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ஐராப்பிர் ருகக 

இந்தினளவிற்கும் பளப்ளவிற்கும் இையிள யர்த்தக உவுகள் மிகவும் 

மநனளய. அய, ஆக்சஸ் ள்த்தளக்கு, அல்து சிரினள அல்து 

கிப்துளன் நிப்குதிகள் யழினளக ற்டுத்தப்ட்ைய. ஆளல், 1498 ஆம் 

ஆண்டு யளஸ்களை களநள ன்ம்பிக்க மு யழினளகஎரு புதின கைல் 

யழினக் கண்டுபிடித்தளர். அதன்பிகு  யர்த்தக நிறுயங்கள் இந்தினளவுக்கு 

யந்து தங்கது யர்த்தக நனங்க ற்டுத்தி. யணிகர்களக இந்தினளவுக்கு 

யந்த அயர்கள், களப்ளக்கில் இந்தின அபசினலில் ஈடுட்டு இறுதினளக தங்கத 

குடினற்ங்கயும் அநத்துக் களண்ைர். பளப்பினர்களுக்கிைன 

நிவின யர்த்தகப் ளட்டி அபசினல் ஆதிக்கத்திற்கள ளட்டினளக நளறினது. 

இறுதியில், இந்தினளவில் தங்கது ஆட்சின அநத்ததின்மூம் பிரிட்டிரளர் 

அப்ளட்டியில் யற்றிற்ர். 

ளர்ச்சுகீசினர்கள் 

1498 ஆம் ஆண்டு ந 17 ஆம் ளள் ளர்ச்சுகீசினப் னணினள யளஸ்களைகளநள 

கள்ளிக் களட்ை துமுகத்த யந்தைந்தளர். கள்ளிக் களட்ை ஆட்சினளர் 

சளநரின் அயப அன்புைன் யபயற்ளர். அடுத்த ஆண்ை அயர் ளர்ச்சுகல் 

திரும்பிளர். 1500ல் ட்பள அல்யரிஸ் களப்பல் இந்தினளவுக்கு யந்தளர். 1502ல் 

யளஸ்களைகளநள இபண்ைளயது னணத்தயும் நற்களண்டு இந்தினள யந்தளர். 

கள்ளிக்களட்ை, கண்ணனூர், களச்சி ஆகின இைங்களில் ளர்ச்சுகீசினர்கள் 

தங்கது யளணிக நினங்க நிறுவிக் களண்ைர். 

 இந்தினளவில் முதல் ளர்ச்சுகீசின ஆளுபளகத்திகழ்ந்தயர் பிபளன்சிஸ் டி 

அல்நய்ைள. பின்ர், 1509 ஆம் ஆண்டு அல்புகர்க் ஆளுபளக நினமிக்கப்ட்ைளர். 

1510ல் அல்புகர்க் பீஜப்பூர் ஆட்சினளரிைமிருந்து களயளயக் கப்ற்றிக் 

களண்ைளர். அதன்பின்ர், இந்தினளவிலிருந்த ளர்ச்சுகீசினப் குதிகளின் 

தநயிைநளக களயள திகழ்ந்தது. அல்புகர்க் நளக்கள நற்றும் 

இங்கனயும் கப்ற்றிளர். கள்ளிக்களட்ையில் எரு களட்ைனயும் 

அநத்தளர். இந்தினப் ண்க நணந்து களள்ளுநளறு அயர் தநது ளட்ையப 

உற்சளகப்டுத்திளர். இந்தினளவில் ளர்ச்சுகீசினர்க மிகவும் யலிநனள 

சக்தினளக நளற்றின அல்புகர்க் 1515ல் நந்தளர். 

அடுத்து ஆளுபளக யந்தயர்கள் நற்குக் கைற்கபயில் ைளநன், சளல்சட், ம்ளய் 

ஆகின இைங்களிலும் கிமக்குக் கைற்கபயில் சன்க்கருகில் சளந்தளம், 

யங்களத்தில் லுக்ளி ஆகின இைங்களிலும் ளர்ச்சுகீசின குடியிருப்புக 
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ற்டுத்திர். இருப்பினும், திளன்களம் நூற்ளண்டின் இறுதியில் இந்தினளவில் 

ளர்ச்சுகீசின ஆதிக்கம் வீழ்ச்சினைனத்தளைங்கினது. அடுத்த நூற்ளண்டில் 

களயள, ையூ, ைளநன் தவிப ன குதிகள் அத்தயும் அயர்கள் 

இமந்தர். 

ைச்சுக்களபர்கள் 

1602 ஆம் ஆண்டு ைச்சு கிமக்கிந்தின யணிகக்குழு ற்டுத்தப்ட்ைது. ைச்சு 

யணிகர்கள் இந்தினளவிற்கு யந்து நசூலிப்ட்டிம், புலிகளட், சூபத், களபக்களல், 

ளகப்ட்டிம், சின்சுபள, களசிம்சளர் ஆகின இைங்களில் குடியிருப்புக 

நிறுவிர். திமளம் நூற்ளண்டில் அயர்கள் ளர்ச்சுகீசினப யற்றி களண்டு, 

கிமக்க பளப்பின யணிகத்தில் யலிந களண்டு விங்கிர். இந்தினளவில் 

ைச்சுக்களபர்களின் முக்கின நனநளக புலிகளட் அல்து மயற்களடு இருந்தது. 

பின்ர், ளகப்ட்டிம் தநயிைநளயிற்று. திமளம் நூற்ளண்டில் 

இைப்குதியில் ஆங்கினர்கள் ரின குடினற் சக்தினளக ழுச்சிற்ர். 

ஆங்கின - ைச்சு ஆதிக்கப் ளட்டி சுநளர் ழுது ஆண்டுகள் நீடித்தது. 

அப்ளது, ைச்சுக்களபர்கள் தங்கது குடினற்ங்க எவ்யளன்ளக 

பிரிட்டிரளரிைம் இமந்தர். 

ஆங்கினர்கள் 

1600 ஆம் ஆண்டு ஆங்கினக் கிமக்கிந்தின யணிகக்குழு ற்டுத்தப்ட்ைது. 

அதற்கள ட்ைனத்தில் இங்கிளந்து அபசி லிசத் கனழுத்திட்ைளர். சூபத்தில் 

எரு ஆங்கின யணிக நனம் அநப்தற்கு அனுநதி களரி 1609 ஆம் ஆண்டு 

கப்ைன் லளக்கின்ஸ் ஜலளங்கீரின் அயக்கு யந்தளர். ஆளல் ளர்ச்சுகீசினரின் 

தூண்டுதலிளல், முகளனப் பபசர் ஆங்கினருக்கு அனுநதி நறுத்தளர். 

பின்ர் 1612 ஆம் ஆண்டு ஜலளங்கீர் ஆங்கினருக்கு ர்நன் அல்து 

அனுநதிக் கடிதம் யமங்கிளர். 1613ல் அயர்கள் சூபத்தில் யணிக நினத்த 

நிறுவிர். இங்கிளந்து அபசர் முதளம் ஜம்சின் தூதுயபளக 1615 ஆம் ஆண்டு சர் 

தளநஸ் பள இந்தினளவுக்கு யந்தளர். இந்தினளவின் ல்யறு குதிகளில் ஆங்கின 

யணிக நினங்க அநப்தற்கு அயர் ஜலளங்கீரிைம் அனுநதி ற்ளர்.  

1619 ஆம் ஆண்டு யளக்கில் ஆக்பள, அகநதளளத், பளைள, புபளச் ஆகின 

இைங்களில் ஆங்கினர்கள் யணிக நினங்க நிறுவிர். இங்கிளந்து 

அபசபள இபண்ைளம் சளர்சிைமிருந்து ம்ளன ஆங்கின கிமக்கிந்தின 

யணிகக்குழு ற்து.  

1639 ஆம் ஆண்டு பிபளன்சிஸ் ை ன்யர் சன் கப நிறுவிளர். அங்கு 

சயின்ட் ஜளர்ஜ் களட்ை கட்ைப்ட்ைது. 1690 ஆம் ஆண்டு ஜளப் சளர்ளக் 
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ன்யர் சுதநூதி ன் விைத்தில் நற்ளரு ஆங்கின யணிக நினத்த 

ற்டுத்திளர். பின்ர், அதுய கல்கத்தள கபநளக யர்ச்சினைந்தது. அங்கு 

வில்லினம் களட்ை கட்ைப்ட்ைது. பிற்களத்தில், கல்கத்தள பிரிட்டிஷ் 

இந்தினளவின் தகபளகவும் விங்கினது. இவ்யளறு, இந்தினளவில் ஆங்கினக் 

குடினற்ங்களில் ம்ளய், சன், கல்கத்தள ன் மூன்று நளகளணத் 

தகபங்கள் நிறுயப்ட்ை. 

பிபஞ்சுக்களபர்கள் 

1664 ஆம் ஆண்டு திளன்களம் லூயி நன்ரின் அநச்சபள களல்ர்ட் 

ன்யபளல் பிபஞ்சு கிமக்கிந்தின யணிகக் குழு ற்டுத்தப்ட்ைது. பிபளன்சிஸ் 

கபன் ன்யபளல் சூபத் கரில் முதளயது பிபஞ்சு யணிக நினம் 

நிறுயப்ட்ைது. பின்ர் நர்க்களபள ன்யபளல் நசூலிப்ட்டித்தில் எரு யணிக 

நினம் அநக்கப்ட்ைது. பிபளங்களய் நளர்ட்டின் 1673ல் ளண்டிச்சரின 

நிறுவிளர். சந்திப ளகூர், நளஹி, களபக்களல் ளன்ய இந்தினளவில் 

நிறுயப்ட்ை நற் பிபஞ்சு யணிக நினங்களகும். பிபளங்களய் நளர்ட்டின் 

ளண்டிச்சரியின் முதளயது ஆளுபளயளர். இந்தினளவில் பிபஞ்சுக் 

குடினற்ங்களுக்கு தநயிைநளக ளண்டிச்சரி திகழ்ந்தது. 

ைனினர்கள் 

இந்தினளவில் ைன்நளர்க் ளடும் யணிக நினங்க நிறுவினது. 1620ல் 

தபங்கம்ளடியில் ைனிஷ் யணிக நினம் ற்டுத்தப்ட்ைது. நற்ளரு முக்கின 

ைனிஷ் குடியிருப்பு யங்களத்திலிருந்த சீபளம்பூர். சீபளம்பூர் இந்தினளவில் 

அயர்கது தநயிைநளகும். இந்தினளவில் அயர்கள் தங்கது நின 

யலுப்டுத்தவில். 1845ல் தங்கது இந்தினக் குடினற்ங்க 

பிரிட்டிரளருக்கு விற்றுவிட்ைர். 

ஆங்கின - பிபஞ்சு ஆதிக்கப்ளட்டி 

இந்தினளவில் தங்கது நளதிக்கத்த நிளட்டுயதற்களக ஆங்கினரும் 

பிபஞ்சுக்களபரும் திட்ைளம் நூற்ளண்டின் முற்குதியிலிருந்து ளட்டியிைத் 

தளைங்கிர். இந்தினளவில் முகளனப் பபசு வீழ்ச்சினைந்ததத் தளைர்ந்து 

நிவின அபசினல் குமப்த்த னன்டுத்திக் களண்ை அயர்கள் இந்தின 

உள்ளட்டு அபசினலில் தயிட்ைர். கர்ளைகப் குதியிலும் யங்களத்திலும் 

ஆங்கின - பிபஞ்சு ஆதிக்கப் ளட்டி ன்கு யளிப்ட்ைது. 

கர்ளைகப்ளர்கள் 
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முகளனப் பபசின் வீழ்ச்சிக்குப்பிகு, நிசளம் உல் முல்க் தநயில் தக்களணம் 

தது விடுதன அறிவித்துக் களண்ைது. கர்ளைகமும் தக்களணத்தின் எரு 

குதினளகும். கர்ளைக ஆட்சினளர் நிசளமின் நளண்நன ற்றுக் 

களண்டிருந்தளர். 1740ல் பளப்ளவில் ஆஸ்திரின யளரிசுரிந ளர் 

தளைங்கினது. அப்ளரில் இங்கிளந்தும் பிபளன்சும் திபதிர் அணியில் 

இருந்த. ய இந்தினளவிலும் இருயருக்கிைன ளர் மூண்ைது. 1746 ஆம் 

ஆண்டு ளண்டிச்சரியிலிருந்த பிபஞ்சு ஆளுர் டியூப் ஆங்கினர் மீது 

தளக்குதல் தளடுத்தளர். இதுய முதல் கர்ளைகப்ளரின் (1746-48) 

தளைக்கநளகும். ஆங்கினர்கள் கர்ளைக யளப்ள அன்யளரூதீனிைம் உதவி 

களரிர். ஆளல், அயபது ளட்டினளபள சந்தளசளகிப்புைன் பிபஞ்சுக்களபர்கள் 

உைன்டிக்க சய்து களண்ைர். சன்க்கருகில் ைற் அைனளற்றுப் 

ளரில் ஆங்கிப்ைகள் பிபஞ்சுக்களபர்க தளற்கடித்த. இதற்கிையில் 

ஆஸ்திரின யளரிசுரிநப் ளர் 1748 ஆம் ஆண்டு -ள-சல் 

உைன்டிக்கப்டி முடிவுக்கு யந்தது. அதளல் முதளம் கர்ளைகப்ளரும் 

முடிவுக்கு யந்தது. 

ஆளல் இந்தினளவின் உள்ளட்டு அபசினலில் ஆங்கினரும் பிபஞ்சுக்களபரும் 

திபதிர் நிக டுத்து யந்தர். 

அதளல் இபண்ைளம் கர்ளைகப்ளர் (1749-1754) தளன்றினது. லதபளளத்தில் 

நிசளம் தவிக்கு யபவிரும்பின முறர் ஜங் ன்யப டியூப் ஆதரித்தளர். 

ஆற்களடு அரினணனக்கப்ற் விரும்பின சந்தள சளகிப்புைன் டியூப் 

ற்கய ட்பு களண்டிருந்தளர். இம்மூயரின் ைகள் முதளம் 

கர்ளைகப்ளரில் ஆங்கினருக்கு க்க நளக நின் 

அன்யளருதீனின்ைக முறினடித்த. 

1749 ஆம் ஆண்டு ைற் ஆம்பூர் ளரில் அன்யளரூதீன் களல்ப்ட்ைளர். 

அந்த யற்றியின் வியளக முறர் ஜங் நிசளம்தவின ற்ளர். சந்தளசளகிப் 

ஆற்களடு யளப் தவியில் அநர்ந்தளர். அன்யளருதீனின் நகன் முகநது அலி 

திருச்சிக்கு தப்பினளடிளர். அயருக்கு ஆதபயளக ஆங்கினர்கள் சி 

துருப்புக்க அனுப்பியத்தர். இதற்கிையில் 

பிரிட்டிஷ் ைத்ததினள பளர்ட் கிவ் ஆற்களட்ைக் கப்ற்றிளர். 

களயரிப்ளக்கம் ன் இைத்தில் பிபஞ்சுப்ைக முறினடித்தளர். சந்தள சளகிப் 

கப்ற்ப்ட்டு தஞ்சளவூரில் சிபச்சதம் சய்னப்ட்ைளர். 

ளரில் பின்ைவு ற்ட்ைதளல் டியூப் திரும்பினமக்கப்ட்டு 

அயருக்குப்திளக களைளஹியு பிபஞ்சு ஆளுபளக நினமிக்கப் ட்ைளர். 1754 ஆம் 
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ஆண்டு ளண்டிச்சரி உைன்டிக்கப் டி இபண்ைளம் கர்ளைகப் ளர் முடிவுக்கு 

யந்தது 

பளப்ளவில் மளண்டுப்ளர் (1756 - 1763) யடித்தளது மூன்ளம் கர்ளைகப் 

ளர் (1758 - 1763) தளைங்கினது. 

பிபஞ்சுப்ைகளின் தயபளக கவுண்ட்டிளலி ன்யர் இருந்தளர். 1760 ஆம் 

ஆண்டு பிரிட்டிஷ் ததி சர் அனர் கூட் அயப யந்தயளசியில் முறினடித்தளர். 

அடுத்த ஆண்டில் ஆங்கினப் ைகள் ளண்டிச்சரினக் கப்ற்றி அந்கப 

அழித்த. 1763 ஆம் ஆண்டு ளரிஸ் உைன் டிக்கப்டி மளண்டுப்ளர் 

முடிவுக்கு யந்தது. மூன்ளம் கர்ளைகப்ளரும் முடிந்தது. ளண்டிச்சரி, 

களபக்களல், நளஹி, ளம் குதிகளில் நட்டும் பிபஞ்சுக்களபர்கள் தங்கள் 

ையடிக்கக நட்டுப்டுத்திக் களள்யதளக எப்புக்களண்ைர் 

ஆங்கின - பிபஞ்சு ஆதிக்கப் ளட்டியில் ஆங்கினர்கள் யற்றி ற்ர். 

பிபஞ்சுக்களபர்கள் தளல்வினைந்தர். 

பிபஞ்சுக்களபர்களின் தளல்விக்கள களபணங்க பின்யருநளறு தளகுத்துக் 

கூளம். 

1. ஆங்கினரின் யளணிக நற்றும் கைற்ை யலிந. 

2. பிபஞ்சு அபசின் உதவிகிைக்களந. 

3. பிபஞ்சுக்களபர்கள் தக்களணத்தின் ஆதபய ம்பியிருந்தர். ஆளல், 

ஆங்கினருக்கு யங்களத்தில் யலுயள அடித்தம் இருந்தது. 

4. கல்கத்தள, ம்ளய், சன் ஆகின மூன்று முக்கின து முகங்க 

ஆங்கினர் ற்றிருந்தர். பிபஞ்சுக்களபர்களிைம் ளண்டிச்சரி நட்டுந 

இருந்தது. 

5. பிபஞ்சு ததிகளிைம் எற்றுநயில். 

6. பளப்பினப் ளர்களில் இங்கிளந்து ற் யற்றி இந்தினளவில் 

பிபஞ்சுக்களபரின் திர்க்களத்த நிர்ணயிப்தளக அநந்தது 

ங்காபத்தில் ஆங்கிரன ஆதிக்கம் நிறுப்தடுல் 

இந்தினளவில் யமிக்க, சல்யமிக்க குதிகளில் என்ளக யங்களம் திகழ்ந்தது. 

இந்தினளவில் ஆங்கின ஆட்சி பவுயதற்கு, யங்களத்தில் அயர்கள் 

ற்டுத்தின ஆதிக்கந அடிப்ைனளக அநந்தது. யங்கள யளப் சிபளஜ் உத் 

தௌளவுக்கும் ஆங்கினருக்கும் இைன தளைங்கின பூசல் 1757 ஆம் 
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ஆண்டு ஜுன் 23ம் ளள் ைற் பிளசிப்ளரில் முடிந்தது. பிரிட்டிஷ் 

துருப்புக்களின் ததினள பளர்ட் கிவ் யளப்பின் ைக முறினடித்து 

யற்றி வீபபளக ழுச்சி ற்ளர். யளப்பின் ைத்ததினள மீர்ஜளரின் 

துபளகச் சன ஆங்கினரின் ளிதள யற்றிக்குக் களபணநளக அநந்தது. 

இருப்பினும், பிளசிப் ளரில் ஆங்கினர் ற் யற்றி இந்தினளவில் 

ஆங்கின ஆட்சி நிறுயப்ட்ைதக் குறிப்தளக அநந்தது 

1764 ஆம் ஆண்டு ஆங்கினர்கள் மீண்டும் எரு மு அனளத்தி யளப், 

முகளனப் பபசர், யங்கள யளப் ஆகினளரின் கூட்டுப்ைக க்சளர் 

ளரில் முறினடித்தர். ஆங்கினரின் ையலிந முடியளக 

நிநிறுத்தப்ட்ைது. 1765ஆம் ஆண்டு யங்களத்தின் ஆளுபளக பளர்ட் 

கிவ் நினமிக்கப்ட்ைளர். அத ஆண்டில் அகளளத் உைன்டிக்கயும் 

கனழுத்திைப்ட்ைது. அதன்டி, ஆங்கினக் கிமக்கிந்தின யணிகக் குழுவிற்கு 

முகளனப்பபசர் தியளனி உரிநக யமங்கிளர். இவ்யளறு, இந்தினளவில் 

ஆங்கின ஆதிக்கம் ன்கு நி ளட்ைப்ட்ைது. 

 

ான் ரேஸ்டிங்ஸ் (1772 - 1785) 

ஆங்கிரன கிக்கிந்தி ணிகக்குழு 

1600 ஆம் ஆண்டு டிசம்ர் 31 ஆம் ளள் ஆங்கின கிமக்கிந்தின 

யணிகக்குழு நிறுயப்ட்ைது. இதற்கள அபச ட்ைனத்த இங்கிளந்து அபசி 

முதளம் லிசத் யமங்கிளர். 1608 ஆம் ஆண்டு கப்ைன் லளக்கின்ஸ் 

ன்யப யணிகக்குழு முகளனப் பபசர் ஜலளங்கீரின் அயக்கு அனுப்பி 

சூபத்தில் யணிக நினம் அநப்தற்கள அனுநதினக் களரினது. முதலில் 

இத நிபளகரித்தளலும், ஆங்கினர் தங்கது முதளயது யணிக நினத்த 

சூபத்தில் நிறுய ஜலளங்கீர் 1613ல் ஆண யமங்கிளர். பின்ர், சர் தளநஸ் பள 

ன்யர் நலும்  சலுககயும் உரிநகயும் யணிகக் குழுவிற்கு 

ற்றுத் தந்தளர். இதளல், ஆங்கினர் ஆக்பள, அகநதளளத், புபளச் ஆகின 

இைங்களில் தநது யளணி நனங்க அநத்தர் . இவ்யளறு ஆங்கின 

கிமக்கிந்தின யணிகக்குழுவிர் டிப்டினளக தங்கது யளணி ல்ன 

விரிவுடுத்தி யந்தர். 

1639ல் பிபளன்சிஸ் ை ன்யர் சன்ன நிறுவி அங்கு சயின்ட் 

ஜளர்ஜ் களட்ைன அநத்தளர். நற்குக் கைற்கபயில், 1668ம் ஆண்டு அபசர் 

இபண்ைளம் சளர்சிைமிருந்து ஆண்டுக்கு த்து வுன் யளைகக்கு யணிகக்குழு 

ம்ளய் தீயப் ற்து. 1690 ஆம் ஆண்டு ஜளப் சளர்ளக் ன் யணிகக் 
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குழுவின் முகயர் சுதநூதி, களவிந்தபூர். களளிகட்ைம் ன் மூன்று கிபளநங்க 

விக்கு யளங்கிளர். இய பின்ர் கல்கத்தள கபநளக யர்ச்சினைந்தது. 

அங்கு அநக்கப்ட்ை களட்ைக்கு ஆங்கி அபசர் மூன்ளம் வில்லினத்தின் 

நியளக வில்லினம் களட்ை ன்று ஜளப் சளர்ளக் னரிட்ைளர். இந்தினக் 

கைற்கப ஏபங்களில் நிறுயப்ட்ை ஆங்கி யணிக நினங்கள் அத்தும் 

ம்ளய், சன், கல்கத்தள நளகளணங்களக பின்ர் எருங்கிணக்கப்ட்ை. 

1757 ஆம் ஆண்டு பிளசிப் ளர், 1764 ஆம் ஆண்டு க்சளர் ளர் 

ஆகினயற்றின் வியளக யணிகக் குழு எரு அபசினல் சக்தினளக நளறினது. 

1858 ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் அபசு இந்தின நிப்குதிக தது படிக் 

கட்டுப்ளட்டில் களண்டுயரும் யப, இந்தினளவில் கிமக்கிந்தின யணிகக் 

குழுவின் ஆட்சின ைற்து. யணிகக்குழு ஆட்சியின் ளது வில்லினம் 

களட்ையின் முதளயது ஆளுபளக பளர்ட் கிவ் தவி யகித்தளர். அயபத் 

தளைர்ந்து யர்ல்ஸ், களர்ட்டினர் இருயரும் அப்தவியில் இருந்தர். 1772 ஆம் 

ஆண்டு யணிகக்குழு வில்லினம் களட்ையின் ஆளுபளக யளபன் லஸ்டிங்ற 

நினமித்தது. 

ான் ரேஸ்டிங்சின் சீர்திருத்ங்கள் 

1772 ஆம் ஆண்டு யங்களத்தின் ஆட்சிப் ளறுப் யளபன் லஸ்டிங்ஸ் 

ற்ளது அங்கு குமப்ந நிவினது. யணிகக் குழுவின் நிதி நிந 

நளசநளக இருந்தது. அப்ளது நிவின ஞ்சம் நலும் ற்ளக்குக்க 

வித்திட்ைது. ஆகய, ருயளரினள சீர்திருத்தங்க நற்களள் 

யண்டினதன் கட்ைளனத்த யளபன் லஸ்டிங்ஸ் உணர்ந்தளர். 

இட்கடாட்சிக ழித்ல் 

கிமக்கிந்தின யணிகக் குழு தளந ‘தியளனி’ ளறுப்யும் ற்று தநது 

முகயர்கள் மூநளக படினளக நியரி யசூலிக்க தீர்நளனித்தது. ய, பளர்ட் 

கிவ் அறிமுகப்டுத்தின இபட்ைனளட்சி மு எழிக்கப்ட்ைது. 

யணிகக்குழுவின் நிதிநிநன சீபநப்தற்களக, யளபன் லஸ்டிங்ஸ் 

யளபிற்கு அளிக்கப்ட்டுயந்த நிதியுதவி 32 ட்ச ரூளன ளதினளகக் 

குத்தளர். முகளனப் பபசருக்கு யமங்கப்ட்டு யந்த ஆண்டு ஏய்வூதினம் 26 

ட்ச ரூளனயும் நிறுத்திளர். 

ருாய் சீர்திருத்ங்கள் 

இபட்ைனளட்சி எழிக்கப்ட்ைபிகு யரியசூல் சய்யும் ளறுப் 

யணிகக்குழுய ற்து. அதற்களக, கல்கத்தளவில் எரு யருயளய் யளரினம் 
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ற்டுத்தப்ட்ைது. யரியசூ இது நற்ளர்ய சய்தது. எவ்யளரு 

நளயட்ைத்திலும் ஆங்கின கக்ைர்கள் நினமிக்கப்ட்ைர். 

கருவூம் மூர்ஷிதளளத்திலிருந்து கல்கத்தளவிற்கு நளற்ப்ட்ைது. எரு 

தநக் கணக்கரும் நினமிக்கப்ட்ைளர். இவ்யளறு, கல்கத்தள 1772ல் 

யங்களத்தின் தகபளகினது. பின்ர், அது பிரிட்டிஷ் இந்தினளவிற்கும் 

தகபளயிற்று. 

யருயளய் யளரினம் நிங்க அயற்றின் உண்ந நதிப் அறிந்து 

களள்யதற்களக, ஏபளண்டுக்குப்தில் ந்தளண்டுகளுக்கு எரு மு த்துக்கு 

விட்ைது. த்தில் ஜமீன்தளபர்களுக்கு முன்னுரிந யமங்கப்ட்ைது. இருப்பினும், 

குடினளயர்களின் ப் ளதுகளப்தற்களக எரு சி ையடிக்ககளும் 

நற்களள்ப்ட்ை. தன்னிச்சனள நல்யரிகளும் அநினளனநள 

அபளதங்களும் எழிக்கப்ட்ை. நலும் குத்தகன உனர்த்துயதற்கும் 

கட்டுப்ளடுகள் விதிக்கப்ட்ை. இருப்பினும் இந்த யருயளய்த் திட்ைம் 

தளல்வியில் முடிந்தது.  ஜமீன்தளர்கள் யரிகட்ைத் தயறிளர்கள். யருயளய் 

நிலுய அதிகரித்தது. 

நீதித் துகநக சீகத்ல் 

யளபன் லஸ்டிங்ஸ் தவினற்ளது, நீதித்துயில் முகடுகள் 

நலிந்து களணப்ட்ை. அதுயப நீதி நிர்யளகத்த ைத்தியந்த யளப் தது 

அதிகளபத்த முகைளகப் னன்டுத்தி யந்தளர். அயபது  தீர்ப்புகள் 

களடுநனளதளக இருந்த. ஜமீன்தளர்கள் தங்கது கட்டுப்ளட்டில் இருந்த 

குதிகளில் நீதிதிகளக சனல்ட்டு யந்தர். அயர்கள் ளபட்சநளக ைந்து 

களண்ைதுைன், ஊமல் மிக்கயர்களகவும் இருந்தர். நளத்தத்தில், நீதித்து 

ஊமலின் உவிைநளகய களணப்ட்ைது. 

நீதி நிர்யளகத்த சீபநக்க யண்டினதன் அயசினத்த யளபன் லஸ்டிங்ஸ் 

உணர்ந்தளர். எவ்யளரு நளயட்ைத்திலும் நளயட்ை கக்ைரின் கீழ் எரு 

உரிநயினல் நீதிநன்மும், இந்தின நீதிதியின் கீழ் எரு குற்வினல் நீதிநன்மும் 

சனல்டுயதற்கு யழியக சய்னப்ட்ை. நளயட்ை நீதி நன்ங்களிலிருந்து 

யரும் யமக்குக விசளரிக்க, உரிநயினல் யமக்குகளுக்கு என்றும், குற்வினல் 

யமக்குகளுக்கு என்றும், ஆக இபண்டு நல் முயீட்டு நீதிநன்ங்கள் 

கல்கத்தளவில் ற்டுத்தப்ட்ை. உரிநயினல் நல் முயீட்டு நீதிநன்ம் சதர் 

தியளனி அதத் ன்று அமக்கப்ட்ைது. இதற்கு, ஆளுரும், 

ஆளசக்குழுவிலிருந்து தர்ந்தடுக்கப்ட்ை இபண்டு உறுப்பிர்களும் 

தந யகிப்ர். அதளல், குற்வினல் நல் முயீட்டு நீதிநன்ம் சதர் 
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நிசளநத் அதத் ப்ட்ைது. இதற்கு ஆளுரும் அயபது ஆளசக் குழுயளல் 

நினமிக்கப்ட்ை இந்தின நீதிதி எருயரும் தந யகிப்ர். 

நீதிதிகளுக்கு உதவினளக இந்து நற்றும் முஸ்லீம் சட்ைங்களின் 

யல்லுர்கள் நினமிக்கப்ட்ைர். கற்றிந்த ண்டிதர்களல் இந்து சட்ைத்தளகுப்பு 

என்று யைநளழியில் உருயளக்கப்ட்ைது. இது ளபசீக நளழியிலும் 

நளழினளக்கம் சய்னப்ட்ைது. இதன் ஆங்கி யடியம் - இந்து சட்ைங்களின் 

தளகுப்பு ன் னரில் லளல்லட் ன்யபளல் உருயளக்கப்ட்ைது. 

ணிக விதிமுகநகளும் பிந சீர்திருத்ங்களும் 

தஸ்தக்குகள் ப்ட்ை இயச அனுநதிச் சீட்டுக யளபன் லஸ்டிங்ஸ் 

எழித்தளர். உள்ளட்டு யளணித்த முப்டுத்திளர். சுங்கயரி நினங்களின் 

ண்ணிக்கன குத்தளர். இந்தின நற்றும் அனல்ளட்டு ளருட்கள் 

அத்துக்கும் 2.5 விழுக்களடு  எப சீபள சுங்கயரி யசூலிக்கப்ட்ைது. 

யணிகக் குழு ணினளர்கள் தளைர்ந்து தனிப்ட்ை யளணிகத்தில் 

ஈடுட்ைளதிலும் அய எரு யபம்புக்குட்ட்ை ைற். 

சயளர்களின் ன்கப் ளதுகளக்க ையடிக்ககள் டுக்கப்ட்ை. எப 

நளதிரினள முன் கட்ைண அஞ்சல் முன அயர் அறிமுகப்டுத்திளர். 

கல்கத்தளவில் எரு யங்கி தளற்றுவிக்கப்ட்ைது. கல்கத்தளவின் களயல்து 

நம்டுத்தப்ட்டு களள்னர்கள்மீது கடும் ையடிக்க டுக்கப்ட்ைது. 

ழுங்குமுகந சட்டம் (1773) 

1773 ஆம் ஆண்டு களண்டுயபப்ட்ை எழுங்குமு சட்ைம் யணிகக் 

குழுவின் அபசினநப்பு யபளற்றில் எரு புதின அத்தினளனநளகும். இதற்கு 

முன்பு, இங்கிளந்தில் இருந்த இனக்குர்கள் குழுவும், யணிகர்கள் நன்மும் 

யணிகக்குழுய நிர்யகித்து யந்த. ஆண்டு தளறும் தர்ந்தடுக்கப்ட்ை 

உறுப்பிர்கள் களண்ை இனக்குர்கள் குழுய யணிகக் குழுவின் அலுயல்க 

நிர்யகித்து யந்தது. இந்தினளவிலிருந்த மூன்று நளகளணங்களும் தனித்தனினளக 

சனல்ட்ை. அய எவ்யளன்றும் தளய்ளட்டு அபசுக்க படி 

ளறுப்ளதளகும். நளகளண அபசின் நிர்யளகம் ஆளுர் நற்றும் அயபது 

ஆளசக் குழுவின் கட்டுப்ளட்டில் இருந்தது. 

யணிகக் குழுவின் அலுயல்களில் ளைளளுநன்ம் தயிடுயதற்கள. 

சூழ்நிகள் அப்ளது உருயளயி. ஆங்கின கிமக்கிந்தின யணிகக்குழு, 

இந்தினளவின் நிப்குதிகக் கப்ற்றினதளடு தியளனி உரிநகயும் 

ற்தன் மூம் ஆட்சினதிகளபத்தப் ற்து. அதன் ஆபம்கள ஆட்சி ஊமல் 

நலிந்ததளகவும் களடுநனளதளகவும் இருந்தது. யணிகக்குழு 
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நிதிப்ற்ளக்குனளல் தவித்தளது, அதன் ணினளர்கள் சல்யத்தில் 

களழித்தர். 1770 ஆம் ஆண்டு யங்களத்தில் ற்ட்ை களடின ஞ்சம் 

குடினளயர்க ரிதும் ளதித்தது. இதளல், யரியசூல் நந்தநளயிற்று. 

யணிகக்குழு தியளளகும் நிக்குத் தள்ப்ட்ைது. 1773 ஆம் ஆண்டு 

யணிகக்குழு அயசபக் கைனுதவி கட்டு பிரிட்டிஷ் அபசளங்கத்த ளடினது. 

இத்தகன பின்ணியில்தளன் யணிகக்குழுவின் அலுயல்க 

எழுங்குடுத்துயது  இங்கிளந்து ளைளளுநன்ம் முடிவு சய்தது. 

இங்கிளந்தில் பிபதநபளக இருந்த ளர்த் பிபபு யணிக்குழுவின் வியகளபங்க 

விசளரித்து அறின எரு தர்வுக்குழுய நினமித்தளர். அக்குழு அளித்த அறிக்கன 

எழுங்கு முச் சட்ைம் இனற்ப்டுயதற்குக் களபணநளக அநந்தது. 

ழுங்குமுகந சட்டத்தின் விதிமுகநகள் 

எழுங்குமு சட்ைம் யணிக குழுவின் அபச இந்தினளவிலும், 

தளய்ளட்டிலும் நளற்றினநத்தது. அதில் இைம்ற்றிருந்த முக்கின விதிமுகள்; 

1. இனக்குர்கள் குழுவிலுள் உறுப்பிர்களின் தவிக்களம் ஏபளண்டிலிருந்து 

ளன்கு ஆண்டுகளக உனர்த்தப்ட்ைது. அயர்களில் ளன்கில் எரு குதியிர் 

ஆண்டுதளறும் ஏய்வு றுயர். ஏய்வு ற்யர் மீண்டும் தர்ந்தடுக்கப்டும் 

தகுதின இமந்தயர்களயர். 

2. யங்கள ஆளுர் இனி வில்லினம் களட்ையின் தந ஆளுர்  

அமக்கப்டுயளர். அயபது தவிக்களம் ந்தளண்டுகளகும். 

3. தந ஆளுருக்கு உதவினளக ளன்கு ர் களண்ை எரு ஆளசக்குழு 

ற்டுத்தப்ட்ைது. ரும்ளன்ந முடிவுப்டின அபசு சனல்ையண்டும். 

தந ஆளுருக்கு முடிவுசய்யும் யளக்குரிந யமங்கப்ட்ைது. 

4. தந ஆளுர் நற்றும் ஆளசக்குழுவிற்கு ளர், அநதி, உைன்ளடு 

ளன் வியகளபங்களில் நற் நளகளணங்க கட்டுப்டுத்த அதிகளபம் 

யமங்கப்ட்ைது. 

5. கல்கத்தளவில் எரு உச்சநீதிநன்ம் ற்டுத்த இச்சட்ைம் யக சய்தது. இதில் 

எரு தந நீதிதியும் மூன்று துண நீதிதிகளும் இருப்ர். இது, தந 

ஆளுர் நற்றும் ஆளசக் குழுவிற்கு அப்ளற்ட்டு தனித்து இனங்கும். 1774 

ஆம் ஆண்டு அபச ட்ைனத்தின்டி உச்ச நீதிநன்ம் ற்டுத்தப்ட்ைது. 

6. தந ஆளுர், ஆளசக்குழு உறுப்பிர்கள், உச்ச நீதிநன் நீதிதிகள் 

உள்ளிட்ை யணிகக்குழுவின் ணினளர்கள் யரும் படினளகயள 
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நமுகநளகயள ரிசுப் ளருட்கள், நிதி யகுநதிகள் ளன்யற் 

றுயதற்கு இச்சட்ைம் தைவிதித்தது. 

சட்டத்தின் நிகநகுகநகள் 

யணிகக் குழுவின் அலுயல்க ளைளளுநன்ம் தது கட்டுப்ளட்டில் 

களண்டு யந்தநன எழுங்குமு சட்ைத்தின் முக்கினத்துயநளகும். நலும் 

இங்கிளந்து ளைளளுநன்ம் இந்தின நக்களின் னில் அக்க களண்டுள்து 

ன்த இச்சட்ைம் யளிப்டுத்தினது. யணிகக் குழுவின் தன்னிச்சனள 

ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி யத்தநன இச்சட்ைத்தின் மிகப்ரின நினளகும். 

இந்தினளவின் திர்கள நிர்யளகத்திற்கும் சட்ைங்களுக்கும் எரு யபச்சட்ைநளக 

இது விங்கினது. 

தந ஆளுருக்கு ளதின அதிகளபம் அளிக்கப்ைவில் ன்து 

இச்சட்ைத்தின் மிகப்ரின குளைளகும். ஆளசக் குழுவிற்கு உச்ச 

அதிகளபம் அளிக்கப்ட்ைநனளல், தந ஆளுரின் முடிவுக இது 

அவ்யப்ளது தை சய்து நிர்யளக முைக்கத்துக்கு வித்திட்ைது. இருப்பினும், 

இச்சட்ைத்தின் ரும்ளள குகள் 1784 ஆம் ஆண்டு பிட் இந்தினச் 

சட்ைத்தின்மூம் சரி சய்னப்ட்ை. 

ான் ரேஸ்டிங்சின் விரிாக்கக் தகாள்கக 

யளபன் லஸ்டிங்ஸ் தநது விரியளக்கக் களள்கக்கு புகழ் ற்யபளயளர். 

இயபது ஆட்சிக் களத்தில் பளகில்ளப் ளர், முதல் ஆங்கின - நபளட்டினப் 

ளர், இபண்ைளம் ஆங்கின - நசூர்ப்ளர் ஆகின ளர்கள் ைற். 

ராகில்னாப் ரதார் (1774) 

நபளட்டினப் குதிகளுக்கும் அனளத்திக்கும் இைன இருந்த எரு சிறு அபசு 

பளகில்கண்ட். இதன் ஆட்சினளர் லபிஸ் பகநத் களன். நபளட்டினப் 

ைனடுப்பின் அச்சம் களபணநளக, பகநத்களன் 1772ல் அனளத்தி யளப்புைன் 

எரு ளதுகளப்பு உைன்டிக்க சய்து களண்ைளர். ஆளல் அத்தகன 

ைனடுப்பு தும் ைவில். ஆளல், யளப் அதற்கள கட்ைணத்த 

தருநளறு யற்புறுத்திளர். பகநத் களன் களதளநதம் சய்னய, பிரிட்டிரளர் 

உதவியுைன் யளப் பளகில்கண்ட் மீது ைனடுத்தளர். பளகில்கண்டுக்கு திபளக 

பிரிட்டிஷ் துருப்புக அனுப்பின யளபன் லஸ்டிங்ஸ் அத்தகன சனலுக்களக 

கடுநனளக விநர்சிக்கப்ட்ைளர். 

முல் ஆங்கிரன - ாட்டிப் ரதார் (1775 - 82) 
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1761 ஆம் ஆண்டு மூன்ளம் ளனிப்ட்டுப் ளருக்குப் பின்பு 

நபளட்டினர்கள் ரும்ளலும் எற்றுந குன்றி களணப்ட்ைர். பிரிட்டிரளர் 

தங்கது விரியளக்கக் களள்கன ைமுப்டுத்துயதற்கு இத தகுந்த 

யளய்ப்ளக னன்டுத்திக் களண்ைர். 

1775 ஆம் ஆண்டு நளதய பளவ் நற்றும் அயபது சித்தப்ள பகுளத பளவ் 

இருயருக்கிைன ஷ்யள தவிக்களக ளட்டி நிவினது. 1775 நளர்ச் திங்களில் 

ம்ளயிலிருந்த பிரிட்டிஷ் அபசு பகுளத பளவுைன் சூபத் உைன்டிக்கன சய்து 

களண்ைது. இதன்டி சளல்சட், சீன் குதிக பிரிட்டிரளருக்குக் களடுப்தளக 

அயர் யளக்களித்தளர். பின்ர், அயர் அதற்குத் தனக்கம் களட்ைய, பிரிட்டிரளர் 

அப்குதிகக் கப்ற்றிர். ம்ளய் அபசின் இந்த ையடிக்கன யளபன் 

லஸ்டிங்ஸ் ற்கவில். இச்சிக்கத் தீர்ப்தற்களக யளபன் லஸ்டிங்கஸ் 1776 

இல் கர்ல் அப்ைன் ன்யப அனுப்பி யத்தளர் சூபத் உைன்டிக்கன பத்து 

சய்துவிட்டு நற்ளரு நபளட்டினத் தயபள ளள ட்ளவிஸ் ன்யருைன் 

புபந்தர் உைன்டிக்கன அயர் சய்து களண்ைளர். இந்த உைன்டிக்கப்டி 

இபண்ைளம் நளதயபளவ் ஷ்யளயளக ற்றுக் களள்ப்ட்ைளர். பிரிட்டிரளர் சளல் 

சட்ை தக்க யத்துக்களண்ைதுைன், ரும்தளகன ளர் இமப்பீைளகப் 

ற்ர். 

ஆளல், தளய்ளட்டு அபசளங்கம் புபந்தர் உைன்டிக்கன நிபளகரித்தது. 

யளபன் லஸ்டிங்சும் புபந்தர் உைன்டிக்கன யற்றுக்களகிதம் க் கருதிளர். 

நபளட்டினருக்கதிபளக ைனடுக்கவும் அனுநதினளித்தளர். இதற்கிையில் 

நபளட்டினர்கள் ம்ளய் அபசின் துருப்புக்க முறினடித்தர். 

1781ல் யளபன் லஸ்டிங்ஸ் கப்ைன் ளப்லளம் ன்யர் தநயில் 

பிரிட்டிஷ் துருப்புக்க அனுப்பிளர். இப்ை நபளட்டின தயர் நகளதளஜி 

சிந்தினளய  இைங்களில் முறினடித்து குயளலினபக் கப்ற்றினது. 1782 ந 

திங்களில் யளபன் லஸ்டிங்ஸ் நகளதளஜி சிந்தினள இருயருக்குமிைன சளல்ளய் 

உைன்டிக்க கனழுத்தளயிற்று. இதன்டி, சளல்சட், சீன் குதிகள் 

பிரிட்டிரளருக்கு கிைத்த. பகுளத பளவுக்கு ஏய்வூதினம் யமங்கப்ட்ைது. 

இபண்ைளம் நளதயபளவ் ஷ்யள  ற்றுக்களள்ப்ட்ைளர். 

இந்தின அபசினலில் சளல்ளய் உைன்டிக்க பிரிட்டிஷ் சல்யளக்க 

உறுதிப்டுத்தினது. நபளட்டினருைன் அடுத்த இருது ஆண்டுகள அநதிக்கும் 

யழியகுத்தது. நபளட்டினர் உதவியுைன் நசூர் ஆட்சினளர் லதர் 

அலியிைமிருந்து இமந்த குதிகப் றுயதற்கு இவ்வுைன்டிக்க 

உதவினளகவும் இருந்தது. இந்தின அபசுகளின் என்றுட்ை திர்ப்பிலிருந்து 
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தங்க களப்ளற்றிக் களண்ைதுைன், அயர்க பிரித்து யப்திலும் 

பிரிட்டிரளர் யற்றி கண்ைர் ன்று கூளம். 

இண்டாம் ஆங்கிரன - கசூர் ரதார் (1780 - 84) 

முதல் ஆங்கின - நசூர் ளர் 1767 - 69 ஆம் ஆண்டுகளில் 

ைற்து. பிரிட்டிரளருக்கு திபளக லதர் அலி ரும் யற்றி ற்ளர். 

ளரின் முடிவில் லதர் அலி நற்றும் பிரிட்டிரளருக்கிைன எரு ளதுகளப்பு 

எப்ந்தம் சய்து களள்ப்ட்ைது. 

திளரு ஆண்டுகளுக்குப் பிகு இபண்ைளம் நசூர் ளர் தளைங்கினது. 

இபண்ைளம் ஆங்கின – நசூர் ளருக்கள முக்கின களபணங்களய. 

1. 1771ல் நபளட்டினர் நசூபத் தளக்கினளது, பிரிட்டிரளர் லதர் அலியுைன் 

சய்துகளண்ை ளதுகளப்பு எப்ந்தத்த நதிக்கத் தயறிர். 

2. அநரிக்க சுதந்திபப் ளரின்ளது, ஆங்கினருக்கும் லதர் அலியின் 

கூட்ைளளிகள பிபஞ்சுக்களபர்களுக்கும் இைன நளதல்கள் யடித்த. 

3. லதர் அலியின் ஆட்சிப் குதிக்குள்ளிருந்த பிபஞ்சு குடினற்நள நளஹி 

ன் இைத்த பிரிட்டிரளர் கப்ற்றிர். 

4. 1779ல் நபளட்டினர் நற்றும் லதபளளத் நிசளம் ஆகினளருைன் லதர் அலி 

பிரிட்டிரளருக்கு திபளக எரு ரும்கூட்டிணய ற்டுத்திக் களண்ைளர். 

யைசர்க்களர் நளயட்ைங்களிலிருந்த குண்டூபக் கப்ற்றுயதற்களக 

பிரிட்டிரளர் லதர் அலியின் ஆட்சிப்குதி யழினளக தநது துருப்புக்க 

அனுப்பினதளல் ளர் தளைங்கினது. 1780ல் லதர் அலி கர்ல் ய்லி 

ன்யப முறினடித்து ஆற்களட்ை கப்ற்றிளர். அதற்கடுத்த ஆண்டில், 

யளபன் லஸ்டிங்ஸ் தது அபசினல் திநனளல் கூட்டிணய சிதடித்தளர். 

அயர் நிசளமுைன் அநதி உைன்டிக்க சய்து களண்ைளர். நபளட்டினத் 

தயர்கள ளன்ஸ் நற்றும் சிந்தினள ஆகினளருைனும் சநபசம் சய்து 

களண்டு லதர் அலின தனிநப்டுத்திளர். 1781 நளர்ச் திங்களில் சர் அனர் 

கூட் பங்கிப் ட்ையில் லதர் அலின முறினடித்தளர். 1782 டிசம்ரில் தது 

அறுதளயது யனதில் புற்றுளனளல் ளதிக்கப்ட்டு லதர் அலி இந்தளர். 

அயபது புதல்யர் திப்பு சுல்தளன் தவினற்கும் யப இச்சய்தி பகசினநளக 

யக்கப்ட்டிருந்தது. 

1784 ஆம் ஆண்டு நங்களூர் உைன்டிக்கப்டி இபண்ைளம் நசூர்ளர் 

முடிவுக்கு யந்தது. இருதபப்பிலும் கப்ற்ப்ட்ை குதிகள் திரும் 
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அயபயரிைந எப்ைக்கப்ட்ைது. இருதபப்பிலும் ளர்க்கதிகளும் 

விடுவிக்கப்ட்ைர். 

பிட் இந்தி சட்டம் (1784) 

எழுங்கு முச் சட்ைம் சி குளடுகக் களண்டிருந்தது க் 

கண்ைளம். 1784 ஜயரித் திங்களில் இனபிட் (ளதுத் தர்தல்களுக்குப் பின் 

இங்கிளந்து பிபதநபளளர்) ன்யர் பிரிட்டிஷ் ளைளளுநன்த்தில் 

இந்தினளவுக்கள யபவு நசளதளயக் களண்டு யந்தளர். இரு அயகளிலும் 

கடும் யளக்குயளதம் ைற்ளதிலும், ழு நளதங்களுக்குப் பிகு அது 

நியற்ப்ட்ைது. 1784 ஆகஸ்டில் அபச எப்புதலும் யமங்கப்ட்ைது. 

இச்சட்ைந, பிட் இந்தின சட்ைம்  புகழ் ற்து. 

முக்கி விதிமுகநகள் 

1. ஆறு உறுப்பிர்கள் களண்ை கட்டுப்ளட்டு யளரினம் என்று ற்டுத்தப்ட்ைது. 

அயர்கள் இங்கிளந்து அபசபளல் நினமிக்கப்ட்ைர். 

2. இனக்குர்கள் குழுவில் ந்த நளற்மும் சய்னப்ைவில். 

3. இந்தின நிர்யளகத்தில் இச்சட்ைம் முக்கின நளற்ங்கக் களண்டு யந்தது. 

தந ஆளுரின் அய உறுப்பிர் ண்ணிக்க ளன்கிலிருந்து மூன்ளக 

குக்கப்ட்ைது. இதில் ைத் ததியும் அைங்குயளர். 

அனலுவுக் களள்கனப் ளறுத்தயப பிட் இந்தின சட்ைம் 

சிப்புமிக்கதளகும். இச்சட்ைத்த நுணுகி ஆய்வு சய்தளல், யணிகக் குழுவின் 

நிர்யளகத்தில் எருவிதநள இபட்ைத்தன்ந ற்டுத்தப்ட்ைத உணபளம். 

இனக்குர் குழுவின் கட்டுப்ளட்டில் யணிக ையடிக்ககளும் கட்டுப்ளட்டு 

யளரினத்தின் கீழ் அபசினல் ையடிக்ககளும் விைப்ட்ை. அபசரின் 

பிபதிநிதினளக கட்டுப்ளட்டு யளரினமும், யணிகக் குழுவின் அைனளநளக 

இனக்குர் குழுவும் திகழ்ந்த. 

ான் ரேஸ்டிங்ஸ் மீாண ரசத்துராக குற்நச்சாட்டு 

1784 ஆம் ஆண்டு பிட் இந்தினச் சட்ைம் யளபன் லஸ்டிங்ஸ்சப் 

ளறுத்தயப அதிர்ச்சினளகவும் நளற்நளகவும் இருந்தது. 

யங்கள அபசின் களள்கனக் கண்டித்து பிபதநர் ஆற்றின உப தது 

தனிப்ட்ை ஆளுநன கு கூறுயதளக யளபன் லஸ்டிங்ஸ் கருதிளர். 

இங்கிளந்தில் அயபதுபுகழும் ற்னரும் கங்கப்டுத்தப்ட்ைது. ய, 1785 

ஜுன் திங்களில் தநது தவினத் துந்துவிட்டு இந்தினளவிலிருந்து திரும்பிளர். 
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1787 ஆம் ஆண்டு, ட்நண்ட் ர்க் நற்றும் விக் கட்சியிபளல், அதிகளப 

யபம்பு மீல்கக் களபணநளகக் களட்டி யளபன் லஸ்டிங்ஸ் மீது 

ளைளளுநன்த்தில் குற்ச்சளட்டு களண்டுயபப்ட்ைது. ட்நண்ட் ர்க் அயர்மீது 

22 குற்ங்கச் சுநத்திளர். அயற்றில் பளகில்ளப் ளர், ந்தகுநளர் வியகளபம், 

சயித் சிங் தவியிக்கம் சய்னப்ட்ைது. அனளத்தி கம்கள் 

துன்புறுத்தப்ட்ைது ளன்ய முக்கினநளயனளகும். 1795 ஆம் ஆண்டு 

யப விசளபண நீடித்தது. இறுதியில் யளபன் லஸ்டிங்ஸ் குற்ச் 

சளட்டுகளிலிருந்து விடுவிக்கப்ட்ைளர். யணிகக் குழுவிைமிருந்து ஏய்வூதினம் 

ற்று, 1818 யப உயிர் யளழ்ந்தளர். 

ான் ரேஸ்டிங்ஸ் தற்றி திப்பீடு 

நத்திட்ம், பளற்ல், கடும் உமப்பு ளன் குணங்கக் களண்ை 

சிந்த நனிதபளக யளபன் லஸ்டிங்ஸ் திகழ்ந்தளர். முகளனர் களப் ண்ளட்டில் 

தித்திருந்த யங்களத்தில் நீண்ைகளம் தங்கியிருந்த யளபன் லஸ்டிங்ஸ் 

யங்களம், ளபசீகம் ளன் கீழ்த்திச நளழிகக் கற்தளடு, கீம ளட்டு 

மக்க யமக்கங்கயும் யர்த்துக் களண்ைளர். திநனள நிர்யளகத்த 

இந்தினளவில் ற்டுத்துயதற்கு இந்தினப் ண்ளட்ை புரிந்து களள் யண்டும் 

ன்தில் யளபன் லஸ்டிங்ஸ் கயநளக இருந்தளர். ய, இந்தின 

நளழிகக் கற்தயும், ககப் ணுயதயும் ஆதரித்தளர். திர்ப்புகள் 

நிந்த சூழ்நியில் அயர் நற்களண்ை ணிகள் சயளல்கள் 

நிந்தயனளகும். பு திரிக அசளத்தின துணிச்சலுைனும், யற்ளத 

யலிநயுைனும் திர்களண்ை யளபன் லஸ்டிங்ஸ் உைனிருந்த திரிக 

அசளதளபண ளறுநயுைனும் திைநதுைனும் கனளண்ைளர். யளபன் 

லஸ்டிங்ஸ் விட்டுச் சன் அடித்தத்தின்மீது தளன் அயருக்குப் பின் யந்தளர் 

பிரிட்டிஷ் ஆட்சின நிறுவிர். 

தாடம் - 2 

கான் ாலிஸ் பிபு (1786 - 1793) 

எரு சிந்த ஆட்சினளரும் ளர்த் ததியுநள களபன் யளலிஸ் பிபபு, 

யளபன் லஸ்டிங்ஸ் பிபபுயத் தளைர்ந்து 1786ல் தந ஆளுபளகப் 

தவினற்ளர். இயர் அபசினல் தளைர்புகள் மிகுந்த சல்யளக்கும் சல்யமும் 

நிந்த குடும்த்த சர்ந்தயர். பிபதந அநச்சர் பிட் ன்யரின் ருங்கின 

ண்ர். கட்டுப்ளட்டு யளரினத்தின் முக்கின உறுப்பிபளக இருந்த டுண்ைளஸ் 

யருக்கும் ருக்கநளயர். அநரிக்க விடுதப் ளரில் எரு சிந்த வீபர் 

ன்த நிரூபித்தயர். 1781ல் அநரிக்கப் ைகள் முன்பு சபணைந்த 

ளதிலும், அயபது புகழ் சற்றும் நங்கவில். இங்கிளந்து அபசளங்கத்தின் 
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ம்பிக்கன அயர் தளைர்ந்து ற்றிருந்தளர். அநரிக்களவிலிருந்து 

திரும்பினவுைன், அயருக்கு இந்தினளவில் தந ஆளுர் தவி 

யமங்கப்ட்ைது. 

கைநனளற்றுயதில் தீவிபப்ற்று களண்ை களபன்யளலிஸ் தநது ளட்டு 

நக்களின் ம்பிக்கக்கும் உரினயபளகத் திகழ்ந்தளர். ய யங்கள நிர்யளகத்தில் 

ரும் நளற்ங்க ற்டுத்த யசதினளக அயருக்கு சட்ை ரீதினள சி சிப்பு 

அதிகளபங்க யமங்கவும் ளைளளுநன்ம் முன்யந்தது. 1786ம் ஆண்டு 

நியற்ப்ட்ை சட்ைத்தின்டி பிட் இந்தின சட்ைத்தில் நளற்ங்கள் 

சய்னப்ட்ை. தயப்ட்ைளல், ஆளசக் குழுவின் முடிய நிபளகரிக்க 

தந ஆளுருக்கு அதிகளபம் அளிக்கப்ட்ைது. களபன்யளலிசின் நினநம் 

நற்ளரு சிப்யும் ற்றிருந்தது. சல்யந்தக் குடும்த்திலிருந்து தந 

ஆளுர் தவிக்குரின ப தர்ந்தடுப்து ன் புதின ைமு இயபது 

நினநத்தளல் தளைங்கி யக்கப்ட்ைது. ஜளன் ரளர், ஜம்ஸ் கிபளண்ட், சர் 

வில்லினம் ஜளன்ஸ் ளன் கீழ் அதிகளரிகள் கிைத்தந களபன்யளலிசின் 

ரும்று ஆகும். இத்தகன சளதகநள சூழ்நிகள் அநனப் 

ற்றிருந்தளலும், களபன்யளலிஸ் தநது களள்கன யகுப்தில் மிகுந்த 

கயத்துைன் சனல்ட்ைளர். 

திப்பு சுல்ானும் மூன்நாம் கசூர் ரதாரும் (1790 - 92) 

நங்களூர் உைன்டிக்க (1784) நசூர் அபசின் ையலிநன 

நட்டுமில்ளநல் ஆங்கினரின் வீத்தயும் யளிப்டுத்துயதளக 

அநந்தது. நலும், அது திப்புசுல்தளனுக்கும் யலிந சர்த்தது. தது 

தந்தனப் ளய, ஆங்கினப இந்தினளய விட்டு அகற்றுயதில் திப்பு 

ஆர்யம் களண்டிருந்தளர். தக்க தருணத்தி தது தந்தனக் கவிட்டு 

பிரிட்டிரளருைன் சர்ந்துகளண்ை லதபளளத் நிசளநயும் நபளட்டினபயும் 

ழியளங்கவும் திப்பு முடிவு சய்தளர். 

மூன்நாம் கசூர் ரதாருக்காண முக்கி காங்கபாண 

1. ல்யறு உள்ளட்டு சீர்திருத்தங்க நற்களண்டு திப்பு தது யலிநன 

ருக்கிக் களண்ைளர். இதளல், பிரிட்டிரளரும், லதபளளத் நிசளம் நற்றும் 

நபளட்டினரும் கய களண்ைர். 

2. நலும், பிபளன்சு, துருக்கி ளன் ளடுகளுக்கு தூதுயர்க அனுப்பின திப்பு 

ஆங்கினருக்கதிபளக அயர்கது உதவினக் களரிளர். 

3. பிரிட்டிரளரின் கூட்ைளளினள திருயளங்கூர் அபசர் ளன்யர்களிைமிருந்து 

நிப்குதிகக் கப்ற்றி திப்பு தநது அபசின் பப் விரிவு டுத்திளர். 
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4. 1789ல் திப்புவுக்கு திபளக, லதபளளத் நிசளம் நற்றும் நபளட்டினருைன் சர்ந்து 

எரு முக்கூட்டிணய பிரிட்டிரளர் ற்டுத்திர். 

1790ல் ஆங்கினருக்கும் திப்புவுக்கும் இைன ளர் தளைங்கினது. 

இப்ளரின் ளக்க மூன்று கட்ைங்களகக் களணளம். முதளயதளக, சன் 

ஆளுர் நைளஸ் நசூர்மீது ைனடுத்தளர். திப்புவின் விபயள 

முன்ற்ம் ஆங்கினத் துருப்புக்க திணடித்தது. ரும் இமப்புகயும் 

ற்டுத்தினது. 1790ல் களபன்யளலிஸ் தளந ைத்தநன ற்ளர். இது 

இபண்ைளம் கட்ைப் ளபளகும். யலூரிலிருந்து புப்ட்ை களபன்யளலிஸ் 1791 

நளர்ச் திங்களில் ங்களூபக் கப்ற்றிளர். ஆளல், திப்புவின் திநனள 

ளர்த் திட்ைங்களல் ளர் நீடித்தது. ளதின தயளைங்கள் இல்ளநனளல் 

களபன்யளலிஸ் நங்களூருக்கு பின்யளங்க ரிட்ைது. ளரின் மூன்ளம் கட்ைநளக, 

தக்க தருணத்தில் நபளட்டினர் அனுப்பின உதவிகளல், களபன்யளலிஸ் மீண்டும் 

ளபத் தளைங்கி தநது ைகளுைன் ஸ்ரீபங்கட்ைணத்த ளக்கி 

முன்றிளர். ஆளல் இப்ளது நிந திப்புவுக்கு சளதகநளக இல். 

ஆங்கினப் ைகள் விபந்து முன்றி ஸ்ரீபங்கப் ட்ைணத்திற்கருகிலிருந்த 

நக்களட்ைகக் கப்ற்றி. 1792 பிப்பயரியில் திப்புவின் தகபமும் 

கப்ற்ப்ட்ைது. அதனளண்டில் திப்பு பிரிட்டிரளருைன் ஸ்ரீபங்கப்ட்ைணம் 

உைன்டிக்கன சய்துகளண்ைளர். உைன்டிக்கயின் வியபம் : 

1. திப்பு தது ஆட்சிப் குதியில் ளதின பிரிட்டிரளருக்கு விட்டுக் களடுத்தளர். 

2. ளர் இமப்பீைளக திப்பு மூன்று களடி ரூளய் களடுப்து ன்றும் அதுயப 

தது இருபுதல்யர்க பிணனளக ஆங்கினரிைம் விட்டுயப்து ன்றும் 

எப்புக் களள்ப்ட்ைது. 

3. இருதபப்பிரும் ளர்க்கதிக விடுவிக்க எப்புக் களண்ைர். 

தன்னிந்தின யபளற்றில் ஸ்ரீபங்கப்ட்ைணம் உைன்டிக்க எரு முக்கின 

நிகழ்ச்சினளகும். நளர் கைற்கபயில் பிரிட்டிரளர் எரு பந்த நிப்பப் 

இதன்மூம் ற்ர். நலும், ளபநகளல் நளயட்ைத்தயும் திண்டுக்கல் 

குதினயும் பிரிட்டிரளர் ற்ர். இந்த ளருக்குப்பின் நசூரின் புகழ் 

நங்கினது ன்ளலும் முற்றிலும் அழிந்துவிைவில் ளம். திப்பு 

தளற்கடிக்கப்ட்ைளப தவிப, முற்றிலும் அழிக்கப் ைவில். 

சீர்திருத்ங்கள் 

களபன்யளலிஸ் நற்களண்ை உள்ளட்டு சீர்திருத்தங்க மூன்று 

பிரிவுகளக அறிந்து களள்ளம். 
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1.ஆட்சித்து சீர்திருத்தங்கள். 

2.யருயளய் சீர்திருத்தங்கள் அல்து நினள நியரித்திட்ைம் (இப்குதி 7 ஆம் 

ளைத்தில் களடுக்கப்ட்டுள்து) 

3.நீதித் து நற்றும் பி சீர்திருத்தங்கள். 

ஆட்சித் துகந சீர்திருத்ங்கள் 

திநனள நற்றும் ர்நனள ணினளர்க நினமித்து ஆட்சிப் 

ணித்துன சம்நப்டுத்தினத களபன்யளலிஸ் நற்களண்ை 

சீர்திருத்தங்களில் முதன்நனளதளகும். சிக்கம், ளிந, தூய்ந 

ஆகினயற் அயர் தது ளக்கங்களகக் களண்டிருந்தளர். யணிகக்குழுவில் 

ணினளற்றின ஊழினர்களுக்கு சளற் ஊதினந யமங்கப்ட்டு யந்தது. ஆளல், 

அயர்கள் யருயளய்க்குநல் ருநவு தபகுப் ணத்தப் ற்று யந்தர். 

நலும், தை சய்னப்ட்டிருந்த அதிக யருநளமுள் தனிப்ட்ை 

யளணிகத்திலும் உவிர்கள் நற்றும் ண்ர்கள் னரில் ஈடுட்டு யந்தர். 

ஆட்சித் துன தூய்நப்டுத்துயத ளக்கநளகக் களண்ை களபன்யளலிஸ், 

குந்த ஊதினம் நற்றும் அதிக ஈட்டுப்டிகள் ன் யமக்கத்த எழித்தளர். 

யணிகக்குழு ஊழினர்களுக்கு நியள ஊதினம் யமங்கும்டி இனக்குர் 

குழுவிைம் கட்டுக்களண்ைளர். இதன்மூம், ஊமல் மிகுந்த யணிக முகக் 

கனமுடியும் ன்று டுத்துபத்தளர். 

நலும், தகுதியின் அடிப்ையின நினநங்கள் 

சய்னப்ையண்டும் ன் களள்கனயும் களபன் யளலிஸ் தளைங்கி 

யத்தளர். இவ்யளறு இந்தின ஆட்சிப் ணித்துக்கு அயர் அடித்தம் 

அநத்தளர். சவிங்கக் குப்தற்களக, ல்யறு அதிகப்டினள 

ணியிைங்க பத்து சய்தளர். யணிகம், நீதி, யருயளய் ஆகின மூன்று 

துகளின் சனல்ளடுக தனித்தனின பிரித்து எரு புதின யக 

ஆட்சினநப் அறிமுகப்டுத்திளர். ஆட்சினநப்பின் அச்சளணிகளக 

இருந்த நளயட்ை கக்ைர்களிைமிருந்து நீதித்து அதிகளபங்கள் றிக்கப்ட்ை. 

அயர்கள் யருயளய்த்துயில், யரியசூலிக்கும் ணின நட்டும் கயனித்து 

யந்தர். 

நீதித் துன சீபநக்கும் ணியில், நீதிதியும் சிந்த அறிஞருநள சர் 

வில்லினம் ஜளன்ஸ் ன்யரின் சயக களபன் யளலிஸ் ரிதும் 

னன்டுத்திக் களண்ைளர். உரிநயினல், குற்வினல் நீதிநன்ங்கள் முழுயதுநளக 

சீபநக்கப்ட்ை. 
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1. நீதித் துயின் நல்நட்ைத்தில், சதர் தியளனி அதளத் ன் உரிநயினல் 

நீதிநன்மும், சதர் நிசளநத் அதத் ன் குற்வினல் நீதிநன்மும் கல்கத்தளவில் 

சனல்ட்டு யந்த. இவ்விரு நீதிநன்ங்களும் தந ஆளுர் - அயபது 

ஆளசக் குழுவின் தநயில் இனங்கி. 

2. கல்கத்தள, ைளக்கள, மூர்ஷிதளளத், ளட்ள ஆகின கபங்களில் ளன்கு நளகளண 

நல் முயீட்டு நீதிநன்ங்கள் இருந்த. இய எவ்யளன்றிலும் மூன்று 

பளப்பின நீதிதிகள் இந்தின ஆளசனளர்களின் உதவியுைன் 

சனல்ட்ைர். 

3. நளயட்ைந்தளறும் எரு நீதிநன்ம் ற்டுத்தப்ட்ைது. நளயட்ை நற்றும் கப 

நீதிநன்ங்கள் எவ்யளன்றும் எரு பளப்பின நீதிதியின் கட்டுப்ளட்டில் 

இனங்கினது. ற்கய குறிப்பிட்ைடி, நளயட்ை ஆட்சினர்கள் நீதித்து 

ணியிலிருந்து விடுவிக்கப்ட்டிருந்தர். ய, புதிதளக நளயட்ை நீதிதிகள் 

நினமிக்கப்ட்ைர். 

4. நீதித் துயின் கீழ்நட்ைத்தில் இருந்த அத்து நீதிநன்ங்களிலும் இந்தின 

நீதிதிகள் அல்து முன்சீப்கள் நினமிக்கப்ட்ைர். 

குற்வினல் யமக்குகப் ளறுத்தயப இஸ்ளமின சட்ைம் 

நம்டுத்தப்ட்டு பின்ற்ப்ட்ைது. உரிநயினல் யமக்குகளில், யமக்கு 

தளைர்புைனயர்கள் சநனத்தின் அடிப்ையில் இந்து நற்றும் இஸ்ளமின 

சட்ைங்கள் பின்ற்ப்ட்ை. இந்து முஸ்லீம்ஆகினளருக்கிையிள 

யமக்குகளில் நீதிதியின் முடிய இறுதினளது. கருண உள்ம் களண்ை 

களபன்யளலிஸ், களட்டுமிபளண்டித்தநள தண்ைக யறுத்தளர். 

உறுப்புக சிதத்தல், துன்புறுத்தி விசளரித்தல் ளன் ைமுக அயர் 

எழித்தளர். 

களபன்யளலிஸ் ஆட்சித்துனவிை சட்ைவினலில் அதிக அக்க 

சலுத்திளர். தது சக ணினளபள ஜளர்ஜ் ளர்ள ன்யரின் உதவியுைன், 

எரு முழுநனள சட்ைத்தளகுப் களபன்யளலிஸ் உருயளக்கிளர். 

ஆட்சித்துயின் பிரிவுகள, நீதி, களயல், யளணிகம், சவிங்கள் ளன் 

அத்து ைமுகயும் இது உள்ைக்கியிருந்தது. 18ம் நூற்ளண்டில் 

ந ளடுகளில் புகழ்ற்றிருந்த நளன்ைஸ்கியூ ன்யரின் அதிகளபப் கிர்வு 

களட்ளட்ை (இச்சட்ைத் தளகுப்பு) அடிப்ைனளகக் களண்டு விங்கினது. 

கால்துகந சீர்திருத்ங்கள் 

நீதித்துயில் நற்களள்ப்ட்ை சீர்திருத்தங்கள் சம்நனளக 

ைமுப் டுத்துயதற்கு களயல்துயின் சீபநப்பும் தயனளக இருந்தது. 
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நளயட்ை நீதிதியின் கட்டுப்ளட்டில் களயல்து இருந்தது. எவ்யளரு 

நளயட்ைமும் சுநளர் 20 நல் பப்வு களண்ை ‘தளணள’ (களயல் சபகம்) ன் 

பிரிவுகளகப் பிரிக்கப்ட்ை. எவ்யளரு ‘தளணள’ பிரிவும் ‘தபளகள’ ப்ட்ை 

இந்தின அதிகளரியின் கட்டுப்ளட்டில் விைப்ட்ை. அயருக்கு உதவினளக  

களயர்கள் நினமிக்கப்ட்ைர். இருப்பினும் களயல் து திநனளதளக 

இல். நளர்ஷ்நன் ன்யபது கூற்றுப்டி - தபளகள யபம்ற் அதிகளபத்தப் 

ற்றிருந்ததளடு ளட்டில் நிவின களடுநகளுக்கும் களபணநளக இருந்தளர். 

பிந சீர்திருத்ங்கள் 

யணிகக் குழுவின் யளணி முதலீடுக நிர்யகித்து யந்த யணிக 

யளரினத்த களபன்யளலிஸ் சீபநத்தளர். சளர்ஸ் கிபளண்ட் ன்யரின் 

உதவினளடு அதில் நிவினண்ணற் முகடுகயும் ஊமல் 

ையடிக்ககயும் அயர் எழித்தளர். இந்தின தளழிளர்களுக்கும் 

சயளளிகளுக்கும் நினளனநள சலுகக யமங்கிளர். ர்நனள 

ணினளர்களுக்கு ஊதினத்த உனர்த்திளர். 

கான்ாலிஸ் குறித் திப்பீடு 

சல்யந்தர் குடும்த்தில் பிந்த களபன்யளலிஸ் ளட்டுப்ற்று மிக்கயபளகத் 

திகழ்ந்தளர். தது கைநக அச்சமின்றி நியற்றிளர். கைநயும் 

தினளகமும் அயபது மூச்சளக விங்கினது. திப்புவின் யர்ச்சி அஞ்சும் நிக்கு 

சன்ளது, தயிைளக் களள்கன கவிட்டு துணிச்சலுைன் அத 

திர்களண்ைளர். எரு ஆட்சினளபளக, யணிகக்குழுவின் ஆட்சின இந்தினளவில் 

நிப்டுத்திளர். 

தூய்நனள, திநனள நிர்யளகத்திற்கு அடித்தம் யகுத்தளர். அயர் 

களண்டுயந்த நினள நியரித் திட்ைத்தில் குகள் இருந்தளதிலும், 

ஆட்சித் து, நீதித்து சீர்திருத்தங்களில் தநது முத்திபன களபன் யளலிஸ் 

தித்துவிட்டுச் சன்ளர். தற்கள இந்தின ஆட்சிப் ணியின் தந்த ன்று 

அயபக் கருதளம். 

களபன்யளலிச தளைர்ந்து சர் ஜளன் ரளர் (1793 - 98) தந ஆளுபளக 

தவி யகித்தளர். இயபது ஆட்சிக்களத்தில் குறிப்பிைத்தக்க நிகழ்வுகள் தும் 

இல் ளம். 

தாடம் - 3 

தல்தனஸ்லி பிபு (1798-1805) 
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ரிச்சர்ட் களலி யல்ஸ்லி தந ஆளுபளக நினமிக்கப்ட்ைது 

பிரிட்டிஷ் இந்தின யபளற்றில் எரு முக்கின நிகழ்யளகும். பபசுக் 

களள்கயுைன அயர் தம்ந ‘ங்கப்புலி’ ன்று கூறிக்களண்ைளர். அயர் 

ஆதிக்கக் களள்கனப் பின்ற்றி, ‘இந்திாவில் பிரிட்டிஷ் அசு’ 

ன்தற்குப்தில் ‘பிரிட்டிஷ் இந்திப் ரதசு’ என் உருயளக்க யண்டும் 

ன் தீர்நளத்துைன இந்தினளவுக்கு யந்தளர். தது குறிக்கள 

ட்டுயதற்கு அயர் பின்ற்றின திட்ைம் ‘துணப்ைத் திட்ைம்’ ன்று 

அமக்கப்டுகிது.  

தல்தனஸ்லி தவிரற்நரதாது இந்தி அசில் நிகனக 

யைநற்கு இந்தினளவில் ந்பமும் சளநன் ரள ைனடுக்களம் ன் 

சய்தி பிரிட்டிஷ் இந்தின அபசுக்கு அச்சத்த களடுத்தது. இந்தினளவின் 

யைக்கிலும், நத்தியிலும் நபளட்டினர்கள் யலிநனள அபசினல் சக்தினளக 

விங்கிர். லதபளளத் நிசளம் தது ைகளுக்கு யிற்சினளிப்தற்கு 

பிபஞ்சுக்களபர்க நினமித்தளர். கர்ளைகப் குதியில் குமப்ம் நீடித்தது. 

பிரிட்டிரளருக்கு, திப்பு சுல்தளன் சநபசத்துக்கு உைன்ைளத திரினளகய 

தன்ட்ைளர். 

களபன்யளலிஸ் பிபபுவுக்குப்பிகு தந ஆளுபளக ளறுப்பு யகித்த சர் ஜளன் 

ரளர் ஆட்சிக் களத்தில் அயர் பின்ற்றின தயிைளக் களள்கனளல் 

இந்தினளவில் அபசினல் குமப்ந ஞ்சினது. இதளல், ஆங்கினரின் புகழ் 

ளதிக்கப்ட்ைது. அயபது தயிைளக் களள்க பிரிட்டிரளருக்கு திபள 

உணர்வுகள் ருகவும் களபணநளயிற்று. நலும், ப்ளலினனின் 

கீமப்ைனடுப்பு குறித்த சய்திகள் ஆங்கின ஆட்சினளர்களுக்கு 

அச்சத்த களடுத்தது. இத்தகன பின்ணியில் தளன் யல்ஸ்லி தநது 

களள்கன யகுத்தளர். பிரிட்டிஷ் புகமத் தக்கயப்து, இந்தினளவில் பிபஞ்சு 

ஆதிக்கம் குறித்த அச்சத்த அகற்றுயது ஆகின இபண்டுந அயபது முக்கின 

குறிக்களள்களக இருந்த. 

இந்தின அபசுகளில் நிவின களடுங்களன்ந நற்றும் ஊமக் 

கயதற்கு இந்தினளவில் எரு யலிநமிக்க பிரிட்டிஷ் ஆட்சின ற்டுத்த 

யண்டினது களத்தின் கட்ைளனம் ன்று அயர் கருதிளர். ஆகய, தயிைளக் 

களள்கனக் கவிட்டு,‘துணப்ைத்திட்ைம்’ ன் தநது குறிக்களள் 

நிந்த திட்ைத்த அயர் யகுத்தளர். 

துகப்தகடத் திட்டம் 
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யல்ஸ்லிக்கு முந்தன ஆட்சினளர்கள்கூை அனளத்தி யளப், 

லதபளளத் நிசளம் ளன் இந்தின அபசர்களுைன் எப்ந்தங்க சய்து 

களண்ைர். இந்தின அபசுக ளதுகளப்தற்களக நிறுத்தி யக்கப்ட்டிருந்த 

பிரிட்டிஷ் ைகளுக்கு ஆகும் சவிங்க ஈடுகட்ை அந்தந்த 

ஆட்சினளர்களிைமிருந்து உதவித்தளகனயும் அயர்கள் ற்ர். இவ்யளறு 

ற்கய ைமுயிலிருந்த யமக்கத்த யல்ஸ்லி தநது திட்ைநளக 

விரிவுடுத்திளர். இருப்பினும், அத்திட்ைத்த ைமுப் டுத்தினதில்தளன் 

அயபது தனித்தன்ந யளிப்ட்ைது. 

துகப்தகட திட்டத்தின் சிநப்புக் கூறுகள் 

1. பிரிட்டிரளருைன் துணப்ை எப்ந்தம் சய்து களள் விரும்பும் இந்தின 

அபசர் தது ஆட்சிப்குதியில் பிரிட்டிஷ் ைன யத்து பளநரிக்க யண்டும். 

இப்ைக்கு பிரிட்டிஷ் அதிகளரி தந யகிப்ளர். அத்தகன இந்தின அபசு 

‘ளதுகளக்கப்ட்ை அபசு’ ன்று அமக்கப்ட்ைது. பிரிட்டிஷ் அபசு ‘தந 

அபசு’ ன்று குறிக்கப்டும். அனல் ளட்டு ஆக்கிபமிப்பு நற்றும் உள்ளட்டு அநதி 

ஆகினயற் ளதுகளப்து பிரிட்டிரளரின் கைநனளகும். ைகளுக்கு ஆகும் 

சவி சரிகட்ை ‘ளதுகளக்கப்ட்ை அபசு’ எரு தளக அல்து எரு 

நிப்குதின பிரிட்டிரளருக்கு களடுக்க யண்டும். 

2. ளதுகளக்கப்ட்ை அபசு ஆங்கினர் தவிப யறு பளப்பின அபசுகளுைள 

உவுகத் துண்டிக்க யண்டும். குறிப்ளக பிபஞ்சுக்களபர்களுைன் உவு 

முற்றிலும் தை சய்னப்ட்ைது. நலும், பிரிட்டிரளரின் அனுநதியின்றி 

ளதுகளக்கப்ட்ை அபசு யறு இந்தின அபசுகளுைனும் அபசினல் தளைர்பு 

யக்கவும் தை விதிக்கப்ட்ைது. 

3. ளதுகளக்கப்ட்ை அபசின் ஆட்சினளர் தது ைகக் கப்துைன், எரு 

பிரிட்டிஷ் தூதுயபயும் தது அபசயயில் யத்துக்களள் யண்டும். 

தந அபசின் அனுநதியின்றி அயர் பளப்பினர்க ணியில் 

அநர்த்தக்கூைளது. 

4. ளதுகளக்கப்ட்ை அபசின் உள்வியகளபங்களில் தந அபசு 

தயிைக்கூைளது. 

பிரிட்டிாருக்கு ஏற்தட்ட ன்ககள் 

பிரிட்டிஷ் பபசுக் களள்கயின் திநமிக்க சனல்களில் என்ளக 

யல்ஸ்லியின் துணப்ைத் திட்ைம் கருதப்டுகிது. ளதுகளக்கப்ட்ை 

அபசுகளின் சவில் யணிகக்குழு இந்தினளவில் தது ை யலிநன 

ருக்கிக்களண்ைது. யணிகக் குழுவின் ஆட்சிப் குதிகளில் ளர்க்கள 
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அழிவுகள் ற்ைளநல் இத்திட்ைம் ளதுகளத்தது. இதளல், இந்தினளவில் 

பிரிட்டிரளரின் ஆட்சி ன்கு நிப்டுத்தப்ட்ைது. இந்தினளவிற்குள்ளிருந்த 

நற்றும் அனல்ளட்டு கயர்களுக்கு திபளக பிரிட்டிஷ் ஆட்சி நலும் 

யலிநனைந்தது. இத்திட்ைத்தின்கீழ் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி நலும் ளிநனளக 

விரியைந்தது. யல்ஸ்லி பிபபுவின் இத்தகன அபசினல் யல்திளல் 

பிரிட்டிரளர் இந்தினளவின் தநயிைத்தப் பிடித்தர். 

துகப்தகடத்திட்டத்தின் குகநகள் 

இந்தினப் குதிகளில் பிரிட்டிஷ் துணப்ைன நிறுத்திவிட்டு, இந்தின 

அபசர்கள் தங்கது ைகக் கத்து வீபர்க வீட்டுக்கு அனுப்பினதளல் 

ரும் குமப்ம் ற்ட்ைது. யயிமந்த வீபர்கள் களள்யில் ஈடுட்ைதளல் 

ற்கய பிண்ைளரிகளின் தளல்க்குட்ட்டிருந்த நத்தின இந்தினள ரிதும் 

ளதிக்கப்ட்ைது. 

நலும், துணப்ைத்திட்ைம் ளதுகளக்கப்ட்ை அபசுகளின் 

ஆட்சினளர்களிைன ளறுப்பின்நன ற்டுத்தினது. அனல்ளட்டு அச்சம், 

உள்ளட்டு ககம் ஆகினயற்றிலிருந்து அயர்களின் ளதுகளப்பு உறுதி 

சய்னப்ட்ைதளல் தங்கது ஆட்சி ளறுப்புக அயர்கள் அட்சினம் 

சய்தர். 

உல்ளச யளழ்க்கயில் ளட்ைம் சலுத்த ஆபம்பித்தர். இதளல், 

முகைள நிர்யளகம் தளன்றினது. களப்ளக்கில் இத்ததன அபசுகளின் 

நிவின முகைள ஆட்சியிளல், பிரிட்டிரளப அயற் இணத்துக் 

களள்வும் யழியகுத்தது. இவ்யளறு, துணப்ைத்திட்ைம் ளடுக 

இணப்தற்கு அடிகளலினது. நலும், ளதுகளக்கப்ட்ை அபசுகளிைமிருந்து 

பிரிட்டிரளர் அதிகட்ச உதவித்தளகன யளங்கினதளல் ளருளதளபமும் 

யகுயளக ளதித்தது. 

துகப்தகடத் திட்டத்க கடமுகநப்தடுத்துல் 

கோதாத் 

யல்ஸ்லி யகுத்த துணப்ைத்திட்ைம் 1798ல் முதன்முதலில் 

லதபளளத்தில் அறிமுகப்டுத்தப்ட்ைது. அந்த ஆண்டு சய்து களள்ப்ட்ை 

உைன்டிக்க தற்களலிகநளதளகும். அதன்டி துணப்ை நிர்யளகத்துக்களக 

ஆண்டுக்கு 24 ட்சம் ரூளய் நிர்ணயிக்கப்ட்ைது. லதபளளத்திலிருந்த 

பிபஞ்சுப்ைகள் முழுயதும் யளினற்ப்ட்ை. அதற்கு தில் பிரிட்டிரளரின் 

துணப்ை நிறுத்தியக்கப்ட்ைது. 1800 ஆம் ஆண்டு சய்து களள்ப்ட்ை 
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புதின உைன்டிக்கப்டி நிசளம் ரும் நிப்குதின பிரிட்டிரளருக்கு விட்டுக் 

களடுத்தளர். இப்குதி ‘களை நளயட்ைங்கள்’ ப்டும். 

அராத்தி 

ஆப்களனின சளநன் ரளவின் ைனடுப்பு அச்சத்த களபணநளகக் களட்டி 

யல்ஸ்லி அனளத்தி யளப் மீது துணப்ை எப்ந்தத்த திணித்தளர். 

இதன்டி, யளப் சல்ய யமிக்க குதிகள பளகில் கண்ட், கீழ் தள ஆப், 

களபக்பூர் ளன்யற் பிரிட்டிரளருக்கு யமங்கிளர். அனளத்தி தகரில் 

நிறுத்தப்ட்டிருந்த பிரிட்டிஷ் துருப்புக்களின் ண்ணிக்க உனர்ந்துவிட்ைது. 

யளப்பின் ையில் வீபர்களின் ண்ணிக்க கணிசநளக குக்கப்ட்ைது. 

அனளத்தியில் சட்ைம் எழுங்க பளநரிக்க விதிமுக ற்டுத்தும் 

ளறுப்யும் பிரிட்டிரளப நற்களண்ைர். இதளல், அனளத்தியின் 

உள்வியகளபங்களிலும் அயர்கள் தயிடும் உரிநனப் ற்ர். யணிகர் 

குழுவிற்கு யமிக்க நிப்குதிகள் கிைக்க யழிசய்த ளதிலும், 

யல்ஸ்லியின் யபம்புமீறின இந்த டியடிக்க கடுநனளக 

விநர்சிக்கப்ட்ைது. 

ஞ்சாவூர், சூத், கர்ாடகம் 

தஞ்சளவூர், சூபத், கர்ளைகம் ஆகின குதிகளின் ஆட்சினளர்களடு 

உைன்டிக்க சய்துகளண்டு அந்த அபசுகளின் நிர்யளகத்த யல்ஸ்லி 

தளந டுத்துக்களண்ைளர். தஞ்சன ஆண்ை நபளட்டினருக்கிைன 

யளரிசுரிநச் சிக்கல் நிவினது. 1799ல் தஞ்ச அபசர் சபளஜியுைன் 

யல்ஸ்லி உைன்டிக்க சய்து களண்ைளர். இதன்டி ஆட்சிப் ளறுப் 

பிரிட்டிரளப 

ற்ர். 

சபளஜி, ‘பளஜள’ 

ன் ட்ைத்த 

தக்க யத்துக் 

களண்ைதுைன் 

ஆண்டுக்கு 

ளன்கு ட்ச ரூளய் எய்வூதினமும் ற்ளர். 

1759 ஆம் ஆண்டின சூபத் பிரிட்டிரளரின் களப்பசளக நளறினது. 1799ல் 

இந்த யபளற்றுச் சிப்புமிக்க கபத்தின் யளப் நந்தளர். அயபது சகளதபர் 

ஆட்சிக்கு யந்தளர். இத்தருணத்த ன்கு னன்டுத்திக்களண்ை யல்ஸ்லி 

சூபத்தின் ஆட்சிப் ளறுப் தளந ற்ளர். யளப்பிற்கு ட்ைத்த 

பளஜள சபளஜி ண்பு னும் எழுக்கமும் நிபம்பினயர். 

சுயளர்ட்ஸ் ன் அறிஞரின் சீைர். தஞ்சயில் இயர் 

ற்டுத்தின சபஸ்யதி நகளல் நூகத்தில்  அரின 

புத்தகங்களும் கனடுகளும் உள். இயர் க நற்றும் 

ண்ளட்டு யர்ச்சிக்கு ரிதும் உதவிளர். 
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சூட்டிகளள்ளும் உரிநயும், ஆண்டுக்கு எரு ட்சரூளய் ஏய்வூதினமும் 

யமங்கப்ட்ைது. 

கர்ளைகத்தில் யளழ்ந்த நக்கள் நீண்ைகளநளகய இபட்ைனளட்சியின் 

களடுநன அனுவித்து யந்தர். யளப் உநளதத் - உல் - உநளபள 

திநனற்யபளகவும் சயளளினளகவும் இருந்தநனளல் முகைள ஆட்சி 

ற்ை யழியகுத்தது. 1801 ஆம் ஆண்டு அயர் நந்தளர். அயபது நகன் அலி 

உசன் யளப் தவின ற்ளர். ஏய்வூதினம் ற்றுக்களண்டு ஆட்சின 

ஆங்கினரிைம் எப்ைக்குநளறு யல்ஸ்லி அயரிைம் கூறிளர். அதற்கு, 

யளப் நறுக்கய, 1801 ஆம் ஆண்டு நந்த யளப்பின் என்றுவிட்ை நகள 

ஆசிம் உத் தௌளவுைன் யல்ஸ்லி எரு உைன்டிக்க சய்துகளண்ைளர். 

இதன்டி கர்ளைகத்தின் பளணுய நற்றும் சிவில் ஆட்சி முழுயதும் பிரிட்டிரளரின் 

கக்கு யந்தது. 

ான்காது ஆங்கிரன - கசூர் ரதார் (1799) 

ளன்களம் நசூர் ளருக்கு யழியகுத்த சூழ்நிக பின்யருநளறு 

தளகுத்துக் கூளம். பிரிட்டிரளரிைம் அைந்த டுதளல்விக்கும், தன்மீது 

திணிக்கப்ட்ை நிந்தகளுக்கும் ழியளங்குயதற்கள தருணத்த 

திப்புசுல்தளன் திர்ளக்கி இருந்தளர். நலும், நசூப எரு யலிநயளய்ந்த 

அபசளக நளற்வும் அயர் தீர்நளனித்தளர். 

பிரிட்டிஷ் பபசுக்கு திபளகப் ளரிை ல்யறு உதவிக திப்பு 

ளடிளர். பிபளன்சு, அபபினள, துருக்கி ளன் ளடுகளின் உதவினப்  

முனற்சிகள் நற்களண்ைளர். 1798 ஜுயில் பிபஞ்சு புபட்சி அபசளங்கத்துைன் 

அயர் தளைர்பு களண்ைளர். ஸ்ரீபங்கப்ட்ைணத்தில் ஜளகளபியின் கமகம் 

தளற்றுவிக்கப்ட்ைது. பிபஞ்சு குடினபசின் களடியும் அங்கு க்கவிைப்ட்ைது. 

சுதந்திப நபம் ைப்ட்ைது. பின்ர், ப்ளலினன் ஆட்சிக்கு யந்தபிகு, 

அயரிைமிருந்து ட்புக்கடிதம் என்யும் திப்பு ற்ளர். (அப்ளது 

ப்ளலினன் கிப்தின் மீது ைனடுத்திருந்தளர்). 

இத்தருணத்தில்தளன் யல்ஸ்லி பிபபு கல்கத்தளய அைந்தளர். 

யரும்ளத ப்ளலினப் ைனடுப்பு குறித்த அச்சம் அயருக்கு இருந்தது. 

ய, நசூருக்கு திபளகப் ளரிடுயது  அயர் தீர்நளனித்தளர். இதற்களக 

1790 ஆம் ஆண்டு முக்கூட்டிணய மீண்டும் புதுப்பிக்க அயர் முனற்சினடுத்து 

நபளட்டினருைன் தளைர்பு களண்ைளர். அயபது னளசன நபளட்டினர் 

ற்கவில். இருப்பினும் டுநி யகிப்தளக உறுதினளித்தர். 

இதற்கிையில், லதபளளத் நிசளமுைன் துணப் ை எப்ந்தம் சய்து 

களள்ப்ட்டு அங்கிருந்த பிபஞ்சுப்ை விக்கப்ட்ைது. 
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யல்ஸ்லி திப்பு சுல்தளனுைனும் துணப்ை எப்ந்தம் 

சய்துகளள் விமந்தளர். பிபஞ்சுக்களபர்க விபட்டும்டியும், ஆங்கித் 

தூதப ற்கும்டியும் யணிகக் குழுவுைனும் அதன் கூட்ைளளிகளுைனும் 

இணக்கநளக சல்லும்டியும் களரி யல்ஸ்லி திப்புவுக்கு கடிதங்கள் 

ழுதிளர். இயற் திப்பு அட்சினப்டுத்தினதளல் ளன்களம் நசூர் ளர் 

தளைங்கினது. இப்ளர் குறுகின களந ைற்து. ஆங்கினரின் 

திட்ைப்டி ம்ளய் பளணுயம் ததி ஸ்டூயர்ட் தநயில் நற்கிலிருந்து 

நசூபத் தளக்கினது. தந ஆளுரின் சகளதபர், ஆர்தர் யல்ஸ்லியின் 

சன்ப் ைகள் திப்புய அயபது தகர் ஸ்ரீபங்கப்ட்ைணத்திற்க 

பின்யளங்கும்டி சய்தது. டுகளனம் அைந்த நியிலும் திப்பு இறுதியப 

ளரிட்ைளர். ஸ்ரீபங்கப்ட்ைணம் கப்ற்ப்ட்ைது. திப்பு சுட்டுக் 

களல்ப்ட்ைளர். 

ரதாருக்குப்பின் கசூர் 

திப்பு சுல்தளனின் வீழ்ச்சிக்குப் பிகு, நசூர் யல்ஸ்லியின் களடியில் 

கிைந்தது. நசூர் அபசின் நனப் குதியில் மீண்டும் இந்து அபச அயர் 

ற்டுத்திளர். மூன்ளம் கிருஷ்ணபளஜள ன் ந்து யனது சிறுயன் நன்பளக 

முடி சூட்ைப்ட்ைளன். சுநளர் 200 ஆண்டுகளுக்குப் பிகு மீண்டும் நசூர் 

தகபளகினது. முந்தன அநச்சபள பூபணய்னள தியளளக 

நினமிக்கப்ட்ைளர். நசூர் அபசின் ஞ்சின குதிக பிரிட்டிரளரும் நிசளமும் 

ங்கிட்டுக் களண்ைர். கபள, யனளடு, களனம்புதூர், தர்நபுரி, 

ஸ்ரீபங்கப்ட்ைணம் ஆகினயற் பிரிட்டிரளர் தம்யசந யத்துக்களண்ைர். 

கூட்டின சுற்றியிருந்த குதிகள், சித்தூரின் எரு குதி, சித்ததுர்க்கள 

நளயட்ைங்கள் ஆகினய நிசளமுக்கு களடுக்கப்ட்ை. நசூரில் ஆங்கின 

தூதுயர் எருயர் நினமிக்கப்ட்ைளர். திப்புவின் குடும்த்திர் யலூர் களட்ைக்கு 

அனுப்பி யக்கப்ட்ைர். 

தல்தனஸ்லியும் ாட்டிர்களும் 

துணப்ைத் திட்ைத்திற்கு உட்ைளத எப குதி நபளட்டினநளகும். 

நபளட்டினர்களின் தயபளக ளளட்ளவிஸ் திம்ை சனல்ட்ைளர். 

பிரிட்டிரளரின் ஆதிக்கத்தில் சிக்களநல் நபளட்டின அபச சுதந்திபநளக யத்திருக்க 

அயர் ளடுட்ைளர். திப்புவுக்கு திபளக களபன் யளலிசுக்கு உதவினதளல், 

நசூரிலிருந்து ரும் நிப்குதிகள் அயருக்கு கிைத்த. 1800 ஆம் ஆண்டு 

ளள ட்ளவிஸ் நந்தது நபளட்டினருக்கு ரிமப்ளகும். 

ஷ்யள இபண்ைளம் ளஜிபளவ், கல்விநளளகவும் தளற்ப் ளலிவுைனும் 

இருந்தளதிலும், அயரிைம் அபசினல் அறிவு குயளகய களணப்ட்ைது. 
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நபளட்டின தயர்களுக்கிைன களணப்ட்ை உட்பூசல் அழிவுக்க இட்டுச் 

சன்து. ஜஸ்யந்த் பளவ் லளல்கரும், தௌத்பளவ் சிந்தினளவும் 

எருயருக்களருயர் சச்சபவிட்டுக் களண்ைர்.  

ஷ்யள, லளல்கருக்கதிபளக சிந்தினளய ஆதரித்தநனளல், லளல்கர் 

ஷ்யளமீதுைனடுத்தளர். இப்ளரில் ஷ்யள, சிந்தினள இருயரும் 

தளல்வினைந்தர். பூளயக் கப்ற்றின லளல்கர் அந்கப 

சூபனளடிளர். ரும் களள்ப் ளருளுைன் தநது தகர் திரும்பிளர். 

பீதினைந்த ஷ்யள இபண்ைளம் ளஜிபளவ் சீன் ன் இைத்துக்கு 

தப்பினளடிளர். 1802ல் அயர் சீன் உைன்டிக்கயில் கனழுத்திட்ைளர். இது 

எரு துணப்ை எப்ந்தநளகும். இதன்டி, ஷ்யள மீண்டும் நபளட்டின 

அபசின் தயபளக ற்றுக் களள்ப்ட்ைளர். இது னபவுக்க ன் 

ளதிலும், சீன் உைன்டிக்க யல்ஸ்லியின் துணப்ைத் திட்ைத்தின் 

நணிநகுைநளக கருதப்டுகிது. 

னில், இவ்வுைன்டிக்கப்டி நபளட்டினரின் அனலுவுக் களள்க 

பிரிட்டிரளரின் கட்டுப்ளட்டில் களண்டு யபப்ட்ைது. இதளல், நபளட்டினத் 

தயர்கள் பிரிட்டிரளருக்கு திபளக சனல்டுயது தவிர்க்கப்ட்ைது. 

யதளன் நபளட்டினர்கள் இந்த உைன்டிக்கன அடிந சளசம் ன்று 

குறிப்பிட்ைர். 

சீன் உைன்டிக்கயின் உைடி வியளக, பிரிட்டிஷ் ைகள் ஆர்தர் 

யல்ஸ்லி தநயின் கீழ் பூளவிற்கு சன்று அங்கு ஷ்யளய மீண்டும் 

தவியில் அநர்த்தினது. லளல்கர் பூளவிலிருந்து தப்பினளடிளர். 

இண்டாம் ாட்டிப் ரதார் (1803 - 1805) 

தௌத்பளவ் சிந்தினளவும், இபகூஜி ளன்ஸ்யும் சீன் உைன்டிக்கன 

நபளட்டினரின் தசத்திற்கு ற்ட்ை இழுக்களக கருதிர். இவ்விரு தயர்களின் 

ைகளும் என்றிணந்து ர்நத ஆற்க் கைந்து யந்த. 1803 ஆகஸ்டில் 

யல்ஸ்லி நபளட்டினருக்கதிபளக ளர் அறிவிப்பு சய்தளர். 1803 ஆகஸ்டில் 

அகநது கப கப்ற்றின ஆர்தர் யல்ஸ்லி, நபளட்டினக் கூட்டுப்ைக 

அவுபங்களளத்துக்கு அருகிலுள் அச ன் இைத்தில் முறினடித்தளர். 

பின்ர், நபளட்டின தசத்துக்குள் நுமந்த ஆர்தர் யல்ஸ்லியின் 

ைகள் ளன்ஸ்ன அபகளன் சநயளியில் தளற்கடித்த. இதன் 

வியளக, யல்ஸ்லி ளன்ஸ்யுைன் தினளகன் உைன்டிக்கன 

சய்துகளண்ைளர். இதுவும் எரு துணப்ை எப்ந்தநளகும். இதன்டி 

எரிசளவின் கட்ைளக் நளகளணம் பிரிட்டிரளருக்கு கிைத்தது. 
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சிந்தினளவுக்கு திபளக பிரிட்டிஷ் ைத்ததி க் நற்களண்ை 

ைனடுப்பு பிபமிக்கத் தக்கதளகும். யபளற்றுப் புகழ்யளய்ந்த ைல்லி கருக்குள் 

நுமந்த க். அங்கிருந்த முகளனப் பபசர் ரள ஆத்த பிரிட்டிரளரின் 

ளதுகளப்பில் களண்டு யந்தளர். பத்பூர் அபசருைன் ச்சுயளர்த்த ைத்தின க் 

ஆக்பளய ஆக்பமித்துக் களண்ைளர். இந்த ைனடுப்பில் ஆயிபக்கணக்கள 

நபளட்டின வீபர்கள் களல்ப்ட்ைர். சிந்தினள பிரிட்டிரளருைன் துணப்ை 

எப்ந்தம் சய்து களண்ைளர். இது சுர்ஜி – அர்ஜுன்களன் உைன்டிக்க 

ப்டும். 

சிந்தினளவின் கயர் ன்தளல், லளல்கர் இப்ளரில் நபளட்டினப 

ஆதரிக்களநல் தனிந களத்தளர். யல்ஸ்லி எப்ந்தம் சய்னத் தூண்டினளது 

ரும் களரிக்கக லளல்கர் முன்யத்தளர். இதளல், யல்ஸ்லி 

அயர்மீது ளர் தளடுத்தளர். இப்ைனடுப்பு ன்கு திட்ைமிைப்ட்டிருந்த 

ளதிலும் ஆங்கின ததிகளின் சி தயறுகளல் லளல்கப யல்த் 

தயறிளர். 

தல்தனஸ்லி தற்றி திப்பீடு 

ஆதிக்கக் களள்கன பின்ற்றின யல்ஸ்லி ளடுக யன்று 

இணப்தின குறினளக சனல்ட்ைளர். பபசுக்கு அடிகளலின 

நளநனிதர்களில் யல்ஸ்லியும் எருயர். இந்தினளவில் பிரிட்டிஷ் பபசு 

ன்த பிரிட்டிஷ் இந்தினப் பபசு ன்று நளற்றின ருந அயபன சளரும். 

இந்தினளவில் பிரிட்டிஷ் தநன ற்டுத்தினத அயபது முக்கினச் 

சளதனளகும். இந்தின அபசுகளின் வீத்த கண்ைறிந்து தது அபசினல் 

நுட்த்த (துணப்ைத் திட்ைம்) அயர் ன்கு னன்டுத்திளர். கர்ளைகம், 

தஞ்சளவூர் அபசுக இணத்தநனளல் சன் நளகளணம் உருயளக அயர் 

யழியகுத்தளர். சன் நளகளணத்தயும் ஆக்பள நளகளணத்தயும் 

உருயளக்கினயர் ன்று இயப அமக்களம். இத்தகன யழிகளில், இந்தின 

துணக் கண்ைத்தின் ரும்குதி யணிகக்குழுவின் ளதுகளப்பின்கீழ் களண்டு 

யபப்ட்ைது. ""யளணி கமகநளக இருந்த கிமக்கிந்தின யணிகக் குழுய எரு 

பபசு சக்தினளக இயர் நளற்றிளர்"". 

தாடம் - 4 

ரேஸ்டிங்ஸ் பிபு (1813 - 1823) 

  1813 ஆம் ஆண்டு லஸ்டிங்ஸ் பிபபு தந ஆளுபளகப் 

தவினற்ளர். ஆதிக்கக் களள்கன தீவிபநளக பின்ற்றின அயர்  

ளர்களில் ஈடுட்ைளர். அயபது தீவிப நற்றும் பபசுக் களள்ககள் பிரிட்டிஷ் 
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பபசின் விரியளக்கத்திற்கு வித்திட்ை. இந்தினளவில் பிரிட்டிஷ் அபச 

முதன்நனளதளக உண்நயில் நளற்றினயர் இயபனளகும்.  

லஸ்டிங்ஸ் தவினற்ளது இந்தினளவின் நிந பிரிட்டிஷ் 

ஆட்சிக்கு ரும் அச்சத்த அளிப்தளகய இருந்தது. நத்தின இந்தினளவில் 

குமப்ம் நீடித்தது. பிண்ைளரிகள் அப்குதின களள்னடித்த யண்ணம் 

இருந்தர். நபளட்டினபளல் அயர்க எடுக்க முடினவில். நபளட்டின 

தயர்களுக்குள் உட்பூசல்கள் தளைர்ந்த. இருப்பினும், அயர்கள் 

பிரிட்டிரளப இந்தினளயவிட்டு விபட்டுயதின குறினளக இருந்தர். 

ஷ்யள பிரிட்டிரளருக்கு திபள சதிகளில் ஈடுட்ைளர். கூர்க்களக்களின் 

ஆக்பமிப்பு லஸ்டிங்சுக்கு கயனளிப்தளக இருந்தது. ய, பிண்ைளரிக 

எடுக்கி அநதின நி ளட்ைவும், நபளட்டினருைனும் கூர்க்களக்களுைனும் 

ளரிட்டு பிரிட்டிஷ் அபசுக்கு இருந்த அச்சத்தப் ளக்கவும் அயர் உறுதி 

பூண்ைளர். 

கூர்க்காவிணருக்கு எதிாண ரதார் (1814 - 1816) 

1768ல் ளம் எரு யலிந மிக்க கூர்க்கள அபசளக ழுச்சி ற்து. 

இந்தினளவின் யைக்கிலிருந்த ளம் சீளய யைக்கிலும் யங்களத்த 

கிமக்கிலும் அனளத்தின நற்கிலும் ல்களகக் களண்டிருந்தது. 1801 ஆம் 

ஆண்டு அனளத்தி யளப்பிைமிருந்து களபக்பூர், ளஸ்தி நளயட்ைங்க 

பிரிட்டிரளர் ற்ர். இதளல், பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் ல் ளம் யப 

விரியைந்தது. பிரிட்டிஷ் ஆட்சிப் குதியில் கூர்க்களக்கள் நற்களண்ை 

ஆக்கிபமிப்புகள் ளருக்கு இட்டுச் சன்து. 1814 ஆம் ஆண்டு ந நளதம், 

கூர்க்களக்கள் பிரிட்டிஷ் களயல் நினத்த தளக்கி அங்கிருந்த அதிகளரினயும் 18 

களயர்கயும் களன்ர். ய, லஸ்டிங்ஸ் ளத்தின்மீது ளர் 

தளடுத்தளர். 1814ல் பிரிட்டிரளருக்கும் கூர்க்களக்களுக்கும் இைன  

இைங்களில் நளதல்கள் ைற். இறுதியில் ளப் ையின் 

திநமிக்க ைத்ததினள அநர் சிங் தளள சபணைந்தளர். 

1816 நளர்ச்சில், சகௌலி உைன்டிக்க கனழுத்திைப்ட்ைது. தபளய் 

குதியில் தளங்கள் களரின உரிநன கூர்க்களக்கள் விட்டுக் களடுத்தர். 

நலும், குநளன், களர்யளல் குதிகயும் பிரிட்டிரளருக்கு அளித்தர். இதளல், 

சிம்ளயச் சுற்றியிருந்த குதிகள் பிரிட்டிரளருக்கு கிைத்த. 

அயர்கது யைநற்கு ல் இநளனப் குதிகத் தளட்ைது. 

சிக்கிமிலிருந்து யளினறின கூர்க்களக்கள், களத்நண்டுவில் எரு பிரிட்டிஷ் தூதப 

யத்திருக்கவும் எப்புக்களண்ைர். ஆங்கினபத்தவிப யறு ந்த 

அனல்ளட்ையபயும் ணியில் அநர்த்துயதில் ன்றும் அயர்கள் 
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உறுதினளித்தர். நயளழிைங்கள சிம்ள, முசூரி, னிைளல், பளணிகட் 

ளன்ய பிரிட்டிரளர் யசநளகினது. அயற் சுற்றுளத் தங்களகவும் 

யளழ்வு ஏய்விைங்களகவும் பிரிட்டிரளர் நளற்றினநத்தர். கூர்க்களப் ளரில் 

யற்றி ற்நக்களக லஸ்டிங்சுக்கு நளர்குயிஸ் ட்ைம் யமங்கப்ட்ைது. 

பிண்டாரிககப டுக்குல் 

பிண்ைளரிகளின் தளற்ம் ற்றி தளியள தகயல்கள் இல். நபளட்டினப் 

குதியில் ைனடுத்தளதுதளன் பிண்ைளரி குறித்த தகயல் கிைக்கிது. 

அயர்கள் எரு குறிப்பிட்ை யகுப்னள அல்து சநனத்தனள 

சளர்ந்தயர்கல்ர். ஊதினம் துமின்றி அயர்கள் பளணுயத்திலும் 

ணினளற்றுயதுண்டு. அதற்கு ஈைளக அயர்கள் களள்னடிப்தற்கு 

அனுநதிக்கப்ட்ைர். முதளம் ளஜிபளவ் களத்தில் நபளத்தின பளணுயத்தில் 

குதிப வீபர்களக அயர்கள் ணிபுரிந்தர். ஆளல், அயர்கள் எருளதும் 

ஆங்கினருக்கு உதவினதில் ன்து இங்கு குறிப்பிைத்தக்கதளகும். 

பளஜபுதப் குதிகள், நத்தின நளகளணங்கள் ஆகின பிண்ைளரிகளின் முக்கின 

இருப்பிைங்களகும். களள்னடிப்த அயர்கது அடிப்ைத் தளழிளகும். 

பிண்ைளரிகளின் தயர்கள் இந்து நற்றும் முஸ்லிம் ன் இரு இத்தயும் 

சர்ந்தயர்களக இருந்தர். அயர்களில், யளசில் முகநது, சிட்டு, கரிம் களன் 

ஆகினளர் குறிப்பிைத்தக்கயர்கள். ஆயிபக்கணக்களயர்கள் இயர்கது 

தநன ற்று சனல்ட்ைர். 

1812ல் பிண்ைளரிகள் மீர்சளபூர், ரளலளளத் நளயட்ைங்கத் தளக்கி 

களள்னடித்தர். 1815ல் நிசளமின் ஆட்சிப் குதிக சூபனளடிர். 1816ல் 

யைசர்க்களர் நளயட்ைங்களில் புகுந்து களள்னடித்தர். ய, லஸ்டிங்ஸ் 

பிபபு பிண்ைளரிக எடுக்குயது  உறுதிபூண்ைளர். இதற்க, 1,13,000 

வீபர்கள், 300 துப்ளக்கிகள் களண்ை எரு ரும்ைனத் திபட்டிளர். 

ளற்புமிருந்தும் இப்ை பிண்ைளரிகத் தளக்கினது. யைக்கில் இப்ைக்கு 

லஸ்டிங்ச தந யகித்தளர். தற்கில் சர் தளநஸ் யளஸ்ளப் ை ைத்திளர். 

1818 ஆம் ஆண்டு யளக்கில் பிண்ைளரிகள் முழுதும் எடுக்கப்ட்ைர். அயர்கது 

கூட்ைங்கள் கக்கப்ட்ை. உத்திபப்பிபதசம் களபக்பூர் நளயட்ைத்தில் 

கரீம்களனுக்கு எரு சிறின ண்ண களடுக்கப்ட்ைது. யளசில் முகநது 

சிந்தினளவிைம் தஞ்சநைந்தளர். ஆளல், சிந்தினள அயப பின்ர் 

பிரிட்டிரளரிைம் எப்ைத்தளர். யளசில் சியில் தற்கள சய்து களண்ைளர். 

சித்து பிரிட்டிரளரின் பிடியிலிருந்து களடுகளுக்கு தப்பினளடிளர். அங்கு புலிக்கு 

இபனளளர். 1824ம் ஆண்டு யளக்கில் பிண்ைளரிகளின் தளல் முழுயதுநளக 

முடிவுக்கு யந்தது. 
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ாட்டிக் கூட்டிகவின் வீழ்ச்சி 

நபளட்டினக் கூட்டிணய முறினடித்தது லஸ்டிங்ஸ் பிபபுவின் 

மூன்ளயது முக்கின சளதனளகும். மூன்ளம் ளனிப்ட்டுப் ளர் (1761), 

அதத் தளைர்ந்து ைற் இபண்டு ஆங்கின-நபளட்டினப் ளர்களிளல் 

நபளட்டினர்கள் யலிந குன்றியிருந்தர். ஆளல், முற்றிலும் 

அழிக்கப்ைவில். தங்களுக்குள்ன ளரிட்டுக்களண்டிருந்த அயர்கள், 

யலிநயும் திநயும் குன்றின யளரிசுகளல் நலும் ம் இமந்தர். 

நபளட்டினத் தயர்களின சக்திமிக்கயர்கள ளன்ஸ், கயிக்யளர், 

சிந்தினள, லளல்கர் நற்றும் 

ஷ்யள ஆகினளருக்கிைன எற்றுநயின்றி எருயருக்களருயர் 

ளளநயுைன் பூசல்கள் நிந்து களணப்ட்ைர். ஷ்யள இபண்ைளம் 

ளஜிபளவ் நபளட்டினக் கூட்டிணவின் தயபளக விரும்பிளர். அத சநனம், 

பிரிட்டிரளரின் கட்டுப்ளட்டிலிருந்தும் விடுத  முனற்சித்தளர். அயபது 

முதநச்சபள திரிம்க்ஜியும் இத ஊக்குவித்தளர். 

யணிகக் குழுவின் ஆளசயின்டி, கயிக்யளர் தது பிபதந 

அநச்சர் கங்களதர் சளஸ்திரின ஷ்யளவுைன் சநபசம் ச அனுப்பியத்தளர். 

திரும்பும் யழியில் கங்களதர் சளஸ்திரி 1815 ஜுயில் ளசிக்கில் திரிம்க்ஜியின் 

ஆட்களல் களல்ப்ட்ைளர். 

இது நபளட்டினரிைன நட்டுநல்ளநல் பிரிட்டிரளபயும் யருத்தப்ை 

யத்தது. திரிம்க்ஜின எப்ைக்குநளறு ஷ்யளய பிரிட்டிஷ் அபசு கட்டுக் 

களண்ைது. ஷ்யளவும் இதற்கு உைன்ட்ைளர். பிரிட்டிரளர் திரிம்க்ஜின 

தளள சியில் அைத்தர். ஆளல், அயர் சியிலிருந்து தப்பி ஏடிவிட்ைளர். 

பின்ர், 1817 ஜூன் 3ல் பிரிட்டிஷ் தூதுயர் ல்பின்ஸ்ைன் ஷ்யளய 

யற்புறுத்தி பூள எப்ந்தத்தில் கனழுத்திடுநளறு சய்தளர்.நபளட்டினர்களின் 

தயபளகும் ஆசன ஷ்யள துக்கயண்டினதளயிற்று. 

மூன்நாம் ாட்டிப் ரதார் (1817 - 1818) 

சிறிது ளட்களின இந்த உைன்டிக்கன ஷ்யள பத்து சய்துவிட்டு 

1817 யம்ர் 5ல் பிரிட்டிஷ் தூதபகத்தின்மீது தளக்குதல் தளடுத்தளர். ஆளல், 

கிர்க ன்னுமிைத்தில் அயர் தளற்கடிக்கப்ட்ைளர். அதளல், ளன்ஸ் 

தயர் அப்ளசளகிப் தளம் 1817 ந 17ல் கனழுத்திட்ை ளக்பூர் 

உைன்டிக்கன ற்க நறுத்தளர். இவ்வுைன்டிக்கப்டி ளக்பூர் யணிகக் 

குழுவின் கட்டுப்ளட்டில் யந்தது. அப்ளசளகிப் 1817 யம்ரில் பிரிட்டிரளருைன் 

ைற் சிதளல்தி ளரில் முறினடிக்கப்ட்ைளர். ஷ்யள இச்சநனத்தில் 
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லளல்கரின் உதவின ளடிளர். ஆளல், பிரிட்டிரளர் 1817 டிசம்ர் 21ல் 

பளைளவில் லளல்கப முறினடித்தர். இவ்யளறு, 1817 டிசம்ரில் மிகப்ரும் 

நபளட்டினக் கூட்டிணவு ன் கவு தவிடுளடினளகினது. 

1818ல் சிந்தினள பிரிட்டிரளருைன் எரு புதின எப்ந்தத்தில் கனழுத்திை 

ரிட்ைது. இதன்டி, பிரிட்டிஷ் நளதிக்கத்த ற்றுக்களண்டிருந்த ளளல் 

யளப்புக்கு ஆஜ்மீப விட்டுக் களடுத்தளர். பளைளவின் கயிக்யளர் 

துணப்ை எப்ந்தத்தற்று, அகநதளளத்தின் எரு குதின 

பிரிட்டிரளருக்கு யமங்கிளர். பிண்ைளரிகளின் எடுக்குதலுக்குப் பிகு இபளஜபுத்திப 

அபசுகள் சுதந்திபநளக சனல்ட்ை. 

ல்யறு அபசினல் சளதகள் 1818ல் ைத்தப்ட்ைதளல், பிரிட்டிரளருக்கு 

அந்த ஆண்டு முக்கினத்துயம் ற்தளகும். இந்தினளவின் தநப் ளறுப் 

ற்க நித்த நபளட்டினரின் திட்ைம் முற்றிலும் தகர்க்கப்ட்ைது. பிரிட்டிஷ் 

தநக்கு தைனளக இருந்த நபளட்டினர்கள் வீழ்த்தப்ட்ைர். 

ாட்டிரின் வீழ்ச்சிக்காண காங்கள் 

ஆங்கின - நபளட்டினப் ளர்களில் நபளட்டினர் தளல்வி அைந்ததற்கு 

 களபணங்கள் கூளம். அயற்றில் முக்கினநளய : 

- திநனள தந இல்ளதது 

- ையலிந இல்ளதது 

- அயர்களுக்கிைன நிவின உட்பூசல்கள் நற்றும் எற்றுநயின்ந 

- தளங்கள் யன் குதிகளின் ஆதபயப் த் தயறினது. 

- இந்தினளவில் ஆட்சிசய்த நற் அபசர்கள், யளபுகளுைன் ட்புைன் இல். 

- பிரிட்டிரளர் அபசினல் நற்றும் பளஜதந்திபத்த சரினளக நதிப்பிைத் தயறினது. 

ரேஸ்டிங்சின் சீர்திருத்ங்கள் 

லஸ்டிங்சின் தவிக்களத்தில் ஆட்சிப் பப்பின் ல் ருகினது 

நட்டுநல்ளநல் ஆட்சித் துயிலும் முன்ற்ம் களணப்ட்ைது. சன் 

நளகளணத்தில் சர்தளநஸ் நன்ள அறிமுகப்டுத்தின பனத்துயளரி முன அயர் 

அங்கீகரித்தளர். நீதித்துனப் ளறுத்தயப களபன்யளலிஸ் சட்ைத்தளகுப்பு 

சீபநக்கப்ட்ைது. யங்களத்திலிருந்த களயல் அநப்பு பி குதிகளுக்கும் 

விரிவுடுத்தப்ட்ைது. அயபது ஆட்சிக் களத்தில் இந்தின முன்சீப்களின் 

முக்கினத்துயம் அதிகரித்தது. யருயளய் நற்றும் நீதித் துக்கு இைன நிவின 
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கிர்வு கட்ைளனநளக பின்ற்ப்ைவில். நளயட்ை ஆட்சினர் நீதிதினளகவும் 

கைநனளற்றிளர். 

சநனப் பப்ளர்களலும், பிபளலும் தளய்நளழிக் கல்விக் கூைங்கள் 

அநக்கப்டுயத லஸ்டிங்ஸ் பிபபு ஊக்குவித்தளர். ஆங்கிம் நற்றும் ந 

ளட்டு அறிவினல் 

கல்விக்களக 

கல்கத்தளவில் 

ளது நக்களல் 

இந்துக் கல்லூரி 1817ல் நிறுயப்ட்ைது. இக்கல்லூரியின் புபயபளக லஸ்டிங்ஸ் 

பிபபு இருந்தளர் ன்து குறிப்பிைத்தக்கது. த்திரிக சுதந்திபத்த அயர் 

ஊக்குவித்தளர். 1799ல் களண்டுயபப்ட்ை தணிக்க முன அயர் 

பத்துசய்தளர். 1818ல் சீபளம்பூர் சநனப்பப்ளபள நளர்ஷ்நன் ன்யபளல் 

‘சநளச்சளர் தர்ன்’ ன் யங்களநளழி யளப இதழ் தளற்றுவிக்கப்ட்ைது. 

திப்பீடு 

லஸ்டிங்ஸ் பிபபு சிந்த ைவீபபளகவும் திநமிக்க ஆட்சினளபளகவும் 

திகழ்ந்தளர். கல்வி, த்திரிக்க ளன் துகளில் அயபது தளபளக்களள்க 

ளபளட்ைத்தக்கது. அயர், பிண்ைளரிக எடுக்கிளர். நபளட்டினப வீழ்த்திளர், 

கூர்க்களக்களின் களட்ைத்த சுக்கிளர். 

அயர் கப்ற்றின நிப்குதிகளல் இந்தினளவில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி நலும் 

யலுயைந்தது. ம்ளய் நளகளணத்த உருயளக்கினயர் ன்று அயர் 

ளற்ப்ட்ைளர். யல்ஸ்லி ற் யற்றிக என்றிணத்து 

முழுநப்டுத்தினயர் லஸ்டிங்ஸ் பிபபு ன்ளல் மிகனளகளது. 

 

தாடம் - 5 

வில்லிம் ததண்டிங் பிபு (1828 - 1835) 

1828 ஆம் ஆண்டு வில்லினம் ண்டிங் பிபபு தந ஆளுபளக தவி 

ற்ளர்.1774ல் பிந்த அயர் எரு ளர்வீபபளக யளழ்க்கனத் தளைங்கிளர். 

தது 22யதுயனதின ளைளளுநன் உறுப்பிபளளர். 1803 ஆம் ஆண்டு 

சன்யின் ஆளுபளகநினமிக்கப்ட்ைளர். அப்ளது, சர் தளநஸ் நன்ள 

சனல்டுத்தின யருயளய் சீர்திருத்தங்கஆதரித்தளர். 1806 ஆம் ஆண்டு 

யலூர்க்ககம் களபணநளக அயர் திருப்பினமக்கப்ட்ைளர்.இருப்பினும், மீண்டும் 

அயப தந ஆளுர் தவிக்கு நினநம் சய்தது அயபது புகழுக்கு தக்க 

லஸ்டிங்ஸ் பிபபுவுக்குப்பின் ஆம்லர்ஸ்ட் பிபபு (1823-28) 

ஆட்சிப்ளறுப்பு ற்ளர். அப்ளது முதல் ஆங்கின 

ர்மினப் ளர் ைற்து. 



 

35 

 
 

சளன்ளகும். தந ஆளுபளக, ண்டிங் எரு முற்ளக்கு சீர்திருத்த 

சகளப்தத்தன 

தளைங்கி 

யத்தளர் 

ளம்.இந்தின 

நக்களின் 

ப் 

ணுயத 

இந்தினளவில் ஆளும் பிரிட்டிரளரின் தனளன கைந ன் கருத்த 

அடிப்ைனளகக் களண்டு சனல்ட்ை முதல் தந ஆளுர் ண்டிங் 

ன்தில் னமில். 

இந்தி அசுகள் மீாண தகாள்கக 

வில்லினம் ண்டிங் இந்தின அபசுகப் ளறுத்தயப, ஆக்பமிப்பு 

அற், தயிைளக் களள்கனன பின்ற்றிளர். அப்டி அயர் இந்தின 

அபசுகளின் உள்ளட்டு வியகளபங்களில் தயிட்டிருப்ளபளளல், அது அங்கு 

நிவின முகைள ஆட்சின முடிவுக்கு களண்டு யபய தவிப, ந்த நிப் 

குதினயும் இணக்கும் ண்ணத்தில் அல். 

கசூர் 

நசூரில், யல்ஸ்லினளல் இந்து அபசர் மூன்ளம் கிருஷ்ணபளஜள 

தவியில் அநர்த்தப்ட்டிருந்தளர். தளைக்கத்தில் நசூர் அபசர் அயபது 

திநனள அநச்சர் பூபணய்னளவின் யழிகளட்டுதலுைன் ன்கு ஆட்சி புரிந்தளர். 

ஆளல், முழு ஆட்சிப் ளறுப்யும் அயர் நற்களண்ை ளதுதளன் அயபது 

திநயின்ந யளிப்ட்ைது. அந்த அபசில் யளழ்ந்த குடினளயர்கள் ல்யறு 

துன்ங்க அனுவித்து யந்தர். அயற்றுக்கள தீர்வுகள் களணப்ைவில். 

ய, 1830ல் குடினளயர்கள் ககத்தில் ஈடுட்ைர். சன் பளணுயத்தின் 

துண களண்டு அக்ககம் எடுக்கப்ட்ைது. பின்ர், பிரிட்டிஷ் ஆட்சினளர்கள் 

நசூரின் ஆட்சிப் ளறுப் தளந நற்களண்ைர். நசூரில் எரு 

ஆணனளர் நினமிக்கப்ட்ைளர். அபசருக்கு ஏய்வூதினம் அளிக்கப்ட்ைது.   

கச்சார், தெயிந்திா  

யைகிமக்கு ல்ப்குதியில் அநந்துள் கச்சளர் அபசு முதல் 

ர்மினப்ளரின் இறுதியில் சய்து களள்ப்ட்ை னளண்ைபூ உைன்டிக்கப்டி 

பிரிட்டிஷ் ளதுகளப்பில் விைப்ட்ைது. இந்த சிறின ளட்டின் அபசர் 1832ல் 

சர் நளர்க் கப்ன் ன்யர் 1834 முதல் 1861 யப 

ஆணனளபளக இருந்தளது நசூர் நக்கள் ல்யறு 

னன்கப் ற்ர். ங்களூரிலுள் கப்ன் பூங்கள 

இன்றும் நசூருக்கு அயர் ஆற்றின சயக 

நிவூட்டுயதளக உள்து.  
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டுகள சய்னப்ட்ைளர். அயருக்கு யளரிசுகள் இல்ளநனளல், அந்த ளட்டு 

நக்களின் விருப்ப்டி ண்டிங் கச்சளர் ஆட்சின இணத்துக் களண்ைளர். 

முதல் ர்மினர் ளரின் முடிவில் பிரிட்டிஷ் கட்டுப்ளட்டில் 

களண்டுயபப்ட்ை நற்ளரு ளடு ஜயிந்தினள. இச்சிறின ளட்டின் ஆட்சினளர் 

முபட்டுத்தநளக ைந்து களண்ைளர். களளி தயதக்கு லிகளடுக்கும் 

ளக்கத்துைன் பிரிட்டிரளர் சிப இயர் கைத்திளர். இத்தகன 

களடுஞ்சன தவிர்க்கும் ளருட்டு தந ஆளுர் ண்டிங் 

இந்ளட்ையும் இணத்துக்களண்ைளர். 

குடகு 

குைக ஆட்சிப்புரிந்த அபசர் வீபபளஜள களடுங்களபளகத் திகழ்ந்தளர். 

நக்க களட்டு மிபளண்டித்தநளக ைத்தினதுைன், தது உவிர்களில் 

ஆண்ளர் அயபயும் களன்ளர். வில்லினம் ண்டிங் கர்ல் லிண்ட்ச 

ன்யப குைகு தகபள நர்க்களபளவுக்கு அனுப்பிளர். 1834ல் அபசர் 

தவியிலிருந்து நீக்கப்ட்டு குைகு இணத்துக் களள்ப்ட்ைது. 

இஞ்சித் சிங்குடன் உநவு 

இந்தினளவுக்கு பஷ்ன ைனடுப்பு ன் அச்சம் இருப்த முதலில் 

ஊகம் சய்தயர் வில்லினம் ண்டிங் பிபபு. ய, ஞ்சளப் அபசர் நகளபளஜள 

இபஞ்சித் சிங் நற்றும் சிந்துப் குதியின் அமீர்கள் ஆகினளருைன் ட்புவு 

நற்களள் யண்டினதன் முக்கினத்துயத்த அயர் உணர்ந்தளர். 

இந்தினளவிற்கும் ந்தயளரு ைனடுப்ளருக்கும் டுய ஆப்களனிஸ்தளன் 

இைப்டு ளைளக இருக்க யண்டும் ன்றும் ண்டிங் விரும்பிளர். ஞ்சளபின் 

தகர் ளகூர். தந ஆளுரின் இருப்பிைம் கல்கத்தள. 

ல்தளருதளைக்கநளக இவ்விருயருக்கும் இைன ரிசுப் ளருட்கள் 

ரிநளறிக் களள்ப்ட்ை. இதத் தளைர்ந்து 1831 அக்ைளர் 25ல் ண்டிங் 

பிபபுவும் இபஞ்சித் சிங்கும் சட்ஜ் திக்கபயிலிருந்த ரூளர் ன் இைத்தில் 

முதன் முதளக சந்தித்தர். மிகவும் ஆைம்பநளக ற்ளடு சய்னப்ட்டிருந்த 

இந்த சந்திப்பின்ளது ண்டிங்க் இபங்சித் சிங்குைன் தது ட் உறுதி சய்து 

களண்ைளர். இருயருக்குமிைன சிந்து தி ைகுப் ளக்குயபத்து உைன்டிக்க 

சய்து களள்ப்ட்ைது. இதன்டி, சட்ஜ் தி ளக்குயபத்துக்கு திந்து 

விைப்ட்ைது. 

நலும், யணிகத் தளைர்புைன உைன்டிக்க என்றுக்கும் இபஞ்சித் 

சிங்குைன் ச்சு யளர்த்த ைத்தப்ட்ைது. சிந்துவின் அமீர்களிைமும் இத்தகன 

ட்பு உைன்டிக்க சய்து களள்ப்ட்ைது. 
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1833 ஆம் ஆண்டு தட்டச் சட்டம் 

1773 ஆம் ஆண்டு எழுங்குமுச் சட்ைத்தில் இருது 

ஆண்டுகளுக்குப்பிகு யணிகக் குழுவின் ட்ைனம் புதுப்பிக்கப்ை யண்டும்  

குறிப்பிைப்ட்டிருந்தது. ய, 1793 ஆம் ஆண்டு ட்ைனச் சட்ைம் 

ளைளளுநன்த்தில் நியற்ப்ட்ைது. யணிகக் குழுவின் ஆயுட்களத்த 

நலும் இருது ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிப்பு சய்த இச்சட்ைம் ஆட்சியில் சி சிறு 

நளறுதல்கயும் சய்தது. 1813 ஆம் ஆண்டு ட்ைனச் சட்ைம், இந்தினளவில் 

கல்வி யர்ச்சிக்களக யணிகக் குழு ஆண்டுக்கு எரு ட்சம் ரூளய் 

எதுக்கயண்டும் ன்று விதித்தது. நலும் இருது ஆண்டுகளுக்கு யணிகக் 

குழுவின் ட்ைனம் புதுப்பிக்கப்ட்ைது. 

1833 ஆம் ஆண்டு களண்டு யபப்ட்ை ட்ைனச் சட்ைம் முக்கினத்துயம் 

ற்தளகும். கிமக்கிந்தின யணிகக் குழுவின் அதிகளப யபம்ல்ன இது 

யபன சய்தது. இச்சட்ைத்தின் விதிகள் ந்தளம் ன்யரின் தளபள நற்றும் 

னன்ளட்டு தத்துயங்க உள்ைக்கினதளக அநந்திருந்தது. 

இன் முக்கி பிரிவுகபாண 

1.ஆங்கினக் கிமக்கிந்தின யணிகக்குழு இந்தினளவில் தது யளணிகத்த 

தளைப அனுநதிக்கப்ைவில். இனி, அது பிரிட்டிஷ் அபசரின் அபசினல் 

முகயபளக நட்டும் சனல்டும் ன்று தளியளக்கப்ட்ைது. 

2.வில்லினம் களட்ையின் தந ஆளுர் இனிநல் இந்தினளவின் தந 

ஆளுர் ன்று அமக்கப்டுயளர். இதளல், இந்தினளவின் முதல் தந 

ஆளுர் வில்லினம் ண்டிங் ன்று கூை கூளம். 

3.தந ஆளுரின் ஆளசக் குழுவில் சட்ை உறுப்பிர் எருயர் 

நினமிக்கப்ட்ைளர். அவ்யளறு நினமிக்கப்ட்ை முதல் சட்ை உறுப்பிர் டி.பி. 

நக்கள ன்யபளயளர். 

4.இந்தினளயச் சர்ந்தயர்கள் நற்றும் நதகு நன்ரின் குடிநக்களக யரும், 

தங்கது சநனம், பிப்பிைம், குடியக அல்து நிம் களபணநளக வ்வித தவி 

அல்து ணியில் இருப்த தை சய்னக்கூைளது  இச்சட்ைம் தளியளக 

யபனறுத்துக் கூறினது. ளது ஆட்சிப் ணிகள் இந்தினநனநளக்கப்டுயதற்கு 

இச்சட்ைம்தளன் அடிகளலினது ளம். 

இருது ஆண்டுகளுக்குப்பிகு 1853 ஆம் ஆண்டு ட்ைனச் சட்ைம் 

நியற்ப்ட்ைது. இதுய ட்ைனச் சட்ைங்கள் யரிசயில் இறுதினளதளகும். 

வில்லிம் ததண்டிங் பிபுவின் சீர்திருத்ங்கள் 



 

38 

 
 

இந்தின யபளற்றில் வில்லினம் ண்டிங் பிபபுவின் யருக விதத்தில் 

எரு புதின சகளப்தத்த தளற்றுவித்தது ளம். அயபது ஆட்சி ழு ஆண்டுக 

நீடித்தது ன் ளதிலும், ல்யறு நினள சீர்திருத்தங்கள் அப்ளது 

நற்களள்ப்ட்ை. இயற் நிதித்து, ஆட்சித்து, சமூகம் நற்றும் கல்வி 

ன் தப்புக்களக யபனறுக்களம். 

நிதித்துகந சீர்திருத்ங்கள் 

1828 ஆம் ஆண்டு வில்லினம் ண்டிங் தவினற்ளது இந்தினளவின் 

நிதி நிந திருப்திகபநளக இல். கருவூம் களலினளக இருந்தது. அபசின் 

நிதிநி அறிக்க எரு மில்லினன் ரூளய் ற்ளக்குயுைன் களணப்ட்ைது. 

ய உைடினளக நிதிநிநன சரிசய்ன யண்டின கட்ைளனம் தந 

ஆளுருக்கு இருந்தது. அதற்களக ண்டிங்  ையடிக்கக டுத்தளர். 

அதிகளரிகளுக்கு யமங்கப்ட்டுயந்த ஊதினம் நற்றும் டிகள் 

குக்கப்ட்ைதளடு அதிகப்டினள ணினளர்கள் யநீக்கம் 

சய்னப்ட்ைர். இபளணுயத்துயில் ைமுயிலிருந்த 

ணிக்களத்தின்ளது யமங்கப்ட்ை இபட்ைப்டி (ட்ைள) முன 

எழித்தளர். இத்தகன சீர்திருத்தங்களிளல், அயர் திரும்பிச் சல்லும்ளது, 

கருவூத்தில் 1.5 மில்லினன் ரூளய் உரினளக இருந்தது. 

ஆட்சித் துகந சீர்திருத்ங்கள் 

ண்டிங் அறிமுகப்டுத்தின ஆட்சித் து சீர்திருத்தங்கள் அயபது 

அபசினல் முதிர்ச்சினயும் அனுயத்தயும்  சளற்றினது. நீதித்துயில், 

களபன்யளலிஸ் களண்டு யந்த நளகளண நல் முயீட்டு நீதிநன்ங்கள் 

அகற்ப்ட்ை. 

ரும்ளள யமக்குகள் நிலுயயில் இருந்தநக்கு இந்த 

நீதிநன்ங்க களபணநளக இருந்த. அபசின் சவு குந்தநனளல் 

இனக்குர்கள் இந்த ையடிக்கன உைடினளக எப்புக்களண்ைர். கீழ்நட்ை 

நீதிநன்ங்களில் அந்தந்தப் குதியின் நளழிகளின யமக்குகள் ை 

அனுநதிக்கப்ட்ைது ண்டிங்கின் நற்ளரு யபயற்கத்தக்க ையடிக்கனளகும். 

நலும் உனர்நட்ை நீதிநன்ங்களில் ளபசீக நளழிக்கு திளக ஆங்கிம் 

அறிமுகப்டுத்தப்ட்ைது.  

யருயளய்த் துயிலும் ண்டிங் தது முத்திபனப் தித்து விட்டுச் 

சன்ளர். ஆர்.ம்.ர்ட் தநயில் யைநற்கு நளகளணத்தில் யருயளய் 

திட்ைங்கள் நியற்ப்ட்ை. நி உைநனளர்கள் அல்து நித்த 

யிரிடுயர்களிைம் 30 ஆண்டுகள எப்ந்தம் சய்து களள்ப்ட்ைது. 
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சமுக சீர்திருத்ங்கள் 

வில்லினம் ண்டிங் களண்டு யந்த சமூக சீர்திருத்தங்கள் பிரிட்டிஷ் 

இந்தின யபளற்றில் அயபது னப நிச் சய்த. சதிமு எழிப்பு, 

தக்கர்க எடுக்குதல், ண் சிசுக்கள தடுப்பு ளன்ய இயற்றில் 

அைங்கும். 

சதிமுகந ழிப்பு 

கணயரின் சிதயின விதயனத் தள்ளி களன்றுவிடும் ண்ைன 

‘சதி’ன் யமக்கம், இந்தினளவில்  களநளக பின்ற்ப்ட்டு யந்தது. 

நனிதளபிநளநற் இச்சனல் யை இந்தினளவில், குறிப்ளக யங்களத்தில் 

பயளக களணப்ட்ைது. யங்களத்தில் எபனளண்டில் அத்தகன 800 நிகழ்வுகள் 

ைற் ன் சய்தி கட்ை ண்டிங் அதிர்ச்சினைந்தளர். இனற்க 

நினதிக்கு நளள இச்சன குற்ம் ன்று கருதின ண்டிங் அவ்யமக்கத்த 

எழித்துக்கட்ை முடிவு சய்தளர். 1829 டிசம்ர் 4 ஆம் ளள்‘விதிமு 17’ ன் 

சட்ைம் அறிவிக்கப்ட்ைது. இதன்மூம் ‘சதி’ ன் உைன்கட்ைனறும் யமக்கம் 

சட்ைப்டி எழிக்கப்ட்ைது. சதிமுனப் பின்ற்றுயளர் சட்ைப்டி நீதிநன்த் 

தண்ைக்குட்டுத்தப்டுயளர்கள்  இச்சட்ைம் கூறினது. 1830 ஆண்டு 

இச்சட்ைம் சன், ம்ளய் நளகளணங்களுக்கும் விரிவுடுத்தப்ட்ைது. 

க்கர்ககப டுக்குல் 

நக்களின் அன்ளை யளழ்வில் நிம்நதினற்டுத்தும் விதத்தில் ண்டிங் 

பிபபு நற்களண்ை ளபளட்ைத்தக்க ையடிக்க தக்கர்கள் ன்னும் யழிப்றி 

களள்னர்க எடுக்கினதளகும். 50 அல்து 100 ர் களண்ை குழுக்களக 

சனல்ட்ை தக்கர்கள்,யணிகர்களகயள, னளத்ரீகர்களகயள நளறுயைம் 

அணிந்து, னணிகளின் கழுத்த ரித்துக்களன்று யழிப்றியில் ஈடுடுயது 

யமக்கம், முகளனப் பபசின் வீழ்ச்சிக்குப் பிகு, நத்தின, யை இந்தினளவில் 

நிவின குமப்த்திளல் இத்தகன களள்னர்களின் ண்ணிக்க ருகினது. 

1830 ஆம் ஆண்டு தக்கர்களுக்கு திபள ையடிக்கன கர்ல் சீலீநன் 

ன்யர் தளைங்கிளர். ந்து ஆண்டுக்களத்தில் கிட்ைத்தட்ை 2000 ர் 

பிடிட்ைர். அயர்களில் ரும்ளளளர் களல்ப்ட்ைர். ஞ்சினயர்கள் 

அந்தநளன் நிக்களர் தீவுகளுக்கு அனுப்பி யக்கப்ட்ைர். தக்கர்க 

எடுக்கும் ணியி திநயுைன் சய்த களபணத்தளல், சர் வில்லினம் சீலீநன் 

‘தக்கீ சிலீநன்’ ன்று அமக்கப்ட்ைளர். 

ததண் சிசுக்தகாகன 
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ண் சிசுக்கள ன் இந்த யன்நனள நனித னநற் சன 

சி ளகரீகமுள்யர்களும் சய்து யந்தர். பளஜபுதம், ஞ்சளப், நளயம், கட்ச் 

ளன் குதிகளில் ண் குமந்தகக் களல்லும் இந்த யமக்கம் 

பவியிருந்தது. யங்களத்தில் சவுகர் தீவில் ைற் குமந்த லி சைங்க 

எழிப்தற்கு ண்டிங் தீவிப ையடிக்கனடுத்தளர். ண் சிசுக்களனயும் 

தை சய்தளர். அத தண்ைக்குரின குற்நளக அறிவித்தளர். 

ஆங்கினக் கல்விமுகநக அறிமுகப்தடுத்துல் 

வில்லினம் ன்டிங்கின் ஆட்சியில் ஆங்கிக் கல்விமு 

அறிமுகப்டுத்தப்ட்ைது எரு முக்கின நிகழ்யளகும். கல்வி யர்ச்சி குறித்து 

ரிந்துபகள் சய்யதற்கு நக்கள பிபபு தநயில் அயர் குழுய 

நினமித்தளர். தது அறிக்கயில், பளப்பின இக்கினம் நற்றும் அறிவின 

இந்தின நக்களுக்கு ஆங்கி யழியில் கற்பிக்க யண்டும் ன்று நக்கள 

யலியுறுத்திளர். இந்த ரிந்துபன வில்லினம் ண்டிங் முழுநதுைன் 

ற்ளர். 1835ஆம் ஆண்டு அபசின் தீர்நளம் ஆங்கித்த இந்தினளவின் ஆட்சி 

நளழினளகவும் இக்கின நளழினளகவும் அறிவித்தது. அத ஆண்டில் ண்டிங் 

கல்கத்தள நருத்துயக் கல்லூரிக்கு அடிக்கல் ளட்டிளர். 

வில்லிம் ததண்டிங் தற்றி திப்பீடு 

வில்லினம் ண்டிங் ர்நனள, விருப்பு யறுப்ற், தளபள 

குணமுைன, குத்தறிவுள் நனிதபளகத் திகழ்ந்தளர். 

சதி எழிப்பு, ண் சிசுக்கள தடுப்பு ளன் தது சமூக சீர்திருத்தங்கள் 

மூம் இந்து சமுதளனத்தில் களம் களநளக நிவி யந்த களடுநக எழித்துக் 

கட்டிளர். நற்யர்கள் சளல்ளல் நட்டும் கூறியந்தத ண்டிங் தநது சனளல் 

ைத்திக் களட்டினயர் ன்து குறிப்பிைத்தக்கது. சதி எழிப்பு குறித்த அபசு 

தீர்நளத்த நியற்றும் ளது தது தவிக்கு ஆத்து யருயதக்கூை அயர் 

ளருட்டுத்தவில். அத்தகன நளதிைமும் ர்நயும் அக்களத்தின 

ஆட்சினளர்களிைம் அரிதளகய களணப்ட்ைது. அயபது கல்வி சீர்திருத்தங்களல் 

இந்தினள எரு புதின சகளப்தத்தில் அடினடுத்து யத்தது ளம். 

தாடம் - 6 

டல்ேவுசி பிபு (1848 - 1856) 

1848 ஆம் ஆண்டு ைல்லவுசி பிபபு தவினற்ளது அயர்தளன் 

இந்தினளவில் தவியகித்த தந - ஆளுர்களின இன 

யனதுைனயபளயிருந்தளர். அயபது ஆபம்கள யளழ்க்க சிப்புமிக்கதளகும். 
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ஆக்ஸ்ளர்டிலுள் கிறிஸ்து கல்லூரியில் கல்வி யின்யர். ளைளளுநன் 

உறுப்பிபளக தவி யகித்தளர். இங்கிளந்து பிபதநர் சர் பளர்ட் பீல் ன்யரின் 

ம்பிக்கனப் ற்றுத் திகழ்ந்தளர். யணிக யளரினத்தின் தயபளக ளறுப்பு 

யகித்தளது பயில்ளத யர்ச்சிக்கு ளடுட்ைளர். 1847 ஆம் ஆண்டு அயருக்கு 

இந்தினளவின் தந ஆளுர் தவி யமங்கப்ட்ைது. அத ற்று 1848 

ஜயரியில் இந்தினளவுக்கு யந்தளர். 

 

இகப்புக் தகாள்கக 

ைல்லவுசி ஆட்சிக்களத்தின் குறிப்பிைத்தக்க அம்சம் அயர் ைத்தின 

‘இணப்பு’கனளகும். யணிகக் குழுவின் ல்க அயர் 

விரிவுடுத்தினதற்கு அபசினல் ஆதிக்கம், பபசு விரியளக்கம், யணிக நம்ளடு, 

நிதி ஆதளபத்தப் ருக்குதல் ளன் ளக்கங்கள் இருந்த. தது 

இணப்புகளுக்கு அயர் யவ்யறு களபணங்கக் கூறிளலும், 

இணக்கப்ட்ை ளடுகளில் நிவின முகைள ஆட்சின முடிவுக்கு 

களண்டு யருயத அயபது முதன்நனள ளக்கநளக இருந்தது. குறிப்ளக 

அனளத்தி இணப்பிற்கு இதுய களபணநளகும். இணக்கப்ட்ை ளடுகளில் 

ல்ளட்சின ற்டுத்துயதில் அயர் உறுதினளக இருந்தளர். அத சநனம், 

இத்தகன இணப்புகளல் பபசுக்கு ளதுகளப்பு, யணிகம் நற்றும் நிதி 

ஆதளனங்கள் ளன் ன்நகயும் அயர் கருத்தில் களண்டிருந்தளர். 

ைல்லவுசி இந்தினளவிற்கு யரும்ளத இணப்புக் களள்கன 

பின்ற்றினளகயண்டும் ன் ண்ணத்துைன் யந்தளர் ன்றும் கூமுடினளது. 

ஆளல், இணப்புக் களள்கன பின்ற்றினதன் மூம் இந்தினளவில் 

பிரிட்டிஷ் ஆட்சின நலும் யலிநப்டுத்திளர். ஞ்சளப், கீழ்ர்நள, நத்தின 

நளகளணத்தின் ரும்குதி, அனளத்தி ளன்ய அயபளல் இணத்துக் 

களள்ப்ட்ையற்றுள் குறிப்பிைத்தக்கதளகும்.  

தஞ்சாப் இகப்பு 

1849 ஆம் ஆண்டு ைற் இபண்ைளயது ஆங்கின சீக்கினப்ளரின் 

முடிவில் ைல்லவுசி ஞ்சள இணத்துக் களண்ைளர். ஞ்சளபின் நிர்யளகத்த 

அயர் திநனள யகயில் சீபநத்தளர். அம்நளகளணம் சிறு நளயட்ைங்களகப் 

பிரிக்கப்ட்டு நளயட்ை அதிகளரிகள் கட்டுப்ளட்டில் விைப்ட்ைது. அயர்கள் 

துண ஆணனர்கள்  அமக்கப்ட்ைர். இந்த துண ஆணனர்கள் தநது 

உதவினளர்கள் மூம் நக்களுைன் ருங்கின படித் தளைர் ற்டுத்திக் 

களண்ைர். யருயளய் நற்றும் நீதித்துகள் என்றிணக்கப்ட்ை. இதளல் 
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அதிகளபத்துைன் கூடின ளறுப்பு உறுதி சய்னப்ட்ைது. நக்களின் 

மக்கயமக்கங்களுக்கு ற் சட்ைங்களும் ைமுகளும் 

ளிநப்டுத்தப்ட்ை. ஞ்சளபின் முழு ஆட்சினதிகளபமும் முதன்ந 

ஆணனரிைம் யமங்கப்ட்ைது. உண்நயில், தந ஆளுப ஞ்சளபின் 

ஆட்சினளபளகத் திகழ்ந்தளர். ஞ்சளபின் ஆட்சியில் ளபன்ஸ் சகளதபர்கள் ஆற்றின 

சயகள் சிப்ளயனளகும். மூன் ஆண்டுகளுக்குள் அந்த நளகளணத்தில் 

முழு அநதி ற்டுத்தப்ட்ைது. உள்ளட்டு, அனல்ளட்டு 

கயர்களிைமிருந்தும் அது ளதுகளக்கப்ட்ைது. 1859ல், சர்ஜளன் ளபன்ஸ் 

ஞ்சளபின் துண ஆளுபளகப் தவினற்ளர். 

இண்டாது தர்மிப் ரதாரும் கீழ்தர்ா இகக்கப்தடுலும் 

1852 ஆம் ஆண்டு பங்கூனில் ற்ட்ை யளணிகப் பூசல்க 

பிரிட்டிரளருக்கும் ர்மினருக்கும் இைன மீண்டும் கந தளன் 

களபணநளகும். இபண்ைளம் ர்மினப் ளரின் முடிவில் (1852) ைல்லவுசி ‘கு’ 

ன் இைத்த தகபளகக் களண்ை கீழ் ர்நளய இணத்துக்களண்ைளர். 

நஜர் ஆர்தர் ப ன்யர் புதின நளகளணத்துக்கு ஆணனபளக 

நினமிக்கப்ட்ைளர். அயபது நிர்யளகம் திநனளதளக விங்கினது. கீழ் ர்நளய 

இணத்துக் களண்ைதளல் பிரிட்ைனுக்கும் மிக்க னனுைனதளக இருந்தது. 

இப்ளரின் ளது கப்ற்ப்ட்ை பங்கூன் ஆசினளவின் மிகப்ரின 

துமுகங்களில் என்ளகும். 

ாரிசு இக்கும் தகாள்கக 

அநதி யழியில் ளடுக இணப்தற்கு தனும் தருணம் 

கிைக்குநளளல் அத ைல்லவுசி தக்க யளய்ப்ளக னன்டுத்திக் களண்ைளர். 

இந்தினளவில் கிமக்கிந்தின யணிகக்குழு யலிந ற் அபசளக உருயடுத்து 

யந்தது. இந்தின ஆட்சினளர்களுைன் அது  எப்ந்தங்க சய்து களண்ைது. 

அயர்கயும் அயர்கது யளரிசுகயும் ஆதரிப்தளக உறுதிகளடுத்து 

அதற்குப்தில்  சலுகக யணிகக் குழுவின் ஆட்சி ற்று யந்தது. 

இத்தகன எப்ந்தங்க பிரிட்டிரளர் விரும்பினதளல், ைல்லவுசி நலும் 

யலிந  விரும்பிளர். 

இந்து சட்ைப்டி எருயர் தக்கு ஆண் யளரிசு இல்னனில், எரு 

புதல்யப தத்தடுத்துக்களண்டு தது சளத்துக்க அயருக்கு 

உரிநனளக்களம். ஆளல், தந அபசளல் (பிரிட்டிஷ் அபசு) 

ளதுகளக்கப்ட்டுயரும் எரு இந்து அபசர் தக்குப் பிகு அபச தவினற்தற்கு 

எரு ஆண்யளரிச தத்து டுக்க முடியுநள ன் கள்வி ழுந்தது. ளதுயளக, 
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பிரிட்டிஷ் அபசின் அனுநதினளடுதளன் அவ்யளறு தத்து டுப்து யமக்கநளக 

இருந்து யந்தது. 

ைல்லவுசியின் களள்கப்டி பிரிட்டிஷ் அபசு அவ்யளறு தத்து டுப்தற்கு 

அனுநதி நறுக்குநளளல், அந்த அபசுக்கு யளரிசு இல்ளநல் ளகும். ய, 

யளரிசு இல்ள அபசு பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் எரு குதினளக இணக்கப்டும் ன்று 

ைல்லவுசி கருதிளர். எரு தனி ர் தத்து டுத்து தது தனிப்ட்ை 

சளத்துக்களுக்கு அயப யளரிசு ஆக்குயதற்கும், தத்து டுக்கப்ட்ையர் ளட்ை 

ஆளும் உரிந றுயதற்கும் யறுளடு உள்து ன்று ைல்லவுசி யளதிட்ைளர். 

ைல்லவுசியின் இக்களள்க யளரிசு இமப்புக் களள்க  அமக்கப்டுகிது. 

ைல்லவுசி தது யளரிசு இமக்கும் களள்கன னன்டுத்தி 1848ல் 

‘சதளபள’ய பிரிட்டிஷ் ஆட்சிப் குதியுைன் இணத்துக் களண்ைளர். ஜளன்சி, 

ளக்பூர் ஆகின 1854ல் இணத்துக் களள்ப்ட்ை. இயற் இணத்துக் 

களண்ைதளல், 

நத்தின 

நளகளணங்களின் 

ரும்குதி 

பிரிட்டிஷ் 

ஆட்சியின் 

கட்டுப்ளட்டில் யந்தது. இந்த புதின நளகளணம் 1861 ஆம் ஆண்டிலிருந்து எரு 

முதன்ந ஆணனரின் தநயில் நிர்யகிக்கப்ட்ைது. 

யளரிசு இமக்கும் களள்க சட்ைத்துக்கு பும்ளது ன்று கூ 

முடினளவிட்ைளலும், அக்களள்கன ைல்லவுசி ைமுப்டுத்தினத 

கயனளிக்கும் எரு புதின கண்டுபிடிப்ளகும். சதளபள, ஜளன்சி, ளக்பூர் 

இணப்புகளல் பிரிட்டிரளருக்கு ருத்த ன்ந விந்தது. னினும், யளரிசு 

இமக்கும் களள்கன தநது ளடிணக்கும் களள்கக்கு எரு கருவினளக 

னன்டுத்தினதற்கு ைல்லவுசி மீது குற்ம் சளட்ைப்ட்ைது. 

1857 ஆம் ஆண்டு ரும் ககத்திற்குப்பிகு யளரிசு இமக்கும் களள்க 

திரும்ப் ப்ட்ைது. 

அராத்தி இகப்பு 

பிரிட்டிரளருக்கும் அனளத்தி அபசுக்கும் இையிள உவு 1765 ஆம் 

ஆண்டு நற்களள்ப்ட்ை அனகாதாத் உடன்தடிக்ககயிலிருந்த 

தளைங்குகிது. யளபன் லஸ்டிங்ஸ் தளைங்கி  தந ஆளுர்கள் தது 

நிர்யளகத்த நம்டுத்துநளறு அனளத்தி யளப்பிைம் அவ்யப்ளது கட்டுக் 

  1857 ஆம் ஆண்டு சிப்ளய் ககத்தின்ளது 

இக்களள்கனளல் ளதிக்கப்ட்ை ஜளன்சி பளணி ட்சுமிளய் 

பிரிட்டிரளருக்கு திபளக தீவிபநளகப் ளரிட்ைளர் ன்து 

குறிப்பிைத்தக்கது. 
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களண்ைர். ஆளல், அனளத்தியில் நிர்யளகம் நளசநளதளகய இருந்து 

யந்தது. அனளத்தி யளப் பிரிட்டிரளருக்கு மிகவும் கைநப்ட்ையபளக 

இருந்தநனளல் அனளத்தின அயர்கள் இணத்துக் களள்ளநல் இருந்தர். 

1851 ஆம் ஆண்டு, க்ளவில் தூதுயபளக இருந்த வில்லினம் சீலீநன் தது 

அறிக்கயில் ‘நக்கள் டும் துன்ங்கயும் உணர்வுகற் ஆட்சி சீர்கடுகளும் 

அனளத்தியில் நிவுகிது ன்று குறிப்பிட்டிருந்தளர். ஆளல், அனளத்தின 

இணக்கும் களள்கக்கு அயர் திர்ப்பு தரிவித்தளர். அனளத்தியின் 

நிநன ஆய்வு சய்த ைல்லவுசி 1856ல் அத இணத்துக் களண்ைளர். 

யளப் யளஜித் அலி ன்யருக்கு ஆண்டுக்கு 12 ட்சம் ரூளய் ஏய்வூதினம் 

யமங்கப்ட்ைது. இணக்கப்ட்ை குதி எரு முதன்ந ஆணனரின் 

கட்டுப்ளட்டில் விைப்ட்ைது. 

ைல்லவுசி நற்களண்ை இணப்புகளின இறுதினளது அனளத்தி 

இணப்ளகும். இதளல், ரும் அபசினல் ஆத்து உருயளயிற்று. அனளத்தி 

இணப்பு முஸ்லிம்களிைன ருத்த ரிச்ச ற்டுத்தினது. நலும், 

பிரிட்டிஷ் ையிலிருந்த இந்தின வீபர்கள் ரும்ளளர் அனளத்தினச் 

சர்ந்தயர்கள். இணப்புக்கு முன்பு அயர்கள் சிப்ளதளரு நினப் 

ற்றிருந்தர். அனளத்தி இணப்பிளல், அயர்கள் தங்கது கவுபயத்த 

இமந்துவிட்ைதளக கருதிர். சிப்ளய் ககத்தின் ளது அயர்கள் பிரிட்டிரளருக்கு 

திபளகத் திரும்பிர். இவ்யளறு ல்யறு யழிகளில் அனளத்தி இணப்பு 1857 

ஆம் ஆண்டு சிப்ளய் ககத்துக்கு யழியகுத்தது. 

டல்ேவுசி ரற்தகாண்ட உள்ாட்டு சீர்திருத்ங்கள் 

ைல்லவுசி கப்ற்றின நிப்குதிகளல் இந்தினளவின் யபைந 

நளற்ம் ற்து ளம். அயர் எரு ைனடுப்ளர் நட்டுநல் சிந்த 

ஆட்சினளரும்கூை. யங்களத்துக்க தனினளக துண ஆளுர் 

நினமிக்கப்ட்ைதளல், ைல்லவுசி தது முழு கயத்த நிர்யளகத்தில் சலுத்த 

முடிந்தது. 

புதின நளகளணங்க சம்நப்டுத்தி எரு வீ அபசளக அயற் 

நளற்றினது அயபது மிகப்ரும் சளதனளகும். புதிதளக யல்ப்ட்ை 

குதிக நத்தின கட்டுப்ளட்டில் யத்திருக்கும் யகயில் ""சீகக்கப்தடா 

அகப்பு"" (No n -Re g u l a t i o n  Sy s t e m) ன் திட்ைத்த 

அறிமுகப்டுத்திளர். இதன்டி, புதிதளக யல்ப்ட்ை குதி எவ்யளன்றிலும் 

எரு ஆணனர் நினமிக்கப்ட்ைளர். இந்த ஆணனர்க தநது 

படிக்கட்டுப்ளட்டில் யத்திருந்தளர். யங்கள தபப்ையின் 
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தநனகத்

த கல்கத்தளவிலிருந்து மீபட்டுக்கு நளற்றிளர். சிம்ள பிரிட்டிஷ் பளணுயத்தின் 

நிபந்தப தநயிைநளக இருந்தது. 

யில் தாககள் அறிமுகம் 

இந்தினளவில் பயில்ளதகள் அறிமுகத்தளல் ளருளதளபத்தில் எரு புதின 

சகளப்தந தளன்றினது. பிரிட்டிரளர் அதிக அக்கபயுைன் சனல்ட்டு விபயளக 

பயில்ளதக அநக்க முற்ட்ைதற்கு மூன்று முக்கின களபணங்கக் 

கூளம். முதளயது யளணி யசதி, இபண்ைளயது நிர்யளக யசதி, மூன்ளயது 

ளதுகளப்பு யசதி.  

ககம் ளன் குமப்ங்களின் ளது துருப்புக அனுப்புயதற்கு பயில் 

ளதகள் ரிதும் னன்ட்ைது. பயில்ளத யர்ச்சிக்கு ைல்லவுசியின் 

ங்களிப்பு ளற்த்தக்கதளகும். 1853ல் அயர் ‘பயில்ய அறிக்க' என் தளந 

தனளரித்தளர். இந்தினளவின் திர்கள பயில்ளத களள்கன இது 

யடியநத்தது. ""உத்திபயளத மு""யின் கீழ் அயர் பயில்ளத அநக்கும் 

ணிக தளைங்கி யத்தளர். இதன்டி, பயில்ளதகளில் முதலீடு 

சய்தயர்களுக்கு குந்தட்சம் 54 சதவீத யட்டி உறுதினளிக்கப்ட்ைது. எப்ந்த 

களம் முடிந்தவுைன் பயில்ளதக திரும் யளங்கிக் களள்ளும் உரிநன 

அபசு தக்க யத்துக்களண்ைது. ம்ளயிலிருந்து தளண யப சல்லும் முதல் 

பயில்ளத 1853ல் தளைங்கப்ட்ைது. கல்கத்தளயயும் பளணிகஞ்ச் நிக்கரி 

சுபங்கத்தயும் இணக்கும் பயில்ளத 1854 ஆம் ஆண்டிலும், நற்றும் சன் 

அபக்களணம் இையிள பயில்ளத 1856 ஆம் ஆண்டிலும் 

தளைங்கப்ட்ை.  

ந்தி 

அதளல், தந்தியின் னன்ளட்டிளல் தகயல் தளைர்பில் ரும் 

நளற்ங்கள் ற்ட்ை. இந்தினளவில் ைல்லவுசி இதற்களக நற்களண்ை ணிகள் 

சிப்ளயனளகும். 1852 ஆம் ஆண்டு ஏ ரளகன்ச ன்யர் தந்தித் 

துயின் முக்கின கண்களணிப்ளபளக நினமிக்கப்ட்ைளர். ளட்டின் முக்கின 

கபங்கள கல்கத்தள, ரளயர், ம்ளய், சன் ளன்ய தந்தி மூம் 

இணக்கப்ட்ை. ைல்லவுசி தளனகம் திரும்புமுன் சுநளர் 4000 நல்கள் 

நீத்திற்கு தந்திக்கம்பிகள் நிறுயப்ட்ை. 1857 ஆம் ஆண்டு ககத்தின்ளது 

தந்திமு ஆங்கினருக்கு ரும் யபப்பிபசளதநளக அநந்தது. அதன் பளணுய 

நதிப்பு அப்ளதுதளன் ரிதும் உணபப்ட்ைது. 

அஞ்சல் துகந 

உகின் முதல் பயில்ளத 1825 ஆம் ஆண்டு 

இங்கிளந்தில்தளைங்கப்ட்ைது. 
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தற்கள அஞ்சல் துக்கு அடித்தம் அநத்தயர் ைல்லவுசி பிபபு ஆயளர். 

1854ல் எரு புதின அஞ்சகச் சட்ைம் நியற்ப்ட்ைது. இதளல், தூபத்தக் 

கணக்கில் டுக்களநல், இந்தினள முழுயதும் சல்க்கூடின எப நளதிரினளக அப 

அணள அஞ்சல் அட்ை அறிமுகப்டுத்தப்ட்ைது. அஞ்சல் தகளும் முதன் 

முனளக அறிமுகம் சய்னப்ட்ை. 

கல்வி 

கல்வி யர்ச்சியிலும் ைல்லவுசி தது கயத்த சலுத்திளர். சர் சளர்ஸ் 

உட் ன்யரின் 1854 ஆம் ஆண்டு ‘கல்வி அறிக்க’ ‘இந்தினளவின் 

அறிவுப்ட்ைனம்’ க் கருதப்டுகிது. தளைக்கக்கல்வி, இைநிக்கல்வி, 

உனர்கல்வி ன் அத்து நி கல்வி யர்ச்சிக்கும் எரு சனல் திட்ைத்த 

இது அளித்தது. சளர்ஸ் உட் கருத்துக்கள் முழுயதயும் ைல்லவுசி 

எப்புக்களண்டு அயற் ைமுப்டுத்த ையடிக்க டுத்தளர். கல்வித் 

துகள் சீபநக்கப்ட்ை. கல்கத்தள, ம்ளய், சன்ப் ல்கக் கமகங்கள் 

1857 ஆம் ஆண்டு நிறுயப்ட்ை. 

ததாதுப் தணித்துகந 

ைல்லவுசி களத்திற்கு முன்பு ளதுப் ணித்துயின் அலுயல்க 

பளணுய யளரினம் கயனித்து யந்தது. ைல்லவுசி தனினளக எரு ளதுப் 

ணித்துன ற்டுத்தி, களல்யளய்கள் யட்டுயதற்கும், சளகள் 

அநப்தற்கும் கூடுதல் நிதின எதுக்கிளர். 1854ல் நல் கங்கக் களல்யளய் 

ணி நியைந்தது.  ளங்கள் கட்ைப்ட்ை. ளதுப்ணித் துன 

வீப்டுத்தினன் மூம் இந்தினளவின் ளறியினல் ணித்துக்கு ைல்லவுசி 

அடித்தம் அநத்துக் களடுத்தளர். 

டல்ேவுசி தற்றி திப்பீடு 

1856ல் ைல்லவுசி இந்தினளவிலிருந்து தளனகம் திரும்பிளர். அடுத்த 

ஆண்டின சிப்ளய் ககம் யடித்தது. அதற்கு அயபது இணப்புக் 

களள்கன களபணம்  விநர்சிக்கப்ட்ைது. இந்தினளவில் ஏனளநல் ணி 

சய்தநனளல், ளய்யளய்ப்ட்ை ைல்லவுசி 1860ல் இந்தளர். அயர் எரு 

திநனள ஆட்சினளர், தளளக்கு ளர்ய களண்ையர் ன்தில் 

னமில். பிரிட்டிஷ் இந்தினளவின் பப் விரிவுடுத்தி யலிநன 

ற்டுத்திளர். துகளிலும் யர்ச்சிக்கள சகளப்தத்த அயர் தளைங்கி 

யத்தளர். பயில் ளத நற்றும் தந்தித் துகளின் தந்த ன்று அயபத் 

கருதளம். இந்தினளவில் வீ நனநளக்க அயர் தளைங்கி யத்தளர். ‘வீ 

இந்தினளய உருயளக்கினயர்’ ன்றும் அயர் புகமப்டுகிளர். 
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தாடம் – 7 

ருாய் நிர்ாகம், பிரிட்டிாரின் ததாருபாாக் தகாள்கக 

பிரிட்டிாரின் ரபாண் தகாள்கக 

இந்தினள யளண்நன அடிப்ைனளகக் களண்ை ளடு ன்து 

அயரும் அறிந்தத! ரும்ளன்ந நக்கள் தங்களின் யளழ்யளதளபநளக 

யளண்நன ம்பியுள்ர். நகசூல் ன்ளக இருந்தளல் சல்யம் சழிக்கும். 

இல்னல் சியும் ஞ்சமும் தவிரித்தளடும். 

18ஆம் நூற்ளண்டுயப, இந்தினளவில் யளண்நக்கும் குடிசத் 

தளழில்களுக்கும் இைன ருங்கின தளைர்பு இருந்தது. உகின் 

ரும்ளள ளடுகவிை இந்தினள யளண்நயில் சழித்திருந்தது. 

அதளல் கத்தளழில் உற்த்தியிலும் உகின் முக்கின இைத்த அது 

ற்றிருந்தது. ஆளல், பிரிட்டிரளர் கத்தளழி சுக்கினதளடு, புதின நி 

உைந முகள், யருயளய் களள்கன அறிமுகப்டுத்தி யளண் 

கட்ைநப்ன நளற்றினநத்தர். 

இந்தினளவின் தசின யருநளம், அனல்ளட்டு யளணிம், தளழில் 

விரியளக்கம் ளன் ல்யறு ளருளதளப ையடிக்ககளும் ளட்டின் 

யளண்நன அடிப்ைனளகக் களண்ை ைற். ஆளல் 

பிரிட்டிரளரின் களள்ககள் நியரின ப்டி யசூலிப்து ன்தன 

குறிக்களளகக் களண்டிருந்த. இந்தினக் குடினளயர்களின் ன்க 

அயர்கள் கருத்தில் களள்வில். களங்களநளக பின்ற்ப்ட்டு யந்த 

யருயளய் மு புக்கணிக்கப்ட்ைது. அதற்குப் தில் யருயளய் திபட்டுகின் 

இபக்கநற் களள்கன அயர்கள் பின்ற்றிளர்கள். 

தங்கது யருகக்குப்பின், பிரிட்டிரளர் மூன்று யக நிஉைந 

முக பின்ற்றிர். பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ் இருந்த நளத்த நிப்பப்பில் 

சுநளர் 19 சதவிகிதம் ஜமீன்தளரி மு அல்து நினள நியரித் திட்ைத்தின்கீழ் 

இருந்தது. யங்களம், பீகளர், களசி, யைநற்கு ல்ப்பு நளகளணத்தின் 

டுப்குதி, யைக்கு கர்ளைகம் ஆகின குதிகள் இயற்றில் அைங்கும். சுநளர் 30 

சதவீகித நிப்பப்பில் 

நகல்யளரி மு ைமுப்டுத்தப்ட்ைது. யைநற்கு ல்ப்பு 

நளகளணத்தின் ரும்குதி, நத்தின நளகளணங்கள், ஞ்சளப் ஆகின குதிகளில் 

எரு சி நளற்ங்களுைன் இம்மு பின்ற்ப்ட்ைது. ஞ்சின 51 சதவிகித 

நிப்பப்பில் இபனத்துயளரி மு அறிமுகப்டுத்தப்ட்ைது. சன், ம்ளய் 
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நளகளணங்கள், அஸ்றளம், பிரிட்டிஷ் இந்தினளவின் பி குதிகள் இம்முயின் 

கீழ் யந்த. 

நிகனாண நினரித்திட்டம் 

களபன்யளலிஸ் பிபபுவின் மிக முக்கினநள நிர்யளக சீர்திருத்தம் அயர் 

யங்களத்தில் அறிமுகப்டுத்தின நினள நியரித் திட்ைநளகும். பின்ர், இது 

பீகளர், எரிசள குதிக்கும் விரிவுடுத்தப்ட்ைது. யளபன் லஸ்டிங்ஸ் அதிக 

தளகக்கு ம் டுப்யருக்கு ஆண்டுக் குத்தக விடும் முன 

அறிமுகப்டுத்தினது நக்கு நிவிருக்கும். இதளல், நிர்யளகக் குமப்ம் 

ற்ட்ைது. 

களபன்யளலிஸ் நினநத்தின்ளது, யணிகக்குழு நற்றும் சளகுடினளர்கள் 

ஆகின இருயபது ன்கப் ளதுகளக்கும் யகயில் நியருயளய் திட்ைத்தில் 

நிவும் சிக்கல்களுக்கு நியள, நினள தீர்வு களணும்டி இனக்குர்கள் 

அயருக்கு அறிவுறுத்திர். ய, தந ஆளுர் ளறுப்ற்வுைன் அயர் 

யங்களத்தில் நிவின நிஉைந நற்றும் குத்தக ஆகின வியபங்க 

ஆய்வு சய்தளர். இதற்கு மூன்ளண்டு களம் பிடித்தது. தது சக 

ணினளர்கள சர் ஜளன் ரளர், ஜம்ஸ் கிபளன்ட் ளன்ளருைன் நீண்ை 

வியளதம் ைத்தின பிகு அயர் ஆண்டுக் குத்தக விடும் முன இபத்து 

சய்யது  முடியடுத்தளர். அதற்குதில் த்து ஆண்டுகளுக்கு குத்தக ன் 

முன ைமுப்டுத்திளர். இதுய, பின்ர் நிபந்தபநளக 

அறிவிக்கப்ட்ைது. நிபந்தப நியரித் திட்ைத்த¨ன் முக்கின கூறுகள் : 

1. யங்களத்தின் ஜமீன்தளர்கள், அயர்கள் முனளக கிமக்கிந்தின யணிகக் 

குழுவிற்கு யரி சலுத்தும் களம் யப, நித்துக்கு உைநனளர்களக ற்றுக் 

களள்ப்ட்ைர். 

2. யணிகக் குழுவிற்கு ஜமீன்தளர்கள் சலுத்த யண்டின யரி நினளக 

நிர்ணயிக்கப்ட்டு, அது ந்த சூழ்நியிலும் உனர்த்தப்ை நளட்ைளது ன்றும் 

உறுதினளிக்கப்ட்ைது. அதளயது கிமக்கிந்தின யணிகக்குழு நளத்த யருயளயில் 89 

சதவிகிதத்த டுத்துக்களண்டு ஞ்சினத ஜமீன்தளர்களுக்கு விட்டுக் 

களடுத்தது. 

3. நித்த உழுத குடினளயர்கள் குத்தகனளர்களகக் கருதப்ட்ைர். 

4.இத்திட்ைத்தின்டி, ஆட்சித்து, நீதித்து ளறுப்புகளிலிருந்து 

ஜமீன்தளர்கள் விடுவிக்கப்ட்ைளர்கள்.  
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மிகவும் அயசப அயசபநளக ைமுப்டுத்தப்ட்ைதற்களக, களபன் 

யளலிசின் நினள நியரித்திட்ைம் ரிதும் விநர்சிக்கப்ட்ைது. நிங்க 

அக்கயள அல்து அயற்றின் நதிப் ஆய்வு சய்னயள ந்த முனற்சியும் 

டுக்கப்ைவில் ன்து இத்திட்ைத்தின் மிகப்ரின குளைளகும். 

ற்கய யசூலிக்கப்ட்டு யந்த யரிகளின் அடிப்ையில் த்தளம 

அபகுனளகவும் யரி நதிப்பீடு சய்னப்ட்ைது. ஜமீன்தளர்களும், உமயர்களும் 

இத்திட்ைத்திளல் ளதிக்கப்ட்ைர். இத்திட்ைத்தின்கீழ் நிர்ணயிக்கப்ட்ை யரித் 

தளக மிகவும் அதிகநளக இருந்தநனளல்  ஜமீன்தளர்கள் யரி கட்ைத் 

தயறிர். அயர்களுைன சளத்துக்கள் றிமுதல் சய்னப்ட்ை. 

அயர்கதுநி நளசநளகினது. அத சநனம் ணயசதி மிக்க ஜமீன்தளர்கள் 

ஆைம்ப யளழ்க்க ைத்திர், கிபளநங்கவிட்டு கபங்களுக்கு 

குடினர்ந்தர். யரி யசூலிக்கும் ளறுப் தங்கது முகயர்களிைம் விட்டுச் 

சன்தளல், உமயர்க அயர்கள் கசக்கிப் பிழிந்து சட்ைத்துக்குப் பும்ள 

யரிக அயர்களிைமிருந்து யசூலித்தர். இதளல், குடினளயர்கள் ரும் 

துன்ங்க அனுவித்தர். களபன்யளலிஸ் களண்டுயப ண்ணின ட்புமிக்க 

நிப்ண்ண மு தளல்வினைந்தது ன் கூயண்டும். ஜமீன்தளரி 

யர்க்கம் உமயர்களுக்கு ந்த ன்நயும் சய்னவில் ன்று ைன் வுல் 

குறிப்பிடுகின்ளர். தளைக்கத்தில், யணிகக் குழுவிற்கு நிதினவில் னன்கிைத்த 

ளதிலும், தளளக்கில் யணிகக் குழுவிற்கு ருத்த ட்ைந ற்ட்ைது. 

நிங்களில் உற்த்தி ருகிளலும்கூை நியரி ற்கய 

நிர்ணயிக்கப்ட்டுவிட்ைதளல் யருயளய் சளற்நளகய இருந்தது. பிரிட்டிரளருக்கு 

முன்பு இருந்த முப்டி விச்சலில் எரு ங்கு நியரினளக 

நிர்ணயிக்கட்டிருந்தத ளம் இங்க நிவு கூயண்டும். 

இருப்பினும், யங்கள அபசுக்கும் ஜமீன்தளர்களுக்கும் இத்திட்ைம் எரு 

யபப்பிபசளதநளகய அநந்தது. சீபள யருநளம் கிைத்ததளல் யணிகக் 

குழுவின் அபசளங்கம் நினளக இனங்க முடிந்தது. ஜமீன்தளர்கள் 

குத்தகதளபர்களின் உமப்பில் சல்யச் சழிப்பில் தித்தர். 

இத்துாரி முகந 

சன், பீகளர், ம்ளய், அஸ்றளம் குதிகளில் இபனத்துயளரி மு 

அறிமுகப்டுத்தப்ட்ைது. சர் தளநஸ் நன்ள சன் நளகளணத்தில் இதக் 

களண்டு யந்தளர். இந்த முயின்கீழ் குடினளயப நித்தின் உைநனளபளக 

ற்றுக்களள்ப்ட்ைளர். குடினளயருக்கும் அபசளங்கத்திற்கும் இைன 

ஜமீன்தளர் ள ந்தயளரு இைத்தபகரும் இல். குடினளயர் தளைர்ந்து 

யரிசலுத்தும் களம் யப அயர் நித்திலிருந்து அப்புப்டுத்தை நளட்ைளர். 

நலும், நியரி 20 முதல் 40 ஆண்டுகளுக்கு நிர்ணனம் சய்னப்ட்ைது. 
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எவ்யளரு குடினளயரும் அபசளங்கத்திற்கு தளந படினளக யரி சலுத்த 

யண்டும் ன்று விதிக்கப்ட்ைது. இருப்பினும், இந்த திட்ைமும் தளல்வியின 

முடிந்தது. எரு எழுங்கள முயில் யரியசூலிப்து கடிநளக இருந்தது. யரி 

கட்ைளவிட்ைளள, தளநதநளளள, யருயளய் அதிகளரிகள் கடுநனள 

முகப் னன்டுத்திர் ன்தும் குறிப்பிைத்தக்கது. 

கல்ாரி முகந 

ஞ்சளப், நத்தின நளகளணங்கள், யைநற்கு நளகளணங்களில் சி குதிகள் 

ஆகினயற்றில் 1833 ஆம் ஆண்டு நகல்யளரி மு அறிமுகம் சய்னப்ட்ைது. 

இம்முயின்டி, கிபளநம் அல்து ஏரிரு கிபளநங்கள் அைங்கின நகல் அபசுக்கு 

யரி சலுத்தும் ளறுப் நற்களள்ளும் கிபளநத்திலுள் நிங்கள் கிபளந 

சமுதளனத்துக்க சளந்தம் ன்தளல், அபசளங்கத்துக்கு யரிசலுத்த யண்டின 

ளறுப்பும் கிபளநத்தன சளர்ந்தது ன்று விதிக்கப்ட்ைது. யரி நிர்ணனம் 

சய்யதற்கு முன்பு கிபளந நிங்கள் அத்தும் அக்கப்ட்ை. நகல்யளரி 

திட்ைத்தின் கீழ் நிர்ணயிக்கப்ட்ை யரியும் அதிகட்சநளகய களணப்ட்ைது. 

இத்திட்ைத்தின்டி கிபளந சமுதளனத்துக்கும் அபசளங்கத்துக்கும் இையில் 

தபகர்கள் யரும் இல். சி இைங்களில் நீர்ப்ளச யசதிகளும் சய்து 

களடுக்கப்ட்ை. ஆளல், அயற்றின் ன்கள் அத்தும் அபசளங்கத்துக்க 

கிைத்தது ன்து குறிப்பிைத்தக்கது. 

இந்தி ககத்தாழில்கள்மீது பிரிட்டிாரின் தகாள்கக 

16 ஆம் நூற்ளண்டு முதற்களண்டு பளப்பின யணிகக் குழுக்கள் 

இந்தினளவிற்கு யபத்தளைங்கி. தளைக்கத்தில் அயர்களுக்குள் த்த யளணிகப் 

ளட்டி நிவினது. இந்தின யணிகத்த தங்கள் கட்டுப்ளட்டில் களண்டுயப 

அயர்கள் எவ்யளருயரும் ளடுட்ைர். ஆங்கினக் கிமக்கிந்தின யணிகக் 

குழுவும் அத்தகன ளக்கத்தளடுதளன் சனல்ட்ைது. தது முற்றுரிநன 

நிளட்டி நளத்த ளத்தயும் தளந யண்டும்  அது ளடுட்ைது. 

அதில் யற்றியும் ற்து. 1833 ஆம் ஆண்டு ட்ைனச் சட்ைம் இந்தினளவில் 

யணிகக் குழுவின் யணிகத்துக்கு முடிவு கட்டின பிகும், இந்தினளவின் சல்யத்த 

சுபண்ை யண்டும் ன் களள்கன நட்டும் அது தளைர்ந்து பின்ற்றி யந்தது. 

இதற்கு முன் இந்தினளவில் ஆட்சி சய்தயர்களிலிருந்து பிரிட்டிஷ் ஆட்சி இந்த 

விதத்தில் நளறுட்டிருந்தது. 

பம்பனளக கத்தளழில் உற்த்தியிலும், கச்சின்ங்கள் 

சய்யதிலும் இந்தினள உகின் ன ளடுகவிை முதலிைம் யகித்து யந்தது. 

இந்தினத் தளழில்களின மிகவும் முக்கினநளது ஜவுளி உற்த்தினளகும். 



 

51 

 
 

ைளக்கள நஸ்லின், ளகூர் கம்ம், களஷ்மீர் சளல்ய, ளபஸ் கப்பின்ல் 

ளன்ய உகப் புகழ் ற்யனளகும். தந்தத்திள ளருட்கள், 

நபயப்ளடுகள், அணிகன்கள் ளன் இந்தினப் ளருட்க நக்கள் 

ரிதும் விரும்பி யளங்கிர். 

நஸ்லின் துணிக்குப் னர் ற் ைளக்கள தவிப, கிருஷ்ணள கர், சந்தரி, 

ஆபணி, ளபஸ் ளன் ஜவுளி உற்த்தி நனங்கள் புகழ் ற்ய. 

அகநதளளத்தில் உற்த்தி சய்னப்ட்ை யட்டி, துப்ட்ைள, க்ள சிகளன், 

ளக்பூர் சரிகப் ட்டுப்புைய ளன்யயும் உகப்புகழ் ற்ய. 

யங்களத்திலிருந்த மூர்ஷிதளளத், நளல்ைள தவிப, பி சிறு கபங்களும் 

ட்டுத்துணிக்கு னர் ற்யனளகும். களஷ்மீர், ஞ்சளப், நற்கு பளஜஸ்தளன் 

கம்ளித் துணிக்கு னர் ற்யனளகும். 

 ஜவுளித் தளழில் தவிப, கப்ல் கட்டுதல், தளல் நற்றும் உளக 

உற்த்தியும் இந்தினளவின் சிந்த தளழில்களகும். ளிங்கு கற்க யட்டி 

யமயமப்ளக்குயது, தந்த ய, சந்த சிற்ங்கள் இந்தின தளழில்களில் 

குறிப்பிைத்தக்கயனளகும். பித்த, சம்பு, யண்கப் ளத்திபங்களுக்கு 

நளபளதளளத், களசி ஆகின கபங்கள் பிபசித்தி ற்ய. ளசிக், பூள, 

லதபளளத், தஞ்சளவூர் சிந்த உளக யப்ளடுகளுக்கு னர் ற்ய. 

கண்ணளடித் தளழில் களல்லளபூர், சதளபள, களபக்பூர், ஆக்பள, சித்தூர், ளக்களடு 

ளன் இைங்களில் சிந்து விங்கினது. கட்ச், சிந்து, ஞ்சளப் ஆகின இைங்களில் 

ஆயுதங்கள் உற்த்தி சய்னப்ட்ை. தங்கம், யள்ளி, யப ககள் உற்த்தி 

இந்தினளவின்  இைங்களில் ைற். இந்தினப் ளருளதளபம் 

சுறுசுறுப்ளக இனங்கினது ன்தற்கு இத்தகன கத்தளழில்கள் சளன்ளகும். 

இத்தகன உகப் புகழ்ற் இந்தின கத்தளழில் 18 ஆம் நூற்ளண்டின் 

தளைக்கத்தில் சரினத் தளைங்கினது. 

இதற்கு  களபணங்கக் கூளம். முதளயதளக, ஆங்கினக் 

கிமக்கிந்தின யணிகக்குழுபின்ற்றின களள்க இந்தின கத்தளழிலுக்கு கடு 

விவிப்தளக இருந்தது. தளழிற்புபட்சியின் வியளக, இங்கிளந்தில் 

உற்த்தி சய்னப்ட்ை வி நலிந்த ளருட்கள் இந்தின சந்தயில் 

குவிக்கப்ட்ை. இதளல், இந்தின ளருட்களின் விற் உள்ளட்டிலும், 

அனல் ளட்டிலும் ருநவு குந்தது.1769ல் யணிகக்குழுயங்களத்தில் ட்டு 

இம உற்த்திக்கு ஆதபயளித்தது. ஆளல் ட்டுத்துணி விற்க்கு  

தைக விதித்தது. 1813 ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் ளருட்க இந்தினளவில் 

விற்தற்கற் யகயில் யணிகக்குழு ல்யறு திட்ைங்க தீட்டினது. இதற்களக, 

யரிக்களள்ககளில் நளற்ம் களண்டு யபப்ட்ைது. டுத்துக்களட்ைளக, 1835ல், 
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பிரிட்டிஷ் ருத்தி துணிக்கு இக்குநதி யரி 2.5 சதவிகிதம் ன்று புதின கைல் 

யளணிக விதிமுகள் நிர்ணயித்த. அதளல், இங்கிளந்து ளருட்கள் 

இங்கிளந்து ளட்டு கப்ல்களில் நட்டுந களண்டுயபப்ை யண்டும் ன்று 

விதிக்கப்ட்ைது. இத்தகன களள்ககளல், இந்தின ருத்தி ஆைகள் 

இங்கிளந்து சந்தக்கு சல் இனவில். அத சநனம், இங்கிளந்து 

ளருட்கள் இந்தின சந்தயில் குவிந்து கிைந்த. 

இபண்ைளயதளக. இந்தினளவில் பிரிட்டிரளரின் அபசினல் சல்யளக்கு 

அதிகரித்த பிகு, இந்தின ஆட்சினளர்கள் வீழ்ச்சினைனத் தளைங்கிளர்கள். 

இதுயப அயர்கள் னன்டுத்தி யந்த அபச உைகள், ஆயுதங்கள், கப் 

ளருட்கள் ளன் ஆைம்பப் ளருட்களுக்கள தயகளும் குனத் 

தளைங்கி. 

மூன்ளயதளக, பம்ப அபச யம்சங்கள், பிபபுக்கள், சல்யந்தர்கள் இருந்த 

இைம் தரினளநல் நந்தர். அயர்கள் னன்டுத்தியந்த பம்ப ஆைம்பப் 

ளருட்களின் தயயும் ருநவு குந்த. 

ளன்களயதளக, தளழிற்புபட்சியின்ளது பளப்ளவில் புதின இனந்திபங்கள் 

கண்டுபிடிக்கப்ட்ை. கத்தறிகளுக்குப் தில் விசத்தறிகள் 

னன்டுத்தப்ட்ை. இந்தினளவிலும் இனந்திபங்கள் சிறிது சிறிதளக 

களண்டுயபப்ட்ைதளல், கத்தளழில்mசிந்தது. இனந்திபத்தக் களண்டு 

உற்த்தி சய்னப்ட்ை ளருட்கள் நலியள வியில் கிைத்த. குந்த 

பத்தில் அதிக ளருட்கள் உற்த்தி சய்னப்ட்ை. 

ந்தளயதளக, புதின தகயல் தளைர்பு நற்றும் ளக்குயபத்து யசதிகளும் 

ளதுநக்கள் யளழ்க்கயில் நளற்ங்க ற்டுத்தி. முன்பு, நளட்டு 

யண்டிகளும் ைகுகளும் ளருட்க களண்டு சல் னன்டுத்தப்ட்ை. 

ஆளல், பின்ர் பயில்ளதகளும் நீபளவிப் ைகுகளும் ளக்குயபத்துக்கு 

னன்டுத்தப்ட்ை. ளட்டின் உட்குதிக இணக்கும் யகயில் 

சளகளும் ளைப்ட்ை. இங்கிளந்திலிருந்து ளிதளக உற்த்திப் ளருட்கள் 

டுத்துச் சல்ப்ட்ை. இந்தினர் ர் யயிமந்தர். இந்தின கத்தளழில் 

யல்லுரும், கப்ளருட்கள் சய்யளரும் யளழ்யளதளபத்த இமந்தர். 

தாடம் - 8 

கல்வி, சமுா சீர்திருத்ங்கள் 

தாழி ற்றும் கல்விக் தகாள்கக 
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ஆபம் களத்தில் கிமக்கிந்தின யணிகக்குழு கல்வி தளைர்ள 

ையடிக்ககிளில் அவ்யவு ஆர்யம் களட்ைவில். 1757ல் ஆங்கினர் 

யங்களத்தக் கப்ற்றினளதும், கல்வினப் புகட்டும் ளறுப்பு 

இந்தினர்களிைந இருந்தது. அபபி, ளபசீகம், யைநளழி ஆகினயற்றில் 

ழுதப்ட்ை நூல்க கற்பிக்கப்ட்டு யந்த. 1781ல் யளபன் லஸ்டிங்ஸ் 

கல்கத்தளவில் எரு நதபறளய நிறுவி அங்கு அபபி, ளபசீக நளழிகள் உட்ை 

முஸ்லீம் சட்ைங்கள் கற்பிக்கப்டுயத ஊக்குவித்தளர். 

த்தளண்டுகளுக்குப் பிகு 1791ல் பிரிட்டிஷ் தூதுயபள ஜளளதன் 

ைங்கன் ன்யபது சீரின முனற்சினளல் களசியில் எரு யைநளழிக் கல்லூரி 

நிறுயப்ட்ைது. இங்கு, இந்துச் சட்ைங்கள் நற்றும் தத்துயம் ளன்ய 

கற்பிக்கப்ட்ை. இதளல், 19ஆம் நூற்ளண்டின் முதல் மூன்று த்தளண்டுகளில் 

ளபம்ரின கல்வி முகளும், கல்விக்கூைங்களுந கல்வினப் பப்பி யந்த 

ன்து தளியளகும். 

யங்களத்தில் நட்டும் த்தளம 80,000 ளபம்ரின கல்விக்கூைங்கள் 

சனல்ட்டு யந்ததளக அபசளங்க நற்றும் திருச்ச ஆயணங்கள் 

குறிப்பிடுகின். அதளயது, அந்த நளகளணத்தில் நட்டும் குந்தட்சம் 400 

ருக்கு எரு கல்விச்சள ன் விகிதத்தில் சனல்ட்ை. இதுய, கீழ்த்திச 

கல்விமுயின் சிப்ளகும். சன், ம்ளய், ஞ்சளப் ளன் இைங்களில் 

நற்களள்ப்ட்ை ஆய்வும் இத்தகன கல்வி நி இருந்ததன 

உறுதிப்டுத்துகிது. அன்ன இந்தினளவில் கிபளநந்தளறும் ள்ளிகள் இருந்த. 

கிமக்கிந்தின யணிக்குழுவின் ஆட்சி, கல்வினப் ளறுத்தயப எருவித 

இபட்ை நிக்களள்கனப் பின்ற்றினது. ைமுயிலிருந்த கீழ்த்திச 

கல்விமுன ஊக்குவிக்க நறுத்தது. நளளக, ஆங்கி நளழிக்கும் ந 

ளட்டுக் கல்விக்கும் முக்கினத்துயம் அளித்தது. 1813 ஆம் ஆண்டு ட்ைனச்சட்ைம் 

இந்தினளவில் கல்வி யர்ச்சிக்க அபசு ஆண்டுக்கு எரு ட்சம் எதுக்க யக 

சய்தது. பிரிட்டிஷ் ளைளளுநன்த்தில் இச்சட்ைம் இனற்ப்ட்ைளத இது 

குறித்து நீண்ை வியளதம் ைற்து. சட்ைம் இனற்ப்ட்டு இருது ஆண்டுகள் 

ஆகியும் இது குறித்த புதின வியளதங்கள் தளன்றிக்களண்ை இருந்த. ய, 

கல்விக்க அபசு சல்லிக்களசும் சவிைவில். 

அக்களத்தில் பிரிட்டிஷ் அறிஞர்கள் இந்தினளவில் கல்வி யர்ச்சி குறித்து 

இருயறு கருத்துக்க களண்டிருந்தர். கீழ்த்திசயளதிகள் (ஏரினண்ைலிஸ்ட்) 

ன்மக்கப்ட்ை குழுவிர் இந்தின நளழிகளும் கீழ்த்திச ளைங்களும் 

யர்க்கப்ை யண்டும்  யளதிட்ைர். நற்ளரு பிரிவிபள, 
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ஆங்கியளதிகள் (ஆங்கிலிசிஸ்ட்) ந ளட்டு அறிவினலும் இக்கினமும் 

ஆங்கி நளழியழி கற்பிக்கப்ை யண்டும் ன்று கூறிர். 

1828ல் தந ஆளுபளக தவினற் வில்லினம் ண்டிங் பிபபு 

இந்தினளவில் ஆங்கி நளழி யழிக்கல்வி யண்டும்  யலியுறுத்திளர். 1835 

ஆம் ஆண்டின் தளைக்கத்தில் கல்விக் குழுவில் இைம் ற்றிருந்த 10 

உறுப்பிர்களும் இருயறுட்ை கருத்துக்கக் களண்டிருந்தர். குழுவின் 

தயர் நக்கள பிபபு உள்ளிட்ை ந்து ரும் ஆங்கி நளழி 

யழிக்கல்வின ஆதரித்தர். ஞ்சின ந்து ர் கீழ்த்திச நளழிகளுக்களக 

யளதளடிளர். இந்த முட்டுக்கட்ை நி பிப்பயரி 2ம் ளள் யப தளைர்ந்தது. 

அன்றுதளன், குழுவின் தயபள நக்கள பிபபு ஆங்கி நளழி 

யழிக்கல்வின ஆதரித்த தது புகழ்ற் குறிப் அறிவித்தளர். ல்யறு 

தபப்பிரின் திர்ப்புகயும் மீறி 1835 நளர்ச் 7 ஆம் ளள் ண்டிங் பிபபு 

தீர்நளத்தக் களண்டு யந்து நியற்றிளர். இந்த தீர்நளத்தின்டி, 

இனிநல் ந ளட்டு அறிவினல் நற்றும் இக்கினங்க ஆங்கிநளழி 

யழியில் யிற்றுவிப்தற்க அபசு நிதி சவிைப்டும் ன்று அறிவிக்கப்ட்ைது. 

1854 ஆம் ஆண்டு சர் சளர்ஸ் உட் ன்யர் தது பிபநளண்ைநள கல்விக் 

களள்கனைங்கின அறிக்கன அனுப்பி யத்தளர். ந்து நளகளணங்களிலும் 

கல்வித்து நிறுயப்ட்ைது. தனினளர் ங்களிப் ஊக்குவிப்தற்களக நளனின 

உதவி அளிப்தற்கள திட்ைமும் ரிந்துபக்கப்ட்ைது. நலும், இந்த குறிப்பு 

தளழிற்கல்வி, ஆசிரினர் யிற்சி நற்றும் ண் கல்வி ஆகினயற்றுக்கள 

ள்ளிகள் நிறுயப்ையண்டினதன் அயசினத்த யலியுறுத்தினது. அத்துக்கும் 

நளக, கல்கத்தள, ம்ளய், சன் ஆகின மூன்று நளகளணங்களிலும் ண்ைன் 

ல்கக்கமகத்த அடினளற்றி தள எரு ல்கக்கமகம் நிறுயப்ையண்டும் 

ன்றும் கூறினது. இயற்றின் ளக, அடுத்த ந்து ஆண்டுகளில் இந்தினக் கல்வி 

விபயளக ந ளட்டுநனநளக்கப்ட்ைது. 

சமூகக் தகாள்கககளும் சட்டங்களும் 

தளைக்கத்தில், ஆங்கினரின் கயம் யளணித்தப் ருக்குயதிலும், 

ளருளதளபத்த சுபண்டி அதிக ளம் ஈட்டுயதிலுந இருந்தது. ஆகய, சமூக, 

சநன சீர்திருத்தங்களில் அயர்கள் அவ்யயளக ஈடுளடு களட்ைவில். நலும், 

இந்தினர்களின் சமூக, சநன மக்கங்களிலும், அநப்புகளிலும் தயிட்ைளல் 

தங்கது யணிக ன்கள் ளதிக்கப்ைளம்  அயர்கள் அஞ்சிர். ய, 

மிகுந்த முன்ச்சரிக்கயுைனும் இந்தின சமூகப் பிபச்சிகளில் 

ளபளமுகத்துைனும் இருந்தர். 
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அத சநனம், இந்தினர்களின் மக்க யமக்கங்க விநர்சித்து யந்ததன் 

மூம் இந்தினர்களிைன எருவித தளழ்வு நப்ளன்நனயும் அயர்கள் 

உருயளக்கிர் ன்றும் கூளம். 

19ஆம் நூற்ளண்டின் நத்தியில் இந்தினளவில் தளன்றின சமூக, சநன 

சீர்திருத்த இனக்கங்கள் யணிகக்குழு ஆட்சியின் கயத்த ஈர்த்த. கிறித்துய 

சநனப்பப்ளர்களின் பிபச்சளபம் டித்த இந்தினர்களிைன எருவித சசப் 

ற்டுத்தினது. ந ளட்டு கருத்துக்களும் கல்வியும் சய்தித்தளள்கள் மூநளக 

சன்ைந்து ளது நக்களிைன ளதின தளக்கத்த ற்டுத்தினது. வில்லினம் 

ண்டிங் பிபபு ளன் எரு சி பிரிட்டிஷ் ஆட்சினளர்களும் தங்கது 

தனிப்ட்ை கயத்த இதில் சலுத்திர். குறிப்ளக, ண் விடுத குறித்தும் 

ஜளதிப்ளகுளடு குறித்தும் சட்ைங்கள் இனற்ப்ட்ை. 

களிர் குறித் சமூக சட்டங்கள் 

பிரிட்டிரளர் தங்கது ஆட்சின இந்தினளவில் நிறுவின களக்கட்ைத்தில் 

ண்களின் நிந திருப்திகபநளக இல். சதி ன் உைன்கட்ைனறும் 

யமக்கம், ர்தள அணியும் மு, குமந்தத் திருநணம், ண் சிசுக்கள, 

யபதட்சண, தளபநணம் ளன் சமூகக் களடுநகள் ண்களின் 

யளழ்க்கன சீபழித்த. ண் ன்யள் ளன்கு சுயற்றுக்குள் அைத்து 

யக்கப்ட்ைளள். கல்விக் கதவுகள் அயளுக்கு திக்கப்ைவில். ளருளதளப 

ரீதினளகக்கூை அயது நி ரிதளநளகய களணப்ட்ைது. ஆணுக்கும் 

ண்ணுக்கும் இைன சமூக, ளருளதளப சநத்துயம் களணப்ைவில். எரு 

இந்துப்ண் சளத்துக்கு யளரிசளக யழியில். நளத்தத்தில், அயள் ஆண்க 

ம்பின யளமயண்டியிருந்தது. 

சமூக சீர்திருத்தயளதிகள், நனித னமிக்கயர்கள், சி பிரிட்டிஷ் 

ஆட்சினளர்கள் ஆகினளரின் தீவிப முனற்சிகளல், இந்தின சமுதளனத்தில் 

ண்களின் நின நம்டுத்துயதற்களக 19 நற்றும் 20 ஆம் நூற்ளண்டுகளில் 

சி சட்ைங்கள் இனற்ப்ட்ை. இயற்றில் முதளயதளக வில்லினம் ண்டிங் 

பிபபு ஆட்சிக்களத்தில் இனற்ப்ட்ை சதிமு எழிப்பு சட்ைத்தக் கூளம். 

ததண் சிசுக்தகாகன 

19ஆம் நூற்ளண்டின் பின் இந்தின சமுதளனத்த உலுக்கின பிபச்ச 

நனிதளபிநளநற் களடும் சனள ண்சிசுக் களனளகும். பளஜபுதம், 

ஞ்சளப், யைநற்கு நளகளணங்களில் இது பயளக களணப்ட்ைது. கர்ல் ைளட், 

ஜளன்சன் ைன்கன், நளல்கம் ளன் பிரிட்டிஷ் ஆட்சினளர்கள் ண் 

சிசுக்கள குறித்து விக்கநளக ஆய்வு சய்தர். குடும்ப் ருந, 



 

56 

 
 

ண்ணுக்கு ற் யபன் கிைக்களது ன் அச்சம், யபப்ளகும் நளமினளரிைம் 

ணிந்து ளயதற்கு தனக்கம் ளன் களபணங்களல் ண்சிசுக்க களல்லும் 

யமக்கம் நிவினதளக இயர்கள் கருதிர். ண் குமந்தகள் பிந்த உைன, 

அபினின விழுங்கச் சய்தல், கழுத்த ரித்தல், யண்டுநன் எதுக்குதல் 

ளன் யழிமுகக் கனளண்டு அயற் களன்ர். 1795, 1802, 1804 

பின்ர் 1870 ஆகின ஆண்டுகளில் இந்த யமக்கத்த தை சய்து சி சட்ைங்கள் 

இனற்ப்ட்ை. ஆளல், இந்த களடின சமூகத்தீங்க சட்ைங்களல் நட்டுந 

முழுதும் எழிக்க முடினவில். கல்வி நற்றும் ளதுக் கருத்த உருயளக்குதல் 

ளன் ைமுகள்  யளயிளகய டிப்டினளக இவ்யமக்கம் முடிவுக்கு 

களண்டு யபப்ட்ைது. 

விககள் றும் 

ண்ைன இந்தினளவில் விதயகள் நறுநணம் யமக்கத்திலிருந்தது 

ன்தற்கு  யபளற்றுச் சளன்றுகள் உள். களப்ளக்கில் இது 

கவிைப்ட்டு, 19ஆம் நூற்ளண்டில் விதயகளின் ண்ணிக்க ட்சக்கணக்கில் 

ருகினது. ய, மீண்டும் விதயகள் நறுநணத்த ைமுக்கு 

களண்டுயப யண்டினது சமூக சீர்திருத்தயளதிகளின் முக்கின கைநனளக 

இருந்தது. அக்கள த்திரிககளிலும், சஞ்சிககளிலும் விதயகள் நறுநணம் 

குறித்து கட்டுபகள் ழுதின இயர்கள் நக்களிைன விழிப்புணர்ய 

ற்டுத்திளர்கள். 

இபளஜள பளம்நளகன் பளய், ஈஸ்யப சந்திப வித்னள சளகர் இத்தகன 

சீர்திருத்தயளதிகளில் குறிப்பிைத்தக்கயர்கள். புத்தகங்கள், துண்டுப் பிபசுபங்கள், 

ர் கனழுத்திட்ை விண்ணப்ங்கள் ளன் பிபச்சளப யுக்திகள் மூநளக 

இயர்கள் விதய நறுநணத்த ஆதரித்து ருநவு பிபச்சளபத்தில் ஈடுட்ைர். 

1856 ஜூயில் தந ஆளுர் ஆளசக்குழு உறுப்பிபள ஜ.பி. 

கிபளண்ட் ன்யர் விதய நறுநணம் குறித்த சட்ைமுன்யடிய 

அறிமுகப்டுத்திளர். 1856 ஜூ 13ம் ளள் இது நியற்ப்ட்ைது. 1856 

ஆம் ஆண்டு விதய நறுநணச் சட்ைம் ன்று இது அமக்கப்ட்ைது. 

குந்க ம் 

குமந்த நணம் ன்து இந்தினளவில் ண்களுக்கு இமக்கப்ட்டு யந்த 

நற்ளரு அநீதினளகும். கசய சந்திப சன் ன்யபது முனற்சினளல் 1870ல் 

இந்தின சீர்திருத்த கமகம் தளற்றுவிக்கப்ட்ைது. ‘நசளளப் ளவியளகம்’ ன் 

இதம பி.ம். நளரி ன்யர் தளைங்கி குமந்த நணத்துக்கு திபளகப் 

ளபளடிளர். 1846ல் திருநணத்துக்கள குந்தட்ச யனது ண்ணுக்கு 10 ஆக 

இருந்தது. 1891ல் இனற்ப்ட்ை சட்ைத்தின்டி அது 12 ஆக உனர்த்தப்ட்ைது. 
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1930 ஆண்டு சளபதள சட்ைப்டி குந்தட்ச யனது 14 ஆக உனர்த்தப்ட்ைது. 

இந்தின விடுதக்குப்பிகு அது 14 லிருந்து 18 ஆக உனர்த்தப்ட்ைது. 

தர்ா முகந 

19, 20 ஆம் நூற்ளண்டுகளில் ர்தள அணியும் யமக்கத்துக்கதிபளக குபல்கள் 

ழுந்த. குடினளயர்களிைன இந்த யமக்கம் கடுநனளதளக இல். 

தன்னிந்தினளவிலும் இவ்யமக்கம் ருநவு களணப்ைவில். தசின 

இனக்கத்தில் அதிக அவிள ண்கள் கந்து களண்ைர். களப்ளக்கில் 

ந்தயளரு குறிப்பிட்ை சட்ைமும் இனற்ப்ைளநன இவ்யமக்கம் நந்து 

ளயிற்று. 

ொதி முகநக்கு எதிாண ரதாாட்டமும் அது தாடர்தாண சட்டங்களும் 

ண்கள் விடுதக்கு அடுத்த நியில் சமூக சீர்திருத்தயளதிகள் ஜளதிக் 

களடுநகளுக்கு திபள இனக்கங்க முன்னின்று ைத்திர். இந்தின 

சமுதளனத்தில் ஜளதிமு எரு வீநளகய திகழ்கிது. அடிப்ையில், 

பிபளநணர், ரத்திரினர், யசினர், சூத்திபர் ன்று ளன்களக சமுதளனம் 

பிரிக்கப்ட்டிருந்தது. சமுதளனத்தில் இந்த பிவுகளல் யறுளடுகள் நிவி. 

19ஆம் நூற்ளண்டின் தளைக்கத்தில் இந்தினளவில் பிப்ளல் 

அைனளப்டுத்தப்ட்ை ல்யறு கி ஜளதிகளும் நலிந்திருந்த. 

இதற்கிைன சமூக விழிப்புணர்வு இந்தின நக்களிைன தளன்றினது. 

19ஆம் நூற்ளண்டு சமூக, சநன சீர்திருத்த இனக்கங்களில் தீண்ைளந எழிப்பும் 

முக்கினபிபச்னளக முன்னிறுத்தப்ட்ைது. நகளத்நள களந்தி தது அபிவிருத்தி 

திட்ைத்தில் தீண்ைளந எழிப்யும் எரு குதினளக சர்த்திருந்தளர். ‘லரிஜன்’ 

ன் சய்தி ட்ை ைத்தின அயர் ‘லரிஜன் சயக் சங்’ ன் அநப்யும் 

ற்டுத்திளர். 

ைளக்ைர் பீம்பளவ் அம்த்கர் தது யளழ்ளள் முழுயதயும் தளழ்த்தப்ட்ை 

நக்களின் முன்ற்த்திற்களகய அர்ப்ணித்தளர். இதற்களக அயர் 1924ம் 

ம்ளயில் ""கிஷ்கிரிட் ஹிட்களரினி ச"" ன் அநப் உருயளக்கிளர். 

பின்ர், ஜளதிக் களடுநன திர்த்து ‘அகி ளபதீன தலித் யர்க்க 

ச’ன் அநப்யும் தளற்றுவித்தளர். நற்கு இந்தினளவில் ஜளதிபளவ் பூ 

சத்ன சளதக் சநளஜத்தயும், கபளவில் ஸ்ரீ ளபளனணகுரு ஸ்ரீ ளபளனண 

ரிளனளகம் ன் அநப்யும் தளற்றுவித்து தளழ்த்தப்ட்ை 

நக்களிைன சுனநரினளத உணர்ய ற்டுத்திர். 
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20 ஆம் நூற்ளண்டின் தளைக்கத்தில் சன் நளகளணத்தில் 

ஈ.ய.பள.ரினளர் சுனநரினளத இனக்கத்த தளைங்கி ைத்திளர். ஜளதிக் 

களடுநக திர்த்து  தனி ர்களும் நிறுயங்களும் ளபளடி. ளதுக் 

கிணற்றிலிருந்து தண்ணீர் டுக்கத் தை, களயிலில் நுமனத் தை, ள்ளிகளில் 

சப தை ளன் லரிஜங்களுக்கு இமக்கப் ட்டுயந்த அநீதிக திர்த்து 

இப்ளபளட்ைங்கள் ைற். 

தாடம் - 9 

தாகபக்கார் கிபர்ச்சி 

இந்தினளவின் பி குதிகளில் ைற்தப் ளய, தமிழ்ளட்டிலும் 

பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு திபள ஆபம்கள உணர்வுகள் உள்ளட்டில் ஆங்களங்க 

ைற் கிர்ச்சிகள் ழுச்சிகள் மூநளக யளிப்ட்ை. அயற்றில் 

முக்கினநளது கிமக்கிந்தின யணிகக்குழுவிற்கு திபளக ளனக்களபர்கள் சய்த 

கிர்ச்சினளகும். 

தமிழ்ளட்டில் விஜனகப ஆட்சி விரிவுடுத்தப்ட்ைளது ளனக்களபர் 

மு யர்ச்சி ற்து. ளனம் ன்று அமக்கப்ட்ை எருசி கிபளநங்க 

உள்ைக்கின நிப்குதிக்கு உரிநனளர் ளனக்களபர் ன்று 

அமக்கப்ட்ைளர். 

ளனத்த ற்தற்கு ஈைளக பளணுய சயயும் ஆண்டுக் கப்மும் 

ளனக்களபர் நன்ருக்கு சலுத்த யண்டும். ஆளல், சூழ்நிக்கற் 

ளனக்களபர்கள் தங்கது கைநகளிலிருந்து தயறினதளடு அதிகளபத்தயும் 

ருக்கிக் களண்ைர். அயர்கது ண்ணிக்க, பந்த யலிந, உள்ளட்டு 

சல்யளக்கு, சுனட்ச்சனள சனல்ளடு ளன் களபணிகளல் 

ளனக்களபர்கள் தன்னிந்தின அபசினல் கட்ைநப்பில் மிகவும் சக்தி 

மிக்கயர்களக விங்கிளர்கள். தங்கது ளனத்திற்குள் சுதந்திபநள முழு 

அதிகளபம் உைனயர்களக தங்க கருதிக் களண்ைர். தங்களுைன நிங்கள் 

60 தமுகளக தங்களுக்கு சளந்தம் ன்று அயர்கள் கூறிக்களண்ைர். 

இயற் கிமக்கிந்தின யணிகக்குழு நிபளகரித்தது. 

பூலித்ரர் 

ளனக்களபர்களில் இபண்டு பிரிவிர் இருந்தர். நற்குப் பிரிவில் 

நயர் ளனக்களபர்களும், தற்குப்பிரிவில் தலுங்கு ளனக்களபர்களும் 

இருந்தர். ல்கட்டும் சயல் ளனத்தின் பூலித்தயர் நயர் பிரிவுக்கும் 

ளஞ்சளங்குறிச்சினச் சர்ந்த கட்ைளம்நன் தலுங்கு பிரிவுக்கும் 
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தயர்களகக் கருதளம். இவ்விருயருந யளப்பிற்கு சலுத்த யண்டின 

இஸ்த் அல்து கப்ம் கட்ை நறுத்து கிர்ச்சியில் ஈடுட்ைர். 

அக்கம் க்கம் இருந்த ளனக்களபர்களும் தள எரு களபணத்தக்களட்டி 

கப்ம் கட்ைளநல் இருந்து யந்தர். 1755ல் நளஸ்களன் பிரிட்டிஷ் ைத்ததி 

கர்ல் லபளன் தநயிள ைகளின் உதவினளடு ளனக்களபர்கள் 

மீது ைனடுத்தளர். பூலித்தயரும் நயர் ளனக்களபர்களும் 

பிரிட்டிரளருக்கு திபளக உறுதியுைன் இருந்தர். கர்ல் லபளன் நயர் 

குடும்த்தயப அைக்குயதில் தீர்நளநளக இருந்தளர். 

தது பளஜதந்திப முனற்சிகள் மூம் பூலித்தயரின் நத நளற் கர்ல் 

லபளன் முனற்சித்தளர். ைத்தக் களட்டி மிபட்டிளர். அயபது முனற்சிகள் 

ளிக்கவில். நற்கிலிருந்த நயர்க என்று சர்த்து தது நின 

புலித்தயர் நலும் யலிநப்டுத்திக் களண்ைளர். பிரிட்டிரளருக்கு திபளக 

நசூரின் லதர் அலி நற்றும் பிபஞ்சுக்களபர்களின் உதவினயும் ளடிளர். 

பிரிட்டிரளர் பளநளதபுபம், புதுக்களட்ை அபசுகளிைமும் ைச்சுக்களபர்களிைமும் 

ஆதபவு களரிளர். லதர் அலி ற்கய நபளட்டினருைன் நளதலில் 

ஈடுட்டிருந்தநனளல் பூலித்தயருக்கு உதய முடினவில். பூலித்தயபயும் 

அயபது கூட்ைளளிகயும் அைக்கும் ளறுப் பிரிட்டிரளர் யூசுப் களனிைம் 

(களன்சளகிப்) எப்ைத்தர். 

பூலித்தயர் நதுபனத் தளக்கி நளஸ்களனிைமிருந்து அதக் 

கப்ற்றிளர். புலித்தயரின் இந்த பளணுய யற்றி நகத்தளதளகும். எரு இந்தின 

வீபர் பிரிட்டிரளருக்கு திபளக நின்று யற்றி களண்ைளர் ன்தும் 

குறிப்பிைத்தக்கது. நயர்களின் வீபத்தயும் தசப்ற்யும் அது 

யளிப்டுத்தினது. ஆளல் நறுடியும் நளஸ்களன் நதுபன மீட்ைளர். 

கிமக்கத்தின ளனக்களபர்கள் நற்றும் திருயளங்கூர் அபசரின் உதவினளடு 

யூசுப்களன்  யற்றிகப் ற்ளர்.கடுநனள ளருக்குப்பிகு 1759ல் 

ல்கட்டும் சயல்மீது தளக்குதல் தளைர்ந்தது. 1767ல் அது கர்ல் களம்ப்ல் 

ன்யபளல் கப்ற்ப்ட்ைது. பூலித்தயர் அங்கிருந்து தப்பினளடிளர். 

பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கத்த எடுக்க யண்டும் ன் தது ண்ணம் 

நியளநன அயர் இந்தளர். அயபது முனற்சிகள் தளல்வியில் முடிந்த 

ளதிலும், தன்னிந்தின யபளற்றில் சுதந்திபப் ளபளட்ைத்த துயக்கின 

ருநக்குரினயபளகிளர். 

வீதாண்டி கட்டததாம்ன் 

தது தந்த ஜகவீப ளண்டினனின் நவுக்குப்பிகு, முப்தளயது 

யனதில் வீபளண்டின கட்ைளம்நன் ளஞ்சளங்குறிச்சியின் ளனக் களபபளக 



 

60 

 
 

ளறுப்ற்ளர். ைற் ல்யறு சம்யங்களல் கட்ைளம்நனுக்கும் 

கிமக்கிந்தின யணிகக்குழுவிற்கும் சச்சபவுகள் தளன்றி. கப்ம் கட்டுயது 

சச்சபவுக்கு முக்கின களபணநளயிற்று. 1792 ஆம் ஆண்டு கர்ளைக 

உைன்டிக்கப்டி ஆர்க்களடு யளப் இந்த உரிநன ஆங்கினருக்கு 

களடுத்திருந்தளர். ய, ளஞ்சளங்குறிஞ்சி ளனக்களபபள கட்ைளம்நன் 

ஆங்கினருக்கு கப்ம் கட்ை யண்டியிருந்தது. 1798ல் கட்ைளம்நன் 

கட்ையண்டின கப்ம் நிலுயயிலிருந்தது. 

கக்ைர் ஜளக்சன் தக்கயுரின அகந்தயுைனும் முபட்டுத் தத்துைனும் 

கட்ைளம்நனுக்கு மிபட்ைல் கடிதங்க அனுப்பிளர். ""யளம் ளழிகிது, 

பூமி விகிது தற்களக ளங்கள் ஆங்கினருக்கு யரி கட்ை யண்டும்"" ன்று 

கட்ைளம்நன் கூறினதளக யமக்களறு உள்து. 1798 ந 31ம் ளள் கணக்குப்டி 

கட்ைளம்நன் கட்ையண்டின கப்த்தளக நிலுய 3310 களைளக்களகும் 

(களைள ன்து ரூளய்). ஜளக்சன் தது ைன கட்ைளம்நனுக்கு திபளக 

அனுப் விரும்பிளர். ஆளல் சன் அபசளங்கம் அனுநதிக்கவில். 

1798 ஆகஸ்ட் 18ம் ளள் தம்ந பளநளதபுபத்தில் யந்து சந்திக்குநளறு 

கட்ைளம்நனுக்கு ஆணனனுப்பிளர். இதற்கிையில், ஜளக்ச சந்திக்க 

கட்ைளம்நன்திருக்குற்ளத்திலும், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலும் இருமு 

முனற்சித்தளர். ஆளல், அயநதிப் மிஞ்சினது. பளநளதபுபத்தில்தளன் கக்ைப 

சந்திக்கமுடியும் ன்று அயருக்கு அறிவுறுத்தப்ட்ைது. இருப்பினும், 

கட்ைளம்நன் ஜளக்சத் தளைர்ந்து அயர் சன் ளதயின 400 

நல்கள் சன்று சப்ைம்ர் 19ஆம் ளள் பளநளதபுபத்த அைந்தளர். 

ஜளக்ச சந்திக்க அனுநதி கிைத்தது. இச்சந்திப்பின்ளது 

கட்ைளம்நனும் அயபது அநச்சர் சியசுப்பநணினபிள்யும் கக்ைர் முன்பு 

மூன்று நணி பம் நிற்க யக்கப்ட்ைர். அதற்குப்பிகும் அயர்க யளின 

சல் அனுநதிக்கவில். கட்ைளம்நன் ஜளக்சனுைன திட்ைத்த உணர்ந்து 

களண்ைளர். ய, தது அநச்சருைனும் தம்பி ஊநத் துபயுைனும் 

அங்கிருந்து தப் முனற்சித்தளர். களட்ை யளயிலில் நளதல்கள் ைந்த. 

ப்டின்ட் கிளர்க் உள்ளிட்ை சிர் களல்ப்ட்ைர். சுப்பநணினபிள் 

கது சய்னப்ட்ைளர். கட்ைளம்நன் தப்பிச் சன்ளர். 

ளஞ்சளங்குறிச்சி திரும்பின கட்ைளம்நன் ைந்த உண்நக விக்கி 

சன் அபசளங்கத்துக்கு நல் முயீடு சய்தளர். எரு குழுவின் முன்பு 

ஆஜபளகுநளறு கட்ைளம்நன் கட்டுக்களள்ப்ட்ைளர். இதற்கிைன, 

அபசளங்கம் சியசுப்பநணினபிள்ன விடுத சய்தது. கக்ைர் ஜளக்சன் 

ணியிை நீக்கம் சய்னப்ட்ைளர். ய, கட்ைளம்நன் வில்லினம் பிபவுன், 
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வில்லினம் ஆபம், ஜளன் களசளநனர் ஆகினளர் அைங்கின குழுவின் முன்பு 

ஆஜபளளர். கட்ைளம்நன் குற்நற்யர் ன்று குழு தீர்நளனித்தது. ஜளக்சனுக்குப் 

தில் ஸ்.ஆர்.லூஷிங்ைன் ன்யர் கக்ைபளக நினமிக்கப்ட்ைளர். பின்ர், 

ஜளக்சன் ணிநீக்கம் சய்னப்ட்ைளர். 

தாகபக்கார்களின் கூட்டகப்பு 

ஆங்கினர்கள் கட்ைளம்நனின் குனப் ளக்கிளலும், தளன்ட்ை 

அயநதிப் கட்ைளம்நன் நக்கவில். தநது தன்நளத்துக்கு இழுக்கு 

ற்ட்ைதளக அயர் கருதிளர். இச்சநனத்தில் சியகங்கனச் சர்ந்த நருது 

ளண்டினர் பிரிட்டிரளருக்கு திபளக தன்னிந்தின கூட்டிணன உருயளக்கிளர். 

திருச்சிபளப்ள்ளி அறிக்க யளியிைப்ட்ைது. ளஞ்சளங்குறிச்சிக்கும் தது 

தூதுயர்க நருதுளண்டினர் அனுப்பி யத்தளர். இவ்யளறு கட்ைளம்நனுக்கும் 

நருதுளண்டினனுக்கும் இைன ருக்கம் ற்ட்ைது. இந்த சம்யங்கள் புதின 

சிக்க உருயளக்கினது. 1798 ஆகஸ்டில் சியகிரி ளனக்களபரின் புதல்யரும், 

ஆளசகரும் ளஞ்சளங்குறிச்சிக்கு சன்று ச்சுயளர்த்த ைத்திர். சியகிரி 

ளனக்களபர் யணிகக்குழுவின் தி சலுத்தும் ளனம் ன்தளல் 

சன் கவுன்சில் இந்த ையடிக்கன எரு சயளளகக் கருதி, 

கட்ைளம்நனுக்கு திபளக ளர்தளடுப்தளக அறிவித்தது. 

தாஞ்சானங்குறிச்சி மீது தகடதடுப்பு 

1799 ந திங்களில், சன்யிலிருந்த யல்ஸ்லி பிபபு, 

திருச்சிபளப்ள்ளி, தஞ்சளவூர், நதுப ளன் இைங்களிலிருந்த பிரிட்டிஷ் 

ைக திருல்யலிக்கு சல்லுநளறு உத்தபவிட்ைளர். மிகுந்த 

அதிகளபங்கப் ற் நஜர் ளர்நன் இந்த ைனடுப்புக்கு தந 

யகித்தளர். 1799 சப்ைம்ர் முதல் ளள் கட்ைளம்ந சபணையுநளறு அயர் 

இறுதி ச்சரிக்க விடுத்தளர். 4ம் ததி ளனங்களட்ையில் யந்து 

சந்திக்குநளறும் கூறிளர். ல் ளள் ளர்த்து விட்டு யருயதளக கட்ைளம்நன் 

தில் அனுப்பிளர்.  

ளர்நன் இந்த தி அட்சினப்ளக்கு ன்று கருதி பளணுய 

ையடிக்க டுக்க உத்தபவிட்ைளர். சப்ைம்ர் 5 ஆம் ளள் கட்ைளம்நனின் 

களட்ை தளக்கப்ட்ைது. 16 ஆம் ளள் ளனங்களட்ைக்கு நலும் 

தயளைங்கள் யந்து சர்ந்த. களளர்ட்டியில் ைந்த நளதலில் 

ளனக்களபர்ை த்த சதநைந்தது. சியசுப்பநணினபிள் மீண்டும் 

சிப்பிடிக்கப்ட்ைளர். கட்ைளம்நன் புதுக்களட்ைக்கு தப்பினளடிளர். 

கப்பூர் களடுகளில் இருந்த கட்ைளம்ந புதுக்களட்ை ஆட்சினளர் 

கப்ற்றி பிரிட்டிரளரிைம் எப்ைத்தளர். 
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கட்டததாம்னின் வீழ்ச்சி 

ளர்நன் சிப்பிடிக்கப்ட்ையர்க ளனக்களபர் கூடியிருந்த 

சயின் முன் நிறுத்தி னருக்கு எரு விசளபண ைத்தி அயர்களுக்கு நபண 

தண்ை விதித்தளர். சப்ைம்ர் 13 ஆம் ளள் சியசுப்பநணின பிள் 

ளகளபுபத்தில் தூக்கிலிைப்ட்ைளர். அக்ைளர் 16 ஆம் ளள் கனத்தளற்றில் 

கூடியிருந்த ளனக்களபர்கள் முன்னியில் கட்ைளம்நன் மீது விசளபண 

ைத்தப்ட்ைது. பின்ர், ளர்நன் நபண தண்ைன அறிவித்தளர். 

அக்ைளர் 16 ஆம் ளள் கட்ைளம்நன் கனத்தளறு களட்ைக்கு அருகில் 

தூக்கிலிைப்ட்ைளர். வீபளண்டின கட்ைளம்நன் தது யளழ்வின் இறுதி பத்த 

எரு வீபனுக்குரின ருமிதத்துைன் திர்களண்ைளர். 

ருது சரகார்கள் 

1799ல் ளனக்களபர்கள் கடுநனள யகயில் எடுக்கப்ட்ை ளதிலும், 

1800ல் மீண்டும் கிர்ச்சி யடித்தது. இச்சநனம், கிர்ச்சி என்றுட்ைதளகவும் 

இருந்தது. 1800 - 1801 ஆண்டு கிர்ச்சி இபண்ைளயது ளனக்களபர் ளர் ன்று 

பிரிட்டிஷ் ஆயணங்களில் குறிக்கப்ட்டிருந்தளலும், கிர்ச்சியின் தன்ந 

முன்தவிை நலும் ரிதளகய இருந்தது. சியகங்கனச் சர்ந்த 

நருதுளண்டினன், திண்டுக்கல் களள ளனக்கர், நளரின் கபயர்நள, 

நசூரின் கிருஷ்ணப் ளனக்கர் நற்றும் துண்ைளஜி ஆகினளர் அைங்கின எரு 

ரும் கூட்டிணவு இக்கிர்ச்சின முன்னின்று ைத்தினது. 

1800 ஜூன் நளதம் களனம்புத்தூரில் யடித்த ககம் விபவில் 

பளநளதபுபம், நதுபப் குதிகளுக்கும் பவினது. 1801 ந நளதத்தில் யைக்கு 

குதிகளிலும் ககங்கள் தளன்றி. நருது ளண்டினன், நப்ன் ஆகினளர் 

இதற்கு தந யகித்தர். கட்ைளம்நனின் சகளதபபள ஊநத்துப 

முக்கின தயபளக ழுச்சி ற்ளர். 1801 பிப்பயரியில் ஊநத்துபயும் 

அயருைன் சன் 200 ரும் ளஞ்சளங்குறிச்சி களட்ைன சளநர்த்தினநளக 

கப்ற்றிர். அந்த களட்ை மீண்டும் புபநக்கப்ட்டு ழுச்சியின் 

நனநளக மீண்டும் உருயடுத்தது. நருதுளண்டினளல் அனுப்பியக்கப்ட்ை, 

நதுப, பளநளதபுபத்தச் சர்ந்த 3000 ர் ளஞ்சளங்குறிச்சி ைகளுைன் 

இணந்து களண்ைர். இருப்பினும், பிரிட்டிஷ் ைகள் சுதளரித்துக்களண்டு, 

ளஞ்சளங்குறிச்சிப் ைக வீழ்த்தி. அபசளங்கத்தின் உத்திபவின் ரில் 

களட்ை தபநட்ைநளக்கப்ட்டு, உமவு சய்னப்ட்டு, மீண்டும் குடிபுகளத 

யண்ணம் உப்பும் ஆநணக்கு ண்ணயும் தூயப்ட்ைது. 

ஞ்சியிருந்த ககக்களபர்கயும் பிரிட்டிஷ் ைகள் முறினடித்த. நருது 

சகளதபர்களும் அயர்களின் புதல்யர்களும் களல்ப்ட்ைர். 1801 யம்ர் 16 
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ஆம் ளள் ளஞ்சளங்குறிச்சியில் ஊநத்துப, சயத்தனள ஆகினளரின் 

தகள் துண்டிக்கப்ட்ை. ஆங்கினர் ைத்தின களட்டுமிபளண்டித்தநள 

அழிவு யகளல், அப்குதி முழுயதுந டுனங்கபநளக களட்சினளித்தது. 

1799 நற்றும் 1800 - 1801 ஆண்டுகளில் ைற் ளனக்களபர் 

கிர்ச்சிக எடுக்கினதன் மூம் குறுநித்தயர்கள் அய எழிக்கப்ட்ைர். 

1801 ஜூ 31ல் கனழுத்திைப்ட்ை கர்ளைக உைன்டிக்கப்டி தமிழ்ளடு 

முழுயதயும் பிரிட்டிரளர் தம் கட்டுப்ளட்டில் களண்டுயந்தர். ளனக்களபர் 

மு முடிய சந்தித்தது. யணிகக்குழு அந்த இைங்களில் ஜமீன்தளரி முன 

அறிமுகப்டுத்தினது. 

தாடம் - 10 

ரலூர் கனகம் 

தமிழ்ளட்டின் முந்தன யை ஆற்களடு நளயட்ைத்தின் தகர் யலூர். 

தற்ளது யலூர் நளயட்ைம் ன் அமக்கப்டுகிது. இது களட்ையுைன் 

கூடின அமகின கபநளகும். 

இந்தினளவில் கிமக்கிந்தின யணிகக் குழுவின் ஆட்சி விரியைந்த ளது 

உள்ளட்டு அபசர்களும் அயர்க அண்டியிருந்தயர்களும் துன்த்திற்கு 

உள்ளளர்கள். என்று அயர்கள் அைங்கிப் ளளர்கள் அல்து கிர்ந்து 

ழுந்தளர்கள். இத்தகன கிர்ச்சிகள் தளளக்குப் ளர்யயுைள 

களள்கயுைள ைத்தப்ைவில். நளளக, உள்ளட்டு அபசர்கள் தளங்கள் 

இமந்த குதின மீட்கவும், மன நிநளனின அநப் மீண்டும் 

களண்டுயருயதன ளக்கநளகக் களண்டிருந்தர். புலித்தயர், களன் சளகிப், 

கட்ைளம்நன், நருது சகளதபர்கள் ளன் தனிர்களின் வீபத்திற்கும் 

தினளகத்திற்கும் ஈடு இண கிைனளது. ஆளல், இந்த தயர்கள் என்றுட்ை 

களபணத்துக்களக அல்து களள்கக்களக சளநளனின நக்க என்று திபட்ைத் 

தயறிளர்கள். தசினம், அபசினல் விழிப்புணர்வு, என்றுட்ை ளபளட்ைம் ன் 

இந்த கருத்துக்கள் பிந்தன ளட்களிதளன் தன்ட்ை. 

1806ல் யலூரிலிருந்த இந்தின சிப்ளய்கள் ககத்தில் ஈடுட்ைர். இந்த 

நிகழ்ச்சி இதற்கு முன்பு ைந்த கிர்ச்சியிலிருந்து தன்ந ரீதினளக யறுடுகிது. 

யலூர்க்ககம் சிப்ளய்களல் ைத்தப்ட்ைது. முந்தன கிர்ச்சிகள் அந்தந்த 

குதியின் னுக்களக ைற். ஆட்சினளர்கள் தங்கது தவினத் தக்க 

யத்துக்களள் கிர்ந்தழுந்தர். ஆளல், யலூர்க்ககம் 

யணிக்குழுவின்கீழ் ணினளற்றின சிப்ளய்களிைமிருந்து இனற்கனளய் யளியந்த 

உணர்வுகளின் யளிப்ளைளகும். இது யணிகக்குழுவிற்கு திபளக சிப்ளய்கள் 
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ழுப்பின கண்ைக் குபளகும். இந்த திர்ப்புயருங்களத்தில் மவிருந்த 

ககத்திற்கு கட்டினம் கூறுயதளக அநந்தது. 

காங்கள் 

யலூர் ககத்தற்கு  களபணங்கள் கூறுப்டுகின். யணிகக் குழுவின் 

பளணுயத்தில் ணினளற்றின சிப்ளய்கள் ல்யறு சிபநங்க சந்திக்க 

யண்டியிருந்தது. சுதச அபசர்கள் அபசினல் கத்திலிருந்து நனத் 

தளைங்கினதளல், சிப்ளய்கள் யணிகக்குழுவிைம் ணினளற் யண்டின கட்ைளனம் 

ற்ட்ைது. கண்டிப்ள எழுக்கம், ைமு, புதினயக ஆயுதங்கள், புதின 

யழிமுகள், சீருை ளன்ய சிப்ளய்களுக்கு புதினதளக தளன்றி. 

நீண்ைகளநளக மன மக்கங்களில் ஊறித் தித்தயர்களுக்கு புதின புகுதல் 

ன்து சற்று கடிநளகவும் தயளகவும் புப்டும் ன்து இனற்கன. 

அப்ளது சன் ஆளுபளக இருந்த வில்லினம் ண்டிங் பிபபுவின் 

அனுநதினளடு, ைத்ததி சர் ஜளன் கிபைளக தப்ளகயுைன் கூடின புதின 

சீருைன அறிமுகப்டுத்திளர். இந்த தப்ளக பளப்பின தளப்பினப் 

ளய இருந்தது. களதணிக அணியதும், சநன சின்ங்க 

இட்டுக்களள்யதும் தை சய்னப்ட்ை. 

நலும் சிப்ளய்கள் தங்கது முகத்த ன்ளக நழித்து, மீசக 

எழுங்குடுத்திக் களள்யண்டும் ன்று விதிக்கப்ட்ைர். ஆளல், இந்த 

ையடிக்கக தங்கது சநன நற்றும் சமூகப்மக்க யமக்கங்களுக்கு 

இமக்கப்ட்ை அயநதிப்ளக சிப்ளய்கள் கருதிளர்கள். நலும், அயர்கள் 

அயபயும் கிறித்துய சநனத்திற்கு நளற்றும் முனற்சிக்கு இது முன்ளடி ன் 

பயள கருத்தும் நிவினது. 

ஆங்கினர்கள் இந்தின சிப்ளய்க தளழ்ந்தயர்களக ைத்திர். 

இப்ளகுளடும் களணப்ட்ைது. யணிகக்குழுவின் ஆட்சிக்களத்தில் ைற் 

சிப்ளய்களின் கிர்ச்சிகளுக்கு இது ந ரீதினள களபணநளக இருந்தது ன்தும் 

குறிப்பிைத்தக்கது. 

முன்ர் சிப்ளய்கள் தங்கது நண்ணின் நந்தர்கள இந்து அல்து 

முஸ்லிம் ஆட்சினளர்களிைம் ணிபுரிந்தர். தற்ளது அந்நினருக்கு 

ணினளற்றிளலும், முதன்நனள ளட்டுப்ற் அயர்கள் நந்துவிைவில். 

யலூர் ககம் யடிக்குமுன், இந்தின சிப்ளய்கள் தங்கது 

திர்ப்புக அவ்யப்ளது யளிப்டுத்தி யந்தர். 1806 ந திங்களில் 

யலூர்ப் ையின் எரு பிரிவிர் புதின விதின திர்த்தர். ஆளல், 

அயர்கது களரிக்க நிபளகரிக்கப்ட்ைது. அந்த சிப்ளய்களும் 
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தண்டிக்கப்ட்ைர். 500 முதல் 900 கசனடிகள் அயர்களுக்கு அளிக்கப்ட்ை 

தண்ைனளகும். 

ஜூன் 17ம் ததி 1806ம் ஆண்டு முதல் ைப் பிரியச் சர்ந்த 

இபளணுயசிப்ளய் முஸ்தள க் தன்னுைன உனர் அதிகளரினள கர்ல் 

ளர்ப்ஸிைம் இபகசினநளக பளப்பின இபளணுய அதிகளரிகயும், 

துருப்புகயும் பூண்ைளடு அழிப்தற்கள திட்ைம் தீட்ைப்ட்டுள்து ன்த 

தரிவித்தளர். ஆளல் இச்சய்திக்கு முக்கினத்துயம் அளிக்கப்ைவில். 

யலூர் ககம் உருயளகுயதற்கு முன் திப்புவினுைன மூத்த நகன் த 

லதர் ஆங்கினருக்கு திபளக எரு கூட்ைணின நபளத்தின, பிபஞ்சு 

உதவியுைன் அநக்க முற்ட்ைளர். 

நலும் த லதர் இபகசின தகயல்க முகநது நளலிக் ன்யர் 

யளயிளக ற்ளர். குறிப்ளக யலூர் இபளணுயப் புபட்சிக்கு த லதர் நற்றும் 

நளய்சுதீன் இருயரும் இணந்து திட்ைம் தீட்டிர். 

யலூர்ககம், முனளக திட்ைமிைப்ைளவிட்ைளலும், அப்குதியில் 

மீண்டும் முஸ்லிம் ஆட்சின ற்டுத்தயண்டும் ன் விருப்ம் இருந்தது. 

புலித்தயர், களன்சளகிப், கட்ைளம்நன், நருது சகளதபர்கள், திப்பு சுல்தளன் 

ளன்ளருக்கு ற்ட்ை கதின சிப்ளய்கள் ன்கு அறிந்திருந்தர். ஆகய, 

பிரிட்டிரளபப்ற்றின எரு கசப்புணர்வு அயர்களுக்கு இருந்தது. இத்தகன 

களபணங்களல், யலூர்க்ககம் மூண்ைது. 

கனகத்தின் ரதாக்கு 

ஜூ 10ம் ளள் விடினற்கள முதல் நற்றும் 23ம் ைப்பிரிய ர்ந்த 

இந்தின சிப்ளய்கள் ககத்த தளற்றுவித்தர். இப்ைப் பிரிவுகளின் இபளணுய 

அதிகளரி கர்ல் ளன்களர்ட் இக்ககத்திற்கு முதல் லினளளர். 23யது 

ைப்பிரிவின் இபளணுய அதிகளரினள கர்ல் மி கபஸ் அணியகுப்பு 

நதளத்தில் சுட்டு வீழ்த்தப்ட்ைளர். இக்ககத்தின் ளது அடுத்ததளக 

களல்ப்ட்ை இபளணுய அதிகளரி நஜர் ஆம்ஸ்பளங் ஆயளர். த்தளம 12க்கும் 

நற்ட்ை இபளணுய அதிகளரிகள் களல்ப்ட்ைர்.  

யலூர் களட்ைக்கு யளின இருந்த நஜர் கூட்ஸ் 14 நல்களுக்கு 

அப்ளலுள் இபளணிப்ட்ைக்கு விபந்து சன்று அங்கிருந்த 

இபளணுயத்ததி கர்ல் ஜில்ஸ்பியிைம் கள 7 நணினவில் யலூர் 

புபட்சினப் ற்றி தரிவித்தளர். சுநளர் கள 9 நணினவில் ஜில்ஸ்பி 

இபளணுய ையுைன் யலூர் களட்ைன அைந்தளர். 
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கிர்ச்சினளர்கள் திப்பு சுல்தளனின் மூத்த நகன் த லதர் ன்யப 

புதின சுல்தளளக அறிவித்தர். திப்பு சுல்தளனின் புலிக்களடினயும் 

க்கவிட்ைர். ஆளல், இக்கிர்ச்சி கர்ல் ஜில்ஸ்பியிளல் உைடினளக 

அைக்கப்ட்ைது. களட்ைக்குள் நட்டும் 800 இந்தின சிப்ளய்கள் இந்து 

கிைந்தர். திருச்சியிலும் யலூரிலும் 600 சிப்ளய்கள் சிப்டுத்தப்ட்ைர். 

சிர் தூக்கிலிைப்ட்ைர். சிர் சுட்டுக்களல்ப்ட்ைர். இக்ககம் 

பத்தக்கரியில் முடியைந்தது. திப்புவின் நகன் கல்கத்தளவிற்கு அனுப்பி 

யக்கப்ட்ைளர். ைத்ததியும், சன் ஆளுரும் 

திருப்பினமக்கப்ட்ைர். 

யலூர்க்ககம் தளல்வினைந்தது. ஆளல், பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் 

தளன்றின சிப்ளய்களின் திர்ப்புகளுக்கு இது எரு தளைக்கநளக அநந்தது. 

18ஆம் நூற்ளண்டு குறுகின ஆட்சினளர்களின் திர்ப்புக்கு னர் ற்து. 

19ஆம் நூற்ளண்டின் முதல் அறுது ஆண்டுகள் சிப்ளய்களின் திர்ப் 

பிரிட்டிரளர் சந்தித்தர். 

யலூர்க்ககம் 1857 ஆம் ஆண்டு சிப்ளய் ககத்துக்கு யழியகுத்தது ன் 

கூற் க.க. பிள் ன் யபளற்று ஆசிரினர் நறுக்கிளர். 1857 ஆம் ஆண்டு 

முதல் இந்தின சுதந்திபப் ளருக்கு யலூர் ககம் முன்ளடி ன்று சயளர்க்கர் 

கருதுகின்ளர். இந்தின விடுதக்கு தமிமர்க முன்ளடிகளகத் திகழ்ந்தர் 

ன்று ன். சஞ்சீவி கூறியுள்ளர். களனினளதிக்கத்த திர்த்து நருது சகளதபர்கள் 

ைத்தின ளபளட்ைத்தின் தளைர்ச்சின யலூர்க் ககம் ன்று க. பளசய்னன் 

ன் யபளற்று அறிஞர் கூறுகிளர். 

தாடம் - 11 

1857 ஆம் ஆண்டு ததருங்கனகம் 

இந்தின நக்களின் ஆழ்நதில் ஊறிக்கிைந்த தசினத்த¨ற்கள விதக 

1857 ஆம் ஆண்டு ககம் ஊன்றினது. 1947 ஆம் ஆண்டுயப ைற் 

இைவிைளத ளபளட்ைத்தின் துயக்கநளக இக்ககம் இருந்தது. ய, 1857 ஆம் 

ஆண்டு ருங்ககத்தின் தன்ந, ண்பு நற்றும் களபணங்க ன்கு 

ஆய்யதன்மூம் அதற்குப்பின் ைற் நிகழ்ச்சிக ன்கு 

புரிந்துகளள்ளம். 

கனகத்தின் ன்க 

1857 ஆம் ஆண்டு ககத்தின் ண்பி பிரிட்டிஷ் அறிஞர்களுைன 

யபளற்று டுகள் குத்த நதிப்பிடுகின். சர் ஜளன் ளபன்ஸ் இக்ககத்த 

யறும் பளணுயப் புபட்சி ன்றும், பிரிட்டிஷ் ஆட்சினத் தூக்கினறின 
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ைத்தப்ட்ை சதி அல் ன்றும் கருதுகின்ளர். ஆளல், இந்தின அறிஞர்கள் 1857 

ஆம் ஆண்டு ககத்த புகழ்ந்து ழுதியுள்ர். வீபசயளர்க்கர் இத முதல் 

இந்தின விடுதப் ளர் ன்று குறிப்பிட்டுள்ளர். 

ஆர். சி. நஜும்தளர், ஸ்.ன். சன் ன் இபண்டு இந்தின யபளற்று 

அறிஞர்கள் 1857 ஆம் ஆண்டு ககத்த ஆழ்ந்து ஆய்வு சய்துள்ர். 

இவ்விருயருந தங்கது கருத்துக்களில் நளறுடுகின்ர். ஸ்.ன். சன் 

1857 ஆம் ஆண்டு ககம் இந்தின விடுத இனக்கத்தின் எரு குதி ன்று 

கருதுகிளர்.ஆர்.சி. நஜீம்தளர் 1857 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு தளன்றின சிவில் 

அல்து பளணுய கிர்ச்சிகள் அத்தும் ஆங்களங்க ைற்ய ன்றும், 

பின்ர் அய 1857 ஆம் ஆண்டு ரும் ககநளக உச்சயடியம் ற்து ன்றும் 

குறிப்பிடுகிளர். 

கனகத்துக்காண காங்கள் 

அசில் காங்கள் 

நக்களின் நக்குயும் அநதியின்நயும் பிரிட்டிஷ் அபசளங்கத்துக்கு 

திபள ககங்களக யடித்த. இய ஆட்சினளர்கள் நற்றும் அபச 

குடும்ங்க நட்டும் சளர்ந்தது க் கூமுடினளது. நளளக, ந்தயளரு 

குதியில் பிரிட்டிஷ் அபசு களலூன்றிளலும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சின அப்குதி 

நக்கள் விரும்வில். குறிப்ளக, பிரிட்டிஷ் பபசுைன் நீதிக்குப்பும்ள 

யகயில் இணத்துக் களள்ப்ட்ை ர்நள, அஸ்றளம், குைகு, சிந்து, ஞ்சளப் 

ளன் குதிகளில் பிரிட்டிஷ் திர்ப்புணர்வு அதிகநளக களணப்ட்ைது. யளரிசு 

இமப்பு களள்கயும் அத ைல்லவுசி பிபபு ைமுப்டுத்தின விதமும், 

அதளல் படினளக ளதிக்கப்ட்ை இந்தின ஆட்சினளர்களிைன தீபளத 

நக்குனயும் அச்சத்தயும் தளற்றுவித்தது. 

ததாருபாா காங்கள் 

சல்யச் சுபண்ைல், தளழில் லிவு, அதிகரிக்கப்ட்ை நியரி ஆகினயன 

18 ஆம் நூற்ளண்டின் பிற்குதியில் களணப்ட்ை ளதுயள இந்தினப் 

ளருளதளப நினளகும். கிமக்கிந்தின யணிகக்குழு அபசினல் சக்தினளக நளறின 

பிகு, இந்தினர்களின் னுக்கு குந்தகநளக, அத தங்கது யணிக 

முன்ற்த்துக்கு னன்டுத்திக் களண்ைது. பிரிட்ைனில் இந்தினப் 

ளருட்களின் மீது அதிக யரிக விதித்து இந்தின யணிகத்தயும் 

தளழியும் எருபும் அழித்தர். இந்தினளவிற்குள் ருநவு பிரிட்டிஷ் 

ளருட்க களண்டுயந்து குவித்து இந்தினத் தளழி நலும் சீபழித்தர். 
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இங்கிளந்தில் தளழிற்புபட்சியின்ளது கத்தறி சயளர்கள் 

ளதிக்கப்ட்ைர். ஆளல், கூைய இனந்திபத் தளழில்கள் 

யர்ச்சினைந்தநனளல் அயர்களுக்கு ய யளய்ப்பு கிைத்தது. ஆளல், 

இந்தினளவில் கத்தளழில் சிந்து ஆயிபக்கணக்கள கவி கஞர்கள் 

யயிமந்து தவித்தளது, புதின தளழிநப்புகள் தும் 

உருயளக்கப்ைவில் ன்து குறிப்பிைத்தக்கது. 

1833ல் இந்தினளவில் புதின ண்ண மு அறிமுகப்டுத்தப்ட்ைது. 

இதளல், குடினளயர்கள் ண்ணற் துன்ங்களுக்கு ஆளளர்கள். 

ஆங்கினர்கள் இந்தினளவில் புதின ண்ணக யளங்குயதற்கு 

அனுநதிக்கப்ட்ைர். யங்களம், பீகளர் குதிகளில் அவுரிச்சடி 

ண்ணகளிலிருந்த குடினளயர்கள் இந்த ண்ண முயில் ரிதும் 

ளதிக்கப்ட்ைர். 

சமூகக் காங்கள் 

இந்தினர்கள்மீது ஆங்கினர் களட்டின அகந்தயும், தளறுநளள 

தளக்குதல்களும் ளதுநக்க ரிதும் ளதித்த. கிறித்துய 

சநனப்பப்ளர்களின் ையடிக்ககள் இந்துக்கள் நற்றும் முஸ்லீம்களிைன 

ரும் அச்சத்த தளற்றுவித்த. அயர்கள் ற்டுத்தின கல்விக் கூைங்களில் 

கீழ்த்திச ளைங்களுக்குப் தில் ந ளட்டுக்கல்வியும் ண்ளடும் 

பின்ற்ப்ட்ை. இந்தினக் குடிநக்கள் தங்கது சமுதளன அைனளங்க 

இமந்து யருயதளகக் கருதிர். 

ாணு காங்கள் 

பிரிட்டிஷ் பளணுயத்திலிருந்த இந்தின வீபர்களிைன பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு 

திபள யறுப்பு ளளுக்கு ளள் அதிகரித்து யந்தது. குந்த ஊதினம், தவி 

உனர்வுக்கள சளத்தினக் கூறுகள் இல்ளந ஆகினயற்ளல் அயர்கள் ரிதும் 

நளற்நைந்தர். இந்தின சிப்ளய்களின் சமூகப் மக்கயமக்கங்களுக்கும், சநன 

உணர்வுகளுக்கும் பிரிட்டிஷ் உனர் அதிகளரிகள் சற்றும் நதிப்ளிக்கவில். 

ளதுயளக, தங்கள் ஜநளர்களுக்கு ம்பிக்கனளயர்களக அயர்கள் 

இருந்தளதிலும், இத்தகன களபணங்களல் அயர்கள் ககத்தில் ஈடுடும்டி 

ஆயிற்று. 

1857 ஆம் ஆண்டு ககத்திற்கு முன்ளடினளக விங்கின 1806 ஆம் 

ஆண்டு யலூர்க் ககம் பிரிட்டிஷ் அதிகளரிகளின் நப்ளங்க 

யளிப்டுத்துயதளக அநந்தது. 
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அனல்ளடுகளில் சன்று ணினளற்றும்ளது அளிக்கப்ட்டு யந்த 

இபட்ைப்டி (ட்ைள) பத்து சய்னப்ட்ைதும் சிப்ளய்களின் அதிருப்தி 

நளங்குயதற்கு நற்ளரு முக்கின களபணம் ஆகும். ய, பிரிட்டிரளருக்கு 

திபள யறுப்பு பயளகய களணப்ட்ைது. 1857 ஆம் ஆண்டு 

குமுறிக்களண்டிருந்த ரிந யடித்துச் சிதறுயதற்கு தனளபளக இருந்தது. 

ருப் களழுந்துவிட்டு ரினச் சய்யதற்கு எரு தீப்ளறி நட்டுந 

தயப்ட்ைது. 

கனகத்தின் ராற்நம் 

களழுப்பு தைவின தளட்ைக்கள் 1857 ஆம் ஆண்டு ககத்துக்கு உைடி 

களபணநளக அநந்த. இந்தின பளணுயத்தில் புதின யக ன்பீல்டு துப்ளக்கிகள் 

முதன் முனளக அறிமுகப்டுத்தப்ட்ை. அதன் தளட்ைளக்களில் களழுப்பு 

தையப்ட்டிருந்த. துப்ளக்கிகளுக்குள் ளருத்தப்டுயதற்கு முன்பு சிப்ளய்கள் 

அத யளனளல் கவ்வி உக அகற் யண்டினதளக இருந்தது. அதில் 

தையப் ட்டிருந்த களழுப்பு நளட்டு இச்சி நற்றும் ன்றி இச்சியிலிருந்து 

டுக்கப்ட்ையனளகும். இதளல், இந்து நற்றும் முஸ்லிம் சிப்ளய்களின் சநன 

உணர்வுகள் ரிதும் ளதிக்கப்ட்ை. அபசளங்கம் யண்டுநன் தங்கது 

சநன நற்றும் களச்சளப அைனளங்க அழிக்க முற்டுகிது  சிப்ளய்கள் 

ண்ணிர். ய, அயர்கள் ககத்தில் ஈடுட்ைர். 

1857 நளர்ச் 29 ஆம் ளள் ளபக்பூரில்தளன் முதலில் ககம் யடித்தது. 

நங்கள் ளண்ை ன் சிப்ளய் களழுப்பு தைவின தளட்ைளக்க னன்டுத்த 

நறுத்து, தன்ந்தனினளகய தது அதிகளரினத் தளக்கி அயபக் களன்ளன். 

இதற்களக, நங்கள்ளண்ை தூக்கிலிைப்ட்ைளன். அயது ைப்பிரிவும் 

கக்கப்ட்ைது. கிர்ச்சிக்கு களபணநளக இருந்த சிப்ளய்களும் 

தண்டிக்கப்ட்ைர். 

பிரிட்டிரளரின் இந்த ையடிக்க தட்ைத்த நலும் அதிகரிக்கச் சய்தது. 

தளைர் நிகழ்ச்சிகளுக்கும் வித்திட்ைது. 1857 ந திங்களில் 3யது ைப்பிரியச் 

சர்ந்த 85 சிப்ளய்களுக்கு, அயர்கள் களழுப்பு தைவின தளட்ைளக்க 

னன்டுத்த திர்ப்பு தரிவித்தநக்களக, நீண்ைகள சித்தண்ை 

விதிக்கப்ட்ைது. ய, ந 10 ஆம் ளள் அயர்கள் கிர்ச்சியில் ஈடுட்டு, 

தங்கது அதிகளரிகக் களன்றுவிட்டு, சிப்ளய்க விடுத சய்தர். 

பின்ர், ைல்லி ளக்கி புப்ட்ைர். மீபட்டிலிருந்த ததி லுயட் ன்யபளல் 

இதத் தடுக்க முடினவில். 

நறுளள் கள, கிர்ச்சினளர்கள் ைல்லின அைந்தர். 1857 ந 12ம் 

ளள் ைல்லினக் கப்ற்றிர். ைல்லியிலிருந்து ைனதிகளரி ப்டிணன்ட் 
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வில்ைளஷ்பி ன்யபளல் ககக்களபர்கக் கட்டுப்டுத்த முடினவில். 

முகளன யம்சத்தச் சர்ந்த யனதள, னபவுக்க பபசபளக இருந்த 

இபண்ைளம் கதூர்ரள ன்யப இந்தினளவின் பபசபளக அறிவித்தர். யைக்கு 

நற்றும் நத்தின இந்தினளவிலிருந்த க்ள, அகளளத், களன்பூர், ளபஸ், 

பீகளரின் சி குதிகள், ஜளன்சி ளன் இைங்களிலும் ககம் யகநளகப் 

பவினது. 

தடல்லி 

ைல்லியில் கதூர் ரள னபவுக்க ககத்துக்கு தந யகித்தளர். 

உண்நயில் கத்களன் ன் ததி ககக்களபர்க யழி ைத்திளர். பிரிட்டிஷ் 

தபப்பில், நிக்கல்சன், வில்சன், ய்ர்ட் ஸ்மித், வில் சளம்ர்லின் 

ளன்யர்களின் கூட்டு முனற்சினளல் 1857 சப்ைம்ரில் ைல்லி 

ககக்களபர்களிைமிருந்த மீட்கப்ட்ைது. இபண்ைளம் கதூர்ரள 

சிப்பிடிக்கப்ட்டு பங்கூனுக்கு அனுப்பி யக்கப்ட்ைளர். 1862ல் அங்கன 

அயர் இந்தளர். 

கான்பூர் 

கைசி ஷ்யள, இபண்ைளம் ளஜிபளவின் தத்துப் புதல்யபள ளள சளகிப் 

களன்பூரில் ைற் ககத்துக்கு தநனற்ளர். அங்கிருந்த ஆங்கினப 

விபட்டினடித்து விட்டு தம்ந ஷ்யளயளக அறிவித்துக் களண்ைளர். ளள 

சளகிப்புக்கு க்கநளக தளந்தினள தளப் நற்றும் அசிமுல்ள ன் இருயரும் 

இருந்தர். 1857 ஜூன் 27 அன்று களன்பூர் ைப்பிரிவின் பிரிட்டிஷ் ததி சர் 

ரள வீர் ககக்களபர்களிைம் சபணைந்தளர். ஆளல், பிரிட்டிஷ் ததி 

சர்களலின் களம்ப்ல் ன்யபளல் களன்பூர் விபவில் மீட்கப்ட்ைது. 

னக்ரணா 

க்ளவில் ைற் ககத்துக்கு முக்கின களபணநளக இருந்தது 

அனளத்தி கம் ஆயளர். சிப்ளய்கள், ஜமீன்தளர்கள், குடினளயர்கள் 

ஆகினளரின் உதவினளடு, அனளத்தி கம் பிரிட்டிரளருக்கு திபளக ககத்தில் 

ஈடுட்ைளர். முதன்ந ஆணனர் லன்றி ளபன்ஸ் பிரிட்டிரளபக் களப்ளற் 

முனற்சித்தளர். ஆளல் ைற் நளதலின்ளது எரு யடி வித்தில் அயர் 

களல்ப்ட்ைளர். சர் களலின் கம்ப்ல் க்ளவிற்கு விபந்து யந்து ககத்த 

எடுக்கி பிரிட்டிஷ் துருப்புக்க விடுவித்தளர். 

ொன்சி 
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ஜளன்சினச் சர்ந்த, கங்களதர்பளவின் விதயனள, பளணி ட்சுமிளய் 

இக்ககத்தில் ரும்ங்கு யகித்தளர். ைல்லவுசியின் யளரிசு இமப்புக் 

களள்கனளல் படினளக ளதிக்கப்ட்ையர், பளணி ட்சுமிளய். தளந்தினள தளப் 

அயருைன் சர்ந்து களண்ைளர். பளணியும், தளந்தினள தளப்பும் சர்ந்து 

குயளலினபக் கப்ற்றிர். ஆளல், 1858 ப்பல் 3 ஆம் ளள் சர் லள பளஸ் 

தளந்தினள தளப் முறினடித்து ஜளன்சின வீழ்த்திளர். பின்ர், குயளலினபயும் 

கப்ற்றிளர். 1858 ஜூன் 17ல் ஜளன்சி பளணி ளர்க்கத்தின வீபநபணம் 

அைந்தளர். தளந்தினள தளப் சிப்பிடிக்கப்ட்டு, கிர்ச்சியில் ஈடுட்ைது நற்றும் 

களன்பூர் டுகள ஆகின குற்ங்களுக்களக தூக்கிலிைப்ட்ைளர். 

பீகார் 

அனளத்திக்கு அருகிலிருந்த ஜக்தீஷ்பூரின் ஜமீன்தளர் கன்யர்சிங் பிரிட்டிஷ் 

ஆட்சினளல் ரிதும் ளதிக்கப்ட்ைளர். பீகளரில் ைற் ககத்த 

யழிைத்தினயர் இயபனளயளர். பிரிட்டிரளருைன் ற்ட்ை நளதலில் 

டுகளனநைந்த இயர் ஜக்தீஷ்பூரில் 1858 ப்பல் 27ல் இந்தளர். 

இறுதினளக, 1857 ஆண்டு ககம் எடுக்கப்ட்ைது. பிரிட்டிரளர் யற்றி 

ற்ர். அபசப் பிபதிநிதி களனிங் பிபபு இந்தினள முழுயதும் அநதின 

அறிவித்தளர்.  

கனகத்தின் ரால்விக்காண காங்கள் 

இக்ககத்தின் தளல்விக்கு தனளன களபணம், எட்டுநளத்த இந்தினளவும் 

ங்கடுக்கவில் ன்தளகும். சமுதளனத்தின் ல்யறு பிரிவிபள, யட்டிக்கு 

கைன் களடுப்ளர் (ஆடி ைச), வினளளரிகள், டித்த இந்தினர்கள் 

ஆகினளர் இக்ககத்த ஆதரிக்கவில். அறிவு ஜீவிகள் இக்ககத்தில் 

அவ்யயளக ஆர்யம் களட்ைவில். நலும், பிரிட்டிஷ் பபசின் யலிந 

ககக்களபர்கவிை ன்ைங்கு அதிகநளகும். அதளல், கிர்ச்சினளர்களிைம் 

எரு ளதுயள திட்ைநள, அல்து திட்ைம் யகுத்து சனல்டுத்தக்கூடின 

அவுக்கு எரு நத்தின அநப்ள களணப்ைவில். 

நளளக, பிரிட்டிரளரிைம் ல் ளர்த் தயளைங்கள் இருந்த. புதின 

அறிவினல் கண்டுபிடிப்புகள தந்திமு, அஞ்சல் தளைர்புகள் அயர்களுக்கு 

ககத்த அைக்குயதற்கு ருதவினளக இருந்த. இதளல், பிரிட்டிரளர் 

இந்தினளவின் அத்து குதிகளுைனும் தளைர்பு களள்வும், துருப்புக்க 

தயக்கற் ஆங்களங்க உைனுைக்குைன் அனுப்பி யக்கவும் துயளக 

இருந்தது. இத்தகன களபணங்களல் 1857 ஆம் ஆண்டு ககம் 

தளல்வினைந்தது. பிரிட்டிரளர் யற்றி ற்ர். 
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கனகத்தின் முக்கித்தும் ற்றும் விகபவுகள் 

1857 ஆம் ஆண்டு ககம் எடுக்கப்ட்ை ளதிலும், அது இந்தினளவில் 

பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் அடித்தத்தன ஆட்ைம் களணச் சய்தது. 

பிரிட்டிரளருக்கு பயள திர்ப்பு இருப்த இது புப்டுத்தினது. இந்தின 

சமுதளனத்தில் ளதிக்கப்ட்ை அத்து பிரிவிரும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு திபளக 

சிலிர்த்து ழுந்தர். ளதுநக்களும்கூை ஆங்களங்க ஆயுதநந்தி ளரிட்ைர். 

ஈட்டி, களைரி, வில், அம்பு, கழி, கம்பு ளன் கயில் கிைத்த ஆயுதங்க 

அயர்கள் னன்டுத்திர். ஆளல், இத்தகன ளதுநக்களின் ங்கு ளடு 

முழுயதும் களணப்ைவில். ஏரிரு இைங்களில் அவ்யப்ளது நட்டுந நக்கள் 

ககத்தில் ஈடுட்ைர். இருப்பினும், இந்த நக்களின் ங்களிப்பு 1857 ஆம் 

ஆண்டு ககத்திற்கு எரு புதின ரிநளணத்த களடுத்தது. இக்ககத்தில் 

களணப்ட்ை இந்து - முஸ்லிம் எற்றுநயும் 

நற்ளரு சிப்புக் கூளகும். இக்ககத்திளல்  முக்கின விவுகளும் 

ற்ட்ை. இந்தின ஆட்சியில் அடிப்ை நளற்ங்கள் களண்டு யபப்ட்ை. 

கிமக்கிந்தின யணிகக்குழுவின் ஆட்சி முடிவுக்கு களண்டுயபப்ட்ைது. 1858 

யம்ர் 1 ஆம் ளள் பபசியின் அறிக்கப்டி பிரிட்டிரளரின் படி ஆட்சி 

ைமுக்கு யந்தது. இந்தின தந ஆளுர் அபசப்பிபதிநிதி (யஸ்பளய்) 

ன்று அமக்கப்ட்ைளர். 1858 ஆண்டு சட்ைப்டி களனிங் பிபபு இந்தினளவின் 

தந ஆளுபளகவும், முதல் அபசுப் பிபதிநிதினளகவும் சனல்டும் 

ல்யளய்ப் ற்ளர். 

தாடம் - 12 

1858 ஆம் ஆண்டுக்குப்பின் பிரிட்டிஷ் இந்திா : லிட்டன் பிபு (1876-

1880),ரிப்தன் பிபு (1880-1884) கர்சன் பிபு (1899-1905) 

1857 ஆம் ஆண்டு ககத்திற்குப்பின் இந்தினளய ஆட்சிபுரியும் 

ளறுப் பிரிட்டிஷ் அபசளங்கந டுத்துக் களண்ைது. 1858ல் களனிங் பிபபு 

முதல் அபசப் பிபதிநிதினளக ளறுப்ற்றுக் களண்ைளர். 1858 ஆம் ஆண்டு 

இந்தின அபசு சட்ைமும், பபசியின் அறிக்கயும் ஆட்சியில் களண்டு யபப்ட்ை 

நளற்ங்க களட்டுகின். இந்தினளவில் பிரிட்டிரளர் அறுது ஆண்டுகளுக்கும் 

நளக பின்ற்றின களள்கக்கு பபசியின் அறிக்கன அடிப்ைனளக 

அநந்தது. இக்களத்தில், லிட்ைன் பிபபு, ரிப்ன் பிபபு, கர்சன் பிபபு ஆகினளபது 

நிர்யளக ையடிக்ககள் முக்கினநளயனளகும். 

லிட்டன் பிபு (1876 - 1880) 
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லிட்ைன் பிபபு எரு அனுயம் மிகுந்த பளஜதந்திரி, திநயும் ஆற்லும் 

ற்று விங்கினயர். ய, பிரிட்டிஷ் பிபதநர் டிஸ்பலி அயப இந்தின 

யஸ்பளனளக நினமித்தளர். அயர் தவினற்ளது இந்தினளவில் நிவின 

ஞ்சமும், யைநற்கு ல்ப்புத்தில் களணப்ட்ை அபசினல் தட்ைங்களும் 

பிரிட்டிரளருக்கு ரும் கயன அளிப்தளக இருந்த. 

தஞ்சக் தகாள்கக 

தளைர்ந்து இபண்டு ருயநமகள் ளய்த்துப் ளதளல் 1876- 78 

ஆண்டுகளில் இந்தினளவில் ஞ்சம் த விரித்தளடினது. 2,50,000சதுப நல்கள் 

பப்பில் யளழ்ந்த 58 மில்லினன் நக்கள் இந்த ஞ்சத்திளல் ளதிக்கப்ட்ைர். 

சன், நசூர், லதபளளத், ம்ளய், நத்தின இந்தினள நற்றும் ஞ்சளப் ஆகின 

குதிகள் மிக நளசநளக ளதிக்கப்ட்ை. எப ஆண்டில் 5 மில்லினன் நக்கள் 

நடிந்தர். களபள நற்றும் கடும் சுபத்தளல் நக்கள் ட்ை துன்ங்கள் நலும் 

அதிகரித்த. நிநன சநளளிப்தில் லிட்ைன் அபசளங்கம் ரும் தளல்வி 

கண்ைது. அபசளங்கத்தில் நியளபண ையடிக்ககள் ளதுநளயனளக இல். 

சர் ரிச்சர்டு ஸ்ட்பளச்சி தநயில் முதளயது ஞ்சக்குழு (1878-80) 

ற்டுத்தப்ட்ைது. ளற்த்தக்க  ரிந்துபக இக்குழு அபசளங்கத்துக்கு 

அளித்தது. ஆண்டு யபவு சவுத் திட்ைத்தில் ஞ்ச நியளபணத்திற்கும் கட்ைநப்பு 

யகளுக்கும் நிதி எதுக்கப்ை யண்டும் ன்று இக்குழு யலியுறுத்தினது. 1883 

ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஞ்சங்கள் குறித்த சட்ைத் தளகுப்பு ைமுப் 

டுத்தப்ட்ைது. 

ாட்டுதாழி தசய்தித்ாள் சட்டம், ற்றும் ஆயுங்கள் சட்டம் (1878) 

1878 ஆம் ஆண்டு ளட்டுநளழி சய்தித்தளள் சட்ைம் நியற்ப்ட்ைது. 

எரு ளட்டுநளழி சய்தித்தளளின் ஆசிரினர், திப்ளர் நற்றும் அச்சக 

உரிநனளர் ஆகினளரிைம், ஆங்கின அபசளங்கத்திற்கு திபளக தும் 

பிபசுரிக்கப்ைநளட்ைளது ன் உறுதிநளழின எரு நீதிதி கட்டுப் றுயதற்கு 

யக சய்னப்ட்ைது. உறுதிநளழி மீப்ட்ை குற்த்திற்களக, அச்சகத்தின் 

சளதங்க றிமுதல் சய்னவும் இச்சட்ைத்தில் யக சய்னப்ட்ைது. இந்த 

சட்ைம் இந்தினப் த்திரிக்ககளின் சுதந்திபத்த சுக்கினது. இச்சட்ைத்திளல், 

பிரிட்டிஷ் அபசுக்கு திபள ளதுக் கருத்து உருயளயிற்று. அத ஆண்டில், 

ஆயுதங்கள் சட்ைமும் இனற்ப்ட்ைது. சரினள உரிநங்கள் இன்றி இந்தினர்கள் 

ஆயுதங்கள் யத்திருப்தற்கு இச்சட்ைம் தைவிதித்தது. இச்சட்ைத்த மீறுயது 

கிரிமில் குற்நளகும். ஆளல், பளப்பினரும், ஆங்கிள - இந்தினரும் 

இச்சட்ைத்திலிருந்து விக்கு அளிக்கப்ட்டிருந்தர். 

பிந சீர்திருத்ங்கள் 
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பிரிட்டிஷ் இந்தினள முழுயதற்கும் எப நளதிரினள உப்பு யரின லிட்ைன் 

பிபபு அறிமுகப்டுத்திளர். நலும், அயர் ல்யறு இக்குநதி யரிக பத்து 

சய்தளர். தைனற் யணிகக் களள்கன அயர் ஆதரித்தளர். இது இந்தினப் 

ளருளதளப ன்க ரிதும் ளதித்தது. நனள பிபபு ஆட்சிக் களத்தில் 

தளைங்கப்ட்ை நிதி ன்முகப்டுத்தும் களள்க லிட்ைன் ஆட்சிக் களத்திலும் 

தளைர்ந்து பின்ற்ப்ட்ைது. நியரி, சுங்கயரி, த்திபங்கள், சட்ைம் எழுங்கு 

ளன் துகளில் சவிை சி கட்டுப்ளடுகள் விதிக்கப்ட்ை. னினும், 

நளகளண அபசுகளுக்கு அதிக அதிகளபங்கள் யமங்கப்ட்ை. யருயளய் 

யசூலிப்தில் நளகளணங்கள் ரும் ங்கு ஆற்யண்டும் ன்று லிட்ைன் 

விரும்பிளர். அப்ளதுதளன் நளகளணங்களின் நிதிநிந யலுப்டும் ன்று 

அயர் கருதிளர். 1878 ஆம் ஆண்டு இந்தினருக்க தனி சட்ைப்டியிள 

ஆட்சிப் ணித்து நிறுயப்ட்ைது. பின்ர், இது கக்கப்ட்ைது. 

லிட்டனும் இண்டாம் ஆப்கானிப் ரதாரும் (1878-80) 

இந்தினள மீது பஷ்னள ைனடுக்கும் ன் அச்சந பிரிட்டிரளரின் 

ஆப்களனினக் களள்கக்கு அடிப்ைனளக அநந்தது. முதல் ஆப்களனினப் 

ளர் (1838-42) இந்தினளவிலிருந்த பிரிட்டிரளருக்கு ரும் துன்நளக 

முடியைந்தது. லிட்ைன் பிபபு இந்தின யஸ்பளனளக நினமிக்கப்ட்ைளது, 

முற்ளக்குக் களள்கனப் பின்ற்றுநளறு தளய்ளட்டு அபசளங்கத்தளல் 

அறிவுறுத்தப்ட்ைளர். ஆப்களனிஸ்தளத்திற்கு எரு தூதுக்குழுய அனுப்பியக்க 

பஷ்னள முனற்சினடுத்தது. இதுய இபண்ைளம் ஆப்களனினப் ளருக்கு முக்கின 

களபணநளகும். 

1878ல் ளர் தளைங்கினவுைன், பிரிட்டிஷ் ைகள் களபூல் நற்றும் 

களண்ைகளர் இையிள குதின கப்ற்றி. ஆப்களனின ஆட்சினளர் ரர் 

அலி ளட்ைவிட்டு ஏடி, 1879ல் இந்தளர். அயபது நகன் னளகூப்களன் அடுத்து 

ஆட்சிக்கு யந்தளர். அயருைன் பிரிட்டிரளர் கண்ைநக் உைன்டிக்கன சய்து 

களண்ைர். களபூலுக்கு எரு பிரிட்டிஷ் தூதர் அனுப்பி யக்கப்ட்ைளர். ஆளல், 

பிரிட்டிஷ் தூதபயும் அயருைனிருந்த பிரிட்டிஷ் அதிகளரிகயும் ஆப்களனின 

கிர்ச்சினளர்கள் டுகள சய்தர். பிரிட்டிஷ் ைகள் மீண்டும் களபூ 

கப்ற்றினளதிலும், ஆப்களனின கிர்ச்சினளர்களின் ையடிக்ககளிளல், 

அதத் தக்கயத்துக் களள்யது ரும் பிபச்சினளக இருந்தது. 1780ல், திடீர் 

திருப்நளக லிட்ைன் தது தவியிலிருந்து விகும்டி ணிக்கப்ட்ைளர். 

இங்கிளந்தில் தவிக்கு யந்த புதின அபசளங்கம் இந்த ையடிக்கன 

நற்களண்ைது. 
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லிட்ைது ஆப்களனினக் களள்க மிகவும் கடுநனளக விநர்சிக்கப்ட்ைது. 

களபூலில் பிரிட்டிஷ் தூதரும் அதிகளரிகளும் களல்ப்ட்ைதற்கு அயப ளறுப்பு 

ன்றும் கருதப்ட்ைது. அயபது ஆட்சிக்களத்தில் ல்ளயிபக்கணக்களளர் 

ஞ்சத்திளல் நடிந்தர். அயர் களண்டு யந்த ளட்டு நளழி சய்தித் தளள் 

சட்ைம் லிட்ைனுக்கு தீபளத அயப்னபத் தடிக் களடுத்தது. 

ரிப்தன் பிபு (1880-84) 

த சுன ஆட்சியில் மிகுந்த ம்பிக்க களண்டிருந்த ரிப்ன் பிபபு எரு 

தளபள நக்களட்சி யளதினளயளர். இங்கிளந்தின் லிபல் கட்சி பிபதநபள 

கிளட்ஸ்ைன் ன்யபளல் ரிப்ன் இந்தினளவின் யஸ்பளனளக நினமிக்கப்ட்ைளர். 

லிட்ைன் பின்ற்றின ஆப்களனின களள்கன திரும்ப் றும்டி ரிப்னுக்கு 

அறிவுறுத்தப்ட்ைது. ய, அயர் இந்தினளவுக்கு யந்தவுைன பிரிட்டிஷ் 

கவுபயத்துக்கு ந்த இமப்பும் ற்ைளத யகயில் ஆப்களனிஸ்தளத்துைன் 

அநதி உைன்டிக்க சய்து களண்ைளர். களபூலில் பிரிட்டிஷ் தூதப 

நினமிக்கும் ையடிக்க கவிைப்ட்ைது. நசூரில் எரு இந்து அபசப மீண்டும் 

நினமித்தது ரிப்னின் நற்ளரு யபயற்கத்தக்க டியடிக்கனளகும். நலும், 

ரிப்ன் ளட்டு நளழி சய்தித்தளள் சட்ைத்த பத்துசய்து இந்தின நக்களிைன 

ரும்புகழ் ற்ளர். பின்ர், இந்தின ஆட்சினநப் தளபளநனநளக்குயதில் 

ரிப்ன் தநது கயத்த சலுத்திளர். 

ன சு ஆட்சிக அறிமுகப்தடுத்துல் (1882) 

அபசினல் ண்புகளில் மிகவும் உனரின நற்றும் சம்நனள ண்பு தசுன 

ஆட்சி ன்து ரிப்ன் பிபபுவின் ம்பிக்கனளகும். ஆகய, கபங்களில் கபச 

குழுக்கள், தளலுக்களக்கள் நற்றும் கிபளநங்களில் உள்ளட்சி கமகங்கள் ளன் 

உள்ளட்சி அநப்புக அயர் ளற்றி யர்த்தளர். கபசகளின் 

அதிகளபங்கள் நலும் அதிகரிக்கப்ட்ை. அயற்றின் தயர்கள் அதிகளரிகள் 

அல்ளதயர்களக இருக்க யண்டும். சுகளதளபம், கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு, குடிநீர் 

யமங்குதல், தளைக்கக்கல்வி ளன் அடிப்ை யசதிக ற்டுத்தி 

நிர்யகிக்கும் ளறுப்பு கபசகளிைம் யமங்கப்ட்ைது. நளயட்ை நற்றும் 

தளலுக்கள கமகங்கள் உருயளக்கப்ட்ை. இந்த கமகங்களின் ரும்ளன்ந 

உறுப்பிர்கள் அதிகளரிகள் அல்ளதயர்களக இருக்கயண்டும் ன்று 

யலியுறுத்தப்ட்ைது. 

உள்ளட்சி அநப்புகள் தங்களிைமிருந்த நிதி ஆதளபங்கப் 

ளறுத்தயப முழு அதிகளபம் ற்று விங்கி. இந்தினளவின் ஆட்சினதிகளபம் 

டிப்டினளக டித்த இந்தினர்களின் கக்கு நளற்ப்ை யண்டும் ன்து 

ரிப்னின் விருப்நளக இருந்திருக்களம். அபசளங்க நினநங்களுக்குப் தில் 
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உள்ளட்சி கமகங்களுக்கு தர்தல்கள் மூம் உறுப்பிர்கள் 

தர்ந்தடுக்கப்ையண்டும் ன்று ரிப்ன் யலியுறுத்திளர். 

நிர்யளகத்தில் திநனப்புகுத்துயது ரிப்னின் முக்கின ளக்கநல்; 

நளளக நிர்யளகம் பயளக்கப்ட்டு நக்களுக்கு ருக்கநளதளக நளற்ப்ை 

யண்டும் ன்று அயர் கருதிளர். த சுன ஆட்சின ரிப்னின் நகத்தள 

சளதனளகும். இன்று ளட்டில் களணப்டும் உள்ளட்சி அநப்புகளுக்கு 

அடித்தம் அநத்தயர் ரிப்ன் பிபபு ஆயளர். 

கல்வி சீர்திருத்ங்கள் 

வில்லினம் ண்டிங் பிபபுயப் ளய, ரிப்ன் பிபபுவும் இந்தினர்களின் 

கல்விக்களக ளடுட்ைளர். உட்ஸ் அறிக்கயின் அடிப்ையில் இந்தினக் 

கல்விமுயின் சனல்ளட்ை ஆய்வு சய்ன ரிப்ன் முடிவு சய்தளர். 

கல்வினநப் நலும் நம்டுத்துயதற்களக 1882ல் சர் வில்லினம் லண்ைர் 

தநயிள குழு என் நினமித்தளர். இதுய லண்ைர் கல்விக்குழு ன்று 

அமக்கப்டுகிது. நக்களின் தளைக்கக் கல்வின நம்டுத்தி விரிவுடுத்த 

யண்டும்  இக்குழு ரிந்துபத்தது. இைநிக் கல்வி இபண்டு 

களணங்களில் நம்டுத்தப்ையண்டும் ன்று இக்குழு கூறினது. அய 

ல்கக்கமக நுமவுத் தர்வுக்கு இட்டுச் சல்க்கூடின இக்கினக் கல்வி, 

நற்றும் நளணயர்களுக்கு யயளய்ப்புக்கு யழியகுக்கும் தளழிற்கல்வினளகும். 

ண் கல்வியின் பிற்ளக்கு நி குறித்தும் இக்குழு குறிப்பிட்ைது. 

தளைக்கக் கல்வின கிபளநங்களிலும், கபங்களிலும் அநக்கப்ட்டுள் 

உள்ளட்சி அநப்புகள் நிர்யகிப்த இக்குழு ஊக்குவித்தது. இந்தப் 

ரிந்துபகளல், இந்தினளவில் கல்வி நிறுயங்களின் ண்ணிக்க ல்கிப் 

ருகினது. 

முல் தாழிற்சாகனச் சட்டம் (1881) 

இந்தினளவின் தளழிற்சளயில் ணிபுரிந்த தளழிளர்களின் 

ணிநிநக நம்டுத்துயதற்களக ரிப்ன் பிபபு 1881 ஆம் ஆண்டு 

தளழிற்சளச் சட்ைத்தக் களண்டு யந்தளர். ழு யனதுக்கு குயள 

குமந்தக தளழிற்சளகளில் யக்கு நினமிப்த இச்சட்ைம் 

தைசய்தது. குமந்தகளின் ய பத்தயும் இது குத்தது. 

தளழிளர்களின் ளதுகளப் உறுதி சய்யதற்களக, அளனகபநள 

இனந்திபங்கச் சுற்றி கட்ைளனநளக யலினநக்க யண்டும் ன்று இச்சட்ைம் 

கூறினது. 

இல்தர்ட் ரசாா குறித் சர்ச்கச (1884) 
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இந்தினளவில் இருயறு யகனள சட்ைத்த நீக்குயதற்கு ரிப்ன் முனற்சி 

டுத்தளர். இந்தினளவிலிருந்த சட்ை அநப்பின்டி, எரு பளப்பினர் குறித்த 

யமக்க பளப்பின நீதிதி நட்டுந விசளரிக்க முடியும். இந்தின நீதிதி விசளரிக்க 

முடினளது. நீதிநன்ங்களி தவியிலிருந்து இந்தின நீதிதிகளுக்கு இந்த 

சட்ைப்ளகுளடு ருத்த அயநளத்த அளிப்தளக இருந்தது. சட்ை 

உறுப்பிபள சி.பி. இல்ர்ட் 1883ல் நீதித்துயில் களணப்ட்ை இந்த 

ளகுளட்ைப் ளக்குயதற்களக எரு நசளதளயக் களண்டு யந்தளர். ஆளல், 

பளப்பினர்கள் இம்நசளதளய கடுநனளக திர்த்தர். இம்நசளதளய 

திர்த்துப் ளபளை ளதுகளப்பு சங்கம் என் அநத்த அயர்கள் ளபளட்ை 

நிதினளக என்ப ட்ச ரூளனயும் திபட்டிர். ஆங்கினப இந்தின 

நீதிதிகளின் விசளபணக்கு உட்டுத்துயதவிை, இந்தினளவில் ஆங்கின 

ஆட்சின முடிவுக்களண்டு யருயத நல் ன்று அயர்கள் கூறிர். இங்கிளந்து 

த்திரிக்ககளும் அயர்களுக்கு ஆதபவு அளித்த. ய, இங்கிளந்திலும் 

இந்தினளவிலும் இருந்த ஆங்கினப திருப்திப்டுத்துயதற்களக ரிப்ன் 

இம்நசளதளவில் திருத்தம் களண்டு யந்தளர். 

இல்ர்ட் நசளதள குறித்த சர்ச்ச இந்தின தசினம் யருயதற்கு ரிதும் 

உதவினது. இந்தின தசின இனக்கத்தில் இது எரு குறிப்பிைத்தக்க நிகழ்யளகும். இந்த 

சர்ச்சனளல் ரிதும் நமுைந்த ரிப்ன் தது தவினத் துந்துவிட்டு 

இங்கிளந்து திரும்பிளர். இந்த நிகழ்வின் உைடி வியளக, 1885 ஆம் 

ஆண்டு இந்தின தசின களங்கிபஸ் தளற்றுவிக்கப்ட்ைது. 

ரிப்தன் குறித் திப்பீடு 

இந்தினளவிற்கு இங்கிளந்து அனுப்பியத்த யஸ்பளய்களின மிகவும் 

புகழ்மிக்கயர் ரிப்ன் பிபபு ஆயளர். இந்தினர்களின் பிபச்சிக கனிவுைனும், 

ரிவுைனும் கனளண்ை களபணத்தளல் அயப ‘ரிப்ன் தி குட்’ (ரிப்ன் ங்கள் 

அப்ன்) ன்று இந்தின நக்கள் ளற்றிப் புகழ்ந்தர். நீதித்துயில் நிவின 

இப்ளகுளட்ை எழிக்க முனற்சினடுத்தது, ளட்டு நளழி சய்தித்தளள் 

சட்ைத்த திரும்ப் ற்து, த சுன ஆட்சின அறிமுகப்டுத்தினது, நசூபத் 

திரும்பி யமங்கினது ளன் ையடிக்ககள் இந்தினர்களிைன அயபது புகம 

நலும் உனர்த்தினது. அயபது சனல்ளடுக ன்றியுைன் ளற்றின இந்தினர்கள் 

ரிப்ன் தவி விகினதற்களக மிகவும் யருத்தப்ட்ைர். 

கர்சன் பிபு (1899-1905) 

பிரிட்டிஷ் இந்தின ஆட்சினளர்களில், யல்ஸ்லி பிபபு, ைல்லவுஸி பிபபு 

ஆகினளரின் யரிசயில் யத்து ண்ணத்தக்கயர் கர்சன் பிபபு ஆயளர். அயர் எரு 

முழுநனள பபசுக் களள்கனளர், ஆட்சின திநனளக ைத்தும் 
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ளக்கத்துைன் கர்சன் பிபபு ஆட்சினநப் ன்கு சீபநத்தளர். அயபது 

உள்ளட்டு நிர்யளகத்த பின்யரும் தப்புகளில் ளர்க்களம். 

கல்வி சீர்திருத்ங்கள் 

கல்வி நிறுயங்களில் கட்டுப்ளடும், கல்வித்தபமும் குந்து யருயத 

கர்சன் உணர்ந்தளர். ல்கக்கமகங்கள் இந்தின அபசினல் புபட்சினளர்க 

உருயளக்கும் தளழிற்சளகள்  அயர் கருதிளர். ளட்டில் 

ல்கக்கமகங்களின் சனல்ளட்ை ஆய்வு சய்யதற்கு 1902ல் எரு 

ல்கக்குழுய நினமித்தளர். அக்குழுவின் ரிந்துபக ற்று, 1904 ஆம் 

ஆண்டு இந்தின ல்கக்கமகங்கள் சட்ைத்த கர்சன் பிபபு களண்டுயந்தளர். 

இந்தினளவின் அத்து ல்கக்கமகங்களும் அபசின் கட்டுப்ளட்டில் களண்டு 

யபப்ட்ை. 

தாடம் - 13 

சமூக, ச சீர்திருத் இக்கங்கள் 

வீ இந்தின யபளற்றில் சமூக, சநன சீர்திருத்த இனக்கங்கள் முக்கின இைம் 

றுகின். இபளஜளபளம் நளகன் பளய், சுயளமி தனளந்த சபஸ்யதி, சுயளமி 

வியகளந்தர் ளன் தயர்களின் யழிகளட்டுதலில் நக்களிைன சமூக 

ண்ளட்டு விழிப்புணர்வு தளன்றினது. நற்கத்தின தளபளச் சிந்தகள் 

பவினதும், சீர்திருத்த இனக்கங்கள் தளன்றுயதற்கு களபணநளக அநந்த. 

இந்தின நக்களின் சமூக, சநன யளழ்க்கயில் இந்த இனக்கங்கள் குறிப்பிைத் தக்க 

நளறுதல்க தளற்றுவித்த. 

இாொ ாம்ராகன் ாய் 

1772ல் யங்களத்தின் லூக்ளி நளயட்ைத்தில் பிந்த அயர் ஆற்ல்மிகு 

சுனசிந்தயும் குத்தறியும் தினும் மிக்கயபளக விங்கிளர். விவிலினத்தயும், 

இந்து நற்றும் முஸ்லீம் சநன நூல்கயும் கற்றுத் தர்ந்தளர். ஆங்கிம், 

சநஸ்கிருதம், ளபசீகம், அபளபிக், பிபஞ்சு, த்தீன், கிபக்கம், லூப்ரூ உள்ளிட்ை 

 நளழிகளிலும் அயர் தர்ச்சி ற்றிருந்தளர். 

1815ல் ஆத்மின சன அயர் நிறுவிளர். பின்ர் 1828ல் இந்த சன 

பிபம்ந சநளஜநளக யர்ச்சி ற்து. இந்த அநப்பின் மூம் ‘கைவுள் எருயப’ 

ன்று பளம் நளகன் பளய் பிபச்சளபம் சய்தளர். உநிைதங்கள், விவிலினம், குர்ஆன் 

ளன் சநன நூல்களின் கருத்துக்க என்றிணத்து ல்யறு சநனத்திரிைம் 

எற்றுநனற்டுத்த அயர் முனற்சித்தளர். ஆத்மின சயின் ணின நகரிஷி 

திந்திபளத் தளகூர் நற்களண்ைளர். (பவிந்திபளத் தளகூரின் தந்த). இயர்தளன் 
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பிபம்ந சநளஜம் ன்று இச்சக்கு னர்நளற்ம் சய்தளர். இந்தினளவின் 

தசிந்த சமூக அநப்ளக பிபம்ந சநளஜத்த உருயளக்கிளர். 

1829ல் வில்லினம் ண்டிங் பிபபு சதி முன எழிக்க முன்யந்தளது, 

பளஜள பளம்நளகன் பளய் அயருக்கு உறுதுணனளக நின்ளர் ன்தும் 

குறிப்பிைத்தக்கதளகும். குமந்த திருநணத்தயும், ண் சிசுக்களயும் அயர் 

கடுநனளக திர்த்தளர். விதயகள் நறுநணம், ண் கல்வி, ண்களுக்கள 

சளத்துரிந ளன்யற் அயர் ஆதரித்தளர். இந்தினளவின் எருநப்ளட்டுக்கு 

சளதிமு ரும் தைக்கல்ளக இருப்த அயர் உணர்ந்தளர். நனித குத்தின் 

சநத்துயத்தில் அயர் அசனளத ம்பிக்க களண்டிருந்தளர். பிபளநண 

புபளகிதர்களின் ஆதிக்கத்தில் அயருக்கு ம்பிக்கயில். கப்பு 

திருநணத்தயும் அயர் ஆதரித்தளர். தளந எரு முஸ்லீம் குமந்தன தத்து 

டுத்துக்களண்ைளர். 1817ல், சநனப்பப்ளபள ைவிட் லர் ன்ருைன் 

இணந்து கல்கத்தளவில் இந்துக் கல்லூரின (இதுய தற்ளதன கல்கத்தள 

நளநிக் கல்லூரி) நிறுவிளர். ண்களுக்கள ள்ளிகயும் அயர் நிறுவிளர்.  

இபளம்நளகன் பளய் யங்கள நளழியில் யளியந்த முதளயது யளப 

இதமள‘சம்யளத்கௌமுதி’ன தளைங்கிளர். ளபசீக யளப இதமள மீபத்-உல்-

அக்ர் ன்தற்கும் ஆசிரினபளகத் திகழ்ந்தளர். 1833ல் இங்கிளந்திலுள் பிரிஸ்ைல் 

ன் இைத்தில் அயர் நந்தளர். 

தேன்றி விவின் தடராசிராவும் 

இம் யங்கள இனக்கமும் இம் யங்கள இனக்கத்த நிறுவினயர் 

லன்றி விவினன் ைபளசினள ஆயளர். 1809ல் கல்கத்தளவில் பிந்த அயர் 

கல்கத்தள இந்துக் கல்லூரியில் ஆசிரினபளகப் ணிபுரிந்தளர். 1833ல் களபள ளய் 

கண்டு இம் யனதின இந்தளர். அயபது சீைர்கள் ைபளசினன்கள் ன்றும் 

அயபது இனக்கம் இம் யங்கள இனக்கம் ன்றும் அமக்கப்ட்ைது. மநனள 

கண்மூடிப்ள மக்கயமக்கங்க இயர்கள் கடுநனளக தளக்கிப் சிர். 

ண் உரிந, ண் கல்வின ரிதும் ஆதரித்தர். உருய யழிளடு, 

ஜளதிமு, மூை ம்பிக்ககள் ஆகினயற்றுக்கு திபளக ல்யறு அநப்புக 

ற்டுத்தியும் வியளதங்கள் ைத்தியும் சீர்திருத்தத்தில் ஈடுட்ைர். 

சுாமி ாணந் சஸ்தியும் ஆரி சாெமும் 

1875 ஆம் ஆண்டு ம்ளயில் சுயளமி தனளந்த சபஸ்யதி ஆரின சநளஜத்த 

தளற்றுவித்தளர். குஜபளத்தின் கத்தினயளர் குதியில் பிந்த சுயளமி தனளந்தர் 

(1824-83) சிந்த அறிஞர், ளட்டுப்ற்று மிக்கயர், சமூக சீர்திருத்தயளதி, 

நறுநர்ச்சினளர். யதங்கள் தளம் உண்நனள அறிவுக்கு அடிப்ை ன்று 
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அயர் ம்பிளர். ""யதகளத்திற்கு திரும்புங்கள்"" ன்த அயபது 

முமக்கநளகும். உருய யழிளடு, குமந்த திருநணம், பிப்பின் 

அடிப்ையிள ஜளதிமு ளன்யற் அயர் திர்த்தளர். கப்பு 

நணத்தயும், விதய நறுநணத்தயும் அயர் ஆதரித்தளர். பி சநனங்களுக்கு 

நதம் நளறினயர்க மீண்டும் இந்து அநப்புக்குள் களண்டுயரும் 

ளக்கத்துைன் அயர் ‘சுத்தி’இனக்கத்த தளைங்கிளர். அயபது கருத்துக்க 

உள்ைக்கின‘சத்னளர்த்த பிபகளஷ்’ ன்னும் நூயும் அயர் ழுதிளர். 

ம்ளயில் தளற்றுவிக்கப்ட்ை ளதிலும், ஆரின சநளஜம் ஞ்சளபில் 

சக்திமிக்க இனக்கநளக யர்ந்து இந்தினளவின்  குதிகளில் தது தளக்கத்த 

ற்டுத்தினது. ஆரின சநளஜம் கல்வி யர்ச்சிக்களக அரும்ளடுட்ைது. 1886ல் 

முதளயது தனளந்த ஆங்கிள யத ள்ளி (டி..வி) ளகூரில் நிறுயப்ட்ைது. 

பிற்களத்தில் இந்தினளவின் பிகுதிகளில் நலும்  ள்ளிகள் 

தளைங்கப்ட்ை. ஆரின சநளஜத்தச் சர்ந்த ளளஜதி பளய் உள்ளிட்ை 

நூற்றுக்கணக்களயர்கள் இந்தின விடுத இனக்கத்தில் ங்கற்ர் ன்தும் 

குறிப்பிைத்தக்கது. 

பிார்த்கண சாெம் 

1867ல் ம்ளயில் ைளக்ைர் ஆத்நளபளம் ளண்டுபங் ன்யபளல் பிபளர்த்த 

சநளஜம் தளற்றுவிக்கப்ட்ைது. இது பிபம்ந சநளஜத்திலிருந்து உதனநளதளகும். 

இந்து சநனத்திற்குள்ன சீர்திருத்தங்கக் களண்டு யருயது இதன் 

ளக்கநளகும். சநந்தி, கப்பு நணம், விதயகள் நறுநணம், ண்கள் நற்றும் 

தளழ்த்தப்ட்ைளர் நம்ளடு ளன்யற்றில் இந்த இனக்கம் அதிக கயம் 

சலுத்தினது. 1870ல் நீதிதி ம்.ஜி.பளை, ஆர்.ஜி. ண்ைளர்க்கர் இருயரும் 

இதில் சர்ந்து இந்த இனக்கத்திற்கு நலும் யலிந சர்த்தர். நீதிதி பளை 

தக்களண கல்விக் கமகத்தயும் ளற்றி யர்த்தளர். 

சுாமி விரகாணந்ரும் ாகிருஷ் இக்கமும் 

சுயளமி வியகளந்தரின் இனற்னர் பந்திபளத் தத்தள (1863-1902). ஸ்ரீ 

பளந கிருஷ்ண பநலம்சரின் முக்கின புகழ்ற் சீைபளக அயர் விங்கிளர். 

கல்கத்தளவில் சல்யமிக்க யங்களக் குடும்த்தில் பிந்த பந்திப ளத் தத்தள 

ஸ்களட்டிஷ் சர்ச் கல்லூரியில் யின்ளர். 1886ல் பந்திபளத் தத்தள துயம் 

பூண்ைளர். வியகளந்தர் ன் னபளல் அமக்கப்ட்ைளர். யதளந்த 

தத்துயத்த அயர் ளதித்தளர். ஜளதிமுன சளடின அயர் அப்ளது இந்து 

சநனத்தில் ஊறிக்கிைந்த சைங்குகயும் சம்பிபதளனங்கயும் கண்ைம் 

சய்தளர். 1893 சப்ைம்ரில் சிகளகள (அநரிக்கள)வில் ைற் உக 
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சநனங்களின் நளளட்டில் கந்துகளண்ை சுயளமி வியகளந்தர் இந்தினள நற்றும் 

இந்து சநனத்தின் புகம உகறினச்சய்தளர். 

வியகளந்தர் யலிந நற்றும் தன்ம்பிக்கன தநது அடிப்ை 

களள்ககளகக் களண்டிருந்தளர். ம நற்றும் தளழ்த்தப்ட்ைளரின் 

யளழ்க்கன நம்டுத்த உமக்குநளறு நக்க அயர் கட்டுக்களண்ைளர். 

நனிதனுக்கு சய்யும் சயன கைவுளுக்கு ஆற்றும் சய ன்று அயர் திைநளக 

ம்பிளர். 

1897ல் லவுபளவிலுள் லூர் ன் இைத்தில் பளநகிருஷ்ண இனக்கத்த 

அயர் தளற்றுவித்தளர். அது எரு சமூக சய நற்றும் அக்களை 

அநப்ளகும். ள்ளிகள், கல்லூரிகள், நருத்துயநகள், அளத இல்ங்கள் 

ளன்யற் நிறுவி, அயற்றின் மூம் நக்களுக்கு உதவியும் சமூகத்திற்கு 

சயயும் சய்யத இந்த இனக்கத்தின் குறிக்களளகும். 

பிம்ஞாண சகத 

1875 ஆம் ஆண்டு பஷ்னளயச் சர்ந்த பிளயட்ஸ்கி அம்நனளர் நற்றும் 

அநரிக்கள கர்ல் லன்றி ஸ்டீல் ஆல்களட் ன் இருயபளலும் நியூனளர்க்கில் 

(அநரிக்கள) பிபம்ந ஞள ச நிறுயப்ட்ைது. இ, நி, சநனப்ளகுளடுகள் 

இன்றி உக சகளதபத்துயத்த ற்டுத்துயதும் ண்ைன சநனம் நற்றும் 

தத்துயங்க ஆய்வு சய்யதும் அயர்கது முக்கின ளக்கங்களகும். 

இந்தினளவிற்கு யந்த அயர்கள் 1882ல் சன், அைனளற்றில் தங்கது 

தநயிைத்த நிறுவிர். பின்ர் 1893ல் திருநதி. அன்னி சன்ட் 

அம்நனளர் இந்தினளவிற்கு யந்து, ஆல்களட்டின் நவுக்குப்பின் இச்சயின் 

தநப் ளறுப் ற்றுக் களண்ைளர். திருநதி. அன்னி சன்ட் நதன் 

நளகன் நளவினளவுைன் இணந்து பளசில் நத்தின இந்துப்ள்ளின 

நிறுவிளர். பின்ர் அது ளபஸ் இந்து ல்கக்கமகநளக யர்ச்சி ற்து. 

தண்டி ஈஸ் சந்தி வித்ா சாகர் 

ண்டித ஈஸ்யப சந்திப வித்னள சளகர் எரு சிந்த கல்வினளர், நனித 

னமிக்கயர், சமூக சீர்திருத்தயளதி. 1820ல் யங்களத்தில் மிட்ளபூரில் எரு 

கிபளநத்தில் பிந்தளர். ன்கு டித்து வில்லினம் களட்ை கல்லூரியில் யங்கள 

நளழித் துயின் தநப் ண்டிதபளளர். இந்தின சமுதளனத்தில் கல்வினப் 

பப்புயதன் மூநளகய சீர்திருத்தம் களண்டுயப முடியும் ன்று அயர் 

கருதிளர். ண்களுக்களக  ள்ளிக நிறுவிளர். தூன் ள்ளின நிறுய 

ஜ.டி. தூன் ன்யருக்கு உறுதுணனளக இருந்தளர். கல்கத்தளவில் நட்பள 

ளலிைன் நிறுயத்த ற்டுத்திளர். குமந்த திருநணத்த கடுநனளக 
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திர்த்த அயர் விதயகள் நறுநணத்த ஆதரித்தளர். 1856 ஆம் ஆண்டு 

விதயகள் நறுநணச் சட்ைம் நியற்ப்ட்ைது. கல்வினப் பப்புயதற்கு 

அயர் நற்களண்ை முனற்சிகப் ளபளட்டும் விதத்தில் அயருக்கு வித்னள சளகர் 

ன் ட்ைம் யமங்கப்ட்ைது. 

ரொதிதா ரகாவிந்ா பூரன 

நகளபளஷ்டிபத்தில் எரு தளழ்த்தப்ட்ை குடும்த்தச் சர்ந்தயர் ஜளதிள 

களவிந்த பூ. உனர்ந்த ஜளதி ஆதிக்கத்துக்கும் பிபளநணின சக்திகளுக்கும் திபளக 

அயர் தது யளழ்ளள் முழுயதும் நீண்ை ளபளட்ைத்த நற்களண்ைளர். 1873ல் 

ஜளதிமுன திர்த்துப் ளபளை சத்னசளதக் சநளஜம் ன் அநப்த் 

தளற்றுவித்தளர். நகளபளஷ்டிபத்தில் விதயகள் நறுநண இனக்கத்திற்கு 

முன்ளடினளக அயர் சனல்ட்ைளர். ண் கல்விக்களகவும் ளடுட்ைளர். 

ஜளதிள களவிந்தள பூ நற்றும் அயபது நவி இருயரும் இணந்து 1851ல் 

பூளவில் முதளயது ண்கள் ள்ளின நிறுவிர்.  

முஸ்லிம் சீர்திருத் இக்கங்கள்  

தளைக்கத்தில் ந ளட்டுக் கல்வின முஸ்லிம்கள் 

புக்கணித்தநனளல், அயர்களிைன சீர்திருத்த இனக்கங்கள் சற்று தளநதநளகய 

தளன்றி.அத்தகன முதல் முனற்சி 1863ல் கல்கத்தளவில் தளற்றுவிக்கப்ட்ை 

முகநதின இக்கின கமகம்ஆகும். ஆங்கிக் கல்வினயும் ந ளட்டு 

அறிவினயும் பப்புயத இதன் முக்கின ளக்கநளகும். யங்களத்தில் இந்த 

அநப்பு  ள்ளிக நிறுவினது. 

அலிகார் இக்கம் 

அலிகளர் இனக்கத்த தளற்றுவித்தயர் சர் சனது அகநது களன் (1817-98) 

ஆயளர். முஸ்லீம்களின் சமூக நற்றும் கல்வி நம்ளட்டுக்களக இது 

தளற்றுவிக்கப்ட்ைது. இைக்களத்தின பிற்ளக்குத் தன்நன ளக்கி, 

சநனத்தில் முற்ளக்கு சிந்தக அயர் ற்டுத்திளர். முஸ்லிம்களிைன 

தளபளக் கருத்துக்கப் பப்புயதற்களக 1866ல் அயர் முகநதின கல்விக் 

கமகத்த தளற்றுவித்தளர். முஸ்லிம்களுக்கு ஆங்கிக் கல்வி புகட்டுயதற்களக 

1875ல் அலிகளரில் அயர் எரு ள்ளின நிறுவிளர். இதுய பின்ர் முகநதின 

ஆங்கின கீழ்த்திசக் கல்லூரினளகவும், தற்ளதன அலிகளர் முஸ்லீம் 

ல்கக்கமகநளகவும் யர்ச்சி அைந்தது. 

திராதாண்ட் பிரிவு 
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முஸ்லிம் உநளக்களின் யதீக பிரிவிபளல் தளற்றுவிக்கப்ட்ைத 

தினளளண்ட் இனக்கநளகும். இது எரு நறுநர்ச்சி இனக்கநளகும். இதன் இபண்டு 

முக்கின குறிக்களள்கள் : 1) குர்ஆன் நற்றும் லளடிஸ் இல் உள்யளறு இஸ்ளமின 

ளதக முஸ்லிம்களிைன பப்புயது.  2) அந்நின ஆட்சினளர்களுக்கு 

திபளக ஜிகளத் ன் உரிநப் ளபளட்ைத்த தளைர்யது. முகநது உல் லளசன் 

ன் புதின தினளளண்ட் இனக்க தயர் இப்பிரிவின் சநன கருத்துக்களில் 

அபசினல் நற்றும் அறியளர்ந்த சிந்தகப் புகுத்திளர். இஸ்ளமின் 

தளபளநள விக்கங்கள் இவ்வினக்கத்திரிைன எரு அபசினல் 

விழிப்புணர்ய ற்டுத்தினது. 

சீக்கி சீர்திருத் இக்கம். 

இந்தினளவின் பி இைங்கப் ளய ஞ்சளபிலும் சீர்திருத்த 

இனக்கங்கள் தளன்றி. ளள தனளள் தளஸ் ன்யர் நிபங்களரி இனக்கத்த 

தளற்றுவித்தளர். கைவு உருயநற்யபளக (நிபங்களர்) யழிையண்டும் ன்று 

அயர் கூறிளர். ளநள பளம் சிங் ளம்தளரி இனக்கத்த நிறுவிளர். இயபது சீைர்கள் 

யள் உை அணிந்து, புளல் உண்த தவிர்த்தர். 1870ல் ளகூர் நற்றும் 

அமிர்தசபசில் துயக்கப்ட்ை சிங் சளக்கள் சீக்கின சமுதளனத்த சீர்திருத்த 

முற்ட்ை. 1892ல் அமிர்தசபசில் களல்சள கல்லூரி நிறுயப்டுயதற்கு இந்த 

சளக்கள் உறுதுணனளக இருந்த. குருமுகி நற்றும் ஞ்சளபி இக்கினத்த 

இய ஆதரித்தும் ளற்றி. சீக்கின குருத்யளபக்களிலிருந்து ஊமல்மிக்க 

நகர்த்க (பூசளரிக) நீக்குயதற்கு 1920ல் அகளலிகள் எரு இனக்கத்த 

தளற்றுவித்தர். இது தளைர்ள சட்ைங்க இனற் பிரிட்டிஷ் 

அபசளங்கத்திைம் யலியுறுத்தப்ட்ைது. பின்ர், அகளலிகள் தங்க எரு அபசினல் 

கட்சினளக நளற்றிக் களண்ைர். 

தார்சி சீர்திருத் இக்கம் 

1851ல் பிர்துஞ்சி வுபளஜி நற்றும் ஸ்.ஸ். ங்களலி ன்யர்களல் 

ம்ளயில் ளர்சி சநன சீர்திருத்த சங்கம் தளற்றுவிக்கப்ட்ைது. ண் கல்வின 

அயர்கள் ஆதரித்தர். தங்கள் சமூகத்தில் நிவின திருநண சைங்குகளில் 

சீர்திருத்தம் களண்டுயப அயர்கள் விரும்பிர். ‘ஜகத் மித்பள’ ன் நளத இதம 

வ்பளஜி ைத்தி யந்தளர். இத்தகன சீர்திருத்த முனற்சிகளல் ளர்சி சமுதளனம் 

ரும் முன்ற்ம் கண்ைது. 20ம் நூற்ளண்டின் இைக்களத்தில் ளர்சிகளில் 

ரும்ளளர் முக்கின ளறுப்புக ற்று இந்தினளவின் யர்ச்சிக்கு 

சிப்ள தளண்டி ஆற்றிர். 

இாலிங்க அடிகள் 
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19 ஆம் நூற்ளண்டில் தமிழ்ளட்டில் யளழ்ந்த சநனத் தயர்களில் 

தசிந்தயர் இபளநலிங்க அடிகளயளர். 1823 அக்ைளர் 5ல் சிதம்பத்துக்கு 

அருகிலுள் நருதூரில் பளநய்னள பிள், சின்ம்நனளர் தம்திக்கு கைசி 

நகளக அயர் பிந்தளர்.  

ஆன்மீக யளழ்க்கயில் ஆழ்ந்த ஈடுளடு களண்டிருந்த அயர் 1858ல் 

யைலூருக்கு அருகில் கருங்குழி ன் இைத்த¨ற்கு சன்ளர். பின்ளளில் அயர் 

யைலூரில் இருப்பிைத்த அநத்துக் களண்ைளர். அயபது தய்வீக ஆற்ல் 

திளபளயது யனதின யளிப்ட்ைது. சளதிதநற் சமுதளனத்த 

உருயளக்கும் ளக்கத்த அடிப்ைனளகக் களண்ை தநதுகருத்துக்க 

பப்புயதற்களக 1865ல் சநசப சுத்த சன்நளர்க்க சங்கத்த நிறுவிளர். நக்களிைன 

அன்யும் கருணனயும் ளதித்தளர்.அயர் திருஅருட்ள ன் நூ 

இனற்றிளர். அயபது நற் இக்கினப் ைப்புகளில் ‘நனுமு கண்ை 

யளசகம்’,‘ஜீயகளருண்னம்’ ன் நூல்களும் அைங்கும். ளநப நக்களும் ளிதில் 

புரிந்துகளள்க்கூடின யகயில் அயபது நளழி ை மிகவும் ளிநனளகய 

இருந்தது. 

1870ல் யைலூருக்கு மூன்று நல் தளவிலிருந்த நட்டுக்குப்ம் ன் 

இைத்துக்கு சன்ளர். அங்கு 1872ல் சத்தின ஞள சன கட்ைத் தளைங்கிளர். 

கைவு ஜளதி யடியநளக யழிைளம் ன்று அயர் நக்களுக்கு டுத்துக் 

கூறிளர். 

ஸ்ீ ககுண்ட சுாமிகள் 

1809 ஆம் ஆண்டு தமிழ்ளடு, கன்னினளகுநரி நளயட்ைத்த¨லுள் 

சளமித்தளப்பு ன் ஊரில் ஸ்ரீ யகுண்ை சுயளமிகள் பிந்தளர். அயபது 

இனற்னர் முடிசூடும் ருநளள் ன்ளலும் முத்துக்குட்டி ன் அயரும் 

அமத்தர். ஜளதி மு நற்றும் தீண்ைளநக்கு திபளக அயர் பிபச்சளபம் 

நற்களண்ைளர். சநன சைங்குக அயர் சளடிளர். ர் அயப 

யழிடுயதற்களக அயபது இருப்பிைம் தடி யபத் தளைங்கிர். அயபது 

ளதகள் களப்ளக்கில் ‘அய்னளயழி’ ன்று னர் ற்து. 19ஆம் 

நூற்ளண்டின் நத்தினயளக்கில், அய்னளயழி எரு தனிப்ட்ை சநனநளக 

ற்றுக்களள்ப்ட்ைது. தன் திருயளங்கூர் நற்றும் தற்கு திருல்யலி 

குதிகளில் அது யகநளகப் பவினது. அயபது நவுக்குப் பிகு, அயர் 

இனற்றின சநன நூல்கள அகித்திபட்டு அம்நள, அருள்நூல் நற்றும் அயபது 

ளதக அடிப்ைனளகக் களண்டு அய்னள யழி சநனம் பவினது.  

இைங்களில் ‘நிமல் தங்கல்’ ன் யழிளட்டுத் தங்கள் கட்ைப்ட்ை. 
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சுரிாக இக்கமும் ஈ.த.ா ததரிாரும் 

ரினளர் ஈ.ய.பளநசளமி எரு சிந்த சீர்திருத்தயளதினளயளர். 1921 

கள்ளுக்கை நறினலின்ளது, தன் சளந்தத் தளப்பின 1000 தன் 

நபங்க யட்டி வீழ்த்திளர். 1924ல் அயர் யக்கம் அப்ளபளட்ைத்தில் 

கந்து களண்ைளர். கபளவில், யக்கம் ன் இைத்தில் ஆனத்துக்கு அருகில் 

இருந்த சளயில் தீண்ைத்தகளதயர்கள் ைந்து சல் விதிக்கப்ட்டிருந்த 

தைன திர்த்து இந்த ளபளட்ைம் ைத்தப்ட்ைது. ய.ய.சு. னரின் சபன் 

நளதவி குருகுத்தின் யருணளசிபந ையடிக்கன அயர் திர்த்தளர். 1920 

முதல் 1925 யப ரினளர் களங்கிபசில் இருந்து களண்ை யகுப்புயளரி 

பிபதிநிதித்துயக் களள்கனக் களங்கிபஸ் ற்க யண்டும்  யலியுறுத்திளர். 

பின்ர், 1925ல் அயர் சுனநரினளத இனக்கத்த தளைங்கிளர். திபளவிைர்களின் 

முன்ற்ம், பிபளநணீன ஆதிக்கத்தற்கு திர்ப்பு, இந்து சநன நக்களின் யளழ்வில் 

அயர்கள் ற்டுத்தியிருந்த கட்டுளடுக உைத்தரிதல் ளன்யன 

சுனநரினளத இனக்கத்தின் முக்கின ளக்கங்களகும். ஜளதிமு, குமந்தகள் 

திருநணம், கட்ைளனப்டுத்தப்ட்ை விதய மு ளன்யற் அயர் 

கடுநனளக சளடிளர். கப்புத் திருநணங்க அயர் ஆதரித்தளர். சைங்குகள் 

இல்ளத  திருநணங்க அயப முன்னின்று ைத்தி யத்தளர். அத்தகன 

திருநணம் சுனநரினளத திருநணம் ன்று அமக்கப்ட்ைது. பிந்த 

குமந்தகளுக்கு சநன சளர்ற் னர்கயும் அயர் சூட்டிளர். இந்து 

சமுதளனத்தின் சமூக அடிப்ைனள ஜளதிமுனப் ற்றின விக்க ைள 

நனுதர்ந சட்ைங்க அயர் கடுநனளக திர்த்தளர். குடினபசு, புபட்சி, விடுத 

ளன் தமிழ் டுகத் தளைங்கி அயற்றின் மூம் தது கருத்துக்க 

ரினளர் பப்பி யந்தளர்.  

ரினளரின் அரும்ணினப் ளபளட்டி தமிழ்ளடு ண்கள் நளளட்டில் 

1938 ஆம் ஆண்டு ஈ.ய.பளவுக்கு """"ரினளர்"" ட்ைம் யமங்கப்ட்ைது. 

27.06.1970 ஆம் ஆண்டு .ள.வின் யுஸ்கள நிறுயம் - தந்த ரினளப 

‘தற்கு ஆசினளவின் சளக்படிஸ்’  ளபளட்டி ளற்றினது. 

தாடம் - 14 

இந்தி ரசி இக்கம் (1885 - 1905) 

இந்திாவில் ரசிம் பர்ந்கக்காண காங்கள் 

இந்தினளவில் தசினம் தளன்றி யர்ச்சி ற்தற்கள களபணங்களக 

பின்யருயயற்க் கூளம். 

1. அசில் ற்றுக : 
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இந்தினளவின் ல்யறு குதிகளும் அபசினல் அடிப்ையிலும் 

ஆட்சினடிப்ையிலும் முதன்முனளக எரு குையின்கீ¦ழ் (பிரிட்டிஷ் ஆட்சி) 

களண்டுயபப்ட்ைது. எப சீபள சட்ைமும் அபசும் அறிமுகப்டுத்தப் ட்ை. 

2. கல் தாடர்பு ற்றும் ரதாக்குத்து பர்ச்சி 

பயில் ளதகள், தந்தி, அஞ்சல் சயகள் நற்றும் சளகள் களல்யளய்கள் 

மூநளக ளக்குயபத்து யசதிகள் அறிமுகப்டுத்தப்ட்ைதளல் நக்களிைன 

தகயல் தளைர்பு ளிதளகினது. இந்தினர்கள் எருயருக்களருயர் ருக்கநளயிர். 

நலும், அகி இந்தின 

அடிப்ையில் தசின இனக்கம் தளன்வும் இது யழியகுத்தது. 

3. ஆங்கின தாழியும் ரகனாட்டுக் கல்வியும் 

ளட்டில் தசினம் யப ஆங்கி நளழி ரும் ங்களற்றினது. ஆங்கிம் 

கற் இந்தினர்கள் தசின இனக்கத்த யர்த்து தந தளங்கி ைத்திச் 

சன்ர். ந ளட்டுக்கல்வி மூம், சுதந்திபம், சநத்துயம், விடுத, தசினம் 

ளன் நளட்டு கருத்துக்கள் இந்தினளவில் பவி தசினம் தளன்ளயிற்று. 

4. தத்திரிக்கககளின் தங்கு 

இந்தினளவில் யளினள ஆங்கிம் நற்றும் ளட்டு நளழி த்திரிக்ககள் 

தசினச் சிந்தனப் பப்பி. 

5. 19ஆம் நூற்நாண்டு சமூக, ச சீர்திருத் இக்கங்கள் 

பிபம்ந சநளஜம், இபளநகிருஷ்ண இனக்கம், ஆரின சநளஜம், பிபம்ந ஞள 

ச ளன் அநப்புகள் தளய்ளட்டின் ருநக நக்களிைன 

டுத்துபத்து ளட்டுப்ற்று குறித்த உணர்யத் தூண்டி. 

6. பிரிட்டிாரின் ததாருபாாச் சுண்டல் 

இந்தினளய ஆட்சிபுரிந்த பிரிட்டிரளரின் ளருளதளபக் களள்க 

நக்களிைன பிரிட்டிஷ் திர்ப்புணர்ய ற்டுத்தினது. இந்தின யணிகத்தயும் 

கத்தளழியும் ஆங்கினர் திட்ைமிட்டு அழித்தர். ய, பிரிட்டிரளரின் 

ளருளதளபச் சுபண்ைல் இந்தின தசினம் தளன்றுயதற்கு முக்கினநள 

களபணங்களில் என்ளகும். 

7. இணப்தாகுதாடு 
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1857 ஆம் ஆண்டு ககம் பிரிட்டிரளருக்கும் இந்தினருக்கும் இைன தீபளத 

யறுப்புணர்யயும், பஸ்ப சந்தக உணர்யயும் ற்டுத்தியிருந்தது. 

ஆங்கினரின் உனர்வு நப்ளன்ந நலும் ருகினது. இந்தினளவும், இந்தின 

நக்களும் ல்யறு அயநளங்களுக்கும் எடுக்குதல்களுக்கும் 

உட்டுத்தப்ட்ைர். 

8. லிட்டணது நிர்ாகம் 

லிட்ைன் பிபபு, இந்தினளவின் ரும்குதி ஞ்சத்திளல் துன்த்தில் 

துயண்டு கிைந்தளது ைல்லி தர்ளப ைத்திளர். ளட்டு நளழி சய்தித்தளள் 

சட்ைத்தயும் களண்டுயந்து இந்தினளவில் த்திரிக்க சுதந்திபத்த எடுக்கிளர். 

ஆயுதங்கள் சட்ைம் இந்தினர்கள் ஆயுதங்கள் யத்துக் களள்யதற்கு தை 

விதித்தது. லிட்ைனின் இத்தகன ையடிக்ககள் இந்தினரிைன பயள 

யறுப் ற்டுத்தினது. 

9. இல்தர்ட் ரசாா சச்சவு 

ரிப்ன் பிபபு ஆட்சிக் களத்தில் நத்தின சட்ைசயில் இல்ர்ட் நசளதள 

தளக்கல் சய்னப்ட்ைது. நீதிநன்ங்களில் பளப்பின நீதிதிகளுக்கும் இந்தின 

நீதிதிகளுக்கும் இைன நிவின இ யறுளட்ை கயதற்களக 

இம்நசளதள களண்டுயபப்ட்ைது, இந்தினளவில் யளழ்ந்த பிரிட்டிரளர் இத 

கடுநனளக திர்த்தர். இறுதியில் இது திரும்ப் ப்ட்ைது. 

இத்தகன ல்யறு களபணங்களல் இந்தினளவில் தசினம் தளன்றினது. 

இந்தின தசின களங்கிபசும் தளற்றுவிக்கப்ட்ைது. 

இந்தி ரசி காங்கிஸ் (1885) 

பிரிட்டிஷ் அபசளங்கத்தில் ணினளற்றி ஏய்வுற் ஆன் ஆக்ைவினன் 

ஹியூம் ன்யர் எரு அகி இந்தின அநப் தளற்றுவிக்க முனற்சிகள் 

டுத்தளர். அதன் வியளக, இந்தின தசின களங்கிபஸ் நிறுயப்ட்டு அதன் முதல் 

கூட்ைம் 1885ல் ம்ளயில் ைற்து. ைபிள்யூ.சி. ளர்ஜி அதற்கு தந 

யகித்தளர். இந்தினள முழுயதிலுமிருந்து 72 பிபதிநிதிகள் அதில் கந்து களண்ைர். 

இயர்கள் ல்யறு சநனப்பிரிவுகச் சர்ந்தயர்கள் ன்தும் குறிப்பிைத் தக்கது. 

சநன, ஜளதி, நளழி நற்றும் பிபளந்தின யறுளடுகள் இன்றி அத்து 

இந்தினர்களின் பிபச்சிகள் குறித்து வியளதங்கள் ை ற். ய, 

இந்தின தசின களங்கிபஸ் தளைக்கத்திலிருந்த இந்தின சமூகத்தின் அத்து 

பிரிவிபயும் உள்ைக்கின சநன சளர்ற் இனக்கநளகய சனல்ட்ைது. 

களங்கிபசின் இபண்ைளயது கூட்ைம் 1886ல் கல்கத்தளவிலும், மூன்ளயது கூட்ைம் 

1887ல் சன்யிலும் ைற்து. 
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இந்தின தசின இனக்கத்தின் யபளற் மூன்று முக்கின நிகளக 

அறிந்து களள்ளம். 

1. மிதயளதி தசினம் (1885 - 1905) - இக்களத்தில் களங்கிபஸ் பிபட்டிரளருக்கு 

விசுயளசநளகய சனல்ட்ைது. 

2. 1906 முதல் 1916 யபயிள களத்தில் சுதசி இனக்கம், தீவிபயளத தசினம், 

தன்ளட்சி இனக்கம் ளன்ய ைற். 

3. 1917 முதல் 1947 யபயிள களத்த களந்தி களம் ப்டுகிது.  

மிா ரசிம் 

தசின இனக்கத்தின் தளைக்க களநள இந்த கட்ைத்தில் .ஏ.ஹியூம், 

ைபிள்யூ. சி. ளர்ஜி, சுபந்திபளத் ளர்ஜி, தளதளளய் ௌபளஜி, பளஸ் ரள 

நத்தள, களள கிருஷ்ண களக, ண்டிட் நதன்நளகன் நளவினள, க்ருதீன் 

தினளப்ஜி, நீதிதி பளை, ஜி. சுப்பநணின அய்னர் ளன்யர்கள் முக்கின 

தயர்களக இருந்து யழி ைத்திச் சன்ர்.  

சுபந்திபளத் ளர்ஜி இந்தினளவின் ‘ர்க்’ ன்று அமக்கப்ட்ைளர். யங்கப் 

பிரிவின அயர் கடுநனளக திர்த்தளர். 1876ல் அபசினல் சீர்திருத்தங்கள் 

களரி ளபளடுயதற்களக இந்தினக் கமகம் என் தளற்றுவித்தளர். அயர் நிறுவின 

இந்தின தசினப் பய (1883) பின்ர் 1886ல் இந்தின தசின களங்கிபசுைன் 

இணக்கப்ட்ைது. 

ஜி. சுப்பநணின அய்னர் சன் நகளஜ ச மூம் தசினத்த 

பப்பிளர். ‘தி இந்து’, ‘சுதச மித்பன்’ ளன் த்திரிக்ககயும் அயர் 

நிறுவிளர்.  

தளதளளய் ௌபளஜி இந்தினளவின் முதுரும் நனிதர் ன்று 

அமக்கப்ட்ைளர். இந்தினளவிற்கள அதிகளபபூர்யநற் தூதபளக இங்கிளந்தில் 

இயர் கருதப்ட்ைளர். பிரிட்டிஷ் ளைளளுநன்த்தின் ளதுநக்கள் அயயில் 

உறுப்பிபள முதல் இந்தினர் இயப ஆயளர். 

 களள கிருஷ்ண களக களந்தியின் குருயளக கருதப்ட்ையர். 1908ல் 

அயர் இந்தினப் ணினளர் கமகத்த தளற்றுவித்தளர். ளட்டிற்களக தளண்டு 

சய்ன இந்தினர்களுக்கு யிற்சினளிப்த இக்கமகத்தின் ளக்கநளகும். 

முதல் சி ஆண்டுகள் களங்கிபஸ் பிரிட்டிஷ் ஆட்சினளர்களின் ஆதபயப் 

ற்றுத் திகழ்ந்தது. 
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1885 முதல் 1905 யப களங்கிபஸ் தயர்கள் மிதயளதிகளக இருந்தர். 

அயர்கது களரிக்ககள் மிதநளகய இருந்தநனளல், மிதயளதிகள் ன்று 

அமக்கப்ட்ைர். நலும், தங்கது களரிக்கக யன்டுக்க 

அநதினள, அபசினல் சட்ை றிமுகளின் யழிமுகன மிதயளதிகள் 

பின்ற்றிர். 

மிாதிகளின் முக்கி ரகாரிக்கககள் 

- சட்ைசக விரியளக்குதல், சீர்திருத்துதல் 

- .சி.ஸ். தர்வுக எபசநனத்தில் இங்கிளந்திலும் இந்தினளவிலும் 

ைத்தி உனர் தவிகளில் இந்தினர்களுக்கு அதிக யளய்ப்புக ற்டுத்துதல் 

- நிர்யளகத் துயிலிருந்து நீதித்துன பிரித்தல் 

- உள்ளட்சி அநப்புகளுக்கு நலும் அதிகளபங்கள் யமங்குதல் 

- நியரினக் குத்தல் - நினளனநற் நி உைநனளரிைமிருந்து 

குடினளயர்க ளதுகளத்தல் 

- உப்பு யரி, சர்க்கப யரின எழித்தல் 

- பளணுய சவுகக் குத்தல் 

- ச்சுரிந, ழுத்துரிந நற்றும் சங்கங்கள் அநக்கும் உரிந 

களருதல். 

மிாதிகளின் ழிமுகநகள் 

பிரிட்டிரளரின் நீதி நற்றும் நினளனத்தில் மிதயளதிகள் ருத்த ம்பிக்க 

யத்திருந்தர். உற்சளகத்திற்கும், யழிகளட்டுதலுக்கும் அயர்கள் இங்கிளந்த 

திர்ளக்கியிருந்தர். களரிக்க நனுக்க அளித்தல், தீர்நளங்கள் ளடுதல், 

கூட்ைங்கள் ைத்துதல், துண்டு பிபசுபங்க விநினளகித்தல், தூதுக்குழுக்கள் 

மூம் ச்சு ைத்துதல் ளன் யழிமுகன மிதயளதிகள் பின்ற்றிர். 

டித்தயர்கள் நட்டுந அபசினல் ையடிக்ககளில் ஈடுட்ைர். அபசினல் 

உரிநகயும் தன்ளட்சினயும் டிப்டினளக அையத அயர்கது 

குறிக்களளகும். 

ஆபம் களத்தில் பிரிட்டிஷ் அபசளங்கமும் இந்தின தசின களங்கிபசின் 

தளற்த்த யபயற்து. 1886ல் கல்கத்தள களங்கிபஸ் நளளட்டின் 

உறுப்பிர்களுக்கு தந ஆளுர் ைப்ரின் பிபபு தநீர் விருந்தளித்தளர். 

அபசளங்க அதிகளரிகளும் களங்கிபஸ் கூட்ைங்களில் கந்து களண்ைர். 
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களங்கிபசின் களரிக்ககள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க, அபசளங்கம் அதற்கு திபளகத் 

திரும்பினது. முஸ்லிம்க களங்கிபசிலிருந்து விகியிருக்குநளறு ஊக்குவித்தது. 

இந்த களக்கட்ைத்தில் பிரிட்டிரளபளல் நியற்ப்ட்ை களங்கிபசின் களரிக்க 

என் என்றுதளன். அது 1892 ஆம் ஆண்டு இனற்ப்ட்ை இந்தின கவுன்சில்கள் 

சட்ைநளகும். 

மிாதிகளின் சாகணகள் 

1. நக்களிைன பந்த தசின விழிப்புணர்ய மிதயளதிகளல் உருயளக்க 

முடிந்தது. 

2. ஜளனகம், சிவில் உரிநகள், பிபநிதித்துய நிறுயங்கள் ளன் 

சித்தளந்தங்க அயர்கள் பிபப்டுத்திளர்கள். 

3. பிரிட்டிரளர் வ்யளறு இந்தினர்கச் சுபண்டுகிளர்கள் ன்று அயர்கள் 

நக்களுக்கு புரினயத்தர். தளதளளய் ௌபளஜி ழுதின """"இந்தினளவில் 

யறுநயும் பிரிட்டிஷ் தன்நனற் ஆட்சியும்"" ன் நூலில் """"சல்யச் 

சுபண்ைல்"" களட்ளட்ை விக்கியிருந்தளர். இந்தினளவின் சல்யம் ந்தந்த 

யழிகளில் இங்கிளந்துக்கு டுத்துச் சல்ப்டுகிது ன்த ட்டினலிட்டுக் 

களட்டிளர். (அ) ஊதினங்கள்(ஆ) சமிப்பு (இ) ஏய்வூதினங்கள் (ஈ) 

இந்தினளவிலிருந்த பிரிட்டிஷ் ைகளுக்கள சவிங்கள் (உ) பிரிட்டிஷ் 

யணிக நிறுயங்களின் ளம் ன்ய அந்தப் ட்டினலில் அைங்கியிருந்த. 

இதப்ற்றி விசளரிக்க பிரிட்டிஷ் அபசளங்கம் யல்பி குழுய நினமித்தது. அதில் 

முதல் இந்தின உறுப்பிபளக தளதளளய் நினமிக்கப்ட்ைளர். 

4. பளை, களக ளன் எரு சி மிதயளதிகள் சமூக 

சீர்திருத்தங்களிலும் கயம் சலுத்திர். குமந்த திருநணம், விதயகளின் 

அயம் ளன்யற் அயர்கள் திர்த்தர். 

5. 1892 ஆம் ஆண்டு இந்தின கவுன்சில்கள் சட்ைத்தின் யளயிளக சட்ைச 

உறுப்பிர்களின் ண்ணிக்கன உனர்த்தினதும் மிதயளதிகளின் சளதனளகும். 

தாடம் - 15 

இந்தி ரசி இக்கம் (1905 - 1916) 

இந்தின தசின இனக்கத்தில் 1905 ஆம் ஆண்டு தளைங்கி தீவிபயளத களம் 

தளைங்கினது. தீவிபயளதிகள் அல்து தீவிப தசினயளதிகள் துணிச்சள 

யழிமுகக் கனளண்டு யற்றிமுடியும் ன்று ம்பிர். ளகங்களதப 

திகர், ளளஜதிபளய்,பிபின் சந்திபளல் ஆகின மூயரும் தீவிபயளத 

தயர்களில் முக்கினநளயர்கள். 
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தீவிாம் ரான்றுற்காண காங்கள் 

1. 1892 ஆம் ஆண்டு இந்தின கவுன்சில் சட்ைப்டி சட்ைச விரியளக்கம் தவிப 

யறு ந்த குறிப்பிைத்தக்க யற்றினயும் மிதயளதிகள் த்தயறிர். 

2. 1896-97 ஆண்டு தளன்றின ஞ்சத்திளலும், பிக் ளயிளலும் ளடு 

முழுயதிலும் நக்கள் கடும் துன்த்திற்கு ஆளயிர். 

3. நக்களின் ளருளதளப நிந நலும் நளசநளகினது. 

4. நியறி களபணநளக தன் ஆப்பிரிக்களவில் இந்தினர்கள் நளசநளக 

ைத்தப்ட்ைர். 

5. 1904-05 ஆம் ஆண்டுகளில் ைற் பஷ்ன-ஜப்ளனினப் ளரில் 

ஜபளப்பின ளைள பஷ்னளய ஜப்ளன் யன்து. இதளல், பளப்பின ளைள 

பிரிட்ை இந்தினர்களலும் யல்முடியும்  ஊக்கம் பிந்தது. 

6. கர்சன் பிபபுவின் பிற்ளக்கள ஆட்சி தீவிபயளதத்துக்கு உைடி களபணநளக 

அநந்தது. 

- அயர் கல்கத்தள நளகபளட்சி சட்ைத்த (1899) களண்டு யந்து இந்தினரின் 

அதிகளபத்த குத்தளர். 

- ல்கக்கமகங்கள் சட்ைம் (1904) ல்கக்கமக அநப்புகளில் 

தர்ந்தடுக்கப்ட்ை உறுப்பிரின் ண்ணிக்க குக்கப்ட்ைது. 

ல்கக்கமகங்களின் தன்ளட்சித் தன்ந குக்கப்ட்ைது.அய அபசின் 

துகளக நளற்ப்ட்ை. 

- இபளச துபளகக் குற்ம் (s e d i t i o n ) சட்ைம், அதிகளரிகள் பகசின களப்புச் 

சட்ைம் நக்களின் உரிநகப் றித்தது. 

- அயபது நளசநள ையடிக்க யங்கப் பிரிவினளகும் (1905). 

தீவிாதிகளின் முன்க குறிக்ரகாள் 

தீவிபயளதிகளின் தனளன குறிக்களள் சுனபளஜ்னம் அல்து முழு 

விடுதன தவிப யறும் தன்ளட்சி அல். 

தீவிாதிகள் பின்தற்றி ழிமுகநகள் 

பிரிட்டிரளரின் நீதியுணர்வில் தீவிபயளதிகள் ம்பிக்க 

களண்டிருக்கவில். ப்டி பிரிட்டிரளர் யந்தநளக இந்தினளய தங்கள் 

கட்டுப்ளட்டில் களண்டு யந்தர் ன்த அயர்கள் சுட்டிக் களட்டிர். அபசினல் 



 

92 

 
 

உரிநக ளபளடித்தளன் யண்டும் ன்து அயர்கது 

ம்பிக்கனளகும். தன்ம்பிக்கயும் தன் முப்பும் அயர்கது உணர்வில் 

ஊறியிருந்த. 

அர்கள் பின்தற்றி ழிமுகநகள் ருாறு : 

1.அபசு நீதிநன்ங்கயும், ள்ளிகயும், கல்லூரிகயும் புக்கணிப்தன் 

மூம் பிரிட்டிஷ் அபசுக்கு எத்துமப்பு களடுக்க நறுப்து. 

2.சுதசிப் ளருட்க ஆதரிப்து; அந்நினப் ளருட்க யளங்க நறுப்து. 

3.தசினக் கல்வின அறிமுகப்டுத்தி யர்ப்து. 

தீவிாதிகளின் கனர்கள் 

ள கங்களதப திகர், ளள ஜதி பளய், பிபின் சந்திபளல், அபவிந்த 

களஷ் ளன் தயர்கள் தீவிபயளத தசின இனக்கத்த முன்னின்று ைத்திர்.  

இந்தினளவில் பிரிட்டிரளருக்கு திபள எரு முழுநனள இனக்கத்த 

தளற்றுவித்தயர் ள கங்களதப திகர் ஆயளர்.அயப ‘ளக நளன்ன திகர்’ 

ன்றும் அமப்ர். நபளட்ைள நற்றும் கசரி ன் யளப இதழ்களின் யளயிளக 

பிரிட்டிரளரின் களள்ககச் சளடிளர். தசின இனக்கத்தில் ங்கு 

களண்ைதற்களக பிரிட்டிரளபளல் இபண்டு மு சியில் அைக்கப்ட்ைளர். 

பின்ர், 1908ல் 6 ஆண்டு கள சி யளசத்திற்களக நளண்ட் களண்டு 

சல்ப்ட்ைளர்.1916ல் பூளவில் தன்ளட்சி கமகத்த அநத்தளர்.‘சுனபளஜ்னம் 

து பிப்புரிந அத ளன் அைந்த தீருயன்’ ன்று முமங்கிளர். 

ளள ஜதி பளய் """"ஞ்சளபின் சிங்கம்"" ன்று பளலும் 

அறினப்ட்ையர். சுதசி இனக்கத்தில் இயர் ஆற்றின ங்கு நகத்தளது. 

அநரிக்களவில் 1916ல் தன்ளட்சி கமகத்த ஜதி பளய் 

தளற்றுவித்தளர்.அபசுக்கதிபள பிபச்சளபத்துக்களக நளண்ட் சியில் 

யக்கப்ட்ைளர். சநன் குழுவிற்கு திபள ளபளட்ைத்தில் ளலீஸ் தடினடியில் 

களனநைந்து 1928 யம்ர் 17ல் உயிர் நீத்தளர். 

பிபின் சந்திபளல் எரு மிதயளதினளக தது யளழ்க்கனத் தளைங்கி 

தீவிபயளதினளக நளறினயர். சுதசி இனக்கத்தில் ங்கு களண்டு முக்கின 

ங்களற்றிளர்.தது அல் க்கும் ச்சுக்களலும் ழுத்துக்களலும் 

தசினத்த ளட்டின் மூ முடுக்குகளில்ளம் பப்பிளர். 

நற்ளரு தீவிப தசினயளதினள அபவிந்த களஷ் சுதசி இனக்கத்தில் 

தீவிபநளக ங்கற்ளர். அதற்களக சிப்டுத்தப்ட்ைளர். விடுதனள பிகு 
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பிபஞ்சுப் குதினள ளண்டிச்சரியில் தங்கி ஆன்மீக ையடிக்ககளில் கயம் 

சலுத்திளர். 

ங்கப் பிரிவிகணயும் தீவிா எழுச்சியும் 

இந்தின தசின இனக்கத்தில் தீவிபயளதம் தளன்றுயதற்கு 1905 ஆம் ஆண்டு 

யங்கப்பிரிவி எரு தீப்ளறினளக அநத்தது. கர்சது உண்நனள 

குறிக்களள்கள் ; 

- இந்தின தசினத்தின் அடித்தநளக விங்கின யங்களத்தில் யர்ந்துயரும் 

தசினத்தின் யலிநன முறினடித்தல். 

- யங்களத்திலிருந்த இந்துக்கயும் முஸ்லிம்கயும் பிரித்து யப்து. 

- தளன் நித்தத சளதித்து பிரிட்டிஷ் அபசின் யலிநன யளிப்டுத்துயது. 

1905 அக்ைளர் 16 ஆம் ளள் யங்கப் பிரிவி ைமுக்கு 

யந்தது.அன் யங்கள நக்கள் திர்ப்புக் கூட்ைங்க ைத்தி அன்ன 

தித்த துக்க திநளக அனுசரித்தர். யங்களத்தின் அபசினலில் ரும் 

நளற்ங்கள் நிகமத் தளைங்கி. இந்தினளவில் உண்நனள விழிப்புணர்வு 

யங்கப் பிரிவிக்குப் பின்புதளன் தளன்றினது ன்று களந்தி 

ழுதிளர்.பிரிவி திர்ப்பு ளபளட்ைம் சுதசி இனக்கநளக யலுப்ற்று, 

இந்தினளவின் பி குதிகளுக்கும் பவினது. 

தீவிப தசினயளதிகளின் சனல்ளடுகள் மிதயளதினள தளதள ளய் 

ௌபளஜினன 1906 கல்கத்தள களங்கிபஸ் நளளட்டில் சுனபளஜ்னம் குறித்து 

சயத்தது. அந்த நளளட்டில் சுதசி, அந்நினப் ளருட்களுக்கு தை குறித்த 

தீர்நளங்கள் நியற்ப்ட்ை. மிதயளதிகள் இதளல் களிப்ைனவில். 

நளளக, அபசினநப்பு ரீதினளகத்தளன் சுனபளஜ்னம் யல்ப்ை யண்டும் ன்று 

அயர்கள் கருதிர். இத்தகன கருத்து நளதல்களல்தளன் 1907 ஆம் ஆண்டு சூபத் 

களங்கிபஸ் நளளட்டில் களங்கிபஸ் கட்சி இபண்ைளக பிவுப்ட்ைது. இதுய சூபத் 

பிவு ப்டுகிது. திகர் தநயில் தீவிபயளதிகள் நளளட்ை விட்டு 

யளினறிர். 

சுரசி இக்கம் 

சுதசி இனக்கம் ல்யறு திட்ைங்கக் களண்ைதளகும்.அபசுப் ணி, 

நீதிநன்ங்கள், ள்ளிகள், கல்லூரிகள் ஆகினயற் புக்கணித்தல், அந்நினப் 

ளருட்க யளங்க நறுத்து சுதசிப் ளருட்க யளங்கி ஆதரித்தல், தசினப் 

ள்ளிகயும் கல்லூரிகயும் நிறுவி தசினக் கல்வின யர்த்தல் ஆகின 
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இத்திட்ைங்களில் அைங்கும். சுதசி இனக்கம் எரு அபசினல் ளருளதளப 

இனக்கநளகும். 

சுதசி இனக்கம் நளரும் யற்றி ற்து. யங்களத்தில் ரும் 

நிச்சுயளன்தளர்களும் இதில் ங்கற்ர். நகளிரும், நளணயரும் நறினலில் 

ஈடுட்ைர். அந்நின களகிதத்தளள கனடுக நளணயர்கள் நறுத்தர். 

சுதசி இனக்கத்த எடுக்குயதற்கு அபசு கடுநனள ையடிக்கக 

டுத்தது. இதற்களக  சட்ைங்கயும் இனற்றினது. சுதசி தளண்ைர்கள் 

கடுநனளக தளக்கப்ட்ைர். யந்த நளதபம் முமங்குயதற்கு 

தைவிதிக்கப்ட்ைது. ள்ளிகளும் கல்லூரிகளும் தங்களின் நளணயர்கள் இதில் 

கந்து களள்ளநலிருக்க ையடிக்க டுக்கும்டி யலியுறுத்தப்ட்ை. 

இல்னன்ளல் உதவித்தளக நிறுத்தப்டும் ன்று ச்சரிக்கயும் 

விைப்ட்ைது. சிர் தங்கது அபசு ணிக இமந்தர். தீவிபயளத 

தயர்கள ளகங்களதப திகர், ளள ஜதி பளய், பிபின் சந்திபளல், 

அபவிந்த களஷ் ளன்ளர் சியில் அைக்கப்ட்ைர். 

தீவிாதிகளின் சாகணகள் 

தீவிபயளதிகளின் சளதகளக பின்யருயயற் தளகுத்துக் கூளம். 

1.சுனபளஜ்னத்த பிப்புரிநனளக முதலில் களரினயர்கள் தீவிபயளதிகனளயர். 

2.விடுத இனக்கத்தில் நக்க ருநவில் ஈடுடுத்தினது நற்ளரு 

சளதனளகும். தசின இனக்கத்த¨ன் சமூக அடிப்ை நலும் 

விரியளக்கப்ட்ைது. 

3. முதன் முதலில் அத்து இந்தின அபசினல் இனக்கத்த (சுதசி இனக்கம்) 

அநத்து ைத்தினது ளற்த்தக்கதளகும். 

முஸ்லீம் லீக் ராற்றுவிக்கப்தடுல் (1906) 

1906 டிசம்ரில் இந்தினளயங்கிலுமிருந்து முஸ்லீம்கள் முஸ்லிம் கல்வி 

நளளட்டில் கந்து களள்யதற்களக ைளக்கள கரில் கூடியிருந்தர். இந்த 

தருணத்த சரினளக னன்டுத்த¨க்களண்ை ைளக்களயச் சர்ந்த யளப் சலி 

முல்ள ன்யர் முஸ்லீம்களின் ன்களுக்களக எரு அநப்பு உருயளக்கப்ை 

யண்டும் ன்று கருத்து யளியிட்ைளர். இந்த னளச ற்றுக்களள்ப்ட்ைது. 

1906 டிசம்ர் 30 ஆம் ளள் அகி இந்தின முஸ்லீம் லீக் தளற்றுவிக்கப்ட்ைது. 

இந்தின தசின களங்கிபசப் ளய, அயர்களும் ஆண்டு தளறும் நளளடுகள் 

ைத்தி பிரிட்டிஷ் அபசுக்கு தங்கது களரிக்கக அனுப்பி யத்தர்.  
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தளைக்கத்தில் பிரிட்டிரளர் இதற்கு ஆதபவு களட்டிர். மின்ைள- நளர்லி 

சீர்திருத்தங்களின்ளது முஸ்லிம்களுக்க தனித்தளகுதின கட்டுப்ற்து 

அயர்கது முதளயது சளதனளகும். 

னக்ரணா ப்தந்ம் (1916) 

1916 ஆம் ஆண்டு க்ள களங்கிபஸ் நளளட்டின்ளது இபண்டு முக்கின 

நிகழ்ச்சிகள் ைற். பிரிந்த களங்கிபஸ் மிண்டும் என்றிணந்தது.1916 ஆம் 

ஆண்டு க்ள எப்ந்தம் கனழுத்தளது.இதன்டி களங்கிபசும் முஸ்லீம் லீகும் 

பிரிட்டிரளருக்கு திபளக என்றிணந்து ளபளடுயது ன்று 

எப்புக்களள்ப்ட்ைது. க்ள எப்ந்தம் இந்து-முஸ்லிம் எற்றுநக்கு 

சளதகநளக டுக்கப்ட்ை முக்கின முடியளகும். 

ன்ணாட்சி இக்கம் (1916) 

1916 ஆம் ஆண்டு இபண்டு தன்ளட்சி கமகங்கள் ற்டுத்தப்ட்ை. 

ப்பல் நளதத்தில் பூளவில் திகர் தன்ளட்சி கமகத்த தளைங்கிளர். 

சப்ைம்ரில் அன்னி சன்ட் அம்நனளர் சன்யில் நற்ளரு தன்ளட்சி 

கமகத்த நிறுவிளர். தன்ளட்சி இனக்கத்தின் முக்கின குறிக்களள் பிரிட்டிஷ் 

பபசுக்குள்ன இந்தினளவுக்கு தன்ளட்சி றுயதளகும். சுதந்திபம் ன்து 

அத்து ளடுகளுக்கும் உள் இனற்கனள உரிந ன்று இருயருந 

ம்பிர்.நலும், இந்தினளவின் யங்கள் அதன் முன்ற்த்துக்களக 

னன்டுத்தப்ைவில் ன்று தன்ளட்சி இனக்கத் தயர்கள் கருதிர். 

இபண்டு தன்ளட்சி கமகங்களுந தங்களுக்குள் கூட்டுவு 

நப்ளன்நனளடு ைந்து களண்ை. களங்கிபசுைனும், முஸ்லிம் லீக்குைனும் 

சர்ந்து ளபளடி. திகரின் தன்ளட்சி இனக்கம் நகளபளஷ்டிபத்தில் கயத்த 

சலுத்தினது. அன்னி சன்டின் இனக்கம் இந்தினளவின் இதப குதிகளில் 

சனல்ட்ைது. தன்ளட்சி இனக்கம் இந்தின தசின இனக்கத்திற்கு மீண்டும் உயிர் 

களடுத்தது ளம். சுதசி இனக்கம் மீண்டும் புதுப்பிக்கப்ட்ைது.ண்கள் 

அதிக ண்ணிக்கயில் கந்து களண்ைர். 

1917 ஆகஸ்டு 20 ஆம் ளள் இங்கிளந்து அனலுவு அநச்சர் நளன்ைகு 

இங்கிளந்து ளைளளுநன்த்தில் எரு அறிக்க யளியிட்ைளர். இந்தினளவின் 

திர்கள அபசினல் சீர்திருத்தங்கள் ற்றி இந்த அறிக்க குறிப்பிட்ைது. 

இந்தினளவில் டிப்டினளக தன்ளட்சி நிறுயங்கள் ற்டுத்தப்டும் ன்று 

அயர் உறுதினளித்தளர்.இந்த ஆகஸ்டு அறிக்க தன்ளட்சி இனக்கத்த முடிவுக்கு 

களண்டு யந்தது. 

புட்சிக இக்கங்கள் 
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19ஆம் நூற்ளண்டின் முற்குதியில் யங்களம், நகளபளஷ்டிபம், ஞ்சளப், 

சன் ஆகின குதிகளில் புபட்சியளத குழுக்கள் தளன்றி.மிதயளத, தீவிபயளத 

களள்ககள் இபண்டிலுந இயர்களுக்கு உைன்ளடு இல். ய,  பகசின 

புபட்சி அநப்புக அயர்கள் தளற்றுவித்தர். யங்களத்தில் ‘அனுசினான் 

சமிதி’, ெூகந்ர்’ ஆகின பகசின இனக்கங்கள் நிறுயப்ட்ை. நகளபளஷ்டிபத்தில் 

சயளர்க்கர் சகளதபர்களல் ‘அபிய ளபத் சங்கம்’ தளற்றுவிக்கப்ட்ைது. 

சன் நளகளணத்தில் நீகண்ை பிபம்நச்சளரி ‘ளபத நளதள’ சங்கத்த 

தளற்றுவித்தளர். 

ஞ்சளபில், இஞர்களிைன புபட்சிக் கருத்துக்க பப்புயதற்கு 

அஜித் சிங் எரு பகசின அநப் ற்டுத்தளர். ண்ைனிலிருந்த இந்தினள 

லவுசில், ஷினளம்ஜி கிருஷ்ண யர்நள இந்தின தசினயளதிகள நதன்ளல் 

திஸ்பள, சயளர்க்கர், வி.வி.ஸ். அய்னர், டி.ஸ்.ஸ்.பளஜன் ளன்ளப என்று 

திபட்டிளர். அநரிக்களவில் ளள லர் தனளள் ன்யர் களதர் கட்சினத் 

தளற்றுவித்து இந்தினளவிற்கு யளின புபட்சினளர்களின் சனல்ளடுக 

ஊக்குவித்தளர். 

தாடம் - 16 

இந்தி ரசி இக்கம் (1917 - 1947) 

காந்தியின் ருகக 

தசின இனக்கத்தின் மூன்ளம் நி (1917-47) களந்தி களம் 

ப்டுகிது.இந்த களக்கட்ைத்தில் நகளத்நள களந்தி தசின இனக்கத்தின் 

தன்னிகபற்த் தயபளக விங்கிளர். அயபது களள்ககள அகிம்ச 

நற்றும் சத்தினளக்கிபகம் பிரிட்டிஷ் அபசளங்கத்துக்கு திபளக சனல்டுத்தப்ட்ை. 

தசின இனக்கத்த களந்தி நக்கள் இனக்கநளக நளற்றிளர். 

நளகன்தளஸ் கபம் சந்த் களந்தி 1869 அக்ைளர் 2 ஆம் ளள் குஜபளத்தில் 

ளர்ந்தர் ன் ஊரில் பிந்தளர்.இங்கிளந்து சன்று சட்ைம் யின்ளர்.1891ல் 

இந்தினள திரும்பிளர். 1893ல் தன் ஆப்ரிக்கள சன் அயர் அங்கு நிவின இ 

எதுக்கல் களள்கக்கு திபள ளபளட்ைத்தில் 20 ஆண்டுகள் தம்ந 

ஈடுடுத்திக் களண்ைளர். இறுதினளக, 1915ல் இந்தினள திரும்பிளர். பின்ர், 

இந்தின தசின இனக்கத்தில் முழுநனளக ங்கற்று யழி ைத்திச் சன்ளர். 

1917ல் பீகளரில் சம்ப்பளன் ன் இைத்தில் பளப்பின அவுரிச்சடி 

ண்ணனளர்களுக்கதிபள ளபளட்ைத்தில் கந்து களண்ை அயர், 

அங்குதளன் தது சத்னள கிபகம் ன் அப்ளர் முன முதன்முதளக 

இந்தின நண்ணில் ரிசளதித்துப் ளர்த்தளர். அதற்கு அடுத்த ஆண்டில் குஜபளத்தின் 
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கைள நளயட்ைத்தில் நற்ளரு சத்னள கிபக ளபளட்ைத்த ைத்திளர். நளசநள 

விச்சளல் ளதிக்கப்ட்ை குடினளயர்களுக்கு நியரியிலிருந்து விக்கு 

அளிக்க யண்டும் ன்தற்களக இப்ளபளட்ைம் ைற்து. 

இப்ளபளட்ைத்தின் ளதுதளன் சர்தளர் யல்ளய் ைல் களந்தியின் 

ம்பிக்கக்குரின சீைர்களில் எருயபளகழுச்சி ற்ளர். 1918ல் அகாதாத் 

ஆகனத் தாழினாபர்களின் களரிக்கன ஆதரித்து சளகும்யப உண்ணள 

விபதத்த களந்தி நற்களண்ைளர். இறுதினளக ஆ அதிர்கள் 

தளழிளர்களின் நினளனநள களரிக்கன ற்றுக்களண்ைர். 

சம்ப்பளன், கைள, அகநதளளத் ளன் சிறின அவிள 

ளபளட்ைங்கள்தளம் நகளத்நள களந்தின நக்களிைம் ருக்கநளக களண்டு 

சன். அயர்கது பிபச்சிக களந்தியும் புரிந்து களள் முடிந்தது. 

இவ்யளறு, களந்தி நக்களின் தயர் ன் நிக்கு உனர்ந்தளர். 

தௌனட் சட்டம் (1919) 

அபசுக்கு திபள சதி யக ஆய்வு சய்யதற்களக சர் சிட்னி 

பௌட் ன்யபது தநயில் 1917ல் எரு குழு நினமிக்கப்ட்ைது. 

அக்குழுவின் அறிக்கப்டி, 1919 நளர்ச் திங்களில் பௌட் சட்ைம் நத்தின 

சட்ைசயில் களண்டு யபப்ட்ைது. இச்சட்ைப்டி சந்தகத்தின் ரில் 

யபயும் கது சய்னளம். இத்தகன கதுக திர்த்து விண்ணப்நள 

அல்து நல்முயீைள சய்ன முடினளது. இச்சட்ைம் கருப்புச் சட்ைம் ன்று 

கருதப்ட்ைது.இச்சட்ைத்திற்கு த்த திர்ப்புகள் தளன்றி. 

1919 ப்பல் 6 ஆம் ளள் இந்தினள முழுயதிலும் (லர்த்தளல்) நறினல் 

ளபளட்ைங்கள் ைத்தப்ட்ை. ளடு முழுயதும் ளதுக் கூட்ைங்கள் 

ைற். ைல்லிக்கு அருகில் நகளத்நள களந்தி கது சய்னப்ட்ைளர். 

ஞ்சளபின் முக்கின தயர்கள ைளக்ைர் சத்னளல் நற்றும் ைளக்ைர் சபுதீன் 

கிச்லு இருயரும் அமிர்தசபஸில் கது சய்னப்ட்ைர். 

ொலின் ானாதாக் தடுதகாகன (13 ஏப்ல் 1919) 

1919 ப்பல் 13 ஆம் ளள் ைற் ஜளலினன் யளள ளக் டுகள 

இந்தின விடுத இனக்கத்தில் எரு முக்கின திருப்பு முனளகும். பௌட் 

சத்னளக் கிபகப் ளபளட்ைத்திற்கு ஞ்சளபில் ருத்த ஆதபவு திபண்ைது. 

யன்முன திர்ளக்கின ஞ்சளப் அபசளங்கம் ஆட்சிப் ளறுப் ஜபல் 

ைனர் தநயிள பளணுயத்திைம் எப்ைத்தது. அயர் ளதுக் 

கூட்ைங்களுக்கு தை விதித்து அபசினல் தயர்க கது சய்தளர். ப்பல் 13 

ஆம் ளள் சளகி ன் அறுயைத் திருளன்று ஜளலினன் யளள ளக் 
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பூங்களவில் எரு ளதுக் கூட்ைம் ற்ளடு சய்னப்ட்ைது.ைனர் தது 

ையுைன் அங்கு சன்று வ்வித முன்றிவிப்புமின்றி கூட்ைத்தின்மீது 

துப்ளக்கிச் சூடு ைத்திளர். துப்ளக்கிச் சூடு 10 முதல் 15 நிமிைங்கள் நீடித்தது. 

துப்ளக்கி தளட்ைளக்கள் தீர்ந்த பிகுதளன் அது நிறுத்தப்ட்ைது. அதிகளபப்பூர்ய 

தகயலின்டி 379 ர் களல்ப்ட்ைர்; 1137 ர் டுகளனநைந்தர். இந்த 

டுகளன திர்த்து ளடு முழுயதும் ளபளட்ைங்கள் ைற். 

பவீந்திபளத்தளகூர் தது ‘ட்’ ட்ைத்த துந்தளர். ஜளலினன் யளளளக் 

டுகள விடுத இனக்கத்திற்கு ரும் உத்யகத்த களடுத்தது. 

கினாதத் இக்கம் 

முதல் உகப் ளரில் துருக்கியின் தளல்வின கிளத் இக்கத்திற்கு 

முக்கின களபணநளகும். சயபஸ் உைன்டிக்கயும் (1920) முஸ்லிம்களுக்கு 

ருத்த அயநளநளகப்ட்ைது. உக முஸ்லீம்களின் சநனத்தயபளக (களலிப்) 

துருக்கி சுல்தள கருதினத இந்த இனக்கத்திற்கு அடிப்ைனளக விங்கினது. 

பிரிட்ைன் துருக்கின ைத்தின விதம் இந்தின முஸ்லிம்க புண்டுத்துயதளக 

இருந்தது. ய, அயர்கள் கிளத் இனக்கத்த தளைங்கிர். 

நௌளள அபுல் களம் ஆசளத், ம்.. அன்சளரி, சபுதீன் கிச்லு, அலி 

சகளதர்கள் இந்த இனக்கத்த தநனற்று ைத்திளர்கள். கிளத் குழு என்று 

ற்டுத்தப்ட்ைது.1919 அக்ைளர் 19 ஆம் ளள் கிளத் திம் 

அனுசரிக்கட்ைது. யம்ர் 23 ஆம் ளள் நகளத்நள களந்தியின் தநயில் 

இந்துக்களும் முஸ்லிம்களும் கந்து களண்ை எரு நளளடு கூடினது. ளட்டின் 

விடுதக்கு இந்துக்கயும் முஸ்லிம்கயும் என்றுடுத்த யண்டினதன் 

கட்ைளனத்த நகளத்நளகளந்தி உணர்ந்திருந்தளர். பின்ர், கிளத் இனக்கம் 1920ல் 

நகளத்நளகளந்தி தளைங்கின எத்துமனளந இனக்கத்துைன் என்று கந்தது. 

த்துகாக இக்கம் (1920-1922) 

பௌட் சட்ைம், ஜளலினன் யளள ளக் டுகள, கிளத் இனக்கத்த 

தளைர்ந்து நகளத்நள களந்தி தது எத்துமனளந இனக்கம் ற்றின திட்ைத்த 

அறிவித்தளர். 1920 டிசம்ரில் ைற் ளக்பூர் இந்தின தசின களங்கிபஸ் 

நளளடும் இத ற்து. 

தசல்திட்டங்கள் 

எத்துமனளந இனக்கத்திற்கள சனல்திட்ைங்கள் யருநளறு : 

- ட்ைங்கயும் சிப்புத் தகுதிகயும் துத்தல். 

- உள்ளட்சி அநப்பு உறுப்பிர் தவிகளிலிருந்து விகுதல் 
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- 1919 ஆம் ஆண்டு சட்ைப்டி ைவிருந்த தர்தல்க புக்கணித்தல் 

- அபசு விமளக்க புக்கணித்தல் 

- நீதிநன்ங்கள், அபசு ள்ளிகள், கல்லூரிகள் ஆகினயற் புக்கணித்தல். 

- அனல்ளட்டுப் ளருட்க புக்கணித்தல் 

-தசின ள்ளிகள், கல்லூரிகள், தனினளர் ஞ்சளனத்து நீதிநன்ங்கள்            

ளன்யற் நிறுவுதல். 

- சுதசி ளருட்கயும் கதர் துணிகயும் நக்களிைன பிபப்டுத்துதல். 

நகளத்நளகளந்தி தக்கு பிரிட்டீஷ் அபசு களடுத்த சிப்பு ட்ைங்கத் 

துந்து இந்த இனக்கத்த தளைங்கியத்தளர். நற் தயர்களும் சமுதளனத்தில் 

சல்யளக்கு மிக்கயர்களும் தங்கது சிப்புத் தகுதிகயும், ட்ைங்கயும் 

துந்தர். நளணயர்கள் அபசளங்கப் ள்ளிகவிட்டு யளினறிர். களசி 

வித்னள பீைம், பீகளர் வித்னள பீைம், ஜளமினள மிலினள ளன் தசின 

கல்விக்கூைங்கள் ற்டுத்தப்ட்ை. ளட்டின் முக்கின தயர்கள் தங்கது 

அதிக யருநளம் தபக்கூடின யமக்குபஞர் தளழிக் கவிட்ைர். 

சட்ைநன்ங்களும் புக்கணிக்கப்ட்ை. களங்கிபஸ் தயர் யரும் சட்ைநன் 

தர்தலில் ளட்டியிை முன்யபவில். 

1921 யல்ஸ் இயபசர் இந்தினளவிற்கு யந்தளது நறினல் ளபளட்ைங்கள் 

ைற். அபசளங்கம் அைக்குமுன கட்ைவிழ்த்து விட்ைது. சுதசி 

கருத்துக்கள் ளைங்கும் பவி. ரும்ளள குடும்ங்களில் பளட்ைகள் 

சுமன். 

உத்திபப் பிபதசத்தின் களபக்பூர் நளயட்ைத்திலுள் சௌரி சௌபள ன் 

இைத்தில் ைற் சம்த்த தளைர்ந்து 1922 பிப்பயரி 11 ஆம் ளள் 

எத்துமனளந இனக்கத்த களந்தி இையின நிறுத்தியத்தளர். முன்தளக 

பிப்பயரி 5 ஆம் ளள் சௌரி சௌபள களயல் நினத்த முற்றுகயிட்ை எரு 

கூட்ைம் அதற்கு தீ யத்தது. 22 களயர்கள் உயிருைன் ரித்துக் 

களல்ப்ட்ைர். இதுய சௌரி சௌபள நிகழ்ச்சி ப்டுகிது. 

எத்துமனளந இனக்கம் திடீப நிறுத்தியக்கப்ட்ைத அறிந்து ளட்டின்  

தயர்கள் அதிர்ச்சினைந்தர். 1922 நளர்ச் 10 ஆம் ளள் நகளத்நள களந்தி கது 

சய்னப்ட்ைளர். 

த்துகாக இக்கத்தின் முக்கித்தும் 



 

100 

 
 

1. குடினளயர்கள், தளழிளர்கள், நளணயர்கள், ஆசிரினர்கள், ண்கள் 

ளன் சமுதளனத்தின் அத்து பிரிவிரும் ங்கற் முதளயது நக்கள் 

இனக்கநளக இது திகழ்ந்தது. 

2. இந்தினளவின் மூ முடுக்குகளில்ளம் தசினம் பய இது யழியகுத்தது. 

3. கிளத் இனக்கமும் இதனுைன் என்றிணக்கப்ட்ைதளல், இந்து, முஸ்லிம் 

எற்றுநயின் உச்சகட்ைநளக இது திகழ்ந்தது. 

4. இந்தின நக்களுக்கு த்தகன துன்த்தயும் தளங்கும் சக்தி உண்டு 

ன்தயும், வ்வித தினளகத்திற்கும் அயர்கள் தனளபளக உள்ர் ன்தயும் 

இது டுத்துக் களட்டினது. 

சுாஜ் கட்சி 

எத்துமனளந இனக்கம் நிறுத்தப்ட்ைதத் தளைர்ந்து 1922 டிசம்ரில் 

ைற் கனள களங்கிபஸ் நளளட்டில் களங்கிபசில் பிவு ற்ட்ைது. நளதிளல் 

ரு, சித்தபஞ்சன் தளஸ் ளன் தயர்கள் களங்கிபசுக்குள்ன 1923 ஜயரி 

1 ஆம் ளள் சுனபளஜ்ன கட்சின தளற்றுவித்தர்.சுனபளஜ்ன கட்சியிர், 

சட்ைநன்த் தர்தல்களில் ளட்டியிட்டு, உள்ளிருந்துகளண்ை அபசளங்கத்த 

நி குனச் சய்ன முடிவு சய்தர். 1923 யம்ரில் சட்ைநன்த் தர்தல்கள் 

ைற். இதில் சுனபளஜ்ன கட்சி குறிப்பிைத்தக்க யற்றிக ற்து. 

நத்தின சட்ைநன்த்தில் நளதிளல் ரு கட்சித் தயபளகவும் யங்கள 

சட்ைநன்த்தில் சி.ஆர். தளஸ் கட்சித் தயபளகவும் தர்ந்தடுக்கப்ட்ைர். 

சட்ைநன்த்தில் சுனபளஜ்ன கட்சி  முக்கின ணிக நற்களண்ைது. 

1919 ஆம் ஆண்டு இந்தின அபசு சட்ைத்தில்  நளறுதல்கக் களண்டு யந்து 

இந்தினளவில் ளறுப்புயளய்ந்த அபசளங்கம் ை யந்து இந்தினளவில் 

ளறுப்பு யளய்ந்த அபசளங்கம் ை இக்கட்சி ளடுட்ைது. அபசின் 

அைக்குமுச் சட்ைங்களுக்கு திபளக  தீர்நளங்கக் களண்டு 

யந்தர்.உள்துக்கள உறுப்பிர் அக்சளந்தர் முட்டிநளன் இபட்னh ட்சி 

முன ளற்றி புகழ்ந்தளது, நத்தின சட்ைசயில் அதற்கு திபள 

தீர்நளத்த சுனபளஜ்ன கட்சி களண்டு யந்தது.1925 ஜூனில் சி.ஆர்.தளஸ் 

நந்தபிகு, சுனபளஜ்ன கட்சி வீநைந்தது. 

கசன் குழு (1927) 

1919 ஆம் ஆண்டு சட்ைம் த்து ஆண்டுகளுக்குப் பிகு அதன் 

சனல்ளடுகள் நறு ஆய்வு சய்னப்ையண்டும் ன்று விதித்திருந்தது. இபண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு முன், 1927 ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் அபசளங்கம் நறு 
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ஆய்வுக்குழு என் நினமித்தது. இக்குழுவின் தயபள சர் ஜளன் சநன் 

ன்யபது னபளன ‘சநன் குழு’ ன்று இது அமக்கப்ட்ைது. இதில் 

இைம்ற்றிருந்த ழு உறுப்பிர்களும் ஆங்கினர்களயர். இதில் எரு இந்தின 

உறுப்பிர்கூை இைம் ளநனளல், இந்தினளவுக்கு யந்தையும் முன் 

இக்குழுவிற்கு த்த திர்ப்புகள் தளன்றி.களங்கிபஸ் உள்ளிட்ை  அபசினல் 

கட்சிகள் இக்குழுய திர்த்த. 

1928 பிப்பயரி 3 ஆம் ளள் இக்குழு ம்ளய் யந்திங்கினளது ளடு 

முழுயதும் நறினல் ளபளட்ைங்கள் ைற். சன் இைநல்ளம் 

கறுப்புக்களடி ஆர்ப்ளட்ைங்களும்,‘சந திரும்பிப்ள’ ன் முமக்கங்களும் 

இக்குழுய அதிப யத்த. 1928 அக்ைளர் 30 ஆம் ளள் ளகூரில் ளள 

ஜதி பளய் தநயில் சநன் குழு திர்ப்பு ளபளட்ைம் ைற்து. 

அப்ளது ைற் ளலீஸ் தடினடியில் ஜதிபளய் டுகளனநைந்தளர். எரு 

நளதம் கழித்து அயர் உயிர் பிரிந்தது. 

1930 ந நளதம் சநன் குழு அறிக்க 

யளியிைப்ட்ைது.இபட்ைனளட்சியின் குளடுக இது சுட்டிக்களட்டினது. 

அதற்குப்தில் நளநி சுனளட்சின இக்குழு ரிந்துபத்தது. 1935 ஆம் ஆண்டு 

இந்தின அபசு சட்ைத்திற்கு இக்குழுவின் அறிக்க அடிப்ைனளக விங்கினது 

ன்தில் னமில். 

ரரு அறிக்கக (1928) 

இதற்கிையில் இங்கிளந்தின் அனலுவுச் சனளர் பிர்கன் லட் பிபபு 

அயரும் ற்றுக் களள்க்கூடின அபசினநப் உருயளக்க முடியுநள 

ன்று கட்டு இந்தினர்களுக்கு சயளல் விடுத்தளர். இந்த சயள ற் களங்கிபஸ் 

1928 பிப்பயரி 28ல் அத்துக் சட்சி கூட்ைத்தக் கூட்டினது. திர்கள 

இந்தினளவின் அபசினநப்பு சட்ைம் என் யபயதற்கு ட்டுர் களண்ை 

குழு ற்டுத்தப்ட்ைது. இதன் தயபளக நளதிளல் ரு நினமிக்கப்ட்ைளர். 

இக்குழுவின் அறிக்கன ‘ரு அறிக்க’ ப்டுகிது. இந்த 

அறிக்கயின் சிப்புக் கூறுகளய 

- நினளக ைளமினினன் அந்தஸ்து யமங்கப்டுதல் 

- நத்தியில் முழுப் ளறுப்பு யளய்ந்த அபசு 

- நளகளணங்களுக்கு சுனளட்சி 

- நத்தின நளகளண அபசுகளுக்கிைன தளியள அதிகளப கிர்வு. 



 

102 

 
 

- நத்தியில் இபண்டு அயகள் களண்ை சட்ைநன்ம் 

முஸ்லிம் லீக் தயபள முகநது அலி ஜின்ள, ரு அறிக்க முஸ்லிம் 

நக்களின் னுக்கு திபளது ன்று கருதிளர்.அகி இந்தின முஸ்லீம்கள் 

நளளட்ை கூட்டின ஜின்ள, தது திளன்கு அம்ச களரிக்கக 

யளியிட்ைளர். 

சட்ட றுப்பு இக்கம் (1930 - 34) 

சசப்ள இந்த சூழ்நியில் 1929 டிசம்ர் நளதம் ளகூர் களங்கிபஸ் 

நளளடு கூடினது. ஜயலர்ளல் ரு இந்த நளளட்டுக்கு தந யகித்தளர். ‘பூபண 

சுனபளஜ்னம்’ அல்து ‘முழுச் சுதந்திபம்’ குறித்த தீர்நளம் இம்நளளட்டில் 

நியற்ப்ட்ைது. ரு அறிக்கன அபசு ற்க நறுத்தநனளல், களங்கிபஸ் 

சட்ைம் நறுப்பு இனக்கத்த தளைங்குயது  முடிவு சய்தது. 1930 ஜயரி 26 

ஆம் ளள் இந்தின சுதந்திப திநளக அனுசரிக்கப்ட்ைது. அதுமுதல் ஜயரி 26 

ஆம் ளள் எவ்யளரு ஆண்டும் சுதந்திப திநளக அனுசரிக்கப்ட்ைது. 

விடுதக்குப்பின் 1950 ஆம் ஆண்டு இந்தின அபசினநப்பு ைமுக்கு 

யந்த திநள ஜயரி 26 ஆம் ளள் குடினபசு திநளக களண்ைளைப்டுகிது 

ன்தும் குறிப்பிைத்தக்கது. 

ண்டி ாத்திக 

களங்கிபசின் இபண்ைளயது கட்ை ளபளட்ைத்துக்கள கம் தனளபளக 

இருந்தது. 1930 நளர்ச் 12 ஆம் ளள் களந்தி தது புகழ்ற் தண்டி னளத்திபன 

தளைங்கிர். அயபளல் தரிவு சய்னப்ட்ை 79 சீைர்கள் பின் தளைப உப்பு 

சட்ைங்க நறுப்தற்களக அயர் புப்ட்ைளர். 200 நல்கள் ைந்து 1930 ப்பல் 

5 ஆம் ளள் தண்டி கைற்கபன சன்ைந்தளர். ப்பல் 6 ஆம் ளள் உப்புச் 

சட்ைங்க மீறினதன் மூம் சட்ை நறுப்பு இனக்கத்த அயர் முப்டி 

தளைங்கி யத்தளர். 

ப்பல் 9 ஆம் ளள் நகளத்நள களந்தி இந்த ளபளட்ைத்துக்கள 

சனல்திட்ைங்க யடியநத்தளர். உப்புச் சட்ைங்க மீறும் யகயில் 

கிபளநந்தளறும் உப்பு உற்த்தி; நதுக்கைகள், அபினி நற்றும் அந்நினத் துணிகள் 

விற் நினங்கள் முன்பு ண்கள் நறினலில் ஈடுடுதல்; அனல்ளட்டுத் 

துணிகளுக்கு தீயத்தல்; பளட்ைகள் மூம் நூல் நூற்று துணி ய்தல்; 

தீண்ைளநன எழித்தல், அபசு யகயும், ள்ளி கல்லூரிகயும் 

புக்கணித்தல் ளன்ய சனல்திட்ைங்களில் முக்கினநளயனளகும். 

அத்துக்கும் நளக, அபசளங்கத்திற்கு யரிகட்ை யண்ைளம் ன்று நக்க 

களந்தி கட்டுக்களண்ைளர். 
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விபவில் இந்த இனக்கம் ளடு முழுயதும் பவினது. நளணயர்கள், 

தளழிளர்கள், குடினளயர்கள், ண்கள் உள்ளிட்ை அயரும் இந்த 

இனக்கத்தில் உற்சளகத்துைன் ங்கற்ர். பிரிட்டிஷ் அபசளங்கம் களங்கிபசின் 

முக்கின தயர்க கது சய்து சியிைத்தது. 

ட்டரகச ாாடுகள் (1930 - 1932) 

யட்ைநச நளளடுக கூட்டி ல்யறு அபசினல் கட்சிக அமத்து 

ச்சு யளர்த்த ைத்தும் சூழ்ச்சின பிரிட்டிஷ் அபசு பின்ற்றினது.1930 

யம்ரில் ண்ைனில் ைற் முதல் யட்ை நச நளளட்ை களங்கிபஸ் 

புக்கணித்தது.  

1931 ஜயரியில் ச்சுயளர்த்தக்கு உகந்த சூழ்நின உருயளக்கும் 

ளருட்டு களங்கிபஸ் மீது விதித்திருந்த தைன அபசு விக்கினதளடு, 

தயர்கயும் சியிலிருந்து விடுத சய்தது. 1931 நளர்ச் 8 ஆம் ளள் 

களந்தி - இர்வின் எப்ந்தம் கனழுத்திைப்ட்ைது. இதன்டி, நகளத்நள களந்தி 

சட்ைநறுப்பு இனக்கத்த நிறுத்தி யக்கவும் இபண்ைளம் யட்ைநச நளளட்டில் 

கந்து களள்வும் எப்புக் களண்ைளர். 1931 சப்ைம்ரில் இபண்ைளம் யட்ை 

நச நளளடு ண்ைனில் ைற்து. நகளத்நள களந்தி இதில் கந்து 

களண்டுவிட்டு ருத்த நளற்த்துைன் ளடு திரும்பிளர். முழு சுதந்திபம், 

யகுப்பு பிபச்சி ளன்யற்றுக்கள ந்த தீர்வும் இந்த நளளட்டில் 

களணப்ைவில். 

1932 ஜயரியில் சட்ை நறுப்பு இனக்கம் மீண்டும் தளைங்கப்ட்ைது. 

நகளத்நள களந்தி, சர்தளர் ட்ைல், ளன் தயர்கள் மீண்டும் கது 

சய்னப்ட்ைர். களங்கிபஸ் கட்சியும் தை சய்னப்ட்ைது. 

பூணா ப்ததந்ம் (1932) 

1930 ஆம் ஆண்டு யளக்கில், ைளக்ைர் அம்த்கர் தளழ்த்தப்ட்ை நக்களின் 

ன்களுக்களக ளபளடும் தசின அவிள தயபளக உருயடுத்தளர். முதல் 

யட்ைநச நளளட்டில் தளழ்த்தப்ட்ை நக்களின் உண்ந நின 

டுத்துபத்த அம்த்கர், அயர்களுக்கு தனித்தளகுதி எதுக்கப்ையண்டும் 

ன்று களரிளர். 1932 ஆகஸ்டு 16 ஆம் ளள் பிரிட்டிஷ் பிபதநர் பளம்ச 

நக்ைளளல்ட் தது ‘யகுப்புக் களை’ன அறிவித்தளர். இதன்டி, 

தளழ்த்தப்ட்ை நக்கள் தனி யகுப்பிபளகக் கருதப்ட்டு அயர்களுக்கு 

தனித்தளகுதி யமங்கப்டும் ன்று கூப்ட்ைது. ‘யகுப்புக் களை’ன திர்த்து 

நகளத்நள களந்தி 1932 சப்ைம்ர் 20 ஆம் ளள் பயளைள சியில் சளகும் யப 

உண்ணளவிபத ளபளட்ைத்த தளைங்கிளர். 
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இறுதியில் ைளக்ைர் அம்த்கருக்கும் களந்திக்கும் இையில் எரு எப்ந்தம் 

ற்ட்ைது. இதுய ‘பூள எப்ந்தம்’ ப்டுகிது. பிரிட்டிஷ் அபசளங்கமும் 

இத ற்றுக்களண்ைது. இந்த எப்ந்தப்டி, ல்யறு நளகளண 

சட்ைநன்ங்களில் 148 இைங்கள் தளழ்த்தப்ட்ையர்களுக்கு களங்கிபஸ் எதுக்கீடு 

சய்தது. யகுப்புக் களையின்டி 71 இைங்க இயர்களுக்கு 

எதுக்கப்ட்டிருந்தது. 

1932ல் மூன்ளயது யட்ைநச நளளடு முடியைந்தது.நறுடியும் 

களங்கிபஸ் இத புக்கணித்தது. இருப்பினும், 1933 நளர்ச்சில் பிரிட்டிஷ் 

அபசளங்கம் யள் அறிக்கன யளியிட்ைது. 1935 ஆம் ஆண்டு இந்தின 

அபசுச் சட்ைம் யள் அறிக்கயின் அடிப்ையின உருயளக்கப்ட்ைது. 

இண்டாம் உனகப்ரதாரும் ரசி இக்கமும் 

1935 ஆம் ஆண்டு இந்தின அபசு சட்ை விதிகளின்டி 1937ல் தர்தல்கள் 

ைந்த. இந்தினளவின் ழு நளகளணங்களில் களங்கிபஸ் அநச்சபயகள் 

அநக்கப்ட்ை. 1939 சப்ைம்ர் முதல் ளள் இபண்ைளம் உகப் ளர் 

தளைங்கினது. நக்க கந்துஆளசிக்களநன பிரிட்டிஷ் அபசு இந்தினளய 

ளரில் ஈடுடுத்தினது. களங்கிபஸ் இச்சன கடுநனளக திர்த்தது. தங்கது 

திர்ப் களட்டும் யகயில் 1939 டிசம்ர் 12 ஆம் ளள் நளகளணங்களில் 

தவியிலிருந்த களங்கிபஸ் அநச்சபயகள் தவி விகி. இத முஸ்லீம் லீக் 

‘விடுத ளளகக்’ களண்ைளடினது. 1940 நளர்ச்சில் முஸ்லீம் லீக் ளகிஸ்தளன் 

களரிக்கன முன்யத்தது. 

னி தர் சத்ாக்கிகம் 

இபண்ைளம் உகப்ளரின்ளது இந்தினர்களின் ஆதபயப் றுயதற்களக 

பிரிட்டிஷ் அபசளங்கம் 1940 ஆகஸ்ட் 8ஆம் ளள்‘ஆகஸ்டு சலுக’ன 

அறிவித்தது. ளருக்குப்பின் புதின அபசினநப் யபயதற்களக இந்தினப் 

பிபதிநிதிகக் களண்ை எரு அநப்பு ற்டுத்தப்டும் ன்று 

அறிவிக்கப்ட்ைது. களந்தி இத ற்க நறுத்து, தனி ர் சத்னளகிபகத்த 

தளைங்க முடிவு சய்தளர். 

தனி ர் சத்னளகிபகம் ன்து, யன்முனற், குந்த அவில், எரு 

அைனளநளக ைத்தப்ட்ை இனக்கநளகும். சத்னளகிபகத்தில் ஈடுடுயர்க 

களந்தின தர்வு சய்தளர். முதலில் தனிர் சத்னளகிபகத்தில் ஈடுட்ையர் ஆசளர்ன 

விளள ளய ஆயளர். அயருக்கு மூன்று நளதம் சித் தண்ை 

விதிக்கப்ட்ைது. அடுத்து ஜயலர்ளல் ரு தனி ர் சத்னளகிபகத்தில் ஈடுட்டு 4 

நளத சி தண்ை ற்ளர். தனி ர் சத்னளகிபகம் 15 நளதங்கள் நீடித்தது. 
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கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு (1942) 

இதற்கிையில், யஸ்பளய் லின்லித்கள பிபபு 1941 ஜூயில் நலும் 

ளன்கு இந்தினர்க தது நிர்யளகக் குழுவில் சர்த்துக் களண்ைளர். 

ளர்க்களத்தில் நிவின நளசநள சூழ்நினக் கருதி இந்தினர்களின் 

எத்துமப் றும் ளக்கத்துைன் பிரிட்டிஷ் அபசளங்கம் 1942 நளர்ச் 23 ஆம் 

ளள் சர் ஸ்ைளளர்டு கிரிப்ஸ் ன்யப இந்தினளவிற்கு அனுப்பி யத்தது. 

கிரிப்ஸின் முக்கி தரிந்துககள் 

- இந்தினளவிற்கு ைளமினினன் அந்தஸ்து யமங்கப்டும். 

- சிறுளன்நயிர் ளதுகளப்பு - சுதச அபசுகள் நற்றும் பிரிட்டிஷ் இந்தின 

நளகளணங்களின் பிபதிநிதிகக் களண்ை எரு அபசினநப்புக்குழு 

ற்டுத்தப்டும். 

- பிரிட்டிஷ் இந்தினளவிலுள் ந்த நளகளணநளயது இந்த அபசினநப் ற்க 

நறுக்கும் ட்சத்தில் தற்ளதன நியில் தளைபயள அல்து தங்களுக்க 

தனி அபசினநப் யபந்து களள்யள அனுநதிக்கப்டும். 

கிரிப்சின் னளசக ளட்டின் ரும்ளள அபசினல் கட்சிகள் 

ற்கவில். களந்தி கிரிப்சின் னளசக ‘பின் ரதியிட்ட காரசாகன’ 

ன்று யர்ணித்தளர். சுதச அபசுகள் விரும்பிளல் அபசினநப்பு குழுவிற்கு 

தது பிபதிநிதிக அனுப்ளம் அல்து இந்தின என்றினத்திலிருந்து விகின 

இருக்களம் ன் னளசன அபசினல் கட்சிகள் ற்கவில். ளகிஸ்தளன் 

களரிக்க ற்கப்ைளததளல் முஸ்லீம் லீக் இத நிபளகரித்தது. 

தள்கபரண தளிரறு இக்கம் (1942 - 44) 

கிரிப்ஸ் தூதுக்குழுவின் தளல்வி, இந்தினள மீது ஜப்ளன் ைனடுக்கும் 

ன் அச்சம் ளன் களபணங்களல் பிரிட்டிரளப ளட்ைவிட்டு யளினச் 

சய்யும் இனக்கத்த நகளத்நள களந்தி தளைங்கிளர். பிரிட்டிரளர் இந்தினளய 

விட்டு யளினறிளல் நட்டுந ஏர் இைக்கள அபசளங்கத்த அநக்க 

முடியும். இந்து, முஸ்லீம் பிபச்சிக்கு தீர்வு களணமுடியும் ன்று களந்தி 

கருதிளர். 

1942 ஆகஸ்ட் 8 ஆம் ளள் அகி இந்தின களங்கிபஸ் கமிட்டி ம்ளயில் கூடி 

புகழ் யளய்ந்த ‘யள்ன யளினறு’ தீர்நளத்த நியற்றினது. களந்தி 

""""சய் அல்து சத்துநடி"" ன்று அகூய விடுத்தளர். 
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1942 ஆகஸ்ட் 8 நற்றும் 9 ஆம் ததகளில் களங்கிபசின் முக்கின 

தயர்க அபசளங்கம் கது சய்தது. அபசின் இந்த திட்ைமிட்ை 

ையடிக்கனளல் இந்தின நக்கள் இனக்கத்த யழி ைத்த தயர்களின்றி 

விைப்ட்ைர். நகளத்நள களந்தி பூள சியில் அைக்கப்ட்ைளர். ண்டித 

ஜயலர்ளல் ரு, அபுல் களம் ஆறளத் ளன் தயர்கள் அகநது கர் 

களட்ையில் சி யக்கப்ட்ைர். 

இத்தருணத்தில், பளம் நளகர் ளஹினள, அச்சுதன், ஸ்.ம்.ஜளஷி 

ளன்ளர் இனக்கத்த தநனற்று ைத்திர். இந்த இனக்கத்தில் 

ஜனபிபகளஷ் ளபளனண் ஆற்றின ங்கு சிப்ளதளகும். ரும் 

ண்ணிக்கயிள நளணயர்கள் ள்ளிகயும் கல்லூரிகயும் விட்டு 

யளினறி இந்த இனக்கத்தில் ங்கற்ர். இஞர்கள் ர் ளட்டுப்ற்றுைன் 

இதில் ங்கடுத்துக் களண்ைர். கபங்களில் ய நிறுத்தங்கள், 

ளபளட்ைங்கள், ளதுக் கூட்ைங்கள் ற்ளடு சய்னப்ட்ை. 

கிபளநப்புங்களுக்கும் இந்த இனக்கம் நல் பயத் தளைங்கினது. 1943ல் இந்த 

இனக்கம் நலும் யலுயைந்தது. யங்களம், சன் ளன் இைங்களில் அபசு 

கட்டிைங்கள் மீது தளக்குதல்களும் ைத்தப்ட்ை. 1944ல் நகளத்நள சியிலிருந்து 

விடுத சய்னப்ட்ைளர். 

யள்ன யளினறு ளபளட்ைம் ளட்டின் விடுதப் 

ளபளட்ைத்தின் உச்சகட்ைநளகும். பிரிட்டிஷ் அபசளங்கம் அைக்குமுன 

வினது. 538 மு துப்ளக்கி சூடு ைத்தப்ட்ைது. குந்தது 7000 ர் 

களல்ப்ட்ைர். 60,229 ர் சியிைக்கப்ட்ைர். இந்த இனக்கம் இந்தின 

விடுதக்கு படினளக இட்டுச் சன்து. இந்தினர்களிைன வீபத்தயும், 

உற்சளகத்தயும், எட்டுநளத்த தினளக நப்ளங்கயும் இந்த இனக்கம் 

தளற்றுவித்தது. 

இந்தி ரசி ாணும் 

இபண்ைளம் உகப் ளரின்ளது ஆயுதம் ந்தின புபட்சினளர்களின் 

ையடிக்ககள் தளைர்ந்த. அத்தகன ையடிக்ககளில் தளஜி சுளஷ் 

சந்திபளஸ் ஆற்றின ங்கு நகத்தளதளகும். 1943 ஜூ 2 ஆம் ளள் சுளஷ் 

சந்திப ளஸ் சிங்கப்பூப சன்ைந்தளர். இந்தின தசின பளணுயத்த‘ைல்லி 

சள’ ன்று முமக்கமிட்டு உற்சளகப் டுத்திளர். இந்தின சுதந்திபக் கமக்த்தின் 

தயபள அயர் இந்தின தசின பளணுயத்தின் ததினளகவும் ளறுப்ற்ளர். 

ளட்டிற்கு‘ஜய்ஹிந்த்’ ன் முமக்கத்த யமங்கினயர் அயப. இந்தினதசின 

பளணுயத்தின் மூன்று பிரிவுகளுக்கும் சுளஷ் பிரிவு, களந்தி பிரிவு, ரு பிரிவு 
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ன்று னரிைப்ட்ை. பளணி ட்சுமி ளய் னபக் களண்ை ண்கள் 

பிரியயும் அயர் தளைங்கிளர். 

களஹிநளவில் யற்றினப் ற் இந்தின தசின பளணுயம் இம்ள 

ளக்கி முன்றினது. 1945ல் ஜப்ளன் சபணைந்த பிகு அது தன் 

முனற்சிகக் கவிட்ைது. சுளஷ் ளஸ் தயளனுக்கு சன்ளர். அங்கிருந்து 

ைளக்கினள சல்லும் யழியில் 1945 ஆகஸ்டு 18 ஆம் ளள் விநள வித்தில் 

அயர் உயிர் நீத்தளர்  ம்ப்டுகிது. 

ைல்லியிலுள் சங்களட்ையில் இந்தின தசின பளணுய வீபர்கள் மீதள 

விசளபண ைற்து. ண்டித ஜயலர்ளல் ரு, தஜ் கதூர் சளப்ரு வீபர்கள் 

அயர்கள் சளர்ளக யளதிட்ைர். 

காபிணட் தூதுக்குழு (1946) 

இபண்ைளம் உகப் ளருக்குப்பின், இங்கிளந்து பிபதநபளக அட்லி பிபபு 

ளறுப்ற்ளர். 1946 நளர்ச் 15 ஆம் ளள் அயர் யளியிட்ை அறிக்கயில் 

இந்தினளவின் சுனநிர்ணன உரிநன ற்துைன் இந்தின அபசினநப் 

உருயளக்குயதற்கு எப்புதயும் யமங்கிளர். பிரிட்டிஷ் அநச்சபயனச் 

சர்ந்த மூன்று ர் - திக் ளபன்ஸ், சர் ஸ்ைளளர்டு கிரிப்ஸ், .வி. 

அக்சளந்தர் - களண்ை குழுய இந்தினளவிற்கு அனுப்பி யத்தளர். இதுய 

‘களபிட் தூதுக்குழு’ ன் னபப் ற்து. 

களபிட் தூதுக்குழு இந்தினளவின் அபசினநப்பு சிக்கலுக்கு எரு தீர்ய 

முன் யத்தது. இதன்டி நளகளணங்கள் மூன்று குழுக்களக பிரிக்கப்ட்டு 

தனித்தனி அபசினநப்புகளின் கீழ் இனங்கும். பிரிட்டிஷ் இந்தின நளகளணங்கள், 

சுதச அபசுகள் ஆகினயற் உள்ைக்கின இந்தின என்றினம் என்யும் அது 

முன்நளழிந்தது. இந்த என்றினம், அனலுவுக் களள்க, ளதுகளப்பு, தகயல் 

தளைர்பு ளன்யற் தநது கட்டுப்ளட்டில் யத்துக்களண்டு ஞ்சின 

அதிகளபங்க நளகளணங்களிைந எப்ைக்க யண்டும். புதின 

அபசினநப்பு ழுதப்ட்டு புதின அபசளங்கம் தவி ற்கும் யப இைக்கள 

அபசளங்கம் என் ற்டுத்தவும் னளச கூப்ட்ைது. முஸ்லிம் லீக், 

களங்கிபஸ் இபண்டுந இத்திட்ைத எப்புக் களண்ை. 

1946 ஜூயில் அபசினநப்புக் குழுவிற்கள தர்தல்கள் 

ைற். 214 ளதுத் தளகுதிகளில் 205ல் களங்கிபஸ் யற்றி 

ற்து.முஸ்லிம் லீக் 78ல் 73ல் யற்றி ற்து. 1946 சப்ைம்ர் 2 ஆம் ளள் 

ஜயலர்ளல் ரு தநயில் இைக்கள அபசளங்கம் அநக்கப்ட்ைது. 

தௌன்ட்ரதட்டன் திட்டம் (1947) 
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1947 பிப்பயரி 20 ஆம் ளள் பிபதநர் அட்லி களநன்ஸ் அயயில் 1948 

ஜூன் நளதத்திற்கு முன்பு இந்தினர்களிைம் ஆட்சி அதிகளபம் நளற்ப்டும் ன் 

பிரிட்டிஷ் அபசின் திைநள ண்ணத்த அறிவித்தளர். இத 

நியற்றுயதற்கு, நௌன்ட் ட்ைன் பிபபுய இந்தினளவின் யஸ்பளனளக 

அனுப்புயது ன்றும் அயர் முடிவு சய்தளர். 

1947 நளர்ச் 24 ஆம் ளள் மிகுந்த அதிகளபங்களுைன் நவுன்ட்ட்ைன் பிபபு 

இந்தினளவின் யஸ்பளனளக தவினற்ளர். இந்தினளய பிரித்து ளகிஸ்தள 

உருயளக்குயது ன்து தவிர்க்க முடினளதது ன்று அயர் கருதிளர். நீண்ை 

வியளதங்களுக்குப் பிகு 1947 ஜூன் 3 ஆம் ளள் இந்தினப் பிரிவிக்கள 

தது திட்ைத்த அயர் அறிவித்தளர். களங்கிபசும், முஸ்லீம்லீக்கும் இத்திட்ைத்த 

எப்புக்களண்ை. 

இந்தி விடுகனச்சட்டம் (1947) 

நௌன்ட்ட்ைன் திட்ைத்த ற்றுக்களண்ை பிரிட்டிஷ் அபசளங்கம் 1947 

ஜூ 18 ஆம் ளள் இந்தின விடுத சட்ைத்த நியற்றினது. இந்த 

சட்ைத்தின் முக்கின கூறுகள் 

- இந்தின - ளகிஸ்தளன் பிரிவி 1947 ஆகஸ்டு 15 முதல் ைமுக்கு யரும்.  

- பிரிட்டிஷ் அபசளங்கம் அத்து அதிகளபங்கயும் இவ்விபண்டு 

ளடுகளிைமும் யமங்கும். 

- ஞ்சளப், யங்களம் இவ்விபண்டு நளகளணங்களின் ல்க 

யபனறுப்தற்கு ல் யபனறுக்கும் ஆணனம் ற்டுத்தப்டும். 

- இவ்விபண்டு ளடுகளின் அபசினநப்பு குழுக்களுக்கு அபசினநப் 

உருயளக்கும் அதிகளபங்கள் யமங்கப்டும். 

பளட்கிளிப் தநயிள ல் யபனறுக்கும் ஆணனம் இந்தின – 

ளகிஸ்தளன் ல்க யபனறுத்தது. 1947 ஆகஸ்டு 15 ஆம் ளள் 

இந்தினளவும், ஆகஸ்டு 14 ஆம் ளள் ளகிஸ்தளனும் சுதந்திப ளடுகளயி.சுதந்திப 

இந்தினளவின் முதல் தந ஆளுபளக நௌன்ட்ட்ைன் பிபபு ளறுப்பு 

ற்ளர்.ளகிஸ்தளனின் முதல் தந ஆளுபளக முகநது அலி ஜின்ள 

தவினற்ளர். 1948 ஜயரி 30 ஆம் ளள் மிகவும் சளகநள நிகழ்ச்சியும் 

ைந்தறினது.தசத் தந்த நகளத்நள களந்தின அயர் யழிளட்டுக் கூட்ைத்துக்குச் 

சல்லும் யழியில் ளதுபளம் களட்ச சுட்டுக்களன்ளர். 

தாடம் - 17 
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இந்தி ரசி இக்கத்தில் மிழ்ாட்டின் தங்கு 

இந்தின தசின இனக்கத்தில் தமிழ்ளடு முக்கின ங்கி ஆற்றியுள்து. 

1857 ஆம் ஆண்டு ருங்ககத்துக்கு முன்கூை, ளஞ்சளங்குறிச்சி ககம், 

1801 ஆம் ஆண்டு ைற் நருது சகளதபர்கள் தநனற் தன்னிந்தின 

ககம், 1806 ஆம் ஆண்டு யலூர் சிப்ளய் ககம் ளன் பிரிட்டிரளருக்கு 

திபள இனக்கங்கள் தமிழ்ளட்டில் ைற்றுள். தசினப் ளபளட்ை 

களத்தில், ஜி. சுப்பநணின அய்னர், ய.உ.சிதம்பம்பிள், சுப்பநணின ளபதி, 

சி.பளஜகளளளச்சளரி, தந்த ரினளர், கு.களநபளஜ் ளன் தயர்கயும் 

தமிழ்ளடு உருயளக்கியுள்து. ளட்டின் பி குதிகளில் ைற்துள, 

தமிழ்ளட்டிலும் தசின இனக்கம் ழுச்சியுைன் களணப்ட்ைது. 

மிழ்ாட்டில் ரசி இக்கத்தின் தாடக்கம் 

ஆபம் கள அபசினல் அநப்ள, சன் சுதசி சங்கம் 1852 

ஜூயில் தளைங்கப்ட்ைது. ட்சுமிபசு சட்டி நற்றும் சீனுயளச பிள் 

ஆகினளபளல் நிறுயப்ட்ைது. யணிகக் குழுவின் ஆட்சி பின்ற்றின 

களள்கக இச் சங்கம் கடுநனளக விநர்சித்தது. பின்ர், 1884ல் பி. 

அந்தளச்சளர்லு நற்றும் பி. பங்கன ளயுடு ன்ளபளல் சன் நகளஜ 

சங்கம் நிறுயப்ட்ைது. பின்ர், சன் சுதசி சங்கமும் இதனுைன் என்ளக 

இணந்தது. 

இந்தின தசின களங்கிபசின் ையடிக்கக சன் நகளஜ சங்கம் 

தீவிபநளக ஆதரித்தது. நலும், சமூக சீர்திருத்தத்திலும் அது கயம் சலுத்தினது. 

1889 டிசம்ரில், ஜி.சுப்பநணின அய்னர் தது விதய நகளுக்கு நறுநணம் 

சய்து யத்தளர். 1885 ஆம் ஆண்டு முதளயது களங்கிபஸ் நளளட்டில் முதளயது 

தீர்நளத்தயும் இயர் களண்டு யந்தளர். ஆங்கித்தில் ""தி இந்து"", தமிழில் 

""சுதசமித்திபன்"" ளன் தசின இதழ்கயும் இயர் தளைங்கிளர். 

தமிழ்ளட்டின் கிபளநப்புங்களில் யசித்த நக்க என்று திபட்டும் 

ளக்கத்துைன் சன் நளகளண சங்கம் என்று 1892ல் நிறுயப்ட்ைது. 1887ல் 

க்ருதீன் தனளப்ஜி ன்யபது தநயில் இந்தின தசின களங்கிபசின் 

மூன்ளயது நளளடு சன்யில் ைற்து. இத்தகன நளளடுகள்  

சன் கரில் பின்ரும் ைற் ன்தும் குறிப்பிைத்தக்கதளகும். 

மிழ்ாட்டில் சுரசி இக்கம் 

1905 ஆம் ஆண்டு யங்கப்பிரிவி தமிழ்ளட்டில் சுதசிஇனக்கம் 

தளன்றுயதற்கு களபணநளக அநந்தது. தமிழ்ளட்டில் சுதசி இனக்கத்த 

முன்னின்று ைத்தினயர்களில் ய.உ.சிதம்பம்பிள், சுப்பநணின சியள, 
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சுப்பநணின ளபதி ஆகினளர் குறிப்பிைத்தக்கயர்கள். 1907 ந திங்களில் ளபதினளர் 

களங்கிபஸ் இனக்கத்தின் தீவிபயளத தயர்களில் எருயபள பிபின் சத்திபளல் 

ன்யப சன் கருக்கு யபயமத்து உப நிகழ்த்தச் சய்தளர். 1907 ஆம் 

ஆண்டு சூபத் பிவுக்குப் பிகு ய.உ.சியும் நற் தசினயளதிகளும் இணந்து 

சன் ஜ சங்கத்த தளற்றுவித்தர். சுப்பநணினளபதி சிந்த 

முற்ளக்குயளதினளகவும், மநயளதத்த சளடுயபளகவும், புபட்சிகபநள 

அபசினல் சமூக சிந்தகக் களண்ையபளகவும் விங்கிளர். அயர் ‘இந்தினள’ 

ன் தமிழ்யளப இதழின் ஆசிரினபளகவும் இருந்தளர். ‘சுதசி கீதங்கள்’ 

ன்மக்கப்டும் தசின ளைல்க அயர் ழுதிளர்.  

ய.உ.சிதம்பம் பிள் எரு யமக்குபஞபளக தநது யளழ்க்கனத் 

தளைங்கிளர். 1905ல் தசின இனக்கத்தில் ஈடுட்ைளர். ள கங்களதப திகரின் 

சீைபளக அயர் திகழ்ந்தளர். 1908ல் தூத்துக்குடியில் ைற் யம ஆத் 

தளழிளர் ய நிறுத்தத்த முன்னின்று ைத்திளர்.1906ல் தூத்துக்குடியில் 

சுதசி நீபளவிக்கப்ல் கமகத்த நிறுவிர்.ய, ‘கப்ளட்டின தமிமன்’ ன்று 

அயர் அமக்கப்ட்ைளர். சுதசி நீபளவிக்கப்ல் கமகத்திற்கும் பிரிட்டிஷ் இந்தின 

நீபளவிக்கப்ல் கமகத்திற்குமிைன கடுநனள ளட்டி நிவினது. பிரிட்டிஷ் 

இந்தின நீபளவிக்கப்ல் கமகத்த புக்கணிக்குநளறு ய.உ.சி. பிபச்சளபம் சய்தளர். 

இதளல் 1908 நளர்ச் திங்களில் திருல்யலி ககம் ைற்து. இயருக்கு 

உறுதுணனளக சனல்ட்ையர் சுப்பநணின சியள. இவ்விருயரும் கது 

சய்னப்ட்டு சியிைக்கப்ட்ைர். ஆறு ஆண்டு களம் கடும் 

சியளசத்த இருயரும் அனுவித்தர். சிக்குள் அயர்கள் கடுநனள 

தண்ைகளுக்குட்டுத்தப்ட்ைர். சக்கிழுக்கும் களடுநக்கு ஆளதளல், 

ய.உ.சி. ‘சக்கிழுத்தச் சம்நல்’ ன்று அமக்கப்ட்ைளர். 

தசினத் தயர்கள் சிக்குள் அைக்கப்ட்ைது, சிக்குள் 

சித்பயதகளுக்குட்டுத்தப்ட்ைது, சுதசி கப்ல் கமகத்தின் சிதவு ளன் 

களபணங்களல் சிந்தழுந்த சிர் ளபதநளதள சங்கம் ன் புபட்சி அநப் 

ற்டுத்திர். இதில், நீகண்ை பிபம்நச்சளரியின் ங்கு நகத்தளதளகும். 

இச்சங்கத்தச் சர்ந்த யளஞ்சிளதன் 1911 ஜூன் நளதத்தில் பளர்ட் வில்லினம் 

டி.ஆஷ். ன் யன்சனலுக்கு னர்ற் பிரிட்டிஷ் அதிகளரின நணினளச்சி 

பயில் நினத்தில் சுட்டுக் களன்ளர். 

மிழ்ாட்டில் ன்ணாட்சி இக்கம் 

1916 முதல் 1918 ஆம் ஆண்டு யப சன்யில் அன்னிசன்ட் 

அம்நனளர் தன்ளட்சி இனக்கத்த தளைங்கி ைத்திளர். 1915 சப்ைம்ர் 

நளதத்தின‘நியூ இந்தினள’ ன் தது இதழில் அன்னிசன்ட் தன்ளட்சி 
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இனக்கம் தளைங்கப் ளயதற்கள முடிய அறிவித்திருந்தளர்.1915 டிசம்ரில் 

ம்ளய் களங்கிபஸ் நளளட்டில் அதற்கள களங்கிபஸ் கட்சியின் எத்து மப்யும் 

களரிளர். திகரும் இயபது முனற்சிக்கு ஆதபவு தரிவித்தளர். முதல் உகப்ளர் 

களத்தில் தன்ளட்சி இனக்கம் மிகவும் தீவிபநளக ைற்து. 

த்துகாக இக்கம் 

1921 முதல் 1923 ஆம் ஆண்டு யப தமிழ்ளட்டில் எத்துமனளந 

இனக்கமும் தீவிபநளக ைற்து. அந்நினரின் விதிமுக்களுக்கு திபள 

ளபளட்ைங்கள் 1921 நளர்ச்சில் தளைங்கி. நளகளணத்தின்  குதிகளிலும் நது 

அருந்ததுயதற்கு திபள இனக்கங்கள் 1921-22 ஆம் ஆண்டுகளில் ைற். 

குறிப்ளக நது அருந்துயதற்கு திபள ளபளட்ைம் நதுபயில் தீவிபநளக 

ைற்து. ளதுயளகய, தமிழ்ளடு முழுயதும் எத்துமனளந இனக்கம் 

பயளக ைற்து. இதன் முக்கின தயர்களக சி.பளஜகளளளச்சளரி, 

ஸ்.சத்தினமூர்த்தி, ஈ. ய. பளநசளமி ளனக்கர் ளன்ளர் சனல்ட்ைர். அந்த 

சநனத்தில் தமிழ்ளடு களங்கிபஸ் கமிட்டியின் தயபளக ஈ.ய.பளநசளமி ளனக்கர் 

இருந்தளர் ன்து குறிப்பிைத்தக்கது. களந்தியின் சனல்திட்ைங்களில் சட்ைச 

புக்கணிப் முக்கினநளது ன்று சி. பளஜகளளளச்சளரி யலியுறுத்திளர். 

ஆளல், கஸ்தூரிபங்க அய்னங்களர், சீனுயளச அய்னங்களர், யபதபளஜூலு ளயுடு, 

விஜனபளகயளச்சளரி ளன் தயர்கள் இத ற்கவில். 

இதற்கிையில் ரினளர் ஈ.ய.பள.கபத்தில் யமக்கத்திலிருந்த சமூகப் 

ளகுளட்ைக் கண்டித்து யக்கம் சத்னளக்கிபகப் ளபளட்ைத்த தளைங்கிளர். 

களங்கிபஸ் தயர்களில் எருயபள வி.வி.ஸ். அய்னர் ைத்தி யந்த சபன் 

நளதவி குருகுத்தில் சமூகப்ளகுளடு நிவுயதக் கண்டித்த ரினளர் 

களங்கிபசிலிருந்து யளினறிளர். புதுக்களட்ைனச் சர்ந்த 

ஸ்.சத்தினமூர்த்தியும் விடுதப்ளபளட்ை வீபர்களில் முக்கினநளயர். 1929ல் 

சநன் குழு தமிழ்ளட்டுக்கு யந்தளது, சநன் குழு திர்ப்பு ளபளட்ைத்திற்கு 

சத்தினமூர்த்தி தந தளங்கிளர். 

விருதுகபச் சர்ந்த கு. களநபளஜ் நற்ளரு விடுத வீபர் ஆயளர். 1924ல் 

யக்கம் சத்தினளக்கிபகத்தில் கந்து களண்ைதின் மூம் அயர் தசின இனக்கத்தில் 

தம்ந ஈடுடுத்த¨க் களண்ைளர். 1929ல் பளநளதபுபம் நளயட்ை களங்கிபஸ் 

கமிட்டியின் துணத் தயபளகவும், ளருளபளகவும் அயர் விங்கிளர். 

ஆபம்த்திலிருந்த களநபளஜர் நக்கள் தயபளகத் திகழ்ந்தளர். ளிநனள 

ையில் அயர் சுயளர். நுண்ணறிவும், சனல்தினும் மிக்கயபளக அயர் 

திகழ்ந்தளர். தமிழ்ளட்டின் எவ்யளரு கிபளநத்திற்கும் சன்று நக்களின் ல்யறு 

பிபச்சிக அயர் புரிந்து களண்ைளர். தமிழ்ளட்டிலிருந்த சளநளனினர்களில் 
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எருயபளக அயர் தம்ந அைனளப்டுத்திக் களண்ைளர். தமிழ்ளட்டின் 

கிபளநங்களுக்கு களங்கிபஸ் இனக்கத்த களண்டு சன்யர் களநபளஜ் ன்று 

கூளம். 

உப்பு சத்திாக்கிகம் 

சட்ைநறுப்பு இனக்கத்தின் எரு குதினளக களந்தி உப்பு சத்தினளகிபகத்த 

தளைங்கிளர். 1930ல் அயர் தண்டி னளத்திபன நற்களண்ைளர். 1930 ப்பல் 

நளதத்தில் சி. பளஜகளளளச்சளரி தமிழ்ளடு களங்கிபசின் தயபளக தமிழ்ளட்டில் 

உப்பு சத்தினளக்கிபகத்த நற்களள்ளும் ளறுப்பு அயருக்கு யமங்கப்ட்ைது. 

யபளற்றுப் புகழ்ற் யதளபண்னம் உப்பு சத்தினளக் கிபக ைப்னணத்த 

அயர் நற்களண்ைளர். திருச்சியிலிருந்து தஞ்சளவூர் நளயட்ைத்திலிருந்த 

யதளபண்னம் கைற்கபக்கு ைப்னணம் நற்களள்யது  

தீர்நளனிக்கப்ட்டு தமிழ்ப் புத்தளண்டு அன்று (ப்பல் 13) னணம் தளைங்கப் 

ட்ைது. 1930 ப்பல் 28 ஆம் ளள் இப்னணம் யதளபண்னத்தில் முடியைந்தது. 

இபண்டு ளட்கள் கழித்து உப்புச் சட்ைங்க மீறினதற்களக பளஜகளளளச்சளரி 

கது சய்னப்ட்ைளர். வி.ஸ். ஸ். பளஜன், சர்தளர் யதபத்திம் பிள், சி. 

சுயளமிளத சட்டி நற்றும் க.சந்தளம் ளன் களங்கிபஸ் தயர்கள் 

யதளபண்னம் உப்பு சத்தினளக்கிபகத்தில் ங்குற்ர். 

களடினந்தி ளபளட்ைம் ைத்தின திருப்பூர் குநபன் தடினடிக்கு ஆளளர். 

களடின கயில் பிடித்து ளபளடின அந்த நளவீபன் களடி களத்த குநபன் ன்று 

அமக்கப்ட்ைளர். இயபது நியப் ளற்றி இந்தின அபசு அஞ்சல் தன 

யளியிட்டுள்து.  

ளநக்கல் கவிஞர் பளநலிங்கம் பிள்யின் ழுச்சிமிக்க ளைல்களல் 

தசின இனக்கம் நலும் யலிந ற்து. விடுத இனக்கத்தில் களந்தின 

றிகள் பின்ற்ப்ை யண்டின அயசினத்த அயபது ளைல்கள் டுத்துக் 

கூறி. """"கத்தியின்றி பத்தமின்றி யுத்தம் என்று யருகுது"" ன்று அயர் ளடிளர். 

பிரிட்டிரளருக்கு திபள அகிம்சப் ளபளட்ைத்தின் களள்கன 

விக்குயதளக இந்த யரிகள் அநந்த. 

தள்கபரண தளிரறு இக்கம் 

1935 ஆம் ஆண்டு சட்ைப்டி 1937 ஆம் ஆண்டு தர்தல்கள் ைந்த. 

சன் நளகளணத்தில் களங்கிபஸ் யற்றி ற்று சி. பளஜகளளளச்சளரி 

தநயில் அநச்சபய தவினற்து. அயபது அநச்சபயயில் என்து 

அநச்சர்கள் இருந்தர். 1937 ஜூ முதல் 1939 அக்ைளர் யப இந்த 

அநச்சபய தவியில் நீடித்தது. இபண்ைளம் உகப் ளரில் இந்தினளய 
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ஈடுடுத்தினதக் கண்டித்து களங்கிபஸ் அநச்சபயகள் தவி விகினளது 

பளஜகளளளச்சளரி அநச்சபயயும் தவி விகினது. 

இபண்ைளம் உகப் ளரின்ளது, கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு ரிந்துபகள் 

தளல்வினைனய, களந்தினடிகள் யள்ன யளினறு இனக்கத்த 

தளைங்கிளர். தமிழ்ளட்டில் ைற் ளபளட்ைத்தில் ஆத் 

தளழிளர்கள், நளணயர்கள், ளது நக்கள் பளநளக கந்து களண்ைர். இது 

ளடுதழுவின ளபளட்ைநளக அநந்தது. 

க்கிங்லளம் கர்ளடிக் ஆ, துமுகப் ளறுப்புக் கமகம், டிபளம்ய 

ஆகினயற்றின் தளழிளர்கள்  உமக்கும் யர்க்கத்திர் பளநளளர் 

இதில் ங்கற்ர். யைஆர்க்களடு, நதுப, களனம்புத்தூர் உள்ளிட்ை 

இைங்களிலும் யள்ன யளினறுஇனக்கம் பவினது. பளஜளனம், 

களபக்குடி, தயகளட்ை ஆகின இைங்களில் ளலீஸ் துப்ளக்கிச்சூடு 

ைத்தினது. சுளஷ் சந்திப ளசின் இந்தின தசின பளணுயத்திலும் தமிழ்ளட்ைச் 

சர்ந்த ஆண், ண் வீபர்கள் சர்ந்து விடுதக்களக ளபளடிர். 

1947 ஆகஸ்டு 15ல் இந்தினள விடுதனைந்தளது, எ.பி. பளநசளமி 

பட்டினளர் தநயிள சன் அபசளங்கம் இந்தின விடுதச் 

சட்ைத்தப் ளபளட்டி தீர்நளத்த இனற்றினது. 

தாடம் - 18 

நீதிக்கட்சியின் ஆட்சி 

சன் நளகளணத்தில் ைற் நீதிக்கட்சியின் ஆட்சி தன்னிந்தின 

யபளற்றில் எரு முக்கின இைத்த யகிக்கிது. நீதிக்கட்சியின் களள்கயும் 

ளக்கங்களும் தனித்தன்நயுைனதளகவும், களங்கிபஸ் கட்சியின் 

களள்ககளிலிருந்து நளறுட்ைதளகவும் களணப்ட்ை. நீதிக்கட்சி பிபளநணர் 

அல்ளதளர் இனக்கத்தின் பிபதிநிதினளக சனல்ட்டு,ணித்து நற்றும் 

கல்வித்து ளன்யற்றில் பிபளநணர்களின் ஆதிக்கத்த திர்த்து எரு 

சமூகப்புபட்சின உருயளக்கினது. 

நீதிக்கட்சியின் ராற்நம் 

பிபளநணர் அல்ளதளர் இனக்கத்தின் பிபதிநிதினள நீதிக்கட்சியின் 

தளற்த்திற்கு ல்யறு களபணங்கக் கூளம். பிபளநணர் அல்ளதளர் இனக்கம் 

தளன்றினதற்கள முக்கின களபணம் சமூகத்தில் பிபளநணரின் ஆதிக்கம் 

நளங்கியிருந்ததனளகும். சிவில் ணித்துயிலும், கல்வி நிறுயங்களிலும் 

அயர்கள் அதிக சதவிகித இைங்களில் அங்கம் யகித்தர். நலும், சன் சட்ை 



 

114 

 
 

நன்த்திலும் அயர்கள் ற்றிருந்த சல்யளக்கு பிபளநணர் அல்ளதளர் நத்தியில் 

அச்சத்த தளற்றுவித்தது. த்திரிகத்துயிலும் பிபளநணர்கள் முற்றுரிந 

ற்றிருந்தர். தமிழ்நளழி நற்றும் தமிழ் இக்கினம் ஆகின இருளிலிருந்து 

மீட்ைடுக்கப்ட்ைதளல் பிபளநணர் அல்ளதளர் ரும் உற்சளகம் அைந்தர். 

குறிப்ளக 1856 ஆம் ஆண்டு நத்திரு. பளர்ட் களல்டுயல் ழுதின‘திபளவிை 

அல்து தன்னிந்தின நளழிகள் குறித்த எப்பிக்கணம்’ ன் நூல் திபளவிைர் 

ன் கருத்தளக்கத்த உருயளக்கினது. பின்ர், ஆறுமுக ளயர், 

சி.ய.தளநளதபம் பிள், உ.ய. சளமிளத அய்னர் ளன் தமிழ் அறிஞர்களின் 

முனற்சினளல் ண்ைத் தமிழ் இக்கினங்கள் மீட்ைடுக்கப்ட்டு 

திப்பிக்கப்ட்ை. வி. ககச பிள்யின் 1800 ஆண்டுக்கு முன் தமிமர்கள் 

ன் நூலில் ஆரினர்கள் யருயதற்கு முன் தமிமர்கள் மிகச் சிந்த ளகரீகத்த 

ைத்திருந்தர் ன்த சுட்டிக் களட்டிளர். பிபளநணர் அல்ளதளர் நத்தியில் 

திபளவிை உணர்வுக இது நலும் யர்த்தது. நற்கூறின களபணங்களின் 

எட்டுநளத்த வியளக பிபளநணர் அல்ளதளர் இனக்கமும் நீதிக்கட்சியும் 

தளன்றி.  

நீதிக்கட்சியின் முன்ளடி சன் க்கின கமகநளகும். இது 1912 யம்ர் 

நளதத்தில் சன் திபளவிை சங்கம் ன்று னர் நளற்ம் ற்து. இந்த 

அநப் யர்ப்தற்குைளக்ைர் சி. ைச முதலினளர் முக்கின ங்களற்றிளர். 

1916 ஆம் ஆண்டு பிபளநணர் அல்ளத ஜளதி இந்துக்களின் அபசினல் 

ளக்கங்க நியற்றுயதற்களக ‘தன்னிந்தின  உரிநச் சங்கம்’ 

தளற்றுவிக்கப்ட்ைது. பிட்டி - தினளகபளன சட்டி, ைளக்ைர் டி.ம்.ளனர், பி. 

பளநபளன நிங்கர் (கல் அபசர்) நற்றும் சி. ைச முதலினளர் ளன் தயர்கள் 

இந்த அநப்பு உருயளகக் களபணநளக இருந்தர். தன்னிந்தின  

உரிநச்சங்கம் ‘ஜஸ்டிஸ்’ (நீதி) ன் னரில் எரு ஆங்கி நளழி 

சய்தித்தள ைத்தி யந்தது. இதளல் இந்த அநப்பு நீதிக்கட்சி ன் 

அமக்கப்ட்ைது. நீதிக்கட்சின ஆதரித்த நற்ளரு தமிழ்ப் த்திரிக 

திபளவிைன் ஆகும். நலும் ஜஸ்டிஸ் கட்சி  ளதுக்கூட்ைங்கள், நளளடு, 

சளற்ளழிவுகள் யளயிளக பிபளநணர் அல்ளதளர் இனக்கத்த நக்களிைன 

பப்பினது அது ளய ஜஸ்டிஸ் கட்சி நளயட்ை அநப்புக உருயளக்கினது. 

நற்றும் பிபளநணர் அல்ளத இஞர் அணின தளற்றுவித்தது. 

நீதிக்கட்சியின் ஆட்சி 

நளண்ைகு - சம்ஸ்ளர்டு சீர்திருத்தங்களின் அடிப்ையில் 

ைத்தப்ட்ை 1920 ஆம் ஆண்டு தர்தல்களில் யற்றி ற்று நீதிகட்சி ஆட்சிக்கு 

யந்தது. சன் சட்ை சயில் 98ல் 63 இைங்களில் நீதிக்கட்சி யற்றி ற்து. 

பிட்டி தினளகபளன சட்டி அநச்சபயக்கு தநனற்க நறுத்துவிட்ைதளல் . 
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சுப்பளனலு பட்டினளர் தநயிள அநச்சபய தவினற்து. 1923 

ஆண்டு தர்தலில் நீதிக்கட்சி சுனபளஜ்ன கட்சின திர்த்து ளட்டியிட்ைது. 

மீண்டும் ரும்ளன்ந இைங்கப்பிடித்த நீதிக்கட்சி கல் அபசர் 

தநயீன்கீழ் அநச்சபயன அநத்தது. 1926 ஆம் ஆண்டு தர்தலில் 

நீதிக்கட்சியில் எற்றுந குந்ததளல், எட்டுநளத்த களங்கிபச திர்த்து 

ரும்ளன்ந முடினவில். ய, சுனச்ச யட்ளர் . 

சுப்பளனன் தநயிள அநச்சபய சுனபளஜ்ன கட்சியின் ஆதபவுைன் 

தவிக்கு யந்தது. 1930 ஆம் ஆண்டு தர்தலில் மீண்டும் நீதிக்கட்சி 

ரும்ளன்ந ற்து. பி. முனுசளமி ளயுடு தநயிள அநச்சபய 

தவினற்து. 1932ல் ளப்பிலி அபசர் தந அநச்சபளளர். 1934ல் 

இபண்ைளயது முனளக ளப்பிலி அபசர் அநச்சபயக்கு தநனற்ளர். 

1937 ஆம் ஆண்டுயப அயபது ஆட்சி தளைர்ந்தது. 

நீதிக்கட்சியின் சாகணகள் 

நளத்தம் 13 ஆண்டுகள் நீதிக்கட்சி ஆட்சியிலிருந்தது. சமூக நீதியும், சமூக 

சீர்திருத்தங்களுந இந்த ஆட்சியின் சிப்புகளகும். அபசப் ணியிைங்களில் 

பிபளநணர் அல்ளத சமூகத்திருக்கு ளதின பிபதிநிதித்துயத்த நீதிக்கட்சி 

யமங்கினது. கல்வி சீர்திருத்தங்கள் மூம் தளழ்த்தப்ட்ைளர் நி உனர்யதற்கு 

அது ளடுட்ைது.  

நீதிக் கட்சி கல்வித்துகநயில் பின்ரும் சீர்திருத்ங்ககப 

அறிமுகப்தடுத்திது. 

1.கட்ைணமில்ளத கட்ைளனக் கல்வி முதன் முனளக சன்யில் 

அறிமுகப்டுத்தப் ட்ைது. 

2.த்தளம 3000 மீய குடும்ங்கச் சர்ந்த சிறுயர் சிறுமினர்களுக்கு 

மீன்யத்துயின் மூநளக இயச மீன் பிடிப்பு யிற்சி அளிக்கப்ட்ைது. 

3.சன்யில் தர்ந்தடுக்கப்ட்ை நளகபளட்சி ள்ளிகளில் இயச 

நத்தின உணவு அளிக்கப்ட்ைது. 

4.1934ம் ஆண்டு சன் துயக்க கல்வி சட்ைம் திருத்தப்ட்டு 1935ல் 

துயக்க கல்வியின் தபம் நம்டுத்தப்ட்ைது. 

5.ண் கல்வி நீதிக் கட்சியின் ஆட்சியில் ஊக்குவிக்கப்ட்ைது. 

6.தளழ்த்தப்ட்ை சமூகத்திரின் கல்வி தளழிளர் த்துயிரிைம் 

எப்ைக்கப் ட்ைது. 
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7.ஆயுர்யதள, சித்தள, யுளனி நருத்துயக் கல்விக்கு ஊக்கம் 

அளிக்கப்ட்ைது. 

நளயட்ை முன்சீப்புக நினமிக்கும் அதிகளபம் உனர் நீதிநன்த்திைமிருந்து 

றிக்கப்ட்ைது. 1921 நற்றும் 1922 ஆம் ஆண்டுகளில் களண்டுயபப்ட்ை 

இைஎதுக்கீட்டு அபசளணகள், உள்ளட்சி அநப்புகளிலும், கல்வி 

நிறுயங்களிலும் பிபளநணர் அல்ளதயர்களுக்கு இைஎதுக்கீட்டுக்கு 

யழியகுத்த. 

1924 ஆம் ஆண்டு கல் அநச்சபயனளல் உருயளக்கப்ட்ை 

ணினளர் தர்வுக் கமகந, 1929ல் ணினளர் தர்வு ஆணனநளக 

நளற்ப்ட்ைது. இந்தினளவின முதன்முதளக இத்தகன அநப்பு 

சன்யில்தளன் ற்டுத்தப்ட்ைது ன்து குறிப்பிைத்தக்கது. ஆண்களுக்கு 

நிகபளக ண்களுக்கும் யளக்குரிந யமங்கப்ட்ைது. 1921 ஆம் ஆண்டு கல் 

அநச்சபயனளல் இந்து சநன அநினச் சட்ைம் களண்டுயபப்ட்டு ஆன 

நிர்யளகங்களில் நிவின ஊம எழிப்தற்கு முனற்சி நற்களள்ப்ட்ைது. 

நீதிக்கட்சி ளருளதளப சீர்திருத்தங்க அறிமுகப்டுத்தனது. 

தளழிற்சளயின் யர்ச்சிக்களக 1922ம் ஆண்டு சன் அபசளங்க 

தளழிற்சளகள் உதவிச் சட்ைம் களண்டு யபப்ட்ைது. இது  புதின 

தளழிற்சளகள் உருயளக களபணநளயி. உதளபணநளக சர்க்கப 

தளழிற்சளகள், ளறினளர் ணிகள், தளல் தனிடும் தளழிற்சளகள், 

அலுமினினம், சிநண்ட் தளழிற்களகள், ண்ணய் தளழிற்சளகள் 

உருயளயி. இந்த உதவிச்சட்ைம், தளழிற்சளகளுக்கு நிம், நீர்ளச யசதிகள் 

யமங்க யழியக சய்தது. 

அதுளய நீதிக்கட்சி கிபளநப்பு யர்ச்சிக்களகவும், யளண் 

நக்களுக்கு உதவிை திட்ைங்க அறிமுகப்டுத்தினது. ளய்க தடுக்க ளது 

சுகளதளபத் திட்ைங்க களண்டு யந்தது. கிபளநப்பு சளக நம்டுத்த 

திட்ைங்கள் அறிமுகப்டுத்தப்ட்ை. சன்யில் கப நம்ளட்டு 

குழுயளயிளக சன் நளகபளட்சி குடிசக நளற்றி வீடு கட்டும் 

திட்ைங்க அறிமுகப்டுத்தினது. சமுதளன  டியடிக்ககளக நீதிக்கட்சி 

தளழ்த்தப்ட்ை நக்களுக்கு தரிசு நிங்க யமங்கினது. ண்க 

இழிவுடுத்தும் தயதளசி மு எழிக்கப்ட்ைது. சன்ப் ல்கக்கமகத்தின் 

சனல்முகள் சீபநக்கப்ட்ை. நீதிக் கட்சி ஆட்சியின்ளதுதளன், 1926ல் 

ஆந்திபப் ல்கக்கமகமும், 1929ல் அண்ணளந ல்கக்கமகமும் 

நிறுயப்ட்ை. 

நீதிக்கட்சி ஆட்சியின் முடிவு 
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1935 ஆம் ஆண்டு இந்தின அபசு சட்ைப்டி நளகளண சுனளட்சி 

அறிமுகப்டுத்தப்ட்ைது. இதளல், தர்தலில் யற்றிற்று தவி ற்கும் 

இந்தின அநச்சர்களிைந நளகளணத்த ஆட்சி சய்யும் ளறுப்பு ன் நி 

தளன்றினது. இந்த தருணத்தில் நீதிக்கட்சியின் தயபளக க.வி.பட்டி 

ளயுடுவும், களங்கிபஸ் தயபளக             சி.பளஜகளளளச்சளரியும் ளறுப்பு 

யகித்தர். 1937 ஆம் ஆண்டு ைற் தர்தலில் சட்ைசக்கு 215 

இைங்களில் 152 களங்கிபஸ் யற்றிற்து. சட்ைநயயின் 46 

இைங்களில்26 களங்கிபஸ் கப்ற்றினது. 1937 ஜூயில் சி. 

பளஜகளளளச்சளரி தநயிள களங்கிபஸ் அநச்சபய தவினற்து. 

ல்யறு சமூக முக்கினத்துயம் யளய்ந்த சட்ைங்க களண்டுயந்த நீதிக்கட்சியின் 

ஆட்சி முடிவுக்கு யந்தது. 

1944 ஆம் ஆண்டு சத்தில் நீதிக்கட்சி நளளடு 

ைற்து.அம்நளளட்டில் பறி¦ஞர் அண்ணள களண்டு யந்த 

தீர்நளங்கள்டி, ""நீதிக்கட்சி"", ""திபளவிைர் கமகம்""  னர் நளற்ம் 

சய்னப்ட்ைது. 

தாடம் - 19 

அசினகப்பின் பர்ச்சி (1858 - 1947) 

1773 ஆம் ஆண்டு எழுங்குமுச்சட்ைம் களண்டு யபப்ட்ைதிலிருந்து 

இந்தின அபசினநப்பின் யபளறு தளைங்குகிது. 1784 ஆம் ஆண்டு பிட் 

இந்தினச் சட்ைம் நற்றும் 1793 முதல் 1853 யப இனற்ப்ட்ை ட்ைனச் சட்ைங்கள் 

கிமக்கிந்தின யணிகக்குழுவின் ஆட்சிக்களத்தில் களண்டுயபப்ட்ை 

அபசினநப்பு நளற்ங்களின் எரு குதினளகும். 1857 ஆம் ஆண்டு ககம், 

இந்தினளவில் ைற் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் குறிப்பிைத்தக்க நளற்ங்க 

ற்டுத்தினது. இந்தினளவின் ஆட்சி, இங்கிளந்து அபசரின் படிக்கட்டுப்ளட்டின் 

கீழ் களண்டு யபப்ட்ைது. 1858 ஆம் ஆண்டு இந்தின அபசு சட்ைத்தில் இந்த 

நளற்ங்கள் அறிவிக்கப்ட்ை. விக்ைளரினள அபசியின் அறிக்க 

இந்தினர்களுக்கு ல்ளட்சி யமங்கப்டும் ன் உறுதியியும் அளித்தது. 

அதன்பிகு, ைற் இந்தின தசின இனக்கத்தின் பின்னியில் இந்தின 

அபசினநப்பில் முக்கின நளற்ங்கள் களண்டுயபப்ட்ை. 

1858 ஆம் ஆண்டு இந்தி அசு சட்டம் 

1858 ஆம் ஆண்டு இந்தின அபசு சட்ைத்த இங்கிளந்து ளைளளுநன்ம் 

நியற்றினது. 1858 ஆகஸ்டு 2 ஆம் ளள் அபச அனுநதினயும் இச்சட்ைம் 

ற்து. 
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இச்சட்ைத்தின் முக்கின பிரிவுகள் : 

- கிமக்கிந்தின யணிகக்குழுவின் ஆட்சி முடிவுக்கு யந்தது. இந்தினளவின் ஆட்சி 

அபசியின் படிக்கட்டுப்ளட்டின்கீழ் களண்டு யபப்ட்ைது. 

- இங்கிளந்தில், இனக்குர்கள் குழுவும், கட்டுப்ளட்டு யளரினமும் 

கக்கப்ட்ை. அயற்றுக்குப்தில், இந்தினளவுக்கள அனலுவுச் சனர் 

எருயர் நினமிக்கப்ட்ைளர்; அயருக்கு ஆளச யமங்க ‘இந்தினள கவுன்சில்’ 

ன் அநப்பும் ற்டுத்தப்ட்ைது. அனலுவுச் சனர் பிரிட்டிஷ் 

அநச்சபயயில் உறுப்பிபளக இருப்ளர். இந்தினளவுக்கள முதல் அனலுவுச் 

சனபளக சர் சளர்ஸ் வுட் நினமிக்கப்ட்ைளர். இந்தினள கவுன்சிலில் 15 

உறுப்பிர்கள் இைம் ற்றிருந்தர். 

- இந்தினளவின் தந ஆளுர் இந்தினளவின் யஸ்பளய் (அபசுப் பிபதிநிதி) 

ன் ளறுப்யும் யகிப்ளர். இந்தினளவின் முதல் யஸ்பளனளக 

நினமிக்கப்ட்ையர் களனிங் பிபபு ஆயளர். 

- இச்சட்ைம் ற்கய சய்து களள்ப்ட்ை உைன்டிக்கக அப்டின 

ற்றுக் களண்ைது. 

 

 

விக்ரடாரிா அசியின் அறிக்கக 

1858 யம்ர் 1 ஆம் ளள் விக்ைளரினள அபசியின் அறிக்கன 

அகளளத் கரில் களனிங் பிபபு அறிவித்தளர். இந்த அபச அறிக்க இந்தின 

நளழிகளில் நளழி னர்க்கப்ட்டு ல்யறு முக்கின இைங்களில் ளது நக்கள் 

முன்னியில் டிக்கப்ட்ைது. இந்தினளவில் யணிகக் குழுவின் ஆட்சி முடிவுக்கு 

யந்ததயும், அபசினளர் ஆட்சிப் ளறுப் தளந நற்களண்ைதயும் இந்த 

அறிக்க குறிப்பிட்ைது. இந்தின அபசர்களுைன் யணிகக்குழு சய்து களண்டிருந்த 

உைன்டிக்கக எப்புக்களண்ைதுைன், அயர்கது உரிநகள், கண்ணினம், 

நதிப்பு ஆகினயற் நதித்து ைப்தளகவும் உறுதினளிக்கப்ட்ைது. சநநள 

நற்றும் ளபட்சநற் சட்ைப்ளதுகளப்பு தங்கது சநன நற்றும் சமூக 

மக்கயமக்கங்க பின்ற்றுயதற்கள உரிந ஆகின இந்தின நக்களுக்கு 

யமங்கப்டும் ன்று அந்த அறிக்க கூறினது. விக்ைளரினள அபசியின் அறிக்க 

1858 ஆம் ஆண்டு சட்ைத்திற்கு சனல்யடியம் களடுப்தளக அநந்தது. 

இந்தி கவுன்சில்கள் சட்டம் (1861) 
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1861 ஆம் ஆண்டு இந்தின கவுன்சில்கள் சட்ைம் தந ஆளுரின் 

நிர்யளகக் குழுவிலிருந்த உறுப்பிர்களின் ண்ணிக்கன ளன்கிலிருந்து 

ந்தளக உனர்த்தினது. நலும், தந ஆளுரின் நிர்யளகக்குழு நத்தின 

சட்ைநன்நளக விரிவுடுத்தப்ட்ைது. ஆறு முதல் ன்னிபண்டு ‘கூடுதல் 

உறுப்பிர்கள்’ தந ஆளுபளல் நினமிக்கப்டுயர். இயர்களில் ளதிக்கும் 

நற்ட்ையர்கள் அலுயர் அல்ளதயர்களக இருப்ர். இதளல் சட்ைநன்த்தில் 

இந்தினர்க சர்ப்தற்கள யளய்ப்பு உருயளக்கப்ட்ைது. இந்த 

உறுப்பிர்களின் ணி சட்ைமினற்றுயது நட்டுந ன்று தளியளகக் கூப்ட்ைது. 

நிர்யளகக் குழுவின் சனல்ளடுகளில் தயிை இயர்களுக்கு உரிநயில். 

நிர்யளகம் நற்றும் நிதி குறித்த அதிகளபங்கள் இயர்களுக்கு யமங்கப்ைவில். 

நளகளணங்களிலும் இதளல் சட்ைநன்ங்கள் ற்டுத்தப்ட்ை. 

நளகளணங்களில் கூடுதல் உறுப்பிர்களின் ண்ணிக்க ளன்கு முதல் ட்ைளக 

நிர்ணயிக்கப்ட்ைது. முதன்முதளக இந்தினர்களுக்கு சட்ைமினற்றும் ணியில் 

ங்ககடுக்கும் யளய்ப்பு யமங்கப்ட்ைதளல் அபசினநப்பின் யர்ச்சியில் 

இச்சட்ைம் முக்கினத்துயம் றுகிது. இந்தினளவில் சட்ைமினற்றும் மு 

நதுயளகத் தளைங்கி, 1892 நற்றும் 1909 ஆம் ஆண்டு சட்ைங்களின் மூம் 

நலும் யர்ச்சிற்து. 

இந்தி கவுன்சில்கள் சட்டம் (1892) 

1892 ஆம் ஆண்டு இனற்ப்ட்ை இந்தின கவுன்சில்கள் சட்ைத்த இந்தின 

தசின களங்கிபசுக்கு கிைத்த முதல் யற்றி ன்று கருதளம். நத்தின 

சட்ைநன்த்திலிருந்த கூடுதல் உறுப்பிர்களின் ண்ணிக்கன இச்சட்ைம் 

நலும் உனர்த்தினது. அயர்கது ண்ணிக்க குந்தது த்து ன்றும் 

அதிகட்சம் திளறு ன்றும் நிர்ணயிக்கப்ட்ைது. அலுயர் அல்ளதளரின் 

விகிதமும் அதிகரிக்கப்ட்ைது. 16 ரில் 6 ர் அலுயர்கள், 10ர் அலுயர் 

அல்ளதயர்கள், அபசின் யபவு - சவு அறிக்க நற்றும் நிதிக்களள்க ற்றி 

வியளதிக்க கூடுதல் உறுப்பிர்களுக்கு அனுநதி யமங்கப்ட்ைது. அதளல் 

நளகளண சட்ைநன்ங்களிலும் கூடுதல் உறுப்பிர்களின் ண்ணிக்க 

அதிகரிக்கப்ட்ைது. கூடுதல் அதிகளபமும் யமங்கப்ட்ைது. 

மின்ரடா-ார்லி சீர்திருத்ங்கள் (1909) 

1909 ஆம் ஆண்டு இந்தின கவுன்சில்கள் சட்ைம் மின்ைள - நளர்லி 

சீர்திருத்தங்கள் ன்றும் அமக்கப்டுகிது. இந்தினளவுக்கள அனலுவுச் சனர் 

நளர்லி பிபபு, இந்தினளவின் தந ஆளுர் மின்ைள பிபபு, இவ்விருயரும் 

இச்சட்ைம் களண்டு யபப்டுயதற்கு களபணநளக இருந்தர். களங்கிபசிலிருந்து 
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மிதயளதிக திருப்திப்டுத்தும் ளக்கத்துைன் இச்சட்ைம் நியற்ப்ட்ைது. 

இச்சட்ைத்தின் முக்கின பிரிவுகள்: 

1. நத்தின சட்ைசயிலிருந்த கூடுதல் உறுப்பிர்களின் ண்ணிக்க அதிகட்சம் 

60 ஆக உனர்த்தப்ட்ைது. இயர்களில் தர்ந்தடுக்கப்ட்ையர்களின் ண்ணிக்க 

27 ஆகும். மீதமுள் நினமிக்கப்ட்ையர்கள் 33 ரில் 28 ர்களுக்குநல், 

அதிகளரிகள் இருக்கக் கூைளது ன்று விதிக்கப்ட்ைது. 

2. சட்ைநன்ங்களுக்கு தர்தல் ன் கருத்து சட்ைபூர்யநளக ற்றுக் 

களள்ப்ட்ைது. ஆளல், முஸ்லீம்களுக்கு சளதகநளக இருக்கும் ளருட்டு 

முதன்முனளக யகுப்பு யளரி பிபதிநிதித்துயம் களண்டுயபப்ட்ைது. 

முஸ்லிம்களுக்கு தனித்தளகுதிகள் எதுக்கப்ட்ை. 

3. ரின நளகளணங்களின் சட்ைநன்ங்களில் இருந்த கூடுதல் உறுப்பிர்களின் 

ண்ணிக்க 50 ஆக உனர்த்தப்ட்ைது. 

4. யபவு - சவு அறிக்க நற்றும் ளதுநக்கள் ன் குறித்த 

வியகளபங்கப்ற்றி வியளதிக்கவும், தீர்நளங்கள் நியற்வும் 

சட்ைநன்ங்களுக்கு உரிந யமங்கப்ட்ைது. ஆளல், யபவு - சவு அறிக்க 

மீதள வியளதத்திற்கு தந ஆளுர் அனுநதி அளிக்க நறுக்களம். 

5. தந ஆளுரின் நிர்யளகக் குழுவில் முதன் முனளக இந்தினர் எருயர் 

நினமிக்கப்ட்ைளர். அவ்யளறு நிநனமிக்கப்ட்ை முதல் இந்தினர் ஸ்.பி. சின்லள 

ன்யபளயளர். 

6. ம்ளய் நற்றும் சன் நளகளணங்களில் நிர்யளகக் குழு உறுப்பிர் 

ண்ணிக்க 2 லிருந்து 4 ஆக உனர்த்தப்ட்ைது. இந்தினர்க இப்தவிகளுக்கு 

நினமிக்கும் யமக்கமும் தளைங்கினது. 

7. இங்கிளந்திலிருந்த இந்தினள கவுன்சிலிலும் இபண்டு இந்தினர்கள் இைம் 

ற்ர். 

இந்தினளவில் எரு ளைளளுநன் அபசளங்க முன ற்டுத்தும் ளக்கம் 

மின்ைள - நளர்லி சீர்திருத்தங்களுக்கு கிைனளது. இருப்பினும், இது தளபளநள 

ையடிக்கன ன்று கருதின மிதயளதிகள் இந்த சீர்திருத்தங்க யபயற்ர். 

தனித்தளகுதிக எதுக்குதல் ன் களட்ளடு 1947 ஆம் ஆண்டு இந்தினப் 

பிரிவிக்கு இட்டுச் சன்து. 

ான்ரடகு - தசம்ஸ்ரதார்டு சீர்திருத்ங்கள் (1919) 
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முதல் உகப் ளர் களத்தில் ைற் தன்ளட்சி இனக்கம் ளன் 

அபசினல் ையடிக்ககளின் ளக ஆகஸ்ட் அறிக்க யளியிைப்ட்ைது. 1917 

ஆகஸ்டு 20 ஆம் ளள் இந்தினளவிற்கள அனலுவுச் சனர் நளன்ைகு, 

களநன்ஸ் சயில் எரு முக்கின அறிக்கன யளியிட்ைளர். இந்தினளவில் 

டிப்டினளக ளறுப்புள் அபசளங்கம் அறிமுகப்டுத்தப்டும் ன்று அயபது 

அறிக்கயில் உறுதினளிக்கப்ட்ைது. அதன் முதல் தயணனளக இங்கிளந்து 

ளைளளுநன்ம் 1919 ஆம் ஆண்டு இந்தின அபசு சட்ைத்த நியற்றினது. 

இந்த சட்ைந நளன்ைகு - சம்ஸ்ளர்டு சீர்திருத்தங்கள்  

அமக்கப்டுகிது. அப்ளது இந்தினளவின் தந ஆளுபளக இருந்தயர் 

சம்ஸ்ளர்டு பிபபு ஆயளர். 

இச்சட்டத்தின் முக்கி கூறுகபாண: 

1. நளகளணங்களில் இபட்ைனளட்சி ைமுப்டுத்தப்ட்ைது. நளகளண 

அதிகளபங்கள் னளவும் ‘எதுக்கப்ட்ை துகள்’ வும் ‘நளற்ப்ட்ை துகள்’ 

வும் இரு பிரிவுகளகப் பிரிக்கப்ட்ை. எதுக்கப்ட்ை துகளின்கீழ் 

களயல்து, சிச்சளகள், நியருயளய், நீர்ளசம், யங்கள் ளன் 

துகளும், நளற்ப்ட்ை துகளின் கீழ், கல்வி, உள்ளட்சி அநப்புகள், ளது 

சுகளதளபம், துப்புபவு, யளண்ந நற்றும் தளழில்கள் ளன் துகளும் 

இருந்த. எதுக்கப்ட்ை துகள் ஆளுர் நற்றும் அயபது நிர்யளகக் குழுவின் 

நிர்யளகத்தில் இனங்கி. நளற்ப்ட்ை துக ஆளுரும் அயபது 

அநச்சர்களும் நிர்யகித்தர். 

2. நத்தியில் இபண்டு அயகக் களண்ை சட்ைநன்ம் ற்டுத்தப்ட்ைது. 

நளநிங்கய ன்றும் சட்ைப்பய ன்றும் இய அமக்கப்ட்ை. 

சட்ைப்பயயில் இருந்த நளத்தம் 145 உறுப்பிர்களில் 105 ர் 

தர்ந்தடுக்கப்ட்ையர்களகவும் ஞ்சின 40 ர் நினமிக்கப்ட்ையர்களகவும் 

இருந்தர். நளநிங்கயயிலிருந்த அதிகட்ச உறுப்பிர்கள 60 ரில் 

34 ர் தர்ந்தடுக்கப்ட்ையர்கள். ஞ்சின உறுப்பிர்கள் 

நினமிக்கப்ட்ையர்கள். 

3. இந்தினளவுக்கள அனலுவுச் சனர் நற்றும் அயபது உதவினளர்களுக்கள 

ஊதினம் இனி பிரிட்டிஷ் யருயளயிலிருந்த அளிக்கப்டும். இதுயப, இந்தின 

யருயளயிலிருந்த அயர்களுக்கு ஊதினம் அளிக்கப்ட்டு யந்தது ன்து 

குறிப்பிைத்தக்கது. 

4. ண்ைனில், இந்தினளவுக்கள உனர் ஆணனர் (தூதர்) எருயர் 

நினமிக்கப்ட்ைளர். 
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இந்த சட்ைத்தின் மிகப்ரின குளடு, நளகளணங்களில் 

களண்டுயபப்ட்ை இபட்ைனளட்சி முயின்கீழ் அதிகளபங்கள் 

பிரிக்கப்ட்ைதனளகும். 

1935 ஆம் ஆண்டு இந்தி அசு சட்டம் 

சநன் குழு அளித்த அறிக்க, யட்ைநச நளளடுகளின் ையடிக்ககள் 

நற்றும் 1933 ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் அபசளங்கம் அளித்த யள் அறிக்க 

ஆகினயற்றின் அடிப்ையில் 1935 ஆண்டு இந்தின அபசுச் சட்ைம் 

நியற்ப்ட்ைது. 1919 ஆம் ஆண்டு சட்ைத்தில் இந்த சட்ைம் ரும் 

நளற்ங்க ற்டுத்தினது. 

இச்சட்டத்தின் சிநப்புக் கூறுகள் ருாறு: 

1. பிரிட்டிஷ் இந்தினளவிலிருந்த நளகளணங்கள் நற்றும் சுதச அபசுகள் அைங்கின 

அத்திந்தின கூட்ைளட்சி என்று நத்தியில் உருயளக்க யழியக சய்னப்ட்ைது. 

(சுதச அபசுகள் இதற்கு உைன்ை நறுத்தநனளல் கூட்ைளட்சி 

உருயளக்கப்ைவில்). 

2. நத்தின அபசின் அதிகளபங்கள் மூன்று ட்டினல்களக பிரிக்கப்ட்ைது – 

கூட்ைளட்சிப் ட்டினல், நளகளண ட்டினல் நற்றும் ளதுப் ட்டினல். 

3. நத்தியில் இபட்ைனளட்சி களண்டு யபப்ட்ைது. எதுக்கப்ட்ை துகள் 

தந ஆளுர் நற்றும் அயபது நிர்யளகக் குழுவின் கட்டுப்ளட்டில் இருந்த. 

நளற்ப்ட்ை துகள் அநச்சபயயின் ளறுப்பில் விைப்ட்ை. 

4. நளகளணங்களில் இபட்ைனளட்சி எழிக்கப்ட்டு, நளகளண சுனளட்சி 

அறிமுகப்டுத்தப்ட்ைது. நளகளண நிர்யளகக்குழுவின் தயபளக ஆளுர் 

இருப்ளர். அநச்சபயயின் ஆளசகளின் ரில் அயர் நிர்யளகத்த 

ைத்துயளர் ய நளகளண அபசளங்கம் தர்ந்தடுக்கப்ட்ை அநச்சர்களின் 

ளறுப்பில் விைப்ட்ைது. நக்களல் தர்ந்தடுக்கப்ட்ை நளகளண 

சட்ைப்பயக்கு அயர்கள் ளறுப்புள்யர்களயர். 

5. யங்களம், சன், ம்ளய், க்கின நளகளணம், பீகளர் நற்றும் அஸ்றளம் 

நளகளணங்களில் இபண்டு அயகக் களண்ை சட்ைநன்ங்கள் 

ற்டுத்தப்ட்ை. 

6. சீக்கினர்கள், பளப்பினர்கள், இந்தின கிறித்துயர்கள் நற்றும் ஆங்கிள 

இந்தினர்களுக்கும் தனித்தளகுதி மு விரிவு டுத்தப்ட்ைது. 



 

123 

 
 

7. எரு தந நீதிதி, ஆறு நீதிதிகள் களண்ை கூட்ைளட்சி நீதிநன்ம் 

ைல்லியில் நிறுயப்ட்ைது. 

நளகளண சுனளட்சி  இைங்களில் யற்றிகபநளக சனல்ைவில் 

அநச்சர்களின் ஆளசக ஆளுர் கட்ைளனநளக கட்டு ைக்க 

யண்டினதில் ன் நின இதற்குக் களபணம். நளகளண அபசின் 

உண்நனள அதிகளபம் ஆளுரிைந இருந்தது. இத்தகன குளடுகள் 

இருந்த ளதிலும் களங்கிபஸ் கட்சி ைக்கவிருந்த நளகளண சட்ைநன்த் 

தர்தல்களில் கந்து களள்யது  முடியடுத்தது. முந்தன சட்ைங்கவிை 

இச்சட்ைம் இந்தினர்களுக்கு முற்ளக்களதளக களணப்ட்ைது. 

1935 ஆம் ஆண்டு இந்தின அபசு சட்ைப்டி 1937 பிப்பயரியில் நளகளண 

சட்ை நன்ங்களுக்கு தர்தல்கள் ைற். களங்கிபஸ் இத்தர்கல்களில் 

நகத்தள யற்றி ற்து. 1937 ஜூ 7 ஆம் ளன்று தந ஆளுர் 

லின்லித்கள பிபபு அளித்த எத்துமப் அடுத்து ழு நளகளணங்களில் களங்கிபஸ் 

கட்சி அநச்சபயக அநத்தது. 

தாடம் - 20 

விடுகனக்குப்பின் இந்திா 

1947 ஆம் ஆண்டு இந்தினள விடுத அைந்த பிகு இந்தினத் 

தயர்கள் ஆற் யண்டியிருந்த அயசபப் ணிகள் இபண்டு. முதளயதளக, 

இந்தினளவுக்க எரு அபசினநப் உருயளக்குயது; நற்ளன்று இந்தின 

என்றினத்தில் சுதச அபசுக எருங்கிணப்து. நலும், இந்தினளய 

ளருளதளப நற்றும் அறிவினல் ரீதினளக வீப்டுத்த யண்டின கட்ைளனமும் 

அயர்களுக்கு இருந்தது. நீண்ைகளத் திட்ைங்களக, ளட்டில் நிவின யறுநன 

எழித்து, நக்களிைன கல்வினப் பப் யண்டின ளறுப்யும் அயர்கள் 

நற்களண்ைர். 

இந்திாவின் அசினகப்பு 

1946 டிசம்ர் 9 ஆம் ளள் அபசினநப்புக்குழு தது ணியித் 

தளைங்கினது. அபசினநப்புக் குழுவின் தயபளக ைளக்ைர் பளஜந்திபபிபசளத் 

தர்ந்தடுக்கப்ட்ைளர். ைளக்ைர் பி.ஆர். அம்த்கர் அபசினநப்பு 

யபவுக்குழுவின் தயபளக நினமிக்கப்ட்ைளர். நீண்ை விக்கநள 

வியளதங்களுக்குப்பின், 1949 யம்ர் 26 ஆம் ளள் இந்தின அபசினநப் 

இக்குழு ற்றுக் களண்ைது. 1950 ஜயரி 26 ஆம் ளள் முதல், அபசினநப்பு 

ைமுக்கு யந்தது. அது முதல் இந்த திம் குடினபசு திநளக 

களண்ைளைப்ட்டு யருகிது. 
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யனது யந்தளர் அயருக்கும் யளக்குரிந, ளபளளுநன் மு, 

அடிப்ை உரிநகள், அபசு றிமுக் களட்டுளடுகள் ளன் அம்சங்க 

இந்தின அபசினநப்பின் சிப்புக் கூறுகளகக் களள்ளம். நத்தியில் 

எருமுகத்தன்நயும் கூட்ைளட்சித் தன்நயும் கந்த எரு நிர்யளக அநப்பு 

உருயளக்கப்ட்டுள்து. அபசளங்கத்தின் அதிகளபங்கள் மிகத் தளியளக நத்தின, 

நளநி, ளது - ஆகின மூன்று ட்டினல்களில் களடுக்கப்ட்டுள். 

ஜளதிதி ளட்டின் அபசினநப்புத் தயபளகவும், பிபதந அநச்சர் 

நிர்யளகத் தயபளகவும் சனல்டுகின்ர். நக்கயயின் ரும்ளன்ந 

ஆதபவு ற் கட்சியின் தயர் பிபதநர் தவி யகிக்கிளர். இந்தின 

ளைளளுநன்ம் இபண்டு அயகக் களண்டுள்து - பளஜ்ன ச அல்து 

நய, ளக் ச அல்து கீமய. எவ்யளரு நளநி அபசும் 

முதநச்சரின்கீழ் இனங்குகிது. நளநி சட்ைப்பயயின் ரும்ளன்ந 

ஆதபவு ற் கட்சித் தயர் முதநச்சபளகிளர். ய, ஜளனக ரீதினளக 

தர்ந்தடுக்கப்டுகின் அபசளங்கங்கள் ளட்ை ஆட்சி புரிகின். முனள 

களங்களில் தர்தல்கள் ைவும் யழியக சய்னப்ட்டுள்து. 

அபசினநப்பின் ளதுகளயபளக நீதித்து விங்குகிது. இந்தின 

நீதித்து அநப்பில் நத்தியில் உச்ச நீதிநன்மும், நளநி அவில் உனர் 

நீதிநன்ங்களும் சனல்டுகின். நளநித்திலுள் கீழ் நீதிநன்ங்கள் உனர் 

நீதிநன்த்தின் கட்டுப்ளட்டில் இனங்குகின். 

சுரச அசுககப ருங்கிகத்ல் 

விடுதயின் ளது இந்தினளவில் 11 பிரிட்டிஷ் நளகளணங்களும் த்தளம 

566 சுதச அபசுகளும் இருந்த. பிரிட்டிரளர் இந்தினளயவிட்டு அகன்பிகு 

இந்தின அபசுகள் சுதந்திபநளக இருக்களம் ன்று நித்த. தது ஆற்ல் 

நற்றும் அபசினல் யல்தின் களபணநளக சர்தளர் யல்ளய் ட்ைல் 1947 ஆகஸ்ட் 

15 ஆம் ததிக்கு முன் இந்தின சுதச அபசுக இந்தின என்றினத்தில் 

இணயும்டி சய்தளர். ஜுளகத், ஜம்மு களஷ்மீர், லதபளளத் ஆகின மூன்று 

சுதச அபசுகள் நட்டும் அவ்யளறு சப நறுத்த. ஜுளகத் அபசின் ஆட்சினளர் 

தநது நக்களின் விருப்த்துக்கு நளளக ளகிஸ்தளனுைன் இணன விரும்பிளர். 

ய, ட்ைல் இந்தின துருப்புக்க அங்கு அனுப்பி நக்களிைம் 

கருத்துக்கணிப்பு ைத்திளர். அதன்டி ஜுளகத் இந்தினளவில் இணந்தது. 

ஜம்மு - களஷ்மீர் அபசு இந்தின - ளகிஸ்தளன் ல்ப்புத்தில் 

அநந்திருந்தது. அதன் அபசர் பளஜள லரிசிங், தளைக்கத்தில் அயர் சுதந்திப 

அபசபளக தம்நக் கருதிக்களண்ைளர். ளகிஸ்தளனின பளணுய அதிகளரிகளல் 

யழிைத்தப்ட்ை ட்ைளணினர்கள் களஷ்மீர்மீது ைனடுத்தளது, லரிசிங் 
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இந்தினளவின் உதவின ளடிளர். களஷ்மீர் இந்தினளவுைன் இணக்கப்ட்ைளல் 

நட்டுந, இந்தினள ன்ளட்டுச் சட்ைப்டி தது துருப்புக்க உதவிக்கு 

அனுப் முடியும் ன்று பிபதநர் ரு டுத்துக் கூறிளர். ஆகய 1947 

அக்ைளர் 26 ஆம் ளள் பளஜள லரிசிங் இணப்புறுதி த்திபத்தில் 

கனழுத்திட்ைளர். இதன்டி களஷ்மீர் இந்தினளவின் எருங்கிணந்த 

குதினளயிற்று. 

லதபளளத் ஆட்சினளர் நிசளம் இந்தின என்றினத்துைன் இணன 

நறுத்தளர். மு டுத்துக் கூறியும் நிசளம் ணின நறுத்தநனளல் 1948ல் 

இந்தின துருப்புக்கள் லதபளளத்துக்குச் சன்து. நிசளம் சபணைந்தளர். 

இறுதினளக, லதபளளத் இந்தின என்றினத்துைன் இணந்தது. 

தாழிாரி ாநினங்கள் சீகக்கப்தடுல் 

நளழியளரி நளநிங்கள் அநக்கப்டுயதற்கள சளத்தினக் கூறுக 

ஆய்வு சய்யதற்களக ஸ்.க. தளர் தநயிள முதளயது நளழியளரி 

நளகளண ஆணனம் 1948ல் அபசினநப்புக்குழுயளல் ற்டுத்தப்ட்ைது. 

இக்குழு அத்தகன சளத்தினக்கூறுகள் இல் க் கூறினது. அதனளண்டில், 

ெேர்னால் ரரு, ல்னதாய் தட்ரடல், தட்டாபி சீாாகா ஆகினளர் 

அைங்கின ரெவிபி குழுய களங்கிபஸ் கட்சி அநத்தது. இந்தக் குழுவும் 

நளழியளரி நளநிங்கள் அநக்கப்டுயத ஆதரிக்கவில். ஆளல், ளட்டின் 

 குதிகளில் நளழியளரி நளநிங்கள் அநக்கக் களரி நக்கள் இனக்கங்கள் 

ைற். குறிப்ளக, ஆந்திபளவில் இத்தகன இனக்கம் தீவிபநைந்தது. 

ஆகய 1953 ஆம் ஆண்டு ஆந்திபள தனி நளநிநளக உருயளக்கப்ட்ைது. அத 

சநனம் சன் நளநிமும் (தமிழ்ளடு) தமிழ்சும் நளநிநளக ற்கப்ட்ைது. 

இத்தருணத்தில், திருத்தணின சன் நளநித்துைன் தக்க யப்தற்களக 

ந.ள.சியஞளம் தநனற்று ைத்தின இனக்கம் தமிமக யபளற்றில், 

நிவில் களள்த்தக்கதளகும். 

ஆந்திப இனக்கம் ற் யற்றி பிநளழி சும் நக்களின் தனி நளநிப் 

ளபளட்ைங்க நலும் ஊக்குவித்தது. 1953ல் பிபதநர் ஜயலர்ளல் ரு நீதிதி 

சல் அலி தநயிள நளநிங்கள் சீபநப்புக் குழுய நினமித்தளர். 

இக்குழுவில் ண்டிட் ஹிருதனளத் குன்ஸ்ரூ, சர்தளர் க.ம். ணிக்கர் ஆகினளர் 

உறுப்பிர்களக இருந்தர். 1955 தசப்டம்தர் 30ல் இக்குழு தது அறிக்கன 

அளித்தது. அதன் அடிப்ையில் 1956ல் ளைளளுநன்ம் நளநிங்கள் சீபநப்பு 

சட்ைத்த நியற்றினது. 16 நளநிங்களும் ஆறு யூனினன் பிபதசங்களும் 

இச்சட்ைத்தில் இைம் ற்றிருந்த. தலுங்களள குதி ஆந்திபளவுைன் 

இணக்கப்ட்ைது. நளர் நளயட்ைத்த திருயளங்கூர் – களச்சியுைன் 
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இணத்து புதின கப நளநிம் உருயளக்கப்ட்ைது. திருயளங்கூர் குதியில் 

யசித்த தமிழ் நளழி சுயளர் தங்கள் குதின (கன்னினளகுநரி) 

தமிழ்ளட்டுைன் இணக்குநளறு ளபளட்ைங்கள் ைத்தி யற்றிற்ர். 

இந்தி அசில் (1947 - 2000) 

இந்தினளவின் முதளயது பிபதநபள ெேர்னால் ரரு வீ 

இந்தினளவின் சிற்பி ன்று கருதப்டுகிளர். ளட்டின் எற்றுநனக் களத்து, 

நக்களட்சி நிறுயங்கப் ளற்றி யர்த்து இந்தினளவின் சுதந்திபத்த நலும் 

நிப்டுத்திளர். அறிவினல் தளழில்நுட் யர்ச்சிக்கும், திட்ைமிட்ை 

ளருளதளப யர்ச்சிக்கும் அயர் வித்திட்ைளர். சுதந்திபநள அனலுவுக் 

களள்கன பின்ற்றின ரு இந்தினளய யலிநனள ளைளக 

உருயளக்கிளர். 1964ல் அயர் நந்தளர். 

ருவின் நவுக்குப் பிகு இந்தினளவின் பிபதநபளக ளல் கதூர் சளஸ்திரி 

தவிக்கு யந்தளர். ளது யளழ்வில் ர்நக்கு இக்கணநளக அயர் திகழ்ந்தளர். 

1965 ஆம் ஆண்டு இந்தினள - ளகிஸ்தளனினப் ளப, 1966 ஜயரியில் சய்து 

களண்ை தளஷ்கண்ட் எப்ந்தப்டி முடிவுக்கு களண்டுயந்தளர். அயபது அகள 

நபணம் ளட்டிற்கு ரிமப்ளகும். 

1966 ஆம் ஆண்டு பிபதநபளக ளறுப்ற் ருவின் நகள இந்திபள 

களந்தி அப்ளது ளட்டின் ரும் சயளல்களக விங்கின உணவுப் ற்ளக்கு, 

1971 ஆம் ஆண்டு ங்களதஷ் சிக்கல் ளன்யற் திநயுைன் 

திர்களண்ைளர். 1975ல் அயபது ஆட்சிக்கு திர்ப்புகள் யலுக்கய, ளட்டில் 

அயசப நி ஆட்சினக் களண்டு யந்தளர். இது இந்தினளவின் ஜளனக 

நபபுக்கு எரு கரும்புள்ளினளக அநந்தது. இருப்பினும் 1977ல் ளதுத் தர்த 

அறிவித்ததன் மூம் மீண்டும் ஜளனம் நப அயர் வித்திட்ைளர். இத்தர்தலில் 

அயர் தளல்வினைந்தளர். பின்ர், 1980ல் ஜளனக யழியில் மீண்டும் 

ஆட்சினக் கப்ற்றிளர். இயபது ஆட்சியில் 1983ஆம் ஆண்டு ஞ்சளப், 

அமிர்தசபஸ் ளற்களவிலுக்குள் நீ ட்சத்திப ையடிக்கன இந்தின 

பளணுயத்தக் களண்டு டுத்தளர். இச் சனல் களபணநளக துபதிஷ்ையசநளக 

அயபது ளதுகளயர்களன இந்திபளகளந்தி 1984ல் சுட்டுக் களல்ப்ட்ைளர். 

1977 முதல் 1980 யப ைற் ஜதள கட்சியின் ஆட்சியின்ளது 

இந்தினளவின் பிபதநபளக நளபளர்ஜி தசளய் தவி யகித்தளர். விடுதக்குப் பிகு 

தவினற் முதளயது களங்கிபஸ் அல்ளத அபசு இதுயனளகும். ஜதள கட்சி 

தயர்களுக்கிைன நிவின எற்றுநயின்நயின் களபணநளக ஜதள கட்சி 

அபசு கவிழ்ந்தது. 



 

127 

 
 

1984ல் இந்திபள களந்தியின் டுகளக்குப் பிகு அயபது புதல்யர் பளஜீவ் 

களந்தி பிபதநபளளர். அந்நின முதலீட்ை அயர் ஊக்குவித்தளர். புதின கல்விக் 

களள்கனயும் அறிமுகப்டுத்திளர். இங்கயில் ைற் இ 

அடிப்ையிள யன்முக்கு முடிவு கட்டும் ளக்கத்துைன் இந்தின அநதிப் 

ைன அங்கு அனுப்பி யத்தளர். 1989 ஆம் ஆண்டு ைற் அடுத்த 

தர்தல் யப அயர் பிபதநபளக இருந்தளர். பின்ர் 1991 ந திங்களில் இங்க 

தமிழ் தீவிபயளதிகளல் நனித யடிகுண்டு மூம் திரு ரும்புதூரில் 

களல்ப்ட்ைளர். 

1989 முல் 1990 ஆம் ஆண்டுயப வி.பி.சிங் பிபதநபளக இருந்தளர். ஜதள 

தம் ன் களங்கிபஸ் திர்ப்பு கூட்ைணி அபசுக்கு அயர் தந யகித்தளர். 

அயர் தது ஆட்சிக் களத்தில் பிற்டுத்தப்ட்ைளருக்கு இை எதுக்கீடு அளிக்க 

யக சய்யும் நண்ைல் குழு அறிக்கன ைமுப்டுத்த முடிவு சய்தளர். 

அயபது அபசில் கூட்ைணிக் குமப்ங்கள் ற்ட்ைதளல், 1990ல் அயர் தவினத் 

துக்க யண்டினதளயிற்று. அடுத்த பிபதநபளக தவினற் சந்திபசகர் 1990 

யம்ர் முதல் 1991 நளர்ச் யப அப்தவியில் நீடித்தளர். 

1991 ஜூன் நளதத்தில் பி.வி. பசிம்நபளவ் பிபதநபளக தவினற்ளர். புதின 

ளருளதளபக் களள்கக அயர் தீவிபநளக சனல்டுத்த முடிவு சய்தளர். 

அபசளங்கத்தின் தயீட்ைக் குப்து, சிக்க ையடிக்கக 

பின்ற்றுயது, அந்நின முதலீட்ை ஊக்குவிப்து ளன்ய ைமுப் 

டுத்தப்ட்ை. இதில் அன்னநிதினநச்சபள ைளக்ைர் நன்நளகன் சிங்கின் 

ங்கு முக்கினநளதளகும். இதன் வியளக, இந்தினள தளபளநனம், 

தனினளர்நனம், உக நனம் ஆகின ளதகளில் ைளைத் துயங்கினது. 

1996 ஆம் ஆண்டு தர்தலுக்குப்பிகு, ளபதீன ஜதள கட்சினச் சர்ந்த 

அடல் பிோரி ாஜ்தாய் பிபதநபளகப் ளறுப்ற்ளர். அயபளல் 

ளைளளுநன்த்தில் ரும்ளன்நன நிரூபிக்க முடினளநல் ளதளல் தவி 

துக்க யண்டினதளயிற்று. தய கவுைளவின் தநயில் கூட்ைணி ஆட்சி 

தவிக்கு யந்தது. கர்ளைக நளநித்தச் சர்ந்த அயர் ளட்டின் 11து 

பிாார் (1996-97). ளபதீன ஜதள நற்றும் களங்கிபஸ் கட்சிகள் களண்டுயந்த 

ம்பிக்கயில்ளத் தீர்நளத்தின் யற்றியிளல் கவுைள அபசும் கவிழ்ந்தது. 

அயபத் தளைர்ந்து 1997ல் சிறிது களம் .க. குஜ்பளல் பிபதநபளக தவி 

யகித்தளர். 1998ல் அைல் பிலளரி யளஜ்ளய் பிபதநபளளர். 1999 தர்தல்களில் 

தசின ஜளனக கூட்ைணி யற்றி ற்று அைல் பிலளரி யளஜ்ளய் மீண்டும் 

பிபதநபளக தவினற்ளர். அயபது ஆட்சியின்ளது இபண்டு முக்கின நிகழ்ச்சிகள் 

ைற். ளகிஸ்தளனுைன் களர்கில் ளர் ைற்து; நற்ளன்று 

ளக்பளனில் அணு ஆயுத சளத நிகழ்த்தப்ட்ைது. 
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ததாருபாா பர்ச்சி 

1947ல் இந்தினள விடுதனைந்தளது நக்கள் யறுநயில் உமன்ர். 

யயில்ள திண்ைளட்ைமும் ழுத்தறிவின்நயும் ங்கும் களணப்ட்ைது. 

யளண் உற்த்தியில் தக்கம் நிவினது. தளழில் முன்ற்ம் நதுயளகய 

இருந்தது. அடிப்ை யசதிகளும் ளதுநளதளக இல். ளட்ை யர்ச்சிப் 

ளதக்கு களண்டு சல் தசின அவில் ரும் முனற்சி டுக்க யண்டின 

கட்ைளனம் ற்ட்ைது. யஇந்தினளவின் சிற்பினள ஜயலர்ளல் ரு, சளவினத் 

ளட்டின் திட்ைமிட்ை ளருளதளபத்தின் சளதகக் கண்டு வினந்தளர். 

அதசநனம் ஜளனக நபபுகள் ளற்ப்ை யண்டினதன் அயசினத்தயும் 

அயர் உணர்ந்திருந்தளர். சநத்துயத்தயும், ஜளனத்தயும் இணத்து அயர் 

யகுத்த களள்க‘ஜளனக சநத்துயம்’ ன் அமக்கப்ட்ைது. விபயள 

தளழில் நற்றும் யளண் யர்ச்சிக்கு அயர் திட்ைமிடுத ஊக்குவித்தளர். 

கபகத் தளழில்க யர்ப்தற்கு ளதுத்து நிறுயங்க அயர் 

நிறுவிளர். கப்பு ளருளதளபந யர்ச்சிக்கு அடிப்ை ன்று அயர் 

ம்பிளர். சுனச்சனள தற்சளர்பு ளருளதளப சக்தினளக இந்தினளய 

உருயளக்குயத அயபது அடிப்ை ளக்கநளகும். 1950 ார்ச் 15 ஆம் ளள் 

தசின திட்ைக்குழு ற்டுத்தப்ட்ைது. பிபதநர் ருய அதன் தயபளக 

ளறுப்ற்ளர். 

திட்டக்குழுவின் முக்கி ராக்கங்கபாண 

1.தசின நற்றும் தனிர் யருநளத்த ருக்குயது 

2.முழுய யளய்ப் உருயளக்குயது 

3.யருநளம் நற்றும் சல்ய யத்தில் களணப்டும் சநத்துயமின்நன 

குத்தல். 

4.சநத்துயம்நற்றும் நீதினஅடிப்ைனளகக் களண்ை சுபண்ைற் 

சமுதளனத்த உருயளக்குயது. 

முதளயது ந்தளண்டுத் திட்ைம் (1951-56) ற்கய ைற்றுக் 

களண்டிருந்த அகதிகள் நறுயளழ்வு ளன் பிபச்சிகளில் அதிக கயம் 

சலுத்தினது. இபண்ைளயது ந்தளண்டுத் திட்ை களத்தில்தளன் (1956-61) 

ளருளதளப நத பி.சி. நகளள ளபிஸ் முக்கின ங்களற்றிளர். ளட்டின் 

தளழில்து யர்ச்சிக்கு இத்திட்ைம் முன்னுரிநஅளித்தது. விபயள 

தளழில் நனநளக்கம், குறிப்ளக கபகத் தளழில்க யர்ப்து மூன்ளம் 

திட்ைக்களத்திலும் (1961 - 66) தளைர்ந்தது. இக்களத்தில், இரும்பு ஃகு, பசளன 
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உபம், கபக இனந்திபங்கள் உற்த்தி ளன்யற்றுக்கள தளழிற்சளகள் 

ளட்டின்  குதிகளில் நிறுயப்ட்ை. 

ளன்களயது ந்தளண்டுத் திட்ைத்தின் (1969 - 74) ளக்கம் நினள 

யர்ச்சி நற்றும் தற்சளர் ட்டுயதற்கள தளைர்ச்சினள முனற்சி ன்தளகும். 

இத்திட்ைத்தின் யபவு அறிக்க அசளக் நத்தளவின் தநயில் 1966ல் 

தனளரிக்கப்ட்ைது. ‘கரிபி ேட்டாரா’ அல்து யறுநன எழிப்ளம் ன்த 

இக்களத்தில் நிவின புகழ்ற் ளருளதளப முமக்கநளகும். ணவீக்கத்தின் 

வியளல் ளடு ரும் ளருளதளப சிக்கலில் தவித்துக் களண்டிருந்தளது 

ந்தளயது ந்தளண்டு திட்ைம் (1974 - 79) அறிமுகப்டுத்தப்ட்ைது. 

ட்பளலினப் ளருட்களின் வியும் அதிகரித்தது. 1978 நளர்ச்சில் திட்ைத்தின் 

ளன்களயது ஆண்டில் ஜதள அபசளங்கம் இத்திட்ைத்த கவிட்ைது. 

ஆளயது ந்தளண்டுத் திட்ைம் (1980 - 85) யளண்ந நற்றும் தளழில் 

துயின் கட்ைநப் யலுப்டுத்துயது, நக்களின் குந்தட்ச அடிப்ைத் 

தயக நியற்றுயது ஆகினயற் ளக்கங்களகக் களண்டிருந்தது. 

மளயது ந்தளண்டுத் திட்ைம் (1985 - 90) உணவுப்ளருள் உற்த்தி, 

யயளய்ப் ருக்குதல், உற்த்தி தி அதிகரிப்து ளன்யற் 

யலியுறுத்துயதளக இருந்தது. யளழ்க்கத் தபத்த நம்டுத்துயது, நக்களின் கல்வி 

நற்றும் சுகளதளபத் தயக நிவு சய்தல், முழுயயளய்ப்பு, யறுந 

எழிப்பு, திட்ைமிட்ை நக்கள் தளகப்ருக்கம் ளன் ளக்கங்க ட்ைளயது 

ந்தளண்டுத் திட்ைம் (1992 - 97) குறிப்பிட்ைது. என்தளயது ந்தளண்டுத் திட்ைம் 

(1997 - 2002) யளண் துக்கு முக்கினத்துயம் அளித்தது. வியளசின 

கட்டுப்டுத்துயது, ம ளின நக்களுக்கு உணவுப் ளதுகளப்பு, நக்கள் தளக 

கட்டுப்ளடு, ஞ்சளனத்து ஆட்சிமுன யர்ப்து நற்றும் நயளழ் இ, 

தளழ்த்தப்ட்ை இ நக்களின் முன்ற்ம் ளன்யயும் இதன் ளக்கங்களக 

அறிவிக்கப்ட்ை.  

1966-69, 1978-79, 1979-80 ஆகின ஆண்டுகளில் ல்யறு அபசினல் 

ளருளதளப களபணிகளல் ‘ஆண்டு திட்ைங்கள்’ நட்டுந சனல்டுத்தப்ட்ை. 

தசுகப்புட்சி 

1950 ஆம் ஆண்டுகளில் யளண் உற்த்தி அதிகரித்த ளதிலும், 1960 

ஆம் ஆண்டுகளின் நத்தியில் உணவுப் ஞ்சம் தளன்றினது. நக்கள் தளக 

அதிகரிப்பு, தளழில் உற்த்திக்கள திட்ைச்சவுகள் உனர்வு ளன் 

களபணங்களல் யளண் யர்ச்சியும் ளதிக்கப்ட்ைது.  மில்லினன் ைன்கள் 

உணவு தளனினங்கள் இக்குநதி சய்ன யண்டின கட்ைளனம் ற்ட்ைது. 

சீளவுைனும் (1962), ளகிஸ்தளனுைன் (1965) இருளர்களில் இந்தினள ஈடுை 
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யண்டினதளயிற்று. 1965 - 66 ஆம் ஆண்டுகளில் தளைர்ந்து இபண்டு 

ஆண்டுகளில் ற்ட்ை யட்சி உணவு உற்த்தின ளதித்தது. இத்தகன 

பின்ணியில்தளன் உணவு உற்த்தியில் தன்னிய ட்டுயதற்களக 

இந்தினளவில் ‘சுநப்புபட்சி’ தளைங்கப்ட்ைது. 

அப்ளதன பிபதநர் ளல் கதூர் சளஸ்திரி, உணவுத்து அநச்சர் சி. 

சுப்பநணினம், சளஸ்திரிக்குப்பின் 1966ல் பிபதநபள இந்திபளகளந்தி யளண் 

உற்த்தின ருக்க ரும் முனற்சி டுத்தர். 1968ல் இந்தின வியசளயிகள் 

களதுந உற்த்தியில் வினத்தகு அய ட்டின ளது, அநரிக்களயச் 

சர்ந்த ைளக்ைர் வில்லினம் களட் ன்யர் ‘சுநப்புபட்சி’ ன் சளல் 

முதன்முதளக னன்டுத்திளர். வீரின வித்துக்கள், பசளன உபங்கள், 

பூச்சிக்களல்லிகள், டிபளக்ைர்கள், ம்ப் சட்கள் ளன்யற் னன்டுத்தும் 

வீ யளண் முகள் இந்தினளவில் அறிமுகப்டுத்தப்ட்ை. 1980களில் 

இந்தினள உணவு உற்த்தியில் தன்னிய அைந்தது. ஞ்சளப், லரினளள, 

நற்கு உத்திப பிபதசம், ஆந்திபப் பிபதசம், கர்ளைகத்தின் எரு குதி நற்றும் 

தமிழ்ளடு ஆகின இைங்களில் சுநப்புபட்சியின் தளக்கம் ன்கு யளிப்ட்ைது. 

அறிவில் தாழில்நுட்த பர்ச்சி 

சுதந்திப இந்தினளவில் அறிவினல் தளழில்நுட் யர்ச்சியிலும் ரும் 

யர்ச்சி களணப்ட்ைது. 1947க்குப்பின் இந்தினளவின் முன்ற்த்துக்கு 

அறிவினல் ஆபளய்ச்சி நற்றும் தளழில்நுட்த்தின் முக்கின தயன பிபதநர் 

ரு ன்கு உணர்ந்திருந்தளர். இந்தினளவின் முதளயது தசின ஆய்வுக் கூைநளகின 

‘தசின இனற்பினல் ஆய்வுக்கூைம்’ நிறுயப்ட்ைது. ல்யறு துகளில் 

ஆய்வி நற்களள்யதற்களக தளைர்ந்து அத்தகன தசின ஆய்வுக் கூைங்கள் 

17 ற்டுத்தப்ட்ை. அறிவினல் தளழில்நுட் ஆய்வுக் கமகத்தின் தயபளக 

ருய ளறுப்பு யகித்தளர். 

நளசசூசட்ஸ் தளழில்நுட் நிறுயத்த முன்நளதிரினளகக் களண்டு 

1952ல் முதல் இந்தின தளழில்நுட் நிறுயம் (..டி) களபக்பூரில் 

அநக்கப்ட்ைது. 

பின்ர், சன், ம்ளய், களன்பூர், ைல்லி ஆகின இைங்களிலும் இந்தின 

தளழில்நுட் நிறுயங்கள் அநக்கப்ட்ை. அறிவினல் ஆய்வுக்கும், 

அறிவினல் தளைர்ள ையடிக்ககளுக்கும் ஆ சவு ஆண்டுக்கு ஆண்டு 

அதிகரித்தது. ல்யறு துகளில் ஆய்வுகள் நற்களள்யதற்களக த்தளம 200 

ஆய்வுக்கூைங்கள் இந்தினளவில் உள். 1971 ஆம் ஆண்டு ற்டுத்தப்ட்ை 

அறிவினல் தளழில்நுட்த் து அறிவினல் களள்கன யகுக்கும் ளறுப் 

நற்களண்டு யருகிது. 
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அணுசக்தி 

அணுசக்தியின் முக்கினத்துயத்த ஆபம்த்த¨ன உணர்ந்த உகின் எரு 

சி ளடுகளில் இந்தினளவும் என்று. 1948 ஆகஸ்டில் அணுசக்தி ஆணனம் 

லளமி ஜ. ளள ன்யர் தநயில் நிறுயப்ட்ைது. ளட்டில் 

நற்களள்ப்டும் அணுசக்தி ையடிக்ககள் குறித்த களள்கன இது 

யகுக்கிது. 1954ல் அணுசக்தி து ற்டுத்தப்ட்ைது. அணுசக்தி திட்ைங்க 

இது நியற்றுகிது. 1956ல் இந்தினளவில் முதளயது அணுசக்தி நினம் 

ம்ளய்க்கு அருகிலுள் டிபளம்யில் அநக்கப்ட்ைது. அணுசக்தி துயில் 

ஆய்வு நற்றும் யர்ச்சிப் ணிகள் மூன்று ஆய்வுக் கூைங்களில் 

ைறுகின். அய, டிபளம்யிலுள் ளள அணுசக்தி ஆய்வு நனம், 

தமிழ்ளட்டில் கல்ளக்கத்திலுள் இந்திபளகளந்தி அணு ஆபளய்ச்சி நனம், 

சன்யிலுள் உனர் தளழில் நுட் நனம் ன்யளகும். 

விண்தளி ஆய்வு 

விண்யளி ஆய்விலும் இந்தினள ஆர்யம் களட்டி யருகிது. 1962ல் 

விண்யளி ஆபளய்ச்சிக்கள இந்தின தசினக் குழுநம் அநக்கப்ட்ைது. 

தும்ளவில் பளக்கட் வுதம்என்றும் உருயளக்கப்ட்ைது. (முதல்டினளக) 

ளட்டின் தயக நியற்றுயதற்கு முதல் தமு இந்தின விண்யளி 

ஏைத்த (இன்சாட் - 1) இந்தினள வினது. ளட்டின் தளத்தளைர்பு நற்றும் 

யளனினல் களள் ஆய்வுக்கள தயக இன்சளட் 1A நற்றும் இன்சளட் 1B 

விண்யளி ஏைங்கள் நியற்றி யருகின். 

இஸ்பள ப்டும் இந்தின விண்யளி ஆய்வு அநப்பு விண்யளி 

ஆபளய்ச்சி, தளழில்நுட்ம் ளன்யற் நியற்றுகிது. இஸ்பள 

நனங்களின மிகப் ரினதள திருயந்தபுபத்திலுள் விக்பம் சளபளளய் 

விண்யளி நனம் உள்ளட்டின தனளரிக்கப்டும் விண்யளி வு 

தளழில்நுட்த்தப் ற்றி முதன்ந ஆய்ய நற்களள்கிது. இந்தின 

விண்யளி திட்ைத்தின் குதினள விண்யளி ஏைத் தளழில் நுட்த்த 

ங்களூரிலுள் இஸ்பள நனம் ற்றுள்து. ஆந்திபப் பிபதசத்தின் கிமக்குக் 

கைற்கபயிலுள் ஸ்ரீலரிகளட்ைளவிலுள் பளக்கட் வுதம் இஸ்பளவின் 

முக்கின வுதநளக விங்குகிது. தமிழ்ளட்டின் தூத்துக்குடி நளயட்ைத்திலுள் 

நகந்திபகிரி ன் இைத்தில் பளக்கட் ன்ஜின் தனளரிக்கப்ட்டு யருகிது. வீ 

பஷ்னள தளழில் நுட்த்தின்டி கிபனள ஜனிக் ன்ஜின் தனளரிக்கும் முனற்சிகள் 

தீவிபநளக ைற்து யருகின். 

இந்திாவின் அலுநவுக் தகாள்கக 
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1947 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிகு இந்தினள சுதந்திபநள அனலுவுக் 

களள்கன பின்ற்றி யருகிது. இத யடியநத்தயர் இந்தினளவின் 

முதளயது பிபதநபள ண்டித ஜயலர்ளல் ரு ஆயளர். இந்தின அனலுவுக் 

களள்கயின் அடிப்ைக் களள்ககள் அயபளல் உருயளக்கப்ட்ையன. 

கடுபிடிப் ளர் களத்தில் அணிசபள இனக்கத்த யடியநத்தயர் 

அயபனளயளர். குடினற் ளடுகளின் விடுதக்களகவும் அயர் ஆதபவுக்கபம் 

நீட்டிளர். ளடுகளுக்கிைனனள உவுகள் குறித்த தஞ்சசீனம் அல்து 

சநளதள சகயளழ்வுக்கள ந்து களள்கக அயர் யளியிட்ைளர். 

அயனளய: 

- எருயருக்களருயர் பிபது பிபதச எருநப்ளட்ையும் இநனயும் 

நதித்து ைப்து 

- ஆக்கிபமிப் விக்குதல் 

- பிபது உள்ளட்டு வியகளபங்களில் தயிைளதிருத்தல் 

- சநத்துயம் நற்றும் பஸ்ப உதவி 

- சநளதள சகயளழ்வு 

களநன்யல்த், க்கின ளடுகள் ச ளன் ன்ளட்டு அநப்புகளிலும் 

இந்தினள முக்கின ங்கு யகிக்கிது. முன்ளள் பிரிட்டிஷ் குடினற் ளடுகக் 

களண்ை அநப்ள களநன்யல்த்தில் இந்தினள உறுப்பிபளக 

தளைபயண்டும் ன்று ரு முடியடுத்தளர். உகின் ல்யறு குதிகளில் 

அநதின ற்டுத்துயதற்களக அனுப்ப்ட்ை .ள. ளதுகளப்பு ையிலும் 

இந்தினள தது ங்க ஆற்றியுள்து. களரினள, இந்தளசீள, சூனஸ் களல்யளய், 

களங்கள ளன் இைங்களில் சனல்ட்ை .ள. ளதுகளப்பு ைக்கு இந்தினள 

தது துருப்புக்க அனுப்பியத்தது. 

களஷ்மீர் சிக்கல் களபணநளக இந்தினள ளகிஸ்தளனுைன் மூன்று முக்கின 

ளர்களில் ஈடுட்ைது (1965, 1971, 2000). கடுபிடிப்ளர் களத்தில் உகின் 

யல்பசுகளக விங்கின அநரிக்கள நற்றும் பஷ்னள ஆகின ளடுகளுைன் 

இந்தினள ட்புயன கைப்பிடித்தது. ங்களதஷ் குறித்த சிக்கல் 

தளன்றினளது இந்தின சளவினத் யூனினனுைன் 1971 ஆம் ஆண்டு இந்தள - 

சளவினத் ட்புவு உைன்டிக்கன சய்து களண்ைது. 

ஆசினளவின் முக்கின ளடுகளக இந்தினளவும் சீளவும் விங்குகின். 

உகின் நக்கள் தளக மிகுந்த ளடுகளகவும் அய உள். நலும், 

ண்ைக் களந்தளட்ை நீண்ை யபளற்றுப் புகமயும் ண்ளட்டுச் சிப்யும் 
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இபண்டு ளடுகளும் ற்றுள். 1949ல் நளசதுங் தநயில் சீ நக்கள் 

குடினபசு அநக்கப்ட்ளது அத முதலில் ஆதரித்த ளடுகளில் இந்தினளவும் 

என்று. இந்தினளவின் ட்புயப் ற்றிருந்தளதிலும், 1962ல் சீள இந்தினள 

மீது ைடுத்தளது தன்த்தள களத்துக்களள் யண்டின நி 

ற்ட்ைது. 

இந்தினளவின் உதவினளடு ங்களதஷ் ன் ளடு உதனநளது. 

நற்ளரு முக்கின நிகழ்ச்சினளகும். நற்கு ளகிஸ்தளனுக்கும் கிமக்கு 

ளகிஸ்தளனுக்குமிைன விடுத குறித்த சச்சபவு தளன்றினளது இந்தினள 

கிமக்கு ளகிஸ்தளனின் விடுதக்கு ஆதபவு தரிவித்தது. ங்களதஷ் 

விடுத அநப்ள முத்தியளகினியுைன் இந்தினப் ைகள் இணந்து 

ளபளடினதளல் 1971 டிசம்ரில் ங்களதஷ் விடுத ற்து. 1971ல் 

ங்களதஷ் விடுத ற்திலிருந்த இந்தினள அதனுைன் ட்புயப் ணி 

யருகிது. 

தது அண்ை ளடுகளுைனும் இந்தினள ட்புைன இருந்து யருகிது. 

இதன் எரு குதினளகய சளர்க் ப்டும் தற்களசின குதி எத்துமப்பு 

அநப்பு ற்டுத்தப்ட்ைது. இந்தினள, ளகிஸ்தளன், ங்களதஷ், இங்க, 

ளம், பூைளன், நளத்தீவுகள் ஆகின இதில் உறுப்பு ளடுகள். உறுப்பு 

ளடுகளுக்கிைன பஸ்ப ளருளதளப, சமூக, ண்ளட்டு எத்துமப் 

ருக்குயத சளர்க் அநப்பின் ளக்கநளகும். இந்த குறிக்கள ட்டுயதற்கு 

அவ்யப்ளது நளளடுகளும் கூட்ைப்டுகின் 

 

ாழ்த்துக்களுடன் ஐாச்சாமி அகாடாமி தசன்கண 


