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ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ക ാൺഗ്രസ് 

ഇന്ത്യയിലെ കേശീയതയുലെ ഉയർച്ച 

 സാമൂഹി വുും സാമ്പത്തി വുും രാഷ്ഗ്െീയവുമായ ഘെ ങ്ങൾ അവരുലെ കേശീയ 

സവതവും നിർവ്വചിക്കാനുും കനൊനുും ജനങ്ങലെ ഗ്രകചാേിപ്പിച്ചിരുന്നു. 

ല ാകൊണിയെിസത്തിലനതിരായ കരാരാട്ട ഗ്രഗ് ിയയിൽ ആെു ൾ അവരുലെ 

ഐ യും  ലെത്താൻ തുെങ്ങി. 

 ല ാകൊണിയൽ ഭരണത്തിൻ ീഴിൽ അെിച്ചമർത്തലപ്പട്ടു എന്ന കതാനന്ൽ വയതയസ്ത 

ഗ്രൂപ്പു ലെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രങ്കിട്ട കബാെ് നൽ ി. ഓകരാ വിഭാരവുും ഗ്രൂപ്പുും 

ല ാകൊണിയെിസത്തിനല്െ ഫെങ്ങൾ വയതയസ്തമായി അനുഭവിച്ചു. 

 രലത്താൻരതാും നൂറ്റാെിലെ സാമൂഹി വുും മതരരവുമായ രരിഷ്കരണ 

ഗ്രസ്ഥാനങ്ങെുും കേശീയതയുലെ വി ാരത്തിന ്സുംഭാവന നൽ ി. 

 സവാമി വികവ ാനന്ദൻ, ആനി ലബസനെ്്, ലഹൻെി ലെകൊസികയാ തുെങ്ങി നിരവധി 

കരർ രുരാതന ഇന്ത്യയുലെ മഹതവും രുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു, അവരുലെ മതത്തിെുും 

സുംസ്കാരത്തിെുും ആെു ൾക്കിെയിൽ വിശവാസും സൃഷ്ടിക്കു യുും അങ്ങലന 

അവരുലെ മാതൃരാജയകത്താെുള്ള സ്കനഹത്തിനല്െ സകന്ദശും നൽ ു യുും ലചയ്തു. 

 ബങ്കിും ചഗ്ന്ദ ചാറ്റർജി, സവാമി േയാനന്്ദ സരസവതി, അരബികന്ദാ കഘാഷ ് തുെങ്ങിയ 

വയക്തി ൊണ ് കേശീയതയുലെ ബൗദ്ധി വുും ആത്മീയവുമായ വശങ്ങൾ 

ഗ്ര െിപ്പിച്ചത.് 

 ബങ്കിും ചഗ്ന്ദയുലെ മാതൃരാജയലത്തക്കുെിച്ചുള്ള സ്തു തിരീതമായ ‘വകന്ദമാഗ്തും’ 

കേശസ്കനഹി ൊയ കേശീയവാേി െുലെ ഒത്തുകചരൊയി മാെി. അത് 

രരകമാന്നതമായ ആത്മതയാരത്തികെക്ക ്തെമുെ ലെ ഗ്രകചാേിപ്പിച്ചു. 

 1857 -ലെ  ൊരും ഗ്ബിട്ടീഷു ാരുും ഇന്ത്യക്കാരുും തമ്മിൽ ഒരുതരും സ്ഥിരമായ ക പ്പുും 

സുംശയവുും സൃഷ്ടിച്ചു. 

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ക ാൺഗ്രസിന്ലെ ആവിർഭാവും (1885) 

 ഗ്ബിട്ടീഷ ്രവൺലമന്െിലെ വിരമിച്ച സിവിൽ സർവീസായ അെൻ ഒ ്കെവിയൻ ഹയൂും 

ഒരു അഖികെന്ത്യാ സുംഘെന രൂരീ രിക്കാൻ മുൻക ലയെുത്തു. 

 അങ്ങലന, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ക ാൺഗ്രസ ് സ്ഥാരിക്കലപ്പട്ടു, അതിനല്െ ആേയ 

സകമ്മെനും 1885 ൽ കബാുംലബയിൽ നെന്നു. 

 ഇന്ത്യൻ കേശീയ ഗ്രസ്ഥാനത്തിനല്െ ചരിഗ്തും മൂന്ന ് സുഗ്രധാന ഘട്ടങ്ങെിൽ 

രഠിക്കാവുന്നതാണ:് 

1. മിതമായ കേശീയതയുലെ ഘട്ടും (1885-1905) ക ാൺഗ്രസ ് ഗ്ബിട്ടീഷ ് ിരീെകത്താെ ്

വിശവസ്തത രുെർത്തുന്ന സമയമായിരുന്നു. 

2. 1906-1916 വർഷങ്ങൾ സാക്ഷ്യും വഹിച്ചു- സവകേശി ഗ്രസ്ഥാനും, തീഗ്വവാേ 

കേശീയതയുലെ ഉയർച്ച, കഹാും െൂൾ ഗ്രസ്ഥാനും. ഗ്ബിട്ടീഷു ാരുലെ 

അെിച്ചമർത്തൽ നെരെി ൾ അരബികന്ദാ കഘാഷിലനാപ്പും 

ക ാൺഗ്രസിനുള്ളിൽ ബിരിൻ ചഗ്ന്ദ രാൽ, ബാെ രുംരാധര തിെ ്, ൊൊ െജ്പത് 

ൊയ് (ൊയ്, ബാൽ, രാൽ) തുെങ്ങിയ തീഗ്വവാേി ൾക്ക ് ാരണമായി. 
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3. 1917 മുതൽ 1947 വലരയുള്ള  ാെഘട്ടമാണ ് രാന്ധിയൻ  ാെഘട്ടും 

എന്നെിയലപ്പെുന്നത.് 

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ക ാൺഗ്രസിന്ലെ സുഗ്രധാന ലസഷനു ൾ 

 എല്ലാ െിസുംബെിെുും ക ാൺഗ്രസ ് കയാരും കചർന്നു. ആേയ  ൂെിക്കാഴ്ച രൂനയിൽ 

നെത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുലന്നങ്കിെുും ക ാെെ ലരാട്ടിപ്പുെലപ്പട്ടതിനാൽ അത് 

കബാുംലബയികെക്ക ്മാറ്റി. 

 കവകഗ്സായി കൊർെ് െഫെിൻലെ അുംരീ ാരകത്താലെ ഹയൂും കബാുംലബയിൽ ആേയ 

കയാരും സുംഘെിപ്പിച്ചു. 

 െബ്ല്യു. ചഗ്ന്ദ ബാനർജിയാണ ്ക ാൺഗ്രസിനല്െ ആേയ ഗ്രസിെനെ്.് 

 1885 െിസുംബർ 28 മുതൽ 31 വലര മുുംകബയിൽ നെന്ന ആേയ ലസഷനിൽ 72 

ഗ്രതിനിധി ൾ രലങ്കെുത്തു. 

 1924 ൽ ഐഎൻസിയുലെ ലബൽരാും ലസഷനിൽ മഹാത്മാ രാന്ധി അദ്ധയക്ഷ്നായി. 

 ഐഎൻസിയുലെ ആേയ വനിതാ ഗ്രസിെന്െ ്ഗ്ശീമതി ആനി ലബസനെ് ്ആയിരുന്നു. 

 ഐഎൻസിയുലെ ആേയ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഗ്രസിെന്െ ് ഗ്ശീമതി സകരാജിനി 

നായിെുവായിരുന്നു. 

 INC യുലെ ഗ്രസിെനെ്ായ ആേയലത്ത ഇുംഗ്ലീഷു ാരൻ കജാർജ്ജ ്യൂൾ ആയിരുന്നു 

 ഐഎൻസിയുലെ ആേയ മുസ്ീും ഗ്രസിെന്െ ്ബേെുദ്ദീൻ തയാബ്ജിയായിരുന്നു. 

 ഇന്ത്യയ്ക്ക ് സവാതഗ്ന്ത്യും െഭിച്ച സമയത്ത ് ഐഎൻസിയുലെ അധയക്ഷ്ൻ ആചാര്യ 

ജെബി കൃപലാനിയായിരുന്നു. 

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ക ാൺഗ്രസിനല്െ ഗ്രധാനലപ്പട്ട ലസഷനു െുലെ 

രട്ടി  

Year Venue President 

1885 കബാുംലബ െബ്ല്യുസി ബാനർജി 

1886 ല ാൽക്കത്ത ോോഭായ് നൗകൊജി 

1893 ൊകഹാർ ോോഭായ് നൗകൊജി 

1906 ല ാൽക്കത്ത ോോഭായ് നൗകൊജി 

1887 മഗ്ോസ് 
ബേെുദ്ദീൻ തയാബ്ജി (ആേയലത്ത 

മുസ്ിും രാഷ്ഗ്െരതി) 

1888 അെഹബാേ് 
കജാർജ്ജ ്യൂൾ (ആേയലത്ത ഇുംഗ്ലീഷ ്

ഗ്രസിെന്െ്) 

1889 കബാുംലബ സർ വിെയും ലവെർബർൺ 

1890 ല ാൽക്കത്ത സർ ഫികൊസ് എസ്. കമത്ത 

1895, 1902 രൂന, അഹമ്മോബാേ് S.N. ബാനർജി 

1905 ബനാെസ ് ജി.ല .കരാഖലെ 
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1907, 1908 സൂെത്്ത, മഗ്ോസ ് ൊസ്ലബഹാരി കഘാഷ് 

1909 ൊകഹാർ എും.എും.മാെവയ 

1916 െക്നൗ 
എ.സി. മജുുംോർ 

(ക ാൺഗ്രസിന്ലെ രുനഃസമാരമും) 

1917 ല ാൽക്കത്ത 
ആനി ലബസന്െ് (ആേയലത്ത 

വനിതാ ഗ്രസിെനെ്്) 

1919 അമൃതസർ കമാത്തിൊൽ ലനഹ്െു 

1920 
ല ാൽക്കത്ത (ഗ്രകതയ  

ലസഷൻ) 
ൊൊ െജ്പത് ൊയ് 

1921,1922 അഹമ്മോബാേ്, രയ സി.ആർ.ോസ ്

1923 
െൽഹി (ഗ്രകതയ  

ലസഷൻ) 
അബുൽ  ൊും ആസാേ് 

1924 ലബൽരാവ് എും.ല .രാന്ധി 

1925  ാൺരൂർ 
സകരാജിനി നായിെു (ആേയലത്ത 

ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഗ്രസിെന്െ്) 

1928 ല ാൽക്കത്ത 

കമാത്തിൊൽ ലനഹ്െു (ആേയലത്ത 

അഖികെന്ത്യാ യൂത്ത് ക ാൺഗ്രസ ്

രൂരീ രിച്ചു) 

1929 ൊകഹാർ ജവഹർൊൽ ലനഗ്ഹു 

1931  ൊച്ചി 

സർോർ വല്ലഭായ് രകട്ടൽ (ഇവിലെ, 

മൗെി ാവ ാശങ്ങെുും കേശീയ 

സാമ്പത്തി  രരിരാെിയുും 

സുംബന്ധിച്ച ഗ്രകമയും രാസാക്കി) 

1932, 1933 െൽഹി,  ൽക്കട്ട ലസഷൻ നികരാധിച്ചിരിക്കുന്നു 

1934 കബാുംലബ കൊ രാകജഗ്ന്ദ ഗ്രസാേ് 

1936 െക്നൗ ജവഹർൊൽ ലനഗ്ഹു 

1937 കഫസ്പൂ ർ ജവഹർൊൽ ലനഗ്ഹു 

1938 ഹരിരുര സുഭാഷ ്ചഗ്ന്ദ കബാസ്സ് 

1939 ഗ്തിരുരി 
സുഭാഷ ്ചഗ്ന്ദ കബാസ്സിനു ര രും 

രാകജഗ്ന്ദഗ്രസാേിലന നിയമിച്ചു. 

1940 രാുംരെ് അബുൽ  ൊും ആസാേ് 

1946 മീെറ്റ് ആചാരയ ലജ.ബി. ൃരാെിനി 

1948 ജയ്പൂർ കൊ. രട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ. 
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