
12ம் வகுப்பு
வரலாறு

அலகு – 3 

இந்திய விடுதலைப்ப ோோில் முதல் 

உைகப்ப ோோின் தோக்கம்
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முதல் உலகப்ப ோருக்குமுந்ததய  நிகழ்வுகள்
❖ 1905இல்ஜப் ோன் ரஷ்யோதைவீழ்த்தியது
❖ 1908இல்இளம் துருக்கியர்களும்
❖ 1911இல் சீன பதசியைோதிகளும்பேற்கத்திய ைழிமுதைகள் ேற்றும் 
சிந்ததனகதளப் யன் டுத்தி தத்தேதுஅரசுகதளஅகற்றினோர்கள். 

❖முதல் உலகப்ப ோருடன்இந்த நிகழ்வுகள் 1916 ேற்றும் 1920ஆம் ஆண்டுகளில் 
இந்திய பதசியத்துக்கோனப்பின்னணிதய உருைோக்கின

❖ப ோருக்குப்பின்புதிய சிந்ததனகளுடன்இந்தியோ திரும்பியஇந்த வீரர்கள் இந்திய 
சமூகத்தில்தோக்கத்ததஏற் டுத்தின.
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»yh~g¤ Ïa¡f« 

Jt§Ftj‰¡fhd Ã‹då

❑ cyf K°Ä« jiytud JU¡» Ršjh‹ 

és§»dh®.

❑ Kjš cyf nghU¡F¥Ã‹ brŒJ bfh©l “brtu°

cl‹go¡if ” Ršjhid gyÅd¥gL¤ÂaJ.

❑ JU¡»æ‹ »H¡F¥ gFÂia Ãu‹R«, ÃçoZR« 

jdJ f£L¥gh£oš bfh©Ltªj‹ Ky« Ršjh‹ 

MSikia Kot¡F bfh©Ltªjd .

❑ ÏJ »yh~g¤ Ïa¡f« 

Jt§Ftj‰fhd Ã‹dåahf mikªjJ.
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அகில இந்திய தன்னோட்சி (ப ோம்ரூல்) இயக்கம்
❖ அயர்லோந்தைரோன டோக்டர் அன்னிப சண்ட், பிரிட்டனில்இருந்தப ோது அயர்லோந்தின்தன்னோட்சி 
இயக்கம்,, குடும் க்கட்டுப் ோட்டுஇயக்கங்கள் ஆகியைற்றில் தீவிரப் ங்கோற்றினோர்.

❖ பிரம்ேஞோனசத யின் (தியோசோபிகல்பசோதசட்டி) உறுப்பினரோகஅன்னிப சண்ட்அம்தேயோர் 
இந்தியோவுக்கு 1893இல்ைந்தோர்.

❖  னோரஸில் (ைோரணோசியில்) ேத்திய இந்துக்கல்லூரிதயஅைர் நிறுவினோர். (பின்னர் இந்தக்கல்லூரி 
1916ஆம் ஆண்டு  ண்டிதேதன்பேோகன்ேோளவியோமூலேோக  னோரஸ்இந்துப் ல்கதலக்கழகேோக
பேம் டுத்தப் ட்டது). 

❖ 1907இல் எச் .எஸ்.ஆல்கோட்அைர்களின் ேதைவுக்குப்பிைகு பிரம்ேஞோனசத யின்உலக 
அளவிலோன ததலைரோகப சண்ட்அம்தேயோர்  தவி ைகித்தோர்.

❖ பிரம்ேஞோனசத யின் ததலதேயகத்ததபசன்தனயில்உள்ளஅதடயோறுக்குேோற்றினோர்
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m‹åbgr©£ btëæ£l

g¤Âç¡if & ò¤jf«

❖ Â fhk‹Åš – 1914 thuªÂu g¤Âçif

❖ ãô ÏªÂah - 1915 Âdrç g¤Âçif

❖ “HOW INDIA WROUGHT FOR 

FREEDOM” (ÏªÂah v›thW éLjiy¥ 

nghiu K‹bdL¤J br‹wJ)        

ò¤jf¤ij 1915 š gÂÃ¤jh®
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திலகரின்தன்னோட்சி இயக்கம்
i. ஏப்ரல் 1916இல் ப ல்கோமில் நடந்த  ம் ோய் 
ேோகோணேோநோட்டில்திலகரோல்
நிறுைப் ட்டது

ii. திலகரின்இயக்கத்துக்கு ஆறு கிதளகள் 
ஒதுக்கப் ட்டது.

iii. ேகோரோஷ்டிரோேற்றும் கர்நோடகோவில்பிர லம் 
அதடந்தது 

iv. தன்னோட்சி  ற்றிய பகோள்தககதள
 ரப்பியதற்கோக 1916 ஜூதல 23இல்  திலகர்
தகது பசய்யப் ட்டோர்

v. (i)பிரிட்டிஷ்ஆட்சியில்இந்தியோவில் 
தன்னோட்சிதயஏற் டுத்துைது

(ii)தோய்நோடு  ற்றிய ப ருதேயுணர்தை
இந்திய ேக்களிதடபய ஏற் டுத்துைது.

அன்னிப சண்ட்டின்தன்னோட்சி 
இயக்கம்

i. பசப்டம் ர் 1916ஆம் ஆண்டு ேதரோஸில்
தன்னோட்சி இயக்கம்அன்னிப சண்டோல்
நிறுைப் ட்டது

ii. அன்னிப சண்ட்அம்தேயோரின்
இயக்கத்துக்கு இந்தியோவின் எஞ்சிய 
அதனத்துப்  குதிகளும் ஒதுக்கப் ட்டது.

iii. ேதரோஸில்அன்னிப சண்ட்அம்தேயோரின்
தன்னோட்சி இயக்கம் மிகவும் பிர லம் 
அதடந்தது

iv. 1917இல் ப சண்ட்ேற்றும் அைரது 
கூட்டோளிகள்அரசியல் கோரணங்களுக்கோக 
ஊட்டியில்சிதைபிடிக்கப் ட்டனர். 
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தன்னோட்சி இயக்கத்தின் இரட்லைக் குறிக்பகோ்

❖ திைகர் தலைலையிலும் ைற்றறோன்று அன்னிற சண்ட்

தலைலையிலும் 1916 ல் இரண்டு தன்னோட்சி இயக்கங்க்

ஆரம் ிக்கப் ட்ைன.

❖ இரு இயக்கங்களின் வலரயலறகளும் றதளிவோக

வகுக்கப் ட்டிருந்தன.

❖ ” ிோிட்டிஷ் ஆட்சியில் இந்தியோவில் தன்னோட்சிலய

ஏற் டுத்துவது”

❖ ”தோய்நோடு  ற்றிய ற ருலையுணர்லவ இந்திய

ைக்களிலைபய ஏற் டுத்துவது”

❖ தன்னோட்சி இயக்கத்தின் இரட்லைக் குறிக்பகோ்களோகும்.
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தன்னோட்சி இயக்கத்தின் முக்கியத்துைம்வீழ்ச்சி
முக்கியத்துைம்

❖ கோந்தியடிகளின்சத்தியோகிரகஇயக்கங்கள் 
பதோடங்கப் டுைதற்குைழிைகுக்கும்
ைதகயில் ேக்கதளஒன்றுதிரட்ட
தன்னோட்சி இயக்கங்கள் அதேத்தன

❖ அதனத்துவிதப்பிரிவுகதளத்தோண்டி 
கோங்கிரஸ், முஸ்லிம்லீக், பிரம்ேஞோன
சத யோளர்கள், பதோழிலோளர் அதேப்பினர்
என  லதரப் ட்டஉறுப்பினர்கதளக்
பகோண்ட முதல் இந்திய அரசியல் 
இயக்கேோகதன்னோட்சி இயக்கம் 
விளங்கியது.

வீழ்ச்சி
❖ 'Indian unrest' என்ை புத்தகத்தின் 
ஆசிரியர் பைலண்தடன்சிபரோலிக்கு
எதிரோக தோம் பதோடுத்தஅைதூறு ைழக்தக 
நடத்துைதற்கோகபசப்டம் ர் 1918இல்திலகர்
பிரிட்டனுக்குச்பசன்ைது 

❖ ேோண்படகுபசம்ஸ்ஃப ோர்டு
சீர்திருத்தங்கதளப சண்ட்
ஏற்றுக்பகோண்டபிைகு தன்னோட்சி 
இயக்கம் வீழ்ச்சி கண்டது.
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சுதந்திரப் ப ோரோட்ைத்தின் அத்தியோயைோக கதோர்

இயக்கம் கருதப் டுவது

• சோன் ிரோன்சிஸ்பகோவில் வசித்து வந்த ‘ைோைோஹர்தயோ்

1913இல் கதோர்கட்சி “ நிறுவினோர்.

• அறைோிக்கோ ைற்றும் கனைோவில் குடிபயறிய சீக்கியர்கபள

ற ரும் ோலும் இந்தக் கட்சியில் இைம் ற ற்றனர். 

• “பகோைகைைரு” என்று ற யோிைப் ட்ை கப் ல் இந்தியோவில்

இருந்து குடிபயறிவர்களுைன் கனைோவில் இருந்து திரும் ியது.

• இந்தியோ திரும் ியவுைன்  ிோிட்டிஷ் ப ோலிசோருைன் ஏற் ட்ை

பைோதலில் கப் லில்இருந்த  ை  யணிக் றகோல்ைப் ட்ைனர்.

•  ை  யணிக் லகது றசய்யப் ட்ைனர்.

• இந்தநிகழ்வு இந்திய பதசிய இயக்கத்திற்கு ஆழைோன வடுலவ

ஏற் டுத்தியது
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லக்பனோ ஒப் ந்தத்தின்அம்சங்கள்
❖ (i) நிர்ைோகம் ேற்றும் நிதி விஷயங்களில்ேத்திய கட்டுப் ோட்டில் இருந்து ேோகோணங்கள்
சுதந்திரேோகச்பசயல் டபைண்டும்.

❖ (ii)ேத்திய ேற்றும் ேோகோணசட்டபேலதைகளின்உறுப்பினர்களில் 4 / 5  ங்கு ந ர்கள்
பதர்ந்பதடுக்கப் டபைண்டும், 1 / 5  ங்கு ந ர்கள்நியேனம் பசய்யப் டபைண்டும். 

❖ (iii) ேோகோணேற்றும் ேத்திய சட்டப்ப ரதைகளின் 4 / 5உறுப்பினர்கள் ைோக்குப் திவின்
மூலம்பதர்ந்பதடுக்கப் டபைண்டும்.

❖ (iv) ேத்திய நிர்ைோக சத  உறுப்பினர்களில் 1/2  ங்கு ந ர்கள்அந்த சத களில்
பதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட இந்தியர்களோகஇருக்கபைண்டும்.
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லக்பனோ ஒப் ந்தத்தின்அம்சங்கள்
❖(v) ேோகோணசத த்பதர்தல்களில் முஸ்லிம்களுக்குதனித்பதோகுதிகள்ைழங்க கோங்கிரசும்ஒப்புக்பகோண்டது.

❖ இந்து ேற்றும் சீக்கியருக்கு  ஞ்சோப்ேற்றும் ைங்கோளம்தவிர அதனத்து ேோகோணங்களிலும்
முன்னுரிதே ைழங்க கோங்கிரஸ் ஒப்புக்பகோண்டது.

❖ இந்து-முஸ்லிம்ஒத்துதழப்புக்குைழியதேத்தது. 

❖ (vi)  தங்களது சத கள்நிதைபைற்றியதீர்ேோனங்களுக்குஏற்  ேோகோணேற்றும் ேத்திய அரசுகள் நடக்க 
கடதேப் ட்டுள்ளன. 

❖ (vii) இந்திய அரக்கும்பைளியுைவு அதேச்சருக்கும்உள்ள உைவுகளும் தன்னோட்சி தகுதியுதடய குதியின்
கோலனி பசயலருக்கும்இந்தியோவுக்கும்உள்ள உைவுகளும் ஒத்திருக்கபைண்டும்.

❖ அரசு அலுைல்களுடன்பதோடர்புதடய எைரும் சே நிதல ப ற்றிருக்கபைண்டும்
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ÏªÂa¥  ghJfh¥ò r£l« - 1915 

➢ òu£Áfu elto¡ifia f£L¥gL¤J« mtru r£lkhf

Ïa‰w¥g£lJ.

➢ _‹W Miza®ml§»a Áw¥ò Ô®¥gha¤ij ãaä¤jJ.

➢ rªnjf¤Â‰F Ïlkhdt®fis ÛJ tH¡F bjhlu mDkÂ¤jJ.

➢ éÂKiwfisÍ« , c¤juit ÛW« g£r¤Âš

kuz j©lid éÂ¥gJ

g¤jh©L tiu Áiw j©lid

thœehŸ KGtJ« ehL fl¤JtJ

ngh‹w éÂ¡f Ï¢ r£l« mÂfhukë¤jJ.
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1903 – 14 ts®ªJ tU« njÁa Ïa¡f¤ij f£L¥gL¤j muR

nk‰bfh©l ml¡FKiwfŸ

✓ 1903 – csÎ¤Jiw (CID) 

✓ 1908 g¤Âçif (F‰w§fis

Jh©L«) r£l«.

✓ 1908 – btokUªJ r£l«.

✓ 1910 – ÏªÂa g¤Âçif r£l« .

✓ 1911 – njr¤Jnuhf T£l§fŸ

jL¥ò r£l«.
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கிலோ த்இயக்கம்
❖ முதல் உலகப்ப ோரில், பநசநோடுகளுக்குஎதிரோக முக்கூட்டுநோடுகளுக்கு ஆதரைோக துருக்கிசுல்தோன் 
ரஷ்யோதைத் தோக்கினோர். 

❖ கலீ ோேற்றும் இசுலோமியபுனிதத் தலங்களின்ப ோறுப் ோளரோகத்துருக்கியசுல்தோன்விளங்கினோர். 
❖ ப ோருக்குப்பிைகு துருக்கியின்நிதலதயப் லவீனப் டுத்தமுடிவுபசய்தபிரிட்டன்பசவ்பரஸ்ஒப் ந்தத்தில் 
தகபயழுத்திட்டது.

❖ துருக்கியின்கிழக்குப் குதியில்இருந்த சிரியோ, பல னோன்ஆகிய நோடுகள் பிரோன்ஸின்கட்டுப் ோட்டிலும்
 ோலஸ்தீனமும்பஜோர்டனும்பிரிட்டிஷ்கட்டுப் ோட்டிலும்இடம்ப ற்ைன.

❖ கலீ ோவின்ஆளுதேதயமுடிவுக்குக்பகோண்டுைர கூட்டணிப் தடகள் முடிவு பசய்தன
❖ கலீ ோவின்அதிகோரத்ததத்துண்டோடுைதுஇசுலோம்மீதோன ப ரும் தோக்குதலோகக்கருதப் ட்டது. 
❖ உலகம் முழுைதும் உள்ள முஸ்லிம்கள்கலீ ோமீது அனுதோ ம் பகோண்டைர்கள்இந்நடைடிக்தகதய எதிர்க்க 
முடிவு பசய்தனர்.

❖ முகபேௌலோனோேது அலி, பேௌலோனோபசௌ த்அலிஎன்ை முஸ்லிம்சபகோதரர்கள் கிலோ த்இயக்கத்ததத்
பதோடங்கினர்.
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 ோோிஸ் அலைதி ைோநோட்டில் கிைோஃ த் இயக்கத்தின் 

சோர் ோக முன் லவக்கப் ட்ை பகோோிக்லகக்

❖ துருக்கியின் சுல்தோன் கலீ ோவோக இலையூறின்றித் றதோைர

பவண்டும்.

❖ இசுைோைியப் புனிதத்தைங்க் சுல்தோனிைம் ஒப் லைக்கப் ட்டு

அவர் அதலனக் கட்டுப் டுத்த பவண்டும்.

❖ சுல்தோனிைம் ப ோதுைோனப்  குதிக் தரப் ட்டு இசுைோைிய

ைதத்லதப்  ோதுகோக்க வழிவலக றசய்யப் ை பவண்டும்.

❖ ஜோசிரத்-உல்-அரப் (அரோ ியோ, சிோியோ, ஈரோக்,

 ோைஸ்தீனம்) ஆகியன இவோின் இலறயோண்லையின் கீழிருக்க

பவண்டும்.
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பதோழிலோளர்இயக்கத்தின் எழுச்சி
❖ ப ோர்க் கோலப்ப ோருட்கதளத்தயோரித்த இந்திய பதோழிற்சோதலகளுக்குப்பிரிட்டிஷோர்ப ோரின்ப ோது 
ஊக்கம் தந்தனர். 

❖ ப ோர் பதோடர்ந்து நடந்ததத அடுத்து அைர்களுக்கு அதிகப்ப ோருட்கள் பததைப் ட்டன. அதனோல் 
அதிக எண்ணிக்தகயில் ணியோளர்கள்பைதலக்குச்பசர்க்கப் ட்டனர்.

❖ ப ோர் முடிவுக்கு ைந்தவுடன் ணியோளர்கள்பைதலயின்றித்தவித்தபதோடுஉற் த்தியும்குதைந்தது. 

❖ ப ோருக்குப்பிந்ததயச்சூழலில்விதலகளும்தோறுேோைோய்அதிகரித்தன. 
❖ பதோழிலோளர்கள் கோலனியஆதிக்கத்திற்குஎதிரோகவும்பதோழிலோளர்கள் நலன்கதளப் ோதுகோக்கும்
ைதகயில் பதோழிற்சங்கங்கள்உருைோக்கப் ட்டன

❖ 1920 அக்படோ ர் 30இல் 1,40,854 உறுப்பினர்கதளக்பகோண்ட 64 பதோழிற்சங்கங்கதளச்பசர்ந்த 
பிரதிநிதிகள்  ம் ோயில்சந்தித்து லோலோலஜ திரோயின்ததலதேயில் அகிலஇந்தியத்பதோழிற்சங்க 
கோங்கிரதை (AITUC) நிறுவினர்
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றசன்லன றதோழிற் சங்கத்தின் தோக்கம் ைற்றும் 

முக்கியத்துவம் 

➢ 1918 இல் முதன் முலறயோக  ி. ி.வோடியோ அவர்களோல்

ைதரோஸ் றதோழில் சங்கம் நிறுவப் ட்ைது.

➢  க்கிங்ஹோம், ற ரம்பூர், கர்நோடிக் ைில் ஆகியவற்றின்

றதோழிைோளர்க் பைோசைோக நைத்தப் ட்ைதன் கோரணைோக

இந்தத் றதோழிற்சங்கம் ஏற் டுத்தப் ட்ைது

➢  ணியோளர்களுக்கோன  ணி நிலைலைக் ைிக பைோசைோக

இருந்தது.

➢ ைதிய உணவுக்கு குறுகிய கோை இலைறவளி,

➢ றதோழிைோளர்க் ைீது ஐபரோப் ிய உதவியோளர்க் அடிக்கடி

நைத்தியத் தோக்குதல்க்,

➢ ப ோதுைோனஊதியம் வழங்கோதது

➢ ஆகியன இந்தத் றதோழிற்சங்கம் அலையக் கோரணைோக

அலைந்தன.
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க.சுந்தரமூர்த்தி ,
அரசு மேல்நிலைப்பள்ளிவடஇலுப்லப , 
திருவண்ணாேலைோவட்டம் -632511.
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