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1920 സെപ്റ്റംബർ 5-ന ്നിസ്സഹകരണ പ്പ്റസ്ഥാനം സ്ഥാപ്റിതമായി. 1920 സെപ്റ്റംബറിൽ 

സകാൽക്കത്തയിൽ നടന്ന ഒരു കകാൺപ്രെ ്െകേളനത്തിലാണ് പ്റാർട്ടി നിസ്സഹകരണ 

പ്പ്റസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത.് 1920 സെപ്തംബർ മുതൽ 1922 സെപ്ബുവരി വസര നിസ്സഹകരണ 

പ്പ്റസ്ഥാനം െജീവമായിരുന്നു. ഇത ്ഇന്ത്യൻ വികമാചന െമര ചരിപ്തത്തിൽ ഒരു പ്റുതിയ 

യുരത്തിന ്തുടക്കം കുറിച്ചു. 

ജാലിയൻ വാലാബാര ്കൂട്ടസക്കാലസയ തുടർന്ന ്ആരംഭിച്ച ഈ പ്പ്റസ്ഥാനത്തിൽ 1922-സല 

ചൗരി ചൗര െംഭവസത്തത്തുടർന്ന ്നിസ്സഹകരണ പ്പ്റസ്ഥാനം നിർത്തി സവച്ചു. 

ഒരു വയക്തി പ്പ്റസ്ഥാനസത്ത ബഹുജന പ്പ്റസ്ഥാനമാക്കി മാറുകയായിരുന്നു അത്. 

നിസ്സഹകരണത്തിനസ്റ ലക്ഷ്യം പ്റൂർണ്ണ െവരാജ ്എന്നും അറിയസെടുന്ന പ്റൂർണ്ണ െവാതപ്ന്ത്യം 

കനടുക എന്നതായിരുന്നു. അത് ഇന്ത്യൻ െവാതപ്ന്ത്യ െമര ചരിപ്തത്തിൽ ഒരു പ്റുതിയ 

യുരത്തിന ്തുടക്കം കുറിച്ചു. 

നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം 

നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ട ംടൈൻ 
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നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ 

 യുദ്ധാനന്തരം പ്രിട്ടീഷുകാരരാ ുള്ള നീരസം: ഒന്നാം കലാകമഹായുദ്ധെമയത്ത ്

പ്ബിട്ടനികലക്കുള്ള ജനങ്ങളുസടയും വിഭവങ്ങളുസടയും രണയമായ െംഭാവനയ്ക്ക ്

പ്റകരമായി യുദ്ധത്തിനസ്റ അവൊനത്തിൽ തങ്ങൾക്ക ്െവയംഭരണാവകാശം 

നൽകുസമന്ന ്ഇന്ത്യക്കാർ വിശവെിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, 1919 സല രവൺസമനറ് ്ഓെ ്

ഇന്ത്യൻ ആക്റ ്തൃപ്തികരമസെന്ന ്സതളിഞ്ഞു. കൂടാസത, പ്ബിട്ടീഷുകാർ റൗലറ ്നിയമം 

കപ്റാലുള്ള കഠിനമായ നിയമനിർോണം നടത്തി, ഇത ്യുദ്ധകാല െഹായമുണ്ടായിട്ടും 

ഭരണാധികാരികളാൽ വഞ്ചിക്കസെട്ടതായി കതാന്നിയ നിരവധി ഇന്ത്യക്കാസര 

പ്പ്റകകാപ്റിെിച്ചു. 

 
 

 രഹാം െൂൾ പ്രസ്ഥാനം:ആനി ബെന്റിനസ്റയും ബാലരംരാധര തിലകിനസ്റയും 

കഹാം റൂൾ മൂവസ്മനറ്ാണ ്നിസ്സഹകരണ പ്പ്റസ്ഥാനത്തിന ്അടിത്തറ പ്റാകിയത.് INC 

യുസട തീപ്വവാദികളും മിതവാദികളും ഏകീകരിക്കസെട്ടു, ലഖന്ൗ ഉടമ്പടി മുസ്ിം 

ലീരും കകാൺപ്രെ ്പ്റാർട്ടിയും തേിലുള്ള െഹകരണത്തിനും ൊക്ഷ്യം വഹിച്ചു. 

 
 

 ഒന്ാം രൈാകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ ഫൈമായി സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ: 

യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യയുസട പ്റങ്കാളിത്തം ജനങ്ങൾക്ക ്കാരയമായ ൊമ്പത്തിക 

ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി. ഉൽെന്നങ്ങളുസട വില ഉയരാൻ തുടങ്ങി, ഇത ്

ൊധാരണക്കാരസന ബാധിക്കുന്നു. കാർഷികകാൽെന്നങ്ങളുസട വില 

ഉയരാത്തതിനാൽ കർഷകരും ദുരിതത്തിലായി. ഇസതൊം െർക്കാരിനസ്റ 

കരാഷത്തിന ്ആക്കം കൂട്ടി. 

 
 

 ൌൈറ്റ ്നിയമവും ജാൈിയൻ വാൈാരാഗ ്കൂട്ടറകാൈയും: നിയപ്ന്ത്ിത റൗലറ ്

നിയമവും അമൃതെ്റിസല ജാലിയൻ വാലാബാരിൽ നടന്ന ഭീകരമായ കശാെും 

ഇന്ത്യൻ രാഷ്പ്ടീയക്കാരിലും ജനങ്ങളിലും വലിയ െവാധീനം സചലുത്തി. പ്ബിട്ടീഷ ്

നിയമവയവസ്ഥയിലുള്ള അവരുസട വിശവാെം തകർന്നു, രവൺസമന്റിസനതിസര 

കൂടുതൽ ആപ്കമണാത്മകവും വിട്ടുവീഴ്ചയിൊത്തതുമായ െമീപ്റനത്തിന ്കവണ്ടി 

വാദിച്ച കനതാക്കളുസട പ്റിന്നിൽ രാജയം മുഴുവൻ അണിനിരന്നു.. 

  

 ഖിൈാഫത്്ത പ്രസ്ഥാനം: ഒന്നാം കലാകമഹായുദ്ധെമയത്ത,് തുർക്കി, 

കകപ്രശക്തികളിൽ ഒന്നായി, പ്ബിട്ടീഷുകാർസക്കതിസര കപ്റാരാടി. തുർക്കിയുസട 

പ്റരാജയസത്തത്തുടർന്ന,് ഉസ്മാനിയ ഖിലാെത്ത ്നിർത്തലാക്കാൻ ശുപ്റാർശ സചയ്തു. 

മുസ്ീങ്ങൾ തുർക്കിയിസല െുൽത്താസന തങ്ങളുസട ഖലീെയായി (മുസ്ിംകളുസട 

മതത്തലവൻ) ആദരിച്ചു. അലി െകഹാദരന്മാർ (മൗലാന മുഹേദ ്അലി, മൗലാന 

ഷൗക്കത്ത ്അലി), മൗലാന ആൊദ,് ഹക്കിം അജ്മൽ ഖാൻ, ഹപ്െത്ത ്സമാഹാനി 
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എന്നിവർ ഖിലാെത്ത ്പ്പ്റസ്ഥാനത്തിന ്കനതൃതവം നൽകി. ഖിലാെത്ത ്

സപ്റാളിക്കരുസതന്ന ്പ്ബിട്ടീഷ ്ഭരണകൂടസത്ത കബാധയസെടുത്താൻ 

മഹാത്മാരാന്ധിയുസട െഹായം ഇതിന ്ലഭിച്ചു. ഈ പ്പ്റസ്ഥാനത്തിനസ്റ കനതാക്കൾ 

രാന്ധിജിയുസട നിസ്സഹകരണ െമരസത്ത പ്റിന്ത്ുണക്കുകയും 

പ്ബിട്ടീഷുകാർസക്കതിസര ഒരു ഏകീകൃത പ്പ്റതികഷധം െംഘടിെിക്കുകയും സചയ്തു. 

നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സവിരേഷതകൾ 

 ഇന്ത്യയിസല പ്ബിട്ടീഷ് ഭരണത്തിസനതിരായ അഹിംൊത്മകവും െമാധാനപ്റരവുമായ 

പ്പ്റതികഷധമായിരുന്നു ഈ പ്പ്റസ്ഥാനം. 

 പ്പ്റതികഷധത്തിനസ്റ ഒരു രൂപ്റസമന്ന നിലയിൽ, ഇന്ത്യക്കാകരാട ്അവരുസട 

സ്ഥാനകെരുകൾ ഉകപ്റക്ഷ്ിക്കാനും പ്പ്റാകദശിക അധികാരികളിസല നിയുക്ത 

സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന ്രാജിവയ്ക്കാനും അഭയർത്ഥിച്ചു. 

 ഭരണത്തിസല തങ്ങളുസട സ്ഥാനങ്ങൾ രാജിവയ്ക്കാൻ ജനങ്ങകളാട ്അഭയർത്ഥിച്ചു. 

 െർക്കാർ നിയപ്ന്ത്ണത്തിലുള്ളകതാ െഹായമുള്ളകതാ ആയ െക്ൂളുകളിൽ നിന്നും 

െർവ്വകലാശാലകളിൽ നിന്നും കുട്ടികസള സകാണ്ടുകപ്റാകാൻ ആളുകകളാട ്പ്ററഞ്ഞു. 

 ഇന്ത്യൻ നിർേിത വസ്തുക്കൾക്ക ്അനുകൂലമായി വികദശ വസ്തുക്കൾ നിരെിക്കാൻ 

ആളുകസള കപ്പ്റാത്സാഹിെിച്ചു. 

 നിയമെഭാ തിരസഞ്ഞടുെ ്ബഹിഷക്രിക്കാൻ ജനങ്ങകളാട ്അഭയർത്ഥിച്ചു. 

 പ്ബിട്ടീഷ ്സെനയത്തിൽ കെവനമനുഷ്ഠ ിക്കരുസതന്ന ്വയക്തികകളാട ്അഭയർത്ഥിച്ചു. 

 മുമ്പസത്ത നടപ്റടിപ്കമങ്ങൾ െലം നൽകുന്നതിൽ പ്റരാജയസെട്ടാൽ, വയക്തികൾ 

അവരുസട നികുതി അടയക്്കാൻ വിെേതിക്കുസമന്നും വിഭാവനം സചയ്യസെട്ടു. 

 െവരാജയ, അസെങ്കിൽ െവയം ഭരണം, ഐഎൻെിയും ആപ്രഹിച്ചിരുന്നു. 

 അഭയർത്ഥനകൾ നിറകവറുന്നതിന,് പ്റൂർണ്ണമായും അപ്കമരഹിതമായ തപ്ന്ത്ങ്ങൾ 

മാപ്തകമ ഉപ്റകയാരിക്കൂ. 

 നിസ്സഹകരണ കാസമ്പയ്ൻ െവാതപ്ന്ത്യ െമരത്തിസല ഒരു ജലകപ്ൊതസ്സായിരുന്നു, 

കാരണം ആദയമായി െവയം ഭരണം കനടുന്നതിന ്ഭരണഘടനാപ്റരമായ നടപ്റടികൾ 

തയജിക്കാൻ INC തയ്യാറാസണന്ന ്അത് സതളിയിച്ചു. 

 െമരം അവൊനിെിച്ചാൽ ഒരു വർഷത്തിനകം െവരാജ ്എത്തുസമന്ന ്രാന്ധിജി 

വാഗ്ദാനം സചയ്തിരുന്നു. 

നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം നിർത്തിവയ്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ 

 ചൗരി ചൗര ദുരന്ത്സത്തത്തുടർന്ന ്1922 സെപ്ബുവരിയിൽ രാന്ധിജി പ്പ്റചാരണം 

അവൊനിെിച്ചു. 

 ഉത്തർപ്പ്റകദശിസല ചൗരി ചൗരയിൽ കപ്റാലീെും പ്പ്റസ്ഥാനത്തിനസ്റ പ്പ്റകടനക്കാരും 

തേിലുള്ള െംഘർഷത്തിനിസട അപ്കമാെക്തരായ ജനക്കൂട്ടം കപ്റാലീെ ്കേഷന ്

തീയിട്ടു, 22 ഉകദയാരസ്ഥർ സകാെസെട്ടു. 

 അഹിംെയിലൂസട െർക്കാരിസനതിസര ഉയരാൻ ജനങ്ങൾ തയ്യാറസെന്ന ്ആകരാപ്റിച്ച ്

രാന്ധിജി പ്പ്റചാരണം നിർത്തി. കമാത്തിലാൽ സനഹറ്ു, െി ആർ ദാെ ്തുടങ്ങിയ 

നിരവധി കനതാക്കൾ ഒറസെട്ട അപ്കമ പ്പ്റവർത്തനങ്ങളുസട കപ്റരിൽ പ്പ്റചാരണം 

താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിസന എതിർത്തിരുന്നു. 
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നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഫൈങ്ങൾ 

നിസ്സഹകരണ പ്പ്റസ്ഥാനത്തിന ്സചറിയ െവാധീനമുണ്ടായിരുസന്നങ്കിലും വിജയിച്ചിെ. ഈ 

പ്പ്റസ്ഥാനത്തിനസ്റ എൊ അനന്ത്രെലങ്ങളും ഇവിസടയുണ്്ട: 

 പ്പ്റസ്ഥാനത്തിനസ്റ െലമായി വയക്തികൾ പ്ബിട്ടീഷ ്വിരുദ്ധ വികാരം രൂപ്റസെടുത്തി, 

ഇത ്പ്ബിട്ടീഷ ്നിയപ്ന്ത്ണസത്തയും കനതാക്കസളയും അട്ടിമറിക്കാനുള്ള പ്ശമത്തികലക്ക ്

നയിച്ചു. 

 ഖിലാെത്ത ്പ്പ്റസ്ഥാനം നിസ്സഹകരണ പ്പ്റസ്ഥാനവുമായി ലയിച്ചകൊൾ അത് 

ഹിരുക്കസളയും മുസ്ീങ്ങസളയും ഒരുമിെിച്ചു. 

 പ്ബിട്ടീഷ ്വസ്തുക്കൾ ബഹിഷ്കരിക്കുകയും ഖാദി ഉൽെന്നങ്ങൾ 

കപ്പ്റാത്സാഹിെിക്കുകയും സചയ്യുന്നു 

 വലിസയാരു വിഭാരം ആളുകൾ പ്റസങ്കടുത്ത ആദയസത്ത പ്പ്റസ്ഥാനമായിരുന്നു ഇത;് 

കർഷകർ, വയാപ്റാരികൾ തുടങ്ങി നിരവധി വിഭാരങ്ങളിസല വയക്തികസള അത് 

പ്പ്റതികഷധത്തിൽ ഒന്നിച്ചുനിർത്തി. 

 പ്പ്റസ്ഥാനത്തിനസ്റ വയാപ്തിയിൽ പ്ബിട്ടീഷ ്ഭരണകൂടം സെട്ടികൊയി. 

 ഇത ്രാജയത്തിന്സറ ൊമുദായിക ഐകയം പ്പ്റകടമാക്കിസക്കാണ്്ട ഹിരുക്കളിൽ നിന്നും 

മുസ്ീങ്ങളിൽ നിന്നും പ്റങ്കാളിത്തം കനടി. 

 ഈ പ്പ്റസ്ഥാനത്തിനസ്റ െലമായി ജനങ്ങളിൽ കകാൺപ്രെ ്പ്റാർട്ടിയുസട ആകർഷണം 

സകട്ടിെടുത്തു. ഈ പ്പ്റചാരണത്തിനസ്റ െലമായി ജനങ്ങൾ തങ്ങളുസട രാഷ്പ്ടീയ 

അവകാശങ്ങസളക്കുറിച്ച ്കബാധവാന്മാരായിരുന്നു. അവർക്ക ്അധികാരികസള 

ഭയമിൊയിരുന്നു. 

 ജനക്കൂട്ടം ജയിലുകളികലക്ക ്െവകമധയാ ഒഴുകിസയത്തി. 

 പ്ബിട്ടീഷ ്ഉൽെന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിച്ചതിനസ്റ െലമായി ഇന്ത്യൻ വയാപ്റാരികളും 

മിെുടമകളും ഈ െമയത്ത ്ധാരാളം പ്റണം െമ്പാദിച്ചു. ഖാദിക്ക ്ഉയർത്തി. 

 ഈ െമയത്ത,് യുസണറഡ് കിംഗ്ഡത്തിൽ നിന്നുളള് പ്റഞ്ചൊര ഇറക്കുമതി രണയമായി 

കുറഞ്ഞു. 

 ഈ പ്പ്റചാരണം രാന്ധിജിസയ ബഹുജന കനതാവായി ഉയർത്തുകയും സചയ്തു. 
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നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രേസ്ത വയക്തികളുറ  രങ്്ക 

 

നിസ്സഹകരണ 

പ്രസ്ഥാനവുമായി 

രന്ധറെട്ട 

വയക്തിതവങ്ങൾ 

നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിറൈ രങ്ക ്

മഹാത്മാ രാന്ധി  പ്പ്റസ്ഥാനത്തിനസ്റ പ്റിന്നിസല പ്പ്റധാന ശക്തി 

 1920-ൽ അകേഹം ഒരു പ്പ്റകടന പ്റപ്തിക പ്റുറത്തിറക്കി. 

െി.ആർ.ദാെ ്

 1920-ൽ നാഗ്പൂ രിൽ നടന്ന കകാൺപ്രെിനസ്റ വാർഷിക 

െകേളനത്തിൽ അകേഹം 

നിസ്സഹകരണസത്തക്കുറിച്ചുള്ള പ്പ്റാഥമിക പ്പ്റകമയം 

അവതരിെിച്ചു. 

 അകേഹത്തിന്സറ മൂന്ന ്കീഴുകദയാരസ്ഥരും 

െഖയകക്ഷ്ികളും, മിഡ്നാെൂരിസല ബീകരപ്രനാഥ ്

െംൊൽ, ചിറകരാംരിസല സജ.എം. സെൻരുപ്ത, 

കൽക്കട്ടയിസല െുഭാഷ ്കബാെ ്എന്നിവർ 

ഹിരുക്കസളയും മുസ്ീങ്ങസളയും ഒരുമിച്ച് 

സകാണ്ടുവരുന്നതിൽ പ്പ്റധാന പ്റങ്കുവഹിച്ചു. 
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ജവഹർലാൽ സനഹറ്ു 

 കിൊൻ െഭകളുസട രൂപ്റീകരണസത്ത പ്റിന്ത്ുണച്ചു. 

 പ്പ്റസ്ഥാനം പ്റിൻവലിക്കാനുള്ള രാന്ധിയുസട 

തീരുമാനസത്ത എതിർത്തു. 

െുഭാഷ് ചപ്രകബാെ് 

 െർക്കാർ െർവീെിൽ നിന്ന ്രാജിവച്ചു 

 സകാൽക്കത്ത നാഷണൽ കകാകളജിനസ്റ 

പ്പ്റിൻെിെലായി നിയമിതനായി 

അലി െകഹാദരന്മാർ 

(ഷൗക്കത്ത ്അലി, 

മുഹേദ ്അലി) 

 മുഹേദ ്അലി അഖികലന്ത്യാ ഖിലാെത്ത ്

െകേളനത്തിൽ പ്പ്റഖയാപ്റിച്ചു, "മുസ്ിംകൾ പ്ബിട്ടീഷ ്

സെനയത്തിൽ തുടരുന്നത ്ആത്മീയമായി 

നികരാധിച്ചിരിക്കുന്നു." 

കമാത്തിലാൽ സനഹറ്ു 

 അഭിഭാഷകവൃത്തി ഉരരക്ഷിച്ചു 

ലാലാ ലജ്പത് റായ് 

 തുടക്കത്തിൽ പ്പ്റസ്ഥാനസത്ത പ്റിന്ത്ുണച്ചില്ല 

 പ്റിന്നീട ്അത് പ്റിൻവലിക്കുന്നതിസനതിസര അകേഹം 

രംരസത്തത്തി 

െർദാർ വെഭായ് പ്റകട്ടൽ 

 രുജറാത്തിൽ പ്പ്റസ്ഥാനം വയാപ്റിെിച്ചു. 
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