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வரலாறு பகுதி - 32 

32] தமிழ்நாட்டின் வரலாறு 

பாடக்குறிப்புகள் 

 தமிழகத்தின் ததோற்றம் மற்றும் வளர்ச்சி சுமோர் 6000 ஆண்டுகளுக்கு தமற்பட்ட 

பழமமயோன ஒன்றோகும். 

 சுமோர் 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதே திேோவிட போேம்பரியத்துடன் ஆரிய நோகரிகம் 

கலந்ததன் கோேணமோக நோகரிகத்தின் ததோட்டிலோகதவ தமிழகம் விளங்குகிறது. 

 வோனுயர்ந்த தகோயில் தகோபுேங்கள், கமலச் சிற்பங்கள், ததோன்மம வோய்ந்த 

கலோச்சோே நிமனவிடங்கள் ஆகியமவ பண்போட்டின் பிேதிபலிப்போக 

மோநிலதமங்கும் விேவி கோணப்படுகிறது. 

 தமிழ் தமோழியின் வளர்ச்சிக் கோலத்மத 3 சங்க கோலங்கமளக் தகோண்டு 

அறியலோம். 

 மதுமேயில் திகழ்ந்த முதற் தமிழ்ச்சங்கம் கடல்தகோளோல் அழிந்தது. இேண்டோம் 

தமிழ்ச் சங்கம் கபோடபுேத்திலும், மூன்றோம் தமிழ்ச் சங்கம் மதுமேயிலும் 

அமமந்தது. 

 தமிழ் தமோழிக்தக உரித்தோன சிறந்த இலக்கண கோப்பியமோன ததோல்கோப்பியம் 

சங்க கோலத்தில் உருவோன இலக்கியங்களுள் ஒன்றோகும். சங்க இலக்கியங்களுள் 

குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றோன எட்டுத்ததோமகயும், பத்துப்போட்டும் சங்க கோலத்தின் 

பமடப்பிலக்கியங்களின் ஒன்றோகும். 

 திருக்குறளின் ஆசிரியேோன திருவள்ளுவர் தன்னுமடய பமடப்பில் தனிப்பட்ட 

எந்ததவோரு மதத்தஒதயோ, நோட்மடதயோ அல்லது மக்கமளதயோ  

குறிப்பிடவில்மல. அதனோதலதய அவர் ததய்வகீப்புலவர் என்று 

தபோற்றப்படுகிறோர். 

 தசம்தமோழியோக உயர்த்தப்பட்டுள்ள தமிழ்தமோழி, தசம்தமோழி தேவரிமசயில் 

எட்டோவதோகும். 
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 பண்மடய தமிழகத்மத தசே, தசோழ, போண்டியர் மற்றும் பல்லவர்களோன நோன்கு 

தமிழ் மன்னர்கள் ஆண்டனர். அவர்களின் ஆட்சியில் கமல, இமச, வணிகம் 

மற்றும் தவளோண்மம தபோன்றமவ மிக வளர்ச்சியமடந்த நிமலயில் 

கோணப்பட்டதோல் அவர்கள் ஆட்சிக்கோலம் “தமிழ்நோட்டின் தபோற்கோலம்” என்று 

தபோற்றப்படுகிறது. 

 கிறித்துவ டச்சு போதிரியோர்களோல் முதல் தமிழ் அச்சகம் தேங்கம்போடியில் 

ததோடங்கப்பட்டது. 

வவலூர் புரட்சி – கி.பி.1806 

 கி.பி. 1801 ம் ஆண்டு ததோன்றிய ததன்னிந்திய புேட்சி முடிவுற்றோலும், 

அப்புேட்சி ஏற்படுத்திய அதிர்ச்சி மக்கள் மனதில் இருந்து அழியவில்மல. 

 தசன்மன மோகோணத்தில் ஆங்கில கிழக்கிந்திதிய நிறுவனம் வலிமமமிக்க 

சக்தியோக உருதவடுத்தது. 

 வில்லியம் தபண்டிங் பிேபு தசன்மன மோகோணத்தின் ஆளுநேோக இருந்தோர். 

 தமலமம ேோணுவ தளபதியோக இருந்த ஜோன் கிேோடக் அறிமுகப்படுத்திய 

ேோணுவ சீர்திருத்தங்கள் தவலூர் புேட்சிக்கு வித்திட்டது. 

புரட்சிக்கான காரணங்கள் 

 ஸ்ரீ ேங்கபட்டினம் தபோரில் 1799 ம் ஆண்டு திப்புசுல்தோன் தசோல்லப்பட்டதோல் 

இந்தக் கலகம் ஏற்பட்டது. 

 திப்புசுல்தோனின் மேணத்திற்கு பிறகு தவலூர் தகோட்மடயில் 

சிமறப்படுத்தப்பட்ட் திப்புசுல்தோனின் உறவினர்களோல் இப்புேட்சி 

தமற்தகோள்ளப்பட்டது. 

 இப்புேட்சிக்கு மூலக்கோேணமோக விளங்கிய சிப்போய்கள், போமளயக்கோேர்கலின் 

வழி வந்தவர்கள். தமிழ் மற்றும் கன்னட தமோழி தபசும் பகுதிமயச் 
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சோர்ந்தவர்கள். தங்களுமடய உணர்வுகமள பேஸ்பேம் பரிமோற்றம் தசய்து 

தகோண்டனர். 

 இேோணுவத்தில் புகுத்தப்பட்ட கடுமமயோன கட்டுப்போடுகள், புதிய கருவிகள் 

மற்றும் சிப்போய்களின் உமடகளில் தமற்தகோள்ளப்பட்ட மோற்றங்கள் 

வேீர்களுக்கு தவறுப்பிமன அளித்தது. 

 இந்து சிப்போய்களின் கோதணிகள், தநற்றியில் சமயக் குறிகள் இடுதல் 

தபோறவற்றிற்கு தமட விதிக்கப்பட்டது. 

 முஸ்லீம்கள் தங்கலூமடய தோடி, மீமசகமள குறிப்பிட்ட அளவுதோன் மவத்துக் 

தகோள்ள தவண்டும் என்று கட்டுபோடு விதிக்கப்பட்டது. இது வேீர்களிமடதய 

அதிருப்திமய ஏற்படுத்தியது. 

 தளபதி அக்னியூ என்பவேோல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட புதிய வமக தமலப்போமக 

இந்து முஸ்லீம்களுக்கு தபரும் போதிப்மப ஏற்படுத்தியது. 

 இதனோல் சிப்போய்கள் ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்தபனிக்கு எதிேோக 

தவளிப்பமடயோக கிளர்ச்சியில் ஈடுபட்டனர். 

 புதிதோக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட தமலப்போமகமய அணிய மறுத்த 

சிப்போய்களுக்கு 500 முதல் 900 சோட்மடயடி தண்டமனயோக விதிக்கப்பட்டும் 

பதவியிலிருந்தும் விலக்கப்பட்டனர். 

வவலூர் கலகம் 1806 

 ஆங்கிதலயர்கள் இேோணுவத்தில் புகுத்திய சில கட்டுப்போடுகல் தவலூர் 

கலகத்திற்கு வழி வகுத்தது. இந்து வேீர்கள் தங்கள் தநற்றியில் சமக் குறிகமள 

இடக்கூடோது என்றும், முஸ்லீம் வேீர்கள் தங்கள் தோடி மீமசகமள தவட்டி 

சுத்தமோக மவத்துக் தகோள்ள தவண்டும் என்றும் உத்தேவிடப்பட்டது. இது 

ேோணுவ வேீர்களிமடதய கடும் அதிருப்திமய ஏற்படுத்தியது. திப்புவின் 

பிள்மளகள் இவர்கமள ஆங்கிதலயர்களுக்கு எதிேோக கிளர்ச்சியில் ஈடுபடத் 

தூண்டினர். 
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 ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்தபனிக்கு எதிேோக புேட்சியில் ஈடுபட தவண்டும் என்ற 

இேகசியத்திட்டம், திப்புவின் மமந்தேோல் தூண்டப்பட்டது. 

 1806 ஜூமல 9 ம் நோள் தவலூர் தகோட்மடயில் திப்புவின் மகள் திருமணம் 

நமடதபற்றது. இத்திருமணத்தில் கலந்து தகோள்ளுவதற்கோக வேீர்கள் தவலூர் 

தகோட்மடயில் கூடினர். நள்ளிேவில் இங்கு கூடியிருந்த வேீர்கள் கிளர்ச்சியில் 

ஈடுபட்டு, ஆங்கிதலயர்கமளத் தோக்கி ஜூமல 10 ம் நோள் தகோட்மடமயக் 

மகப்பற்றினர். திப்புவின் தகோடி, தவலூர் தகோட்மடயில் ஏற்றப்பட்டது. 

 திப்புவின் இேண்டோவது மகன் பததக் மைதர் அேசேோக அறிவிக்கப்பட்டோர். 

இருப்பினும் இக்கிளர்ச்சி ஆங்கிதலயர்களோல் அடக்கப்பட்டது. 

 தவலூர் தகோட்மடயின் தவளியில் இருந்த ஆங்கில தளபதி கோட்ஸ், தவலூர் 

தகோட்மட மகப்பற்றப்பட்ட தசய்திமய உடனடியோக ஆற்கோட்டில் இருந்த 

இேோணுவ முகமிற்கு ததரிவித்தோர். 

 பமடத்தளபதி கில்லஸ்பி தமலமமயில் ஆற்கோட்டிலிருந்து இேோணுவம் 

உடனடியோக தவலூருக்கு விமேந்தது. தவலூர் தகோட்மட மீண்டும் 

ஆங்கிதலயேோல் மீட்கப்ப்பட்டு ஆங்கிதலயரின் கட்டுப்போட்டில் வந்தது. 

வதால்விக்கான காரணங்கள் 

 புேட்சிமய நடத்த முமறயோன தமலமம கிமடயோது. 

 கிளர்ச்சி நன்கு திட்டமிடப்படவில்மல 

 திப்புவின் பிள்மளகளுக்கு தபோதுமோன தபோர் பயிற்சி கிமடயோது.தமலும் 

அவர்கள் தங்கள் வோழ்வின் தபரும்பகுதிமய சிமறயில் கழித்தனர். 

 இேோணுவ வேீர்களுக்கு இந்திய அேசர்களிடமிருந்து ஆதேவு மற்றும் 

உதவிகமள தபற முடியவில்மல. 

விளைவுகள் 

 இந்திய வேீர்கள் மகது தசய்யப்பட்டு சிமறயில் அமடக்கப்பட்டனர். 
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 திப்புவின் குடும்பத்தினர் கல்கத்தோவிற்கு அமழத்து தசல்லப்பட்டு ஆறு 

வருடக்களுக்கு தமலோக அங்கு சிமறயில் அமடக்கப்பட்டனர். 

 இந்தியர்களின் நோட்டுப்பற்று மற்றும் ஆங்கிதலயர்களுக்கு எதிேோன 

பழிவோங்கும் நடவடிக்மகயும் தவளிப்பட்டன. 

 இப்புேட்சி ததோல்வியில் முடிவுற்றது. இருப்பினும் 1857 ம் ஆண்டு நமடதபற்ற 

சிப்போய் புேட்சிக்கு முன்தனோடியோக இது அமமந்தது. 


