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മഹാത്മാ ഗാന്ധിയ ും ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവ ും
ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിയ ടെ ആവിർഭാവും
എം.കെ.ഗാന്ധി േക്ഷിണാപ്രിക്കയിൽ നിന്ന് (20 വർഷത്തിദേടെയായി
ജീവിച്ചിര ന്ന) 1915 -ൽ ഇന്ത്യയിദേക്ക് മെങ്ങി. അവിടെ ഇന്ത്യക്കാർ നെത്തിയ
വിദവചനത്തിടനതിടര സമാധാനരരമായ പ്രദക്ഷാഭും നയിക്ക കയ ും
ബഹ മാനിക്കടെെ ന്ന ദനതാവായി ഉയർന്ന വരികയ ും ടചയ്ത .
േക്ഷിണാപ്രിക്കയിോണ് അദേഹും തന്ടെ സത്യാഗ്ഗഹ ഗ്രാൻഡ് വികസിെിച്ചത്.
ഇന്ത്യയിൽ, അദേഹും ആേയമായി ഈ ഉരകരണും ഉരദയാഗിച്ചത് ബിഹാെിടേ
ചമ്പാരനികെ പ്ബിട്ടീഷ് സർക്കാരിടനതിടരയാണ്.

ചമ്പാരൻ സതയാപ്ഗഹും (1917)















സവാതപ്ന്ത്യസമരത്തിൽ ഗാന്ധിയ ടെ ആേയടത്ത നിയമേുംഘന പ്രസ്ഥാനും.
ഇൻഡിദഗാ കർഷകനായ രാജ്ക മാർ ശ ക്ലടയ ദപ്രരിെിച്ച ഗാന്ധി ബീഹാെിടേ
ചമ്പാരനിടേത്തി അവിെടത്ത കർഷകര ടെ അവസ്ഥ അദനവഷിച്ച .
കർഷകർ കനത്ത നിക തിയ ും ചൂഷണ സുംവിധാനവ ും മൂേും
കഷ്ടടെെ കയായിര ന്ന . െിങ്കാത്തിയ സപ്മ്പോയത്തിൽ പ്ബിട്ടീഷ് ദതാട്ടക്കാർ അവടര
ഇൻഡിദഗാ വളർത്താൻ നിർബന്ധിതരാക്കി.
ഇക്കാരയും അദനവഷിക്കാൻ ഗാന്ധി ചമ്പാരനിൽ എത്തിടയങ്കിേ ും പ്ബിട്ടീഷ്
അധികാരികൾ അതിന് അന വേിച്ചില്ല.
സ്ഥേും വിൊൻ ആവശയടെടട്ടങ്കിേ ും അദേഹും വിസമ്മതിച്ച .
കർഷകരിൽ നിന്ന ും ബഹ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന ും രിന്ത് ണ ദശഖരിക്കാൻ
അദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞ .
ഒര സമൻസിന് മെ രെിയായി അദേഹും ദകാെതിയിൽ ഹാജരായദൊൾ, ഏകദേശും
2000 പ്രദേശവാസികൾ അദേഹദത്താടൊെും ഉണ്ടായിര ന്ന .
അദേഹത്തിടനതിരായ ദകസ് ഉദരക്ഷിക്ക കയ ും അദനവഷണും നെത്താൻ
അന വേിക്ക കയ ും ടചയ്ത .
ഗാന്ധിയ ടെ ദനതൃതവത്തിൽ നട്ട വളർത്ത ന്നവർക്ക ും ഭൂവ െമകൾക്ക ടമതിരായ
സമാധാനരരമായ പ്രതിദഷധത്തിന് ദശഷും, ചൂഷണ െിങ്കാതയ സപ്മ്പോയും
നിർത്തോക്കാൻ സർക്കാർ സമ്മതിച്ച .
കർഷകർക്ക് അവരിൽ നിന്ന് ദവർതിരിടച്ചെ ത്ത രണത്തിന്ടെ ഒര ഭാഗും
നഷ്ടരരിഹാരമായി േഭിച്ച .
ചമ്പാരൻ സമരടത്ത ഗാന്ധി സതയാപ്ഗഹടത്തക്ക െിച്ച ള്ള ആേയ രരീക്ഷണും എന്ന്
വിളിക്ക ന്ന .
ഈ സമയത്താണ് ഗാന്ധിക്ക് ആള കൾ 'ബാെ ', 'മഹാത്മാ' എന്നീ ദരര കൾ
നൽകിയത്.
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അഹമ്മോബാേ് മിൽ സമരും (ടരപ്ബ വരി-മാർച്ച് 1918)











1918 -ൽ അഹമ്മോബാേിൽ ടതാഴിോളികള ടെയ ും ദകാട്ടൺ ടെക്റൈൽ മില്ലിന്ടെ
ഉെമകള ടെയ ും ഇെയിൽ ദവതന വർദ്ധനവിനായി ഒര പ്രദക്ഷാഭും
നെന്ന ടകാണ്ടിരിക്ക കയായിര ന്ന ഗാന്ധിജിയ ടെ അെ ത്ത പ്രവർത്തനും.
ഗാന്ധിജി മില്ല െമകള മായി ചർച്ച നെത്തിടക്കാണ്ടിരിടക്ക, ടതാഴിോളികൾക്ക്
രണിമ െക്കാൻ നിർദേശിക്ക കയ ും ദവതനത്തിൽ 35% വർദ്ധനവ് ആവശയടെെ കയ ും
ടചയ്ത .
സമരക്കാടര അവര ടെ മനസ്സാക്ഷിടയ ആപ്ശയിക്കണടമന്ന് ഉരദേശിച്ച ഗാന്ധിജി
തടന്ന സമരും ത െരാൻ തീര മാനിച്ച ടതാഴിോളികടള ശക്തിടെെ ത്താൻ "മരണും
വടര ഉരവാസും" നെത്തി.
മില്ല െമകൾ വിട്ട നൽക കയ ും 21 േിവസടത്ത സമരത്തിന് ദശഷും
ന ും റപ്െബയൂണേിന് സമർെിക്കാൻ
ഒത്ത തീർെിടേത്ത കയ ും ടചയ്ത . മ ഴ വൻ പ്രശ്വ
മില്ല െമകൾ സമ്മതിച്ച .
രണിമ െക്ക് രിൻവേിക്ക കയ ും ടതാഴിോളികൾ ആവശയടെട്ട 35% വർദ്ധനവ് രിന്നീെ്
േഭിക്ക കയ ും ടചയ്ത .
അുംബോൽ സാരാഭായിയ ടെ സദഹാേരി അനസൂയ ടബൻ, ഗാന്ധിജിയ ടെ
സദഹാേരന ും ഗാന്ധിജിയ ടെ സ ഹൃത്ത ും പ്രധാന ഉരദേശകരിൽ ഒരാളായ ഈ
ദരാരാട്ടത്തിൽ ഗാന്ധിജിയ ടെ പ്രധാന ടേര്റനന്െ കളിൽ ഒരാളായിര ന്ന .

ദഖേ സതയാപ്ഗഹും (മാർച്ച് 1918)










1918 ഗ ജൊത്തിടേ ദഖഡ ജില്ലയിൽ വരൾച്ച മൂേും നശിച്ച വിളകള ടെ
വർഷമായിര ന്ന .
നിയമപ്രകാരും, ഉൽരന്നങ്ങൾ സാധാരണ ഉൽരാേനത്തിന്ടെ നാേിടോന്നിൽ
ക െവാടണങ്കിൽ കർഷകർക്ക് ദമാചനത്തിന് അർഹതയ ണ്ട്.
എന്നാൽ ഭൂമിയ ടെ വര മാനും നൽക ന്നതിൽ നിന്ന് ഒര ഇളവ ും സർക്കാർ നിരസിച്ച .
സർോർ വല്ലഭായ് രദട്ടൽ, ഗാന്ധിയ ടെ മാർഗനിർദേശപ്രകാരും, ക്ഷാമത്തിന്ടെ
രശ്ചാത്തേത്തിൽ നിക തി രിരിക്ക ന്നതിടനതിടര കർഷകടര
പ്രതിദഷധത്തിദേക്ക് നയിച്ച .
ജില്ലയിടേ എല്ലാ ജാതിയിൽ നിന്ന ും ജാതികളിൽ നിന്ന മ ള്ള ആള കൾ
പ്രസ്ഥാനത്തിന് രിന്ത് ണ നൽക ന്ന .
പ്രതിദഷധും സമാധാനരരമായിര ന്ന , വയക്തിരരമായ സവത്ത് കണ്ട ടകട്ടേ ും
അെൈ ും ദരാേ ള്ള പ്രതികൂേ സാഹചരയങ്ങളിൽ ദരാേ ും ആള കൾ പ്ശദദ്ധയമായ
റധരയും കാണിച്ച .
ഒെ വിൽ, അധികാരികൾ വഴങ്ങ കയ ും കർഷകർക്ക് ചിേ ഇളവ കൾ നൽക കയ ും
ടചയ്ത .

ൌേറ് ആക്് ട (1919)


1917 -ൽ, സിഡ്നി ൌളാട്ടിന്ടെ അദ്ധയക്ഷതയിൽ, ഒര തീപ്വവാേ ദേശീയവാേ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ രരിദശാധിക്കാൻ ഒര കമ്മിറി രൂരീകരിച്ച .
 1919 മാർച്ചിൽ ടസൻപ്െൽ ടേജിദേറീവ്
കൗൺസിൽ ൌേറ് നിയമും രാസാക്കി
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ഈ നിയമമന സരിച്ച്, സുംശയത്തിന്ടെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ ആടരയ ും അെൈ്
ടചയ്ാും.
അത്തരും അെൈ കൾടക്കതിടര ഒര അെീേ ും ഹർജിയ ും രയൽ ടചയ്ാൻ കഴിയില്ല.
ഈ നിയമടത്ത ബ്ലാക്ക് ആക്് ട എന്ന് വിളിക്ക കയ ും അതിടന വയാരകമായി
എതിർക്ക കയ ും ടചയ്ത .
1919 ഏപ്രിൽ 6 ന് അഖിദേന്ത്യാ ഹർത്താൽ സുംഘെിെിച്ച .
രാജയത്ത െനീളും മീറിുംഗ കൾ നെന്ന .
മഹാത്മാഗാന്ധിടയ ഡൽഹിക്ക് സമീരും അെൈ് ടചയ്ത .
രഞ്ചാബിടേ രണ്ട് പ്രമ ഖ ദനതാക്കളായ ദഡാ.സതയരാൽ, ദഡാ. റസര േീൻ കിച്ച്ദേ
എന്നിവടര അമൃത്സെിൽ അെൈ് ടചയ്ത .

ജാേിയൻ വാോബാഗ് കൂട്ടടക്കാേ (1919 ഏപ്രിൽ 13)











ജാേിയൻവാോബാഗ് കൂട്ടടക്കാേ നെന്നത് 1919 ഏപ്രിൽ 13 നാണ്, ഇത് ഇന്ത്യയ ടെ
സവാതപ്ന്ത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്ടെ ചരിപ്തത്തിൽ ഒര വഴിത്തിരിവായി
രഞ്ചാബിൽ ൌേറ് സതയാപ്ഗഹത്തിന് അഭൂതരൂർവമായ രിന്ത് ണയ ണ്ടായിര ന്ന
അപ്കമാസക്തമായ സാഹചരയും ദനരിെ ന്ന രഞ്ചാബ് സർക്കാർ ഭരണകൂെും ജനെൽ
ഡയെ ടെ കീഴിൽ റസനിക അധികാരികൾക്ക് റകമാെി.
അദേഹും എല്ലാ ടരാത ദയാഗങ്ങള ും നിദരാധിക്ക കയ ും രാഷ്പ്െീയ ദനതാക്കടള
തെഞ്ഞ ടവക്ക കയ ും ടചയ്ത
ഏപ്രിൽ 13, റബശാഖി േിവസും (വിളടവെ െ് ഉത്സവും), ജാേിയൻവാോ ബാഗിൽ
(രൂദന്ത്ാട്ടും) ഒര ടരാത ദയാഗും സുംഘെിെിച്ച .
ഡയർ അകദത്തക്ക് കയെി, യാടതാര മ ന്നെിയിെ മില്ലാടത ജനക്കൂട്ടത്തിന് ദനടര
ടവെിയ തിർത്ത
ഏകദേശും 10 മ തൽ 15 മിനിറ് വടര ടവെിവയ്െ് ത െർന്ന , ടവെിമര ന്ന്
തീർന്നതിന ദശഷും മാപ്തമാണ് അത് നിർത്തിയത്
ഔദേയാഗിക െിദൊർട്ട് അന സരിച്ച് 379 ദരർ ടകാല്ലടെെ കയ ും 1137 ദരർക്ക്
രരിദക്കൽക്ക കയ ും ടചയ്ത .
ഒര പ്രതിദഷധടമന്ന നിേയിൽ രവീപ്രനാഥ ൊദഗാർ തന്ടെ റനറ് രേവി
ഉദരക്ഷിച്ച
ജാേിയൻവാോബാഗ് കൂട്ടടക്കാേ സവാതപ്ന്ത്യസമരത്തിന് വേിയ പ്രദചാേനും നൽകി.

ഖിോരത്ത് പ്രസ്ഥാനും (1920)






ഒന്നാും ദോകമഹായ ദ്ധത്തിൽ ത ർക്കിയ ടെ രരാജയമായിര ന്ന ഖിോരത്ത്
പ്രസ്ഥാനത്തിന്ടെ പ്രധാന കാരണും.
ടസപ്വസ് ഉെമ്പെിയ ടെ (1920) കെ ത്ത നിബന്ധനകൾ മ േീങ്ങൾക്ക് തങ്ങൾക്ക് വേിയ
അരമാനമായി ദതാന്നി.
ഖേീര (ത ർക്കിയിടേ സ ൽത്താൻ) ദോകടമമ്പാെ മ ള്ള മ േീങ്ങള ടെ മത
ദമധാവിയാടണന്ന മ േീും വിശവാസടത്ത അെിസ്ഥാനമാക്കിയായിര ന്ന മ ഴ വൻ
പ്രസ്ഥാനവ ും.
മൗോന അബ ൽ കോും ആസാേ്, എും.എ. അൻസാരി, റസര േീൻ കിച്ച്േ യൂ, അേി
സദഹാേരങ്ങൾ എന്നിവർ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്ടെ പ്രമ ഖ ദനതാക്കളായിര ന്ന .
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രാജയത്തിന്ടെ സവാതപ്ന്ത്യും ദനെിടയെ ക്കാൻ ഹിര ക്കടളയ ും മ േീങ്ങടളയ ും
ഒര മിച്ച് ടകാണ്ട വര ന്നതിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് പ്രദതയക താൽെരയമ ണ്ടായിര ന്ന .
1920 ൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ആരുംഭിച്ച നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനവ മായി ഖിോരത്ത്
പ്രസ്ഥാനും േയിച്ച :

നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനും (1920-1922)














ൌേറ് ആക്റ,് ജാേിയൻവാോബാഗ് കൂട്ടടക്കാേ, ഖിോരത്ത് പ്രസ്ഥാനും
എന്നിവയ ടെ ത െർച്ചയാണ് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനും.
1920 ഡിസുംബെിൽ നാഗ്ൂപ ർ ടസഷനിൽ ഐഎൻസി ഇത് അുംഗീകരിച്ച .
നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്ടെ രരിരാെികൾ ഇവയായിര ന്ന :
o സ്ഥാനദെര കള ടെയ ും ഓണെെി സ്ഥാനങ്ങള ടെയ ും കീഴെങ്ങൽ
o തദേശസ്ഥാരനങ്ങളിൽ നിന്ന ള്ള അുംഗതവും രാജിടവക്കൽ.
o 1919 നിയമത്തിടേ വയവസ്ഥകൾ പ്രകാരും നെന്ന തിരടഞ്ഞെ െ്
ബഹിഷ്ക്കരണും
ക ിക്ക ക.
o സർക്കാർ രരിരാെികൾ ബഹിഷ്ര
ക ിക്ക ക.
ദകാെതികൾ, സർക്കാർ സ്ൂക ള കൾ, ദകാദളജ കൾ എന്നിവ ബഹിഷ്ര
ക ണും
വിദേശ വസ് ത ക്കള ടെ ബഹിഷ്ര
ദേശീയ സ്ൂക ള കൾ, ദകാദളജ കൾ, സവകാരയ രഞ്ചായത്ത് ദകാെതികൾ എന്നിവയ ടെ
സ്ഥാരനും.
സവദേശി ചരക്ക കള ും ഖാേിയ ും ജനപ്രിയമാക്ക ന്ന .
കാശി വിേയാരീഠും, ബീഹാർ വിേയാരീഠും, ജാമിയ മില്ലിയ ഇോമിയ ത െങ്ങിയ
ദേശീയ വിേയാേയങ്ങൾ സ്ഥാരിക്കടെട്ട .
നിയമസഭകളിദേക്ക ള്ള തിരടഞ്ഞെ െിൽ മത്സരിക്കാൻ ദകാൺപ്ഗസിന്ടെ ഒര
ദനതാവ ും മ ദന്നാട്ട് വന്നില്ല
1921 -ൽ ടവയിൽസ് രാജക മാരന്ടെ ഇന്ത്യൻ രരയെനത്തിൽ അദേഹത്തിടനതിടര
ബഹ ജന പ്രകെനങ്ങൾ നെന്ന .
മിക്ക വീെ കളിേ ും ചർക്കകള ടെ സഹായദത്താടെ ത ണി ടനയ്ത .
ചൗരി ചൗര സുംഭവടത്ത ത െർന്ന് 1922 ടരപ്ബ വരി 11 ന് ഗാന്ധി മ ഴ വൻ
പ്രസ്ഥാനവ ും ടരടട്ടന്ന് നിർത്തോക്കി.

നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്ടെ പ്രാധാനയും






ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിടേ വിവിധ വിഭാഗങ്ങള ടെ രങ്കാളിത്തദത്താടെയ ള്ള യഥാർത്ഥ
ബഹ ജന പ്രസ്ഥാനമായിര ന്ന അത്
കർഷകർ, ടതാഴിോളികൾ, വിേയാർത്ഥികൾ, അധയാരകർ, സ്പ്തീകൾ ത െങ്ങിയവർ
രടങ്കെ ത്ത .
ഇന്ത്യയ ടെ വിേൂര ദകാണ കളിദേക്ക് ദേശീയത രെര ന്നതിന് അത് സാക്ഷയും
വഹിച്ച .
ഖിോരത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്ടെ േയനത്തിന്ടെ രേമായി ഹിര -മ േീും
ഐകയത്തിന്ടെ ഉന്നതിയ ും ഇത് അെയാളടെെ ത്തി.
ബ ദ്ധിമ ട്ട കൾ സഹിക്കാന ും തയാഗങ്ങൾ സഹിക്കാന ും ജനങ്ങള ടെ സന്നദ്ധതയ ും
കഴിവ ും അത് പ്രകെമാക്കി.
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സവരാജ് രാർട്ടി











നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനും താൽക്കാേികമായി നിർത്തിവച്ചത് 1922 ഡിസുംബെിൽ
ദകാൺപ്ഗസിന്ടെ ഗയ ടസഷനിൽ ദകാൺപ്ഗസിന ള്ളിൽ രിളർെിദേക്ക് നയിച്ച .
ദമാത്തിോൽ ടനഹ്െ , ചിത്തരഞ്ജൻ ോസ് ത െങ്ങിയ ദനതാക്കൾ 1923 ജന വരി 1 ന്
ദകാൺപ്ഗസിൽ സവരാജ് രാർട്ടി എന്നെിയടെെ ന്ന ഒര പ്രദതയക പ്ഗൂെ് രൂരീകരിച്ച .
കൗൺസിൽ തിരടഞ്ഞെ െിൽ മത്സരിക്കാന ും സർക്കാരിടന ഉള്ളിൽ നിന്ന്
തകർക്കാന ും സവരാജിൈ കൾ ആപ്ഗഹിച്ച
സവരാജ് രാർട്ടി പ്ശദദ്ധയമായ വിജയങ്ങൾ ദനെി.
ടസൻപ്െൽ ടേജിദേറീവ് കൗൺസിേിൽ ദമാത്തിോൽ ടനഹ്െ രാർട്ടിയ ടെ
ദനതാവായദൊൾ ബുംഗാളിൽ സി.ആർ.ോസ് ആയിര ന്ന രാർട്ടിക്ക് ദനതൃതവും
നൽകിയത്.
ഇന്ത്യയിൽ ഉത്തരവാേിത്തമ ള്ള സർക്കാർ രൂരീകരിക്കണടമന്ന് അത് ആവശയടെട്ട
1919 ടേ ഗവൺടമന്െ് ഓര് ഇന്ത്യ ആക്റിൽ ആവശയമായ മാറങ്ങദളാടെ.
സർക്കാരിന്ടെ അെിച്ചമർത്തൽ നിയമങ്ങൾടക്കതിടര രാർട്ടിക്ക് സ പ്രധാന
പ്രദമയങ്ങൾ രാസാക്കാും.
1925 ജൂണിൽ സി.ആർ.ോസിന്ടെ മരണദശഷും സവരാജ് രാർട്ടി േ ർബേമാകാൻ
ത െങ്ങി.

റസമൺ കമ്മീഷൻ








1929 നവുംബെിൽ പ്ബിട്ടീഷ് സർക്കാർ റസമൺ കമ്മീഷടന 1919 ടേ ഇന്ത്യൻ
ഗവൺടമന്െ് ആക്ിട ന്ടെ പ്രവർത്തനും രരിദശാധിക്കാന ും മാറങ്ങൾ
നിർദേശിക്കാന ും നിദയാഗിച്ച .
ഒര ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധിയ മില്ലാത്ത ഇുംഗ്ലീഷ കാരാണ് കമ്മീഷനിൽ ഉണ്ടായിര ന്നത്
കമ്മീഷൻ 1928 ടരപ്ബ വരിയിൽ ഇന്ത്യയിടേത്തി, രാജയവയാരകമായ
പ്രതിദഷധങ്ങൾ ദനരിട്ട .
ക ിച്ച .
ദകപ്ര നിയമസഭയിടേ ഭൂരിഭാഗും അുംഗങ്ങള ും കമ്മീഷടന ബഹിഷ്ര
കമ്മീഷൻ ദരാക ന്നിെടത്തല്ലാും പ്രകെനങ്ങള ും ഹർത്താേ കള ും സുംഘെിെിക്കാൻ
റസമൺ വിര ദ്ധ സമിതികൾ രാജയടമമ്പാെ ും രൂരീകരിച്ച .
പ ് ൊയ്
സമാധാനരരമായ പ്രകെനക്കാടര രേയിെത്ത ും ദരാേീസ് മർേിച്ച . ോോ േജ്ത
ത
ആപ്കമിക്കടെെ കയ ും താമസിയാടത മരിക്ക കയ ും ടചയ് .

ടനഹ്െ െിദൊർട്ട് (1928)





ഇതിനിെയിൽ, ദൈറ് ടസപ്കട്ടെി, പ്രഭ ബിർടകൻടഹഡ്, ഒര ഭരണഘെന
നിർമ്മിക്കാൻ ഇന്ത്യക്കാടര ടവല്ല വിളിച്ച
1928 ടരപ്ബ വരി 28 ന് സർവ്വകക്ഷി ദയാഗും ദചർന്ന ദകാൺപ്ഗസ് ഈ ടവല്ല വിളി
സവീകരിച്ച
ഇന്ത്യയ ടെ ഭാവി ഭരണഘെനയ ടെ ഒര രൂരദരഖ തയ്ാൊക്ക ന്നതിനായി എട്ട്
ദരരെങ്ങ ന്ന ഒര കമ്മിറി രൂരീകരിച്ച .
അതിന് ദനതൃതവും നൽകിയത് ദമാത്തിോൽ ടനഹ്െ ആയിര ന്ന .
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ടനഹ്െ െിദൊർട്ട് മ ദന്നാട്ട വച്ചത്








അെ ത്ത അെിയന്ത്ര ഘട്ടമായി ആധിരതയ നിേ
ദകപ്രത്തിൽ രൂർണ്ണ ഉത്തരവാേിത്തമ ള്ള സർക്കാർ.
പ്രവിശയകൾക്ക് സവയുംഭരണും
ദകപ്രവ ും പ്രവിശയകള ും തമ്മിേ ള്ള അധികാര വിഭജനും വയക്തമായി ടവട്ടിക്ക െച്ച .
ദകപ്രത്തിൽ ഒര േവിസഭ നിയമസഭ.
മ ഹമ്മേേി ജിന്ന അത് മ േീങ്ങള ടെ താൽരരയങ്ങൾക്ക് ഹാനികരമാടണന്ന് കര തി
ജിന്ന മ േീങ്ങള ടെ അഖിദേന്ത്യാ സദമ്മളനും വിളിച്ച ദചർത്ത , അവിടെ മ േീും േീഗ്
ആവശയടെെ ന്നത ദരാടേ രതിനാേ് ദരായിന്െ കള ടെ ഒര രട്ടിക അദേഹും
തയ്ാൊക്കി.

നിയമേുംഘന പ്രസ്ഥാനും (1930-1934)






നിേവിേ ള്ള അസവസ്ഥതയ ടെ അന്ത്രീക്ഷത്തിൽ, ദകാൺപ്ഗസിന്ടെ വാർഷിക
സദമ്മളനും 1929 ഡിസുംബെിൽ ോദഹാെിൽ നെന്ന .
ജവഹർോൽ ടനഹ്െ വിന്ടെ അധയക്ഷതയിൽ നെന്ന സദമ്മളനത്തിൽ ദകാൺപ്ഗസ്
രൂർണ സവരാജ് പ്രദമയും രാസാക്കി
മാപ്തമല്ല, ടനഹ്െ െിദൊർട്ട് അുംഗീകരിക്കാൻ സർക്കാർ രരാജയടെട്ടതിനാൽ,
ദകാൺപ്ഗസ് നിയമേുംഘന പ്രസ്ഥാനും ആരുംഭിക്കാൻ ആഹവാനും ടചയ്ത .
1930 ജന വരി 26 സവാതപ്ന്ത്യേിനമായി ദകാൺപ്ഗസ് ആചരിച്ച .
1950 -ൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘെന നെെിോക്കിയ അദത തീയതി രിന്നീെ് െിെബ്ലിക്
േിനമായി മാെി

േണ്ഡി മാർച്ച്









1930 മാർച്ച് 12 -ന്, ഗാന്ധി ഉെയ ടെ നിയമങ്ങൾ േുംഘിക്കാൻ തിരടഞ്ഞെ ത്ത 79
അന യായികദളാടൊെും േണ്ഡിയിദേക്ക് തന്ടെ പ്രസിദ്ധമായ മാർച്ച് ആരുംഭിച്ച .
200 റമൽ േൂരും രിന്നിട്ട് 1930 ഏപ്രിൽ 5 ന് അദേഹും േണ്ഡി തീരടത്തത്തി
ഏപ്രിൽ 6 ന് ഉെ് നിയമങ്ങൾ േുംഘിച്ച് സിവിൽ അന സരണദക്കെ് പ്രസ്ഥാനും
launchedദേയാഗികമായി ആരുംഭിച്ച .
ഏപ്രിൽ 9 -ന്, മഹാത്മാ ഗാന്ധി നിേവിേ ള്ള ഉെ് നിയമങ്ങൾ േുംഘിച്ച് എല്ലാ
ക ിച്ച ;
പ്ഗാമങ്ങളിേ ും ഉെ് ഉണ്ടാക്ക ന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്ടെ രരിരാെി ആവിഷ്ര
മേയും, കെ െ്, വിദേശ വസ്പ്തങ്ങൾ എന്നിവ വിൽക്ക ന്ന കെകൾക്ക് മ മ്പിൽ
സ്പ്തീകള ടെ രിക്കറിുംഗ്;
അയിത്തത്തിടനതിടര ദരാരാെ ന്ന ചർക്ക ഉരദയാഗിച്ച് വസ്പ്തങ്ങൾ കെക്ക ന്ന ;
വിേയാർത്ഥികൾ സ്ൂക ള കള ും ദകാദളജ കള ും ബഹിഷ്കരിക്ക കയ ും സർക്കാർ
ദജാേികളിൽ നിന്ന് രാജിടവക്ക കയ ും ടചയ് ന്ന
താമസിയാടത, ഈ പ്രസ്ഥാനും രാജയത്തിന്ടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിദേക്ക ും വയാരിച്ച .
വിേയാർത്ഥികള ും ടതാഴിോളികള ും കർഷകര ും സ്പ്തീകള ും എല്ലാവര ും വളടര
ആദവശദത്താടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ രടങ്കെ ത്ത .
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വട്ടദമശ സദമ്മളനങ്ങൾ
ആേയ വട്ടദമശ സദമ്മളനും











ക ിച്ച .
1930 നവുംബെിൽ േണ്ടനിൽ വച്ച് അത് ദകാൺപ്ഗസ് ബഹിഷ്ര
1931 ജന വരിയിൽ, ചർച്ചകൾക്ക് അന കൂേമായ അന്ത്രീക്ഷും സൃഷ്ടിക്ക ന്നതിന്.
സർക്കാർ ദകാൺപ്ഗസ് രാർട്ടിയ ടെ വിേക്ക് നീക്ക കയ ും അതിന്ടെ ദനതാക്കടള
ജയിേിൽ നിന്ന് ദമാചിെിക്ക കയ ും ടചയ്ത .
1931 മാർച്ച് 8 ന് ഗാന്ധി-ഇർവിൻ ഉെമ്പെി ഒെ വച്ച .
ഈ ഉെമ്പെി പ്രകാരും, മഹാത്മാ ഗാന്ധി സിവിൽ-അന സരണദക്കെ് പ്രസ്ഥാനും
നിർത്തിവച്ച് രണ്ടാും വട്ടദമശ സദമ്മളനത്തിൽ രടങ്കെ ക്കാൻ സമ്മതിച്ച .
1931 ടസര്റുംബെിൽ, രണ്ടാും വട്ടദമശ സദമ്മളനും േണ്ടനിൽ നെന്ന
മഹാത്മാഗാന്ധി ദകാൺരെൻസിൽ രടങ്കെ ടത്തങ്കിേ ും നിരാശനായി ഇന്ത്യയിദേക്ക്
മെങ്ങി, കാരണും രൂർണ്ണ സവാതപ്ന്ത്യത്തിന്ടെ ആവശയകതയിേ ും സാമ ോയിക
ന
പ്രശ്ത്ത
ിേ ും ഒര ധാരണയിടേത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
1932 ജന വരിയിൽ, സിവിൽ-അന സരണദക്കെ് പ്രസ്ഥാനും ര നരാരുംഭിച്ച .
മഹാത്മാഗാന്ധിടയയ ും സർോർ രദട്ടേിടനയ ും അെൈ് ടചയ്ത ടകാണ്ട ും ദകാൺപ്ഗസ്
രാർട്ടിയ ടെ നിദരാധനും വീണ്ട ും ദരാൈ് ടചയ്ത ടകാണ്ട ും സർക്കാർ അതിദനാെ്
പ്രതികരിച്ച .

കമ്മയൂണൽ അവാർഡ്





പ്ബിട്ടീഷ് പ്രധാനമപ്ന്ത്ി ൊുംടസ മക്ടഡാണാൾഡ് 1932 ഓഗൈിൽ കമ്മയൂണൽ
അവാർഡ് പ്രഖയാരിച്ച .
വിഭജിച്ച് ഭരിക്ക ക എന്ന പ്ബിട്ടീഷ് നയത്തിന്ടെ മടറാര പ്രകെനമായിര ന്ന ഇത്.
മ േീങ്ങള ും സിഖ കാര ും പ്കിസ്തയാനികള ും ഇതിനകും തടന്ന നയൂനരക്ഷമായി
അുംഗീകരിക്കടെട്ടിര ന്ന .
കമ്മയൂണൽ അവാർഡ് വിഷാേദരാഗും അന ഭവിക്ക ന്ന വിഭാഗങ്ങടളയ ും
നയൂനരക്ഷങ്ങളായി പ്രഖയാരിക്ക കയ ും അവർക്ക് പ്രദതയക ദവാട്ടർമാർക്ക്
അവകാശും നൽക കയ ും ടചയ്ത .

രൂന ഉെമ്പെി (1932)






ക ദേശീയ തേത്തിേ ള്ള ദനതാവായി മാെി,
1930 ആയദൊദഴക്ക ും ദഡാ. അുംദബദ്ർ
രാജയടത്ത വിഷാേമന ഭവിക്ക ന്ന ജനതടയ നയിച്ച .
ആേയ ൌണ്ട് ദെബിൾ ദകാൺരെൻസിൽ ഈ ആള കള ടെ അവസ്ഥയ ടെ ഒര
യഥാർത്ഥ ചിപ്തും അവതരിെിക്ക ദമ്പാൾ, അവർക്കായി പ്രദതയക ദവാടട്ടെ െ കൾ
അദേഹും ആവശയടെട്ട .
1932 ആഗൈ് 16 -ന് പ്ബിട്ടീഷ് പ്രധാനമപ്ന്ത്ി ൊുംടസ മക്ടഡാണാൾഡ് ഒര പ്രഖയാരനും
നെത്തി, അത് കമ്മയൂണൽ അവാർഡ് ആയി വന്ന .
മഹാത്മാഗാന്ധി വർഗീയ അവാർഡിടനതിടര പ്രതിദഷധിക്ക കയ ും 1932
ടസര്റുംബർ 20 -ന് ടയരവാേ ജയിേിൽ മരണും വടര നിരാഹാരമിരിക്ക കയ ും ടചയ്ത .
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ക ും ഗാന്ധിയ ും തമ്മിൽ ഒര ധാരണയിടേത്തി.
ഒെ വിൽ, ദഡാ. അുംദബദ്െ
ഈ ഉെമ്പെിടയ രൂന ഉെമ്പെി എന്ന് വിളിക്ക ന്ന . പ്ബിട്ടീഷ് സർക്കാര ും അത്
അുംഗീകരിച്ച .
അതന സരിച്ച്, വിവിധ പ്രവിശയാ നിയമസഭകളിടേ 148 സീറ കൾ കമയൂണൽ
അവാർഡിൽ നൽകിയിട്ട ള്ള 71 -ന് രകരും ഡിപ്രസ്് ഡ ക്ലാസ്സ കൾക്ക് സുംവരണും
ടചയ്തിട്ട ണ്ട്.

മൂന്നാും വട്ടദമശ സദമ്മളനും (1932)




ദകാൺപ്ഗസ് വീണ്ട ും അതിൽ രടങ്കെ ത്തില്ല.
എന്നിര ന്നാേ ും, 1933 മാർച്ചിൽ, പ്ബിട്ടീഷ് സർക്കാർ ഒര ധവളരപ്തും ര െത്തിെക്കി.
1935 ടേ ഗവൺടമന്െ് ഓര് ഇന്ത്യ ആക്റ് നെെിോക്ക ന്നതിന ള്ള അെിസ്ഥാനമായി
ഇത് മാെി.

ഗവൺടമന്െ് ഓര് ഇന്ത്യ ആക്്,ട 1935
1935 ടേ ഗവൺടമന്െ് ഓര് ഇന്ത്യ ആക്റ് രാസാക്കിയത് 



റസമൺ കമ്മീഷന്ടെ െിദൊർട്ട്.
വട്ടദമശ സദമ്മളനങ്ങള ടെ രേും.
1933 ൽ പ്ബിട്ടീഷ് സർക്കാർ ര െത്തിെക്കിയ ധവളരപ്തും.

ഈ നിയമത്തിന്ടെ പ്രധാന സവിദശഷതകൾ











ദകപ്രത്തിൽ ഒര അഖിദേന്ത്യാ ടരഡദെഷൻ സ്ഥാരിക്ക ന്നതിന ള്ള വയവസ്ഥ,
പ്ബിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിടേ പ്രവിശയകള ും രാജക െ ുംബങ്ങള ും ഉൾടക്കാള്ള ന്ന
യൂണിയന ദവണ്ടി അവര ടെ സമ്മതും നൽകാൻ പ്രിൻേി ദൈറ കൾ
വിസമ്മതിച്ചതിനാൽ ഇത് നിേവിൽ വന്നില്ല
അധികാരങ്ങടള മൂന്ന് േിൈ കളായി വിഭജിക്ക ക, അതായത്. ടരഡെൽ,
ടപ്രാവിൻഷയൽ, കൺകെന്െ.്
ദകപ്രത്തിടേ ഡയാർക്കിയ ടെ ആമ ഖും
ഗവർണർ ജനെേ ും അദേഹത്തിന്ടെ കൗൺസിേ ും "സുംവരണും ടചയ്ത വിഷയങ്ങൾ"
ഭരിച്ച
മപ്ന്ത്ിമാര ടെ കൗൺസിേിന് "റകമാറും ടചയ്ടെട്ട" വിഷയങ്ങള ടെ
ഉത്തരവാേിത്തമ ണ്ടായിര ന്ന
രാജഭരണും ഇല്ലാതാക്ക കയ ും പ്രവിശയകളിൽ പ്രവിശയാ സവയുംഭരണാധികാരും
ഏർടെെ ത്ത കയ ും ടചയ്ത .
ഗവർണടെ ടപ്രാവിൻഷയൽ എക്ിസ കയൂട്ടീവിന്ടെ തേവനാക്കി, രദക്ഷ മപ്ന്ത്ിസഭയ ടെ
ഉരദേശപ്രകാരും അദേഹും ഭരണും നെത്ത ടമന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിര ന്ന .
ബുംഗാൾ, മപ്ോസ്, ദബാുംടബ, യ റണറഡ് പ്രവിശയകൾ, ബീഹാർ, അസും
എന്നിവിെങ്ങളിടേ പ്രവിശയാ നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾ േവിസഭയാക്കി.
സിഖ കാർക്ക ും യൂദൊരയന്മാർക്ക ും ഇന്ത്യൻ പ്കിസ്തയാനികൾക്ക ും ആുംദഗ്ലാ
ട െറ കള ടെ
ഇന്ത്യക്കാർക്ക ും പ്രദതയക ഇേക്ദ
തതവും വിര േീകരിക്ക ക
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ജ
ഡൽഹിയിൽ ഒര ചീര് ജൈിസ ും 6 ജഡ്ിമാര
ും അെങ്ങ ന്ന ഒര ടരഡെൽ ദകാെതി
സ്ഥാരിക്കൽ.

രണ്ടാും ദോക മഹായ ദ്ധവ ും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവ ും








1937 ടേ ഗവൺടമന്െ് ഓര് ഇന്ത്യ ആക്് ട പ്രകാരും 1937 ൽ തിരടഞ്ഞെ െ് നെന്ന
ഇന്ത്യയിടേ ഏഴ് സുംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ദകാൺപ്ഗസ് മപ്ന്ത്ാേയങ്ങൾ രൂരീകരിച്ച .
1939 ടസര്റുംബർ 1 ന് രണ്ടാും ദോക മഹായ ദ്ധും ടരാട്ടിെ െടെട്ട .
ഇന്ത്യയിടേ ജനങ്ങള മായി കൂെിയാദോചിക്കാടത പ്ബിട്ടീഷ് സർക്കാർ രാജയടത്ത
യ ദ്ധത്തിൽ ഉൾടെെ ത്തി.
പ്രതിദഷധ സൂചകമായി പ്രവിശയകളിടേ ദകാൺപ്ഗസ് മപ്ന്ത്ാേയങ്ങൾ 1939
ഡിസുംബർ 12 -ന് രാജിവച്ച
മ േീും േീഗ് ആ േിവസും വിദമാചന േിനമായി ആദഘാഷിച്ച
1940 മാർച്ചിൽ മ േീും േീഗ് രാകിസ്ഥാൻ സൃഷ്ടിക്കണടമന്ന് ആവശയടെട്ട .

ആഗൈ് ഓരർ
രണ്ടാും ദോകമഹായ ദ്ധസമയത്ത്, ഇന്ത്യക്കാര ടെ സഹകരണും
ഉെെ വര ത്ത ന്നതിനായി, പ്ബിട്ടീഷ് സർക്കാർ 1940 ഓഗൈ് 8 ന് ഒര പ്രഖയാരനും
നെത്തി, അത് 'ആഗൈ് ഓരർ' എന്നെിയടെട്ട , ഇത് നിർദേശിക്കടെട്ട 




ഇന്ത്യയ ടെ േക്ഷയമായി ആധിരതയ രേവി.
റവദപ്സായിയ ടെ എക്ിസ കയൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ വിര േീകരിക്ക ക, യ ദ്ധാനന്ത്രും ഒര
ഭരണഘെനാ അസുംബ്ലി സ്ഥാരിക്ക ക, ഇന്ത്യക്കാർ അെങ്ങ ന്ന പ്രതിദരാധും,
നയൂനരക്ഷ അവകാശങ്ങൾ, സുംസ്ഥാനങ്ങള മായ ള്ള ഉെമ്പെികൾ എന്നിവ
സുംബന്ധിച്ച സർക്കാരിന്ടെ ബാധയത നിെദവറ ന്നതിന് വിദധയമായി അവര ടെ
സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, രാഷ്പ്െീയ ആശയങ്ങൾക്കന സരിച്ച് അവര ടെ ഭരണഘെന
തീര മാനിക്കാൻ അഖിദേന്ത്യാ ദസവനങ്ങൾ
നയൂനരക്ഷങ്ങള ടെ സമ്മതമില്ലാടത ഭാവി ഭരണഘെന സവീകരിക്കില്ല.

വയക്തിഗത സതയാപ്ഗഹും







ഇന്ത്യക്കാര ടെ സഹകരണും ഉെെ വര ത്ത ന്നതിനായി, പ്ബിട്ടീഷ് സർക്കാർ 1940
ഓഗൈ് 8 ന് ഒര പ്രഖയാരനും നെത്തി,
യ ദ്ധാനന്ത്രും ര തിയ ഭരണഘെന രൂരീകരിക്ക ന്നതിന് ഇന്ത്യക്കാര ടെ ഒര
പ്രതിനിധി സുംഘും രൂരീകരിക്ക ടമന്ന് ആഗൈ് ഓരർ വിഭാവനും ടചയ്ത .
ത ായില്ല, കൂൊടത വയക്തിരരമായ സതയാപ്ഗഹും
ഒര ഓരെിൽ ഗാന്ധി തൃപ്ന
ആരുംഭിക്കാൻ തീര മാനിച്ച .
വയക്തിരരമായ സതയാപ്ഗഹും രരിമിതവ ും പ്രതീകാത്മകവ ും
അപ്കമരഹിതവ മായിര ന്ന . സതയാപ്ഗഹികടള തിരടഞ്ഞെ ക്കാൻ
മഹാത്മാഗാന്ധിടയ ഏൽെിച്ച .
ദ നും ടചയ്തത,് അദേഹത്തിന്
ആചാരയ വിദനാബ ഭാടവയാണ് സതയാപ്ഗഹും ആേയും വാഗ്ാ
മൂന്ന് മാസടത്ത തെവ ശിക്ഷ വിധിച്ച .
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ജവഹർോൽ ടനപ്ഹ വാണ് രണ്ടാമടത്ത സതയാപ്ഗഹി, നാേ് മാസും തെവിൽ.
വയക്തിഗത സതയാപ്ഗഹും ഏകദേശും 15 മാസദത്താളും ത െർന്ന .

പ്കിപ്് സ മിഷൻ (1942)


യ ദ്ധകാേടത്ത സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളായിടക്കാണ്ടിരിടക്ക, പ്ബിട്ടീഷ് സർക്കാർ
ഇന്ത്യൻ സഹകരണും ഉെെ വര ത്ത ന്നതിന ള്ള ത െർച്ചയായ പ്ശമത്തിൽ 1942 മാർച്ച്
23 ന് സർ ൈാദരാർഡ് പ്കിപ്ിസ ടന ഇന്ത്യയിദേക്ക് അയച്ച . ഇത് പ്കിപ്് സ മിഷൻ
എന്നെിയടെെ ന്ന

പ്കിപ്ിസ ന്ടെ പ്രധാന ശ രാർശകൾ ഇവയായിര ന്ന








ദ നും
ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആധിരതയ രേവി വാഗ്ാ
നയൂനരക്ഷങ്ങള ടെ സുംരക്ഷണും
ഒര ഭരണഘെനാ അസുംബ്ലി സ്ഥാരിക്ക ന്നത്, അതിൽ പ്ബിട്ടീഷ് പ്രവിശയകദളാടൊെും
രാജക െ ുംബങ്ങളിൽ നിന്ന ള്ള പ്രതിനിധികള ും ഉണ്ടായിരിക്ക ും
ഈ ഭരണഘെന അുംഗീകരിക്കാൻ തയ്ാൊകാത്ത പ്ബിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിടേ ഏടതങ്കിേ ും
പ്രവിശയയ്ക്ക് വയവസ്ഥയ ണ്ടാക ും,
ഒന്ന കിൽ അതിന്ടെ നിേവിടേ ഭരണഘെനാ രേവി നിേനിർത്ത ക അടല്ലങ്കിൽ
സവന്ത്മായി ഒര ഭരണഘെന രൂരീകരിക്ക ക.
ഗാന്ധി പ്കിെിന്ടെ നിർദേശങ്ങടള "ദരാൈ്-ദഡറഡ് ടചക്ക്" എന്ന് വിളിച്ച .
നിർദേശത്തിൽ രാക്കിസ്ഥാദനാെ ള്ള ആവശയും അുംഗീകരിക്കാത്തതിനാൽ മ േീും
ത ായിര ന്ന .
േീഗ ും അതൃപ്ര

കവിറ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനും (1942-1944)











പ്കിപ്് സ മിഷന്ടെ രരാജയവ ും വരാനിരിക്ക ന്ന ജാെനീസ്
അധിനിദവശടത്തക്ക െിച്ച ള്ള ഭയവ ും മഹാത്മാ ഗാന്ധിടയ പ്ബിട്ടീഷ കാർ ഇന്ത്യ
വിൊന ള്ള പ്രചാരണും ആരുംഭിക്കാൻ ദപ്രരിെിച്ച .
ന രരിഹരിച്ചതിന ദശഷും മാപ്തദമ ഒര
പ്ബിട്ടീഷ കാർ ഇന്ത്യ വിട്ട് ഹിര -മ േീും പ്രശ്ും
ഇെക്കാേ സർക്കാർ രൂരീകരിക്കാനാകൂ എന്ന് മഹാത്മാ ഗാന്ധി വിശവസിച്ച .
അഖിദേന്ത്യാ ദകാൺപ്ഗസ് കമ്മിറി 1942 ആഗൈ് 8 ന് ദബാുംടബയിൽ ദയാഗും ദചർന്ന്
പ്രസിദ്ധമായ കവിറ് ഇന്ത്യ പ്രദമയും രാസാക്കി.
അന്ന തടന്ന ഗാന്ധി ‘ടചയ് ക അടല്ലങ്കിൽ മരിക്ക ക’ എന്ന ആഹവാനും നൽകി.
1942 ആഗൈ് 8, 9 തീയതികളിൽ ദകാൺപ്ഗസിന്ടെ എല്ലാ പ്രമ ഖ ദനതാക്കടളയ ും
സർക്കാർ അെൈ് ടചയ്ത .
മഹാത്മാ ഗാന്ധിടയ രൂനയിൽ തെവിോക്കി.
രണ്ഡിറ് ജവഹർോൽ ടനഹ്െ , അബ ൽ കോും ആസാേ്, മറ് ദനതാക്കൾ എന്നിവടര
അഹമ്മേ് നഗർ ദകാട്ടയിൽ തെവിോക്കി.
ഈ സമയത്ത്, ദനതൃതവും നൽകിയത് രാും മദനാഹർ ദോഹയ, അചയ ത, എസ്.എും.
ദജാഷി
ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ജയപ്രകാശ് നദരന്ടെ രങ്ക് പ്രധാനമായിര ന്ന .

www.byjusexamprep.com








പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ദചരാൻ ധാരാളും വിേയാർത്ഥികള ും അവര ടെ സ്ൂക ള കള ും
ദകാദളജ കള ും ഉദരക്ഷിച്ച .
രാജയത്തിന്ടെ യ വാക്കള ും ദേശസ്ദനഹദത്താടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ രടങ്കെ ത്ത .
1944 -ൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ജയിൽ ദമാചിതനായി.
രാജയത്തിന്ടെ സവാതപ്ന്ത്യത്തിനായ ള്ള അവസാന പ്ശമമായിര ന്ന കവിറ് ഇന്ത്യ
പ്രസ്ഥാനും.
538 ൌണ്ട് ടവെിവയ്െിന് പ്ബിട്ടീഷ് സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ട . ഏകദേശും 60,229 ദരർ
ജയിേിോയി.
ക െഞ്ഞത് 7,000 ദരർ ടകാല്ലടെട്ട .
ഈ പ്രസ്ഥാനും ഇന്ത്യയ ടെ സവാതപ്ന്ത്യത്തിന് വഴിടയാര ക്കി. ഇത്
ഇന്ത്യക്കാർക്കിെയിൽ റധരയും, ഉത്സാഹും, തികഞ്ഞ തയാഗും എന്നീ വികാരങ്ങൾ
ഉണർത്തി.

രാജദഗാരാോചാരി ദരാർമ േ




മ തിർന്ന ദകാൺപ്ഗസ് ദനതാവായ രാജദഗാരാോചാരി, ദകാൺപ്ഗസ്-േീഗ്
സഹകരണത്തിന ള്ള ഒര സൂപ്തവാകയും ഗാന്ധിജിക്ക് സവീകരിച്ച .
രാകിസ്ഥാന്ടെ േീഗിന്ടെ ആവശയും മൗനമായി അുംഗീകരിക്ക ന്നതായിര ന്ന അത്.
വീർ സവർക്കെ ടെ ദനതൃതവത്തിേ ള്ള ഹിര ദനതാക്കൾ സിആർ രദ്ധതിടയ
അരേരിച്ച .

സിആർ പ്ലാനിടേ പ്രധാന ദരായിന്െ കൾ







സവാതപ്ന്ത്യത്തിനായ ള്ള ദകാൺപ്ഗസിന്ടെ ആവശയും മ േീും േീഗ് അുംഗീകരിക്ക ന്ന .
ദകപ്രത്തിൽ താൽക്കാേിക സർക്കാർ രൂരീകരിക്ക ന്നതിൽ ദകാൺപ്ഗസ മായി
സഹകരിക്കാൻ േീഗ്.
യ ദ്ധാനന്ത്രും, വെക്ക രെിഞ്ഞാെൻ, വെക്ക കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിടേ മ േീും ഭൂരിരക്ഷ
പ്രദേശങ്ങളിടേ മ ഴ വൻ ജനങ്ങള ും ഒര ടരാത രരമാധികാര രാഷ്പ്െും
രൂരീകരിക്കദണാ ദവണ്ടദയാ എന്ന് ഒര ടരാത തിരടഞ്ഞെ െിൽ തീര മാനിക്ക ും.
വിഭജനും അുംഗീകരിക്കടെട്ടാൽ, പ്രതിദരാധും, വാണിജയും, ആശയവിനിമയങ്ങൾ
മ തോയവ സുംരക്ഷിക്ക ന്നതിന് സുംയ ക്തമായി കരാർ ഉണ്ടാക്കണും.
ദമൽെെഞ്ഞ നിബന്ധനകൾ ഇുംഗ്ലണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് രൂർണ്ണ അധികാരങ്ങൾ റകമാെിയാൽ
മാപ്തദമ പ്രവർത്തിക്ക കയ ള്ളൂ.

ജിന്നയ ടെ എതിർെ കൾ





േവിരാഷ്പ്െ സിദ്ധാന്ത്ും ദകാൺപ്ഗസ് അുംഗീകരിക്കണടമന്ന് ജിന്ന ആപ്ഗഹിച്ച .
ടമാത്തും ജനസുംഖയയല്ലാടത ദവാടട്ടെ െിൽ ദനാർത്ത്-ടവൈ്, ദനാർത്ത്-ഈൈ്
മ േീങ്ങൾ മാപ്തും ദവാട്ട ടചയ്ണടമന്ന് അദേഹും ആപ്ഗഹിച്ച .
ഒര ടരാത ദകപ്രും എന്ന ആശയടത്തയ ും അദേഹും എതിർത്ത .
അതിനാൽ, ഇന്ത്യൻ യൂണിയന്ടെ സവാതപ്ന്ത്യത്തിനായി േീഗ മായി സഹകരിക്കാൻ
ദകാൺപ്ഗസ് തയ്ാൊയദൊൾ, യൂണിയന്ടെ സവാതപ്ന്ത്യത്തിന് േീഗ് പ്ശദ്ധിച്ചില്ല. ഒര
പ്രദതയക രാജയത്ത് അത് രസകരമായിര ന്ന .
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ദവവൽ പ്ലാൻ



റവദപ്സായി, ദവവൽ പ്രഭ ഒര സദമ്മളനും വിളിച്ച ദചർത്ത ; 1945 ജൂണിൽ
ഷിുംേയിൽ
ഒര ര തിയ ഭരണഘെന തയ്ാൊക്ക ന്നത വടര ഗവർണർ ജനെൽ എക്ിസ കയൂട്ടീവ്
കൗൺസിൽ ര നർനിർമ്മിക്കാൻ േക്ഷയമിെ ന്ന .

പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ










ഗവർണർ ജനെേ ും കമാൻഡർ-ഇൻ-ചീര ും ഒഴിടക, എക്ിസ കയൂട്ടീവ് കൗൺസിേിടേ
എല്ലാ അുംഗങ്ങള ും ഇന്ത്യക്കാരായിരിക്കണും.
ഹിര ക്കൾക്ക ും മ േീങ്ങൾക്ക ും ത േയ പ്രാതിനിധയും ഉണ്ടായിരിക്കണും.
ര നർനിർമ്മിച്ച കൗൺസിൽ 1935 ആക്ിട ന്ടെ ചട്ടക്കൂെിന ള്ളിൽ ഒര ഇെക്കാേ
ഗവൺടമന്ൊയി പ്രവർത്തിദക്കണ്ടതായിര ന്ന (അതായത് ദകപ്ര അസുംബ്ലിക്ക്
ഉത്തരവാേിത്തമില്ല).
മപ്ന്ത്ിമാര ടെ ഉരദേശപ്രകാരും ഗവർണർ ജനെൽ വീദറാ പ്രദയാഗിക്ക മായിര ന്ന .
വിവിധ കക്ഷികള ടെ പ്രതിനിധികൾ, എക്ിസ കയൂട്ടീവ് കൗൺസിേിന്
നാമനിർദേശങ്ങൾക്കായി റവദപ്സായിക്ക് ഒര സുംയ ക്ത രട്ടിക
സമർെിദക്കണ്ടതായിര ന്ന .
ഒര സുംയ ക്ത രട്ടിക സാധയമടല്ലങ്കിൽ, പ്രദതയക േിൈ കൾ സമർെിദക്കണ്ടതാണ്.
ഒെ വിൽ യ ദ്ധും വിജയിച്ച കഴിഞ്ഞാൽ ര തിയ ഭരണഘെനടയക്ക െിച്ച ള്ള
ചർച്ചകൾക്ക ള്ള സാധയതകൾ ത െന്നിദെണ്ടതായിര ന്ന .

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി












രണ്ടാും ദോകമഹായ ദ്ധസമയത്ത ും സായ ധ വിപ്ലവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ത െർന്ന .
അത്തരും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സ ഭാഷ് ചപ്രദബാസിന്ടെ രങ്ക് നിസ് ത േമാണ്.
1943 ജൂറേ 2 -ന് സ ഭാഷ് ചപ്രദബാസ് സിുംഗെൂരിടേത്തി 'േില്ലി ചദോ' എന്ന
ആദവശകരമായ യ ദ്ധവിളി മ ഴക്കി.
അദേഹടത്ത ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിടരൻഡൻസ് േീഗിന്ടെ പ്രസിഡന്ൊക്കി,
താമസിയാടത ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയ ടെ രരദമാന്നത കമാൻഡൊയി.
INA യ ടെ മൂന്ന് പ്ബിദഗഡ കള ടെ ദരര കൾ സ ഭാസ് പ്ബിദഗഡ്, ഗാന്ധി പ്ബിദഗഡ്,
ടനപ്ഹ പ്ബിദഗഡ് എന്നിവയായിര ന്ന
റസനയത്തിന്ടെ വനിതാ വിഭാഗത്തിന് ൊണി ോമിയയ ടെ ദരര് നൽകി
ടകാഹിമയ്ടക്കതിരായ വിജയും ദരഖടെെ ത്തിയ ദശഷും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി
ഇുംരാേിദേക്ക് മാർച്ച് നെത്തി.
1945 ൽ ജൊൻ കീഴെങ്ങിയ ദശഷും
ഐഎൻഎ അതിന്ടെ പ്ശമങ്ങളിൽ രരാജയടെട്ട . അത്തരും സാഹചരയങ്ങളിൽ
സ ഭാഷ് തായ്വാനിദേക്ക് ദരായി.
ത െർന്ന് ദൊക്കിദയായിദേക്ക ള്ള യാപ്താമദധയ അദേഹും 1945 ഓഗൈ് 18 ന് ഒര
വിമാനാരകെത്തിൽ മരിച്ച
ഐഎൻഎയിടേ റസനികര ടെ വിചാരണ ഡൽഹിയിടേ ടചദങ്കാട്ടയിൽ നെന്ന
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രണ്ഡിറ് ജവഹർോൽ ടനഹ്െ , ഭൂോഭായ് ദേശായി, ദതജ് ബഹാേൂർ സപ്ര എന്നിവർ
റസനികർക്ക ദവണ്ടി വാേിച്ച

കാബിനറ് മിഷൻ (1946)
















രണ്ടാും ദോകമഹായ ദ്ധത്തിന ദശഷും അറ്േി പ്രഭ ഇുംഗ്ലണ്ടിന്ടെ പ്രധാനമപ്ന്ത്ിയായി.
1946 മാർച്ച് 15 ന് അറ്േി പ്രഭ ഒര ചരിപ്ത പ്രഖയാരനും നെത്തി, അതിൽ സവയും
നിർണ്ണയത്തിന ള്ള അവകാശവ ും ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഒര ഭരണഘെനയ ടെ
രൂരീകരണവ ും സമ്മതിക്കടെട്ട .
തൽരേമായി, പ്ബിട്ടീഷ് മപ്ന്ത്ിസഭയിടേ മൂന്ന് അുംഗങ്ങളായ ടരത്തിക് ദോെൻസ്,
സ ണ്ടർ എന്നിവടര ഇന്ത്യയിദേക്ക് അയച്ച . ഇത്
സർ ൈാദരാർഡ് പ്കിപ്,് സ എ വി അേക്ാ
കാബിനറ് മിഷൻ എന്നെിയടെെ ന്ന .
ന രരിഹരിക്ക ന്നതിന ള്ള ഒര രദ്ധതി
കാബിനറ് മിഷൻ ഭരണഘെനാരരമായ പ്രശ്ും
മ ദന്നാട്ട വച്ച .
പ്രവിശയകള ടെ മൂന്ന് പ്ഗൂെ കൾക്ക് അവര ടെ പ്രദതയക ഭരണഘെനകൾ റകവശും
വയ്ക്കാൻ വയവസ്ഥ ടചയ്ത .
പ്ബിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയ ും നാട്ട രാജയങ്ങള ും ഉൾടെെ ന്ന ഒര യൂണിയൻ ഓര് ഇന്ത്യ
രൂരീകരിക്കാന ും കാബിനറ് മിഷൻ നിർദേശിച്ച .
യൂണിയൻ വിദേശകാരയങ്ങൾ, പ്രതിദരാധും, ആശയവിനിമയും എന്നിവയ ടെ മാപ്തും
ച മതേ വഹിക്ക ും. ഒര ര തിയ സർക്കാർ തിരടഞ്ഞെ ക്കടെെ ന്നത വടര അവശിഷ്ട
ത ായിരിക്ക ും.
അധികാരങ്ങൾ പ്രവിശയകളിൽ നിക്ഷിപ്മ
മ േീും േീഗ ും ദകാൺപ്ഗസ ും രദ്ധതി അുംഗീകരിച്ച .
തൽരേമായി, ഒര ഭരണഘെനാ അസുംബ്ലി രൂരീകരിക്ക ന്നതിന് 1946 ജൂറേയിൽ
തിരടഞ്ഞെ െ് നെന്ന .
214 ജനെൽ സീറ കളിൽ 205 ദകാൺപ്ഗസ് ദനെി.
78 മ േീും സീറ കളിൽ 73 എണ്ണും മ േീും േീഗിന് േഭിച്ച .
1946 ടസര്റുംബർ 2 ന് ജവഹർോൽ ടനപ്ഹ വിന്ടെ ദനതൃതവത്തിൽ ഒര ഇെക്കാേ
സർക്കാർ രൂരീകരിച്ച .

മൗണ്ട് ബാറൺ പ്ലാൻ (1947)









20 ടരപ്ബ വരി l947 ന്, ഉത്തരവാേിത്തമ ള്ള ഇന്ത്യൻ റകകളിദേക്ക് അധികാരും
റകമാൊന ള്ള പ്ബിട്ടീഷ് ഗവൺടമന്െിന്ടെ കൃതയമായ ഉദേശയും പ്രധാനമപ്ന്ത്ി അറ്
േി ഹൗസ് ഓര് ദകാമൺസിൽ പ്രഖയാരിച്ച .
അങ്ങടന, ആ ശക്തിയ ടെ റകമാറും പ്രാബേയത്തിൽ വര ത്താൻ അറ്േി
മൗണ്ട്ബാറൻ പ്രഭ വിടന ഇന്ത്യയിദേക്ക് റവദപ്സായിയായി അയയ്ക്കാൻ
തീര മാനിച്ച .
1947 മാർച്ച് 24 ന് മഹാനായ മൗണ്ട്ബാറൺ പ്രഭ ഇന്ത്യയ ടെ റവദപ്സായിയായി.
ത ന്ടെ സൃഷ്ടിയ ും അദേഹത്തിന് അനിവാരയമായി
ഇന്ത്യയ ടെ വിഭജനവ ും രാകിസ്ാ
ദതാന്നി.
വിര േമായ കൂെിയാദോചനയ്ക്ക് ദശഷും, മൗണ്ട് ബാറൺ പ്രഭ 1947 ജൂൺ 3 -ന്
ഇന്ത്യയ ടെ വിഭജന രദ്ധതി അവതരിെിച്ച .
ദകാൺപ്ഗസ ും മ േീും േീഗ ും ആതയന്ത്ികമായി മൗണ്ട്ബാറൺ രദ്ധതി അുംഗീകരിച്ച .
ഇന്ത്യൻ സവാതപ്ന്ത്യ നിയമും, 1947.
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പ്ബിട്ടീഷ് സർക്കാർ 1947 ജൂറേ 18 ന് ഇന്ത്യൻ സവാതപ്ന്ത്യ നിയമും നെെിോക്കി മൗണ്ട്
ബാറൺ രദ്ധതിക്ക് approvalരചാരിക അുംഗീകാരും നൽകി.
1947 ആഗൈ് 15 മ തൽ ഇന്ത്യയ ും രാകിസ്ഥാന ും ആയി രാജയത്തിന്ടെ വിഭജനും
പ്രാബേയത്തിൽ വര ും.
പ്ബിട്ടീഷ് സർക്കാർ എല്ലാ അധികാരങ്ങള ും ഈ രണ്ട് ആധിരതയ വിഭാഗങ്ങൾക്ക്
റകമാെ ും.
ഒര അതിർത്തി കമ്മീഷൻ രഞ്ചാബ്, ബുംഗാൾ പ്രവിശയകള ടെ അതിര കൾ
നിർണയിക്ക ും.
രണ്ട് ഭരണകൂെങ്ങള ടെയ ും ഭരണഘെനാ അസുംബ്ലികൾക്ക് അധികാരും
റകമാെ ന്നതിന് ഈ നിയമും അന ശാസിക്ക ന്ന , അതിന് അതത് ഭരണഘെനകൾ
രൂരീകരിക്കാൻ രൂർണ്ണ അധികാരമ ണ്ട്.
ൊഡ്ക്ലിര് ബൗണ്ടെി കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യടയയ ും രാകിസ്ഥാടനയ ും ദവർതിരിക്ക ന്ന
അതിർത്തി ദരഖ വരച്ച .
1947 ആഗൈ് 15 ന് ഇന്ത്യയ ും 14 ആഗൈ് 14 ന് രാകിസ്ഥാന ും രണ്ട് സവതപ്ന്ത്
രാജയങ്ങളായി നിേവിൽ വന്ന .
സവതപ്ന്ത് ഇന്ത്യയ ടെ ആേയടത്ത ഗവർണർ ജനെോയി മൗണ്ട് ബാറൺ പ്രഭ വിടന
നിയമിച്ച .
അദതസമയും മ ഹമ്മേേി ജിന്ന രാക്കിസ്ഥാനിടേ ആേയടത്ത ഗവർണർ ജനെോയി.
ഏറവ ും ോര ണമായ സുംഭവും നെന്നത് 1948 ജന വരി 30നാണ് , രാഷ്പ്െരിതാവ്
മഹാത്മാ ഗാന്ധി - പ്രാർത്ഥനാ ദയാഗത്തിന് ദരാക ന്ന വഴിയിൽ നാഥ ൊും ദഗാഡ്
ടസയ ടെ പ്ശമത്താൽ ടകാല്ലടെട്ട .

രാക്കിസ്ഥാന ദവണ്ടിയ ള്ള ആവശയും











ത ൻ പ്രദതയക സുംസ്ഥാനും
1940 -ൽ മ േീും േീഗിന്ടെ ോദഹാർ ടസഷനിൽ രാകിസ്ാ
ദവണടമന്ന ആവശയും ഉയർന്ന . ഇത് രണ്ട് രാഷ്പ്െ സിദ്ധാന്ത്ടത്ത
അെിസ്ഥാനമാക്കിയ ള്ളതായിര ന്ന .
ഇന്ത്യയിടേ വെക്ക രെിഞ്ഞാെൻ, കിഴക്കൻ ദമഖേകളിടേന്നദരാടേ മ േീങ്ങൾ
ഭൂരിരക്ഷമ ള്ള പ്രദേശങ്ങൾ സവതപ്ന്ത് സുംസ്ഥാനങ്ങളായി രൂരീകരിക്ക കയ ും
അതിൽ ഘെക യൂണിറ കൾ സവയുംഭരണാധികാരമ ള്ളത ും
രരമാധികാരമ ള്ളത മായിരിക്കണടമന്ന് മ േീും േീഗ് ആവശയടെട്ട .
ഒര പ്രദതയക സുംസ്ഥാനടമന്ന ആവശയടത്ത വിഘെനവാേികള ടെ ഏത്
ആവശയത്തിന ും എതിരായ വേിടയാര വിഭാഗും മ േീങ്ങൾ എതിർത്ത .
മൗോനാ അബ ൽ കോും ആസാേിടനദൊടേ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്ടെ
മ ൻനിരയിൽ ഉണ്ടായിര ന്ന നിരവധി ദേശീയ ദനതാക്കൾ പ്രദതയക സുംസ്ഥാനടമന്ന
ആവശയടത്ത എതിർക്ക കയ ും വർഗീയ പ്രവണതകൾടക്കതിടര ദരാരാെ കയ ും
ഇന്ത്യൻ ജനതയ ടെ സവാതപ്ന്ത്യത്തിനായി ദരാരാെ കയ ും ടചയ്ത .
ഖാൻ അബ്ദ ൽ ഗരാർ ഖാൻ സുംഘെിെിച്ച വെക്ക രെിഞ്ഞാെൻ അതിർത്തിയിടേ
മ ്ഗാർ, ബേൂചിസ്ഥാനിടേ വതൻ രാർട്ടി, അഖിദേന്ത്യാ ദമാമിൻ
ഖ ോ ഖിദ്ത
സദമ്മളനും, അഹൊർ രാർട്ടി, ഓൾ ഇന്ത്യ ഷിയാ രാഷ്പ്െീയ സദമ്മളനും, ആസാേ്
മ േീും എന്നിവ ഇതിൽ പ്രധാനടെട്ടവയാണ്. സദമ്മളനും.
ദകാൺപ്ഗസിടനാെും ഈ സുംഘെനകള ും സവാതപ്ന്ത്യസമരത്തിൽ ധാരാളും
മ േീങ്ങടള നയിച്ച .
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മ േീും േീഗിടന പ്ബിട്ടീഷ് സർക്കാർ പ്രദതയക സുംസ്ഥാനും ആവശയടെൊൻ
ദപ്രരിെിക്ക കയ ും പ്ബിട്ടീഷ് സാപ്മാജയതവത്തിന്ടെ കളി കളിക്ക കയ ും ടചയ്ത , അത്
സവാതപ്ന്ത്യത്തിനായ ള്ള പ്രസ്ഥാനടത്ത തെസ്സടെെ ത്ത കയ ും
േ ർബേടെെ ത്ത കയ ും ടചയ്ത .
സവാതപ്ന്ത്യത്തിനായ ള്ള പ്ബിട്ടീഷ് മദനാഭാവത്തിൽ പ്രതിദഷധിച്ച് പ്രവിശയാ
സർക്കാര കളിൽ നിന്ന് ദകാൺപ്ഗസ് രിൻവാങ്ങിയദൊൾ, മ േീും േീഗ് ടഡേിവെൻസ്
േിനും ആദഘാഷിക്ക കയ ും പ്രവിശയകളിൽ മപ്ന്ത്ാേയങ്ങൾ രൂരീകരിക്കാൻ
പ്ശമിക്ക കയ ും ടചയ്ത .
മ േീും േീഗ് ഭരണഘെനാ അസുംബ്ലിയിൽ രൂർണമായ ും പ്ഗഹിക്കടെെ ടമന്ന് ഭീഷണി
ദനരിെ ന്നതിനാൽ തിരടഞ്ഞെ െ് രേങ്ങളിൽ ജിന്ന രരിപ്ഭമിച്ച .
അതിനാൽ, മ േീും േീഗ് 1946 ജൂറേ 29 ന് കയാബിനറ് മിഷൻ രദ്ധതിയ ടെ
അുംഗീകാരും രിൻവേിച്ച .
പ്ബിട്ടീഷ് ഗവൺടമന്െിടനയ ും ദകാൺപ്ഗസിടനയ ും അരേരിക്ക ന്ന ഒര 'ഡയെക്് ട
ആക്ഷൻ' പ്രദമയും അത് രാസാക്കി (ആഗൈ് 16, 1946).
അത് കെ ത്ത വർഗീയ കോരങ്ങൾക്ക് കാരണമായി.

