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മ അഭിനവ ഫ്യൈസ്ര്രറം ഇന്ഡ്യ്യാചരിത്രം 

ഴക്കം, ഏതദ്ദേരീയ രാജ്യങ്ങളുടെ വിദേശകായ്യങ്ങളില് 
ബ്രിടിഷ്കോയ്തയ്ു പ്രദപേശമുണ്ടെത്കിലും ആഭ്യന്തര 
ഭരണകായ്യങ്ങളില് ഇടവാടില്ലാതരിക്കുക, മേല്ക്കോയ്ക്ക 
യുടെ അറിവു് ക്രടാതെ ഏതദ്ദേശീയ രാജ്യങ്ങറം പര 
സ്തരം ഇടപെടാതിരിക്കുക, സൈന്പയസംബന്ധമായ സഫ 
കരണുത്തിന്മേന് അടി സ്ഥാനുപ്പെടട ഒരു ബന്ധം ഏരദ്ദേ 
ശിയ രാജ്യങ്ങളും ബ്രിടീഷ' കോയ്ക്യുമായി ഉണ്ടായിരി 
ക്കുക, എന്നീ അഞ്ചു പ്രധാന സംഗതികഠം അടങ്ങി 
യിരുന്നു. ഇവയില് ആട്യത്തെ മൂന്നും വെല്ലസ്റിയുടെ 
അഭിപ്പായമായിരുന്നു. അടുത്ത രണ്ടു സംഗതികഠം 
ഫേസ്റ്റിങസ" തൃതന്മായി നട ൪വരുത്തിയവയാണു”. 
ഇവരുടെ ഭരണന്യങ്ങാംക്കു' ഏകദദശമായ ചില സാമ്യ 
ങ്ങള ണ്ടെങ്കിലും, പല വിഷയങ്ങളിലും വൃത്യാസമുണ്ടാ 
യിരുന്നു. ഹേസ്റ്റിങ്സ്ന്െറ നയം ഒരു തൃതന ഏപ്പാട 
തന്നെ ആയിരുന്നു. നോണ് ഇ൯റ൪വെന്ഷന് അഥവാ 
നാട്ടരാജ്യങ്ങളുമായി ഇടപാടു കടാതെയിരിക്കുന്ന നയം 

ഇക്കാലത്തു” ഫലത്തൂന്പയവും അസാദ്ധ്യവുമായിരുന്നു. വെല്ല 
സ്ത്രിയുടെ സബ“സിഡിയറി സിസം അനുസരിച്ചു് ബന്ധ 
ത്തില് ഏപ്പെടിടടള ല്ലം ഫൂതദദുശീയ രാജ ലു 
ശത്തക്കളില്നിസ് രക്ഷിച്ചകൊ ലാമെന്നും ട്രിഷു 

ി ക മോറി രാജം യി ടിക 
ന്നതില് ഏതദ്ദേ ശീയ രാജാക്കമാര് പേണ്ടപോലെ. 
താല്പയ്കമുകമ വരായിരുന്നില്ല. ബ്ബിട്ടീഷ" സൈനു ങു 
ളെ ഏതദദ്ദ ശിഷരാജ്യങ്ങളില് താമസിപ്പിച്ചതോടക്രടി, 
പിരിപ്പുചിടപ്പെടട ഇന്ഡ്യന് സൈന്പയങ്ങം രാജ്യമൊ 

ട്തുക്കു സഞ്ചരിച്ചു" കൊള്ള ചെന്യവന്നു. വെള്ലസ്സിയുടെ 
നയത്തിനു” ഇപ്പകാരം രണ്ടുവ്വിധ ദോഷങ്ങളുണ്ടായിരു 
നുവെങ്മിലും, പരസ്തുര മത്സരത്താല് നശിച്ചേക്കാമായി 

“ അന്ന സ്വദേശരാജ്യങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചുവെന്നതു് ഈ 



ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ഡ്യന്സാമ്ാജയത്തിന്െറ സ്മൂത്തി 8 

നയത്തിനെറ ഒരു വലിയ ഗുണംതന്നെയായിരുന്നും 
“എന്നാല് ഇക്കാലത്തു” ഏതദ്ദേശീയ രാജാക്കന്മാരെ 
ബ്രിട്ടീഷ് ബന്ധത്തില് പൃവാധികം ഉറപ്പിക്കേണ്ട ആവ 
ശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. സബ്സിഡിയറഠിസിസ്റ്റം ഇതിനു” ഒട്ടം 
തന്നെ പത്ത്കാഏമായിരുന്നുമില്ല. അതിനാല് ഫേസ്റ്റിങ് 
സ് സബോര്ഡിനേറര് ഐസൊലേഷന് എന്ന 
നയം പ്രദ്യാഗിച്ചു” ഏതദ്ദേശീയരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബ്രി 
ട്ടീഷ് ബന്ധംപൂവ്വാധികം ബലപ്പെടുത്തി. 

ൃശ്ച്യനാന്ാമ് ഫേസ്റ്റിങ്സിന്െറ 

കാലത്തു് (18 13-23) ഏതദ്ദേശീയരുമായി പല 
യുദ്ധക്ങളുണ്ടായി. യൂറോപ ച്യന്രിതിയില് യുദ്ധം അഭയ 
സിച്ചിരുന്ന ഗ്രുക്കാചെസന്ത്യം ബ്രിട്ടീഷ് അതിത്തി 
ക്കുള്ളില് പ്രവേരിക്കുകയാല്, ജവരുമായി യുദ്ധംനട 
ത്തുവാൻ ഫേസ്റ്റിദ്സ് നിര്ബ്ബന്ധിതനായിത്തീന്ര. നേ 
പ്യാളിലെ പരവൃതച്ചദേശങ്ങദിര പ്രവേശിക്കുവാന് 
ഇംഗ്ലീഷുകാക്കു സാധിക്കുകയില്ലെന്നായിരുന്നു ഗ്രക്മാജാതി 
ക്കാ൪ര വിചാരി ചതു”, യുദ്ധംനടത്തുവാന് വളരെ പ്രയാ 
സമുണ്ടായെ്ക' ലും, തലസ്ഥാനമായ കാറവ്മാന്ഡുപി 

ലേയ്യ്ഛ് ഇംഗ്ലിഷ് സൈന്യം പ്രദവശിച്ചതോടുക്ൂടി ശത്രു 
ക്കറം സുഗ വെപ്പു മുടമ്ധടിചെ തും കാളീനദിക്കു? 

പടിം ടു പ്ൃദേശങ്ങളിന്മേല് ഇവക്കു അവകാശം 
ഇതിനാല് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായ്ത്ുന്നു. സിംലാ, നൈനീ 
തല്. മുസുറി എന്നീ സുഖപാസ സ്ഥലങ്ങഥം ഈ പ്രദേ 
ങ്ങളിര തുറംപ്പെടുന്നു. തറെ, സിക്കിം ആദിയായ പ്രദേ 
ശങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷുകാക്കു പിട്ടുകൊടു ക്കയും, നേപ്പാളില് 
ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡണ്ടിനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. 

പി൯ഡാറഠിയുമം (18 17)._മാര്ക്വിസ് ഓഫ് ഛേ 
സ്റ്റീങ്സ് ഇന്ഡ്യയിലെത്തിയപ്പ്യോഴേക്കു പിന്ഡാറി 
കഠം എന്നൊരു ക്രട്ടം കവര്ച്പസംഘക്കാരുടെ കലര്ച്ച 
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4 അഭിനവ ഫൈസ്ത്ത്കാം ഇന്ഡ്യയചേരിതം 

നിമിത്തം ഇന്ഡ്യയുടെ പട'ഞ്ഞാവം മധ്യത്ത ലുമുകൂതൂ. 
പ്രദേശങ്ങറം സമാധാനരഹിതമായിത്തീന്ന. സിന്ഡ്യ്ര 

നി 

ചിത്രം 1, 1795-ലെ ഇന്ഡ്വ. 

 ; മഹാരുഷ്മസം യുക്തഭരണവയ ദേശങ്ങം. 

2. ബ്രിട്ടീഷ് പ്രദേശങ്ങം. 
8. ബ്രിട്ടീഷ്” സംരക്ഷിതരാംജ്യങ്ങം. 
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ഫോഠറംക്കര് എന്നി പ്രധാനികളടെ യുദ്ധസേവനത്തില് 
ക്രല 'സൈന്പയമായി ഏപ്പട്ടിരുന്ന ഇവര് മഹാരാഷ് ൭ 

രുടെ സംരക്ഷണത്തിലിരുന്നു. പിന്ഡാറികഠം ഒരു പ്ര 
യത്യക ജാതിയിലോ മതത്തിലോ ഉദംപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. 
വിവിധ വശ്ശുക്കാരായ ഇവരെ യോജിപ്പിച്ചത് കൊള്ള. 

എന്ന ഏകോദ്ദേശം മാത്രമായിരുന്നു. അമീര്ഖാന്, 
കറിംഖാന്, ച്റ൨ എന്നി പി൯ഡാറി നായകന്മാര് 
“ധൈയ്യയശാലികളായിരുന്നു. ഇവക്ക് അനുവധി തോക്കു 
ക്ളണ്ടായിരുന്നു. ഒരേസമയത്തു” 60,000 അശ്വസൈ 
സ്്ൃത്തെ പോക്കളെത്തില് ഏപ്പെടുത്തുവാന് ഇവക്് പ്രയാ 

സമില്ലായി രുന്നു. കൊള്ള നടത്തി ജനങ്ങളെ സ്ത്രീ പുരുഷ 

ഭദദമെന്നയേ വധിക്കുന്നതില് ഇവര് ഒട്ടും മടിച്ചില്ല. സ 

മധോനുപരിപാലനാത്ഥം ഇവരെ നശിപ്പിക്കുവാന് 
പര്യാഫമായ ഒരു മഹാസ്ൈസ്പ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷുകാര് 7 
ഏര്പ്പെടുത്തി. ഇംഗ്ലീഷു"സൈന്പയം പിന്ഡാറികളെ 
നാലുഭാഗത്തും വളഞ്ഞു" നിശ്ശേഷം നശിപ്പിച്ചു.” 

രാജവുത്രരാജ്യങ്ങം. -- ജയപുരം, ഉദയപരം, ജോഡു” 

പരം ആദിയായ രാജപുതൃരാജ്യങ്ങളുമായി ഇക്കാലത്തു” 
ഫ്േസ്റ്റില സ് പ്രത്യേകം ഉ ടമ്പടികഠം ചെയ്യ് അവരെ 

യും ബ്രിടീഷ്” സംരക്ഷണയില് വരുത്തി. 
മൂന്നാമത്തെ മഹാ -ഷ്ലയുണം (081716)... മക്കാ 

ലത്തു” ലുധാനു മഹാരാഷ് ടാധിപതികറം ഇംഗ്ലീഷുകാ 
ക്രെതിരായി യയലോചന നട്ത്തിപസ. കൊള്ള ക്കാരായ 
ചപിന്ഡാദികമെ പുലത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതു -ജ വരായിരുന്നു, 

1817-ല് ദപഷവാ ഇഗ്ലീഷ്യകാരുമായി യൃദ്ധത്തിനൊ 
അങ്ങി. ഏകയ്യദ്ധത്താ % ഇംഗ്ലീഷുസൈന്യം പവേഷ്വായെ 
ബന്ധഅസ്ഥഗാക്കി ഗംഗാതീരത്തുള്ള ബിതു൪ര് എന സ്ഥ. 
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ലത്തേക്ക്” അയയ്യ്ഛകയും., അദ്ദേഹത്തിന്െറ സ്ഥലങ്ങറം 
കന്പനിപക പ്രദേശങ്ങളോടു ചേക്കകയും ചെയ്ത. ഫോഠം 

ത്തുയച്ചു” ഇംഗ്ലീഷുകാര് തോല്ലിച്ചു. തദനന്തരം മണ്ഡേ 
പ ഫീ ത്തെ മെഫിഡ”പുരം എന്ന സ്ഥല 

ി ശ്വരത്തെ മുടമ്പടിപ്രകാരം ടോങ്മ', രാമപുരം, ബണ്ടി 
ആദിയായ പ്രദേശങ്ങാംക്കുളള അവകാശം ഹോഠംക്ക൪ 

ഉ പേക്ഷിക്കേണ്ടതായ്ക്കുന്നു. പേഷ്വാമാരുടെ ദരണം ഇ 
വിടെ അവസാനിച്ചു. പ്രസിഡന്സികാം മൂന്നും പര, 
സ്തരം ബന്ധിപ്പിക്കുവാന് ഇതോടക്രടി സാധിച്ചു. 

സാഗാര്പ്രദേശവും ഇക്കാലത്തുതന്നെ ബ്രിട്ട് ഷ് 
ഇന്ഡ്യയോടേ ചേത്തു. ഇംഗ്ലീഷുകാക്കെതിരായി ഗ്രക്മാ 
ജാതിക്കാരുമായി രഹസ്യംലോചന നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന 
'സിന്ഡ്യയും ഇംഗ്ലീഷുകാക്ക്? ആജ്മിര് പിട്ടുകൊടുക്കു 
കയും, രാജപുത്രരില്ന്നിന്നും കവ്റും ഈടാക്കുന്നതി നുള്ള, 
അവകാശം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു യുദ്ധത്തിനു 

ശേഷം നാഗപൃരത്തെ അപ്പുസാഫബിനേയും ഇംഗ്ലീഷു. 
കാര് സ്ഥാനഭ്രംശം ചെയ്തു. 

ബോപാല് (18 17), ഇന്ഡോര് (1818), വേ 
ദാസു” (18 18) ആദിയായ മാറം വാരാജ്യങ്ങളിലും, റീവാ 

(1319), കോലപ്പ്ൂര് (1812), സാവന്ട്വാഡി (18 19), 

കച്ച” (1816-19), ഗാര്വാഠം (1820), കുത്തിയ 
വം൪ ആദിയായ പശ്ചിമ രാജ്യങ്ങളും ഇക്കാലത്തു” 
ബ്രി്ദീഷു” മേല്കോയ'മ സ്വീകരിച്ചു. 

ഒരണസാജ്യയം.--മാര്ക്വിസ് ഫേസ്റ്റിങ"സിന്െറ ഭരണ 

കാലത്തു” ഇന്ഡ്യയില് ഏതദ്ദേശീയരുടെ സൈന്പയശ 
ക്തിയും ഭരഞശക്തിയും ബ്രിട്ടീഷു” ഏകക്ഛൂത്രാധിപത്ച 
ത്തില് ലയിക്കുകയും, ബോംബേ പ്രസിഡന്സി ഇന്ന 

ത്തെ നിലയി ലെത്തുകയും ചെയ്തു. സാമ്മാജുത്തിലുറം പ്പെ. 
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ടാതെ ഇക്കാലത്തു” പഞ്ചാബും ബമ്മായും മാത്രമേ ഉണ്ടാ 

യിരുന്നുള്ള. പ്രസിഡന്സികറഠം രൂപീകരിക്കുകയും ബ്രി 
ട്ടീഷു ഏകകച്ഛുത്രാധിപത്വം ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതില് 
ലോര്ഡു ഫേസ്റ്റിങ' സ്, മാര്ക്വിസു ലെല്ലസ് ലിയുടെ. 
നയത്തെ ദ്രഡ്ഥ്കരക്കുകയും, ഉദ്ദേശത്തെ പുണ്ണമായി സാ 
ധിക്കുകയുംചെയ്തു. ബുദ്ധിമാനായ രാജയതന്ത്രജ്ഞനും, സമ 
ത്ഥനായ യോദ്ധധവും, വിശാലഘ്റാദയനുമായി ശോഭിച്ച, 
ഇദ്ദേഹം 18 28-ല് ഇസഡ്യം വിട്ടുപോയി. 

മരേക്വിസു ഒഫ് ഫേസ്റ്റിങ്സിനെറ പ്രബലമായ 
ഭരണാനന്തരം ഇന്ഡ്യയിലെ സമാധാനരഹിതാവസ്ഥ. 

മാരി, സമാധാവവും ഓനാഭിവ്ൃദ്ധിയും സംതൃഷ്യിയും 
പദ്ധമാനമായിത്ത ന്ന. 

1. ലോഡ് ആമേഴ്"സ്റ* (1893-88) 
“ ബ്രിട്ടീഷുശക്ത' ഖെധ്മായിലേക്കു പ്രവേശിച്ചുത്ു” ഇക്കു 

ലത്തായിരുന്നു. ഒന്നാംബെമ്മായുദ്ധമുണ്ടാകയും, ജാററ്സ്പ് 
പര്ശ്ശുക്കാരുടെ വക: ഭരതപൃരംകോട്ട പിടിക്കുകയും 
ചെയ്തതല്ലാതെ ഭധണപരിഷ്ഠരേങ്ങറം ഒന്നുംതന്നെ ഈ. 
കാലത്തുണ്ടായിട്ടില്ല. 

[.മേത്തെ 4 റ ല് ന് 0 ശതാബ്ദുത്തി 

നെറ മഭ്ധ്യകാലത്തു കി എണ്നൊരു പ്രധാനി 

ചെഗു കൈവശപ്പെ ത്ത യശേഷം, ആവാ തലസ്ഥാന: 
മാക്കി ഭരണം ആരാഭിച്ചിരുന്നു. ഇപ്രുകാരം ഉത്ഭവിച്ചു 
ബമ്മാരാജ്ം ക്രമേന പിസ”തൃതിയില് വദ്ധിച്ചു" ത്ആൃസ്ത്സുമ 

മിന്െറ അത പ എത്തി. ബമ്മായ്മുചഛ വെളിയില് 

നടക്കുന്നകായ ൨ അജഞുന്മാരായ യന്ന രാജാവും 

മന്ത്രിമാരും, ൨: ശക്തിയുടെ മാഹാത്മ്യം ഗരി 

ക്കാതെ കുമ്പ വം. സ്ഥലങ്ങഥം കൈവശപ്പെടത്തുവാ൯ 
ആഗ്രഹിച്ചു. ൨ സെയമ്ലം മഹാബാന്ഡുലന്െറ. 
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ഭനതൃത്വത്തില്, ബംഗാളത്തുനിന്നും ഇംഗ്ലീഷുകാരെ 

“ഓടിച്ചു അവരുടെ ഗവള്്റരെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കി ആവാ 

യില് കൊണ്ടുവരുവാന് പുറപ്പെട്ട. മൂന്നു ഇംഗ്ലീഷ"” 

“സൈസ്പ്യധിഭാഗങ്ങളില് ഒന്നു് ബ്രശ്മപുത്രാമാഗശ്ലും ആസ്സാ 

.മിലേക്കും, വേറൊന്നു കരമാഗ്ലും അരക്കാനിലേക്കും, മൂന്നാ 

മത്തെ സൈന്യം കടല്മാറ്റുട റത്ളണിലേക്കും പുറപ്പെട്ടു. 

“ഈ യാത്രയില് വളരെ സൈന്മുനഷ്തമുണ്ടായി. റത്കകണ്ടി 

ലെത്തിയ സൈസ്പം യുദ്ധത്തില് ബമ്മാസൈന്പൃത്തെ 

.തോല്പിപ്പ് സേനാനായകനെ വധിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ് 

കസെന്പ്യം ആവായില്ന്ിന്നും മൂന്നു മൈല് ദൂരമുള്ള യെന് 

൨. വുവി൯ എത്തിയപ്പോഴേക്കു രാജാവു സമാധാ നത്തി 

.നപേക്ഷിച്ചു (1826 ഫെബ്രുവരി). ആസ്സാം, അരക്കാന്, 

ടെനാസറീം എന്നീ! സ്ഥലങ്ങളും, യുദ്ധച്ചെലവിന്ദായി 

ഒരുകോടി രൂപായും ഉംഗ്ലീഷ്കാക്കു കൊടുക്കുകയും, ഒരു 

സ്ഥാനാപതിയെ ബെമ്മായില് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. 

ആദ്ധല്ചെലവു നിമിത്തം കടം വദ്ധിച്ചുവെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷു 

കാശ്ധൊനുപ്പെട് സ്ഥലങ്ങറംക്കു സ്ഥിരാഭിവൃങ്ധിയുണ്ടായി. 
മുംമെയിന് എന്ന ധീവരഗ്രാമം ഒരു വലിയ തുറമുഖമാ 

“യിത്തിന്ന. 
1117. ലോഡു” വില്യം ബ൯റിങ്ക് (1898-35) 

കമ്പന്ദിയുടെ വാണിജ്യ നിരസനവും 
ഭരണസ്വീകരണവും) 

ഏതദേശ്യരജ്യണ്ട മായുള്ള ഇടപാടുകംഠം,--സാദമജ വിസ്ത്ര 

ണവ; വയത്തില് ബന്റിങ്കിനു വെല്ലസ്ലി, മാര് സു? 

ഫേസിങ്സ് എന്നിപരെപ്പോലെ ഉന്നനന്ഥ നതമീന 

വക. ല. നരാ യ യി വേണ്ട ധം ഇടചെ 

ട്ടെ. ബറക വയടെ ആ ഞറനുസരണം അനുവത്തി . 

പുത് : ദത്തിനെ ഭരണകാലത്തു  വിയം 
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.കഴപ്പുങ്ങളുണ്ടായി. അയോദ്ധ്യാ, ഫ്ൈട്ടബാഴ്ട്, ഇന് 
ഡ്ലോ൪, ഗ്വാളിയര്, രാജപുൃത്ര രാജ്യങ്ങറം, . ഇവിടെയെ 
ല്ലേ ദുര്ഭരണം നിമിത്തം ആഭ്യന്തരകലഫവും ബ്രി 
ടീഷ് കോയ്ക്കുയോടുളമു ദ്വേഷവും വദ്ധിച്ചുവന്നു. ഇട 

പാടു ക്രടാതെ 

ഭരണം അസാ 

ദ്യൃമെന്ന് ബ 
ന്റിങ്ക് ക്രമേ 
ണഗ്രഹിച്ചു. ദ 

ഭരണം നിമി 

ത്തം മൈസ്മ൪ 
രാജ പ്പി നെ 

സ്ഥാനഭൂഷ്കനാ 
ക്ക്, ആരാജ്ലം 

1881-ല് ബ്രി 
ടിഷ് ഭരണ 

25. 1981-ല് ലോ 

൪ഡ റിപ്പണ്, 

ചിത്രം 9, ലോര്ഡു” വിലും ബ൯ഠിങ്ക് പ്രസ്ത്ന വംശ 

ത്തിലെ ഒയ രാജാവിഡ'" രാജ്യം വട്ടകൊടുത്തതുപരെ 
നിലനിന്നു. 1830-44 കുച്ചാര് രാജ്യവും, 1834-ല് 
കടകം, 18 35--ല് ജയിന്ഷ്യാ പ്രടേശങ്ങളം കവ്ലനിവക 
രാജ്യങ്ങളോ ചേത്തു. റന്ജി റസി ആമായി വാണിജ്യ 

സംബന്ധമായും, സിന്ഡിലെ അമീര്മാരുമായി ബ്രിട്ടി 
ഷ് വാണ്ടിജ്യാത്ഥം സിന്ധനദിയില് സ്വാതന്ത്രം ലഭി 
ഛ്ഒന്നതിനുവേണ്ടിയും ഓരോ ഉടമ്പടിഒ ചഡ്യത് ഭാവിയില് 



10 . അഭിനവ ഫൈസ്്ത്രം ഇന്ഡ ചേരിത്രം 

ബ്രിട്ടീഷ്കാരെ അഫഗാനിസ്റ്റാനിലേക്കു പ്രവേശിപ്പി 

ക്ടവാനിടയാക്കീയ തരംഭ മുഖാന്തരങ്ങളായിരുന്നു. 

ര ണപരിഷ്ഠാര ്ങം:--ബന്റിങ്ക” പ്രദുവിന്െറ ഭരണ 

കാലം സമാധാനം, ഭരണപരിഷ്യാരം, ആശ്വാസസമ 

ഗ്വിതമായ ധനാഭിവൃദ്ധി, സാന്മാഗ്ലികവില്ലാഭ്യസേട 

എന്നിലയുടെ കാലംതന്നെയായിരുന്നു. 

ഇന്ഡ്യന് മജിസ്റ്രേട്ടന്മാരുടെ എണ്ണവും അവക്കുള്ള, 

ശമ്പളവും ഇദ്ദേഹം വദ്ധിപ്പിച്ചു. ലോര്ഡ് കോടന്യമ 

ലീസ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന പ്രോലിന് ഷ്യല് കോടതികഠം. 

ഇദ്ദേഹം നിത്തലാക്കി. ഡിസ്ത്രിക്സ് ജഡ്യിമാകഃ മജിയ്ത്രേ, 

ട്ടധികാരംക്രടെ കൊടുത്തു. വടക്കുപടിഞ്ഞാറെ പ്രോവി൯ 

സുകളുടെ ആവശ്യത്തി 2 ലക്ക് അലഹബാദില് ക്രുരത 

ലായി ഒരു ഫൈക്കോടതിയും പുതിയ റവന ബോര്ഡും. 

ഏപ്ലെടത്തി. 
1833--ലെ ചേട്ട അവീകരണം.-ഇതനുസരിച്ചു്

 ഭരണാ 

ധ'കാരം 20 .വഷ്ത്തേക്ഷക്രട കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുകയു 

ണ്ടംയി. ചൈനായുമായുള്ള വാണിജ്യവും കമ്പനിയുഭെ 

ഏകാധികാരത്തില്നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കി. ഭരണജോലി 

യില് മാത്രമേ ഭാവിയില് കമ്നി ഏപ്പെട്ടിരിക്കാവു എ, 

നും, കമ്പയിവക മൂലധനമെല്ലംവിറവ" ഒഫേരിക്കാരുഭെ 

ബാദ്ധ്യൃതകഠം എല്ലാം 40 വഷത്തിനകം തീത്തുകൊള്ളു. 

ണമെന്നും ല്യവസ്ഥചെയ്തു, നാലാമതായി ഒരു പ്രസി 

ഡന്സി, ആഗ്രായും അയോഭ്ു യും ഉഠാപ്പെടത്തി' 

സ്ൃഷ്ഠിച്ചു. എന്നാല് അധികം താമസിയാതെ ഇതു ഒരു 

ലഫ്മടനന്൯൨ ഗവര്ണരുടെ കീഴിലുള്ള ഒരു പ്രോവി൯ 

സാക്കപ്പപെട്ട. ഭരണനി റുഫണ സഭയുടെ അംഗമായി ഒരു 

സാമാജികനെക്രടെ നിഷമിച്ചു” (ആകെ 4) നിയമനിമ്മമ 

ണത്തിനു സരകമയ്യമുണ്ടാക്കി. 18 98-പരെ ഈ സാമാജി: 
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കനു ഭരണനിര്വ്വണകായ്യങ്ങളില് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലംയി 
രുന്നു. മദ്രാസ്, ബോംബേ ഈ പ്രസിഡന്സികഠക്കു 
നിയമന്നിമ്മിതി, ല്യയനിണ്സ്യം ഇവയി'ലുണ്ടായിരുന്ന 
സ്വാതന്ത്രം എടുത്തുകളഞ്ഞു- 

ഴു വിദ്യഭ്യോസം:--ഇന്ഡ്ധ്യയില് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രചര 

ണാത്ഥം ബന്റിങ്ക" പ്രഭ ചെയ്തു ശ്രമം വളരെ ഫലപ്രദ 
മായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ, സാഹിത്യം എന്നിവയോളം 
പ്രാധാന്യം കല്ലിക്കേണ്ടതായി മറെറാന്നുമി ല്ലെന്നും, 
അതിനാല് ഉയന്നതരം വിദ്യാഭ്യാസം ഇംഗ്ലീഷില്തന്നെ 

നടത്തണമെന്നും ഇന്ഡ്യന് കൌണ്സില് നിയമസാമാ 
ജികനായ ലോര്ഡു* മക്കാളി അദിപ്പായപ്പെട്ട. :/ഈയ 
ഭൂമിയില് ഇതിനേക്കാഠം പ്രാധാന്യമേറിയ യാതൊരു 
വിഷയവും ചിന്തനീയമായിട്ടില്ല?? എന്നത്രെ ഈ നിശ്ച 
യത്തെപ്പുററി പ്രൊഫസര് സീലിയുടെ അഭിപ്പായം. 
ഇഗ്ലീഷുഭാഷാ സാഫിത്യസമ്ഖത്തു മാഹാത്മ്യമേറിയതു 
തന്നെയാണെങ്കിലും, മക്കാളിയുടെ മിനിട്ട്സ്” അനു 
സരിച്ചു" ഇന്ഡ്യയിലെ ഉയന്നതരം വില്യാഭ്യാസം ഇംഗ്ലീ 
ഷു” ഭാഷയില്: നടത്തപ്പെട്ടത്, ഇന്ഡ്യ൯ ഭാഷകളുടെ 
തുന്നമനുത്തിനും സാഫിയ്യസമ്ധത്തിനം എന്സവേണ്ടാ 
ജാത്യക്യബോധത്തിരം ഹാന്ദികരമായിരുന്നുവെന്നു 
സമ്മതുച്ചേ തിരു. മൃുതദഭാഷയായ സാസ്ലൃതത്തോടു താര 

തമ്യപ്പെടുത്താതെ ജീവല് ഭാഷയായ ഹിന്ദുസ്ഥാനിയോട 
ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയും, രണ്ടുഭാഷ 

കാഠംക്കും അഭി വൃദ്ധ ാഗുമുഭക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെ 
ങ്കില്, ഇന്ഡു ൮ ന്ന് ക്രടടത അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുമായി 
രുന്നു. 

സാമൂഹുയപരിഷ്യാരങ്ങം. വന്റിങ്ക് പ്രഭവിന്റെ യശ 

സ്്രീനുടി സ്ഥാനമായി ക്ക യ്ങ്ങളില് സര്വപ്രധാന 
മായതു" അദ്ദേഹം “സത” പുന്ന പുരാതന നടപടിയെ 
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1 8 29 -ല് ധൈര്യസമേതം വിരോധിച്ചു നിമ്തല്ചെയ്തു 
താണു. ഈ ഏര്പ്പാടു സാന്മഗ്ലികമായും മതസംബ്ബ 
ന്ധമായും ശരിയല്ലെന്നു” അന്നത്തെ ജനങ്ങറം ശഠിക്കാ 
നിടയുണ്ടായ രുന്നു. എന്നാല് അക്ബര് ചക്രവത്തിജുടെ 
കാലത്തുപോലും നിലനന്നിരുന്ന ഈ ശ്രൂരനടപടി ബ 
ന്റിങ്ക്പ്രഭ ധൈര്യസമേതം ന്ദിത്തലാക്കുകയും, രാജപു 
തൂരുടെ ഇടയില് പെണ്കുട്ടികളെ കൊന്നുകളയുന്ന രി 
തിയ്യം അടിമവ പാപ്പാരവും വിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു. തു 

കഠം എന്നൊരുക്രട്ടം കൊള്ള ക്കാരെയും ബന്റിങ്ക"പ്രള 
അമര് ചെയ്ത. 

117. സര് ചറേത്സ് മെറവ്കാഫ് (1835-36) 

മെറവ്കാഫിനന്െറ ഭരണകാലം ചരിതൃപ്പസിഭ്ധ 
മാക്കിത്തിത്ത സംഗതി, മുദ്രാലയപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളി 
ന്മേല് അതുവരെയുണ്ടാഷിരുന്ന പ്രതിബന്ധ്ഠം മാററി 
സ്വാതന്ത്ര്യം നല്കിയതാണു". രാജദ്രോഫകരമായ പ്ര 
സിദ്ധീകരണങ്ങറംമാത്രം വിരോധിക്കപ്പെട്ട. വിശാലാ 
ശയനായ മെറവ് കാഫിന്െറ ഈ പ്രവൃത്തിയെ കമ്പ 

നി ഡയറക്ടറന്മാര എതിക്കുകയുണ്ടായി, സ്വാതന്ത്രുപ 
ന്ഥാവില്ക്രടി മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനുത്തില് ഈ നിയമം 
ഇന്ഡ്യക്കു വളരെ സഹായകരമായിരുന്നിട്ടണ്ട്. 

സ്സ്, ലോര്ഡ് ആക്ക് ല൯ഡ്” (1836-49) 
1-5 അഫ്ഗാന് യും (183649 ).--പ്രകൃതി 

യുടെ കോട്ടകഠം അത്'ത്തികളില് ഉണ്ടെങ്കിലും റഷ്യ 

ഇന്നും ഇന്ഡ്യയുടെ ശത്രുവായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. 
ഇന്ഡ്യംശവണ്മെന്വ” അഫാഗാനിസ്റ്റന് പിടിച്ചട 
ക്കതെ, അതിനെ ഇന്ഡ്ൃൃയയ്യക്ടം റഷ്യക്കും മ്പ 
അതിത്തിയിലെ സ്വതന്ത്ര ബന്ധുരാജ്യമായി പാലിച്ചു 
കൊണ്ടു പോന്നതില് അന്തര്ഭവിപ്ചിരിക്കുന്ന നയം 
കട്ടും പ്രാധാന്യം കറ ത്തതല്ല. ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ അധീ! 
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നതയില് നിന്നും ഇന്ഡ്യയെ സ്വായത്തമാക്കുലാ൯ 
ഇതരയ റോപ്യുന് രാജ്ചൃക്കാക്കെന്നപോലെ റഷ്യൃയ്്ം 
ആഗ്ൃഡമുണ്ടായിരുന്നതിനാല്, ഇന്ഡ റ)യെ ശത്രുക്കളില് 
നിന്നും പാലിക്കാന് ഗവബ്മെന്വ വളരെ ശ്രമം ചെ 
യ്യേണ്ടിവന്നു. അഫ് ഗാനിസ്റ്റാ൯ ഇന്ഡ്യയുടെ വടക്കു 
പടിഞ്ഞാറേ ആതിത്തിയായ ഫിന്മുക്കുഷിന'” അ ത്തു 
റഷ്്യയോടടുത്തു കിടക്കുന്നതിനാല്, ആആ രാജ്യം പ്വിടി 
ച്ചടക്കിയാല് തന്നെയും അതിനെ കൈവശം വച്ഛ 
കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു” ന്ദിസ്ത്രാരസംഗതിയല്ല. എന്നാല് ആ 
രാജ്യം പിടിച്ചടക്കാതെ ബ്രിട്ടീഷു” ബന്ധുത്വത്തില് തദ്ദേ 
ശികാഠം തന്നെ ഒരിക്കുന്നപക്ഷം, റഷ്യയരില്നിന്നുമ്ള തപ 
ദ്രവമോ ഇന്ഡ്യയുടെ അതിത്തി പാലിക്കുന്നതിലുള്ളു 
വിഷമങ്ങളോ നേരിടാതെയിരിക്കുന്നതാണെന്നു ഗ്രഫപി 
ച്യത്രേ ആ നയം ഗവണ്ടെന്വ സ്വീകരിച്ചതു”. 

മിന്റോപ്രഭവിനെറ കാലത്തു റഷ യരുടേയും ഫ്രഞ്ചു 
കാരുടേയും ആക്രമണം ഭയന്നു” 1809-ല് അഫഗാ൯ി 
സ്റ്റാന്ദ് ലേക്കു ഒരു സ്ഥാനാപ്പതിയെ അയച്ചിരുന്നു. റന്ജി 
റ൨ സിങ്ങിന്െറ വകയായ പചെഷ്വാര് അധിനമാക്കുവം൯ 
അമീ൪ ഡോസ്റ൨ മഹമ്മദിനെ ഗവണ്ണൂര് ജനറല് അനു 
വദിച്ചല്ല. ഇതുനിമിത്തം ഡോസ്റ്റും മഹമ്മമു" റഷ്യന് ബ 
ന്ധത്തിലേടപ്പട്ടു. ഡോസ് റ൮" മഫമ്മദിനെ സ്ഥാനഭ്രംശം 
ചെയ്ത് ഷാഷ്യജായെ അമീര്സ്ഥാനത്താക്കുലാന് ഇംഗ്ലീ 
ഷ്യകാര് നിശ്ചയിച്ചു. 1889-ല് റമ്മ്യര് അഫ്ഗാനി 
സ്താനില് ഇടപെട്ടതോടുക്രടി, ഒന്നാമത്തെ അഫ്മ"ഗാന് 
യുദ്ധം (18 39-49) ഉണ്ടായി. ആരംഭത്തില് ഇംഗ്ലീഷ് 
കാക്കു സാരമായ തോല്വിയും നഷ്ഠവുമുണ്ടായദ്മിലും, എ 
ല്ല൯ബഖറാ ഇന്ഡ്യയില് എത്തിയതോടുക്രടി വിജയം 
സിദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി. 
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വല്, ലോര്ഡ് എല്ലന്ബോ (1842-44) 

1-൦ അഫ്ഗാന് യുദ്ധം വിജയകരമായി പയ്ക്ുവസാ 
നിപ്പിച്ചതും (1842), സിന്ഡു” കയ്ഖനിവക സ്ഥലങ്ങ 
ളോടു ചേത്തതും (14 583), ഗ്വാളിയര് ലഹളയും (1843) 
മാത്രമാണു” ലോ൪ഡു” എല്ല൯ ബറോധുടെ കാലത്തെ 
പ്രധാന സംഭവങ്ങറം. പ്രസ്ലാവയോധഗ്യുക്കളായ ഭരണ 
പരിഷ്ഠപ്രാരങ്ങാം ഒന്നുംതന്നെ ഇദ്ദേഹം വരുത്തിയിട്ടില്ല. 

സിന്ഡ് ചേര്പ്പെടുന്നതു” (18 43).---- ഇംഓലത്തു” 

സിന്ഡ്യ,“ രാജ്യത്തെ ബലുചിവസ്ററജരും പരസ്തരമിത്രങ്ങ 
മായ മൂന്നു അധികാരികഠം പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളായി 
ഭരിച്ചുവന്നിരുന്നു. 1809-ല് ലോര൪ഡു” മിന്റോയുടെ 
കാലത്തായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷുകാര് ഇവരുമരയി ആദ്യം ഇട 
പെട്ടതു”. 18 32-ചരെ ഇംഗ്ലീഷുകാരും സിന്ഡു കാരും 

തമ്മില് സഖിത്വം പാലിച്ചു. എന്നാല് പ്രസ്തൂുതവഷ 
ത്തില് ചെയ്തു ഉടമ്പടിപ്രകാരം ഇംഗ്ലീഷ് കച്ചവടക്കാര് 
എതിര് കക്ഷികളുടെ വക സ്ഥലങ്ങറം കൈവശപ്പെടുത്തു 
വാന് മോഫിക്കുകയോ, അതിന്മേല് ദ്ദ്ഘിപതിക്കുകയോ 
ചെയ്യരുതെന്നു” ല്യയവ സ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് ഇന് 
ഡ്യൂന് വണിക്കുകമക്കു താഴെ പറയുന്ന മുന്നു ധ്യവസ്ഥകഠം 

അനുസരിച്പു"സിന്ഡില് പാണിജ്യാത്ഥം പ്രവേ ശിക്കാമാ 
യിരുന്നു: - (1) കരമാഗ്ലരമോ നദിയില്ക്രടെയോ യാതൊ 
ത്തനം യുദ്ധ സാമഗ്രികാം കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകരുതു"; 
(മുപ്രസ്തുത ന൯ദദിയില്ക്രടി സൈന്യങ്ങളെ കൊണ്ടുപോ 
കയാ൯പാടില്ല്; (9) ഇംഗ്ലീഷ് കച്ചവടക്കാർ സിന്ഡില് 
്വവേശിച്ചാര കായ്യസാഭ്ധ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഉടനെ സ്ഥലം 

വിട്ടുപൊയ്യെ്ലാള്ള ണം.” ഒന്നാം അഫ"ഗാന്യുദ്ധകാലത്തു 
ഈ ഉടമ്പടി പ്രയോഗത്തില്തന്നെയിരുന്നു. സിന്ധുനദി 
ഗതാഗതചാശ്ലുമായി മപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നു' ഇംഗ്ലീ 
ഷ' കാക്കു മോഫമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സിന്ഡു” സ്വത 
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നത്രമായി രിക്കുന്ന കലേത്തോളം ഇതു സാദ്ധ്യമല്ലായിരുന്നു. 
ഒന്നാം അഫ് ഗാന്യുദ്ധകാലത്തു” മുന്ഉടമ്ഖടിയെ വക 
'ലയ്യ്ാതെ സിന്ഡില്ക്ൂടി കമ്മന്മിക്കാർ ഇംഗ്ലീഷ* 
സൈസ്പ്ത്തെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോംയി. അനന്തരം ഒരു 
ബ്രിടീഷ്” സൈന്യത്തെ സിന്ഡില് സ്വീകരിക്കേണ്ട 
തായും വന്നു.ഏന്നാല് അഫ്ഗാന് യൃദ്ധം അവസാനി 

ച്ചപ്പോഠം സിന്ഡു' പിടിച്ചടക്കുവാന് സര് ചറത്സ്* 
നെപ്പിയര്എന്ന സൈന്ധ്യാധിപനെ എല്ലന്ബരോ നി 
യോഗിച്ചു. 18 43-ല് മിയാനി, ഫൈദ്രബാദ' എന്നി യു 

ദ്ധങ്ങളില് സിന്ഡിലെ സൈസന്മയങ്ങാം നിശ്ശേഷം തോ 
ല്ലയകയാല്, രാജ്യം കമ്പനിവക സ്ഥലങ്ങളോടു ചേത്തു. 
ഇപ്രകാരംസിന്ഡ ചേത്തതു” ഒരുവിധത്തിലും സാധൂ 
കരിക്കാവുന്നതല്ല. ) 

ഗ്വാളിയര് ലഹള. ,-_ദൌലററ'റാവുസിന്ഡ യുടെ ദത്തു 
പൃത്രന്ദായ ജങ്കാജിസിന്ഡൂയുടെ മരണശേഷം 1843-ല് 
ഗ്വാളിയറിലെ 40,000 സൈന്യം അധികാരം സ്വായ 

ത്തമാക്കിയതോടുക്ൂടി, രാജ ത്തു 'ല് ആഭുന്തരലഹളകറഠം 

പഭധിച്ചുവന്നു. സര് ഫ്യൂഗവു് മഹാരാജപരം, പാനിയ൪ 
എന്നീ യുദ്ധങ്ങളില് പ്രസ്തുത സൈന്പ്യങ്ങളെ നിശ്ശേഷം 
തോല്ലിച്ചുഃ; എങ്കിലും രാജ്യം ചേക്കാതെ ഭരണം തല് 
ക്കാലം ശരിപ്പെടത്തുകയാണുണ്ടായതു”. സിന്ഡ്യാ മഹാ 
രാജാവ്യ” മഹായുദ്ധകാലത്തു” ബ്ബിട്ടീഷ് ഗവണ്ടെന്റിശ് 
പല സഹായങ്ങളും ചെയ്യിട്ടണ്ട്. 

൬. സര് ഹെന്റി ഹാര്ഡി൯ജ്” (1844-48) 
(പഞ്ചാബിലെ ബ്രിട്ടീഷ് അധികരേസ്ഥാപമാം) 

1-മേത്തെ സിക്കയുഭം (1845--40).-൨ന്ജിറവസിങ്ങി 
൭൯ന്റ മരണാനന്തരം (18 39), 60,000 സിക്ക്'സൈ। 

ന്യം 1845 ഡിസംബര് ആരംഭത്തിര സട്ലജ് കടന്നു 
കമ്പനിവക സ്ഥലത്തു പ്രവേശിച്ചു” കൊള്ള.യാരംഭിച്ചു. 
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സ്വത സ്സിദ്ധമായ യൈയ്യത്താലും മതവൈരാധഗ്യൃത്താലുമ: 

പ്പേരിതരായ ഇവഭോളം ശക്തന്മാരായ വേറെ ശര്രുക്കഠം 

ഇന്ഡ്യയില് ഇംഗ്ലീഷ്കാക്കില്ലായിരുന്നു. ഇവരോടു 

യുദ്ധത്തിനായി സ൪ ഘ്ൂഗവു" സൈസ്മസമേതം പുറപ്പെ 

ട്ട. ലോര്ഡ് ഫാ൪ഡിന്ജും സാധ സൈനു വയാധിപനാ 

യിപ്രവത്തിച്ചു. 1845 ഡിസംബര് മാസത്തില് മുഡ് കി, 

ഫെറോസ്ഷാ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളില്വച്ചു” സിക്കു. 

കാക്കു" പരാജയമുണ്ടായി; പലര് വധിക്കപ്പെട്ടു. ആല് 

വാഠം യുദാത്തില് സര് ഹാരി സ്ത്ിത്തു് ചൂണ്ണമായ ഒരു 

വിജയം നേടി. ഒടുവില് സട ലജ്തീരത്തുള്ള, സൊബ്രാ 

യോണില്വച്ഛു് 1849 ഫെബ്രയവരിയിര സർ ഫ്യൂഗയ്വ് 

സിക്കു“സൈന്ദ്യത്തില് ശേഷിച്ചവരെ പുറകോട്ടോടിച്ചു. 
കൊണ്ടു” ലാഹുദിലെത്തി. ഈ യുദ്ധങ്ങളില് സിക്കുകാ. 

ക്ഒ സൈന്പ്യവും യുദ്ധസാമഗ്രികളും വളരെ നഷ്ടപ്പെട്ടതി 
നാല്, ഏതിക്കുക പ്രയാസമെന്നു കണ്ടു സമാധാന മുട് 
ഖ്വടിഒ ചയ്തു. 

ലഹ്േറിലെ ഉടവടി (1846)... ഈ ഉടമ്പടിപ്രകാരം: 

സിക്കു"സൈന്പ്യത്തെ കുറയ്യൃകയും, യുദ്ധത്തിനുപയോ. 

ഗിച്ച തോക്കുകഠം ഇംഗ്ലീഷ് കാരെ ഏല്പിക്കുകയും, യൂഭ്ധ 

ച്ചെലവിനായി ഒന്നരലക്ഷം രൂപാ ഇംഗ്ലീഷുകാക്കു കൊ. 

ടുക്കുകയും ലെയ്ക്ക ബ്രിട്ടീഷ” രാജഃ തിത്തി ബീയസി ലേക്കു. 

മാറ൨ക യും,പഞ്ചാബു” ഭരണം ഡാലിപ'"സിങ്ങിനുവേണ്ടി 

ലംല്സിങ്ങിന്െറ സഫായത്തോടുക്രടി റന്ജിറവസി 
ങ്ങിന്െറ വിധവതന്നെ നടത്തുവ-നനുവദിക്കുകയും- 
ചെയ്തു. ലാഹുറില് മേജര് ഹെന്റിലാമന്സിനെയും ഒരു 

ഇംഗ്ലീഷു സൈസ്പ്യത്തെയും സ്വീകരിച്ചു. 

ഒന്നാമത്തെ സിക്കുയുദ്ധം ലാഹു൪ ഉടമ്പടിയാല് വിജ 

യകരമായി അവസാനിപ്പിച്ചതിനുശേഷമമ്മു. ഭരണ. 
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കാലം രാജ്യക്ഷേമാത്ഥം പരിഷ്റ്രാരങ്ങറം നടപ്പില്വരു। 

ത്തുന്നതിനായി ലേോ൪ഡ്ധ്ോ൪ഡിന്്കക് വിനിയോഗിക്കും 

സൈന്യത്തിന്െറ എണ്ണംകറചു. സൈന്പ്യച്ചെലവിരു 

സാരമായ കുറവു വരുത്തി. കൃഷിയുടെ ഉപയോഗാത്ഥം 

ബ്രിട്ടീഷകവണ്മന്വ ചെയ്യു പ്രഥമ കൃഷ്ച്യം ഗാന്ജസ് 

തോടു വെടിക്കുകയായിരുന്നു. ശൈശവാവസ്ഥയി ലിതന്ന 

റെയില്വേ ഏരപ്പംടിനും ഇദ്ദേഹം വേണ്ട പ്രോത്സാഹ 

നും നല്കി; ഇംഗ്ലീഷ് ലില്ലാഭ്യ്യസം ലഭിച്ചവക്കാണു് 

ഉല്ലയോഗലബ്ലിക്കു കൂടുതല് അവകാശമെന്ന ൯്ബന്ധ 

നയ്യണ്ടാക്കി, 

11. ലോര്ഡ" ഡാല്ചുസി (1848-58) 
ഭാജ്യസ്യാദനം (പുരോഗമനണയം), 798 മുതല് 

1943 വരെ യബ്രിട്ട്ഷ് ഇന്ഡ്യയം ഉറമു൯ ന്നതു വെല്ല 

ന സ്റ്റിയും ഫേസ്റ്റ! 

ങ് സും ഇട്ടിരു 
ന്ന അടിസ്ഥാന 

ത്തിമ്മേലായിരു 

ന്നു. ജപ്പ്ോഴം 

സാമ്രാജ്യം ” വു 

യ്യാധ' കും മുറ: 

ഈ കായ്യസാ 

ദ്ധ്യത്തിന്ദായി 

ചിതം 3. യ ഡല്ഹുൂസി ഡല്ഫുസി പ്രഭ 

1839-ല് ഇന്ഡ്യയിലെത്തി.  ഭരനരിതിയില് പല 

സ് ൭ 



1: അഭിനവഫൈസ്ത്തം ഇന്ഡ്യയാചരിത്രം 

വൃത്യംസങ്ങാം ഇതില്പിന്നെ മുണ്ടായീട്ടണ്ടെങ്കിലും, 

ഡത്ഹുസി ഇട്ടതായ അടിസ്ഥാനം ഇന്നും നിലനില് 
ക്ങന്നുണ്ടു”. ബ്രിട്ടീഷ്” ഇന്ഡ യുടെ മൂന്നാമത്തെ 

സംസ്ഥാപകനായി ഇദ്ദേഹത്തെ ഗണിക്കേണ്ടതാണു. 

ഇദ്ദേഹം ഇന്ഡ്യയാവിട്ടപോയശേഷം വലിയ ശി 
പായിലഹള മുണ്ടായെങ്കിലും കാലാന്തരത്തില് രാജു 
ത്തിനന്െറ സ്ഥിതി ക്രമാനുഗതമായി അഭിവൃഭ്ധിപ്പെട്ടു- 
ഇന്ഡ്യയുടെ രാജ്യസ്ഥിതി, വിദേശകാര്യങ്ങറം, വ്യവസാ 

യാദി ആഭ്യന്തരകാര്യങ്ങറം, എന്നിചയില് ഡല്ഫഥ്ഹുസി 
യുടെ പരിഷ്ടരാരങ്ങറം ഫലപ്രദമായി പ്രതൃക്ഷപ്പെട്ടി 

ണ്ട്. 
രാജ്യവിസ്ത്ാരം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുക, സംസ്ഥാനങ്ങറം 

യോജിപ്പിക്കുക, രാജ്യത്തിന്െറ ധനസ്ഥിതി അഭിവൃദ്ധി 
പ്പെടുത്തുക, എന്നീ മുന്നു കായ്ക്ുങ്ങളായിരുന്നു ഡല്ഫഹ്ഹുസി 
ഇ൯ഡ്യയില്-ചെയ്തതു”. ആക്രമണം, സ്ഥിരീകരണം, ' 
ദൂഡ്ഥീകരണം എന്ന മൂന്നു പടങ്ങളില് ഡള്ഫുസി ഇന് 
ഡ്യയയില് ചെയ്ക വേലയെ സംക്ഷേപിച്ചു” പറയാധുന്ന 

താണു”. 

ആക്ൃമണം നടത്തിയും, ദത്തെടുക്കുന്നതിനുള്ള. 

സ്വാതന്ത്ര്യം തടഞ്ഞും, ദുരഭരണം എന്നുള്ള കാരണം 

പറഞ്ഞും സൈന്പയച്ചെലവിലേയ്മ; വകവച്ചും ഡല് 
ഗൂസി അനവധി പ്രഃദശങ്ങാം ്ര്ിട്ടീഷ് ഇന്ഡ്യയോടു 
ചേത്തു. അനന്തര കാലങ്ങളില് അതിത്തി മാററങ്ങറം 
വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഈ വിധം രാജ്യങ്ങഥം അ 
ധികം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ഡ്യയോടു ചേത്തിട്ടില്ല. രണ്ടാമ 
“ത്തെ സിക്കുയുദ്ധം (18 48 491) മൂലം പഞ്ചാബും, സ്വാ 

മിദ്രോഹം കാരണമാക്കി 1850-ല് സിക്കിം എന്ന ചെ 
റിയ . രാജ്യവും ഡല്ഹുസി കമ്പനിവക പ്രദേശങ്ങളോടു 
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ചത്തു. 18 52 ലെ രണ്ടാംബമ്മായുദ്ധാവസാനത്തില് 

പപെഗു ക.്നിക്ക ലഭിച്ചുതോടുകൂടി സാമ്രാജ്യം വടക്കു 
കിഴക്കോട്ടും വ്യാപിച്ചു. 

മടാമത്തെ സിക്കയും (1848--49).--- ഒന്നാമത്തെ 
സിക്ക് യുദ്ധാവസാനത്തില് ലോര്ഡുഹാര്ഡിന്ജ് ക്രടു 
തൽ ഗൌരവമായി പ്രവത്തിച്ചിരുന്നെങ്കില് രണ്ടാമതൊരു 
യുദ്ധത്തി നിടയാകയില്ലായിരുന്നു. മുഠംടാനിലെ ഗവര് 
ണ൪ മുഠംരാജന് ലാസര് ഗവസ്ടെമ്റിനു” അടയ്യേണ്ട 

കപ്പം മുടക്കുകയാല്൯ സ്ഥാനത്യാഗം ചെയ്തുകൊള്ളാമെന്ന 

സമ്മതിച്ചതനുസരിച്ചു്, അദ്ദേഹത്തെ പിരിച്ചയയ്യക് 
വാന് പോയിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ സിക്കു 
കാര വധിക്കുകയും യോജിച്ചു ലഹളയാരംഭിക്കുകയും 
ചെയ്ത. യുദ്ധംനടത്തി സിക്കുകാരെ ശരിയായി ശിക്ഷിക്ക 
ണമെന്നു” നിശ്ചയിച്ചു" ഡല്ഫുസി ലോര്ഡഗവിനെറ 
നേതൃത്പത്തില് സൈഡ്ലത്തെഅയച്ചു. സൈന്യാധിപന് 
ദിവ ചാധിയായി പ്രവത്തിച്ചതുന്ദിമിത്തം ചിലിയാന്വാ 
ലായിലെ യുദ്ധത്തില് (18 49-ജാനുവരി) ഇംഗ്ലീഷ് കാക്കു 
വലിയ സൈസ്ധയനഷ്മവും പരാജയവുമുണ്ടായി. എന്സല് 
ഫെ്യയുവരിമാസത്തിലുണ്ടായ ഗുജറാററിലെ യുദ്ധത്തിൽ 
സിക്കുകാര് ൯ ശ്ലേഷം തോല്ലകയും, അവരുടെ സഹായ 
ത്തിനായി വന്നിരുന്ന അഫഗന്മോര് കൈബര്പാഡ്സ്സ് 
മാം ഓടിപ്പ്യോകയും ചെയ്തു. 

ഡാലിപ്പ'“സിങ്ങിനു ഗവര്ണര് ജനറല് ഒരു പെന് 
ഷ൯ അനുവദിക്കുകയും, പഞ്ചാബു” രാജ്യത്തെ ബ്രിട്ടിഷ് 

ഇന്ഡ്യയോട ലേക്കുകയും, ഭരണ.ഞ്ിനായി 3 അംഗത്ജ 
പ്പെട്ട ഒരു ബോര്ഡ് പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യം 

പ റി യ സഹോ 

ക്രന്മാര ഈ ബോര്ഡിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു. ജവ 



൭0 അഭിനവഫൈസ്സ്്യം ഇന്ഡ്യചര് ൭൦ 

രുടെ ഭരണത്തില് പഞ്ചാബിന്” വചിയ അഭിവൃദ്ധിയും 
ണ്ടായി. ശിപായി ലഹള അമമത്തുവാന് സിക്കുസൈസന്പ്യം- 
ഇംഗ്ലീഷകാക്കു വലിയ സഫഹയേചൈയ്ക. ഒന്നാമത്തെ: 
ലോകമഹായുദ്ധത്തില് (1914-18) സിക്സൈസ്പും, 
ബ്രിട്ടീഷ്സാമ്രാജ്യത്തിനുലേണ്ടി! പല വിജയഞ്ജഠം നേടു. 
കയും, വീയ്തുപരാക്രമങ്ങഠം നിമിത്തം കീത്ത് മുദ്ദ വാങ്ങു. 
കയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു”. റ് 

8.ഠമത്തെ ബമ്മായുദ്ധം (18 5൭). 1951-ല് ബമ്മാ 

ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവയ 1898-ല് ഭരിച്ചിരുന്ന ആളിനേ 
ക്കാഠം ക്രടുതല് വിശ്വ സ്തൃനായിരുന്നില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് കല്പ 
വടക്കാക്കു റതൂണില്വച്ചു” കഷ്ഠനഷ്യങ്ങറം നേരിട്ടകയും, ' 
അവര് ഇതിവനെപ്പുററി ഇന്ഡ്വയാഗവന്മെ റിനെ അറി 

യിക്കുകയം ചെയ്തിരുന്നു. ഈ വക കായ്യുങ്ങറം ശരിപ്പെട 
ത്തുവാനാഡയ। ബ്രിട്ടീഷുകാര അയചല്പിരുന്ന സ്ഥാനാപതി 
കരെ പേണ്ടവിധം ബഫഹ്ുഠാനിക്കാതെഴിരുന്നതിനാല് 

യുദ്ധം ആരാഭിക്കാതെ ശത്യയന്തരമില്ലായിരുന്നു. തആൃദ്യഭ്ഥ. 

ത്തിലേപോലെ സൈസ്പു നഷ്ടമുണ്ടറകാതിരിക്കത്തക്ക 
വണ്ണം ഏപ്പാടുചെയ്തശേഷം, ഡല്ഫുൂസി സൈന്യത്തെ 

ബമ്മായിലേക്കു” അയച്ചു. റമ്ക്കണ്, പ്രോം എന്നി സ്ഥല 
ങ്ങാം ഇംഗ്ലീഷുകാർ കൈവശപ്പെടുത്തിയിട്ടും രാജാവു 
സമാധാനത്തിനച്ചേക്ഷിക്കായ്ക്കയാല്, ലോപര്ബമ്മാ ഇന് 
ഡ്വയദയാട ചേത്തിരിക്കുന്നതായി ഡല്ഫഹുസി വിളംബരം 
പ്രസിഭ്ധപ്പെടത്തി. 

ദത്തവകാശം അനുവദിക്കാതെ ഡല്ഫുസി ബ്രിട്ടി 
ഷിന്ഡ്യയോടു ചേത്ത രാജ്യങ്ങളില് പ്രധാനമായവ 
സററാറാ, നാഗപുരം, സാംബല്പൃരം, ജാന്സി എന്നിവ 
യാണു. ദരണദൂഷ്മും നിമിത്തം അഷോദ്ധ്യയെ കമ്പനി 
വക പ്രദേശത്തോടുലചേത്തു. 1853-44 ബ്രിട്ടീഷ് സൈ 



ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ഡ്യന് സാമ്രാജ്യത്തിന്െറ സമ്പത്തി 21 

“ബ്ലുത്തിഒന്റ ചെലവു വകവച്ചു ബിറാര ആദിയായ 
പ്രടേശങ്ങറം സൈസാംകമ്പനിക്കാക്ക വിട്ടുകൊടുത്തു. . 

അത്ഥശ്ുന്മയവും ബ്രിട്ടീഷാധിപത്യത്തിന്െറ വില 
കറയ്യന്നവയമയേ പല സ്ഥാനമാനങ്ങാം ഡല്ഫുസി 

നിത്തലാക്കി, ആക്കാട്ടനുവാബു”, തഞ്ചാവയ൪ രാജാവു് 

എന്നിപക്കക്ക ഭരണാധികാരം വളരെ മുമ്പ്തന്നെ നഷ്ക 

പ്പെട്ടിരുന്നു. അവരുടെ മരണശേഷം ആ സ്ഥാനങ്കാഥം 

ഡല്ഫുസി ന്ദിത്തല് ചെയ്തു,  പേഷ്പായ്മച്ഛ് അലവന്൯ 
സായി അനുവദിച്ചിരുന്ന എട്ടുലക്ഷം രൂപായും നിത്ത 
ലാക്കി. . ബഹദ്ൂ൪ഷായില് നിന്നും മുഗഠംചക്രവത്തിസ്ഥാ 
നം എടക്കകയും, അദ്ദേഹത്തിന്െറ മരണശേഷം അവ 
കാശി രാജ സ്ഥാനവും പെന്ഷനുംകൊണ്ടു തൃഷ്ളില്പെട്ട് 

ഡല്ഹിയില് നിന്നും മാറി താമസിച്ചുകൊള്ള ണമെന്ന് 
ഏപ്പാടുചെയ്തുയും ചെയ്തു, 19 39 -മുതല് ഇന്ഡ്യയില് 

സ്വദേശസൈസ്പൃത്തിന്െറ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വഭ്ധി 
ച്ചിരുന്നു. ഇവരുടെ എണ്ണം കറ” പകരം ഇംഗ്ലീഷു? 

സൈന്യത്തെ താമസിപ്പിക്കാത്തപക്ഷം, ബ്രിട്ടീഷു" 
ശക്തിക്കു ഇളക്കം തട്ടവാ൯ ഉഇടയുണ്ടെന്നു ഡല്ഷുസി 
അറിയിച്ചു; ഹോംഗവണ്ടെന്വ് ഇതിന്നെ സാരമായി 

ഗണിക്കാതെ ഇന്ഡ്ൃയിലു ണ്ടായിരുന്ന ഏതാനും സൈ 

ന്പൃയവിഭാഗങ്ങളെ പേര്ഷ്യയിലേക്കും ക്രിമിയൻ യുദ്ധത്തി 
നജായി യൂറോപ്പിലേക്കും അയച്ചു. സ്വദേശസൈന്ദൃയത്തെ 

രാജ്യത്തിന്െറ പല ഭാഗങ്ങളിലായി പിരിച്ചയക്കുന്നപ 
ക്ഷം അവര് യോജിച്ചു പ്രവത്തിക്കുക പ്രയാസമാകയാല്, 
പഞ്ചാബിലും നേപ്പാളിലും സ്വദേശസൈന്്യങ്ങളെ നില 

നിത്തിയാല് മതിയെന്നു ഡല്ഫുസി അഭിപ്പായപ്പെട 
കയും, തദനുസരണം പ്രചത്തിക്കുകയും ചെയ്യതു" 
1 8 $ 7-ലെ ശിപായിലഹള അമത്ു്തന്നതിനു സഹഫായകര. 
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മായി ഭവിച്ചു. ഇന്ഡ്യയുടെ നന്മയായി തന്െറ ശരീര. 
സുഖത്തെപ്പോലും വെടിഞ്ഞ മഹാനായ ഈ രാജ തന്ത്ര 

ജ്ഞ൯ ഇന്ഡ്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്മാജ്യസവ്വാദനം 
പൂത്തിയാക്കിയമേഷം 1856-ല് രോഗിയായി ഇംഗ്ല 
ണ്ഡിലേക്കു തിരിച്ചുപോയി. 

ഭരണപരിഷ കാരങ്ങം;--ഡല്ഫ്ഹുസി പ്രഭവിന്െറ ചരിത്ര 

പ്രസിദ്ധി അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു കഷകരാജ്യമായി' 

രുന്ന ഇന്ഡ്യയെ ആധുനികകാലത്തെ പരിഷ് കൃതവ്യവ 
സായ രാജ്ചയമാക്കിത്തിക്കുവംന്൯ അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രയത്ത 
ത്തിത്മേലത്രേ. പിദ്യാഭയാസവ്യചരണത്തിനായി രാജ്യ 
മൊട്ടുക്കു' അനുവധി ഏലിമെന്ററിസ്ത്കൂളുകടും, പ്പസി 
ഡന്സിതോവം പല കാജ്ജേകറം കൂഠംപ്പെടുന്ന ഓരോ. 
സവ്യകലാശാലയും അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കുകയും, വ്വൈവ 
റവ വിദ്യാലയങ്ങറംക്ക് സഹായധനം നല,ന്നതിനു വേണ്ട 
ഏപ്പ്യാടുകറം ചെയ്തുയുംചെയ്തു. തപാൽ സംബന്ധിച്ചും 

ഏതാനും പപരിഷ്ഠ്രാരങ്ങഥം ഇദ്ദേഹം നടപ്പില് പരുത്തി. 
ഇന്ഡ്യയ്ക്ുള്ളില് എഎഴുത്തുകറംകു ക്രലി അരയണയാക്കി 
കുറച്ചു. പിദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള ക്രലിയും കുറവുചെയ്തം 

ധനാഗമമാഗ്ലുങ്ങഠം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുവാന് ഇതര 
പരിഷ്യാരങ്ങളേക്കാഠം സഹായിപ്പിട്ടള്ള തു” മരാമത്തു പരി 
ഷ്ട്രാരങ്ങളെത്രേ. ഗാന്ജസ് തോടു പൂത്തിയാക്കകയും, 
തീദ്പണ്ടി നടപ്പിലാക്കുകയം, ഒരു പുതിയ മരാമത്തു 
ഡിപ്പ്യാട്ടുമെന്൨ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്കുതോടുക്രട'. ധനാ 
ഗമമാഗ്ലുങ്ങറം പൂവംധികം അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ട. മത്സംബ ' 
ന്ധമായി എല്ലാവക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചു. വിവി 
ധജാതി മതസ്ഥര് അധിവസിച്ചുപോരുന്ന ഇന്ഡ്യ ഉപ്പ 
ഭൂഖണ്ഡത്ത'ല് ഇതു സാരമായ ഒരു പരിഷ്യാരംതന്നേ. 
യായിരുന്നു. 
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ച്ചാഠട്ട൪ നവീകരണം (18 5 3).-ഈ വഷ്ധം കമ്പനിയുടെ 

ചാര്ട്ടര പുതുക്കിയപ്പോഠം ബംഗാഠം ഭരണസംബന്ധ 
മായ ചുമതല ഗവണ്ണൂ൪ ജനറലില്നിന്നും മാററി, ഒരു 
പ്രത്യേക ഉദ്യോഗസ്ഥനില് സ്ഥാപിച്ചു. ഓരോ ഖ്രസി 
ഡന്സിയില്ന്നിന്നും ഗവണ്ണ൪ ജനറലിന്െറ കൌണ്സി 
ലിലേക്കു” പ്രതിനിധികളെ അയക്കുവാന് അനുവദിച്ചു. 

ഭരണസംബന്ധമായി സ്വതന്ത്രവാദം നടത്തുവാന് ഇവ 

രെ അനുവദിച്ചിരുന്നു.. എന്നാല് ഗവണ്ടെന്ഠിന്െറ 
സ്വീകരണം ക്രടാതെ യാതൊന്നും പ്രയോഗത്തില് 
വരികരയില്ല.. നിയമസാമാജികന്മാരില് ഭൂരിപക്ഷവും 
ഗവണ്ടെന്റിനാല് നിയമിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നതിനാല്, 
പ്രസിഡ്ധന്സിക്റംതോവം പ്രത്യേക നിയമസഭകഠം 
സ്ഥാപിക്കുന്നതുകൊണ്ടു” ദോഷമില്ലംയിരുന്നു. 

10%, ലോര്ഡ് കാനിങ്” (1356-58) 

ലോര്ഡു” കാനിങ്ങും ഇ൯ഡ്വ്യാഭരണം ബ്രിട്ടീഷ് സിംഹാസനം. 

ഭരമേല്ക്കുന്നതും ( 18 5 5-5 8).---വൈക്കാണ്ടു കാനിങ്ങു് 
ഡല്ഫുസിയുടെ പിന്ഗാമിയായി 18 56 ഫെബ്രുവരി 
മാസത്തില് ഇന്ഡ്യയിലെത്തി. ഇദ്ദേഹം 1821-ല് 
ബ്രിട്ടീഷ” പ്രധാനമന്ത്രിയായിതന്ന ജോജു”കാനിങ്ങിന്െറ 
പുത്രനായിരുന്നു. കാനിങ്ങ” പ്രഭ ഇന്ഡ്യയിലെത്തി 
ഒരു സാവത്സരത്തിനകം ശിപായി ലഹള ആരംഭിച്ചു. 

ജന്ഡ്യയിലെ വലിയ ശിപായിലഹള.' 18 5 7 ലോര്ഡ് 

കാനിങ്ങ് ഇംഗ്ലണ്ടില് നിന്നും പുറപ്പെടന്നതിനുമുമ്പു് 
ഡ്യറക്ടറന്മാരുടെ സഭയില്വച്ചു ചെയ്തു പ്രസംഗത്തില്, 
ഇന്ഡ്യയുടെ അന്തരീക്ഷത്തില് ഒരു മനുഷ്യഫസ്തരത്തേ 

ക്കാഠം ആരാഭത്തില് വലിപ്പമുളള തല്ലെ്ിലും നമ്മെ 
നാശത്തിലേക്കു പായിക്കത്തക്കവണ്ണം ക്രമപ്രവൃദ്ധമായി 
ത്തീരാവുന്ന ഒരു കാർമേഘം ലൃണ്ടായേക്കാമെന്നുള്ള തൂ” നാം 
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ചിസ്കരിക്കയതു”"?എന്നു പ്രസ്ലാവിക്കുകയുണ്ടായി. ഇദ്ദേഹം 
ഇന്ഡ്യയില് എത്തി അധികം കഴിയുന്നതിനുമുമ്പു" 
രാജ്യത്തിന്െറ ഏതാനും ഭാഗങ്ങളില് അസ്വാസ്ഥൃത്തി 

ന്െറ ലക്ഷണങ്ങറം കണ്ടുതുടങ്ങി. ഏതുവിധത്തിലും സമാ 

ധാനം പാലിക്കണമെന്നല്ലംതെ സാമ്ാജ്യവിസ്തൃതി 
വദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നു കാനിങ്ങ"പ്രഭ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല. ഈ 
അസ്വാസ്ല്ലത്തിന്െറ കാരണങ്ങറം കാനിങ് ഇന്ഡ്യ 
യില് എത്തുന്നതിനു വളരെ മുന്പുതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന. 

കാരണങ്ങം.-(1) രഷ്ക്രീയം.--മഹാരാഷ്കരക്ു സാമ്രാജ്യ 

“സ്ഥാപനം അസാധ്മുമായിത്തീന്നതും, മുഗളരുടെസാ 
മാജ പെട്ടെന്നു ശിഥിലിഭവിച്ചതുംനിമിത്തം, ഇന്ഡ്യ 
യിലെ ജനതയുടെ ഭൂരിപക്ഷം ഉറംപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഫിന്തുക്ക 
ഠം മഫാമ്മദിയക്കം വലിയ നിരാശയുണ്ടായി. ബ്രിട്ടീഷ് 
ശക്തിയുടെ വദ്ധനുവു" അലര് സുസൂക്ഷും ദശിച്ചുകൊണ്ടി 
രുന്നു. ലോര്ഡ് ഡല്ഹുസി ദത്തവകാശം നിഷേധിച്ചും 
ട്ട൪ഭരണും നിമിത്തവും പല ഏതട്ദേശീയരാജ്യങ്ങം, 
ബ്രിട്ടീഷ ഇന്ഡ്യയോടു ചേത്തതു” കലഫപ്രിയരയ ജന 
ങ്ങളുടെ സപാതന്ത്ര്യത്തിനു ഒരു വലിഷ പ്രതിബന്ധമായി 
തോന്നി. (1) മതസംബന്ധമായ കാരണം:--.ഇദഗ്ലീഷുകാര് 

ക്രിസ്തുമതം നിഖന്ധമായി പ്രചരിപ്പിക്കുവാന് ഭാവിക്കുന്നു 
ഏന്നു ജനങ്ങ തെററിദധരിച്ചു. ഫിന്തുക്കളും മഹമ്മദീ 
യരും ഈ തെററിദ്ധാരണുയ്യു,, വശംവദരായി, സ്വമത 

ത്തിന്െറ രക്ഷയായി എന്തും പ്രവത്തിക്കുവാന് ത 
യ്യാറായി രുന്നു. (62) സൈന്യസംബന്ധമായ കരേണങ്ങം:---. 

ഈ സമയം ഇന്ഡ്യയില് ബ്രിട്ടിഷസൈമ്മും ആക 
യുള്ള സൈന്മൃയഞ്ഞിന്െറ 19 ശതമാനം മാത്രമായിരുന്ന 
തിനാല്, ബങ്കാളത്തെ ശിപായി മാര് അത്യന്തം ഗധ്യിഷ്ഠ 
രായിത്തിന്നു. ഇവരുടെ ഈ സംരംഭത്തിനു പെട്ടന്നുണ്ടായ 
കാരണം, പട്ടാളക്കാരുടെ ഉപയോഗത്തിനായി കൊടു 
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ത്തിരുന്ന തോട്ടായില് പന്നിയുടേയോ പശ്ുുവിനേറയോ 
കൊഴുപ്പു പുരട്ടിയെന്നുള്ള തായിരുന്നു, മഹമ്മദിയക്കം 
ഹിന്തുക്കാംക്കും ഇതു ഒരുപോലെ ത്ച്ാജ്യമംയിരുന്നു. ഇ൯ 
ഡ്യ്യാക്കാരുടെ ആചാരമയ്യാദകളെ പാടേ മുറിക്കുവാന് 
ഉദ്ദേശിച്ചു” ഇംഗ്ലീഷുകാ൪ ചില ഏദ്ല്യാടുക്ഷം നടപ്പില് വ 
രുത്തിയിരുന്നുവെന്നു സംശയിക്കുന്നതുശരിയല. 1757-ല് 
ബംഗാലളം ഈസ്റ്റിന്ഡ്യംക്കമ്പനിക്ക് അശിയപ്പെട്ട 
കാലംമുതല് ഒരു ശതാബ്ദത്തേക്ക്' മാത്രമേ ഇന്ഡ്യ 

യില് അവരുടെ ശക്തി നിലനില്ക്കുകയുള്ള വെന്ന് 
ആരോ ജല്ലിക്കുകയുണ്ടായി. ജതിനെ അന്ധമായി വിശ്വ 

സില്ല” ഇംഗ്ലീഷുകാരെ ബഹിഷ്ടൃരിക്കുന്നതിനു ജനങ്ങാം 
ശ്രമിച്ചു. ഈ ബഹളം ഇന്ഡ്യയാക്കാ൪ യോജിച്ചു” ഉണ്ടാ 
ക്കിയതാണോ എന്നൊരു ചോട്ടുത്തിനുവകാശമണ്ടു”. 

ഏന്നാല് ലഹള ആരംഭിച്ചപ്പോഠം ഇന്ഡ്യക്കാരുടെ 

ഏകാഭിപ്രായമനുസരിച്ചുള്ള തായി അതു കാണപ്പെട്ടില്ല. 
ലഹളയുടെ ധാതി---18 57 ആരംഭത്തില് തന്നെ അസ്വാ 

സ്ഥൃത്തിന്െറ ലക്ഷണങ്ങാം ബങ്കാഠം സൈന്യത്തില് 
പ്രതൃക്ഷമായി കണ്ടുതുടങ്ങി, എന്നാല് മീറററിലുണ്ടാ 
യിരുന്ന ഒരിപായിമാർ അവരുടെ ഉതദ്യയോഗസ്ഥന്മാ 
രേയും മറ൨ യൂറോപ്പുന്മാരെയും വധിക്കുകയും, വാസസ്ഥ 
ലങ്ങഥം അശഗ്ധരിക്കിരയാക്കുകയും ചെയ്കതോടുക്രടിയായി 
രുന്നു ലഹള വാസ്തവത്തില് ആരാഭിച്ചതു”. പിറേറദിവ 
സം ലഹളക്കാര ഡല്ഫി യിലെത്തി ഇംഗ്ലീഷ” മുദ്യോ 
ഗസ്ഥന്മാരെയും പട്ടാളക്കാരെയും വധിച്ചെന്നു മാത്രമല്ല, 

ബഹുദു൪ഷായെ ഇവര് കൊണ്ടവന്നു ഇന്ഡ്യം ചക്രവത്തി 

യായി പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യയുംചെയ്തും ഈ സമയമുതല് 
മുഗളരുടെ പ്രധംനസ്ഥലമായിരുന്ന ഡല്ഹി; മഹാ 
രാഷ്ഹ അസ്വാസ്ഥ്ൃത്തിന്െറ സ്ഥാനമായ കാണ്ചൂ൪, 
അയോഭധ്യയിലെ പ്രധാന സ്ഥാനമായ ലക്നയ എന്നി 
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മുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലായി , വഫാള പ്രചുരമഃയി പ്രചരിച്ചും 
കാണ്പൂരില് താമസി ച്വിരുന്ന നാനാസാഫിബ് പേഷ്വം 
യായി പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യപ്പെട്ടതോടുക്രട, ലഹള പല 

മടങ്ങായി വദ്ധിച്ചു. ക൪ണല് നീല്, ജനറല് ഫാവ് 

ലോക്കു” എന്നീ ഇംഗ്ലീഷ്” സൈന്യ ധിപന്മാര് കാണ് 

പൃുമ॥ല് പ്രവേശിച്ചു” പട്ടണം കൈവശപ്പെടുത്തി. ഈ 

സമയംതന്നെ ലക്നാവില് റസിഡണ്ടായിരുന്ന സര്. 
ഫെന്റിലോറന്സിനെ ശത്ുക്കാം എതിത്തു. യുഭ്ധമദ്ധ്യേ 
റസിഡണ്ടു" കൊല്ലപ്പെട്ടു. മേജര് ജട്ടു്റാമിന്െറ 
സൈന്യം വന്നുചേന്നതോടുക്രടിം ഫാവ” ലോക്കു” 

സെപ് ററംബര് 2 5.0൦നു- ലക്നാവിനെറ രക്ഷയ്ക്കായി 
റസിഡന്സിയിലേക്കു പാഞ്ഞുകയറി. എന്നാല് അവി 

ടെന്ിന്നു” വെളിയിലിറങ്ങി രക്ഷപ്പെടുന്നതു പ്രയാസമാ 
യിത്തിന്ര. പ്രധാന സൈസ്പ്യാധിപനായ സ൪ കോളിന് 

കാംബല് രണ്ടു മാസത്തിനുശേഷം ലകീനാവിലെത്തി 
ശത്രുക്കളെ ഓടിച്ചു” പട്ടണം രക്ഷിച്ചു. ഡല്ഫ്ഥിയിലു 

ണ്ടായിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷാ"കാരേയും ശകത്രുക്കഠം വളഞ്ഞു- 

ഈ പട്ടണം രക്ഷിക്കുവാന് പഞ്ചാബിലെ ഭരണാധികമ 
രിയും ജനസമ്മതനുമായിരുന്ന ജോണ്ലാറന്സു', സിക്കു 

കാരും പട്ടാണികജ്ും ഉറംപ്പെട്ട ഒരു സൈസ്മൃുത്തോടുക്രടി 

വ്ധല്ഷ്മിയില് എത്തി, സെപ് ററംബര് 14-ാംനു- കോട്ട 

കൈവശപ്പെടുത്തി. ഈ ത്രരമത്തില് ഇംഗ്ലീഷ്കാക്കു 
വലിയ സൈസ്തനദ്ടമുണ്ടായി. നിക്കോഠംസന് എന്ന 
സൈസ്പ്യോദ്യോഭസ്ഥ൯ ഈ യുദ്ധത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ടതു” 

ഇംഗ്ലീഷുകാക്ക വലിയ നുഷ്കമായിരുന്നു. ഇപ്രകാരം 
ഡല്ഫി കൈവശപ്പെടത്തിയതോടുക്രടി ഇന്ഡ്വയക്കാ 

രുടെ മനുസ്സ്സില് ബ്രിടീഷ് ആധിപത്ചൃത്തെക്കുറിച്ചുള്ള. 

മതിപ്പു വദ്ധിച്ചു, സെന്ടല് ഇന്ഡ്യയിലും അയോദ്ധു, 
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യിലും ലഹള അമച്ചചെയ്ത്ാ൯ കുറേക്രടുടെ താമസമണ്ടാ 
യി. സെന്ട്രല് ഇന്ഡ യ്യിലെ ലഹളക്കാരില് പ്രധാനി 

യായ ടാന്ഷിയാടൊപ്പ്ി യുദ്ധത്തില് തോററതോടുക്രടി 
ഒളിച്ചുകഴിഞ്ഞു; 1859-ല് ഈ ആളെ പിടികിട്ടുകയാല് 
വിസ്കാരശേഷം തൂക്കിക്കൊന്നു. ലഹളയില് ഉംപ്പെട്ട 
കുററത്തിനു ബഫാദ്ദൂര്ഷായെ വയധശിക്ഷയ്യച്ച വിധിച്ച; 
എകങ്കിച്ചം ദയാലേശപുവ്യം റതകൂണിലേക്കു നാടുകടത്തുകയാ 
ണുണ്ടായതു”. 1852-ല് റംഗ്രണില് വച്കൂ” ഇദ്ദേഹം 
മരിച്ച. 

ശിപായി ലഹളയുടെ ഫലങ്ങാംം.--1 8858-ല് വിക്സോ 

റിയാ മഹാരാജ്ഞി ഒരു വിളബരം പ്രുസിദ്ധപ്പെടുകമിം 
ഇന്ഡ്യാഭരണം കയ്യേല്ക്കുകയുണ്ടായി. ഈസ്റ്റിന്ഡ്ൃയം 

ക്കമ്പനിയുടെ ബോര്ഡു” ഓഫ് കണ്ടോഠം അവസാനി 

പ്പിച്ചതോടുക്രടി, ഇന്ഡ്്യാഭരണം കാബിനറവ സഭയിലെ 

ഒരംഗമായ സ്റ്റേറ൨ സിക്രട്ടറിയില് സ്ഥാപിക്കുകയും 

സഫായാത്ഥം ഒരു കണ്സില് ഏപ്പെടത്തുകയുംചെയ്യ. 
ഇന്ഡ്യാഭരണം ഇപ്രുകാരം വിക്ലോറിയാ മഹാര/ജ്ഞി 
ഭരമേററതോടുക്രടി കബനിയുടെ ഇന്ഡ്യാസധ്വ്"സു' ചക്ര 

വത്തിനിയുടെ ഇന്ഡ്യന് ബ്വീസായിത്തീന്ര. ഗവന്ള്്റ൪ 
ജനറലിനു” വൈസ്ര്രോയി എന്ന സ്ഥാനപ്പേ നല്ക 
പെട്ടു. ഏഴ്" അംഗങ്ങളുറംപ്പെട്ട ഒരു എക്സിക്യൂട്ട്" 
കൌണ്സില് വൈസ്രോയിക്കു അനുവദിക്കുകയും, ഒന്നാ 
മത്തെ വൈസ്രോയി ആയി ലോര്ഡു“കാനിങ്ങിനെ നിയ 

മിക്കുകയുംചെയ്യ. 1861-ലെ ഇന്ഡ്യം കൌണ്സില്സു” 

ആക്ട് അനുസരിച്ചു നിയമനിമ്മംണാത്ഥം അനദ്യോഗ 

സ്ഥാംഗങ്ങളെ വൈസ്രോയിയുടെ കൌണ്സിലില് 
ചേത. ഇന്ഡ്യക്കാരുടെ പ്രതിനിധികളെ ഭരണകാത്തു 
ത്തില് ബ്രിട്ടീഷുകാര ഇദംപ്രഥമമായി പ്രവേരിപ്പിച്ച 



ഴുട് അഭിനവ ഫൈസ്ത്ത്ാം ഇന്ഡ്യാചരിത്രം ൂ 

ഘട്ടം ഇതായിരുന്നു. ഈ കാലംമുതല് ഇന്ഡ്യ്യക്കാക്ക് 
ഇന്ഡ്യാഭരണ്ത്തില് ക്രടുതല് പ്രചേശം ലഭിച്ചു. 

മഹാരജ്ഞിയുടെ വിക്രംബരം (1558)... ഈൌശ്വരകാരു 

ബ്ദൃത്താല് ഗ്രേറവബ്രിട്ടണ്, അയര്ലന്ഡു” എന്നീ രാജയ 
ങ്ങാംക്കും, യൂറോപ്പ് ഏഷ്യാ, ആഫ്രിക്കാ, അമേരിക്കാ, 

ഓസ്ര്രേലേഷ്യ എന്നി ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിചുള്ള ഉപനിവേശ 
ഭൂമികഠംക്കും സാമന്തദേശങ്ങഠംക്കും രക്ഷാധികാരിണ്ടി, 
വിക്ടോറിയാ മഹാരാഖഞ്ഞി പിശ്വാസപ്രതിജ്ഞാപുവ്വം 
കല്പിക്കുന്നതാവിതു”:--““ബഹുമാനുപ്പെട്ട ഈസ്റ്റിന്ഡ്വും 

ക്കമ്പനി നമുക്കുവേണ്ടി ഇതുപരെ ഭരിച്ചുവന്നിരുന്ന 
ഇന്ഡ്യന് പ്രദേശങ്ങളുടെ ഭരണം സാരമായ കാരണങ്ങ 

ളാലം, പ്രഭസഭ, ജനസഭ എന്നിവ മറഠാപ്പെട്ട പാര്ല 
മെന്റിനന്െ സമ്മതി ജഇവയാലും നാം സ്വീകരിക്കു 
കയും, മേല് പ്രസ്താവിച്ചു ഉപദേ ശങ്ങളാലും സമ്മത 

ത്താലും പ്രസ്തുത ഭരണം നാം കയ്യേററിരിക്കുന്നുവെന്നു 
ധ്യപ്ലൊപനംചെയ്തുയും ചെയ്തുകൊള്ള,നനു . 

ഈ രാജ്ൃത്തിലുള്ള സ്വ പ്രജകളും നമ്മോടും 
നമ്മുടെ അചകാശികളായ അനന്തരഗാമികളോടും ഭക്തി 
യുള്ള വരായിരിക്കണമെന്നും, നമ്മുടെപേരിലും നമുക്കു 
വേണ്ടിയും പ്രസ്തുത രാജ്യം ഭരിക്കുവാന് ഓരോ കാലത്തും 
നാം ന്ദിയമിച്ചയയ്യയന്നവരുടെ അധികാരത്തിനു കീഴ്ചെ 
ട്ടിരിക്കണമെന്നും നാം ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. 

നമ്മുടെ പ്രശാന് സ്റ്റേറവ”സിക്രട്ടറിമാരില് ഒരാറം 
മുഖാന്തരം ഓരോകാലത്തും നാം അയയഷ്യൂന്ന കല്പന 

കഠംക്കം ചട്ങ്ങാംക്കും അനുയോജ്യമായി, നമ്മുടെ 
പേരിലും നമുദവേണ്ടിയും പ്രസ്തരത ദേശങ്ങളിലെ ഭരണം 
നടത്തുവാന് നമ്മുടെ ചാപ്വുക്കാരന് ചാറത്സ് ജോണ് 
കാനിങ് പ്രഭവിനെ, അദ്ദേഹത്തിന്െറ രാജഭക്തി, 
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കായ്യയപ്രാഫ്ഠി, വിവേകം എന്നിലയില് പ്രത്യേകമായി 

ലിശവസില്രച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ധൈസ്രോയിയും 

ഗപ൪ഞര്൪ജനറലുമായി നാം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസ്റ്റിന്യ്യക്കേഖന്ദിയുടെ സവ്വി 
സില് സിവില്, സൈന് 'കവകപ്പുകളില് ഇപ്പോഠം 

ഉു്യോഗംവഫിക്കുന്ന എല്ലാവരേയും നമ്മുടെ പ്രീതിക്കും 

ന്ദിയമങ്ങാംക്കും വിപരീതമായി അലര് വത്തിക്കാതിരി . 
ക്കുന്ന കാലത്തോളം അതതുദ്യോഗങ്ങളില് സ്ഥിരപ്പെടു 

ത്തിയിരിക്കുന്നു. 
ഈസ്റ്റിന്ഡ്യ്യാക്കമ്പനിക്കാരുമായി ചെയ്തിട്ടുള്ള. 

എല്ലാ ഉടമ്പടിയും നാം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അവയെ 
നിഷ്ഠയഷായായി നാം പാലിക്കുന്നതാണെന്നും അതേപ്രകാ 
രംതന്നെ അവരും അവയെ അനഭ്ടിക്കുമെന്നു നാം വിശ്വ 
സിക്കുന്നു എന്നും ഇതിനാല് ഇന്ഡ്യയിലെ ഏതദ്ദേ 
ശീയ രാജാക്കന്മാരെ അറിയി ച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോള. 

രാജ്യം വിസ"തൃതമാക്കണമെന്നു നാം ത്ആഗ്രഫിക്കുന്നി ല്ല. 
നമ്മുടെ രാജ്ത്മമളെയൊ അവകാശങ്ങളെയോ ആക്രമിക്കു 

ണതിനു” നാം സമ്മതിക്കുന്നതല്ലാത്തതും, അപ്രകാരം 
തന്നെ അമ്മരുടെ രാജ്യങ്ങളെയും അവകാശങ്ങളെയും 
ആക്രമിക്കുന്നതു നമുക്കു സമ്മതമല്ലത്തേതുമാകുന്നു. 

നാട്ടുരംജാക്കന്മാരുടെ അവകാശങ്ങം, പദവികറം. 
ബഫ്ുമതികഠം എന്നിവയെ നമ്മുടെ സ്വന്തമെന്ന 
പോലെ നാം ആദരിക്കുന്നതാണു”. ആഭുന്തരമായ ൪൯ മാ 

ധാനവും ശരിയായ ഭരണവും കൊണ്ടുമാത്രം ഉണ്ടാ 

കുന്ന അഭിവൃദ്ധിയും ഐശ്വയ്യവും സമുദായാഭ്ദുന്നതിയും 

നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രജകളെന്നപോലെ അവരും അനദ 

വിക്കണമെന്നു നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന. 
മററ പ്രജകളോടെന്നപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ഡ്യ 

നിവാസികളോടും നാം വത്തിക്കുകയും, സവശക്തനായ 
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ദൈയത്തിന്െറ അനുഗ്രഹത്താല് അവരോടുള്ള കടമ 
പിശ്വ.്തൃത്യോടും മന്ദഃപയവമായും നാം നിവഫിക്കുകയും 
ചെയ്യുന്നതാണു”. 

. ക്രിസ്തുമത സത്ചൃത്തിന്മേല് നാം ബലമായി ആശ്ര 

യിച്ചും, മതം സല്കുന്ന സമാധാനത്തെ നന്ദിപൃവം 
സമ്മതിച്ചുമിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും നമ്മുടെ മതവിശവംസം 

നമ്മുടെ പ്രജകളെക്കൊണ്ടു നിര്ബന്ധമായി സ്വികരി 

പ്പിക്കണമെന്നു നാം ആഗ്രധിക്കുകഷോ, അവകാശപ്പെട 

കയോ ച്െചെയ്യുന്നില്ല. മതവിശ്വാസമോ ആചാരമോ 

മൂലം യാതൊരുത്തനും പ്രത്യേക ആനുക്രല്യമോ ലപപദ്ര 
വമോ സമാധാനരാഹിത്യമോ ഉണ്ടാകരുതെന്നു മാത്രമല്ല, 

സമമായും നിഷ്കുക്ഷമായുമുള്ളു നിയമരക്ഷ എല്ലാവരും 

ഒരുപോലെ അനുഭധിക്കേണ്ടതാണെന്നും നാം ആഗ്രഹി 
ക്കുന്നു, നമ്മുടെ പ്രജകളില്” ഒരുത്തന്െറ എങ്കിലും 

മതവി ശ്വാസത്തിലും ആരാധനയിലും “യാതൊരുവിധ 

തടസ്സവും ചെയ്തുപോകരുതെന്നും, അപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന 

വര് നമ്മുടെ കഠിനമായ അപ്രീതിക്കു പാത്രീഭപിക്കുന്ന 
താണെന്നും നമ്മുടെ അധികാരംവഹിക്കുന്ന എല്ലാവ 
രോടും നാം നിര്ബന്ധപുവം ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. 

. പിദ്ലയാഭ്യാസം, കായ്യപ്രാഫ്ഠി, സത്ച്യനിഷ്ട എന്നി 
വയാല്_ ഉല്യോഗകൃത്യനിവഫണുത്തിനു യോഗ്യരായി 
ത്തീരുന്ന നമ്മുടെ പ്രജകഠംക്ക്, ജാതിമതഭേദമെസ്പേ 
ഇമ്മുടെ സര്വ്വീസിലുള്ള. കല്യയോഗങ്ങളില് കഴിവുള്ളിട 
ത്തോളം ധാരാളമായും നിഷ്യുക്ഷപാതമായും പ്രവേശം 

അനുവദിക്കേണ്ടതാണെന്നും നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, 

ഇന്ഡ്യ്യാക്കാക്കു, പൃയികന്മാരില്നിന്നും ലഭിച്ചി 

ടുള്ള ദേശങ്ങളോടു വളരെ സ്റ്റേഹവും ബഹുമാനവും 

ഉണ്ടെന്നു നാം അറിയുകയും, അവയെ ആദരിക്കുകയും 

ന 
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ചെയ്യുന്നു. ഉത്തമഭരണത്തിനനുസരണമായ വിധത്തില് 
ആവക സകല അവകാശങ്ങളേയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു 
നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിയമനിമ്മിതിയും പ്രയോഗവും 
ഇന്ഡ്യയില് സാധാരണമായ പുരാതന നടപടികളും 
മാമൂലുകളും വേണ്ടവിധം ആലോചിച്ചു” ചെയ്യേണ്ടതം 
ണെന്നും നാം ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. 

വ്യാജപ്രസ്ലാവനുകളാല് തങ്ങളുടെ രാജ്യവാസി 
കളെ വഞ്ചിക്കുകയും, പ്രത ൨) ക്ല മായ ലഹളയ്യക്ച് അവരെ 
മുത്സാഫിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ദുരാഗ്രഫികളായ മനുഷ്യ 
രുടെ പ്രവൃത്തികഠം നിമിത്തം ഇന്ഡ്ൃയ്കയ വന്നുക്രടിയ 
കഷ്ടാരി്കൃതകളെപ്പററി. നാം ഹടയപൂവം അനുശോ 
ചിക്കുന്നു. പ്രസ്തരത ലഹള അമത്തിയത് ല് നാം നമ്മുടെ 
മക്തി വെളിപ്പെടുത്തി. തെററിദ്ധാരണകാംക്കു വശം 
വദരായി ഒധിച്ചുവെയ്ിലും ഭാവിയില് സ്വകൃത്യന്ദിവ 
ഫണം തുടരുവാ൯ ആഗ്രഹഫിക്കുന്നവരുടെ അപരാധ 
അ്ങഠാക്കു മോചനം നല്കി, നമ്മുടെ കരുണ കാണിക്കണ 
മെന്നും നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 

ലഹള അമത്തി സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന 
ത്രില് നമ്മുടെ പൈസ്സ്ോയി ചെയ്തിട്ടുള്ള ... ... നടപടി 

കളെ നാം ശരിവച്ചു” സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും, താഴെ പറ 
യുന്ന സംഗതികംം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു: 

ബ്രിട്ടീഷ്പ്രജകളെ വധിക്കുന്നതില് നേരിട്ടു പ്രവ 
ത്തിച്ചിട്ടള്ള വരോടട" ദയാപുരസ്സുരം വത്തിക്കുവാന് നീതി 
സമ്മതിക്കുന്നില്ല. എന്നാല് മറവള്ള എല്ലാ ദ്രോഹി 
കളോടും നാഠ കരുണാപുൂവ്വം വത്തിക്കുന്നതാണു്. ഘാത 
കന്മാക്ക് മനഃപൂവമായി അഭയം കൊടുത്തവരോ, ലഹ 
യില് നായകത്വം വഹി പ്പവരോ, ആയ എല്ലാവക്കം 
ജീവരക്ഷ മാത്രം നാം വാദ്ദാനംചെയ്യുന്നു. എങ്കിലും 



82 അഭിനവ ഫൈസ്ത്ററം ഇന്ഡ്യ്യാചരിത്രാ 

ഇപ്പകാരരുള്ള, കുററക്കാക്ഷ ശിക്ഷ കല്ലിക്കുന്നതില്. 
ദ്രോഫത്തിന് അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു സന്ദഭത്തെയും 
പ്രത്യേകം ഗൌനിക്കുന്നതാണു'. സ്വാത്ഥതല്ലരരായ 
മനുഷ്യരുടെ ല്യാജപ്പസ്താവനകളെ ആലോചനക്രടാതെ 
വിശ്വസിച്ചതിനാല് മാത്രം ദ്രോഫത്തിലേപ്പെടവരോട 
നാം വളരെ ദയവായി പെരുമാവന്നതാണ്ട്. 

ശവണ്ടെന്റിനെ കതിത്ത മറെറല്ലവേരും സമാ 
ധാനുജീപിതം നയിക്കുന്നതിനായി സ്വദവനങ്ങളിലേയ്യു 
തിരിച്ചുപോകുന്നപക്ഷം, നമ്മോട്ടം നമ്മുടെ രാജകീയ 
സ്ഥാനത്തോടും അവര് ചെയ്തിട്ടുള്ള സദ്ധ അപരാധ 
ത്തെയും യാതൊരു വ്യവസ്ഥയും ക്രടാതെതന്നെ നം 
ക്ഷമിക്കുന്നതാണെന്നു” ഇതിനാല് ലാശത്തംചെയ്തുന്നു. 

അടുത്ത ജാനുവരി ധാംതീയതിക്കു മുന്പുതന്നെ 
ഈ വൃവസ്ഥകഠം അനുസരിക്കുന്ന എല്ലാവക്കും മേല് 

പ്രസ്താവിച്ച രീതിയില് നമ്മുടെ കരുണയും ക്ഷമയും ലഭി 
ക്ഷന്നതായിരിക്കും. 

ഈശപരാനുഗ്രഫത്താല് രാജ്യത്തില് സമാധാനം 

വരുത്തിക്കഴിടത്തോൽ, ഇന്ഡ്യയിലെ ലൃയൃവസായങ്ങളെ 

പ്രോത്സാഫിപ്പിച്ചു” പൊതുജന്മോപകാരത്തിനും ഐശ്വ 
യുവദ്ധനവിനും ഉതകന്ന കായ്യ്യങ്ങറം നടപ്പില് വരുത്തുന്ന 
തിനും, അവിടെയുള്ള, നമ്മുടെ എല്ലം പ്രജകളുടെയും 
പ്രയോജനാത്ഥം മാതരം ഭരണം നടത്തുന്നതിനും നാം 
ഘൃദയപുവം ആശിക്കുന്ന. നമ്മടെ ബലം അവരുടെ 

ഐശ്വയ്യയവും, നമ്മുടെ രക്ഷ അവരുടെ സംതൃഘ്യിയും, 
നമുക്കുള്ള ഉത്തമമായ പ്രതിഫലം അവരുടെ കൃതജ്ഞ 

തയുമാകുന്നു, നമ്മുടെ പ്രജകളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി 

നമ്മുഭെ ഈ ആഗ്ഫങ്ങളെ പ്രായോഗികമാക്കുവാ൯ 
വേണ്ട ശക്തി സര്വ്വശക്തനായ ഈശചരന് നമുക്കും 

൬൬ 

8.0 

ചിലി പൈ 
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നമ്മുടെ അധികാരംവഷിക്കുന്ന എല്ലാവക്കും നല്കമാറാ 

കട്ടെ.” ) 

18998 നവംബര് 1-ം തീയതി അലഫബാദില് 

വച്ചു” കാനിങ്പ്രഭ വിളംബരം പ്രസിദ്ധപ്പെടത്തി, 

അനിലെ പ്ൃുവസ്ഥകറം നടപ്പില് വരുത്തുവാന് ഏപ്പുടേ 

ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം ഇന്ഡ്യാഭരണം ബ്രിട്രീഷുഗവണ്ടെന്വ് 

പൂണ്ണമായി ഭരമേററതു” ഇന്ഡ്യയെ സംബന്ധിച്ചിട 

ത്തോളം വളരെ പ്രയോജനകരമായിരുന്നുവെന്ന് ഇതി 

നുമുന്പും പിമ്പുമുള്ള അവസ്ഥ പരിശോധിച്ചാല് ഗ്രഫി 

ക്ാവുന്നതാണു". ഇംഗ്ലീഷുകാക്ക്” മാഗ്നകര്ട്ടാ എന്ന 

പോലെ, ചക്രവരര്്തിനിയുടെ വിള:ബരം ഇന്ഡ്യയിലെ 

ജനു ഡ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്െറ അടി'സ്ഥാനമായിരിക്കുന്നു. ശരി 

പായിലഹള അമത്തിയശേഷം ബ്രിട്ടീഷ”"ഗവണ്ടെന്റി 

൯൦ ബോധില്പവിധത്ത'ല് ഇന്ഡ്യയക്കേടു പെരുമാറാമാ 

യിരുന്നു; ഏന്നാല് തദനന്തരം മഹാമനസ്തയോടു കൂടി 

വത്തില്പതിയാല്, ഇന്ഡ്ൃയ്യ്' ശോഭായമഠനമായ ഒരു 

ഭംവി ഇതോടുകൂടി ഉദിച്ചു. 

ചേ ല്യങ്ങളും അഭ്യാസ ങളും 

1 പുരോഗമന നയം പ്രയോഗിച്ചു" മരക്വിസ് ഒഫോ” 

ഹേയ്ക്കിങ് സ് ഇടചെട്ട രാജ്യങ്ങഠം ഏവ ? ഹലമെന്തു് ? 

9, ബെ൯റിങ്കിമെറ ഭരണകാലത്തുണ്ടായ ഭംണചരിഷ്യ്ാാര 

അ്അം വിവരിക്കുക 
റ 

3 സിന്ഡു”, പഞ്ചബേ്” ഈ രജ്യയങ്ങഥം ഖ്രിട്ടീഷ് ഇന്ഡ്യ 

യോടു ചേക്കുവാ൯ ഇടയാക്കിയ പരിത;സ്ഥ തികം വിവ. 

രിക്കുക. 

4. 1857-ലെ ശിപായിലഹള.യുടെ കാരണങ്ങളും ഫലങ്ങളും 

വിവരിക്കുക. 
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ബ്രിട്ടീഷ്" സിംഥാസനത്തിന്കിഴുള്ള ഇന്ഡ്യാഭരണം. 

ഭമണസാംബന്ധമായ വൃതിയാനകാലം 18 581899) 

1. ലോര്ഡ് കാനിങ് (1858-69) 

സൈനികസംഘടനം.__. ശിപായിലഹള നിമിത്തം 
സ്ഷൈഡ്യയകുപ്പിനെറ പ്രാധാന്യം വെളിപ്പെട്ടിരുന്നു. 
1858-ല് കബനിയുടെ ഭരണം അവസാനിക്കുകയും, ഇന് 
ഡ്യാഭരണം ദ്ധിക്നോറിയാമഹാരാജ്ഞി കൈയേല്ക്കുകയും 
ചെയ്തേടുക്രടി, സൈന്പ്യവകവ്പ്റിലും പരിഷ്ടാരമാവശ്ൃ 
മായിത്തീന്ര. ഇന്ഡ്യയില് ഇത സമയം നാട്ടസൈന്വ്യം, 
കമ്പനിവക സൈസ്യം, മഹാമാജ്ഞിയുടെ സൈന്യം 
എന്നിങ്ങനെ മുന്ന പ്രത്യക സൈസ്പുവകപ്പുകഠം ഉണ്ടാ 
യിരുന്നു. 1859-ല് ഈ സൈസ്ലവകപ്പുകളില് മഹാ 
രാജ്ഞിയുടേയും കമ്പനിയുടേയും സൈന്ദ്യവകപ്പുകളെ 
സംഘടിപ്പിച്ചു” ഇന്ഡ്യന് സൈന്പയവകല്പു" ഒരു 
പ്രത്യേക വിഭാഗമംക്കി. യൂറോപ്യുന് മഹായ്യദ്ധകാലത്തു" 

ഫ്രാന്സ്, മെസൊടപ്പ്യൊട്ടേമിയം, ഈജിപ് ററ", പാല. 
സ്റ്റെന്, ഈസ്റ്റാഫ്മിക്കാ എന്ന്! സ്ഥലങ്ങളില് ഇന്ഡ്യന് 

സൈസ്പ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള മഹല്ക്കായ്യങ്ങറം സപ്പസിദ്ധങ്ങ 
ഓണ്. ബങ്കാഠം പ്രസിഡന്സിയിലും പഞ്ചാബിലും 
ആകെയുളള സൈന ത്തില് പകുതി ബ്രിട്ടീഷുകാരായി 

രിക്കണ്ടമെന്നും, മദ്രാസ്, ബോംബേ എന്നി പ്പസി 
ഡന്സികളില് മൂന്നിലൊരുഭാഗം മത്രം യൂറോപ 
ന്മാര് ഉണ്ടായിരുന്നാല് മതിയാകുമെന്നും നിശ്ചയിക്ക 
്പേട്ടു. 1925.ല് മുണ്ടായ പരിഷ്ട്രാരമനുസരിച്ചു" 
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ജന്ഡ്യന് സൈന്യത്തില് പൃവാധികം നാട്ടുകാരെ 

പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഏപ്പ്യാടുചെയ്തു. 
ക്രിമ ജല്, സിവില് നിയമങ്ങം.__ മുക്കാളി എഴുതി 

യുണ്ടാക്ക 'യ പിനല്കോഡു” 1860-ല് പ്രയോഗത്തില് 
, വന്നു. പ്രസ്തുത കോഡു" ഇതുവരെ നടപ്പിലിരുന്ന പ്രദേ 
ശികവും പുവാപരയിരുദ്ധവുമായ നടപടികളെ ഉന്മൂല 
നുംചെയ്ത്, തരുസ്ഥാനത്തു ഇന്ഡ്യയയ്യു്് ആവശ്യ 

മായിരുന്ന ലള'തവും സാവത്രകവും പ്പക്ഷപ്പാത 
രഫ'തവുമായ ക്രിമിനല് സനിയമങ്ങഠം പ്രദാനുംചെയ്തു 

1867-ല് സിവിതു, ക്രിമിനല് നിയമങ്ങറം പ്രയോ 
ത്തില് വരുത്തി, ' 

1861-ലെ “കൌണ്സില്സ് ആക്ട്? അനുസ 
രിച്ചു" ന൯ിയമന്ദിമ്മാണാത്വം പൈസ്ര്രായിയുടെ കൌണ് 
സി്ലിനോടു” ക്രടുതല് അനുല്ലോഗസ്ഥാംഗങ്ങളെ ചേത്തു. 
പ്രാതിനിധ്യഭരണത്തില് ഇതു” ഒന്നാമത്തെ പടിയായി 
ഗണിക്കാവുന്നതാണു”. ശിപായിലഹളനിമിത്തം ഇ൯ 
ഡ്യാഗവണ്ടെന്റിനുനേരിട്ട കടത്തിെറ പരിഹാരാത്ഥം 
വേണ്ടതു പ്രവത്തിക്കഷവാന് ഫൈനാന്സ് മെഖ്വറായി 
നിയമിതണായ മി, വിത്സന് ആദായനികുതി ഏറ്റെ 
ടുത്തി, കടം പരിഹരിക്കുവാ൯ മാര്ഗ്ഗമുണ്ടാക്കി. ഈ 
നികുതി 1873-ല് നിത്തുകയും, 1886-ല് വിണ്ടും 
ഏപ്പെെടുത്തുകയും ചെയ്തും 

18 61-ലെ 'ഫൈകശ്കോര്ട്ട്"സ് ആക്സ്? അനുസ 
രിച്ചു" കമ്പനിയുടെ സദര് കോടതികളേയും “ക്രൌണ് 
സുപ്പിംകോടതിാറകളേയും ഓരോ പ്രസിഡന്സിയുടേയും 
തലസ്ഥാനത്തുള്ള ഫൈക്കോടതിയോടു സംഘടിപ്പിച്ചു. 
മദ്രാസിലും ബോംബേയിലും കല്ക്കട്ടായിലും ഓരോ സവ 
കലാശാലകഠം സ്ഥാപിച്ചതു” ജൂക്കാലത്തായിരുന്നും 
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കാനിങ്ങിെറ നയം. _ശിപായിലഹള സമയത്തു 
പോലും ലോര്ഡു” കാനോിങ്ങ” നിതിയായും ദയവായും 

ഭരണംനടത്തുവംനദ്യയമിക്കുകയംല്, അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു 
വിളിക്കണമെന്ന കലുംട്ടായിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷുകാർ ചക്ര 
ലത്തിനിയോടപേക്ഷിച്ചു. കാന ഒ്ങിസെറ നയവിശേ 
ത്തിലും ഭരണസാമത്്ധുത്തിലും വിശ്വസിച്ചിരിക്ക . 

യാല്, ചക്രവത്തിനി ഈ അപ്പേക്ഷകളെ ഗഞ്യയമാക്കി 
യില്ല. ദയാലുവായ കാനിങ്ങ" എന്ന അഭിധാനത്തിനു” 
അദ്ദേഹം പാത്രിഭൂതനായിട്ടുണ്ടെ്ിലും ഭരണനൈപു 
ണ്യയറും അദ്ദേഹത്തില് ട്ടും കുറവില്ലായിരുന്നു. ഇംഗ്ല 
ണ്ഡിലെത്തി ഏതാനും ആഴ്ട്,വട്ടങ്ങറംക്കു ശേഷം ഇദ്ദേഹം 
ചരമം ച്രാപ്പിച്ചു, ) 

21. ഏം ഓഫ് ഏല്ജി൯ (1868-63) 

ലോര്ഡ് എല്ജിന് ഒന്നാംവഷത്തെ ഉദ്ധോഗത്തിനു 
ശേഷം മരിച്ചു. ഇക്താലത്തു” വടക്കുപടിംധതാറെ അതി 
ത്തിയിലുള്ള വംഫബി ജാതിക്കാരെ കീഴടക്കുവാന് സൈ 
ബ്ലൃത്തെ അയച്ചിരുന്ന. കുറെ സൈന യനഷ്കമുണ്ടായെങ്കിലും 

ഒരുവധത്ത ൧ ഈ ശത്രുക്കളെ ശക്ഷിക്കുചാ൯ സാധിച്ചു. 
അടുത്ത ധവൈസ്റ്രായിയായ സര് ജോണ് ലോറന്സ് 

1864ല് ഇ൯ഡ്യയയിലെത്തിയതുപരെ സര് വില്യം 
ഡെനിസന്൯ ഭരണാദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നും 

111, സര് ജോണ്ലോറന൯സും ഇ൯ഡ്യയുടെ പുന;സംഘട 

ണവും (1864-69) 

പഞ്ചൊബ' ഭരണംമൂലം ജനുസമ്മതനായിത്തിന്ന 
സര് ജോണ് ലോറന്സു" ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു. ജനസാമാ 

ന്ൃത്തിനു സമാധാനവും സുഭിക്ഷതയും വഭ്ധിപ്പിച്ചു 

കൊടുക്കുകയായിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്െറ ഉദ്ദേശം. പഞ്ചാ 
ബിലെയും ഭരയോഭ്ധ്യയിലെയും ഭൂനികുതി സംബ 

വ 
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ന്ധമായ കുഴിപ്പുങ്ങഠം തിത്തശേഷം 1866.ല് മണ്ടായ 

ഒറീസ്തരംയ ലെ ക്ഷാമനിഖാരണാത്ഥം ലോറന്സു പല 
ശ്രമ്ദാം ചെയ്കയും, ഭാവിയില് ക്ഷാമഖാധ മഉണ്ടാക്കാ 
തിരിപ്പാന് വേണ്ട ഏപ്പ്ാടുകഠം നട്യ്ൂിലാക്കുകയുംചെയ്തു. 

ക്ഷാമം തു ഭാകുന്നപക്ഷം ഉടന് നിവാരണമാഗ്ലം സൌക 

ര്യപ്പെടത്തുന്നതിധായ! ഗതാഗതമാഗ്ലുങ്ങാം വലധിപ്പിക്കു 
കയും, കൃഷിയുടെ മുപയോശഗത്തിനായ। പല തോടുകഠം 

വെട്ടിക്കുകയും ചെയ്കുതു ഉ്തമപരിഷ്ടരേംതന്നെയായി 
രുന്നു. 

117. മേയേപ്പേടവും ജിക്ഡ്യയ്യര്യിധായ്യവും; (1869-78) 

ഡല്ഫ്ുസിയുടെ കാലത്തിനുശേഷം ഇന്ഡ്യയാഗവ 
ണ്മെന്റിനെറ ചെലവു” വരവിനേക്കാഠം അധികമായി 
ത്തീന്നിരുന്നു. ക്രമേണ വദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കടത്തിന്െറ 
കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചു നിവാരണമാഗ്ലങ്ങഥം ഉണ്ടാക്കുന്ന 

തിനായി ലോര൪ഡ' മേയോ ശ്രമച്ചു. ഇന്ഡ്യാംഗവബ്ടെ 
ന്റ1൯െ൨ ഇന്ഡ്യയിലെ ഏററവും പ്രധാനപ്പെട്ട ല്ലോ 

ഗസ്ഥന്മാര ഗവ്ൂ്ൂ൪ .ജനറലും ആലോചനാസഭാംധ 

ങ്ങളും ആയിരുന്നു. ആലോചനാസഭയിലെ 7 അംഗങ്ങഠം 
യഥാക്രമം (1) വിദേശകായ്കും, (2) മരാമത്തുവേലകഠം, 
(8) ആള്ന്തരവകപ്പു് ; (3) വവയ്മൂ, കൃഷി, വാണിജ്യം, 
(൭) പണവകകായ്യയങ്ങറം, (6) സൈമ്യവകല്പിം (7) 
നുിയമന്ദിമ്മാണം എന്ന ഓരോ ഡിപ്പാട്ടുമെന്റ !നെറയും 

അധികാരികളായിരുന്നു. ഓരോ വഷത്തിനെറയും ത്തരം 

ഭത്തില് ധനുകാജ്യയ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ആ വഷിത്തേക്കുള്ള. 
ആയവ്യയയക്കണക്കു തയ്യ്യാറാക്കിവന. ചെലവിലേക്കു് 

അനുവഭക്കുന്ന തുക, ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആദായത്തില് കുറ 
ഞ്ഞിരിക്കണമെന്നു വൃൃവസ്ഥയുണ്ടാക്കിയിട്ടും, ആദായം 

നി 
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ചെലപിനേക്കാഠം കുറയുക പതിവഖായിത്തിന്മയ. ആയവ 

യക്കണക്കു തയ്യറോക്കുന്നതില് വന്നക്രടയ തെറവമുല്മം 

യിരുന്നു ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതു . യുദ്ധം, ക്ഷ
ാമംത്തദിയായ 

കാരണങ്ങളാല് ഗവണ്മൈന്റിന്െറ ചെലവു വദ്ധിച്വേ 

ക്കാവുന്ന സന്ദദങ്ങളില് ഉപയോഗിക്കുത്തക്കവള്ല്തം മിച്ചം 

സൂക്ഷിക്കേണ്ടയാവശ്യവും ഗവണ്ടെന്റിനു ഭായി രുന്നു. 

ഓരോ പ്പോവിന് സിലും പിരിരക്ുടുക്കുന്ന ആദായം 

ഒന്നാകെ സെന്ടല് ഗവന്മെന്റിനെ ഏല്ല്രിക്കുകയും, 

ആലശ മനുസരി ച്ച് അധലിടെനിന്നും പ്രോവിന്സുകഠക്കു 

അവയെ ത്രനുവദിച്ചു കൊടുക്കുകയും പതിഖായിരുന്നു. 

ആവശ്യമെന്നു പ്രോവിന്സുകഠം അറിയിക്കുന്ന തുക അധ 

വദിക്കുക പതിവായതിനാല്, ചിലപ്പ്യോഠം ആവശ്യ 

ത്തില് ക്രടുതലായി പല പ്രോവിന്സുകളും തുക ആഖ 

ശ്യപ്പെടു. ഈ രീതിയിലുള്ള. ന്യൂനത ശരിപ്പെടുത്തി വര 

വിനേക്കാഠം ചെലവു കുറയൂത്തക്കവണ്ണും ഓരോ വവ 

ത്തേയും ആദായത്തില് ഒരുഭാഗം പ്രൊധിന്ഷ്യ ഗവ 

ണ്മെ൯വകഠംതന്നെ സൂക്ഷി ച്ചുകൊഠംവാ൯ മേയോപ്രഭ 

അനുവദിച്ചു. ഇപ്പകാര. ഓരോ പ്രോധിന്സിനം ധഖ്രതി 

വഷ്ം ലഭിക്കുന്ന തുക അതതു വഷത്തില്തന്നെ ചെല 

വാക്കിക്കൊള്ള ണമെന്നു നിഖ്ലേന്ധമ്ല്ലാതരുന്നതിനാല്, 

വഷ്ധാവസാനത്തില് ഉണ്ടായിരിക്കാവുന്ന മിച്ചം അടുത്ത 

വഷത്തെ തുകലോടുചേത്തു” കൂടുതല്പ്രയോജനകരമായി 

ഉപയോഗിച്ചുകൊഠംവാനുള്ള. സ്വാതന്ര്ര്യം ഒരോ പ്പോ 

വിന്സിനം കൊടുത്തു. “പ്രോവിന്ഷ്യല് കൊണ്ട് റാ 

ക"ററ്സിസ്ത്റം?? എന്ന ഈ രീതി അദ്യപോി നിലന।ന്നു 

വരുന്നു. ആദായനികുതി രണ്ടര ശതമാനമായി വഭ്ധിപ്പി 

മൂതോടുക്രടി ഗവമ്മെന്റിനെറ വരുമാനവും വദാ 

മാനമായി ഭവിച്ചു, 
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൬, ലേര്ഡ് നോത്തു” ബ്ൃക്ക് 099. 16) 

ഇദ്ദേഹത്തിന്െറ ഭരണകാലത്തു” അനാവൃഷ്ഠിനിമിത്തം 
ബങ്കാളത്തു ക്ഷാമം ഉണ്ടായി. തുദ്ദേശം എട്ടുകോടി രൂപം 

ചെലവാക്കി തൊഴിലുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തു്, ഗവണ്ടെന്വ് 

ക്ഷാമബാധയില്നനിന്നും ജനങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു. 

ഇക്കാലത്തു ബറോഡായിലെ ഭരണകായ്യയങ്ങളില് 

ബ്രിടീഷ”കോയ്കകയുടെ ഇടപാടുണ്ടായി. ഗയിക്കുവാർ 
തന്െറ അധികാരം ദുരുപയോഗം ചെയ്തതുനിമിത്തമായി 

രുന്നു ഇതിനി ഭയായതു". ഇക്കായ്യത്തെപ്പററി വിചാരണ 

നടത്തുവാന് 8 ഇംഗ്ലീഷുകാതം 8 സ്വദേശീഡരാജാക്ക 

ന്മാരും തറംപ്പെട്ട ഒരു കണ്സില് ഏപ്പലെടുത്തുകയും 

അവരുടെ അഭിപ്പായമനുസരിച്ചു” പ്രസ്തുത ഗയിക്കവാ" 

റിനെ സ്ഥാനഭ്രംശം ചെന്തയും, തല് സ്ഥാനത്തു ഭരണ 

കത്താവായി അതേ ക-ബത്തില്പെട വേറൊരമളിനെ 

നിയമിക്കുകയും റ്, 

187 $-ല് വെയില്സുരാജകമാരനായിരുന്ന എസ്വ൪ 

ഡു" സഘഏമന് ഇന്ഡ്യം സന്ദരിച്ചു. ഈ അവസരത്തില് 

തങ്ങളുടെ ഭാവിചക്രവത്തിയോടുളള സ്റ്റേഫബഹുമാനാദി 

കഠം ഇന്ഡ്യയിലെ രാജാക്കന്മാരും ജനങ്ങളും വേണ്ട 
വിധം പ്രദധിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. 

ന്നു. ലോര്ഡ് ലിററണ് (1816-99) 

ലിററണ്പ്രദ ഡല്ഹിഴില് 1878-ല് ഒര: വലിയ 

ഡര്ബാര് നടത്തി, വിക്ലോറിയാ മഹാരാജ്ഞിയെ ഇന് 
ഡ്യ്യയുടെ ചക്രവത്തിനിയായി പ്രഖ്യയപനംചെയ്ത്ു. ഈ 
വഷ്ംതന്നെ ദക്ഷിണ ഇന്ഡ്യയില് ഒരു ക്ഷാമബാധ 

യുണ്ടായി. വിദേശത്തുനിന്നും ധന്വ്യേം വരുത്തിയും ലേ 
റെവിധത്തിലും അനേകലക്ഷം പേര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു; 
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എങ്കിലും വളരെ ജനങ്ങറം ഭക്ഷണ മില്ലംതെ മരിക്കുവാ 
നിടയായിട്ടമുണ്ടു്. 

8_ംഅഫധാനേയുദ്ധം..18 76 നുശേഷം ' അഫ്ഗാനി 
സ്റ്റംനില് വീണ്ടും പല കഴപ്പങ്ങഥം നേരിട്ടു. 1878-ല് 
ഷെര് ആലി ഒരു റഷ്യന് സ്ഥാനാപതിയെ സ്വീകരിച്ചതു 
ന്ദിമിത്തം 1878-79 രണ്ടാമത്തെ യുദ്ധാമുണ്ടാകയും, 
ഗണ്ഡമക്കിചെ സന്ധി യുടന്മടിയംല് 18179.ല് തന്നെ 
പ്രസ്തൂതയുദ്ധം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഷെ൪ ആലി 

യുടെ പുത്രനായ യാക്കബു"ഖാന് റഷ രുമായി ഭരണ 
സംബന്ധമായ യാതൊരു കായ്യത്തിലും ഇടപെടടകയി 
ല്ലെന്നും, അഫ”ഗാനിസ്റ്റാനേറയും ഇന്ഡ്യയുടേയും അതി 
ത്തിപ്രദേ ശങ്ങളിന്മേലുള്ള അധികാരം ബ്രിട്ടീഷുക്മക്കു 
വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നും സമ്മതിക്കുകയും, ലയയികാ 
വശ്നുറിയെ റസിഡന്റായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. 

83-0൦ അഫ് ഗേ യുഖം.--ഏതാനും ആളഴ്ട്യവട്ടങ്ങംക്കു 

ശേഷം റസിഡന്൨ കൊല്ലപ്പെടതോടുക്രടി മുന്നാമത്തെ 
യൃഭ്ധം (18 79-80) ആരാഭിച്ചു. യുദ്ധമദ്ധയേ ലോര്ഡ് 
ലിററണ് ജോലി രാജിവച്ചുപ്പേകയും, പകരം ലോര്ഡു" 
റിപ്പണ് തല്സ്ഥാനത്തു പ്രപേശിക്കുകയും ചെയ്തു. അഫ് 
സല്ഖാന്െറ പുത്തനായ അബ്ദുര്റഹമന്ഖാനെ അമീ 

റായി സ്വീകരി പശേഷം, ബ്രിട്ടീഷ” സൈന്യത്തെ ഇന് 
ഡ്യയയിലേക്കു തിരികെ വിളി ചു. അബ്ദര്റഹമന്ഖാന് 

ശക്തനും ബുദ്ധിമാനും ദയാലുവുമായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷുകാ 

രുടെ ബസു എന്ന നിലയില് ചെയ്തു വശത്തും അദ്ദേഹം 
പാലിച്ചു. വിദേശീയരുടെ ആക്രമണത്തില് നിന്നും അഫ് 
ഗാന് രാജ്ൃത്തെ സംരക്ഷി പ്പുകൊള്ളമെന്നു” ഇന്ഡ്യാ 

ഗവഞ്മെന്൨ ഭരമേറ൮വ. ആണ്ടുതോരധം ഇംഗ്ലീഷുകാര് 

സൈന്യവും ധനവും അമീറിനു അയയ്യുച്ഛകയാല് റഷ്യയു 
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മായി യാതൊരു ഏപ്ല്യാടും ചെയ്തയില്ലെന്നും, ഇംഗ്ലീഷു 

കാരുടെ ശത്രക്ളൈ തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കഖായി കരുതുന്നതാ 

ണെന്നും, അഫ് ഗാനിസ്റ്റാന്െറ വിദേ ശകായ്മങ്ങറം തീച്ച 
പ്പെടത്തുവാന് ഇന്ഡ 2 ഗേവണ്ടെന്റിനു് അഷശവദം നല് 

കിയിരിക്കുന്നുവെന്നും സമ്മതിക്കുകയമുണ്ടായി. അബ്ദുര് 
റഫമ൯ഖാന് 1901-ല് മരിക്കുകയാല് പുനനായ ഫഹബീ 

ബുള്ളാ പിന്ഗാമിയായി ഭരണമാരാഭിച്ച. 
ഇംഗ്ലീഷ്" സൈന്യം ബല്യ ചിസ്റ്റാനില് പ്രപേരിച്ചു" 

ക്വററാ കൈവശപ്പെടുത്തിയതു” ഇക്കാലത്തായി ന്നു. 

നാട്ടഭാഷാമുദ്രാലയപ്രസിദ്ധ്"കരങ്ങഠം ക്ക" സ൪ചാറത്സ് 
മെറവ“കാഫിനെറ കാലം /18 85) മുതല് ഉണ്ടായിരുന്ന 
സ്വാതന്ത്ര്യം 1878-ല് ലോര്ഡു" ലിററണ് റദ്ദ് ചെയ്തു. 

171. ലോര്ഡ് റിപ്പണ് (1880-84) 

റിപ്പണ് പ്രഭൂവിനെറ ഭരണകാലത്തു നിര്ബംധമായ 
സമാധാനം പ്രുചരിച്ചതിനാല്, ആഭ്യന്തരപരിഷ്ടാരങ്ങറം 

ഏപ്പെടുത്തുവാ൯ ഗവണ്ടെന്റിനു ധാരാളം സമയവും 
സൌകര്യവും ലഭിച്ച. ഭരണകായ്യങ്ങളില് ആദ്യമായി 

ഇദ്ദേഹത്തിനെറ ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞതു” ഗാട്ടദാഷാ പ്രസി 
ദ്ധീകരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു് ലിററണ്പ്രഭ ഏപ്പെട 

ത്തിയിരുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങളെ റദ്ദ് ചെയ്യുന്ന കയ്ുത്തം 
ലായിരുന്നു. 

മുദ്രലേയ പ്രസിദ്ധീകരണ സ്വതേന്ത്ര്യം ഒദ്ദേശം 
അ൯പതുവവിത്തേയ്മു' ആഷശേഗ്ഗാ ഇന്ഡുൃനന്രാജ്യതന്ത് 

ഇഞ്ഞന്മാരുടെ - ശ്രദ്ധയെ സവിശേഷം ആകഷിച്ചിരുന്ന 
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ഒരു വിഷയമത്രേ. ബ്രിടീഷാധിപതും കഴിയുന്നത്ര ദീഷ 

കാലം ഇന്ഡ്യയില് നിലനിത്തണമെന്നും, യാതൊരുകാ 

ലത്തും ഇന്ഡ്യയെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരുന്നപക്ഷം 

നാട്ടകാർതന്നെ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ഭരണം നടത്തുവാന് 

തക്കവണ്ണാ പ്രാഫ്്ിയദള വരായി തീരണമെന്നും, അതി 

നുള്ള ഏക മാസം നാട്ടഭാഷാ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങക്കു , 
പുണ്ണ സ്വംതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാതിരിക്കയറണെന്നും, ഗവര് 
ണ൪ ജനറല് മാർക്വിസ് ഓഫ് ഫേസ്റ്റിങ്ങ"സിന്െറ 

ഭരണകാലത്തു” സര് തോമസ്” മണ്റോ അഭിപ്രായ 

പ്പെട്ട. പ്രസിദ്ധീകരണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതര സ്വാതന്ത്യ 

ങ്ങളെപ്പോചലെ ഇന്ഡ്യക്കാരുടെ അവകാശമാണെന്നു 

പറഞ്ഞു ഫേസ്സിങ്ങ"സ" ഇന്ഡ്യയിലെ മുദ്രാലയങ്അറംക്കു 

സ്വാതന്ത്രം നല്കി. ആദ്യത്തെ നാട്ഭാഷാ വത്തമാന 

പത്രം ഇദ്ദേഹത്തിന്െറ കാലത്താണു” പുറപ്പെടതു”. 

ശരിയായ പ്രചരണ്ടമില്ലായ്യ നാട്ടഭാഷാപത്രങ്ങറംക്ക്” ഒരു 

സ്ത്ൂനനതതയായിരുന്നെങ്കിലും, 1995 ല് മെറവ്കാഫ" ഇവ 

യ്്്ണ്ടറയിരുന്ന എല്ലം പ്രതിബന്ധങ്ങളും മാററി പുണ്സ്ണ 

സ്വാതന്ത്രം നല്കിയിരുന്നു. ഇന്ഡു, യില് നഭവാദ്രീപനം 

ഉണ്ടായിട്ടളള ത മിക്കലാ൨ം നാട്ടഭാഷാപ്ര ില്ീകരണ 

ഞ്ങറം മഖാന്തരമാണു”. രാജ്യഭരണവാദങ്ങറ- മുദ്രാലയ 

അറംക്ക കാരണമായിരുന്നില്ല. പ്രതൃത, മുദ്രാലയങ്ങ 

ളാണു” രാജ പ)ഭരണവാദങ്ങറംക്കിടയാക്കിയത്ര”. ഇക്കാരണ 

ത്താലത്രെ ലിററണ്പ്രഭ വെര്ണാക്യലര് പ്രസ്സ് ആക്ക് 

പാസ്സാക്കി നാട്ടഭാഷാ മുദ്രാലയങ്ങഠംക്കുണ്ടായ രുന്ന സ്വാ 
തന്ത്ര്യം റദ്ദ“ചെയ്ലതു", എന്നംല് ബ്രിട്ടീഷ് പാതകയുടെ 
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നിഴലില് ഇംഗ്ലീഷുകംരെപ്പോലെതന്നെ ഇന്ഡ്യം 

ക്കാക്കും സ്വാതന്ത്ര്യവും നിയമരക്ഷയും ഉള്ള തിനാല്, 

ലോര്ഡു” ല(ററന്െറ ക്ല ിനെ റ്ൂ'ചെയ്തു പ്രസിദ്ധീക 
രണസ്വാതന്ത്ര്യം നല്കുവാനുള്ള. പൂണ്ണാധികാരത്തോടു 
കരടി ഇംഗ്ലുണ്ഡ'ലെ പ്രധാന മന്ത്രിയായ ഗളാഡ്സ്റ്റണ് 

വിപ്പണ്പ്രദവിഥെ ഇന്ഡ്യയിലേയ്യൃയച്പു. ാട്ടുഭാഷാ 

വത്തചാനുപ്പത്രങ്ങറം ഇന്ഡ്യയെ ഒരു നവിന ഇന്ഡ്യാ 
ക്കിയിട്ടുണ്ടു. 

ഇക്കാലത്തു ഭരണസംബന്ധമാധുണ്ടായ വേറൊരു 

പ്രധാന പരിഷ്ട്യാരം 188 2-ലെ “ലോക്കല് സെല്ഫ 

ഗവമ്മെന്ര തആല ആയരുന്നു, ഈ നിയമം പാസ്ത, 

ക്കുന്നതില് ഗവഞ്ചെന്റ നണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനോദ്ദേശ 
ഇന്ഡ്യയിലെ ജനങ്ദഠംക്കു ദരണകായ്യുങ്ങളില് പരിച 

യവും തു ത്സാഹവും പഭ്ധിപ്പിച്ചു”, അവരെ സ്വയംഭരണ 
പമ്ഥാവിലേയ്കയ നയിക്കുകയായിരുന്നു. ഓരോ പട്ടണത്തി 

േറയും രക്ഷയ്മച്ഛതകുന്ന കായ്യങ്ങളുടെ (വില്യംഭ്യാസം, 
ഗമനാഗമനമാഗ്ലുങ്ങംം, ജല സെരകയ്യും, ആരോശ്യ 

സ്ഥിതി) മേല്നോട്ടം വഹക്കുവാനായി ഏതാനും മല്ലോ 
ഗസ്ഥന്മാരെ ജന കം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയുംം, തൂല്ലോഗസ്ഥാം 

നത്തേയ്ക്് ഗവയണ്മെന്വ് അവരെ അംഗീകരിക്കുകയും 
ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. ഭരണാധികൃതരെ യഥേഷ്ടം തിര 
ത്രൈടുക്കുവാന് ജനു ് ങഠംക്ക ലഭിച്ച ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം 

ഒരണീയക്ക്” ഭരണകായ്ക്യത്തിലുള്ള, പര'ചയം വദ്ധമാന 

മാക്കിത്തീത്തു, നഗരസഭകഠംക്കു ലായി ഡിസ്്രിക്ല് 
ബോര൪ഡുകഠം മുണ്ടായ രുന്ന അതിലെ അംഗങ്ങളും 



44. അഭിനവ ഫ്രൈസ്ത്ലരം ഇ൯ഡ ചേരിത്രം 

നഗരസ ഭാംഗങ്ങളെന്നപോലെ നദിയമിക്കപ്പെട്ടുവന്നു. 
ഓരോ നഗരത്തിനേറയും ഡിസ്ത്ര്രികിനേറയും ഭരണകച്ചെ 
ലപിനാവശ്യായ ധനം അതതു വിഭാഗങ്ങളില് നിന്നും 

ഗവമ്മെന്റനുവാദപ്രകാരം പിരിച്ചുവന്നു. 

ഇന്ഡ്ൃയയ്മയ നന്മ ചെയ്യണമെന്നു റിപ്പണ്പ്രഭളവിന 
താല്ലല്ലമുണ്ടായ യുന്നു. കൃഷി ഡിപ്പ്യാര്ട്ടുമെന്വ് അഭി 

വൃദ്ധിപ്പെടുത്തുകയും, 1882ല് വില്യം വിത്സന് ഫണ്ട 

രുടെ ആടധ്യുക്ഷ ഞ് ല് ഒരു വദ ഭ്യസക്കമ്മിററി ഏപ്പെ 
ടുത്തുകയും, താണതരവും ഉയന്നതരവുമായ വിദ്യാലയ 

ങ്ങം ഗവമ്മെന്ഠിനന്െറ ധനുസഹായത്തോടും മേല്നോ 

ട്ടുത്തോഴടും ക്രട। നഗരസഭകഠം തന്നെ നടത്തുവാന് അനു 

വദിക്കുകയും ചെയ്യ. 1882-ല് ബമ്മായിലെ തീബാ 

രാജാവയമായ |. ചില തശ്ങ്ങെറം ഉത്ഭവിച്ചു. ഇതിനെപ്പററി 

അസ്ലൃത്ര പ്രത 'പാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്.. ഈ വഷം തന്നെ ഇന് 

ഡ്യൂയ ല്നന്നും ഒരു സൈസന്പ്യവിഭാഗത്തെ യുഭ്ധാത്തി 
നായി ഈജിപ റവലേക്കയച്ചു. ഈ യുദ്ധപിജയത്താല് 

ഇന്ഡ്യ ചെ പ്രധാന സൈസ്ല്യാധിപനായ സര്. ഡി. 

സ്റ്റീഖാര്ട്ടിന” പല സ്ഥാനുമാനങ്ങറം ലഭിപ്പുപെയിലുംയ 

ഇന്ഡ്യയശ ഖജനാവില് നിന്നും ൭. വലിയ സഖ്യ 

ചെലവാക്കേണ്ട;നായും വന്നം 

18 91 മുതല് മദ്രാസ്” ഗവണ്മെന്ര് ഭരമേറവ 

. നടത്തിവന്നിരുന്ന മൈസൂര് ഭരണം 18 8 1-ല്, ശരിയായ 
അവകാശ! മുണ്ടായപ്പ്യോഠം, പുരാതന ഫിന്തുരാജവംശ 

ത്ത വിട്ടുകൊടുത്തു. രാജ്യസമ്പാദന്ുമോഫമല്ല, ഖല 

ജാക്ഷേചതല്പരതയത്രേ ബ്രിട്ടീഷ് ശവബ്മെന്റ നെറ 
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പരമോദ്ദേശമെന്നു” ഇതുനിമിത്തം ഇന്ഡ ാക്കാര് ഗ്ര 
ഫിച്ചു. 

വു, ലോദേഡു” ഡഫറിന് (1884-98) 

ഭാരതമഹാജനസഭ (1201൧ 14൭10൧൭1 00൩൭7988) 

ആവിര്ദപിച്ചതു” 1882. ആയിരുന്നു. ലോര്ഡു” 

റിപ്പന്െറ കാലത്തുണ്ടായ “ലോക്കല് സെല്ഫ് ഗവ 

ണ്മെന്൨൮ ആര? നിമിത്തം ഭരണകാര്യങ്ങളില് തുല്സു 

കരായി ഭവിച്ചിരുന്ന ജനതയുടെ പൊതുനന്മയ്മുക്ം ' ഉത 
കുന്ന കായ്ക്യുങ്ങഠം ആലോചിച്ചു തിച്വപ്പെടുത്തുവാ൯ 

ഓരോ സ്ഥലത്തുനിന്നും പ്രതിനിധികളെ വരുത്തി സൌക 

തൃമുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുകയായ രുന്ന ഈ മഫാസഭയാല് 

സാധിച്ചതു”. 

ഇന്ഡ്യയില് തിവണ്ടിഏപ്പാടു" നടപ്പാക്കിയ 

കാലത്തു” കഡ്വനിക്കാരുമായി ഗവബ്മെന്൨ ചെയ്തി 

രുന്ന പ്യവസ്ഥയനുസരച്ചു പല സ്ഥലങ്ങളിലും 

കമ്പനിക്കാക്ള തിവണ്ടിക്കുള്ള അവകാശ കാലാവധി 

കഴിഞ്ഞുപോയ രുന്നു. ഇതുനിമിത്തം കിഴക്കേബംഗാഠം 

റെയില്വേ 188 4-ലും, നോത്തുുവെസ്റ്റേണ് റെയില്ധേ 

18 86-ലും, തയോദ്ധ്യാ, റോഹില്ഖണ്ഡു”, തെന്നിന് 

ഡ്യന്, ഗ്രേ ഇന്ഡ്യന്, പെന 'ന്സുല൪, ആസ്സാം, 

ബംഗാഠം ആദിയായവ 18 8 6 -ന൯ ധോഷവും ഗവണ്മെന്റി 

നെറ ഉടമസ്ഥതയില് വന്നുചേന്നു, 

ഡഫറിനന്െറ കാലത്തുണ്ടായ മറെറാരു സംഭവം 

ഒന്നാംമദ്ധാരാഷ്കരയൂദ്ധത്തില് 1780-ല് ഇംഗ്ലീഷുകാര 



46 അഭിനവ ഫൈസ്ത്്ം ഇന്ഡു ചരിത്രം ) 

കൈവശപ്പെടു ത്ത യിരുന്ന ഗ്വാളിയര്കോട്ട സിന്ഡ്ച്യാ 

സ്കൂ വിട്ടുകൊടുത്തതാണു'. 

12%. ലോര്ഡ് ലാ൯സ്ഡണ് (1886 --1894) 

ജനുപ്രാതിനധ, ഭരണത്തിനു ഇക്കാലത്തു” കരടുതല് 

അഭിവ്ൃദ്ധ'യൂണ൦ംയി. 1892-ല് ഇംഗ്ലീഷ് പ്പാര്ല 

മെ൯റില് ഒരു പുതിയ “ഇന്ഡ്യന് കണ്സ്൪സ് 

ആക് ററ" പാഡസ്സ്ാക്കപ്പെട്ടും ഇതിന്െറ ഫലമായി 

സാമ്രാജ്യനിയമസഭ, പ്രോവിന്സുകളിലെ നിയമസഭ 

കഠം, എന്നിവയില് ജനശ്ങറം തരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അംഗ 

ങ്ങളെ ക്രടുതലായി ചേക്കുകയും, നിയമനിമ്മാണത്തില് 

ജനുപ്രാതിനിധ്യം പദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു 

അതിത്തിപാലനത്തിലും ഇക്കാലത്തു വേണ്ടവിധം 

തുത്സാഹം പ്രദശിപ്പിക്കപ്പേട്ടു, മണിപുരം രാജ്മൃത്തു' 

ഒരു ലഹളയുണ്ടായി. ആസ്സാമിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ചിഫ് 
കമ്മീഷണരും നാലുല്ല്യോധ സ്ഥന്മാരം ഇതില് വധിക്കു 

പ്പെട്ടു. ഇക്കാരണത്താ രാലാവിനെ സ്ഥാനഭ്രംശം 

ചെയ്ത്ത് ആന്ഡമാന്ദ്വിപിലേയ്കു,യ നാടുകടത്തുകയും, 

പ്രസ്തരത രാജകടുംബത്തില് പെട്ട ഒരു ഇള്മുറക്കാരനെ 

തരു സ്ഥാനത്തേക്കു ഉയത്മൃുകയും ചെയ്തു. 

%, ലോര്ഡ് എഏല്ജി൯ 11 (1894-99) 

ഇക്കാലത്തു” ഇന്ഡ്യയ്യ്ാവശ്യമായിരുന്ന വില 
കുറഞ്ഞ മാന്ചെഡ്റ്ൂ൪ തുണിത്തരങ്ങളൊഴിച്ചു് ഇന്ഡ്യ 

യിലേക്ക് ഇറക്കുമതിചെയ്മുന്ന എല്ലം സാധനങ്ങളി 
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ന്്േലും ? ശതമാനം നിക്തി ഏര്പ്പെടുത്തി. 1895ല് 

പ്രസിഡുന്സികഠംതോവം പ്രത്യക സൈന്യങ്ങളെ സ്ഥാ 

പിക്കുന്നു ഏപ്ല്യംടുമാററി, കലുംട്ടായില് വസിക്കുന്ന പ്രധാന 

സൈസ്പ്യാധിപരന്റ കീഴില് ഒരു സൈന്പ്യത്തെ രൂപ 

വലുചരിച്ചു. ഈ വഷ്ംതന്നെ ചിററ്റാറം എന്ന സ്ഥല 

ത്തേ 9 അതിത്തി പരിപാലിക്കന്നതിനായി, ഒരു സൈ 

ന്യം നിയുക്തമായി. 1897.ല് ഇന്ഡ്യയില് ക്ഷാമവും 

പ്പേഗു” ബാധയും ഉണ്ടായി. പ്പേഗു് ബാധിച്ചച൪ ശേഷം 

ജനങ്ങളുമായി ഇടപപെടാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം വേണ്ട കരു 

തല് ചെയ്തിരുന്നതിനാല്, വലിയ നൂ ശമുണ്ടായില്ല. 

ചോദ്യങ്ങളും അഭ്യാസങ്ങളും 

1. ലേര്ഡ് കാനിങിന്െറ ഭരണപരിഷ്ടരാരങ്ങഥം വിവര 

ക്ഒശം, 

2. അഫ് ഗാനിസയ്റ്റാനേം ബ്രിട്രീഷ്' ഇന്ഡ്യയും തമ്മിലുള്ളൂ, 

ബന്ധത്തിനെറ തുട ചൂയായുള്ള ചരികം സംഗ്രഹിച്ചു 

തുക. 



അദ്ധ്യായം 836. 

ബ്രിട്രീഷ” സിംഹാസനത്തിനകീഴുള്ള ഇന്ഡ ഭരണം 

18991919) 
1. ലേര്ഡ് കഴ്സന് (1899--.1905) 

ഭരണപരിഷ്ഠരേങ്ങം. -- കഴസന് പ്രഭവിനന്െറ ശ്രദ്ധ 

അധികമായി പതിഞ്ഞതു വിദ്യാഭ്യാസരീതി പരിഷ്ഠരി 
ക്കുന്നതില്ും, കൃഷി, ഗത:ഗതം, വ്യവസായങ്ങറം എന്നിച 
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിലം, ക്ഷഠമനിലാരണ മാഗ്ഗങ്ങറം 

ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും ആയിരുന്നു. ഇന്ഡ്ധ്യയിലെ സധ്വികലാ 

ശാലാ പില്ലാഭ്യാസത്തെപ്പുററി അന്വേഷിച്ച റിപ്പോര്ട്ടു 

ചെയ്താന് ഒരു കമ്മീഷന് ഇദ്ദേഹം ഏല്ലെെടുത്തി. ഇവരുടെ 
അഭിപ്രായമനു സരിച്ചു" നാട്ടഭാഷം വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു 

പ്രോത്സാററനം നല്കുകയും, സവ്വകലാശാലാ പരീക്ഷ 

കളുടേയും ബിരുദുകളുടേയും നിലയും വിലയും ഉയത്തു 

കയും, ഇന്ഡ്യയം മുഴുവനിലെയും വില്യാഭ്യാസമേല്നോട്ട 

ത്തിനായി ഡയറക്ടര് ജനറല് എന്നൊരുദ്യോഗസ്ഥനെ 

നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. 

ഉപ്പിന്െറ നികുതി, ആദായനികുതി എന്നിവയില് 
ഇ ദെ ലത്തു കുറവുവരുത്തി. നികുതി ചുമത്തേണ്ട ആദായം 

500 രൂപായില് നിന്നു” 1000 രൂപയായി ഉയത്തിയതു" 

ഉപ്പുനിക്തി കുറച്ചതുപോലെതന്നെ സാരവും ഉപകാര 

പ്രദവുമായ ഒരു പരിഷ്ട്രാരമത്രേ. ഒരു വാണിജ്യവ്യവസായ 

ഡിപ്പാര്ട്ടുമെന്റ് ഏപ്പെടുത്തിയതോടുക്രടി രാജ്യത്തു 

പൂവാധികം അഭിവ്ൃദ്ധിയുണ്ടായി. ഏരുദ്ദേ ശീയ രാജസ 

ച 

പം 



ഇന്ഡ്യ ഭരണം (1899-19 19) 49- 

ന്താനങ്ങളുടെ വില്ലാഭ്യാസത്തിനായി ഇദ്ദേഹം പ്രത്യേക: 
സ്ഥാപനകുംം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തതും പ്രയോജനകരമായ: 

പരിഷ്ഠ്രാരംതന്നെയാണു്.. 
കഴ "സന് പ്രഭവിരെറ അതിത്മിനയം.- 1 8 70) _ലെ ഗണ്ഡ 

മക്കു” ഉടമ്പടിയോടുക്രടി ബ്രിട്ടീഷു” ഇന്ഡ 20 ഹിന്ദു. 
ക്കുഷ്വരെ ല്യ്യാപിച്ചുവെക്കിലും, ഈ അതിത്തിക്കപ്പറ 
ത്തുമ്ള ഭയങ്കര ശത്രുക്കളില് നിന്നും രാജ്യം സംരക്ഷിക്കുന്ന. 

തിനു” അതിത്തിസ്ഥാനം ഫിന്മുക്കുഷിന്െറ അപ്റ്യറത്തു 
തന്നെ സ്ഥാപിക്കണമെന്നു പലരും അഭിപ്പായഒ പട 

ഇതു” നടപ്പില് വന്നതു സര് റോബര്ട്ട സാന്ഡിമം൯: 

ബലൃചിസ്റ്റാന് മുഴുവനും ബ്രിട്ടീഷധീനത്തില് വരുത്തിയ. 

ശേഷം മാത്രമായിരുന്നു. ഇന്ഡ്യയിലെ പ്രധാന സൈ 

സ്യാധിപന് ലോര്ഡു റോബര്ട്ട്സു് (18851893) 

ഈ പ്രദേശങ്ങളില് കോട്ടകഠം കെട്ടി സൈന്യങ്ങളെ. 

താമസി പ്പി ച്ചതോടുകൂടി പവ്ൃതനിചാസികാം മിക്കവാവം 

കീഴടംജ്യകയും, ചിററ്റാഠം ആദിയായ പ്രദേശങ്ങറം 

ബ്രിട്ദീഷാധിപത്ൃത്തില് വരികയുംചെ്തു. വന്യജാതി 

ക്കാർ അസൂയാലുക്കളായി ഭവിച്ചതോടുക്രട്, 1895-ല് 
ചിററ"റാഠം പ്രദേശത്തുവെപ്പ ബ്രിട്ടീഷ് സൈസ്പ്യത്തിനു 
വലിയ മുപദ്രവം നേരിട്ടു, ഇതോടു്രടി ഇന്ഡ്ാസാമ്രാ 
ജൃത്തിന്െറ വടക്കേ അററത്തെ അതിത്തി ചിററ"റാഠം. 
തന്നെ ആയ് രന്നാല് മതിയെന്നു നിശ്ചയിച്ചു. 18917-രഅ. 

വമ്പ്യജാതിക്കാ൪ അതിത്തിയിലുള്ള വളരെ പ്രദേശങ്ങാം. 

അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയാല്, അവരെ കീഴ പെടുത്തുവാന്. 
വളരെ ശ്രമം വേണ്ടിവന്നു. അതിത്തിനിവാസികളമായി* 

4 



1] അഭിനവ ഫൈസ്ത്ക്റം ഇന്ഡ്യ്യാചരിത്രം 

സഖിത്വം പാലിക്കുകയാണു" നല്ലതെന്നു നിശ്ചയിച്ചു" 

ലാ൪ഡു" കഴ്സ൯ പല സ്ഥലങ്ങളില് നിന്നും ബ്രിട്ടീഷ് 

“സൈന്യത്തെ പിന്വലിക്കുകയും, തല്സ്ഥാനങ്ങളില് 

ബ്രിട്ടിഷ്” സൈസ്പ്യാധിപന്മാരുടെ നായകത്വത്തില് 

അതതു ദിഗ്വാസികളെതന്നെ നിയമിച്ചാക്കുകയുംചെയ്തു. 

1901-ല് ഇദ്ദേഹം “നോത്ത്തു” ഖെസ്റ്റ് ഡ്രണ്ടിയര് പ്രോ 

വിന്സു? സ്തഷ്ണിച്ചു്, ഭരണത്തിനായി ഒരു ചീഫ് കമ്മി 

ഷണരെ നിയമി യു. ഇന്ഡ്യയുടെ ആതിത്തിപാലകന് 

ഈ ഉദ്യോഗ സ്ഥനാഞണ്ച്. വിദേ ശീയാക്രമണങ്ങാം, അതി 

ത്തിനിവാസികളുടെ ഉപദ്രവം എന്നിവയില്നിന്നും ഇന് 

ഡ്യയെ, പ്രദയ്വയേകം പഞ്ചാബിനെ, രക്ഷിക്കുകയാണു', 

“ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനുള്ള. പ്രധാന കൃത്യം 190 3-ജാംനുവരി 

15൦ആ- ഡല്ഫിയില്നടത്തിയ ഡര്ബാറില് എഡ്വ൪ 

ഡ് സഏമന് ഇന്ഡ്യയുടെ ചക്രവത്തിയായി പ്രഖ്യ്യാ 

“പനാ ചെയ്യപ്പെട്ടു. 

താന് ആരംഭിച്ചിരന്ന പരിഷ്ട്രാരങ്ങറം പൂത്തിയാ 

ക്കുവാന് | 904 മുതല് 9 വഷത്തേക്കുക്രടി കഴ് സ൯പ്രഭ 

ഖി ഉല്യോഗകാലാവധി നീട്ടിക്കൊടുത്തു. ഭരണസൌക 

യ്മാത്ഥം 1904-ല് ബങ്കാഠം രണ്ടു പ്രോവിന്സുകളായി 

പിഭാഗിച്ചു. ഈ വഷംതന്നെ ടിബററിലേക്കു ഒത സൈ 

സ്പ്അയച്ചു”, ആ രാജ്യവുമായി സ്ഥിരമായൊരു ബന്ധ 

മുണ്ടാക്കി. 1905-ല് ലോരര്ഡു” കിച്ചുനര് പ്രധാന 

“സൈസ്പ്യാധിപനായി ഇന്ഡ്യയയിലെത്തി. ഇദ്ദേഥത്തിനു 

ക്കൂടുതല് അധികാരങ്ങഥം നല്കുന്നതുസംബന്ധിച്ചുണ്ടംയ 



ഇന്ഡ്യാ ഭരണം ( 1899--1919) ൨ 

അടിപ്പായവ്യയത്യാസം നിമിത്തം വൈസ്രോയി 1905-ല് 
തുല്യോഗം രാജിവച്ചു തരിപ്പപോയി, 

11. എം ഓഫ് മിന 11 (19051910) 

മിനേറാപ്രദവിനെറ കാലത്തു ഭരണസംബന്ധമായു 
ണ്ടായ പ്രധാന പരിഷ്യയാരം 1909-ലെ “ഇന്ദ്ധയയ൯ 

കൌണ്സില്സു” ആക്" അഥവാ “മോര്ലി_മിനേറാ 
ചാിഷ്ടരം "ആയിരുന്നു. ഇന്ഡ്യസികൂട്ടറി ലോര്ഡ് 
മോര്ലിയും, വൈസ്രോയി ലോര്ഡുമിനേറായും യോജി 

കു പ്രവത്തിച്ചു നടപ്പി വരത്തിയതിനാലത്രേ മോര്ലി_ 

മ1നേറാ പരിഷ്ട്യരാരം ഫ്ലന്ന ഇതിനു പേരുണ്ടായതു”. 

ഈ തആക”റ൮" അനുസരച്ചു പ്രോവിന്സുകഠം തോം 

പ്രത്ചയേക നിയമന്ദിമ്മാണ സഭകഠം ഏപ്പലെടത്തി, അവ 
യില് ജനുപ്രത് നി ധികം ക്രടുതല് പ്രചേശം അനുവ 

ഭിച്ചു. ലോഡു” റിപ്പുനെ ആരംഭിച്ച പരിഷ്ടരഠാരം ഇധ്ര 
കരം അഭി വൃദ്ധിപ്പെടടുകൊണ്ജിരുന്നു. ഗവര്ണര് ഭരിക്കുന്ന 
ഓരോ പ്രസിഡന്സിക്കും, ലചര്ഥ്ടനന്൨” ഗവര്ണര് ഭരി 

ക്ഒന്ന ഒരോ പ്രോവിസിനം മിക്കവാവം ജനപ്രതി 
നിധി ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരാ നിയമസഭയുണ്ടു”. ബങ്കാഥം 

മദ്രാസ്”, ബോംബേ, യെനനറൊഡു” പ്രോവിന്സസു്, 
കിഴക്കേ ബങ്കാളവും ബ്ലൊസ്താമും പഞ്ചാബു”, ഖെമ്മാ 

എന്ന്! കാണ്സിലുകടിള് 1, 48, 48, 49, 49, 18 
എന്നിങ്ങനെ യഥാക്രഗം വാംഗങ്ങളും ഉഠാപ്പെട്ടിരുന്നു. 
ഈ കാണ്സിലുകളില് ദനങ്ങാം തിരടെ തടുക്കുന്ന 

അാഗങ്ങളും, ഉദ്ദോഗസ്ഥാംഗങ്ങളും ഗവണ്മെന്൨ നിയ 



59 അഭിനവ ഫ്ൈസ്്ത്രം ഇന്ഡു ചരിത്രം 

മിക്കുന്ന അനുദ്യോഗസ്ഥാംഗങ്ങളുമാണു” ഉണ്ടായിരുന്നതു" 
ഓരോ കാണ്സിലിലും ജനങ്ങറം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അംഗ- 

ങ്ങഠം ഇതര അംഗങ്ങളെക്കാഠം ക്രടിയിരുന്നതുകൊണ്ടു് 

ഒരുമാതിരി ജനപ്രാതിനിധ്യഭരണം തന്നെയായിരുന്നു 
ഈ നിയമം നിമിത്തം സാധിച്ചത്. അവശ്വമെന്നു 

തേന്നേന്നവക്ഷം ഭരണകായ്യുങ്ങളില് ക്രടുതല് തഴക്കവും 

പഴക്കവും ഉുമ്ളൂ രണ്ടു പ്രത്യേക അംഗങ്ങളെ ത്ആലാചന. 

യ്മ്്ായി ഓരോ പ്പോവിന്ഷ്യുല് കൌണ്സിലിനോടും 

ചേത്തുകൊറംവാ൯ അനുവദി ച്ലരീരുന്നു. ആയവ്യയ യക്ണെക്കു” 

സംബന്ധിച്ചു" വാദപ്രതിവാദം നടത്തുവാനും അംശ: 
ങ്ങാംക്കു” സ്വാതന്ത്ര മുണ്ടായിരുന്നു. 

സാധാരണമായി പ്പൊവിന്ഷ്യല് കൌടന്സ് ലക. 

ളില് 48 അംഗങ്ങറം വിതം റം പ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവരില്. 

17 പേര് ഉദദ്യോഗസ്ഥാംഗങ്ങളും, ശേഷില്പവ൪ വിവിധ 
ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളു മായിരുന്നു. അംഗങ്ങ 

ളൂട്രെ ഉദ്യോഗകാലവേധി സാധാരണമായി 83 വഷം 

ആയിരുന്നു. ജനപ്പിതിക്കു പാത്രീഭവിക്കുന്നപക്ഷം, ഒരാഠം 
തന്നെ പലപ്രാവശ്യം തിരഞ്ഞെടുക്പ്പൈടാമായിരുന്നു. 

പ്രൊവിന്ഷ്യല് കോടതികളും, നിയമനിമ്മ-ണകെൌന് 

സിലുകളും സാമ്രാജ്യനിയമസഭയ്ക” കീഴ പെട്ടിരുന്നു, 

ഇന്ഡ്യാ മുഴുപനേയും ബാധിക്കുന്ന നിയമമ്ങഠം പാസ്സും 

ക്കിചന്നതു” സാമ്രാജ്യനിയമസഭയിലത്രേ. ഈ കൌണ്, 

സിലംഗങ്ങളില് ഭൂരിപക്ഷവും ഉദ്യോഗ സ്ഥന്മാരാണ്ട്. 

സാമ്രാജ്യനിയമസഭയിലേയ്മു്ഛ ഓരോ പ്പൊവിന്ഷ്യുല് 

കൌണ്സിലും അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തയച്ചുവന്നു. 
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വിലിധമതക്കാക്കും ജന്മിമാക്കും പ്രത്യേകം പ്രാതിനിധ്യം 

അനുവദിച്ചുമിരുന്നു. 

ഇക്കാലംവരെ ഭരണനദിവൃഫണോല്ലയോഗങ്ങളില് 

യൂറോപ്യ്യന്മാരെ മാത്രമേ നിയമിച്ചിരുന്നുള്ള. പുതിയ 
ആക” റവ" അനുസരിച്ചു” മന്ത്രിപദത്തിനു” ഒഴിപുണ്ടംകുന്ന 
അടുത്ത അവസരത്തില് തല്സ്ഥാനത്തേക്കു” ഒരു ഇന്. 

ഡ്യാക്കാരനെതന്നെ നിയമിക്കണമെന്നു” ലോര്ഡു" 

മോര്ലി ചക്രവത്തിയോട്ട് അപേക്ഷിച്ചു. ഈ തആക്റ൨് 

പാസ്ത്രാക്കിയതിന്െറ ഫലമായി പഠരാവകാ ശബ്ോധം, 

ഉത്തരവാദിത്വം, പൊതുക്കായ്യങ്ങളില് ഉത്സാഹം എന്നി 

വയ്യ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടായി. 

റഷ്യയും ജപ്പാനുമായുണ്ടായ യുദ്ധകാലത്ത്” സെന്ട്രല് 

ഏഷ്യയില് റഷ്യയരുടെ ക്തി ക്ഷയിച്ചിരുന്നു. 1967-ല് 

ഇംഗ്ലീഷുകാരും റഷ്യൃരും തമ്മില് ത്േങ് ളോറഷ്യന് 

കണ്വെന്ഷന്? എന്ന ഉടമ്പടിയുണ്ടായി. ഇതനുസ 

കിച്ചു" അഫ്ഗാനിസ്റ്റാന് റഷ്യയുടെ അധികാരാതിത്തി 

യില് ഉറംപ്പെട്ടതല്ലെന്നു് റഷ്യ൪ സമ്മതിച്ചതോടുക്രടി 

അഫ് ഗാന 'സ്റ്.ന് സ്വതന്ത്രരംജ്യമായിരിക്കുന്നതു" ബ്രിടീ 

ഷു” ഇന്ഡ്യയുടെ രക്ഷയ്യുച ഹാനികരമല്ലെന്നു ബോദ്ധയ 

മായി, 

111. ലോര്ഡ് ഹാര്ഡിന്ജ് 17 (1910-19) 

എഡ്വര്ഡു” സഹമന് തന്െറ സ3-ധാമഡമന്ി 
ക കാമ യ 

തമായ 9 വഷത്തെ ഭരനത്തിനകേമ്കം 2223. മേട 
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1_ാ9നു- പരലോകപ്പാഘ് നായി. തദനന്തരം തന്െറ 
ദ്വിതീയ പുത്രനായ ജോധ പഞ്ചമന് ഇംഗ്ലണ്ഡിലെ 

രാജാവും ഇന്ഡ്യയുടെ ചക്രവധ്തിയുമായി ഭവിച്ചു. 19 11 

നവംബര്മാസത്തില് ജോ” ചക്രവത്തി തിരുമനസ്സൂ 

കൊണ്ടു ചക്രവത്തിനിീസമേനം ഇന്ഡ്യ സന്ദശിച്ചൂ. 

ഇതു സംബന്ധമായി ഡിസംബര് 12-0ന- ഡല്ഹി 
യില്വച്ഛു രാജോചിതമായ ഒയ ഡര്ഭ്ധാര് നടത്തി. ഇന് 

ഡ്യയിലെ സ്വദേശരാജാക്കുന്മാരെല്ലാം ഫാജരാഡിരുന്ന. 

ഈ ശുഭാവസരത്തില് ഇന്ഡ്യയിലെ പ്രജകാംക്കു" തിരു 
മേനിയോടുക്ള. സ്ന്റേഫവാത്സല്യാദികളെപ്പററി പ്രത്യേകം 

ചശ്രവത്തി തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു പ്രസ്ലാവിച്ചു. ഇന്ഡ്ഡു. 

യുടെ തലസ്ഥാനം കലുംട്ടാഡ ല്നിന്നും മാററി ഭാരതഖ 

ണ്ഡത്തിനെറ പ്രാലിന തലസ്ഥാനമായിരുന്ന ഡല്ഹി 

യില് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതായും, ബമ്കാറം വിഭാഗം റദ്ദ്" 

ചെയ്ത” ഭരണത്തിനായി പ്രത്യേകം ഒരു ഗവണ്ണുരെയും 

ബീഹാര്, ചൊട്ടോനാഗപൃരം, ഒറ് സ്സ എന്നിവയെ ദരിക്കു 

വാന് ഒരു ലഫ"ററന൯൯൨ ഗവണ്ന്റരെയും, ആുസ്സ്ാം ഭരിക്കു 
വാന് ഒരു ചിഫ് കമ്മീഷപ്പണരെയും നിയമിക്ടന്നതാ 

ണെന്നും (1912-ല് നടപ്പില്വന്ന്യ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു. 

പ്രസ്താവിച്ചു. ഇപ്രകാരം ബ്ര'ടിഷു്” ഇന്ഡ്യന് സാമ്രാജ്യം. 
റധല്ഫിയിലെ 3-ഠമത്തെ സാമ്മായ്യയമായിത്തിന്നു. 

ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം (9141) _.3914.ത യൂറോ 

പ്പിൽ ഈ യുദ്ധം ആരംഭിക്കൂ” നാലയവഷ്വം തുടരെ ഭയത്കര. 

മായി നടന്നു. രണ്ടു" അദ്ധഗോഷങ്ങളിലും വ്യംപ്പിച്ചി 
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രുന്ന ബ്രിട്ടീഷ"സാമ്രാജ്യത്തിനെറയും വിശിഷ്ട പുസ്ത 

സാമ്രാജ്യത്തിന്െറ മാതൃരാജ്യമായ ബ്രിട്ടനെറയും മഹം, 
പ്രതാപം സംബന്ധിച്ചു്, ജമ്മന്ചക്രവത്തിയായ വില്യം- 

11 -നുണ്ടായ അസുയയായിരുന്നു ഈ യുദ്ധത്തിന്െറ 
പ്രധാന കാരണം. ശരിയായ കാരണം ഒന്നുമില്ലധതെയും, 
മുന്ക്രട്ടി പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യാതെയും, 1914 ആഗസ്റ്റ് 
8 തീയതി ജമ്മന്സേനകഠം ബല്ജിയത്തില്ക്രടി 

ഫ്രാ൯സിലേയ്യും പുറപ്പെട്ട. ഇപ്രകാരം പെട്ടെന്ന” 

യും ആരാഭിച്ചുശേഷാം ആസ്ര്രിയായും ടക്കിയും ബാം. 
ഗേറിയായും ജമ്മനിയോടു ചേന. ജമ്മനിക്കെതിരാം 

യുള്ള ഐകൃകക്ഷിയില് ഇംഗ്ലണ്ഡ്, ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യ 
ത്തില് മഠംപ്പെട്ട കാനഡാ, ആസ്ര്രേലിയാ, സ്ലൂസ് 
ലാന്ഡ്, ദക്ഷിണ ആഫ്രിക്കാ, ഇ൯ഡ്യം എന്നി രാജ്യ 

ങ്ങളും, ബല്ജിയം, ്രാന്സ്, റഷ്യ, സെര്ബ്ദ്യാ ഈ 
രാജ്യങ്ങളും ചേന്ന” യുദ്ധം നടത്തി. ഫ്രാന്സില് 1914 

മുതല് 19 19 പരെ യുദ്ധം തുടന്നു. ഏന്നാല് അവിടെ. 
നിന്നും ഗ്രീസ്, ട്ടി, പലയഡ്റ്റേന്, പേഷ്യ്യാ, പരരായഷ്ക് 
ഏഷ്യാ, ഇത്യാദി ഭാഗങ്ങളിലേയ്മും അതു വ്യാപിച്ചു. 

ഇതിനിടയ്മ്ഛ് റഷ്യയില് ഒരു ജനകീയ വിപ്ളവം. 
ഉത്ഭവിച്ചതോടുക്രട! ചക്രവത്തിഭരണം അവസാനിച്ചു. 
1917 ഏപ്പില് 3 -൦ന൯- അമേരിക്കന് യണൈറെറഡു” 

സ്റ്റേററ് സ് ഐക്ൃകക്ഷിയില് ചേന്ന് യുദ്ധത്തില് 

പ്രധാനഭാഗം വഫിച്ചതോടു കരടി, പിജയമാരുത൯ 

ഐകൃകക്ഷികഠംക്ക് അനുക്രലമായി പിശിത്തുടങ്ങി. 
ജമ്മനിയും കേന്ദ്രകക്ഷിയില്പ്പെട രാജ്യങ്ങളും ഓരേ. 



൭6 അഭിനവഫൈസ്ത്ം ഇന്ഡ്്യാചരിതരം 

ണയി കീഴ്പ്പെട്ട. ഈ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ജനകീയ 

വിപ”ളവം ഉണ്ടായതോടുക്രടി സ്വേക്സുംധിപത്യം അവ 
സാനിക്കുകയും, പ്രജാധിപത്ചം സ്ഥാപിതമാകയും ചെയ്തു. 

1918 നവംബര് 1 1 -ംംതീയതി ജമ്മന്സേനുകടള ഫ്രാന് 
സസില്നിന്നും ഓടിച്ചശേഷം സസന്ധിയുണ്ടായി. 1919 

7] റിനി മവ്സധി 
ട്വ നക ഭി 

ലന്ത ശമ മഡ്ര്ഗസഥ്ി 
മ ാഗ്ഥ ശം അ 
776 ഗമ്/െ ൧൦൦ ഗ്, ക 

് 7 തിം 

യശ റ 

ം ലി 

ചിത്രം 4. 1915-ലെ ഇ൯ഡ 0 



ഇന്ഡ്യയംഭരണം (18 991919) 7 

നരി 18 തിയതി ഫ്രാന്സില് വേഴ"സാധി 

എന്ന സ്ഥലത്തു” 32 രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികറഠം കൂടി 

സമാധാനുമഉ ടമ്പടി തയ്യാറാക്കി. 

ഈ യുദ്ധം വിജയകരമായി നടത്തുന്നതിനു ബ്രിട്ടനു” 
ഇന്സ്്യാ സാംപുണ്ണ്ുസഹകരണം നല്കി; സൈന്യ 

ശക്തിയും ധനശക്തിയും ആദ്യവസാനം ഒരദായ്യപുറം 
ചെലവാക്കിയാണു' ഇന്ഡ 2൭ ഈ ലോകമഹായുദ്ധ 

ത്തില് ഐക കക്ഷികളുടെ ഭാഗത്തു സഹകരിച്ചു 

യിജയം നേടിയതു". ഇന്ഡ്യയുടെ സ്വയംഭരണശ്രമ 

ഞ്ഞില് ജനങ്ങറംക്കു” ക്രടുതല് പ്രാപ്യ ലഭിക്കുന്നതിനും 
ഇതിനാല് സാധിച്ചു. ഇന്ഡ്യന് സൈന്യത്തിന്െറ 
പി പിശ്വവിശ്മുതിയും ഇതിനാല് വദ്ധമാനമായി 

ടുണ്ടു. ഈ യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നതിനുമുമ്മു” 1916-ല് 
ലോര്ഡ് ഹാര്ഡ്സിന്ജ് തദ്യോ ഗംവിട്ടു പോയി. 

17. ലേരേഡാ ചെംസു ഫേഡ്” (1916--1991) 

ലോര്ഡു” ചെംസ്ഫോര്ഡികന്റ ഭരണകാലം 

യൂറോപ്യന് യുദ്ധംനിമിത്തമുണ്ടായ ഒരു വിഷമഘട്ടം 

തന്നെയായി രുന്നു. ഈ യുദ്ധത്തില് ഇന്ഡ്യാ സൈന്യ 

“സദ്ഥായവും ദ്രവ്യസായവും ബ്രിട്ടീഷു ശക്തിക്ഷ നല്കി! 

“സാമ്രാജ്യ ഭക്തി പ്രദശിപ്പ്ിക്കുകയുണ്ടായി. യുദ്ധഗതിയില് 

ജമ്മനിയുടെ പിദേ ശരാജ്യങ്ങളെല്ലാം കടകൃകക്ഷി 

കഠംക്ക് അധിറപ്പെട്ടു. തുക്കിയുടെ ശക്തിക്കു” ഇളക്കം 

തതട്ടിയെങ്കിലും 1 9 283-ലെ ലോസേ൯ ഉടമ്പടിയാല് അതു് 

ച്ൂവാധികം ശക്തിപ്പെട്ട. ബോറംഷെവിക്കു” ശക്തി 
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പ്രബലപ്പെട്ടതോടു കരടി റഷ്യന്ചക്രവത്തിയും കുടുംബവും 
ഘാതകന്മാരുടെ തോക്കിനിരയായി ഭവിക്കുകയും, രാജ്യ. 

മെണ്ടം അരാജകത്വം പ്രബലപ്പെടുകയും ചെയ്തും 

ക്രമേണ ഐക്ൃകക്ഷികഠം നാഠംക്കുനാഠം ഫ്രബലപ്പെടു 

കയും, ജമ്മനിയുടെ സഫായികാം പലരും ക്ഷയിക്കുകയും 

ചെയ്ലതതോടുക്രടി, ജമ്മനി സമാധോനുത്തിനാഗ്രഷ്ിച്ചു* 

1918 നവംബ൪ 11-ംംതീയതി വേഴ”സായില്വെച്ചു 

തയ്യറാക്കിയ സന്ധിയുടയടിക്കു ജമ്മനി കിഴ” 

പെട്ടു. ഈ യുദ്ധംനിമിത്തം ജമ്മന്ദി നിദാനാവസ്ഥയി' 

ലെത്തുകയും, ബ്രിടീഷുകാരും തുക്കികളും പൃവാധികുട 

പ്രബലപ്പെടകെയും ചെയ്തു, 

യൂറോപ്പ്പിലെ മഡ്ായുദ്ധം തൂടങ്ങി 18 മാസം കഴി 

ഞ്ഞുപ്പ്യോഴായിരുന്നു ചെംസ്ഫോര്ഡു” പ്രഭ വൈസ്ര്േര 

യിസ്ഥാനം ഭരമേററതു . ഇന്ഡ്യയിലെ രാജാക്കന്മാരു 

ട്രേയും ജനങ്ങളുടേയും സഹായസഹകരണങ്ങളെ സാമ്രം 

ജൃത്തിനെറ ചിജയത്തിനായി സമ്പാദിക്കുവാന് അദ്ദേ: 

ത്തി൯ സാധിച്ചതു” ഒരു മഫല്കായ്യം തന്നെയാണു. 

സാമ്വത്തികമായ പ്രക്ഷോഭണങ്ങളും യുദ്ധത്താല് ജനങ്ങ. 

ളിലുണ്ടായ അസ്വാസ്ധ്യവും നിമിത്തം സിവില് ഭരണ 

ത്തില് പല വിഷമങ്ങഠം നേരിട്ടു. ആവത്തും ആശമംയും 

നിറഞ്ഞ ഇക്കാലത്തു” ധൈയ്മസമേതം സാമ്രാജ്യത്തെ 

നയിച്ച ഇദ്ദേഷഡത്തിനെറ നായക്തവചം സ്ത്രത്യഹമത്രേം 

ഇതിനിടയില് മിസ്ര൪ മോണ്ടി ശുവുമായി സഹകരിച്ചു 

സ്വയം ഭരണസംബന്ധമായ പരിഷ്ടരാരം നടപ്പില് വരു. 
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ത്തുവാന് മദ്യമിച്ചത്ര”, അദ്ദേഹത്തിനു ഉത്തരവാദിത്വ 
ഭരണസ്ഥാപനകളുടെ മാഫാത്മൃത്തി ലുള്ള വിശ്വാസവും, 

ഇന്ഡ്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമാഭിവൃദ്ധിയിലു്മ. 
താല്പയ്യവും കൊണ്ടുതന്നെയാണു”. ഇന്ഡ്യയെ സ്വയം 

ഭരണപപന്ഥാവില് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുവാന് ചെയ്യ ശ്രമം 
ഇദ്ദേഡത്തിനറെറ മഫോത്മൃത്തിനു ലം 
ക്കുന്നതാണു'. 

ഇന്ഡ്യയിലെ അസ്വാസ്ഥ്യം,-_-റാലറവ് തക് റ൪് 

(1919):-1918 -ല് തമയ്യാറാക്കപ്പെട്ട മോണ്ടിഗു ചെംസ് 

ഫോര്ഡു” റിപ്പേള്ട്ടിനെപ്പറഠിയുള്ക അത്ുൃഛ്ിയും 

നൈരാശ്യവും യുദ്ധാനന്തരം അമിതവാദികളില് പ്രബല 

പ്പെട്ടുവന്നു. ഇന്ഡ്യയിലെ പല വിദ്യംലയങ്ങളിലും 

ഗവണ്മെന്റിനോടു വിരോധം മുണ്ടാകത്തക്ക അഭ്യസനം 

കൊടുത്തുവരുന്നുവെന്നും, ഇന്ഡ്യയില് ആകപ്പാടെ രാജ 

ദ്രോഹകരമായ കലാപ്പം വദ്ധിച്ചേക്കാന് ഇടയുണ്ടെന്നും 
ബോധ്പെടുകയാല്., ഈവക കായ്ക്യങ്ങളെപ്പുററി അന്വേ 

ഷിച്ചു" റിപ്പോര്ട്ടുചെയ്ത്കാന് സര് സിഡ്നി റലററിന്റെ 
അദ്ധ്യക്ഷതയില് ഒരു കമ്മിററി ഏപ്പെെടുത്തി. നീയമ 

ങ്ങറം കറമ്രടടെ കരനമായി ബലപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ടു 

മാത്രമേ സമാധാനം പാലിക്കുവാന് സാധിക്കയുള്ള. 

എന്നായിരുന്നു റിപ്പോര്ട്ടിന്െറ സാരം. ജതനസരിച്ചു” 
ഗപജ്ടമെന്൨് രണ്ടു നിയമങ്ങാം പാസ്സാക്കി .: ക് 

രാജ്യത്തു” അരാജകത്വം പ്രചരിപ്പ്ിക്കചംന ധ്രമിക്കു 

ന്നതുനിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന കേസുകഠം 3 ഹൈക്കോടതി 

ജഡ്ഡിമാര് തുഠംപ്പെട്ടതും അതിനപ്പുറം അപ്പ്പീില് ഇല്ലാ 
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ത്തതുമായ ഒരു പ്രബലകോടതിയില് ഉടനടി വിസ്തരിച്ചു 

തീച്ചചെയ്യുണം; ഇതു സംബന്ധിച്കുള്ള കുററക്കാരെ 
ബന്ധന സ്ഥരാക്കുകയും, അവരോടു നല്ലനടപ്പിഡ ജാമ്യം 
വാങ്ങുകയും ചെയ്താനുള്ള അധികാരം ഓരോ സ്ഥലത്തു 

മുള്ള ഭരണാധികൃതക്കു” കൊടുക്കണം; ആവശ രുമെന്നു” 

ഗവണ്ണര് ജനറലിനു തോന്നുന്ന സ്ഥലങ്ങളില് സൈനിക 

നിയമം പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണു”. (2) രാജട്രോഫക. 

രമായ ലേഖനങ്ങഥം പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ, കൈവശി 
വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയോ ചെയ്യുന്ന കുററത്തിസ* തടവും 

ക്ഷകല്ലിക്കാവുന്നതും, വിസ്താരത്തിനുശേഷം കററക്കമ 

രോടു” 2 വഷത്തേയ്ലച്ഛ്' നല്പനടത്തയ്മുക ജാമ്യം വാങ്ങു 

വാനുളളഅധികാരം കോടതികഠം ഒ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുതു 

മാണ്. 

ഈ ബില്ലുകറം അവതരിപ്പിച്ചു" നിയമമായി തീന്ന 
തോടുക്രടി പല ഭാഗത്തും അസ്വാസ്ഥ്യവും സംശയവും 

ഉ യനാവന്നു. ഒന്നാമത്തെ ബില് 83 വഷത്തേയ്ുച മാത്രമേ 
പ്രയോഗത്തിലിരിക്കയുള്ള എന്നു വന്നിട്ടും, 119 മാച്ഛ്് 

മാസമായപ്പ്യോഴേയ്കഛ ശക്തിയാധിട്ടല്ലെത്കിലും ഗവബൈ 

ന്റിനെ ഏതിക്കണമെന്നുള്ള ആലോചന പലയിടത്തു; 
കുണ്ടായി. കായിക ശക്തിയേക്കാഠം ത്ആത്മശക്തിയി 
ക്രര്തല്. വിശ്വംസമുക്ള മഹത്മോഗാന്ധിയുടെ നേതൃത. 
ത്കില്, സത്ധൂഡുഹവ്വതം എന്ന പേരില് റല റവ 
ആക്ലിനന്നെതിരായി പ്രവത്തിക്കുപാന് അമിതവാദികമ 

ന്ശ്വഷിച്ചു. പ്രസംഗങ്ങറംമുലം ഗവമബമെന്റിന്െട; 
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ഇയത്തിനെതിരായി ജനതയെ ഇളക്കുവാ൯ മഹാത്മാ 

ഗാന്ധി ത്രമിച്ഛുവന്നു. മാച്ചു” 80 _ംനീയതി ഡല്ഹി 

യില് ഫത്താല് അനദ്ലീക്കുവാന് അമിതവാദികാം ശ്രമി 
ക്കുകനിമിത്തം, ഗവന്മെന്വമായി ഒന്നാമത്തെ കലഫ 

ത്തിനിടയായി. ഈ ലഹള അമച്ലചെയ്യപ്പെട്ടതില് 

പിന്നെ ഗാന്ധി, ഫിന്തുമുസ്ലീം കെമത്രിക്കായി ശ്രധിച്ചു 
വന്നു. ശയവന്ടമെന്റിന്െറ നടപടിയെപ്പററി തെററി 

ദ്ധാരണ പലയിടത്തുമുണ്ടായി. ഇതുന്ദിമിത്തമായിരുന്നു 
4-അഫ് ഗാന്യ്ൃയദ്ധം ഉണ്ടായതു”. 

കാമത്തെ അഫ് ഗാ൯യുദ്ധം (1919) __യൂറോപ്പിലെ മഫാ 

യുദ്ധകാലത്തു ജമ്മന്കാര്൪, ബോഠം ഷെവിക്കുകാര് എന്നി! 
വ൪ അഫ് ഗാനിസ്റ്റാനിലെത്തി ബ്രിട്ടീഷ്യകാരുമായുള്ള. 

ബന്ധം അകറവവാന് ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും, ഫബിബുക്ളാ 

അതിനു വഴിപ്പെട്ടില്ല. 19 19 ഫെബ്ബ്യുവരി 20-ഠം തിയതി 

ജലാലബാദിനടത്തു” പാളയത്തില്വച്ചു” ഫബിബുള്ളാ 

വധിക്കുപ്പെട്ടതോടു കരടി, അഫ"ഗാനിസ്റ്റാനില് പിന്തുട 

ച്യാവകാശം സംബന്ധമായി കുഴ്പ്പങ്ങംം തുണ്ടാകയുംം 

അവസാനത്തില് ഫമ്പിബുമ്ളയുടെ പൃത്രനായ അമാന 

ളായ” സ്ഥറനും മുറച്ചകിട്ടുകയും ചെയ്തു. പുതിയ 

അമീ൪ തന്െറ സ്ഥാനാരോഫണം അറിയിക്കുന്നതായി 

ബ്രിട്ടീഷ്ഗവമ്മെന്റിന് അയച്ച ൭രെഴുത്തില്, അഫ് 

ഗാന്ദിസ്റ്റാന്െറ വിദേ ശനുയത്തിന്മേല് ്രിട്ടീഷുകാക്കു 

ണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനശക്തി ഗണിക്കാതെ സ്വാതന്ദ്ര്യം 

ഭാവിക്കുന്ന ലക്ഷണം പ്രത്ൃക്ഷമായിതുന്നു. അമാനുമൂളൂ 
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ഭരണസംബന്ധമായി ചെയ്തു പരിഷ്ടഠാരങ്ങളുടെ ഫല 
മായി സൈന വവും മതാഭ്യക്ഷന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന്െറ 

ശത്രുക്കളായി ഭവിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ പഞ്ചാബില് 

റലറ൨' ആക്റ൪് പാസ്സാക്കി ജനങ്ങളെ അനാ 
വശ്യമായി ഉപദ്രപിക്കുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞു”, ബ്രിട്ടീഷ് 
ബന്ധുത്വം വേണ്ടെന്നു ശഠിക്കുന്ന കക്ഷി ജനങ്ങളെ 

ഇളക്കി യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി. ജമ്മനിക്കുണ്ടായ തോല്വി 

യോ, ഗ്രേറവബ്രിട്ടന്െറ ശക്തിമംഹാത്മ്യമോ ഗ്രഹി 
ക്കാതെ ബോറംഷെവിക്കു സഹായത്തിന്മേൽ ആശ്രയിച്ചു 

കൊണ്ടു ഇംഗ്ലീഷുകാരെ എതിക്കുലാന് ഇവര് നിശ്ച 

യിച്ചു. ഏപ്രില് 2 5.-ംംതീയതി അമാനുള്ളായുടെ അനു 

മതിയോടുക്രടി ഒരു അഫ'"ഗാന്സൈന ൮) കൈബര് 

പാസ്റ്റിലെത്തി അതിത്തിനിപാസികളെ ഇളക്കി ഉപ 

ദ്രവം വരുത്തി. ഇംഗ്ലീഷ്” സേനുകറം ധിമാനമാര്ഗ്ഗം 

അവിടെ എത്തി യുദ്ധം സഗൌരവം നടത്തി. ജലാല 
ബാദ്, കാബയഠം എന്നി സ്ഥലങ്ങറഠം ബോംബിനിര 
യായി ഭവിച്ചു, പത്തുദിവസത്തെ യുദ്ധംകൊണ്ടു” അഫ്" 

ഗാന്മാ൪ കൈബര്പാസ്റ്റില്ന്ദിന്നും പിന്നോട്ട്” ഓടി. 

ലാസിറിസ്റ്റാനില് വച്ചുണ്ടായ യുഭ്ത്തില് ഇംഗ്ലീഷുകാക്കു 
പരാജയം മുണ്ടായി. എന്നാല് അഫ് ഗാന്നിസ്റ്റാന്െറ 

ദക്ഷിണഭാഗത്തുവച്ചു സ്വസൈസ്പൃയങ്ങറം തോല്ലിക്കപ്പെട്ട 

തോടുകൂടി മേയ” 28. തീയതി അമാനുള്ള സമാധാന 
ത്തിനുപേക്ഷിക്കുകയാല് യുഭാം അവസാനിച്ചു. ഇതോടു 

കരടി പിദേശബന്ധത്തില് അഫ് ഗാനിഡ്റ്റാനു” ബ്രിട്ടീഷ 

അധീനത്തില്നിന്നും സ്വാതന്ത്രപൃം ഉണ്ടായി. അതിത്തി 

നി 
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ആവരിപാലനം സംബന്ധിച്ചു” ബ്രിട്ടീഷ് ജന്ഡ്വയില്. 
'ഗവണ്ടെന്വ സ്വീകരിക്കേണ്ട നയം ഇക്കാലത്തു” തീച്ച 
കപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

ഇംഗ്ലീഷുകാക്കെതിരായുള്ള. ഉദ്യമം ദിപസേനു കരടി 

ച്വന്നു. തീവണ്ടിപ്പാത, കമ്പിത്തപാല് എന്നിവ 

നശിപ്പിക്കുക, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വധിക്കുക ഞആദിയായ 

അമ്രമകൃത്യങ്ങം ക്രമേണ തുടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. പഞ്ചാ 

ബില് ലഫളഉ വദ്ധിക്കുകയാല് സൈന്നികനിയമം 

അവിടെ ഏപ്പെെടുത്തി. യൂറോപ്യ്യന്യുദ്ധം അവസാനി 
രച്ചയ്മിലും തുക്കിയുടെ സങ്കേതങ്ങറം അവ്യവസ്ഥിതമായി 

“ന്നതിനാൽ, ഖിലാഫത്തുവാദവും വദ്ധിച്ഛുവന്നു. ഗവ 

ണ്മെന്റിന്െറ ശക്തി പ്രയോഗിച്ചു” ലഹള അമത്തുവാ൯ 

“ചോ൪ഡു” ചെംസ്ഫോര്ഡു” നിശ്ചയിച്ചു. സൈനിക 
നിയമം നിമിത്തമുള്ള ഉപദ്രവം മിക്കവാവം പഞ്ചാ 

“ബില് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായതു”. അമിതവാദികറം 

പൂവ്വാധികം ശക്തിയോടുക്രടി എതിത്തുവന്നതുനിമി 

ത്തം, സൈനികനിയമത്താല് പഞ്ചാബിലുണ്ടായ ലഹള 
അതു ശമച്വചെയ്യുന്നതില് ഗവണ്മെന്വ പ്രയോഗിച്ചു 
നയം എന്നിവയെപ്പാറി അന്വേഷണം നടത്തുവാന് 
“ലോര്ഡു'” ഹണ്ടരുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില് ഒരു കമ്മിററി 

പ്പെടുത്തി, 1919-ല് ഭാരതമഹാജനുസഭ ക്രൂടിയ 
“അവസരത്തില് മോണ്ടിഗു ചെംസുഫമോര്ഡു” പരിഷ്കാരം 

അനുഖഭദിച്ചിരിക്കുന്നതായി ചക്രവത്തിതിരുമനുസ്തിലെ 
യിളംബരം ഇന്ഡ്യയില് എത്തി. 
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ഗാവണൈ൯ധ ഓഫ് ഇന്ഡ്യ തക് റവ (1919) 

മോണ്ടിഗുചെംസ് ഫോര്ഡ് റിപ്പ്ോര്ട്ടി൯പ്രകാരു 

മുട്ള ഭരണപരിഷ്തരാരം 1919-ല് പ്രയോഗത്തില് വന്നും 

വ്യൃവസ്ഥകഠം:-() പ്രാദേശികദരണങ്ങളേക്കുറിച്ചാണു” 

പ്രസ്തുത ആക'ററിന്െറ ഒന്നാംഭാഗത്തില് പ്രതിപാദി 

ച്ിട്ടു്ളതു'. ശവണ്ണൂ൪ ജനറലിനും സാമ്രാജ്യനിയമ 

സഭയും മുള്ള ഭരണാധികാരങ്ങളില് ചിലതു” പ്രാഭേ. 

ശികഗവണ്മെന്റിനും പ്രാദേശിക നിയമസഭയ്യൂചം മാററി 

ക്കൊടുക്കുചാനും, അപ്പകാരമുള്ള അധികാരം വഷിക്കു. 

വാന് മന്ത്രിമാരെ നിയമിക്കുവാനും പ്രസ്തൂത ആക്ട് അനു 

വദിച്ചു. ബങ്കാഠം, ബോംബേ, മദ്രാസ്”, യുണൈറെറഡ് 

പ്രോവിന്സസ്, പഞ്ചാബ”, ബിഹാവം ഒറീസ്സയും, 

സെന്൯ടല്പ്പോവിന്സസ്, ആസ്സാം എന്നീ സംസ്ഥാന: 

ങ്ങളില് ഭരണത്തിനായി ഓരോ ഗവണ്ണ൪മാരും ക്രഴടുതല്. 

അധികാരമുളതു നിയമസഭയും ഓരോ എക്സികയൂട്ടിവു. 

കൌന്സില്ും ഉണ്ടായിരിക്കും. സാംസ്ഥാനിക നിയമ 

സഭയുടെ കാലാവധി 3 വഷം ആക്കി, ആവശ്യപ്പെട 

ന്വോഠം നിയമസഭയില് പ്രസംഗം നടത്തുവാന് സ്വാത: 

നത്ര്യമുണ്ടെങ്കിലും ശവണ്ണ്ൂ൪ നിയമസഭയുടെ പ്രസിഡണ്ടാ- 

യിരുന്നുക്രടാ. ഗവ്ണൂ൪ ഒരു പ്രസിഡണ്ടിനെ 4 വയഃ 

ത്തേയ്യ നിയമിക്കേണ്ടതും, ഡൊപ്പൂട്ടിപ്ലസിഡണ്ടിനെ 

സഭക്രടന്ന ആദ്യയവസരത്തില്തന്നെ തിരത്ഞെടക്കേ: 

ണ്ടതും ആണു്, ഓരോ വഷത്തേയും ബഡ്കുറവ നിയമ. 

സഭയില് പാസ്റ്റാക്കേണ്ടതാണു”. ബില്ലുകുറം നിയമ. 
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സഭയില് പാഠസ്സ്റോക്കിക്കഴിയ്തൊല് അപയെ ഭേദപ്പെടു 

ത്തണാമെന്നു തോന്നുന്നപക്ഷം നിയമസഭയിലേയ്മ് തിരി 
ച്യയയ്യ്ുകയോ, ശണ്ണ്ൂര്ജറലിനന്െറ അഭിപ്രായത്തി 
നയയ്യുകയോ ചെയ്താന് ഗവണ്ണുക്ക സ്വാതന്ദ്ര പൃമുണ്ടായി 

ദിക്കുന്നതാണു". വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടില്ലാത്ത വിഷയങ്ദളില് 

ഏതെമ്മിലും ഒന്ന ശവണ്ണ്ണരുടെ അഭിപ്പായത്തിനനുക്രല 
മായി പയ്ക്രോക്മവാന് അദ്ദേഹത്തിന്െറ നിയമസഭ 
വിസമ്മതിക്കുന്നപക്ഷം, തന്െറ കൃത്പനിവൃഹണത്തിനു് 
അയ്യ താപേക്ഷിതമാണെന്നു ആ ബില്ലില് സാക്ഷിപ്പെ 

ടുത്തി നിയമസഭയില് പാസ്ത്രാക്കുന്ന ആക"ററിനു തുല്യ ) 

മാമഖിതീക്കവാനുള്ള അധികാരം ഗവണ്ണുക്കണ്ടായിരിക്കുന്ന 
താണു”. അങ്ങനെയുള്ള ബില്ലുകളുടെ ഓരോ ശരി 

പകമറ്റ്റ" ഗവന്്്റര്ജ റലി।നും അദ്ദേഹം അതിനെ പാര്ല 
മെന്റിലേയ്യലം ലമ്രവത്തിയിരുമന്സ്തിലേയ്ും അയ 

ഷ്യം ണ്ട നാകുന്നു. (11) ഇന്ഡ്യാ ഒട്ടുക്കുഫു. ഭരണവും, 

സാമ്രാജ്യനിയമസഭ, കൌണ്സില് ഓഫ് സ്റ്റേദവ” 

എന്നി സ്ഥാപനങ്ങളും അത്രേ രണ്ടാഭാഗത്തില് പ്രതി 

പാദ്ദ്യമായിരിക്കുന്നതു". നിയമസഭയിലെയും സ്റ്റേറവ 
കൌണ്സിലിലെയും അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം നിണ്ണ 

യിച്ചു”, നിയമസഭയുടെ പ്രസ് ഡണ്ടിനെ ഗവണ്സ്ൂ൪ ജനു 
റൽ നിയമിക്കേണ്ടതും, പ്രസ്തുത ഉദ്യോഗ കാലാവധി 

4 വഷം ആയിരിക്കുന്നതുമാണു”. നിയമസഭ ക്രടുന്ന 
ആമദൃഘട്ടത്തില് തന്നെ വൈസ് പ്പസിഡണ്ടിനെയും 

ഗവണ്ണു൪ജനറല് നിയമിക്കുന്ന പ്രസിഡണ്ടിന്െറ ുദ്ോ 

ഗകാലാവധിക്കു ശേഷം പ്രസി ധംഭിധെയും സഭം.ഗ 
ം ന. 
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ങ്ങംം തിരത്തെടക്കേണ്ടതാണു.'. കൌണ്സില് ഓഫ് 

സ്റ്റേററ് 5 വഷ്ധവുംയ സാമ്രാജ്യ നിയമസഭ 8 വപിവും 

തുടരെയിരിക്കുവാനും അനുവടിച്ചു. ഇന്ഡ്യന് ബഡ്കൂറ൨ 

നിയമസഭകളില് പാസ്്രാക്കാമെങ്കിലും, ശഗവമ്്റ൪ജനറ 

ലിനെറ ഇഷ്ലാനുസരണം അതില് ഭേദഗതി! വയുത്താവു 

ന്നതാണു', രണ്ടു നിഷമസഭകളും ഗവന്ത്റ൪ജ നറലിന്െറ 
അഭിപ്പയത്തോടനുക്രലിക്കാതെവരുന്ന എല്ലാ അവ 

സരങ്ങളിലും, ഗവണ്ണ്ണ൪മാ൪ അത്യയാവശ്യസന്ദദങ്ങളില് 

സാക്ഷ്പ്പെടുത്തി നിയമസ്വീകായ്യം വരുത്തുന്നതു 

പോലെ പ്രവറ്യിക്കുവാന് ഗവണ്ണര്ജനറലിനു സ്വാത 
നത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കും. കൌണ്സില് സിക്രട്ടറിമാരെ നിയ 
മിക്കുവാ൯ ശവള്്റൂ൪ മാക്കുക തുപോലെ സാമ്രാജ നിയമ 
സഭാംഗങ്ങളില് നിന്നും സിക്രട്ടറിമാരെ നിയമിക്കുവാ 
നുള്ള. അധികാരം ഗവണ്ണ്ലൂര്ജനറലിയണ്ടു”. (111) സിക്ര 

ട്ടറി ഓഫ്മ് പ്ലേറവം അദ്ദേഹത്തിന്െറ കൌണ്സ്സിലു 

മാണു” മൂന്നാംഭാഗത്ത ല് പ്രത പാദ്യമറയ രിക്കുന്നതു'. 

ഇന്ഡ്യം കൌണ്സിലിലെ അംഗങ്ങളുടെ ക്രൂടിയ 

സംഖ്യ 14-ല് നിന്നു” 12-ം, കറഞ്ഞസംഖ്യ 10-ല് 
നിന്നു 8-൦ ആര്ടി കുറച്ചു. അംഗങ്ങളിര പകതിപേ൪ 
ജു൯ഡ യില് പത്തു വഷമെങ്കിലും തുല്ലോഗം വഹിക്കു 

കയോ, വസിക്കുകയഷയോ ചെയ്തുയും,  ഇന്ഡ്യയം വിട്ടുപോം 
യിട്ട അഞ്ചു വഷത്തിലധികം കഴിയാതെയിരിക്കയും 
വേണമായിരുന്നു. അംഗങ്ങളുടെ തുല്ലോഗ കാലാ 
വധി 5 വഷാവും, ശയ്യളം 1,200 പവനും ആക്കി, 
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ഇന്ഡ്യയിലെ കണ്സില് ഓഫ സ്റ്റേററില് പാസ്സാ 
ക്കുന്ന കായ്യങ്ങളില് ഭേദഗതി പതത്തുവാനഒക അധി 

കാരം നല്കിയ സമയത്തുതന്നെ, ഇന്ഡ്യുഗവ 

ബ്രെന്റിന്മേല് . ഇന്ഡ്യ സിക്രട്ടറി ക്കു ഇതുവരെ 
യുണ്ടാഡിരുന്ന ഏതാനും അധികാരങ്ങറഥം കുറച്ചു 

ഇന്ഡ്യയ്യ്രാവശ്യമുള്ള. സാധനങ്ങറം ൦ ശജ്മരിക്കകം 

പണം കടംവാങ്ങുക ആദിയായ കായ്യങ്ങഠം നിര്വ്വഹി 

ക്കുന്നതിനു” ഒരു ഹൈക്കമ്മീഷണരെ നിയമിച്ച (1൬) 

ഇന്ഡ്യയിലെ മുദ്യോഗങ്ങറം നാലരംഭാഗത്തില് പ്രതി 

പാദിച്ഛിരിക്കുന്ന. ഇന്ഡ്ൃന്സര്വ്വീസില് തൃദ്യേഗം 

വഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും ചക്രവത്തിയുടെ ഇഷ്ടത്തിനു 

പാത്രീദപിക്കുന്ന കാലത്തോളം മാത്രം പ്രസ്തുത അധ 

കാരത്തിലിരിക്കുന്നതാണു*, ഇന്ഡ്യയിലെ ഉദ്യോഗ 

സംബന്ധമായ കായ്യങ്ങറം ക്രമപ്പെടുത്തുവാന്  സ്റ്റേറവ് 
സിക്രട്ടറിയെ അധികാരപ്പെടത്തുകയും, ഇതുസംബന്ധ 

മായുള്ള കായ്യാന്വേഷണത്തിനു* 5 അംഗങ്ങളളമ ഒരു 
്വബളിക” സര്വ്വീസ് കമ്മീഷനെ 5 വഷീത്തേയ്യകച 

നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. (൯) ഈ ആക് റ് പാസ്സ്റയേ 
തീയ്യതി മുതല് പത്തുവഷം കഴിയുമ്പോം ഉ അ രവാദിത! 

ഭരണം ധ്രടുതലായി ഇവ ഡൂ അനുവദ്'ക്കേണ്ടതു 

സംബന്ധിച്ചു" അന്വേഷിക്കുവാന് ഒരു കമ്മീഷന് 

ഏല്ലെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. (ന) നിയമങ്ങള്ക്കു ചര്ര 

വത്തിയുടെ അസമതി നൽകന്നത്ു സ്റ്റേറവസിയ്കട്ടറ' യും 

കൌണ്സിലും മുഖാന്തിരം മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. 
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1919 ഡിസംബര് 99 -0൦ന൯- ഈ ആക് ററി ന" 

ചക്രവത്തിയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചു. ഇതു സംഒ്ന്ധമായി 
ചക്രവധ്രി ഒരു വിളംബരം പ്രസിദ്ാപ്പെടുത്തി, സ്വിയം 
ഭരണരിതിയില് ഇന്ഡ്യയുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കു സ്ഥായി 

യായ അടിസ്ഥാനമായി ഈ ആക്ററിനെ അംഗീകരിച്ചു - 

ഇന്ഡ്യക്കാരും ഇംഗ്ലീഷുകാരുമായി ഇന്ഡ്യയില് അധി 

കുരരത്തിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഏകോപ്പിച്ചു സൌഹാ൪ 
,ഭൂമായി വത്തിച്ചു ഉദ്ദിഷ്ഠലക്ഷ്യുമായ പുണ്ണ സ്വയംഭരണ 

ത്തിലെത്തുവാന് ശ്രമിക്കുമെന്നുകള തആശംസയെയും, അടു 

ത്തു തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന നാട്ടരാജംക്കന്മാരുടെ സഭാ 

(01൭1 0 1271ന0൦8) സ്ഥാപനത്തെയും, വെയിത്സ 
രാജകമാരന്െറ ഇന്ഡ 2൮0 സന്ദശനത്തെയും കുറിച്ചു" 

പ്രസ്തരത വിളംബരത്തില് പ്രസ്ലാവിച്ചിരുന്നു; എന്നിട്ടം 

അമിതവാദീകറം അതൃഛ്ലിതന്നെ പ്രദശിപ്പിച്ചുവന്നു. 
ന്ല്ലായവും സമാധാനപരവുമായ എല്ലാ മാശ്ശങ്ങളില് 

്രടെയും സ്വരാജ്യുലാ്ലിക്കുകള തീവ്രയത്നം ആരംഭിച്ചു 

കഴിഞ്ഞു. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സത്യാഗ്രഹവ്രതം കാലേ 
ക്രമത്തില് :സഹകരണത്യാഗ' നയമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ട് 

ഗവണ്ടെന്വമായി സഹകരിക്കാതിരിക്കുന്ന നയം ശക്തി 
പ്പെട്ടുവന്നു. കരം കൊടുക്കാതിരിക്കുക ആദിയായ ക്ഷോഭ 

കൃത്ൃങ്ങറം ചില സ്ഥാനങ്ങളില് ഭതൃരംഭിച്ചു. ഈ നയ 

ത്തിനെതിരായി ഗവങ്മെന്റ മര്ദ്ദനനയം സ്വീകരിക്കേ 
ണ്ടതായും വന്നു. 

ചോല്ലങ്ങളും അഭ്യാസങ്ങളും. 

1. കുഴ സ൯ പ്രഭവി നെറ വടക്കു പടിഞ്ഞാറെ അതിത്തിനയം 
വിവരിക്കുക, 
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9. ഒന്നാമത്തെ ലേകമഹായുദ്ധത്തിനെറ ൭൧0൪ ണങ്ങറം ഏവ ? 

3, 1919-ലെ ഗവഞ്ചമെന്റ൨ ഒഫ് ജന്ഡ്യാ ആക് ററിലെ 

പ്രധാന കാര്യങ്ങഥം കലിക. 

4. 1933.ലെ വെറവ് പേപ്പു൪ 1919-ലെ ഭരണപരിഷ്ഠാര 

ത്തില് എത്രമാത്രം പുരോഗതി വരുത്തിയിട്ടുണ്ടു ? 

5, 1935.ലെ ധവബൈെ൯വ് ഒഫ് ഇന്ഡ്വ ആക് റ് ഇ൯ 

ഡ്യയുടെ സ്വയം ഭരണത്തെ എത്രമാത്രം പുരോഗമിപ്പിച്ചു 

എനും പായുക, 

അഭ്ധ്യായം 87, 

സ്വയംഭരണത്തിനെറ ഉദയം (19 19-1985.) 
1. ലോര്ഡ് ദെഡിങ്. (1951-96) ) 

ലോ൪രഡ' ചെംസ'ഫോര്ഡിനെറ പിന്ഗാമിയായി 

ലോര്ഡ്" റെഡ്ധിങ് 1921 ഏപ്പില്മാസത്തില് ഇന്ഡ്ഡു 

യിലെത്തി. 

1921 ലെ സെന്സസ്പ്രകാരം ഇന്ഡ്യയിലെ 

ജനുസാഖ്യയ 82 കോടിയായിരുന്നു. 

ലീകമ്മീഷന് (19 28)-.ഇന്ഡ്വയന് പബ്ളികസധ്വീസ് 
അഥവാ ഉദ്ലോഗ നിയമനങ്ങളെപ്പുററി അന്വേഷിച്ചു 

ിപ്പേോട്ടുചെയ്ത്ാന് 4 ഇംഗ്ലീഷുകാരും 4 നാട്ടുകാരും മുറം 

പ്പെട്ട ഒരു റോയല് കമ്മിഷന് ലേര്ഡ് ലീയുടെ അഭ്ധയ 

ക്ഷതയില് ഏറ്പെടത്തുകയുണ്ടായി. ഒന്പ്ര്മ മയന്റതരം 

സര്വ്വിസുകളിലുള്ള നിയമനം, ശമ്ഖളം ഇത്യാദി കാര്യ 



₹0 അഭിനവ ഭഡ്ര്ത്രം ഇന്ഡ്യംേരിത്രം 

ങ്ങളല്ലാതെ 1919-ലെ ഗവണ്മെന്൨ ഓഫ് ഇന്ഡ്യാ 

ആക"റ൨" ഇവരുടെ ശ്രദ്ധയ്മക്ച വിഷയീഭപിച്ചിരുന്നില്ലം 
യോഗ്യതയനുസരിച്ചുള്ള നിയമനം സ്റ്റേറവസിക്രട്ടറി 

തന്നെ നടത്തുവാന് ശുപാന ചെയ്തതു ഇന്ഡ്യക്കാക്കു 

ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗങ്ങളില് ക്രടതല് പ്രവേശന 

ത്തിനു സൌകയ്യമണ്ടാക്കി. പ്രേവിന്സുകളുടെ സ്വാത 

ന്ത്ര്യം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ചു" കദ്യോഗന്ദിയമനം 

ഇന്ഡ്യാമട്ടക്കു” എന്ന രീതി മാററി സാംസ്ഥാനിക രീതി 

യിലാക്കണമെന്നും, മുദ്യോഗസ്ഥ മേലന്വേഷണത്തി 

നായി പബ്ളിക്” സര്വ്വീസ് കമ്മിഷന് മതിീയാഷ 

മെന്നും ഇവര് ശുപാ൪ചെയ്തിരുന്നു. ക്രടാതെ യ്മൂറോദ്യയന് 

യുദ്ധാത്താലു ണ്ടായ സാധനങ്ങളുടെ പിലര്ര്ൂടുതല് നിമി 

ത്തം, ഇന്ഡ യിലെ ഇംഗ്ലീഷു” ഉല്ല്യോഗ സ്ഥന്മാക്ക്' 

നേരിട്ടിരുന്ന വിഷമങ്ങറം തീത്തു“, പ്രോല്സാഹനം നല് 

കേണ്ടതാണെന്നും ഇവര് പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. സാമ്രാജ്യ 

നിയമസഭയില് ഈ റിപ്പോര്ട്ട അവതരിപ്പിച്ഛപ്പോഠം 
സ്വരാജ്യനേതാവായ പണ്ഡിത മോടിലാല് നെഹ്൮ 

ഇതിനെ സാരമായ ഭേദഗതികളോടുക്രടി ഏതിത്തുലെ 

കിലും, കൌണ്സില് ഓഫ സ്റ്റേററ'ല് ഒരു ഭേദഗതിയും 

ക്രടാതെ പാസ്ത്റാകയാല് 19 94-ന൯ രേഷം ഇതു പ്രയോഗ 

ത്തില്വന്നു. 

വ്യവസയേ സംരക്ഷണ ബില് (ന് 1311, 1924). 

ഗവണ്ടെന്റിനെറ്റ രക്ഷാധികാരത്തില് ഇന്ഡ്യയിലെ 
മുലധനത്തെയും പ്രയത്നത്തേയും സരേക്ഷിക്കുന്നതിനാ 

യിരുന്ന ഈ ബില് പാസ്സാക്കിയതു". സംരക്ഷണംകൊ 
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ണ്ടുള്ള ഗുണം വിദേശീയരുടെ ഏകാധികാരത്തില് വന്നു 

ചേരാതിരിക്കണമെന്സ് ഉദ്ദേശിച്ചു” ഇന്ഡ്യക്കാരുടെ 
വകയായി മൂലധനത്തില് 8-4 2 ഭാഗമെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത 

യാതൊരു സ്ഥാപനത്തിനും ഗവന്മൈന്൨ ധനസഹായം 

ചെയ്യരുതെന്നുള്ള പറേറലിനെറ അഭിപ്രായത്തോടു ഗവ 

ണ്െെന്൨് അനുക്രലിച്ചില്ല. മേലാല് സ്ഥാപിതമായി 

ഗവണ്ടെന്റിന്െറ സഹായം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏതു 

കമ്ഖനിക്കും പണമായിതന്നെ മുലധനവും, ഗവബ്ടെന്വ൮ 

നിശ്ചയമനുസരി ലു” നാട്ടുകാരായ ഡയറക്ലറന്മാരും ഉണ്ടാ 

യിരിക്കേണ്ടതാണെന്നു പണ്ഡിതമോട്ടിലാല് നെഫ് 

ഹാജരാക്കിയ ഭേദഗതിയോടുക്രടി ഈ ബില് പാസ്സായി. 

ഇന്ഡ്യയുടെ സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധിക്കു ഇതു ഗണ്യമായ 

പരിഷ്ട്രാരം തന്നെയായിരുന്നു. 

രാഷ്കരീയപുരോഗതി. _ലോ൪ഡു*” റെഡിങ് ഇന്ഡ്യയി 

ലെത്തിയതു സ്വരാജ്യുൂബഫളം വളരെ വദ്ധിച്ചിരുന്ന 

കാലത്തായിരുന്നു. ഗവണ്മെന്റിന്െതിരായുള്ള. മദ്യമ 

്ങറം അടക്കുവാനായ | മര്ദ്ദനനയം പ്രയോശിക്കുവാനുദ്ദേ 
ശിച്ചു സഫകരണത്യാഗനേതവേോയേ മഫാത്മാഗാന്ധിയെ 

1922 ഫെലബ്രയവരിമസേത്ത ല് ബന്ധനസ്ഥന്മക്കി, 
എന്നാല് പിധിച്ചിരുന്ന ആര വഷത്തെ ബന്ധനുകാല 

ത്തില് രണ്ടു വഷം കഴിയുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ അദ്ദേ 

ഹത്തെ വിമുക്തനാക്കുകയും ചെയ്തു. മഹാത്മാഗാന്ധി 

ബന്ധനത്തിലിരുന്നകാലത്തു' നിസ്സരഹകരണനയം സ്വ 
രാജ്യലഖ്ല്ിക്കു പയ്യാഫമല്ലെന്നുള്ള അഭിപ്പായം പ്രബല 

പ്പെടുവന്നു. നിഡ്ത്രൂഡകരണത്തേക്കാഠം സ്വരാജ്ലമ്ലിക്കു 
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രൂടുതല് പ്രദയാജനു കരമായി രിക്കുന്നതു' നിയമസഭക 

ളില് സ്വരാജ്യകക്ഷ കഠം പ്രചേശിച്ചു ദ്വിഭരണം അസാ 

ദ്ധ്യമെന്നു വരുത്തുകയാണെന്നായി രുന്ന സി ആർ. ദാസി 

രൊ അഭിമതം. എന്നാല് ശവ൪ണര്മാശ്ഭം ഗവര്ണര് 

ജന്റലിസം നിയമസഭകളെ കധിഞേമ തഠധ കാരമുള്ള 

തിനാല്ം ഇക്കാര്യത്തിലും ല്യാത ബന്ധമുണ്ടാകയും ജന 

അറം അതൃഷ്യി ഭാവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏധംവ 'ധങ്ങളായ 

രാഷ്്ലീയ പരിഷ്യ്യാരസ്ഥ തിഗത്'കളെപ്പററി അന്വേഷ്മി 

ക്മന്നതിന 1924 ല് ഒരു കമ്മിറ! ഏപ്പെടുത്തുകയു 

ണ്ടായി. സര് അലദ്ല്രാണ്ഡ൪ മൂഡിമാനു ജുതിന്െറ 

പ്രസിഡണ്ടായിരുന്നു. നാട്ടുകാർ ഉൂഠംഒപ്പെട്ട ്ലൂനപക്ഷ 

ക്കാരുടെ അഭ പ്രായം ഉടന്തന്നെ ഒ൦ റോയൽ കമ്മി 

ഷന് ഇന്ഡ്വയയ' ലെത്തി ഗവഞ്ജെന്വ ഓഫ് ഇന്ഡ്യാ 

ആക" റ പ്രായോഗികമല്ലെന്നു” ഗ്രഹിച്ചു പോകണുമെ 

ന്നായിരുന്നു. ഗധഞ്മെന്൨് ഓഫ ഇന് ഡ്ൃര തആക്റര൪് 

ചേണ്ടവിധം നടപ്പ വരം. ജനതയ്മു്ഛ ഭരണ്ടകായ്യയങ്ങ 

ളില് പരിചയം പൃധ്വാധ'കും വര കിപ്പി ചൃദരശഷം കമ്മി 

ഷന് വരുന്നതു ച്രടുതരു പ്രധോജനുകരമായിരിക്കുമെ 

ന്നുള്ള ഗവഞബ്മെന്വഭിപ്രായത്തോഴു സി. ആര്. ദസ് 

തുടങ്ങിയുള്ള രാഷ്ക്കിയ നേതാക്കന്മാർ യോജിച്ചില്ല. ഇതു 

സംബന്ധിച്ചു” േറെ ചില പരിഷ്താരങ്ങളും നടപ്പില് 

ലന്നു. നിയമസഭകളില് അംഗങ്ങളായിരിക്കുവാനുള്ള. 

സ്വാതന്ത്രം സ്ത്ര്രീകഠംക്കു സിദ്ധിച്ചു. നിയമ സഭാംഗങ്ങറം 

പഞ്ചായത്തു ജോലിയില് ഏറ്പ്െടുവാന് പാടില്ലെന്നും, 

സഭ ധ്രടുന്ന അവസരംമാളിധ സില് കേസുകാഠം 
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നിമിത്തം അവരെ ബേന്ധനസ്ഥരാക്കുവാന് പാടില്ലെന്നും 
പാസ്സ്രാക്കപ്പെട്ടു. 

സിക്കുകാരുടെ ബില (1921-25)... 1921 മുതല് 
1925 വരെ പഞ്ചാബിലെ സിക്കുകാരുടെ ഇടയില് മത 
സംബന്ധായ വലിയ ക്ഷോഭമുണ്ടായിരുന്നു, ക്ഷേത്രപരി 
ഷ്യൂരണം സംബന്ധിച്ചു" സ്ലൂനപുക്ഷക്കാരായ ഗുര്ദ്വാര 
ഭരണാധിപന്മാരും ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ബാക്കി സിക്കു 
കാരും തമ്മിലായിരുന്നു മത്സരം നടന്നതു". എന്നാല് 
ചിലര് ജഈ അവസരം ഗവങ്മെന്റിനെതിരായി ലഫ 
ഉയയ ഉപയോഴിക്കണമെന്നു” കരുതി പ്രവത്തിച്ചുംവന്നു, 
നാങ്കണുസാഹിബ്ു' എന്ന സ്ഥലത്തു 1991 ഫെബ്രയ, 
വരിയിൽ എത്തിയിരുന്ന അനേകം അക്കാലികഠം, അവി 
ടെയുള്ള ഗുര്ദവാരത്തിലെ മഠാധിപനെറ പ്രേരണയില് 
വധിക്കപ്പെട്ടതോടുക്രടി, സിക്കു” സമുദായം പൂവാധികം 
ക്ഷോഭിച്ചു. ലഹളക്കാരെ നാദാജയ ലില് ബന്ധനസ്ഥ 

രാക്കിയെങ്കിലും, ഉചിതമായ പരിഷ്ട്രാരം നടപ്പിലക്കി 
സിക്കു” സമുദായത്തെ സമാധാനപ്പെടുത്തുന്നതിനു ഗവ 
ണ്മെന്വ് പ്രത്യേകം ശ്രുഭദ്ധിക്കുകകയുണ്ടായി. ഇതു സംബ 
സന്ധിച്ചു 19 25 ജുലൈമാസത്തില് ഒരു ബില് പര്മ്ചാബു 
കൌണ്സിലില് പാസ്സാക്കുകയും, സെപപ്ററംബര് മസ 
ത്രില് ഇന്ഡ്യന് നിയമസഭയില് അതു" ഐകകണ്ടലേ 
ന സ്വീകരിക്കുപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്െറ ച യവസ്ഥ 
കറം. (1) സിക്കുമത സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം സിക്കുസമുദാ 
യത്തിന്െറ പൊതുഭരണത്തിലായിരിക്കണം; (മു പ്പാര 
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ബ്ഖര്യമ സരി ചചള്ള പൌരോഹിത്യം അവസാനിപ്പിച്ചു” 
മേലാല് നിയമിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരെ ശരിയായി 

ഉത്തരവാദ ത്വ മുള്ള വരാക്കിത്തിക്കണം;ു (8) സിക്കുമത 

സ്ഥാപ ങ്ങളുടെ വയസ്തരവകുകളും ആദായവും അനാവശ്യ 

മായ! ചെലവാക്കാന് അനുവദിക്കാതെ, അവയുടെ 

സ്ഥാ൨'നോദ്ദേശം അനുസരിച്ചു ഉപയോഗിക്കണം; (4) 
ഗ്രന്ഥസാഹിബ” എന്ന സ ക്കുമതഗ്രദ്ഥത്തിലെ തുപഭേ 
ശമനസരിച്ചൂ" മതസംബന്ധമായ കമ്മങ്ങഠം നടത്തേണ്ട 

താണു. ഗുര്ദവാരങ്ങളെല്ലാംതന്നെ അവ ഓാരോന്നീ 
നോടും ബന്ധപ്പെട്ട ജനുസമുദായത്തിന്െറ പ്രതിനിധി 

കഠം മൂലം ഭരിക്കപ്പെടുകയും, കണക്കുകഠം ശരിയായി 

സൂക്ഷിക്കുകയും, പരസ യമായി പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യ 

ണ്ട മാണു'. ഇവ്യകാരം ഗവണ്മെന്റിന്െറ സഹകരണ 
ത്തോടുക്രട! തയ്യാറാക്കി പാസ്സാക്കിയ ബില്, സിക്കു” 

സമുദായരെത ആകപ്പുടെ സമാധാനപ്പെടുത്തുവാന് 

പര്യാഏമായി രുന്നു. 

ഇ൯ഡേര് (1995). ബോംബേയിലെ ഒരു പ്രധാന 

പാരനായ ബൌളായെ വധിക്കുകയും, മുംടാസ് ബീഗം 

എന്ന സ്ത്രിയെ വശികരിക്കുകയും ചെയ്തു കുറരത്തില് 
ഇന്ഡേംറിലെ ഛോംക്കാര്മഹാരാജാവു ഏല്പെട്ട. ഇതു 
സംബന്ധിച്ചു” വൈസ്രോയി നടത്തിയ അന്വേഷണ 

ഫലമായ 1925 ഫെമയ്ര്യുവരിയില് മഹാരാജാവു സ്ഥംന 

ത്യാഗം ചെയ്തുയും, അദ്ദേഹത്തിന്െറ പുത്രന് ഭരണം 

കയ്യയേഡക്കുകയും ചെയ്തു. 



സ്വയംഭരണത്തിനെറ ഉദയം 7) 

സൈനികപരിശീലനസ്ഥാപനങ്ങം:--ഇന്ഡ്യന് സൈന്യ 

ത്തില് ഇന്ഡ്യ്യംക്കാരെതന്നെ നിവ്ൃത്തിയുള്ളിടത്തോളം 

പ്രചേശിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള വാദം ശക്തിപ്പെട്ടതോട$ കരടി, 

സൈനികപരിശീലനത്തിനായി ഡറാഡുണില് ഒരു 
കോളേജും (12൩0൦ 0 "7മിടട 00116൦), പഞ്ചാബില് 
ജലന്ധര്, ത്ധലം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളില് ഓരോ സൂം 

1996-ല് സ്ഥാപി ഗകെയയണ്ടായി. ഇവയില് സെനിക 

കോളജില് ആവ വഷം കൊണ്ടവസാനിക്കുന്ന പരിശീ 

ലനം നല്കിവരുന്നു, 

117. ലോര്ഡ് ഇര്വിന് (19%6--1931) 

192 6 ഏപ്രില് മാസത്തില് ലോര്ഡു” റെഡിങിന്െറ 
പിന്ഗാമിയായി ലോര്ഡു” ഇര്വിന് വൈസ്രോയി 
സ്ഥാനം കയ്യേറ൨. 19 31. വരെയുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്െറ 

ഭരണകാലം ഇന്ഡ്യം ചരിത്രത്തില് ഏററവും വിഷമ 
സമ്മിത്രമായ ഒന്നുതന്നെയായിരുന്നു. ഭരണവിജയം ഭര 
ണീയരുടെ സാംതൃപ്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന എന്ന 

തത്വത്തില് ഉത്തമവി ശ്വസം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാല്, 
കഴിയന്നത്ര ജനഹഫിതപ്പകാരം ഭരണം നടത്തുന്നതില് 
ലോര്ഡു” ഇര്വിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പതി പ്പിരുന്നു. 

ഏതഭ്ദേശീയരാജ്യങ്ങളു.ം ബട്ട്” ലര് കമ്മ ഷനും (1998-90). 

ഇന്ഡ്യയുടെ ഭാവിദര ണഘടനയില് സംയുക്തഭരണ 
രീതി പ്രായോഗികമാക്കുന്ന :താടക്രടി ഏതദ്ദേശീയരാജ്യ 
ങ്ങറം രൂപാന്തരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ 
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സ്ഥിതിക്കു" ബ്രിട്ടീഷ” ഇന്ഡ്യയിലെ പ്രേോവിന്സുകഠംക്ഷ 
തുല്യമായ നില പ്രാപിക്കുവാന് ഫ്രദ്രബാദ”, മൈസൂര് 
ആദിയായ വന്തരം രാജ്യങ്ങറംക്കു സാധിക്ഷമെങ്കിലും, 

ആകെയുള്ള 551 നാട്ടരാജ്യങ്ങളില് ഭൂരിപക്ഷത്തിനും 

പ്രത്യേക പ്രാതിനിധ്യം അസാധ്യമായിരുന്നു. മേല്കോ 

യയമായുമ്ള ബന്ധത്തില് വിപിധമായിരിക്കുന്ന ഇന്ഡ്യ 

യിലെ നാട്ടരാജ്യങ്ങളുടെ സാക്ഷാല് നിലയും, സ്വരാജ്യ 

ലബ്ലിക്കായി' നിരന്തരം ശ്രമിച്ചുവന്ന ബ്രിട്ടീഷ്" ഇന് 
ഡ്യൃയന് പ്രോവിന്സുകളിലെ പ്രസ്ഥാനങ്ങംം ഏതദ്ദേശീയ 
രാജ്യങ്ങളില് പ്രവേശിീക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ചു" അന്വേ 

ഷണം നടത്തി റിപ്പ്ോര്ട്ടചെയ്ക്കാന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട 

രുന്ന ബട്ട്“ല൪ കമ്മിഷന്, തെളിവു ശേഖരിച്ചശേഷം 

1929-ല് റിപ്പോര്ട്ട പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. റിപ്പോര്ട്ടിന്െറ 
ഒന്നാംമാഗത്തില് മേല് കോയ്കയും ഏതദ്ദേശീയ രാജ്യ 
ങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിനെറ വൃത്താന്തം സംക്ഷിപ്ത 

മായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതില് നിന്നും ഇരുഭാഗക്കാരും 

തമ്മില് സൌഹാര്ദ്ദനില പാലിച്ചുവരുന്നുണ്ടെന്നു പ്രത്യ 
ക്ഷമാണു". രണ്ടാംഭാഗത്തില് പ്രസ്തുത ബന്ധത്തെ ക്ര$ 
തല് വിശദമാക്കി യിട്ടണ്ടു”. ഏതദ്ദേ ശീയ രാജാക്കന്മാരെ 

അവരുടെ സമ്മതം ക്രടാതെ സര്വ്വേന്ത്യഗവബ്മെന്റി 
ന്െറ കീഴില് പിട്ടകൊടുക്കുന്നതല്ലെന്ന” ഇതില് രേഖ 
പ്പെടുത്തിയിട്ടണ്ടു. മുന്നാംഭാഗത്തില് പ്രതിപാദ്യയമായിരി 

ക്കുന്നതു” ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ഡ്യയും നാട്ടരാജ്യങ്ങളും തമ്മി 
ലുള്ള സാമ്പത്തികബന്ധമാണ്ട്, പ്രസ്തതബന്ധത്തില് 

ആവശ്യഗറയ ഭേദഗതികറം വരുത്തുന്നതിന് ഉതകന്നു 
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പ്രത്യേക നനിദ്ദേശങ്ങളാണു"” നാലാംഭാഗത്തില് പിചരി 

ച്ചിരിക്കുന്നതു”, ഒരോ ഹൃതദ്ദേശീയ രാജ്ൃത്തിനുമുള്ള. 

ആധിപത യത്തില് യാതൊരം ശമെമങ്കിലും മേല്€ റെസ്ക്യു 

ഉണ്ടായിരിക്കണമെങ്കില്, പ്രസ്തത രംജ്യക്കാരുടെ പ്രതേക 
സമ്മതിയോടുക്രടി അത്ര” വിട്ടകൊടുത്തിരിക്കണമെന്നു 

നിര്ദ്ദേശി പ്പിട്ടുകളതു പ്രസ്തത രാജ്യങ്ങളുടെ നിലനില്പിനു 
സഹായകരമായിരുന്നു, 

അഫ്ഗാനി സ്റദാന് (1998.--29).__1919-മുതല് 

1929 വരെ അമാനുള്ളാഖാന് അഫ് ഗാനിസ്റ്റാന് ഭരി. 

ച്ചിരുന്നു. പാശ്ചാതൃപരിഷ്ടാരം നടപ്പിലാക്കുവാന് 
ഇദ്ദേഹം ഉദ്യമിച്ചതോടു കരടി പ്രജകറം അസംതൃഫരായി 
ഭവിച്ചു. ഇക്കാരണത്താല് രാജ്യഭരണം സോദരനായ 

ഇനായറവള്ളാവ്വാനെ എല്ലി ച്ചശേഷം അമാനുള്ള യ്യറോ 

പ്പീലേ ശഭ വാസം മാററി. ഏതാനും ദിവസങ്ങംംക്കുള്ളില് 
ഇനായറവള്ളാ സ്ഥാനഭ്രംശം ചെയപ്പെട്ടു. തദനന്തരം 

ബാച്ചാ-ഇ--സക്കോ ഭരണകത്താവായിത്തിന്ര. നിരക്ഷര: 

കക്ഷിയായ ഈ മ്രുരന്െറ ഭരണം പ്രജകഠംക്കു” ഉപദ്രവ 

കരമായി ഭവിക്കുകയാല്, 1928.ല് തന്നെ ബാച്പാ വധി 

ക്കപ്പെട്ട. അമാനുമ്ളായുടെ ലാല്ക്കാരനം സൈസ്പ്യാധി 
പനും ആയ നാദര്ഖാന് പിന്ഗാമിയായി ഭരണം ആരം 

ഭിക്കകയും ചെയ്തു. 

രാഷ ടീയസ്ഥിതി (1996... 19 51).--ഇര്വിന്പ്പഭ 
വിന്െറ ഭരണകാലം യ്യ ല് കാലം 
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തന്നെ ആയിരുന്നു. ജനനന്മയും ജനഹിതവും പ്രത്യേകം 
അന്വേഷിച്ചു" ഭരണംനടത്തുവാ൯ ഇദ്ദേഹം ആദ്യവ 
സാനം പര് ശ്രമിച്ചു. 1926 മുതല് 1928 വരെ മഫാ 

ത്മാഗാന്ധി രാദ്ണ്ീയമത്സരങ്ങളില് നിന്നും പിന്മാറിയി 

രുന്നു. മുതപ്പസ്ഥാനം പ്രധാന ലാക്കാക്കി പ്രവത്തിച്ചു 

ഇക്കാലത്തു” ഗാന്ധിജിയുടെ നിസ്റസ്റഹകരണനയം പ്പഃ 

യോഗികമല്ലെന്നു പ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു. ഖിലാഫത്തു" 

പ്രസ്ഥാനത്തിനുശേഷം ഇന്ഡ്യയിലെ മഹമ്മദീയരുട്ടെ 

ശ്രദ്ധ ഇന്ഡ്യന്കായ്യങ്ങളില് പതിഞ്ഞുതുടങ്ങി. തദന 

ന്തരം ഫിന്തുക്കളും മഫാമ്മദിയരും ഒരുപോലെ സ്വമത 

കാര്യങ്ങളില് ശ്രദ്ധപതി ല്ൃതോടുക്രടി രാഷ്ട്രീയകായ്യുങ്ങ 

ളില് ഉത്ഭവിച്ച അഭിപ്രഠയവ്ൃത്യാസവും ഹിന്തു മുസ്സ്ീം 

മൈത്രിക്കായുള്ള. ശ്രമവും പുവ്വംധികം ശക്തിപ്പെട്ട 

വന്നു. സി. ആര്. ദാസ്, സിന്ഹാപ്പഭ എന്നീ നേ 

തക്കന്മരരുടെ നിത്യമായ പേര്പാടു് ഈ കാലത്തെ രാ 

ശ്രീയാഭിവൃദ്ധിക്ക വളരെ ഗണ്യയമയേ നന്തം തന്നെയായി 

രുന്നു. 

സൈമണ് കമ്മിഷന് (1998--1 0301... 9 19-ചെ ഗവ 

ണ്ടെന്വ് ഓഫ" ഇന്ഡ്യ ആക്ററ് ല് സുചിപ്പ്ിച്ചി 
ട്ടു റോയര് കമ്മ് ഷ൯, ഓന്ഡ്യന് ഭരണപരിഷ്ടയാരം 

സംബന്ധിച്ച” അന്വേഷിക്കനാതിനായി സ൪ ജോണ് 

സൈമദെ റ നേതൃത്വത്തില് 1998-ല് ഇവ് ഡ്യയി 

ലെത്തി, . ഇതില് ഇന്ഡ്യന് പ്രതിനിധികറം ഉണ്ടാ 
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യിരുന്നില്ല. ഇക്കാരണത്താല്: കമ്മിഷനോടുക്ള. നിസ 

ഫകരണം രാജ്യത്തിന്െറ മിക്കഭാഗത്തും പ്രദശിപ്പിക്കുക 

യുണ്ടായി. 1929-ല് സ്വരാജ്യ കക്ഷികളുടെ നിരാശയും 

ഏതില്ലും വദരെ വദ്ധിച്ചു. 1929 ഡിസംബര് 8 1-൦ 

നു-ക്ക മുമ്പ് സ്വയംഭരണത്തിനെറ പ്രാദംഭപടിയായി 

ഡൊമിനിയന് ഭരണം ലഭിക്കാത്തപക്ഷം, പൂണ്ണ സ്വയം 

ഭരണത്തിനായി ശ്രമിക്കണമെന്നു” ഇവര് നിശ്ചയിച്ചു. 

എന്നാല് പ്രസ്ത്തവഷം അവസാനിച്ച്ടടും ഡൊമിന്ി 

യ൯ഭൂരണം ലഭിക്കായ്ക്കുയാല് 1980 ജാനുവരി 96 -൦ശ- 

സ്വരാജ്യദിനമായി ആഘോഷിക്കുകയും, സ്വരാജ്യ 

ക്കൊടി ഉയത്തുകയും, ഇന്ഡ്യയി സ്വരാജ്യം സ്ഥാപി 

ച്ചിരിക്കുന്നതായി സ്വരാജ്യകക്ഷികഠം പ്രഖ്യപേനം 
ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 

സിവില് ആജ്ഞാലംഘനത്തനു താന് തയ്യാറായി 

രിക്കുന്നു എന്നും, ഉപ്പണ്ടാക്കുന്നതിനു കുടനെ പുറപ്പെടു 

ന്നതാണെന്നും ൭൨൨൦ വിവരിച്ചുക്ള. ഒരു സന്ദേശം 1980 

മാച്ച് 4-ംതിയതി മഹാത്മാഗാന്ധി വൈസ്രോയിക്ക് 
അയച്ചു, കലഹജനുകമായ ഈ പ്രസ്ഥാനത്ത് ന 

ഒരുങ്ങന്നതു ശിക്ഷാ്ഥമാണെന്നുമ്ള. മവപടി കിട്ടിയിട്ടും, 

ഏപ്രില് 6.-ാംതീയതി ഡാ൯ഡിയില്. വെച്ചു” ഗാന്ധിജി 

ഉപ്പണ്ടാക്കി സിവില് ആജ്ഞ ലംഘിച്ചു. പ്രസ്തുത നയം 

പ്രോവിന്സുകഠം തോവം തുടരുന്നതിന് കോണ്ഗ്രസ്സ്" 

കമ്മിററികഠം മുഖാന്തിരം ശ്രുഗിച്ചംവന്നു. ഈ മമ്ലമ 

ത്തില് സ്വരാജ്യ കക്ഷിനേതാക്കന്മാരില് പലരും ബന്ധ 
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നുസ്ഥഠാക്കപ്പെട്ട. ഇന്ഡ്യന് നിയമസഭയുടെ പ്രുസ്പി 

ഡണ്ടായിരുന്ന വി. ജെ. പറേറ ഏപ്പില് 25-22 
തീയ തി ഉദ്യോഗം രാജ വച്ചു. 1930 ഏപ്പില് 30-0൦ 
തീയതി ഒ പ്രത്യേ നയമം പാസ്ത്താക്ക, ്സ്സൂകമളെ. 
ന്ദിയന്ത്രിക്ക ഞക്കവ്്ും 1910 -ചെ “സ്സ് ആക റ? 

പുനജ്ജീചിപ്പ'ച്ച. 1930 മേയ” $വാംതിയത! മഹാത്മാ 

ഗാന്ധി ബന്ധ സസ്ഥനുക്കപ്പെട്ടു. 

1930 ജൂണ്മാസത്തില് ഡൈമണ് കമ്മീഷന് 

റിപ്പോര്ട്ട പ്രസിദ്ധാപ്പെടുത്തി. ഇതിലെ പ്രധാന 
ശുപാശകഠം:--ചില പ്രദയ്യക വ്യൃവസ്ഥകളോടു കടി 

ഇന്ഡ്യയ്യക് പ്രാദേശിക സ്വയംഭരണം നൽകേണ്ട 

താണ്; കേന്ദ്രഭരണം സബേന്ധിച്ചു സാരമായ യാ 

തൊരു ഭേദഗതിയും മുടന് ചെ൯യ്യണ്ടതില്ലു ഇന്ഡ്യ 

യുടെ രാഷ്ണ്ിയ പൃരോഗമനം ഏതദദ്ടശിയ രാജ്യങ്ങളും 
ബ്രിട്ടീഷ് പ്രോ വിശസുകളു. ചേന്നുള്ള ഒരു സംയുക്ത 
ഭരണാദശത്തിലേയ്യു്ഛായിരിക്കനതാണു . സായുക്ത ഭര 
ണസ്ഥാപ്പനത്തിണായുള്ള. ട്മത്ത'ല് ബ്രിട്ടിഷ്" ഇ൯ 

ഡ്യൂയിലേയും ഏതദ്ദേശിയ രാമ്മയങ്ങളിലെയും പ്രതി 

നിധികഠം ഉറാംപ്പെട്ട ഒരു കണ്സല് (009011 0 

൫26൮9 12016) മു ണ്ടായിരിക്കും, 

ഒന്നമത്തെ രണ്ട് 'ടേബിം കാണ്ഫറ൯സ് | 1990--1931)-- 

സൈമണ് കമ്മിഷ ൪ ഠപ്പ്യോരട്ടു ഇന്ഡ്യയുടെ സ്വയം 

ഭരണത്തെ സംബന്ധിച്ച ടത്തോളം എത്രയും ന്ദ്രാശാ 

ജനുകമായി കാണുകയാല്, ഇന് ധ്ൃ൯ രായ്ലിയമണ്ഡലം 



സ്വയംഭരണത്തിനെറുഉ ദയം ൫81 

പ്രക്ഷോഭജനകമായിത്തിന്നു. ഇന്ഡ്യയുടെ ഭാവി ഭരണ 
ഘടന രൂപവല്ക്കളിക്കുന്നതിനായി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്ടെ 
ന്റിന്െറയും ബ്രിട്ടിഷ് ഇന്ഡ്യയുടെയും ഏതദ്ദേശീയരാ 
ജ്യങ്ങളുടേയും പ്രതിനിധികഠം ഉംപ്പെട്ട ഒരു സമത്വസ 
മ്മേളനം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നുള്ള 1929-ലെ പ്രഖ്യാ 

പനം അനുസരിച്ച്, 1030 നവംബര് മുതല് [931 ജാനു 
വരിവരെ ഒന്നാമത്തെ സമ്മേളനം ലണ്ടനില് ക്രൂടിം 
ഭാരതമഫാജനസഭയുടെ പ്രത്രിനിധികഠം ഒഴിച്ചുള്ള. 

ഇന്ഡ്യയിലെ മറെറല്ലാ രാഷ് ടീയകക്ഷികളും ഇതില് 
സം ബന്ധിച്ചിരുന്ന. ഏതദ്ദേശീയരാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതി 
നിധിയെന്ന നിലയില് ബിക്കാനീര് മഹാരാജാവു" 
ഇന്ഡ്യന് സംയുക്തഭരണത്തോട്' അനുഭാവം പ്രദര്ശ 
പ്പിച്ചതോടുക്രട! സമ്മേളനം വിജയപ്രദമായ നിലയി 
ലേയ്യ്, കടന്നു: 

എന്നാല് മഹമ്മദീയര് തുടങ്ങിയുള്ള സ്പൂനപക്ഷക്കാ 

രുടെ രക്ഷയ്ക്രായുള്ള. വൃവസ്ഥകറം ഏപ്പെടുത്ത'യശേഷം 

മാത മ കേന്ദ്രഭരണം സംബന്ധിച്ചുള്ള തുത്തരവാദിത്വം 

നരകുവാന് പാടുള്ള വെന്ന വാദവും ശക്തി പ്പെട്ടവന്നും 

നനപക്ഷക്കാരുടെ അവകാശവാദം ഇന്ഡ്യാക്കാര് 

തന്നെ തിരുമാനിക്കണമെന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി മി. 
റാംസേ മക് ഡോനാഴുംഡിന്െറ അഭിപ്പായം.വ്രാദേശിക 
നിയമസഭകളിലും കേന്ദ്രനിയമസഭയിലും പ്രത്യേക 

രക്ഷാവ്വവസ്ഥകളിന്മേല് ഉത്തരവാദിത്വഭരണാധികാര 

ത്തോടുക്രടിയ സംയുക്ത ഭരണം, ഇന്ഡ്യയ്മു സ്വയം 
ഭരണം ലഭിക്കുന്ന കാലം വരെ, ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണെ 
ന്നുള്ള. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്തവേനയോടുക്രടി ഒന്നാ 

മത്തെ സമ്മേളനം അവസാനിച്ചു. രാഷ്ട്രീയമായ ഭാവി 
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പ്രവത്തനങ്ങളില് കോണ്ഗ്രസിന്െറ സഫകരണം ക്രടട 
തല് കായ്യയക്ഷമമായി രിക്കുമെന്നു കാണുകയാല്, കോണ് 
ഗ്രസ്സ് നേതകക്കേന്മാരെ ബന്ധനത്തില്നിന്നും മോചി 
പ്പിച്ച. ഇന്ഡ്യയും ബ്രിട്ടനും തമ്മില് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട 

ദൂദ്ധബന്ധത്തെ അട സ്ഥാനമാക്കി മഹാത്മാ ഗാന്ധിയു 
മായി വൈസ്രോയി ഒരു സന്ധിയുണ്ടാക്കിം ഇതനുസ 
രിച്ച് സിവില് ആജ്ഞാലംഘനം തല്ല്ാലം നി ത്തുകയും 
ലണ്ടനിലെ രണ്ടാമത്തെ സമത്വസമ്മേളനത്തില് ഭാഗ 
ഭാക്കുകളാകുവാ൯ കോണ്ഗ്രസ്സ്” പ്രതിനിധികറം സമ്മ 
തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുശേഷം 1921 ഏപ്രില് മാസ 
ത്തില് ലോര്ഡു” ഇര്വിന് ലൈസ്ര്രോയി സ്ഥാനംവിട്ട് 
പോകയും, ലോര്ഡു- വില്ലിങ്'ഡ൯ തല് സ്ഥാനത്തു 
വ്യവേശിക്കുകയും ചെയ്തു, 

1[1, ലോര്ഡ് വില്ലിങ്"ഡണ് (198186) 

ആധുനിക ഇന്ഡ്യയാചരിത്രത്തില് ലോര്ഡ് വില്ലി 
ങ് ഡനെറ ഭരണകാലം വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു ഘട്ട 

മത്രേ” ബോംബേ, മദ്രാസ് എന്നീ പ്രോവിന്സുകള്ലെ 
ഗവര്ണരായും, കാനഡായിലെ ഗവര്ണര് ജനറലായും 

ദീര്ഘകാലം സാമ്രാജ്യസേവനം നടത്ത്.യ ലോര്ഡ് 

പില്ലിങ് ഡണ് ഇന്ഡ്യ സാമ്രാജ്യഭരണം കയ്യേററതു” 
ഒരു വിഷമഘട്ടത്തിലായിരുന്നു. കോണ്ഗ്രസ്ത്ിന്െറ നിസ 
ഫകരണനയം സാമ്രാജ്യത്തിന്െറ അധഃപതനത്തിന് 
ഇടയാക്കുമെന്നു കരുത, ഗവണ്ടെന്റിന്െറ ശക്തി പൃ 
വവാധികം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനു്* അദ്ദേഹം വളരെ പ്രയത്നം 

ചെയ്യം മര്ദ്ദനനയത്താല് കോണ്ഗ്രസ്സിനെ ക്ഷീിണിപ്പി 

ക്ദകയും ഗവബ്ടെന്റിനെറ ശക്തി പൃവാധികം ഉയ 
ത്തുകയും ചെയ്യുതോടുക്രടിം സമാധാനപ്പരമായ പ്രോ 

റൂ 
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ഗതിക്ക്" മാഗ്ലുമുണ്ടായി. രാഷ് ടീയവും, സാമുഷ്യവും, 
സാമ്പത്തികവുമായി ഇന്ഡ്യ ഇക്കാലത്തു" വളരെ 
പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട്- ല് 

രണ്ടാമണ്തെ റണ്ടുടേബിലം കോണ്ഫറന്സ് (1981), _ 

1931 സെപ്” ററംബര് മുതല് ഡിസംബര് “വരെ രണ്ടം 
'മത്തെ സമത്വസമ്മേളനം ലണ്ടനല്ക്രടി. ഗാന്ധി 
ഇ്വിന് സന്ധിപ്രകാരം ഗവങ്ദെന്വ് പ്രവത്തിച്ചില്ലെ 
ന്നുള്ള കാരണത്താല് പ്രസ്തുത സമ്മേളനത്തില് സംബ 

ന്ധിക്കുകയില്ലെന്നു കോണ്ഗ്രസ്സ് നേതാക്കന്മാര് ശഠിച്ചു. 
എന്നിട്ടും കോണ്ഗ്രസ്ത്റിന്െറ ഏകപ്പതിനിധിയായി 
മഹാത്മാഗാന്ധി ആഗസ്റ്റ് മാസത്തില് ലണ്ടനിലേക്കു 
പുറപ്പെട്ട. സ്തൂനപക്ഷക്കാക്ക്* നികമമ്പഭകളി ലുള്ള 

പ്രാതിനിധ്യം സംബന്ധിച്ചു പ്രതിനു ധികഠം പരസ്തരം 
യോജിച്ചില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ചു” 1931-ല് ഡോക്ടര് 
അംബഡ് കവമായ। സ്്ൃയോക്ക്” പട്ടണത്തില് വച്ചു് ഈ 

ചരിത്രകാരന് വാദപ്രതിവാദം നടത്തുകയുണ്ടായി. 

വശ്ലീയപ്രശിനം സംബന്ധിച്ചു” പ്രധാന മന്ത്രിയുടെ തീരു 
മനം.--ഇന്ഡ്യയയിലെ വിവിധകക്ഷികറം യോജിച്ച" 
വശ്ലീയപ്പശ്ശം സംബന്ധിച്ചു” തക്കതായ ഒരു തീരുമാനം 
വരുത്തുക അസാഭ്ധയ മാണെന്ന് ഇന്ഡ്യന് പ്രതിനിധി 
കഠം പ്രധാനമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു. അതിനാല് പ്രധാന 
മന്ത്രിതന്നെ ഇതു സംബന്ധിച്ചു" ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാ 
ക്കുമെന്നും, അതു" പാര്ലമെന്റില് അവതരിപ്പിക്കുന്ന 
തിനു മമ്പ് ഇന്ഡ്യയിലെ വിചിധകക്ഷി കഠം യോജിച്ചു” 
ഈ കായ്യയം തീരുമാനിക്കാത്തപക്ഷം, ആ തീരുമാനം 
വ്രയോഗത്തില്വരുമെന്നും രണ്ടാമത്തെ സമ്മേളനത്തില് 
.വധാനമന്ത്രി പ്രസ്താവിച്ചു: ഈ സമ്മേളനവും കോണ് 
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ഗ്രസ്സ് കക്ഷിക്ക്” എത്രയം നിരാശാജനകമായിരുന്നും 

സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞു മഹാത്മാഗാന്ധി ഇന്ഡ്യയില് 

എത്തിയതോടു കരടി സിവില് ആജ്ഞാലംഘനം വിണ്ടും 
ആരംഭിച്ചു. 1939 ജാനുവരിമാസത്തില് മഹാത്മാ 

ഗാന്ധിയും മറ൨ കോണ്ഗ്രസ്സ് നേതാക്കന്മാരും ബന്ധന 

സ്ഥരായി. ഗവബ്മെന്റിനെറ സ്ഡ്ൃശക്തിയും ഉപയോ 

ഗിച്ച് കോണ്ഗ്രസ്സിന്െറസിവില് ആജഞഞട്ടലം ഘനത്തെ 

എതിക്കുവാ൯ വൈസ്രോയി ന്ശ്ചയിച്ചു. രാജ്യത്ത് 
സമാധാനം സുസ്ഥിരമാക്കു വാനുമ& ഈ ഉദ്യമത്തില് പ്പല 

അസാധാരണ നിയമങ്ങറം നടപ്പിലാക്കിയ തോടുക്രടി, 
കോണ്ഗ്രസ്സ്റിനന്െറ ശക്തി വളരെ ക്ഷയിച്ചുവന്നു. 1928 

ആഗസ്റ്റ് 4 ംതീയത പ്രധാനമന്ത്ര്യുടെ :വശ്ലീയപ്രശ്ശ 
തീപ്പ് പ്രസ ദ്ധപ്പെടുത്തി. ഈ തീരുമാനം ഹിന്തു 

ക്കഠംക്കും മഹമ്മദീയക്കം തൃൂഹ്തികരമായിരുന്നില്ല. അധ:കു. 
തക്ക പ്രത്യേക ന൯ിയോജകമണ്ഡലങ്ങം മുഖേന പ്രാതി 
നിധ്യം അനുവദിച്ചുള്ള ഈ തീരുമാനം അവരെ ഇതര 

ഫിന്തുക്കളുമായി ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതിനു് ജടയള്ളയിനാല്ം 

ഫിന്ദുസമുദ്രയത്തില് നിന്നും അധാകൃതരെ വേര്തിരി 
ക്കാതെ, ഹിന്തു ഠെംക്കുള്ള പൊതുനിയോജകമണ്ഡലങ്ങ 

ളില് അവക്കം പ്രാതിന്ദ് ധം നല്കത്തക്കവിധം വഗ്ലീയ 
പ്രശ്ശതീരുമാനത്തില് ഭേദഗതി വരുത്തണമെന്നു മ്ഫാതമാ 
ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ ഡ്രശ്ശത്ത ന്െറ തിച്ച്ത്കായി 

മഹാത്മാഗാന്ധ। യവാദാ ജയലില് ഉഗ്രമായ നിരാഹാര 
വ്രതംത്ആൃരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിനെ രക്ഷയ്ക്കായി അധ: 
രരുടെയും സവണ്ണുഫിന്തുക്കളുടെയും നായകന്മാര് ചേന്നു' 
പൃനായില്വച്ചു' ഒരു തിരുമാനം ഉണ്ടാക്കി. ഇതനുസ 
രച്ചു പ്രത്യേക നിയോജകമണ്ഡലങ്ങംക്കു പകരം 
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അധഃകൃതര്: ഹിന്തുനി യോജകമണ്ഡലങ്ങളില് സ്ഥാന 
ങറം വേര്തിരിച്ചുകൊടക്കുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചു: ഇര 

തീരുമാനവ്വകാരമുമ്ള ഭേദഗതി പ്രധാനമന്ത്രി അംഗി! 

കരിച്ചു തോടുക്ൂടി മഹാത്മാഗാന്ധി നിരാഫാരയ്യൃതം 
അവസാനിപ്പിച്ച 

മൂന്നാമത്തെ രണ്ടു” ടേബിഠം കാണ്ഫറന്സ് (1987). 

1937 നചംബര് 17 മുതല് ഡിസംബര് 24 വരെ മൂന്നാ 
മത്തെ സമത്വസമ്മേളനം ലണ്ടനി ല്ക്രൂടി. ഒന്നാമ 
ത്തെയും രണ്ടാമത്തെയം സമ്മേളനങ്ങളില് ഉംഗ്ലു 
ണ്ഡിലെ പ്രധാന രാഷ് ട്രീയ കക്ഷികളായ യാഥാസ്ഥി 

തികരും ഉല്ലതിഷ്ണുക്കളും തൊഴിലാളികളും സംബന്ധി 
ച്ചിരുന്നു. എന്നാല് മൂന്നാമത്തെ സമ്മേളനത്തില് 
തൊഴിലാളികളും കോണ്ഗ്രസ്സ് നേതാക്കന്മാരും സംബ 
ന്ധിച്ചില്ല: ഇന്ഡ്യയുക്ച സംയുക്തഭരണംതന്നെ ഭാവി 
യില് നത് കുമെന്നും, പ്രാദേശിക സ്വയംഭരണംതന്നെയും 
അനുവദിക്കാവുന്നിടത്തോളം ഒരേസമയം നടപ്പില് വരു 
ത്തുമെന്നും ഉള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്ലാവനയോടു 

ക്രടി ജര സമ്മേളനവും അവസാനിച്ചു. 

വൈറര് പേപ്പർ (ന്്(ട 2പ്ലാ൦െ, 1983) 

ഇന്ഡ്യയുടെ ഭാവി ഭരണഘടന സംബന്ധിച്ചു” 
ഒരു വൈററ് പേപ്പര് 1933 മാച്ച്” മാസത്തില് ബ്രിട്ടിഷ് 
ഗവബെന്വ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. ഇതിലെ പ്രധാന 
കായ്യുങ്ങം താഴെ ചേക്കുന്നു:._ (3) ഡ്രോവിന്സുകഠംക്ക്* 
സ്വയംഭരണവും, സൈന്പവകപ്പ്ം വിദേശബന്ധം, 

ക്രൈസ്തവസഭ സംബന്ധിച്ചുളള കായ്ക്യങ്ങഠംം ഇവ ഒഴി 
ചുമ എല്ലാ കായ്യങ്ങളിലും പ്രത്യേക രക്ഷാവ്യവസ്ഥക 
ളോടുക്രടി സര്വേന്ത്യാ സംയുക്തഭരണ സ്ഥാപനത്ത് ന് 
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ഉത്തരവാദിത്വഭരണവു നല്കുന്നതാണ് ; (1! 1സിന്ഡു 
ഒറീസ്സറാ എന്നീ പുതിയ ഡ്രോവിന്സുകഠം ഉംപ്പെട്ട 

സ്വതന്ത്രഭരണമുകൂള 11 പ്രോവിന്സുകളും (ബമ്മാ 
ഒഴിച്ച്) ഏതദ്ദേശീയ രാജ്യങ്ങളും സംയുക്തഭരണത്തില് 
അന്തര്ഭചിക്കുന്നതാണ് ; (11) ഏതദ്ദേശിയ രാജാക്ക 
ന്മാ" ആഭ്യന്തരഭരണം സംബന്ധിച്ചുള്ള. അധികാരം 
ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാല് അവര് ധിട്ടുകൊടുത്തിട്ടള്ള. 
അധികാരങ്ങഠംമാത്രം സംയുക്തഭരണത്തിന്നെറ പരിധി 
യില് ഉംപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ; (19) ഏതദദ്ദശീയ 
രാജാക്കന്മാര് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ ജന 

സഖ്യ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയില് കുറയാ 

തെയും, സംയുക്തനിയമസഭയുടെ തു പരിമണ്ഡല്ത്ത। 

ലുള്ള ഏരദ്ദേശീയ പ്രത നിധികളുടെ ആകെ സംഖ്യ 
യുടെ പകുതിയില് കുറയാതെയും ആയിരിക്കണം. 
ഇത് നുംപുറമേ ഈ രാഷ് ട്രീയ സ്വാധിനങ്ങളില് 

നിന്നും സ്വതന്ത്രമായ ഒരു റിസവ് ബാങ്ക്” ഇന്ഡ്യയില് 
സ്ഥാപിച്ച് വിജയകരമായി! നടത്തുകയും വേണം: ഇയ. 

വ്യവ സ്ഥകഠംരണ്ടും നടപ്പിലായ ശേഷം മാത്രമേ സംയു 

ശംതഭരണം അനുവ ടച്ചുള്ള രാജകീയ വിളംബരം വ്രസി 

ദ്ധാ്വെടുത്തുകയുള്ള; (1) വിട്ടുകൊടു ത്മിട്ടില്ലാത്ത മേരു 
പ്രസ്താവിച്ച മൂന്നു വകപ്പുകഠം ഒഴിച്ചുളള. എല്ലാ കായ്ക്ു 
ങ്ങളുടെയും ഭരണത്തിനായി നിയമസഭകളോട്ട് ഉത്തര 

” വാദിത്വമുള്ള ഒരു മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടായിരിക്കും. ചല 
പ്രത്യേക കായ്യങ്ങളില് പ്രത്യേകാധികാരം ധൈസ്റ്രാ 

യിക്കു” ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാണ് ; (ഡ്) സംയുക്തനിയമ 
ന്മ്മാണാത്ഥം രണ്ടു മണ്ഡലങ്ങഠം ഉണ്ടായിരിക്കും. ജവ 
യില് ഉപരിമണ്ഡലത്തില് (സ്മി! ൨ ചം) 100 
ഏതദ്ദേശീയ രാജപ്രതിന്ധികളും, വ്രധദേശിക നിയമ 
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സഭകളില് നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന 150 അംഗ 

ങ്ങളു -, നാമന് ര്ദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെടുന്ന 10 അംഗങ്ങളും 
തുംപ്പെടെ 260 അംഗങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. അധോ 

മണ്ഡലത്തില് (൧ ഭടന്ബിഗ) 195 ഏതദദ്ദേശീയ രാജ 

പ്രതിനിധികളും പ്രേംവിന്സകളില് നിന്നുള്ള. പ്രതി 

ന'ധികളം ഉഠംപ്പെടെ 375 അംഗങ്ങറം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന 

താണു ; (ബി) പ്രോവിന്സുകഠംതോവമമള്ള..നിയമസ്ഥാപ 

നങ്ങഠം വദ്റ്ീയവ്വശ് നതീരു മാനേപ്പകാരം വിപുലമാക്കുന്ന 

താണ; (യ്) ബംഗാഠം, യണൈറെറഡ് * പ്രോവിന് 

സസ്. ബീഹാര് എന്നി പ്രോവിന്സുകളില് നിയമ 

നിമ്മാണാത്ഥം രണ്ട മണ്ഡലങ്ങളും, ശേഷിച്ച എട്ടു 

പ്രോവിന്സുകളിലും ഓരോ 2 ണ്ഡല്വും ഉണ്ടായിരിക്കും; 

(1) വോട്ടു ചെയ്ത്കാനും പ്രോവി൯സുകളിലും സംയുക്ത 

ഭരണത്തിലും പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുവാനും സ്റ്്രികഠംക്കു 

പ്രത്യേക അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്: പ്രോവിന് 

സുക൦ംതോവം ആകെ ജനസംഖ്യയില് 14 ശതമാനം 

സമ്മത ദായകന്മാര് (01൦൭) ഉ ണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്'; 

൫) പബ്ളിക്ക്” സധ്വീസ് സംബന്ധിച്ച്” നിലവിലിരി 

ക്കുന്ന നിയമങ്ങറം തുടരുന്നതായിരിക്കു ; (21) ഭരണസ്പംബ 

ന്ധമായ തക് ററ് നടപ്പിലായി അഞ്ചു വഷം കഴിയു 

ബ്പോംം പ്രസ്ത്തമായ അന്വേഷണത്തിന് ഒരു കമ്മിഷന് 

നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നതാണ്ട് (ജ്0 ഇന്ഡ്യാ സിക്രട്ടറി 

യുടെ കണ്സില് നിത്തലാക്കുന്നതും, തല്സ്ഥാനത്തു 

മുന്നില് കറയാതെയും ആറില് ക്രടാതെയും അംഗങ്ങ 

മുള്ള ഒരു ഉപദേശകസംഘം ഉ ണ്ടായിരിക്കുന്നതും ആണ് ; 

(011) ഭരണസംബന്ധമായ കായ്യ്യങ്ങം. ക്കായി ഒരു ഫെഡ 

റല് കോടതിയും ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ഡ്യയില് നിന്നുള. 

അപ്പ്പീല് കേഠംക്കുന്നതിന്' ഒരു സുപ്രീം കോടതിയും 

ഇന്ഡ്യയില് സ്ഥാപിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
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അഫിഗാനിസ്റ്റാ൯ ( 1933)... 1028 മുതല് 1933 വരെ 
നാദര്ഷാ അഫ്ഗാന് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം 
ഭരണംതുടന്നതു” അമാനുമ്ളായയും രാജ്യം വിട്ടുകൊടുക്കുമെ 

ന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയും പ്രതി ജമ്മു, വിപരീതമായിരുന്നു" 
ഇതുനിമിത്തം 1933 നവബേര് 9-ാം തീയതി നാദഷാ 
ശത്രുക്കളാല് വധിക്കപ്പെട്ടു. തദനന്തരം ഇദ്ദേഹത്തിന്െറ 
പുതൂനായ സാഫിര്ഷാ പിന്ഗാമിയായി ഭരണം തുടന്ര. 

198 5_ലെ ഗവണ്ദൈന്വ് ഓഫ് ഇന്ഡ്യാ ആക ററ, 

ലണ്ടനില്ക്രടിയ സമത്വ സമ്മേളനങ്ങംം (റൌണ്ടു” 
ടേബിഠം കോണ്ഫറന്സ് ) സംബന്ധിച്ചുള്ള. പ്രസ്താവന 
കറം 1933 മാര്ച്ചു” മാസത്തില് വൈററ് പേപ്പര് എന്ന 
പേരില് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതമയി മേല് ചേത്തിട്ടുണ്ടു്- 
വൈറവ് പേപ്പര് സംബന്ധിച്ചു” പാര്ലമെന്റിലെ രണ്ടു 

മണ്ഡലങ്ങളിലേയും പ്രതിനിധ'കഠം ഉംംപ്പെട്ട ഒരു 

കമ്മിററി പയ്യലോചിച്ച ശേഷം, 19034 ഒക്നോബര് 
മാസത്തില് റിപ്പ്യോര്ട്ട് സമപ്പ്യിക്കുകയുണ്ടായി. ഇയ 
കമ്മിററിയുടെ ശുപാശ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തയ്ക്യാറാ 
ക്കിയ ഗവണെന്റ് ഓഫ്” ഇന്ഡ്യാ ബില് 1935 ഒക? 
റേഠാബര് മാസത്തില് പാര്ലമെന്റില് അവതരിപ്പിക്കു 
കയും, ഏതാനും ടേദഗതികളോടുക്രടി പാസ്സാക്കുകയും 
ലി. 

1935-ലെ ഗവണ്ടെന്വ് ഓഫ് ഇന്ഡ്യ തആക് 
ററിലെ താല്പയ്യം. ഇന് ഡ്യഭേരണം സംബന്ധിച്ചു” ഭരണ 

കേന്ദ്രത്തില് ഉത്തരലാദിത്വഭരണത്തോടുക്രൂടിയ ഒരു 
സംയുക്ത ഭരണക്രടം., അഥവാ ഫെഡ റേഷന് സ്ഥാപി 

ക്കുകയും, പ്രാരംഭപടിയായി പ്രാദേശിക സ്വയംഭരണം 
നല്കുകയും ചെയ്തുയായിരുന്നു. 
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ഇര ആക് റവ് അനുസരിച്ചു” ഒരു പ ്ലിക്്ടാണ 
സ്ഥാപനം അഥവാ ഫെഡറല് എക്സിക്കൂടിവു"സ്ഥാപി 
തമായി. ഫെഡറേഷന് സംബന്ധിച്ചുളള. ഭരണനിധ്ൃഫ 
ണാധികാരം മുഴുവനും ഗവര്ണര് ജനറലിനുണ്ടായിരിക്കു 

ന്നതാണ്. മന്ത്രിമാരുടെ കൃത്യം ഗവര്ണര് ജനറലിനെ 

സഹായിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും, അദ്ദേഹത്തിന് 
ഇഷ്ടമു്ളിടത്തോളും കാലം ഉല്യോഗം വഫകക്കുകയും 
ചെയ്തയാകുന്നു. നിയമസഭകഠക്കു പൃണ്ണവിശ്വാസമുള്ള. 
വരെ മാത്രമേ മന്ത്രിസഭയില് അംഗങ്ങളായി നിയമിക്കാ 
വള്ള. പ്പസ്തുത വിശ്വാസം നഷ്ലപ്പെടുന്നതോടുതക്രടി 

ഗവര്ണര് ജനറല് മന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചുവിടുന്നതുമാണ്ം 

കാനഡാ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിലെ ഡൊമിനിയന് 

ഭരണവ്യവസ്ഥകളില്നിന്നും വൃത്ൃസ്ലമായ വിധത്തില്, 
1935-ലെ ആക് ററില് ഇന്ഡ്യയുടെ ഗവണ്ഠര്ജനറലിനു 
പ്രത്യേകമായ അധികാരം നല്കിയിരുന്നു:-(1) വിദേശ 
കാര്യവകപ്പു”ം രാജ്യസം രക്ഷണവകപ്പു' , ഇവ മന്ത്രിമാക്കു 

വിട്ടുകൊടുക്കാതെ, ഗവള്്റര് ജനറലിനന്െറ പ്രതേകാധി 

കാരത്തില് ഉ റംപ്പെടത്തിയിട്ടുള്ള തും, ഉപദേശകസമിതി 
യുടെ സഹായര്ത്താടുക്രടി നിര്വഹിക്കപ്പെടേണ്ടതും 

ആണ്. (8) മറെറല്പാ ഡിപ്പാര്ട്ടമെന്൨കളിലു൦ ചില 
പ്രത്യേക കായ്യങ്ങളില് മന്ത്രിമാരുടെ ഉപദേശത്തിനു 

വിരുഭദ്മമായിപോലും പ്രവത്തിക്കുന്നതിനു” ഗവര്ണര് 

ജനറലിന് അധികാരം ഉ ണ്ടായിരുന്നു: 

ഇന്ഡ്യയുടെ സമാധാനപരിപാലനത്തിനു ഹാനി 

കരമായ സകലവും തടതഞ്ഞുനിത്തുന്നത്നും, ഫെഡറല് 
ഗവണ്ടെന്റിന്െറ ധനകാര്ൃയസം ബന്ധമായ നിലയും 
വിലയും സരേക്ഷിക്കുന്നതിനുംം സ്പൂനപക്ഷസമുദായങ്ങ 
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ളുടെ ന്യായമായ താല്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കന്നേതിനും.. 
ഏതദ്ദേശീയ രാജ്യങ്ങളുടെയും അവയുടെ ഭരണകത്താക്കു 
ളുടെയം അവകാശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഉള്ള. 
പ്രതേക ഉത്തരവാദിത്വവും ഈ ത്തക്റവ് അനുസ 
രിച്ച് ഗവര്ണര് ജനറലിനു നല്കിയിരുന്നു. 4 

ഫെഡറല് നിയമസഭകാം,_- കൌണ്സില് ഓഹ് 

സ്റ്റേറവ , ഫെഡറല് അസ്സ്റംബ് ളി എന്ന രണ്ട മണ്ഡല 

ങ്ങറം നിയമനിമ്മിതിക്കായി ഏപ്പെടുത്തി. കൌണ്സില് 
ഓഫ സ്റ്റേററ് എന്ന ഉപരിമണ്ഡലത്തില് , ഫെഡറേ 
ഷനില് ചേമ്ിട്ടുഭള തദ്ദേശീയ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതി 
നിധികളായി 104 പേരില് അധികമല്ലാത്തെയും , ബ്രിടീഷ് 
ഇന്ഡ്യയില്ന്നിന്നും ജനങ്ങറം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന 156 

പ്രതിനിധികളും (ഗവര്ണര് ജനറല് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന 
6 അംഗങ്ങം” ഉ ംപ്പെടെ) ഉ ണ്ടായിരിക്കം. കണ്സില് 
ഓഫ് സ്റ്റേറവ് ഒരു സ്ഥിരമായ സ്ഥാപനമത്രേ: മൂന്നു 
വഷത്തിലൊരിക്കല് ഇതിലെ അംഗങ്ങളില് മൂന്നിലൊരു 
ഭാഗം അംഗങ്ങറം വിട്ടപോകുന്നതാണു്- ബ്രട്ടീഷ്ഇന് 
ഡ്യയില്ന ന്നും കണ്സിലിലേക്ക് പ്രതിനിധികളെ 

തിരത്ഞെടുക്കന്നതു സമുദായപ്രാതിനിധ്യം അടിസ്ഥാന 

പ്പെടുത്തിയാണു'. ഏതദ്ദേശീയ രാജ്യവ്യതിനി ധികളെ 
രാജാക്കന്മാര് നിയമിക്കേണ്ടതാണു. 

ഫെഡറല് അസ്സുംബിളി.__ ഫെഡറല് അസ്സ്റംബ് മിയി 
ലേടഭ് (1) ഫെഡദറഷന'ല് ചേന്നിട്ടമമ ഏതദ്ദേശീയ 
രാജ്യങ്ങളില് നിന്നും 195 പ്രതിനിധികളില് ക്രടാതെയും. 
(ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ഡ്യന് പ്രോവിന്സുകളിലെ നിയമസഭ 
കഠം (രണ്ടു മണ്ഡലങ്ങളുള്ള പ്രോവിന്സുകളില് അധോ 
മണ്ഡലത്തിലെ അംഗങ്ങറംമാത്രം)തിരഞ്ഞെടുത്തയക്കുന്ന. 
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950 പ്രതിനിധികളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് . ഫെഡറല് 
അസ്സുംബ്ളിയുടെ കാലാവധി സഭ ആദ്യം ക്രടുന്ന 
ദിവസം മുത ൦ അഞ്മുവഷം ആയിരിക്കുന്നതും, അതു കഴി 
ഞ്ഞാലുടന് സഭ പിരിച്ചുവിടുന്നതുമാണ്'; ഇര സഭയി 
ലേക്കു. അംഗങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമുദായ പ്രാതി 
നിധ്യം അടിസ്ഥാനുപ്പെടുത്തി നടത്തണമെന്നും വ്യവസ്ഥ 
രായ്കു; 

ഫെഡറല് ഭരണത്തില് ഉ ംപ്പെടുന്ന എല്ലാ കായ്ക്ു 
ങ്ങളും സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമങ്ങറംനിമ്മിക്കുവാന്ഫെഡ 
റ നിയമസഭകഠംക്കുമാത്രമേ അധികാരമുള്ള. ഇഡ്ര 
കാരം സമാധികാരമുള്ള കായ്യങ്ങളില് നിയമങ്ങറംപാസ്സ്റാ 
കവോനുള്ള അധ കാരം പ്രോവിന്സുകളിലെനിയമസഭ 
കറംക്ഷമാത്രമാണുള്ള തു”. ഭിന്നാഭിപ്പായമുണ്ടാകുന്നപക്ഷം 
സാധാരണമായിഫെഡറത് നിയമം അനുസരിച്ചുപോകേ 
ണ്ടതുമാണ്. സാംസ്ഥാനിക നിയമത്തിനു ഗവര്ണര് 
ജനറലിന്െറ അനുമതി ലഭിക്കന്നപക്ഷം അതനുസ 
രിച്ചു തീരുമാനംചെയ് വാന് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

ഫെഡറല് അധികാ ത്തില് ഉംപ്പെടന്ന റെയില് 
വേസംബന്ധമായ ജോലികളുടെ നിവഫണത്തിനായി 
പ്രസ്തുത ആക് റ൨ അനുസരിച്ച്” ഒരു റെയില്വേ അധി 
കാരിയെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഈ അധികാരിക്ക്” ഉപ 
ദേശം നല്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക സ്വാതന്ത്ര്യം ഗവര് 
ണർ ജനറലിനുണ്ടായിരിക്കുന്നതാകുന്നു. 

പ്രസ്തുത ആക് റവ് അനുസരിച്ചു് ഡല്ഫിയില് ഒരു: 
ഫെഡറ കോടതി സ്ഥാപിച്ചു. ഈ കോടതിയില് ഒരു. 
ചിഫ് ജസ്റ്റീസും, ചക്രവത്തിയുടെ ഫി താനുസരണം 
ഏതാനും ഇതര ജഡ് ജിമാരും ഉ ണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 
കേസുകഠം ആദ്യവിചാരണയ്ക്കായും അപ്പീല് വിചാരണ 
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യ്ത്രമയും ഇവിടെ എടുക്കുന്നതാണ്". ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ഡ്യ 
യിലും ഫെഡറേഷന് അംഗങ്ങളായുമ്ള ഏതദ്ദേശീയ 

രാജ്യങ്ങളിലും ഉളള ഫൈക്കോടതികളില് നിന്നും വരുന്ന 

അപ്പീല് ഈ കോടതികളില് കോംക്കുന്നതാണു. ബ്രിടി 
ഷിന്ഡ്യന് പ്രോവിന്സുകഠംം, ഏതദ്ദേശീയ രാജ്യങ്ങറം 

ഇവയും ഫെഡറേഷനും തമ്മില് ഉണ്ടാകാവുന്ന തക്കവി 
ഷയങ്ങറം ഈ കോടതിയില്തന്നെ ആദ്യ വിസ്താരം നട 
.ത്തേണ്ടതാകുന്നും ഫെഡറല് കോടതിയുടെ വിധിയി 

ന്മേല് ലണ്ടനിലെ പ്രിവികെരണ്സിലിന്െറ ജൂഡി 
ഷ്യയല് കമ്മററിയിലേക്ക്' അപ്പില് കൊടുക്കുന്നതിനു" 

അനുവാദമണ്ട്ം 

1935-ലെ ആക് റവ് പാസ്സ്റായതോടുക്രടി സിക്രട്ടറി 
“ഓഫ് സ്റ്റേററിന്െറ കെരണ്സില് അവസാനിപ്പിച്ചു. 
ഇതോടുക്രടി സ്റ്റേ സിക്രട്ടറി ഇന്ഡ്യാഭരണം സംബ 
ന്ധിച്ച് ചക്രവത്തിയുടെ അധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്ന 
തിന് പ്രത്യേകം ചുമതലപ്പെട്ട ഒരു മന്ത്രിയായിത്തീന്ന. 
ഏന്നാല് ഈ കൂ ്യോഗസ്ഥന് മുന്കാലങ്ങളിലെ പോലെ 
പാര്ലമെന്റിലെയും മന്ത്രിസഭ അഥവാ കാബിനററി 
'ലെയ്യം ഒരു അംഗമായി തുടന്നു പോകേണ്ടതുമാണ് . 

പ്പോവിന്സുകളുടെ ഭരണം... പുതിയ ഇന്ഡ്യാഭരണം 
“സംബന്ധിച്ചുളള, ഫെഡറല് അഥവാ സംയുക്തഭരണം 

പ്രയോഗത്തില് വരുന്നതിനു മുമ്പു് ഇപ്പ്യോഠംതന്നെ, 

പ്പോവിന്സുകളില് സ്വതന്ത്രഭരണം സ്ഥാപിക്കുന്നതി 
നുള്ള ഏപ്ല്യാടുകഠം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു. 1935-ലെ ആക് ററ 

നുസരിച്ച് മഭ്രാസു”, ബോംബേ, ബംഗാഠം, യുണൈ 
റെറഡ്' പ്പോവിന്സസ്*, പഞ്ചാബ് ബിഹാര്, സെ൯ 
ട്രല് പ്പോവിന്സസും ബീറാവംം ആസ്സാം നൊത്തതു് 
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വെസ്റ്റ് ്രുണ്ടിയര് പ്രോവിന്സസ്. ഒറീസ്സ, സിന്ഡ്* 
ഇവ ഗവര്ണര്മാരുടെ ഭരണത്തിലുള്ള 1] പ്വോവിന്സു 
കളണ്ോ”. പുതിയ പ്രോവിന്സ് സൃഷ്ടിക്കുകയോ, 
ഏതൊരു പ്പോവി൯സിനേറയും വിസ്ലീള്ണും കുറയും 
കയോ ക്രട്ടുകയോ അതത്തി ഭേദപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തും 
നക്ക അധികാരം ചക്രവത്തിയില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന 
താണ്. പ്രോവന്സുകളിലെ ഭരണനിവഫണ സ്ഥാപ. 

നങ്ങളുടെ രൂപം കേന്ദ്രഭരണത്തിലുള്ള തുപോലെ ആയി 
രിക്കുന്നതാണ്ട് 

ഗവര്ണര്മാരുടെ ഭരണത്തിലുള്ള പ്വോവിന്സു 
കാഠംക്കും പുറമെ, ബ്രിട്ടീഷ്” ബമൃചിസ്റ്റാ൯, ഡല്ഫി, 
ആജുമിര്-മെര്വാറാ, ക്രര്ഗൂ്, ആന്ഡമാന്.-നിക്കോ. 
ബര് ദ്വിപുകഠം, എന്ന ചീഫ് കമ്മീഷണര്മാരുടെദരണ 
ത്തിലുള്ള പ്രോവിന്സുകളൂം ഉണ്ടു്. 

മദ്രാസ്, ബോംബേ, ബംഗാഠം യ൭ണൈറെറഡ് 
പ്രോവിന്സസ് , ബീഹാര് ആസ്സാം എന്നീ ആവ പ്രോ 
വിന്സുകാംക്ക് നിയമന്ദിമ്മാണാത്ഥം ലെജിസ്റേററീല്പ" 
കണ്സില് എന്ന ഉപരിമണ്ഡലവും, ലെജിസ്ലേ. 
ററിവു' അസ്ണംബ്ളി എന്ന അധോമണ്ഡലവും ഉണ്ടു്. 
മറെറല്ലാ പ്പോവിന്സുകഠംക്കും നിയമനിമ്മാണാത്ഥം 
ലെജിസ് ലേററിവു” അസ്സുംബ്ളി മാത്രമേയുള്ളു. അസ്സം 

ബ്ളിയിലേക്ക്” പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതു" 
ഓ രാസമുദായത്തിനും പ്രത്യേകനി യോജകമണ്ഡല. 

,ങ്ങാം വേതി രിച്ചാണട്.- വഗ്ലീഷയപ്രശ് നം സംബന്ധി 
ച്ചണ്ടായ 1939-ലെ തീപ്പു”, തദനന്തരം 1988 സെപ'ററം 
ബര് 95-0൦ തീയതിയുണ്ടായ പൃനായിലെ നിശ്ചയം 
ഇവയിലെ താല്പര്യവ്രകാരമാണു് ഇരരീതി പ്പായോ. 
ഗികമായതു്. ഇതനുസരിച്ചു സാമാന്യയനിയോജകമണ്ഡ. 
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ലങ്ങളിലെ ഏതാനും സ്ഥാനങ്ങഠം അധഃകൃതവശ്ശുക്കാ 
ക്രായി പ്രത്ത്യേകം വേര്തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രോവിന്സുക 

ളിലെ നിയമസഭകളുടെ കാലാവധി ഫെഡറല് ന്യമ 
സഭകളടേതു പോലെയാണു് 

രണ്ടു നിയമസഭാമണ്ഡലങ്ങളുള്ള പ്രോവിന്സുക 
ളില് തല്ക്കാലഭ്ൂരിപക്ഷം കിട്ടുന്നതോടുക്രടി ഡൃതഗതി 
യായി നിയമങ്ങറം പാസ്റ്റാക്കാതെയി രിക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
പ്രതിവിധി ചെയ്തുയാണ് ഉ പരിമണ്ഡ്ലനിയമസഭയുടെ 
കൃത്യം. ഇര സഭയുടെ തആലോചനകളെ അധോമണ്ഡല 
സഭ നിയന്ത്രിച്ചുകൊക്കേ ണ്ടതുമാണ്. 

തുദ്യോഗ സ്ഥസാമാജികരോ, നാമന്൪ദ്ദേശം ചെയ്യ 
പ്പെടുന്ന അനുദ്യേഗേസ്ഥസാമാജികരോ അസ്ല്ലംബ്ളി 

യില് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. അസ്സറംബ് ളിയിലെ സാമാ 

ജികന്മാരെ ജനങ്ങഠംതന്നെ തിരത്ഞെടു ശന്നേതാണ് 
പ്രോവിന് സുകളലെ കണ്സിലുകളിര ഒഴിവുണ്ടാ 

കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളില് ആം ന്വയമിക്കുന്നതിനുമ്ള 
അധികാരം ഗവര്ണക്കുണ്ട് . 

ട 

1919-ല് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ഡ്യയിലെ ജനങ്ങളില് 3 
ശം മ. മാത്രമേ സമ്മതിദായകര് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 
1985-ല പരിഷ്ഠ്ാരപ്വകാരം 10 ശം മ. സമ്മതിദായക 
രണ്ടു". സ്്രീകഠം, അധദഭകൃതവമശ്ശുക്കാര്, വ്യവസായ 
ജോലിക്കാര്, കര്ഷകര് ആദിയായ പല ജനവിഭാഗ 

ങ്ങംക്കും നിയമസഭകളില് പ്രാതിനിധ്യം ലഭിച്ചിരു 
ന്നില്ല. 

199 ഏവ്വില് 1-൦ തീയതി 1935-ലെ ഗവ 
“ണ്ടെന്൮ ഓഫ് ഇന്ഡ്യ ആക് റവ നടപ്പിലായതു വരെ 
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പ്രോവിന്സുകഠംക്ക്” സ്വയംഭരണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

വ്രംദേശികഭരണം ഇ൭ കാലംവരെ ഗവര്ണര് ജനറലി 
െറയും ഇന്ഡ്യാ സ്ക്രട്ടറിയുടെയും മേല്നോട്ടത്തിലും 
അധീനതയിച്ും നടത്തിയിരുന്നു: സ്വതന്ത്രഭരണമുള്ള 
പ്രോവിസുകഠം സൃഷ്ടിക്കുകയും, അവയ്യച പ്രത്യേകം 
ഭ്രണാധികാരം നല്കുകയുമാണ്” 1985ലെ ആക്ററ് 
അനു സരിച്ചു പ്രഠാരം ഭപടിയായി നടപ്പിലായത്”. ഭരണെ 
വിഷയങ്ങളെ ല്ലാംതന്നെ നിയമസഭകളുടെ അധീന 
ത്തില് വിട്ടുകൊടുക്കുകയുണ്ടായി. സമാധാനപരിപാല 
നത്തിനും ഉത്ത മഭരണത്തിനും ആവശ്യമായ നിയമങ്ങറം 

പാഡ്സ്ാക്കു വാനുള്ള അധികാരവും പ്രോവിന്സുകളിലെ 

ഭരണക്രുടത്തിനു നല്കി. ഭരണാധികാരത്തില് ഏതാനും 
ഭാഗംമാത്രം ജനവ്വൃത।നിധികാംക്ക്” വിട്ടുകൊടുക്കുകയും, 
ശേഷം കായ്യങ്ങഥം ഗവര്ണരുടെ ഇഷ്ഠാനുസരണം നട 
ത്തുകയും ചെയ്തുവന്നിരുന്ന പതിവു” ഇവിടെ അവസാ 

നിച്ചു. ഇതുമുതല് ഭരണകായ്യയങ്ങളെല്ലം നിര്വഹി 
ക്കുന്നതു നിയമസഭകളോടു ഉത്തരവാഭിത്വമുക്ക മന്ത്രി 
മാര് ആയിരുന്നു. ക്രമപരിപാലനം, കോട്തികഠം, 
പൊലീസ് ., തടവുക, വിദ്യംഭ്യാസം, ആരോഗ്യംം 

പബളിക്കു'വര്ക്ക്സ്., കൃഷി, വനം, ഭൂനിക്തി, 
എക്ക്ൈസ് , ടോഠം, തൊഴില് ഇല്ലായ്മ, മുതലായ 
കായ്യങ്ങഠം ഇതില് കൂംപ്പെടുന്നും 

മന്ത്രിമാക്ക് അവരുടെ ഡിപ്പ്യാര്ട്ടമെന്൨ സബ 
ന്ധിച്ച ഭരണാധികാരം നന്ചപ്പെട്ടിട്ടണ്ടു. 1935 ചെ 

ആക്ററ് പ്രയോഗത്തില് വരുന്നതിനു മുമ്പു മന്ത്രിമാക്ട 
ഗവര്ണരുടെ ഉപദേശകസ്ഥാനം മാത്രമാണുണ്ടായിരു 

ന്നതു”. ഇപ്പോഴാകട്ടെ മന്ത്ര മാര് നല്ല കായ്യ്യക്ഷമതയുള്ള. 

കരണനിര്വ്വഫഹണോദ്യേഗസ്ഥന്മാര് തആയിത്തീന്നു 
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ഓരോ പ്രോവിന്സിലെയും ദ്വിമണ്ഡലനിയമസഭ 
കഠംക്കു നിയമങ്ങറം പ്രാരംഭിക്കവാ൯ അധികാരമുണ്ടെ 
ങ്കിലും, പണവകം ബില്ലകം അധോമേണ്ഡലത്തില് 
(അസ്സംബ്ളിയില്) മാത്രമേ പ്രാരംഭിക്കുവന്േ പാടുള്ള. 

ഇരുസഭകളും തമ്മില് ഭിന്നാഭിപ്രായമുണ്ടാകന്നപക്ഷം. 
ഗവര്ണര് രണ്ടു സഭകളുടെയും സംയോജിച്ചു. ഒരു 

യോഗം നടത്തി അതിലെ ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്പായമനുനരിച്ചു 
ബില്ലകഠം പാഡസ്സ്രാക്കേണ്ടതാണുട് . 

തൃതന ഭരണഘടനയില് പണവകകാമ്യങ്ങഠം ഒഴി 

ച്ചുള. എല്ലാററിലും ഗവര്ണര് ജനറലിനുമ്മു ചുമതല 

കഠം തന്നെ ഗവര്ണക്കും ഉണ്ടു. മന്ത്രിമാരുടെ ഉപദേശം 

സ്വീകരിക്കാവണ്ടെമ്കിലും ,പ്രോവിന്സുകളില് സമാധാന 

പരിപാലനത്തി നാവശ്യമായ നടപട്'കഠം പ്രയോഗി 

ക്ഷവാനുള്ള പ്രത്യേകാധികാരം ശവരണക്ുണ്ട് . ഇതു 

നിമിത്തം പുതിയ ഭരണഘടന തട്ടിയുടച്ചുകളയുവാന് 

ഇടയാകാതെ, ശാന്തമായ । തുടന്നു പോകുവാന് സാധക്കു. 

ന്നതാണ് . 

മേല്വിവഴിച്ച ഭരണപരിഷ്കാരം നിമിത്തം ഇന്ഡ്വ 

യുടെ രാഷ് ടീയശക്തി, പൃവാധികം വദ്ധിച്ചു. പ്രസ്തുത 

ഭരണചരിഷ്്രാരങ്ങളു ടെ വിജയം, അവ നടപ്പിലംക്കുന്ന 

തില് ജനപ്രതിനിധികഠംപ്രത്യക്ഷമാക്കുന്ന സരഘാര്ദ്ദം 

പരമത്ഥേത, ഐക്യം ഇവയെ ആശ്രയിച്ച രിക്കുന്നു. 

പ്രത്യുത ഉത്തരവാഭിത്വമില്ലാതെയും സമുദായങ്ങറം 

തമ്മില് വിരോധഭാവത്തോട്ടെയും വത്രിക്കുന്നപക്ഷം. 

അഭിവ്ൃദ്ധിക്ക പകരം രാഷ് ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ- 

അധോഗതിക്ക് ഇടയാകാവുന്നതാണു്. 
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ചോദ്യങ്ങളും അഭ്യസങ്ങളും 

1. 195.നും 1986-നും മധ്യേ ഇന്ഡ്യയുടെ സ്വയം ഭരണം: 
സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ പുരോഗതി വിവരിക്കുക, 

8. 1906ലെ ഗവണൈന്വ് ഓഫ് ഇന്ഡ്യാ ആക്ററിന്െറ 

പ്രധാന വ്യവസ്ഥകംം ഏവ? ഈ ആക്ററിന്െറ 

പ്രധധാന്യം സ്ഥാപിക്കുക. 
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( 2936-47) 
ബ്രിട്ടീഷ് സിംഹാസനം സംബന്ധിച്ചുള്ള സംഭവ ങ്ങം. 

(1936--193൬.-- 1936 ജാനുവരി 90.0൦ തീയതി 
ജോര്ജ്ജ് പഞ്ചമ൯ ചക്രവത്തി തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു 

(1910 -- 1936) നാടനീങകയാല്, വെയില്സ്: രാജ 
കുമാരനായ എഡ്വര്ഡു” 111 സിംഹാസനാരോഫണം 
ചെയ്തു. തിരുമനസ്സിലെ വിവാഫം സംബന്ധിച്ച് പപഠാര്ല 

മെ൯വ൮മായുണ്ടായ ഭിന്നാഭിപ്പായത്താല്, 1936 ഡിസം 
ഖര് 10-2൦൯- എഡ്വര്ഡു” 711 സ്ഥാനത്യാഗം 
ചെയ്യം അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഇളയ സഹോദരനായ ജോജ്ജു 

11 1936 ഡിസംബര് 11൦ തീയതി ഇംഗ്ലണ്ഡിന്െറ 
രാജാവും ഇന്ഡ്യയുടെ ചക്രവത്തിയുമായി പ്രഖ്യാപനം 

ചെയ്യപ്പെട്ടും എന്നാല് കിരീടധാരണം 1937 മേയ് 
19-ംതീയതിയാണു” നടന്നതു: 

7 



8 അഭിനവഫൈസ്ത്ര്യാം .ഇന്ഡ്യാചരിത്രം 

ലോര്ഡ് വില്ലിദാഡനന്െറ ഭരണം.--ഗവര്ണര്., ഗവര് 

ണർ ജനറല് എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളില് ലോര്ഡു വില്ലിങ്' 

ഡന് ഇന്ഡ്യയില് 16 വഷം ഭരി ച്ച: 1936 ഏപ്പില് 
മാസത്തില് ഇദ്ദേഹം ഇന്ഡ്ാവിട്ടുപോകയും, ലോര്ഡ്" 

ലിന് ലത് ഗോ ഭരണാധികാരം കയ്യ്യേല്ക്കുകയും ചെയ്തും 

ഭരണകാലദൈര്ഘ്യം, തുടര്ച്ച, ഭരണപരിഷ്ഠരേങ്ങളുടെ 

പ്രാധാന്യം ഇവ പരിഗണിക്കുന്നത 

ചിത്രം 5. ജോര്ജജ് 1 

ഇന്ഡ്യാചക്രവത്തി (൪936... ..) 

യാല്, ഇത്ത പ്രാധാ 

ന്യമുള്ള ഭരണം ബ്രി 
ട്ടീഷ്” ഇന്ഡ്യചരി 
തരത്തില് അധികം 
തുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു സ 
മത്ഥിക്കംം. സാമ്രാ 
ജ്യസേവനത്തില് തു 

ദ്ദേഹം അത്യന്തം വി 
ശ്വസ്തൃതയോഴടും സാ 

മത്വ്യത്തോടും ക്രൂടി 

ശോഭിച്ചു സാമുദാ 
യികസമത്വംം രാഷ് 

ട്രീയപുരോഗതിം നി 
യമത്തിനെറയും സ 
മാധാനത്തിന്െറയും 
പരിപാലനം, എ 
ന്നിവ ലോഡ് വില്ലി 

ഒങ്ഡനന്െറ ഭരണത്തി 
ന് അടിസ്ഥാനതത്വ 
ങ്ങളായിരുന്നു- 

. വിദ്യാഭ സം കൃഷി, വയവസായം, തൊഴില് ഇല്ലായ്മ, 

ഇത്യാദ। കായ്്യങ്ങളില് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പതി 
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പ്പിച്ചുതോടുക്രടി രാജ്യത്ത് ക്രമാഭിവ്ൃദ്ധിയുണ്ടായി. കൃഷി 
സംബന്ധ ച്ച പയ്യവേഷണങ്ങംക്കു വേണ്ട സരകയഴ്യം 
ഗവണ്മെന്൨ നല്കി. ബിഹാറിലും ക്വററായിലും 
ഭൂകയം നിമിത്തം നേരിട്ട കഷ്ടത നിവാരണം ചെയ്യുന്ന 
തില് ഗവണ്ടെന്റ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന. സിന്ഡിനെ 
“ബോംബേ വ്രസിഡന്സിയില് നിന്നും വേര്പെടുത്തി 
യതും, സിന്ധനദിയില് സുക്കര് അണകെട്ടി കൃഷിക്കും 
മറ തൊഴിലുകഠംക്കും അഭിപ്ൃദ്ധിമാഗ്ുമുണ്ടാക്കിയതും 
ഏററവും പ്രയോജനകരമായ പരിഷ്ടരേങ്ങളാണ്ട് . 
കൂട്ടാവാ സാമ്ഖത്തികസമ്മേളനം ഇന്ഡ്യയുടെ വാണി 

ആൃഗതിയില് പല പ്രതിബന്ധങ്ങം വരുത്തിയിരുന്നു. 
പണസ :ബന്ധമായ കഴപ്പങ്ങഥം ദൂരികരിച്ചു' ഇന്ഡ്യ 
യുടെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതി ഉയതുന്നതിനു റിസര്വ്വ് 
ബാ” ബില് പാസഡ്റ്റാക്കിയത്ര് ഇന്ഡ്യയുടെ ധനകാര്യ 

സംബന്ധമായ സ്വരാജ്യമായി ഗണിക്കെേ 

ലോര്ഡ് ലി൯ലിതിഗോ (1916-38) 

സ്വരാജ്യലബ്ലിക്കായി അനവരതം പ്രയത്തിച്ചുകൊ 
ണ്ടിരുന്ന ഇന്ഡ്യയുടെ അഭിലാഷങ്ങളെ പ്രോത്സോഫി। 
പ്പിക്കുന്നതില് ലോര്ഡ് ലിന്ലിത്ഗോ പ്രത്യേക 
താല്പര്യം പ്രദശ പ്പിച്ചിരുന്നു. ഇന്ഡ്യയുടെ സ്വരാജ്യ 

ലബ്ലിയില് സാമ്ഖത്ത കസ്ഥിത। ഉയത്തേണ്ടത്തു്” അത്യ 
ന്താംപക്ഷിതമെന്നു ഗ്രഹച്ച് ലോര്ഡ്' ലി൯ലിത് ഗോ 
ഈയ തൂദ്ദേശസാദ്ധൃത്തിനായി ആദ്യവസാനം പരിശ്ര 
മിച്ചു. ഗവര്ണര് ജനറല് പദം സ്വികരക്കുന്നതിനുമുമ്പു 
തന്നെ ഇന്ഡ്യന് കാര്ഷ ക കമ്മിഷന്െറ അഭ്ധ്യക്ഷനാ 
യിരുന്ന ലോര്ഡ് ലിന്ലിത് ശോ, ഇന്ഡ്യയിലെ 
പ്രധാന തൊഴിലായ കൃഷി ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയില് 

അഭിവൃദ്ധിപ്പെടു തൂുവാ൯ ഉദ്മിച്ചും ഓരോ വിളവും 
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ശാസ്്രീയമായി കൃഷിചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ പര്യവേ 

ക്ഷണങ്ങം നടത്തുന്നത് അദ്ദേഹം ശാലകറം ഏപ്പെ 

ടുത്തൃകയും, കുഴ 

ലിവള'ത്തല് 

കൃഷിക്കടിസ്ഥാ 
നമായിരിക്കുക 

| യാല് കന്നുകാ 

_ ലികളെ നന്നാ. 

ക്ഷന്നതില് വ്ര. 
ത്യേകം ശ്രദ്ധാ 

പതിപ്പിക്കുക. 
ടി" 2 ഗ്രാ 

മങ്ങളില് പോ. 
ലും നല്ല പാല്: 

ലഭിക്കത്തക്കവ 
ണ്ണം നല്ലജാതി 
പശ്തുക്കളെ ശാ. 

സ്റ്റ്യമയരി 

തിയിൽ വള 
തൂുന്നതുസംബ. 

ന്ധ ചു“ ഇന്ഡ്യ 
ഉള്ള് 0) യൊട്ടുക്ക് ഈ 

ചിത്രം 6. കാലത്ത് നല്ല 

ലോര്ഡ് ലിന്ലിത്ഗോ (1936-43). ഉണപ്ചയുണ്ടാ 
യി, പ്പൊതുജ 

നാരോഗ്യം സംബന്ധിച്ചുള്ള. ശാസ്ത്രീയമായ പര്യവേക്ഷ 

ണങ്ങളും പരിഷ്കാരങ്ങളും അഭ വൃദ്ധിപ്പെടുത്തു വാന്. 

അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചു: 
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രാഷ് ടീയസ്ഥിതി (1935-37). --1935-ലെ ഗവ 
ണ്മെന്വ് ഓഫ് ഇന്ഡ്യ ആക് ററ് അനുസരിച്ചുള്ള പെ 
ഡറല് ഭരണം പ്രയോഗത്തില് വരുത്തുന്നതില് 
ലോര്ഡ് ലിന്ലിത് ശോ പ്രത്യേകം ഉദ്യമിച്ചു. ഭരണാ 

ഗ് ചു നം ക്കു! 

൭2൧൯൩൧. ൧൧:2൦, 
256, [ 

 ു ഴ്മ ടട 
പ ഗഗ 

ി 

രിക 

[! 

[| ഷ് ല്ല ം 

 ! (റം കി [രി 
[] ി ക്ഷ 
1) 

] 
॥ 

ചിത്രം 7, 1938-ലെ രാജ്യസ്ഥിതി. 

രംഭത്തില്തന്നെ ബീറാറിന്െറ ഭരണം സംബന്ധിച്ച് 
ഏതാനും അധികാരങ്ങഥം നൈസാമിനും, പ്രിന്സ് 
കാഫ് ബീറാര് എന്ന സ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിന്െറ 
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പുത്രനും ളു ഈ ഉദ്ദേശസാദ്ധ്യത്തിനു വളരെ. 
സഹായകരമായി ഭവിച്ചു; ഫെഡറേഷന്െറ പ്രാരംഭ: 
പടിയായി പ്പോവിന്സുകഠംക്കു സ്വതന്ത്രഭരണം 
നല്ക. എന്നാല് ഗവര്ണരുടെ ഉപരിയായ അധി 
കാരം പ്രതം സ്വയംഭരണത്തിരു പ്രതിബന്ധമായി 
വരുമെന്നു കരുതി ിം കോണ്ഗ്രസ്സു ഭൂരിപക്ഷമുള്ള എല്ലാ 
പ്രേംവിന്സുകളിലും കോണ്ഗ്ര സാമാജികന്മാര്. 
മന്ത്രിപദം സ്വീകരക്കാതെ ഭരണപരിഷ്യാര: നടപ്പി 
ലാക്കുന്നതനു പ്രതിബന്ധം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. 
തല്ല്ലാലത്തേക്കു ന്നപക്ഷവ്പതിനിധികളെ ചേത്ത് 
ഗവഞങ്ദെന്൨ തന്നെ ഒരു മന്ത്രിസഭ രൂപവതകരിച്ച. 

ഇന്ഡ്യന് നാഷണരു കാണ്ഗസ്സ് (1936_39).--കോടൻ 

ഗ്രസ്സ്ിനു ഭൂരിപക്ഷമുള്ള എട്ടു പ്രേവിന്സുകളില് മന്ത്രി 

പദം സ്വികരിച്ച് ഏകദേശം രണ്ടുവഷത്തേക്കു രാജ്യഭര 
ണത്തില് കോണ്ഗ്ര;  ഗവണ്ടെന്വൃമായി സഫകരിച്ചു 

പ്രവത്തിച്ച. 1939-ര” രണ്ടമേത്തെ ലോകമഹായുദ്ധം 
ത്ആരംഭിച്ച തോടുക്രൂടി മിക്ക പ്രോവ'ന്സുകള।ല് നിന്നും 

കോണ്ഗ്രസ്സ് മന്ത്രിമാരെ പി൯വലച്ചു. തദനന്തരം 

പ്രോവ ൯സുകളിലെ മന്ത്രിപദം വിണ്ടും ലഭിക്കുന്നതിനും 

കേന്ദ്രഭരണത്തില് ഭാഗഭാഗിത്വം നേടുന്നതിനും 1940-ല് 
കോണ്ഗ്രസ്സ് ചെയ്തു ശ്രമം വിഫലമായ ത്തിന്ര; ഇതിനെ. 

തുടന്ന് കോണ്ഗ്രസ്സ്" നേതൃത്വം മഹാത്മാഗാന്ധിക്കു. 
നല്കിയ തോടുക്ൂടി, സിവില് ആട്ഞാലംഘനവ്വസ്ഥാ. 

നവും ആരാഭിച്ചും 

രണ്ടാം ലേ/കമഹായുദധം ( [999_45) 

1999 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തില് ജര്മ്മനിയിലെ 
സ്വേ ച്ലാധിപതിയായ അഡോഠംഫ്' ഫ്ഥിററ് ലര് 
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പോളന്ഡ് രാജ്യം ന്യായരഫ തമായി ആക്രമിച്ചതോടു 
കരടി രണ്ടാം ലോകമഫായുദ്ധം ആരംഭിച്ചു. ജപ്പാനും 
മുദ്്സോളനിയുടെ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്ത ലുളമ ഇററ 
ലിയും ആയിരുന്നു ജമ്മന।യുടെ പ്രധാന കക്ഷികഠം- 
1939 സെപ് ററംബര് 3-ാം തീയതി പോളന്ഡ ന്െറ 
രക്ഷഷ്ക്യായി ഇംഗ്ലണ്ഡ് ജമ്മനിയോട യുദ്ധം പ്രഖ്യാപി 
ക്ട കയുണ്ടായിം ഒന്നാംലോകമഫായദ്ധാവസാനത്തിലു 
ണ്ടായ അധഃദപതനത്തില് നിന്നും ജമ്മന യെ സായ്ഖത്തി 
കമായി ഉയത്തി, ജമ്മനിയുടെ ആര്യമേധാവിത്വത്തി൯ 
കീഴ 'ല് ലോകത്തെ അധീനമാക്കുന്നത് ൯് ഫിററ്ലക്ട 
ണ്ടായ മോഹമായിരുന്നു ഇ യുദ്ധത്തിന്െറ പ്രധാന 

കാരണം. 1999 മുതല് 1041 വരെ ജമ്മനി ബ്രട്ടീഷ് 
ദ്വ്പുകള്ി(ല് ബോംബ്വഷം തുടരെ നടയാ |. ഇത യൃഭ്ധാ 
രം ഭത്തില് റഷ്യ്യ ജമ്മനിയുടെ പക്ഷത്ത് ചേന്ന് 

പോളന്ഡും ഫിന്ലന് ഡും ആക്രമിച്ചു. എന്നാല് അഭി 
പ്രായറ്യത്യാസത്താല് 1941 ജൂണ് 28 ആയപ്പോഴേക്ക്” 
ജമ്മനി റഷ്യയില് പ്രവേശിച്ചു ഭയങ്കരയദ്ധം തുടങ്ങി. 
1941 ഡിസംബറില് ജപ്പാന്കാര് പാസിഫിക്കു മഹാ 
സമുദ്രത്തിലെ അമേരിക്കനു നാവിക കേന്ദ്രമായ :4:പേഠം 
ഹാര്ബര്? ചതിപ്രയോഗത്താല് ബോംബാക്രമണത്തി 
നിരയാക്കിയതോടുക്രടി, ജപ്പാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തില് 

അമേരിക്കാ അതി ശ്രദ്ധയോടെ പ്രവത്തി'ച്ചുവന്നു. അന 
ന്തരം ലോകത്തിന്െറ എല്ലാഭാഗത്തും യഭ്ര.ം ഭയങ്കരമായി 
തുടന്നു: ബ്രിട്ടിഷ് ല്യോമസേനകഠം ജമ്മനിയെ പകല് 
സമയം പോല്യം തുടപ്യയായി ബോംബുവഷം ചെയ്ത് 

ആ മ്രമിച്ചുവന്നു. 1943 ജൂണ് മാസത്തോടുക്രടി അമേരി 
ക്കയുടെയും ബ്രിട്ടന്െൈറയും കാനഡായുടെയും യോജിച്ച 
സനൈന്ങ്ങഠം ഇററലിയില് ആക്രമണം പുരോഗമി 
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പ്പിച്ച. 1943 ആഗസ്റ്റ് 8-൦ തീയതി യാതൊരു വ്യവ 
സ്ഥയും ക്രടാതെ ഇററലി ഐക്ൃകക്ഷികറംക്ക്' കീഴ് പ്പെ 
ടുകയും, ജമ്മനിക്കെതിരായി യൃഭ്ധം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു, 

യുദ്ധത്തിന്െറ ഭയങ്കരത വദ്ധിച്ചു വന്നു. റഷ്യാ പോളന് 
ഡില് പ്രവേശിച്ചു; ഐക്യസൈന്പങ്ങം ഉത്തര ഇററ 
ലിയില് ക്രടുതല് വിജയങ്ങഥം നേടി, അമേരിക്കയുടെയും 
ബ്രട്ടനെറയും വ്യോമസേനകറം ബര്ലിന് പട്ടണം 
അതിസൂക്ഷ്മമായി ബേേബിട്ടു നശിപ്പിച്ചുവന്നു. എങ്കിലും 
1914 ജൂണ് മാസത്തില് ജനറല് ഐസന് ഹവറിന്െറ 
(1947 മുതല് ഇദ്ദേഹം സ്യൂയോക്ക്" പട്ടണത്തില് കൊവം 
ബിയാ സവകലാശാലയുടെ പ്രസിഡണ്ടു” സ്ഥാനം 

സ്വീകരിച്ചിരിക്കയാണ്) നേതൃത്വത്തില് അമേരിക്കാ 
ബ്രിട്ടണ്, കാനഡാ ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ സൈന്യങ്ങറം 

ഫ്രാന് സിനന്െറ വടക്കുപടിഞ്ഞാവള്ള നോര്മ൯ഡിയില് 
ക്രടി യൂറോപ്പില് പ്രവേശിച്ചു” ജമ്മിന്ിയിലേക്ക് ക്രമേണ 
പുരോഗമിച്ചു വന്നു. ഫ്രാന്സിലെ ജമ്മന്കാര് ഇര 
സൈന്യത്തിന്" കീഴ്പ്പെട്ട. 1945 ആയപ്പോഴേക്ക് 
ജമ്മന്കാര് ബല്ജിയത്തില് നിന്നും പിന്വാങ്ങി 
ത്തുടങ്ങി, 

ബ്ളാക്കു” സീയില് ക്രീമിയാ മുപദ്വിപില് 

മാഠംട്ടാ"' യില് വച്ചു് അമേരിക്കന് പ്രസിഡണ്ട് വസ് 
വെല് റവ്, ഇഗ്ലീഷ് പ്രധാന മന്ത്രി ചര്ച്ചില്, റഷ്യന് 
പ്രധാന മന്ത്രി സ്റ്റാലിന് ഇവര് മൂവരും 1944 ഫെബ്ബ, 

വരി 7-൦ തീയതി സമ്മേളിച്ചു; ജമ്മനിയുടെ കീഴ് 
വഴക്കത്ത് ന്െറ വ്യവസ്ഥകളും ലോക സമാധാന സ്ഥാപ 
നത്തിന്ുളൂള മാക്സുങ്ങളും ഇവര് ആലോചിക്കുകയുണ്ടായി. 

1945 ഏപ്രില് 12-ാം തീയതി ൮സ് വെല്റവ് അമേരി 
ക്കയില് വച്ചു മരിച്ചതോടുക്രടി, വൈന്ന്പ്രസിഡണ്ടു 
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മി. ഹാരി എസ് ൭, മാന് പ്രസിഡണ്ടു" സ്ഥാനം സ്വി 
കരിച്ച് യുദ്ധം ശക്തി പൂവം നടത്തി വന്നു, ലോകസമാ 
ധാനത്തിനും സുരക്ഷിതാവസഥക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു 
ചാര്ട്ടര് തയ്യാറാക്കന്നതിന൯് 46 രാജ്യക്കാര് ചേന്നുള്ള. 
ഒരു സമ്മേളനം സാ൯ഫ്ര്രാന്സിസ്യേേയില് ക്രടുവാ൯ 
പ്രസിഡണ്ട് ട്രമാ൯ ഏപ്പ്യാടു ചെയ്തു, ഇൻ കോണ് 
ഫറ൯സിന്െൌറ ഫലമായി സവരാഷ് ട സംഘടന 
(സി 2(ചി൦ട' റഗമ്മബിമമഥിഠ൩) ആവിര്ഭവിച്ചു. 

1945 ഏപ്പില് 28൦൦ തീയതി മുസ്സോലിനി വധി 
ക്കപ്പെടകയും, പ്രസ്തത വഷം മേയ” 1-ാം തീയതി ഫിററ് 
ലര് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായി റിപ്പോര്ട്ട ചെയ്യപ്പെടു 
കയും ചെയ്തു. ഈ സംഭവങ്ങ ളോടുക്രടി 1945 മേയ 7-൦ 

തീയതി ജമ്മനി ഐക്ൃയകക്ഷികഠംക്കു കീഴ് പ്പെട്ടു. 

1945 ആഗസ്റ്റ് 6_ഠംനു- ജപ്പാനില് ഫഹിരോഷീമാ 
ചട്ടണത്തിലും, രണ്ടു ദ വസം കഴിഞ്ഞു” നാഗസാകിപടട 
ണത്തിലും ഓരോ ത്ആററംബോംബ്" അമേരിക്കര് ഇട്ട്" 
വളരെ ആം നാശവും ദ്വ്യനാശവും വരുത്തിയശേഷം 

സെപ് ററം ബര് 2-൦ തീയതി ജപ്പാന് അമേരിക്കക്കു" 
കീഴ്പ്പെട്ട. അമേരിക്കന് സൈന്യാധിപനായ ജനറല് 

മക്കാര്തര് പൂണ്ണാധികാരത്തോടെ ജപ്പാനില് പ്രവേ 

ശിച്ച അതിനെ കൈവശപ്പെടുത്തി. അമേരിക്കന് 
നിയന്ത്രണത്തില് ജപ്പാന് ഇന്നും ( 1950) തുടന്നുവരുന്നു. 

രണ്ടാം ലോകമഫായ്യദ്ധം വിജയകരമായി നടത്തു 
ന്നതിനു” സവ സഫകരണവും ഇന്ഡ്യാ ഐക്യകക്ഷ। 
കഥംക്ക്” നല്കകയുണ്ടാ മി. 

ഇപ്പകാരം 1945-ല് എല്ലാ യൃദ്ധരംഗങ്ങളിലും 

യുദ്ധം അവസാനിച്ചു. ഇററലി, ആസ്ത്രിയാ, ജമ്മനി, 
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ജപ്പാന് മുതലായ ശത്രരാജ്യങ്ങഥം ഐക്യ കക്ഷികളുമായി 
വ്യ തിപരമായി ഉടമ്പടി ചെയ്തു. എന്നാല് റഷ്യയും 
ഐക്യകക്ഷിയില് ചെന്ന അമേരിക്കാ, ബ്രിട്ടണ് 
ഫ്രാ൯സ് മുതലായ വലിയ ശക്തികളും തമ്മില് രാഷ് 
ട്രിയാദശത്തിലും മറവമുള്ള ഭിന്നത വദ്ധിച്ചവന്നു. സവ 

രാഷ് ടസംഘടനയിലും ഇവര് തമ്മില് ഭിന്നതയുണ്ടായിം 
ഈ സ്ഥിതിക്കു” മുന്നാം മഹായ്യദ്ധത്തിലേയ്യ് ലോകം. 
ഇപ്പ്യോഠം പുരോഗമിച്ചുവര കയാണ്. ഇതിമ്പ്ടയായാല് 

മനുഷ്യവശ്രം ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടു വാന ടയുള്ള 
സ്ഥിതിക്ക്, യുഭ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനു് മഹാത്മാ 
ഗാന്ധി കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള സമാധംന്വാഗ്ലരത്തല്ക്രടെ 
എല്ല രാജ്ൃക്മാരും പുരോഗമമക്കുന്നതിന൯് പര ശ്രമ! 
"ക്കേണ്ടതാണ്ട്. 

യുധ്ധാനന്തരസ്ഥിതിക൦ം:__ 1945-ല് രണ്ടാം ലോക 
മഹായുദ്ധം അവസാന ച്പതോടുക്രടി, ഇന്ഡ്യയടെ. 
സ്വാതന്ത്ര്യസ്ഥാപനമ്തില് പുരോഗതിയുണ്ടായ।. ഇതു 

സംബന്ധിച്ചുളള വിവരങ്ങഥം മുന് അഭ്ധ്യയേത്തില്. 
ചേത്തിട്ടുണ്ടു . 

ക്രിപ്പ്സ് ചാതി ( 1939)... ഇന്ഡ്യാഭരണത്തില് 

വീണ്ടും സഹകരിക്കുന്നതിനുമ്ള സമൃകയ്യം കോഴഗ്ര 

നു നരുകവാന് ഉദ്ദേശിച്ചു 1942 മാര്ച്ചുമാസത്തില് 
ബ്രിടീഷ്” യുദ്ധകരണ് സിലിന്െറ നിര്ദ്ദേശങ്ങ ളോടുക്രടി 
സര്. സ്റ്റാഫോര്ഡു്" ക്രിപ്പ'സ് ഇന്ഡ്യയിലെത്തി. 
ക്രിപ്പ്സ് നിര്ദ്ദേശങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യ 

ത്തിനുള്ളില് സ്വതന്ത്രമായ ഡൊമിനയന് പദവിയോടു 
ക്രൂടിയ ഒരു പുതിയ ഇന്ഡ്യന് ഐക്യം സ്തൃഷ്ണിക്കുകയം- 
യിരുന്നു: 
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ക്രിപ്സ് പ്രസ്താവനയുടെ വ്ൃയവസ്ഥകാം,._(ഒ.) മഫാ 

യുഭ്ധാവസാനത്തോടുക്രടി താഴെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള. രീതി 
യില് ഇന്ഡ്യയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ ഭരണസംഘടന രൂപ 
വല്പരക്കുവാ൯ ചുമതലപ്പെട്ടതും, ജനങ്ങറം തിരഞ്ഞെ. 
ടുക്കുന്നതുമാധയ ഒരു പ്രതിന।ധ!സംഘം സ്ഥാപിക്കുന്ന 
തിനുള്ള, നടപടികറം തുടരുന്നതാണ്. (0) താഴെ 
പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുക്ള പ്രകാരം ഭരണഘടന രൂപവല്ക്കരി. 
കടന്ന പ്രതിനിധിസംഘത്തില് ഇന്ഡ്യന് രാഷ് 
അ്ങറംക്കും ഭാഗഭാഗിത്വം ഉണ്ടായ രിക്കുന്നതാണു്. (൨) 
താഴെ പറയുന്ന രണ്ടു വ്ൃയവസ്ഥകഠം പ്രകാരം യൂമുല് 

പറഞ്ഞ ഭരണസംഘടന സ്വികരിച്ചു” നടപ്പിലാക്ക. 
വാന് ചക്രവത്തി തിരുമനയ്ത്രിലെ ഗവണ്ടെന്൨ ഭരമേ 
ററ രക്കുന്നു വ്യവസ്ഥകഠം:-- 0) പുതയ ഭരണഘടന 

സ്വകരിക്കവാന് തയ്യാറില്ലാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ഡ്യ 
യിലെ ഏതൊരു പ്രേോവിന്സിനും അതിന്െറ തല്ൂക്ഛാല 
ഭരണനിച തുടന്നകൊള്ള വാനും, കാലക്രമത്തില് 
യഥോഷ്ടം ചേരുവാനും അവകാശം ഉണ്ടായിരക്കും; (11) 

ചക്രവത്തി തിരുമനസ്സിലെ ഗവണ്മെന്വം ഭരണസംഘ. 
ടന രൂപവല്ലംരിക്കുന്ന പ്രതിനിധി സംഘവും തമ്മില് 
ഒരു ഉടമ്പട।! ഉണ്ടാക്കണം. ഈ ഉടമ്പടിയ।ല് പൂണ്്ന മായ 
മുത്തരവാദിത്വം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ഡ്യാക്കാക്ക കൈ, 
മാററം ചെയ്യുന്നതു സംബന്ധിച്ചുള്ള. സകല കായ്യങ്ങളും 

ഉുംപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണു': ചക്രവധ്തി തിരുമനസ്ത്റു 'ലെ 
ഗവണ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉറപ്പിന് പകാരം ഇന്ഡ്യ 
യിലെ ജാതിമതസംബന്ധമായ സൃനപക്ഷഗ്ടാരുടെ 

സരേക്ഷണയ്യുൃള്ള വ്യവ സ്ഥകറം ഇത।ല് ഉണ്ടായിരിക്കും 3: 
എന്നാല് ബ്രിട്ടിഷ് സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഇതര രാഷ് ട്ങളൂ 
മായുള്ള ഭാവിബന്ധം രൂപപല്ക്കരിക്കുന്നതില് ഇന്, 
ഡ്യന് യൂണിഷനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട അധികാരത്തിനു. 
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യാതൊരു പ്രതി ബന്ധവും ചുമത്തുന്നതല്ലം ഇന്ഡ്യന് 

രാഷ് ട്രങ്ങാം ഈ ഭരണഘടനയോട ചേരുന്നതിനു 

തീരുമാനിക്കുന്നപക്ഷംം നവീന സ്ഥിതികഠംക്ക് ആവ 
ശ്യമായ വിധത്തില് അവയുടെ മുന് ഉടമ്പടികഠം പരി 

ഷ്ലരിക്കേണ്ടതാണു്, (0) യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നതിനു 
മുമ്പ് ഇന്ഡ്യയിലെ പ്രമുഖ സമുദായന്നേതാക്കന്മാര് 
യോജിച്ചു വേറൊരു രിതി നിപ്്റ്റയിക്കാത്തപക്ഷം, ഭരണ 
ഘടനാസംഘത്തിലേക്കു താഴെ പറയുന്നപ്പകാരം അംഗ 

ങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കും:-- യുദ്ധാവസാന 
ത്തില് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോവിന്സുകളിലെ തിര 
ഞ്ഞെടുപ്പിനന്െറ ഫലം അറിഞ്ഞാലുടന്, സംസ്ഥാന 
നിയമസഭകള് ലെ സാമാന്യ ജന സഭാംഗങ്ങറം മുഴ 
വനുംചേന്ന്' അനുപാതപ്രാതിനിധൃതത്വപ്രകാരം, 
ഇന്ഡ്യാ ഭരണഘടന രൂപവല്ക്കരിക്കേണ്ട സംഘാംഗ 
ങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണു”. ഇ സംഘോാംഗങ്ങ 
ളുടെ എണ്ണം അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സംസ്ഥാന 
സംഘാംഗങ്ങളുടെ പത്തിലൊന്നു? ആയിരിക്കും. ഇന് 
ഡ്യ്യ൯ രാഷ്ട്രങ്ങളില് നിന്നും ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ഡ്യയിലെ 

ജനസംഖ്യയുടെ അനുപാതവും അതതു രാഷ് ട്രത്തിലെ 
ജനസംഖ്യയുടെ അനുപാതവും അനുസരിച്പു', ബ്രിട്ടീഷ് 
ഇന്ഡ്യ൯ അംഗങ്ങംക്കു തുല്യമായ അധികാരത്തോടു 
ക്രടി അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തയയ്യുചഛുവാന് ക്ഷണിക്കു 
തായിരിക്കും: (൫) ഇപ്പ്ോഠം ഇന്ഡ്യയെ അഭിമുഖീക 
രിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷമഘട്ടത്തിലും പുതിയ ഭരണഘടന 
നിമ്മിക്കുവാ൯ സാധിക്കുന്നതുവരെയും ചക്രവത്തി തിരു 

മനസ്സിലെ ഗവങണ്മെന്വതന്നെ ലോകമഹായുദ്ധോദൃമ 
ത്ത൯െറ ഒരു ഭാഗമായി ഇന്ഡ്യയുടെ സംരക്ഷണ 

ചുമതല ഭരമേല്ലേംണ്ടതാണു. എന്നാല് ഇന്ഡ്യയിലെ 
സൈനികവും സാന്മാഗ്ലികവും ഭരതികവും ആയ 
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സമ്പത്തു ക്രമാഭിവൃദ്ധിപ്പെരന്തുന്ന ജോലി ഇന്ഡ്യ 
ഗവബെന്വ് നിവ്ൃഹിക്കേണ്ടതാണ്ട് . ഇന്ഡ്യയടെയം- 

യ്ര്ിട്ടീഷ്* സാമ്മോജ്യത്ത'നെറയും ഐക്യകക്ഷിക്ള ടെയും 

ആലോചനാസഭകളിലേക്ക്* ജന്ഡ്യന് ജനതയുടെ 

പ്രധാനവിഭാഗങ്ങളിലെ നേതാക്കന്മാരുടെ കായ്യക്ഷമത 

യോടുക്രടിയ ഭാഗഭാഗിത്വത്തെ ചക്രവത്തി ത രുമന. 

സ്സ്റ്ലെ ഗവബൈന്വ് കാംഷജിക്കുകയും ക്ഷണിക്കുകയും 

ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു: ഇവ്രകാരം ഇന്ഡ്യയടെഭാവി സ്വാത. 
തന്ത്രപ്ൃത്തിനത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു കൃത്യം ന്വഹി 

ഒ9ന്നതില് സജീവവും സ്തഷ്ടിപരവുമായ സഹായം നല് 

കുന്നതിന് ശരവക്ക സെരകയ്യം ലഭ ക്കുന്നതുമാണ്, 

1949 മാര് 39-ാം തീയതി ന്പൂഡ ൯ഫിയില്ക്രടിയ 
ഒരു സമ്മേളനത്തില് വച്ച് ബ്രട്ടീഷ്” ഗവണെന്റ!ന്െറ- 

മേല് പ്രസ്താവിച്ച തീരുമാനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതി പത്ര 

പ്രതിനിധികഠംക്ക നല്കി, മാര്ച്ച് 30-ംതീയതി 

അഖിലേന്ത്യ റേ? റിയോയില് ഇന്൯ഡ്യയെസംബന്ധി 

ബ്രിട്ടീഷ” കരണ്സിലിനെറ അഭിപ്രായഗത്ി എന്തെല്ലാം 

മെന്നു സര് സ്റ്റാഫോര്ഡ്' ക്രപ്പ'സ് വി.ദമാക്കുകയം, 

ഇന്ഡ്യന് ജനതയ്യക്ട് “അവരുടെ സ്വന്ത: ഭരണസംഘ. 

ടന രൂപവല്ലംരിക്കുന്നതു സംബെന്ധിച്ചുക്ള. പൂള്്റ സ്വാത: 

ന്ര്യത്തോടുക്രടി പുള സ്വയംഭരണം? നല്കുകയാണ്" 

ബ്രിട്ടീഷ് ഗവബ്ടെന്റിന്െറ ഉദ്ദേശമെന്ന് ഉറപ്പി ച്ച 

പറയുകയും ചെയ്തു: 

എന്നാല് കോണ്ഗ്രസ്സ് കക്ഷികുഠം ഇതിനും വശം. 

വദരായില്ലം ഗവണ്ടെന്റിന്നെതിരാധയാ യുദ്ധോഭ്യമ 

ങ്ങംക്കെതിരായോ യാതൊരു ത്രമവുംചെയ്യാതെ, ഇന് 

ഡ്യയില് ഒരു ദേശീയഭരണം സ്ഥാപിക്കണമെന്നുൂള. 

നിര്ബന്ധം ദീര്ഘകാലം നിലനിന്നില്ല. മ്രിപ്പ്'സു” നിര്. 
ി 
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ദ്ദേശങ്ങഥം തോല്വിയില് പയ്യവസാനിച്ചതോടുക്രടി 
“നിരാശപ്പെട്ട് കോണ്ഗ്രസ്സ് നേതാവയേ മഹാത്മാഗാന്ധി 

ഇംഗ്ലീഷുകാര് ഇന്ഡ്യ വിട്ടുപോകണം? എന്നുള്ള. 
ആശയം പ്രദശിപ്പിച്ചു: രാഷ് ട്രിയവും ഭരണസംബന്ധ 

“വുമായ അധികാരം മുഴുവശം ബ്രിട്ടിഷുകാര് ഇന്ഡ്യ 
ക്കാക്ക വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്നും, ഇന്ഡ്യയെ ശത്രുബാധ 
യില് നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നതിനും യുദ്ധം നടത്തുന്നതിനു 
മുള്ള അധികാരം മാത്രം ബ്രിട്ടീഷ”കാര് എടുത്തുകൊള്ള. 
ണമെന്നും ഇതില് അദ്ദേഹം വിശദമാക്കി. ഇതു സംബ 
“സന്ധമായി വൈസ്റ്രായിയുമായി ആലോചനകഠം നടത്തു 
ന്നതിനും, അതു വ്ഫലമായാല് പരിഹാരാത്ഥം ഇന് 

ഡ്യയൊട്ടക്ക് സിവിര്' ആജഞ്മാലംഘനസവ്ര സ്ഥാനം തുട 
ന്നതിനും, സര്പ്ലേന്ഡ്യം കോണ്ഗ്രയ്ത്ക് കമ്മിററി 
മഹാത്മാഗാന്ധി യെ അധികാരപ്പെടുത്തി. അടുത്തദിവ 

സംതന്നെ (1942 ആഗസ്റ്റ് 9-൦ തീഖതി) മഹാത്മാ 
ഗാന്ധ യെയും പണ്ഡിറവ് ജവഫര്ലാല് നെഹ് ൨൮ 
മുതലായി എല്ലാകോണ് ഗ്രസ്സ് പ്രധാനികളെയും ഇന്ഡ്യാ 

സംരക്ഷണ നിയമപ്പകാരം ഗവണെന്വ് ബന്ധനസ്ഥ 
രാക്കി. തദനന്തരം ഇന്ഡ്യയുടെ മിക്ക ഭാഗങ്ങള ലും 
നശീകരണ രീതിയിലുള്ള ലഹളകറം ഉണ്ടായി. 1949 
അവസാന ച്ചപ്പ്യോഴേക്ക് ലഹള അമതുതുവാ൯ ഗവ 
ബെ.൯൨ ചെയ്തു ശ്രമം സഫലമായി. 1941 ഡിസം-ബര് 
8൦ തീയതി മുതല് 6 മാസത്തേക്കു വൈസ്രോയിയുടെ 
കൂദ്യോഗകാലാവധി പീണ്ടും ദീരഘമാക്കി- കോണ്ഗ്രസ്സ് 

കമ്മിററി അംഗങ്ങളെ കാണുന്നതിനോ കോണ്ഗ്ര 
സ്ത്റിെറ പേരിലുള്ള ആരോപണങ്ങഠം തെളിയിക്കുന്ന 
തീനോ സര യ്തം നല്കാതിരുന്നതു സംബന്ധിച്ചു 1943 
.ഫെബ്ര,വരിയില് മഹാത്മാഗാന്ധി 91 ദിലസത്തെ നിരാ 
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ഫാരവ്രതം അനുഷ്ഠിച്ച. ഇതുകൊണ്ടും ഗവണ്മെന്വ് 
ഇളക്യല്ല- 1943 ജൂണ് ആയപ്പോഴേക്ക് കോണ്ഗ്രസ്സ് 

. അിയമപര ധിക്കു പുറമേ നില തുടരുമെന്നായി. 1943 
ഒക് റേറാബര് മാസത്തില് ലോര്ഡു” ലിന്ലിത് ഗോ 
തു ദ്യോഗം വിട്ടപോകയാല്, തആആ മാസം 20-ാം തീയതി 
ലോര്ഡ് വേവല് ഇന്ഡ്യ വൈസ്രോയി സ്ഥാനത്തു 
പ്രവേശിച്ചു. 

ഇന്ഡ്യയുടെ രാഷ്ട്രീയമായ പുരോഗതി സംബ 
്ധിച്ചിടത്തോളം ലോര്ഡ്” ലിന്ലിത് ഗോയുടെ ഏഴര 
വഷത്തെ ഭരണം വിജയകരമായിരുന്നില്ല. ഇതു" രണ്ടാ. 
മത്തെ ലോകമ റായുഭ്ധാം മുതലായ മഫാസംഭവങ്ങളുടെ 
കാലമായിരുന്നു രാഷ ട്രിഡകക്ഷികഠം തമ്മിലുള്ള യോജി 
പ്പി റ അഭാവമായിരുന്നു രാഷ് ടയ പുരോഗതിക്കു 
തടസ്ത്റമാ യിരുന്നത്, 1939-നു ശേഷമമ്ള നാലുവര്ഷ 

ക്കാലത്തു ഐക്യ കക്ഷ'കളുടെ വിജയത്തിനാവശ്യമുള്ള. 
സൈന്യം, പണം, സാധനങ്ങംം, ഇവ ഇന്ഡ്യയില് 
നിന്നും സമൃദ്ധിയായി നന് ക യിരുന്നു: 

ബങ്കാളിലെ ക്ഷാമം 1943) 1943 അവസാനത്തില് 
ബങ്കാള ല് ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങഥം ലഭക്കായ്ക്കു മാല് ഭയങ്കര 
മായ ക്ഷാമം നരട്ട. ക്ഷാമപരിഫാരാത്ഥം ഗവ 
.ണ്മെന്വ൮ വേണ്ട സഹായം നല്കി: 

ലോര്ഡു: വേവയ. (194847) 

_ 1913 ഒക്റേറാബര് 90-തിയതി ലോര്ഡ്സ് വേവരു 
വൈസ്റ്രായിസ്ഥാനം ഭരമേറവ. ഒരാഴ്ചയ്യചഛള്ളില് 
വൈസ്ര്രോയി കലുംട്ടായ ലെത്തി ക്ഷാമസ്ഥ।തി നേരിട്ടു് 
ഗ്രഹിക്കുകയും പരിഫാരമാഗ്ലങ്ങഥം ഉണ്ടാക്കുകയും 
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ചെയ്തു. ജപ്പാന്കാര് നവംബര് മാസത്തില് കിഴക്കേ 

ബംഗാളിലും, ഡസംബറില് കല്ക്കട്ടായിലും ബോബ് 
പ്രയോഗങ്ങറം നടത്തി. 1944 ജാനുവരിയില് മി. ആര് 
എച്ച്. കേസി ബംഗാഠം ഗവര്ണര് ആയത്ോോടുക്രടി 
ബംഗാള।ല് ഷ്ഷാമസ്ഥിതി മാററി, ക്ഷേമം വരുത്തുവാന്: 
തീവ്രയത്നം ലെയ്ത്ു വന്നു. 

ഇന്ഡ്യയുടെ സാമ്പത്തിക വികസന പരിചാടി (1044). 

15 വഷത്തിനുളളില് ഇന്ഡ്യയിലെ ജനതയുടെ ജീവിത 
ക്രമത്മില് സാരമായ അഭ വൃദ്ധി വരുത്തുവാന് സഹാ 
യിക്കുന്ന വിധത്തില് സായന്ഖത്തികസ്ഥിത। ലികസിപ്പി 

ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പരിപാടി 1944 ജാനുവരിയില് സര്. 
പുരുഷേത്തമദാസ് താക്കര്ദാസ് , ജെ. ആര്. ഡി. 

ററാററാം ജി. ഡി. ബിര്ലാ, സര് ആര്ഡെഷിര് 
ഡാലാരു, സര് ശ്രീറാം, കസ്രൂര്ഭായിലാല് ഭായി 

എ. ഡി. ഷറോഫ്, ഡോക്ഛര് ജേംണ് മത്തായി 
(ക്രേട്ടയം), എന്നീ മഫത്തുക്കറം ബോംബേയില് 
പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. യൃദ്ധാനന്തരം ഇന്ഡ്യയില് ഒരു 

ദേശീയ ഭരണം സ്ഥാപിച്ച് സാമ്പത്തിക വികസനം 
സാധിക്കണമെന്നത്രേ ഇത നാല് മുദ്ദേശിച്ച രുന്നത്. 
ഇതിനെ കഴിയുന്നത്ര പ്രോത്സാഫിപ്പിക്കുന്നതനു' ഗവ 
ബെന്റു ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായ।. 

ചോല്യങ്ങളും അഭ്യാസങ്ങളും 

1. 1986_ശം 1937_നും മഖ്യ ഇന്ഡ്യയുടെ സ്വയംഭരണം: 
സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ പുരോഗതി വിവരിക്കുക, 

ഉ, ലോര്ഡ് വില്ലിദങാഡണ്, ലോര്ഡ് ലില്.ജിത് ഗോ; ഇ തുവ. 

രുടെ ഭരണകാലത്തു ഇന്ഡുൃഷ്ണു' ഏത്രമാത്രം ന് 

യുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ? 
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ദേശിയബോധത്തിനെറ വികസനം 
1905 - 2946 

1947 ആഗസ്റ്റ് 15-ാം തീയതി ബ്രിട്ടീഷ് 

സാമ്രാജ്യത്തില് ഡൊമിനിയന് പദവിയോടുക്രടിയുള്ള. 

സ്വതന്ത്രനില ഇന്ഡ്യയും ലഭിച്ചു: 1950 ജാനുവരി 

9൫6_ം൦ തീയതി ഒരു സ്വതന്ത്ര റിപ്പബ്ളിക്ക്” അധവാ 

പ്രജംധിപത്യരാഷ് ട്രം ആയി ഇന്ഡ്യ തീരുകയും 

ചെയ്തു. ഈ സ്വതന്ത്രനിലയിലെത്തുവാന് നമ്മുടെ 

മത്തേരാജ്ൃത്തിന് സാധിച്ചത് പല പടികളില് ക്രടി 

കടന്നായിരുന്നു- 

ദേശീയ ബോധം, അതായതു” ഇന്ഡ്യാമഹാരാജ്യം 

ഇന്ഷ്യയക്കോക്കുവേണ്ടി ഇന്ഡ്യയാക്കാര്തന്നെ ഭരിക്കണ 

മെന്നുള്ള ബോധം, ശകതിപ്പെട്ടതിന്െറ ഫലമായിട്ടാണ്” 

ഇന്ഡ്യയും സ്വാതന്ത്രപ്യവും സ്വതന്ത്രമായി നില നില് 

ക്ഷവാനുള്ള, ശക്തിയും ലഭിച്ചത്ര്. 

ഇന്ഡ്യയില് ആധുനികകലേം ഭതൃരംഭിച്ചതു” 19-0൦ 

ശതാബ്ൂത്തിലാണ്. വിദേശീയ ഭരണത്തില്നിന്നും 

സ്വാതന്ത്രം നേടുന്നതിന് ജനതയെ ൭ണത്രുവാന് പല 

പ്രസിദ്ധ നേതുക്കേന്മാര് പരിശ്രമിച്ച. ലോര്ഡ് വില്യം 

ബ൯റിങ്കിന്െറ ഭരണചരിഷ്ഠ്ാരങ്ങം ജയ ഉദ്യമത്തിനു 
൭. 
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സഹായകരമായിരുന്നും സ്വാതന്ത്രപ്യബോധവും സംസ്ത്യാ 
രവും ജനങ്ങളില് ശക്തിപ്പെട്ടതോടുക്രടി ഒരു പുതിയ 
ലോകത്തില് ജീപിക്കുന്നുവെന്നുളള ബോധവും ഇന്ഡ്യ 
യിലെ ജനങ്ങളില് ഉദിക്കുകയുണ്ടായി. ഫിന്ദുമതത്തില് 
നവീനവേദാന്തമതം, ബ്രശ്മസമാജം, ആയ്യയസമാജം, 
സാമൂഘ്യപരിഷ്ക്കരണപ്രസ്ഥാനം എന്നി മാഗ്ലങ്ങ 
ളിലും, മുമ്മട്ട് മതത്തില് ത്തലിഗാര് പ്രസ്ഥാനം 
എന്ന പേരിലും ഇഈ നവജീവന് പ്രത്യക്ഷമായി. ര് 

രാജാഠം മോഹന്റോയി (179-1833)., _ ബ്രര്മ 

സമാജത്തിന്െറ സ്ഥാപകന് രാജറാം മോഫഫന് റോയി 

ത്൬യിരുന്നു. വിഗ്രഹാരാധനയും ബലികളും ഇവര് 
വിരോധിച്ചു. സതി നിര്ത്തലാക്കുവന് ്രമിച്ചതും, 
ബ്രശ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ചതും, വില്യം കേറിയോടു 

ചേന്ര” പ്രയത്നിച്ച് ബംഗാളില് നാട്ടുഭഷാപ്രസ്സ് 

നിര്മ്മിച്ചതും, അലക്സാണ്ഡര് ഡഫിനോട ചേന്ത്” കല് 

ക്കട്ടായില് ആല്യയമായി ഇംഗ്ലീഷ്സ്ത്ളൂകഠം സ്ഥാപി 
ചൃതും, ഫിന്തുക്കളില് ആദ്യം സമുദ്രസഞ്ചാരം ചെയ്ത് 

ഇംഗ്ലണ്ഡിലെത്തിയതുംം ക്രിസ്തുമതവും പാശ്ചാത്യപരി 

ഷ്ല്ാരവും ത്യാജ്യമല്ലെന്ന് ഇദം പ്രഥമമായ। ഇന്ഡ്യാ 
ക്കാക്ട്” വെളിപ്പെടുത്തിയതും, റോയിയുടെ പ്രസിദ്ധിക്കു 
അടിസ്ഥാനങ്ങളായി രിക്കുന്നു. 

ഡോകാടര് രവിന്ദ്രനാഥ ഭഗോര് (18311941). 

നമ്മുടെ മാത്രരാജ്യമായ ഇന്ഡ്യയുടെ ചേരും പെരു 

മയും ലോകം ഒട്ടക” വ്യാപിപ്പിക്കുവാന് മുഖാന്തരമായി 
ട്ടള്ള. ആധുനിക ഇന്ഡ്യയിലെ മഹാത്മാക്കളില് അതി 

ത്രേഷ്ണനത്രേ ടഗോര്. ഗീതാഞ്ജലി മുതലായ ശ്രേഷ്യ 
കൃതികളുടെ കത്താവു” എന്ന നിലയില് ഒരു സാഫിത് 

॥ 



[പി 
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സ്ധാമ്രാട്ടായി ഇദ്ദേഹം ഇന്മം പ്രശോഭിക്കുന്നു. ഉത്തമ 
സാഫിത്ൃത്തിനായുള്ള 1913ലെ നോബല് സമ്മാനം 
ഭഗോറിനാണ് ലഭിച്ചതു”. ഇന്ന്” ഇന്ഡ്യയിലെ ദേശീയ 

ചിത്രം 8. 

ഡോക്ടര് രധീന്ദ്രന-ഥ ടഗോര് (1861-- 1941) 
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ഗാനമായി സ്വികയച്ച്ട്ടു : “ജനഗണമന...” 
എന്ന ഗാനം ടഗോറിന്െറ മനോവിശാലതയെയുട 
അഗാധമായ രാജ്യഭക്തിയേയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു 
ടഗോറി ന്െറ എല്ലാ വ്രവൃത്തികളിലും മനോവിശാലത- 
പ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു. 1931-ല് അദ്ദേഹത്തിന്െറ അന്തര് 
ദേശീയ സവ്വകലാശാലയായ വിശ്വഭാരതി .ബംഗാള।!ല് 
സ്ഥാപിതമായി 1940-ല് ഓഷ്ണ് ഫോര്ഡ് സവകലാ- 
ശാല “ഡോക്ടര് ഓഫ്: ലാസ്" എന്ന ഉന്നതബ തദ 
നല്കി ടഗാഠിനെ ബഹുമാനിച്ചും 1941-ല് ടഗോര 

യശശ്ശരീരനായി ഭവിച്ചു. “*പാശ്ചാത്ൃരുടെയും പര 
സ്ത്രൃരുടെയും മധ്യസ്ഥന്" എന്നു അറിയപ്പെട്ട രന്ന- 

ടഗോര്, പാശ്ചാത്യരും പരരസ്ത്രപ്യരും തമ്മിലു. 
സയഘാദബന്ധം സാസ്ഥാപിച്ച് ഇന്ഡ്യയ്യൂക്ട് സ്ഥിര 
മായ പുരോഗതിയുടെ മാര്ഗ്ഗം ഒരുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ട 

കളത്ര. 

ഭാരഗമഹാജനസഭ (1൬01൭൩ 22൧0൩൧] 00൩21688 ).- 
ഇന്ഡ്യന് സിവില് സവീസ'ല് നിന്നും പെന്ഷന്, 
പററി പരിഞ്ഞ ഒരു ഉംഗ്ഗിഷ് ഉല്യേംഗസ്ഥനായ മി. 
അല്ലന് ഒക്റേറവിയന്൯ ഹും ആയിരുന്നു ൧. 1. 
1885-ല് ഇന്ഡ്യന് നാഷനല് കോണ്ഗ്രസ്സ് സ്ഥാപി 
ച്ചത്. 1885-4 ക്രസ്തരമസ് കാലത്തു് ബോംബേയില് 

ക്രടിയ പ്രഥമ സമ്മേളനത്തില് കോണ്ഗ്രസ്ത്റിനെറ 

മയലിക (അടിസ്ഥാന) തത്വ അറം മൂന്നും പാസ്സാക്കി; 
(൪) ഇന്ഡ്യയിലെ വിഖിധ ജനവ് ഭാഗങ്ങളെ ഒരേ ജന 
മാക്കി സംയോജിപ്പിക്കുക; (2) ഇവ്രകാരം രൂപവല്ലംരി 
ക്കപ്പെടുന്ന ജനതയെ മാനസികവും സാന്മാഗ്ലികവും 
സാമുഖ്ധയവും രാഷ് ടിയവുമായ മധാഗ്ലുങ്ങളില് ക്രമേണ 
രൂപാന്ധരപ്പെടുമ്തി പുരോ. മിപ്പ!ക്കുകു (8) നിലവി. 
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ലുള്ള ഭരണവ്യവ സ്ഥകളില് ഇന്ഡ്യയയ്ഛ ഫാനികരമായു 
ളവ ഭേദപ്പെടുത്തി, ഇംഗ്ലണ്ഡും ഇന്ഡ്യയും തമ്മിലുകൂള. 
ഐക്യം സാസ്ഥാപിക്കുക. 1907-വരെ ഇ൭ മദ്ദേശങ്ങ 
ളോടുക്രടി കോണ്ഗ്രസ്സ്റിനന്െറ പ്രവത്തനം ശാന്തമായി 
കഴിഞ്ഞുകൂടി. 

1907-ല് സൂറററില് ക്രടിയ സമ്മേളനത്തില് മേല് 

ചേത്തിട്ടുള്ള അടി സ്ഥാനതത്വങ്ങളെ അമിതവാദികഠം 
എതിത്തു” ഭേദഗതികഠം പാസ്സാക്കി. ഇതനുസരിച്ചു” 
കോണ്ഗ്രസ്സിനെറ ഉദ്ദേശങ്ങം. -- (1)ബരിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യ 
ത്തിലെ സ്വയംഭരണത്തേടുക്രടിയ ഇതര രാഷ്: ട്രങ്ങറം 
അനുഭവിക്കുന്ന വിധത്തിലുളള ഭരണരിതി ഇന്ഡ്യയിലെ 
ജനങ്ങറംക്കു വേണ്ടി സമ്പാദിക്കണം; (2) സാമ്രാജ്യ 
ത്തിലെ ഇതര രാഷ്ട്രങ്ങളെ പ്പോലെ ഇന്ഡ്യക്കാരും 
സമത്വനിലയില് സാമ്രാജ്യത്തിലെ പദവികളിലും ചുമ 
തലകളിലും ഭാഗഭാക്കകളാകേണ്ടതാണ് . ഇരു ഉദ്ദേശ 
ങ്ങളോടുക്രടി 1920-വരെ കോണ്ഗ്രസ്സിനന്െറ വ്രവത്തന 
ങ്ങറം പുരോഗമിച്ചു: 

1930-ല് കല്ക്കുട്ടായില് ക്രുടിയ പ്രത്യേക കാണ് 
ഗ്രസ്സ് സമ്മേനത്തില് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നിയന്ത്ര 
ണത്തില് സാരമായ ഭേദഗതികറം പഠസ്ത്റാക്കുകയുണ്ടായ |. 
4/ഭാരതത്തിനെറ പൂണ്ണ സ്വതന്ത്ര്യം?" കോണ്ഗ്ര 

റിന്െറ ലക്ഷ്യമായി ജുവിടെ പസ്സോയിം ഡൊമിനി 

യന് പദവിയോടുക്രടിയ സ്വയംഭരണം ഇന്ഡ്യയ്യക്് 
അനുവദിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചുള്ള രണ്ടു" വട്ടമേശ 
സമ്മേളനങ്ങംം 1930-81 ലണ്ഡനില് നടത്തുകയുണ്ടായി. 
ഒന്നാം സമ്മേളനത്തില് കോണ്ഗ്രസ്സ്” പ്രതിനിധികഠം 
ഹാജരായില്ല. രണ്ടാം സമ്മേളനത്തില് മമധാത്മാ 
ഗാന്ധിയും അധഃകൃതവശ്ശുപ്പതിനിധിയായ ഡ്വേക് ററര് 
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അംബദ'കവം തമ്മില് ഭിന്നാഭി പ്രായമുണ്ടായി. 1981-ല് 
രണ്ടാം സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞു" ഡോക് ററ൪ അംബര്് കര് 

നു ചിത്രം 9. മഹത്മോ ഗാന്ധി 

അകേരിക്കയില് എത്തി; സ്തൂയോക്ക്” പട്ടണത്തില് 
കൊളംബിയാ സവകലാശാലയോട$ ബന്ധിച്ചള്ള സവ 
ജാതീയമന്ദിരത്തില് (1൩/(ലനലഥ്ഠ൩ല 13ഠസട൦) വച്ചു് 
ഈ ചരിത്രകാരന് അദ്ദേഫവുമായി നടത്തിയ സംഭാഷ 
ണത്തില് മഫാത്മാഗാന്ധിയുമായ് | ലണ്ഡനില് വച്ച് 
അദ്ദേഹം പ്രദര്ശിപ്പിച്ച ഭിന്നതയുടെ മൂഹ്യവശങ്ങറം 
ചൂണ്ടിക്കാംണിക്കുകയണ്ടായി, 
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കോണ്ഗ്രസ്ത്റിലെ മിതവാടി'കളെയും അമിതവാദി 

കളെയും സംയോജിപ്പിച്ച് കാര്യസാധ്യത്തിനു വഴിയൊൌ 

രുക്കുന്നതില് ഇയ കാലത്തു” പ്രവത്തിച്ച പ്രധാന രാജ്യ 

തജ്ഞന് പണ്ഡിറവ് ജവഫര്ലാല് നെഫ്൨ ജ്യയി 
രുന്നു. വഗ്ലീയപ്രശ്ശം സംബന്ധിച്ചു' വിവിധരാഷ്*ടീയ 
കക്ഷികഠം യോജിക്കാതെ വരികയാല്, രണ്ടാംവട്ടമേശ. 

സമ്മേളനം വിജയകരമായി കലാശിച്ചില്ല:- സമ്മേളനം 

കഴിഞ്ഞു” മഹാത്മാഗാന്ധി ഇന്ഡ്യയ ല് എത്തിയതേടേ. 
ക്രടി സിവില് തആആജഖാലംഘനം വിണ്ടും ആരംഭിച്ചു 

1939 ജാനുവരിയില് മഹാത്മാഗാന്ധി, പണ്ഡിറവ് ജവ 
ഫര്ലാല് നെഷ് ൨, ആദിയായ കോണ്ഗ്രസ്സ്" നേതാക്ക 
ന്മാരെല്ലാം ബന്ധനസ്ഥരാക്കപ്പെട്ടും അധഃകൃതക്ക് 
പ്രത്യേക നിയോജകമണ്ഡലങ്ങറഠംക്ക പകരം ഹിന്തു 
നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളില് സ്ഥാനങ്ങഠം വേര്തിരിച്ചു 
കൊടുക്കുവാന് തീരുമാനിച്ച തോടുക്രടി മഹാത്മാഗാന്ധി 
നിരാഹാരവ്രതം അവസാനിപ്പിക്കുകയും൭ 1932-ല് 
കോണ്ഗ്രസ്സ് നേതാക്കന്മാര് സ്വതന്ത്രരാകയും ചെയ്തു. 

തദനന്തരം 1932 നവംബറില് മൂന്നാമത്തെ റരണ്ട് 
ടേബിഠം കോണ്ഫറന്സ് ലണ്ഡനില് ക്രടുകയും, 
ഇന്ഡ്യയില് ഒരു ഫെഡറേഷന് അഥവാ സംയുക്ത 
പ്രജാധിപത്യ ഭരണഘടന സ്ഥാപിക്കുന്നതു സംബന്ധി 
ചുള്ള. ഒരു വൈററ്ചേപ്പര് 1933-ല് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തു 

ന്നതാണെന്നുള്ള പ്രസ്ലാവനയോടുക്രടി പിരിയുകയും 
ചെയ്തു. ഇമ വൈററ് പേപ്പര് അനുസരിച്ചു 1995-ല്, 

ഗവണ്ടെന്വ ഓഫ്” ഇന്ഡ്യാ ആക് ററ് നടപ്പില് വന്നും 

1939-ല് രണ്ടാം ലോകമഫായുഭ്ധം ആരംഭിച്ചതോട 

ക്രടി കോണ്ഗ്രസ്സ് നേതാക്കന്മാർ ഗവമ്മെന്വമായി' 
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സഫകരിക്കായ്ക്കുയാല് ബന്ധ നസ്ഥരാക്കപ്പെട്ടു; എന്നാല് 

1911-ല് ഇവര് സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു" 

1942-ല് സര്. സ്റ്റാഫോര്ഡ്' ക്രിപ്പ'സ് ഇന്ഡ്യയി 

ലെത്തി ആലോചന നടത്തിയെങ്കിലും മുസ് ലിംലിഗും 

കോണ്ഗ്രസ്സുമായുമള ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങഥം ശക്തിപ്പെട്ടു 
വന്നു: ഇന്ഡ്യയെ വിഭജിച്ചു രണ്ടു രാഷ് ട്ീയകക്ഷി 
കഠം തമ്മിലുള്ള ഭിന്നത അവസാനിപ്പിക്കവാന് മഹാ 

ത്മാഗാന്ധി 1941-ല് സമ്മതിച്ചു; എങ്കിലും 1947 
ആഗസ്റ്റ് 15-ാം തീയതി മാത്രമേ അതു പ്രയോഗത്തില് 
വന്നുള്ള. 1949 ഏ്വി.൪ മാസത്തില് സര് സ്റ്റഫോര്ഡ് 
ക്രിപ്പ് സ് തിരിച്ചു പോയശേഷം മൂന്നു വര്ഷത്തേക്ക് 
കോണ്ഗ്രസ്സ് നേതാക്കളെ ബന്ധനസ്ഥരാക്കിയിരുന്നു. 

1945 ജൂണ് മാസത്തില് അവരെ ബന്ധനത്തില്നിന്നും 
മോചിപ്പിച്ചു. തദനന്തരം സിംലായില്ക്രടിയ രാഷ് 
ട്രീയ സൌഫാര്ദ്ദസമ്മേളനത്തില് ജിന്നായുടെ നേതൃത്വ 
ത്തിലുള്ള മുസ്ലീം ലീഗു” സഹകരിക്കായ്ക്കുയാല് അതും 
സഫലമായില്ല. 

1046-ല് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം അവസാനിച്ച 
ശേഷം, മി- വി൯സ്റ്റണ് ചച്ചില് ഇംഗ്ലണ്ഡിലെ പ്രധാന 
മന്ത്രിസ്ഥാനം വിടുകയും, തൊഴിലാളികക്ഷി നേതാവായ 

മി. അററ്ലി പ്രധാനമന്ത്രിസ്ഥാനത്തു പ്രവേശിക്കുകയും 
ചെയ്തതോടുക്രടി, ഇന്ഡ്യന്സ്വാതന്ത്ര ത്തിനുള്ള വഴി 

തെളിയുകയയണ്ടായിം ബ്രിട്ടീഷ” മന്ത്രിസഭയുടെ ഒരു 
്രതിനദിമിസംഘം ഇന്ഡ്യയില് 1946 മാര്ച്ചുമുതല് 
ജൂണ്വരെ സഞ്ചരിച്ചു പ്രശ്ശനങ്ങറംക്ക്" ഒരു തീരുമാന 
മുണ്ടാക്കി. 
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മുസ്ലിം ലീഗു 

ഇന്ഡ്യയിലെ മുസിലിം ജനവിഭാഗം രാഷ് ട്രീയ 

മായി ഉണത്തപ്പെട്ടത് 1906-ല് സവവേത്ത്യാ മുസ് ലീം 

ലീഗു (ചി 1൩09 മ്വടിന 1.൭൦) രൂപവല്ംഭിച്ച 
തോടുക്രടിയായിരുന്നു. ത്തരംഭംമുതല്തന്നെ പ്രബല 

മായ പ്രവത്തനപഭ്ധതിയോടുക്രടി പ്രവത്തിച്ചതിനാല്ം 
പത്തു വഷത്തിനുളളില് ഇന്ഡ്യന് നാഷനല് കാണ്ഗ്ര 

സ്ത്ിനോട തുല്യനിലയില് മത്സരിക്കുന്നതിനുമ്ള. പ്രംഭ്ി 
ഈ സഭയുംണ്ടായി- 1916-ല് കോണ്ഗ്രസ്സുമായി ലക് 
നരവില് വച്ചു” ഉടമ്പടിചെയ്യുത് ലീഗിന്െറ ചരിത 
ത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഘട്ടത്തെ കുറിക്കുന്നു. മോണ്ടിഗു- 
ചെംസ്ഫോര്ഡ് ഭരണപരിഷ്കാരം അനുസരിച്ചു് 
ഇന്ഡ്യ്യാക്കാക്ക്” ഭരണകാര്യങ്ങളില് .ക്രടുതല് പ്രവേശം 

അനുവദിച്ചതു കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം മുഴുവന മുസ് ലീ 

അങാംക്കുണ്ടായി; അവര് രാഷ് ടീയമായി ശീ്ൃഗതിയില് 

പുരോഗമിച്ചു. മുസ്ലീം ലീഗിനേക്കാഠം പ്രായോഗിക 
ശക്തിയുള്ള ഒരു സംഘടന ഞആവശ്യമെന്നു ഗ്രഹിച്ച് 

4്സവകക്ഷിമുസ് ലിം കോണ്ഫാന്സ്' എന്നൊരു 
സംഘടനയും 1028-ല് ഉണ്ടായി. എന്നാല് 1933-ല് 

വശ്ലീയപ്രശ്ശം ശക്തിപ്പെട്ട കാലത്തു” മുസ് ലീം ജനതയെ 
സംയോജിപ്പിച്ചു ഉൂറല്പിക്കന്നതിന് ഈ സംഘടന 

കറം രണ്ടും മുസ്ലീം ലീഗ് എന്ന പേരില് സംയോജി 
പ്പിക്കുകയും ചെയ്തും മിം ജിന്നായുടെ നേതൃത്വത്തില് 
മുസ്ലിം ലീഗു” പുരോഗമിച്ച വന്നു. എന്നാല് മുസ്ലി 
ങ്ങളില് ഒരു വിഭാഗം കോണ്ഗ്രസ്സില് ചേന്നു നില്ക്കു 
കയും ചെയ്തു. 
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1936. ബോംബേയില് മുസ്ലീം ലിഗിന്െറ 
സമ്മേളനം ക്രടിയപ്പോഠം ചില പ്രധാന തീരുമാനങ്ങറം 
ചെയ്തുയുണ്ടായി. ഇ൭ തീരുമാനപ്പകാരം മി. ജിന്നാ 
എല്ലാപ്രേംഷിന്സുകളിലെയും പ്രതിനിധികളെ ചേത്ത്. 

ഒരു സെന്ട്രല് പാര്ലമെന്ററി ബോര്ഡ്” രൂപവല്ലം 
രിച്ചും ഇതുപോലെയുള്ള ബോര്ഡുകഠം പ്രേംവിന്സു 
കഠംതോ൨ം ഏറപ്പെെടുത്തി. ഇ ബോര്ഡുകഠംമുഖാ 

ന്തരം നിലവിലിരിക്കുന്ന രാഷ് ടീ കായ്യ്ങ്ങളില് പ്രബ 
ലമായി ഇടപെട്ടു” സമുദായോല്ലൃഷത്തിനുയി ഇവര് 
പ്രവത്തിച്ചുവന്നു. 

നാഷനരു കോണ്ഗ്രസ്സും മുസ്ലിം ലീഗും. 1944 ഫൊബ്യയ, 

വരി, മാച്ച്, ഏപ്പില് ഈ മാസങ്ങളില് വൈസ്ര്ോ 
യിയും മഹാത്മാഗാന്ധിയും തമ്മില് എഴുതിയ കുത്തുക. 
ളെല്ലാം ജൂണ് മാസത്തില് പ്പസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതോടു 
കൂടി, കോണ്ഗ്രസ്സിനെതിരായുള്ള തആരോപണങ്ങറം. 

അസാധുവാണെന്ന് മഷാത്മാഗാന്ധി സ്ഥാപിച്ചു. 
കോണ്ഗ്രസ്സ് വക്കിങ്ങ് കമ്മിററി അംഗങ്ങളെ കാണുന്ന 

തിനു മഫാത്മാഗാന്ധി അയച്ചിരുന്ന അദപദല വൈ 
സ്ര്രോയി നിരാകരിച്ചു. തദനന്തരം മുസ്ളീം ലിശുമായി 

രമ്യപ്പെടേണ്ട നില ബോദ്ധ്യമായതോടുക്രടി, മഹാത്മാ 
ഗാന്ധി പാക്കിസ്റ്റാ൯ അഥവാ ഇന്ഡ്യയുടെ വിഭജന 

രീതി സ്വീകരിച്ച. ജൂലൈ 29-ാം തീയതി ലാഫ്ണൂരില് 
വച്ച് മുസ്ലിംലീഗ്" കരടി മഫാത്മാഗാന്ധിയുമായി 

ആലോചന നടത്തുവാന് മി. ജിന്നായെ അധികാരപ്പെ 
ടുത്തി: ആഗസ്റ്റ് ആരംഭത്തില് ബന്ധനത്തില് നിന്നും. 
വിമുക്തനാക്കപ്പെട്ട മഹാത്മാഗാന്ധി, 194) ആഗ 
സ്റ്റിലെ കോണ്ഗ്രസ്സ് തീരുമാനം പിന്വലിക്കുവാന്. 



ദേശിയബോധത്തിനന്െറ വ'കസനം 193: 

കോണ്ഗ്രസ്ത്സ് വക്കിങ്ങ് കമ്മ ററിയെ ഉ.പദേശിക്കുമെന്നു 

സമ്മതിച്ചതു' ലധൈസ്റ്റോയി നിരാകരിച്ചു. മഫാത്മാ 
ഗാന്ധിയും മി. ജിന്നായും തമ്മില് 1944 സെപ് ററംബ 
റില് നടന്ന ക്രടിക്കാഴ്ച, വ।!ഫലമായിത്തീരുകയും ചെയ്തു, 

ഭരണാധികാരം ഇന്ഡ്യന് ഭനതാക്കരംക്ക് കൈമഠററം 

ചെയ്യുനത് (1935-47).--സര് സ്ത്റാഫോര്ഡ്സ് ര്രിപ്പ്സ് 

1941 ഏധ്യില് മാസത്തില് തിരിച്ചുപോയശേഷം, മൂന്നു 
വഷത്തേക്ക് കോണ്ഗ്രസ്സ് നേതാക്കളെ ജയിലില് ഇട്ട 

ടയ്മഛകയുണ്ടാഴി. 1948 ആഗസ്റ്റ് 8-൦ തീയതി മഹാത്മാ. 

ഗാന്ധിയുടെ “ഇന്ഡ്യാ വിട്ടുപോക” (യ 1൩9) 
പ്രസ്ഥാനം സര്വേന്ത്യാ കോണ്ഗ്രസ്സ് കമ്മിററി സ്വീക 

രിച്ചതോടു ക്രൂടിയായി രുന്നു ഇവരുടെ ബന്ധനം ഉണ്ടാ. 
യത്ത്. ഇതിനെതുടന്ന് രാജ്യമൊട്ടുക്കുണ്ടായ കലപ്പ 
ങ്ങളെ ഗവണബണെന്റ൨ അമത്തി. 

1945 ജൂണ് 14.ഠംതിയതി കോണ്ഗ്രസ്സന്നേതമ: 
ക്കളെ ജയിലിൽനിന്നും വിട്ടയയൂച്ഛന്നതിനും, അവരു 
മായി സിംലായില്വച്മു് രാഷ് ടീയമായ ഒരു സയഫാദ്ദ 
സമ്മേളനം നടത്തുന്നതിനും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതായി 
വൈസ്രോയി പ്രഖ്യപേന: ചെയ്തു. ജൂണ് 95 മുതല് 
ജൂലൈ 14 വരെ സിംലായ ല് ഉണ്ടായ രാജി ത്തലോം- 

ചനകഠം ഫാലശ്തുമ്യമായ। ഭവിച്ചു. ജിന്നായുടെ നേത 
ം ത്വത്തിലുള്ള മുസ് ലീംലി ഗു” സഫകരിക്കുതെയിരുന്നതു. 
ഇതിരു കാരണമായി രുന്നു. 

1945 ആഗസ്റ്റ് 96-ംതീയതി ലോര്ഡു” വേവല് 
രണ്ടാംപ്രാവശ്യം ഇംഗ്ലണ്ഡു് സന്ദശിച്ച്, ഇന്ഡ്യയുടെ 

സ്വയംഭരണഗതിയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തി. മി. വിന്. 



14 അഭിനവഫൈസ്ത്ത്റം ഇന്ഡ്യാചരിത്രം 

സ്റ്റണ് ചര്ച്ചില് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്നും മാവ 
കയും, തൊഴിലാളി നേതാവായ മി. ആററ്ലി അധി 
.കാരസ്ഥാനത്തെത്തുകയും ചെയ്തതോടുക്രടി, ഇന്ഡ്യന് 

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള മാഗ്ലും തെളിഞ്ഞുവന്നു. ഒരു 
ബ്രിട്ടീഷ് മന്ത്രി സഭാസംഘം ഇന്ഡ്യയിലെത്തി 1946 

മാര്ല്പമുതല് ജൂണ് 19 വരെ ഡല്ഫിയിലും സിംലായിലും 
വെച്ച് ഇന്ഡ്യയിലെ വിലിധ രാഷ് ട്രീയകക്ഷികള. 

മായി ആലോചന നടത്തി. 19406 മേയ് 16-ംം തീയതി 

മന്ത്രിസഭാംസംഘം അവരുടെ പ്ലാന് പ്രസിഭധപ്പെടത്ത; 
ജൂണ് 6-൦ തീയതി മുസ് ലീംലീഗു” ഈ പ്പാ സ്വീക 

രിച്ചു; സിക്കുകാര് പ്രസ്തരത പ്ലാന് നിരസിച്ചു; നാട്ടരാജാ 
ക്കന്മാർ തല്ക്കാലത്തേക്ക് ഇതു സ്വീകരിച്ചു; ഇന് 

ഡ്യയയ്യ ഒരു ഇടക്കാല ഗവബൈെന്വ സ്ഥാപിക്കുന്നതി 
നുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് മന്ത്രിസഭയുടെ പ്ലാന് ജൂണ 10-ഠം 
തീയതി പ്രസിഭ്ധപ്പെടത്തി. 

ഇടക്കാല ഗവണ്ടെന്റില് ഭാഗഭാക്കാകാമെന്നു* 
1946 ജൂണ് 95.-ംം തീയിതി മുസ് ലീംലീഗു” നിശ്ചയിച്ചു; 
മേയ് 16-ം തിയതിയിലെ സ്ഥിരകാലഭരണം കോണ് 
ഗ്രസ്സ് സ്വീകരിച്ചു. ജൂണ് 99-ംതീയതി ഉദ്യോഗസ്ഥ 
ന്മാരുടെ ചുമതലയില് ഒരു കാവല്-ഗവണെന്വ് രൂപ 
വല്കരിക്കുകയും ചെയ്തും 

ഇതിനെ തുടന്ന്” ജുലൈ 1-൦ തീയതി ബോംബേ 
യില് സാമുദായിക ലഹഫളകളുണ്ടായി. ജൂലൈ 29-ഠം 
തീയതി ബ്രിട്ടീഷ മന്ത്രിസഭാക്കമ്മിഷന്െറ അഭിപ്രായ 
ത്തിനു നല്കിയിരുന്ന സ്വികാരം കോണ്ഗ്രസ്സ് പിന് 
വലിക്കുകയും, പ്രത്യക്ഷസമരത്തിനു ഒരുങ്ങുകയുംചെയ്തു. 

കേന്ദ്രഭരണഘടനയില് ഒരു “ഇടക്കാലഗവണ്മെന്വ്* 

സ. 



ദേശീയ ബോധത്തിന്െറ വികസനം 195. 

രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ആഗസ്റ്റ് 12-ഠനും പണ്ഡിററ് 
ജവഫര്ലാല് നെഥ് വവിനെ വൈസ്രോയി ക്ഷണിച്ചു. 
മുസ്ലീംലീഗിന്െറ വ്ൃത്യക്ഷ സമരദിനമായ 1948. 

ആഗസ്റ്റ് 16-ംം തീയതി കല്ലൃട്ടായില് ഉണ്ടായ ലഹള 
യില് വളരെ ജിവനാശവും ദൂവ്യനഷ്ടവും നേരിട്ടും. 

ആഗസ്ത് 90-ംം തീയതി ഡാക്കായില് ഫിന്ദുമുസ്ലീം 
ലഫ്ഥളകഠം ഉണ്ടായി. 1946 സെപ് ററംബര് 9.൦ 

തീയതി ഇടക്കേലേഗവങ്ങെന്വ് രൂപീകരിക്കുകയും 
ചെയ്യ, ഒകറേറാബര് 19-ം തീയതി ഇടക്കാലഭരണ 

ത്തില് പ്രവേശിക്കുവാന് തയ്യാറാണെന്ന് മുസ് ലീംലീഗു? 
പ്രസ്താവിച്ചു. കിഴക്കേബംഗാളിലുള്ള നോവക്കാലി, 
ടിപ്പാറ എന്നീ ഡിസ്റ്റിക് ടകളില് സാരമായ ക്രമക്കേടു 
കറം ഉണ്ടായി. ഒക്ടോബര് 25൨൦ തീയതി  ബീഹാ 

ദില് ഭയങ്കരമായ ഫിന്ദുമുസ് ലിം ലഹള യുണ്ടായി. ഒക" 
റേറാബര് 96-ംം തീയതി മുസ്ലിംലിശു” അംഗങ്ങറം 
സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ഇടക്കാലഭരണത്തില് പ്രവേ 

ശിച്ചുഃ എന്നാല് കോണസ്സറം ബ് ളിയില് പ്രവേശിക്കുക 
യില്ലെന്നുമ്മ ചിഗിന്െറ തിരുമാനപ്രകാരം തുടന്നു 
പോകമെന്ന് നവംബര് 14-ാം തിയതി അവര് പ്രസ്താ 

വച്ച. 10946 നവംബര് 30-0൦ തിയതി ഇന്ഡ്യയിലെ 

നേതാക്കന്മാരും ലോര്ഡ് വേഖലും ഒരുമിച്ചു” ഭരണസം 

ബന്ധമായ ആലോചനകഠംക്കായി ലണ്ഡനിലേക്കു പുറ 
പ്പെട്ടു. 1946 ഡിസംഖര് 9-ാം തിയതി] കോണസംബ് 

കരിയുടെ ആദ്യസമ്മേളനം ക്രട।ം 194 ജാനുവരി 24-9൦ 

തീയത। പഞ്ചാബ് ഒട്ടുക്ക ഫന്ദുമുസ് ലിം ലഹള തുടങ്ങിം 

ഇന്൯ഡ്യഭേരണം ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഇന്ഡ്യന് നേത. 

ക്കംക്ക് 1943 ജൂണ് മാസാതനമുമ്മൂ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന- 

താണെന്നും, ലോഡു" വേവലിന്െറ പിന്ഗാമിയായി: 



196 അടിനവഫഫ്സ്്ത്രം ഇന്ഡ്യംചരിത്രം 

' ലോര്ഡ്സ് മരണ്ടു് ബാററനെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും, 
1947 പൊബ്രം വരി 90_ംംതിയതി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റ് 
പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തു. 4 

1947 മാര്ച്ച് 3-ാം തിയതി പഞ്ചാബിലും നോത്തുതു് 

വെസ്റ്റ് ഫ്രുണ്ടിയര് പ്പോലിന്സിലും ഫിന്ദുമുസ്ലീം 
ലഫളയണ്ടായി. ഭരണസയകയ്യാത്ഥം പഞ്ചാബിനെ 
വിഭജിക്കുന്നതിന്* കോണ്ഗ്രസ്ത്റ് വക്കിങ് കമ്മിററി 
യ്യാറായിം 

ലോര്ഡഃ ലൃയി മാണ്ട്” ബാറഠണ് 

അവസാന വൈസ്രോയി ( 194738) 

1947 മേയ് 24-ാ൦ന൯- ലോര്ഡു” ലൂയി മരണ്ടു്” 
ബ്വാററണ് ഇന്ഡ്യാവൈസ്രോയി സ്ഥാനത്തു പ്രവേ 
ശിച്ചു. തദനന്തരം അദ്ദേഹം, രാഷ് ടിയകക്ഷിനേതാ 
്കന്മാരുമായി രാജ്ൃഭരണസംബന്ധമായ ആലോചന 
കഠം ഗരരവമായി നടത്തിം 1947 ജൂണ് 3-ാം തീയതി 
ശുണ്ടായ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവ ബെന്റിന്െറ പ്രഖ്യാപനമ്തില് 

(൫) 1947 ജൂണ് മാസത്തിനുമുമ്പു് ഭരണാധികാരം കൈ 
മാററം ചെയ്താനും, (11) 1947 ആഗസ്റ്റ് 15-ാം തീയതി 
'ഡൊമിനിയന് ഓഫ്" ഇന്ഡ്യ, ഡൊമിനിയന് ഓഫ് 
പാക്കി സ്റ്റാന് എന്ന രണ്ടു രാഷ് ട്രങ്ങളായി, ഇന്ഡ്യന് 
സ്വാതന്ത്ര്യ ആക് ററനുസരിച്ചു' ഇന്ഡ്യയെ വിഭജിക്കു 
“വാനും. (113) വിഭജനം ആറാഴ്ചയ്യചഛള്ളില് നടത്തുവാനും 
ത്രീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതായി പ്രസ്ലാവിച്ചിരുന്നു. സര് 
“വേന്ത്യാ കോണ്ഗ്രസ്സ് കമ്മററി ഈ തീരുമാനത്തെ 
ജൂണ് 16-ംംതീയതി സ്വീകരിച്ചു: 



ദേശീയ ബോധത്തിന്െറ വികസനം 19? 

ഇന്ഡ്യയും പാക്കിസ്റ്റാനും ( 1947 ),-- ഡൊമിനിയ൯ 
ആഫ് ഇന്ഡ്യ, ഡൊമിന്ദിയന് ഓഫ്” പാക്കിസ്റ്റാന് 
എന്ന രണ്ടു സ്വതന്ത്രരാഷ് ട്രങ്ങളയി ഇന്ഡ്യയെ 

വവിഭജിക്കുന്നതി നുള്ള. ഇന്ഡ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യബില് 

1947 ജുലൈ 4-ഠംതീയതി ബ്രിട്ടീഷ് പാര്ലമെന്റില് 
അവതരിപ്പിക്കുകയം ജുലൈ 18-ം തീയതി പാസ്സ്റാ 

ക്ടകയും ചെയ്തും ഇപ്രകാരം മേല്പറഞ്ഞ രണ്ടു സ്വത 

'ത്രരാഷ് ട്രങ്ങറം 1947 തആആഗസ്റ൨ 15-ാംതിയതി 
ആവിര്ഭവിച്ചു. ഇന്ഡ്യയുടെ തലസ്ഥാനം സ്പൂഡല് 
'ഫിയും, പാക്കിസ്ററാന്െറ തലസ്ഥാനം കറാച്ചിയും 
തതആ്തഎണ്ട ി നി 

ചോദ്യങ്ങളും അഭ്യംസങ്ങളു.ം 

. ലോര്ഡ് ലിന്ലിത്” ഗോയുടെ ഭരണകാലതഞ്ജു (198648) 

ഇന്ഡ്യയുടെ സ്വയംഭരണത്തിനുണ്ടൊയ പുദരാഗതി പഴി 

ഗണിക്കുക. 

[1 ക്രിപ്പിസ് പ്രസ്താവനയുടെ സാരാംശങ്ങം ഏന്തെല്ലാം ? 

ൽ, ലോര്ഡ് വേവല് ( 193841), ലോര്ഡ് ലൂയി മരണ്ടും 

ബോററണ് (19 37-38), ഇവര് ഇന്ഡ്യയുടെ സ്വയംഭരണം 

പൂരോഗമിപ്പിക്കുന്നുതു സംബന്ധിച്ചു” ചെയ്തിട്ടുള്ള കായ്തുങ്ങം 

താരതമ്യപ്പെടുത്തുക. 
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സ്വതന്ത്രഇ൯ഡ്്യാ 

(1947 ജഗസ്തഃ 151950 ജാനുവരി 95) 
ഇന്ഡ്യയുടെ പുതിയ ഭണവ്യവസ്ഥ (14൦ 00൩50. 

(ഥിഠ൩ ൧ 1൩01൭, 1947). 1947-ല് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ 
പുതിയ ഭരണവ്യവസ്ഥയിലെ വ്രധാനഭാഗങ്ങറം താഴെ 
ചേക്കന്നു.--(1) ജനകീയ ഭരണം ഇന്ഡ്യയില് സ്ഥാച്ചി 
ക്കയും, ഭരണപരമായ സവാധിപത്ചം (8096976൦ 
വ് 4൨൧൦ 12601) ജനങ്ങളില് നിക്ഷേപിക്കുകയും 
ചെയ്തിരിക്കുന്നു. (11) ഇന്ഡ്യാ സവാധിപത്യമുള്ള. 

ഒരു ജനകിയഭരണരാഡഷ് ട്രമായിരിക്കുന്നതാണു്. (112) 
ഇന്ഡ്യയും സ്വതന്ത്രങ്ങളായ രാഷ് ടരങ്ങറഥം സ്വമന 
സ്പലൈ പചേന്നുള്ള ജനകിയ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഒരു 
യൂണിയന് (17൦067 1160111൦) ആയിരിക്കും. (19) 
അടിസ്ഥാനപരമായ അവകാശങ്ങംം. (൭) സമത്വം 

ആദിയായ സാമൂഹൃതത്വങ്ങംം:-- സാമൂഷ്ൃവും സാന്ഖ 
ത്തികവും രാഷ് ടീയവും ആയ നീത; ചിന്തം അഭിപ്രായ 
പ്രകടനം വിശ്വാസം, മത, ആരാധന, ഇവയിലുള്ള. 

സ്വാതന്ത്ര്യ സ്ഥിതിയിലും സരകര്യങ്ങളിലും ഉള. 
സമത്വം; വ്യക്ത മാഹാത്മ്യവും ജാത്്യകവവും റപ്പി 

ക്ക; സാഫോദയ്യം അഭ വ്ൃദ്ധിപ്പെടുത്തുക. 

ഗവണ്ദെന്റിന്െറ പ്രധാന കൃയയ്ം :__ (1) യൂണിയന്. 
സംബന്ധിച്ചുള്ള, ഭരണനിവഫണാധികാരം മുഴുവനും 
പ്രസിഡണ്ടിനുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്- ഓരോ സംസ്ഥാന 
ത്തിന്െറയും ഭരണനി വഫണംധികാരം ഗവര്ണക്്. 
ണ്ടായിരിക്കം (3) - യൂണിയന് പാര്ലമെന്റില്. ... 
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ചിത്രം 10 (1947) ഇന്ഡ്യയും പാക്കിസ്റ്റാനും 

9. 
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പ്രസിഡണ്ടും സ്റ്റേററ് കാണ്സില്പം പ്രജാമണ്ഡലവും 
ഉൂംപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണു”. (8) ഒംരോ സംസ്ഥാനത്തിലും 

തള്ള നിയമസഭയില് ഒരു ഗവര്ണരും ഒന്നോ രണ്ടോ 

മണ്ഡലവും മണ്ടായിരിക്കും. രണ്ടു നിയമസഭകറം നിയമ 

നിമ്മാണ സമിതി, നിയമനിമ്മാണസഭ എന്ന പേരു 
കളില് അറിയപ്പെടും. (4) യൂണിയനിലെ ജനകിയ 
മണ്ഡലത്തില് അഞ്ഞൂ൨ സാമാജികന്മാര് ഉണ്ടായിരി 

ക്കുന്നതും, അവരുടെ ഉദദ്യോഗകാലാവധ। അഞ്മുവഷം 

ആയിരിക്കുന്നതുമാണ്'. സ്റ്റേറവ് കൃണ്സിലില് 850 
സാമാജികന്മാര് ഉണ്ടായിരിക്കും. 

ക, ഗവര്ണര് ജനറല്,__ ഒന്നാമത്തെ ഗവര്ണര് ജന 

റലായി അവസാന വൈസ്രോയി ആയിരുന്ന ലോര്ഡ് 
ലയി മൌണ്ട് ബാറേറണ് നിയമിതനായി: 

8, മന്ത്രിസഭ. - (1) ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിററ് ജവ 
ഫര്ലാല് നെഡ്ര, (പ്രധാന മന്ത്രി; (2) ബ: സര്ദാര് 
വല്ലഭായി പട്ടേല്--ഡെപ്യൂട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി; (8) ബ: 
ജയറാംദാസ് ദരലററ്റാം; (4) ബ: ഡോക്ടര് ജോണ് 

മത്തായി (5) ബ: സര്ദാര് ബലദേവസിങ് ; (6) ബഃ: 
ജഗജീവന്റാം; (7) ബ: സി. എച്ച്” ബാബാ; (8) ബഃ 

റാഫി അഷമ്മദ് കിഡ് വായി; (9) ബ: രാജകുമാരി അമു 
തകോര്; (10) ബ: ഡോക്ടര് ബി. ആര്. അംബദ് കര്; 
൮1) ബ: ആര്- കെ: ഷണ്മുഖം ചെട്ടി; (12) ബഃ ശ്യാമേ 

പ്രസാദ്” മുക്കര്ജി; (53) ബ: ഡോക്ടര് ഗാഡ് ഗില്; 
(൫4) ബ: കെ. സി. നിയോഗി? (15) ബ. എന്. കെ. 
ഗോപാലസ്വാമി അയ്യങ്കാര്. ി 

ഡോക്ടര് രാജേന്ദ്രപ്വസാദ് ഇന്ഡ്യന് കോണ്സ്റ്റി 
സ് റവ൨വന്വ് അസ്സ്ംബ് ളിയുടെ വ്വസിഡണ്ടായി തിര 
ഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു- 

0 
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ഫിന്തുമസ്സീം ലഹള (1947-48).--സ്വതന്ത്രമായിത്തീന്ന 

ഭാരതത്തിനു പ്രാരംഭഘട്ടത്തില് പല വിഷമധവപ്രശ്ശങ്ങളും 
അടിമുഖീികരിക്കുവാനുണ്ടായിരുന്നു- പാക്കിസ്റ്റാനുമായുള്ള. 
മത്സരമായിരുന്നു ഇവയില് സവവ്വധാനമായിട്ടുള്ളതു്. 

ജാതിസ്ത്റദ്ധ വഭ്ധിച്ചു വരികയാല് ഫിന്തുക്കുമും മഷമ്മദീ 
യരും സിക്കുകാരും പശ്ചിമ പഞ്ചാബിലും പൂവ പഞ്ചാ 
ബിലും നിന്നു" ഇന്ഡ്യയിലേക്കും പാക്കിസ്റ്റാനിലേക്കും 
യഥാക്രമം അഭയത്തിനായി പാഞ്ഞുതുടങ്ങി. ഇഈ കലാ 
പ്രത്തില് പ്പെട്ട് അമ്പംഖ്യം ജനങ്ങറം നശിക്കുവാനിട 

യായി. അഭയാത്ഥികളുടെ സംഖ്യ ഇന്ഡ്യയൊട്ടക്ക് 
വളരെവദഭ്ധിച്ച. 

നാട്ടരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനം ( 1904 --1949).---ദാരത 

ത്തിന്െറ സാക്ഷാത്തായ പുരോഗതിക്കു ദീര്ഘകാലം 
പ്രതി ബന്ധമായിത്തീന്നിട്ടുക്ള പ്രധാന ഘടകം പരസ്സര 
സ്തദ്ാലുക്കളായ നിരവധി നാട്ടുരാജ്യങ്ങറം ഉണ്ടായിരുന്ന 

തത്രേ. ഇവയെ ഇന്ഡ്യന് യൂണിയനുമായി സംയേജി 
പ്രിച്ചല്ലംതെ ശരിയായ ശക്ത।സ്ഥാപനം സാധിക്കയി 
ല്ലെന്ന് ഇന്ഡ്യന് രാജ്യതന്ത്രജ്ഞെന്മാര് മുമ്പതന്നെ 

ഗ്രഫിച്ചിരുന്നു. സ്വാതന്ത്രപ്യം കൈവന്നതോടുക്രടി 
1947-ല് ഈ സംയോജനകൃത്യം സര്ദാര് വല്ലഭായി 
ച്ചട്ടേല് ഭരമേറ൨. ഒറീസ്ത്ായിചെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുയി 
അന്നു അദ്ദേഹം ആദ്യം സംയോജിപ്പിച്ചതു”. ഇതിനെ 
തുടന്ന്” ഡക്കാണിലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും കേന്ദ്രത്തോടു 
ചേക്കപ്പെട്ട. സരരാഷ് ടം അഥവാ ഗുജറാററിലെയുംം 
മാഠംവാ അഥവാ മധ്യഭാരതത്തിലെയും സ്വതന്ത്ര 
രാജ്യങ്ങറം തദനന്തരം കേന്ദ്രത്തോടു ചേക്കകയുണ്ടായി. 

1949 ജുലൈ മാസത്തില് തിരുവിതാംക്രവം കൊച്ചിയും 
സംയോജിപ്പിക്കപ്പെട്ടു” രാജ പ്പമുഖന്െറ ഭരണത്തില് 
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കേന്ദ്രത്തിലെ ഒരു സംസ്ഥാനമായിത്തീന്ന, മൈസൂര് 
രാജ്യവും രാജപ്പമുഖന്െറ ഭരണത്തില് കേന്ദ്രത്തോടു. 

ചേക്കപ്പെട്ടം 

1947- ആഗസ്റ്റില് ഇന്ഡ്യയും പാക്കിസ്റ്റന്േം 

സ്വതന്ത്രമായതോടുക്രടി കാശ്മീരത്തിന്െറ സംയോജനം 
സംബന്ധിച്ച് രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും തമ്മില് തക്കവും ബല 

പ്രയോഗവും ആരംഭിച്ചിരുന്നു; തുടരെ യൃദ്ധവും ഉണ്ടായി. 
എന്നാല് പഐെക്യരാഷ് ടസംഘടനയുടെ മധ്യസ്ഥ 

തയുടെ ഫലമായി 1940 ജാനുവരി 3 -ംനു- യുദ്ധം 
തല്ല്ാലത്തേക്ക് നിത്തിവയ്യച്ഛകയും, ഒത്തുതീപ്പിലെത്തു 

വാനുമുള മുദ്യമം പുരോഗമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു, 

ഫൈഭ്ൂബാദ് രാജ്യം ഇന്ഡ്യന് യൂണിയനോട$ മത്ത 

രിച്ചും പാക്കിസ്റ്റാനോടു ചേരുവാന് ശ്രമിച്ചും ദീര്ഘ 
കാലം കഴഞ്ഞുക്രടി. എന്നാല് 1938 സെപ് ററംബര് 
13൦ തിയതി ഇന്ഡ്യന് സൈന്യം നൈസാമിന്െറ 

സമ്മതത്തോടുകൂടി ഫൈദ്രബാദില് പ്രവേശിച്ച് 

വിരുദ്ധകക്ഷി കളായ റസാക്കന്മാരെ കിഴ്പ്പെടുത്തുകയും, 
ഭരണം ഏറൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ഡ്യ൯ സൈനിക 

ഭരണത്തല് ഇന്നും “(19050 മാര്ച്ചു) ഫ്രൈദ്ൂബാദ് 
കഴിഞ്ഞുക്രടി വരുന്നു. 

' ഇവ്യകാരം ഏതദ്ദേശീയ രാജ്യങ്ങളുടെ സംയോ 
ജനം അഥവാ രക്തരഫിതമായ വിപ്പവം ആധുന്ക 

ഇന്ഡ്യംചഭിത്രത്തിലെ സവ പ്രധാനമായ ഒരു ഘട്ടത്തെ 

കുറിക്കുന്നു. :ബാഘ്യമായ സംയോജനത്തേക്കാഠം ആന്ത 
ര് കമായ സദേയാജനത്തിന് , അതായതു” നാട്ടുരാജ്യങ്ങ 

ചി 

ദ 



സ്വതന്ത്ര ഇന്ഡ്യാ 1: 

ളിലെ ജനകിയഭരണസ്ഥാപനങ്ങളു ടെയും ഉത്തരവാദി 
ത്വഭരണത്തിന്െറയും വികസനത്തിനാണ്” ക്രടുതല് 
പ്രാധാന്യം കല്ലിക്കേണ്ടതു .?” (നെഹ്൨) 

മഹാത്മാഗാന്ധി (13 69__19489), __ ആധുനിക 

സ്വതന്ത്ര ഇന്ഡ്യയുടെ ജനയിതാവായ മഹാത്മാ 

ഗാന്ധി 1809 ല് കത്തിയവാറിലുമ്ള പോര്ബണ്ഡര് 

എന്ന സ്ഥലത്തു ജാതനായി. അദ്ദേഹത്തി ന്െറ പിതാവു” 
അയല്രാജ്യമായ രാജ” കോട്ടിലെ പ്രധാന മന്ത്രിയായി 
രുന്നു. ഇന്ഡ്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞു” 10-ാം 

വയസ്സ്റില് നിയമം അഭ്യസി ക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ല 

ണ്ഡിലേക്കു പറപ്പെട്ടം 1891-ല് ബാഠിസ്റ്റര് ബിരുദം 
സമ്പാദിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം ഇന്ഡ്യയില് തിരിച്ചെത്തി; 
അഭിഭാഷകവ്ൃത്തിയില് ഏപ്പെട്ടം ഈ ഘട്ടത്തില് 

1893-ല് ഒരു കേസു നടത്തുന്നതിന് ദക്ഷിണാഫ്ടിക്കയി 
ലേക്കു ഗാന്ധിജി പുറപ്പെട്ട ഇവിടെ നിവഫിച്ച സേവ 

നത്താല് അദ്ദേഹത്തിന്െറ പ്രാധാന്യവും മഹത്വവും 
വദ്ധിച്ച. തിര ച്ചെത്തിയശേഷം ഇന്ഡ്യയുടെസ്വാതന്ത്ര്യ 

സമരത്തില് ഏപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം വിജയം നേടിയ 
വിവരം മുന് അദ്ധ്യായങ്ങളില് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു . 

1947-ല് ഇന്ഡ്യയും പാക്കിസ്റ്റാന്േം വേര്പെട്ട 
ശേഷം ബീഹാറിലും ബംഗാളിലും ഫിന്ദുമുസ് ലീം 
ലഹള വര്ദ്ധിച്ചുവന്നു. ഇപ്രകാരം രാജ്യംടക്കു 
വ്യാപിച്ച കലാപം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്' മഹാത്മാ 
ഗാന്ധി തീവ്യയത്തം ചെയ്തുവന്നു. മഹമ്മദീയരോട ക്രടു 
തല് അനുഭാവത്തോടുക്രടി ഫിന്ദു ദെം സഫഹകരിക്കണ 
മെന്നുള്ള അദ്ദേഫത്തിനന്െറ അഭിപ്പായം രാഷ്ടീയ 

സ്വയംസേവാസംഘക്കാരായ. ഹൈന്ദവക്ക് സ്വീകായ 



184 അദിനവഫൈസ്സ്ത്യഠം ഇന്ഡ്യാചരിത്രം: 

മായിരുന്നില്ല ഈ സംഘത്തിലെ ഒരംഗമായ നാഥുറാം. 
വിനായക് ഗോഡ്സേ 1948 ജാനുവരി 30-ഠന൯-- 
മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ന്യൂഡല്ഫിയില്; ബിര്ല മന്ദിര: 
ത്തിലുള്ള പ്രാത്ഥനസ്ഥലത്തുവച്ചു' വെടിവെച്ചുകൊന്നു. 

ചിത്രം പം 

ശ്രി. സി, രാജഗോപാലാചാരി, ഗവര്ണര് ജനറല് 

(1988 _ 1950 ജാനുവരി 26) 

ഇന്ഡ്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ലിക്കായി ഈ മഫാത്മാവു' 

ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്തു, 



യ് 

1 ) 
സ്വതന്ത്ര ഇന്ഡ്യാ 135 

1948-ജൂണ് 200൦നൂ- മരണ്ടു ബറേറണ് പള ഇന്ഡ്യാ 
ഗവര്ണര് ജനറല്സ്ഥാനം ഒഴിയുകയും, അന്നുതന്നെ 

ത്രി. സിം രാജഗോപാലാചാരി ഒന്നാമത്തെ ഇന്ഡ്യന് 
ഗവര്ണര് ജനറലായി സ്ഥാനാരോഫണം ലെചയ്തയും 
ചെയ്തു, 1950 ജൂണ് 25-0൦ തീയതിവരെ ഇദ്ദേഹം 
ഗവര്ണര് ജനറല്സ്ഥാനം ഏററവും പ്രശസ്തമായി 

വഹിച്ചിരുന്നു: ഇന്ഡ്യയെ റിപ്പുബ്ളിക്കായി ഉയത്തു 
ന്നതിലും നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ചു” ഇന്ഡ്യയുടെ 

ശക്തി വദ്ധിപ്പിക്കുന്നത ലും പ്രത്യക്ഷ മാ.കടിയിട്ടുള്ള. ഇദ്ദേ 
ഫത്തിനെ റ രാജ്യതന്ത്ര ജഞ്ഞത ഏററവും സ്ത്ൃത്യര്ഫമത്രേ- 

ഇന്ഡ്യന് ഠിപ്പബ് ളിക്കി൪െറ ആവിര്ഭാവം._1950 

ജാനുവരി 200൦ തീയതി ഇന്ഡ്യാ ഒരു റിപ്പബ്ളിക്ക്” 

അഥവാ പ്രജാംധിപത്യ രാഷ് ട്രമായിത്തിന്ന. റിപ്പബ് 
ളിക്കൻ ഭരണഘടനയും അതിന്വ്രുകാരമുള്ള രാജ്യ 
ത്തിന്െറ പുരോഗതിയും അടുത്ത രണ്ടു അടജധ്യയങ്ങളില് 
വിപരിച്ചിട്ടുണ്ട് - 

ചോദ്യങ്ങളും അഭ്യാസങ്ങളും 

1, ഇന്ഡ്യയിലെ നാട്ടരാജയങ്ങളുടെ സംയോജുനത്തിന്െറ 

പ്രാധാന്യം വിശദമാക്കുക. 

ജ, ഇന്ഡ്യയുടെ സ്വാതന്ത്രയത്തിനായി മഹാത്മാഗാന്ധി ജീവി 

ക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നു് ദൂഷ്ടാന്തസഹിതം 

സ്ഥാപിക്കുക. 

8. നാട്ടുമാജയസംയോജനം,, ജന്ഡ്യന് റിപ്പബ് ളിക്കിെറ 

സ്ഥാപനം, ഇത്യാദി മാഗ്ലുങ്ങളിരു പ്രഥമ ഇന്ഡ്യന് ഗവര് 

ണര് ജനറലായ ശ്രീ, സി. രാജഗോപാലാചാരിയുടെ രാജ്യ, 

ഭരണകാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള പുരോഗതി വിവരിക്കുക. 



ഇ൯ഡ്വ്യ൯ റിപ്പുബ്ളിക്കിനെറ 

ജത ോചാാമട്ട തുമ അ അ 

1 

അതോ 2-5 92-22-56 അല് 

അദ്ധ്യായം 41 

ഭരണഘടന 

(1൩൦ റഗമടറ്ഡഥഠന വ് 101൭) 

(1950 ജാനുവരി 96-ാംനു-മുതല് പ്രയോഗത്തില് 

വന്ന ഭരണവ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു വിശകലന) 

മുഖവുര 

ഇന്ഡ്യയിലെ ജനങ്ങളായ നാം ഇന്ഡ്യയെ 
ഒരു സ്വതന്ത്ര ജനകിയ റിപ്പുബ"ളിക്കായി 
സംഘടിപ്പിക്കുവാനും, അതിലെ പ്രജകറം 
ക്കെല്ലാം: 

സമേഷ്യവും, സാമ്പത്തികവും, രാഷ് ട്രീയവു 
മായ നിതിയും; 

ചിന്താഗതി, ആശയവ്രകാശനം, അഭിപ്രായ 
ഗതി, മതവിശ്വാസം, ആരാധന ഇവയില് 

സ്വാതന്ത്ര്യവും; സ്ഥിരതയിലും സരകര്യ 
ത്തിലും സമത്വവും; 

വ്യക്തി മാഫാത്മൃവും രാഷ ട്രത്തിന്െറ ഐ 

കയവും നില നിത്തുന്ന സാഹോദയ്ക്യവും സുര 
ക്ഷിതമാക്കുകയും പുരോഗമിപ്പിക്കുകയും ചെ 

യ് വാനു 

നമ്മുടെ നിയമനിമ്മാണസഭയില് 1950-നവം 
ബര് ഇരുപത്താറാം തീയതിയായ ഇന്ന് ഈ 
ഭരണഘടനാ പ്രമാണത്തെ ഇതിനാല് അം 
ഗീകരിക്കുകയും, നിയമമാക്കകയും, നമുക്കു 

തന്നെ പ്രദാനം ചെയ്യുകയുംചെയ്തുകൊള്ളുന്നു.' 
8934-37-89 2-3 055--540-ോല് 4 മ2--2-:2425 0 

ലിം 



ഇന്ഡ്യന് റിപ്പബ് ളിക്കിന്െറ ഭരണഘടന 13? 

൧1 

ഒന്നാംഭാഗത്തില് ഇന്ഡ്യന് യൂണിയനും അതില് 
ഉഠംപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളും സംബന്ധിച്ചു” പ്രതിപാദിച്ചി 
രുന്നു. 

2൮) 11 

ഇന്ഡ്യന് യൂണിയനിലെ പരരത്വാ സംബന്ധി 
ചുള്ള വൃയവസ്ഥകഠം ഈ ഭാഗത്തില് പ്രതിപാദിച്ചിരി 
ക്കുന്നു. 

197 111 

മാലികാവകാശങ്ങറം 

നറ സഈസബ്്ലി വമ 

1. സമത്വത്തിനുമ്ള അവകാശം (20 00 
11റുധലി൦)---ഇതനുസരിച്ചു' അയിത്തം അഥവാ അസ് 
പൃശ്യത റദ്ദാക്കുകയും, അതാചരിക്കുന്നതു" കുററകരമാക്കു 
കയും ചെയ്തും 

9, സ്വാതന്ത്രപ്യത്തിനുമമ അവകാശം (114610 00 
1൬6600 )---സംസാരിക്കുന്നതിനും അഭി പ്രായംപ്രകടി 
പ്പിക്കുന്നതിനും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം; സമ്മേളിക്കുന്ന 

തിനും സംഘം ക്രടുന്നതിനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം; സഞ്ചരി 
ക്കന്നതിനും വാസസ്ഥാനം മാറവന്നതിനും ഉള്ള 
സ്വാതന്ത്ര്യം: ഭൂസ്വത്ത് വാങ്ങുകയും കൈവശം വയ്യ 
കയും കൈമാററം ചെയ്തുയും ചെയ്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം; 
ചില വ്ൃത്യസ്തങ്ങറം ഒഴിച്ച ഏതു തൊഴിലും പരിശീലി 
ക്കുന്നതിനും നടത്തുന്നതിനും സ്വാതന്ത്ര്യം, ഇവയ്യള്ളു. 
അവകാശം എല്ലാ പരര:മാക്ദം ഉണ്ടായ രിക്കുന്നതാണ് 
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3. ചൂഷണത്തിനെതിരായുള്ള അവകാശം (ലിവ 

ഒത്ത 42൬101൭൧0൩ ).- നിര്ബന്ധിച്ചു വേല ചെയി 

ക്കുക, വ്യവസായശാലകളില് കുട്ടികളെ ജോലി ചെയ്യി 
കഴകം ഇത്യാദികഠം ഇതിനാല് നിരോധിക്കപ്പെട്ട. 

4, മതസ്വാതന്ത്്യംം 

' 5ം സംസ്ത്യരേവും വിദ്യാഭ്യാസവും സംബന്ധിച്ചുള്ള. 
സ്വാതന്ത്ര്യം: 

6. സ്വത്തിനുമ്ള അവകാശം. 

1. അവശതകഠം പരിഛരിക്കുന്നതിനു” ഭരണ 

ഘടന സംബന്ധമായ പ്രതിവിധികറഠംക്കക്ള അവ 

കാശം. 

൧ [7 

രാഷ് ട്രനയത്തിന മാഗ്ലനി ര്ദ്ദേശകുമായ തത്വങ്ങറം 

ന്യം 2ഥ്ന്നിടടെ ല് 8൦ 019) 

1. ജനങ്ങളുടെ സവതോന്മുഖമായ നന്മയെ ഗവ 

ണ്മെന്റ൨് പുരോഗമധി।പ്പിക്കുന്നും 

2, ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകറം സംഘടിപ്പിച്ചു” സ്വയം 
 ഭരണത്തിന്െറ ഏകകട്ദളായി പ്രവത്തിക്കുവാ൯ ഗവ 

ഗെന്റ് സത്വര നടപടികഠം കൈക്കൊള്ളണം: 

3. വേല ചെയ്യുന്നതിനും വില്യാഭ്യസത്തിനും, 
തൊഴില് ഇല്ലായ്മ, പ്രായാധിക്യം, രോഗം മുതലായ 
നിലകളില് പൊതുസഘായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവ 
കാശം സുരക്ഷിതമാക്കണം- 
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4. തൊഴിലാളികഠംക്ക്' ന്യായമായ ജോലിസാക: 
തങ്ങളും സ്ര്രികഠംക്ക്” പ്രസവസംബന്ധമായ ആരുക്രല്ച 
ങ്ങളും ലഭിക്കണം. 

ടം ജോലിക്കാക്ക” ഉപജീവനത്തിനു പ്ര്യാഏമായ 

വിധത്തില് ക്രലി നല്കണം. 

6. പരരജനങ്ങറംക്ക് ഇന്ഡ്യയമേഴുവനിലും ഏക 

രീതിയിലുമ്മ സിവില്നിയമങ്ങറം നിലനിത്തുന്നതില് 

രാഷ് ടം പരിശ്രമിക്കണം. 

7. 14 വയസ്സുവരെ എല്ലം കുട്ടികഠംക്കും വിദ്യ 

ഭ്യാസം സരജനമ്പയമായും നിര്ബന്ധമായും നല്കുന്ന. 

താണ് “ 

8, പട്ടികജാതിക്കാരുടെയും ജനങ്ങളില് പ്രത്യേക 

സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള. എല്ലാ ബലഫീനവിഭാഗങ്ങ 

ളൂടെയും വിദ്യാഭ്യാസസംബന്ധവും ധനചര വുമായ 

താല്പയ്യങ്ങഠം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണു്. 

9. ജീവിതം, പോഷണം, ആരോഗ്യം ഇവയുടെ 

നില ഉയത്തന്നതും., ലഹരിസാധനങ്ങറം നിരോധിക്കു 

ന്നതും ഗവന്നെന്റിന്െറ പ്രതേക കൃത്യമായി കരുതി 

പ്രപത്തിക്കണം- 

10% കൃഷിയും കാലിവളത്തലും ആധുനികവും 

ശാസ്ത്രീയവുമായ വിധത്തില് സംഘടിപ്പിച്ച് പ്രോത്സാ: 

ഫിപ്പിക്കന്നതാണു് . 

11. സ്കാരകങ്ങാം സംരക്ഷിക്കുന്നതില് ഗവണ്ടെന്൨. 
പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് . 
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19. രാഷ് ട്രത്തിന്െറ നീതിന്യായ വകുപ്പിനെ ഭരണ 
നിവഫണവകപ്പില് നിന്നും വേര്ചെചെടുത്തേണ്ടതാണട്. 

13, അന്തര്ദേശീയമായ സമാധാനവും സുരക്ഷിതാ 
വസ്ഥയും പുരോഗമിപ്പിക്കുന്നതിനു” രാഷ്ട്രം പ്രത്യേകം 
ത്രമിക്കേണ്ടതാണു. 

ക്ല 7 
യൂണിയന് (12൦ വ്൦൬ 

ഇര ഭാഗത്തില് വ്രസിഡണ്ടും വൈസ് പ്രസി 
ഡന്൨൦ ഉംംപ്പെട്ട 'ഭരണനിവ്ഫണവിഭാഗം (1126 
10000൧), പാര്ലമെന്വ്, പ്രസിഡണ്ടിന്െറ നിയമ 
നിമ്മാണാധികാരത്ങറം, യൂണിയന് നീതിന്യായവകപ്പ”ം 
ഇന്ഡ്യയുടെ കണ്ട്രോളവം ആഡിററര് ജനറലും, 
എന്നിവ ഉുംംപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

1. ഭരണനിവഹണ വകപ്പു”. - ഈ വകപ്പിന്െറ 

മേലധികാരി പ്രസിഡണ്ട്” ആണ്”. യൂണിയന്െറ ഭരണ 
നിവഫണാധികാരം മുഴുവനും പ്രസിഡണ്ടില് നിക്ഷിഏ 
മായിരിക്കും: കേന്ദ്രനിയമസഭയിലേയും സ്റ്റേറവ് നിയമ 
സഭകളിലേയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങറം ഉറം 
പ്പെട്ട ഒരു സമിതി യാണു പ്രസിഡണ്ടിനെ തിരഞ്ഞെ 
ക്കേണ്ടതു”, കേന്ദ്രനിയമസഭയിലെ വോട്ടുകളുടെ ആകെ 
എണ്ണം സ്റ്റേററ് നിയമസഭകളിലെ വോട്ടുകളുടെ എണ്ണ 

ത്തിനു തുല്യമാക്കണമെന്നു വ്യവസ്ഥയുണ്ടു”. പ്രസിഡ 

ണ്ടിന്െറ ഉദ്യോഗകാലാവധി അഞ്ചു കൊല്ലമാണ്. 
വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുവാന് പ്രസിഡണ്ടിന് അര് 
ഫതരയുണ്ടു"- ഭരണഘടനസയ്യെതിരായി പ്രവത്തിക്കുന്ന 
പക്ഷം പ്രസിഡണ്ടിനെ വിസ്തരിച്ചു” സ്ഥാനത്തുനിന്നും 
ണീക്കാവുന്നതാണു. 
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പ്രസിഡണ്ടിന്െറ സഫായത്തിനായി യൂണിയനു 
ഒരു ലൈസ് പ്ൃസിഡണ്ടു്” ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ. 
കേന്ദ്രനിയമസഭയിലെ അംഗങ്ങറം അനുപാതികമായ 
പ്രാതിനിധ്യസമ്ഖ്യദായമനുസരിച്ചു ഇ മല്യോഗത്തി 
ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടതാകുന്നു. ഇ 
ഉല്യോഗത്തിന്െറ കാലാവധിയും അഞ്ചു വര്ഷമാണു. 

കേന്ദ്രനിയമസഭയുടെ ഉപരിമണ്ഡലത്തിന്െറ അഭ്ധ്യ 
ക്ഷന് ജര വൈസ് പ്രസിഡണ്ടു” ആയിരിക്കും. പ്രസി 

ഡണ്ടിനെറ താല്പ്രാലികമായ അഭാവത്തില് അദ്ദേഹ 
ത്തിന്െറ ഒദ്യോഗിക കത്തവ്യങ്ങറം ന്ിവഫിക്കേണ്ടതു 

വൈസ് പ്രസിഡണ്ടാണു”. 

പാര്ലമെന്ററി സമ്പ്ൃദായത്തിലുള്ള. കേദ്രഭരണ 

ത്തില് അധോമണ്ഡചമായ ജനകീയ സഭയോട്ട ക്രട്ട്ത്ത 
രവാദിത്വമുള്ള മന്ത്രിസഭ പ്രസിഡണ്ടിന് ഭരണസംബ 
മായ ഉപദേശം നല്കുന്നതാണു: മന്ത്രിമാർ അധികാ 
രത്ത।ല് തുടരുന്നതു” പ്രസിഡണ്ടിന് അവരുടെ പേരില്, 
തൃഹ്തിയുണ്ടായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മാത്രമായിരിക്കും 
മന്ത്രിമാരുടെ ഉപദേശം ആദരിച്ചു പ്രവത്തിക്കുവാന്. 
പ്രസിഡണ്ടു" ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. 

2, യൃണിയ൯ പാര്ലലപെന് ൨. സ്റ്റേററ് കണ്സില് 

(ബലി ൨ 818063), ജനകീയ സഭ ( 21ഠധട൦ ല് 11൦ 
101൦), എന്ന രണ്ടു സഭകഠം യൂണിയന് പാര്ലമെന് 
റില് കൂംംപ്പെടിരിക്കുന്നു:-- (1) സ്റ്റേ കണ്സില് 
ഇതിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 250-ല് ക്രടുതല് ആയി 
രിക്കരുതു”. ഇവരില് 12 പേരെ സാഫത്യം, ശാസ്രും 
കല, സാമുഹ്ൃസേവനം ഇത്യാദി വിഷയങ്ങളിലുള്ള. 
വൈദഗ് ഒല്യം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പ്രസിഡണ്ടു നാമ 
നി ൪ദ്ദേശം ചെയ്യുന്നതാണു ബാക്കിയുള്ള 236-പേര്. 
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വിവിധസ്റ്റേറവകളുടെ പ്രതിനിധി കളായിരിക്കും. സ്റ്റേറ൨ 

കയണ്സിലിലെ അംഗങ്ങളില്: മൂന്നിലൊരുഭാഗം പേര് 

ഇരരണ്ടുവര്ഷം കഴിയുയ്പോഠം പിരിഞ്ഞുപോകേണ്ട 

താണു". ഇപ്രകാരം ഒരു സ്ഥിരസമിതിയായി ഇതിനെ 
കരുതേണ്ടതാകുന്നു: 

ഉ. ജനകീയസഭ.__ഇഈ സഭയില് വിവിധ സ്റ്റേറവക 
രിലെ പ്രായപൃത്തിയെത്തിയ സമ്മതിദായകന്മാര് 
നേരിട്ട്” തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന 500-ല് അധികം അംഗങ്ങറം 

 കൂംപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഏഴരലക്ഷം ജനങ്ങറംക്ക് ഒരു പ്രതി 

നിധിവീതം ഇൻ സഭയില് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്; 
എന്നാല് അഞ്ചുലക്ഷംപേക്ക്” ഒരു പ്രതിനിധി എന്ന 

അനുപാതത്തില് ക്രൂടുതല് പാടില്ലെന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട് 

കേന്ദ്രം നേരിട്ട് ഭരിക്കുന്ന രാഷ് ടരങ്ങഥംക്കോ, രാഷ് ടട 

ങ്ങറം (സ്റ്റേറവകഠം) അല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങഠംക്കോ ജന 

കീയസഭയില് പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുന്നതിനു നിയമം 
മുഖേന പ്രത്യേക വ്യ്യവസ്ഥയുണ്ടാക്കുവാന് പാര്ലമെന് 

റിന്: അധികാരമണ്ടു് . ഈ സഭയുടെ കാലാവധി അഞ്ചു 

കൊല്ലമാണ്”. അംഗങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ന്യായമായ 

വിധത്തില് സാധിക്കുവാന് വ്ൃവസ്ഥകളുണ്ട്* ധന 
കായ്ക്യബില്ലൊഴികെ ഏതു ബില്ലും പാര്ലമെന്റിന്െറ 
ഏതൊരു മണ്ഡലത്തിലും ആദ്യമായി അവതതരിപ്പിക്കാവു 
ന്നതാണ്. 

8. നിതിന്യായ വകുപ്പു് ,--ഒരു ഫെഡറല് അഥവാ 

സംയുക്തഭരണഘടനയില് നീതിന്യായ വകുപ്പിനു 
വളരെ പ്രധാനമായ സ്ഥാനമണ്ട്- സ്റ്റേവകളിലെ 

ചിപിധ ഭരണനിവഫണവിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേക പരി 
മിതികഠം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്” കോടതിമുഖേന വേണ 
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മെന്നുള്ള തു" ഈ പ്രാധാന്യത്തിനു നിദാനമായിരിക്കുന്നു. 

൫ സുപ്രീം കോടതി (8207൦ 00270)--ഇന്വ്യയിലെ 

മറെറല്ലാ കോടതികളും സ്ൂഡല്ഫിയി ലുള്ള. സുപ്രീം 

കോടതിയുടെ ശാഖകളാണ് . ഇതിനു താഴെ ഓരോ 

സ്റ്റേററിലും പ്രത്യേകം ഫൈക്കോടതികളുണ്ട്. ഫൈ 

ക്കോടതികാംക്കുതാഴെ സബോര്ഡിനേറ൪് കോടതി 

കഠം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുപ്രീംകോടതിയിലെ ജഡ്കി 

മാരെ പ്രസിഡണ്ട്? നിയമിച്ചുവരുന്നു. 65 വയസ്സുവരെ 

ഇര ഉദ്യോഗം വഫിക്കാം. വ്രസിഡണ്ടിന്െറ രേഖാ 

മൂലമായ ഓര്ഡര് അനുസരിച്ചല്ലാതെ സുപ്രിംകോടതി 

ജഡ്ലിമാരെ സ്ഥാനത്തുനിന്നും നീക്കാന് പാടില്ല. ജോലി 
യില്ന്നിന്നും വിട്ടുപിരിഞ്ഞശേഷം സുപ്രീം കോടതി 

യിലെ ജഡ്തിമാക്ട്* ഇന്ഡ്യയിലെ മറവ കോടതികളില് 

വ്യവഹരിക്കാന് പാടില്ല. (11) ഹൈക്കോടതികം. 
ഹൈക്കോടതിയിലെ ജഡ്കിമാരെ നിയമിക്കുന്നതു” യൂണി 

യന് പ്രസിഡണ്ടാണു”. ഇവക്ക്" 60 വയസ്സു വരെ 

മാത്രമേ ഉ ല്യോഗം വഫിക്കുവാന് പാടുള്ള 

2൧1൨5 26 
൧. ഗവ൪ണര്മാരുടെ ഭരണത്തിലുള്ള സ് റേററ൨കാം:. 

(൨) ആസ്സാം; (2) ബീഹാര്; (3) ബോംബോ (4) മധ്യ 
പ്രദേശം (| 2൭0൭ 1772065൨, 2൦ 07൩6൦7 
“നല 1270൩ ൩൪ 367); (5) മഭ്രാസ്സ് ; 
(6) ഒറീസ്സ; (7) പഞ്ചാബ് (12൦ 107൩6൦17 1095 
നു്്ലി; (8) യുണൈറെറഡ്' പ്രോവി൯സസ് (11൦ 
110൭൦0 1270൩൦65); (9) പശ്ചിമ ബംഗാഠം 7769 

48മലി. 
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13. രാജപ്പമുഖന്മാജുടെ ഭരണത്തിലുത്ള രാഷി്രങ്ങം 

(൪) ഹൈഭബാദ് ; (3) ജമ്മുവും കാഷ് മിരും; (8) മധ്യ 
ഭാരതം (14൭01൨൮൯ 81൧0); (4) മൈസൂര്; (5) പട്യാ 
ലയും കിഴക്കേ പഞ്ചാബ് യൂണിയനും (2ഥ്ല്ദ ൭൩0 
൭5 2ധമുലി 8ലടട 170 --11012781); (6) രാജ 
സ്ഥാന് ( 44൭51൨൭൩); (7) സരരാഷ് ട (ഒടി); 

(8) തിരുവിതാംക്രര്-കൊച്ചി (17൭൧007൦-0ഠ്ധ്ലി; 
(9) വിന്ധപ്പേദേശം ("71012൭ 1 1ഒഥിടടീവ) 

൫. ചിഫ് കമ്മീഷണര്മാരഃഭെ ഭരണത്തിലുള്ള സംസ്ഥാ 

നങ്ങാം :- (1) ആജ്മിര്; (9) ഭോപാല് (3) ബിലാസ് 
പുര് (4) ക്രച്ച് ബീഹാര്; (5) ക്രര്ശു*; (6) ഡല്ഫി 

(നല); (7) ഫിമാചലപ്രദേശം (141സദവലി 126. 
൦51 (8) കച്ച് (ഡബ്; (2) മണിപ്പൂര് (ദക; 
(൫) തിപര (1നഇമ). ം 

1. കേന്ദ്രഭരണത്തില് പ്പ.ഡിഡണ്ടു് നേരിട്ട ഭരിക്കന്ന 

ആന്ഡമാന് നി ക്കോബര് ദ്വിപുകറ-. 

ഗവര്ണര്, രാജപ്രമുഖന് ഇവരുടെ ഭരണത്തില് 
ഉംപ്പെട്ട സ്റ്റേറവകഠം ഓരോന്നിലും ഓരോ നിയമസഭ 
യുണ്ട്. ചില സ്റ്റേറവകളില് ഓരോ നിയമനിമ്മാണ 
സഭയും നിയമനിമ്മാണ കണ്സിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന 

താണ് . അസ്സംബ്ളിയിലേക്കു: പ്രതിനിധികളെ തിര 
ഞ്ഞെടുക്കുന്നതു” സ്റ്റേററിലെ പ്രായപൃത്മിയായ ത്തൃളു 

ക്ളാണു”. 75000 ജനങ്ങറംക്ക് ഒരു പ്രതിനിധി എന്ന 
അനുപാതത്തിലാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതു”. 
അസ്സുംബ് ളിയില് ആകെ അംഗങ്ങറം അഞ്ഞൂറില് ക്രൂടു 
തലോ അവപതില് കുറവോ ത്ആയിരിക്കാ൯ പാടില്ലം 
ഓരോ ന'യോജകമണ്ഡലത്തിലേക്കും അനുവടദിച്ചിട്ടുള്ള 
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അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണവും ആ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ 
ജനുസംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം സ്റ്റേറര മുഴുവനും 

ഏകരീതിയിലായിരിക്കണം. സാധാരണമായി അസ്സം 
ബ് ളിയുടെ കാലാവധി അഞ്ചു വഷമാണ് : 

സ്റ്റേറ൨ കരണ്സിലില് തആകെയുള്ള അംഗങ്ങറം 
സ്റ്റവ് അസ്സംബ് തിയിലെ അംഗങ്ങളുടെ നാലിലൊ 

ന്നില് കവിയുകയോ., നാല്ലതില് കുറയുകയോ ചെയ്യന് 
പാടില്ല. ഇതിലേക്കുകൂള. തിരഞ്ഞെടുപ്പു യൂണിയന് പാര് 
ലമെന്റിനെറ സ്റ്റേററ് കരണ്സിലിലെ രീതിയനുസ 
രിച്ചു അതതു സ്റ്റേററല് നടത്തേണ്ടതാണ്: ഈരണ്ടു 
കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഠം മൂന്നിലൊരുഭാഗം അംഗങ്ങറം 
പിഭിഞ്ഞുപോകുന്ന രീതി ഈ കരണ്സിലില്ം പ്രയോ 

ഗത്തിലിരിക്കുന്നു. 

20൧11" 20 

ഇര ഭാഗത്തില് യൂണിയനും സ്റ്റേറവകളും തമ്മിലുളള. 

ബന്ധമാണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതു് . 

2211" %11 

പണവക കായ്യങ്ങഠം, സ്വത്തു”, മടമ്പടികഠംം 

കേസുകഠം, ഇവയെപ്പുററിയാണു് ഇതില് പ്രതിപാദി 

ച്ചിരിക്കുന്നത്തു് - 

22,111" 11 

ഇന്ഡ്യയൂമ്ളി ലുള്ള. വാണിജ്യവും, സാമ്പത്തിക 

മായ മറവ് ഇടപാടുകളും ഈ വകുപ്പില് ചേത്തിരിക്കുന്നു. 
ടിം, 
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2൧11” 2017 

യൂണിയനിലെയും സ്റ്റേറവകളിലെയും ഉദ്യേഗ 

അറം സംബന്ധിച്ച കായ്യങ്ങംം. 

2൧11" 7 

തിരഞ്ഞെടുപ്പുകഠം- 

2൧.11" % 7 

ചില ജനവിഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള. പ്രത്യേക 
വ്യവസ്ഥകഠം. 

22൧11” % 71 

രാഷ് ട ഭാഷ 

ഫിദ്ദിയാണു' യ്യൂണിയന്െറ ഒദ്യോഗിക ഭാഷ 
യായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുക്ളതു്. ഓരോ സ്റ്റേററിലും 

ഉള്ള ഒന്നോ അധികമോ ഭാഷകളെയോ ഫിന്ദിയെ 
തന്നെയോ അതിലെ ഒദ്യോഗികഭാഷയോ ഭാഷകളോ 
ആയി അംഗീകരിക്കുവാന് സ്വാതന്ത്യമുണ്ട്. എന്നാല് 
ഭരണഘടന നടപ്പ! ല്വന്നു” 15 കൊല്ലത്തേക്കെങ്കിലും 
ഇംഗ്ലീഷ് ഒദ്യോഗിക ഭാഷയായി തുടരേണ്ടതാണ്. 

ബാക്കിയു്ച അഞ്മുഭാഗങ്ങളില് ഭരണഘടനയില് 
ഭേദഗതി വരുത്തുക മുതലായ വിഷയങ്ങളാണ് പ്രതി 

പാടിച്ചിട്ടുളള തു്. 

നിരൂപണം... ഇപ്പോഠം ഇന്ഡ്യാ പരമാധികാര 
മുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യ റ്പ്പബ് ഉ ക്കായിത്തീന്നിരിക്കുന്നു” 

ഭേദഗതി വരുത്തുവാന് വല്വയ പഡ്രയാസമില്ലാത്തതും 
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ഇ്ല്ാവത്തിയുമായ ഒരു ഫെഡറേഷനാണ് ഇന്ഡ്യയി 
കുള്ളതര്. ഇന്നത്തെ ഇന്ഡ്യ ഒരു പാര്ലമെന്ററി 

ഡെമോക്രസി അഥവാ പാര്ലമെന്വു” ഭരണമുള്ള ഒരു 
ജനകീയ രാഷ് ടമാകുന്നു. 

ചോദ്യങ്ങളും അഭ്യാസങ്ങളും 

1. ഭരണഘടനയുടെ മുഖവുരയില് ചേത്തിട്ടുള്ള പ്രധാന ആശ 
യങ്ങം ഏവ? 

8. ഈ ഭരണഘടനയില് ഏതെല്ലാം മെരലികാവകാശങ്ങ 
മാണ് ജ തയ്യ, നത് കപ്പെട്ടിട്ടുമ്ളത്ക്? 

8, ാജ്യഭരണത്തിനു മാര്ദ്റും നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നതായി ജുതില് 
ചേത്തിട്ടുള്ള പ്രധാന തത്വങ്ങം ഏവ? 

3. യൂണിയനിലെ ഭരണ നിര്വഹണവകപ്പു് എങ്ങനെ നട 
ത്തപ്പെടുന്നു? 

5. യൃണിയ൯ പാര്ലമെന്റിന്െറ ഘേടന വിവരിക്കുക, 

൫. യൃണിയനിലെ നിതിമ്പായവകുപ്പി ന്െറ ഘടന ധിവഭി 
ക്കുക, 

41. ഇന്ഡൃന് യൃണിയനിലെ ച്ച. 8. 0. വകപ്പുകളിലുള്ള 
സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേര പറയുക. 

8. ഇന്ഡ്യയുടെ ഒരു ഒെട്ടിൈന് പടത്തില് നവീനുസംസ്വഥാ 
നങ്ങാം ( 91൭൦൭) അടയാളപ്പെടുത്തുക 

അഭ്ധ്യായം 4: 

ഇന്ഡ്വ്യ൯ വറിപ്പുബ്ളിക്കു” (1990) 
ഠിപ്പബ് മിക്കിന്െറ പ്രതിഷ്ട.--ഇന്ഡ്യന് റ്പ്പുബ്ളിക്കു” 

അഥവാ പ്രജാധിപത്യരാഷ് ടം 1050 ജാനുവരി 26-0൦ 
തീയതി സ്ഥാപിതമായി. 40-ം൦ അദ്ധ്യായത്തില് വിവരി 
ച്ചിട്ടള്ള വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങറംചേന്നുമ്ള സംയുക്തവും 

മതേതരവുമായ ഒരു രാഷ് ടമത്രേ ഇതു്. 
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ഭഠണനിര വഫണം 

1947 ആഗസ്റ്റ് 15 മുതല് 1950 ജാനുവരി 95-0൦ 
തീയത'വരെ സ്വതന്ത്രഇന്ഡ്യയുടെ ഭരണാദ്ധൃക്ഷ 

സ്ഥാനം ഇംഗ്ലുണ്ഡിലെ രാജാവിനാല് നിയമിക്കപ്പെടുന്ന 
ഗവര്ണര് ജനറല്മാരില് നിക്ഷിഫ്ുമായിരുന്നും . ഒന്നാ 
മത്തെ ഗവര്ണര് ജനറലായി ലോര്ഡ് ലൂയി മുണ്ടു് 
ബാററണു: 19471948) രണ്ടാമതു ശ്രി. രാജഗോപാ 
ലാചാരിയും ഇര ശ്രേഷ്യസ്ഥാനം എത്രയും സാമത്ഥ്യ 
ത്തോടെ ലങ്കര ച്ച. എന്നാല് ഇന്ഡ്യാ ഒരു പ്രജാ 
ധിപത്ചരാഷ് മായ ത്തീന്നപ്പോഠം ഒരു പ്രസിഡണ്ടിനെ 
തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഘട്ടം വന്നുചേനു. ഒന്നാമത്തെ 
പ്രസിഡണ്ടായി ഡോക്ടര് രാജേന്ദ്രപ്യസാദ് ഐക 
കന്റ്്യേന തിരത്ഞെടുക്കപ്പെട്ടും ഇദ്ദേഹം 1884-ല് 

ജനിച്ചു; ഡ്രശസ്തമായ സവകലാശാലാവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു 
ശേഷം കല്ക്കുട്ടാ ലോകോളജിലെ പ്രൊഫസ്സ്റുറായി 
നിയമിക്കപ്പെട്ടു. 1930-ല് മഫാത്മാഗാന്ധിയുടെ നിസ്റ്റ 
ഘഫകരണ പ്രസ്ഥാനത്തില് ചേന്നതുവരെ, കല്ക്കുട്ടായി 
ലെയും പാട് നായലെയും ഫഷൈക്കോടതികളില് അഭി 

ഭാഷകനായി! അധദ്ദഹം വൃവഫരിച്ചുവന്നും ബീഹാര് 
സംസ്ഥാനകോന്ഗ്രസ്സ്് കമ്മിറവയുടെ സിക്രട്ടറിയായും, 
പിന്നിട്ട് പ്രസിഡ൯റായം അദ്ദേഹം ഇരുന്മപിട്ടണ്ട് - 

1943-ര ബിഹാറിലും ക്വററായലും ഭൂകമ്പത്താലുണ്ടായ 

മുരിതനിവാരണത്ത നായ അ ദ്ദേഹം ഏററവും സ്തൂത്യര്ഫ 

മായ സേവനം നിര്വഫിച്ചു. 1946 ല് ഇള്ഡ്യയടെ 
ഇടക്കാലഗവണ്ടെന്റില് രാജേന്ദ്രപ്വസാദ്' ഭക്ഷ്യവക 
പ്പിനെറയും കൃഷിവകുപ്പിനെറയും മന്ത്രിയായിരുന്നു. 

1947-ല് സ്വാതന്ത്രപ്യസ്ഥാപനത്തിനുശേഷവും ദേശീയ 

ഗവണബ്മെന്റിന്െറ മന്ത്രിയായി അദ്ദേഹം തുടന്നു 
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ന്നും ഭരണഘടന രൂപവല്ക്കു ക്കുന്ന സഭയുടെ 
പ്രസിഡണ്ടു സ്ഥാനത്ത് നു അദ്ദ്ദേഹം വ്പവ 
എ,൧ 

ചിത്രം 19. ഡോക്ലര് രാജേന്ദ്രപ്രസാദ് 

(ഇന്ഡ്യന് ധിപ്പബ “ളിക്കിന്െറ ഒന്നാമത്തെ പ്രസിഡണ്ടു ൭) 

ത്തിച്ച- 1930 ജാനുവരിയില് ഇന്ഡ്യന് ഠിപ്പുബ്ളി 

ക്കിന്െറ പ്രസിഡന്റായി സര്വ സമ്മതത്തോടെ 

ടഃ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയം ചെയ്തും 
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പ്രധാനന്ത്രി.__- ലേശീയഗവണ്ടെന്റില് പ്രധാന 
മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് 1947 ആഗസ്റ്റ് മുതല് ഏററവും ശക്ര 
നായി പ്രശോഭിച്ച് ലോകമഫാശക്തികളുടെ പ്രശം 
സയ്യു” പാത്രീഭവിച്ച ബഹു: ഡോക്ടര് പണ്ഡിററ് ജവ. 

ചിത്രം 14. ബ: പ്രധാന മന്ത്രി പണ്ഡിറവ് ജവഹര്ലാല് നെഹ ൨. 

ഫര്ലാല് നെ. 1920 മുതല് ഇന്ഡ്യന് ദിപ്പബ്ളി 

ക്കിന്െറ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ഐകകണ്ടലേപ്യന തിര 

ഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടും ശ്രി. പണ്ഡിററ് ജവഫര്ലാല്നെഡ്യ, 
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അലഫബാദില് 1889-ല് ജനിച്ചു. സുപ്പസിദ്ധവും 
പല തലമുഠകളില് ഇന്ഡ്യക്ക് രാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്മാരെ 

പ്രദാനം' ചെയ്തിട്ടു്ള തുമായ നെഡ്യ, കടുംബത്തിലായി 
രുന്നു അദ്ദേദഥം ജാതനായത്ര്. ഇംഗ്ലണ്ഡിലെ 44ഫാരോ?'" 

പബ്ളിക്ക് സ്ത്ൂള ലും, തദനന്തരം കേംബ്രിഡ് ജില് 

ട്രിനിററി കേളജിലും അദ്ദേഹം പ്രശസ്തമായി വില്യം 
ഭ്യാസംചെയ്ത്ു. 1998-ല് സര്വേന്ത്യാ കോണ് 

ഗ്രസ്സ് കമ്മിററിയുടെ സിക്രട്ടറിയായം, 1929--1980ം റ 

1936, 1937, 1946 ഈ വര്ഷങ്ങളില് കോണ്ഗ്രസ്സ് 

പ്രസിഡണ്ടായും അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഇവ്വ 
കാരം കോണ്ഗ്രസ്സ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം അദ്ദേഹം 

സര്വപ്രധാനമായ പങ്ക് വഫിച്ചരുന്നു. 1946-ല് ഒരു 
പുതിയ ഭരണഘടന സ്ഥാപക്കുന്ന യിന്െറ പ്രാരംഭ 
മായി ഇന്ഡ്യയുടെ ഭരണകേന്ദ്രത്തിര ഒരു ഇടക്കാല 

ഗവണെന്൨ രൂപവല്ക്കരിച്ച പ്പം, നെ്ര, വിദേശ 
കായ്ക്വകുപ്പിന്െറ മന്ത്രിയാഡ ത്തിനും 1947 ആഗ 
സ്റ്റില് അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയായ ഭവിച്ചു. ലോക 
ത്തിലെ ഇതര പ്രജാധിപത്യരാഷ്ട്രങ്ങളുമായി ശരി 
യായ നയബന്ധം പാലിച്ച് സ്വതന്ത്രഇന്ഡ്യൃൃയെ 
ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതില് അദ്ദേഹം സവാത്മനാ പ്രയ 

ത്തിച്ചുവന്നും 1949-ല് അദ്ദേഹം അമേരിക്ക സന്ദ 
ഗ്രിച്ചതു്” ജഇതുസംബന്ധിപ്പായിരുന്നു. ഈ വിദേശ 
യാത്രയില് അമേരിക്കയിലെ ഏററവും പ്രധാനപ്പെട്ട 
കൊളുംബിയാ സവ്വകലാശാലയില്നിന്നും ഡോകീടര് 
ഓഫ്” ലാസ് എന്ന ബിരുദം നല്കി] അമേരിക്കര് 
അദ്ദേഹത്തെ ബഹ്ുമാനിക്കുകയുണ്ടായി.- ഇന്ന് ലോകത്തി 
മുള്ള രാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ മുന്നണിയില് നില്ക്കുന്ന 
ഒരു മഹാനത്രേ. ബ: വണ്ഡിറവ് ജവഫഹര്ലാല്ന്റെു, 
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. ഡെപ്പൂട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി.-- ഈ സ്ഥാനത്തേക്കു 

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതു” ഇന്ഡ്യയിലെ പ്രബല രാഷ് 

ട്രീയനേതാവായ “സര്ദാര് (; വല്ലഭായിപട്ടേൽ ആയി 

രുന്നു. ശുജറാററില് കാരംസാദ് എന്ന സ്ഥലത്ത് 

ചിത്രം 15. സര്ദാര് വല്പഭായിപറേറല് 

1875-ല് ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചു. നിയമസംബന്ധമായ വിദ്യാ 
ഭാസം ഇന്ഡ്യയിലും ഇംഗ്ലണ്ഡിലും കഴിച്ചശേഷം 

ബാറിസ്റ്റർ ബിരുദത്തോടുക്രടി അദ്ദേഹം ഇന്ഡ്യയില് 

തിരിച്ചെത്തി, അഷഹമ്മദബാദില് അഭിഭാഷകനായി 
ത്തീന്ര, മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സഫപ്രവത്തകനായി 

1916-ല് അദ്ദേഹം പൊതുജനസേവനത്തില് പ്രവേശി 
ക്കുകയും; പല സത്യാഗ്രഫവ്പസ്ഥാനങ്ങളെ നയിക്കു 

ടം 
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കയും ചെയ്തു. കോണ്ഗ്രസ്സിന്െറ ഖജാന് ജിയായിരുന്ന 
ഇദ്ദേഹം 1931-ല് കറാച്ചിയില് ക്രൂടിയ കോണ്ഗ്രസ്സ് 

സമ്മേളനത്തിന്െറ അദ്ധൃക്ഷനായിരുന്നു. ഏരദ്ദേശീയ 
രാജയവകപ്പിനെറ മന്ത്രിയെന്ന നിലയ ല് ഫൈഭൂബാദ്ം 

മൈസൂര്, തിരുവിതാംക്രര്., കൊച്ചി മുതലായ അന 
വധി സ്വതന്തരസംസ്ഥാനങ്ങളെ യൂണിയനില് ലയി 
പ്പിച്ചു” ഇന്നത്തെ സംയോജിച്ച സ്വതന്ത്രഇന്ഡ്വയെ 
നിമ്മിച്ചതില് പറേറല് നിവഷഫിച്ച സേവനം ഏററവും 

സ്ത്ത്യര്ഹമത്രേ. 

മന്ത്രിമാര്:- (1) ബം ഡോക്ടര് ബി. ആര്. അംബദ് 

കര് (നിയമവകപ്പൂ് ?; (3) ബ- രാജകമാരി അമൃതകോര് 

(പൊതുജനാരോഗ്യം; (3) ബ- എന് ഗോപാലസ്വാമി 

അയ്യങ്കാര് (റെയില്വേ); (4) ബസി. ദേശ് മുഖ് (ധന 
കായ്യവകപ്പുഃ (ദ)ബംജഗജീവന്റാം(തൊഴില്വകപ്പു)ഃ 

(൫) ഖ- മരലാനാ അബ്ദല് കലാം ആസാദ് (വിദ്യാ 

ഭ്യാസം); (7) ബ. പ്രകാശ് (വാണിജ്യം); (8) ബ- റാഫി 

അഹമ്മദ്” കിഡ് വായി (ഗതാഗതവും തആശയവിനി 

മയവും); (0) ബ: കെ. എം മുന്ഷി (കൃഷിയും ഭക്ഷ്യ 

വകുപ്പു; (10) ബ. കെ. മഹററാബ് (വ്യവസായം) 

(11) ഖ. സര്ദാര്. ബലദേവ് സിങ്” (സൈന്യവകപ്പ് ഃ 

19. ബ. എന്. വി. ഗാഡ്ഗില് (ജോലികഠം, ഖനികഠംം 

ശക്തികഠം); (13) ബി. സിം രാജഗോപാലചാരി. ഇപ്പ 

കാരം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുമള എല്ലാ വകപ്പുകളുടെയും ഭരണം 

ഏററവും അഭിവ്ൃദ്ധികരമായി ഇന്ഡ്യയൊട്ടക്ക് നട 

ത്തിവരുന്നു: 
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1920 ജൂണ് മാസത്തില് പ്രധാനമന്ത്രി ബ- ഡോക് 
ട൪ പണ്ഡിററ്' ജവഫര്ലാല് നെഡ്ധഥ, തിരുവിതാക്രേര്- 

കൊച്ചിരാജ്യവും,, ഇന്ഡോനേഷ്യ മുതലായ തെക്കു 
കിഗക്കേ ഏഷ്യയിലെ രാഷ ട്രങ്ങളും സന്മശിക്കുകയു 
ണ്ടായി. 

ചോദ്യങ്ങളും അഭ്യാസങ്ങളും 

1. പ്രസിഡണ്ടു? ഡേംക്ടര് രാജജന്ദ്രപ്പസാദ്. പ്രധാനമത്തി 

ബോകീട്ടര് പണ്ഡിററ് ജവഹര്ലാല് നെഫ് ൨, സര്ദാര് 

വല്ലഭായി പറേറല്, ഇവരുടെ ജിവചരിയ്രം സംഗ്രഹി 

ച്ചെഴുതുകം 
5, ജഇന്ഡ്യാഭരണനിവ്ഹണത്തില് ഉഠംപ്പെട്ട വകപ്പുകമും, അവ 

ഓരോന്നിന്െറയും ചുമതല വഹിക്കുന മന്ത്രിമാമഭെ. 

പേരും എഴുതുക. 

ച0)412% 2. 
പ്രധാന സംഭവകാലങ്ങറം, 
(൧. 0. ൧൭൦ റ്ഷ്ട) 

1767 4, 0. പ്ലഡ്സ്ലിയുദ്ധം 

1164 ബക്ലാര്യുഭാം ടു 

176567 ക്കെ വും ബംഗാഠം ഗവര്ണര് 

176779 ഒന്നാം മൈസൂര് യുദ്ധം, 

171739 റെഗുലേററിങ് ആക് ററ് 

177498 വാറന് ഫഹേസ്റ്റ് അസ? ഗവര്ണര്ജനറല്.. 

1074, റോഷില്ലതമായുള്ള യും 

17188 ഒന്നാം മഹാരാഷ'ട്രയൂദ്ധം 
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1780 _ 84 രണ്ടാം മൈസൂര് യുദ്ധം 

1185 സാത് ബയിലെ ഉടമ്പടി 

1786._98 കോണ്വാലിസു”, ഗവര്ണര് ജനറല് 

1188 വാറന് ഫേസ്ത്റിങ്ങ് സിന്െറ വിസ്ക്രാമം 

1790__9൭ മൂന്നാം മൈസൂര് യുദ്ധം 

179, ശ്രീഠംഗചട്ടണത്തിലെ ഉടമ്പടി 

1198 കന്പനിയുടെ ചാർട്ടർ നവികരണം 

? ബോഗാളത്തെ പെര്മനന്റ് റവന്യ 
സെററിരുമെന്വ് 

119598 സ൪ ജോണ് ഷോര്, ഗവര്ണര് ജനറല് 

178 _. 1805 മാർക്വിസ് വെല്ലസ്സി, ഗവ൪ണര്ജനറല് 

1802 ബേസ്റ്റിനിലെ ഉടമ്പടി 

18085 രണ്ടാം മഹാരാഷ് ട്രയൂദ്ധം 

1811 പിണ്ഡാറിയുദ്ധം 

181718 ച, 0. മൂന്നാം മഹാരാഷ്ട്രയുദ്ധം; പേഷ്വാമാ: 
മടെ അവസാനം 

1818 ആദ്യത്തെ നാട്ടമാഷാവത്തമാനപ്പത്രം 

ഇന്ഡ്യയില് ആദൃത്തെ പഞ്ഞിനെയ് ത്തു 

ശാലകം റ 

1898 _88 ലോര്ഡ് ആഭമഴസ്റ്റ് , ഗവണ്ണൂര് ജനറല് 

188485 ഒന്നാം ബേമ്മായുദ്ധം 

18886 ഭരതപൂരം കോട്ടയുടെ നാശം 

185 ആദ്യത്തെ ജംഗ്ലീഷു? സവകലാശാല 

(സെറാംപോര്) 

188885 ലോര്ഡ് വില്യം ബെന്റിങ്ക്" ഗയവഞ്സുര് 

ഒഓഒനറരല് 

1898 രാജറാംമോഹന്റോയി ബ്രഹ്മോസമാജം. 

സ്ഥാപിച്ചു 

189 ) സതി വിരോധിച്ചു 
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3888 

188 6__35 

31823948 

364533 

38438 

1944 

184546 
18498_ 56 
1648 _ 49 
1849 
1858 
1958 

1953. 

18856. 65 

1857 

1851. 59 
388 

3860 

1861 

1965 _.08 

കമ്പനിയുടെ ചാർട്ടർ നവികരണം 

ലോര്ഡ് ആക് ലന്ഡ്", ഗവണ്ണൂ൪ജനാറല് 

ഒന്നാം അഫ്ഗാന്യുദ്ധം 

ലോര്ഡ് എലലന്ബറോ, ഗവണ്ണൂ൪ജനറരു 

സിന്ഡ്” ഇന്ഡ്യയോടു ചേത്തു 

ലോര്ഡ് ഹാര്ഡിന്ജ് 1, ഗവണ്ണു൪ 

ജനറല് 

ഒന്നാം സിക്ക് യുദ്ധം 

ലോര്ഡ്” ഡല്ഗ്ുഡി, ഗവണ്ണൂർ ജനറരു 

രന്തൊം സിക്കുയുഭാം; പഞ്ചാബുഭചത്തു 

സററാറാ ചേത്തു 

രണ്ടാം ബമ്മായുദ്ധം 

ചാര്ട്ടര് നവീകരണം; നാഗ്പൂര് ചേത്തു 

ഇന്ഡ്യയില് ഒന്നാമത്തെ റെയില് ഭവ 

അയോദ്ധ്യ ചേര്ത്തു; സർ ചാഠല്സ് 

വുഡിഒന്റ വിദ്യാഭ്യാസപ്പസ്ഥാനം; ധൈ 

ദൂത കമ്പിവാത്താരിതി; ഒന്നാമത്തെ നി 

യമസഭ കൂടുന്നു. 
ലോര്ഡ്” കാനിങ്ങ്, ഗവണ്ണൂർ ജനറ 
കല്ക്കട്ടാ മദ്രാസ്, ബോംബേ സവ 

കലാശാലാസ്ഥാപചനം 

ഇന്ഡ്യയിലെ വലിയ ശിപായിലഹള 
രസ്റ്റിന്ഡ്യാക്കമ്പനിയുടെ ഭരണാവ സാ 

നംടു വിക്റേറാറിയാ മഹാറാണിയുടെ 

വിളംബം 

ഹന്ഡൃന് പീനല്കോഡ്* നടപ്പില് 

വന്നു 
പുന്ഡ്യന് കൌണ്സില്സ് ആക് ട? 

ലോര്ഡ് എത്ജിന് 1൦ വൈധോയി 



1868 

180369 
18665_07 

1868 
1869__.78 
1962 

18196 

1818 _./4 

18715__08 

18148 __80 

167618 

1817 

18118890 

187990 

188034 

1881 

1885 
188 4_.98 

1885 

1888 _ 94 

199399 

1696 

1996_.97. 
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അഫ്ഗാന് അമിര് ഡോസ്റ്റ്്? മഹമ്മ 
ദിന്െറ ചരമം 

സര് ജോണ് ലാറന്സ് വൈസ്രോയി 

ഒറിസ്ത്റായിലെ ക്ഷാമം 

ഷെ ആലി അഫ്ഗാന് അമീര് 

ലോര്ഡ് മേയോ വൈസ്രോയി 

സൂയസ് തോടു തുറന്നു 

ലോര്ഡ് നോത്തുബ്,ക്ക് , വൈസ്രോയി 

ബിഹാറിലെ ക്ഷാമം 

വെയിത്സ് രാജകമാരന്െറ ഇന്ഡ്യാ 

സന്ദരശനം 

ലോര്ഡ് ലിററണ്, വൈസ്രോയി 

ഡുക്കാണിലും ദക്ഷിണ ഇന്ഡ്യയിലും: 
ക്ഷാമം 

ഡല്ഫി ഡര്ബാര് 

രണ്ടാം അഫ്ഗാന് യുദ്ധം 

മൂന്നാം അഫ്ഗാന് യൂം, അഖ്ഡു൪- 
റഹമന്ഖാന് അമീര ടം 

ലോര്ഡു റിപ്പണ്, വൈയ്രോയി 

ഇന്ഡൃയിലെ ആദൃത്തെ സെന്സസ് 
പ്രാദേശിക സ്വയംഭരണ ആകിട്ട് 
ലോര്ഡ്” ഡഫറിന്, വൈസ്രോയി 

ഇന്ഡ്യന് നാഷനല് കോണ്ഗ്രസ്സ്സു 
സ്ഥാപിച്ചു മൂന്നാം ബമ്മായുദ്ധം; അപ്പര് 

ബമ്മാ ചേത്തു 

ലോര്ഡു” ലാന്സ്ഡൌരണ്., വൈസ്രോയി 
ലോ൪ഡു? ഏയ് ജിന് 1, വൈസ്രോയി 

പ്പേഗു “ബാധ 

ക്ഷാമം 



158 അഭിനവഫൈസ്്്യഠം ഇന്ഡ്ചയചേരിത്രം 

1899__1905 

8901 

൭2 

ഗി 

3906 
390610 
1909 

1910 

391016 

1911 

1912 

391418 

19 16.81 

3919 

2 

2991 

199196 

ലോര്ഡ്” കഴസ൯, വൈസ്രോയി 

വിക്ട്രോറിയാ മഹാറാണിയുടെ മരണം 

എഡ്വേര്ഡ് 711 കിടിടധാണം ചെയ്ത 

അമഖേ”ഡുര് റഹമ൯ന്ഖാന്െറ ചരമം; ഫ 

ബീബുള്ളാ പിന്ഗാമി; നോത്ത്തു വെസ്റ്റ് 

പ്രുണ്ടിയര് പ്രോവിന്സ് സൃഷ്ടിച്ച 

ബംഗാരം വിഭജനം 

ലോര്ഡ് മിന് റോ 11, വൈസോയി 

ഇന്൯.ധൃയന് കൌണ്സിതസ് ആക് ററ് 

(മോ൪ലി-മിന്റൊ പരിഷ്കാരം) 

എഡ്വേര്ഡ് 1 [-ന്െറചരമം; ജോജ്ജ്' 

സ്സ് പിന്ഗാമി 

ലോര്ഡ്സ്ഹാര്ഡിന്ജ? 11, വൈസ്രോയി 

കിരിടധാരണ ഡര്ബാര്; ബെങ്കാരം ഭയാജി 

പ്പിക്കുന്നു 

ബിഹാവം ഒറീസ്സയും ചേന്നുള്ള പ്പോവിന് 

സു സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇന്ഡ്യയുടെ തല 

സ്ഥാനം കല്ക്കുട്ടായില് നിന്ന് ഡരഹി 

യിലേക്കു മാററി 

ഒന്നാമത്തെ ലോകമഹായുദ്ധം 

ലോര്ഡ് ചെംസ് ഫോര്ഡ് വൈ 

സ്രോയി 

ഗവണ്മൈന്വ് ഓഫ് ഇന്ഡ്യാ ആക് ററി; 

( മൊണ്ടിഗു ചെംസ്ഫോര്ഡ്സ്” പരി 

ഷ്ടുാരഠ)ം 

നാലാം അഫിഗാന്യുദ്ധം; ഫബിബുള്ളാ 

വധിക്കപ്പെട്ട; അമാനുള്ളാഖാ൯ പിന് 

ഇന്ഡ്യയിലെ! സെന്സ് [ഗാമി 

ലോര്ഡു? റെഡിങ്, വൈസ്രോയി 
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39906 

299681 

3987 ജാനുവരി 

1998 

98 

199 ഡിസംബര് 

3980 മേയ് 

8980 നവംബര് 

25 

6.) ഏപ്പിത 

53 
3981 സെപ്തംബര് 

റു 

252 

22 

ഇന്ഡോര് രാജാവിന്െറ സ്ഥാനത്യാഗം 

ലോര്ഡ് ഇര്വിന്, വൈസ്രോയി 

ഭാരത മഹാജന സഭയുടെ മദ്രാസ് സമ്മേ 

ഉനം 

സൈമണ്കമ്മിഷന് ഇന്ഡ്യയില് ഏത്തി 

ബട്ട് ലര് കമ്മിഷന് 
൩൮) ഡല്ഹിയിലേക്കു വൈസ്രോയി- 
മന്ദിരം മാററി 

ഗറന്ധിജിയുടെ ബന്ധനം 

ലണ്ടനില് ഒന്നാമത്തെ സമത്വസമ്മേ 

ളനം ആരംഭിവ്വു 

കോണ്ഗ്രസ്സ് നേതാക്കന്മാരുടെ ബന്ധന 

വിമോചനും ഗാന്ധി ഇര്വിന് സന്ധി 

ലോര്ഡു' വില്ലിങ് ഡണ്, വൈസ്രോയി 

ഇന്ഡൃയയ'ലെ സെന്സസ് 

ലണ്ടന്, രണ്ടാമത്തെസമത്വസമ്മേളനം 

സിവി ആജ്ഞാലംഘനവും ഗാന്ധിജി 

യുളെ ബന്ധനവും റി 

വശ്ലിയപ്പശ് ന തിരുമാനം 

ഗാന്ധിജിയുടെ ഉപവാസം 

൫988 നവംബര്-ഡിസംബര് ലണ്ടനില് മൂന്നാമത്തെ സമത്വ 

388 മാര്ച്ചു 

മ 

൭ ഡിസംബര് 

3985 

4986 

സമ്മേളനം 

വൈററ്ചേപ്പ൪ 

ശ്രീ ചിത്തിഭതിരുനാഭം മഹാരാജാവുതിരു 

മനസ്സിലെ യൂറോപ്യന് പയ്യടനം 

ലോര്ഡു വില്ല'ങ്ഡണ് തിരുവിതാം ക്ര൪ 
സന്ദര്ശിക്കുന്നു. 

ഗവണ്മൈന്൨് ഓഫ ജുന്ഡ്യാ ആക് ററ് 

ജോജ്ജ് 7” ചക്രവത്തി തിരുമനസ്സിലെ 

ചരമം 
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1986 “എഡ്വര്ഡ്ഡ്” 71] _ന്൪െറ ഭരണവും 

സ്ഥാനത്യാഗവും 

ടു ജോര്ജ്ജ' [ന്െറ സിംഹാസനാരോ 

ഹണം 

1986 ലോര്ഡ്ഡ്” വില്ലിങ'ഡണ് ഇന്ഡ്യാ വിട്ടു 

പോകുന്ന 

198 6.38 ലോര്ഡു' ലിന്ലിത്ഗോ ഗവര്ണര് 

മാനറത് 

0 ബമ്മാ ഇന്ഡ്യയിയ നിന്നു വേര്പെടുത്തി; 
8 ലു സിന്ഡും ഒറിസ്സായും പ്രത്യേക പ്രോ 

വിന്സുകളാക്കി 

മ തിരുവിതാംകൂറില് ക്ഷേത്രപ്പവേശന 

വിളംബരം 

1981 1986_ലെ ഗവണ്മൈന്വ് ഓഫ് ഇന്ഡ്യാ 

ആകാഠറ് അനുസരിച്ചു” ബ്രിട്ടീഷ: ഇ൯ 

ഡ്യന് പ്പോവിന്സുകളിയ സ്വയംഭരണം 

നടപ്പിലാക്കി 
ശ്രീ ചിത്തിരതിമനാഥം മഹായാജാവു തിരു 

മനസ്സുകൊണ്ടു” ഈസ്ററിന്ഡിസ്പ് സന്ദ: 

രിച്ചു. 

1987 മേയ് 18 ജോര്ജ്ജ' 1] ചക്രവത്തിയുടെ കിരീട. 

ധാരണം 

1988 ജാനുവരി കരുക്കുട്ടായിത ജുന്ഡ്യ൯ സയന്സ് 

കോടഗ്രസ്റ്റിന്െഠ രജജുതഖബിലി 

1 

19891919 രണ്ടാമത്തെ ലോകമഹായുദ്ധം 

1089 കോണ്ഗ്രസ്സിന്െറ ആജ്ഞാലംഘന പ്ര. 

സ്ഥാനം 

194) കോണ്ഗ്രസ്സ് അംഗങ്ങളെ വിമുക്തഭാക്കി: 

1941 മാര്ച്വു ജന്ഡ്യയിലെ, സെന്സസ് 
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19458 

1948 

] 
1944 ജാനുവരി 

1944 

35 ജൂണ് 16 

1945 മേയ് 8 

൭൭ സെപ്തംബര് 2 

1946 മാര്ച്ചു 

സെപ്തംബര് 

ച ഡിസംബര് 9 

1947 ജാനുവരി 

ച മാച്ചു 23 

ച ജുലൈ 24 
, ആഗസ് ററ് 15 

1] 

19 41 നവംബര് 29 

3938 ജാനുവരി 80 

ച ഫെബ്രുവരി 3 

൭7 ജൂണ് 15 

സ്ററാഫോഡും ക്രിപസിന്െഠറ ഇന്ഡ്യ 

സ്വാതന്ത്യ പരതി 
ബംഗാളിലെ ക്ഷാമം 

ലോര്ഡ്സ് വേവല്, വൈസ്രോയി 

ഇന്ഡ്യയുടെ സാമ്പത്തിക വികസന 

പദ്ധതി 
സാര്ജന്വ് വിഭ്യാദ്യാസപദധതി 

സര് പി. സിം റേയുടെ നിയ്ക്കാണം 

സെച്റററംബര്, ഗാന്ധി ജിനാസമ്മേളനം 

ജുമ്മനി ഐകൃകക്ഷികാംക്കു കീഴ്പ്പെട്ടു 

ജപ്പാന് ഐകൃകക്ഷികാംക്കു കീഴ്പ്പെട്ടു. 
ബ്രിട്ടിഷ് മന്ത്രിസഭാ സാമാജികരുടെ 

ഇന്ഡ്യാ സന്ദശനം 
മടക്കാലഗവണ്ദന്വ് ആരംഭിച്ച 

കോണസ്സറം ബ് ളിയുടെ ആഭൃസമ്മേളനം 

പഞ്ചാബില് ഫിന്ദുമുസ്സിം ലഹള 

ലോര്ഡു”' മരണ്ടു ബാററണ്, വൈസ്രോയി 

ഇന്ഡ്യാ സ്വാതന്ത്യ ബില് പാസ്സായി 

മൂന്ഡ്യയുടെയും പാക്കിസിററാന്െറയും 

സ്വാതന്ത്രയയസ്ഥാപനം 

ലോര്ഡു ലൃയി മരണ്ടു"ബാററണ്, ഒന്നാമ 

ത്തെ ഗവര്ണര് ജനറൽ 

ഫ്രദ്രബാദും ഇന്ഡ്യയും തമ്മില് 

നിശ്ചലകരാ൪ 

മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ചരമം 

രാഷ് ടീയസ്വയംസേവകാ സംഘത്തെ 

നിയമവിരുദ്ധമാക്കി, 
ഹൈദ്രബാദും ഇന്ഡ്ൃയുമായുള്ളു കരാ 

ഠിന്െറ നക്കല് പ്രമാണം തയാറാക്കി. 
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1948 ജുണ് 821 ലോര്ഡു' മരണ്ടു" ബാററന് ഇന്ഡ്യാ വിട്ടു, 

ശ്രീ. സി. രാജഗോപാലാചാരി ഗവര്ണര് 

ജനറരും 

1940 ജാനുവരി 2 കാശ്മീരത്തില് ഇന്ഡൃയുടടെയും പാക്കി 

സ്ററാദന്റയും, സൈന്യങ്ങം തല്ല്ാല 

ത്തേക്കു യുദ്ധവിരാമം ഇടുന്നു. 

ചം ജൂലൈ തിമവിതാംക്ര൪-കൊച്ചി സംയോജനം. 

സെച്ച് ററംബര് 18 ഇന്ഡ്യന്൯സൈന്യം ഹ്ദ്രബോദ്? 

അധിനമാക്കിം 

19 49 നവംബര് 86 ഇന്ഡ്യന് ഭരണാലടന പ്രമാണം പ്രസ 

ദ്പ്പെടുത്തി. 

19850 ജാനുവരി 25 ശ്രി സി. രാജഗോപാലാചാരി ഗവര്ണര് 

ജനറ: സ്ഥാനം വിട്ടു. 

1960 ജാനുവരി 26 ഇന്ഡ്യാ ഒരു റിപ്പബബ”ളിക്കായിത്തിന്നു, 

ഡേ'കീടര് രധയേന്ദ്ര പ്പസാദ? ഇന്ഡ്യന് 

റിപ്പബ്ളിക്കിഒന്െറ പ്രഡിഡണ്ടായി സ്ഥാ 

നാരോഹണം ചെയ്തു, 

1950 ഡോകടര് പണ്ഡിററ" നെഫ്രു തിരുവി 

താംക്ര൪-കൊച്ചിയും,തെക്കു കിഴ മക്കഏഷ്യ 

യിലെ രാജ്യങ്ങളും വിശിഷ്യ ഇന്ഡോ 

നേഷൃയും സന്ദശിച്ചു. 

2 

൭2 

ളം. നി ന, 1 മഥ. 

[ി 

ലു 
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ജഃ ധേ 

ക പിപി ധിിം പഫര് 219 ലി ലമ 21000790 1101-00, 

8 . ൧൦2 1950-51 അധ, 4 

ആമാ. 4. (ലിലി, 1. 8, ൫. 8., (1.09). 

പ്, 

പി ഗി; ണെ ര് 

ത്ര, പ് 
. ചോറം പ. ചതൃങ്ങാം വിച 

) പു (ജും) 

1/1 അഭിനവ ഹൈയ്ര്യാം ഭൂമിശാസ്ത്ര----111 പി 
എ അഭിനവ ഫൈസ്ത്്കാം ബഡ്യറചയിത്രം--111 19 1 8 [1 
7 അമിയവ ഹൈസ്ത്്കാം ഭമിശാസ്ര്രം--1 60 1 ി 1) 

4 അഭി ഹൈതസ്ത്രാം ാക്ചരിതം..! 25 14 
., അഭിനയ ഹൈയ്ത്ാം ഓന്ഡ്യാചയ്തരം- 918 

റം. നല ഫൈസ്്ം മിശാ്റ്രം-.1 42 144 
റ് പ അഭിണവ ഒം.ഫഥസ്്രം ൫:ദകചരിത്രം-.- പ്, 35 1 18, യു; 

പ്, അമ നധഫൈസ്ത്്ാം ഇന്ഡ്യാചരിര്രം... ദ്യ 9 : 

. ൮. ിെ മീഡില്്്ാം ഭമിശാസ്റ്രം---11/ 45 1 2 മ! 
൭ അഭിനവ ലിഡിയ റ 0 ്ിി 1 ] 

ര  ഒിലിക്സും 23 10 
1. 1 ജട മധ രാടലമലിം ചി ി 4 

ക്യ. റ ) റു 

ക അഭി പ്പ ഭൂമിംാസ്റരം 15 0 € 
ത. അഭിനവ പ്രിസം ഭൂമിശാസ്ത്രം ലും ി] ചി 

& 

ലി 2. ലം | മൊരഞ്ര്യൂപോരികംം ഡ്രോം പസപയ സഫ്മായ 

സംഘങ്ങാംക്കും ന്. നിരക്ക്, ന 

ല് 011൦92 4. പലവ 

1 


