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தேசிய மறுமலர்ச்சி 

அறிமுகம்: 

 பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் பிற்பாதியில் ஐரராப்பியர்கள் இந்தியத் 

துணைத் கண்டத்தின் மீது தங்கள் அரசியல் அதிகாரத்ணத நிறுவிெர்  

 பத்னதான்பதாம் நூற்றாண்டின் னதாடக்கத்தில் இந்தியாணவ 

இணைப்பதில் அக்கணற னசலுத்திய அவர்கள் இந்தியச் சமூகத்ணத 

மறு ஒழுங்கணமவு னசய்தெர். இந்நிணல இந்தியர்களிணடரய 

எதிர்விணளவிணெ ஏற்படுத்தியது.  

 நவெீ இந்தியாவின் சமய, சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்களுக்கு 

வழிரகாலியது. இக்குறிப்பிட்ட வரலாற்று வளர்ச்சி நிகழ்வு “இந்திய 

மறுமலர்ச்சி”எெ அணடயாளப்படுத்தப்பட்டது. பண்பாட்டுப் 

புதுவசந்தம், மறுமலர்ச்சி எெ அறியப்பட்டுள்ளது. "மறுமலர்ச்சி" 

என்பணதக் குறிக்கும் ஆங்கில னசால்லாெ Renaissance’ என்பது 

’மறுபிறப்பு’ எெப்னபாருள்படும். 

ேமிழ் மறுமலர்ச்சி: 

 காலெியத்தின் பண்பாட்டு ஆதிக்கமும் மெிதரநயத்தின் எழுச்சியும் 

இந்தியத் துணைக் கண்டத்தின் சமூகப் – பண்பாட்டு வாழ்வில் பல 

மாற்றங்கணளக்  னகாண்டு வந்தது.  

 நவெீ தமிழ்நாடும் அத்தணகய வரலாற்று 

மாற்றத்ணத அனுபவித்தது.  

 தமிழ் னமாழி மற்றும் கலாச்சாரம் அவர்களின் 

அணடயாள கட்டுமாெத்தில் குறிப்பிடத்தக்க 

பங்ணகக்னகாண்டிருந்தெ . 
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ேனித்ேமிழ் இயக்கம்: 

 ரவதாச்சலம் என்ற தெது னபயணர அவர் தூய தமிழில் மணறமணல 

அடிகள் எெ மாற்றிக்னகாண்டார். 

 அவருணடய ஞாெசாகரம் எனும் பத்திரிக்ணக அறிவுக்கடல் எெப் னபயர் 

மாற்றம் னசய்யப்பட்டது.  

 அவருணடய சமரச சன்மார்க்க சங்கம் எனும் நிறுவெம் னபாது 

நிணலக்கழகம் என்று னபயரிடப்பட்டது. 

 

ேிராவிட இயக்கத்ேின் எழுச்சி:  

 1909இல் பிராமைர் அல்லாத மாைவர்களுக்கு உதவி 

னசய்வதற்காக மதராஸ் பிராமைரல்லாரதார் சங்கம் 

என்ற அணமப்பு உருவாக்கப்பட்டது.  

 1912இல் டாக்டர் சி. நரடசொர் எனும் மருத்துவர் 

மதராஸ் ஐக்கிய கழகம் எனும் அணமப்ணப 

உருவாக்கிொர் 

 திருவல்லிக்ரகைியில் ஜூணல 1916இல் திராவிடர் இல்லம் என்ற 

னபயரில் ஒரு தங்கும் விடுதிணய நிறுவிொர் . 

 

சுயமரியாதே இயக்கம் -1925: 

 சுயமரியாணத  இயக்கம் (Self Respect  Movement ) 

சடங்குகளும் சம்பிரதாயங்களும் இல்லாத 

சாதிகளற்ற பிறப்பின் அடிப்பணடயிலாெ 

பாகுபாடற்ற ஒரு சமூகத்ணத இவ்வியக்கம் 

ஆதரித்தது. 
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 இவ்வியக்கம்  னபண் விடுதணல ரகாருதல், மூடநம்பிக்ணககணள 

நீக்குதல்  மற்றும் பகுத்தறிவு வலியுறுத்தல் ரபான்ற ரகாரிக்ணகணய 

ரகாரியது. 

 இவ்வியக்கம் இந்துக்களின் நலன்களுக்காகவும் இஸ்லாமியர் 

நலன்களுக்காகவும்  ரபாராடியது. 

இந்ேிய விடுேதலக்கு முன்பு மமாழிப் த ாராட்டம் : 

 மணறமணல அடிகளின் தெித்தமிழ் இயக்கம், னபரியாரின் னமாழிச் 

சீர்திருத்தம் மற்றும் தமிழிணச இயக்கம் ஆகியணவ தமிழுக்கு 

வலுச்ரசர்த்தெ . 

 ஆபிரகாம் பண்டிதர் தமிழ் இணச வரலாற்ணற முணறயாகக் கற்றாய்ந்து, 

பழந்தமிழர் இணச முணறணய மீட்டுருவாக்கம் னசய்ய முயன்றார் . 

 1912இல் தஞ்சாவூர் ‘சங்கீத வித்யா மகாஜெ சங்கம்’ என்ற அணமப்ணப 

ஏற்படுத்திொர் . 

 தமிழிணசயின் நிணல குறித்து விவாதிக்க 1943இல் முதல் தமிழிணச 

மாநாடு நடத்தப்பட்டது. 

 

 

 


