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தேசிய வாே அரசியலில்
வகுப்புவாேம்
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❖பிரிட்டிஷ் ஆட்சி ஏற்படுவேற்கு முன்பாக முகலாயர்கள் மற்றும் அவர்களின் முகவர்கள் நாட்டின் பபரும் பகுதிகளை ஆட்சி
பெய்ேனர்.

❖ ஆளும் வர்க்கங்கைான இளையாண்ளமயுள்ை அரசுகள், நிலப்பிரபுக்கள், பளைத்ேைபதிகள் மற்றும் அலுவலர்கள் ஆகிதயார்
முஸ்லிம்கைாக இருந்ேோல் முஸ்லிம்களில் பபரும்பாலாதனார் சில ெலுளககளை ஆளும் வர்க்கத்தினரிைமிருந்துப்
பபற்ைனர்.

❖அலுவலக பமாழியாகவும் நீதிமன்ை பமாழியாகவும் பாரசீகபமாழி இருந்ேது.
❖ஆங்கிதலயர் படிப்படியாக அவற்ளை மாற்றி அறிமுகப்படுத்தினர்.
❖ பத்போன்போம் நூற்ைாண்டின் இளைப்பகுதியில் ஆங்கிலக் கல்ஒரு புதிய நிர்வாக முளைளய வி முக்கியத்துவம்

பபைத்போைங்கியது.
❖1857ஆம் ஆண்டுப் பபரும்புரட்சிதய ஆளும்வர்க்கத்தினரின் இறுதி வாய்ப்பாக அளமந்ேது.
❖கல்வி கற்ை தமல்வகுப்பு இந்துக்கள் தேசிய உணர்வு பபற்று எழுந்ேளேக் கண்ை ஆங்கிதலயர்கள் நடுத்ேர வர்க்க

முஸ்லிம்களை காங்கிரஸின் வைர்ச்சிளய ேடுத்து நிறுத்ே ஒரு ெக்தியாகப் பயன்படுத்தினர்.
❖அவர்கள் இத்ேளகய சூழளலப் புத்திொலித்ேனமாக ேங்களுக்குச் ொேகமாகப் பயன்படுத்திக்பகாண்ைனர்
❖இந்திய தேசியம், இந்து தேசியம் , முஸ்லிம் தேசியம் என தேசிய வாே அரசியலில் மூன்று வளகயான தபாக்குகள் தேன்றின.
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இந்துமே மறுமலர்ச்சி

முஸ்லிம் உணர்வின் எழுச்சி

பிரிட்டிஷாரின் பிரித்ோளும் பகாள்ளக

காங்கிரஸ் நைவடிக்ளககள்

ளெயது அகமது கானின் பங்கு

உள்ைாட்சி தேர்ேல்களில் வகுப்புவாேம்

காங்கிரசின் பலவீன பகாள்ளக
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இந்துமே மறுமலர்ச்சி

❖“தேசியவாேத்ளே இந்துமே அடித்ேைத்தில் மட்டுதம

உருவாக்கமுடியும்” என்று ஆரம்பகால தேசியவாதிகள் நம்பினர்

❖1875இல் நிறுவப்பட்ை ஆரிய ெமாஜத்தின் மூலம் அரசியலில் இந்து 

மறுமலர்ச்சிக்கான குரல் ஒலிக்கத் போைங்கியது.

❖“பண்ளைய மேங்களைப் புத்துயிர்ப்பு பெய்து வலுப்படுத்தி, 

உயர்த்துவதே இந்தியர்களின் முேற்பணி” ஆகும் -அன்னிபபெண்ட்

www.Padasalai.Net



❖இஸ்லாம் அலிகார் இயக்கத்தின் வழியாகத் ேன்ளன பவளிப்படுத்திக்
பகாண்ைது.

❖பிரிட்டிஷார் அலிகார் கல்லூரிளய ஏற்படுத்ே ளெயது அகமதுகானுக்கு
ஆேரவளித்ேனர்

❖முஸ்லிம் தேசியக்கட்சி தோன்ைவும், முஸ்லிம் அரசியல் கருத்தியல்
தோன்ைவும் உேவியது.

❖வாஹாபிகள் இஸ்லாளம அேனுளைய ஆதித்தூய்ளமக்கு அளழத்துச்
பெல்லவும், மூைப்பழக்கங்களை முடிவுக்குக் பகாண்டுவரவும்
விரும்பினர்

❖.வாஹாபிகளில் போைங்கி கிலாபத்காரர்கள் வளரயாதனார்
முஸ்லிம்களை அரசியல் மயமாக்குவதில் முக்கியப் பங்காற்றினர்.

❖1870 ல் வங்காை அரொங்கம், நீதிமன்ைம் மற்றும் அலுவலகங்களில்
உருதுக்குப் பதில் இந்தி பமாழிளய அறிமுகப்படுத்தியது,

❖பாரசீக அதரபிய எழுத்து வடிவத்திற்குப் பதில் நாகரி எழுத்து வடிவத்ளேக்
பகாண்டு வந்ேது,
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பிரிட்டிஷாரின் பிரித்ோளும் பகாள்ளக

❖கூட்டு இந்திய அளையாைம் ஒன்று உருவாவளேத் ேடுப்பதே

பிரிட்டிஷாரின் தநாக்கமாக இருந்ேது

❖, இந்தியர்களின் ஒருங்கிளணப்பு முயற்சிகளை பிரிட்டிஷார்

முறியடிக்கத் போைங்கினர்.

❖பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியம் இந்தியவில் பிரித்ோளும்

பகாள்ளகளயக் ளகயாண்ைது.
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காங்கிரஸ் நைவடிக்ளககள்
❖காங்கிரஸ் ேளலளம ெமயச்ொர்பற்ைோகதவ இருந்ேது

❖. இந்திய தேசிய காங்கிரசின் மூன்ைாவது கூட்ைத்தில் பசுவளேளயக்
குற்ைபமன அறிவித்து, தீர்மானம் நிளைதவற்ைப்பை தவண்டும் என
தகாரினர்.

❖காங்கிரஸ் ேளலளம தீர்மானத்ளே ஏற்கவில்ளல

❖தீர்மானம் முன்பமாழியப்படும் தபாது, வகுப்ளபச் ொர்ந்ே
உறுப்பினர்கள் எதிர்த்ோலும்,

❖எதிர்க்கும் உறுப்பினர்கள் சிறுபான்ளமயினராக இருந்ோலும் அத்
தீர்மானத்ளே நிளைதவற்ைக் கூைாது என்ை முடிவில் காங்கிரஸ்
இருந்ேது
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❖அலிகார் இயக்கத்தின் நிறுவனரான ெர் ளெயது அகமது கான், போைக்கத்தில்
காங்கிரசின் ஆேரவாைராக இருந்ோர்

❖ .பின்னர், அவர் இந்துக்கைால் ஆைப்படும் நாட்டில், சிறுபான்ளமயினரான
முஸ்லிம்களுக்கு ேக்க உேவிகள் கிளைக்காது என்று எண்ணினார்

❖பிரதிநிதித்துவ அளமப்புகளின் அறிமுகம்,
❖அரசுப் பணிக்கான தபாட்டித் தேர்வுகள் தபான்ைளவ முஸ்லிம்களின் பயத்ளே

அதிகரிக்கத் போைங்கியது
❖ ளெயது அகமது கானும், அவளரப் பின்பற்றியவர்களும் அரொங்கத்தோடு

இளணந்து பெயல்பைத் போைங்கினர்
❖அரொங்கத்தோடு இணக்கமாக பெயல்படுவேன் மூலம் ேனது இனத்திற்கு

அரொங்கத்திைமிருந்து பபரும்பங்கிளன பபற்றுத்ேர இயலும் என்று
எண்ணினார்

❖முஸ்லிம்கள் ளெயது அகமதுகானின் வழிளயப் பின்பற்றி பிரிட்டிஷாளர
ஆேரிக்கத் போைங்கினர்

❖ , ெர் ளெயது அகமது கான் இலண்ைன் பிரிவி கவுன்சிலிற்கு தேர்ந்பேடுக்கப்பட்ை
முேல் இந்தியரான ளெயது அமீர் அலி தபான்ை முஸ்லிம் ேளலவர்கள்
காங்கிரஸ், இந்துக்களை மட்டுதம பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அளமப்பு என்று
வாதிட்ைனர்
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உள்ைாட்சி தேர்ேல்களில் வகுப்புவாேம்
❖வகுப்புவாே உணர்வுகள் வைர்க்கப்பட்ைேனால் ஏற்பட்ை எதிர்பாராே

விளைவுகளை, மக்கைாட்சி அரசியலில் ெந்திக்க தநர்ந்ேது. 1880 களில்
உள்ைாட்சி அளமப்புகள் வகுப்புவாே அரசியல் வைர்வேற்கு உேவின

❖பஞ்ொப் இந்துெளபயின் முேன்ளமத் ேகவல் போைர்பாைராகவும், ஆரிய
ெமாஜத்தின் ேளலவர்களுள் ஒருவருமாக இருந்ே லால் ெந்த் சில
நகராட்சிகள் வகுப்புவாே அடிப்பளையில் அளமக்கப்பட்ைளே
விைக்கியுள்ைார். “

❖நகராட்சி உறுப்பினர்கள், நகராட்சித் ேளலவரது நாற்காலியின் வலது
மற்றும் இைது புைங்களில் இரு வரிளெகைாக அமர்ந்திருந்ேனர்.

❖வலது புை வரிளெயில் ஆரியவர்கத்ளேச் ொர்ந்ே பளழய ரிஷிகளின்
வம்ொவளியினர்அமர்ந்திருந்ேனர்

❖, இைதுபுை வரிளெயில் இஸ்லாமின் பிரதிநிதிகளும் அமர்ந்திருந்ேனர்.
❖இவ்வாறு அமர்ந்திருந்ேேன் மூலம் அவர்கள் நகராட்சியின்

உறுப்பினர்கைாக மட்டுமின்றி முகமதியர்கைாகவும், இந்துக்கைாகவும்
இருப்பளேயும் நிளனவுபடுத்திக் பகாண்டிருந்ேனர்.
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❖வங்காைத்தில் சுதேசி இயக்கம் (1905-06) போைங்கப்பட்ைதபாது, அளே ஆேரித்ே முஸ்லிம்கள் காங்கிரஸின்
ேரகர்கள் என்ை கண்ைனத்திற்கு உள்ைாயினர்

❖இருபோம் நூற்ைாண்டின் முேல் அரசியல் தீவிரவாேம் ெமய பழளமவாேத்துைன் ளகதகார்த்துக் பகாண்ைதபாது
தமாெமான நிளலக்கு மாைத்போைங்கியது.

❖திலகர், அரவிந்ே தகாஷ் மற்றும் லாலா லஜபதி ராய் ஆகிதயார் ெமய அளையாைங்கள், திருவிழாக்கள் ஆகிய
ேைங்களை பயன்படுத்தி காலனித்துவ எதிர்ப்பு உணர்ளவ ஊட்டினர்.

❖கணபதி விழா மூலம் இந்துக்களை திரட்டுவேற்கு திலகர் தமற்பகாண்ை முயற்சி தமலும் தீவிரப்படுத்திய மற்பைாரு
காரணியாகும்.

❖முஸ்லிம்களை திருப்திப்படுத்தும் பகாள்ளகளய, இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் பின்பற்றியேற்கு லால் ெந்த் கடும்
கண்ைனம் பேரிவித்ோர்
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அளனத்து இந்திய முஸ்லிம் லீக்கின்
உருவாக்கம்
❖ஆகாகான் ேளலளமயின் கீழ் சிம்லாவில் ஒன்று திரண்டு 

அப்தபாளேய அரெப்பிர திநிதியான மிண்தைா பிரபுவிைம் ேங்கைது 
கருத்துக்களை முன்ளவத்ேனர். 

❖அவர்கள் அரசுப் பணிகளில் முஸ்லிம்களின் ெேவீேத்ளே
உயர்த்துேல், 

❖உயர்நீதி மன்ைங்களில் முஸ்லிம் நீதிபதிகளின் நியமனம்

❖மற்றும் அரெ பிரதிநிதியின் ஆதலாெளனக் குழுவில்
உறுப்பினராேல்

❖உள்ளிட்ை பல்தவறு தகாரிக்ளககளை முன்ளவத்ேனர்..
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அளனத்து இந்திய முஸ்லிம்லீக்கின் தநாக்கங்கள்
❖இந்திய முஸ்லிம்கள், பிரிட்டிஷ் அரசிைம் உ ண்ளமயுைனும், நன்றி 

யுைனு ம் நைந்துபகாள்ை தவண்டு பமன்ை உணர்ளவ ஏற்படுத்துேல், 

❖அளமப்பின் பெயல்பாடுகள் குறித்து அரசுக்கு எழும் ேவைான 
கருத்துக்களை நீக்குேல். 

❖இந்திய முஸ்லிம்களின் விருப்பங்கள் மற்றும் அரசியல் உரிளமகள் 
ஆகியவற்ளை தமம்படுத்துேல் மற்றும் பாதுகாத்ேல்,

❖ேங்கைது தேளவகள், உயர்ந்ே லட்சியங்களை கண்ணியமான
முளையில் அரசுக்குத் பேரிவித்ேல்

❖இந்திய முஸ்லிம்கள் மற்ை இனத்ேவரிைம் எவ்விேப் பளகளம 
பாராட்டுவளேயும் முன்விதராேம் பகாள்வளேயும் ேடுத்ேல்
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ேனித் போகுதி அல்லது வகுப்புவாரித் போகுதி
❖பிரிட்டிஷ் இந்தியஅரசு, வகுப்புவாேத்ளே வைர்ப்பேற்கும்

பரப்புவேற்கும் ேனித்போகுதி என்னும் முேன்ளமயான ஒரு 
நுட்பத்ளே நளைமுளைப்படுத்தியது.

❖ேனித் போகுதி அல்லது வகுப்புவாரித் போகுதி: இந்ே வளகயான 
முளையில் முஸ்லிம்கள் மட்டுதம முஸ்லிம் தவட்பாைருக்கு
வாக்களிக்க முடியும்

❖ேனித்போகுதி அறிவிப்பு மூலம் ஆங்கிதலயரின் பிரித்ோளும்
பகாள்ளக என்ை தகாட்பாடு அரெளமப்புெட்ைத்தில் முளையாக 
நுளழந்து 

❖இந்துக்கள் மற்றும் முஸ்லிம்களை முழுளமயாக அந்நியப்படுத்தியது.
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1909 ஆம் ஆண்டு மிண்தைா-மார்லி ெட்ைம்
❖1909 ஆம் ஆண்டு மிண்தைா-மார்லி ெட்ைம் இயற்ைப்பட்ைது,

❖தபரரசு ெட்ைமன்ைத்தில் அலுவலரல்லாே 27 
உறுப்பினர்களுக்கான இைங்களில் எட்டு இைங்களை
முஸ்லிம்களுக்கு வழங்கியது. 

❖மாகாண ெட்ைமன்ைங்களின் இைங்களை முஸ்லிம்
தவட்பாைர்களுக்குப் பின்வருமாறு ஒதுக்கியிருந்ேது. 

❖அளவயாவன: மேராஸ் 4; பம்பாய் 4; வங்காைம் 5
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அகில இந்திய இந்து மகாெளபயின் எழுச்சி

❖அகில இந்திய முஸ்லிம் லீக் உருவாக்கப்பட்ைளேயும், 1909ஆம் ஆண்டு 
இந்தியக் கவுன்சில் ெட்ைம், அறிமுகப்படுத்ேப்பட்ைளேயும் போைர்ந்து ஒரு 
இந்து அளமப்ளபத் போைங்க தவண்டும் என்ை எண்ணம் எழுந்ேது. 

❖1915இல் இந்துக்களின் முேல் அகில இந்திய மாநாடு ஹரித்துவாரில்
கூட்ைப்பபற்ைது. 

❖தைராடூளனத் ேளலளமயிைமாகக் பகாண்டு அகில இந்திய இந்து 
மகாெளப போைங்கப் பபற்ைது. 

❖மாகாண இந்துெளபகள் அலகாபாத்ளேத் ேளலளமயிைமாகக் பகாண்டு 
ஐக்கிய மாகாணத்திலும், பம்பாயிலும், பீகாரிலும் போைங்கப்பபற்ைன.

❖கிலாபத் இயக்கத்தின்தபாது மே அடிப்பளையில் மக்களைத் திரட்டும்
பணியில் முஸ்லிம்கள் காட்டிய திைன்

❖இந்துக்களை ஒன்று திரட்ை அதே பாணிளயப் பின்பற்ை இந்து வகுப்பு 
வாதிகளைத் தூண்டியது
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மலபார் கிைர்ச்சி
❖1921இல் குருதி பகாட்டிய மலபார் கிைர்ச்சி நளைபபற்ைது

❖முஸ்லிம் விவொயிகள் ஆங்கிதலய ஆட்சியாைர்களுக்கு எதிராகவும் இந்து 
நிலப்பிரபுக்களுக்கு எதிராகவும் கைமிைங்கியது

❖இந்து மகா ெளப ேன்னுளையப் பிரச்ொரத்ளே புதுப்பிக்க காரணமாயிற்று.

❖அடிப்பளையில் அது ஒரு விவொயக் கிைர்ச்சியாக இருந்ோலும் தீவிர மே 
உணர்வுகள் தகாதலாச்சின

❖. இேன் விளைவாக காந்தியடிகதை இந்நிகழ்ளவ இந்து முஸ்லிம்
தமாேலாகதவ மதிப்பிட்ைார்

❖. மலபாரில் நளைபபற்ை நிகழ்வுகளுக்கு முஸ்லிம் ேளலவர்கள் பபாது 
மன்னிப்பு தகட்க தவண்டுபமன காந்தியடிகள் தகாரிக்ளக விடுத்ோர்.
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✓1923 ஆகஸ்ட் இல் வாரணாசியில் ஆைாவது இந்து
மகாெளபயின் மாநாடு நளைபபற்ைது.

✓இம் மாநாட்டில் 968 பிரதிநிதிகள் கலந்து பகாண்ைனர்.

✓அவர்களில் 56.7 விழுக்காட்டினர் ஐக்கிய மாகாணத்ளேச்
தெர்ந்ேவர்கைாவர்

✓. ஐக்கியமாகாணம், பஞ்ொப், பைல்லி, பீகார் ஆகியளவ 86. 8 
விழுக்காட்டுப் பிரதிநிதிகளை அனுப்பி ளவத்ேன. 

✓பென்ளன பம்பாய், வங்காைம் ஆகிய மூன்றும் 6.6 விழுக்காடு 
பிரதிநிதிகளை மட்டுதம அனுப்பி ளவத்ேன.
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❖வகுப்புவாேம் பஞ்ொபில் ஒரு வலுவான இயக்கமாக முழுளமயாக நிளல பகாண்ைது

❖1924இல் பஞ்ொப் மாகாணம் இந்து, முஸ்லிம் மாகாணங்கைாகப் பிரிக்கப்பை தவண்டுபமன லாலா லஜபதி ராய்

பவளிப்பளையாகக் கூறினார்.

❖அரசியல் கைத்தில் இந்துமே மறுமலர்ச்சிக்கு ஆேரவான ெக்திகளைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய

இந்துமகாெளப ‘அகண்ை இந்துஸ்ோன்’ என்னும் முழக்கத்ளே முன் ளவத்ேது.

❖இது முஸ்லிம் லீக்கின் ேனித்போகுதிக் தகாரிக்ளகக்கு எதிராக ளவக்கப்பட்ைோகும்

❖காந்தியடிகளின் ேளலளமயில் காங்கிரஸ் பல ஒற்றுளம மாநாடுகளை நைத்திய தபாதிலும் அவற்ைால்

பயன்கதைதும் ஏற்பைவில்ளல.
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முஸ்லிம்களின் பைல்லி மாநாடும் அவர்களின் புதிய 
கருத்துருக்களும்

❖1927 மார்ச் 20இல் பைல்லியில் முஸ்லிம்களின் மாநாடு நளைபபற்ைது
❖. இம்மாநாட்டின் நிகழ்வுகள் ஒற்றுளமக்காக தமற்பகாள்ைப்பட்ை

முயற்சிகளின் உன்னே பவளிப்பாைாய் அளமந்ேது.
❖மாநாடு முன்ளவத்ே நான்கு தகாரிக்ளககள் ஏற்றுக்

பகாள்ைப்பட்ைால்,
❖ேனித்போகுதிக் தகாரிக்ளகளய ோங்கள் ளகவிடுவோக

முஸ்லிம்கள் அறிவித்ேனர்
❖. முன்ளவத்ே நான்கு தகாரிக்ளககள்.
❖1. பம்பாயிலிருந்து சிந்துப் பகுதிளயத் ேனியாகப் பிரிப்பது
❖2. பலுச்சிஸ்ோளனயும் அேன் எல்ளலகளையும் சீர்திருத்துவது
❖ 3. பஞ்ொபிலும் வங்காைத்திலும் மக்கள் போளக அடிப்பளையில்

பிரதிநிதித்துவம்
❖ 4. மத்திய ெட்ைமன்ைத்தில் முஸ்லிம்களுக்கு 33 விழுக்காடுகள் இை

ஒதுக்கீடு
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❖பம்பாயிலிருந்து சிந்துளவ பிரிப்பது நிதியாோர அடிப்பளையில் இயலும் 
என்பளேக் கண்ைறிய ஒரு குழுவும், 

❖முஸ்லிம் பபரும்பான்ளமளயப் பாதுகாக்கும் ஒரு உத்தியாக விகிோச்ொரப்
பிரதிநிதித்துவம் குறித்து ஆய்வு தமற்பகாள்ை மற்பைாரு குழு என இரு 
குழுக்கள் அளமக்கப்பபற்ைன. 

❖இரு பிரிவினருக்குமிளைதய ஏற்பட்டிருந்ே விரிெளலச்
சுருக்குவேற்கான முயற்சிகளை ஜின்னா தமற்பகாண்டிருந்ோர். 

❖அவர் இந்து-முஸ்லிம் ஒற்றுளமயின் தூதுவர் என ெதராஜினியால் புகழாரம்
சூட்ைப்பபற்ைர்.
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வகுப்புவாேத்தீர்வும் அேன்பின்விளைவுகளும்
▪ பிரிவிளனவாேத்ளே ஊக்குவிப்பதில் ஆங்கில அரசு உறுதியாய் 

இருந்ேது.
▪ இரண்ைாவது வட்ைதமளஜ மாநாட்டுப் பிரதிநிதிகள் வகுப்புவாே

அடிப்பளையில்ோன் தேர்வு பெய்யப்பட்ைனர்.
▪ வட்ை தமளஜ மாநாடுகளின் தோல்விக்குப் பின்னர் இங்கிலாந்து 

பிரேமர் ராம்தெ பமக்பைானால்டு வகுப்புவாேத் தீர்ளவ அறிவித்ோர். 
▪ அது அரசியல் சூழளல தமலும் சீர்குளலத்ேது.
▪ “இந்துக்கள் ஆகிய நாங்கள் நாங்கைாகதவ ஒரு தேெமாக உள்தைாம்” 

என V.D. ெவார்க்கர் உறுதிபைக் கூறினார். 
▪ 1934 முேலாகதவ ேனது உறுப்பினர்கள் இந்து மகாெளபயிதலா

ஆர்.எஸ்.எஸ். இயக்கத்திதலா இளணவளேக் காங்கிரஸ்
ேளைபெய்ேது.

▪ 1938இல் ோன் காங்கிரஸ் பெயற்குழு இந்து மகாெளபயில்
உறுப்பினர்கைாக இருப்பவர்கள் காங்கிரசில் உறுப்பினர்கைாக
இருக்கத் ேகுதி இல்லாேவர்கள் என அறிவித்ேது
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முேல் காங்கிரஸ் அளமச்ெரளவ
❖இந்திய தேசிய காங்கிரஸின்தேசியவாேத்ளே உருவகப்படுத்திய மகாத்மா 

காந்தி ஆரிய ெமாஜமும், அலிகார் இயக்கமும் முன்ளவத்ே குறுகிய 
தேசியவாேத்ளே மறுத்ோர்.

❖1937இல் தேர்ேல் நளைபபற்ை பதிதனாரு மாகாணங்களில் ஏழு
மாகாணங்களில் காங்கிரஸ் பவற்றி வாளக சூடியது.

❖தமலும் மூன்று மாகாணங்களில் மிகப்பபரும் கட்சியாகத் திகழ்ந்ேது.
❖பமாத்ே முஸ்லிம் வாக்குகளில் 4.8 விழுக்காடு வாக்குகளைப் பபறுவதில்

மட்டுதம அது பவற்றி பபற்ைது. 
❖காங்கிரஸ், மேச்ொர்பற்ை மாபபரும் மக்கள் கட்சியாக எழுச்சி பபற்ைது. 

ஆனால் அரசு அேற்கு இந்து அளமப்பு என்ை முத்திளரளய இட்ைது.
❖முஸ்லிம் மக்களின் உண்ளமயான பிரதிநிதியாக முஸ்லிம் லீக்ளக

மட்டுதம முன்னிளலப்படுத்தியது. முஸ்லிம் லீக்ளக காங்கிரசிற்கு ெமமான 
ெக்தியாகதவ நைத்தியது
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மீட்பு நாைாகக் களைப்பிடித்ேல்
▪ 1939இல் இரண்ைாம் உலகப்தபார் பவடித்ேது. 
▪ இந்தியாவின் அரெ பிரதிநிதியாக இருந்ே லின்லித்தகா இந்தியாவும் தபாரில் 

இருப்போக உைனடியாக அறிவித்ோர்.
▪ காங்கிரளெக் கலந்ோதலாசிக்காமல் இம்முடிவு எடுக்கப்பட்ைோல் காங்கிரஸ் 

மிகவும் ஆத்திரமளைந்ேது. 
▪ காங்கிரஸ் பெயற்குழு மாகாணங்களைச் தெர்ந்ே காங்கிரஸ் அளமச்ெர்கள் 

அளனவரும் ராஜினாமாச் பெய்ய தவண்டுபமன முடிவு பெய்ேது
▪ காங்கிரஸ் ஆட்சி முடிவளைந்ேளே மீட்பு நாைாக 1939 டிெம்பர் 22இல் முஸ்லிம்

லீக் பகாண்ைாடியது.
▪ முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக காங்கிரஸ் தமற்பகாண்ை பெயல்களுக்கு எதிராகத்

தீர்மானங்கள் நிளைதவற்ைப்பட்ைன.
▪ தேசியவாே முஸ்லிம்களின் பெயல்பாடுகள் இஸ்லாமுக்கு எதிரானபேன

பபயரிைப்பட்டு சிறுளமபடுத்ேப்பட்ைன
▪ 1940 மார்ச் 26இல் லாகூரில் முஸ்லிம் லீக், முஸ்லிம்களுக்கு ேனிநாடு

தவண்டுபமன்ை தகாரிக்ளகளயத் தீர்மானமாக நிளைதவற்றியது.
▪ ‘இரு நாடு பகாள்ளகளய முேலில் ெர் வாசிர் ஹென் என்பவர்ோன்

1937இல் நளைபபற்ை பம்பாய் லீக் மாநாட்டில் ேனது ேளலளம உளரயில்
குறிப்பிட்ைார்.
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தநரடி நைவடிக்ளக நாள்
▪ 1940களின் போைக்கத்தில் இந்து மற்றும் முஸ்லிம் வகுப்புவாேங்கள்

ஒன்ளைபயான்று ஊட்டி வைர்த்ேன.
▪ 1942இல் நளைபபற்ை பவள்ளையதன பவளிதயறு இயக்கத்ளே முஸ்லிம் லீக்

பவளிப்பளையாகதவ புைக்கணித்த்து.
▪ 1946 ல் அரசியல் நிர்ணய ெளபக்கு நளைபபற்ை தேர்ேலில் முஸ்லிம் லீக்

மத்திய ெட்ைமன்ைத்தில் ேனக்பகன ஒதுக்கப்பட்ை 30 இைங்களிலும்
பவன்ைதோடு, மற்ை மாகாணங்களில் ஒதுக்கப்பட்ை பபரும்பாலான
இைங்களையும் பவன்ைது.

▪ காங்கிரஸ் கட்சி பபாது போகுதிகள் அளனத்ளேயும் பவற்றிகரமாக
ளகப்பற்றியது.

▪ காங்கிரஸ் ேளலவர்களும் ஜின்னாவும் அளமச்ெரளவத் தூதுக்குழு
திட்ைத்ளே ஏற்றுக்பகாண்ைனர்

▪ . 1946 ஜூளல 29இல் முஸ்லிம் லீக் அளமச்ெரளவத் தூதுக்குழு திட்ைத்ளே
நிராகரிப்போக அறிவித்ே,

▪ இந்தியாவிலுள்ை அளனத்து முஸ்லிம்களையும் இேற்கு எதிர்ப்பு பேரிவிக்கும்
வளகயில் 1946ஆகஸ்ட் 16 அன்று ‘தநரடி நைவடிக்ளக நாளில்’ ஈடுபைவும்
அளழப்பு விடுத்ேே

▪ காந்தியடிகள் முஸ்லிம் லீக்கின் பாகிஸ்ோன் தகாரிக்ளகளய ஏற்ைார்.
▪ தவவல் பிரபுளவத் போைர்ந்து பமௌண்ட்தபட்ைன் பிரபு இந்தியாவின் அரெ

பிரதிநிதியாக பபாறுப்தபற்ைார்.
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❖இந்திய சுேந்திரத்திற்கு முன் மேம் ொர்ந்ே தேசியவாேத்தின் தோற்ைம் பற்றி அறிேல்

❖ பிரிட்டிஷார் ளகயாண்ை பிரித்ோளும் பகாள்ளக

❖ பிரிட்டிஷ் அரசு, முஸ்லிம்களுக்கு ேனித்போகுதிகளை வழங்கியது

❖ முஸ்லிம் லீக்கும் ஜின்னாவும் முஸ்லிம்களுக்கான ேனிநாடு தகாரிக்ளகளய வலியுறுத்ேக் காரணமாக அளமேல் 

❖இந்திய அரொங்கச் ெட்ைம், 1935இன் கீழ் காங்கிரஸ் பேவிகளை ஏற்றுக்பகாண்ைேன் காரணமாக காங்கிரசுக்கும்
முஸ்லிம் லீக்கிற்கும் இளைதய இளைபவளி அதிகரித்ேல்

❖ தநரடி நைவடிக்ளக நாளிற்கு ஜின்னா விடுத்ே அளழப்பு மற்றும் அேன் விளைவாக கல்கத்ோவில் ஏற்பட்ை 
வகுப்புவாே வன்முளை பற்றி அறிேல்

❖ நாடு, இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்ோன் என இரண்ைாகப் பிரிவிளன பெய்யப்படுேல்
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க.சுந்தரமூர்த்தி ,                                                                
அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி வடஇலுப்லப , 
திருவண்ணாேலை ோவட்டம் -632511.
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