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Advent of Europeans
ஐர ோப்பியர்களின் வருகக
அறிமுகம்
●

●

●
●

●
●

●

●
●
●

பதினைந்தாம் நூற்றாண்டின் பாதியிலிருந்து, மறுமலர்ச்சி மற்றும் சீர்திருத்த
இயக்கங்கள், பல்வேறு துனறகளில் கண்டுபிடிப்புகள் வபான்ற முக்கியமாை
முன்வைற்றங்கள் ஐவ ாப்பாேின் நினலனமனய மாற்றிை.
அறிேியல், ஆய்வு மற்றும் பீ ங்கி கனல ஆகிய துனறகளில் ஐவ ாப்பா பபரும்
முன்வைற்றம் அனைந்தது. ேின ேில், அேர்களின் பனைகள் மற்றும் கைற்பனைகள்
உலகின் மிகச் சிறந்ததாக மாறியது.
இது ஐவ ாப்பியர்கள் மற்றும் உலகின் சமகால ேர்த்தக அனமப்புகனளயும் பாதித்தது.
இந்தியாேிற்கும் ஐவ ாப்பாேிற்கும் இனையிலாை ேணிக ேர்த்தகம் மிகவும்
பழனமயாைது. பண்னைய கிவ க்கர்களுைன் இந்தியா பபரும்பாலும் நில வபாக்குே த்து
ேழியாக ேர்த்தகம் பசய்து ேந்தது.
ஐவ ாப்பாேிற்கும் இந்தியாேிற்கும் இனையிலாை ேர்த்தகம் பல ேழிகளில்
வமற்பகாள்ளப்பட்ைது.
ஆசியப் பகுதியில் வமற்பகாள்ளப்படும் ஐவ ாப்பிய-இந்திய ேர்த்தம் அ பு
ேணிகர்களால் பசய்யப்பட்ைது, அவத சமயம் மத்திய தன க்கைல் மற்றும் ஐவ ாப்பிய
பகுதி இத்தாலியர்களின் ேர்த்தகம் ஏகவபாகமாக இருந்தது.
இருப்பினும், 1453 இல், உதுமாைிய துருக்கியர்கள் நில ேர்த்தக ேழிகளில் அனமந்துள்ள
கான்ஸ்ைான்டிவைாப்பிள் நக த்னதக் னகப்பற்றிைர். இதன் பேற்றியின் பின்ைர், இந்த
ேர்த்தக வபாக்குே த்துகள் துருக்கியின் கட்டுப்பாட்டின் கீ ழ் ேந்தை.
இது ஐவ ாப்பியர்களுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இனைவயயாை வந டித் பதாைர்னபக்
குனறத்து அதன் ேினளோக ேர்த்தகத்தில் சரினே ஏற்படுத்தியது.
எைவே,இந்தியா மற்றும் இந்வதாவைசியா தீவுகளுக்கு புதிய மற்றும் பாதுகாப்பாை கைல்
ேழிகனள வமற்கு ஐவ ாப்பிய மாநிலங்களும் ேணிகர்களும் வதைத் பதாைங்கிைர்.
சுருக்கமாக, புதிய ேர்த்தக ேழிகனளக் கண்ைறிய முயற்சித்தது,

அரபு
மற் றும்
இத்தாலிய
வர்த்தக
ஏகநபாக
ங் கவை
உவடத்த
ல்

●

●

துருக்கிய
பவகவம
வயத்
தவிர்ப்பது

இந்தியாவுட
ன் நநரடி
வர்த்தக
உறவவ
ஏற் படுத்துத
ல்

வமம்பட்ை கப்பல் கட்டுமாைம், அறிேியல் சார்ந்த ேழிகாட்டி, மறுமலர்ச்சி, அ ச ஆத வு
வபான்ற கா ணிகள் புதிய ேர்த்தகத்னதக் கண்டுபிடிப்பதற்காை முயற்சிகனள
ஊக்குேித்தை.
ஐவ ாப்பிய ேல்ல சுகள் ஆ ம்பத்தில் ேர்த்தகர்களாக இந்தியாேிற்குள் நுனழந்தைர்
ஆைால் காலப்வபாக்கில் இந்தியாேின் அ சியலில் ஈடுபட்டு இறுதியில் தங்கள்
காலைிகனள நிறுேிைர்.
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●

ஐவ ாப்பிய சக்திகளுக்கினைவயயாை ேர்த்தக வபாட்டி இந்தியாேில் அ சியல்
வபாட்டிக்கு ேழிேகுத்தது. இறுதியில், பிரிட்டிஷ் பேற்றி பபற்றது.

இந்தியோவில் ஐர ோப்பிய சக்திகள்
I. இந்தியோவில் ரபோர்ச்சுகீ சியர்கள்
பின்ைணி
●
●

●
●
●

●

●
●

●

●

●

ஆப்பிரிக்கா ேழியாக இந்தியாவுக்கு ஒரு புதிய கைல் ேழினயக் கண்டுபிடிப்பதற்காை
வயாசனை பபாதுோக வபார்ச்சுகலின் இளே சர் பென்றி வநேிவகட்ைருனையது.
அதற்காக ேணிக மற்றும் மத வநாக்கங்கனள அேர் பகாண்டிருந்தார். அேர்
தற்வபாதுள்ள ேர்த்தக ேழித்தைங்களில் முஸ்லீம் ஆதிக்கத்னத முடிவுக்கு பகாண்டுே
ேிரும்பிைார் வமலும் இந்தியா மற்றும் ஆப்பிரிக்கானே பற்றி அதிகம் ஆ ாய
ேிரும்பிைார்.
ஆப்பிரிக்கா மற்றும் இந்தியானே ஆ ாய்ேதன் மூலம் முஸ்லீம் ஆதிக்கத்னத இ ண்டு
பக்கங்களிலிருந்தும் தாக்க முடியும் என்று அேர் நினைத்தார்.
பல ஐவ ாப்பிய பனைகளின் ஆத வுைன் அந்த சமயத்தில் ‘தனலனம மத அதிகாரியாக’
இருந்த வபாப் நிக்வகாலஸ் ேி-யிைமும் அேர் அனுமதி பபற்றார்.
1418 முதல், பென்றி வநேிவகட்ைர் ஒவ்போரு ஆண்டும் ஆப்பிரிக்காேின் வமற்கு
கைற்கன னய ஆய்வு பசய்ேதற்காக இ ண்டு முதல் மூன்று கப்பல்கனள அனுப்பிைார்.
1450 களில், அேர்கள் 'நன்ைம்பிக்னக முனை' பகுதினய ஆ ாய்ந்தைர்.
வபார்ச்சுக்கல் மற்றும் ஸ்பபயினுக்கு இனைவய முடிேனைந்த வைார்பைசில்லாஸ்
ஒப்பந்தத்தின் (1494) கீ ழ், ஸ்பபயின் அட்லாண்டிக்கின் கிழக்கில் உள்ள அனைத்து
கிறிஸ்து அல்லாத நாடுகனளயும் வமற்கில் வபார்ச்சுக்கல் உரினம வகா லாம் மற்றும்
ஆக்கி மிக்கலாம்.
1494 இல், பகாலம்பஸ் இந்தியானே அனைய ஸ்பபயிைிலிருந்து புறப்பட்ைார் ஆைால்
இந்தியாேிற்கு பதிலாக அேர் அபமரிக்கானேக் கண்டுபிடித்தார்.
அேர்வகாழிக்வகாடின்ஆட்சியாள ாை ஜாவமாரிைால் அன்புைன் ே வேற்கப்பட்ைார்
மற்றும் மசாலாப் பபாருட்கள் ேர்த்தகம் பசய்ய அனுமதிக்கப்பட்ைார். இருப்பினும்,
அங்கு குடிவயறிய அவ பிய ேர்த்தகர்கள் இதனைக்கண்டு மகிழ்ச்சியனையேில்னல.
அடுத்த ேருைம் வபார்ச்சுக்கலுக்கு திரும்பிைார். அேர் ஐவ ாப்பிய சந்னதயில் ஒரு
பபரிய லாபத்தில் பபாருட்கனள ேிற்றார். இது பல ேணிகர்கனள இந்தியாேிற்கு ேந்து
வந டியாக ேர்த்தகம் பசய்யத் தூண்டியது.
மற்பறாரு வபார்ச்சுகீ சிய பபட்வ ா காப் ல் ேந்தவுைன், அேர்கள் வகாழிக்வகாடு,
கன்ைனூர் மற்றும் பகாச்சிைில் ேர்த்தக நினலயங்கனள நிறுேிைர். அனைத்து அ பு
ேர்த்தகர்கனளயும் பேளிவயற்றுமாறு வபார்ச்சுகீ சியர்கள் ஜாவமாரிைிைம் வகாரிைர்.
இது உள்ளூரில் அவ பியர்களுக்கும் வபார்ச்சுகீ சியர்களுக்கும் இனைவய வமாதலுக்கு
ேழிேகுத்தது, இதைால் பபரும் இழப்பு ஏற்பட்ைது.

குறிப்பிடத்தக்க கவர்னர்கள்
I. பி ோன்சிஸ்ரகோ டி அல்மெய்டோ
●

அேர் வபார்ச்சுகீ சிய நலன்கனளப் பாதுகாப்பதற்காக நியமிக்கப்பட்ை வபார்ச்சுகீ சியரின்
முதல் கேர்ைர் ஆோர்.
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●

அேர் வபார்ச்சுகீ சிய ேர்த்தகத்னத ஒருங்கினணப்பதற்கும் அ பு ேர்த்தகத்னத
அழிப்பதற்கும் ஒத்துனழத்தார். வபார்ச்சுகீ சியர்கள் இந்திய பபருங்கைல் ேர்த்தகத்தில்
ஆதிக்கம் பசலுத்த ேிரும்பிைர்.

●

இந்த வநாக்கத்திற்காக வசனே பசய்ேதற்காக நீ ல நீ ர் மகோள்கக என்றும்
அனழக்கப்படும் பகாள்னகனய அேர் ேகுத்தார்.

II.அல்ரபோன்ரசோ டி அல்புமகர்க்யூ
●
●
●

●
●
●

1509 இல், அல்புபகர்க்யூ வபார்ச்சுகீ சிய பி வதசங்களின் ஆளுந ாக ஆக்கப்பட்ைார்.
அேர் இந்தியாேில் வபார்ச்சுகீ சிய பனையின் உண்னமயாை நிறுேைர் ஆோர். அேர்
வகாோனே பிஜப்பூரின் ஆட்சியாளரிைம் இருந்து னகப்பற்றிைார்.
அல்புபகர்க்யூ மலாக்கா மற்றும் சிவலானைக் னகப்பற்றிைார். அேர் வகாழிக்வகாட்டில்
ஒரு வகாட்னைனயயும் கட்டிைார். இந்த முயற்சிகள் இந்திய பபருங்கைலின் மூவலாபாய
கட்டுப்பாட்னை பபறுேனத வநாக்கமாகக் பகாண்டிருந்தை.
அேர் இந்திய பபண்கனள திருமணம் பசய்ய தைது நாட்டு மக்கனள ஊக்குேித்தார்.
அேர் தைது காலத்தில் சதி உைன்கட்னைனய ஒழித்தார்.
அல்புபகர்க்யூ 1515 இல் இறந்தார், வபார்த்துகீ சியர்கனள இந்தியாேின் ேலினமயாை
கைற்பனை சக்தியாக ேிட்டுச் பசன்றார்.

III. நிரனோ டோ குன்ஹோ
●
●

●

அேர் இந்தியாேில் உள்ள வபார்ச்சுகீ சிய அ சின் தனலனமயகத்னத பகாச்சிைிலிருந்து
வகாோேிற்கு மாற்றிைார்.
இேர் பல வபார்ச்சுகீ சிய நாட்ைேர்கனள குடியமர்த்துேதன் மூலம் ேங்காளத்தில்
வபார்ச்சுகீ சிய பசல்ோக்னக அதிகரிக்க முயன்றார். ெூக்லி வபார்ச்சுகீ சியர்களின்
தனலனமயகமாக மாற்றப்பட்ைது.
1534 இல் முகலாயப் வப சர் ெுமாயுன் உைைாை வபாரில் உதேி பசய்தபின்
குஜ ாத்தின் பெதூர் ஷாேிைம் இருந்து அேர் பாவசன் தீவுகனளப் பபற்றார்.

ரபோர்ச்சுகீ சியர்களின் ெதக் மகோள்கககள்
●
●
●
●

வபார்ச்சுகீ சியர்கள் ஆ ம்பத்தில் இந்துக்களிைம் சகிப்புத்தன்னமயுைன் இருந்தைர்.
எைினும், பின்ைர் அேர்கள் இந்துக்கனள துன்புறுத்திைார்கள்.
அேர்கள் கிறிஸ்தேத்னத ஊக்குேிப்பதில் தீேி ம் பகாண்டிருந்தைர் மற்றும் அனைத்து
முஸ்லிம்கனளயும் துன்புறுத்த ேிரும்பிைர்.
அக்பரின் அனழப்பின் வபரில் மத கருத்துக்கனளப் பற்றி ேிோதிக்க வபார்ச்சுகீ சிய
பாதிரியார்கள் அக்பரின் நீதிமன்றத்திற்கு பசன்றார்.
வஜசுட் மிஷைரிகள் (கல்ேினய னமயமாகக் பகாண்ை ஒரு வ ாமன் கத்வதாலிக்க
சமூகம்) இந்தியாேிற்கு ேருனக தந்தைர். அேற்றில் சிலர்,
1.

ாபர்வைா டி வநாபிலி - அேர் தமிழ் மற்றும் சமஸ்கிருத பமாழினய நன்கு
அறிந்திருந்தார். அேர் ‘தமிழ் உன நனையின் தந்னத’ என்று கருதப்படுகிறார்.

2. பென்றிக்ஸ் - அேர் தமிழில் அச்சிடும் முனறனய அறிமுகப்படுத்திைார் மற்றும்
‘அச்சகத்தின் தந்னத’ என்று அனழக்கப்படுகிறார்
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ரபோர்ச்சுகீ சியர்களின் சரிவு
●

●
●
●

●
●

வபார்ச்சுக்கீ சிய கைற்பகாள்னள நைேடிக்னககள் ஏகாதிபத்திய முகலாய
அ சாங்கத்துைன் வமாதல்கனள ேினளேித்தை. இது இந்தியாேில் உள்ள வபார்ச்சுகீ சிய
லட்சியங்கனள மிகவும் பாதித்தது.
அேர்கள் தங்கள் ேணிக பசல்ோக்னகயும் இழந்தைர். மாறிேரும் அ சியல்
சூழ்நினலகளால் அேர்களுக்கு ேழங்கப்படும் உள்ளூர் நன்னமகளும் குனறக்கப்பட்ைை.
வபார்ச்சுகீ சியர்களின் மதக் பகாள்னககள் இந்தியர்களால் பபரிதும்
பா ாட்ைப்பைேில்னல.
பிவ சில் நாட்னை அனையாளம் கண்ைது வபார்ச்சுகலின் காலைித்துே நைேடிக்னககனள
வமற்கு வநாக்கி தினச திருப்பியது. வபார்ச்சுகீ சியர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை இந்திய
பபருங்கைல் ேர்த்தக ேழியும் பேளிப்பட்ைது.
பிரிட்டிஷ் மற்றும் ைச்சுக்கா ர்களின் எழுச்சி மற்றும் அேர்களின் ேணிக இலட்சியங்கள்
வபார்த்துகீ சிய வமலாதிக்கத்னத குனறத்தது.
பதிைாறாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் இந்தியாேில் வபார்ச்சுகீ சியர்களின் பனைகள்
குனறந்தது. அடுத்த நூற்றாண்டில் வகாோ, னையூ மற்றும் ைாமன் தேி இந்தியாேில்
அேர்கள் தங்கள் எல்லா உனைனமகனளயும் இழந்தைர்.

முக்கியத்துவெோனகவ
●

●
●
●
●

வபார்ச்சுகீ சியர்கள் தங்கள் கேச உனை, தீக்குச்சியால் பேடிக்க னேக்கப்படும்
துப்பாக்கிகள் மற்றும் கப்பல்களில் இருந்து தன யிறக்கப்பட்ை துப்பாக்கிகனளப்
பயன்படுத்துேதில் இ ாணுே கண்டுபிடிப்புகனளக் காட்டிைர்.
அேர்கள் கைல் சார்ந்த ேர்த்தகத்தில் வமம்படுத்தப்பட்ை நுட்பங்களில் வதர்ச்சி
பபற்றேர்கள். எ.கா. பல அடுக்கு கப்பல்கள் கட்டுமாைம் வபான்றனே.
அேர்கள் வகாோ மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பேள்ளி வேனலப்பாடு
பசய்பேர் மற்றும் தங்க வேனல பசய்பேர்களாக இருந்தைர்.
அேர்கள் பத்திரினககனளயும் இந்தியாேிற்கு பகாண்டு ேந்தைர்.
வபார்ச்சுகீ சியர்களுக்கும் இந்தியர்களுக்கும் இனையிலாை திருமணங்கள் ஒரு புதிய
யூவ சிய இைக் குழுனே உருோக்கியது. இந்த மக்கள் பின்ைர் ஆப்பிரிக்கா மற்றும்
ஆசியாேில் உள்ள மற்ற வபார்த்துகீ சிய காலைிகளுக்கு கூட்டிச் பசல்லப்பட்ைைர்.

II. இந்தியோவில் டச்சுக்கோ ர்கள்
பின்னணி
●
●

●

●
●

ைச்சு கிழக்கிந்திய கம்பபைி 1602 இல் நிறுேப்பட்ைது. அேர்களின் முக்கிய ஆர்ேம்
இந்தியானே ேிை இந்வதாவைசிய தீவுகளுைன் ேர்த்தகம் பசய்ேது ஆகும்.
இந்த நிறுேைம் வபான முன்பைடுப்பதற்கும், ஒப்பந்தங்கனள முடிப்பதற்கும்,
பி வதசத்னத னகப்பற்றுேதற்கும் மற்றும் வகாட்னைகனள அனமப்பதற்கும் அதிகா ம்
பபற்றது.
இந்நிறுேைத்தின் ேணிகர்கள் இந்தியாேிற்கு ேந்து மசூலிப்பட்டிணம், புலிகட், சூ த்,
கான க்கால், நாகப்பட்டிைம், சின்சு ா மற்றும் காசிம் பஜார் ஆகிய இைங்களில்
குடிவயறிைர்.
அேர்கள் 1605 இல் ஆந்தி ாேின் மசூலிப்பட்டிணத்தில் முதல் பதாழிற்சானலனய
நிறுேிைர்.
பதிவைழாம் நூற்றாண்டில், அேர்கள் வபார்ச்சுகீ சியர்கனள பேன்றைர் மற்றும்
கிழக்கத்திய ேர்த்தகத்துைன் ஐவ ாப்பிய ேர்த்தகத்தில் மிகவும் ஆதிக்கம் பசலுத்திைர்.
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●

இந்தியாேில் புலிகட் அேர்களின் முக்கிய னமயமாக இருந்தது, பின்ைர் நாகப்பட்டிைம்
முக்கிய னமயமாக மாற்றப்பட்ைது.

தெிழ்நோட்டில் டச்சுக்கோ ர்கள்
●

●

●

ைச்சுக்கா ர்கள் காலைித்துே வகாட்னைகனள நிறுேி, நாகப்பட்டிைம், புன்ைக்காயல்,
வபார்வைா வநாவோ, கைலூர் (திருப்பாதிரிப்புலியூர்) மற்றும் வதேைாம்பட்டிைம் ஆகிய
இைங்களில் ஆதிக்கங்கனள பகாண்டிருந்தைர்.
அேர்கள் அடினம ேியாபா த்திலும் ஈடுபட்ைைர். அேர்கள் ேங்காளம்,
வதங்காப்பட்டிைம் மற்றும் கான க்காலில் இருந்து அடினமகனள புலிகட்-க்குஅனழத்து
ேந்தைர்.
ைச்சுக்கா ர்கள் தங்களுக்காக அடினமகனளப் பிடிப்பதற்கும் அேர்கனள இைமாற்றம்
பசய்ேதற்கும் பசன்னையில் த கர்கனள னேத்திருந்தைர். பஞ்சம், ேறட்சி மற்றும்
வபார்கள் கா ணமாக ஏற்பட்ை உணவு பற்றாக்குனற அடினம ேணிகத்னத பசழித்து
ேள ச்பசய்தது.

ஆங்கிரலயர்-டச்சுக்கோ ர்களுக்கு இகடரயயோன ரபோட்டி
●

●
●

பதிவைழாம் நூற்றாண்டின் மத்தியில், ஆங்கிவலயர்கள் ஒரு பபரிய காலைித்துே
சக்தியாக உருோகத் பதாைங்கிைர். இது ைச்சுக்கா ர்களின் ேணிக லாபங்களுக்கு
அச்சுறுத்தலாக இருந்தது.
ேணிகப் வபாட்டி ேின ேில் பகாடூ மாை வபா ாக மாறியது.
ஆங்கிவலயர்-ைச்சுக்கா ர்களுக்கு இனையிலாை வபாட்டி சுமார் ஏழு தசாப்தங்களாக
நீடித்தது. இதன் ேினளோக ைச்சுக்கா ர்கள் பிரிட்டிஷாரிைம் தங்கள் குடிவயற்றங்கனள
ஒவ்போன்றாக இழந்தைர்.

இந்தியோவில் டச்சுக்கோ ர்களின் வழ்ச்சி
ீ
●

●
●

அேர்கள் இந்தியானே ேிை மலாய் தீவுக்கூட்ைத்துைைாை ேர்த்தகத்தில் அதிக கேைம்
பசலுத்திைர். வமலும், அேர்கள் இந்தியாேில் வப சு கட்டுேதில் அதிக ஆர்ேம்
காட்ைேில்னல.
பிரிட்டிஷுைன் ஏற்பட்ை ேணிகப் வபா ாை 'ஹூக்லி ரபோர் (1759)' இல் வதாற்றைர். அது
அேர்களின் லட்சியங்கனள சீர்குனலத்தது.
பிரிட்டிஷ் இ ாணுேப் பனைகளுைன் ஏற்பட்ை 'பிதோ ோ ரபோரிலும் (1759)' வதாற்றைர்.

III. இந்தியோவில் ஆங்கிரலயர்கள்
பின்னணி
●

●

●

இந்தியாவுைைாை ேர்த்தக ோய்ப்புகனள ஆ ாய பிரிட்டிஷ் ேணிகர்களால் ஆங்கில
கிழக்கிந்திய கம்பபைி 1600 இல் நிறுேப்பட்ைது. இங்கிலாந்தின் ாணி எலிசபபத் 1600 இல்
இதற்காை சாசைத்னத பேளியிட்ைார்.
ஆ ம்பத்தில், பதினைந்து ேருை முழுநினற அதிகா ம் இந்தியாேிற்கு ேழங்கப்பட்ைது.
வம 1609 இல், புதிய சாசைம் மூலம் முழுநினற அதிகா ம் காலேன யின்றி
நீட்டிக்கப்பட்ைது.
ேர்த்தகத்திற்காக ஜவுளி மற்றும் பிற பபாருட்கனள வதடி பிரிட்டிஷ் பனைகள்
இந்தியாேிற்கு ேந்தை.
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●
●
●

●
●

●

●

●
●
●
●
●
●
●

●

சூ த்தில் ஆங்கில ேர்த்தக னமயத்னத நிறுே அனுமதி பபற வகப்ைன் ொக்கின்ஸ் 1609
இல் ஜொங்கீ ரின் அ ச நீதிமன்றத்திற்கு ேந்தார்.
இருப்பினும், வபார்ச்சுகீ சியர்களின் அழுத்தம் கா ணமாக முகலாய வப சர் அனுமதி
ேழங்க மறுத்தார்.
1612 இல், ஜொங்கீ ர் ஆங்கிவலயருக்கு ஒரு ஃபார்மனை (அனுமதி கடிதம்) ேழங்கிைார்.
அேர்கள் சூ த்தில் (1613) ஒரு ேர்த்தக பதாழிற்சானலனய நிறுேிைர். சூ த் வமற்கு
கைற்கன அேர்களின் தனலனமயகமாக மாறியது.
1615 ஆம் ஆண்டில், சர் தாமஸ் வ ா முகலாய நீதிமன்றத்திற்கு இங்கிலாந்து மன்ைர்
முதலாம் வயம்சுேின் தூத ாக இந்தியா ேந்தார்.
இந்தியாேின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஆங்கில ேர்த்தக பதாழிற்சானலகனள நிறுே அேர்
ஜொங்கீ ரிைம் அனுமதி பபற்றார். அேர்கள் மசூலிப்பட்டிணம்(1616) மற்றும்
ஆக் ாேிலும், அகமதாபாத்தில் 1619 இல் ஒரு பதாழிற்சானலனய நிறுேிைர்.
இந்தியாவுைைாை ேர்த்தகத்னதக் கட்டுப்படுத்தும்வபாது ஆங்கிவலயர்கள் சீ ாை
முன்வைற்றத்னத அனையேில்னல. எைவே ஆ ம்ப காலத்தில் வபார்ச்சுகீ சியர்கள்
மற்றும் ைச்சுக்கா ர்களுைன் வபாட்டியிை வேண்டியிருந்தது.
ென்னர் இ ண்டோம் சோர்லஸுக்கு வபார்ச்சுகல் மன்ை ால் ே தட்சனணயாக பம்பாய்
நக ம் பரிசாக ேழங்கப்பட்ைது. இது கிழக்கிந்திய நிறுேைத்திற்கு அளிக்கப்பட்ைது.
பின்ைர், இது வமற்கு கைற்கன யில் நிறுேைத்தின் தனலனமயகமாக மாறியது.
வகால்பகாண்ைாேின் சுல்தான் (1632) அேர்களுக்கு ேழங்கிய ‘ரகோல்டன் ஃபோர்ரென்’
மூலம் ஆங்கில நிறுேைத்தின் நினல வமம்படுத்தப்பட்ைது.
1639 இல், பிரிட்டிஷ் ேணிக ாை பி ான்சிஸ் வை மசயின்ட் ஜோர்ஜ் ரகோட்கட கட்ைப்பட்ை
ெத ோஸ் நக த்கத நிறுேிைார்.
இந்திய மண்ணில் நிறுேைம் பதிவு பசய்த முதல் நில இருப்பு இது.
மத ாசுக்கு பதிலாக வகா மண்ைல் கைற்கன யில் இருந்த மசூலிப்பட்டிணத்னத
ஆங்கிவலயரின் தனலனமயகமாக மாறியது.
1652 இல், மத ாஸ் ஒரு முக்கிய நக மாக ஆைது. ஆைால் 1655 இல் இந்த நினல த்து
பசய்யப்பட்ைது, பின்ைர் அது மீண்டும் 1684 இல் முக்கிய நக மாக நியமிக்கப்பட்ைது.
1688 இல் மத ாஸ் ஒரு வமயருைன் கூடிய நக ாட்சி அ சாங்கத்னதக் பகாண்டிருந்தது.
1690 ஆம் ஆண்டில், ஜாப் சார்வைாக் என்பே ால் சுதனுதி என்ற இைத்தில் ஒரு ஆங்கில
பதாழிற்சானல நிறுேப்பட்ைது. பின்ைர் அது கல்கத்தோ என்ற நக மாக ேளர்ந்து அங்கு
வில்லியம் ரகோட்கட கட்ைப்பட்ைது.
பின்ைர், கல்கத்தா பிரிட்டிஷ் இந்தியாேின் தனலநக ாக மாறியது. இவ்ோறு பம்பாய்,
மத ாஸ், கல்கத்தா ஆகியனே இந்தியாேில் ஆங்கிவலய குடிவயற்றங்களின் மூன்று
முக்கிய நக ங்களாக மாறியது.

இந்தியோவில் பிரிட்டிஷ் ரப
முதல் கட்ைம்

இ ண்ைாேது
கட்ைம்

சுவோதத்தின் கட்டங்கள்

-இந்த கட்ைத்தில் இந்திய ேர்த்தகத்னத பிரிட்டிஷ் பிடித்துக் பகாண்ைது.
அேர்கள் இந்திய பபாருட்கனள மிக குனறந்த ேினலயில் ோங்கி
வமற்கத்திய சந்னதகளில் மிக அதிக ேினலக்கு ேிற்றைர்.
- அதைால், அேர்கள் ேிேசாயிகளுக்கு எதுவும் பகாடுக்காமல் பபரும்
லாபம் ஈட்டிைார்கள்.
- பிரிட்டிஷ் அேர்களின் ஏற்றுமதி வநாக்கங்களுக்கு ஏற்ற ேனகயில்
உற்பத்தி நைேடிக்னககனளக் கட்டுப்படுத்தியது.
- பசயல்பாட்டில், அேர்கள் இந்திய பதாழில்கனள பேற்றிக மாக
அழித்தைர். ஏபைன்றால், இந்திய மக்கள் அேர்களின் பபாருட்கனள
ோங்குபேர்களாக இருந்தைர்.
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மூன்றாேது
கட்ைம்

பிரிட்டிஷ் வப சுோதம் மற்றும் காலைித்துே சு ண்ைலின் தீேி மாை
கட்ைமாக இந்தியா பிரிட்டிஷ் பபாருளாதா லாபங்கனள
நினறவேற்றுேதற்காக ஆங்கிவலயர்களால் ஆளப்பட்ைது.

வங்கோளத்தின் ஆதிக்கம்
●

●

●

●
●

இந்த வந த்தில், ேங்காளம் இந்தியாேில் ஒரு பபரிய மற்றும் பணக்கா மாகாணமாக
இருந்தது. இது ேர்த்தகம் மற்றும் பபருோணிபத்தில் முன்வைறியது. எைவே,
இயற்னகயாகவே, ஆங்கிவலயர்கள் அனத வநாக்கி ஈர்க்கப்பட்ைைர்.
1715 ஆம் ஆண்டில், முகலாய வப சர் ஃபரூக்ஷியர் மூன்று புகழ்பபற்ற ஆனணகனள
பிறப்பித்தார், இது நிறுேைத்திற்கு ேங்காளம், குஜ ாத் மற்றும் னெத ாபாத்தில் பல
மதிப்புமிக்க சலுனககனள ேழங்கியது.
இந்த ஆனணகள் இந்தியாேில் மாக்ைா கார்ட்ைா உைன்படிக்னக என்று
அனழக்கப்பட்ைது. இது நிறுேைத்தின் இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதிக்கு கூடுதல் சுங்க
ேரிகளிலிருந்து ேிலக்கு அளித்தது.
கல்கத்தானேச் சுற்றி அதிக நிலங்கனள ோைனகக்கு எடுப்பதற்கு நிறுேைத்திற்கு
அனுமதி அளிக்கப்பட்ைது.
பம்பாயில் அச்சிைப்பட்ை நிறுேைத்தின் நாணயங்கள் முகலாய சாம் ாஜ்யம் முழுேதும்
ேர்த்தக நாணயமாக மாறியது.

IV. இந்தியோவில் பிம ஞ்சுக்கோ ர்கள்
பின்னணி
●
●
●
●

●

●
●
●

ேர்த்தக வநாக்கத்துைன் இந்தியாேிற்கு ேந்த கனைசி ஐவ ாப்பியர்கள்
பிப ஞ்சுக்கா ர்கள்.
பிப ஞ்சு ேணிக நிறுேைம் 1664 இல் பதினைந்தாம் லூயிஸின் கீ ழ் அனமச்ச ாக இருந்த
வகால்பர்ட் என்பே ால் உருோக்கப்பட்ைது.
இந்திய மற்றும் பசிபிக் பபருங்கைல்களில் பிப ஞ்சு ேர்த்தகத்தில் இந்த நிறுேைத்திற்கு
50 ஆண்டு முழுநினற அதிகா ம் ேழங்கப்பட்ைது.
இந்தியாேில் உள்ள பபர்பர் என்ற பிப ஞ்சு முகேர், ஒள ங்கசீப்பிைம் இருந்து ஒரு
'ஃபி ான்' (ஒரு அ ச கட்ைனள) பசப்ைம்பர் 4,1666 இல் பபற்றார் மற்றும் அேர்கள்
இந்தியாேில் முதல் பிம ஞ்சு மதோழிற்சோகலகய சூ த்தில் 1668 இல் நிறுேிைர்.
பி ோங்ரகோயிஸ் ெோர்ட்டின் 1673 இல் பிஜப்பூர் ஆளுந ாை வஷர்கான் வலாடியிைம்
அனுமதி பபற்று புதுச்ரசரியில் ஒரு குடிவயற்றத்னத நிறுேிைார். அேர் புதுச்வசரியின்
முதல் கேர்ைர் ஆோர்.
புதுச்வசரி இந்தியாேில் பிப ஞ்சுக்கா ர்களின் தனலனமயகமாக மாறியது.
ேங்காளத்தின் முகலாய சுவபதார் னஷஸ்தா கான், கல்கத்தாவுக்கு அருகிலுள்ள
சந்தர்நகூரில் ஒரு நக த்னத நிறுே பிப ஞ்சுக்கா ர்களுக்கு அனுமதி அளித்தார்.
ெோரஹ, கோக க்கோல், சந்தி நோகூர், போலரசோர் ெற்றும் கோசிம் பஜோர் ஆகியனே
பிப ஞ்சுக்கா ர்களின் சில முக்கியமாை ேர்த்தக னமயங்களாக இருந்தை.

ஆங்கிரலயர்-பிம ஞ்சுக்கோ ர்களுக்கு இகடயிலோன ரபோட்டி
●

பதிபைட்ைாம் நூற்றாண்டின் பதாைக்கத்தில், ஆங்கிவலயர்களும் பிப ஞ்சுக்கா ர்களும்
இந்தியாேில் தங்கள் வமலாதிக்கத்னத நினலநிறுத்திக் பகாள்ள ஒருேருக்பகாருேர்
வபாட்டியிட்ைைர்.
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●
●

●

இந்தியாேில் காணப்பட்ை இந்த வபாட்டி இங்கிலாந்து மற்றும் பி ான்ஸ்
பா ம்பரியத்தில் அேர்களின் ே லாறு முழுேதும் குறிப்பிைப்பட்ைது.
முகலாய சாம் ாஜ்யம் தங்களுக்கு சாதகமாக சரிந்து உள் அ சியலில் ஈடுபட்ைதன்
ேினளோக இந்தியாேில் நிலேிய அ சியல் குழப்பத்னத ஆங்கிவலயர்களும்
பிப ஞ்சுக்கா ர்களும் பயன்படுத்திக்பகாண்ைைர்.
இந்தியாேில் ஆங்கிவலயர்-பிப ஞ்சுக்கா ர்களுக்கு இனையில் நிலேிய வபாட்டி
கர்நாைகப் பகுதியிலும் ேங்காளத்திலும் பேகுோக பேளிப்பட்ைது.

கர்நோடகப் ரபோர்கள்
●

●

பதிபைட்ைாம் நூற்றாண்டின் பதாைக்கத்தில், பிரிட்டிஷ் மற்றும் பிப ஞ்சுக்கா ர்களின்
இ ண்டு ஐவ ாப்பிய ேர்த்தக நிறுேைங்கள் மட்டுவம இந்திய ேளங்களுக்காகப்
வபாட்டியிட்ைை.
ஆங்கிவலய-பிப ஞ்சுக்கா ர்களுக்கு இனையிலாை வபாட்டி இந்த இ ண்டு
நிறுேைங்களுக்கினையில் மூன்று வபார்கனள ஏற்படுத்தியது.

I. முதல் கர்நோடகப் ரபோர் (1740-48)
பின்னணி
●

●

●
●

●

கர்நாைகப் வபார்கள் பிரிட்டிஷான இந்தியாேின் எஜமாைர்களாக மாற்ற முடிவு
பசய்தை. இரு நிறுேைங்களும் இந்தியாேில் வமலாதிக்கத்னத நிறுே மற்றேர்கனள
பேளிவயற்ற ேிரும்பிை.
அவத காலகட்ைத்தில், இந்தியா அ சியல் குழப்பத்னத சந்தித்தது. முகலாயப் வப சு
நிஜாம்-உல்-முல்கின் ேழ்ச்சி
ீ
அேரின் கீ ழ் இருந்த தக்காணத்தின் சுதந்தி த்திற்கு
ேழிேகுத்தது.
கர்நாைகப் பகுதியும் நிஜாமின் ஆதிக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக மாறியது. கர்நாைகத்தின்
ஆட்சியாளர் நிஜாமின் ஆட்சினய ஏற்றுக்பகாண்ைார்.
1740 இல், ஆஸ்திரிய ோரிசுப் வபார் ஐவ ாப்பாேில் பதாைங்கியது. அந்தப் வபாரில்,
இங்கிலாந்தும் பி ான்சும் எதிர் முகாம்களில் இருந்தை. அேர்கள் இந்தியாேிலும்
வபா ாைத் பதாைங்கிைர்.
எைவே, அடிப்பனையில், முதல் கர்நாைகப் வபாருக்காை கா ணம் ஐவ ாப்பாேில் மூண்ை
ஆங்கிவலா-பிப ஞ்சுப் வபாரின் ேினளோகும்.

ரபோரின் கோ ணங்கள் ெற்றும் ரபோக்கு
●
●
●
●
●

●

அதிகாரி பார்பைட்டின் கீ ழ் ஆங்கிலக் கைற்பனை பி ான்னஸத் தூண்டிேிை சில பிப ஞ்சு
கப்பல்கனளக் னகப்பற்றியது.
1746 இல் பமாரீஷியஸிலிருந்து கைற்பனையின் உதேியுைன் மத ானஸக் னகப்பற்றி
பி ான்ஸ் பதிலடி பகாடுத்தது.
இதைால் முதல் கர்நாைக வபார் பதாைங்கியது.
ஆங்கிவலயர்கள் கர்நாைக நோப், அன்ேர் உத்தீைிைம் உதேி வகாரியது மற்றும்
பிப ஞ்சுக்கா ர்கள் சந்தா சாெிபுைன் ஒரு ஒப்பந்தத்னத வமற்பகாண்ைைர்.
மத ாஸின் கட்டுப்பாட்னை மீட்பதற்காக மத ாஸ் அருவக அகடயோர் ரபோரில் (1746)
பிப ஞ்சு இ ாணுேத்துைன் ஆங்கில இ ாணுேம் வபாரிட்ைது. இருப்பினும், மத ாஸின்
கட்டுப்பாட்னை பிப ஞ்சுக்கா ர்கள் தக்க னேத்துக் பகாண்ைைர்.
ஆஸ்திரிய ோரிசுப் வபான முடிவுக்குக் பகாண்டுேருேதற்காக ஆக்ஸி-ரல-ரசப்பல்
உடன்படிக்கக 1748 இல் முடிவுக்கு ேந்தது. இதைால், முதல் கர்நாைகப் வபார் முடிவுக்கு
ேந்தது.
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ஆக்ஸி-ரல-ரசப்பல் உடன்படிக்கக
●
●

இது ஆஸ்திரிய ோரிசுப் வபார் முடிவுக்கு பகாண்டுேருேதற்காக
னகபயழுத்திைப்பட்ைது.
இந்த ஒப்பந்தத்தின் ேிதிமுனறகளின்படி, மத ாஸ் ஆங்கிவலயர்களிைம் திரும்ப
ஒப்பனைக்கப்பட்ைது மற்றும் பிப ஞ்சுக்கா ர்கள் ேை அபமரிக்காேில் தங்கள்
பி வதசங்கனளப் பபற்றைர்.

II. இ ண்டோம் கர்நோடகப் ரபோர் (1749-54)
பின்னணி
●
●

இ ண்ைாேது கர்நாைகப் வபாரின் பின்ைணி இந்தியாேில் நிலேிய
வபாட்டித்தன்னமயால் உருோைது.
பிப ஞ்சு கேர்ைர் டூப்லிக்ஸ் ஆங்கிவலயர்கனள வதாற்கடிக்க உள்ளூர் ேம்ச
தக ாறுகளில் தனலயிட்டு பதன்ைிந்தியாேில் பிப ஞ்சு அ சியல் பசல்ோக்னக
அதிகரிக்க முயன்றார்.

ரபோரின் கோ ணங்கள் ெற்றும் ரபோக்கு
●

●

●
●
●
●
●
●

●
●
●

னெத ாபாத் ாஜ்ஜியத்தின் நிறுேை ாை நோப் நிஜாம்-உல்-முல்க் 1748 இல்
காலமாைார். இது பிரிட்ைன் மற்றும் பிப ஞ்சுக்கா ர்களுக்கு இப்பகுதியில் பசல்ோக்னக
ஏற்படுத்த ஒரு ோய்ப்பாக இருந்தது.
னெத ாபாத் நோப்பின் வப ன் முசாபர் ஜங், நிஜாமின் மகன் நசீர் ஜாங்னக
னெத ாபாத்தின் சிம்மாசைத்தில் வசர்ப்பனத எதிர்த்தார். ஏபைன்றால் அேர் முகலாய
வப ச ால் நியமிக்கப்பட்ைார்.
இதற்கினையில், கர்நாைக நோபின் மருமகன் சந்தா சாெிப் அவத ஆண்டில்
ம ாட்டியர்களால் ேிடுேிக்கப்பட்ைார்.
கர்நாைகத்தில், அன்ேர்-உத்-தின் கானை நோபாக நியமிப்பனத சந்தா சாெிப்
பேறுத்தார்.
எைவே, பிரிட்டிஷாரும் பிப ஞ்சும் இரு மாநிலங்களிலும் வபாட்டியாளர்களின்
பக்கங்கனள எடுத்துக் பகாண்ைைர்.
பிப ஞ்சு, முசாபர் ஜங் மற்றும் சந்தா சாெிப் ஆகிவயாரின் ஒருங்கினணந்த பனைகள்
1749 ஆம் ஆண்டு ஆம்பூர் ரபோரில் அன்ேர் உதீனை வதாற்கடித்து பகான்றைர்.
இந்த பேற்றிக்குப் பிறகு, முசாபர் ஜங் நிஜாமாகவும் மற்றும் சந்தா சாெிப் ஆற்காட்டின்
நோபாகவும் ஆைார்கள்.
அன்ேருதீைின் மகன் முெம்மது அலி திருச்சி ாப்பள்ளிக்கு தப்பிச்பசன்றார். பிப ஞ்சு
பனைகள் அேன த் தாக்கச் பசன்றை. அேருக்கு ஆத ோக ஆங்கிவலயர்கள் பனைகனள
அனுப்பிைார்கள்.
இதற்கினையில், பிரிட்டிஷ் தளபதி ாபர்ட் கினளவ் சூழ்நினலனய சரிபசய்ய கர்நாைக
மாநிலத்தின் தனலநக ாை ஆற்காட்னை னகப்பற்றிைார்.
காவேரிப்பட்டிைத்தில் பிப ஞ்சுக்கா ர்கனள அேர் கடுனமயாை முனறயில்
வதாற்கடித்தார். சந்தா சாெிப் தஞ்னசயில் பிடிபட்டு தனல துண்டிக்கப்பட்ைார்.
இதற்கினையில், டூப்லிக்ஸ்க்கு பதிலாக ரகோரடஹு பிப ஞ்சு கேர்ை ாக
நியமிக்கப்பட்ைார். 1754 இல் புதுச்ரசரி உடன்படிக்கக மூலம் வபார் முடிவுக்கு ேந்தது.
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புதுச்ரசரி உடன்படிக்கக
●
●

பூர்ேக
ீ இளே சர்களின் சண்னையில் தனலயிை கூைாது என்று ஆங்கிவலயர்களும்
பிப ஞ்சுக்கா ர்களும் ஒப்புக்பகாண்ைைர்.
ஒப்பந்தத்தின் வபாது இரு த ப்பிைரும் தங்கள் ஆக்கி மித்த பி வதசங்கனள தங்கள்
ேசம் னேத்திருந்தைர்.

III.மூன்றோவது கர்நோடகப் ரபோர் (1758-63)
பின்னணி
●

ஐவ ாப்பாேில் நைந்த ஏழு ேருைப் வபார் (1756-1763) மூன்றாேது கர்நாைகப் வபாருக்கு
(1758-1763) ேழிேகுத்தது.

ரபோரின் கோ ணங்கள் ெற்றும் ரபோக்கு
●
●
●

●
●
●

1758 இல், கவுண்ட் டி லோலியின் கீ ழ் பிம ஞ்சு இ ோணுவம் கைலூர் மற்றும்
ேிழிஞ்சத்திலிருந்த ஆங்கிவலயர்களின் வகாட்னைகனளக் னகப்பற்றியது.
ேின ேில், மசூலிப்பட்டிணத்தில் பிம ஞ்சு கடற்பகடக்கு ஆங்கிவலயர்கள் பபரும்
இழப்னப ஏற்படுத்திைார்.
மூன்றாம் கர்நாைகப் வபார் பிரிட்டிஷ் மற்றும் பிப ஞ்சுப் பனைகளுக்கு இனைவய
தமிழ்நாட்டில் ோண்டிோஷில் நனைபபற்றது. இது வோண்டிவோஷ் ரபோர் (1760) என்றும்
அனழக்கப்படுகிறது.
மஜன ல் சர் ஐர்கூட்டின் தனலனமயில் பிரிட்டிஷ் பனைகள் பேற்றி பபற்றை.
அடுத்த ஆண்டில், புதுச்வசரி பிரிட்டிஷ் பனையிை ால் னகப்பற்றப்பட்டு
சீர்குனலக்கப்பட்ைது.
ஏழு ேருைப் வபார் 1764 இல் போரிஸ் உடன்படிக்கக மூலம் முடிவுக்கு ேந்தது.
மூன்றாேது கர்நாைகப் வபாரும் முடிந்தது.

போரிஸ் உடன்படிக்கக
●
●

புதுச்வசரி, கான க்கால், மாவெ மற்றும் யாைம் ஆகிய இைங்களில் பிப ஞ்சுக்கா ர்கள்
தங்கள் நைேடிக்னககனள கட்டுப்படுத்த ஒப்புக்பகாண்ைைர்.
இதைால் ஆங்கிவலயர்கள்-பிப ஞ்சுக்கா ர்களுக்கு இனையிலாை வபாட்டி
ஆங்கிவலயர்கள் பேற்றி மற்றும் பிப ஞ்சு பனைகளின் வதால்ேியுைன் முடிவுக்கு
ேந்தது.

Carnatic wars
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கர்நாைகப் வபார்கள்
First carnatic war
முதல் கர்நாைகப் வபார்
Second carnatic war
இ ண்ைாேது கர்நாைகப் வபார்
Third carnatic war
மூன்றாேது கர்நாைகப் வபார்

IV. பிம ஞ்சு வழ்ச்சிக்கோன
ீ
கோ ணங்கள்
●
●
●
●
●
●

ேணிக மற்றும் இ ாணுேத் துனறகளில் ஆங்கிவலயர்கள் பிப ஞ்னச ேிை
உயர்ந்தேர்கள்.
இந்தியாேில் பிப ஞ்சு இ ாணுேத்திற்கு பிப ஞ்சு அ சாங்கத்தின் ஆத வு முழுனமயாக
கினைக்கேில்னல.
பைக்கைில் மட்டுவம பிப ஞ்சுக்கா ர்களுக்கு ஆத வு இருந்தது, ஆைால்
ஆங்கிவலயர்களுக்கு ேங்காளத்தில் ேலுோை பின்ைணி இருந்தது.
பிப ஞ்சு நிறுேைத்தின் ேணிக ஊக்கமின்னம (அ சுக்கு பசாந்தமாைது) பிரிட்டிஷ்
வபாலல்லாமல் இது முற்றிலும் ேணிக நிறுேைமாக இருந்தது.
கல்கத்தா, பம்பாய் மற்றும் மத ாஸ் ஆகிய மூன்று முக்கிய துனறமுகங்கள்
ஆங்கிவலயர்களிைம் இருந்தை, ஆைால் பிப ஞ்சிைம் புதுச்வசரி மட்டுவம இருந்தது.
ஐவ ாப்பியப் வபார்களில் இங்கிலாந்தின் பேற்றி இந்தியாேில் பிப ஞ்சுக்கா ர்களின்
தனலேிதினய தீர்மாைித்தது.
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V. இந்தியோவில் ரடனியர்கள்
●

●
●

●

வைைியர்கள் 1620 இல் டி ான்வகபார் (த ங்கம்பாடி) இல் ேர்த்தகக் குடிவயற்றத்னத
நிறுேிைார்கள். இந்தியாேில் மற்பறாரு முக்கியமாை வைைியர்களின் குடிவயற்றம்
ேங்காளத்தில் உள்ள பச ாம்வபார் மற்றும் நிக்வகாபார் தீவுகள் ஆகும்.
பச ாம்பூர் அேர்களின் தனலனமயகமாக இந்தியாேில் இருந்தது.
இருப்பினும், அேர்கள் இந்தியாேில் தங்கனள ேலுப்படுத்திக்பகாள்ளத் தேறிைர்
வமலும் அேர்கள் இந்தியாேில் உள்ள அனைத்து குடியிருப்புகனளயும் 1845 இல்
ஆங்கிவலயர்களுக்கு ேிற்றைர்.
அேர்கள் ேர்த்தகத்னத ேிை மிஷைரி பசயல்பாடுகளில் னகவதர்ந்தேர்கள்.

தெிழ்நோட்டில் ரடனியர்கள்
●
●
●

வைைியர்கள் த ங்கம்பாடியில் ஒரு வகாட்னைனயக் கட்டியது மற்றும் இன்னும்
அப்படிவய உள்ளது.
ஜீஜன்பால்க் என்ற கிறிஸ்தே மிஷைரி ஒரு அச்சகத்னத நிறுேி தமிழ் பமாழி மற்றும்
இந்திய கலாச்சா ம் பற்றிய ஆய்வுகனள பேளியிட்ைார்.
1715 இல், அேர் னபபிளின் புதிய ஏற்பாட்னை இந்திய பமாழிகளில் முதன்முதலாக
தமிழில் பமாழிபபயர்த்தார்.

இந்தியோவில் பிரிட்டிஷ் ரெலோதிக்கம்
●

பதிபைட்ைாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் இங்கிலாந்து மிகவும் சக்திோய்ந்த மற்றும்
பேற்றிக மாை நாைாக உருபேடுத்தது.

●

ஆங்கிவலயரின் பேற்றிக்கு பின்ேரும் கா ணிகள் பங்களித்தை,

I. வர்த்தக நிறுவனங்களின் கட்டகெப்பு ெற்றும் இயல்பு
●
●

ஆங்கில கிழக்கிந்திய நிறுேைம் தைியாருக்கு பசாந்தமாைது மற்றும் ஒரு ேலுோை
கட்ைனமப்பால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ைது.
பிப ஞ்சு மற்றும் வபார்ச்சுகல் நிறுேைங்கள் பபரும்பாலும் அ சுக்கு பசாந்தமாைனே
மற்றும் அேற்றின் இயல்பு நிலமாைிய முனறனம சார்ந்தது.

II. கடற்பகட ரென்கெ
●

பிரிட்ைைின் கைற்பனை அக்காலத்தின் மிகப்பபரிய மற்றும் வமம்பட்ை கைற்பனைகளில்
ஒன்றாகும்.

●

ஆங்கிவலயர்கள் கைற்பனை யுக்தியின் முக்கியத்துேத்னத அறிந்திருந்தைர் மற்றும்
பதாழில்நுட்ப ரீதியாக தங்கள் பசாந்த கைற்பனைனய வமம்படுத்திைர்.

III. மதோழில் பு ட்சி
●

●
●

பதாழில்துனற பு ட்சி முதலில் 18 ஆம் நூற்றாண்டில் பிரிட்ைைில் பதாைங்கியது,
பின்ைர் மற்ற நாடுகளுக்கும் ப ேியது, இதைால் அேர்களுக்கு ஆ ம்பத்திலிருந்து அதிக
லாபம் இருந்தது.
பதாழில்துனற பு ட்சி ஜவுளி, உவலாகம், நீ ாேித் திறன் மற்றும் ேிேசாயம் ஆகிய
துனறகளில் உற்பத்தித்திறனை பபரிதும் வமம்படுத்தியது.
இது அதன் வபாட்டியாளர்கனள ேிை பிரிட்டிஷ் நிறுேைத்திற்கு வமன்னமயின்
ேிளிம்னபக் பகாடுத்தது.
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IV. கட்டுப்போட்டு இ ோணுவம்
●
●

பிரிட்டிஷ் ே ீ ர்கள் ஒழுக்கமாைேர்கள் மற்றும் நன்கு பயிற்சி பபற்றேர்கள். பிரிட்டிஷ்
ே ீ ர்கள் வபாரில் புதிய தந்தி ங்கனள முயற்சித்தேர்கள்.
பதாழில்நுட்ப ேளர்ச்சியும் இ ாணுேத்திற்கு உதேியது.

V. பிரிட்டனில் அ சியல் நிகலத்தன்கெ
●
●

மற்ற ஐவ ாப்பிய மன்ைர்கனளப் வபாலல்லாமல், திறனமயாை மன்ைர்களுைன்
நினலயாை அ சாங்கத்னத பிரிட்ைன் கண்ைது.
வமலும், பிரிட்ைன் மக்கள் மதம் மீ து பற்றார்ேமிக்கேர்களாக இருந்தைர் மற்றும்
கிறிஸ்தேத்னத ப ப்புேதில் ஆர்ேம் குனறோக காட்டிைார்.

VI.கடன் சந்கதயின் பயன்போடு
●
●
●

பிரிட்ைன் கைன் சந்னதகனள அதன் வபார்களுக்கு நிதியளிக்க பயன்படுத்தியது.
அ ச கைனை நிதி சந்னதயில் ேிற்பதால் பிரிட்ைனுக்கு தகுந்த ேருமாைம் கினைக்கும்
என்ற ோக்குறுதியின் வபரில் இங்கிலாந்து ேங்கி நிறுேப்பட்ைது.
தைது வபாட்டியாளர்கள் பசலேழிப்பனதேிை பிரிட்ைன் அதிகமாக தைது
இ ாணுேத்திற்கு பசலேழிக்க உதேியது.

கடந்த ஆண்டு ரகட்கப்பட்ட ரகள்விகள்

1. முகலாய நீதிமன்றத்தில் பிரிட்டிஷ் தூத ாக பணியாற்றியேர் யார்?
(A) பபர்ைியர்
(B) எட்ேர்ட் பைர்ரி
(C) தோெஸ் ர ோ
(D) ேில்லியம் ொக்கின்ஸ்
(E) பதில் கண்ைறியப்பைேில்னல

ஆதோ ங்கள்
I. தமிழ்நாடு- 12 ஆம் ேகுப்பு (நேை
ீ இந்தியா புத்தகம்)
II. நேை
ீ இந்தியாேின் சுருக்கமாை ே லாறு- ாஜீவ் ஆெிர்
III பனழய NCERT- நேை
ீ இந்தியா புத்தகம்
IV. வஷாத்கங்கா மற்றும் NIOS
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