www.tnpscexam.info

19 ஆ் ூ்றா்ி் சூக, சமய சீ்திு்த
இய்க்க்
* 19 ஆ் ூ்றா்ி் [ நவன
ீ இ்திய வரலா்றி் ] சூக, சமய
சீ்திு்த இய்க்க் ு்கிய இட் பெுகி்றன.
* இ்திய ம்க் மம்க்திய கு்ு்களான ெு்தறித்,
சம்ுவ், ுத்திர், ம்ு் மனிதாெிமான் மொ்ற
கு்ு்களா் மிகு் கவர்ெ்டன்.
* சூக , சமய சீ்திு்த இய்க்க் இ்தியாவி் முமல்்சி
இய்க்க் என அழை்க்ெ்டன.
* மம்க்திய தாராள சி்தழனக் ெரவியு், சீ்திு்த
இய்க்க் மதா்ுவத்ு காரணமாக அழம்தன.
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1. இராஜாரா் மமாக்ரா் :
* இராஜாரா் மமாக்ரா் நவன
ீ இ்தியாவி் விிபவ்ளி.
* இராஜாரா் மமாக்ரா் 1772 இ் வ்காள் ெூ்ளி
மாவ்ட்தி் , ெிராமண ுு்ெ்தி் ெிற்தா்.
* இராஜாரா் மமாக்ரா் இ்திய சீ்திு்த்களி்
ு்மனாியாக் திக்்தா்.
* இராஜாரா் மமாக்ரா் அமரெி், சம்கிுத் மொ்ற
பமாைிகழள் க்றா். ெி்ன் ொரசீக், ெிபர்ு, ஆ்கில்,
இல்தீ், கிமர்க், ெூ்ு மொ்ற பமாைிகழளு் க்ு்
மத்்தா்.
* இராஜாரா் மமாக்ரா் ஆ்கில், சம்கிுத், ொரசீக்,
வ்காள் மொ்ற பமாைிகளி் ெல ூ்கழள எுதிு்ளா்,
* இராஜாரா் மமாக்ரா்
[1] ஏு கிறி்ுவி் க்டழளக்,
[2] அழமதி்ு் மகி்்சி்ு் வைி மொ்ற ுறி்ெிட்து்த
ூ்கழள எுதிு்ளா்.
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* இராஜாரா் மமாக்ரா் ஆ்கில கிை்கி்திய நிுவன்தி் 1805
ஆ் ஆ்ு ெணியி் மச்்ு 1814 ஆ் ஆ்ு வழர
ெணியா்றினா்.
* இராஜாரா் மமாக்ரா் ுகலாய ம்ன் இர்டா் அ்ெு்ு
வை்க்ெ்ு வ்த ஓ்ு ஊதிய்ழத உய்்தி் பெற இ்கிலா்ு
பச்றா். இராஜாரா் மமாக்ரா் அவ்கு்ு ுகலாய ம்ன்
இர்டா் அ்ெ் " இராஜா " எ்ற ெ்ட்ழத வை்கினா்.
* இராஜாரா் மமாக்ரா் வ்காள பமாைியி் பவளிவ்த
ுதலாவு வார இதைான " ச்வா்பகௌுதி " ழய் பதாட்கினா்.
* இராஜாரா் மமாக்ரா் 1833இ் இ்கிலா்திு்ள ெிி்ட்
எ்ுமிட்தி் இற்தா்.
* இராஜாரா் மமாக்ரா் 1815 ஆ் ஆ்ு ஆ்மிய சழெழய்
பதாட்கினா். ெி்ன் இுமவ 1828 ஆ் ஆ்ு ெிர்ம சமாஜமாக
வள்்து.
* " ஒமர கடு் " எ்ற பகா்ழகயி் அி்ெழடயி் பொு
சமய்தி் ந்ெி்ழக பகா்டவ்களி் சழெயாக ெிர்ம சமாஜ்
இு்து.
* உெநிடத்க், விவிலிய், ு் ஆ் மொ்ற சமய ூ்களி்
கு்ு்கழள ஒ்றிழண்ு ெ்மவு சமய்தினிட்
ஒ்ுழமழய ஏ்ெு்த அவ் ுய்சி்தா்.
* ஆ்மிய சழெயி் ெணிழய மகிஷி திமெ்திரநா் தாூ் [
ரவ்திரநா்
ீ
தாூி் த்ழத ] மம்பகா்டா். இவ்தா் ெிர்ம
சமாஜ் எ்ு இ்சழெ்ு பெய் மா்ற் பச்தா். இ்தியாவி்
தழல சிற்த சூக அழம்ொக ெிர்ம சமாஜ்ழத உுவா்கினா்.
மகிஷி திமெ்திரநா் தாூு்ு மகச் ச்திர பச் உதவியாக
இு்தா்.
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* மகச் ச்திர பச் ுய்சியா் 1872 ஆ் ஆ்ு ெலதார
மணுழற, ுை்ழதக் திுமண் மொ்றவ்ழற தழட பச்ு்
ச்ட் இய்ற்ெ்டு. இ்ச்ட் கல்ு் திுமண்ழது்,
விதழவக் முமண்ழது் ஆதி்து.
* 1829 இ் வி்லிய் பெ்ி் ெிரு சதி ுழறழய ஒைி்க ு்
வ்த மொு, இராஜாரா் மமாக்ரா் அவு்ு உுுழணயாக
இு்தா்.
* இராஜாரா் மமாக்ரா் விதழவக் முமண், பெ்க்வி,
பெ்கு்கான பசா்ுிழம மொ்றவ்ழற ஆதி்தா்.
இ்தியாவி் ஒுழம்ொ்ு்ு சாதிுழற பெு் தழட்க்லாக
இு்ெழத உண்்தா். மனித ுல்தி் சம்ுவ்தி் அழசயாத
ந்ெி்ழக பகா்ிு்தா்.
* இராஜாரா் மமாக்ரா் தாமம ஒு ு்ீ் ுை்ழதழய த்ு
எு்ு் பகா்டா்.
* 1817 இ் சமய் ெர்ொளரான மடவி் மெ் எ்ெவுட் மச்்ு
க்க்தாவி் இ்ு க்ூிழய [ த்மொழதய க்க்தா மாநில்
க்ூி ] நிுவினா். பெ்கு்கான ெ்ளிகழளு் நிுவினா்.
TNPSC மத்ு்கான தமி் நட்ு நிக்ுகு்ு : www.tnpscexam.info

2. பெ்றி விவிய் படமராசிமயா:
* பெ்றி விவிய் படமராசிமயா 1809 இ் க்க்தாவி் ெிற்தா்.
* பெ்றி விவிய் படமராசிமயா க்க்தா இ்ு் க்ூியி்
ஆசிியராகு் ெணியா்றினா்.
* பெ்றி விவிய் படமராசிமயா இள் வ்காள இய்க்ழத
நிுவினா்.
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* பெ்றி விவிய் படமராசிமயா 1833 இ் காலரா மநா் க்ு
இள் வயதிமலமய இற்தா்.
* பெ்றி விவிய் படமராசிமயா - வி் சீட்க் படமராசிய்க்
எ்ு், அவரு இய்க் இள் வ்காள இய்க் எ்ு்
அழை்க்ெ்டு.
* படமராசிய்க் பெ்க்வி, பெ் உிழமழய பெிு்
ஆதி்தன்.
* படமராசிய்க் உுவ வைிொு, ஜாதிுழற, ூட ந்ெி்ழகக்
ஆகியவ்ு்ு எதிராக ெ்மவு அழம்ுகழள ஏ்ெு்திு்
விவாத்க் நட்திு் சீ்திு்த்தி் ஈுெ்டன்.
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3. ெிரா்்தனா சமாஜ் [ 1867 ] - ஆ்மரா்
ொ்ுர் :
* ெிரா்்தனா சமாஜ் டா்ட் ஆ்மரா் ொ்ுர் எ்ெவரா் 1867
ஆ் ஆ்ு ு்ழெயி் மதா்ுவி்க்ெ்டு. இு ெிர்ம
சமாஜ்திலிு்ு உதயமானதாு்.
* இ்ு சமய்தி்ு்மளமய சீ்திு்த்கழள் பகா்ு வுவு
ெிரா்்தனா சமாஜ்தி் மநா்கமாு்.
* ெிரா்்தனா சமாஜ் சமெ்தி, கல்ுமண், பெ்க் ம்ு்
தா்்த்ெ்மடா் மம்ொு, ெ்தா அணிு் ுழறழய ஒைி்த்
மொ்ற நடவி்ழககளி் ஈுெ்டு.
* ெிரா்்தனா சமாஜ் தா்்த்ெ்ட ம்கு்காக இரு் ெ்ளிக்,
அனாழத இ்ல்க், ொுகா்ு இ்ல்கழள நட்தியு.
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* 1870 இ் நீதிெதி எ்.ஜி.ரானமட , ஆ்.ஜி.ெ்டா்்க் ஆகிய
இுவு் ெிரா்்தனா சமாஜ் இய்க்தி் மச்்ு, இ்த
இய்க்தி்ு வலிழம மச்்தன்.
* நீதிெதி எ்.ஜி.ரானமட - த்காண க்வி் கைக்.
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4. ஆிய சமாஜ் [ 1875 ] - ுவாமி தயான்த
சர்வதி :
* 1875 ஆ் ஆ்ு ெ்ொயி் ுவாமி தயான்த சர்வதி ஆிய
சமாஜ்ழத மதா்ுவி்தா்.
* ுஜரா்தி் க்தியவா் ெுதியி் " ூ்வி " எ்ுமிட்தி்
ெிராமண் ுு்ெ்தி் ுவாமி தயான்த சர்வதி [ 1824 - 1883 ]
ெிற்தா்.
* ுவாமி தயான்த சர்வதி ஒு சிற்த அறிஞ். இவரு இய்பெய்
ூ் ச்க்.
* ுவாமி தயான்த சர்வதி மவத்களி் ூற்ெ்ு்ள
அழன்ுமம உ்ழம என க்டறி்தா்.
* " மவதகால்தி்ு திு்ு்க் " எ்ெமத ுவாமி தயான்த
சர்வதி அவ்களி் ுை்கமாு்.
* ெிற சமய்கு்ு மத் மாறியவ்கழள மீ ்ு் இ்ு
அழம்ு்ு பகா்ு வு் மநா்க்ுட் "ு்தி" இய்க்ழத
பதாட்கினா். இவரு கு்ு்கழள உ்ளட்கிய "ச்யா்்த
ெிரகா்" எ்ு் ூழலு் எுதினா்.
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* ெ்ொயி் மதா்ுவி்க்ெ்ட மொதிு் , ஆிய சமாஜ்
ெ்சா்ெி் ச்தி மி்க இய்கமாக வள்்து. இ்தியாவி் ெல
ெுதிகளி் தனு தா்க்ழத ஏ்ெு்தியு.
* ஆிய சமாஜ் க்வி வள்்சி்காக அு்ொுெ்டு. 1886 இ்
ுதலாவு தயான்த ஆ்கிமலா மவத ெ்ளி [ D. A. V ] லாூி்
நிுவ்ெ்டு.
* தயான்த சர்வதியி் ு்கிய சீட்களான லாலா லஜெதிரா்,
லாலா ெ்்ரா், ம்ு் ெ்ித ுுத், ஆகிமயா் விுதழல
இய்க்தி் ெ்மக்றன்.
* ொல க்காதர திலக் ம்ு் மகாகமல மொ்மறா் ஆிய
சமாஜ்தி் த்ுவ்களிு், மகா்ொுகளிு் மிு்த ஈுொு
பகா்ிு்தன்.
* " ுமதசி " ம்ு் " இ்தியா இ்தியு்மக " மொ்ற ுை்க்கழள
ுத் ுதலி் ுை்கியவ் ுவாமி தயான்த்.
* ுவாமி தயான்த் இ்ு சமய்தி் " மா்ி் ூத் " என
அழை்க்ெ்டா்.
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5. ெிர்ம ஞானசழெ [ 1875 ] - ெிளவா்்கி
ம்ு் பெ்றி எ்.ஆ்கா் :
* 1875 ஆ் ஆ்ு ர்யாழவ் சா்்த ெிளவா்்கி அ்ழமயா்
ம்ு் அபமி்காவி் பெ்றி எ்.ஆ்கா் எ்ற இுவராு்
அபமி்காவி் நிூயா்் நகி் ெிர்ம ஞானசழெ [ 1875 ]
நிுவ்ெ்டு.
* ெிர்ம ஞானசழெ [ 1875 ] கடு் ெ்தி ம்ு் உ்ழம அறிழவ
பெுவத்காக நிுவ்ெ்டு. " திமயா் " எ்றா் கடு் எ்ு்,
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" மசாொ் " எ்றா் அறிு எ்ு் பொு்ெு். ஆகமவ "
திமயாமசாெி " எ்றா் கடுழள் ெ்றிய அறிு எ்ு
பொு்ெு்.
* இன , நிற சமய ொுொுக் இ்றி உலக சமகாதர்ுவ்ழத
ஏ்ெு்ுவு் ெ்ழடய சமய் ம்ு் த்ுவ்கழள ஆ்ு
பச்வு் இவ்களு ு்கிய மநா்க்.
* இ்தியாவி் ெிர்ம ஞானசழெ 1882 ஆ் ஆ்ு பச்ழன
அழடயா்றி் த்களு தழலழமயிட்ழத நிுவியு. ெி்ன்,
1893 இ் அ்னி பெச்் அ்ழமயா் இ்தியாவி்ு வ்ு,
ஆ்கா்ி் மழறு்ு் ெி் தழலழம தா்கினா்.
* அ்னி பெச்் மத் மமாக் மாளவியாுட் இழண்ு
ெனராசி் [ காசி ] ம்திய இ்ு க்ூிழய நிுவினா். ெி்ன் அு
ெனரா் இ்ு ெ்கழல்கைகமாக வள்்சியழட்து.
* ெிர்ம ஞானசழெயி் மநா்க்கழள ெர்ுவத்காக அ்னி
பெச்் அவ்க் " நிூ இ்தியா " எ்ற பச்தி்தாழள நட்தி
வ்தா்.
* அ்னி பெச்் அரசியலி் த்ழன ஈுெு்தி் பகா்ு
இ்திய்க் ுயா்சி பெுவத்காக த்னா்சி இய்க்ழத
உுவா்கினா். இ்விய்க் இ்திய மதசிய இய்க்தி்ு
உ்மவக் அளி்து.
* அ்னி பெச்் அழடயாறி் ஒு ூலக்ழத நிுவி ெைழமயான
சம்கிுத ூ்கழள ொுகா்ு வ்தா்.
TNPSC மத்ு்கான தமி் நட்ு நிக்ுகு்ு : www.tnpscexam.info

6. ுவாமி விமவகான்து் ராமகிு்ண
இய்கு் :
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* இராம கிு்ண இய்க் இராம கிு்ண ெரமெ்சி் பெயழர
அி்ெழடயாக பகா்ு ஏ்ெு்த்ெ்டு.
* இராம கிு்ண இய்க் ுவாமி விமவகான்தரா் 1897 ஆ்
ஆ்ு மம 1ஆ் நா் ுவ்க்ெ்டு.
* இராம கிு்ண மட் 1897 ஆ் ஆ்ு பகா்க்தாவி்ு அுகி்
உ்ள மெூி் ுவாமி விமவகான்தரா் நிுவ்ெ்டு.
* ெ்ளிக் , க்ூிக் , மு்ுவமழனக், அனாழத இ்ல்க்,
ஆதிவாச நல், ுவ்க க்வி மொ்றவ்ழற நிுவி அவ்றி்
ூல் ம்கு்ு உதவிு், சூக்தி்ு மசழவு் பச்வமத
இ்த இய்க்தி் ுறி்மகா்.
* இராம கிு்ண ெரமெ்ச் வ்காள்தி் ஒு ெிராமண்
ுு்ெ்தி் 1836 ஆ் ஆ்ு ெிற்தா். இவரு ுழணவியா் பெய்
சாரதா மணி மதவி. த்சிமணுவர் எ்ற இட்தி் உ்ள காளி
மகாவிலி் அ்்சகராக ெணியா்றினா்.
* 1886 இ் இராம கிு்ண ெரமெ்ச் இய்ழக எுதினா்.
* இராம கிு்ண ெரமெ்சி் மழறு்ு் ெி் அவரு ு்கிய
சீடரான விமவகான்த் என அழை்க்ெ்ட நமர்திரநா் த்தா,
இராம கிு்ண ெரமெ்சி் பகா்ழகழய உலக் ுுு்
ெர்ெினா்.
* ுவாமி விமவகான்த் க்க்தாவி் பச்வமி்க வ்காள்
ுு்ெ்தி் ெிற்ு [ 1863 - 1902 ] ்கா்ி் ச்் க்ூியி்
ெயி்றா். 1886 இ் விமவகான்த் ுறவற் ூ்டா். மவதா்த
த்ுவ்ழத அவ் மொதி்தா்.
* விமவகான்த் 1893 ஆ் ஆ்ு பச்ட்ெி் அபமி்காவி்
சிகாமகா நகி் நழடபெ்ற உலக சமய மாநா்ி் கல்ு பகா்ு
" எ் சமகாதர சமகாதிகமள " என தனு ுத் உழரயி் ூல்
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இ்திய் ெ்ொ்ி் சிற்ழெு் , இ்ு சமய்தி்
மம்ழமழயு் உலகறிய் பச்தா்.
* விமவகான்த் " ுற்த் ம்ு் மசழவ " இர்ுமம நவன
ீ
இ்தியாவி் இு பகா்ழககளாக இு்க மவ்ு் என்
ூறினா். "ஜீவாமவ சிவா " எ்ற ந்ெி்ழகயி் அி்ெழடயி்
"ம்க் ெணிமய கடு் ெணி" எ்ு ூறி் பதா்டா்றினா்.
* விமவகான்த் வலிழம ம்ு் த்ன்ெி்ழகழய தமு
அி்ெழட பகா்ழககளாக் பகா்ிு்தா். ஏழை ம்ு்
தா்்த்ெ்மடாி் வா்்ழகழய மம்ெு்த உழை்ுமாு
ம்கழள அவ் மக்ு் பகா்டா்.
* " மனிது்ு பச்ு் மசழவமய கடுு்ு ஆ்ு் மசழவ"
எ்ு அவ் திடமாக ந்ெினா்.
* இராமகிு்ண இய்க் மம்ு வ்காள்தி் உ்ள ு்தரவன்
ெுதியி் ூிய ஒளிழய் ெய்ெு்தி மி்சார் உ்ெ்தி பச்ு்
தி்ட் மதா்ுவத்ு ு்கிய ெ்ு வகி்து.
* ஐ்கிய நாுகளி் க்வி அறிவிய் ம்ு் கலா்சார ுுவி்
தழலழம இய்ுந் பெடி்மகா மமய் 1993 ஆ் ஆ்ு
பசா்பொைிவா்ு் மொு "1897 ஆ் ஆ்ு பதாட்க்ெ்ட
இராமகிு்ண இய்க்தி் அழம்ு ம்ு் பசய்ொுக் 1945
இ் ஏ்ெு்த்ெ்ட "ுன்மகாவி் " அழம்ழெ் மொ்மற
இு்ெதா் தா் மிகு் ஈ்்க்ெ்ிு்ெதாக ுறி்ெி்ு்ளா்.
TNPSC மத்ு்கான தமி் நட்ு நிக்ுகு்ு : www.tnpscexam.info

7. ெ்ித ஈ்வர ச்திர வி்யாசாக் :
* ெ்ித ஈ்வர ச்திர வி்யாசாக் ஒு சிற்த க்வியாள். மனித
மநயமி்கவ். 1820 இ் வ்காள்தி் மி்னாூி் ஒு கிராம்தி்
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ெிற்தா். ந்ு ெி்ு வி்லிய் மகா்ழட க்ூியி் வ்காள
பமாைி்ுழறயி் தழலழம் ெ்ிதரானா்.
* இ்திய சுதாய்தி் க்விழய் ெர்ுவத் ூலமாகமவ
சீ்திு்த் பகா்ுவர ுிு் எ்ு ெ்ித ஈ்வர ச்திர
வி்யாசாக் குதினா். பெ்கு்காக ெல ெ்ளிகழள நிுவினா்.
பெூ் ெ்ளிகழள நிுவ J.D.பெூ் எ்ெவு்ு உுுழணயாக
இு்தா்.
* ெ்ித ஈ்வர ச்திர வி்யாசாக் க்க்தாவி் பம்மரா
மொலிட் நிுவன்ழத ஏ்ெு்தினா்.
* ெ்ித ஈ்வர ச்திர வி்யாசாக் விதழவக் முமண்ழத
ஆதி்தா். 1856 ஆ் ஆ்ு விதழவக் முமண் ச்ட்
நிழறமவ்ற்ெ்டு.
* க்விழய் ெர்ுவத்ு ெ்ித ஈ்வர ச்திர வி்யாசாக்
மம்பகா்ட ுய்சிகழள ொரா்ு் வித்தி் அவு்ு "
வி்யாசாக் " எ்ற ெ்ட் வை்க்ெ்டு.
TNPSC மத்ு்கான தமி் நட்ு நிக்ுகு்ு : www.tnpscexam.info
8. மஜாதிொ மகாவி்தா ூமல - " ச்ய மசாத் சமாஜ் " [ உ்ழம
மதுமவா் ச்க் ] :
* மஜாதிொ மகாவி்தா ூமல மகாரா்ிர்தி் ஒு தா்்த்ெ்ட
ுு்ெ்ழத் சா்்தவ். உய்்த ஜாதி ஆதி்க்ு்ு் , ெிராமணிய
ச்திகு்ு் எதிராக அவ் தனு வா்நா் ுுவு் நீ்ட
மொரா்ட்ழத மம்பகா்டா்.
* ஆதரவ்ற ுை்ழதகு்காக ஆதரவ்மறா் இ்ல்ழத நிுவிய
ுத் இ்ு இவ் தா்.
* 1873 இ் ஜாதி ுழறழய எதி்்ு் மொராட " ச்ய மசாத் சமாஜ்
" [ உ்ழம மதுமவா் ச்க் ] எ்ற அழம்ழெ ஏ்ெு்தினா்.
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* மகாரா்ிர்தி் விதழவக் முமண இய்க்தி்ு
ு்மனாியாக பசய்ெ்டா்.
* சமெ்தி ுழறழய விு்ெினா்.
* ெிராமண்கழள எதி்்ு , தா்்த்ெ்மடாி் நிழலழய
மம்ெு்த த் வ்ி்
ீ
அுகிமலமய ுள் அழம்ு
தா்்த்ெ்மடா் நீ் எு்ு ெய்ெு்ுமாு பச்தா்.
* மஜாதிொ மகாவி்தா ூமல ம்ு் அவரு மழனவி இுவு்
இழண்ு 1851 இ் ூனாவி் ுதலாவு பெ்க் ெ்ளிழய
நிுவின்.
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9. ச் ழசயு அகமு கா் - அலிகா் இய்க்
:
* அலிகா் இய்க் ச் ழசயு அகமு கா் எ்ற ஆ்கிமலய
அரசா்க்தி் ெணியா்றிய நீதி்ுழற அுவலரா்
மதா்ுவி்க்ெ்டு.
* அலிகா் இய்க் நவன
ீ க்விழயு் , சூக்
சீ்திு்த்கழளு் ு்ீ்களிழடமய ெர்ெ அழம்க்ெ்ட
ுத் ம்ு் மிக ு்கியமான அழம்ொு்.
* 1863 இ் க்க்தாவி் ுகமதிய இல்கிய கைக்
மதா்ுவி்க்ெ்டு. ஆ்கில் க்விழயு் , மமழலநா்ு
அறிவியழலு் ெர்ுவமத இத் மநா்க். வ்காள்தி் இ்த
இய்க் ெல ெ்ளிகழள நிுவியு.
* 1864 ஆ் ஆ்ு காசி்ூ் எ்ுமிட்தி் ச் ழசயு அகமு கா்
ஓ் ெ்ளிழய நிுவினா். ெி்ன் இு அறிவிய் கைக்
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என்ெ்டு. இ்கைக் ெ்மவு அறிவிய் ூ்கழள உுு
பமாைியி் பமாைி பெய்்ு பவளியி்டு.
* ச் ழசயு அகமு கா் 1866 இ் ுகமதிய க்வி் கைக்ழத
மதா்ுவி்தா். ு்ீ்கு்ு ஆ்கில் க்வி ுக்ுவத்காக
1875 இ் அலிகாி் அவ் ஒு ெ்ளிழய நிுவினா். இுமவ
ெி்ன் ஆ்கிமலய கீ ்்திழச் க்ூியாகு், த்மொழதய
அலிகா் ு்ீ் ெ்கழல்கைகமாகு் வள்்சி அழட்து.
* ச் ழசயு அகமு கா் பெ்க் ுக்திழர [ ெ்தா ] அணிவழத
நீ்கு் , பெ்க்வி வளரு் ொுெ்டா்.
* ச் ழசயு அகமு கா் ு்ீ்களிழடமய த்ுழடய
சீ்திு்த் பகா்ழகழய ெர்ுவத்காக தாசி் - உ் - அல்
எ்ு் தினசி ெ்திி்ழகழய நட்தினா்.
* இ்ு்கு் , ு்ீ்கு் இ்தியா எ்கி்ற அைகிய
ெறழவயி் இு க்க் எ்ு ூறினா்.
TNPSC மத்ு்கான தமி் நட்ு நிக்ுகு்ு : www.tnpscexam.info

திமயாொ்் ெிிு :
* ு்ீ் உமலமா்களி் ழவதீக ெிிவினரா்
மதா்ுவி்க்ெ்டமத திமயாொ்் இய்கமாு். இத் ு்கிய 2
ுறி்மகா் :
[1] ு் ஆ் ம்ு் ொி் இ் உ்ளவாு இ்லாமிய
மொதழனகழள ு்ீ்களிழடமய ெர்ுவு.
[2] அ்நிய ஆ்சியாள்கு்ு எதிராக ஜிகா் எ்ற உிழம
மொரா்ட்ழத பதாட்வு.
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* ுகமு உ் ொச் எ்ற ுதிய திமயாொ்் இய்க தழலவ்
இ்ெிிவி் சமய கு்ு்களி் அரசிய் ம்ு் அறிவா்்த
சி்தழனகழள் ுு்தினா்.
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சீ்கிய சீ்திு்த இய்க் : ொகி்தா் (
ெ்சா், லாூ் ) :* இ்தியாவி் ெிற இட்கழள் மொலமவ ெ்சா்ெிு் சீ்திு்த
இய்க்க் மதா்றின.
* ொொ தயா் தா் எ்ெவ் நிர்கா இய்க்ழத மதா்ுவி்தா்.
கடுழள உுவம்றவராக ( நிர்கா் ) வைி ெட மவ்ு் எ்ு
அவ் ூறினா்.
* ொொ ரா் சி் " நா்தாி " இய்க்ழத நிுவினா். இவரு சீட்க்
பவ்ழள உழட அணி்ு ுலா் உ்ெழத தவி்்தன்.
* 1870 இ் லாூ் ம்ு் அமி்தசரசி் ுவ்க்ெ்ட சி் சொ்க்
சீ்கிய சுதாய்ழத சீ்திு்த ு்ெ்டன்.
* 1892 இ் அமி்தசரசி் கா்சா க்ூி நிுவ்ெுவத்ு இ்த
சொ்க் உுுழணயாக இு்தன.
* ுுுகி ம்ு் ெ்சாெி இல்கிய்ழத இழவ ஆதி்ு்
மொ்றின.
* சீ்கிய ுு்வாரா்களிலிு்ு ஊை் மி்க மக்்கழள [
ூசாிகழள ] நீ்ுவத்ு 1920 இ் அகாலிக் ஒு இய்க்ழத
மதா்ுவி்தன். இு பதாட்ொன ச்ட்கழள இய்ற ெிி்ி்
அரசா்க்திட் வலிுு்த்ெ்டு. ெி்ன், அகாலிக் த்கழள
ஒு அரசிய் க்சியாக மா்றி் பகா்டன்.
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ொ்லி சீ்திு்த இய்க் :
* 1851 இ் ெி்ு்சி நுமராஜி ம்ு் S.S.பெ்காலி எ்ெவ்களா்
ெ்ொயி் ொ்லி சீ்திு்த இய்க் மதா்ுவி்க்ெ்டு.
* ொ்லி சீ்திு்த இய்க் ---> திுமண சட்ுகளி் சீ்திு்த் .
* " ஜக் மி்ரா " எ்ற மாத இதழை ெி்ு்சி நுமராஜி நட்தி
வ்தா்.
TNPSC மத்ு்கான தமி் நட்ு நிக்ுகு்ு : www.tnpscexam.info

10. சமரச ு்த ச்மா்்க ச்க் இராமலி்க அிக் :
* 1865 இ் சமரச ு்த ச்மா்்க ச்க் நிுவ்ெ்டு.
* வ்ளலா் 1870 இ் வடூு்ு ூ்ு ழம் பதாழலவிலிு்த
மம்ு்ு்ெ் எ்ற இட்தி்ு பச்றா். அ்ு 1872 இ் ச்திய
ஞான சழெழய் க்ட் பதாட்கினா்.
* கடுழள மஜாதி விவமாக வைிெடலா் எ்ு ூறினா்.
* மனித இன்தி்ு பச்ு் பதா்மட மமா்ச்ழத அழடவத்கான
வைி - வ்ளலா்.
TNPSC மத்ு்கான தமி் நட்ு நிக்ுகு்ு : www.tnpscexam.info

11. ீ ழவு்ட ுவாமிக் :
* 1809 ஆ் ஆ்ு தமி்நாு, க்னியாுமி மாவ்ட்திு்ள
சாமி்மதா்ு எ்ற ஊி் ீ ழவு்ட ுவாமிக் ெிற்தா்.

www.tnpscexam.info
இவரு இய்பெய் ுிூு் பெுமா். இவழர அழனவு்
ு்ு்ு்ி எ்மற அழை்தன்.
* ீ ழவு்ட ுவாமிகளி் மொதழனக் கால்மொ்கி் "
அ்யாவைி " எ்ு பெய் பெ்று.
* " அ்யா வைி " ---> பத் திுவா்ூ் ம்ு் பத்ு
திுபந்மவலி ெுதிகளி் மவகமாக் ெரவியு.
* ீ ழவு்ட ுவாமிகளி் ூ்க் :
[1] அகல் திர்ு அ்மாழன
[2] அு் ூ்.
* ீ ழவு்ட ுவாமிகளி் மொதழனகழள அி்ெழடயாக்
பகா்ு " அ்யா வைி " சமய் ெரவியு. ெல இட்களி் " நிை்
த்க் " எ்ற வைிொ்ு் தல்க் க்ட்ெ்டன.
TNPSC மத்ு்கான தமி் நட்ு நிக்ுகு்ு : www.tnpscexam.info

ீ நாராயண ுு:
* மகரள்திலிு்ு மதா்றிய ுக் பெ்ற சூக சீ்திு்தவாதி ீ
நாராயண ுு ஆவா்.
* மகரள ம்களி் ு்மன்ற்தி்காக 1903 ஆ் ஆ்ு ீ
நாராயண ுு " த்ம ெிொலன மயாக் " எ்ற இய்க்ழத
பதாட்கினா்.
[ சிவகிிவ்்ககா ----> ீ நாராயண த்ம ெிொலன மயாக் ]
TNPSC மத்ு்கான தமி் நட்ு நிக்ுகு்ு : www.tnpscexam.info

ீ ொதசாு மகாராஜா :
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* ீ ொதசாு மகாராஜா ூ்கி் மாவ்ட்தி் உ்ள பச்வ்
பசைி்ொன ுு்ெ்தி் ெிற்தா். இவ் ழவணவராக மாறினா்.
* ீ ொதசாு மகாராஜா ழச்தனியழர் பகௌரவி்ு் வழகயி்
ெிமரமா ம்தி் எ்ு் மகாயிழல் க்ினா்.
TNPSC மத்ு்கான தமி் நட்ு நிக்ுகு்ு : www.tnpscexam.info

டா்ட் B.R.அ்மெ்க் :
* டா்ட் B.R.அ்மெ்க் தா்்த்ெ்டவ்க் ம்ு் தலி்
ம்களி் கடுளாக் குத்ெுகி்றா்.
* டா்ட் B.R.அ்மெ்க் 1924 ஆ் ஆ்ு ஜூழல மாத்
சாதியிலிு்ு வில்க்ெ்மடா் ச்க் [ ெகி் கிு்திகாரணி சொ
] எ்ற அழம்ழெ ஏ்ெு்தினா்.
* தீ்ட்தகாத ம்கு்ு மு்மிு்தி எ்ற பொு்ுள்தி்
ுிநீ் எு்ு் உிழமழய் பெுவத்காக , 1927 ஆ் ஆ்ு
ு்ழெயி் மக் மா்் எ்ற இட்தி் மெரணிழய
தழலழமமய்ு நட்தினா்.
TNPSC மத்ு்கான தமி் நட்ு நிக்ுகு்ு : www.tnpscexam.info

ுயமியாழத இய்கு் ,
ஈ.மவ.ரா.பெியாு் :
* 1921 க்ு்கழட மறியலி் மொு, த் பசா்த் மதா்ெிமலமய
1000 பத்ழன மர்கழள பவ்ி வ்்தினா்.
ீ
* 1924 ஆ் ஆ்ு - ழவ்க் மொரா்ட் . வ.மவ.ு.அ்யி் மசர்
மாமதவி ுுுல்தி் வுணாசிரம நடவி்ழகழய எதி்்தா்.
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* 1920 - 1925 வழர பெியா் கா்கிரசி் இு்ு பகா்மட வு்ு
வாி ெிரதிநிதி்ுவ பகா்ழகழய கா்கிர் ஏ்க மவ்ு் என
வலிுு்தினா்.
* 1925 ---> ுயமியாழத இய்க்ழத பதாட்கினா்.
* ுியரு, ுர்சி, விுதழல மொ்ற தமி் ஏுகழள் பதாட்கி
அவ்றி் ூல் தமு கு்ுகழள பெியா் ெர்ெி வ்தா்.
* பெியாி் அு்ெணிழய ொரா்ி தமி்நாு பெ்க்
மாநா்ி் 1938 ஆ் ஆ்ி் ஈ.மவ.ரா ு்ு " பெியா் " ெ்ட்
வை்க்ெ்டு.
* 27.06.1970 ஆ் ஆ்ு ஐ.நா வி் ுபன்மகா நிுவன் , த்ழத
பெியாழர " பத்ு ஆசியாவி் சா்ரீ் " என ொரா்ி
மொ்றியு.
TNPSC மத்ு்கான தமி் நட்ு நிக்ுகு்ு www.tnpscexam.info
S.No Social Reform

Establishment

Atmiya Sabha
1

ஆ்மிய சழெ

1815-1828

வொெி

1820-1828

ழசயு
அெமு
ரா்ெரலி

BRAHMO SAMAJ
ெிர்ம சமாஜ்

To make reforms in
the Hindu society

இராஜாரா்
Syed Ahmed of Rae
Bareilly

இய்க்

3

Objective

மமாக்ரா்

Wahabi Movement
2

By Whom
Raja Ram Mohan
Roy

1828

Raja Ram Mohan
Roy, Keshab
Chandra Sen,
Debendranath
Tagore

Popularized the
teachings of
Waliullah; stressed
role of individual
conscience in religion.

Emphasized on human
dignity, and criticized
social evils as Sati
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திமெ்திரநா்
தாூ் / மகச்
ச்திர பச்
/ இராஜாரா்
மமாக்ரா்
Henry Vivian
Derozio

Young Bengal
Movement
4

இள் வ்காள

1826-1832

விவிய்

இய்க்
5

Dharma Sabha

படமராசிமயா
1830

நா்தாி

1841-1871

Dr. Atmaram
Pandurang
1867

சமாஜ்

இ்திய

1870

சீ்திு்த ச்க்
9

Arya Samaj

1875

10.

Theosophical Society
[ திமயாமசாெிக்

1875

சழெ ]

ஆ்மரா்
ொ்ுர்

Indian Reform
Association
8

Opposed to liberal and
radical reforms
including Sati.
Spread the true spirit
of Sikhism & opposed
to all caste
distinctions.

தா்

Prarthana Samaj
ெிரா்்தனா

ொொ ரா் சி்
/ ொொ தயா்

/ நிர்கா

7

Radha Kanta Deva
Bhai Balak Singh
and Baba Ram Singh

Kuka/ Namdhari
Movement
6

பெ்றி

Opposed vices in the
society; believed in
truth, freedom, &
reason; social reform

Reforming Hindu
religious thought and
practice in the light of
modern knowledge.

Create public opinion
against child
Keshab Chandra Sen
marriages & for
legalizing the Brahmo
மகச் ச்திர
form of (Civil)
marriage & promote
பச்
the intellectual and
social service.
Swami Dayananda To reform Hindu
Saraswati
religion in North India
Madam HP
Advocated the
Blavatsky & Col. H.S revival &strengthening
Olcott
of ancient religions of
Hinduism, Deccan
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ர்யாழவ்
சா்்த

Zoroastrianism &
Buddhism.

ெிளவா்்கி
அ்ழமயா்
ம்ு்
அபமி்காவி்
பெ்றி
எ்.ஆ்கா்
1. 1815 ----> ஆ்மிய சழெ [ இராஜாரா் மமாக் ரா் - வ்காள் ] .
ெி்ன் ஆ்மிய சழெ 1828 இ் ெிர்ம சமாஜமாக மாறியு. [
திமெ்திரநா் தாூ் ]
2. 1833 ----> இள் வ்காள இய்க் [ க்க்தா ] பெ்றி விவிய்
படமராசிமயா
3. 1851 ----> ொ்லி சீ்திு்த இய்க் [ ெ்ொ் ] ெி்ு்சி நுமராஜி
ம்ு் s.s.பெ்காலி
4. 1865 ----> சமரச ு்த ச்மா்்க் - வ்ளலா்
5. 1867 ----> ெிரா்்தனா சமாஜ் ----> [ ு்ழெ - டா்ட் ஆ்மரா்
ொ்ுர் ]
6. 1873 ----> ச்ய மசாத் சமா் [ உ்ழம மதுமவா் ச்க் மகாரா்ிரா - மஜாதிொ ூமல ]
7. 1875 ----> ஆிய சமாஜ் [ ு்ழெ - ுவாமி தயான்த சர்வதி ]
8. 1875 ----> ெிர்ம ஞான சழெ [ ெிளவா்்கி அ்ழமயா் ம்ு்
பெ்றி எ்.ஆ்கா் - அமமி்கா / இ்தியா ( பச்ழன அழடயாு ) ]
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9. 1897 மம 1 ----> இராமகிு்ண இய்க் [ விமவகான்த் - மெூ் [
பகா்க்தா ]]
10. 1903 ----> த்ம ெிொலன மயாக் [ ீ நாராயண ுு - ( மகரளா /
சிவகிிவ்்ககா )]
11. 1924 ----> சாதியிலிு்ு வில்க்ெ்மடா் ச்க் [ ெகி்
கிு்திகாரணி சொ - அ்மெ்க் ]
12. 1925 ----> ுயமியாழத இய்க் [ பெியா் ]
13. ீ ழவு்ட ுவாமிக் - அ்யா வைி [ க்னியாுமி சாமி்மதா்ு ]
14. ொொ தயா் தா் ----> நிர்கா இய்க் [ ெ்சா் - சீ்கீ ய் ]
15. ொொ ரா் சி் ----> நா்தாி இய்க் [ ெ்சா் - சீ்கிய் ]

