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சுதந்திர பபோரோட்டத்தில் தமிழ் நோட்டின் பங்கு 

1] 1857 பபருங்கலகத்திற்கு முன்போக பபோரோட்டத்தில் பங்பகற்ற தமிழக 
முக்கிய தலலவர்கள் 

1. புலித்பதவர்,  

2. கட்டபபோம்மன்,  

3. மருது சபகோதரர்கள்,  

4. பவலுத்தம்பி. 

2] 1857 பபருங்கலகத்திற்கு முன்போக தமிழகத்தில் நலடபபற்ற முக்கிய 
கலகங்கள் 

1. போஞ்சோலங்குறிச்சி கலகம்,  

2. 1801 ஆம் ஆண்டு நலடபபற்ற மருது சபகோதரர்கள் பங்பகற்ற 
பதன்னிந்திய கலகம், 

3. 1806 ஆம் ஆண்டு நலடபபற்ற பவலூர் சிப்போய் கலகம் 

3] இந்திய பதசிய பபோரோட்டத்தில் பங்பகற்ற தமிழக முக்கிய தலலவர்கள் 

(1857 பபருங்கலகத்திற்கு பிறகு) 

1. ஜி. சுப்ரமணிய அய்யர்,  

2. வ.உ. சிதம்பரம்பிள்லை,  

3. சுப்ரமணிய போரதி,  
4. சி. ரோசபகோபோலோச்சோரி,  

5. பபரியோர் ஈ.பவ. ரோமசோமி,  
6. திருப்பூர் குமரன்,  

7. பக. கோமரோஜ்   

4] பவலூர் கலகம் கி.பி ( 1806 ): 

இந்து வரீர்கள் தங்கள் பநற்றியில் சமயக்குறிகலை இடக்கூடோது 
என்றும், முஸ்லீம் வரீர்கள் தங்கள் தோடி மீலசலய பவட்டி சுத்தமோக 
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லவத்துக்பகோள்ை பவண்டும்  என்று ஆங்கிபலயர்கள் புகுத்திய 
கட்டுப்போடுகள் பவலூர் கலகத்திற்கு வழி வகுத்தது. 

இது ரோணுவ வரீர்கள் இலடபய கடும் அதிருப்தி ஏற்படுத்தியது. திப்புவின் 
பிள்லைகள் இவர்கலை கிைர்ச்சியில் ஈடுபட தூண்டினர். 

1806 ஜூலல 9 ஆம் நோள் திப்புவின் மகள் திருமணத்திற்கு கூடியிருந்த 
வரீர்கள் ஜூலல 10 ஆம் நோள் ஆங்கிபலயர்கலை தோக்கி பகோட்லடலய 
லகப்பற்றினர். திப்புவின் இரண்டோவது மகன் பபதக் லைதர் அரசரோக 
அறிவிக்கப்பட்டோர். இருப்பினும் இக்கிைர்ச்சி ஆங்கிபலயர்கைோல் 
அடக்கப்பட்டது. 

5] பசன்லன மகோஜனசலப 

பசன்லன மோகோணத்தில் மக்கள் உரிலமகலை நிலல நோட்ட 
ஏற்படுத்தப்பட்ட முதல் அலமப்பு பசன்லன சுபதசி சங்கம். 

நிறுவியவர்கள்: ைோர்லி, இலஷ்மி நரசு பசட்டி  மற்றும் சனீிவோசப் பிள்லை  
- 1852 ஆம் ஆண்டு. 

பசன்லன சுபதசி சங்கம், பசன்லன மகோஜன சலபயுடன் இலணக்கப்பட்ட 
ஆண்டு 1884. 

பசன்லன மகோஜனசலபயின் முதல் தலலவரோக பி ரங்கோ நோயுடு 
பதர்ந்பதடுக்கப்பட்டோர். பசன்லன மகோஜனசலப 1920 ஆம் ஆண்டு முதல் 
இந்திய பதசிய கோங்கிரஸுடன் இலணந்து பசயல்பட்டது. 

6] வ.உ. சிதம்பரம்பிள்லை 

 பசக்கிழுத்த பசம்மல் என்றும் கப்பபலோட்டிய தமிழன் என்றும் 
அலழக்கப்பட்ட சிதம்பரம் பிள்லை பசப்டம்பர் 5 1872 ஆம் ஆண்டு 
ஒட்டப்பிடோரத்தில் பிறந்தோர். 

 தூத்துக்குடி - பகோழும்பு இலடபய கப்பல் பபோக்குவரத்லத 
துவங்கியதோல், கப்பபலோட்டிய தமிழன் என அலழக்கப்பட்டோர். 
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 1905 ஆம் ஆண்டு வங்கோை பிரிவிலன இவலர அரசியலில் ஈடுபட 
பசய்தது. 

 வ.வு.சி போலகங்கோதர திலகலர ஆதரித்தோர். தமிழகத்தில் 
கோங்கிரசின் பகோள்லககலை தீவிரமோக பரப்பினோர்.இவர் மீது பதச 
துபரோக குற்றம் சுமத்தப்பட்டு 40 ஆண்டுகள் சிலற தண்டலன 
விதிக்கப்பட்டது. சிலறயில் பசக்கிழுத்ததோல், பசக்கிழுத்த பசம்மல் 
என்ற பபோற்றப்பட்டோர். 

 7] சுப்பிரமணிய சிவோ  

 சுப்ரமண்ய சிவோ ஒரு சிறந்த விடுதலல பபோரோட்ட வரீரோகவும், 

சிறந்த எழுத்தோைரோகவும் விைங்கினோர். 
 1908-1922 கோலத்தில் ஆங்கிபலயருக்கு எதிரோன நடவடிக்லகயில் 

ஈடுபட்டு பலமுலற லகது பசய்யப்பட்டோர்.  

 சிலறயில் இருந்த பபோது பதோழு பநோயோல் போதிக்கப்பட்டதோல், 

இவருக்கோகபவ பதோழு பநோயோைிகள் ரயிலில் பயணிக்கக்கூடோது 
என்று ஆங்கில அரசு அறிவித்தது. எனபவ நலட பயணமோகபவ 
தனது பயணத்லத பதோடர்ந்தோர். 

8] சுப்பிரமணிய போரதியோர் 

 சுப்ரமணிய போரதியோர் திருபநல்பவலி மோவட்டத்திலுள்ை எட்டய 
புறத்தில் டிசம்பர் 11 1882 ஆம் ஆண்டு பிறந்தோர்.1904 ஆம் ஆண்டு 
மதுலரயில் தமிழோசிரியரோக பணியோற்றினோர். 

 சுபதச மித்ரன் பத்திரிக்லகயின் ஆசிரியரோகவும் பணியோற்றி 
உள்ைோர். 

 1907 ஆம் ஆண்டில் சூரத்தில் நலடபபற்ற கோங்கிரஸ் மோநோட்டில் 
கலந்து பகோண்டோர். 

 போலகங்கோதர திலகர், அரவிந்த பகோசுடன் இலணந்து சுய 
ரோஜ்ஜியத்திற்கு ஆதரவோக பசயல்பட்டோர். 
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 1907 ஆம் ஆண்டில் இந்தியோ என்ற தமிழ் வோர பத்திரிலகயின் 
ஆசிரியர் ஆனோர். அபத சமயத்தில் "  போலோ போரதம்" என்ற ஆங்கில 
பத்திரிக்லகலய பவைியிட்டோர். 

 1908 ஆம் ஆண்டில் வ.வு.சி க்கு  எதிரோன ஆங்கில அரசின் வழக்கில் 
வ.வு.சிக்கு சோதகமோக போரதியோர் சோட்சி வழங்கினோர். எனபவ 
போரதிலய லகது பசய்ய ஆங்கில அரசு உத்தரவிட்டது. உடபன 
போரதி புதுபசரிக்கு தப்பிச்ச பசன்று, தனது இதழ்கலை நடத்தி 
வந்தோர். 1909 ஆம் ஆண்டு போரதியின் அலனத்து பலடப்பிற்கும் 
ஆங்கில அரசு தலட விதித்தது. 

9] வோஞ்சிநோதன்  

 வோஞ்சிநோதன் திருவிதோங்கூர்  சமஸ்தோனத்தில் பணியோற்றினோர். 
கோங்கிரசின் தவீிர பசயல்போடுகள் ஆங்கிபலயலர அச்சுறுத்தியதோல், 

திருபநல்பவலி மோவட்ட ஆட்சியோைரோக இருந்த ஆஷ் துலற 
என்பவர் நோன்கு பபலர திருபநல்பவலியில் சுட்டுக்பகோன்றோர்.  

 இக்பகோடுஞ் பசயலுக்கு பழி தரீ்க்க எண்ணிய வோஞ்சிநோதன், 

மணியோச்சி புலக வண்டி நிலலயத்திற்கு பசன்று 1911, ஜூன் 11 

அன்று ஆஷ் துலறலய சுட்டு பகோன்றோர். தோமும் தற்பகோலல 
பசய்து பகோண்டோர். அவரது சட்லடப்லபயில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட 
கடிதத்தில் ஆஷ் துலறயின் பகோலல , பசன்லன வரும் வரும் அரசர் 
ஐந்தோம் ஜோர்லஜ பகோலல பசய்வதற்கோன ஓத்திலக என்று 
எழுதப்பட்டிருந்தது. 

10] திருப்பூர் குமரன்  

 இவர் பதசியக்பகோடி தலடக்பகதிரோன கிைர்ச்சியில் ஈடுபட்டு, கோவல் 
துலறயினரின் தோக்குதலோல் உயிர் துறந்தோர். பகோடி கோத்த குமரன் 
என்று பபோற்றப்படுகிறோர். 

11] எஸ். சத்யமூர்த்தி 

 இவர் கோமரோசரின் அரசியல் குரு. 
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 1939 ஆம் ஆண்டு பசன்லன பமயரோக இருந்த பபோது பபோதுக்கல்வி, 
தரமோன குடி நீர் வழங்கல் மற்றும் வைமோன வோழ்வு வழங்க 
போடுபட்டோர். 

 வழக்கறிஞரோக வோழ்க்லகலய பதோடங்கி, இந்திய பதசிய 
கோங்கிரஸில் முக்கிய தலலவர்கைில் ஒருவரோக உயர்ந்தோர். 

 1939 ஆம் ஆண்டு பமயரோக இருந்த பபோது பசன்லனயில் நிலவிய 
மிக பமோசமோன குடி நீர் பஞ்சத்லத பபோக்க  பூண்டி நீர்த்பதக்கம் 
கட்டுவதற்கு ஏற்போடுகலை பசய்தோர். பின்னர் அதற்கு சத்யமூர்த்தி 
சோகர் என்னும் பபயர் கோமரோஜரோல் வழங்கப்பட்டது. பமலும் 
தமிழ்நோடு கோங்கிரசு கமிட்டி தலலலமயகத்துக்கு சத்யமூர்த்தி 
பவன் என பபயரிடப்பட்டது. 

 சுபதசி இயக்கம், பவள்லையபன பவைிபயறு இயக்கம் 
பபோன்றவற்றில் பலமுலற பங்பகற்று சிலற பசன்றுள்ைோர். 

12] சி. ரோஜபகோபோலோச்சோரி  

 ரோஜோஜி என்று பபோற்றப்படும் ரோசபகோபோலோச்சோரி கோந்தியின் தீவிர 
ஆதரவோைர். 

 1930 ஆம் ஆண்டு பவதோரண்யம் சத்யோகிரகத்லத தலலலம ஏற்று 
நடத்தினோர். 

 தமது தலலலமயில் திருச்சியிலிருந்து 100 பதோண்டர்களுடன் 
பவதோரண்யத்திற்கு பசன்று கடலிலிருந்து உப்பு கோய்ச்சி, உப்பு 
சட்டங்கலை மீறினோர். 

 1937 ஆம் ஆண்டு நலடபபற்ற மோநிலத்து பதர்தலில் பசன்லன 
மோகோண முதலலமச்சர் ஆனோர். 

 1952 ஆம் ஆண்டு தமிழக முதல்வரோகி, குலக்கல்வி திட்டத்லத 
தமிழகத்தில் அறிமுகம் பசய்தோர். இதற்கு கோமரோஜர் , பபரியோர் 
கடும் எதிர்ப்பு பதரிவித்தனர். 

 எனபவ தனது பதவிலய 1954 ஆம் ஆண்டுக்கு ரோஜினோமோ பசய்தோர். 
கோங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து விலகினோர். 
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 சுதந்திர கட்சிலய பதோற்றுவித்து இைம் இந்தியோ என்ற 
பத்திரிக்லகலய நடத்தினோர். சக்கரவர்த்தி திருமகன் (இரோமோயணம் 
), வியோசர் விருந்து (மகோபோரதம்) பபோன்றலவ இவர் எழுதிய 
உலரநலட நூல்கைோகும்.  

 1955-இல் போரத ரத்னோ விருது வழங்கப்பட்டது. இவருலடய அரசியல் 
தந்திர பசயல்கைோல் "சோணக்கியர்" என பபோற்றப்படுகிறோர். 

13] கோமரோஜர் 

 கர்ம வரீர் என்று பபோற்றப்பட்ட கோமரோஜர் விருது பட்டி என்று 
அலழக்கப்பட்ட விருதுநகரில் ஜூலல 15, 1903 ஆம் ஆண்டு பிறந்தோர். 

 பவறு பபயர்கள் - கர்ம வரீர், பபருந்தலலவர் 

 1964 இல் லோல் பகதூர் சோஸ்திரி மற்றும் 1966இல் இந்திரோ கோந்திலய 
பிரதமர் ஆக்கினோர். பதசிய அரசியலில் இது பபோன்ற பபரும்பங்கு 
ஆற்றிய கோரணத்தினோல் "அரலச உருவோக்குபவர்" என 
பபோற்றப்பட்டோர். 

14] பபரியோர் ஈ.பவ. ரோமசோமி,  

 தமிழ்நோட்டின் மிகச்சிறந்த சமூக சரீ்திருத்த வோதி பபரியோர். 
 மக்கள் மனதில் சுய மரியோலத, பகுத்தறிவு, பபண் விடுதலல 

ஏற்றத்தோழ்வற்ற சமுதோயம் ஆகியவற்றிற்கு வித்திட்டவர் பபரியோர். 
 பட்டம் - லவக்கம் வரீர், பபரியோர். 

 1919 இல் கோங்கிரசில் இலணந்து, 1921 இல் பசன்லன மோநில 
கோங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலலலம நிர்வோகியோக 
பதர்ந்பதடுக்கப்பட்டோர்.பிறகு 1929 ஆம் ஆண்டு அதன் தலலவர் 
ஆனோர். 

 1925 ஆம் ஆண்டு சுய மரியோலத இயக்கத்லத பதோற்றுவித்தோர் 

 நீதிக்கட்சிலய பபரியோர் திரோவிடக்கழகம் என மோற்றி அலமத்தோர். 
 பகரைோ மோநிலம் லவக்கம் என்ற ஊரில் தோழ்த்தப்பட்ட மக்கைின் 

ஆலய நுலழவு சட்டத்லத எதிர்த்து பபோரோடி பவற்றி கண்டு , 

லவக்கம் வரீர் என்று அலழக்கப்பட்டோர். 
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