
இ்திய ததசிய இய்க் 

* 1857 ஆ் ஆ்ு ததோ்றிய பெு் ுர்சியி் ில் உுவோனு 

இ்திய ததசிய இய்க். இு மோபெு் தெோரோ்டமோக மோறி, 
இுதியி் 1947 ஆ் ஆ்ு இ்தியோவி்ு விுதலல பெ்ு த்து. 
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* இ்தியோவி் இ்திய ததசிய இய்க் 

ததோ்ுவத்கோன கோரண்க் : 

1. ஆ்கில ஏகோதிெ்திய் [ அரசிய் ஒ்ுலம ] 

2. ஐதரோ்ெிய நோுகுட் பதோட்ு [ ஆ்கில பமோழிீ் தமலல 

நோ்ு் க்விீ் ] 

3. தகவ் பதோட்ு ம்ு் தெோ்ுவர்ு வள்்சி 

4. அ்சகு் பச்தி்தோு் 

5. 19 ஆ் ூ்றோ்ு சிக, சமய சீ் திு்த்க் 

6. ெி ்ீசோ ் பெோுளோதோர் ுர்ட் 

7. 1857 ஆ் ஆ்ு ுர்சி 

8. இன்ெோுெோு 

9. லி்டனு நி்வோக் 

10. இ்ெ்் மதசோதோ ச்சரு. 
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1. ஆ்கில ஏகோதிெ்திய் [ அரசிய் 

ஒ்ுலம ] 

* இ்திய ததசிய இய்க் ஏ்ெட ஆ்கில ஏகோதிெ்திய் ஒு 

ு்கியமோன கோரணமோு். 

* ஆ்கிதலய் இ்தியோ ுுவலதீ் த்க் க்ு்ெோ்ி் 

பகோ்ு வ்ததி் ில் ஒ்ுலமலய நிலல நோ்ின். இதனோ் 

இ்தியோ ஒதர நோு எ்ற எ்ண்லத ம்களிலடதய உுவோ்கின். 

இு ததசிய இய்க் மலர வழி வு்து. 
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2. ஐதரோ்ெிய நோுகுட் பதோட்ு [ ஆ்கில 

பமோழிீ் தமலல நோ்ு் க்விீ் ] 

* நோ்ி் ததசிய் வளர ஆ்கில பமோழி பெு் ெ்கோ்றியு. 

ஆ்கில் க்ற இ்திய்க் ததசிய இய்க்லத வள்்ு தலலலம 

தோ்கி நட்தி் பச்றன். 

* தமலல நோ்ு க்வி ில் ுத்தி், சம்ுவ், விுதலல, 

ததசிய், தெோ்ற தமலல நோ்ு கு்ு்க் இ்தியோவி் ெரவி 
ததசிய் ததோ்றலோயி்ு. www.tnpscexam.info 

* தமு் ெி்த இ்திய்களி் பமோழியோக ஆ்கில் அலம்து. 

* இ்திய்க் பெ்மனி, இ்தோலி, ஆகிய நோுக் 

ஐ்கியமலட்தலத் க்ு ஊ்கமலட்தன. எனதவ தோ்கு் 

விுதலல பெற எ்ணின். 
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3. தகவ் பதோட்ு ம்ு் தெோ்ுவர்ு 

வள்்சி 

* ரயி் ெோலதக், த்தி, அ்ச் தசலவக், ம்ு் சோலலக், 

கோ்வோ்க் ிலமோக தெோ்ுவர்ு வசதிக் 

அறிுக்ெு்த்ெ்டதோ் ம்க் இலடதய தகவ் பதோட்ு 

எளிதோகியு. 

* இ்திய்க் ஒுவு்பகோுவ் பநு்கமோயின். 

* தமு் , அகில இ்திய அி்ெலடயி் ததசிய இய்க் ததோ்று் 

இு வழி வு்து. 
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4. அ்சகு் பச்தி்தோு் 

* இ்திய் மி்ர் எ்ற ெ்தி ்லகீ் , ெ்ெோ் சமோ்சோ், அமி்த 

ெெோ் ெ்தி கோ, இ்ு, தகச , மரோ்தோ தெோ்ற ெ்தி லகக் 

பெோும்களி் கு்ு்கலள ெிரதிெலி்தன. 

* 1878 - இ் பகோ்ுவர்ெ்ட தோ்பமோழி் ெ்தி லக தலட் ச்ட் 

, ெ்தி ்லக ுத்திர்லத ெறி்து. இு ஆ்கிதலய ஆ்சி்ு 

எதிரோன எதி்்லெ வு்பெற் பச்து. 

5. 19 ஆ் ூ்றோ்ு சிக, சமய 

சீ் திு்த்க் 

6. ெி ்ீசோ ் பெோுளோதோர் ுர்ட் 
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7. 1857 ஆ் ஆ்ு ுர்சி 

* இ்கலக் ததசியவோத் மல்வத்ு கோரணமோக அலம்து. 
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8. இன்ெோுெோு 

* 1857 ஆ் ஆ்ு கலக் ெி ்ிஷோு்ு் , இ்தியு்ு் 

இலடதய தரீோத பவு்ுண்லவீ் ெர்ெர ச்ததக உண்லவீ் 

ஏ்ெு்தியு. 

* ஆ்கிதலய் ெி ்தோு் பகோ்லகலய ெி்ெ்றின். இத்ெி 

இன தவுெோ்ு் பகோ்லகலய கலடெிி்தன். இதனோ் 

ஆ்கிதலய் த்கலள உய்வோகு், இ்திய ம்கலள தோ்வோகு் 

குதின். 

* அலன்ு உய் ெதவிகு் ஆ்கிதலயு்தக வழ்க்ெ்டன. 

9. லி்டனு நி்வோக் 

10. இ்ெ்் மதசோதோ ச்சரு 

* ்ெ் ெிரு கோல்தி் ம்திய ச்ட சலெயி் இ்ெ்் மதசோதோ 

தோ்க் பச்ய்ெ்டு. 

* நீதிம்ற்களி் ஐதரோ்ெிய நீதிெதிகு்ு் , இ்திய 

நீதிெதிகு்ு் இலடதய நிலவிய இன தவுெோ்லட 

கலளவத்கோக இ்மதசோதோ பகோ்ுவர்ெ்டு. 

* இ்தியோவி் வோ்்த ெி ்ிஷோ் இதலன குலமயோக எதி்்தன். 

இுதியி் இு திு்ெ பெற்ெ்டு. 
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* இ்தலகய ெ்தவு கோரண்களோ் இ்தியோவி் ததசிய இய்க் 

ததோ்றியு. 
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ஆர்ெகோல அரசிய் கலக்க் :- 

1. ெி ்ி் இ்திய கழக் - 1851 [ வ்கோள் ] 

2. ெ்ெோ் கழக் - 1852 [ தோதோெோ் பநௌதரோெி ] 

3. கிழ்ு இ்திய கழக் - 1856 [ ல்ட் ] 

4. பச்லன ுததசி ச்க் - 1852 

5. ூனோ ச்வென் சலெ - 1870 

6. பச்லன மகோென ச்க் - 1884. 

இ்திய ததசிய கோ்கிர் : 

* ஆ்கில ஆ்சியி் ந்ெி்லக இழ்த இ்திய ம்க், இ்திய 

ததசிய கோ்கிர் எ்ற அலம்லெ ஏ்ெு்தின். 

* 1885 ஆ் ஆ்ு ஓ்ு பெ்ற ஆ்கில அதிகோ யோன ஆல் 

ஆ்தடவிய் கிூ் எ்ெவ ் ஆதலோசலன தெ ் இ்திய ததசிய 

கோ்கிர் ததோ்ுவி்க்ெ்டு. 

* கோ்கிரசி் ுத் ூ்ட் ு்லெயி் நலடபெ்று [ 1885 ]. W.C. 

ெோன்ெி தலலலம வகி்தோ். இ்தியோ ுுவதிு் இு்ு 72 

ெிரதிநிதிக் இ்மோநோ்ி் கல்ு பகோ்டன். 
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* சமய , ெோதி, பமோழி ம்ு் ெிரோ்திய தவுெோுக் இ்றி 
அலன்ு இ்திய்களி் ெிர்சலனக் ுறி்ு விவோத்க் 

நலடபெ்றன. 

* கோ்கிரசி் ுத் ூ்ட் ு்லெயி் நலடபெ்று [ 1885 ] 

* கோ்கிரசி் இர்டோ் ூ்ட் க்க்தோவி் நலடபெ்று [ 1886 ] 

* கோ்கிரசி் ி்றோ் ூ்ட் பச்லனயி் நலடபெ்று [ 1887 ]  
இ்திய ததசிய இய்க்தி் வரலோ்லற ி்ு ு்கிய 

நிலலகளோக அறி்ு பகோ்ளலோ். 
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1. மிதவோதி ததசிய் [ 1885 - 1905 ] 

* இ்கோல்தி் கோ்கிர் ெி ்ிஷோு்ு 

விுவோசமோகதவ பசய்ெ்டு. 

2. தவீிரவோதிக் கோல் (Exteremist Period) - [ 1906 - 1916 ] 

* ுததசி இய்க், தவீிரவோத ததசிய், த்னோ்சி இய்க் 

தெோ்றலவ நலடபெ்றன. 

3. கோ்தியி் கோல் (Gandhian Era) - [ 1917 - 1947 ] 

1. மிதவோதி ததசிய் [ 1885 - 1905 ]: 

* ததசிய இய்க்தி் பதோட்க கோலமோன இ்த் க்ட்தி் 

தோதோெோ் பநௌதரோெி, டெி்ூ.சி. ெோன்ெி, ுதர்திரநோ் ெோன்ெி, 
பெதரோஸோ தம்தோ, ெ்ுதீ்  தியோ்ெி, தகோெோலகிு்ண தகோகதல, 
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ி.ஈ. வோ்சோ, ஆன்த தமோக்தெோ், ரோ்ெிகோ  தகோ், ு்ரமணிய 

அ்ய் ஆகிதயோ் ு்கியமோன மிதவோதி ததசிய்தி் தலலவ்க். 

* இவ்க் ெி்த , நுவ்க்லத தச்்தவ்களோக இு்தன். எனதவ 

இவ்க் மிதவோதிக் என்ெ்டன். 

* மிதவோதிக் ஆ்கிதலய ் தந்லமயோன அுுுலறயி் 

ந்ெி்லக பகோ்ிு்தன். 

* த்க் தகோ ்லககலளீ் , வோத்கலளீ் அலமதியோன 

ுலறயி் தகோ ்லக மு்க் ில் நிலறதவ்ற விு்ெின். 

* மிதவோதிகளி் தகோ ்லகக் " அரசிய் ெி்லச " தெோ் உ்ளு 

என் கோ்கிரசி் இு்த இலளய தலலுலறயின் வ்ணி்தன். 

* பதோட்க கோல்தி் ஆ்கில அரு கோ்கிருட் ந்ு ெோரோ்ியு. 

அத் ெிறு கோ்கிர் நிலறய சீ் திு்த்கலள தக்ெதோ் ந்ு 

ர்தோனு. 

1. ுதர்திரநோ் ெோன்ெி 

* ுதர்திரநோ் ெோன்ெி இ்தியோவி் " ெ்் " எ்ு 

அலழ்க்ெ்டோ். 

* [ ுதர்திரநோ் ெோன்ெி - INDIAN CORPORATION - 1876 ] 

* ுதர்திரநோ் ெோன்ெி வ்க் ெி விலனலய அவ் குலமயோக 

எதி்்தோ். 

* ுதர்திரநோ் ெோன்ெி 1876 இ் அரசிய் சீ் திு்த்க் தகோ  

தெோரோுவத்கோக இ்திய கழக் ஒ்லற ததோ்ுவி்தோ். 

ுதர்திரநோ் ெோன்ெி நிுவிய இ்திய ததசிய தெரலவ [ 1883 ] , 

ெி்ன் 1886 இ் இ்திய ததசிய கோ்கிருட் இலண்க்ெ்டு. 
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* ெி. ு்ரமணிய ஐய் பச்லன மகோென சலெ ில் ததசிய்லத 

ெர்ெினோ். 

[1] தி இ்ு 

[2] ுததச மி்திர் தெோ்ற ெ்தி ்லககலளீ் அவ் நிுவினோ். 

* தோதோெோ் பநௌதரோெி இ்தியோவி் ுு் பெு் மனித் எ்ு 

அலழ்க்ெ்டோ். இ்தியோவி்கோன அதிகோர் ூ்வம்ற ூதரோக 

இ்கிலோ்தி் இவ் குத்ெ்டோ். ெி ்ி் நோடோும்ற்தி் 

பெோும்க் அலவயி் உு்ெினரோன ுத் இ்திய் இவதர 

ஆவோ். 

* தகோெோல கிு்ண தகோகதல கோ்தியி் ுுவோக குத்ெ்டோ். 

1908 இ் தகோெோல கிு்ண தகோகதல இ்திய் ெணியோள் 

கழக்லத ததோ்ுவி்தோ். நோ்ி்கோக பதோ்ு பச்ய 

இ்திய்கு்ு ெயி்சி அளி்ெதத இ்திய் ெணியோள் கழக்தி் 

தநோ்கமோு். 
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மிதவோதிகளி் வழிுலறக் : 

* ெி ்ிஷோ ் நீதி ம்ு் நியோய்தி் மிதவோதிக் பெு்த 

ந்ெி்லக லவ்திு்தன். உ்சோக்தி்ு், வழிகோ்ுது்ு் 

அவ்க் இ்கிலோ்லத எதி்தநோ்கியிு்தன். 

* தகோ ்லக மு்கலள அழி்த் , தீ் மோன்க் தெோுத், 

ூ்ட்க் நட்ுத் தெோ்ற வழிுலறகலளதய மிதவோதிக் 

ெி்ெ்றின். ெி்தவ்க் ம்ுதம அரசிய் நடவி்லககளி் 

ஈுெ்டன். 
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* அரசிய் உ லமகலளீ் , த்னோ்சிலயீ் ெி்ெியோக 

அலடவதத அவ்களு ுறி்தகோளோு். 

* ஆர்ெ கோல்தி் ெி ்ி் அரசோ்கு் இ்திய ததசிய 

கோ்கிரசி் ததோ்ற்லத வரதவ்று. 1886 இ் க்க்தோ 

கோ்கிர் மோநோ்ி் உு்ெின்கு்ு தலலலம ஆுந் ட் ் 

ெிரு ததநீ் விு்தளி்தோ். 

* கோ்கிரசி் தகோ ்லகக் அதிக ்க அதிக ்க அரசோ்க் 

கோ்கிரு்ு எதிரோக் திு்ெியு. ு்லி்கலள கோ்கிரசி் 

இு்ு விலகி இு்ுமோு ஊ்ுவி்து. 

* இ்த கோலக்ட்தி் ெி ்ிஷோரோ் நிலறதவ்ற்ெ்ட 

கோ்கிரசி் தகோ ்லக ஒ்தற ஒ்ு தோ். அு 1892 - இ்திய 

கு்சி் ச்ட். 

மிதவோதிகளி் சோதலனக் : 

[1] ம்களிலடதய ெர்த ததசிய விழி்ுண்லவ மிதவோதிகளோ் 

உுவோ்க ுி்து. 

[2] ெனநோயக், சிவி் உ லமக் , ெிரதிநிதி்ுவ நிுவன்க் 

தெோ்ற சி்தோ்த்கலள அவ்க் ெிரெல்ெு்தின். 

[3] ெி ்ிஷோ் எ்வோு இ்திய்கலள் ுர்ுகிறோ்க் எ்ு, 

மிதவோதிக் ம்கு்ு ு ய லவ்தன். தோதோெோ் பநௌதரோெி 
எுதிய " இ்தியோவி் வுலமீ் ெி ்ி் த்லமய்ற ஆ்சிீ் 

" எ்ற ூலி் " பச்வ ுர்ட் தகோ்ெோ்லட " 

விள்கியிு்கிறோ். இ்தியோவி் பச்வ் எ்பத்த வழிகளி் 

இ்கிலோ்ு்ு எு்ு் பச்ல்ெுகிறு எ்ெலத ெ்ியலி்ு் 

கோ்ினோ். 
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ஊதிய்க், தசமி்ு, ஓ்ூதிய்க், இ்தியோவிலிு்த ெி ்ி் 

ெலடகு்கோன பசலவின்க், ெி ்ி் வணிக நிுவன்களி் 

லோெ் எ்ெலவ அ்த ெ்ியலி் அட்கியிு்தன. 

* இலத்ெ்றி விசோ ்க ெி ்ி் அரசோ்க் பவ்ெி ுுலவ 

நியமி்து. அதி் ுத் இ்திய உு்ெினரோக தோதோெோ் பநௌதரோெி 
நியமி்க்ெ்டோ். 

[4] 1892 ஆ் ஆ்ு இ்திய கு்சி்க் ச்ட்தி் வோயிலோக ச்ட 

சலெ உு்ெின்களி் எ்ணி்லகலய உய்்தியு் 

மிதவோதிகளி் சோதலனயோு். 

இ்திய ததசிய இய்க் - ii  

* இ்திய ததசிய இய்க்தி் 1905 ஆ் ஆ்ு பதோட்கி தவீிரவோத 

கோல் பதோட்கியு. 

* தவீிரவோதிக் அ்லு தவீிர ததசிய வோதிக் ுணி்சலோன 

வழிுலறலய லகயோ்ு பவ்றி பெற ுிீ் எ்ு ந்ெின். 

1. ெோல க்கோதர திலக் 

2. லோலோ லெெதிரோ் 

3. ெிெி் ச்திரெோ் 

4. அரவி்த தகோ் ஆகிதயோ் தவீிரவோத தலலவ்களி் 

ு்கியமோதனோ். 

தவீிரவோத் ததோ்ுவத்கோன கோரண்க் : 

* 1892 ஆ் ஆ்ு இ்திய கு்சி் ச்ட்ெி ச்டசலெ வி வோ்க் 

தவிர தவு எ்த ுறி்ெிட்து்த பவ்றிலயீ் மிதவோதிக் 

பெற் தவறின். 
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* 1896 - 1897 ஆ் ஆ்ு ததோ்றிய ெ்ச்தினோு் , ெிதள் 

தநோயினோு் நோு ுுவதிு் ம்க் கு் ு்ெ்தி்ு 

ஆளோயின். 

* நிற பவறி கோரணமோக பத் ஆ்ெி ்கோவி் இ்திய்க் 

தமோசமோக நட்த்ெ்டன். 

* 1904 - 1905 ஆ் ஆ்ுகளி் நலடபெ்ற ர்ய - ெ்ெோனிய் 

தெோ ் , ஐதரோ்ெிய நோடோன ர்யோலவ ெ்ெோ் பவ்று. இதனோ் 

ஐதரோ்ெிய நோடோன ெி ்டலன இ்திய்களோு் பவ்ல ுிீ் 

என ஊ்க் ெிற்து. 

* க்ச் ெிருவி் ெி்தெோ்கோன ஆ்சி தவீிரவோத்ு்ு உடனி 

கோரணமோக அலம்து. 

* க்ச் ெிரு க்க்தோ மோநகரோ்சி ச்ட்லத [ 1899 ] பகோ்ு வ்ு 

இ்திய ் அதிகோர்லத ுலற்தோ். 

* க்ச் ெிருவி் ெ்கலலகழக்க் ச்ட் [ 1904 ], ெ்கலலகழக 

அலம்ுகளி் தத்்பது்க்ெ்ட உு்ெின ் எ்ணி்லகலய 

ுலற்து. ெ்கலல்கழக்க் அரசி் ுலறகளோக 

மோ்ற்ெ்டன. 

* க்ச் ெிருவி் இரோச ுதரோக ு்ற ச்ட் , அதிகோ க் இரகசிய 

கோ்ு் ச்ட் ம்களி் உ லமகலள் ெறி்து. 

* க்ச் ெிருவி் தமோசமோன நடவி்லக வ்க் ெி விலனயோு். [ 

1905 ] 
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* தவீிரவோதிகளி் தலலயோய ுறி்தகோ் "ுயரோ்ய்" அ்லு 

"ுு விுதலலதய " தவிர பவு் த்னோ்சி அ்ல. தவீிரவோதிக் 

ெி்ெ்றிய வழிுலறக் : 

* அரு நீதிம்ற்கலளீ், ெ்ளிகலளீ், க்ூ கலளீ் 

ுற்கணி்தன். 

* ுததசி் பெோு்கலள ஆத ்ெு. அ்நிய பெோு்கலள வோ்க 

மு்ெு. 

* ததசிய் க்விலய அறிுக்ெு்தி வள்்ெு. 

தவீிரவோதிகளி் தலலவ்க் : 

1. ெோலக்கோதர திலக் [ தலோகமோ்ய திலக் ] 

2. லோலோ லெெதிரோ் 

3. ெிெி் ச்திர ெோ் 

4. அரவி்த தகோ் 

1. ெோலக்கோதர திலக் [ தலோகமோ்ய திலக் 

] : 

* இ்தியோவி் ெி ்ிஷோு்ு எதிரோன ஒு ுுலமயோன 

இய்க்லத ததோ்ு வி்தவ் ெோல க்கோதர திலக். இவலர 

தலோகமோ்ய திலக் எ்ு் அலழ்ெ். 

* திலக் மரோ்தியி் மரோ்டோ, தகச  எ்ற வோர இத்களி் 

ிலமோக ெி ்டோஷோ ் பகோ்லகலய சோினோ். 

* திலக் 1908 இ் ஆு ஆ்ுக் சிலறவோச்தி்கோக மோ்்தல 

பகோ்ு பச்ல்ெ்டோ். 
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* திலக் 1916 இ் ூனோவி் த்னோ்சி கழக்லத அலம்தோ். " 

ுயரோ்ய் எனு ெிற்ு லம , அலத நோ் அலட்தத துீதவ் " 

எ்ு ுழ்கினோ். 

* திலக் கணெதி ம்ு் சிவோெி ெ்ிலகக் ில் ததசிய 

உண்லவ் ூ்ினோ். 

2. லோலோ லெெதிரோ் : 

* லோலோ லெெதிரோ் " ெ்சோ்ெி் சி்க் " எ்ு ெலரோு் 

அறிய்ெ்டவ். ுததசி இய்க்தி் இவ் ஆ்றிய ெ்ு 

மக்தோனு. 

* அபம ்கோவி் 1916 இ் த்னோ்சி கழக்லத லோலோ லெெதிரோ் 

ததோ்ுவி்தோ். 

* லோலோ லெெதிரோ் - மோ்்தல 

* லசம் ுுவி்ு எதிரோன தெோரோ்ட்தி் தெோீ் தியியி் 

கோயமலட்ு 1928 நவ்ெ் 17 இ் உயி் நீ்தோ். 

3. ெிெி் ச்திர ெோ்: 

* ெிெி் ச்திர ெோ் ஒு மிதவோதியோக தனு வோ்்லகலய் 

பதோட்கி தவீிரவோதியோக மோறியவ். ுததசி இய்க்தி் ெ்ு 

பகோ்டோ். 

* ெிெி் ச்திர ெோ் தனு அன் ெற்ு் தெ்ு்களோு் , 

எு்ு்களோு் ததசிய்லத நோ்ி் ிலல 

ுு்ுகளிபல்லோ் ெர்ெினோ். 
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4. அரவி்த தகோ்: 

* அரவி்த தகோ் ுததசி இய்க்தி் தவீிரமோக ெ்தக்றோ். 

அத்கோக சிலறெு்த்ெ்ு விுதலலயோன ெிறு ெிபர்ு் 

ெுதியோன ெோ்ி்தச யி் த்கி ஆ்மீக நடவி்லககளி் 

கவன் பசு்தினோ். 

வ்க் ெி விலனீ் தவீிரவோத எு்சிீ் [ 

1905 ] : 

* இ்திய ததசிய இய்க்தி் தவீிரவோத் ததோ்ுவத்ு 1905 ஆ் 

ஆ்ு வ்க்ெி விலன ஒு தீ் பெோறியோக அலம்து. 

க்ச் ெிருவி் உ்லமயோன ுறி்தகோ் : 

* இ்திய ததசிய்தி் அி்தளமோக விள்கிய வ்கோள்தி் 

வள்்ு வு் ததசிய்தி் வலிலமலய ுறியி்த். 

* வ்கோள்திலிு்த இ்ு்கலளீ் , ு்லி்கலளீ் ெி ்ு 

லவ்ெு. 

* தோ் நிலன்தலத சோதி்ு ெி ்ி் அரசி் வலிலமலய 

பவளி்ெு்ுவு. 

* 1905 அ்தடோெ் 16 ஆ் நோ் வ்க்ெி விலன நலடுலற்ு 

வ்து. [ 1905 அ்தடோெ் 16 ஆ் நோ் - வ்கோள ு்க தின் ] 

* இ்தியோவி் உ்லமயோன விழி்ுண்ு வ்க் ெி விலன்ு் 

ெி்ு தோ் ததோ்றியு, என கோ்தி எுதினோ். 

* வ்க் ெி விலன எதி்்ு் தெோரோ்ட் ுததசி இய்கமோக 

வு்பெ்ு , இ்தியோவி் ெிற ெுதிகளிு் ெரவியு. 
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* தவீிர ததசியவோதிகளி் பசய்ெோுக், மிதவோதியோன தோதோெோ் 

பநௌதரோெிலயதய 1906 க்க்தோ கோ்கிர் மோநோ்ி் ுயரோ்ய் 

ுறி்ு தெச லவ்து. அ்த மோநோ்ி் ுததசி அ்நிய 

பெோு்கு்ு தலட ுறி்த தீ் மோனக் நிலறதவ்ற்ெ்டன. 

* மிதவோதிக் அரசியலலம்ு தியோக்தோ் ுயரோ்ய் 

பவ்ல்ெட தவ்ு் எ்ு குதின். 

* இ்தலகய கு்ு தமோத்களோ் தோ் 1907 ஆ் ஆ்ு ூர் 

கோ்கிர் மோநோ்ி் கோ்கிர் க்சி இர்டோக் ெி ்து. 

இுதவ ூர் ெிளு என்ெுகிறு. திலக் தலலலமயி் 

தவீிரவோதிக் மோநோ்லட வி்ு பவளிதயறின். [ மிதவோதிகளி் 

தலலவ் தகோகதல ] 

* 1905 ஆ் ஆ்ு க்ச் ெிரு வ்கோள் ெி விலனலய 

தம்பகோ்டோ். ஆ்சியி் எளிலம்ு் , நி்வோக வசதி்ு் 

வ்கோள்லத 

[1] கிழ்ு வ்கோள் ம்ு் அ்ஸோ் , 

[2] தம்ு வ்கோள் ம்ு் ெீகோ் என ெி ்ு அறிவி்தோ். 

* தவீிர எதி்்ெினோ் 1911 ஆ் ஆ்ு வ்கோள் மீ்ு் ஒ்றோக 

இலண்க்ெ்டு. 

* வ்க் ெி விலன பெோுளோதோர் ுற்கணி்ு எ்ு் ுததசி 
இய்க் ததோ்ுவத்ு கோரணமோயி்ு. 

ுததசி இய்க் : 

* ுததசி எ்ெத் பெோு் பசோ்த நோு எ்ெதோு். 
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* ுததசி இய்க்தி் ெி நோ்ி் பதோழி்க் தம்ெோு அலடவலத 

ஊ்ுவி்ு, அய்நோ்ு பெோு்க் ெய்ெோ்லட 

ுற்கணி்ெதோு். 

* ெ்கி் ச்திர ச்ட்ெி எ்ெவரோ் இய்ற்ெ்ட " வ்தத மோதர் " 

எ்ு் தோ்நோ்ு ெ்ுமி்க ுழ்க்லத கோ்கிரசோ் எு்ெின். 

* ுததசி இய்க் ெ்தவு தி்ட்கலள 

பகோ்டதோு். அலவயோவன : 

[1] அரு்ெணி , நீதிம்ற்க் , ெ்ளிக் ஆகியவ்லற 

ுற்கணி்த். 

[2] அ்நிய பெோு்கலள வோ்க மு்ு ுததசி் பெோு்கலள 

வோ்கி ஆத ்த். 

[3] ததசிய் ெ்ளிகலளீ், க்ூ கலளீ் நிுவி ததசிய 

க்விலய வள்்த். 

* ுததசி ஒு அரசிய் பெோுளோதோர இய்க். 

* ுததசி இய்க் மோபெு் பவ்றி பெ்று. வ்கோள்தி் பெு் 

நில் ுவோ்தோ்கு் இதி் ெ்தக்றன். மகளிு் , மோணவு் 

மறியலி் ஈுெ்டன். அ்நிய கோகித்தோலோன லகதயுகலள 

மோணவ்க் மு்தன். 

* ுததசி இய்க்தினோ் வ்தத மோதர் ுழ்ுவத்ு தலட 

விதி்க்ெ்டு. 

* தவீிரவோத தலலவ்களோன, 

[1] ெோலக்கோதர திலக் 

[2] லோலோ லெெதிரோ் 
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[3] ெிெி் ச்திரெோ் 

[4] அரவி்த தகோ் தெோ்தறோ் சிலறயி் அலட்க்ெ்டன். 
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தவீிரவோதிகளி் சோதலனக் : 

* ுயரோ்ய்லத ெிற்ு லமயோக ுதலி் தகோ யவ்க் 

தவீிரவோதிகதளயோவ். 

* விுதலல இய்க்தி் ம்கலள பெுமளவி் ஈுெு்தியு 

ம்பறோு சோதலனயோு். 

* ுத் ுதலி் அலன்ு இ்திய அரசிய் இய்க்லத [ ுததசி 
இய்க் ] அலம்ு நட்தியு தெோ்ற்த்கதோு். 

ு்ீ் ீ் ததோ்ுவி்க்ெுத்: 

* 1906 ிச்ெ ் இ்தியோ ுுவதிு் இு்த ு்ீ்க் , 

ு்லி் க்வி மோநோ்ி் கல்ு பகோ்வத்கோக டோ்கோ நக ் 

ூியிு்தன். இ்த துண்லத ச யோக் ெய்ெு்தி்பகோ்ட 

டோ்கோலவ் சோ்்த நவோ் சலி ு்லோ எ்ெவ் 1906 ிச்ெ் 30 ஆ் 

நோ் அகில இ்திய ு்லி் ீ்லக ததோ்ுவி்தோ். 

* பதோட்க்தி் ெி ்ிஷோ் இத்ு ஆதரு கோ்ின். மி்தடோ - 

மோ்லி சீ் திு்த்களி் தெோு ு்ீ்கு்பகன 

தனி்பதோுதிலய தக்ு் பெ்று அவ்களு சோதலனயோு்.  

ு்ீ் ீ்கி் தநோ்க் : 

* ு்லி் உ லமகலள் ெோுகோ்ெு. 
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	இந்திய தேசிய இயக்கம்
	* 1857 ஆம் ஆண்டு தோன்றிய பெரும் புரட்சியின் மூலம் உருவானது இந்திய தேசிய இயக்கம். இது மாபெரும் போராட்டமாக மாறி, இறுதியில் 1947 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவிற்கு விடுதலை பெற்று தந்தது.
	www.tnpscexam.info
	* இந்தியாவில் இந்திய தேசிய இயக்கம் தோன்றுவதற்கான காரணங்கள் :
	1. ஆங்கில ஏகாதிபத்தியம் [ அரசியல் ஒற்றுமை ]
	2. ஐரோப்பிய நாடுகளுடன் தொடர்பு [ ஆங்கில மொழியும் மேலை நாட்டுக் கல்வியும் ]
	3. தகவல் தொடர்பு மற்றும் போக்குவரத்து வளர்ச்சி
	4. அச்சகமும் செய்தித்தாளும்
	5. 19 ஆம் நூற்றாண்டு சமூக, சமய சீர்திருத்தங்கள்
	6. பிரிட்டீசாரின் பொருளாதாரச் சுரண்டல்
	7. 1857 ஆம் ஆண்டு புரட்சி
	8. இனப்பாகுபாடு
	9. லிட்டனது நிர்வாகம்
	10. இல்பர்ட் மசோதா சச்சரவு.
	www.tnpscexam.info
	1. ஆங்கில ஏகாதிபத்தியம் [ அரசியல் ஒற்றுமை ]
	* இந்திய தேசிய இயக்கம் ஏற்பட ஆங்கில ஏகாதிபத்தியம் ஒரு முக்கியமான காரணமாகும்.
	* ஆங்கிலேயர் இந்தியா முழுவதையும் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்ததின் மூலம் ஒற்றுமையை நிலை நாட்டினர். இதனால் இந்தியா ஒரே நாடு என்ற எண்ணத்தை மக்களிடையே உருவாக்கினர். இது தேசிய இயக்கம் மலர வழி வகுத்தது.
	www.tnpscexam.info
	2. ஐரோப்பிய நாடுகளுடன் தொடர்பு [ ஆங்கில மொழியும் மேலை நாட்டுக் கல்வியும் ]
	* நாட்டில் தேசியம் வளர ஆங்கில மொழி பெரும் பங்காற்றியது. ஆங்கிலம் கற்ற இந்தியர்கள் தேசிய இயக்கத்தை வளர்த்து தலைமை தாங்கி நடத்திச் சென்றனர்.
	* மேலை நாட்டு கல்வி மூலம் சுதந்திம், சமத்துவம், விடுதலை, தேசியம், போன்ற மேலை நாட்டு கருத்துக்கள் இந்தியாவில் பரவி தேசியம் தோன்றலாயிற்று. www.tnpscexam.info
	* மேலும் படித்த இந்தியர்களின் மொழியாக ஆங்கிலம் அமைந்தது.
	* இந்தியர்கள் ஜெர்மனி, இத்தாலி, ஆகிய நாடுகள் ஐக்கியமடைந்ததைக் கண்டு ஊக்கமடைந்தன. எனவே தாங்களும் விடுதலை பெற எண்ணினர்.
	3. தகவல் தொடர்பு மற்றும் போக்குவரத்து வளர்ச்சி
	* ரயில் பாதைகள், தந்தி, அஞ்சல் சேவைகள், மற்றும் சாலைகள், கால்வாய்கள் மூலமாக போக்குவரத்து வசதிகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதால் மக்கள் இடையே தகவல் தொடர்பு எளிதாகியது.
	* இந்தியர்கள் ஒருவருக்கொருவர் நெருக்கமாயினர்.
	* மேலும் , அகில இந்திய அடிப்படையில் தேசிய இயக்கம் தோன்றவும் இது வழி வகுத்தது.
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	4. அச்சகமும் செய்தித்தாளும்
	* இந்தியன் மிர்ரர் என்ற பத்திரிக்கையும் , பம்பாய் சமாச்சார், அமிர்த பஜார் பத்திரிகா, இந்து, கேசரி, மராத்தா போன்ற பத்திரிகைகள் பொதுமக்களின் கருத்துக்களை பிரதிபலித்தன.
	* 1878 - இல் கொண்டுவரப்பட்ட தாய்மொழிப் பத்திரிகை தடைச் சட்டம் , பத்திரிக்கை சுதந்திரத்தை பறித்தது. இது ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிரான எதிர்ப்பை வலுப்பெறச் செய்தது.
	5. 19 ஆம் நூற்றாண்டு சமூக, சமய சீர்திருத்தங்கள்
	6. பிரிட்டீசாரின் பொருளாதாரச் சுரண்டல்
	7. 1857 ஆம் ஆண்டு புரட்சி
	* இக்கலகம் தேசியவாதம் மலர்வதற்கு காரணமாக அமைந்தது.
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	8. இனப்பாகுபாடு
	* 1857 ஆம் ஆண்டு கலகம் பிரிட்டிஷாருக்கும் , இந்தியருக்கும் இடையே தீராத வெறுப்புணர்வையும் பரஸ்பர சந்தேக உணர்வையும் ஏற்படுத்தியது.
	* ஆங்கிலேயர் பிரித்தாளும் கொள்கையை பின்பற்றினர். இதன்படி இன வேறுபாட்டுக் கொள்கையை கடைபிடித்தனர். இதனால் ஆங்கிலேயர் தங்களை உயர்வாகவும், இந்திய மக்களை தாழ்வாகவும் கருதினர்.
	* அனைத்து உயர் பதவிகளும் ஆங்கிலேயருக்கே வழங்கப்பட்டன.
	9. லிட்டனது நிர்வாகம்
	10. இல்பர்ட் மசோதா சச்சரவு
	* ரிப்பன் பிரபு காலத்தில் மத்திய சட்ட சபையில் இல்பர்ட் மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
	* நீதிமன்றங்களில் ஐரோப்பிய நீதிபதிகளுக்கும் , இந்திய நீதிபதிகளுக்கும் இடையே நிலவிய இன வேறுபாட்டை களைவதற்காக இம்மசோதா கொண்டுவரப்பட்டது.
	* இந்தியாவில் வாழ்ந்த பிரிட்டிஷார் இதனை கடுமையாக எதிர்த்தனர். இறுதியில் இது திரும்ப பெறப்பட்டது.
	* இத்தகைய பல்வேறு காரணங்களால் இந்தியாவில் தேசிய இயக்கம் தோன்றியது.
	www.tnpscexam.info
	ஆரம்பகால அரசியல் கலகங்கள் :-
	1. பிரிட்டிஷ் இந்திய கழகம் - 1851 [ வங்காளம் ]
	2. பம்பாய் கழகம் - 1852 [ தாதாபாய் நௌரோஜி ]
	3. கிழக்கு இந்திய கழகம் - 1856 [ லண்டன் ]
	4. சென்னை சுதேசி சங்கம் - 1852
	5. பூனா சர்வஜனச் சபை - 1870
	6. சென்னை மகாஜன சங்கம் - 1884.
	இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் :
	* ஆங்கில ஆட்சியில் நம்பிக்கை இழந்த இந்திய மக்கள், இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் என்ற அமைப்பை ஏற்படுத்தினர்.
	* 1885 ஆம் ஆண்டு ஓய்வு பெற்ற ஆங்கில அதிகாரியான ஆலன் ஆக்டேவியன் கியூம் என்பவரின் ஆலோசனை பேரில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தோற்றுவிக்கப்பட்டது.
	* காங்கிரசின் முதல் கூட்டம் மும்பையில் நடைபெற்றது [ 1885 ]. W.C. பானர்ஜி தலைமை வகித்தார். இந்தியா முழுவதிலும் இருந்து 72 பிரதிநிதிகள் இம்மாநாட்டில் கலந்து கொண்டனர்.
	* சமய , ஜாதி, மொழி மற்றும் பிராந்திய வேறுபாடுகள் இன்றி அனைத்து இந்தியர்களின் பிரச்சனைகள் குறித்து விவாதங்கள் நடைபெற்றன.
	* காங்கிரசின் முதல் கூட்டம் மும்பையில் நடைபெற்றது [ 1885 ]
	* காங்கிரசின் இரண்டாம் கூட்டம் கல்கத்தாவில் நடைபெற்றது [ 1886 ]
	* காங்கிரசின் மூன்றாம் கூட்டம் சென்னையில் நடைபெற்றது [ 1887 ]  இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் வரலாற்றை மூன்று முக்கிய நிலைகளாக அறிந்து கொள்ளலாம்.
	www.tnpscexam.info
	1. மிதவாதி தேசியம் [ 1885 - 1905 ]
	* இக்காலத்தில் காங்கிரஸ் பிரிட்டிஷாருக்கு விசுவாசமாகவே செயல்பட்டது.
	2. தீவிரவாதிகள் காலம் (Exteremist Period) - [ 1906 - 1916 ]
	* சுதேசி இயக்கம், தீவிரவாத தேசியம், தன்னாட்சி இயக்கம் போன்றவை நடைபெற்றன.
	3. காந்தியின் காலம் (Gandhian Era) - [ 1917 - 1947 ]
	1. மிதவாதி தேசியம் [ 1885 - 1905 ]:
	* தேசிய இயக்கத்தின் தொடக்க காலமான இந்தக் கட்டத்தில் தாதாபாய் நௌரோஜி, டபிள்யூ.சி. பானர்ஜி, சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி, பெரோஸா மேத்தா, பக்ருதீன் தியாப்ஜி, கோபாலகிருஷ்ண கோகலே, டி.ஈ. வாச்சா, ஆனந்த மோகன்போஸ், ராஷ்பிகாரி கோஷ், சுப்ரமணிய அய்யர் ஆகியோர் முக்கியமான...
	* இவர்கள் படித்த , நடுவர்கத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தனர். எனவே இவர்கள் மிதவாதிகள் எனப்பட்டனர்.
	* மிதவாதிகள் ஆங்கிலேயரின் நேர்மையான அணுகுமுறையில் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தனர்.
	* தங்கள் கோரிக்கைகளையும் , வாதங்களையும் அமைதியான முறையில் கோரிக்கை மனுக்கள் மூலம் நிறைவேற்ற விரும்பினர்.
	* மிதவாதிகளின் கோரிக்கைகள் " அரசியல் பிச்சை " போல் உள்ளது எனக் காங்கிரசில் இருந்த இளைய தலைமுறையினர் வர்ணித்தனர்.
	* தொடக்க காலத்தில் ஆங்கில அரசு காங்கிரசுடன் நட்பு பாராட்டியது. அதன் பிறகு காங்கிரஸ் நிறைய சீர்திருத்தங்களை கேட்பதால் நட்பு ரத்தானது.
	1. சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி
	* சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி இந்தியாவின் " பர்க் " என்று அழைக்கப்பட்டார்.
	* [ சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி - INDIAN CORPORATION - 1876 ]
	* சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி வங்கப் பிரிவினையை அவர் கடுமையாக எதிர்த்தார்.
	* சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி 1876 இல் அரசியல் சீர்திருத்தங்கள் கோரி போராடுவதற்காக இந்திய கழகம் ஒன்றை தோற்றுவித்தார். சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி நிறுவிய இந்திய தேசிய பேரவை [ 1883 ] , பின்னர் 1886 இல் இந்திய தேசிய காங்கிரசுடன் இணைக்கப்பட்டது.
	* ஜி. சுப்ரமணிய ஐயர் சென்னை மகாஜன சபை மூலம் தேசியத்தை பரப்பினார்.
	[1] தி இந்து
	[2] சுதேச மித்திரன் போன்ற பத்திரிக்கைகளையும் அவர் நிறுவினார்.
	* தாதாபாய் நௌரோஜி இந்தியாவின் முதும் பெரும் மனிதர் என்று அழைக்கப்பட்டார். இந்தியாவிற்கான அதிகாரப் பூர்வமற்ற தூதராக இங்கிலாந்தில் இவர் கருதப்பட்டார். பிரிட்டிஷ் நாடாளுமன்றத்தின் பொதுமக்கள் அவையில் உறுப்பினரான முதல் இந்தியர் இவரே ஆவார்.
	* கோபால கிருஷ்ண கோகலே காந்தியின் குருவாக கருதப்பட்டார். 1908 இல் கோபால கிருஷ்ண கோகலே இந்தியப் பணியாளர் கழகத்தை தோற்றுவித்தார். நாட்டிற்காக தொண்டு செய்ய இந்தியர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதே இந்தியப் பணியாளர் கழகத்தின் நோக்கமாகும்.
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	மிதவாதிகளின் வழிமுறைகள் :
	* பிரிட்டிஷாரின் நீதி மற்றும் நியாயத்தில் மிதவாதிகள் பெருத்த நம்பிக்கை வைத்திருந்தனர். உற்சாகத்திற்கும், வழிகாட்டுதலுக்கும் அவர்கள் இங்கிலாந்தை எதிர்நோக்கியிருந்தனர்.
	* கோரிக்கை மனுக்களை அழித்தல் , தீர்மானங்கள் போடுதல், கூட்டங்கள் நடத்துதல் போன்ற வழிமுறைகளையே மிதவாதிகள் பின்பற்றினர். படித்தவர்கள் மட்டுமே அரசியல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டனர்.
	* அரசியல் உரிமைகளையும் , தன்னாட்சியையும் படிப்படியாக அடைவதே அவர்களது குறிக்கோளாகும்.
	* ஆரம்ப காலத்தில் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கமும் இந்திய தேசிய காங்கிரசின் தோற்றத்தை வரவேற்றது. 1886 இல் கல்கத்தா காங்கிரஸ் மாநாட்டில் உறுப்பினர்களுக்கு தலைமை ஆளுநர் டப்ரின் பிரபு தேநீர் விருந்தளித்தார்.
	* காங்கிரசின் கோரிக்கைகள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அரசாங்கம் காங்கிரசுக்கு எதிராகத் திரும்பியது. முஸ்லிம்களை காங்கிரசில் இருந்து விலகி இருக்குமாறு ஊக்குவித்தது.
	* இந்த காலகட்டத்தில் பிரிட்டிஷாரால் நிறைவேற்றப்பட்ட காங்கிரசின் கோரிக்கை ஒன்றே ஒன்று தான். அது 1892 - இந்திய கவுன்சில் சட்டம்.
	மிதவாதிகளின் சாதனைகள் :
	[1] மக்களிடையே பரந்த தேசிய விழிப்புணர்வை மிதவாதிகளால் உருவாக்க முடிந்தது.
	[2] ஜனநாயகம், சிவில் உரிமைகள் , பிரதிநிதித்துவ நிறுவனங்கள் போன்ற சித்தாந்தங்களை அவர்கள் பிரபலப்படுத்தினர்.
	[3] பிரிட்டிஷார் எவ்வாறு இந்தியர்களைச் சுரண்டுகிறார்கள் என்று, மிதவாதிகள் மக்களுக்கு புரிய வைத்தனர். தாதாபாய் நௌரோஜி எழுதிய " இந்தியாவில் வறுமையும் பிரிட்டிஷ் தன்மையற்ற ஆட்சியும் " என்ற நூலில் " செல்வ சுரண்டல் கோட்பாட்டை " விளக்கியிருக்கிறார். இந்தியா...
	ஊதியங்கள், சேமிப்பு, ஓய்வூதியங்கள், இந்தியாவிலிருந்த பிரிட்டிஷ் படைகளுக்கான செலவினங்கள், பிரிட்டிஷ் வணிக நிறுவனங்களின் லாபம் என்பவை அந்த பட்டியலில் அடங்கியிருந்தன.
	* இதைப்பற்றி விசாரிக்க பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் வெல்பி குழுவை நியமித்தது. அதில் முதல் இந்திய உறுப்பினராக தாதாபாய் நௌரோஜி நியமிக்கப்பட்டார்.
	[4] 1892 ஆம் ஆண்டு இந்திய கவுன்சில்கள் சட்டத்தின் வாயிலாக சட்ட சபை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை உயர்த்தியதும் மிதவாதிகளின் சாதனையாகும்.
	இந்திய தேசிய இயக்கம் - ii
	* இந்திய தேசிய இயக்கத்தில் 1905 ஆம் ஆண்டு தொடங்கி தீவிரவாத காலம் தொடங்கியது.
	* தீவிரவாதிகள் அல்லது தீவிர தேசிய வாதிகள் துணிச்சலான வழிமுறையை கையாண்டு வெற்றி பெற முடியும் என்று நம்பினர்.
	1. பால கங்காதர திலகர்
	2. லாலா லஜபதிராய்
	3. பிபின் சந்திரபால்
	4. அரவிந்த கோஷ் ஆகியோர் தீவிரவாத தலைவர்களில் முக்கியமானோர்.
	தீவிரவாதம் தோன்றுவதற்கான காரணங்கள் :
	* 1892 ஆம் ஆண்டு இந்திய கவுன்சில் சட்டப்படி சட்டசபை விரிவாக்கம் தவிர வேறு எந்த குறிப்பிடத்தகுந்த வெற்றியையும் மிதவாதிகள் பெறத் தவறினர்.
	* 1896 - 1897 ஆம் ஆண்டு தோன்றிய பஞ்சத்தினாலும் , பிளேக் நோயினாலும் நாடு முழுவதிலும் மக்கள் கடும் துன்பத்திற்கு ஆளாயினர்.
	* நிற வெறி காரணமாக தென் ஆப்பிரிக்காவில் இந்தியர்கள் மோசமாக நடத்தப்பட்டனர்.
	* 1904 - 1905 ஆம் ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற ரஷ்ய - ஜப்பானியப் போரில் , ஐரோப்பிய நாடான ரஷ்யாவை ஜப்பான் வென்றது. இதனால் ஐரோப்பிய நாடான பிரிட்டனை இந்தியர்களாலும் வெல்ல முடியும் என ஊக்கம் பிறந்தது.
	* கர்சன் பிரபுவின் பிற்போக்கான ஆட்சி தீவிரவாதத்துக்கு உடனடி காரணமாக அமைந்தது.
	* கர்சன் பிரபு கல்கத்தா மாநகராட்சி சட்டத்தை [ 1899 ] கொண்டு வந்து இந்தியரின் அதிகாரத்தை குறைத்தார்.
	* கர்சன் பிரபுவின் பல்கலைகழகங்கள் சட்டம் [ 1904 ], பல்கலைகழக அமைப்புகளில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினரின் எண்ணிக்கையை குறைத்தது. பல்கலைக்கழகங்கள் அரசின் துறைகளாக மாற்றப்பட்டன.
	* கர்சன் பிரபுவின் இராச துரோக குற்ற சட்டம் , அதிகாரிகள் இரகசிய காப்புச் சட்டம் மக்களின் உரிமைகளைப் பறித்தது.
	* கர்சன் பிரபுவின் மோசமான நடவடிக்கை வங்கப் பிரிவினையாகும். [ 1905 ]
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	தீவிரவாதிகளின் முதன்மை குறிக்கோள் :
	* தீவிரவாதிகளின் தலையாய குறிக்கோள் "சுயராஜ்யம்" அல்லது "முழு விடுதலையே " தவிர வெறும் தன்னாட்சி அல்ல. தீவிரவாதிகள் பின்பற்றிய வழிமுறைகள் :
	* அரசு நீதிமன்றங்களையும், பள்ளிகளையும், கல்லூரிகளையும் புறக்கணித்தனர்.
	* சுதேசிப் பொருள்களை ஆதரிப்பது. அந்நிய பொருட்களை வாங்க மறுப்பது.
	* தேசியக் கல்வியை அறிமுகப்படுத்தி வளர்ப்பது.
	தீவிரவாதிகளின் தலைவர்கள் :
	1. பாலகங்காதர திலகர் [ லோகமான்ய திலகர் ]
	2. லாலா லஜபதிராய்
	3. பிபின் சந்திர பால்
	4. அரவிந்த கோஷ்
	1. பாலகங்காதர திலகர் [ லோகமான்ய திலகர் ] :
	* இந்தியாவில் பிரிட்டிஷாருக்கு எதிரான ஒரு முழுமையான இயக்கத்தை தோற்று வித்தவர் பால கங்காதர திலகர். இவரை லோகமான்ய திலகர் என்றும் அழைப்பர்.
	* திலகர் மராத்தியில் மராட்டா, கேசரி என்ற வார இதழ்களின் மூலமாக பிரிட்டாஷாரின் கொள்கையை சாடினார்.
	* திலகர் 1908 இல் ஆறு ஆண்டுகள் சிறைவாசத்திற்காக மாண்ட்லே கொண்டு செல்லப்பட்டார்.
	* திலகர் 1916 இல் பூனாவில் தன்னாட்சி கழகத்தை அமைத்தார். " சுயராஜ்யம் எனது பிறப்புரிமை , அதை நான் அடைந்தே தீருவேன் " என்று முழங்கினார்.
	* திலகர் கணபதி மற்றும் சிவாஜி பண்டிகைகள் மூலம் தேசிய உணர்வைத் தூண்டினார்.
	2. லாலா லஜபதிராய் :
	* லாலா லஜபதிராய் " பஞ்சாப்பின் சிங்கம் " என்று பலராலும் அறியப்பட்டவர். சுதேசி இயக்கத்தில் இவர் ஆற்றிய பங்கு மகத்தானது.
	* அமெரிக்காவில் 1916 இல் தன்னாட்சி கழகத்தை லாலா லஜபதிராய் தோற்றுவித்தார்.
	* லாலா லஜபதிராய் - மாண்ட்லே
	* சைமன் குழுவிற்கு எதிரான போராட்டத்தில் போலீஸ் தடியடியில் காயமடைந்து 1928 நவம்பர் 17 இல் உயிர் நீத்தார்.
	3. பிபின் சந்திர பால்:
	* பிபின் சந்திர பால் ஒரு மிதவாதியாக தனது வாழ்க்கையைத் தொடங்கி தீவிரவாதியாக மாறியவர். சுதேசி இயக்கத்தில் பங்கு கொண்டார்.
	* பிபின் சந்திர பால் தனது அனல் பறக்கும் பேச்சுக்களாலும் , எழுத்துக்களாலும் தேசியத்தை நாட்டின் மூலை முடுக்குகளிலெல்லாம் பரப்பினார்.
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	4. அரவிந்த கோஷ்:
	* அரவிந்த கோஷ் சுதேசி இயக்கத்தில் தீவிரமாக பங்கேற்றார். அதற்காக சிறைபடுத்தப்பட்டு விடுதலையான பிறகு பிரெஞ்சுப் பகுதியான பாண்டிச்சேரியில் தங்கி ஆன்மீக நடவடிக்கைகளில் கவனம் செலுத்தினார்.
	வங்கப் பிரிவினையும் தீவிரவாத எழுச்சியும் [ 1905 ] :
	* இந்திய தேசிய இயக்கத்தில் தீவிரவாதம் தோன்றுவதற்கு 1905 ஆம் ஆண்டு வங்கப்பிரிவினை ஒரு தீப்பொறியாக அமைந்தது.
	கர்சன் பிரபுவின் உண்மையான குறிக்கோள் :
	* இந்திய தேசியத்தின் அடித்தளமாக விளங்கிய வங்காளத்தில் வளர்ந்து வரும் தேசியத்தின் வலிமையை முறியடித்தல்.
	* வங்காளத்திலிருந்த இந்துக்களையும் , முஸ்லிம்களையும் பிரித்து வைப்பது.
	* தான் நினைத்ததை சாதித்து பிரிட்டிஷ் அரசின் வலிமையை வெளிப்படுத்துவது.
	* 1905 அக்டோபர் 16 ஆம் நாள் வங்கப்பிரிவினை நடைமுறைக்கு வந்தது. [ 1905 அக்டோபர் 16 ஆம் நாள் - வங்காள துக்க தினம் ]
	* இந்தியாவில் உண்மையான விழிப்புணர்வு வங்கப் பிரிவினைக்குப் பின்பு தான் தோன்றியது, என காந்தி எழுதினார்.
	* வங்கப் பிரிவினை எதிர்ப்புப் போராட்டம் சுதேசி இயக்கமாக வலுப்பெற்று , இந்தியாவின் பிற பகுதிகளிலும் பரவியது.
	* தீவிர தேசியவாதிகளின் செயல்பாடுகள், மிதவாதியான தாதாபாய் நௌரோஜியையே 1906 கல்கத்தா காங்கிரஸ் மாநாட்டில் சுயராஜ்யம் குறித்து பேச வைத்தது. அந்த மாநாட்டில் சுதேசி அந்நிய பொருட்களுக்கு தடை குறித்த தீர்மானகள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
	* மிதவாதிகள் அரசியலமைப்பு ரீதியாகத்தான் சுயராஜ்யம் வெல்லப்பட வேண்டும் என்று கருதினர்.
	* இத்தகைய கருத்து மோதல்களால் தான் 1907 ஆம் ஆண்டு சூரத் காங்கிரஸ் மாநாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சி இரண்டாகப் பிரிந்தது. இதுவே சூரத் பிளவு எனப்படுகிறது. திலகர் தலைமையில் தீவிரவாதிகள் மாநாட்டை விட்டு வெளியேறினர். [ மிதவாதிகளின் தலைவர் கோகலே ]
	* 1905 ஆம் ஆண்டு கர்சன் பிரபு வங்காளப் பிரிவினையை மேற்கொண்டார். ஆட்சியின் எளிமைக்கும் , நிர்வாக வசதிக்கும் வங்காளத்தை
	[1] கிழக்கு வங்காளம் மற்றும் அஸ்ஸாம் ,
	[2] மேற்கு வங்காளம் மற்றும் பீகார் என பிரித்து அறிவித்தார்.
	* தீவிர எதிர்ப்பினால் 1911 ஆம் ஆண்டு வங்காளம் மீண்டும் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டது.
	* வங்கப் பிரிவினை பொருளாதாரப் புறக்கணிப்பு என்னும் சுதேசி இயக்கம் தோன்றுவதற்கு காரணமாயிற்று.
	சுதேசி இயக்கம் :
	* சுதேசி என்பதன் பொருள் சொந்த நாடு என்பதாகும்.
	* சுதேசி இயக்கத்தின் படி நாட்டின் தொழில்கள் மேம்பாடு அடைவதை ஊக்குவித்து, அயல்நாட்டு பொருள்கள் பயன்பாட்டை புறக்கணிப்பதாகும்.
	* பக்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி என்பவரால் இயற்றப்பட்ட " வந்தே மாதரம் " என்னும் தாய்நாட்டு பற்றுமிக்க முழக்கத்தை காங்கிரசார் எழுப்பினர்.
	* சுதேசி இயக்கம் பல்வேறு திட்டங்களை கொண்டதாகும். அவையாவன :
	[1] அரசுப்பணி , நீதிமன்றங்கள் , பள்ளிகள் ஆகியவற்றை புறக்கணித்தல்.
	[2] அந்நிய பொருட்களை வாங்க மறுத்து சுதேசிப் பொருட்களை வாங்கி ஆதரித்தல்.
	[3] தேசியப் பள்ளிகளையும், கல்லூரிகளையும் நிறுவி தேசிய கல்வியை வளர்த்தல்.
	* சுதேசி ஒரு அரசியல் பொருளாதார இயக்கம்.
	* சுதேசி இயக்கம் மாபெரும் வெற்றி பெற்றது. வங்காளத்தில் பெரும் நிலச் சுவான்தார்களும் இதில் பங்கேற்றனர். மகளிரும் , மாணவரும் மறியலில் ஈடுபட்டனர். அந்நிய காகிதத்தாலான கையேடுகளை மாணவர்கள் மறுத்தனர்.
	* சுதேசி இயக்கத்தினால் வந்தே மாதரம் முழங்குவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டது.
	* தீவிரவாத தலைவர்களான,
	[1] பாலகங்காதர திலகர்
	[2] லாலா லஜபதிராய்
	[3] பிபின் சந்திரபால்
	[4] அரவிந்த கோஷ் போன்றோர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
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	தீவிரவாதிகளின் சாதனைகள் :
	* சுயராஜ்யத்தை பிறப்புரிமையாக முதலில் கோரியவர்கள் தீவிரவாதிகளேயாவர்.
	* விடுதலை இயக்கத்தில் மக்களை பெருமளவில் ஈடுபடுத்தியது மற்றொரு சாதனையாகும்.
	* முதன் முதலில் அனைத்து இந்திய அரசியல் இயக்கத்தை [ சுதேசி இயக்கம் ] அமைத்து நடத்தியது போற்றத்தக்கதாகும்.
	முஸ்லீம் லீக் தோற்றுவிக்கப்படுதல்:
	* 1906 டிசம்பரில் இந்தியா முழுவதிலும் இருந்த முஸ்லீம்கள் , முஸ்லிம் கல்வி மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக டாக்கா நகரில் கூடியிருந்தனர். இந்த தருணத்தை சரியாகப் பயன்படுத்திக்கொண்ட டாக்காவைச் சார்ந்த நவாப் சலி முல்லா என்பவர் 1906 டிசம்பர் 30 ஆம் நாள் அகில ...
	* தொடக்கத்தில் பிரிட்டிஷார் இதற்கு ஆதரவு காட்டினர். மின்டோ - மார்லி சீர்திருத்தங்களின் போது முஸ்லீம்களுக்கென தனித்தொகுதியை கேட்டுப் பெற்றது அவர்களது சாதனையாகும்.
	முஸ்லீம் லீக்கின் நோக்கம் :
	* முஸ்லிம் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பது.

