்டததிற்கு
இட்டுசபசன்ற சூழ்நிலைகலள விவரி?

3.  1857 ஆம் ஆண்டு புரட்சிக்கான
காரணங்கலள எழுதுக?

4.  1857 ஆம் ஆண்டு புரட்சியின் பதால்விக்கான
காரணங்கலள எழுதுக.

VIII. உயர சிந்�ளன வினா
1. 1857 ஆம் ஆண்டு புரட்சியில் 
தலைவரகளில்டபய ஒரு ப�ாதுவான 
குறிக்பகாள்  இல்லை- நிரூபி.
XI. வளரபட தி்றன்
இந்திய ஆறுகள் வலர�்டததில் கீழ்க்காணும் 
இ்டங்கலள குறிக்கவும்.
1. ப்டல்லி 2. ைக்பனா 3. மீரட்
4. �ாரக்பூர 5. ஜான்சி 6. குவாலியர
7. கான்பூர
X. த்சயல்பாடு
�ாலளயக்காரரகள் �்டங்கலள பசகரிதது ஒரு 
பசருபகட்டிலன (Album) தயார பசயக.

தமறதகாள் நூல்கள்
1.  Rajayyan, K.  - South Indian rebellion :

The First War of Independence 1800-
1801, Mysore : Rao and Raghavan, 
Mysore 1971

2.  Bipan Chandra - History of Modern India,
Orient Blackswan Private Limited 2018

3.Ishita Banerjee-Dube - A History of
Modern India, Cambridge University
Press 2014

இளணய�ை வைஙகள்

https://www.britannica.com
https://www.ducksters.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Vellore_mutiny
https : / /en .wik ip edia .org/wik i / Indian_
Rebellion_of_1857

II.  நான்காம் லமசூர ப�ாருக்குப்பின் திப்புவின்
குடும்�ததினர பவலூர பகாட்ல்டயில்
சிலறலவக்கப்�ட்்டனர.

III.  பவலூர புரட்சியின் ப�ாது வில்லியம்
ப�ண்டிங் பசன்லனயின் ஆளுநராக
இருந்தார.

IV.  ஆங்கிபையருக்கு எதிரான பவலூர
கைகததின் பவற்றி இந்திய வரைாற்றில்
ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு ஆகும்.
a) I & II சரி
b) II & IV சரி
c) II & III சரி
d) I, II, & IV சரி

a) தவறான இலணலயக் கண்டுபிடிக்கவும்
1. மருது �ாண்டியர எட்்டயபுரம்
2. பகா�ாை நாயக்கர திண்டுக்கல்
3. பகரளவரமன் மை�ார
4. துண்்டாஜி லமசூர

b) மாறு�ட்்ட ஒன்லறக் கண்டுபிடி
கட்்டப�ாம்மன், ஊமததுலர, பசவதலதயா,
திப்பு சுல்தான்

VI.  கீழககாணும் வினாககளுககு ஓரிரு
வாரதள�களில் விளடயளி

1.  �ாலளயக்காரரகள் என்�வர யார? சிைரின்
ப�யலரக் கூறுக?

2.  �ாலளயக்கார புரட்சியில் பவலு நாசசியாரின்
�ங்கு என்ன?

3.  பதன்னிந்திய புரட்சியில் �ாலளயக்கார
கூட்்டலமப்பின் தலைவரகள் யாவர?

4.  ’திருசசிராப்�ள்ளி பிரக்டனததின்’
முக்கியததுவம் யாது?

5.  பவலூர கைகததின் விலளவுகலள 
எழுதுக?

6.  1857 ஆம் ஆண்டு புரட்சிக்கான உ்டனடிக்
காரணம் என்ன?

VII. விரிவான விளடயளி
1.  பூலிதபதவர �ற்றி  உனக்குத பதரிந்தவற்லற 

எழுதுக?
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அறிமுகம்
எழுத்தர்களை உருவாக்கும் ந�ாக்கில் 

அறிமு்கம் செய்யப்பட்ட ஆங்கிலக் ்கல்வி 
ஒரு புதி்ய ஆங்கிலக் ்கல்வி ்பயின்ற 
�டுத்தரவரக்்கதள்த உருவாக்கி்யது. இவவரக்்கம் 
நேற்கததி்யக் ்கருததுக்்களின, சிந்தளை்களின 
்தாக்்கங்்களுக்குளைாைது. ்கல்வி்யறிவு ச்பற்ற 
இந�டுத்தர வரக்்கம் எண்ணிக்ள்கயில் 
சிறி்தா்க இருந்தாலும் அரசி்யலிலும், சீரதிருத்த 
இ்யக்்கங்்களிலும் ்தளலளேவகிக்்கத ச்தா்டங்கி்யது. 
இருந்தந்பாதிலும் இநதி்யச் சீரதிருத்தவாதி்கள 
்தங்்களுள்ட்யப ்பளை்ய ்கருததுக்்களையும் 
்பைக்்கவைக்்கங்்களையும் விேரெைபூரவோை 
ஆயவுக்கு உட்படுத்தப ச்பரிதும் ்த்யங்கிைர. 
அ்தறகுப்பதிலா்க அவர்கள இநதி்யப ்பண்்பாடடிறகும் 
நேளலப ்பண்்பாடு்களுக்குமிள்டந்ய இணக்்கதள்த 
ஏற்படுத்த மு்யன்றைர. இருந்தந்பாதிலும் 
அவர்களுள்ட்ய ்கருதது்களும் செ்யல்்பாடு்களும் 
உ்டன்கடள்ட ஏறு்தல் (ெதி) ச்பண் சிசுக்ச்காளல, 
குைநள்தத திருேணம் ந்பான்ற அளைதது 
வள்க்யாை ்கண்மூடித்தைோை ே்த�ம்பிக்ள்க்கள 
ேறறும் ெமூ்கததீளே்களை ்கடடுப்படுத்த 

உ்தவி்யது. ்பதச்தான்ப்தாம் நூற்றாண்டின ெே்யம் 
ொரந்த சீரதிருத்த இ்யக்்கங்்களை இரண்்டா்க 
வள்கப்படுத்தலாம். பிரம்ே ெோஜம், பிராரத்தளை 
ெோஜம், அலி்கார இ்யக்்கம் ந்பான்ற சீரதிருத்த 
இ்யக்்கங்்கள ஒருவள்க, ஆரி்யெோஜம், ராேகிருஷணா 
மிஷன, திந்யா்பநத இ்யக்்கம் ந்பான்ற ெே்யப 
புதச்தழுச்சி மீடச்டடுபபு இ்யக்்கங்்கள ேறச்றாருவள்க. 
இளவ்களைத்தவிர ஒடுக்குமுள்றப்பாங்குள்ட்ய 
ெமூ்கக்்கட்டளேபள்ப எதிரக்கும் மு்யறசி்களும் 
நேறச்காளைப்பட்டை. புநையில் நஜாதி்பா பூநல, 
ந்கரைாவில் �ாரா்யணகுரு, அய்யங்்காளி, ்தமிை்கததில் 
ராேலிங்்க அடி்கள, ளவகுண்்ட சுவாமி்கள, 
அந்யாததி்தாெர ஆகிந்யார இவவள்கப்படந்டாராவர.

 5.1
   வங்்காைததில் ச்தா்டக்்கக் ்கால  

சீரதிருத்த இ்யக்்கங்்கள
(அ) ராஜா ராம்்மாகன் ராய், பிரம்ம சமாஜம் 

ராஜா ராம்நோ்கன ராய (1772-1833) 
நேளல�ாடடுக் ்கருததுக்்கைால் ்கவரப்படடு, 
சீரதிருத்தப்பணி்களை முனசைடுத்த ச்தா்டக்்க்காலச் 
சீரதிருத்த வாதி்களில் ஒருவராவார. ச்பரும் 
அறிஞராை அவர, ்தைதுத ்தாயசோழி்யாை வங்்காை 

கற்றலின் ்�ாககஙகள்
கீழ்க காண்பனவற்்றாடு அறிமுகமாதல்
�	19ஆம் நூற்றாண்டு பிரிடடிஷ இநதி்யாவில் புதி்ய விழிபபுணரச்சிள்ய உருவாக்கி்யதில் 

நேற்கததி்யச் சிந்தளை்கள, ேறறும் கிறித்தவ ே்தததின செல்வாக்கு.
�	ெமு்தா்ய, ேறறும் ெே்யததுள்ற்களில் ஏற்பட்ட ந்பாடடி்கள, உ்டன்கடள்ட ஏறு்தல் (ெதி), 

அடிளேமுள்ற, தீண்்டாளே, குைநள்தததிருேணம் ந்பான்ற ்பைக்்கங்்களுக்கு எதிரபபு.
�	உருவவழி்பாடு, ெ்டங்கு்கள, மூ்ட�ம்பிக்ள்க்கள ஆகி்யைவறறிறகு எதிரபபு
�	இநதி்யா புததுயிர ச்பற்றதில் பிரம்ே ெோஜம், ஆரி்ய ெோஜம், ராேகிருஷணா மிஷன, பிரம்ேஞாைெள்ப,  

அலி்கார இ்யக்்கம் ஆகி்யவறறின ்பங்்களிபபு 
�	்பாரசி்கள, சீக்கி்யர்கள ஆகி்ய ெமூ்கங்்களில் விழிபபுணரளவ ஏற்படுததி்யதில் முக்கி்ய ஆளுளே்களின 

்பங்கு.
�	நஜாதி்பா பூநலயின ெமூ்கஇ்யக்்கமும், ந்கரைா, ்தமிழ�ாடடில் ந்தானறி்ய சீரதிருத்த இ்யக்்கங்்களும்.

19ஆம் நூற்றாணடில் 
சமூக, சமய சீர்திருதத 

இயககஙகள்
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19ஆம் நூற்றாண்டில் சமூக, சமய சீர்திருத்த இயககஙகள்77

சோழியில் புலளே 
ச ்ப ற றி ரு ந ்த ந ்த ா டு 
ெேஸ்கிரு்தம், அரபி, 
்பாரசீ்கம், ஆங்கிலம் 
ஆகி்ய சோழி்களிலும் 
புலளே ச்பறறிருந்தார. 
ராஜா ராம்நோ்கன 
ராய ச்பாருைற்ற 
ெே்யச்ெ்டங்கு்களையும், 
ந ்க டு ்க ள ை 
வி ள ை வி க் கு ம் 
ெமூ்க ேரபு்களையும் 

எதிரத்தார. இருந்த ந்பாதிலும் ்க்டந்த ்காலதது்டைாை 
ச்தா்டரள்ப அவர ்பாது்காக்்க விரும்பிைார. 
்தனனுள்ட்ய ெே்ய, ்தததுவ ெமூ்கப்பாரளவயில் அவர 
ஒரு்க்டவுள ந்காட்பாடு, உருவவழி்பாடு எதிரபபு 
ந்பான்ற ்கருததுக்்களின ்தாக்்கதள்தப ச்பறறிருந்தார. 
உ்பநி்ட்தங்்களுக்குத ்தானச்காடுத்த விைக்்கங்்களின 
அடிப்பள்டயில் இநதுக்்களின, ேள்றநூல்்கள 
அளைததும் ஒரு்க்டவுள ந்காட்பாடள்ட அல்லது 
ஒரு ்க்டவுளை வணங்குவள்த உ்பந்தசிப்ப்தா்கக் 
கூறிைார. 

ெமூ்கததில் நிலவிவரும் உ்டன்கடள்ட 
ஏறு்தல் (ெதி) குைநள்தத திருேணம், ்பல்தார ேணம் 
ந்பான்ற ேரபு ொரந்த ்பைக்்கங்்கள குறிதது ச்பரிதும் 
்கவளல ச்காண்்ட அவர, அவறறிறகு எதிரா்கச் 
ெட்டங்்கள இ்யறறும்்படி ஆங்கில அரொங்்கததிறகு 
விண்ணபபித்தார. வி்தளவபச்பண்்கள ேறுேணம் 
செயதுச்காளை உரிளே உள்ட்யவர்கள எனும் 
்கருதள்த முனளவத்தார. ்பல்தார ேணததிறகு 
முறறுபபுளளி ளவக்்கப்ப்ட நவண்டுசேன்றார. 
அவருள்ட்ய ்கருதது்களைப ்பைளேவா்த இநதுக்்கள 
எதிரத்தைர. ேக்்களைப ்பகுத்தறிநவாடும், ்பரிநவாடும், 
ேனி்தப ்பண்ந்பாடும் இருக்கும்்படி நவண்டுந்காள 
விடுத்தார. ்கல்்கத்தாவின இடு்காடு்களுக்குச் செனறு 
வி்தளவ்களின உ்றவிைர்களி்டம் உ்டன்கடள்ட 
ஏறும் வைக்்கதள்தக் ள்கவிடும்்படி நவண்டிக் 
ந்கடடுக்ச்காண்்டார. 1829இல் ்தளலளே 
ஆளு�ர வில்லி்யம் ச்பண்டிங் 'ெதி' எனும் 
உ்டன்கடள்டந்யறும் ்பைக்்கதள்த ஒழிததுச் ெட்டம் 
இ்யறறி்யதில் ராஜாராம் நோ்கன ராய முக்கி்ய ்பங்கு 
வகித்தார. 

ராம்நோ்கன ராய ச்பண்ணடிளேத்தைதள்தக் 
்கண்்டைம் செய்தார. ஆண்்களை ச்பண்்களை 
கீைாைவர்கைா்க �்டததும் அனள்ற்ய்கால 
�ள்டமுள்றள்ய எதிரத்தார. ச்பண்்களுக்குக் ்கல்வி 
வைங்்கப்ப்டநவண்டும் எனும் ்கருதள்த வலுவா்க 
முனளவத்தார. ்பளளி்களிலும் ்கல்லூரி்களிலும் 
ஆங்கிலக்்கல்வியும் நேளல �ாடடு அறிவி்யலும் 
அறிமு்கம் செய்யப்படுவள்த முழுளே்யா்க ஆ்தரித்தார. 

உ்பநி்ட்தங்்கள எல்ளல்யற்ற ஆதி அந்தமில்லா்த 
ச்தயவீ்கோை பிரம்ேம் குறித்த செயதி்களைப 
ந்பசுள்கயில், ்தைது அன்றா்ட வாழவில், ்தம்ளேச் 
சுறறித ்தான்பாரக்கும் இநதுே்தம் உ்பநி்ட்தங்்களின 
ந்பா்தளை்களிலிருநது முரண்்படடிருப்பள்த அவர 
உணரந்தார.

ராஜா ராம்நோ்கன ராய 1828 பிரம்ே 
ெோஜதள்த நிறுவி ஆ்கஸ்டு 20ஆம் �ாள 
்கல்்கத்தாவில் ஒரு ந்காவிளல நிறுவிைார. 
அக்ந்காவிலில் திருவுருவச் சிளல்கள எதுவும் 
ளவக்்கப்ப்டவில்ளல. இங்கு எந்த ஒரு ே்ததள்தயும் 
ஏைைோ்கநவா, அவோைோ்கநவாப ந்பெக்கூ்டாது 
அல்லது ேள்றமு்கோ்கக் குறிபபி்டப்ப்டலா்காது  எை 
எழுதிளவத்தார. பிரம்ே ெோஜம் உருவவழி்பாடள்ட 
்தவிரத்தந்தாடு ச்பாருைற்ற ெே்யச் ெ்டங்கு்களையும் 
ெம்பிர்தா்யங்்களையும் எதிரத்தது. இருந்தந்பாதிலும் 
ச்தா்டக்்கம் மு்தலா்க பிரம்ே ெோஜததின 
்கருததுக்்கள ்கற்றறிந்த நேள்த்கள, ்கல்வி்யறிவு 
ச்பற்ற வங்்காளி்கள என்ற அைவில் ேடடுநே 
செ்யல்்பட்டது. ெமூ்கததின கீழத்தடடு ேக்்களைத 
்தன்பால் ஈரப்பதில் ெோஜம் ந்தால்வி்யள்டந்தாலும், 
�வீை வங்்காைப ்பண்்பாடடு ேறறும் �டுத்தர 
வரக்்கததின மீ்தாை அ்தனுள்ட்ய ்தாக்்கம் மி்கவும் 
ந்பாறறு்தலுக்குரி்ய்தாகும். 
(ஆ) மகரிஷி ்த்வந்திர�ாத தாகூர் 

ராஜா ராம்நோ்கன ராய 
1833இல் இ்யறள்கச்யயதி்ய 
பினைர அவர விடடுச்சென்றப 
்பணி்களை, ்கவிஞர 
ரவீநதிர�ாத ்தாகூரின 
்தநள்த்யராை ந்தநவநதிர�ாத 
்தாகூர (1817-1905) ச்தா்டரந்தார. 
அவர �ம்பிக்ள்க ்பறறி்ய 
�ானகு ச்காளள்கக்கூறு்களை 
முனளவத்தார. 
1.  ச ்த ா ்ட க் ்க த தி ல் 

எதுவுமில்ளல, எல்லாம் வல்ல ஒரு ்க்டவுள 
ேடடுநே உளைார. அவநர இவவுல்கதள்தப 
்பள்டத்தார. 

2.  அவர ஒருவநர உண்ளேயின, 
எல்ளல்யற்ற ஞாைததின, �ற்பண்பின, 
ெக்தியின ்க்டவுைாவார. அவநர 
நிளல்யாைவர, எங்கும் நிள்றநதிருப்பவர.  
அவருக்கிளண்யாருமில்ளல.

3.  �ம்முள்ட்ய வீடுந்பறு, இபபி்றவியிலும் 
அடுத்தபி்றவியிலும் அவளர �ம்பு்பவளரயும் 
அவளர வணங்குவள்தயும் ொரநதுளைது.

4.  அவளர �ம்புவ்தன்பது, ந�சிப்பதிலும் 
அவர விருப்பதள்தச் செ்யல்்படுததுவதிலும் 
அ்டங்கியுளைது.

்த்வந்திர�ாத 
தாகூர்

ராஜா ராம்்மாகன் ராய்
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(இ)  ் கசவ் சந்திர சசன்னும் இந்தியாவின் பிரம்ம 
சமாஜமும்
ந ்த ந வ ந தி ர � ா த 

மி ்த வ ா ்த ச் 
சீ ர தி ரு த ்த வ ா தி ்ய ா வ ா ர . 
ஆைால் ெோஜததில் 
அவரு்டன ்பணி்பாறறி்ய 
இளை்யவர்கள விளரவாை 
ே ா ற ்ற ங் ்க ள ை ந ்ய 
விரும்பிைர. அவர்களுள 
மி்க முக்கி்யோைவராை 
ந்கெவ ெநதிர சென 
(1838-84), 1857இல் 
ெள்பயில் இளணந்தார. 
கிறித்தவே்தத்தால் ச்பருேைவில் ்கவரப்பட்ட அவர 
கிறித்தவே்தததின ொரதள்த �ம்பிைார. 1886இல் 
பிரம்ேெோஜததின உறுபபிைர்களிள்டந்ய பிைவு 
ஏற்பட்ட்தால் ந்கெவ ெநதிர சென ெோஜததிலிருநது 
விலகி புதி்ய அளேபச்பானள்ற உருவாக்கிைார. 
இ்தனபினைர ந்தநவநதிர�ாத ்தாகூரின அளேபபு 
‘ஆதி பிரம்ே ெோஜம்’ எை அளைக்்கப்ப்டலாயிறறு. 
குைநள்தத திருேணதள்த ெோஜம் ்கண்்டைம் 
செயதிருந்தந்பாதும் அ்தறகுோ்றா்க ந்கெவ ெநதிர சென 
்தைது ்பதிைானகுவ்யது ே்களை இநதி்ய இைவரென 
ஒருவருக்குத திருேணம் செயது ச்காடுத்தந்பாது, 
குைநள்தத திருேணதள்த எதிரதந்தார இநதி்யாவின 
பிரம்ே ெோஜததிலிருநது விலகி ொ்தாரண ெோஜ் 
எனும் அளேபள்ப நிறுவிைர. இவவளேபபு கிறித்தவ 
எதிரபபு ேைப்பாங்கிளை வைரத்தது.
(ஈ) ஈஸவர் சந்திர விதயாசாகர் 

வங்்காைதள்தச் நெரந்த 
ேறச்றாரு மு்தனளே்யாை 
சீரதிருத்தவாதி ஈஸ்வர ெநதிர 
வித்யாொ்கர (1820-1891) 
ஆவார. ராஜா ராம்நோ்கன ராயும் 
ேற்றவர்களும் ெமூ்கதள்தத 
திருததுவ்தறகு நேளல�ாடடுப 
்பகுத்தறிவுச் சிந்தளை்களின 
துளணள்ய �ாடி்யந்பாது 
வித்யாொ்கர இநது ேள்ற 
நூல்்கநை முறந்பாக்்காைளவ 
எை வாதிட்டார. வி்தளவ்களை 
எரிப்பதும் வி்தளவ ேறுேணதள்தத ்தள்டசெயவதும் 
ஏறறுக் ச்காளைப்ப்டவில்ளல என்ப்தறகு ேள்ற 
நூல்்களிலிருநந்த ொனறு்களை முனளவத்தார. அவர 
்தைது ்கருததுக்்களுக்கு ஆ்தரவாை வா்தங்்களைக் 
ச்காண்்ட சிறுநூல்்களை சவளியிட்டார. அவர �வீை  
வங்்காை உளர�ள்டயின முனநைாடி்யாவார. 
ச்பண்்கல்விள்ய நேம்்படுததுவதில் 
முக்கி்யப்பங்்காறறி்ய அவர ச்பண்்களுக்்காை ்பளளி்கள 

்கசவ் சந்திர சசன்

ஈஸவர் சந்திர 
விதயாசாகர்

நிறுவப்ப்ட உ்தவி்கள செய்தார. இநது ெமூ்கததில் 
குைநள்தப ்பருவததிநலந்ய வி்தளவ்கைாை 
சிறுமி்களின வாழளவ நேம்்படுததுவ்தற்கா்கநவ ்தைது 
முழுவாழளவயும் அரப்பணித்தார. ்பண்டி்த ஈஸ்வர 
ெநதிர வித்யாொ்கர ்தளலளேந்யற்ற இ்யக்்கததின 
விளைவாய 1856இல் ேறுேண சீரதிருத்தச் ெட்டம் 
(வி்தளவ்கள ேறுேணச் ெட்டம்) இ்யற்றப்பட்டது. 
இச்ெட்டம் குைநள்த வி்தளவ்களின நிளலள்ய 
நேம்்படுததுவள்தயும் நிரந்தரோ்க வி்தளவ்யாய 
இருக்்கநவண்டி்ய ஆ்பததிலிருநது அவர்களைக் 
்காப்பாறறுவள்தயும் ந�ாக்்கோ்கக் ச்காண்டிருந்தது. 

1860இல் மு்தல்முள்ற திருேண வ்யதுச் 
ெட்டம் இ்யற்றப்பட்டது. அபச்பருளே ஈஸ்வர ெநதிர 
வித்யாொ்களரந்யச் ொரும். திருேணததிற்காை 
வ்யது ்பதது எனறு நிரண்யம் செய்யப்பட்டது. 
அது 1891இல் ்பனனிசரண்்டா்கவும், 1925இல் 
்பதிமூன்றா்கவும் உ்யரத்தப்பட்டது. ஆைால் 
்கவளலக்குரி்ய வி்தததில் திருேண வ்யது ஒபபு்தல் 
்கமிடடி (1929) கூறி்ய்படி இச்ெட்டம் ்காகி்தததில் 
ேடடுநேயிருந்தது. நீதி்பதி்களும், வைக்்கறிஞர்களும் 
ஒருசில ்படித்த ேனி்தர்களுநே அ்தளைப்பறறி்ய 
அறிளவப ச்பறறிருந்தைர.

(உ) பிரார்ததனன சமாஜம்
ே்காராஷடிரப ்பகுதி்யாைது சீரதிருத்த 

�்டவடிக்ள்க்களுக்கு ஆ்தரவு கிள்டக்்கபச்பற்ற 
ேறச்றாரு ்பகுதி்யாகும். பிரம்ே ெோஜததுக்கிளண்யா்க 
்பம்்பாயில் 1867இல் நிறுவப்பட்ட அளேபந்ப 
பிராரத்தளை ெோஜம். இ்தளை நிறுவி்யவர 
ஆதேராம் ்பாண்டுரங் (1825-1898) ஆவார. இந்த 
ெோஜததின இரண்டு நேனளேமிக்்க உறுபபிைர்கள 
R.C ்பண்்டர்கர, நீதி்பதி ே்காந்தவ ந்காவிநத ராைந்ட 
ஆகி்ய இருவருோவர. இவவிருவரும் ொதிேறுபபு, 
ெே்பநதி, ொதிேறுபபுத திருேணம், வி்தளவ 
ேறுேணம், ச்பண்்கள ேறறும் ஒடுக்்கப்பட்ட ேக்்களின 
முனநைற்றம் ந்பான்ற �்டவடிக்ள்க்களுக்்கா்கத 

ஆதமராம் 
்பாணடுரங

M.G. ரான்ே
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இநதுக்்கைா்க ோற்ற ‘சுததி (Suddhi)’ எனும் சுததி்கரிபபுச் 
ெ்டங்ள்க ெோஜம் வகுததுக்ச்காடுத்தது. 

்பதச்தான்ப்தாம் நூற்றாண்டின இறுதிப்பகுதியும் 
இரு்ப்தாம் நூற்றாண்டின ச்தா்டக்்கப்பகுதியும் 
பிரிக்்கப்ப்டா்த ்பஞொபில் குைப்போை இநது, இஸ்லாம் 
கிறித்தவ ெே்யங்்களிள்டந்யத தீவிரோை ெரச்ளெ்கள 
�்டந்த ்காலப்பகுதி்யா்க விைங்கி்யது. 

ஆரி்யெோஜம் ெமூ்க சீரதிருத்தக்்கைததிலும் 
்கல்விள்யப்பரபபும் ்பணியிலும் முக்கி்ய ொ்தளை்கள 
புரிந்தது. ெோஜம் ்பல ்த்யாைந்தா ஆங்கிநலா-நவ்தப 
்பளளி்களையும் ்கல்லூரி்களையும் உருவாக்கி்யது.

1893இல் இவவி்யக்்கம் தூயளேக்ந்காட்பாடு 
குறித்தக் ்கருதது முரண்்பாட்டால் இரண்்டா்கப 
பிரிந்தது. ்த்யாைந்த ெரஸ்வதிக்குப பினைர 
ச்பாறுபந்பற்ற வசீ்கர ஆளுளே ச்காண்்ட சுவாமி 
ஸ்ரத்தாைந்தா (1857-1926) DAV ்பளளி்களை 
�்டததிக்ச்காண்டிருந்த குழுவிைளர நிறுவைரின 
்தததுவதள்தப பு்றக்்கணிதது மி்க அதி்கோை 
அைவில் நேற்கததி்ய சிந்தளை்களுக்கு 
முக்கி்யததுவம் ச்காடுப்ப்தா்கக் குற்றம்ொடடிைார. 
1900 மு்தலா்க அவநரப ்பல ்பளளி்களை (குருகுலம்) 
நிறுவிைார. சவளிதந்தாற்றததில் அளவ ்பண்ள்ட்ய 
இநதுக்்கல்விக்கூ்ட ்பாணியில் இருந்தை. அங்கு 
நவ்தக்்கல்விக்கு முக்கி்யததுவம் வைங்்கப்பட்டது. 

(ஆ) இராமகிருஷ்ண ்பரமஹம்சர்
�ாம் ஏற்கைநவ ்பாரத்தவாறு, கிறித்தவர்களின, 

்பகுத்தறிவுவாதி்களின விேரெைங்்களுக்குப 
்பதிலளிக்கும் வி்தோ்க பிரம்ே ெோஜம் உருவ 
வழி்பாடள்டயும் இநதுக்்களின ஏளை்யப 
்பைளே்யாை �ள்டமுள்ற்களையும் விேரெைம் 
செய்தது. ்கல்்கத்தாவுக்கு அருந்கயிருந்த 
்தடசிநணசுவரம் எனனும் ஊளரச்ொரந்த 
எளி்ய அரச்ெ்கராை ராேகிருஷண ்பரேஹம்ெர 
(1836-1886) ்பதச்தான்ப்தாம் நூற்றாண்டின 
முற்பகுதியில் ச்பற்ற பு்கழ இ்தற்காை நவச்றாரு 
்பதிலாகும். ்பஜளைப்பா்டல்்களை ேைமுருகிப 
்பாடுவள்தபந்பான்ற வழிமுள்ற்கள மூலம் 
ந்பரின்ப நிளலள்ய அள்டநது அநநிளலயில் 
ஆனேரீதி்யா்க ்க்டவுநைாடு ஒனறிளணவ்தறகு 

்தங்்களை அரப்பணிததுக் ச்காண்்டவர்கைாவர. 
ே்காந்தவ ந்காவிநத ராைந்ட (1842-1901)  வி்தளவ 
ேறுேணச் ெங்்கம் (1861) புநை ெரவஜனிக் ெ்பா (1870) 
்தக்்காணக் ்கல்விக்்கை்கம் (1884) ஆகி்ய அளேபபு்களை 
நிறுவிைார.

நேறகுறிபபி்டப்படடுளை சீரதிருத்தவாதி்கள 
நேல்ொதியிைரக்கிள்டந்யப ்பணி்யாறறி்ய 
அந்தநவளையில் நஜாதி்பா பூநல ஒடுக்்கப்பட்ட 
ேக்்களின, ச்பண்்களின நேம்்பாடடிற்கா்கப 
்பணி்யாறறிைார. அவருள்ட்ய புத்த்கோை குலாம்கிரி 
(அடிளேத்தைம்) ஒரு முக்கி்ய நூலாகும். அநநூல் 
ொதி்ய ஏற்ற்தாழவு்களைக் ்கண்்டைம் செய்தது.

 5.2  இநது புதச்தழுச்சி இ்யக்்கம் 
(அ)  சுவாமி தயானந்த சரஸவதி மறறும்  

ஆரியசமாஜம் 1875
்பஞொபில், ஆரி்யெோஜம் 

சீரதிருத்த இ்யக்்கங்்களுக்குத 
்த ள ல ள ே ந ்ய ற ்ற து . 
இ வ வ ள ே ப பு 
நேளல்கங்ள்கச்ெேசவளியில் 
அ ள ல ந து தி ரி ந து 
ச்காண்டிருந்த சுவாமி 
்த்யாைந்த ெரஸ்வதி (1824-
83) என்பவரால் நிறுவப்பட்டது. 
சுவாமி ்த்யாைந்தர பினைர 
்தைது ்கருதது்களைப 
ந்பாதிப்ப்தற்கா்கப ்பஞொபில் 
்தங்கிைார. அவருள்ட்ய 
நூலாை ‘ெத்யாரத்தபிர்காஷ’ 

ச்பரும்்பாநலாரால் ்படிக்்கப்பட்டது. குைநள்தத 
திருேணம், வி்தளவ ேறுேணததிறகு ேறுபபு 
ந்பான்ற ்பைக்்கங்்களும் அ்யல்�ாடு சென்றால் 
தீடடு எனறு சொல்லப்படு்தலும் ேள்றநூல்்கைால் 
ஏறறுக்ச்காளைப்ப்டவில்ளல எை அறிவித்தார. 
அவர முனளவத்த ந�ரேள்ற்யாை ச்காளள்க்கள 
்கடடுப்பா்டாை ஒரு்க்டவுள வழி்பாடு, உருவ 
வழி்பாடள்ட நிரா்கரித்தல், பிராேணர நேலாதிக்்கம் 
செலுததும் ெ்டங்கு்கள, ெமூ்க�ள்டமுள்ற்கள 
ஆகி்யவறள்ற ேறுத்தல் என்பைவாகும். ஆரி்யெோஜம் 
இநதுே்தததிலிருந்த மூ்ட�ம்பிக்ள்க்களைக் 
குறிப்பா்கப புராண இலக்கி்யங்்களை ேறுத்தது. 
அ்தனுள்ட்ய முைக்்கம் ‘நவ்தங்்களுக்குத 
திரும்புநவாம்’ என்ப்தாகும்.

ஆரி்யெோஜம் பிரிடடிஷ இநதி்யாவில் 
�ள்டச்பறறுக் ச்காண்டிருந்த ே்தோற்ற 
�்டவடிக்ள்க்களை நிறுததுவ்தற்காை மு்யறசி்களை 
நேறச்காண்்டது. அ்தன முக்கி்யக் குறிக்ந்காள ‘எதிரே்த 
ோற்றம் என்ப்தாகும்.’ ஏற்கைநவ இஸ்லாமுக்கும் 
கிறித்தவ ே்தததிறகும் ோறி்ய இநதுக்்களை மீண்டும் 

சுவாமி தயானந்த 
சரஸவதி

இராமகிருஷ்ண 
்பரமஹம்சர்

ராமகிருஷ்ணா மிஷன் 
்்பலூர் மேம் 
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அவர முக்கி்யததுவம் ச்காடுத்தார. புனி்தத்தா்யாை 
்க்டவுள ்காளியின தீவிர ்பக்்தராை அவர அக்்க்டவுளின 
திருவிளை்யா்டல்்கள முடிவற்றளவ எை அறிவித்தார. 
அவருள்ட்ய ்கருததின்படி அளைதது ே்தங்்களும் 
உல்கைாவி்ய, எல்நலாருக்குோை மூலக்கூறு்களைக் 
ச்காண்டுளைை. அவறள்றப பின்பறறிைால் அளவ 
வீடுந்பறறுக்கு இடடுச்செல்லும். ‘ஜீவன’ என்பந்த 
‘சிவன’ எைவும் அவர கூறிைார (வாழகின்ற 
அளைதது உயிர்களும் இள்றவநை). பினைர 
அளவ்களின நேல் இரக்்கம் ்காடடுங்்கள எை 
்யாரசொல்வது? இரக்்கம் ந்தளவயில்ளல; நெளவந்ய 
ந்தளவ; ேனி்தர்களுக்குச் செய்யப்படும் நெளவந்ய 
்க்டவுளுக்குச் செய்யப்படும் நெளவ்யாகும் என்றார.
ராமகிருஷ்ணா மிஷன் 

ராேகிருஷணருள்ட்ய மு்தனளே்யாை 
ொ்தளைந்ய, பிரம்ேெோஜம் ந்பான்ற சீரதிருத்த 
அளேபபு்கள முனளவத்தப ்பகுத்தறிவுக் 
்கருதது்களின்பால் அதிருபதியுற்ற ்கல்வி்யறிவு ச்பற்ற 
இளைஞர்களைத ்தன்பால் ஈரத்தது்தான. 1886இல் 
அவர இ்யறள்க எயதி்ய பினைர அவருள்ட்ய 
சீ்டர்கள ்தங்்களை ஒரு ே்தம்ொரந்த ெமூ்கோ்க 
அளேததுக்ச்காண்டு ராேகிருஷணளரயும் அவரின 
ந்பா்தளை்களையும் இநதி்யாவிலும் உலகின 
ஏளை்ய ்பகுதி்களிலும் ்பரபபும் ச்பரும்்பணிள்ய 
நேறச்காண்்டைர. இபச்பரும்்பணியின பினபுலோய 
இருந்தவர சுவாமி விநவ்காைந்தர. கிறித்தவெே்யப 
்பரபபு நிறுவைங்்களின நிரவா்கக் ்கட்டளேபள்பப 
பின்பறறி விநவ்காைந்தர ராேகிருஷணா மிஷளை 
நிறுவிைார. ராேகிருஷணா மிஷன ெே்யச் 
செ்யல்்பாடு்கநைாடு ேடடும் ்தைதுப்பணி்களை 
நிறுததிக்ச்காளைவில்ளல. ேக்்களுக்குக் ்கல்வி்யறிவு 
வைங்குவது. ேருததுவ உ்தவி, இ்யறள்கச் 
சீற்றங்்களினந்பாது நிவாரணப்பணி்களை 
நேறச்காளவது ந்பான்ற ெமூ்கப்பணி்களிலும் 
செ்யலூக்்கதது்டன ஈடு்பட்டது. 
(இ) சுவாமி வி்வகானந்தர் 

பி ன ை ா ளி ல் 
சுவாமி விநவ்காைந்தர 
எ ன ்ற ள ை க் ்க ப ்ப ட ்ட 
�நரநதிர�ாத ்தத்தா (1863-
1902) ராேகிருஷண 
்ப ர ே ஹ ம் ெ ரு ள ்ட ்ய 
மு ்த ன ள ே ச் சீ ்ட ர ா வ ா ர .  
்படித்த இளைஞாராை அவர 
ராேகிருஷணரின ்கருதது்கைால் 
்கவரப்பட்டார. ேரபுொரந்த ்தததுவ 
நிளலப்பாடு்களில் ேைநிள்றவு 
ச்ப்றா்த அவர, �ள்டமுள்ற 
நவ்தாந்தோை ேனி்தகுலததிறகுத ச்தாண்டுசெய்தல் 
எனும் ந்காட்பாடள்டப ்பரிநதுளரத்தார. ே்ததந்தாடு 

சுவாமி 
வி்வகானந்தர்

ச்தா்டரபுள்ட்யது எனும் ஒநர ்காரணததிற்கா்க 
அளைதது நிறுவைங்்களையும் ்பாது்காக்கும் 
ேைப்பாங்கிளை அவர ்கண்்டைம் செய்தார. 
்பண்்பாடடுத ந்தசி்யததிறகு முக்கி்யததுவம் 
ச்காடுத்த அவர இநது ெமூ்கததிறகுப புததுயிரளிக்்க 
இநதி்ய இளைஞர்களுக்கு அள்றகூவல் விடுத்தார. 
அவருள்ட்ய சிந்தளை்கள, ச்பாருள உற்பததியில் 
நேளல�ாடு்கள செயதிருந்த ொ்தளை்களைக் ்கண்டு 
்தாழவுேைப்பானளே ச்காண்டிருந்த இநதி்யர்களுக்கு 
்தனைம்பிக்ள்கயூடடுவ்தாய அளேந்தது. 1893இல் 
சி்காந்காவில் �ள்டச்பற்ற உல்க ெே்ய ோ�ாடடில் 
இநது ெே்யம் ்பறறியும் ்பக்திோரக்்கத ்தததுவம் 
குறிததும் அவராறறி்ய சொறச்பாழிவு்கள அவருக்குப 
ச்பரும்பு்கழ நெரத்தது. இநது ெே்யச்ெ்டங்கு்களில் 
்கலநதுச்காளைக்கூ்டாச்தை ஒதுக்கி ளவக்்கப்படடிருந்த 
ஒடுக்்கப்பட்ட ேக்்களும் அதுந்பான்ற ெ்டங்கு்களில் 
்கலநதுச்காளைக் ்கட்டா்யம் அனுேதிக்்கப்ப்டநவண்டும் 
என்றார. விநவ்காைந்தரின செ்யலாக்்கமிக்்க 
்கருதது்கள நேற்கததி்யக் ்கல்வி ்பயின்ற வங்்காை 
இளைஞர்களிள்டந்ய அரசி்யல் ோற்றங்்களுக்்காை  
�ாட்டதள்த  ஏற்படுததி்யது. வங்்கபபிரிவிளைள்யத 
ச்தா்டரநது �ள்டச்பற்ற சுந்தசி இ்யக்்கததின ந்பாது 
இளைஞர்களில் ்பலர விநவ்காைந்தரால் ஊக்்கம் 
ச்பற்றைர.
(ஈ) பிரம்மஞான இயககம்

்பதச்தான்ப்தாம் நூற்றாண்டில் இநதுெே்யமும் 
்பண்்பாடும், குறிப்பா்கக் கிறித்தவ ெே்யப்பரபபு 
நிறுவைங்்களின ்பரபபுளர்கைால் ஐநராப்பாவில் 
ேதிபபிைநது ச்காண்டிருந்தை. இச்ெந்தரப்பததில் 
ஒருசில நேளல�ாடடு அறிவுஜீவி்கள ச்பாருள ொரந்த 
நேளல உல்க வாழக்ள்கக்குத தீரவா்க ஆனமீ்க 
முக்திக்்கா்கக் கிைக்ள்க எதிரந�ாக்கிைர. இதில் 
நே்டம்  H.P. பிைாவடஸ்கி (1831-1891) ேறறும் ்கரைல் 
H.S. ஆல்்காட (1832-1907) ஆகிந்யாரால் நிறுவபச்பற்ற 
பிரம்ேஞாைெள்ப முக்கி்யப்பங்கு வகித்தது. 1875இல் 
அசேரிக்்காவில் நிறுவப்பட்ட இவவளேபபுப பினைர 
1886இல் இநதி்யாவில் செனளை அள்ட்யாறுக்கு 
ோற்றப்பட்டது.

்மேம் H.P. 
பிளாவட்ஸகி

கர்னல் H.S. 
ஆல்காட்
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பிரம்ேஞாைெள்ப இநது செவவி்யல் நூல்்களைக் 
குறிப்பா்க உ்பநி்ட்தங்்கள, ்ப்கவதகீள்த ஆகி்யவறள்றப 
்படிப்ப்தறகு உறொ்கமூடடி்யது. இநதி்யாவில் 
ச்பௌத்தம் புததுயிர ச்பறுவதில் பிரம்ேஞாைெள்ப 
முக்கி்யப ்பங்்காறறி்யது. இநது ேள்றநூல்்களின 
மீது நேளல�ாட்டவர ்காடடி்ய ஆரவம், ்படித்த 
இநதி்யர்களிள்டந்ய ்தங்்கள ்பாரம்்பரி்யம், ்பண்்பாடு 
குறித்த அைப்பரி்யப ச்பருமி்ததள்த ஏற்படுததி்யது.
அன்னிச்பசன்ட்டின் ்பஙகளிப்பு

ஆல்்காடடின ேள்றவுக்குப 
பினைர இவவளேபபின 
்தளலவரா்க அனனி ச்பெனட (1847-
1933) ந்தரநச்தடுக்்கப்பட்டள்தத 
ச்தா்டரநது இவவி்யக்்கம் 
நேலும் செல்வாக்குப ச்பற்றது. 
இநதி்ய ந்தசி்ய அரசி்யலில் 
முக்கி்யததுவம் ச்பற்ற அவர 
்தனைாடசி இ்யக்்கச் ெங்்கதள்த 
அளேதது அ்யரலாநதிறகு 
வைங்்கப்பட்டள்தப ந்பால இநதி்யாவிறகும் ்தனைாடசி 
வைங்்கப்ப்ட நவண்டுசேனறு ந்காரிக்ள்க ளவத்தார. 
அனனிச்பெனட பிரம்ேஞாைக் ்கருததுக்்களைத 
்தனனுள்ட்ய நியூ இநதி்யா (New India), ்காேனவீல் 
(Commonweal) எனும் செயதித்தாள்களின மூலம் 
்பரபபிைார. 

 5.3  ொதி எதிரபபு இ்யக்்கங்்கள 
(அ) ்ஜாதி்பா பூ்ல 

நஜாதி்பா பூநல 1827இல் ே்காராஷடிராவில் 
பி்றந்தார. முக்கி்யோ்க அவர பிராேண 
எதிரபபி்யக்்கததின ச்தா்டக்்க்காலத ்தளலவசரனந்ற 
அறி்யப்படுகி்றார. அவர 1852ஆம் ஆண்டு 
ஒடுக்்கப்படந்டாருக்்காை மு்தல் ்பளளிள்ய புநையில் 
தி்றந்தார. ெததி்யநொ்தக் ெோஜ் (உண்ளேள்ய 
�ாடுநவார ெங்்கம், Truth Seekers Society)  
எனும் அளேபள்ப, பிராேணரல்லா்த ேக்்களும் 
சு்யேரி்யாள்தந்யாடும், குறிக்ந்காநைாடும் வாைத 

அன்னிச்பசன்ட்

தூண்டுவ்தற்காய நிறுவிைார. பூநல குைநள்தத 
திருேணதள்த எதிரத்தார. வி்தளவ ேறுேணதள்தக் 
குறிப்பா்க ேறுேணம் ேறுக்்கப்பட்ட உ்யரொதி 
இநதுக்்களின ேறுேணதள்த ஆ்தரித்தார. நஜாதி்பாவும் 
அவருள்ட்ய ேளைவி ொவிததிரி்பாயும்  ஒடுக்்கப்பட்ட 
ேக்்களின, ச்பண்்களின முனநைற்றததிற்கா்கத 
்தங்்கள வாழக்ள்கள்ய அரப்பணித்தைர. 
நஜாதி்பா ச்பறந்றாரில்லா குைநள்த்களுக்ச்கனறு 
விடுதி்களையும் வி்தளவ்களுக்ச்கை 
்காப்ப்கங்்களையும் உருவாக்கிைார. ்தனனுள்ட்ய 
ெே்கால ந்தசி்யவாதி்களைப ந்பாலல்லாேல் பூநல 
ஆங்கிநல்ய ஆடசிள்யயும்  ெே்யப ்பரப்பாைர்களின 
செ்யல்்பாடு்களையும் ஆ்தரித்தார. அளவ ஒடுக்்கப்பட்ட 
ொதியிைளரப பிராேணர்களின நேலாதிக்்கதள்த 
எதிரக்்கத துளணநிறகும் எனும் நிளலப்பாடள்ட 
வரநவற்றார. மி்க முக்கி்யோ்க அவர எழுதி்ய 
நூலாை ‘குலாம்கிரி’ (அடிளேத்தைம்) அவருள்ட்யப 
ச்பரும்்பாலாை தீவிரக்்கருததுக்்களைச் சுருக்கிக் 
கூறுகி்றது.
(ஆ) �ாராய்ண குரு 

1854இல் ந்கரைாவில் 
ஏ ள ை ப ச ்ப ற ந ்ற ா ர க் கு 
ே்கைா்கப பி்றந்த 
�ாரா்யண குரு (1854-
1928) ேளல்யாைம், 
ெேஸ்கிரு்தம், ்தமிழ ஆகி்ய 
சோழி்களில் அறிஞரா்கவும் 
்கவிஞரா்கவும் தி்கழந்தார. 
அந�ாட்களில் ஒடுக்்கப்பட்ட 
ேக்்கள ந்காவில்்களுக்கும் உ்யரொதி ேக்்களவாழும் 
ச்தருக்்களுக்கும் செல்லமுடி்யாது. ச்பாது 
நீரநிளல்களிநலா, கிணறு்களிநலா நீசரடுக்்க 
முடி்யாது. ஒடுக்்கப்பட்ட ொதி்களைச்நெரந்த 
ஆண்்களும் ச்பண்்களும் நேலாள்ட்யணி்ய 
அனுேதிக்்கப்ப்டவில்ளல. ்ப்யங்்கரோை ொதிக் 
ச்காடுளே்களையும், ஒடுக்்கப்பட்ட ேக்்கள்படும் 
து்யரங்்களையும் ்கண்டு ேைம்சவதும்பி்ய அவர 
அம்ேக்்களின நேம்்பாடடிற்கா்கத ்தைது வாழக்ள்க 
முழுவள்தயும் அரப்பணித்தார. அவர்களின 
நேம்்பாடடிறகுப ்பணி்யாறறுவ்தற்கா்க ஸ்ரீ �ாரா்யண 
்தரே ்பரி்பாலை ந்யா்கம் எனும் அளேபள்ப 
உருவாக்கிைார. அருவிபுரம் எனும் ஊரில் ஒரு ச்பரி்ய 
ந்காவிளலக்்கடடி்ய அவர அள்த அளைவருக்கும் 
அரப்பணித்தார. அவருள்ட்ய இ்யக்்கம் ந்கரை 
ெமூ்கததில் குறிப்பா்க ஈைவர்களுக்கிள்டயில் 
ச்பரும்ோற்றங்்கள நி்கை உநது ெக்தி்யாயத 
தி்கழந்தது. குோரன ஆொன, ்டாக்்டர ்பால்பு ந்பான்ற 
சிந்தளை்யாைர்களும் ்கவிஞர்களும் இவருள்ட்ய 
சிந்தளை்கைால் தூண்்டபச்பறறு இ்யக்்கதள்த 
முனசைடுததுச் சென்றைர.

�ாராய்ண குரு

்ஜாதி்பா பூ்ல மறறும் சாவிததிரி ்பாய்
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828219ஆம் நூற்றாண்டில் சமூக, சமய சீர்திருத்த இயககஙகள்

(இ) அய்யன்காளி
்ப த ச ்த ா ன ்ப ்த ா ம் 

நூ ற ்ற ா ண் டி ல் 
ந்கரைம் ்படுநோெோை 
ொதி்யப்பாகு்பாடு்கைால் 
பீடிக்்கப்படடிருந்தது. ஒரு 
சில ெமூ்கக்குழுக்்கள 
தீண்்டத்த்கா்தவரா்கவும் 
்காணத்த்கா்தவரா்கவும் 
கூறி ஒடுக்்கப்பட்டைர. 
இ ந நி ள ல யி ல் 
� ா ர ா ்ய ண கு ரு , 
அய்யன்காளி (1863-1941) 
ந்பான்ற சிந்தளை்யாைர்கைால், ச்பருேைவில் அரசி்யல், 
ச்பாருைா்தார ோற்றங்்கள ஏற்படடுக்ச்காண்டிருந்த 
ந�ரததில், அவர்கைால் �்டத்தப்பட்ட வலுவாை 
இ்யக்்கங்்கள வி்யபபூடடும் ெமூ்க ோற்றங்்களைக் 
குறிப்பா்கக் ்கட்டளேபபில் ஏற்படுததி்யது.

அய்யன்காளி 1863இல் திருவைந்தபுரததிலுளை 
சவங்்கனூரில்  பி்றந்தார. அபந்பாது அப்பகுதி 
திருவி்தாங்கூர அரெரின ஆடசிப்பகுதி்யாகும். 
குைநள்த்யாய இருக்கும்ந்பாந்த அவர ெநதித்த 
ொதி்யப்பாகு்பாடு அவளர ொதி எதிரபபி்யக்்கததின 
்தளலவரா்க ோறறி்யது. பினைர அவர ச்பாது 
இ்டங்்களுக்குச் செல்லு்தல், ்பளளி்களில் ்கல்வி ்கற்க 
இ்டம்ச்பறு்தல் ந்பான்ற அடிப்பள்ட உரிளே்களுக்்கா்கப 
ந்பாராடிைார. ஆள்ட அணிவது உட்ப்ட, ்பல ேரபுொரந்த 
்பைக்்கங்்களை அவர எதிரத்தார. ஒடுக்்கப்பட்ட 
ொதியிைருக்கு ேடடும் ேறுக்்கப்பட்ட, உ்யரொதியிைர 
ேடடுநே அணியும் ஆள்ட்களை இவர அணிந்தார. 
உ்யரொதியிைர ்ப்யன்படுததி்யதும் ஒடுக்்கப்பட்ட 
ொதியிைருக்கு ேறுக்்கப்படடிருந்ததுோை ச்பாதுச் 
ொளல்களில், ெவால்விடும் வள்கயில் ்காளை்கள 
பூட்டபச்பற்ற வண்டியில் அவர ்ப்யணம் செய்தார.

ஸ்ரீ�ாரா்யணகுருவால் ஊக்்கம்ச்பற்ற 
அய்யன்காளி 1907இல் ொது ஜை ்பரி்பாலை ெங்்கம் 
(ஏளை ேக்்கள ்பாது்காபபுச் ெங்்கம் - Association for the 
protection of  the Poor) எனும் அளேபள்ப நிறுவிைார. 
கீழொதி்யா்கக் ்கருதி ஒடுக்்கப்பட்ட புளல்யர 
ெமூ்கேக்்களின ்கல்விக்்கா்க இவவளேபபு இ்யக்்கம் 
�்டததி நிதிதிரடடி்யது.

 5.4  இஸ்லாமி்ய சீரதிருத்தங்்கள
1857ஆம் ஆண்டுப ச்பரும்புரடசி ஒடுக்்கப்பட்ட 

பினைர இநதி்ய முஸ்லீம்்கள நேற்கததி்யப 
்பண்்பாடள்டச் ெநந்த்கக் ்கண்ச்காண்டு ்பாரத்தைர. 
நேற்கததி்யக் ்கல்வி, ்பண்்பாடு, நேற்கததி்ய 
சிந்தளை்கள ஆகி்யளவ ்தங்்கள ே்தததிறகு ஆ்பத்தாய 
அளேயுநோ எை அச்ெமூ்கம் அஞசி்யது. ஆள்க்யால் 
முஸ்லீம்்களில் ஒரு சிறி்ய பிரிவிைநர நேற்கததி்யக் 

அய்யன்காளி

்கல்வி்பயில முனவந்தைர. இ்தனவிளைவா்க 
இநதி்யமுஸ்லீம்்கள, ஒபபீட்டைவில் இநதி்யாவின 
்பல்நவறு ்பகுதி்களைச் நெரந்த செல்வாக்குப 
ச்பறறிருந்த இநதுக்்களைவி்ட ஒருெமூ்கம் என்றைவில் 
பின்தங்கியிருந்தைர.
சர் னசயத அகமதகான்

்கல்வி, அரசுப்பணி்கள, 
ந ்த சி ்ய அ ை வி ல் 
்த ள ல ள ே வ கி த ்த ல் 
ஆகி்யவறறில் ்தங்்கள 
இ ்ட ங் ்க ள ை ப ச ்ப ரி து ம் 
இ ை ந து வி ட ்ட 
இ ந தி ்ய மு ஸ் லீ ம் ்க ள 
்த ங் ்க ள ெ மூ ்க ம் 
முனநைற்றப ்பாள்தயில் 
ச ெ ல் ல ந வ ண் டு ே ா ை ா ல் 
ஆ ங் கி ல க் ்க ல் வி ள ்ய 
ஏறறுக்ச்காளவள்தத ்தவிர நவறு ோறறு இல்ளல 
எனறு புரிநதுச்காண்்டைர. இபபுரி்தலுக்கு 
உயிரும் உணரவும் ச்காடுத்தவநர ெர ளெ்யத 
அ்கேத்கான (1817-1898). ச்டல்லியில் உ்யரகுடி 
முஸ்லீம் குடும்்பததில் பி்றந்த ளெ்யத அ்கேத்கான 
்படிப்பறிவினளேந்ய குறிப்பா்க, �வீை 
்கல்வி்யறிவினளேந்ய இஸ்லாமி்யர்களுக்குப 
ச்பருநதீங்கு விளைவிதது, அவர்களைக் 
கீழநிளலயில் ளவததுவிட்டது எைக்்கருதிைார. 
நேளல�ாடடு அறிவி்யளலயும், அரசுப்பணி்களையும் 
ஏறறுக்ச்காளளும்்படி அவர இஸ்லாமி்யர்களை 
வறபுறுததிைார. அறிவி்யல்்கை்கசோனள்ற நிறுவி்ய 
அவர ஆங்கிலநூல்்களைக் குறிப்பா்க அறிவி்யல் 
நூல்்களை உருதுசோழியில் சோழி்யாக்்கம் 
செய்தார. நேசலழுநதுவரும் ந்தசி்யஇ்யக்்கததில் 
இளணவள்தக் ்காடடிலும் ஆங்கிலஅரசு்டன �ல்லு்றவு 
நேறச்காண்்டால் இஸ்லாமி்யர �லன்கள ந்பணப்படும் 
எை அவர �ம்பிைார. எைநவ அவர இஸ்லாமி்யருக்கு 
ஆங்கிலக்்கல்விள்யப ்பயிலும்்படியும் அதில் ்கவைம் 
செலுததும்்படியும் அறிவுளர கூறிைார.
அலிகார் இயககம் 

ெர ளெ்யத 
அ்கேத்கான 1875ஆம் 
ஆண்டு அலி்கார �்கரில் 
அலி்கார மு்கேதி்ய 
ஆங்கிநலா-ஓரி்யண்்டல் 
்கல்லூரிள்ய (Aligarh 
Mohammedan Anglo-
Oriental College) 
நிறுவிைார. ‘அலி்கார 
இ்யக்்கம்’ எைப்பட்ட அவரது 
இ்யக்்கம் இக்்கல்லூரிள்ய 
ள ே ்ய ப ்ப டு த தி 

சர் னசயத 
அகமதகான்

அலிகார் கல்லூரி
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�ள்டச்பற்ற்தால் அபச்ப்யளரப ச்பற்றது. 
இநதி்யமுஸ்லீம்்களின ்கல்விவரலாறறில் இக்்கல்லூரி 
ஒரு ளேல் ்கல்லாகும். 1920இல் இக்்கல்லூரி ்தரம் 
உ்யரத்தப்படடு ்பல்்களலக்்கை்கோைது. அலி்கார 
்பல்்களலக்்கை்கம் ச்தா்டரநதுவந்த ெந்ததியிைளரச் 
நெரநந்தாளர ஒரு ்கற்றறிந்த நேள்த்களின 
கூட்டோ்க உருவாக்கி்யது. அவர்கைளைவரும் 
ச்பாதுவாழக்ள்கயில் முக்கி்யப ்பங்கு வகித்தைர.
தி்யா்பந்த இயககம்

திந்யா்பநத இ்யக்்கம் ஒரு மீடபி்யக்்கோகும். 
இவவி்யக்்கம் ்பைளேவா்த முஸ்லீம் உநலோக்்கைால், 
இரு முக்கி்யக் குறிக்ந்காள்களு்டன 
ச்தா்டங்்கபச்பற்றது. அக்குறிக்ந்காள்கள, குரான ேறறும் 
ஷரி்யததின உண்ளே்யாை ந்பா்தளை்களைப 
்பரபபுளர செய்தல், இஸ்லாேல்லா்த அ்யல்கூறு்களுக்கு 
எதிரா்கப புனி்தபந்பார செயயும் உணரவு்களை 
ஊக்குவித்தல் என்பைவாகும். இவவுநலோக்்கள 
மு்கேது குவாசிம் �ாநைா்தவி (1832-1880), ரஷித 
அ்கேத ்கங்ந்காதரி (1826-1905) ஆகிந்யாரின 
்தளலளேயில் 1866இல் உத்தரபபிரந்தெததில் 
ெ்கரனபூரில் ஒரு ்பளளிள்ய நிறுவிைார. இப்பளளியின 
்பா்டததிட்டம் ஆங்கிலக்்கல்விள்யயும் நேளல�ாடடுப 
்பண்்பாடள்டயும் பு்றக்்கணித்தது. உண்ளே்யாை 
இஸ்லாமி்யே்தம் இப்பளளியில் ்கறறுத்தரப்பட்டது. 
இ்தன ந�ாக்்கம் இஸ்லாமி்ய ெமூ்கததின 
ஒழுக்்கதள்தயும் ே்ததள்தயும் மீடச்டடுப்ப்தாய 
அளேந்தது. திந்யா்பநத ்பளளி ்தைது ோணவர்களை 
அரசுப்பணி்களுக்குத ்த்யார செய்யவில்ளல. ோ்றா்க 
இஸ்லாம் ே்த �ம்பிக்ள்கள்யப ்பரபபுளர செய்யத 
்த்யாரசெய்தது.

அரசி்யல் ்கைததில், திந்யா்பநத ்பளளி 1885இல் 
அகில இநதி்ய ந்தசி்யக் ்காங்கிரஸ் உருவாக்்கப்பட்டள்த 
வரநவற்றது. 1888இல் திந்யா்பநத உநலோ, 
ளெ்யத அ்கேத்கானுள்ட்ய அளேபபு்கைாை ‘தி 
யுளைச்டட ந்படரி்யாடடிக் அநொசிந்யென’(The 
United Patriotic Association), ‘மு்கே்தன ஆங்கிநலா-
ஓரி்யண்்டல் அநொசிந்யஷன’ (The Mohammedan 
Anglo-Oriental Association) ஆகி்யவறறிறகு எதிரா்க 
ெே்யஆளணள்யப (fatwa) பி்றபபித்தது. ெர ளெ்யத 
அ்கேத்கானுள்ட்ய �்டவடிக்ள்க்களை எதிரப்பது 
என்ற அவர்களின உறுதிப்பாந்ட திந்யா்பநத 
உநலோக்்களை இ்யக்கி்யது எைச் சொல்லப்பட்டது.

சேௌலாைா மு்கேத-உல்-ஹென 
திந்யா்பநதின புதி்ய ்தளலவராைார. அவரின 
்தளலளேயில் இ்யங்கி்ய ஜளேத-உல்-உநலோ 
(இள்றயி்யலாைர்களின அளவ) ஹெனுள்ட்ய 
்கருததுக்்கைாை, இநதி்ய ஒறறுளே எனும் 
ஒடடுசோத்தச் சூைலில் முஸ்லீம்்களின அரசி்யல், ெே்ய 
உரிளே்களின ்பாது்காபபு என்பது குறித்த உறுதி்யாை 
வடிவதள்த முனளவத்தது. 

 5.5  ்பாரசி சீரதிருத்த இ்யக்்கம்
்பதச்தான்ப்தாம் நூற்றாண்டின 

இள்டப்பகுதியில் ்படிப்பறிவு ச்பறறிருந்த ்பாரசி்களின 
(ெே்யக்ச்காடுளே்களிலிருநது ்தபபிக்கும் ச்பாருடடு 
இரானிலிருநது ்பத்தாம் நூற்றாண்டில் குடிச்ப்யரநது 
வந்த சஜாராஸ்டிரி்யர்கள) சீரதிருத்த இ்யக்்கம் 
்பம்்பாயில் ச்தா்டங்்கப்பட்டது. 1851இல் ்பரதுனஜி 
ச�ௌநராஜி என்பார “ரஹ்னுோய ேஜ்்த்யாஸ்ைன ெ்பா” 
(்பாரசி்களின சீரதிருத்தச் ெங்்கம்) எனும் அளேபள்ப 
ஏற்படுததிைார. ராஸ்ட ந்காப்தார (உண்ளே 
விைம்பி) என்பந்த அ்தன ்தார்கேநதிரோ்க இருந்தது. 
இவவளேபபின ்தளலவர்கள திருேண நிச்ெ்யம், 
திருேணம், இ்றநதுந்பா்தல் ஆகி்ய ெந்தரப்பங்்களில் 
செய்யப்படும் விரிவாை ெ்டங்கு்களை விேரெைம் 
செய்தைர. குைநள்தத திருேணம், நொதி்டதள்தப 
்ப்யன்படுதது்தல் ஆகி்ய இரண்ள்டயும் எதிரத்தைர. 
்பம்்பாய ்பாரசி ெமூ்கதள்தச் நெரந்த ச்பரரம்ஜி ேல்்பாரி 
என்பார குைநள்தத திருேணப ்பைக்்கததிறகு 
எதிராை ெட்டம் இ்யற்றப்ப்ட நவண்டுசேை 
இ்யக்்கம் �்டததிைார. இச்ெமூ்கம் ச்பநராொ நேத்தா, 
தீனொ வாச்ொ ந்பான்ற சி்றந்த ்தளலவர்களை 
உருவாக்கி்யது. அவர்கள ச்தா்டக்்க்கால ்காங்கிரசில் 
முக்கி்யப ்பங்கு்பணி்யாறறிைர.

 
5.6

    சீக்கி்யர சீரதிருத்த இ்யக்்கம் 
(நிரங்்கரி்கள, �ாம்்தாரி்கள)

சீரதிருத்த இ்யக்்கததின அளல்கள எந்தச் 
ெமூ்கதள்தயும் �ளைக்்காேல் விடடுளவக்்கவில்ளல. 
்பஞொப சீக்கி்யச் ெமூ்கததிலும் சீரதிருத்த 
மு்யறசி்கள நேறச்காளைப்பட்டை. நிரங்்கரி 
இ்யக்்கததின நிறுவைராை ்பா்பா ்த்யாள்தாஸ் 
நிரங்்கரி (உருவேற்ற) இள்றவளை வழி்ப்ட 
நவண்டுசேை வலியுறுததிைார. சிளலவழி்பாடு, 
சிளலவழி்பாடந்டாடு ச்தா்டரபுள்ட்ய ெ்டங்கு்கள 
ஆகி்யவறள்ற ேறுத்தல், குரு�ாைக்கின 
்தளலளேள்யயும் ஆதிகிரந்ததள்தயும் ேதித்தல் 
ஆகி்யை அவருள்ட்ய ந்பா்தளை்களின ொரோ்க 
விைங்கிை. ேது அருநதுவள்தயும், ோமிெம் 
உண்்பள்தயும் ள்கவிடும்்படி வலியுறுததிக் கூறிைார. 

்பா்பாராம் சிங் என்பவரால் ச்தா்டங்்கப ச்பற்ற 
�ாம்்தாரி இ்யக்்கம் சீக்கி்யரிள்டந்ய �ள்டச்பற்ற 
ேறறுசோரு ெமூ்க, ெே்யச் சீரதிருத்த இ்யக்்கோகும். 
�ாம்்தாரி இ்யக்்கம் சீக்கி்யர்களின அள்ட்யாைங்்களை 
(வாளைத ்தவிர) அணி்ய வறபுறுததி்யது. வாளுக்குப 
்பதிலா்கத ்தைது சீ்டர்களை லததிள்ய ளவததுக் 
ச்காளளும்்படி ராம்சிங் கூறிைார. இவவி்யக்்கம் 
ஆணும் ச்பண்ணும் ெேம் எைக் ்கருதி்யது. 
வி்தளவ ேறுேணதள்த ஆ்தரித்தது. வர்தடெளண 
முள்றள்யயும் குைநள்தத திருேணதள்தயும் 
்தள்டசெய்தது. 
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ச்காளைா்தவர்கள ்கல் ச�ஞெக்்காரர்கள, அவர்களின 
ஞாைம் நே்கங்்கைால் மூ்டப்படடிருக்கும்” எனும் 
்கருததிளை முனளவத்தார. அவர ்தனனுள்ட்ய 
அனள்பயும் இரக்்கதள்தயும் செடிச்காடி்கள உட்ப்ட 
அளைதது உயிரிைங்்களி்டமும் ்காடடிைார. 
இள்த அவர ஜீவ்காருண்்யம் என்றார. 1856இல் 
ெேரெ நவ்த ெனோரக்்க ெங்்கம் எனும் அளேபள்ப 
நிறுவிைார. பினைர அது ெேரெசுத்த ெனோரக்்க 
ெத்ய ெங்்கம் எைப ச்ப்யர ோற்றம் செய்யப்பட்டது. 
1866இல் ச்தனனிநதி்யாவில் ஏற்பட்ட ச்காடி்ய 
்பஞெதள்தக் ்கணக்கில் ச்காண்டு 1867இல் ொதி 
எல்ளல்களைத ்தாண்டி அளைதது ேக்்களுக்குோை 

இலவெ உணவ்கதள்த வ்டலூரில் நிறுவிைார. 
அவர இ்யறறி்ய ஏராைோை ்பா்டல்்கள திருவருட்பா 
என்ற ்தளலபபில் ச்தாகுக்்கப்பட்டை. அவருள்ட்ய 
தீவிரோை சிந்தளை்கள ்பைளேவா்த ளெவர்களை 
ஆைோ்கப புண்்படுததி்ய்தால் அவர்கள வளைலாரின 
்பா்டல்்களை ‘ேருட்பா’ (அறி்யாளேயின ்பா்டல்்கள) 
எைக் ்கண்்டைம் செய்தைர.

�ாடடில் நிலவி்ய ்பசிக்கும் வறுளேக்கும் 
ராேலிங்்கர ொடசி்யாய இருந்தார.  “்பசியிைால் 
இளைததுபந்பாை, மி்கவும் நொரவுற்ற 
ஏளைேக்்கள ஒவசவாரு வீடடிறகும் செல்லுவள்த 
�ான ்பாரதந்தன. இருநதும் அவர்களின ்பசி 
ந்பாக்்கப்ப்டவில்ளல என இ்த்யம் ்கடுளே்யா்க 
நவ்தளைப்படுகி்றது. ்கடுளே்யாை ந�ாயிைால் 
நவ்தளைப்படு்பவர்களை  எைக்கு முன்பா்கப 
்பாரக்கிந்றன. எைது இ்த்யம் �டுங்குகி்றது. 
ஏளை்கைா்கவும் இளணயில்லா �னேதிபள்பயும் 
்களைப்பள்டந்த இ்த்யதள்தயும் ச்காண்டுளை 
அம்ேக்்களை �ான ்பாரக்கிந்றன, �ான ்பலவீைம் 
அள்டகிந்றன.”

(ஆ)  னவகுணே சுவாமிகள் 
ச்தனனிநதி்யாவின 

ச ்த ா ்ட க் ்க க் ்க ா ல ச் 
ெமூ்கததின ந்பாராளி்களில் 
ஒருவராை ளவகுண்்ட 
சுவாமி்கள (1809-1851) 
்கனனி்யாகுேரிக்கு அருகில், 
இனறு ொமிதந்தாபபு 
எ ன ்ற ள ை க் ்க ப ்ப டு ம் 
ெ ா ஸ் ்த ா ந ்க ா வி ல் வி ள ை 
எனும் கிராேததில் பி்றந்தார. 
அவருள்ட்ய இ்யறச்ப்யர 
முடிசூடும் ச்பருோள. இபச்ப்யருக்கு உ்யரொதி 
இநதுக்்கள எதிரபபுத ச்தரிவித்த்தால் அவரின 
ச்பறந்றார அவருள்ட்ய ச்ப்யளர முததுக்குடடி 
எை ோறறிைார. முததுக்குடடிக்கு முள்ற்யாை 
்பளளிக் ்கல்விள்யப ச்பறும் வாயபபுக் கிட்டவில்ளல. 
ஆைாலும் ்பல ெே்யநூல்்கள குறித்த புலளேள்ய 
அவர ச்பறறிருந்தார. திருவி்தாங்கூர அரசின, 
உ்யரொதியிைரின ்கடுளே்யாை எதிரபபு்களிள்டந்ய 
அளைவரும் ெேம் எனும் ்கருததிளைப ந்பாதித்தார. 
அடித்தடடு ேக்்களின உரிளே்களை ஆ்தரித்தார. 

னவகுணே சுவாமிகள் 

ஆரி்யெோஜம், கிறித்தவ ெே்யப்பரபபு 
நிறுவைங்்கள ஆகி்யவறறின செல்வாக்கு வைரநது 
ச்காண்டிருந்த ஒரு சூைலில் சிங்ெ்பா எனும் அளேபபு 
அமிர்தெரசில் நிறுவப்பட்டது. சீக்கி்யே்தததின 
புனி்ததள்த மீடச்டடுப்பந்த ெ்பாவின முக்கி்யக் 
குறிக்ந்காைா்க அளேந்தது. ஆங்கிநல்யரின 
ஆ்தரவு்டன அமிர்தரஸில் சீக்கி்யர்களுக்ச்கை ்கால்ொ 
்கல்லூரி உருவாக்்கப்பட்டது. சிங்ெ்பாநவ அ்காலி 
இ்யக்்கததின முனநைாடி அளேப்பாகும்.

 
5.7

     ்தமிழ�ாடடின ெமூ்க 
சீரதிருத்தவாதி்கள

(அ) இராமலிஙக சுவாமிகள் 
வளைலார எைப 

பிர்பலோ்க அறி்யப்பட்ட, 
ராேலிங்்க சுவாமி்கள அல்லது 
ராேலிங்்க அடி்கள (1823 -1874) 
சி்தம்்பரததிறகு அருந்கயுளை 
ேருதூர எனும் கிராேததில் 
பி்றந்தார. ்தநள்த்யாரின 
ேள்றவுக்குபபினைர அவரது 
குடும்்பம் செனளையிலிருந்த அவருள்ட்ய ெந்கா்தரரின 
இல்லததிறகுக் குடிச்ப்யரந்தது. முள்ற்யாை ்கல்விள்ய 
அவர ச்பறறிராவிட்டாலும் அைப்பரி்யப புலளேள்யப 
ச்பறறிருந்தார. உயிர்களிள்டந்ய �ம்பிக்ள்க, இரக்்கம் 
எனும் பிளணபபு்கள இருக்்கநவண்டுசேன்றார. 
“து்யரப்படும் உயிரிைங்்களைப ்பாரதது இரக்்கம் 

வேலூர் சதயா ஞான ச்பா இராமலிஙக 
சுவாமிகள்

ளவகுண்்ட சுவாமி்கள ஆங்கிலஆடசிள்யயும் 
திருவி்தாங்கூர அரெரின ஆடசிள்யயும் முள்றந்ய 
“சவளளைப பிொசு்களின ஆடசிச்யனறும்” 
்கறுபபுப பிொசு்களின ஆடசிச்யனறும்” 
விேரசித்தார. 
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19ஆம் நூற்றாண்டில் சமூக, சமய சீர்திருத்த இயககஙகள்85

அவளர மிக்்க ேரி்யாள்தயு்டன ‘அய்யா’ (்தநள்த) 
எை அளைத்தைர. அவருள்ட்ய ெே்யவழி்பாடடு 
முள்ற ‘அய்யாவழி’ என்றறி்யப்பட்டது. அவருள்ட்ய 
அறிவுளர்கள நீதிக்குபபு்றம்்பாை ெமூ்கப்பைக்்க 
வைக்்கங்்களிலிருநதும் மூ்ட�ம்பிக்ள்க்களிலிருநதும் 
ேக்்களை விடுவித்தது. அவருள்ட்ய ்கருததுக்்கள 
ஒரு நூலா்கத திரட்டப்படடுளைது. அநநூலின ச்ப்யர 
‘அகிலததிரடடு’ என்ப்தாகும்.
இ) அ்யாததி தாசர்

்பண்டி்தர அந்யாததி ்தாெர (1845-1914) ஒரு 
தீவிரத ்தமிழஅறிஞரும் 
சி த ்த ே ரு த து வ ரு ம் 
்ப த தி ரி க் ள ்க ்ய ா ை ரு ம் 
ெமூ்க அரசி்யல் 
ச ெ ்ய ல் ்ப ா ட ்ட ா ை ரு ம் 
ஆவார. செனளையில் 
பி்றந்த அவர ்தமிழ, 
ஆங்கிலம், ெேஸ்கிரு்தம், 
்பாலி ஆகி்ய சோழி்களில் 
புலளே ச்பற்றவர. 
ெரைோ்கப ந்பெக் கூடி்யவர. அது வளரயிலும் உ்யர 
ொதியிைரின ராஜ்ஜி்யோ்க விைங்கி்ய அச்சிடடு 
சவளியிடும் இ்தழி்யளலத ்தைது ்கருவி்யா்கக் 
ச்காண்டு அந்யாததி்தாெர ஒரு புதி்ய அறிளவப்பரபபும் 
முள்றள்ய முனசைடுத்தார. ெமூ்கநீதிக்்கா்க இ்யக்்கம்  
�்டததி்ய அவர, ொதி்யததின ச்காடி்ய பிடியிலிருநது 
ஒடுக்்கப்படந்டார விடு்தளலச்ப்றப ்பாடு்பட்டார. 
ொதி்கைற்ற அள்ட்யாைதள்த நிறுவமு்யன்ற அவர 
ொதி்ய நேலாதிக்்கததிறகும் தீண்்டாளேக்கும் 
எதிரா்கக் ்கண்்டைக்குரல் எழுபபிைார. ்கல்விள்ய 
வலிளே ச்பறுவ்தற்காை ்கருவி்யா்கக் ்கருதி்ய அவர 
்தமிை்கததில் ஒடுக்்கப்படந்டாருக்ச்கை ்பல ்பளளி்கள 
உருவாக்்கப்படுவ்தறகு உநதுெக்தி்யா்கத தி்கழந்தார. 

ஒடுக்்கப்படந்டாரின ந்காவில்நுளைவுக்கு 
ஆ்தரவா்கக் குரல் எழுபபுவ்தற்கா்கப ்பண்டி்தர 
அந்யாததி்தாெர அதளவ்தாைந்தா ெ்பா எனும் 
அளேபள்ப நிறுவிைார 1882இல் அந்யாததி 
்தாெரும் ஜான திரவி்யம் என்பவரும் “திராவி்டரக் 
்கை்கம்” எனும் அளேபள்ப நிறுவிைர. நேலும் 
1885இல் “திராவி்ட ்பாண்டி்யன” எனும் இ்தளையும் 
ச்தா்டங்கிைார. “திராவி்ட ே்காஜைெள்ப” என்ற 
அளேபள்ப 1891இல் நிறுவி்ய அவர அவவளேபபின 
மு்தல் ோ�ாடள்ட நீலகிரியில் �்டததிைார. 1907இல் 
“ஒரு ள்பொ ்தமிைன” என்ற ச்ப்யரில் ஒரு வாராநதிரப 
்பததிரிள்கள்யத ச்தா்டங்கி அள்த 1914இல் அவர 
்காலோகும் வளரயிலும் ச்தா்டரநது சவளியிட்டார. 

்பண்டி்தர அந்யாததி்தாெர ொதி்யதள்தப 
்பரபபுளர செய்யவும் அள்த நி்யா்யப்படுத்தவும் 
அடித்தைோ்க விைங்கி்ய இநது்தரேததின்பால் 
ேைக்்கெபபுற்றார. பிரம்ேஞாை ெள்பள்ய 

திருச்செநதூர ந்காவிலுக்குச் செனறிருந்த 
அவர ச்தயவீ்க அனு்பவம் ஒனள்றபச்பற்றார. 
ளவகுண்்டர எை ்தனளை அளைததுக் ச்காண்்ட 
அவர வழி்பாடடின ந்பாது பின்பறறும் ந்தளவ்யற்ற 
ெ்டங்கு ெம்பிர்தா்யங்்களைக் ள்கவிடும்்படி 
ேக்்களைக் ந்கடடுக்ச்காண்்டார. �ள்டமுள்றயிலுளை 
ெே்யச�றிமுள்ற்களுக்கு எதிராை அவருள்ட்ய 
ந்பா்தளை்கள, ஒடுக்்கப்பட்ட ேக்்களின 
�்டவடிக்ள்க்களில் ச்பரும் ோற்றதள்த ஏற்படுததி்யது. 
1833ஆம் ஆண்டு ொதிநவறறுளே்களை 
ஒழிப்ப்தற்கா்கவும் ெமூ்க ஒருங்கிளணபபுக்்கா்கவும் 
ொமிதந்தாபபில் ்தைது தி்யாைதள்தத துவக்கிைார. 
அந�ாட்களில் து்றவிள்யப ந்பான்றச்தாரு 
வாழக்ள்கள்ய வாழந்தார.

ச்தறகு திருவி்தாங்கூரில் ஒடுக்்கப்பட்ட ேக்்கள 
எவறள்ற அணி்யலாம்; எவறள்ற அணி்யக் 
கூ்டாது என்பது உட்ப்ட ்பல ்கடடுப்பாடு்களுக்கு 
உளைாகியிருந்தைர. ெமூ்கததின சில குறிபபிட்டப 
பிரிவு்களைச் நெரந்த ேக்்கள ்தளலப்பாள்க 
அணி்யக்கூ்டாது எனறிருந்த நிளலயில் ளவகுண்்டர 
எதிரபள்பத ச்தரிவிக்கும் வள்கயில் அம்ேக்்களைத 
்தளலப்பாள்க அணியும்்படி கூறிைார. இது ஒடுக்்கப்பட்ட 
ேக்்களுக்கு சு்தநதிர உணரளவ வைங்கி்யந்தாடு 
அவர்களுக்குச் சு்யேரி்யாள்த ொரந்த ஊக்்கதள்தயும் 
ச்காடுத்தது. அவளரப பின்பறறுநவாரின ேைங்்களில் 
புதி்ய �ம்பிக்ள்க ஊன்றப்பட்டது. 

்பதச்தான்ப்தாம் நூற்றாண்டில் அரங்ந்கறி்ய 
ஏளை்ய ெே்காலச் சீரதிருத்த இ்யக்்கங்்களைப 
ந்பாலநவ ளவகுண்்டசுவாமி்களும் 
உருவவழி்பாடள்ட எதிரத்தார. ஒடுக்்கப்பட்ட ேக்்கள 
்தங்்கள ச்தயவங்்களுக்ச்கைக் ந்காவில்்களைப 
ச்பறறிருக்்கவில்ளல. ்தங்்கள ச்தயவங்்களை 
நேனளேப்படுததும் ச்பாருடடு ்களிேண்ணால் 
அல்லது செங்்கல்லால் சிறி்யப பிரமிடு்களைக்்கடடி 
அவறறுக்குச் ொநதுபூசி சவளளை்யடிதது 
ளவததிருந்தைர. அவவடிவங்்களை வழி்படுவது 
அ�ா்கரி்கோை ்பைக்்கம் எை ளவகுண்்டர 
்கருதிைார. விலங்கு்களை வணங்குவள்தயும் 
அவர நிரா்கரித்தார. வழி்பாடடினந்பாது ேக்்கள 
ஆடு்கள, நெவல்்கள, ந்காழி்கள ஆகி்யவறள்ற 
்பலி ச்காடுக்கும் ெே்யச்ெ்டங்கு்களைக் ்கண்்டைம் 
செய்த ளவகுண்்டசுவாமி்கள விலங்கு்களைப 
்பலியிடுவ்தறகு எதிரா்க இ்யக்்கம் �்டததிைார.

்பல்நவறு ொதி்களைச்நெரந்த ேக்்களை 
ஒருங்கிளணப்ப்தற்கா்க ளவகுண்்டசுவாமி்கள 
ெேததுவ ெோஜம் எனும் அளேபள்ப நிறுவிைார. 
அநந�ாக்்கததில் சவறறிச்பறுவ்தற்கா்க அளைததுச் 
ொதி ேக்்களும் நெரநதுண்ணும் ெே்பநதி விருநது்களை 
�்டததிைார. திருவி்தாங்கூர அரெரால் சிள்றயில் 
அள்டக்்கப்பட்ட ந்பாதும் அவர ்தைது ச்காளள்க்களை 
விடடுத்தரவில்ளல. அவளரப பின்பறறி்யவர்கள 

Iyothithassarஅ்யாததி தாசர்
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நிறுவி்யவர்களில் ஒருவராை ்கரைல் H.S. ஆல்்காட 
ஏற்படுததி்யத ்தாக்்கததின விளைவா்க 1898இல் 
இலங்ள்க சென்ற அவர அங்ந்க ச்பௌத்ததள்தத 
்தழுவிைார. அந்த ஆண்டில் ச்பௌத்தே்தததின 
வழிந்ய ்பகுத்தறிவின அடிப்பள்டயிலாை  
ெே்யத்தததுவதள்தக் ்கட்டளேப்ப்தற்கா்க “ொக்கி்ய 
ச்பௌத்த ெங்்கம்” எனும் அளேபள்ப செனளையில் 
நிறுவிைார. பிராேணி்யத்தால் ஒடுக்்கப்பட்டவர்கநை 
உண்ளே்யாை ச்பௌத்தர்கள எை அவர வாதிட்டார. 
ச்பௌத்தெே்ய நிளலப்பாடடிலிருநது ்தமிழ 

இலக்கி்யங்்களுக்கும் �ாட்டார வைக்்காறறி்யல் 
ேரபுக்கும் புதி்ய விைக்்கங்்கள ச்காடுத்த அவர ஒரு ோறறு 
வரலாறள்றக் ்கட்டளேத்தார. நேலும் ச்பௌத்தெே்ய 
மீடபின வழி்யா்க இநதுெே்யதள்தப பிடிததிருக்கும் 
ொதி்யக்ச்காடுளே்களிலிருநது ேக்்களை விடுவிக்்க 
இ்யலுசேை உளைத்தார. ஒடுக்்கப்பட்டவர்களை 
ொதி ந்ப்தேற்ற திராவி்டர எை அளைத்த அவர 
ேக்்களச்தாள்கக் ்கணக்ச்கடுபபினந்பாது அவர்களைச் 
ொதி்யற்ற திராவி்டர்கள எைப ்பதிவுசெயயுோறு 
வறபுறுததிைார. 

்பாேச்சுருககம்
�	ெமூ்கப்பண்்பாடடுச் சீரதிருத்தங்்களுக்்கா்க ராஜா ராம்நோ்கன ராய நேறச்காண்்ட முனமு்யறசி்கள 

குறித்த சுருக்்கோை வி்பரம் ்தரப்படடுளைது. 

�	ராஜா ராம்நோ்கன ரா்யால், பிரம்ேெோஜம் நிறுவபச்பற்றதும், அவருள்ட்ய இ்றபபிறகுப பினைர 
ெோஜததின செ்யல்்பாடு்களை முனசைடுததுச் செல்வதில் ே்கரிஷி ந்தநவநதிர�ாத ்தாகூரும் ந்கெவ 
ெநதிர செனனும் வகித்த ்பங்கு குறிததும் விவாதிக்்கப்படடுளைது. 

�	M.G. ராைந்டயின ்பங்்களிபபும், அவர இளணநது செ்யல்்பட்ட பிராரத்தளை ெோஜததின ்பங்்களிபபும் 
ஆயவு செய்யப்படடுளைது. 

�	சுவாமி ்த்யாைந்த ெரஸ்வதியின ஆ்தரவில், இநதுே்ததள்தச் சீரதிருத்த ஆரி்ய ெோஜம் நேறச்காண்்ட 
மு்யறசி்களும், ே்தம் ோறி்யவர்களை மீண்டும் இநது ே்தததிறகுள ச்காண்டு வருவ்தறகு எடுக்்கப்பட்ட 
�்டவடிக்ள்க்களும் ந்காடிடடுக் ்காட்டப்படடுளைை.

�	தீவிர சீரதிருத்தவாதி்யாை ஈஸ்வர ெநதிர வித்யாொ்கர குறிததும், ச்பண்்களின நேம்்பாடடிற்காை 
அவரின மு்யறசி்களும் விைக்்கப்படடுளைை.

�	இநதுே்ததள்த ோறறி்யளேப்பதில் ராேகிருஷண ்பரேஹம்ெர, அவருள்ட்ய சீ்டர விநவ்காைந்தர 
ஆகிந்யாரின ்பங்கு விவரிக்்கப்படடுளைது. 

�	அனனிச்பெனட ்தளலவராய இருந்தந்பாது பிரம்ேஞாைெள்பயின ்பணி்களும், அதது்டன ளெ்யத 
அ்கேத ்கான ்தளலளேந்யற்ற அலி்கார இ்யக்்கததின ்பணி்களும் ஆயவு செய்யப்படடுளைை.

�	்பாரசி்கள, சீக்கி்யர ெமூ்கங்்களில் �ள்டச்பற்ற சீரதிருத்தங்்கள குறிதது ச்பாதுவாை செயதி்கள 
கூ்றப்படடுளைை.

�	ே்காராஷடிராவில் நஜாதி்பா பூநல ஒடுக்்கப்பட்ட, உரிளே ேறுக்்கப்பட்ட ேக்்கள ்பகுதியிைரக்குச் 
ெமூ்கநீதிள்யப ச்பறறுத்தர நேறச்காண்்டப ்பணி்கள ேதிபபீடு செய்யப்படடுளைை.

�	ந்கரைாவில் �ாரா்யணகுரு, அய்யன்காளி ஆகிந்யார ்தளலளேந்யற்ற ெமூ்க  எதிரபபி்யக்்கங்்களும், 
்தமிை்கததில் ராேலிங்்க அடி்கைாரும் அய்யா ளவகுண்்டரும்   அந்யாததி்தாெரும் நேறச்காண்்ட 
சீரதிருத்த இ்யக்்கங்்களும் விவரிக்்கப்படடுளைை.
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கனலச்சசாறகள்

சசால்லப்்படும் Alleged stated but not proved

்பரவசமான Ecstatic in a state of extreme happiness

அதிகப் ்பரிமா்ணமுள்ள Voluminous bulky

வலியுறுததுதல் Reiterated repeat a statement for emphasis

உருவ வழி்பாடு Idolatry the practice of worshipping idols

சிறு நூல் Tract a small booklet

திருசவளிப்்பாடு Revelation disclosure

இடுகாடு Crematorium a place where a dead person’s body is burnt 

அடினமப்்படுததுதல் Subjugation the act of bringing something under control

 திருமன்ற நூல்கள் Scriptures the sacred writings

்பயிறசி

I)  சரியான வினேனயத 
்தர்வு சசய்யவும்

1.  எ ந ்த  ஆ ண் டி ல் 
உ்டன்கடள்ட ஏறு்தல் (ெதி) 
ஒழிக்்கப்பட்டது?
அ) 1827 ஆ) 1829
இ) 1826 ஈ) 1927

2.  ்த்யாைந்த ெரஸ்வதி்யால் நிறுவபச்பற்ற 
ெோஜததின ச்ப்யர ்யாது?
அ) ஆரி்ய ெோஜம்
ஆ) பிரம்ே ெோஜம்
இ) பிராரத்தளை ெோஜம்
ஈ) ஆதி பிரம்ே ெோஜம்

3.  ்யாருள்ட்ய ்பணியும் இ்யக்்கமும், 1856ஆம் 
ஆண்டு வி்தளவ ேறுேண சீரதிருத்தச் ெட்டம் 
இ்யற்றப்படுவ்தறகு வழிந்காலி்யது?
அ) ஈஸ்வர  ெநதிர வித்யாொ்கர
ஆ) ராஜா ராம்நோ்கன ராய
இ) அனனிச்பெனட
ஈ) நஜாதி்பா பூநல

4.  ‘ராஸ்ட ந்காப்தார’ ்யாருள்ட்ய முைக்்கம்? 
அ) ்பாரசி இ்யக்்கம்
ஆ) அலி்கார இ்யக்்கம்
இ) ராேகிருஷணர
ஈ) திராவி்ட ே்காஜை ெள்ப

5.  �ாம்்தாரி இ்யக்்கதள்த உருவாக்கி்யவர ்யார?
அ) ்பா்பா ்த்யாள ்தாஸ்
ஆ) ்பா்பா ராம்சிங்
இ) குரு�ாைக்
இ) நஜாதி்பா பூநல

6.  சுவாமி ஸ்ரத்தாைந்தா என்பவர ்யார?
அ)  சுவாமி விநவ்காைந்தரின சீ்டர
ஆ)  இநதி்ய பிரம்ே ெோஜததில் பிைளவ 

ஏற்படுததி்யவர
இ)  ஆரி்ய ெோஜததில் பிைளவ ஏற்படுததி்யவர
ஈ)  ெேததுவ ெோஜதள்த நிறுவி்யவர

7.  வி்தளவ ேறுேணச் ெங்்கதள்த ஏற்படுததி்யவர 
்யார?
அ) M.G. ராைந்ட
ஆ) ந்தநவநதிர�ாத ்தாகூர
இ) நஜாதி்பா பூநல
ஈ) அய்யன்காளி

8.  ‘ெத்யாரத்தபிர்காஷ’ எனும் நூலின ஆசிரி்யர 
்யார?
அ) ்த்யாைந்த ெரஸ்வதி
ஆ) ளவகுண்்டொமி
இ) அனனி ச்பெனட
ஈ) சுவாமி ொர்தா�ந்தா

II)  ் காடிட்ே இேஙகனள நிரப்புக.
1.   ெேரெ நவ்த ெனோரக்்க 

ெங்்கதள்த நிறுவிைார.
2.  புநை ெரவஜனிக் ெ்பாளவ நிறுவி்யவர 

3.  ெத்யநொ்தக் ெோஜதள்தத ச்தா்டங்கி்யவர 
 ஆவார.
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4.  குலாம்கிரி நூளல எழுதி்யவர .
5.  ெத்யாரத்த பிர்காஷ எனும் நூல்  

ந � ர ே ள ்ற க்  ச ்க ா ள ள ்க ்க ள ை ப 
்படடி்யலிடுகி்றது.

6.  ராேகிருஷணா மிஷன  ஆல் 
நிறுவப்பட்டது.

7.   அ்காலி இ்யக்்கததின 
முனநைாடி்யாகும்.

8.   ந்கரைாவின ொதி்யக் 
்கடடுோைததில் வி்யத்தகு ோற்றங்்களைக் 
ச்காண்டு வந்தது.

9.  ‘ஒரு ள்பொ ்தமிைன’ ்பததிரிள்கள்யத 
துவக்கி்யவர  ஆவார.

III)  சரியான கூறன்றத ்தர்ந்சதடுககவும்.
1. i)  ராஜா ராம்நோ்கன ராய ஒரு ்க்டவுள 

ந்காட்பாடள்ட ந்பாதித்தார.
 ii)  அவர உருவ வழி்பாடள்ட ஆ்தரித்தார.
 iii)  ெமூ்கத தீளே்களைக் ்கண்்டைம் செயவள்த 

எதிரதது அவர சிறந்றடு்களை சவளியிட்டார.
 iv)  ராஜா ராம்நோ்கன ராய ்கவரைர வில்லி்யம் 

ச்பண்டிங்்கால் ஆ்தரிக்்கப்பட்டார.
அ) i) ெரி
ஆ) i) , ii) ஆகி்யை ெரி
இ) i), ii), iii) ஆகி்யை ெரி
ஈ) i), iii) ஆகி்யை ெரி

2. i)  பிராரத்தளை ெோஜம் ்டாக்்டர ஆதோராம் 
்பாண்டுரங்்கால் நிறுவபச்பற்றது.

 ii)  இந்த ெோஜம் அளைததுச் ொதியிைரும் 
்பங்ந்கறகும் ெே்பநதி்களையும் ொதிக்்கலபபுத 
திருேணங்்களையும் ஊக்குவித்தது.

 iii)  நஜாதி்பா பூநல ஆண்்களின 
நேம்்பாடடிற்கா்கப ்பணி்யாறறிைார.

 iv)  பிராரத்தளை ெோஜம் ்பஞொள்பப 
பி்றபபி்டோ்கக் ச்காண்்டது.

அ) i ) ெரி
ஆ) ii) ெரி 
இ) i),  ii) ஆகி்யை ெரி
ஈ) iii), iv)  ஆகி்யை ெரி

3.  i)  ராேகிருஷணா மிஷன ்கல்வி, உ்டல் 
�லம், ந்பரி்டர்களினந்பாது நிவாரணப 
்பணி செய்தல் ந்பான்ற ெமூ்கப்பணி்களில் 
செ்யலூக்்கதது்டன ஈடு்பட்டது.

 ii)  ந்பரின்பநிளல எயதும் ்பைக்்கங்்களின 
மூலம் ஆனே ரீதி்யா்க இள்றவநைாடு 
இ ள ண வ ள ்த  ர ா ே கி ரு ஷ ண ர 
வலியுறுததிைார.

 iii)  ராேகிருஷணர ராேகிருஷணாமிஷளை 
ஏற்படுததிைார.

 iv)  ராேகிருஷணர வங்்கபபிரிவிளைள்ய 
எதிரத்தார.

அ) i) ெரி
ஆ) i) ேறறும் ii) ெரி
இ) iii) ெரி
ஈ) iv) ெரி

4.   கூறறு: நஜாதி்பா பூநல ஆ்தரவறந்றாருக்்காை 
விடுதி்களையும், வி்தளவ்களுக்்காை 
விடுதி்களையும் தி்றந்தார.

  கார்ணம்: நஜாதி்பா பூநல குைநள்தத 
திருேணதள்த எதிரத்தார. வி்தளவ 
ேறுேணதள்த ஆ்தரித்தார.
அ)  கூறறு ெரி.  ஆைால் ்காரணம் கூறறுக்குப 

ச்பாருத்தோை்தா்க இல்ளல.
ஆ)  கூறறு ெரி. ்காரணம் கூறறுக்குப 

ச்பாருத்தோை்தா்க உளைது.
இ)  இரண்டுநே ்தவறு.
ஈ)  ்காரணம் ெரி. ஆைால் கூறறு 

ச்பாருத்தேற்ற்தா்க உளைது.

IV) ச்பாருததுக.
அ) அய்யா வழி  -  வி்தளவ ேறுேண 

சீரதிருத்தச் ெட்டம்
ஆ) திருவருட்பா - நிரங்்கரி இ்யக்்கம்
இ) ்பா்பா ்த்யாள்தாஸ் -  ஆதி பிரம்ேெோஜம்
ஈ)  ஈஸ்வர ெநதிர  

வித்யாொ்கர -  ளவகுண்்ட சுவாமி்கள
உ) ந்தநவநதிர�ாத - ஜீவ்காருண்்யப ்பா்டல்்கள

V)  கீழ்ககாணும் வினாககளுககு சுருககமாக 
வினேயளிககவும்.

1.  ே்கரிஷி ந்தநவநதிர�ாத ்தாகூர முனளவத்த 
�ம்பிக்ள்கயின �ானகு கூறு்களைக் 
குறிபபிடு்க.

2.  ெமூ்கச் சீரதிருத்தங்்களுக்கு ே்காந்தவ 
ராைந்டயின ்பங்்களிபள்பக் குறிபபிடு்க.

3.  ஒடுக்்கப்படந்டாரின �லன்களுக்்கா்கப 
ந்பாராடி்ய அய்யன்காளியின ்பாததிரதள்த 
ேதிபபீடு செய்க.

4.  ராேலிங்்க சுவாமி்களின சீரதிருத்தங்்கள 
குறிதது சிறுகுறிபபு வளர்க.

5.  சுவாமி விநவ்காைந்தரின ‘செ்யல்்பாட்டாைர’ 
சித்தாந்தததின ்தாக்்கசேனை?

6.  சீரதிருத்த இ்யக்்கங்்களுக்கும், ெே்ய 
இ்யக்்கங்்களுக்கும் இள்டந்யயுளை 
நவறு்பாடு்கள ்யாளவ?
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19ஆம் நூற்றாண்டில் சமூக, சமய சீர்திருத்த இயககஙகள்89

7.  பிரம்ே ெோஜத்தால் ஒழிக்்கப்பட்ட 
ெமூ்கததீளே்கள ்யாளவ?

8.  ஏளை்கள ேறறும் அடித்தடடு ேக்்களின 
�லன்களுக்்கா்க நஜாதி்பா பூநல ஆறறி்ய 
்பணி்களைக் ந்காடிடடுக் ்காடடு்க. 

9.  அந்யாததி ்தாெர இலங்ள்க சென்றந்பாது 
�்டந்த நி்கழவு எனை?

VI)   ஒவ்சவாரு தனலப்பின் கீழும் 
சகாடுககப்்பட்டுள்ள வினாககளுககு 
வினேயளிககவும்.

1.  அலி்கார இ்யக்்கம்
அ)  இவவி்யக்்கததின முக்கி்யக் குறிக்ந்காள 

எனை?
ஆ)  இவவி்யக்்கததின ஆனோவா்கக் 

்கரு்தப்படு்பவர ்யார?
இ)  ஆங்கில நூல்்கள ஏன உருது சோழியில் 

சோழி்யாக்்கம் செய்யப்பட்டை?
ஈ)  ்பல்்களலக்்கை்கோ்க ்தரம் உ்யரத்தப்பட்ட 

்கல்லூரியின ச்ப்யளரக் குறிபபிடு்க.
2.  ராேலிங்்க அடி்கள

அ)  ஜீவ்காருண்்யம் என்றால் எனை?
ஆ)  அருட்பா என்றால் எனை?
இ)  ெேரெ நவ்த ெனோரக்்க ெத்ய ெங்்கததின 

முக்கி்யப ்பங்்களிபள்ப குறிபபிடு்க.
ஈ)  ்தைது இலவெ உணவ்கதள்த அவர 

எங்ந்க அளேததிருந்தார?
3.  திந்யா்பநத இ்யக்்கம்

அ)  இவவி்யக்்கதள்தத திட்டமிடடு 
�்டததி்யவர்கள ்யார?

ஆ)  இவவி்யக்்கததின இரண்டு முக்கி்யக் 
குறிக்ந்காள்கள ்யாளவ?

இ)  திந்யா்பநத ்பளளிள்ய நிறுவி்யவர ்யார?
ஈ)  ்யாருக்கு எதிரா்க திந்யா்பநத 

உநலோக்்கள ெே்ய ஆளணள்யப 
பி்றபபித்தைர?

VII) விரிவாக வினேயளிககவும்.
1.  மீடபி்யக்்கததின ்பங்்களிபள்ப ெே்யச் சீரதிருத்த 

இ்யக்்கங்்களின ்பங்்களிபந்பாடு ஒபபிடடும் 
நவறு்படுததியும் ்காடடு்க.

2.  19ஆம் நூற்றாண்டில் சீரதிருத்த இ்யக்்கங்்கள 
�ள்டச்பறுவ்தறகு இடடுச் சென்ற 
சூழநிளல்களை விவாதிக்்கவும்.

3.  இநதி்யச் ெமூ்கததின புதச்தழுச்சிக்கு 
ர ா ே கி ரு ஷ ண  ்ப ர ே ஹ ம் ெ ரு ம் 
விநவ்காைந்தரும் ஆறறி்ய ச்தாண்டிளைத 
தி்றைாயவு செய்க.

4.  ச்பண்்களின நேம்்பாடடிறகு 19ஆம் 
நூற்றாண்டு சீரதிருத்தவாதி்கள ஆறறி்ய 
்பணி்கள குறிதது ஒரு ்கடடுளர வளர்க.

VIII) சசயல்்பாடு
•   ்பதச்தான்ப்தாம் நூற்றாண்டு சீரதிருத்தவாதி்கள 

அவர்களின சீரதிருத்தங்்கள குறிதது 
ோணவர்கள �டிததுக் ்காண்பித்தல்.

•   19ஆம் நூற்றாண்டில் நிலவி்ய ெமூ்கத தீளே்கள 
இனறு நிலவும் ெமூ்கத தீளே்கள குறிதது 
்படடிேன்றம் �்டதது்தல்.

•   இப்பா்டததில் விவரிக்்கப்படடுளை சீரதிருத்த 
அளேபபு்களின இனள்ற்ய நிளல குறிதது 
ோணவர்கள ஒரு ஒப்பள்டபபுச் செய்யலாம்.
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கற்றலின் ந�ோககஙகள் 

கீழே குறிப்பிடப்்படடவைகழ�ோடு அறிமுகமோதல்
� ழை�ோண் ெசயல்களில் ஏற்படட மோற்றஙகளும் ஆஙகிழேய உற்பத்தியோ�ரகளின்

இ்றக்குமதியும் இந்தியக் வகவிவைத் ெதோழில்கவ�யும் வகவிவைஞர
ைோழவையும் சீரழித்தது.

� குறிப்பிடட இவடெைளிகளில் ஏற்படட ்பஞசஙகள் நிேமற்றத் ெதோழிேோ�ரகவ�யும்
ழைவேயில்ேோக் வகவிவைஞரகவ�யும் புேம்ெ்பயரச் ெசயதது.

� ழமறகத்தியக் கல்வியின் அறிமுகமும் ழதசிய எழுச்சியின் உதயமும்.
� இந்தியோவில் ழதசிய எழுச்சிக்குப் ்பஙகளிப்புச் ெசயத ஏவைய கோரணிகள்.
� நவீை இந்தியோவின் ்படித்த ைகுப்பிைர இந்திய ழதசிய கோஙகிரசுக்கோை அடித்த�ம் அவமத்தல்.
� ெதோடக்ககோேத் ழதசியைோதிகளும் அைரகளின் ்பஙகளிப்பும். குறிப்்போக ெநௌழரோஜியும் அைருவடய

ெசல்ைச் சுரண்டல் ழகோட்போடும்.

அறிமுகம்
இந்தியோவை முன்வைக் கோடடிலும் அதிகமோகச் 

சுரண்டுைதறகோகவும் கடடுப்்படுத்துைதறகோகவும் 
இந்திய அரசியவே, ெ்போரு�ோதோரத்வத 
ஒருமுகப்்படுத்துைதில் ஆஙகிழேயர ெைறறி 
ெ்பற்றைர. இவெைறறி தவிரக்க இயேோத ைவகயில் 
ழதசிய உணரவின் ை�ரச்சிக்கும், ழதசிய இயக்கம் 
ழதோன்றுைதறகும் இடடுச் ெசன்்றது. ்பத்ெதோன்்பதோம் 
நூற்றோண்டில் சமூகச் சீரதிருத்தஙகளுக்கோக 
ழமறெகோள்�ப்்படட இயக்கஙகள், ழ்போரோடடஙகள் 
அைறவ்றத் ெதோடரந்து ழமவேக்கல்வி ்பயின்்ற 
இந்தியரகள், குடிவம உரிவமகளுக்கோக முன்வைத்த 
ழைண்டுழகோள்கள், சமரப்பித்த மனுக்கள் 
ஆகியைறவ்ற ஆரம்்பப் புள்ளிக�ோகக் ெகோண்டு 
இந்திய ழதசிய இயக்கத்தின் ைரேோறு 
ெதோடஙகுகி்றது. கி.பி. (ெ்போ .ஆ) 1915இல் ழமோகன்தோஸ் 
கரம்சந்த் கோந்தி ெதன்ைோப்பிரிக்கோவிலிருந்து 
இந்தியோ திரும்பி, 1919இல் இந்திய ழதசிய 
இயக்கத்திறகு அைர தவேவமழயற்றதிலிருந்து 
இந்திய ழதசியம் மிகப்ெ்பரும் மக்கள் இயக்கமோக 
மோறியது.

விரிைோை த�த்தில் ழதசியெமன்்பது ஒரு 
நோடடிறகு விசுைோசமோகவும் ்பக்திழயோடும் 
இருத்தல் எைப் ெ்போருள் ெகோள்�ப்்படுகி்றது. அது 
தைது நோடவட ஏவைய நோடுகவ�க் கோடடிலும் 
உயரைோை இடத்தில் வைத்துப் ்போரத்து அல்ேது 
ஏவைய நோடுகளுக்குப் ழ்போடடியோக தைது 
நோடடின் ்பண்்போடும் மறறும் விருப்்பஙகளின் 
ை�ரச்சியில் சி்றப்புக் கைைம் ெசலுத்தும் ஒரு 
ழதசிய உணரவு அல்ேது மைப்ழ்போக்கோகும்.

கோந்தியடிகளுக்கு முன்ைர தோதோ்போய 
ெநௌழரோஜி, ழகோ்போே கிருஷண ழகோகழே, பிபின் 
சந்திர ்போல், ேோேோ ேஜ்பதி ரோய, ்போே கஙகோதர 
திேகர ழ்போன்ழ்றோரும், ஏவைழயோரும் கோேனியச் 
சுரண்டல் குறித்தும், மக்களின் ழதசிய அவடயோ�ம் 
்பறறியும் இந்தியரகளுக்குக் கறறுக் ெகோடுப்்பதறகோை 
முன் முயறசிகவ� ழமறெகோண்டைர. இவவியலில் 
இந்திய ழதசிய இயக்கத்தின் ழதோற்றம், ை�ரச்சி 
ஆகியைறறின் ைழித்தடத்வதக் கண்டறிைழதோடு, 
ெதோடக்ககோேத் தவேைரகள் என்்றறியப்்படட 
இைரகளின் ்பஙகளிப்பின் மீதும் கைைம் 
ெசலுத்துகிழ்றோம்.

இந்தியோவில் நேசியத்தின் எழுச்சி
1

அலகு
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முன்ழைற்றத்வதயும் ஏற்படுத்தவில்வே; மோ்றோக, 
விைசோயிகளிவடழய மைநிவ்றவின்வமவய 
ஏற்படுத்தி அைரகவ� அவமதி இேந்தைரக�ோக, 
கடடுப்்போடுகவ� மீறு்பைரக�ோக ஆக்கியது. இந்த
விைசோயிகள் பின்ைர ஏகோதி்பத்தியைோதிகளுக்கும் 
அைரகளின் கூடடோளிகளுக்கும் எதிரோகத் திரும்பிைர.

ஆ)  கட்டுப்ோடுகளற்ற வணிகக ககோள்்க, 
கேோழில் நீககச் கெயல்்ோடுகள்: இந்தியக 
்கவி்ைஞரகள் மீது ஏற்டுத்தியத் ேோககம்

இஙகிேோந்தில் ெதோழில் புரடசி ஏற்படடவதத் 
ெதோடரந்து கம்ெ்பனி பின்்பறறியக் 
ெகோள்வகயோைது, இந்தியோவில் ெதோழில்கள் 
நீக்கப்்படும் விவ�வுகவ� ஏற்படுத்தியது. 
இப்ழ்போக்கு முதல் உேகப் ழ்போர ெதோடஙகும் ைவர 
நீடித்தது. ஆஙகிே அரசு கடடுப்்போடுக�ற்ற சுதந்திர 
ைணிகம் (laissez faire) எனும் ெகோள்வகவயப் 
பின்்பறறியது. ்பருத்தி, சணல், ்படடு ஆகிய கச்சோப் 
ெ்போருடகள் இந்தியோவிலிருந்து இஙகிேோந்திறகு 
எடுத்துச் ெசல்ேப்்படடை. இக்கச்சோப் 
ெ்போருடகளிலிருந்து உற்பத்தி ெசயயப்்படடப் 
ெ்போருடகள் மீண்டும் இந்தியச் சந்வதக்கு அனுப்பி 
வைக்கப்்படடை. ெதோழில்நுட்ப ை�ரச்சியின் 
உதவியுடன் இஙகிேோந்தில் உற்பத்தி ெசயயப்்படடப் 
ெ்போருடகள் இந்தியச் சந்வதகளில் மவேழ்போல் 
குவிந்தை. இந்தியக் வகத்தறி ெநசவுத் 
துணிகவ�க் கோடடிலும் இ்றக்குமதி ெசயயப்்படடத் 
துணிகள் குவ்றந்த விவேயில் கிவடத்தை. 
ஆஙகிழேயரின் ைருவகக்கு முன்்போக தைது 
வகத்தறித் துணிகளுக்கோகவும் வகவிவைப் 
ெ்போருடகளுக்கோகவும் இந்தியோ புகழ ெ்பறறிருந்தது. 
உேகச் சந்வதயிலும் நல்ே மதிப்வ்பப் 
ெ்பறறிருந்தது. இருந்த ழ்போதிலும் கோேனியோதிக்கக் 
ெகோள்வகயின் விவ�ைோக இந்தியக் வகத்தறிப் 
ெ்போருடகளும் வகவிவைப் ெ்போருடகளும் தஙகள் 
உள்நோடடு, ்பன்ைோடடுச் சந்வதகவ�ப் ்படிப்்படியோக 
இேந்தை. இஙகிேோந்துப் ெ்போருடகள் இ்றக்குமதி 
ெசயயப்்படடதோல் இந்தியோவின் ெநசைோ�ர, 
்பருத்தியிவே ஆவட தயோரிப்ழ்போர, தச்சர, ெகோல்ேர, 
கோேணிகள் தயோரிப்ழ்போர ஆகிழயோர 
ழைவேயறழ்றோர ஆயிைர. கச்சோப் ெ்போருடகவ�க் 
ெகோள்முதல் ெசயைதறகோை இடமோக இந்தியோ 
மோறியது. இஙகிேோந்தின் ெதோழிறசோவேகளுக்குத் 
ழதவையோை ெதோழிறசோவேப் ்பயிரக�ோை அவுரி 
(Indigo) மறறும் ஏவையப் ்பயிரகவ� உற்பத்தி 
ெசயயும்்படி இந்திய விைசோயிகள் 
ைறபுறுத்தப்்படடைர. இம்மோற்றத்திைோல் ்பே 
நூற்றோண்டுக�ோக இந்தியோவின் மூேோதோரமோக 
வி�ஙகிய ழை�ோண்வம ்போதிக்கப்்படடு உணவுப் 
்பற்றோக்குவ்றக்கு இடடுச் ெசன்்றது.

 1.1   ெமூகப க்ோருளோேோரப பின்ைணி

அ)  புதிய நிலவு்ை்ை உரி்ைகளோல் ஏற்ட்ை
்ோதிபபுகள்

இந்தியோவின் மரபு சோரந்த நிேவுவடவம 
முவ்றவய ஆஙகிழேயர சிவதத்தைர. 
ஆஙகிழேயரக்கு முந்வதய கோேஙகளில் 
நிேைரியோைது, விைசோயிகளுடன் விவ�ச்சவேப் 
்பகிரந்து ெகோள்ைதோய அவமந்திருந்தது. ஆைோல், 
ஆஙகிழேயர ்பயிரகள் விவ�யோமல் ழ்போைது, 
விவேகளில் ஏற்படும் வீழச்சி, ை்றடசி, ்பஞசம் 
ழ்போன்்ற நிகழவுகவ�க் கணக்கில் ெகோள்�ோமல் 
நிேைரிவயப் ்பணமோகக் கணக்கிடடு நிரணயம் 
ெசயதைர. ழமலும் கடவை அவடப்்பதறகோக 
விற்பவை ெசயைது என்்பதும் ்பேக்கமோைது. 
ைடடிக்குக்கடன் ெகோடுப்்பைரகவ� 
நிேவுரிவமயோ�ரகளுக்கு முன்்பணம் ைேஙக 
ஊக்குவித்து, கடன் ெகோடுத்தைரகள் கடன் 
ைோஙகியைரின் ெசோத்துகவ� இதன்மூேம் 
அ்பகரிக்க அவைத்து விதமோை சூழச்சிகவ�யும், 
ழமோசடிகவ�யும் ழமறெகோண்டைர.

கிேக்கிந்திய கம்ெ்பனி அறிமுகம் ெசயத புதிய 
நிே நிரைோகக் ெகோள்வகயிைோல் ழமலும் இரண்டு 
முக்கியப் ்போதிப்புகள் ஏற்படடை. நிேத்வத 
விற்பவைப் ெ்போரு�ோக்குைது, இந்தியோவில் 
ழை�ோண்வமவய ைணிகமயமோக்குைது ஆகிய 
இரண்வடயும் அைரகள் நிறுைைமோகழை 
ஆக்கிைர. ஆஙகிழேயர ைருவகக்கு முன்பு 
இந்தியோவில் நிேத்தில் தனிச் ெசோத்துரிவம 
என்்பது இல்வே. தறழ்போது நிேம் ஒரு சரக்கோக 
மோற்றப்்படடு விற்பது அல்ேது ைோஙகுைதன் 
ைழியோக ந்பரகளிவடழய வகமோறியது. ழமலும் 
ைரி/குத்தவக ெசலுத்தப்்படவில்வே என்்பதறகோக 
அரசு நிரைோகம் நிே உரிவமயோ�ரகளிடமிருந்து 
நிேஙகவ�ப் ்பறிமுதல் ெசயதது. இந்நிேஙகள் 
மற்றைரகளுக்கு ஏேத்திறகு விடப்்படடை. 
இம்முவ்றயோல் ஒரு புதுைவகயோை நிேப்பிரபுக்கள் 
ைரக்கம் உருைோைது. தஙகள் நிேஙகளில் 
ைோேோமல் நகரஙகளில் ைோழந்த இைரகள் 
குத்தவகவய மடடும் க்றந்து ெகோண்டைர. மரபு 
சோரந்த ழை�ோண் முவ்றயில் விைசோயிகள் 
ெ்பரும்்போலும் தஙகள் நுகரவுப் ்பயன்்போடடிறகுத் 
ழதவையோைவத மடடுழம உற்பத்தி ெசயதைர. 
புதிய நிேைருைோய முவ்றகள் அறிமுகமோை 
பின்ைர அைரகள் சந்வதக்குத் ழதவையோைவத 
மடடுழம உற்பத்தி ெசயதைர.

நிேம் விற்பவைச்சரக்கோக மோற்றப்்படடதும் 
ழ ை � ோ ண் வ ம  ை ணி க ம ய ம ோ க் க ப் ்ப ட ட து ம் 
விைசோயிகளின் ைோழக்வக நிவேயில் எந்த ஒரு 
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அவைத்தும் ்பயைறறுப் ழ்போைதோல் முன்்பணம் 
ெ்ப்றவும் புது ஒப்்பந்தம் ழ்போடவும் அைரகள் 
மறுத்துக் கேகத்தில் இ்றஙகிைர. 1859-60இல் 
ழமறெகோள்�ப்்படட இந்த இண்டிழகோ புரடசியின் 
மூேம் விைசோயிகள் ்பண்வணயோரகவ� ைடக்கு 
ைஙகோ�த்திலிருந்து ெைளிழயறறிைர.

இ)  ் ஞெஙகளும் இந்தியரகள் ஆஙகிநலயரின் 
கைல் கைந்ே கோலனிகளில் குடிநயறுேலும் 

்ஞெஙகள்
இந்தியோ ழமன்ழமலும் 

ெதோழில் நீக்கம் ெசயயப்்படட 
நோடோக மோறியதோல் 
வ க வி வ ை த் ெ த ோ ழி ல் க ளி ல் 
ஈடு்படடிருந்த வகவிவைத் 
ெ த ோ ழி ே ோ � ர க ள் 
ழைவேயிேந்தைர. ழமலும் 
நீரப்்போசை ஏற்போடுகள் மரோமத்து ெசயயப்்படோமல் 
பு்றக்கணிக்கப்்படடதோலும் ெகோடுவமயோை 
நிேைரியின் கோரணமோகவும் ்பஞசஙகள் மீண்டும் 
மீண்டும் ஏற்படடை. ஆஙகிழேயரின் ைருவகக்கு 
முன்ைர இந்திய ஆடசியோ�ரகள் ்பஞச 
கோேஙகளில் ைரி விேக்களிப்்பது, தோனியஙகளின் 
விவேகவ� முவ்றப்்படுத்துைது, ்பஞசத்தோல் 
்போதிப்புக்குள்�ோைப் ்பகுதிகளிலிருந்து உணவு 
தோனியஙகள் ஏறறுமதி ெசயயப்்படுைவதத் தவட 
ெசயைது ழ்போன்்ற நடைடிக்வககள் மூேம் 
மக்களின் சிரமஙகவ�ச் சீரெசயது துயர 
துவடத்தைர. ஆைோல் ஆஙகிழேயரகள் 
்பஞசஙகளின் ழ்போதும் தவேயிடோக் 
ெகோள்வகவயப் பின்்பறறிைர. இதன் விவ�ைோக 
ஆஙகிழேயரின் ஆடசியில் ேடசக்கணக்கோை 
மக்கள் ்படடினியோல் மோண்டைர. 1770-1900 
ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இவடப்்படட கோேப்்பகுதியில் 
்பஞசத்தின் கோரணமோக இரு்பத்வதந்து மில்லியன் 
மக்கள் உயிரிேந்ததோக மதிப்பிடப்்படடுள்�து. 
1793இல் ெதோடஙகி 1900 ைவரயிேோை 
கோேப்்பகுதியில் உேகில் ்பல்ழைறு ்பகுதிகளில் 
நவடெ்பற்ற ழ்போரகளில் மரணமவடந்ழதோரின் 
எண்ணிக்வக ஐந்து மில்லியைோக இருக்க 1891 
முதல் 1900 ைவரயிேோை ்பத்தோண்டுகளில் 
்பஞசத்திைோல் மடடுழம இந்தியோவில் ்பத்ெதோன்்பது 
மில்லியன் மக்கள் உயிரிேந்ததோக ெமடரோஸ் 
வடம்ஸ் ்பத்திரிக்வகயின் ஆசிரியர வில்லியம் 
டிக்வ்ப குறிப்பிடடுள்�ோர.

இதில் துயரம் யோெதனில், ்படடினியோல் மக்கள் 
மடிந்து ெகோண்டிருந்த நிவேயில் ்பே மில்லியன் டன் 
ழகோதுவம இஙகிேோந்திறகு ஏறறுமதி ெசயயப்்படடது. 
எடுத்துக்கோடடோக 1866இல் ஒரிசோ ்பஞசத்தின்ழ்போது 
ஒன்்றவர மில்லியன் மக்கள் ்படடினிக்குப் ்பலியோை 

அவுரி (இண்டிநகோ) ெோகு்டி

1859-60இல் நவடெ்பற்ற இண்டிழகோ 
கேகம் கம்ெ்பனியின் அடக்குமுவ்றக் 
ெகோள்வகக்கு எதிரோை இந்திய விைசோயிகளின் 
ஒரு எதிரவிவையோகும். ெ்பரும்்போலும் 
ஐ ழ ர ோ ப் பி ய ர க ளு க் கு ச்  ெ ச ோ ந் த ம ோ யி ரு ந் த 
நிேஙகளில்  இந்தியக் குத்தவக விைசோயிகள் 
அவுரிவயப் ்பயிரிடக் கடடோயப்்படுத்தப்்படடைர. 
துணிகளுக்கு சோயம் தயோரிக்கப் 
்பயன்்படுத்தப்்படும் இச்ெசடிக்கு ஐழரோப்்போவில் 
ெ்பரும்ழதவை ஏற்படடிருந்தது. சிறியழதோர 
ெதோவகவய முன்்பணமோகப் ெ்பறறுக் 
ெகோள்�வும் சோதகமற்ற ஒப்்பந்தஙகவ� ஏறறுக் 
ெகோள்�வும் இந்திய விைசோயிகள் 
கடடோயப்்படுத்தப்்படடைர. ஒரு விைசோயி 
இவெைோப்்பந்தத்திறகு ஒப்புக் ெகோள்ளும் 
்படசத்தில் அைர தைது நிேத்தில் அவுரிவய 
மடடுழம ்பயிர ெசயதோக ழைண்டும். அவுரிக்குப் 
்பண்வணயோர ெகோடுக்கும் விவேழயோ சந்வத 
விவேவயவிடக் குவ்றைோக இருந்தது. இதைோல் 
்பே சமயஙகளில் தஙகள் நிேஙகளுக்கோை 
ைரி்போக்கிவயக்கூட விைசோயிக�ோல் ெசலுத்த 
இயேோத நிவே ஏற்படடது. ஆடசியோ�ரகள் 
தஙக�து குவ்றகவ� நிைரத்தி ெசயைர என்்ற 
நம்பிக்வகயில் விைசோயிகள் அதிகோரிகளுக்குப் 
்பே மனுக்கவ� எழுதிைர. அவமதியோை 
ைழிகளில் தஙகளின் எதிரப்புகவ�த் 
ெதரிவித்தைர. இைரகளின் ழைண்டுழகோள்கள் 
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கடடோயப்்படுத்திை. ஒப்்பந்தக் கூலித் ெதோழிேோ�ர 
முவ்றயின் கீழ இேஙவகயின் கோபி, ழதயிவேப் 
ழதோடடஙகளில் இந்தியரகள் கூலிக�ோக 
ழைவேெசயயச் ெசன்்றைர. 1843இல் பிரிடடிஷ 
இந்தியோவில் அடிவமமுவ்ற ஒழிக்கப்்படடதோல் 
ழ்பரரசின் கோேனிகளுக்கு குடிெ்பயரும் 
ெசயல்்போடுகள் ஊக்கம் ெ்பற்றை. 1837இல் 
தமிழநோடடிலிருந்து குடிெ்பயரந்து இேஙவகயில் 
கோபித் ழதோடடஙகளில் ழைவே ெசயத 
ெதோழிேோ�ரகளின் எண்ணிக்வக சுமோர 10,000.
ெதோழிலின் ழைகமோை ை�ரச்சியோல் 
ெதோழிேோ�ரகளின் ழதவை அதிகரித்தது. 1846இல் 
80,000 எை மதிப்பிடப்்படட தமிழ 
ெதோழிேோ�ரகளின் எண்ணிக்வக 1855இல் 
1,28,000 ஆைது. 1877இல் ஏற்படட ்பஞசத்திைோல் 
இேஙவகயில் ஏ்றத்தோே 3,80,000 தமிழ 
கூலித்ெதோழிேோ�ரகள் ்பணியமரத்தப்்படடிருந்தைர.

ஒப்ந்ேத் கேோழிலோளர மு்்ற: உவேப்புடன் 
கூடிய கடுஙகோைல் தண்டவை ழ்போன்்ற 
இவெைோப்்பந்தக் கூலித்ெதோழிேோ�ர முவ்றயின் 
கீழ ெதோழிேோ�ரகள் ஐந்து ைருட கோேத்திறகு 
ஒப்்பந்தம் ெசயயப்்படடைர.  இறுதியில் அைரகள் 
குவ்றந்த அ�வு கூலிவயப் ெ்பறறுக் ெகோண்டு வீடு 
திரும்்பேோம்.  ைறுவமயில் உேன்்ற ்பே 
விைசோயிகளும் ெநசைோ�ரகளும் ஓர�வுப் ்பணம் 
சம்்போதிக்கும் நம்பிக்வகயுடன் ெசன்்றைர.  ஆைோல் 
அது அடிவமத் ெதோழிவே விடவும் ழமோசமோக 
அவமந்தது.  ைறுவமயில் ைோடிய ஏவேத் 
ெதோழிேோ�ரகவ�ச் சூழச்சியின் மூேழமோ அல்ேது 
கடத்திழயோ ெகோண்டுைர அரசு தைது முகைரகவ� 
(கஙகோணிகள்) அனுமதித்தது.  நீண்ட கடல் 
்பயணத்தில் ெதோழிேோ�ரகள் 
ெ்பருந்துயரஙகளுக்குள்�ோயிைர.  ்பேர 
ைழியிழேழய இ்றந்தைர.  1856-1857இல் 
கல்கத்தோவிலிருந்து டிரினிடோட ெசன்்ற கப்்பலில் 
்பயணம் ெசயத ஒப்்பந்தக் 
கூலித்ெதோழிேோ�ரகளின் இ்றப்பு விகிதம் 
பின்ைருமோறு: ஆண்களில் 12.3 விழுக்கோடடிைரும், 
ெ்பண்களில் 18.5 விழுக்கோடடிைரும்,  28% 
சிறுைரகளும், 36% சிறுமிகளும், 55% 
குேந்வதகளும் இ்றந்துவிடடைர.

இேஙவகக்கு மடடுமல்ேோது ஏவைய 
ஆஙகிழேய கோேனிக�ோை ெமோரிஷியஸ், 
நீரிவணக் குடிழயற்றஙகள் (Strait Settlements), 
கரீபியன் தீவுகள், டிரினிடோட, ஃபிஜி, 
ெதன்ைோப்பிரிக்கோ ழ்போன்்ற இடஙகளுக்கும் 
ஒப்்பந்தக் கூலித் ெதோழிேோ�ரக�ோகக் குடிெ்பயரந்து 
ெசல்ே இந்தியரகள் விருப்்பம் ெதரிவித்தைர. 

நிவேயில் ஆஙகிழேயர 200 மில்லியன் ்பவுண்ட 
அரிசிவய இஙகிேோந்திறகு ஏறறுமதி ெசயதைர. 
ஒரிசோ ்பஞசத்தின் தூண்டுதலின் கோரணமோக 
ழதசியைோதியோை தோதோ்போய ெநௌழரோஜி 
இந்தியோவின் ைறுவம குறித்துத் தைது ைோழநோள் 
முழுைதுமோை ஆயவைத் ெதோடஙகிைோர. 1876-
1878 கோேப்்பகுதியில் ெதோடரந்து இரண்டோண்டுகள் 
்பருைமவேப் ெ்போயத்துப் ழ்போைதோல் மதரோஸ் 
மோகோணத்தில் ெ்பரும் ்பஞசம் ஏற்படடது. ஒரிசோ 
்பஞசத்தின் ழ்போது பின்்பற்றப்்படட தவேயிடோக் 
ெகோள்வகவயழய அரசப்பிரதிநிதி லிடடன் 
பின்்பறறிைோர. மதரோஸ் மோகோணத்தில் 3.5 
மில்லியன் மக்கள் ்பஞசத்திறகுப் ்பலியோைதோக 
மதிப்பிடப்்படடுள்�து.

ைேரோஸ் ்ஞெம்
ஒப்ந்ேக கூலித் கேோழிலோளர

ஆஙகிழேயப் ழ்பரரசின் கோேனிக�ோை 
சிழேோன் (ஸ்ரீேஙகோ), ெமோரிஷியஸ், ஃபிஜி, மழேயோ, 
கரீபியன் தீவுகள், ெதன்ைோப்பிரிக்கோ ழ்போன்்ற 
்பகுதிகளில் ெ்பருந்ழதோடடப் ்பயிரக�ோை கோபி, 
ழதயிவே, கரும்பு ஆகியை அறிமுகமோைழ்போது 
அத்ழதோடடஙகளில் ழைவே ெசயயப் ெ்பரும் 
எண்ணிக்வகயிேோை ெதோழிேோ�ரகள் 
ழதவைப்்படடைர. 1815இல் சிழேோன் ஆளுநர 
மதரோஸ் மோகோண ஆளுநருக்கு எழுதிய கடிதத்தில் 
ெ்பருந்ழதோடடஙகளில் ழைவே ெசயயக் 
“கூலிகவ�” அனுப்பிவைக்கக் ழகடடுக் 
ெகோண்டோர. மதரோஸ் மோகோண ஆளுநர 
இக்கடிதத்வத ழமல் நடைடிக்வகக்கோகத் தஞசோவூர 
மோைடட ஆடசியருக்கு அனுப்பி வைத்தோர. மக்கள் 
தஙகள் நிேத்தின் மீது அதிகப்்பறறுக் 
ெகோண்டிருப்்பதோல் ஊக்கத் ெதோவக ஏழதனும் 
ைேஙகோமல் அம்மக்கவ� அைரகளின் ெசோந்த
மண்ணிலிருந்து நகரச் ெசயைது சிரமெமைத் 
தஞவச மோைடட ஆடசியர ெதரிவித்தோர. ஆைோல் 
1833, 1843 ஆகிய ஆண்டுகளில் ஏற்படட ்பஞசஙகள் 
அரசோஙகத்தின் தூண்டுதல் இல்ேோமழேழய 
மக்கவ�ப் புேம் ெ்பயரந்து ெசல்ேக் 
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ஆ)  கோலனியரசின் ்ஙகளிபபு: கைககோநல
கல்வி மு்்ற
இந்தியரகவ�க் கல்வி கற்றைரக�ோகவும் 

ைலிவம ெ்பற்றைரக�ோகவும் மோற்ற ழைண்டும் 
என்்பவதக் கோடடிலும் ழைறுசிே 
கோரணஙகளுக்கோகவும் கோேனியரசு இந்தியோவில் 
நவீைக் கல்வியின் ்பரைலுக்கு உதவிகள் ெசயதது. 
இந்தியோ ழ்போன்்ற ஒரு ெ்பரிய கோேனி நோடவட 
ஆள்ைதறகு ஆஙகிழேயரக்குத் தஙகளிடம் ்பணி 
ெசயய ெ்பரும் எண்ணிக்வகயிேோை கல்வி கற்ற 
ந்பரகள் ழதவைப்்படடைர. ழதவைப்்படும் 
அ�விறகோை ெ்பருைோரியோைப் ்படித்த ந்பரகவ� 
இஙகிேோந்திலிருந்து அவேத்து ைருைது 
சோத்தியமற்றது. இந்ழநோக்கத்தில்தோன் 1835இல் 
இந்தியக் கவுன்சில் ஆஙகிேக் கல்விச் சடடத்வத 

1843இல் ெமோரிஷியஸில் 30,218 ஆண்களும் 
4,307 ெ்பண்களும் குடிழயறியதோக அரழச 
அறிவித்தது. நூற்றோண்டின் இறுதியில் 5,00,000 
ெதோழிேோ�ரகள் இந்தியோவிலிருந்தது ெமோரிஷியஸ் 
ெசன்்றைர.

ஒப்ந்ேக கூலித் கேோழிலோளரகள்

1.2   நைறகத்தியக கல்வியும் அேன் 
ேோககமும்

அ)  ஆஙகிநலயருககு முந்்ேய இந்தியோவில் 
கல்வி

கோேனிய கோேத்திறகு முந்வதய 
இந்தியோவில் கல்வியோைது சோதி, மத 
அடிப்்பவடயில் துண்டு்படடிருந்தது. 
இந்துக்களிவடழய, பிரோமணரகள் உயரநிவே 
சோரந்த சமய, தத்துை அறிவிவைப் ெ்பறும் 
தனியுரிவமவயப் ெ்பறறிருந்தைர. கல்விவயத் 
தஙகளின் முறறுரிவமயோக்கிக் ெகோண்ட
அைரகள் பிரதோைமோக அரச்சகரக�ோகவும் 
ஆசிரியரக�ோகவும் சமூகத்தில் அஙகம் 
ைகித்தைர. வித்யோேயஙகள், சதுஸ்்பதிகள் 
என்்றவேக்கப்்படட உயரதரக் 
கல்விக்கூடஙகளில் கல்வி ்பயின்்றைர. 
புனிதமோை ெமோழி எைக் கருதப்்படட சமஸ்கிருத 
ெமோழி ைழியில் அைரகள் கல்வி கற்றைர. 
ெதோழில் நுட்ப அறிைோைது - குறிப்்போகக் 
கடடடக்கவே, உழேோகவியல் சோரந்த
அறிவுத்தி்றைோைது ்பரம்்பவரயோக ஒரு 
சந்ததியிடமிருந்து மறெ்றோன்றுக்கு வகமோற்றம் 
ெசயயப்்படடது. இம்முவ்ற புதிய முயறசிகளுக்குத் 
தவடயோயிருந்தது. இம்முவ்றயிலிருந்த
மறறுெமோரு குவ்ற்போடு ெ்பண்களும் 
ஒடுக்கப்்படழடோரும் ஏவைய ஏவே மக்களும் 
கல்வியறிவு ெ்பறுைதிலிருந்து தவட 
ெசயயப்்படடதோகும். கல்வி கற்பதில் மைப்்போட 
முவ்றக்கு முக்கியத்துைம் தரப்்படடது. புதிய 
முயறசிகளுக்கு மறறுெமோரு தவடக்கல்ேோயிறறு.

T.B. ெமக்கோழே 1834 
முதல் 1838 ைவர 
கைரைர ெஜைரலின் 
ஆழேோசவைக் குழுவில் 
முதல் சடட உறுப்பிைரோக 
அஙகம் ைகித்தைர.  
ெமக்கோழே இந்தியோவிறகு 
ைருைதறகு முன்ைதோக 
1823இல் ெ்போதுக்கல்விக்கோை ெ்போதுக்குழு 
உருைோக்கப்்படடது.  கல்வி ெதோடர்போகவும், 
எம்ெமோழியில் கல்வி கறபிக்கப்்பட ழைண்டும் 
என்்பது குறித்தும் கிேக்கிந்தியக் கம்ெ்பனிக்கு 
ைழிகோடடுைது இக்குழுவின் ெ்போறுப்்போகும்.  
இவைவமப்புப் பின்ைர இரண்டு குழுக்க�ோகப் 
பிரிந்தது.  கீழத்திவசக் குழுைோைது கல்வி 
பிரோந்திய ெமோழிகளில் கறபிக்கப்்பட ழைண்டும் 
எனும் கருத்வத முன்வைத்தது. ஆஙகிே 
மரபுக்குழு ழமவேக் கல்வியோைது ஆஙகிே 
ெமோழி ைழியில் கறபிக்கப்்பட ழைண்டும் எனும் 
கருத்வத முன் வைத்தது.

ெமக்கோழே ஆஙகிே மரபுக்குழுவின் 
கருத்துக்கு ஆதரைோக இருந்தோர.  1835இல் அைர 
தைது புகழெ்பற்ற “இந்தியக் கல்வி குறித்த 
குறிப்புகள் (Minute on Indian Education)” எனும் 
குறிப்புகவ� ெைளியிடடோர.  இக்குறிப்புகளில் 
ஆஙகிே ைழியில் ழமறகத்தியக் கல்வி 
கறபிக்கப்்படுைதறகு ஆதரைோக ைோதிடடோர.  
ரத்தத்திலும் நி்றத்திலும் இந்தியரோகவும் 
விருப்்பத்தில், கருத்தில், ஒழுக்க ெநறிகளில், 
அறிவில் ஆஙகிழேயரோய இருக்கும் ஒரு மக்கள் 
பிரிவிைவர இந்தியோவிறகுள்ழ� உருைோக்க 
அைர விரும்பியழத அைர ஆஙகிே மரபுக் குழுவை 
ஆதரித்ததன் கோரணமோகும்.

T. B. கைககோநல
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6இந்தியாவில் தேசியத்தின் எழுச்சி

நிரைோகத்துடன் இணக்கமோை அணுகுமுவ்றவயக் 
ெகோண்டிருந்தைர. இருந்தழ்போதிலும் தஙக�து 
விருப்்பஙகள் சுதந்திர இந்தியோவில் மடடுழம 
நிவ்றழைறுெமன்்பவத இைரகள் உணரந்து 
ெகோண்டைர. ழமறெசோல்ேப்்படட ைரக்கஙகவ�ச் ழசரந்த 
மக்கள் ஏவைய மக்களிவடழய நோடடுப்்பறவ்ற 
ை�ரத்ெதடுப்்பதில் சி்றப்்போைப் ்பஙகோறறிைர. ழதசிய 
அ�வில் இந்திய ழதசிய கோஙகிரஸ் நிறுைப்்படுைதறகு 
முன்ைர இருந்த ்பே அவமப்புகளில் இவைகுப்புகவ�ச் 
ழசரந்ழதோரின் உணரவுகள் ெதளிைோகப் 
ழ்பசப்்படடவதக் கோண முடிகி்றது.

நவீை இந்தியக் கற்றறிந்ழதோர பிரிவைச் 
ழசரந்த ரோஜோ ரோம்ழமோகன் ரோய, ஈஸ்ைர சந்திர 
வித்யோசோகர, சுைோமி விழைகோைந்தர, அரவிந்த 
ழகோஷ, ழகோ்போே கிருஷண ழகோகழே, தோதோ்போய 
ெநௌழரோஜி, ெ்பழரோஸ்்ோ ழமத்தோ, சுழரந்திரநோத் 
்போைரஜி ஆகிழயோரும் மறழ்றோரும் இந்திய அரசியல், 
சமுதோய, மத இயக்கஙகளுக்குத் தவேவமழயற்றைர. 
ழமவேநோடடு அறிஞரக�ோை ஜோன்ேோக், ழஜம்ஸ் 
ஸ்டூைரட மில், மோஜினி, கரி்போல்டி, ரூழ�ோ,  
தோமஸ் ெ்பயின், மோரக்ஸ் ஆகிழயோரோலும் 
மற்றைரக�ோலும் கூ்றப்்படட ழதசியம், மக்க�ோடசி, 
ழசோசலிசம் ழ்போன்்ற தத்துைக் கருத்துக்கவ�க் 
கற்றறிந்த இந்தியரகள் அறிந்து ெகோண்டைர. 
சுதந்திரமோை ்பத்திரிவக உரிவம, 
ெ்போதுக்கூடடஙகளில் சுதந்திரமோகப் ழ்பசும் உரிவம, 
சுதந்திரமோக ஒன்று கூடும் உரிவம ஆகியை 
இயறவகயோை இயல்்போை உரிவமக�ோகும். 
கற்றறிந்த இந்தியரின் ஐழரோப்பியக் கூடடோளிகள் 
இந்த உரிவமகவ�த் தஙகள் ெநஞசுக்கு 
ெநருக்கமோக வைத்திருந்தைர; அவத அவைோழ்ற 
கவடபிடிக்க இைரகளும் விரும்பிைர; ்பே 
அவமப்புகள் உருைோக்கப்்படடை. அஙழக மக்கள் 
ஒருைவரெயோருைர சந்தித்துத் தஙகவ�ப் ்போதிக்கும் 
அம்சஙகள் குறித்து விைோதித்தைர. இச்ெசயல் 
ழ்போக்குைரத்து ைசதியின் மிகப்ெ்பரும் விரிைோக்கம், 
இந்தியோ முழுைதும் நிறுைப்்படட அஞசல், தந்தி 
ழசவைகள் ஆகியை இதுழ்போன்்ற விைோதஙகள் 
ழதசிய அ�வில் நவடெ்பறுைவதயும் 
சோத்தியமோக்கிை.

ஈ) ெையப ்ரப்ோளரகளின் ்ஙகளிபபு
இந்திய மக்களிவடழய நவீைக் கல்விவயக் 

கறறுத்தர ழமறெகோள்�ப்்படட ெதோடக்க கோே 
முயறசிகளிெேோன்று கிறித்தை சமயப்்பரப்பு 
நிறுைைஙக�ோல் முன்ெைடுக்கப்்படடதோகும். 
மதமோற்ற ஆரைத்தோல் தூண்டப்ெ்பற்ற அைரகள் 
இந்துக்களிவடழய நவடமுவ்றயிலிருந்த ்பேகடவுள் 
நம்பிக்வகவயயும் சோதிய ஏற்ற தோழவுகவ�யும் 
தோக்கேோயிைர. நவீை மதச்சோர்பற்ற கல்வியின் 

இயறறியது. இந்தியோவில் அறிமுகம் ெசயய ழைண்டிய 
ஆஙகிேக் கல்விமுவ்றவய ைடிைவமத்தைர  
டி.பி. ெமக்கோழே ஆைோர. இதன் விவ�ைோகக் 
கோேனிய நிரைோகம், ஆஙகிே நவீைக் கல்விவய 
ைேஙகும் ்பள்ளிகவ�யும், கல்லூரிகவ�யும் 
்பல்கவேக்கேகஙகவ�யும் இந்தியோவில் 
ெதோடஙகிறறு. 1857இல் ்பம்்போய, ெசன்வை, கல்கத்தோ 
ஆகிய இடஙகளில் ்பல்கவேக்கேகஙகள் 
நிறுைப்்படடை. இந்தியரகளில் ்படித்த ைகுப்பிைர 
ஆஙகிழேயரக்கு விசுைோசமோக இருப்்பழதோடு ஆஙகிே 
அரசின் தூண்க�ோகவும் திகழைர எை கோேனியரசு 
எதிர்போரத்தது.

ஆஙகிழேயர தஙகள் நேனுக்கோக கற்றறிந்த 
இந்திய மத்தியதர ைரக்கத்வத உருைோக்கி அவத 
்போபு ைரக்கெமை ஏ�ைப்்படுத்திைர. 
இருந்தழ்போதிலும் அந்த ைரக்கத்திைழர 
இந்தியோவின் புரடசிகர, முறழ்போக்கோைப் ்படித்த 
ைரக்கமோக மோறி நோடடின் விடுதவேக்கோக 
மக்கவ�த் திரடடுைதில் முக்கியப் ்பஙகோறறிைர.

கென்்ைப ்ல்க்லககழகம்

இ) கற்றறிந்ே ைத்தியேர வகுபபிைரின் ்ஙகு
ெ்போரு�ோதோர நிரைோக மோற்றஙகள் ஒருபு்றமும் 

ழமறகத்தியக் கல்வியின் ை�ரச்சி மறுபு்றத்திலுமோக 
புதிய சமூக ைரக்கஙகள் ை�ரச்சி ெ்பறுைதறகு 
இடமளித்தை. இப்புதிய ைரக்கஙகளின் 
இவடழயயிருந்து ஒரு நவீை இந்திய கற்றறிந்ழதோர 
பிரிவு உருைோைது. ஆஙகிழேயரக�ோல் 
உருைோக்கப்்படட இந்நவீை சமூக ைரக்கம் 
இந்தியோவின் ைணிக ைரத்தகச் சமூகஙகள், 
நிேப்பிரபுக்கள், ழேைோழதவி ெசயழைோர (ைடடிக்குப் 
்பணத்வதக் கடன் ெகோடுப்ழ்போர) ஆஙகிேம் ்பயின்்ற 
ஏகோதி்பத்திய அரசின் துவண நிரைோகப் பிரிவுகளில் 
்பணியமரத்தப்்படழடோர, மருத்துைரகள், 
ைேக்கறிஞரகள் ஆகிழயோவர உள்�டக்கியதோய 
இருந்தது. இைரகள் ெதோடக்க கோேத்தில் ஆஙகிழேய 
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ரோய பிரம்ம சமோஜத்வத நிறுவிைோர. அதவைத் 
ெதோடரந்து ஏவைய சமூகப் ்பண்்போடடு 
அவமப்புக�ோை பிரோரத்தவை சமோஜம் (1867) ஆரிய 
சமோஜம் (1875) ஆகியவை நிறுைப்ெ்பற்றை. ரோயின் 
முன் முயறசி ழகசவ சந்திர ெசன், ஈஸ்ைர சந்திர 
வித்யோசோகர ழ்போன்்ற சீரதிருத்தைோதிக�ோல் 
ெதோடரப்்படடை. சதி ஒழிப்பு, குேந்வதத் திருமண 
ஒழிப்பு, விதவை மறுமணம் ஆகியவைகளின் மீது 
இச்சீரதிருத்தைோதிகள் அதிக அக்கவ்ற ெசலுத்திைர. 
இஸ்ேோமியரிவடழய அலிகோர இயக்கம் இழத 
்பணிவய ழமறெகோண்டது. கோேப்ழ்போக்கில் அரசியல் 
தன்வம ெகோண்ட அவமப்புகளும் கேகஙகளும் 
பிரிடடிஷ இந்தியோவின் ்பே ்பகுதிகளில் ழதோன்றி 
மக்களின் குவ்றகவ�ப் ்பறறி ழ்பசத்ெதோடஙகிை.

 1.4   நேசியத்தின் எழுச்சிககு ஏ்ைய 
முககியக கோரணஙகள்

அ) 1857 குறித்ே ஓயோே நி்ைவுகள்
1857இன் ழ்பெரழுச்சிழய இந்திய ழதசிய 

இயக்கத்தின் பி்றந்த நோ�ோகும். புரடசி ஒடுக்கப்்படட 
பின்ைர ஆஙகிே ரோணுைம் ெசயத அடடூழியஙகள் 
‘்பழி தீரக்கப்்படோமழே’ இருந்தை. ரோணுைச் 
சடடஙகளும் நவடமுவ்றகளும்கூடப் 
பின்்பற்றப்்படவில்வே. ரோணுை நீதிமன்்றத்தின் 
விசோரவண அதிகோரிகள் தஙகள் வகதிகள் குற்றம் 
புரிந்தைரகழ�ோ அல்ேது ஒன்றுமறியோதைரகழ�ோ 
எப்்படியிருப்பினும் அைரகவ�த் தூக்கிலிடப் 
ழ்போைது உறுதி எைக் கூறிைர. இவைோ்றோை 
்போகு்போடற்ற ்பழிச்ெசயலுக்கு எதிரோக யோழரனும் 
குரவே உயரத்திைோல் அதிகோரியின் உடன் 
்பணியோறறு்பைரகள் ழகோ்பத்துடன் அைரகவ� 
அடக்கிைர. ழகலிக்கூத்தோை இவவிசோரவணகளுக்குப் 
பின்ைர மரண தண்டவை அளிக்கப்்படழடோர அது 
நிவ்றழைற்றப்்படும் ைவர அதிகோரிகளுக்கு 
ெதரிந்த  வீரரக�ோல் சித்திரைவத ெசயயப்்படடைர. 
1857 ஜூன் – ெசப்டம்்பர மோதஙகளில் ஆஙகிேப் 
்பவடக�ோல் ெடல்லி முறறுவகயிடப்்படடது 
குறித்து, ்பம்்போய மோகோணத்தின் முன்ைோள் 
ஆளுநர எல்பின்ஸ்டன், அப்ழ்போவதய 
இந்தியோவின் எதிரகோே அரசப்பிரதிநிதி (1864) 
சரஜோன் ேோரன்�ஸுக்கு எழுதியவத இஙழக ்பதிவு 
ெசயைது ெ்போருத்தமுவடயதோகும். “நண்்பன் 
்பவகைன் என்்ற ழைறு்போடின்றி முழுவீச்சிேோை 
்பழி ைோஙகுதல் ழமறெகோள்�ப்்படடுள்�து. 
ெகோள்வ�யடிப்்பவதப் ெ்போறுத்தமடடில் நோம் 
உண்வமயோகழை நோதிர்ோவை 
மிஞசிவிடழடோம்”.

மூேமோக கிறித்தைத்வதப் ழ்போதிப்்பது சமயப் ்பரப்பு 
நிறுைைஙகள் வகக்ெகோண்ட ஒரு முவ்றயோகும். 
மரபு சோரந்த கல்வி முவ்றயில், கல்வி கற்பதறகோை 
உரிவமகள் மறுக்கப்்படட அடித்தடடு மக்களும், 
விளிம்பு நிவே மக்களும் கல்வி ெ்பறுைதறகோை 
ைோயப்வ்ப இவை ைேஙகிை. மக்களில் மிகமிகச் 
சிறிய ்பகுதியிைழர கிறித்தை மதத்திறகு மோறிைர. 
ஆைோல் கிறித்தைம் விடுத்த சைோல்கள் ்பல்ழைறு 
சமூக, சமய சீரதிருத்த இயக்கஙகள் ழதோன்்ற 
ைழிைவக ெசயதது.

கிறித்ேவ ெையப ்ள்ளி

 1.3  ெமூக, ெைய சீரதிருத்ேஙகள்
அரசியல் ெசயல்்போடுகளில் மக்கவ�

ஈடு்படுத்தும் முன்ைர சமூகத்வத சீரதிருத்த 
ழைண்டியவத ஆஙகிேக் கல்விவயக் கற்றறிந்ழதோர 
உணரந்தைர. ்பத்ெதோன்்பதோம் நூற்றோண்டில் 
நவடெ்பற்ற சீரதிருத்த இயக்கஙகவ�ப் 
பின்ைருமோறு ைவகப்்படுத்தேோம். 1. ரோஜோ 
ரோம்ழமோகன் ரோயோல் நிறுைப்ெ்பற்ற பிரம்ம சமோஜம், 
டோக்டர ஆத்மரோம் ்போண்டுரங உருைோக்கிய 
பிரோரத்தவை சமோஜம், வசயத் அகமது கோைோல் 
பிரதிநிதித்துைப்்படுத்தப்்படட அலிகோர இயக்கம் 
ஆகிய சீரதிருத்த இயக்கஙகள். 2. மீடபு 
இயக்கஙக�ோை ஆரிய சமோஜம், இரோமகிருஷண  
இயக்கம், திழயோ்பந்த் இயக்கஙகள். 3. புழையில் 
ழஜோதி்போ பூழே, ழகர�ோவில் நோரோயண குரு, 
அயயன்கோளி, தமிழநோடடில் இரோமலிஙக அடிகள், 
வைகுண்ட சுைோமிகள் பின்ைர அழயோத்தி தோசர 
ஆகிழயோரோல் முன்ெைடுக்கப்்படட சமூக 
இயக்கஙகள் குறித்தும் இவைவைத்து 
சீரதிருத்தைோதிகள் குறித்தும் அைரகளின் ்பஙகளிப்பு 
குறித்தும் ்பதிெைோன்்றோம் ைகுப்பு ்போடப்புத்தகத்தில் 
விரிைோக வி�க்கப்்படடுள்�து.

்பத்ெதோன்்பதோம் நூற்றோண்டுச் சீரதிருத்தைோதிகள் 
கோரணத்வத அடிப்்பவடயோகக் ெகோண்டு கற்றறிந்த 
ழமவே நோடடிைர முன்வைத்த சைோல்கவ�ப் 
எதிரெகோண்டு ்பதில் கூறிைர. 
இச்சீரதிருத்தைோதிக�ோல் தூண்டப்்படட மீள் 
சிந்தவையின் விவ�ைோகழை இந்திய ழதசிய 
உணரவு உதயமோைது. 1828இல் ரோஜோ ரோம்ழமோகன் 
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ெதோடஙகிை. நோடடிவைப் ்போதிக்கும் ்பல்ழைறு 
பிரச்சவைகள் குறித்து மக்களிடம் ழ்பசிை. ரோஜோ 
ரோம்ழமோகன் ரோயின் ைஙக ெமோழிப் ்பத்திரிவகயோை 
சம்ைத் ெகௌமுதி (1821) ்போரசீக ெமோழிப் 
்பத்திரிக்வகயோை மிரோத்-உல்-அக்்பர ஆகியவை 
மக்கள் நேன் சோரந்த முக்கியப் ெ்போது 
வி்யஙகவ� மக்களுக்குக் கறறுக் ெகோடுப்்பதில் 
முறழ்போக்கோக ்பஙகோறறிை. பின்ைர, மக்கள் 
கருத்வத உருைோக்குைதறகோக எண்ணற்ற 
ழதசிய, பிரோந்திய ெமோழிப் ்பத்திரிவககள் 
ெதோடஙகப்்படடை. ழதசிய உணரவைப் 
ழ்பணுைதில் அவை மிகப்ெ்பருந் ெதோண்டோறறிை. 
அவைகளுள் அமிரத ்பஜோர ்பத்திரிக்கோ, தி ்போம்ழ்ப 
கிரோனிக்கல், தி டரிப்யூன், தி இண்டியன் மிரர,  
தி இந்து, சுழதசமித்திரன் ஆகியை 
முக்கியமோைவையோகும். 

உ)  இந்தியோவின் ்ழம் க்ரு்ை்ய 
வணஙகுேல்
வில்லியம் ழஜோன்ஸ், சோரேஸ் வில்கின்ஸ், 

ழமக்ஸ் முல்ேர ழ்போன்்ற கீவேயுேக அறிஞரகள் 
ஆயவுகவ� ழமறெகோண்டு அரோபிய, ்போரசீக, 
சமஸ்கிருத ெமோழிகளிலிருந்த மத, ைரேோறறு 
இேக்கிய நூல்கவ� ஆஙகிேத்தில் ெமோழி ெ்பயரத்து 
அவைைருக்கும் கிவடக்கச் ெசயதைர. இந்தியோவின் 
மரபு, புேவம ஆகியைறறின் ெசழுவமயோல் 
கைரப்்படடப் ்பே ெதோடக்ககோே ழதசியைோதிகள் 
இந்தியோவின் ்பண்வடயப் ெ்பருவமவய மீடெடடுக்க 
ஆரைத்துடன் ழைண்டிைர. “ழதசியத்தின் 
குறிக்ழகோ�ோைது இந்தியச் சிந்தவைவய, இந்திய 
குணநேன்கவ�, இந்திய உணரவுகவ�, இந்திய 
ஆற்றவே, இந்தியோவின் உன்ைதத்வத 
மீடெடடுப்்பதோகும். ழமலும் உேவகத் தடுமோ்றச் 
ெசயயும் பிரச்சவைகவ� இந்திய மைப்்போஙகுடன் 
இந்திய நிவேப்்போடடில் தீரத்து வைப்்பதோகும்” எை 
அரவிந்தழகோஷ எழுதிைோர.

 1.5   இந்தியோவில் ெஙகஙகள் 
உருவோேல்

அ)  கென்்ைவோசிகள் ெஙகம் 
(Madras Native Association - MNA)

1852 பிப்ரைரி 26இல் ெசன்வைைோசிகள் 
சஙகம் எனும் அவமப்பு உருைோக்கப்்படடது. 
மக்கவ� ஒருஙகிவணத்து கம்ெ்பனிக்கு எதிரோகக் 
குவ்ற்போடுகவ� எடுத்துவரப்்பதறகு 
ழமறெகோள்�ப்்படட முதல் முயறசிகளில் இது 
ஒன்்றோகும். இதுவும் ெசன்வை மோகோணத்வதச் 
ழசரந்த நிேவுவடவம ைணிக ைரக்கத்திைரின் 
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ஆ) இைப்ோகு்ோடு
ஆஙகிழேயர இைப்்போகு்போடடுக் 

ெகோள்வகவயப் பின்்பறறிைர. அரசு உயர்பதவிகளில் 
இந்தியரகவ�ப் ்பணியமரத்தோமல் திடடமிடடு 
விேக்கி வைக்கப்்படடவத மக்கள் இந்திய எதிரப்புக் 
ெகோள்வகயின் நடைடிக்வகயோகக் கருதிைர. இதன் 
விவ�ைோக இந்திய உயர ைகுப்்போரிவடழய ஏற்படட 
ெைறுப்பு ஆஙகிழேயர ஆடசிக்ெகதிரோக இந்தியரகள் 
புரடசி ெசயய இடடுச் ெசன்்றது. குடிவமப் 
்பணிக்கோைத் ழதரவுகள் அறிமுகமோைழ்போது ையது 
ைரம்பு இரு்பத்ெதோன்று எை நிரணயம் ெசயயப்்படடது. 
அத்ழதரவுகளில் இந்தியரகள் ெைறறி ெ்பற்றவதத் 
ெதோடரந்து அத்ழதரவுகவ� இந்தியரகள் 
எழுதவிடோமல் தடுப்்பதறகோக ையது ைரம்பு 
்பத்ெதோன்்பதோகக் குவ்றக்கப்்படடது.  இவதப்ழ்போேழை 
குடிவமப்்பணித் ழதரவுகவ� ஒழர ழநரத்தில் 
இஙகிேோந்திலும், இந்தியோவிலும் நடத்த 
ழைண்டுெமை இந்தியோவின் கற்றறிந்த நடுத்தர 
ைரக்கம் வைத்த ழைண்டுழகோவ� ஆஙகிே அரசு 
ஏறறுக்ெகோள்� மறுத்தது.

இ)  இந்தியரகளுககு எதிரோை அைககுமு்்ற, 
சுரண்ைல் �ைவடிக்ககள்

அரசுக்கு எதிரோக ெைறுப்புணரவைத் 
தூண்டும் முயறசிகவ� ழமறெகோள்ழைோவர 
தண்டவைக்குள்�ோக்கும் இந்திய தண்டவைச் 
சடடம் (1870) பிரிவு 124A அடக்குமுவ்ற 
ஒழுஙகோறறுச் சடடமும், ்பத்திரிக்வககவ�த் 
தணிக்வகக்கு உட்படுத்திய பிரோந்திய ெமோழிச் 
சடடமும் (1878) எதிரப்புகவ�த் தூண்டிை. 
இஙகிேோந்திலிருந்து இ்றக்குமதி ெசயயப்்படும் 
்பருத்தியிவேத் துணிகளின் மீதோை சுஙகைரி 
குவ்றக்கப்்படடதும், இந்தியோவில் உற்பத்தி 
ெசயயப்்படும் ்பருத்தியிவேத் துணிகளின் மீதோை
உள்நோடடுத் தீரவை உயரத்தப்்படடதும் நோடு 
முழுைதும் மைநிவ்றவின்வமவய ஏற்படுத்தியது. 
ரிப்்பன் அரசப்பிரதிநிதியோக இருந்தழ்போது இல்்பரட 
மழசோதோவின் மூேம் இந்திய நீதி்பதிகள் 
ஐழரோப்பியரகவ� விசோரிக்க அதிகோரம் ெ்பற்றைர. 
ஆைோல் ஐழரோப்பியர எதிரப்்போல் ஐழரோப்பியரின் 
விருப்்பஙகவ� நிவ்றவு ெசயயும் ைவகயில் 
திருத்தம் ெசயயப்்படடது.

ஈ) ்த்திரி்ககளின் ்ஙகு
இந்தியோவில் அச்சு இயந்திரம் அறிமுகம் 

ெசயயப்்படடவம மிக முக்கிய நிகழைோகும். அது 
தன்ைோடசி, மக்க�ோடசி, குடிவம உரிவமகள், 
ெதோழில்மயமோக்குதல் ழ்போன்்ற நவீை 
சிந்தவைகவ�ப் ்பரப்்ப மக்களுக்கு உதவியது. 
்பத்திரிக்வககள் அரசியவே விமரசைம் ெசயயத் 
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ெதோடஙகிை. நோடடிவைப் ்போதிக்கும் ்பல்ழைறு
பிரச்சவைகள் குறித்து மக்களிடம் ழ்பசிை. ரோஜோ
ரோம்ழமோகன் ரோயின் ைஙகெமோழிப்்பத்திரிவகயோை
சம்ைத் ெகௌமுதி (1821) ்போரசீக ெமோழிப்
்பத்திரிக்வகயோை மிரோத்-உல்-அக்்பர ஆகியவை
மக்கள் நேன் சோரந்த முக்கியப் ெ்போது
வி்யஙகவ� மக்களுக்குக் கறறுக் ெகோடுப்்பதில்
முறழ்போக்கோக ்பஙகோறறிை. பின்ைர, மக்கள்
கருத்வத உருைோக்குைதறகோக எண்ணற்ற
ழதசிய, பிரோந்திய ெமோழிப் ்பத்திரிவககள்
ெதோடஙகப்்படடை. ழதசிய உணரவைப்
ழ்பணுைதில் அவை மிகப்ெ்பருந் ெதோண்டோறறிை.
அவைகளுள் அமிரத ்பஜோர ்பத்திரிக்கோ, தி ்போம்ழ்ப
கிரோனிக்கல், தி டரிப்யூன், தி இண்டியன் மிரர,
தி இந்து, சுழதசமித்திரன் ஆகியை
முக்கியமோைவையோகும்.

உ) இந்தியோவின் ்ழம் க்ரு்ை்ய
வணஙகுேல்
வில்லியம் ழஜோன்ஸ், சோரேஸ் வில்கின்ஸ், 

ழமக்ஸ் முல்ேர ழ்போன்்ற கீவேயுேக அறிஞரகள் 
ஆயவுகவ� ழமறெகோண்டு அரோபிய, ்போரசீக, 
சமஸ்கிருத ெமோழிகளிலிருந்த மத, ைரேோறறு 
இேக்கிய நூல்கவ� ஆஙகிேத்தில் ெமோழி ெ்பயரத்து
அவைைருக்கும் கிவடக்கச் ெசயதைர. இந்தியோவின் 
மரபு, புேவம ஆகியைறறின் ெசழுவமயோல் 
கைரப்்படடப் ்பே ெதோடக்ககோே ழதசியைோதிகள் 
இந்தியோவின் ்பண்வடயப் ெ்பருவமவய மீடெடடுக்க
ஆரைத்துடன் ழைண்டிைர. “ழதசியத்தின் 
குறிக்ழகோ�ோைது இந்தியச் சிந்தவைவய, இந்திய 
குணநேன்கவ�, இந்திய உணரவுகவ�, இந்திய 
ஆற்றவே, இந்தியோவின் உன்ைதத்வத
மீடெடடுப்்பதோகும். ழமலும் உேவகத் தடுமோ்றச் 
ெசயயும் பிரச்சவைகவ� இந்திய மைப்்போஙகுடன் 
இந்திய நிவேப்்போடடில் தீரத்து வைப்்பதோகும்” எை
அரவிந்தழகோஷ எழுதிைோர.

 1.5 இந்தியோவில் ெஙகஙகள்
உருவோேல்

அ) கென்்ைவோசிகள் ெஙகம் 
(Madras Native Association - MNA)

1852 பிப்ரைரி 26இல் ெசன்வைைோசிகள் 
சஙகம் எனும் அவமப்பு உருைோக்கப்்படடது. 
மக்கவ� ஒருஙகிவணத்து கம்ெ்பனிக்கு எதிரோகக் 
குவ்ற்போடுகவ� எடுத்துவரப்்பதறகு 
ழமறெகோள்�ப்்படட முதல் முயறசிகளில் இது 
ஒன்்றோகும். இதுவும் ெசன்வை மோகோணத்வதச் 
ழசரந்த நிேவுவடவம ைணிக ைரக்கத்திைரின் 
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அ வ ம ப் ்ப ோ கு ம் . 
க ம் ெ ்ப னி யி ன் 
நிரைோகத்தில் ைருைோய, 
கல்வி, நீதி ஆகியத் 
து வ ்ற க ளி ல் 
த ங க ளு க் கு ள் � 
குவ்ற்போடுகவ� இைரகள் 
இவைவமப்பின் மூேம் 
எ டு த் து வ ர த் த ை ர . 
ெசன்வையின் மிக முக்கிய ைணிகரோை கஜஸுேோ 
ேடசுமிநரசு என்்பைழர இவைவமப்பு உருைோைதறகு 
உந்து சக்தியோயத் திகழந்தைர. 

இவைவமப்புத் தைது குவ்றகவ� 
இஙகிேோந்துப் ்போரோளுமன்்றத்தின் முன் வைத்தது. 
இஙகிேோந்துப் ்போரோளுமன்்றம் இந்தியோவில் 
ஆஙகிழேயக் கிேக்கிந்தியக் கம்ெ்பனியின் ஆடசி 
குறித்து விைோதித்து 1853இல் ்படடயச்சடடத்வத 
நிவ்றழைறறுைதறகு முன்ைர இது நவடெ்பற்றது. 
இவைவமப்பு 1852 டிசம்்பரில் சமரப்பித்த மனுவில் 
ரயத்துைோரி, ஜமீன்தோரி முவ்றகள் ழை�ோண் 
ைரக்கத்திைவரக் கடும் துன்்பஙகளுக்கு 
உள்�ோக்கியவதச் சுடடிக் கோடடியது. ஜமீன்தோரகள், 
கம்ெ்பனியின் அதிகோரிகள் ஆகிழயோரின் 
அடக்குமுவ்ற சோரந்த தவேயீடடிலிருந்து 
விைசோயிகவ� விடுவிக்கப் ்பண்வடய கிரோமமுவ்ற 
மீடெடடுக்கப்்பட ழைண்டுெமை இவைவமப்பு 
ைறபுறுத்தியது. நீதித்துவ்றயோைது தோமதமோக 
ெசயல்்படுைதோகவும், சிக்கல்கள் நிவ்றந்ததோகவும் 
குவ்ற்போடுகளுவடயதோகவும் இருப்்பதோக 
இம்மனுவில் புகோர கூ்றப்்படடிருந்தது. நீதி்பதிகளின் 
நியமைத்தின்ழ்போது அைரகளின் நீதித்துவ்றசோர 
அறிவுத்தி்றனும் ைடடோர ெமோழிகளில் 
அைரகளுக்குள்�த் தி்றவமயும் மதிப்பீடு 
ெசயயப்்படோததோல் நீதித்துவ்றயின் தி்றவம 
்போதிக்கப்்படுைவத இம்மனு சுடடிக்கோடடியது. 
மோனிய உதவித்திடடத்தின் கீழ சமயப்்பரப்பு 
நிறுைைஙகளின் கல்விக் கூடஙகளுக்கு அரசின் 
நிதி மவடமோற்றம் ெசயயப்்படுைதும் இம்மனுவில் 
எதிரக்கப்்படடிருந்தது.

ெசன்வைைோசிகள் சஙகத்தின் மனு மோரச் 
1853இல் இஙகிேோந்துப் ்போரோளுமன்்றத்தில் 
விைோதிக்கப்்படடது. இந்தியச் சீரதிருத்தக் கேகத்தின் 
தவேைரோை H.D ெசயழமோர அக்ழடோ்பர 1853இல் 
ெசன்வை ைந்தோர. குண்டூர, கடலூர, 
திருச்சிரோப்்பள்ளி, ழசேம், திருெநல்ழைலி ஆகிய 
இடஙகவ�ப் ்போரவையிடடோர. இருந்தழ்போதிலும் 
1853ஆம் ஆண்டு ்படடயச்சடடம் இந்தியோவில் 
ஆஙகிேக் கிேக்கிந்தியக் கம்ெ்பனியின் ஆடசித் 
ெதோடர அனுமதி ைேஙகியது. இதைோல் இவைவமப்பு 
இந்தியோவிலுள்� ஆஙகிழேயருக்குச் ெசோந்தமோை 

்பகுதிகள் மகோரோணியோரின் ழநரடிக் கடடுப்்போடடிறகு 
மோற்றப்்பட ழைண்டுெமை ஒரு ழ்போரோடடத்வத 
நடத்தியது. இவைவமப்பு இந்தியோவில் 
கம்ெ்பனியின் ஆடசி ஒழிக்கப்்பட ழைண்டுெமன்்ற 
ழகோரிக்வகவயக் ெகோண்ட ்பதிைோன்கோயிரம் 
ந்பரக�ோல் வகெயழுத்திடப்்படட தைது 
இரண்டோைது மனுவை ஆஙகிேப் 
்போரோளுமன்்றத்திறகு அனுப்பி வைத்தது.

இவைவமப்பின் ஆயுடகோேம் குவ்றைோைழத. 
1866இல் ேடசுமிநரசு இயறவக எயதிைோர. 1881இல் 
இவைவமப்பு இல்ேோமல் ழ்போயிறறு. சீரதிருத்தஙகள் 
என்்ற�வில் இவைவமப்புப் ெ்பரும�வில் 
சோதவைகள் ெசயயோவிடடோலும் இது இந்தியரின் 
கருத்திவை ெைளிழய ெசோல்ே ழமறெகோள்�ப்்படட 
ஒருஙகிவணந்த முயறசியின் ெதோடக்கமோகும். 
தைது ைோழநோளில் இவைவமப்பு ெசன்வை 
மோகோண எல்வேகளுக்குள்ழ� மடடும் ெசயல்்படடது. 
இவைவமப்பு தைது மனுக்கள் மூேம் சுடடிக்கோடடிய  
குவ்ற்போடுகளும், நடத்தியப் ழ்போரோடடஙகளும் 
ெசல்ைந்தரகளின் குறிப்்போகச் ெசன்வை மோகோண 
நிேவுவடவமயோ�ரகளின் எண்ணத்தின்்படி 
நடந்தவையோகும். குவ்ற்போடு யோெதனில் 
சமூகத்தின் அவைத்துப் பிரிவிைவரயும் 
பிரதிநிதித்துைப்்படுத்தும், மக்களின் குவ்றகவ� 
ஓஙகி ஒலிக்கச் ெசயது, அக்குவ்றகவ� நிைரத்தி 
ெசயய கோேனியோதிக்கத்திறகு எதிரோகப் ழ்போரோடும் 
ழதசிய அ�விேோை அரசியல் சோரந்த அவமப்்போக  
இல்ேோமல் ழ்போைதுதோன். அந்த இவடெைளிவய 
இந்திய ழதசிய கோஙகிரஸ் நிரப்பியது.

ஆ.  கென்்ை ைகோஜை ெஙகம் 
(Madras Mahajana Sabha - MMS)

ெசன்வைைோசிகள் சஙகம் ெசயலிேந்த 
பின்ைர ெசன்வை மோகோணத்தில் அவதப் ழ்போன்்ற 
ழைறு அவமப்பு இல்ேோமல் ழ்போைது. கற்றறிந்த ்பே 
இந்தியரகள் இந்நிவேவயக் கைவேயுடன் 
ழநோக்கிைர. ஓர அரசியல் சோரந்த அவமப்பின் 
ழதவை உணரப்்படடது. அதன் விவ�ைோய ழம, 
1884இல் ெசன்வை மகோஜை சஙகம் நிறுைப் 
ெ்பற்றது. 1884 ழம 16இல் நவடெ்பற்ற ெதோடக்க 
விேோவில் ்பஙழகற்ற முக்கியப் பிரமுகரகள்  
G. சுப்ரமணியம், வீரரோகைோச்சோரி , அைந்தோ சோரலு,
ரஙவகயோ, ்போேோஜிரோவ, ழசேம் ரோமசோமி
ஆகிழயோரோைர. இதறகிவடழய இந்திய ழதசிய
கோஙகிரஸ் நிறுைப் ெ்பற்றது. ெசன்வை மகோஜை
சவ்பயின் பிரோந்திய மோநோடு நவடெ்பறறு முடிந்த
பின்ைர அதன் தவேைரகள் ்பம்்போயில் நவடெ்பற்ற
இந்திய ழதசிய கோஙகிரசின் முதல் மோநோடடில்
கேந்துெகோண்டு ெசன்வை மகோஜை சவ்பவய
இந்திய ழதசிய கோஙகிரழசோடு இவணத்தைர.
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உருைோக்கப்்படடது. A.O. ஹஸுயூம் தவிர 
இவைவமப்வ்ப உருைோக்கிய முக்கிய 
உறுப்பிைரோை W.C. ்போைரஜி இவைவமப்பின் 
முதல் தவேைரோகத் ழதரவு ெசயயப்்படடோர.

ழகோரிக்வக மனு ெகோடுப்்பது, விண்ணப்்பஙகள் 
அனுப்புைது ழ்போன்்ற ெசயல்்போடுகவ� மடடுழம 
கோஙகிரஸ் ழமறெகோண்ட ழ்போதும், 
ெதோடக்கத்திலிருந்ழத சமூகத்தின் அவைத்துப் 
பிரிவிைவரயும் தைது ைரம்புக்குள் ெகோண்டுைரும் 
்பணிகவ� ழமறெகோண்டது. இந்தியோவை ஒழர 
நோடோக ஒருஙகிவணப்்பழத இந்திய ழதசிய 
கோஙகிரசின் இன்றியவமயோ ழநோக்கஙகளில் 
ஒன்்றோக இருந்தது. இந்தியரகள் தோஙகள் 
அவைைரும் ஒரு நோடடின் குடிமக்கள் எை 
உணரந்தோல் மடடுழம கோேனியோடசிக்கு எதிரோைப் 
ழ்போரோடடஙகள் ெைறறி ெ்பறுெமன்்பவத அைரகள் 
நன்குணரந்தைர. இம்முயறசியில் ெைறறி ெ்பறும் 
ெ்போருடடு நோடடின் ்பே ்பகுதிகளிலும் ெசயல்்படடுக் 
ெகண்டிருக்கும் இயக்கஙகளின் ெ்போது அரசியல் 
ழமவடயோகக் கோஙகிரஸ் ெசயல்்படடது. நோடடின் 
ெைவழைறு ்பகுதிகவ�ச் ழசரந்த அரசியல் 
ெசயல்்போடடோ�ரகள் ஒன்று கூடவும் கோஙகிரசின் 
்பதோவகயின் கீழ அரசியல் நடைடிக்வககவ� 
ழமறெகோள்�வும் கோஙகிரஸ் இடமளித்தது. 
இவைவமப்பு நூறறுக்கும் குவ்றைோை 
உறுப்பிைரகவ�க் ெகோண்ட சிறிய அவமப்்போக 
இருந்தழ்போதிலும் இந்தியோவின் அவைத்துப் 
்பகுதிகளின் பிரதிநிதித்துைத்துடன் அகிே இந்தியப் 
்பண்வ்பப் ெ்பறறிருந்தது. இதுழை அகிே இந்திய 
அ�வில் மக்கவ�த் திரடடும் ெதோடக்கமோய ஆைது.

இந்திய ழதசிய கோஙகிரசின் முக்கிய 
ழநோக்கஙகளும் ழகோரிக்வககளும்:

அரசியல் அ்ைபபு
அரசோஙகத்தில் ்பஙழகற்பதறகோை ைோயப்பு 

ைேஙகப்்பட ழைண்டுெமன்்பது இந்திய ழதசிய 
கோஙகிரசின் முக்கியக் ழகோரிக்வகயோகும். அரசில் 
இந்தியப் பிரதிநிதிகள் இடம்ெ்ப்ற ழைண்டுெமைக் 
கோஙகிரஸ் ழகோரியது.

க்ோருளோேோரம்
விைசோயிகளின் துன்்பநிவேக்கோை முக்கியக் 

கோரணஙகளில் ஒன்று அதிக நிேைரியோகும். நிேைரி 
குவ்றக்கப்்பட ழைண்டுெமைவும் ஜமீன்தோரகளின் 
சுரண்டலிலிருந்து விைசோயிகள் ்போதுகோக்கப்்பட 
ழைண்டுெமைவும் கோஙகிரஸ் ழகோரியது. சுழதசிப் 
ெ்போருடகளுக்கு நன்வம அளிக்கும் விதத்தில் 
இ்றக்குமதி ெசயயப்்படும் ்பண்டஙகளின் மீது அதிகைரி 
விதிக்கும்்படி கோஙகிரஸ் ்பரிந்துவர ெசயதது.

இ)  இந்திய நேசிய கோஙகிரஸ் 
(Indian National Congress - INC)

கோேனிய ஆடசிக்கு எதிரோகக் குவ்றகவ�யும் 
பிரச்சவைகவ�யும் எழுப்பும் ஒரு அரசியல்சோர 
அவமப்வ்ப நிறுவும் சிந்தவை ெைறறிடத்திலிருந்து 
உருைோைதல்ே. 1875க்கும் 1885க்கும் இவடப்்படட 
கோேத்தில் இந்தியோவில் ஆஙகிழேயரின் 
ெகோள்வககளுக்கு எதிரோகப் ்பே ழ்போரோடடஙகள் 
நவடெ்பற்றை. 1875இல் இ்றக்குமதியோகும் ்பருத்தி 
இவேத் துணிகளின் மீது இ்றக்குமதிைரி விதிக்கப்்பட 
ழைண்டுெமை ஜவுளி ஆவே உரிவமயோ�ரகள் 
இயக்கம் நடத்திைர. 1877இல் அரசுப் ்பணிகள் 
இந்திய மயமோக்கப்்பட ழைண்டுெமன்்றக் ழகோரிக்வக 
ஓஙகி ஒலித்தது. 1878ஆம் ஆண்டு ைடடோர ெமோழிப் 
்பத்திரிவகச் சடடத்திறகு எதிரோகப் ழ்போரோடடஙகள் 
நவடெ்பற்றை. இல்்பரட மழசோதோவிறகு ஆதரைோக 
1883இல் கி�ரச்சிகள் நவடெ்பற்றை.

ஆைோல் இப்ழ்போரோடடஙகளும் கி�ரச்சிகளும் 
ஒருஙகிவணக்கப்்படோமல் அஙெகோன்றும் 
இஙெகன்றுமோகழை நவடெ்பற்றை. ழதசிய 
அ�விேோை ஒரு அரசியல்சோர அவமப்பு 
உருைோக்கப்்படோத நிவேயில் இத்தவகயப் 
ழ்போரோடடஙகள், ெகோள்வககவ� ைடிைவமப்ழ்போர 
மீது தோக்கத்வத ஏற்படுத்தோது என்்பது ஆேமோக 
உணரப்்படடது. இவவுணரதலில் இருந்து 
உதயமோைழத இந்திய ழதசிய கோஙகிரஸ். இந்தியோ 
ஒழர நோடு எனும் கருத்து அவைவமப்பின் ெ்பயரில் 
பிரதி்பலித்தது. இவைவமப்பு ழதசியைோதம் எனும் 
கருத்வதயும் அறிமுகம் ெசயதது.

A. O. ஹியூம் W. C. ்ோைரஜி

ஆேன் ஆக்ழடவியன் ஹியூம் (A.O. Hume) 
எனும் ்பணி நிவ்றவு ெ்பற்ற இந்தியக் குடிவமப் 
்பணி (Indian Civil Service – ICS) அதிகோரி டிசம்்பர 
1884இல், ெசன்வையில் பிரம்ம ஞோை சவ்பயின் 
கூடடெமோன்றிறகுத் தவேவம ஏறறிருந்தோர. 
இக்கூடடத்தில் அகிே இந்திய அ�வில் ெசயல்்படும் 
ஒரு அரசியேவமப்வ்ப உருைோக்குைது ெதோடர்போக 
விைோதிக்கப்்படுவகயில் இந்திய ழதசிய கோஙகிரவச 
உருைோக்குைது எனும் கருத்து உருைோைது. இந்திய 
ழதசிய கோஙகிரஸ் 1885 டிசம்்பர 28இல் ்பம்்போயில் 
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12இந்தியாவில் தேசியத்தின் எழுச்சி

கோந்தியடிகள் ழ்போன்்ற எதிரகோே மக்கள் 
தவேைரகளுக்கு உதவியது.

1890களின் பிற்பகுதியிலிருந்து இந்திய ழதசிய 
கோஙகிரசுக்குள்ழ� கருத்து ழைறறுவமகள் ை�ரந்தை. 
பிபின் சந்திர்போல், ்போேகஙகோதர திேகர, ேோேோ 
ேஜ்பதிரோய ழ்போன்்ற தவேைரகள் ெைறுமழை 
மனுக்கள் எழுதுைது, மன்்றோடிக் ழகடடுக் ெகோள்ைது, 
விண்ணப்்பம் ெசயைது ழ்போன்்ற அணுகு முவ்றகளுக்கு 
மோற்றோகத் தீவிரமோை அணுகுமுவ்றகவ�ப் 
்பரிந்துவரத்தைர. இத்தன்வமயுவடழயோர மிதைோத 
ழதசியைோதிகளுக்கு ழநெரதிரோக “தீவிர 
ழதசியைோதிகள்” என்்றவேக்கப்்படடைர. 1897இல் 
திேகர “சுயரோஜ்ஜியம் எைது பி்றப்புரிவம அவத 
அவடந்ழத தீருழைன்” எை முேஙகிய ழ்போது 
அைரகளின் ழநோக்கம் ெதளிைோகத் ெதரிந்தது. தஙக�து 
மனுக்கள், பிரோரத்தவைகள் மூேமோக மிதைோத 
ழதசியைோதிகள் ழகடடுக் ெகோண்டிருந்த ெ்போரு�ோதோர 
அல்ேது நிரைோகச் சீரதிருத்தஙகளுக்குப் ்பதிேோகத் 
திேகரும் தீவிரப்ழ்போக்குவடய அைருவடயத் 
ெதோண்டரகளும் சுயரோஜ்ஜியத்வதக் ழகோரிைர.

அைரகள் ஒருைவரெயோருைர விமரசித்துக் 
ெகோண்டோலும் அைரகவ� எதிெரதிர துருைஙகளில் 
வைத்துப் ்போரப்்பது தை்றோகும். மிதைோத ழதசியைோதிகள், 
தீவிர ழதசியைோதிகள் ஆகிய இரு தரப்பிைருழம 
மோெ்பரும் இந்திய ழதசியைோதிகளின் இயக்கத்தில் 
முக்கியக் கூறுக�ோைர. உண்வமயில் சுழதசி இயக்கம் 
ழதோன்றுைதறகு ்பஙகளிப்புச் ெசயதைரகள் 
அைரகழ�யோைர. நீஙகள் அடுத்த ்போடத்தில் 
்படிக்கவுள்�, 1905இல் ஆஙகிழேயரக�ோல் 
ழமறெகோள்�ப்்படட ைஙகப் பிரிவிவை இந்தியரக�ோல் 
ஆழைசமோக எதிரக்கப்்படடது. 1905இல் ெதோடஙகப்்படட 
சுழதசி இயக்கம் ஆஙகிழேய ஆடசிவய ழநரடியோக 
எதிரத்தழதோடு, சுழதசித் ெதோழில்கள், ழதசியக்கல்வி, 
சுயஉதவி இந்திய ெமோழிகவ�ப் ்பயன்்படுத்துதல் 
ஆகிய கருத்துகவ� ஊக்குவித்தது. தீவிர 
ழதசியைோதிகள் முன்வைத்த ெ்பரும�விேோை 
மக்கவ�த் திரடடுைது, ஆஙகிேப் ெ்போருடகவ�யும் 
நிறுைைஙகவ�யும் பு்றக்கணிப்்பது ஆகிய ழ்போரோடட 
முவ்றகள் மிதைோத ழதசியைோதிக�ோலும்  
ஏறறுக்ெகோள்�ப்்படடது.

மிதைோத ழதசியைோதிகள், தீவிர ழதசியைோதிகள் 
ஆகிய இருதரப்பிைரும் அைரகள் ைழிகோடடிக�ோகப் 
ெ்போறுப்பு ைகித்து, அப்ெ்போறுப்புகவ� நிவ்றழைற்ற 
ழைண்டியத் ழதவையுள்�து எனும் உண்வமவய 
ஏறறுக் ெகோள்ைதில் ஒழர கருத்வதழயக் 
ெகோண்டிருந்தைர. ்பத்திரிவககள் முதேோைப் 
்பல்ழைறு ைழிகளில் ழதசிய உணரவைப் புகடடும் 
முயறசிகவ� அைரகள் ழமறெகோண்டைர. 1885இல் 
இந்திய ழதசிய கோஙகிரஸ் உருைோக்கப்்படடழ்போது 
அதன் உறுப்பிைரகளின் மூன்றில் ஒரு ்பகுதியிைர 

நிரவோகம்
இந்திய நிரைோகத்திறகுப் ெ்போறுப்பு ைகிக்கும் 

உயரநிவே அதிகோரிகள் இஙகிேோந்தில் நடத்தப்்படும் 
குடிவமப்்பணித் ழதரவுகளின் மூேம் ழதரவு 
ெசயயப்்படடைர. இதன் ெ்போருள் தகுதியுவடய 
கற்றறிந்த இந்தியரகள் ேண்டனுக்குச் ெசல்லும் 
ைசதியில்ேோவிடடோல் நிரைோகப்்பதவிகளில் அமரும் 
ைோயப்பு அைரகளுக்கு இல்வே என்்பதுதோன். எைழை, 
இந்தியக் குடிவமப்்பணித் ழதரவுகவ� 
இஙகிேோந்திலும் இந்தியோவிலும் ஒழர ழநரத்தில் 
நடத்துைதன் மூேம் நிரைோகப் ்பணிகவ� 
இந்தியமயமோக்குைது கோஙகிரசின் முக்கியக் 
ழகோரிக்வகயோகும்.
நீதித்து்்ற

ஆஙகிழேய நீதி்பதிகள் இந்திய அரசியல் 
ெசயல்்போடடோ�ரகளிடம் ஒரு தவே்படசமோக நடந்து 
ெகோள்ைதோல் சடடஙகவ� நவடமுவ்றப்்படுத்தும் 
நிரைோகமும் நீதி நிரைோகமும் தனித்தனிழய 
முறறிலுமோகப் பிரிக்கப்்பட ழைண்டுெமைக் கோஙகிரஸ் 
ழகோரிக்வக வைத்தது.

ஈ)  கேோைகககோல நேசியவோதிகளின் ்ஙகளிபபு 
(1885-1915)

இந்திய ழதசிய கோஙகிரவச ழசரந்த ெதோடக்க 
கோேத் தவேைரகள் சமூகத்தின் உயரகுடிப் பிரிவைச் 
ழசரந்ழதோர ஆைர. ைேக்கறிஞரகள், மருத்துைரகள், 
கல்லூரி, ்பல்கவேக்கேகப் ழ்பரோசிரியரகள், 
்பத்திரிவக ஆசிரியரகள் ழ்போன்ழ்றோர கோஙகிரவச 
பிரதிநிதித்துைப்்படுத்திைர. இருந்தழ்போதிலும் 
அைரகள் இந்தியோவின் ெைவழைறு ்பகுதிகளிலிருந்து 
ைந்தைரக�ோயினும் இந்திய ழதசிய கோஙகிரவச 
உண்வமயோகழை ஒரு ழதசிய அரசியல்சோர 
அவமப்்போக ஆக்கிைர. கோஙகிரசின் இத்தவேைரகள் 
அரசியல் சடடம் அனுமதித்த ைழிக�ோை 
மனுெகோடுப்்பது, மன்்றோடுைது, விண்ணப்்பம் ெசயைது 
ழ்போன்்ற முவ்றகவ� ழமறெகோண்டதோல் “மிதைோத 
ழதசியைோதிகள்” என்னும் புவைப் ெ்பயவரப் 
ெ்பற்றைர. கோேனியம் ்பறறிய ஒரு ைவகயோை புரிதல் 
இந்தியோவில் உருைோகிக் ெகோண்டிருந்த கோேமது. 
்பத்ெதோன்்பதோம் நூற்றோண்டில் இந்திய ழதசிய 
கோஙகிரஸ் உருைோை கோேப்்பகுதியில் கோேனிய 
எதிரப்பு ெதோடர்போை புரிதல் இருந்ததோ என்்பது ்பறறித் 
ெதரிந்து ெகோள்� ஆயத்த நிவேக் குறிப்புகளில்வே. 
நோம் ஒழர நோடோக என்்ற கருத்து ைடிைம் ெ்ப்ற 
உதவியைரகள் இத் ெதோடக்ககோே ழதசியைோதிகழ�. 
அைரகள் உண்வமயோகழை இம்மண் சோரந்த 
கோேனிய எதிரப்புச் சித்தோந்தத்வதயும் தோஙக�ோகழை 
தஙகளுக்ெகை ஒரு ெசயல் திடடத்வதயும் 
உருைோக்கிக் ெகோண்டைர. இது உண்வமயில் 
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 1.6   க�ௌநரோஜியும் அவர முன்்வத்ே 
சுரண்ைல்  நகோட்்ோடும்

‘இந்திய ழதசியத்தின் 
முதுெ்பரும் தவேைர’ எை 
அறியப்்படும் தோதோ்போய 
ெநௌழரோஜி ெதோடக்கோே 
ழதசிய இயக்கத்தின் 
முக்கியத் தவேைரகளில் 
ஒருைரோைோர. 1870களில் 
்பம்்போய மோநகரோடசிக் 
கேகத்திறகும், நகரசவ்பக்கும் 
ழதரந்ெதடுக்கப்்படடோர. 1892இல் இஙகிேோந்துப் 
்போரோளுமன்்றத்திறகுத் ழதரந்ெதடுக்கப்்படட 
நிவேயில் அைர ேண்டனில் ‘இந்திய சஙகம் (Indian 
Society - 1865), கிேக்கிந்தியக் கேகம் (East Indian 
Association - 1866) எனும் அவமப்புகவ� 
உருைோக்கிைோர. அைர மூன்று முவ்ற இந்திய 
ழதசிய கோஙகிரசின் தவேைரோகத் 
ழதரந்ெதடுக்கப்்படடோர.

அைர எழுதிய ‘ைறுவமயும் பிரிடடனுக்ெகோவைோத 
இந்திய ஆடசியும்’ (Poverty and Un-British Rule in India - 
1901) எனும் புத்தகழம இந்திய விடுதவேப் 
ழ்போரோடடத்திறகு அைர ெசயத முக்கியப் ்பஙகளிப்்போகும். 
இந்நூலில் அைர “ெசல்ைச் சுரண்டல்” எனும் 
ழகோட்போடவட முன் வைத்தோர. எந்த நோடோக இருந்தோலும் 
ைசூலிக்கப்்படட ைரிவய அந்நோடடு மக்களின் 
நல்ைோழவிறகோகழை ெசேைழிக்க ழைண்டும். ஆைோல் 
பிரிடடிஷ இந்தியோவில் ஆஙகிழேயர ைசூலிக்கும் ைரி 
இஙகிேோந்தின் நேனுக்கோகச் ெசேவு ெசயயப்்படுகி்றது 
எைக் கூறிைோர. 1835 முதல் 1872 முடிய ஒவெைோரு 
ஆண்டும் சரோசரியோக 13 மில்லியன் ்பவுண்டுகள் 
மதிப்புவடயப் ெ்போருடகள் இஙகிேோந்திறகு ஏறறுமதி 
ெசயயப்்படடதோகவும் ஆைோல் அந்த அ�விறகோைப் 
்பணம் இந்தியோ ைந்து ழசரவில்வே எைவும் கூறிைோர. 
ேண்டனில் ைோழும் கம்ெ்பனியின் ்பஙகுதோரரகளுக்கு 
ேோ்பத்தில் ைேஙகப்்பட ழைண்டிய ்பஙகு, 
இருப்புப்்போவதத் துவ்றயில் (Railways) முதலீடு 
ெசயதைரகளுக்கு உத்திரைோதம் அளிக்கப்்படடைோறு 
தரப்்பட ழைண்டிய ைடடி, ்பணி நிவ்றவு ெ்பறறுவிடட 
அதிகோரிகளுக்கும் த�்பதிகளுக்கும் ைேஙகப்்பட 
ழைண்டிய ஓயவூதியம் இந்தியோவிலும் இந்தியோவிறகு 
ெைளியிலும் நோடுகவ�க் வகப்்பற்ற ழமறெகோள்�ப்்படடப் 
ழ்போரகளுக்கோக இஙகிேோந்திடமிருந்து ெ்பற்ற கடனுக்கு 
ெசலுத்த ழைண்டிய ைடடி ஆகிய இவையவைத்துக்கும் 
்பதிேோகழை அப்ெ்போருடகள் ஏறறுமதி ெசயயப்்படடதோக 
அைர ைோதோடிைோர. இவையவைத்தும் தோயகக் 
கடடணம் (Home Charges) எனும் ெ்பயரில் 
ஆண்ெடோன்றுக்கு 30 மில்லியன் ்பவுண்டுகள் நஷடம் 
ஏற்படுத்துைதோக ெநௌழரோஜி உறுதி்படக் கூறிைோர.

ேோேோ்ோய் க�ௌநரோஜி

்ப த் தி ரி வ க ய ோ � ர க � ோ க 
இருந்தைர. ெதோடக்ககோே 
விடுதவே இயக்கத்தின் 
ை ல் ே வ ம மி க் க த் 
தவேைரகளில் ெ்பரும்்போழேோர 
்பத்திரிவககளில் எழுதுைதில் 
ஈடு்படடிருந்தைர. தோதோ்போய 
ெநௌழரோஜி இந்தியோவின் குரல் 
(Voice of India), ரோஸ்த் ழகோப்தோர (Rast Goftar) எனும் 
இரு ்பத்திரிவககவ�த் ெதோடஙகி அைறறின் 
ஆசிரியரோகவும் ்பணியோறறிைோர. சுழரந்திரநோத் 
்போைரஜி ெ்பஙகோலி (Bengalee) என்னும் 
ெசயதிப்்பத்திரிவகயின் ஆசிரியரோகப் ்பணிபுரிந்தோர. 
்போேகஙகோதர திேகர ழகசரி, மரோடடோ ஆகியப் 
்பத்திரிவககளின் ஆசிரியரோகத் திகழந்தோர. இவைழி 
முவ்றகவ�ப் ்பயன்்படுத்திழய அைரகள் கோேனிய 
அடக்குமுவ்ற குறித்து மக்களுக்கு கறபித்துத் ழதசியக் 
கருத்துகவ�யும் ்பரப்பிைர. இந்திய ழதசிய கோஙகிரஸ் 
ழமறெகோண்ட முயறசிகள் ்பறறிய ெசயதிகவ� 
இப்்பத்திரிவககழ� மக்களுக்கு எடுத்துச் ெசன்்றை. 
இந்திய ைரேோறறில் முதன் முவ்றயோக கோேனிய 
அரசின் அடக்குமுவ்ற ெகோள்வககளுக்கும் 
சடடஙகளுக்கும் எதிரோகப் ெ்போதுமக்கள் கருத்வத 
உருைோக்குைதில் ்பத்திரிவககள் ெ்பரிய அ�வில் 
்பயன்்படுத்தப்்படடை.

ழதசிய இயக்கத்தில் மத்தியதர ைகுப்பிைரும் 
விைசோயிகளும், வகவிவைஞரகளும் 
ெதோழிேோ�ரகளும் மிக முக்கியமோை ்பஙகிவை  
ைகிக்க முடியுெமை ்போே கஙகோதர திேகர உறுதியோக 
நம்பிைோர. கோேனிய அரசின் அடக்குமுவ்ற ஆடசிக்கு 
எதிரோக இம்மக்கள் பிரிவிைரிவடழய மை 
நிவ்றவின்வமவயப் ்பரப்புைதறகு அைர 
்பத்திரிவககவ�ப் ்பயன்்படுத்திைோர. இந்தியோவில் 
ஆஙகிழேயரின் ஏகோதி்பத்திய ஆடசிக்கு எதிரோக 
நோடுதழுவிய எதிரப்புக்கு அைர அவேப்பு விடுத்தோர. 
1897 ஜஸுவே 27இல் திேகர வகது ெசயயப்்படடு 
இந்திய தண்டவைச் சடடம் பிரிவு 124A யின் கீழ 
குற்றம் சோடடப்்படடோர. திேகர கோஙகிரசில் தீவிர 
ழதசியைோதிகள் பிரிவைச் ழசரந்தைரோக 
இருந்தழ்போதிலும் மிதைோத ழதசியைோதிகள், தீவிர 
ழதசியைோதிகள் ஆகிய இரு பிரிவிைரும் 
ஒருஙகிவணந்து அைர 
வகது ெசயயப்்படடவத 
எதிரத்தைர. கருத்துச் 
சுதந்திரம், ்பத்திரிவகச் 
சுதந்திரம் ஆகிய இரு 
உரிவமகளும் இந்திய 
விடுதவேப் ழ்போரோடடத்தின் 
முக்கியக் கூறுக�ோய 
வி�ஙகிை.

சுநரந்திர�ோத் ்ோைரஜி

்ோல கஙகோேர திலகர
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்ோைச் சுருககம்
 � ்பதிெைடடோம் நூற்றோண்டு முதல் ஆஙகிழேயக்

கிேக்கிந்தியக் கம்ெ்பனி நவடமுவ்றப்்படுத்திய 
நிே, ைருைோயச் சீரதிருத்தஙகள் இந்திய 
ழை�ோண்வமச் ெசயல்்போடுகளின் மீது 
தோக்கத்வத ஏற்படுத்திை.

 � இஙகிேோந்தில் கைரக இயந்திரத் 
ெதோழிறசோவேகள் ை�ரச்சி ெ்பற்றதோல் 
கம்ெ்பனி இந்தியோவிலிருந்து கச்சோப் 
ெ்போருடகவ� இஙகிேோந்திறகு ஏறறுமதி 
ெசயது பின்ைர அஙகு உற்பத்தி ெசயயப்்படடப் 
்பண்டஙகவ� இந்தியோவிறகு இ்றக்குமதி 
ெசயதது. இச்ெசயல்்போடு இந்தியக் வகவிவைத் 
ெதோழில்களின் வீழச்சிக்கு இடடுச்ெசன்்றது. 
இதைோல் வகவிவைத் ெதோழிேோ�ரகள் 
ழைவேயிேந்தைரக�ோக ஆக்கப்்படடைர.

 � நி ே ம ற ்ற த் ெ த ோ ழி ே ோ � ர க ளு ம் , 
ழைவேயில்ேோக் வகவிவைஞரகளும் 
்படடினிச் சோவிலிருந்து தப்பித்துக் 
ெகோள்ைதறகோக ஆஙகிேப் ழ்பரரசின் 
கோேனிகளுக்குக் குடிெ்பயரந்தைர.

 � ஆஙகிழேயர அறிமுகம் ெசயத 
ழமவேக்கல்வியின் விவ�ைோகக் கற்றறிந்த 
இந்தியரகள் எனும் ஒரு ைகுப்பு உருைோகி, 
இந்தியச் சமூகத்தின் சீரதிருத்தஙகளுக்கோகப் 
ழ்போரோடியது.

 � 1857ஆம் ஆண்டு ்பறறிய கசப்்போை
நிவைவுகள், இைப் ்போகு்போடடுக் 
ெகோள்வக, கருத்துழைறு்போடுகளுக்கு 
எதிரோக ழமறெகோள்�ப்்படட அடக்குமுவ்ற 
நடைடிக்வககள் ஆகிய கோரணிகள் 
ழதசியைோதம் ை�ரைதறகுப் ்பஙகளிப்புச் 
ெசயதை.

 � நவீை கற்றறிந்த ைகுப்பிைர, தஙகளின்
கருத்துகவ�யும் குவ்றகவ�யும் 
எடுத்துவரக்க, ெசன்வைைோசிகள் சஙகம் 
(1852) ெசன்வை மகோஜை சஙகம் (1884) 
இந்திய ழதசிய கோஙகிரஸ் (1885) ஆகிய 
அரசியல் அவமப்புகவ� உருைோக்கிைர.

 � ெ்போதுமக்களுக்கு கோேனியோடசியின் 
சுரண்டவேயும் அது அன்்றோட ைோழக்வகயின் 
மீது ஏற்படுத்தும் தோக்கம் குறித்தும் 
கறபிப்்பழத தவேைரகளின் தவேயோயப் 
்பணிகளில் ஒன்்றோக அவமந்தது. தோதோ்போய 
ெநௌழரோஜியோல் முன்வைக்கப்்படட ெசல்ைச் 
சுரண்டல் ழகோட்போடு இந்தியோவின் ெசல்ை
ை�த்வத ஆஙகிழேயர ெகோள்வ�யடிப்்பவத 
ெைடடெைளிச்சமோக்கியது.

I.  ெரியோை வி்ை்யத்
நேரந்கேடுககவும்.

1. கோந்தியடிகள் ெதன்ைோப்பிரிக்கோவிலிருந்து எந்த
ஆண்டு இந்தியோ திரும்பிைோர?
(அ) 1915 (ஆ) 1916 (இ) 1917 (ஈ) 1918

2. இந்தியோவில் ஆஙகிேக் கல்வி எந்த ஆண்டு
அறிமுகப்்படுத்தப்்படடது?
(அ) 1825 (ஆ) 1835 (இ) 1845 (ஈ) 1855

3. மோறு்படட ஒன்வ்றத் ழதரவு ெசயக.
(அ) வில்லியம் ழஜோன்ஸ்
(ஆ) சோரேஸ் வில்கின்ஸ்
(இ) மோக்ஸ் முல்ேர 

 (ஈ) அரவிந்த ழகோஷ
4. “சுயரோஜ்யம் எைது பி்றப்புரிவம, அவத 

அவடந்ழத தீருழைன்” – எைக் கூறியைர
(அ) ்போேகஙகோதர திேகர
(ஆ) தோதோ்போய ெநௌழரோஜி
(இ) சு்போஷ சந்திர ழ்போஸ்
(ஈ) ்போரதியோர

5. பின்ைருைைைறவ்ற ெ்போருத்தி சரியோை
விவடவயத் ழதரவு ெசயக.
(அ)  ்போேகஙகோதர 

திேகர
- 1.  இந்தியோவின் குரல்

(ஆ)  தோதோ்போய 
ெநௌழரோஜி

- 2.  ெமடரோஸ் வடம்ஸ்

(இ) ெமக்கோழே - 3. ழகசரி
(ஈ)  வில்லியம் டிக்வ்ப - 4.  இந்தியக் கல்வி

குறித்த குறிப்புகள்
(அ) 2, 4, 1, 3 (ஆ) 3, 1, 4, 2
(இ) 1, 3, 2, 4  (ஈ) 4, 2, 3, 1

6. பின்ைரும் எது ஒன்று சரியோகப் 
 ெ்போருந்தியுள்�து?
(அ)  ஆஙகிேக் கல்விச் சடடம் - 1843
(ஆ)  அடிவமமுவ்ற ஒழிப்பு - 1859
(இ)  ெசன்வைைோசிகள் சஙகம் - 1852
(ஈ)  இண்டிழகோ கேகம் - 1835

7. பின்ைரும் அவமப்புகள் ெதோடஙகப்்படட சரியோை
கோே ைரிவசவயத் ழதரவு ெசயக
(i) கிேக்கிந்தியக் கேகம்
(ii) ெசன்வை மகோஜை சஙகம்
(iii) ெசன்வைைோசிகள் சஙகம்
(iv) இந்தியச் சஙகம்
(அ) ii, i, iii, iv (ஆ) ii, iii, i, iv
(இ) iii, iv, i, ii (ஈ) iii, iv, ii, i

 பயிற்சி

12th_History_TM_Unit_1.indd   14 10-06-2019   13:01:55athiyamanteam.com  |  8681859181 Online Video Class + Test Batch TNPSC, Police, Forest Railway Exam



15 இந்தியாவில் தேசியத்தின் எழுச்சி

8. இந்திய ழதசிய கோஙகிரவ� நிறுவியைர
(அ) சு்போஷ சந்திர ழ்போஸ்
(ஆ) கோந்தியடிகள்
(இ) A.O. ஹியூம்
(ஈ) ்போேகஙகோதர திேகர

9. இந்திய ழதசிய  கோஙகிரஸின் முதல் தவேைர
(அ) சுழரந்திரநோத் ்போைரஜி
(ஆ) ்பத்ருதீன் தியோப்ஜி
(இ) A.O.ஹியூம்
(ஈ) W.C. ்போைரஜி

10. “இந்தியோவின் முதுெ்பரும் மனிதர” எை
 அவேக்கப்்படு்பைர
(அ) ்போேகஙகோதர திேகர
(ஆ) M. K. கோந்தி
(இ) தோதோ்போய ெநௌழரோஜி
(ஈ) சு்போஷ சந்திர ழ்போஸ்

11. “ைறுவமயும் பிரிடடனுக்ெகோவைோத இந்திய
ஆடசியும்” (Poverty and Un-British Rule in India)
என்்ற நூவே எழுதியைர
(அ) ்போே கஙகோதர திேகர
(ஆ) ழகோ்போே கிருஷண ழகோகழே
(இ) தோதோ்போய ெநௌழரோஜி
(ஈ) எம்.ஜி. ரோைழட

12. கூறறு:  ஆஙகிே அரசோஙகம் தவடயற்ற
ைணிகக்  ெகோள்வகவயப் 
 பின்்பறறியது.

கோரணம் :  இஙகிேோந்தின் தவடயற்ற ைணிகக் 
ெகோள்வகயிைோல் இந்தியோ  
நன்வமவயப் ெ்பற்றது.

(அ)  கூறறு சரி. ஆைோல் கோரணம் கூறவ்ற
 வி�க்கவில்வே

(ஆ) கூறறு சரி. கோரணம் கூறவ்ற வி�க்குகி்றது
(இ) கூறறு சரி; கோரணம் தைறு
(ஈ) கூறறு கோரணம் இரண்டும் தைறு

13. ஒரிசோ ்பஞசம் குறித்த பின்ைரும் கூறறுக்களில்
சரியோைவை எவை/எது?
கூறறு 1:  1866ஆம் ஆண்டில் ஒன்்றவர 

மில்லியன் மக்கள் ஒரிசோவில் 
்படடினியோல் இ்றந்தைர.

கூறறு 2:  ்பஞச கோேத்தில் 200 மில்லியன் 
்பவுண்ட அரிசிவய பிரிடடனுக்கு 
ஆஙகிே அரசு ஏறறுமதி ெசயதது.

கூறறு 3:  ஒரிசோ ்பஞசமோைது தோதோ்போய 
ெநௌழரோஜிவய இந்திய ைறுவம 
குறித்து ைோழநோள் ஆயவை 
 ழமறெகோள்� தூண்டியது.

(அ) 1, 2
(ஆ) 1, 3
(இ) இைறறுள் எதுவுமில்வே
(ஈ) இவை அவைத்தும்

14. கூறறு:  தோதோ்போய ெநௌழரோஜி இந்திய ழதசிய
கோஙகிரஸின் தவேைரோக மூன்று முவ்ற
ழதரவு ெசயயப்்படடோர.

கோரணம்:  1905ஆம் ஆண்டு ைவரயில் இந்திய 
விடுதவே இயக்கம் அரசவமப்புைோதிகளின் 
கடடுப்்போடடிலிருந்தது .

(அ)  கூறறு, கோரணம் இரண்டும் சரி. கோரணம் 
கூறவ்ற வி�க்குகி்றது.

(ஆ)  கூறறு, கோரணம் இரண்டும் சரி. ஆைோல் 
கோரணம் கூறவ்ற வி�க்கவில்வே.

(இ) கூறறு சரி ஆைோல் கோரணம் தைறு.
(ஈ) கூறறு தைறு ஆைோல் கோரணம் சரி.

II சுருககைோை வி்ையளிககவும்.
1. ழதசியம் என்்றோல் என்ை?
2. புதிய நிேவுவடவம உரிவமக�ோல் ஏற்படட 

்போதிப்புகவ� எழுதுக.
3. அவுரி கேகம் குறித்து குறிப்பு ைவரக.
4. இல்்பரட மழசோதோவின் முக்கியத்துைத்வத விைோதி.
5. நவீை கல்வியில் சமயப்்பரப்புக் குழுக்களின்

்பஙகிவை வி�க்குக.
6. ஆஙகிேப் ்போரோளுமன்்றத்திறகுச்

ெசன்வைைோசிகள் சஙகத்திைர அளித்த
ழகோரிக்வககள் என்ை?

7. இந்திய ழதசிய கோஙகிரசுக்கு முன்ைர
ெதோடஙகப்்படட அவமப்புகளின் ்படடியவே
தயோர ெசயக.

8. ெதோடக்க கோே முக்கிய ழதசியைோதிகவ�க்
கண்டறிக.

III குறுகிய வி்ையளிககவும்.
1. ெமக்கோழேயின் ‘இந்தியக் கல்வி குறித்த

 குறிப்புகவ�’ ஆயக.
2. 1853இல் இந்தியச் சீரதிருத்தக் கேக  தவேைரின்

ெசன்வை ைருவகவயக் குறித்து நீ அறிந்தது
என்ை?

3. பிரிடடிஷ இந்தியோவில் ழதசிய உணரவிவை
உருைோக்கியதில் ்பத்திரிவககளின் ்பஙகிவை
எழுதுக.

4. பிரிடடிஷ இந்தியோவில் ஒப்்பந்தக் கூலி
 ெதோழிேோ�ர முவ்ற எவைழியில் 
 ஏற்படுத்தப்்படடது?

5. ழம 1884இல் நவடெ்பற்ற ெசன்வை மகோஜை 
சஙகத்தின் ெதோடக்கவிேோவில் ்பஙழகற்ற 
முக்கியத் தவேைரகளின்  ெ்பயரகவ� எழுதுக.

6. ெதோடக்க கோேத்தில் இேஙவகக்குத் 
 ெதோழிேோ�ரகவ� அனுப்பி வைக்கப்்படடது 
குறித்து எழுதுக.

7. இந்திய நிரைோகச் ெசேவிை விைரஙகவ�க் கூறுக.
IV. விரிவோை வி்ையளிககவும்.
1. இந்திய நடுத்தர ைரக்கத்தில் ழமறகத்தியக்

கல்வியின் தோக்கத்வதயும் பின்ைர அது இந்தியச்
சமூகத்வதச் சீரத்திருத்தவும் மறறும்
மீடடுருைோக்கம் ெசயதிட ஆறறிய ்பஙகிவை
விைோதிக்கவும்.
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16இந்தியாவில் தேசியத்தின் எழுச்சி

2. பிரிடடிஷ இந்தியோவில் ழதசிய உணரவு
ழதோன்்ற கோரணமோை சமூகப் - ெ்போரு�ோதோரக்
கோரணிகவ� ஆயக.

3. இந்தியோவில் ழதசிய விழிப்புணரவுக்குப்
பிரிடடி்ோரின் அடக்குமுவ்ற மறறும் இைெைறிக்
ெகோள்வககள், எந்த அ�விறகுக் கோரணமோக
இருந்தை?

4. இந்திய ழதசிய  கோஙகிரசின் ழநோக்கஙகவ�யும்
பிரிடடிஷ ஆடசியிலிருந்து விடுதவே 
ெ்பறுைதறகு ஆரம்்ப கோே ழதசியைோதிகள் 
அளித்த ்பஙகிவையும் வி�க்குக.

V. கெயல்்ோடுகள்.
1. இந்தியோவில் ழமறகத்தியக் கல்வி 

 அறிமுகப்்படுத்தப்்படோமலிருந்தோல் என்ை
 நடந்திருக்கும் என்்பவத விைோதிக்கவும்.

2. தமிழநோடடிலிருந்த ஆரம்்ப கோே
 ழதசியைோதிகளின் ைோழக்வக ைரேோறு மறறும்  
உருைப் ்படஙகவ�த் ெதோகுக்கவும்.

VI. வ்ர்ைம்.
இந்திய ழதசிய கோஙகிரஸ் மோநோடுகள் 

நவடெ்பற்ற பின்ைரும் இடஙகவ� இந்திய 
 ைவர்படத்தில் குறிக்கவும்.

1. ்பம்்போய 6. கோன்பூர
2. கல்கத்தோ 7. சூரத்
3. ெசன்வை 8. ேோகூர
4. அகமதோ்போத் 9. பூைோ
5. ேக்ழைோ 10. அேகோ்போத்

நைறநகோள் நூல்கள்

� 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.

இ்ணயேள வளஙகள்

www.brittanica.com

க்லச்கெோறகள் 
தவடயில்ேோ  
ைோணிகக் ெகோள்வக / 
சுதந்திர ைணிகம்

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

சீரோக்கு, ழமன்வமயோக்கு ameliorate to make better

ஒப்்பந்தத் ெதோழிேோ�ர indentured 
labour a debt bondage worker on a contract

கீழத்திவச நோடுகளின் ெமோழி, 
்பண்்போடு, ைரேோறு கற்றைர Orientalist

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

ஆஙகிே ெமோழி இேக்கியம் 
கற்றைர Anglicists an authority on or student of English 

languages and literature

மதம் மோறறும் முயறசி proselytizing attempting to convert someone from one 
religion, belief, or opinion to another

்பே ெதயை நம்பிக்வக polytheism the belief in or worship of more than 
one god

சுழதச ெமோழி vernacular
language commonly spoken by the 
people of a particular a region or a 
particular group
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அறிமுகம்
பத்தொனபதொம் நூற்ொண்டின 

இறுதிப் பததொண்டுகளில் இந்திய ததசிய 
கொங்கிரசுக்குளதளே மிதவொத அரசியலுக்கு 
எதிரொக ்வளிப்படையொன ்வறுப்பு நிலவியது. 
இவ்வறுப்பு முடிவில் ஒரு புதியப் தபொக்கொகத 
ததொற்ம் ்பறறு அது தீவிர ததசியவொதப் 
தபொக்்கனக் குறிப்பிைப்படைது. இததீவிர 
ததசியவொதிகள அல்லது முறதபொக்கொளேரகள
அல்லது தபொரக்குணமிக்கவரகள என நொம் 
அடைக்க விரும்பும் இக்குழுவினர மிதவொத 
ததசியவொதிகளின கவனமொன அணுகுமுட், 
ஆங்கிதலயரிைம் மன்ொடுதல், மனுச் 
சமரப்பிததல் தபொன் அவரகளின “இட்ஞ்சுதல் 
்கொளடககடளே” கடுடமயொக விமரசிததனர. 
மகொரொஷ்டிரொவில் பொலகங்கொதர திலகர, 
வங்கொளேததில் பிபின சந்திரபொல், பஞ்சொபில் 
லொலொ லஜபதி ரொய் ஆகிதயொரின தடலடமயில் 
இப்தபொரக்குணம் வளேரச்சி ்பற்து. இததடகயப் 
தபொக்கு வளேரச்சி ்பற்தறகொன அடிப்படைக் 
கொரணங்கள: கொங்கிரசுக்குள உருவொன 
உடகுழுக்கள, மிதவொத ததசியவொதிகளின  
அரசியல் நைவடிக்டககளேொல் ஏறபடை மனச்தசொரவு, 
வங்கொளேதடதப் பிரிதததறகொக கரசன மீது ஏறபடை 
தகொபம்.

ஆங்கிதலயரின பிரிததொளும் ்கொளடகக்கு 
முதனடமயொன எடுததுக்கொடடு வங்கப் 
பிரிவிடனயொகும். அது கொலனிய எதிரப்பு, 
சுததசி, ததசியம் வளேரவதறகு விடனயூக்கியொய் 
அடமந்தது. பிரிவிடனத திடைம் முதனமுதலில் 
மிதவொத ததசியவொதிகளேொல் எதிரக்கப்படைது. 
ஆனொல் இயக்கததின வளேரச்சிப் தபொக்கில் 
சுததசி இயக்கததிறகொன பல உததிகள 

தீவிர தேசியவாேத்தின் எழுச்சியும் 
சுதேசி இயககமும்2

அலகு

கற்லின தநொக்கங்கள
 �  வங்கொளேததில் நடை்பற் சுததசி இயக்கததின இயல்டபயும்

முக்கியததுவதடதயும் புரிந்து ்கொளவது.
 �  பிரிடடிஷ் இந்திய அரசின அைக்குமுட் நைவடிக்டககடளே அறிந்து ்கொளவது.
 �  1907இல் ஏறபடை சூரத பிளேவுக்கு (இந்திய ததசிய கொங்கிரசில்) இடடுச் ்சன் நிகழ்வுகடளேக்

கண்ைறிவது.
 �  வங்கொளேததுப் புரடசிகரத தீவிர ததசியவொததடத நனகு ்தரிந்து ்கொளவது.
 �  தமிைகததில் நடை்பற் சுததசி இயக்கப்தபொரொடைங்கதளேொடு அறிமுகமொதல்
 �  வ.உ.சிதம்பரம், வ.தவ.சுப்ரமணியம், சுப்ரமணிய சிவொ, சுப்பரமணிய பொரதி ஆகிதயொர வகிததப்

பங்கிடனத தி்னொய்வு ்சய்தல்

சுதேசி இயககம்
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18தீவிர தேசியவாேத்தின் எழுச்சியும் சுதேசி இயக்கமும்

முன்னடுக்கப்படைன. அந்நியப் ்பொருடகடளேப் 
பு்க்கணிப்பது, அரசொல் நிரவகிக்கப்படும் கல்வி 
நிடலயங்கடளேப் பு்க்கணிப்பது ஆகியன சுததசி 
இயக்கததின ஆக்கபூரவமொனத திடைங்களேொக 
இருந்தன. இவவியக்கதம (1905-1911) 
கொந்தியடிகளின சகொப்தததிறகு முந்டதய இந்திய 
ததசிய இயக்கததின மிக முக்கியக் கடைமொகும். 
ஏ்னனில் இவவியக்கததின தபொக்கில் இந்திய 
ததசிய இயக்கததின இயல்பில் குறிப்பிைததகுந்த 
மொற்ங்கள ஏறபடைன. அது முனடவதத 
தநொக்கங்கள, தபொரொடை வழிமுட்கள, அதன 
சமூக ஆதரவுத தளேம் ஆகியன மொற்ம் ்பற்ன.

ஆங்கில அரசொடசியின கீழ் சமூகததின 
பல்தவறு பிரிவினர எதிர்கொண்ை பிரச்சடனகள, 
அவரகளேடனவருடைய வொழ்வின ்பொது 
அம்சமொகிவிடை கொலனியச் சுரண்ைல் ஆகியடவ 
்வளிக் ்கொணரப்படைதொல் இயக்கததின சமூக 
ஆதரவுததளேம் விரிவடைந்தது. இந்திய ததசிய 
இயக்கததின வரலொறறில் முதனமுதலொக 
்பண்களும், ்தொழிலொளேரகளும், விவசொயிகளும், 
விளிம்பு நிடல மக்களும், நவீன ததசியச் 
சிந்தடனகடளேயும் அரசியடலயும் அறிந்து 
்கொண்ைனர. இக்கொலப்பகுதியில்தொன 
முதனமுதலொக உயரகுடியினர முழுமுயறசி 
தமற்கொண்டு சொமொனிய மக்களிைம் தபசி 
அவரகடளேயும் அரசியலில் இடணந்து 
்கொளளே அடைததனர. தமலும் இந்தியொவின 
பலபகுதிகளில் வடைொர ்மொழிப் பததிரிடககள 
்பற் வளேரச்சி சுததசி இயக்கததின முக்கியச் 
சொதடனயொகும். இக்கொல கடைததில் வடைொர  
்மொழிப் பததிரிடககளின ததசியததனடம 
மிகத ்தளிவொகதவ புலப்படைது. தமிழ்நொடடில் 
சுததசமிததிரன, மகொரொஷ்டிரொவில் தகசரி, 
வங்கொளேததில் யுகந்தர ஆகிய பததிரிக்டககளின 
பங்களிப்பு ஒரு சில எடுததுக்கொடடுகளேொகும்.

சுததசி இயக்கம் மக்களிடைதய ்பரும் 
ஆதரடவப்்பற் நிடலயில், ததசிய இயக்க 
நைவடிக்டககடளே, அடவ எததடகயதொக 
இருந்தொலும் அவறட் நசுக்கும் ்பொருடடு ஆங்கில 
அரசு, ் பொதுக்கூடைங்கள சடைம் (1907), ் வடி மருந்துச் 
சடைம் (1908), ்சய்திததொள சடைம், தூண்டுதல் குற்ச் 
சடைம் (1908), இந்தியப் பததிரிடகச் சடைம் (1910) என பல 
அைக்குமுட்ச் சடைங்கடளே வரிடசயொய் இயறறியது. 
்பொதுக்கூடைங்கடளேக் கண்கொணிப்பதும், 
பதிவு ்சய்வதும் அவவொறு தமற்கொளளேப்படை 
நைவடிக்டககளில் ஒன்ொகும். (தபச்சுகடளேப் பதிவு 
்சய்வதறகொக முதனமுட்யொக கொவல் துட்யினர 
சுருக்்கழுதது முட்டயப் பயனபடுததினர). 
இப்பொைததில் வங்கொளேததிலும் ததசிய அளேவிலும் 
நடை்பற் நிகழ்வுகடளே விவொதிக்கும்தபொதத, 
தமிழ்நொடடில் நைததப்்பற் சுததசி இயக்கதடதயும் 
விவொதிக்க உளதளேொம். குறிப்பொக வ.உ.சிதம்பரம்,  
வ.தவ.சுப்ரமணியம், சுப்ரமணிய சிவொ, சுப்ரமணிய 
பொரதி ஆகிதயொர வகிதத பொததிரததின மீது 
தனிக்கவனம் ்சலுததுகித்ொம்.

 2.1  வஙகப் பிரிவினை
1899 ஜனவரி 

6இல் புதிய தடலடம 
ஆ ளு ந ர ொ க வு ம்  
இந்தியொவின அரசப் 
பி ர தி நி தி ய ொ க வு ம் 
கரசன பிரபு பணி 
நியமனம் ்சய்யப்படைொர. 
்தொைரந்து ஏறபடைப் 
பஞ்சங்கள, பிதளேக் தநொய் 
ஆகியடவ ஏறபடுததியத 
தொக்கததின விடளேவொய் ஆங்கிதலயரின 
்சல்வொக்கு தமனதமலும் குட்ந்து 
்கொண்டிருந்த கொலமது. கற்றிந்த இந்திய மக்கள 

கர்சன் பிரபு

அளேடவயில் இல்டல 

வ

்த

கிதம

வஙகப் பிரிவினை
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19 தீவிர தேசியவாேத்தின் எழுச்சியும் சுதேசி இயக்கமும்

்தொைக்கததில் வங்கொளேததின சில பகுதிகடளே
மொறறுவது அல்லது ஏடனய பகுதிகடளே
மொறறியடமப்பது எனறிருந்த எண்ணம் டிசம்பர
1903 முதல் 1905க்குள பிரிவிடனக்கொன 
முழுததிடைமொக மொற்ப்படைது. வங்கொளேம் இரண்டு 
மொகொணங்களேொகப் பிரிக்கப்பை தவண்டும். 
புதிய கிைக்கு வங்கொளேமும் அசொமும் சிடைகொங், 
ைொக்கொ, திப்தபரொவிலுளளே ரொஜஷொகி மடலயின 
சில பகுதிகள, அசொம் மொகொணம் ஆகியவறட் 
உளளேைக்கியதொய் இருக்கும்.

இந்து முஸ்லிம்கனைப் பிரிககும் த�ாககம்
ஆங்கிதலய ஆடசிக்கு எதிரொக வங்கொளேததில் 

நடை்பறும் அரசியல் நைவடிக்டககடளே அைக்கி 
இந்து - முஸ்லிம் மக்களிடைதய பிரிவிடனடய 
உருவொக்குவது எனபதத கரசனுடைய 
தநொக்கமொகும். குடிடமப் பணியொளேரகள
முனடவதத மொறறுத திடைங்கடளேக் குறிப்பொக, 
வங்கொளேதடத ்மொழி அடிப்படையில் பிரிப்பது 
எனும் கருதது தவண்டு்மனத் பு்ந்தளளேப்படைது. 
இததிடைம் வங்கொளே அரசியல்வொதிகடளே 
தமனதமலும் ஒருங்கிடணததுவிடும் எனபதொல் 
கரசன இததிடைதடத ஏறக மறுததொர. கரசன 
பிடிவொதமொக, பிரிக்கப்படை வங்கொளேம் ்தளிவொகத 
தனிததனியொய் பிரிக்கப்படை இந்து - முஸ்லிம் 
மக்கடளேக் ்கொண்டிருக்க தவண்டு்மன 
விரும்பினொர. புவியியல் அடிப்படையில் பொகீரதி 
ஆறு இயறடகயொகதவ வங்கொளேதடதப் 
பிரிப்பதொக அடமந்திருந்தது. தனக்கு முனனர 
பணியொறறியவரகடளேப் தபொலதவ கரசனும் 
இதடன அறிந்திருந்தொர. கிைக்கு வங்கொளேததில் 
முஸ்லிம்கள அதிகம் இருந்தனர. தமறகு 
வங்கொளேததில் இந்துக்கள ்பரும்பொனடமயினரொக 
இருந்தனர. மததிய வங்கததில் இரு சமூகததினரும் 
சமஅளேவில் வொழ்ந்து வந்தனர. முஸ்லிம் மக்களின 
நனமதிப்டபப் ் பறும் உளதநொக்கதததொடு அவரகடளே 
நயந்து ்சல்லும் தபொக்டக ஆங்கில நிரவொகம் 
கடைபிடிததது. முந்டதய முஸ்லிம் ஆடசி முதலொக 
முஸ்லிம் மக்கள ஒருதபொதும் அனுபவிததிரொத 
ஓர ஒறறுடமடயப் புதிய மொகொணமொன கிைக்கு 
வங்கொளேததில் அனுபவிப்பொரகள என பிப்ரவரி 
1904இல் ைொக்கொவில் கரசன, முஸ்லிம்களுக்கு 
உறுதியளிததொர.

வங்கப் பிரிவிடன வங்கொளே மக்கடளே 
மதததின அடிப்படையில் பிரிப்பதறகுப் பதிலொக 
அவரகடளே ஒனறுபடுததியது. இனம், வரக்கம், 
சமயம், வடைொரம் ஆகியத தடைகடளேத தொண்டி 
மக்களிடைதய வளேரந்து ்கொண்டிருந்த
வங்கொளிகள எனும் அடையொளேதடத 
ஆங்கில நிரவொகம் ஒருதவடளே குட்தது 

பிரிவினரின கருததுகடளே மொறறுவதறகு கரசன 
சிறியளேவிலொன முயறசிகடளே தமற்கொண்ைொர. 
கற்றிந்த ததசியவொத அறிஞரகதளேொடு ஈடுபொடடை 
ஏறபடுததிக் ்கொளவதறகு மொ்ொக அவர 
வரிடசயொகப் பல அைக்குமுட் நைவடிக்டககடளே 
தமற்கொண்ைொர. எடுததுக்கொடைொக கல்கததொ 
மொநகரொடசிக் குழுவில் அங்கம் வகிததத 
ததரந்்தடுக்கப்படை இந்திய உறுப்பினரகளின 
எண்ணிக்டகடயக் குட்ததொர (1899). 1904இல் 
இயற்ப்படைப் பல்கடலக்கைகச் சடைததினபடி 
கல்கததொ பல்கடலக்கைகம் அரசின தநரடிக் 
கடடுப்பொடடினகீழ் டவக்கப்படைது. இந்தியச் 
்சய்திப் பததிரிடககளின ததசியவொதத 
தனடமடயக் குட்ப்பதறகொக அலுவலக ரகசியச் 
சடைததில் (1904) திருததம் ்கொண்டுவரப்படைது. 
இறுதியொக வங்கொளேதடதப் பிரிக்க 1905இல் 
ஆடண பி்ப்பிததொர. இப்பிரிவிடன இந்தியொ 
முழுவதும் பரவலொன எதிரப்புக்கு இடடுச் ்சனறு 
இந்திய ததசிய இயக்கததில் ஒரு புதிய கடைதடதத 
்தொைங்கி டவததது.

ஒரு நிரவொகப் பிரிவு 
எனும் ்பொருளில் வங்கொளே
மொகொணம் உண்டமயிதலதய 
தமலொண்டம ்சய்ய இயலொத 
வடகயில் வடிவததில் 
்பரிதொக இருந்தது. 
பிரிக்கப்பை தவண்டியதின 
அவசியம் ்தொைரபொக 1860ஆம் ஆண்டு முதலொக 
விவொதங்கள நடை்பறறு வந்தன. மொரச் 1890இல் 
பிரிவிடனக்கொனத திடைததிறகுப் புததுயிர 
அளிக்கப்படைது. கரசன அசொம் ்சனறிருந்த
தபொது ஐதரொப்பியப் ்பரும் பண்டணயொரகள
அவரிைம் ஒரு தவண்டுதகொள டவததனர. 
கல்கததொவிறகு அருதக தங்களுக்கு ஒரு கைல் 
வழிடய ஏறபடுததிக் ்கொடுததொல் அவரகள அசொம் 
- ்பங்கொல் இருப்புப்பொடதடயச் சொரந்திருப்படத
ஓரளேவு தவிரததுக் ்கொளளே முடியும். என தவண்டினர.
இதடனத ்தொைரந்து டிசம்பர 1903இல் தனனுடைய 
இந்தியொவின பிரததச மறுவிநிதயொகம் ்தொைரபொன 
குறிப்புகளில் ஒரு திடைதடத கரசன தீடடியிருந்தொர. 
அதுதவ பினனர திருததம் ்சய்யப்படடு ரிஸ்லி 
அறிக்டக (Risely Papers) என் ்பயரில் 
்வளியிைப்படைது. இவவறிக்டக பிரிவிடனக்கு 
ஆதரவொக இரண்டு கொரணங்கடளே முனடவததது. 
அடவ: வங்கொளேததிறகு சுடம குட்வு, அசொமின 
முனதனற்ம் ஆகியனவொகும். எப்படியிருந்ததபொதிலும் 
இததிடைம் எவவொறு ஆங்கிதலய அதிகொரிகளின, 
ஐதரொப்பிய வணிகரகளின வசதிக்தகற்வொறு 
உண்டமயிதல தீடைப்படைது எனபது பறறிய 
்சய்திகள மட்க்கப்படைன.
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முட்கடளே மீறினர. 
1905 ஜுடல 17இல் 
கல்கததொவில் நடை்பற் 
கூ ட ை ் ம ொ ன றி ல் 
எதிரப்டப மக்களிடைதய 
விரிவுபடுததுவது எனறு 
மு டி வு ் ச ய் ய ப் ப ட ை து . 
அதத கூடைததில் 
ஆங்கிலப்்பொருடகடளேயும் 
நிறுவனங்கடளேயும் பு்க்கணிக்க சுதரந்திரநொத 
பொனரஜி அட்கூவல் விடுததொர. ஆகஸ்டு 7இல் 
கல்கததொ நகர அரங்கில் (Town Hall) நடை்பற் 
மற்்ொரு கூடைததில் சுததசி இயக்கம் முட்யொகப் 
பிரகைனம் ்சய்யப்படைது. 

இருந்ததபொதிலும் சுததசி இயக்கததின 
நிகழ்ச்சி நிரலொனது வங்கப்பிரிவிடனடய 
ரதது ்சய்யப் தபொதுமொனஅளேவிறகு கடடுக்குள 
டவக்கப்படடிருந்தது. தமலும் மிதவொத 
ததசியவொதிகள, இவவியக்கதடதப் பயனபடுததி 
முழு அளேவிலொன அடமதி வழியில்  எதிரப்டபத 
்தொைங்குவதறகு முறறிலும் எதிரொக இருந்தனர. 
ஆனொல் தீவிர ததசியவொதிகள இவவியக்கம் 
ஏடனய மொகொணங்களுக்கு விரிவுபடுததப்பைவும் 
முழு அளேவிலொன ்வகுஜன இயக்கதடதத
துவங்குவதறகும் ஆதரவொக இருந்தனர.
இயககத்தின் பரவல்

தடலவரகளின திடைமிைப்படை 
முயறசிகளுக்கும் தமலொக வங்கப்பிரிவிடனக்கு 
எதிரொகத தன்னழுச்சியொன எதிரப்புகள 
ஏறபடைன. குறிப்பொக மொணவரகள
்பருமளேவில் பங்தகற்னர. பிரிவிடனக்கு 
எதிரொனப் தபொரொடைததில் மொணவரகளின 
பங்தகறபு அதிகம். இதன எதிரவிடனயொக 
ஆங்கில அதிகொரிகள தநரடி நைவடிக்டக 
நிகழ்வுகளில் பங்தகறகும் மொணவரகளுக்கு 
கல்வி உதவித்தொடகயும் மொனியங்களும் 
நிறுததப்படும் எனப் பயமுறுததினர. இதறகு 
எதிரவிடனயொக ததசிய கல்வி நிறுவனங்கடளே, 
பளளிகடளே உருவொக்குவதறகொன முயறசிகடளே 
தமற்கொளவ்தனவும் முடிவு ்சய்யப்படைது. 
வங்கொளேம் முழுடமயிலும் நகரங்களிலும் 
கிரொமங்களிலும் ஆயிரக்கணக்கில் ்பொதுக் 
கூடைங்கள நைததப்்பற்ன. மத விைொக்களேொன 
துரகொபூடஜ தபொன்வறட்  பு்க்கணிப்புப் பறறிய  
தவண்டுதகொள விடுப்பதறகொகப் பயனபடுததப்படைன. 
அதிகொரபூரவமொக வங்கொளேம் பிரிக்கப்படை நொளேொன 
1905 அக்தைொபர 16 துக்கதினமொக கடைபிடிக்கப்பை 
தவண்டு்மன அறிவிக்கப்படைது. ஆயிரக்கணக்கில் 
மக்கள கங்டகயில் நீரொடி வந்தத மொதரம் பொைடலப் 
பொடிக்்கொண்டு வீதிகளில் ஊரவலமொகச் ் சன்னர.

மதிப்பிடடிருக்கலொம். பத்தொனபதொம் நூற்ொண்டின 
இறுதியில் சமூகததின ்பரும்பகுதியினரிடைதய 
வங்கொளே ஒறறுடம எனும் வலுவொன எண்ணம் 
வளேரந்து விடைது. ரவீந்திரநொத தொகூடர டமயமொகக் 
்கொண்டு வங்க ்மொழி இலக்கிய மதிப்டபப் 
்பறறுவிடைது. வடைொர்மொழிப் பததிரிடககளின 
வளேரச்சி ஒறறுடம ்தொைரபொன கடத வடிவிலொன 
விவரிப்புகடளேக் கடைடமப்பதில் பங்கொறறியது. 
இடதப்தபொலதவ மீண்டும் மீண்டும் ததொனறிய 
பஞ்சங்கள, தவடலயினடம, ்பொருளேொதொர 
வளேரச்சியில் ஏறபடை சறுக்கல் ஆகியடவ கொலனிய 
எதிரப்பு உணரவுகடளேத ததொறறுவிததன.

 2.2  பிரிவினை எதிரப்பு இயககம்
டிசம்பர 1903இல் வங்கப்பிரிவிடன

அறிவிக்கப்படைதில் இருந்தத தீவிர 
ததசியவொதிகள, மிதவொத ததசியவொதிகள 
ஆகிய இருதரப்பினரும் அடத விமரசனம் 
்சய்தனர. ஆனொல் சுதரந்திரநொத பொனரஜி, 
 K. K. மிதரொ, பிரிதவிஸ் சந்திர தர தபொன்வரகளின 
எதிரவிடனயொனது தவண்டுதகொள விடுப்பது 
மனுச்்சய்வது என் அளேதவொடு சுருங்கிப் தபொனது. 
பிரிவிடனக்கு எதிரொக இங்கிலொந்து மக்களின 
கருததில் தொக்கதடத ஏறபடுததுவது எனும் 
அளேவில் அதன தநொக்கமும் கடடுக்குளதளேதய
இருந்தது. எப்படியிருந்ததபொதிலும், பரவலொன 
எதிரப்புகளுக்கிடைதய 1905 ஜூடல 19இல் வங்கப் 
பிரிவிடன அதிகொர பூரவமொக அறிவிக்கப்படைது.

அஸ்வினி குமார ேத்ோபிபின் ்சந்திர பால்

வங்கப் பிரிவிடனடயத தடுப்பதில் ஏறபடை 
ததொல்வி, பிபின சந்திர பொல், அஸ்வினி குமொர தததொ, 
அரவிந்ததகொஷ் தபொன் தடலவரகள ்கொடுதத 
அழுததம் ஆகியவற்ொல் மிதவொத ததசியவொதிகள 
தங்கள உததிகள குறிதது மறுபரிசீலடன 
்சய்து புதிய எதிரப்பு முட்கடளேக் கண்ைறிய 
வறபுறுததப்படைனர. அடவகளுள ஒனறுதொன 
ஆங்கிலப் ்பொருடகடளேப் பு்க்கணிப்பது. 
நீண்ை விவொதததிறகுப் பினனர இந்திய ததசிய 
கொங்கிரசின மிதவொத ததசியத தடலடம இதடன 
ஏறறுக் ்கொண்ைது. முதனமுட்யொக மிதவொத 
ததசியவொதிகள தங்களின மரபு சொரந்த அரசியல் 

அரவிந்ே தகாஷ்
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இயக்கததின குறிக்தகொள குறிதது "ததசிய வொழ்வின 
அடனததுத தளேங்களிலும் தங்களின சொரபு நிடலக்கு 
எதிரொன புரடசி" எனச் சுருக்கமொக விளேக்கினொர. 
தகொபொல கிருஷ்ண தகொகதலயின வொரதடதகளில் 
சுததசி இயக்கமொனது நம்முடையத ்தொழில்களின 
முனதனற்ததிறகொனது மடடுமல்ல; நமது ததசிய 
வொழ்க்டக சொரந்த அடனததுத துட்களின 
தமம்பொடடிறகுமொனது. இயக்கததின வளேரச்சிதயொடு 
சுததசி இயக்கம் குறிதத பல விளேக்கங்கள 
முனடவக்கப்படைன. எப்படியிருந்த தபொதிலும் 
சுததசி இயக்கமும் பு்க்கணிப்புப் தபொரொடைங்களும் 
வொழ்வில் சுதந்திரதடதயும் கண்ணியதடதயும் 
்பறுவதறகொன சொததியமொன வழிமுட்யொக 
அல்லொமல் கொலனிய எதிரப்புப் தபொரொடைமொகதவ 
நைததப் ்பற்து. இவவிளேக்கம் பினனர மகொதமொ 
கொந்தியடிகளின வருடகதயொடு உடபுகுததப்படைது.

(அ) ஆககபூரவமாை சுதேசி
ஆ க் க பூ ர வ ம ொ ன 

சுததசி திடைம் ்பருமளேவு 
சுய உதவிக்கு 
மு க் கி ய த து வ ம் 
்கொடுததது. அது 
ஆ ங் கி த ல ய ரி ன 
க ட டு ப் ப ொ ட டி லி ரு ந் து 
முழுவதுமொக விடுதடல 
்பற், சுயொடசிக்கொன 
மொறறு நிறுவனங்கடளேக் கடைடமப்பதில் கவனம் 
்சலுததியது. மக்கள தங்கடளேச் சுயவலிடம 
உளளேவரகளேொக ஆக்கிக் ்கொளளேதவண்டிய 
ததடவக்கு முக்கியததுவம் வைங்கியது. அதுதவ 
அரசியல் தபொரொடைங்கடளே நைததுவதறகு முனபொக 
அதறகுத தகுதியொன குடிமக்கடளே உருவொக்கும்.

தனிச்சி்ப்புடையவரகளில் ஒருவரொன 
ரவீந்திரநொத தொகூர தனது எழுததுகள மூலம் 
இக்கருததுகடளேப் பிரபலமடையச் ்சய்தொர. 
சுயஉதவி (ஆதம சக்தி) எனும் ஆக்கத திடைததிடன 
அவர தகொடிடடுக் கொடடினொர. தொகூர சுய 
்பொருளேொதொர வளேரச்சிக்கு அடைப்பு விடுததொர. 
கல்வியொனது தொய்்மொழியில் வைங்கப்பை 
தவண்டு்மன வறபுறுததினொர. சுயஉதவி (ஆதம 
சக்தி) எனும் ்சய்திடய மக்களிைம் பரப்புவதறகு 
தமளேொக்கள எனும் திருவிைொக்கடளேப் பயனபடுதத 
அவர அடைப்பு விடுததொர. இதுதவ ஒடடு ்மொதத 
வங்கொளேததின தொரக மந்திரமொகி அதன விடளேவொக 
அடனதது இைங்களிலும் ஜவுளி, டகததறித 
துணிகள, தசொப்புகள, மடபொண்ைங்கள, தீப்்படடி, 
ததொல் ் பொருடகள ஆகியவறட் விறபடன ் சய்யும் 
சுததசி விறபடன நிடலயங்கள ்பருகின.

ரவீந்திர�ாத் ோகூர

 2.3     புறககணித்ேலும், வஙகாைத்தில் 
   சுதேசி இயககமும் (1905 -1911)

தி ட ை மி ை ப் ப ட ை , 
த ன ் ன ழு ச் சி ய ொ ன 
தபொரொடை முயறசிகள, 
ஆ ங் கி த ல ய ரு க் கு 
எதிரொன ஒரு நீண்ைகொலப் 
தபொரொடைததிறகு அடிததளேம் 
அடமததன. பு்க்கணிப்பும் 
சுததசியமும் எப்தபொதும் 
ஒ ன த ் ொ ் ை ொ ன று 
இடணக்கப்படைதொகவும் இந்தியொடவத தனனிட்வு 
்பற் நொைொக ஆக்குவதும் இவவிரிவொன திடைததின 
ஒரு பகுதியொக இருந்தது. ்சனடனடயச் தசரந்த 
ததசியவொதியொன G. சுப்பிரமணியம் சுததசி 

G. சுப்பிரமணியம்

சுதேசி சிந்ேனையின் பரிணாம வைரச்சி
விடுதடலப் தபொரொடைததினதபொது சுததசி 

இயக்கம் என் எண்ணம் முதனமுதலொக 
1905இல் ஒரு சில கொங்கிரஸ் தடலவரகளேொலும், 
பினனர 1920களில் மகொதமொ கொந்தியடிகளின 
தடலடமயிலும் ஒரு தததுவமொனது.

'சுததசி' எனபதன ்பொருள 'ஒருவரது 
்சொந்தநொடு' எனபதொகும். இததததுவததின 
ததொற்மொனது 1872இல் பூனொவில் மகொததவ 
தகொவிந்த ரொனதை தனது ் தொைர ் சொற்பொழிவுகளின 
மூலம் இச்சிந்தடனடயப் பிரபலப்படுததியதிலிருந்துத 
்தொைங்குகி்து. ரொனதையின கருததுப்படி 
ஒருவரது ்சொந்த நொடடில் உறபததி்சய்யப்படும் 
்பொருடகளுக்கு அப்்பொருடகளின பயனபொடு 
குட்வொன மனநிட்டவக் ்கொடுதத தபொதிலும் 
முனனுரிடம வைங்கப்பைல் தவண்டும்.

1920களில் கொந்தியடிகள இடத அடனதது 
இந்தியரகளும் தொங்கள பி்ந்த நொடடிறகுச் 
்சய்யதவண்டிய கைடமகதளேொடு இடணததுச் 
சுததசி சிந்தடனக்குப் புதிய ்பொருடளேக் 
்கொடுததொர. கொந்தியடிகடளேப் ்பொருததமடடில் 
சுததசி எனபது ஒருவர தனது ்சொந்த நொடடில் 
உறபததி ்சய்யப்படும் ்பொருடகடளே மடடும் 
பயனபடுததுவது எனபது மடடுமல்ல. அவர பினவரும் 
வொரதடதகளில் சுததசிடய விளேக்குகி்ொர. சுததசி 
எனபது நமக்குளளிருக்கும் ஆனமபலம் அது 
்வகு ்தொடலவிலிருந்து கிடைப்பனவறட் 
ஒதுக்கி டவதது நமக்கு ்வகு அருதகயுளளே 
சுறறுப்பு்ததிலிருந்து கிடைக்கும் பயனகடளேயும் 
தசடவகடளேயும் பயனபடுததும் வண்ணம் இங்கு 
உளளேவரகளேொல் தயொர ்சய்யப்படும் ்பொருடகடளே 
மடடுதம நொம் பயனபடுதத தவண்டும். அப்படியொன 
்தொழில்கள எங்கு ததடவப்படுகின்னதவொ அங்தக 
அடவகள தி்ம்பைவும் முழுடமயொகவும் ்சயல்பைச் 
தசடவ ் சய்ய தவண்டும்.
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ததசியவொத அடமப்புகளின வழியொகவும் 
தமற்கொளளேப்படைன. 

(இ) ்சாத்வீக ச்சயலறற எதிரப்பு
வங்கப்பிரிவிடனடய ரதது ்சய்வதறகொன 

அறிகுறிகள ்தனபைொத நிடலயில் 1906-லிருந்து  
சுததசி இயக்கம் முக்கிய மொற்ம் ்பற்து. 
்பரும்பொலொன தடலவரகள இவவியக்கதடதப் 
பயனபடுததி நொடு முழுவதும் அரசியல் சுதந்திரம் 
அல்லது சுயரொஜ்ஜியம் எனும் கருதடதப் பரப்ப 
தவண்டு்மனக் கருதினர. ஆக்கச் சொரபொன 
சுததசிச் ்சயல்பொடுகள அரவிந்ததகொஷ், பிபின 
சந்திரபொல் தபொன் தடலவரகளேொலும் ஏடனய 
தீவிர ததசியவொதத தடலவரகளேொலும் கடுடமயொக 
விமரசனம் ்சய்யப்படைன. அவரகளின புதிய 
வழிகொடடுதலின கீழ் சுததசி நிகழ்ச்சி நிரலில் 
பினவருவன இடணததுக் ்கொளளேப்படைன. அடவ 
அந்நியப் ்பொருடகடளேப் பு்க்கணிப்பது, அரசுப் 
பளளிகடளேயும் கல்லூரிகடளேயும் பு்க்கணிப்பது, 
நீதிமன்ங்கடளேப் பு்க்கணிததல், படைங்கடளேத 
து்ந்து விடுதல், அரசுப் பணிகடளேக் டகவிடுதல், 
ஆங்கிதலயரின அைக்குமுட் தொங்க இயலொத 
அளேவிறகுச் ்சன்ொல் ஆயுதப் தபொரொடைதடதக் 
டகக்்கொளவது. இததடகய இயல்புகடளேக் 
்கொண்ை தபொரொடைங்களுக்கு மிகப் ் பருமளேவிலொன 
மக்கடளேத திரடடுவது அவசியமொயிறறு. மததததொடு 
பண்டைய பொரம்பரியப் ்பருடமகடளேயும் 
இடணததுக் ்கொளவது இவவியக்கங்களின மிக 
முக்கியக் கூறுகளேொனது.

 2.4  தீவிர தேசியவாேம்

முப்சபரும் ேனலவரகள்: லால்-பால்-பால்

முனனதர குறிப்பிடைவொறு பொலகங்கொதர திலகர, 
பிபின சந்திர பொல், லொலொ லஜபதி ரொய் (அடிக்கடி லொல் 
- பொல் - பொல் (Lal-Bal-Pal) எனக் குறிப்பிைப்படும்
முப்்பரும் தடலவரகள) ஆகிதயொரின இயக்க
நைவடிக்டககளின விடளேவொக மகொரொஷ்டிரம்,
வங்கொளேம், பஞ்சொப் ஆகிய மூனறும் சுததசி
இயக்கக் கொலப்பகுதியில் தீவிர ததசியவொதததின
டமயப்புளளிகளேொகத திகழ்ந்தன. தீவிர ததசியவொதத

வடைொர ்மொழியில் 
கல்வி, எனும் கருதது சுததசி 
இயக்கததிறகு ்வகு முனனதர
1902இல் சதீஷ் சந்திரொவொல் 

விடி்வளளிக் கைகம் (Dawn Society) 
நிறுவப்படை தபொதத உருவொகி விடைது.

உங்க�க்�த் 

ெதரி�மா?

1905 நவம்பர 5இல் விடி்வளளிக் கைகததின 
முன்னடுப்பில் கல்விக்கொன ததசிய கைகம் 
உருவொக்கப்படைது. ஆகஸ்ட 1906இல் வங்கொளே 
ததசியக் கல்லூரியும் பளளியும் நிறுவப்படைன. 
அடிடம நிறுவனங்களிலிருந்து ்வளிதய 
வரும்படி சதிஷ் சந்திரொ மொணவரகடகு ஒரு 
உணரச்சிகரமொன தவண்டுதகொள விடுததொர. 
இருந்ததபொதிலும் இவவொ்ொன முயறசிகள 
தவடலவொய்ப்புக்கொன உததரவொதம் எதுவும் 
இல்லொததொல் ததொல்வியடைந்தன.

(ஆ) ்சமிதிகள்
்பருவொரியொன மக்கடளே ஒனறு திரடை 

தமற்கொளளேப்படை மற்்ொரு ் வறறிகரமொன முட் 
சமிதிகள (்தொண்ைர படைகள) எனும் அடமப்புகள 
உருவொக்கப்படைடமயொகும். உறுப்பினரகளுக்கு 
உைறபயிறசி அளிததல், அ்்நறிகடளேக் 
கறறுக் ்கொடுததல், பஞ்சங்களினதபொதும் 
தநொய்களின தொக்கததினதபொதும் தசடவயொறறுதல்,  
விைொக்கொலங்களில் சுததசி ்சய்திடயப் பரப்புடர 
்சய்தல், உளளூரளேவில் பளளிகடளேயும் நடுவர 
நீதிமன்ங்கடளேயும் உருவொக்குதல் தபொன் பல 
பணிகளில் இச்சமிதிகள ஈடுபடுததப்படைன. தனது 
இயல்பொன அடமதிவழிப் தபொரொடைததின மூலம் 
ஆங்கில அரசு நிரவொகததிறகு ஒததுடைப்புத தரொமல் 
இருப்பதத அதன தநொக்கம்.

மக்கடளேப் ்பருமளேவில் ஒனறுதிரடை 
தமற்கொளளேப்படை இம்முயறசிகள 
முஸ்லிம் விவசொயிகள, ஒடுக்கப்படை மக்கள
ஆகிதயொரிடைதய தனது தளேதடத 
விரிவுபடுதத இயலொமல் தபொனதொல் 
்சழிதததொங்க இயலவில்டல. சமிதிகளின 
்தொண்ைரகளில் ்பரும்பொதலொர கற்றிந்த
மததியதர வரக்கததிலிருந்தும் இந்து உயர 
வரக்கததிலிருந்தும் அணி திரடைப்படடிருந்தனர. 
தவிரவும் சுததசி இயக்கவொதிகள பல சமயங்களில் 
சமூக ரீதியொகவும் உைல் ரீதியொகவும் 
வலுக்கடைொயமொன முட்கடளேக் டகயொண்ைனர. 
எடுததுக்கொடைொக அந்நியப் ்பொருடகடளே 
வொங்குதவொடரச் சமூகப் பு்க்கணிப்பு ்சய்வது 
சொதொரணமொக நடை்பற்து. அந்நைவடிக்டககள 
சொதி அடமப்புகளின மூலமொகவும் ஏடனய 
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சுயராஜ்ஜியம் அல்லது அரசியல் சுேந்திரம்
தீவிர ததசியவொதத தடலவரகளின ் பொதுவொன 

குறிக்தகொளகளில் ஒனறு சுயரொஜ்ஜியம் அல்லது 
சுயொடசி எனபதொகும். ஆனொல் சுயரொஜ்ஜியததின 
்பொருள குறிதது தடலவரகள தவறுபடைனர. 
திலகருக்கு சுயரொஜ்ஜியம் எனபது நிரவொகததின 
மீதொன இந்தியரகளின கடடுப்பொடு அல்லது ்சொந்த 
மக்களின நிரவொகம் எனபது மடடுதம தவிர  
இங்கிலொந்துைனொன உ்வுகள அடனதடதயும் 
துண்டிததுக் ்கொளவதல்ல. பிபின சந்திரபொலின 
கருததுப்படி சுயரொஜ்ஜியம் எனபது அந்நியர 
ஆடசியிலிருந்து முறறிலுமொக விடுதடலயடைதல் 
எனபதொகும். 

வங்கொளேம், பஞ்சொப், மகொரொஷ்டிரொ 
ஆகியப் பகுதிகளில் வளேரந்து வந்த புரடசிகர 
ததசியவொதம் குறிதது தீவிர ததசியவொதிகள, 
மிதவொத ததசியவொதிகளிைமிருந்து தவறுபடைனர. 
மிதவொத ததசியவொதிகள புரடசிகரவொதிகடளேப் 
பறறி குட்கூறி விமரசனம் ்சய்தனர. 
ஆனொல் தீவிர ததசியவொதிகள அவரகளின 
தமல் அனுதொபம் ்கொண்ைனர. ஆனொல் 
அவரகளின அரசியல் படு்கொடலகடளேயும்   
தனிநபர பயங்கரவொததடதயும் தீவிர 
ததசியவொதிகள அங்கீகரிக்கவில்டல. ததசபக்த
புரடசியொளேரகளின தநொக்கங்கதளேொடு தங்கடளே 
இடணததுக் ்கொளவதில் தீவிர ததசியவொதிகள 
மிக்க கவனமுைன இருந்தனர.

இந்து மத நம்பிக்டககளேொல் முலொம் பூசப்படடு 
வலியுறுததிச் ் சொல்லப்படை ததசப்பறட் முஸ்லீம்கள 
ஏறறுக்்கொளளேவில்டல. தங்களின முந்டதயத 
தடலவரகடளேப் தபொலதவ சுததசி இயக்கத 
தடலவரகள சமூகததின ்பரும்பகுதி மக்கடளே 
ஊடுருவத தவறினர. 1908 முதல் தீவிர ததசியவொதம் 
சரியத ்தொைங்கியது. 1907இல் ஏறபடை சூரத பிளேவு 
அதன வீழ்ச்சிக்கொன மறறு்மொரு கொரணமொகும்.

சூரத் பிைவு
1906இல் மிண்தைொ பிரபு இந்திய 

அரசப்பிரதிநிதியொகப் பணியமரததப்படைதிலிருந்து 
மிதவொத ததசியவொதிகளுக்கும் தீவிர 
ததசியவொதிகளுக்கும் இடையில் நிலவிய 
கருதது தவறறுடம தமலும் தீவிரமடைந்தது. 
தவறறுடமகள வளேரந்து ்கொண்டிருந்த
நிடலயில் 1906இல் கல்கததொ மொநொடடில் மிதவொத 
ததசியவொதிகளின தகொரிக்டகடய ஏறறு தொதொபொய் 
்நௌதரொஜி தடலவரொகத ததரந்்தடுக்கப்படைதொல் 
பிளேவு தவிரக்கப்படைது. ்பதரொஸ்ஷொ தமததொவின 
தடலடமயிலொன பல மிதவொத ததசியவொதிகள 
ததரதலில் ததொறகடிக்கப்படைனர. சுததசி, 

தடலவரகளில் மறறு்மொரு ்சல்வொக்குப் ்பற் 
ஆளுடமயொக இருந்தவர அரவிந்த தகொஷ் 
ஆவொர. ்தொைக்ககொல இந்திய ததசியவொதததுைன 
ஒப்பிடுடகயில் இவவடகப்படை ததசியவொதம் மிகவும் 
உறுதியுடையதொய் இருந்தது.

மிதவொத ததசியவொதிகள, தீவிர 
ததசியவொதிகள ஆகிய இரு குழுவினருதம ஆங்கில 
ஆடசியின தீடமகடளே நனகறிந்தவரகள ஆவர. 
மிதவொத ததசியவொதிகள தபச்சுவொரதடதகள, 
விண்ணப்பங்கள மூலம் ஆளதவொடரச் சமொதொனம் 
்சய்து இந்தியொடவச் சீரதிருததிவிைலொம் என் 
நம்பிக்டகயின அடிப்படையில் ்சயல்படைனர. 
மொ்ொகத தீவிர ததசியவொதிகள கொலனிய 
ஆடசியொளேரகள தபரரசுக்குச் சொதகமொனவறட் 
விடடுததர விரும்பமொடைொரகள; அதனொல் 
அவரகள ஒருதபொதும் கொரணங்கடளே 
ஏறறுக்்கொளளேமொடைொரகள எனக் கருதினர.

தீவிர ததசியவொதம் அதுவடர 
தந்து்கொண்டிருந்த அரசியல் ்நருக்கடியின 
தனடமடய மொறறியது. கற்றிந்த இந்திய 
மக்களிடைதய ்பொதுக்கருதது வைங்கிய ்நருக்கடி 
எனபது ்வகுஜனங்களின எதிரப்பு ஏறபடுததிய 
்நருக்கடியொக மொறியது. இததடகய மொற்ங்கள 
நிகழ்ந்ததபொதும் தீவிர ததசியவொதக் கூடைம் 
மிதவொத ததசியக் கூடைததுைன ஒரு ்தொைரடபத 
தக்கடவததுக் ்கொண்ைது. அடமதி வழிப் 
தபொரொடை முட்கடளே மீறிச் ்சல்ல முடியவில்டல 
எனபதிலும் ்பரும்பொலுமொன தநரங்களில் தீவிர 
ததசியவொதம் அ்வழிப் தபொரொடை முட்களில் 
கடடுண்டு கிைந்ததிலும் இததனடம ்வளிப்படைது. 
இருந்ததபொதிலும் மக்களின ததசப்பறறு 
உணரவுகடளே மதததின அடையொளேங்கடளேப் 
பயனபடுததித தூண்டினர.

1905இல் ஒரு சமயம் அரவிந்த தகொஷிைம் 
ஒருவர எவவொறு நொடடுப்பறறு உடையவரொக 
ஆவது? எனக் தகடைொர. சுவரில் ்தொங்கிய 
இந்திய வடரபைதடதச் சுடடிக்கொடடிய அரவிந்தர, 
"நீ அந்த வடரபைதடதப் பொரக்கி்ொயொ? அது 
ஒரு வடரபைமல்ல மொ்ொக பொரத மொதொவின 
உருவப்பைம் அதனுடைய நகரங்களும் 
மடலகளும் ஆறுகளும் கொடுகளும் அவளுடைய 
உைடல உருவொக்கியுளளேன. அவளுடைய 
குைந்டதகதளே அவளுடைய ் பரிதும் சிறியதுமொன 
நரம்புகள…. பொரததடத வொழ்கின் தொயொக 
நிடனதது கவனம் ் சலுததி ஒனபது மைங்கு அதிக 
பக்தியுைன அவடளே வழிபடு" என பதிலுடரததொர.

12th_History_TM_Unit_2.indd   23 10-06-2019   13:09:22athiyamanteam.com  |  8681859181 Online Video Class + Test Batch TNPSC, Police, Forest Railway Exam



24தீவிர தேசியவாேத்தின் எழுச்சியும் சுதேசி இயக்கமும்

முனபிருந்தடதக் கொடடிலும் ஆங்கிதலயரிைம் 
அதிக விசுவொசததுைன நைந்து்கொண்ைது. தீவிர 
ததசியவொதிகள இல்லொத புதிய கொங்கிரஸ் "தமததொ 
கொங்கிரஸ்" என அடைக்கப்படைது. 1908இல் 
நடை்பற் கொங்கிரஸ் மொநொடடில் மிதவொத 
ததசியவொதிகள மடடுதம கலந்து ்கொண்ைனர. 
அவரகள ஆங்கில அரசின மீதொன தங்கள 
விசுவொசதடத மீண்டும் வலியுறுததினர. ஆங்கில 
ஆடசிக்கு சவொலொக இருக்கும் எண்ணமில்லொத 
கொங்கிரஸ் ஓர வலுவற் அரசியல்சொரந்த
அடமப்பொயிறறு. தீவிர ததசியவொதிகளினொல் 
அதுதபொன் அரசியல் சொரந்த அடமப்டப 
உருவொக்க இயலவில்டல. முக்கியத தடலவரகள 
அடனவடரயும் டகது ்சய்து சிட்யில் அடைதத 
அரசின அைக்கு முட்தய அதறகொன முக்கியக் 
கொரணமொகும்.

 2.5   புரட்சிகர தேசியவாேம்
1908இல் தீவிர 

ததசியவொதம் சரிவுறறு 
புரடசிகரச் ்சயல்பொடுகள 
த ம ் ல ழு ந் த ன . 
வனமுட் சொரொத 
நைவடிக்டககளிலிருந்து 
வனமுட்டய தநொக்கி, 
எனும் மொற்தடத அது 
சுடடிக்கொடடியது. தமலும் 
ஆங்கில ஆடசிக்கு ்வகுஜனங்களின எதிரப்பு 
எனபதறகுப் பதிலொக சமூகததின உயரமடைதடதச் 
சொரந்ததொரின எதிரப்பு என் மொற்தடதயும் 
அது உணரததியது. வங்கொளேததில் புரடசிகர 
பயங்கரவொதமொனது முனனதொகதவ வளேரந்துவிடைது. 
1870களில் விதவகொனந்தர விளேக்கியவொறு 
எஃகினொலொன உைடலயும் நரம்புகடளேயும் 
வளேரப்பதறகொக பல்தவறு இைங்களில் அக்கொரொ 
எனப்படும் உைறபயிறசி நிடலயங்கள நிறுவப்படைன. 
பங்கிம் சந்திர சடைரஜியின ஆனந்மத (ஆனந்த 
மைம்) எனும் நொவலும் குறிப்பிைததக்க  தொக்கதடத 
ஏறபடுததியது. அந்நொவல் வங்கொளேததுப் புரடசிகர 
ததசியவொதிகளேொல் பரவலொகப் படிக்கப் ்பற்து. 
அந்நொவலின ஒருபகுதியொன வந்தத மொதரம் பொைல் 
சுததசி இயக்கததின கீதமொயிறறு. 

சுததசி  இயக்கததின தபொது தனிநபர வனமுட் 
எழுச்சி ்பறுவதறகு மூனறு கொரணிகள பங்களிப்புச் 
்சய்தன.

 �  அந்நிய அைக்குமுட் ஆடசியின கீழ் ்வகுவொகப்
்பொறுடம இைந்து ்கொண்டிருந்த இடளேஞரகள
அரசியலற் ஆக்கசொர ்சயல்பொடுகடளே ஓரளேதவ
ஏறறுக் ்கொண்ைனர.

பு்க்கணிப்பு, ததசியக் கல்வி, சுயொடசி ஆகியடவ 
்தொைரபொன நொனகு தீரமொனங்கடளேத தீவிர 
ததசியவொதிகள ஒருவொறு நிட்தவறறினர.

சூரத் காஙகிரஸ் பிைவு

கொங்கிரசின அடுதத மொநொடு தீவிர 
ததசியவொதிகளின தகொடடை எனக் கருதப்படை 
பூனொவில் நடை்ப்த திடைமிைப்படைது. கல்கததொ 
மொநொடடு முடிவுகளேொல் அச்சம் ்கொண்டிருந்த 
மிதவொத ததசியவொதிகள மொநொடு 
நடை்பறுமிைதடதச் சூரத நகருக்கு மொறறினர. 
கொங்கிரசின அடுதத தடலவர ்பொறுப்புக்கு மிதவொத 
ததசியவொதிகளின தவடபொளேரொன ரொஷ்பிகொரி 
தகொஷ்  எனபொருக்கு எதிரொகத தீவிர ததசியவொதிகள 
லொலொ லஜபதி ரொயின ்பயடர முன்மொழிந்தனர. 
இயக்கததில் பிளேவு ஏறபடுவடதத தவிரப்பதறகொக 
லொலொ லஜபதி ரொய் தபொடடியிை மறுததொர. 1906இல் 
கல்கததொ மொநொடடில் நிட்தவற்ப்படை நொனகு 
தீரமொனங்கடளேப் பினபறறுவதொ? இல்டலயொ 
என் தகளவிடய ஒடடி நிடலடம ்கொதி 
நிடலடய எடடியது. ்பதரொஸ்ஷொ தமததொவின 
குழு இந்த தீரமொனங்கடளே நிகழ்ச்சி நிரலில் இருந்து 
நீக்கப்பை தவண்டு்மனக் தகொரியது. 
் ப த ர ொ ஸ் ஷ ொ வி ன 
இததடகய திடைதடத 
எதிர்கொளளேத தீவிர 
ததசியவொதிகள ரொஷ் 
பிகொரி தகொஷ் 
த ட ல வ ர ொ க த 
ததரந்்தடுக்கப்படுவடத 
எதிரக்க முடிவு ்சய்தனர 
மொநொடு குைப்பததில் 
முடிந்தது.

டிசம்பர 1885இல் உருவொன கொங்கிரஸ் 
இப்தபொது மிதவொத ததசியவொதிகள, தீவிர 
ததசியவொதிக்ளேன இரு குழுக்களேொகப் பிரிந்தது. 
சூரத பிளேவுக்குப் பின உருவொன கொங்கிரஸ் 

சபதராஸ்்ா தமத்ோ

பஙகிம் ்சந்திர ்சாட்்டரஜி
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புரடசிவொதிகளேொன 18 வயது நிரம்பிய குதிரொம் 
தபொஸ், 19 வயதொன பிரஃபுல்லொ சொக்கி ஆகிதயொரிைம் 
ஒப்படைக்கப்படைது. 1908 ஏப்ரல் 30இல் அவரகள 
தவறுதலொக ஒரு சொரட வண்டியின மீது குண்டை 
வீச கிங்ஸ் தபொரடுக்குப் பதிலொக தவறு இரண்டு 
ஆங்கிலப் ்பண்கள அதில் ்கொல்லப்படைனர. 
பிரஃபுல்லொ சொக்கி  தற்கொடல ்சய்து ்கொளளே, 
குதிரம் தபொஸ் டகது ்சய்யப்படடு பினனர 
்கொடலக் குற்ததிறகொகத தூக்கிலிைப்படைொர.

அரவிந்த தகொஷ், அவரின சதகொதரர பரீந்தர 
குமொர தகொஷ் அவரகளுைன தமலும் முப்பந்டதந்து 
நபரகள டகது ்சய்யப்படைனர. சிததரஞ்சன தொஸ் 
இவவைக்கில் புரடசிகர ததசியவொதிகளுக்கொக 
வொதொடினொர. இது அலிப்பூர குண்டு்வடிப்பு வைக்கு 
எனப்படுகி்து.

ஆங்கில ஆடசிக்கு எதிரொக அரவிந்த தகொஷ் 
சதியில் ஈடுப்படைொர எனபதறகொன ஆதொரங்கள 
ஏதுமில்டல என வைங்கப்படை தீரப்பொல்  அடனததுக் 
குற்ச் சொடடுகளிலிருந்தும் அவர விடுவிக்கப்படைொர. 
பரீந்தர தகொஷ், உல்லொஸ்கரதத ஆகிதயொருக்கு 
மரணதண்ைடன விதிக்கப்படைது (பினனர 
அது ஆயுடகொல நொடு கைததல் தண்ைடனயொக 
மொற்ப்படைது) ஏடனதயொர ஆயுடகொலததிறகும் 
நொடு கைததப்படைனர. ஒரு வருைகொலம் நடை்பற் 
அலிப்பூர ்வடிகுண்டு வைக்கு மிகப் ்பரும் 
தொக்கதடத ஏறபடுததியது. ்பொதுமக்களுக்கு 
முனனர புரடசிகர ததசியவொதிகடளே 
கதொநொயகரகளேொகச் சிததரிததது.

வி்சாரனணயும் பின்வினைவுகளும்
அரவிந்த தகொஷ் விடுதடலக்குப் பினனர 

ஒரு ஆனமிகப் பொடதடய ததரந்்தடுதது தனது 
இைதடதப் பொண்டிச்தசரிக்கு மொறறிக் ்கொண்டு 
1950இல் தொன இயறடக எய்தும் வடர அங்தகதய 
தங்கியிருந்தொர. ஒரு ஆயுததமந்தியப் புரடசிடய 
முன்னடுப்பது எனும் அரவிந்தரின கருதது 
நிட்தவ்தவயில்டல. அரசு அைக்குமுட் 
மக்களின மறுப்பு ஆகிய இரு கொரணங்களும் 
இடணந்து வங்கொளேததில் புரடசிகர இயக்கம் 
படிப்படியொக வீழ்ச்சியடையக் கொரணமொயிறறு. 

 �  இளேம் வயது மக்களுக்குத தடலடமதயறறு 
அவரகடளே ஒரு நீண்ைகொல ்வகுஜனப் 
தபொரொடைததில் ஈடுபடுததுவதில் தீவிர 
ததசியவொதிகள ததொல்வியடைந்தது தனிநபர 
்சயல்பொடுகள வளேரவதறகுக் கொரணமொயிறறு.

 �  புரடசிகர ்சயல்பொைொனது இந்திய 
தறுகொண்டமடய (வீரதடத) மீட்ைடுக்கும் 
குறியீடடு முயறசியின ஒரு பகுதியொகவும் 
கருதப்படைது. அததனடமடய ஆங்கிதலயர 
அடிக்கடி எதிரப்பதொயும் இகழ்வதொயும்  
புரடசிகர ததசியவொதிகள நம்பினர.

இவவொ்ொன நைவடிக்டககள ரஷ்யொவில் 
நைந்தடதப் தபொல திடைமிைப்படை ஒரு புரடசிக்கு 
இடடுச் ்சல்லவில்டல. ்பரும்பொலுமொன புரடசிகர 
நைவடிக்டககள சில குறிப்பிடை அைக்கியொளும் 
ஆங்கில அதிகொரிகடளேக் ்கொடல்சய்யும் 
முயறசிகளேொகதவ அடமந்தன.
(அ) அலிப்பூர குண்டுசவடிப்பு வழககு

வங்கொளேததில் 1902இல் பல ரகசிய சங்கங்கள 
நிறுவப்படைதிலிருந்தத புரடசிகர ததசியவொதததின 
கடத ்தொைங்குகி்து. அடவகளுள ஜதிந்தரநொத 
பொனரஜி, அரவிந்த தகொஷின சதகொதரரொன 
பரீந்தரகுமொர தகொஷ் ஆகிதயொரொல் கல்கததொவில் 
நிறுவப்்பற் அனுசீலன சமிதி மிகவும் 
குறிப்பிைததக்க ஒன்ொகும். இடதப்தபொலதவ புலின 
பிகொரி தொஸ் எனபவரின முயறசியினொல் ைொக்கொ 
அனுசீலன சமிதி 1906இல் உருவொனது. இதன 
்தொைரச்சியொக புரடசிகர வொர இதைொன யுகொந்தர 
்தொைங்கப்்பற்து. கல்கததொ அனுசீலன சமிதி 
விடரவில் தனனுடைய ்சயல்பொடுகடளேத 
துவங்கியது. இது நிதி திரடடுவதறகொக ஆகஸ்ட 
1906இல் சங்பூரில் முதல் சுததசிக் ்கொளடளேடய 
நைததியது.

அதத ஆண்டில் தேம்சந்திர கனுங்தகொ 
இரொணுவப் பயிறசி ்பறுவதறகொக பொரிஸ் 
்சன்ொர. 1908இல் நொடு திரும்பிய அவர 
மணிக்தலொ எனுமிைததிலிருந்த ஒரு பண்டண 
வீடடில் ஒரு மதச்சொரபுப் பளளிதயொடு குண்டுகள 
தயொரிப்பதறகொன ஒரு ்தொழிறகூைதடதயும் 
நிறுவினொர. அதத பண்டண விடுதியில் 
தங்கியிருந்ததொர பல்தவறு உைறபயிறசிகடளேப் 
்பற்னர. இந்து ்சவவியல் நூல்கடளேயும், 
உலகததின பல்தவறு பகுதிகளில் நடை்பற் 
புரடசிகர இயக்கங்கள குறிதத நூல்கடளேயும் 
வொசிததனர. 

சுததசி தபொரொடைக்கொரரகடளே ்கொடூரமொக 
நைததிய ைக்ளேஸ் கிங்ஸ்தபொரடு எனும் ஆங்கில 
அதிகொரிடய ்கொல்வதறகொன திடைமும் அங்கு 
தீடைப்படைது. ்கொடல ்சய்யும் ்பொறுப்பு இளேம் 

குதிராம் தபாஸ் பிரஃபுல்லா ்சாககி
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ஆடசிக்கு எதிரொக ஒனறு திரண்ை தகொபதடதப் 
்பொதுச் சரைொகக் ் கொண்டு தமிழ்நொடடில் நடை்பற் 
சுததசி இயக்கம் அடனததிந்திய பண்புகடளேப்  
்பறறிருந்தது. அதத சமயம் அது தமிழ் உணரவொலும் 
்பருடமயொலும் ஆதரிக்கப்படைது. தமிழ்நொடடுக் 
கொங்கிரசில் மிதவொத ததசியவொதிகளுக்கும் தீவிர 
ததசியவொதிகளுக்கும் இடைதய ஆைமொனப் பிரிவு 
இருந்தது.

(அ)  வட்்டாரசமாழி ச்சாறசபாழிவுக கனலயின் 
வைரச்சி
்தொைக்கததில் இவவியக்கம் ்பருமளேவில் 

வங்கப்பிரிவிடனக்கு எதிரொன எதிர 
விடனயொகதவ இருந்தது. வங்கப்பிரிவிடனக்கு 
எதிரொகக் கூடைங்கள வைக்கமொக நடை்பற்ன. 
இவவொ்ொன கூடைங்களில் தடலவரகள, 
மொணவரகள, வைக்கறிஞரகள, ்தொழிலொளேரகள 
என அச்சமயம் கூடியிருப்தபொரிைம் வடைொர 
்மொழியில் ்சொற்பொழிவொறறினர. ஆங்கிலததில் 
்சொற்பொழிவொறறுவ்தனபதிலிருந்து வடைொர 
்மொழியில் ்சொற்பொழிவு நிகழ்ததுவது என ஏறபடை 
மொற்ம் இக்கொலததில் ஏறபடை குறிப்பிைததக்க 
வளேரச்சியொகும். இது தமிழ்நொடடின ்வகுஜன 
அரசியலின ்பரும் தொக்கதடத ஏறபடுததியது.

்மரினொக் கைறகடரயில் சுததசி கூடைங்கள 
நடை்பறுவது வைக்கமொகக் கொணக்கூடிய 
கொடசியொயிறறு. இவவொ்ொன கூடைங்கள 
நடை்பறும் மற்்ொரு இைம் மூரமொரக்்கட 
வளேொகமொகும். 1905-1907 கொலப் பகுதிடயச் 
தசரந்த கொவல்துட் அறிக்டககள மொணவரகடளே 
ஆபததொனவரகள, அவரகளின நைவடிக்டககள 
ஆடசிக்கு எதிரொனடவ எனவும் குறிப்பிடைன. ்பொது 
இைங்களில் ஐதரொப்பியரகள மொணவரகளேொல் "வந்தத 
மொதரம்" எனும் முைக்கததுைன வொழ்ததப்படைனர. 
1907இல் ்சனடனக்கு வருடக தந்த பிபின சந்திர 
பொல் ்சனடனக் கைறகடரயில் ஆறறிய உடரகள 
பொரடவயொளேரகளிடைதய உததவகதடத 
ஏறபடுததின. அவருடைய வருடக தமிைகம் 
முழுவதிலும் ஆைமொன தொக்கதடத ஏறபடுததியது. 
தமிழில் ஆற்ப்படை ்பொதுச் ்சொற்பொழிவுகள 
தமிழ்நொடடின அரசியல் ்சயல்பொடுகள 
கருக்்கொளளேத ் தொைங்கிய கொலததில் கொணப்பைொதப் 
புதிய பொரடவயொளேரகடளே உருவொக்கியது.

(ஆ)  வ.உ.சி. யும் சுதேசி நீராவிக கப்பல் 
கம்சபனியும் (SSNC)
1906இல் வ.உ.  சிதம்பரம் ஆங்கிதலயரின 

கைறபயண முறறுரிடமக்கு எதிரொகச் சுததசி 
கப்பல் கம்்பனி ஒனட் ஏறபடுததும் கருதடத 

வ. உ. சிேம்பரம்

புரடசிகர இயக்கதடதச் தசரந்தவரகளில் 
்பரும்பொதலொர பிரொமணர, கொயஸ்தர, டவசியர 
ஆகிய மூனறு உயரவகுப்டபச் தசரந்தவரகளேொக  
இருந்ததொல் புரடசிகர பயங்கரவொதம் சில சமூகம் 
்தொைரபொன பொதிப்புக்குளளேொனது.

(ஆ) ஆஙகிதலயரின் அ்டககுமுனற
டிசம்பர 1908இல் மிண்தைொ-மொரலி அரசியல் 

அடமப்புச் சீரதிருததங்கள அறிவிக்கப்படைன. 
சீரதிருததங்கடளே மிதவொத ததசியவொதிகள 
வரதவற்னர. ஆனொல் அதிகொரங்கள எதுவும் 
மொற்ப்பைவில்டல எனபடத அவரகள விடரவில் 
உணரந்தனர. ஆனொல் மிண்தைொ தமற்கொண்ை 
நைவடிக்டககள பிரிவிடனகடளே ஏறபடுததுவதொக 
அடமந்தன. அது வகுப்புவொரிப் பிரதிநிதிததுவதடத 
நிறுவனப்படுததி இந்து, முஸ்லிம்கடளேப் பிரிததது. 
தமலும் சில அைக்கு முட்ச் சடைங்கடளேயும் 
கொலனிய அரசு அறிமுகம் ்சய்தது.

 �  1908 ்சய்திததொள சடைம் (குற்ம் ்சய்யத
தூண்டுதல்). இச்சடைம் ஆடதசபடனக்குரிய
வடகயிலொன ்சய்திகடளே ்வளியிடும் 
அச்சகங்களின ்சொததுகடளேப் பறிமுதல் ்சய்யும் 
அதிகொரதடத நீதிபதிகளுக்கு வைங்கியது. 
இதனொல் ஆங்கிதலதய ஆடசிடய விமரசிக்கும் 
எடதயும் ்வளியிை முடியொத நிடல ஏறபடைது.

 �  1910 இந்தியப் பததிரிக்டகச் சடைம் அச்சக
உரிடமயொளேரகளும் ்வளியீடைொளேரகளும்
பிடணத்தொடக கடடுவடதக் கடைொய 
மொக்கியது. விரும்பததகொத தீங்கு 
விடளேவிக்கக்கூய ்சய்திகடளே அவரகள
்வளியிடைொல் அத்தொடக எடுததுக் 
்கொளளேப்படும்.

 �  இந்தியக் குற்வியல் சடைததில் 
தமற்கொளளேப்படை சீரதிருததம் 
விசொரடணயினறி முடிவுகடளே தமற்கொளளே 
அனுமதிததது. தமலும் ்பொது அடமதிக்கு 
ஆபததொன அடமப்புகடளேத தடை ்சய்தது.

அைக்குமுட் நைவடிக்டககள பரந்த 
அளேவில் தமற்கொளளேப்படைொலும் இந்திய ததசிய 
இயக்க கடசியிலிருந்து புரடசிகர ததசியவொத 
்சயல்பொடுகளின வசீகரம் மட்யதவயில்டல. 
்சயல்பொடுகளின டமயம் வங்கொளேததிலிருந்து 
பஞ்சொபிறகும் உததிரப்பிரததசததிறகும் நகரந்தது.

 2.6   ேமிழ�ாட்டில் சுதேசி இயககம்
தமிழ்நொடடில் அதிலும் குறிப்பொக திரு்நல்தவலி 

மொவடைததில் நடை்பற் சுததசி இயக்கம் ்பரும் 
கவனதடதயும் ஆதரடவயும் ்பற்து. ஆங்கில 
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்தொைக்கததில் ஆங்கில நிரவொகம் சுததசிக் 
கப்பல் கம்்பனிடயக் கண்டு்கொளளேொமல் 
அலடசியப்படுததியது. நொளேடைவில் சுததசிக் 
கப்பல் கம்்பனிக்கொன ஆதரவு ்பருகியதபொது 
ஐதரொப்பிய அதிகொரிகள ஒருதடலபடசமொகவும் இன 
தவறறுடம உணரவுைனும் நைந்து ்கொண்ைனர.

(இ) தகாரல் நூறபானல தவனல நிறுத்ேம்
சூரத மொநொடடில் பங்தகற் பினனர ஊர 

திரும்பிய வ.உ.சி. ஓர அரசியல் அடமப்டபத 
்தொைங்குவதறகொனப் பணிகடளேச் ்சய்யத 
திடைமிடைொர. ஒரு நல்ல தபச்சொளேடர அவர 
ததடிக் ்கொண்டிருந்த தருணததில் சுததசி 
இயக்கதடதப் தபொதிதது வந்த சுப்ரமணிய 
சிவொடவச் சந்திததொர. 1907இல் பிப்ரவரி, மொரச் 
மொதங்களில் இருவரும் தூததுக்குடிக் கைறகடரயில் 
தினந்ததொறும் ்பொதுக் கூடைங்களில் தபசினர. 
மக்களுக்குச் சுததசி குறிததும் பு்க்கணிததல் 
பறறியும் கறறுக் ்கொடுததனர. ஆயிரக்கணக்கில் 
மக்கள இக்கூடைங்களில் கலந்து ்கொண்ைனர. 
இப்்பொதுக்கூடைங்கடளே அரசு உனனிப்பொகக் 
கண்கொணிததது.

1908இல் தகொரல்மில் ்தொழிலொளேரகளின 
படுதமொசமொன தவடல, வொழ்க்டகச் சூைல்கள 
வ.உ.சி., சிவொ ஆகிதயொரின கவனதடதக் கவரந்தது. 
்தொைரந்து வந்த சிலநொடகளில் தடலவரகள 
இருவரும் ்தொழிலொளேரகளிைம் உடரயொறறினர. 
அவவுடரகளேொல் தூண்ைப்்பறறு தகொரல் பருததி 
நூறபொடலத ்தொழிலொளேரகள மொரச் 1908இல் 
தவடல நிறுததததில் ஈடுபடைனர. இந்தியொவில் 
திடைமிடடு நைததப்படை ்தொைக்ககொல தவடல 
நிறுததங்களில் இதுவும் ஒன்ொகும்.

ததசிய ்சய்திப் பததிரிடககள நூறபொடலத 
்தொழிலொளேரகளின தவடல நிறுதததடத 
முழுடமயொக ஆதரிததன. இருந்ததபொதிலும் ஆடல 
உரிடமயொளேரகள அடசந்து ்கொடுக்கவில்டல. 
தவடல நிறுதததடத ஒடுக்க நிடனதத அரசு 
ஆடல நிரவொகததிறகு ஆதரவொக இருந்தது. 
்தொழிலொளேரகளுக்கு ்நருக்கடி ்கொடுக்கும் 
வடகயில் தடலவரகள தூததுக்குடி நகரினுள 
கூடைங்கள நைததத தடை விதிக்கப்படைது. முடிவில் 
ஆடல முதலொளிகள ்தொழிலொளேரகளுைன
தபச்சுவொரதடத நைததி அவரகளின 
தகொரிக்டககடளே ஏறறுக் ் கொளளே முடிவு ் சய்தனர.

்தொழிலொளேரகளின ்வறறி வங்கொளேதது 
தீவிர ததசியவொதிகளிடைதய உறசொகதடத 
ஏறபடுததியது. வங்கொளேததுச் ் சய்திப் பததிரிடககள 
இவ்வறறிடய வொழ்ததின. இவ்வறறி “கற்றிந்த 
மக்களுக்கும் ்பொதுமக்களுக்குமிடைதய ஒரு 

்வளிப்படுததியதபொது தமிழ்நொடடின சுததசி இயக்கம் 
ததசததின கவனதடதப் ்பற்து. 

1906இல் வ.உ.சி. 
சுததசி நீரொவிக் 
கப்பல் கம்்பனி 
(Swadeshi Steam  
Navigation Company 
- SSNC) எனும்
கூ ட டு ப் ப ங் கு 
நிறுவனதடதப் பதிவு 
்சய்தொர. ்மொதத 
முதலீைொன `10 லடசம் 
40, 000 பங்குகளேொகப் பிரிக்கப்படடு ஒரு பங்கு `.25 
வீதம் இந்தியரகள, இலங்டகடயச் தசரந்தவரகள, 
ஆசிய நொடுகடளேச் தசரந்ததொருக்கு  மடடும் 
விறபடன ்சய்யப்படைது. வ.உ.சி. S.S.கலியொ,  
S.S.லொதவொ எனனும் இரண்டு நீரொவிக் கப்பல்கடளே 
வொங்கினொர. நொடடின ஏடனயப் பகுதிகளில் 
சுததசிச் ்சயல்பொடுகள எனபது ்மழுகுவரததி 
்சய்வது, வடளேயல்கள ்சய்வது தபொன் 
குறிப்புணரததும் அடையொளே நைவடிக்டககளேொக 
இருந்ததபொது, சுததசி நீரொவிக் கப்பல் கம்்பனிடய 
உருவொக்குவது என் எண்ணம் உண்டமயில் 
கண்டணயும் கருதடதயும் கவரவதொக அடமந்தது. 
வ.உ.சி. அப்பகுதியின வளேமொன வரலொறட்யும் 
இந்தியொவின பண்டையகொலக் கைறபயணப் 
்பருடமகடளேயும் துடணயொகக் ்கொண்ைொர. 
சுததச இயக்கததிறகு ஆதரவொக மக்களின 
கருதடதத தூண்டுவதறகு மீண்டும் மீண்டும் 
அவறட்க் குறிப்பிடைொர.

வ.உ.சி. யின சுததசி இயக்க முன்னடுப்பு 
ததசியத தடலவரகளேொல் பொரொடைப் ்பற்து. 
சுததசி கப்பல் நிறுவனததின ்வறறி குறிதது 
தலொகமொனய திலகர தனனுடைய தகசரி, மரொடைொ 
பததிரிடககளில் எழுதினொர. அரவிந்த தகொஷும் 
சுததசி முயறசிகடளேப் பொரொடடி கம்்பனியின 
பங்குகள விறபடனயொவதறகு உதவினொர. 
பொண்டிததுடரயும், ேொஜி பக்கீர முகமதுவும் ்பரிய 
பங்குதொரரகளில் இருவரொவர.

வ. உ. சி. யின் கப்பல்

ஆடசிக்கு எதிரொக ஒனறு திரண்ை தகொபதடதப் 
்பொதுச் சரைொகக் ் கொண்டு தமிழ்நொடடில் நடை்பற்
சுததசி இயக்கம் அடனததிந்திய பண்புகடளேப் 
்பறறிருந்தது. அதத சமயம் அது தமிழ் உணரவொலும் 
்பருடமயொலும் ஆதரிக்கப்படைது. தமிழ்நொடடுக் 
கொங்கிரசில் மிதவொத ததசியவொதிகளுக்கும் தீவிர 
ததசியவொதிகளுக்கும் இடைதய ஆைமொனப் பிரிவு 
இருந்தது.

(அ) வட்்டாரசமாழி ச்சாறசபாழிவுக கனலயின் 
வைரச்சி
்தொைக்கததில் இவவியக்கம் ்பருமளேவில் 

வங்கப்பிரிவிடனக்கு எதிரொன எதிர
விடனயொகதவ இருந்தது. வங்கப்பிரிவிடனக்கு 
எதிரொகக் கூடைங்கள வைக்கமொக நடை்பற்ன. 
இவவொ்ொன கூடைங்களில் தடலவரகள, 
மொணவரகள, வைக்கறிஞரகள, ்தொழிலொளேரகள
என அச்சமயம் கூடியிருப்தபொரிைம் வடைொர 
்மொழியில் ்சொற்பொழிவொறறினர. ஆங்கிலததில் 
்சொற்பொழிவொறறுவ்தனபதிலிருந்து வடைொர 
்மொழியில் ்சொற்பொழிவு நிகழ்ததுவது என ஏறபடை
மொற்ம் இக்கொலததில் ஏறபடை குறிப்பிைததக்க
வளேரச்சியொகும். இது தமிழ்நொடடின ்வகுஜன 
அரசியலின ்பரும் தொக்கதடத ஏறபடுததியது.

்மரினொக் கைறகடரயில் சுததசி கூடைங்கள
நடை்பறுவது வைக்கமொகக் கொணக்கூடிய
கொடசியொயிறறு. இவவொ்ொன கூடைங்கள
நடை்பறும் மற்்ொரு இைம் மூரமொரக்்கட
வளேொகமொகும். 1905-1907 கொலப் பகுதிடயச்
தசரந்த கொவல்துட் அறிக்டககள மொணவரகடளே
ஆபததொனவரகள, அவரகளின நைவடிக்டககள
ஆடசிக்கு எதிரொனடவ எனவும் குறிப்பிடைன. ்பொது
இைங்களில் ஐதரொப்பியரகள மொணவரகளேொல் "வந்தத
மொதரம்" எனும் முைக்கததுைன வொழ்ததப்படைனர.
1907இல் ்சனடனக்கு வருடக தந்த பிபின சந்திர
பொல் ்சனடனக் கைறகடரயில் ஆறறிய உடரகள
பொரடவயொளேரகளிடைதய உததவகதடத
ஏறபடுததின. அவருடைய வருடக தமிைகம்
முழுவதிலும் ஆைமொன தொக்கதடத ஏறபடுததியது.
தமிழில் ஆற்ப்படை ்பொதுச் ்சொற்பொழிவுகள
தமிழ்நொடடின அரசியல் ்சயல்பொடுகள
கருக்்கொளளேத்தொைங்கியகொலததில் கொணப்பைொதப் 
புதிய பொரடவயொளேரகடளே உருவொக்கியது.

(ஆ) வ.உ.சி. யும் சுதேசி நீராவிக கப்பல் 
கம்சபனியும் (SSNC)
1906இல் வ.உ. சிதம்பரம் ஆங்கிதலயரின

கைறபயண முறறுரிடமக்கு எதிரொகச் சுததசி 
கப்பல் கம்்பனி ஒனட் ஏறபடுததும் கருதடத

வ. உ. சிேம்பரம்
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ஆங்கிதலய ஆடசிடய எவவொறு எதிர்கொளவது 
எனபது குறிதது கொங்கிரசுக்குள நிலவிய கருததுக் 
குைப்பம் மற்்ொன்ொகும். இப்பொைததில் முனனர 
விவொதிக்கப்படைது தபொல் சடைததிறகு உடபடை 
முட்கடளேப் பினபற் விரும்பிய மிதவொத 
ததசியவொதிகடளே 'யொசிப்பவரகள' என தீவிர 
ததசியவொதிகள ஏளேனம் ்சய்தனர. ஆங்கில 
ஆடசி புதிய அணுகுமுட்யில் எதிர்கொளளேப்பை 
தவண்டும் என நிடனதத பொரதியொருக்கு 
தீவிர ததசியவொதிகளின வழிமுட்கள அதிகம் 
ஏறபுடையனவொய் இருந்தன. எடுததுக்கொடைொக 
கொங்கிரசின சூரத மொநொடடிறகுப் (1907) பினனர 
திலகர மீது அவர ்கொண்டிருந்த ஆரவமும் 
பறறும் தமலும் ்பருகியது. திலகரின Tenets 
of New party எனும் நூடல பொரதி தமிழில் 
்மொழியொக்கம் ்சய்தொர. தமலும் 1907இல் 
'சூரத ்சனறு வந்த பயணம் ்சனடன 
மொகொணத தீவிர ததசியவொதிகள குறிதது' எனும் 
சிறு புததக்மொனட் ்வளியிடைொர. பொரதி 
ஆசிரியரொகப் பணியொறறிய இந்தியொ என் வொர 
இதழ் தீவிர ததசியவொதிகளின குரலொக மொறியது.

(உ)  வ.உ.சி., சுப்ரமணிய சிவா னகதும் சினற 
வா்சமும்
ஆறுமொத கொலச் 

சிட் தண்ைடனக்கு 
பினனர பிபின சந்திர 
பொல் 1907 மொரச் 9இல் 
வி டு த ட ல 
் ச ய் ய ப் ப ட ை ொ ர . 
அந்நொடளே தமிழ்நொடடுச் 
சுததசி இயக்கத 
த ட ல வ ர க ள
‘சுததசி தினமொக’ 
திரு்நல்தவலியில் ்கொண்ைொை முடிவு ்சய்தனர. 
அரசு நிரவொகம் அனுமதி மறுததடதயும் மீறி 
வ.உ.சி., சுப்ரமணிய சிவொ, பதமநொபர ஆகிதயொர 
்சயல்படைனர. அவரகள 1908 மொரச் 12இல் ததச  
துதரொகக் குற்ததிறகொகக் டகது ் சய்யப்படைனர.

முக்கியமொன சுததசி இயக்கத தடலவரகள 
டகது ்சய்யப்படைதொல் சினம் ்கொண்ை 
உளளூர மக்கள எதிரவிடனயொக வனமுட் 
நைவடிக்டககளில் ஈடுபடைனர. எதிரப்டபத 
்தரிவிக்கும் வடகயில் கடையடைப்பு 
நைததப்்பற்து. திரு்நல்தவலியில் நகரசடபக் 
கடைைமும் கொவல் நிடலயமும் தீ டவக்கப்படைன. 
மிக முக்கியமொக சுததசித தடலவரகள டகது 
்சய்யப்படைடத எதிரதது நூறபொடலத 
்தொழிலொளேரகள ் பருவொரியொன எண்ணிக்டகயில் 
ஆடலடய விடடு ்வளிதய வந்தனர. எதிரப்புத 

சுப்ரமணிய சிவா

இடணப்டப உருவொக்கியுளளேது. அதுதவ 
சுயரொஜ்ஜியதடத தநொக்கி எடுதது டவக்கப்படை 
உனனதமொன முதல் அடியொகும். இந்தியத 
்தொழிலொளியின ஒவ்வொரு ்வறறியும் நொடடிறகுக் 
கிடைதத ்வறறி…” என அரவிந்த தகொஷின வந்தத 
மொதரம் புகைொரம் சூடடியது.

(ஈ )  சுப்ரமணிய பாரதி: கவிஞர மறறும் 
தேசியவாதி 

ஆ ங் கி ல த தி லு ம் 
த மி ழி லு ம் 
்வளியொன ்சய்திப் 
ப த தி ரி க் ட க க ளி ன 
வளேரச்சி தமிைகததில் 
சுததசி இயக்கததிறகுத 
துடண நின்து. 
்சய்திப் பததிரிடகடய 
ப ய ன ப டு த தி 
ததசியவொதச் ச்ய்திகடளே விரிந்துபடை 
பொரடவயொளேரகளிடைதய பரப்புடர ்சய்த 
தடலவரகளுள முதனடமயொனவர  
G. சுப்ரமணியம். அவர தவறு ஐந்து நபரகளுைன
இடணந்து தி இந்து (The Hindu) மறறும் 
சுததசமிததிரன (தமிழில் ்வளியிைப்படை முதல் 
தினசரி) எனும் பததிரிடககடளே நிறுவினொர. 
1906இல் பரசொல் கொங்கிரஸ் மொநொடடின தபொது 
ஆங்கிதலயரகள தமற்கொண்ை நைவடிக்டககடளே 
விமரசிதது அவர ஒரு புததகதடத ்வளியிடைொர. 
சுததசமிததிரன ததசியவொதிகளின ்சயல்பொடுகள 
குறிதது குறிப்பொக வ.உ.சி. தூததுக்குடியில் 
ஆறறிய உடரகள பறறி விரிவொன ்சய்திகடளே 
்வளியிடைது. 

இந்திய ததசியவொதம் ஒரு புதிய 
வழிகொடடுதடல எதிரபொரததுக் ்கொண்டிருந்த
கொலப்பகுதியில் (1904) சுப்ரமணிய 
பொரதி சுததசமிததிரன பததிரிடகயின 
துடணயொசிரியரொகப் பணியமரததப்படைொர. 
பொரதி சக்ரவரததினி எனும் மொத இதழின 
ஆசிரியரொகவும் பணியொறறினொர. அது ்பண்களின 
தமம்பொடடிறகொகத தனடன அரப்பணிததுக் 
்கொண்ை பததிரிடகயொகும்.

இரு நிகழ்வுகள சுப்ரமணிய பொரதியின 
மீது குறிப்பிைததக்க தொக்கததிடன ஏறபடுததின. 
அயரலொந்து நொடடுப் ்பண்மணியும் 
விதவகொனந்தரின சீைருமொன சதகொதரி 
நிதவதிதொடவ அவர 1905இல் சந்திததது 
முதலொவதொகும். குருமணி (ஆசிரியர) என 
அவரொல் குறிப்பிைப்படை அப்்பண்மணி அவரின 
ததசியவொதச் சிந்தடனகளுக்கு ஊக்கமளிததொர. 

சுப்ரமணிய பாரதி
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மக்களும் தண்டிக்கப்படைனர. திரு்நல்தவலி, 
தூததுக்குடி பகுதிகடளேச் தசரந்த மக்களிைம் 
கொவல்துட் தண்ைடனயொல் வரியும் வசூலிக்கப்படைது.

(ஊ) ஆஷ் படுசகானல
தூ த து க் கு டி யி ல் 

சுததசி முயறசிகள 
அ ை க் க ப் ப ட ை து . 
அ த ட ன த ் த ொ ை ர ந் து  
சுததசி இயக்கத 
த ட ல வ ர க ள
டகது ்சய்யப்படடு 
அவமொனப்படுததப்படைது 
ஆ கி ய ட வ 
இ ட ளே ஞ ர க ளி ட ை த ய 
்பரும் தகொபதடத உருவொக்கின. திரு்நல்தவலி 
நிகழ்வுக்குப் பழி வொங்குவதறகொக ஒரு சதிததிடைம் 
தீடைப்படைது. ஆங்கிதலயரின அைக்குமுட் குறிதது 
பததிரிடககள ்தொைரந்து பரப்புடர ்சய்தது. 
நிரவொகததிறகு எதிரொக மக்களிடைதய தகொபதடத 
உண்ைொக்குவதில் தீரமொனகரமொனப் பங்டக வகிததது.

திரு்நல்தவலி மொவடை ஆடசியர ரொபரட ஆஷ், 
ஜுன 1911இல் மணியொச்சி ரயில் நிடலயததில் 
வொஞ்சிநொதனொல் சுடடுக் ்கொல்லப்படைொர. 1880இல் 
திருவொங்கூர அரசின பகுதியில் பி்ந்த வொஞ்சிநொதன 
அவவரசின ஆடசியிலிருந்த புனலூரில் வனததுட்யில் 
கொவலரொகப் பணியொறறினொர. 'பொரத மொதொ' என் 
புரடசிகர ததசியவொதக் குழுவில் அவரும் ஒரு 
உறுப்பினரொவொர. ஐதரொப்பிய அதிகொரிகடளேக் 
்கொல்வதன மூலம் இந்தியரகடளேப் புரடசிக்குத 
தூண்டுவதத இவவடமப்பின குறிக்தகொளேொகும். 
இச்்சயல்பொடுகள சுயரொஜ்ஜியததிறகு இடடுச்்சல்லும் 
என அவரகள நம்பினர. திடைததின ஒரு பகுதியொக 
வொஞ்சிநொதனுக்கு டகததுப்பொக்கிடயப் பயனபடுததும் 
பயிறசிடய வ.தவ. சுப்ரமணியம் பொண்டிச்தசரியில் 
வைங்கினொர.

ம ணி ய ொ ச் சி 
ரயில் நிடலயததில் 
ஆடஷ சுடை பினனர 
வொஞ்சிநொதன அதத 
துப்பொக்கியொல் தனடனச் 
சுடடுக் ்கொண்ைொர. 
அவர டபயில் இருந்த 
கடிதம் வொஞ்சிநொதன 
தபொன் ததசபக்த
புரடசியொளேரகளுடைய 
ஆ த வ ச த தி ன 
இடைகடளேப் புரிந்து ்கொளளே நமக்கு உதவுகின்து.

வாஞ்சி�ாேன்

வ.தவ. சுப்ரமணியம்

்தரிவிததக் கூடைததொதரொடு ஏறபடை சில 
தமொதல்களுக்குப் பினனர கொவல்துட்யினர 
துப்பொக்கிச் சூடு நைததியதில் நொல்வர 
்கொல்லப்படைனர.

1908 ஜுடல 7இல் வ.உ.சி. யும், சுப்ரமணிய 
சிவொவும் குற்ம் ்சய்தனர என அறிவிக்கப்படடு ததச  
துதரொகக் குற்ததின கீழ் சிட்யிலடைக்கப்படைனர. 
அரசுக்கு எதிரொகப் தபசிய குற்ததிறகொகச் சிவொவுக்கு 10 
ஆண்டுகள நொடு கைததுதல் தண்ைடனயும் அவருக்கு 
உைந்டதயொக இருந்ததறகொக வ.உ.சி.க்கு ஆயுள 
தண்ைடனயும் (20 ஆண்டுகள) விதிக்கப் ்பற்து. 
வ.உ.சி அரடச எதிரததுப் தபசிய குற்ததிறகொக 
தமலும் ஒரு ஆயுள தண்ைடன விதிக்கப்்பற்ொர. 
திரு்நல்தவலியில் தபொரொடைங்கடளே எந்த 
அளேவிறகு அரசு தீவிரததுைன தநொக்கியது எனபடத 
இக்்கொடூரமொன தண்ைடனகள உணரததுகின்ன.

இந்நிகழ்ச்சியின பினவிடளேவொக ஆங்கிதலய 
அரசின அைக்குமுட்யொனது ஒரு சில தடலவரகடளேக் 
டகது ்சய்தததொடு நினறுவிைவில்டல. உண்டமயில் 
்சயலூக்கததுைன எதிரப்பியக்கததில் கலந்து ் கொண்ை 

தபரரசருக்கு  எதிரொன  வ.உ.சி., சுப்ரமண்ய 
சிவொ வைக்கில் வைங்கப்படை தீரப்பின சில 
பகுதிகள (நவம்பர 4, 1908)

ஆடசிக்கு எதிரொக மக்கடளேத தூண்டுவது 
அது எப்தபொதொனொலும் சரி மிக தமொசமொன 
குற்்மனத் எனக்குத ததொனறுகி்து. 
இம்மொகொணததில் இவவடகப்படை 
வைக்குகளில் இதுதவ முதல் வைக்கு 
எனபது உண்டம. ஆனொல் இக்குற்ம் கொல் 
ஊனறுவதறகு எந்த மொகொணங்களி்லல்லொம் 
இைதடதப் ்பறறுவிடைததொ, அடவகளில் 
நிலவும் இப்தபொடதய நிடலடமகள, 
மிதமொன தண்ைடனகளேொன சில மொதங்கள 
சிட் தண்ைடன அல்லது ஒனறு அல்லது 
இரண்ைொண்டுகள சிட் தண்ைடனகளேொனது 
தகுதியறத்ொரக்கு வைங்கப்்பற் சலுடககள 
எனச் சுடடிக்கொடடுவதொய்த ததொனறுகி்து. 
தண்ைடனயின குறிக்தகொளேொனது 
குற்வொளிக்கு மடடுமல்ல, அவருடைய 
முனனுதொரணதடத பினபற் விடையும் 
மற்வரக்கும் அச்சமூடடுவதொய் அடமய 
தவண்டும். ஏ்ததொை ஒரு புரடசியொக முடிந்து 
விடை ஒரு அரசு எதிரப்பியக்கதடதக் டகயொளே 
தவண்டியுளளேது. கலகங்கடளே அைக்கும் தபொது 
இைக்கப்படை உயிரகளுக்கு தொரமீக அடிப்படையில் 
இவரகதளே ்பொறுப்பொவர எனபது அவரகடளேக் 
டகது ்சய்தலில் உறுதியொகிவிடைது.
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I.  ்சரியாை வின்டனயத்
தேரவு ச்சயயவும்.

1. சூரததில் நடை்ப்விருந்த
கொங்கிரஸ் மொநொடடிறகு  கொங்கிரஸின அடுதத
தடலவரொக ததரந்்தடுக்கப்படுவதறகு
யொருடைய ்பயர தீவிர ததசியவொதிகளேொல்
முன்மொழியப்படைது?
(அ) அரவிந்த தகொஷ்
(ஆ) தொதொபொய் ்நௌதரொஜி
(இ) ஃ்பதரொஸ் ஷொ தமததொ
(ஈ) லொலொ லஜபதி ரொய்

2. பினவரும் கூறறுக்கடளேக் கொண்க.
(i)  1905இல் தமற்கொளளேப்படை வங்கப்

பிரிவிடன ஆங்கிதலயரின பிரிததொளும்
்கொளடகக்கு மிகச் சி்ந்த உதொரணமொகும்.

(ii)  1905இல் நடை்பற் கல்கததொ மொநொடடில்
சுதரந்திரநொத பொனரஜி பிரிடடிஷ் 
்பொருடகடளேயும் நிறுவனங்கடளேயும் 
பு்க்கணிக்க அடைப்பு விடுததொர.

(iii)  1905 ஆகஸ்ட 7இல் கல்கததொ நகர அரங்கில்
(Town Hall) நடை்பற் கூடைததில் சுததசி
இயக்கம் குறிதத முட்யொன அறிவிப்பு
வைங்கப்படைது.

 தமறகண்ை கூறறுக்களில் எது/எடவ
சரியொனடவ.
(அ) (i) மடடும்
(ஆ) (i) மறறும் (iii) மடடும்
(இ) (i) மறறும் (ii) மடடும்
(ஈ) தமறகண்ை அடனததும்

3. பினவருவனவறட்ப் ்பொருததி சரியொன
விடைடயத ததரக.
(அ)  இந்தியப் 

பததிரிடகச் 
சடைம், 1910

- 1. சுய ஆடசி

(ஆ)  விடி்வளளிக் 
கைகம்

- 2.  சொரந்திருக்கும்
நிடலக்கு எதிரொன 
புரடசி

(இ)  சுயரொஜ்யம் - 3.  ததசிய அளேவிலொன
்சயல்பொடுகடளே
நசுக்கியது

(ஈ) சுததசி - 4.  கல்விக்கொன
ததசியக் கைகம்

அ ஆ இ ஈ
(அ) 3 1 4 2
(ஆ) 1 2 3 4

படுசகானலயின் பின்வினைவுகள்
விசொரடணயினதபொது ஆஷ் ்கொடலயில் 

குற்ம் சொடைப்படைவரகளுைன பொண்டிச்தசரியில் 
தடலமட்வொய் இருக்கும் வ.தவ. சுப்ரமணியரும் 
ஏடனதயொரும் ்நருக்கமொக இருந்து இடணந்து 
்சயல்படடுளளேனர எனபடத ஆங்கிலஅரசு 
்மய்ப்பிததது. பொண்டிச்தசரி குழுவினர குறிததும் 
அவரகளேது நைவடிக்டககள பறறியும் கொலனிய 
அரசு ்பரும் சந்ததகம் ்கொண்ைது. இததடகயததொர 
சூழ்நிடல ததசியவொதக் கருததுகடளேப் பரப்புடர 
்சய்யவும் நைவடிக்டககடளே தமற்கொளளேவும் 
இயலொத நிடலடய ஏறபடுததியது. ்கொடலயின 
பினவிடளேவொக கொலனியரசு தமற்கொண்ை 
அைக்குமுட் நைவடிக்டககளின விடளேவொகத 
தமிழ்நொடடில் ததசிய இயக்கம் ் சயல்தவகம் குட்ந்த, 
மந்த கதியிலொன ஒரு கொலகடைதடத எதிர்கொண்ைது. 
1916இல் தனனொடசி இயக்கதடத்யொடடி அது 
ஒருவடகயொன புததுயிரப்டபப் ்பற்து.

பா்டச் சுருககம்
 �  வங்கப் பிரிவிடனயொல் ஏறபடை சுததசி

இயக்கங்கள கொலனிய எதிரப்பியக்க வரலொறறில்
முக்கியத திருப்புமுடனகள ஆகும்.

 �  அரசியல் பரப்புடரகளுக்குப் புதிய 
்சய்முட்கடளே வடிவடமததததொடு இவவியக்கம் 
சுதந்திரப்தபொரொடைததில் கொந்தியடிகளின 
கொலப்பகுதி உடபை ஒரு நீண்ை ்நடிய எதிரப்டபத 
தக்க டவப்பதறகொன ஊக்கதடதயும் ்கொடுததது.

 �  சுததசி இயக்கததினதபொது ஆங்கிலததில்
உடரயொறறுவது மொற்ததிறகு உளளேொகி
சுததச ்மொழிகளில் (வடைொர ்மொழிகளில்) 
்சொற்பொழிவுகள நிகழ்ததப்படைது ்சய்திப் 
பரிமொற்ததிலும் ஒரு புரடசிடய ஏறபடுததியது.

 �  சுததசி இயக்கம் வனமுட்யின மீது நொடைம் ் கொண்ை
இடளேஞரகள உருவொவதறகும் வழி தகொலியது.

 �  வரலொறு, இலக்கியம், நொடடுப்பறறு, ததசியம்
்தொைரபொக பிரொந்திய ்மொழிகளில் உருவொன
கவிடதகள ஆகியடவ மீது ஆரவதடத 
ஏறபடுததுவதில் சுததசி இயக்கச் சூைல் ்சழிப்பொன 
பங்களிப்டபச் ்சய்தது.

 �  ததசியவொதிகளின மீது ஆங்கிதலயரகள
வனமுட்டயக் கடைவிழ்தது விடைதொல் தீவிர
ததசியவொதிகள தங்கள ்கொளடக முைக்கங்கடளே 
பரந்துபடை ்பொருளேொதொரக் குட்பொடுகதளேொடும் 
்பருவொரியொன ்பொதுமக்கதளேொடும் இடணப்பதில் 
ததொல்வியடைந்தனர.

 �  இந்துக்கடளேத திரடடுவதறகொகப் பயனபடுததப்படை
மதமும் மதக்குறியீடுகளும் முஸ்லிம்கடளே
அந்நியப்படுததின.

 பயிற்சி
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(ஈ)  பொரதி ்பண்களுக்கொன “சக்ரவரததினி” 
என் இதழின ஆசிரியரொக இருந்தொர.

II சுருககமாை வின்டயளிககவும்.
1. மிதவொத ததசியவொதிகளின ‘இட்ஞ்சுதல்

்கொளடக’ (The Medicant Policy) என்ொல் எனன?
2. மகொததவ தகொவிந்த ரொனதை சுததசிக்

்கொளடகயிடன எவவொறு விளேக்குகி்ொர?
3. பிரிடடிஷ் இந்தியொவில் தீவிர ததசியவொதிகளின

டமயமொக விளேங்கிய தடலவரகடளேக் கண்ைறிக.
4. தீவிர ததசியவொதம் 1908க்குப் பினனர ஏன

குட்ந்தது?
5. ததசிய இயக்கதடத ஒடுக்க கொலனிய அரசு

தமற்கொண்ை அைக்குமுட்கள யொடவ?

III குறுகிய வின்டயளிககவும்.
1. கொங்கிரஸ் இரண்ைொகப் பிளேவுபைக் கொரணமொன

சூரத மொநொடடின ்சயல்முட்கள குறிதது
எழுதுக.

2. சுததசி இயக்கததின தபொது அதிகரிதத தனி நபர
வனமுட்களுக்கொன கொரணங்கடளே எழுதுக.

3. ்பருவொரியொன மக்கடளே ஒனறுதிரடை 
சமிதிகளேொல் பயனபடுததப்படை பணிகளின 
சி்ப்பம்சங்கள யொடவ?

4. 1908இல் நடை்பற் தகொரல் நூறபொடல
தவடல நிறுததம் பறறி நீவீர அறிவது யொது?

5. அலிப்பூர ்வடிகுண்டு வைக்கின முக்கியததுவம்
குறிதது எழுதுக.

6. பிபின சந்திரபொலின விடுதடல தினதடத
திரு்நல்தவலியில் சுயரொஜ்ய தினமொக சுததசி
இயக்கத தடலவரகள ்கொண்ைொை
திடைமிடைதின விடளேவு யொது?

7. வ.உ. சிதம்பரததின சுததசி இயக்க முயறசிகள
குறிதது எழுதுக.

8. க்லக்ைர ஆஷ் ஏன வொஞ்சிநொதனொல்
்கொல்லப்படைொர?

IV. விரிவாை வின்டயளிககவும்.
1. இந்திய ததசிய இயக்கததில் லொல்-பொல்-பொல்

ஆகிய மூவரின பங்களிப்பிடன மதிப்பிடுக.
2. தமிழ்நொடடில் சுததசி இயக்கததின ் சயல்பொடுகள

குறிதது எழுதுக.

V. ச்சயல்பாடுகள்
1. சுப்ரமணிய பொரதியின ் தொடலதநொக்கு குறிதது

்சொற்பொழிவு ஒனட் நைததுக.
2. கப்பதலொடடிய தமிைன என் திடரப்பைதடத 

திடரயிடடு கொடடுக.

(இ) 3 4 1 2
(ஈ) 1 2 4 3

4. பினவருவனவறறுள எந்த ஒனறு சரியொகப்
்பொருந்தியுளளேது?
(அ)  பங்கிம் சந்திர 

சொடைரஜி
- ஆனந்த மைம்

(ஆ) G.சுப்ரமணியம் - விடி்வளளிக் கைகம்
(இ) மிண்தைொ பிரபு - பல்கடலக்கைகச்

சடைம், 1904
(ஈ)  தீவிர ததசியவொத 

டமயம்
- ்சனடன

5. கல்கததொவில் அனுசிலன சமிதிடய நிறுவியவர
(அ) புலின பிேொரி தொஸ்
(ஆ) தேமச்சந்திர கொனுங்தகொ
(இ)  ஜதிந்தரநொத பொனரஜி மறறும் பரிந்தர குமொர

தகொஷ்
(ஈ) குதிரம் தபொஷ் மறறும் பிரஃபுல்லொ சொக்கி

6. கூறறு:  1905 அக்தைொபர 16 துக்கநொளேொக
அனுசரிக்கப்படைது.

காரணம்:  தமறபடி நொளில் வங்கொளேம் முட்ப்படி 
இரண்டு மொகொணங்களேொகப் 
பிரிக்கப்படைது.

(அ)  கூறறு மறறும் கொரணம் சரி. கொரணம் 
கூறட் விளேக்குகி்து.

(ஆ)  கூறறு மறறும் கொரணம் சரி. ஆனொல் 
கொரணம் கூறட் விளேக்கவில்டல.

(இ) கூறறு சரி. கொரணம் தவறு.
(ஈ) கூறறு தவறு. கொரணம் சரி.

7. கூறறு:  வ. உ.  சிதம்பரம் சுததசி கப்பல்
நிறுவனதடதத ்தொைங்கினொர.

காரணம்:  இந்தியக் கைறகடரகளில் 
ஆங்கிதலயரகளின 
முறறுரிடமயிடன அவர எதிரததொர. 

(அ)  கூறறு மறறும் கொரணம் சரி. கொரணம் 
கூறட் விளேக்குகி்து.

(ஆ)  கூறறு மறறும் கொரணம் சரி. ஆனொல், 
கொரணம் கூறட் விளேக்கவில்டல.

(இ) கூறறு சரி; கொரணம் தவறு.
(ஈ) கூறறு தவறு; கொரணம் சரி.

8. சுப்ரமணிய பொரதி குறிதத பினவரும் எந்த
கூறறு தவ்ொனது?
(அ)  பொரதி சுததசமிததிரன இதழின துடண

ஆசிரியரொக இருந்தொர.
(ஆ)  பொரதி திலகரின Tenets of New Party என் 

நூடல தமிழில் ்மொழி்பயரததொர.
(இ)  பொரதியின குருமணி (ஆசிரியர) சுவொமி 

விதவகொனந்தரொவொர.
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32தீவிர தேசியவாேத்தின் எழுச்சியும் சுதேசி இயக்கமும்

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.

தமறதகாள் நூல்கள்

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.

கனலச்ச்சாறகள் 

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

அறிவு ஜீவிகள் / கறறறிந்தோர intelligentsia highly educated or the intellectual 
elite of a society

நீககம், ஒழிப்பு, ரத்து ச்சயேல் annulment invalidation, nullification

ேைது �ாட்டில் உறபத்தி ச்சயே 
சபாருள் Swadeshi made in one’s own country

புறககணிப்பு Boycott refusal  to take part in an activity or to 
buy a foreign product

முப்சபரும் ேனலவரகள் triumvirate a group of three  persons dominating 
or holding  control

அரசுககு எதிராக / ஆட்சி எதிரப்பு seditious Inciting people  to rebel against the 
authority of a state

ேண்்டனை வரி punitive tax a tax intended as punishment
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33 தீவிர ததசியவொதததின எழுச்சியும் சுததசி இயக்கமும்

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

இனணயச் ச்சயல்பாடு

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)

*பைங்கள அடையொளேததிறகு மடடுதம.
*ததடவ்யனில் Adobe Flash ஐ அனுமதிக்க.

இச்ச்சயல்பாட்டின் மூலம் 
நீஙகள் இந்தியாவின் வரலாறறு 

மறறும் அரசியல் வனரப்டஙகனை  
அறியலாம்.

மறறும் அரசியல் வனரப்டஙகனை  

படி 1 படி 2 படி 3

தீவிர தேசியவாேத்தின் எழுச்சியும் சுதேசி இயககமும்
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அறிமுகம்
இந்திய தேசிய அரசியலில் முேல் 

உலகபதபோருக்கு முந்்ேய பல நிகழ்வுகள் 
ேோக்கத்ே ஏறபடுததின. 1905இல் ஜபபோன் 
ரஷயோ்ை வீழ்ததியது. 1908இல் இளம் 
துருக்கியரகளும் 1911இல் சீன தேசியைோதிகளும் 
தேறகததிய ைழிமு்ைகள் ேறறும் சிந்ே்னக்ளப 
பயன்படுததி ேதேேது அரசுக்ள அகறறினோரகள். 
முேல் உலகபதபோருடன் இந்ே நிகழ்வுகளும் 
1916 ேறறும் 1920ஆம் ஆண்டுகளில் இந்திய 
தேசியததுக்கோனப பின்னணி்ய உருைோக்கின. 

சண்்டகள் பல பகுதிகளில் நடந்ேதபோதிலும் 
இந்ேப தபோரின் முக்கியக் களேோக ஐதரோபபோ 
விளங்கியது. ஐதரோபபோ, ஆபபிரிக்கோ ேறறும் 
தேறகு ஆசியோவில் ரோணுை தச்ை புரிய பபரும் 
எண்ணிக்்கயில் இந்தியரக்ள ஆங்கிதலயரகள் 
பணிக்கு எடுதேனர. இந்ேப தபோருக்குபபின் புதிய 
சிந்ே்னகளுடன் இந்தியோ திரும்பிய இந்ே வீரரகள் 
இந்திய சமூகததில் ேோக்கத்ே ஏறபடுததினர.  
ைறபுறுதேலின் கோரணேோக 367 மில்லியன் பிரிட்டிஷ 
பவுண்டுக்ள இந்தியோ, 229 மில்லியன் பிரிட்டிஷ 
பவுண்டுகளில்  தநரடி பரோக்கேோகவும் எஞ்சிய 

பேோ்க்யப தபோர்சபசலவுக்ள்ச சேோளிக்க 
கடனோகவும் ைழங்கியது. இ்ேதேவிர 250 மில்லியன் 
பிரிட்டிஷ பவுண்டுகள் ேதிபபுக்குப தபோருக்கோனப 
பபோருட்க்ளயும் இந்தியோ அனுபபியது. இேனோல் 
பபருேளவில் பபோருளோேோர சிரேங்கள் ஏறபட்டேோல் 
இந்தியரகள் அதிருபதி அ்டந்ேனர.

இந்திய தேசிய கோங்கிரஸ் மிேைோே 
தேசியைோதிகள், தீவிரத தேசியைோதிகள் என 
இருதைறு ை்ககளில் பிரிந்ே கோரணதேோலும் 
தபோரின்தபோது பிரிட்டிஷோரின் நலன்களுக்கு 
ஆேரைோக முஸ்லிம் லீக் பசயல்பட்டேோலும்  தேசிய 
அரசியல் தீவிரேறறு இருந்ேது. 1916இல் திலகர 
ே்ல்ேயில் தீவிரத தேசிய ேன்்ேதயோடு 
பசயல்பட்டைரகள் கோங்கிர்ச கட்டுபபடுததினர. 
தேறகததிய இந்தியோவில் திலகர ே்ல்ேயிலும் 
பேன்னிந்தியோவில் டோக்டர அன்னிபபசண்ட் 
அம்்ேயோர ே்ல்ேயிலும் ேன்னோட்சி (த�ோம் 
ரூல்) இயக்கம் பேோடங்கபபட்டது. இந்ேப தபோரின் 
தபோது கோங்கிரஸ் மீண்டும் ஒன்றுபட்டது. 1916இல் 
இந்துக்கள் ேறறும் முஸ்லிம்கள் இ்டதய 
்கபயழுதேோன லக்தனோ ஒபபந்ேம் இந்திய 
தேசியததுக்கு தேலும் ைலி்ே தசரதேது.

இந்திய விடுதலைப்போரில்  
முதல் உைகப்போரின் தோககம்3

அைகு

கறைலின் தநோக்கங்கள் 

கீழ்க்கண்டைற்ைப பறறி அறிந்துபகோள்ள

 �  முேல் உலகபதபோரோல் உருைோன நி்ல்ே: மிேைோே தேசியைோதிகள் ேறறும் தீவிர தேசியதேன்்ே
பகோண்டைரகள் இ்ணந்து திலகர ேறறும் அன்னிபபசண்ட் அம்்ேயோரின் ேன்னோட்சி  (த�ோம்
ரூல்) இயக்கததின் மூலேோக ஆங்கிதலய ஆட்சிக்கு எதிரோக ஒன்றுபட்டு தபோரோட்டத்ே நடததியது.

 �  ஆங்கிதலயரின் அடக்கி ஆளும் நடைடிக்்ககள்: இந்திய போதுகோபபுதது்ை்ச சட்டம் இயறைபபடுேல்.

 �  இந்து-முஸ்லிம் ஒறறு்ேக்கு ைழிைகுதே லக்தனோ ஒபபந்ேம்.

 �  ஜோலியன் ைோலோபோக் படுபகோ்ல ேறறும் கிலோபத இயக்கம் ைழியோக இந்து-முஸ்லிம் நல்லிணக்கம்.

 �  இந்தியத பேோழிலோளர இயக்கததில் முேல் உலகபதபோர ேறறும் ரஷயப புரட்சியின் ேோக்கம்
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35 இந்திய விடுதலைப்போரில் முதல் உைகப்போரின் தோககம்

இந்ேப தபோரின்தபோது தீவிர தேசியைோதிகளின் 
சிந்ே்னக்ள தேறகததியப புரட்சிகர கருததுகள் 
பபருேளவில் ஆக்கிரமிதேன. எனதை அடக்குமு்ை்ச 
சட்டங்க்ள இயறறியும் பயன்படுததியும் தேசிய 
இயக்கத்ே அடக்கியோள ஆங்கிதலய அரசு முயன்ைது. 
பகோண்டுைரபபட்ட அடக்குமு்ை்ச சட்டங்களில் மிகக் 
பகோடு்ேயோனேோக பரௌலட் சட்டம் அ்ேந்ேது. 
இந்ே்ச சட்டத்ே கடு்ேயோக விேரசிதே இந்தியத 
ே்லைரகள் அேறகு எதிரோக ஆரபபோட்டங்க்ள
நடததினர. சரைதேச நிகழ்வுகளும் குறிபபோக ரஷயப 
புரட்சி தபோன்ை நிகழ்வுகளும் இந்தியோவின் மீது 
ேோக்கத்ே ஏறபடுததின. முேல் உலகபதபோரில் 
துருக்கி தேோறைதும், அேன்பின் ்கபயழுதேோன 
பசவதரஸ் உடன்படிக்்கயின் கடு்ேயோன 
விதிமு்ைகளும் துருக்கியின் சுல்ேோ்ன (கலிபோ) 
நி்லேோழ்ததிக் கோட்டியது. இேன் வி்ளைோக 
கிலோபத இயக்கம் தேோன்றியது. 

இந்தியோவின் விசுைோசததுக்குப பிரிட்டன் 
உரிய ேதிபபளிக்கும் என்று நம்பி இந்தியோவும் 
இந்தியரகளும் இந்ேப தபோரில் தீவிரேோக்ச 
பசயல்பட்டனர. ஆனோல் ஏேோறைதே மிஞ்சியது. 
அவைோைோக இந்தியோவின் சமூகம், பபோருளோேோரம் 
ேறறும் அரசியலில் பலேரபபட்ட போதிபபுக்ள 
இந்ேப தபோர உண்டோக்கியது. இந்ேப போடததில் 
ேன்னோட்சி இயக்கததின் பங்கு, லக்தனோ ஒபபந்ேம் 
்கபயழுதேோைேறகோன கோரணிகள் ேறறும் அந்ே 
ஒபபந்ேததின் அம்சங்கள், ஜோலியன் ைோலோபோக் 
படுபகோ்லயில் முடிை்டந்ே  ஆங்கிதலயரகளின் 
அடக்குமு்ை நடைடிக்்ககள், கிலோபத இயக்கம், 
மு்ைசோரந்ே பேோழிலோளர இயக்கததின் எழு்சசி 
ஆகியன குறிதது நோம் விைோதிக்கலோம்.

 3.1   அகிை இந்திய தன்்ோட்சி  
(்�ோம் ரூல்) இயககம்

A.O. �ுயூம் உள்ளிட்ட
பல பைளிநோட்டினர 
நேது விடுே்லப 
தபோரின் பேோடக்க
கோலததில் முக்கியப 
பங்கி்ன ஆறறினர. 
இருபேோம் நூறைோண்டின் 
பேோடக்கததில் டோக்டர 
அ ன் னி ப ப ச ண் ட் 
அம்்ேயோர இதேதபோன்ைபேோரு முக்கியப 
பணி்ய ஆறறினோர. அயரலோந்ேைரோன டோக்டர 
அன்னிபபசண்ட், பிரிட்டனில் இருந்ேதபோது 
அயரலோந்தின் ேன்னோட்சி இயக்கம், ஃதபபியன் 
தசோஷலிசைோதிகள்,   குடும்பக்கட்டுபபோட்டு  இயக்கங்கள் 
ஆகியைறறில் தீவிரப பங்கோறறினோர. பிரம்ேஞோன 

அன்னிபபசண்ட்

ஜோர்ஜ் அருண்்டேல்

ச்பயின் (தியோசோபிகல் 
பசோ்சட்டி) உறுபபினரோக 
அ ன் னி ப ப ச ண் ட் 
அ ம் ் ே ய ோ ர 
இந்தியோவுக்கு 1893இல் 
ைந்ேோர. பனோரஸில் 
(ைோரணோசியில்) ேததிய 
இந்துக் கல்லூரி்ய 
அைர நிறுவினோர. 
(பின்னர இந்ேக் கல்லூரி 1916ஆம் ஆண்டு பண்டிே 
ேேன்தேோகன் ேோளவியோ மூலேோக பனோரஸ் இந்துப 
பல்க்லக்கழகேோக தேம்படுதேபபட்டது). 1907இல்  
எ்ச.எஸ்.ஆல்கோட் அைரகளின் ே்ைவுக்குப பிைகு 
பிரம்ேஞோன ச்பயின் உலக அளவிலோன ே்லைரோக 
பபசண்ட் அம்்ேயோர பேவி ைகிதேோர. பிரம்ேஞோன 
ச்பயின் பகோள்்கக்ள அேன் ே்ல்ேயகேோன 
பசன்்னயின் அ்டயோறில் இருந்து தீவிரேோகப 
பிர்சசோரம் பசயே அைருக்குக் கல்விகறை பல 
பேோண்டரகளின் ஆேரவும் கி்டதேது. ஜம்னோேோஸ், 
துைோரகோேோஸ், ஜோரஜ் அருண்தடல், ஷங்கரலோல் 
பன்கர, இந்துலோல் யக்னிக், சி.பி.  இரோேசோமி,  
பி.பி.  ைோடியோ ஆகிதயோர பபசண்ட் அம்்ேயோரின் 
ஆேரைோளரகள்.

1914இல் பிரிட்டன் முேல் உலகபதபோரில் 
ஈடுபடும் அறிவிப்ப பைளியிட்டது. சுேந்திரம் ேறறும் 
ஜனநோயகததுக்கோகத ேோன் போடுபடுைேோகவும் 
அது பேரிவிதேது. பிரிட்டனின் தபோர முயறசிக்ள 
இந்தியத ே்லைரகள் நம்பிக்்கயுடன் 
ஆேரிதேனர. இந்தியோ பறறிய பிரிட்டிஷோரின் 
நி்லபபோட்டில் எந்ே ேோறைமும் இல்லோேேோல் 
வி்ரவில் அைரகள் ஏேோறைம் அ்டந்ேனர. 
எனினும் இந்திய தேசிய கோங்கிரஸ் மிேைோே 
தேசியைோதிகள் ேறறும் தீவிர தேசியைோேதேன்்ே 
உ்டயைரகள் என்ை குழுக்களோகப பிளவுபட்டேோல், 
ேன்னோட்சிக்கோன அரசியல் சீரதிருதேங்கள் குறிதது 
தேலும் ைலியுறுதே முடியவில்்ல. ் ேயநோடுக்ள 
ஆேரிதது முேல் உலகபதபோரில் துருக்கியின் 
சுல்ேோன் நு்ழந்ே்ே அடுதது பிரிட்டிஷோர முஸ்லீம் 
லீக்்க சந்தேகக்கண் பகோண்டு போரதேனர.

இந்ே பின்னணியில் ேோன் அன்னிபபசண்ட் 
அம்்ேயோர இந்திய அரசியலில் நு்ழந்ேோர. 
1914இல் தி கோேன்வீல் என்ை ைோரந்திரி்ய அைர 
பேோடங்கினோர. சேய சுேந்திரம், தேசியக் கல்வி, சமூக 
ேறறும் பபோருளோேோர சீரதிருதேங்கள் ஆகியைறறில் 
இந்ே ைோரோந்திரி கைனம் பசலுததியது. 1915இல் “How 
India Wrought for Freedom” என்ை ே்லபபிலோன 
புதேகத்ேப பதிபபிதேோர. கடந்ே கோலததில் 
ஆழேோக தைரூன்றிய தேசிய விழிபபுணரவின் 
பேோடக்கங்க்ள அைர இந்ேப புதேகததில் விரிைோக 
எடுதது்ரதேோர. 
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36இந்திய விடுதலைப்போரில் முதல் உைகப்போரின் தோககம்

ைகுக்கபபட்டிருந்ேன. ேன்னோட்சி  இயக்கததின் 
இரட்்டக் குறிக்தகோள்கள்: பிரிட்டிஷ ஆட்சியில் 
இந்தியோவில் ேன்னோட்சி்ய ஏறபடுததுைது ேறறும் 
ேோயநோடு பறறிய பபரு்ேயுணர்ை இந்திய 
ேக்களி்டதய ஏறபடுததுைது ஆகியன அந்ே இரண்டு 
குறிக்தகோள்களோகும்.

(அ) திைகரின் தன்்ோட்சி இயககம்
ஏபரல் 1916இல் பபல்கோமில் நடந்ே பம்போய   

ேோகோண ேோநோட்டில் இது நிறுைபபட்டது. பம்போய நகரம் 
உட்பட ேகோரோஷடிரோ, கரநோடகோ, ேததிய ேோகோணங்கள், 
பபரோர ஆகிய பகுதிகளில் திலகரின் ேன்னோட்சி  
இயக்கம் பசயல்படும். திலகரின் இயக்கததுக்கு 
ஆறு கி்ளகள் ஒதுக்கபபட்டன. அன்னிபபசண்ட் 
அம்்ேயோரின் இயக்கததுக்கு இந்தியோவின் எஞ்சிய 
அ்னததுப பகுதிகளும் ஒதுக்கபபட்டன.

ேன்னோட்சி  குறிதே தகோரிக்்கக்ள ேேது 
உ்ரகள் மூலம் திலகர பிரபலபபடுததினோர. 
ேகோரோஷடிரோ ேறறும் கரநோடகோவில் 
பிரபலே்டந்திருந்ே அைரது இயக்கம், 
ஏபரல் 1917இல் 14 ஆயிரம் உறுபபினரகளில் 
இருந்து 1918இன் பேோடக்கததில் 32 ஆயிரம் 
உறுபபினரகளோக  அதிகரிதேது. ேன்னோட்சி  பறறிய 
பகோள்்கக்ள பரபபியேறகோக 1916 ஜூ்ல 23இல் 
ேேது அறுபேோைது பிைந்ே நோளில் திலகர ்கது 
பசயயபபட்டோர.

தன்்ோட்சி: ேததிய அல்லது பிரதேச 
அரசிடமிருந்து அே்ன்ச சோரந்ே அரசியல் 
பகுதிகளுக்கு, அங்கு ைோழும் ேக்கள் அேறகு 
அரசியல் ரீதியோக விசுைோசேோக இருபபோரகள் 
என்ை நிபந்ே்னயுடன் ைழங்கபபடும் ேன்னோட்சி  
அதிகோரத்ேக் குறிக்கிைது. பழங்கோல 
தரோேோனிய அரசிலும், நவீன ஆங்கிதலய 
அரசிலும் இது பபோதுபப்டயோன அம்சேோக 
இருந்ேது. 1880 களில் அயரலோந்தில் ேன்னோட்சி 
இயக்கம் முடுக்கம் பபறை்ே அடுதது அயரலோந்து 
அரசு சட்டததின் (1920) கீழ் ைட அயரலோந்தின் 
ஆறு நோடுகளிலும் பிைகு பேறகில் ஆங்கிதலோ-
அயரலோந்து ஒபபந்ேததின் (1921) கீழ் எஞ்சிய 
26 நோடுகளிலும் ேன்னோட்சி  அ்ேயபபபறைது. 

(ஆ)  பபசண்ட் அம்லமையோரின் தன்்ோட்சி இயககம்
கோங்கிரஸ் கட்சியிடமிருந்து எந்ே அறிகுறியும் 

பேன்படோே கோரணதேோல் பசபடம்பர 1916ஆம் ஆண்டு 
ேேரோஸில் ேன்னோட்சி இயக்கத்ே அன்னிபபசண்ட் 
பேோடங்கினோர. கோன்பூர, அலோகோபோத, பனோரஸ் 
(ைோரணோசி), ேதுரோ, கள்ளிக்தகோட்்ட, அகேதுநகர 
ஆகிய இடங்களில் இந்ே இயக்கததின் கி்ளகள் 

இங்கிலோந்தின் கடினேோன ேருணம் 
இந்தியோவின் ைோயபபுக்கோன ேருணம் என்று 
அைர முழக்கமிட்டோர. சீரதிருதேங்கள் குறிதது 
ைலியுறுததுேோறு இந்தியத ே்லைரக்ள அைர 
தகட்டுக்பகோண்டோர. இங்கிலோந்தில் பயணம் 
தேறபகோண்ட அைர இந்திய விடுே்ல குறிதது 
பல உ்ரக்ள நிகழ்ததினோர. பிரிட்டன் 
நோடோளுேன்ைததில் இந்தியக் கட்சி ஒன்்ை 
ஏறபடுதே முயன்று தேோல்வி கண்டோர. எனினும் 
அைரது பயணம் மூலம் இந்தியோ குறிதே அனுேோபம் 
ஏறபட்டது. இந்தியோ திரும்பிய அைர, 1915 ஜூ்ல 
14இல் நியூ இந்தியோ என்ை தினசரி்யத 
பேோடங்கினோர. பம்போயில் நிகழ்ததிய உ்ரயில் 
ேன்னோட்சி  குறிதே ேனது பகோள்்க்ய அைர 
பசபடம்பர ேோேததில் பைளிபபடுததினோர. “ேன்னோட்சி  
என்பது நோட்டில் ேக்களோல் தேரந்பேடுக்கபபட்ட 
உறுபபினரக்ளக் பகோண்ட ச்பகள் மூலேோகவும் 
அைரகள் ச்பக்கு கட்ேபபட்டைரகளோகவும் 
விளங்க ந்டபபறும் ஆட்சியோகும்.” ஆங்கிதலயக் 
கோலனிக்ளப தபோன்று தபோருக்குப பிைகு 
இந்தியோவுக்கு ேன்னோட்சி  பகோடுக்கபபடதைண்டும் 
என்ை கருத்ேப பரபபவும் தகோரிக்்க்ய 
ைலியுறுதேவும் அன்னிபபசண்ட் அம்்ேயோர
பபோதுக்கூட்டங்க்ளயும் ேோநோடுக்ளயும் 
நடததினோர. 

அயரலோந்தின் ேன்னோட்சி இயக்கததின் 
அடிபப்டயில் இந்தியோவில் ேன்னோட்சி இயக்கத்ே 
துைக்கபதபோைேோக அைர 1915 பசபடம்பர 28இல் 
மு்ைபபடி அறிவிதேோர. ேறபைோரு ேனி இயக்கம் 
பேோடங்கபபடுை்ே மிேைோே தேசியைோதிகள் 
விரும்பவில்்ல. ேனது இயக்கம் பைறறிபபை 
கோங்கிரஸ் கட்சியின் அனுேதி தே்ை என்ப்ே 
அைரும் அறிந்திருந்ேோர. 

திலகர, பபசண்ட் அம்்ேயோர ஆகிதயோரின் 
முயறசிகளோல் டிசம்பர 1915இல் பம்போயில் 
நடந்ே கோங்கிரஸ் அேரவில் தீவிர தேசியத 
ேன்்ேயு்டயைரக்ள உறுபபினரகளோக்ச 
தசரக்கும் ை்கயில் ேனது விதிமு்ைகளில் 
அக்கட்சி மு்ையோக திருதேம் பசயேது. 1916 
பசபடம்பர ேோேததிறகுள் ேன்னோட்சி  இயக்கத்ே 
்கயிபலடுக்குேோறு அந்ே ேோநோட்டில் கோங்கிரஸ் 
கட்சி்யப பபசண்ட் தகட்டுக்பகோண்டோர. அவைோறு 
பசயயதேைறினோல், ேோதே ேன்னோட்சி இயக்கத்ே 
அ்ேக்கபதபோைேோக அைர பேரிவிதேோர. 

ஒன்று திலகர ே்ல்ேயிலும் ேறபைோன்று 
பபசண்ட் அம்்ேயோர ே்ல்ேயிலும் 
என 1916இல் நோட்டில் இரண்டு ேன்னோட்சி 
இயக்கங்கள் ஆரம்பிக்கபபட்டன. இரு 
இயக்கங்களின் ை்ரய்ைகளும் பேளிைோக 
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அைர விடுே்லயோனதபோது அைர 1917இல் 
இந்திய தேசிய கோங்கிரஸ் கல்கதேோ ேோநோட்டிறகுத 
ே்லைரோகத தேரந்பேடுக்கபபட்டோர. 
(இ)  தன்்ோட்சி இயககத்தின் முககியத்துவம்

கோந்தியடிகளின் சததியோகிரக இயக்கங்கள் 
பேோடங்கபபடுைேறகு ைழிைகுக்கும் ை்கயில் 
ேக்க்ள ஒன்றுதிரட்ட ேன்னோட்சி  இயக்கங்கள் 
களம் அ்ேதேன. கோந்தியடிகளின் சததியோக்கிரகப 
தபோரோட்டங்களில் முேன்முேலில் ஈடுபட்தடோரில் 
பலர ேன்னோட்சி இயக்க உறுபபினரகள். 
இந்ே இயக்கததின் மூலேோக அ்ேக்கபபட்ட
கட்ட்ேபபுக்ளக் கோந்தியடிகளின் 
தபோரோட்டங்க்ளப பரபபுைேறகு அைரகள் 
பயன்படுததினர. அ்னததுவிேப பிரிவுக்ளத 
ேோண்டி கோங்கிரஸ், முஸ்லிம் லீக், பிரம்ேஞோன 
ச்பயோளரகள், பேோழிலோளர அ்ேபபினர என 
பலேரபபட்ட உறுபபினரக்ளக் பகோண்ட முேல் 
இந்திய அரசியல் இயக்கேோக ேன்னோட்சி இயக்கம் 
விளங்கியது. 
(ஈ) தன்்ோட்சி இயககத்தின் வீழ்ச்சி

'Indian unrest' என்ை புதேகததின் ஆசிரியர 
தைலண்்டன் சிதரோலிக்கு எதிரோக ேோம் பேோடுதே 
அைதூறு ைழக்்க நடததுைேறகோக பசபடம்பர 
1918இல் திலகர பிரிட்டனுக்கு்ச பசன்ைது ேறறும் 
உததேசிக்கபபட்ட ேோண்தடகு பசம்ஸ்ஃதபோரடு 
சீரதிருதேங்க்ள பபசண்ட் ஏறறுக்பகோண்ட பிைகு 
ேன்னோட்சி இயக்கம் வீழ்்சசி கண்டது. 

பிரிட்டிஷ அரசின் கீழ் இந்தியோ ேன்னோட்சி  
பபறுைது அல்லது கனடோ, ஆஸ்திதரலியோ 
ஆகியைறறின் ைழியில் ேன்னோட்சிப பகுதித 
(படோமினியன்) ேகுதி்யப பபறுைது 
ஆகியைறறுக்கோகப பிரிட்டிஷ நோடோளுேன்ை 
உறுபபினரகளின் ஆேர்ைக் தகோருைேறகோக 
இந்திய கோேன்பைல்த லீக் என்று ேன்னோட்சி  
இயக்கம் பபயர ேோறைம் பசயயபபட்டது. 
பின்னர 1929இல் இந்திய லீக் என்று  
வி.தக. கிருஷணதேனன் ேோறைம் பசயேோர.

 3.2  ்போரின் தோககம்
முேல் உலகபதபோருக்கு முந்்ேய ஆண்டுகளில் 

இந்தியோவில் அரசியல் நி்ல்ே ஒழுங்கறறு 
இருந்ேது. மிேைோே தேசியைோதிகள் ேறறும் 
முஸ்லிம் லீக்கின் ஆேர்ை பபறும் தநோக்கிலும் 
தீவிர தேசியைோதிக்ளத ேனி்ேபபடுததும் 
தநோக்கிலும் பிரிட்டிஷோர 1909இல் மிண்தடோ-
ேோரலி சீரதிருதேங்க்ள நி்ைதைறறினர. 
மிேைோே தேசியைோதிகள் பபோறுததிருந்து போரபபது 

அ்ேந்ேன. இந்தியோ முழுைதும் தீவிரப பயணம் 
தேறபகோண்டு ேன்னோட்சி குறிதே கருத்ே அைர 
பரை்சபசயேோர. இந்தியோவின் விசுைோசததின் 
வி்ல இந்தியோவின் விடுே்ல என்று அைர 
அறிவிதேோர. கோங்கிரஸ் கட்சியின் பசயல்படோே
நி்ல குறிதது அதிருபதி அ்டந்ே மிேைோே 
தேசிய கோங்கிரசோர ேன்னோட்சி இயக்கததில் 
இ்ணந்ேனர. ஜை�ரலோல் தநரு, முகம்ேது 
அலி ஜின்னோ, பி. சக்கரைரததி, ஜிதேந்திரலோல்  
போனரஜி, சதயமூரததி, கலிக்குஸ்ேோன் ஆகிதயோர 
இந்ே இயக்கததில் உறுபபினரகளோகத ேங்க்ள 
இ்ணததுக்பகோண்டதிலிருந்து இந்ே இயக்கததின் 
பிரபலத்ே அறிய முடியும்.

ேேரோஸில் அன்னிபபசண்ட் அம்்ேயோரின் 
ேன்னோட்சி இயக்கம் மிகவும் பிரபலம் அ்டந்ே்ே 
அடுதது ேேரோஸ் அரசு அே்ன அடக்க நி்னதேது. 
இந்ே இயக்கததின் கூட்டங்களில் கலந்துபகோள்ள 
ேோணைரகளுக்குத ே்ட விதிக்கபபட்டது. ஜூன் 
1917இல் பபசண்ட் ேறறும் அைரது கூட்டோளிகள் 
பி.பி.ைோடியோ, ஜோரஜ் அருண்தடல் ஆகிதயோர  
அரசியல் கோரணங்களுக்கோக ஊட்டியில் 
சி்ைபிடிக்கபபட்டனர. அரசின் இந்ே அடக்குமு்ை 
ேன்னோட்சி  தகோரிய ஆேரைோளரக்ள 
ைலுபபடுததியது; தேலும் அதிக உறுதியுடன் தபோரோடத 
தூண்டியது. பபசண்ட் அம்்ேயோருக்கு ஆேரைோக  
சர. எஸ். சுபரேணியம் அரசப பட்டத்ே (knighthood) 
துைந்ேோர. முன்னர இந்ே இயக்கததில் இருந்து 
ேனிதது இருந்ே ேேன் தேோகன் ேோளவியோ, 
சுதரந்திரநோத போனரஜி தபோன்ை ே்லைரகள் 
ேங்க்ள ேன்னோட்சி  இயக்கததில் தீவிரேோக 
இ்ணததுக்பகோண்டனர. ே்லைரகள் 
விடுே்லயோகோவிட்டோல் சட்டேறுபபு இயக்கத்ே 
அரசுக்கு எதிரோகப பயன்படுததுைது குறிதது 1917 
ஜூ்ல 28இல் கூடிய அகில இந்திய கோங்கிரஸ் 
கமிட்டிக் கூட்டததில் திலகர ைலியுறுததினோர. 
கோந்தியடிகளின் உதேரவின்தபரில் ஜம்னோேோஸ், 
துைோரகோேோஸ் ேறறும் ஷங்கரலோல் பன்கர  
ஆகிதயோர பபசண்ட் ேறறும் இேர ே்லைரக்ள 
சி்ைபிடிதே நடைடிக்்கக்ள ரதது பசயயக்தகோரி 
ஓரோயிரம் நபரகளிடம் ்கபயழுதது ைோங்கி 
பபசண்ட் அம்்ேயோர சி்ைபிடிக்கபபட்ட இடததுக்கு 
தபரணியோக்ச பசன்ைனர. எதிரபபு ைலுதே்ே 
அடுதது சி்ைபிடிக்கபபட்டத ே்லைரகள் விடுே்ல 
பசயயபபட்டனர. 

ேன்னோட்சி நிறுைனங்கள் ேறறும் பபோறுபபோன 
அரசு என்பதே இந்தியோவில் பிரிட்டிஷ ஆட்சியின் 
குறிக்தகோள் என்று புதிய பைளியுைவு அ்ே்சசர 
ேோண்தடகு 1917 ஆகஸ்டு 20இல் அறிவிதேோர. இந்ே 
அறிக்்க ஒதர இரவில் பபசண்ட் அம்்ேயோ்ர 
விசுைோசிக்கு நிகரோக ேோறறியது. பசபடம்பர 1917இல் 
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இேறகு இ்ணயோகத திலகரும் 
அன்னிபபசண்ட் அம்்ேயோரும் ேன்னோட்சி  
குறிதது அறிவுறுததினர. அைரகளது 
முயறசிகளின் வி்ளைோகப பம்போய ேோநோட்டில் 
தீவிர தேசியதேன்்ே பகோண்டைரக்ளத 
திரும்ப தசரததுக்பகோள்ள ஒபபுக்பகோள்ளபபட்டு 
அே்னதபேோடரந்து கோங்கிரசின் அ்ேபபு 
விதிகளில் திருதேங்கள் தேறபகோள்ளபபட்டன. 
கோங்கிரஸ், முஸ்லிம் லீக், ேன்னோட்சி இயக்கம் 
ஆகியன ேங்களு்டய 
ைருட ேோநோடுக்ள 
லக்தனோவில் நடததியேோல் 
1916ஆம் ஆண்டு 
முக்கியததுைம் பபறைது. 
கோங்கிரஸ் ே்லைர 
அம்பிகோ சரண் ேஜும்ேோர 
தீவிர தேசியதேன்்ே 

என்ை பகோள்்க்யப பின்பறறினர. ேங்களுக்கு 
ைழங்கபபட்ட ேனித பேோகுதிக்ள முஸ்லிம் 
லீக் ைரதைறைது. 1913இல், இந்ே லீக்கில் புதிய 
ே்லைரகள் சிலர இ்ணந்ேனர. கோங்கிரஸ் 
கட்சியின் உறுபபினரோக ஏறகனதை இருந்ே முகேது 
அலி ஜின்னோ, அைரகளில் முக்கியேோனைர. அைர 
முஸ்லிம்களுக்கோக அதிக சீரதிருதேங்க்ளக் 
தகோரினோர.

மைோர்லிமிண்்டேோ
இந்தியோவில் புரட்சிகர தேசிய பசயல்போட்டுக்கு 

உகந்ே நி்ல்ேக்ள முேல் உலகபதபோர 
உருைோக்கியது. தபோரில் பிரிட்டனின் சிரேத்ேத
ேங்களுக்கு்ச சோேகேோகப பயன்படுதே 
புரட்சியோளரகள் விரும்பினர. கேோர இயக்கம் 
அைறறின் பைளிபபோடுகளில் ஒன்ைோகும். 

முேல் உலகபதபோர விடுே்லபதபோரில் 
பபரும் ேோக்கத்ேக் பகோண்டிருந்ேது. 
முேலில் பிரிட்டிஷ அரசு இந்திய ஆேரவு பறறிக் 
கை்லபபடவில்்ல. தேறகோசியோ ேறறும் 
ஆபபிரிக்கோ தநோக்கி தபோர்சசூழல் நகரந்ே பிைகு 
இந்திய ஆேர்ை எதிரபோரக்க பிரிட்டிஷோர 
நிரபபந்திக்கபபட்டனர. இந்ே்ச சூழலில் 
சீரதிருதேங்க்ளக் பகோண்டுைர பிரிட்டிஷ 
அரசுக்கு பநருக்குேல் ேர இந்தியத ே்லைரகள் 
முடிவு எடுதேனர. 1915இல் பம்போயில் ைருடோந்திர 
ேோநோட்்ட நடததிக் பகோண்டிருந்ே கோங்கிரசும் 
முஸ்லிம் லீக்கும் இதே அடிபப்டயில் 
விைோதிதேன. அக்தடோபர 1916இல் இம்பீரியல் 
சட்டப தபர்ைக்குத தேரந்பேடுக்கபபட்ட 
இந்து ேறறும் முஸ்லிம் உறுபபினரகள் 
அரசபபிரதிநிதிக்கு (்ைசிரோய) எழுதிய 
கடிேததில் தபோருக்குப பிந்்ேய சீரதிருதேங்கள் 
குறிதது ைலியுறுததினர. இேறகு பிரிட்டிஷ 
அரசு அ்சந்துபகோடுக்கவில்்ல. கோங்கிரசும் 
முஸ்லிம் லீக்கும் 1916ஆம் ஆண்டு நைம்பர ேோேம் 
கல்கதேோவில் சந்திதது இந்ே கடிேம் குறிதது 
விைோதிதேன. சட்டபதபர்ையின் கட்ட்ேபபு, 
தபோருக்குப பிந்்ேய சூழலில் இரண்டு 
சமூகங்களுக்கும் அனுேதிக்கபபடதைண்டிய 
பிரதிநிதிததுைததின் எண்ணிக்்க ஆகியன 
குறிதது இரு கட்சிகளும் ஒபபுக்பகோண்டன. 

தசோ�ன் சிங் பக்னோ்ைத ே்லைரோகக் 
பகோண்டு பசிபிக் பிரதேச இந்துஸ்ேோன் அ்ேப்ப  
சோன்பிரோன்சிஸ்தகோவில் ைசிததுைந்ே லோலோ 
�ரேயோள் 1913இல் நிறுவினோர. இந்ே அ்ேபபு 
கேோர கட்சி என்று அ்ழக்கபபட்டது. (உருது 
பேோழியில் கேோர என்ைோல் கிளர்சசி என்று 
பபோருள்). அபேரிக்கோ ேறறும் கனடோவில் 
குடிதயறிய சீக்கியரகதள பபரும்போலும் இந்ேக் 
கட்சியில் இடம்பபறறிருந்ேனர. 'கேோர' என்ை 
பததிரி்க்யயும் இக்கட்சி பைளியிட்டது. 
1913 நைம்பர 
முேல் தேதி சோன் 
பி ர ோ ன் சி ஸ் த க ோ வி ல் 
இது பதிபபிக்கபபட்டு 
பைளியோனது. பின்னர 
உருது, பஞ்சோபி, 
இந்தி ேறறும் இேர 
பேோழிகளிலும் அது 
பைளியோனது. 

இந்திய சுேந்திரப தபோரோட்டததில் கேோர 
இயக்கம் மிக முக்கிய அததியோயேோகும். 
தகோேகடேரு (Comagatamaru) என்று 
பபயரிடபபட்ட கபபல் இந்தியோவில் இருந்து 
குடிதயறிைரகளுடன் கனடோவில் இருந்து 
திரும்பியது. இந்தியோ திரும்பியவுடன் பிரிட்டிஷ 
தபோலிசோருடன் ஏறபட்ட தேோேலில் அந்ேக் 
கபபலில் இருந்ே பல பயணிகள் பகோல்லபபட்டனர 
அல்லது ்கது பசயயபபட்டனர. இந்ே நிகழ்வு 
இந்திய தேசிய இயக்கததிறகு ஆழேோன ைடு்ை 
ஏறபடுததியது. 

ைோைோ �ர்தயோள்

A. C. மைஜும்தோர்
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39 இந்திய விடுதலைப்போரில் முதல் உைகப்போரின் தோககம்

ஒதது்ழயோ்ே இயக்கம் ஆகியைறறில் 
இந்து-முஸ்லிம் ஒதது்ழபபுக்கு இந்ே
ஒபபந்ேம் ைழிய்ேதேது.

(vi)   ேங்களது ச்பகள் நி்ைதைறறிய 
தீரேோனங்களுக்கு ஏறப ேோகோண ேறறும் 
ேததிய அரசுகள் நடக்க கட்ேபபட்டுள்ளன. 
கைரனர பஜனரல் அல்லது ஆளுநர ச்பகளின் 
ேடுபபோ்ண அதிகோரம் பபறும் பட்சததில் 
அந்ேத தீரேோனம் ஓரோண்டுக்கும் கு்ைைோன 
இ்டபைளியில் மீண்டும் நி்ைதைறைபபடும் 
பட்சததில் அது பசயல்போட்டுக்கு ைரும்.

(vii)  இந்திய அரசுக்கும் பைளியுைவு அ்ே்சசருக்கும்
உள்ள உைவுகளும் ேன்னோட்சி (படோமினியன்)
ேகுதியு்டய பகுதியின் கோலனி பசயலருக்கும்
இந்தியோவுக்கும் உள்ள உைவுகளும்
ஒததிருக்கதைண்டும்.  ஏகோதிபததிய அரசு
அலுைல்களுடன் பேோடரபு்டய எைரும் சே
நி்ல பபறறிருக்கதைண்டும்

இந்து-முஸ்லிம் ஒறறு்ேக்கும் விடுே்ல
இயக்கததுக்கும் லக்தனோ ஒபபந்ேம் ைழிைகுதேது. 
லக்தனோ ஒபபந்ேததின் ே்ல்ே்ச சிறபியோன 
ஜின்னோ்ை "இந்து-முஸ்லிம் ஒறறு்ேயின் 
தூேர" என்று சதரோஜினி அம்்ேயோர அ்ழதேோர.

லக்தனோ உடன்படிக்்கயோனது கோங்கிரஸ் 
ேறறும் லீக்கில் இருந்ே படிதே ைகுபபினர ஒரு 
பபோதுைோன குறிக்தகோளுடன் இ்ணந்து பசயல்பட 
முடியும் என்ப்ே நிரூபிதேது. இந்ே ஒறறு்ே 
கிலோஃபத ேறறும் ஒதது்ழயோ்ே இயக்கததின்  
தபோது அேன் உ்சசத்ே அ்டந்ேது.

 3.4   கோைனி ஆதிகக அரசின் 
அடேககுமுலை நடேவடிகலககள்

கோங்கிர்ச ஒதே 
ேளததில் ைன்மு்ை்யக் 
்கயில் எடுதது ஆங்கிதலய 
ஆட்சி்ய அபபுைபபடுதே 
முயறசி பசயே புரட்சிகர 
குழுக்களும் உருைோகின. 
இந்திய விடுே்லப தபோரில் 
புரட்சிகர இயக்கங்கள் முக்கியபபங்கு ைகிதேன. 
பதபேோன்பேோம் நூறைோண்டின் இறுதியில் பேோடங்கி 
ைங்கபபிரிவி்னயின் கோலகட்டம் ை்ர அது 
முடுக்கத்ேப பிடிதேது. முழு்ேயோன சுேந்திரம் 
தைண்டும் என்று முேன்முேலில் தகோரிக்்க்ய 
புரட்சிகர அ்ேபபுகளின் அங்கததினரகள் எழுபபினர. 
ேகோரோஷடிரோ, ைங்கோளம், பஞ்சோப ஆகியன புரட்சிகர 
பசயல்போட்டின் தீவிரக் களேோக அ்ேந்ேன. 

பகோண்டைரக்ள ைரதைறைோர. “பதேோண்டு 
கோல ைலி ேந்ே பிரிவுக்குப பிைகு ஒன்றுபட்டோல் 
உண்டு ைோழ்வு, ஒறறு்ே நீங்கிப பிரிந்ேோல் 
அ்னைருக்கும் ேோழ்வு என்ப்ே இந்திய தேசிய 
கோங்கிரஸ் உணரந்து, சதகோேரரகள் ேங்களு்டய 
சதகோேரரக்ளக் க்டசியில் சந்திததுவிட்டனர…” 
தீவிர தேசியதேன்்ே பகோண்டைரகள் 
திரும்பிய்ே அடுதது கோங்கிரஸ் ேனது ப்ழய 
சக்தி்யப பபறறுவிட்டது. 

லக்தனோ ஒபபந்ேம் அல்லது கோங்கிரஸ்-
லீக் ஒபபந்ேம் என்று பிரபலேோக அ்ழக்கபபட்ட 
ஒபபந்ேததின் கீழ் கோங்கிரஸ் ேறறும் முஸ்லிம் லீக்-ஐ 
ஒன்றி்ணபபதில் அன்னிபபசண்ட் அம்்ேயோரும் 
திலகரும்  முக்கியப பங்கோறறினோரகள். இந்ே 
ஒபபந்ேததின் தபோது ஜின்னோ குறிபபிடதேக்க 
பங்கோறறினோர. நைம்பர 1916இல் கல்கதேோவில் 
ஏறறுக்பகோள்ளபபட்ட ஒபபந்ேங்கள் டிசம்பர 
1916இல் நடந்ே கோங்கிரஸ் ேறறும் முஸ்லிம் 
லீக்கின் ைருடோந்திர ேோநோடுகளில் உறுதி 
பசயயபபட்டன. 

 3.3   ைக்்ோ ஒபபந்தத்தின் 
அம்சஙகள்

(i)  நிரைோகம் ேறறும் நிதி விஷயங்களில்
ேததிய கட்டுபபோட்டில் இருந்து ேோகோணங்கள்
சுேந்திரேோக்ச பசயல்படதைண்டும்.

(ii)  ேததிய ேறறும் ேோகோண சட்டதேல்ைகளின்
உறுபபினரகளில் 4/5 பங்கு நபரகள்
தேரந்பேடுக்கபபட தைண்டும், 1/5 பங்கு நபரகள்
நியேனம் பசயயபபட தைண்டும்.

(iii)  ேோகோண ேறறும் ேததிய சட்டபதபர்ைகளின்
4/5 உறுபபினரகள் பரந்துபட்ட ைோக்குபபதிவின்
மூலம் தேரந்பேடுக்கபபடதைண்டும்.

(iv)  ேததிய நிரைோக ச்ப உட்பட நிரைோக ச்ப
உறுபபினரகளில் 1/2 பங்கு நபரகள் அந்ேந்ே
ச்பகளின் மூலேோகத தேரந்பேடுக்கபபட்ட
இந்தியரகளோக இருக்கதைண்டும்.

(v)  ேோகோணச்பத தேரேல்களில்  
முஸ்லிம்களுக்கு ேனிதபேோகுதிகள் 
ைழங்க கோங்கிரசும் ஒபபுக்பகோண்டது. 
(ேக்கள்பேோ்கயில் பேரிவிக்கபபட்ட
விகிேங்களுக்கு அபபோல்) இந்து ேறறும் 
சீக்கிய சிறுபோன்்ேயினருக்கு சில இடங்கள் 
ைழங்கபபட்ட பஞ்சோப ேறறும் ைங்கோளம் 
ேவிர அ்னதது ேோகோணங்களிலும் 
அைரகளுக்கு சோேகேோக முன்னுரி்ேக்ள 
ைழங்கவும் கோங்கிரஸ் ஒபபுக்பகோண்டது. 
கிலோபத இயக்கம் ேறறும் கோந்தியடிகளின் 
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 3.6   கிைோபத் இயககம்

கிைோபத் இயககம்
முேல் உலகபதபோரில், தநசநோடுகளுக்கு 

எதிரோக முக்கூட்டு நோடுகளுக்கு ஆேரைோக 
துருக்கி சுல்ேோன் களம் இைங்கி ரஷயோ்ைத 
ேோக்கினோர. கலீபோ ேறறும் இசுலோமிய புனிேத 
ேலங்களின் பபோறுபபோளரோகத துருக்கிய சுல்ேோன் 
விளங்கினோர. தபோருக்குப பிைகு துருக்கியின் 
நி்ல்யப பலவீனபபடுதே முடிவுபசயே பிரிட்டன் 
பசவபரஸ் ஒபபந்ேததில் ்கபயழுததிட்டது. 
துருக்கியின் கிழக்குபபகுதியில் இருந்ே சிரியோ, 
பலபனோன் ஆகிய நோடுகள் பிரோன்ஸின் 
கட்டுபபோட்டிலும் போலஸ்தீனமும் தஜோரடனும் 
பிரிட்டிஷ கட்டுபபோட்டிலும் இடம்பபறைன. 
கலீபோவின் ஆளு்ே்ய முடிவுக்குக் பகோண்டுைர 
கூட்டணிபப்டகள் அவைோறு முடிவு பசயேன. 

கலீபோவின் அதிகோரத்ேத துண்டோடுைது 
இசுலோம் மீேோன பபரும் ேோக்குேலோகக் கருேபபட்டது. 
உலகம் முழுைதும் உள்ள முஸ்லிம்கள் கலீபோ 
மீது பறறி அனுேோபம் பகோண்டைரகள் அேனோல் 
இந்நடைடிக்்க்ய எதிரக்க முடிவு பசயேனர. 
பேௌலோனோ முகேது அலி, பேௌலோனோ பசௌ�த 
அலி என்ை முஸ்லிம் சதகோேரரகள் கிலோபத 
இயக்கத்ேத பேோடங்கினர. அைரகளின் 
ே்ல்ேயின் கீழ் இந்தியோவில் இருந்ே 
முஸ்லிம்கள் ஒன்றுபட்டனர. ஆட்தடோேன் அர்ச 
ஆேரிபப்ேயும் இந்தியோவில் பிரிட்டிஷ ஆட்சி்ய 
எதிரபப்ேயும் தநோக்கங்களோகக் பகோண்டு இந்ே 
இயக்கம் தேோன்றியது. பேௌலோனோ அபுல் கலோம் 
ஆசோத, M.A. அன்சோரி, தஷக் பஷௌகத அலி சிததிக், 
்சயது அதுல்லோ ஷோ புகோரி ஆகிய பல முஸ்லிம் 
ே்லைரகள் இந்ே இயக்கததில் ேங்க்ள 
இ்ணததுக் பகோண்டனர. 

ேோர்ச 1920இல் போரீசில் முகேது அலி கிலோபத 
இயக்கததின் தகோரிக்்கக்ளத தூேோண்்ே 
அதிகோரிகளி்டதய சேரபபிதேோர:

ைளரந்துைந்ே தேசிய இயக்கத்ேக் கட்டுபபடுததும் 
ை்கயில், அரசு பல்தைறு நடைடிக்்கக்ள 
தேறபகோண்டது. 

தேசியைோதிகளின் நடைடிக்்ககள் பறறியத 
ேகைல்க்ள இரகசியேோக்ச தசகரிபபேறகோக 
1903இல் கரசன் பிரபு குறை உளவுதது்ை்ய (CID) 
உருைோக்கினோர. பததிரிக்்ககள் (குறைங்களுக்குத 
தூண்டும்) சட்டம் (1908), பைடிபபோருட்கள் சட்டம் 
(1908), அேன்பிைகு இந்திய பததிரி்ககள் சட்டம் 
(1910), தேசததுதரோக கூட்டங்கள் ேடுபபு்ச சட்டம் (1911) 
ஆகிய சட்டங்கள் இயறைபபட்டன. பைளிநோடுகளில் 
இருந்ே சில புரட்சியோளரகளின் பேோடரபில் சில 
இந்திய தேசியைோதிகள் இருந்ேேோக பிரிட்டிஷோர 
சந்தேகபபட்டனர. பைளிநோட்டினரின் நு்ழவுக்கு 
கட்டுபபோடுக்ள விதிக்கும் பைளிநோட்டினர 
அைசர்சசட்டம் 1914இல் இயறைபபட்டது. புரட்சிகர 
இயக்கங்களின் அடிபப்டக் கட்ட்ேப்பத 
ேகரக்கும் தநோக்கில் இைறறில் பபரும்போன்்ேயோன 
சட்டங்கள் இயறைபபட்டன. கூட்டங்கள், தேசததுதரோக 
பிரசுரங்க்ளப பிர்சசோரததுக்கோக அ்சசிடுைது 
ேறறும் சுறறுக்கு விடுைது ஆகியைற்ைத ேடுபபது, 
சந்தேகததுக்கிடேோனைரக்ளக் ்கது பசயைது 
என கோலனி ஆதிக்க அரசு நடைடிக்்கக்ள 
தேறபகோண்டது. 

 3.5   இந்தியப போதுகோபபுககோ் 
சட்டேம்

முேல் உலகபதபோரின்தபோது தேசியைோே 
ேறறும் புரட்சிகர நடைடிக்்கக்ளக் 
கட்டுபபடுததும் தநோக்கில் அைசர கிரிமினல் சட்டேோக 
இயறைபபட்ட இந்ே்ச சட்டம், இந்தியப போதுகோபபு 
ஒழுங்குமு்ைகள் சட்டம் என்று குறிபபிடபபட்டது. 
உள்ளூர அரசு நியமிதே மூன்று ஆ்ணயரகள் 
அடங்கிய சிைபபுத தீரபபோயங்கள் சந்தேகததுக்கு 
இடேோனைரகள் மீது ைழக்குத பேோடர இந்ே்ச சட்டம் 
அனுேதிதேது. மீறுதைோருக்கு இந்ே்ச சட்டததின் 
கீழ் ைரும் விதிமு்ைக்ளயும் உதேரவுக்ளயும் 
மீறும் பட்சததில் ேரண ேண்ட்ன விதிபபது; 
ைோழ்நோள் முழுைேறகுேோய நோடுகடததுைது; 
பதேோண்டுகள் ை்ரயிலோன சி்ைதேண்ட்ன 
ஆகியைற்ை விதிக்க தீரபபோயததுக்கு இ்சசட்டம் 
அதிகோரேளிதேது. ைழக்கு விசோர்ண ரகசியேோக 
ந்டபபறைேோல் முடிவுகள் தேல்மு்ையீட்டுக்குத 
ேகுதியில்லோே்ையோகவும் இருந்ேன. இந்ே்ச சட்டம் 
முேல் லோகூர சதிததிட்ட ைழக்கு விசோர்ணயின் 
தபோது பயன்படுதேபபட்டது. முேல் உலகபதபோர 
முடிவுறைபின் இ்சசட்டததின் அடிபப்ட கூறுகளுடன் 
புதிேோக பரௌலட் சட்டம் உருைோனது.
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கோரணியோகவும் விளங்குைேோல் இேறகு ஆேரவு 
பேரிவிக்க கோந்தியடிகளுக்கு ஊக்கம் கி்டதேது. 
இந்து-முஸ்லிம் ஒறறு்ே்யப பலபபடுதே இே்ன 
ஒரு ைோயபபோகக் கோந்தியடிகள் கருதினோர.

கிலோபத விஷயம் பல பிரிவினரோல் பலைோைோக 
எடுதது்ரக்கபபட்டது. உதேரபபிரதேசததில் இருந்ே 
முஸ்லிம்கள் கிலோப (எதிரபபு) என்ை அரதேமு்டய 
உருது பேோழி ைோரத்ே்ய நிரைோகததுக்கு 
எதிரோன பபோதுக்கிளர்சசியின் அ்டயோளேோகப 
பயன்படுததினோரகள். இவைோதை ேலபோ்ர்ச தசரந்ே 
ேோபபிள்்ளகள் இே்ன நிலபபிரபுக்களுக்கு 
எதிரோன கிளர்சசியோக உருேோறைம் பசயேனர. 

மைைபோரில் மைோபபிள்லளை கிளைர்ச்சி

  3.7   பதோழிைோளைர் இயககத்தின் எழுச்சி
இயந்திரங்களின் அறிமுகம், உறபததிக்கோன 

புதிய மு்ைகள், சில பபரிய ேோநகரங்களில் 
பேோழிறசோ்லகளின் பபருக்கம் ஆகிய்ை 
கோரணேோக ஊதியம் ஈட்டுதைோரோகத பேோழிறசோ்லப 
பணியோளரகள் என்ை புதிய ைரக்கததினர 
உருைோனோரகள். இந்தியோவில் பபரும்போலும் 
கிரோேங்க்ள்ச தசரந்ே பேோழிறசோ்லப 
பணியோளரகள் முேலில் மிகபபணிவுடனும்  
மு்ைசோரோேலும் இருந்ேனர. பம்போயின் தசோரபஜி 
ஷபூரஜி, ேறறும் என்.எம்.  தலோக்கோண்தட, 
ைங்கோளததின் சசிபோே போனரஜி ஆகிதயோர 
பேோழிறசோ்ல பணியோளரகளின் நலன்க்ளப 
போதுகோபபேறகோகத ேங்களின் குரல்க்ள எழுபபினர.

N. M. ்ைோககோண்்டே சசிபோத போ்ர்ஜி

1.  துருக்கியின் சுல்ேோன் கலீபோைோக 
இ்டயூறின்றித பேோடரதைண்டும்.

2.  இசுலோமியப புனிேத ேலங்கள் சுல்ேோனிடம்
ஒபப்டக்கபபட்டு அைர அே்னக்
கட்டுபபடுதேதைண்டும்.

3.  சுல்ேோனிடம் தபோதுேோனப பகுதிகள் ேரபபட்டு
இசுலோமிய ேேத்ேப போதுகோக்க ைழிை்க
பசயயபபடதைண்டும்.

4.  ஜோசிரத-உல்-அரப (அரோபியோ, சிரியோ, 
ஈரோக், போலஸ்தீனம்) ஆகியன இைரின் 
இ்ையோண்்ேயின் கீழிருக்க தைண்டும். 

பேன்னோபபிரிக்கோவில் ஆறறிய ேனிேோபிேோனப 
பணிகளுக்கோக கோந்தியடிகளுக்கு பகயசர-இ-
ஹிந்த ேங்கபபேக்கம் ைழங்கி சிைபபிக்கபபட்டது. 
1906இல் ஆம்புலன்ஸ் ப்டயில் இந்திய 
ஆரைலரகளின்  ஒரு அதிகோரியோக்ச பசயல்பட்ட 
அைரது தச்ைக்ளப போரோட்டி ஜுலு 
தபோர பைள்ளிபபேக்கம் கோந்தியடிகளுக்கு 
ைழங்கபபட்டது. 1899-1900களில் தபோயர 
தபோரின்தபோது தூக்குபடுக்்க (Stretcher) 
பகோண்டு பசல்தைோர ப்டயில் இந்திய 
ஆரைலரகளின் து்ணக் கண்கோணிபபோளரோக  
தச்ை புரிந்ே்ேக்கோக தபோயர தபோர 
பைள்ளிபபேக்கம் அைருக்கு ைழங்கபபட்டது. 
கிலோபத இயக்கததின் பேோடரபில் 
ஒதது்ழயோ்ே இயக்கத்ேக் கோந்தியடிகள் 
பேோடங்கியதபோது, அ்னததுப பேக்கங்க்ளயும் 
திரும்ப ஒபப்டதே அைர இவைோறு பேரிவிதேோர. 
“கடந்ே ஒரு ேோே கோலேோக நடந்ே நிகழ்வுக்ளப 
போரக்கும்தபோது கிலோபத இயக்க விஷயததில் 
ஏகோதிபததிய அரசு தநர்ேயறை, நியோயேறை 
ை்கயிலும் ேறறும் கிரிமினல் தபோலவும் 
நடந்துபகோண்டதுடன், ேங்கள் தநர்ேயறைத 
ேன்்ே்யப போதுகோக்கத ேைறுக்கு தேல் ேைறு 
பசயேன. இதே்கய அரசு மீேோன ேதிப்பதயோ 
அல்லது அன்்பதயோ என்னோல் இருபபு ்ைக்க 
இயலவில்்ல.

இந்ே இயக்கததின் தகோரிக்்ககளுக்கும் 
இந்தியோவிறகும் பேோடரபில்்ல என்ைோலும் 
கலீபோ பறறிய தகள்வி மூலம் கிலோபத 
இயக்கத ே்லைரகள், பிரதேச, பேோழி, ைகுபபு, 
பிரிவி்னைோே ைழிகளில் பிளவுபட்ட இந்திய 
முஸ்லிம் சமூகத்ே ஒன்றி்ணக்க ஒரு 
அ்டயோளேோகப பயன்படுததினோரகள். பகயில் 
மினோல்டின் ைோரத்ேகளில் பசோல்லதைண்டும் 
என்ைோல், முழு்ேயோன இந்திய இசுலோமிய 
அரசியல் தேம்போட்டுக்கோன ைழி்யத திைக்க
"முழு்ேயோன இசுலோமிய அ்டயோளம் 
பயன்பட்டது". ஆங்கிதலயரகளுக்கு எதிரோகக் 
களம் கோணவும், இந்திய தேசியம் என்ை தேசிய 
நீதரோட்டததில் முஸ்லிம்க்ள இ்ணக்கும் 
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சுதேசி இயக்கததின் (1905)  பின்னணியில் 
இந்தியத பேோழிறசோ்லகள் பசயல்பட ஆரம்பிதேன. 
தபோரக் கோலப பபோருட்க்ளத ேயோரிதே இந்திய 
பேோழிறசோ்லகளுக்குப பிரிட்டிஷோர தபோரின்தபோது 
ஊக்கம் ேந்ேனர. தபோர பேோடரந்து நடந்ே்ே அடுதது 
அைரகளுக்கு அதிகப பபோருட்கள் தே்ைபபட்டன. 
அேனோல் அதிக எண்ணிக்்கயில் பணியோளரகள் 
தை்லக்கு்ச தசரக்கபபட்டனர. தபோர முடிவுக்கு 
ைந்ேவுடன் பணியோளரகள் தை்லயின்றித 
ேவிதேதேோடு  உறபததியும் கு்ைந்ேது. தபோருக்குப 
பிந்்ேய்ச சூழலில் வி்லகளும் ேோறுேோைோய 
அதிகரிதேன. உலகம் முழுைதும் பரவிய 
இன்ஃபுளுயன்சோ (Influenza) பேோறறுதநோயின் 
ேோக்கததின் பிடியில் இந்தியோவும் சிக்கித ேவிதேது. 
இவதை்ளயில் பேோழிலோளரகள் ேங்களுக்குள் 
சண்்டயிட ஆரம்பிதேேோல் பேோழிலோளரகளின் 
நலன்க்ளப போதுகோக்க பேோழிறசங்கங்கள் 
உருைோக்கபபட்டன.

1917ஆம் ஆண்டின் தபோல்ஷவிக் புரட்சியின் 
பைறறி இந்திய பேோழிலோளரகளின் மீது 
ேோக்கத்ே ஏறபடுததியது. ைகுபபுதபேம் பறறிய 
விழிபபுணரவும், அறிைோரந்ே சிந்ே்னயும் 
இந்தியத பேோழிலோளரகளின் உலகில் பபரிய 
ேோறைங்க்ள ஏறபடுததின. ஐதரோபபோவில் தபோரில் 
பங்தகறை இந்தியப ப்டவீரரகள்  அங்கிருந்ே 
பேோழிலோளரகளின் தேம்பட்ட நி்ல்ே பறறிய 
பசயதிக்ளக் பகோண்டு தசரதேனர. தபோரோல் 
ஏறபட்டப பபோருளோேோர்ச சிரேங்கள் கோரணேோக 
ஏறபட்ட பேோழில் வீழ்்சசி, தை்ல பகோடுபதபோர 
ேறறும் தை்ல பசயதைோருக்கி்டதயயோன பபரிய 
இ்டபைளி, பல்தைறு நோடுகள் பங்தகறபுடன் 
சரைதேசத பேோழிலோளர அ்ேபபு ஏறபடுதேபபட்டது, 
ஆகியன பேோழிலோளரகளி்டதய பபரிய 
விழிபபுணர்ை ஏறபடுததியது. 

இந்தியோவில் பேோழிலோளர இயக்க ைரலோறறில் 
ேேரோஸ் முக்கியப பங்கோறறியது. 1918இல் 
முேன்மு்ையோக அ்ேக்கபபட்டத பேோழிறசங்கேோக 
பி.பி.ைோடியோ அைரகளோல் ேேரோஸ் பேோழில் 
சங்கம் நிறுைபபட்டது. பக்கிங்�ோம், பபரம்பூர 
கரநோடிக் மில் ஆகியைறறின் பேோழிலோளரகள் 
தேோசேோக  நடதேபபட்டேன் கோரணேோக இந்ேத 
பேோழிறசங்கம் முக்கியேோக ஏறபட்டது. அங்கு 
பணியோளரகளுக்கோன பணி நி்ல்ேகள் மிக 
தேோசேோக இருந்ேது. ேதிய உணவுக்கு குறுகிய 
கோல இ்டபைளி, பேோழிலோளரகள் மீது ஐதரோபபிய 
உேவியோளரகள் அடிக்கடி நடததியத ேோக்குேல்கள், 
தபோதுேோன ஊதியம் ைழங்கோேது ஆகியன இந்ேத 
பேோழிறசங்கம் அ்ேயக் கோரணேோக அ்ேந்ேன. 
ஒட்டுபேோதேேோக தபரம் தபசுை்ேப பின்பறறி 
ைகுபபுப தபோரோட்டததுக்குத பேோழிறசங்கம் சோரந்ே 

பகோள்்கக்ள ஒரு ஆயுேேோக பயன்படுதேத
பேோழிறசங்கம் மு்னந்ேது.

இந்ே அ்ல இந்தியோவின் இேரப 
பகுதிகளுக்கும் பரவியது. இந்ே கோலகட்டததில் பல 
பேோழிறசங்கங்கள் ஏறபடுதேபபட்டன. கல்கதேோ 
ேறறும் பம்போயில் இந்தியக் கடறப்ட வீரரகள் 
சங்கம், பஞ்சோப பததிரி்க ஊழியரகள் சங்கம், 
G.I.P. ரயில்தை பணியோளரகள் சங்கம் பம்போய,
M.S.M. ரயில்தை ஊழியர சங்கம், அஞ்சல்
பணியோளரகள் சங்கம், பம்போயிலும் கல்கதேோவிலும்
து்ைமுகப பபோறுபபுக் கழக ஊழியர சங்கம்
ஜோம்பஷட்பூர பேோழிலோளர சங்கம், ஜோரியோவில்
இந்திய நிலக்கரி்ச சுரங்க ஊழியரகள் சங்கம் ேறறும்
பல்தைறு ரயில்தைக்களின் ஊழியர சங்கங்கள்
உருைோக்கபபட்டன. பேோழிலோளர இயக்கத்ே
அடக்கும் தநோக்கில், பணமுேலோளிகளின்
உேவிதயோடு அரசு பேோழிலோளரக்ளக் கீழ்
நி்லயில் ்ைததிருக்க அ்னதது ைழிகளிலும்
முயன்ைது. தை்லநிறுதேததில் ஈடுபட்தடோ்ரக்
்கது பசயைது, அைரகளின் வீடுக்ளத தீயிட்டுக்
பகோளுததியதேோடு பேோழிறசங்கங்களுக்கு
அபரோேங்க்ளயும் விதிதேனர. ஆனோல்
பேோழிலோளரகள் ேங்கள் தகோரிக்்ககளில் ைலுைோக
இருந்ேனர.

பணியோளரகளின் நி்ல்ே கண்டு 
இரக்கம்பகோண்ட தேசியைோேத ே்லைரகளும்  
அறிவுஜீவிகளும் அைரக்ளத பேோழிறசங்கங்கள் 
மூலேோக்ச பசயல்பட ்ைக்க தீவிரம் கோட்டினர. 
பணியோளர ைகுபபின் அரசியல் ைோழ்க்்கக்கு 
இைரகளது ஈடுபோடும் ஒரு கோரணேோக 
அ்ேந்ேது. பபரும்போன்்ேயோன ஆ்லகளின் 
உரி்ேயோளரகளோக ஐதரோபபியரகள் இருந்ேேோல் 
அரசு அைரக்ள ஆேரிதேது. அேன் கோரணேோகவும் 
சுேந்திரப தபோரோட்டததுக்கு ைலு தசரந்ேது. 

1920 அக்தடோபர 30இல் 1,40,854 
உறுபபினரக்ளக் பகோண்ட  64 
பேோழிறசங்கங்க்ள்ச தசரந்ே பிரதிநிதிகள் 
பம்போயில் சந்திதது லோலோ லஜபதி ரோயின் 
ே்ல்ேயில் அகில இந்தியத பேோழிறசங்க 
கோங்கிர்ை (AITUC) நிறுவினர. தேோதிலோல் 
தநரு, ஜை�ரலோல் தநரு, சி ஆர ேோஸ், ைல்லபோய 
பட்தடல், சுபோஷ சந்திர தபோஸ் ேறறும் இந்திய 
தேசிய கோங்கிரஸின் தேசியத ே்லைரகள் பலர 
இந்ே அ்ேப்ப ஆேரிதேனர. 

பேோழிறசங்கங்கள் பேதுைோக தேசிய 
இயக்கததில் ஈடுபட்டன. ஏபரல் 1919இல் ஜோலியன் 
ைோலோபோக் படுபகோ்ல ேறறும் கோந்தியடிகளின் 
்கதுக்குப பிைகு அகேேோபோத ேறறும் குஜரோததின் 
பல பகுதிக்ள்ச தசரந்ே உ்ழக்கும் ைகுபபினர 
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கோரணம்:  லக்தனோ ஒபபந்ேததின் ே்ல்ே்ச
சிறபி ஜின்னோ ஆைோர.

(அ)  கூறறு சரி. கோரணம் கூறறிறகோன 
விளக்கேல்ல.

(ஆ) கூறறு சரி. கோரணம் கூறறிறகோன விளக்கம்.
(இ) கூறறு ேைறு. கோரணம் சரி
(ஈ) கூறறு ேறறும் கோரணம் இரண்டும் ேைறு.

4. பனோரஸ் இந்துப பல்க்லக்கழகம் யோரோல்
நிறுைபபட்டது?
(அ)  ேகோதேோ கோந்தியடிகள்
(ஆ) ேேன்தேோகன் ேோளவியோ
(இ) திலகர
(ஈ) பி.பி. ைோடியோ

5. 1916ஆம் ஆண்டு லக்தனோ ேோநோட்டின்
முக்கியததுைம்
(அ) முஸ்லீம் லீக் எழு்சசி.
(ஆ)  கோங்கிரஸ் ேறறும் முஸ்லீம் லீக் ேறகோலிக

இ்ணபபு.
(இ)  முஸ்லீம் லீக்கின் ேனிதபேோகுதி

தகோரிக்்க்ய கோங்கிரஸ் ஏறறுக்
பகோண்டது.

(ஈ)  கோங்கிரஸ் ேறறும் முஸ்லீம் லீக்கின்
கூட்டேரவில் ஜின்னோவின் எதிரே்ை
தபோக்கு.

 �   இந்தியோவிறகுத ேன்னோட்சி  தைண்டும் என்று
திலகர ேறறும் பபசண்ட் ே்ல்ேயிலோன இரு
ேன்னோட்சி இயக்கங்களும் தகோரின.

 �  தபோர கோரணேோக கோங்கிரசும் முஸ்லிம் லீக்கும்
ஒன்ைோக்ச தசரந்து பசயல்படும் ைோயபபும்
லக்தனோ ஒபபந்ேம் ்கபயழுததிடபபட்டதும், 
இந்து முஸ்லிம் ஒறறு்ேக்கு விததிட்டன.

 �  தபோரின் தபோது ஆங்கிதலய அரசு, சுேந்திரப
தபோரோட்ட நடைடிக்்கக்ள ஒடுக்கும் 
தநோக்கததேோடு பல அடக்குமு்ை்ச சட்டங்க்ள
இயறறியது.

 �  துருக்கியின் மிகபபபரும் தேோல்வியும் ேறறும்
அேன் மீது திணிக்கபபட்ட அைேோனம் ேரும்
அ்ேதி ஒபபந்ேமும் கிலோபத இயக்கததுக்கு 
விததிட்டன. ரஷயப புரட்சி இந்தியோவில் 
பேோழிறசங்க இயக்கம் ைளர ைழி அ்ேதேது. 

 �  கோந்தியடிகளின் ே்ல்ேயில் புதிய 
ைடிவிலோன ஆரபபோட்டத்ே பேோடங்கும் 
களத்ே ே்ைமுகேோக முேல் உலகபதபோர 
உருைோக்கியது. 

தை்லநிறுதேங்கள், தபோரோட்டங்கள் ேறறும் 
ஆரபபோட்டங்களில் ஈடுபட்டனர. அரசு அல்லது 
முேலோளிகளோல் முேலில் பேோழிறசங்கங்கள் 
அங்கீகரிக்கபபடவில்்ல. பேோழிலோளரகளின் 
ஒறறு்ே ேறறும் அைரகளின் இயக்கததின் 
ைலி்ே கோரணேோக அரசும் முேலோளிகளும் 
அைரக்ள அங்கீகரிக்கக் கட்டோயபபடுதேபபட்டன. 
1919-20இல் 107 ஆக இருந்ே பதிவு பபறை 
பேோழிறசங்கங்களின் எண்ணிக்்க 1946-47இல் 
1833 ஆக அதிகரிதேது.

போடேச் சுருககம்
 �  முேல் உலகப தபோர நடந்ேது உட்பட இருபேோம்

நூறைோண்டின் பேோடக்கததில் முேல் இரண்டு 
பதேோண்டுகளில் நடந்ே நிகழ்வுகள் இந்திய 
தேசிய அரசியலில் மிகப பபரிய ேோக்கத்ே 
ஏறபடுததின. 

 �  கோங்கிரஸில் ஏறபட்ட பிளவு கோரணேோக
உருைோன அரசியல் பைறறிடம் டோக்டர
அன்னிபபசண்ட் அம்்ேயோர ே்ல்ேயில் 
ேன்னோட்சி இயக்கம் தேோன்ை ைழிய்ேதேது.

 பயிற்சி

I.  சரியோ் விலடேலயத்
்தர்ந்பதடுககவும்.

1. பேன்னிந்தியோவில் ேன்னோட்சி இயக்கம் 
யோரோல் துைக்கபபட்டது?
(அ) திலகர  (ஆ) அன்னிபபசண்ட்
(இ) பி.பி. ைோடியோ  (ஈ)  எ்ச.எஸ். ஆல்கோட்

2. பின்ைருைனைறறுள் அன்னிபபசண்ட் பறறிய
சரியோன கூறறு எது?
1.  கரனல் எ்ச.எஸ். ஆல்கோட்டிறகுப பிைகு

பிரம்ேஞோன ச்பயின் உலகளோவிய
ே்லைரோக அன்னிபபசண்ட்
தேரந்பேடுக்கபபட்டோர.

2. 1914இல் அைர கோேன்வீல் என்ை
ைோரோந்திரி்ய  பேோடங்கினோர.

3. 1915ஆம் ஆண்டு "How India wrought for
Freedom" என்ை ே்லபபிலோன புதேகத்ேப
பதிபபிதேோர.
(அ) 1 ேறறும் 2 (ஆ) 2 ேறறும் 3
(இ) 1 ேறறும் 3 (ஈ) 1, 2 ேறறும் 3

3. கூற்று: ஜின்னோ்ை "இந்து-முஸ்லீம்
ஒறறு்ேயின் தூேர" என்று சதரோஜினி
அம்்ேயோர அ்ழதேோர.
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6. பின்ைருைனைற்ைக் கீதழ பகோடுக்கபபட்டுள்ள
குறியீடுகள் உேவியுடன் பபோருததுக.

(அ)  கேோர கட்சி - i.  1916
(ஆ) நியூ இந்தியோ - ii.  1913
(இ) ேன்னோட்சி இயக்கம் - iii.  1909
(ஈ)  மிண்தடோ-ேோரலி சீரதிருதேம் - iv.  1915

(அ) ii, iv, i, iii (ஆ) iv, i, ii, iii
(இ) i, iv, iii, ii (ஈ)  ii, iii, iv, i 

7. “Indian Unrest” என்ை புதேகததின் ஆசிரியர
(அ) லோலோ லஜபதிரோய
(ஆ) தைலண்்டன் சிதரோலி
(இ) திலகர
(ஈ) அன்னிபபசண்ட்

8. கேோர கட்சி யோரோல் நிறுைபபட்டது?
(அ) லோலோ லஜபதிரோய
(ஆ) ஏ.சி. ேஜும்ேோர
(இ) லோலோ �ரேயோள்
(ஈ) சங்கரலோல் போங்கர

9. அகில இந்திய பேோழிறசங்க கோங்கிரஸின் முேல்
ே்லைர யோர?
(அ) பி.பி. ைோடியோ
(ஆ) ஜை�ரலோல் தநரு
(இ) லோலோ லஜபதிரோய
(ஈ)  சி.ஆர. ேோஸ்

II சுருககமைோ் விலடேயளிககவும்.
1. 1903 - 1914 ஆகிய கோல கட்டங்களில் தேசிய

இயக்கம் ைளரந்து ைருை்ேக் கட்டுபபடுதே
ஆங்கில அரசு தேறபகோண்ட அடக்குமு்ை
நடைடிக்்ககள் என்ன?

2. கிலோஃபத இயக்கம் துைங்குைேறகோன
பின்னணி என்னைோக இருந்ேது?

3. அன்னிபபசண்ட் அம்்ேயோரோல் பைளியிடபபட்ட
புதேகம் ேறறும் ைோரோந்திரப பததிரிக்்ககளின்
பபயரக்ளக் கூறுக.

4. 1915ஆம் ஆண்டு இந்தியப போதுகோபபுக்கோன
சட்டம் பறறி விைரிக்கவும்.

III குறுகிய விலடேயளிககவும்.
1. ேன்னோட்சி இயக்கததின் இரட்்டக் 

குறிக்தகோள்க்ள  பறறி விைோதிக்கவும்.

2. இந்திய சுேந்திரப தபோரோட்டததின் ஒரு
அததியோயேோக கேோர இயக்கம் கருேபபடுைது ஏன்?

3. 1920 ேோர்சசில் ந்டபபறை போரிஸ் அ்ேதி
ேோநோட்டில் கிலோஃபத இயக்கததின் சோரபோக
முன் ்ைக்கபபட்ட தகோரிக்்ககள் என்ன?

4. பசன்்ன பேோழிறசங்கததின் ேோக்கம் ேறறும் 
முக்கியததுைம் என்ன?

IV. விரிவோ் விலடேயளிககவும்.
1. லக்தனோ ஒபபந்ேததின் முக்கிய அம்சங்க்ள

முன்னி்லபபடுததுக.
2. திலகர ேறறும் அன்னிபபசண்ட் ஆகிதயோரின்

கீழ் துைக்கபபட்ட ேன்னோட்சி இயக்கங்களின்
பசயல்போடுக்ள விளக்குக.

3. ேலபோர ேோபபிள்்ள கிளர்சசியின் கோரணங்கள்
ேறறும் துயர வி்ளவுக்ளப பறறி
விைோதிக்கவும்.

V. பசயல்போடு.
1. ேறகோல சமூகப பிரிவுகள் 

ஒழுங்க்ேக்கபபடுைேறகுத பேோழிறசங்கங்கள் 
ஏன் முக்கியேோன்ை என விைோேம் பசயேல்.

2. குழு்ச பசயல்போடு: முக்கிய கூட்ட்ேபபு ேறறும்
பேோழில் சங்கங்க்ள அ்டயோளங்கண்டு
அ்ைகளின் நடைடிக்்கக்ளப பதிவு
பசயேல்.

்மைற்்கோள் நூல்கள்
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.

இலணயதளை வளைஙகள்

www.brittanica.com
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கலைச்பசோற்கள் 

கடுலமையோ், பகோடுலமையோ் draconic very harsh and severe 

கோவைர் / ரோணுவப பிரிவு contingent a group of police or military personnel

இரகசியக கூட்டேம் / சதித்திட்டேம் conspiracy a secret plan by a group of people to do 
something illegal 

மிதவோத ்தசியவோதி moderate avoiding extremes

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

தீவிர ்தசியவோதம் extremist a person who holds a radical view in 
politics or religion.

குறிபபோலண 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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உரலி : http://indiaww1.in/index.aspx

இலணயச் பசயல்போடு

இந்திய விடுதலைப்போரில் முதல் உைகப்போரின் தோககம்

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.

*படங்கள் அ்டயோளததிறகு ேட்டுதே.
*தே்ைபயனில் Adobe Flash ஐ அனுேதிக்க.

இச்பசயல்போட்டின் மூைம் 
முதல் உைகப்போரில் 

இந்தியோவின் பஙகில் 
அறியைோம்.

இந்தியோவின் பஙகில் 

படி 1 படி 2 படி 3
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அறிமுகம்

ம�ோகன்ோஸ் கரம்சந்த் கோந்தி 1869இல் 
கடறகரரம�ோர நகரோன ம�ோர�ந்்ரில் பிறந்்ோர. 
1915ஆம ஆண்டு அவர இந்தி�ோ திருமபி�ம�ோது  
த்னனோப்பிரிககோவின இனவோ் அரசு விதித்் 
்ச�த்துவமில்்ோ் நிர்ர�களுககு எதிரோன  
கோந்தி�டிகளின ம�ோரோடடஙகள் ஒரு ்சோ்ரன�ோக 
இருந்்ன. இந்தி� ம்சி� ்சகதிகளுககு உ்வ 
மவண்டும எனறு கோந்தி�டிகள் உறுதி�ோக 
விருமபினோர. த்னனோப்பிரிககோவில் 
இந்தி�ரகளுககோக முனனர ஆ்ரவு 
திரடடி�ம�ோது கோஙகிரஸ் ்ர்வரகளுடன 
அவர த்ோடரபில் இருந்்்ோல் கோந்தி�டிகளுககு 
இந்தி�த் ்ர்வரகளுடன த்ோடரபு இருந்்து. 
மகோ�ோ் கிருஷ்ண மகோகம்வின த்ச�ல்�ோடுகள் 
�றறும தகோள்ரககளோல் ஈரககப்�டடு அவரரத் 
்னது அரசி�ல் குருவோக அரட�ோளம கண்டோர. 
இந்தி�ோரவ விடடு இரு�து ஆண்டுகள் 
தவளிம� இருந்் கோந்தி�டிகள் மகோகம்வின 
அறிவுரரர� ஏறறு இந்தி�ோ திருமபி� 
உடன நோடடின நிர்ர�ம�ோடுத் ்னரனப் 
த�ோருத்திகதகோள்ளும வி்�ோக நோடு முழுவதும 
ஓரோண்டு கோ்த்துககுப் ��்ணம ம�றதகோண்டோர. 
அக�்ோ�ோத்தில் ்ச�ர�தி ஆசிர�த்ர் நிறுவி� 
அவர, ் னனோடசி  (ம�ோம ரூல்) இ�ககம உள்ளிடட 
அரசி�ல் இ�ககஙகளில் தீவிரப் �ஙமகறகவில்ர். 

த்னனோப்பிரிககோவில் இருந்்ம�ோது இனவோ் 
அடிப்�ரடயில் த்ச�ல்�டட அந்நோடடு அரசுககு எதிரோக 
்சத்�ம (உண்ர�), அஹிமர்ச (வனமுரற�றற 
்னர�) ஆகி�வறறின அடிப்�ரடயி்ோன 
்சத்தி�ோகிரகப் ம�ோரோடடத்ர்ப் �டிப்�டி�ோக 
உருவோககினோர. தீர� �றறும அநீதிககு எதிரோக 
ம�ோரோடி�ம�ோதிலும, ஒரு ்சத்தி�ோகிரகி ்னது 
�னதில் அர�திர� நிர்நிறுத்துவம்ோடு 
்வறு த்சய்வரர தவறுககககூடோது. எதிரப்பின 
�ோர்யில் ஒரு ்சத்தி�ோகிரகி சிர�ஙகரள 
ஏறறுகதகோள்வோர �றறும அவரது நடவடிகரகயில் 
தவறுப்பு்ணரவுககு இடமில்ர். அஹிமர்சயும 
உண்ர�யும ர்ரி��ோனவரகள் �றறும 
அச்ச�றறவரகளின ஆயு்ஙகளோக விளஙகும. அரவ 
மகோரைகளின ஆயு்ஙகள் அல்். எண்்ணப்ம�ோககு 
�றறும �ைககம, நமபிகரக �றறும த்ச�ல்�ோடடுககு 
இரடம� கோந்தி�டிகளுககு எந்்வி் 
மவறு�ோடுமில்ர். 

 4.1   காந்தியடிகளின் சத்தியாகிரக 

சசாதனைகள்

அ) சம்்பரான் இயககம் (1917)

்சம�ரோனில் இருந்் விவ்சோயிகளின 
மவண்டுமகோரள ஏறறு, இந்தி� �ககரள 
ஒனறிர்ணககும மு்ல் மு�றசிர�க கோந்தி�டிகள் 
ம�றதகோண்டோர. அவர ம�ோரோடடத்ர்த் 

காந்தியடிகள் சதசியத் தனைவராக 

உருவவடுத்து மககனை 

ஒன்றினைத்தல்4
அைகு

கறறலின மநோககஙகள்
கீழககோண்�வறரறப் �றறி அறிந்துதகோள்ளல்

� ்சம�ரோன இ�ககம �றறும மக்ோ ்சத்தி�ோகிரகம
� �ோண்மடகு – த்சமஸ்ஃம�ோரடு சீரதிருத்்ஙகள்
� பிரோ�்ணரல்்ோ்ோர இ�ககம �றறும ஒத்துரை�ோர� இ�ககம
� ஜோலி�ன வோ்ோ�ோக �டுதகோர், சு�ரோஜ� கடசி �றறும அ்ன த்ச�ல்�ோடுகள்
� ர்ச�ன குழு, வடட ம�ர்ச �ோநோடுகள்
� கோந்தி - இரவின ஒப்�ந்்ம �றறும அமம�த்கரும அரசி�லும
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48காந்தியடிகள் தேசியத் ேலைவராக உருவவடுத்து மககலை ஒன்றிலைத்ேல்

த்சய்ோர. விவ்சோயிகளின நிர்ர�ர� 
தநருகக�ோகப் புரிந்துதகோள்ள இந்் ம�ோரோடடம 
அவருககு வழிவரக த்சய்து. அக�்ோ�ோத் நகர 
ர��த்தில் �ணி�ோளரகளுககோக �ககரள 
ஒனறுதிரடடும �ணி கோத்திருந்்து. துணிஆர்ப் 
�ணி�ோளரகளுககும, ஆர் மு்்ோளிகளுககும 
இரடம� பிரச்சரன நி்வி�து. கோந்தி�டிகள் 
இரு்ரப்ர�யும ்சந்தித்துப் ம�சினோர. மிகக 
குரறவோன ஊதி�ம த�றற �ணி�ோளரகளின 
மகோரிகரககரள ஏறக மு்்ோளிகள் �றுத்்ர் 
அடுத்து 35 ்ச்வீ்ம ஊதி� உ�ரவு மவண்டும 
எனறு மகோரி மவர்நிறுத்்த்தில் ஈடு�டு�ோறு 
கோந்தி�டிகள் அவரகளுககு அறிவுரர வைஙகினோர. 
த்ோழி்ோளரகளுககு ஊககம ்ரும வரகயில் அவர 
உண்்ணோவிர்ப்  ம�ோரோடடத்தில் இறஙகினோர. 
த்ோழி்ோளரகளின மவர்நிறுத்்மும 
கோந்தி�டிகளின உண்்ணோவிர்மும இறுதியில் 
த்ோழி்ோளரகளின மகோரிகரகர� ஏறகமவண்டி� 
நிர்ககு ஆர் மு்்ோளிகரள நிரப்�ந்தித்்து.

இ) சகதா ச்பாராட்டம்

மக்ோ �ோவடட விவ்சோயிகள் �ருவ�ரை 
த�ோயத்்்ன கோர்ண�ோகச சிர�த்ர்ச 
்சந்தித்்னர. 1918இல் நி் வருவோய வசூர் 
ரத்துத்சயயு�ோறு கோ்னி ஆடசி நிரவோகத்திடம 
அவரகள் மகோரினர. அரசின �ஞ்சகோ் விதியின�டி, 
�யிர்சோகு�டி ்சரோ்சரி�ோக 25 ்ச்வீ்த்துககும 
குரறவோக இருந்்ோல் �யிரிடுமவோர முழு நி்வரி 
ரத்துககு ்குதித�றுவர. ஆனோல் நிரவோகத்தினர 
இவ்விதிர� அ�ல்�டுத்் �றுத்துவிடடு 
முழுர��ோக �்ணத்ர்ச த்சலுத்து�ோறு 
துனபுறுத்தினர. பிமளக மநோ�ோலும அதிக 
விர்ம�றறத்்ோலும �ஞ்சத்்ோலும �ோதிககப்�டட 
விவ்சோயிகள் கோந்தி�டிகள் உறுப்பினரோக அஙகம 
வகித்் இந்தி�ப் �ணி�ோளர ்சஙகத்ர் (Servants 
of India Society) உ்வி மகோரி அணுகினர. ஏரை 
விவ்சோயிகள் ்சோர�ோக வி்ல்�ோய �டமடலுடன 
இர்ணந்து ்ர்யிடட கோந்தி�டிகள் �்ணம 
த்சலுத்துவர் நிறுத்திவிடடு இந்் எம்ச்சதிகோரம 
�றறும �ழிவோஙகும நடவடிகரகர� 
எதிரத்து ்சோகுமவரரப் ம�ோரோடடம நடத்து�ோறு 
அறிவுறுத்தினோர. இளம வைககறிஞரோன வல்்�ோய 
�டமடலும இந்து்ோல் நோ�ககும கோந்தி�டிகளுடன 
இந்் இ�ககத்தில் இர்ணந்து விவ்சோயிகரள 
உறுதி�ோக இருககு�ோறு மவண்டினர. �யிரகரள 
எடுத்துகதகோள்வது, ம�ோரோடடம நடத்தி�வரகளின 
த்சோத்துகரளயும கோல்நரடகரளயும 
த்சோந்்�ோககிக தகோள்வது, சி் மநரஙகளில் 
அவறறில் சி்வறரற ஏ்ம விடுவது என அரசு 
அடககுமுரறகரளக ரக�ோண்டது.

துவஙகுமுன, நிர்ர� குறித்து விரிவோக 
ஆரோயந்்ோர. பீகோரின  ்சம�ரோன �ோவடடத்தில் இருந்் 
கருநீ்ச்சோ� (இண்டிமகோ) விவ்சோயிகள் ஐமரோப்பி� 
வரத்்கரகளோல் த�ரிதும ஏ�ோறறப்�டடனர. 
அவரகளிடம இருந்் 3/20 �ஙகு நி்த்தில் 
விவ்சோயிகள் கருநீ்ச்சோ�த்ர்க கடடோ�ம 
விரளவிகக மவண்டும. அ்ரனயும வரத்்கரகள் 
நிர்ணயிககும விர்கமக விறகமவண்டும. இந்்க
கடடர�ப்பு விவ்சோயிகரளச சுரண்டி�ம்ோடு  
அவரகரள வறுர�யின பிடியில்  சிககரவத்்து. 
ரோமஜந்திர பிர்சோத், �ஜோருல் �க, ஆச்சோர� 
கிரு�ோளினி, ��ோம்வ ம்்சோய ம�ோனற உள்ளூர 
்ர்வரகளுடன கோந்தி�டிகள் விரிவோன 
வி்சோரர்ண ம�றதகோண்டோர. உடனடி�ோக 
அந்் �ோவடடத்ர் விடடு தவளிம�றமவண்டும 
எனறு பிரிடடிஷ அதிகோரிகள் கோந்தி�டிகளுககு 
உத்்ரவிடடனர. ஆனோல் தவளிம�ற �றுத்் 
கோந்தி�டிகள், இந்் உத்்ரவு நி�ோ��றறது எனறு 
�ோவடட நிரவோகத்திடம வலியுறுத்தி உத்்ரரவ 
மீறுவ்ன மூ்ம ஏற�டும விரளவுகரளச ்சந்திகக 
ம�ோவ்ோகவும கூறினோர.

கோந்தி�டிகரளயும ஒரு  உறுப்பினரோகக 
தகோண்டு வி்சோரர்ணக குழு ஒனறு 
அர�ககப்�டடது. ஏரை விவ்சோயிகளின 
சிர�ஙகள் குறித்து குழுவிடம எடுத்துரரத்துப் 
புரி�ரவப்�தில் கோந்தி�டிகளுககுச 
சிர�ம ஏற�டவில்ர். அந்் அறிகரக 
ஏறறுகதகோள்ளப்�டடு அ�ல்�டுத்்ப்�டடதில் 
ஐமரோப்பி� வரத்்கரகளின கடடுப்�ோடடிலிருந்் 
கருநீ்ச்சோ� விவ்சோயிகள் மீடகப்�டடனர. 
ஐமரோப்பி� வரத்்கரகள் �டிப்�டி�ோக ்சம�ரோரன
விடமட தவளிம�றிவிடடனர.
ஆ)  ஆனைத் வதாழிைாைரகளின் 

சவனைநிறுத்தம் மற்றும் அகமதா்பாத்தில் 

காந்தியடிகளின் உணைாவிரதம்

இவ்வோறோக கோந்தி�டிகள் ்னது 
மு்்ோவது தவறறிர�த் ்ோய�ண்ணில் �திவு 

சம்்பரானில் காந்தியடிகளின் சதாற்்றபவ்பாலிவு
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49 கோந்தி�டிகள் ம்சி�த் ்ர்வரோக உருதவடுத்து �ககரள ஒனறிர்ணத்்ல்

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. 

�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 

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. 
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�குதியில் த்ோடஙகப்�டட ஆதி்ர�ோ இ�ககம, 
ம�றகு இந்தி�ோவில் ்சத்�ம்சோ்க இ�ககம �றறும 
த்னனிந்தி�ோவின திரோவிட இ�ககஙகள் இந்் 
நூறறோண்டின திருப்�த்தில் ்ஙகள் குரல்கரள 
எழுப்பின. பிரோ�்ணர அல்்ோ் ்ர்வரகளோல் 
நடத்்ப்�டட இந்் இ�ககஙகள் பிரோ�்ணரகள் 
�றறும இ்ர உ�ர வகுப்பினரின ம�னர� 
குறித்துக மகள்வி எழுப்பின.  

1872ஆம ஆண்டு மஜோதி 
ரோவ் பூம்வின புத்்கம 
கு்ோமகிரி எனற ்ர்ப்பில் 
மு்லில் தவளிவந்்து. 
அவரது அர�ப்பு, ்சத்�ம்சோ்க
்ச�ோஜ, பிரோ�ணி�த்தின 
தகோடுஙமகோல் �றறும 
சுரண்டல்  ஆகி�வறறிலிருந்து 
ஒடுககப்�டட ்சோதியினரர 
விடுவிப்�்றகோன அவசி�த்ர்  அடிகமகோடிடடுக 
கோடடி�து. கோ்னித்துவ நிரவோகிகள் �றறும 
கல்வி நிறுவனஙகள் ஆகி�ரவ �ரறமுக�ோக 
இப்ம�ோகரக ஊககுவித்்ன. கோ்னித்துவ 
கோ்த்தில் இந்நோடடு �ககளுகதகன 
அறிமுகப்�டுத்்ப்�டட அரனத்து புதி� 
வோயப்புகளிலும பிரோ�ணி� ஆதிககம அதிகரிககத் 
த்ோடஙகி� ம�ோது கோ்னி� அர்சோஙகம �த்்ோண்டு 
�ககள் த்ோரக க்ணகதகடுப்பு அறிகரககரள 
தவளியிடத் த்ோடஙகி�து. இந்் அறிகரககளில் 
்சோதிகள் வரகப்�டுத்்ப்�டடன. ’உள்ளூர 
த�ோதுக கருத்தினோல் அஙகீகரிககப்�டட ்சமூக 
முனனுரிர�’யின அடிப்�ரடயில் ்சோதிகரள 
வரகப்�டுத்தி �ககள்த்ோரக க்ணகதகடுப்பு 
குறிப்பிடட ம�ோது ்சோதிகளுககு இரடம� ம�ோ்ல்கள் 
எழுந்்ன. உரிர�மகோரல்களும, அவறரற எதிரத்து 
உரிர�ம�ோடு �றுப்�தும என இந்் அர�ப்புகளின 
்ர்வரகள் ்ோஙகள் முககி�த்துவம 
த�றுவ்றகோகப் ம�ோரோடத் துவஙகினர. �்ர புதி� 
அர�ப்புககரளயும த்ோடஙகினோரகள். இந்் 
மு�றசிகளுககு அப்ம�ோது உருவோகி� அரசி�ல் 
சூழநிர் ம�லும உ்வி�ோக இருந்்து.

்சமூக அரட�ோளத்ர்ப் த�றுவ்றகுத் ்ஙகள் 
்சோதிகரளப் ம�ோரோடடத்துககு ஒருஙகிர்ணகக 
மவண்டும எனறு ்சோதிகளின முனனணித் 
்ர்வரகள் உ்ணரந்்னர.  அஙகீகோரத்ர் எதிரத்து 
அவரகளில் �்ர, ஆண்டுகள் த்சல்்ச த்சல்், 
அவரகளது ்சோதி ்சோரந்் �ோ்ணவரகள் கல்வி த�றவும, 
கல்வி த�றற இரளஞரகள் மவர்வோயப்புகரளப் 
த�றவும உ்வினர. இ்னிரடம�, வோககுரிர� 
அரசி�ல் 1880களில் அறிமுகம த்சய�ப்�டடு இது 
ம�ோனற அர�ப்புகளின இடத்ர் அரவ நிரப்பின. 
்சோதி விழிப்பு்ணரவு, ்சோதி ஒறறுர� எனற த��ரில் 

ச�ாதி ராவ் பூசை

அரவகளுககும எந்்க கடடுப்�ோடும இல்ர். 
ஆனோல் �ோகோ்ண அரசுகள் மீது �த்தி� அரசுககு 
முழுக கடடுப்�ோடு இருந்்து. இ்ன விரளவோக, 
ஐமரோப்பி�/ஆஙகிம்� அதிகோரிகளின ரககளில் 
அதிகோரம குவிந்திருந்்து. வோககளிககும உரிர�யும 
த்ோடரந்து கடடுப்�ோடுகரளக தகோண்டிருந்்து. 

பிரிடடனின ம�ோர மு�றசிகளுககு 
நி�ந்்ரன�றற ஆ்ரவுதகோடுத்் இந்தி�ோவின 
த�ோதுந்ன மீது அககரற தகோண்ட �ககள் 
இனனும நிரற� எதிர�ோரத்்னர. இந்்த் திடடம 
1918ஆம ஆண்டு அறிவிககப்�டடம�ோது இந்தி�ோ 
முழுவதும வி�ர்சனத்துககு உள்ளோனது. 1918ஆம 
ஆண்டு ஆகஸ்டு �ோ்ம �ம�ோயில் நடந்் இந்தி� 
ம்சி� கோஙகிரஸின சிறப்பு அ�ரவில் இந்்த் 
திடடம �றறி விவோதிககப்�டடது. இந்்த் திடடம 
ஏ�ோறறத்ர்யும அதிருப்திர�யும அளிப்�்ோகக 
கோஙகிரஸ் த்ரிவித்்து. 

த�ோதுககருத்ர் உருவோககுவதில் ்ோஙகள் 
வைகக�ோகப் பின�றறி� ஆர்சகோடடி ம�ோ்சம 
த்சயயும தகோள்ரகர� கோ்னி�ோதிகக அரசு 
பின�றறி�து. சீரதிருத்்ஙகரள மு�னறு 
அ்றகோக உரைககமவண்டும எனறு மகோரி� 
மி்வோ்/்ோரோளக தகோள்ரகயுரட� அரசி�ல் 
்ர்வரகளின குழு ஒனறு த்ச�ல்�டடது. 
சுமரந்திரநோத் �ோனரஜி ்ர்ர�யி்ோன இந்்க 
குழு த�ரும�ோனர�க கருத்ர் எதிரத்்ம்ோடு 
இந்தி� லி�ரல் (்ோரோள��) கூடடர�ப்பு எனற 
த��ரில் ்னது த்சோந்்க கடசிர�த் த்ோடஙக  
கோஙகிரசுககு வழி�ர�த்்து. 

 4.3  பிராமைரல்ைாதார  இயககம்

�ல்மவறு அடுககுகள் தகோண்ட இந்தி� 
்சமூகமும அ்னுள் இருந்் முரண்�ோடுகளும உ�ர 
வகுப்பு ஆளுர�ர�க மகள்வி மகடகும ்சோதி 
அர�ப்புகள் �றறும இ�ககஙகள் த்ோடஙகப்�ட 
ஏதுவோக அர�ந்்ன. உற�த்தியின கோரணிகரள 
ம�ல் வரககத்தினர கடடுப்�டுத்தி� நிர்யில் 
வோழவோ்ோரத்ர் நடுத்்ர �றறும ஒடுககப்�டமடோர 
்சோரந்திருந்்னர. �த்த்ோன�்ோம நூறறோண்டின 
்சமூக �றறும ்ச�� சீரதிருத்் இ�ககஙகரள 
ஆளுர�ப்�டுத்தி� �றறும இர்ணந்து த்ச�ல்�டட 
்ோரோள���ோககலும, �னி்ோபி�ோனமும 
்சமூகத்ர்ப் �ோதித்்ம்ோடு அ்ரனச ்சறறுத் 
திருப்பிப்ம�ோடடது. �த்த்ோன�்ோம நூறறோண்டின 
கரடசி இரு�த்ர்ந்்ோண்டுகளில் இந்்
விழிப்பு்ணரவுககோன அறிகுறிகள் ஏறகனமவ 
த்ன�ட ஆரமபித்துவிடடன. வஙகோளத்திலும 
இந்தி�ோவின  கிைககுப் �குதிகளிலும த்ோடஙகப்�டட 
நோ�சூத்ரோ இ�ககம, இந்தி�ோவின வடம�றகு 
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இ�ககம அமம�த்கர
் ர ் ர � யி லு ம 
சு��ரி�ோர் இ�ககம 
்ந்ர் த�ரி�ோர ஈ. மவ. 
ரோ�்சோமி ் ர்ர�யிலும 
உருவோகி ்சமூக நீதி 
்சோரந்து அடிப்�ரட 
�ோறறம மகோரும 
இ�ககஙகள் இந்்
இரண்டு �குதிகளிலும 
த்ச�ல்�டடன. 

இந்தி�ோவின கீழத்்டடு �ககள் 
விழிப்பு்ணரவு த�றற ம்சி�வோதிகளோல் 
கூறி� ்ோரோள�� ஜனநோ�க கருத்துகரள 
அறிந்துதகோள்ள முடி�வில்ர். இந்்த் 
திருப்�ஙகரளத் ம்சி�வோதிகளின ஒரு குழுவினர 
முறறிலு�ோக நிரோகரித்் நிர்யில் அவரகளில் 
த�ரும�ோனர�ம�ோர குறிப்�ோக அடிப்�ரட 
�ோறறம விரைமவோர தீவிரத்்னர�யுடன 
இந்் இ�ககஙகரள எதிரத்்னர. பிரிடடிஷோர, 
ம்்சவிமரோ் ்சகதிகள் ம�ோனறவறறுககுக 
ரகத்்டிகள் எனறு இந்் இ�ககஙகரளச சி்ர 
குறிப்பிடடனர. கோ்னி அரசுககு எதிரோகப் பூரவோஙக 
ம்சி�வோ்த் ்ர்வரகள் எந்் �ோதிரி�ோன 
உத்திர�ப் ��ன�டுத்தினோரகமளோ அம்
�ோதிரி�ோன உத்திர�ப் பிரோ�்ணர அல்்ோ்
இ�ககத்தின பூரவோஙகத் ் ர்வரகளும பின�றறத் 
த்ோடஙகினர.

 4.4  ஒத்துனையானம இயககம்

அ) வரௌைட சட்டம்

மி்வோ் ம்சி�வோதிகளுககு முககி�த்துவம 
்ருவதும தீவிர ம்சி�வோதிகரளத் 
்னிர�ப்�டுத்துவதும பிரிடடிஷோரின 
தகோள்ரகயின ஒரு �குதி�ோக இருந்்து. 1919இல் 
இந்தி� கவுனசில்கள் ்சடடம 
�றறும தரௌ்ட ்சடடம 
ஆகி�ன ஒமர ஆண்டில் 
இ�றறப்�டடன. உ்கப் 
ம�ோர நடந்் கோ் கடடத்தில் 
தீவிரத்்னர�யுரடம�ோர 
�றறும ம்்ச�க் 
பு ர ட சி � ோ ள ர க ளு க கு 
எதிரோன அடககுமுரற 
நடவடிகரககள் த்ோடரந்்ன. �்ர தூககில் 
த்ோஙகவிடப்�டடனர அல்்து நீண்ட 
கோ்த்துககுச சிரறயில் அரடககப்�டடனர. 
த�ோதுவோக �ககளிரடம� ம�ோரோடட எண்்ணம 

வரௌைட

்சமூகப் த�ோருளோ்ோர �்றறஙகளின தவளிப்�ோடோக 
இவறறின முடிவுகள் இருந்்ன. 

பிரோ�்ணரல்்ோ்ோர இ�ககஙகளில் இருந்து 
இரண்டு ம�ோககுகள் தவளி�ோகின. கீழநிர் 
்சோதிகளுககுச ்ச�ஸ்கிரு்த்ர்ச த்சோல்லிக 
தகோடுப்�து, �றதறோனறு அந்்க கோ்கடடத்தில் 
தீவிர�ோக இருந்் ஏரைகளுககு ஆ்ரவோகமவோ 
அல்்து முறம�ோககுத்  த்ோழி்ோளர �றறும 
விவ்சோயிகளுககு ஆ்ரவோன இ�ககஙகள் 
ஆகி�ன த்ச�ல்�டடன. வடககு �றறும கிைககு 
்சோதி இ�ககஙகள் த�ரும�ோலும ்ச�ஸ்கிரு்ம 
்சோரந்தும ம�றகத்தி� �றறும த்றகத்தி� 
இ�ககஙகள் பிளவு�டடு அப்ம�ோது வளரந்துவந்் 
ம்சி�வோ் �றறும திரோவிட-இடது்சோரி 
இ�ககஙகரளச ம்சரத்துகதகோண்டன. ஆனோல், 
அரனத்து இ�ககஙகளும� பிரோ�்ண ஆதிககம 
எனறு குறிப்பிடடு அ்ரன எதிரத்துக கடுர��ோக 
வி�ர்சனம த்சய்ன. ்ஙகள் அர�ப்புகள் மூ்ம 
நீதிமவண்டி அரசிடம மகோரிகரக ரவத்்ன. 
�ம�ோய �றறும �்ரோஸ் �ோகோ்ணஙகளில் அரசு 
ம்சரவகள் �றறும த�ோதுக க்ோச்சோரம ்சோரந்் 
துரறகளில் பிரோ�்ணரகள் த்ளிவோக ஆதிககம 
த்சலுத்தி�்ன விரளவு பிரோ�்ணர அல்்ோம்ோரின 
அரசி�லுககு வழிவகுத்்து.

த்றகில் இந்் இ�ககத்தின வடிவர�ப்பு 
்சறறு வித்தி�ோ்ச�ோக இருந்்து. பிரோ�்ணரகள் 
ஆதிககத்திறகு அதிகக கோர்ணம அவரகள் தவறும 
3.2 ்ச்வீ்ம �டடும� �ககள் த்ோரகயில் 
இடமத�றறிருந்்ோலும அவரகளில் 72 ்ச்வீ்ம 
�டடோ்ோரிகளோய இருந்்னர. பிரோ�்ணரல்்ோ்ோர 
்சோதிகரளச ம்சரந்்க கல்வி கறற �றறும வரத்்க 
்சமூக உறுப்பினரகளின ்சவோல்கரள அவரகள் 
்சந்திகக மநரந்்து.  அவரகள் த்ோடககத்தில் 
ம�ல்குடி �ககளோக இருந்்ம்ோடு அவரகளது 
்சவோல் 1916 இறுதியில் பிரோ�்ணரல்்ோ்ோர 
உருவோககி� அறிகரகயில் எடுத்துரரககப்�டடது. 
வரி த்சலுத்துமவோரில் த�ரும �குதி�ோகவும, 
த�ரும�ோனர��ோக ஜமீன்ோரரகளோகவும, 
நி்ப்பிரபுககளோகவும, மவளோண் 
விவ்சோயிகளோகவும ்ோஙகள் இருந்்ம�ோதிலும 
அரசிடமிருந்து எந்் �்னகரளயும த�றவில்ர் 
எனறு அவரகள் த்ரிவித்்னர.

இந்தி�ோரவப் பிரித்்ோளும சூழசசியில் 
பிரோ�்ணரல்்ோம்ோரின உண்ர��ோன 
குரறகரளப் ��ன�டுத்திக தகோள்ள கோ்னி 
ஆதிகக அரசு மு�னறது. �ம�ோய �ோகோ்ண 
பிரோ�ம்ண்ரோ �ரிஷத், �்ரோஸ் �ோகோ்ண நீதிககடசி 
ஆகி�ரவகளுககு இது குரறந்்�ட்சம 1930 
வரர த�ோருந்தி�து. தீவிர�ோன ்லித் �குஜன 

அம்ச்பத்கர மற்றும் வ்பரியார
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விருமபினர.  ஆரப்�ோடடககோரரகள் கூடியிருந்் 
இடத்துககு ஒமர ஒரு குறுகி� வோயில் �டடும� 
இருந்்து. அஙகு சிககிகதகோண்ட �ககரளக 
குறிரவத்து எந்திரத் துப்�ோககிகளில் குண்டுகள் 
தீரும வரர சுடு�ோறு தஜனரல் ரட�ர உத்்ரவிடடோர. 
அரசு ்கவல்களின �டி உயிரிைப்புகள் 379 எனற 
எண்ணிகரகயில் இருந்்ம�ோதிலும உண்ர�யில் 
ஆயிரத்திறகும ம�ற�டமடோர இறந்திருககககூடும. 
ரோணுவச ்சடடம �ஞ்சோப் முழுவதும அ�ல்�டுத்்ப்�டட 
நிர்யில் �ககள் த்சோல்்முடி�ோ் அளவுககு 
து�ரஙகரள ்சந்தித்்னர.

இந்்க தகோடுர�கரளக கண்டு நோடு 
முழுவதும தகோந்்ளித்்து. �ம�ோய, கல்கத்்ோ, தடல்லி, 
்ோகூர ஆகி� இடஙகளில் தரௌ்ட ்சடடத்துககு 
எதிரோகப் த�ரி� அளவில் ம�ோரோடடஙகள் நடந்் 
நிர்யில் அஙகு ஆரப்�ோடடககோரரகள் மீது 
துப்�ோககிச சூடு நடத்்ப்�டடன. �் நகரஙகள் �றறும 
�ோநகரஙகளில் வனமுரற நிகழவுகள் அரஙமகறின. 
இந்் தகோடுர�களுககு எதிரப்புத் த்ரிவித்து 
இரவீந்திரநோத் ்ோகூர உட�ட �் பிர�்ஙகள் 
்ஙகளுககு வைஙகப்�டட �டடஙகரளத் துறந்்னர. 

�ாலியன் வாைா்பாக ்படுவகானை

ஜோலி�ன வோ்ோ�ோக �டுதகோர்ககுப் பிறகு 
இரவீந்திரநோத் ்ோகூர ்னது அர்சப் �டடத்ர் 
உடனடி�ோகத் துறந்்ோர. 1919 ஆம ஆண்டு ம� 
�ோ்ம 31 ஆம ம்தி அர்சப்பிரதிநிதிககு  (ரவசிரோய) 
அனுப்பி� எதிரப்புக கடி்த்தில் ்ோகூர இவ்வோறு 
எழுதினோர. “இ்ணகக�றற சூைல் நி்வும 
மவரளயில் அவ�ோனத்தின சினன�ோக இந்் 
�திப்புககுரி� �டடம திகழகிறது. �னி்ரகளோகக 
கூடக கரு் முடி�ோ் நிர்யில் �திப்பிைந்து 
ம�ோன எனது நோடடு �ககளுககு ஆ்ரவோக எனது 
்ரப்பில் நோன ம�றதகோள்ளும த்ச�்ோக, எனககு 
வைஙகப்�டட அரனத்து சிறப்புப் �டடஙகரளயும 
திரும� ஒப்�ரடககிமறன.”

கி்ோ�த், �ஞ்சோப் தகோடுர� ஆகி� இரண்டு 
கோர்ணஙகளோல் ஒத்துரை�ோர� இ�ககம 
த்ோடஙகப்�டடது. துருககி சுல்்ோன �றறும 
இசு்ோமி� புனி்த் ்்ஙகள் த்ோடர�ோனது 

வலுத்் நிர்யில் இனனும �் அடககுமுரற 
அதிகோரஙகளுடன ்னரனப் �்ப்�டுத்திகதகோள்ள 
அரசு விருமபி�து. �த்தி� ்சடடப்ம�ரரவயின 
ஒவ்தவோரு உறுப்பினரும இந்் �ம்சோ்ோரவ 
எதிரத்் நிர்யில் 1919இல் �ோரச �ோ்ம தரௌ்ட 
்சடடத்ர் அரசு நிரறமவறறி�து. எந்்வி் நீதி�னற 
வி்சோரர்ணயுமினறி எவரரயும சிரறயில் அரடகக 
அரசுககு இந்்ச ்சடடம அதிகோர�ளித்்து. 

கோந்தி�டிகளும அவரது ்சகோககளும 
அதிரசசி அரடந்்னர. கோந்தி�டிகள் நிறுவி� 
்சத்தி�ோகிரக ்சர�, இந்்ச ்சடடத்ர் மீறுவது 
எனறு மு்னமு்்ோக உறுதி ஏறறது. கூடடஙகள், 
அந்நி�த் துணிகரளப் புறககணிப்�து, 
�ள்ளிகரளப் புறககணிப்�து, கள்ளுககரடகளுககு 
முன ஆரப்�ோடடஙகரள நடத்துவது, �னுககள், 
ம�ோரோடடஙகள் ஆகி�ப் �ைர��ோன ஆரப்�ோடட 
முரறகரள ரகவிடடு புதுர��ோன முரற 
பின�றறப்�டடது. த்ோழி்ோளரகள், ரகவிரனக 
கர்ஞரகள், விவ்சோயிகள் ஆகிம�ோரின த�ரும 
�ஙமகறபுடன ்சத்தி�ோகிரகம எனற ஆயு்ம 
��ன�டுத்்ப்�டடது. கோதி இ்ன அரட�ோள�ோகவும 
பினனர ம்சி�வோதிகளின உரட�ோகவும 
�ோறிப்ம�ோனது. �ககள் விழிப்பு்ணரவு அரடந்து 
அரசி�ல் �ணிகளில் தீவிரம கோடடினோல்்ோன 
இந்தி�ோவில் சு�ரோஜ�ம என�து நரடமுரறககு 
வரும. 1919 �ோரச-ஏப்ரல் �ோ்ஙகளில் தரௌ்ட 
்சடடத்துககு எதிரோக மவர்நிறுத்்த்ர்க 
கரடபிடிககு�ோறு கோந்தி�டிகள் அரைப்பு 
விடுத்்வுடன நோடு முழுவதும ஊககம பிறந்்து. 
இந்துககரளயும முஸ்லிமகரளயும ஒனறிர்ணத்் 
கி்ோ�த் இ�ககத்ர்யும இத்துடன இர்ணத்்ோர. 

ஆ) �ாலியன் வாைா்பாக ்படுவகானை

நோடு முழுவதும நடந்் �ககள் 
ம�ோரோடடஙகள் �றறும �ககளிடம கோ்ணப்�டட 
�கத்்ோன ்னதனழுசசி கோர்ண�ோக கோ்னி 
அரசு ஆத்திர�ரடந்்து. 1919 ஏப்ரல் 13இல், 
அமிர்்சரஸ் நகரில் ஜோலி�ன வோ்ோ�ோக 
�குதியில் நிரோயு்�ோணிகளோன �ககள் திரள் 
மீது மிகக தகோடுர��ோன அரசி�ல் குறறஙகள் 
இரைககப்�டடன. ்சத்தி��ோல், ்சோயபுதீன கிசலு 
ஆகிம�ோரரக ரகது த்சய்்றகு எதிரப்புத் 
த்ரிவித்து அர�தி�ோன வரகயில் ஆரப்�ோடடம 
நடத்துவ்றகோக இரண்டோயிரத்துககும அதிக�ோன 
�ககள் ம�ோரோடடக களத்தில் குழுமியிருந்்னர. 
�ஞ்சோபின துர்ண நிர் ஆளுநரோக ர�கமகல் 
ஓ ரட�ரும, ரோணுவக க�ோண்டரோக தஜனரல் 
தரஜினோல்டு ரட�ரும �்வி வகித்்னர. அவரகள் 
இருவரும ்ஙகளுரட� அதிகோரஙகரளப் 
��ன�டுத்தி ஆரப்�ோடடககோரரகளுககுப் �ோடம புகடட 
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த்சய�ப்�டடது. அரசு கல்வி நிறுவனஙகள் �றறும 
அரசு நீதி�னறஙகரளப் புறககணிககும திடடத்ர் 
அ்கோ�ோத்தில் கூடி� அரனத்துக கடசிக கூடடம 
முடிவு த்சய்து. 1920ஆம ஆண்டு த்சப்டம�ர �ோ்ம 
கல்கத்்ோவில் நடந்் கோஙகிரஸ் சிறப்பு அ�ரவில் 
கோ்னி ஆதிகக அரசுடன ஒத்துரை�ோர�ர�க 
கரடபிடிப்�து எனற கோந்தி�டிகளின 
ம�ோ்சரனகரள ஏறறுகதகோள்ளும தீர�ோனம 
நிரறமவறறப்�டடது. கி்ோ�த் �றறும �ஞ்சோப் 
குரறகள் ்சரித்சய�ப்�டடு ்னனோடசி அரசு 
நிறுவப்�டும வரர இந்் ஒத்துரை�ோர�ர�க 
கரடபிடிகக உறுதி ஏறகப்�டடது.

ஒத்துனையானம இயககத்தில் காந்தியடிகள்

�ள்ளிகள், கல்லூரிகள், நீதி�னறஙகள்,  
அரசு அலுவ்கஙகள், ்சடடப்ம�ரரவகள், 
அந்நி�ப் த�ோருடகரளப் புறககணித்்ல், அரசு 
வைஙகி� �டடஙகரளயும விருதுகரளயும 
திரும� ஒப்�ரடப்�து ஆகி�ன ஒத்துரை�ோர� 
இ�ககத்தில் ம்சரககப்�டடன. �ோறறோக, 
ம்சி�ப்�ள்ளிகள், �ஞ்சோ�த்துகள் ஆகி�ன 
அர�ககப்�டடு சும்சிப் த�ோருடகள் உற�த்தி 
த்சய�ப்�டடு ��ன�டுத்்ப்�டும. வரிதகோடோ இ�ககம, 
்சடட�றுப்பு இ�ககம ம�ோனற �் இ�ககஙகரளப் 
பினனர இந்்ப் ம�ோரோடடத்தில் இர்ணககவும முடிவு 
த்சய�ப்�டடது. 1920ஆம ஆண்டு நோகபூரில் நிகழந்் 
கோஙகிரஸ் அ�ரவில் முந்ர்� தீர�ோனஙகள் 
ஏறறுகதகோள்ளப்�டடன. த�ோழி்சோரந்் �ோகோ்ண 
கோஙகிரஸ் கமிடடிகரள அஙகீகரித்து அர�ப்�்றகு 
வரக த்சயயும �றதறோரு முககி�த் தீர�ோனம 
நோகபூர �ோநோடடில் நிரறமவறறப்�டடது. இ்னோல் 
த�ரும எண்ணிகரகயி்ோனப் �ணி�ோளரகள் 
இந்் இ�ககத்தில் ம்சரந்்னர. கோஙகிரஸின 
அடிப்�ரடர� விரிவோககும நடவடிகரக�ோகப் 
�ணி�ோளரகள் கிரோ�ஙகளுககுச த்சனறு 4 அ்ணோ 
(25 ர�்சோ) எனகிற குரறவோன கடட்ணத்தில் 
கிரோ�த்தினரரக கோஙகிரஸில் ம்சரககமவண்டும. 
இ்னோல் கோஙகிரஸின ஒடடுத�ோத்் த்ச�ல்�ோடுகள் 
�ோறறம த�றறன. நோடடின த��ரில் ஒனறும்சரந்் 
�ககள் ம்சி�ப் ம�ோரோடடத்தில் �ஙமகறறனர. 
ஆனோல் �ககள் ம�ோரோடடத்ர் எதிரத்்ப் 

கி்ோ�த் இ�ககம. ஜோலி�ன வோ்ோ�ோககில் 
ஆரப்�ோடடககோரரகள் மீது ்ோககு்ல் நடத்்ப்�டடு 
�டுதகோர் த்சய�ப்�டட நிகழவு �ஞ்சோப் தகோடுர� 
எனப்�டடது. பிரிடடிஷ ஆடசி�ோளரகளின 
உறுதித�ோழிகளுககு எதிரோக இசு்ோமி� புனி்த் 
்்ஙகளின கடடுப்�ோடரட இசு்ோம அல்்ோ் 
்சகதிகள் ்ஙகள் கடடுப்�ோடடில் எடுத்துகதகோண்ட 
நிர்யில் ஜோலி�ன வோ்ோ�ோககில் நடத்்ப்�டட 
தகோடுர�களுககுக கோர்ண�ோன தரஜினோல்டு 
ரட�ர, ர�கமகல் ஓ ரட�ர இருவரரயும 
பிரிடடிஷ நீதி�னறஙகள் குறறஙகளில் இருந்து 
விடு்ர் த்சயதுவிடடது.

க ோ ல் ்ச ோ
ஆ ் ர வ ற ம ற ோ ர 
க ோ ப் � க த் தி ல் 
வ ள ர க க ப் � ட ட 
சீககி� �தின�ருவ 
இரளஞரோன உ்ம சிங 
இந்் நிகழரவ ்னது 
கண்களோல் கண்டோர. 
ஜோலி�ன வோ்ோ�ோக �டுதகோர்களுககுப் �ழி 
தீரககும வி்�ோக 1940 �ோரச 30இல் ் ண்டனின 
கோகஸ்டன அரஙகில் ர�கமகல் ஓ ரட�ரர 
உ்ம சிங �டுதகோர் த்சய்ோர. ்ண்டனின 
த�ண்மடோனவில்ம் சிரறயில் உ்ம சிங 
தூககிலிடப்�டடோர.

உதம் சிங்

இந்து - முஸ்லிம ஒறறுர� குறித்து அககரற 
தகோண்ட கோந்தி�டிகளும கோஙகிரசும பிரிடடிஷ 
ஆடசி�ோளரகளோல் ஏ�ோறறப்�டட்ோக உ்ணரப்�டட 
முஸ்லிம ம்ோைரகளுககுத் துர்ண�ோக நினறனர.  
த�ௌ்ோனோ த்சௌகத் அலி �றறும முக�து அலி 
எனற ்சமகோ்ரரகள் த�ௌ்ோனோ அபுல் க்ோம ஆ்சோத் 
உடன இர்ணந்து கி்ோ�த் இ�ககத்தின முககி�த் 
்ர்வரகளோக விளஙகினர. 

அலி சசகாதரரகள்

இ) ஒத்துனையானம இயககத்தின் வதா்டககம்

கி்ோ�த் �ோநோடடில், கோந்தி�டிகளின 
வறபுறுத்்லின ம�ரில் 1920 ஆகஸ்டு 31 மு்ல் 
ஒத்துரை�ோர� இ�ககத்ர்த் த்ோடஙக முடிவு 
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இருந்் கீழ வகுப்பு �ககள் இந்் ம�ோரோடடஙகள் 
கோர்ண�ோக தீவிர�ோக அவ�திககப்�டட்ோக இந்தி� 
அரசுத்துரறச த்ச�்ோளருககு எழுதி�க கடி்த்தில் 
அர்சப்பிரதிநிதி (ரவசிரோய) ஒப்புகதகோண்டிருந்்ோர. 
இந்் இ�ககத்தின தீவிரம கண்டு ஊககமத�றற 
கோஙகிரஸ் ் னது சிறப்பு �ோநோடடில் இவ்வி�ககத்ர் 
இனனும தீவிர�ோககுவது �றறி உறுதியுடன 
கூறி�து. அரசு ஏழு நோடகளுககுள் �த்திரிகரகச 
சு்ந்திரத்ர் மீடடு சிரறகரகதிகரள விடு்ர் 
த்சய�ோவிடடோல் �ரம்ோலியில் வரிதகோடோ 
பிரச்சோரஙகள் உட�ட ்சடட�றுப்பு இ�ககத்ர் 
த்ோடஙகப்ம�ோவ்ோக கோந்தி�டிகள் பிப்ரவரி 
1922இல் அறிவித்்ோர. 

உ)  வசௌரி வசௌரா சம்்பவம் மற்றும் ஒத்துனையானம 

இயககத்னதத் திரும்்பபவ்பறுதல்

நோடு விடு்ர் அரடந்து சு�ரோஜ�ம
கிரடத்துவிடும எனறு த�ோது�ககளும 
ம்சி�வோ்த் த்ோண்டரகளும அதிக ஊககம 
தகோண்டு ம�ோரோடடத்தில் தீவிர�ோகப் �ஙமகறறனர. 
கோடுகளில் வசித்் �ைஙகுடிகள் உட�ட அரனத்து 
வகுப்பு �ககரளயும இது �ோதித்்ம்ோடு 
அவரகரள ஈரககவும த்சய்து. க்வரஙகள் 
�றறும ம�ோ்ச�ோன வனமுரறகளும நோடடில் 
நிகழந்்ன. �்�ோர �றறும ஆந்திரோவில் இரண்டு 
வனமுரறக கிளரசசிகள் நடந்்ன. கரரம�ோர 
ஆந்திரோவின ரோம�ோ �குதியில் அல்லூரி சீ்ோரோ� 
ரோஜூ ்ர்ர�யில் �ைஙகுடியினர கிளரசசி 
த்சய்னர. �்�ோரில் முஸ்லிம (�ோப்பிள்ரள) 
விவ்சோயிகள் ஆயு்ம�ந்தி உ�ரவகுப்பு 
நி்ப்பிரபுககள் �றறும பிரிடடிஷோருககு எதிரோகக 
கிளரசசியில் ஈடு�டடனர. 

உத்்ரப்பிரம்்சத்தில் மகோரகபூர �ோவடடத்தில் 
த்சௌரி த்சௌரோ எனற கிரோ�த்தில் �துக கரடகள் 
�றறும உள்ளூர ்சந்ர்யில் அதிக விர்ககுப் 
த�ோருடகள் விறகப்�டுவர்க கண்டித்து ஒரு 
்னனோரவக குழு ஆரப்�ோடடஙகரள நடத்தி�து. 
1922 பிப்ரவரி 5இல் 3,000 ந�ரகளுடன நடந்் ஒரு 
கோஙகிரஸ் கடசிப் ம�ரணி மீது ம�ோலீ்சோர நடத்தி� 
துப்�ோககிச சூடடோல் ஆத்திர�ரடந்் ஆரப்�ோடடக 
குழுவினர கோவல் நிர்�த்ர்க குறிரவத்து 
்ோககு்ல் நடத்தி�ம்ோடு அர் எரித்்தில் 22 
ம�ோலீ்சோர உயிரிைந்்னர. இந்் நிகழரவ அடுத்து 
கோந்தி�டிகள் ஒத்துரை�ோர� இ�ககத்ர்த் 
திரும�ப்த�றுவ்ோக அறிவித்்ோர.

ம்சி�வோ்த் த்ோண்டரகளுககு ஏ�ோறறம 
்ரும வி்�ோக �ரம்ோலியில் இந்் முடிரவ 
கோஙகிரஸ் த்ச�றகுழு ஏறறுகதகோண்டது. இந்் 
முடிரவ இளம த்ோண்டரகள் எதிரத்் நிர்யில் 
கோந்தி�டிகள் மீது நமபிகரக தகோண்ட இ்ரத் 

�ரைர�வோதிகள் �்ர கோஙகிரஸ் கடசியில் இருந்து 
வி்க வழி அர�த்்து. ம�ல் குடிககோனது எனற 
அரட�ோளத்ர்ப் த�றறிருந்் கோஙகிரஸ் கடசி 
த�துத�துமவ உண்ர��ோன ம்சி� அர�ப்பு எனற 
ம்ோறறத்தில் �ககள் அர�ப்�ோக கோந்தி�டிகளின 
்ர்ர�யி்ோன கோஙகிரஸ் �ோறி�து. 
ஈ)  காந்தியடிகளின் தனைனம ஏற்்படுத்தியத் தாககம்

உள்ளூர �ககளோல் ஆயிரகக்ணககோன 
�ள்ளிகள், நூறறுகக்ணககோன கல்லூரிகள் 
�றறும வித்�ோபீடஙகள் நிறுவப்�டடன. �் 
முனனணி வைககறிஞரகள் ்ஙகள் த்ோழிர்க 
ரகவிடடனர. ஆயிரகக்ணககோன �ள்ளி �றறும 
கல்லூரி �ோ்ணவரகள் அரசு நிறுவனஙகரள 
விடடு தவளிம�றினர. ம்்சத்துமரோக குறறம 
்சோடடப்�டட அலி ்சமகோ்ரரகள் ரகது த்சய�ப்�டடு 
சிரறயி்ரடககப்�டடனர. ்சடட�றுப்பு 
இ�ககத்ர்த் த்ோடஙகு�ோறு �ககளுககு 
அந்்ந்் பிரம்்ச கோஙகிரஸ் கமிடடிகள் அரைப்பு 
விடுத்்ன. அரசு வைககம ம�ோல் அடககுமுரறர�க 
ரக�ோண்டது. �ோர�ட்சமில்்ோ�ல் ரகது 
த்சய�ப்�டடத் த்ோண்டரகள் சிரறயில் 
அரடககப்�டடோரகள். இந்தி�ோவின �்
நகரஙகளுககு 1921இல் மவல்ஸ் இளவர்சர
ம�றதகோண்ட ��்ணமும புறககணிககப்�டடது. 
இந்தி� �ககளின விசுவோ்ச உ்ணரரவ மவல்ஸ் 
இளவர்சரின ��்ணம தூண்டும எனறு எதிர�ோரத்் 
கோ்னி ஆதிகக அரசின க்ணககு ் வறோகப் ம�ோனது. 
நோடு முழுவதும த்ோழி்ோளரகளும விவ்சோயிகளும 
மவர்நிறுத்்த்தில் ஈடு�டடனர. இந்தி�ரகள் 
ஒத்துரை�ோர� இ�ககத்ர் வனமுரற�றற 
வரகயில் பின�றறினோல் ஓரோண்டுககுள் 
சு�ரோஜ�த்ர்ப் த�றறுத்்ருவ்ோக கோந்தி�டிகள் 
உறுதி கூறினோர.

ம�ோரோடடத்தின இந்்க கடடத்தில் 
த்னனிந்தி�ோ முனமனறிச த்சனறது. ஆந்திர 
விவ்சோயிகள் ஜமீன்ோரகளுககு வைஙகமவண்டி� 
வரிகரள நிறுத்திரவத்்னர. சிரோ்ோ-த�ரோ்ோப் 
�குதிர�ச ம்சரந்் அரனத்து �ககளும வரி 
த்சலுத்் �றுத்துக கூடடம கூடட�ோக நகரஙகரளக 
கோலி த்சயது தவளிம�றினர. நூறறுகக்ணககோன 
கிரோ� �டமடல்களும ஷோனம�ோககளும 
்ஙகளது �்விர� ரோஜினோ�ோ த்சய்னர. 
சி. இரோஜோஜி, எஸ். ்சத்தி�மூரத்தி, ்ந்ர் 
ஈ.மவ.ரோ. த�ரி�ோர ஆகி� ்ர்வரகள் 
்ர்ர�யில் ்மிழநோடடில் ஒத்துரை�ோர� 
இ�ககம நடத்்ப்�டடது. மகரளோவில்  
தஜனமி-ககளுககு எதிரோக விவ்சோயிகள் 
ம�ோரோடடஙகரள நடத்தினர. 

உத்்ரப்பிரம்்சம, வஙகோளம, அ்சோம, பீகோர, 
ஒரி்சோ (ஒடி்சோ) ஆகி�வறறின �் �குதிகளில் 
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வல்்�ோய �டமடல், இரோமஜந்திர பிர்சோத் 
ஆகிம�ோர ்ர்ர� ஏறறனர. எந்் 
�ோறறமும ம்ரவயில்ர் எனறு இந்் அணி 
வலியுறுத்தி�து. இவரகள் �ோறறம விரும�ோம்ோர 
(No-changers) எனறு அரைககப்�டடனர. ம்ர்ல் 
அரசி�ல் ம்சி�வோதிகளின கவனத்ர்த் திர்ச 
திருப்பும எனறும �ககரள ஒனறுதிரடடும 
�ணிகளில் இருந்து அவரகள் வி்கிசத்சல்் 
ரவத்துவிடும எனறும அவரகள் வோதிடடனர. 
நூல் நூற�து, �து அருந்்ோர�, இந்து - முஸ்லிம 
ஒறறுர�, தீண்டோர�ர� ஒழிப்�து, ஊரகப்�குதி 
�ககரள ஒனறு திரடடி �ககள் இ�ககஙகளில் 
�ஙமகறகச த்சயவது ஆகி� கோந்தி�டிகளின 
ஆககப்�ணிகரளத் த்ோடர அவரகள் விருப்�ம 
த்ரிவித்்னர.  �ோறறம மவண்டுமவோர சு�ரோஜ� 
கடசிர� கோஙகிரஸின ஒரு �குதி�ோகத் 
த்ோடஙகினோரகள். இரண்டு குழுககளுககும 
இரடம� ்ச�ோ்ோனம ஏற�டுத்்ப்�டடு கோஙகிரஸ் 
திடடஙகளில் இரண்டு குழுககளும ஈடு�டுத்்ப்�டடு 
கோந்தி�டிகள் ஆககப்�ணிககு ஆ்ரவு 
த்ரிவித்் நிர்யில், அவரது ்ர்ர�யின 
கீழ ஒரு குழுவுககு �றதறோரு குழுவின 
த்ச�ல்�ோடுகள் துர்ண த்சய�மவண்டும எனறு 
தீர�ோனிககப்�டடது.

�த்தி� ்சடடப்ம�ரரவககு நடந்் ம்ர்ல்களில் 
சு�ரோஜ� கடசி  சிறப்�ோகப் �ஙமகறறு 101 
இடஙகளில் 42 இடஙகரளக ரகப்�றறி�து. �றற 
உறுப்பினரகளின ஆ்ரமவோடு கோ்னி ஆதிகக 
ஆடசியில் தகோண்டுவரப்�டட �ககள் விமரோ்ச 
்சடடஙகரளத் தீவிர�ோக எதிரகக முடிந்்து. 
1919ஆம ஆண்டுச ்சடடத்தின குரற�ோடுகள் குறித்து 
த்ரிவிப்�திலும தவறறி அரடந்்னர. கோ்ம 
த்சல்்சத்சல்் அவரகளுரட� மு�றசிகளும 
ஊககமும குரறந்து சு�நிரனவுடமனோ அல்்து 
சு�நிரனவினறிம�ோ அரசு நி�மித்் �் 
குழுககளில் உறுப்பினரகளோக ம்சரககப்�டடர் 
ஏறறனர.

ம்சி� அளவில் �ககள் ம�ோரோடடம
நரடத�றோ் நிர்யில் பிரிவிரனவோ்
சிந்்ரனப்ம�ோககு அவரகரள ஆடடிப்�ரடத்்து. 
அடிப்�ரடவோ் ்சகதிகள் இடத்ர் ஆகரமிககத் 
த்ோடரசசி�ோகப் �் வகுப்புகக்வரஙகள் 
நடந்்ன. சு�ரோஜ� கடசியும பிரிவிரனவோ்த்்ோல் 
�ோதிப்�ரடந்்து. இந்து ந்னகரளப் �ோதுகோககும 
மநோககில் அரசுககு ஒத்துரைககப் ம�ோவ்ோக 
ஒரு குழுவினர ஆ்ரவோளரகள் எனற த��ரில் 
த்ச�ல்�டடனர. முஸ்லிம அடிப்�ரடவோதிகளும 
ம்சி�ப் ம�ோரோடடத்தில் ்ஙகளுககுக கிரடத்் 
இடத்ர்ப் பிடித்துகதகோண்டு �்வோ் 
உ்ணரவுகரளப் �ரப்�த் த்ோடஙகினர. 

த்ோண்டரகள் இது ஒரு ்ந்திர�ோன முடிவு எனறு 
கருதினர. ரகது த்சய�ப்�டடு ஆறு ஆண்டுகள் 
சிரறத்்ண்டரன த�றற கோந்தி�டிகள் �றறி 
ஜவ�ர்ோல் மநருவும சு�ோஷ ்சந்திர ம�ோஸும 
கடுர��ோக வி�ர்சனம த்சய்னர. இப்�டி�ோக 
ஒத்துரை�ோர� இ�ககம முடிவுககு வந்்து. 

துருககி �ககள் முஸ்்�ோ க�ோல் �ோட்சோ 
்ர்ர�யில் கிளரந்த்ழுந்து சுல்்ோனிடம 
இருந்து அரசி�ல் அதிகோரத்ர்ப் �றித்து கலி�ோ  
எனற நரடமுரறர� ரத்து த்சயதுவிடடு, �்மும 
அரசி�லும இர்ணந்து ��ணிகக முடி�ோது 
எனறு அறிவித்் நிர்யில் கி்ோ�த் இ�ககம 
ம்ரவ�றறுப் ம�ோனது.

 4.5   சுயராஜய கடசி மற்றும் அதன் 

வசயல்்பாடுகள்

சித்தரஞசன் தாஸ் சமாதிைால் சேரு

ஒத்துரை�ோர� இ�ககத்ர்த் திரும�ப் 
த�றற பிறகு, அடுத்து எனன எனற மகள்வி எழுந்்து. 
சித்்ரஞ்சன ்ோஸ், ம�ோதி்ோல் மநரு ஆகிம�ோர 
புதி� வழியில் த்ச�ல்�ோடரட அறிவித்்னர. தீவிர 
அரசி�லுககுத் திரும�மவண்டும எனறும அதில் 
ம்ர்ல் அரசி�லில் ஈடு�டுவது அடககம எனறும 
அவரகள் விருமபினோரகள். சீரதிருத்்ம த�றற 
்சடடப்ம�ரரவர�க ரகப்�றறி ம்சி�வோ் 
உ்ணரவூடடி அ்ன த்ச�ல்�ோடுகரள முடககும 
ஆறறர்த் ம்சி�வோதிகள் தவளிப்�டுத்தினர. 
சு�ரோஜ�ம மவண்டுமவோர �றறும �ோறறம 
மவண்டுமவோர (Pro-changers) எனறு இந்்க குழு 
அரைககப்�டடது. ்மிழநோடடில் ்சத்தி�மூரத்தி 
இந்்க குழுவில் இர்ணந்்ோர. 

்ச ட ட ப் ம � ர ர வ 
நுரைரவ எதிரத்்
�றதறோரு குழு 
க ோ ந் தி � டி க ளி ன 
வழிர�ப் பின�றறி 
�ககரள ஒனறுதிரடடும 
�ணிகளில் ஆரவம 
கோடடி�து. இந்்க
குழுவுககு இரோஜோஜி, சத்தியமூரத்தி 
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ஆடவர �றறும த�ண்கள் கோ்னி ஆதிகக ஆடசிககு 
எதிரோனவரகளோகவும புரடசி�ோளரகளோகவும 
�ோறினோரகள். இந்தி�ோ முழுவதும இரளஞரகள் 
�றறும �ோ்ணவர �ோநோடுகள் நடத்்ப்�டடன. 
இ்னிரடம� ரோமபிர்சோத் பிஸ்மில், அஷஃ�ககுல்்ோ 
ஆகி� இருவருககும �ர்ண ்ண்டரனயும, மவறு 
17 ம�ருககு நீண்டகோ் சிரறத் ்ண்டரனயும 
கோகமகோரி ்சதித்திடட வைககில் வைஙகப்�டடன. �கத் 
சிங, ்சந்திரம்சகர ஆ்சோத், ரோஜகுரு ஆகிம�ோர ்ோ்ோ 
்ஜ�த் ரோய தகோல்்ப்�டடது �றறும கோவல்துரற 
அரோஜகத்ர் எதிரத்து, பிரிடடிஷ கோவல்துரற 
அதிகோரி ்சோண்டரரஸ தகோனறுவிடடனர. இந்்
அதிகோரி ்ோகூரில் நடத்்ப்�டட ்டி�டிககுத் 
்ர்ர� ்ோஙகி�வர என�து குறிப்பிடத்்ககது. 
�த்தி� ்சடடப்ம�ரரவ அரஙகுககுள் 1929 ஏப்ரல் 
8இல் �கத் சிஙகும, �டுமகஷவர ் த்தும தவடிகுண்டு 
ஒனரற எறிந்்னர. 1929இல் மீரட ்சதித்திடட வைககு 
�தி�ப்�டடு மூனறு டஜன கமயூனி்ச ்ர்வரகள் 
நீண்ட கோ் சிரறத் ்ண்டரனகரளப் த�றறனர. 
அடுத்்ப் �ோடத்தில் இரவ �றறி� விவரஙகள் 
விரிவோக ஆரோ�ப்�டடுள்ளன. 

சந்திரசசகர ஆசாத்சுகசதவ்

 4.6   னசமன் குழு – சேரு அறிகனக- 

ைாகூர காங்கிரஸ்

1929-30ஆம ஆண்டில் அரசி�ல்்சோ்சன 
சீரதிருத்்ஙகளின மு்ல் ்வர்ணர� பிரிடடிஷோர
�ரிசீலித்து அறிவிகக மவண்டியிருந்்து. இ்ன
ஆ�த்்த்தில் ்சடட உருவோககக குழுவோன 
ர்ச�ன குழு நிறுவப்�டடது. அ்ன ்ர்வரோன 
ர்ச�னின த��ரில் இந்்க குழு அர�ந்்து. 
தவள்ரள�ரகள் �டடும� இந்்க குழுவில் 
உறுப்பினரகளோக இருந்்னர. அது இந்தி�ரகளுககு 
அவ�ோன�ோகக கரு்ப்�டடது. 1927இல் �்ரோஸில் 
நடந்் கோஙகிரஸ் வருடோந்திர �ோநோடடில் இந்்க 
குழுரவ புறககணிகக முடிவு த்சய�ப்�டடது. 
இந்து �கோ ்சர�யும முஸ்லிம லீக அர�ப்பும 
இந்் முடிவுககு ஆ்ரவு த்ரிவித்்ன. இந்தி�ோ 
த்ோடர�ோன கோ்னி ஆதிகக �னப்�ோனர�ககு 
்சவோல் விடுகக த�ரும�ோனர��ோன கடசிகள் 

இடது்சோரித் தீவிரத்்னர� தகோண்டவரகளின 
த்ச�ல்�ோடுகளோல் கோந்தி�டிகள் மவ்ரன 
அரடந்்ோர. �்வோ்ப் ம�ோககு அதிகரிப்�ர்க 
கடடுப்�டுத்தும மநோககில் கோந்தி�டிகள் 21 நோடகள் 
உண்்ணோவிர்த்ர் ம�றதகோண்டோர. 
இ்டதுசாரி இயககம்

இ்னிரடம� ம்சோஷலி்சக கருத்துகளும 
அ்ன ஆரவ்ரகளும ்ஙகளுககோன 
களத்ர் அர�த்து விவ்சோயிகள் �றறும 
த்ோழி்ோளரகளிரடம� த்ச�ல்�ட ஆரமபித்்னர. 
இடது்சோரிகள் த்ோழி்ோளர �றறும விவ்சோ�
இ�ககஙகரளத் த்ோடஙகினோரகள். கோ்னி 
ஆதிககவோ்ம �றறும மு்்ோளித்துவத்ர் 
வி�ர்சனம த்சயயும �ோரகசீ� சித்்ோந்்ம 
மவரூனறி�து. த்ோழிற்சஙகஙகள் ்விர 
�ோ்ணவரகரளயும இரளஞரகரளயும 
ஒருஙகிர்ணப்�தில் அது த�ரும �ஙகோறறி�து.
இடது்சோரி சித்்ோந்்த்ர்ப் �ரப்புவதில் 
ஜவ�ர்ோல் மநரு �றறும சு�ோஷ ்சந்திரம�ோஸ் 
ஆகிம�ோர இடது்சோரி சித்்ோந்்ஙகரளயும 
�ரப்புவ்றகு ்ஙகள் �ஙகளிப்ர� நல்கினோரகள். 
கோ்னி ஆதிகக சுரண்டல் �றறும உள்நோடடில் 
மு்்ோளிகள் நடத்தி� சுரண்டல்  இரண்டுககும 
எதிரோகச ்சண்ரடயிடமவண்டும எனறு அவரகள் 
வோதிடடனர. எஸ். ஏ. டோஙமக, எம. என. ரோய, 
முஜோஃ�ர அக�து ஆகிம�ோர கடசியின மூத்்த் 
்ர்வரோன ்மிழநோடடின சிஙகோரமவ்ர 
உள்ளிடட ்ர்வரகளுடன ம்சரந்து விவ்சோயிகள் 
�றறும த்ோழி்ோளர கடசிகரளத் த்ோடஙகி 
ரவத்்னர. கமயூனி்ச ம்சோஷலி்சவோதிகள் 
�றறும புரடசி�ோளரகளுககு எதிரோகக கடும 
நடவடிகரககரள எடுத்் அரசு அவரகள் மீது 
்சதித்திடட வைககுகரளத் த்ோடரசசி�ோக கோனபூர, 
மீரட, கோகமகோரி ஆகி� இடஙகளில் �திவு த்சய்து.

்பகத் சிங் ரா�குரு

இந்்க கோ்கடடத்தில் �கத் சிங, ்சந்திரம்சகர 
ஆ்சோத், ரோஜகுரு, சுகம்வ் ஆகிம�ோர முககி�ப் 
�ணி�ோறறினர. நவஜவோன �ோரத் ்சர�, 
இந்துஸ்்ோன குடி�ரசு அர�ப்பு ஆகி�ன 
த்ோடஙகப்�டடன. ஆயிரகக்ணககோன இளம 
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தணடி யாத்தினர

இ�ககத்தின ஒரு 
�குதி�ோக கோந்தி�டிகள் ்ண்டி 
�ோத்திரரர� அறிவித்்ோர. 
அரனவருககும அவசி��ோன 
த�ோருளோன உப்பு மீது அநி�ோ� 
வரி விதிககப்�டடர் எதிரத்து 
நடந்் ஆரப்�ோடடம இதுவோகும. கோ்னி ஆதிகக அரசு 
உப்பு மீது வரி விதித்்ம்ோடு அ்ன மீது ஆளுர� 
த்சலுத்திவந்்து. கோந்தி�டிகளின ்ச�ர�தி ஆசிர�த்தில் 
இருந்து குஜரோத் கடறகரரம�ோரம உள்ள ் ண்டி வரர 
375 கிம்ோமீடடர த்ோர்வுககுத் ்ண்டி �ோத்திரர 
நரடத�ற இருந்்து. அரனத்துப் �குதிகளின 
்சமூகக குழுககரளச ம்சரந்் 78 த்ோண்டரகளுடன 
கோ்னி ஆதிகக அரசுககு முனனமர அறிவித்் பிறகு, 
கோந்தி�டிகள் �ோத்திரர�ோக நடந்து ்ண்டிர� 25 
ஆவது நோளில் அ்ோவது 1930 ஏப்ரல் 6இல் த்சனறு 
அரடந்்ோர. இந்் நரட��்ணத்தின முழுர��ோன 
கோ்த்திலும முழு உ்கத்தின கவனத்ர் 
ஈரககும வரகயில் �த்திரிகரககள் இது �றறி� 
த்சயதிகரள தவளியிடடிருந்்ன. ஒரு பிடி உப்ர�க 
ரகயில் அள்ளி உப்புககு வரி த்சலுத்தும ்சடடத்ர்த் 
்விடுத�ோடி�ோககினோர. அடககுமுரறச ்சோரந்் கோ்னி 
ஆதிகக அரசு �றறும அ்ன அநி�ோ� ்சடடஙகளுககு 
எதிரோக இந்தி�ரகள் ஒனறுதிரண்டு அவறரற ஏறக 
�றுப்�்ன அரட�ோள�ோக இந்் நிகழவு அர�ந்்து.

காந்தியடிகளின் உபபுச் சத்தியாகிரக 

தணடி யாத்தினர

சவதாரணயம் உபபுச் சத்தியாகிரகம்

்மிழநோடடில் இரோஜோஜி ்ர்ர�யில் உப்பு 
்சத்தி�ோகிரக �ோத்திரர மவ்ோரண்�ம மநோககி 
நடந்்து. திருசசிரோப்�ள்ளியில் த்ோடஙகி 150 ர�ல்கள் 
த்ோர்வில் ்ஞ்சோவூர �ோவடடத்தின கரரம�ோர 
கிரோ��ோன  மவ்ோரண்�ம வரர  இந்  ்நரட��்ணம 
ம�றதகோள்ளப்�டடது. ்மிழநோடு கோஙகிரஸ் 
கடசியின ்ர்வரோக அப்ம�ோது ்ோன இரோஜோஜி 

ஒப்புகதகோண்டன. இ்ன முடிவோக ம�ோதி்ோல் மநரு 
அறிகரக தவளி�ோனது. எனினும டி்சம�ர 1928இல் 
கல்கத்்ோவில் கூடி� அரனத்துக கடசிகளும 
வகுப்புவோ்ப் பிரதிநிதித்துவம எனற விஷ�த்ர் 
ஏறகத் ்வறின.
னசமசை திரும்பிச் வசல் 

னசமசை திரும்பிச் வசல்  ஆரப்பாட்டம்

ர்ச�ன குழுவுககு எதிரோன மிகப்த�ரி� 
ஆரப்�ோடடம்ோன முககி� திருப்��ோக அர�ந்்து. 
ர்ச�ன குழு எஙகுச த்சனறோலும எப்ம�ோது 
த்சனறோலும ஆரப்�ோடடஙகள் நடத்்ப்�டடன. 
ர்ச�மன திருமபிப் ம�ோ முைககம கோர்ப் பிளந்்து. 
ம�ோரோடடத்தின அடுத்் கடடத்துககு �ககள் ் �ோரோகி 
வருவர் இந்்ப் ம�ோரோடடம எடுத்துககோடடி�து. 
டி்சம�ர 1928இல் கல்கத்்ோவில் கூடி� கோஙகிரஸ் 
�ோநோடடினம�ோது, இடது்சோரிகரள ்சோந்்ப்�டுத்தும 
மு�றசி�ோக 1929இல் நடககவிருககும அடுத்் 
�ோநோடடிறகு ஜவ�ர்ோல் மநரு ்ர்வரோக 
இருப்�ோர எனறு  அறிவிககப்�டடது. 1928இல் 
கோஙகிரஸ் �ோநோடடுககுத் ்ர்ர� வகித்் 
ம�ோதி்ோல் மநருரவத் த்ோடரந்து அவரது �கன 
ஜவ�ர்ோல் மநரு 1929இல் நடந்் கோஙகிரஸ் 
�ோநோடடுககுத் ்ர்ர� வகித்்ோர. 
ைாகூர காங்கிரஸ் மாோடு-பூரை சுயராஜஜியம்

இந்தி� விடு்ர் �றறும கோஙகிரஸ் 
வர்ோறறில் கோஙகிரஸ் கடசியின ்ோகூர �ோநோடு 
சிறப்பு வோயந்்்ோகும. முழுர��ோன சு்ந்திரம 
அரடவது என�ர்க குறிகமகோளோகக கோஙகிரஸ் 
கடசி இம�ோநோடடில் அறிவித்்து. 1929 டி்சம�ர 31இல் 
்ோகூரில் மூவர்ணக தகோடி ஏறறப்�டடது. ஒவ்தவோரு 
ஆண்டும ஜனவரி 26ஆம நோரள விடு்ர் 
நோளோகக தகோண்டோடவும முடிவு த்சய�ப்�டடது. 
்சடட�றுப்பு இ�ககம கோந்தி�டிகளின ் ர்ர�யில் 
த்ோடஙகப்�டும எனறும அறிவிககப்�டடது.
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ம்ரந்த்டுககப்�டடிருந்்ோர. 1930 ஏப்ரல் 13இல் ஆரமபித்்
இந்  ்நரட��்ணம ஏப்ரல் 28இல் முடிவரடந்்து.

நரட��்ணத்தில் ஈடு�டுமவோருககு 
அரடகக்ம ்ந்்ோல் கடும நடவடிகரககரளச 
்சந்திகக மநரிடும எனறு ்ஞ்சோவூர �ோவடட ஆடசித் 
்ர்வரோக இருந்் தஜ.ஏ. ்ோரன எச்சரிகரக 
விடுத்்ோர. ஆனோலும ்சத்தி�ோகிரகத்தில் ஈடு�டட 
த்ோண்டரகரள �ககள் இனமுகத்துடன 
வரமவறறு உண்்ண உ்ணவும இரளப்�ோற இடமும 
தகோடுத்்னர. �ோதரல்்ோம உ்ணவும உரறவிடமும 
தகோடுகக ர்ரி�த்துடன முரனந்்ோரகமளோ 
அவரகள் மீது கடும நடவடிகரககள் எடுககப்�டடன. 
கும�மகோ்ணம, த்சம�ஙகுடி, திருத்துரறப்பூண்டி, 
ஆகி� இடஙகள் வழி�ோக த்சனற ்சத்தி�ோகிரகத் 
த்ோண்டரகளுககு நல்் வரமவறபு அளிககப்�டடது. 

உபபுச் சத்தியாகிரகம் (சவதாரணயம்)

மவ்ோரண்�ம இ�ககம உண்ர�யில் 
த்னனிந்தி� �ககரளத் ்டடித�ழுப்பிக கோ்னி 
ஆதிகக ஆடசிககு எதிரோக விழிப்பு்ணரரவ ஊடடி 
ம�ோரோடடத்தில் �ஙமகறகத் தூண்டி�து.

 4.7  வட்ட சமனச மாோடுகள்

ர்ச�ன குழு ்னது அறிகரகர� அரசிடம 
்ச�ரப்பித்்து. கோஙகிரஸ், இந்து �கோ ்சர�, முஸ்லிம 
லீக ஆகி�ன அ்ரனப் புறககணித்்ன. இந்் 
அறிகரகர� ஏற�்றகு பிரிடடிஷ ஆடசி�ோளரகள் 
மு�னறனர. ஆனோல் இந்தி�த் ்ர்வரகளுடன 
ஆம்ோ்சரனகள் இல்்ோ் நிர்யில்  இது 
��னறறுப் ம�ோகும. இந்் அறிகரகர�ச 
்சடடப்பூரவ�ோகவும நமபிகரகககு உரி�்ோகவும 
ஆககும மநோககில் இந்தி�க கருத்ர் உருவோககும 
வல்்ர� உரட� �்்ரப்�டட ்ர்வரகளுடன 
்ண்டனில் ஒரு வடடம�ர்ச �ோநோடரடக 
கூடடவிருப்�்ோக அரசு அறிவித்்து.  ஆனோல் 
சு்ந்திரம த�றமற ஆக மவண்டும எனற கருத்தில் 

இந்் வடட ம�ர்ச �ோநோடரட புறககணிககப் 
ம�ோவ்ோகக கோஙகிரஸ் அறிவித்்து. கோஙகிரஸ் 
�ஙமகறகோவிடடோல் �ோநோடரட அரசு நடத்துவது 
��னறறுப்ம�ோகும ஒரு நடவடிகரக எனறு 
அரனவரும அறிந்திருந்்னர.  

கோஙகிரசுடன ம�சசுகள் த்ோடஙகின. 1931  
�ோரச 5இல் கோந்தி-இரவின ஒப்�ந்்ம
ரகத�ழுத்்ோனது. இந்தி�ோவில் ்சடட�றுப்பு 
இ�ககத்தின முடிரவக குறிப்�்ோக அது அர�ந்்து. 
உ்கம ்ழுவி� விளம�ரத்ர் இந்் இ�ககம 
்ந்்து. அர்சப்பிரதிநிதி (ரவசிரோய) இரவின இ்ரன 
முடித்து ரவகக வழி கோ்ண விருமபினோர. ஜனவரி 
1931இல் கோந்தி�டிகள் சிரறயில் இருந்து விடு்ர் 
த்சய�ப்�டடோர. கோந்தி�டிகளும இரவின பிரபுவும 
ஒப்�ந்்த்தின அம்சஙகள் குறித்துப் ம�சசுவோரத்ர் 
நடத்தினர. ்சத்தி�ோகிரக பிரச்சோரத்ர்க 
ரகவிட கோந்தி�டிகள் உறுதி ஏறறோர. இந்் 
இ�ககத்தினம�ோது சிரறயில் அரடககப்�டட 
�த்்ோயிரகக்ணககோன இந்தி�ரகரள விடு்ர் 
த்சய� இரவின ஒப்புகதகோண்டோர. 

இரண்டாம் வட்ட சமனச மாோடடில் 

காந்தியடிகளின் ்பங்சகற்பு

கோஙகிரஸின ஒமரத�ோருப் பிரதிநிதி�ோக 
்ண்டனில் அந்் ஆண்டு நடந்் இரண்டோவது வடட 
ம�ர்ச �ோநோடடில் கோந்தி�டிகள் க்ந்துதகோண்டோர. 
உப்ர�ச சு� ��ன�ோடடுககுப் ��ன�டுத்் 
�ககரள அனு�திப்�து, வனமுரறயில் ஈடு�டோ் 
அரசி�ல் ரகதிகரள விடு்ர் த்சயவது, ்சோரோ�ம 
�றறும அந்நி�த்துணிகரள விறகும கரடகளின 
முன ஆரப்�ோடடஙகரள நடத்் அனு�திப்�து 
ஆகி�வறறுககு அரசு இ்ணககம த்ரிவித்்து. 
கோந்தி-இரவின ஒப்�ந்்த்ர்க கரோசசியில் நடந்் 
கோஙகிரஸ் �ோநோடு ஏறறுகதகோண்டது. �கத் சிங 
�றறும அவரது ம்ோைரகளுககு விதிககப்�டட 
�ர்ண ்ண்டரனர�க குரறகக அர்சப்பிரதிநிதி 
(ரவசிரோய) �றுத்துவிடடோர.
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கோந்தி�டிகள் இரண்டோவது வடடம�ர்ச 
�ோநோடடில் க்ந்துதகோண்ட ம�ோதும அரசு அவரது 
மகோரிகரககரள ஏறக முனவரோ�ல் பிடிவோ்ம 
த்சய்து. தவறும ரகம�ோடு அவர திருமபி�ர் 
அடுத்து ்சடட�றுப்பு இ�ககத்ர  ் மீண்டும ரகயில் 
எடுப்�து எனறு கோஙகிரஸ் தீர�ோனித்்து. த�ோருளோ்ோர 
வீழசசி கோர்ண�ோக குறிப்�ோக விவ்சோயிகள் உட�ட 
த�ோதுவோகமவ நோடடு �ககளின த�ோருளோ்ோர நிர்ர� 
ம�ோ்ச�ரடந்்து. நோடு முழுவதும விவ்சோயிகளின 
ம�ோரோடடஙகள் நரடத�றறன. த்ோழி்ோளரகள் �றறும 
விவ்சோயிகளின ம�ோரோடடஙகரள இடது்சோரிகள் 
முனனினறு நடத்தினோரகள். இந்  ் இ�ககத்ர் 
முடகக அரசு நிரனத்்து. மநரு, கோன அப்துல் க�ோர 
கோன, இறுதியில் கோந்தி�டிகள் என அரனத்து 
முககி�த் ் ர்வரகளும ரகது த்சய�ப்�டடனர. சு�ோர 
ஒரு ்ட்சம ஆரப்�ோடடககோரரகள் ரகது த்சய�ப்�டடு 
ம்சி�வோ்ம த்ோடர�ோன பிரசுரஙகள் அரனத்தும 
்சடடத்துககுப் புறம�ோனரவ என அறிவிககப்�டடு 
�றிமு்ல் த்சய�ப்�டடன. 

இந்்ப் ம�ோரோடடத்தில் �ஙமகறற 
நிரோயு்�ோணிகளோன �ககள் மீது தீவிர வனமுரற 
கடடவிழத்து விடப்�டட கோ்கடட�ோகும. இந்்
இ�ககம த�துவோக �ந்் நிர் அரடந்து ம� 
1933இல் அதிகோரப்பூரவ�ோக நிறுத்்ப்�டடு பினனர 
ம� 1934இல் முறறிலும முடிவுககு வந்்து. 

4.8   ்டாக்டர பி. ஆர. அம்ச்பத்கரின் 

தனைனம மற்றும் 

தனித்வதாகுதிகளின் 

உருவாககம்

1920களில் ஒடுககப்�டடவரகளின 
ம�ோரோடடஙகளின ர��ப்புள்ளி�ோக டோகடர 
அமம�த்கர விளஙகினோர. நோடடின ர��ப் �குதியில் 
தீண்டோர� தகோடுர�ககு உள்ளோககப்�டட 
்சோதி�ோகக கரு்ப்�டட ��ர ்சோதியில் ரோணுவ 
வீரரின �கனோகப் பிறந்் டோகடர அமம�த்கர 
அவரது ்சோதியில் �த்்ோம வகுப்ர� நிரறவு த்சய் 
மு்்ோ�வரோகத் திகழந்்ோர.

அம்ச்பத்கரின் கல்வியும் அவர வ்பற்்ற ்பட்டங்களும்

எல்பினஸ்டன கல்லூரியில் ம்சரந்் அமம�த்கர 
கல்வி உ்வித்த்ோரக த�றறு 1912இல் �டட்ோரி 
ஆனோர. �மரோடோ அர்சரின கல்வி உ்வித்த்ோரக 
த�றற அவர அத�ரிககோ த்சனறு �டடம�ற�டிப்புப் 
�டடத்ர்யும, தகோ்மபி�ோ �ல்கர்ககைகத்தில் 
முரனவர �டடத்ர்யும த�றறோர. ்சடடம �றறும 
த�ோருளோ்ோர �டிப்புககளுககோக அவர ்ண்டன 
த்சனறோர. 

அமம�த்கரின அறிவோறறல் �்ரது கவனத்ர் 
ஈரத்்து. 1916இல் �ோனுடவி�ல் த்ோடர�ோன 
்சரவம்்ச �ோநோடடில் க்ந்துதகோண்டு 'இந்தி�ோவின 
்சோதிகள்' (Castes in India) எனற ்ர்ப்பில் 
ஆரோயசசிக கடடுரரர�ச ்ச�ரப்பித்்ோர. இந்்க 
கடடுரர பினனர 'அரி� இந்தி�ப் புத்்கம' (Indian 
Antiquary) எனற த்ோகுப்பில் �திப்பிககப்�டடது. 
இந்தி�ோவில் ஒடுககப்�டமடோரிரடம� 
திறர�யுரடம�ோரரத் ம்டி வந்் பிரிடடிஷ அரசு 
இந்தி� வோககோளரகளுககு வோககுரிர� த�ற 
வ�து �றறும ்குதி �றறி ்கவல் ம்சகரித்து வந்் 
்சவுத்த�ோமரோ குழுவுடன க்ந்துரர�ோட வரு�ோறு 
அவருககு அரைப்பு விடுத்்து. 

இந்்க க்ந்துரர�ோடல்களினம�ோது்ோன 
அமம�த்கர மு்னமுரற�ோக ்னித் த்ோகுதிகள் �றறி 
ம�சினோர. தீண்டோர� தகோடுர�ககு உள்ளோககப்�டட 
�ககளுககு ்னித்த்ோகுதிகள் �றறும இடஙகள் 
ஒதுககீடு த்சய�மவண்டும எனறு வோதிடடோர. 
இந்்த் திடடத்தின�டி தீண்டோர� தகோடுர�ககு 
உள்ளோககப்�டட �ககள் �டடும� அவரகளுககு என 
ஒதுககப்�டட த்ோகுதிகளில் வோககளிகக முடியும. 
ம்ர்லில் ம�ோடடியிடும தீண்டோர� தகோடுர�ககு 
உள்ளோககப்�டட மவட�ோளர தீண்டத்்கக 
வோககோளரகரளச ்சோரந்திருகக மநரிடடோல், 
வோககளிககும பினனவருககுக கடர�ப்�டடவரோகவும 
அவர �ோறமவண்டி� நிர்ர� ஏற�டும எனறு 
அமம�த்கர கருதினோர. அவரகள் தீண்டோர�
தகோடுர�ககு உள்ளோககப்�டட �ககளின 
ந்னுககோகச சு்ந்திர�ோகப் �ணி�ோறற முடி�ோ் 
நிர்ர� ஏற�டும எனறும அவர நிரனத்்ோர. 
இட ஒதுககீடு த�றப்�டட இடஙகளில் தீண்டோர�
தகோடுர�ககு உள்ளோககப்�டட வோககோளரகள் �டடும� 
வோககளித்்ோல் அவரகள் ்ஙகளின உண்ர��ோன 
பிரதிநிதிகரளத் ம்ரந்த்டுகக முடியும.
அம்ச்பத்கரின் தீவிரச் வசயல்்பாடு

அமம�த்கர புதி� �த்திரிகரககள் �றறும 
அர�ப்புகரளத் ம்ோறறுவித்்ோர. மூக நோ�க
(வோயம�்ச முடி�ோ்வரகளின ்ர்வர) 
எனற �த்திரிகரக ்னது கருத்துகரள 
தவளிப்�டுத்துவ்றகோகவும �ஹிஷகிரித் 
ஹிடோகரினி  ்சர� (்னித்துவிடப்�டடவரகளின 
ந்னுககோன அர�ப்பு) எனற அர�ப்ர�த் 
்னது த்ச�ல்�ோடுகளுககோகவும அவர 
த்ோடஙகினோர. �ம�ோய ்சடடப்ம�ரரவயின 
உறுப்பினரோக அவர தீண்டோர� தகோடுர�ககு 
உள்ளோககப்�டட �ககளின மீது விதிககப்�டட 
திறனகுரற�ோடுகரளக கரளவ்றகோக அ�ரோது 
�ோடு�டடோர. ஊருணிகள் �றறும கி்ணறுகளில் 
தீண்டோர� தகோடுர�ககு உள்ளோககப்�டட  
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வகுபபுவாரி வதாகுதி ஒதுககீடு

்ண்டனில் நடந்் இரண்டோவது 
வடடம�ர்ச �ோநோடடில் க்ந்து தகோள்வ்றகோகக 
கோந்தி�டிகள் �றறும அமம�த்கர த்சல்வ்றகு 
முன அவரகள் இரடம� ்னித்த்ோகுதிகள் 
�றறி� கருத்தில் நடந்் ம�சசுகள் ம்ோல்வி 
அரடந்்ன. வடடம�ர்ச �ோநோடடினம�ோது 
இரு்ர்வரகள் இரடம� இம் கருத்துக 
குறித்து விவோ்ம நடந்்து. பிரிடடிஷ பிர்�ர 
ரோமம்ச த�கதடோனோல்டு இதில் ்ர்யிடடு 
முடிதவடுககமவண்டும எனறு இந்் கருத்தில் 
முடிவு எடடப்�டோ�ல் இருந்்து. ஆகஸ்ட 
1932இல் வகுப்புவோரித் த்ோகுதி ஒதுககீடுகள் 
குறித்து பிரிடடிஷ அரசு அறிவித்்து. இவ்வோறோக 
இடஒதுககீடடுடன கூடி� ் னித்த்ோகுதிகள் �றறி� 
அமம�த்கரின மகோரிகரககள் ஏறகப்�டடன.
பூைா  ஒப்பந்தம் 

தீண்டத்்கோம்ோருககுத் ்னித் த்ோகுதிகள் 
வைஙகப்�டடுள்ளர்த் ்னது வோழநோள் முழுவதும 
எதிரககப்ம�ோவ்ோக மிகவும வருத்்த்துடன 
கோந்தி�டிகள் அறிவித்்ோர. ்ோன அரடககப்�டட 
எரவோடோ சிரறயில் அவர ்சோகும வரர 
உண்்ணோவிர்ம இருகக மு�னறோர. கோந்தி�டிகளின 
உயிரரக கோப்�ோறறும அழுத்்ம அமம�த்கருககு 
ஏற�டடது. ஆம்ோ்சரனகள், கூடடஙகள், 
பிரோரத்்ரனகள் அரனத்தும நடத்்ப்�டடன. அ்ன 
விரளவோகக கோந்தி�டிகளுடன சிரறச்சோர்யில் 
நடந்் ்சந்திப்புககுப் பிறகு வகுப்புவோரித் த்ோகுதி 
ஒதுககீடு திருத்்ப்�டடது. அமம�த்கர �றறும 
கோந்தி�டிகளுககு இரடம� ஏற�டட புதி� ஒப்�ந்்ம 
பூனோ ஒப்�ந்்ம எனறு அரைககப்�டடது. 

தீண்டோர� தகோடுர�ககு உள்ளோககப்�டட  
�ககளுககு ்னித் த்ோகுதிகரளப் 
�றித்துகதகோண்டோலும இடஙகளின ஒதுககீடு 
குறித்து உத்்ரவோ்�ளிககப்�டடது. இடஒதுககீடு 
த�றற த்ோகுதிகள் எனற ்சடட அம்சம அரசி�ல் 
்சோ்சனத்தில் ம்சரககப்�டடு திருத்்ஙகள் 
ஏற�டுத்்ப்�டடன. சு்ந்திர இந்தி�ோவின அரசி�ல் 
்சோ்சனத்திலும இது இடமத�றறது. 

அம்ச்பத்கரும் கடசி அரசியலும்

அமம�த்கர இரண்டு கடசிகரள ஆரமபித்்ோர. 
சு்ந்திர த்ோழி்ோளர கடசிர� 1937-லும 
�டடி�ல் இனத்்வர கூடடர�ப்ர� 1942-லும 
அவர த்ோடஙகினோர. அவரது ம�ோரோடடஙகரள 
அஙகீகரித்் கோ்னி அரசு ்னது ஆ்ரரவ 
்ச�ன�டுத்் அமம�த்கரின ம்சரவகரளப் 
��ன�டுத்தி�து. 1942ஆம ஆண்டு �ோதுகோப்புத் 
துரற ஆம்ோ்சரனக குழுவின உறுப்பினரோக 

�ககளுககு ்ரமவண்டி� அடிப்�ரட உரிர�கரள 
மீடடுத்்ர ��த் ்சத்தி�ோகிரகம எனற அர�ப்ர�த் 
த்ோடஙகினோர. அமம�த்கரின அறிவோறறல் �றறும 
த�ோதுநடவடிகரககள் அரனவரின கவனத்ர்யும 
ஈரத்்ன. இந்தி� ம்சி� கோஙகிரஸ் �றறும 
கோ்னி ஆதிகக ஆடசியின அதிகோரிகரளக 
குறிரவத்து அவரது மநரடித் ்ோககு்ல்கள் 
இருந்்ன. இ்னிரடம� கோஙகிரஸ் கடசி �றறும 
கோந்தி�டிகளின கீழ  சு்ந்திரப் ம�ோரோடடம ஒரு 
முடிதவடுககும கடடத்ர் எடடி�து.  பூர்ண சு்ந்திரம 
அல்்து முழுர��ோன விடு்ர் என�்றகோகப் 
ம�ோரோடுவர்க குறிகமகோளோக அறிவிககும இறுதி 
நிர்ர�ச சு்ந்திரப் ம�ோர அரடந்்து.

மஹத் சத்தியாகிரகம்

தீண்டானம வகாடுனமககு உள்ைாககப்பட்ட  

மககளுககு தனித் வதாகுதிகள் வ்பறுவதில் 

அம்ச்பத்கர

சு்ந்திர இந்தி�ோவில் தீண்டோர� தகோடுர�ககு 
உள்ளோககப்�டட �றறும ஒடுககப்�டடவரகளின 
எதிரகோ்ம குறித்து அமம�த்கர த�ரிதும கவர் 
அரடந்்ோர. கோஙகிரசின கடடுப்�ோடடில் ்சோதி 
இந்துகளின ஆதிககம அதிகம இருககும என அவர 
கவர்�ரடந்்ோர. அரனத்துக கடசி �ோநோடுகள், 
ர்ச�ன குழு, வடடம�ர்ச �ோநோடு என அரனத்து 
இடஙகளிலும ்னித் த்ோகுதிகள் மவண்டும எனற 
மகோரிகரகர� அவர மீண்டும வலியுறுத்தினோர. 
தீண்டோர� தகோடுர�ககு உள்ளோககப்�டட  
�ககளுககு ்னித் த்ோகுதிகள் ்ருவது ம்சி� 
இ�ககத்ர் ம�லும வலுவிைககச த்சயயும எனறு 
கோஙகிரசும கோந்தி�டிகளும கவர்ப்�டடனர. 
முஸ்லிமகள் �றறும ஆஙகிம்ோ இந்தி�ரகளுககுத் 
்னித்த்ோகுதிகள் �றறும இ்ர சிறப்பு ந்னகள் 
ஆகி�ன பிரிடடிஷோரின பிரித்்ோளும தகோள்ரகர� 
தவறறிகர�ோக முனதனடுத்துச த்சல்  ்வழி�ர�ககும 
எனறு அவரகள் வருத்்ப்�டடனர. தீண்டோர�
தகோடுர�ககு உள்ளோககப்�டட �ககரள இந்துகளில் 
இருந்து அரசி�ல் ரீதி�ோகப் பிரிப்�து ்சமூகப் �ோதிப்புகரள 
உருவோககும எனறு கோந்தி�டிகள் அச்சப்�டடோர.
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ஜா�ய� வாலாபா�

ஒ��ைழயாைம இய�க ���த

ச�ட ம��� இய�க
அ�� �வசா�க� இய�க
�வசா�க� ச��யா�ரக
ப��� ஆைல ெதா�லாள�க� 
ச��யா�ரக

(ப�சா�)
ஜா�ய� வாலாபா� ப�ெகாைல

ெசௗ� ெசௗரா
(உ��ர� �ரேதச)

த�� (�ஜரா�)
சபரா� (�கா�)
ேகதா (�ஜரா�)
அகமதாபா� (�ஜரா�)

மஹ�  (மகாரா��ரா) மஹ� ச��யா�ரக

��தைல� ேபாரா�ட���
ம�கைள ஒ��ைண�த�

ஜா�ய� வாலாபா�

சபரா�

ெசௗ� ெசௗரா

நவகா� கலவரஅகமதாபா�

ேகதா

த��

�ைப

ெச�ைன

ேவதார�ய

அளைவ�� இ�ைல

வ

ெத

ேம � 
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� ஒடுககப்�டட �ககளின ஒப்�றறத் ்ர்வரோக
உ ரு த வ டு த் ்  அ ம ம � த் க ர , 
்னித்த்ோகுதிகளுககோன அவரது ஆ்ரவு, 
பிரிடடிஷோர அளித்் வகுப்புவோரித் த்ோகுதி 
ஒதுககீடு, இ்றகு எதிரப்பு த்ரிவித்துக 
கோந்தி�டிகள் ்சோகும வரர உண்்ணோவிர்ம 
இருந்்தும, கோந்தி�டிகள் �றறும அமம�த்கர 
இரடம� பூனோ ஒப்�ந்்ம 
ரகத�ழுத்்ோனதுடன உண்்ணோவிர்ப் 
ம�ோரோடடம முடிவுககு வந்்து.

 பயிற்சி

I.  சரியாை வின்டனயத்

சதரந்வதடுககவும்.

1.  கோந்தி�டிகளின அரசி�ல் குரு �ோர?
(அ) தி்கர  (ஆ) மகோகம்
(இ) W.C. �ோனரஜி (ஈ) M.G. ரோனமட

2.  த்னனோப்பிரிககோவிலிருந்து திருமபி�
கோந்தி�டிகள்  ்னது தவறறிகர�ோன மு்்ோவது
்சத்தி�ோகிரகப் ம�ோரோடடத்ர்த் த்ோடஙகி� இடம

(அ) மக்ோ  (ஆ) ்ண்டி
(இ) ்சம�ரோன (ஈ) �ரம்ோலி

3.  ர்ச�ன கமிஷன கோஙகிரஸோல் ஏன 
புறககணிககப்�டடது?
(அ)  ர்ச�ன குழு அறிகரகயில் இந்தி�ோவிறகு 

தடோமினி�ன அந்்ஸ்து வைஙகுவது குறித்்
�ரிந்துரர இல்ர்.

(ஆ)  சிறு�ோனர�யினருககுப் �ோதுகோப்பு 
அளிககவில்ர்.

(இ) அககுழுவில் இந்தி�ரகள் இடமத�றவில்ர்.
(ஈ)  அது முழுச சு்ந்திரத்திறகோன வோககுறுதிர�க 

தகோண்டிருககவில்ர்.

4.  இந்தி�ோவின மூவர்ணக தகோடி எப்ம�ோது
ஏறறப்�டடது?
(அ) டி்சம�ர 31, 1929  (ஆ) �ோரச 12, 1930
(இ) ஜனவரி 26, 1930  (ஈ) ஜனவரி 26, 1931

5.  1923இல் ம�ோதி்ோல் மநரு �றறும சி.ஆர. ்ோஸ்
-ஆல் ம்ோறறுவிககப்�டட கடசியின த��ர எனன?

(அ) சு�ரோஜ� கடசி  (ஆ) க்ோர கடசி
(இ) சு்ந்திரோ கடசி (ஈ) கமயூனிஸ்ட கடசி

அமம�த்கர நி�மிககப்�டடோர. சி் �ோ்ஙகளுககுப் 
பிறகு அர்சப்பிரதிநிதியின (ரவசிரோய) 
அர�ச்சரரவயில் அர�ச்சரோக இடமபிடித்்ோர.

நோடடுககு அவர ஆறறி� ம்சரவகளுககு 
�குடம சூடடும வி்�ோக சு்ந்திர இந்தி�ோவின 
அரசி�ல்்சோ்சன வரரவுக குழுவின ்ர்வரோக 
அவர ம்ரந்த்டுககப்�டடோர. சு்ந்திரம த�றற பிறகு 
மநரு அர�ச்சரரவயில் அவர அர�ச்சரோக இடம 
த�ற அரைககப்�டடோர.

்பா்டச் சுருககம்

� கோந்தி�டிகளின அரசி�ல் நுரைவு, புதி�
உயிரத்துடிப்ர� ஏற�டுத்துவதுடன, 
்சம�ரோன �றறும மக்ோவில் நடந்்
விவ்சோ� இ�ககஙகள், அக�்ோ�ோத் 
ஆர்த் த்ோழி்ோளரகள் மவர்நிறுத்்ம 
ஆகி�வறறில் ்சத்தி�ோகிரகத்ர்ச ம்சோதித்துப் 
�ோரத்்து ஒத்துரை�ோர� இ�ககத்ர்த் 
த்ோடஙக அடிப்�ரடர� அர�த்்து. 

� 1919இல் இந்தி� கவுனசில் ்சடடத்தின கீழ
�ோகோ்ணஙகளில் அறிமுகம த்சய�ப்�டட 
இரடரட ஆடசியின குரற�ோடுகள்,  பிரோ�்ணர 
அல்்ோம்ோர இ�ககஙகள் ம்சி� நீமரோடடத்தில் 
ம்சி� அரசி�லுககு ஏற�டுத்தி� ்சவோல்கள் 
கோஙகிரர்ச இககோ்கடடத்தில் �ோதித்்து.

� கி்ோ�த், தரௌ்ட ்சடடம ஆகி� கருத்துகள்
த்ோடர�ோக ஆரப்�ோடடஙகள் நடத்து�ோறு 
கோந்தி�டிகள் விடுத்் அரைப்பு, அ்றகு 
�தி்டி�ோக ஜோலி�ன வோ்ோ�ோக
�டுதகோர்ககு வித்திடட பிரிடடிஷ அரசின 
அடககுமுரற நடவடிகரககள் ஆகி�ன 
ஒத்துரை�ோர� இ�ககத்ர்த் ம்ோறறுவிகக 
கோஙகிரரஸத் தூண்டி�து.

� த்சௌரி த்சௌரோ நிகழவுககுப் பிறகு
ஒத்துரை�ோர� இ�ககத்ர்த் 
திரும�ப்த�றறது, ்சடடப்ம�ரரவகளில் 
ம�ோரோடடஙகரளத் த்ோடரந்், குறுகி� 
கோ்ம� த்ச�ல்�ோடடில் இருந்் சு�ரோஜ� 
கடசியின ம்ோறறம.

� ர்ச�ன குழுரவயும மு்ல் வடடம�ர்ச
�ோநோடரடயும புறககணித்் கோஙகிரஸ் 
இரண்டோம வடடம�ர்ச �ோநோடடின 
முடிவுகள் �்னகரளத் ்ரோ்்ோல் ்சடட�றுப்பு 
இ�ககத்ர்த் த்ோடஙகி விடு்ர்ப் 
ம�ோரோடடத்ர்த் தீவிரப்�டுத்தி�து.

� கோந்தி�டிகளின ்ண்டி �ோத்திரர,
்மிழநோடடின மவ்ோரண்�ம மநோககி� 
இரோஜோஜியின உப்புச ்சத்தி�ோகிரக �ோத்திரர 
ஆகி�ன �ககரளத் ம்்ச ந்னுககோக 
ஒனறுதிரடடப் த�ரிதும உ்வின.
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(i) மக்ோ ்சத்தி�ோகிரகம
(ii) ்சம�ரோன இ�ககம
(iii) பிரோ�்ணரல்்ோ்ோர இ�ககம
(iv) மவ்ோரண்�ம உப்புச ்சத்தி�ோகிரகம

(அ) ii,  iii,  i,  iv (ஆ) iii,  ii,  i,  iv
(இ) ii,  i,  iv,  iii (ஈ)  ii,  i,  iii,  iv

10.  பினவருவனவறறுள் எது/எரவ ்சரி�ோனரவ 
அல்்.

(i)  கோந்தி�டிகள் அக�்ோ�ோத்தில் ்ச�ர�தி
ஆசிர�த்ர் நிறுவினோர.

(ii) வல்்�ோய �மடல் ஒரு வைககறிஞர.
(iii) ர்ச�ன குழுவிரன முஸ்லீம லீக வரமவறறது.
(iv)  இரண்டோவது வடடம�ரஜ �ோநோடடில்

கோந்தி�டிகள் க்ந்து தகோண்டோர.
(அ) i  (ஆ) i �றறும  iv
(இ) ii �றறும  iii (ஈ)  iii �டடும

11.  ஒத்துரை�ோர� இ�ககம உள்ளடககி�ரவ.
(அ)  �ள்ளி �றறும கல்லூரிகரளப் புறககணித்்ல்
(ஆ) அரசு வைஙகி� �டடஙகரளத் திருப்பி�ளித்்ல்
(இ)  உண்்ணோவிர்ஙகள் கரடப்பிடிப்�ர் 

எதிரத்்ல்
(ஈ)  அரசுககு எதிரோன ்சதிமவர்களில் ஈடு�டு்ல்

(அ) அ �றறும ஆ (ஆ) ஆ �றறும இ
(இ) அ �றறும ஈ (ஈ)  இ �றறும ஈ

12. கூற்று:  பி.ஆர. அமம�த்கர ��த் 
்சத்தி�ோகிரகத்ர்த் த்ோடஙகினோர.

     காரைம்:  அவர இந்துககள் �றறும முஸ்லீமகரள 
ஒருஙகிர்ணகக மு�னறோர. 

அ)  கூறறு ்சரி. கோர்ணம கூறரற விளககுகிறது. 
(ஆ)  கூறறு ்சரி. கோர்ணம கூறரற

விளககவில்ர்.
(இ) கூறறு ்சரி, கோர்ணம ்வறு.
(ஈ) கூறறு ்வறு, கோர்ணம ்சரி.

13. கூற்று:  1919இல் இந்தி�க கவுனசில் ்சடடம
�றறும தரௌ்ட ்சடடம
நிரறமவறறப்�டடது.

     காரைம்:  இது மி்வோ் ம்சி�வோதிகரள 
அரவர்ணத்து தீவிர 
ம ் சி � வ ோ தி க ர ள த் 
்னிர�ப்�டுத்தும பிரிடடிஷோரின 
தகோள்ரகயின ஒரு �குதி�ோகும. 

6.  பினவருவனவறரறப் த�ோருத்தி ்சரி�ோன
விரடர�த் ம்ரவு த்சயக.

(அ)  நோ�சூத்ரோ இ�ககம – 1.  வ ட ம � ற கு
இந்தி�ோ

(ஆ)  ஆதி்ர� இ�ககம – 2.  த்னனிந்தி�ோ
(இ) ்சத்�ம்சோ்க இ�ககம – 3.  கிைககிந்தி�ோ
(ஈ)  திரோவிட இ�ககம – 4. ம�றகு இந்தி�ோ

அ ஆ இ ஈ
(அ)  3 1 4 2
(ஆ)  2 1 4 3
(இ)  1 2 3 4
(ஈ)  3 4 1 2

7.  ஒத்துரை�ோர� இ�ககத்தின �ல்மவறு 
நிர்கரளக  கோ் வரிர்சப்�டுத்துக.
(1)  அமிர்்சரஸ் நகரில் பிரிடடிஷ �ரட�ோல்

ஆயு்ம ஏந்்ோ் �ககள் மீது தகோடி� ்ோககு்ல்
நடத்்ப்�டடது.

(2)  நீதி�னற வி்சோரர்ண இனறி எவரரயும
சிரறயில் அரடகக தரௌ்ட ்சடடம தகோண்டு
வரப்�டடது.

(3)  த்சௌரி த்சௌரோ வனமுரறச ்சம�வம
கோந்தி�டிகள் ஒத்துரை�ோர� இ�ககத்ர்
வி்ககிக தகோள்ள வழிவகுத்்து.

(4)  கல்கத்்ோவில் நரடத�றற சிறப்புக கூடடத்தில்
பிரிடடிஷ அர்சோஙகத்துடன ஒத்துரை�ோர�
எனற கோந்தி�டிகளின முனத�ோழிரவ
ஏறறுக தகோண்டது.

(அ) 2, 1, 4, 3 (ஆ) 1, 3, 2, 4
(இ) 2, 4, 1, 3 (ஈ)  3, 2, 4 ,1

8.  பினவரும எந்் ஒனறு ்சரி�ோகப் 
த�ோருந்்வில்ர்?

(அ)  �ஞ்சோப் துர்ண
ஆளுநர

– 1.  தரஜினோல்டு ரட�ர

(ஆ)  ் லித் - �குஜன 
இ�ககம

– 2.  டோகடர. அமம�த்கர

(இ)  சு��ரி�ோர் 
இ�ககம 

– 3.  ஈ.தவ.ரோ. த�ரி�ோர

(ஈ)  ்சத்தி�ோகிரக ்சர� – 4. தரௌ்ட ்சடடம

9.  பினவரும நிகழவுகரளச ்சரி�ோன கோ்
வரிர்சப்�டி அர�த்து தகோடுககப்�டடுள்ள
விரடகளிலிருந்து ்சரி�ோனர்த் 
ம்ரந்த்டுககவும.
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அ)  கூறறு �றறும கோர்ணம ்சரி. கோர்ணம
கூறரற விளககுகிறது. 

(ஆ)  கூறறு �றறும கோர்ணம ்சரி. ஆனோல் 
கோர்ணம கூறரற விளககவில்ர்.

(இ) கூறறு ்சரி, கோர்ணம ்வறு.
(ஈ) கூறறு ்வறு, கோர்ணம ்சரி.

14.  கீமை குறிப்பிடப்�டடுள்ள ்ர்வரகளில் சு�ரோஜ�
கடசியுடன த்ோடரபில்்ோ் ்ர்வர �ோர?
(அ) இரோஜோஜி (ஆ)  சித்்ரஞ்சன ்ோஸ்
(இ) ம�ோதி்ோல் மநரு   (ஈ)  ்சத்�மூரத்தி

15.  கோந்தி�டிகளின ்ண்டி �ோத்திரர ��்ணம
த்சனறரடந்் ஆண்டு
(அ) ஏப்ரல் 6, 1930  (ஆ) �ோரச 6, 1930
(இ) ஏப்ரல் 4, 1939  (ஈ)  �ோரச 4, 1930

II சுருககமாை வின்டயளிககவும்.

1.  இந்தி�ோ வந்் மவல்ஸ் இளவர்சர எவ்வோறு
வரமவறகப்�டடோர?

2.  கோந்தி�டிகளின  ்சம�ரோன ்சத்தி�ோகிரகத்தின
ம�ோது உடன த்சனற உள்ளூர ்ர்வரகள்
�ோவர?

3.  இந்தி�ப் �ணி�ோளர ்சஙகம ஏன 
ம்ோறறுவிககப்�டடது?

4.  �கிஷகிரித் ஹி்கரனி ்ச�ோ குறித்து எழுதுக.
5.  ம்சி�வோதிகளோல் தரௌ்ட ்சடடம ஏன 

எதிரககப்�டடது?
6.  பி.ஆர. அமம�த்கரோல் வழிநடத்்ப்�டட ��த்

்சத்தி�ோகிரகம �றறி அறிவது எனன?
7.  கோந்தி-இரவின ஒப்�ந்்த்தில்

ஏறறுகதகோள்ளப்�டடது எது?
III. குறுகிய வின்டயளிககவும்.

1.  ஜோலி�ன வோ்ோ�ோக �டுதகோர் குறித்து குறிப்பு 
எழுதுக.

2.  �ோகோ்ணஙகளில் இரடரட�ோடசி முரற �றறி
எழுதுக.

3.  பூனோ ஒப்�ந்்த்தின முககி�த்துவம �ோது?
4.  பிரோ�்ணரல்்ோ்ோர இ�கக ்ர்வரகள் கோ்னி

அர்சோஙகத்ர்க ரக�ோள்வதில் த்ோடகக கோ்
ம்சி�வோதிகள் கரடப்பிடித்் அம் யுகதியிரன
ரக�ோண்டனர. விவரி.

5.  �ோறறத்ர் விருமபுவரகள் –  �ோறறத்ர் 
விரும�ோ்வரகள் - மவறு�டுத்துக.

6.  பிர்� அர�ச்சர ரோமம்ச �கமடோனோல்டின
வகுப்புவோ் அறிகரகர�ப் �றறி எழுதுக.

7.  மூனறு வடடம�ர்ச �ோநோடுகளின முடிவின
ம்ோல்விககுப் பிறகு ஏன கோஙகிரஸ்
்ரடத்சய�ப்�டடது?

IV. விரிவாை வின்டயளிககவும்.

1.  ஒத்துரை�ோர� இ�ககத்ர  ்நரடமுரறப்�டுத்தும
சூைர்யும அ்ன விரளவுகரளயும விவரி.

2.  ஒத்துரை�ோர� இ�ககத்திலிருந்து ்சடட �றுப்பு
இ�ககம எவ்வழிகளில் �ோறு�டடிருந்்து?

3.  இந்தி� விடு்ர்ப் ம�ோரில் �கோத்�ோ
கோந்தி�டிகளின �ஙகிரன �திப்பிடுக.

4.  டோகடர. அமம�த்கரின கல்விப்�ணி குறித்து,
குறிப்�ோக ஒடுககப்�டட �ககளின ்சமூக நீதிககோக
அவரின த்ச�லூககத்ர் மு்னர�ப்�டுத்தி
விளககுக.

V. வசயல்்பாடு

1.  கோந்தி�டிகளின ்சகோப்்ம குறித்் நிகழவுகளின
கோ்மகோடு ஒனரற உருவோககவும.

2.  ் றம�ோர்� ்சமூக அரசி�ல் �றறும த�ோருளோ்ோர
சூைலில் கோந்தி�டிகளின இ்ணககத்ர்
விவோ்ம த்சய.

சமற்சகாள் நூல்கள்

1. Bipan chandra - History of Modern India

2. Dhananjay Keer - Ambedkar Life and Mision

3. Sumit Sarkar - Modern India 1885-1947

4. Bipan chandra - India’s struggle for
Independence

5. Bikhu parekh - Gandhi

6. Rajmohan Gandhi - The Rajaji Story

7. Christopher Jafferlot - Analyzing and
Fighting Caste Ambedkar and Untouchability. 
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66காந்தியடிகள் தேசியத் ேலைவராக உருவவடுத்து மககலை ஒன்றிலைத்ேல்

கனைச்வசாற்கள் 

்பழிவாங்கும் எணைம் vindictiveness desire for revenge

வகாடுங்சகான்னம / வல்ைாடசி tyranny crelty or oppression 

இரடன்டயாடசி Dyarchy government shared by two different 
independent authorities

்படிநினை / வரககப ்படிநினை hierarchial arranging,  according to various 
criteria, into successive ranks or 
grades

மனிதசேயக சகாட்பாடு humanism system of thought giving importance 
to human rather than devine.

ஏகச்பாக உரினம monopoly an exclusive control over the trade or 
service through exclusive possession. 

கன்டயன்டபபு hartal the act of closing shops or suspending 
work

ச்பாரககுைம் வாயந்த martial warlike

வவடி வ்பாருடகள் ammunition quantity of bullets and shells

பிைவுண்டாககுகி்ற fissiparous causing division 
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67 கோந்தி�டிகள் ம்சி�த் ்ர்வரோக உருதவடுத்து �ககரள ஒனறிர்ணத்்ல்

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

*�டஙகள் அரட�ோளத்திறகு �டடும�.

*ம்ரவத�னில் Adobe Flash ஐ அனு�திகக.

இச்வசயல்்பாடடின் மூைம் நீங்கள் 

மகாத்மா காந்தியடிகளின் அரிய

புனகப்ப்டங்கள், ஆவைங்கள் மற்றும் 

காவைாலிகளின் வதாகுபபுகனை 

அறியைாம் 

புனகப்ப்டங்கள், ஆவைங்கள் மற்றும் 

்படி 1 ்படி 2 ்படி 3

இனையச் வசயல்்பாடு

காந்தியடிகள் சதசியத் தனைவராக 

உருவவடுத்து மககனை ஒன்றினைத்தல்

்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.
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அறிமுகம்
பிரிட்டிஷ் ஆட்சி ஏற்படுவதறகு முன்பபாக 

முகலபாயரகள் மறறும் அவரகளின முகவரகள் 
நபாட்டின ப்பரும் ்பகுதிகளை ஆட்சி பெயதனர. 
ஆளும் வர்ககஙகைபான  இளையபாணளமயுள்ை 
அரசுகள், நிலப்பிரபு்ககள், ்பளைததை்பதிகள் 
மறறும் அலுவலரகள் ஆகியயபார முஸ்லிம்கைபாக 
இருநததபால் முஸ்லிம்களில் ப்பரும்்பபாலபாயனபார சில 
ெலுளககளை ஆளும் வர்ககததினரிைமிருநதுப் 
ப்பறைனர. அலுவலக பமபாழியபாகவும் நீதிமனை 
பமபாழியபாகவும் ்பபாரசீகபமபாழி இருநதது. ஆஙகியலயர 
்படிப்்படியபாக அவறளை மபாறறி ஒரு புதிய நிரவபாக 
முளைளய அறிமுகப்்படுததினர. ்பதபதபான்பதபாம் 
நூறைபாணடின இளைப்்பகுதியில் ஆஙகில்க கல்வி 
மு்ககியததுவம் ப்பைதபதபாைஙகியது. 1857ஆம் 
ஆணடுப் ப்பரும்புரட்சியய ஆளும்வர்ககததினரின 

இறுதி வபாயப்்பபாக அளமநதது. புரட்சியின 
கடுளமயபான அை்ககுமுளைகளைத பதபாைரநது, 
முஸ்லிம்கள் தஙகைது நிலம், யவளல உள்ளிட்ை 
யவறு ்பல வபாயப்புகளையும் இழநதயதபாடு 
வறுளம நிளல்ககும் தள்ைப்்பட்ைனர. இததளகய 
நிளல்ககுத தள்ைப்்பட்ைளத ப்பபாறுதது்கபகபாள்ை
முடியபாத அவரகள் ெமூகததிலிருநது ஒதுஙகி 
வபாழும் நிளல ஏற்பட்ைது. யமலும் 1857ஆம் 
ஆணடு ப்பரும்புரட்சி்ககுப்பின வபாழநத முதல் 
தளலமுளையினர சிலர ஆஙகியலயரின 
அளனதது நைவடி்களககளையும் பவறுததனர. 
யமலும் அவரகள் ஆஙகியலய கபாலனிய்க 
பகபாள்ளகயபால் ஏற்படுததப்்பட்ை புதிய வபாயப்புகளை 
்பயன்படுததி்கபகபாணை இநதியரகயைபாடு 
ய்பபாட்டியிை யநரநததபால் சீறைம் பகபாணைனர. கல்வி 
கறை யமல்வகுப்பு இநது்ககள் யதசிய உணரவு 
ப்பறறு எழுநதளத்க கணை ஆஙகியலயரகள் 

தேசியவாே அரசியலில் வகுப்புவாேம்
6

அலகு

கீழ்ககபாணும் அம்ெஙகயைபாடு அறிமுகமபாதல்

 �  இநதிய சுதநதிரததிறகு முன மதம் ெபாரநத யதசியவபாதததின யதபாறைம்
 �  முஸ்லிம் லீ்க மறறும் இநது மகபாெ்பபா ஆகியளவ அரசியல் அணிதிரட்ைலு்ககு மததளத ஒரு கருவியபாக

்பயன்படுததுதல்
 �  தஙகள் ஏகபாதி்பததிய நலனகளை யமம்்படுததுவதறகபாக பிரிட்டிஷபார ளகயபாணை பிரிததபாளும்

பகபாள்ளக
 �  வகுப்புவபாததளத்க கட்டுப்்படுததும் விதமபாக, மதசெபார்பறை யதசியவபாததளத 

பிரதிநிதிததுவப்்படுததுவதில் இநதிய யதசிய கபாஙகிரஸ் கணை யதபால்வி
 �  பிரிட்டிஷ் அரசு, முஸ்லிம்களு்ககு தனிதபதபாகுதிகளை வழஙகியதன மூலம் முஸ்லிம் லீ்ககும்

ஜினனபாவும் முஸ்லிம்களு்ககபான தனிநபாடு யகபாரி்களகளய வலியுறுதத்க கபாரணமபாக அளமதல்
 �  இநதிய அரெபாஙகச ெட்ைம், 1935இன கீழ கபாஙகிரஸ் ்பதவிகளை ஏறறு்கபகபாணைதன கபாரணமபாக

கபாஙகிரசு்ககும் முஸ்லிம் லீ்ககிறகும் இளையய இளைபவளி அதிகரிததல்
 �  இநது ரபாஷ்டிரம் அளமப்்பதறகு இநது மகபாெள்ப மறறும் ஆர.எஸ்.எஸ் முனளவதத பிரசெபாரஙகளை

கபாஙகிரஸ் ெரியபாக ளகயபாைத தவறியதன மூலம் முஸ்லிம் லீ்ககின நம்பி்களகளய இழததல்
 �  யநரடி நைவடி்களக நபாளிறகு ஜினனபா விடுதத அளழப்பு மறறும் அதன விளைவபாக கல்கததபாவில்

ஏற்பட்ை வகுப்புவபாத வனமுளை
 � நபாடு, இநதியபா மறறும் ்பபாகிஸ்தபான என இரணைபாகப் பிரிவிளன பெயயப்்படுதல்

கறைலின யநபா்ககஙகள் 
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83 தேசியவாே அரசியலில் வகுப்புவாேம்

முஸ்லிம் யதசிய்ககட்சி யதபானைவும், முஸ்லிம் 
அரசியல் கருததியல் யதபானைவும் உதவியது. 
வபாஹபாபி இய்ககம் இநது-முஸ்லிம் உைவில் 
விரிெளல ஏற்படுததியது. வபாஹபாபிகள் இஸ்லபாளம 
அதனுளைய ஆதிததூயளம்ககு அளழததுச 
பெல்லவும், அதன உயிளர உரு்ககுளலதது்க 
பகபாணடிருப்்பதபாக அவரகள் கருதிய சில 
மூைப்்பழ்ககஙகளை முடிவு்ககு்க பகபாணடுவரவும் 
விரும்பினர. வபாஹபாபிகளில் பதபாைஙகி 
கிலபா்பதகபாரரகள் வளரயபாயனபார அடிமட்ைச 
பெயல்்பபாடுகளில் கபாட்டிய பெயறமுளனப்பு 
முஸ்லிம்களை அரசியல் மயமபா்ககுவதில் மு்ககியப் 
்பஙகபாறறியது. 

யவறு்பல கபாரணஙகைபாலும் முஸ்லிம் உணரவு 
யமயலபாஙகத பதபாைஙகியது. 1870களில் வஙகபாை 
அரெபாஙகம், நீதிமனைம் மறறும் அலுவலகஙகளில் 
உருது்ககுப் ்பதில் இநதி பமபாழிளய 
அறிமுகப்்படுததியதும், ்பபாரசீக அயரபிய எழுதது 
வடிவததிறகுப் ்பதில் நபாகரி எழுதது வடிவதளத்க 
பகபாணடு வநதது, முஸ்லிம் பதபாழில்வல்லுநரகள் 
மததியில் பீதிளய ஏற்படுததியது. 

இ)  பிரிட்டிஷாரின் பிரிதோளும் ககாள்க
கூட்டு இநதிய அளையபாைம் 

ஒனறு உருவபாவளதத தடுப்்பயத 
பிரிட்டிஷபாரின யநபா்ககமபாக 
இருநததபால், இநதியரகளின 
ஒருஙகிளணப்பு முயறசிகளை 
முறியடி்ககத பதபாைஙகினர. 
பிரிட்டிஷ் ஏகபாதி்பததியம் 
பிரிததபாளும் பகபாள்ளகளய்க
ளகயபாணைது. ்பம்்பபாய 
ஆளுநர எல்பினஸ்யைபான, 
“்பளழய யரபாமபானிய 
இலட்சியமபான ‘Divide et Impera’ (பிரிததபாளுதல்) 
என்பது நமதபாக யவணடும்” எனறு எழுதினபார. 
வகுப்புவபாத்க கலவரஙகள் நபாட்டின ஆளுளக்ககுச 
ெவபாலபாக இரு்ககும் எனறு பதரிநதிருநதய்பபாதிலும் 
பிரிட்டிஷ் அரெபாஙகம், வகுப்புவபாத்க கருததியல் 
ெபாரநத அரசியலு்ககு ெட்ைபூரவ அஙகீகபாரதளதயும், 
பகௌரவதளதயும் வழஙகியது. அளனதது்க கட்சிகளும் 
இததளகய குறுஙகுழுவபாத அணுகுமுளைளயப் 
பின்பறறியதபால் வைஇநதியபாவில் இநது்ககள் 
மறறும் முஸ்லிம்களு்ககிளையயப் ்பளகளம 
வைரநதது. இதன தபா்ககம் நபாட்டின பிை்பகுதிகளிலும் 
கபாணப்்பட்ைது. 19ஆம் நூறைபாணடின களைசி 
்பதிறைபாணடுகளில் ஏரபாைமபான இநது-முஸ்லிம் 
கலவரஙகள் பவடிததன. 1882 ஜூளல-ஆகஸ்டில் 
பதனனிநதியபாவில் கூை ஒரு ப்பருஙகலகம் 
யெலததில் நளைப்பறைது. 

எல்பினஸ்யைபான

நடுததர வர்கக முஸ்லிம்களை கபாஙகிரஸின 
வைரசசிளய தடுதது நிறுதத ஒரு ெ்கதியபாகப் 
்பயன்படுததினர. அவரகள் இததளகய சூழளலப் 
புததிெபாலிததனமபாக தஙகளு்ககுச ெபாதகமபாகப் 
்பயன்படுததி்கபகபாணைனர. இப்்பபாைததில் நபாம் 
மூனறு வளகயபான யதசியததின ய்பபா்ககுகளை 
்பறறி அறிய உள்யைபாம் அளவயபாவன: இநதிய 
யதசியம், இநது யதசியம் மறறும் முஸ்லிம் யதசியம் 
என்பவனவபாகும். 

6.1   பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் 
வகுப்புவாேததின் தோற்றம் 
மறறும் வளர்ச்சி

அ)   இந்துமே மறுமலர்ச்சி
ஆரம்்பகபால யதசியவபாதிகள் சிலர 

யதசியவபாததளத இநதுமத அடிததைததில் மட்டுயம 
உருவபா்ககமுடியும் எனறு நம்பினர. ெரவ்பள்ளி 
யகபா்பபால் குறிப்பிடுவது ய்பபால 1875இல் நிறுவப்்பட்ை 
ஆரிய ெமபாஜததின மூலம் அரசியலில் இநது 
மறுமலரசசி்ககபான குரல் ஒலி்ககத பதபாைஙகியது. 
ஆரிய ெமபாஜம் இநது மதததின உயரியத 
தனளமகளை உறுதியுைன முனளவததது. 19ஆம் 
நூறைபாணடின பிற்பகுதியில் வைஇநதியபாவின 
ப்பரும்்பபாலபான ்பகுதிகளில் யதபானறிய ்பசு 
்பபாதுகபாப்பு்க கழகஙகள் இநது வகுப்புவபாதம் 
வைரவதறகு ஊ்ககமளிததன. ஆரிய ெமபாஜம் 
ய்பபானை நிறுவனஙகள் எடுதத முயறசிகள் 1891 முதல் 
அனனிப்பெணட் அம்ளமயபாரபால் வழிநைததப்்பட்ை 
பிரம்மஞபான ெள்பயின மூலம் வலுப்ப்பறைன. இநது 
யதசியவபாதிகளில் ஒருவரபாகத தனளன அளையபாைம் 
கணடுபகபாணை அனனிப்பெணட் அம்ளமயபார தனது 
கருததுகளைப் பினவருமபாறு குறிப்பிட்ைபார:

“்பணளைய மதஙகளைப் புததுயிரப்பு பெயது 
வலுப்்படுததி, உயரததுவயத இநதியரகளின 
முதற்பணி ஆகும். இது கைநத கபாலப் ப்பருளமயுைன, 
ஒரு புதிய சுயமரியபாளதளயயும், எதிரகபாலததின 
மீதபான நம்பி்களகளயயும், ஒரு தவிர்கக இயலபாத 
விளைவபாகவும், யதெ/நபாட்டுப்்பறறுைன கூடிய 
வபாழவின ஒரு ய்பரளலயபாகவும், நபாட்ளைப் 
புனரளமப்்பதறகபானத பதபாை்ககமபாகவும் 
உருவபா்ககப்்பை யவணடும்”
ஆ)  முஸ்லிம் உணர்வின் எழுச்சி

ெரவ்பள்ளி யகபா்பபால் குறிப்பிடுவது ய்பபால, 
மறுபுைம் இஸ்லபாம் அலிகபார இய்ககததின 
வழியபாகத தனளன பவளிப்்படுததி்க பகபாணைது. 
பிரிட்டிஷபார அலிகபார கல்லூரிளய ஏற்படுதத 
ளெயது அகமதுகபானு்ககு ஆதரவளிதததும் 
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கணடு கவளலபகபாணை அரசுச பெயலபாைர 
யஹமில்ைன, அநத குழு்ககளு்ககிளையய பிரிவிளன
வைரவளத்ககணடு மகிழசசி அளைநதபார.

“பினவரும் இரணடு வளககளில் எளத 
விரும்புவது எனறு ஒருவரு்ககும் பதரியவில்ளல. 
கருதது ஒறறுளமயும், பெயலும் அரசியல் ரீதியபாக 
ப்பரிதும் ஆ்பததபானளவ இது முதல் வளக. 
கருதது யவறறுளமயும், யமபாதலும் நிரவபாக 
ரீதியபாக பதபால்ளலதரு்பளவ இது இரணைபாவது 
வளக. இளவயிரணளையும் ஒப்பிட்டுப்்பபாரததபால், 
இரணைபாவது வளக உரெல் எழும் இைஙகளில் 
இருப்்பவரகளு்ககு கவளலளயயும், 
ப்பபாறுப்புணரளவயும் ஏற்படுதத்க கூடியது 
எனை ய்பபாதிலும் இதுயவ குளைநத அைவு 
ஆ்பததுளையது எனலபாம்” 

– அரசுச பெயலபாைர யஹமில்ைன,
ளவஸ்ரபாய எல்ஜினு்ககு எழுதிய கடிதததில் 

ஊ)   காங்கிரஸ் நடவடிக்ககள
ஆரிய ெமபாஜம் ய்பபானை இநது அளமப்புகளில் 

நிளைய கபாஙகிரஸ்கபாரரகள் ஈடு்பட்ைய்பபாதிலும், 
கபாஙகிரஸ் தளலளம ெமயசெபார்பறைதபாகயவ 
இருநதது. இநதிய யதசிய கபாஙகிரசின மூனைபாவது 
கூட்ைததில் ்பசுவளதளய்க குறைபமன அறிவிதது, 
தீரமபானம் நிளையவறைப்்பை யவணடும் என சில 
கபாஙகிரஸ்கபாரரகள் முயறசிபெயத ய்பபாதிலும், 
கபாஙகிரஸ் தளலளம அததீரமபானதளத 
ஏறகவில்ளல. கபாஙகிரஸ் கூட்ைததில் ஒரு குறிப்பிட்ை 
வகுப்பினளர அல்லது இனதளதப் ்பபாதி்ககும் 
தீரமபானம் முனபமபாழியப்்படும்ய்பபாது, அநத வகுப்ள்பச 
ெபாரநத உறுப்பினரகள் எதிரததபால், எதிர்ககும் 
உறுப்பினரகள் சிறு்பபானளமயினரபாக இருநதபாலும் 
அததீரமபானதளத நிளையவறை்ககூைபாது எனை 
முடிவு்ககு கபாஙகிரஸ் வநதிருநதது.

எ)   ் ையது அகமது கானின் பங்கு
அலிகபார இய்ககததின 

நிறுவனரபான ெர ளெயது 
அகமது கபான, பதபாை்ககததில் 
கபாஙகிரசின ஆதரவபாைரபாக 
இருநதபார. பினனர, அவர 
சிநதளன யவறுவிதமபாக மபாைத 
பதபாைஙகியது. இநது்ககைபால் 
ஆைப்்படும் நபாட்டில், 
சி று ்ப பா ன ள ம யி ன ர பா ன 
முஸ்லிம்களு்ககு த்கக உதவிகள் கிளை்ககபாது 
எனறு எணணினபார. ஆனபால், முஸ்லிம் 
தளலவரகைபான ்பதருதீன தியபாப்ஜி, ்பம்்பபாளயச 
ெபாரநத ரஹமதுல்லபா ெயபானி, பெனளனளயச யெரநத 

ெர ளெயது அகமது கபான

ஈ)  பசுவ்ேயும் வகுப்புவாேக கலவரங்களும்
ஜூளல, 1893இல் வையமறகு மபாகபாணஙகளில் 

ஆெபாம்கர மபாவட்ைததில் இநது்ககளு்ககும், 
முஸ்லிம்களு்ககும் இளையில் ஒரு ெரசளெ ஏற்பட்ைது. 
ஐ்ககிய மபாகபாணஙகள், பீகபார, குஜரபாத மறறும் 
்பம்்பபாய ஆகியவறளை உள்ைை்ககிய ஒரு ்பரநத 
்பகுதியில் ்பரவிய கலகஙகள், நூறறு்ககும் யமற்பட்ை 
உயிரகளைப் ்பலிவபாஙகின. பகௌரபா்க ஷினி ெள்பகள் 
(்பசு ்பபாதுகபாப்பு ெஙகஙகள்) மிகவும் ய்பபார்ககுணம் 
பகபாணைளவயபாக மபாறின எனறும், ்பசு்ககளின 
விற்பளன அல்லது ்பசுவளதயில் ெஙகஙகளின 
்பலவநதமபான தளலயீடு இருநததபாக அறி்களககள் 
கூறுகினைன.

்பசுவளதத பதபாைர்பபான கலகஙகள்  1883்ககுப் 
பின அடி்ககடி நளைப்பறைன. 1883 மறறும் 
1891்ககிளையய ்பஞெபாபில் மட்டும் இததளகய 15 
ப்பரும் கலகஙகள் பவடிததன.

்பஞெபாள்பச யெரநத ்பசுப் ்பபாதுகபாவலரகள், 
மததிய மபாகபாணததின பகௌரபா்க ஷினி ெ்பபா 
பெயல்்பபாட்ைபாைரகள், யதவநபாகரி பமபாழிளய 
அலுவல் பமபாழியபாக  அஙகீகரி்ககயவணடும் எனறு 
்பரப்புளர பெயயதபார, ஐ்ககிய மபாகபாணததின அரசு 
அலுவலரகள் ஆகியயபார இநத கூட்ைளமப்பில் 
இளணநதனர.

உ)   வகுப்புவாேத்ேத ேடுப்பதில் காங்கிரசும் 
அரைாங்கமும் கணட தோல்வி
இநதிய யதசிய கபாஙகிரஸ், யதசியவபாதம் 

மறறும் ெமயசெபாரபினளமயில் உறுதியபாக 
இருநதய்பபாதிலும் அதனுளைய உறுப்பினரகள் 
இநது வகுப்புவபாத அளமப்புகளில் பெயல்்படுவளதத 
தடு்கக இயலவில்ளல. இதுயவ, முஸ்லிம்கள் 
கபாஙகிரஸ் மீது நம்பி்களக இழப்்பதறகு மு்ககிய்க 
கபாரணமபானது. ஆரிய ெமபாஜததின ’சுததி’ மறறும் 
’ெஙகதன’ நைவடி்களககளில் கபாஙகிரஸ்கபாரரகளின 
்பஙயகறபு இநது்ககள் மறறும் முஸ்லிம்களை யமலும் 
பிரிவு்படுததியது. பிரிட்டிஷ் அரெபாஙகம் ்பசு ்பபாதுகபாப்புச 
ெஙகஙகளை ெட்ைததிறகுப் புைம்்பபானளவ எனை 
அறிவி்ககத தவறியதும், வகுப்புவபாதததிறகு 
கபாரணமபானவரகளை ளகது பெயயத தவறியதும் 
ம்ககளிைம் நம்பி்களகயினளமளய ஏற்படுததின. 
ஆனபால், பிரிட்டிஷபார யவணடுபமனயை இநதப் 
பிரசெளனயில் கபாஙகிரஸ்கபாரரகளை இநது 
வகுப்புவபாதம் மறறும் மறுமலரசசியபாைரகயைபாடு 
அளையபாைப்்படுததியதன கபாரணமபாக 
வைஇநதியபாவில் முஸ்லிம்களிளையய கபாஙகிரஸ் 
எதிரப்பு உணரவுகள் யமயலபாஙகின. இநதிய 
யதசிய கபாஙகிரஸ் பதபாைஙகியய்பபாது, ்பல்யவறு மத, 
ெமூக குழு்ககளு்ககிளையய ஒறறுளம வைரவளத்க 
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்பஞெபாப் இநதுெள்பயின 
முதனளமத தகவல் 
ப த பா ை ர ்ப பா ை ர பா க வு ம் , 
பினனர ஆரிய ெமபாஜததின 
த ள ல வ ர க ளு ள் 
ஒருவருமபாக இருநத லபால் 
ெநத சில நகரபாட்சிகள் 
வகுப்புவபாத அடிப்்பளையில் 
அ ள ம ்க க ப் ்ப ட் ை ள த 
விை்ககியுள்ைபார. “நகரபாட்சி உறுப்பினரகள், 
நகரபாட்சித தளலவரது நபாறகபாலியின வலது 
மறறும் இைது புைஙகளில் இரு வரிளெகைபாக 
அமரநதிருநதனர. வலதுபுை வரிளெயில் 
ஆரியவரகதளதச ெபாரநத ்பளழய ரிஷிகளின 
வம்ெபாவளியினரும், இைதுபுை வரிளெயில் 
இஸ்லபாமின பிரதிநிதிகளும் அமரநதிருநதனர. 
இவவபாறு அமரநதிருநததன மூலம் அவரகள் 
நகரபாட்சியின உறுப்பினரகைபாக மட்டுமினறி 
முகமதியரகைபாகவும், இநது்ககைபாகவும் 
இருப்்பளதயும் நிளனவு்படுததி்க பகபாணடிருநதனர.
ஐ)   காங்கிரசின் பலவீன ககாள்க

20ஆம் நூறைபாணடின பதபாை்ககததில் 
வஙகபாைததில் சுயதசி இய்ககம் (1905-06) 
பதபாைஙகப்்பட்ைய்பபாது, அளத ஆதரிதத முஸ்லிம்கள் 
கபாஙகிரஸின தரகரகள் எனை கணைனததிறகு 
உள்ைபாயினர. கபாஙகிரஸ் இததளகய வபாதஙகளை 
மறுதது த்கக எதிரவிளன ஆறைபாமல் பமௌனம் 
கபாதததபால், வகுப்புவபாத அரசியல் ெ்கதிகள் யமலும் 
தூணைப்்பட்ைன. அயத யநரததில், யதசியவபாத 
முஸ்லிம்கள் தஙகள் ஊ்ககதளதயும், நம்பி்களகயும் 
இழநதனர. இநத்க கபாலததில் இநது வகுப்புவபாதம் 
வலிளமப்பைத துவஙகியது. அது தனளன 
நிளலநிறுததி்க பகபாள்ை, இநதியபாவில் முஸ்லிம்கள் 
ஆட்சி ்பறறிய வரலபாறறுப் ்பபாரளவயில், இநது்ககளை 
கட்ைபாய மதமபாறைம் பெயதது, இநது்ககள் மீது 
ஜிசியபா வரி விதிததது, முஸ்லிம்களின ஷரியத 
ெட்ைதளத்க கணடிப்புைன நளைமுளைப்்படுததியது, 
இநது வழி்பபாட்டுத தலஙகளை இடிததது 
ய்பபானை நிகழவுகளை முனளவததது. பிரிட்டிஷ் 
எழுததபாைரகள் ்பபார்பட்ெததுைன எழுதிய 
்பபாைநூல்களும், இல்ககியஙகளும் இநதப் ய்பபா்ககிறகு 
எரியும் பநருப்பில் எணபணய வபாரப்்பளவயபாக 
அளமநதன.

“இநது-முஸ்லிம் வகுப்புவபாதம், நடுததர 
வகுப்புகளு்ககிளையய நைநத யமபாதல்களின 
விளையவ ஆகும். மனெபாட்சியுள்ை இநது 
மறறும் முஸ்லிம் ப்பபாதும்ககள் இததளகய 
வகுப்புவபாதததிலிருநது முறறிலும் விலகியய 
இருநதனர.” – ஜவஹரலபால் யநரு

நவபாப் ளெயது முகமது ்பகதூர, வஙகபாைதளதச 
யெரநத ஏ.ரசூல் ஆகியயபார கபாஙகிரளெ ஆதரிததனர. 
ஆனபால், வைஇநதியபாவில் ப்பரும்்பபானளமயபான 
முஸ்லிம்கள் ளெயது அகமதுகபானின வழிளயப் 
பின்பறறி பிரிட்டிஷபாளர ஆதரி்ககத பதபாைஙகினர. 
பிரதிநிதிததுவ அளமப்புகளின அறிமுகம், அரசுப் 
்பணி்ககபான ய்பபாட்டித யதரவுகள் ய்பபானைளவ 
முஸ்லிம்களின ்பயதளத அதிகரி்ககத 
பதபாைஙகியதபால் ளெயது அகமது கபானும், அவளரப் 
பின்பறறியவரகளும் அரெபாஙகதயதபாடு இளணநது 
பெயல்்பைத பதபாைஙகினர. அரெபாஙகதயதபாடு 
இண்ககமபாக பெயல்்படுவதன மூலம் தனது 
இனததிறகு அரெபாஙகததிைமிருநது ப்பரும்்பஙகிளன 
ப்பறறுததர இயலும் எனறும், அப்்படியில்லபாத்பட்ெததில் 
தம் இனததவரகள் சிறு்பபானளமயினர என்பதபால் 
எணணி்களக அல்லது தகுதி அடிப்்பளையில் 
வழஙகப்்படும் குளைவபான அரசு பவகுமதியய 
கிளை்ககும் எனறு எணணினபார.

இநது-முஸ்லிம் விரிெளல்க குளைதது 
அளனதது வகுப்பினரின உணளமயபான 
குளைகளையும், யதளவகளையும் பிரிட்டிஷ் 
அரெபாஙகததிைம் எடுததுசபெல்லும் முயறசியபாகயவ 
1885இல் இநதிய யதசிய கபாஙகிரஸ் 
பதபாைஙகப்்பட்ைது. ஆனபால், ெர ளெயது அகமது கபான 
இலணைன பிரிவி கவுனசிலிறகு யதரநபதடு்ககப்்பட்ை 
முதல் இநதியரபான ளெயது அமீர அலி ய்பபானை 
முஸ்லிம் தளலவரகள் கபாஙகிரஸ், இநது்ககளை 
மட்டுயம பிரதிநிதிததுவப்்படுததும் அளமப்பு எனறு 
வபாதிட்ைனர. கபாஙகிரசின முதல் கூட்ைததில் 
்பஙயகறை 72 பிரதிநிதிகளில் இரணடு ய்பர மட்டுயம 
முஸ்லிம்கள். யமலும், முஸ்லிம் தளலவரகள் 
கபாஙகிரசில் முஸ்லிம்கள் ்பஙயகறைபால் அது 
ஆட்சியபாைரகளிளையய அவரகள் இனததிறகுப் 
்பபாதகமபான விளைவுகளை ஏற்படுததும் எனை 
அடிப்்பளையில் கபாஙகிரளெ முழுளமயபாக 
எதிரததனர.

ஏ)   உளளாட்சி தேர்ேல்களில் வகுப்புவாேம்
வகுப்புவபாத உணரவுகள் வைர்ககப்்பட்ைதனபால் 

ஏற்பட்ை எதிர்பபாரபாத விளைவுகளை, ம்ககைபாட்சி 
அரசியலில் ெநதி்கக யநரநதது. 1880களில் உள்ைபாட்சி 
அளமப்புகள் வகுப்புவபாத அரசியல் வைரவதறகு 
உதவின. நகரபாட்சி உறுப்பினரகள் அதிக 
அதிகபாரஙகளைப் ப்பறறு தஙகள் அரசியல் நிளலளய 
வலுப்்படுததி்க பகபாணைபாரகள். முஸ்லிம்கள் 
தளலளமயயறை நகரபாட்சி வபாரியஙகளை 
இநது்ககளும், இநது்ககள் தளலளமயயறை நகரபாட்சி 
வபாரியஙகளை முஸ்லிம்களும் வலிநது ஏறறு்கபகபாள்ை 
யவணடிய நிளல உருவபானது.

லபால் ெநத
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86தேசியவாே அரசியலில் வகுப்புவாேம்

அ்னதது இந்திய முஸ்லிம் லீககின் தநாககங்கள
அளனதது இநதிய முஸ்லிம் லீ்ககபானது, முதல் 

முளையபாக முஸ்லிம்களு்கபகன பிரததியயகமபாக  
ளமயப்்படுததப்்பட்ை ஓர அரசியல் கட்சியபாக இருநதது. 
அதன யநபா்ககஙகள் பினவருமபாறு:
� இநதிய முஸ்லிம்கள், பிரிட்டிஷ் அரசிைம்

உ ண ள ம யு ை னு ம் ,  ந ன றி யு ை னு ம்
நைநதுபகபாள்ை யவணடுபமனை உணரளவ
அவரகளிைம் ஏற்படுததுதல், யமலும் இநத
அளமப்பின பெயல்்பபாடுகள் குறிதது அரசு்ககு
எழும் தவைபான கருதது்ககளை நீ்ககுதல்.

� இநதிய முஸ்லிம்களின விருப்்பஙகள்
மறறும் அரசியல் உரிளமகள் ஆகியவறளை
யமம்்படுததுதல் மறறும் ்பபாதுகபாததல்,
யமலும் தஙகைது யதளவகள், உயரநத
லட்சியஙகளை கணணியமபான முளையில்
அரசு்ககுத பதரிவிததல்.

� இநதிய முஸ்லிம்கள் மறை இனததவரிைம்
எவவிதப் ்பளகளம ்பபாரபாட்டுவளதயும் 
முனவியரபாதம் பகபாள்வளதயும் தடுததல்
பதபாை்ககததில் நகரப்புை யமல்தட்டு 

ம்ககளு்ககபான ஒரு அளமப்்பபாகயவ அளனதது 
இநதிய முஸ்லிம் லீ்க இருநதது. இருநதய்பபாதிலும், 
பிரிட்டிஷ் அரசின ஒததுளழப்ள்பப் ப்பறறு இநதிய 
முஸ்லிம்களு்ககபான தனிப்்பட்ை பிரதிநிதிததுவ 
உறுப்்பபாக இது மபாறியது. உருவபா்ககப்்பட்ை மூனயை 
ஆணடுகளில் முஸ்லிம்களு்ககபான தனிதபதபாகுதி 
ப்பறுவளத பவறறிகரமபாக ெபாதிததது எனலபாம். இது 
முஸ்லிம்களு்ககு அரெளமப்பு ெபாரநத 
அளையபாைதளத வழஙகியது. ல்கயனபா ஒப்்பநதம் 
(1916),  முஸ்லிம்களின தனி அரசியல் 
அளையபாைததிறகபான அலுவல் முததிளரளய 
முஸ்லிம் லீ்ககிறகு வழஙகியது.

தனித பதபாகுதி அல்லது வகுப்புவபாரித 
பதபாகுதி: இநத வளகயபான முளையில் 
முஸ்லிம்கள் மட்டுயம முஸ்லிம் 
யவட்்பபாைரு்ககு வபா்ககளி்கக முடியும். 1909 
ஆம் ஆணடு மிணயைபா-மபாரலி ெட்ைம், 
ய்பரரசு ெட்ைமனைததில் அலுவலரல்லபாத 27 
உறுப்பினரகளு்ககபான இைஙகளில் எட்டு 
இைஙகளை முஸ்லிம்களு்ககு வழஙகியது. 
மபாகபாண ெட்ைமனைஙகளின இைஙகளை 
முஸ்லிம் யவட்்பபாைரகளு்ககுப் பினவருமபாறு 
ஒது்ககியிருநதது. அளவயபாவன: மதரபாஸ் 4; 
்பம்்பபாய 4; வஙகபாைம் 5.

இரு்பதபாம் நூறைபாணடின முதல் ்பதிறைபாணடில் 
அரசியல் தீவிரவபாதம் ெமய ்பழளமவபாதததுைன 
ளகயகபாரதது்க பகபாணைய்பபாது யமபாெமபான 
நிளல்ககு மபாைதபதபாைஙகியது. திலகர, அரவிநத 
யகபாஷ் மறறும் லபாலபா லஜ்பதி ரபாய ஆகியயபார ெமய 
அளையபாைஙகள், திருவிழபா்ககள் ஆகிய தைஙகளை 
்பயன்படுததி கபாலனிததுவ எதிரப்பு உணரளவ 
ஊட்டினர. கண்பதி விழபா மூலம் இநது்ககளை 
திரட்டுவதறகு திலகர யமறபகபாணை முயறசி 
யமலும் தீவிரப்்படுததிய மறபைபாரு கபாரணியபாகும். 
1909ஆம் ஆணடு நிறுவப்்பட்ை ்பஞெபாப் இநது ெள்ப, 
இநது இனவபாத கருததியல் மறறும் அரசியலு்ககபான 
அடிததைதளத அளமததது. முஸ்லிம்களை 
திருப்திப்்படுததும் பகபாள்ளகளய, இநதிய யதசிய 
கபாஙகிரஸ் பின்பறறியதறகு லபால் ெநத கடும் 
கணைனம் பதரிவிததபார.

6.2   அ்னதது இந்திய முஸ்லிம் 
லீககின் உருவாககம்

1906 அ்கயைபா்பர 1 இல் முஸ்லிம் பிரபு்ககள், 
ஆளும் வர்ககததினர, ெட்ை வல்லுநரகள் மறறும் 
ெமூகததின உயரபிரிவினர ப்பரும்்பபாலும் அலிகபார 
இய்ககதயதபாடு பதபாைரபுளையவரகள் ஆகிய 35 
்பஙயகற்பபாைரகள் ஆகபாகபான தளலளமயின 
கீழ சிம்லபாவில் ஒனறு திரணடு அப்ய்பபாளதய 
அரெப்பிரதிநிதியபான மிணயைபா பிரபுவிைம் தஙகைது 
கருதது்ககளை முனளவததனர. அவரகள் 
அரசுப் ்பணிகளில் முஸ்லிம்களின ெதவீததளத 
உயரததுதல், உயரநீதி மனைஙகளில் முஸ்லிம் 
நீதி்பதிகளின நியமனம் மறறும் அரெ பிரதிநிதியின 
ஆயலபாெளன்க குழுவில் உறுப்பினரபாதல் உள்ளிட்ை 
்பல்யவறு யகபாரி்களககளை முனளவததனர. 
இநத சிம்லபா மபாநபாடு அரெப்பிரதிநிதியிைமிருநது 
எநத ஒரு நல்ல தீரமபானதளதயும் முஸ்லிம்களு்ககு 
வழஙகவில்ளலபயனைபாலும், இது அகில இநதிய 
முஸ்லிம் லீ்க உருவபாவதறகு ஒரு ஊ்ககியபாக 
பெயல்்பட்ைது எனலபாம். முஸ்லிம்களின 
யநபா்ககஙகளு்ககு ஒரு ்பபாதுகபாப்பிளன 1907ஆம் 
ஆணடில் வழஙகியது. இவவிய்ககததில் ப்பரும் 
ஜமீனதபாரகளும், முனனபாள் நவபாப்புகளும் மறறும் 
முனனபாள் அதிகபாரததுவவபாதிகள் ஆகியயபாரும் 
இதில் உறுப்பினரகைபாக இருநது பெயலபாறறினர. 
இநத லீ்ககபானது, வஙகபாைப் பிரிவிளன, 
முஸ்லிம்களு்ககபான தனிதபதபாகுதி யகபாரி்களக 
மறறும் அரசுப்்பணிகளில் முஸ்லிம்களு்ககபான 
்பபாதுகபாப்பிளன வலியுறுததுதல் ய்பபானைவறறில் 
ஒததுளழப்ள்ப நல்கியது. 
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6.3   அகில இந்திய இந்து மகாை்பயின் 
எழுச்சி

அகில இநதிய முஸ்லிம் லீ்க 
உருவபா்ககப்்பட்ைளதயும், 1909ஆம் ஆணடு இநதிய்க 
கவுனசில் ெட்ைம், அறிமுகப்்படுததப்்பட்ைளதயும் 
பதபாைரநது ஒரு இநது அளமப்ள்பத பதபாைஙக 
யவணடும் எனை எணணம் ்பரவலபாக எழுநதது.   
அம்்பபாலபாவில் நளைப்பறை ஐநதபாவது ்பஞெபாப் இநது 
மபாநபாட்டிலும், ப்பயரபாஷ்பூரில் நளைப்பறை ஆைபாவது 
மபாநபாட்டிலும் நிளையவறைப்்பட்ை தீரமபானஙகளின 
பதபாைரசசியபாக 1915இல் இநது்ககளின முதல் அகில 
இநதிய மபாநபாடு ஹரிததுவபாரில் கூட்ைப்ப்பறைது. 
அஙகுதபான யைரபாடூளனத தளலளமயிைமபாக்க 
பகபாணடு அகில இநதிய இநது மகபாெள்ப 
பதபாைஙகப் ப்பறைது. இதளனத பதபாைரநது மபாகபாண 
இநதுெள்பகள் அலகபா்பபாதளதத தளலளமயிைமபாக்க 
பகபாணடு ஐ்ககிய மபாகபாணததிலும் ்பம்்பபாயிலும், 
பீகபாரிலும் பதபாைஙகப்ப்பறைன. ்பம்்பபாயிலும், பீகபாரிலும் 
இவவளமப்புகள் திைம்்பை பெயல்்பைவில்ளல.   
பெனளனயிலும் வஙகபாைததிலும் ஓரைவிலபான 
ஆதரயவயிருநதது.

நகரப்புை இயல்பிளன அதிகம் பகபாணடிருநத 
இம்மகபாெள்ப வை இநதியபாவின ப்பரும் வணிக 
நகரஙகளில், குறிப்்பபாக அலகபா்பபாத, கபானபூர, 
்பனபாரஸ், ல்கயனபா, லபாகூர ய்பபானை நகரஙகளில் 
வீரியததுைன பெயல்்பட்ைது. ஐ்ககிய மபாகபாணததிலும் 
பீகபாரிலும் ப்பரும்்பபாலும் ்படிதத இளைததட்டு 
வர்ககதளதச யெரநத தளலவரகைபால் இவவளமப்பு 
உருவபா்ககப்்பட்டிருநதது. இவரகள் கபாஙகிரசிலும் 
திைம்்பைச பெயல்்பட்ைனர. வகுப்புவபாதிகளின 
பிரிவிளனவபாத அரசியளல்க கிலபா்பத இய்ககம் 
ஓரைவு்ககு ஒததிய்பபாட்ைது. இதனவிளைவபாக  
1920-1922 ஆகிய ஆணடுகளு்ககு இளைப்்பட்ை
கபாலததில் இநது மகபாெள்ப பெயல்்பைவில்ளல.

அரசியலில் உயலபாமபா்ககள் நுளழநததபானது 
இநது்ககளிளையய ஆ்ககிரமிப்புத தனளம பகபாணை, 
புததுயிர ப்பறை இஸ்லபாளமப் ்பறறிய அசெதளத 
ஏற்படுததியது. அலி ெயகபாதரரகளைப் ய்பபானை 
மு்ககிய முஸ்லிம் தளலவரகள் கூை எப்ய்பபாதும் 
கிலபா்பத இய்ககததவரகைபாகயவ இருநதனர. 
அடுதத்படியபாகததபான அவரகள் 
கபாஙகிரஸ்கபாரரகைபாய இருநதனர. கிலபா்பத
இய்ககததினய்பபாது மத அடிப்்பளையில் ம்ககளைத 
திரட்டும் ்பணியில் முஸ்லிம்கள் கபாட்டிய திைன, 
இநது்ககளை ஒனறு திரட்ை அயத ்பபாணிளயப் 
பின்பறை இநது வகுப்பு வபாதிகளைத தூணடியது. 
சுததி இய்ககம் ஒரு புதிய நிகழவபாக 
இல்லபாவிட்ைபாலும் கிலபா்பத இய்ககததிறகும் 

அ)   ேனிதகோகுதியும் வகுப்புவாேப் பரவலும்
பிரிட்டிஷ் இநதியஅரசு, வகுப்புவபாததளத 

வைரப்்பதறகும் ்பரப்புவதறகும் தனிதபதபாகுதி 
எனனும் முதனளமயபான ஒரு நுட்்பதளத 
நளைமுளைப்்படுததியது. ம்ககள் 
தனிபதபாகுதிகைபாகப் பிரி்ககப்்பட்ைதபால், அவரகள் 
வகுப்புவபாத அடிப்்பளையியலயய வபா்ககளிததனர, 
வகுப்புவபாத அடிப்்பளையியலயய சிநதிததனர, தஙகள் 
யவட்்பபாைரகளை வகுப்புவபாத அடிப்்பளையியலயய 
தீரமபானிததனர. யமலும் தஙகள் குளைகளை 
வகுப்புவபாத அடிப்்பளையியலயய பவளிப்்படுததினர.

பிரிட்டிஷ் அதிகபாரி ஒருவர யலடி மிணயைபா 
அவரகளு்ககு அனுப்பிய குறிப்பின வபாயிலபாக 
பிரிட்டிஷபார உள்யநபா்ககததுையனயய இததளகய 
பெயளலச பெயதளத அறியமுடிகிைது. 
“இனறு மிகப்ப்பரிய பெயல் நளைப்பறைது 
என்பளத தஙகளின யமலபான ்பபாரளவ்ககு 
நபான அனுப்புகியைன. இததளகய ரபாஜதநதிர 
நைவடி்களக இநதிய வரலபாறறில் நீணைகபாலத 
தபா்ககதளத ஏற்படுததும். இது 62 மில்லியன ம்ககள் 
தூணடிவிைப்்பட்ை எதிர முகபாமில் யெரநதுவிைபாமல் 
இழுததுப்பிடி்ககும் முயறசி என்பளதத தவிர 
யவறில்ளல”.

தனிதபதபாகுதி அறிவிப்பு மூலம் ஆஙகியலயரின 
பிரிததபாளும் பகபாள்ளக எனை யகபாட்்பபாடு அரெளமப்பு 
ெட்ைததில் முளையபாக நுளழநது இநது்ககள் மறறும் 
முஸ்லிம்களை முழுளமயபாக அநநியப்்படுததியது.

வகுப்புவாேம்: பிைமதததபாயரபாடு ப்பபாருள்ெபாரநத 
பிரசெளனகளிலும் கூை வியரபாதப்ய்பபா்கயகபாடு 
ெணளையிடும் வளகயில் ஒரு மதததினளர 
உருவபா்ககுவது. வகுப்புவபாதம் எனை 
கருததபா்ககம் அல்லது இய்ககதளத 
்பல்யவறு அறிஞரகள் ்பல்யவறு விதமபாக 
வளரயறுததுள்ைனர. யநருவின கூறறுப்்படி,  
“வகுப்புவபாதம் என்பது பிறய்பபா்ககுவபாதிகள் 
நவீன உலகததிறகுப் ப்பபாருநதபாத, 
கபாலபாவதியபான ஒரு கருதளத விைபாப்பிடியபாக்க 
பிடிதது்கபகபாணடிருப்்பது என்பதறகு ஏறை 
ெபானைபாகும்; இது யதசியவபாதம் எனை 
கருததபா்ககததிறகு முறறிலும் எதிரபானது”. 
மறபைபாரு அறிஞரின கூறறுப்்படி,  “வகுப்புவபாதம் 
என்பது, ஒரு குழு குறுகிய யநபா்ககில் மறை 
குழு்ககள் அல்லது அரெபாஙகததிைமிருநது 
வரும் எதிரப்ள்ப மளைமபாறைம் பெயயும் 
யநபா்ககததுைன அணிதிரட்டும் திட்ைமிட்ை 
முயறசியய ஆகும்”.
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ஒழி்ககப்்பட்ைதும் முஸ்லிம்களிளையய ப்பருதத 
ஏமபாறைதளத ஏற்படுததியது. ஒததுளழயபாளம 
இய்ககததின பின விளைவபாக்க கபாஙகிரசு்ககும் 
முஸ்லிம் லீ்ககு்ககுமபான ஒப்்பநதம் சிளதநதது. 1919ஆம் 
ஆணடுச ெட்ைததின அடிப்்பளையில் உருவபா்ககப்்பட்ை 
சுயபாட்சி நிறுவனஙகளில் தஙகள் அரசியல் 
யகபாரி்களககளு்ககபாக இநது்ககளும் முஸ்லிம்களும் 
ய்பபாட்டியிட்ைனர அதிகபாரததிறகும் ்பதவிகளு்ககுமபான 
இப்ய்பபாட்டியின விளைவபாக புதிதபாக வகுப்்பவபாத 
வனமுளைகள் ப்பருகின. ஆகஸ்ட் 1923இல் 
வபாரணபாசியில் நளைப்பறை இநது மகபாெள்பயின 
ஆைபாவது மபாநபாட்டில் 968 பிரதிநிதிகள் கலநது 
பகபாணைனர. அவரகளில் 56.7 விழு்ககபாட்டினர ஐ்ககிய 
மபாகபாணதளதச யெரநதவரகைபாவர.  ஐ்ககியமபாகபாணம், 
்பஞெபாப், பைல்லி, பீகபார ஆகியளவ 86. 8 விழு்ககபாட்டுப் 
பிரதிநிதிகளை அனுப்பி ளவததன. பெனளன 
்பம்்பபாய, வஙகபாைம் ஆகிய மூனறும் 6.6 விழு்ககபாடு 
பிரதிநிதிகளை மட்டுயம அனுப்பி ளவததன. 1920கள் 
கபாஙகிரசிறகு யெபாதளனகள் மிகுநத கபாலமபாகும். 
இம்முளை ஐ்ககிய மபாகபாணததில் ஏற்பட்ை வகுப்புவபாதப் 
்பதட்ைததிறகு இநது முஸ்லிம் தளலவரகளின மத 
ஈடு்பபாடு மட்டும் கபாரணமல்ல. சுயரபாஜயவபாதிகளு்ககும் 
தபாரபாைவபாதிகளு்ககுமபான (Liberal Party) அரசியல் 
ய்பபாட்டிகளும் தூணடுயகபாலபாய அளமநதன.

M.M. மபாைவியபாயமபாதிலபால் யநரு

அலகபா்பபாததில் யமபாதிலபால் யநருவும் 
மதனயமபாகன மபாைவியபாவும் ஒருவளரபயபாருவர 
எதிரததனர. 1923இல் நளைப்பறை நகரெள்பத 
யதரதலில் யமபாதிலபால் யநருவின குழுவினர 
பவறறி ப்பறைதபால், மபாைவியபாவின அணியிளனச 
யெரநயதபார மத உணரவுகளைச சுயநலததிறகுப் 
்பயன்படுததத பதபாைஙகினர. விெபாரளண 
யமறபகபாணை மபாவட்ை நீதி்பதி குயரபாஸ்தபவயிட் 
“மபாைவியபாவின குடும்்பததபார யவணடுபமனயை 
இநது்ககளைத தூணடிவிட்ைனர. இசபெயல் 
முஸ்லிம்களின மீது எதிரவிளனயபாறறியது” எனத 
தனது அறி்களகயில் குறிப்பிட்டுள்ைபார.
ஆ)   இந்து மகாை்ப

வகுப்புவபாதம் ்பஞெபாபில் ஒரு வலுவபான 
இய்ககமபாக முழுளமயபாக நிளல பகபாணைது. 
1924இல் ்பஞெபாப் மபாகபாணம் இநது, முஸ்லிம் 
மபாகபாணஙகைபாகப் பிரி்ககப்்பை யவணடுபமன 

பினவநத கபாலஙகளில் அது புதிய 
மு்ககியததுவதளதப் ப்பறைது. 1921இல் யவல்ஸ் 
இைவரெரின வருளகளயப் புை்ககணி்கக 
ம்ககளைத திரட்டுளகயில், சுவபாமி சிரததபானநதபா 
்பசுப்்பபாதுகபாப்ள்பப் ்பரப்புளர பெயவதன மூலம் இநது 
மகபாெள்ப்ககு புததுயிர அளி்கக முளனநதபார.

1921இல் நளைப்பறை குருதி 
பகபாட்டிய மல்பபார கிைரசசியின 
ய்பபாது அஙகு முஸ்லிம் 
விவெபாயிகள் ஆஙகியலய 
ஆட்சியபாைரகளு்ககு எதிரபாகவும் 
இநது நிலப்பிரபு்ககளு்ககு 
எதிரபாகவும் கைமிைஙகியது இநது 
மகபா ெள்ப தனனுளையப் பிரசெபாரதளத புதுப்பி்கக 
கபாரணமபாயிறறு. அடிப்்பளையில் அது ஒரு விவெபாய்க 
கிைரசசியபாக இருநதபாலும் தீவிர மத உணரவுகள் 
யகபாயலபாசசின. இதன விளைவபாக கபாநதியடிகயை  
இநநிகழளவ இநது முஸ்லிம் யமபாதலபாகயவ 
மதிப்பிட்ைபார. மல்பபாரில் நளைப்பறை நிகழவுகளு்ககு 
முஸ்லிம் தளலவரகள் ப்பபாது மனனிப்பு யகட்க 
யவணடுபமன கபாநதியடிகள் யகபாரி்களக விடுததபார. 

மல்பபார கிைரசசி, 1921 

அ)   ஐககிய மாகாணததில் வகுப்புவாேம் 
(Communalism in United province U.P)
1922இல் ஒததுளழயபாளம இய்ககம் 

நிறுததப்்பட்ைதும், 1924இல் கலீீஃ்பபா ்பதவி 

முதல் உலகப்ய்பபாரு்ககு முனனர கலீீஃ்பபா, கபா்பபா 
(இஸ்லபாமியச ெமயததின புனிதமபான இைம்)
ஆகியவறறின நலனகளைப் ்பபாதுகபாப்்பதபாக 
இஙகிலபாநது வபா்ககுறுதி வழஙகியிருநதது. 
ஆனபால் முதல் உலகப்ய்பபாரில் துரு்ககியின 
யதபால்வி்ககுப் பினனர அவவபா்ககுறுதிளய 
நிளையவறை மறுததுவிட்ைது. திளகததுப்ய்பபான 
முஸ்லிம் ெமூகததினர ஆஙகியலயரு்ககுத 
தஙகள் யகபா்பதளத்க கபாட்ைவும், துரு்ககியின 
கலீீஃ்பபாளவ ்பபாதுகபா்ககவும், கிலபா்பத 
இய்ககதளதத பதபாைஙகினர. 
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89 தேசியவாே அரசியலில் வகுப்புவாேம்

இ வ வ பா ய ப் பி ள ன ப் 
்பயன்படுததி இசசி்ககளலத 
தீர்ககத தவறிய கபாஙகிரஸ், 
பிரசெளனளய நீட்டி்ககும் 
விதமபாக இரணடு 
குழு்ககளை அளமததது. 
்பம்்பபாயிலிருநது சிநதுளவ 
பிரிப்்பது நிதியபாதபார 
அடிப்்பளையில் இயலும் 
என்பளத்க கணைறிய ஒரு 
குழு, முஸ்லிம் ப்பரும்்பபானளமளயப் ்பபாதுகபா்ககும் 
ஒரு உததியபாக விகிதபாசெபாரப் பிரதிநிதிததுவம் 
குறிதது ஆயவு யமறபகபாள்ை மறபைபாரு குழு 
என இரு குழு்ககள் அளம்ககப்ப்பறைன. இரு 
பிரிவினரு்ககுமிளையய ஏற்பட்டிருநத விரிெளலச 
சுரு்ககுவதறகபான முயறசிகளை ஜினனபா 
யமறபகபாணடிருநதபார. அவர இநது-முஸ்லிம் 
ஒறறுளமயின தூதுவர என ெயரபாஜினியபால் 
புகழபாரம் சூட்ைப்ப்பறைவரபாவபார. ஆனபால் 1928இல் 
கல்கததபாவில் கூடிய அளனதது்க கட்சி்க கூட்ைததில், 
இநது மகபாெள்பயின உறுப்பினரகள் திருததஙகள் 
அளனதளதயும் ஒப்பு்கபகபாள்ை மறுதது, 
ஒறறுளம்ககபான வபாயப்புகள் அளனதளதயும் 
அழிததய்பபாது ஜினனபா, தபான ளகவிைப்்பட்ைதபாக 
யவதளனயுறைபார. இதன பினனர ப்பரும் 
ஆறைபாளம்ககு உள்ைபான ஜினனபா நபாட்ளை விட்டு 
பவளியயறினபார. ்பல ஆணடுகளு்ககுப் பினனர ஒரு 
முதல்தரமபான வகுப்புவபாதியபாக நபாடு திரும்பினபார.

லபாலபா லஜ்பதி ரபாய பவளிப்்பளையபாக்க கூறினபார. 
அரசியல் கைததில் இநதுமத மறுமலரசசி்ககு 
ஆதரவபான ெ்கதிகளைப் பிரதிநிதிததுவப்்படுததிய 
இநதுமகபாெள்ப ‘அகணை இநதுஸ்தபான’ எனனும் 
முழ்ககதளத முன ளவததது. இது முஸ்லிம் 
லீ்ககின தனிதபதபாகுதி்க யகபாரி்களக்ககு 
எதிரபாக ளவ்ககப்்பட்ைதபாகும். இநது மகபாெள்ப 
நிறுவப்்பட்ைதிலிருநது சுதநதிரப் ய்பபாரபாட்ைததில் 
அதன ்பஙகு முரண்பட்ைதபாகயவ இருநதது. 
ஆஙகியலய ஆட்சிளய ஆதரி்ககபாத இநது மகபாெள்ப, 
அயத யநரததில் யதசிய இய்ககததிறகும் தனது 
முழுளமயபான ஆதரளவ நல்கவில்ளல.

அநநிய யமலபாதி்ககததிறகு எதிரபாக அளனதது 
வர்ககஙகளின, ெமூகஙகளின ஆதரளவத திரட்ை 
யவணடிய அவசியம் கபாஙகிரசு்ககு இருநதது. 
ஆனபால் ்பல்யவறு ெமூகஙகளின தளலவரகைபால் 
ெமய உணரவுமி்கக்க குழுவினரின ஆதரளவ 
இழ்கக யநரிடும் எனும் அசெததின கபாரணமபாக 
ெமயச ெபாரபினளம எனும் யகபாட்்பபாட்ளை வலியுறுதத 
முடியவில்ளல. இ்ககபாலகட்ைததில் கபாநதியடிகளின 
தளலளமயில் கபாஙகிரஸ் ்பல ஒறறுளம 
மபாநபாடுகளை நைததிய ய்பபாதிலும் அவறைபால் 
்பயனகயைதும் ஏற்பைவில்ளல. 

இ)   முஸ்லிம்களின் கடல்லி மாநாடும் 
அவர்களின் புதிய கருததுருககளும்
1927 மபாரச 20இல் பைல்லியில் முஸ்லிம்களின 

மபாநபாடு நளைப்பறைது. இம்மபாநபாட்டின நிகழவுகள் 
ஒறறுளம்ககபாக யமறபகபாள்ைப்்பட்ை முயறசிகளின 
உனனத பவளிப்்பபாைபாய அளமநதது. மபாநபாடு 
முனளவதத நபானகு யகபாரி்களககள் ஏறறு்க 
பகபாள்ைப்்பட்ைபால், தனிதபதபாகுதி்க யகபாரி்களகளய 
தபாஙகள் ளகவிடுவதபாக முஸ்லிம்கள் 
அறிவிததனர. அநநபானகு யகபாரி்களககள் 
வருமபாறு 1. ்பம்்பபாயிலிருநது சிநதுப் ்பகுதிளயத 
தனியபாகப் பிரிப்்பது 2. ்பலுசசிஸ்தபாளனயும் அதன 
எல்ளலகளையும் சீரதிருததுவது 3. ்பஞெபாபிலும் 
வஙகபாைததிலும் ம்ககள் பதபாளக அடிப்்பளையில் 
பிரதிநிதிததுவம் 4. மததிய ெட்ைமனைததில் 
முஸ்லிம்களு்ககு 33 விழு்ககபாடுகள் இை ஒது்ககீடு.

பைல்லி முஸ்லிம் மபாநபாடு வடிவளமதத 
புதிய கருதது்ககளை ஒப்பு்கபகபாள்ளும்்படி 
யமபாதிலபால் யநருவும் எஸ். ஸ்ரீனிவபாெனும் அகில 
இநதிய கபாஙகிரஸ் கமிட்டிளய வறபுறுததினர. 
ஆனபால் வகுப்புவபாத உணரவுகள் மிகவும் 
ஆழமபாக யவரவிட்டிருநததபால் இம்முன 
முயறசிகள் யதபால்வியளைநதன. இநது முஸ்லிம் 
பிரசெளன மனிதரகளின ளககளைத தபாணடிச 
பெனறுவிட்ைதபாக்க  அரெ பிரதிநிதிகருதது்க கூறினபார. 

ெயரபாஜினி

பிரிவிளனவபாத யதசியததின வைரசசி 
குறிதத தனது மன யவதளனளய அரெ 
பிரதிநிதிபினவருமபாறு பவளிப்்படுததினபார: 
“தனிமனிதரகளின எணணி்களகளயப் 
ய்பபாலயவ ்பல மதஙகள் உள்ைன.” 
ஆனபால் யதசியததின ஆனமபா குறிதத 
விழிப்புணரவுள்ைவரகள் மறைவரகளின 
மதஙகளில் தளலயிைமபாட்ைபாரகள். 
இநதியபாவிலுள்ை அளனவரும் இநது்ககைபாக 
மட்டுயம இரு்கக யவணடுபமன இநது்ககள் 
நம்பினபால் அவரகள் கனவுலகில் வபாழகிைபாரகள் 
எனயை ப்பபாருள். தஙகள் நபாட்ளை உருவபா்ககிய 
இநது்ககள், சீ்ககியரகள், முகமதியரகள், ்பபாரசிகள், 
கிறிததுவரகள் ஆகிய அளனவரும் நபாட்டின ெக 
மனிதரகயை. தஙகளுளைய நலனகளு்ககபாக 
அவரகள் ஒறறுளமயுைன வபாழநதபாக யவணடும். 
உலகததின எநதபவபாரு ்பகுதியிலும் ஒரு 
நபாட்டுரிளமயும் ஒரு மதமும் ஒயர ப்பபாருளைத 
தருகிை வபாரதளதகைபாக இல்ளல. இநதியபாவில் 
அவவபாறு எப்ய்பபாதுயம இருநததில்ளல.
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்பதியனபாரு மபாகபாணஙகளில் ஏழு மபாகபாணஙகளில் 
கபாஙகிரஸ் பவறறி வபாளக சூடியது.  யமலும் மூனறு 
மபாகபாணஙகளில் மிகப்ப்பரும் கட்சியபாகத திகழநதது.  
முஸ்லிம் லீ்ககின பெயல்்பபாடு யமபாெமபாகயவ 
அளமநதது.  பமபாதத முஸ்லிம் வபா்ககுகளில் 4.8 
விழு்ககபாடு வபா்ககுகளைப் ப்பறுவதில் மட்டுயம அது 
பவறறி ப்பறைது. கபாஙகிரஸ், மதசெபார்பறை மபாப்பரும் 
ம்ககள் கட்சியபாக எழுசசி ப்பறைது.  ஆனபால் அரசு 
அதறகு இநது அளமப்பு எனை முததிளரளய இட்ைது.  
முஸ்லிம் ம்ககளின உணளமயபான பிரதிநிதியபாக 
முஸ்லிம் லீ்களக மட்டுயம முனனிளலப்்படுததியது.  
முஸ்லிம் லீ்களக கபாஙகிரசிறகு ெமமபான 
ெ்கதியபாகயவ நைததியது.

யதரதல் முடிவுகைபால் யெபாரவளைநத 
முஸ்லிம் லீ்க, ்பஞெபாபிலும் வஙகபாைததிலும் 
வகுப்புவபாத அடிப்்பளையிலபான உணரவுகளைத 
தூணடிவிடுவயத தன்ககிரு்ககும் ஒயர 
வபாயப்பு என்க கருதியது.  யதரதல்களில் 
ப்பறை ப்பரும் பவறறியும், அைவு்ககு மீறிய 
தனனம்பி்களகயும் கபாஙகிரளெ முஸ்லிம் 
லீ்ககின உணரவுகளை, தவைபாக எளைய்பபாை 
ளவததது.  1936-37 யதரதல்களு்ககுப் 
பினனர ப்பருவபாரியபான இஸ்லபாமிய ம்ககளின 
ஆதரளவப் ப்பறுவதறகபாக “இஸ்லபாம் ஆ்பததில் 
உள்ைது” எனை உணரசசிகரமபான முழ்ககதளத 
முனளவதது நைததப்்பட்ை இய்ககதளத 
ஜினனபா ்பயன்படுததி்க பகபாணைபார.  1936-37 
யதரதல்கள் பிரிவிளன்ககபான கபாரணமபானபாலும் 
அதில் இநது மகபாெள்ப கூட்டு அளமசெரளவகள் 
அளமப்்பதறகபாக முஸ்லிம் லீ்ககிறகு உதவியது.

6.5  மீட்பு நாளாகக க்டப்பிடிதேல்
1939இல் இரணைபாம் உலகப்ய்பபார பவடிததது.  

இநதியபாவின அரெ பிரதிநிதியபாக இருநத 
லினலிதயகபா இநதியபாவும் ய்பபாரில் இருப்்பதபாக 
உைனடியபாக அறிவிததபார.  கபாஙகிரளெ்க 
கலநதபாயலபாசி்ககபாமல் இம்முடிவு எடு்ககப்்பட்ைதபால் 
கபாஙகிரஸ் மிகவும் ஆததிரமளைநதது.  கபாஙகிரஸ் 
பெயறகுழு  மபாகபாணஙகளைச யெரநத கபாஙகிரஸ் 
அளமசெரகள் அளனவரும் ரபாஜினபாமபாச பெயய 
யவணடுபமன முடிவு பெயதது. கபாஙகிரஸ் 
அளமசெரகளின ரபாஜினபாமபாளவத பதபாைரநது 
மபாகபாண ஆளுநரகள் ெட்ைமனைஙகளை 
தறகபாலிகமபாக நிறுததி ளவதத பினனர மபாகபாண 
நிரவபாகப் ப்பபாறுப்ள்பத தபாஙகயை ஏறறு்க 
பகபாணைனர.

கபாஙகிரஸ் ஆட்சி முடிவளைநதளத மீட்பு 
நபாைபாக 1939 டிெம்்பர 22இல் முஸ்லிம் லீ்க 

ஈ)   வகுப்புவாேத தீர்வும் அேன் பின் வி்ளவுகளும் 
பிரிவிளனவபாததளத ஊ்ககுவிப்்பதில் 

ஆஙகில அரசு உறுதியபாய இருநதது.  இரணைபாவது 
வட்ையமளஜ மபாநபாட்டுப் பிரதிநிதிகள் வகுப்புவபாத 
அடிப்்பளையில்தபான யதரவு பெயயப்்பட்ைனர. வட்ை 
யமளஜ மபாநபாடுகளின யதபால்வி்ககுப் பினனர 
இஙகிலபாநது பிரதமர ரபாம்யெ பம்கபைபானபால்டு 
வகுப்புவபாதத தீரளவ அறிவிததபார. அது அரசியல் 
சூழளல யமலும் சீரகுளலததது.

1925இல் உருவபா்ககப்்பட்ை
ரபாஷ்ட்ரிய சுயயெவபா ெஙகம் 
(R.S.S.) விரிவளைநது 
பகபாணடிருநதது. அதன 
உறுப்பினர எணணி்களக 
1,00,000 மபாக உயரநதது. 
K . B .  ப ஹ ட் ய க வ ர , 
V.D. ெவபார்ககர, M.S. யகபால்வபாகர 
ஆகியயபார இநது ரபாஷ்டிரபா 
எனும் யகபாட்்பபாட்ளை யமலும் விரிவபா்ககம் 
பெயயும் முயறசிகளை யமறபகபாணைனர. 
“இநதுஸ்தபானிலுள்ை இநது்ககள் அல்லபாத ம்ககள் 
இநது ்பண்பபாட்ளையும் பமபாழிளயயும் ஏறறு்க 
பகபாள்ை யவணடும்.” அவரகள் அநநியரகைபாக 
இருப்்பளத நிறுததி்க பகபாள்ை யவணடும் அல்லது 
இநது யதெததிறகு்க கீழப்்படிநதவரகைபாகவும் 
உரிளம யகபாரபாதவரகைபாகவும் இருததல் யவணடும் 
எனறு அவரகள் பவளிப்்பளையபாகயவ கூறினர. 
“இநது்ககள் ஆகிய நபாஙகள் நபாஙகைபாகயவ ஒரு 
யதெமபாக உள்யைபாம்” என V.D. ெவபார்ககர உறுதி்பை்க 
கூறினபார. 1934 முதலபாகயவ தனது உறுப்பினரகள் 
இநது மகபா ெள்பயியலபா ஆர.எஸ்.எஸ். இய்ககததியலபா 
இளணவளத்க கபாஙகிரஸ் தளைபெயதது. ஆனபால் 
டிெம்்பர 1938இல் தபான கபாஙகிரஸ் பெயறகுழு இநது 
மகபாெள்பயில் உறுப்பினரகைபாக இருப்்பவரகள் 
கபாஙகிரசில் உறுப்பினரகைபாக இரு்ககத தகுதி 
இல்லபாதவரகள் என அறிவிததது. 

6.4    முேல் காங்கிரஸ் அ்மச்ைர்வகள
இநதிய யதசிய கபாஙகிரஸின யதசியவபாததளத 

உருவகப்்படுததிய மகபாதமபா  அரெ பிரதிநிதி ஆரிய 
ெமபாஜமும், அலிகபார இய்ககமும் முனளவதத குறுகிய 
யதசியவபாததளத மறுததபார. யமலும் ்பல்யவறு 
மதஙகளு்ககு அப்்பபாற்பட்ை, அவறளை்க கைநத ஓர 
அரசியல் அளையபாைதளத யதபாறறுவி்கக அவர 
விரும்பினபார. ்பல்யவறு ெபாயல்களை்க பகபாணை 
அரசு ஆதரவு ப்பறை வகுப்புவபாத ெ்கதிகள் இருநத 
ய்பபாதிலும் இநதியபாவில் அகில இநதிய யதசிய 
கபாஙகிரஸ் ப்பரும் பெல்வபா்ககுப் ப்பறை ெ்கதியபாகத 
திகழநதது.  1937இல் யதரதல் நளைப்பறை 

V.D. ெவபார்ககர
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யவணடும். முஸ்லிம்களின எணணி்களகயில் 
ப்பரும்்பபானளமயபாக உள்ை ்பகுதிகள் சுதநதிரமபான 
தனி மபாநிலமபாக அளம்ககப்்பை யவணடும்". பிரிட்டிஷ் 
அரெபாஙகம் இநதியபாளவ விட்டுச பெல்லும் முன 
நபாட்ளை இநதிய யூனியன மறறும் ்பபாகிஸ்தபான 
யூனியன என பிரிவிளன பெயய யவணடுபமனறு 
முஸ்லிம் லீ்க தீரமபானிததது.

6.6  தநரடி நடவடிக்க நாள
1940களின பதபாை்ககததில் இநது மறறும் 

முஸ்லிம் வகுப்புவபாதஙகள் ஒனளைபயபானறு 
ஊட்டி வைரததன. 1942இல் நளைப்பறை 
பவள்ளையயன பவளியயறு இய்ககதளத முஸ்லிம் 
லீ்க பவளிப்்பளையபாகயவ புை்ககணிததது. 1946இல் 
அரசியல் நிரணய ெள்ப்ககு நளைப்பறை யதரதலில் 
முஸ்லிம் லீ்க மததிய ெட்ைமனைததில் தன்கபகன 
ஒது்ககப்்பட்ை 30 இைஙகளிலும் பவனையதபாடு, மறை 
மபாகபாணஙகளில் ஒது்ககப்்பட்ை ப்பரும்்பபாலபான 
இைஙகளையும் பவனைது. கபாஙகிரஸ் கட்சி ப்பபாது 
பதபாகுதிகள் அளனதளதயும் பவறறிகரமபாக 
ளகப்்பறறியது. ஆனபால் ஒட்டுபமபாதத பிரிட்டிஷ் 
இநதிய ம்ககளின குரலபாக ஒலி்ககும் கட்சி 
அதுமட்டுயம எனை கருதளத வலியுறுததும் வபாயப்ள்ப 
இழநதது.

1946இல் அரசு பெயலபாைரபான ப்பதி்க லபாரனஸ் 
தளலளமயில் மூனறு உறுப்பினரகளை்க பகபாணை 
அளமசெரளவத தூது்ககுழு கபாஙகிரஸ்-முஸ்லிம் 
லீ்க இளையிலபான பிண்களகத தீரதது அதிகபாரதளத 
ஒரு இநதிய நிரவபாக அளமப்பிைம் மபாறைம் 
பெயயும் நம்பி்களகயயபாடு புதுபைல்லி வநதது. 
மூனறு உறுப்பினரகளில் ஒருவரபான கிரிப்ஸ் 
அளமசெரளவத தூது்ககுழுவின திட்ை வளரவு 
தயபாரிப்பில் மு்ககிய ்பஙகபாறறினபார. இததிட்ைமபானது 
இநதியபாவிறகு மூனைடு்ககு பகபாணை கூட்ைபாட்சி 
முளைளயப் ்பரிநதுளரததது, இநத கூட்ைபாட்சி 
முளையில் பைல்லியிலுள்ை மததிய அரெபாஙகம் 
ஒருஙகிளண்ககப்்பபாைரபாகவும் பவளியுைவு 
விவகபாரஙகள், தகவல்பதபாைரபு, ்பபாதுகபாப்பு மறறும் 
ஒனறிய விவகபாரஙகளு்ககு மட்டுமபான நிதி 
வழஙகுதல் ஆகிய குளைநத்பட்ெ, வளரயறு்ககப்்பட்ை 
அதிகபாரஙகளை்க பகபாணைதபாகவும் இரு்ககும். 
இததுளண்க கணைததின மபாகபாணஙகள் 
மூனறு ப்பரும் குழு்ககைபாக வளகப்்படுததப்்படும்: 
இநது்ககளை ப்பரும்்பபானளமயினரபாக்க பகபாணை 
மபாகபாணஙகைபான, ்பம்்பபாய மபாகபாணம், மதரபாஸ் 
மபாகபாணம், ஐ்ககிய மபாகபாணம், பீகபார, ஒரிெபா மறறும் 
மததிய மபாகபாணம்ஆகியன குழு - அ - வில் அைஙகும்; 
முஸ்லிம்களை ப்பரும்்பபானளமயினரபாக்க பகபாணை 
மபாகபாணஙகைபான ்பஞெபாப், சிநது, வையமறகு 

பகபாணைபாடியது. அனறு ்பல இைஙகளில் 
முஸ்லிம்களு்ககு எதிரபாக கபாஙகிரஸ் யமறபகபாணை 
பெயல்களு்ககு எதிரபாகத தீரமபானஙகள் 
நிளையவறைப்்பட்ைன. யதசியவபாத முஸ்லிம்களின 
பெயல்்பபாடுகள் இஸ்லபாமு்ககு எதிரபானபதன 
ப்பயரிைப்்பட்டு சிறுளம்படுததப்்பட்ைன. இவவபாைபான 
சூழலில் 1940 மபாரச 26இல் லபாகூரில் முஸ்லிம் 
லீ்க, முஸ்லிம்களு்ககு தனிநபாடு யவணடுபமனை 
யகபாரி்களகளயத தீரமபானமபாக நிளையவறறியது.

்பபாகிஸ்தபான எனை எணணயவபாட்ைம் 1940இல் 
முஸ்லிம் லீ்க யமளைகளிலிருநது பவளிப்்பட்ைபாலும் 
்பதது ஆணடுகளு்ககு முன்பபாகயவ 
கவிஞரும் அறிஞருமபான முகமது இ்க்பபாலபால் 
சிநதி்ககப்்பட்ைதபாகும்.  1930இல் அலகபா்பபாததில் 
நளைப்பறை முஸ்லிம் லீ்ககின ஆணடு 
மபாநபாட்டில் இ்க்பபால் ஒருஙகிளண்ககப்்பட்ை 
வையமறகு இநதிய முஸ்லிம் அரளெத தபான 
கபாண விரும்புவதபாக்க கூறினபார. இது பினனர  
யகம்பிரிட்ஜ மபாணவரகளில் ஒருவரபான ரகமது 
அலியபால் வலுவபாக பவளிப்்படுததப்்பட்ைது. லீ்ககின 
அடிப்்பளை்க யகபாரி்களகயபானது ‘இரு நபாடு 
பகபாள்ளக’ ஆகும். இதளன முதலில் ெர வபாசிர 
ஹென என்பவரதபான 1937இல் நளைப்பறை 
்பம்்பபாய லீ்க மபாநபாட்டில் தனது தளலளம உளரயில் 
குறிப்பிட்ைபார. இப்்பரநத கணைததில் வபாழும் 
இநது்ககளும் முஸ்லிம்களும் இரணடு ெமூகஙகள் 
அல்ல, ஆனபால் ்பல வழிகளில் இரு நபாட்டினரபாக 
கருதுதல் யவணடும் எனைபார.

முதலில் ஜினனபாயவபா, நவபாப் ஜபாீஃ்பருல்லபா 
கபாயனபா முஸ்லிம்களு்ககு தனி நபாடு உருவபா்ககுவது 
ெபாததியமபாகும் எனறு கருதவில்ளல. 
இருநதய்பபாதிலும் 1940 மபாரச 23இல் முஸ்லிம் லீ்க 
பினவருமபாறு ஒரு தீரமபானதளத நிளையவறறியது. 
தீரமபானததின வபாெகஙகள் பினவருமபாறு : "இது 
அகில இநதிய முஸ்லிம் 
லீ்ககின, இநத அமரவின 
ஒருஙகிளணநத கருததபாகும்.  
கீழ்ககணை பகபாள்ளககளை்க 
பகபாணடிரபாத எநதபவபாரு 
அரசியல் அளமப்புத திட்ைமும் 
இநநபாட்டில் பெயல்்பை 
இயலபாது முஸ்லிம்களு்ககு 
ஏ ற பு ள ை ய பா க வு ம் 
இரு்ககபாது. அதபாவது 
நிலவியல் அடிப்்பளையில் நிரணயிதது அடுததடுதது 
அளமநதுள்ை ்பகுதிகள் மணைலஙகைபாக அவறறின 
எல்ளலகள் வளரயளை பெயயப்்பை யவணடும். 
யதளவ்கயகறைவபாறு மபாறைப்்பட்ை, நிலப்்பகுதிகளை்க 
பகபாணைளவகைபாக அளவகள் அளமதல் 

முகமது அலி ஜின்னா
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92தேசியவாே அரசியலில் வகுப்புவாேம்

எல்ளலப்புை மபாகபாணம் மறறும் ்பலுசசிஸ்தபான 
ஆகியன குழு - ஆ - வில் அைஙகும்; முஸ்லிம்களை 
ப்பரும்்பபானளமயினரபாக்க பகபாணை வஙகபாைமும் 
இநது்ககளை ப்பரும்்பபானளமயினரபாக்க பகபாணை 
அெபாமும் குழு - இ - யில் அைஙகும். மததிய அரசு்ககு 
ஒது்ககப்்பட்ை துளைகளைத தவிர மறை அளனததுத 
துளைகளிலும் இநத மபாகபாண அரெபாஙகஙகள் 
தனனபாட்சி அதிகபாரம் பகபாணடு விைஙகும். 
இ்ககுழுவில் உள்ை சுயதெ அரசுகள் பினனர 
அநதநத குழு்ககளில் ஒருஙகிளண்ககப்்பட்டு 
அவறறின அருகில் இரு்ககும் மபாகபாணஙகயைபாடு 
இளண்ககப்்படும். உள்ளூர மபாகபாண அரசுகள் 
தமது குழுவிலிருநது பவளியயை வபாயப்பு தரப்்படும். 
ஆனபால் அநத மபாகபாண அரசின ப்பரும்்பபானளமயபான 
ம்ககள் விரும்பினபால் மட்டுயம அது ெபாததியமபாகும்.

கபாஙகிரஸ் தளலவரகளும் ஜினனபாவும் 
அளமசெரளவத தூது்ககுழு திட்ைதளத 
ஏறறு்கபகபாணைனர. ஆனபால் ்பல வபாரஙகள் 
நளைப்பறை இரகசிய ய்பசசுவபாரதளதகளு்ககுப் 
பின 1946 ஜூளல 29இல் முஸ்லிம் லீ்க 
அளமசெரளவத தூது்ககுழு திட்ைதளத 
நிரபாகரிப்்பதபாக அறிவிததயதபாடு, இநதியபாவிலுள்ை 
அளனதது முஸ்லிம்களையும் இதறகு எதிரப்பு 
பதரிவி்ககும் வளகயில் ஆகஸ்ட் 16 அனறு ‘யநரடி 
நைவடி்களக நபாளில்’ ஈடு்பைவும் அளழப்பு விடுததது. 
கல்கததபாவில் நபானகு நபாட்கள் கலவரஙகளும் 
பகபாளலகளும் நைநயதறின. இது கடுளமயபான 
வனமுளைத தபா்ககுதல்களு்ககு இட்டுச பெனையதபாடு 
ஆயிர்ககண்ககபான உயிரிழப்புகளும் ஏற்பட்ைன. 
இதுவளர நபாட்ளைப் பிரிவிளன பெயயும் முயறசி்ககு 
எதிரப்பு பதரிவிதது வநத கபாநதியடிகள் முஸ்லிம் 
லீ்ககின ்பபாகிஸ்தபான யகபாரி்களகளய ஏறைபார.

யவவல் பிரபுளவத பதபாைரநது 
பமௌணட்ய்பட்ைன பிரபு இநதியபாவின அரெ 
பிரதிநிதியபாக ப்பபாறுப்ய்பறைபார. அதிகபாரதளத 
மபாறறிததரவும் நபாட்டின பிரிவிளனளய
நளைமுளைப்்படுததவும் அவர இநதியபா வநதபார. 

பாடச் சுருககம்
� பிரிட்டிஷ் இநதியபாவில் வகுப்புவபாதம்

ெமய சீரதிருதத இய்ககஙகயைபாடு
அளையபாைப்்படுததப்்பட்ைது, ஆரிய ெமபாஜம்
மறறும் பிரம்மஞபான ெள்ப ய்பபானைளவ 
இநதுமததளதயும், வபாஹபாபி மறறும் 
கிலபா்பத இய்ககஙகள் இஸ்லபாம் மததளதயும் 
பிரதிநிதிததுவப்்படுததின. 

� இநது யதசியவபாதம், முஸ்லிம் யதசியவபாதம்
மறறும் மதசெபார்பறை யதசியவபாதம் 
ஆகியளவ தஙகளு்ககுள் ய்பபாட்டி 
ய்பபாட்டு்கபகபாணடிருநதபாலும் ம்ககளை 
அரசியல் ெபாரநத ஆஙகில கபாலனி 
ஆதி்ககததிறகு எதிரபாகப் ய்பபாரபாைத தூணடின.

� ்பசு ்பபாதுகபாப்பு ெஙகஙகள் ்பசுவளதளயத 
தடுப்்பதறகு எடுதத முயறசிகள் கலவரஙகள் 
ஏற்பைவும், வகுப்புவபாதம் ்பரவவும் வழிவகுததன.

� அரசியலில் மதம் ்பயன்படுததப்்பட்ைதும், 
வை இநதியபாவில் அது ஏற்படுததிய 
பதபாைர தபா்ககஙகளும் இநது்ககள் மறறும் 
முஸ்லிம்களிளையய பிரிவிளனளய
ஏற்படுததியது.

� வகுப்புவபாத அரசியளல அரெபாஙகம் 
ஊ்ககுவிதததன விளைவபாக அளனதது 
இநதிய முஸ்லிம் லீ்க உருவபா்ககப்்பட்ைது. 
முஸ்லிம்களு்ககுத தனிதபதபாகுதி வழஙகியளம 
அவரகளை தனிநபாடு யகபாருவதறகு 
ஊ்ககுவிததது.

� இநது மகபா ெள்பயின இநது ரபாஷ்டிரபா 
்பரப்புளரகள், இநது்ககள் மறறும் 
முஸ்லிம்களிளையய பிரிவிளனளய 
ஏற்படுததின. பினனர இரணைபாம் உலகப் ய்பபார 
பதபாைஙகிய ய்பபாது மபாகபாணஙகளில் கபாஙகிரஸ் 
அளமசெரளவகள் ்பதவி விலகிய நபாளை மீட்பு 
நபாைபாக முஸ்லிம்கள் பகபாணைபாடினர.

� ஜினனபா தன பிடிவபாதததபால் அளமசெரளவ
தூது்ககுழுவின திட்ைதளத ஏறறு ஒரு முடிவு்ககு
வரபாமல் யநரடி நைவடி்களக நபாளு்ககு
அளழப்பு விடுதததபால் 1946இல் கல்கததபாவில்
உள்நபாட்டுப் ய்பபார ய்பபானை நிளல உருவபாகி,
இறுதியில் நபாட்டிளன இநதியபா, ்பபாகிஸ்தபான
எனறு இரு நபாடுகைபாகப் பிரிவிளன பெயயும்
நிளல்ககு இட்டுசபெனைது.
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கூறறு III :  ஆரிய ெமபாஜததின சுததி மறறும் 
ெஙகபாதன நைவடி்களககளில் 
கபாஙகிரஸ் ்பஙயகறைது இநது-
முஸ்லிம்களிளையய பிரிளவ 
உணைபா்ககியது.

(அ) I மறறும் II (ஆ) I மறறும் III
(இ) II மறறும்  III (ஈ)  அளனததும்

6. இரு நபாடு பகபாள்ளகளய முதனமுதலில் 
பகபாணடு வநதவர ________
(அ) இரபாஜபாஜி
(ஆ) ரபாம்யெ பம்கபைபானபால்டு
(இ) முகமது இ்க்பபால்
(ஈ) ெர வபாசிர ஹென

7. 1937இல் நளைப்பறை யதரதலில் கபாஙகிரஸ்
பவறறி ப்பறைது
(அ) 12 மபாகபாணஙகள்
(ஆ) 7 மபாகபாணஙகள்
(இ) 5 மபாகபாணஙகள்
(ஈ) 8 மபாகபாணஙகள்

8. கபாஙகிரஸ் ஆட்சி முடிவு்ககு வநத நபாளிளன
முஸ்லிம் லீ்க மீட்பு நபாைபாக பகபாணைபாடியது
(அ) 22 டிெம்்பர, 1940 (ஆ) 5 பிப்ரவரி, 1939
(இ) 23 மபாரச, 1937 (ஈ) 22 டிெம்்பர, 1939

9. பினவருவனவறளைப் ப்பபாருததி ெரியபான
விளைளயத யதரவு பெயக.

  ்பட்டியல் I ்பட்டியல் II
(அ)  அனனிப்பெணட் - 1. அலிகபார இய்ககம்
(ஆ)  ளெயது அகமது கபான - 2. தயபானநத ெரஸ்வதி
(இ)  கிலபா்பத இய்ககம் - 3. பிரம்மஞபான ெள்ப
(ஈ)  சுததி இய்ககம் - 4. அலி ெயகபாதரரகள்

அ ஆ இ ஈ
(அ) 3 1 4 2
(ஆ) 1 2 3 4
(இ) 4 3 2 1
(ஈ) 2 3 4 1

10. பினவரும் கூறறுகளிலிருநது ெரியபானவறளைத
யதரவு பெயக.
(i)  அலிகபார இய்ககதளதத யதபாறறுவிதத

ெர ளெயது அகமது கபான பதபாை்ககததில்
கபாஙகிரளெ ஆதரிததபார.

(ii)  1909இல் யதபாறறுவி்ககப்்பட்ை ்பஞெபாப் இநது
ெள்பயபானது இநதுமத வகுப்புவபாத
அரசியலு்ககு அடிததைமிட்ைது.

I. ைரியான வி்ட்யத 
தேர்ந்கேடுககவும்.
1. முகலபாயர கபாலததில்

அலுவலக மறறும் நீதிமனை
பமபாழியபாக விைஙகியது எது?
(அ) உருது (ஆ) இநதி
(இ) மரபாததி (ஈ)  ்பபாரசீகம்

2. பினவரும் ெமூக, ெமயச சீரதிருதத 
நிறுவனஙகளை அளவ யதபாறறுவி்ககப்்பட்ைதன 
கபால அடிப்்பளையில் வரிளெப்்படுததுக.
1. அளனதது இநதிய முஸ்லிம் லீ்க
2. ஆரிய ெமபாஜம்
3. அளனததிநதிய இநது மகபா ெள்ப
4. ்பஞெபாப் இநது ெள்ப
(அ) 1, 2, 3, 4 (ஆ) 2, 1, 4, 3
(இ) 2, 4, 3, 1 (ஈ)  4, 3, 2, 1

3. லணைன பிரிவி்க கவுனசிலில் இைம்ப்பறை
முதல் இநதியர ________
(அ) ரஹமததுல்லபா ெயபானி
(ஆ) ெர ளெயது அகமது கபான
(இ) ளெயது அமீர அலி
(ஈ) ்பீஃருதீன தயபாப்ஜி

4. கூறறு:  1870இல் வஙகபாை அரெபாஙக ஆளண
இஸ்லபாமிய பதபாழில்வல்லுநர 
குழு்ககளிளையய ஐயஙகளை 
ஏற்படுததியது.

காரணம்:  அவவபாளண உருது பமபாழி ்பபாரசீக – 
அரபி எழுதது முளை்ககுப் ்பதிலபாக  
இநதிளய்க பகபாணடு வநதது. 

அ)  கூறறு ெரி ஆனபால் கபாரணம் கூறளை 
விை்ககவில்ளல.

(ஆ)  கூறறு ெரி  கபாரணம் கூறளை விை்ககுகிைது.
(இ)  கூறறு தவறு கபாரணம் ெரி.
(ஈ)  கூறறு, கபாரணம் இரணடும் தவறு.

5. ெரியபான கூறறுகளை்க கணடுபிடி்ககவும்.
கூறறு I :   ஆரம்்பகபால யதசியவபாதிகளில் சிலர

யதசியவபாததளத இநதுமத 
அடிததைததில் மட்டுயம உருவபா்கக
முடியும் என நம்பினர.

கூறறு II :  இநது மகபாெள்ப ய்பபானை அளமப்புகள் 
எடுதத முயறசிகள், அனனிப்பெணட் 
அம்ளமயபாரபால் நைததப்்பட்ை 
பிரம்மஞபான ெள்பயபால் வலுப்ப்பறைது.

 பயிற்சி 
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4. 1923இல் வபாரணபாசியில் நளைப்பறை ஆைபாவது
இநது மகபாெள்ப மபாநபாட்ளைப் ்பறறி குறிப்பு
எழுதுக.

III குறுகிய வி்டயளிககவும்.
1. 1921இல் நளைப்பறை மல்பபார கலகதளதப்

்பறறிய கபாநதியடிகளின கருதது எனன?
2. இஸ்லபாமியரகளு்ககபாக மததியில் முதலில்

அளம்ககப்்பட்ை அரசியல் கட்சியின
யநபா்ககஙகளை எழுதுக.

3. 1909ஆம் ஆணடின மினயைபா-மபாரலி
சீரததிருததஙகளின மு்ககியததுவதளத்க கூறுக.

4. வகுப்புவபாதம் ஒரு கருததியலபாக எவவபாறு
வளரயறு்ககப்்படுகிைது?

5. 1927ஆம் ஆணடு பைல்லியில் நளைப்பறை
முஸ்லிம் லீ்க மபாநபாட்டின முனபமபாழிவுகள்
யபாளவ?

IV விரிவான வி்டயளிககவும்.
1. பிரிட்டிஷ் இநதியபாவில் வகுப்புவபாதததின

யதபாறைம் மறறும் வைரசசி குறிதது ஆயவு பெயக.
2. ஆஙகியலயரகளின பிரிததபாளும் பகபாள்ளக

இநதிய யதசியததில் ஏற்படுததிய தபா்ககம் எனன?
3. இநது யதசியம், இஸ்லபாமிய யதசியம் மறறும்

இநதிய யதசியம் ஆகியளவ இநதியப்
பிரிவிளன்ககு ெம்பஙகபாறறியது எவவபாறு?

V கையல்பாடு
1. 1875லிருநது இநதியபாவில் நளைப்பறை இநது -

முஸ்லிம் கலகஙகளைத பதபாகுதது எழுதுக.
2. மதம் ப்பபாதுபவளி்ககு வரலபாமபா? - என்பது

குறிதது விவபாதம் பெயக.

தமறதகாள நூல்கள
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).

(அ) கூறறு (i) மறறும்  (ii) ெரி
(ஆ) கூறறு (i) ெரி  (ii)  தவறு
(இ) கூறறு (i) தவறு (ii) ெரி
(ஈ) கூறறு (i) மறறும் (ii) தவறு

11. எப்ய்பபாது முஸ்லிம் லீ்க யநரடி நைவடி்களக
நபாளை அனுெரிததது?
(அ) 25 டிெம்்பர, 1942 (ஆ) 16 ஆகஸ்ட், 1946
(இ) 21 மபாரச, 1937 (ஈ) 22 டிெம்்பர, 1939

12. யவவல் பிரபுவிறகுப் பினனர ்பதவியயறைவர
(அ) லினலிதயகபா (ஆ) ப்பதி்க லபாரனஸ்
(இ) பமௌணட்ய்பட்ைன (ஈ) பெம்ஸ்ீஃய்பபாரடு

13. கூறறு:  பிரிட்டிஷ் அரெபாஙகம் வகுப்பு
வபாததளத வைர்ககவும் ்பரப்்பவும்  
பின்பறறியது  தனிதபதபாகுதி்க 
பகபாள்ளகயபாகும்

காரணம்:  ம்ககள் இரணடு தனிதபதபாகுதிகைபாக 
பிரி்ககப்்பட்ைதபால் வகுப்புவத 
அடிப்்பளையியலயய வபா்ககளிததனர. 

அ)  கூறறு ெரி, ஆனபால் கபாரணம் கூறளை 
விை்ககவில்ளல.

(ஆ)  கூறறு ெரி, கபாரணம் தவறு.
(இ)  கூறறு மறறும் கபாரணம் தவறு.
(ஈ)  கூறறு ெரி, கபாரணம் கூறளை விை்ககுகிைது.

14. பினவருவனவறளைப் ப்பபாருததி ெரியபான
விளைளயத யதரநபதடு்ககவும்.

(அ)  இநதுமத மறுமலரசசி - 1. M.S. யகபால்வபா்ககர
(ஆ)  கலீீஃ்பபா ்பதவி ஒழிப்பு - 2. ஆரிய ெமபாஜம்
(இ)  லபாலபா லஜ்பதி ரபாய - 3. 1924
(ஈ)  ரபாஷ்டிரிய சுயயெவபா 

ெஙகம்
- 4. இநது - முஸ்லிம்

மபாகபாணஙகைபாக 
்பஞெபாப் பிரிததல்

அ ஆ இ ஈ
(அ) 2 4 3 1
(ஆ) 3 4 1 2
(இ) 1 3 2 4
(ஈ) 2 3 4 1

II சுருககமான வி்டயளிககவும்.
1. பகௌரபா்க ஷினி ெள்ப ்பறறி குறிப்பு வளரக?
2. இநது-முஸ்லிம்களிளையய பிரிவிளன ஏற்பை்க

கபாரணமபான ஆரிய ெமபாஜததின இரணடு
இய்ககஙகள் யபாளவ?.

3. ஆகபாகபான தளலளமயிலபான முஸ்லிம் லீ்க முன
ளவதத யகபாரி்களககள் எனன?
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95 தேசியவாே அரசியலில் வகுப்புவாேம்

க்லச்கைாறகள

வகுப்புவாேம் communalism socio-political grouping based on religious 
or ethnic affiliation.

தேசியம் / நாட்டுப்பறறு nationalism the policy or doctrine of asserting the 
interests of one’s own nation.

பிரிதோளும் ஆட்சி Divide and Rule breaking up larger centres of power into 
small groups.

மீட்புவாேம் revivalism a desire to revive a former customs or 
practice

ஏகாதிபததியம் imperialism a policy of extending political or economic 
control by a powerful country over a 
weaker country.

இஸ்லாமியர் அல்லாே 
பி்ற ைமயததினர் 
கைலுததிய வரி

jizya the poll tax formerly paid by  religious 
groups other than Muslims in Islamic 
empires

இஸ்லாமியச் ைட்ட 
மு்்ற்ம

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

வகுப்புவாே தீர்ப்பு communal 
award

a judgement based on religion 
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அறிமுகம்
இரண்டாம் உலகப்படாரின் துவககமும் அதை 

தைடா்ர்ந்து, மடாகடாணஙகளில் வீற்றிருந்ை கடாஙகிரஸ் 
அதமச்சரதவகளின் ஒபபுைல் தபறடாமல் பிரிட்டிஷடார் 
இந்தியடாதவப ்படாரில் பஙதகடுகக முடிவுத்சயைதமயும் 
இந்திய ்ைசிய கடாஙகிரத்சயும் கடாந்தியடிகதையும் 
அரசியல்ரீதியடாகத் தூணடும் வதகயில் அதமந்ைது. 
ைஙகள் எதிர்பதபப பதிவுத்சயயும் விைமடாக கடாஙகிரஸ் 
அதமச்சர்கள் பைவி துறந்ைனர். கடாந்தியடிகள் 
அக்்டாபர் 1940இல் ைனிநபர் ்சத்தியடாகிரகத்தைத் 
துவஙகியைன் மூலமடாக கடாஙகிரஸ் இயககத்தின் 
மனவலிதமதய உறுதிபபடுத்தினடார். இைற்கித்்ய, 
இந்திய ்ைசிய கடாஙகிரசின் ைதலவரடாக சுபடாஷ் 
்சந்திர ்படாஸ் ்ைர்ந்தைடுககபபட்்து கடாந்தியடிகதை 
அதிர்சசியில் ஆழ்த்தியைடால் சுபடாஷ் ைம் பைவிதயத் 
துறந்ைடார். பின்னர் ஃபடார்வர்ட் பிைடாக கட்சிதயத் 
துவககினடார். பிரிட்டிஷடாரின் தகது ந்வடிகதகயடால் 
சுபடாஷ் தெர்மனி மற்றும் சிஙகபபூருககு ைபபிச த்சன்று 
அஙகு இந்திய ்ைசிய இரடாணுவத்தை உருவடாககி 
கடாஙகிரஸ் இயககத்திலிருந்து ைனித்துப புரட்சிகர 
ந்வடிகதககளில் ஈடுபட்்டார். 

அதிருபதியிலிருந்ை ்ைசியவடாதிகதை 
அரவதணககும் தபடாருட்டு மடார்ச 1942இல் கிரிபஸ் 
தூதுககுழு வருதகபுரிந்ைது. ஆனடால், அைன் 
முன்தமடாழிவில் எந்ைப பலனும் இருபபைடாகத் 

தைரியவில்தல. கடாந்தியடிகள் ஆகஸ்ட் 1942இல் 
‘தவள்தைய்ன தவளி்யறு இயககத்தை’ 
ந்த்ை முடிவு த்சயைடார். ஆனடால் பிரிட்டிஷடா்ரடா 
கடாஙகிரசின் அதனத்துத் ைதலவர்கதையும் 
தகது த்சயை்ைடாடு, இயககத்தையும் 
இரும்புககரஙதகடாணடு அ்ககினர். கடாந்தியடிகள் 
்ம 1944 வதர சிதறயில் கடும் தநருககடிகளுககு 
உட்படுத்ைபபட்்டார். அைன்பின் வந்ை அதமச்சரதவத் 
தூதுககுழுவின் திட்்ம் கடாஙகிர்சடாருககு ஏற்றுக 
தகடாள்ைககூடியைடாக இருந்ைது. எனினும், 
படாகிஸ்ைடானின் உருவடாககத்தை எதிர்படார்த்ை
ஜின்னடாவும் அவர்ைம் முஸ்லிம் லீக கட்சியும் ‘்நரடி 
ந்வடிகதக நடாள்’ என்று விடுத்ை அதறகூவலில் 
கிழககு வஙகடாைத்தில் வன்முதற தவடித்துக 
கிைம்பியது. கலவர பூமியடாக மடாறியிருந்ை
நவகடாளியில் இருந்து கடாந்தியடிகள் ைமது அதமதிப 
பயணத்தைத் துவககினடார். இரடாெடாஜியின் ்சமர்ச 
முயற்சியும் ்வவல் திட்்மும் அதை நிதற்வற்றும் 
தபடாருட்டு கூடிய சிம்லடா மடாநடாடும் ்பசசுவடார்த்தை 
மு்ககத்தைச ்சரி த்சயய ைவறின. இைற்கித்்ய, 
இரடாயல் இந்தியக க்ற்பத், கலகத்தில் 
ஈடுபட்்தம பிரிட்டிஷடாதர ்வகமடாக விடுைதல 
வழஙகத் துரிைபபடுத்தியது. விடுைதல வழஙகவும் 
இந்தியடா-படாகிஸ்ைடான் என்று இத்துதணககண்ம் 
பிரிககபபடுவதை ்மற்படார்தவயி்வும் தமௌணட் 
்பட்்ன் அர்சபபிரதிநிதி  நியமிககபபட்்டார்.

இந்திய தேசிய இயககத்தின் 
இறுதிககட்டம்7

அலகு

கற்றலின் த�ோககஙகள்

கீழ்ககடாணும் அம்்சஙக்ைடாடு அறிமுகமடாைல் 
� கிரிபஸ் தூதுககுழுவின் வருதகயும் அைன் ்ைடால்வியும்
� தவள்தைய்ன தவளி்யறு இயககமும் கடாந்தியடிகளின் ‘த்சய அல்லது

த்சத்துமடி’ முழககமும்
� சுபடாஷ் ்சந்திர ்படாசும் இந்திய ்ைசிய இரடாணுவமும்
� இரடாெடாஜியின் ்சமர்ச முன்தமடாழிவும் ்வவல் திட்்மும்
� இரடாயல் இந்திய க்ற்பத்யின் கலகம் (1946)
� தமௌணட் ்பட்்ன் திட்்மும் இந்தியப பிரிவிதனயும்
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97 இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் இறுதிக்கட்டம்

ேனி�பர் சத்தியோகிரகம்
இைற்கு முன்பு தபருவடாரியடான மககதை 

உள்ை்ககிய இயககஙகதை ந்த்திவந்ை 
கடாந்தியடிகள், ்சர்வடாதிகடாரத்திற்கு எதிரடான 
்படாதர வலுவிழககச த்சயயடாமலிருககத் ைனிநபர் 
்சத்தியடாகிரகம் என்ற வழிதயக தககதகடாண்டார். 
கடாந்தியடிகைடால் ்நரடியடாகத் ்ைர்ந்தைடுககபபட்் 
்சத்தியடாகிரகிகதை அவர்களின் ்பசசுரிதமதய 
தமயபபடுத்தி ்படாருககு எதிரடானப பிரச்சடாரத்தை 
்மற்தகடாள்ை தூணடினடார். ்ைர்ந்தைடுககபபட்் 
்சத்தியடாகிரகிகள் ைடாஙகள் பிரச்சடாரம் ்மற்தகடாள்ளும் 
்ைதி, ்நரம், இ்ம் ்படான்ற ைகவல்கதை மடாவட்் 
நீதிபதிககுத் தைரிவித்துவி் வதரயறுககபபட்்து. 
குறித்ை ்நரத்தில் ்சரியடான இ்த்தை வந்ைத்ந்ை 
்சத்தியடாகிரகிகள் முழஙக ்வணடியைடாவது: 
“பிரிட்டிஷடாரின் ்படார் முயற்சிககு மனிை்சகதியடாக்வடா 
பணமடாக்வடா உைவிபுரிைல் ைவறடாகும். ஒ்ர 
உருபபடியடான த்சயதக என்பது வன்முதறதயக 
தககதகடாள்ைடாமல் எல்லடாவிைத்திலும் ்படார் 
முயற்சிகதை எதிர்பப்ையடாகும்.” இவவடாறு பிரச்சடாரம் 
த்சயவைன் மூலம் தகைடாவது அடுத்ைகட்்மடாகும்.

மகோரோஷ்டிரோவில் போவ்னர் ஆசிரமம்

வி்னடாபடா படா்வ மகடாரடாஷ்டிரத்தில் அதமந்ை 
ைனது படாவனர் ஆசிரமத்ைரு்க 1940 அக்்டாபர் 17இல் 
முைல் ்சத்தியடாகிரகத்தை ந்த்தியதின் வடாயிலடாக 
இவவியககம் தைடா்ஙகப தபற்றது. கடாந்தியடிகள் 
டி்சம்பர் 1940இல் இவவியககம் முடிவுககு வந்ைைடாக 
அறிவித்ைடார். ்மற்தகடாணடு சில மடாற்றஙகளுககு 
உட்படுத்ைபபட்் பின் மீணடும் ெனவரி 1941இல் 
குழு ்சத்தியடாகிரகமடாக உருதவடுத்ை்படாதும் அதை 
ஆகஸ்ட் 1941இல் திரும்பப தபறுவைடாக அறிவித்ைடார்.

ஆகஸ்ட ககோட்ட
ைனிநபர் ்சத்தியடாகிரகம் என்பது அர்சபிரதிநிதி 

லின்லித்்கடா பிரபுவின் ஆகஸ்ட் தகடாத்ககு 
கடாஙகிரஸ் தகடாடுத்ை பதிலடியடாகும். லின்லித்்கடா 
பிரபு 1940 ஆகஸ்ட் 8இல் அளிகக முன்வந்ைைடாவது: 
வதரயறுககபப்டாை ஒரு ்ைதியில் த்டாமினியன் 
அந்ைஸ்து, அதிகமடான இந்தியர்கதைக தகடாணடு 

லின்லித்தகோ பிரபு

அ ர ்ச பி ர தி நி தி யி ன் 
குழுதவ (த்சயற்குழு) 
வி ரி வ டா க க ம் 
த்சயைல், இந்திய 
உ று ப பி ன ர் க த ை க 
தகடாண் ்படார் 
ஆ்லடா்சதனக குழுதவ 
உ ரு வ டா க கு ை ல் , 
சி று ப டா ன் த ம யி ன ரி ன் 
உரிதமகதை அஙகீகரித்ைல், ்படாருககுப பின் 
இந்திய மககள் ைஙகளுகதகன்ற ஒரு அரசியல் 
்சடா்சனத்தை இயற்ற உள்ை உரிதமதய 
ஏற்று அைற்கு எதிர்கடாலத்தில் வடாயபபளிகக 
உறுதியளித்ைல் ஆகியதவயடாகும். 

கோஙகிரஸில் இருந்து தபோஸ் நீககபபடுேல்
ஆகஸ்ட் தகடாத் 

மி க த் ை டா ம ை ம டா க 
அ றி வி க க ப ப ட் ் ை டா ல் 
அது குறித்துப ்பசசு 
வடார்த்தை ந்த்ைக
கூ் கடாஙகிரசுககு 
் ந ர மி ல் த ல . 
இ க க டா ல க ட் ் த் தி ல் 
கடாஙகிரசும் ைனது 
ஆைரவடாைர் பின்புலத்தை 
தவகுவடாக இழந்திருந்ைது. அைன் உறுபபினர் 
எணணிகதக 1938-39இல் 4.5 மில்லியன் என்ற 
நிதலயிலிருந்து 1940-41இல் 1.4 மில்லியன் என்ற 
அைவுககுச ்சரிந்திருந்ைது. கடாஙகிரசிற்குள் சுபடாஷ் 
்சந்திர ்படாஸ் ஓரஙகட்்பபட்்ைடால் அவவதமபபின் 
முககிய ்மல்மட்்த் ைதலவர்கள் அவ்ரடாடு 
ஒத்துதழகக மறுத்ைனர். அைனடால் கல்கத்ைடாவில் 
கூடிய அதனத்து இந்திய கடாஙகிரஸ் கூட்்த்தில் 
்படாஸ் பைவித் துறபபு த்சயய்வ, இரடா்ெந்திரப 
பிர்சடாத் ைதலவரடாகத் ்ைர்ந்தைடுககபபட்்டார். 
்படாஸ் கடாஙகிரசிற்குள் த்சயலடாற்ற விரும்பி 
ஃபடார்வர்டு பிைடாக கட்சிதய உருவடாககினடாலும், 
ஆகஸ்ட் 1939இல் அவர் கடாஙகிரசின் அதனத்துப 
தபடாறுபபுகளில் இருந்தும் விடுவிககபபட்்டார்.
லோகூர் தீர்மோ்னம்

ஒருபுறம், ்ைதி அறிவிககபப்டாை 
த்டாமினியன் அந்ைஸ்து என்ற நிதலககும் 
்படாரில் பஙதகடுத்ைடால் அைன் முடிவிற்குப பின் 
விடுைதல வழஙக வலியுறுத்திய இந்தியர்களின் 
நிதலபபடாட்டிற்கித்்ய சுமூகமடான தீர்தவ
எட்் அனுமதிககடாை கடாலனிய அரடாெகப்படாககு 
சிககதல ஏற்படுத்திக தகடாணடிருந்ைது என்றடால் 
மறுபுறம் ்வதறடாரு சிககல் முதைத்ைது. 
அது இஸ்லடாமியர்களுககடான ைனிநடாடு 

சுபோஷ் சந்திர தபோஸ்
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1941 டி்சம்பர் 7இல் ைடாககபபட்் ்சமகடாலத்தில் 
ந்ந்்ைறியது. அதமரிகக அதிபரடான ரூஸ்தவல்டும், 
சீனக குடியரசுத்ைதலவரடான ஷியடாங ்க-
்ஷககும் ெபபடானின் அதிரடிப்படாகதக நிறுத்ை 
முதனந்ைனர். அவர்களின் கணகடாணிபபு 
கவனத்திற்குள் இந்தியடா த்சன்றைடால், அவர்கள் 
பிரைமர் ்சர்சசிதல இந்திய மககளின் முழு 
ஒத்துதழபதபப தபறக்கடாரி அழுத்ைம் 
தகடாடுத்ைனர்.

ெபபடானியப பத்கள் 1941இன் முடிவில் 
பிலிபதபன்ஸ், இந்்ைடா-சீனடா, இந்்ைடா்னசியடா, 
ம்லசியடா, பர்மடா ்படான்ற பகுதிகதை மணடியி் 
தவத்து இந்தியடாவின் வ்கிழககு எல்தல வழியடாக 
நுதழயத் ையடாரடாயின. தைன்கிழககு ஆசியடாவின் 
வீழ்சசி பிரிட்டிஷடாதரயும், இந்திய ்ைசிய 
கடாஙகிரத்சயும் கவதல தகடாள்ைச த்சயைது. பிரிட்டிஷ் 
பத்கள் எதிர்த்து நிற்கமுடியடாமல் ஓடிப ்படாயின. 
பிரிட்டிஷ் இந்திய இரடாணுவத்தின் இந்திய வீரர்கள் 
ெபபடானியப பத்களின் ையவில் வி்பபட்்னர். 
பின்னர் உருவடான இந்திய ்ைசிய இரடாணுவம் 
இந்நிதலயில் இருந்்ை கட்டிதயழுபபபபட்்து. அது 
பற்றி விரிவடாக இபபடா்த்தில் கடாண்படாம் (தைடாகுதி 
7.3). ்சர்சசில் கல்கத்ைடாவும், மைரடாசும் ெபபடானியர் 
பிடியில் விழககூடும் என்று அஞ்சினடார். கடாஙகிரஸ் 
ைதலவர்களும் அவவடா்ற அச்சம் தகடாண்ைடால் 
்படார் ந்வடிகதககளில் ஒத்துதழகக 
வழிவதக த்சயயும் ஒரு தகௌரவமடான வடாயபதப 
எதிர்படார்த்திருந்ைனர்.

இசசூழலில் டி்சம்பர் 1941இல் கூடிய கடாஙகிரஸ் 
த்சயற்குழு ்படாருககுப பின் விடுைதலதயயும், 
உ்னடியடாக முககியப பிரிவுகளில் அதிகடாரப 
பகிர்தவயும் உறுதியளிகக பிரிட்டிஷ் அரசு 
முன்வந்ைடால் ைடாஙகள் ஒத்துதழபபு நல்கத் ையடார் 
என்ற தீர்மடானத்தை நிதற்வற்றியது. 
கிரிபஸ் வருடக

்சர் ஸ்்டாஃ்படார்டு கிரிபஸ் ைதலதமயிலடான 
பிரதிநிதித்துவக குழு மடார்ச 1942இல் இந்தியடா 
வந்ைத்ந்ைது. ்சர்சசிலின் ்படார்ககடால 
அதமச்சரதவயில் தைடாழிலடாைர் கட்சியின் 
்சடார்பில் பஙகு வகித்ைதம்ய கிரிபஸ் குழு மீது 
நம்பிகதகதய ஏற்படுத்தியது. இந்தியடாவிற்குப 
புறபபடும் முன்படாக அவர் பிரிட்டிஷடாரின் தகடாள்தக 
நிதலபபடாடு இந்தியடாதவப தபடாறுத்ைமட்டில் 
‘விதரவில் சுயடாட்சிதய உணர்த்தும் 
அரசுமுதறதய நிறுவுைல்’ என்று தமடாழிந்திருந்ைடார். 
ஆனடால் அவர் ்பசசுவடார்த்தைதயத் 
துவககுவைற்கு முன்படாக தவளியிட்் வதரவில் 
விடுைதல பற்றிய உறுதியடான நிதலபபடாடு ஏதும் 
இருககவில்தல.

்கடாரிகதகயடாகும். இைன் துவககம் 1930களில் 
கிழககு மற்றும் வ்்மற்கு இந்தியடாவில் ைனிபபகுதி 
அல்லது சில பகுதிகள் என்ற நிதலயிலிருந்து 
1940 மடார்ச 23இல் லடாகூரில் நிதற்வற்றபபட்் 
தீர்மடானம் மூலம் இது ஒரு முககியக கட்்த்தை 
எட்டியது.

இத்ைதகய ்கடாரிகதகதய முஸ்லிம் லீக 
கட்சியும் அைன் ஆைரவடாைர்களும் முன்தவகக கடாலனி 
ஆட்சியடாைர்க்ை தூணடுைலடாக இருந்ைைற்கடான 
ஆைடாரஙகள் தவகுவடாக உள்ைன. இத்தீர்மடானத்தின் 
மூலம் பிரிட்டிஷடார் ்படார் ந்வடிகதககளில் 
கடாஙகிரசின் ஆைரதவ ்வணடிய்படாதும் 
அவர்க்ைடாடு ்பசசுவடார்த்தைதய நிரடாகரிகக ஒரு 
தைம்தப ஏற்படுத்திக தகடாடுத்ைது. 

அதமபபுரீதியில் கடாஙகிரஸ் இககடால 
கட்்த்தில் முன்தனப்படாதும் இல்லடாை வதகயில் 
வலுவிழந்து கடாணபபட்்து. அைன் ைதலவர்கள் 
அசசு நடாடுகளின் – தெர்மனி, இத்ைடாலி, ெபபடான் 
– தகடாள்தகககு எதிரடான பிரிட்டிஷடாரின் ்படார்
என்பைடால் ைஙகள் ஆைரதவ ்சர்வடாதிகடாரத்திற்கு
எதிரடாகவும் மககைடாட்சிதயப படாதுகடாககும்
தபடாருட்டும் உறுதித்சயய ்வணடிய நிதல
இருபபதை உணர்ந்ைனர். ்படாஸ் ஒருவர் மட்டு்ம
்ந்சநடாடுக்ைடாடு ஒத்துதழயடாமல் அசசு நடாடுகதை
ஆைரித்ைடார்.

இதவதயல்லடாம் 1940இன் முககிய  
்படாககுகைடாகும். ெபபடான் தைன்கிழககு ஆசியப 
பகுதியில் முன்்னறி வந்ைதும் பிரிட்டிஷ் பத்களின் 
வீழ்சசியும் நிதலதமதயப தபரிதும் மடாற்றின. 
இைனடால் விடுைதலககு ஒபபுைல் வழஙகடாம்ல்ய 
்படார் முயற்சிகளில் இந்தியர்களின் ஒத்துதழபதபப 
தபற்வணடிய அவ்சரமடான சூழல் உதித்ைது. 
்படார்ககடால அதமச்சரதவதயத் ைதலதம்யற்று 
ந்த்திகதகடாணடிருந்ை வின்ஸ்்ன் ்சர்சசில், 
்சர் ஸ்்டாஃப்படார்டு கிரிபதஸை கடாஙகிர்்சடாடு 
்பசசுவடார்த்தை ந்த்ை அனுபபிதவத்ைடார்.

 7.1  கிரிபஸ் தூதுககுழு
கேன்கிழககு ஆசியோவில் ஜபபோனின் அத்துமீ்றல்

்ந்ச நடாடுகளுககு 1941ஆம் ஆணடு 
்மடா்சமடானைடாக விைஙகியது. பிரடான்ஸ், ்படாலந்து, 
தபல்ஜியம், நடார்்வ, ஹடாலந்து ஆகிய நடாடுகள் 
தெர்மனி வ்சம் சிககிய்ைடாடு பிரிட்்னும் பல 
பின்னத்வுகதை எதிர்தகடாண்து. அவற்றுள் 
மிக முககியமடானைடாகக கருைபபடுவது தைன்கிழககு 
ஆசியடாவிற்குள் ெபபடான் பத்ந்த்திச 
த்சன்ற்ையடாகும். இந்நிகழ்வு முத்துத் துதறமுகம் 
(Pearl Harbour) என்ற அதமரிகக துதறமுகம் 
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என்ற சூழலில் அதமரிககடாவும் சீனடாவும் கடும் 
தநருககடி தகடாடுத்ைன. 

இைற்கித்்ய இந்திய ்ைசிய கடாஙகிரசும் 
நிற்கதியற்ற நிதலயில் வி்பபட்டிருந்ைது. அந்நிதல 
இரு்வறு வதககளில் ஏற்பட்டிருந்ைது: ஒருபுறம் 
விடுைதலககடான எந்ை உறுதியும் தகடாடுககடாமல் 
கடாலனிய அரசு இழுத்ைடித்ைது என்றடால் மறுபுறம் 
சுபடாஷ் ்சந்திர ்படாஸ் அசசு நடாடுக்ைடாடு 
தகக்கடார்த்து சுைந்திரப ்படாரடாட்்த்தை 
முன்தனடுத்துச த்சல்ல தநருககடி தகடாடுத்ைடார். 
தெர்மனியில் இருந்து மடார்ச 1942இல் ஆ்சடாத் ஹிந்து 
்ரடி்யடா மூலம் ் படாஸ் இந்திய மககதைத் தைடா்ர்பு 
தகடாணடு உதர நிகழ்த்தினடார். இபபின்புலத்தில் 
கடாந்தியடிகள் தவள்தைய்ன தவளி்யறு 
இயககத்தைத் துவககினடார். 

 7.2   கவள்டளையத்ன கவளிதயறு 
இயககம்

கடாந்தியடிகள் ்ம 1942இல் இந்திய ்ைசிய 
கடாஙகிரத்ச அடுத்ைகட்் த்சயல்படாட்டிற்குத் 
ையடார்படுத்ைலடானடார். இம்முதற, தபரும் மககள் 
்படாரடாட்்த்தை முன்தனடுகக கடாந்தியடிகள் 
முதனந்ை ்நரத்தில் C. இரடாெடாஜியும் ்நருவும் 
ையககம் கடாட்டினர். ஒரு ்படாரடாட்்த்திற்கு உகந்ை 
சூழல் உருவடாகி இருந்ைது. தபடாருட்களின் 
விதல பல ம்ஙகு அதிகரித்ை்ைடாடு உணவு 
ைடானியஙகளுககுக கடும் ைட்டுபபடாடும் ஏற்பட்்து.

கோஙகிரசின் வோர்ேோ கூட்டம். 
இபபின்புலத்தில் இந்திய ்ைசிய கடாஙகிரசின் 

த்சயற்குழு 1942 ெூதல 14இல் வடார்ைடாவில் 
்சந்தித்ைது. இககூட்்த்தில் நடாடு 
ைழுவிய ்சட்் மறுபபுப ் படாரடாட்்ம் 
ந்த்ை தீர்மடானிககபபட்்து. 
இத்தீர்மடானத்தை ஏற்றுக 
தகடாள்ை மறுத்ை இரடாெடாஜியும் 
புலடாபடாய ்ை்சடாயும் கடாஙகிரஸ் 
த்சயற்குழுவில் இருந்து பைவித் 
துறபபு த்சயைனர். ்நருவும் அ்ை நிதலபபடாட்த்க 
தகடாணடிருந்ை்படாதும் த்சயற்குழுவின் 
தபரும்படான்தம முடிவுககுக கட்டுபபட்்டார். 

‘கசய் அல்லது கசத்துமடி’ எனும் முழககம்  
கிரிபஸ் தூதுககுழு்வடாடு ஏற்பட்டிருந்ை 

க்சபபடான அனுபவம் கடாந்தியடிகதையும் ் நருதவயும் 
முன்தனப்படாதும் இல்லடாை அைவுககு பிரிட்டிஷடார் மீது 
நம்பிகதக இழகக தவத்ைது. இதை கடாந்தியடிகள் 
1942 ்ம 16இல் கூடிய பத்திரிதகயடாைர் ்சந்திபபில் 
தவளிபபடுத்தினடார்: “இந்தியடாதவக க்வுளி்ம் 

கிரிபஸின் முன்கமோழிவு 
கிரிபஸ் த்டாமினியன் 

அந்ைஸ்தையும் ்படாருககுப 
பின் அரசியல் ்சடா்சன 
வ த ர வு க கு ழு த வ 
உ ரு வ டா க கு ை த ல யு ம் 
ஆைரித்ைடார். அரசியல் 
்சடா்சன வதரவுக குழு 
மடாகடாண ்சதபகளில் 
்ைர்ந்தைடுககபபட்்வர்கதைக 
தகடாணடும் சு்ை்ச அர்சர்கள் கட்டுபபடாட்டில் இருந்ை
பகுதிகளில் இருந்து நியமிககபபட்்வர்கதைக 
தகடாணடும் ஏற்படுத்ைபபடும் என்று 
த்சடால்லபபட்டிருந்ைது. ்மலும் அதில் படாகிஸ்ைடான் 
பற்றியும் குறிபபி்பபட்டிருந்ைது. ஏைடாவது ஒரு 
மடாகடாணத்திற்குப புதிய அரசியல் ்சடா்சனத்தை ஏற்றுக 
தகடாள்ைத் ையககமிருந்ைடால், அம்மடாகடாணம் ைனது 
எதிர்கடாலத்தை நிர்ணயிகக பிரிட்டிஷ் அர்்சடாடு 
ைனிபபட்் ஒபபந்ைம் ஏற்படுத்ை உரிதம இருபபைடாகக 
கிரிபஸ் முன்தமடாழிவு அறிவித்ைது. இவவதரவு 
பதழய வதரவுகளிலிருந்து எந்ை மடாற்றத்தையும் 
உள்ை்ககியைடாக யடாருககும் தைரியவில்தல. 
இது பற்றி பின்னர் ்நரு குறிபபிடுதகயில், “நடான் 
முைன்முதறயடாக இவவதரதவ வடாசித்ை ்படாது, 
கடுதமயடான மன அழுத்ைத்திற்கு உட்பட்்்ன்” 
என்றடார். 

கிரிபஸின் முன்கமோழிவு நிரோகரிககபப்டல்
த்டாமினியன் அந்ைஸ்து வழஙகுவதைன்பது 

ஏமடாற்றமளிககக கூடிய குறுகிய 
ந்வடிகதகயடாகும். ்மலும் அரசியல் ்சடா்சன 
வதரவுககுழுவில் பஙதகடுககும் சு்ைசி அர்சடாட்சி 
நத்தபற்ற மடாகடாணஙகதைச ்்சர்ந்்ைடார் 
பிற மடாகடாணஙகதைப ்படால் மககைடால் 
்ைர்ந்தைடுககபபட்் பிரதிநிதிகளுககு மடாற்றடாக 
உறுபபினர்கைடால் நியமிககபபடும் முதறதய
கடாஙகிரஸ் நிரடாகரித்ைது. இதவ அதனத்துககும் 
்மலடாக ஓஙகி நின்றது இந்தியப பிரிவிதன 
பற்றிய குழபபமடாகும். அைனடால் ்பசசுவடார்த்தை 
்ைடால்வி அத்யககூடும் என்று எதிர்படார்ககபபட்டு 
அவவடா்ற நிகழ்ந்ைது. 

முத்துத்துட்றமுகம் (Pearl Harbour) ேோககபபட்ட 
தவடளையில் கோஙகிரஸ் முன்னிருந்ே சவோல்கள்

துவககத்திலிருந்்ை இந்திய ்ைசிய 
இயககத்தையும் குறிபபடாக கடாந்தியடிகதையும் 
்சர்சசில் தவறுபபுணர்்வடா்் அணுகி வந்ைடார். 
்படாரில் இந்தியர்களின் ஒத்துதழபபு ்ைதவ என்ற 
்படாதும் அவர்ைம் ்படாககில் மடாற்றம் ஏற்ப்வில்தல 

சர் ஸ்்டோாஃபதபோர்டு 
கிரிபஸ்
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100இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் இறுதிக்கட்டம்

பிரைமர் ்சர்சசிலுககு விைகக விதழந்ை லின்லித்்கடா 
பிரபு ைடாம் எதிர்தகடாண் எதிர்பதபப பற்றி 
எழுதுதகயில் 1857 ஆம் ஆணடு புரட்சிககுப பின் 
கவதல தகடாள்ைதவககும் ஒரு வைர்சசி; எனினும், 
அைன் முககியத்துவத்தையும் வீரியத்தையும் 
இரடாணுவக கடாரணஙகளுககடாக உலகத்தின் 
படார்தவயில் இருந்து மதறகக ்வணடிய  
நிர்பபந்ைம் உள்ைது’ என்று குறிபபிடுகிறடார்.

எதிர்பபின் ஆரம்பகட்்ம் நகர்பபுறஙகதை 
தமயமடாகக தகடாணடு தைடாழிலடாைர்கதையும், 
மடாணவர்கதையும் உள்ை்ககியைடாகவும், அது 
இரும்புககரஙதகடாணடு அ்ககபபட்்ைடாகத் 
தைரிந்ைடாலும் மககள் எழுசசி அ்ைடாடு 
முழுதமயத்யவில்தல. இரண்டாம் நிதலயில் 
அது கிரடாமபபுறஙகளில் பரவியது. உணவு 
ைடானியஙகளின் விதல ஏபரல் 1942இல் இருந்து அ்ை 
ஆணடு ஆகஸ்டுககுள் அறுபது புள்ளிகள் அைவில் 
ஏறிய்ை தவறுபபுக கிைம்பக கடாரணமடாக அதமந்ைது. 
்மலும் கடாஙகிரசிற்குள் இருந்ை ்்சடாஷலி்சவடாதிகள் 
கடாவல்துதறயினரின் ஆகஸ்ட் 9 ந்வடிகதகயில் 
சிககடாமல் கிரடாமபபுறஙகளுககுள் ைதலமதறவடாக 
இருந்து கிரடாமத்து இதைஞர்கதை தகடாரில்லடா 
ந்வடிகதக மூலம் ஒருஙகிதணத்ைடார்கள்.

கட்டவிழந்ே வன்முட்ற
இவவியககம் த்சப்ம்பர் 1942லிருந்து 

ைடாககுைல்கதையும் அரசின் தைடாதலத்தைடா்ர்பு 
வ்சதிகைடான ைந்திககம்பிகதையும் இருபபுப 
படாதைகதையும் இரயில் நிதலயஙகதையும் 
நடா்சமடாககுவதையும் அரசு அலுவலகஙகளுககு 
தநருபபு தவபபதையும் உத்தியடாககதகடாணடிருந்ைது. 
இது நடாடு முழுவதும் பரவிய்படாதும் கிழககு 
ஒருஙகிதணந்ை மடாகடாணஙகளிலும் பீகடார், 
மகடாரடாஷ்டிரடா மற்றும் வஙகடாைப பகுதிகளிலும் 
அதிதீவிரமடாகப பின்பற்றபபட்டு வந்ைது. 
புரட்சியடாைர்கள் ைஙகள் கட்டுபபடாட்டுககுள் இருந்ை 
பகுதிகளில் ‘்ைசியவடாை அரத்ச’ நிறுவிவிட்்ைடாக 
பதற்சடாற்றிக தகடாண்னர். இைன் ஒரு உைடாரணமடாக 
வஙகடாைத்தின் மிட்னடாபபூர் மடாவட்்த்தில் த்சப்ம்பர் 
1944 வதர ஏற்படுத்ைபபட்டிருந்ை ‘ைம்லுக ெடாட்டியடா 
்சர்ககடார்’ (Tamluk Jatiya Sarkar) அரத்சக கூறலடாம். 
்சைடாரடாவிலும் ஓர் இதண அர்சடாஙகம் த்சயல்பட்்து.

்்சடாஷலி்சவடாதிகைடான தெயபிரகடாஷ் 
நடாரடாயண, அசசுத் பட்வர்ைன், ஆஸைப அலி, யூசுப 
தமஹரலி, இரடாம் ம்னடாகர் ்லடாகியடா ்படான்்றடார் 
ைதலதம ைடாஙகினர். கடாந்தியடிகள் 1943 பிபரவரி 
10இல் சிதறச்சடாதலயில் துவககிய 21 நடாட்கள் 
உணணடாவிரைம் ஒரு திருபபுமுதனயடாக அதமந்து 
இயககத்திற்கு (சில தநறிமுதறகளுககு உட்பட்் 
வன்முதறககும்) வலு்வற்றியது.

விட்டுவிடுஙகள், அது 
அதீைமடான ஒன்றடாக 
இ ரு க கு ம டா ன டா ல் 
அதை இயற்தகயின் 
அரடாெகப ்படாககில்கூ் 
வி ட் டு வி டு ங க ள் . 
இ வ வ த ர ய று க க ப ப ட் ்
ஒழுஙகுமுதற தகடாண் 
அரடாெகம் நீஙகிச 
த்சல்வைடால் முற்றிலும் 
ைறிதகட்டு ்சட்்சீர்்கடு ஏற்பட்்டாலும் அந்ை ஆபத்தை 
எதிர்தகடாள்ை ையடாரடாக இருககி்றன்.” என்றடார். 
அைன்பின் அவர் மககதை ்நடாககி ‘த்சய அல்லது 
த்சத்துமடி’ என்று கூறி ‘முடிதவ ்நடாககிய ஒரு 
்சணத்யடாகக’ கருதி ைனது மறுபபியககத்தைத் 
துவககினடார்.  

கவள்டளையத்ன கவளிதயறு தபோரோட்டஙகள்
கடாலனிய அரசு ைடாமதிககடாமல் கடாந்தியடிகள் 

உட்ப் அதனத்துக கடாஙகிரஸ் ைதலவர்கதையும் 
1942 ஆகஸ்ட் 9 அன்று அதிகடாதலயில் 
தகதுத்சயது சிதறயில் ைள்ளியது. இந்தியமககளும்  
ைடாமதிககவில்தல. விடியலின் முன்்ப ந்ந்ை 
தகது ந்வடிகதககதைக கணடிககும் வதகயில் 
அதனத்து மடாகடாணஙகளிலும் கத்யத்பபுகளும் 
கடாவல்துதறயின்ரடாடு வன்முதற ்மடாைலும் 
பதிலடியடாகத் ைரபபட்்து. இந்தியடா முழுதமயிலும் 
தைடாழிலடாளிகள் ்வதலநிறுத்ை ்படாரடாட்்த்தில் 
இறஙகினர். ெடாம்தஷட்பூரில் உள்ை ்டா்டா எஃகு 
தைடாழிற்்சடாதலயில் ்வதல நிறுத்ைப ்படாரடாட்்ம் 
ஆகஸ்ட் 20இல் துவஙகி 13 நடாட்கள் நத்தபற்றது. 
அகமைடாபடாத்தின் ெவுளித் தைடாழிற்்சடாதல 
ஊழியர்கள் மூன்று மடாைஙகளுககும் ்மலடாக 
்வதலநிறுத்ைப ்படாரடாட்்த்தில் ஈடுபட்்னர். 
இந்தியடாவில் தைடாழிற்்சடாதலகதைக தகடாண் 
அதனத்து நகர்பபுறஙகளும் சிறிது கடாலமடாவது 
்வதல நிறுத்ைப ்படாரடாட்்த்தை ்மற்தகடாண்ன. 
அரசோஙகத்தின் மனிேத்ேன்டமயற்ற அ்டககுமுட்ற

கடாலனிய அரசு கடும் அ்ககுமுதற 
உத்திகதையும் பல இ்ஙகளில் 
கடாவல்துதறயினரின் மூலம் துபபடாககிச 
சூட்த்யும் தககதகடாண்து. எதிர்பதப ஒடுகக 
இரடாணுவம் வரவதழககபபட்்திலிருந்து, எந்ை 
அைவிற்கு எதிர்பபு இருந்திருககும் என்பதையும் 
அது ்சடார்ந்ை அ்ககுமுதறதயயும் உணர்ந்து 
தகடாள்ை 57 பட்்டாலியன் இரடாணுவ வீரர்கள் 
பயன்படுத்ைபபட்்தையும் ்சடான்றடாகக தகடாள்ைலடாம். 
சில இ்ஙகளில் விமடானபபத்தயக தகடாணடு 
மககள் கதலககபபட்்னர். நிதலதமயின் 
தீவிரத்தையும் அைன் அழுத்ைத்தையும் பிரிட்டிஷ் 

மகோத்மோ கோந்தியடிகள்

12th_History_TM_Unit_7.indd   100 10-06-2019   14:21:34athiyamanteam.com  |  8681859181 Online Video Class + Test Batch TNPSC, Police, Forest Railway Exam



101 இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் இறுதிக்கட்டம்

எந்நிதலயிலும் எதிர்படார்த்திருகக முடியடாை 
அைவிற்கு மககளின் ்பரடாைரதவக தகடாணடுவந்து 
்்சர்த்ை்ைடாடு அவர்களின் ஒற்றுதமதய 
தவளிபபடுத்தி கடாலனிய ஆட்சியடாைர்களுககுத் 
ைடாஙகள் ைவிர்கக முடியடாை தபரும் ்சகதி என்ற 
உணதமதயப பதற்சடாற்றியது. 
கோந்தியடிகளின் விடுேடல 

உ்ல்நலம் ்சடார்ந்ை கடாரணஙகளுககடாக 
1944 ்ம 6இல் சிதறயிலிருந்து விடுவிககபபட்் 
கடாந்தியடிகள் ைனது ஆககபூர்வமடானச த்சயல் 
திட்்ஙகதை ்மற்தகடாள்ைலடானடார். கடாஙகிரஸ் 
அதமபபும் தபடாதுதவளிககு வரடாமல் ைஙகள் 
பணிதயச த்சவவ்ன ்மற்தகடாண்ைன் 
மூலம் தவள்தைய்ன தவளி்யறு இயகக 
கடாலத்தின் ைத்தயச சுமூகமடாக எதிர்தகடாண்து. 
இைற்கித்்ய கடாலனிய அரசு ்மற்தகடாணடு 
்பசசுவடார்த்தை ந்த்ை ஒரு திட்்த்தை 
முன்தவத்ைது. லின்லித்்கடா பிரபுவிற்குப 
பின் அக்்டாபர் 1943இல் அர்சபிரதிநிதிப 
பைவி்யற்ற ஆர்கிபடால்டு ்வவல் பிரபு அடுத்ைகட்் 
்பசசுவடார்த்தைச சுற்றுககு ஆயத்ைபபடுத்ைலடானடார். 
இைனடால் தைளிவடாக தவளிபபட்் த்சயதி ஒன்று 
ைடான்: ்பசசுவடார்த்தை ந்த்துவதைத் ைவிர 
பிரிட்டிஷடாருககு ்வறு வழி இருககவில்தல.    

7.3   த�ேோஜி சுபோஷ் சந்திர தபோசும் 
இந்திய தேசிய இரோணுவமும்

பிரிட்டிஷ் ்பரரசிற்கு உட்பட்் ம்லயடா, பர்மடா 
்படான்ற தைன்கிழககு ஆசிய நடாடுகளில் ஒரு தபரும் 
இந்தியப பத் நிறுத்ைபபட்்து. இபபத்கைடால் 
ெபபடானியப பத்களுககு ஈடுதகடாடுத்து 
நிற்கமுடியவில்தல. தைன்கிழககு ஆசியடாவில் 
நிதலதகடாணடிருந்ை பிரிட்டிஷ் இந்தியப 
பத்களின் அதிகடாரிகள் அவர்களின் கீழிருந்ை 
பத்வீரர்கதைப ்படார்கதகதிகைடாய விட்டு விட்டு 
ஓட்்ம் பிடித்ைனர். 

இந்திய தேசிய இரோணுவத்து்டன் தபோஸ்

இயககத்தின் பரவலும் அேன் தீவிரமும்
இயககத்தை ஒடுகக பிரிட்டிஷடார் பயன்படுத்திய 

வலுதவகதகடாண்் அைன் ்வகமடான 
பரவதலயும், அது ஏற்படுத்திய தீவிரப்படாகதகயும் 
புரிந்துதகடாள்ை முடிகிறது. தகைடானவர்களின் 
எணணிகதக 1943ஆம் ஆணடின் முடிவில் 
91,836 என்ற அைதவ எட்டியது. அ்ை கடாலத்தில் 
கடாவல்துதறயினரின் துபபடாககிச சூட்டுககுப 
பலியடானவர்களின் எணணிகதக 1060 ஆனது. 
அரசின் 208 கடாவல் கணகடாணிபபு நிதலகளும் 
(out post) 332 இருபபுபபடாதை நிதலயஙகளும் 
945 அஞ்்சல் அலுவலகஙகளும் முற்றிலுமடாக 
அழிககபப்வும் ்்சைத்திற்கு உட்படுத்ைபப்வும் 
இயகக ந்வடிகதககள் கடாரணமடாக அதமந்ைன. 
குதறந்ைபட்்சம் 205 கடாவல்துதற வீரர்கைடாவது 
ைஙகள் பணிதய விடுத்துப புரட்சியடாைர்க்ைடாடு 
தகக்கடார்த்ைடார்கள். ஆ்சம்கரின் ஆட்சியரடாக 
இருந்து புரட்சியடாைர்களின் மீது ்படாதுமடான 
ந்வடிகதக எடுகக ைவறியைடால் பணி நீககம் 
த்சயயபபட்் R.H. நிபதைட் ைனது நடாட்குறிபபில் 
குறித்து தவத்ைப பதிவின்படி ‘பிரிட்டிஷடார் 
கடாவல்துதறயினரின் மூலமடாகப பல கிரடாமஙகதைத் 
தீககிதரயடாககிய்ைடாடு பல தமல்களுககுத் தீதயப 
பரவவிட்டு ‘தவள்தை பயஙகரத்தை’ அரங்கற்றி 
அ்ககுமுதற்ய ஆட்சிமுதற என்ற அைவுககு 
அககடாலகட்்த்தில் ந்ந்துதகடாண்டார்கள்’ என்பதை 
அறிந்து தகடாள்ைமுடிகிறது. ஒரு கிரடாமத்தின் 
தபடாதுசத்சடாத்திற்குச ் ்சைம் ஏற்பட்்ைடால் கிரடாமமககள் 
அதனவரி்ம் இருந்தும் அபரடாைம் தபறபபட்்து.

இரகசிய வோக்னோலி ஒலிபரபபு
தவள்தைய்ன தவளி்யறு இயககத்தின் 

மற்தறடாரு சிறபபம்்சம் புரட்சியடாைர்கைடால் வடாதனடாலி 
பயன்படுத்ைபபட்்தம ஆகும். பத்திரிதகச
சுைந்திரம் முற்றிலுமடாகப பறிககபபட்் நிதலயில் 
புரட்சியடாைர்கள் பம்படாய நகரில் இரகசியமடாக 
வடாதனடாலி ஒலிபரபபு முதறதமதய நிறுவினர். 
அைன் ஒலிபரபபி (transmitter) ஓரி்த்தில் 
என்றில்லடாமல் நகரின் பல்்வறு பகுதிகளுககு 
இ்ம் மடாற்றபபட்டுகதகடாண்் இருந்ைது. இந்ை 
இரகசிய வடாதனடாலி ஒலிபரபபிற்கு வித்திட்்வர் 
உஷடா ்மத்ைடா என்ப்ைடாடு அைன் ஒலிபரபபு 
மைரடாஸ் வதர ்கட்கபபட்்து என்பது குறிபபி்பப் 
்வணடிய ைகவலடாகும். 

இதுவதர இல்லடாை அைவிற்கு தவள்தைய்ன 
தவளி்யறு இயககம் கடாலனிய அரசுககுப 
்பரிடியடாக த்சன்று விழுந்ைது. இவவியககம் 
கடாஙகிரஸ், ்்சடாஷலி்சவடாதிகள், ஃபடார்வர்டு 
பிைடாக கட்சி என்று அதனவரின் பஙகளிபதபயும் 
உள்ை்ககியைடாகும். ்மலும் இவவியககம் 
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தபோரில் அச்சு �ோடுகதளைோடு இந்திய தேசிய 
இரோணுவம்

இம்படாதல ்நடாககிய ெபபடான் பத்களின் 
நகர்வில் ஷடா நவடாஸைடால் வழி ந்த்ைபபட்் 
இந்திய ்ைசிய இரடாணுவத்தின் ஒரு பிரிவும் 
(battalion) பஙதகடுத்ைது. இது அசசு நடாடுகளும் 
ெபபடானியப பத்களும் பின்னத்தவச
்சந்தித்துக தகடாணடிருந்ை 1944இன் பிற்பகுதியில் 
ந்ந்்ைறியது. இம்படாதலக தகபபற்றும் முயற்சியில் 
ெபபடான் தவற்றிப தபற முடியடாைதைத் தைடா்ர்ந்து 
1945இன் நடுவில் அது பிரிட்டிஷ் பத்களி்ம் 
்சரணத்ந்ைது. தகது த்சயயபபட்் ஷடா நவடாஸ் 
மீதும் அவ்ரடாடிருந்ை வீரர்கள் மீதும் இரடாெ து்ரடாகக 
குற்றம் சுமத்ைபபட்்து.

இந்திய தேசிய இரோணுவம் மீேோ்ன விசோரடை
த்ல்லியின் த்சங்கடாட்த்யில் இந்திய ் ைசிய 

இரடாணுவத்தின் மீது ந்த்ைபபட்் வி்சடாரதணயில் 

ம்லயடாவில் இவவடாறு தகவி்பபட்் பிரிட்டிஷ் 
இந்திய இரடாணுவத்தின் அதிகடாரியடான ்கப்ன் 
்மடாகன் சிங ெபபடானியர்களின் உைவிதய 
நடாடிய்படாது, அவர்களும் அதில் ஒரு நல்ல 
வடாயபதபக கண்டார்கள். ெபபடானும் சீனடாவில் 
ைனது கடாலனிதய நிறுவ முதனந்ை்ைதயடாழிய 
இந்தியடாதவப தபரிைடாகப தபடாருட்படுத்ைவில்தல. 
ெபபடானின் கட்டுபபடாட்டில் இருந்ை ்படார்கதகதிகள் 
யடாவரும் ்மடாகன் சிஙகின் ைதலதமயின் கீழ் 
வி்பபட்்னர். ெபபடானி்ம் சிஙகபபூர் வீழ்ந்ைைடால் 
்மலும் பல ்படார்கதகதிகள் உருவடானதில் 
்மடாகன் சிஙகின் கட்டுபபடாட்டில் இருந்ை வீரர்களின் 
எணணிகதக 45,000 என்ற அைதவ எட்டியது. 
இவர்களில் இருந்து 40,000 ்பதரத் ்ைர்ந்தைடுத்து 
1942இன் இறுதியில் இந்திய ் ைசிய இரடாணுவத்தை 
்மடாகன் சிங பலபபடுத்தினடார். ெபபடானியர்களின் 
ஆதிககத்திலிருந்ை பகுதியில் வடாழ்ந்ை இந்தியர்கள் 
இந்திய ்ைசிய இரடாணுவத்தையும் ்மடாகன் 
சிஙதகயும் ஒரு படாதுகடாவலரடாகப படார்த்ைடாலும் 
அவரு்ன் இருந்ை அதிகடாரிகள் இந்திய ்ைசிய 
கடாஙகிரஸ் அதழபபுவிடுத்ைடாதலடாழிய இந்தியடா 
மீது பத்ந்த்தி த்சல்லப்படாவதில்தல என்ற 
நிதலபபடாட்த் எடுத்ைனர்.

1943 ெுதல 2இல் சுபடாஷ் ்சந்திர ்படாஸ் 
சிஙகபபூர் த்சன்று ் ்சர்ந்ைடார். அஙகிருந்து ் ்டாககி்யடா 
த்சன்று பிரைமர் ்்டா்ெடாதவச ்சந்தித்ைடார். ஆனடால் 
இந்தியடாதவ ஆககிரமிககும் எணணம் ெபபடானுககு 
இல்தல என்று ெபபடானிய அர்சர் அறிவித்ைடார். 
என்வ சிஙகபபூருககுத் திரும்பிய ்படாஸ் 1943 
அக்்டாபர் 21இல் சுைந்திர இந்தியடாவின் ைற்கடாலிக 
அரத்ச ஏற்படுத்தினடார். இத்ைற்கடாலிக அரசு பிரிட்்ன் 
மீதும் பிற ் ந்ச நடாடுகள் மீதும் ் படார் அறிவிபபு த்சயைது. 
அசசு நடாடுகள் ்படாசின் ைற்கடாலிக அரத்ச ைமது நட்பு 
வதையத்துககுள் ஏற்றுகதகடாண்ன.
தபோஸும் இந்திய தேசிய இரோணுவமும்

்படாஸ் இரடாணுவம் ்சடாரடாை ்சடாைடாரண 
மககதையும் இந்திய ்ைசிய ரடாணுவத்தில் 
இதணத்ை்ைடாடு தபணகளுககடான ஒரு 
பத்பபிரிதவயும் ஏற்படுத்தினடார். மருத்துவரடாகப 
பணியடாற்றியவரும் த்சன்தனதயச ்்சர்ந்ை 
சுைந்திரப ் படாரடாட்் வீரரடான அம்மு சுவடாமிநடாைனின் 
மகளுமடான ்டாக்ர் லட்சுமி, ரடாணி ெடான்சி என்ற 
பத்பபிரிவிற்குத் ைதலதம்யற்றடார். சுபடாஷ் 
்சந்திர ்படாஸ் 1944 ெுதல 6இல் ைனது ஆ்சடாத் 
ஹிந்த் ்ரடி்யடாவின் மூலம் ரஙகூனிலிருந்து 
கடாந்தியடிகதை ்நடாககிய ஒரு உதரதய 
ஆற்றினடார். கடாந்தியடிகதைத் “்ை்சத்தின் 
ைந்தை்ய” என்று அதழத்ை அவர் இந்தியடாவின் 
கத்சி விடுைதலப ்படாருககு அவர்ைம் ஆசிதயக 
்கடாரினடார்.

வஙகடாை கடாஙகிரஸ் கமிட்டித் ைதலவர் 
உட்பட்் அதனத்துப பைவிகளில் இருந்தும் 
ஆகஸ்டு 1939 இல் இந்திய ்ைசிய கடாஙகிர்சடால் 
விடுவிககபபட்் ்படாஸ், ைனககு ஆைரவு 
திரட்டி இந்தியடா முழுவதும் சுற்றுபபயணம் 
்மற்தகடாள்ைலடானடார். இந்திய படாதுகடாபபுச 
்சட்்த்தின் கீழ் 1940 ெுதல 3 அன்று தகது 
த்சயயபபட்் அவர் தைடா்ர் கணகடாணிபபில் 
தவககபபட்்டார். ்மற்தகடாணடு ஐ்ரடாபபடாவில் 
தைடா்ர்ந்து ந்ந்ைப ்படாரில் தெர்மனி்ய 
தவல்லும் என்று ்படாஸ் நம்பினடார். அவர் அசசு 
நடாடுக்ைடாடு தகக ்கடார்பபைன் மூலம் இந்தியடா 
சுைந்திரம் தபறமுடியும் என்ற சிந்ைதனதய 
வைர்த்தைடுத்ைடார். கல்கத்ைடாவிலிருந்து 1941 
ெனவரி 16-17இன் நள்ளிரவில் ைபபிய அவர், 
கடாபூல் மற்றும் ்்சடாவியத் நடாடு வழியடாக ஒரு 
இத்ைடாலியக க்வுசசீட்த்க தகடாணடு மடார்ச 
மடாைத்தின் கத்சியில் தபர்லின் த்சன்று 
்்சர்ந்ைடார். அஙகு ஹிட்லதரயும் ் கடாயபல்தஸையும் 
்சந்தித்ைடார். இரு நடாசி்ச ைதலவர்களும் 
தபரிைடாக இந்திய ஆைரவு நிதலபபடாட்த் 
எடுககவில்தல என்றடாலும் ஆ்சடாத் ஹிந்த் 
்ரடி்யடாதவ உருவடாகக அனுமதி வழஙகினர். 
ஹிட்லதரயும், அவருககு தநருககமடான அரசியல் 
ைதலவர்கதையும் ்சந்தித்ை்படாதும் ்படாஸைடால் 
தபரிய மடாற்றத்தை உருவடாகக முடியவில்தல. 
்படாரில் தெர்மனிககு ஏற்பட்் பின்னத்தவ
அடுத்து, ்படாஸ் 1943 ெுதலயில் சிஙகபபூர் 
த்சன்று ்்சர்ந்ைடார்.
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103 இந்திய ்ைசிய இயககத்தின் இறுதிககட்்ம்

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. 

 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. 

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 

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 G.S. தில்லோன்

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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அம்படாலடா நகரஙகளில் நிறுத்திதவககபபட்டிருந்ை 
இரடாயல் இந்திய விமடானபபத் ஊழியர்களும் 
ஆர்பபடாட்்த்தில் இறஙகினர். ெபல்பூரில் 
நிதலதகடாணடிருந்ை இந்திய இரடாணுவச 
சிபபடாயகளும் ்படாரடா்லடாயினர். 

்படாரடாட்்த்தில் ஈடுபட்் மடாலுமிகள் பல்்வறு 
துதறமுகஙகளிலும் கபபலின் முகட்டில் கடாஙகிரஸ், 
கம்யூனிஸ்ட், மற்றும் முஸ்லிம் லீக கட்சிகளின் 
தகடாடிகதை ஒருங்க கட்டியிருந்ைனர்.  

இவவதனத்தையும் கடாலனிய அரசு 
கடும் அ்ககுமுதறதய தவளிபபடுத்தி்ய
எதிர்தகடாண்து. உணதமயில் இககலகம் 
ைதலவனில்லடாை ஒன்றடாகும் என்ப்ைடாடு மடாலுமிகள் 
குறிபபடான எந்ைத் தித்சயிலும் நகரவில்தல 
என்பதும் குறிபபி்த்ைககைடாகும். பம்படாய, கல்கத்ைடா, 
மைரடாஸ் நகரஙகளின் தைடாழிற்்சஙகப ் படாரடாட்்ஙகள் 
மடாலுமிகளுககு ஆைரவடாக தவளிபபட்டுக கடாலனிய 
ஆட்சிககு எதிரடான உணர்வுக குவியலடாகத் 
தைரிந்ைடாலும் அதவ நீண்கடாலம் நீடிகக 
முடியடாைைடால் இறுதியில் மடாலுமிகள் ்சரணத்ய 
்வணடியைடாயிற்று. 

அப்படாது பம்படாய நகரில் இருந்ை ்சர்ைடார் 
வல்லபடாய ப்்ல் கலகத்தை முடிவிற்குக 
தகடாணடுவர முயற்சிகள் ்மற்தகடாண்டார். 
எவவடாறடாயினும், இரடாயல் இந்தியக க்ற்பத் 
மடாலுமிகளின் ்படாரடாட்்ம் இந்திய ்ைசிய இயகக 
வரலடாற்றில் ஒரு உன்னைமடானப பககம் என்ப்ைடாடு 
ஒரு நீண் விடுைதலப ்படாரடாட்்த்தின் கத்சி 
அத்தியடாயமடாகவும் திகழ்கிறது.

 7.5   இரோஜோஜியின் முன்கமோழிவும் 
தவவல் திட்டமும்

ேனி�ோடு தகோரிகடக
இவவைர்சசிகளுககித்்ய மைவடாைம் 

எழுபபிய ்சவடால்களும் முஸ்லிம் லீககின் ைனிநடாடு 
்கடாரிகதகயும் தைடா்ர்ந்து தகடாணடுைடான் 
இருந்ைன. முஸ்லிம் லீக மடார்ச, 1940இல் 
நிதற்வற்றிய லடாகூர் தீர்மடானத்தின்படி 
இந்தியடாவில் இஸ்லடாமியர்கள் சிறுபடான்தமயினர் 
என்ற நிதலயிலிருந்து அவர்கள் ஒரு ைனிநடாடு 
என்ற நம்பிகதகககு மடாறிப்படாயிருந்ைனர். 
அச்சமயத்தின் ஒ்ர பிரதிநிதியடாக முகமது அலி 
ஜின்னடா ைன்தன மட்டு்ம நிதலநிறுத்திக 
தகடாண்டார்.

கண்னம் த்சயைனர். ைத்தின் தகது ந்வடிகதக 
1946 பிபரவரி 18இல் தவடித்துக கிைம்பிய 
கலகத்திற்கு உந்துவித்சயடாக அதமந்ைது. அைன் 
மறுநடாள் ் கடாட்த்க தகடாத்ைைத்தில் பணியிலிருந்ை 
மடாலுமிகளும் அதிக எணணிகதகயில் கலகத்தில் 
இதணந்ை்ைடாடு, பம்படாய நகதர வடாகனஙகளில் 
வலம்வந்ைவடா்ற கடாஙகிரஸ் தகடாடிதய ஏந்தி 
அத்சககவும் பிரிட்டிஷ் வி்ரடாைக கூச்சல்கதை 
எழுபபி ஆரவடாரிககவும் த்சயைனர். 

இரோயல் இந்தியக க்டறபட்டயின் கலகம்

விதரவில் பம்படாய ெவுளித் தைடாழிற்்சடாதல 
ஊழியர்களும் ஆைரவுப ்படாரடாட்்த்தில் 
இறஙகினர். பம்படாய மற்றும் கல்கத்ைடாவின் 
தைடாழிற்்சஙகஙகள் ்படாரடாட்்த்தில் இறஙகியதில் 
இரு நகரஙகளும் ்படார்முதனகள் ்படால் 
கடாட்சியளித்ைன. நகர் முழுவதிலும் ைடுபபரணகள் 
ஏற்படுத்ைபபட்டு முழுவீசசில் படாதுகடாபபுப பணிகள் 
்மற்தகடாள்ைபபட்்டாலும், ஆஙகடாங்க குறுகிய 
்நரச ்சணத்கள் ந்ந்்ைறின. நடாள்்ைடாறும் 
வியடாபடாரிகள் கத்கதை அத்த்துச த்சன்றதில் 
தபடாதுவடான வர்த்ைகம் தபரிதும் ைத்பபட்்து. 
இருபபுபபடாதைகளில் மககள் வந்து கூட்்மடாக 
அமர்ந்ைதில், இருநகரஙகளிலும் இரயில் 
்படாககுவரத்து நிறுத்ைபபட்்து. பம்படாயின் கலகச 
த்சயதி கரடாசசிதய அத்ந்ைதும் பிபரவரி 19இல் 
HMIS ஹிந்துஸ்ைடான் கபபலின் மடாலுமிகளும் 
கரடாசசியில் நிறுத்தி தவககபபட்டிருந்ை பிறரும் 
மின்னல் ்வகத்தில் ்படாரடாட்்த்தைத் துவககினர். 
்படாரடாட்் அதல க்ற்பத் முழுவதும் 
பரவியைடால் 78 கபபல்களிலும் 20 கதர்சடார்ந்ை 
பணியி்ஙகளிலும் இருந்ை 20,000 மடாலுமிகள் 
1946 பிபரவரி 18ககுப பின் ்படாரடாட்்த்தில் 
இறஙகியிருந்ைனர். மடாலுமிகளின் ்படாரடாட்்த்திற்கு 
ஆைரவடாக பம்படாய, பூனடா, கல்கத்ைடா, தெசூர், 
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மடார்ச 23, 1940 இல் நிதற்வற்றபபட்் 
தீர்மடானம் பின்வருமடாறு கூறுகிறது: 
‘பூ்கடாைரீதியில் தைடா்ர்சசியடாக 
அதமயபதபற்ற பகுதிகள் பிரிககபபட்டும் 
்ைதவக்கற்ப இந்தியடாவின் வ்்மற்கிலும் 
கிழககுப பகுதியிலும் எணணிகதக 
அைவில் இஸ்லடாமியப தபரும்படான்தம 
இருபபது ்படான்றப பகுதிகதை உருவடாககி 
இதவயடாவற்தறயும் இதணத்து 
ைன்னடாட்சியும் இதறயடாணதமயும் 
தகடாண்தவகைடாக மடாற்றி அதிலிருந்து ஒரு 
ைனி நடாட்த் உருவடாகக ்வணடும்.’ (மூலம்: 
சுமித் ்சர்ககடார், மடா்ர்ன் இந்தியடா 1885-1947 
(ஆஙகிலம்), பியர்்சன், 2018, பககம் 324) 

இரோஜோஜி திட்டம் (C.R. Formula)
1944 ஏபரலில் 

கடாஙகிரஸ் ைதலவர்கள் 
பலரும் சிதறயில் இருந்ை 
நிதலயில் சுமூகமடானத் 
தீர்தவ எட்டும் தபடாருட்டு 
இரடாெடாஜி ஒரு முன்தமடாழிவுத் 
தீர்மடானத்தை வழஙகினடார். 
அைன் அம்்சஙகைடாவன:

 � ்படாருககுப பின்பு ஒரு
ஆதணயத்தின் மூலம் 
இஸ்லடாமியர்கள் முழுப தபரும்படான்தமயில் 
வடாழும் தைடா்ர் மடாவட்்ஙகதைப பிரித்தைடுத்து 
அங்க வயதுத்ைகுதி அத்ந்்ைடாதரக தகடாணடு 
வடாகதகடுபபு ந்த்தி படாகிஸ்ைடான் உருவடாககம் 
பற்றிய முடிதவ எடுத்ைல் ்வணடும். 

 � ஒரு்வதை ஓட்த்டுபபின் முடிவில் பிரிவிதன
உறுதித்சயயபபட்்டால், அதிமுககிய பணிகைடான
படாதுகடாபபு, தைடாதலத்தைடா்ர்பு ்படான்றவற்தற
தபடாதுவில் த்சயல்படுத்ை ஒபபந்ைம் ஏற்படுத்ைல்
்வணடும்.

 � எல்தலயில் அதமயபதபற்ற மடாவட்்ஙகளுககு
இரு இதறயடாணதம தகடாண் நடாடுகளில் ஏ்ைடா
ஒன்றில் ்்சர்ந்து தகடாள்ை வடாயபபளிககபப்
்வணடும். 

 � இத்திட்்ஙகள் யடாவும் முழுதமயடான அதிகடார
மடாற்றம் ஏற்பட்்பின் த்சயல்முதறககுக 
தகடாணடு வரபபடுைல் ்வணடும்.
கடாந்தியடிகள் ெூதல, 1944இல் சிதறயிலிருந்து 

விடுவிககபபட்் பின் ’இரடாெடாஜி திட்்த்தை’ 
அடிபபத்யடாகக தகடாணடு ஜின்னடா்வடாடு 
்பசசுவடார்த்தை ந்த்ை முன்வந்ைடார். ஆனடால் அந்ைப 
்பசசுவடார்த்தையில் எந்ை முடிவும் எட்்பப்வில்தல.

இரோஜோஜி

தவவல் திட்டம்
்வவல் பிரபு 

ெூன், 1945இல் 
்பசசுவடார்த்தை ந்த்ை 
சிம்லடா மடாநடாட்த்க
கூ ட் டி ன டா ர் . 
ெவஹர்லடால் ்நரு, 
்சர்ைடார் பட்்்ல், 
அச்சமயம் கடாஙகிரஸ் 
இ ய க க த் தி ன் 
ை த ல வ ர டா க ப 
பைவிவகித்ை தமௌலடானடா அபுல் கலடாம் ஆ்சடாத் 
்படான்றவர்கள் மடாநடாட்டில் பஙதகடுபபைற்கடாகச 
சிதறயிலிருந்து விடுவிககபபட்்னர். சிம்லடா 
மடாநடாட்டிற்கு முகடாந்திரம் அதமககும் தபடாருட்டு 
மடார்ச, 1945இல் லண்ன் த்சன்ற ்வவல் பிரபு 
்சர்சசிலி்ம் ் படாருககுப பின் எழும் தநருககடிதயச 
்சமடாளிகக கடாஙகிரதஸையும், முஸ்லிம் லீகதகயும் 
இதணத்து ஆட்சியதமகக ஒபபுைல் தபற்றடார். 

அதனத்துக கட்சிப பின்புலத்திலிருந்தும் 
ைதலவர்கதைத் தைரிந்து – அதிலும் குறிபபடாகக 
கடாஙகிரஸ் மற்றும் முஸ்லிம் லீககின் ைதலவர்கதை 
– அவர்களின் முன்படாக அர்சபிரதிநிதி தவத்ை
முன்தமடாழிவின்படி அர்சபிரதிநிதி, முபபத்களின்
ைைபதி (commander-in-chief), இந்தியடாவின்
்சடாதி இந்துககள், முஸ்லிம்கள் ்படான்்றடாருககுச
்சம அைவில் பிரதிநிதித்துவமும் பட்டியல்
இனஙகளுகதகன்று ைனிபபிரதிநிதித்துவமும்
வழஙகபபட்டு புதிய அரசியல் ்சடா்சனம் பற்றிய
உதரயடா்தலத் துவககத் திட்்மி்பபட்்து.

இம்முன்தமடாழிவு யடாருககும் திருபதியடாக 
இல்தல. தீர்மடானதமதையும் எட்்டாம்ல்ய
ெூன் 25 முைல் ெூதல 14 வதர ந்ந்ை சிம்லடா
மடாநடாடு முடிவத்ந்ைது. குறிபபடாக 

தவவல் பிரபு

சிம்லோ மோ�ோடு (1945)
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 7.6   கமௌண்ட தபட்டன் திட்டம்
அடமச்சரடவத் தூதுககுழு

இரண்டாம் உலகப்படாருககுப பின் 
தபரும் மடாற்றஙகள் ஏற்பட்டிருந்ை சூழலில் 
அதமச்சரதவத் தூதுககுழு உருவடாககபபட்்து. 
இந்திய நடாட்டிற்தகன்று நியமிககபபட்டிருந்ை அரசு 
த்சயலரடான ்சர் ஸ்்டாஃப்படார்டு கிரிபஸ், A.V. 
அதலகஸைடாண்ர், தபதிக லடாரன்ஸ் ஆகி்யடார்கதை 
உறுபபினர்கைடாகக தகடாண் அந்ைத் தூதுககுழு 
மடார்ச 1946இல் இந்தியடா வந்ைத்ந்து முழு அதிகடார 
மடாற்றத்தை ஏற்படுத்துவைற்குத் ்ைதவயடான 
அரத்ச உருவடாகக முதனந்ைது. இத்தூதுககுழு 
மடாகடாணஙகளிலும், சு்ை்ச அர்சடாட்சிககு உட்பட்் 
பிர்ை்சஙகளிலும் ்ைர்ைல் ந்த்தி அைன் மூலம் 
்ைர்ந்தைடுககபபட்் பிரதிநிதிகதைக தகடாணடு 
சுைந்திர இந்தியடாவிற்கடான அரசியல் ்சடா்சனத்தை 
உருவடாககலடாம் என்று முன்தமடாழிந்ைது. 
இவ்வதையில் இந்தியபபிரிவிதன பற்றிய 
சிந்ைதனகள் ஏதும் முககியத்துவம் தபறவில்தல. 
எனினும் அைற்கு மடாற்றடாக வ்கிழககு மற்றும் 
வ்்மற்கு மடாகடாணஙகளில் முஸ்லிம் லீககின் 
த்சல்வடாகதக நிறுவும் வதகயில் கூட்்டாட்சி 
்படான்றதைடாரு அதமபதபயும், இந்தியடாவின் 
பிறபகுதிகதைக கடாஙகிரஸ் நிர்வகிககுமடாறும் 
்யடா்சதன முன்தவககபபட்்து. 

இைற்கு 1946 ெூன் 6இல் ஜின்னடா 
ஒபபுைல் அளித்ைடார். இைற்கித்்ய கடாஙகிரசும் 
அதமச்சரதவத் தூதுககுழுவின் ்நடாககத்தில் 
்சட்்்சதபதய உருவடாகக இருந்ைத் தீவிரத்தைப 
புரிந்து தகடாண்து. இது குறித்து 1946 ெூதல 
7இல் கூடிய அதனத்திந்திய கடாஙகிரஸ் 
குழுவில் ்பசிய ்நரு இந்திய ்ைசிய கடாஙகிரஸ் 
அந்ை முன்தமடாழிதவ ஏற்றுக தகடாள்வைடாகத் 
தைரியபபடுத்தினடார். ஆனடால், இதையடுத்து 1946 
ெூதல 29இல் ்பசிய ஜின்னடா முஸ்லிம் லீக 
அம்முன்தமடாழிதவ நிரடாகரிபபைடாக அறிவித்ைடார். 

த�ரு மறறும் ஜின்்னோ

அர்சபிரதிநிதியின் குழுவிற்கு உறுபபினர்கதை 
அனுபபுவதில் இந்திய ்ைசிய கடாஙகிரசிற்கும், 
முஸ்லிம் லீககிற்கும் இருந்ை உரிதம பற்றியப 
பிரச்சதனதய முன்தவத்்ை ்பசசுவடார்த்தை 
முறிவத்ந்ைது. 

முஸ்லிம் லீக ைனககு மட்டு்ம இஸ்லடாமியப 
பிரதிநிதிகதை நியமிகக உரிதம உள்ைது என்று 
வடாதிட்்்ைடாடு கடாஙகிரஸ் உயர்வகுபபு இந்துககதை 
மட்டு்ம நியமிகக முடியும் என்றும் அது ஒரு 
முஸ்லிதம்யடா ஒடுககபபட்் ்சமூகத்ைவதர்யடா 
நியமிககககூ்டாதைன்றும் வலியுறுத்தியது. இது 
மககதை ்மலும் இனவடாரியடாகப பிரிககும் 
முயற்சி என்றும் அதனத்து இந்திய மககதையும் 
பிரதிநிதித்துவபபடுத்ை கடாஙகிரஸிற்கு இருந்ைத் 
ைகுதிதயக குதறத்து மதிபபிடுவைடாகவும் 
கருைபபட்்து. முஸ்லிம் லீககின் பஙகளிபபில்லடாமல் 
ஒரு குழு முழுதமதபறடாது என்று ்வவல் பிரபு 
கருதியைடால் அவர் சிம்லடா ்பசசுவடார்த்தைதயக 
தகவிட்்டார். 

முஸ்லிம்களின் ்ைசிய அத்யடாைமடானது 
1940இன் லடாகூர் தீர்மடானத்துககும் 1945இன் 
சிம்லடா மடாநடாட்டுககும் பின்னர் முழுதமபதபற்று 
அைன் ஒ்ர நடாயகரடாக ஜின்னடா உறுதியடாக 
நிதலபதபற்றடார். த்ல்லியில் ஏபரல் 1946இல் 
ந்ந்ை முஸ்லிம் லீககின் ்சட்்்சதப உறுபபினர்கள் 
மடாநடாட்டில் படாகிஸ்ைடான் ஒரு ‘இதறயடாணதம 
தகடாண் ைனிநடாடு’ என்று வர்ணிககபபட்்து. 
முைன்முதறயடாக அைன் பூ்கடாை 
வதரயதறதயயும் தவளிபபடுத்திய முஸ்லிம் 
லீக வ்கிழககில் வஙகடாைத்தையும், அ்சடாதமயும் 
்படான்று வ்்மற்கில் பஞ்்சடாப, வ்்மற்கு எல்தல 
மடாகடாணம், சிந்து, பலுசிஸ்ைடான் ஆகிய முஸ்லிம் 
மககள் தைடாதக அதிகம் தகடாண் பகுதிகதைச 
சுட்டிககடாட்டியது. இதை நிரடாகரித்ை கடாஙகிரஸ் 
ைதலவரடான தமௌலடானடா அபுல் கலடாம் ஆ்சடாத் 
அவர் ்சடார்ந்ை இயககம் முழு விடுைதல தபற்ற 
ஒருஙகிதணந்ை இந்தியடாதவ்ய ஆைரிககும் 
என்றடார். 

இதவயடாவும் ெூன் முைல் ெூதல 
1945 வதரயடான கடாலத்தில் ந்ந்ை சிம்லடா 
மடாநடாட்த்தயடாட்டி ந்ந்்ைறிக தகடாணடிருந்ை 
்வதையில் ்சர்சசில் பைவியிழந்து அவர் தபடாறுபபில் 
தைடாழிலடாைர் கட்சிதயச ்்சர்ந்ை கிதைமணட் 
அட்லி பைவிககு வந்ைடார். கடாலம் கணி்சமடாக 
மடாறிப்படாயிருந்ைது. பிரிட்டிஷ் பிரைமரடான அட்லி 
விடுைதலதய உறுதி த்சயை்ைடாடு அைற்கடான 
நத்முதறகள் மட்டு்ம எஞ்சி இருபபைடாய 
அறிவித்ைடார்.
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த�ரடி �்டவடிகடக �ோளின் வன்முட்றக கோடசி

முஸ்லிம் லீக 1946 ஆகஸ்ட் 16இல் 
்நரடி ந்வடிகதக த்சயலில் இறஙக 
இஸ்லடாமியர்களுககு அதறகூவல் விடுத்ைது. 
கல்கத்ைடாவிலும், த்ல்லி உட்ப் பிற 
பகுதிகளிலும் இரத்ை ஆறு ஒடியது. ஒரு சில 
சீ்ர்கதை அதழத்துகதகடாண் கடாந்தியடிகள் 
கல்கத்ைடாதவ வந்ைத்ந்து அங்க ்பலிகடாத்ைடா 
என்ற மிகவும் ்மடா்சமடாகப படாதிககபபட்் 
பகுதியின் புறககணிககபபட்் ஒரு வீட்டில் 
ைஙக முடிவுத்சயைடார். த்ல்லியில் வீடுகதை 
இழந்ை இஸ்லடாமியர்கள் ைற்கடாலிக முகடாம்களில் 
(புரடாணடா கிலடா என்ற பதழயக ் கடாட்த் ் படான்ற 
இ்ஙகளில்) ைஙகதவககபபட்்னர். த்ல்லிதய 
கடாந்தியடிகள் வந்ைத்ந்ைபின் (1946 த்சப்ம்பர் 9) 
அவர் ‘இஸ்லடாமியர்களும் இந்தியர்க்ை! அைனடால் 
அவர்கதைப படாதுகடாபபது இந்திய அரசின் 
தபடாறுப்பயடாகும்’ (்நரு அச்சமயம் இத்ககடால 
அரசிற்குத் ைதலதம ஏற்றிருந்ைடார்) என்று 
வலியுறுத்திய பின்்ப த்ல்லியின் அதிகடாரமட்்ம் 
அவர்களுககு உணவுப தபடாருட்கதை வழஙகி 
கழிவதற வ்சதிதயயும் ஏற்படுத்திக தகடாடுத்ைது. 

உணதமயில் இபபின்புலத்தில்ைடான் 
கடாஙகிரஸ் இத்ககடால அரசு உருவடாககத்தை 
ஏற்றுகதகடாண்து. ்நருவும் மற்ற 
பதி்னடாரு நபர்களும் 1946 த்சப்ம்பர் 
2இல் பைவி்யற்றனர். அைன்பின் ஒரு 
இனககலவரம் தவடித்துக கிைம்பிய்படாது அது 
பம்படாதயயும், அகமைடாபடாத்தையும் கடுதமயடாகத் 
ைடாககியது. ்வவல் பிரபு மற்றுதமடாரு சுற்றுப 
்பசசுவடார்த்தைதய ந்த்தி ்நருவின் 
ஆ்லடா்சதனதயப தபற்று மீணடும் முஸ்லிம் 
லீகதக இத்ககடால அரசில் பஙதகடுகக 
அதழபபுவிடுத்ைடார். முஸ்லிம் லீக அவரது 
அதழபதப ஏற்றடாலும் ஜின்னடா அதமச்சரதவயில் 
பஙதகடுகக மறுத்துவிட்்டார்.

நீண் கலந்ைடா்லடா்சதனகளுககுப பின் 
1946 ெூன் 15இல் அர்சபிரதிநிதி இத்ககடால 
அரத்ச ந்த்ை 14 ்பருககு அதழபபுவிடுத்ைடார். 
அவவடாறு அதழககபபட்்வர்கள் கடாஙகிரஸ் ்சடார்படாக 
ெவஹர்லடால் ்நரு, வல்லபடாய ப்்ல், இரடா்ெந்திர 
பிர்சடாத், இரடாெடாஜி மற்றும் ஹரி கிருஷ்ண மஹைப 
ஆகி்யடாரும் முஸ்லிம் லீக ்சடார்படாக முகம்மது அலி 
ஜின்னடா, லியடாகத் அலி கடான், முகம்மது இஸ்மடாயில் 
கடான், குவடாெடா ்சர் நிெடாமுதீன் மற்றும் அபதுல் ரப 
நிஷ்ைர் ஆகி்யடாரும், சீககியர்கள் ்சடார்படாக ்சர்ைடார் 
பல்்ைவ சிஙகும், படார்சிகளின் ்சடார்பில் ்சர் N.P. 
இஞ்சினியரும் ஒடுககபபட்் வகுபபினர் ்சடார்படாக 
தெகஜீவன் ரடாமும் இந்திய கிறித்ைவர்கள் ்சடார்படாக 
ெடான் மத்ைடாயும் ஆவர். 

இத்ககடாலக குழுவில் பஙதகடுகக 
ைஙகளுககு வழஙகபபட்் ஐந்து இ்ஙகளில் 
ஒன்றனுககு ெடாகிர் ஹூத்சன் தபயதர கடாஙகிரஸ் 
முன்தமடாழிந்ைது. இைற்கு 1946 ெூதல 29இல் 
முஸ்லிம் லீக எதிர்பபு தைரிவித்ை்ைடாடு ைடாஙகள் 
்சட்்்சதபயில் பஙதகடுககப ்படாவதில்தல என்று 
அறிவித்ைது. இைற்கு ஆஙகி்லய நிர்வடாகம் 
கடுதமயடான எதிர்விதனயடாற்றியது. அர்சபிரதிநிதி 
1946 ஆகஸ்ட் 12 அன்று, ைடான் கடாஙகிரஸ் 
ைதலவர் ்நருதவ அதழத்து இத்ககடால அரத்ச 
உருவடாககப ்படாவைடாகத் தைரிவித்ைடார். ்நரு்வடாடு 
கலந்ைடா்லடாசித்ை பின் 1946 ஆகஸ்ட் 25இல் 
்ைசிய இத்ககடால அரசின் 12 உறுபபினர்களின் 
தபயர்களும் அறிவிககபபட்்து. அவர்கள் ்நரு 
உட்ப் வல்லபடாய ப்்ல், இரடா்ெந்திர பிர்சடாத், 
ஆ்சப அலி, இரடாெடாஜி, ்சரத் ்சந்திர ்படாஸ், ெடான் 
மத்ைடாய, ்சர்ைடார் பல்்ைவ சிங, ்சர் ஷடாஃபத் அகமது 
கடான், தெகஜீவன் ரடாம், த்சயது அலி ஸைடாகீர் மற்றும் 
குவர்ஜி தஹடார்முஸ்ஜி படாபடா ஆகி்யடார் ஆவர். 
்மலும் இரு இஸ்லடாமியர்களின் தபயர்கள் பின்னர் 
அறிவிககபபடும் என்றும் கூறபபட்்து. 

ஐந்து இந்துககள், மூன்று முஸ்லிம்கள், 
பட்டியல் இனம், இந்திய கிறித்ைவர்கள், 
சீககியர்கள், படார்சிகள் ்படான்்றடாரில் 
இருந்து ைலடா ஒரு நபர் என்ற அடிபபத்யில் 
பட்டியல் அதமககபபட்டிருந்ைது. பின்னர் ஹரி 
கிருஷ்ண மஹைபின் இ்த்தில் ்சரத் ்சந்திர 
்படாஸ் நியமிககபபட்்டார். அது ்படால்வ படார்சி 
இனத்தில் N.P. இஞ்சினியர் இ்த்தில் குவர்ஜி 
தஹடார்முஸ்ஜி படாபடா நியமிககபபட்்டார். முஸ்லிம் 
லீககிற்கு ஒதுககபபட்் இ்த்தில் கடாஙகிரஸ் ைனது 
உறுபபினர்கதை நியமித்ைது. அவர்கள் ஆ்சப அலி, 
ஷடாபத் அகமது கடான், மற்றும் த்சயது அலி ஸைடாகீர் 
ஆகி்யடார்.
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இைற்கித்்ய கடாஙகிரசிற்கும் முஸ்லிம் 
லீககிற்கும் முற்றிக தகடாண்் ்படான பிணககின் 
விதைவடாக இத்ககடால அரசு சுமூகமடாக 
ந்ககமுடியடாமல் ைவித்ைது. ்வற்றுதமகதைக 
கதையும் தபடாருட்டு அர்சபிரதிநிதியின் ைதலதமயில் 
ந்த்ைபபடும் அலுவலகக குறிபபுககுட்ப்டாை 
கூட்்ஙகதைத் தைடா்ககத்திலிருந்்ை ந்த்ை 
முடியவில்தல.

இதவயடாவற்றுககும் உச்சமடாக மடார்ச 1947இல் 
லியடாகத் அலி கடான் ைடாககல் த்சயை நிதிநிதல 
அறிகதக அதமந்ைது. தைடாழிற்்சடாதலகள் மீதும், 
தைடாழில்கள் மீதும் அடுககடுககடாகப பல வரிகதைச 
சுமத்திய நிதியதமச்சர் ஒரு ஆதணயத்தின் 
மூலம் 150 தபரும் வர்த்ைக அதமபபுகளின் 
த்சயல்படாடுகதையும் அதவகளின் மீது இருந்ை
வரிஏயபபுக குற்றச்சடாட்டுகதையும் வி்சடாரிகக 
நிர்பந்தித்ைடார். கடான், அவரது அறிகதகதய
’்்சடாஷலிஸை நிதிநிதல அறிகதக’ என்று 
வர்ணித்ைடார். இவரின் இந்ை ந்வடிகதக 
கடாஙகிரதஸை ஆைரித்ை தபரும் வர்த்ைகர்கதை 
்நரடியடாகக குறிதவபபைடாக்வ இருந்ைது. அவரது 
்நடாககம் தைளிவடானது: இந்தியப பிரிவிதனதய 
ஏற்படுத்ைத் ைைம் அதமககும் விைமடாக கடாஙகிரசும், 
லீககும் ஒன்றிதணந்ை த்சயல்படாட்டின் மூலம் 
்ை்சம் விடுைதல தபறமுடியடாது என்பதை 
உணரதவபப்ை அதுவடாகும். 

பிரிட்டிஷ் பிரைமரடான அட்லி 1947 பிபரவரி 
20இல் படாரடாளுமன்றத்தில் தவளியிட்் 
அறிகதகயின்படி இந்தியடாவின் அடுத்ைகட்்
நகர்வுககு வழி ஏற்படுத்தும் வதகயில் பிரிட்டிஷடார் 
ெூன் 1948 வடாககில் அந்நடாட்த்விட்டு 
தவளி்யறுவதில் தீர்மடானமடாக இருபபது 
உறுதி த்சயயபபட்்து. ்வவல் பிரபு 1947 மடார்ச 
22இல் அர்சபிரதிநிதி தபடாறுபபில் இருந்து 
விடுவிககபபட்டு அபபைவிககு தமௌணட்்பட்்ன் 
பிரபு நியமிககபபட்்டார். 

கமௌண்டதபட்டன் திட்டம்
தமௌணட்்பட்்ன் 

இந்தியப பிரிவிதனதய 
ஏற்படுத்ை ஒரு 
தைளிவடான திட்்த்தைக 
த க டா ண டி ரு ந் ை டா ர் . 
அைன்படி பஞ்்சடாதப 
் ம ற் கு - கி ழ க க டா க ப 
பிரிபபதும் (்மற்குப 
பகுதி படாகிஸ்ைடானுககு 
வழஙகபபடும்), அது 
்படான்்ற வஙகடாைத்தைப பிரித்து அைன் ்மற்குப 

கமௌண்டதபட்டன் பிரபு

இத்ககடால அதமச்சரதவ 1946 அக்்டாபர் 
26இல் மறுசீரதமககபபட்்து. முஸ்லிம் லீக ்சடார்பில் 
பஙகுதபற்்றடார் லியடாகத் அலி கடான், I.I. சுந்துரிகர், 
A.R. நிஷ்ைர், கஸைன்பர் அலி கடான் மற்றும் 
்ெடா்கந்திர நடாத் மண்ல் ஆகி்யடார் ஆவர். 

ஆனடால் கடாஙகிரசிற்கும் முஸ்லிம் லீககிற்கும் 
இத்யிலடான பதகதம குதறயடாமல் அது 
இத்ககடால அதமச்சரதவக குழுவின் 
த்சயல்படாடுகளில் (உணதமயில் த்சயல்படா்ற்ற 
நிதல) எதிதரடாலித்ைது. லீக அரசியல்்சடா்சன 
்சதபதய உருவடாகக ஒத்துதழககப பிடிவடாைமடாக 
மறுத்து வந்ைது. மற்தறடாருபுறம் நடாடு கடுதமயடான 
இனககலவரத்தில் சிககிப தபரும் ்வைதனதய
ஏற்படுத்திக தகடாணடிருந்ைது. கிழககு 
வஙகடாைத்தின் நவகடாளி இனககலவரத்ைடால் 
சூதறயடா்பபட்டிருந்ைது. இத்ககடால 
அரசில் பஙகு தபற்ற லீககின் உறுபபினர்கள் 
முதறயடான கூட்்ம் துவஙகுவைற்குமுன் 
்நரு அர்சபிரதிநிதி முன்னிதலயில் ந்த்திய 
அலுவலகக குறிபபுககுட்ப்டாை கலந்ைடா்லடா்சதனக 
கூட்்ஙகதைப புறககணித்ைனர். இத்ககடால 
அரசின் த்சயல்படாடுகதை உள்ளிருந்து தகடுககும் 
்நடாககம் தகடாண்து ்படான்்ற முஸ்லிம் லீககின் 
த்சயல்படாடுகள் அதமந்ைன. 

கடாஙகிரஸ் ெூதல-ஆகஸ்ட் 1946இல் ந்ந்ை 
்ைர்ைலில் 210ற்கு 199 தபடாது இ்ஙகதைப தபற்றுப 
தபரும் தவற்றிதயக குவித்ைது ்படான்்ற முஸ்லிம் 
லீககும் இஸ்லடாமியருககு ஒதுககபபட்் இ்ஙகளில் 
நன்கு தவற்றி தபற்றது. அைன் அணியில் 76 
இ்ஙகள் இருந்ைன. இஸ்லடாமியருககு ஒதுககபபட்் 
தமடாத்ை இ்ஙகளில் ஒன்று நீஙகலடாக 76 
இ்ஙகதை அது தபற்றிருந்ைது. எனினும் 
்சட்்்சதபயில் பஙதகடுபபதைப புறககணிகக அது 
முடிவு த்சயைது. ஆக்வ 1946 டி்சம்பர் 9இல் கூடிய 
முைல் ்சட்்்சதபயில் 207 உறுபபினர்கள் மட்டு்ம 
கலந்து தகடாண்னர். 

�வகோளியில் கோந்தியடிகள்
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போ்டச் சுருககம்
 � இந்திய விடுைதலப ்படாரடாட்்த்தின்  

இறுதிகட்்ம் நவம்பர் 1940இல் ்படாருககு 
எதிரடான ைனிநபர் ்சத்தியடாகிரகத்்ைடாடு 
துவஙகியது.

 � இதில் அதமதியடான சூழல் 1942இல் பிரிட்டிஷ்
்பரரத்ச கடுதமயடான ைடாககுைலுககு
உட்படுத்திய தவள்தைய்ன தவளி்யறு
இயககத்தின் முன்படான சிறுகடாலம் மட்டு்ம
ஆகும்.

 � கடுதமயடான அ்ககுமுதற கட்்விழ்த்து
வி்பபட்்டாலும், மககளின் தபருவடாரியடான
பஙகளிபபு குன்றிப்படாகடாமல் இருந்ைதமககு
இந்திய ்ைசிய இரடாணுவ வி்சடாரதணயும்
இரடாயல் இந்திய க்ற்பத்யின் கலகமு்ம
்சடான்றடாக அதமந்துள்ைன.

 � ஏழடாணடுகள் நீண் இப்படாரடாட்் கடாலத்தின்
கருபபுப பககஙகள் என்பன முஸ்லிம் 
லீககின் லடாகூர் மடாநடாட்டில் முஸ்லிம்களுககு 
ைனிநடாடு என்று ்ம்லடாட்்மடாகத் ்ைடான்றி 
பின் வலிதமயத்ந்ை படாகிஸ்ைடான் 
்கடாரிகதகயடாகியது . 

 � இக ் கடாரி க த கயி ன்  மூல மடாகப 
பிரிவிதன்யடாடு இதணந்ை ஒரு விடுைதலயும் 
இனககலவரத்தில் கணககில்லடா்ைடார் 
படுதகடாதல த்சயயபபட்்தும் ந்ந்்ைறின.

 � மைச்சடார்பின்தம என்ற சிந்ைதனககு எழுந்ை
்சவடால்க்ைடா்் சுைந்திர இந்தியடா பிறந்ைது.

பகுதிதய இந்தியடா தவத்துகதகடாள்ைவும் 
கிழககுபபகுதிதயப படாகிஸ்ைடானின் அஙகமடாக 
மடாற்றவும் அம்்சஙகள் இருந்ைன. கடாஙகிரஸ் 
த்சயற்குழு 1947 ்ம 1இல் இந்திய பிரிவிதனத் 
திட்்த்திற்கு உ்ன்படுவைடாக தமௌணட்்பட்்னி்ம் 
தைரிவித்ைது. இதையடுத்து லண்ன் த்சன்று 
திரும்பிய அர்சபிரதிநிதி இந்திய பிரிவிதனககடான 
வதரதவ தவளியிட்்்ைடாடு பிரிட்டிஷடார் 
குறித்ை ்ைதிககு முன்படாக்வ 1947 ஆகஸ்ட் 
15இல் இந்தியடாதவவிட்டு தமடாத்ைத்தில் விலக 
விரும்புவைடாகத் தைரிவித்ைடார். அவர் அறிவித்ை 
அன்றிலிருந்து 11 வடாரஙக்ை இந்திய விடுைதலககு 
எஞ்சியிருந்ைது. அதனத்திந்தியக கடாஙகிரஸ் குழு 
1947 ெூன் 15இல் கூடிய ்படாது ்கடாவிந்த் பல்லப 
பந்த் இந்தியப பிரிவிதனககடான தீர்மடானத்தை 
முன்தனடுகக அது நிதற்வற்றபபட்்து. ்நரு, 
ப்்ல் ் படான்றவர்களின் அதிகடாரமட்் வலியுறுத்தும் 
திறனும், கடாந்தியடிகளின் ைடார்மீக ்சகதியு்ம
அதனத்திந்திய கடாஙகிரஸ் குழுவில் அத்தீர்மடானம் 
தவற்றி தபறகடாரணிகைடாக அதமந்ைன. 

பல தகடாந்ைளிபபடான ்சம்பவஙகள் மடார்ச 
1946லிருந்து 1947 ஆகஸ்ட் 15 வதரயிலடான 
கடாலத்தில் ந்ந்்ைறியதில் 1) அதமச்சரதவத்
தூதுககுழு நியமிககபபட்்தம, 2) இத்ககடால 
அரசின் உருவடாககம், 3) ்சட்்மன்றத்தின் ்ைடாற்றம், 
4) கடாஙகிரசிற்கும், முஸ்லிம் லீககிற்குமித்்ய
ஏற்பட்் பிைவு நடாட்டின் பிரிவிதனககும் இறுதியடாக
விடுைதலககும் இட்டுசத்சன்றதம, ்படான்றதவ
மிகுந்ை முககியத்துவம் தபறுகின்றன.

சுேந்திரத்திறகோ்ன பயைம்

தகடாடுககபபட்் ஆணடுகளிலிருந்து நத்பதபற்ற 
நிகழ்வுகதைக கண்றிக.
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5.  சுபடாஷ் ்சந்திர ்படாஸ் எந்ை ஆணடு
கடாஙகிரஸிலிருந்து நீககபபட்்டார்?

(அ) 1938 (ஆ) 1939
(இ) 1940 (ஈ) 1942

6.  மகடாத்மடா கடாந்தியடிகளின் “த்சய அல்லது
த்சத்துமடி” என எந்ை நிகழ்வின்்படாது அதழபபு
விடுத்ைடார்?
(அ) ்சட்்மறுபபு இயககம்
(ஆ) ஒத்துதழயடாதம இயககம்
(இ) தவள்தைய்ன தவளி்யறு இயககம்
(ஈ) இதவ அதனத்தும்

7.  தவள்தைய்ன தவளி்யறு இயககத்தின் ் படாது 
பம்படாயில் இரகசிய வடாதனடாலி நிதலயத்தை 
ந்த்தியவர் யடார்?
(அ) உஷடா ்மத்ைடா (ஆ) பிரீத்தி வ்ைைடார்
இ) ஆ்சப அலி  (ஈ)  ்கப்ன் லட்சுமி

8.  இந்திய ் ைசிய இரடாணுவபபத் வீரர்கள் ்சடார்படாக
நீதிமன்றத்தில் வடாைடாடியவர் யடார்?
(அ) ெவஹர்லடால் ்நரு
(ஆ) ்மடாதிலடால் ்ந
(இ) இரடாெடாஜி
(ஈ) சுபடாஷ் ்சந்திர ்படாஸ்

9.  1942இல் தவள்தைய்ன தவளி்யறு
இயககம் தைடா்ஙகபபட்் ்படாது இந்தியடாவின்
அர்சபிரதிநிதி யடார்?
(அ) ்வவல் பிரபு
(ஆ) லின்லித்்கடா பிரபு
(இ) தமௌணட்்பட்்ன் பிரபு
(ஈ)  வின்ஸ்்ன் ்சர்சசில்

10. கூறறு:  தவள்தைய்ன தவளி்யறு இயககம்
அைன் குறிக்கடாதை அத்யவில்தல.

கோரைம்:  அப்படாதைய பிரிட்டிஷ் அரசு
கடுதமயடான அ்ககு முதறதயப
பின்பற்றியது. 

அ)  கூற்று மற்றும் கடாரணம் ்சரி; கடாரணம் 
கூற்தற விைககுகிறது 

(ஆ)  கூற்று மற்றும் கடாரணம் ்சரி; கடாரணம் 
கூற்தற விைககவில்தல.

(இ) கூற்று ்சரி ஆனடால் கடாரணம் ைவறு
(ஈ) கூற்று ைவறு ஆனடால் கடாரணம் ்சரி.

11.  இந்திய ்ைசிய இரடாணுவம் எந்ை நடாட்டு
உைவியு்ன் நிறுவபபட்்து?
(அ) தெர்மனி  (ஆ) ெபபடான்

(இ) பிரடான்ஸ்  (ஈ)  அதமரிகக ஐககிய நடாடுகள்

(அ)  இந்து-முஸ்லீம் கலவரம் -1. ்மடாகன் சிங

(ஆ) ஆகஸ்ட் தகடாத் -2. ்கடாவிந்த் பல்லப
 பந்த்

(இ)  பிரிவிதனத் தீர்மடானத்தை  
முன்தமடாழிந்ைவர்

-3. லின்லித்்கடா பிரபு

(ஈ)  இந்திய ்ைசிய இரடாணுவம் -4. நவகடாளி

I.  சரியோ்ன விட்டடயத்
தேர்ந்கேடு.

1.  ைனிநபர் ்சத்தியடாகிரகம்
எப்படாது தைடா்ஙகியது?
(அ) மடார்ச 23, 1940     (ஆ) ஆகஸ்ட் 8, 1940
(இ) அக்்டாபர் 17, 1940     (ஈ) ஆகஸ்ட் 9, 1942

2.  பின்வருவனவற்தறப தபடாருத்தி ்சரியடான 

வித்தயத் ்ைர்வு த்சயக.
 அ ஆ இ ஈ

(அ)   3 4 2 1
(ஆ)   4 2 1 3

 (இ)   4 3 2 1
 (ஈ)   3 2 4 1

3.  கிரிபஸ் தூதுககுழு யடாருத்ய ஆட்சியின் ்படாது
இந்தியடாவிற்கு வருதக ைந்ைது?
(அ) ்வவல் பிரபு
(ஆ) லின்லித்்கடா பிரபு
(இ) தமௌணட்்பட்்ன் பிரபு
(ஈ) இவர்களில் யடாருமில்தல

4.  பின்வருவனவற்தறப தபடாருத்தி ்சரியடான
வித்தயத் ்ைர்வு த்சயக.

அ ஆ இ ஈ
(அ) 1 4 3 2
(ஆ) 1 3 2 4
(இ) 4 3 2 1
(ஈ) 4 2 3 1

  பயிறசி  

(அ)  அதமரிககக குடியரசுத் 
ைதலவர்

- 1. ்்டாெடா

(ஆ)  சீனக குடியரசுத்
 ைதலவர்

- 2. வின்ஸ்்ன் ்சர்சசில்

(இ)  பிரிட்டிஷ் பிரைமர் - 3. ஷியடாங ்க ்ஷக

(ஈ)  ெபபடான் பிரைமர் - 4. எஃப.டி. ரூஸ்தவல்ட்
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19.  இந்தியர் தககளுககு அதிகடாரம் மடாற்றபபடும்
என அறிவித்ை பிரிட்டிஷ் பிரைமர் யடார்?
(அ) வின்ஸ்்ன் ்சர்சசில்
(ஆ) தமௌணட்்பட்்ன் பிரபு
(இ) கிைமணட் அட்லி
(ஈ)  F. D. ரூஸ்தவல்ட்

20.  பிரிட்டிஷடார் எந்ைக கடாலத்திற்குள் இந்தியடாதவ
விட்டு தவளி்யற முடிவு த்சயைனர்?
(அ)  ஆகஸ்ட் 15, 1947
(ஆ) ெனவரி 26, 1950
(இ) ெூன், 1948
(ஈ) டி்சம்பர், 1949

II சுருககமோ்ன விட்டயளிககவும்.
1.  லடாகூர் தீர்மடானத்தின் முககியத்துவம் என்ன?
2. ஆகஸ்ட் தகடாத்யின் சிறபதபக கூறுக?.
3.  கிரிபஸ் முன்தமடாழிதவக கடாஙகிரஸ் ஏன் 

நிரடாகரித்ைது?
4.  சிம்லடா மடாநடாட்டின் ்பசசுவடார்த்தைகள் ஏன்

முறிந்ைன?
5.  ் கப்ன் ்மடாகன் சிங எவவடாறு இந்திய ்ைசிய

இரடாணுவத்தை ஏற்படுத்தினடார்?
III. குறுகிய விட்டயளிககவும்.
1.  தவள்தைய்ன தவளி்யறு இயககத்தில் 

பங்கற்கடாை அதமபபுகளின் தபயதர எழுதுக. 
2.  ்சர் ஸ்்டாஃ்படார்டு கிரிபஸ் அவர்களின்

முன்தமடாழிவுகதை விவடாதிககவும்.
3.  இந்திய ்ைசிய கடாஙகிரசிலிருந்து சுபடாஷ் ்சந்திர

்படாஸ் நீககபபட்்ைற்கடானக கடாரணஙகதை 
விைககுக.

4.  1946இல் ஏற்படுத்ைபபட்் இத்ககடால 
அர்சடாஙகத்தில் இ்ம்தபற்ற முஸ்லீம் லீக 
பிரதிநிதிகள் யடாவர்?

5.  எத்ைதகய சூழ்நிதலயில் கடாந்தியடிகள்
தவள்தைய்ன தவளி்யறு இயககம் பற்றி
சிந்தித்ைடார்?

IV. விரிவோ்ன விட்டயளிககவும்.
1.  தவள்தைய்ன தவளி்யறு இயககத்தின் 

்படாககிதன விவடாதிககவும்.
2.  சுைந்திரப ் படாரடாட்்த்தை இந்திய ் ைசிய இரடாணுவ

வி்சடாரதண எவவடாறு தீவிரபபடுத்தியது?
3.  இரடாெடாஜி திட்்ம் பற்றி ஒரு பத்தி எழுதுக.
4.  இந்திய விடுைதல இயகக வரலடாற்றில் 

கபபற்பத் கலகம் ஒரு சிறபபடான அத்தியடாயம் 
என ஏன் கருைபபடுகிறது? 

12.  இந்திய ்ைசிய இரடாணுவத்தின் தபணகள்
பத்பபிரிவின் தபயர் _________ ஆகும்
(அ) சுபடாஷ் பத்பபிரிவு
(ஆ) கஸ்தூர்படா பத்பபிரிவு
(இ) ்கப்ன் லட்சுமி பத்பபிரிவு
(ஈ)  ெடான்ஸி ரடாணி பத்பபிரிவு

13.  சுைந்திர இந்தியடாவின் ைற்கடாலிக அர்சடாஙகத்தைச 
சுபடாஷ் ்சந்திர ்படாஸ் எஙகு ஏற்படுத்தினடார்?
(அ) இரஙகூன் (ஆ) ம்லயடா
(இ) இம்படால்  (ஈ)  சிஙகபபூர்

14.  இந்திய ்ைசிய இரடாணுவப பத் மீைடான
வி்சடாரதண எஙகு நத்தபற்றது?
(அ) த்சங்கடாட்த், புதுத்ல்லி  (ஆ) பினடாங
(இ) தவஸ் ரீகல் லடாட்ஜ், சிம்லடா     (ஈ) சிஙகபபூர்

15.  1945 இல் சிம்லடா மடாநடாட்த்க கூட்டிய 
அர்சபிரதிநிதி
(அ) ்வவல் பிரபு
(ஆ) லின்லித்்கடா பிரபு
(இ) தமௌணட்்பட்்ன் பிரபு
(ஈ)  கிைமணட் அட்லி

16.  1946 இல் இத்ககடால அர்சடாஙகம் யடாருத்ய
ைதலதமயில் அதமககபபட்்து?
(அ) ெவஹர்லடால் ்நரு
(ஆ) தமௌலடானடா அபுல் கலடாம் ஆ்சடாத்
(இ) ரடா்ெந்திர பிர்சடாத்
(ஈ)  வல்லபடாய ப்்ல்

17.  ்சரியடான வரித்சயில் அதமத்து வித்தயத்
்ைர்வு த்சயக.

(i)  இந்திய ் ைசிய இரடாணுவம் ் ைடாற்றுவிககபபடுைல்
(ii) இரடாயல் இந்திய க்ற்பத்க கலகம்
(iii)  இந்திய ் ைசிய இரடாணுவம் மீைடான வி்சடாரதண
(iv) இரடாெடாஜி திட்்ம்

(அ) ii, i, iii, iv (ஆ) i, iv, iii, ii
(இ) iii, iv, i, ii (ஈ)  iii, iv, ii, i

18.  பின்வரும் நிகழ்வுகளின் ்சரியடான வரித்சதயத்
்ைர்வு த்சயக.

(i) இந்திய ் ைசிய இரடாணுவம் மீைடான வி்சடாரதண
(ii) ்நரடி ந்வடிகதக நடாள்
(iii) ஆகஸ்ட் தகடாத்
(iv) ைனிநபர் ்சத்தியடாகிரகம்

(அ) i, ii, iii, iv (ஆ)  iii, i, ii, iv
(இ) iii, iv, i, ii (ஈ)  i, iii, iv, ii
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113 இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் இறுதிக்கட்டம்

தமறதகோள் நூல்கள்
� Bipan Chandra, et. al, India’s Struggle for 

Independence, Penguin Books, New Delhi, 
2016.

� 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. 

V. கசயல்போடு
1.  ைமிழ் நடாட்டிலுள்ை இந்திய ்ைசிய இயககத்தின்

முககியத் ைதலவர்கள் குறித்ை விவரஙகதையும்
ப்ஙகதையும் குறிப்பட்டில் தவககவும்.

2.  உமது பகுதியிலிருந்து இந்திய ்ைசிய
இரடாணுவத்தில் பணியடாற்றிய நபர்களின்
குடும்பப பின்புலம் குறித்ைப பட்டியல் ஒன்தறத்
தைடாகுககவும்.

கடலச்கசோறகள்

க்டோமினியன் 
அந்ேஸ்து dominion status

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

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

தபோர்க டகதிகள் prisoners of war fighters captured by the forces of the enemy, 
during an armed conflict 

பிரிவிட்ன partition the process of dividing a country into two or 
more separate countries.
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அறிமுகம்
ஆங்கிலேயக் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி பெேருடைய 
ஆட்சிபபெகுதிகடை ்ெற்றி ்கொணைதும 
தங்கைது எலடேடய விரிவுபபெடுத்திக்்கொணலை 
லபெொனதும ்தொைர்ச்சியொன பெே கிைர்ச்சிகளுக்கு 
ெழிெகுத்தன. அெர்கைொல பெதவியிலிருந்து 
நீக்கபபெட்ை மனனர்கள் அலேது அெர்களின 
ெொரிசுகள், தங்கள் ஆட்சிபபெகுதியிலிருந்து 
் ெ ளி ல ய ற் ்ற ப பெ ட் ை  ஜ மீ ன த ொ ர் க ள் , 
பெொடையக்கொரர்கள் ஆகிலயொரொல இத்தடகடய 
கிைர்ச்சிகள் ஏற்பெட்ைன. ெரேொற்்றொசிரியர்கள் 
இடதத் ்தொைக்கநிடே எதிர்பபு எனறு 
குறிபபிடுகி்றொர்கள். உடைடமகள் பெறிக்கபபெட்ை 
விெசொயிகள், பெழங்குடிகள் ஆகிலயொரின 
எழுச்சியும இத்தடகய கிைர்ச்சிகடை்யொட்டித் 
லதொனறின. லெைொண உ்றவுகளிலும, நிே 
ெருெொய் முட்றயிலும, நீதி நிர்ெொகத்திலும 
ஆங்கிலேயர் ்சய்த மிக விடரெொன 
மொற்்றங்கள் பெற்றி முந்டதய பெொைம 
விரிெொகக் கூறியுள்ைது. இமமொற்்றங்கள் 

லெைொண ்பெொருைொதொர அடமபபில ்பெரும 
சிக்கலகடை ஏற்பெடுத்தின. சமூகத்தின 
பெலலெறு பிரிவுகடைச் சொர்ந்த மக்களும 
அெதிபபெட்ைொர்கள். எனலெ, மனக்்கொதிபபில 
இருந்த இந்திய ஆட்சியொைர்கள் கேகத்தில 
இ்றங்கியலபெொது, அெர்களுக்கு விெசொயிகள், 
டகவிடனஞர்கள் ஆகிலயொரின ஆதரவும 
இயலபெொகலெ கிடைத்தது. அக்கொேகட்ைத்தில 
்தனனிந்தியொவில நைந்த நிகழ்வுகளும 1857 
ஆம ஆணடு ்பெருங்கிைர்ச்சியும இபபெொைத்தில 
விெரிக்கபபெடுகின்றன.

18.1   மைசூர் சுல்தானகளின  
எதிர்ப்பு

மை்ர் அலியின எழுச்சி
டமசூர், விஜயநகரப லபெரரசின கீழ் நிேமொனிய 
முட்றயில இயங்கிய ஒரு சிறு அரசொக இருந்தது. 
1565இல விஜயநகரப லபெரரசு வீழ்ந்ததற்குப பி்றகு 
உடையொர் ெமசத்தினர் சுதந்திரமொன ஆட்சியொைர் 

கற்றல் ந�ோககஙகள்

கீழ்கணைடெ பெற்றி அறிதல
�	ஆங்கிலேயக் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியின ஆட்சிக்கு டமசூர் சுலதொனகளின ்தொைக்ககொே 

எதிர்பபுகள்
�	்தனனிந்தியொவில பெொடையக்கொரர் முட்ற நிறுெபபெடுதலும பெொடையக்கொரர்களின கிைர்ச்சியும
�	்கொங்குப பெகுதியில தீரன சினனமடேயின கிைர்ச்சியும அரசுரிடம மறுக்கபபெட்ை ஏடனய 

ஆட்சியொைர்களின லெலூர் புரட்சியும
�	ஆங்கிலேயக் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி, ெட்டிக்கடைக்கொரர்கள், ஜமீனதொர்களுக்கு எதிரொன 

பெழங்குடியினர், விெசொயிகளின எழுச்சிகள்
�	1857ஆம ஆணடு ்பெருங்கிைர்ச்சி; அதன முடிவில கம்பெனியின அதிகொரத்டத ஆங்கிே அரசு 

டகக்்கொள்ளுதல.

ஆங்கிலேய ஆட்சிக்குத்  
த்தாடக்ககதாே எதிர்ப்புகள்18

பெொைம்
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1 4 0 ஆங்கிலேய ஆட்சிக்குத் த�ொடக்்க்கொே எதிர்ப்பு்கள்

ஆயினர். ரொஜொ உடையொர் 1578இல அரியடை 
ஏறினொர். 1610இல தடேநகரம டமசூரிலிருந்து 
ஸ்ரீரங்கபபெட்ைைத்திற்கு மொற்்றபபெட்ைது. 
அபலபெொதிருந்து உடையொர் ெமசத்தினரின 
ஆட்சி ்தொைர்ந்தது.  1710இல தைெொய் அலேது 
முதனடம அடமச்சரொக நியமிக்கபபெட்ை 
டைதர் அலி அதிகொரத்டதக் டகபபெற்றுமெடர 
உடையொர்களின ஆட்சி நீடித்தது.

டைதர் அலி

டைதர் அலியின தந்டத ஃபெலத முகமமது  
லகொேொர் பெகுதியின லகொட்டைக் கொெற்பெடைத் 
தைபெதியொக (்பெௌஜதொர்) இருந்தொர். அெரது 
இ்றபபுக்குப பின டைதர் அலி தன 
தடேடமபபெணபுகள் மூேம பெடையின 
உயர்பெதவிகடை விடரெொக அடைந்தொர். 
1755க்குள் அெர் 100 குதிடரபபெடை வீரர்கடையும 
2000 கொேொட்பெடை வீரர்கடையும நிர்ெகிக்கும 
அைவுக்கு அதிகொரம பெடைத்த ்பெொறுபடபெப 
்பெற்றிருந்தொர். டமசூரில இரொணுெத்தில 
ஏற்பெட்ை கிைர்ச்சிடய ஒடுக்கினொர். மரொத்தியர் 
ஆக்கிரமித்த டமசூர் அரசின சிே பெகுதிகடை 
டைதர் மீட்்ைடுத்தொர். இதற்கொக அெர் ‘ ஃபெலத 
டைதர் பெகதூர்’ (வீரமும ்ெற்றியும ்கொணை 
சிங்கம) என்ற பெட்ைம ்பெற்்றொர். 1760இல 
டைதர் ஆங்கிலேயருக்கு எதிரொக புதுச்லசரியில 
இருந்த பி்ரஞ்சுக்கொரர்களுைன கூட்டு லசர்ந்தொர். 
ஆனொல அெர் தனது ்சொந்த மணணில 
மரொத்தியரொல உருெொக்கபபெட்ை சதித்திட்ைத்டத  
எதிர்்கொள்ை லெணடியிருந்தது. எனினும 
டைதர் அடத ்ெற்றிகரமொக முறியடித்தொர். 

அதற்குப பி்றகு அெலர நடைமுட்றயில 
டமசூரின உணடமயொன ஆட்சியொைர் ஆனொர். 
1770இல டமசூர் அரசர் நஞ்சரொஜொ நஞ்சூட்டிக் 
்கொலேபபெட்ைொர். அதில டைதருக்குத் 
்தொைர்பிருக்கேொம என்ற சந்லதகம கிைமபியது. 
இந்த நிகழ்வுக்குப பி்றகு உடையொர் ெமச 
அரசர்கள் ்பெயரைவிேொன ஆட்சியொைர்கைொக 
ஆயினர். டைதலர உணடமயொன அரச 
அதிகொரத்துக்கு உரியெர் ஆனொர்.

மை்ர் அலியும் ஆங்கிலேயரும்
கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி திெொனி உரிடமடயப 
்பெற்்ற (ெங்கொைம, பீகொர், ஒரிசொ ஆகியெற்றில 
முகேொய அரசுக்குப பெதிேொக ெரி ெசூலிக்கும 
உரிடம) பி்றகு, தனது நிர்ெொகத்துக்கு உட்பெட்ை 
பெகுதிகடைக் கூடுதல கெனத்துைன பெொதுகொக்க 
லெணடியிருந்தது.  கம்பெனி லபெொதுமொன 
ெலிடமயுைன இலேொததொல, இந்திய அரசுகளின 
உள்விெகொரங்களில தடேயிடுெடதத் தவிர்த்து 
ெந்தது. ஒரு குறிபபிட்ை பெகுதியில அதிகொரத்துக்கு 
உட்பெட்ை இைங்கடைத் தக்கடெத்துக்்கொள்ை 
இடைபபெட்ை நொடுகடை (buffer states) ெொரன 
லைஸ்டிங்ஸ் சுற்றுலெலிக் ்கொள்டக மூேம 
்தொைர்ந்து அனுமதித்தொர். எனினும கம்பெனி 
கர்நொைக அரசியல விெகொரங்களினொல 
ஈர்க்கபபெட்ைது. நெொப பெதவிக்கொகத் ்தொைர்ச்சியொக 
நடை்பெற்்ற லமொதலகலை இதற்குக் கொரைம. 
ஆங்கிலேய ெணிகர்கள் இடத இந்திய அரசியலில 
லநரடியொகத் தடேயிடுெதற்கொன ஒரு ்பெரிய 
ெொய்பபெொகக் கருதினொர்கள். ஆனொல அெர்களின 
முயற்சிக்கு டைதர் அலி, டைதரொபெொத் 
நிஜொம ஆகிய ெலிடமமிக்க சக்திகளிைமிருந்து 
அச்சுறுத்தலகள் இருந்தன.

மு்ேதாம் மைசூர் ல�தார் 1767-69
மூன்றொம கர்நொைகப லபெொரில ெங்கொைத்திலிருந்து 
பெடைகடை ெழிநைத்திய கர்னல ஃலபெொர்லை 
1759இல மசூலிபபெட்டிைத்டதக் டகபபெற்றினொர். 
இது ஜொேொபெத் ஜங் உைனொன உைனபெடிக்டகக்கு 
ெழிெகுத்தது. அெர்  ‘ெை சர்க்கொர்கள்’ என 
அறியபபெடும கஞ்சம, விசொகபபெட்டினம, லகொதொெரி, 
கிருஷைொ, குணடூர் ஆகிய மொெட்ைங்கடை 
ஆ ங் கி ல ே ய ரு க் கு  வி ட் டு க் ் க ொ டு க் க 
லெணடியிருந்தது. ெை சர்க்கொர்கள் ஆங்கிலேயர் 
ெசம ஆனடத முகேொயப லபெரரசர் 1765இல 
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அேகொபெொத் உைனபெடிக்டக மூேம அங்கீகரித்தொர். 
ஆனொல 1766இல ஆங்கிலேயர் இபபெகுதிடயக் 
டகயகபபெடுத்தியலபெொது பிரச்சடன லதொனறியது. 
இந்தப பெகுதிகடை ஆங்கிலேயர் டகயகபபெடுத்த 
நிஜொம அலி எதிர்பபு ்தரிவிக்கொமல இருக்க 
லெணடும எனறும அதற்குப பெதிேொக அெருக்கு 
எதிரிகளிைமிருந்து ஆபெத்து ெருமலபெொது 
ஆங்கிலேயர் உதவிக்கு ெருெொர்கள் எனறும 
ஓர் உைனபெடிக்டக லமற்்கொள்ைபபெட்ைது. இந்த 
ெொக்குறுதி மூேம டைதர் அலிக்கு எதிரொக நிஜொம 
அலிக்கு உதெத் தொங்கள் தயொரொக இருபபெடத 
உைர்த்தினொர்கள். ஆங்கிலேயர் பினனொட்களில 
பினபெற்றிய துடைபபெடைத்திட்ைத்துக்கு 
இந்நடைமுட்ற கொரணியொக அடமந்தது. 
நிஜொம அலி ஆங்கிலேயருைன உைனபெடிக்டக 
்சய்து்கொணைொலும, 1767இல அெருக்கும 
டைதர் அலிக்கும இடைலய ஓர் புரிந்துைர்வு 
உைனபெொடு ஏற்பெட்ைது. எனலெ ஆங்கிலேயர் 
டைதருக்கு எதிரொன லபெொடர அறிவித்தொர்கள். 
இது முதேொம ஆங்கிலேய டமசூர் லபெொர் அலேது 
முதேொம டமசூர் லபெொர் என அறியபபெடுகி்றது.

பெமபெொயிலிருந்து ெந்த ஆங்கிலேயரின 
ஒரு பெடை லமற்குக்கைற்கடரயின 
மங்களூடரயும அடதச் சுற்றியிருந்த பி்ற 
பெகுதிகடையும டகபபெற்றியது. ஆனொல டைதர் 
இெற்ட்ற மீட்்ைடுத்தொர். ்பெங்களூடரக் 
டகபபெற்்ற நிடனத்த ஆங்கிலேயரின முயற்சி 
்ெற்றி ்பெ்றவிலடே. 1768இல டைதர் 
பெொரொமைொல (லசேம மொெட்ைம) மீது திடீர் 
தொக்குதல ்தொடுத்து, லகபைன நிக்சடனத் 
லதொற்கடித்துக் கரூடரயும ஈலரொட்டையும 
டகபபெற்றினொர். இதற்கிடைலய டைதரின 
தைபெதி ஃபெசலுலேொ கொன மதுடரயிலும 
திரு்நலலெலியிலும பெடைடய எந்த 
எதிர்பபுமினறி ெழிநைத்திச் ்சன்றொர். டைதர் 
தஞ்சொவூருக்கும அங்கிருந்து கைலூருக்கும 
முனலனறிச் ்சன்றொர். ஆங்கிலேயர் மீதொன 
தொக்குதடே நிறுத்த டைதர் விருமபெொவிட்ைொலும, 
மரொத்தியர் பெடை்யடுத்து ெரக்கூடும என்ற 
அச்சுறுத்தல அெடர ஆங்கிலேயருைன அடமதி 
உைனபெடிக்டக ்சய்து்கொள்ளும நிடேக்குத் 
தள்ளியது. அெருக்கும ஆங்கிலேயருக்கும 
இடைலய லமற்்கொள்ைபபெட்ை ்சனடன 
உைனபெடிக்டகயில இருந்த நிபெந்தடனகள் 
ெருமொறு: இரு தரபபும டகபபெற்றிய பெகுதிகடை 
அெரெரிைம திருமபெ ஒபபெடைக்க லெணடும. 

கரூர் மட்டும டைதரின ெசம இருக்கும. 
தங்கடைத் தற்கொத்துக்்கொள்ை நடை்பெறும 
லபெொர்களில இரு தரபபும ஒருெருக்்கொருெர் 
உதெ லெணடும. இது மரொத்தியருக்கு எதிரொக 
ஆங்கிலேயர் உதவுெதற்கு கைடமபபெட்ைெர்கள் 
எனபெடதலய குறித்தது. ஆனொல டைதருக்கும 
மரொத்தியருக்கும எதிரொன சணடையினலபெொது 
லதடெயொன லநரத்தில ஆங்கிலேயரின உதவி 
கிடைக்கொததொல டைதர் ஆங்கிலேயருக்கு 
எதிரொகத் திருமபினொர்.

இரணடதாம் மைசூர் ல�தாரும் (1780) 
மை்ரும்
அ்மரிக்கச் சுதந்திரபலபெொருக்குப பி்றகு பிரொனஸ் 
அ்மரிக்கொவுைன நட்பு உைனபெடிக்டக (1778) 
்சய்து்கொணைது. எனலெ பிரிட்ைன பிரொன்ஸுக்கு 
எதிரொன லபெொடர அறிவித்தது. இடதப 
லபெொேலெ ஸ்்பெயினும அ்மரிக்கொவுைன நட்பு 
உைனபெடிக்டக லமற்்கொணடு, இங்கிேொந்துக்கு 
எதிரொகப லபெொரில (1779) இ்றங்கியலபெொது 
இங்கிேொந்து தனிடமபபெட்ைது. இந்தியொவிலும 
பி்ரஞ்சுபபெடையின ஆதரவுைன நிஜொம அலியும 
மரொத்தியரும டகலகொத்துச் ்சயலபெட்ை 
லபெொக்கு ஆங்கிலேயருக்கு ்நருக்கடிடய 
அதிகபபெடுத்தியது. டைதர் அலி இந்தச் சூழடேத் 
தனக்குச் சொதகமொகப பெயனபெடுத்திக்்கொள்ை 
கர்நொைகத்திற்குப பெடை்யடுத்தொர்.

்ைக்ைர் மனல்றொ தடேடமயிேொன 
பெடையுைன லசர்ந்து ்சயலபெை லெணடிய 
கர்னல ்பெய்லி டைதரின திடீர்த்தொக்குதலில 
கடுடமயொகக் கொயமுற்்றொர். இது மனல்றொடெ 
்சனடன லநொக்கிச் ்சலே டெத்தது. 
டைதர் ஆற்கொட்டைக் டகபபெற்றினொர் (1780). 
இந்நிடேயில ்சனடன அரசொங்கத்தின 
ல ெ ண டு ல க ொ ளு க் கி ை ங் க  ெ ந் த ெ ொ சி ப 
லபெொரில ்ெற்றி்பெற்்ற அயர்கூட் மதரொட்க் 
கைலெழிலய முற்றுடகயிை ெங்கொைத்திலிருந்து 
அனுபபெபபெட்ைொர்.  டைதருக்கு எதிரொக 
்ெற்றிடய ஈட்டிய கூட் புதுச்லசரிடய லநொக்கி 
நகர்ந்தொர். இதற்கிடைலய டைதர் தஞ்சொவூர் 
அரடசத் தன பிடிக்குள் ்கொணடுெந்தொர். 
கூட் பெரங்கிபலபெட்டைடய (Porto Novo) 
அடைந்து, டைதருக்குப ்பெரும பினனடைடெ 
ஏற்பெடுத்தும ெடகயில ்ெற்றி ்பெற்்றொர். டைதர் 
அங்கு நடை்பெற்்ற லமொதலில ஆங்கிலேயரிைம 
பிடிபெடுெதிலிருந்து நூலிடழயில தபபினொர். 
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திபபு கொனஸ்ைொணடிலநொபிளுக்கும 
1787இல பெொரி்ஸுக்கும தூதுக்குழுடெ 
அனுபபினொர். ஆங்கிலேயருக்கு எதிரொகத் 
தனடன ெலுபபெடுத்திக்்கொள்ெதற்கொகத் திபபு 
இந்த இரொஜதந்திர முயற்சிகடை லமற்்கொணைொர். 
பி்ரஞ்சு அரசர் பெதினொ்றொம லூயி தூதுக்குழுடெ 
நட்பு்றவுைன நைத்தினொலும, திபபு எதிர்பெொர்த்த 
ஆதரவு குறித்து ்ெற்று ெொக்குறுதிடயலய 
அளித்தொர். 

திபபு சுலதொன

ஸ்ரீரங்கபபெட்ைைம லகொட்டை

பிரிட்ைனுைன நட்பு பெொரொட்டிய 
திருவிதொங்கூர் மீதொன திபபுவின தொக்குதலும 
்கொடுங்களூடரக் டகபபெற்றியதும கம்பெனி 
அரசுைனொன லபெொருக்கொன அறிவிபபெொகலெ 
எடுத்துக்்கொள்ைபபெட்ைன. இவெொறு மூன்றொம 
ஆங்கிலேய-டமசூர் லபெொர் ்தொைங்கியது.

கர்னல ைொர்ட்லி திபபுவின தைபெதி 
ைஸுடசன அலிடயக் கள்ளிக்லகொட்டையில 
லதொற்கடித்தொர். இதற்குப பெதிேடியொகத் திபபு 
திருெணைொமடேடயக் டகபபெற்றினொர். 
புதுச்லசரி பி்ரஞ்சு ஆளுநரின ஆதரடெப 
்பெறுெதற்குத் திபபு எடுத்த முயற்சி ்ெற்றி 

டைதரின மகன திபபு சுலதொன கர்னல 
ப்ரய்த்்ெயிட்டை குமபெலகொைம அருலக 
லதொற்கடித்துச் சிட்றபபிடித்தொர். டமசூர் 
சுலதொனின கெனத்டதத் திடசதிருபபுெதற்கொக 
்ஜனரல லமத்யூஸ் மங்களூடர லநொக்கி 
ஒரு பெடை்யடுபடபெ லமற்்கொணைொர். இந்த 
நைெடிக்டக ஆங்கிலேயர் எதிர்பெொர்த்தபெடி 
திபபு சுலதொடனக் கர்நொைகத்டத விட்டு 
லமற்குக்கைற்கடரடய லநொக்கி நகர டெத்தது.

புற்றுலநொயொல பெொதிக்கபபெட்ை டைதரின 
மரைம (1782), அ்மரிக்கச் சுதந்திரப லபெொரின 
முடிவில டக்யழுத்தொன பெொரிஸ் உைனபெடிக்டக 
(1783), நீணை நொட்களுக்கு நீடித்த மங்களூர் 
முற்றுடக ஆகிய நிகழ்வுகள் திபபு சுலதொனுக்கு 
எதிரொன ஆங்கிலேயரின நைெடிக்டககளுக்கு 
ெலுச் லசர்பபெதொக இருந்தன. கர்னல லேங் 
கரூடரயும திணடுக்கலடேயும டகபபெற்றினொர். 
கர்னல  ஃபுலேர்ட்ைன பெொேக்கொட்டையும 
ல க ொ ய ம பு த் தூ ட ர யு ம ட க ப பெ ற் றி ன ொ ர் . 
அடுத்ததொக ஸ்ரீரங்கபபெட்ைைத்டதக் டகபபெற்றும 
லநொக்கத்துைன அெர் முனலனறி ெந்தலபெொது திபபு 
சுலதொன சமொதொனத்துக்கு விருபபெம ்தரிவித்து, 
முற்றுடகடயத் தவிர்த்தொர். 1784 மொர்ச் மொதத்தில 
மங்களூர் உைனபெடிக்டக டக்யழுத்தொனது. 
அதனபெடி, இரு தரபபினரும அதுெடர ்ென்ற 
பெகுதிகடைத் திருமபெ ஒபபெடைக்க லெணடும 
எனறும லபெொரில டகதொனெர்கடை விடுவிக்க 
லெணடும எனறும முடி்ெடுக்கபபெட்ைது.

மூன்தாம் மைசூர் ல�தார் 1790-92
இடைபபெட்ை கொேத்தில கொர்னெொலிஸ் 
கெர்னர் ்ஜனரல ஆகப ்பெொறுபலபெற்்றொர். 
அெர் திபபு சுலதொடனப பெழிெொங்கும விதத்தில 
நைந்து்கொணைொர். ்தற்கில இரு மிகப்பெரும 
சக்திகைொக விைங்கிய டைதரொபெொத் நிஜொமும 
மரொத்தியரின கூட்ைடமபபும ஆங்கிலேயரின 
கூட்ைொளிகைொக இதில ்சயலபெட்ைொர்கள். 
திபபுவுைனொன லபெொருக்குத் லதடெபபெட்ை 
நிதியொதொரங்கடையும கூைலெ தன பெடைகடையும 
டைதரொபெொத் நிஜொம ஆங்கிலேயருக்கு 
ெழங்கினொர். 1782இல முதல ஆங்கிலேய-
மரொத்தியப லபெொருக்குப பின ஆங்கிலேயருைன 
சொலடபெ உைனபெடிக்டக ்சய்து்கொணை 
மரொத்தியர் ஆங்கிலேயடர ஆதரித்தொர்கள். நிஜொம, 
மரொத்தியர் ஆகிய இரு தரபபிலிருந்தும கிடைத்த 
ஆதரெொல ஆங்கிலேயரின டக ஓங்கியது.
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அறிவிபபெொர் எனபெலத மொேரிக்கின அறிவிபபெொகும. 
திபபு 1798 ஜஸுடேயில பிரொனசு ஆட்சிடய 
நிர்ெகித்த இயக்குநரகத்துைனும அதற்குப பி்றகு 
அங்கு ஆட்சிடயப பிடித்த ்நபலபெொலியனுைனும 
லமற்்கொணை கடிதத் ்தொைர்புகள், அெர் 
்ெல்ேஸ்லியுைனொன கடிதத்்தொைர்பில கொட்டிய 
நழுெல ஆகியடெ ஆங்கிலேயடர மீணடும 
திபபுவுக்கு எதிரொன லபெொடர அறிவிக்கச் ்சய்தன.

நதானகதாம் மைசூர் ல�தார் 1799
திபபு தனது பெடைடயயும நிதியொதொரங்கடையும 
ெலுபபெடுத்துெதற்கு அடனத்து முயற்சிகடையும 
லமற்்கொணைொர். 1796இல பெொரி்ஸுக்கு 
மீணடும தூதர்கடை அனுபபினொர். 1797இல 
அெடர ்மொரிஷியஸிலிருந்து ெந்த 
ஒரு பி்ரஞ்சு தூதர் சந்தித்து, பிரொனசின 
ஆதரடெ உறுதிபபெடுத்தினொர். பிரொனசில 
இருபபெடதப லபெொே ஸ்ரீரங்கபபெட்ைைத்திலும 
லஜக்லகொபியர் கழகம ்தொைங்கபபெட்ைது. இது 
பி்ரஞ்சுபபுரட்சியினலபெொது நிறுெபபெட்டு, பினனர் 
ஆட்சி அதிகொரத்துக்கு ெந்த புரட்சிகர அடமபபெொகும. 
டமசூர் சுலதொனுக்கும பி்ரஞ்சு அரசுக்குமொன 
நலலு்றடெத் ்தரிவிக்கும விதத்தில பி்ரஞ்சு 
குடியரசின ்கொடி ஏற்்றபபெட்ைது.

பிரொனசுைன திபபு ஏற்பெடுத்திக்்கொணை 
கூட்ைணியொல லகொபெமுற்்ற புதிய 
கெர்னர் ்ஜனரேொன ்ெல்ேஸ்லி 
துடைபபெடைத்திட்ைத்தின கீழ் டமசூரில 
ஆங்கிலேயப பெடை ஒனட்ற நிரந்தரமொக 
டெத்திருக்க லெணடும என ெலியுறுத்தினொர். 
திபபு இடத ஏற்கவிலடே. ஆங்கிலேயர் 
நொனகொம ஆங்கிலேய-டமசூர் லபெொடர 
1799இல அறிவித்தனர். ்ஜனரல லைவிட் 
்பெய்ர்டு ஸ்ரீரங்கபபெட்ைைத்தின மீது திடீர் 
தொக்குதல ்தொடுத்துக் டகபபெற்றினொர். அடமதி 
உைனபெடிக்டகக்கொன திபபுவின லெணடுலகொள் 
நிரொகரிக்கபபெட்ைது. இறுதி லமொதலில 
கொயமுற்்ற திபபு ஓர் ஐலரொபபியப பெடைவீரனொல 
சுட்டுக்்கொலேபபெட்ைொர்.

திபபுடெ அகற்றியதும உடையொர் 
ெமசத்தினடர மீணடும ஆட்சியில 
அமர்த்தியதும ்தனனிந்தியொவில கம்பெனி 
ஆட்சியின உணடமயொன ்தொைக்கமொக 
அடமந்தன. திபபுவின மகனகள் முதலில 
லெலூரில சிட்றடெக்கபபெட்ைொர்கள். 1806இல 

்பெ்றவிலடே. கெர்னர் ்ஜனரேொன 
கொரனெொலிஸ் தொலன லெலூரிலிருந்து 
பெடை்யடுத்து ெந்து, ்பெங்களூடர அடைந்தொர்.  
ெழியில அெர் திபபுடெ எதிர்்கொள்ை 
லநர்ந்தது. ஸ்ரீரங்கபபெட்ைைம அருலக திபபு 
லதொற்கடிக்கபபெட்ைொர். பெடை்யடுபபினலபெொது 
லதடெபபெடும ்பெொருட்களின பெற்்றொக்குட்றயொல 
கொரனெொலில பினெொங்க லெணடியிருந்தது. 
இந்தத் தருைத்தில மரொத்தியர் ஆங்கிலேயருக்குத் 
லதடெயொன ்பெொருட்கடை ெழங்கினொர்கள். 
கூடுதல ெலிடம ்பெற்்ற ஆங்கிலேயபபெடை 
ஸ்ரீரங்கபபெட்ைைத்டத முற்றுடகயிட்ைது. அதன 
கடுடமயொன தொக்குதடேச் சமொளிக்க முடியொமல 
திபபு அடமதி உைனபெடிக்டகக்கு அடழபபு 
விடுத்தொர். உைனபெடிக்டகயில கொர்னெொலிஸ் 
விதித்த நிபெந்தடனகடை ஏற்றுக்்கொணைொர்.

ஸ்ரீரங்கபபெட்ைை உைனபெடிக்டகயினபெடி, 
திபபு அெருடைய ஆட்சிபபெகுதிகளில பெொதி 
இைங்கடை ஆங்கிலேயருக்குக் ்கொடுக்க 
லெணடும; லபெொர் இழபபீைொக மூனறு லகொடி 
ரூபெொய் அளிக்க லெணடும; அெருடைய 
மகனகளில இருெடரப பிடைக்டகதிகைொக 
அனுபபி டெக்க லெணடும. திபபுவிைமிருந்து 
்பெ்றபபெட்ை பெகுதிகளும இழபபீட்டுத்்தொடகயும 
சமமொகப பெகிர்ந்து்கொள்ைபபெட்ைன. ஆங்கிலேயர் 
மேபெொர், திணடுக்கல, பெொரொமைொல ஆகிய 
பெகுதிகடைப ்பெற்்றொர்கள். திபபு குைகுப பெகுதிடய 
இழந்தொர். அதன அரசர் ஆங்கிலேயருக்குக் 
கீழ்பபெடிய லெணடிய சிற்்றரசர் ஆனொர். திபபுவின 
அதிகொரம ்பெருமைவுக்குக் குட்றக்கபபெட்ைது. 
்சனடனயில பிடைக்டகதிகைொகயிருந்த 
திபபுவின மகனகள் அடனத்து நிபெந்தடனகளும 
நிட்றலெற்்றபபெட்ை பி்றகு ஸ்ரீரங்கபபெட்ைைத்துக்கு 
1794 ஆம ஆணடு லம 29 அனறு திருபபியனுபபி 
டெக்கபபெட்ைொர்கள். இந்த உைனபெடிக்டக 
மூேம ஏற்பெட்ை அெமொனத்டதயும ்பெொருைொதொர 
இழபடபெயும திபபுெொல தொங்கிக்்கொள்ை 
முடியவிலடே.

டமசூர் அரசர் ஒனபெதொம சொமரொஜ 1796இல 
இ்றந்தொர். அடுத்த அரசடர நியமிக்கும முட்றயொன 
ெழக்கத்டதத் திபபு பினபெற்்றவிலடே. அெர் 
இந்தத் தீர்மொனத்துக்கு ெந்த அலத லநரத்தில, 
பி்ரஞ்சு கொேனி ஆதிக்கத்துக்கு உட்பெட்டிருந்த 
்மொரீஷியஸின கெர்னர் மொேரிக் ஓர் அறிவிபடபெ 
்ெளியிட்ைொர். பிரொனஸிைமிருந்து உதவி கிடைத்த 
பி்றகு திபபு ஆங்கிலேயர் மீதொன லபெொர் குறித்து 
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சட்ைம ஒழுங்டக பெொதுகொபபெதற்கும 
கைடமபபெட்ைெர். இந்தக் கைடமகடையும பி்ற 
பெணிகடையும ்சய்ெதற்குத் லதடெயொன 
நிதியொதொரத்டதப ்பெ்ற சிே கிரொமங்கள் அெருக்கு 
ெழங்கபபெட்டிருந்தன. அக்கிரொமங்களில அெர் 
ெரிவிதித்து நிதி திரட்டினொர். இத்துைன 
கூடுதேொகப பெே பெட்ைங்களும சி்றபபுரிடமகளும 
பெொடையக்கொரர்களுக்கு ெழங்கபபெட்ைன. 
பெொடையத்துக்கு உட்பெட்ை பெகுதியில குடிடமயியல 
பிரச்டனகளிலும குற்்றவியல பிரச்டனகளிலும 
விசொரடை நைத்தி நீதி ெழங்கும அதிகொரமும 
அெருக்கு உணடு.

பெொடையங்கள் பூலகொைரீதியொகப 
பெரவியிருந்ததன அடிபபெடையில லமற்குப 
பெொடையங்கள், கிழக்குப பெொடையங்கள் எனப 
பிரிக்கேொம. ம்றெர் குறுநிே மனனர்களிைமிருந்த 
பெொடையங்கள் ்பெருமபெொலும திரு்நலலெலியின 
லமற்குபபெகுதியில அடமந்திருந்தன. கிழக்குப 
பெகுதியில உள்ை கரிசல நிேபபெரபபுகளில ் தலுங்கு 
லபெசுலெொர் குடிலயறியிருந்தொர்கள். அடெ 
நொயக்கர் பெொடையக்கொரர்களின கட்டுபபெொட்டில 
இருந்தன.

�தாமையக்கதாரர்களின கிைர்ச்சி
தமிழ்நொட்டின பெலலெறு பெகுதிகளில 
கிரொமங்கடை அைகு டெத்து ஏரொைமொகக் கைன 
ெொங்கியிருந்த ஆற்கொடு நெொப அங்்கலேொம 
நிேெரி ெசூல்சய்யும உரிடமடய 
கம்பெனிக்கு அளித்தொர். கொன சொகிப எனறு 
அடழக்கபபெட்ை யூசுபகொன கிழக்கிந்திய 
கம்பெனி பெடையில இந்திய வீரர்களுக்குத் 
தடேெரொக நியமிக்கபபெட்ைொர். அெருக்குப 
பெடைத் தடேடமயுைன ெரி ெசூலிக்கும 
்பெொறுபபும ெழங்கபபெட்ைது. ஆற்கொடு நெொபின 
லெணடுலகொளினபெடி, 1755இல அெருக்கு உதவி 
்சய்ய 500 ஐலரொபபியரும 200 சிபபெொய்களும 
அைங்கிய பெடை மதுடர, திரு்நலலெலி 
பெகுதிகளுக்குள் நுடழய உத்தரவிைபபெட்ைது. 
பெொடையக்கொரர்களின அதிகொரத்தில கம்பெனி 
நிர்ெொகத்தின குறுக்கீடு கடுடமயொன எதிர்படபெ 
ஏற்பெடுத்தியது.

மொபுஸ்கொன (ஆற்கொடு நெொபின மூத்த 
அணைன) இந்தப பெகுதிகளில நெொபின 
பிரதிநிதியொக நியமிக்கபபெட்ைொர். மொபுஸ்கொன 
கர்னல ்ைரொனுைன திரு்நலலெலிக்குப 

லெலூர் கிைர்ச்சிக்குப பி்றகு கலகத்தொவுக்கு 
மொற்்றபபெட்ைொர்கள். இவெொறு ஆங்கிலேயருக்கு 
எதிரொன டமசூர் சுலதொனகளின வீரம ்சறிந்த 
லமொதலகள் முடிவுக்கு ெந்தன.

18.2   த்ன்னகப் 
�தாமையக்கதாரர்களின 
ஆரம்�கதாே எதிர்ப்பு

�தாமையங்களின ல்தாற்ம்
விஜயநகரபலபெரரசின வீழ்ச்சிக்குப பி்றகு, 
அரசபபிரதிநிதியொக மதுடரக்கு ெந்த நொகம 
நொயக்கரும அெருடைய மகன விஸ்ெநொத 
நொயக்கரும மதுடர, திரு்நலலெலி 
ஆகியெற்றின சுதந்திரமொன ஆட்சியொைர்கைொகத் 
தங்கடை உறுதிபபெடுத்திக்்கொணைனர். 
தைெொய் அரியநொயக முதலியொரின தி்றடமயொன 
ெழிகொட்டுதலின கீழ் முனனொள் பெொணடியப 
லபெரரசின அடனத்து சிற்்றரசுகளும 
ெடகபபெடுத்தபபெட்டு, 72 பெொடையங்கைொக 
மொற்்றபபெட்ைன. விஸ்ெநொத நொயக்கர் மதுடரடயச் 
சுற்றி ெலிடம மிகுந்த ஒரு லகொட்டைடய 
எழுபபினொர். அதில 72 அரணகள் இருந்தன. 
ஒவ்ெொனறும ஒவ்ெொரு தடேடமயின கீழ் 
இருந்தன. 

பெொடையக்கொரர் முட்ற 1530களில லதொனறியது. 
ெொரொங்கடே ஆணடுெந்த கொகதிய அரசில 
இந்த முட்ற பினபெற்்றபபெட்டு ெந்ததொக 
கருதபபெடுகி்றது. அரசருக்குத் லதடெயொனலபெொது 
லபெொரில வீரர்களுைன பெங்லகற்க லெணடும 
என்ற நிபெந்தடனயுைன ஒரு பெொசட்றடயயும 
்பெரும நிேபபெரபடபெயும டெத்திருபபெெடரலய 
பெொடையக்கொரர் என்ற ்சொல குறிக்கி்றது. 
இந்த முட்ற லதொனறுெதற்கு முனனொல, 
லசர்டெக்கொரர்களும தடேயொரிகளும கொெல 
பெணிகளுக்கொக ெரி ெசூலித்து ெந்தனர். பெொடைய 
முட்ற அறிமுகமொன பி்றகு, பெொடையக்கொரர்கள் 
லசர்டெக்கொரர்கள், தடேயொரிகடைத் தங்கள் 
கட்டுபபெொட்டின கீழ் ்கொணடுெந்தொர்கள்.

பெொடையக்கொரர் அரசருக்கு ஆணடுலதொறும 
குறிபபிட்ை ்தொடகடயக் கபபெமொகச் 
் ச லு த் து ெ த ற் கு ம  ல த ட ெ ய ொ ன ல பெ ொ து 
பெடைவீரர்கடை அனுபபுெதற்கும பெொடையத்தில 
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புலித்லதெர் பெடையுைன லசர்ந்து்கொணைொர்கள். 
கைக்கொட்டில நடை்பெற்்ற லபெொரில மொபுஸ்கொனின 
பெடை லதொற்்றது.

புலித்லதெரும பி்ற பெொடையக்கொரர்களும 
கூட்ைொக, சி்றபபெொன திட்ைமிைலுைன கொட்டிய 
எதிர்பபு ஆங்கிலேயடரத் திரு்நலலெலி 
விெகொரங்களில லநரடியொகத் தடேயிை 
டெத்தது. 1756இலிருந்து 1763 ெடரக்கும, 
திருவிதொங்கூரிலிருந்து கிடைத்த சீரொன 
ஆதரவுைன, புலித்லதெர் தடேடமயிேொன 
பெொடையக்கொரர்கள் ஆற்கொடு நெொபுக்கு 
எதிரொன கிைர்ச்சியில நீடித்து நின்றொர்கள். 
கம்பெனியொல அனுபபெபபெட்ை யூசுப கொன 
திருச்சிரொபபெள்ளியிலிருந்து பீரங்கிகளும 
்ெடிமருந்துகளும ெந்துலசரும ெடர 
புலித்லதெடரத் தொக்கத் துணியவிலடே. 
பி்ரஞ்சுக்கொரர், டைதர் அலி, மரொத்தியர் 
ஆகிலயொருைன ஆங்கிலேயர் லபெொர்களில 
ஈடுபெட்டுெந்ததொல, 1760 ்சபைமபெரிலதொன 
பீரங்கிகள் ெந்துலசர்ந்தன. யூசுப கொன ் நற்கட்டும 
்செல லகொட்டைடய இடிக்கும லநொக்கத்துைன 
தொக்குதடே நைத்தினொர். இது ஏ்றத்தொழ இரு 
மொதங்கள் நீடித்தது. 1761 லம 16இல ்நற்கட்டும 
்செல, ெொசுலதெநலலூர், பெடனயூர் ஆகிய 
இைங்களில இருந்த முக்கியமொன லகொட்டைகள் 
யூசுப கொன ெசமொயின. புதுச்லசரிடய ஆங்கிலேயர் 
டகபபெற்றியதொல பி்ரஞ்சுக்கொரர்களின தடேயீடு 
இலேொமல ஆனது. பி்ரஞ்சுக்கொரர்களிைமிருந்து 
உதவிகள் ெரமுடியொத கொரைத்தொல, 
பெொடையக்கொரர்களின ஒற்றுடம குடேயத் 
்தொைங்கியது. திருவிதொங்கூர், லசற்றூர், 
ஊற்றுமடே, சுரணடை ஆகிய பெொடையங்கடைச் 
லசர்ந்தெர்கள் ஆங்கிலேய அணிக்கு மொறினர். 
கம்பெனி நிர்ெொகத்துக்குத் ்தரிவிக்கொமல 
பெொடையக்கொரர்களிைம லபெச்சுெொர்த்டத 
நைத்திக்்கொணடிருந்த யூசுப கொன துலரொகக் 
குற்்றச்சொட்டு சுமத்தபபெட்டு,  1764இல 
தூக்கிலிைபபெட்ைொர். 

லகொட்டைகடை யூசூப கொன 
டகபபெற்றிய பி்றகு, எங்லகொ தஞ்சம புகுந்த 
புலித்லதெர் தனது பெொடையத்துக்குத் 
திருமபி, மீணடும ஆங்கிலேயருக்கு எதிரொகப 
பெொடையக்கொரர்கடைத் திரட்ைத் ்தொைங்கினொர். 
இமமுட்ற ஆங்கிலேயர் அனுபபிய லகபைன 
லகம்பெல ்நற்கட்டும ்செல லகொட்டைடய 

பெடை்யடுத்துச் ்சன்றொர். அெர்கள் மதுடரடய 
எளிதொகக் டகபபெற்றினர். பெொஞ்சொேக்குறிச்சி 
பெொடையத்டத ஆட்சி ்சய்த கட்ை்பெொமமனின 
அதிகொரத்டதக் குட்றபபெதற்கொகச் சி்றபபுக்குழு 
அனுபபி டெக்கபபெட்டு, பி்றகு அது திருமபெ 
ெரெடழக்கபபெட்ைது.  ்ைரொன ஊர் திருமபும 
ெழியில ்நற்கட்டும ்செல லகொட்டை மீது திடீர் 
தொக்குதல ்தொடுக்க உத்தரவு ெந்தது. அந்தப 
பெொடையத்டத ஆட்சி ்சய்த புலித்லதெர் லமற்குப 
பெொடையக்கொரர்களிடைலய ்பெரும ்சலெொக்கு 
்பெற்றிருந்தொர். பீரங்கி உள்ளிட்ைெற்றின 
பெற்்றொக்குட்ற, பெடைவீரர்களுக்கு ஊதியம 
்கொடுக்க லெணடிய லதடெ ஆகிய 
கொரைங்கைொல ்ைரொனின தொக்குதல 
டகவிைபபெட்ைது. அெரது பெடை மதுடரக்குத் 
திருமபியது. 

நெொப சந்தொ சொகிபபின பிரதிநிதிகைொன 
மியொனொ, முடிமய்யொ, நபிகொன கட்ைக் ஆகிய பெதொன 
இனத்டதச் லசர்ந்த அதிகொரிகள்  மதுடரடயயும 
திரு்நலலெலிடயயும கணகொணித்து ெந்தனர். 
அெர்கள் ஆற்கொடு நெொப முகமது அலிக்கு எதிரொகத் 
தமிழ்ப பெொடையக்கொரர்கடை ஆதரித்தனர். 
அெர்களுைன புலித்லதெருக்கு ்நருக்கமொன 
உ்றவு இருந்தது. ஊற்றுமடே, சுரணடை, 
தடேெனலகொட்டை, நடுெக்குறிச்சி, சிங்கமபெட்டி, 
ஊர்க்கொடு, லசத்தூர், ்கொலேம்கொணைொன, 
ெைகடர ஆகிய பெொடையங்களின 
ஆட்சியொைர்களும புலித்லதெரின கூட்ைடமபபில 
லசர்ந்தனர். திருவிதொங்கூருக்குக் கைக்கொடு 
திருமபெத் தரபபெடும என்ற ெொக்குறுதி மூேமொகப 
புலித்லதெர் திருவிதொங்கூரின ஆட்சியொைடரயும 
தன கூட்ைடமபபில லசர்த்திருந்தொர்.

இன்னொரு பெக்கம ஆற்கொடு நெொப 
மொபுஸ்கொனுக்குக் கூடுதல பெடைபபிரிடெ 
அனுபபினொர். நெொபின ெலுபபெடுத்தபபெட்ை பெடை 
திரு்நலலெலிடய லநொக்கிப பெயணித்தது. 
கம்பெனிடயச் லசர்ந்த 1000 வீரர்களுைன, 
நெொப மூேம கூடுதேொக அனுபபி டெக்கபபெட்ை 
600 வீரர்களும இபலபெொது மொபுஸ்கொனிைம 
இருந்தொர்கள். கூைலெ, கர்நொைகத்திலிருந்து 
குதிடரபபெடையினரும, கொேொட்பெடை வீரர்களும 
ெந்ததொல மொபுஸ்கொனின பெடைபெேம அதிகரித்தது. 
அெர் தன பெடையினடரக் கைக்கொட்டுக்கு 
அருலக நிறுத்திடெபபெதற்கு முனலபெ 
திருவிதொங்கூரிலிருந்து ெந்த 2000 வீரர்கள் 
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இரொமநொதபுரம, சிெகங்டக, விருதுநகர், 
புதுக்லகொட்டை ஆகிய மொெட்ைங்கைொக இனறு 
அறியபபெடும பெகுதிடயச் லசதுபெதி மனனர்கள் ஆட்சி 
்சலுத்தினர். லெலு நொச்சியொர் இரொமநொதபுரம 
அரசரொன ்சலேமுத்து லசதுபெதியின 
மகள் ஆெொர். அெர் சிெகங்டக அரசரொன 
முத்துெடுகர் ்பெரியஉடையொடர மைந்தொர். 
அெர்களுக்கு ்ெள்ைச்சி நொச்சியொர் என்ற 
மகள் இருந்தொர். லெலு நொச்சியொரின கைெர் 
நெொபின பெடைகைொல ்கொலேபபெட்ைதும, அெர் 
தன மகளுைன தபபித்து, திணடுக்கல அருலக 
விருபபெொச்சியில டைதர் அலியின பெொதுகொபபில 
எட்டு ஆணடு கொேம இருந்தொர். இக்கொேகட்ைத்தில 
லெலு நொச்சியொர் ஒரு பெடைடயக் கட்ைடமத்தொர். 
ஆங்கிலேயடரத் தொக்கும லநொக்கத்துைன 
லகொபெொே நொயக்கர், டைதர் அலி ஆகிலயொருைன 
கூட்ைணி அடமத்தொர். 1780இல இவவிருெரின 
துடைலயொடு ஆங்கிலேயருைன லபெொரிட்டு 
்ென்றொர்.

லெலு நொச்சியொர் ஒரு ்பெணகள் பெடைடய 
உருெொக்கியிருந்தொர். அெர் ஆங்கிலேயரின 
்ெடிமருந்துக்கிைங்குகடைக் கணடுபிடிபபெதற்குத் 
தன உைெொளிகடைப பெயனபெடுத்தினொர். 
நொச்சியொரின பெடையில இருந்த குயிலி தன மீது 
்நருபபு டெத்துக்்கொணடு, ஆங்கிலேயரின 
்ெடிமருந்து கிைங்கில நுடழந்து அடத 
அழித்தொர். நொச்சியொரின பெடையிலிருந்த 
இன்னொரு உைெொளி அெரொல தத்்தடுக்கபபெட்ை 
உடையொள் ஆெொர். இெர் ஆங்கிலேயரின ஓர் 
ஆயுதக்கிைங்டக ்ெடிக்கச் ்சய்ெதற்கொகத் 
தனடனலய அழித்துக்்கொணைொர்.

ஆற்கொடு நெொப லெலு நொச்சியொருடைய 
பெடை முனலனறி ெருெடதத் தடுக்கப 
பெே தடைகடை ஏற்பெடுத்தினொர். எனினும 
நொச்சியொர் அடனத்துத் தடைகடையும 
்ெற்றிகரமொக எதிர்்கொணடு சிெகங்டகக்குள் 
நுடழந்தொர். ஆற்கொடு நெொப லதொற்கடிக்கபபெட்டு, 
சிட்றடெக்கபபெட்ைொர். சிெகங்டகடய மீணடும 
டகபபெற்றிய நொச்சியொர் மருது சலகொதரர்களின 
துடையுைன இரொணியொக முடிசூடினொர்.

சினன மருது நொச்சியொரின 
ஆலேொசகரொகவும ்பெரிய மருது பெடைத் 
தைபெதியொகவும நியமிக்கபபெட்ைனர். 1783இல 
ஆங்கிலேயர் சிெகங்டகக்கு மீணடும 

முற்றுடகயிட்டு 1767இல டகபபெற்றினொர். 
புலித்லதெனின இறுதிநொட்கள் குறித்த ்சய்திகள் 
கிடைக்கப்பெ்றவிலடே.

லேலு நதாச்சியதார்

லெலு நொச்சியொர்

யூசுப கொனின இயற்்பெயர் மருதநொயகம 
பிள்டை. அெர் இரொமநொதபுரம மொெட்ைத்டதச் 
லசர்ந்தெர். புதுச்லசரியில இருந்தலபெொது, 
இசுேொம சமயத்டதத் தழுவினொர். 1752இல 
கிடைவ தடேடமயிேொன கம்பெனிப பெடையில 
லசர்ந்த யூசுப கொன 1752-54இல நடை்பெற்்ற 
திருச்சிரொபபெள்ளி முற்றுடகயில பெங்லகற்்றொர். 
ஆற்கொடு நெொபுக்குச் ்சொந்தமொனதொக இருந்தொலும, 
கம்பெனி நிர்ெொகத்தின கட்டுபபெொட்டில இருந்த 
மதுடர, திரு்நலலெலி ஆகிய மொெட்ைங்களுக்கு 
1756 முதல 1761 ெடர ஆளுநரொகப ்பெொறுபபு 
ெகித்தொர். யூசுபகொன டைதர் அலிடயத் 
லதொற்கடித்து, லசொழெந்தொடனக் டகபபெற்றினொர். 
ேொலியின மதரொஸ் முற்றுடக (1758-59)
யினலபெொது யூசுபகொனின பெங்களிபபு சி்றபபெொனதொக 
இருந்தது. அெர் நிர்ெொகப்பெொறுபபில இருந்தலபெொது 
மதுடரயில ்நசவுத்்தொழிடே ஊக்குவித்தொர். 
மதுடர லகொயிலகளில ெழிபெொடு நைத்துெதற்குக் 
குறிபபிட்ை ்தொடகடய ெழங்கினொர். மதகுருக்கள் 
ெசமிருந்த லகொயில நிேங்கடை மீட்்ைடுத்தொர். 
ஆங்கிலேயர் அெடர ஆற்கொடு நெொபுக்கு 
பெணி்சய்ய ஆடையிட்ைதொல, அெர் கிைர்ச்சியில 
இ்றங்கினொர்.
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கொேத்தில குறுநிேமனனரொக இருந்தொர். 
வீரபெொணடிய கட்ை்பெொமமன தனது 30ஆம 
ெயதில பெொஞ்சொேங்குறிச்சி பெொடையத்துக்குப 
்பெொறுபலபெற்்றொர். கம்பெனிக்கும ்தனசீடம 
பெொடையத்தொருக்கும ்தொைர்ந்து லமொதல 
இருந்ததொல, கம்பெனிக்கு அெர்கள் கபபெம 
்சலுத்துெது ஒரு பிரச்டனயொகலெ நீடித்தது. 
1798 லம 31 ெடர பெொஞ்சொேங்குறிச்சி பெொடையம 
கம்பெனிக்குக் கட்ைொது டெத்திருந்த கபபெத்்தொடக 
3310 பெலகொைொக்கள் (ெரொகன). 1798 ்சபைமபெர் 
மொதத்துக்கொன கபபெமும ்சலுத்தபபெைொததொல, 
க்ேக்ைர் ஜொக்சன அெருக்லக உரிய 
ஆைெத்துைன வீரபெொணடிய கட்ை்பெொமமனுக்குக் 
கடிதம அனுபபினொர்.

விஜயநகரத்தில அறிமுகமொன தங்க நொையம 
பெலகொைொ எனபபெட்ைது. ஐலரொபபிய ெணிகர்கள் 
இந்தியொவுக்கு ெந்த கொேகட்ைத்தில இபபெைம 
்சலெொக்கு ்பெற்று விைங்கியது. திபபுசுலதொன 
ஆட்சியில டமசூரில ஒரு பெலகொைொ மூன்றடர 
ரூபெொய்க்குச் சமமொகக் ்கொள்ைபபெட்ைது. ‘பெலகொைொ 
மரத்டத உலுக்குதல’ என்ற ்சொேெடை 
இங்கிேொந்து மக்களிடைலய நிேவியது. 
ஒருெடர அதிர்ஷைசொலி ஆக்கும ெொய்பபுகள் 
இந்தியொவில குவிந்து கிைக்கின்றன என்ற 
ஐலரொபபியர்களின அக்கொே மனநிடேடய 
இதன மூேம நொம உைரேொம. தமிழில இதடன 
ெரொகன எனபெர்.

நொட்டில கடுடமயொன ெ்றட்சி 
ஏற்பெட்ைதொல, ெரி ெசூலிபபெது மிகக்கடினமொன 
லெடே ஆனது. க்ேக்ைர் ஜொக்சன 
வீரபெொணடிய கட்ை்பெொமமடனத் தணடிக்கும 
லநொக்குைன ஒரு பெடைடய அனுபபெ 
விருமபினொலும, ்சனடன நிர்ெொகம அடத 
ஏற்றுக்்கொள்ைவிலடே. திரு்நலலெலியிருந்த 
பெடை வீரர்கடை  டமசூரில திபபு சுலதொனுக்கு 
எதிரொகப லபெொரிடுெதற்கொகக் கம்பெனி 
ஏற்கனலெ அனுபபியிருந்தது. இந்த நிடேயில 
மிகவும ்தொடேவிலிருந்த ்தற்குபபெகுதியில 
லபெொர் ்சய்ெது ஆபெத்து எனக் கம்பெனி 
கருதியது. அது பிரச்டனயில  ்தொைர்புடைய 
பெொடையக்கொரடர இரொமநொதபுரத்துக்கு 
ெரெடழத்து, கேந்தொலேொசடன ்சய்யுமபெடி 
க்ேக்ைருக்கு உத்தரவிட்ைது. அதனபெடி, 
1798 ஆகஸ்ட் 18 அனறு ஜொக்சன இரு 

பெடை்யடுத்து ெந்தனர். இமமுட்ற மருது 
பெொணடியர் சிே இரொஜதந்திர நைெடிக்டககைொல 
சிெகங்டகயின பெொதுகொபடபெ உறுதி்சய்தனர். 
பிற்கொேத்தில ஆங்கிலேயரின சமரச 
உைனபெொட்டினபெடி லெங்கண ்பெரிய உடைய 
லதெர் சிெகங்டக அரசர் ஆனொர். 1790இல 
இெருக்கு மைம முடித்துடெக்கபபெட்ை ்ெள்ைச்சி 
நொச்சியொர் சந்லதகத்துக்கிைமொன முட்றயில 
இ்றந்தொர்.  லெலு நொச்சியொர் லநொயுற்று 1796இல 
இ்றந்தொர்.

வீர�தாணடிய கட்டத�தாம்ைன

வீரபெொணடிய கட்ை்பெொமமன

ல ெ லு  ந ொ ச் சி ய ொ ர் 
இ ர ொ ம ந ொ த பு ர த் தி லு ம 
சி ெ க ங் ட க யி லு ம 
ஆங்கிலேயருக்கு செொேொக 
இருந்தலபெொது,  வீரபெொணடிய 
கட்ை்பெொமமனின எதிர்பபு 
ெைர்ந்து்கொணடிருந்தது. 
கட்ை்பெொமமன ஓட்ைபபிைொரத்துக்கு அருகில 
உள்ை பெொஞ்சொேங்குறிச்சிடய ஆட்சி ்சய்த 
நொயக்கர் பெொடையக்கொரர் ஆெொர். இெர் 1761இல 
பி்றந்தொர். கட்ை்பெொமமன நொயக்கர் எனபெது 
அெரது குடுமபெப பெட்ைமொகும. கட்ை்பெொமமனின 
தொத்தொ ்ஜகவீர கட்ை்பெொமமன கர்னல ்ைரொன 
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சரைடையுமபெடி அறிவிபபு ் ெளியிட்ைொர். இவெொறு 
கட்ை்பெொமமன சரைடைந்தொல லநர்டமயொன 
விசொரடை நடை்பெறும எனறும இதற்கு 
உைனபெைொவிட்ைொல கடுடமயொன விடைவுகடைச் 
சந்திக்க லெணடியிருக்கும எனறும அெர் 
்தரிவித்தொர். அதனபெடி, கட்ை்பெொமமன கம்பெனி 
விசொரடைக்குழுவிைம லநரில ்சனறு விைக்கம 
அளித்தொர். கேகக் குற்்றச்சொட்டுகளிலிருந்து 
கட்ை்பெொமமடன விடுவித்த குழு, க்ேக்ைர் 
நைந்து்கொணை விதத்துக்கொக அெடரக் 
கணடித்தது. லூஷிங்ைன புதிய க்ேக்ைரொக 
நியமிக்கபபெட்ைொர். இறுதியில ஜொக்சன பெணிநீக்கம 
்சய்யபபெட்ைொர். 

எனினும கட்ை்பெொமமன தனது பிரச்சடன 
இனனும தீரவிலடே என்ற ்கொதிபபுைனதொன 
இருந்தொர். இந்தச் சூழலில மருது பெொணடியர்கள் 
திணடுக்கல லகொபெொே நொயக்கருைனும 
ஆடனமடே யொதுல நொயக்கருைனும இடைந்து 
ஆங்கிலேயருக்கு எதிரொன கூட்ைடமபடபெ 
உருெொக்கும முயற்சியில இருந்தொர்கள். இலத 
விருபபெத்துைன இருந்த கட்ை்பெொமமனும மருது 
பெொணடியரும ்நருக்கமொனொர்கள்.

க ட் ை ் பெ ொ ம ம ன  சி ெ கி ரி 
பெ ொ ட ை ய க் க ொ ர ரு ை னு ம  ் த ொ ை ர் ட பெ 
ஏற்பெடுத்திக்்கொணைொர். பெொஞ்சொேங்குறிச்சி 
தி்றந்த சம்ெளிபபெகுதியில எளிதொகத் 
தொக்குதலுக்குள்ைொகும விதத்தில அடமந்திருந்தது. 
சிெகிரிக்லகொட்டை லமற்குத்்தொைர்ச்சி மடேயின 
அடிெொரத்தில ெலுெொன அரணகளுைன மிகப 
பெொதுகொபபெொக தொக்குதல, எதிரிகளிைமிருந்து 
பெொதுகொத்துக்்கொள்ளுதல ஆகிய இரு 
நைெடிக்டககளுக்கும ்பெொருத்தமொனதொக 
இருந்தது.

க ட் ை ் பெ ொ ம ம னி ன  நி ட ே ட ய ப 
பெேபபெடுத்துெதற்கொகச் சிெகிரி பெொடையக்கொரரின 
மகன வீரபெொணடியன தன வீரர்களுைனும 
கூட்ைணியில இருந்த பி்ற தடேெர்களுைனும 
தைெொய் குமொரசொமி நொயக்கரின 
தடேடமயில லமற்கு லநொக்கி அணிெகுத்துச் 
்சன்றொர். சிெகிரிபெொடையம கம்பெனிக்குக் 
கட்டுபபெட்ைதொக இருந்ததொல, வீரபெொணடியனின 
இந்நைெடிக்டகடய ்சனடனக் கம்பெனி 
அரசு தனக்கு விடுக்கபபெட்ை செொேொகக் கருதி 
தொக்குதலுக்கு உத்தரவிட்ைது. 

ெொரங்களுக்குள் தனடன இரொமநொதபுரத்துக்கு 
ெந்து சந்திக்குமபெடி வீரபெொணடிய 
கட்ை்பெொமமனுக்கு உத்தரவு பி்றபபித்துவிட்டு, 
தி ரு ் ந ல ல ெ லி  சு ற் று ப பெ ய ை த் ட த த் 
துெக்கினொர். பெொடையக்கொரர்களிைமிருந்து கபபெம 
ெசூலிபபெதற்கொகச் ் சொக்கமபெட்டி, சிெகிரி, சொத்தூர், 
ஸ்ரீவிலலிபபுத்தூர் ஆகிய இைங்களில அெர் 
தங்கியிருந்தலபெொது வீரபெொணடியக் கட்ை்பெொமமன 
அெடரச் சந்திக்க முயன்றொர். ஆனொல 
இரொமநொதபுரத்திலதொன க்ேக்ைடரச் சந்திக்க 
முடியும என அெருக்கு அறிவுறுத்தபபெட்ைது.

இந்த அெமதிபடபெயும மீறி , 
கட்ை்பெொமமன 23 நொட்களில 400 டமல 
தூரம பெயணித்த க்ேக்ைடரச் சடைக்கொமல 
பின்தொைர்ந்து, ்சபைமபெர் 19ஆம நொள் 
இரொமநொதபுரத்டத அடைந்தொர். க்ேக்ைடரச் 
சந்திபபெதற்கொன ெொய்பபு அனல்ற தரபபெட்ைது. 
கட்ை்பெொமமன சரியொக நைந்து்கொணைதொகவும 
இதன மூேம அெர் தனடன அழிவிலிருந்து 
கொத்துக்்கொணைதொகவும ஜொக்சன திருபதியுைன 
கூறினொர். கட்ை்பெொமமன கம்பெனிக்குச் ்சலுத்த 
லெணடிய கபபெத்்தொடகயில ்பெருமபெகுதிடயச் 
்சலுத்திவிட்ைடதயும 1080 ெரொகன மட்டுலம 
பெொக்கி இருபபெடதயும கைக்குகடைச் 
சரிபெொர்த்து அெர் அறிந்து்கொணைொர். இந்தச் 
சந்திபபினலபெொது ஆைெக்குைம ்கொணை 
ஜொக்சன முனனொல கட்ை்பெொமமனும அெருடைய 
அடமச்சர் சிெசுபபிரமணிய பிள்டையும  
நின்றபெடி உடரயொை லெணடியிருந்தது. 
சந்திபபின இறுதியில ஜொக்சன இருெடரயும 
இரொமநொதபுரம லகொட்டையில தங்குமபெடி 
கூறினொர். அங்கு திடீ்ரன ெந்த வீரர்கள் 
கட்ை்பெொமமடனக் டகது ்சய்யலெ 
ெந்திருந்தொர்கள் எனபெது ்ெளிபபெடையொகலெ 
்தரிந்தது. கட்ை்பெொமமனும அடமச்சரும 
தபபெ முயன்றனர். லகொட்டைெொசலில நைந்த 
லமொதலில ்ேபடி்னணட் க்ைொர்க் உள்ளிட்ை 
சிேர் ்கொலேபபெட்ைொர்கள். சிெசுபபிரமணிய 
பிள்டை டகது ்சய்யபபெட்ைைொர். கட்ை்பெொமமன 
மட்டுலம தபபெ முடிந்தது.

பெொஞ்சொேங்குறிச்சிக்குத் திருமபிய 
கட்ை்பெொமமன தனனிைம ஜொக்சன நைந்து்கொணை 
முட்றலய இரொமநொதபுரத்தில நைந்த லமொதலுக்குக் 
கொரைம எனறு ்சனடன கவுனசிலுக்குக் கடிதம 
அனுபபினொர். இதற்கிடைலய ஆளுநர் எட்ெர்டு 
கிடைவ கம்பெனி நிர்ெொகத்திைம கட்ை்பெொமமன 
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எணணிக்டகயில வீரர்கள் லதடெபபெட்ைனர். 
்சபைமபெர், 16 அனறு ஆங்கிலேயருக்குக் 
கூடுதல ெலு லசர்பபெதற்கொன உதவிகள் 
பெொடையங்லகொட்டையிலிருந்து ெந்து லசர்ந்தன. 
அெர்களின ் தொைர்ச்சியொன தொக்குதேொல சுெர்கள் 
உடைந்து லகொட்டை பெேவீனம அடைந்ததொல, 
லகொட்டைக்கொன கொெற்பெடை ்ெளிலயறி 
கொைலகுடிடய அடைந்தது. லகொேொர்பெட்டியில 
நைந்த லமொதலில கட்ை்பெொமமனின அடமச்சர் 
சிெசுபபிரமணிய பிள்டை பிடித்துடெக்கபபெட்ைொர். 
நொேொபு்றமும எதிர்படபெக் கொட்டிய 
தடேெர்களுக்குரிய பி்ற பெொதுகொபபு அரணகள் 
அடனத்தும ஆங்கிலேயரின கட்டுபபெொட்டுக்கு 
ெந்தன. ஆங்கிலேயபபெடைடயக் கணைதும, 
லமற்குப பெொடையத்தொரும சரைடைந்தனர்.

புதுக்லகொட்டை மனனர் விஜய ரகுநொத 
்தொணடைமொன கைபபூர் கொட்டிலிருந்த 
கட்ை்பெொமமடனப பிடித்து, ஆங்கிலேயரிைம 
ஒபபெடைத்தொர். கட்ை்பெொமமனின ஆதரெொைர்கள் 
மருது சலகொதரர்கள், லகொபெொே நொயக்கர் 
ஆகிலயொருைன இடைெதற்குச் சிெகங்டகக்கும 
தி ண டு க் க ல  ம ட ே க் கு ன று க ளு க் கு ம 
விடரந்தனர்.

1799 அக்லைொபெர் 16 அனறு பெொனர்லமன 
கட்ை்பெொமமடனக் கயத்தொறு எனனுமிைத்தில 
பெொடையக்கொரர்கள் கூடியிருந்த அடெயில 
விசொரடை ்சய்தொர். அது லகலிக்கூத்தொன 
விசொரடையொகலெ இருந்தது. கட்ை்பெொமமன 
மரைத்டதப பெற்றிக் கெடேபபெைொமல, 
தன மீது சுமத்தபபெட்ை அடனத்து 
குற்்றச்சொட்டுகடையும ஒத்துக்்கொணைொர். 
அெர் சிெகிரிக்கு எதிரொக ஆயுதந்தரித்த 
வீரர்கடை அனுபபியடதயும பெொஞ்சொேங்குறிச்சிப 
லபெொரில ஆங்கிலேயபபெடைகளுக்கு எதிரொகப 
லபெொரிட்ைடதயும ஒத்துக்்கொணைொர். அக்லைொபெர் 
17ஆம நொளில கட்ை்பெொமமன கயத்தொறு பெடழய 
லகொட்டைக்கு அருகில தூக்கிலிைபபெட்ைொர். 
கட்ை்பெொமமனுடைய வீரச்்சயலகடைக் 
கருப்பெொருைொகக் ்கொணை நொட்டுபபு்றபபெொைலகள் 
மக்களிடைலய அெரது நிடனடெ இனறுெடர 
உயிர்பபுைன டெத்துள்ைன.

ைருது சலகதா்ரர்களும் 1801 
த்னனிந்தியக் கிைர்ச்சியும்
ஆற்கொடு நெொப 1772ஆம ஆணடு உைனபெடிக்டக 
மூேம ஸ்தேக்கொெல, லதசக்கொெல 

1799 லம மொதத்தில ்ெல்ேஸ்லி 
பிரபு திருச்சிரொபபெள்ளி, தஞ்சொவூர், மதுடர 
ஆகிய இைங்களில இருந்த பெடைகடை் 
திரு்நலலெலிக்கு அனுபபெ உத்தரவு 
பி்றபபித்தொர். திருெனந்தபுரம அரசரின 
பெடையும ஆங்கிலேயருைன இடைந்தது. 
லமஜர் பெொனர்லமன அதிக ஆற்்றல ்கொணை 
லபெொர்த்தைெொைங்களுைன பெடைகடை 
ெழிநைத்தினொர்.

1799 ஜூன 1 அனறு கட்ை்பெொமமன 
500 ஆட்களுைன சிெகங்டகக்குச் ்சன்றொர். 
பெடழயனொறு என்ற இைத்தில மருதுவுைன 
தீவிர ஆலேொசடன நைத்தினொர். இடதயடுத்து, 
சிெகங்டகயிலிருந்து ஆயுதம தரித்து ெந்த 500 
லபெருைன கட்ை்பெொமமன பெொஞ்சொேங்குறிச்சிக்குத் 
திருமபினொர். 

நொகேொபுரம ,  மனனர்லகொட்டை, 
பெொெொலி, லகொேொர்பெட்டி, ்சந்நலகுடி ஆகிய 
பெொடையங்களின தடேெர்கள் மருது 
சலகொதரர்களின முயற்சியொல ஏற்கனலெ ஒனறு 
லசர்ந்திருந்தொர்கள். அெர்கள் கம்பெனியின 
ஆட்சிபபெகுதிகளிலிருந்த சிே குறிபபிட்ை 
கிரொமங்களில ெரி ெசூலிக்கும  உரிடமடய 
உறுதிபபெடுத்தியிருந்தொர்கள். கட்ை்பெொமமன 
தன ்சலெொக்டகயும நிதியொதொரங்கடையும 
முனனிறுத்தி, இந்த அணியில லசர்ந்து அதன 
தடேெர் ஆனொர். இக்கூட்ைடமபடபெ ஏற்பெடுத்த 
சொபடூர், ஏழொயிரமபெணடை, கொைலகுடி, குைத்தூர் 
ஆகியெற்றின பெொடையக்கொரர்கடையும அதில 
லசருமபெடி ெலியுறுத்தினொர்.

1799 ்சபைமபெர், 1 அனறு லமஜர் 
பெொனர்லமன தனடனக் கட்ை்பெொமமன 
பெொடையங்லகொட்டையில சந்திக்குமபெடி இறுதி 
எச்சரிக்டக விடுத்தொர். கட்ை்பெொமமன சந்திபடபெத் 
தவிர்த்ததொல, பெொனர்லமன லபெொர் ்தொடுக்க 
முடி்ெடுத்தொர். ்சபைமபெர் 5ஆம நொள் கம்பெனி 
பெடை பெொஞ்சொேங்குறிச்சிடயச் ்சன்றடைந்தது.

கட்ை்பெொமமனின லகொட்டை 500 அடி 
நீைத்திலும 300 அடி அகேத்திலும முழுெதும 
மணணில கட்ைபபெட்டிருந்தது. ஆங்கிலேயபபெடை 
லகொட்டையின தகெல்தொைர்புக்கொன ெழிகடைத் 
துணடித்தது. கட்ை்பெொமமனின வீரர்கள் 
கமபீரத்துைனும வீரத்துைனும லபெொரிட்ைொர்கள். 
அெர்கள் மீது ்தொடுக்கபபெட்ை தொக்குதலகள் 
முறியடிக்கபபெட்ைன. கம்பெனிப பெடைக்குக் கூடுதல 
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தன ஆதரெொைர்களுைன மதுடரயில உள்ை 
பெடழயநொடு எனனும பெகுதிடயக் டகபபெற்றினொர். 
1801இல சினன மருதுவின மகன ்செத்த 
தமபியின தடேடமயில சிெகங்டக, 
இரொமநொதபுரம ஆகிய இரு பெகுதிகடைச் லசர்ந்த 
பெடைகளும இடைந்து, கைற்கடர ெழியொகத் 
தஞ்சொவூர் லநொக்கி அணிெகுத்துச் ்சன்றன. 
தஞ்சொவூரில இருந்த பெொதிக்கபபெட்ை விெசொயிகளும 
்செத்த தமபியின பெடையில லசர்ந்தனர். தஞ்சொவூர் 
ஸ்தொனிகர் ஆக இருந்த லகபைன விலலியம 
பைொக்பெர்ன பெடைகடைத் திரட்டி, மொங்குடி 
அருலக ்செத்த தமபிடய ்ென்றொர். தஞ்சொவூர் 
ரொஜொ சரலபெொஜி ஆங்கிலேயருக்குத் துடையொக 
நின்றொர். இருபபினும வீரர்கள் ஆங்கிலேயர் 
பெடை பின ்தொைர்தலிலிருந்து தபபித்து, கைந்து 
்சன்ற பெகுதிகடை எலேொம அழித்து நொசமொக்கி 
்சன்றனர்.

18.3   த்னனிந்தியக் கிைர்ச்சி (1801)
திபபுடெயும கட்ை்பெொமமடனயும ஆங்கிலேயர் 
்ென்ற பினனர், அெர்களின பெடைகள் பெலலெறு 
முடனகளிலிருந்து திருமபி இரொமநொதபுரத்திலும 
சிெகங்டகயிலும கிைர்ச்சியொைர்கடை 
எதிர்்கொள்ை முடிந்தது. சிெகங்டகயின 
முனனொள் ஆட்சியொைரின ெழித்லதொன்றல 
பெைமொத்தூர் ஒய்யொத்லதெரின ஆதரடெயும 
கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி ்பெ்ற முடிந்தது. அெர் 
சிெகங்டகயின ஆட்சியொைரொகக் கம்பெனியொல 
அங்கீகரிக்கபபெட்ைொர். இந்தப பிரித்தொளும தந்திரம 
அரசரின ஆதரெொைர்களிடைலய பிைடெ 
ஏற்பெடுத்தி, இறுதியில கிைர்ச்சியொைர்கடை 
மனந்தைர டெத்தது. 

1801 லம மொதத்தில அக்னியு 
தடேடமயிேொன ஒரு பெடைபபிரிவு தன 
நைெடிக்டககடைத் துெக்கியது. இபபெடை 
மொனொமதுடர, பெொர்த்திபெனூர் ெழியொகப 
பெயணித்து, கிைர்ச்சியொைர்கள் ெசமிருந்த 
பெரமக்குடி அரணகடை ஆக்கிரமித்தது. 
லமொதலினலபெொது இரு தரபபிலும ்பெரும லசதம 
ஏற்பெட்ைது. ஆனொல கிைர்ச்சியொைர்களின 
அைங்கொத எதிர்பபும மருது சலகொதரர்களின 
வீரம ்சறிந்த சணடைகளும ஆங்கிலேயரின 
நைெடிக்டகடய மிகவும கடினமொக்கியது. 
முடிவில, ஆங்கிலேயரின பெடை ெலிடமயும 
தைபெதிகளின தி்றடமயுலம ்ெற்றி ்பெற்்றன. 

ஆகியெற்றுக்கொன உரிடமகடை கம்பெனிக்குக் 
்கொடுத்திருந்தொர். இது பெொடையக்கொரர்கள், 
பெொடையக்கொரர்கள் அலேொலதொர் ஆகிய இரு 
தரபபினரின ஆட்சிபபெகுதிகளிலுமிருந்த கொெல 
தடேெர்கடைப பெொதித்தது. அதிருபதியடைந்த 
கொெலகொரர்களும அெர்களின தடேெர்களும 
நெொபுக்கும கம்பெனிக்கும எதிரொகப 
பெொடையக்கொரர்களுைன லசர்ந்தொர்கள். 
சிெகங்டக ்பெரிய உடைய லதெர், நெொப 
பெடைக்கு எதிரொன சணடையில உயிரிழந்ததொல 
நிர்ெொகப ்பெொறுபடபெ எடுத்துக்்கொணை சினன 
மருதுவும ்பெரிய மருதுவும நெொப பெடைடய 
்ெளிலயற்றினொர்கள். ்பெரிய உடைய லதெர், 
லெலு நொச்சியொர் ஆகிலயொரின மகைொன 
்ெள்ைச்சி நொச்சியொடர சிெகங்டகயின 
இரொணியொக அறிவித்தனர். அெர்கள் அடமச்சர் 
்பெொறுபபுகடை ஏற்்றனர். அனட்றய சிெகங்டகக் 
கொட்டின நடுவில இருந்த கொடையொர்லகொவில, 
கிைர்ச்சியொைர்கள் கூடுமிைமொகவும அெர்கைது 
அடையொைமொகவும இருந்தது. வீரபெொணடிய 
கட்ை்பெொமமன தூக்கிலிைபபெட்ைதும, அெருடைய 
சலகொதரர் ஊடமத்துடர கமுதிடயச் 
்சன்றடைந்தொர். அங்கிருந்து அெடரச் 
சினன மருது சிெகங்டகயின தடேநகரொன 
சிறுெயலுக்கு அடழத்துச் ்சன்றொர்.

நெொப முகமது அலி முத்துரொமலிங்கத் 
லதெடரச் சிட்றயிலிருந்து விடுவித்து, அெடர 
இரொமநொதபுரத்தின லசதுபெதியொக முடிசூட்டினொர். 
ஆனொல கிைர்ச்சியொைர்கள் முத்துக்கருபபெத் 
லதெடரத் தங்கள் ஆட்சியொைரொக அறிவித்தனர். 
லமலும அரசின ்தற்குப பெதிடயயும 
ெைக்குப பெகுதிடயயும ஆக்கிரமித்தனர். 
கிைர்ச்சியொைர்களின வீரர்கள் மதுடரக்குள்ளும 
நுடழந்தனர். ஜூடேயில ஊடமத்துடர 

மருது சலகொதரர்கள்
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பெயிற்சியளிக்கபபெட்ை பெொடையக்கொரர்களில 
ஒருெர். சினனமடே லகொயமபுத்தூரில இருந்த 
ஆங்கிலேயரின லகொட்டை மீது தொக்குதல 
நைத்தும முயற்சியில (1800) இருந்தலபெொது, 
மருது பெொணடியரின உதவிடயப ்பெ்ற 
முயன்றொர். கம்பெனியுைன லபெொரிடுெதற்கொக 
விருபெொட்சி லகொபெொே நொயக்கர், பெரமத்திலெலூர் 
அபபெச்சிக் கவுணைர், லசேம ஆத்தூர் லஜொனி 
ஜொன கைன, ்பெருந்துட்ற குமரொள் ்ெள்டை, 
ஈலரொடு ெொரைெொசி ஆகிலயொருைன கூட்ைணி 
லசர்ந்தொர்.

தனது பெடைடய ெலுவூட்டுெதற்குத் 
லதடெயொன உதவிகடை மருது 
சலகொதரர்களிைமிருந்து ்பெறுெடதக் கம்பெனி 
தடுத்துவிட்ைதொல சினனமடேயின திட்ைங்கள் 
பெலிக்கவிலடே.  அெரும தன  திட்ைத்டத 
மொற்றிக்்கொணடு, திட்ைமிட்ைதற்கு ஒரு நொள் 
முனனதொகலெ லகொட்டைடயத் தொக்கினொர். 
கம்பெனிப பெடை 49 லபெடரத் தூக்கிலிடுெதற்கு 
இது ெழிெகுத்தது. சினனமடே ஆங்கிலேயரிைம 
சிக்கொமல தபபினொர். 1800இலிருந்து அெர் 
தூக்கிலிைபபெட்ை 1805 ஜூடே 31 ெடர 
கம்பெனிக்கு எதிரொகப லபெொரொடிக்்கொணலை 
இருந்தொர். 

சி ன ன ம ட ே யி ன  ல பெ ொ ர் க ளி ல 
முக்கியமொனடெ மூனறு: கொவிரிக்கடரயில 
நடை்பெற்்ற 1801 லபெொர், 1802ஆம ஆணடு 
ஓைநிடேயில நைந்த லபெொர்; 1804இல நைந்த 
அரச்சலூர் லபெொர் ஆகும. அெரது இறுதிப லபெொர் 
1805இல நடை்பெற்்றதொகும. இபலபெொரில 
சினனமடே அெருடைய சடமயலகொரரொல 
துலரொகம இடழக்கபபெட்ைொர். தீரன சினனமடே 
சிெகிரி லகொட்டையில தூக்கிலிைபபெட்ைொர்.

லேலூர் புரட்சி
அரியடைடய இழந்த அரசர்கள், 
குறுநிே மனனர்கள் ஆகிலயொரின 
சந்ததியினர் ஆங்கிலேய ஆட்சி சுமத்திய 
அடிடமத்தடைடயத் தகர்க்கத் ்தொைர்ந்து 
பெே முயற்சிகடை லமற்்கொணைனர். 
அெற்றின ்மொத்த விடைவுதொன 1806ஆம 
ஆணடில ஏற்பெட்ை லெலூர் புரட்சி ஆகும. 
மருது சலகொதரர்களின கிைர்ச்சி ஒடுக்கபபெட்ை 
பினனர், அெர்கள் லெலூடர டமயமொகக் 
்கொணடு ்சயலபெட்ைனர். எணணிக்டகயில 

ஆங்கிலேயர் ஊடமத்துடரடயக் டகது 
்சய்தடதத் ்தொைர்ந்து, மருது பெொணடியடரச் 
சிங்கமபுைரி குனறுகளிலும ்செத்டதயொடெ 
ெத்தேகுணடு பெகுதியிலும ்ெள்டை மருதின 
மகன துடரசொமிடய மதுடரக்கு அருகிலும 
டகது ்சய்தனர். சினன மருதுவும அெருடைய 
சலகொதரர் ்ெள்டை மருதுவும 1801 அக்லைொபெர் 
24இல திருபபெத்தூரில தூக்கிலிைபபெட்ைனர். 
ஊடமத்துடரயும ்செத்டதயொவும அெர்களின 
ஆதரெொைர்கள் பெேரும பெொஞ்சொேங்குறிச்சிக்குக் 
்கொணடு ்சலேபபெட்டு 1801 நெமபெர் 16ஆம நொள் 
தடே துணடிக்கபபெட்டுக் ்கொலேபபெட்ைொர்கள். 
73 கிைர்ச்சியொைர்கள் 1802 ஏபரல மொதத்தில 
மலேயொவில பினொங்குக்கு நொடு கைத்தபபெட்ைொர்கள்.

தீரன சின்னைமே

தீரன சினனமடே

லசேம, லகொயமபுத்தூர், கரூர், திணடுக்கல 
ஆகியடெ அைங்கிய ்கொங்குநொடு, மதுடர 
நொயக்கர் அரசின ஒரு பெகுதியொக இருந்தது. 
அடத டமசூர் உடையொர்கள் டகபபெற்றித் 
தங்கள் கட்டுபபெொட்டுக்குள் ்கொணடு ெந்தொர்கள். 
உடையொர்களின வீழ்ச்சிக்குப பி்றகு டமசூருைன 
இந்த ஆட்சிபபெகுதிகள் டமசூர் சுலதொனகைொல 
கட்டுபபெடுத்தபபெட்ைன. மூன்றொம, நொனகொம டமசூர் 
லபெொர்களின விடைெொகக் ்கொங்குப பெகுதி 
முழுதும ஆங்கிலேயர் ெசமொயின.

தீரன சினனமடே ஆங்கிலேயக் 
கிழக்கிந்தியக் கம்பெனிடய எதிர்த்துப லபெொரிட்ை 
்கொங்குநொட்டுப பெொடையக்கொரர் ஆெொர். 
இெர் பி்ரஞ்சுக்கொரர்கைொலும திபபுெொலும 
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மீடச, சொதி அடையொைங்கள், கடுக்கன 
ஆகியடெ ்தொைர்பெொன உத்தரவு இந்து, முஸ்லீம 
ஆகிய இரு சமயங்கடைச் லசர்ந்த சிபபெொய்களின 
சமய ெழக்கங்கடை மீறுெதொக இருந்தொலும, 
இத்தடகய அடையொைங்கடை ்ெளிபபெடுத்துதல 
இந்த உத்தரவுக்கு முனபு முட்றயொன 
உத்தரெொல தடை ்சய்யபபெைொமலிருந்தொலும, 
அணிெகுபபில இவெொறு லதொனறுமபெடி எந்த ஓர் 
ஒழுங்குபெடுத்தபபெட்ை பெடையிலும ெழக்கத்தில 
இருந்ததிலடே எனறு இமமொற்்றங்களுக்கு 
நியொயம கற்பிக்கபபெட்ைது.

முதல எதிர்பபு 1806 லம மொதத்தில 
நிகழ்ந்தது.  லெலூரிலிருந்த 4ஆம 
்ரஜி்மணட்டின 2ஆம பெடைபபிரிவு 
வீரர்கள் புதிய தடேபபெொடகடய அணிய 
மறுத்தனர். இந்தப பிரச்டன பெடைமுகொமின 
தைபெதியொன கெர்னர் ஃலபெனலகொர்ட்டுக்குத் 
்தரிவிக்கபபெட்ைது. அெர் கிைர்ச்சியொைர்கடை 
உைனிருந்து கணகொணிக்குமபெடி 19ஆம 
குதிடரபபெடைபபிரிவுக்கு உத்தரவிட்ைொர். 
இெர்கள் மீதொன விசொரடைக்கும 
உத்தரவிைபபெட்ைது. 4ஆம ்ரஜி்மணட்டின 2ஆம 
பெடைபபிரிவுக்குப பெதிேொக ெொேொஜொபெொத்திலிருந்த 
23ஆம ்ரஜி்மணட்டின 2ஆம பெடைபபிரிவு 
்பெொறுபடபெ ஏற்்றது. தடேடமயின உத்தரடெ 
எதிர்த்தடமக்கொகப பெடையின கீழ்நிடேப 
்பெொறுபபிலிருந்த 21 வீரர்கள் இரொணுெ 
நீதிமன்றத்தில விசொரிக்கபபெட்ைொர்கள். அெர்களில 
10 முஸ்லீமகளும 11 இந்துக்களும இருந்தொர்கள். 
நீதிமன்ற உத்தரடெ நிட்றலெற்றும்பெொருட்டு 
இரு வீரர் (ஒரு முஸ்லீம, ஒரு இந்து)களுக்குத் 
தேொ 900 கடசயடிகள் ்கொடுக்கபபெட்டு, அெர்கள் 
பெணிநீக்கம ்சய்யபபெட்ைொர்கள்.

இந்திய வீரர்களிைமிருந்து கிைமபிய 
எதிர்பபுகடை மீறி, அெர்களின மனக்குட்றகடைப 
்பெொருட்பெடுத்தொமல அரசு தொன முனடெத்த 
மொற்்றங்கடைச் ் சயலபெடுத்த முடி்ெடுத்தது. ‘புதிய 
தடேபபெொடகடய அணிெதற்கு விருபபெமிலேொத 
உைர்வு வீரர்களிடைலய மிக பெேவீனமொக 
இருபபெதொக’லெ கெர்னர் விலலியம ்பெணடிங்க் 
நமபினொர்.

லெலூர் லகொட்டையில 1806 ஜூடே 
9ஆம நொள் இரவினலபெொது பெணியிலிருந்த 
இரொணுெ அதிகொரிகள் ெழக்கத்துக்கு 
மொ்றொக எடதயும கெனிக்கவிலடே என 

3000க்குக் குட்றயொத திபபு சுலதொனின 
விசுெொசிகள் லெலூரிலும அதன சுற்றுெட்ைொரப 
பெகுதிகளிலும குடிலயறியிருந்ததொல, ஆங்கிலேய 
எதிர்பபுக்கூட்ைடமபபின அடமபபெொைர்கள் 
அங்கு தங்கள் இரகசிய நைெடிக்டககளில 
்தொைர்ந்து ஈடுபெட்ைனர். ஆங்கிலேயரொல 
பெதவிலயொ, ்சொத்லதொ பெறிக்கபபெட்ைெர்கள், 
் க ொ ல ே ப பெ ட் ை ெ ர் க ளி ன  உ ்ற வி ன ர் க ள் 
ெறுடமயின லகொரபபிடியில சிக்கியிருந்னர். 
இதுலபெொல பெொதிக்கபபெட்ை பெேடர லெலூர் 
லகொட்டையின பெடைமுகொம உள்ைைக்கியிருந்தது. 
இவெொறு லெலூர் லகொட்டை ் தனனிந்தியொவின 
புரட்சியொைர்கள் சந்தித்துக்்கொள்ளுமிைமொக 
ஆனது.  சிபபெொய்களும லெலூருக்கு 
இைம்பெயர்ந்தெர்களும லகொட்டையில அடிக்கடி 
கூடித் தீவிரமொகக் கேந்தொலேொசித்தனர். 
அெற்றில திபபு மகனகளின பிரதிநிதிகளும 
பெங்லகற்று ெந்தனர்.

உட்னடிக் கதாரணம்
இடைபபெட்ை கொேத்தில ஆங்கிலேயர் 
தங்கள் பெடையில உள்ை சிபபெொய்பபிரிவில 
சிே புதுடமகடை நடைமுட்றக்குக் 
்கொணடுெந்தொர்கள். சிபபெொய்கள் சொதி அலேது 
மதத்தின அடையொைமொகத் தங்கைது ்நற்றியில 
அணிந்த அடனத்து விதமொன குறியீடுகளும தடை 
்சய்யபபெட்ைன. சிபபெொய்கள் தங்கள் மீடசடய 
ஒலர மொதிரியொன முட்றக்குப ்பெொருந்துமபெடி 
்ெட்டுெதற்கு அறிவுறுத்தபபெட்ைனர். துடை 
்ஜனரல அக்னியு சிபபெொய்களுக்கொன ஒரு புதிய 
தடேபபெொடகடய ெடிெடமத்து, தனது லநரடிக் 
கணகொணிபபில அதடன அறிமுகம ்சய்தொர்.

இ ந் தி ய ர் க ளி ன  பெ ொ ர் ட ெ யி ல , 
இந்தத் தடேபபெொடகயில இைம்பெற்றிருந்த 
அருெருக்கத்தக்க அமசம, அதன மீதிருந்த 
ரிபபென மற்றும குஞ்சம ஆகும. இது மிருகத் 
லதொலில ்சய்யபபெட்டிருந்தது. பெனறித்லதொல 
முஸ்லீமகளுக்கு ்ெறுபபூட்டும ்பெொருள் 
ஆகும. இந்துக்கள் பெசுத்லதொலில ்சய்யபபெட்ை 
எந்தப ்பெொருடையும விேக்க லெணடியதொகக் 
கருதினர். இந்த மொற்்றங்களுக்கொன 
எதிர்படபெ இந்தியர்களிடைலய இனனும 
அதிகரிக்கச்  ்சய்யும ெடகயில, சிபபெொய்கள் 
அணியும சீருடையின முனபெக்கம சிலுடெ  
்பெொறிக்கபபெட்டிருந்தது.
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லெலூர்க் லகொட்டையில ஜூடே 
10ஆம நொள் கொடே 2 மணிக்கு முதனடம 
பெொதுகொபபுத்தைத்திலிருந்த கொெேொளியிைமிருந்து 
கொர்பபெரல பியர்சிக்கு ஒரு ் சய்தி ் தரிவிக்கபபெட்ைது. 
பெடைவீரர் குடியிருபபுக்கு அருகில துபபெொக்கி 
சுடும சத்தம லகட்ைது எனபெலத அச்்சய்தி. பியர்சி 
பெதில நைெடிக்டகயில இ்றங்கும முனனலர, 
சிபபெொய்கள் ஆங்கிலேயப பெொதுகொெேர்கள் 
மீதும, பெடைவீரர் குடியிருபபு, அதிகொரிகள் 
குடியிருபபு ஆகியெற்றின மீதும ஏ்றக்குட்றய 
ஒலர லநரத்தில தொக்குதல ்தொடுத்தனர். 
பியர்சியும கடுடமயொன கொயங்களுக்கு 
உள்ைொனொர். ஐலரொபபியக் குடியிருபபுகளில 
லகொடை ்ெக்டகடயச் சமொளிக்கக் கதவுகள் 
இரவிலும தி்றந்து டெக்கபபெட்டிருந்தன. 
கிைர்ச்சியொைர்கள் பெடுக்டககளில பெொதுகொபபினறி 
உ்றங்கிக்்கொணடிருந்த ஐலரொபபியடரச் 
சனனல ெழியொக எளிதில சுை முடிந்தது. 
ஐலரொபபியக் குடியிருபபுக்குத் தீ டெக்கபபெட்ைது. 
ஐலரொபபிய அதிகொரிகளின குடியிருபபுகடைக் 
கணகொணித்து, ்ெளிலய ெரும எெடரயும 
சுடுெதற்குத் தனிபபெடைபபிரிவு நியமிக்கபபெட்ைது. 
்ெடிமருந்துகளும துபபெொக்கி ரடெகளும 
லசமித்து டெக்கபபெட்டிருந்த கிைங்டக முதேொம 
்ரஜி்மணட்டின ஒரு பிரிவு தனது கட்டுபபெொட்டின 
கீழ் ்கொணடுெந்தது. அலத ்ரஜி்மணட்டிலிருந்து 
லதர்வு ்சய்யபபெட்ை ஒரு குழு குடியிருபபுகளில 
உள்ை ஐலரொபபியடரக் ்கொலெதற்குத் ்தொைர்ந்து 
கணகொணிபபில இருந்தது. ஏரொைமொன ஐலரொபபிய 
ஒழுங்குமுட்ற நைத்துனர்களுைன, 13 அதிகொரிகள் 
்கொலேபபெட்ைனர். இரொணுெக்குடியிருபபில 82 
கீழ்நிடே இரொணுெ வீரர்கள் இ்றந்தொர்கள். 91 
லபெர் கொயமடைந்தனர். 

உள்ளூர் வீரர்கள் அைங்கிய 16ஆம 
கொேொட்பெடைடயச் லசர்ந்த லமஜர் ஆர்மஸ்ட்ரொங் 
துபபெொக்கிச் சத்தம லகட்ைலபெொது லகொட்டைக்கு 
்ெளிலய பெலேக்கில ்சனறு ்கொணடிருந்தொர். 
அெர் பெலேக்கிலிருந்து இ்றங்கி, லகொட்டையின 
சரிெொன பெகுதிக்குச் ்சனறு விசொரித்தொர். அதற்குப 
பெதில லபெொல பெொதுகொபபு அரணிலிருந்து சரமொரியொகப 
்பெொழிந்த குணடுமடழ உைனடியொக அெரது 
உயிடரப பெறித்தது. லகொட்டைக்கு ்ெளிலய 
பெணியிலிருந்த லமஜர் லகொட்ஸ் கிைர்ச்சிடயப பெற்றிக் 
லகள்விபபெட்டு லகொட்டைக்குள் நுடழய முயன்றொர். 
அெரொல உள்லை ்சலே முடியொததொல, ஆற்கொட்டில 
குதிடரபபெடை முகொமுக்குப ்பெொறுபபு ெகித்த 
கிலேஸ்பிக்குக் கடிதம எழுதி, அடதக் லகபைன 

முதலில கூ்றபபெட்ைது. எனினும, அனட்றக்குப 
்பெொறுபபிலிருந்த ஆங்கிலேய அதிகொரி 
பெொர்டெயிடும தனது லெடேடய அனறு 
்சய்யவிலடே எனறும தனக்குப பெதிேொக 
ஜலமதொர் லேக் கொசிம என்ற இந்திய 
அதிகொரிடய அனுபபினொர் எனறும பினனர் 
்தரிய ெந்தது. லெலூர் புரட்சிக்குப பி்றகு, 
அெர் முதனடமக் குற்்றெொளிகளில ஒருெரொக 
அடையொைம கொைபபெட்ைொர். ஜஸுடே 10 
அதிகொடேயில பெயிற்சியில கேந்து்கொள்ை 
லெணடிய பெடைபபிரிவின தடேெர்கள் ஜஸுடே 
9 ஆம நொள் இரலெ லகொட்டையில தூங்குெதற்கு 
அடதச் சொக்கொகப பெயனபெடுத்தினர். இந்தத் 
துடை இரொணுெ அதிகொரி லகொட்டைக்குள் 
பெொதுகொெேர்கைொகத் தனனொல இயன்றெடர 
தனனுடைய ஆதரெொைர்கடைலய நியமித்தொர்.

லெலூர் புரட்சியில முக்கியப பெங்கு 
ெகித்ததொகக் கருதபபெடுபெெர் ஜமொலுதீன ஆெொர். 
இெர் திபபுக் குடுமபெத்தின 12 இைெரசர்களில 
ஒருெர். அெர் லேக் கொசிம லபெொன்ற இந்திய 
அதிகொரிகளிைமும வீரர்களிைமும இரகசியப 
லபெச்சுெொர்த்டதகளினலபெொது, அெர்கள் லெலூர் 
லகொட்டைடய எட்டு நொட்களுக்குத் தங்கள் 
கட்டுபபெொட்டில டெத்திருக்குமபெடியும அதற்குள் 
10 ஆயிரம ஆதரெொைர்கள் உதவிக்கு ெந்து 
விடுெொர்கள் எனறும கூறி ெந்தொர். உரிடம 
பெறிக்கபபெட்ை பெொடையக்கொரர்களின உதவிடயக் 
லகட்டு அெர்களுக்குக் கடிதம எழுதபபெட்டுள்ைடதயும 
அெர் ்தரிவித்தொர். திபபு சுலதொனிைம பெணிபுரிந்த  
ஏரொைமொன அதிகொரிகள் திபபுவின முனனொள் 
அடமச்சரொன புர்னியொவுைன ்தொைர்பில 
இருபபெதொகவும அெர்கள் தக்க லநரத்தில 
டக்கொடுபபெொர்கள் எனறும ஜமொலுதீன கூறினொர்.

லேலூர் கிைர்ச்சி

லெலூர் லகொட்டை
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குதிடரபபெடையின ஒரு பிரிவு லகொட்டைக்குள் 
நுடழந்தது.

கிலேஸ்பியின வீரர்கள் கடுடமயொன 
துபபெொக்கிச்சூட்டை எதிர்்கொணைனர். ்தொைர்ந்து 
நடை்பெற்்ற தொக்குதலில கர்னல கிலேஸ்பியும 
கொயங்களுக்கு உள்ைொனொர். கிைர்ச்சியில 
ஈடுபெட்ை சிபபெொய்கள் பினெொங்கினொர்கள். 
நூற்றுக்கைக்கொனெர்கள் லகொட்டையின சுெர்கள் 
மீது ஏறித் தபபித்தனர் அலேது ஆயுதங்கடைக் 
கீலழ லபெொட்டுவிட்டு கருடைக்கொகக் ்கஞ்சினர். 
குதிடரபபெடைபபிரிவுகள் அடனத்தும அணிெகுபபு 
டமதொனத்தில ஒனறுகூடின. லகொட்டையின 
திட்டிெொசல மூேம கிடைத்த குறுகேொன பெொடத 
ெழிலய தபபிலயொடிய சிபபெொய்கடைப பின்தொைர்ந்து 
்சனறு பிடிக்க முடி்ெடுக்கபபெட்ைது.

தபபிலயொடிய சிபபெொய்கடை ெழிமறித்துப 
பிடிக்கச் சிே உள்ளூர் குதிடரக்கொரர்களுைன  ஒரு 
குதிடரபபெடைபபிரிவு கிைமபியது. லகொட்டையின 
அடனத்துக் கட்டிைங்களிலும லதடுதல லெட்டை 
நைந்தது. அங்கு ஒளிந்திருந்த கிைர்ச்சியொைர்கள் 
இரக்கமினறிக் ் கொலேபபெட்ைொர்கள். கிலேஸ்பியின 
ஆட்கள் கிைர்ச்சிக்குத் திட்ைம தீட்டிய திபபுவின 
மகனகடைப பெழிெொங்க விருமபினொர்கள். 
ஆனொல ்ேபடி்னணட் கர்னல மர்ரியொட் இடத 
எதிர்த்தொர்.

ஸ்டீெனசன எனபெெரிைம ்கொடுத்தனுபபினொர். 
அந்தக் கடிதம லெலூரிலிருந்து 25 கி.மீ ் தொடேவில 
இருந்த ஆற்கொட்டுக்குக் கொடே 6 மணி அைவில 
்சன்றடைந்தது. கர்னல கிலேஸ்பி உைலன 
லெலூருக்குப பு்றபபெட்ைொர். தனனுைன லகபைன யங் 
தடேடமயில 19ஆம குதிடரபபெடைடயச் லசர்ந்த 
ஒரு பிரிடெயும ்ேபடி்னணட் உட் ைவுஸ் 
தடேடமயில அதற்குத் துடைநிற்கும 7ஆம 
குதிடரபபெடையிலிருந்து ஒரு ெலுெொன பிரிடெயும 
அடழத்துச் ்சன்றொர். அெர் குதிடரபபெடையில 
மீதமுள்ை வீரர்களுைன தனடனப பின்தொைர்ந்து 
ெருமபெடி கர்னல ்கனனடியிைம அறிவுறுத்திவிட்டு, 
ஆற்கொடு பெடைமுகொடமப பெொதுகொக்கவும தனனுைன 
தகெல்தொைர்பில இருக்கவும ஒரு தனிபபிரிடெ 
விட்டுச்்சன்றொர்.

லெலூர் லகொட்டைக்குக் கொடே 9 மணிக்கு 
ெந்தடைந்த கிலேஸ்பி ்தொைர்ந்து துபபெொக்கிச்சூடு 
நைந்து்கொணடிருந்ததொல, பீரங்கிகள் தங்கள் 
பெொதுகொபபுக்கு ெந்துலசருமெடர கொத்திருக்க 
முடிவு ் சய்தொர். விடரவிலேலய ஆற்கொட்டிலிருந்து 
பின்தொைர்ந்து ெந்த  ்கனனடி தடேடமயிேொன 
குதிடரபபெடை 10 மணி அைவில ெந்துலசர்ந்தது. 
்ேபடி்னணட் பைொகிஸ்ைன தடேடமயில 
19ஆம குதிடரபபெடையின பீரங்கியொல 
லகொட்டையின ்ெளிெொசல கதவு தகர்க்கபபெட்ைது. 
லகபைன ஸ்்கலட்ைன தடேடமயிேொன 

கிலேஸ்பியின ென்கொடுடமகடை லநரில பெொர்த்த லஜ. பிைொக்கிஸ்ைன, 800க்கும லமற்பெட்ை உைலகள் 
லகொட்டையிலிருந்து ்ெளிலய எடுத்துச் ்சலேபபெட்ைதொக கூறுகி்றொர். ைபிள்யூ. லஜ. விலசனின மதிபபீட்டினபெடி 
கிைர்ச்சியில பெங்லகற்்றதற்கொக 378 லபெர் சிட்ற டெக்கபபெட்ைனர். 516 லபெர் மீது குற்்றம சுமத்தபபெட்ைொலும சிட்றத் 
தணைடன விதிக்கபபெைவிலடே. விசொரடைக்குழுவிைம அளிக்கபபெட்ை ெொக்குமூேங்களினபெடி, இரொணுெ 
நீதிமன்றம சிே தனிபபெட்ை நபெர்களுக்கு மரை தணைடன விதித்தது. சிேடர நொடு கைத்தியது. இத்தணைடனகள் 
லெலூர் ்பெொறுபபெதிகொரியொல  1806 ்சபைமபெர் 23 அனறு நிட்றலெற்்றபபெட்ைது.

மு்ேதாம் தரஜிதைணட்டின மு்ல �மடப்பிரிவு
பீரங்கி முடனயில கட்டிச் சுைபபெட்ைெர்கள் – 1 ைவிலதொர், 1 நொயக்
சுட்டுக்்கொலேபபெட்ைெர்கள் – 1 நொயக், 4 சிபபெொய்கள்
தூக்கிலிைபபெட்ைெர்கள் – 1 ஜலமதொர், 4 சிபபெொய்கள்
நொடு கைத்தபபெட்ைெர்கள் – 3 ைவிலதொர்கள், 2 நொயக்குகள், 1 சிபபெொய்

23ஆம் தரஜிதைணட்டின 2ஆம் �மடப்பிரிவு
பீரங்கி ெொயில கட்டிச் சுைபபெட்ைெர்கள் – 2 சுலபெதொர்கள், 2 ேஸ்கொர்கள்
தூக்கிலிைபபெட்ைெர்கள் – 2 ைவிலதொர்கள், 1 நொயக்

(சான்று: W.J. Wilson, History of Madras Army, Vol.III, pp. 186-89) 
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ெருெொய் ஈட்டும முட்றயும இந்தியக் கிரொமியச் 
சமூகத்டத மிகக் கடுடமயொகப பெொதித்தன. 
விெசொயிகடை அதற்கு முனனிலேொத 
அைவுக்கு ெருத்தியது. ெருெொய் ஈட்டும 
லெைொணமுட்றயின ்தொைக்க கொேத்தில 
விெசொயிகள் அெர்களுக்கு அதிகைவிேொன 
ெருெொய் இேக்டக நிர்ையித்து, அநியொயமொக 
அடத ெசூலித்த ஒபபெந்ததொரர்கைொலும கம்பெனி 
அதிகொரிகைொலும நசுக்கபபெட்ைனர். இதற்குத் தீர்வு 
கொணுமபெடி விெசொயிகள் ்தொைக்கத்தில கம்பெனி 
அரசொங்கத்துக்குப புகொர் அனுபபினொர்கள். ஆனொல 
அெர்களின லகொரிக்டக ்சவிசொய்க்கபபெைொமல 
லபெொனலபெொது, அெர்கள் அணி திரணடு, லநரடி 
நைெடிக்டகயில இ்றங்கினர்.  விெசொயிகள் 
உள்ளூர் கச்லசரி (ெருெொய் ெசூலிக்கும 
அலுெேகம)கடைத் தொக்கினொர்கள்; தொனியச் 
லசகரிபபுக்கிைங்குகடைக் ்கொள்டையடித்தொர்கள்; 
ெரிடயச் ்சலுத்த மறுத்தொர்கள்.

1840களிலும 1850களிலும ்சயலபெட்ை 
விெசொயிகள் இயக்கம மேபெொர் கிைர்ச்சியொக 
்ெளிபபெட்ைது. இபபெகுதியில குடிலயறி, மேபெொர் 
்பெணகடைத் திருமைம ்சய்து்கொணை அரபு 
ெணிகர்களின சந்ததியினர் (மொபபிள்டைகள்) 
ஆெர். பெடிபபெடியொக மொபபிள்டைமொர்கள் 
விெசொயத்டதச் சொர்ந்தெர்கைொகி, நிேத்டத 
ெொைடகக்கு எடுத்து விெசொயம ்சய்லெொரொகவும 
நிேமற்்ற உடழபபெொைர்கைொகவும சிலேட்ற 
ெணிகர்கைொகவும மீனெர்கைொகவும மொறினர். 
1792இல ஆங்கிலேயர் மேபெொடரத் தங்கள் 
கட்டுபபெொட்டின கீழ் ்கொணடுெந்தலபெொது, அெர்கள் 
நிே உடைடம விெகொரங்கடைச் சீரடமக்க 
முடி்ெடுத்தொர்கள். நிேத்துக்கொன தனிநபெர் 
உரிடமயொைர் முட்றடய உருெொக்குெது அெர்கள் 
்கொணடுெந்த மொற்்றமொகும. முனபிருந்த மரபுமுட்ற,  
நிேத்திலிருந்து கிடைக்கும ்மொத்த விடைச்சடே 
ஜனமி (ஜனமம என்ற உரிடம ்பெற்்றெர்), கனமதொர் 
(கனம என்ற உரிடம ்பெற்்றெர்), விெசொயி 
ஆகிலயொர் சரிசமமொகப பெகிர்ெதற்கு ெொய்பபெளித்தது. 
ஆங்கிலேயர் ்கொணடுெந்த புதிய முட்ற 
ஜனமிகடை நிேத்தின முழு உரிடமயொைர்கைொக்கி, 
குத்தடக விெசொயிகடை ்ெளிலயற்றும 
அதிகொரத்டதயும ்கொடுத்தது. இந்த நடைமுட்ற 
அதற்கு முனபு இலேொததொகும. இது விெசொயிகடை 
மிகவும பெொதித்தது. இெற்றுைன, மிடகயொக 
மதிபபிடுதல, சட்ைத்துக்குப பு்றமபெொன ெரிகடைச் 
சுமத்துெது, நீதிமன்றமும கொெலதுட்றயும 
நிே உரிடமயொைருக்கு மட்டுலம ஆதரெொக 

கர்னல கிலேஸ்பி லெலூர் லகொட்டைடய 
15 நிமிைங்களுக்குள் ஆங்கிலேயரின 
கட்டுபபெொட்டுக்குள் ்கொணடுெந்ததொகக் 
கூ்றபபெடுகி்றது. கர்னல ைர்லகொர்ட் (ெொேஜொபெொத் 
பெடைக்குப ்பெொறுபபு ெகித்தெர்) ஜூடே 11இல 
லெலூர் பெடையின தற்கொலிகப ்பெொறுபபு 
அதிகொரியொக நியமிக்கபபெட்ைொர்.  ஜூடே 13இல 
ைர்லகொர்ட் பெடைமுகொமின ்பெொறுபபெொைரொகப 
பெதவிலயற்று,  இரொணுெச் சட்ை ஆட்சிடய 
அமலபெடுத்தினொர். கர்னல கிலேஸ்பியின 
விடரெொன, சி்றந்த திட்ைமிைலுைன கூடிய 
நைெடிக்டகலய,  லகொட்டைடயச் சிே 
நொட்களுக்குள் டகபபெற்றி, அடுத்ததொக 
டமசூரிலிருந்து ெரவிருந்த 50 ஆயிரம 
வீரர்களின ஆதரடெப ்பெறுெதற்குத் திட்ைமிட்ை 
கிைர்ச்சியொைர்களின கூட்ைணிக்கு முற்றுபபுள்ளி 
டெத்ததொகக் கருதபபெடுகி்றது.

பெடைவீரர்கள் எதிர்பபு ்தரிவித்த 
அருெருபபெொன மொற்்றங்கள் திருமபெப 
்பெற்றுக்்கொள்ைபபெட்ைன. விசொரடைக் 
குழுவின கூற்றுபபெடி, டமசூர் இைெரசர்கள் 
கிைர்ச்சிக்கு உைந்டதயொக இருந்தொர்கள் எனபெது 
நிறுெபபெைொததொல, அெர்கடைக் கலகத்தொவுக்கு 
அனுபபிடெக்குமபெடி உத்தரவிைபபெட்ைது. 
உயர்மட்ைத் தீர்பபெொயங்கள் கெர்னர், தடேடமப 
பெடைத்தைபெதி, துடை உதவி ் ஜனரல ஆகிலயொடர 
இந்தக் குைறுபெடிக்குப ்பெொறுபபெொக்கி. அெர்கடைத் 
திருமபெ அடழத்துக்்கொள்ை உத்தரவிட்ைன.

லெலூர் நிகழ்வின தொக்கம டைதரொபெொத், 
ெொேஜொபெொத், ்பெங்களூர், நந்திதுர்கம, 
பெொடையங்லகொட்டை, ்பெலேொரி, சங்கரிதுர்கம 
ஆகிய இைங்களிலும பெரவியது. 1857ஆம ஆணடு 
நடை்பெற்்ற ்பெரும கிைர்ச்சிக்கொன அடனத்து 
முனனறிகுறிகளும லெலூர் கிைர்ச்சியில இருந்தன. 
்பெருங்கிைர்ச்சியில இைம்பெற்்ற ்கொழுபபு தைெபெட்ை 
லதொட்ைொக்கள் என்ற ்சொலலுக்கு மொற்்றொக லெலூர் 
நிகழ்வில இைம்பெற்்ற பெொட்ஜ எனபெடதயும பெகதூர் 
ேொ, நொனொ சொகிப ஆகிலயொருக்கு மொற்்றொக டமசூர் 
இைெரசர்கடையும நமமொல ்பெொருத்திப பெொர்க்க 
முடியும.

18.4   விேசதாயிகள், �ழங்குடிகள் 
ஆகிலயதாரின கிைர்ச்சிகள்

பெதி்னட்ைொம நூற்்றொணடின பிற்பெகுதியிலும 
பெத்்தொனபெதொம நூற்்றொணடின ்தொைக்கத்திலும 
கம்பெனி அரசொங்கத்தின நிே உரிடமயும 
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்கொள்டையடிபபெதும ்சொத்துகளுக்குத் 
தீடெபபெதும அெர்கைது கிைர்ச்சியில முக்கிய 
ெழிமுட்றகைொக இருந்தன. 1831 டிசமபெர் 20ஆம 
நொளில லசொட்ைொ நொக்பூரில உள்ை லசொனிபபூர் 
பெர்கொனொ எழுநூறு கிைர்ச்சியொைர்கள் அைங்கிய 
குழுெொல தொக்கபபெட்டு, ்கொள்டையடிக்கபபெட்டு, 
தீக்கிடரயொக்கபபெட்ைது. 1832 ஜனெரி 26க்குள் 
லகொலகள் லசொட்ைொ நொக்பூர் முழுெடதயும தங்கள் 
ஆளுடகக்குள் ்கொணடு ெந்துவிட்ைொர்கள். 
இெர்களின கிைர்ச்சி ஆங்கிலேயருக்கு எதிரொன 
ஒரு லபெொருைன முடிவுக்கு ெந்தது. மிகத் தீவிரமொக 
ஒரு குறுகிய பெரபபுக்குள் நைந்த சணடையில 
லகொல கிைர்ச்சியின தடேெரொன புத்த பெகத் 
்கொலேபபெட்ைொர். துணடிக்கபபெட்ை அெரது 
தடேடய ஆட்சியொைர்களிைம ஒபபெடைபபெதற்கொக 
அதிகொரிகள், இரொணுெ வீரர்கள் ஆகிலயொரிடைலய 
ஓரொயிரம ரூபெொய் விநிலயொகிக்கபபெட்ைது. 
கிைர்ச்சிக்குத் தூணடுலகொேொக இருந்த பிந்த்ரொய் 
மனகி 1832 மொர்ச் 19ஆம நொள் சரைடைந்ததும, 
லகொலகளின லபெொரொட்ைம ஒரு துயரமொன முடிவுக்கு 
ெந்தது.

சந்்தால  கிைர்ச்சி (1855-56)

சந்தொல  கிைர்ச்சி

பெழங்குடிகைொன சந்தொலகள் ெங்கொைம, 
பீகொர், ஒரிசொ ஆகிய மொநிேங்களில உள்ை 
பெலலெறு கொட்டுபபெகுதிகளில அங்கங்லக 
பெரவியிருந்தபெடி ெொழ்ந்தொர்கள். மஞ்சி எனறும 
அெர்கள் அறியபபெட்ைொர்கள். தங்களின 
தொய்மணணிலிருந்து துரத்தபபெட்ை சந்தொலகள் 
ரொஜமகல குனறுகடைச் சுற்றியுள்ை பெகுதிடயத் 
திருத்தி, அடத ைொமின–இ-லகொ (சந்தொலகளின 
நிேம) எனறு அடழத்தொர்கள். பெழங்குடி 
நிேங்கள் சந்தொல அலேொத ஜமீனதொர்களுக்கும 
ெட்டிக்கடைக்கொரர்களுக்கும குத்தடகக்கு 
விைபபெட்ைதொல, சந்தொலகள் பெடிபபெடியொகக் 

நைந்து்கொள்ெது ஆகியடெ விெசொயிகடை 
ெறுடமயின உச்சத்தில ெொழும நிடேக்குத் 
தள்ளியது.

த ொ ங் க ள்  ந சு க் க ப பெ டு ெ ட த ச் 
சகித்துக்்கொள்ை முடியொத விெசொயிகள் 
எதிர்விடன புரிந்த நிகழ்வுகள் மேபெொரில 
பெத்்தொனபெதொம நூற்்றொணடு முழுதும 
நைந்தன. அெற்றில 1849 ஆகஸ்ட் மொதத்தில 
மஞ்லசரியிலும, 1851 ஆகஸ்ட் மொதத்தில 
குைத்தூரிலும (இந்த இரு இைங்களும ்தற்கு 
மேபெொரில உள்ைடெ) 1852 ஜனெரி மொதத்தில 
ெைக்கில உள்ை மட்ைனூரிலும நிகழ்ந்த 
கிைர்ச்சிகள் மிகவும தீவிரமொனடெயொகும. 
ஆங்கிலேய ஆயுதபபெடைகள் கிைர்ச்சிடய அைக்க 
அனுபபெபபெட்ைன. இங்்கலேொம அடமதிடய 
ஏற்பெடுத்த ஆங்கிலேயர் டகயொணை அைக்குமுட்ற 
நைெடிக்டககள் இருபெது ஆணடுகளுக்கு லமல 
நீடித்தன. ஆனொல மொபபிள்டைகள் 1870இல 
மீணடும எழுச்சி ்பெற்்றனர். மீணடும கிைர்ச்சிகள் 
நைந்தன.

1857க்கு முந்டதய இந்தியொவில 
நடை்பெற்்றெற்றில சிே கிைர்ச்சிகள் 
பெழங்குடியினரொல நைத்தபபெட்ைன. உள்ளூர் 
ெைங்கள் மீதொன அெர்களின தனனொட்சியும 
கட்டுபபெொடும ஆங்கிலேய ஆட்சியொலும பெழங்குடி 
அலேொதெரின ெருடகயொலும பெொதிக்கபபெட்ைலத 
இதற்குக் கொரைமொகும. இபபெழங்குடிகள் 
இந்தியொவின ்பெருமபெகுதிக்குப பெரவி, 
19ஆம நூற்்றொணடில நூற்றுக்கைக்கொன 
தீவிர லமொதலகடையும கிைர்ச்சிகடையும 
ஏற்பெடுத்தினொர்கள். 

லகதாலகளின கிைர்ச்சி (1831-32)
லகொல (Kol) என்ற பெழங்குடி இனத்தினர் பீகொரிலும 
ஒரிசொவிலும லசொட்ைொ நொக்பூர், சிங்பும ஆகிய 
பெகுதிகளில ெொழ்ந்தனர். லசொட்ைொ நொக்பூர் ரொஜொ 
பெே கிரொமங்கடைப பெழங்குடி அலேொலதொருக்குக் 
குத்தடகக்கு விட்ைலத லகொலகளின கிைர்ச்சிக்கு 
உைனடிக்கொரைமொகும. லசொனபூர், தமர் ஆகிய 
பெகுதிகளில ெசித்த லகொலகள் திக்கொைர்களுக்கு 
(ெரி ெசூலிபலபெொர்) எதிரொன கிைர்ச்சிடய 
நைத்துெதற்கு முதல முயற்சிடய எடுத்தனர். 
்ெளியொருடைய ்சொத்துகடைத் தொக்குெடத 
இெர்களின கிைர்ச்சி உள்ைைக்கியிருந்தது. 
லகொலகள் உயிர்ச்லசதம ஏற்பெடுத்துெடத 
லநொக்கமொகக் ்கொணடிருக்கவிலடே. 
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முணடதா கிைர்ச்சி

முணைொ கிைர்ச்சி

பிர்சொ முணைொ ெழிநைத்திய முணைொக்களின 
கிைர்ச்சி (உலகுேன) 1899- 1900 
கொேகட்ைத்தில நடை்பெற்்றது. முணைொக்கள் 
பீகொர் பெகுதியில முக்கியத்துெம ெொய்ந்த 
பெழங்குடிகள் ஆெர். ஆங்கிலேயரின ஆட்சியில 
அெர்களின ்பெொதுநிே உரிடம முட்ற 
அழிக்கபபெட்ைது. முணைொக்களுக்குச் ்சொந்தமொன 
நிேங்கடை ஜொகீர்தொர்களும திக்கொைர்களும 
(்பெரும விெசொயி)ெட்டிக்கடைக்கொரர்களும 
பெறித்துக்்கொணைனர். பிர்சொ முணைொ 
குத்தடகக்குப பெயிரிடும விெசொயிகளின 
குடுமபெத்தில 1874இல பி்றந்தொர். ஆங்கிலேயடர 
விரட்டிவிட்டு, முணைொக்களின ஆட்சிடய 
நிறுெ ெந்த புனிதத்தூதர் என அெர் தனடன 
அடழத்துக்்கொணைொர் .  பெழங்குடிகளின 
நிேங்கடைப பெழங்குடி அலேொலதொர் 
ஆக்கிரமிபபெடத இெரது தேடமயில 
முணைொக்கள் எதிர்த்தொர்கள். முணைொ இனத்டதச் 
லசர்ந்த விெசொயிகள் ஜமீனதொர்களுக்கு ெொைடக 
்சலுத்த லெணைொம என பிர்சொ முணைொ 
ெலியுறுத்தினொர்.

பிர்சொ முணைொ லசொட்ைொ நொக்பூர் 
பெகுதியில கிைர்ச்சிடயத் துெக்கினொர். சொயில 
ரகப எனனுமிைத்தில முணைொ சமூகத்டதச் 
லசர்ந்த ்பெணகள் கணமூடித்தனமொகக் 
்கொலேபபெட்ைொர்கள். சொயில ரகப பெடு்கொடே 
பிர்சொ ஆதரெொைர்கடைத் தடுத்து நிறுத்தவிலடே. 
ஆங்கிலேய அதிகொரிகள் பிர்சொடெக் டகது 
்சய்ய உத்தரவு பி்றபபித்ததுைன, அெடரப 
பிடித்துத் தருபெெர்களுக்குப பெரிசளிபபெதொகவும 
அறிவித்தொர்கள். இத்தடனக்குப பி்றகும 
லபெொரொட்ைத்தில ்பெணகளின பெங்களிபபு 

டகயறுநிடேயில ெொழ லெணடிய 
்நருக்கடிக்குத் தள்ைபபெட்ைொர்கள். இத்துைன, 
உள்ளூர் கொெலதுட்றயினரொலும அபபெகுதிகளில 
் த ொ ை ர் ெ ண டி ப பெ ொ ட த  அ ட ம ப பெ தி ல 
ஈடுபெட்ை ஐலரொபபிய அதிகொரிகைொலும 
அைக்குமுட்றக்குள்ைொனொர்கள். டிக்குகளின 
(்ெளியிலிருந்து ெந்லதொர்) இத்தடகய ஊடுருெல 
சந்தொல சமூகத்டத நிடே தடுமொ்றச் ்சய்தது. 
இது அெர்கள் இழந்த பெகுதிடய மீட்பெதற்கொன 
நைெடிக்டகயில ஈடுபெை டெத்தது.

1855 ஜூடேயில சந்தொலகள் 
ஜமீனதொர்களுக்கும அரசொங்கத்துக்கும விடுத்த 
இறுதி எச்சரிக்டக ்சவிமடுக்கொமல லபெொனவுைன, 
ஆயிரக்கைக்கிேொன சந்தொலகள் விலலும 
அமபும ஏந்திக்்கொணடு ்ெளிபபெடையொன 
கிைர்ச்சிடயத் துெக்கினொர்கள். தமது கிைர்ச்சி 
தமடம ஒடுக்குபெெர்கைொன ஜமீனதொர்கள், 
ெட்டிக்கடைக்கரொர்கள், அரசொங்கம ஆகிய மூனறு 
தரபபினரின புனிதமற்்ற கூட்டுக்கு எதிரொனது எனறு 
அெர்கள் குறிபபிட்ைொர்கள். மலகஷபூர் லபெொரில 
மஞ்சிகளில ்பெருமபெொேொனெர்கள் சிெபபு நி்ற 
உடைடய அணிந்திருந்தொர்கள். பினனொட்களில 
இது அதிகொரத்துக்கு உரிடமலகொரும 
அடையொைத்துக்கொன ஆடை ஆனது. கிைர்ச்சியின 
முதல ெொரத்தில பெத்து லபெர் அைங்கிய ஒரு குழு 
லமொங்கபெர்ரொ எனனும கிரொமத்டதத் தொக்கித் 
தீக்கிடரயொக்கியது. கிைர்ச்சியொைர்களில 
்பெணகளும இருந்தொர்கள்.

்தொைக்கத்தில சித்லதொ சந்தொலகளின 
தடேெரொக இருந்தொர். அெர் டகது 
்சய்யபபெட்ை பினனர் கொனு கிைர்ச்சிடய 
நைத்தினொர். கிைர்ச்சியின பிற்பெகுதியில 
விெசொயிகளும லசர்ந்து்கொணைொர்கள். 
ஆயிரக்கைக்கொன விெசொயிகள் சொர்ேஸ் 
மலசக் அவுரித் ்தொழிற்சொடேடயத் தொக்கிக் 
்கொள்டையடித்தொர்கள். இதன விடைெொக, 
கிைர்ச்சிடய ஒடுக்க ஆங்கிலேயர் தரபபிலிருந்து 
மிருகத்தனமொன நைெடிக்டககள் ்தொைங்கின. 
இரொணுெம குவிக்கபபெட்டு, சந்தொல கிரொமங்கள் 
பெழிக்குப பெழியொக ஒன்றன பின ஒன்றொகத் 
தீக்கிடரயொக்கபபெட்ைன. ஒரு கைக்கீட்டினபெடி, 
கிைர்ச்சி இறுதியொக ஒடுக்கபபெடும முனபு, 30 
ஆயிரம முதல 50 ஆயிரம லபெர் ெடரயொன 
கிைர்ச்சியொைர்களில 15 ஆயிரத்திலிருந்து 20 
ஆயிரம லபெர் ெடர ்கொலேபபெட்ைொர்கள் எனத் 
்தரிகி்றது.
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Independence (இந்திய விடுதடேப லபெொர்) எனும 
தனது நூலில ஆங்கிலேயரொல இதுெடர ்ெறும 
இரொணுெப புரட்சிலய எனறு ெர்ணிக்கபபெட்ை 
இந்நிகழ்வு உணடமயில அ்மரிக்க சுதந்திரப 
லபெொடரப லபெொன்ற ஒரு விடுதடேப லபெொலர என 
ெொதிடுகின்றனர். ஆங்கிேம பெடித்த மத்தியதர 
மக்கள் இவ்ெழுச்சியில எந்த ஒரு பெங்டகயும 
ெகிக்கொவிட்ைொலும லதசிய ெரேொற்றிஞர்கள் 
இவ்ெழுச்சிடய இந்தியொவின முதல விடுதடேப 
லபெொர் எனல்ற கூறுகின்றனர்.

த�ருங்கிைர்ச்சிக்கதா்ன கதாரணங்கள்

1857 ்பெருங்கிைர்ச்சி

நதாடுகமை ஆக்கிரமித்்ல 
ைல்ைௌசி ெொரிசு உரிடம இழபபுக் ் கொள்டகயின 
மூேமொக அெத்டதயும ஜொனசிடயயும 
இடைத்ததும, கடைசி லபெஷெொவின சுவீகொர 
மகனொன நொனொ சொகிடபெ அெமொனகரமொக 
நைத்தியதும ்பெரும அதிருபதிடய ஏற்பெடுத்தின. 
முட்றயொன உரிமம இலேொமல, குத்தடக 
இலேொத நிேங்கடை டெத்திருபலபெொர் பெற்றி 
விசொரிக்க பெமபெொய் அரசு அடமத்த இனொம 
கமிேனின (1852) அறிக்டகயினபெடி 21,000க்கும 
லமற்பெட்ை லதொட்ைங்கள் பெறிமுதல ்சய்யபபெட்ைன. 
இடைக்கபபெட்ை பெகுதிகளில குறிபபெொக அெத்தில 
லமற்்கொள்ைபபெட்ை நிேெருெொய் ஏற்பெொடுகள் 
தொலுக்தொரின நேனகளுக்குப பெொதகமொக 
அடமந்ததொல அெர்கள் ஆங்கிலேயருக்கு 
எதிரொகத் திருமபினர். லமலும அெத்தில அரச 
குடுமபெத்தின ஆதரடெ நமபியிருந்த ஆயிரக் 
கைக்கொன மக்களும, விடேயுயர்ந்த ஆடைகள், 
அேங்கரிக்கபபெட்ை கொேணிகள், அதிக விடேயுள்ை 
நடககள் ஆகியெற்ட்றத் தயொரிபலபெொரும 
ெொழ்விழந்தனர். இவெொறு ைல்ைௌசி 
தனனுடைய விரிெொக்கக் ்கொள்டகயின 
மூேமொக ்பெருெொரியொன மக்களுக்குத் துனபெத்டத 
விடைவித்தொர்.

்தொைர்ெடதக் கொை முடிகி்றது. ரொஞ்சி சிட்றயில 
அடைக்கபபெட்ை பிர்சொ 1900ஆம ஆணடு ஜூன 
9ஆம நொளில தியொகி ஆனொர். அெருடைய ்பெயர் 
்தொைர்ந்து அபபெகுதியின மடேெொழ் மக்கடை 
ஈர்பபெதொக உள்ைது.

18.5  1857 த�ருங்கிைர்ச்சி
அறிமுகம்
1857ஆம ஆணடு ்பெருங்கிைர்ச்சி ஆங்கிலேய, 
இந்திய ெரேொற்று அறிஞர்களிடைலய ்பெரும 
விெொதத்திற்குரிய ்பெொருைொக உள்ைது. 
ஆங்கிே ஏகொதிபெத்திய ெரேொற்்றொசிரியர்கள் 
இவ்ெழுச்சிடய இரொணுெக் கேகம எனறும 
இரொணுெ வீரர்களின லகொபெத்தின ்ெளிபபெொடு 
எனறு கூறி சொதொரைமொகப பு்றந்தள்ளுகின்றனர். 
இந்திய ெரேொற்்றறிஞர்கள் ரொணுெப புரட்சிடயப 
்பெருங்கிைர்ச்சியொக மொற்றியதில மக்கள் ெகித்த 
பெொத்திரம பெற்றி ஆய்வு லமற்்கொணடு இரணடு 
லகள்விகடை எழுபபியுள்ைொர். அக்லகள்விகளுக்கு 
ஏகொதிபெத்திய ெரேொற்்றறிஞர்களிைம பெதிலிலடே. 
இது ஒரு இரொணுெக் கேகம மட்டுலம என்றொல, 
முகொமகளில இருந்த சிபபெொய்கள் புரட்சி ் சய்ெதற்கு 
முனபெொகலெ, மக்கள் கிைர்ச்சி ்சய்தடத 
எபபெடி விைக்குெது? எழுச்சிக்கு உைந்டதயொக 
இருந்தொர்கள் எனறு ்சொலலி மக்கடை அபெரொதம 
விதித்து தூக்கிலிட்டுத் தணடிக்க லெணடிய 
அெசிய்மனன? ெங்கொைப பெடையின ஆங்கிேத் 
தைபெதியொன கர்னல மலலீசன “The Making of the 
Bengal Army” ெங்கொைபபெடையின உருெொக்கம 
எனும சிறு ஏட்டில “ஒரு இரொணுெ வீரர்களின 
கேகம . . .  விடரெொக தனது குைொதியத்டத 
மொற்றிக் ்கொணடு லதசீய எழுச்சியொக மொறியது” 
எனறு குறிபபிடுகி்றொர்.

ெரேொற்்றறிஞர் கீன (Keen) இக்கிைர்ச்சிக்குக் 
கொரைமொகச் ்சயலபெட்ை பெே விேயங்கடை 
முனடெக்கி்றொர். ைல்ைௌசியின இடைபபுக் 
்கொள்டககைொலும சீர்திருத்த லெகத்தொலும 
பெொதிபபுக்குள்ைொன இைெரசர்கள், இரொணுெ 
வீரர்கள் மற்றும ்பெொதுமக்களின குமு்றலகள் 
என ஏற்கனலெ குவித்து டெக்கபபெட்டிருந்த 
எரி்பெொருடை ்கொழுபபு தைெபபெட்ை லதொட்ைொக்கள் 
தீப்பெொறிடய ஏற்பெடுத்திப பெற்றி எரியச் 
்சய்தன. எட்ெர்டு ஜொன தொமசன இந்நிகழ்டெ 
“்பெருமைவில உணடமயொன விடுதடேப 
லபெொரொட்ைம” என விைக்கியுள்ைொர். 1909இல 
்ெளியொன சொெர்கரின The War of Indian 
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இயற்்றபபெட்ை ்ேக்ஸ் லேொசி (Lex Loci Act) 
சட்ைம கிறித்தெர்கைொக மதம மொறியெர்களுக்கும 
மூதொடதயரின ்சொத்துக்களில உரிய பெங்கிடனப 
்பெறும உரிடமடய அளித்தது. இது டெதீக 
இந்துக்களிடைலய ்ெறுபடபெ ஏற்பெடுத்தியது.

லமலும துபபெொக்கித் லதொட்ைொக்களில 
பெசுவின ்கொழுபபும பெனறியின ்கொழுபபும 
தைெபபெட்டுள்ைது என்ற ்சய்தி பெரவியலபெொது 
இந்து முஸ்லீம பெடைவீரர்களின மத உைர்வுகள் 
புணபெட்ைன. இத்லதொட்ைொக்கடை புதிதொக 
அறிமுகமொன எனபீலடு துபபெொக்கிகளுக்குள் 
்சலுத்துெதற்கு முனபெொக அடதப பெடை வீரர்கள் 
கடிக்க லெணடும எனறு ்சொலேபபெட்ைது. இது 
கிறித்தெ மதத்திற்கு மொற்்றம ்சய்யும முயற்சியொக 
கருதபபெட்ைது.

ஆகலெ அடனத்து விதத்திலும 1857 ஆம 
ஆணடு, ்பெருங்கிைர்ச்சி கனிந்த ஆணைொகும. 
்கொழுபபு தைவிய லதொட்ைொ பிரச்சடன 
கிைர்ச்சி எனும ்ெடிமருந்தில டெக்கபபெட்ை 
தீப்பெொறியொகும. பெதவி பெறிக்கபபெட்ை அதிருபதி 
்கொணை ரொஜொக்கள், ரொணிகள், ஜமீனதொர்கள், 
குத்தடகதொரர்கள் டகவிடனஞர்கள், 
்தொழிேொைர்கள், முஸ்லீம அறிவு ஜீவிகள், இந்து 
பெணடிதர்கள், குருமொர்கள் ஆகிய அடனெரும 
இவ்ெழுச்சிடயத் தங்கள் குட்றகடை நிெர்த்தி 
்சய்து ்கொள்ளும ெொய்பபெொகக் கருதினர்.

த�ருங்கிைர்ச்சியின ல�தாக்கு
இப்பெருங் கிைர்ச்சி கலகத்தொவுக்கு அருலகயுள்ை 
பெரக்பூரில இரொணுெக் கேகமொகலெ 
்தொைங்கியது. மங்கள் பெொணலை தனது 
இரொணுெ லமேதிகொரிடய சுட்டுக் ்கொன்றொர். 
்தொைர்ந்து அங்கு இரொணுெக் கேகம ்ெடித்தது. 
அடுத்த மொதம மீரட் நகரில லதொட்ைொக்கடைப 
்பெ்ற லெணடிய 90 வீரர்களில ஐெர் மட்டுலம 
உத்தரவுக்கு அடிபெணிந்தனர். லம மொதம 10 
ஆம நொளில மூனறு ்ரஜி்மணடுகடைச் 
லசர்ந்த சிபபெொய்கள் கிைர்ச்சியில இ்றங்கி தங்கள் 
உயர் அதிகொரிகடைக் ்கொனறு, சிட்றயில 
அடைக்கபபெட்டிருந்த வீரர்கடை விடுதடே 
்சய்தனர். மறுநொள் திலலிடய அடைந்த 
அெர்கள் ஐலரொபபியர் பெேடரக் ் கொனறு நகடரக் 
டகபபெற்றினர் கிைர்ச்சியொைர்கள் இரணைொம 
பெகதூர்ேொடெ லபெரரசரொகப பிரகைனம 
்சய்தனர்.

அநியதாயைதா்ன நிேேருேதாய் மும்
இதற்கு முனனர் லமற்்கொள்ைபபெட்ை நிேெருெொய் 
ஏற்பெொடுகளில இருந்தடதக் கொட்டிலும தற்லபெொது 
நிேெரி மிக அதிகமொக இருந்தது. ஆங்கிலேயருக்கு 
முனனர் இருந்த இந்திய அரசுகள் விடைந்த 
நிேங்களுக்கு மட்டுலம ெரி ெசூலித்தனர். 
ஆங்கிலேயர் நிேெருெொடய ெரியொகக் கருதொமல 
ெொைடகயொகக் கருதினர். இதனபெடி நிேத்தில 
விெசொயம ்சய்தொலும ்சய்யொவிட்ைொலும அலத 
அைவு ெரி ெசூலிக்கபபெட்ைது. பெத்்தொனபெதொம 
நூற்்றொணடின முதல பெொதியில விெசொயப 
பெணைங்களின விடேகள் கடுடமயொக 
வீழ்ச்சியுற்்றன. கொேனியரசு கைடனக் 
குட்றக்கலெொ நிெொரைம ெழங்கலெொ முனெரொத 
சூழலில சிறு விெசொயிகளும குத்தடகதொரர்களும 
்சொல்ேொைொத் துயரங்களுக்கு உள்ைொயினர்.

முஸ்லீம் உயர்குடியி்னரும் 
கற்றிந்ல்தாரும் அந்நியைதா்ல
முஸ்லீமகள் ்பெருமபெொலும அரசுப பெணிகடைலய 
சொர்ந்திருந்தனர். கம்பெனியின ஆட்சிக்கு 
முனனர் முந்டதய அரசுகளில மதிபபுமிகுந்த 
பெணிகளில அெர்கள் பெணியமர்த்தபபெட்டிருந்தனர். 
குதிடரபபெடைத் தைபெதிகைொகச் சிேர் உயர்ந்த 
ஊதியம ்பெற்று ெந்தனர். ஆனொல கம்பெனியின 
ஆட்சியில அெர்கள் துயரத்திற்கு ஆைொயினர். 
ஆங்கிே ்மொழியும லமடேக்கலவியும முஸ்லீம 
அறிவுஜீவிகடை முக்கியமற்்றெர்கைொக ஆக்கியது. 
நீதிமன்றங்களில ்பெொதுபபெணித் லதர்வுகளில 
பெொரசீக ்மொழியின பெயனபெொடு ஒழிக்கபபெட்ைது 
அரசுப பெணியில முஸ்லீமகள் லசர்ெதற்கொன 
ெொய்பபுகடைக் குட்றத்தது.

ை் உணர்வுகள்
1856ஆம ஆணடு சட்ைமொனது ெங்கொைப 
பெடையில உயர் ஜொதியினரும லசர்ந்து்கொள்ை 
ெழிெடக ்சய்தது. சொதிபபெற்ட்ற, டகவிட்டு 
அெர்கள் பெடைகளில லசரலெணடும அலேது 
இரொணுெத்தில லசர்ந்து பெணியொற்றி முனலனறும 
ெொய்படபெக் டகவிை லெணடும என்ற நிடே 
ஏற்பெட்ைது. லமலும சதிஒழிபபுச் சட்ைம, விதடெ 
மறுமைத்டத சட்ைபூர்ெமொக்கியது, ்பெண 
குழந்டதகள் ்கொலேபபெடுெதற்கு எதிரொன சட்ைம 
ஆகியடெ சமய நமபிக்டககளில ஆங்கிே 
அரசு தடேயிடுெதொகக் கருதபபெட்ைது. 1850இல 
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அெத்தில மட்டும தொலுக்தொர்களும 
விெசொயிளுைன பெங்கு ்கொணைதொல கிைர்ச்சி 
நீடித்தது. தொலுக்தொர்களில பெேர் அெத் நெொபின 
விசுெொசிகைொெர். ஆகலெ அெர்கள் ேக்லனொவில 
லபெகம ைஸ்ரத் மைொலேொடு (நெொப ெஜித் 
அலியின மடனவி) லசர்ந்து ஆங்கிலேயடர 
எதிர்த்தனர். ்பெருமபெொேொன வீரர்கள் விெசொயக் 
குடுமபெங்கடைச் லசர்ந்தெர்கள். ஆதேொல 
விெசொயிகள் பெொதிக்கபபெட்ைலபெொது இெர்களும 
பெொதிபபுக்குள்ைொயினர். நீணை கொேத்திற்கு 
ெங்கொைபபெடைகளுக்கு அெத் நொற்்றங்கொேொக 
இருந்தது. அெத்டத லசர்ந்த வீரர்கள் குட்றந்த 
ஊதியம குறித்தும விடுமுட்ற ்பெறுெதிலுள்ை 
இைர்பபெொடுகள் பெற்றியும புகொர் ்சய்தனர். அெர்கள் 
அடனெரும லபெகம ைஸ்ரத் மைொலின பின 
அணி திரணைனர். ரொஜொ ்ஜய்ேொல சிங்கின 
தடேடமயில அெர்கள் ஆங்கிலேயருக்கு 
எதிரொகப லபெொரிட்டு ேக்லனொடெக் டகபபெற்றினர். 
ைஸ்ரத் மைொல தன மகன பிர்ஜிஸ் கத்ரொடெ 
அெத்தின அரசரொக அறிவித்தொர். கொனபூரில 
பெழிதீர்த்துக் ்கொணை நீல ேக்லனொவில ்தருச் 
சணடையில சுட்டுக் ்கொலேபபெட்ைொர். 1858 மொர்ச் 
மொதத்திலதொன ேக்லனொடெ ஆங்கிலேயரொல 
டகபபெற்்ற முடிந்தது. 

்சனடன ்மௌனட் லரொட்டில டெக்கபபெட்டிருந்த 
நீல சிடே இந்திய லதசியெொதிகடைக் லகொபெம 
்கொள்ைச் ்சய்தது. அடத அபபு்றபபெடுத்த  கொங்கிரஸ் 
சத்தியொக்கிரகம ்சய்தது. ரொஜொஜியின கொங்கிரஸ் 
அடமச்சரடெ (1937-39) இச்சிடேடய அகற்றி 
்சனடன அருங்கொட்சியகத்தில டெத்தது.

ைக் லரொஸ் ஏபரல மொதத் ்தொைக்கத்தில 
ஜொனசிடய முற்றுடகயிட்டு தொந்தியொ லதொலபெடயத்  
லதொற்கடித்தொர். இருந்தலபெொதிலும ேட்சுமிபெொய் 
துணிச்சலுைன லபெொரிட்டு குெொலியடரக் 
டகபபெற்றினொர். ஆங்கிலேயருக்கு ஆதரெொன 
குெொலியர் அரசர் சிந்தியொ தபபிலயொடினொர். 
லரொஸ் தனனுடைய பெடைகலைொடு ேட்சுமிபெொயுைன 
லநரடியொக லமொதினொர். வியபபூட்டும ெடகயில 
ேட்சுமிபெொய் லபெொரில பெங்லகற்று வீரமரைமடைந்தொர். 
கிைர்ச்சியொைர்களில ேட்சுமிபெொய் மிகச் சி்றந்த 
டதரியம மிக்க தடேெ்ரன ேட்சுமிபெொடயப பெற்றி 
லரொஸ் குறிபபிட்டுள்ைொர்.

குெொலியர் விடரவில மீட்கபபெட்ைது. 
1858இல கொனிங் இரொணுெப புரட்சி ஒடுக்கபபெட்டு 

 
 மங்கள் பெொணலை இரணைொம பெகதூர்ேொ

ஜஸுன மொதத்தில கிைர்ச்சி லரொகிலகணட் 
பெகுதிக்குப பெரவியது. ஒட்டு்மொத்த கிரொமபபு்றமும 
கிைர்ச்சியில ஈடுபெட்ைது. கொன பெகதூர் கொன 
தனடனப லபெரரசருடைய டெஸ்ரொயொக 
அறிவித்துக் ்கொணைொர். புந்லதலகணட் பெகுதியும 
ஆற்றிடைபபெகுதி முழுெதும ஆங்கிலேயருக்கு 
எதிரொக ஆயுதம ஏந்தியது. ஜொனசியில ஐலரொபபியர் 
்கொலேபபெட்டு 22 ெயதொன ேட்சுமிபெொய் 
அரியடை ஏற்்றபபெட்ைொர். கொனபூரில நொனொ 
சொகிப கிைர்ச்சிக்குத் தடேடம தொங்கினொர். 
்பெணகளும குழந்டதகளும உட்பெை சுமொர் 125 
ஆங்கிலேயர்களும ஆங்கிே அதிகொரிகளும 
்கொலேபபெட்டு அெர்கைது உைலகள் ஒரு 
கிைற்றுக்குள் வீசபபெட்ைன. கொனபூர் பெடு்கொடே 
என்றறியபபெட்ை இந்நிகழ்வு ஆங்கிலேயடரக் 
லகொபெம ்கொள்ைச் ்சய்தது. நிடேடமகடை 
எதிர்்கொள்ை அனுபபெபபெட்ை தைபெதி ்ைனறி 
லைவேக் பெடு்கொடேக்கு மறுநொலை நொனொ  
சொகிபடபெத் லதொற்கடித்தொர். ஆங்கிே இரொணுெ 
அதிகொரி நீல ்கொடூரமொன பெழிெொங்கும 
நைெடிக்டகயில ஈடுபெட்ைொர். பெடு்கொடேக்குக் 
கொரைமொனெர்கள் எனக் கருதபபெட்லைொர் 
அடனெரும ்கொலேபபெட்ைனர். நெமபெர் மொத 
இறுதியில தொந்தியொ லதொலபெ கொனபூடரக் 
டகபபெற்றினொர். ஆனொல அது விடரவில 
கொமப்பெல எனபெெரொல மீட்கபபெட்ைது.

்ைனறி ேொரனசொல பெொதுகொக்கபபெட்ை 
ேக்லனொ ஆளுநர் மொளிடக கிைர்ச்சியொைர்களின 
ெசமொனது. நொனொ சொகிபடபெ லைவேக் 
லதொற்கடித்த பினனர் ேக்லனொடெக் டகபபெற்்ற 
விடரந்தொர். ஆனொல அெர் திருமபெ லநர்ந்தது. 
ஜஸுடே மொத இறுதியில ஜொன ேொரன்ொல 
திலலிக்கு அனுபபெபபெட்ை ஜொன நிக்கலசன 
அடதக் டகபபெற்றுெதில ்ெற்றி ்பெற்்றொர். 
முகேொயப லபெரரசர் இரணைொம பெகதூர்ேொ 
சிட்றக் டகதியொனொர். அெருடைய இரணடு 
மகனகளும லபெரனும சரைடைந்த பின சுட்டுக் 
்கொலேபபெட்ைனர்.
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நொைொளுமன்றமும அரசியல அடமபபின 
அடிபபெடையில இந்தியொடெ ஆளும 
்பெொறுபடபெ ஏற்றுக் ்கொள்ெர். கிழக்கிந்தியக் 
கம்பெனியின பெடை கடேக்கபபெட்டு 
இங்கிேொந்து அரசின பெடைகலைொடு 
இடைக்கபபெடும.

�	ஆங்கிலேயக் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி 
இந்திய அரசர்கலைொடு லமற்்கொணை 
உைனபெடிக்டககடை இபபிரகைனம ஏற்றுக் 
்கொணைது. அெர்களின உரிடமகடையும 
கணணியத்டதயும ்கௌரெத்டதயும 
மதிபபெதொகவும உறுதியளித்தது. லமலும 
இந்தியொவில உள்ை ஆங்கிலேயருக்குச் 
்சொந்தமொன பெகுதிகடை லமலும 
விரிவுபெடுத்தும லநொக்கம இலடே எனவும 
அறிவித்தது.

�	1853ஆம ஆணடு சட்ைமன்றம 
ஐலரொபபியர்கடை மட்டுலம உறுபபினர்கைொக 
்கொணடிருந்ததொல அெர்கள் இந்தியரின 
கருத்துக்கடைத் ்தரிந்து்கொள்ை அக்கட்ற 
இலேொமல இருந்தலத இச்சிக்கலுக்கு 
கொரைம எனறு கூறிய அறிக்டக 1861இல 
அடமக்கபபெடும சட்ை மன்றத்தில இந்தியப 
பிரதிநிதிகள் நியமிக்கபபெடுெர் எனக் கூறியது.

�	ெொரிசு உரிடம இழபபுக் ்கொள்டகயும 
இடைபபுக் ்கொள்டகயும டகவிைபபெடும. 
ஆங்கிலேயடர லநரடியொகக் ்கொன்ற 
கிைர்ச்சியொைர்கடைச் தவிர மீதமுள்ை 
கி ை ர் ச் சி ய ொ ை ர்  அ ட ன ெ ரு க் கு ம 
்பெொதுமனனிபபு ெழங்கபபெடும.

�	கலவி, ்பெொதுபபெணித் திட்ைங்கள் (சொடேகள் 
இருபபுபபெொடத, தந்தி, நீர்பபெொசனம) ஆகியடெ 
முடுக்கிவிைபபெடும.

�	கைந்த கொேம மீணடும ெரும எனும 
நமபிக்டக மங்கியது. இந்தியச் சமூகத்தின 
மரபுசொர்ந்த கட்ைடமபபு உடையத் 
துெங்கியது. லமற்கத்தியமயமொன ஆங்கிேக் 
கலவி பெயின்ற நடுத்தர ெர்க்கம லதசிய 
சிந்தடனகலைொடு உருெொனது.

அடமதி மீட்கபபெட்ைதொக அறிவித்தொர். தொந்தியொ 
லதொலபெ டகது ்சய்யபபெட்டு 1858 ஏபரல மொதம 
்கொலேபபெட்ைொர்.

இரணைொம பெகதூர்ேொ ்சபைமபெர் 
1857இல டகது ்சய்யபபெட்டு குற்்றெொளி என 
அறிவிக்கபபெட்டு ரங்கூனுக்கு (மியொனமர்) நொடு 
கைத்தபபெட்ைொர். அங்லகலய அெர் நெமபெர் 1862 
இல தனது 87ெது ெயதில மரைமடைந்தொர். 
அெருடைய இ்றபலபெொடு முகேொய அரசெமசம 
முடிவுக்கு ெந்தது.

த�ருங்கிைர்ச்சியின விமைவுகள்
அேகொபெொத்தில 1858 நெமபெர் 1இல அரசு தர்பெொர் 
கூட்ைபபெட்ைது. விக்லைொரியொ ரொணி ்ெளியிட்ை 
பிரகைனம தர்பெொர் மணைபெத்தில கொனிங்பிரபுெொல 
ெொசிக்கபபெட்ைது. அெலர இந்தியொவின கடைசி 
கெர்னர் ்ஜனரலும முதல டெஸ்ரொயுமொெொர்.

விக்லைொரியொ மகொரொணி

�	இதன பினனர் இந்தியொ ஆங்கிலேய 
முடியரசின ்பெயரொல அரசுச் ்சயேர் மூேம 
ஆைபபெடும. பெதிடனந்து உறுபபினர்கடைக் 
்கொணை இந்தியொ கவுனசில எனும அடமபபு 
அரசு ்சயேருக்கு உதவி ்சய்யும. இதன 
விடைெொகக் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியின 
இயக்குநர் குழுவும, கட்டுபபெொட்டுக் குழுவும 
ஒழிக்கபபெட்ைன. ஆங்கிலேய முடியரசும 
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பயிறசி
 I சரியான விடைடயத் தேர்ந்ேடு

 1. உடையொர் அரசர்களுக்கு எதிரொக மரொத்தியர்கடை ்ெற்றிகரமொக டகயொணை பின 
__________ உணடமயொன அரசர் ஆனொர்.

 (அ) டைதர் அலி (ஆ) நஞ்சரொஜொ (இ) நொகம நொயக்கர் (ஈ) திபபு சுலதொன

 2. திபபு சுலதொன __________ பெகுதிடயக் டகபபெற்றியதொல மூன்றொம ஆங்கிலேய டமசூர் லபெொர் 
்தொைங்கியது.

 (அ) கள்ளிக்லகொட்டை (ஆ) குைகு (இ) ்கொடுங்களூர் (ஈ) திணடுக்கல

 3. பெொடையக்கொரர் முட்ற முதனமுதலில __________ லபெரரசொல நடைமுட்றபபெடுத்தபபெட்ைது.
 (அ) விஜயநகர் (ஆ) பெொமனி (இ) கொகதிய (ஈ) ்ைொய்சொை

 4. ்நற்கட்டும்செல, ெொசுலதெநலலூர், பெடனயூர் ஆகிய புலித்லதெரின மூனறு முக்கியமொன 
லகொட்டைகடை __________ தனனுடைய கட்டுபபெொட்டில ்கொணடு ெந்தொர்.

 (அ) மொபுஸ் கொன (ஆ) யூசுப கொன (இ) கர்னல ்ைரொன (ஈ) நபிகொன கட்ைக்

 5. லெலு நொச்சியொர் __________ அரசருடைய மகள்
 (அ) சிெகங்டக (ஆ) புதுக்லகொட்டை (இ) இரொமநொதபுரம (ஈ) பெழெநத்தம

 6 வீரபெொணடிய கட்ை்பெொமமன ் தொைர்பெொன பிரச்சடனகடை தெ்றொகக் டகயொணைதொல பெணிநீக்கம 
்சய்யபபெட்ை ஆங்கிலேய ஆட்சியர் __________ஆெொர்.

 (அ) W.C. ஜொக்சன (ஆ) A. பெொனர்லமன (இ) S.R. லூஹிங்ைன (ஈ) P.A. ஆக்னியூ

 7. லெலூர் புரட்சிக்கு உைனடிக் கொரைமொக அடமந்த நிகழ்வு __________ ஆகும.
 (அ) எனஃபீலடு ரக துபபெொக்கித் லதொட்ைொக்கள் (ஆ) நவீன சீருடை மொற்்றம
 (இ) புதிய தடேபபெொடக (ஈ) ்கொழுபபு தைெபபெட்ை லதொட்ைொக்கள்

�தாடச் சுருக்கம்
�	கம்பெனி அரசுக்கு எதிரொக டைதர் அலி, திபபு சுலதொன ஆகிலயொரின எதிர்பபும அது எவெொறு 

ஆங்கிலேய டமசூர் லபெொர்களுக்கு இட்டுச் ்சன்றது எனபெதும விைக்கபபெட்டுள்ைன.
�	புலித்லதெர், வீரபெொணடிய கட்ை்பெொமமன, லெலு நொச்சியொர், மருது சலகொதரர்கள், அடனத்து 

்தனபெகுதிப பெொடையக்கொரர்கள், ்கொங்கு பெகுதியின தீரன சினனமடே ஆகிலயொரின கிைர்ச்சிகள் 
விெரிக்கபபெட்டுள்ைன.

�	லெலூரில சிட்றடெக்கபபெட்டிருந்த திபபு சுலதொனின மகனகளின ஆதரலெொடு ்தனபெகுதிப 
பெொடையக்கொரர்கள் ்தனனிந்தியொவின அரசபெதவி பெறிக்கபபெட்ை அரசர்கலைொடு இடைந்து இறுதிப 
லபெொடர நைத்தியது லகொடிட்டுக் கொட்ைபபெட்டுள்ைது.

�	அரசுரிடம பெறிக்கபபெட்ை அரசர்கள், பெதவி இழந்த ஜொகீர்தொர்கள், ஜமீனதொர்கள், விெசொயிகள் 1857 இல 
லமற்்கொணை ்பெருங்கிைர்ச்சியும அது எவெொறு ஆங்கிேப லபெரரசின அடித்தைத்டத ஆட்ைங்கொை 
டெத்தது எனபெதும விரிெொக விெொதிக்கபபெட்டுள்ைன.

�	1858 ஆம ஆணடு ரொணியொரின பிரகைனத்தின அடிபபெடையில இந்தியொ ஆங்கிே முடியரசுக்கு 
மொற்்றபபெட்ைதும, பிரகைனத்தின சி்றபபியலபுகளும ஆய்வு ்சய்யபபெட்டுள்ைன.
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 8. லகொல எழுச்சிக்குக் கொரைமொனெர் __________ ஆெொர்.
 (அ) பினத்ரொய் மனகி (ஆ) சிலைொ (இ) புத்தபெகத் (ஈ) கொனூ

 9. 1857 ஆம ஆணடு புரட்சியினலபெொது இந்தியொவின கெர்னர்-்ஜனரேொக இருந்தெர் 
__________ ஆெொர்.

 (அ) ைல்ைைசி (ஆ) கொனிங் (இ) மினலைொ (ஈ) லஜமஸ் அனட்ரியூ ரொமலச

 10. 1857ஆம ஆணடு புரட்சியினலபெொது நொனொ சொலகபபின பெடைகடைத் லதொற்கடித்தெர் __________
 (அ) ்ைனறி ேொரனஸ் (ஆ) லமஜர் ்ஜனரல லைொவேொக்
 (இ) சர் ஹீயூக் வீேர் (ஈ) ்ஜனரல நீல

 II அ) சரியான கூற்றிடனத் தேரவு ்சய்
 1. ெொரன லைஸ்டிங்ஸ், திபபு சுலதொடன பெழிெொங்கும லநொக்கில அணுகினொர்.
 2. திபபுவின ஆட்சிடய அகற்றியதும டமசூரில மீணடும உடையொர் ெமச ஆட்சி நிறுவியதும 

்தனனிந்தியொவில ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஆட்சியின ஆரமபெத்டதக் குறிக்கி்றது.
 3. ஆற்கொட்டு நெொப லெலு நொச்சியொருக்கு ஆதரவு அளித்தொர்.
 4. திரு்நலலெலி கொடுகளின டமயத்தில கொடையொர்லகொயில உள்ைது.

 ஆ).  கூறறு (கூ): சிெகிரி லகொட்டைத் தொக்குதல மற்றும தற்கொபபு நைெடிக்டககளுக்கு பெொதுகொபபெொனதொக 
இருந்தது.

   கதாரணம்  (கதா): லமற்குத்்தொைர்ச்சி மடே அடிெொரத்தில ெலுெொன அரணகலைொடு அது 
அடமக்கபபெட்டிருந்தது.

 அ. கூற்று சரி; கொரைம கூற்றின சரியொன விைக்கம அலே.
 ஆ. கூற்று மற்றும கொரைம தெ்றொனடெ.
 இ. கூற்று சரி; கொரைம, கூற்றின சரியொன விைக்கம ஆகும.
 ஈ. கூற்று தெறு; கொரைம சரி.

 III ்�ாருத்துக
 i. ஜில்ேஸ்பி - ஸ்ரீரங்கபபெட்ைைம
 ii. மஞ்சி - பெொரக்பூர்
 iii. ஜொக்லகொபியன கழகம - லெலூர் கேகம
 iv. மங்கள் பெொணலை - சந்தொலகள்
  அ. 1, 2, 3, 4 ஆ. 3, 4, 1, 2 இ. 3, 2, 1, 4 ஈ. 2, 3, 4, 1

 IV குறுகிய விடை ேருக
 1. திபபு சுலதொன மீது சுமத்தபபெட்ை ஸ்ரீரங்கபபெட்ைை உைனபெடிக்டகயின (1792) அெமொனகரமொன 

விதிமுட்றகடைப பெற்றி ஒரு சிறு குறிபபு ெடரக.
 2. ‘ெரொகன’ (பெலகொைொ) என்றொல எனன?
 3. ்கொங்குப பெகுதியில தீரன சினனமடேயின கிைர்ச்சிகள் பெற்றி நீவிர் அறிெது யொது?
 4. ‘்சயில ரொகப’ பெற்றி விைக்கு.
 5. கொனபூர் பெடு்கொடே.
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 V சுருககமான விடை ேருக.

 1. ஆங்கிலேயருக்கும டைதர் அலிக்கும இடைலய டக்யழுத்தொன மதரொஸ் உைனபெடிக்டகக்கொன 
சூழ்நிடேகடை விைக்குக.

 2. 1801ம ஆணடு கிைர்ச்சி பெற்றி எழுதுக.
 3. 1806 ஆணடு லெலூர் புரட்சி பெற்றி எழுதுக.
 4. லகொல பெழங்குடியினரின எழுச்சிடயப பெற்றி விைக்குக.
 5. 1857 ஆணடு புரட்சியின விடைவுகள் யொடெ?

 VI விரிவான விடை ேருக

 1. ்தன தமிழகத்தில பெொடையக்கொரர் அடமபபு முட்ற பெற்றி விெரிக்கவும.
 2. 1806 ஆணடின லெலூர் புரட்சிக்கொன கொரைங்கடையும லபெொக்கிடனயும விெரிக்கவும.
 3. 1857 ஆம ஆணடு புரட்சிக்கொன கொரைங்கடையும மற்றும விடைவுகடையும விெரிக்கவும.

 VII ்சயல�ாடுகள்

 1. யூசூபகொன பெற்றிய கட்டுடர ஒனட்றத் தயொர் ்சய்க.
 2. 1857 ஆம ஆணடு புரட்சியில நொனொ சொகிபபின பெங்கிடன எடுத்துக் கூறுக.

 VIII. ஒப�டைபபு

 1. ஆங்கிலேயருக்கு எதிரொன வீரபெொணடிய கட்ை்பெொமமனின எழுச்சி உடரடய நொைகமொக நடித்துக் 
கொணபிக்கவும.

 2. லெலூர் லகொட்டைடயப பெொர்டெயிட்டு அது ்தொைர்பெொன ெரேொற்றுத் தகெலகடை லசகரிக்கவும.

கமேச்தசதாறகள்

நெடிய protracted lasting for a long time

ெடப்பதற்குமுன் தடுத்து நிறுத்துவது pre-empt take action in order to prevent

தட்டிக் கழிக்கின்்ற evasiveness avoidable

நதொல்லைக்கு ஆளொன irked irritated

சண்ட scuffle fight

தபபிசநசல elude escape

ககொ்பமூட்டும் obnoxious offensive

நதொபபியின் மீது ்பதவி்யக் குறிக்கும்  
துணிக் குஞசம்

cockade a small ribbon on a hat

நவறுக்கத்தகுநததொக anathema detestable

பீரங்கிகளின் ஒகர கெரத்தில குணடு 
வீசசு

volley the discharge of a number fire – 
arms together

தவிர் shun avoid

க்பசசு வொர்த்்த ெடத்துதல parleys holding discussion

www.tntextbooks.in

athiyamanteam.com  |  8681859181 Online Video Class + Test Batch TNPSC, Police, Forest Railway Exam



1 6 5ஆங்கிலேய ஆட்சிக்குத் த�ொடக்்க்கொே எதிர்ப்பு்கள்

  மூேநூலகள்
 1. Bipan Chandra, India’s Struggle for Independence 1857-1947, New Delhi: Penguin Books, 

1989.
 2. S. Kadhirvel, History of Maravas, Madurai, 1977
 3. K.A. Manikumar,  Vellore Revolt, 1806, Allied Publishers, 2007
 4. S. Gopalakrishnan, ed., The South Indian Rebellions – Before and After 1800, Chennai: 

Palaniappa Brothers, 2007.
 5. Sekhar Bandyopadhyay, From Plassey  to Partition and After: A History of Modern 

India, Orient BlackSwan, 2004.
 6. Pramod K. Nayar, The Great Uprising – India 1857, New Delhi: Penguin Books, 2007.
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அறிமுகம்
இந்தியா பத்தானபதாம் நூற்ாண்டின முதல் 
காலபபகுதியில் ஆங்கில நிர்ாகததுடனும் ஆங்கில 
்ரததகததுடனும் ்ெருககமான ்தாடரபுடடய 
ஆங்கிலக கல்வி பயின் சிறிய அறிவுஜீவிகளின 
கூடடம் ஒனட் உரு்ாககியிருந்தது. 
கிறிதத் சமயப பரபபாளரகளின பணிகளும் 
சிந்தடனகளும் ஏறகனவ் தாககதடத 
ஏறபடுததத ்தாடங்கியிருந்தன. ஆங்கிவலயச் 
்சல்்ாககின தாககததிறகு ஆடபடட முதல் 
மாகாணம் ்ங்காளமாகும். அதனால் பல 
சீரதிருததக கருததுககள் அங்கிருந்வத உரு்ாயின. 
ஆங்கில நிர்ாகம், ஆங்கிலக கல்வி, ஐவராபபிய 
இலககியங்கள் ஆகியட் புதிய சிந்தடன 
அடலகடள இந்தியாவிறகு ்காண்டு ்ந்தன. 
அட் மரபு சாரந்த அறிவுககுச் ச்ால் விடுததன. 
பகுததறிட் அடிபபடடயாகக ்காண்ட ென்னறிச் 
சிந்தடனகள் மனித இனததின பரிணாமம், 
்ளரச்சி குறிதத சிந்தடனகள், அறி்்ாளிவயாடு 
்தாடரபுடடய இயறடக உரிடமகள் வகாடபாடு 
ஆகிய சிந்தடனகள் இந்திய மறுமலரச்சிககு 
விததிடடன. அச்சுத ்தாழில்.நுடபம், சிந்தடனகள் 
பரவு்தில் முககியப பங்டக ்கிததது.

19.1   சீர்திருத்த இயககஙகளின் 
எழுச்சி

பத்தானபதாம் நூற்ாண்டில் இந்தியச் 
சமூகம் மூடெம்பிகடக, சீரதிருததங்களுககு 
எதிரபபு எனும் ெச்சுச் சூழலில் சிககியுள்ளது 
என ஆங்கிவலயர விளககினர. அ்ரகளின 
கண்வணாடடததில் உரு் ்ழிபாடும், பல 
கடவுள் ்ழிபாடும் ட்தீகததிறகு ்லுவ்றறி, 
அடதக கண்மூடிததனமாகப பினபற் மககடளத 
தூண்டியட் ஆகும். அதறகு இடணயாகச் சமூகச் 
சூழலும் உயிவராடடமில்லாமல் தாழந்த நிடலயில் 
இருந்தது. வமலும் ்பண்களின நிடலயும் 
இரங்கததகக நிடலயில் இருந்தது. உடனகடடட 
(சதி) ஏறும் பழககம் மிகவும் கண்டனததிறகு 
உள்ளானது. பி்பபின அடிபபடடயிலான சமூகப 
பிரிவுகளும் அதன விடள்ான சாதி முட்யும் 
விமரசனம் ்சயயபபடடது. மிக முககியமாக 
ஆங்கிவலயர, தங்களின தடலயீடு இல்லாமல் 
இததடகய தீடமகளிலிருந்து இந்தியர 
விடுபட ்ாயபபில்டல என ்ாதிடடனர. இது 
ஆங்கில ஆடசிடய நியாயபபடுதது்தறகாகக 
கிறிதது் மதப பரபபாளரகளும் பய்னறி 

கற்றல் ந�ோககஙகள்

கீழகண்டட் பறறி அறிதல்
�	பிரம்ம சமாஜம், பிராரததடன சமாஜம், ஆரிய சமாஜம் முதலான இயககங்களின சமூக, சமய 

சீரதிருததங்கள்
�	விவ்கானந்தரின வபாதடனகளும், இராமகிருஷண இயககமும்
�	பிரம்ம ஞான சடப, சதய வசாதக சமாஜம், ஸ்ரீ ொராயணகுரு தரம பரிபாலன வயாகம்
�	இஸலாமிய சீரதிருதத இயககங்கள் 
�	தமிழொடடில் ஏறபடட சீரதிருதத இயககங்கள்
�	கிறிதத் சமய பரபபுக குழுவின பங்களிபபு

நவீனத்்த நநோககி
19

பாடம்
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முட் பண்பாடடாளரகளும் முனட்தத 
கருத்தனபடதச் ்சால்லத வதட்யில்டல.

பய்னறிமுட் (Ut i l i tar ian ism):  மிக 
அதிக எண்ணிகடகயிலான்ரகளின 
அதிகபபடட மகிழச்சிடயக வகாரிய ெவீனச் 
சிந்தடனயாளரகள்.

பத்தானபதாம் நூற்ாண்டின 
்தாடககததில் இந்தியா மிகப்பரிய, மிகவும் 
சிககலான பல்்டகபபடட தனடமகடளக 
்காண்ட ொடாக இருந்தது. இடததிறகு 
இடம் நிடலடம மிகவும் மாறுபடடிருந்தன. 
காலந்வதாறும் சமூகப பண்பாடடுத தீடமகளுககு 
எதிராக இந்தியச் சீரதிருதத்ாதிகள் 
வபாராடியிருந்தனர. ஆனால் ஆங்கிவலயரின 
அறி்்ாளிச் சிந்தடனகளுடன கூடிய ்ரவு 
சந்வதகததிறகிடமினறிப புதிய ச்ாடல 
முனட்ததது இபபாடபபகுதி எவ்ாறு ொடடின 
பல்வ்று பகுதிகளில் சீரதிருதத இயககங்கள் 
உதயமாயின எனபடத வி்ரிககின்து.

வமறகததியப பண்பாடு, சிந்தடனகள் 
ஆகிய்றறின ்ளரச்சி பத்தானபதாம் 
நூற்ாண்டில் மரபு சாரந்த நிறு்னங்கள் 
தங்கடள உயிரததுடிபபுள்ளன்ாக மாறறிக 
்காள்ளக கடடாயபபடுததின. பத்தானபதாம் 
நூற்ாண்டின இறுதிப பததாண்டுகளில் 
எ தி ர ப பு க ளி ன  ் ் ளி ப ப ா டு க ளு ம் , 
மாற்ததிறகான வ்டடகயும் பல்்டகபபடட 
சீ ர தி ரு த த  இ ய க க ங் க ளி ன  மூ ல ம் 
்்ளிபபடடன. இவவியககங்கள் இந்திய 
மககளின மதக கண்வணாடடதடதயும் சமூக 
நிறு்னங்கடளயும் சீரதிருதது்டதயும் 
ஜனொயகபபடுதது்டதயும் குறிகவகாளாகக 
்காண்டிருந்தன. புதிய ்பாருளாதார 
சகதிகளின வதாற்ம், கல்வியின பர்ல், 
வதசிய மனபபானடமயின ்ளரச்சி, ெவீன 
வமறகததிய சிந்தடனகள்-ததது்ங்கள்-
பண்பாடடின ்சல்்ாககு, ஐவராபபாவில் 
ஏறபடடுக ்காண்டிருககும் மாற்ங்கள் பறறிய 
விழிபபுணரவு வபான்ட் சீரதிருததங்களின 
அ்சியததிறகு ்லுவசரததன. 

இச்சீரதிருதத இயககங்களுககுக 
கருத்தாறறுடம ்ழங்கியது பகுததறிவு, 
மனிதவெயம், உலகளாவிய மத உணரவு 
ஆகியன்ாகும். இககண்வணாடடம் மரபு 

சாரந்த்றட்ப பகுததறிவ்ாடு அணுகவும் 
சமகால சமூக-சமய ெடடமுட்கடளச் சமூகப 
பயனபாடு எனும் பரிமாணததில் பாரககவும் 
உதவின. எடுததுககாடடாக பிரம்ம சமாஜததில் 
ராஜா ராம்வமாகன ராய வ்தங்களில் 
த்வ் இருகக முடியாது எனும் கருதடதப 
பு்ககணிததார. அலிகர இயககததினவபாது 
டசயது அகமதுகான மதம் சாரந்த சிந்தடனகள் 
மாற்பபட முடியாதட் எனபடத மறுததார. 
“எங்களுடடய நிடல அடனதது மதங்களிலும் 
உண்டமகள் இருந்தாக வ்ண்டும் எனபதல்ல, 
ஆனால் உலகததில் நிறு்பபடட அடனதது 
மதங்களும் உண்டமயானட்வய” எனக 
வகசவ சந்திர ்சன கூறினார.

இந்தியச் சமூகததின ஒடடு்மாததப 
பண்பாடடு நீவராடடதடத உள்்ாங்கிக ்காண்ட 
இவவியககங்கள் ்மாழி, மதம், கடல, ததது்ம் 
ஆகிய துட்களில் குறிபபிடததகக மாற்ங்கடள 
ஏறபடுததின. விரிந்த கண்வணாடடததில் 
இச்சீரதிருதத இயககங்கடள இரண்டாக 
்டகபபடுததலாம்.
 1. சீரதிருதத இயககங்கள்
 2. மீடபியககங்கள்.
இ வ வி ரு ் ட க ப ப ட ட  இ ய க க ங் க ளு ம் 
தாங்கள் மீட்டடுககவுள்ள மதம் 
இழந்துவிடட தூயடமடயபபறறி மாறுபடட 
அணுகுமுட்கடளக ்காண்டிருந்தன. ஒரு 
சீரதிருதத இயககததிறகும் மற்்ானறுககுமான 
வ்றுபாடு, இட் ஒவ்்ானறும் எந்த 
அளவிறகு மரபுகடளச் சாரந்திருந்தன எனபடதப 
்பாறுதவத அடமந்தது. அடிபபடடயில் சமூக 
சீரதிருதத இயககங்கள் மதச்சீரதிருததங்கவளாடு 
ஒருங்கிடணந்த ஒரு பகுதியாகவ் இருந்தது. 
ஏ்னனில் சமூகத தீடமகளான சாதியும், 
ஆண் ்பண் சமதது்மினடமயும் தங்களின 
இருபபிறகான நியாயதடத மதங்களிடமிருந்வத 
்பற்ன. ்தாடககததில் சமூக சீரதிருதத 
இயககங்கள் ஒரு குறுகலான சமூக 
அடிததளதடதக ்காண்டிருந்தன. சமூகததின 
வமல்தடடு மறறும் இடடததடடட வசரந்த 
அவவியககங்கள் தங்களின ெவீன சிந்தடனகள் 
நிலவி்ரும் சமூக எதாரததங்கவளாடு இடணந்து 
்சல்்தறகான முயறசிகடள வமற்காண்டன. 
அதன பினனர சமூக சீரதிருதத இயககங்கள் 
சமூகததின அடிபபடடக கடடுமானதடத 
மறுகடடடமபபு ்சய்்தனபது சமூகததின கீழ 
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அடுககுகளுககுள்ளும் கசியத து்ங்கின. ்பாது 
வி்ாதங்கள், ஆயவுக கடடுடரகள், பததிரிடககள் 
ஆகிய ்டி்ங்களில் அறிவுஜீவிகளிடடவய 
ெடட்பற் அனல் ப்ககும் வி்ாதங்கள், 
புதிய சிந்தடனகடள மககளிடடவய ்காண்டு 
்சல்்திலும் படழய சிந்தடனகடளப புதிய 
்டி்ததில் மீடடுரு்ாககம் ்சய்திலும் 
்பரும்பங்கு ்கிததன.

்தாடககததில் சமூகப வபரட், இந்தியப 
பணியாளரகள் வபான் அடமபபுகளும், கிறிதத் 
சமயப பரபபு நிறு்னங்களுவம சமுகச் சீரதிருதத 
இயககங்கடள துரிதபபடுததக காரணங்களாய 
இருந்தன. அதறகுத ்தளி்ான அறிவுததி்ன 
்காண்ட பல தனி ெபரகளும் துடண நின்னர. 
அ்ரகடளப பறறி ்ர இருககி் பககங்களில் 
ொம் பாரககவுள்வளாம். பின ்ந்த ்ருடங்களில், 
குறிபபாக இருபதாம் நூற்ாண்டில் இந்திய 
வதசிய இயககம் சமூக சீரதிருததததிறகான 
தடலடமடயயும் அடமபடபயும் ்ழங்கியது. 

பிரம்்ம ச்மோஜம் (1828)
ராஜா ராம்வமாகன ராய பல்துட் புலடம 
்பற்்ரா்ார. அ்ர 1828இல் பிரம்ம 
சமாஜதடத நிறுவினார. “எங்கும் நிட்ந்துள்ள, 
கண்டறிய முடியாத, மாற் முடியாத, 
இவவுலகதடத உரு்ாககி பாதுகாககும் 
சகதிடய ்ணங்கி ்ழிபடு்தில் பிரம்ம 
சமாஜம் உறுதியாயிருந்தது. இந்து மததடதத 
தூயடமபடுததல், ஒரு கடவுள் ்ழிபாடடடப 
வபாதிததல், மனித கண்ணியததிறகு 
முககியதது்ம் தருதல், உரு் ்ழிபாடடட 
எதிரததல், சமூகத தீடமயான உடனகடடட 
ஏறுதடல ஒழிததல் ஆகியன அ்ருடடய 
நீண்டகாலத திடடங்களாகும். ஆங்கிவலயக 
கிழககிந்தியக கம்்பனியில் பணியாறறி ஓயவு 
்பற் அ்ர பாரசீகம், சமஸகிருதம் உள்ளிடட பல 
்மாழிகளில் உடரயாடக கூடிய்ர. அ்ருடடய 
சிந்தடனகளும் ்சயல்பாடுகளும் சமூக 
சீரதிருததங்களின ்ழியாக மககடள அரசியல் 
ரீதியாக உயர்டடயச் ்சய்டத இலககாகக 
்காண்டிருந்தன. அ்ர மனித வெயமற் 
சமூகபபழககமான உடனகடடட ஏறுதலுககு 
எதிரான மனவுறுதிமிகக வபாராளியா்ார. 1818 
இல் அ்ர எழுதிய “டகம்்பண்கடள உயிவராடு 
எரிககும் பழககதடத ஆதரிபவபாருககும் 
எதிரபவபாருககுமிடடவய ெடட்பற் வி்ாதம்” 

எனத தடலபபிடபபடட கடடுடரயில் எந்த 
மதமும் டகம்்பண்கடள உயிவராடு எரிபபடத 
ஏறறுக்காள்ளவில்டல எனபடத புனித 
நூல்கடளச் சுடடிககாடடி நிரூபிததார. கம்்பனி 
1829இல் ஒரு சடடதடத இயறறி அதனமூலம் 
உடனகடடட ஏறுதல் குற்ம் என அறிவிதததன 
மூலம் அ்ருடடய முயறசிகள் ்்ன்ன.

பிரம்ம சமாஜததின ஒடடு்மாததப 
பங்களிபடபக கீழககண்ட்ாறு சுருககிக 
கூ்லாம்.

 1. பல்தய் ்ழிபாடு, உரு் ்ழிபாடு, 
்தய் அ்தாரங்கள் மீதான ெம்பிகடக 
ஆகிய்றட் ்்ளிபபடடயாகக 
கண்டனம் ்சயதது.

 2. ச ா தி மு ட ் ,  மூ ட ெ ம் பி க ட க க ள் , 
ஆகிய்றட்க கண்டனம் ்சயதது.

 3. குழந்டதத திருமணம், பரதா முட், 
உடனகடடட ஏறுதல் ஆகியட் ஒழிககபபட 
வ்ண்டும் எனக வகாரியது.

 4. டகம்்பண் மறுமணதடத ஆதரிததது.

ராஜா ராம்வமாகன ராய

பி்ரஞ்சுப புரடசியின வகாடபாடுகளால் 
ஈரககபபடடு ஐவராபபா ்சன் ராஜா ராம்வமாகன 
ராய பிரிஸடல் ெகரில் மரணதடதத தழுவினார. 
தகக சமயததில் வதவ்ந்திரொத தாகூர 
(ரவீந்திரொத தாகூரின தந்டதயார) புததுயிர 
ஊடடாமல் இருந்திருந்தால் இவவியககம் 
விடர்ாக வீழந்திருககும். அ்ருககுபபின 
1857 முதல் வகசவ சந்திர ்சன இயககதடத 
முன்னடுததுச் ்சன்ார. இவ்டமபபின 
்லுட் 1865இல் அது ்பறறிருந்த 54 
கிடளகளின எண்ணிகடகயிலிருந்து ்தரிந்து 
்காள்ளலாம். (்ங்காளததில் 50 கிடளகள், 
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அ்ரகள் சமூக சீரதிருதத இயககங்கடள 
நிறுவினர.

பிராரததடன சமாஜம் பிரம்ம சமாஜதடதப 
வபான்வத என்ாலும் அது மகாராஷடிராட்ச் 
வசரந்த து்விகளின பகதி மரபுகவளாடு 
உளபபூர்மான ்தாடரடபக ்காண்டிருந்தது. 
பிராரததடன சமாஜம்,  சமூகததின 
கடடநிடலயிலுள்ள ்பண்கள், ்தாழிலாளர 
ஆகிவயாருககுக கல்வி ்ழங்கு்தன மூலம் 
தனது பணிடயத ்தாடரந்தது. சமபந்தி விருந்து, 
சாதி மறுபபுத திருமணம், விதட் மறுமணம், 
்பண்கள் மறறும் தாழததபபடவடாரின வமம்பாடு 
ஆகிய சமூக சீரதிருததப பணிகளில் ஆழந்த 
க்னம் ்சலுததியது.

ரானவடயின (1852-1901) முயறசியால் 
உரு்ாககபபடட வதசிய சமூக மாொடு எனனும் 
அடமபபு ஒவ்்ாரு ஆண்டும் இந்திய வதசியக 
காங்கிரஸ மாொடு ெடட்பறறு முடிந்தவுடன 
கூடும். ஆழமான அறிவும் கூரடமததி்னும் 
்காண்ட நீதியரசர ரானவடயின ்ழிகாடடுதலில் 
பிராரததடன சமாஜம் வமறகிந்தியப பகுதியில் 
சமூக சீரதிருததததின ்சயலூககமிகக 
டமயமானது. விதட் மறுமணச் சங்கம் எனனும் 
அடமபடப உரு்ாககிய்ரகளில் அ்ரும் 
ஒரு்ர. வமலும் தககாணக கல்விக கழகம் எனனும் 
புகழ ் பற் அடமபடபத தீவிரமாக முன்னடுததுச் 
்சன்ார. ொடடுககுத தனனலமற்ச் வசட் 
்சய்தறகு எததடகய கல்வி அ்சியவமா 
அககல்விடய இடளஞரகளுககு ்ழங்கு்டத 
இவ்டமபபு வொககமாகக ்காண்டிருந்தது. 
ரானவட 1901இல் இயறடக எயதிய வபாது 
சந்தர்ரககர தடலடமப ்பாறுபவபற்ார.

ஆரிய ச்மோஜம் (1875)

தயானந்த சரஸ்தி

ஆரிய சமாஜதடத உரு்ாககிய்ர தயானந்த 
சரஸ்தி (1824-1883) ஆ்ார. குஜராதடத 

்டவமறகு மாகாணததில் 2, பஞ்சாபபில் 1, 
தமிழொடடில் –1 என ்மாததம் 54 கிடளகள்) 
காலபவபாககில் பிரம்ம சமாஜம் இரண்டாகப 
பிரிந்தது. அட் வதவ்ந்திரொத தாகூரின 
தடலடமயில் இயங்கிய ‘இந்திய பிரம்ம சமாஜம்’, 
வகசவ சந்திர ்சனனுடடய ‘சதாரன பிரம்ம 
சமாஜ்’ எனபன்ாகும். 

தமிழொடடில் பிரம்ம சமாஜததின 
ஆதர்ாளரான டசடத காசி விஸ்ொத 
முதலியார சமாஜததின கருததுகடள விளகக 
‘பிரம்ம சமாஜ ொடகம்’ எனும் தடலபபில் 
ஒரு ொடகதடத எழுதினார. டகம்்பண் 
மறுமணததிறகு ஆதர்ாக ஒரு ஆயவுக 
கடடுடரடயயும் எழுதினார. 1864இல் இவத 
வொககததிறகாகத ‘ததது்வபாதினி’ எனும் தமிழ 
இதழ ்தாடங்கபபடடது. 

பிரம்ம சமாஜம் ்ங்காள சமூகததின 
ட்தீகப பிரிவினரிடமிருந்தும், இந்து தரமசடப 
வபான் அடமபபுகளிடமிருந்தும் ்பரும் 
எதிரபடபச் சந்திததது. இருந்தவபாதிலும் 
ஈஸ்ரசந்திர விதயாசாகர வபான் 
சீரதிருதத்ாதிகளும் இருந்தனர;  ஆனால் அ்ர 
இந்து நூல்கடளத தமககு ஆதாரமாக ்காண்டார.

பிரம்ம சமாஜம் ்பருமளவிலான மககடள 
ஈரககவில்டல எனினும், அது அறிவு ஜீவிகளின 
வமல் ்பரும் தாககதடத ஏறபடுததியது. 
்தாடககததில் முறவபாககுக கருததுகளால் 
க்ரபபடட பல இடளஞரகள் ஆர்தவதாடு 
அ்றட்ப பரபபினர. தாகூரின குடும்பம் ஒரு 
பிரம்ம சமாஜக குடும்பம். அதன ்சல்்ாகடக 
தாகூருடடய கருததுககளிலும் எழுததுககளிலும் 
காணலாம்.

பிரோர்த்த்ன ச்மோஜம் (1867)
பிரம்ம சமாஜததின கிடள அடமபபான 
பிராரததடன சமாஜம் 1867இல் பம்பாயில் 
ஆதமராம் பாண்டுரங் எனப்ரால் நிறு்பபடடது. 
எம்.ஜி. ரானவட, ஆர.ஜி. பண்டாரககர ஆகிவயார 
இவ்டமபபில் வசரந்து அடமபபுககு ்லிடம 
வசரததனர. பிராரததடன சமாஜம் ஓர 
அடமபபு என் அளவில் ்பரும் ்சல்்ாககுப 
்பறறிருககவில்டல. ஆனால் அவ்டமபபின 
உறுபபினரகளான ரானவட, பண்டாரககர, 
வக.டி. ்தலங் வபானவ்ார மகாராஷடிராவின 
பத்தானபதாம் நூற்ாண்டடச் வசரந்த மா்பரும் 
தடல்ரகளா்ர. பின்ந்த ஆண்டுகளில் 

www.tntextbooks.in

athiyamanteam.com  |  8681859181 Online Video Class + Test Batch TNPSC, Police, Forest Railway Exam



1 7 0 நவீனத்தை நநோக்கி

கண்வடாம். அதன ்தாடரச்சியாக ்ங்காளததில் 
இராமகிருஷண பரம்்ஹம்சரின நிடன்ாக 
இராமகிருஷண மிஷன உதயமானது. 
இராமகிருஷண பரம்ஹம்சர கல்கததாவின 
அருவகயுள்ள தடசிவனஸ்ர எனும் ஊரிலுள்ள 
வகாவிலின ஏடழப பூசாரி ஆ்ார. அ்ர 
முட்யான கல்வி கற்்ரில்டல. ஆனால் தீவிர 
ஆனமீக ்ாழட் வமற்காண்ட்ர. அடனதது 
மதங்களிலும் இயல்பாக உள்ள உண்டமகள் மீது 
ஆழமான ெம்பிகடக ்காண்டிருந்தார. பல்வ்று 
மதங்களின ெடடமுட்களுககு ஏற்்ாறு சமயப 
பணிகடள வமற்காண்டு அம்மதங்கள் சாரந்த 
ெம்பிகடககடளச் வசாதிததுப பாரததார. அ்டரப 
்பாருதத அளவில் “அடனதது மதக கருததுககளும் 
ஒவர இலகடகச் ்சன்டடயும் பல்வ்று 
பாடதகள்” எனபதாகும். இராமகிருஷணருடடய 
பரந்த பாரட்யும், இட்நிடல சாரந்த 
உள்ளுணரவும், ஆனமீகப ்பருவிருபபமும் 
்பரு்ாரியான மககடளக க்ரந்தன. தன 
கருததுகடள கடதகள் மறறும் வியககததகக 
உ்டமகள் மூலமாக விளககினார. அ்ரவமல் 
வியபபுற் ஒரு்ர இட்யடனதடதயும் 
‘இராமகிருஷண காதாமிரதா’ எனும் தடலபபில் 
்தாகுததளிததுள்ளார. 

இராமகிருஷண 
பரம்்ஹம்சர

விவ்கானந்தர

அ்ருடடய சீடரகளுள் மிகவும் புகழ 
்பற்்ர, கல்கததா பல்கடலக கழகததில் 
படடபபடிபடப முடிததிருந்த இடளஞர 
ெவரந்திரொத தததா எனப்ரா்ார. இ்வர 
சு்ாமி விவ்கானந்தர (1863-1902) எனப 
புகழடடந்தார. அ்ர தன குருவின கருததுகடள 
இந்தியா மறறும் உலகம் முழு்தும் ்காண்டு 
்சன்ார. அ்ருடடய கல்வியறிவும் 
வபச்சாற்லும், ஆனமீக வதாற்மும், அ்ருடடய 
வியததகு ஆளுடமயும் அ்ருககு ொடு முழு்தும் 
சீடரகடள உரு்ாககியது. அ்ரகளில் 
பலர வதசிய இயககததிலும் இடணந்தனர. 
விவ்கானந்தர 1893இல் அ்மரிககாவில் 

வசரந்த அ்ர து்வியாகும் எண்ணததில் 
இளடமயிவலவய வீடடடவிடடு ்்ளிவயறினார. 
பதிவனழு ஆண்டுகள் இந்தியா முழு்தும் 
சுறறியடலந்தார. 1863இல் பல ஊரகளுககுச் 
்சனறு தனது கருததுககடளப வபாதிததார. 
ஐந்தாண்டுகளுககுப பினனர சில கல்வி 
நிடலயங்கடளயும் நிறுவினார. 1872இல் 
கல்கததாவில் பிரம்மசமாஜ உறுபபினரகடளச் 
சந்திததார. 1875இல் ‘சதயாரதத பிரகாஷ’ எனும் 
தனது முககிய நூடல ்்ளியிடடார. அ்ருடடய 
கருததினபடி சமகாலதது இந்து மதம் சீரவகடு 
அடடந்துவிடடது. ஆகவ் அ்ர புராணங்கள், 
பல கடவுள் ்ழிபாடு, உரு் ்ழிபாடு, பிராமண 
அரச்சகரகளின ெட்டிகடககள், புனிதப 
யாததிடரகள் ஆகிய்றட் நிராகரிததார. 
விதட்த திருமணததிறகான தடடடய 
எதிரததார. சமஸகிருத ்மாழியில் சி்ந்த புலடம 
்பறறிருந்த அ்ர “வ்தங்கடள வொககித 
திரும்புக” என அடழபபு விடுததார. வ்தங்கடள 
அடிபபடடயாக ் காண்டு சமூகதடத ் டி்டமகக 
விரும்பிய அ்ர அவத சமயம் புராணங்கடளப 
பு்ககணிததார. ஏடனய சீரதிருதத்ாதிகடளப 
வபாலவ் ்பண் கல்வி, டகம்்பண் திருமணம் 
ஆகிய்றட் ஊககுவிததார.

சு்ாமி தயானந்த சரஸ்தி பஞ்சாப 
பகுதிகளில் ்சல்்ாககு ்பறறுத திகழந்தார. 
அங்கிருந்த ‘கதரி’ எனபபடும் ்ணிகச் சமூகம் 
காலனிய காலததில் மகததான ்ளரச்சிடயப 
்பறறிருந்தது. ஆனால் பஞ்சாபில் இந்து, முஸலீம், 
சீககியரிடடவய ்பருமளவில் ்குபபு்ாத வமாதல் 
ெடட்பறறு ் ந்தது. தயானந்தரின ‘சுததி’ இயககம் 
இந்துககள் அல்லாத்ரகடள இந்துககளாக 
மாற் முயனறு ்பரும் எதிரபபுகடள குறிபபாக 
அகமதியா இயககததின எதிரபபுகடள சந்திததது. 

ஆரிய சமாஜம் ஒரு மீட்டடுபபு இயககமாகக 
கருதபபடுகி்து. தயானந்தா ஆங்கிவலா வ்தப 
பள்ளிகளும் (DAV) கல்லூரிகளும் நிறு்பபடடதின 
மூலம் தயானந்தரின ்சல்்ாககு இருபதாம் 
நூற்ாண்டில் ்தாடரந்தது. 

இரோ்மகிருஷ்ண இயககம்
சமூக சமயச் சீரதிருதத இயககங்கள் 
வதானறியடதயும் அதில் ்ங்காளம் தீவிரமாகப 
பங்வகறறு ொடடின மற் பகுதிகளுககு 
முனமாதிரியாக திகழந்தடதயும் ொம் முனனவர 
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பண்டிதர, ்்ஹனறி ஆல்காடடுடன ்காண்ட 
்தாடரபின காரணமாக ெவீன ்பௌததததிறகு 
அறிமுகமானார. ஆல்காட அவயாததிதாசடர 
இலங்டகககு அடழததுச் ்சன்ார. அங்கு 
அ்ர புகழ்பற் மீடபு ்ாதிகளான அனகரிகா 
தரமபாலா, ஆச்சாரிய சுமங்களா உடபட பல 
்பௌதத பிடசுககடளச் சந்திததார.

19.2  சதயநசோ்தக ச்மோஜம் (1873) 

 
 வஜாதிபா பூவல சாவிததிரி பூவல

இது்டர வி்ாதிககபபடட இயககங்கள் 
்பரும்பாலும் வமல்சாதியாகக கருதபபடட 
சமூகங்களின வமல் அதிக க்னம் ்சலுததின. 
ஆனால் சில குறிபபிடட இயககங்கள் ஒடுககபபடட 
சமூகங்கடள அணிதிரடடி அ்ரகளிடம் தங்கள் 
்காள்டககடள விளககின. அ்றறுள் மிக 
முககியமான இயககம் வஜாதிபா பூவலயின சதய 
வசாதக சமாஜமாகும்.

1827இல் பி்ந்த வஜாதிபா பூவல மாலி 
(வதாடட வ்டல ்சயவ்ார) சமூகதடதச் 
வசரந்த்ரா்ார. ்தாடககக கல்விடயக கிறிதத் 
சமய நிறு்னப பள்ளியில் கற் அ்ர இடடயில் 
கல்விடயத ்தாடர முடியாமல் நினறுவிடடார. 
வஜாதிபா பூவல வமல் சாதியினரின அடககுமுட்ககு 
எதிராக ்ாழொள் முழு்துமான நீண்ட 
வபாராடடதடத வமற்காண்டார. உண்டமடய 
அறிந்து்காள்ள வ்ண்டு்மன் தாகததினால் 
வ்தங்கள், மனுசங்கிடத, புராணங்கள், புததர, 
தீரததங்கரர ஆகிவயாரின கருததுகள், இடடககால 
பகதி இயககதடதச் வசரந்த சமயப ்பரிவயாரகள் 
என மிக விரி்ான ்ாசிபடப வமற்காண்டார. 
வமறகததிய சிந்தடனகவளாடும் கிறிதத்ம், 
இஸலாம் ஆகிய மதங்கவளாடும் தனடனப 
பரிச்சயபபடுததிக ்காண்டார. ஒடடு்மாததப 
பண்பாடடடயும் மரபுகடளயும், பகுததறிவு மறறும் 
சமதது்ம் ஆகிய இரண்டு அளவுவகால்கடளக 

சிகாவகா ெகரில் ெடட்பற் புகழ்பற் 
உலகச்சமய மாொடடில் பங்வகறறு அங்கு 
கூடியிருந்வதார வமல் ஆழமான தாககதடத 
ஏறபடுததினார. இவவியககம் பள்ளிகள், 
மருதது்மடனகள், ஆதர்றவ்ாரககான 
இல்லங்கள் ஆகிய்றட்யும் நிறுவியது. 
இயறடக வபரழிவுகளாலும் மனிதரகளால் 
ஏறபடட வபரழிவுகளாலும் மககள் துயருற்வபாது 
அ்ரகளுககு உதவிககரம் நீடடியது.

சு்ாமி விவ்கானந்தர இளடம, 
டதரியம் ஆகிய்றறின மறு்டி்மா்ார. 
ெவீன இந்தியாவின விடி்்ள்ளி எனக 
குறிககபபடுகின்ார. ்ாலனடடன சிவரால் 
எனபாரின ்ாரதடதகளில் “தனது ஆளுடமத 
தி்னால் ்்ளிொடுகளில் இந்தியாவின 
பாரம்பரியமிகக ொகரிகததிறகும் அதனுடடய 
புதிதாகப பி்ப்படுததுள்ள வதசம் எனும் உரிடமக 
வகாரிகடகககும் கண்கூடான அங்கீகாரதடதப 
்பறறு தந்த முதல் இந்தியர” ஆ்ார.

பிரம்்மஞோன ச்ை
இந்திய அறிவுஜீவிகள், தாங்கள் வமறகததிய 
அறி்்ாளி மறறும் பகுததறிவு இயககங்களால் 
விழிபபுணரவு அடடந்ததாக உணரந்த 
வெரததில் வமடல ொடுகளின சிந்தடனயில் 
ஒரு வசாரவு எறபடடு அது ஆனமவிடுதடலககு 
கிழககு ொடுகடள அணுகியது. இச்சிந்தடனப 
வபாககிலிருந்வத பிரம்ம ஞான சடப உதயமானது. 
இவ்டமபபு 1875இல் பிளா்டஸகி 
அம்டமயார, கரனல் ஆல்காட ஆகிவயாரால் 
அ்மரிககாவில் நிறு்பபடடது. 1879இல் 
இந்தியா ்ந்த அ்ரகள் 1886இல் அடமபபின 
தடலடமயிடதடதச் ்சனடன அடடயாரில் 
அடமததனர. 1893இல் இந்தியாவிறகு ்ந்த 
அனனி ்பசனட அம்டமயாரின தடலடமயில் 
பிரம்மஞானசடப ்லுப்பறறு குறிபபாகப பல 
்தனனிந்திய ஆதர்ாளரகடளப ்பற்து. இந்துப 
பாரம்பரியதடத வமறகததிய அறிவுஜீவிகள் 
ஒததுக்காண்டதில் அ்ரகள் ்பருடம 
்காண்டனர. ்தனனிந்தியாவின பல பகுதிகளில் 
பிரம்மஞான சடபயின கிடளகள் உரு்ாயின. 
பல முரண்பாடுகளுககு உள்ளானாலும் 
இவ்டமபபு இந்தியாவில் ்பௌததம் மீண்டும் 
உயிர ்பற்தில் முககியப பங்கு ்கிததது. 
முறவபாககுச் சிந்தடனயாளரான அவயாததிதாச 
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ைண்டி்த ர்மோைோய் (1858–1922)

பண்டித ரமாபாய

பண்டித ரமாபாய (1858-1922) இந்தியாவில் 
்பண் விடுதடலககாகப வபாராடிய முனனணித 
தடல்ரகளில் ஒரு்ரா்ார. சி்ந்த கல்விப 
பினனணி ்காண்ட குடும்பதடதச் வசரந்த்ர. 
சமஸகிருத ்மாழியில் ஆழமான புலடம 
்பறறிருந்ததால் அ்ருககு ‘பண்டித’, ‘சரஸ்த’ 
எனும் படடங்கள் ்ழங்கபபடடன. ்பறவ்ாரின 
மரணததிறகுப பினனர ரமாபாயும் அ்ருடடய 
சவகாதரரும் ொடடின பல பகுதிகளுககுப 
பயணம் வமற்காண்டனர. 1878இல் அ்ரகள் 
கல்கததா ்சன்னர. இரண்டாண்டிறகுப பினனர 
அ்ருடடய சவகாதரரும் காலமானார. 1880இல் 
சமூகததின கீழமடடக குடும்பதடதச் வசரந்த ஒரு 
்ங்காளிடயத திருமணம் ்சயது ்காண்டார. 
அககாலததிவலவய வ்றறு சாதிடயச் வசரந்த 
வ்றறு ்மாழி வபசககூடிய ஒரு்டர திருமணம் 
்சயது்காள்ளும் ்ெஞ்சுரம் அ்ருககிருந்தது. 
இரண்டு ்ருடங்களுககுப பினனர கண்ரும் 
இயறடக எயதவ், புவன திரும்பிய அ்ர ரானவட, 
பண்டாரககர ஆகிய தடல்ரகளின உதவியுடன 
ஆரிய மகிளா சமாஜ் எனும் அடமபடப நிறுவினார. 
1882இல் 300 ்பண்கள் இவ்டமபபில் கல்வி 
கற்னர.

ரானவட, பண்டாரககர ஆகிவயாரின 
உதவிவயாடு டகவிடபபடட விதட்களுககாக 
‘சாரதா சதன’ (வீடற்்ரகளுககான இல்லம்) 
எனும் அடமபடபத ்தாடங்கினார. ்்கு 
விடரவிவலவய இந்து ்பண்கடளக கிறிதத் 
மதததிறகு மதமாற்ம் ்சயகி்ார எனக குற்ம் 
சாடடபபடடதால் தனது ்சயல்பாடுகடளப 
புவனவுககு அருவகயுள்ள வகதகான எனும் 
இடததிறகு மாறறினார. அங்கு ‘முகதி சதன’ 
(சுதந்திர இல்லம்) எனும் அடமபடப நிறுவினார. 
அந்நிறு்னததில் 2000 ்பண்களும் 

்காண்டு சீர தூககிப பாரததார. சமதது்ம் எனும் 
்காள்டக சாதிய முட்டயயும் அதிகாரமிகக 
குடும்ப அடமபடபயும் ்பண்களின கீழான 
நிடலயிடனயும் ஒடடு்மாததமாக மறுகக 
வகாரியது. பகுததறிவு எனும் ்காள்டக மூட 
ெம்பிகடககளும் சடங்குகளும் நீககபபட 
வ்ண்டு்மனக வகாரியது.

அரசியல், சமூகம், ்பாருளாதாரம், மதம் 
ஆகியட் ்தாடரபான பிரச்சடனகளில் அ்ர 
முறவபாககான கருததுககடளக ்காண்டிருந்தார. 
சாதி முட்யானது பிராமணர அல்லாவதாரின 
உணரவுகடளத தடடி எழுபபி, பல நூற்ாண்டு 
காலமாக நிலவி ்ரும் சமதது்மினடம, சமூகத 
தாழவு நிடல ஆகிய்றறுககு எதிராக அ்ரகடளப 
புரடசி ்சயய ஒருங்கிடணந்து வபாராடடங்கடள 
வமற்காள்ளச் ்சயதார. இந்த லடசியங்கடள 
அடட்தறகாக சதய வசாதக சமாஜம் (உண்டம 
வதடும் சங்கம்) என் அடமபடப 1873இல் நிறுவினார. 
மககளின கல்விவய விடுதடலககான புரடசிகரமான 
காரணியாக இருககும் எனறு கூறினார. இ்ர எழுதிய 
முககிய நூல் ‘குலாம்கிரி’ (அடிடமததனம்) எனபதாகும். 

சமூகததில் ்பண்களும் ்றுடமயில் 
உழல்வ்ாரும் ெசுககபபடவடாருவம மிகவும் 
பாதிககபபடட்ரகள். ்பண்களின விடுதடல 
எனபது சமூகததின ஏடனய ்ரககங்களின 
விடுதடலவயாடு இடணந்துள்ளது எனறு 
்ாதிடடார. ்ரககங்களுககிடடவயயான சமதது்ம் 
மறறும் ஆண் ்பண் சமதது்தடத முனட்ததார. 
திருமணததின வபாது மணப்பண்ணின கல்வி 
உரிடமடய ஏறறுக்காள்்தாக மணமகடன 
உறுதியளிககும்படி கூறினார.

பூவல தனனுடடய கருததுககடள 
உண்டமயான வபாராடடங்களாக மாற் 
விரும்பினார. மககளுககுக கடடாய ்தாடககக 
கல்விடய வி்சாய ்ரககங்கடளச் வசரந்த 
ஆசிரியரகடளக ்காண்டு கறபிககுமாறு 
ஆங்கில அரசாங்கதடதப பூவல ்றபுறுததினார. 
அ்ர 1851இல் புவனயில் ்பண்களுக்கனறு 
ஒரு பள்ளிடயயும், தாழததபபடட மககளுககாக 
ஒரு பள்ளிடயயும் தனது துடணவியார 
சாவிதரியின உதவிவயாடு ்தாடங்கினார. 
தீண்டததகாத்ரகளுககாக ஒரு பள்ளிடயயும் 
டகம்்பண்களின குழந்டதகளுககாக ஒரு 
இல்லதடதயும் நிறுவினார.  பிறகாலததில் 
மகாராஷடிராவில் பிராமணரல்லாவதார இயககம் 
இ்ருடடய பணிகளால் வதானறியது.
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19.3   இஸ்ோமிய சீர்திருத்த 
இயககஙகள்

1857 ்பருங்கிளரச்சியும், அது ஆங்கிவலயரால் 
்காடூரமாக அடககபபடடதும் ்தறகாசிய 
முஸலிம்களின மீது பாதகமான தாககதடத 
ஏறபடுததின. 1857 எழுச்சிககு முஸலீம்கவள 
காரணம் எனறு ஆங்கிவலயர சந்வதகிதத 
நிடலயில், முஸலீம்களும் காலனிய 
ெவீனதது்ம் ்ழங்கும் ்ாயபபுகடளப 
பயனபடுததிக ்காள்ளாமல் வீடுகளுககுள்வளவய 
சுருங்கியிருந்தனர. இதன விடள்ாக 
முஸலீம்கள் கல்வியிலும் அரசு வ்டல 
் ா ய ப பு க ளி லு ம்  பி ன த ங் கி யி ரு ந் த ன ர . 
இச்சூழலில் ஒரு சில பதிற்ாண்டுகளுககுப 
பினனர முஸலீம்களுககிடடவய சில சீரதிருதத 
இயககங்கள் வதானறின.

அலிகர் இயககம் (1875)
அலிகர இயககம் 1875இல் டசயது அகமது 
கானால் ்தாடங்கபபடடது. வமறகததிய 
அ றி வி ய ல்  க ல் வி க கு ம்  கு ர ா னின 
வபாதடனகளுககுமிடடவய ஒததிடசட் 
ஏறபடுதத அ்ர விரும்பினார. அ்ருடடய 
முறவபாககான சமூகக கருததுககள் அ்ருடடய 
பததிரிடகயான ததகிப-ஒல்-அகலுக (பழகக 
்ழககங்கடளயும் ஒழுகக ்ெறிகடளயும் 
வமம்படுததுதல்) மூலம் பரபபபபடடது. அலிகர 
இயககததின ்காள்டககள் (i) முஸலீம்கள் 
இஸலாமின வமல் ்காண்டிருககும் பறறிடனப 
பலவீனபபடுததாமல் ெவீனக கல்விடய 
அ்ரகளிடடவய பரபபுதல். (ii) பரதா முட், 
பலதார மணம், டகம்்பண் மறுமணம், 
வி்ாகரதது வபான்்றவ்ாடு ்தாடரபுடடய 
சமூக சீரதிருததங்கடள வமற்காள்்து வபான் 
்காள்டககடளக ்காண்டிருந்தது.

டசயது அகமது கான

குழந்டதகளும் தங்கியிருந்தனர. அ்ரகடள 
சுயசாரபுடடய்ரகளாக மாறறு்தறகாக 
்தாழிறபயிறசி ்ழங்கபபடடது.

ஸ்ரீ நோரோய்ண குரு
வகரளதடத டமயமாகக ்காண்ட இந்த, 
ஸ்ரீ ொராயண குரு தரம பரிபாலன வயாகம் 
உயர சாதியினருககும் தாழததபபடட 
் ர க க த த ா ரு க கு மி ட ட வ ய  ஏ ற ப ட ட 
முரண்பாடுகளிலிருந்து வதானறியது. 
இவவியககதடத வதாறறுவிதத ஸ்ரீொராயணகுரு, 
கள் இ்ககு்டதத ்தாழிலாகக ்காண்ட 
வகரளதது ஈழ் சமூக இயககததின ஈடடி 
முடனயாக விளங்கினார. ஈழ்ரகள் வகரள 
மககள் ்தாடகயில் தனிப ்பரும்பானடமயாக 26 
விழுககாடு உள்ளனர. ஸ்ரீொராயண குரு 1902இல் 
“ஸ்ரீொராயண குரு தரமபரிபாலன வயாகம்” (Sri 
Narayanaguru Dharma Paripalana Yogam (SNDP)) 
எனும் அடமபடப நிறுவினார. இவ்டமபபு i) 
்பாதுபபள்ளிகளில் வசர்தறகான உரிடம ii) 
அரசுப பணிகளில் அமரததபபடுதல் iii) சாடலகடளப 
பயனபடுதது்தறகான, வகாவில்களுககுள் 
்சல்்தறகான உரிடம iv) அரசியல் 
பிரதிநிதிதது்ம் வபான் பிரச்சடனகடளக 
டககளில் எடுததது. இவவியககம் சமூகததில் 
கீழநிடலயிலிருந்து வமல்நிடலககு மாறுதல், 
பாரம்பரியமான அதிகார விநிவயாக முட்யில் 
மாற்ம், பிறபடுததபபடட ்ரககங்களின 
கூடடடமபபுகடள ஒருங்கிடணததுப 
்பரு்டிவிலான சம்வமளனமாக மாறறுதல் வபான் 
கூடடடமபபு மாற்ங்கடளக ்காணரந்தது. 
வகாவில்களுககுள் ஈழ்ரகள நுடழ்தறகிருந்த 
தடடகளுககு எதிராக ஸ்ரீொராயண குரு புதிய 
வகாவில்கடள நிறுவியவதாடு ஈழ் சமூகம் 
தனடனததாவன ெவீனபபடுததிக்காள்ளும் 
அளவுககு சகதி ்காண்டதாக மாறறினார. 
கவிஞர குமரன ஆசான டாகடர பல்பு, சவகாதரன 
ஐயபபன வபான் மகததான ஆளுடமகள் 
இவவியககததிலிருந்து வதானறி, வகரளச் 
சமூகதடத ஜனொயகபபடுதது்தில் ்பரும் 
தாககததிடன ஏறபடுததினர. ட்ககம் 
சதயாகிரகததில் வெரடியாகப பங்கு ் ப்ாவிடடாலும், 
வகாவிடலச் சுறறியுள்ள ்தருககளில் ஈழ்ரகள் 
நுடழ்தறகான தடடகளுககு எதிராகப 
வபாராடடங்கடள ஏறபாடு ்சயதார. அட் 
எதிரகால வகாவில் நுடழவு இயககங்களுககு 
முனவனாடியாக திகழந்தன.
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ஒரு மாறுபடட வபாகடக ஏறபடுததியது. 
குரானில் ்சால்லபபடடுள்ள உண்டமயான 
்காள்டககளுககு திரும்ப வ்ண்டும் எனறு 
கூறிய அ்ர தனடன ஒரு தீரககதரிசி எனக 
கூறி சரச்டசடய ஏறபடுததினார. அ்ரது 
கூறறு மதததிறகு எதிரானது என டமய 
நீவராடட இஸலாமியர கருதினர. ஆனாலும் 
பலர அ்ருடடய ்காள்டகககு மாறினர. 
அ்ருடடய முககியப பணி ஆரிய சமாஜமும், 
கிறிதத் சமயப பரபபாளரகளும் இஸலாமுககு 
எதிராக ட்தத வி்ாதங்கடள எதிர ்காண்டு 
மறுதததாகும். சமூக ்ெறிமுட்களில் அகமதியா 
இயககம் பழடம்ாதக கண்வணாடடதுடவன 
பலதாரமணம், ்பண்கள் முகததிடர 
அணி்து வபான்்றட்யும், வி்ாகரதடதப 
்பாறுததமடடில் பழடமயான விதிகடளயும் 
பினபறறினர.

திநயோைந்த இயககம் (1866)
திவயாபந்த இயககம் முஸலீம் கல்வியாளரகளில் 
ட்தீகப பிரிட்ச் சாரந்த்ரகளால் மீட்டடுபபு 
இயககமாக இரு வொககங்களுககாக 
உரு்ாககபபடடது. ஒனறு குரானின 
தூயடமயான கருததுககடளயும் ்ஹதீஸ 
எனபபடும் மரபுகடளயும் பரபபுடர ்சயதல். 
மற்்ானறு அந்நிய ஆடசியாளரகளுக்கதிராக 
ஜிகாத (புனிதபவபார) எனும் உதவ்கதடத 
உயிவராடடமுடடயதாக ட்ததிருபபது. 
இவவியககம் நிறு்ன ்டி்ம் ்பறறு 
சரண்பூருககு அருவகயுள்ள திவயாபந்த 
எனனுமிடததில் முகமது காசிம் ொவொதவி (1833-
1877), ரஷித அகமத கங்வகாரி (1828-1905) 
ஆகிவயாரால் முஸலீம் சமூகததிறகான சமயத 
தடல்ரகளுககுப பயிறசி ்ழங்கும் வொககததில் 
உரு்ாககபபடடது. அலிகர இயககததின 
வொககங்களான வமடலக கல்வியின மூலம் 
முஸலீம்களின ெலடன வமம்படுததுதல், 
ஆங்கிவலய ஆடசிடய ஆதரிததல் ஆகிய்றறிறகு 
எதிராக இஸலாமிய சமூகததாரிடடவய சமயப 
புததுயிரபடப ஏறபடுததல் எனபடத வொககமாகக 
்காண்டிருந்தது. திவயாபந்தில் ்காடுககபபடட 
குறிபபாடணகள் ்சவவியல் இஸலாமிய 
மரபுகடளப பினபற் வ்ண்டும் எனபவத.

்ாலி அல்லா சிந்தடனப பள்ளிடயச் 
வசரந்த இட்யியலாளரகளால் 1867இல் 
திவயாபந்ததில் இட்யியல் கல்லூரி ஒனறு 

டசயது அகமத கானின கல்வி குறிதத திடடம் 
்தாடககததிலிருந்வத ஆங்கில ்ழிக கல்வியின 
சாதக அம்சங்கடள ்லியுறுததிக கூறியது. 
இயறபியல் அறிவியல் நூல்கடள உருது ்மாழியில் 
்மாழியாககம் ்சய்தன மூலமும் இரு்மாழிப 
பததிரிடக ஒனட் ெடதது்தன மூலமும் 
வமறகததிய அறிவியடல அறிமுகம் ்சய்தறகாக 
1864இல் அ்ர அறிவியல் கழகம் எனும் அடமபடப 
ஏறபடுததினார. அவத ஆண்டில் காஜிபபூரில் 
ெவீனப பள்ளி்யானட் நிறுவினார. 1868இல் 
முஸலீம் மககளிடடவய ெவீனக கல்விடயத 
்தாடங்கு்தறகாகப பல மா்டடங்களில் கல்விக 
குழுககள் அடமககபபடு்டத ஊககபபடுததினார.

1869-1870இல் அ்ர ஐவராபபா 
்சன்வபாது இந்திய முஸலீம்களுககாக ஒரு 
மா்பரும் கல்வி நிறு்னம் என் தனது ்ாழொள் 
பணிககான திடடதடத உரு்ாககினார. 
முஸலீம்களிடடவய ஆங்கிலக கல்விடயப 
பரபபு்தறகாக 1875இல் அலிகரில் ஒரு ெவீன 
முகமதியப பள்ளிடய ்தாடங்கினார. இதுவ் 
1877இல் முகமதியன ஆங்கிவலா-ஓரியண்டல் 
கல்லூரியாக ்ளரச்சி்பற்து. அ்ருடடய 
மட்விறகுப பினனர இககல்லூரி ஒரு 
பல்கடலககழகமாக ்ளரந்தது. இதுவ் முஸலிம் 
அரசியல் தடல்ரகடளயும் அறிவுஜீவிகடளயும் 
உரு்ாககும் டமயமாகத திகழந்தது

இந்திய முஸலீம்களிடடவய தாராள்ாதக 
கருததுககடளப பரபபு்தறகாக 1886இல் டசயது 
அகமது கான ஆங்கிவலய கீடழ வதயவிய 
கல்வி மாொடடட (Anglo-oriental Educational 
Conference) ்தாடங்கினார. சமயச் சடடங்கடளக 
கண்மூடிததனமாகப பினபறறு்டத அ்ர 
எதிரததார. மாறி்ரும் காலச் சூழலுகவகற்்ாறு 
பகுததறிவுச் சிந்தடனயின ் ்ளிச்சததில் குரானில் 
கூ்பபடடுள்ள கருததுகளுககுப புதிய விளககங்கள் 
அளிககபபட வ்ண்டும் என்ார. இந்திய முஸலீம் 
மததடத தாராளமாககி, புதிய சிந்தடனகளுககும் 
விளககங்களுககும் ஏறபுடடயதாய மாறறும் 
முயறசிடய வமற்காண்டார. இம்முயறசியில் 
ட்தீக இட்யியலாளரகளின தீவிரத 
தாககுதல்கடள அ்ர உடனடியாக எதிர்காள்ள 
வெரந்தது. 

அக்மதியோ இயககம் (1889)
1889இல் மிரசா குலாம் அகமது (1835-1908) 
எனப்ரால் உரு்ாககபபடட இவவியககம் 
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இந்தியாவின வமறகுக கடறகடரப பகுதிகளில் 
குடிவயறினார. ஒரு ்ணிக சமூகமாக 
அ்ரகள் நூற்ாண்டுகளின வபாககில் ்சல்்ச் 
்சழிபபடடந்தனர. ் ெருககமாகப பிடணககபபடட 
அச்சமூகதடதயும் பத்தானபதாம் நூற்ாண்டின 
சீரதிருததக காறறு தழு்த த்்வில்டல.

1851இல் கல்வி பயின் பாரசிகள் அடங்கிய 
குழு்ானது “ரகனுமய மதயஸனன சபா” 
(Rahnumai Madyasnam Sabha, சமய சீரதிருதத 
சங்கம்) எனும் அடமபடபப பாரசிகளின சமூக 
நிடலகடள வமம்படுததவும் ்ஜாராஸடிரிய 
மதததின தூயடமடய மீட்டடுககும் 
வொககங்களுடனும் உரு்ாககியது. இவவியககம் 
்ெௌவராஜி பரவதானஜி, தாதாபாய ்ெௌவராஜி, 
காமா, ்பங்காலி ஆகிவயாடரத தடல்ரகளாகக 
்காண்டிருந்தது. சீரதிருததம் பறறிய ்சயதிகடள 
பரபபு்தறகாக ராஸட-வகாபதார (உண்டம 
விளம்பி) எனும் ்சயதிததாளும் ்்ளியிடபபடடது. 
பாரசிகளின மத ெட்டிகடககளும் சடங்குகளும் 
சீரதிருததபபடடன. பாரசி மதததிறகு மறு 
விளககமும் தரபபடடது. சமூகத தளததில் பாரசி 
்பண்களின நிடலடய வமம்படுதது்தறகாகக 
கல்வி கறபிததல், பரதா முட்டய நீககு்து, 
திருமண ்யது ்ரம்டப அதிகரிபபது வபான் 
ெட்டிகடககள் வமற்காள்ளபபடடன. 
படிபபடியாகப பாரசிகள் இந்திய சமூகததிவலவய 
அதிக அளவு வமறகததியமயபபடட பிரிவினராக 
மாறினர. வதசிய இயககததிலும் இந்தியாட்த 
்தாழில்மயம் ஆககியதிலும் அ்ரகள் முககியப 
பங்கு ்கிததனர.

19.5  சீககிய சீர்திருத்த இயககம்
பத்தானபதாம் நூற்ாண்டில் வம்லழும்பிய 
பகுததறிவு முறவபாககு அடலகள் சீககியடரயும் 
்தாடடுத தழுவின. 1873இல் சிங் சபா 
இயககம் இரண்டு முககிய வொககங்களுககாக 
உரு்ானது. 1) ெவீன வமறகததியக கல்விடய 
சீககியருககுக கிடடககச் ்சயதல் 2) கிறிதத்ச் 
சமயபபரபபாளரகளின மதமாற் ெட்டிகடககள், 
இந்து மீட்டடுபபு இயகக்ாதிகளின 
ெட்டிகடககள் ஆகிய்றட் எதிர்காள்்து. 
அகாலி இயககம் சிங் சபா இயககததின 
கிடள இயககவம. அகாலி இயககம் சீககிய 
குருத்ாராட் ஊழல் மிகுந்த உதாசி 
மகந்த என்றியபபடட மத குருமாரகளின 

நிறு்பபடடது. அ்ரகளுள் மிக முககியமான்ர 
முகமது காசிம் ொவொதவி ஆ்ார. கிறிதத் 
சமயப பரபபு நிறு்னங்களும் ஆரிய சமாஜமும் 
முனட்தத ்ாதங்களுககு எதிர ்ாதங்கள் 
ட்பபதில் இ்ர முககியப பங்கு ்கிததார. 
இவவிட்யியல் கல்லூரியின மிக முககியமான 
வொககம் பழடம்ாதிகளுககு இடடததடடு 
்ரககதடதச் வசரந்த முஸலீம்களுககும் 
இ ட ் யி ய ல ா ள ர க ளு க கு ம்  இ ட ட வ ய 
்தாடரடப ஏறபடுதது்து, சமய, இட்யியடல 
மீள்்ாசிபபு ்சயய ட்பபது எனபன்ாகும். 
ஒரு சமயப பல்கடலககழகமாக திவயாபந்த, 
முஸலீம் இந்தியாவில் மடடுமல்லாமல் 
முஸலீம் உலகததிறவக ்பருமதிபபுமிகக 
நிறு்னமாயிறறு.

நட்வத-அல்-உ்ோ்மோ
திவயாபந்தடதக காடடிலும் குட்ந்த அளவு 
பழடம்ாதப வபாககுடடய அவத சமயம் 
ெவீனகாலததின எதிரபாரபபுகளுககு ஈடு்காடுதத 
இவவியககம் 1894இல் லகவனாவில் சிபலி 
நுமானி எனும் ்ரலாறறு ஆசிரியராலும் 
வ்றுசில அறிஞரகளாளும் உரு்ாககபபடடது. 
ெவீன வமறகததியக கல்வியின ்ருடகடயத 
்தாடரந்து்ந்த இட்மறுபபுக ்காள்டக, 
வலாகாயத்ாதம் ஆகிய்றட் எதிர்காள்ள 
அறி்ாரந்த முட்யில் சமயததிறகு 
விளககமளிபபடத வொககமாகக ்காண்டிருந்தது.

பிரஙகி ்மஹோல்
மூன்ா்தாகப புகழ்பற் ஆனால் மற்்றட்க 
காடடிலும் காலததால் மூதத இச்சிந்தடனப 
பள்ளி லகவனாவிலுள்ள பிரங்கிம்ஹாலில் 
உரு்ானது. மற் இரண்டடப வபாலல்லாமல் 
பிரங்கிம்ஹால் பள்ளி சூபியிஸதடத மதிபபு 
்ாயந்த அனுப்மாகவும் அறிந்து ்காள்்தறகான 
களமாகவும் ஏறறுக்காண்டது. மற்்ாரு 
மரபுசாரந்த இயககம் அல்-இ-்ஹதித அல்லது 
ெபிகள் ொயகம் கூறிய்றட் அபபடிவய 
பினபறறுப்ரகளா்ர.

19.4  ைோர்சி சீர்திருத்த இயககஙகள்
தங்கள் தாயகமான பாரசீகததில் அடககுமுட்ககு 
உள்ளானதால் ்ஜாராஸடிரியரகள் பததாம் 
நூற்ாண்டில் ்பரும் எண்ணிகடகயில் 
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விஷணு தனடன மகனாகப பாவிதது மறுபி்வி 
அளிதததாக அறிவிததார. திருச்்சந்தூரிலிருந்து 
திரும்பிய பினனர இரண்டு ஆண்டுகள் து்்் 
்ாழட் வமற்காண்டார. விடரவில் அ்ரது 
புகழ அடனதது இடங்களுககும் பரவியது.

தனது வபாதடனகளில் திருவிதாங்கூர 
சமூகததின மரபு ்ழிபபடட சாதிமுட்டயயும், 
ஒடுககபடட மககளிடமிருந்து அதிக ்ரி ்சூல் 
்சயயும் அரடசயும் கடுடமயாக விமரசிததார. 
அரசுககு எதிராகப வபசினார எனபதறகாக அ்ர 
திரு்ாங்கூர அரசரால் டகது ்சயயபபடடு 
சிட்யில் அடடககபபடடார. 1838இல் அ்ர 
விடுதடல ்சயயபபடடவபாது ஒடுககபடட 
மககளிடடவய மிகவும் பிரபலமானார. 
அ்ருடடய சீடரகள் அ்டர ஐயா (தந்டத) 
எனறு அடழககலாயினர. அ்டரப பினபறறிய 
ெடடமுட்கள் “ஐயா ்ழி” என்டழககபபடடது. 
அ்ருடடய வபாதடனகள் ்தாகுககபபடடு 
‘அகிலததிரடடு’  எனனும் ்ழிபாடடு நூலாக 
்்ளி்ந்தது. ட்குண்டசாமி “பூடம்” (பீடம்) 
்ழிபாடடு முட்டய டகவிடும்படி தனடனப 
பினபறறுவ்ாரிடம் கூறினார. விலங்குகடளப 
பலியிடும் பழககதடதயும் டகவிடும்படி 
்லியுறுததினார. டச் உணவுப பழககதடதக 
டகக்காள்ள அறிவுறுததினார.

தனடனப பினபறறுவ்ாடர எதிரபபின 
அடடயாளமாக தடலபபாடக அணியும்படி 
்றபுறுததினார. அககாலததில் தடலபபாடக 
அணியும் உரிடம உயர சாதியினருககு 
மடடுவம அளிககபபடடிருந்தது. சமதது்தடத 
ெடடமுட்பபடுததும் முயறசியாக ட்குண்ட 
சாமிகள் தனது சமதது்ச் சங்கததின மூலம் 
பல சாதிகடளச் வசரந்த மககள் பங்வகறகும் 
சமபந்தி விருந்துகடள ஏறபாடு ்சயதார. ‘நிழல் 
தாங்கல்’ என்டழககபபடட அ்ர உரு்ாககிய 
உணவுக கூடங்களில் சாதிககடடுபாடுகள் 
உடடககபபடடன. 1851இல் அ்ருடடய 
இ்பபிறகுப பினனரும், ட்குண்ட சாமிகள் 
்ழிபாடானது ்தன திரு்ாங்கூர பகுதியில் 
கிறிதத் சமயம் பரவு்தறகுப ்பரும் ச்ாலாக 
விளங்கியது.

இரோ்மலிஙக அடிகள் (்வள்்ள்ோர்) 
(1823-1874)
இராமலிங்க அடிகள் சிதம்பரததிறகு அருவக 
ஓர எளிய குடும்பததில் பி்ந்து தன இளடமக 

கடடுபபாடுகளிலிருந்து விடுவிபபடத வொககமாகக 
்காண்டது. அரசு 1922இல் சீககியர குருதது்ாரா 
சடடதடத (1925 திருததபபடடது) இயறறியது. 
அதனபடி சீககிய குருதது்ாரா, சிவரானமணி 
குருதத்ாரா பிரபந்தக கமிடடி எனும் அடமபபின 
கீழ ்ந்தது.

19.6   ்தமிழநோடடில் சீர்திருத்த 
இயககஙகள்

ொம் முனனர பாரததபடி ்ட இந்திய சீரதிருதத 
இயககங்கள் தமிழகததின மீது தங்கள் தாககதடத 
ஏறபடுததின. பிரம்ம சமாஜமும் ஆரிய சமாஜமும் 
தமிழகததில் கிடளகடளப ்பறறிருந்தன. 
வகச் சந்திர ்சன ்சனடனககு ்ருடக தந்து 
உடரயாறறினார. ஆனால் தமிழகம் தனகவக 
உரிததான சீரதிருதத இயககங்கடளச் சந்திததது.

்்வகுண்்ட சோமிகள் (1809-1851)

ட்குண்ட சாமிகள்

ஸ்ரீட்குண்ட சாமிகள் ்ழிபாடு 1830களில் 
நிறு்பபடடு இனறு்டர ெடடமுட்யில் 
உள்ளது. ்தனதிருவிதாங்கூரில் (இனட்ய 
கனனியாகுமரி மா்டடம்) சாஸதா வகாவில்விடள 
(தறவபாது சாமிதவதாபபு என்டழககபபடுகி்து) 
எனும் சிறிய ஊரில் 1809இல் ஒரு ஏடழக 
குடுமபததில் பி்ந்த முததுககுடடி, தனது 
குழந்டதப பரு்ததில் கிராமததிலிருந்த 
திண்டணப பள்ளியில் மதம் மறறும் நீதி 
நூல்கடளக கற்ார. விவிலியதடதக கற் அ்ர 
கிறிதத் இட்யியலிலும் சி்ந்து விளங்கினார. 
தனது 22்து ்யதில் திருச்்சந்தூர முருகன 
வகாவிலுககுச் ்சன் அ்ர கடலில் புனித நீராடும் 
வபாது தனது சருமவொய நீங்கப்பற்ார. கடவுள் 
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பைௌத்தததின் மீடடுரு்வோககமும் 
அநயோததி்தோசப் ைண்டி்தரும்

அவயாததிதாச பண்டிதர

முந்டதய பாடங்களில் குறிபபிடடபடி 
்பௌததம் தமிழொடடில் இரண்டா்து ஆயிரம் 
ஆண்டின ்தாடககததிவலவய முறறிலுமாக 
துடடககபபடடுவிடடது. ஆனால் பத்தானபதாம் 
நூற்ாண்டின இறுதியில் ்பௌததம் புததுயிர 
்ப்த து்ங்கியது. 1867இல் சீ்கசிந்தாமணி, 
1898இல் மணிவமகடல ஆகிய இரண்டும் 
முழுடமயாக அச்சிடபபடடு ்்ளியிடபபடட இந்த 
பினனணியில் மிகமுககியமான ஆளுடம 
அவயாததிதாச பண்டிதரா்ார. (1845-1914) ஒரு 
சுவதசி மருதது்ராகத ்தாழில் ்சயதாலும் அ்ர 
பல்வ்று துட்களில் புலடம ்பறறிருந்தார. 
பிரம்மஞான சடபடயச் வசரந்த ்்ஹனறி 
ஆல்காடடின ்சல்்ாககிறகு அ்ர உள்ளான்ர. 
1890களில் ஆதிதிராவிடரகளிடடவய இயககதடதத 
்தாடங்கிய அ்ர ஆதிதிராவிடரகவள 
உண்டமயான ்பௌததரகள் எனறும், வ்த 
பிராமணியதடத எதிரதததன விடள்ாக அ்ரகள் 
தீண்டததகாத்ரகளாக ஆககபபடடனர எனறும் 
்ாதிடடார. தனது கருததுககடள ் மயபபிபபதறகாகத 
தமிழச் ்சவவியல் இலககியங்கடளயும் 
பி்்றட்யும் மறு்ாசிபபு ்சயதார. மககள் ்பௌதத 
மதததிறகு மாறு்டத அ்ர ஊககுவிததார. அ்ர 
்காள்டகடய ்ட தமிழகப பகுதிகளில் அதிக 
எண்ணிகடகயில் மககள் பினபறறினர. வகாலார 
தங்க்யலில் பணியாறறிய ்தாழிலாளரகள் 
பலர இ்ரது ்காள்டகடயப பினபறறினர. 
இவவியககததில் சிங்காரவ்லரும் லடசுமி ெரசுவும் 
முககியப பங்கு ்கிததனர. அவயாததிதாச பண்டிதர 
1908 முதல் ஒரு டபசாத தமிழன (பினனர தமிழன) 
என் ்பயரில் ்ாராந்திரப பததிரிடக ஒனட் 
்தாடங்கி தான இயறடக எயதும் காலம் ்டர 
ெடததினார.

காலததில் ்சனடனயில் ்ாழந்தார. முட்யான 
கல்விடயப ்ப்ாத அ்ர ்பரும் புலடமடய 
்்ளிபபடுததினார. வத்ார, திரு்ாசகப 
பாடல்களால் ஈரககபபடட அ்ர மனம் உருகும் 
பாடல்கடளச் ் சாந்தமாக இயறறினார. அ்ருடடய 
காலததில் டச் சமயமானது திரு்ா்டுதுட், 
தரமபுரம், திருபபனந்தாள் வபான் டச் 
மடங்களின ஆதிககததில் இருந்தது. இராமலிங்க 
அடிகளின பாடல்கள் முறவபாககுச் சிந்தடனகடளக 
்காண்டிருந்தன. அ்ர மத்்றிடயயும், 
பகுததறி்ற் தனடமடயயும் கண்டனம் 
்சயதார. உள்ளுணரவு சாரந்த இட்நிடலககு 
ஆடபடட அ்ர அவ்னுப்ங்கடளத தனது 
பாடல்களில் பதிவு ்சயதார. இதனால் ட்தீக 
டச் சமயததினர இ்ரபால் ்்றுபபுக 
்காண்டனர. அ்ர சததிய தரம சாடல ஒனட் 
்டலூரில் நிறுவி ஏடழகளுககு உண்ளிககத 
்தாடங்கினார. முககியமாக 1860களில் 
பஞ்சங்களும் ்காள்டள வொயும் ஏறபடட வபாது 
சாதிமத வ்றுபாடினறி உண்ளிததார. தனடனப 
பினபறறுவ்ாடர ஒருங்கிடணபபதறகாக சதய 
ஞான சடப எனும் அடமபடப நிறுவினார. 
இதனால் நிறு்னபடுததபபடடிருந்த டச் 
அடமபபுகவளாடு அ்ர வமாதல் து்ங்கியது. 
இ்ருடடய சீடரகள் அ்ருடடய பாடல்கடளத 
திரடடித ’திரு்ருடபா’ எனும் ்பயரில் 1867இல் 
்்ளியிடடவபாது வமாதல் உச்சதடத எடடியது. 
இலங்டகடயச் வசரந்த ட்தீக டச்ரகள் 
சீரதிருதத்ாதி ஆறுமுக ொ்லரின தடலடமயில் 
இடதத ்தய்நிந்தடன எனக கூறி இ்ருககு 
எதிராக கடடுடர எழுதும் வபாரில் ஈடுபடடனர. 
ஆனால் இறுதியில் இராமலிங்க அடிகளின பணி 
அங்கீகரிககபபடடது. அ்ருடடய எழுததுககள் 
உலகளாவிய சிந்தடனகடளத தூண்டி டச் 
சமயததுககுள் இருககும் பிரிவிடனகடள 
மதிபபிழககச் ்சயதன.

்ள்ளலார இராமலிங்க அடிகள்

www.tntextbooks.in

athiyamanteam.com  |  8681859181 Online Video Class + Test Batch TNPSC, Police, Forest Railway Exam



1 7 8 நவீனத்தை நநோக்கி

வமம்படுதத முயன்னர. ்பாதுச் சாடலகடளப 
பயனபடுததுதல், தாழததபபடட ்பண்கள் 
வமலாடடகள் அணிந்து ்காள்்து வபான் சமூக 
உரிடமகளுககாகவும் சமயப பரபபுக குழுவினர 
வபாராடினர.

அ ன ா ட த க  கு ழ ந் ட த க ட ள யு ம் 
ஆதர்றவ்ாடரயும் தங்கள் நிறு்னங்களில் 
தங்க ட்தது தங்களது உட்விடப பள்ளிகளில் 
அ்ரகளுககு கல்வி ்ழங்கினர. பத்தானபதாம் 
நூற்ாண்டில் அடிககடி ஏறபடட பஞ்சங்கள் 
குறிதது கடந்த பாடததில் ொம் வி்ாதிததுள்வளாம். 
பஞ்சங்களின வபாது சமயப பரபபுக குழுவினர 
நி்ாரண ெட்டிகடககடள வமற்காண்டனர. 
தங்குமிடம் ் ழங்கி உதவி ் சயயும்வபாது மககடள 
மதமாற்ம் ்சய்தறகான ்ாயபபு அ்ரகளுககுக 
கிடடததது. பஞ்சக காலங்களில் குறிபபாக 
பத்தானபதாம் நூற்ாண்டின இறுதிககாலப 
பகுதியில் திரு்ெல்வ்லி மா்டடததில் பல 
கிராமங்கள் கிறிதத் மததடதத தழுவின. 
இடதப வபான் சூழலில் ஆந்திராவில் மாலா, 
மடிகா சமூகங்கடளச் வசரந்த மககள் ்பரும் 
எண்ணிகடகயில் மதம் மாறினர.

கம்்பனி அரசு இந்தியரகளுககு 
ெவீன கல்விடய ்ழங்கு்தில் சிறு 
முயறசிகடள மடடுவம வமற்காண்டது. நீண்ட 
காலததிறகு உள்ளூர மககளுககுக குறிபபாக 
கிராமபபு்ங்களில் ்ாழும் உரிடமகள் 
மறுககபபடட ஏடழ மககளுககுக கல்வி ்ழங்கும் 
்பாறுபடபக கிறிதத் சமய நிறு்னங்கவள 
தனனார்ததுடன ஏறறுக்காண்டன. 
மருதது்மடனகடளயும் மருந்தகங்கடளயும் 
கிறிதது் சமய நிறு்னங்கள் அடமததுக 
்காடுததது குறிபபிடபபட வ்ண்டியதாகும்.

19.8   சீர்திருத்த இயககஙகளின் 
முககியதது்வம்

சமூகததின ட்தீகப பிரிட்ச் சாரந்வதாரால், 
சமய-சமூக சீரதிருதத்ாதிகளின அறிவியல் 
சிததாந்த எதிரபபுகடள ஏறறுக ்காள்ள 
முடியவில்டல. இதன விடள்ாகச் 
சீ ர தி ரு த த ் ா தி க ள்  தூ ற ் ப ப ட ட ன ர , 
அடககுமுட்ககு உள்ளாககபபடடனர, 
அ்ரகளுககு எதிராக ஆடணகள் 
பி்பபிககபபடடன, பிறவபாககு்ாதிகளால் 

19.7   கிறித்த்வ ச்மயப் ைரப்பு 
நிறு்வனஙகள்

இடடககால இந்தியாட்ச் வசரந்த முஸலிம் 
மனனரகடளப வபாலவ் ஆங்கிவலயக 
கிழககிந்தியக கம்்பனியும் இந்திய மககளின மத 
விஷயங்களில் ெடுநிடலடமக ்காள்டகடயப 
பினபறறியது. அதறகான காரணம் 
வபாரததுகீசியரின கடடாய மதமாற் முயறசிகவள 
அ்ரகளின வீழச்சிககுக காரண்மன அ்ரகள் 
ெம்பினர. அதன விடள்ாகக கம்்பனி தனது 
ஆடசிககு உடபடட பகுதிகளில் சமயப பரபபாளரகள் 
நுடழ்தறகு தடட விதிததிருந்தது.

1793 இல் பாபடிஸடுகளான வில்லியம் 
வகரி, ஜான தாமஸ ஆகிய இரு்ரும் சமயபபரபபு 
நிறு்னதடதத ்தாடங்கும் வொககில் இந்தியா 
்ந்தனர. சமயபபரபபு ெட்டிகடககளுககுத 
தடட விதிககபபடடிருந்ததால் அ்ரகள் 
வடனியரகளுககுச் ்சாந்தமான கல்கததாவிறகு 
்டகவகயுள்ள ்சராம்பூரில் தங்கினர. வகரி, 
வ்று இரு சமயபபரபபாளரகளான வஜாசு்ா 
மாரஷவமன, வில்லியம் ்ாரடு ஆகிவயாருடன 
இடணந்து 1799இல் ்சராம்பூர மிஷன எனும் 
அடமபடப ஏறபடுததினர.

்சராம்பூர  மதபபரபபாளரகவள 
முதனமுதலாக இந்தியாவிறகு ்ருடக தந்த 
ெற்சயதி மட்ப பணியாளரகள் (Evangelical 
Babtist) ஆ்ர. இ்ரகடளத ்தாடரந்து 
சீரதிருததக கிறிதத் சமயததின பல பிரிவுகடளச் 
வசரந்த மதப பரபபாளரகள் இந்தியா ்ந்தனர. 
்சராம்பூர மதபபரபபாளரகளின ்ருடகககுச் சில 
நூற்ாண்டுகளுககு முனனதாகவ் பல கிறிதத் 
மதப பரபபு நிறு்னங்கள் வபாரததுகீசியருககுச் 
்சாந்தமான வகா்ாவிலும், மலபார கடறகடரப 
பகுதிகளிலும், வசாழமண்டலக கடறகடரப 
பகுதிகளிலும் ்சயல்படடனர. மதமாற்ம் 
்சயயபபடட ெபரகளின எண்ணிகடகயும் 
குட்்ாகவ் இருந்தது. விரி்ான, 
்பருமளவிலான மதமாற் ெட்டிகடககள் 
பத்தானபதாம் நூற்ாண்டில் ்தாடங்கின.

மதப பரபபுக குழுவினர சமூகப 
்பாருளாதார ரீதியாகத தாழததபபடட 
மககளுக்கனப பள்ளிகடள நிறுவினர. அரசுப 
பணிகளில் அ்ரகடளப பணியமரதது்தன 
மூலம் அ்ரகளின ்பாருளாதார நிடலடய 
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்காடல முயறசிகளும் வமற்காள்ளபபடடன. 
இருந்தவபாதிலும் எதிரபபுகடள மீறி 
இவவியககங்கள், அச்சததின காரணமாக 
இணங்கிச் ்சன் தனிமனிதரகளின 
விடுதடலககுப பங்களிபடபச் ்சயதன. 
சமய நூல்கள் பிராந்திய ்மாழிகளில் 
் ம ா ழி ் ப ய ர க க ப ப ட ட ட ம ,  ச ம ய 
நூல்களில் காணபபடும் கருததுகளுககுப 
புதுவிளககம் அளிககும் உரிடம, சடங்குகள் 
எ ளி ட ம ப ப டு த த ப ப ட ட ட ம  ஆ கி ய ன 
இட்்ழிபாடடடத தனிபபடட அனுப்மாக 

மாறறின. சிந்திககவும் பகுததறியவும் 
்தரிந்த மனித அறிவின தி்டமககுச் 
சீரதிருதத்ாதிகள் முககியதது்ம் ்காடுததனர. 
சமய ெட்டிகடககளிலிருந்த ஊழல்கடளக 
கடளந்து தங்கள் சமூகமும் மதமும் கீழானட், 
பினதங்கியட் என் குற்ச்சாடடுககும் 
பழிபபுடரககும் எதிராகப பதில்தர தங்கடளப 
பினபறறுவ்ாரககு சீரதிருதத்ாதிகள் 
உதவினர. உரு்ாகி்ந்த மததியதர ்ரககம் 
பறறிக்காள்்தறகான பண்பாடடு வ்ரகடள 
இவவியககங்கள் ்ழங்கின.

ைோ்டச் சுருககம்

�	பிரம்ம சமாஜததில் ராஜா ராம்வமாகன ராய, வகசவ சந்திர்சன பங்களிபபு
�	பிராரததடன சமாஜததில் ரானவட ஆதமராம் பாண்டுரங் ஆகிவயாரது பங்களிபபு
�	தயானந்த சரஸ்தி, விவ்கானந்தர ஆகிவயாரால் நிறு்பபடட ஆரிய சமாஜம் மறறும் 

இராமகிருஷண இயககம்
�	அலிகர இயககம், அகமதியா இயககம், திவயாபாந்த இயககங்கள் இஸலாமிய சமூகததில் ஏறபடுததிய 

சீரதிருததங்கள்
�	சீககிய, பாரசிய, பிராததடன சமாஜ சீரதிருததங்கள்.
�	வஜாதிபா பூவல, பண்டித ரமாபாய, ஸ்ரீ ொராயண குரு மறறும் தமிழகததில் இராமலிங்க அடிகள், 

ட்குண்ட சு்ாமி, அவயாததிதாச பண்டிதர ஆகிவயாரின சமூக சீரதிருததங்கள்.
�	கிறிதது் சமயப பரபபு குழுவின வசட்கள்.

பயிறசிகள்
 I சரியான விடைடயத் தேர்வு சசய்

 1. இந்தியாவில் சீரதிருததங்கள் பறறிய பல கருததுககள் வதானறிய முதல் மாகாணம் ________ 
ஆகும்.

 (அ) பஞ்சாப (ஆ) ்ங்காளம் (இ) பம்பாய (ஈ) ்சனடன

 2. “இந்திய மறுமலரச்சியின தந்டத” ________ ஆ்ார.
 (அ) சு்ாமி விவ்கானந்தர (ஆ) தயானந்த சரஸ்தி
 (இ) இராஜா ராம்வமாகன ராய (ஈ) ஆதமராம் பாண்டுரங்

 3. வதசிய சமூக மாொடு ________ முயறசியால் ஒருங்கிடணககபபடடது.
 (அ) ரானவட (ஆ) வதவ்ந்திரொத தாகூர
 (இ) வகச் சந்திர ்சன (ஈ) இராமகிருஷண பரம்ஹம்சர

 4. “வ்தங்கடள வொககி திரும்புக”– எனறு முழககமிடட்ர ________ ஆ்ார.
 (அ) இராஜா ராம்வமாகன ராய (ஆ) தயானந்த சரஸ்தி
 (இ) விவ்கானந்தர (ஈ) இராமகிருஷண பரம்ஹம்சர
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 5. கடதகள் மறறும் வியககததகக உ்டமகளின மூலம் ________ தனது கருததுககடள  
விளககினார.

 (அ) இராமகிருஷண பரம்ஹம்சர (ஆ) வதவ்ந்திர ொத தாகூர
 (இ) வகச் சந்திர ்சன (ஈ) வஜாதிபா பூவல

 6 “ஒரு டபசா தமிழன” என் ்ாரப பததிரிடகடய ெடததியர ________ ஆ்ார.
 (அ) சு்ாமி விவ்கானந்தர (ஆ) தயானந்த சரஸ்தி
 (இ) ட்குண்ட சாமிகள் (ஈ) அவயாததிதாச பண்டிதர

 7. பிரம்ம ஞான சடப ________ல் நிறு்பபடடது.
 (அ) இந்தியா (ஆ) அ்மரிகக ஐககிய ொடுகள் (இ) பிரானசு (ஈ) இங்கிலாந்து

 8. தமிழொடடில் பிரம்ம சமாஜததின ஆதர்ாளராகத திகழந்த்ர ________ ஆ்ார.
 (அ) இராமலிங்க அடிகளார (ஆ) காசி விசு்ொத முதலியார
 (இ) அவயாததிதாச பண்டிதர (ஈ) வதவ்ந்திரொத தாகூர

 9. வமறகததிய அறிவியடல அறிமுகபபடுதத டசயது அகமதுகான நிறுவிய அடமபபு ________  
ஆகும்.

 (அ) சதய வசாதக சமாஜம் (ஆ) சிங் சபா இயககம்
 (இ) அறிவியல் கழகம் (ஈ) பிரம்ம ஞான சடப

 10. இஸலாமிய சமூகததினரின சமய மீளுரு்ாககதடத வொககமாகக ்காண்டிருந்த இயககம்  
________ ஆகும்.

 (அ) திவயாபந்த இயககம் (ஆ) அகமதியா இயககம்
 (இ) அலிகர இயககம்  (ஈ) ்ா்ஹாபி இயககம்

 II. சரியான கூற்றிடனத் தேர்வு சசய்்க
 அ. 
  (i) சுததி இயககதடத நிறுவிய்ர டாகடர ஆதமராம் பாண்டுரங்.
  (ii) ‘சமதது் சங்கம்’ ட்குண்ட சாமிகளால் நிறு்பபடடது.
  (iii) இராமகிருஷண இயககதடத நிறுவிய்ர இராமகிருஷண பரம்ஹம்சர ஆ்ார.
  (iv) அகமதியரகள் ்பாது்ான மசூதியில் தங்கள் ்ழிபாடடிடன வமற்காண்டனர.

 ஆ. கூற்று  (கூ): டசயது அகமது கான அலிகரில் நிறுவிய ெவீனப பள்ளி, பினனர முகமதிய 
ஆங்கிவலா-ஓரியண்டல் கல்லூரியாக ்ளரச்சி ்பற்து.

  கோர்ணம் (கோ): முஸலீம்கள் ஆங்கிலக கல்வி கறபடத அ்ர விரும்பினார.
  அ. கூறறு சரி; காரணம் கூறறின சரியான விளககம் ஆகும்.
  ஆ. கூறறு த்று; காரணம் த்று.
  இ. கூறறு மறறும் காரணம் இரண்டுவம த்்ானட்.
  ஈ. கூறறு சரி; காரணம் கூறறின சரியான விளககம் அல்ல.
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 III ச�ாருத்து்க
 i. ஆங்கிவலய சமயபபரபபுக குழு - 1. விடி்்ள்ளி
 ii. பாரசி ்சயதிததாள் - 2. வில்லியம் காவர மறறும் ஜான தாமஸ
 iii. திவயாபந்த இயககம் - 3. ராஸட வகாபதார
 iv. விவ்கானந்தர - 4. முகமது காசிம் ெவொதவி
  (அ) 3, 2, 1, 4 (ஆ) 1, 2, 3, 4 (இ) 4, 1, 2, 3 (ஈ) 2, 1, 4, 3

 IV குறுகிய விடையளி

 1. சமூக சீரதிருததததிறகு இராஜா ராம்வமாகன ராயின பங்களிபபுகள் யாட்?
 2. சமூக நீதிககு வஜாதிபா பூவலயின பங்கு எனன?
 3. ‘சுததி’ (சுததிகரிபபு) இயககம் ஏன ஒரு மீட்டடுபபு இயககமாகக கருதபபடுகி்து?
 4. ஸ்ரீ ொராயண குருவின தரம பரிபாலன இயககததின பங்களிபடப எழுதுக
 5. இராமலிங்க அடிகளார பறறி நீவிர அறி்ன யாட்?

 V சுருக்கமா்க விடையளி
 1. எம்.ஜி. ரானவட
 2. சு்ாமி விவ்கானந்தர
 3. அகமதியா இயககம்
 4. சிங் சபா இயககம்
 5. ட்குண்ட சாமிகள்

 VI விரிவான விடையளி
 1. இந்தியாவில் கிறிதத் மதபபரபபாளரகள் ஆறறிய பணிகடள விளககுக
 2. தமிழ ொடடில் ெடந்த சமூக சீரதிருதத இயககங்கடள எடுததுககாடடுக

 VII சசயல�ாடு்கள்
 1. அடடயாறில் உள்ள பிரம்ம ஞான சடபயின தறவபாடதய ்சயல்பாடுகள் பறறிய தக்ல்கடளச் 

வசகரிககவும்.
 2. சு்ாமி விவ்கானந்தரின சிகாவகா உடரயின சாராம்சங்கள் பறறி ஒரு கடடுடர தயார ்சயக.

 VIII ஒப�டைபபு

 1. இராமகிருஷணா மிஷன உரு்ாககிய நிறு்னங்களுககுச் ்சனறு, சமூகததிறகு அட் ஆறறும் 
வசட்கடளக குறிதது ஒரு அறிகடகடயத தயார ்சயக.

 2. பல்வ்று சமூக சீரதிருதத்ாதிகள், அ்ரகள் நிறுவிய அடமபபுகள் பறறிய படத்தாகுபபு 
ஒனறிடனத தயார ்சயக.
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க்்ச்பசோற்கள்

த�ொடர் சிக்கல் vicious circle continuing unpleasant situation

புலமைமிக்க erudite scholarly

்கணடனககுரல் எழுப்பு decry denounce openly

உருவ வழிபொடமட எதிர்ப்பவர் iconoclast a critic of image worship

ஐயம்; அவநம்பிகம்க skepticism disbelief

்கடவுள் பற்றி அக்கமையற்ைவர் agnosticism one who is indifferent to religion or 
existence of god

எதிர்வொ�ம் polemics a strong verbal or written attack on 
someone or something

இஸலொமிய சடடத்தின் 
அடிப்பமடயிலொன தீர்ப்பு

fatwa a ruling by a recognized authority 
according to Islamic law
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கோ்கநகோடு
்சராம்பூர சமயபபரபபுக குழு ்ருடக 1799

ட்குண்ட சாமிகளின பி்பபு 1809

இராமலிங்க அடிகளின பி்பபு 1823

பிரம்ம சமாஜம் 1828

அவயாததிதாச பண்டிதரின பி்பபு 1845

பிராரததடன சமாஜம் 1867

ஆரிய சமாஜம் 1875

அலிகர இயககம் 1875

இராமகிருஷண மிஷன 1897

சீககிய குருத்ாராச் சடடம் 1922
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