இந்திய ததசிய காங்கிரஸ் ததாற்றமும் சசயல்பாடும்

இந்திய ததசிய காங்கிரஸ் டிசம்பர் 1885-ல் ததாற்றுவிக்கப்பட்டது. இது
இந்திய

அளவில்

இயக்கமாகும்.
இதற்கு

பல

முறறயாக

எனினும்

1857-ம்

முன்தனாடிகள்

மாநிலம்

ஆகியவற்றுடன்

குறிப்பாக

இந்திய

சவளிப்பட்ட
ஆண்டில்

இருந்தன.
மட்டுதம

ததசியத்தின்

முதல்

சிப்பாய்

ஆனால்

இந்திய

கலகத்திற்குப்

பின்பு

அக்கழகங்கள், வட்டம்,

சதாடர்புறடயனவாக

வளர்ச்சி

ததசிய

இந்திய

ததசிய

இருந்தன.

காங்கிரசுடன்

சதாடர்புறடயது எனலாம். இந்திய ததசியம் குறித்து எழுதப்பட்ட நூல்களில்
திருமதி. அன்னிசபசன்ட் அம்றமயார் எழுதிய 'சுதந்திரத்திற்காக இந்தியா
எவ்வாறு பாடுபட்டது' என்ற நூலும் ஒன்றாகும். இந்நூலில் இந்திய ததசியம்
குறித்து

விளக்கப்படுவதுடன், அத்தறகய

உணர்வு

சகாண்ட

நபர்கள்

பற்றியும் குறிப்பிடப்பட்டது. சபாதுவாக இந்தியாவின் பண்பாடு, நாகரிகம்,
சமாழி

ஆகியவற்றின்

அடிப்பறடயில்

இந்திய

ததசியம்

முழுறம

அறடகிறது எனலாம்.

இந்திய ததசியத்தின் ததாற்றம்
இந்திய ததசியத்தின் வயறத 1885 டிசம்பரில் துவங்கப்பட்ட இந்திய
ததசிய காங்கிரஸ் அறமப்பின் வயததாடு ஒப்பிடுவது வழக்கமாக உள்ளது.
மக்களுறடய எண்ணங்கறளயும், தகாரிக்றககறளயும் ஒருங்தக உச்சரிக்க
ஓர் அறனத்திந்தியக் கழகம் ததறவ என்ற நம்பிக்றக பம்பாயில் கூடிய 72
அங்கத்தினர்களின் மனதில் ஓர் உள்ளுணர்றவ ஏற்படுத்தியது.
இந்திய
பிரதிநிதிகள்

ததசிய
துவக்கக்

எண்ணத்திற்கு

காங்கிரஸ்
கூட்டத்தில்

அறடயாள

என்று

தங்களுறடய

சபயரிட்டதபாது,

அங்கீ காரம்

கிறடத்தது.

முயற்சிக்குப்

ததசியம்
இந்திய

என்ற
ததசிய

காங்கிரஸ் உருவானதில் இந்தியா ஒரு ததசம் என்றும், அதற்சகன்று ஒரு
ததசத்

தன்றம

உண்சடன்றும், தனது இன்னல்களுக்கு ஒரு

சபாதுவான

முடிறவத் ததடதவ இந்த இயக்கம் ததான்றியது என்றும் கருதப்பட்டது.

இந்திய ததசிய காங்கிரஸ் - ஓர் அடித்தளம்
இந்திய
தபாக்கு

ததசிய

சநருங்கிய

முக்கியத்துவம்

காங்கிரசின்

சதாடர்பு

வரலாற்றுடன்

சகாண்டுள்ளது.

முழுறமயாகத்

இந்திய

ஆரம்ப

சதரியாமல்

ததசியத்தின்

காலத்தில்

இருந்தது.

அதன்
பிறகு,

காலந்தவறாமல் நறடசபற்ற கூட்டங்கள், இக்கூட்டத்தில் கலந்து சகாள்ள
வந்த

பிரதிநிதிகளின்

எண்ணிக்றக

தபான்றறவ

மக்கள்

ஆதரறவ

உயர்த்தின. அதத தநரத்தில், இந்தியா முழுவதிலும் சபருகியிருந்த கிறள
நிறுவனங்களின் வளர்ச்சி இந்திய ததசிய காங்கிரறச ஒரு முக்கிய ததசிய
ஸ்தாபனமாக

நிறலப்படுத்தியது.

இந்தியாவின்

முதல்

அறனத்திந்திய

சங்கமாக காங்கிரறசக் கருதினாலும் 1850-லிருந்து பாடுபட்டு வந்த சிறு சிறு
சங்கங்களின்

உறழப்பின்

உச்சநிறலதய

காங்கிரஸ்

அறமப்பின்

சதாடக்கத்திற்குக் காரணம் என்று கூறலாம்.
முக்கியமாக காங்கிரஸ் சதாடங்குவதற்குக் காரணமாக இருந்ததத,
இந்த சிறு சிறு சங்கங்கள் தான் என்று கூறலாம். இவற்றில் 'இந்திய சங்கம்'
(Indian Association) முக்கிய
இந்தியர்களின்

சங்கமாகும்.

நலனுக்காக, அரசின்

லிட்டன்

பிரபு

சகாள்றககறள

ஆட்சிக்காலத்தில்,
எதிர்த்து, ததசிய

அளவில் நடவடிக்றககள் தமற்சகாண்ட சபருறம இந்தியச் சங்கத்றததய
சாரும்.
பிரிட்டிஷ்

இந்தியக்

கழகம்

(British

Indian

Association)

பிரிட்டிஷ்

பாராளுமன்றத்தில் இந்தியப் பிரதிநிதியின் அவசியத்றத வலியுறுத்தியது.
இது பிரிட்டிஷ் இந்தியா மக்களின் எண்ணங்கறளப் பிரதிபலிக்கும் கழகமாக
இருந்தாலும், மாகாண அளவில் காணப்பட்ட ஒற்றுறமயின்றம, சச்சரவுகள்
தபான்றவற்றால்

ததால்வியறடந்தது.

பம்பாயும், பூனாவும்

தனித்தனிதய

கழகங்கறள நிறுவிக்சகாண்டன. சசன்றன மாகாணம் தனிதய அவ்வாறு
நிறுவிக்சகாள்ளும் வறர வங்காளத்துடன் கூட்டாக சசயல்பட்டு வந்தது.

1881-ல் சசன்றன சுததசிக் கழகம் ததான்றியது.
1884-ல் சசன்றன மகாஜன சபா (Madras Mahajana Sabha) ததாற்றுவிக்கப்பட்டது.
1885-ல் பம்பாய் மாகாண சங்கம் (Bombay Presidency Association) ததான்றியது.

இவ்வாறு

இந்திய

ததசிய

காங்கிரசின்

ததாற்றத்திற்கு

முன்னதர

இந்தியாவின் நான்கு முறனறயச் தசர்ந்த அறிவாளர்கள் சமூகம்
தங்களுக்குத்

தாதம

அரசியல்

சங்கங்கறள

அறமத்து,

தவகமான

சவற்றிறயயும் கண்டன.
அறிவாளர்
சங்கங்கள்

சமூகத்தின்

இந்திய

வழிகாட்டுதலுக்கு

ததசிய

காங்கிரஸ்

இணங்க

இப்புதிய

சதாடங்கப்படவிருந்த

சில

ஆண்டுகளுக்கு முன்னதர இந்திய அரசியலில் விழிப்புணர்றவ ஏற்படுத்தி
வந்தன.
A.O. ஹியூமின் பங்கு
காங்கிரசின்
ஹியூம்

(Allan

தந்றத

Octavian

(Father of Congress) என்று

Hume)

ஆலன்

அறழக்கப்படுகிறார்.

ஆக்தடவியன்

காங்கிரசின்

முதல்

தறலவரான W.C. Bannerjee இவ்வாறு ஹியூறம காங்கிரசின் தந்றத என்று
குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்தியாவில்

பல்தவறு

அரசு

பதவிகறள

வகித்தவர்

ஹியூம். இந்திய அரசுப் பணிகளில் பணியாற்றிய ஹியூம் அரசு சார்பற்ற
ஆதாரங்கள் மற்றும் தமது கணிப்பின் அடிப்பறடயில் இந்தியாவில் 1857-ல்
ஏற்பட்ட

மாசபரும்

ஏற்படக்கூடும்
காங்கிரஸ்

கிளர்ச்சிறய

என்று

என்ற

விட

தமாசமானததார்

அறிந்து, அத்தறகய

அறமப்றப

ஓர்

தபரபாயத்றதத்

வடிகாலாகத்

கிளர்ச்சி
தடுக்கதவ

ததாற்றுவித்தார்

என்று

கருதப்படுகிறது.
இந்த
மூலம்

ஓர்

காங்கிரஸ்

அறமப்பு

நல்லிணக்கம்

ஓர்

எதிர்க்கட்சியாக

சசயல்படுவதன்

ஏற்படுசமன்றும், மக்களின்

சகாந்தளிக்கும்

உணர்வுகளுக்கு ஓர் வடிகாலாக இச்சங்கம் அறமயும் என்றும் நம்பினார்.
இவர் இந்திய அரசாங்கத்தின் வருவாய், விவசாயம் மற்றும் வர்த்தகத் துறற
சசயலராக
அவர்களது

(1870-79)

பணியாற்றியதபாது

எண்ணங்கள்

குறித்தும்

சுமார்

இந்தியரது
30,000

நிறல

இரகசிய

பற்றியும்,

அறிக்றககள்

அடங்கிய 7 சதாகுப்புக் தகாப்புக்கறளப் பார்க்க தநரிட்டது. தமலும் 1881-ல்
தமடம் பிளவாட்ஸ்கி மூலம் இந்தியரது மனநிறல பற்றிய தனது கணிப்பு
சரியானதத என்பதும் உறுதியாயிற்று.
இவற்றிலிருந்து ஹியூம் இந்திய மக்களிறடதய சகாதித்துக் குமுறும்
தகாபம் இருப்பறதயும், அடித்தட்டு மக்கள் வன்முறறக் கிளர்ச்சி மூலம்
பிரிட்டீஷ் ஆட்சிறய அகற்றுவதற்குத் தயாராக உள்ளனர் என்றும் முடிவுக்கு

வந்தார். அத்தறகய சூழ்நிறல உருவாகாமல் இருப்பதற்கான முயற்சிகறள
தமற்சகாள்ளத் சதாடங்கினார்.
அரசுப்

1882-ல்
அரசியலில்

பணியிலிருந்து

பங்தகற்க

விலகிய

தவண்டுசமன்றும்,

ஹியூம்

இந்தியர்கள்

இந்தியர்கள்

சமுதாயப்

பிரச்றனகளால் பிளவுபடக் கூடாசதன்றும் சவளிப்பறடயாகத் சதரிவித்தார்.
இந்தியர்களின் தகாரிக்றககறள பிரிட்டீஷ் அரசு புறக்கணித்தல் கூடாது
என்றும் எடுத்துக் கூறினார்.
மார்ச்

1,

கல்கத்தா

1883-ல்

மாணவர்களுக்கு

எழுதிய

தனது

பல்கறலக்
கடிதத்தில்

கழகப்

பட்டதாரி

தன்னலமற்ற,

தியாக

மனப்பான்றம சகாண்ட 50 இந்தியர்கள் சகாண்ட அறமப்றப ததாற்றுவிக்க
தவண்டியதன்

அவசியத்றத

வலியுறுத்தினார்.

இந்திய

ததசிய

தறலவர்கதளாடு சதாடர்பு சகாண்டார். தமலும் இங்கிலாந்து சசன்று ரிப்பன்
பிரபு, ஜான் பிறரட் தபான்றவர்களின் ஆதரறவயும் தகாரினார். இந்தியாவில்
நறடசபற இருந்த மாநாடு குறித்த தகவல்கறள பிரிட்டீஷ் பத்திரிறககளில்
பிரசுரிக்க ஏற்பாடு சசய்தார். இந்தியா திரும்பிய ஹியூம் இந்திய ததசிய
காங்கிரஸ்

அறமப்றபத்

ததாற்றுவிக்கும்

முயற்சியில்

ஈடுபட்டார்.

ஹியூமின் வாழ்க்றக வரலாற்றற இயற்றிய வில்லியம் சவடர்பன் (William
Wedderbun) என்பவர் எதிர்வரும் தபரபாயத்றதத் தடுக்கதவ ஹியூம் இந்திய
ததசிய காங்கிரறசத் ததாற்றுவித்தார் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். ஹியூம் 1885
முதல் 1907 வறர காங்கிரசின் முதல் சபாதுச் சசயலாளராகப் (General Secretary)
பணியாற்றினார்.
இந்திய

ததசிய

காங்கிரஸ்

ததான்றுவதற்கு

முக்கியக்

காரணமாக

விளங்கிய ஹியூம், இந்தியக் கூட்டணியின் துறணயும், உதவியும் மிகவும்
அவசியம் என்று நன்கு அறிந்திருந்தார். பம்பாய், பூனா, சசன்றன, அலகாபாத்
மற்றும் கல்கத்தா ஆகிய இடங்களில் கழகங்கள் அறமக்கக் காரணமாக
இருந்த

சசல்வாக்குள்ள

கட்சிகசளல்லாம்

ஹியூமுடன்

சநருக்கமாக

உறழத்து ஒரு ததசிய அறமப்பு ததான்றுவதற்கு ஒத்துறழத்தன.
பானர்ஜியின்
காங்கிரசுக்கு
காங்கிரஸ்

தறலறமயிலான

பிரதிநிதிகள்
மாநாட்றட

இந்தியக்

அனுப்பியது

கல்கத்தாவில்

கழகம், இந்திய

ததசிய

மட்டுமல்லாமல், இரண்டாவது
கூட்டவும்

வழி

சசய்தது.

ஒதர

குறிக்தகாளுக்காக, இரண்டு ததசிய சங்கம் பாடுபடுவது சநடுநாள் சதாடர
இயலவில்றல.
கல்கத்தாவில்

ஆறகயால்
நறடசபற்ற

இரண்டாவது
தபாது,

கூட்டம்

இந்தியக்

1886

கழகத்

டிசம்பரில்
தறலவர்கள்,

அக்கழகத்றதக்

கறலத்துவிடுமாறும்,

காங்கிரசுடன்

தசர்ந்துவிடுமாறும்

தகட்டுக் சகாள்ளப்பட்டனர்.
காங்கிரஸ் இயக்கத்தின் தன்றம
ஆரம்ப காலத்தில் இந்தியாவிலிருந்த மற்ற மாநிலக் கழகங்கறளப்
தபாலதவ காங்கிரசும் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் டிசம்பர் மாதம் தன்னுறடய
ஆண்டுக்

கூட்டத்திறன

நடத்தி

வந்தது.

அடுத்து

வரும்

ஆண்டில்

சசயலாக்கும் அரசியல் அலுவல்கறளப் பற்றித் திட்டமிடவும், தீர்மானங்கள்
நிறறதவற்றவும்,

அடுத்த

மாநாட்றட

எங்கு

நடத்துவது

என்று

முடிசவடுக்கவும் இக்கூட்டங்கள் உதவின.
காங்கிரசின் கூட்டங்களில்
1885-ல் 79 நபர்களும்,
1886-ல் 434 உறுப்பினர்கள்,
1887-ல் 607 உறுப்பினர்களும்,
1888-ல் 1248 உறுப்பினர்களும்,
1889-ல் 1889 உறுப்பினர்களும்
கலந்து சகாண்டதன் மூலம் காங்கிரசின் திடமான வளர்ச்சிறய உணரலாம்.
தங்களது இயக்கத்றதப் பற்றி நாடு முழுவதும் அறியச் சசய்யும் ஆக்கப்
பணிகளில் தங்கறள ஈடுபடுத்திக் சகாள்ள எண்ணினர்.
இந்திய

ததசிய

காங்கிரஸ்

வரலாற்றிறன

மூன்று

கட்டங்களாகப்

பிரிக்கலாம்.
முதல் பகுதி - மிதவாதிகளின் காலம் - 1885 முதல் 1905 வறரயிலும்,
இரண்டாவது பகுதி - தீவிரவாதிகளின் காலம் - 1905 முதல் 1919 வறரயிலும்,
மூன்றாவது பகுதி - காந்தியக் காலம் - 1919 முதல் 1947 வறரயிலும்
என பகுக்கப்படுகிறது.
சகாள்றக முடிசவடுத்த முறற
அரசியல்

அலுவலக

காரியங்கறள

முடிசவடுக்க, இந்திய

ததசிய

காங்கிரஸ் தனக்சகன்று ஒரு மத்திய ஸ்தாபனத்றதப் பல ஆண்டுகளாக
ஏற்படுத்திக்

சகாள்ளவில்றல.

1890

வறர

வருடாந்திர

மாநாட்டில்

இச்சச்சரவு

எழுப்பப்படவும்

இல்றல.

பலதரப்பட்ட

எண்ணங்களும்,

அக்கறறகளும் சபற்றிருந்த மாநில அறிஞர்கறளச் சமாதானப் படுத்துவது
என்பது சிக்கலாக இருந்ததால், இவ்வாறான மத்திய ஸ்தானத்றத எழுப்ப
முடியாமல் இருந்தது எனலாம்.
அன்றறய

இந்திய

அரசியல்

நிறலயிலிருந்து

பார்ப்பின், மாநில

அறிஞர்கள் தங்கறள ஒரு சுயாட்சி உரிறம சகாண்டவர்களாகவும், தங்கள்
உரிறமகளில்

சபாது

விரும்பாதவர்களாகவும்
அறமப்பின்
விதிகள்

உள்தள

சவளிவட்டார
இருந்தார்கள்

தறலயீடுகறள

என்று

அறிகிதறாம்.

ஒற்றுறமயும், அறமதியும்

அறமக்கப்பட்டன.

அவர்கள்

இருப்பதற்கு

ஒவ்சவாருவருறடய

காங்கிரஸ்
ஏற்றவாறு

அக்கறறகளுக்கும்

குறிப்பாக மாநிலம் மற்றும் வகுப்புப் பிளவுகள் தபான்றவற்றிற்கு முக்கியக்
கவனம்.

சசலுத்தப்பட்டது.

பிளவுகறளத்

தவிர்ப்பதற்காக, 'அகில

இந்திய

ஸ்தாபனமான இந்திய ததசிய காங்கிரஸ், ததசிய பிரச்றனகள் மீ து மட்டும்
தான் அக்கறற காட்டும்' என்று முடிசவடுக்கப்பட்டது. இதனால் மாநிலம்
மற்றும் உள்ளூர் பிரச்றனகள் விலக்கப்பட்டன.

காங்கிரசின் ஆரம்ப கால தநாக்கங்கள்
காங்கிரஸ் ததான்றிய சபாழுது அதன் முக்கிய தநாக்கங்கள் மூன்று
வறகறயச்

சார்ந்திருந்தது.

முதலில்

இந்தியர்களுக்கும்,

ஆங்கிதலயர்களுக்கும் இறடதய நல்லுறவிறன ஏற்படுத்துதல், இரண்டாவது
இந்தியாவில் நிலவிய பல்தவறு பிரிவினர்கறள இறணத்து ஒதர இனமாக
இறணத்தல், இறுதியாக
இந்தியர்கறள
முதல்

கால

இந்திய

ஈடுபடுத்தும்

ஆட்சிப்

தகாரிக்றக.

கட்டத்தில்

காங்கிரசின்

பணியில்

1885

அதிக

முதல்

முக்கிய

1905

அளவில்

வறரயிலான

தநாக்கங்களாகவும்,

தகாரிக்றககளாகவும் இருந்த அம்சங்கள் பின்வருமாறு :றவசிராய், கவர்னர் ஆகிதயாரது ஆட்சிக்குழுக்கறள விரிவுபடுத்தி அவற்றில்
இந்தியர்களுக்கு அதிக இடங்கறள அளித்தல்.
இராணுவச் சசலவு மற்றும் பறடக்கலச் சசலறவக் குறறத்தல்.
இந்திய விவகாரச் சசயலர் பதவிறய நீக்குதல்.
இந்திய

நிர்வாகத்றதப்

நியமித்தல்.

பற்றி

மதிப்பீடு

சசய்ய

ஒரு

Royal Commission-ஐ

சபாதுப்பணித் ததர்வுகறள (Civil Services Exam) இங்கிலாந்திலும், இந்தியாவிலும்
ஒதர சமயத்தில் நடத்துதல்.
சபாதுப்பணிகளில்

(Public

Services)

இந்தியர்களுக்கு

அதிக

இடங்கறள

ஒதுக்குதல்.
சுயாட்சி நிறுவனங்களுக்கு அதிகமான அதிகாரங்கறளக் சகாடுத்தல்.
இந்தியத் சதாழில்கள், சதாழிற்சாறலகளுக்கு ஊக்கமளித்தல். கல்வி மற்றும்
தவறலவாய்ப்புக்கறள அதிகரித்தல்.
நிலவரிறயக்

குறறத்தல், நட்புறவுடன்

காவல்

துறறறய

சீர்திருத்தி

அறமத்தல்.
ஆட்சித் துறறயிலிருந்து நீதித்துறறறயப் பிரித்தல்.
துறணக்

தகள்விகறள

எழுப்பவும்,

வரவு

சசலவுத்

திட்டத்றத

விவாதிக்கவும் உரிறம சபற்ற பிரதிநிதித்துவ சட்டமன்றத்றத (Representative
Legislature) ஏற்படுத்துதல்,
பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்றத்தில் இந்தியப் பிரதிநிதிகளுக்கு இடமளித்தல்.
நிலச்சுவான்தாரர்களின்

சுரண்டலிலிருந்து

விவசாயிகறளப்

பாதுகாக்க

நடவடிக்றககள் தமற்சகாள்ளுதல்.
உப்பு வரிறயக் குறறத்தல்.
கிராம வங்கிகறள ஏற்படுத்துதல்.

காங்கிரஸ் ததாற்றமும், பிரிட்டீஷ் இயல்பும்
இந்திய ததசிய காங்கிரஸ் றவசிராய் டஃப்ரின் பிரபுவின் ஆதரதவாடு
தான் துவங்கப்பட்டது. இரண்டாவது காங்கிரஸ் கூட்டத்தில் (1886) கலந்து
சகாண்ட

பிரதிநிதிகளுக்கு

றவசிராய்

டஃப்ரின்,

அரசு

இல்லத்தில்

விருந்தளித்து சிறப்பித்தார். அதத தபான்று சசன்றன கவர்னர் கன்னிமாரா
பிரபுவும் மூன்றாவதாக சசன்றனயில் நறடசபற்ற காங்கிரஸ் கூட்டத்தில்
கலந்து சகாண்ட பிரதிநிதிகளுக்கு (1887) வரதவற்பளித்தார்.
ஆனால் ததசியவாதிகளின் வளர்ச்சி துவங்கியது முதல், பிரிட்டீஷ்
அரசு

தனது

சவறுப்றப

இவ்வியக்கத்தின்
அரசு

ஹியூமிடம்

காங்கிரஸ்

நறடமுறறகறள
சமுதாயப்

திறச

மீ து

காட்டத்

துவங்கியது.

மாற்றுவதற்காக, ஆங்கிதலய

பிரச்றனகறளப்

பற்றிய

விஷயங்களில்

காங்கிரசின் கவனத்றதத் திருப்ப தவண்டும் என்ற கருத்றதத் சதரிவித்தது.
இது

பற்றிய

விவாதங்களிலும்

காங்கிரஸ்

தீவிரமாக

ஈடுபடும்

என்ற

நம்பிக்றகயில் காங்கிரசிடம் துவக்கத்தில் ஆங்கிதலய அரசு நட்புறவுடன்
இருந்தது. சட்டசறபயிலும், நீதித்துறற மற்றும் பல துறறகளிலும் ததசியத்
தறலவர்களுக்குப்

பதவிகள்

அளிப்பதற்குக்

கூட

ஆங்கிதலயர்கள்

விருப்பத்துடன் இருந்தனர்.
ஆனால் காங்கிரஸ் ஒரு வறரமுறறயுடன் சசயல்படாமல், ததசிய
தபாராட்டக்

கருத்துக்கறளப்

சசய்தித்தாள்

மூலமாகவும்

அதிகாரிகள்

காங்கிரஸ்

சபாதுக்
பரப்பத்

கூட்டங்களின்

சதாடங்கிய

சசயல்கறளக்

மூலமாகவும்,

சபாழுது,

குறறகூறத்

பிரிட்டீஷ்

சதாடங்கினர்.

பிரிட்டீஷாரின் சசயல்கள் மூன்று முறறகளில் காணப்பட்டது.
பிரித்தாளும்

சகாள்றகறயத்

சதாடர்ந்து

பின்பற்றி,

ஆங்கிதலய

ஆதரவாளர்கறள காங்கிரசிற்கு எதிரான இயக்கங்கறளத் ததாற்றுவிக்கும்படி
ஊக்குவித்தனர். வகுப்பு வாதப் தபாராட்டங்களின் மூலம் இந்து, முஸ்லீம்
பிரிவிறனறய

ஊக்குவித்தனர்.

பிரித்தாளும்

சமுதாயத்தில்

அறனத்துப்

பிரிவிலும்

இக்சகாள்றக

மாநிலங்களுக்கு

எதிராக

எதிராக

சாதியிறனயும்,

சசயல்படுத்துவதற்கு
இருந்த

பல்தவறு

றகயாண்டனர்.

இப்படியாக

மாநிலங்கறளயும், சாதிகளுக்கு

வகுப்புகளுக்கு

முயற்சிகள்

சகாள்றகயிறன

எதிராக

வகுப்புகறளயும்

தமற்சகாள்ளப்பட்டன.

பிரிவுகளிறடதயயும்

தவற்றுறம

காங்கிரசினுள்

ஏற்படுத்த

இந்தப்

பிரித்தாளும் சகாள்றக (Divide & Rule Policy) பயன்படுத்தப்பட்டது
சலுறககள்

ஒருபுறம்,

மறுபுறம்

அடக்கு

சகாள்றகயிறன

ஆங்கிதலயர்

ததசியவாதிகளிறடதய

மிதவாதிகறள, இந்திய

இந்தியர்களின்

நியமனத்திற்கான

முறறகள்

பின்பற்றினர்.

அதிக

சிவில்

வயது

என்ற
அவர்கள்

பணித்துறறயில்

வரம்பில்

சலுறககள்

சகாடுத்தல் மூலம், அதிக எண்ணிக்றகயுள்ள இந்தியர்கறள மற்ற அரசுப்
பணிகளில் பங்சகடுத்துக் சகாள்ள வறக சசய்து திருப்தி சசய்தனர்.
கல்வித்

துறறயில்

புகுத்தியது, அரசின்

அதிக

மூன்றாவது

அளவில்

அரசு

கட்டுப்பாட்டிறனப்

சசயல்முறறயாகும்.

இந்திய

ததசிய

இயக்கம் வளர்ச்சி சபற்றதற்கு முக்கியக் காரணம் கல்வி வளர்ச்சிதய என்று
பிரிட்டீஷ்

அதிகாரிகள்

அறமப்புக்களிலும்,
கட்டுப்பாடுகறள

நம்பினர்.

ஆகதவ

சவளியிடப்பட்ட
தமற்சகாள்ள

கல்வி

பாட

விறழந்தது.

வளர்ச்சியிலும், அதன்

புத்தகங்களிலும்
1903-ம்

ஆண்டின்

அரசு
கல்விச்

சட்டத்தின்படி,

ஆசிரியர்கள்

மீ து

அதிக

கட்டுப்பாட்டிறன,

பள்ளி,

கல்லூரிகளில் ஒருவறகயான தமற்பார்றவயின் மூலம் விதித்தது. சமய
நிறுவனங்கள்

நடத்துகின்ற

தனியார்

கல்லூரிகளின்

முன்தனற்றத்திற்கு

உதவ அரசு தீர்மானித்தது. நவன
ீ
சமய சார்பற்ற கல்விக் சகாள்றகக்குப்
பதிலாக, சமய

அடிப்பறடயில்

பயிற்சிக்

கல்வி

தமற்சகாள்ளப்பட்டது.

இக்கல்விக் சகாள்றகயில் ஏற்பட்ட இப்புதிய மாற்றம் பல விறளவுகறள
ஏற்படுத்தியது.

ஏசனனில்

வாதத்திறனயும்

இச்சசயல்
சபருத்த

சமய

நம்பிக்றகயிறனயும், பிற்தபாக்கு

ஊக்குவித்தததாடு, எல்லா

பிரிவிறனகறளயும்
தநாக்கிறன

அது

ஊக்குவித்தது.

வளர்க்காமல்
வளர்ந்து

அபாயம்

தாராளக்

என்று

கருதி

வகுப்பு

மாணவர்களிறடதய

பிற்தபாக்குக்

வரும்

வறகயான

கருத்துக்கறள

சகாள்றகயுறடய
தாராள

வாதப்

அறிவியல்
வளர்த்தது.

சமுதாயத்திற்கு

கருத்துக்கள்

பரவுதலுக்கு

முற்றுப்புள்ளி றவக்கப்பட்டது.
காங்கிரஸ் மாநாட்டு கூட்டங்கள்
1885 முதல் 1905 வறர இந்திய ததசிய காங்கிரஸ் அறமப்பின் ஆண்டுக்
கூட்டங்கள்
பம்பாய் (1885, 1889, 1904),
கல்கத்தா (1886, 1890, 1896, 1901),
சசன்றன (1887, 1894, 1898, 1903),
அலகாபாத் (1888, 1892),
நாக்பூர், லாகூர், பூனா, லக்தனா, அகமதாபாத், பனாரஸ் (1905)
ஆகிய இடங்களில் நறடசபற்றன. சபாதுவாக இக்கூட்டங்கள் ஒவ்சவாரு
ஆண்டும்

கிறிஸ்துமஸ்

விமரிறசயாக

விழாக்

நறடசபறும்.

காலத்தின்தபாது

சபாதுவான

சுமார்

பிரச்றனகள்
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நாட்கள்

விவாதிக்கப்பட்டு,

தீர்மானங்கள் நிறறதவற்றப்படும். Three Day Wonder, Yearly Tamash, Yearly Festival,
Festival of Educated Middle Class, Lawyers Paradise என்று
விமர்சிக்கப்பட்டன.

கற்றவர்கள்

ஆண்டு

பலவாறு

ததாறும்

இக்கூட்டங்கள்

கூடிப்தபசிக்

களித்து,

ஓய்சவடுத்து, உறங்கிச் சசல்லும் விழா என்று காங்கிரஸ் கூட்டத்றத லாலா
லஜபதி ராய் வர்ணித்தார்.
காங்கிரஸ் அறமப்பிற்கு இந்திய ததசிய யூனியன் (Indian National Union)
என்ற சபயறர றவக்கலாம் என்று ஹியூம் தயாசறன சதரிவித்தாலும்,

தாதாபாய்

சநௌதராஜியின்

அறிவுறரயின்படி

இந்திய

ததசிய

காங்கிரஸ்

(Indian National Congress) என்தற சபயர் சூட்டப்பட்டது.
காங்கிரசின்
தகாகுல்தாஸ்

முதல்

கூட்டம்

1885

டிசம்பர்

28-ல்

பம்பாய்

நகரில்

ததஜ்பால் சமஸ்கிருதக் கல்லூரியின் (Gokuldas Tejpal Sanskrit

College) மண்டபத்தில், கல்கத்தாவின் பிரபல வழக்கறிஞரான உதமஷ் சந்திர
பானர்ஜி (Womesh Chandra Bannergee) தறலறமயில் நறடசபற்றது.
இரண்டாவது

கூட்டம்

கல்கத்தாவில்

1886-ல்

தாதாபாய்

சநௌதராஜி

தறலறமயில் நறடசபற்றது.
மூன்றாவது கூட்டம் 1887-ல் சசன்றனயில் பக்ருதீன் தயாப்ஜி தறலறமயில்
நறடசபற்றது.

காங்கிரஸின் சசயல்பாடுகள்
காங்கிரஸ்

இயக்கத்றதத்

சதாடங்குவதற்குக்

காரணமாக

இருந்த

அறிஞர்களின் எண்ணங்கதள, இயக்கத்தின் திட்டங்களாகப் பிரதிபலித்தன.
சட்டசறப சீர்திருத்தங்கள், பறடச் சசலவுகறளக் குறறத்தல், நிலவரியில்
கட்டணத்றதச் சமமாக்குதல், பறடக்கலச் சட்டத்றத ரத்து சசய்தல், சட்டம்
மற்றும் நீதித் துறறயின் கீ ழிருந்த வருமானத் துறறறயப் பிரித்தல், அரசுப்
பணிகளுக்கான
கல்விறய

அபிவிருத்தி

நறடசபற்ற
இருந்த

ததர்வுகறள

ஒதர

சசய்தல்

திட்டங்களாகும்.
மாநிலங்கறள

தநரத்தில்

நடத்துதல், சதாழில்நுட்பக்

தபான்றறவ

இந்திய

துறணக்

இப்பிரச்றனகள்

இந்த

இயக்கத்தினால்

கண்டம்
பாதித்த

முழுவதிலும்
காரணத்தால்,

இப்பிரச்றனகள் அறனத்திந்தியப் பிரச்றனகளாகக் கருதப்பட்டன. எனதவ
இறவ கூட்டுக்தகாரிக்றககளாக எழுப்பப்பட்டன.
இந்தியாவிற்கு
ஆரம்ப

காலத்தில்

உடனடி

சுதந்திரம்

காங்கிரஸ்

தன்

தவண்டுசமன்ற

ஆரம்ப

தகாரிக்றகறய

முயற்சிகளில்

தசர்த்துக்

சகாள்ளவில்றல. ஜனநாயக அரசியலறமப்பில் படிப்படியாக சுயராஜ்யத்றத
ஏற்படுத்துவறததய தனது தநாக்கமாக காங்கிரஸ் சகாண்டிருந்தது. இது
இந்திய

ததசிய

காங்கிரசின்

தறலறம

வட்டாரங்களின்

அரசியல்

நம்பிக்றகறயதய பிரதிபலித்தது.
இந்திய ததசிய காங்கிரசின் ததான்றலுக்குக் காரணமாயிருந்த மாநிலக்
கழகங்களிலிருந்தத

அதனுறடய

ஆரம்ப

காலத்துத்

தறலவர்கள்

ததர்ந்சதடுக்கப்பட்டனர். பம்பாய் மாநிலக் கழகத்றதச் தசர்ந்த பிதராஷ் ஷா

தமத்தா, தாதாபாய் சநௌதராஜி, தக.டி.தில்லாங், பக்ருதீன் தயாப்ஜி, டீன் ஷா
இ.வாட்சா, பூனாவிலிருந்த
தகாபால

கிருஷ்ண

சர்வஜனிக்

சபாறவச்

தகாகதல, பாலகங்காதர

தசர்ந்த

எம்.ஜி.ரானதட,

திலகர், சசன்றன

மகாஜன

சறபறயச் சார்ந்த பி.அனந்தசார்லு, சுப்பிரமணிய ஐயர், எம்.விஜயராகவர்,
பி.ரங்றகயா மற்றும் சி.சங்கரன் தபான்றவர்கள் ஆரம்ப காலத்தில் இந்திய
ததசிய காங்கிரசுக்குப் புகறழத் ததடித் தந்தனர்.
1886-ல் இந்திய கழகம் இந்திய ததசிய காங்கிரசுடன் இறணந்த தபாது
சுதரந்திர

நாத்

காங்கிரசின்

பானர்ஜி, A.M.தபாஸ், மன்தமாகன்

முன்னணித்

தறலறமப்

தகாஷ்

பதவிகறள

தபான்றவர்கள்

அலங்கரித்தனர்.

W.C.

பானர்ஜி தபான்ற சிலர் மாநிலக் கழகங்கறளச் தசர்ந்தவர்களாக இல்லாத
தபாதிலும்

ஹியூமுடன்

சகாண்டிருந்த

சநருங்கிய

சதாடர்பால்

இந்திய

ததசிய காங்கிரசில் முக்கியப் பதவி வகித்து வந்தனர். முன்னணியிலிருந்த
தறலவர்கள்

சபரும்பாதலார்

வழக்கறிஞர்களுக்கு

அடுத்தபடியாக

வழக்கறிஞர்களாக
இருந்தவர்கள்

பள்ளி மற்றும் கல்லூரி ஆசிரியர்களுமாவர்.

இருந்தனர்.

பதிப்பாசிரியர்களும்,

