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Q. 1) ഗാന്ധിജിയുടെ� ആ�്യകാല സത്യാഗ്രഹങ്ങൾ ഏ ടെതല്ലാം  ആയിരുന്നു ?

�ക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് മ�ങ്ങിടെയത്തിയ ഗാന്ധിജി  ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമാകുന്നതിനു 
മുൻപ് മൂന്ന്  പ്രധാന  സത്യാഗ്രഹ  സമരങ്ങൾ   ന�ത്തി 

a) ചമ്പാരൻ സമരം
• ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ� ആ�്യടെത്തസത്യാ ഗ്രഹ സമരം ന�ന്നത്  ബിഹാറിടെല ചമ്പാരൻ 

ജില്ലയിലാണ്. ചമ്പാരനിടെല നീലം  കർഷകടെര യൂദേറാപ്യൻ ദേതാട്ടമു�മകൾ ചൂഷണം ടെചയ്യുകയും 

പീഡിപ്പിക്കുകയും ടെചയ്തിരുന്നു .

• തങ്ങളുടെ� ഭൂമിയിൽ മറ്റു വിളകളുടെ� സ്ഥാനത്ത് നീലം  കൃഷി ടെചയ്യാൻ   ബ്രിട്ടീഷുകാർ കർഷകടെര 

നിർബന്ധിച്ചു .ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന വിലക്ക് നീലം വി ൽ ക്കാൻ  അ വർ  നിർ 

ബന്ധിതരായി .

• 1917 ൽ  ഗാന്ധിജി ചമ്പാരനിൽ എത്തുകയും കർഷകരുടെ� അവസ്ഥടെയകുറിച്ചു വിശ�മായി 
അദേനSഷണം ന�ത്തുകയും ടെചയ്തു ജില്ല വിട്ടുദേപാകാനുള്ള   ഗവടെWന്റ് ഉത്തരവ് ഗാന്ധിജി 

അംഗീകരിച്ചില്ല. 

• ഒടുവിൽ ഗവടെWന്റ് ഒരു കമ്മീഷടെന നിയമിച്ചു. കർഷകരുടെ� ആവശ്യങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും 

ഗവടെWന്റ് അംഗീകരിച്ചു .

b) അഹമ്മ�ാബാ�് മിൽ സമരം

•  തുണിമിൽ ഉ�മകളും ടെതാഴിലാളികളും തമ്മിലുണ്ടായ ദേവതന സംബന്ധമായ തർക്കത്തിൽ 

ഗാന്ധിജി ഇ�ടെപട്ടു .

• കൂലി വർദ്ധനവ് ആവശ്യടെപ്പട്ടുടെകാണ്ട് അഹ് മ�ാബാ�ിടെല മിൽ ടെതാഴിലാളികൾ       1918    ൽ 

പണിമു�ക്കാരംഭിച്ചു .

• ഗാന്ധിജി ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഇ�ടെപട്ടു . 

• ഒടുവിൽ മില്ലു�മകൾ ഒത്തുതീർപ്പിനു തയ്യാറായി .ടെതാഴിലാളികളുടെ� കൂലി   35 ശതമാനം  
വർധിപ്പിച്ചു ടെകാടുക്കാടെമന്നു അവർ സമ്മതിച്ചു 

c) ദേh� സത്യാഗ്രഹം

• ഗുജറാത്തിടെല ദേh�യിൽ കർഷകർക്ക് ദേവണ്ടിയാണ് ഗാന്ധിജി ദേപാരാ�ിയത് .

• ദേh�യിടെല കർഷകർ വരൾച്ച മൂലം വൻ  കൃഷി നാശം ദേനരിടുകയുണ്ടായി .ഇതിടെന തു�ർന്ന് 
കർഷകർ ഭൂനികുതിയിൽ ഇളവ് ആവശ്യടെപ്പട്ടുടെവങ്കിലും ഗവടെWന്റ് അത് നല്കാൻ തയ്യാറായില്ല

•  ഗാന്ധിജി ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഇ�ടെപട്ടു .ഭൂനികുതിയിൽ ഇളവ് അനുവ�ിക്കുന്നത് വടെര  നികുതി 

ടെകാടുക്കാതിരിക്കാൻ കർഷകദേരാ�് അദേlഹം ആവശ്യടെപ്പട്ടു .

• ഒടുവിൽ ഗവടെWന്റ് കർഷകരുടെ� ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചു .

Q.2) ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ� ദേനതൃതSത്തിൽ ന�ന്ന മൂന്ന്  പ്രധാന സമരങ്ങടെള കുറിച്ച് ഒരു    

ടെസമിനാര് ദേപപ്പർ തയ്യാറാക്കുക .പരിഗണിദേക്കണ്ട പ്രധാന ദേമhലകൾ. (നിസ്സഹരണ പ്രസ്ഥാനം ,  



സിവിൽ നിയമ ലംഘന പ്രസ്ഥാനം  ,കSിറ്റ്  ഇന്ത്യ സമരം  )

• 1869  ഒദേqാബർ  2 ന്  ഗുജറാത്തിടെല ദേപാർ ബന്തറിലാണ് ഗാന്ധിജി ജനിച്ചത് .

• ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും നിയമ ബിരു�ം  ദേന�ിയ ദേശഷം �ക്ഷിണാഫ്രിക്കയിദേലക്കു ദേപായ അദേlഹം 
�ക്ഷിണാഫ്രിക്കയിടെല വർണ ടെവറിയൻ  ഭരണകൂ�ത്തിടെന്റ വംശീയ വിദേവചനങ്ങൾടെക്കതിടെര 

ഐതിഹാസിക ദേപാരാട്ടം ന�ത്തി .

• �ക്ഷിണാഫ്രിക്കയാണ് ഗാന്ധിജിടെയ നിർമ്മിച്ചടെതന്ന് പ്രശസ്ത  ചരിത്രകാരനായ ചന്ദൻ 

ദേ�വദേനശൻ അഭിപ്രായടെപ്പടുന്നു .

നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം 
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിടെനതിടെര ഗാന്ധിജി ന�ത്തിയ ആ�്യടെത്ത വലിയ സമരമാണ് നിസഹകരണ 
പ്രസ്ഥാനം 

• റൗലറ്റ് നിയമങ്ങൾ ,ജാലിയൻവാലാബാഗ് ദുരന്തം , hിലാഫത് പ്രസ്ഥാനം , എന്നിവ നിസ്സഹരണ

പ്രസ്ഥാനാം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഗാന്ധിജിക്ക് ദേപ്രരണ നൽകി .

• 1920 ഡീടെസമ്പറിൽ നാഗ് പൂ രിൽ കൂ�ിയ ദേകാൺഗ്രസിടെന്റ വാർഷിക സദേമ്മളനം നിസ്സഹകരണ

പരിപാ�ി അംഗീകരിച്ചു .ഇദേതാടെ� നിസ്സഹരണ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു 

നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിടെന്റ ലക്ഷ്യങ്ങൾ 

1.  പഞ്ചാബ് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുക 

2.  hിലാഫത് പ്രശ്നം  തീർക്കുക

3. സSരാജ് ദേനടുക 

നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം അഹിംസയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു   .  ഇതിൽ   

ക്രിയാത്മകവും  നിദേഷധാ ത് മ കവുമായ പരിപാ�ികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു   .  
ക്രിയാത്മക പരിപാടികൾ 

• സSദേ�ശി പ്രചാരണം 

• അയിദേത്താച്ചാ�നം 

• ഹിന്ദു മുസ്ലിം മൈമത്രി  വളർത്തൽ 

• മ�്യ നിദേരാധനം 

• വി�്യാഭ്യാസത്തിടെന്റ ദേ�ശസാത്കരണം 

• ചർക്കയും hാ�ിയും പ്രചരിപ്പിക്കൽ 
നിദേഷധാത്മക പരിപാ�ികൾ 

• ഗവടെWന്റിടെന്റ വി�്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ,ദേകാ�തികൾ,നിയമ നിർമ്മാണ സഭകൾ തു�ങ്ങിയവ 

ബഹിഷ്കരിക്കുക ,

• ഔദേ�്യാഗിക ച�ങ്ങുകൾ ബഹിഷ്കരിക്കുക 

• നികുതി നിദേഷധിക്കുക 

• ഗവടെWന്റ് ഉദേ�്യാഗങ്ങൾ പ�വികൾ  മുതലായവ ബഹിഷ്കരിക്കുക 

• നിസ്സഹരണ പ്രസ്ഥാനടെത്ത അ�ിച്ചമർത്താൻ ഗവടെWന്റ് എല്ലാ മർlന മുറകളും സSീകരിച്ചു 

എന്നാൽ  സമരം ശക്തമായി മുദേന്നാട്ട് ദേപായി .



ചൗരിചൗരാ സംഭവം 
• ചൗരിചരാ  സംഭവടെത്ത തു�ർന്ന് ഗാന്ധിജി നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം നിർത്തിടെവച്ചു .

• 1922 ടെഫബ്രുവരിയിൽ കർഷകർ ന�ത്തിയ ഒരു ജാഥക്ക് ദേനടെര ദേപാലീസ് ടെവ�ി 

ടെവച്ചദേതാടെ�യാണ് അക്രമം ടെപാട്ടിപുറടെപ്പട്ടത് .

• ദേരാഷാകുലരായ ഒരു സംഘം കർഷകർ ചൗരിചൗരായിടെല ഒരു ദേപാലീസ് ദേ�ഷൻ 

ആക്രമിക്കുകയും തീടെവക്കുകയും ടെചയ്തു .22  ദേപാലീസുകാർ ടെകാല്ലടെപ്പട്ടു .

.  സിവിൽ നിയമ ലംഘന പ്രസ്ഥാനം   

• ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിടെനതിടെര ഗാന്ധിജി നയിച്ച  രണ്ടാമടെത്ത വലിയ പ്രദേക്ഷാഭമാണ് സിവിൽ 

നിയമ ലംഘന പ്രസ്ഥാനം .ഉപ്പു നിയമം ലംഘിച്ചുടെകാണ്ടാണ് ഗാന്ധിജി സിവിൽ നിയമ ലംഘന 

പ്രസ്ഥാനത്തിന് തു�ക്കം കുറിച്ചത് .

• ഉപ്പു നികുതിടെയ ദേകന്ദ്ര പ്രശ്നമാക്കി സിവിൽ നിയമ ലംഘന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കാൻ ഉള്ള 
ഗാന്ധിജിയുടെ� തീരുമാനം തികച്ചും തന്ത്രപരമായ നീക്കമായിരുന്നു 

�ണ്ഡി യാത്ര 

• 1930 മാർച്ച് 12  ന് ഗാന്ധിജിസുപ്രസിദ്ധമായ �ണ്ഡി യാത്ര ആരംഭിച്ചു .ടെതരടെ�ടുക്കടെപ്പട്ട 78 

അനുയായികദേളാടെ�ാപ്പം അദേlഹം സബർമതി ആശ്രമത്തിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് 200 മൈമൽ 

ദൂടെരയുള്ള �ണ്ഡിയിദേലക്ക് മാർച്ച് ടെചയ്തു .

• 1930 ഏപ്രിൽ 6 ന് ഗാന്ധിജിയും അനുയായികളും �ണ്ഡി ക�പ്പുറത്ത് ടെവച്ച് ഉപ്പു നിയമം ലംഘിച്ച് 

ഉപ്പുണ്ടാക്കി .

• പ്രദേക്ഷാഭം രാജ്യം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു .

• സിവിൽ നിയമ ലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിടെന്റ ഏറ്റവും വലിയ പ്രദേത്യകത സ്ത്രീകളുടെ�  

പങ്കാളിത്തമായിരുന്നു .

• ടെതാഴിലാളികൾ പണിമു�ക്കി ,അഭിഭാഷകർ ബ്രിട്ടീഷ് ദേകാ�തികൾ ബഹിഷ്കരിച്ചു ,വി�്യാർത്ഥികൾ 
ഗവടെWന്റ് വി�്യാലയങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിച്ചു 

ഗാന്ധി ഇർവിൻ ഉ�മ്പ�ി 

• 1930 നവംബറിൽ മാർച്ച് 5 ന് ഗാന്ധിജിയും ഇർവിൻ പ്രഭുവും ഒരു ഉ�മ്പ�ിയിൽ ഒപ്പു ടെവച്ചു .ഗാന്ധി

-ഇർവിൻ കരാർ അഥവാ ഡൽഹി കരാർ എന്ന ദേപരിൽ ഇത് അറിയടെപ്പടുന്നു .

• കരാറിടെല വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം സിവിൽ നിയമ ലംഘന പ്രസ്ഥാനം നിർത്തിടെവക്കാൻ ഗാന്ധിജി 

തീരുമാനിച്ചു .രണ്ടാം വട്ടദേമശ സദേമ്മളനത്തിൽ പടെങ്കടുക്കാൻ ഗാന്ധിജി സമ്മതിച്ചു 

• അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർടെപ്പട്ടവടെരാഴിടെക എല്ലാ ത�വുകാടെരയും വിട്ടയക്കാടെമന്ന് 

ഗവടെWന്റ് സമ്മതിച്ചു .

• തീര പ്രദേ�ശങ്ങളിൽ പരിമിതമായ ദേതാതിൽ ഉപ്പുണ്ടാക്കാൻ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അനുവാ�ം നൽകി 

കSിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനം 

• 1942 ഓഗ�് 8 ന്  കSിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രദേക്ഷാഭം ആരംഭിച്ചു .ക്രിപ്പ്സ് �ൗത്യത്തിടെന്റ പരാജയമാണ് 

കSിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിടെന്റ ഉത്ഭവത്തിനുള്ള ആസന്ന കാരണം .

• 1942 ഓഗ�് 8 ന് ദേബാംടെബയിൽ ദേചർന്ന ദേകാൺഗ്രസ് സദേമ്മളനം ബ്രിട്ടീഷുകാദേരാ�് ഇന്ത്യ 
വിട്ടു ദേപാകാൻ ആവശ്യടെപ്പട്ടു ടെകാണ്ടുള്ള ഒരു പ്രദേമയം പാസ്സാക്കി 



• ഈ പ്രദേമയം കSിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രദേമയം എന്ന ദേപരിൽ അറിയടെപ്പടുന്നു .

• പ്രവർത്തിക്കുക അടെല്ലങ്കിൽ മരിക്കുക (DO   OR  DIE  ) എന്ന മന്ത്രവുമായി സമര 

രംഗത്തിറങ്ങാൻ ഗാന്ധിജി ആഹSാനം  ടെചയ്തു .

•

• 1942 ഓഗ�് 9 ന് രാവിടെല ഗാന്ധിജി ഉൾപ്പടെ� എല്ലാ ഉന്നത ദേനതാക്കന്മാടെരയും അറ�് ടെചയ്തു .

• രാജ്യത്തിൻടെറ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും പ്രതിദേഷധങ്ങളും പണിമു�ക്കങ്ങളും അരദേങ്ങറി 

question .3) ബനാറസ് ഹിന്ദു സർവകലാ ശാലയിൽ ഗാന്ധിജി ന�ത്തിയ പ്രസംഗം 
അദേദ്ധഹത്തിടെന്റ ആശയങ്ങളിദേലക്കും പ്രവർത്തനങ്ങളിദേലക്കുമുള്ള ഒരു ചൂണ്ടു  പലകയായിരുന്നു 

എന്ന അഭിപ്രായം വിശകലനം ടെചയ്യുക .
● ഗാന്ധിജിയുടെ� ബനാറസ് പ്രസംഗം ഇന്ത്യൻ ദേ�ശീയത ഒരു വദേരണ്യ പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നുടെവന്ന 

വസ്തുതയുടെ� ഒരു പ്രസ്താവനയായിരുന്നു .
● ഇന്ത്യൻ ദേ�ശീയത അഭിഭാഷകരുടെ�യും ഭൂ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ�യും സൃഷ്ടിയാടെണന്ന യാഥാർഥ്യം ഈ 

പ്രസംഗത്തിലൂടെ� തുറന്ന് പ്രh്യാപിക്കുകയായിരുന്നു 
● ഗാന്ധിജിയുടെ� ലക്ഷ്യത്തിടെന്റയും സമീപനത്തിടെന്റയും ആ�്യടെത്ത ടെപാതു പ്രh്യാപനമായിരുന്നു 

അത് ഇന്ത്യൻ ദേ�ശീയ പ്രസ്ഥാനടെത്ത ഒരു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റിടെയടുക്കാനുള്ള 
ഗാന്ധിജിയുടെ� ആഗ്രഹം അത് പ്രക�ിപ്പിച്ചു 

4) റൗലറ്റ് നിയമങ്ങടെള കുറിച്ച്  ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക  

• 1919 ൽ ജനങ്ങളുടെ� എതിർപ്പുകടെള അ�ിച്ചമർത്തു ന്നതിന് ദേവണ്ടി ഗവടെWന്റ് റൗലറ്റ് നിയമങ്ങൾ 
പാസ്സാക്കി 

• ജ�ിസ് സിഡ് നി റൗളറ്റിടെന്റ ദേനതൃതSത്തിലുള്ള ഒരു കമ്മീഷടെന്റ ശുപാർശ അനുസരിച്ചാണ് ഈ 
നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കിയത് 

• ഏടെതാരു വ്യക്തിടെയയും അറ�്  ടെചയ്യാനും  വിചാരണ കൂ�ാടെത ത�വില�ക്കാനുമുള്ള 
അധികാരം റൗലറ്റ് നിയമങ്ങൾ  ഗവടെWന്റിന് നൽകി 

• റൗലറ്റ് നിയമങ്ങൾക്ക് എതിടെര ഗാന്ധിജി ശക്തമാടെയാരു പ്രദേക്ഷാഭമാരംഭിച്ചു .രാജ്യവ്യാപകമായി 
പ്രദേക്ഷാഭത്തിനും ഹർത്താലിനും ആഹSാനം നൽകി 

• ഗാന്ധിജിടെയ ഒരു യഥാർത്ഥ ദേ�ശീയ ദേനതാവാക്കി മാറ്റിയത് റൗലറ്റ് നിയമങ്ങളാണ് .

5) റൗലറ്റ് നിയമങ്ങൾടെക്കതിടെരയുള്ള പ്രദേക്ഷാഭകാലത്താണ് ചരിത്രത്തിടെല ഏറ്റവും 

നീചമായ ജാലിയൻവാലാബാഗ് കൂട്ടടെക്കാല അരദേങ്ങറിയത് .വിശ�ീകരിക്കുക 

• 1919 ഏപ്രിൽ 19 ന് വലിടെയാരു ജനക്കൂട്ടം പഞ്ചാബിടെല അമൃതസറിടെല 

ജാലിയൻവാലാബാഗിൽ ത�ിച്ചുകൂ�ി .

• ദേ�ശീയ ദേനതാക്കൾ ആയ ദേഡാ .കിച് ലു ദേഡാ.സത്യപാൽ എന്നിവരുടെ� അറ�ിൽ 
പ്രതിദേഷധിക്കുന്നതിന് ദേവണ്ടിയാണ് അവർ ഒത്തു ദേചർന്നത് 

• പ്രതിദേഷധദേയാഗം ന�ന്ന്  ടെകാണ്ടിരിടെക്ക അമൃതസറിടെല പട്ടാള ദേമധാവി ആയിരുന്ന ജനറൽ 

ഡയർ തടെന്റ മൈസന്യവുമായി വന്ന് നിരായുധരായ ജനക്കൂട്ടത്തിന് ദേനടെര നിറടെയാഴിച്ചു .

• ഈ കൂട്ടടെക്കാലയിൽ നാനൂറിദേലടെറ ദേപർ ടെകാല്ലടെപ്പട്ടു . നൂറുകണക്കിന് ദേപർക്ക് മുറിദേവറ്റു .

6)    hിലാഫത്ത് പ്രസ് ഥാനടെത്ത കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക   



• hിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ� ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു .മൗലാനാ മുഹമ്മ�് അലി

ഷൗക്കത്ത് അലി  എന്നിവരായിരുന്നു അതിടെന്റ പ്രധാന ദേനതാക്കന്മാർ .
പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ 

• മുമ്പടെത്ത ഓദേട്ടാമൻ സാമ്രാജ്യത്തിടെല മുസ്ലിങ്ങളുടെ� പുണ്യ സ്ഥലങ്ങളുടെ� നിയന്ത്രണം തുർക്കി 

സുൽത്താന് (hലീഫക്ക് )വിട്ടുടെകാടുക്കണം 

• ഇസ്ലാമിക വിശSാസം സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായത്ര പ്രദേ�ശങ്ങൾ hലീഫയ്ക്ക് വിട്ടു ടെകാടുക്കണം 

7) രണ്ടാം വട്ടദേമശ സദേമ്മനം   (1931   ടെസപ്തംബർ   )  

• ദേകാൺഗ്രസിടെന്റ പ്രതിനിധി ആയി ഗാന്ധിജി പടെങ്കടുത്തു .രണ്ടാം വട്ടദേമശ സദേമ്മനം ഒരു 

പരാജയമായിരുന്നു .

• ഇന്ത്യയ്ക്ക് സSാതന്ത്ര്യദേമാ പു ത്രിക രാജ്യ പ�വിദേയാ  നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച യാടെതാരു 

ചർച്ചയും ന�ന്നില്ല . ഗാന്ധിജിയും ദേകാൺഗ്രസ്സുമായി ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു ദേവണ്ടി 
തടെന്റ മന്ത്രിസഭാംഗമായ �ാദേഫാർഡ് ക്രിപ്സിടെന്റ ദേനതൃതSത്തിലുള്ള ഒരു �ൗത്യ സംഘടെത്ത 
ഇന്ത്യയിദേലക്കയച്ചു 

• നിരാശനായ ഗാന്ധിജി ടെവറും കദേയ്യാടെ� മ�ങ്ങിടെയത്തുകയും ടെചയ്തു 

8)  മൂന്നാം വട്ടദേമശ സദേമ്മനം   (1932   നവംബർ   )  

• ദേകാൺഗ്രസ് പ്രതിനിധികൾ പടെങ്കടുത്തില്ല .

• ഭാവിയിടെല ഇന്ത്യൻ ഭരണ ഘ�നടെയ സംബന്ധിച്ച ചില സാമാന്യ തതSങ്ങൾ ഈ സദേമ്മളനം 
രൂപടെപ്പടുത്തി 

• ഇതിടെന്റ അ�ിസ്ഥാനത്തിലാണ് 1935 ടെല ഗവടെWന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആq് രൂപടെപ്പടുത്തിയത് .

9 )      1 935   ടെല ഗവടെWന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആq്   

• 1 935 ടെല ഗവടെWന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആq് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രാതിനിധ്യ ഗവൺടെമന്റിന് തു�ക്കം

കുറിച്ചത് .പ്രവിശ്യകളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന �Sിഭരണ സമ്പ്ര�ായടെത്ത അത് അവസാനിപ്പിക്കുകയും 

പ്രാദേ�ശിക സSയം ഭരണം ടെകാണ്ട് വരികയും ടെചയ്തു . ഈ നിയമം പരിമിതമായ ദേതാതിൽ 
ദേവാട്ടവകാശം അനുവ�ിച്ചു 

10)   ഗാന്ധി ഇർവിൻ ഉ�മ്പ�ി   (1931   മാർച്ച്   )  

• ഡൽഹി കരാർ എന്ന ദേപരിലും ഏത് അറിയടെപ്പടുന്നു .

• കരാറിടെല വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം സിവിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം നിർത്തിടെവക്കാൻ ഗാന്ധിജി 

തീരുമാനിച്ചു .രണ്ടാം വട്ടദേമശ സദേമ്മളനത്തിൽ പടെങ്കടുക്കാടെമന്നും അദേl ഹം  സമ്മതിച്ചു .

• അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽഏർടെപട്ടവർ ഒഴിടെക എല്ലാ ത�വുകാടെരയും വിട്ടയക്കാടെമന്ന് 

ഗവടെWന്റ് സമ്മതിച്ചു .

11)    ക്രിപ്പ്സ് �ൗത്യം 

• 1942 ൽ ഗാന്ധിജിയും ദേകാൺഗ്രസ്സുമായി ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു ദേവണ്ടി തടെന്റ 
മന്ത്രിസഭാംഗമായ �ാദേഫാർഡ് ക്രിപ്സിടെന്റ ദേനതൃതSത്തിലുള്ള ഒരു �ൗത്യ സംഘടെത്ത 

ഇന്ത്യയിദേലക്കയച്ചു .

• എന്നാൽ ക്രിപ് സും ദേകാൺഗ്രസ്സും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ പരാജയടെപ്പട്ടു .പുത്രികാ രാജ്യ പ�വി 

എന്ന വാഗ്ദാനം  ദേകാൺഗ്രസ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു.



•  'പി ൻ തീയതി ടെവച്ച ടെചക്ക് ` എന്നാണ് ഗാന്ധിജി ഈ വാഗ്ദാനടെത്ത വിദേശഷിപ്പിച്ചത് 

12) : ഗാന്ധിജിയുടെ� രാഷ്ട്രീയ  ജീവിതവും ഇന്ത്യൻ ദേ�ശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിടെന്റ ചരിത്രവും 
പുനർ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സഹായകമായ ദോതസ്സുകടെള കുറിച്ചകുറിച്ച് ഒരു വിവരണം 
തയ്യാറാക്കുക

a)  രചനകളും പ്രസംഗങ്ങളും   

•   ഗാന്ധിജിയുടെ�യും അദേlഹത്തിടെന്റ സമകാലികരുടെ�യും രചനകളും പ്രസംഗങ്ങളും 

അദേlഹടെത്ത കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള പ്രധാന ദോതസ്സാണ് .

• രാഷ്ട്രീയ പ്രതിദേയാഗികളുടെ� രചനകളും ഉൾടെപ്പടുത്താവുന്നതാണ് .

• പ്രസംഗങ്ങൾ  ഒരു വ്യക്തിയുടെ� ടെപാതു വീക്ഷണമാണ് നദേമ്മാ�് പറയുന്നത് ടെപാതുസമൂഹദേത്താ�്

പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരാൾ പ്രസംഗത്തിലൂടെ� പ്രക�ിപ്പിക്കുക .

• ദേനടെര മറിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയുടെ� സSകാര്യ കത്തുകൾ സSകാര്യ ചിന്തയാണ് പ്രക�ിപ്പിക്കുന്നത് 
ഗാന്ധിജിക്ക് മറ്റുള്ളവർ എഴുതിയ കത്തുകൾ അദേlഹം ഹരിജനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് 

• .ജവാഹർ ലാൽ ടെനഹ്രുവിനു ലഭിച്ച കത്തുകളും  അദേlഹം എഴുതിയ കത്തുകളും ചരിത്ര 

നിർമ്മിതിക്ക് വളടെരദേയടെറ സഹായകമാണ്.

b)ആത്മ കഥകൾ 

• ആത്മ കഥകളാണ് മടെറ്റാരു പ്രധാന ദോതസ്സ് .ഭൂതകാലടെത്ത കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണം അത് 

നമുക്ക് തരുന്നു . 

• ഗാന്ധിജിയുടെ�  ആത്മകഥയായ `എടെന്റ സത്യാദേനSഷണ പരീക്ഷകൾ ` ഒരു പ്രധാന 

ദോതസ്സാണ് .

c) ഗവടെWന്റ് ദേരhകൾ 
● ടെകാദേളാണിയൽ ഭരണാധികാരികൾ ഗവടെWന്റിടെന വിമർ ശിച്ചിരുന്നവരുടെ� വിവരങ്ങൾ 

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു .

● ദേപാലീസുകാരും മറ്റ് ഉദേ�്യാഗസ്ഥന്മാരും തയ്യാറാക്കിയ റിദേപാർട്ടുകൾ ദേരhാലയങ്ങളിൽ 

(archives )ഇദേപ്പാൾ ലഭ്യമാണ് .

● ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ മൈ�Sവാര റിദേപാർട്ടുകൾ അത്തരത്തിലുള്ളവയാണ് .
● വാർത്താ  പത്രങ്ങൾ 
● ഇംഗ്ലീഷിലും വിവിധ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള സമകാലിക വാർത്താ 

പത്രങ്ങളാണ് മടെറ്റാരു പ്രധാന ദോതസ് .
● സമകാലിക പത്രങ്ങൾ ഗാന്ധിജിയുടെ� പ്രസ്ഥാനദേത്തയും പ്രവർത്തനങ്ങടെളയും പിന്തു�രുകയും 

റിദേപ്പാർ് ട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ടെചയ്തു .
● ഗാന്ധിജിടെയ കുറിച്ചുള്ള സാധാരണ ഇന്ത്യക്കാരുടെ� അഭിപ്രായങ്ങളും ചിന്തകളും അവ 

അവതരിപ്പിച്ചു .                                             prepared by sajeevan kc Ghss Tharuvna 

wayanad


