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இந்திய தேசிய இயக்கத்தின்
இறுதிக்கட்டம்
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அறிமுகம்
❖இரண்டாம் உலகப்த ாரில் காங்கிரஸ் அமைச்சரமைகளின் ஒப்புேல் ப றாைல் இந்தியர்கமை த ாரில்  ங்பகடுக்க
முடிவுபசய்ேது.

❖இந்தியதேசியகாங்கிரஸ்எதிர்ப்ம ப் திவுபசய்யும்விேைாககாங்கிரஸ்அமைச்சர்கள் ேவிதுறந்ேனர்.
❖காந்தியடிகள் அக்தடா ர் 1940இல் ேனிந ர் சத்தியாகிரகத்மேத் துைங்கியேன் மூலைாக காங்கிரஸ் இயக்கத்திமன
ைலுப் டுத்தினார்.

❖இந்திய தேசிய காங்கிரசின் ேமலைராக சு ாஷ் சந்திர த ாஸ் தேர்ந்பேடுக்கப் ட்டது காந்தியடிகமை அதிர்ச்சியில்
ஆழ்த்தியோல்சு ாஷ்ேம் ேவிமயத்துறந்துஃ ார்ைர்ட்பிைாக்கட்சிமயத்துைக்கினார்.

❖ பிரிட்டிஷாரின் மகது நடைடிக்மகயால் சு ாஷ் பெர்ைனி ைற்றும் சிங்கப்பூருக்கு ேப்பிச் பசன்று அங்கு இந்திய தேசிய
இராணுைத்மேஉருைாக்கினார்.

❖தேசியைாதிகமைஅரைமைக்கும்ப ாருட்டுைார்ச் 1942இல்கிரிப்ஸ்தூதுக்குழுைருமகபுரிந்ேது.
❖காந்தியடிகள்ஆகஸ்ட் 1942இல்‘பைள்மையதனபைளிதயறுஇயக்கத்மே’நடத்ேமுடிவுபசய்ோர்.
❖ பிரிட்டிஷார்காங்கிரஸ்ேமலைர்கமைமகதுபசய்ேதோடு,இயக்கத்மேயும்இரும்புக்கரங்பகாண்டுஅடக்கினர்.
❖ஜின்னாவும் முஸ்லிம் லீக் கட்சியும் ‘தநரடி நடைடிக்மக நாள்’ என்று விடுத்ே அமறகூைலில் கிழக்கு ைங்காைத்தில்
ைன்முமறபைடித்துக்கிைம்பியது.

❖இராொஜியின்(திட்டம்) சைரச முயற்சியும் தைைல் திட்டமும் அமே நிமறதைற்றும் ப ாருட்டு கூடிய சிம்லா ைாநாடும்
த ச்சுைார்த்மேநமடப ற்றது.

❖இராயல்இந்தியக்கடற் மட,கலகத்தில்ஈடு ட்டமைபிரிட்டிஷாமரதைகைாகவிடுேமலைழங்கத்துரிேப் டுத்தியது.

www.Padasalai.Net



ேனிந ர்சத்தியாகிரகம்
❖காந்தியடிகள், சர்ைாதிகாரத்திற்கு எதிரான த ாமர ைலுவிழக்கச்
பசய்யாைலிருக்கத்ேனிந ர்சத்தியாகிரகம்என்றைழிமயக்மகயாண்டார்.

❖காந்தியடிகைால் தநரடியாகத் தேர்ந்பேடுக்கப் ட்ட சத்தியாகிரகிகமை
அைர்களின் த ச்சுரிமைமய மையப் டுத்தி த ாருக்கு எதிரானப் பிரச்சாரத்மே
தைற்பகாள்ைதூண்டினார்.

❖ சத்தியாகிரகிகள் ோங்கள் பிரச்சாரம் பசய்யும் தேதி, தநரம், இடம் த ான்ற
ேகைல்கமைைாைட்டநீதி திக்குத்பேரிவிக்கப் ட்டது.

❖ சத்தியாகிரகிகள் முழங்க தைண்டியோைது: “பிரிட்டிஷாரின் த ார் முயற்சிக்கு
ைனிேசக்தியாகதைா  ைைாகதைா உேவிபுரிேல் ேைறாகும். ஒதரஉருப் டியான
பசய்மக என் துைன்முமறமயக்மகக்பகாள்ைாைல் எல்லாவிேத்திலும் த ார்
முயற்சிகமைஎதிர்ப் தேயாகும்.” என்று பிரச்சாரம்பசய்ைேன்மூலம்மகோைது
அடுத்ேகட்டைாகும்.

❖விதனா ா  ாதை ைகாராஷ்டிரத்தில் ேனது  ாவ்னர் ஆசிரைத்ேருதக 1940
அக்தடா ர் 17இல் முேல் சத்தியாகிரகத்மே நடத்தியதின் ைாயிலாக
இவ்வியக்கம்போடங்கப்ப ற்றது.

❖காந்தியடிகள்டிசம் ர் 1940இல்இவ்வியக்கம்முடிவுக்குைந்ேோகஅறிவித்ோர
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❖லின்லித்தகாபிரபு 1940 ஆகஸ்ட் 8இல்ஆகஸ்ட்
பகாமடயிமனஅறிவித்ோர்.

❖ைமரயறுக்கப் டாேஒரு தேதியில்படாமினியன்அந்ேஸ்து, 
❖அதிகைான இந்தியர்கமைக்பகாண்டஅரசபிரதிநிதியின்குழு 

(பசயற்குழு) விரிைாக்கம், 
❖இந்திய உறுப்பினர்கமைக்பகாண்ட த ார் ஆதலாசமனக்
குழுமை உருைாக்குேல்,

❖சிறு ான்மையினரின்உரிமைகமைஅங்கீகரித்ேல், 
❖த ாருக்குப்பின் இந்திய ைக்கள் ேங்களுக்பகன்றஒரு அரசியல் 
சாசனத்மேஇயற்றும்உரிமைமய ஏற்று அேற்கு 
எதிர்காலத்தில் ைாய்ப் ளிக்க உறுதியளித்ேல்
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இந்திய தேசிய காங்கிரசிலிருந்து
சு ாஷ்சந்திர த ாஸ் நீக்கப் டல்

❖ஆகஸ்ட் பகாமட குறித்துப் த ச்சு ைார்த்மே நடத்ே
காங்கிரசுக்குதநரமில்மல.

❖காங்கிரசும் ேனது ஆேரைாைர் பின்புலத்மே பைகுைாக
இழந்ேது.

❖காங்கிரசிற்குள் சு ாஷ் சந்திர த ாஸ் ஓரங்கட்டப் ட்டோல்
அவ்ைமைப்பின் முக்கிய தைல்ைட்டத் ேமலைர்கள் அைதராடு
ஒத்துமழக்கைறுத்ேனர்.

❖அேனால் கல்கத்ோவில் கூடிய அமனத்து இந்திய காங்கிரஸ்
கூட்டத்தில் த ாஸ்  ேவித் துறப்பு பசய்யதை, இராதெந்திரப்
பிரசாத்ேமலைராகத்தேர்ந்பேடுக்கப் ட்டார்.

❖காங்கிரசிற்குள்பசயலாற்றவிரும்பி ஃ  ார்ைர்டு பிைாக் கட்சிமய
போடங்கினார்.

❖ஆகஸ்ட் 1939இல் அைர் காங்கிரசின் அமனத்துப்
ப ாறுப்புகளில்இருந்தும்விடுவிக்கப் ட்டார்.
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லாகூர் தீர்ைானம்
❖இஸ்லாமியர்களுக்கானேனிநாடுதகாரிக்மக 1930களில் துைங்கியது.
❖1940 ைார்ச் 23இல் லாகூரில் நிமறதைற்றப் ட்ட தீர்ைானம் முக்கியக்
கட்டத்மேஎட்டியது.

❖முஸ்லிம் லீக் கட்சியும் அேன் ஆேரைாைர்களும் ேனிநாடு தகாரிக்மக
முன்மைக்ககாலனிஆட்சியாைர்கள்தூண்டுேலாகஇருந்ேனர்.

❖த ார் நடைடிக்மககளில் காங்கிரசின் ஆேரமை தைண்டியத ாதும்
அைர்கதைாடு த ச்சுைார்த்மேமயநிராகரித்ேது.

❖அமைப்புரீதியில்காங்கிரஸ்இக்காலகட்டத்தில் ைலுவிழந்துகாைப் ட்டது.
❖1940இல் ெப் ான்பேன்கிழக்குஆசியப் குதியில்முன்தனறியது
❖பிரிட்டிஷ் மடகளின்வீழ்ச்சியும்நிமலமைமயப்ப ரிதும்ைாற்றின
❖விடுேமலக்கு ஒப்புேல் ைழங்காைதலதய த ார் முயற்சிகளில் இந்தியர்களின்
ஒத்துமழப்ம ப் ப றதைண்டிய சூழல்உருைானது.

❖த ார்க்கால அமைச்சரமைமயத் ேமலமைதயற்று நடத்திக்பகாண்டிருந்ே
வின்ஸ்டன் சர்ச்சில், சர் ஸ்டாஃப்த ார்டு கிரிப்மை காங்கிரதசாடு
த ச்சுைார்த்மேநடத்ேஅனுப்பிமைத்ோர்
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கிரிப்ஸ்தூதுக்குழ

பேன்கிழக்கு ஆசியாவில்ெப் ானின்அத்துமீறல்.

கிரிப்ஸ்ைருமக.

கிரிப்ினன்முன்பைாழிவு.

கிரிப்ினன்முன்பைாழிவுநிராகரிக்கப் டல்.

முத்துத்துமறமுகம் (Pearl Harbour) ோக்கப் ட்டதைமையில் காங்கிரஸ் 
முன்னிருந்ேசைால்கள்.
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பேன்கிழக்கு ஆசியாவில்ெப் ானின்அத்துமீறல்
❖1941ஆம்ஆண்டுதைாசைானோகவிைங்கியது.
❖உகப்த ாரில்பிரிட்டன் லபின்னமடவுகமைஎதிர்பகாண்டது
❖பேன்கிழக்கு ஆசியாவிற்குள் ெப் ான்  மடகள் முத்துத் துமறமுகம்

(Pearl Harbour) என்ற அபைரிக்க துமறமுகத்மே 1941 டிசம் ர் 7இல்
ோக்கியது.

❖இந்தியாவின்ைடகிழக்குஎல்மலைழியாகநுமழயத்ேயாராயின.
❖பேன்கிழக்கு ஆசியாவின் வீழ்ச்சி பிரிட்டிஷாமரயும், இந்திய தேசிய
காங்கிரமசயும்கைமலபகாள்ைச்பசய்ேது.

❖சர்ச்சில் கல்கத்ோவும், ைேராசும் ெப் ானியர் பிடியில்விழக்கூடும்என்று
அஞ்சினார்.

❖ இச்சூழ்நிமலயில்டிசம் ர் 1941இல்காங்கிரஸ்பசயற்குழுகூடியது
❖த ாருக்குப்பின்விடுேமலமயயும், அதிகாரப்  கிர்வுக்கு உறுதியளிக்க
பிரிட்டிஷ்அரசுமுன்ைந்ோல்

❖ோங்கள் ஒத்துமழப்பு நல்கத் ேயார் என்ற தீர்ைானத்மே
நிமறதைற்றியது.
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கிரிப்ஸ்ைருமகயும்,  முன்பைாழிவும்.

❖சர்ஸ்டாஃத ார்டுகிரிப்ஸ்ேமலமையிலான பிரதிநிதித்துைக்குழு ைார்ச் 
1942இல் இந்தியா ைந்ேமடந்ேது. 

❖சர்ச்சிலின்அமைச்சரமையில் போழிலாைர் கட்சியின் சார்பில்  ங்கு 
ைகித்ேமைதயகிரிப்ஸ்குழு மீது நம்பிக்மகமய ஏற் டுத்தியது

. முன்பைாழிவு

❖படாமினியன்அந்ேஸ்மேைழங்குேல்.
❖ த ாருக்குப்பின் அரசியல் சாசனைமரவுக்குழுமைஉருைாக்குேமலயும்
ஆேரித்ேது. 

❖அரசியல் சாசனைமரவுக்குழுவில் ைாகாைசம களில்
தேர்ந்பேடுக்கப் ட்டைர்கமைக் பகாண்டும் ,

❖சுதேசஅரசர்கள்கட்டுப் ாட்டில் உள்ை குதிகளில் 
நியமிக்கப் ட்டைர்கமைக்பகாண்டு ஏற் டுத்ேப் டும்எனகூறப் ட்டது.

❖ஒரு ைாகாைத்திற்குப்புதிய அரசியல் சாசனத்மேஏற்றுக்பகாள்ைத்
ேயக்கமிருந்ோல்,

❖அம்ைாகாைம்ேனது எதிர்காலத்மே நிர்ையிக்க பிரிட்டிஷ்அரதசாடு
ேனிப் ட்ட ஒப் ந்ேம் ஏற் டுத்ே உரிமைஉள்ைது.
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கிரிப்ினன்முன்பைாழிவுநிராகரிக்கப் டல்
❖படாமினியன்அந்ேஸ்து ைழங்குைதுஎன் து

ஏைாற்றைளிக்கக்கூடியேஇருந்ேது.

❖. அரசியல் சாசனைமரவுக்குழுவில் ைக்கைால் 

தேர்ந்பேடுக்கப் ட்ட பிரதிநிதிகளுக்குைாற்றாக

நியமிக்கப் டும் முமறமயகாங்கிரஸ் நிராகரித்ேது. 

❖இந்தியப்பிரிவிமன  ற்றிய குழப் ம் தைதலாங்கியது.

❖த ச்சுைார்த்மே தோல்வி அமடயும்என எதிர் ார்க்கப் ட்டது.
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yhT® Ô®khd¤Â‹ K¡»a¤Jt«

❖1940 kh®¢ 23 yhT® Ô®khd« ãiwnt‰w¥g£lJ.

❖»H¡F k‰W« tlnk‰¡F ÏªÂahit jå¥gFÂ mšyJ

Áy gFÂahf Ãç¡f¥gl nt©L« vd K°Ä« Ä¡ 

nfhçaJ.

❖fhyå M£Áahs®fŸ Ïj‰F Jh©Ljyhf ÏUªjd® 

❖ngh® elto¡iffëš fh§»u° MjuÎ nt©oa nghJ

K°Ä« Ä¡ ng¢R th®¤ijia ãuhfç¤jJ.
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பைள்மையதனபைளிதயறு இயக்கம்
காங்கிரசின்ைார்ோ கூட்டம்.

‘பசய் அல்லது பசத்துைடி’ எனும்முழக்கம்

பைள்மையதனபைளிதயறு த ாராட்டங்கள்

அரசாங்கத்தின்ைனிேத்ேன்மையற்றஅடக்குமுமற

கட்டவிழ்ந்ேைன்முமற

இயக்கத்தின்  ரைலும்அேன் தீவிரமும்

இரகசியைாபனாலிஒலி ரப்பு

காந்தியடிகளின்விடுேமல
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காங்கிரசின்ைார்ோ கூட்டமும்‘பசய்அல்லது பசத்துைடி’ எனும்
முழக்கமும்

.❖இந்தியதேசியகாங்கிரசின்பசயற்குழு 1942ெூமல 14இல்ைார்ோவில்சந்தித்ேது

❖.இக்கூட்டத்தில்நாடுேழுவியசட்டைறுப்புப்த ாராட்டம்நடத்ேதீர்ைானிக்கப் ட்டது.

❖இத்தீர்ைானத்மே ஏற்றுக் பகாள்ை ைறுத்ே இராொஜியும் , புலா ாய் தேசாயும் காங்கிரஸ் பசயற்குழுவில் இருந்து
 ேவித்துறப்புபசய்ேனர்.

❖தநருவும்பசயற்குழுவின்ப ரும் ான்மைமுடிவுக்குக்கட்டுப் ட்டார்.

❖காந்தியடிகள் வெள்ளையனே வெைினயறுஇயக்கம் பற்றிய சிந்தளே

❖கிரிப்ஸ்தூதுக்குழுதைாடுஏற் ட்டிருந்ேகசப் ானஅனு ைம் ..

❖காந்தியடிகமையும் தநருமையும் முன்பனப்த ாதும் இல்லாே அைவுக்கு பிரிட்டிஷார் மீது நம்பிக்மக இழக்க
மைத்ேது.

❖காந்தியடிகள் 1942 தை 16இல் கூடிய  த்திரிமகயாைர் சந்திப்பில் ைக்கமை தநாக்கி ‘பசய் அல்லது பசத்துைடி’
என்றுகூறி‘முடிமைதநாக்கியஒருசண்மடயாகக்’கருதிேனதுைறுப்பியக்கத்மேத்துைக்கினார்.
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பைள்மையதனபைளிதயறு த ாராட்டங்கள்
❖காலனிய அரசு ோைதிக்காைல் காந்தியடிகள் உட் ட அமனத்துக்
காங்கிரஸ் ேமலைர்கமையும் 1942 ஆகஸ்ட் 9 அன்று
அதிகாமலயில்மகதுபசய்துசிமறயில்ேள்ளியது.

❖இந்தியைக்களும் ோைதிக்கவில்மல. விடியலின் முன்த நடந்ே
மகது நடைடிக்மககமைக் கண்டிக்கும் ைமகயில் அமனத்து
ைாகாைங்களிலும் கமடயமடப்புகளும் காைல்துமறயினதராடு
ைன்முமறதைாேலும் திலடியாகத்ேரப் ட்டது.

❖இந்தியா முழுமையிலும் போழிலாளிகள் தைமலநிறுத்ே
த ாராட்டத்தில்இறங்கினர்.

❖ொம்பஷட்பூரில் உள்ை டாடா எஃகு போழிற்சாமலயில் தைமல
நிறுத்ேப் த ாராட்டம் ஆகஸ்ட் 20இல் துைங்கி 13 நாட்கள்
நமடப ற்றது.

❖அகைோ ாத்தின் ெவுளித் போழிற்சாமல ஊழியர்கள் மூன்று
ைாேங்களுக்கும் தைலாக தைமலநிறுத்ேப் த ாராட்டத்தில்
ஈடு ட்டனர்.

❖இந்தியாவில் போழிற்சாமலகமைக் பகாண்ட அமனத்து
நகர்ப்புறங்களும்சிறிதுகாலைாைதுதைமலநிறுத்ேப் த ாராட்டத்மே
தைற்பகாண்டன.
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பைள்மையதனபைளிதயறு இயக்கத்தில்  ங்தகற்காேஅமைப்புகள்

❖முஸ்லிம்லீக்

❖சிதராைணி அகாலிேைம்

❖இந்து ைகாசம 
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அரசாங்கத்தின்ைனிேத்ேன்மையற்றஅடக்குமுமற
❖காலனிய அரசு கடும் அடக்குமுமற உத்திகமையும் காைல்துமறயினரின்
மூலம்துப் ாக்கிச்சூட்மடயும்மகக்பகாண்டது.

❖ எதிர்ப்ம ஒடுக்க இராணுைமும் சில இடங்களில் விைானப் மடமயக்
பகாண்டுைக்கள்கமலக்கப் ட்டனர்.

❖ பிரிட்டிஷ்பிரேைர் சர்ச்சிலுக்குவிைக்கவிமழந்ேலின்லித்தகா எழுதுமகயில்
1857 ஆம் ஆண்டு புரட்சிக்குப் பின் கைமல பகாள்ைமைக்கும் ஒரு ைைர்ச்சி
எனகுறிப்பிட்டார்.

❖ஆரம் த்தில் நகர்ப்புறங்கமை மையைாகக் பகாண்டு போழிலாைர்கள்,,
ைாைைர்கமைய உள்ைடக்கியது, அது இரும்புக்கரங் பகாண்டு
அடக்கப் ட்டாலும் ைக்கள்எழுச்சி முழுமைஅமடயவில்மல.

❖இரண்டாம்நிமலயில்அதுகிராைப்புறங்களில் ரவியது.
❖உைவு ோனியங்களின் விமல ஏப்ரல் 1942இல் இருந்து அதே ஆண்டு
ஆகஸ்டுக்குள் அறு து புள்ளிகள் அைவில் ஏறியதே பைறுப்புக் கிைம் க்
காரைைாகஅமைந்ேது.

❖ காங்கிரசிற்குள்இருந்ே தசாஷலிசைாதிகள் காைல்துமறயினரின்ஆகஸ்ட் 9
நடைடிக்மகயில் சிக்காைல் கிராைப்புறங்களுக்குள் ேமலைமறைாக இருந்து
கிராைே இமைஞர்கமை பகாரில்லா நடைடிக்மக மூலம்
ஒருங்கிமைத்ோர்கள்
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இயக்கத்தின்  ரைலும்அேன் தீவிரமும்
❖இயக்கத்மே ஒடுக்க பிரிட்டிஷார்  யன் டுத்திய ைலுமைக் பகாண்தட அேன் தைகைான  ரைமலயும், அேன்
தீவிரப்த ாக்மகயும் புரிந்துபகாள்ைமுடிகிறது.

❖மகோனைர்களின்எண்ணிக்மக 1943ஆம்ஆண்டின்முடிவில் 91,836என்றஅைமைஎட்டியது
❖ .அதேகாலத்தில்காைல்துமறயினரின்துப் ாக்கிச்சூட்டுக்குப் லியானைர்களின்எண்ணிக்மக 1060ஆனது.
❖அரசின் 208 காைல் கண்காணிப்பு நிமலகளும் (out post) 332 இருப்புப் ாமே நிமலயங்களும் 945 அஞ்சல்
அலுைலகங்களும்முற்றிலுைாகஅழிக்கப் டவும்தசேத்திற்கும்இயக்கநடைடிக்மககள்காரைைாகஅமைந்ேன.

❖குமறந்ே ட்சம் 205காைல்துமறவீரர்கைாைதுேங்கள் ணிமயவிடுத்துப்புரட்சியாைர்கதைாடுமகக்தகார்த்ேனர்.
❖ஆசம்கரின் ஆட்சியராக இருந்து புரட்சியாைர்களின் மீது த ாதுைான நடைடிக்மக எடுக்க ேைறியோல்  ணி நீக்கம்
பசய்யப் ட்டR.H.நிப்பைட்ேனதுநாட்குறிப்பில்குறித்துமைத்ேப் திவின் டி

❖ ‘பிரிட்டிஷார் காைல்துமறயினரின் மூலைாகப்  ல கிராைங்கமைத் தீக்கிமரயாக்கியதோடு  ல மைல்களுக்குத் தீமயப்
 ரைவிட்டு ‘பைள்மை  யங்கரத்மே’ அரங்தகற்றிஅடக்குமுமறதயஆட்சிமுமற என்றஅைவுக்குஅக்காலகட்டத்தில்
நடந்துபகாண்டார்கள்’என் மேஅறிந்துபகாள்ைமுடிகிறது.

❖ஒரு கிராைத்தின் ப ாதுச் பசாத்திற்குச் தசேம் ஏற் ட்டோல் கிராைைக்கள் அமனைரிடம் இருந்தும் அ ராேம்
ப றப் ட்டது
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இரகசியைாபனாலிஒலி ரப்பு
❖பைள்மையதன பைளிதயறு இயக்கத்தின் ைற்பறாரு சிறப் ம்சம் புரட்சியாைர்கைால் ைாபனாலி
 யன் டுத்ேப் ட்டது ஆகும்.

❖ த்திரிமகச் சுேந்திரம் முற்றிலுைாகப்  றிக்கப் ட்ட நிமலயில் புரட்சியாைர்கள்  ம் ாய் நகரில் இரகசியைாக
ைாபனாலிஒலி ரப்புமுமறமைமயநிறுவினர்.

❖அேன் ஒலி ரப்பி (transmitter) ஓரிடத்தில் என்றில்லாைல் நகரின்  ல்தைறு  குதிகளுக்கு இடம் ைாற்றப் ட்டுக்
பகாண்தடஇருந்ேது.

❖இந்ேஇரகசிய ைாபனாலிஒலி ரப்பிற்குவித்திட்டைர்உஷா தைத்ோ என் தோடுஅேன்ஒலி ரப்பு ைேராஸ்ைமர
தகட்கப் ட்டதுஎன் துகுறிப்பிடப் டதைண்டியேகைலாகும்.

❖இதுைமர இல்லாே அைவிற்கு பைள்மையதன பைளிதயறு இயக்கம் காலனிய அரசுக்குப் த ரிடியாக பசன்று
விழுந்ேது.

❖இவ்வியக்கம் காங்கிரஸ், தசாஷலிசைாதிகள், ஃ ார்ைர்டு பிைாக் கட்சி என்று அமனைரின்  ங்களிப்ம யும்
உள்ைடக்கியோகும்.

❖தைலும் இவ்வியக்கம்எதிர் ார்த்திருக்க முடியாே அைவிற்கு ைக்களின் த ராேரமைக் பகாண்டுைந்து
தசர்த்ேதோடுஅைர்களின்ஒற்றுமைமயபைளிப் டுத்தியது

❖காலனியஆட்சியாைர்களுக்குத்ோங்கள்ேவிர்க்கமுடியாேப ரும்சக்திஎன்றஉண்மைமயப் மறசாற்றியது.
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காந்தியடிகளின்விடுேமல

❖உடல்நலம் சார்ந்ே காரைங்களுக்காக 1944 தை 6இல்
சிமறயிலிருந்துவிடுவிக்கப் ட்டார்

❖காந்தியடிகள் ேனது ஆக்கபூர்ைைானச் பசயல் திட்டங்கமை
தைற்பகாள்ைலானார்.

❖காங்கிரஸ் அமைப்பும் ப ாதுபைளிக்கு ைராைல் ேங்கள்  ணிமயச்
பசவ்ைதன தைற்பகாண்டேன் மூலம் பைள்மையதன பைளிதயறு
இயக்ககாலத்தின்ேமடமயச்சுமூகைாகஎதிர்பகாண்டது.

❖இேற்கிமடதய காலனியஅரசு தைற்பகாண்டுத ச்சுைார்த்மே நடத்ே
ஒருதிட்டத்மேமுன்மைத்ேது.

❖லின்லித்தகா பிரபுவிற்குப் பின் அக்தடா ர் 1943இல் அரசபிரதிநிதிப்
 ேவிதயற்றஆர்கி ால்டு தைைல் பிரபுஅடுத்ேகட்ட த ச்சுைார்த்மேச்
சுற்றுக்குஆயத்ேப் டுத்ேலானார்.

❖இேனால் பேளிைாக பைளிப் ட்ட பசய்தி ஒன்று ோன்:
த ச்சுைார்த்மே நடத்துைமேத் ேவிர பிரிட்டிஷாருக்கு தைறு ைழி
இருக்கவில்மல.
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தநோஜிசு ாஷ்சந்திர த ாசும்இந்திய தேசிய 
இராணுைமும்

த ாைும்இந்திய தேசிய இராணுைமும்

த ாரில் அச்சு நாடுகதைாடுஇந்திய தேசிய இராணுைம்

இந்திய தேசிய இராணுைம் மீோன விசாரமை
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த ாைும்இந்திய தேசிய இராணுைமும்
❖பிரிட்டிஷ் த ரரசிற்கு உட் ட்ட ைதலயா,  ர்ைா த ான்ற பேன்கிழக்கு ஆசிய
நாடுகளில்ஒருப ரும்இந்தியப் மடநிறுத்ேப் ட்டது.

❖இப் மடகைால் ெப் ானியப்  மடகளுக்கு ஈடுபகாடுத்து
நிற்கமுடியவில்மல.

❖பேன்கிழக்கு ஆசியாவில் நிமலபகாண்டிருந்ே பிரிட்டிஷ் இந்தியப்
 மடகளின் அதிகாரிகள் அைர்களின் கீழிருந்ே  மடவீரர்கமைப்
த ார்க்மகதிகைாய்விட்டுவிட்டுஓட்டம்பிடித்ேனர

❖1943ெுமல 2இல்சு ாஷ்சந்திரத ாஸ்சிங்கப்பூர்பசன்றுதசர்ந்ோர்.
❖அங்கிருந்துதடாக்கிதயாபசன்றுபிரேைர்தடாதொமைச்சந்தித்ோர்.
❖இந்தியாமை ஆக்கிரமிக்கும் எண்ைம் ெப் ானுக்கு இல்மல என்று
ெப் ானியஅரசர்அறிவித்ோர்.

❖எனதைசிங்கப்பூருக்குத்திரும்பிய த ாஸ் 1943 அக்தடா ர் 21இல்சுேந்திர
இந்தியாவின்ேற்காலிகஅரமசஏற் டுத்தினார்.

❖இத்ேற்காலிக அரசு பிரிட்டன் மீதும் பிற தநச நாடுகள் மீதும் த ார்
அறிவிப்புபசய்ேது.

❖அச்சு நாடுகள் த ாசின் ேற்காலிக அரமச ேைது நட்பு ைமையத்துக்குள்
ஏற்றுக்பகாண்டது
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nkhf‹ Á§

ÏªÂa njÁa ÏuhQt«

❖bj‹»H¡F MÁahéš ÃçoZ gilahš

ifél¥g£l ÏªÂa ÏuhQt mÂfhç nkhf‹ Á§

❖#¥gh‹ f£L¥gh£oèUªj ngh®ifÂfŸ nkhf‹ 

Á§ jiyikæš Ñœ 45000 Åu®fŸ él¥g£ld®.

❖Ït®fëš 40000 ng®iu nj®ªbjL¤J 1942 “ 

ÏªÂa njÁa ÏuhQt¤ij ” V‰¥gL¤Âdh®.
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த ாரில் அச்சு நாடுகதைாடுஇந்திய தேசிய இராணுைம்
❖த ாஸ் இராணுைம் சாராே சாோரை ைக்கமையும் இந்திய தேசிய
ராணுைத்தில் இமைத்ேதோடு ப ண்களுக்கான ஒரு  மடப்பிரிமையும்
ஏற் டுத்தினார்.

❖ைருத்துைராகப்  ணியாற்றியைரும் பசன்மனமயச் தசர்ந்ே சுேந்திரப்
த ாராட்ட வீரரான அம்மு சுைாமிநாேனின் ைகளுைான டாக்டர் லட்சுமி,
ராணிொன்சிஎன்ற மடப்பிரிவிற்குத்ேமலமைதயற்றார்.

❖ சு ாஷ் சந்திர த ாஸ் 1944 ெுமல 6 இல் ேனது ஆசாத் ஹிந்த்
தரடிதயாவின் மூலம் ரங்கூனிலிருந்து காந்தியடிகமை தநாக்கிய ஒரு
உமரமயஆற்றினார்.

❖காந்தியடிகமைத் “தேசத்தின்ேந்மேதய”என்றுஅமழத்ோர்

❖அைர் இந்தியாவின் கமடசி விடுேமலப் த ாருக்கு அைர்ேம் ஆசிமயக்
தகாரினார்
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த ாரில் அச்சு நாடுகதைாடுஇந்திய தேசிய 
இராணுைம்
❖இம் ாமலதநாக்கிய ெப் ான்  மடகளின் நகர்வில்ஷாநைாைால்
ைழி நடத்ேப் ட்ட இந்திய தேசிய இராணுைத்தின்ஒரு பிரிவும்
(battalion)  ங்பகடுத்ேது. 

❖இது அச்சு நாடுகளும் ெப் ானியப் மடகளும்பின்னமடமைச்
சந்தித்துக்பகாண்டிருந்ே 1944இன் பிற் குதியில்நடந்தேறியது. 

❖இம் ாமலக்மகப் ற்றும்முயற்சியில்ெப் ான் பைற்றிப்ப ற 
முடியாேமேத்போடர்ந்து 

❖1945இன் நடுவில் அது பிரிட்டிஷ் மடகளிடம்சரைமடந்ேது. 

❖மகது பசய்யப் ட்ட ஷாநைாஸ்மீதும்அைதராடிருந்ேவீரர்கள் மீதும்
இராெதுதராகக்குற்றம் சுைத்ேப் ட்டது
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இந்திய தேசிய இராணுைம் மீோன விசாரமை
❖படல்லி பசங்தகாட்மடயில்இந்தியதேசியஇராணுைம்மீோனவிசாரமைநமடப ற்றது.
❖இந்தியதேசியஇராணுைவீரர்கள்சார் ாகெைகர்லால்தநருைாோடினார்.
❖இந்திய தேசிய இரணுைம் ப ரிய அைவில் சாதிக்கவில்மல என்றாலும், அைர்கள் மீோன விசாரமை ைக்கமை
ப ரிதும்கைர்ந்ேது ஒருோக்கத்மேஏற் டுத்தியது.

❖இந்திய அரசியல் சட்டம், 1935இன் கீழ் தேர்ேலில் ஓட்டு தகட் மே விட ப ரும் ாலும் இந்திய தேசிய இராணுை
விசாரமை ற்றி த சப் ட்டது.

❖ஷா நைாஸ் கான், P.K. பஷகல் ைற்றும் G.S. தில்லான் – ஆகிய மூன்று இந்திய தேசிய இராணுை வீரர்கள் மீது
விசாரமைநடத்தியது.

❖இந்திய  த்திரிமககளில் விசாரமைஉைர்ச்சிகரைாகஎழுதியதோடு விடுேமலதகாரிக்மகமைத்ேது.
❖கமடயமடப்புகளும் ,ஊர்ைலங்களும், தைமல நிறுத்ேங்கள் நடத்ேப் ட்ட தோடு இந்திய தேசிய இரணுைம் ைாரம்
கமடபிடிக்கப் ட்டது

❖1946ெனைரி6இல்அைர்கள்மூன்றும்விடுேமலபசய்யப் ட்டனர்
❖. இந்தியதேசியஇராணுைம்மீோனவிசாரமைபிப்ரைரி 1946இல்இந்தியதேசியஇயக்கத்மேைற்றுபைாருமுககிய
நிகழ்வுக்குஎடுத்துச்பசன்றது.
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இதராயல்இந்திய கடற் மடகலகம்
❖HMIS ேல்ைார் என்ற த ார் க  லில் ைாலுமியாக  ணியாற்றிய B.C. ேத் என் ைர் கப் லின்  க்கைாட்டில்
‘பைள்மையதனபைளிதயறு’என்றுஎழுதினார்

❖கப் லில்ைாலுமியாகப்  ணியாற்றிய 1,100ைாலுமிகள்உடனடியாகத ாரட்டத்தில்இறங்கினர்.
❖ேத்தின்மகதுநடைடிக்மக 1946பிப்ரைரி 18கலகத்திற்குஉந்துவிமசயாகஅமைந்ேது
❖ைாலுமிகளுக்கு ஆேரைாக  ம் ாய், பூனா, கல்கத்ோ, பெசூர், அம் ாலா நகரங்களில் இருந்ே இராயல் இந்திய
விைானப் மடஊழியர்களும்ஆர்ப் ாட்டத்தில்இறங்கினர்.

❖ ம் ாயின் கலகச் பசய்தி கராச்சிமய அமடந்ேதும் பிப்ரைரி 19 இல் HMIS ஹிந்துஸ்ோன் கப் லின் ைாலுமிகளும்
கராச்சியில் த ாராட்டத்மேத்துைக்கினர்

❖கடற் மடயில் 78 கப் ல்களிலும் 20 கமரசார்ந்ே  ணியிடங்களிலும்இருந்ே 20,000 ைாலுமிகள் 1946 பிப்ரைரி 18க்குப்
பின்த ாராட்டத்தில்இறங்கினர்

❖ைாலுமிகள் கப் லின் முகட்டில் காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட், ைற்றும் முஸ்லிம் லீக் கட்சிகளின் பகாடிகமை
கட்டியிருந்ேனர்.

❖ காலனியஅரசுகடும்அடக்குமுமறமயபைளிப் டுத்தியது..
❖ ம் ாய்,கல்கத்ோ,ைேராஸ்நகரங்களின்போழிற்சங்கப்த ாராட்டங்கள் ைாலுமிகளுக்குஆேரவுபகாடுத்ேன்
❖காலனியஆட்சிக்குஎதிரானஉைர்வுஇருந்ோலும்இறுதியில்ைாலுமிகள்சரைமடயதைண்டியோயிற்று.
❖சர்ோர்ைல்ல ாய் தடல்கலகத்மேமுடிவிற்குக்பகாண்டுைரமுயற்சிகள்தைற்பகாண்டார்.
❖இராயல் இந்தியக் கடற் மட ைாலுமிகளின் த ாராட்டம் இந்திய தேசிய விடுேமலப் த ாராட்ட இயக்க ைரலாற்றில்
கமடசிஅத்தியாயைாகஅமைந்ேது. .
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இராொஜியின்முன்பைாழிவும்தைைல்திட்டமும்
❖ேனிநாடுதகாரிக்மக இவ்ைைர்ச்சிகளுக்கிமடதய
ைேைாேம் எழுப்பிய சைால்களும்முஸ்லிம்லீக்கின்
ேனிநாடுதகாரிக்மகயும்போடர்ந்து பகாண்டுோன்
இருந்ேன.

❖முஸ்லிம்லீக் ைார்ச், 1940இல் நிமறதைற்றியலாகூர் 
தீர்ைானத்தின் டிஇந்தியாவில் இஸ்லாமியர்கள்
சிறு ான்மையினர்என்ற நிமலயிலிருந்துஅைர்கள் ஒரு 
ேனிநாடுஎன்ற நம்பிக்மகக்கு ைாறிப்த ாயிருந்ேனர்.

❖அச்சையத்தின்ஒதர பிரதிநிதியாகமுகைதுஅலிஜின்னா
ேன்மன ைட்டுதை நிமலநிறுத்திக்பகாண்டார்.
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இராொஜிதிட்டம்
❖1944 ஏப்ரலில்காங்கிரஸ்ேமலைர்கள் லரும்சிமறயில்இருந்ேநிமலயில்சுமூகைானத்தீர்மைஎட்டும்ப ாருட்டு
இராொஜிஒருமுன்பைாழிவுத்தீர்ைானத்மேைழங்கினார்.

❖த ாருக்குப் பின்பு ஒரு ஆமையத்தின் மூலம் இஸ்லாமியர்கள் முழுப் ப ரும் ான்மையில் ைாழும் போடர்
ைாைட்டங்கமைப் பிரித்பேடுத்து அங்தக ையதுத்ேகுதி அமடந்தோமரக் பகாண்டு ைாக்பகடுப்பு நடத்தி
 ாகிஸ்ோன்உருைாக்கம் ற்றியமுடிமைஎடுத்ேல்தைண்டும்.

❖ஒருதைமை ஓட்படடுப்பின் முடிவில் பிரிவிமன உறுதிபசய்யப் ட்டால், அதி முக்கிய  ணிகைான  ாதுகாப்பு,
போமலத்போடர்புத ான்றைற்மறப ாதுவில்பசயல் டுத்ேஒப் ந்ேம்ஏற் டுத்ேல்தைண்டும்.

❖எல்மலயில் அமையப் ப ற்ற ைாைட்டங்களுக்கு இரு இமறயாண்மை பகாண்ட நாடுகளில் ஏதோ ஒன்றில்
தசர்ந்துபகாள்ைைாய்ப் ளிக்கப் டதைண்டும்.

❖இத் திட்டங்கள் யாவும் முழுமையான அதிகார ைாற்றம் ஏற் ட்டபின் பசயல்முமறக்குக் பகாண்டு ைரப் டுேல்
தைண்டும்.

❖காந்தியடிகள் ெூமல, 1944இல் சிமறயிலிருந்து விடுவிக்கப் ட்ட பின் ’இராொஜி திட்டத்மே’ அடிப் மடயாகக்
பகாண்டுஜின்னாதைாடுத ச்சுைார்த்மேநடத்ேமுன்ைந்ோர்.

❖அந்ேப்த ச்சுைார்த்மேயில்எந்ேமுடிவும்எட்டப் டவில்மல.
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தைைல்திட்டம்
❖தைைல் பிரபு ெூன், 1945இல் த ச்சுைார்த்மே நடத்ே சிம்லா ைாநாட்மடக்
கூட்டினார்.

❖ெைஹர்லால் தநரு, சர்ோர்  ட்தடல், அச்சையம் காங்கிரஸ் இயக்கத்தின்
ேமலைராகப்  ேவிைகித்ே பைௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் த ான்றைர்கள்
ைாநாட்டில் ங்பகடுப் ேற்காகச்சிமறயிலிருந்துவிடுவிக்கப் ட்டனர்.

❖சிம்லா ைாநாட்டிற்கு முகாந்திரம் அமைக்கும் ப ாருட்டு ைார்ச், 1945இல்
லண்டன் பசன்ற தைைல் பிரபு சர்ச்சிலிடம் த ாருக்குப் பின் எழும்
பநருக்கடிமயச் சைாளிக்க காங்கிரமையும், முஸ்லிம்லீக்மகயும்இமைத்து
ஆட்சியமைக்கஒப்புேல்ப ற்றார.

❖அமனத்துக்கட்சிப்பின்புலத்திலிருந்தும்ேமலைர்கமைத்பேரிந்து
❖காங்கிரஸ் ைற்றும் முஸ்லிம் லீக்கின் ேமலைர்கமை – அைர்களின் முன் ாக
அரசபிரதிநிதி மைத்ே முன்பைாழிவின் டி அரசபிரதிநிதி, முப் மடகளின்
ேை தி (commander-in-chief), இந்தியாவின் சாதி இந்துக்கள், முஸ்லிம்கள்
த ான்தறாருக்குச்சைஅைவில்பிரதிநிதித்துைமும்

❖ ட்டியல் இனங்களுக்பகன்று ேனிப்பிரதிநிதித்துைமும் ைழங்கப் ட்டு புதிய
அரசியல்சாசனம் ற்றியஉமரயாடமலத்துைக்கத்திட்டமிடப் ட்டது.
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Á«yh kheh£L KoÎ

❖1945 Á«yh khehL eilbg‰wJ. 

❖mur ÃujãÂæ‹  FGé‰F cW¥Ãd®fis mD¥òtÂš

cçik Ãu¢rid K‹it¤J

❖Ïjdhš fh§»uÁ‰F« K°Ä« Ä¡»‰F« Ïilna

ng¢Rth®¤ij K¿tilªjJ.

❖Ï°yhäaiu ãaä¡f K°Ä« Ä¡ k£Lnk cçik

cŸsJ vd thÂ£lJ.

❖fh§»u° ca®tF¥ò ÏªJ¡fis k£Lnk ãaä¡f

KoÍ«, K°Äiknah XL¡f¥g£l rKf¤Âdiunah

ãaä¡f TlhJ vd tèÍW¤ÂaJ.

❖Á«yh kheh£L ng¢Rth®¤ij K¿ªjJ.
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அமைச்சரமைத்தூதுக்குழ
❖இரண்டாம் உலகப்த ாருக்குப்பின் ப ரும் ைாற்றங்கள் ஏற் ட்டிருந்ேசூழலில்அமைச்சரமைத்தூதுக்குழு 
உருைாக்கப் ட்டது. 

❖இந்திய அரசு பசயலரானசர்ஸ்டாஃப்த ார்டுகிரிப்ஸ், A.V. அபலக்ைாண்டர், ப திக்லாரன்ஸ்ஆகிதயார்கமை
உறுப்பினர்கைாகக்பகாண்டது.

❖தூதுக்குழைார்ச் 1946இல் இந்தியா ைந்ேமடந்து
❖முழு அதிகார ைாற்றத்மேஏற் டுத்ே தேமையான அரமச உருைாக்க முமனந்ேது.
❖ ைாகாைங்களிலும், சுதேசஅரசாட்சிக்குஉட் ட்ட பிரதேசங்களிலும்தேர்ேல் நடத்தி அேன் மூலம் 
தேர்ந்பேடுக்கப் ட்ட பிரதிநிதிகமைக்பகாண்டு சுேந்திர இந்தியாவிற்கானஅரசியல்சாசனத்மேஉருைாக்கலாம் 
என்று முன்பைாழிந்ேது.

❖1946 ெூன் 6இல் ஜின்னாஇேற்க்குஒப்புேல் அளித்ோர்.
❖இேற்கிமடதய காங்கிரசும்அமைச்சரமைத்தூதுக்குழுவின்தநாக்கத்தில் சட்டசம மய உருைாக்க இருந்ேத்
தீவிரத்மேப்புரிந்து பகாண்டது.

❖ 1946 ெூமல 7இல் கூடிய அமனத்திந்திய காங்கிரஸ் குழுவில்த சிய தநரு இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்  
முன்பைாழிமைஏற்றுக்பகாள்ைோகத்பேரியப் டுத்தினார். 

❖ஆனால் 1946 ெூமல 29இல்த சிய ஜின்னாமுஸ்லிம்லீக் அம்முன்பைாழிமைநிராகரிப் ோகஅறிவித்ோர்.
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1946இல் ஏற் டுத்ேப் ட்டஇமடக்கால அரசாங்கத்தில்இடம்
ப ற்றமுஸ்லீம் லீக்பிரதிநிதிகள்

❖இளைக்கால அளைச்சரளெ1946 அக்னைாபர்

26இல் ைறுசீரளைக்கப்பட்ைது.

❖முஸ்லிம்லீக் சார்பில் பங்குவபற்னறார்

❖லியாகத் அலி கான்,

❖ I.I. சுந்துாிகர்,

❖A.R. நிஷ்தர்,

❖கஸன்பர் அலி கான்

❖ன ானகந்திர நாத் ைண்ைல்
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பைௌண்ட்த ட்டன்திட்டம்
❖பைௌண்ட்த ட்டன் இந்தியப் பிரிவிமனமய ஏற் டுத்ே ஒரு பேளிைான
திட்டத்மேக்பகாண்டிருந்ோர் .

❖அேன் டி  ஞ்சாம தைற்கு-கிழக்காகப் பிரிப் தும் (தைற்குப்  குதி
 ாகிஸ்ோனுக்கு ைழங்கப் டும்), ைங்காைத்மேப் பிரித்து அேன் தைற்குப்
 குதிமயஇந்தியாமைத்துக்பகாள்ளும்.

❖கிழக்குப்  குதிமயப்  ாகிஸ்ோனின் அங்கைாக ைாற்றவும் அம்சங்கள்
இருந்ேன.

❖காங்கிரஸ் பசயற்குழு 1947 தை 1இல் இந்திய பிரிவிமனத் திட்டத்திற்கு
உடன் டுைோகபைௌண்ட்த ட்டனிடம்பேரிவித்ேது

❖லண்டன் பசன்று திரும்பிய அரசபிரதிநிதி இந்திய பிரிவிமனக்கான
ைமரமைபைளியிட்டார்.

❖பிரிட்டிஷார் குறித்ே தேதிக்கு முன் ாகதை 1947 ஆகஸ்ட் 15இல்
இந்தியாமைவிட்டுபைாத்ேத்தில்விலகவிரும்புைோகத்பேரிவித்ோர்.

❖அமனத்திந்தியக்காங்கிரஸ்குழு 1947 ெூன் 15இல் தகாவிந்த் ல்லப் ந்த்
இந்தியப் பிரிவிமனக்கான தீர்ைானத்மே முன்பனடுக்க அது
நிமறதைற்றப் ட்டது.

❖ைார்ச் 1946லிருந்து 1947 ஆகஸ்ட் 15 ைமரயிலான காலத்தில்
நடந்தேறியதில் 1) அமைச்சரமைத் தூதுக்குழு நியமிக்கப் ட்டமை,
2) இமடக்கால அரசின் உருைாக்கம், 3) சட்டைன்றத்தின் தோற்றம்,
4) காங்கிரசிற்கும், முஸ்லிம் லீக்கிற்குமிமடதய ஏற் ட்ட பிைவு நாட்டின்
பிரிவிமனக்குைஇறுதியாகவிடுேமலக்கும்இட்டுச்பசன்றது,
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கற்றலின்தநாக்கங்கள்
❖கிரிப்ஸ்தூதுக்குழுவின்ைருமகயும்அேன் தோல்வியும்

❖பைள்மையதனபைளிதயறு இயக்கமும்காந்தியடிகளின் ‘பசய் அல்லது 
பசத்துைடி’ முழக்கமும்

❖சு ாஷ்சந்திர த ாசும்இந்திய தேசிய இராணுைமும்

❖இராொஜியின்சைரச முன்பைாழிவும்தைைல்திட்டமும் 

❖இராயல்இந்திய கடற் மடயின்கலகம் (1946)

❖ பைௌண்ட்த ட்டன்திட்டமும் இந்தியப்பிரிவிமனயும்
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fhy¡nfhL

இந்திய தேசியத்தின்இறுதிகட்டம்
msÎ Â£l«

1 myF = 10M©LfŸ

Ïங்F 1 CM (m) 1 ÁWnfhL X® 

M©lhf vL¤J¡ 

bfhŸs¥g£lJ.

1940 1940 ேனிந ர்சத்தியாகிரகம்
ஆகஸ்ட் பகாமட

1942 பைள்மையதனபைளிதயறு
கிரிப்ஸ்தூதுக்குழு ைருமக

1944 இராொஜிதிட்டம்
1945 தைைல்திட்டம்
1946 அமைச்சரமை தூதுக்குழு ைருமக
1947 பைௌண்ட்த ட்டன்திட்டம்

இந்திய சுகந்திரம் அமடேல்

1950 1950 இந்தியா குடியரசாேல்
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க.சுந்தரமூர்த்தி ,                                                                
அரசு மேல்நிலலப்பள்ளிவடஇலுப்லப,

திருவண்ணாேலல ோவட்டம் 632511.
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