
தமிழ்நாடு அரசு

தீண்நாமை ைனிதந்யைற்ற செயலும் செருங்குற்றமும் ஆகும்

வரலநாறு
த�ொகுதி -2

தமிழ்நாடு அரசு விமலயிலலநாப் ெநா்நூல வழங்கும் திட்த்தின் கீழ சவளியி்ப்ெட்து

பள்ளிக் கல்வித்துறை

மேல்நிலை முதைாம் ஆண்டு

athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



ii

தமிழ்ாடு அரசு

முதல்்பதிப்பு   -     2018

(புதிய ்பாடத்திடடத்தின் கீழ 
வெளியிடப்்படட நூல்)
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இரையச் சசயல்போடு

்போடத்தின் ்�ோகக எலரை குறிககப்படுகிறது.

்போடத்தில ்்பசப்படும் துரறசோர்ந� சசய்தி 
அறிமுகப்படுத்�ப்படுகிறது.

கடினமோன கருத்துகரள எளி�ோககும் ்�ோககத்துடன் 
சசய்திகரளப  ்படஙகள் வோயிைோக விளககுகிறது 

மோைவரகள் �னியோக அலைது குழுவோகச் சிை 
சசயல்போடுகளில ஈடு்பட்டு கறக உ�வுகிறது.

முககியமோன கருத்துகள் மோைவரகளின் மனதில 
்பதியும் வணைம் ஒன்று அலைது இைணடு வரிகளில 
நிரனவுறுத்துகிறது.

மோைவரகள் �ோஙக்ள ்பயிலவ�றகும் மதிபபீடு 
சசய்வ�றகும் உ�வுகிறது.

முககியச் சசோறகரளயும் ச�ோழிநுட்்பச் சசோலைோடலகரளயும் 
்போடத்தின் முடிவில விளககுகிறது.

்போடநூல ஆககத்திறகு ஆசிரியரகள் ்பயன்்படுத்திய  
மூை நூலகளின் ்பட்டியரை அளிககிறது. மோைவரகளின் 
விரிவோன கறறல ்பயன்்போட்டிறகு இது உ�வுகிறது.

கறறல சசயல்போடுகளுககோக மின்னணு ஊடகச் 
சோன்றுகரளப ்பயன்்படுத்தி மோைவரகள் �ஙகள் ்போடம் 
ச�ோடர்போன புரி�ரை ்மம்்படுத்திகசகோள்ள உ�வுகிறது

மோைவரகளின் ஆரவத்ர�த் தூணடும் வரகயில 
்போடத்துடன் ச�ோடரபுரடய கூடு�ல �கவலகரளப ச்பட்டிச் 
சசய்தியோக வழஙகுகிறது.

மோைவரகளின் கூடு�ல புரி�லுககோக அனி்மஷன் 
கோட்சிகரள வழஙகுகிறது.
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 •  உஙகள் திறன்்்பசியில, கூகுள் playstore /ஆபபிள் app store சகோணடு QR Code ஸ்கனர சசயலிரய இைவசமோகப ்பதிவிறககம் சசய்து நிறுவிகசகோள்க.
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மின் நூல ைதிப்பீடு இமைய வளங்்கள்
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1

அறிமுகம்

14ஆம் நூற்றாண்டின் த�றாடக்கத்தில் தில்லி 

சுல்�றானியம் த�ற்்க விரிவறாக்கத்திறகுத் 

�யறாரறான்�றாது �க்கறாண த�ன்னிந்தியறாவும் 

நறான்கு அரசு்களறா்கப் பிரிக்கப்�ட்டிருந்�ன. அவவ 

்�வகிரியின் யறா�வர் (்ேறகுத் �க்கறாணம்/

�ற்�றாவ�ய ே்கறாரறாஷ்டிரறா), த�றாய்றாலரின் 

துவறார்முத்திரம் (்கர்நறாட்கறா), வறாரங்கல் �குதிவய 

்றார்ந்� ்கறா்கதியர், ேதுவரவயச் ்றார்ந்� �றாண்டியர் 

ஆகும். 1304, 1310 ஆகிய ஆண்டு்களில் ேறாலிக 

்கறாபூரின் இரு �வடதயடுப்பு்களில் இந்�ப் 

�வைய அரசு்கள் ஒன்்ன்பின் ஒன்்றா்கத் 

்�றாற்கடிக்கப்�ட்டன; ்்ர்த்துவவக்கப்�ட்டிருந்� 

�ங்கள் த்ல்வங்களின் த�ரும் �குதிவயயும் தில்லி 

சுல்�றானியத்தின் �வடதயடுப்பின்்�றாது இைந்�ன. 

துகளக அர் வம்்ம் �னது �வடத்�ள�தி்களின் 

மூலம் த�ன்னிந்தியப் �வடதயடுப்பு்கவளத் 

த�றாடர்ந்து நடத்தியது. மு்கம்ேது பின் துகளக 

(1325-1351) �ரந்� �ன் அரவ் சி்ப்�றா்க 

ஆட்சி புரிவ�றத்கன �வலந்கவரககூட 

்�வகிரிககு ேறாறறினறார் (த�ௌல�றா�றாத் என்று 

த�யர் ேறாற்ம்  த்யயப்�ட்டது). ஆனறால் 

அம்முயறசி்கள் ்�றால்வியவடந்து ேக்கள் 

த�ருந்துயரத்திறகு ஆளறாயினர். மீண்டும் 

�ன் �வலந்கவர தில்லிககு ேறாறறிய்�றாது 

அவரின் த�ன்�குதி ேறா்கறாண ஆளுநர்்கள் 

�ங்கவள சு�ந்திர அர்ர்்களறா்க அறிவித்�னர். 

இ�ன் ்கறாரணேறா்க 1333இல் ேதுவரயில்  

கற்றல் ந�ோககஙகள்

கீழ்கண்டவவ �றறி அறி�ல்

I
�	�றாமினி, விஜயந்கர அரசு்கவளப் �றறி அறிவ�ற்கறான ஆ�றாரங்கள்

�	�றாமினி சுல்�றானியம் உருவறாக்கப்�டு�லும் வலிவே�டுத்�ப்�டு�லும்

�	�றாமினி அரசு்களுககும் விஜயந்கருககும் இவடயிலறான தநடிய ்�றார்்கள்

�	மு்கேது ்கவறானின் இரறாணுவ தவறறி்களும் ்றா�வன்களும்

�	்்கறால்த்கறாண்டறா ்்கறாட்வடயின் இரறாணுவ முககியத்துவம்

II
�	விஜயந்கர அரசின் ்�றாற்மும் வளர்ச்சியும்

�	விஜயந்கர்-�றாமினி ்ேறா�லுக்கறான ்கறாரணங்களும் விவளவு்களும்; ்றாளுவ அர் வம்்த்தின் 

குறுகிய ்கறால ஆட்சியும் த�றாடர்ந்துவந்� கிருஷ்ண ்�வரறாயரின் சி்ப்பு மிக்க வளர்ச்சி

�	�வலக்்கறாட்வடப் ்�றாரும் விஜயந்கர அரசின் வீழச்சியும்

�	விஜயந்கர அரசின் நிர்வறா்கம், ்மூ்கம், த�றாருளறா�றாரம்

�	நறாயக்க அரசு்களின் எழுச்சி

பாமினி-விஜயநகர அரசுகள்

12
�றாடே்
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2 பாமினி-விஜயநகர அரசுகள்

சு�ந்திரேறான ேதுவர சுல்�றானியம் உருவறானது. 

1345இல் வடககுக ்கர்நறாட்கறாவில் ஜறா�ர்்கறான் 

�ன்வனச் சு�ந்திர அர்ரறா்க அறிவித்துகத்கறாண்டு 

�ன் �வலந்கவர ்�வகிரியிலிருந்து 

குல்�ர்்கறாவிறகு ேறாறறினறார். அவர் �றாேன் ஷறா 

என்் �ட்டத்வ�ச் சூடி �றாமினி அர்வம்்த்வ�த் 

(1347 -1527 )  ்�றாறறுவித்�றார். இ�றகு 

சில ஆண்டு்களுககு முன்�றா்க 1336ஆம் 

ஆண்டு விஜயந்கர அரசு ்ங்கே வம்் 

்்்கறா�ரர்்களறான �ரி�ரர், புக்கர் ஆகி்யறாரறால் 

துங்க�த்ரறா நதிக்கவரயில் விஜயந்கவரத் 

�வலந்கரறா்கக த்கறாண்டு (�ற்�றாவ�ய 

�ம்பி) ்�றாறறுவிக்கப்�ட்டது.  அடுத்� 

நூற்றாண்டு்களில் இவவரசு்கள் �ங்களுககுள் 

வளேறான தரயச்சூர் ஆறறிவடப் �குதிவயக 

்கட்டுப்�டுத்�வும் இவர்்களின் இரறாணுவத்திறகுத் 

்�வவப்�டும் குதிவர்கவள இ்ககுேதி 

த்யயவும், ்ேறகுக ்கடற்கவரயிலுள்ள ்்கறாவறா, 

�்னறாவர் துவ்மு்கங்கவளக ்கட்டுப்�டுத்�வும் 

இவடதவளியில்லறாேல் ்கடுவேயறா்கப் ்�றாரிட்டனர்.

ஆதாரஙகள்  

இக்கறாலப் �குதிவயப் 

�றறி அறிய இலககியம், 

்கல்தவட்டு, த�றால்த�றாருள் 

் � றா ன் ்  � ல வ வ ்க 

ஆ�றாரங்கள் கிவடககின்்ன. 

�றாமினி அர்வவயிலிருந்� 

வரலறாற்றாசிரியர்்கள், �றாமினி, விஜயந்கர 

அரசு்களுககிவடயிலறான ்ேறா�ல்்கள் �றறிப் �றாரசீ்க 

தேறாழியில் எழுதிய �ல குறிப்பு்கள் உள்ளன. 

அவறறில் சில ் றார்புத் �ன்வே்யறாடு மிவ்கப்�டுத்திய 

�்கவல்்கவளக த்கறாண்டிருந்�றாலும், அவவ 

்�றார்்கள், அரண்ேவனச் ்தி்கள், இரு�ரப்புக்கவள 

்றார்ந்� ேக்களின் வறாழகவ்க, துயரங்கள் 

ஆகியன �றறிய ்�றார்்கவளக ்கண்ணறால் ்கண்ட 

்றாட்சியங்கவளக த்கறாண்டுள்ளன. ்கல்தவட்டு்களில் 

அது ்�றான்் த்யதி்கள் இல்வல. விஜயந்கர 

அர்வவயின் ஆ�ரவில் எழு�ப்�ட்ட ேனு்ரி�ம், 

்றாளுவவவயு�யம் ்�றான்் இலககியங்கள் 

விஜயந்கர அரசின் வம்்றாவளி, அரசியல் ேறறும் 

்மூ்கம் �றறிய �்கவல்்கவளத் �ருகின்்ன. 

த�லுஙகு தேறாழியில் எழு�ப்�ட்ட இலககியேறான 

ரறாயவறா்்கமு கிருஷ்ண்�வரறாயரின் கீழ இருந்� 

நறாயக்க முவ் �றறிய ஆர்வமூட்டககூடிய 

�்கவல்்கவளத் �ருகின்்து. 14 மு�ல் 16ஆம் 

நூற்றாண்டு வவர த�ன்னிந்தியறாவிறகு வந்� �ல 

அயல்நறாட்டுப் �யணி்கள் �ங்கள் �யணங்கவளப் 

�றறி எழுதியுள்ளனர். அவவ அரசியல், ்மூ்கம், 

�ண்�றாடு ஆகிய அம்்ங்களின் ்ேல் தவளிச்்ம் 

�றாயச்சுகின்்ன. தேறாரறாக்்கறா நறாட்வடச் ்்ர்ந்� 

�யணியறான இ�ன் �தூ�றா (1333-45), �றாரசீ்கப் 

�யணியறான அப்துர் ர்றாக (1443-45), ரஷியப் 

�யணியறான நிகிடின் (1470-74), ் �றார்த்து்கல் நறாட்டு 

வணி்கரறான ்டறாமிங்்கறா �யஸ், இத்�றாலி நறாட்டின் 

நூனிஸ் (1520-35) ஆகி்யறாரின் குறிப்பு்கள் 

குறிப்பிடத் �குந்� முவ்யில் அதி்கேறான த்யதி்கவள 

முன்வவககின்்ன. ்கன்னடம், த�லுஙகு, �மிழ 

ஆகிய தேறாழி்களிலுள்ள ஆயிரக்கணக்கறான 

்கல்தவட்டு்களும் ்ேஸ்கிரு� தேறாழியிலுள்ள �ல 

த்ப்புப் �ட்டயங்களும் இலககியச் ்றான்று்கள் 

�ரும் த்யதி்க்ளறாடு ்ேலதி்கச் த்யதி்கவள 

வைஙகுகின்்ன. ்்கறாவில்்கள், அரண்ேவண்கள், 

்்கறாட்வட்கள், ேசூதி்கள் என வளேறான த�றால்லியல் 

்றான்று்களும் உள்ளன. நறாணயச் ்றான்று்களும் 

அதி்க அளவில் கிவடககின்்ன.

விஜயந்கர அர்ர்்கள் ‘வரறா்கன்’ என்று 

குறிப்பிடப்�ட்ட �ங்க நறாணயங்கவள அதி்க 

எண்ணிகவ்கயில் தவளியிட்டனர். (இது �மிழில் 

த�றான் என்றும் ்கன்னடத்தில் த�றான்னு 

என்றும் குறிப்பிடப்�ட்டது.) இந்�த் �ங்க 

நறாணயங்கள் தவவ்வறு இந்து த�யவங்களின் 

உருவங்கவளயும் ்கறாவள, யறாவன, ்கன்ட 

த�ருண்டறா என்் ்கற�வனப் �்வவ (இரட்வடக 

்கழுகு வடிவத்தில் உள்ள இந்� உருவம் 

�னது அலகிலும் ந்கத்திலும் யறாவனவயக 

த்கறாத்திகத்கறாண்டிருப்��றா்கக ்கறாணப்�டுகி்து) 

ஆகிய விலஙகு உருவங்கவளயும் 

�றாஙகியுள்ளன. நறாணயத்தில் அர்னுவடய 

த�யர் ந்கரி அல்லது ்கன்னட எழுத்து வடிவத்தில் 

த�றாறிக்கப்�ட்டுள்ளது.

கிருஷ்ண்�வரறாயர் - �ங்க நறாணயங்கள்
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12.1 பாமினி அரசு

அலாவுதீன் ஹசன் பாமன்்ா  

(1347-1358) 

கிருஷ்ணறா, துங்க�த்ரறா நதி்களுககிவடயிலறான 

வளேறான தரயச்சூர் �குதிவயக வ்கப்�றறுவதில் 

�றாமினி, விஜயந்கர அரசு்களிவட்ய ஏற�ட்ட 

்�றாட்டி �றாமினி அரசின் த�றாடக்க ்கறால 

வரலறாறவ்க குறிப்�்�றாடு ேட்டுேல்லறாேல் இரு 

நூற்றாண்டு்களுககு நீடித்� அம்்ேறா்க இருந்�து. 

வறாரங்கல்லின் கிைககுப் �குதி ேறறும் ஒரி்றா 

ஆட்சியறாளர்்களுககு எதிரறா்க �றாேன்ஷறா �ன் 

்�றாரறாட்டத்வ�த் த�றாடஙகினறார். சுமூ்கேறான 

நிர்வறா்கத்திற்கறா்க தில்லி சுல்�றானியர் 

முவ்வயப் பின்�றறிய இவர் �ன் ஆட்சிப் 

�குதிவய நறான்கு பிரிவு்களறா்கப் பிரித்�றார். 

அப்�குதி்கள் �ரறாப்ஸ் எனப்�ட்டன. பிரிக்கப்�ட்டட 

நறான்கு �குதி்களுககும் ஒவதவறாரு ஆளுநர் 

நியமிக்கப்�ட்டறார். அவர்்க்ள அப்�குதியின் 

�வட்கவளயும் வழிநடத்தினர். குல்�ர்்கறா, 

த�ௌல�றா�றாத், பீடறார், த�ரறார் ஆகியவவ அந்� 

நறான்கு ேறா்கறாணங்களறாகும். ேறா்கறாண ஆளுநர்்கள் 

ேறா்கறாண நிர்வறா்கம், வரி வசூல் ்�றான்்வறறிறகு 

முழுப்த�றாறுப்�றாவர். வலிவேயறான அர்ர்்களின் 

கீழ நன்கு த்யல்�ட்ட இம்முவ், தி்வே 

குன்றிய அர்ர்்களின் ்கறாலத்தில் ஆ�த்�றா்க 

ேறாறியது. 11 ஆண்டு்கள் �றாேன்ஷறா �ன் 

அரசியல் எதிரி்கவள அடககி சி்ப்�றா்க ஆட்சி 

த்ய�றார். வறாரங்கல் ேறறும் தரட்டி அரசு்களறான 

ரறாஜமுந்திரி, த்கறாண்டவீடு ஆகியவறறிடமிருந்து 

வருடம்்�றாறும் ்கப்�ம் த�் அவர் ்ேறத்கறாண்ட 

முயறசி �ல ்�றார்்களுககு இட்டுச் த்ன்்து. 

அவனத்திலும் அவர் தவறறித�ற்றார். இவர் 

�றான் த�ற் தவறறி்கவள நிவனவு கூரும் 

வவ்கயில் �ன் நறாணயங்களில் �ன்னுவடய 

த�யவர இரண்டறாம் அதலக்றாண்டர் என்று 

த�றாறித்துகத்கறாண்டறார்.

முதலாம் முகமது (1358-1375)

�றாேன்ஷறாவிறகுப் பின் ஆட்சிககு வந்�வர் 

மு�லறாம் மு்கம்ேது. விஜயந்கர அரசுடன் 

நீண்ட்கறாலப் ்�றார்்கவள அவர் ்ேறத்கறாண்டறார். 

அவறறில் �ல தரயச்சூர் ஆறறிவடப் �குதி்யறாடு 

த�றாடர்புவடய�றாகும். இரு�ரப்பிலும் �லத்� 

உயிர் ்்�ம் ஏற�ட்டறாலும் யறாரும் அப்�குதிவய 

முழுவேயறா்க ்கட்டுப்�டுத்� இயலவில்வல. இவர் 

்ேறத்கறாண்ட இரண்டு ்கடுவேயறான ்�றார்்களறால் 

�லன் ஏதும் இல்வல. 1363இல் வறாரங்கல் 

மீது �வடதயடுத்து அ�வனக வ்கப்�றறினறார். 

வறாரங்கல் ்�றார் நஷ்டஈட்வட வறாரி வைஙகியது. 

்்கறால்த்கறாண்டறா ்்கறாட்வட அவர் வ்ேறானது. 

அஙகிருந்� ்கருவூலங்கள், ரத்தினக்கற்கள் 

�றாமினி அரசின் வ்ேறாயின. அஙகிருந்� ரத்தினச் 

சிம்ேறா்னம் �றாமினி அரசின் சிம்ேறா்னேறாயிறறு.

ஆ்கறாய நீல வண்ணத்திலுள்ள ரத்தினக்கற்கள் 

ஓரளவு விவல ேதிப்புள்ள ்கற்களறாகும். இம்ேறாணிக்கக 

்கற்களினறால் இவைக்கப்�ட்ட அரியவண �றாரசீ்க 

அர்ர்்களின் ஒரு சிம்ேறா்னேறா்க இருந்�து என 

பிர்த�ௌசியின் ஷறாநறாேறா குறிககின்்து.

மு�லறாம் மு்கேது சி்ந்� அரசு முவ் 

நிர்வறா்கத்வ�ப் பின்�றறினறார். தில்லி சுல்�றானிய 

அர் முவ்வயப் பின்�றறிச் சி்ப்�றா்க இவர் 

த்ய� நிர்வறா்க முவ் பிற்கறாலத்தில் ேரறாட்டிய 

ஆட்சியறாளர்்களுககு முன்னு�றாரணேறா்கத் 

தி்கழந்�து. அவர் எட்டு அவேச்்ர்்கள் த்கறாண்ட 

குழுவவ ஏற�டுத்தினறார். அ�ன் �டி 1. வகில்-

உஸ்-சுல்�றானறா: �வடத்�வலவர்; அர்ருககு 

அடுத்� நிவலயில் உள்ளவர். 2 .  வசீர்-

குல்: ேற் அவேச்்ர்்களின் �ணி்கவள 

்ேற�றார்வவயிடு�வர். 3 .  அமீர்-இ-ஜும்லறா: 

நிதியவேச்்ர் 4. வசீர்-இ-அஷ்ரப்: தவளியு்வு 

அவேச்்ர், அரசு விவ்கறாரத்துவ் அவேச்்ர், 

அரசு விைறாக்கவள முன்னின்று நடத்தும் 

த�றாறுப்புவடயவர். 5 .  நசீர்: நிதித்துவ் 

இவணயவேச்்ர். 6  ்�ஷ்வறா: அர்ப் 

�வட்களின் த�றாறுப்�றாளர். 7 .  த்கறாத்வறால்: 

்கறாவல்துவ்த் �வலவர், �வலந்கரின் நீதி�தி 

8 .்�ர்-இ-ஜ�றான்: �வலவே நீதி�தி; ்ேய 

அ்நிவலயத்துவ் அவேச்்ர்.

வழிப்�றி த்கறாள்வளயர்்களுககு எதிரறா்க 

அவர் ்கடுவேயறான நடவடிகவ்க எடுத்�றார். 

நிறுவன ேறறும் புவியியல் ரீதியில் மு்கேது ஷறா 

ஏற�டுத்திய ஒருஙகிவணப்்� அவர் அரசுககு 

திடேறான அடித்�ளத்வ� உருவறாககியது. அவர் 

குல்�ர்்கறாவில் இரு ேசூதி்கவள எழுப்பினறார். அதில் 

ஒரு ேசூதி 1367 ஆம் ஆண்டில் முழுவேயறா்க 

்கட்டி முடிக்கப்�ட்டது. அது சி்ந்� ்கட்டடேறாகும். 

மு�லறாம் மு்கேது ஷறாவிறகுப் பின் சில சுல்�றான்்கள் 

ஆட்சி த்ய�னர். அவர்்கள் தி்வேயற்வர்்கள். 
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த�ன்�குதி ஆட்சியறாளர்்களுடன் அவர்்கள் 

அடிக்கடி ்�றாரிட்டனர். 1425இல் வறாரங்கல் 

ேறறும் அ�ன் கிைககிலிருந்� �குதி்கவள ஒரி்றா 

ஆட்சியறாளர்்கள் வ்கப்�றறினர். இந்நிவலயில்  

�வலந்கரம் குல்�ர்்கறாவிலிருந்து 1429இல் 

பீடறாருககு ேறாற்ப்�ட்டது. அ�ன் பின் ஆட்சிககு 

வந்� மூன்்றாம் மு்கேது (1463-1482) ்கறாலத்தில் 

சி்ந்� அவேச்்ரறா்க விளஙகிய மு்கேது ்கவறான் 

சி்ந்� அரசியல் வி்வகியறாவறார்.

முகமது கவான்

�றாரசீ்கத்தில் பி்ந்� மு்கேது ்கவறான் பு்கழத�ற் 

இஸ்லறாமிய ்ேய வல்லுநரறா்கவும், �றாரசீ்க 

தேறாழியில், ்கணி�த்தில் புலவே த�ற்வரறா்கவும் 

விளஙகினறார். அவர் சி்ந்� ்கவிஞரறா்கவும் 

எழுத்�றாளரறா்கவும் விளஙகினறார். பீடறாரில் ஒரு 

ே�ர்றாவவ நிறுவிய அவர் அதில் ஒரு த�ரிய 

நூல்கத்வ�யும் அவேத்�றார். அந்நூல்கத்தில் 

3000 வ்கதயழுத்து நூல்்கள் இருந்�ன. இவவ 

ககால்காண்ா ககாட்்

ரறாஜறா கிருஷ்ண ்�வ என்் வறாரங்கல்வலத் �வலந்கரறா்கக த்கறாண்ட ்கறா்கத்திய வம்் அர்ர் 

்கட்டிய ்்கறாட்வட இது. 1495-1496இல் இக்்கறாட்வட சுல்�றான் குலிகு�ப்ஷறாவிறகு ஒரு ஜறாகீரறா்கத் 

(நிலேறா்க) �ரப்�ட்டது. அவர் அக்்கறாட்வடவயக ்கருங்கற்கள் த்கறாண்டு புனரவேத்�றார். அ�ன்பின் 

இக்்கறாட்வடப் �குதி இருந்� ந்கரம் மு்கம்ேது ந்கர் எனப்�ட்டது. பிற்கறாலத்தில் �றாமினி அரசின் 

வ்கவ்ேறாகி, அ�ன்பின்னர் குதுப்ஷறாகி வம்் அரசின் �வலந்கரறானது. குதுப்ஷறாகி வம்்த்தின் 

ஐந்�றாவது சுல்�றானறான மு்கம்ேது குலி குதுப்ஷறா ்கறாலத்தில் ்கம்பீரேறான ் ்கறாட்வடயறா்க ் ்கறால்த்கறாண்டறா 

்்கறாட்வட தி்கழந்�து. �றாமினி சுல்�றானியத்தின் வீழச்சிககுபின் இந்ந்கரம் வளர்ச்சியவடந்�து. 17ஆம் 

நூற்றாண்டில் ்்கறால்த்கறாண்டறா ஒரு சி்ந்� வவரச் ்ந்வ�யறா்கத் தி்கழந்�து. ்்கறாஹினூர் வவரம் 

உட்�ட மி்கச்சி்ந்� வவரங்கவள உலகிறகு வைஙகியது.

்்கறால்த்கறாண்டறா ்்கறாட்வட வ��ரறா�றாத்திலிருந்து 11 கி்லறா மீட்டர் தூரத்தில் உள்ள ேவலமீது 

120 மீட்டர் உயரத்தில் அவேக்கப்�ட்டுள்ளது. ்்கறால்த்கறாண்டறா ்்கறாட்வட அ�ன் ஒலி அம்் 

அடிப்�வடயில் சி்ந்� ்கட்டடக ்கவலயின் அம்்ேறாகும். இக்்கறாட்வடயின் உயர்ந்� �குதி �றாலறா ஹி்றார் 

என்்வைக்கப்�டுகி்து. இதில் ர்கசிய நிலத்�டி சுரங்கப்�றாவ� உள்ளது. அது �ர்�றார் அவ்யிலிருந்து 

ேவலயின் கீழுள்ள அரண்ேவனககுச் த்ல்வ�றா்கச் த்றால்லப்�டுகின்்து. இக்்கறாட்வடயில் அர் 

அவவயும் (Durbar Hall) உள்ளது.  இதில் ஒரு ேறாளிவ்கயும் உள்ளது.

்்கறால்த்கறாண்டறா ்்கறாட்வடயில் குதுப்ஷறாகியின் ்கல்லவ்யும் உள்ளது. இதில் இருவி�த் �னி வழி்கள் 

உள்ளன. இவவ ்்கறால்த்கறாண்டறா ்கட்டடக்கவலயின் சி்ப்�ம்்ங்களில் ஒன்்றா்கத் ்கரு�ப்�டுகி்து. 

பீரஙகி்கள், �றாலங்கள், அர் அரண்ேவன்கள், அவ்்கள், ேசூதி்கள், த�றாழுவங்கள் உட்�ட நறான்கு 

சிறிய ்்கறாட்வட்களும் இ�னுள் அடஙகும். இக்்கறாட்வடயின் நுவைவறாயில் �குதி �்��ர்வறா்றா (அ) 

தவறறி நுவைவறாயில் என்்வைக்கப்�டுகி்து. ஔரங்கசீப் எட்டு ேறா�ங்கள் முறறுவ்கயிட்டு 1687இல் 

ஆப்்கறானிய வறா்ல் ்கறாப்�றாளரின் து்ரறா்கம் ்கறாரணேறா்க ்்கறால்த்கறாண்டறா ்்கறாட்வடவய அ�ன் 

ஆட்சியறாளரிடமிருந்து வ்கப்�றறினறார்.

்்கறால்த்கறாண்டறா ்்கறாட்வட
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5பாமினி-விஜயநகர அரசுகள்

ஒரு ்்கறாட்வட்ய அனுேதிக்கப்�ட்டது. ேற் 

்்கறாட்வட்கள் சுல்�றானின் ்நரடிக ்கட்டுப்�றாட்டின் 

கீழ த்கறாண்டுவரப்�ட்டன. அரசு அதி்கறாரி்களுககு 

ஊதியத்திறகுப் �தில் நிலங்கள் �ரப்�ட்டன.

்கவறான் அறிமு்கப்�டுத்திய நிர்வறா்கச் 

சீர்திருத்�ங்கள் அரசின் நிவலவய உயர்த்தின. 

ஆனறால் ேறா்கறாணத் �வலவர்்களுககுத் �ரப்�ட்ட 

அதி்கறாரங்கள் குவ்க்கப்�ட்டன. அவர்்களில் �லர் 

�க்கறாணத்வ� ்்ர்ந்�வர்்களறாவர். �க்கறாணத்தில் 

அவர்்களுககிவட்ய இரு பிரிவு்கள் உண்டறாயின. 

அவவிரு பிரிவினர் 1) �க்கறாண முஸ்லீம்்கள்  

2) தவளிநறாட்டிலிருந்து வந்� முஸ்லீம்்கள் ஆவர். 

அவவிரு பிரிவினரிவட்ய ஏற�ட்ட ்ேறா�லறால் 

நிர்வறா்கச் சீர்குவலவும் வீழச்சியும் ஏற�ட்டன. 

இந்�ப் ்�றாட்டியில் ்கவறான் �லியறானறார். 

்கவறானின் வளர்ச்சியறால் த�றா்றாவே த்கறாண்ட 

அவர்்கள் ்கவறான் சுல்�றானுககு எதிரறா்க ்தி 

த்யகி்றார் என்னும் ்�றாலிக ்கடி�த்வ� 

�யறாரித்து சுல்�றானின் வ்க்களில் கிவடககுேறாறு 

த்ய�னர். ஏற்கன்வ ்கவறான் �ன் மீது ஆதிக்கம் 

இவருவடய புலவேவய உணர்த்� வல்லன. 

மூன்்றாம் மு்கம்ேதுவின் �வலசி்ந்� பிர�ே 

ேந்திரியறா்க விளஙகிய ்கவறான் சி்ந்� நிர்வறா்கத் 

தி்னுடன் �றாமினி அரசின் வளர்ச்சிககு 

முககியேறான ்கறாரணேறா்கத் தி்கழந்�றார். 

த்கறாங்கணம், ஒரி்றா, விஜயந்கர ேன்னர்்களுககு 

எதிரறா்க தவறறி்கரேறா்கப் ்�றாவர நடத்தினறார். 

சி்ந்� நிர்வறா்கக கூறு்கவள அறிந்திருந்� 

இவர் �றாரசீ்க ்வதியியல் வல்லுநர்்களின் 

வழி்கறாட்டு�லின் அடிப்�வடயில் தவடிேருந்வ�ப் 

�யன்�டுத்தினறார். ேறா்கறாண ஆளுநர்்களின் 

அதி்கறாரத்வ�க ்கட்டுப்�டுத்திச் சி்ப்�றான ஆட்சி 

அவேப்புககு ்கவறான் அடித்�ளமிட்டறார். �றாமினி 

அரவ் நிர்வகிக்க வ்தியறா்க நறாட்வட எட்டு 

ேறா்கறாணங்களறா்கப் பிரித்�றார். ஒவதவறாரு �குதியும் 

�னித்�னி்ய எல்வல வவரயவ் த்யயப்�ட்டு 

அவறறிறத்கனத் �னித்�னி்ய ஆளுநர்்கள் 

நியமிக்கப்�ட்டனர். சில ேறாவட்டங்கவள 

்கவறா்ன �ன் ்நரடிக ்கட்டுப்�றாட்டில் 

த்கறாண்டுவந்�றார். ஆளுநர்்களின் ரறாணுவ 

அதி்கறாரத்வ� குவ்த்�றார். ஒரு ஆளுநருககு 
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த்லுத்துவ�றா்க எண்ணிய சுல்�றான் அவர்மீது 

அதிருப்தி த்கறாண்டறார். சுல்�றானுடன் இருந்� 

விரி்வலச் ்ரி த்யய ்கவறான் அவரிடம் ேன்னிப்பு 

்்கறாரினறார். ஆனறால் சுல்�றான் ேன்னிக்கத் �யறாரறா்க 

இல்வல. அர்னுகத்கதிரறா்கச் த்யல்�ட்ட�றா்க 

்கவறான் த்கறால்லப்�ட்டறார். சுல்�றான் மூன்்றாம் 

மு்கம்ேதுவின் ஆட்சியின் வீழச்சிககு ்கவறானின் 

ேவ்வு ்கறாரணேறாயிறறு. மூன்்றாம் மு்கம்ேது 

இ்ந்�பின் �றாமினி அரசு வீழச்சியவடயத் 

த�றாடஙகியது. அ�ன்பின் அவரது வம்்த்வ�ச் 

்றார்ந்� 5 ேன்னர்்கள் ஆட்சி த்ய�னர். அரசும் 

நறான்கு சு�ந்திர அரசு்களறா்கப் பிரிந்�து (பீஜப்பூர், 

அ்கேது ந்கர், த�ரறார், ்்கறால்த்கறாண்டறா). 

அ�ன்பின் ஐந்�றாவ�றா்க பீடறார் உருவறாக்கப்�ட்டது. 

பிற்கறாலத்தில் பீஜப்பூர் வலிவேயறான 

அர்றானது. பீடறார், த�ரறார் ்�றான்்வவ அதில் 

இவணக்கப்�ட்டன. அ்� ்நரத்தில் அ்கேது 

ந்கர், ்்கறால்த்கறாண்டறா ்�றான்்வவ சு�ந்திர 

அரசு்களறாயின. ஆனறால் த�றாது எதிரியறான 

விஜயந்கர அரவ் எதிர்ககும் வவ்கயில் ஐந்து 

அரசு்களும் ஒ்ர கூட்டணியறா்க இவணந்து 

1565இல் �வலக்்கறாட்வடப் ்�றாரில் (ரறாக்ஷி 

�ங்கடி ்�றார்) விஜயந்கர அரவ்த் ்�றாற்கடித்�ன. 

ஆனறால் �வலக்்கறாட்வடப் ்�றாருககுப் பின் 

�க்கறாண சுல்�றானியங்கள் மு்கலறாய அரசுடன் 

இவணக்கப்�ட்டன. 

II

12.2 விஜயநகரப் கபரரசு

கதாற்றமும் விரிவாககமும்

விஜயந்கரப் ்�ரரசின் உருவறாக்கம் த�றாடர்�றா்க 

�ல ேரபு்றார்ந்� த்யதி்கள் உள்ளன. ்ே்கறாலக 

்கல்தவட்டுச் ்றான்று்களின் அடிப்�வடயில், 

த�றாதுவறா்க ஏற்கப்�டும் ்கருத்து யறாத�னில் 

்ங்கேரின் இரு பு�ல்வர்்களறான �ரி�ரர், 

புக்கர் ஆகி்யறார் த�றாய்றாள அர்ரிடம் சில 

்கறாலம் �ணி த்ய� பின்னர் �ங்கவள சு�ந்திர 

அர்ர்்களறா்க நிவலநிறுத்திக த்கறாண்டு 1336இல் 

புதிய அரசுக்கறான அடித்�ளத்வ� அவேத்�னர். 

இந்நி்கழவு த�றாய்றாள அர்ர் மூன்்றாம் 

�ல்லறாலர் ேதுவர சுல்�றானறால் த்கறால்லப்�ட்ட 

பின்னர் நவடத�றறிருக்க ்வண்டும். 

த�றாடக்கத்தில் துங்க�த்திவர நதியின் வடககுக 

்கவரயில் அனத்கறாண்டி அரு்்க �வலந்கர் 

அவேந்திருந்�து. ஆனறால் விவரவில் ஆறறின் 

த�ன்்கவரயில் அவேந்திருந்� த�றாய்றாள 

ந்கரேறான த�றா்�ட்னறா (�ம்பிககு அரு்்க) 

என்னும் இடத்திறகு ேறாற்ப்�ட்டது. �வலந்கரம் 

விரிவு�டுத்�ப்�ட்ட பின்னர் தவறறியின் ந்கரம் 

என்் த�றாருளில் விஜயந்கரம் எனப் புதிய த�யர் 

சூட்டப்�ட்டது. இ�ன் பின்னர் அவர்்கள் �ங்கவள 

விஜயந்கர அல்லது ்கர்நறாட்க-விஜயந்கர 

அர்ர்்களறா்கப் பிர்கடனப்�டுத்திக த்கறாண்டனர். 

வரலறாற்றிஞர்்கள் �ரி�ரர் த�றாடஙகிய 

இவவர் வம்்த்வ� அவரின் �ந்வ�யறாரின் 

த�யரில் அல்லது மூ�றாவ�யரின் த�யரில் ்ங்கே 

வம்்ம் என அவைத்�னர். விஜயந்கர அர்ர்்கள், 

்றாளுககியரின் முத்திவரயறான �ன்றி (வரறா்கம்) 

உருவத்வ�த் �ங்களது அர் முத்திவரயறா்கக 

த்கறாண்டனர்.

சில ேரபுக ்கவ�்களின்�டி பு்கழத�ற் 

வ்வத் து்வியும், ்ேஸ்கிரு� அறிஞருேறான 

வித்யறாரண்யரின் அறிவுறுத்�லுககு இணங்க 

�ரி�ரரும் புக்கரும் சுல்�றான் துகளககிடம் 

த்யதுவந்� �ணியிலிருந்து விலகி, சுல்�றானறால் 

சிவ் பிடிக்கப்�ட்ட்�றாது முஸ்லீம் ே�த்திறகு 

ேறாறியிருந்� இவர்்கள் மீண்டும் இந்துக்களறா்க 

ேறாறினர் என்று கூ்ப்�டுகி்து. விஜயந்கரப் 

்�ரரசு நிறுவியதில் வித்யறாரண்யர் முககியப் 

�ங்கறாறறினறார். ஆனறால் இது ் ந்்�்கத்திறகுரியது 

என்�ர். ஏதனனில் சில ்கல்தவட்டுச் 

்றான்று்களின்�டி வித்யறாரண்யர் �தினறான்்கறாம் 

நூற்றாண்டின் இறுதிப் �குதியில் வறாழந்�வர். 

அ�றாவது விஜயந்கரப் ்�ரரசு உருவறான அறு�து 

ஆண்டு்களுககுப் பின்னர் வறாழந்�வர்.

விஜயந்கர அரசு நறான்கு அர் வம்்த்து 

அர்ர்்களறால் முந்நூறு ஆண்டு்களுககு ்ேலறா்க 

ஆளப்�ட்டது. ்ங்கே வம்்ம் (1336-1485), ்றாளுவ 

வம்்ம் (1485-1505), துளுவ வம்்ம் (1505-1570), 

ஆரவீடு வம்்ம் (1570-1650) என இவவரசின் 

வரலறாறவ் நறான்கு ்கட்டங்களறா்க விவரிக்கலறாம்.

த�றாடக்கத்தில் த�ன்னிந்தியறாவின் 

�ல �குதி்களில் உள்ளூர் �வலவர்்களறால் 

ஆளப்�ட்டு வந்� �ல சிற்ரசு்கவளப் ்�றால்வ 

விஜயந்கர அரசும் இருந்�து. �திமூன்்றாம் 

நூற்றாண்டின் த�ரிய அரசு்களறான �மிழநறாட்டில் 

�றாண்டியர், ்கர்நறாட்கத்வ�ச் ்்ர்ந்� த�றாய்றாளர், 

ஆந்திர ்கறா்கத்தியர் ஆகிய மூன்று அரசு்களும் 

�தினறான்்கறாம் நூற்றாண்டின் மு�ல் முப்�து 

ஆண்டு்களில் தில்லி சுல்�றானியத்தின் 
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�வடதயடுப்பு்களறால் அழிவுறறு த�ரும் அரசியல் 

தவறறிடத்வ� ஏற�டுத்தியது. குைப்�மும் 

த்கறாந்�ளிப்பும் நிவ்ந்� இச்சூழநிவல ்ங்கே 

வம்்த்வ� ்்ர்ந்� �ரி�ரர் மு�லறான 

ஐந்து ்்்கறா�ரர்்களுககு �ங்கள் �குதி்கவள 

ஒருஙகிவணக்கவும் விரிவறாக்கம் த்யயவும் 

வறாயப்பிவன வைஙகியது. ்ேலும் ்ற்் 

முன்ன�றா்க உருவறாக்கப்�ட்ட ேதுவர 

சுல்�றானியமும், 1347இல் உருவறான �றாமினி 

அரசும் தில்லியின் பிடியிலிருந்து விடு�ட்டு சு�ந்திர 

அரசு்களறாயின. தில்லி சுல்�றானிய்ே �லவீனம் 

அவடந்��றால் அது த�ன்னிந்தியறாவின் ்ேல் 

அதி்க ஆர்வம் ்கறாட்டவில்வல.

விஜயந்கர அரசு உருவறான 

நறாற��றாண்டு்களுககு உள்ளறா்க்வ ஐந்து 

்்்கறா�ரர்்களும் தவவ்வறு திவ்்களில் 

்ேறத்கறாண்ட �வடதயடுப்பு்களின் விவளவறா்கக 

குறுநில அரசு என்் நிவலயிலிருந்து த�ரிய 

அர்றா்க ேறாறியது. மு�லில் ்கர்நறாட்கறாவில் 

த�றாய்றாள அரசின் இ�யேறா்க இருந்� 

�குதி்கள் விஜயந்க்ரறாடு இவணக்கப்�ட்டன. 

த�றாடர்ந்து ்கர்நறாட்கறாவின் ்கடற்கவரப் �குதி்கள் 

வ்கப்�ற்ப்�ட்டன. அவவ இறுதிவவர 

நறாட்டின் முககியப் �குதியறா்க்வ இருந்�ன. �ல 

துவ்மு்கங்கவளச் த்ன்்வடயும் வறாயப்பிவன 

இப்�குதி த்கறாண்டிருந்��றால் இப்�குதியின் 

பிர�றானி்கள் அல்லது ஆளுநர்்கள் இப்�குதியின் 

நிர்வறா்கத்தில் அக்கவ் த்லுத்தினர். மு�லறாம் 

புக்கரின் ஆட்சியின் ்�றாது �மிை்கத்தின் 

த�றாண்வட ேண்டலப் �குதியின் மீது ்கவனம் 

திரும்பியது. �மிை்கத்தின் வட ேறாவட்டங்கவள 

உள்ளடககிய த�றாண்வட ேண்டலப் �குதிவய 

்ம்புவரறாயர் ஆண்டு வந்�னர். இளவர்ர் 

்கம்�ண்ணறா (வைக்கேறா்க குேறார ்கம்�ண்ணறா 

என்�ர்) �ன் நம்பிகவ்கககுரிய �ள�தி ேறாவரயறா 

நறாயக்கரின் உ�வியுடன் இப்�ணிவய 

தவறறி்கரேறா்க முடித்�றார். ்ேலும் ேதுவர 

சுல்�றாவன 1370இல் த்கறான்்�ன் மூலம் ேதுவர 

சுல்�றானிய ஆட்சிவய முடிவுககு த்கறாண்டுவந்� 

த�ருவேயும் குேறார ்கம்�ண்ணறாவவச் ்றாரும். 

இச்த்யதி குேறார ்கம்�ண்ணறாவின் ேவனவி 

்கங்கறா்�வி ் ேஸ்கிரு� தேறாழியில் எழுதிய ‘ேதுரறா 

விஜயம்’ எனும் நூலில் குறிப்பிடப்�ட்டுள்ளது. 

ஆனறால் ேதுவர உள்ளிட்ட �றாண்டிய நறாடு 

அப்்�றாது விஜயந்கர அர்்றாடு இவணயவில்வல. 

நூறு ஆண்டு்களுககுப் பின்னர் 1500 வறாககில் 

�றாண்டிய நறாடு விஜயந்கர அரசின் ஒரு 

�குதியறானது. அதுவவரயிலும் �மிை்கத்தின் 

வட�குதி்களும் ்கறா்வரி வடிநிலப் �குதி 

வவரயிலறான ேத்தியப் �குதி்களு்ே ்ங்கே-

்றாளுவவம்் அரசு்களின் ்நரடி நிர்வறா்கத்தின் 

கீழிருந்�ன.

விஜயநகர் - பாமினி கமாதல

த�றாடக்கத்திலிருந்்� �றாமினி விஜயந்கர அரசு்கள் 

த�றாடர்ந்து ்ேறாதிக த்கறாண்டன. இடங்கவளக 

வ்கப்�றறு�ல், ்கப்�ம் வசூலித்�ல், குதிவர 

வறாணி்கத்தின் ்ேலறான ்கட்டுப்�றாடு ஆகியவறறில் 

ஏற�ட்ட ்�றாட்டி்ய ்ேறா�ல்்களுக்கறான முககியக 

்கறாரணங்களறாகும். கிருஷ்ணறா, துங்க�த்திவர 

நதி்களுககு இவடப்�ட்ட வளம் மிக்க தரயச்சூர் 

�குதிவய இவணத்துகத்கறாள்ளவும், ்ேலறாதிக்கம் 

த்லுத்�வும் இருவரு்ே விரும்பினர். ஆனறால் 

இருவரறாலும் முழுவேயறான தவறறிவயப் 

த�் இயலவில்வல. நிவலயற் சிறிய 

தவறறி்களுக்கறா்கப் த�ருேளவில் ரத்�ம் 

சிந்�ப்�ட்டது. சில வரலறாறறு ஆயவறாளர்்கள் 

இந்து விஜயந்கரத்திறகும் இஸ்லறாமிய 

�றாமினி அரசு்களுககு இவட்ய நிலவிய ே�ப் 

�வ்கவே்ய த�றாடர்ந்� ்�றார்்களுக்கறான 

அடிப்�வடக ்கறாரணதேன்று ்கருதுகின்்னர். 

ஆனறால் உண்வேயில் விஜயந்கர அர்ர்்கள் 

முஸ்லீம்்கள் அல்லறா� இந்து அரசு்களறான 

வறாரறாங்கல், த்கறாண்டவீடு, ஒரி்றா ஆகியவறறுடன் 

்�றாரிட்ட்�றாது முஸ்லீம் அரசு்கள் சில ்ேயம் 

விஜயந்கருககு ஆ�ரவறா்கவும் சில ்ேயம் 

எதிர்�ரப்புககு ஆ�ரவறா்கவும் �ங்்கற்னர். 

்்கறாவறா ேறறும் ஏவனய துவ்மு்கங்கள் வழியறா்க 

நவடத�ற் குதிவர வறாணி்கத்வ�த் �ங்கள் 

்கட்டுப்�றாட்டில் வவத்துகத்கறாள்வதில் ஏற�ட்ட 

்�றாட்டி இப்்�றார்்களுககு ேறத்றாரு ்கறாரணேறாகும். 

த�றாடர்ந்து ்�றாரிட்டுகத்கறாண்டறாலும் கிருஷ்ணறா 

நதி்ய ஏ்ககுவ்ய இவவிருவவரயும் பிரிககும் 

எல்வலக ்்கறாடறா்க அவேந்திருந்�து.

ஆந்திரறாவின் ்கடற்கவரப் �குதி்களில் 

அதி்கறாரத்திற்கறான ்�றாட்டி ஒரி்றாவவச் ்்ர்ந்� 

்கஜ�தி அரசுககும் விஜயந்கருககுமிவட்ய 

நவடத�ற்து. இரண்டறாம் ்�வரறாயர் ஆட்சிப் 

த�றாறுப்வ� ஏறகும்வவர இப்பிரச்்வனயில் 

விஜயந்கரறால் த�ரும் தவறறி என எவ�யும் 

த�் இயலவில்வல. இரண்டறாம் ்�வரறாயர் 

(1422-46) ஒரியர்்கவளச் சில ்�றார்்களில் 
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்�றாற்கடித்�றார். இப்்�றார்்கள் அவனத்தும் ்கப்�ம் 

வசூல் த்யவ�ற்கறா்க்வ நவடத�ற்ன. இடங்கள் 

வ்கப்�ற்ப்�ட்டு இவணக்கப்�டவில்வல. ்ங்கே 

வம்் அர்ர்்களுள் மி்கச் சி்ந்� அர்ர் இரண்டறாம் 

்�வரறாயர் ஆவறார். �ன்னுவடய குதிவரப் 

�வடயின் வலிவேவயப் த�ருககுவ�ற்கறா்கப் 

�யிறசி த�ற் முஸ்லீம் குதிவரப்�வட 

வீரர்்கவளத் �னது �வட்களில் ்்ர்த்துக 

த்கறாண்டறார்.  இரண்டறாம் ்�வரறாயரின் 

்கறாலத்தில் இஙகு வந்� �றாரசீ்க நறாட்டின் 

தூதுவர் அப்துர் ரஸறாக த்கறாச்சி ்றாமுத்திரி 

அர்வவககும் விஜயந்கரத்திறகும் வருவ்க 

�ந்�றார். இரண்டறாம் ்�வரறாயர் மி்கப்த�ரும் 

�குதிவயக ்கட்டுப்�டுத்தினறார் என்று 

குறிப்பிடுகின்்றார். இரண்டறாம் ்�வரறாயர் 

இலஙவ்க அர்னிடமிருந்தும் ்கப்�ம் த�ற்றார்.

இரண்டறாம் ்�வரறாயருககுப் பின்னர் 

பிரச்்வன்கள் �வலதூககின. வறாரிசுரிவேச் 

்ண்வட்களும் தி்வேயற் அர்ர்்கள் ஆட்சிப் 

த�றாறுப்்�ற்தின் விவளவறா்க ்கஜ�தி அர்ர்்கள் 

ஆந்திரறாவின் ்கடற்கவரப் �குதி்களில் ஆதிக்கம் 

த்லுத்தினர். 1460-65ககும் இவடப்�ட்ட 

்கறாலப் �குதியில் ்கஜ�தி �வட்கள் �லமுவ் 

�றாககு�ல்்கவள ்ேறத்கறாண்டன. ்ேலும் 

திருச்சிரறாப்�ள்ளி வவர தவறறி்கரேறா்கப் 

�வடதயடுத்து வந்� ்கஜ�தி �வட்கள் த�ரும் 

அழிவு்கவள ஏற�டுத்திய்�றாடு ்்கறாவில்்களின் 

த ் ல் வ த் வ � யு ம்  த ்க றா ள் வ ள ய டி த் � ன . 

இச்சூைவல ்றா�்கேறா்கப் �யன்�டுத்திய குறுநில 

ேன்னர்்கள் சு�ந்திர அர்ர்்களறாயினர். ்றாளுவ 

வம்் அர்ர்்களின் எழுச்சி வவர �ஞ்றாவூர், 

திருச்சிரறாப்�ள்ளி �குதி்களில் திருேவலத்்�வர், 

்்கறா்னரித் ்�வர் ்�றான்் குறுநில ேன்னர்்கள் 

ஒரு சில �த்�றாண்டு்கள் சு�ந்திர அர்ர்்கவளப் 

்�றால ஆட்சி நடத்தினர்.

்கறாலத்தின் ந்கர்வில் அரசியல் 

அதி்கறாரம் நம்பிகவ்கககுரிய �ள�தி ்றாளுவ 

நரசிம்ேரின் வ்க்களுககுச் த்ன்்து. அவர் 

்கஜ�தி்களிடமிருந்து நறாட்வடக ்கறாத்து, ஆந்திரக 

்கடற்கவர �குதி்கவள மீட்டறார். 1485இல் 

அர்றாட்சிவயக வ்கப்�றறி �ன்வன்ய 

அர்தரன அறிவித்து, குறுகிய ்கறால்ே ஆட்சி 

த்யது ்றாளுவ வம்்த்தின் ஆட்சிவயத் த�றாடஙகி 

வவத்�றார். அவருவடய �ள�தியும் ேறாத�ரும் 

்�றார்வீரருேறான நர் நறாயக அவருககுத் துவண 

நின்்றார். அவர் த�ன்�குதியில் ்கல்கத்தில் ஈடு�ட்ட 

உள்ளூர் �வலவர்்கவள அடக்க முயன்்றார். 

1491இல் ்றாளுவநரசிம்ேர் ேரணேவடந்�றார். 

அ�றகு முன்�றா்க �னது இளம் வயது ே்கன்்கவள 

நர் நறாயக்கரின் �றாது்கறாப்பில் விட்டுச் த்ன்்றார். 

உண்வேயறான ஆட்சி அதி்கறாரம் �னது 

வ்க்களுககு வரப்த�ற் நர் நறாயக �னது 

ேரணம் வவரயிலும் நறாட்வடப் �றாது்கறாக்க �ல 

நடவடிகவ்க்கவள ்ேறத்கறாண்டறார். 1505இல் 

அவருவடய மூத்� ே்கன் வீரநரசிம்ேர் துளுவ 

வம்்த்தின் ஆட்சிவயத் த�றாடஙகி வவத்�றார். 

சிறிது ்கறால்ே ஆட்சி த்ய�றாலும் அவரது ஆட்சிக 

்கறாலம் முககிய நி்கழவு்கவளக த்கறாண்ட�றாய 

அவேந்�து. அவவரத் த�றாடர்ந்து அவருவடய 

�ம்பி கிருஷ்ண ்�வரறாயர் அரியவண ஏறினறார்.

கிருஷ்ண கதவராயர் (1509-1529)

கிருஷ்ண ்�வரறாயர் விஜயந்கர அர்ர்்களில் 

ே்கத்�றானவரறா்கக ்கரு�ப்�டுகி்றார். �னது 

�ந்வ�யும் அண்ணனும் அவேத்துக த்கறாடுத்� 

வலுவறான ரறாணுவ அடித்�ளத்தின் மீது அவர் 

ஒரு ்�ரரவ்க ்கட்டினறார். �னது நறாட்டின் 

த�ருவேககுக குவ் ஏற�டறாேலிருக்கப் 

�ல �வடதயடுப்பு்கவள ்ேறத்கறாண்டறார். 

�னது ஆட்சியின் த�றாடக்கத்தில் வேசூருககு 

அரு்்கயிருந்� ்கல்க ேனப்�றான்வே த்கறாண்ட 

உம்ேத்தூர் குறுநில ேன்னவனத் ்�றாற்கடித்துப் 

�ணியச் த்ய�றார். இ�வனத் த�றாடர்ந்து அவர் இரு 

முவன்களில் ்�றாரிட ்வண்டியிருந்�து. ஒன்று 

�ரம்�வர எதிரி்களறான �றாமினி சுல்�றான்்களுடன், 

ேறத்றான்று ஒரி்றாவின் ்கஜ�தி அர்ர்்களுடன். 

அவருவடய கிைககுத்திவ் �வடதயடுப்பின்்�றாது 

்கஜ�தி அர்ர்்களின் வ்மிருந்� உ�யகிரி 

்்கறாட்வடவயப் ்�றான்று �ல ்்கறாட்வட்கள் 

வ்கப்�ற்ப்�ட்டவ�ப் �றறிப் �ல ்கட்தவட்டு்கள் 

த�ளிவறா்க விளககுகின்்ன. முடிவில் அவர் �னது 

தவறறித் தூவண சிம்ேறாச்்லத்தில் நிறுவினறார். 

�றாமினி �வட்கவள முறியடிப்��ற்கறா்கக 

கிருஷ்ண ்�வரறாயர் ஒன்றுககும் ்ேற�ட்ட 

�வடதயடுப்பு்கவள ஆண்டு்�றாறும் ்ேறத்கறாள்ள 

்நர்ந்�து. ஏதனனில் ஆண்டுககு ஒருமுவ் 

என்் ்கணககில் �றாமினிப் �வட்கள் விஜயந்கவர 

ஊடுருவின. ஒரு சில �வடதயடுப்பு்களின்்�றாது, 

ேல�றார், த்கறாங்கணக ்கடற்கவரப் �குதி்களில் 

�ங்களுவடய அதி்கறாரத்வ� நிறுவுவ�றகு 

முயன்றுத்கறாண்டிருந்� ்�றார்த்துகீசியர் 

விஜயந்கருககு இரறாணுவ உ�வி்கவளச் 

athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



9பாமினி-விஜயநகர அரசுகள்

த்ய�னர். ்ேலும் �த்்கல் என்னும் இடத்தில் 

்்கறாட்வட ்கட்டிகத்கறாள்ளும் உரிவேவயப் 

த�ற்னர். அவர் மி்கப்த�ரும் தவறறியறாளரறா்க 

இருந்�்�றாதிலும் கிருஷ்ண ்�வரறாயர் த�ற் 

தவறறி்கள், �ங்களுககிவட்ய த�றாடர்ந்து ்�றார் 

த்யது த்கறாண்டிருந்� �க்கறாண சுல்�றானிய 

அரசு்கவள ஒறறுவே த்கறாள்ளச் த்ய�ன.

கிருஷ்ண்�வரறாயர்

கிருஷ்ண ்�வரறாயர் விஜயந்கர அரசின் 

ே்கத்�றான அர்ர் எனப்்�றாற்ப்�டுவ�றகு ்வறு 

சில ்கறாரணங்களும் உள்ளன. ஸ்ரீவ்லம், திருப்�தி, 

்கறாள�ஸ்தி, ்கறாஞசிபுரம், திருவண்ணறாேவல, 

சி�ம்�ரம் ஆகிய இடங்களிலுள்ள வ்வ, 

வவணவக ்்கறாவில்்களுககுப் த�ருேளவில் 

த்கறாவடயளித்�றார். �ல ்்கறாவில்்களில் அவர் 

எழுப்பிய ்்கறாபுரங்கள் இன்று வவர உள்ளன. 

விஜயந்கருககு வருவ்க �ந்� ்ே்கறாலத்து 

தவளிநறாட்டுப் �யணி்களறான நூனிஸ், �யஸ் 

்�றான்்்றார் அவருவடய ஆளுவே குறித்தும் 

விஜயந்கரத்தின் உயர் நிவல, த்ல்வச் த்ழிப்பு 

ஆகியன �றறியும் �றாரறாட்டு்கவள விட்டுச் 

த்ன்றுள்ளனர். அவருவடய அர்வவவய 

அல்ல்றானி த�த்�ண்ணறா ்�றான்் �வலசி்ந்� 

புலவர்்கள் அலங்கரித்�னர். கிருஷ்ண 

்�வரறாய்ர த�ரும் அறிஞரறா்க ்கரு�ப்�டுகி்றார். 

ஆமுக�ேறால்ய�றா (ஆண்டறாளின் ்கவ�) எனும் 

நூவல இயறறியுள்ளறார். ஆனறாலும் அவருவடய 

�வல சி்ந்� ்றா�வன, ஒரு ேதிநுட்�ம் மிக்க 

நிர்வறாகியறா்க அவர் நறாயக அல்லது நறாயங்கறாரறா 

முவ்வய ேறுசீரவேப்பு த்யது அ�றகு ்ட்ட 

அஙகீ்கறாரத்வ�யும் த்கறாடுத்��றாகும். அது நிர்வறா்க 

முவ் என்் �வலப்பின் கீழ விளக்கப்�ட்டுள்ளது.

த்லகககாட்்ப் கபார் (1565)

கிருஷ்ண்�வரறாயர் இ்ந்�்�றாது அவருவடய 

ே்கன் குைந்வ�யறா்க இருந்��றால் அவருவடய 

்்்கறா�ரர் அச்சு�்�வரறாயர் ஆட்சிப் 

த�றாறுப்்�ற்றார். ஆனறால் விவரவி்ல்ய 

வறாரிசு உரிவேப் பிரச்்வன �வல தூககியது. 

கிருஷ்ண்�வரறாயரின் ேருே்கனறான ரறாேரறாஜறா 

அச்சிறு வயது இளவர்னுககுப் �ட்டம் சூட்டுவ�ன் 

வழியறா்க அரசியல் ்ேலறாதிக்கம் த்லுத்� 

விரும்பினறார். இருந்�்�றாதிலும் அச்சு�ரறாயருககு 

த்ல்லப்�றா (்றாளுவநறாயக என்றும் 

அறியப்�டு�வர்) என்�றாரின் ஆ�ரவு இருந்�து.  

�வலக்்கறாட்வடப் ்�றார்
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அக்கறால ்கட்டத்தில் சி்ப்பிடம் வகித்� இவர் 

�மிை்கத்தின் த�ரும்�குதிவயத் �ன் ்கட்டுப்�றாட்டில் 

வவத்திருந்�றார். ்கறாலப்்�றாககில் இவ்ர 

கிளர்ச்சியில் ஈடு�ட அச்சு�ரறாயர் த�ரும்�வட்யறாடு 

த�ன்ன்கம் வந்து இவவர அடககினறார். அச்சு� 

்�வரறாயர் �றாமினி சுல்�றான்்க்ளறாடும் சில 

்�றார்்கவள ்ேறத்கறாண்டறார். 1542 இல் அவர் 

ேரணேவடந்�்�றாது அவருவடய ஒன்றுவிட்ட 

்்்கறா�ரர் அர் ��வி்யறறு ஏ்த்�றாை முப்�து 

ஆண்டு்கள் ஆண்டறார் (1542-70). ஆனறால் 

உண்வேயறான அதி்கறாரம் ரறாேரறாஜறாவின் 

வ்க்களில் இருந்�து. �ல தநருஙகிய 

உ்வினர்்களின் (ஆரவீடு வம்்றாவளியினர்) 

ஆ�ரவு அவருககு இருந்�து. அரசின் �ல முககியப் 

த�றாறுப்பு்களில் அவர் �ன் உ்வினர்்கவள 

அேர்த்தினறார்.

சி்ந்� வீரரும் ரறாணுவ வல்லுநருேறான 

ரறாேரறாஜர் �றாமினி சுல்�றான்்கவள ஒருவ்ரறாடு 

ஒருவவர ்ேறா�ச் த்யயும் தி்வே த�றறிருந்�றார். 

்�றார்த்துகீசிய்ரறாடு ஒப்�ந்�ம் ்ேறத்கறாண்ட�ன் 

மூலம் பீஜப்பூர் அர்ருககுக குதிவர்கள் 

அனுப்�ப்�டுவவ� நிறுத்தினறார். சில ்கறாலம் ்கழித்து 

்்கறால்த்கறாண்டறா, அ்கேதுந்கர் சுல்�றான்்களுககு 

எதிரறா்க பீஜப்பூ்ரறாடு வ்க்்கறாத்�றார். இத்�வ்கய 

பிரித்�றாளும் சூழச்சி விஜயந்கருககு எதிரறா்கப் 

த�ரும் �வ்கவய வளர்த்�து. இ�ன் விவளவறா்க, 

�க்கறாண சுல்�றான்்கள் �ங்களது �ரஸ்�ர 

�வ்கவய ே்ந்து ஒன்று�ட்டு, த�றாது எதிரிககு 

எதிரறா்க இறுதிப்்�றார் புரிய வ்க்்கறாத்�னர். 

1565இல் �வலக்்கறாட்வட அல்லது ரறாக்ஷி-

�ங்கடி ்�றார் நவடத�ற்து. �னது வயது 

முதிர்வவயும் த�றாருட்�டுத்�றாது ரறாேரறாஜறா்வ 

�வடப்பிரிவு்களுககுத் �வலவே ஏறறு �னது 

்்்கறா�ரர்்கள், ஏவனய உ்வினர்்க்ளறாடு 

்�றார்க்களம் புகுந்�றார். ்�றாரின் இறுதிக 

்கட்டத்தில் விஜயந்கரம் ்�றால்வியவடந்�து. 

ரறாேரறாஜர் வ்கது த்யயப்�ட்டு உடனடியறா்கக 

த்கறால்லப்�ட்டறார். தவறறித�ற் �றாமினிப் 

�வட்கள், �ங்களது வரலறாறறில் மு�ன்முவ் 

விஜயந்கரத்துககுள் புகுந்�ன. �ல ேறா�ங்கள் 

அந்ந்கவரக த்கறாள்வளயடித்துச் சூவ்யறாடி 

�றாழ�டுத்தின.

த�றாதுவறா்க இப்்�றார் விஜயந்கர் அரசின் 

முடிவின் அவடயறாளேறா்கக ்கரு�ப்�டுகி்து. 

அர்ர் ்�றாசிவரறாயரும் அவருவடய வீரர்்களும் 

த�னுத்கறாண்டறாவுககுத் �ப்பிச் த்ன்்னர். 

ரறாேரறாஜறாவின் ்்்கறா�ரர் 1570இல் �ன்வன 

அர்ரறா்க அறிவித்து நறான்்கறாவது அர்ேர�றான 

ஆரவீடு வம்்த்தின் ஆட்சிவயத் த�றாடஙகி 

வவத்�றார். அவவரத் த�றாடர்ந்து அவருவடய 

ே்கன்்களும் ்�ரன்்களும் அளவில் சுருஙகிய 

அரவ் இரு�வலமுவ் ்கறாலத்திறகு 1630 

வவர ஆட்சி புரிந்�னர். ்வறுசில அர்ர்்கள் 

நிரந்�ரத் �வலந்கரமில்லறாேல் நறா்டறாடி்களறா்கத் 

திரிந்து 1670 வவர ஆட்சி புரிந்�னர். �ல 

நறாயக்கத் �வலவர்்கள் நறாட்டின் �ல்்வறு 

�குதி்களில் உண்வேயறான அதி்கறாரத்்�றாடு 

ஆட்சி புரிந்�னர். அவர்்களில் சிலர் அர்வர 

ஆ�ரித்�னர். ்வறுசிலர் அர்வர எதிர்த்�னர். 

இவவிரு பிரிவு்களுககிவட்ய சில ்�றார்்கள் 

நவடத�ற்னர். 1601இல் அரசு விசுவறாசி்கள் 

த�ரும்்�டு என்னும் ஊவரச் ்்ர்ந்� யச்்ே 

நறாயக்கர் �வலவேயிலும் எதிர் �ரப்பினர் ்வலூர் 

நறாயக (்வலூர்) �வலவேயிலும் உத்திர்ேரூரில் 

்கடுவேயறான ்�றாரில் ஈடு�ட்டனர். இப்்�றாரில் 

சு�ந்திர அரசு்களறா்க ேறாறிவிட்ட �ஞ்றாவூர், ேதுவர, 

த்ஞசி நறாயக்க அரசு்கள் ்வலூர் நறாயகவ்க 

ஆ�ரித்�னர்.

12.3 நிர்வாகம்

அர்்ர அவனத்து அதி்கறாரங்கவளயும் 

த�ற்வரறாவறார். அவருககுப் �ல உயர்ேட்ட 

அதி்கறாரி்கள் உ�வி த்ய�னர். மு�லவேச்்ர் 

ே ்க றா பி ர � றா னி  எ ன் ் வ ை க ்க ப் � ட் ட றா ர் . 

�ளவறாய (�ள�தி), வறா்ல் (அரண்ேவனப் 

�றாது்கறாவலர்), ரறாய்ம் (த்யலர்/்கணக்கர்), 

அவடப்�ம் (�னி உ�வியறாளர்), ்கறாரிய 

்கர்த்�றா (த்யல் மு்கவர்) ்�றான்் கீழநிவல 

அதி்கறாரி்களுககு இவ்ர �வலவேயறாவறார். 

மு�லறாம் �ரி�ரரும் அவவரத் த�றாடர்ந்து 

ஆட்சி த்ய�வர்்களும் �றாங்கள் வ்கப்�றறிய 

�குதி்கவள ஒருஙகிவணத்து அவறறில் நிர்வறா்க 

அவேப்பு்கவள உருவறாக்க முயன்்னர். ரறாஜயறா 

என்னும் ேண்டலங்களறா்க நறாடு பிரிக்கப்�ட்டு, 

ஒவதவறாரு ரறாஜயறாவுககும் ஒரு பிர�றானி 

(ஆளுநர்) நியமிக்கப்�ட்டறார். த�றாய்றாள, 

ரறாஜயறா, அர்கறா, �ரகூர், ேங்களூர், முளுவறாய 

ஆகியன முககியேறான ரறாஜயறாக்களறாகும். புதிய 

�குதி்கள் வ்கப்�ற்ப்�ட்டு இவணக்கப்�ட்ட 

்�றாது புதிய ரறாஜயறாக்கள் உருவறாயின. 1400இல் 

�மிை்கப் �குதி்களில் ்ந்திரகிரி, �வடவீடு, 

வலு�லம்�ட்டு, திருச்சிரறாப்�ள்ளி, திருவறாரூர் 
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என ஐந்து ரறாஜயறாக்கள் இருந்�ன. பிர�றானி 

அர்வவ உறுப்பினரறா்க்வறா அல்லது ரறாணுவ 

அதி்கறாரியறா்க்வறா இருப்�றார். இவர் அர் 

குடும்�த்திறகு உ்வினர் அல்ல. நிர்வறா்கத்தில் 

அவருககு உ�வி த்யயக ்கணக்கர்்களும் ரறாணுவ 

அதி்கறாரி்களும் �ணியேர்த்�ப்�ட்டிருந்�னர். 

ஒவதவறாரு ரறாஜயறாவும் சீவே, ஸ்�லம், 

்கம்�னறா எனும் சிறிய நிர்வறா்கப் பிரிவு்களறா்கப் 

பிரிக்கப்�ட்டிருந்�ன. மி்கச்சிறிய நிர்வறா்க 

அலகு கிரறாேேறாகும். துளுவ வம்்த்வ�ச் 

்்ர்ந்� கிருஷ்ண்�வரறாயரறால் நறாயக முவ் 

அறிமு்கேறான்�றாது ரறாஜயறாக்கள் �ங்களது 

நிர்வறா்க, வருவறாய முககியத்துவத்வ� இைந்�ன.

நாயகக மு்்ற

நறாயக்க என்னும் த்றால் த�லுஙகு, ்கன்னடப் 

�குதி்களில் �திமூன்்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்்� 

இரறாணுவத்�வலவர், அல்லது இரறாணுவவீரர் 

என்் த�றாருளில் �யன்�டுத்�ப்�ட்டு வந்�து. 

�திமூன்்றாம் நூற்றாண்டில் ்கறா்கத்திய அரசில் 

ஒரு நறாயககின் இரறாணுவ ்்வவககுப் 

�திலறா்க ஒரு குறிப்பிட்ட �குதியின் வருவறாவய 

வைஙகும் முவ் நவடமுவ்யில் இருந்�து. இது 

தில்லி சுல்�றானியத்தில் பின்�ற்ப்�ட்ட ‘இக�றா’ 

முவ்வயப் ்�றான்்�றாகும். ஆனறால் விஜயந்கர 

அரசில் இரறாணுவ ்்வவககுப் �திலறா்க வருவறாய 

ஈட்டித்�ரும் நிலப்�குதி்கவள வைஙகும் முவ் 

1500 அல்லது அ�றகுச் ்றறு முன்ன�றா்க்வ 

த�றாடஙகிறறு. ்கல்தவட்டு்கள் இம்முவ்வயத் 

�மிழில் நறாயக்கட்டணம் எனவும், நறாயக�றானம் 

என ்கன்னடத்திலும், நறாயன்்கரமு எனத் 

த�லுஙகிலும் குறிப்பிடுகின்்ன. இம்முவ்யறானது 

கிருஷ்ண்�வரறாயர் ,  அச்சு�்�வரறாயர் 

ஆகி்யறாரின் ஆட்சியின்்�றாது நிறுவன வடிவம் 

த�ற்து. ்கல்தவட்டுச் ்றான்று்களும் நூனிஸ், 

�யஸ் ்�றான்் தவளிநறாட்டவரின் �யணக 

குறிப்பு்களும் இவ� உறுதி த்யகின்்ன. 

விஜயந்கர அரசு இருநூறுககும் ்ேற�ட்ட 

நறாயககு்களறா்கப் பிரிக்கப்�ட்டிருந்��றா்கவும் 

அந்நறாயககு்கள் குறிப்பிட்ட எண்ணிகவ்கயில் 

குதிவர, ்கறாலறாட்�வட வீரர்்கவளப் �ரறாேரித்து 

்�வவப்�டும் ்நரத்தில் அர்ருககு இரறாணுவச் 

்்வவ த்யய வறபுறுத்�ப்�ட்டறார்்கள் எனவும் 

நூனிஸ் குறிப்பிடுகின்்றார். ்ேலும் அவர்்கள் 

ஒவதவறாரு ஆண்டிலும் சில குறிப்பிட்ட 

ஒன்�து நறாள் இரறாேநவமித் திருவிைறா 

்�றான்் ்ேயங்களில் அர்ருககுக குறிப்பிட்ட 

அளவு வருவறாவய வைங்க ்வண்டும். 

நூனிஸின் கூறவ் ‘ரறாயவறா்்கமு’ என்னும் 

த�லுஙகு நூல் உறுதிப்�டுத்துகி்து. இந்நூல் 

கிருஷ்ண்�வரறாயரின் ்கறாலத்தில் இம்முவ் 

நவடமுவ்யில் இருந்�வ�க கூறுகி்து. 

பிற்கறாலத்வ�ச் ்்ர்ந்� �றாவளயக்கறாரர்்களின் 

வம்்றாவளி்கள் (அவர்்களில் த�ரும்�றா்லறார் 

�வைய நறாயக்க குடும்�ங்கவளச் ்்ர்ந்�வர்்கள்) 

இந்நறாயக்க முவ்யறானது கிருஷ்ண்�வரறாயர் 

்கறாலத்தில் நிவ்வு த�ற்து எனக 

குறிப்பிடுகின்்ன. த�ரும்�றாலறான நறாயககு்கள் 

்கன்னட, த�லுஙகு ்�றார்த் �ள�தி்களறா்கவும் 

இருந்�னர். உள்ளூர்த் �வலவர்்களும் 

நறாயககு்களறா்கப் �ணியேர்த்�ப்�ட்டிருந்�னர். 

நறாயககு்கள் பிரறாேண, பிரறாேணர் அல்லறா� 

�ல ்றாதி்கவளச் ்்ர்ந்�வர்்களறாயிருந்�னர். 

பிரறாேணரல்லறா� நறாயககு்கள் �ல்்வறு ்மூ்கப் 

பின்னணிவயக த்கறாண்டிருந்�னர். ்�றார்புரியும் 

ேரபிவனச் ்றார்ந்�வர்்களறா்கவும், ்ேயச்்ல் 

த�றாழில் த்ய�வர்்களறா்கவும், வனங்களில் 

வறாழும் குலத்்�றாரறா்கவும் (யறா�வர், பில்லே), 

விவ்றாயக குடும்�த்வ� ்்ர்ந்�வர்்களறா்கவும் 

(தரட்டி) வணி்கர்்களறா்கவும் (�லிஜறா) இருந்�னர். 

கிருஷ்ண ்�வரறாயரிடம் �ணிபுரிந்� த்ல்லப்�றா 

்�றான்் மி்கச்சி்ந்� நறாயககு்கள் பிரறாேணர்்கள் 

ஆவர். 

கிருஷ்ண்�வரறாயவரப் ்�றான்் 

வலிவேயறான அர்ர்்கள் இருந்�வவர இம்முவ் 

சி்ப்�றா்கச் த்யல்�ட்டது. இந்நறாயககு்கள் 

நறாயக�றானம் எனப்�ட்ட �ங்களின் �குதி்களில் 

உற�த்திவயக ்கட்டுப்�டுத்தினர். ‘்�ட்வட’ 

எனும் வணி்க வேயங்கவள நிறுவினர். 

விவ்றாயி்கவளயும் வ்கவிவனஞர்்கவளயும் 

�ங்கள் �குதி்களில் குடி்ய் ஊககுவித்து வரிச் 

்லுவ்க்கள் வைஙகினர். நீர்ப்�றா்ன வ்தி்கவள 

உருவறாககிப் �ரறாேரித்�னர். அவர்்களில் �லர் 

உயர்ேட்டப் �ணி்களில் (ஆளுநர், �வடத்�ள�தி, 

்கணக்கர்) அேர்த்�ப்�ட்டு அர்ரின் பிரதிநிதி்களறா்கச் 

த்யல்�ட்டனர். �வலக்்கறாட்வட ்�றாருககுப் 

பின்னர் த�ரும்�றாலறான நறாயககு்கள் சு�ந்திரேறா்கச் 

த்யல்�டத் துவஙகினர். அவர்்களில் ேதுவர, 

�ஞ்றாவூர், இக்்கரி ்�றான்் நறாயககு்கள் வலுவறான 

அரசு்கவள உருவறாககிக குறுநிலத் �வலவர்்கவளக 

்கட்டுப்�டுத்தினர். �தி்னைறாம் நூற்றாண்டு த�ரும் 

நறாயக்க அரசு்களின் நூற்றாண்டறாகும்.
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1 2 பாமினி-விஜயநகர அரசுகள்

12.4  சமூகமும் ்பாருளாதாரமும்

த�றாடர் ்�றார்்களும் அவறறின் விவளவறா்க 

ஏற�ட்ட அளவிலறாத் துயரங்களும் த�றாடக்க்கறால, 

இவடக்கறால ்மூ்கங்களின் த�றாதுவறான 

அம்்ங்களறாகும். �றாமினி விஜயந்கர் அரசு்களின் 

்கறாலமும் இ�றகு விதிவிலக்கல்ல. ்கண்்களறால் 

�றார்த்� ்றாட்சியங்களின் குறிப்பு்கள் அதி்க 

அளவில் கிவடப்��றால் இவவம்்ம் த�ரிய�றா்க்வ 

த�ரிகி்து. ேறத்றாரு முககியேறான, 

நூற்றாண்டு்கவளக ்கடந்து நீடித்திருககும் 

விவளவு ேக்கள் இடம் விட்டு இடம் த்ன்்தும் 

புலம் த�யர்ந்�துேறாகும். இப்�றாடத்தில் நறாம் 

்கறாணும் மூன்று நூற்றாண்டு ்கறாலப்�குதியில் 

அவனத்து இடங்களிலும் இது்�றான்் 

குடித�யர்வவக ்கறாணமுடிகி்து. �றாமினி 

அர்வவ்களில் நவடத�ற் ்ேறா�ல்்களுககுத் 

�க்கறாணப் �குதி்களில் துருககியர், 

ஆப்்கறானியர், �றாரசீ்கர் ஆகி்யறார் குடி்யறிய்� 

்கறாரணேறாயிறறு. விஜயந்கரப் �குதி்கவளப் 

த�றாறுத்� அளவில் ்கன்னட, த�லுஙகு ்�றார் 

ேரபுச் ்மூ்கங்களும் அவர்்கவளச் ்்ர்ந்்�றாரும் 

�மிை்கப் �குதி்களிலும் ஏவனய �குதி்களிலும் 

குடி்யறினர். த�ரும்�றாலறான நறாயக்கத் 

�வலவர்்கள் இவவிரு தேறாழியின்ர. ேறத்றாரு 

முககிய விவளவு ஆளும் வர்க்கத்தினருககும் 

ஆட்சி த்யயப்�ட்டவர்்களுககும் இருந்� மி்கப் 

த�ரிய இவடதவளியறாகும். அவனத்து அயல்நறாட்டு 

�யணி்களும் அர்ர்்கள், அரசு அதி்கறாரி்கள், 

்மூ்கத்தின் ்ேல்ேட்டத்தில் உள்ளவர்்கள், 

விஜயந்கரம், பீஜப்பூர் ்�றான்் ந்கரங்களில் 

வறாழந்்�றாரின் த்ல்வச் த்ழிப்வ�யும் ஆடம்�ர 

வறாழவவயும் குறிப்பிடும்்�றா்� த�ருவறாரியறான 

ேக்கள் வறுவேயில் வறாடியவ�யும் 

குறிப்பிட்டுள்ளனர். அடிவேமுவ் நிலவியவ�யும் 

அவர்்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

ேக்களின் மீது வரிவிதிப்பின் மூல்ே 

அரசு வருேறானத்வ�ப் த�ற்து. ்ங்கே வம்் 

அர்ர்்களின் ்கறாலத்தில் விஜயந்கரத்தின் 

ஆட்சி புதிய �குதி்களுககுப் �ரவிய்�றாது 

வரிவசூல் அதி்கறாரி்கள் ்கடுவேயறா்க நடந்து 

த்கறாண்ட�றால் உவைககும் ேக்கள் கிளர்ச்சி 

த்ய��றா்கத் த�ரிகி்து. அப்�டிப்�ட்ட ஒரு கிளர்ச்சி 

1430இல் �மிழநறாட்டின் வேயப்�குதி்களில் 

நவடத�றறுள்ளது. இககிளர்ச்சியில் அடிப்�வட 

உற�த்தியறாளர்்கள் �ங்கள் ்றாதி ்வறு�றாடு்கவளப் 

பு்ந்�ள்ளி ஒன்று�ட்டிருந்�னர். அரசு பிர�றானி 

(ஆளுநர்) அவருவடய �வடவீரர்்கள் ேறறும் 

நிலப்பிரபுக்கள் உட்�ட நியறாயத்திறகுப் பு்ம்�றா்க 

அதி்க வரி ்கட்டும்�டி ேக்கவள வறபுறுத்திய�ன் 

்கறாரணேறான இககிளர்ச்சி ஏற�ட்டது. விஜயந்கர 

இளவர்ர் இது விஷயத்தில் ்நரடியறா்கத் 

�வலயிட்டு ேக்கவளச் ்ேறா�றானப்�டுத்தி வரித் 

த�றாவ்கவயக குவ்த்��றா்கக கூ்ப்�டுகி்து. 

�தினறா்றாம் நூற்றாண்டில், நறாயக்க நிர்வறா்க 

முவ்யில் நறாயககு்கள் தந்வு ்�றான்் 

இராமநாதபுரம், புதுகககாட்் சிற்றரசுகள்

இரறாேநறா�புரம் சிற்ரசு ேதுவர நறாயக்க அர்ர் முத்துகிருஷ்ணப்� நறாயக்கரறால் �தி்னைறாம் நூற்றாண்டின் 

த�றாடக்க ஆண்டு்களில் துவஙகிவவக்கப்�ட்டது. ்�றார் புரியும் ேரபிவனக த்கறாண்டிருந்� இப்�குதி வறாழ 

ேக்கள் �றாண்டிய ்்றாை விஜயந்கர அர்ர்்களிடம் �வட வீரர்்களறா்கப் �ணியறாறறினர். ்ேலும் திருதநல்்வலி, 

த�ன் �மிை்கப் �குதி ஆகியவறறிலும் �ரவினர். நறாயக்க ேன்னர்்களின் �வட்களிலும் �ணியறாறறிய இவர்்கள், 

�ரம்�வரக ்கறாவல்்கறாரர்்களறா்க கிரறாேங்கள், ்்கறாவில்்கள் ஏவனய நிறுவனங்கள் ஆகியவறவ்ப் �றாது்கறாககும் 

�ணிவயயும் த்யது வந்�னர். இரறா்ேஸ்வரம் ்்கறாவில், உவடயறான் ்்து�தி (இரறா்ேஸ்வரத்திறகும் 

இலஙவ்கககும் இவடயிலறான நீர் இவணப்பின் அல்லது �றாலத்தின் �வலவர் என்று த�றாருள்) என்�வரின் 

�றாது்கறாப்பின் கீழிருந்�து.

புதுக்்கறாட்வட ஒரு சிறிய சிற்ர்றா்க ேதுவர ேறறும் �ஞ்றாவூர் நறாயக்க அரசு்களின் இவடயில் 

அவேந்திருந்�து. முந்வ�ய ்கறாலத்தில் ்்றாை �றாண்டிய அரசு்களுககிவட்ய இவடப்�டு நறாடறா்க இருந்துள்ளது. 

இரறாேநறா�புரம் �குதி வறாழ ேக்கவளப் ்�றால்வ புதுக்்கறாட்வட �குதி வறாழ ேக்களும் ்�றார் புரியும் ேரவ� 

்றார்ந்�வர்்களறாவர். இ�ன் ்கறாரணேறா்க்வ த�றாண்வடேறான்்களின் �வலவேயில் இப்�குதி ஒரு சிற்ரசு 

என்னும் ேதிப்வ�ப் த�ற்து. இத்த�றாண்வடேறான்்கள் ்்து�தி, ேதுவர, �ஞவ் நறாயக்க அர்ர்்களின் 

அரண்ேவன்களில் முககியப் �ணி்களில் �ணியறாறறினர்.
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பிரிவு்கவளச் ்றார்ந்� ‘�ட்டவட’ அல்லது ‘்கறாஸய-

வர்க்கம்’ என்்வைக்கப்�ட்ட இவர்்கள் வரி்கவளப் 

�ணேறா்க்வ வைஙகினர். �மிை்கத்தின் வட�குதி, 

ரறாயலசீவே, ஆந்திரக ்கடற்கவரப்�குதி 

ஆகியவறறில் த�ரும் எண்ணிகவ்கயில் 

வணி்கவேயங்களும் தந்வு வேயங்களும் 

உருவறாயின. இயல்�றா்க்வ த�ன்னிந்தியத் 

துவ்மு்கங்களிலிருந்து ஏறறுேதி த்யயப்�ட்ட 

�ண்டங்களில் ஜவுளி முககியப் �ண்டேறா்க 

விளஙகியது. �தினறா்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்து 

ஜவுளி வணி்கேறானது இந்தியறாவிறகு வந்� 

்�றார்த்துகீசியர் ேறறும் ஏவனய ஐ்ரறாப்பிய 

வணி்கர்்கவளப் த�ரிதும் ஈர்த்� ஒன்்றாகும்.

வ்கவிவனத் த�றாழில்்கவள வளர்ப்��ற்கறா்க 

அவவப்்�றாது வரிச்்லுவ்க வைஙகினர்.

விஜயந்கர அரசின் ்கறாலத்தில் ்வளறாண் 

்றாரறா� வ்கவிவனத் த�றாழில் உற�த்தி 

வியத்�கு வளர்ச்சிவய அவடந்�து. �திமூன்்றாம் 

நூற்றாண்டு வவர த�றாருளறா�றாரம் த�ருேளவில் 

்வளறாண்வேவயச் ்றார்ந்திருந்�து. �ணப் 

த�றாருளறா�றாரத்தின் த�றாடக்கத்்�றாடு, நறாணயப் 

�ணத்தின் �யன்�றாடும், அ�ன் த்லறாவணியும் 

�லேடங்கறா்கப் த�ருகியது. ்மூ்கத்தில் தந்வு 

த்ய்வறார் உ்லறா்க ்வவல த்ய்வறார். ்கட்டடக 

்கவலஞர்்கள் ்�றான்் வ்கவிவனஞர்்கள் 

முககியத்துவம் த�ற்னர். ்வளறாண் அல்லறா� 

பா்ச் சுருககம்

I
�	�றாமினி அரவ் உருவறாககியதில் �றாேன்ஷறாவின் �ங்களிப்பு, �றாமினி அரவ் வலிவேப்�டுத்தியதில் 

மு�லறாம் மு்கேதுவின் �ஙகு ஆகியவவ விளக்கப்�ட்டுள்ளன.

�	தரயச்சூர் ஆறறிவடப் �குதிவய வேயேறா்கக த்கறாண்டு விஜயந்கர் �றாமினி அரசு்களிவட்ய 

த�றாடர்ந்து நவடத�ற் ்�றார்்கள் த�றாருளறா�றார ரீதியறா்க இரு அரசு்கவளயும் �லவீனப்�டுத்தியது 

எடுத்துவரக்கப்�ட்டுள்ளது.

�	�றாமினி சுல்�றானியம் ஐந்து �க்கறாண சுல்�றானியங்களறா்கப் பிரிந்�து விவரிக்கப்�ட்டுள்ளது.

�	்கண்்கவரும் ்்கறால்த்கறாண்டறா ்்கறாட்வடயின் வடிவமும் அ�ன் முககியத்துவமும் ்்கறாடிட்டுக 

்கறாட்டப்�ட்டுள்ளன.

II
�	்ங்கே ்்்கறா�ரர்்களறால் விஜயந்கர அரசு நிறுவப்�ட்டது விளக்கப்�ட்டுள்ளது.

�	விஜயந்கர அரசின் விரிவறாக்கத்திறகு �றாமினி சுல்�றானியத்தின் இருப்பு எவவறாறு �வடயறா்க 

இருந்�து, அது எவவறாறு இரு அரசு்களிவட்ய த�றாடர்ந்து ்�றார்்கள் ஏற�டக ்கறாரணேறானது என்�ன 

விளக்கப்�ட்டுள்ளன.

�	்றாளுவ வம்்த்தின் குறுகிய ்கறால ஆட்சியும், துளுவ வம்்த்வ�ச் ் ்ர்ந்� த�ரும் பு்கழத�ற் கிருஷ்ண 

்�வரறாயரின் ஆட்சியும் விவரிக்கப்�ட்டுள்ளது.

�	�வலக்்கறாட்வடப்்�றாரும் நறாயக்க அரசு்களின் எழுச்சியும் விளக்கப்�ட்டுள்ளன.

�	விஜயந்கர அரசின் நிர்வறா்கம், ்மூ்கம், த�றாருளறா�றாரம் ஆகியன �குத்�றாயவு த்யயப்�ட்டுள்ளன.

பயிறசி
 I. சரியான விடைடயத் தேர்ந்ேடுத்து எழுதுக

 1. �ரி�ரர் ேறறும் புக்கர் விஜயந்கரப் ்�ரரவ் ஏற�டுத்தும் முன்�றா்க __________ இடம் �ணி 

த்ய�னர்.

 அ) ்கறா்கதியர் ஆ) த�றாய்றாளர் இ) பீஜப்பூர் சுல்�றான் ஈ) யறா�வர்
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 2. இ�ன் �தூ�றா __________ நறாட்டுப் �யணி.

 அ) தேறாரறாக்்கறா ஆ) தவனிஷிய இ) ்�றார்த்து்கல் ஈ) சீனறா

 3. கீழக்கண்டவறவ் ்கறாலவரிவ்ப்�டுத்து்க.

 அ) ்ங்கே வம்்ம், ஆரவீடு வம்்ம், ்றாளுவவம்்ம், துளுவ வம்்ம்

 ஆ) ்ங்கே வம்்ம், ்றாளுவ வம்்ம், துளுவ வம்்ம், ஆரவீடு வம்்ம்

 இ) ்றாளுவ வம்்ம், ்ங்கே வம்்ம், துளுவ வம்்ம், ஆரவீடு வம்்ம்

 ஈ) ்ங்கே வம்்ம், துளுவ வம்்ம், ்றாளுவ வம்்ம், ஆரவீடு வம்்ம்

 4. விஜயந்கர அரசின் அர் முத்திவர __________.

 அ) �ன்றி ஆ) புலி இ) மீன் ஈ) வில்

 5. __________ என்் நூவல ்கங்கறா்�வி எழுதினறார்.

 அ) ேனு்ரித்ரறா ஆ) ஆமுக� ேறால்ய�றா இ) �றாண்டுரங்க ே்கறாத்மியம் ஈ) ேதுரறா விஜயம்

 6. __________ ்ங்கே வம்்த்தின் சி்ந்� ஆட்சியறாளரறா்கக ்கரு�ப்�ட்டறார்.

 அ) மு�லறாம் ்�வரறாயர் ஆ) இரண்டறாம் ்�வரறாயர்

 இ) கிருஷ்ண ்�வரறாயர் ஈ) வீர நரசிம்ேர்

 7. கிருஷ்ண்�வரறாயர் �ன் தவறறி்களின் நிவனவறா்க தவறறித் தூவண எழுப்பிய இடம் 

__________.

 அ) த�ல்்கறாம் ஆ) ்கட்டறாக இ) சிம்ேறாச்்லம் ஈ) இரறாஜே்்கந்திரவரம்

 8. எந்� இரு �குதி்களிவட்ய இவடப்�டு நறாடறா்கப் புதுக்்கறாட்வட இருந்�து __________.

 அ) ்்றாை ேறறும் விஜயந்கர அரசு்கள் ஆ) ்்றாை ேறறும் �றாண்டிய அரசு்கள்

 இ) ்்ர ேறறும் �றாண்டிய அரசு்கள் ஈ) ்்றாை ேறறும் ்்ர அரசு்கள்

 9. ஷறா நறாேறாவவ எழுதியவர் __________.

 அ) பிர்த�ௌசி ஆ) இபின் �தூ�றா

 இ) நிக்்கறா்லறா டி ்்கறான்டி ஈ) ்டறாமிங்்கறா �யஸ்

 10. மு்கம்ேது ்கவறான் ஒரு ே�ர்றாவவ நிறுவி அதில் 3000 வ்கதயழுத்து நூல்்கவள வவத்திருந்� 

இடம் __________.

 அ) த�ரறார் ஆ) பீஜப்பூர் இ) பீடறார் ஈ) அ்கேது ந்கர்

 11. __________ ்்கறால்த்கறாண்டறா ்்கறாட்வடவயக ்கட்டினறார்.

 அ) இரறாஜறா கிருஷ்ண ்�வ ஆ) சுல்�றான் குலிகுதுப்�றான்

 இ) மு்கேது ்கவறான் ஈ) �றாேன்ஷறா

 II. சரியான கூற்றிடனத் தேர்ந்ேடு
 1. விஜயந்கர அரசின் அர்ர்்கள் ஐந்து வம்்ங்களறா்க சுேறார் 300 ஆண்டு்கள் ஆட்சி த்ய�னர்.

 2. ஆந்திரக ்கடற்கவரப் �குதி்களில் ஒரி்றாவின் ்கஜ�தி ேறறும் விஜயந்கர அரசு்களிவட்ய ்கடும் 

்�றார் நவடத�ற்து.

 3. அப்துர் ர்றாக ஒரு �றாரசீ்கத் தூதுவரறா்கக த்கறாச்சியிலிருந்� ்றாமுத்திரியின் அவவககு வந்�றார்.

 4. �றாமினி அர்ர்்கள் அதி்க அளவில் �ங்க நறாணயங்கவள �ல்்வறு வவ்கயறான த�யவங்களின் 

உருவங்களுடன் தவளியிட்டனர்.
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 III. கீழகணை கூற்றுகளில் சரியான விடைடயத் தேர்ந்ேடு
 அ.
  (i)  மு�லறாம் மு்கேது ஏற�டுத்திய சி்ந்� அரசு அவருககுப் பின் வந்� சுல்�றான்்களறாலும் 

ேரறாத்தியர்்களறாலும் பின்�ற்ப்�ட்டது.

  (ii)  ்கவறான் ்�றார்ச்சுகீசிய ்வதியியல் நிபுணர்்கவளக த்கறாண்டு தவடிேருந்வ�த் �யறார் த்யவது, 

�யன்�டுத்துவது ஆகியவறவ்க ்கறறு�ரச் த்ய�றார்.

 அ) (i) ேறறும் (ii) ்ரி ஆ) (i) ேறறும் (ii) �வறு இ) (i) ்ரி (ii) �வறு ஈ) (i) �வறு (ii) ்ரி

 ஆ. 
  கூறறு(கூ):  �றாேன்ஷறா மி்கச்்ரியறா்கத் �றாககு�ல் த�றாடுத்து வறாரங்கல் ேறறும் தரட்டி அரசு்களறான 

ரறாஜமுந்திரி, த்கறாண்ட வீடு ஆகியன மீது ஆதிக்கம் த்லுத்தி ஆண்டு்�றாறும் திவ் 

த்லுத்� வவத்�றார்.

  கார்ணம் (கா): இது அடிக்கடி ்�றார்்கள் ஏற�ட வழி வகுத்�து.

 அ) கூறறு ்ரி, ்கறாரணம் கூறறுககு ்ரியறான விளக்கேன்று

 ஆ) கூறறு ்ரி, ்கறாரணம் �வறு

 இ) கூறறும் �வறு ்கறாரணமும் �வறு 

 ஈ) கூறறு ்ரி, ்கறாரணத்திறகு கூறறு ்ரியறான விளக்கேறாகும்

 IV. ்�ாருத்துக
 i. அப்துர் ர்றாக -  1. ரஷ்யறா

 ii. நிகிடின் - 2. ்றாளுவநறாயக்கர்

 iii.  ் டறாமிங்்கறா �யஸ் -  3.�றாரசீ்கம்  

ேறறும் நூனிஸ்

 iv. த்ல்லப்�றா - 4. ்�றார்த்து்கல்

  அ) 1, 2, 3, 4  ஆ) 4, 3, 2, 1 இ) 2, 1, 4, 3 ஈ) 3, 1, 4, 2

 V. சுருககமான விடையளி
 1. விஜயந்கவரப் �றறி அறிய உ�வும் த�றால்லியல் ்றான்று்கள் �றறி எழுது்க.

 2. விஜயந்கர அரசு யறாரறால் ஏற�டுத்�ப்�ட்டது? எ�னறால் அப்த�யர் வந்�து.

 3. �றாமினி விஜயந்கர அரசு்களுககிவட்ய �வ்கவே ஏற�ட்ட�ற்கறான மூன்று முககியக ்கறாரணங்கள் 

யறாவவ?

 4. �ரறாப் �றறி எழுது்க.

 5. மு�லறாம் மு்கேது �றறி நீங்கள் அறிந்�து என்ன?

 VI. குறுகிய விடையளி
 1. �றாமினி அரசு எவவறாறு நிறுவப்�ட்டது? யறாரறால் நிறுவப்�ட்டது?

 2. நறாயக்க முவ்

 3. ரறாக்ஷி �ங்கடி ்�றார் (1565)

 4. கிருஷ்ண்�வரறாயர் விஜயந்கர அரசின் சி்ந்� ஆட்சியறாளரறா்கப் ்�றாற்ப்�டக ்கறாரணங்கள் 

யறாவவ?

 5. இரண்டறாம் அதலக்றாண்டர் என்று அவைக்கப்�ட்டவர் யறார்? ஏன்?

 6. ்்கறால்த்கறாண்டறா ்்கறாட்வட எங்்க ்கட்டப்�ட்டது? அ�ன் அவேப்வ� விவரி.
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1 6 பாமினி-விஜயநகர அரசுகள்

 VII. விரிவான விடை ேருக
 1. விஜயந்கரப் ்�ரரசின் ்மு்க ேறறும் த�றாருளறா�றார நிவலயிவன விவரி.

 2. விஜயந்கர ஆட்சியறாளர்்களின் ஆட்சிமுவ் �றறி விவரி.

 3. மு�லறாம் மு்கேது ஆட்சியின் கீழ �றாமினி அரசு �றறிக குறிப்பு வவர்க.

 4. மு்கேது ்கவறானின் ஆட்சிமுவ் ேறறும் ரறாணுவ நிர்வறா்கம் �றறி விவரி.

 VIII. ்சயல்�ாடுகள்
 1. இந்திய வவர�டத்தில் விஜயந்கர் ேறறும் �றாமினி அரசின் விரிவறாக்கத்வ�க குறிக்கவும்.

 2. கிருஷ்ண்�வரறாயரின் அவவவயச் ்றார்ந்� வி்கட்கவி த�னறாலிரறாேவனப் �றறிய �்கவல்்கவளச் 

்்்கரிக்கவும்.

 IX. ஒப�டைபபுகள்
 1. விஜயந்கர அரசு த�றாடர்புவடய முககியேறான ்்கறாயில்்களின், �டங்கள் �ம்பியின் அழிவு �றறிய 

�டத்த�றாகுப்வ�த் �யறார் த்ய்க.

 2. விஜயந்கர அரசின் அவவககு வந்� தவளிநறாட்டுப் �யணி்கள், அவர்்களின் வறாழகவ்க வரலறாறு 

�றறிய �்கவல்்கவளச் ்்்கரிக்கவும்.

க்லச்்சாறகள்

சேர்த்த accumulated gathered

ஆ்தரி patronise sponsor

ப�ொறுப்புள்ள accountable responsible

கூட்டுச் ேதி conspiracy plot

பெல்லப்�ட்்ட vanquished conquered

நி்லப்பிரபு்ததுெ முறைப்�டி 
உருெொக்கப்�ட்்ட சிறைரேர்கள

feudatories chieftains holding land under 
feudal system

எண்ணிகற்க குறைந்த truncated reduced in size

  மூலநூலகள்

 1. Benjamin B. Cohen, Kingship and Colonialism in India’s Deccan (1850 to 1948), Macmillan, 2007.

 2. A.L. Basham, A Cultural History of India, Oxford University Press, 1984

 3. Firroqui Salma Ahmad, A Comprehensive History of Medieval India from the Twelfth to the Mid-
Eighteenth Century, Pearson, 2011

 4. Burton Stein, The New Cambridge History of India: Vijayanagara, Cambridge University Press, 
1987

 5. Abraham Eraly, The Age of Wrath, Penguin, 2014.
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1 7பாமினி-விஜயநகர அரசுகள்

காலகககாடு

விஜயந்கர அரசின் த�றாடக்கம் 1336

�றாமினி அரசின் த�றாடக்கம் 1347

துளுவ வம்்ம் த�றாடக்கம் 1503

கிருஷ்ண ்�வரறாயர் ேன்னரறா்க முடி சூடல் 1509

�க்கறாணிய சுல்�றான்்களின் அரசு்கள் உருவறாக்கம்  

(�றாமினி அரசு சிவ��ல்)

1518

கிருஷ்ண ்�வரறாயரின் இ்ப்பு 1529

�வலக்்கறாட்வடப் ்�றார் 1565
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அறிமுகம்

பிற பணபபாட்டு மரபுகளைப்  பபபாலபே, மதமும் 

தனித்து இருப்பதிலளல. நிலவும் சூழ்நிளலகபைபாடு 

தனளனை தகேளமத்துக் ககபாணடு மக்களின 

சமூக, ஆனமிகத் பதளேகளை மதமும் நிளறவு 

கசய்கிறது. நீண்ட பணபபாட்டு ேரலபாறளறக் 

ககபாணடிருக்கும் நபா்டபானை இந்தியபாவில, மதஙகள் 

பலேளகப்பட்்ட மரபுகபைபாடு கதபா்டர்புககபாணடு 

ேைர்ந்துள்ைனை. ஆரிய கமபாழி பபசிய மக்களின 

ேருளகபயபாடு இந்தியபா ேந்த பேத மதம் சிந்து 

நபாகரிகத்தின பல கூறுகளை உள்ேபாஙகிக் 

ககபாண்டது. ஹரப்பபாவில தபாய்த் கதய்ே 

ேழிபபாடு கதபா்டஙகுகிறது. சிந்துகேளியில 

கணக்டடுக்கப்பட்்ட ஒரு சிறபம் சிேன எனை 

அள்டயபாைம் கபாணப்பட்டுள்ைது. இந்திரன, 

ேருணன, அக்னி ஆகிபயபாபர முக்கிய பேதக் 

க்டவுள்கள் ஆேர். சிேன, விஷ்ணு ேழிபபாடு 

பினனைர் ேைர்ந்தனைேபாகும். கபபாது ஆணடுக்கு 

முந்திய முதலாயிரமாண்டின் (கி.மு 1000) 

இடைப்பகுதியில் சிந்து கஙடகச் சமவெளியில் 

வ்பௌததம், சமணம் எனும் இரு மகததான மதஙகள் 

உருொயின. (ஆசீெகம் ப்பான்்ற ஏடனய 

பு்றகபகாட்பாடடு மதஙகள் ப்பான்ப்ற) இடெ 

டெதீக பெதமத நடைமுட்றகடை எதிரததன.

இளதப் பபபாலபே கபபாது ஆணடின 

முதலபாயிரமபாணடின இள்டப்பகுதியில நபாட்டின 

கதனபகுதியில பக்தி இயக்கம் எனும் ேடிேத்தில 

ஓர் உனனைதமபானை சமய மரபு கசழித்பதபாஙகியது. 

ஒரு மதக் பகபாட்பபா்டபானை, பக்தியின கபபாருள் 

ஆழமபானை பறறு்டன அளனைத்துக்கும் 

பமலபானை இளறேளனைச் சரணள்டந்து முக்தி 

கபறுதலபாகும். பகேத்கீளத பபபானற மத நூலகள் 

பக்திக்கபானை பபாளத அலலது பக்தி மபார்க்கத்ளதப் 

பறறி பபசியதபாலும் இவ்வியக்கம் ேலுப்கபறறது. 

இக்கபாலப் பகுதியிலதபான கபௌத்தம், சமணம் 

ஆகியேறறின ஒழுக்ககநறி, க்டவுள் மறுப்புக் 

பகபாட்பபாடுகளுக்கு எதிரபாகபே இவ்வியக்கம் 

பதபானறியது எனை ேரலபாறறறிஞர்கள் 

ேபாதிடுகினறனைர். பேத இளறயியல, இளே 

இரணடிலிருமிருந்தும் சில கூறுகளை எடுத்து 

இளணத்துக் ககபாண்டது. ஆதிசஙகரர் 

புறமதக் பகபாட்பபாடுகளை எதிர்ககபாள்ளும் 

கபபாருட்டு இந்து மதத்திறகு ‘அத்ளேதம்’ 

எனும் தத்துேக் பகபாட்பபாட்ள்ட ேழஙகினைபார். 

கற்றல் ந�ோககஙகள்

கீழ்கண்டளே பறறி அறிதல

�	சமண, கபௌத்த மதஙகளுக்கு எதிரபாக ஆதி சஙகரரின தத்துேக் பகபாட்பபாடு

�	கதனனிந்தியபாவில மத மறுமலர்ச்சியும், பக்தி இயக்கத்தின தபாக்கமும்

�	ளசேத்திறகும் ளேணேத்திறகும் இள்டயிலபானை முரணபபாட்டு நிகழ்வுகள் ஒரு புறமும் மறுபுறம் 

சிரமணப் பிரிவுகைபானை சமணத்திறகும் கபௌத்தத்திறகும் இள்டயிலபானை முரணபபாடுகள்

�	ே்டஇந்தியபாவின பக்தி இயக்கத்தில இரணடு பபபாக்குகள்: சூபியிஸத்தின தபாக்கம், ேஙகபாைத்து 

ளேணே இயக்கத்தின கசலேபாக்கு

�	கபீர், குருநபானைக், ரவிதபாஸ் ஆகிபயபார் பிரதிநித்துேப்படுத்திய ஒபர க்டவுள் இயக்கம். இரபாமபானுஜர் 

சிந்தளனைப் பள்ளியின சீர்திருத்த அணுகுமுளற

பணபபாட்டு ஒருமைபபபாடு :  

இந்தியபாவில் பக்தி இயக்கம்13
பபா்டம்
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1 9பணபபாட்டு ஒருமைபபபாடு : இந்தியபாவில் பக்தி இயக்்கம்

அது அறிேபார்ந்தேர்களின நிளலயில 

கசலேபாக்குப்கபறறது. புகழ்கபறற ளசே 

நபாயனமபார்களும் ளேணே ஆழ்ேபார்களும் 

உள்ைத்ளத உருக்கும் பபா்டலகைபால பக்திக் 

பகபாட்பபாட்டிறகு ஒரு ேடிேம் ககபாடுத்து மக்களின 

ஆதரளேப் கபறறனைர். ேரலபாறறபாய்ேபாைர்கள் 

இதளனைப் பக்தி இயக்கம் எனை அளழக்கினறனைர். 

பக்தி இயக்கம் அரச ஆதரபேபாடு சமூகம், 

அரசியல, மதம், பணபபாடு, கமபாழி ஆகிய 

தைஙகளில மிக ஆழமபானை, நீடித்த தபாக்கத்ளத 

ஏறபடுத்தியது. இவ்ேபாறு கதனனிந்தியபா 7ஆம் 

நூறறபாணடிலிருந்து 10ஆம் நூறறபாணடு ேளர 

மத மறுமலர்ச்சியின இலலமபாக விைஙகியது. 

இரபாமபானுஜர் பபபானற இளறயியலபாைர்கைபால 

அது பதிபனைபாரபாம் நூறறபாணடில ஒரு தத்துே, 

சிந்தபாந்த இயக்கமபாக மறுேடிேம் ககபாண்டது. 

இரபாமபானுஜர் சமய சமத்துேத்திறகுப் கபரும் 

ஆதரேபாைரபாகத் திகழ்ந்தபார். பக்தி ேழிபபாடு 

அடியபார்கள் ககபாடுத்த ஊக்கத்தினைபால 

14ஆம் நூறறபாணடில இந்தியபா முழுேதிலும் 

பரவியது. நபாம் இஙகு பக்தி இயக்கத்தின 

கபபாதுேபானை கூறுகளையும் அளத முனகனைடுத்த 

முக்கியமபானைேர்களையும், அதன இருேளகயபானை 

பபபாக்குகளையும் மக்களின சமூகப் பணபபாட்டு 

ேபாழ்வில அது ஏறபடுத்திய தபாக்கத்ளதயும் 

பகுத்தபாய்வு கசய்ய உள்பைபாம்.

13.1  தென்னிந்தியபாவில் பக்தி 

வழிபபாடு

ஒரு பழஙகுடிச் சமூகம் நனகு 

கட்்டளமக்கப்பட்்ட சமூகமபாக 

மபாறறம் கபறும்கபபாழுதும் 

அதிகபாரமிக்க முடியபாட்சி 

முளறயிலபானை நிர்ேபாகமுளற 

உ ரு ே பா கு ம் ப ப பா து ம் 

தனைது அதிகபாரத்ளத 

நியபாயப்படுத்திக்ககபாள்ை அதறகு ஏதபாேது ஒரு 

மதத்ளத ஆதரிக்க பேணடிய பதளே ஏறபடுகிறது. 

கபௌத்தமும் சமணமும் கபரும்பபாலும் ேணிக 

ேர்க்கத்தினைரபால ஆதரிக்கபட்்டனை. அரசுகளும் 

அேறளற ஆதரித்தனை. பக்தி இயக்கம் நிலவுள்டளமச் 

சபாதிகளிள்டபயயிருந்து பதபானறியதபால அது  

கபௌத்தத்ளதயும் சமணத்ளதயும் விமர்சனைம் 

கசய்தது. இதன விளைேபாக அரசர்களின ஆதரளேப் 

கபறுேதில பமபாதலகள் ஏறபட்்டனை. பக்தியபானைது 

சபாதி, பபாலினை பேறுபபாடுகளினறி அளனைேரபாலும் 

அணுக இயலும் எனற நிளலளய ஏறபடுத்தியதன 

மூலம் சமணமும் கபௌத்தமும் பிரபாமணர்களின 

அதிகபாரத்ளத எதிர்த்தனை.

தபௌதெ ைற்றும் சைணத்ெபாடு ்ைபாெல்

சபானறுகள்: பக்தி இலக்கியஙகள், கபரும்பபாலும் 

புரபாணஙகள், திருத்கதபாண்டர்களைப் பறறிய 

ேரலபாறறு நூலகள் ஆகியளே தமிழகத்தில 

நள்டகபறற மத பமபாதலகள் குறித்த 

கசய்திகளை ேழஙகுகினறனை. பதேபாரமபானைது 

அப்பர் (திருநபாவுக்கரசர்) சம்பந்தர் (திருஞபானை 

சம்பந்தர்) சுந்தரர் ஆகிய மூேரபால எழுதப்பட்்டப் 

பபா்டலகளைக் ககபாண்டளே. இளே மூனறும் 

பசர்ந்து பனனிரு  ளசேத் திருமுளறகளில 

முதல ஏழு திருமுளறகைபாக இ்டம் கபறுகினறனை. 

மபாணிக்கேபாசகரின பபா்டலகள் எட்்டபாேது 

திருமுளற ஆகும். இேறறில பல பபா்டலகள் 

கபௌத்தர்களையும் சமணர்களையும் பறறிய 

விமர்சனைஙகளை விேரிப்பளேயபாகும். 

அறுபத்துமூனறு நபாயனமபார்களைப் பறறி 

கூறும் பசக்கிழபாரின கபரியபுரபாணம் பக்தி 

இயக்கம் குறித்த முக்கியச் சபானறபாகும். 

ளேணே அடியபார்கைபானை ஆழ்ேபார்களின 

பபா்டலகள் நபாலபாயிர திவ்வியப்பிரபந்தமபாகத் 

கதபாகுக்கப்பட்டுள்ைனை. பக்தி இயக்கப் பபா்டலகளின 

முக்கியத்துேம் யபாகதனில அளே இனறுேளர 

மக்கைபால படிக்கப்படுகினறனை, பபா்டப்படுகினறனை, 

ேணஙகப்படுகினறனை. அளே தமிழ் இலக்கிய 

மரபின முக்கியப் பகுதியபாகவும் விைஙகுகினறனை.

ஆரம்ப கபால ்ைபாெல்கள்

பலலேர் கபாலத்திலதபான முதனமுதலபாகச் 

ளசேமும் ளேணேமும் ஒருபுறமபாகவும் சமணம் 

மறுபுறமபாகவும் இருந்து பமபாதிக்ககபாண்டனை.

முதலபாம் மபகந்திரேர்மப் பலலேர் 

சமணத்ளதப் பினபறறியதபால ஏளனைய 

மதஙகளைச் பசர்ந்தேர்களைத் துனபுறுத்தினைபார். 

அப்பர் கதபா்டக்கத்தில சமணரபாக, தர்மபசனைன 

எனும் கபயரு்டனிருந்தபார். பினனைர் தனைது 

தமக்ளகயின கசலேபாக்கபால ளசேமதத்ளதத் 

தழுவினைபார். சில சமணர்கைபால தூண்டப்பட்்ட 

மபகந்திரேர்மன அப்பளர மீணடும் சமணரபாக 

மபாறும்படி ேறபுறுத்தினைபார். அப்பர் மறுத்தபபபாது 

துனபுறுத்தப்பட்்டபார். முடிவில மபகந்திரேர்மபனை 

ளசேமதத்திறகு மபாறியபபபாது பிரச்சளனை 

முடிவுக்கு ேந்தது. மரபுசபார்ந்த ஒரு களதயினபடி 

athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



2 0 பணபபாட்டு ஒருமைபபபாடு : இந்தியபாவில் பக்தி இயக்்கம்

சம்பந்தர் இளறயியல ேபாதஙகளில சமணர்களை 

கேனறதபால பதபாறறுப்பபபானை சமணர்கள் கழுவில 

ஏறறப்பட்்டனைர். கூன பபாணடியன எனைவும் 

அறியப்பட்்ட மபாறேர்மன அரிபகசரி (   )  

ளசேத்திலிருந்து சமணத்திறகு மபாறிய பினனைர் 

சம்பந்தருள்டய கசலேபாக்கபால மீணடும் 

ளசேரபானைபார். ஒரு ளசேக் களதயினபடி 

ளசேத்திறகுத் திரும்பிய பினனைர் சமணர் பலளர 

மதுளர மபாேட்்டத்திலுள்ை சமந்தம் எனனும் ஊரில 

ககபாலலும்படி ஆளணயிட்்டதபாகவும் கதரிகிறது.

ளசே சித்தபாந்தம் பபபானற தத்துே 

ஆய்வு நூலகள் கபௌத்த சமண தத்துே 

பமபாதலகளை விரிேபாக விைக்குகினறனை. 

ளசே சித்தபாந்த நூலகளில ஒனறபானை 

சிேஞபானைசித்தியபாரில ‘பரபக்கம்’ எனற கபயரில 

தனிப் பிரிகேபானறுள்ைது. அது கபௌத்த சமண 

ேபாதஙகளை முறறிலுமபாக எதிர்க்கினறது. பக்தி 

இலக்கியஙகளும் திருத்கதபாண்டர்களைப் பறறிய 

நூலகளும் பமபாதலகள் ஏறபட்்ட நிகழ்வுகளையும் 

புறச்சமயத்தபார் பதபாறகடிக்கப்பட்்டளதயும் 

விைக்குகினறனை. அவ்ேபாறபானை பமபாதலகள் 

இறுதியில ேனமுளற சபார்ந்ததபாக மபாறறம் கபறறு 

பல சமணத் துறவிகள் கழுவில ஏறறப்பட்்டதில 

முடிந்தகதனைக் கலகேட்டுச் சபானறுகள் கூறுகினறனை.

தத்துேம் சபார்ந்த ேபாதஙகள் ஒரு பக்கம் 

நள்டகபறறபாலும் பக்தி இயக்கம் மனனைர் 

ஆதரளேப் கபறறிருந்ததன விளைேபாக 

கபௌத்தமும் சமணமும் பதபாலவிளயச் சந்தித்தனை. 

பதிபனைபாரபாம் நூறறபாணடில இவ்விரு மதஙகளும் 

முறறிலுமபாகத் பதபாறகடிக்கப்பட்்டனை. கபௌத்தம் 

தமிழகத்திலிருந்தும் இந்தியபாவிலிருந்தும் 

முறறிலுமபாகத் துள்டக்கப்பட்்டபாலும் தமிழ்கமபாழி 

பபசுகினற சமணர்கள் தமிழகத்தின ஒருசில 

பகுதிகளில இனறுேளர ேபாழ்ந்து ேருகினறனைர். 

சமண கபௌத்த பகபாவிலகளும் கருேளறகளும் 

கபரும்பபாலும் சிளதக்கப்பட்்டனை, அலலது 

பயனபபாட்டில இலலபாமல ஆயினை. களலப்கபபாருட்கள் 

பல புறக்கணிக்கப்பட்்டனை அலலது ககபாள்ளை 

பபபாயினை. இனளறய அைவிலும் தமிழ்நபாட்டின 

பலபகுதிகளில தளலப்பகுதி உள்டக்கப்பட்்ட புத்தர், 

தீர்த்தஙகரர் சிளலகளைக் கபாணமுடிகிறது.

இவ்ேபாறு இருந்தபபபாதிலும் ளேதீகமும் 

புறச் சமயஙகளும் ஒனபறபாக்டபானறு கருத்து 

பரிமபாறறம் கசய்துககபாண்ட அள்டயபாைஙகளும் 

கபாணப்படுகினறனை. கபௌத்தம், சமணம் 

ஆகியேறறின ளமயக்கருத்தபானை துறேறத்ளத 

ளசேமும் ளேணவும் ஏறறுக்ககபாண்டனை. 

கபௌத்தம், ளேணேம் ஆகிய இரணடும் 

எளிளமளயயும் உலக சுகஙகளை மறுப்பளதயும் 

முனனிறுத்தியபபபாது பக்தி இயக்கம், விழபாக்கள், 

ச்டஙகுகள் எனை ேபாழ்க்ளகளயக் ககபாண்டபாடியது. 

ளசே உணவு, ககபாலலபாளம ஆகிய மதிப்பு 

ேபாய்ந்த கநறிகளும் பரஸ்பர கசலேபாக்கின 

விளைேபாக ஏறபட்டு இருக்கலபாம். புறச் 

சமயஙகள் ே்டகமபாழியபானை பிரபாகிருதத்ளதப் 

ப ய ன ப டு த் தி ய த ற கு  எ தி ர் வி ள னை ய பா க 

தமிழ்கமபாழிக்கு பமலதிக முக்கியத்துேம் 

ேழஙகப்பட்்டது. கபௌத்தமும் சமணமும் 

ஊழ்விளனைக் பகபாட்பபாட்ள்ட பபசியபபபாது பக்தி 

இயக்கத்ளத விைக்கியேர்கள் சிேளனையும் 

விஷ்ணுளேயும் சரணள்டேதில மூலம் விதிளய 

கேலலமுடியும் எனைக் கூறினைர். கபௌத்தம், சமணம் 

ஆகியேறறு்டன ஏறபட்்ட பமபாதலின விளைேபாக 

பேதமதஙகள் சில மபாறுதலகளுக்கு உள்ைபாயினை.

13.2  பக்தி இயக்கம்  

வடஇந்தியபாவில் பரவுெல்

கதனனிந்தியபாவில பக்தி இயக்கம் அதன புகழின 

உச்சத்ளத எட்டியபபபாது பக்திக் பகபாட்பபா்டபானைது 

ளேணேப் புலேர்கைபாலும் அடியபார்கைபாலும் 

தத்துேத் தைத்திறகுக் ககபாணடு கசலலப்பட்டு 

விைக்கப்பட்்டது. இரபாமபானுஜர் விசிஷ்்டபாத்ளேதம் 

எனனும் தத்துேத்ளத  உருேபாக்கினைபார். 

அேருள்டய பபபாதளனைகள் பரமபாத்மபாவும் 

ஜீேபாத்மபாவும் இரண்டலல ஒனபற எனற ஆதி 

சஙகரரின கருத்ளத  மறுத்தனை.

தமிழகத்தில பக்தி இயக்கம் ஏழபாம் 

நூறறபாணடிபலபய கசழித்பதபாஙகி இருந்த 

நிளலயில ே்டஇந்தியபாவில பதிளனைந்தபாம் 

நூறறபாணடிலதபான அது முழு பேகத்ளதப் 

கபறறது. இக்கபாலத்தில கபரும் எணணிக்ளகயில 

பக்திப் பபா்டலகள் எழுதப்பட்்டனை. சபாதிளய 

அடிப்பள்டயபாகக் ககபாண்ட பிரிவிளனைகள், ஒதுக்கி 

ளேத்தல, பல க்டவுள்களை ேணஙகும்முளற, 

உருே ேழிபபாடு பபபானறேறறபால ஏறபட்டிருந்த 

சமூகப் பினனைள்டவுகளுக்கு எதிரபாக ே்ட 

இந்தியபாவில பக்தி இயக்கம் குரல ககபாடுத்தது. 

மதச் சபானபறபார்கள் மூ்டநம்பிக்ளககளையும் 

பதளேயறற ச்டஙகுகளையும் விமர்சித்தனைர். 

ளேணே பக்தி இயக்கத்பதபாடு இளணந்து 

ஒரு க்டவுள் பகபாட்பபாட்ள்ட முனளேத்தேர்கள் 
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அனளறய அைவில முக்கிய மதஙகைபாகத் திகழ்ந்த 

ளேதீகம், இஸ்லபாம் ஆகியேறறிலிருந்து விலகி 

சுதந்திரப் பபாளதளயப் பினபறறினைர். இவ்விரு 

மதஙகளிலிருந்த மூ்டநம்பிக்ளககளையும் 

பழளமேபாதத்ளதயும் விமர்சித்தனைர்.

துருக்கியப் பள்டகயடுப்பபபாடு கூடிய 

இஸ்லபாமின ேருளக பேத மதஙகளுக்கும் 

குருமபார்களுக்கும் கபரும் சேபாலபாகத் திகழ்ந்தது. 

பதினைபானகபாம் நூறறபாணடின இறுதியில 

இஸ்லபாம் இந்தியபாவின பல பகுதிகளில பரவியது. 

அதிகமபானை இந்தியர்கள் முஸ்லீம்கைபாயினைர். 

இஸ்லபாம் அரசு அதிகபாரத்பதபாடு சமத்துேத்ளத 

முனளேத்தது இந்தியச் சமூகத்தில கீழ்நிளலயில 

இருந்பதபாளரக் கேர்ந்தது. புதிய அரசியல சமூகச் 

சூழல பிரதபானை மதஙகளின சட்்டதிட்்டஙகளை 

ஏறறுக்ககபாள்ைபாதேர்களை ஓர் இயக்கமபாக்கியது. 

இவ்வியக்கம் சபாதி முளறக்கு எதிரபானைதபாகவும், 

ப ே த ங க ளு க் கு ம்  பு ர பா ண ங க ளு க் கு ம் 

எதிரபானைதபாகவும் உருேபானைது. பணபபாட்டுத் 

தைத்திலும் இவ்வியக்கம் பிரபாந்திய கமபாழிகளின 

ேைர்ச்சி இந்துஸ்தபானி இளசயின ேைர்ச்சி 

பபபானற தபாக்கஙகளை ஏறபடுத்தியது.

முஸ்லீம்களின அரசியல அதிகபாரத்திறகு 

எதிரபானை இந்துக்களின எதிர்விளனை பனமுகத் 

தனளம ககபாண்டதபாய் இருந்தது. ஒருபுறம் 

புதிய மதத்திறகு எதிரபாக கேறுப்பிளனைக் 

ககபாணடிருந்தபபபாதும், புதிய சேபாலகளை 

எதிர்ககபாள்ளும் அைவுக்கு ேலிளமளய 

கபருக்க பேணடுகமனின இந்து மதத்திறகுள் 

சீர்திருத்தஙகள் பமறககபாள்ைப்ப்ட பேணடும் எனற 

உணர்வும் பதபானறியது. இதன முக்கிய விளைவு 

ஒருளமப்பபாட்ள்ட ேறபுறுத்துகிற இயக்கஙகள்  

மறறும் அேறறின தளலேர்களின பதபாறறமபாகும். 

13.3  சூபியிஸததின் ெபாக்கம்

இந்து மதத்தில பதபானறிய பக்தி இயக்கத்திறகு 

இளணயபாக இஸ்லபாம் மதத்தில அளதப் பபபானற 

கருத்துக்களை சூபியிஸம் ககபாணடிருந்தது. 

சூபி, ேபாலி, தர்வீஷ், பக்கீர் ஆகிய கபயர்கள் 

இஸ்லபாமிய ஞபானிகளைக் குறிப்பதபாகும். இேர்கள் 

தியபானைம், பயபாகப் பயிறசிகள், துறேறம், தியபாகம் 

பபபானறேறறின மூலம் உள்ளுணர்ளேப் 

கபருக்கி இளற நிளலளய உணர்ந்தேர்கைபாேர். 

12ஆம் நூறறபாணடில  இஸ்லபாமியரின சமூக 

ேபாழ்வில சூபியிஸம் கசலேபாக்குப் கபறற சக்தியபாக 

விைஙகியது.

சூபியிஸம் இஸ்லபாமின உள்ளுணர்வு 

சபார்ந்த உள்முகமபானை, ஆச்சரியமபானை மறகறபாரு 

பக்கமபாகும். மதம், சமூக பேறுபபாடுகள் எனற 

எலளலகளைத் தபாணடி சூபிகள் ஒட்டுகமபாத்த 

மனித குலத்தின பமம்பபாட்டிறகபாகப் பணிகசய்தனைர் 

தத்துே ஞபானிகைபானை இேர்கள் தஙகள் பரந்த 

மனைப்பபானளமக்கபாகப் கபயர் கபறறனைர். 

இளறேளனை அளனைத்துக்கும் பமலபானை அழகின 

உச்சம் எனை சூபிகள் கருதினைர். அவ்ேழளகக் 

கணடு ஆச்சரியப்ப்டல பேணடும், அளத 

நிளனைத்து மகிழ்ச்சி ககபாள்ளுதல பேணடும், 

முழுக்கேனைத்ளதயும் இளறேனபமல குவித்தல 

பேணடும் எனறனைர். அேர்கள் க்டவுளை மஸ்க் 

(பநசிக்கப்ப்ட பேணடியேர்) எனறும் தஙகளை 

ஆசிக் (பநசிப்பேர்கள்) எனறும் நம்பினைர். 

பினனைபாளில சூபியிஸம் பல பிரிவுகளைக் 

ககபாண்டதபாக மபாறியது. சிஸ்டி, சுரேபார்டி, 

குேபாதிரியபா, நஸ்பந்தி ஆகியனை முக்கியப் 

பிரிவுகைபாகும்.

சூபியிஸம் நகரப் புறஙகளிலும் 

கிரபாமப்புறஙகளிலும் பேர்ககபாண்டது. சமூக, 

அரசியல, பணபபாட்டுத் தைஙகளிலும் தபாக்கத்ளத 

ஏறபடுத்தியது. சூபியிஸம் அளனைத்து விதமபானை 

மதச்சம்பிரதபாயம், பழளமேபாதம் கேளிபே்டம் 

ஆகியேறளற எதிர்த்தது. ஆனமீகப் பபரினப 

நிளலளய மட்டும் இலக்கபாகக் ககபாண்ட புதிய 

உலக ஒழுஙளக உருேபாக்க ஆளச ககபாண்டது. 

அரசியல அதிகபாரத்திறகபாக பமபாதிக்ககபாள்ேபத 

இயலபபாக இருந்த ஒரு சூழலில, பபபார்கைபாலும் 

பபபாட்டிகைபால சூழல பபாழ்பட்டுக்கி்டந்த நிளலயில 

சூபிகள் அளமதிளயயும் மகிழ்ச்சிளயயும் 

நிளலநபாட்்டப் பணியபாறறினைர். சூபிகளின 

மகத்தபானை பஙகளிப்பு இந்துக்களுக்கும் 

முஸ்லீம்களுக்கும் இள்டபயயபானை கேறுப்பின 

கூரிய முளனைகளை மழுஙகடித்து அேர்களிள்டபய 

சபகபாதரத்துேத்ளதயும் ஐக்கியத்ளதயும் 

ஏறபடுத்தியதபாகும்.

13.4  பக்தி இயக்கததின் 

சிறபபியல்புகள்

 1. பக்தி இயக்கச் சீர்த்திருத்தேபாதிகள் ஒரு 

க்டவுள் ககபாள்ளகளயப் பபபாதித்தனைர்.

 2. பிறப்பு இறப்பு எனும் சுழறசியிலிருந்து விடுப்ட 

முடியும் எனை நம்பினைர். இளறேனி்டம் 

ஆழமபானை பறறும் நம்பிக்ளகயும் ககபாள்ேதன 
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தஸ்கிரபா-இஸிந்த் (இஸ்லபாமிய துறவிகளின 

ேபாழ்க்ளக) எனும் நூல அேளர சூபி துறவியபானை 

பேக் தகி எனபேரின சீ்டரபாகச் சித்தரிக்கிறது. 

முறபபபாக்கபானை மதச் சிந்தளனைகளைக் ககபாண்ட 

அேர் இந்து இஸ்லபாமிய மதஙகளிலுள்ை பிரிவிளனை 

ேபாதஙகளையும், குறுகிய மனைப்பபானளமகளையும் 

எதிர்த்தபார். இந்து சமூகத்தின கீழ்த்தட்டுகளைச் 

சபார்ந்த மக்கள் அேருள்டய கருத்துக்கைபால 

கேரப்பட்்டனைர். உருே ேழிபபாடு, பல க்டவுள் 

ேழிபபாடு, சபாதிமுளற ஆகியனை ளகவி்டப்ப்ட 

பேணடுகமனை உறுதிப்டக் கூறினைபார். அபத 

சமயத்தில இஸ்லபாமிலிருந்த சம்பிரதபாயஙகளையும் 

கடுளமயபாக விமர்சித்தபார். க்டவுளின பமல 

உணளமயபானை பறறுதளலக் ககபாணடிருந்த 

அேர் இந்துக்களையும் முஸ்லீம்களையும் பிரிக்கும் 

தள்டகளை உள்டக்க முயனறபார். க்டவுளை 

அள்டய அேர் கண்டள்டந்த பபாளத கீழ்நிளலயில 

உள்பைபார்க்கும் பமலநிளலயில உள்பைபார்க்கும் 

ஏறபுள்டயதபாயிருந்தது. அேருள்டய பபா்டலகள் 

இனறுேளர இந்தியபாவின பலபகுதிகளில 

பபா்டப்பட்டுேருகினறனை.

ரவிெபாஸ்

ரவிதபாஸ் 15, 16ஆம் 

நூறறபாணடின பக்தி 

இயக்கத்ளதச் பசர்ந்த 

கவிஞரும் துறவியுமபாேபார். 

பஞசபாப்,  ரபாஜஸ்தபான, 

மகபாரபாஷ்டிரம், மத்திய 

பி ர ப த ச ம்  ஆ கி ய 

பகுதிகளைச் பசர்ந்த 

மக்கைபால குருேபாக ேணஙகப்படுபேர். அேர் 

இயறறிய பக்திப் பபா்டலகள் பக்தி இயக்கத்தின 

பமல ஆழ்ந்த தபாக்கத்ளத ஏறபடுத்தினை. ரவிதபாஸின 

ேபாழ்க்ளக விேரஙகளைப் பறறி உறுதியபானை 

கசய்திகள் இலளல. கிள்டத்துள்ை கசய்திகளிலும் 

முரணபபாடுகளுள்ைனை. கபரும்பபானளமயபானை 

ேரலபாறறறிஞர்கள் அேளர பதபால பதனிடுபேபார் 

குடும்பத்ளதச் பசர்ந்தேகரனைக் கூறியுள்ைனைர். 

இேர் பக்தி இயக்கத் துறவியும் புலேருமபானை 

இரபாமபானைந்தரின சீ்டர்களின ஒருேரபாேபார். 

சீக்கியரின மதப் பபா்டலகளில ரவிதபாசரின பபா்டலகள் 

இ்டம் கபறறுள்ைனை. சபாதி அடிப்பள்டயிலபானை 

சமூகப் பிரிவுகள் ஆண, கபண சமத்துேமினளம 

ஆகியேறறுக்கு எதிரபாகப் பபசினைபார். ஆனமீக 

விடுதளலளயப் கபறும் முயறசியில ஒறறுளமளய 

ஊக்குவித்தபார்.

மூலம் முக்தி அள்டய முடியும் எனும் 

கருத்ளத முனளேத்தனைர்.

 3. இளறேனுள்டய அருளைப் கபற 

அர்ப்பணிப்ளப ேறபுறுத்தினைர்.

 4. குருேபானைேர் ேழிகபாட்டியபாகவும் 

ஆசிரியரபாகவும் இருத்தல பேணடும்.

 5. உலக சபகபாதரத்துேம் எனும் 

ககபாள்ளகளயப் பபபாதித்தனைர்.

 6. உருே ேழிபபாட்ள்ட விமர்சனைம் கசய்தனைர்.

 7. ஆழ்ந்த பக்தியு்டன பபா்டலகள் பபா்ட 

பேணடுகமனை ேலியுறுத்தினைர்.

 8. மனிதர்கள் உட்ப்ட அளனைத்து 

உயிரினைஙகளும் க்டவுளின குழந்ளதகபை 

எனைக் கூறினைர். பிறப்பின அடிப்பள்டயில 

ம க் க ள ை ப்  பி ரி த் து ள ே க் கு ம் 

சபாதிமுளறளயக் கண்டனைம் கசய்தனைர்.

 9. ச ்ட ங கு க ள் ,  ச ம் பி ர த பா ய ங க ள் , 

புனிதயபாத்திளரகள்,  விருந்துகள் 

ஆகியேறளறக் கண்டனைம் கசய்தனைர்.

 10. எந்த கமபாழிளயயும் புனிதமபானை கமபாழி 

எனை அேர்கள் கருதவிலளல. மக்களின 

கமபாழிகளில பபா்டலகள் இயறறினைர்.

13.5  பக்தி இயக்கச் 

சீர்ததிருதெவபாதிகள்

கபீர்

இள்டக்கபால இந்தியபாவின 

மிக முக்கியமபானை 

பணபபாட்டு ஆளுளமயபாகக் 

கபீர் கருதப்படுகிறபார். 

புனிதஙகள் எனைக் 

க ரு த ப் ப ட் ்ட ே ற ள ற 

ப க ள் வி க் கு றி ய பா க் கு ம் 

அ ே ரு ள ்ட ய 

பபா்டலகள் ச்டஙகுகள், 

சம்பிரதபாயஙகளைக் பகலிக்குரியதபாக்கி, க்டவுள் 

எஙகும் நிளறந்திருக்கிறபார் எனற கருத்ளத 

முனளேத்தனை. இேருள்டய கருத்துகைபால 

கேரப்பட்்ட மக்கள் இேளரப் பினபறறினைர். 

அேருள்டய ேபாழ்க்ளகளயப் பறறி மிகக் குளறேபானை 

கசய்திகபை கிள்டத்துள்ைனை. கநசேபாைர் 

குடும்பத்ளதச் பசர்ந்த இேர் இரபாமபானைந்தரின சீ்டரபாக, 

அேரி்டமிருந்து பேதபாந்தத் தத்துேத்ளதக் கறறுக் 

ககபாண்டபார் எனறு கசபாலலப்படுகிறது. பிரபலமபானை, 

கபீர்

ரவிதபாஸ்
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கசபாலேகதனறபால ளசதனயருள்டய இயக்கம் 

ஒருளமப்பபாட்டிறகபானை இயக்கமலல, மபாறபாக இது 

ஒரு மீட்க்டடுப்பு இயக்கமபாகும். விஷ்ணுவின பல 

ேடிேஙகளில பரேசத்ளதத் தரும் கிருஷ்ணரின 

ேழிபபாட்டுக்குத் திரும்புேதபாகும்.

ேஙகபாை ளேணேர்கள் இந்துமதத்ளதச் 

சீர்திருத்த முயலவிலளல. மபாறபாக 

விஷ்ணுவினபமல பக்தி ககபாள்ை ேறபுறுத்தினைர். 

இருந்தபபபாதிலும் பல சமூகஙகளிலிருந்து 

ளசதனயருக்குச் சீ்டர்கள் உருேபாயினைர். 

ளசதனயர் இளற ேழிபபாட்டில குழுேபாகக் கூடிப் 

பபாட்டிளசத்து அத்து்டன பரேசத்ளத ஏறபடுத்தும் 

ந்டனைமபாடும் பழக்கத்ளதப் பிரபலமபாக்கினைபார். 

அேருள்டய இயக்கம் ேஙகபாைத்திலும் 

ஒரிசபாவிலும் பிரபலமபானைது. இது பதிளனைந்து 

பதினைபாறபாம் நூறறபாணடுகளில நள்டகபறற பக்தி 

இயக்கத்தின இருபேறு  நிளலகளிள்டபய இருந்த 

பேறுபபாடுகளை உணர்த்துகிறது. எஙககலலபாம் 

சமூக சமத்துேம் பறறிய அக்களறயும் கேளலயும் 

இருந்தபதபா அஙகு இந்துமதத்தின மீது இஸ்லபாம் 

பநரடியபாகச் கசலேபாக்குச் கசலுத்தியது.

நபாை்ெவர்

மகபாரபாஷ்ட்டிரபாவில சதபாரபா 

மபாேட்்டத்தில நரஸ் ேபாமணி 

எனும் கிரபாமத்தில ளதயல 

களலஞரின மகனைபாகப் 

பிறந்த நபாமபதேர், ஜனைபதேர் 

எ னு ம்  து ற வி யி னை பா ல 

ஈர்க்கப்பட்டு பக்தி இயக்கத்தில 

பஙககடுத்தபார். பந்தர்பூரிலுள்ை 

விட்்டலபா (விஷ்ணு)வின 

பமல தீவிர பக்தி ககபாண்ட 

நபாமபதேர் தன சீ்டர்களு்டன 

கபரும்பபாலபானை பநரத்ளத இளற ேழிபபாட்டிலும் 

தபாபனை இயறறிய பபா்டலகளைப் பபாடுேதிலும் 

கழித்தபார். மரபாத்திய, இந்தி கமபாழிகளில 

”அபஙக” (மகபாரபாஷ்டிரபாளேச் பசர்ந்த இந்து மத 

குருமபார்கள் இளறேளனைப் புகழ்ந்து எழுதிய 

பபா்டலகள்) எனறளழக்கப்பட்்ட பபா்டலகளை 

எழுதினைபார். அேர் பஞசபாப் ேளர பயணம் 

பமறககபாண்டபார். பஞசபாபிலும் அேருள்டய 

பபபாதளனைகள் பிரபலமபாயினை. பினனைர் அளே 

குருகிரந்தத்தில பசர்க்கப்பட்்டனை. “முழுளமயபானை 

இதயத்பதபாடு இளறேளனை ேணஙகுஙகள், மதப் 

பணி சபார்ந்த ேபாழ்ளே ேபாழுஙகள். உறுதியபானை 

பக்தியு்டன அளனைத்ளதயும் இளறேனி்டம்  

குரு நபானக்

குரு நபானைக் மிகப்கபரும் 

அளமப்பின கசலேபாக்குமிக்க 

துறவியபாேபார். அேரபால 

நிறுேப்பட்்ட சீக்கிய மதம் 

அேருள்டய, ஐயப்பபாட்டிறகு 

அப்பபாறபட்்ட பணபபாட்டு 

ஒறறுளமச் சிந்தளனைளயப் பளறசபாறறுகிறது. 

ஒரு க்டவுள் பகபாட்பபாட்ள்டக் ககபாண்ட சீக்கிய 

மதம் க்டவுள் ஒருேபர எனற கருத்ளதயும், 

ஒழுக்க கநறிகளைத் தேறபாமல பினபறற 

பேணடுகமனபளதயும் ேலியுறுத்திக் கூறியது. 

இரணடு நூறறபாணடுகளில, பத்து சீக்கிய 

குருக்களின தளலளமயில சீக்கிய மதம் பஞசபாப் 

முழுேதும் விரிேள்டந்து கபருேபாரியபானை 

மக்களை ஈர்த்தது. சீக்கிய மதப் பபபாதளனைகள் 

ேலிளம ேபாய்ந்த சமூக உணர்ளே ஏறபடுத்தினை. 

அக்கபாலத்தில நிலவிய அரசியல சூழல 

முகலபாயப் பபரரசு்டன பளகளமளய உருேபாக்கி 

அ்டக்குமுளறக்கு ேழி ேகுத்து இறுதியில 

குருக்களின உயிர்த்தியபாகத்தில முடிந்தது. 

குரு பகபாவிந்த சிங சீக்கிய மதத்தின கள்டசி 

குரு ஆேபார். அேருக்குப் பினனைர் கிரந்த சபாகிப்  

(புனித நூல) குருேபாகக் கருதப்பட்்டது. குரு 

நபானைக்கின பபபாதளனைகள் ஆதிகிரந்தம் ஆகும். 

ஏளனைய சீக்கிய குருக்களின பபபாதளனைகளும், 

இரபாமபானைந்தர், நபாமபதேர், கபீர், பேக் பரித் 

பபபானற பக்தி இயக்க கவிஞர்களின சூபி 

துறவிகளின பபபாதளனைகளும் ஆதி கிரந்தத்பதபாடு 

பசர்த்து குரு கிரந்த சபாகிப் எனைப்படுகிறது

மசென்யர் (1485-1533)

ேஙகபாைத்ளதச் பசர்ந்த 

ள ச த ன ய ர்  ப க் தி 

இ ய க் க த் தி ன  ஒ ரு 

குறிப்பிட்்ட நிளலளய 

பிரதிபலித்தபார். கபீர் மறறும் 

அேளர கதபா்டர்ந்து ேந்த 

பக்தி இயக்கத் துறவிகளின 

பபபாதளனைகளிலிருந்து அேர் 

பேறுபட்்டபார். அளனைத்து 

பேறுபபாடுகளையும் க்டந்து 

நிறகும் இளறேளனை 

புரிந்துககபாள்ை மக்களை ஒருஙகிளணத்த 

கபீளரப் பபபாலலலபாமல ளசதனயர் ஏளனைய 

க்டவுள்களைக் கபாட்டிலும் கிருஷ்ணர் 

உயர்ேபானைேர் எனைக்ககபாண்டபார். பேறு ேளகயில 

குருநபானைக்

ளசதனயர்

நபாமபதேர்
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மகன பபபாஜரபாஜன 

எனபபாளர மணந்தபார். 

கிருஷ்ணரின தீவிர 

பக்ளதயபாக மபாறிய அேர் 

அ ர ண ம ள னை ள ய வி ட் டு 

கேளிபயறி, அனபப 

க்டவுளை அள்டயும் 

ேழிகயனை பபபாதளனை 

கசய்யவும் பஜளனைப் 

பபா்டலகளைப் பபா்டவும் கதபா்டஙகினைபார். 

க்டவுளை கிருஷ்ணர் எனும் கபயரில ேணஙக 

பேணடுகமனறும், பிறப்பு, கசலேம், ேயது, 

பபாலினைம் ஆகியேறறின அடிப்பள்டயில 

கிருஷ்ணருள்டய அருள் யபாருக்கும் மறுக்கப்ப்டக் 

கூ்டபாது எனைப் பபபாதித்தபார். அேருள்டய பக்திப் 

பபா்டலகளும் இளசப்பபா்டலகளும் ேைமபானை 

பணபபாட்டுப் மரபபாகும். அேருள்டய பபபாதளனைகள் 

கதய்வீகபக்தி எனனும் கசய்திளய ஒவ்கேபாரு 

வீட்டிறகும் ககபாணடு கசனறது.

சூர்ெபாஸ்

அக்பரின அளேயில 

இ்டம் கபறறிருந்த 

சூர்தபாஸ் ஆக்ரபாவின 

பபார்ளேத் திறனைறற 

பபா்டகன எனைப் பலரபாலும் 

அறியப்பட்்டேர். சூர்தபாஸ் 

திலலி சுலதபானியர் கபாலத்து, ளேணேப் 

பபபாதகரபானை ேலலபபாச்சபாரியபாரின சீ்டர் எனை 

நம்பப்படுகிறது. ேலலபபாச்சபாரியபார் புஷ்தி 

மபார்க்கத்ளத (அருள் பபாளத) நிறுவியேரபாேபார். 

சூர்தபாஸ் அனகபனும் மதத்ளதயும் தனிப்பட்்ட 

க்டவுளி்டம் பக்திபயபாடிருப்பளதயும் பபபாதித்தபார். 

க்டவுள் கிருஷ்ணளரக் குறித்து இந்தி கமபாழியில 

உணர்வுபூர்ேமபானை பபா்டலகளை இயறறினைபார். 

சூர்தபாஸின கவிளதகளில கிருஷ்ணருள்டய 

‘பபாலலீலபா’ முக்கியக் கருப்கபபாருைபாக விைஙகியது. 

அேருக்குக் கிருஷ்ணர் கதய்வீகமபானைேர். 

அேளரப் கபபாருத்த அைவில கபாதல எனபது 

உணர்வுபூர்ேமபானை கருப்கபபாருைபாகும். 

பிருந்தபாேனைத்தில கிருஷ்ணர் மீது பகபாபியர் 

ககபாண்ட கட்டுப்படுத்த இயலபாத கபாதளல அது 

பிரதிநித்துேப்படுத்துகிறது எனறபார். பகபாபியர் 

கேளிப்படுத்திய கபாதலின தீவிரம் எனபது ஒரு 

கதய்வீக ஆனமபாவின பமல மனித ஆனமபா  

ககபாணடிருக்கும் இயறளகயபானை கேர்ச்சியின 

கேளிப்பபாக்டனறபார். சூர்சபாகர், சூர்சரேளி, 

அர்ப்பணியுஙகள்” எனபனைபே அேருள்டய 

கசய்திகளின சபாரமபாகும்.

இரபாைபானந்ெர்

ள ச த ன ய ர் 

ம பா த பா ே பா ச் ச பா ரி ய பா ரி ன 

( ப ே த பா ந் த த் தி ல 

துளேதக் ககபாள்ளகளய 

முனனிறுத்தியேர்) தத்துேப் 

பள்ளிளயச் பசர்ந்தேர். 

இரபாமபானைந்தர் இரபாமபானுஜரின 

ககபாள்ளககளை ஏறறுக் 

ககபாண்டேர். பிரயபாளகயில 

( அ ல க பா ப பா த் )  பி ற ந் த 

இரபாமபானைந்தர் கபாசியில இந்து மதத் தத்துேத்தில 

உயர்கலவிளயக் கறறு இரபாமபானுஜரின 

பள்ளியில பபபாதகரபாகப் பணியிலமர்ந்தபார். ே்ட 

இந்தியபாவின புனிதத் தலஙகளுக்குச் கசனறு 

ேந்த அேர் ளேணேத்ளத பபபாதித்தபார். இரபாமர் 

சீளத ஆகிபயபாரி்டம் பக்தி ளேத்தல எனறு தபாபனை 

உருேபாக்கிய புதிய பகபாட்பபாட்டின அடிப்பள்டயில 

ளேணேத்தில முறபபபாக்கபானை மபாறறஙகளை 

அறிமுகப்படுத்தினைபார். க்டவுளின முன அளனைேரும் 

சமம் எனற ககபாள்ளகளயப் பபபாதித்தபார். 

சபாதிமுளறளய நிரபாகரித்த அேர் குறிப்பபாக இந்து 

மதத்தின பபாதுகபாேலர்கள் எனைக் கூறிக்ககபாள்ளும் 

பிரபாமணர்களின பமலபாதிக்கத்ளத எதிர்த்தபார். 

சமூகத்தின அடித்தைத்ளதச் பசர்ந்த மக்கள் 

இேளரப் பினபறறினைர். ரவிதபாஸ், கபீர் மறறும் 

இரணடு கபணகள் அேருள்டய பனனிரணடு 

சீ்டர்கள் பட்டியலில இ்டம் கபறறிருந்தனைர் 

எனபது மரபு. பிரபாந்திய கமபாழியபானை இந்தியில 

தனைது ககபாள்ளககளை பபபாதித்தேர்களில 

முதலபாமேர் இரபாமபானைந்தபர.  இதன 

கபாரணமபாகபே அளனைத்துத் தரப்பு மக்கைபாலும் 

அறியப்பட்்டேரபானைபார். இேருள்டய சீ்டர்கள் 

மிதேபாதிகள், முறபபபாக்கர்கள் எனை இரு 

பிரிேபாகப் பிரிந்தனைர். துைசிதபாசளர உள்ை்டக்கிய 

முறபபபாக்குப் பிரிவினைர் இந்துக்களும் 

முஸ்லீம்களும் ஏறறுக்ககபாள்ளும் ேளகயில புதிய 

சிந்தளனைளய உருேபாக்க கபருமுயறசி எடுத்தனைர்.

மீரபாபபாய் (1498-1546)

மீரபாபபாய் ரபாஜஸ்தபானில, பமர்தபா மபாேட்்டத்தில குத் 

எனும் ஊரில பிறந்தபார். பஜபாத்பூர் அரளச நிறுவிய 

ரபாணபா பஜபாதபாஜியின ககபாள்ளுப் பபத்தி ஆேபார்.  

இேர் பமேபாரின அரசனைபானை ரபாணபா சஙகபாவின 

இரபாமபானைந்தர்

மீரபாபபாய்

சூர்தபாஸ்
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அளமதி ஆகியேறளறப் பபபாதித்தபார். சமத்துேம் 

சபகபாதரத்துேம் ஆகிய கசய்திகளைப் பரப்பினைபார். 

இந்து முஸ்லீம் ஒறறுளமளய ஏறபடுத்த முயனறபார்.  

அேர் தனனுள்டய ’அபஙக’ பபா்டலகளை மரபாத்தி 

கமபாழியில எழுதினைபார்.

13.6  பக்தி இயக்கததின் ெபாக்கஙகள்

முக்தி எனபது ேர்ணபாஸ்ரமக் ககபாள்ளகயினபடி 

முதல மூனறு படி நிளலகளைச் பசர்ந்த மக்களுக்கு 

மட்டுபம உரியது எனற நம்பிக்ளகளய மபாறறி 

அது அளனைேருக்கும் உரியது எனற கருத்ளத 

முனளேத்தது. பக்தி இயக்கம் கபணகளுக்கும் 

சமூகத்தின அடித்தட்டிலிருந்த மக்களுக்கும் 

பசர்த்து ஆனம விடுதளலக்கபானை ேழிளயக் 

கபாட்டியது. பிரபாந்திய கமபாழிகளில எழுதப்பட்்ட 

பக்தி இலக்கியஙகள் எணணிக்ளகயில கபருகினை. 

பக்தி இயக்கத்ளதச் பசர்ந்த துறவிகள் தத்துே 

ஞபானைத் துளறயில சிறந்து விைஙகி துளேதம், 

அத்ளேதம் ஆகிய தத்துேக் பகபாட்பபாடுகளை 

ேழஙகினைர். இக்கபாலத்தில பிரபாந்திய 

அைவில நள்டமுளறயிலிருந்த பணபபாட்டுப் 

பழக்கஙகைபானை, அளனைேரும் ஒனறு பசர்ந்து 

பபாடுேது பணடிளககள், விழபாக்கள் ந்டத்துேது, 

புனிதப் பயணஙகள் கசலேது, ளசே, ளேணேச் 

ச்டஙகுகளை கசய்ேது ஆகியனை இனறுேளர 

நள்டமுளறயில உள்ைனை.

ளசத்ய லகிரி ஆகியனை அேருள்டய முக்கியப் 

பள்டப்புகைபாகும். அேருள்டய மபாகபரும் 

பள்டப்பபானை சூர்சபாகர் அலலது சூர்சமுத்திரம் 

கிருஷ்ணர் பிறந்ததிலிருந்து மதுரபாவுக்கு புறப்படும் 

ேளரயிலபானை களதகளைக் ககபாணடுள்ைது.

துக்கபாரபாம்

துக்கபாரபாம் 1608ஆம் 

ஆணடு மஹபாரபாஷ்டிரபாவில 

பூனைபாவுக்கு அருபக ஒரு 

கிரபாமத்தில பிறந்தபார். 

சத்ரபதி சிேபாஜி, ஏக்நபாத், 

ரபாம்தபாஸ் பபபானபறபாரின 

ச ம க பா ல த் த ே ர் . 

கதபா்டக்கத்தில ஒரு 

ேணிகரபாக இருந்த இேர் பினனைர் தனைக்குப் 

பிரியமபானை க்டவுைபானை பந்தர்பூர் விட்்டலபாவின 

புகளழப்பபாடும் பபா்டலகளைப் பபாடுேதில பநரத்ளத 

கசலவிட்்டபார்.

துக்கபாரபாம் ேடிேமறறேர் க்டவுள் எனை 

நம்பினைபார். அேளரப் கபபாருத்த அைவில உலக 

ந்டேடிக்ளககளில ஆனமீக இனபத்ளதத் 

துய்க்க முடியபாது எனைக் கூறினைபார். பேத 

பேள்விகள், ச்டஙகுகள், புனிதப் பயணஙகள், 

உருே ேழிபபாடு ஆகியேறளற நிரபாகரித்தபார். 

க்டவுள் பறறு, மனனிக்கும் மனைப்பபாஙகு, மனை 

துக்கபாரபாம்

பபாடச் சுருக்கம்

�	ளேதீக பேத குருமபார்களின, பூசபாரிகளின அதிகபாரத்ளத கபௌத்தமும் சமணமும் எவ்ேபாறு 

எதிர்த்தனை எனபதும், எவ்ேபாறு மதம் சபாதி, பபாலினைப் பபாகுபபாடுகளை மீறி அளனைேருக்குமபானைதபாக 

மபாறறப்பட்்டகதனபதும் விேரிக்கப்பட்டுள்ைது.

�	அரச ஆதரபேபாடு சமணர்கள் ஒடுக்கப்பட்்டது விைக்கப்பட்டுள்ைது.

�	கபௌத்த சமண மதஙகபைபாடு பமபாதுகிறபபபாபத பேதமதத்துக்குள் ஏறபட்்ட மபாறறஙகளும் 

எடுத்துளரக்கப்பட்டுள்ைனை.

�	பக்தி இயக்கம் ே்ட இந்தியபாவில பரவியதும் அதன முக்கியக் கூறுகளும் பகுத்தபாய்வு 

கசய்யப்பட்டுள்ைனை.

�	சூபியிஸம் இஸ்லபாமின மீது ஏறபடுத்திய தபாக்கம், ஒரு க்டவுள் தத்துேத்ளதக் ககபாண்ட மதஙகள்- 

குறிப்பபாக சீக்கிய மதம் உருேபானைதில அது கசலுத்திய கசலேபாக்கு-ஆகியனை பகுத்தபாய்வு 

கசய்யப்பட்டுள்ைனை.

�	ே்டஇந்தியபாவில பக்தி இயக்கத்ளத முனகனைடுத்தேர்கள், அேர்கள் பமறககபாண்ட பணிகளின 

தபாக்கம் ஆகியளே சுட்டிக் கபாட்்டப்பட்டுள்ைனை.
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பயிறசி
 I சரியோன விடைடயத் நேர்ந்ேடுத்து எழுதுக

 1. அத்ளேதம் எனனும் தத்துேத்ளத இந்து மதத்திறகு ேழஙகியேர்

 அ. ஆதிசஙகரர் ஆ. இரபாமபானுஜர் இ. இரபாமபானைந்தர் ஈ. ளசதனயர்

 2.  ளேதீக பேதப்பிரிவுகளுக்கும், சிரமணப் பிரிவுகளுக்கும் இள்டபய ஏறபட்்ட பமபாதலகளைப் 

பறறிக் குறிப்பிடுேது _________

 அ. இரபாமபாயணம் ஆ. பபாகேத புரபாணம்

 இ. திருத்கதபாண்டர்களின புகழ் பபாடும் கதபாகுப்புகள் ஈ. பபால லீலபா

 3. கூன பபாணடியன எனறு அளழக்கப்பட்்டேர் _________

 அ. முதலபாம் மபகந்திரேர்மன ஆ. மபாறேர்மன அரிபகசரி

 இ. நரசிம்மேர்மன ஈ. சுந்தரபபாணடியன

 4. சமண மதத்திலிருந்தபபபாது அப்பர் இவ்ேபாறு அறியப்பட்்டபார் _________

 அ. அரிபசனைபா ஆ. தீர்த்தஙகரர் இ. சிேஞபானை சித்தியபார் ஈ. தர்மபசனைர்

 5. பக்கீர் எனைக் குறிப்பி்டப்படுபேர் _________.

 அ. இஸ்லபாமிய ஞபானி ஆ. கபௌத்தத் துறவி இ. இந்துத் துறவி ஈ. சீக்கிய குரு

 6. மபாதபாேபாச்சபாரியபார் _________ தத்துேப் பள்ளிளயச் சபார்ந்தேர்.

 அ. துளேதம் ஆ. அத்ளேதம் இ. விசிஷ்்டபாத்ளேதம் ஈ. புஷ்டி மபார்க்கம்

 7. இரபாமபானைந்தரின சீ்டர் _________ 

 அ. ளசதனயர் ஆ. ரவிதபாஸ் இ. குருநபானைக் ஈ. கபீர்

 8. முதனமுதலபாக இந்திகமபாழியில தனைது மதத் தத்துேப் பிரச்சபாரத்ளத பமறககபாண்டேர் ________

 அ. ரவிதபாஸ் ஆ. இரபாமபானைந்தர் இ. கபீர் ஈ. நபாமபதேர்

 9.  அக்பரின அரசளேயில “ஆக்ரபாவின பபார்ளேத் திறனைறற பபா்டகர்” எனறு அறியப்பட்்டேர்  

_________

 அ. சூரதாஸ் ஆ. துக்கபாரபாம் இ. இரபாமபானைந்தர் ஈ. மீரபாபபாய்

 10. மரபாத்திய மனனைர் சிேபாஜியின சமகபாலத்தேர் _________ ஆேபார்

 அ. இரபாமபானைந்தர் ஆ. மீரபாபபாய் இ. சூரதாஸ் ஈ. துக்கபாரபாம்

 II சரியோன கூறறிடனத் நேர்ந்ேடு

 அ.
  அ.  தனைது கதபா்டக்கக்கபால ேபாழ்வில ளசேரபாக இருந்த அப்பர்  தனைது தமக்ளகயபால ளசே 

மதத்திலிருந்து சமண மதத்திறகு மபாறினைபார்.

  ஆ. சூூஃபி இயக்கத்தேர் க்டவுளை அழகின உச்சமபாகக் கருதினைர்

  இ.  இரபாம பக்திளய முனனிளலப்படுத்தி ேஙகபாை ளேணேர்கள் இந்து மதத்ளதச் சீர்திருத்த 

முயனறனைர்.

  ஈ. கபௌத்த மத நூலகளில ரவிதபாஸின பக்திப்பபா்டலகள் இளணக்கப்பட்டுள்ைனை
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 ஆ. கூற்று: மத சீர்திருத்தேபாதிகள் ஒரு க்டவுள் ககபாள்ளகளயப் பபபாதித்தனைர்.

  கபாரணம்: அேர்கள் சிளல ேழிபபாட்ள்ட விமர்சித்தனைர்.

  அ. கூறறு சரி; கபாரணம் கூறறின சரியபானை விைக்கம் அலல.

  ஆ. கூறறு தேறு; கபாரணம் தேறு.

  இ. கூறறு சரி; கபாரணம் கூறறின சரியபானை விைக்கம் ஆகும்.

  ஈ. கூறறு தேறு; கபாரணம் சரி.

 III ்போருத்துக

 i. கபீர் - 1. சபாகித்திய லபாகிரி

 ii. சூரதாஸ் - 2. பேக் தபாதி

 iii. சூபியிஸம் - 3. சம்பந்தர்

 iv. கூன பபாணடியன - 4. கநசேபாைர்

  அ. 2, 3, 4, 1 ஆ. 4, 3, 2, 1 இ. 2, 4, 3, 1 ஈ. 3, 4, 2, 1

 IV சுருககமோன விடையளி

 1. பக்தி இயக்கத்திறகு இரபாமபானுஜர் ஆறறிய பசளேகள் யபாளே?

 2. பக்தி இயக்கத்தில ரவிதபாஸின பஙகிளனைப் பறறி நீவிர் அறிேனை யபாளே?

 3. இரபாமபானைந்தரின பபபாதளனைகள் யபாளே?

 4. பணபபாட்டுப் பபாரம்பரியத்தின சிறப்பிறகுக் கபாரணமபாக மீரபாபபாயின பபா்டலகளும் கவிளதகளும் 

அளமந்தனை. விைக்குக.

 5.  இந்துத் துறவிகள் இஸ்லபாமின மீது ககபாணடிருந்த இரணடு கேவ்பேறு அணுகுமுளறகள் 

யபாளே?

 V குறுகிய விடையளிககவும்

 1. மத மறுமலர்ச்சியின உளறவி்டமபாகத் கதனனிந்தியபா விைஙகியளத விைக்குக.

 2. சூர்தபாஸ், துக்கபாரபாம் ஆகிபயபாரின பபபாதளனைகளை ஆய்க.

 3. கபீரின பபபாதளனைகளை விேரி.

 4. கபீரி்டமிருந்து ளசதனயர் எவ்ேபாறு பேறுபடுகிறபார்?

 5. பக்தி இயக்கத்தின விளைவுகளைச் சுட்டிக்கபாட்டுக.

 VI விரிவோன விடையளி

 1. சூபியிஸத்தின தபாக்கம் பறறி விேரி.

 2. பக்தி இயக்கத்தின சிறப்பியலபுகளை ேரிளசப்படுத்துக.

 VII  ்சயல்போடுகள்

 1. கபீரின ேபாழ்க்ளக ேரலபாறு பறறிய குறிப்புகள் தயபார் கசய்க.

 2. இளச மறறும் களலகளின மீது பக்தி இயக்கம் ஏறபடுத்திய தபாக்கத்திளனைக் கபாட்டுக.
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 VIII ஒபபடைபபுகள்

 1. பக்தி இயக்கத் துறவிகளின ப்டஙகளைச் பசகரித்து ப்டத்கதபாகுப்பிளனைத் தயபார் கசய்க.

 2. தமிழ்நபாட்டில பக்தி இயக்கத் துறவிகள் பிறந்த இ்டஙகளைப் பபார்ளேயிட்டு அேர்கள் பசளே 

கசய்த  பகபாயிலகளின தலபுரபாணஙகள் பறறிய தகேலகளை பசகரிக்கவும். 

கமலச்தசபாற்கள்

கலாச்ாரப் பரிமாற்றம் Syncretism Amalgamation of different 
religious and cultures

திருத்தாண்டரகளின் 
வாழ்க்க்ைப் புகழந்து   
எடுதது்ககாட்டாக்க கூறுதல் 

Hagiographical Excessive flattering account 
about the lives of saints

உள்ளுணரவு Intuitive Feeling to be true even without 
Conscious reasoning

கவிஞன் Bard Poet

புனிதமா்ககு Sublimate Purify

எங்கும் நி்்றந்ததாக Pervasiveness Presence felt throughout a 
place or thing

களிப்பூடடும் Ecstatic Joyful, blissful

  மூலநூல்கள்

 1. S. Krishnasawamy Aiyankar, Some Contributions of South India to Indian Culture, University of 
Calcutta, 1923.

 2. R.Chambakalakshmi, Religion, Tradition and Ideology, Oxford University Press, 2011.

 3. Noboru Karashima, A Concise History of South India, Oxford University Press, 2014.

 4. S.A.A. Rizvi, Wonder that was India II, Picador India, 2005.

கபாலக்்கபாடு

இரபாமபானைந்தரின பிறப்பு 1400

குரு நபானைக் பிறப்பு 1469

ளசதனயரின பிறப்பு 1485

மீரபாபபாயின பிறப்பு 1498

துக்கபாரபாமின பிறப்பு 1608
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*ப்டஙகள் அள்டயபாைத்திறகு மட்டும்.

வினைபா விள்டகள் மூலம்  

சமய – சமூக சீர்திருத்த 

இயக்கஙகளைத் கதரிந்து 

ககபாள்பேபாமபா!

படிநிமலகள்

படி-1  கீழ்க்கபாணும் உரலி / விளரவுக் குறியீட்ள்டப் பயனபடுத்தி 

இச்கசயலபபாட்டிறகபானை இளணயப் பக்கத்திறகுச் கசலக.

படி-2  Social Reforms and Religious Movements எனனும் பக்கத்தில 

வினைபாக்கள் ககபாள்குறி ேளகயில ககபாடுக்கப்பட்டிருக்கும். 

அேறறிறகபானை விள்டகளைத் பதர்வு கசய்க. 

படி-3 விள்டகள் சரிகயனில ேலப்புறம் பச்ளச நிற ளகக் குறியீடு பதபானறும். 

படி-4  விள்ட தேகறனில Show answer எனபளதத் பதர்வு கசய்து விள்டளய 

அறிந்து ககபாள்க.

உரலி:
https://civilserviceaspirants.in/gk/History/Social-reforms-and-religious-
movements-1.html

மேலும் சில உரலி:  http://www.gyanjosh.com/test/modern-india/socio-
religious-movements/0

படி-4படி-3படி-2படி-1

பணபபாட்டு ஒருளமப்பபாடு : இந்தியபாவில பக்தி இயக்கம்

இளணயச்கசயலபபாடு 
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அறிமுகம்
இந்தியாவின் மீது மேற்கு, வடமேற்குத் 
திசைகளிலிருந்து ேகா அலெக்ாணடர் 
காெம் ல�ாடங்கி நூற்்ாணடுகளின் ஊடாகப் 
பெமுச் பசடலயடுப்புகள் நசடலபற்றுள்்ளன. 
வடஇந்தியாவின் பெ பகுதிகள் இந்ம�ா-
கிமேககர்கள், ைாகர், குஷாணர், ஆப்கானியர் 
மபான்் அந்நியர்க்ளால் ஆ்ளப்பட்டுள்்ளன. 
ேங்மகாலிய லைங்கிஸகான், துருககிய ச�மூர் 
ஆகிமயாரின் வழித்ம�ான்்ல்க்ளான முகொயர் 
இந்தியாவில் ஒரு மபேேசை நிறுவினர். அப்மபேேசு 
மூன்று நூற்்ாணடுகளுககு மேொக ஆட்சி 
லைய�து. ஆனால் அவர்கச்ள நாம் அந்நிய 
ம�ைங்கச்ளச் மைர்ந்� ஆட்சியா்ளர்க்ளாகக 
கரு�வில்செ; ோ்ாக நம் நாட்சடச் மைர்ந்� அேை 
வம்ைாவளியினோகமவ  கருதுகிம்ாம். 

முகொயப் மபேேசை நிறுவியவர் 
பாபர்.  இப்மபேேசு 1526இல் பானிப்பட் மபாரில் 
இப்ோகிம் மொடிசய பாபர் ம�ாற்கடித்�பின் 
நிறுவப்பட்டது. இவவாறு இந்தியாவில், ஒரு 
புதிய ைகாப்�ம், ஒரு புதிய மபேேசு ல�ாடங்கி 
1526 மு�ல் 1857 வசே நீடித்�து. முகொய 
வம்ைத்ச�ச் மைர்ந்� ஆறு முககிய அேைர்க்ளான 
பாபர், ஹுோயூன், அகபர், ஜஹாங்கீர், ஷாஜகான், 
ஔேங்கசீப் ஆகிமயார் இந்திய வேொற்றில் 
�ங்கள் �டங்கச்ளப் பதித்�னர். 1707இல் 
ஔேங்கசீப்பின் ேச்சவத் ல�ாடர்ந்து மபேேசு 
வீழ்ச்சியசடந்�து. என்்ாலும் 1707 மு�ல் 
1857 வசே முகொயர் அேசு லபயே்ளவுககு 
ஓர் அேைாக இயங்கி வந்�து. ஒன்்சே 
நூற்்ாணடுககுப் பின்னர் 1857ஆம் ஆணடு 
லபரும்கி்ளர்ச்சிககுப் பின் அேசியல் அதிகாேம் 

கற்றல் ந�ோககஙகள்

கீழ்கணடசவ பற்றி அறி�ல்
�	மு�ல் பானிப்பட் மபாருககுப் பி்கு இந்தியாவில் முகொயர் ஆட்சி நிறுவப்பட்டது. 
�	ஹுோயூனின் தி்சேயின்சேயால் �னது ஆட்சிசய நிசெநிறுத்� முடியா�மபாது 

லஷர்ஷாவின் சூர் வம்ை ஆட்சி ஏற்பட்டச� அறி�ல்
�	லஷர்ஷாவின் நிர்வாகச் சீர்திருத்�ங்கள்
�	அகபர் ஆட்சிக காெத்தில் முகொய அேசு வலுப்படுத்�ப்பட்டது
�	அகபரின் ே� ேற்றும் ேஜபுத்திேக லகாள்சக
�	ஜஹாங்கீர் ஆட்சியின் முககியத்துவம்
�	கசெ ேற்றும் கட்டடக கசெககு ஷாஜகானின் பங்களிப்பு
�	ஔேங்கசீப்பின் இோணுவ லவற்றிகள், அவேது அழிவுகேோன ேஜபுத்திே,  �ககாணக 

லகாள்சககள் ேற்றும் ேோத்தியர்களுககு எதிோன மபார்கள்
�	முகொயர் ஆட்சியின்மபாது  இெககியம், ஓவியம்,  இசை, கட்டடககசெ ஆகியவற்றில் ஏற்பட்ட 

வ்ளர்ச்சி, பகதி இயககம், சூபியிைம், சீககியம், கிறித்துவம், இஸொம்; வர்த்�கம், ல�ாழில், அறிவியல் 
ேற்றும் ல�ாழில் நுட்பத்தில் ஏற்பட்ட வ்ளர்ச்சி

முகலாயப் பேரரசு
14

பாடே்
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ஆங்கிமெய அேசியாரின் சகவைோனமபாது  
ஆட்சி ஆங்கிமெயரின் சககளுககுச் லைன்்து. 
முகொயப் மபேேசு அ�னுசடய அதிகாேத்தின் 
உ ச் ை த் தி ல்  ஆ ப் க ா னி ஸ � ா னி லி ரு ந் து 
வங்கா்ளம் வசேயிலும், காஷ்மீர் மு�ல் ல�ற்மக 
�மிழகம் வசேயிலும் பேந்து விரிந்திருந்�து. 
இந்தியா முழுவதிலும் சேயப்படுத்�ப்பட்ட 
சீோன நிர்வாக அசேப்சப முகொயர் 
உருவாககினர். முகொயர்கள், குறிப்பாக 
அகபர், இந்துககச்ளயும் முஸலீம்கச்ளயும் ஒமே 
நாட்டினோக ஒருங்கிசணத்து, ஒரு கூட்டுத் 
ம�சிய அசடயா்ள அேசியசெ உருவாககினார். 
மேலும் இந்தியாசவச் லைழுசேப்படுத்திய 
ேகத்�ான கசெ, கட்டடககசெ, இெககிய, 
பாேம்பரியத்ச�யும் விட்டுச் லைன்்னர். 

14. 1  ஜாகிருதீன் முகமது ோேர் 
(1526-1530)

ேத்திய ஆசியாவில் உஸலபககுகள் (துருககிய 
இனககுழு); ைபாவி (ஈோசன ஆட்சி 
லைய� அேை வம்ைத்தினர்; ஷியா முஸலீம் 
பிரிசவ ஆ�ரித்�வர்கள்); உதுோனியத் 
துருககியர் (ைன்னி முஸலீம் பிரிசவச் 
மைர்ந்�வர்கள்) ஆகிமயாரிசடமய நசடலபற்் 
மேொதிககத்திற்கான மபாட்டி, ைாேர்கணட் 
பகுதியின் அேைோன பாபசே, �னது வாழ்கசக 
வ்ளத்துககான வாயப்புகச்ள மவறு இடங்களில் 
ம�டிச் லைல்ெக கட்டாயப்படுத்தியது. வேொற்று 
ரீதியாக ேத்திய ஆசிய நாடுகள் பட்டுப்பாச� 

வழியாக இந்தியாமவாடு லைய� வர்த்�கம் அவர் 
லைல்ெ விரும்பிய இடத்ச�ப் பற்றிய (இந்தியா) 
ம�சவயான �கவல்கச்ள அவருககு வழங்கியது. 
ஒன்ம்கால் நூற்்ாணடுககு முன்னர் ச�மூர் 
லைய��ச� மீணடும் லையய மவணடுலேனக 
கனவு கணடுலகாணடிருந்� பாபர், தில்லி 
சுல்�ானியம் அேசியல் ரீதியாகச் சிச�வுற்்ச�த் 
ல�ாடர்ந்து 1526இல் தில்லிசயத் �செநகோகக 
லகாணடு முகொயப் மபேேசை நிறுவுவதில் 
லவற்றி லபற்்ார். 

பாபர் பதிமனாரு வயதுச் சிறுவனாகத் 
�னது �ந்ச�யிடமிருந்து ைாேர்கணசட 
(�ற்மபாது உஸலபககிஸ�ானிலுள்்ள ஒரு நகேம்) 
ேேபுரிசேச் லைாத்�ாகப் லபற்்ார். எதிரிக்ளால் 
சூழப்பட்ட நிசெயில் அரியசணசய இழந்� 
அவர் விசேவில் அச� மீட்டார். ஆனால் 
ஈோனில் வலிசேவாயந்� ைபாவிகளின் 
ஆட்சி நடந்�தினாலும், ேத்திய ஆசியாவில் 
உஸலபககுகள் இருந்�தினாலும் �னகலகன 
ஒரு மபேேசைத் ல�ன்கிழகமக இந்தியாவில்�ான் 
அசேகக முடியுலேன உணர்ந்�ார். ச�மூர் 
வம்ைத்ச�ச் மைர்ந்�வர் ஆசகயால் பஞைாப் மீது 
அவருககு ஒரு கண இருந்�து. ஏலனனில் முன்பு 
பஞைாபின் ஒரு பகுதி ச�மூரின் ஆளுசேககுள் 
இருந்திருககி்து. 1519ககும் 1524ககும் இசடமய 
அவர் மபோ, சியால்மகாட் ொகூர் ஆகியவற்றின் 
மீது பசடலயடுத்து இந்துஸ�ாசன சகப்பற்றும் 
உறுதியான எணணத்ச� லவளிககாட்டினார். 
இந்துஸ�ானின் அேசியல் சூழலும் அவருசடய 
துணிச்ைொன நடவடிகசககளுககுச் ைா�கோக 
இருந்�து. காபூல், கஜினி ஆகியவற்ச் 
சகப்பற்றிய பாபர் சிந்து நதிசயக கடந்து ஒரு 
சிறிய அேசை ஏற்படுத்தினார். இந்தியாவின் 
மீது பசடலயடுப்ப�ற்கான காெமும் கனிந்�து. 
மொடி வம்ைத்ச�ச் மைர்ந்� தில்லி சுல்�ான் 
இப்ோகிம் மொடி �ன் நாட்சட விரிவுபடுத்� 
மேற்லகாணட முயற்சிகள் ஆப்கானியர், 
ேஜபுத்திேர் ஆகிமயாரிசடமய அதிருப்திசய 
ஏற்படுத்தியிருந்�ன. பாபர் இந்தியாவின் 
மீது பசடலயடுத்து வேமவணடும் என்் 
மவணடுமகாம்ளாடு இப்ோகிம் மொடியின் 
எதிரியான ல�ௌெத்கான் மொடியாலும், மேவாரின் 
அேைனும் ேஜபுத்திே அேசுகளின் கூட்டசேப்பின் 
�செவருோன ோணா ைங்காவாலும் அனுப்பப்பட்ட 
தூதுககுழுககச்ள பாபர் ைந்தித்�ார். பாபர் 
இந்தியாவின் மீது பசடலயடுத்து வந்�மபாது, 
மு�லில் �னககு உ�வி லையவ�ாக உறுதிகூறி பாபர்
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பின்னர் பின்வாங்கிய ல�ௌெத்கான் மொடியின் 
பசடகச்ள ொகூரில் லவன்்ார். 

முதலாம் ோனிப்ேட் போர்  
(ஏப்ரல் 21, 1526)
இ�ன் பின்னர் பாபர் மொடியால் ஆ்ளப்பட்ட 
பஞைாப்சப மநாககித் திரும்பினார். பெ 
பசடலயடுப்புகளுககுப் பின்னர் பாபர் இப்ோகிம் 
மொடியின் லபரும்பசடசய எணணிகசகயில் 
குச்வான �னது பசடசயக லகாணடு 
பானிப்பட்டில் ம�ாற்கடித்�ார். மிகச் ைரியாகப் 
மபார்வியூகங்கள் வகுத்துப் பசடகச்ள 
நிறுத்தியசேயும், பீேங்கிப் பசடசய (Artillery) 
தி்ம்படப் பயன்படுத்தியசேயும் பாபரின் 
லவற்றிககுக காேணங்க்ளாய அசேந்�ன. இவலவற்றி 
இந்தியாவில் நிேந்�ேோகத் �ங்குவ�ற்கான 
நம்பிகசகசய பாபருககு அளித்�து. தில்லிசயயும் 
ஆகோசவயும் பாபர் சகப்பற்றினாலும் 
ஆப்கானியர்கச்ளயும் ேஜபுத்திேர்கச்ளயும் அடகக 
மவணடிய அவசியமிருந்�து. 

பீேங்கிசயப் பயன்படுத்தும் ோணுவப் பசடப்பிரிவு 
artillery ஆகும். இச� இடம் விட்டு இடம் லகாணடு 
லைல்ெொம். லபாதுவாக ஒருவருககும் மேற்பட்ட 
நபர்க்ளால் இசவ இயககப்படும். லவடிேருந்து 
மு�ன்மு�லில் சீனர்க்ளால் கணடுபிடிககப்பட்டு 
கி.பி. 13ஆம் நூற்்ாணடில் ஐமோப்பாசவ 
அசடந்�து. பதினான்காம் நூற்்ாணடின் 
இசடப்பகுதியிலிருந்து இது துப்பாககிகளிலும் 
பீேங்கிகளிலும் பயன்படுத்�ப்பட்டது. பாபருககு 
முன்பாக இந்தியாவில் மபார்களில் பீேங்கிகள் 
பயன்படுத்�ப்பட்ட�ற்கான ஆ�ாேங்கள் இல்செ.

கான்்ா போர் 1527
அடுத்�படியாக பாபர் மேவாரின் அேைனும் 
ோஜஸ�ான் ோ்ளவம் ஆகிய பகுதிகளில் 
லபரும் லைல்வாககுப் லபற்றுத் திகழ்ந்� 
சித்தூரின் ோணா ைங்காசவ மபார்கக்ளத்தில் 
எதிர்லகாள்்ளத் தீர்ோனித்�ார். �விர்ககமுடியா� 
அம்மோ�லுககுச் ைா�கோன க்ளோக ஆகோவுககு 
அருமகயுள்்ள கான்வா என்னுமிடத்ச�த் ம�ர்வு 
லைய�ார். �ன்னுசடய அச்ைமூட்டக கூடிய 
லபரும்பசடமயாடும் அ�ற்கு வலுச்மைர்த்� 
ஆப்கன் முஸலீம்கள், இப்ோகிம் மொடியின் 

ைமகா�ேர் முகேது மொடி, மேவாட்டின் 
அேைனான ஹைன்கான் மேவாட்டி ஆகிமயாரின் 
உ�விமயாடு ஆமவைோக அணிவகுத்து 
வந்� ோணா ைங்காவின் பசடகள் பாபரின் 
பசடகச்ள எதிர்லகாணடன. மீணடும் ோணுவ 
�ந்திேத்�ாலும்,  பீேங்கிப்பசடகச்ளத் தி்ம்பட 
பயன்படுத்திய�ாலும் பாபர் ோணா ைங்காவின் 
பசடகச்ளத் ம�ாற்கடித்�ார். இவலவற்றிசயத் 
ல�ாடர்ந்து குவாலியர், ம�ால்பூர் ஆகிய 
மகாட்சடகள் சகப்பற்்ப்பட்டன. இது பாபரின் 
நிசெககு மேலும் வலுவூட்டியது. 

சநபதரிப் போர் 1528
அடுத்து சி்ப்பு வாயந்� ோ்ளவப் பகுதியின் 
மீது பாபரின் மேொதிககத்ச� உறுதி லைய�து 
ைந்ம�ரியில் மேதினிோய என்பவருககு எதிோகச் 
லையயப்பட்ட மபாோகும். இவலவற்றிசயத் 
ல�ாடர்ந்து பாபர் ஆப்கானியரின் வ்ளர்ந்துவரும் 
கி்ளர்ச்சி நடவடிகசககளுககு எதிோகத் 
திரும்பினார். 

காகரா போர் 1529
ஆப்கானியர்களுககு எதிோக பாபர் மேற்லகாணட 
இறுதிப்மபார் இதுவாகும். சுல்�ான் இப்ோகிம் 
மொடியின் ைமகா�ேனான முகம்ேது மொடியும் 
அவேது ேருேகனான சுல்�ான் நஸேத்ஷாவும் 
பாபருககு எதிோகச் ைதி லைய�னர். ஆபத்ச� 
உணர்ந்� பாபர் அவர்களுககு எதிோகப் 
பசடலயடுத்�ார். கங்சக நதியின் துசண 
நதியான காகோ ஆற்றின் கசேயில் இறுதியாக 
நசடலபற்் மபாரில் பாபர் ஆப்கானியசேத் 
ம�ாற்கடித்�ார். ஆனால் ஆகோவிலிருந்து திரும்பி 
ொகூர் லைல்லும் வழியில் பாபர் 1530இல் 
காெோனார். 

பாபரின் இ்ப்சபப் பற்றி ஒரு கச�யுள்்ளது. 
அவருசடய ேகன் ஹூோயூன் மநாய 
வாயப்பட்டிருந்�ார். ேகன் மீது லகாணடிருந்� 
பாைத்�ால் ேகன் உடல்நெம் லபற்்ால் �னதுயிசே 
ஈவ�ாக பாபர் பிோத்�சன லைய�ாோம். ஹூோயூன் 
மநாயிலிருந்து மீணட பெ ோ�ங்களுககுப் 
பின்னமே பாபர் காெோனார். ஆனால்  பாபர் 
�னது ேகனது உயிருககுப் பதிொக �னது 
உயிசேக லகாடுத்�ார் என்் கருத்து பிேபெோன 
ேேபுைார் கச�யாக வழங்குகி்து.
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பஞைாப் வசே நீட்டித்�ார். பாபர் ேேணமுறும் 
�ருவாயில் ைமகா�ேர்கச்ள அன்புடன் நடத்துமவன் 
என பாபருககுக லகாடுத்� ைத்தியவாகசக 
நிசனவில் நிறுத்திய ஹூோயூன் பஞைாப் மீ�ான 
கம்ோனின் ஆட்சியதிகாேத்ச� ஓர் உள்நாட்டுப் 
மபாசேத் �விர்ப்ப�ற்காக ஏற்றுகலகாணடார். 

பீகார், உத்திேப்பிேம�ைம் ஆகியவற்ச்ச் 
சுற்றியுள்்ள பகுதிகளில் லஷர்கான் (பின்னர் 
லஷர்ஷா) என்பவரின் �செசேயில் 
வ்ளர்ந்துவரும் ஆப்கானியரின் அதிகாேம், 
அவர்களுககு எதிோக நடவடிகசககச்ள 
மேற்லகாள்்ள ஹூோயூசனத் தூணடின. 
1532இல் ல�ௌோ என்னுமிடத்தில் 
ஆப்கானியசேத் ம�ாற்கடித்� ஹூோயூன், பெம் 
வாயந்� சுனார் மகாட்சடசய முற்றுசகயிட்டார். 
நான்கு ோ�ங்களுககுப் பின்னர் முகொயருககு 
விசுவாைோக இருப்மபன் எனப் லபாயயாக 
வாககுறுதியளித்� லஷர்ஷாவின் வார்த்ச�கச்ள 
நம்பி ஹூோயூன் முற்றுசகசயக சகவிட்டார். 
ஹூோயூன் எடுத்� இந்� �வ்ான முடிவு அவேது 
ஆட்சியின் வீழ்ச்சிககு வழி வகுத்�து. 

பின்னர் வந்� ஆணடுகளில் அவருசடய 
எதிரிகள் �ங்கச்ள வலிசேப்படுத்திக 
லகாணடிருந்� மநேத்தில் இவர் தில்லியில் 
‘தீன்பனா’ என்னும் புதிய நகசே 
உருவாககுவதில் கழித்�ார். இம� ைேயத்தில் 
பகதூர்ஷா ோஜஸ�ாசனக சகப்பற்றி 
இசணத்துக லகாணடம�ாடு முகொயர்களுககு 
எதிோனவர்களுககு அசடககெம் லகாடுத்து 
அவர்கச்ளத் தூணடியும் விட்டார். வேவிருககும் 
ஆபத்ச� உணர்ந்� ஹூோயூன் பகதூர்ஷாவின் 
மேல் மபார் ல�ாடுத்து குஜோத்ச�யும் 
ோ்ளவத்ச�யும் சகப்பற்றி அவற்ச் �னது 
ைமகா�ேோன அஸகாரியின் லபாறுப்பில் விட்டார். 
குஜோத் ேககளின் கெகங்கச்ள அடகக இயொ� 
நிசெயில் அஸகாரி ஆகோ லைல்ெத் தீர்ோனித்�ார். 
அஸகாரி ஆகோசவக சகப்பற்றி �ன�ாககிக 
லகாள்வார் என்் அச்ைத்தில் ோணடுவில் 
�ங்கியிருந்� ஹூோயூன் குஜோத்ச�யும் 
ோ்ளவத்ச�யும் சகவிட்டுவிட்டுப் பசடகம்ளாடு 
ைமகா�ேசேப் பின் ல�ாடர்ந்�ார். ோஜஸ�ானில் 
ைந்தித்துகலகாணட ைமகா�ேர்கள் இருவரும் 
ைோ�ானோயினர். 

பகதூர்ஷா ல�ாடர்பான மபார் 
நிகழ்வுகளில் ஹூோயூன், முழுசேயாக 
ஈடுபட்டிருந்� மவச்ளயில் லஷர்கான் வங்கா்ள 

ோேரரப் ேற்றிய மதிப்பீடு
முகொயப் மபேேசை நிறுவிய பாபர் பாேசீக அோபிய 
லோழிகளில் புெசே லபற்்வோவார். �னது 
வாழ்கசகசயப் பற்றிய பாபரின் நிசனவுக 
குறிப்புக்ளான துசுக-இ-பாபுரி (பாபர் நாோ) உெகச் 
லைவவியல் இெககியோகக கரு�ப்படுகி்து. ஒரு 
சிெ காெம் இந்தியாசவ ஆணட ஆப்கானியசேப் 
பற்றிமயா அல்ெது அவர்க்ளால் ஆ்ளப்பட்ட 
லபரும்பான்சே ேககச்ளப் பற்றிமயா வியந்து 
பாேட்டும் அ்ளவிற்கு பாபர் எச�யும் பார்ககவில்செ. 
ஆனால் இந்தியாசவப் பற்றிய அவருசடய சிெ 
கருத்துககள் சுவாேசியோக உள்்ளன. 

இந்தியா எச�ப் லபற்றிருந்�து 
என்பச� பாபர் பின்வருோறு விவரிககி்ார்: 
இந்துஸ�ானத்தின் �செயாய மேன்சே 
எதுலவனில் இது ஒரு மிகப் லபரிய நாடு. 
லபருே்ளவிொன �ங்கத்ச�யும் லவள்ளிசயயும் 
லகாணடுள்்ளது. இந்துஸ�ானத்தின் ேற்ல்ாரு 
வைதி யால�னில் இங்குள்்ள ல�ாழிொ்ளர்கள், 
ஒவலவாரு ல�ாழிலுககும் ஒவலவாரு பிரிவுககும் 
லபரும் எணணிகசகயிொன ல�ாழிொ்ளர்கள் 
முடிமவ இல்ொ� வசகயில் கடுசேயாக 
உசழத்�னர். 

காந்�காரில் ல�ாடங்கி வங்கா்ளத்தின் 
எல்செ வசேயிொன பாபருககுச் லைாந்�ோன 
பகுதிகள் �ற்மபாது பாதுகாப்பாய இருந்�ன.  
இருந்�மபாதிலும் ேஜபுத்திேர்களின் விரிந்து 
பேந்� பாசெவனப் பகுதிகளிலும் ோந்�ம்பூர், 
குவாலியர், ைந்ம�ரி ஆகியவற்றிலும், ேஜபுத்திேத் 
�செவர்கள் �ங்களிசடமய ைணசடகளிட்டுக 
லகாணடிருந்��ால் ஒழுங்குபடுத்�ப்பட்ட நிர்வாகம் 
என்பதில்செ. பாபர் �னது ேகன் ஹூோயூனுககு 
இடர்பாடுகள் நிச்ந்� பணிசய விட்டுச் லைன்்ார். 

14. 2  ஹூமாயூன் (1530 – 1540; 
 1555 - 1556)

ஹூோயூன் பணபாடும் கல்வியறிவும் மிககவர்.  
ஆனால் �னது �ந்ச�சயப் மபால் லபரும் 
வீேர் அல்ெ. பெவீனோன லபாரு்ளா�ாே நிசெ, 
லகாள்ச்ளயடிககும் இயல்புசடய ஆப்கானியர், 
ஆகிய இேணடு சிககல்கச்ள அவர் எதிர்லகாள்்ள 
மநர்ந்�து. குஜோத் அேைோன பகதூர்ஷா அச்ைத்ச� 
ஏற்படுத்துபவோக இருந்�ார். காபூல், காந்�கார் 
பகுதிகளுககுப் லபாறுப்பு வகித்� ஹூோயூனின் 
ைமகா�ேர் கம்ோன் �ன்னுசடய அதிகாேத்ச�ப் 

athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



3 4 முகலாயப் பேரரசு

(ஹிந்தியில் லஷர்) லகான்்�னால் லஷர்கான் 
என்னும் லபயசேப் லபற்்ார். அரியசண 
ஏறிய பின் லஷர்ஷா என்்சழககப்பட்டார். 
�ன் தி்சேயினாலும் ஆற்்லினாலும் 
இ ந் தி ய ா வி லி ரு ந் �  ஆ ப் க ா னி ய ரி ன் 
�செவோனார். அவருசடய இோணுவ 
ேதிநுட்பமும் அேசியல் விமவகமும் 
ஹூோயூனுககு எதிோகவும் ஏசனய ேஜபுத்திே 
அேசுகளுககு எதிோகவும் அவருககு லவற்றிகச்ள 
ஈந்�ன. ோ்ளவம் மபாரிடாேமெமய அவரிடம் 
வீழ்ந்�து. மேவாரின் உ�யசிங் எதிர்ப்மபதும் 
ல�ரிவிககாேல் ைேணசடந்�ார். கலிஞைாசேக 
சகப்பற்் மவணடும் என்் �னது அடுத்� 
முயற்சியில் அவர் ம�ால்விகணடார். லவடிகுணடு 
விபத்தின் காேணோக 1545இல் அவர் 
உயிரிழந்�ார். அவருககுப்பின் ப�விமயற்் 
அவருசடய இேணடாவது ேகன் இஸொம்ஷா 
1553 வசே ஆட்சி புரிந்�ார். சிறு வயதிமெமய 
அவர் ேேணேசடந்�ச�த் ல�ாடர்ந்து வாரிசுரிசே 
பற்றிய குழப்பம் நிெவியது. இச்சூழ்நிசெசய 
ஹூோயூன் பயன்படுத்தி தில்லிசயயும் 
ஆகோசவயும் சூர்வம்ை அேைர்களிடமிருந்து 
மீட்டார். 

லஷர்ஷா

ஷெர்ொவின் சீர்திருததஙகள்
ஹூோயூசனப் பின்ல�ாடர்ந்� லஷர்ஷா அ�ற்கு 
முன்னர் கிசிர்கான் என்பவசே வங்கா்ளத்தின் 

ஆட்சியா்ளசேத் ம�ாற்கடித்து �ன்சன மேலும் 
வலுப்படுத்திக லகாணடார். வங்கா்ளத்திலுள்்ள 
மகாட்சடயும் மோக�ா மகாட்சடயும் அவோல் 
சகப்பற்்ப்பட்டன. சுனார் மகாட்சடசயக 
சகப்பற்றிய ஹூோயூன் லஷர்காசன எதிர் 
லகாள்வ�ற்காக வங்கா்ளம் மநாககிப் பு்ப்பட்டார். 
இசடமய கவுர் அல்ெது லகௌடா என்் இடத்ச� 
ஹூோயூன் அசடந்�மபாது அவருசடய ேற்ல்ாரு 
ைமகா�ேோன ஹிணடால் கி்ளர்ச்சி லையவ�ாக 
�கவல் வந்�து. ஆகமவ ஹூோயூன் அச� 
அடககுவ�ற்காக ஆகோ மநாககிப் பு்ப்பட்டார். 
அதுவசேயிலும் அசேதி காத்� லஷர்கான் 
இப்மபாது ஹூோயூனின் பசடகச்ளத் �ாககத் 
ல�ாடங்கினார். மிகப்லபரும் இடர்பாடுகளுககுப் 
பின்னர் ஹூோயூன் லைௌைா என்னுமிடத்ச� 
அசடந்�மபாது ஒரு முழுசேயான மபாமே 
ஏற்பட்டது. 

ஷசௌசாப் போர் (1539)
லஷர்கான் �னது மேொன, அேசியல், ோணுவத் 
தி்சேக்ளால் இப்மபாரில் லவற்றி லபற்்ார். 
ஹூோயூன் லபருந்ம�ால்விசயச் ைந்திந்�ார். 
இப்மபாரில் 7000 முகொயப் பிேபுககளும் 
வீேர்களும் லகால்ெப்பட்டனர். �ன்னுயிசேக 
காத்துக லகாள்்ளத் �ப்பிமயாடிய ஹூோயூன் 
கங்சக நதிசய நீந்திக கடந்�ார். ஆகோசவ 
லைன்்சடந்� அவர் ைமகா�ேர்கள் அஸகாரி, 
ஹிணடால் ஆகிமயாரின் உ�விமயாடு 
லஷர்காசன எதிர்லகாள்்ள பசடலயான்ச்த் 
திேட்டினார். இறுதி மோ�ல் கன்மனாசியில் 
நசடலபற்்து. 

கன்பனாசி போர் (1540)
கன்மனாசி மபாரில் ஹூோயூனின் பசடகள் 
முற்றிலுோகத் ம�ாற்கடிககப்பட்டன. அவர் நாடற்் 
அேைோனார். 

14. 3 ஷெர்ொவும்  சூர்  ்ம்சமும்
ஹூ ே ா யூ ன்  க ன் ம ன ா சி  ம ப ா ரி ல் 
ம�ால்வியசடந்து �னது அரியசணசயத் 
து்ந்� பின்னர் மீணடும் 1555இல் தில்லிசயக 
சகப்பற்றித் �னது அதிகாேத்ச� மீட்ப�ற்கு 
இசடப்பட்ட காெப்பகுதியில் சூர் வம்ைத்ச�ச் 
மைர்ந்� லஷர்ஷாவால் தில்லி ஆ்ளப்பட்டது. 
ஒரு ஜாகீர்�ாரின் குடும்பத்தில் பி்ந்து பரித் 
என்்சழககப்பட்ட இவர் ஒரு புலிசயக 
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பசழய ைாசெகள் புதுப்பிககப்பட்டம�ாடு 
புதிய ைாசெகளும் அசேககப்பட்டன.  சிந்துப் 
பகுதியிலிருந்து வங்கா்ளத்தில் மைானார்கான் 
வசேயிொன முககியப் லபருவழிசயச் 
லைப்பனிட்டம�ாடு குஜோத் கடற்கசேத் 
துச்முகங்கச்ள ஆகோமவாடும் மஜாத்பூமோடும் 
இசணககும் புதிய ைாசெகச்ளயும் அசேத்�ார். 
ொகூர் முல்�ான் ஆகிய நகேங்கச்ள 
இசணககும் புதிய ைாசெ அசேககப்பட்டது.  
அசனத்துச் ைாசெகளிலும் ‘ைோய’ எனப்படும் 
ைத்திேங்கள் அசேககப்பட்டு வணிகர்கள் �ங்கவும் 
உணவருந்�வும் வைதிகள் லையது�ேப்பட்டன. 
இவமவற்பாடுகள் விறுவிறுப்பான வணிகத்திற்கு 
உத்ேவா�ம் அளித்�ன. லஷர்ஷாவால் 
உருவாககப்பட்ட ஒரு சிெ ைோயகள் இன்்்ளவும் 
உள்்ளன. இத்�சகய ைோயகள் �ங்களுககு 
அருமக நகேங்கள் உருவாவச�யும் உறுதி 
லைய�ன. 

லஷர்ஷா லபருே்ளவில் �ர்ே 
காரியங்கச்ளச் லைய�ார். ஆ�ேவற்ம்ார்ககுக 
க ரு வூ ெ த் தி லி ரு ந் து  உ � வி த் ல � ா ச க 
வழங்கினார். லஷர்ஷா ஒரு சவதீக 
ைன்னி முஸலீம் ஆவார். பாேபட்ைமில்ொேல் 

ஆளுநோக நியமித்திருந்�ார் கிசிர்கான் 
வங்கா்ளத்தின் முன்னாள் ஆட்சியோன சுல்�ான் 
ேகமுதுவின் ேகச்ள ேணந்�வர். அவர் சு�ந்திே 
அேைசேப்மபால் லையல்படத் துவங்கினார்.  
ஊர் திரும்பியவுடன் அவசேக சகது லையய 
லஷர்ஷா உத்�ேவிட்டார். பிோந்திய அேசுகளின் 
கீழ்ப்படியாசேசயக குறித்து நன்கு அறிந்திருந்� 
லஷர்ஷா, ஒரு வலிசேயான நிர்வாக அசேப்சப 
உருவாககுவம� பிேச்ைசனகளுககு நிேந்�ேத் 
தீர்வாகும் எனக கருதினார். எனமவ அவர் 
�னது அேசை மிகவும் சேயப்படுத்�ப்பட்ட 
அேைாக ோற்றினார் தில்லி சுல்�ானியத்தின் 
உள்்ளாட்சித் துச் நிர்வாகக கட்டசேப்பு ஒரு 
சிெ ோற்்ங்கம்ளாடு பின்பற்்ப்பட்டது. �ங்கள் 
கட்டுப்பாட்டிலுள்்ள கிோேங்களில் க்ளவு மபாகும் 
லபாருட்களுககு கிோேத்�செவமே லபாறுப்பு 
என்்ானவுடன் கிோேத் �செவர்கள் மிகவும் 
எச்ைரிகசகயுடன் லையல்படத் ல�ாடங்கினர். 
‘விவைாயி சீர்குசெந்�ால் அேைன் சீர்குசெவான்" 
என லஷர்ஷா நம்பினார். பசடகள் ஓரிடம் விட்டு 
மவறிடங்களுககுச் லைல்சகயில் பயிர்களுககுச் 
மை�ம் ஏற்படக கூடாது என்பதில் லஷர்ஷா 
�னிககவனம் லைலுத்தினார். லநகிழ்வுத் �ன்சே 
லகாணட வருவாய முச்சயப் பின்பற்றினார். 
நிெங்கள் முச்யாக அ்ளசவ லையயப்பட்டு 
நிெங்களின் வ்ளத்திற்கு ஏற்்வாறு வரி நிர்ணயம் 
லையயப்பட்டது. சிெ பகுதிகளில் ஜாகீர்�ாரி 
முச்யும் ஜமீன்�ாரி முச்யும் ல�ாடர்ந்து 
லையல்படுவ�ற்கு அனுேதிககப்பட்டன. மவறுபெ 
இடங்களில் லோத்� மவ்ளாண விச்ளச்ைலில் ஒரு 
குறிப்பிட்ட பங்கு ேட்டும் வரியாக வசூலிககப்பட்டது. 

லஷர்ஷா விவைாயிகளிடம் லகாணடிருந்� 
அம� அககச்சய வர்த்�கர்களிடமும் 
லகாணடிருந்�ார். வணிகத்ச� ஊககுவிப்ப�ற்காக 
வணிக வரிகச்ள எளிசேப்படுத்தினார். நுசழவு 
வரி, விற்பசன வரி ஆகியசவ ேட்டுமே 
வசூலிககப்பட்டன.  �ங்க, லவள்ளி, லைப்புக 
காசுகளில் இடம் லபறும் உமொகங்களின் �ேஅ்ளவு 
வசேயச் லையயப்பட்டது வணிகத்திற்கு 
வைதி லையது லகாடுத்�து. அவருசடய 
நாணயமுச்யானது முகொயர் காெம் முழுவதும் 
அப்படிமய பின்பற்்ப்பட்டு ஆங்கிமெயர் காெத்து 
நாணய முச்ககும் அடித்�்ளோனது. 

வணிகத்ச�யும் வர்த்�கத்ச�யும் 
மேம்படுத்தும் லபாருட்டு உறுதியான ைாசெ 
வைதி முச்சய லஷர்ஷா போேரித்�ார். 

ஜாகீர்தாரிமுரை
இது ஒரு நிெ உசடசே முச்யாகும்.  தில்லி 
சுல்�ானியர் காெத்தில் இம்முச் வ்ளர்ச்சி 
லபற்்து. இம்முச்யின் கீழ் ஒரு குறிப்பிட்டப் 
பகுதியில் வரிவசூல் லையகின்் அதிகாேமும் 
அப்பகுதிசய நிர்வகிககி் அதிகாேமும் 
அேைாங்கத்ச�ச் மைர்ந்� ஒரு அதிகாரியிடம் 
ஒப்பசடககப்படும். 

ஜமீன்தாரி
இச்லைால் ேற்ல்ாரு நிெ உசடசே  முச்சயக 
குறிப்ப�ாகும். பாேசீக லோழியில் ஜமீன்�ார் என்் 
வார்த்ச�ககு நிெத்தின் உசடசேயா்ளார் 
என்று லபாருள்.  முகொயர் காெத்தில் பிேபுககள் 
வர்ககத்ச�ச் மைர்ந்ம�ாமே ஜமீன்�ார்க்ளாக 
இருந்�னர். அகபர் பிேபுககளுககும் முந்ச�ய 
அேை குடும்பங்களின் வழித்ம�ான்்ல்களுககும் 
நிெங்கச்ள வழங்கி அவற்ச் பேம்பசேயாக 
அனுபவிககும் உரிசேசயயும் வழங்கினார். 

ஜமீன்�ார்கள் குத்�சக�ாேர்களிடமிருந்தும் 
விவைாயிகளிடமிருந்தும் வரி வசூல் லையது ஒரு 
குறிப்பிட்ட ல�ாசகசய அேசுககுச் லைலுத்தினர். 
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விழுந்� ஹூோயூன்  வாழ்கசகசய விட்மட 
�வறி விழுந்து  இ்ந்�ார்”. 

ஹூோயூன் கல்ெச்

14. 5 அகேர் (1556 - 1605)
ே ஜ பு � ன த் து ப் 
ப ா ச ெ வ ன ங் க ளி ல் 
ஹூோயூன் அசெந்து 
திரிந்�மபாது அவருசடய 
ேசனவி 1542இல் 
ஓர்  ஆணேகசவப் 
லபற்ல்டுத்�ார்.  அந்� 
ஆண ேகமன ஜொலுதீன் என்று அறியப்பட்ட 
அகபர். பதினான்காவது வயதில் அவருககு 
முடிசூட்டப்பட்டது. அகபர் அரியசண ஏறியமபாது 
இன்னும் வலிசேயாக இருந்� ஆப்கானியரும் 
ேஜபுத்திேரும் லபரும் ைவாொகத் திகழ்ந்�னர். 
இருந்�மபாதிலும் அகபர், சபோம்கான் என்் 
�செசி்ந்� பாதுகாவெசேப் லபற்றிருந்�ார். 

அகபர் (ொஸ ஏஞைல்ஸ அருங்காட்சியகம்)

நீதி வழங்கினார். �வறு லைய�வர்கள் 
பிேபுகக்ளாயிருந்�ாலும் �னது உ்வினர்க்ளாக 
இருந்�ாலும் அவர்கச்ளத் �ணடிககத் 
�வ்வில்செ. கெக ேனப்பாங்கு லகாணட 
ஜமீன்�ார்கள், பிேபுககள், லகாள்ச்ளயர், 
திருடர்கள் ஆகிமயாசே கடுசேயான 
�ணடசனகள் மூெம் ஒடுககி மபேேசில் 
ைட்டம் ஒழுங்கு பாதுகாககப்படுவச� 
உறுதிப்படுத்தினார். மிகவும் புகழப்படும் அகபர், 
ம�ாடர்ோல் ஆகிமயாரின் நிதிநிர்வாக முச் 
லபருே்ளவில் லஷர்ஷாவின் நிதி நிர்வாக 
முச்யிசன அடித்�்ளோகக லகாணட�ாகும். 
லஷர்ஷாவுககுப் புதிய நகேங்கச்ள 
நிர்ோணிககமவா கட்டடங்கச்ளக கட்டமவா 
மபாதிய காெ அவகாைம் கிசடககவில்செ. 
தில்லியில் மகாட்சடச் சுவர்களுடன் கூடிய ஒரு 
புதிய நகேத்ச� நிர்ோணிககத் ல�ாடங்கினார். 
பின்னர் அது புோண கிொ (Old Fort) என 
அசழககப்பட்டது. �ன்னுசடய கல்ெச் 
ோடத்ச� ைைாேம் என்னுமிடத்தில் கட்டினார். 

14. 4 ஹூமாயூன் மீண்டு ்ருதல்
லஷர்ஷா 1545இல் காெோன பின்னர் அவருககுப் 
பின்வந்� வலிசே குன்றிய அேைர்கள் பத்து 
ஆணடுகள் ஆட்சி புரிந்�னர். கன்மனாசி மபாரில் 
ம�ாற்றுத் �ப்பிமயாடிய ஹூோயூன் பாேசீகத்தில் 
�ஞைம் புகுந்�ார். பின்னர் பாேசீகப் பசடகளுடன் 
ஆப்கானிஸ�ான் லைன்் ஹூோயூன் 
காந்�காசேயும் காபூசெயும் சகப்பற்றினார். 
ஆனால் அவருசடய ைமகா�ேர் கம்ோன் 
அவர் சகப்பற்றிய பகுதிகச்ள அசேதியாக 
ஆட்சி புரிய ஹூோயூன் அனுேதிககவில்செ. 
ைமகா�ேர்களுககு இசடயிொன மபாோட்டம் 
தீவிேேசடந்து இறுதியில் ைோ�ானத்தில் 
முடிந்�து. இ�னிசடமய சூர் மபேேசு பெ 
துணடுக்ளாகச் சிச�வசடந்�து. எனமவ 
ஹூோயூனின் பசடலயடுப்பு எளி�ானது. 
முகொயரின் வருசகசயக கணட 
பஞைாபிலிருந்� ஆப்கானியப் பசடகள் 
�ப்பிமயாடத் ல�ாடங்கின.  ஹூோயூன் 
மீணடும் மபேேைர் ஆனார்.  ஆனால் மிக 
விசேவிமெமய தில்லி மகாட்சடககுள் இருந்� 
நூெகம் ஒன்றின் ோடிப்படிகளில் இடறி விழுந்து 
ஹூோயூன் இ்ந்து மபானார்.  ஸமடன்லி 
மென்பூலின் லபாருள் லபாதிந்� வார்த்ச�களில் 
லைால்வல�ன்்ால் “வாழ்கசக முழுவதும் �வறி 
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அகேரும் ரேராம்கானும்
அகபர் ஒரு லவற்றியா்ளோக வட இந்தியா 
முழுவச�யும் வாசக சூடி வெம் வந்�ார். 
அகபரின் மு�ல் நான்காணடு ஆட்சிக காெத்தில் 
பகே ஆளுநர் சபோம்கானின் கீழ், நாடு 
குவாலியர், அஜ்மீர் உட்பட காபூலிலிருந்து ஜான்பூர் 
வசே விரிவசடந்�து. �ன் ைா�சனகளின் 
காேணோய சபோம்கான் �ன்மபான்் ஏசனய 
பிேபுககளிடம் ஏ்ளனத்துடனும் இறுோப்மபாடும் 
நடந்துலகாள்்ளத் துவங்கினார். இ�னால் மகாபம் 
லகாணட அகபர் சபோம்காசனப் பணிநீககம் 
லையய உத்�ேவிட்டார். இ�ன் விச்ளவாகப் 
சபோம்கான் கெகம் லையய அகபர் அச�ச் 
ைாதுர்யோகக சகயாணடார். இறுதியில் அகபர் 
முன் ஒப்பசடககப்பட்ட சபோம்கான் லேககாவுககு 
அகபரின் அறிவுசேயின்படி பு்ப்பட்டார். 
லைல்லும் வழியில் ஆப்கானியன் ஒருவனால் 
லகால்ெப்பட்டார். சபோம்கானின் குடும்பம் 
தில்லிககு அசழத்துவேப்பட்டது. சபேம்கானின் 
ேகன் அப்துர் ேகீம் அறிவுக கூர்சே மிகக 
மேச�யாக கான்-இ-கானான் என்் பட்டத்துடன் 
அகபரின் அசவயில் ஒளிர்ந்�ார். 

அகேரின் ேரைஷயடுப்புகள்
அகபர் மிகப்லபரும் லவற்றிப் பசடலயடுப்புகள் 
மூெம் ேகத்�ானல�ாரு மபேேசுககான 
அடிககல்செ நாட்டினார். 1562இல் ோ்ளவம் 
பாஜ்பகதூரிடமிருந்து சகப்பற்்ப்பட்டு அவர் 
அகபரின் அேைசவயில் ஒரு ேன்ைப்�ாோக 
ஆககப்பட்டார். 1564இல் இந்தியாவின் 
சேயப்பகுதியிலிருந்� மகாணடுவானா அ�ன் 
ோணி துர்காம�வி அவவம்சேயாரின் ேகன் 
வீர்நாோயணன் ஆகிமயாருடனான மூர்ககோன 
மபாருககுப்பின் சகப்பற்்ப்பட்டது. மேவார் 
அேைோன ோணா உ�யசிங் சித்தூசே இழப்ப�ற்கு 
முன்னர் கடுசேயாகப் மபாரிட்டார். ஆறுோ�காெ 
முற்றுசகககுப் பின்னர் சித்தூர் சகப்பற்்ப்பட்டது. 
ோணா உ�யசிங் குன்றுகளுககுள் பின்வாங்க 
அவரின் �்ளபதிக்ளான லஜயோல், பட்டா ஆகிமயார் 
மபாசேத் ல�ாடர்ந்து நடத்தினர். இவவிருவர் 
உட்பட 30,000 ேஜபுத்திே வீேர்கள் இப்மபாரில் 
லகால்ெப்பட்டனர். லஜயோல், பட்டா ஆகிமயாரின் 
துணிச்ைசெக கணடு லபரும் வியப்பசடந்� 
அகபர் அவர்களின் நிசனவாகவும் அவர்கச்ளச் 
சி்ப்பிககும் வசகயிலும் ஆகோ மகாட்சடயின் 
பிே�ான வாைலில் அவர்களின் சிசெகச்ள 

இரண்ைாம் ோனிப்ேட் போர் (1556)
தில்லியில் வீற்றிருந்� லஷர்ஷாவின் வழிவந்� 
ஆப்கானிய அேைன் அடில்ஷாவின் இந்து 
பசடத்�்ளபதியான லஹமு, முகொயருககு 
எதிோக ஆப்கானியர் பசடகளுககுத் �ான் 
�செசேமயற்றுச் லைல்ெ அனுேதிககுோறு 
அேைசனக மகட்டுகலகாணடார். அேைர் ஊககம் 
�ேமவ லஹமு மு�லில் குவாலியசேக சகப்பற்றி 
அ�ன் முகொய ஆளுநசே லவளிமயற்றினார். 
அடுத்து எவவி� எதிர்ப்புமின்றி ஆகோசவக 
சகப்பற்றினார். லஹமுவின் �ாோ்ளத் �ன்சே 
தில்லிசயக சகப்பற்றும்மபாது பெம் வாயந்� 
எதிரிகச்ள லவல்ெ உ�வியது. அகபர் 1556 
நவம்பர் ோ�ம் தில்லிசய மநாககிப் பு்ப்பட்டு 
லஹமுசவ இேணடாம் பானிப்பட் மபாரில் 
ைந்தித்�ார். மபார் லஹமுவுககுச் ைா�கோக 
முடியவிருந்� �ருவாயில் அவர் கணணில் 
அம்லபான்று பாய ேயககமுற்று கீமழ விழுந்�ார். 
�செசே இல்ொ� ஆப்கானியப் பசடகச்ள 
முகொயப் பசடகள் லவற்றி லபற்்ன. லஹமு 
சகது லையயப்பட்டுக லகால்ெப்பட்டார். 
இவலவற்றி அகபசே ஆகோ ேற்றும் தில்லியின் 
அதிபதி ஆககியது. முகொயப் மபேேசு மீணடும் 
நிறுவப்பட்டது. 

லஹமு ம�ாற்கடிககப்படு�ல்
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அேசியல் ரீதியாக ஒருங்கிசணத்� பின்னர் 
அகபர் �ககாணத்தின் மீது கவனம் 
லகாணடார்.  அகபருசடய பசடகள் 1591இல் 
காணமடஷ் பகுதிசயக சகப்பற்றின. 1596இல் 
ைாந்த்பீபியிடமிருந்து லபோர் சகப்பற்்ப்பட்டது.  
இவவம்சேயார் அகேதுநகரின் நிஜாம் ைாகி 
வம்ைத்ச� மைர்ந்� �ன் உடன்பி்ப்பின் 
ேகனான முைாபர்ஷாவினுசடய பகே ஆளுநோக 
அகேதுநகசேத் �ாககிய முகொயப்பசடகச்ள 
எதிர்த்து வீேத்ம�ாடு மபாோடினார். 1600இல் 
அகேதுநகர் அேசின் ஒரு சிெ பகுதிகள் முகொயர் 
பசடகளின் சகவைோனது. 1604இல் லைப்டம்பர் 
ோ�ம் அகபர் மநாயவாயப்பட்டு 1605 அகமடாபர் 
ோ�ம் 27ஆம் நாள் இயற்சக எயதினார். 

ரஜபுததிரக ஷகாள்ரக
இந்துககளுசடய நல்லெணணத்ச�ப் 
லபறுவ�ற்காக அகபர் ேனோர்ந்� முயற்சிகச்ள 
மேற்லகாணடார்.  முஸலீம் அல்ொ� ேககளின் 
மீது விதிககப்பட்டிருந்� ஜிசியா வரிசயயும் 
(�செ வரி) இந்து புனி� யாத்திசேகளின் 

நிறுவினார். சித்தூர் சகப்பற்்ப்பட்டச�த் 
ல�ாடர்ந்து ேஜபுத்திே அேசுக்ளான ோந்�ம்பூர், 
கலிஞைார், பிககானீர், மஜாத்பூர், லஜயைால்ேர் 
ஆகியசவ ைேணசடந்�ன. 

ேத்திய இந்தியப் பகுதிகச்ளக கீழ்படிய 
சவத்� பின்னர் அகபர் �னது கவனத்ச� 
லைல்வச் லைழிப்புமிகக, கடல்ைார் வணிகத்திற்குப் 
புகழ்லபற்் குஜோத் மீது லைலுத்தினார். அ�ன் அேைன் 
முைாபர்ஷாவிடமிருந்து 1573இல் குஜோத்ச�க 
சகப்பற்றினார். குஜோத் �ககாணத்ச�க 
சகப்பற்றுவ�ற்கான ஏவு�்ளோனது. பீகார் வங்கா்ளம் 
ஆகிய பகுதிகச்ள ஆணடு வந்� �ாவுத்கான் 
அகபோல் ம�ாற்கடிககப்பட்டு அவவிரு பகுதிகளும் 
1576இல் முகொயப் மபேேமைாடு இசணககப்பட்டன. 

ோஜா ோன்சிங், பகவன்�ாஸ 
ஆகிமயாரின் உ�வியுடன் அகபர் காபூசெச் 
மைர்ந்� மிர்ைா ஹககீசேத் ம�ாற்கடித்�ார். 
காஷ்மீசேயும் (1586) சிந்துசவயும் (1591) 
அகபர் சகப்பற்றியது வடமேற்கில் அவருசடய 
மபேேசை வலுப்படுத்தியது. வட இந்தியாசவ 
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மபாமே முகொயப் பசடகளுககும் ோணா பிே�ாப் 
சிங்குககுமிசடமய நசடலபற்் மநேடிப் மபாோகும். 
ோர்வாரில் (மஜாத்பூர்) ோல்திமயா ோத்ம�ாரின் 
ேகனான அேைர் ைந்திோ லைன் 1581 இல் �ான் 
இ்ககும்வசே முகொயசே எதிர்த்�ார். ஆனால் 
அவருசடய ைமகா�ேர்கள் முகொயர் பககமிருந்து 
மபாரிட்டனர். 

ல�ாடககத்தில் ஆகோ அகபரின் 
�செநகோக இருந்�து. பின்னாளில் 
பம�பூர்சிகரி என்னும் புதிய �செநகசே 
அகபர் உருவாககினார். �ற்மபாது சகவிடப்பட்ட 
நகேோக இருந்�ாலும் இன்றும் அது அழகான 
ேசூதிகம்ளாடும் உன்ன�ோன புெந்�ர்வாைா 
ேற்றும் ஏசனய கட்டடங்கம்ளாடும் திகழ்கி்து. 

மஜா�ா அகபர்

மன்சப்தாரி முரை
அகபர் ஒரு முச்படுத்�ப்பட்ட சேயப்படுத்�ப்பட்ட 
நிர்வாக முச்சய உருவாககினார். அம்முச் 
மபேேசின் லவற்றிககுப் லபரும்பங்காற்றியது.  
அவர் ேன்ைப்�ாரி முச்சய அறிமுகம் 
லைய�ார். பிேபுககள், குடிசேப் பணிைார்ந்� 
இோணுவ நிர்வாக ைார்ந்� அதிகாரிகள் ஆகிய 
அசனவரும் ஒன்றுபடுத்�ப்பட்டு ஒமே பணியின் 
கீழ் லகாணடுவேப்பட்டனர்.  ஒவலவாருவருககும் 
ேன்ைப்�ார் என்் பட்டம் வழங்கப்பட்டது. ேன்ைப்�ார் 
�குதி ஜாட், ைவார் என இருவசகப்பட்டது. 
ஜாட் என்பது ஒவலவாரு ேன்ைப்�ாரும் லபறும் 
ோணுவ வீேர்களின் எணணிகசகசய 
நிர்ணயம் லையவ�ாகும் அவலவணணிகசக 10 
மு�ல் 10,000 வீேர்கள்வசே ஆன�ாகும். ைவார் 
என்பது ேன்ைப்�ாரின் கீழிருககும் குதிசேகளின் 
எணணிகசகசயக குறிககும். வீேர்களின் 
எணணிகசக, குதிசேகளின் எணணிகசக 

மீது விதிககப்பட்டிருந்� வரிசயயும் நீககினார். 
மபார்கசகதிகச்ள அடிசேக்ளாககும் 
நசடமுச்யும் சகவிடப்பட்டது. இந்து வி�சவகள் 
பின்பற்றிய உடன்கட்சட ஏறும் முச்யும் 
ஒழிககப்பட்டது. அவருசடய இணககோன 
ேஜபுத்திேக லகாள்சகயானது ேஜபுத்திே அேை 
குடும்பங்கம்ளாடு திருேண உ்சவ மேற் 
லகாள்ளு�ல், அேைசவயில் உயர்ந்� ப�விகளில் 
அவர்கச்ள அேர்த்து�ல் ஆகியவற்ச் 
உ ள் ்ள ட க கி ய � ா கு ம் .  ை கி ப் பு த் � ன் ச ே 
லகாணட ே�க லகாள்சகயானது பணபாட்டு 
ரீதியாகவும் உணர்வுப் பூர்வோகவும் ேககள் 
ஒருங்கிசணவச� உறுதி லைய�து. அகபருககு 
முன்னமே பெ முஸலீம் அேைர்கள் ேஜபுத்திே 
இ்ளவேசிகச்ளத் திருேணம் லையதிருந்�னர். 
ஆனால் அகபர் பேந்� ேனப்பான்சேமயாடு 
இககுடும்பங்கம்ளாடு லநருககோன உ்விசன 
மேற்லகாணடு இத்திருேணங்கள் இருமவறு 
பணபாடுகச்ள இசணககின்் ைகதியாக 
ோறுவ�ற்குக காேணோக இருந்�ார். அகபர் 
ஆம்பர் நாட்டு அேைர் ோஜா பார்ேல் (பீகாரிோல் 
என்று அறியப்பட்டவரின்) ேக்ளான ஹர்ககா 
பாசய ேணந்�ார். இந்� ஹர்ககாபாய பின்னாளில் 
மஜா�ா அகபர் என்று அசழககப்பட்டார். மேலும் 
பிககானீர், லஜயைால்ேர் ஆகிய ேஜபுத்திே 
அேசுகளின் இ்ளவேசிகச்ளயும் திருேணம் லையது 
லகாணடார். ஹர்ககாபாய லபற்ல்டுத்� இ்ளவேைர் 
ைலீம் பின்னர் ோஜா பகவன்�ாஸின் ேகச்ளக 
கேம்பற்றினார். 

ோஜா பகவன்�ாஸின் ேகனான 
ோஜா ோன்சிங் அகபரின் நம்பிகசகககுரிய 
பசடத்�்ளபதியானார். திருேண உ்வு 
மேற்லகாள்்ளக கூடாது என நிசனத்� 
ேஜபுத்திேர்களும் அகபரின் அேைசவயில் உயரிய 
ேரியாச�சயப் லபற்்னர். அகபரின் ேஜபுத்திேக 
லகாள்சக மிகச் சி்ந்� ோணுவத் �்ளபதிகச்ளயும் 
சி்ந்� நிர்வாகிகச்ளயும் மபேேசுககு வழங்கியது. 
வருவாயத்துச் நிர்வாகத்தில் நிபுணத்துவம் 
உசடய ோஜா ம�ாடர்ோல் திவானாக ப�வி 
உயர்த்�ப்பட்டார். ோஜா பீர்பால் அகபோல் லபரிதும் 
விரும்பப்பட்ட நணபோவார். மேவார், ோர்வார் 
ஆகியசவ முகொயப் மபேேசை எதிர்த்து நின்் 
ேஜபுத்திே அேசுக்ளாகும். ோணா உ�யசிங்கின் 
ேேணத்திற்குப் பின்னர் அவருசடய ேகன் ோணா 
பிே�ாப்சிங் அகபரின் அதிகாேத்ச� ஏற்காேல் 
1597இல் �னது ேேணம் வசே ல�ாடர்ந்து 
மபாரிட்டார். 1576இல் நசடலபற்் ஹால்டிகாட் 
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முயற்சிசய அவர் சகவிடவில்செ. அகபர் 
பல்மவறு ே�ங்கச்ளச் மைர்ந்� புகழ்லபற்் 
ஞானிகம்ளாடு எடுத்துக காட்டாக புருமைாத்�ம், 
ம�வி (இந்து ே�ம்), லேகர்ஜிோணா (லஜாோஸதிரிய 
ே�ம்), அகவாவிவா, ோன்ைேட் எனும் 
மபார்த்துககீசியர் (கிறித்�வ ே�ம்), ஹிே விஜய சூரி 
(ைேண ே�ம்) ஆகிமயாசே �னிப்பட்டவி�த்தில் 
ல�ாடர்பு லகாணடு உணசே எதுலவன அறிய 
முயன்்ார்.  இத்�சகய விவா�ங்களின் 
விச்ளவாகப் பல்வசகப்பட்ட இப்லபயர்களுககுப் 
பின்மன ஒமே ஒரு கடவுள் ேட்டும் இருப்ப�ாக 
அவர் உணர்ந்�ார். அகபருசடய �த்துவத்ச� 
வி்ளககுவ�ற்கு அகபரும் ப�ானியும் பயன்படுத்திய 
ைரியான லைால் ‘ல�ௌகித்-இ-இொகி’  
(தீன் இொகி) என்ப�ாகும். ல�ௌகித்-இ-இொகி 
என்் லைால்லின் மநேடிப் லபாருள் ல�யவீக ஒரு 
கடவுள் மகாட்பாடாகும். 

இது ஒரு புதிய ே�ேல்ெ. ஆனால் இச� 
சூபி ேேபின் ஒரு வசகமுச்யாகக கரு�ொம். 
அகபர் இப்பிரிவின் பீர் (ே� குரு) என்் முச்யில் 
அவர் சீடர்கச்ளச் (முரிககள் சூபி சீடர்கள்) 
மைர்த்திருந்�ார். இச்சீடர்கள் குரு முன்சவககும் 
விதிமுச்கச்ளப் பின்பற்்மவணடும். 
பல்ொயிேக கணககாமனார் அகபரின் சீடர்க்ளாகச் 
மைர்ந்�னர்.  அகபரின் உணசேயான மநாககம் 
ே�ச் ைார்பற்் மகாட்பாடுகச்ள, பல்மவறு 
நம்பிகசககச்ளச் ைார்ந்�வர்களுககுச் ைரி 
ைேோன ைகிப்புத் �ன்சேசயயும் ைே ேதிப்சபயும் 
வழங்குவச�க குறிகமகா்ளாகக லகாணட  ஓர் 
அேசை உருவாககுவ�ாகும். ைேஸகிரு�, அோபிய, 
கிமேகக ேற்றும் ஏசனய லோழி நூல்கச்ளப் 
பாேசீக லோழியில் லோழியாககம் லையவ�ற்காக 
ஒரு லபரிய லோழியாககத் துச்சய அகபர் 
உருவாககினார். இோோயணம், ேகாபாே�ம், 
அ�ர்வமவ�ம், விவிலியம், குோன் ஆகியசவ 
அசனத்தும் பாேசீக லோழியில் லோழியாககம் 
லையயப்பட்டன. ல�ௌகித்-இ-இொகி (தீன் இொகி) 
அகபருககுப் பின்னர் இல்ொேல் மபானது. 

14. 6 ஜஹாஙகீர் (1605-1627)
அகபருககுப் பின் அவருசடய ேகன் ைலீம், 
நூருதீன் ஜஹாங்கீர் என்் பட்டப் லபயருடன் 
அரியசண ஏறினார். இவர் அேைோனச� எதிர்த்து 
இவருசடய மூத்�ேகன் இ்ளவேைர் குஸரு சீககிய 
குரு அர்ஜுன் ம�வின் ஆ�ேமவாடு கெகத்தில் 

ஆகியவற்ச் அதிகரிப்பது அல்ெது குச்ப்ப�ன் 
மூெம் ஒரு ேன்ைப்�ாரின் உயர்வும் �ாழ்வும் 
நிர்ணயம் லையயப்பட்டன. ேன்ைப்�ாரி 
முச்யானது பிேபுககளின் இனககுழுத் �்ளத்ச� 
பல்வசகப்பட்ட�ாக ோற்றியசேத்�து. அகபரின் 
ல�ாடகக காெங்களில் பிேபுககள் முற்றிலுோக 
ேத்திய ஆசியாசவச் மைர்ந்�வர்க்ளாகவும் 
பாேசீகத்ச�ச் ைார்ந்�வர்க்ளாகவும் ேட்டுமே 
இருந்�னர். ஆனால் ேன்ைப்�ாரி முச் 
அறிமுகோன பின்னர் ேஜபுத்திேரும் மஷகை�ா 
என்்சழககப்பட்ட இந்திய முஸலீம்களும் 
பிேபுககள் வரிசையில் இடம் லப்ொயினர். 
ேன்ைப்�ார்களின் ஊதியம் பணோக நிர்ணயம் 
லையயப்பட்டாலும் அ�ற்கு ோ்ாக அவர்களுககு 
நிெங்கள் (ஜாகீர்) ஒதுககப்பட்டன. (�னககு 
ஒதுககப்பட்ட பகுதியிலிருந்து ஒரு ேன்ைப்�ார் 
பணம் வசூலித்துகலகாள்்ளொம்.) இந்� 
ஜாகீர்கள் அடிககடி ோற்்ப்பட்டன. ேன்ைப்�ார் 
ப�வியானது பேம்பசே உரிசே ைார்ந்��ல்ெ. ஒரு 
ேன்ைப்�ார் ேேணேசடந்துவிட்டால் அவருககு 
வழங்கப்பட்டிருந்� ஜாகீசே அேசு உடனடியாகக 
சகயகப்படுத்தும். 

அகேரின் மதக ஷகாள்ரக
அகபர் ஒரு சவதீக முஸலீோகத் �னது 
வாழ்கசகசயத் ல�ாடங்கினார். ஆனால் சூபி 
�த்துவங்கள் ஏற்படுத்திய �ாககத்தின் காேணோக 
ஓர் இணககோன மபாகசக மேற் லகாணடார். 
ஏசனய ே�ங்கள் ல�ாடர்பான மகாட்பாடுகச்ளத் 
ல�ரிந்துலகாள்வதில் ஆர்வம் லகாணட அவர் 
அசனவருககும் அசேதி (சுல்க-இ-குல்) 
என்னும் �த்துவத்ச�ப் பேப்புசே லைய�ார். 
ே�ங்களுககு இசடயிொன ல�ாடர்புகள் பற்றி 
அகபர் மேற்லகாணட �த்துவ விவா�ங்கள் மீது 
லவறுப்புக லகாணட ைேகாெ வேொற்று அறிஞோன 
ப�ானி அகபர் இஸொசேப் பு்ககணித்�ார் 
எனக குற்்ம் ைாட்டினார். அகபர் இபா�த் கானா 
எனும் வழிபாட்டுக கூடத்ச� நிறுவினார். 
ல�ாடககத்தில் இஸொமிய அறிஞர்கள் இங்கு 
கூடி ஆன்மீக விையங்கள் குறித்து விவாதித்�னர். 
பின்னர் இந்துககச்ளயும் கிறித்�வர்கச்ளயும் 
லஜாோஸதிரியர்கச்ளயும் ைேணர்கச்ளயும் 
இவவிவா�ங்களில் பங்மகற்க வேமவற்்ார். 
இபா�த் கானாவில் நசடலபற்் விவா�ங்கள் 
ே�ங்களிசடமய கைப்புணர்சவ ஏற்படுத்தியால் 
1582இல் அகபர் அவற்ச் நிறுத்தினார். ஆனால் 
உணசேசய அறிந்துலகாள்்ள மவணடும் என்் 
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அவோல் லையய இயெவில்செ. ஜஹாங்கீரின் 
ஆட்சி வில்லியம் ஹாககின்ஸ ேற்றும் ைர் �ாேஸ  
மோ என்் இரு ஆங்கிமெயரின் வருசகககு 
ைாட்சியோனது. இந்தியாவில் ஆங்கிமெய 
வணிகக குடிமயற்்ம் ஒன்ச் நிறுவுவ�ற்குப் 
மபேேசின் அனுேதிசய மு�ொேவோல் லப் 
இயெவில்செ. ஆனால் �ாேஸ மோ இங்கிொந்து 
அேைர் மு�ொம் மஜம்ஸ அனுப்பிய தூதுவோயச் 
சூேத் நகரில் ஒரு வணிகக குடிமயற்்த்ச� 
அசேத்துக லகாள்வ�ற்கான அனுேதிசய 
மபேேைரிடம் லபறுவதில் லவற்றி லபற்்ார். 

ஜஹாங்கீர் அேசு விஷயங்கச்ளக 
காட்டிலும் கசெ, ஓவியம், ம�ாட்டம், ேெர்கள் 

இ்ங்கினார். கெகம் ஒடுககப்பட்டு இ்ளவேைர் 
குஸரு சகது லையயப்பட்டு விழிகள் அகற்்ப்பட்டன. 
கெகத்ச�த் தூணடிய�ாக குரு அர்ஜுன் ம�வ 
லகால்ெப்பட்டார். வங்கா்ளத்தில் �னகலகதிோகக 
கெகம் லைய� ஆப்கானியோன உஸோன் கான் 
என்பவசே ஜஹாங்கீர் பணிய சவத்�ார். 
ோணா உ�யசிங், ோணா பிே�ாப்சிங்  ஆகிமயார் 
காெத்தில் முகொயருககு அடிபணிய ேறுத்� 
மேவார்  ோணா உ�யசிங்கின் மபேன் ோணா 
அேர்சிங்கிற்கு எதிோகத் �னது ேகன் இ்ளவேைர் 
குர்ேம் (பின்னாளில் மபேேைோன ஷாஜகான்) 
�செசேயில் பசடலயடுப்பு நடத்தி ஒழுங்குககு 
லகாணடுவேப்பட்டது. பின்னர் அவர்களிசடமய 
மேற்லகாள்்ளப்பட்ட ஒப்பந்�த்தின் அடிப்பசடயில் 
அேர்சிங் ஜஹாங்கீரின் மேெதிகாேத்ச� ஏற்றுக 
லகாணட அேைோகத் �னது பகுதிகச்ள ஆணடார்.  
1608இல் �ககாண அேைான அகேது நகர் ோலிக 
ஆம்பரின் �செசேயின் கீழ் �ன்சனச் சு�ந்திே 
அேைாக அறிவித்�து. 

அகேதுநகசே இ்ளவேைர் குர்ேம் 
சகப்பற்் மேற்லகாணட பெ முயற்சிகள் 
கசடசியில் ம�ால்வியில் முடிந்�ன.  14 ோ� காெ 
முற்றுசகககுப் பின்னர் காங்ோ மகாட்சடசயக 
சகப்பற்றுவதில் லவற்றி லபற்்ார். 1595இல் 
பாேசீகர்களிடமிருந்து அகபோல் சகப்பற்்ப்பட்ட 
காந்�காசே 1622இல் பாேசீக அேைர் ஷா 
அப்பாஸ மீட்டிருந்�ார். ஜஹாங்கீர் அச� மீணடும் 
சகப்பற்் விரும்பினார். ஆனால் இ்ளவேைர் குர்ேம் 
மேற்லகாணட கி்ளர்ச்சியின் காேணோக அச� 

மாலிக ஆம்ேர்
எத்திமயாப்பாவிலிருந்து இந்தியாவுககு ஓர் அடிசேயாகக லகாணடுவேப்பட்ட ோலிக ஆம்பர், 
பெ இடங்கள் ோறி இறுதியாக அகேதுநகர் அேசின் பிே�ே ேந்திரியான லைங்கிஸகானிடம் 
வந்து மைர்ந்�ார். ோலிக ஆம்பர் அேசியல் விமவகம், ோணுவம் ேற்றும் நிர்வாக விஷயங்கச்ள 
லைங்கிஸகானிடமிருந்து கற்றுகலகாணடார். லைங்கிஸகானின் ேேணத்திற்குப் பின்னர் 
அவருசடய ேசனவி ோலிக ஆம்பசே சு�ந்�ே ேனி�ோககினார். கடுசேயான உசழப்பின் 
மூெம் பல்மவறு லபாறுப்புகளில் பணியாற்றி இறுதியாகத் ல�ன்னிந்தியச் சுல்�ானியங்கள் 
ஒன்றின் இோணுவத் �்ளபதியாகவும் பகே ஆளுநோகவும் ஆனார். 

�ககாணத்தில் முஸலீம்களும் ேோத்தியர்களும் �ங்கள் அேசியல் ேற்றும் பிோந்தியத் 
�னித்�ன்சேகச்ளப் பாதுகாககும் முயற்சியில் ஒருங்கிசணந்து முகொயரின் மேொதிககத்ச� எதிர்த்�னர். 
இம்முயற்சியின் பின்மன மூச்ளயாகச் லையல்பட்டவர் ோலிக ஆம்பர். 1626இல் மே 14இல் ோலிக ஆம்பர் �ன்னுசடய 
78ஆம் வயதில் ேேணேசடந்�மபாது அவோல் பயிற்றுவிககப்பட்ட ேோத்தியர்கள் ஓர் அங்கீகரிககப்பட்ட ைகதியாக 
ோறினர்.  

ஜஹாங்கீர்
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14. 7 ொஜகான் (1627-1658)
ஷாஜகான் ஆகோவில் அரியசண ஏறியமபாது 
அவருசடய நிசெ பாதுகாப்பான�ாகவும் 
ைவால்க்ளற்்�ாகவும் இருந்�து. இருந்�மபாதிலும் 
மபேேசின் நடப்பு நிகழ்வுகள்  கவனத்ச�க  
மகாரின. ல�ற்குப் பிோந்தியங்களின் ஆளுநோக 
இருந்� கான்ஜகான் எனும் பட்டப் லபயர் லகாணட 
ஆப்கானாகிய பிர்மொடி பசகசே பாோட்டினார். 
�ககாண அேசிலிருந்து அவசே இடோற்்ம் 
லையது ஷாஜகான் ஆசண பி்ப்பித்திருந்தும் 
அவர் அகேதுநகர் சுல்�ானான இேணடாம் 
மூர்�ைா நிஜாம்ஷாவுடன் இசணந்து 
ஷாஜகானுககு எதிோகச் ைதிகளில் ஈடுபட்டார். 
நிசெசே தீவிேேசடந்��ச�த் ல�ாடர்ந்து 
ஷாஜகான் �ாமன மநேடியாகத் �ககாணத்திற்கு 
விசேந்�ார். புதி�ாகப் ப�வியில் அேர்த்�ப்பட்டத் 
�ககாண ஆளுநர் ஆைம்கான் எனும் பட்டத்ச�ப் 
லபற்் இோ�த்கான் மபேேசின் பசடகளுககுத் 
�செசேமயற்று பால்காட் பகுதிசயத் 
�ாககினார். மபேேசின் பசடக்ளால் ஏற்பட்ட 
அழிவுகச்ளக கணட மூர்�ைா கான்ஜகானுடான 
�னது மபாகசக ோற்றிக லகாணடார். இ�னால் 
கான்ஜகான் ல�ௌெ�ாபாத்திலிருந்து �ப்பி ோ்ளவம் 
லைன்்ார். ஆனால் முடிவில் சகது லையயப்பட்டுக 
லகால்ெப்பட்டார். �ககாணத்தில் அசேதி 
திரும்பியது. ஷாஜகான் �ககாணத்ச� விட்டுச் 
லைல்லும் முன்பாக அப்பகுதிசயத் ல�ௌெ�ாபாத் 
உள்ளிட்ட அகேதுநகர், காணமடஷ், லபோர்,  
ல�லுங்கானா என நான்கு ோநிெங்க்ளாகப் 
பிரித்�ார். அந்நான்கு ோநிெங்களுககும் 
ஆளுநோகப் பதிலனட்மட வயது நிேம்பிய �னது 
ேகன் ஔேங்கசீப்சப நியமித்�ார். 

ஆகியவற்றில் அதிக ஆர்வம் லகாணடிருந்�ார். 
இ�ன் காேணோக அேைரின் பாேசீக ேசனவி 
லேகருன்னிைா (ஜஹாங்கீோல் நூர்ஜகான் எனப் 
லபயரிடப்பட்டவர்) அரியசணயின் பின்மன 
உணசேயான அதிகாேம் லகாணடவோகத் 
திகழ்ந்�ார். நூர்ஜகான் மேற்லகாணட அேசியல் 
சூழ்ச்சிகளின் காேணோக இ்ளவேைர் குர்ேம் 
�னது �ந்ச�ககு எதிோகக கி்ளர்ச்சி லைய�ார். 
ஆனால் ஜஹாங்கீரின் விசுவாைமிகக �்ளபதி 
ேகபத்கான் மேற்லகாணட முயற்சிக்ளால் 
லவற்றிலப் இயொ� நிசெயில் குர்ேம் 
�ககாணம் திரும்பினார். பின்னர் நூர்ஜகானின் 
ைதி நடவடிகசககளின் காேணோக ேகபத்கான் 
கெகத்தில் இ்ங்க, அககெகம் நூர்ஜகானால் 
தி்சேயுடம் சகயா்ளப்பட்ட�ால் ேகபத்கானும் 
�ககாணம் லைன்று குர்ேமுடன் சகமகாத்�ார். 
ஜஹாங்கீர் இ்ந்�வுடன் நூர்ஜகான் �ன் 
ேருேகன் ஷாரியர் என்பவருககு ேணிமுடி 
சூட்ட முயன்்ார். ஆனால் நூர்ஜகானின் 
ைமகா�ேரும் குர்ேமின் ோேனாருோன 
ஆைப்கான் மேற்லகாணட முயற்சிக்ளால் 
குர்ேம் ஷாஜகான் என்் லபயருடன் அடுத்� 
முகொய அேைோக அரியசண ஏறினார். பத்து 
ஆணடுகள் நாட்சடயாணட நூர்ஜகான், 
1627இல் ஜஹாங்கீரின் இ்ப்புககுப் பின்னர் 
அதிகாேத்ச�யும் லைல்வாகசகயும் இழந்�ார்.  
1641இல் ஷாஜகானின் அசேச்ைரும் 
ோேனாருோன ஆைப்கான் ேேணேசடந்�ார். 
ஆைப்கானின் ைமகா�ரியும் ஷாஜகானின் 
முன்னாள் எதிரியுோன நூர்ஜகான் 1645 
டிைம்பர் வசே உயிமோடிருந்�ார். ஓயவு லபற்் 
பின் அவர் மவறு பிேச்ைசனகள் எச�யும் 
ஏற்படுத்�வில்செ. 

ஜஹாங்கீர் அேைசவயில் ைர் �ாேஸ மோ
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பணியச் லைய�ார்.  ஷியா பிரிசவச் மைர்ந்� 
மகால்லகாணடாவின் சுல்�ான் �ன் அசேச்ைர் 
மீர்ஜூம்ொசவச் சிச்யில் அசடத்�ச�க 
காேணம் காட்டி ஔேங்கசீப் மகால்லகாணடாவின் 
மீது பசடலயடுத்�ார்.  உடன்படிகசகலயான்றும் 
மேற்லகாள்்ளப்பட்டது.  அ�ன்படி குதுப்ஷாகி அேைர் 
முகொயப் மபேேசுககுக கட்டுப்பட்ட சிற்்ேைோனார். 

1638இல் ஷாஜகான் பாேசீகப் மபேேசில் 
அேங்மகறிய அேசியல் சூழ்ச்சிகச்ளப் பயன்படுத்தி, 
அகபோல் சகப்பற்்ப்பட்டு ஜஹாங்கீோல் 
இழககப்பட்ட காந்�காசேக சகப்பற்றி 
இசணத்துகலகாணடார். 

மபார்த்துகீசியர் மகாவாவில் ஒரு 
ஆளுநசேக லகாணடிருககும் அதிகாேத்ச�ப் 
லபற்றிருந்�ாலும் வங்கா்ளத்தில் �ங்க்ளது 
குடியிருப்புகச்ளத் ல�ாசெதூேத்திலிருந்� 
ஹுகளியில் லபற்றிருந்�னர். ஷாஜகான் 
இ ப் ம ப ா ர் த் து கீ சி ய ச ே  அ வ ர் க ளி ன் 
குடியிருப்புகளிலிருந்து துேத்தும்படி வங்கா்ள 
ஆளுநருககு உத்�ேவிட்டார். ஹுகளியிலிருந்� 
200 மபார்த்துகீசியர் 600 இந்திய 
அடிசேகளுககுச் லைாந்�ககாேர்க்ளாய இருந்�னர். 

தககாண சுல்தானியம்
ேகாோஷ்டிோ, ஆந்திோ ஆகியவற்றின் லபரும் 
பகுதிசயயும் கர்நாடகத்தின் ஒரு பகுதிசயயும் 
லகாணடிருந்� பாமினி சுல்�ானியம் ஒரு 
நூற்்ாணடுக காெம் லைல்வச் லைழிப்மபாடு 
இருந்து பின்னர் சிச�வுற்்து. வலிசே வாயந்� 
பிேபுககள் மகால்லகாணடா (குதுப்ஷாஹி), பீஜப்பூர், 
(அடில்ஷாஹி), லபோர் (இேத்ஷாஹி) பீடார், (பரித் 
ஷாஹி) அகேதுநகர், (நிஜாம் ஷாஹி) ஆகிய 
இடங்களில் புதிய அேசுகச்ளத் ம�ாற்றுவித்�னர். 
இசவயசனத்தும் கூட்டாகத் �ககாணச் 
சுல்�ானியம் என்்சழககப்படுகி்து. 

�ககாணம்  இவவா்ாக  ஷாஜகான் 
காெத்தில்  முகொயப் மபேேசின் ஆற்்ல்மிகக 
கட்டுப்பாட்டின் கீழ் லகாணடுவேப்பட்டது.  
முகொயருககு வலுவான மபாட்டியா்ளோகத் 
திகழ்ந்� அகேதுநகர் ோலிக ஆம்பரின் கடுசேயான 
எதிர்ப்சபயும் மீறி மபேேமைாடு இசணககப்பட்டது. 
1636இல் ஷாஜகான் ேகபத்கானின் உ�விமயாடு 
அகேது நகரின் நிஜாம் ஷாஹி அேைர்கச்ளப் 

முகலாயர் காலதது ஐபராப்பியக குடிபயற்ைஙகள். 
போர்ததுகீசியர்: 1510இல் அல்புகர்க பீஜப்பூர் சுல்�ானிடமிருந்து மகாவாசவக சகப்பற்றி அச�க கீழ்த்திசை 
மபார்த்துகீசியப் மபேேசின் �செநகோககினார். ல�ாடர்ந்து மேற்குக கடற்கசேயில் டாேன், ைால்லைட், பம்பாய 
ஆகிய இடங்களிலும், கிழககுக கடற்கசேயில் லைன்சனககு அருமக ைாந்ம�ாம், வங்கா்ளத்தில் ஹுகளி ஆகிய 
இடங்களிலும் மபார்த்துகீசியர் குடிமயற்்ங்கள் உருவாககப்பட்டன. 

ைச்சுககாரர்: டச்சுககாேர்கள் ேசூலிப்பட்டினம் (1605), புலிககாட் (பழமவற்காடு 1610), சூேத் (1616), பிமிலிபட்டினம் 
(1641), காசேககால் (1645), சின்சுோ (1653) காசிம்பஜார், பாோநகர், பாட்னா, பாெமைார், நாகப்பட்டினம் (அசனத்தும் 
1658), லகாச்சி (1663) ஆகிய இடங்களில் �ங்க்ளது வணிகநிசெயங்கச்ள ஏற்படுத்தினர். 

பைனியர்: லடன்ோர்க நாட்டினரும் இந்தியாவில் வணிகக குடியிருப்புகச்ள ஏற்படுத்தினர். �மிழ்நாட்டில் 
�ேங்கம்பாடியில் 1620இல் குடிமயற்்த்ச� நிறுவினர். வங்கா்ளத்தில் லைோம்பூர் அவர்களின் �செசேயிடோக 
இருந்�து. 

பிஷரஞ்சுககாரர்: சூேத் (1668), ேசூலிப்பட்டினம் (1669), அப்மபாது சிறுகிோேோக இருந்� புதுச்மைரி (1673), 
வங்கா்ளத்தின் ைந்�ன்நகர் (1690) ஆகியசவ பிலேஞசுககாேரின் ல�ாடகககாெக குடிமயற்்ங்க்ளாகும். பின்னர் 
ேெபாரில் உள்்ள ோஹி, மைாழேணடெக கடற்கசேயில் ஏனாம் (இேணடும் 1725இல்), காசேககால் (1739) 
ஆகியவற்ச்க சகப்பற்றினர்.

ஆஙகிபலயர்: மு�லில் கம்லபனி சூேத்தில் ஒரு வணிகச்ைாவடிசய நிறுவியது (1612இல் அங்கு ஒரு வணிக 
நிறுவனம் அசேககப்பட்டது). பின்னர் லைன்சன (1639), பம்பாய (1668), கல்கத்�ா (1690) ஆகியவற்ச்ப் 
லபற்்து. கம்லபனி பெ வணிகக குடிமயற்்ங்கச்ளப் லபற்றிருந்�ாலும் கல்கத்�ா வில்லியம் மகாட்சடயும், 
லைன்சன புனி� ஜார்ஜ் மகாட்சடயும், பம்பாயிலுள்்ள ோளிசகயும் ஆங்கிமெயரின் மிக முககியோன வணிகக 
குடிமயற்்ங்க்ளாகும்.
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ஆட்சி புரிந்�ார். இவருசடய காெத்தில்�ான் 
அேைருககாகப் புகழ்லபற்் ேயிொைனம் 
லையயப்பட்டது. லபர்னியர் (பிலேஞசு ேருத்துவர், 
பயணி), �ாவர்னியர் (பிலேஞசு சவே வியாபாரி, 
பயணி), ோன்லடல்மைா (லஜர்ேன் பயணி ேற்றும் 
துணிச்ைல் வீேர்), பீட்டர்முன்டி, (இங்கிொந்து 
வணிகர்), ேனுச்சி (இத்�ாலிய எழுத்�ா்ளர் ேற்றும் 
பயணி) ஆகிய ஐமோப்பியர்கள் ஷாஜகானின் 
ஆட்சிக காெத்தில் இந்தியாவிற்கு வந்�னர். 
இந்தியா குறித்� விரிவான விவேங்கச்ள எழுதிச் 
லைன்்னர். 

ஷாஜகானின் இறுதி நாட்களில் அவேது 
நான்கு ேகன்களிசடமய அரியசணககான 
மபாட்டி ஏற்பட்டது. மூத்� ேகன் �ாோஷூமகா 
அேைனாவச� ஷாஜகான் விரும்பினார். 
�ாோஷூமகா பட்டத்து இ்ளவேைனாக 
அறிவிககப்பட்ட�ால் ேற்் ைமகா�ேர்கள் லவறுப்புக 
லகாணடனர். மூன்்ாவது ேகனான ஔேங்கசீப், 
ேனி�ர்கச்ளயும் சூழ்நிசெகச்ளயும் ைரியாக 
எசடமபாடுபவோகவும் சி்ந்� திட்டமிடல் 
லகாணடவோகவும் இேககேற்்வோகவும் 
இருந்�ார். �ாோஷூமகா ைன்னி இஸொமியப் 
பிரிசவச் மைர்ந்�வோயினும் சூபி �த்துவங்களின் 
மேல் ஆர்வம் லகாணடிருந்�ார். ஷாஜகானின் 
நான்கு ேகன்களிசடமய நசடலபற்் 
வாரிசுரிசேப் மபாரில் மூன்்ாவது ேகன் 
ஔேங்கசீப் லவற்றி லபற்்ார். 

அவர்களில் பெசேப் மபார்த்துகீசியர் கட்டாய 
ே�ோற்்ம் லையது கிறித்�வர்க்ளாககினர். 
மேலும் மகாவாவிலிருந்� மபார்த்துகீசியர் 
�ங்கச்ளப் பாதுகாத்துகலகாள்வதில் வீேோகப் 
மபாோடினாலும் முகொயப் பசடக்ளால் எளி�ாகத் 
ம�ாற்கடிககப்பட்டனர். 

1641இல் ஷாஜகானின் அசேச்ைரும் 
ோேனாருோன ஆைப்கான் ேேணேசடந்�ார். 
ஆைப்கானின் �ேகசகயும் ஷாஜகானின் 
முன்னாள் எதிரியுோன நூர்ஜகான் 1645 டிைம்பர் 
வசே உயிமோடிருந்�ார். ஓயவு லபற்்பின் அவர் 
மவறு பிேச்ைசனகள் எச�யும் ஏற்படுத்�வில்செ.

நூர்ஜகான்

பிோன்ஸ அேைன் XIV லூயியின் ைேகாெத்து 
அேைனான ஷாஜகான் முப்பது ஆணடுகள் 

தாஜமஹால்
�ாஜ்ேஹால் முகொயக கட்டடக கசெயின் சி்ப்புமிகக 
வடிவோகும். அது இந்தியப் பாேசீக இஸொமியக 
கட்டடக கசெகளின் கூட்டுக கெசவயாகும். 1612இல் 
திருேணோனதில் ல�ாடங்கி 1631இல் குழந்ச�ப்மபறின் 
மபாது ேேணேசடயும் வசே இசணபிரியாேல் உற்் 
துசணயாய இருந்� �னது ேசனவி மும்�ாஜுககு அழியாப் 
புகசழ அளிப்ப�ற்காக ஷாஜகான் �ாஜ்ேஹாசெக கட்டினார். 
பாேசீக வம்ைாவளிசயச் மைர்ந்� இந்தியோகிய உஸ�த் அகேத் 
ெஹாவரி என்பவர் �செசேக கட்டடககசெ நிபுணோக 
இருந்�ாலும் இவவ்ளாகத்திற்கான வசேபடத்ச�த் �யாரித்� லபருசே இககாெகட்டத்ச�ச் மைர்ந்� கட்டடககசெ 
நிபுணர்கச்ளச் ைாரும். இவவ்ளாகம் �செவாயில், ம�ாட்டம், ேசூதி, கல்ெச்ோடம் (மினார் என்்சழககப்படும் 
நான்கு மகாபுேங்கள்) ஆகிய அசனத்தும் ஒருங்கிசணககப்பட்டுத் �னித்�ன்சே வாயந்��ாக வடிவசேககப்பட்டது. 
1632இல் கட்டிட மவசெகள் ல�ாடங்கின. இந்தியா, பாேசீகம், உதுோனியப் மபேேசு, ஐமோப்பா ஆகியவற்றிலிருந்து 
இருப�ாயிேத்திற்கும் மேற்பட்ட ல�ாழிொ்ளர்கள் கல்ெச் ோடப்பணிசய 1638-39இல் முடிப்ப�ற்காகப் 
பணியேர்த்�ப்பட்டனர். அருகிலுள்்ள ஏசனய கட்டடங்கள் 1643இல் முடிவசடந்�ன. அெங்காே  மவசெகள் 
குச்ந்�பட்ைம் 1647 வசே ல�ாடர்ந்�து. 

�ாஜ்ேஹால்
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ேகன்களில் ஒருவோன இ்ளவேைர் அகபர் 
மேற்லகாணட கி்ளர்ச்சியின் காேணோய அவர் 
�ககாணம் லைல்ெ மநர்ந்�து. மீணடும் அவர் 
தில்லிககுத் திரும்பமவயில்செ. ஏோற்்ேசடந்� 
ேனநிசெயில் 1707-இல் அவர் அகேதுநகரில் 
காெோனார். 

முகொயப் மபேேசின் எல்செகச்ள 
விரிவசடயச் லையவ�ற்காகப் பெ 
பசடலயடுப்புகச்ள ஔேங்கசீப் மேற்லகாணடார். 
வடமேற்கிலும் வடகிழககிலும் அவர் மேற்லகாணட 
மபார்க்ளால் கருவூெம் வ்ணடு மபானது. 
இவருசடய �ந்ச�யார் காெத்திமெமய 
நிெவரியானது விச்ளச்ைலில் மூன்றில் ஒரு 
பங்கு என்் நிசெயிலிருந்து ைரிபாதி என 
உயர்த்�ப்பட்டது. ஔேங்கசீப் மேற்லகாணட 
நீடித்�ப் மபார் நடவடிகசககள், விவைாயிகளின் 
மீது அதிகோன வரிகச்ளச் சுேத்தும் ம�சவசய 
ஏற்படுத்தின. ல�ாடககத்தில் ஷாஜகானாபாத் 
அவரின் �செநகோக அசேந்�து. ஆனால் 
இருபது ஆணடுகளுககுப் பின்னர் �னது 
நீணட பசடலயடுப்புகளின்மபாது ஔேங்கசீப் 
எங்லகல்ொம் முகாமிட்டாமோ அவவிடங்களுககுத் 
�செநகர் ோறியது. 

வடஇந்தியாவில் ஔேங்கசீப்பிற்கு 
எதிோக மூன்று மிக முககியக கி்ளர்ச்சிகள் 
அேங்மகறின. ஜாட் (ேதுோ ோவட்டம்), ைத்னாமியர் 
(ஹரியானா பகுதி), சீககியர் ஆகிமயார் 
கெகம் லைய�னர். ஜஹாங்கீர், ஷாஜகான் 
காெத்திமெமய ல�ாடர்ந்து கெகம் லையயும் 
இயல்பிசனக லகாணட ஜாட்டுகளின் 1669ஆம் 
ஆணடுக கெகம் �ற்காலிகோக ஒடுககப்பட்டாலும் 
ஔேங்கசீப்பின் இ்ப்பிற்குப் பின்னரும் அவர்கள் 
கட்டுககடங்கா�வர்க்ளாகமவ இருந்�னர். 
ைத்னாமியரின் கி்ளர்ச்சியானது உள்ளூர் இந்து 
ஜமீன்�ார்களின் உ�விமயாடு ஒடுககப்பட்டது. 
சீககியர் கெகோனது, அதிகாேப்பூர்வோக சீககிய 
குரு என்் ப�விசய வகித்து வந்� சீககிய 
குரு ம�ஜ்பகதூருககு எதிோக அப்ப�வியின்மீது 
உரிசே பாோட்டிய ோம்ோய மேற்லகாணட 
சூழ்ச்சிகளின் காேணோய லவடித்�து. இறுதியில் 
சீககியரின் ஒன்ப�ாவது குருவான ம�ஜ்பகதூர் 
லகால்ெப்பட்டம�ாடு கி்ளர்ச்சி முடிவுற்்து. 

அசனத்து வசககச்ளச் மைர்ந்� 
இந்துககளின் மீதும் ஜிஸியா வரி விதிககப்பட 
மவணடுலேன ஔேங்கசீப் மேற்லகாணட முடிவு, 

தில்லி அரியசணககான வாரிசுரிசேப் 
மபாரில் ஔேங்கசீப்பிடம் ம�ாற்றுப்மபான 
�ாோஷூமகா �த்துவஞான இ்ளவேைர் என 
அறியப்பட்டார். பல்மவறு பணபாடுகச்ள 
உசேயாடலுககு உட்படுத்திய அவர் இந்து 
ே�த்திற்கும் இஸொத்துககுமிசடமய லநருங்கிய 
ல�ாடர்புகள் இருப்பச�க கணடறிந்�ார். 
ைேஸகிரு� லோழியிெசேந்� உபநிட�ங்கச்ளப் 
பாேசீக லோழியில் லோழி லபயர்த்�ார். 

ஷாஜகாசனச் வீட்டுச் சிச்யிெசடத்� 
ஔேங்கசீப் முகொயப் மபேேைோக முடிசூட்டிக 
லகாணடார். ேனம் உசடந்துமபான ஷாஜகான் 
ஒரு அேணேசனக சகதியாகமவ 1666 
ஜனவரி ோ�ம் ேேணேசடந்�ார். �ாஜ்ேஹாலில் 
அவேது ேசனவியின் அருமக நல்ெடககம் 
லையயப்பட்டார். 

14. 8 ஔரஙகசீப் (1658-1707)

ஔேங்கசீப்

ஔேங்கசீப் ஆெம்கீர் (உெசக லவல்பவர்) 
வாரிசுரிசேப் மபாரில் அரியசணககாகத் 
�ன்மனாடு மபாட்டியிட்ட �ாோஷூமகா, ஷுஜா, 
முோத் ஆகிமயாசே லவற்றி லகாணடு 1658இல் 
அரியசண ஏறினார். அவருசடய ஐம்பது 
ஆணடுகாெ ஆட்சிசயச் ைரிபாதியாகப் பிரித்துப் 
பார்ககொம். மு�ல் இருபத்ச�ந்து ஆணடுகள் வட 
இந்திய அேசியலில் லபரும்பாலும் ஈடுபட்டிருந்�ார். 
�ககாணப் பகுதி அவருசடய ஆளுநர்களின் 
சககளில் விடப்பட்டிருந்�ன. 1681இல் அவருசடய 
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மநாககோயக லகாணடிருந்�து. ஔேங்கசீப் 
1682இல் �ககாணம் வந்�ார். 1707இல் 
�னது ேேணம் வசே �ககாணத்திமெமய 
�ங்கியிருந்�ார். பீஜப்பூரின் அடில்ைாஹி 
வம்ைத்ச�ச் மைர்ந்� சுல்�ான் சிககந்�ர் அடில்ஷா 
ஔேங்கசீப்பின் பெ பசடலயடுப்புகச்ள எதிர்த்து 
நின்்ார். ஔேங்கசீப் 1685இல் �னது ேகன் ஆைாம் 
ஷாசவ அனுப்பிசவத்�தில் பயமனதுமில்செ. 
பின்னர் ேற்ல்ாரு ேகன் ஷாஆெசே பீஜப்பூசேக 
சகப்பற்் அனுப்பி சவத்�ார். ஷியா முஸலீோன 
பீஜப்பூர் சுல்�ான் தி்சேயுடன் மகாட்சடசயப் 
பாதுகாத்�ார். ஆனால் ஔேங்கசீப்மப மநேடியாகப் 
மபார்கக்ளத்தில் இ்ங்கி இறுதிவசே மபாரிடும்படி 
�னது பசடகளுககு உற்ைாகம் அளித்��ால் 
பீஜப்பூர் சுல்�ான் ம�ால்வியசடந்�ார். 
மகால்லகாணடா சுல்�ான் அப்துல் ஹைன் 
1687இல் ம�ாற்கடிககப்பட்டு மகால்லகாணடா 
சகப்பற்்ப்பட்டது. 

மராததியருககு எதிராக ஔரஙகசீப்பின் 
நை்டிகரககள்
சிவாஜியின் �செசேயில் ேோத்தியர்கள் 
ஔேங்கசீப்புககு ஓர் அச்சுறுத்�ொகமவ 
இருந்�னர். ஔேங்கசீப் �னது இரு முககியத் 
�்ளபதிக்ளான லையிஷ்டகான், லஜயசிங் 
ஆகிமயாசே ஒருவருககுப் பின் ஒருவோக 
சிவாஜிசயக சகதுலையய அனுப்பி சவத்�ார். 
லஜயசிங் சிவாஜிசயக சகது லையது தில்லிககு 
அசழத்துச் லைன்்ார். ஆனால் அங்கிருந்து �ப்பிய 
சிவாஜி மீணடும் �ககாணத்ச� அசடந்�ார். 
சிவாஜி லகாரில்ொப் மபார் முச்சயப் பின்பற்றி 
1680இல் �ான் ேேணேசடயும் வசே முகொயப் 
பசடகச்ள எதிர்த்துப் மபார் லைய�ார். சிவாஜியின் 

அதுவசேப் மபேேசிற்கு விசுவாைத்துடன் மைசவ 
லையதுவந்� ோஜஸ�ானத்து �செவர்களிசடமய 
கி்ளர்ச்சி ேனநிசெசய உருவாககியது. 
ோர்வாரில் ஜஸவந்த் சிங்கின் ேேணத்ச�த் 
ல�ாடர்ந்து வாரிசுரிசேச் சிககல் ஏற்பட்டது. 
இச்சிககலில் ஔேங்கசீப் �செயிட்டு ஜஸவந்த் 
சிங்கின் மபேனான இந்திேசிங் என்பவசேப் 
லபயே்ளவிற்கு அேை ப�வியில் அேர்த்� 
மேற்லகாணட முயற்சிசய ஜஸவந்த் சிங்கின் 
ேசனவி ோணி ஹாடி லவறுத்�ார். இது 
ல�ாடர்பாக, ோத்ம�ார் ேஜபுத்திேரின் உ�விமயாடு 
மேற்லகாள்்ளப்பட்ட கி்ளர்ச்சி ஒடுககப்பட்டது. 
ோர்வார் அேசியலில் ஔேங்கசீப் �செயிட்ட�ால் 
லவறுப்புக லகாணட மேவாரின் ோணாவான 
ோஜ்சிங் கெகத்தில் ஈடுபட்டார். இககி்ளர்ச்சிசய 
ஔேங்கசீப்பின் ேகன் இ்ளவேைர் அகபர் ஆ�ரித்�ார். 
இருந்�மபாதிலும் முகொயப் பசடகளுககு ோணா 
இசணயானவர் அல்ெ என்ப�ால் லகாரில்ொ 
மபார்முச்சயக சகயாணடு 1680இல் �ான் 
ேேணேசடயும் வசே ோணா மபாோடினார்.  
1681இல் மேவாரின் புதிய ோணாவாகப் 
ப�விமயற்் ோணா லஜயசிங் ஔேங்கசீப்புடன் ஒரு 
அசேதி உடன்படிகசகயில் சகலயழுத்திட்டார். 

ஔரஙகசீப்பின் தககாணக ஷகாள்ரக
ஔேங்கசீப்பின் �ககாணக லகாள்சகயானது 
வ்ளர்ந்துவந்� ேோத்தியரின் லைல்வாகசகக 
கட்டுப்படுத்துவது, ஷியா பிரிசவச் மைர்ந்� �ககாணச் 
சுல்�ானியங்க்ளானக மகால்லகாணடா, 
பீஜப்பூர் அகியவற்றின் கி்ளர்ச்சிப் மபாககிற்கு 
அசணமபாடுவது, �ககாணத்ச�ப் புகலிடோகக 
லகாணட �னது ேகன் இ்ளவேைர் அகபரின் 
கி்ளர்ச்சிகச்ள ஒடுககுவது ஆகியவற்ச் 

பகால்கும்ோஸ்
1480 மு�ல் 1686 வசே பீஜப்புசே (�ற்மபாச�ய விஜயபுேம்) ஆட்சி லைய� அடில்ஷாஹி ேன்னர் காெத்தில் 
கட்டப்பட்ட�ாகும். இககட்டடம் ஒரு புகழ்லபற்் �ர்காவாகும்.  வட்ட வடிவக குவிோட வடிவிொன மகால்கும்பாஸ 
அடில்ஷாஹி (1627-1656) வம்ைத்தின் அசடயா்ளோகக கரு�ப்படுகி்து. அடர் ைாம்பல் நி்க கருங்கற்க்ளால் 
கட்டப்பட்ட இதிலுள்்ள 4 மூசெகளும் எணமகாண வடிவில் அசேந்துள்்ளன. இககட்டடத்தின் ோடிகள் 
அழகான�ாகவும் ைா்ளேங்கச்ளக லகாணடுமுள்்ளன. மகால்கும்பாஸ உெகின் இேணடாவது லபரிய குவிோடக 
கட்டடோகும். (மு�லிடம் மோம் நகரின் புனி� பீட்டர் ம�வாெயம்.) உயேோன இககட்டடம் 135 அடி ைோைரி அ்ளவில் 
அசேககப்பட்டுள்்ளதுடன் 178 அடி உயே �்ளமேசட லகாணட�ாகவும் உள்்ளது. இதில் முகேது அடில்ஷா அவர் 
ேசனவி அருஸபீபி, அவர் ேகள், மபேன், மபேனின் பிரிய ேசனவி ேம்பா ஆகிமயாரின் ஐந்து கல்ெச்கள் உள்்ளன.
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சிவாஜி �னது 53வது வயதில் காெோனது 
முகொயப் மபேேைருககு ஓே்ளவுககு நிம்ேதிசயத் 
�ந்�து. ஆனால் அம� ஆணடில் மஜாத்பூர் 
ேற்றும் மேவாசேச் மைர்ந்� ேஜபுத்திே அேைர்கள் 
ஔேங்கசீப்பிற்கு எதிோக உடன்படிகசகசய 
மேற்லகாணடு �ங்கச்ள ஔேங்கசீப்பின் 
மேொதிககத்திலிருந்து விடுபட்ட சு�ந்திே 
அேசுக்ளாகப் பிேகடனம் லைய�னர். இவர்களுககு 
எதிோக ஔேங்கசீப்பின் ேகனான இ்ளவேைர் 
அகபரின் �செசேயில் லபரும்பசடலயான்று 
அனுப்பப்பட்டது. ேகனுசடயத் துமோகக 
குணத்ச� ஒருமவச்ள அறிந்திோேமெ 
ஔேங்கசீப் இந்� முடிசவ எடுத்திருககொம். 
எப்படியிருந்�மபாதிலும் இ்ளவேைர் �ன்சன 
முகொயப் மபேேைோகப் பிேகடனம் லையது 
லகாணடார். ல�ாடர்ந்து மேற்லகாள்்ளப்பட்ட 
நடவடிகசககள் அவசேத் �ககாணத்திற்குத் 
துேத்தின. அங்கு அவர் சிவாஜியின் ேகன் 
ைாம்பாஜியின் உ�விசயப் லபற்்ார். ஓ்ளேங்கசீப் 

ேகன்களும் ல�ாடர்ந்து எதிர்த்து ஔேங்கசீப்சப 
1707இல் அவர் ேேணேசடயும்வசே லபரும் 
மைா�சனககு உள்்ளாககினர். 1707இல் 
ஔேங்கசீப் காெோனது இந்திய வேொற்றில் 
ஒரு முககியத் திருப்புமுசனயாகும். ஏலனனில் 
அடுத்� 150 ஆணடுகளுககு வலிசேகுன்றிய 
வழித்ம�ான்்ல்க்ளால் அது ஆ்ளப்பட்டமபாதும் 
ஔேங்கசீப் ேேணேசடந்�மபாம� முகொயப் 
மபேேசும் முடிவுககு வந்துவிட்டது. 

அரியசணப் மபாட்டியில் �னககு எதிோன 
முககியப் மபாட்டியா்ளோன �னது ைமகா�ேர் 
�ாோஷூமகாவுககுச் சீககியர் உ�வினர் என்் 
காேணத்திற்காக அவர்களின் மீது ஔேங்கசீப் 
லவறுப்புக லகாணடார். ஔேங்கசீப்பின் 
உத்�ேவின்படிமய குரு ம�ஜ்பகதூர் 
லகால்ெப்பட்டார். ஔேங்கசீப்பிற்குக கடுசேயான 
எதிர்ப்லபன்பது ேோத்தியரிடமிருந்ம� வந்�து. 
அவர்களின் �செவோன சிவாஜி ஔேங்கசீப்பிற்கு 
ைச�யில் குத்திய முள்்ளாக இருந்�ார்.  
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ஷாஜகானுசடய ஆட்சிக காெத்ச�க காட்டிலும் 
ஔேங்கசீப்பின் ஆட்சிக காெத்தில் இந்து 
அதிகாரிகள் அதிகோன எணணிகசகயில் 
அேசு நிர்வாகத்தில் பணியாற்றினர் என்பது 
இவவிடத்தில் குறிப்பிட்டுச் லைால்ெப்படமவணடிய 
லையதியாகும். 

14.9 முகலாயர்காலச் சமுதாயம்
இந்திய ேககள் ல�ாசக 16ஆம் நூற்்ாணடில் 
15 மகாடியாகவும் 18ஆம் நூற்்ாணடில் 20 
மகாடியாகவும் இருந்திருககொலேன ேதிப்பீடு 
லையயப்படுகி்து. நிெப்பேப்பின் லபரும்பகுதி 
காடுக்ளாக இருந்�ால் மவ்ளாணசே நிெங்கள் 
அ்ளவில் குச்வாகமவ இருந்திருகக 
மவணடும். ைமூகத்தின் மிக முககியத் ல�ாழில் 
மவ்ளாணசே என்ப�ால், ைமூக அசேப்பில் 
கிோேச்ைமூகமே மு�ன்சே நிறுவனோகும். 
கிோேத்தின் இயல்புகள், உட்கூறுகள், ஆட்சி 
முச்கள் ஆகியவற்றில் இடத்திற்கிடம் 
மவறுபாடுகள் இருந்�மபாதிலும் கிோே 
நிர்வாகத்தில் சிெ லபாதுத்�ன்சேகள் இருந்�ன. 
முககாடம் என்்சழககப்பட்டக கிோேத் 
�செவர்கள் கிோேத்தின் நிர்வாக உறுப்பான 
பஞச் (பஞைாயத்து) என்் அசேப்பிசன 
உருவாககினர். கிோே அ்ளவில் வரிகச்ள 
வசூலிப்பதும் அசவ ல�ாடர்பான கணககுகச்ளப் 
போேரிப்பதும் இப்பஞைாயத்தின் லபாறுப்பாகும். 
ப ய ன் ப ா ட் டி ற் கு க  ல க ா ண டு வ ே ப் ப ட ா � 
நிெங்கச்ளக கிோேக சகவிசனஞர்கள், 
க ச ட நி ச ெ  ஊ ழி ய ர் க ள் ,  ம ை ச வ 
லையமவார் ஆகிமயாருககு அவர்கள் லையயும் 
மைசவகளுககுக சகோ்ாக இப்பஞைாயத்து 
வழங்கியது. 

ைமூகத்தின்  நடுத்�ே வர்ககோனது சிறிய 
ேன்ைப்�ார்கள், சிறு கசடகள் சவத்திருப்மபார், 
ஹககீம் (ேருத்துவர்கள்), இசைக கசெஞர்கள், 
ஏசனய கசெஞர்கள், முகொய நிர்வாகத்தின் 
கீழ்நிசெ அலுவெர்கள் ஆகிமயாசேக 
லகாணடிருந்�து. ஊதியம் லபறும் ஒரு வர்ககமும் 
இருந்�து. இவர்கள் ‘ே�ாத்-இ-ோஷ்’ எனப்பட்ட 
ோனியத்ச� முகொயப் மபேேைரிடமிருந்தும், 
உள்ளூர் ஆட்சியா்ளர்கள், ஜமீன்�ார்கள் 
ஆகிமயாரிடமிருந்தும் லபற்்னர். இவர்கள் 
கிோேத்து மேன்ேககளின் ஒரு பகுதியாக ோறி 
கிோேத்ச�யும் நகேத்ச�யும் இசணககின்் 
கணணிக்ளாய இருந்�னர். தில்லி, ஆகோ, 

மநேடியாகக க்ளத்தில் இ்ங்கமவ பாேசீகத்திற்குத் 
�ப்பிச் லைன்் இ்ளவேைர் அகபர் அங்கிருந்து 
திரும்பமவயில்செ. 1689இல் ைாம்பாஜி சகது 
லையயப்பட்டுக லகால்ெப்பட்டார். பீஜப்பூர், 
மகால்லகாணடா சுல்�ானியங்கள் முற்றிலுோகச் 
ைேணசடயும் அ்ளவுககுத் �ள்்ளப்பட்டன.

ஔ ே ங் க சீ ப் பி ன்  ஆ ட் சி யி ன் 
இறுதிப்பகுதியில் மபேேசு சிச�வசடயத் 
ல�ாடங்கியது. ஔேங்கசீப்பின் இ்ப்பிற்குப் பின் 
ம�ான்றிய “பின்ல�ாடர்ந்� அேசுக்ளால்”  மபேேசின் 
சிச�வு விசேவுபடுத்�ப்பட்டது. மபேேசு எளிதில் 
சகயா்ள முடியா� அ்ளவிற்கு விரிந்�து. மபேேசின் 
ல�ாசெதூேப் பகுதிகச்ள மேொணசே லையயக 
கூடிய அ்ளவுககுப் மபாதுோன நம்பிகசகககுரிய 
நபர்கச்ள ஔேங்கசீப் லபற்றிருககவில்செ. 
அவருசடய அேசியல் எதிரிகள் பெர் முகொயர் 
ஆதிககத்ச� மீறி சு�ந்திே அேைர்க்ளாகப் பிேகடனம் 
லைய�னர். �ககாண விவகாேங்களில் ஔேங்கசீப் 
�ன்சன முழுசேயாக ஈடுபடுத்திகலகாணடது 
மபேேசின் ஏசனய பகுதிகளில் ம�ான்றிய 
எதிர்ப்புகச்ள எதிர்லகாள்்ளவிடாேல்  அவசேத் 
�டுத்�து. ஔேங்கசீப் ேேணேசடந்� சிறிது 
காெத்திமெமய இந்திய அேசியலில் முகொயப் 
மபேேசு ஒரு ஆற்்ல்மிகக ைகதியாக இல்ொேல் 
ேச்ந்�து.

ஔேங்கசீப் ‘ஜிஸியா’ வரிசய மீணடும் 
விதித்�ார். புதிய மகாவில்கள் கட்டப்படக 
கூடால�னவும் ஆசணகள் பி்ப்பித்�ார். ஆனால் 
பசழய மகாவில்களில் பழுது நீககும் பணிகள் 
அனுேதிககப்பட்டன. இந்நடவடிகசககள் 
அவருசடய ே� நம்பிகசககளில் ேட்டும் 
மவர்லகாணடு இருககவில்செ; ோ்ாக அேசியல் 
நிர்பந்�ங்களிலும் அசவ மவர்லகாணடிருந்�ன. 
ஜிஸியா வரி இந்தியாவில் பெ ஆணடுக்ளாக 
விதிககப்பட்டது. ஆனால் ஓர் உணசேயான 
முஸலீோக, வழககோக விதிககப்படும் 
நிெவரிககு மேொக வசூலிககப்பட்ட 
‘அப்வாப்’ என்னும் வரிவசூசெ, அது ஷரியத் 
ைட்டத்�ால் ஏற்றுக லகாள்்ளப்படவில்செ 
என்் காேணத்திற்காக நிறுத்தினார். அச�ப் 
மபாெமவ மகாவில்கள் ல�ாடர்பான அவருசடய 
ைட்டங்களும் பழசேயானசவ. இச்ைட்டங்கள் 
அேசியல் பசகசேயிருந்� பகுதிகளில் ேட்டும் 
நசடமுச்யில் இருந்�ன. எங்மக அேசியல் 
பசகசேயில்ொேல் கீழ்ப்படியும் நிசெயிருந்�ம�ா 
அங்லகல்ொம் மகாவில்கள் கட்டுவ�ற்கு 
ஔேங்கசீப் லகாசடகச்ள அளித்துள்்ளார். 
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பசடகம்ளாடு நிெத்தின்மீதும் விவைாயிகளின் 
மீதும் ஆதிககம் லைலுத்�க கூடிய ைலுசககச்ளப் 
லபற்்வர்க்ளாய வி்ளங்கினர். அபுல் பாைல் 
�ன்னுசடய அயனி அகபரியில் ஜமீன்�ார்கள் 
ஆவ�ற்கானத் �குதிகச்ளயுசடய ைாதிகச்ளப் 
பட்டியலிடுகி்ார். லபரும்பாலும் இந்து மேல் 
ைாதிகச்ளச் மைர்ந்ம�ாரும் ேஜபுத்திேர்களும் 
ஜமீன்�ார்க்ளாக இருந்�னர். சிெ பகுதிகளில் 
முஸலீம்களும் ஜமீன்�ார்க்ளாக இருந்துள்்ளனர். 
ஜமீன்�ார்கள் குத்�சகப் பணத்ச� முச்யாகச் 
லைலுத்�த் �வறிய விவைாயிகச்ள நிெத்ச�விட்டு 
லவளிமயற்றும் உரிசேசயப் லபற்றிருந்�னர். 

முகொயச் ைமூகக கட்டசேப்பில் 
பிேபுகக்ளாக அங்கம் வகித்�வர்களில் 
லபரும்பாமொர் ேத்திய ஆசியா ேற்றும் 
ஈோனிலிருந்து வந்�வர்க்ளாவர். ஆப்கானியர், 
இந்திய முஸலீம்கள் (மஷயிகை�ாஸ 
என்்சழககப்பட்டனர்) ,  ேஜபுத்திேர்கள், 
ேோத்தியர் ஆகிமயாரும் பிேபுககள் என்னும் 
ைமூக மேன்சேநிசெசயப் லபற்றிருந்�னர். 
அகபருசடய ஆட்சிக காெத்தில் 15 
விழுககாடுககும் மேற்பட்ட பிேபுககள் 
ேஜபுத்திேர்கள் எனக கணககிடப்பட்டுள்்ளது. 
ோஜா ம�ாடர்ோல், ோஜா ோன்சிங், ோஜா 
பீர்பால் ஆகிமயார் அகபர் காெத்தில் 
புகழ்லபற்் பிேபுகக்ளாவர். ேஜபுத்திேர்கள் 
அேசு நிர்வாகத்திலிருந்� பல்மவறு 
பணியிடங்களுககுக காயஸ�ர்,  கத்ரி 
ைமூகத்ச�ச் மைர்ந்�வர்கச்ள நியமித்�னர். 
ஜஹாங்கீர், ஷாஜகான், ஔேங்கசீப் ஆகிமயார் 
ேோத்தியசேப் பிேபுகக்ளாக நியமித்�னர். 
எடுத்துககாட்டாக சிவாஜியின் �ந்ச� ஷாஜி சிெ 
காெம் ஷாஜகானிடம் பணியாற்றினார். 

பம�ப்பூர் சிகரி, ொகூர், அகேதுநகர், டாககா, 
முல்�ான் ஆகியன மபேேசின் முககியோன 
நகேங்க்ளாகும். அசவ ைேகாெ ஐமோப்பிய 
நகேங்க்ளான ெணடன், பாரிஸ மபான்்வற்றிற்கு 
இசணயாகக கரு�த்�கக நிசெயிலிருந்�ன. 

சி்ப்பு உரிசேகச்ளயும் �னிச் 
ைலுசககச்ளயும் லபற்றிருந்� வர்ககத்�ாருககும் 
அவற்ச்ப் லபற்றிோ� வர்ககத்�ாருககும் 
இசடமய வாழ்கசகத் �ேத்திலிருந்� 
ைேத்துவமின்சே ல�ளிவாகத் ல�ரிந்�து. 
ைமுகத்தின் அடிேட்டத்திலிருந்� ேககளில் 
ஆணகள் ‘ெங்மகாடு’ எனப்பட்ட லக்ளபீேத்ச�யும் 
லபணகள் மைசெசயயும் அணிந்�னர். 
ஏசழேககள் ேண வீடுகளில் வசித்�னர். 
அவர்களுசடய உணவு மகாதுசே ைப்பாத்தி, 
பருப்புகள், காயகறி ஆகியன. முகொய 
ைமூகத்தில் உரிசேகச்ளயும் ைலுசககச்ளயும் 
லபற்றிருந்� ஜமீன்�ார்கச்ளயும், பிேபுககச்ளயும் 
லகாணடிருந்� வர்ககம் ஆடம்பேோன 
வாழ்கசகசய வாழ்ந்�னர். ேன்ைப்�ாரிக்ளான 
பிேபுககள் ஜாகீர்கச்ள (நிெோனியங்கச்ள) 
�ங்கள் �குதிகமகற்் ஊதியோகப் 
லபற்றிருந்�னர். இவர்கள் அடககுமுச், சுேணடும் 
இயல்புகச்ளக லகாணடிருந்�னர். பிேபுககள் 
அதிக எணணிகசகயிொன பணியா்ளர்கச்ளயும் 
கு தி ச ே க ச ்ள யு ம்  ய ா ச ன க ச ்ள யு ம் 
ேற்்வற்ச்யும் லபற்றிருந்�னர். அவர்கள் 
கனிேேங்கச்ளக லகாணட ம�ாட்டங்கச்ளயும், 
நீமோசடகச்ளயும் லகாணடிருந்� அழகிய 
வீடுகளிலும் வசித்�னர். மநர்த்தியான ஆசடகச்ள 
அணிந்�னர். 

ஆதிகக இனங்கச்ளயும் ைாதிகச்ளயும் 
மைர்ந்� ஜமீன்�ார்கள் ஆயு�ம் ஏந்திய 

ோஜாோன்சிங் ோஜாபீர்பால் ோஜாம�ாடர்ோல்
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ம�சவயான ேேங்கச்ளக காடுகள் ஈந்�ன. 
லநைவு லையமவார் உருச்ளகள் லையமவார்ககுத் 
ம � ச வ ய ா ன  ப க கு வ ப் ப டு த் � ப் ப ட ா � 
பட்சடசய வழங்கியது. இரும்புச் சுேங்கப் 
பணியா்ளர்களுககும்,  உமொகங்கச்ள 
உருககுமவாருககும் ம�சவப்பட்ட ேேககரிசயக 
லகாடுத்�து. ஆகமவ உற்பத்தியா்ளர்களுககும்  
காடுகளுககுோன உ்வு மிக லநருககோக 
இருந்�து. 

கிோேப் பு்ங்களில் பல்வசகப்பட்ட 
வர்ககங்கச்ளச் மைர்ந்� ேககள் மவ்ளாணசேயில் 
ஈ டு ப ட் டி ரு ந் � ன ர் .  ம வ ்ள ா ண ச ே ம ய 
லபாரு்ளா�ாேத்தின் அடித்�்ளம். லைாத்துககள் 
சவத்துகலகாள்்ள உரிசே ேறுககப்பட்ட, 
நிெேற்் ஏசழ விவைாயிகள் ேககள் ல�ாசகயில் 
ஏ்த்�ாழக கால் பங்கிருந்�னர். ஜமீன்�ார்களும் 
கிோேத் �செவர்களும் ஏோ்ளோன நிெங்கச்ளக 
லகாணடிருந்�னர். அவற்றில் பணி லையய 
மவசெயாட்கள் அேர்த்�ப்பட்டு அவர்களுககான 
ஊதியம் பணோகமவா லபாரு்ளாகமவா 
வழங்கப்பட்டது. கிணற்று நீர்ப் பாைனமே முககியப் 
பாைன முச்யாக இருந்�து. 

ேபி, காரிப் ஆகிய இரு மவ்ளாண 
பருவங்களில் பயிர் லையயப்பட்டப் பயிர் 
வசககச்ள அயனி அகபரி பட்டியலிடுகி்து. 
புசகயிசெயும் ேககாச் மைா்ளமும் பதிமனழாம் 
நூற்்ாணடில் அறிமுகோயின. அ�ற்குப் பின்னமே 
மி்ளகாயும் மவர்ககடசெயும் அறிமுகோயின. 
அன்னாசிப்பழம் பதினா்ாம் நூற்்ாணடில் 
அறிமுகோனது. ஒட்டுமுச்யில் பெ ோம்பழ 
ேகங்கச்ள மபார்த்துகீசியர் வ்ளர்த்�ார்கள். 
உருச்ளககிழங்கு, �ககாளி, லகாயயா ஆகியசவ 
பின்னர் வந்�ன. அவுரி ேற்றுலோரு முகொய 
காெ முககிய வணிகப் பயிோகும். பட்டு உற்பத்தி 
வங்கா்ளத்தில் பிேமிப்பூட்டும் வ்ளர்ச்சிசயப் லபற்று 
உெகச் ைந்ச�ககு அதிகோன பட்டுத்துணிசய 
அனுப்பி சவககும் �செசேப் பட்டு உற்பத்தி 
சேயோயிற்று. 

வி வ ை ா யி க ள்  நி ெ வ ரி ச ய ச் 
லைலுத்துவ�ற்குக கட்டாயப்படுத்�ப்பட்ட�ால் 
அவர்கள் �ங்கள் உபரிசயச் ைந்ச�யில் 
விற்்ாக மவணடியதிருந்�து. முகொய ஆளும் 
வர்ககத்�ாருககு நிெவரிமய மிக முககியோன 
வருவாயாகும். அது விச்ளச்ைலில் ஒரு பங்காகும். 
அேசு நிர்வாகம் நிெத்தின் உற்பத்தித் தி்சன 

வாழ்கசகயில் மேம்பாடு அசடவ�ற்கான 
வாயப்புகள் இந்தியாவில் அதிகம் இருந்��ால் 
ேத்திய ஆசியாவிலிருந்து ல�ாடர்ந்து புெம்லபயர்�ல் 
நசடலபற்்து. இப்புெம் லபயர்�ல் பல்வசகப்பட்டக 
கூறுகள் ஒருங்கிசணவ�ற்கு வழிவகுத்துப் 
பணபாட்டிற்குச் லைழுசே மைர்த்�து. பிேபுககள் 
இன அடிப்பசடயில் பிரிந்திருந்�ாலும் அவர்கள் 
கூட்டிசணந்� வர்ககோக, பாேசீக இந்திய 
ஓவியர்கச்ளயும் இசைககசெஞர்கச்ளயும் 
ஆ�ரித்��ன் மூெம் ஒரு ைேேைம் ைார்ந்� 
பணபாட்சட முன்லனடுத்�னர். 

ைாதிமுச் ஒரு மேொதிகக 
நிறுவனோக இருந்�து. கீழ்நிசெச் ைாதிகள் 
அதிகோன ஒடுககுமுச்ககு உள்்ளாயினர். 
ைமூகப் பாகுபாடுகளுககு எதிோகப் பகதி 
இயககம் புேட்சிகலகாடிசய உயர்த்தினாலும் 
வாயப்புகள் ேறுககப்பட்ட வறுசேயில் வாடிய,  
நிெேற்் விவைாயிகள் கட்டாய உசழப்புககு  
உட்படுத்�ப்பட்டனர். 

இந்துப் லபணகள் பருவேசடவ�ற்கு 
முன்மப திருேணம் லையது �ேப்பட்டனர். ேேபு 
வழிச் லைாத்துககளில் பங்கு லபறுவ�ற்கு 
குச்ந்�பட்ை உரிசேமய அவர்களுககு 
இருந்�து. உயர் ைாதிப் லபணகளிசடயில் 
வி�சவ ேறுேணம் �சடலையயப்பட்டிருந்�து. 
அன்்ாட வீட்டுமவசெகம்ளாடு லபணகள் 
நூல்நூற்்னர். மவ்ளாண பணிகளிலும் உ�வி 
லைய�னர். முகொய நிர்வாகம் மேல்ைாதிச் 
ைமூகங்களிசடமய நிெவிய உடன்கட்சட 
ஏறும் பழககத்ச� நிறுத்� முயற்சிகச்ள 
மேற்லகாணடது. முஸலீம் ேணப்லபணகள் 
திருேணத்தின்மபாது ‘ேகர் ’  எனும் 
பணப்பரிசை (ேணேகன் ேணேகளுககுக 
கட்டாயம் �ே மவணடிய பணம்) லபறுவ�ற்கு 
உரிசே லபற்றிருந்�னர். மேலும் பேம்பசேச் 
லைாத்துககளில் குடும்பத்திலுள்்ள ஆணகளுககுச் 
ைேேோக இல்ொவிட்டாலும் லபணகளும் ஓே்ளவு 
பங்குலபறும் உரிசேசயப் லபற்றிருந்�னர். 

14. 10 ஷோருளாதாரம்
முகொயப் லபாரு்ளா�ாேம் காடு ைார்ந்� மவ்ளாண 
லபாரு்ளா�ாேோகும். காடுகள் சகவிசனத் 
ல�ாழிொ்ளர்களுககுத் ம�சவயான கச்ைாப் 
லபாருட்கச்ள வழங்கியது. �ச்ைர், கப்பல்கட்டுமவார், 
மேல்பூச்சு ைாயம் �யாரிப்மபார் ஆகிமயார்ககுத் 
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�னது பருத்தித் துணி உற்பத்திககாகப் 
புகழ் லபற்றிருந்�து. காஷ்மீர் ைால்சவகளும் 
�சேவிரிப்புகளும் சகவிசனப் லபாருட்களின் 
உற்பத்திககுப் லபயர் லபற்றிருந்� 
ொகூரிலிருந்து விநிமயாகோகின. லபாருட்கள் 
இடம் விட்டு இடம் லைல்வ�ற்கு ‘உணடி’ 
என்்சழககப்பட்ட கடன் பத்திேங்கள் உ�வின. 
ஒருங்கிசணககப்பட்டிருந்� “ைோயகள்” (ஓயவு 
விடுதிகள்) வணிகர்களின் பயணங்கச்ள 
ஊககுவித்�ன. இந்து, முஸலீம், ைேணம் 
மபான்் அசனத்து ே�ங்கச்ளயும் ைார்ந்� 
வணிகர்கள் இருந்�னர். குஜோத்ச�ச் மைர்ந்� 
மபாோமுஸலீம்கள், ேஜபு�னத்து ோர்வாரிகள், 
மைாழேணடெக கடற்கசேைார்ந்� லைட்டியார்கள்,  
ேெபார் முஸலீம்கள் ஆகிமயார் புகழ்லபற்் 
வணிக ைமூகத்தினர் ஆவர். 

மேற்கு ஆசியா ஐமோப்பிய நாடுகள்  
ஆகியவற்றுடனான வணிகத்ச� ஐமோப்பியமே 
கட்டுப்படுத்தினர். இந்திய வணிகர்களின் 
பங்மகற்சப அவர்கள் கட்டுப்படுத்தினர். மேலும் 
லபருே்ளவிொன வ்ளங்கச்ளயும், மிகப்லபரும் 
ோணுவத்ச�யும் லகாணடிருந்�மபாதிலும் 
முகொய அேசு ஒரு கடற்பசடசயக லகாணட 
ைகதியாக இல்செ. �ாங்கள் ஒரு பெம் லபாருந்திய 
கடற்பசடச் ைகாப்�த்தில் வாழ்கிம்ாம் என்பச� 
அவர்கள் உணேவில்செ. முகொயப் மபேேசின் 
வீழ்ச்சிககு இதுவும் ஒரு காேணோகும். 

ஐமோப்பியர்கள் நறுேணப் லபாருட்கள், 
ைாயங்கள், வங்கா்ளப் பட்டு, ேஸலின், 
லைாேலைாேப்பான அச்சிடப்பட்ட துணி, ப்ளப்ளப்பான 
பருத்தித் துணி ஆகியவற்ச் இங்கும் லகாள்மு�ல்  
லைய�னர். இ�ற்கு ோ்ாக இந்தியா லபருே்ளவில் 
�ங்கத்ச�யும் லவள்ளிசயயும் இ்ககுேதி 
லைய�து. முகொயரின் லவள்ளி நாணய முச் 
லவள்ளிககான ம�சவசய அதிகரித்�து. 

14. 11 மதம்
முகொயர் காெம் புோண ேேபுகளின் 
அசனத்து அடிப்பசடக கூறுகளும் 
ல�ாடர்ந்து வலியுறுத்�ப்பட்ட�ற்குச் ைாட்சியாய 
இருந்�து. எணணிெடங்கா நம்பிகசககளும் 
அதிக எணணிகசகயிொன ேேபுகளும் 
நசடமுச்களும் வழககத்தில் இருந்��ால் 
இந்து ே�த்ச�  ஒரு மகாட்பாட்டுத் ல�ாகுப்லபனச் 
லைால்வது கடினோனது என்்ாலும் பேஸபே 

ேதிப்பிட்டு, நிெத்ச� அ்ளசவ லையது, லோத்� 
அ்ளசவ அடிப்பசடயாகக லகாணடு வரிசய 
நிர்ணயம் லைய�து. அகபர் ஜப்தி முச்சய 
(ம�ாடர்ோொல் அறிமுகம் லையயப்பட்ட 
முச்) பிேகடனம் லைய�ார். நிெத்தின் அ்ளவு, 
விச்ளவிககப்பட்ட பயிர் ஆகியவற்றின் 
அடிப்பசடயில் விவைாயி பணோகச் லைலுத்� 
மவணடிய வரி நிர்ணயிககப்பட்டது. பல்மவறு 
பகுதிகச்ளச் மைர்ந்� விவைாயிகள் ஒவலவாரு 
ஆணடும் லைலுத்� மவணடிய இவவரிகள் 
ல�ாடர்பான விவேங்கச்ளக லகாணட 
அட்டவசணகள் �ஸ�ர் என அசழககப்பட்டன. 

நகர்ப்பு்ப் லபாரு்ளா�ாேம் சகவிசனத் 
ல�ாழிற் கூடங்கச்ளச் ைார்ந்திருந்�து. 
பஞைடித்துப்பட்சட இடுபவர், நூல்நூற்மபார், 
லநயமவார், ைாயமேற்றுமவார், அச்சுப் 
பதிப்மபார், ைெசவச் லையமவார் என அதிக 
எணணிகசகயிொன ேககச்ளப் பருத்தியிசழத் 
ல�ாழிற் கூடங்கள் பணிகளில் அேர்த்திக 
லகாணடன.  இரும்பு, �ாமிே, சவேச்சுேங்கங்கள் 
அசேத்�ல்,  துப்பாககி �யாரித்�ல் மபான்்சவ 
ஏசனய முககியத் ல�ாழில்க்ளாகும். “கர்கானா” 
என்னும் ல�ாழிற்கூடங்களில் விசெயுயர்ந்� 
சகவிசனப் லபாருட்கள் உற்பத்தி லையயப்பட்டன. 
அேை குடும்பங்களுககுத் ம�சவயான 
லபாருட்கச்ள அேணேசன ைார்ந்� கர்கானாககள் 
உற்பத்தி லைய�ன. சகவிசனக கசெஞர்கள் 
உற்பத்தி லைய� ஆடம்பேப் லபாருட்கச்ள 
வர்த்�கர்கள் உள்ளூர் ேற்றும் ல�ாசெதூேச் 
ைந்ச�களுககு அனுப்பிசவத்�னர். 

்ர்ததகமும் ்ாணிகமும்
நாட்டின் அேசியல் ஒருங்கிசணப்பும் 
தி்சேமிகக ைட்டம் ஒழுங்குப் போேரிப்பும் 
சுறுசுறுப்பான வர்த்�கத்ச�யும் வாணிகத்ச�யும் 
உறுதிப்படுத்தின. உபரியானது நாட்டின் 
பல்மவறு பகுதிகளுககு ஆறுகளின் வழியாகவும், 
ோட்டு வணடிகளிலும், ஒட்டக வணடிகளிலும் 
ைாசெ வழியாகவும் லகாணடு லைல்ெப்பட்டன. 
பஞைாோ எனும் நாமடாடி வணிக இனககுழு 
லபருே்ளவிொன லபாருட்கச்ளத் ல�ாசெதூேப் 
பகுதிகளுககுக லகாணடு லைல்லும் நிபுணத்துவம் 
லபற்றிருந்�து. அரிசி, ைர்ககசே, ேஸலின் பட்டு, 
உணவு �ானியம் ஆகியவற்ச் ஏற்றுேதி 
லையவதில் வங்கா்ளம் முககிய சேயோகத் 
திகழ்ந்�து. மைாழேணடெக கடற்கசே, 
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�ாழ்த்�ப்பட்ட ைாதிகச்ளச் மைர்ந்�வர்க்ளாகவும் 
சகவிசனஞர்க்ளாகவும் மைசவ லையயும் 
ைமூகப் பிரிவினோகவும் இருந்�னர் என்பம�. 
கபீர் ஒரு லநைவா்ளர். ேவி�ாஸ ம�ால் ப�னிடும் 
ல�ாழிொளி. சைன் என்பவர் சிசகயெங்காேத் 
ல�ாழில் லைய�வர். �ாது பருத்திசயச் 
சுத்�ம் லையபவோவார். ஹரியானாசவச் 
மைர்ந்� ைத்னாமி ைமூகத்�வர் �ங்கச்ளக 
கபீர் ேற்றும் அவருசடய மபா�சனகளின் 
வழித்ம�ான்்ல்கள் எனக கூறுவதில் லபருசே 
லகாள்கின்்னர். ைேஸகிரு�மும் பாேசீகமும் 
நிர்வாக, அறிவுெக நடவடிகசககளின் 
லோழிக்ளாக இருகசகயில் பிோந்திய லோழிகள் 
�ங்கள் உயிர்த்துடிப்பு மிகக இெககிய ஆற்்செ 
லவளிப்படுத்தின. 

சீககிய மதம்
சீககிய ே�ம் ஒரு கடவுள் மகாட்பாட்சட 
முன்லனடுத்� இயககோகத் ம�ாற்்ம் லபற்று 
பின்னர் அங்கீகரிககப்பட்ட உெக ே�ங்களில் 
ஒன்்ாகப் பரிணமித்�து. சீககியரின் புனி� நூொன 
குரு கிேந்� ைாகிப் இஸொமிய ே� குருவான மஷக 
பரித், பகதி இயககப் புெவர்க்ளான நாேம�வர், கபீர், 
சைன், ேவி�ாஸ ஆகிமயாரின் மபா�சனகச்ள 
உள்்ளடககோயக லகாணடுள்்ளது. “கடவுள் 
ஒருவமே” என குரு நானக நம்பினார். அககடவுள் 
உருவேற்்வர், எங்கும் நிச்ந்திருப்பவர் 
எனக கூறினார். உருவ வழிபாட்சடயும் ே�ச் 
ைடங்குகச்ளயும் அவர் கணடனம் லைய�ார். 
அசனத்து ேககளின் மீதும் அன்பு லைலுத்து�ல், 
நன்லனறிசயக கசடப்பிடித்�ல், ஒழுககம் 
ஆகியவற்ச் பின்பற்றும்படி வற்புறுத்திக 
கூறினார். ைாதிமுச்சயக கணடனம் லைய�ார். 

பரிோற்்ம், லபரும்பாலுோன பகுதிகளில் 
ைேஸகிரு� லோழியில் லவளிப்பாடாகி, இந்து 
ே�த்தின் பெ பிரிவுகள் ஒமே ோதிரியான 
ேேபுத் ல�ாடர்புகச்ளயுே ஒமே ோதிரியான 
ல�யவங்கச்ளயும் லகாணடிருந்�ன. பதினாறு, 
பதிமனழு ஆகிய நூற்்ாணடுகள் சவணவ 
ே�த்தின் நூற்்ாணடுக்ளாகும். இோேர் 
வழிபாட்டு ேேசபத் �னது புகழ்லபற்் பகதிப் 
பாடல்கள் வழி முன்லோழிந்� து்ளசி�ாைர் 
(ோேைரி�ேனஸ) இோேசேக கடவுளின் 
அவ�ாேோகச் சித்�ரித்�ார். பகதியின் இெககு 
விஷ்ணுவின் ேற்ல்ாரு அவ�ாேோன 
கிருஷ்ணோனமபாது பகதியின் லவளிப்பாடு 
மேலும் உணர்ச்சிகேோயிற்று. 

இககாெகட்டத்தில் பகதி இயககம் 
லபரும் வ்ளர்ச்சி லபற்்து. கவிஞர்களும் 
இச்யடியார்களு ம் ந ாட்டின்  பெ 
பகுதிகளில் ம�ான்றினர். ைடங்குகச்ளயும் 
ைாதிமுச்சயயும் அவர்கள் விேர்ைனம் லையது 
மகள்விககுள்்ளாககினர். �ங்கள் பகதிசய 
லவளிப்படுத்துவ�ற்கு ைேஸகிரு� லோழிசயப் 
பயன்படுத்�ாேல் ேககளின் லோழிசயப் 
பயன்படுத்தினர். அவர்களின் முற்மபாககான 
சிந்�சனகள் கருத்ச�க கவரும் லோழிநசடயில் 
இசைமயாடு பாடப்பட்டமபாது அசவ 
ேககளிசடமய பிேபெோயின. வல்ெபாச்ைாரியார் 
அவருசடய ேகன் வித்�ால்நாத் ஆகிமயார் 
கிருஷ்ண வழிபாட்சடப் பேப்புசே லைய�னர். 
இப்பிரிசவப் பின்பற்றிய சூர்�ாஸ சூர்-ைோவளி  
என்னு ம் இெககியத்ச� உள்ளூர் 
லோழியில் எழுதினார். ஏகநா�ர், துககாோம் 
ஆகிமயார் ேகாோஷ்டிோசவச் மைர்ந்� பகதி 
இயககக கவிஞர்க்ளாவர். வியாைோயோல் 
பிேபெப்படுத்�ப்பட்ட கர்நாடகத்ச�ச் மைர்ந்� பகதி 
இயககோன ‘�ைரு�ா’ இயககம் �ாழ்த்�ப்பட்ட 
ைாதிகச்ளச் மைர்ந்ம�ாரின் இயககோக ோறியது. 

பகதி இயககத்தின் மிக முககிய 
ஆளுசே கபீர் ஆவார். இவர் முழுசேயான 
ஒரு கடவுள் மகாட்பாட்சட முன்சவத்�ார். 
உருவ வழிபாட்சடயும் ைடங்குகச்ளயும் 
ைாதிமுச்சயயும் கணடித்�ார். எளிய லோழி 
நசடயில் எழு�ப்பட்ட இவரின் பாடல்கள் 
வாயலோழியாகமவ வடஇந்தியாவின் லபரும் 
பகுதிகளில் பேவியன. 

பகதி இயககப் புெவர்கச்ளப் பற்றி 
ஆர்வமூட்டக கூடிய லையதி யால�னில் அவர்கள் 

கபீர்
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பயன்படுத்தி நீசேக குளிர்விககும் முச்சயப் 
பேவொககிய லபருசே அகபசேச் ைாரும். 
கப்பலின் ஒட்டகம் எனச் லைால்ெப்படும் ல�ாழில் 
நுட்பத்ச� உெகத்திமெமய கணடறிந்� 
மு�ல் ேனி�ர் என அகபர் புகழப்படுகின்்ார். 
இத்ல�ாழில் நுட்பத்தின்படி ஒரு லபரிய படகின் 
மீம� கப்பல் கட்டப்படும். அவவாறு கட்டப்படுவது 
அககப்பல்கச்ளக கடலுககுள் லகாணடு லைல்வச� 
எளி�ாககியது. ஒருசிெ இயந்திேத் ல�ாழில்நுட்ப 
ைா�னங்கச்ள இறுககோக இசணப்ப�ற்கான 
திருகாணிகள், உடல் உசழப்பாலும் 
வார்க்ளாலும் இயககப்படும் துச்ளப்பான், 
சவேத்ச� பட்சட தீட்டும் கருவி மபான்்சவ 
பயன்பாட்டில் இருந்�ன. மவ்ளாண கருவிகள் 
முன்னர் இருந்��ச�ப் மபாெமவ ல�ாடர்ந்�ன. 
அசவ லபரும்பாலும் ேேத்�ாொனசவ. 
உமொகவியசெப் லபாருத்�ேட்டிலும் வார்ப்பு 
இரும்சப உற்பத்தி லையய இயொேல்மபானது 
லபரும் பின்னசடவாகும். வேொற்்றிஞர் 
இர்பான் ஹபீப் இந்தியாவின் பின்�ங்கிய 
நிசெசயக கீழ்ககணடவாறு பதிவு லையகி்ார். 
ல�ாழில் நுட்பத்தில் இந்தியாவின் பின்�ங்கிய 
நிசெ லவளிப்பசடயாகத் ல�ரிகி்து. இந்தியப் 
பசடகளில் மேட்ச் ொக எனப்படும் பசழய 
பாணியிொனத் துப்பாககிகள் அதிகோன 
பயன்பாட்டில் இருந்�மபாது ஐமோப்பாவில் 
பிளின்ட்ொக எனப்படும் நவீனத் துப்பாககிகள் 
பயன்பாட்டிற்கு வந்துவிட்டன. லைெவு மிகக 
லைம்பிொன பீேங்கிகச்ள இந்தியா ல�ாடர்ந்து 
பயன்படுத்தி வந்�மபாது ஐமோப்பாவில் 
முன்ன�ாகமவ அசவ பயன்பாட்டிலிருந்து 
நீங்கிவிட்டன. இ�ற்குக காேணம் பதிமனழாம் 
நூற்்ாணடில்கூட இந்தியாவால் வார்ப்பிரும்சப 
உற்பத்தி லையய இயொேல் மபானம�யாகும். 

கட்ைைககரல
முகொயர் காெத்தில் 
கட்டடக கசெயில் ஏற்பட்ட 
ேகத்�ான வ்ளர்ச்சி உெகக 
கசெயில் குறிப்பிடத்�ககக 
கட்டோகும்.  கூணடு 
வடிவிொன குமிழ்கச்ளக 
ல க ா ண ட  க வி ச க 
ோடங்க்ளாலும், ஒப்பசனகள் மிகுந்� கெங்கசே 
வி்ளககம் மபான்் மகாபுேங்க்ளாலும், நான்கு 
மூசெகளிலும் எழுப்பப்பட்டுள்்ள ஸதூபி 
ோடங்க்ளாலும் படங்கள் வசேயப்பட்டு 

சூபியிஸம்
சூபியி்ம் என்பது இஸொமின் உள்ளுணர்வு 
ைார்ந்� இச்நிசெ இசணப்சப முன்சவககும் 
ஒரு ே�க மகாட்பாடாகும். ஈோனில் உ�யோன 
இகமகாட்பாடு இந்தியாவில் லைழித்து வ்ளர்ந்�து. 
சவதீக முஸலீம் இச்யியொ்ளர்களுககு ஷரியத் 
முன் சவககும் கட்டுப்பாடுகச்ள சூபியி்ம் 
நிச்மவற்றுகின்் வசே அது ஏற்புசடய�ாகமவ 
இருந்�து. 

கிறிதத்ம் 
ஐமோப்பிய வணிகரின் வருசகமயாடு பிோன்ஸிஸ 
மைவியர், ோபர்ட்-டி-லநாபிலி மபான்் கிறித்�வச் 
ே�ப் பேப்பா்ளர்களும் இந்தியா வந்�னர். 
ல�ாடகககாெக கிறித்�வச் ே�ப் பேப்பா்ளர்கள் 
கத்ம�ாலிககர்க்ளாவர். மடனியர்களின் ஆ�ேவின் 
கீழ் மு�ல் லூத்�ேன் ே�ப் பேப்பா்ளர்கள் 1706இல் 
�ேங்கம்பாடிககு வந்�னர். அவர்களில் ஒருவோன 
சீகன்பால்கு விவிலியத்தின் புதிய ஏற்பாட்சட 
1714இல் �மிழில் லோழியாககம் லைய�ார். 
லவகுவிசேவில் பசழய ஏற்பாடும் �மிழில் 
லோழியாககம் லையயப்பட்டது. 

14. 12 அறிவியலும் ஷதாழில்நுட்ேமும்
முஸலீம் கல்வி நிறுவனங்க்ளான ே�ே்ாககள் 
முஸலீம் இச்யியலின் மீம� அதிகக கவனம் 
லைலுத்தியது. வாேணாசி மபான்் மிகச் சி்ந்� 
கல்வி சேயங்களில் மஜாதிடம் கற்றுத்�ேப்பட்டது. 
ஐமோப்பாவிலிருந்� பல்கசெக கழகங்களுககு 
நிகோக இந்தியாவில் கல்வி நிறுவனங்கள் 
இல்செலயன பிோன்ஸ நாட்டுப் பயணி லபர்னியர் 
குறிப்பிடுகி்ார். இ�னால் அறிவியல் பாடங்கச்ளக 
கற்பிப்பது இயொ� நிசெயில் இருந்�து. 
இருந்�மபாதிலும் கணி�ம், வானியல் ஆகியவற்றின் 
மீது கவனம் லைலுத்�ப்பட்டது. அகபரின் அசவகக்ளப் 
புெவோன லபயசி பாஸகேச்ைாரியரின் புகழ்லபற்் 
கணி� நூொன லீொவதிசய லோழிலபயர்த்�ார். 
முகொயர் காெத்தில் ஐமோப்பியர் இந்தியாவில் 
இருந்�ாலும் இந்தியக ைமூகத்தின் மீது அவர்கள் 
லைல்வாககுச் லைலுத்�வில்செ. 

நீர் இச்ப்ப�ற்காகப் பெ பீப்பாயகள் 
இசணககப்பட்டச் ைககேோன பாேசீகச் ைககேம் 
பாபர் காெத்தில் அறிமுகோனது. வரிசையாக 
விசைச் ைககேங்கள் லபாருத்�ப்பட்டச் ைற்ம் 
கடினோன நீர் இச்ககும் இயந்திேம் 
பம�பூர் சிகரியில் நிறுவப்பட்டது. லவடியுப்சப 
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இதிேத் உத் ல�ௌொவுககாக எழுப்பிய 
கல்ெச்மய முழுவதும் லவள்ச்ள நி்ப் பளிங்குக 
கற்க்ளால் முகொயர் கட்டிய மு�ல் கட்டடோகும். 

ஷாஜகான் காெத்தில் முகொயக 
கட்டடககசெ அ�ன் சிகேத்ச� எட்டியது. 
�ாஜ்ேஹால் முழுவதும் பளிங்குக கற்க்ளால் 
உயர்த்�ப்பட்ட �்ளத்தின் மீது கட்டப்பட்ட�ாகும். 
சேயத்தில் பின்லனாதுங்கிய வாயிலுககு 
மேல் குமிழ்வடிவக கவிசக ோடத்ச�யும் 
அச�ச் சுற்றி நான்கு ஸதூபி ோடங்கச்ளயும் 
நான்கு மூசெகளிலும் நான்கு �னித்�னியான 
மகாபுேங்கச்ளயும் (மினார்) லகாணடு அசேந்� 
இந்நிசனவிடம் உெகப்புகழ் லபற்றுள்்ளது. 
திவானி ஆம், திவானி காஸ, மோதி 
ேஹால், ஹுேேஹால் மபான்் பிேமிப்பூட்டும் 
கட்டடங்க்ளால் சூழப்பட்டுள்்ள லைங்மகாட்சட 
ஷாஜகான் காெத்து கட்டடககசெத் தி்ன்கச்ளப் 
பிேதிபலிககின்்ன. ஆகோ மகாட்சடயிலிருககும் 
மோதி ேசூதி முழுவதும் பளிங்குத் கற்க்ளாொனது. 
தில்லியிலுள்்ள கம்பீேோன வாயிற் பகுதியில் 
வரிசையான கவிசக ோடங்கள், உயேோன 
லேலி�ான மகாபுேங்கள் (மினார்) ஆகியவற்ச்க 
லகாணடுள்்ள ஜும்ோ ேசூதி ஆகியன ஷாஜகானால் 
கட்டடப்பட்ட முககிய ேசூதிக்ளாகும். ஷாஜகான், 
ஷாஜகானாபாத் என்் லபயரில் ஒரு நகேத்ச�மய 
(இன்ச்ய பசழய தில்லி) உருவாககினார். 
இங்கு�ான் லைங்மகாட்சடயும் ஜும்ோ ேசூதியும் 
அசேந்துள்்ளன. ஔேங்கசீப் காெத்தில் 
ொகூரில் பாதுஷாகி ேசூதி கட்டப்பட்டது. மேலும் 
ஔேங்காபாத்தில் ேபீயா உத் ல�ௌோணியின் 
பளிங்கிொன கல்ெச்யும் கட்டப்பட்டது. 
இககல்ெச் பீபிேகபாோ (லபணணின் கல்ெச்) 
என்்சழககப்படுகி்து. 

ஜஹாங்கீர், ஷாஜகான் ஆகிமயார் 
உருவாககிய ஷாலிேர் ம�ாட்டங்கள் இந்தியத் 
ம�ாட்டக கசெயில் குறிப்பிடத்�ககசவ 

பதிககப்பட்ட ஓடுக்ளாலும் அெங்கரிககப்பட்ட லபரிய 
வடிவங்களுககு முகொயக கட்டடங்கள் லபயர் 
லபற்்சவயாகும். பாபர், ஹுோயூன் காெங்களில் 
கட்டப்பட்ட ேசூதிகள் கட்டடககசெ ரீதியாக 
முககியத்துவம் உசடயசவயல்ெ. சூர் வம்ைத்து 
அேைர்கள், தில்லியில் புோணகிொ, பீகாரில் ைைாேம் 
என்னுமிடத்தில் கட்டிய லஷர்ஷா, இஸொம் ஷா 
ஆகிமயாரின் கல்ெச்கள் மபான்் கணகச்ளக 
கவரும் கட்டடங்கச்ள விட்டுச் லைன்றுள்்ளனர். 
புோணகிொவில் உயர் அேண படியடுககு  
நசடமேசடயில் கட்டடப்பட்டுள்்ள கல்ெச்கள், 
நாற்பு்மும் சூழ்ந்துள்்ள நீர் நிசெகள் ஆகியன 
நவீனக கூறுக்ளாகும்.

அகபர் ஆட்சிக காெத்தில் ஹுோயூனின் 
கல்ெச் உயர்த்�ப்பட்ட �்ளத்தின் மீது 
சவககப்பட்டது. சுற்றிலும் ம�ாட்டங்கள் 
அசேககப்பட்டன. பாேசீகக கட்டடககசெ 
வல்லுநர்க்ளால் வடிவசேககப்பட்டு இந்தியக 
கசெஞர்க்ளால் கட்டப்பட்ட இககல்ெச் 
எதிர்காெத்தில் பின்பற்றுவ�ற்கு முன்ோதிரியாயத் 
திகழ்ந்�து. ேணற்கற்பாச்க்ளால் கட்டப்பட்ட 
ஆகோ மகாட்சட ேஜபுத்திே பாணிகச்ள 
இசணத்துக கட்டப்பட்ட�ற்கு ஒரு 
எடுத்துககாட்டாயத்  திகழ்கி்து. அகபரின் புதிய 
�செநகோன பம�பூர் சிகரி மகாட்சடக்ளால் 
சூழப்பட்ட எழுச்சியூட்டும் பெ கட்டடங்கச்ளக 
லகாணடுள்்ளது. பம�ப்பூர் சிகரியின் ேசெப்பூட்டும் 
வாயிற்பகுதியும், அகபர் சிகப்புநி்  ேற்றும் 
பளிங்குக கற்க்ளால் கட்டிய புெந்�ர்வாைாவும் 
மநர்த்தியான கட்டடககசெயில் முகொயரின் 
ைா�சனக்ளாகக  கரு�ப்படுகின்்ன. ஆகோவுககு 
அருமக சிககந்�ோவிலுள்்ள அகபரின் கல்ெச் 
ோடம் சிெ லபௌத்� கட்டடககசெக கூறுகச்ளயும் 
லகாணடுள்்ளது. இது அகபரின் காெத்தில் 
ல�ாடங்கப்பட்டு ஜஹாங்கீரின் காெத்தில் நிச்வு 
லபற்்து. ஜஹாங்கீர் நூர்ஜகானின் �ந்ச�யான 

லைங்மகாட்சட பம�பூர்சிகரி – பஞச் ேஹால் புெந்�ர்வாைா

athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



5 5முகலாயப் பேரரசு

ேேசபத் ல�ாடர்ந்�ார். ஆனால் ஔேங்கசீப்பின் 
அெட்சியத்�ால் ஓவியர்கள் நாட்டின் பல்மவறு 
பகுதிகளுககுக கசெந்து லைன்்�ன் மூெம் 
பிோந்திய அ்ளவில் ஓவியககசெ வ்ளர்ந்�து. 

இரசயும் நைனமும்
பெ லேல்லிசைப் பாடல்கச்ள இயற்றிய 
குவாலியசேச் மைர்ந்� �ான்லைன் ஏசனய 
35 இசைக கசெஞர்கம்ளாடு அகபோல் 
ஆ�ரிககப்பட்டார் என அயனி அகபரி 
குறிப்பிடுகின்்து. ஜஹாங்கீரும் ஷாஜகானும் 
இசைசய ஆ�ரித்�வர்கம்ள. ஔேங்கசீப் இசைககு 
எதிோனவர் என்் லபாதுக கருத்ல�ான்று 
நிெவுகி்து. ஆனால் அவருசடய காெத்தில்�ான் 
இந்தியாவின் லைவவியல் இசை குறித்� பெ 
நூல்கள் எழு�ப்பட்டன. அவருசடய அேசிகளும் 
இ்ளவேசிகளும் பிேபுககளும் ல�ாடர்ந்து இசைககு 
ஆ�ேவு �ந்�னர். பிற்காெ முகொய அேைர்களில் 
ஒருவோன முகேது ஷா இசைத்துச்யில் முககிய 
வ்ளர்ச்சிகள் ஏற்படக காேணோக இருந்�ார். 
பாபர் நாோ, பாதுஷா நாோ ஆகிய நூல்களில் 
இசைககருவிகம்ளாடு லபணகள் நடனோடும் 
ஓவியங்கள் இடம் லபற்றுள்்ளன. 

இலககியம்
பாேசீகம், ைேஸகிரு�ம் ேற்றும் பிோந்திய லோழிகள் 
முகொயர் காெத்தில் நன்கு வ்ளர்ச்சியசடந்�ன. 
முகொயப் மபேேசிலும் �ககாண அேசுகளிலும் 
பாேசீக லோழிமய நிர்வாக லோழியாக இருந்�து. 
ேஜபுத்திே அேசுகளின் மீதும் அம்லோழி �ாககத்ச� 
ஏற்படுத்திய�ால் அவற்றின் நிர்வாகத்தில் பெ பாேசீகச் 
லைாற்கள் இடம் லபற்்ன. ’அகபர் நாோ’ என்னும் 
நூலில் அகபரின் வேொற்ச் அபுல் பாைல் ல�ாகுத்து 
வழங்கியுள்்ளார். முகொய நிர்வாகத்ச�ப்பற்றி அவர் 
அயனி அகபரியில் விவரித்துள்்ளார். அறிவியல், 
புள்ளியியல், புவியியல், பணபாடு ஆகியவற்றின் மீது 
’அயனி அகபரி’ லகாணடுள்்ள அககச்ககாகமவ 
அது பாோட்டப்பட மவணடும். அப்துல் ஹமீது ெமகாரி, 
முகேது வரிஸ ஆகிய இருவரும் இசணந்து 
எழுதிய ஷாஜகான் வாழ்கசக வேொ்ான ’பாதுஷா 
நாோ’ அயனி அகபரிசய முன்னு�ாேணோகக 
லகாணடு எழு�ப்பட்டம�. ஔேங்கசீப்பின் மு�ல் 
பத்�ாணடு காெ ஆட்சிசயப் பற்றி ஆெம்கீர் நாோ 
என்னும் நூசெ எழுதிய முகேது காஸிம் இம� 
முச்சயத்�ான் பின்பற்றினார். பாபரின், ைகாட்டி 
துருககிய லோழியில் எழுதிய சுயைரிச�சய அப்துல் 

ஆகும். மிகப் லபரும் கட்டிடங்கச்ளத் �விேப் 
லபாதுப்பயன்பாட்டிற்காகவும் பெ கட்டுோனப் 
பணிகச்ள முகொயர் மேற்லகாணடனர். 
அவற்றுள் ேகத்�ானது ஜான்பூரில் மகாேதி 
ஆற்றின் குறுகமக கட்டப்பட்டுள்்ளப் பாெோகும். 
முகொயரின் மிகவும் மபாற்்த்�ககச் ைா�சன 
தில்லிககு நீர் லகாணடுவரும் மேற்கு யமுனா 
கால்வாசயக கட்டிய�ாகும். 

முகொயக கட்டடககசெ நாட்டின் 
பல்மவறு பகுதிகளில் மகாவில் கட்டுோனங்களின் 
மீதும் லைல்வாககுச் லைலுத்தியது. ேதுோவுககு 
அருமக பிருந்�ாவனத்தில் உள்்ள மகாவிந்ம�வ 
மகாவிலிலும்,  ேத்தியப்பிேம�ைம் ஓரிைாவிற்கு 
அருமகயுள்்ள ைதுர்டிஜ் என்னும் இடத்திலுள்்ள 
பீர்சிங் மகாவிலிலும் முகொயக கட்டிடககசெயின் 
�ாககத்ச�க காணொம். 

ஓவியம்
முகொயர் காெ ஓவியம் பன்னாட்டு 
அ்ளவிொன அங்கீகாேத்ச�ப் லபற்்து. 
முகொயரின் நுண ஓவியங்கள் உெகத்தின் 
பெ அருங்காட்சியகங்களில் முககிய இடம் 
வகிககின்்ன. குஜோத், ோ்ளவம் ஆகிய 
பகுதிகளில் உயிர்ப்புடன் லையல்பாட்டிலிருந்� 
இந்திய ஓவிய ேேபுகள், மேற்காசிய ஓவிய 
ேேபுகளின் லைல்வாகமகாடு இசணந்து ஓவியக 
கசெயின் மீது ஆழோன �ாககத்ச� ஏற்படுத்தின. 
ேத்திய ஆசியாவிலிருந்து ஹூோயூமனாடு 
இந்தியா வந்� நுண ஓவியக கசெஞர்க்ளான 
அப்துல் ைேத், மீர் சையத் அலி ஆகிமயாரிடமிருந்து 
இந்திய ஓவியர்கள் ஊககம் லபற்்னர். இெககிய 
நூல்கச்ள வி்ளககும் லபாருட்மட ஓவியங்கள் 
லபரிதும் வசேயப்பட்டன. பாேசீக லோழியில் 
எழு�ப்பட்ட ேகாபாே�த்திலும், அயனி அகபரியிலும் 
பெ ஓவியங்கள் இடம் லபற்றுள்்ளன. �ஷ்வந்த், 
பைவன் ஆகிமயார் அகபரின் அசவசய 
அெங்கரித்� முககிய ஓவியர்க்ளாவர். 
ஐமோப்பிய ஓவியங்கள் மபார்த்துககீசியப் 
பாதிரிோர்க்ளால் அகபரின் அசவயில் 
அறிமுகம் லையயப்பட்டன. ஜஹாங்கீர் காெத்தில் 
உருவப் படத்ச� வசே�லும் விெங்குகச்ள 
வசேவதும் வ்ளர்ச்சி லபற்்ன. இத்துச்யில் 
ேன்சூர் லபரிதும் அறியப்பட்டவோவார். 
முகொய நுணமணாவியங்கள் டச்சு நாட்டின் 
�செசி்ந்� ஓவியோன லேம்பிோணட் மீது 
�ாககத்ச� ஏற்படுத்தின.  ஷாஜகான் ஓவிய 
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வட்டாே லோழியான அவதியில் து்ளதி�ாைர் எழுதிய 
பாடல்கள் அவற்றின் பகதிச் சிந்�சனகளுககாகப் 
பிேபெோயின. இககாெத்தில் ஏகநா�ர், 
துககாோம், ோம்�ாஸ, முகதீஸவர் ஆகிமயாரின் 
இெககியப் பசடப்புக்ளால் ேோத்திய இெககியம் 
எழுச்சி லபற்்து. ஏசனய லோழிகளின் மீ�ான 
ைேஸகிரு�த்தின் மேொதிககத்ச� ஏகநாத் 
மகள்விககுள்்ளாககினார். துககாோமின் பாடல்கள் 
ஒரு கடவுள் மகாட்பாட்டின் மேல் ஆர்வத்ச�த் 
தூணடியது. முகதீஸவர் ேகாபாேத்ச�யும் 
இோோயணத்ச�யும் இெககிய வ்ளம் லகாணட 
ேோத்திய லோழியில் எழுதினார். 

அபுல் பாைல் அகபர் நாோசவ ைேர்ப்பித்�ல்

�ாோஷூமகா

விஜயநகேப் மபேேைர் கிருஷ்ணம�வோயர் 
�னது ’ஆமுக�ோல்ய�ா’ (ஆணடாச்ளப் 
பற்றிய காவியம்) மூெோகவும், அவருசடய 
அசவகக்ளப்புெவோன அல்ெைானி லபத்�ணனா 
�னது ’ேனுைரித்திோ’ எனும் நூலின் மூெோகவும் 
ல�லுங்கு இெககியத்தின் கெங்கசே 
வி்ளககங்க்ளாகத் திகழ்கின்்னர். இககாெத்தில் 
�மிழிலிருந்து �னியாகப் பிரிந்� ேசெயா்ளம் 
இெககிய நிசெ லபற்்து. இோோயணமும் 
ேகாபாே�மும் ேசெயா்ள லோழியில் 

ேகீம் கானி-இ-கானான் என்பவர் பாேசீக லோழியில் 
லோழியாககம் லைய�ார். �பிஸ�ான் என்னும் நூல் 
பல்மவறு ே�ங்களின் நம்பிகசககள், அம்ே�ங்கள் 
ல�ாடர்பான நூல்கள் ஆகியன குறித்துப் பாேபட்ைேற்் 
விபேங்கச்ளக லகாணடுள்்ளது. ைேஸகிரு� 
நூல்கச்ள லோழி லபயர்த்��ால் பாேசீக லோழி 
வ்ளம் லபற்்து. அகபரின் அசவகக்ளப் புெவரும் 
அபுல்பாைலின் ைமகா�ேருோன அபுல் லபயசியின் 
மேற்பார்சவயில் ேகாபாே�ம் பாேசீக லோழியில் 
லோழி லபயர்ககப்பட்டது. �ாோஷூமகாவால் 
உபநிட�ங்கள் ’ைர்-இ-அகபர்’ (ோலபரும் ேகசியம்) 
என்னும் லபயரில் லோழி லபயர்ககப்பட்டது 
குறிப்பிடத்�கக�ாககும். அபுல் லபயசியின் ேஸனாவி, 
உத்பி, நசிரி ஆகியன இந்தியாவில் பாேசீகக 
கவிச�களுககு வ்ளம் மைர்த்�ன. 

முகொயர் காெத்தில் பசடககப்பட்ட 
ைேஸகிரு� நூல்கள் வியககத்�ககசவயாகும். 
இககாெச் ைேஸகிரு� இெககியம் காவியம் 
என்்சழைககப்படும் வேொற்றுக கவிச�கள் 
வடிவில் எழுதும் பாங்கிற்கு லபயர் லபற்்�ாகும். 
கல்ஹணர் காஷ்மீரின் முழுசேயான வேொறு 
குறித்து எழுதிய ‘ோஜவலிப�கா’ எனும் நூல் அகபர் 
ஆட்சிக காெத்தில் பிேகஞபட்டோல் ல�ாகுககப்பட்டது. 
பாேசீக லோழி நூல்கள் ைேஸகிரு�த்தில் 
லோழியாககம் லையயப்பட்ட�ால் கிமேகக, அோபியப் 
புெசேயானது இந்தியா வந்�சடந்�து. அகபரின் 
வானியெறிஞோன நீெகணடர், �ஜிகனிெகந்தி 
என்னும் வானியல் ஆயவு நூசெப் பசடத்�ார், 
ஷாஜகானின் அசவகக்ளப் புெவோன லஜகநா� 
பணடி�ர் ‘ேைகங்கா�ோ’ எனும் சி்ப்புககுரிய 
நூசெ எழுதினார். 

முகொயர் காெத்தில் இெககியத் 
துச்ககுச் லையயப்பட்ட லபரும் பங்களிப்பு 
பல்மவறு லோழிகச்ளப் மபசி வந்� ேககளிசடமய 
உருது ஒரு லபாதுவான ல�ாடர்பு லோழியாக 
வ்ளர்ச்சியசடந்��ாகும். இககாெத்தில் பிோந்திய 
லோழிகளும் வலுப் லபற்று முழுசேயான வ்ளர்ச்சி 
லபற்்ன. லையயுள் முச்யிொன �னிேனி� 
உணர்வுகச்ள லவளிப்படுத்துகின்் மிகச் சி்ந்� 
பாடல்கள் பிோந்திய லோழிகளில் எழு�ப்பட்டன. 
அப்துர் ேகீம் கான்-இ-கானான் என்பவர் 
வாழ்கசக குறித்�, ேனி� உ்வுகள் ல�ாடர்பான 
பாேசீகர்களின் சிந்�சனகள் இசழமயாடும் பகதிப் 
பாடல்கச்ள இந்தியின் கிச்ள லோழியான பிரிஜி 
என்னும் வடிவத்தில் எழுதினார். கிழககு உத்திேப் 
பிேம�ைத்து ேககள் மபசிய இந்தி லோழியின் 
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ோலபரும் சைவப் புெவோன குேேகுருபேர், 
பதிமனழாம் நூற்்ாணடின் பிற்பகுதியில் காசி 
லைன்று வந்��ாகக கூ்ப்படுகின்்து. அவர் 
மீனாட்சியம்சே பிள்ச்ளத் �மிழ், நீதிலநறிவி்ளககம் 
ஆகிய முககிய இெககியங்கச்ள இயற்றினார். 
�ாயுோனவர் ைேேை ைன்ோர்ககம் எனும் அ்த்ச� 
உள்்ளடககியப் பகதிப்பாடல்கச்ள இயற்றினார். 
கிறித்�வ ே�ப் பேப்பா்ளர்க்ளான ோபர்ட் டி 
லநாபிலி, கான்ஸடான்ட்சடன் மஜாைப் லபஸகி 
ஆகிமயார் �மிழ் லோழியின் வ்ளர்ச்சிககுத் �ங்கள் 
பங்களிப்சபச் லையயத் ல�ாடங்கியிருந்�னர். 

ம�சிய அ்ளவில் முகொயர் உருவாககிய 
மபேேசு, ஆற்்ல் மிகுந்� சேயப்படுத்�ப்பட்ட 
நிர்வாகமுச்யின் சி்ப்பான உ�விமயாடு பெ 
துணடுக்ளாகப் பிரிந்து கிடந்�வற்ச் அேசியல் 
ரீதியாக ஒருங்கிசணத்து ஒன்்ாககியதின் மூெம் 
இந்தியாவின் மீது என்றுேழியாத் �ாககத்ச� 
ஏற்படுத்தியது. இச்லையல்பாட்டில் பன்முகப்பட்ட 
அசடயா்ளங்கள் ஒருங்கிசணககப்பட்ட�ால் 
�னித்�ன்சே வாயந்� ஒரு இந்தியப் பணபாடு 
பரிணமித்�து.  

எழு�ப்பட்டன. அஸ்ாமிய லோழியில் பகதிப் 
பாடசெ முன்ோதிரியாகக லகாணடு ைங்கே ம�வர் 
ஒரு புதிய இெககியேேசப உருவாககினார். 
அஸ்ாமிய லோழியில் வானியல், கணி�ம், 
யாசனகள் ேற்றும் குதிசேகளுககுச் 
சிகிச்சையளிககும் முச்கள் குறித்� நூல்கள் 
பசடககப்பட்டன. இோோயணமும் ேகாபாே�மும் 
அஸ்ாமிய லோழியில் எழு�ப்பட்டன. 
கிருஷ்ணருககும் ோச�ககுோன கா�செச் 
சித்�ரிககும் கவிச�கச்ளக லகாணட சை�ன்ய 
வழிபாட்டு முச் வங்கா்ள இெககியத்ச� 
மேம்படுத்தியது. குரு அர்ஜுன் சிங் ல�ாகுத்� 
சீககியரின் புனி� நூொன குரு கிேந்�த்தில் 
இடம் லபற்றுள்்ள ஒரு கடவுள் மகாட்பாட்டின் 
மேல் நம்பிகசக லகாணட சீககிய குருககள், 
மஷகபரித் ஆகிமயாரின் பாடல்கள் பஞைாபி 
லோழியின் பரிணாே வ்ளர்ச்சியின் முககிய 
அசடயா்ளங்க்ளாகும். 

இம� காெப் பகுதியில் �மிழ் 
இெககியப்பேப்பில் சைவ, சவணவ இெககியங்கள் 
லபரும் லைல்வாககுப் லபற்றுத் திகழ்ந்�ன. 

ோைச் சுருககம்

�	முகொய வம்ைத்தின் ஆட்சிசய நிறுவ பாபர் லைய� மூன்று மபார்கள் வி்ளககப்பட்டுள்்ளன. 
�	ஹுோயூனுககுச் ைமகா�ேர்க்ளால் ஏற்பட்ட இசடயூறுகள், ஆப்கானியர், குஜோத்தின் பகதூர்ஷா 

ஆகிமயாரின் பசகசே சூர் அேை வம்ைத்தின் எழுச்சிககு இட்டுச் லைன்்து வி்ளககப்பட்டுள்்ளது. 
�	லஷர்ஷாவின் எழுச்சியும் அவருசடய வருவாய, நிதி சீர்திருத்�ங்களும் மகாடிட்டுக காணபிககப்பட்டுள்்ளன. 
�	அகபரின் ேன்ைப்�ாரிமுச், அசனவசேயும் அேவசணககும் ே�க லகாள்சக, பசடலயடுப்புகளின் 

மூெம் முகொய ஆட்சிசய ஒருங்கிசணத்�து, முககியோக இேணடாவது பானிப்பட் மபார் ஆகியசவ 
விவரிககப்பட்டுள்்ளன. 

�	அேசு நிர்வாகத்தில் ஜஹாங்கீரின் நாட்டமின்சேயால் நூர்ஜகான் உணசேயான ஆட்சியா்ளோகச் 
லையல்பட்டசே விவாதிககப்பட்டுள்்ளது. 

�	ஆங்கிமெய வணிக நிறுவனங்களின் வருசகயும், முகொய இந்தியாவில் வணிக சேயங்கள் 
நிறுவப்பட்டசேயும் விவரிககப்பட்டுள்்ளன. 

�	முகொயக கட்டடக கசெயின் அசடயா்ளோன ஷாஜகானின் �ாஜ்ேஹால், அவரின் மூன்று ேகன்களிசடமய 
நசடலபற்் வாரிசு உரிசேப் மபாரும் விரிவாக வி்ளககப்பட்டுள்்ளன. 

�	ஔேங்கசீப்பின் �செசேயிொன முகொயருககும் சிவாஜியின் �செசேயிொன ேோத்தியருககும் 
நசடலபற்் இசடவிடா� மபார்களும், ஔேங்கசீப்பின் ேஜபுத்திே, �ககாணக லகாள்சககளும் 
விவாதிககப்பட்டுள்்ளன. 

�	ைமூகப் லபாரு்ளா�ாேப் பணபாட்டுத் �்ளங்கச்ள ஆயவு லைய�தின் வழியாக முகொயச் ைமூகத்தின் 
சி்ப்பியல்புகளும், குறிப்பாக ஒரு பன்முகப் பணபாடு இந்தியாவில் பரிணமித்�தும் ஆயவு லையயப்பட்டுள்்ளன. 
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அகபரின் காெோன 1556 மு�ல் 1605 வசே ோலபரும் அேைர்களின் 
காெோகும். அவருககு மிக அருமகயிருந்� ைேகாெத்�வர் இங்கிொந்தின் 
மபேேசியார் எலிைலபத் ஆவர். இககாெப் பகுதியில்�ான் மஷகஸபியரும் 
வாழ்ந்�ார். இம� காெத்தில்�ான் பிோன்சை மபார்பார்ன் வம்ைத்தின் 
மு�ல் அேைர் நான்காம் லஹன்றியும், பாேசீகத்ச� ைபாவி அேைவம்ைத்தின் 
ோலபரும் வலிசேமிகக அேைனான ேகாஅப்பா்ும் ஆணடுவந்�னர் 
ஐமோப்பாவில் நசடலபற்் ஸபானிய ஆட்சிககு எதிோக லந�ர்ொந்தின் 
கி்ளர்ச்சி இககாெத்தில் ல�ாடங்கி ஏ்த்�ாழ எணபது ஆணடுகள் 
ல�ாடர்ந்து 1648இல் முடிவசடந்�து.

உலகததின் ஏரனய ேகுதிகளில்

ேகா அப்பா்ும்

பயிறசி
I. சரியான விடைடயத் தேர்ந்ேடு. 

 1. 1526 ஆம் ஆணடு நசடலபற்் மு�ொம் பானிப்பட் மபாரில், பாபர் ___________சய தி்ம்பட 
பயன்படுத்தியதின் மூெம் லவற்றி லபற்்ார்

 அ) காொட்பசட ஆ) குதிசேப்பசட இ) பீேங்கிப் பசட ஈ) யாசனப்பசட

 2. கசடசிப்மபாோன காகோ மபாரில் பாபர் ___________ எதிோகப் மபாரிட்டார். 
 அ) ஆப்கானியர்களுககு ஆ) ேஜபுத்திேர்களுககு
 இ) துருககியர்களுககு ஈ) ேோட்டியர்களுககு

 3. ___________ �னது உயரிய அேசியல் ேற்றும் இோணுவத் தி்சேயினால் லைௌைாப் மபாரில் 
லவற்றி லபற்்ார். 

 அ) பாபர் ஆ) ஹுோயூன் இ) லஷர்கான் ஈ) அகபர்

 4. ___________ நிெ உசடசே உரிசே முச்யில், நிெத்திற்கான வரிசய வசூலிககும் 
லபாறுப்பும், அந்நிெத்ச� நிர்வகிககும் லபாறுப்பும் அேசு அதிகாரிகளிடம் ஒப்பசடககப்பட்டிருந்�து. 

 அ) ஜாகீர்�ாரி ஆ) ேகல்வாரி இ) ஜமீன்�ாரி ஈ) ேன்ைப்�ாரி

 5. அகபேது நிதி நிர்வாகம் ___________ நிர்வாக முச்சயப் பின்பற்றி அசேககப்பட்டது. 
 அ) பாபர் ஆ) ஹுோயுன் இ) லஷர்ஷா ஈ) இப்ோஹிம் மொடி

 6. இ்ளவேைர் குஸருவுடன் இசணந்து கெகத்ச� தூணடிவிட்ட�ற்காக ஜஹாங்கீோல் ேேண 
�ணடசன விதிககப்பட்டவர் ___________ ஆவார். 

 அ) குரு அர்ஜுன் ம�வ ஆ) குரு ஹர் மகாபிந்த் இ) குரு ம�ஜ் பகதூர் ஈ) குரு ஹர் ோய
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 7. ___________, பிோன்ஸ நாட்சடச் மைர்ந்� பதினான்காம் லூயி ஆகிமயார் ைேகாெத்�வர்கள். 
 அ) அகபர் ஆ) ஜஹாங்கீர் இ) ஷாஜகான் ஈ) ஔேங்கசீப்

 8. ___________ �னது ஆட்சியின்மபாது ஜிஸியா வரிசய மீணடும் விதித்�ார். 
 அ) அகபர் ஆ) ஜஹாங்கீர் இ) ஷாஜகான் ஈ) ஔேங்கசீப்

 9. கப்பலின் ஒட்டகம் எனச் லைால்ெப்படும் ல�ாழில்நுட்பத்ச� உெகத்திமெமய கணடறிந்� மு�ல் 
அேைர் ___________ ஆவார். 

 அ) அகபர் ஆ) ஷாஜகான் இ) லஷர்ஷா ஈ) பாபர்

 10. ஜஹாங்கீர் ேற்றும் ___________ அசேத்� ஷாலிோர் ம�ாட்டங்கள், இந்திய ம�ாட்டக 
கசெயில் குறிப்பிடத்�ககசவயாகும்.

 அ) அகபர் ஆ) ஷாஜகான் இ) ஹுோயுன் ஈ) ஔேங்கசீப்

 11. ___________ மைர்ந்� �ான்மைசன அகபர் ஆ�ரித்�ார். 
 அ) ஆகோசவ ஆ) குவாலியசே இ) தில்லிசய ஈ) ேதுோசவ

 12. பாதுஷா நாோ என்பது ___________ன் வாழ்கசக வேொ்ாகும். 
 அ) பாபர் ஆ) ஹுோயூன் இ) ஷாஜகான் ஈ) அகபர்

 13. ___________ ஒரு மஜாதிட ஆயவு நூொகும். 
 அ) �ஜிகநிெகந்தி ஆ) ேைகங்கா�ோ இ) ேனுைரி�ம் ஈ) ோஜாவலிப�கா

 14. மீனாட்சியம்சே பிள்ச்ளத் �மிசழ இயற்றியவர் ___________. 
 அ) �ாயுோனவர் ஆ) குேேகுருபேர் இ) இோேலிங்க அடிகள் ஈ) சிவப்பிேகாைர்

 15. கீமழ உள்்ள ஆட்சியா்ளர்களுள் யார் அகபரின் ைேகாெத்�வர் இல்செ?
 அ) இங்கிொந்தின் எலிைலபத் ஆ) மஷகஸபியர்
 இ) பிோன்ஸின் நான்காம் லஹன்றி ஈ) இங்கிொந்தின் விகமடாரியா ேகாோணி

 II. அ) சரியான கூற்றிடனக் கண்டுபிடி. 
 1. இந்திய, பாேசீக ேற்றும் இஸொமியக கட்டடககசெயின் பாணியில் முகொயரின் கட்டடககசெயின் 

ேறுவடிவோக �ாஜ்ேஹால் உள்்ளது. 
 2. அகபேது புதிய �செநகேோன ஆகோ ேற்றும் அ�ன் சுற்றுச் சுவர்களுககுள் பெ எழுச்சியூட்டும் 

கட்டடங்கள் உள்்ளன. 
 3. மோதி ேசூதி முழுவதும் பளிங்குக கல்ொல் கட்டப்பட்டது. 
 4. ‘புோண கிொ’ ஒரு உயர்ந்� மகாட்சடயாகும். 

 ஆ) 

 1. ஒவலவாரு ேன்ைப்�ாருககும் 10 மு�ல் 10,000 வசேயிொன பசடவீேர்கச்ளக லகாணடிருகக 
மவணடுலேன்பச� ஜாட்டுகள் தீர்ோனித்�னர். 

 2. லஷர்ஷாவின் நாணய முச், ஆங்கிமெயரின் நாணய முச்ககு அடித்�்ளமிட்டது. 
 3. முகொயருககும் ோணா பிே�ாப் சிங்கிற்கும் இசடமய நசடலபற்் ஹால்டிகாட்டி மபார் மிகக 

கடுசேயான இறுதிப் மபார் ஆகும். 
 4. சீககியப் புனி� நூொன “குரு கிேந்� ைாகிப்” குரு அர்ஜுன் ம�வால் ல�ாகுககப்பட்டது. 
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 III. பின்வரு்வன்வற்றில் சரியான கூற்றிடனக் கண்டுபிடி. 
 அ)
  (i)  ோணா ைங்காவின் மூர்ககோன வலிசே வாயந்� பசடகள்  பாபரின் ைகதிவாயந்� பசடசய 

எதிர்லகாணடது. 
  (ii)  கன்மனாசிப் மபாருககுப்பின் அகபர் நாடு இல்ொ� ஒரு இ்ளவேைர் ஆனார். 
 அ) (i) ைரி ஆ) (ii) ைரி இ) (i) ைரி (ii) �வறு ஈ) (i) ேற்றும் (ii) ைரியானசவ

 ஆ) 
  (i)  லஷர்ஷா மேற்கில் உள்்ள சிந்து மு�ல் வங்கா்ளத்தில் உள்்ள மைானர்கான் வசேயிொன 

கிோணட் டிேங்க ைாசெசய சீர்படுத்தினார். 
  (ii)  அகபர் �னது மிகப் லபரிய பசடலயடுப்புகளின் மூெோக ோலபரும் மபேேசிற்கு  அடித்�்ளம் 

இட்டார். 
 அ) (i) ைரி ஆ) (ii) ைரி இ) (i) ேற்றும் (ii) ைரியானசவ ஈ) (i) ேற்றும் (ii) �வ்ானசவ

 இ) கூற்று (கூ): பாபர் மு�ொம் பானிப்பட் மபாரில் லவற்றி லபற்்ார். 
  காரணம் (கா): பாபர் பீேங்கிப் பசடசய மபாரில் பயன்படுத்தினார். 

 அ. கூற்று ைரி; காேணம் கூற்றின் ைரியான வி்ளககம் ஆகும். 
 ஆ. கூற்று �வறு; காேணம் ைரி
 இ. கூற்று �வறு; காேணமும் �வறு
 ஈ. கூற்று ைரி; காேணம் கூற்றின் ைரியான வி்ளககம் அல்ெ

 ஈ) கூற்று (கூ): ஔேங்கசீப்பின் ஆட்சியின் இறுதியில் முகொயப் மபேேசின் அழிவு ஆேம்போயிற்று
  காரணம் (கா): ஔேங்கசீப் �ககாண அேைர்களிடம் நட்பு்வாக இருந்�ார். 
 அ. கூற்று ைரி; காேணம் கூற்றின் ைரியான வி்ளககம் அல்ெ
 ஆ. கூற்று ைரி; காேணம் கூற்றின் ைரியான வி்ளககம் ஆகும்
 இ. கூற்றும் �வறு; காேணம் ைரி
 ஈ. கூற்று ைரி; காேணம் கூற்றின் ைரியான வி்ளககம் ஆகும். 

 IV. அ. கீழக்கண்ை்வற்றுள் எது ே்வறாகப் ்�ாருத்ேப்�ட்டுள்்ளது. 
  1.  பாஸகோச்ைார்யா - நீதிலநறி வி்ளககம்
  2. ஆமுக�ோல்ய�ா - கிருஷ்ண ம�வோயர்
  3. ஜகன்னா� பணடி�ர் - ேைகங்கா�ோ
  4. அல்ெைானிலபத்�ணணா - ேனுைரித்ோ

 ஆ) ்�ாருத்துக. 
    i. அபுல் பாைல் 1. ஔேங்கசீப்
   ii. ஜும்ோ ேசூதி 2. அகபர்
   iii. பாதுஷாஹி ேசூதி 3. லஷர்ஷா
  iv. புோண கிொ 4. ஷாஜகான்
  அ) 2, 4, 1, 3 ஆ) 3, 2, 1, 4 இ) 3, 1, 4, 2 ஈ) 1, 3, 2, 4
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 V. சுருக்கமான விடையளி. 
 1. பாபர் இந்தியாவின் மீது பசடலயடுககத் தூணடியது எது?
 2. அகபர், சபோம்காசன எவவாறு சகயாணடார்?
 3. சிறு குறிப்பு வசேக. அ) வில்லியம் ஹாககின்ஸ ஆ) ைர் �ாேஸ மோ
 4. “ஜஹாங்கீரின் அரியசணககுப் பின்னால் அதிகாே சேயோகக லையல்பட்டவர் நூர்ஜஹான்” – 

வி்ளககுக. 
 5. முகொயக கட்டடக கசெயின் ேறுவடிவோகக கரு�ப்படுவது எது? அ�ன் வடிவசேப்சப 

விவரிககவும். 
 6. ஔேங்கசீப்பிற்கு எதிோக வடபகுதியில், மூணட மூன்று எழுச்சிகள் யாசவ?
 7. சிறு குறிப்பு வசேக- i) சீககிய ே�ம் ii) சூபியி்ம்
 8. ேககளிசடமய பகதி இயககத் து்விகள் எவவாறு புகழ் லபற்்னர்?
 9. முகொயர் காெத்தில் �மிழ் இெககியத்தின் வ்ளர்ச்சி பற்றி எழுதுக. 
 10. “முகொயர் ஓவியத்துச்யில் உெக்ளாவிய அங்கீகாேம் லபற்றிருந்�னர்” –   விவரிககவும். 

 VI. குறுகிய விடையளி. 
 1. “வாழ்கசக முழுவதும்   �வறி விழுந்� ஹுோயூன்  வாழ்கசகசய  விட்மட �வறி விழுந்து 

இ்ந்�ார்” – விவரிககவும். 
 2. “தீன் இொஹி” பற்றி நீவிர் அறிவது யாது?
 3. அகபேது சித்தூர் முற்றுசக. 
 4. அகபேது ேன்ைப்�ாரி முச். 
 5. முகொயர் ஆட்சியில் நிறுவப்பட்ட ஐமோப்பியக குடிமயற்்ங்கள். 
 6. �ாோஷூமகா
 7. கர்கானா
 8. கபீர்
 9. அபுல் பாைல்
 10. சூபி இயககம்

 VII. விரி்வான விடையளி. 
 1. “வருவாய நிர்வாகத்தில் லஷர்ஷா அகபேது முன்மனாடி” – வி்ளககுக. 
 2. அகபரின் ே�க லகாள்சக எவவாறு ஔேங்கசீப்பின் ே�க லகாள்சகயிலிருந்து ோறுபட்டிருந்�து?
 3. ஔேங்கசீப்பின் �ககாணக லகாள்சக எவவாறு முகொயப் மபேேசின் அழிவுககு வழி வகுத்�து?
 4. முகொயர் ஆட்சியில் லபாரு்ளா�ாேம், வணிகம் பற்றி ஆோயக. 
 5. முகொயக கட்டடககசெயின் சி்ப்பம்ைங்கச்ளப் பற்றி ஒரு கட்டுசே வசேக. 

 VIII. ் சயல்�ாடுகள். 
 1. லகாடுககப்பட்டுள்்ள இந்திய வசேபடத்தில் (அ) அகபர் (ஆ) ஔேங்கசிப்பின் ஆட்சி எல்செகச்ளக 

குறிககவும். 
 2. முகொயர் ஆட்சியின் காெகமகாடு �யார் லையக. 
 3. முகொயரின் அழிவு எவவாறு ஐமோப்பியர் ஆதிககம் நிறுவப்படுவ�ற்கு வழிவகுத்�து என்பச� 

விவாதிககவும். 
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 IX. ஒப்�டைப்பு
 1. முகொயக கட்டடககசெத் ல�ாடர்பானப் புசகப்படங்கச்ளச் மைகரித்து ஒரு படத்ல�ாகுப்சபத் 

�யாரிககவும். 
 2. �ாஜ்ேஹாலின் ோதிரிப் படிவம் உருவாககுவும். 
 3. முகொய அேைர்களின் காெவரிசைசயப் பட்டியலிட்டுக, கட்டடககசெயில் அவர்க்ளது பங்களிப்பின் 

ஏம�னும் ஐந்ச�த் ம�ர்ந்ல�டுத்து அவற்ச்ப் பற்றி வி்ளககுக. 

கரலச்ஷசாற்கள்

அறிவுகூர்மை ingenuity inventiveness, cleverness 

்ைவிடப்படடதறைகாை forsaking abandoning

சூழ்ச்சி, சதி intrigue secret planning of something illicit, 
plotting 

துர�காைததனமைகான, நம்பிக்ை 
ரமைகாசம் சசய்கிற, இ�ணடைம் 
சசய்கிற

traitorous disloyal, backstabbing  

செளிெருகினற emanating originate, derive, emerge 

ைப்பல் ைடடு்பெர shipwright ship builder 

மை� ஆ்ப�ணப ச்பகாருள் lacqueware articles that have a decorative lacquer 
coating  

சிடடததில் நூல் நூற்பெர reeler one who winds something on a reel  

ைறச்பகாறி மூலம் இயங்கும் 
துப்பகாககி

flintlock an old fashioned type of gun fired by a 
spark from a flint 

ைலசம் cupolas a small dome, on the top of a larger 
dome, adorning a roof or ceiling 

Sources for the Study of Mughal Empire
S.No Name of the Author Work Language Content

1. Babur Tuzuk I Baburi Turkish Autobiography of Babur
2. Mirza Muhammad Haider 

(Cousin of emperor Babur)
Tarikh I Rashidi Persian History of Mughals of Central 

Asia
3. Gulbadan Begum Daughter 

of Babur
Humayun Namah Persian History of Humayun

4. Abbas Khan Sarwani Tarikh I Sher 
Shahi

Persian Describes the contest between 
Humayun and Sher Shah

5.  Rizaqullah Mushtaqi Waqiat I Mushtaqi Persian Elaborates on Sher Shah and 
Islam Shah

6. Firishta (in the service of 
Bijapur Sultan  
Aadil Shah II)

Tarikh I Firishta Persian History of Muhammedan 
Power in India till 1612.
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7. Abul Fazal Akbar Namah Persian History of Mughals with 
special emphasis on Akbar

8. Abul Fazal Ain I Akbari Persian Administration of Akbar
9. Khwaja Nizamuddin 

Ahmad
Tabaqat I Akbari Persian Deals with Mughals up to  

Akbar.
10. Abdul Qadir Badauni 

(Member of Akbar’s Court
Muntakhab-Ut-
Tawarikh

Persian General History of Muslims

11. Jahangir Tuzuk-i- Jahangiri Persian Autobiography
12. Mutamid Khan Iqbal Namah Persian Description of the Mughals
13. Abdul Hamid Lahori Padshah Namah Persian Describes first ten years of 

reign of Sha Jahan.

  மூலநூல்கள்
 1. Abraham Eraly, Emperors of the Peacock Throne: the Saga of The Great Mughals, Penguin 

Books, New Delhi, 1997.
 2. Irfan Habib, Medieval India: The Story of a Civilization, National Book Trust, New Delhi, 

2007.
 3. Stanely Lane-Poole, Medieval India under Mohammedan Rule (AD 712-1764), Delhi, 1963. 
 4. Satish Chandra, Medieval India, NCERT, New Delhi,
 5. Satish Chandra, History of Medieval India, Orient BlackSwan, New Delhi, 2007
 6. R. Sathianathaier, A Political and Cultural History of India, Vol. II. Madras, 1980.

இரணயதள ஆதாரஙகள்

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Mughal_Empire
 2. https://www.britannica.com/topic/Mughal-dynasty
 3. www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=ab99
 4. www.newworldencyclopedia.org/entry/Mughal_Empire
 5. https://www.sscnet.ucla.edu/southasia/History/Mughals/mughals.html
 6. www.ncert.nic.in/NCERTS/l/gess104.pdf
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காலகபகாடு

மு�ொம் பானிப்பட் மபார் 1526

கான்வா மபார் 1527

ைந்ம�ரிப் மபார் 1528

காகோ மபார் 1529

பாபரின் இ்ப்பு 1530

லைௌைாப் மபார் 1539

கன்மனாசி மபார் 1540

லஷர்ஷாவின் இ்ப்பு 1545

இேணடாம் பானிப்பட் மபார் 1556

அகபர் குஜோத்ச�க சகப்பற்று�ல் 1573

ஹால்டிகாட் மபார் 1576

அகபரின் இ்ப்பு 1605

ஔேங்கசீப்பின் இ்ப்பு 1707
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ேடி-4ேடி-3ேடி-2ேடி-1

*படங்கள் அசடயா்ளத்திற்கு ேட்டும்

முகொயப் மபேேசு

முகொயப் மபேேசின் 
காெகமகாட்டிசன 
உருவாககுமவாோ!

ேடிநிரலகள்
படி – 1   கீழ்ககாணும் உேலி / விசேவுக குறியீட்சடப் பயன்படுத்தி இச்லையல்பாட்டிற்கான 

இசணயப் பககத்திற்குச் லைல்க.
படி -2   காெகமகாட்டிசன ஒருங்கிசணகக ‘Time, Date, Event’ மபான்்வற்ச்த் ல�ரிவு 

லையயவும். ‘your name’ ேற்றும் ‘project name’ மபான்்வற்றில் லபயர் ேற்றும் 
லையல்திட்டத்தின் லபயசே உள்ளீடு லையது ‘START’ லபாத்�ாசன அழுத்தித் 
ல�ாடங்கவும்.

ேடி -3   மததியில் உள்ள காலகபகாட்டிரனத ஷதரிவு ஷசய்து, திரரயில் பதான்றும் சாளரததின் 
உள்ள ‘Label’, ‘Short description’, ‘Full description’, மற்றும் ‘choose image’ (அரசரின் 
ேைம்) போன்ை்ற்ரைப் பூர்ததிஷசய்து‘ ✓’ அழுததவும்.  

படி -4   இம�மபால் ேற்் அேைர்களுககும் உருவாககி ‘Finish’ லபாத்�ாசன அழுத்�வும்.
படி -5  இந்� லையல்திட்டத்திசனச் மைமிகக ‘Save final’ என்பச�த் ல�ரிவு லையயவும். 

இ�சன மீணடும் ல�ாகுககொம். 

உேலி:
http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/
timeline_2/

இசணயச்லையல்பாடு 
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அறிமுகம்
முகலாயரின் வீழ்ச்சியில் மராத்தியர் முக்கியப் 
பங்கு வகித்்தனர்.  18ஆம் நூற்ாண்டின் மத்தியில் 
இந்தியாவின் மமயப்பகுதியில் மராத்திய 
மாமன்னர் சிவாஜியின் ்தமலமமயில் முகலாய 
ஆட்சிமய முடிவுக்குக் ககாண்டுவருவதில் கவறறி 
கபற்னர். ்தஞ்ாவூரில் நாயக்க மன்னரின் 
ஆட்சி முடிவமைந்்த உைன் மராத்தியத் ்தளபதி 
கவங்்காஜி (சிவாஜியின் ஒன்றுவிட்ை ்்கா்தரர்) 
்தமிழகத்தில் மராத்திய ஆட்சிமய ஏறபடுத்துவதில் 
கவறறி கண்ைார். ்தஞ்ாவூரில் 1674ஆம் ஆண்டு 
க்தாைங்கிய மராத்தியரின் ஆட்சி 1832ஆம் ஆண்டு 
இரண்ைாவது ்ர்பாஜி மன்னர் மரணம் வமர 
நீடித்்தது.

15.1   மராத்தியரின் எழுச்சிககான 
காரணஙகள்

(அ)   மககளின் இயல்பும், புவியியல் 
கூறுகளும்

மராத்தியர் வாழ்ந்்த குறுகலான நிலப்பகுதி 
ககாங்கணம் என்று அமழக்கப்பட்ைது. 
க்ங்குத்்தான மமலகளும், எளிதில் 
அணுகமுடியா்த  பளளத்்தாக்குகளும், பாதுகாப்பு 

அரண்களாகத் திகழ்ந்்த மமல்காட்மைகளும் 
இராணுவப் பாதுகாப்புக்கு உகந்்தமவயாக 
இருந்்தன.

்பார்ச் க்யல்பாடுகளில் நீண்ை 
மரமபக் ககாண்ை மராத்தியர் விசுவா்ம், 
வீரம், ஒழுக்கம், ்தந்திரம்,  எதிரிகமள ்தாக்கும் 
ஆற்ல் ஆகியவறறில் சி்ந்து விளங்கினார்கள. 
முன்ன்தாக பாமினி சுல்்தான்களின் கீழ் 
க்யல்பட்ை மராத்தியர், சிவாஜி காலத்தில் 
எழுச்சிப் கபற்னர். சிவாஜி மம்வுக்குப் பி்கு 
அகமதுநகர், பீஜப்பூர், ்கால்ககாண்ைா, பீைார், 
கபரார் ஆகிய சுல்்தான்களின் கீழ் க்யல்பட்ைனர்.

வலிமம மிகுந்்த காலாட்பமையும் 
ஆபத்்தான ஆயு்தங்கமளயும் ககாண்டிருந்்த 
முகலாய இராணுவத்துைன் ்நரடியாக 
்மாதுவம்த மராத்தியர் ்தவிர்த்்தனர். ககாரில்லா 
்தாக்கு்தல் மும் அவர்களின் வலிமமயாகத் 
திகழ்ந்்தது. இரவு ்நரங்களில் திடீகரன மின்னல் 
்வகத்தில் ்தாக்கு்தல்கமளத் திட்ைமிடுவதிலும் 
நைத்துவதிலும் தி்மம ககாண்டிருந்்தனர். 
்மலும் ்மலதிகாரியின் உத்்தரவுக்குக் 
காத்திருக்காமல் ்பார்ச்சூழமலக் கருத்தில் 
ககாண்டு வழிமும்கமள மாறறிச் க்யல்படுத்தும் 
தி்மனயும் அவர்கள கவளிப்படுத்தினார்கள.

கற்றல் ந�ோககஙகள்

கீழ்கண்ைவறம் பறறி அறி்தல்

�	மராத்தியரின் எழுச்சிக்குக் காரணமான சூழ்நிமலகள
�	மராத்திய அரசு நிறுவியதில் சிவாஜியின் பங்கு
�	சிவாஜியின் நிர்வாக மும்
�	்பஷவா ஆட்சியும் நிர்வாகமும்
�	்தமிழ்நாட்டில் மராத்தியரின் குறிப்பாக இரண்ைாம் ்ர்பாஜியின் பங்கு

மராத்தியர்
15

பாைம்
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(ஆ)  பகதி இயககமும் அதன் தாககமும்
பக்தி இயக்கம் பரவிய்தன் 
மூலமாக மராத்தியரிைம் 
ஒ ற று ம ம  உ ண ர் வு 
்ம்லாங்கியது. துக்காராம், 
ர ா ம் ்த ா ஸ் ,  ஏ க ந ா ்த ர் , 
ஆகி்யார் பக்தி இயக்கத்தின் 
மு ன் ் ன ா டி க ள ா க த் 
தி க ழ் ந் ்த ன ர் .  ம ர ா த் தி 
கமாழியில் பாைப்பட்ை பக்திப் 
பாைல்கள ்மூகத்தில் வாழ்ந்்த 
மக்களிமை்ய பிமணப்மப 
ஏறபடுத்தின.

“(மராத்திய நாட்டில்) ம்த எழுச்சி என்பது பிராமணச் 
்மயம் ்ார்ந்்த்தாக இல்மல. அமமப்புகள, 
்ைங்குகள, வகுப்பு ்வறுபாடுகள, ஆகியவறறுக்கு 
எதிரான ்தனது ்பாராட்ைத்ம்தப் கபாறுத்்த அளவில் 
வழக்கத்தில் உளள ககாளமகக்கு மா்ான்தாக 
அது அமமந்்தது. து்விகள கபரும்பாலும் பிராமண 
வகுப்மபச் ்ாராமல் ்மூகத்தின் அடிநிமலமயச் 
்்ர்ந்்தவர்களாக இருந்்தனர்”- நீதிபதி ரான்ை

(இ)  பிற காரணஙகள்
பீஜப்பூர், ்கால்ககாண்ைா அரசுகள கமலந்்த 
சூழலில் மராத்தியர் ஒன்றிமணந்து ்தங்களுமைய 
வாழ்க்மகக்காகப் ்பாராை ்வண்டிய 
உந்து்தமலப் கபற்னர். பீஜப்பூர், ் கால்ககாண்ைா, 
அகமதுநகர் ஆகிய சுல்்தான்களுக்கு எதிராக 
நைந்்த ்தக்காணப் ்பார்களின் காரணமாக 
முகலாயர்களின் கருவூலம் காலியானது. 
்தக்காணப் பகுதியில் சி்தறிக் கிைந்்த மராத்தியமரத் 
்தனது ்தமலமமயின் கீழ் ஒன்றுதிரட்டி சிவாஜி 
ஒரு வலுவான அரம் நிறுவினார். அந்்த அரசுக்கு 
ராயகர் ்தமலநகராக விளங்கியது.

15.2  சிவாஜி (1627-1680)
ஜுன்னார் என்் இைத்திறகு அரு்க ஷிவனர் 
என்் பகுதியில் ஷாஜி ் பான்ஸ்்ல மறறும் அவரது 
மு்தல் மமனவி ஜீஜாபாயக்கு மகனாக சிவாஜி 
பி்ந்்தார். ்தாய வழியில் ்்தவகிரிமய ஆண்ை 
யா்தவ மன்னர்களின் வழித்்்தான்்லாகவும் 
்தந்ம்த வழியில் ்மவாரின் சி்்ாடியாக்களின் 
வழித்்்தான்்லாகவும் ஷாஜி ்பான்ஸ்்ல 
விளங்கினார். அகமது நகர்,  அகமது ஷாவின் 

அபிசீனிய அமமச்்ராகவும், முன்னாள 
அடிமமயாகவும் இருந்்த மாலிக் அம்பர் (1548-
1626) என்பவரின் கீழ் ஷாஜி ்பான்ஸ்்ல 
்்மவ புரிந்்தார். மாலிக் அம்பர் மம்வுக்குப் 
பி்கு அரசியலில் ஈடுபட்ை ஷாஜி ்பான்ஸ்்ல 
அகமதுநகர் முகலாயர்களால் இமணக்கப்பட்ை 
பி்கு பீஜப்பூர் சுல்்தானிைம் ்தன் பணிமயத் 
க்தாைர்ந்்தார்.

சிவாஜி

பூனாவில் இருந்்த ஷாஜி ்பான்ஸ்்லவின் 
ஜாகீர்்தாரான ்தா்தாஜி ககாண்ை்்தவ என்பவரின் 
பராமரிப்பில் சிவாஜியும் அவரது ்தாயும் 
விைப்பட்ைனர். (இராணுவ மறறும் நிர்வாக 
்்மவகளுக்கான அங்கீகாரமாக வழங்கப்பட்ை 
நிலம் ஜாகீர் ஆகும்.) பூனாமவச் சுறறியிருந்்த 
மமலப்பாங்கான பகுதிகளில் அனுபவமும் 
அறிவும் வலிமமயும் ககாண்ை மாவலிமயச் 
்்ர்ந்்த விவ்ாயிகள மறறும் ்தமலவர்களின் 
நன்மதிப்மப சிவாஜி கபற்ார். ம்தத் து்விகளாக 
விளங்கிய ராம்்தாஸ், துக்காராம் ஆகி்யாரும் 
சிவாஜியிைம் ்தாக்கத்ம்த ஏறபடுத்தினார்கள, 
து்வி ராம்்தாஸ் அவர்கமள சிவாஜி ்தனது 
குருவாக ஏறறு மரியாம்த க்லுத்தினார்.

இராணுவ வவற்றிகள்
சிவாஜி ்தமது 19ஆவது வயது மு்தல் இராணுவத்தில் 
ஈடுபாடு காட்ைத் க்தாைங்கினார். 1646இல் ் ்தார்னா 
்காட்மைமய பீஜப்பூர் சுல்்தானிைமிருந்து 
மகப்பறறினார்.  ் ்தார்னாவில் இருந்து ஐந்து மமல் 
க்தாமலவில் இருந்்த ராயகர் ்காட்மைமயயும் 
மகப்பறறி மீண்டும் முழுமமயாக அ்தமனக் 

ராம்்தாஸ்
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கட்டினார். 1647இல் ்தா்தாஜி ககாண்ை்்தவ 
மம்ந்்த பி்கு ்தமது ்தந்ம்தயின் (ஜாகீர்) நிலத்ம்த 
நிர்வகிக்கும் கபாறுப்மப சிவாஜி ஏற்ார்.  
அ்தமனத் க்தாைர்ந்து பாராமதி, இந்்தபுரம், புரந்்தர், 
ககான்ைானா ஆகிய ்காட்மைகளும் அடுத்்தடுத்து 
அவரது ்நரடிக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்்தன. 
அந்்தப் பகுதியிலிருந்்த கல்யாண் என்் முக்கிய  
நகமரயும் மராத்தியர் முன்்ப மகப்பறறி 
இருந்்தார்கள.

பீஜப்பூர் சுல்்தான், சிவாஜியின் ்தந்ம்தமய 
சிறுமமப்படுத்திச் சிம்யில் அமைத்்தார். 
்தக்காணத்தின் முகலாய அர்ப்பிரதிநிதியாக 
இருந்்த இளவர்ர் மூராத் உைன் ்பச்சுவார்த்ம்த 
நைத்திய அவர் முகலாய ்்மவயில் ்்ர 
விருப்பம் க்தரிவித்்தார். 1649ஆம் ஆண்டு சில 
நிபந்்தமனகளின் அடிப்பமையில் பீஜப்பூர் 
சுல்்தான் ஷாஜிமய விடு்தமல க்ய்தார். 1649 
மு்தல் 1655 வமர இராணுவச் க்யல்பாடுகளில் 
ஈடுபடுவதிலிருந்து சிவாஜி விலகியிருந்்தார்.  இந்்தக் 
காலகட்ைத்தில் அவர் ்தனது அதிகாரத்ம்தயும் 
நிர்வாகத்ம்தயும் ஒருங்கிமணப்பதில் கவனம் 
க்லுத்தினார்.

1656ஆண்டு மு்தல் சிவாஜி, ்தனது 
இராணுவச் க்யல்பாடுகமள மீண்டும் 
க்தாைங்கினார். ் ்தாரா மாவட்ைத்தில் ஜாவலி என்் 
இைத்ம்தக் மகப்பறறினார். இந்்தக் குறிப்பிைத்்தக்க 
கவறறியால் அவர் மராத்தியரின் மத்தியில்  
பிரபலம் அமைந்்தார். இமளஞர்கள அவரது 
இராணுவத்தில் இமணந்்தனர். ஜாவலி என்் 
இைத்திலிருந்து ்மற்க இரண்டு மமல் 
க்தாமலவில் பிர்தாப்கர் என்் புதிய ்காட்மை 
கட்ைப்பட்ைது.

பீஜப்பூருககு எதிரான மமாதல் 
1656 நவம்பர் மா்தம் பீஜப்பூரின் முகமது 
அடில்ஷா மரணமமைந்்தார். பதிகனட்டு வய்்த 
நிரம்பிய இமளஞர் இரண்ைாம் அடில்ஷா 
அடுத்துப் கபாறுப்்பற்ார். 1657ஆம் ஆண்டு 
பீைார், கல்யாணி, பரிந்்தர் ஆகியவறம் 
ஔரங்கசீப் மகப்பறறினார். என்வ பீஜப்பூர் 
சுல்்தானும் சிவாஜியும் ஔரங்கசீப்புைன் ்மர்ம் 
க்யய்வண்டிய நிமல ஏறபட்ைது.

அந்்த ்நரத்தில் ஷாஜகான் 
்நாயவாயப்பட்ைார். தில்லியில் அவமரத் 
க்தாைர்ந்து யார் ஆட்சிக்கு வருவது என்பதில் 
்பாட்டி நிலவியது. ஔரங்கசீப் ஆட்சிமயக் 

மகப்பறறி தில்லி வந்்தார். இந்்த வாயப்மப 
பயன்படுத்திக்ககாண்ை சிவாஜி வைக்கு 
ககாங்கணம் மீது ்பார் க்தாடுத்து கல்யாண், 
பிவாண்டி, மாகுலி ்காட்மைகமளக் 
மகப்பறறினார். 

சிவாஜி மற்றும் அஃப்்சல்கான், 1659
முகலாயரிைமிருந்து எந்்த ஆபத்தும் இல்மல 
என்ப்தால் பீஜப்பூர் சுல்்தான் சிவாஜி மீது 
்தாக்கு்தல் நைத்்த முடிவு க்ய்தார். அஃப்்ல்கான் 
கபரும்பமையுைன் அப்பணியில் ஈடுபடுத்்தப்பட்ைார். 
”மமலயில் ஒளிந்துககாண்டிருக்கும் எலிமய” 
்ங்கிலியில் கட்டி இழுத்துக்ககாண்டு வருவ்தாக 
அவர் சூளுமரத்்தார். ஆனால் மமலப்பாங்கான 
பகுதியில் ்ண்மையிடுவது அவருக்கு சிரமமாக 
இருந்்தது. சூழ்ச்சி மூலமாக சிவாஜிமய வீழ்த்்த 
நிமனத்்தார்.  ஆனால் அதிலும் ்்தால்வி்ய 
கிமைத்்தது. க்தறகு ககாங்கணம்  மறறும் 
்கால்்ாபூர் மாவட்ைங்கமளத் ்தாக்கிய 
மராத்தியப் பமைகள பன்்லா ்காட்மைமய 
மகப்பறறின. பீஜப்பூர் சுல்்தான் ்தா்ம இந்்தப் 
பமைகளுக்குத் ்தமலமம ்தாங்கினார். இந்்தப் 
்பார் சுமார் ஓராண்டுக் காலம் நீடித்்தது. ஆனாலும் 
எந்்தப் பகுதிமயயும் கவல்ல முடியவில்மல. 
இறுதியாக, ்பச்சுவார்த்ம்தக்குப் பி்கு சிவாஜி, 
்தமது ஆளுமகயின் கீழுளள பகுதிகளின் 
ஆட்சியாளராக அங்கீகரிக்கப்பட்ைார்.

சிவாஜி மற்றும் முகலாயர்
1658 ஜூமல மா்தம், ஔரங்கசீப் மாமன்னராக 
அரியமண ஏறினார்.  சிவாஜிமய அைக்குவம்த 
முக்கிய ்நாக்கமாகக் ககாண்டு 1660ஆம் 
ஆண்டு க்யிஷைகான் ்தக்காணத்தின் ஆளுநராக 
நியமிக்கப்பட்ைார். சிவாஜி ஒரு ம்தரியமான 
திட்ைத்ம்த வகுத்்தார். ஓர் இரவு ்நரத்தில், 
பூனாவுக்கு 400 பமை வீரர்களுைன் திருமணக் 
குழுவினர் ்பால் க்ன்் அவர் க்யிஷைகானின் 
இல்லம் மீது ்தாக்கு்தல் நைத்தினார். 
இ்தனால் 1663 டி்ம்பர் மா்தம் ஔரங்கசீப் 
க்யிஷைகாமன ்தக்காணத்திலிருந்து திரும்ப 
அமழத்துக்ககாண்ைார்.

சிவாஜி மற்றும் வஜய்சிங
அரபிக் கைல் பகுதியில் முகாலாயரின் 
முக்கியத் தும்முகமாக விளங்கிய சூரத்  
நகமரக் குறிமவத்து 1664ஆம் ஆண்டு 
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அவமரியாம்த காத்திருந்்தது. சிறுமமப்படுத்்தப்பட்ை 
அவர் ககாதித்க்தழுந்து மன்னமர கண்டித்துப் 
்பசினார். சிம்யில் அமைக்கப்பட்ை சிவாஜி 
பழக்கூமை ஒன்றில் ஒளிந்துககாண்டு அங்கிருந்து 
்தப்பிய்தாக கூ்ப்படுகி்து.

1666 ஆண்டு மு்தல் சிவாஜி தீவிர ்பார்க் 
ககாளமகமயக் கமைபிடிக்கலானார். அ்தனால் 
மராத்திய வீரர்கள புதிய கவறறிகமளப் கபற்னர். 
வை்மற்க ஆப்கன் எழுச்சி காரணமாக 
அதில் கவனம் க்லுத்திய முகலாயருக்கு 
சிவாஜிமய ்மாளிக்க முடியவில்மல. ்தனது 
உள நிர்வாகத்ம்த மறு சீரமமப்பு க்யவதில் 
சிவாஜி ஈடுபாடு காட்டினார். இளவர்ர் மூவா்ம், 
்தக்காணத்தின் அர்ப் பிரதிநிதி (மவஸ்ராய) 
மிகவும் வலுகும்ந்தும் ்்ாம்பலுைனும் 
இருந்்தார். ராஜா ஜஸ்வந்த் சிங் சிவாஜியுைன் 
நட்பு பாராட்டினார். மன்்ப்்தார் ஐந்்தாயிரம் என்் 
படிநிமலயில் ்ாம்பாஜி நியமிக்கப்பட்ைார்.  

முகலாயருடன் மமாதல் (1670)
கபராரில் சிவாஜிக்கு 
முன்னர் ககாடுக்கப்பட்ை 
ஜாகீர் நிலத்தின் ஒரு 
பகுதிமய ஔரங்கசீப் 
எ டு த் து க் க க ா ண் ை ா ர் . 
இ்தனால் ்காபமமைந்்த 
சிவாஜி முகலாயர் 
்்மவயிலிருந்்த ்தனது 
பமைகமளத் திரும்ப 
அமழத்துக்ககாண்ைார். 
பு ர ந் ்த ர்  உ ை ன் 
படிக்மகயால் சிவாஜி 
்தான் இழந்்த ்காட்மைகமளத் திரும்பவும் 
மீட்டுக்ககாண்ைார். 1670ஆம் ஆண்டு ்மறகுக் 
கைறகமர்யாரத்தின் முக்கியத் தும்முகமான 
சூரத்ம்த அவர் மீண்டும் மகப்பறறினார். 1672ஆம் 
ஆண்டு சூரத்திலிருந்து க்ௌத் எனப்படும் நான்கில் 
ஒரு பங்கு வருமானத்ம்த வருைாந்திரக் கப்பமாக 
மராத்தியர் கபற்னர்.

அரியணண ஏறுதல் 
1674 ஜூன் 6ஆம் ்்ததி சிவாஜி ராயகர் 
்காட்மையில் ்வ்த மும்ப்படி அரியமண 
ஏறினார்.  ‘்த்ரபதி’ (Supreme King) என்் 
பட்ைத்ம்தச் சூடினார். 

சிவாஜி ்தாக்கு்தல் நைத்தினார். அவரது 
பமை வீரர்கள நகமரச் சூம்யாடினார்கள. 
சிவாஜிமய வீழ்த்துவ்தறகாகவும் பீஜப்பூமர 
இமணப்ப்தறகாகவும் ரஜபுத்திரத் ்தளபதி ராஜா 
கஜயசிங் ்தமலமமயில் ஒரு இராணுவத்ம்த 
ஔரங்கசீப் அனுப்பினார். அப்கபாழுது இளவர்ர் 
மூவா்ம் (பின்னர் மு்தலாம் பகதூர் ஷா என 
அமழக்கப்பட்ைவர்,) ்தக்காணத்தின் ஆளுநராக 
ப்தவி வகித்்தார். அமனத்துத் ்தரப்புக்களிலிருந்தும் 
சிவாஜிமயச் சுறறி வமளக்க கஜயசிங் விரிவான 
திட்ைம் வகுத்திருந்்தார். ராயகர் ்காட்மையும் 
அச்சுறுத்்தலுக்கு உளளானது. 1665 ஜூன் 
மா்தம் புரந்்தர் ்காட்மைமயப் பமைகள சுறறி 
வமளத்்தன. சிவாஜியின் தீரமான வீரதீர 
்தறகாப்பு பலன் ்தரவில்மல. இம்த உணர்ந்்த 
சிவாஜி ்பச்சுவார்த்ம்த ்மறககாளள முடிவு 
க்ய்தார். 1665 ஜூன் 11ஆம் ்்ததி ஏறபட்ை 
புரந்்தர் உைன்படிக்மகயின்படி சிவாஜிக்கு அவர் 
மகப்பறறிய ்காட்மைகமள மவத்துக்ககாளள 
அனுமதி கிமைத்்தது. மன்்ப்்தாராகச் க்யல்பட்டு 
பீஜப்பூமரக் மகப்பற் முகலாயருக்கு உ்தவ 
ஒப்புக்ககாண்ைார்.

சிவாஜியும் கஜயசிங்கும்

ஆகரா பயணம்
முகலாய அர்மவமய பார்மவயிடுமாறு 
சிவாஜியிைம் கஜயசிங் வறபுறுத்தினார். 
சிவாஜியிைம் அதிக நம்பிக்மக வார்த்ம்தகமளச் 
கூறிய கஜயசிங், ்தமலநகரில் சிவாஜியின் 
பாதுகாப்புக்குத் ்தா்ம உறுதியளித்்தார். 1666 
்ம மா்தம் சிவாஜியும் அவரது மகன் ்ாம்பாஜியும் 
ஆக்ராமவ அமைந்்தனர். ஆனால் அவர்களுக்கு 

ஔரங்கசீப்
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க்ாந்்தமான பகுதிகமளயும் ்்ர்த்துக்ககாண்ைார். 
்்கா்தர உ்விலான கவங்்காஜிமய அல்லது 
இ்காஜி, ்தஞ்ாவூமர நிர்வகிக்குமாறு அவர் 
பணித்்தார்.  மதுமர நாயக்கர்களுக்குப் கபரும் 
க்தாமகமயக் கப்பமாக ்தரவும் உறுதியளித்்தார். 
கர்நாைக முறறுமக முயறசிகள சிவாஜிக்கு 
கபருமமமயயும் புகமழயும் ககாடுத்்தன. 
புதி்தாகக் மகப்பறறிய க்ஞசி அவருக்குப் பி்கு 
கபாறுப்்பற்வர்களுக்கு இரண்ைாம் கட்ைப் 
பாதுகாப்பு அரணாகத் திகழ்ந்்தது.

சிவாஜியின் கணடசி நாடகள்
சிவாஜியின் கமைசி நாட்கள மகிழ்ச்சியானமவயாக 
இல்மல. அவரது மூத்்த மகன் ்ாம்பாஜி அவமரக் 
மகவிட்டுவிட்டு முகலாய முகாமில் இமணந்்தார். 
்ாம்பாஜி திரும்பிய்பாது ஒளரங்கசீப்பால் 
சிம்பிடிக்கப்பட்டு பன்்லா ்காட்மைக்கு 
அனுப்பப்பட்ைார்.

அடுத்்தடுத்்த ்பார்கள சிவாஜியின் 
உைல்நலத்ம்தப் பாதித்்தன. அவர் ்தனது 53 

ராயகர் ்காட்மை

தககாணப் மபார் முயற்சிகள்
1676ஆம் ஆண்டு க்தறகுப் பகுதியில் சிவாஜி ்தனது 
கவறறிமயத் துவக்கினார். ்கால்ககாண்ைா 
சுல்்தானுைன் இரகசிய ஒப்பந்்தத்தில் 
மககயழுத்திட்ைார். இ்தறகுக் மகமா்ாக சிவாஜி 
சில பகுதிகமளத் ்தருவ்தாக உறுதியளித்்தார். 
க்ஞசி, ்வலூர் ஆகியவறம்க் மகப்பறறிய 
அவர், அடுத்திருந்்த ்தனது ்தந்ம்த ஷாஜிக்குச் 
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பல ்காட்மை, ககாத்்தளங்கமள ்தங்களுமைய 
கட்டுப்பாட்டில் மவத்திருந்்தார்கள. 

ஔரங்கசீப்பின் மரணத்துக்குப் பி்கு 
்ாம்பாஜியின் மகன் ்ா்ூ விடு்தமலயாகி  
மராத்தியரின் அரியமணமய அலங்கரித்்தார். 
்தாராபாய இம்த எதிர்த்்தார். அ்தன் பின் உளநாட்டுக் 
கலகம் கவடித்்தது. அதில் ்ா்ூ கவறறி கபறறு 
1708இல் அரியமணயில் அமர்ந்்தார். அரியமண 
ஏறிய பி்கு, பாலாஜி விஸ்வநாத் அவருக்கு 
ஆ்தரவாக இருந்்தார். அ்தறகு நன்றிக்கைனாக 
பாலாஜி விஸ்வநாத்ம்தப் ்பஷவாவாக 1713இல் 
நியமித்்தார். பின்னர் ்ா்ூ ்்தாராவுக்கு 
ஓயகவடுக்கச் க்ன்்ார். பூனாவில் இருந்து 
்பஷவா ஆட்சி க்யயத் க்தாைங்கினார்.

்கால்்ாபூமரத் ்தமலநகராகக் 
ககாண்டு ்தாராபாய ஒரு மாறறு அர்ாங்கத்ம்த 
நைத்தினார். ராஜாராமின் இரண்ைாவது 
மமனவி ராஜாபாய, அவரது மகன் இரண்ைாம் 
்ாம்பாஜி, ்தாராபாய மறறும் அவரது மகன் 
ஆகி்யாமர 1714ஆம் ஆண்டு சிம்ப்பிடித்்தனர். 
இரண்ைாம் ்ாம்பாஜி ்கால்்ாபூரில் அரியமண 
ஏறினார். ்ா்ூவின் அதிகாரத்ம்த அவர் 
ஏறக்வண்டியிருந்்தது. ்ா்ூ 1749இல் 
மம்ந்்தபி்கு ராம ராஜா அரியமண ஏறினார். 
அவர் ் பஷவாக்களுைன் ஒப்பந்்தத்ம்த எட்டிய்தால் 
்தமலமமப் கபாறுப்மப அமைந்்தார். ்தாராபாய 
இ்தனால் ஏமாற்ம் அமைந்்தார். 1761இல் ்தாராபாய, 
1777இல் ராமராஜா ஆகி்யார் மரணமமைந்்தனர்.  
ராமராஜாவின் ்தத்துப் பு்தல்வரான இரண்ைாவது 
்ா்ூ 1808இல் மரணமமையும் வமர கபயருக்கு 
மன்னராக ஆட்சியில் இருந்்தார். அவரது மகன் 
பிர்தாப் சிங் அடுத்து அரியமண ஏறினார். பிரிட்டிஷ 
அரசுக்கு எதிராக ்தித்திட்ைம் தீட்டிய்தாகக் குற்ம் 
்ாட்டி, 1839ஆம் ஆண்டு அவமர பிரிட்டிஷ 
அரசு ஆட்சியில் இருந்து நீக்கியது. பிர்தாப் சிங் 
ஒரு சிம்க்மகதியாக 
1847இல் மரணமமைந்்தார். 
அவரது இளவல் ஷாஜி 
அப்பா ்ாஹிப், இரண்ைாம் 
ஷாஜி 1839ஆம் ஆண்டு 
அர்ராக பிரிட்டீஷ அர்ால் 
ப்தவியில் அமர்த்்தப்பட்ைார். 
்தனக்குப் பின் ஆளவ்தறகு 
ஒருவருமற் நிமலயில் 
இரண்ைாம் ஷாஜி 1848இல் 
மரணமமைந்்தார்.

ஆவது வயதில் 1680ஆம் ஆண்டு காலமானார். 
அவரது மம்வின்்பாது ்மறகுத் க்தாைர்ச்சி 
மமலகள, கல்யாண் மறறும் ்காவா 
இமை்யயான ககாங்கணப் பகுதி ஆகியன 
சிவாஜி அரசின் கீழ் இருந்்தன. க்தறகில் கபல்காம் 
க்தாைங்கி துங்கபத்திமர நதிக்கமர வமர 
்மறகு கர்நாைகாமவ உளளைக்கிய பகுதிகள 
அவரது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருந்்தன. அவரது 
மரணத்தின்்பாது ்வலூர், க்ஞசி மறறும் இ்தர 
சில மாவட்ைங்கள பறறிய விஷயத்தில் தீர்வு 
காணப்பைவில்மல. 

15.3  சிவாஜிககுப் பிறகு மராத்தியர்
சிவாஜி மம்ந்து ஓராண்டுக்குப் பி்கு அவரது 
மூத்்த மகன் ்ாம்பாஜி மராத்திய இராணுவத்திறகு 
்தமலமம ஏறறு முகலாயப் பகுதிக்குள நுமழந்து 
கபராரில் பகதூர்பூமரக் மகப்பறறி அங்கிருந்்த 
க்ாத்துக்கமளக் மகப்பறறினார். இ்தனால் 
ஆத்திரமமைந்்த ஔரங்கசீப் ்மவாமரச் ்்ர்ந்்த 
ரஜபுத்திரர்களுைன் ்மர்ம் ்மறககாண்டு 
்தக்காணப் பகுதிக்குள பமைகமள வழிநைத்திச் 
க்ன்்ார். 1686இல் பீஜப்பூரும் 1687இல் 
்கால்ககாண்ைாவும் கவல்லப்பட்ைன. ்தன்னுைன் 
மல்லுக்கட்டும் ்தனது மகன் இளவர்ர் இரண்ைாம் 
அக்பருக்குப் பாதுகாப்பு ககாடுத்்த்தறகாக 
்ாம்பாஜிக்கு ்தண்ைமனக் ககாடுப்ப்்த 
ஔரங்கசீப்பின் அடுத்்த இலக்காக இருந்்தது.  
1689இல் முகலாயப் பமை ்ாம்பாஜிமயச் 
சிம்ப்பிடித்்தது. அவரது உைல் சிம்தக்கப்பட்டு 
பின்னர் ஆறறில் வீ்ப்பட்ைது.

்ாம்பாஜியின் மம்வு மராத்தியமர 
முைக்கி விைவில்மல. அவரது இளவல் ராஜாராம் 
க்ஞசிக்்காட்மையிலிருந்து ்ண்மைமயத் 
க்தாைங்கினார். இந்்த ்மா்தல் பல ஆண்டுகள 
நீடித்்தது. ராஜாராம் 1700இல் மரணமமைந்்த 
பி்கு அவரது மமனவி ்தாராபாய ்தமலமமயில் 
்பாராட்ைம் க்தாைர்ந்்தது. மகக்குழந்ம்த ்ார்பாக 
க்யல்பட்ை ்தாராபாய 50 ஆயிரம் வீரர்கள 
அைங்கிய குதிமரப்பமை மறறும் காலாட்பமைமய 
ம்்தராபாத் அரசுக்கு எதிராகப் ்பார்க்தாடுக்க 
பணித்்தார். அ்தன் விமளவாகத் ்தமலநகர் 
சூம்யாைப்பட்ைது. இ்தன் காரணமாக 
அருகிலிருந்்த மசூலிப்பட்டினம் தும்முகத்தில் 
வர்த்்தகம் பல ஆண்டுகளுக்கு பாதிக்கப்பட்ைது. 
1707இல் ஔரங்கசீப் மம்ந்்த்பாது மராத்தியர் ்தாராபாய

athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



7 2 மராத்தியர்

�	நியாயதீஷ அல்லது ்தமலமம நீதிபதி குடிமம 
மறறும் இராணுவ நீதிக்குப் கபாறுப்்பறறிருந்்தார்.

�	்ாரிகநௌபத் அல்லது ்தமலமமத் ்தளபதி 
இராணுவத்துக்கு ஆள்்ர்ப்பு, அமமப்பு 
ரீதியாக பராமரிப்பது, இராணுவத்ம்த 
நிர்வகிப்பது ஆகியவறம்க் கவனித்துக் 
ககாண்ைார்.

நியாயதீஷ மறறும் பண்டிட்ராவ ்தவிர 
அமமச்்ர்கள அமனவரும் இராணுவத்ம்த 
வழிநைத்துவ்தறகு ்தமலமம ஏறப்்தாடு, 
பயணங்களுக்கும் ்தமலமம ஏறக ்வண்டும்.  
அமனத்து அரசுக் கடி்தங்கள, ஆவணங்கள, 
ஒப்பந்்தங்கள ஆகியன அர்ர், ்பஷவா 
ஆகி்யாரின் இலச்சிமனமயயும் மறறும் 
்தனத்தியாக்்ா, நியாயதிக்்ா, ்்னாபதி 
்தவிர்த்்த நான்கு அமமச்்ர்களின் ஒப்பு்தமலயும் 
கப்்வண்டும். பல அமமச்்ர்களின் கீழ் 18 அரசு 
தும்கள இருந்்தன.

மாகாண அரசு
நிர்வாக வ்திக்காக சிவாஜி ்தனது அரம் நான்கு 
மாகாணங்களாகப் பிரித்து ஒவகவான்றுக்கும் 
ஒரு மவஸ்ராய எனப்படும் அர்ப்பிரதிநிதிமய 
அமர்த்தினார். மாகாணங்கள பிராந்த் (pranths) 
எனப்படும் பல பிராந்தியங்களாகப் பிரிக்கப்பட்ைன. 
ஜாகீர் வழங்கும் நமைமும் ஒழிக்கப்பட்டு 
அமனத்து அதிகாரிகளுக்கும் கராக்கமாகப் பணம் 
வழங்கப்பட்ைது. ஒரு குறிப்பிட்ை பகுதியின் வருவாய 
உளளிட்ை அமனத்துப் கபாறுப்பும் எந்்த ஒரு 
அதிகாரிக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்்தாலும் க்ாத்துகள 
மூலமாகக் கிமைத்்த வருவாய மட்டு்ம அவருக்கு 
உரியது. அ்தனுைன் க்தாைர்புமைய மக்களுைன் அந்்த 
அதிகாரிக்கு எந்்தத் க்தாைர்பும் இருந்்ததில்மல. எந்்தப் 
ப்தவியும் பரம்பமரயானதில்மல. பிராந்தியத்தின் 
க்யல்பாடுகளுக்கான மமயமாகக் ்காட்மை 
அமமந்திருந்்தது. பாரம்பரியப்படி கிராமம் என்பது 
நிர்வாக நமைமும்யின் கமைசி அலகாக 
இருந்்தது. 

வருவாய் நிர்வாக அணமப்பு
சிவாஜியின் வருவாய நிர்வாகம் 
நியாயமான்தாக, உறபத்தியாளர்களுக்குச் 
்ா்தகமாக அமமந்திருந்்தது. நிலம் அளவீடு 
க்யயப்பட்டு மதிப்பிைப்பட்ைது. கமாத்்த 
உறபத்தியில் அரசின் உரிமமயாக 30 ்்தவீ்தம்  

15.4   சிவாஜி ஆடசியில்  
மராத்திய நிர்வாகம்

மத்திய அரசு
சிவாஜி கபரிய ்பார்வீரர் மட்டுமல்ல ஒரு 
நல்ல நிர்வாகியும்கூை. அன்்ாை நிர்வாகத்தில் 
்தனக்கு உ்தவுவ்தறகாக ஓர் ஆ்லா்மன 
்மபமய அவர் மவத்திருந்்தார். “அஷைபிர்தான்” 
என அமழக்கப்பட்ை இந்்தச் ்மபயில் எட்டு 
அமமச்்ர்கள இைம்கபறறு இருந்்தனர். 
அந்்தச் ்மபயின் க்யல்பாடு ஆ்லா்மன 
கூறுவ்தாக்வ அமமந்திருந்்தது. 

�	முக்கிய பிர்தான் அல்லது ்பஷவா அல்லது 
பிர்தம மந்திரி. நாட்டின் கபாதுநலன்கள மறறும் 
முன்்னற்த்தில் கவனம் க்லுத்துவது 
இவரது முக்கியக் கைமம.

�	அமத்யா அல்லது நிதி அமமச்்ர். அரசின் 
அமனத்துப் கபாதுக்கணக்குகமளயும் 
ஆராயந்து ஒப்பு்தல் மககயாப்பமிடுவது 
இவரது ்வமல.

�	வாக்கியநாவிஸ் அல்லது மந்திரி, அர்ரின் 
நைவடிக்மககள மறறும் நீதிமன்் 
நைவடிக்மககமள ஆவணங்கள வடிவில் 
பராமரித்்தார்.

�	சுமந்த் அல்லது ைாபிர் அல்லது 
கவளியு்வுச் க்யலர், மன்னருக்குப் 
்பார் மறறும் அமமதி குறித்்த அமனத்து 
விஷயங்களிலும் ஆ்லா்மனகமள 
வழங்கினார். பி்நாடுகளின் தூ்தர்கமளயும் 
பி ர தி நி தி க ம ள யு ம்  வ ர ் வ ற கு ம் 
கபாறுப்மபயும் ஏறறிருந்்தார்.

�	்ச்சிவ அல்லது சுருநாவிஸ் அல்லது 
உளதும் க்யலர், அர்ரின் அன்்ாை கடி்தப் 
்பாக்குவரத்ம்த கவனித்துக் ககாண்ை்்தாடு 
வமரவுகமளத் திருத்தும் அதிகாரமும் 
ககாண்டிருந்்தார்.  பர்கானாக்களின் 
கணக்குகமளயும் அவர் ்ரிபார்த்்தார்.

�	பண்டிட் ராவ அல்லது ்தனத்தியாக்்ா அல்லது 
்்தர் அல்லது மு்தாசிப் அல்லது ம்தத்்தமலவர் 
என்பவர் ம்தம் க்தாைர்பான ்ைங்குகளுக்கும் 
்தான்தர்மங்களுக்கும் கபாறுப்்பறறிருந்்தார். 
்மூகச் ்ட்ைதிட்ைங்கள மறறும் கபாது ஒழுக்க 
நமைமும்கமள கநறிப்படுத்துவ்தறகு அவர் 
நீதிபதியாக இருந்்தார்.
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்தமலமம வகித்்தார். ஒவகவாரு பமைப்பிரிவிலும் 
25 குதிமரப் பமை வீரர்கள ்ார்ஜண்ட் ்தகுதிக்கு 
இமணயான ்தகுதியில் ் வில்்தார் ்தமலமமயின் 
கீழ் க்யல்பட்ைனர். ஒரு ஜமால்்தாரின் கீழ் ஐந்து 
்வில்்தார் க்யல்பட்ைனர். பத்து ஜமால்்தார்களின் 
்தமலவராக ஒரு ்ஜாரி திகழ்ந்்தார். ்ாரிகநௌபத் 
குதிமரப்பமையின் ்தமலமமத்்தளபதி ஆவார். 
ஒவகவாரு குதிமரப்பமையும் இரண்ைாகப் 
பிரிக்கப்பட்ைது. அரசு மூலமாகக் குதிமரகள 
வழங்கப்பட்ை பமைவீரர்கள பர்கிர்கள என்றும், 
்தாங்களாக்வ குதிமரகமள ஏறபாடு க்யது 
கூலிக்கு ் வமல க்யயும் வீரர்கள மஷ்ல்தார்கள 
என்றும் அமழக்கப்பட்ைனர். இது்தவிர நீர் 
ககாண்டு க்ல்லும் குதிமரப்பமைவீரர்களும் 
குதிமரகளுக்கு லாைம் கட்டுபவர்களும் 
இருந்்தனர்.

நீதி
நீதி நிர்வாகம் மரபுவழிப்பட்ை்தாக இருந்்தது. 
நிரந்்தரமான நீதிமன்்ங்க்ளா நிரந்்தரமான 
நீதிவழிமும்க்ளா இல்மல, வி்ாரமணமும் 
அமனவருக்கும் கபாதுவாக இருந்்தது. 
கிராமங்களில் பஞ்ாயத்து நமைமும் 
இருந்்தது.  கிரிமினல் வழக்குகமள 
பட்்ைல்கள வி்ாரித்்தனர். சிவில், கிரிமினல் 
வழக்குகளுக்கான ்மல்மும்யீடுகமளத் 
்தமலமம நீதிபதி நியாய்்தஷ, ஸ்மிருதிகளின் 
ஆ்லா்மன்யாடு வி்ாரித்்தார். ‘்ாஜிர்மஜ்லிம்’ 
இறுதி ்மல்மும்யீட்டு நீதிமன்்மாக இருந்்தது.

15.5   மபஷவா ஆடசி  
(1713-1818)

்பஷவா அல்லது பிர்தமமந்திரி என்பவர் 
சிவாஜியின் அமமச்்ரமவயான அஷைபிர்தான் 
அமமப்பில் மு்தன்மமயானவர். பதிகனட்ைாம் 
நூற்ாண்டில் ்பஷவாக்கள அதிக 
அதிகாரங்கமளப் கபறறு ஆட்சிபுரிந்்தனர். பாலாஜி 
விஸ்வநாத் என்பவர் ஆற்ல் மிகுந்்த மு்தல் 
்பஷவா ஆவார்.  

்பஷவா என்் பாரசீக க்ால்லின் கபாருள 
”மு்தன்மமயான” அல்லது ”பிர்தம அமமச்்ர்” 
என்ப்தாகும்.

நிர்ணயிக்கப்பட்டு அது பணமாக்வா 
கபாருளாக்வா க்லுத்்தப்பட்ைது. பின்னர் 
இந்்த வரி 40 ்்தவீ்தமாக அதிகரிக்கப்பட்ைது.  
க்லுத்்த ்வண்டிய வரித் க்தாமக க்தளிவாக 
நிர்ணயிக்கப்பட்டு இருந்்தது. பஞ்காலத்தில் 
அரசு பணத்ம்தயும் உணவு்தானியங்கமளயும் 
உழவர்களுக்கு முன்பணம் அல்லது 
முன்கபாருளாகக் ககாடுத்்தது. பின்னர் 
அவறம் அவர்கள ்தவமணகளில் 
திரும்பச் க்லுத்்த்வண்டும். விவ்ாயிகள 
கால்நமை வாங்க, விம்தப்புக்காக, இன்னபி் 
்்தமவகளுக்காகக் கைன்கள வழங்கப்பட்ைன. 

வ்சௌத் மற்றும் ்சர்மதஷமுகி
அரசு வசூலிக்கும் வருவாய, ்்தமவகளுக்குப் 
்பாதுமான்தாக இல்லா்த நிமலயில் க்ௌத், 
்ர்்்தஷமுகி என இரண்டு வரிகமளத் ்தனது 
்ாம்ராஜ்யத்தின் அண்மை பகுதிகளான 
மு க ல ா ய  ம ா க ா ண ங் க ளி ை மி ரு ந் து ம் 
பீஜப்பூர் சுல்்தானிைமிருந்து மகப்பற்ப்பட்ை 
பகுதிகளிலிருந்தும் சிவாஜி வசூலித்்தார். 
மராத்தியர் மகப்பறறிய மாவட்ைத்தின் வருவாயில் 
நான்கில் ஒரு பங்கு ’க்ௌத்’ என வசூலிக்கப்பட்ைது. 
்ர்்்தஷமுக் என்் ்தகுதியின் காரணமாக சிவாஜி 
்தனது கூடு்தல் வருவாயில் 10%-ஐ ்ர்்்தஷமுகி 
என்னும் வரிமூலம் கபற்ார். ்்த்ாயகள, 
்்தஷமுக்குகளின் பிர்தம ்தமலமமயாக 
்ர்்்தஷமுக் திகழ்ந்்தார். மரபுவழியாகத் ்தனது 
நாட்டின் ்ர்்்தஷமுக் ஆக சிவாஜி விளங்கினார்.

இராணுவ அணமப்பு
சிவாஜி நிமலயான இராணுவத்ம்தக் 
ககாண்டிருந்்தார். ஜாகீர்கமள வழங்குவம்தயும் 
மரபுவழியாகச் க்யயப்படும் நியமனங்கமளயும் 
அவர் ஊக்கப்படுத்்தவில்மல. பமைவீரர்களுக்கு 
வீடு வழங்கப்பட்ைது. அவர்களுக்கு மும்ப்படி 
ஊதியமும் வழங்கப்பட்ைது. காலாட்பமை, 
குதிமரப்பமை, யாமனப்பமை, ஆயு்தப்பமை 
என இராணுவத்தில் நான்கு பிரிவுகள 
இருந்்தன. ககாரில்லா்பார்மும்யில் வீரர்கள 
சி்ந்து விளங்கிய்பாதிலும் பாரம்பரியப் 
்பார்மும்யிலும் அவர்கள பயிறசி கபற்னர். 
கரஜிகமண்டுகள, பிரி்கடுகள எனக் காலாட்பமை 
பிரிக்கப்பட்ைது. ஒன்பது வீரர்கமளக் ககாண்ை 
சிறிய பமைப்பிரிவுக்கு நாயக் (கார்ப்பரல்) 
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சிம்மக்ாப்பனமாக விளங்கிய ்தமலமமத் ்தளபதி 
திரிம்பக்ராவ 1731இல் ப்ராைா அரு்க ்தபாய என்் 
இைத்தில் நைந்்த ்பாரில் ்்தாறகடிக்கப்பட்டுக் 
ககால்லப்பட்ைார்.  ்தமலமமத்்தளபதியின் 
ப்தவிமயயும் ்பஷவா ஏறறுக்ககாண்ைார். 1731இல் 
எட்ைப்பட்ை வார்னா ஒப்பந்்தத்தின்படி ்ா்ூவின் 
இம்யாண்மமமய ஏறகுமாறு ்கால்்ாபுரின் 
்ாம்பாஜிக்கு கநருக்கு்தல் அளிக்கப்பட்ைது.

்தா்ன, ்ால்க்ட், ்பசின் ஆகிய 
பகுதிகள 1738இல் ்பார்த்துகீசியரிைமிருந்து 
மகப்பற்ப்பட்டு அவர்கள ககாங்கணக் கைறகமரப் 
பிர்்த்த்திலிருந்து விரட்டியடிக்கப்பட்ைனர். அ்்த 
்நரத்தில் மராத்தியருைன் ஆங்கி்லயர் நட்பு்மவ 
ஏறபடுத்திய்தன் மூலம் ்தக்காணப்பகுதியில் 
்தமையில்லா வணிகம் க்யயும் உரிமமமயப் 
கபற்ார்கள.

பாலாஜி பாஜி ராவ் (1740 -1761)

பாலாஜி பாஜிராவ

பாஜிராவ மம்வுக்குப் பி்கு பாலாஜி பாஜிராவ 
்பஷவாவாக ப்தவி்யற்ார். நானா ்ாகிப் என்று 
அமழக்கப்பட்ை அவர் நல்ல நிர்வாகியாகவும் 
நிதி க்தாைர்பான விஷயங்களில் வல்லுநராகவும் 
விளங்கினார்.

கர்நாடகத் தாககுதல்கள்
ஆறகாடு நவாபின் மருமகன் ்ந்்தா ்ாகிப் 
திருச்சிராப்பளளிமயக் மகப்பறறிய பி்கு 
்தஞ்ாவூமர முறறுமக இைப்்பாவ்தாக 
அச்சுறுத்தினார். 1739இல் ்தஞ்ாவூமர ஆண்ை 
மராத்திய ஆட்சியாளர் ்ா்ூவிைம் உ்தவி 

பாலாஜி விஸவநாத் (1713-1720)
உளநாட்டுப் ்பாரால் 
சிக்கலிலிருந்்த அரம்க் 
கட்டுப்பாட்டில் ககாண்டுவர 
்ா்ூவுக்கு பாலாஜி 
விஸ்வநாத் உ்தவினார். 
்மறகுக் கமர்யாரத்தில் 
க்னாஜி ஆங்கி்ர 
அ தி க  அ தி க ா ர ம் 
பமைத்்த கைறபமைத் ்தளபதியாகத் திகழ்ந்்தார். 
உளநாட்டுப்்பாரின்்பாது க்னாஜி ஆங்கி்ர 
்தாராபாயக்கு ஆ்தரவு க்தரிவித்திருந்்தார். 
ஐ்ராப்பியரால்  ஏறபடும் ஆபத்ம்தப் பறறி அவருக்கு 
எடுத்துமரத்்த ்பஷவா ்ா்ூவிைம் ்தனக்குளள 
விசுவா்த்ம்த உறுதிக்ய்தார். ஜாகீர்கமள 
வழங்கும் நமைமும் மீண்டும் வழக்கத்திறகுக் 
ககாண்டுவரப்பட்ைது. ்பஷவாவின் ப்தவி 
மரபு்ார்ந்்த்தாக ஆனது.

முதலாம் பாஜி ராவ் (1720-1740) 

மு்தலாம் பாஜிராவ

பாலாஜி விஷவநாத்துக்குப் பி்கு அவரது 
மகன் மு்தலாம் பாஜிராவ 1720இல் மன்னர் 
்ா்ூவால் ்பஷவாவாக நியமிக்கப்பட்ைார். 
ம்்தராபாத் நிஜாம், மால்வாவின் ரஜபுத்திர 
ஆளுநர், குஜராத் ஆளுநர் ஆகி்யாமர வீழ்த்தி 
மராத்திய ்ாம்ராஜ்யத்தின் அதிகாரத்ம்த 
பாஜிராவ ்மம்படுத்தினார். முகலாயரின் 
கட்டுப்பாட்டிலிருந்து புந்்்தல்கண்மை அவர் 
விடுவித்்தார். அ்தனால் மராத்தியருக்கு அ்தன் 
ஆட்சியாளரிைமிருந்து மூன்றில் ஒரு பங்கு 
பகுதிகள ்தாமர வார்க்கப்பட்ைது. ்பஷவாவுக்கு 

பாலாஜி விஸ்வநாத்
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வ ை ் ம ற கி லி ரு ந் ்த  அ தி க ா ர 
மமயங்களிலும் மராத்தியர் ்தங்கள 
கூட்ைாளிகமள உருவாக்க முமனந்்தனர். 
ஆனால் மராத்தியரின் முந்ம்தய 
க்யல்பாடுகளால் வை்மறகு அவர்களுக்கு 
எதிரான மனநிமலமயக் ககாண்டிருந்்தது. 
சீக்கியர், ஜாட் ்தமலவர்கள, முஸ்லிம்கள 
ஆகி்யார் மராத்தியமர நம்பத் ்தயாராக 
இல்மல. 1757இல் நைந்்த பிளாசி ்பாரில் சிராஜ் 
உத் க்தௌலாவுக்கு மராத்தியர் உ்தவவில்மல. 
அ்தனால் வங்காளத்திலிருந்தும் கபரி்தாக ஏதும் 
உ்தவி கிமைக்கவில்மல.  கர்நாைகத்திலும் 
வங்காளத்திலும் ஆங்கி்லயர்களுக்கு எதிராகப் 
்பஷவா எடுத்்த முயறசிகளின் விமளவாக 
அவர்களால் ்மலும் முன்்ன்முடியாமல் 
்பானது. தில்லி மீ்தான ்பஷவாவின் 
்்தமவயற் ஆர்வம் பல பிர்்த் 
ஆட்சியாளர்களின் எதிர்ப்மபச் ்ம்பாதித்்தது. 
1761இல் அகமதுஷா அப்்தலி கபரும் இன்னமல 
பானிப்பட் ்பார்க்களத்தில் உருவாக்கினார்.

மூன்றாவது பானிப்பட மபார், 1761
இந்திய வரலாறறில் 1761இல் நைந்்த மூன்்ாவது 
பானிப்பட் ் பார் முக்கிய முடிமவக் ககாடுத்்த்தாகும். 
இந்்தப் ்பாரில் மராத்தியர்க்கும் முகலாயருக்கும் 
கிமைத்்த மிகப் கபரிய ்்தால்வி இந்தியாவில் 
ஆங்கி்லய அரசு காலூன்் வழி வகுத்்தது.

சூழ்நிணலகள்
பலவீனமான முகலாய அரசு வை்மறகு 
எ ல் ம ல ப் ப கு தி க ளி ல்  ப ா து க ா ப் ம ப 
உறுதிக்யயத் ்தவறிவிட்ைது. இ்தனால் 
அப்்பாது ஆப்கானிஸ்்தாமன ஆண்ை நாதிர் 
ஷா ்பார் க்தாடுக்க ்நரிட்ைது. மீண்டும் 
மீண்டும் அளித்்த ்வண்டு்காளகளுக்குப் பி்கு 
முகலாய ஆட்சியாளர் முகம்மது ஷா ஆப்கன் 
நாட்டுக் கிளர்ச்சியாளர்களுக்கு அமைக்கலம் 
ககாடுத்்தார். இ்தனால் 1739இல் நாதிர் 
ஷாவின் ்தாக்கு்தல்கள க்தாைங்கின. தில்லி  
சூம்யாைப்பட்ைது. ்காகினூர் மவரம், மதிப்புமிகு 
மயிலா்னம் ஆகியவறம் அவர் மகப்பறறிச் 
க்ன்்ார்.

1747இல் நாதிர் ஷா ககால்லப்பட்ை பி்கு 
அவரது இராணுவ ்தளபதிகளில் ஒருவரான 
அகமதுஷா அப்்தலி ஆப்கானிஸ்்தானின் 
ஆட்சியாளராக மாறினார். ்தனது நிமலமய 

்காரினார். இந்்தக் ் காரிக்மகமய ஏற் ் பஷவா, 
்தனது மமத்துனர் ரகுஜி ்பான்ஸ்்லமவத் 
்தஞ்ாவூருக்கு அனுப்பினார். 1740ஆம் ஆண்டு 
ரகுஜி ்பான்ஸ்்ல ஆறகாடு நவாப் ்்தாஸ்த் 
அலிமய வீழ்த்திக் ககான்்ார். திருச்சிராப்பளளி 
மகப்பற்ப்பட்டு ்ந்்தா ்ாகிப் சிம்யில் 
அமைக்கப்பட்ைார்.  புந்்்தல்கண்ட் மறறும் 
வங்காளத்தில் நைந்்த இராணுவத் ்தாக்கு்தல்களில் 
்பஷவா ஈடுபட்டிருந்்த்தால் அடுத்து வந்்த  நவாப் 
முகமது அலி 1743இல் ஆறகாட்மை எளி்தாகக் 
மகப்பறறிய்்தாடு திருச்சிராப்பளளிமயயும் 
மீட்ைார்.  இ்தனால் ்பஷவா ்தனது உைன் பி்வா 
்்கா்தரரான ்்தாசிவ ராமவ கர்நாைகத்துக்கு 
அனுப்பினார். மராத்தியரின் அதிகாரம் மீண்டும் 
நிமலநிறுத்்தப்பட்ை்பாதிலும் அவர்களால் 
திருச்சிராப்பளளிமய மீட்க முடியவில்மல.

உத்கிர் மபார், 1760 
1748இல் நிஜாம் ஆ்ப்ஜாவின் மம்வுக்குப் 
பி்கு வாரிசுப் ்பாட்டி கவடித்்தது. நிஜாமின் 
மூத்்த மகனுக்குப் ்பஷவா ்தனது ஆ்தரமவத் 
க்தரிவித்்தார். ்்தாசிவ ராவ ்தமலமமயில் ்பஷவா 
அனுப்பிய இராணுவம் 1760இல் நைந்்த உத்கிர் 
்பாரில் எதிரிகமள வீழ்த்தியது. மராத்தியரின் 
இராணுவ பலத்துக்குக் கமைசி கட்ைமாக இந்்த கவறறி 
அமமந்்தது. பீஜப்பூர், ஔரங்காபாத், க்தௌல்தாபாத், 
அகமதுநகர், புர்கான்பூர் ஆகிய பகுதிகமளப் 
்பஷவா மகப்பறறினார்.

ரஜபு்தனத்ம்த (1741 மு்தல் 1748 வமர) 
ஆறு ்தாக்கு்தல் முயறசிகளுக்குப் பி்கு மராத்தியர் 
்தங்கள ஆளுமகயின் கீழ் ககாண்டு வந்்தார்கள.  
1751இல் வங்காள நவாப் ஒரிஸ்்ாமவக் மகவிட்டு 
மராத்தியருக்கு கப்பம் கட்ை ்வண்டிய நிமலமம 
ஏறபட்ைது. முகலாயரின் ஆட்சிமயக் குறிமவத்்்த 
மராத்தியர் க்யல்பட்ை காரணத்்தால் அவர்கள 
1752இல் தில்லியில் நுமழந்்தார்கள. தில்லிமய 
விட்டு ஆப்கனியமரயும் ்ராகில்லாக்கமளயும் 
விரட்டியடித்்தார்கள. மராத்தியரின் உ்தவி்யாடு 
மவஸ்ராயாகப் கபாறுப்்பற் இமாத் உல் 
முல்க் அவர்களின் க்ால்லுக்குக் கட்டுப்பட்டு 
க்யல்படும் கபாம்மமயானார். பஞ்ாமபத் 
்தங்கள கட்டுப்பாட்டுக்குள ககாண்டு வந்்த பி்கு 
ஆப்கானிஸ்்தானில் துராணி ்ாம்ராஜ்யத்ம்த 
நிறுவிய அகமதுஷா அப்்தலியின் பிரதிநிதிமய 
அங்கிருந்து அகறறினார்கள. இ்தனால் அகமது ஷா 
அப்்தலியுைனான கபரிய ்ண்மைமயத் ்தவிர்க்க 
இயலவில்மல.
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அ்யாத்தி நவாப், சீக்கியர், ஜாட் ்தமலவர்கள 
ஆகி்யாமரப் பமகத்துக்ககாண்ை மராத்தியர்,    
ரஜபுத்திரர்களின் நம்பிக்மகமயயும் இழந்்தனர். 
்பஷவாவின் இமளய பு்தல்வர் விஸ்வாஸ் 
ராவின் ஒட்டுகமாத்்த ்தமலமமயின் கீழ் 
மராத்திய இராணுவம் இருந்்தது. இந்்தப் 
பமைகளுக்கு ்்தாசிவ ராவ உண்மமயான 
்தளபதியாகத் திகழ்ந்்தார். வழியில் ்்ால்கர், 
சிந்தியா, ககயக்வாட் ஆகி்யாமர இமணத்துக் 
ககாண்ைனர். இந்்த ்நரத்தில் முகலாய மன்னர் 
இரண்ைாம் ஆலம்கீர் ககால்லப்பட்ைார். அவரது 
இமளய மகன் இரண்ைாம் ஷாஆலம் ்தா்ன 
முடி சூடிக்ககாண்ைார். இந்்தப் படுககாமலமயத் 
திட்ைமிட்ை வசீர் மூன்்ாம் ஷாஜகானுக்கு 
பட்ைம் சூட்டினார். இதில் ்தமலயிட்ை ்்தாசிவ 
ராவ மூன்்ாம் ஷாஜகாமன ஆட்சியிலிருந்து 
அகறறிவிட்டு இரண்ைாம் ஷா ஆலம் என்பவமர 
மன்னராக அறிவித்்தார். அப்்தலியின் பமைகள 
மீது ்தாக்கு்தல் நைத்துவ்தறகுப் பதிலாக ்்தாசிவ 
ராவ உணவுப்பற்ாக்கும் ஏறபடும் வமர 
நீண்ை காலம் அமமதிகாத்்தார். ்தட்டுப்பாடின்றி 
உணவு கிமைக்கக்கூடிய பசுமமயான 
ஆறறிமைப் பகுதிகளில் அப்்தலி ்தனது பமைகமள 
நிறுத்தினார்.

பானிப்பட மபாரின் விணைவுகள்
1761 ஜனவரி 14ஆம் ்்ததி மூன்்ாவது பானிப்பட் 
்பார் நைந்்தது.  மராத்தியரின் இராணுவம் 
முறறிலுமாக அழிந்்தது. ்பஷவாவின் மகன் 
விஸ்வாஸ் ராவ, ்்தாசிவ ராவ, மறறும் எண்ணற் 
மராத்திய ்தளபதிகள ககால்லப்பட்ைனர். 
்பார்க்களத்தில் 28,000 ் பரின் உைல்கள கிைந்்தன. 
்்ால்கர் ்தப்பி்யாடினார். சிந்தியாவின் பமைகள 
அவமரத் துரத்தின. இந்்தத் துயர க்யதி ்கட்டு 
்பஷவா அதிர்ச்சி அமைந்்தார். இ்தயம் நலிவமைந்்த 
்பஷவா 1761 ஜூனில் மரணமமைந்்தார். பானிப்பட் 
்பாருக்குப் பி்கு அப்்தலி இரண்ைாம் ஷா 
ஆலத்ம்த தில்லியின் மன்னராக அங்கீகரித்்தார். 
ஆண்கைான்றுக்கு நான்கு மில்லியன் கப்பம் 
கிமைத்்தது. மு்தலில் கடுமமயான அதிர்ச்சிமயச் 
்ந்தித்்த மராத்தியர் பத்து ஆண்டுகளுக்குள 
முகலாய மன்னர் ஷா ஆலத்தின் பாதுகாவலராக 
உருவாகி வைக்்க ்தங்களுமைய அதிகாரத்ம்த 
நிமலநிறுத்்த முயன்்னர். 

்பஷவா மு்தலாம் மா்தவ ராவ  (1761-1772) 
மறறும் அவரது வழித்்்தான்்ல்கள 1761ஆம் ஆண்டு 

உறுதிப்படுத்திய அவர் பின்னர் இராணுவத் 
்தாக்கு்தல்கமளத் க்தாைங்கினார். முல்்தான் மறறும் 
பஞ்ாமப அவருக்குத் ்தாமர வார்த்்த முகலாய 
மாமன்னர் அமமதிமய நிமல நிறுத்தினார்.  
பஞ்ாப் ஆளுநராக முகலாய மாமன்னரால் 
நியமிக்கப்பட்ை மீர்மன்னு, அகமது ஷா அப்்தலியின் 
முகவர் ்பால்வ க்யல்பை முடிந்்தது. மீர் 
மன்னுவின் மரணத்துக்குப் பி்கு அவரது 
மமனவி தில்லி வசீர் இமாத் உல் முல்க்கின் 
துமண்யாடு பஞ்ாப் ஆளுநராக மீர் முனிமம 
அப்்தலியின் ஒப்பு்தலின்றி நியமித்்தார். இ்தனால் 
ஆத்திரம் அமைந்்த அப்்தலி பமைகயடுத்து  வந்து 
பஞ்ாமபக் மகப்பறறினார். மீர் முனிம் தில்லிக்குத் 
்தப்பினார். அவமரத் க்தாைர்ந்து விரட்டிய அப்்தலி 
தில்லிமயக் மகப்பறறினார். 1757ஆம் ஆண்டு 
ஜனவரி மா்தம் தில்லி சூம்யாைப்பட்ைது. 
மதுராவும் பிருந்்தாவனமும் சிம்தக்கப்பட்ைன.

தில்லிமய விட்டு கவளி்யறும் முன் 
அப்்தலி தில்லியில் ்தனது பிரதிநிதியாக மீர் 
பக்ஷிமய நியமனம் க்ய்தார். அவரது மகன் ம்தமூர் 
ஷா லாகூரின் (மவஸ்ராயாக) அர்பிரதிநிதியாக 
ஆக்கப்பட்ைார். அப்்தலி தில்லியிலிருந்து 
கவளி்யறிய பி்கு மல்்ர் ராவ ்்ால்கர், 
ரகுநா்த ராவ ஆகி்யாரின் ்தமலமமயின் கீழ் 
ஒரு ்தாக்கு்தல் நைந்்தது. தில்லியில் அப்்தலி 
நியமித்்த பிரதிநிதிமய அவர்கள அகறறினார்கள. 
பின்னர் ்தங்களுக்கு பிடித்்த ஒருவமர வசீராக 
நியமித்்தனர்.  1758இல் ்ர்கிந்த் மறறும் லாகூமர 
அவர்கள மகப்பறறினார்கள. ஆப்கன் பமைகள 
வீழ்த்்தப்பட்டு ம்தமூர் ஷா ஆட்சியிலிருந்து 
அகற்ப்பட்ைார். 1759 அக்்ைாபர் மா்தம் அப்்தலி 
பஞ்ாமப மீட்ைார். லாகூர், முல்்தான், ்ர்கிந்த் 
ஆகிய பகுதிகளிலிருந்து கவளி்ய் ்வண்டிய 
நிமலமமக்கு மராத்தியர் ்தளளப்பட்ைனர். 
பஞ்ாபின் நிமலமமமயச் சீராக்குவ்தறகாக 
மகா்தாஜி சிந்தியாவின் ்்கா்தரரான ்தத்்தாஜி 
சிந்தியாமவ ்பஷவா அங்கு அனுப்பினார். 
ஆனால் 1760இல் நைந்்த ்பாரில் அப்்தலி அவமர 
வீழ்த்திக் ககான்்ார். சிகந்்தராவில் மல்்ர் ராவ 
்்ால்கரும் ்்தால்வி கண்ைார். அ்தன் பி்கு 
்்தாசிவ ராவின் ்தமலமமயில் கபரும்பமைமயப் 
்பஷவா உருவாக்கினார்.

்ராகில்கண்டின் நஜீப் உத் க்தௌலா 
மறறும் அ்யாத்தியின் ஷுஜா உத் க்தௌலா 
ஆகி்யாருைன் கூட்ைணி அமமத்து அப்்தலி 
பதிலடி ககாடுத்்தார். வைக்கு அதிகார மமயங்களில் 
மராத்தியருக்குக் கூட்ைாளிகள கிமைக்கவில்மல. 
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ரகுநாத் ராவ அதிகாரத்ம்தக் 
மகப்பறறினார்.  இது 
குழம்பிய குட்மையில் மீன் 
பிடிக்கும் ்வமலமயப் 
ப ா ர் க் க  க ம் க ப னி 
நிர்வாகத்துக்கு வாயப்புக் 
ககாடுத்்தது. ்ால்க்ட், ்பசின் ஆகிய பகுதிகமள 
ரகுநாத் ராவ திரும்பப் கப் பம்பாயிலிருந்்த 
கம்கபனி நிர்வாகம் ஆ்தரவாக இருந்்தது. 
மகா்தாஜி சிந்தியாவும் நாக்புரின் ்பான்ஸ்்லயும் 
ஆங்கி்லய ஆ்தரவாளர்களாக ஆனம்த அடுத்து 
மராத்தியர் ்ால்க்ட், ்தா்ன ஆகிய பகுதிகமள 
ஆங்கி்லயருக்குத் ்தாமர வார்க்க ்நரிட்ைது. 
்ால்மப உைன்படிக்மகயின் படி 1782இல் 
ரகுநாத் ராவ கட்ைாய ஓயவு கப் மவக்கப்பட்ைார். 
இ்தமன அடுத்து கம்கபனிக்கும் மராத்தியருக்கும் 
இமை்ய சுமார் இருபது ஆண்டு காலத்துக்கு 
அமமதி நிலவியது.

ஆங்கி்லய-மராத்தியப் ்பார்

(ஆ)   இரணடாம் ஆஙகிமலய-
மராத்தியப் மபார் (1803-1806)

நானா பட்னாவிஸ் மம்வு அவரது கபரும் 
க்ாத்துக்கள சி்த் வழி வகுத்்தது. ரகுநாத் ராவின் 
மகன் இரண்ைாம் பாஜி ராவ ஆட்சியிலிருந்து 
இ்க்கப்பட்ைார். அந்்தச் சூழ்நிமலயில் இரண்ைாம் 
பாஜி ராவுக்கு ஆங்கி்லயரின் உ்தவிமய 
ஏறக்வண்டிய கட்ைாயம் ஏறபட்ைது. அப்்பாம்தய 
கவர்னர் கஜனரலாக இருந்்த கவல்கலஸ்லி 
பிரபு ்பஷவா மீது துமணப்பமைத் திட்ைத்ம்தத் 
திணித்்தார். 1802இல் ்பசின்  ஒப்பந்்தம் 
மககயழுத்்தானது.  2.6 மில்லியன் வருமானம் 
ஈட்ைக்கூடிய நிலப்பகுதி ககாடுக்கப்பை ்வண்டும்.  

பாலாஜி பாஜி ராவின் மகன் மா்தவ ராவ, ் பஷவாவின் 
இமளய ்்கா்தரர் ர்காபாவின் ஆட்சியில் ்பஷவா 
ஆகப் ப்தவி்யற்ார். பானிப்பட் ்பாரில் இழந்்த 
மராத்திய அதிகாரத்ம்த மீட்க மா்தவ ராவ முயன்்ார். 
1763ஆம் ஆண்டு ம்்தராபாத் நிஜாமுைன் கடும் 
்ண்மை நைந்்தது. மமசூமர ஆண்ை ம்்தர் அலிக்கு 
எதிராக 1765-1767 க்கு இமைப்பட்ை காலகட்ைத்தில் 
அவர் நைத்திய ்தாக்கு்தல்கள கவறறி கபற்ன. 
எனினும் ்தான் இழந்்த அமனத்துப் பகுதிகமளயும் 
ம்்தர் அலி விமரவாக மீட்ைார். ஆனால் மா்தவ 
ராவ 1772ஆம் ஆண்டு மீண்டும் அவறம் மீட்ைார். 
அ்தன் காரணமாக ்தர்ம்ங்கைமான ஒப்பந்்தம் 
ஒன்றில் மககயழுத்திடும் நிர்பந்்தம் ம்்தர் அலிக்கு 
ஏறபட்ைது. 

்ராகில்லாக்கமள (ப்தான்கள) வீழ்த்தி 
ரஜபுத்திர அரசுகமளயும் ஜாட் ்தமலவர்கமளயும் 
அடிமமப்படுத்தி வை இந்தியா மீ்தான ்தனது 
கட்டுப்பாட்மை அவர் உறுதி க்ய்தார். ்தப்பி்யாடிய 
மன்னரான இரண்ைாம் ஷா ஆலம் அலகாபாத்தில் 
ஆங்கி்லயரின் பாதுகாப்பிலிருந்்தார். 1771இல் 
அவமர மராத்தியர் மீண்டும் தில்லிக்கு அமழத்து 
வந்்தனர். ்காரா, அலகாபாத் ஆகிய இைங்கமள 
மன்னர் ஷா ஆலம் மராத்தியருக்குத் ்தாமர 
வார்த்்தார். ஆனால் 1772ஆம் ஆண்டு ்பஷவாவின் 
திடீர் மரணம் அவரது சி்ப்புமிக்க ஆட்சிக்கு 
முறறுப்புளளி மவத்்தது.

மு்தலாம் மா்தவ ராவுக்கு வாரிசு இல்லா்த 
காரணத்்தால் அவரது இமளய ்்கா்தரர் 
நாராயண் ராவ 1772இல் ்பஷவா ஆகப் 
கபாறுப்்பற்ார். ஆனால் அடுத்்த ஆண்்ை 
அவர் படுககாமல க்யயப்பட்ைார். அவரது மகன் 
்வாய மா்தவ ராவ (இரண்ைாம் மா்தவ ராவ) 
பி்ந்து 40 நாட்க்ள ஆன நிமலயில் ்பஷவா 
ஆக முடிசூைப்பட்ைார். இரண்ைாம் மா்தவ ராவின் 
மரணத்துக்குப் பி்கு ரகுநாத் ராவின் மகன் 
இரண்ைாம் பாஜி ராவ ப்தவிமய ஏற்ார். அவ்ர 
கமைசி ்பஷவா ஆவார்.

15.6   ஆஙகிமலய-மராத்தியப் 
மபார்கள்

(அ)   முதலாவது ஆஙகிமலய-மராத்தியப் 
மபார் (1775-1782)   

நானா பட்னாவிஸ் ஆட்சியில் மா்தவ ராவ நாராயண் 
்பஷவா சிறுவனாக இருந்்த்தால் முன்னாள 
்பஷவாவான மு்தலாம் மா்தவராவின் மாமா 
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்தப்பி்யாடிய நிமலயில் அ்தமனயும் கஜனரல் 
ஸ்மித் மகப்பறறினார். ஓரிைத்திலிருந்து மறக்ாரு 
இைத்திறகு பாஜி ராவ ஓடிக்ககாண்்ை இருந்்தார். 
அவரது பமைகமள அஸ்்தா, கிர்க்கி, ்கார்கான் 
ஆகிய பகுதிகளில் கஜனரல் ஸ்மித் வீழ்த்தினார். 
1818ஆம் ஆண்டு பாஜி ராவ எல்பின்ஸ்ைன்னிைம் 
்ரணமைந்்தார்.

மூன்றாம் ஆஙகிமலய-மராத்தியப் 
மபாரின் விணைவுகள்
்பஷவா மும்மய ரத்து க்ய்த ஆங்கி்லயர்கள 
அமனத்து ்பஷவா பகுதிகமளயும் இமணத்துக் 
ககாண்ைனர். உரிமமப்படி ஜாகீர்கமளக் 
ககாண்டிருந்்தவர்களின் நிலம் அவர்களுக்்க 
வழங்கப்பட்ைது.
இரண்ைாம் பாஜி ராவ 1851இல் மரணமமையும் 
வமர வருைாந்திர ஒயவூதியத்தின் கீழ் 
சிம்க்மகதியாக்வ விளங்கினார்.
�	சிவாஜியின் வழித்்்தான்்லான பிர்தாப் சிங் 

்்தாராவிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ை ஒரு சிறிய 
அர்ாங்கத்துக்கு அர்ராக உருவாக்கப்பட்ைார்.

�	மு்தலாம் பாஜிராவால் உருவாக்கப்பட்ை 
்பான்ஸ்்ல, ்்ால்கர், சிந்தியா 
ஆகி்யாரின் பகுதிகமள உளளைக்கிய 
மராத்திய கூட்ைமமப்பு கமலக்கப்பட்ைது.

�	பூனாவின் அர்பிரதிநிதியாக இருந்்த 
மவுண்ட் ஸ்டூவர்ட் எல்பின்ஸ்்ைான் பம்பாய 
ஆளுநராக ஆனார்.

15.7   மபஷவாககளின் கீழ் மராத்திய 
நிர்வாகம் (1714-1818)

்பஷவா (மு்தன்மம அமமச்்ர்) என்பவர் 
சிவாஜியின் அஷைபிர்தானக் கட்ைமமப்பில் ஒருவர். 
இது வாரிசு மும்யில் மரபுவழியாகக் கிமைப்பது 
அல்ல. அர்ரின் அதிகாரமும் கபருமமயும் 
கும்ந்்த நிமலயில் ்பஷவாக்கள முக்கியத்துவம் 
கபற்னர். பாலாஜி விஸ்வநாத்தின் புத்திக்கூர்மம 
(1713-1720) ்பஷவாவின் ப்தவிமயச் 
சி்ப்புமிக்க்தாகவும் மரபுவழி ்ார்ந்்த்தாகவும் 
மாறறியது. அர்ரின் அதிகாரங்கமளப் 
பயன்படுத்தி முழு நிர்வாகத்ம்தயும் 
்பஷவாக்கள கட்டுப்படுத்தினார்கள. அரசின் ம்தத் 
்தமலமமயாகவும் அவர்கள அங்கீகரிக்கப்பட்ைனர்.

முன்னணியிலிருந்்த மராத்திய அரசுகள பல இந்்த 
்மா்மான ஒப்பந்்தத்ம்த ஒதுக்கித் ்தளளின. 
அ்தனால் இரண்ைாவது ஆங்கி்லய-மராத்தியப் 
்பார் மூண்ைது.  மராத்தியர் கடும் எதிர்ப்மபக் 
காட்டிய்பாதிலும் மராத்தியத் ்தமலவர்கள 
முறறிலுமாக அழிக்கப்பட்ைனர். துமணப்பமைத் 
திட்ைம் ஏறகப்பட்ைது. ஆங்கி்லயருக்கு  
்்தாஆப் (ஆறறிமைப்பகுதி), அகமதுநகர், பு்ராச், 
மமலப்பகுதிகள ஆகியன முழுமமயாக 
கிமைத்்தன.

(இ)   மூன்றாம் ஆஙகிமலய-மராத்தியப் 
மபார் (1817-1819)

ப்ராைாவின் ஆட்சியாளர் (ககயக்வாட்) மு்தன்மம 
அமமச்்ர் கங்கா்தர் ்ாஸ்திரி, ்பஷவாவின் 
விருப்பத்துக்கு உகந்்த திரிம்பக்ஜியால் 
ககால்லப்பட்ைம்த அடுத்து ்பஷவா இரண்ைாம் 
பாஜி ராவ ஆங்கி்லயருக்கு எதிராக மாறினார். 
பூ்னயில் கரசிகைன்ட் ஆக இருந்்த மவுண்ட் 
ஸ்டூவர்ட் எல்பின்ஸ்்ைானின் வறபுறுத்்தலில் 
திரிம்பக்ஜி சிம்யில் அமைக்கப்பட்ைார். எனினும் 
்பஷவாவின் உ்தவி்யாடு ககாமலயாளி 
சிம்யிலிருந்து ்தப்பிவிட்ைார். மராத்தியக் 
கூட்ைமமப்மப உருவாக்க ஆங்கி்லயருக்கு 
எதிராக சிந்தியா, ்பான்ஸ்்ல, ்்ால்கர் 
ஆகி்யாருைன் ்தித்திட்ைம் தீட்டிய்தாகப் ்பஷவா 
மீது குற்ச்்ாட்டு சுமத்்தப்பட்ைது. என்வ 1817ஆம் 
ஆண்டு பூனா ஒப்பந்்தத்தில் மககயழுத்திை 
ஆ ட் சி ய ா ள ர் க ம ள  ஆ ங் கி ் ல ய ர் க ள 
வறபுறுத்தினார்கள. 
அ்தன்படி
�	ம ர ா த் தி ய க்  கூ ட் ை ம ம ப் பி ன் 

்தமலமமயிலிருந்து ்பஷவா ப்தவி 
விலகினார்.

�	ககாங்கணப் பகுதிமய ஆங்கி்லயருக்கு 
வழங்கிய்்தாடு ககயிக்வாரின் சு்தந்திரம் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ைது.

்தனக்கு ்நர்ந்்த அவமானத்ம்த 
பாஜி ராவால் ஏறகமுடியவில்மல. என்வ 
பிண்ைாரிகமள அைக்குவதில் தீவிரமாக 
ஆங்கி்லயர்கள ஈடுபட்டிருந்்த ்வமளயில் 
பூனா அர்க்குடியிருப்மப இரண்ைாம் பாஜி 
ராவ தீயிட்டுக் ககாளுத்தினார். பூனாவுக்கு 
உைனடியாக விமரந்்த கஜனரல் ஸ்மித் 
அ்தமனக் மகப்பறறினார். ்்தாராவுக்குப் ்பஷவா 
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கிராம நிர்வாகம்
நிர்வாகத்தின் அடிப்பமைப் பிரிவாகக் கிராமம் 
திகழ்ந்்தது. அது ்தன்னிம்வும் சுய்ார்பும் 
உமைய்தாக இருந்்தது. பட்்ைல் ்தமலமம 
கிராம அதிகாரியாக விளங்கினார். அவர் அரசின் 
வருவாமய மத்திய அரசுக்கு அனுப்பும் கபாறுப்மப 
ஏறறிருந்்தார். அவருக்கு அரசு ஊதியம் ்தரவில்மல. 
ஆனால் அவரது ப்தவி மரபுவழி ்ார்ந்்த்தாக 
இருந்்தது. பட்்ைலுக்கு உ்தவியாகக் குல்கர்னி 
அல்லது கணக்காளர் மறறும் ஆவணக்காப்பாளர் 
இருந்்தார். ம்தச்்ைங்குகமள நைத்்த ்வண்டிய 
மரபுவழியாக வந்்த கிராம ்்வகர்களாக அவர்கள 
விளங்கினார்கள. ்தச்்ர், ககால்லர் மறறும் 
இ்தரகிராமத் க்தாழில் ்ார்ந்்தவர்கள கட்ைாய 
்வமலமயச் (்பகர்) க்ய்தனர்.

நகர நிர்வாகம்
நகரங்களிலும் மாநகரங்களிலும் ்தமலமம 
அதிகாரி ககாத்வால் என்று அமழக்கப்பட்ைார். 
்ட்ைம் ஒழுங்மகப் பராமரிப்பது, விமலவாசிமய 
கட்டுப்பாட்டில் மவத்துக்ககாளவது, சிவில் 
வழக்குகமளத் தீர்த்துமவப்பது, மா்தாந்திரக் 
கணக்குகமள அரசுக்கு அனுப்புவது ஆகியன 
அவரது முக்கியப் பணிகளாக இருந்்தன. நகரக் 
காவல்தும்யின் ்தமலவராகவும் நீதிபதியாகவும் 
அவர் க்யல்பட்ைார்.

வருவாய் ஆதாரஙகள்
நில வருவாய்தான் முக்கிய வருவாயாக இருந்்தது. 
சிவாஜியின் ஆட்சியில் பின்பற்ப்பட்ை, விவ்ாய 
உறபத்திப் கபாருளகமளப் பகிர்ந்து ககாளளும் 
நமைமும்மயப் ்பஷவாக்கள மகவிட்ைனர். 
நில வரிமய வசூலிக்க குத்்தமக நமைமும்மயப் 
பின்பறறினார்கள. அரசுக்கு ஆண்டு்்தாறும் 
ஒரு குறிப்பிட்ை க்தாமக என்் வமகயில் நிலம் 
வழங்கப்பட்டிருந்்தது. நிலத்தின் உறபத்தித் 
தி்ன் ்ார்ந்து வரிகள நிர்ணயம் க்யயப்பட்ைன. 
காடுகளிலிருந்து வருவாய கிமைத்்தது. 
கட்ைணத்தின் ்பரில் மரங்கமள கவட்டுவ்தறகும், 
்மயச்்ல் கவளிகமளப் பயன்படுத்்தவும் உரிமங்கள 
வழங்கப்பட்ைன. புல், மூங்கில், எரிகபாருள, ்்தன் 
்பான்் கபாருட்கமள விறப்தன் மூலமும் வருவாய 
கிமைத்்தது.

்ரியான புளளி விவரங்கள அடிப்பமையில் 
கவனத்துைன் வருவாய மதிப்பீடு க்யயப்பட்ைது. 

மத்திய தணலணமச் வ்சயலகம்
மராத்திய நிர்வாகத்தின் மமயம் பூனாவிலிருந்்த 
்பஷவா ்தமலமமச் க்யலகமாகும். அமனத்து 
மாவட்ைங்களின் வரவுக்லவுகமளயும் இந்்த 
மமயம் கவனித்துக் ககாண்ைது. கிராமம் 
மறறும் மாவட்ை அதிகாரிகள ்மர்ப்பித்்த 
கணக்குகமளயும் அது ஆராயந்்தது. அமனத்து 
நிமலகமளச் ்்ர்ந்்த அரசு ஊழியர்களின் 
்ம்பளம் மறறும் உரிமமகள, சிவில், இராணுவம் 
மறறும் ம்தத்்தமலவர்களின் வரவு க்லவுகளும் 
மகயாளப்பட்ைன. அமனத்து வருவாயகள, 
அமனத்து மான்யங்கள, ஆளுமகயின் கீழ் இருந்்த 
கவளிநாட்டுப் பகுதிகளிலிருந்து வசூலிக்கப்பட்ை 
க்தாமக அமனத்தும் தின்ரி பதி்வட்டில் 
பராமரிக்கப்பட்ைன.

மாகாணஙகள்
்பஷவாக்களின் கீழ் மாகாணங்கள பல்்வறு 
அளவுகளில் இருந்்தன. கபரிய மாகாணங்கள 
“்ர்-சுபாஷ்தார்கள” என்்மழக்கப்பட்ை மாகாண 
ஆளுநர்களின் கீழ் இருந்்தன. மாகாணங்களின் 
கீழ் இருந்்த மண்ைலங்கள சுபாக்கள மறறும் 
பிராந்துகள என்று அமழக்கப்பட்ைன. மம்லத்்தார், 
காமாவிஸ்்தார் ஆகி்யார் மாவட்ைங்களில் 
்பஷவாக்களின் பிரதிநிதிகளாக விளங்கினார்கள. 
ஒவகவாரு மாவட்ைத்தின் நிர்வாகமும் அவர்களின் 
கபாறுப்பில் இருந்்தது. ்்தஷமுக், ்்தஷபாண்்ை 
ஆகி்யார் மாவட்ை அளவில் கணக்குகமளக் 
கவனித்துக்ககாண்ை அதிகாரிகளாகவும், 
மம்லத்்தார்கள, காமவிஸ்்தார்கள ஆகி்யாரின் 
நைவடிக்மககமளக் கண்காணிப்பவர்களாகவும் 
விளங்கினார்கள. கணக்குகமளச் ்ரிவரக் 
கண்காணிக்கும் நமைமும்ச் க்யல்பாட்டில் 
இருந்்தது. 

கபாதுப் பணம் ்தவ்ாகக் 
மகயாளப்படுவம்தத் ்தடுக்கும் வமகயில் 
மராத்திய அரசு கபரும் க்தாமகமய ர்த் 
என்் கபயரில் முன் பணமாக மம்லத்்தார்கள 
மறறும் இ்தர அதிகாரிகளிைமிருந்து வசூலித்்தது. 
மாவட்ைத்தில் மு்தன்மும்யாக நியமனம் கபற் 
உைன் இது வசூலிக்கப்பட்ைது. இரண்ைாவது பாஜி 
ராவின் காலகட்ைத்தில் இந்்த அலுவலகங்கள 
ஏலத்துக்கு விைப்பட்ைன. எழுத்்தர்களுக்கும் இ்தர 
அடிநிமல ஊழியர்களுக்கும் ஆண்டில் 10 அல்லது 
11 மா்தங்கள ஊதியம் வழங்கப்பட்ைது. 
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உரிமம வரி, 11. குதிமரகமள விறப்தறகான வரி 
மறறும் பல. மராத்திய அரசு நிதிச்சிக்கலிலிருந்்த 
்பாது அமனத்து நில உமைமமயாளர்களுக்கும் 
வரி விதித்்தது. வரி க்லுத்துபவரின் ஒருவருை 
வருமானத்துக்குச் ்மமான வரியாக குர்ஜா 
பட்டி அல்லது ்தஸ்தி பட்டி வசூலிக்கப்பட்ைது. நீதி 
பரிபாலனமும் வருவாமய ஈட்டித்்தந்்தது. பணப் 
பத்திரங்களின் மீது 25 ்்தவிகி்த கட்ைணம் 
வசூலிக்கப்பட்ைது. ்தகா்த உ்வில் ஈடுபட்ை்தாக 
குற்ம் ் ாட்ைப்பட்ை நபர்கள அல்லது ் ந்்்தகத்துக்கு 
உட்பட்ை நபர்களிைமிருந்து அபரா்தம் 
வசூலிக்கப்பட்ைது. க்ாந்்தப் பயன்பாட்டுக்காக 
இ்க்குமதி க்யயப்பட்ை கபாருட்களின் மீ்தான 
தீர்மவயிலிருந்து பிராமணர்களுக்கு விலக்கு 
அளிக்கப்பட்ைது.

காவல்துணற கடடணமப்பு
‘மகர்கள’ காவலர்களாக ஒவகவாரு கிராமத்திலும் 
பணியில் ஈடுபட்ைனர். ஆனால் குற்ங்கள 
அதிகரித்்த்பாது ஆயு்தங்கமளப் பயன்படுத்தி 
குற்ங்கமளக் கட்டுப்படுத்்த காலாட்பமைமய அரசு 
அனுப்பியது. ஆயு்தப்பமைகமளப் பராமரிப்ப்தறகான 
க்லவுகமள ்மறககாளவ்தறகாக குடியிருப்பு 
வாசிகளுக்குக் கூடு்தலாக வீட்டு வரி 
விதிக்கப்பட்ைது. குற்வாளிகமளக் கண்டுபிடித்து 
பறிமு்தல் க்யவ்தறகாகக் கூடு்தலாகக் காவல்தும் 
அதிகாரிகமள இரண்ைாம் பாஜி ராவ நியமனம் 
க்ய்தார்.

நகரப் பகுதிகளில் ககாத்வாலுக்கு 
நீதி மறறும் காவல்தும் அதிகாரங்கள 
வ ழ ங் க ப் ப ட் டி ரு ந் ்த ன .  வி ம ல க ம ள க் 
கண்காணிப்பது, மக்கள க்தாமகக் கணக்ககடுப்பு, 
சிவில் வழக்குகமள வி்ாரிப்பது, அரசுக்குத் 
க்தாழிலாளர்கமள வழங்குவது, காவல்தும் 
கண்காணிப்பாளர் அல்லது நகர்காவுக்கு ்தங்களது 
பணிகமள ்மறககாளள கட்ைணங்கமள 
விதிப்பது ஆகியன ககாத்வாலின் கூடு்தல் 
பணிகளாகும்.

நீதித்துணற 
நீதித்தும் மும்ப்படுத்்தப்பட்ை்தாக இல்மல.  
மும்ப்படுத்திய ்ட்ைம் ஏதும் இல்மல.  
பின்பற்ப்பை ்வண்டிய ்ட்ை வழிமும்களும் 
இல்மல. ்மர்ப் ்பச்சுவார்த்ம்தக்கு 
முன்னுரிமம ்தரப்பட்ைது. அது ்தவறினால் அந்்த 
வழக்கு கிராமத்தின் பட்்ைல் மறறும் நகரங்களில் 

பயிர் வமககள, நீர்ப்பா்ன வ்திகள, நிலத்தின் 
உறபத்தித்தி்ன் ஆகியவறறின் அடிப்பமையில் 
நிலம் மூன்று வமகயாகப் பிரிக்கப்பட்ைது. 
கிராமத்தினர் பூர்வக்குடிகளாக இருந்்தனர். 
அவர்களின் வ்ம் காடுகள இருந்்தன. 
அவர்களிைமிருந்து நிலத்ம்தப் பிரிப்பது முடியா்த 
க்யல். உயர் நிர்வாகத்திைம் அவர்களின் 
உரிமமகமள எடுத்துமரக்கப் பட்்ைல் மூலமாக 
மட்டு்ம முடிந்்தது.

க்ௌத் மறறும் ்ர்்்தஷமுகி ஆகியன 
இ்தர வருவாய ஆ்தாரங்களாக விளங்கின. 
க்ௌத் என்பது கீழ்க்கண்ை வமகயில் 
பிரிக்கப்பட்டிருந்்தது
�	ஆட்சியாளருக்கு 25 ்்தவீ்தம்
�	மராத்திய அதிகாரிகள மறறும் பமைகமளப் 

பராமரிப்ப்தறகாக இராணுவத் ்தளபதிகளுக்கு 
66 ்்தவீ்தம்

�	பி்ப்பில் பிராமணராகவும் ்தமலவராகவும் 
உளள பண்டிட் ்ச்சீவுக்கு 6 ்்தவீ்தம்

�	வரி வசூல் க்ய்வாருக்கு 3 ்்தவீ்தம்

சுங்கம், கலால் வரி, வனப்கபாருட்களின் 
விறபமன, ஆகியன மூலமாகவும் வருவாய 
கிமைத்்தது. அரசுக்குக் காப்புரிமமத் க்தாமக 
க்லுத்தி அ்தறகான உரிமத்ம்தப் கபற் பி்கு 
கபாறககால்லர் நாணயங்கமள உருவாக்கித் 
்தந்்தார்கள. ஒரு குறிப்பிட்ை ்தரநிமலமயப் 
பராமரித்்தனர். ்தரநிமல பின்பற்ப்படுவதில் 
மும்்கடுகள இருந்்த்தால் அமனத்துத் 
்தனியார் நாணயத் க்தாழிற்ாமலகளும் 
1760இல் மூைப்பட்டு ஒ்ர ஒரு மத்திய நாணயத் 
க்தாழிற்ாமல உருவாக்கப்பட்ைது.

்வறு வரிகளும் வசூலிக்கப்பட்ைன. 
1. ்்தஷமுக்கு, ்்தஷபாண்்ை மவத்திருந்்த 
நிலத்தின் மீ்தான வரி. 2. கிராம மகர்கள 
மவத்திருந்்த நிலத்தின் மீ்தான வரி. 3. கிணறறுப் 
பா்ன வ்தி ககாண்ை நிலத்தின் மீ்தான வரி. 
4. பிராமணர்கள மறறும் கிராம அதிகாரிகள 
்தவிர்த்து மற்வர்களிைமிருந்து வசூலிக்கப்பட்ை 
வீட்டு வரி. 5. எமைக் கறகள மறறும் 
அளமவகமளச் ்்ாதிப்ப்தறகான வருைாந்திரக் 
கட்ைணம். 6. வி்தமவகள மறுமணத்துக்கான 
வரி. 7. க்ம்மறி ஆடு, எருமம மாடு மீ்தான வரி. 8. 
்மயச்்ல் நில வரி. 9. நதிக் கமர்யாரங்களில் 
பூ்ணி விவ்ாயத்துக்கான வரி 10. வாரிசு 
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வீரர்கமளப் கபாதுச் ்்ர்க்மகக்குக் ககாண்டு 
வர்வண்டும். அவர்கள மவத்திருந்்த 
குதிமரகளின் ்தரத்ம்த மவத்து மூன்று 
வமககளாக அவர்கள பிரிக்கப்பட்ைனர்.

காலாடபணடயும் ஆயுதப்பணடயும்
குதிமரப்பமையில் ்்மவ புரிய மராத்தியர் அதிக 
ஆர்வம் காட்டினார்கள. என்வ, காலாட்பமைக்கு 
நாட்டின் இ்தரப் பகுதிகளிலிருந்து ஆட்்்ர்ப்பு 
க்யயப்பட்ைது. மராத்திய வீரர்களுைன் 
ஒப்பிடுமகயில் மராத்திய காலாட்பமையிலிருந்்த 
அராபியர், ்ராகில்லாக்கள, சீக்கியர், சிந்திக்கள 
ஆகி்யாருக்கு அதிக ஊதியம் வழங்கப்பட்ைது. 
மராத்திய ஆயு்தப்பமையில் கபரிதும் ் பார்த்துகீசீயரும் 
இந்தியக் கிறித்்தவர்களும் இைம் கபறறிருந்்தனர். 
பி்கு ஆங்கி்லயர்களும் இைம்கபற்னர்.

கடற்பணட
மராத்தியத் தும்முகங்கமளப் பாதுகாக்கும் 
கபாருட்டு மராத்திய கைறபமை உருவாக்கப்பட்ைது. 
கைறககாளமளமயக் கட்டுப்படுத்துவது, கப்பல் 
்பாக்குவரத்தில் சுங்க வரிகமள வசூலிப்பது 
ஆகியனவும் ்மறககாளளப்பட்ைன. பாலாஜி 
விஸ்வநாத் ககாங்கணம், கண்்ைரி, விஜயதுர்க் 
ஆகிய இைங்களில் கைறபமைத் ்தளங்கமளக் 
கட்டினார். கப்பல் கட்ைவும் சீர்க்யயவும் வ்திகள 
்மம்படுத்்தப்பட்ைன.

15.8   தமிழ்நாடடில்  
மராத்தியரின் ஆடசி

நிறுவப்படுவதற்கான சூழ்நிணலகள்
கிருஷண்்தவராயர் ்தனது ஆட்சிக்காலத்தில் 
(1509-1529) நயங்காரா அமமப்மப 
உருவாக்கினார். இ்தன்படி ்தமிழகம் 
க்ஞசி, ்தஞ்ாவூர், மதுமர என மூன்று 
மிகப்கபரிய நயங்காராக்களாக பிரிக்கப்பட்ைது. 
இந்்த புதிய மும்ப்படி துமணத் ்தமலவர்கள 
பாமளயக்காரர்களாக நியமிக்கப்பட்ைனர். 
பாமளயங்கள அவர்களின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்்தன. 
்்ாழ ்ாம்ராஜ்யத்தின் பகுதியாக மு்தலிலிருந்்த 
்தஞ்ாவூர் பி்கு பாண்டிய அரசின் பகுதியாக 
உருவானது. பின்னர் இது மதுமர 
சுல்்தானியத்தின் பகுதியாக உருகவடுத்்தது. 
கமைசியில் நாயக்கர் மககளுக்குச் க்ன்்து. 

முன்னணி வர்த்்தகர்கள அைங்கிய பஞ்ாயத்தின் 
முடிவுக்கு விைப்பட்ைது. பஞ்ாயத்து என்பது மிகவும் 
்க்திவாயந்்த நிறுவனமாகும். மறுவி்ாரமணயும் 
நைந்்தது. மம்லத்்தாரிைம் ்மல்மும்யீடுகள 
க்யயப்பட்ைன. கிரிமினல் வழக்குகளில் 
நீதித்தும் அதிகாரிகளின் படிநிமல இருந்்தது. 

ராஜா, ்த்ரபதி ்தமலமமப் கபாறுப்பிலும் 
அவருக்குக் கீழ் ் பஷவா, துமண சுபா்தார், பட்்ைல் 
ஆகி்யார் இருந்்தனர். ்ாட்மையால் அடிப்பது, 
துன்புறுத்துவது ஆகியவறம்ப் பயன்படுத்தி 
குற்ம் ஒப்புக்ககாளள மவக்கப்பட்ைது

இராணுவம் 
்பஷவாக்களின் கீழ் மராத்திய இராணுவ 
அமமப்பு முகலாய இராணுவ அமமப்மப ்பான்று 
அமமக்கப்பட்ைது. ஆட்்்ர்ப்பு, ஊதியம் வழங்குவது, 
பமைவீரர்களின் குடும்பங்களுக்கு உணவுப் 
கபாருட்கமள வழங்குவது, குதிமரப்பமைக்குக் 
ககாடுக்கப்பட்ை முக்கியத்துவம் ஆகியன முகலாய 
இராணுவ அமமப்மபப் ்பான்று இருந்்தது. 
சிவாஜி பின்பறறிய இராணுவ அமமப்பின் முக்கிய 
அம்்ங்கமளப் ்பஷவாக்கள பின்பற்வில்மல. 

ம ர ா த் தி ய  ப கு தி க ளி லி ரு ந் து 
சிவாஜி பமைவீரர்கமளத் ்்தர்ந்க்தடுத்்தார். 
ஆனால் ்பஷவாக்கள நாட்டின் 
அமனத்துப் பகுதிகளிலிருந்தும் அமனத்து 
வ கு ப் பு க ளி லி ரு ந் து ம்  ( ப ழ ங் கு டி யி ன ர் 
உட்பை) பமைவீரர்கமளச் ்்ர்த்்தனர். 
அராபியர், அபிசீனியர், ரஜபுத்திரர், சீக்கியர் 
ஆகி்யார் ்பஷவாவின் இராணுவத்தில் 
இைம்கபறறிருந்்தனர்.  ்பஷவாக்களின் 
இராணுவத்தில் பழமமயான ்தமலவர்களின் 
பமைவீரர்கள இைம் கபறறிருந்்தனர். எதிரி 
்தமலவர்களுக்குக் ககாடுக்கப்பட்ை இைம் அந்்தப் 
பகுதியி்ல்ய இருந்்த்தால் அதிக அளவில் 
உட்குழப்பங்கள இருந்்தன. இ்தனால் மராத்திய 
அரசின் மக்களிமை்யயான இம்யாண்மம 
பாதிக்கப்பட்ைது.

குதிணரப்பணட
மராத்திய இராணுவத்தின் முக்கிய பலமாகக் 
குதிமரப்பமை இயல்பாக்வ அமமந்்தது. 
ஒவகவாரு ஜாகீர்்தாரும் ஒவகவாரு ஆண்டும் 
குறிப்பிட்ை எண்ணிக்மகயில் குதிமரப்பமை 
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்தஞ்ாவூமர ஆண்ை மராத்தியரின் ்பான்ஸ்்ல 
்ாம்ராஜ்யத்தின் கமைசி ஆட்சியாளராவார்.

இரணடாம் ்சரமபாஜி
இரண்ைாம் ்ர்பாஜி 
ஒரு ்தமலசி்ந்்த அர்ர். 
கஜர்மானிய ்மய பரப்புக் 
குழுமவ ்்ர்ந்்த ஃப்கரட்ரிக் 
ஸ்வார்ட்ஸ் மூலமாகக் 
கல்வி பயின்்்பாதிலும், 
பலரும் எதிர்பார்த்்தபடி, அவர் கிறித்்தவ ம்தத்ம்த 
்தழுவவில்மல. அ்்த்பால ்மறகத்திய 
அறிவியல் மறறும் மருத்துவத்ம்தக் மகயாளும் 
மருத்துவராக ்ர்பாஜி திகழ்ந்்தார். எனினும் 
இந்தியப் பாரம்பரியத்ம்த சிரத்ம்தயுைன் அவர் 
பின்பறறினார். பல ஐ்ராப்பிய கமாழிகமளக் 
கறறு நிபுணத்துவம் கபற் அவர் அமனத்து 
தும்கமளச் ்ார்ந்்த புத்்தகங்கமளக் ககாண்ை 
மிகப் பிரபலமான நூலகத்ம்த மவத்திருந்்தார்.   

இரண்ைாம் ்ர்பாஜி

மதுமர நாயக்கர் மறறும் ்தஞ்ாவூர் 
நாயக்கரிமை்ய நிலவிய பமக கமைசியில் 
1673இல் ்தஞ்ாவூரில் நாயக்க ஆட்சிமய முடிவு்ச் 
க்ய்தது. ்தஞ்ாவூரில் 1676இல் மராத்திய ்தளபதி 
கவங்்காஜி ்தன்மன அர்ராக அறிவித்்தார். 
இவவா்ாக மராத்தியர் ஆட்சி ்தஞ்ாவூரில் 
துவங்கியது. 
கர்நாைகத்தின் மீது 1677இல் பமைகயடுத்்த சிவாஜி 
கவங்்காஜிமய அகறறிவிட்டுத் ்தனது ஒன்றுவிட்ை 
்்கா்தரர் ்ந்்தாஜிமய அப்ப்தவியில் அமர்த்தினார். 
ஆனால் கவங்்காஜி மீண்டும் ்தஞ்ாவூமரக் 
மகப்பறறினார்.  அவரது மம்வுக்குப் பி்கு அவரது 
மகன் ஷாஜி ்தஞ்ாவூமர ஆண்ைார். ஷாஜிக்கு 
வாரிசு இல்லா்த்தால் அவரது ்்கா்தரர் மு்தலாம் 
்ர்பாஜி அடுத்்த ஆட்சியாளராக அமர்ந்்தார். 
1712 மு்தல் 1728 வமர 16 ஆண்டுகளுக்கு 
அவர் ஆட்சியில் இருந்்தார். அவருக்குப் பி்கு 
துக்்காஜி ஆட்சிக்கட்டிலில் அமர்ந்்தார். அவமரத் 
க்தாைர்ந்து 1739 மு்தல் 1763 வமர பிர்தாப் 
சிங் ஆட்சி புரிந்்தார். பின்னர் அவரது மகன் 
துல்ஜாஜி 1787இல் ஆட்சியில் அமர்ந்்தார். அந்்த 
ஆண்டில் பத்து வய்தான இரண்ைாவது ்ர்பாஜி 
அரியமண ஏறினார். துல்ஜாஜியின் ்்கா்தரர் 
அமர் சிங் ஆட்சிமய நிர்வகித்்தார். இந்்த வாரிசு 
அரசியமல எதிர்த்்த ஆங்கி்லயர் இரண்ைாவது 
்ர்பாஜியின் மீது ஒப்பந்்தம் ஒன்ம் திணித்்தனர். 
அ்தன் அடிப்பமையில் இரண்ைாம் ்ர்பாஜி 
்தனது அரசு நிர்வாகத்ம்த ஆங்கி்லயர் வ்ம் 
ஒப்பமைக்க ்நரிட்ைது. இரண்ைாம் ்ர்பாஜி 

ராஜா மதசிஙகு: மராத்திய அர்ர் ராஜாராம் முகலாயப் பமைகளின் 
அச்சுறுத்்தல் காரணமாக ராயகரிலிருந்து ்தப்பி்யாடி க்ஞசியில் 
அமைக்கலம் புகுந்்தார். பமைத்்தளபதி சுல்பிகர்கான் ்தமலமமயிலும், 
பின்னர் ்தாவுத்கான் ்தமலமமயிலும் அவமரத் க்தாைர்ந்து க்ன்் 
முகலாயப் பமைகள க்ஞசிமயக் மகப்பறறின. க்ஞசிக்கு 
எதிரான முகலாயத் ்தாக்கு்தலில் பன்்ைலா ரஜபுத்திர ்தமலவர் 
சுவரூப் சிங் க்ஞசிக்்காட்மையின் (்காட்மை இராணுவத்தின் 
்தமலவர்) கிலா்தாராக 1700இல் பணியில் அமர்த்்தப்பட்ைார். அ்தன் 
பி்கு சுவரூப் சிங் க்ஞசி முழுவம்தயும் ்தனது கட்டுப்பாட்டில் 
ககாண்டுவந்்தார். 1714இல் அவர் மம்ந்்த பி்கு அவரது மகன் ்்தஜ் சிங் (்்தசிங்கு) க்ஞசியின் ஆளுநராக 
கபாறுப்்பற்ார். முகலாய மன்னருக்குக் கப்பம் கட்ைமறுத்்தம்த அடுத்து நவாப் ் ்தத்-உல்-லா கானின் ் காபத்திறகு 
ஆளானார். அ்தமனத் க்தாைர்ந்து நைந்்த ்ண்மையில் 22 வய்்த ஆன ராஜா ்்தசிங்கு ககால்லப்பட்ைார். அவரது இள 
வயது மமனவி உைன்கட்மை ஏறினார். ராஜா ்்தசிங்கு நவாபுக்கு எதிராக கவளிப்படுத்திய வீரம் மக்களிமை்ய 
கம்தப் பாைல்களாக உருகவடுத்்தது..

க்ஞசிக்்காட்மை

athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



8 3மராத்தியர்

்வண்டும் என்று ்கட்டுக்ககாண்ைார். கிறித்்தவர் 
அல்லா்த மாணவர்களுக்கு ஆங்கில வழிக் கல்வி 
கிமைக்கா்த சூழல் நிலவிய காலகட்ைம் அதுவாகும்.

க்ன்மன ஆளுநர் ்தாமஸ் 
மன்்்ா 1820ஆம் ஆண்டில் க்தாைக்கப் 
கபாதுப்பளளிகளுக்கான ஒரு திட்ைத்ம்த 
்யா்மனயாக கூறினார். ஆனால் கம்கபனி 
அரசு 1841ஆம் ஆண்டு வமர நவீனப் பளளிகமள 
உளளூர் குழந்ம்தகளுக்காகச் க்ன்மனயில் 
ஏறபடுத்்த்வவில்மல. இ்தறகு மா்ாக 
கஜர்மானிய ்மயப்பரப்புக்குழு ஆங்கில வழி 
மறறும் வட்ைார கமாழிப்பளளிகள பலவறம்த் 
க்தறகு மாகாணங்களில் 1707ஆம் ஆண்டு மு்தல் 
நைத்தியுளளனர்.

்ர்பாஜி, ்மயபரப்புக்குழு மறறும் காலனி 
அரசுக்கு முன்்னாடியாக 1803ஆம் ஆண்டி்ல்ய 
்தஞ்ாவூரில் கிறித்்தவர்கள அல்லா்த உளளூர் 
குழந்ம்தகளின் கல்விக்காக மு்தலாவது நவீனப் 
கபாதுப்பளளிகமள நிறுவினார்.  உயர் கல்வி 
நிறுவனங்கமள இந்திய அர்ர்கள நைத்திய 
்பாதிலும் அவர்கள க்தாைக்கப் பளளிகமள 
நைத்தியதில்மல என்பது குறிப்பிைத்்தகுந்்தது.

ஆ்தரவற்வர்கள மறறும் ஏமழ 
மாணவர்களுக்கு எனத் ்தஞ்ாவூர் மறறும் இ்தர 
அண்மை இைங்களில் இலவ் க்தாைக்க மறறும் 
உயர்நிமலப் பளளிகமள நிறுவி நிர்வகித்்தது 
மன்னர் ்ர்பாஜியின் மிக முக்கியமான 
முன்முயறசியாகும். அமனத்து நிமலகளிலான 
பளளிகள, நன்ககாமைப் பளளிகள, கல்லூரிகள, 
்மஸ்கிரு்த உயர் கல்விக்கான பாை்ாமலகள 
ஆகியன அவறறில் அைங்கும்.  அர்மவ 
்மன்மக்கள, ்வ்த அறிஞர்கள, ஆ்தரவற்்ார், 

ஒரு அச்்கத்ம்த நிறுவுவது ்ர்பாஜியின் 
நவீனத் திட்ைங்களில் ஒன்்ாக இருந்்தது. (இது்வ 
மராத்தி மறறும் ்மஸ்கிரு்த கமாழிகளுக்கான 
மு்தலாவது அச்்கமாகும்). ்ரஸ்வதி ம்ால் 
நூலகத்ம்த ் மம்படுத்துவதும் அவரது திட்ைங்களில் 
ஒன்்ாக இருந்்தது. அவரது அர்மவ மூலம் நவீனப் 
கபாதுப் பளளிகமள நிறுவி ஆங்கிலம் மறறும் 
பிர்்த் கமாழிகளில் பாைங்கள இலவ்மாகக் 
கறபிக்கப்பை ்வண்டும் என்பது்தான் அவரது 
அதிநவீனத் திட்ைமாக இருந்்தது. 

்ரஸ்வதி ம்ால் நூலகம் நாயக்க மன்னர்களால் 
கட்ைப்பட்டு இரண்ைாம் ்ர்பாஜி மன்னரால் 
க்றிவூட்ைப்பட்ைது. மராத்திய அர்மவயின் அன்்ாை 
அலுவல்கள, 18ஆம் நூற்ாண்டில் பிகரஞசு-
மராத்தியர் இமை்ய நைந்்த கடி்தப்்பாக்குவரத்து 
ஆகியன ்மாடி எழுத்துவடிவ ஆவணங்களாக 
அமமந்துளளன. மராத்தி கமாழியில் அமமந்்த 
ஆவணங்கள ் மாடி எழுத்து வடிவில் எழு்தப்பட்ைன.

்ரஸ்வதி ம்ால்

அவர் காலத்தில் வாழ்ந்்த ்தரங்கம்பாடி ் மய 
பரப்புக்குழுமவச் ்்ர்ந்்த அறிஞர் சி.எஸ். ஜான் 
என்பவமரக் கல்வித் தும்யின் முன்்னாடியாக 
மன்னர் ்ர்பாஜி கருதினார். ஜான், கல்வித் 
தும்யில் புதிய பரி்்ா்தமனகமளயும் 
சீர்திருத்்தங்கமளயும் ்மறககாண்ைார். 
பாைத்திட்ைம் மறறும் கல்விப்பயிறறும் 
மும்களில் அவர் நவீன மும்கமளயும் 
மாணவர்களுக்கு உம்விைப்பளளி மும்மய 
அறிமுகம் க்ய்தார். 1812இல் ஆங்கி்லய காலனி 
அரசுக்கு அவர் ்மர்ப்பித்்த முக்கியத் திட்ைத்தில் 
்தமிழ் மறறும் ஆங்கில வழியில் இந்திய 
மாணவர்களுக்கு இலவ்ப் பளளிகமள நைத்்த  

ஆளுநர் மன்்்ாவின் கல்விக் கணக்ககடுப்புக்காக 
உருவாக்கப்பட்ை 1823ஆம் ஆண்டின் 
அறிக்மகப்படி ்தஞ்ாவூர் முழுவதும் இருந்்த 
44 பளளிகளில் அர்மவ மூலமாக 21 இலவ் 
பளளிகள நைத்்தப்பட்ைன. ்மயப் பரப்பாளர்கள 19 
பளளிகமளயும், ஆலய நிர்வாகம் ஒரு பளளிமயயும் 
நைத்தின. ஆசிரியர்கள ்தாங்களாக்வ இலவ்மாக 
மூன்று பளளிகமள நைத்தினார்கள. மிக 
முக்கியமான புனி்தத்்தல வழித்்தைங்களில் 
அமமந்திருந்்த பதிமூன்று ்த்திரங்கள மூலமாக 
யாத்ரிகர்களுக்கும் ஏமழகளுக்கும் உணவும் 
உம்விை வ்தியும் க்யது ககாடுக்கப்பட்ைது.
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இந்து மறறும் கிறித்்தவ கமாழிகபயர்ப்பாளர்கள  
பல கபாறுப்புக்கமள ஏறக முடிந்்தது. ்ர்பாஜி 
அர்மவயின் இரண்டு பண்டி்தர்கள 
கிழக்கிந்தியக் கம்கபனி நைத்திய புனி்த ஜார்ஜ் 
்காட்மைக் கல்லூரியில் கமாழிகபயர்ப்பு மறறும் 
அச்சுக் கலாச்்ாரத்தின் ்தமலவர்களாகத் 
திகழ்ந்்தார்கள. ்ர்பாஜி, ஜான் ஆகி்யாரின் 
வாழ்வியல் திட்ைங்கள காலனியாதிக்கத் 
்தமிழகத்தில் ஏறபட்ை மாற்ங்களின் வரலாறறில் 
்தனிநபர்களும், ்ைனிய-்தமிழ் மீன்பிடி 
கிராமங்கமளப் ்பான்் இைங்களும், மராத்திய-
்தமிழ் இளவர்ர் ஆட்சிப்பகுதியும் வகித்்த 
பாத்திரத்ம்த பைம்பிடித்துக் காட்டுகின்்ன. 

பாரம்பரிய இந்தியக் கமலகளான 
நைனம் மறறும் இம்மய ஆ்தரிப்பதில் கபரும் 
ககாமையாளராக ்ர்பாஜி விளங்கினார். 
குமார்ம்பவ ்ம்பு, ்்த்வந்திர கு்வஞசி, 
முத்ரராக்்ஸ்யா ஆகிய புத்்தகங்கமளயும் அவர் 
எழுதியுளளார்.  கர்நாைக இம்யில் ்மறகத்திய 
இம்க்கருவிகளான கிளாரினட், வயலின் ஆகிய 
கருவிகமள அவர் அறிமுகம் க்ய்தார்.  ்தஞ்ாவூர் 
ஓவியத்ம்தப் பிரபலப்படுத்தும் பணிகமள அவர் 
க்ய்தார். ஓவியம் வமர்தல், ்்தாட்ைமிடுவது, 
நாணயங்கமளச் ்்கரிப்பது, ்தறகாப்புக் கமலகள, 
ர்தப் ்பாட்டிகள, ்வட்மை, எருதுச் ்ண்மை 
ஆகியவறம்ப் பிரபலப்படுத்துவதில் ்ர்பாஜி 
ஆர்வம் ககாண்டிருந்்தார்.  ்தஞ்ாவூர் அரண்மமன 
வளாகத்தில் ்தமிழ்நாட்டின் மு்தலாவது வன 
உயிரியல் பூங்காமவ அவர் அமமத்்தார்.

1832இல் மார்ச் 7ஆம் ்்ததி ஏ்க்கும்ய 
40 ஆண்டுகால ஆட்சிக்குப் பி்கு ்ர்பாஜி 
மரணமமைந்்தார். அவரது அரசு ்ார்ந்்த 
அமனத்து பகுதிகளிலும் அவரது மம்வு குறித்து 
துக்கம் அனு்ரிக்கப்பட்ைது.  அவரது இறுதி 
யாத்திமரயில் 90 ஆயிரம் ்பருக்கும் அதிகமாக 
கலந்துககாண்ைனர்.  அவரது இறுதி ஊர்வலத்தில் 
்மயப்பரப்பாளரான அருட்்தந்ம்த பிஷப் ஹீபர் 
இவவாறு கூறினார், 

“முடிசூடிய  பல  தணலவர்கணைப்  நான் 
பார்த்து  இருககிமறன்.  ஆனால்  இவர்  தவிர 
எவரிடமும்  அது  இைவர்சத்  தன்ணமமயாடு 
அலஙகரித்ததில்ணல.”

ஏமழகள ஆக அமனவருக்கும் இந்்தப் பளளிகள 
்்மவ புரிந்்தன. புதிய அல்லது நவீன கல்வி 
மும்க்காக ‘நவவித்யா’ மும்மய அர்மவ 
நைத்திய இந்்தப் பளளிகளில் அறிமுகம் க்ய்தது 
மறக்ாரு முக்கிய முன்முயறசியாகும். 

1803இல் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ை 
முக்்தாம்பாள ்த்திரம் அர்ரின் விருப்பமான 
அன்ன ்த்திரமாகும். அங்கு 1822 ஆம் ஆண்டில் 
இரண்டு வகுப்பம்களில் காமலயும் மாமலயும் 
15 ஆசிரியர்கள பல்்வறு ்மூகத்ம்தச் ்்ர்ந்்த 
கமாத்்தம் 464 மாணவர்களுக்குக் கறபித்்தனர். 
ம்தப்பரப்பாளர்கள கண்ணந்்தன்குடியில் 
நைத்திய ஏமழக் கிறித்்தவ மாணவர்களுக்கான 
பளளிமயயும் ் ர்பாஜி ஆ்தரித்்தார். அவரது வளளல் 
்தன்மமக்குச் ்ான்்ாக ஆ்தரவற்்ாருக்கான 
பளளி விளங்கியது.

ம னி ்த ர் க ளு க் க ா க வு ம் 
விலங்குகளுக்காகவும் மூலிமக மருந்துகமளத் 
்தயாரித்்த ‘்தன்வந்்தரி ம்ால்’ என்் 
ஆராயச்சி நிறுவனத்ம்த ்ர்பாஜி நிறுவினார்.  
்நாயாளிகளின் ஆவணங்கமளப் பராமரிக்கும் 
மும்யும் அறிமுகம் க்யயப்பட்ைது. நவீன 
மருத்துவர்கள, ஆயுர்்வ்தம், யுனானி, சித்்த 
மருத்துவம் ஆகியவறறின் மருத்துவர்கள 
மருத்துவச் சிகிச்ம்க்கான மருந்துகள குறித்து 
ஆராயச்சி ்மறககாண்ைனர். 18 க்தாகுதிகள 
அைங்கிய ஆராயச்சி புத்்தகத்ம்தயும் ்ர்பாஜி 
மன்னர் உருவாக்கினார். பிரத்்யகமான மக 
ஓவியங்கள மூலமாக முக்கிய மூலிமககள பறறியத் 
்தகவல்கமள ்ர்பாஜி பட்டியலிட்டுப் பாதுகாத்்தார்.

நவீனக் கல்வி மும் க்தாைர்பான 
்ர்பாஜியின் புதிய முன்முயறசிகள ்தஞ்ாவூர் 
்மன்மக்களுக்கு அப்்பாம்தய காலனி ஆதிக்கச் 
்மூக மறறும் கபாருளா்தார மும்மமக்குள 
நுமழயவும் பயன்கப்வும் வழி க்ய்தன. அர்மவ 
அதிகாரிகள கபரும்பாலும் பிராமணர்களுக்கு 
ஐ்ராப்பிய பயன்பாட்டு அறிவு, க்தாழில்நுட்பங்கள, 
கமலகள, ஆகியவறறில் பயிறசி கிமைத்து அவர்கள 
காலனி கால நவீனத்துவத்தின் முன்னணி 
முகவர்களாக மாறினார்கள.  ஆங்கிலக் கல்வி கற் 
துபாஷிகள, எழுத்்தர்கள, ஐ்ராப்பிய மறறும் இந்திய 
அர்மவகளுக்கு இமை்ய மத்தியஸ்்தம் க்ய்த 

athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



8 5மராத்தியர்

பயிறசி
 I. சரியான விடைடயத் தேர்ந்ேடு

 1. வலிமமமிக்க ககாரில்லாப் ்பார் மும்மயப் பின்பறறி்யார் ___________.
 அ) மராத்தியர் ஆ) முகலாயர் இ) ஆங்கி்லயர் ஈ) நாயக்கர்

 2. சிவாஜியின் குரு ___________ ஆவார்.
 அ) ்தா்தாஜி ககாண்ை்்தவ ஆ) ராம்்தாஸ் இ) துக்காராம் ஈ) ஷாஜி ்பான்ஸ்்ல

 3. புரந்்தர் உைன்படிக்மக, சிவாஜிக்கும் ___________க்கும் இமை்ய மககயழுத்்தானது.
 அ) அஃப்்ல்கான் ஆ)  க்யிஷைகான் இ) கஜயசிங் ஈ) ஔரங்கசீப்

 4. சிவாஜியின் ஆ்லா்மன ்மப ___________ என்று அமழக்கப்பட்ைது.
 அ) அஷைபிர்தானம் ஆ) அஷைதிக்கஜங்கள இ) நவரத்தினங்கள ஈ) பஞ்பாண்ைவர்கள

 5. மராத்தியர் மகப்பறறிய மாவட்ைத்தின் வருவாயில் ___________ க்ௌத் என வசூலிக்கப்பட்ைது.
 அ) 1/3 ஆ) 1/4 இ) 1/6 ஈ) 1/10

 6. சிவாஜியின் இராணுவ அமமப்பில் மிகச்சிறிய பமை அலகின் ்தமலவராக ___________ 
இருந்்தார்.

 அ) நாயக் ஆ) ்வில்்தார் இ) பர்கிர் ஈ) மஷ்ல்தார்

 7. மராத்திய ்ாம்ராஜ்யத்தின் அதிகாரத்ம்த ்மம்படுத்திய ்பஷவா ___________ ஆவார்.
 அ) மு்தலாம் பாஜி ராவ ஆ) பாலாஜி விஷவநாத்
 இ) பாலாஜி பாஜி ராவ ஈ) இரண்ைாம் பாஜி ராவ

 8. ___________ ்காகினூர் மவரத்ம்த எடுத்துச் க்ன்்ார்.
 அ) அ்மது ஷா அப்்தலி ஆ) நாதிர் ஷா இ) ஷுஜா-உத்-க்தௌலா இ) நஜீப்-உத்-க்தௌலா

பாடச் சுருககம்

�	சிவாஜியின் எழுச்சி, இராணுவ கவறறிகள, ஔரங்கசீப் உைனான ்மா்தல் பறறி விவாதிக்கப்பட்ைது.
�	சிவாஜியின் நிர்வாகச் சீர்திருத்்தங்கள விளக்கப்பட்டிருக்கின்்ன.
�	சிவாஜியின் வழித்்்தான்்ல்கள மறறும் அவர்களின் ்ா்தமனகள அ்தறகாக பாலாஜி விஸ்வநாத், 

பாலாஜி பாஜிராவ ்பான்் ்பஷவாக்களின் பங்களிப்பு ஆகியன விவாதிக்கப்படுகின்்ன.
�	மூன்்ாம் பானிப்பட் ்பார் மராத்தியரிைமும் முகலாயரிைமும் ஏறபடுத்திய விமளவுகள 

ஆயவுக்குளளாக்கப்பட்டுளளன.
�	ஆங்கி்லயரின் துமணப்பமைத் திட்ைத்திறகு மராத்தியர் காட்டிய எதிர்ப்பும் அ்தனால் ஏறபட்ை 

மூன்று ஆங்கி்லய-மராத்தியப் ்பார்களும் விவரிக்கப்பட்டுளளன.
�	்தஞ்ாவூரின் வளர்ச்சிக்கும் முன்்னற்த்திறகும் மராத்திய ஆட்சியாளர் இரண்ைாம் ்ர்பாஜி 

ஆறறிய குறிப்பிைத்்தக்க பங்களிப்பு சுட்டிக்காட்ைப்பட்டுளளது.
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 9. ___________ உைன்படிக்மக மு்தலாம் ஆங்கி்லா-மராத்தியப் ்பாமர முடிவுக்குக் ககாண்டு 
வந்்தது.

 அ) ம்தராஸ் உைன்படிக்மக ஆ) பூனா உைன்படிக்மக
 இ) ்ால்மப உைன்படிக்மக ஈ) ்பசின்  உைன்படிக்மக

 10. இரண்ைாவது ஆங்கி்லா-மராத்தியப் ்பாரின்்பாது ஆங்கி்லய கவர்னர்-கஜனரலாக 
இருந்்தவர் ___________.

 அ) காரன்வாலிஸ் பிரபு ஆ) கவல்கலஸ்லி பிரபு இ) ்்ஸ்டிங்க்ஸ் பிரபு ஈ) ைல்க்ௌசி பிரபு

 11. கிராம அளவில் வருவாய வசூமல மத்திய அரசுக்கு அனுப்பும் கபாறுப்மப ___________ 
ஏறறிருந்்தனர்.

 அ) ்்தஷமுக்கு ஆ) குல்கர்னி இ) ககாத்வால் ஈ) பட்்ைல்

 12. ககாங்கணம், கண்்ைரி, விஜயதுர்க் ஆகிய இைங்களில் கைறபமைத் ்தளங்கமள கட்டியவர் 
___________ ஆவார்.

 அ) பாலாஜி பாஜி ராவ ஆ) நானா ்ாகிப்
 இ) இரண்ைாம் பாஜி ராவ ஈ) பாலாஜி விஸ்வநாத்

 13. நயங்காரா அமமப்மப ்மம்படுத்தியவர் ___________.
 அ) இரண்ைாம் ்ர்பாஜி ஆ) இராஜா ்்தசிங்கு
 இ) கிருஷண ்்தவராயர் ஈ) பிர்தாப் சிங்

 14. மனி்தர்களுக்காகவும் மறறும் விலங்குகளுக்காகவும் மூலிமக மருந்துகமளத் ்தயாரிக்க 
___________ இரண்ைாம் ்ர்பாஜியால் நிறுவப்பட்ைது.

 அ) ்ரஸ்வதி ம்ால் ஆ) முக்்தாம்பாள ்த்திரம் இ) நவ வித்யா ஈ) ்தன்வந்திரி ம்ால்

 15. கீழ்க்கண்ைவறறுள இரண்ைாம் ்ர்பாஜி எழு்தா்த புத்்தகம் என்ன?
 அ) குமார்ம்பவ ்ம்பு ஆ) ்்த்வந்திர கு்வஞசி இ) முத்ரராஷஸ்்ாயா இ) குமார்ம்பவம்

 II. கீழ்க்கணைவற்றுள் சரியான கூற்றிடனத் தேர்ந்ேடு
 அ) (i)  சிவாஜிமய அைக்கும் முக்கிய ்நாக்கில் 1660ஆம் ஆண்டு அஃப்்ல்கான் ்தக்காணத்தின் 

ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்ைார்.
  (ii) சிவாஜியின் வழித்்்தான்்ல்கமளப் பாதுகாப்பதில் க்ஞசி முன்னணியில் க்யல்பட்ைது.
  (iii)  சிவாஜியின் வருவாய நிர்வாகம், மனி்தாபிமானம் ்ார்ந்து, உறபத்திச் க்யபவர்களுக்கு 

்ா்தகமாக அமமந்திருந்்தது.
  (iv)  ் ர்்்தஷமுகி என்பது சிவாஜி வசூலித்்த 15 ்்தவிகி்த கூடு்தல் வருவாயாகும்.

 ஆ) (i)  ஆங்கி்லயர்கள மராத்தியருைன் நட்பு்வு ககாண்டு ்தக்காணத்தில் ்தமையில்லா வணிகம் 
க்யயும் உரிமம் கபற்னர்.

  (ii) 1749இல் ஆறகாட்டு நவாப் ்்தாஸ்து அலிமய ்ா்ு ்்தாறகடித்துக் ககான்்ார்.
  (iii)  ்பஷவாக்களின் கீழ் நீதிமும் முழுமம கபறறிருந்்தது.
  (iv) ்தஞம் மராத்திய அரசின் ்பான்்்ல வம்்த்து கமைசி அர்ர் கவங்்காஜி ஆவார்.

 III. அ) கீழ்க்கணைவற்றுள் சரியான விடைடயத் தேர்ந்ேடு
  (i) சிவாஜியின் கீழிருந்்த நீதி நிர்வாகம் பழமமயான ஒன்்ாகும்.
  (ii) நிமலயான நீதிமன்்ங்களும் விதிமும்களும் இருந்்தன.
  அ) (i) ்ரி ஆ) (ii) ்ரி  இ) (i) மறறும் (ii) ்ரி ஈ) (i) மறறும் (ii) ்தவறு

athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



8 7மராத்தியர்

 ஆ) (i)  வைகிழக்கு எல்மலப்பு்ப் பகுதியின் பாதுகாப்மப வீழ்ந்துககாண்டிருந்்த முகலாயப் ்பரரசு 
நழுவவிட்ைது.

  (ii) இது நாதிர் ஷாவின் பமைகயடுப்பிறகு வழிவகுத்்தது
  அ) (i) ்ரி ஆ) (ii) ்ரி  இ) (i) மறறும் (ii) ்ரியானமவ ஈ) (i) மறறும் (ii) ்தவ்ானமவ

 இ) கூற்று (கூ): மூன்்ாம் பானிப்பட் ்பார் ஆங்கி்லயரின் அதிகார எழுச்சிக்கு வழிவகுத்்தது.
  காரணம்  (கா): இத்்்தால்வி மராத்தியருக்கும் முகலாயருக்கும் ஒரு கபரிய அதிர்ச்சிமயக் 

ககாடுத்்தது.
  அ. கூறறு ்ரி; காரணம் கூறறின் ்ரியான விளக்கம் ஆகும்.
  ஆ. கூறறு ்ரி; காரணம் ்தவறு
  இ. கூறறு மறறும் காரணம் ்தவ்ானமவ
  ஈ. கூறறு ்ரி; காரணம் கூறறின் ்ரியான விளக்கம் அல்ல

 ஈ) கூற்று (கூ): காலாட்பமை வீரர்கள ம்ாராஷடிராவிலிருந்து மட்டும் ்்தர்வு க்யயப்பட்ைனர்.
  காரணம் (கா): மராத்தியர் குதிமரப்பமையில் பணியாற் விரும்பினர்.
  அ. கூறறு ்தவறு; காரணம் ்ரி
  ஆ. கூறறு ்ரி; காரணம் கூறறிமன விளக்குகி்து
  இ. கூறறு மறறும் காரணம் ்தவ்ானமவ
  ஈ. கூறறு மறறும் காரணம் ்ரியானமவ

 IV. அ) கீழ்க்கணைவற்றுள் எது சரியா்க ்�ாருத்ேப�ைவிலடலை
 1. சிவாஜி - மமல எலி
 2. மு்தலாம் பாஜி ராவ - உத்கிர்்பார்
 3. ம்தமுர் ஷா - லாகூரின் மவஸ்ராய
 4. ்்தசிங்கு - க்ஞசி

  ஆ) ்�ாருத்து்க
 i. அமத்யா - 1. அர்ரின் நைவடிக்மககள பறறிய ஆவணங்கள
 ii. சுமந்த் - 2. கபாது ஒழுக்க நமைமும்கள
 iii. பண்டிட் ராவ - 3. ்பார் மறறும் அமமதி
 iv. வாக்கிய நாவிஸ் - 4. அரசின் அமனத்து கபாது கணக்குகள
  1) 4, 1, 2, 3 2) 1, 2, 4, 3 3) 4, 3, 2, 1 4) 1, 4, 2, 3

  இ) சிவாஜியின் ஆட்சிக்குப் பி்கு வந்்தவர்கமளக் கால வரிம்ப் படி எழு்தவும்.
  1. ்ாம்பாஜி, ்ா்ு, ராஜாராம், இரண்ைாம் ்ாம்பாஜி
  2. ்ாம்பாஜி, ராஜாராம், ்ா்ு, இரண்ைாம் ்ாம்பாஜி
  3. ராஜாராம், ்ாம்பாஜி, ்ா்ு, இரண்ைாம் ்ாம்பாஜி
  4. ்ாம்பாஜி, இரண்ைாம் ்ாம்பாஜி, ராஜாராம், ்ா்ு
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 V. சுரு்க்கமா்க விடையளி
 1. சிவாஜிக்கும் அஃப்்ல்கானுக்கும் இமை்ய நமைகபற் பூ்மலப் பறறி எழுதுக.
 2. புரந்்தர் உைன்படிக்மகயின் ஷரத்துக்கள யாமவ?
 3. ்தாராபாய பறறி சிறு குறிப்பு வமரக.
 4. சிறு குறிப்பு வமரக. அ) க்ௌத் ஆ) ்ர்்்தஷமுகி
 5. ்பசின்  உைன்படிக்மகயின் ஷரத்துக்கள யாமவ?
 6. மராத்தியரின் இராணுவ வலிமமக்குக் கமைசி கட்ைமாக இருந்்தது எது?
 7. ஆங்கி்லயருக்கும் ்பஷவாவுக்கும் இமை ்ய 1817இல் மககயழுத்்தான பூனா உைன்படிக்மக 

பறறி எழுதுக.
 8. ்ரஸ்வதி ம்ால் நூலகம் பறறி ஒரு குறிப்பு வமரக.
 9. இரண்ைாம் ் ர்பாஜி, ் மய பரப்புகுழு மறறும் காலனி ஆதிக்க அரசுக்கு எவவாறு முன்்னாடியாகத் 

திகழ்ந்்தார்?
 10. க்னாஜி ஆங்கி்ர பறறி நீ அறிந்்தவறம்ப் பறறி  எழுதுக.

 VI. சிறு குறிபபு வடை்க
 1. மராத்தியரின் எழுச்சிக்கான காரணங்கள
 2. சிவாஜியின் கீழ் இருந்்த இராணுவ அமமப்பு
 3. மூன்்ாம் பானிப்பட் ்பாரின் விமளவுகள
 4. 1775-1782இல் நமைகபற் ்பார்
 5. மூன்்ாவது மராத்தியப் ்பாரின் விமளவுகள
 6. நயங்காரா மும்
 7. ராஜா ்்தசிங்கின் வீரதீரச் க்யல்கள
 8. ‘நவ வித்யா மும்மய அறிமுகம் க்ய்தது ஒரு முக்கிய முன்முயறசியாகும்’- எவவாறு?

 VII. விரிவான விடையளி
 1. சிவாஜியின் இராணுவ அமமப்பு அவரது கவறறிக்கு எவவாறு வழி வகுத்்தது?
 2. சிவாஜியின் நிலவருவாய மும்யிமனப் ்பஷவாவின் நிலவருவாய மும்்யாடு ஒப்பிடுக.
 3. மு்தலாம் பாஜிராவ வாழ்க்மகமயயும் ்ா்தமனமயயும் பறறி விவாதிக்கவும்.
 4. ்பஷவாக்கள ஆட்சியின் வருவாயினங்கள பறறி எழுதுக.
 5. நவீனக் கல்விமும்க்கு இரண்ைாம் ்ர்பாஜியின் பங்கிமன விளக்குக.

 VIII.  ்சயல�ாடு்கள்
 1. ககாடுக்கப்பட்டுளள இந்திய வமரபைத்தில், சிவாஜியின் கீழிருந்்த மராத்திய ்ாம்ராஜ்யத்ம்தக் 

குறிக்கவும்.
 2. சிவாஜியின் வாழ்க்மக பறறி ஒரு குறிப்பு வமரக.

 IX. ஒப�டைபபு
 1. மராத்திய அர்ர்களின் காலக்்காடு ஒன்று ்தயார் க்யக.
 2. நாம் அர்ாங்கத்திறகுச் க்லுத்தும் வரிகமள வரிம்ப்படுத்்தவும்.
 3. ்ரஸ்வதி ம்ால் நூலகத்திறகுச் க்ன்று பார்த்்தபின், அ்தமன உனக்கு அருகிலுளள நூலகத்துைன் 

ஒப்பிடுக.
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கணலச்வ்சாற்கள்

தகர்கக முடியாத impregnable indestructible

சூறையாடு ravage plunder

தீவிரமாகப் ப�ாரிடும் ககாளறக belligerent policy policy of intense war force

விட்டு்கககாடு்ககாத relentless unyielding

திருச்சற� தறைவர ecclesiastical head head of the Roman Catholic 
church

ஒப்புதல் endorsement approval

மீறு breach violate

ஒற்றுறம solidarity unity for causes

கற்பி்ககும் கறை pedagogy teaching method

  மூலநூல்கள்
 1. V.D. Mahajan, India Since 1526, S. Chand & Company, New Delhi, 1991
 2. Burton Stein, A History of India, OUP, 1998.
 3. Jadunath Sarkar, Shivaji and His Times, Longmans, London, 1920. 
 4. Indira Viswanathan, Peterson, Serfoji II: Scholar King of Thanjavur, Oxford University Press, 

2010

இணணயதை ஆதாரஙகள்

 1. M.G. Ranade, Rise of the Maratha Power, archive.org/details/in.ernet 
 2. Britanica.com -online encyclopaedia

காலகமகாடு
சிவாஜியின் பி்ப்பு 1627

சிவாஜி சூரத் நகமரத் ்தாக்கு்தல் 1664

புரந்்தர் உைன்படிக்மக 1665

சிவாஜி முடிசூட்ைப்படு்தல் 1674

சிவாஜியின் இ்ப்பு 1680

மூன்்ாம் பானிப்பட் ்பார் 1761

மு்தல் ஆங்கி்லய–மராத்தியப் ்பார் 1775-1782

இரண்ைாம் ஆங்கி்லய–மராத்தியப் ்பார் 1803-1806

மூன்்ாம் ஆங்கி்லய–மராத்தியப் ்பார் 1817-1819

இரண்ைாம் ்ர்பாஜி மம்வு 1832
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அறிமுகம் 
1757 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற பிளாசிப் 
பொரில் வங்ாள நாவாப்டெ ஆஙகிபேயர் 
பவறறிப்ாண்ை பி்றகு அந்த ஆண்டை 
இநதியாவில் ஆஙகிபேய ஆட்சியின் ப்தாைக்ம் 
என்று வடையறுப்ெது மைபு. ஆனால் ஐபைாப்பியர் 
ெதினா்றாம் நூற்றாண்டின் ப்தாைக்த்திபேபய 
இநதியாவிறகு வநதுவிட்ைனர். அவர்்ளின் 

பநாக்ம் ஐபைாப்பியச் சநட்தககுத் ப்தடவயான 
மிளகு, இேவங்ம், கிைாம்பு மு்தோன நறுமணப் 
பொருட்்டளக ப்ாள்மு்தல் பசயவதும் இநதியப் 
பெருங்ைல் ெகுதி வணி்த்தில் ஈடுெடுவதுமாகும்.

இநதியாவில் மு்தோவ்தா்த் ்தங்டள 
நிடேநிறுத்திக ப்ாண்ை ஐபைாப்பியர் 
பொர்த்துகீசியபை. ெதிடனந்தாம் நூற்றாண்டின் 
இறுதியில் ஐபைாப்ொவிலிருநது ஆப்பிரிக்ாவின்  

கற்றல் ந�ோககஙகள்

கீழ்ண்ைடவ ெறறி அறி்தல்

I
�	1600 மு்தல் 1750 வடையிோன ்ாே்ட்ைத்தில் இநதிய அைசு்ள் மறறும் சமு்தாயத்துைனான 

ஐபைாப்பியரின் ப்தாைர்பு

�	இநதியாவிலிருந்த  அன்ட்றய வணி் நிறுவனங்ள் மறறும் அவறட்றச் சார்ந்த அடமப்பு்ள்

�	இநதியப் பெருங்ைல் வணி்த்தில் இநதியத் துட்றமு்ங்ளும் அவறறின் முககியத்துவமும்

�	ஐபைாப்பிய வணி் நிறுவனங்ளின் வருட்யினால் இநதிய வணி்ர்்ளிைமும் வணி்த்திலும் 
ஏறெட்ை ்தாக்ங்ள்

II
�	இநதியாவுைனான வணி்த்ட்த வளர்ப்ெதில்  பொர்த்துகீசிய ஆளுநர்்ளின் ெங்ளிப்பு
�	இநதியாவில்  பொர்த்துகீசியர், ைச்சுக்ாைர் வருட்யினால் ஏறெட்ை ்தாக்ங்ள்
�	பிபைஞ்சுக்ாைருககும், ைச்சுக்ாைருககுமான ெட்டமயும் பொர்்ளும்
�	பைன்மார்க  ்ாேனிப் ெகுதி்ளும் அவறறின் முககியத்துவமும்
�	்ர்நாை்ப் ெகுதி்ளில் ஆஙகிபேயருககும் பிபைஞ்சுக்ாைருககும் இடைபய ஏறெட்ை 

ஏ்பொ் வணி்த்திற்ான பமா்தல்்ள்
�	மூன்று ்ர்நாை்ப் பொர்்ளுககுப் பி்றகு மறுக் முடியா்த சகதியா் இஙகிோநது எழுச்சி 

பெறு்தல்

ஐர�ோப்பியரின் வருகக
16

ொைம்
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நன்னம்பிகட் முடனடயச் சுறறி இநதியாவிறகு 
பநைடிக ்ைல்வழிடயக ்ண்டுபிடித்்தவர் 
வாஸப்ாை்ாமா ஆவார். பி்றகு பமறகுக 
்ைற்டைப் ெகுதியில்  பொர்த்துகீசியர் 
ப்ாவாடவ 1510இல் ட்ப்ெறறினர். இ்தனால் 
இநதியாவிலிருந்த  பொர்த்துகீசியருககும் 
கிழகப் மோக்ா, ஜாவா ெகுதி்ளுககும் ப்ாவா 
அைசியல் ்தடேடமயிைமானது.  பொர்த்துகீசியர் 
்தங்ளுடைய அைசியல் ஆககிைமிப்பு, வலுவான 
்ப்ெறெடை ஆகியடவ மூேம் இநதியப் 
பெருங்ைல் ெகுதி வணி்த்ட்தத் ்தங்ளின் 
முட்றயான ்ட்டுப்ொட்டின் கீழ ப்ாண்டுவந்தனர். 
டையூ, ைாமனிலிருந்த ப்ாட்டை்ள், ்ப்ெறெடை 
வலிடம ஆகியவறறின் துடணப்ாண்டு 
அைபிக்ைலின் ்ப்ெல் பொககுவைத்ட்தயும் 
அவர்்ளால் ்ட்டுப்ெடுத்்த முடிந்தது. ஒரு 
நூற்றாண்டு ்ாே இடைபவளிககுப் பின்னர் 
இநதியாவிறகு வந்த ஐபைாப்பியர் குறிப்ொ் 
ஆஙகிபேயரும் ைச்சுக்ாைரும் ்தங்ளின் 
நைவடிகட்்டளப்  பொர்த்துகீசியரின் 
பசயல்திட்ைங்டள முன்மாதிரியா்க ப்ாண்டு 
வடிவடமத்துக ப்ாண்ைனர். ஆ்பவ ஐபைாப்பிய 
வணி் நிறுவனங்ளின் வருட்யானது இநதிய 
அைசியல் அதி்ாை சகதி்பளாடும், உள்ளூர் 
வணி்ர்்ள் மறறும் சமூ்த்ப்தாடும் ப்தாைர்நது 
ப்ாண்டிருந்த ப்தாைர்பின் உச்சபம 1757இல் 
வங்ாளத்ட்த ஆஙகிபேயர் ட்ப்ெறறியது 
என்ெட்த நாம் புரிநது ப்ாள்ள பவண்டும். 
இப்ொைம் இரு ெகுதி்டளக ப்ாண்டுள்ளது. 
மு்தல் ெகுதி இநதிய அைசியல் வைோறட்றயும், 
1600ககுப் பின்னர் அைசியல் அைஙகில் ஏறெட்ை 
மாற்றங்ள் குறித்தும் விவாதிககி்றது. இைண்ைாம் 
ெகுதி ஐபைாப்பிய வணி் நிறுவனங்ளின் 
வருட்டயயும் அடவ ஒவபவான்றும் இநதியச் 
சமு்தாயத்தில் ஏறெடுத்தியத் ்தாக்த்திடனயும் 
விவாதிககி்றது. 

I
16.1 அ�சியல் நடவடிககககள்
முகலோயப் ரே��சு, 1600 -1650
1600 மு்தல் 1650 வடையான ்ாேப்ெகுதியில் 
மு்ோயப் பெைைசு அ்தன் அதி்ாைத்தின் 
உச்சத்தில் இருந்தது. ஆஙகிேக ்விஞர்்ள் 
இநதியாவின் பசல்வ வளங்ள் குறித்து 
எழுதியுள்ளனர். இ்தனால் மு்ோயப் பெைைசின் 

வலிடம குறித்தும் பொருளா்தாை வளம் ெறறியும் 
ஐபைாப்பியர் நன்கு அறிநதிருந்தனர். ெதினாறு, 
ெதிபனழாம் நூற்றாண்டு்ளில் ஐபைாப்ொவின் 
ெே ெகுதி்டளச் சார்ந்த ெயணி்ள் ப்தாைர்நது 
இநதியாவிறகு வந்தனர். அவர்்ளின் ெயணக 
குறிப்பு்ள் மு்ோயப் பெைைசு மறறும் அக்ாேச் 
சமூ்ம் குறித்்த விரிவான சம்ாே விவைங்டளத் 
்தருகின்்றன.

அகெர் 1600்ளில் ைாஜஸ்தாடனயும் 
குஜைாத்ட்தயும் ட்ப்ெறறி மு்ோயப் பெைைசின் 
எல்டே்டள விரிவுெடுத்திய்தன் மூேம் ்தனது 
ஏ்ாதிெத்தியக ்னவு்டள நிட்றபவறறினார்.   
இ்தனால் பமற்ாசியாவிறகும் ஐபைாப்ொவிறகும் 
நுடழவாயிோ் இருந்த, மதிப்பு மிக் 
வளங்டளக ப்ாண்ை துட்றமு்மான சூைத் 
மு்ோயரின் பசல்வாககிறகு உள்ளானது. 
வணி்ம் ்தவிை பமக்ாவிறகுப் புனி்தப்ெயணம் 
பமறப்ாள்ளும் ெயணி்டள ஏறறிச் பசல்லும் 
்ப்ெல்்ள் சூைத்திலிருநப்த பு்றப்ெட்டுச் பசன்்றன. 
மு்ோய அைசு சூைத் ந்ைத்திறகு இைண்டு 
ஆளுநர்்டள நியமித்திருந்தது. ஓர் ஆளுநர் 
ந்டைப் ொது்ாப்ெ்தற்ா்த் ்தெதி நதியின் 
அருப் ்ட்ைப்ெட்டிருந்த, ்ண்்ாணிப்புக 
ப்ாபுைங்ளுைன் கூடிய ்ாவல் அைணில் 
ெணியமர்த்்தப்ெட்டிருந்தார். மறப்றாரு ஆளுநர் 
ந்ைம் ப்தாைர்ொன நிர்வா்த்திறகும் சுங் 
வரிடய வசூலிப்ெ்தறகும் பொறுப்ொவார். இந்த 
நிர்வா் ஏறொபை மு்ோயப் பெைைசுககுச் சூைத் 
எவவளவு முககியத்துவம் வாயந்தது என்ெட்த 
உணர்த்தும்.

சூைத்தில் ஆஙகிபேயரின் வர்த்்த்க கூைம்

அகெர் வங்ாளத்ட்தக ட்ப்ெறறி 
பீ்ாருககும் கிழகப் ்தனது பெைைடச 
விரிவுப்ெடுத்்த முயன்்றார். எனினும் அடுத்்த 
முப்ெது ஆண்டு்ளுககு வங்ாளம் மு்ோயப் 
ப ெ ை ை ப ச ா டு  ஒ ரு ங கி ட ண க ் ப் ெ ை ா ்த 
ெகுதியா்பவ இருந்தது. பின்னர் பெைைசர் 
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ஜஹாஙகீர் ்ாேத்தில்்தான் வங்ாளம் மு்ோயப் 
பெைைசின் மா்ாணங்ளில் (சுொ) ஒன்்றாயிறறு. 
அகெர் ்ாேத்தில், ப்தாைர்மாலின் வழி்ாட்ைலில் 
பெைைசின் வருவாயத்துட்ற நிர்வா்ம் முறறிலும் 
சீைடமக்ப்ெட்ை்தால் பெைைசு முழுவதும் ஒபை சீைான 
நிர்வா்மும் வரிவசூலும் நடைபெற்றது. அகெர் 
்தனது மட்றவின்பொது வலுவான, பொருளா்தாை 
வளம் மிகுந்த, நன்கு நிர்வகிக்ப்ெட்ை பெைைடச 
விட்டுச் பசன்்றார். ைச்சுக்ாைரும், அவர்்டளத் 
ப்தாைர்நது ஆஙகிபேயரும் 1600்ளின் ப்தாைக் 
ஆண்டு்ளில் வணி் நைவடிகட்்டளத் 
ப்தாைஙகுவ்தற்ா்ச் சூைத் வந்தனர். அவர்்ளுககு 
வணி்ம் பசயவ்தறகும், ்தங்ளுடைய 
ெண்ைங்டளப் ொது்ாப்ொ் டவத்துகப்ாள்ளக 
கிட்ைஙகி்டளக ்ட்டிகப்ாள்வ்தறகும் மு்ோய 
ஆளுநர் அனுமதியளித்்தார். ஆனால் ந்ரின் 
எந்தப் ெகுதிடயயும் ்தங்ளின் பசாந்தப்ெகுதியா் 
உரிடம ப்ாண்ைாடும் வட்யில் இைங்டளத் ்தை 
அவர் மறுத்துவிட்ைார். இ்தனால்  பொர்த்துகீசியடை 
மாதிரியா்க ப்ாண்டு, வணி்த்்தளம் அடமககும் 
்தங்ளுடைய ஆடச நிட்றபவ்றா்த்தால் 
ைச்சுக்ாைர் மனமுடைந்தனர்.

1668 இல் ெம்ொய தீவு்டளப் பெறறு, 
அஙகு  ்தங்ள் ்தடேடமயிைத்ட்த ஆஙகிபேயர் 
1687இல் ஏறெடுத்தினர். அவர்்ளின் 
அடிப்ெடை பநாக்மானது ்தங்ளது வணி் 
நைவடிகட்்ளுககு ெம்ொடய மாறறு இைமா் 
உருவாககுவது்தான். ஆனாலும் மு்ோயரின் 
ொது்ாப்பிலிருந்த சூைத் வணி்ர்்ளால் பெரிதும் 
விரும்ெப்ெட்ை வர்த்்த் நைடிகட்்ளின் 
டமயமா்த் ப்தாைர்ந்தது.

விஜயநகருககுப் பின் தென்னிந்தியோ 
(1600-1650)
ப்தன்னிநதியாவில், குறிப்ொ்த் ்தமிழ்ப் 
ெகுதி்ளில் இக்ாே்ட்ைத்தில் மு்ோயப் 
பெைைசின் டமயப்ெடுத்்தப்ெட்ை உறுதியான 
அைசியல் நிடேககு பநர் எதிைான சூழல் நிேவியது. 
அைசியல் ரீதியா் இப்ெகுதி்ள் பிளவுெட்டு ஓர் 
நிச்சயமற்ற ்தன்டமடயக ப்ாண்டிருந்தன. 
விஜயந்ை ஆட்சியின்பொது ்தமிழ்ப் ெகுதியில் 
மதுடை, ்தஞ்சாவூர், பசஞ்சி ஆகிய மூன்று நாயக் 
அைசு்ள் நிறுவப்ெட்ைன. இடவ நிறுவப்ெட்ை்தன் 
பநாக்பம டமய அைசுககுத் ப்தடவப்ெடும் 
நிதி ஆ்தாைங்டளயும் மனி்த ஆற்றடேயும் 
(இைாணுவ வீைர்்டள) திைட்டிக ப்ாடுப்ெது்தான். 

1565இல் நடைபெற்ற ்தடேகப்ாட்டைப் பொரில் 
அ்மதுந்ர், பீஜப்பூர், ப்ால்ப்ாண்ைா ஆகிய 
சுல்்தானியக கூட்டுப்ெடை்ளால் விஜயந்ை 
அைசு ப்தாற்டிக்ப்ெட்ைட்தத் ப்தாைர்நது 
முன்னர் ஆதிக்ம் பசய்த டமய அைசு வலிடம 
குன்றியது. விஜயந்ைப் பெைைசின் அதி்ாைத்ட்தப் 
பெயைளவிறகு அஙகீ்ரித்்த இந்த நாயக் அைசு்ள் 
நடைமுட்றயில் சுயாட்சி பெற்றடவ்ளா்ச் 
பசயல்ெட்ைன. அளவில் பெரி்தான இநநாயக் 
அைசு்பளாடு ெல்பவறு ெகுதி்ள் உள்ளூர் 
ஆட்சியர்்ள் வசமும் இருந்தன. அவர்்ளில் 
முககியமானவர் இைாமநா்தபுைம் அைசின் 
பசதுெதி ஆவார். அவரும் ்தன்டனச் சு்தநதிை 
அைசைா் நிடேநிறுத்திக ப்ாள்ள விரும்பினார். 
இத்்தட்ய நிச்சயமற்ற அைசியல் சூழோல் 
1590ககும் 1649ககுமிடைபய இப்ெகுதி்ள் ெே 
இைாணுவ பமா்தல்்டளக ்ண்ைன. ்தங்ள் 
பமோதிக்த்ட்த நிறுவுவ்தற்ா் பசஞ்சி, மதுடை, 
்தஞ்சாவூர் அைசு்ளும் ெே பொர்்டளச் பசய்தன. 
விஜயந்ைப் பெைைசருககு எதிைா்க கிளர்ச்சி்ளும் 
நடைபெற்றன. நடைபெறறுகப்ாண்டிருந்த 
இம்பமா்தல்்ள் ்தவிை 1646இல் பசாழமண்ைேப் 
ெகுதி்டள ஊடுருவிய ப்ால்ப்ாண்ைாவின் 
ெடை்ள் ெழபவற்ாட்டிறகும் சாநப்தாமுககும் 
இடைப்ெட்ை ெகுதி்டளக ட்ப்ெறறிக 
ப்ாண்ைன.

இக்ாே்ட்ைத்தில் கிழககுக ்ைற்டைப் 
ெகுதி்ளில் ைச்சுக்ாைரும் ஆஙகிபேயரும் சிே 
இைங்டளத் ்தங்ளுககுச் பசாந்தமான்தா்ப் 
பெறறு அவறறின் பமல் ்தங்ள் உரிடமடய 
நிறுவினர். நறுமணப் பொருட்்டள உறெத்தி 
பசயயும் இநப்தாபனசியத் தீவு்ளுைனான 
வணி்த்திறகுத் ப்தடவப்ெடும் சில்ேட்றப் 
பொருட்்டளக ப்ாள்மு்தல் பசயயத் ்தங்ளுககுச் 

புனி்த ஜார்ஜ் ப்ாட்டை
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முகலோயப் ரே��சும் 
வழிதரெோன்்றல்களும் 1700-1750
மாபெரும் மு்ோய அைசர்்ளில் ்டைசி அைசைான 
ஔைங்சீப் 1707இல் இயறட் எயதினார். 
அவத், வங்ாளம், ஐ்தைாொத், ்ர்நாை்ம் 
உள்ளிட்ை ெல்பவறு ெகுதி்ளிலிருநது மு்ோய 
அைசப்பிைதிநிதி்ள் ்தங்டளச் சு்தநதிைமான 
ஆட்சியாளர்்ளா் அறிவித்துகப்ாண்ைனர். 
ஆஙகிபேயரும் ைச்சுக்ாைரும் மு்ோயப் பெைைசின் 
வலிடமகுன்றிய ொது்ாப்ெற்ற நிடேடய நன்கு 
அறிநதிருந்தனர்.

வங்ாள, ்ர்நாை் நவாப்பு்ள் 
ப ெ ரு ம ள வி ே ா ன  ெ ண த் ட ்த 
ஆஙகிபேயரிைமிருநது ்ைனா்ப் பெற்றனர். 
அத்ப்தாட்டயத் திருப்பிச் பசலுத்தும் ஒரு 
வழியா்த் ்தங்ளின் ெைந்த நிேப்ெகுதி்ளில் 
நிேவரிடய வசூல் பசயது ப்ாள்ளும் 
உரிடமடய ஆஙகிபேயருககு வழஙகினர். 
வரி வசூலிப்ெவர்்ளா் ஆஙகிபேயர் ஆட்சி 
ப்தாைஙகியட்த இது குறிககி்றது.

்ர்நாை்ம் என்ெது உண்டமயில் ்ன்னைபமாழி 
பெசும் மக்ள் வாழகின்்ற ெகுதிடயக 
குறிப்ெ்தாகும். ெதிபனட்ைாம் நூற்றாண்டில் இது 
பமறகுத்ப்தாைர்ச்சி மடே்ளுககும் கிழககுத் 
ப்தாைர்ச்சி மடே்ளுககும் இடைப்ெட்ை ெகுதியில் 
அடமநதுள்ள இன்ட்றய இநதிய மாநிேங்ளான 
்தமிழநாடு, ்ர்நாை்ா, ப்தறகு ஆநதிைப்பிைப்தசம் 
ஆகியவறட்ற உள்ளைககிய்தாகும். இப்ெகுதி்டள 
ஆற்ாட்டு நவாப் ்ட்டுப்ெடுத்தினார்.

ை ச் சு க ் ா ை ர்  இ ்த ற கு ள் 
ெ ழ ப வ ற ் ா ட் டி லி ரு ந து  ப வ ளி ப ய றி 
்தங்ளின் ்தடேந்டை நா்ப்ெட்டினத்திறகு 
மாறறியிருந்தனர். இப்த ்ாேத்தில் பசன்டன 
பசழிப்பு மிக் ந்ைமா் வளர்ச்சியடைநதிருந்தது. 
ஆஙகிபேயர் ெே ஆண்டு்ாேப் 
பொைாட்ைங்ளுககுப் பின்னர் இப்ெகுதியின் 
அஙகீ்ரிக்ப்ெட்ை சகதியாயிருந்தனர். சூைத் 
ந்ரின் உள்ளூர் வணி்ர்்ள் ்தங்ள் ொது்ாப்புக 
்ருதி, ்தாங்ள் ைச்சுக்ாைரின் அல்ேது 
ஆஙகிபேயரின் “ொது்ாப்பின் கீழ” இருப்ெ்தா் 
1750இல் அறிவித்துகப்ாண்ைனர். எனபவ 
உறுதியற்ற அைசியல் சூழோல் சூைத் அல்ேலுற்றது. 
இ்தனால் ெம்ொய  மாறறு வணி்த்்தளமா் 

பசாழமண்ைேக ்ைற்டையில் வணி்த்்தளம் 
ப்தடவ என்ெட்த ைச்சுக்ாைர் உணர்ந்தனர். 
பசஞ்சி நாயக்ரிைமிருநது ெழபவற்ாடு 
ெகுதிடயப் பெற்ற அவர்்ள் அஙப் ஒரு 
ப்ாட்டைடயக ்ட்டிகப்ாண்ைனர். ்தமர்ோ 
பவங்ைாத்திரி நாயக்ர் எனெவரிைமிருநது 
நிேத்ட்தப் பெற்ற  ஆஙகிபேயர் அஙகு 1639இல் 
புனி்த ஜார்ஜ் ப்ாட்டைடயக ் ட்டினர். இவவா்றா் 
ஆஙகிபேய வணி்த் ்தளங்ள் பசன்டனயில் 
நிறுவப்ெட்டு ்ாேப்பொககில் வளர்நது, ம்தைாஸ 
அ்தன் மா்ாணத் ்தடேந்ைமானது.

முகலோயப் ரே��சு 1650-1700
பெைைசர் ஒளைங்சீப் ப்தறப் ்தக்ாணப்ெகுதி வடை 
்தனது பெைைடச விரிவாக்ம் பசயய பவண்டும் 
என்்ற பெருவிருப்புைன் பசயல்ொடு்டளத் 
ப்தாைஙகினார். 1680்ளில் அ்மதுந்ர், 
பீஜப்பூர், ப்ால்ப்ாண்ைா ஆகிய அைசு்ள் 
ட்ப்ெற்றப்ெட்ைன. இ்தனால் பசன்டனககுத் 
ப்தறப்யுள்ள ெகுதி்ளும் மு்ோயரின் டமய 
ஆட்சியின்கீழ ப்ாண்டுவைப்ெட்ைன. அளவுககு 
அதி்மா்ப் பெரி்தாகிவிட்ை மு்ோயப் பெைைசு 
விடைவில் ்தனது ெேவீனங்டள பவளிக்ாட்ைத் 
ப்தாைஙகியது. சிவாஜியின் ்தடேடமயில் 
மைாத்தியர்்ள் ஒன்றுெட்டு அதி்ாைத்திலும் 
இைாணுவ ெேத்திலும் வளர்நது, 1664இல் 
சூைத்ட்தத் ்தாககிய பொது இப்ெேவீனம் 
ப்தளிவா்த் ப்தரிந்தது. 1664இல் சூைத்ட்தச் 
சூட்றயாடுவது ்டைசி பநைத்தில் ட்விைப்ெட்ைது. 
ஆனால் 1670இல் மைாத்தியைால் சூைத்தும் அ்தன் 
வணி்மும் சூட்றயாைப்ெட்ை பொது ஏறெட்ை 
அழிவு்ளிலிருநது மீள்வ்தறகுப் ெே ஆண்டு்ள் 
ஆகின. ்தாங்ள் பவல்ே முடியா்தவர்்ள் என 
மு்ோயர்்ள் நிடனத்்த்தறகு இது பெரும் 
சவாோ் அடமந்தப்தாடு மு்ோயப் பெைைசின் 
ெடிப்ெடியான சரிவுககு ஆைம்ெமா்வும் அடமந்தது.

சூைத் ்தாககு்தலுககுப் பின்னர், சிவாஜி 
்தனது ்வனத்ட்தத் ப்தன்னிநதியாடவ பநாககித் 
திருப்பி பசஞ்சி, ்தஞ்சாவூர் நாயக் அைசு்டளத் 
ப்தாற்டித்்தார். சிே ஆண்டு்ளுககுப் பின்னர் 
பசஞ்சி மு்ோயைால் ட்ப்ெற்றப்ெட்ைாலும் 
்தஞ்சாவூர் மைாத்தியைால் ஆளப்ெடும் அைசா் 
நீடித்்தது. மைாத்திய அைசர்்ள், ்தமிழரின் 
அறிவார்ந்த, ்ோச்சாைப் ொைம்ெரியங்டள 
உள்வாஙகி ஏறகும் ப்ாள்ட்யால் ்தமிழ்ப் 
ெகுதியின் ெண்ொட்டுத் ்தடேந்ைா்த் 
்தஞ்சாவூடை மாறறினர்.
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நாட்டின் ெல்பவறு டமயங்ளில் உறெத்தி 
பசயயப்ெட்ை ெருத்தியிடழத் துணி்ளுக்ா் அது 
பு்ழ பெறறிருந்தது. பநசவுத் ப்தாழில் நாட்டின் 
இைண்ைாவது முககியமான பொருளா்தாை 
நைவடிகட்யா் இருந்தது. இ்தறகு ஆ்தாைத் 
துடண நைவடிகட்்ளா் நூல் நூற்றலும் 
சாயத் ப்தாழிலுமிருந்தன. ட்விடனப் 
பொருளுறெத்தி ந்ர்ப்பு்றம் கிைாமப்பு்றம் 
ஆகிய இைண்டிலும் நடைபெற்றது. ஆைம்ெைத் 
ப்தாழில்்ள் (எடுத்துக்ாட்ைா் உபோ் 
பவடே்ள்) ந்ைங்ள் சார்ந்தனவா் இருந்தன. 
பநசவுத் ப்தாழில் பெரும்ொலும் கிைாமங்ளில் 
பமறப்ாள்ளப்ெட்ைது. கிைாமப்பு்றங்ளில் ெருத்தி 
விடளந்தது அ்தறகு சா்த்மா் அடமந்தது. 
ெடி்ாைம் பொன்்ற பவதியியல் பொருட்்டளப் 
ெயன்ெடுத்தி நிைந்தை வண்ணங்டளத் 
்தயாரித்துத் துணி்ளுககுச் சாயபமறறுவதில் 
இநதியக ட்விடனச் சமூ்ங்ள் சி்றப்ொன 
அ றி வி ட ன யு ம்  நி பு ண த் து வ த் ட ்த யு ம் 
பெறறிருந்தன. பசாழமண்ைேப்ெகுதி வண்ணம் 
பூசப்ெட்ை ‘்ேம்்ாரி’ எனப்ெடும் துணி வட்ககுப் 
பெயர் பெற்ற்தாகும். இவவட்த் துணியில் 
அேங்ாைக ப்ாடு்பளா அல்ேது வடிவங்பளா 
மு்தலில் வடையப்ெட்டு பின்னர் சாயம் ஏற்றப்ெடும். 
இது ெதினா்றாம் நூற்றாண்டில் ப்தன்கிழககு 
ஆசிய நாடு்ளில், குறிப்ொ் இநப்தாபனசியத் 
தீவு்ளில் வாழும் மக்ள் விரும்பி வாஙகும் 
நு்ர்வுப் பொருளானது. இநதியாவின் அடனத்துப் 
ெகுதி்ளிலிருநதும் ஏடனய உே்நாடு்ளுககு 
ஏறறுமதி பசயயப்ெட்ை பொருள்்ளுள் 
மி் முககியமானடவ துணி்பளயாகும். 
ெதிபனட்ைாம் நூற்றாண்டு வடை இநநிடே 
ப்தாைர்ந்தது.

சந்கெப்ேடுததுெல்
பவளிச் சநட்தக்ான உறெத்தியும் ெைநது 
விரிநதிருந்தது. இ்தனால் பசாந்தத் ப்தடவ 
என்்ற எல்டேடயத் ்தாண்டி பொருளுறெத்தி 
வணி்மயமாயிருந்தது. இ்தறகுச் சநட்தப்ெடுத்தும் 
மு்டம அடமப்பு்ள் ப்தடவப்ெட்ைன. இடவ 
உறெத்தியாளரிைமிருநது பவறுெட்ை வணி் 
வர்க்த்தினர் அைஙகிய அடமப்பு்ளாகும். 
இவவாறு வணி்ர்்ள் கிைாமப்பு்றப் ெகுதி்ளில் 
ெைவோ் இருந்த உறெத்தியாளர்்டள 
உள்நாட்டிறகுள் இருந்த ந்ைத் சநட்த்பளாடும் 
நாட்டுககு பவளிபயயிருந்த பவளிச் 

மாறி, சூைத்திலிருநதும் குஜைாத்தின் ஏடனய 
ெகுதி்ளிலிருநதும் வணி்ர்்டள ஈர்க்த் 
ப்தாைஙகியிருந்தது.

நா்ப்ெட்டினம் (1702)

16.2 தேோருளோெோ�ம் 
ரவளோணகமை
கிைாமப்பு்ற வாழ மக்ளில் பெரும்ொபோர் 
்தங்ள் வாழகட்ககு பவளாண்டமடயச் 
சார்நதிருந்தனர். உணவு்தானியப் ெயிர்்ளுைன் 
கூடு்தோ் ்ரும்பு, எண்பணயவித்துக்ள், 
ெருத்தி, அவுரி உள்ளிட்ை வணி்ப் ெயிர்்ளும் 
ெயிர் பசயயப்ெட்ைன. இநதியாவிறகுள் உெரியான 
ெகுதியிலிருநது ெற்றாககுட்றப் ெகுதி்ளுககு 
உணவு்தானியங்ள், பநய, சர்க்டை மு்தோன 
உணவுப் ெண்ைங்டளக ப்ாண்டு பசன்்ற்தன் 
மூேம் விறுவிறுப்ொ் வணி்ம் நைந்தது. 
குறிப்ொ் உணவு்தானியங்ள் ெைகு்ள் மூேம்  
ப்ாண்டு பசல்ேப்ெட்ைன.  ்தமிழ்ம், உணவு 
்தானியங்டள ஆநதிை பிைப்தசத்திலிருநதும் 
வங்ாளத்திலிருநதும் இ்றககுமதி பசய்தது. 
குஜைாத் பமறகுக ்ைற்டைப் ெகுதி்ளில் 
மிளகு, இேவங்ம், இஞ்சி ஆகியவறறுககுப் 
ெதிோ் உணவு்தானியங்டள மேொர் 
ெகுதிககு ஏறறுமதி பசய்தது. இேஙட்யிலும் 
ெட்ைாவியாவிலும் (இநப்தாபனசியா) இருந்த ைச்சு 
குடிபயற்றங்ளுககும் உணவு ்தானியங்ள் 
அனுப்ெப்ெட்ைன. 

ேருததி உறேததி
இநதியா பொருள் உறெத்திக்ான வலுவான 
அடிப்ெடைத்்தளத்ட்தப் பெறறிருந்தது. குறிப்ொ் 
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அனுப்புவ்தறகுப் ெதிோ் வணி்ர்்ள் ெணமாறறு 
முறி்டள (Bills of Exchange) வழஙகினர். உண்டி 
என்்றடழக்ப்ெட்ை இடவ ெல்பவறு இைங்ளில் 
‘சைாப்’்ளால் குறிப்பிட்ை ்தள்ளுெடிபயாடு ெணமா் 
மாற்றப்ெட்ைன.

நன்கு வளர்ந்த உள்்ட்டுமானங்பளாடும் 
அடமப்பு்பளாடும் இருந்த வணி்ம், ெணம் 
ெடைத்்த வணி்ர்்ளுககு பமலும் பெரும் 
பசல்வத்ட்த ஈட்ை உ்தவியது. இவவட்யான 
வணி் இளவைசர்்டள அல்ேது மு்தோளி்டள 
நாம் இநதியா முழுவதும் ்ாணோம். 
சூைத்திலிருந்த ெனியா, ொர்சி வணி்ர்்ள், 
அ்ம்தாொத்தின் ந்ர்பசத்து்ள், வங்ாளத்து 
பஜ்த் பசத்து்ள் பசாழமண்ைேப்ெகுதிடயச் 
பசர்ந்த ந்ைத்்தார் ஆகிபயாடை எடுத்துக்ாட்ைா்க 
கூ்றோம். சம்ாே ஐபைாப்பியப் ொர்டவயாளர்்ள், 
வணி்த்தில் வரும் இோெம் அடனத்ட்தயும் 
பெருவணி்ர்்ளான இவர்்பள ட்வசப்ெடுத்திக 
ப்ாண்ை்தால், அடிப்ெடையில் உறெத்தி 
பசயெவர்்ளான விவசாயி்ள், பநசவாளர்்ள் 
பொன்ப்றாரின் வருமானமும் வாழகட்யும் 
இைங்த்்தக் நிடேயில் இருந்தது எனக 
குறிப்பிடுகின்்றனர். 

ஆஙகிபேயர் நடுநிடேடம ்தவறி சார்புத் 
்தன்டமயுைன் இவவாறு கூறியுள்ளனர் என்று 
நிடனத்்தாலும், பி்றருடைய ்ருத்துக்டள 
எ டு த் து க ப ் ா ள் ள ா ம ல்  மு ழு ட ம ய ா ன 
அளவுப்ால்்டளக ப்ாண்டு ்ணித்்தாலும் 
அடிப்ெடைத் ப்தாழிோளர்்ளின் ஊதியமும் 
வாழகட்த் ்தைமும் கீழநிடேயிலிருந்தது என்ெப்த 
உண்டம. இ்தன் ்ாைணமா்ப் ெஞ்சங்ள் 
பொன்்ற இயறட்ச் சீற்றங்ளின்பொது 
இ வ ர் ் ள்  ெ ா து ் ா ப் ெ ற ்ற வ ர் ் ள ா ் ப வ 
இருந்தனர். எடுத்துக்ாட்ைா் பசன்டன 
மா்ாணப் ெகுதி்ளில் 1678 மு்தல் 1750ஆம் 
ஆண்டு்ளுககிடைபய ெத்துப் ெஞ்சங்ள் 
ஏறெட்ைன. சிே சமயங்ளில் அடவ ெைநது 
விரிந்தனவா்வும் ெே ஆண்டு்ளுககு 
நீடித்துமிருந்தன. இடவ கிைாமப்பு்ற ஏடழ 
மக்ள் ்தங்டள அடிடம்ளா் விறறுக 
ப்ாள்ளும் அளவிறகு அவர்்டளத் 
்தள்ளியது. பசாழமண்ைேப் ெகுதியிலிருநது 
ெைாவியாவிறகு அனுப்ெப்ெட்ை சைககு்பளாடு 
வழக்மா் அனுப்ெப்ெட்ை ஆண், பெண் 
அடிடம்ளின் பெயர்்ள் ைச்சு ஆவணங்ளில் 
குறிப்பிைப்ெட்டுள்ளன. 

சநட்த்பளாடும் இடணத்்தனர். நாட்டிலிருந்த 
விரிவான ஒருஙகிடணந்த வணி் 
நைவடிகட்்ள் ெே சுறறு்ளில் பசயல்ெட்ைன. 
பொருள்்ள் கிைாமப்பு்றச் சநட்த்ளிலிருநது 
மண்ைே அளவிோன சநட்த்ளுககும், அடுத்து 
பெரிய ந்ை வணி் டமயங்ளுககும் பசன்று 
இறுதியா்த் துட்றமு்ங்டளச் பசன்்றடைந்தன. 
அடவபய நாட்டிறகு பவளிபயயுள்ள 
சநட்த்ளுக்ான வாயில்்ளாகும்.

வணிகக குழுககள்
ெல்பவறு நிடே்ளில் பசயல்ெட்ை ெல்வட்ப்ெட்ை 
சநட்த்டளப் பொேபவ வணி்ர்்ளும் ஒபை 
வட்ப்ெட்ை குழுடவச் சார்ந்தவர்்ள் அல்ே. 
சிறிய இைங்ளிலிருந்த சநட்த்ளுககுச் பசடவ 
பசயய வியாொரி்ளும் சில்ேடை வர்த்்த்ர்்ளும் 
இருந்தனர். வணி் நைவடிகட்்டள ஒரு 
பிைமிைா் நாம் ்றெடன பசயது ப்ாண்ைால் 
இவவணி்ர்்ள் பிைமிடின் அடித்்தளப் 
ெகுதியிலிருந்தனர். பிைமிடின் உச்சத்தில் பெரும் 
வர்த்்த்ர்்ள் இருந்தனர். பெருமளவிோன 
மூே்தனத்ட்தக ட்யிருப்ொ்க ப்ாண்ை 
இவர்்பள ்ைல் வணி்த்ட்த முன்னின்று 
இயககியப்தாடு, துட்றமு்ங்ளின் ்ைபோைப் 
ெகுதிடயச் பசர்ந்த உறெத்தியாளர்்டளயும் 
்ட்டுப்ெடுத்தினர். இவர்்ள் ்தங்ளின்கீழ 
்தை்ர்்டளயும் துடணத்்தை்ர்்டளயும் 
ெணியமர்த்தி உள்நாட்டு ெகுதி்ளிபோ துட்றமு் 
ந்ைங்ளின் உட்ெகுதி்ளிபோ உறெத்தியாகும் 
பொருட்்டளக ப்ாள்மு்தல் பசய்தனர். 
இவர்்டள வணி்ர்்ளின் பிைமிடில் இடை 
அடுகட்ச் சார்ந்தவர்்ளா்க ்ரு்தோம்.

வங்கிததெோழிலும் வணிக 
முெலீடடோளரின் எழுச்சியும்
ெைநதுவிரிந்த இத்்தட்ய வணி்த்ட்த 
பமம்ெடுத்்த வணி் நிறுவனங்ளும் 
நன்கு வளர்நதிருந்தன. ெல்வட்ப்ெட்ை 
நாணயங்ள் புழக்த்திலிருந்த்தால், அவறறின் 
தூயடம நிடேடயப் ெரிபசாதிக்வும் 
அவறறின் மதிப்டெ அன்ட்றய அளவில் 
மதிப்பிைவும் ‘சைாப்’ (Shroffs) எனப்ெட்ை ெணம் 
மாறறுபவாரும் இருந்தனர். அவர்்ள் உள்ளூர் 
வஙகியாளைா்வும் பசயல்ெட்ைனர். ஓரிைம் விட்டு 
மறப்றாரு இைத்திறகுப் ெணத்ட்த பைாக்மா் 
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பநாக்மா் இருந்தது. ெண்டைய நாட்்ளில் 
நறுமணப் பொருட்்ள் ்ைல் வழியா்ப் ொைசீ் 
வடளகுைாவிலுள்ள துட்றமு்ங்ளுககுக 
ப்ாண்டு பசல்ேப்ெட்டு அஙகிருநது நிேவழிப் 
ொட்த மூேம் மத்திய ்தடைக்ைல் ெகுதிடயச் 
ப ச ன் ்ற ட ை யு ம் .  இ ரு வ ரு க கி ட ை யி ல் 
எளிடமயான பநைடியான வணி்த்திறகு 
ஆசியச் சநட்த்ளில் வாயப்பில்டே என்ெட்த 
ஐபைாப்பியர் விடைவிபேபய புரிநதுப்ாண்ைனர். 
ஏபனனில் உள்ளூர்ப் பொருளா்தாைங்ளில் 
ஐபைாப்பியப் பொருட்்ளுக்ான (்தங்ம், 
பவள்ளி ்தவிை) ப்தடவ இல்டே. ஆனால் 
மறப்றாருபு்றம் ப்தன்கிழககு ஆசிய நாடு்ளின் 
சநட்த்ளில் இநதியத் துணி்ளுககு இருந்த 
உே்ளாவிய ப்தடவயால் இநதியத் துணி்ள் 
பசோவணி ஊைா்மாயிறறு. இநப்தாபனசியத் 
தீவு்ளில் பசாழமண்ைேக ்ைற்டைப் 
ெகுதிடயச் பசர்ந்த வண்ணம்பூசப்ெட்ை 
துணி்ளுக்ான ப்தடவ ைச்சுக்ாைடையும் 
ஆஙகிபேயடையும் கிழககுக ்ைற்டையில் 
்தங்ள் நிறுவனங்டள அடமத்துக ப்ாள்ளச் 
பசய்தது. அஙகிருநதுப்ாண்டு துணி்டளக 
ப்ாள்மு்தல் பசயது அவறட்ற இோெ்ைமான 
நறுமணப் பொருட்்ளுக்ா்ப் ெண்ைமாறறு 
பசயது ப்ாண்ைனர்.

16.4  இந்திய வணிகருடன் 
கூடடகமைப்பு

இநதியாவில் மி்ப்பெரும் வணி்ர்்ளின் 
உ்தவியும் உ்றவும் இருந்தால்்தான் 
்தாங்ள் பவறறிபெ்ற இயலும் என்ெட்தத் 
ப்தாைக்த்திலிருநப்த ஐபைாப்பியர் உணர்ந்தனர். 
இநதிய வணி்ர்்ள் ஐபைாப்பியர்்ளிைம் ்தங்ள் 
வணி்த்ட்த விரிவுெடுத்்தக கிடைத்்த புதிய 
வணி் வாயப்பிடனக ்ண்டு அவர்்பளாடு 
இடணநது பசயல்ெட்ைனர். சூைத் ந்ரில் 
பிைச்சடன்ள் ஏறெட்ை்தால் ்தங்ளுககு ஆ்தைவு 
்தரும் மு்ோய அைசாங்த்தின் ொது்ாப்பொடு 
வணி்ர்்ள் பசயல்ெட்டு வந்தனர். ெழபவற்ாடு, 
பின்னர் ஆஙகிபேயரின் கீழிருந்த பசன்டன, 
பிபைஞ்சுக்ாைரின் கீழிருந்த புதுச்பசரி ஆகிய 
்ாேனியாதிக் நிேப்ெகுதி்டளத் ்தங்ளுககுப் 
ொது்ாப்ொன இைங்ளா் இநதிய வணி்ர் 
்ருதினர். ்தமிழ்ப் ெகுதியில் ப்தாைரும் அைசியல் 
குழப்ெங்ளிலிருநது விேகி இவவிைங்ளிலிருநது 

கடல் கடந்ெ வணிகம்
கிழககு மறறும் பமறகுக ்ைற்டை்ளின் ்ைல் 
்ைந்த வணி்மானது இநதியப் பெருங்ைல் 
வணி்த்தில் இடணக்ப்ெட்டு உறுதியான 
நன்கு வடிவடமக்ப்ெட்ை வணி் முட்றயா்ப் 
ெதினா்றாம் நூற்றாண்டில் மாறியது. இநதியப் 
பெருங்ைலில் சைககு்டளச் சுமநது பசல்வது 
என்ெது ெல்பவறு கூறு்ளா்ப் பிரிக்ப்ெட்டு 
வடையட்ற பசயயப்ெட்ை நிடே்ளில் 
பமறப்ாள்ளப்ெட்ைது. சீனாவிலிருநதும் ஏடனய  
தூைககிழககு நாடு்ளிலிருநதும் வந்த ்ப்ெல்்ள் 
மோக்ாடவ வந்தடைநது சைககு்ள் அஙகு 
இ்றக்ப்ெட்டு பமறப்யிருநது வந்த பொருட்்ள் 
அக்ப்ெல்்ளில் ஏற்றப்ெட்ைன. ஏற்னபவ 
இ்றக்ப்ெட்ை சைககு்ள் பவறு ்ப்ெல்்ளில் 
ஏற்றப்ெட்டு அடவ பமறகுக ்ைற்டையிலுள்ள 
்ள்ளிகப்ாட்டை அல்ேது குஜைாத்திலுள்ள 
சூைத் துட்றமு்த்ட்த வந்தடையும். இப்ெடியான 
துட்றமு்ங்ள் இடைநிடேத் துட்றமு்ங்ள்  
(Entrepots) என்்றடழக்ப்ெட்ைன. ஐபைாப்ொ, 
பமற்ாசியாவிலிருநது வந்த பொருட்்ள், 
இத்துட்றமு்ங்ளில் கிழகப்யிருநது வந்த 
ெண்ைங்ள் மறறும் உள்ளூர் ்தயாரிப்பு்ளான 
நறுமணப் பொருட்்ள், சாயம், துணி, உணவு 
்தானியப் பொருட்்ளுக்ா் மாற்றப்ெடும். 
ெதினா்றாம் நூற்றாண்டில் ்ள்ளிகப்ாட்டை 
மதிப்பிழந்தது. மா்றா், ெைநதுவிரிந்த ெல்வட்ப்ெட்ை 
பொருட்்டள உறெத்தி பசயயும் ்ைபோைப் 
ெகுதி்டளக ப்ாண்ை குஜைாத் துட்றமு்ங்ள் 
முககியத்துவம் பெற்றன. பசாழமண்ைேக 
்ைற்டையின் துட்றமு்ங்ளான மசூலிப்ெட்டினம், 
ெழபவற்ாடு ஆகியடவயும், அவறறிறகு ப்தறப் 
உள்ள ஏடனய துட்றமு்ங்ளும் ெர்மா, மோய 
தீெ்றெ்த்திலிருநது வரும் ்ப்ெல்்ளுககு 
இடைநிடேத் துட்றமு்ங்ளா்ச் பசடவ பசய்தன.

16.3 ஐர�ோப்பியர் வருகக
நன்கு நிறுவப்ெட்ை முட்றப்ெடுத்்தப்ெட்ை 
இவவணி்த்திறகு பவளிபய இருநது வந்த 
மு்தல் அதிர்ச்சி என்ெது  பொர்த்துகீசியரிலிருநது 
ப்தாைஙகிய ஐபைாப்பியரின் வருட்பய 
ஆகும். ஐபைாப்ொவிறகுத் ப்தடவயான 
நறுமணப் பொருட்்டள பநைடியா்ப் 
பெறுவது என்ெப்த ஐபைாப்பியரின் மு்தன்டம 
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II

16.5  ஐர�ோப்பியர் வருககயும் அெறகுப் 
பின்பும்

இந்தியோவில்  ரேோர்ததுகீசியர்
்தனது மு்தல் ெயணத்தில் 
வாஸப்ாை்ாமா மூன்று 
்ப்ெல்்ளில் 170 நெர்்பளாடு 
வந்தார். ்ள்ளிகப்ாட்டை 
அைசர் சாமுத்ரியினுடைய 
(சாமரின்) நட்புணர்வு 
வ ா ஸ ப ் ா ை ் ா ம ா வி ற கு 
மகிழச்சியளித்்தது. 1498 ஆ்ஸட் 29ஆம் நாள் 
்தன்னுைன் வந்தவர்்ளில் உயிபைாடிருந்த 
ஐம்ெத்ட்தநது மாலுமி்ளுைனும் மூன்றில் 
இைண்டு ்ப்ெல்்ளில் இநதியச் சைககு்ளுைனும் 
ஊர்திரும்பும் ெயணத்ட்த பமறப்ாண்ைார். 
வாஸப்ாை்ாமாவின் பவறறி  பொர்த்து்டே 
1200 மாலுமி்டள 13 ்ப்ெல்்ளுைன் பெட்பைா 
ஆல்வரிஸ ப்ப்ைல் என்ெவரின் ்தடேடமயில் 
மீண்டும் அனுப்பி டவக்ச் பசய்தது. 1502 
அகபைாெர் 29 ஆம் நாள் 20 ்ப்ெல்்ளுைன் 
வாஸப்ாை்ாமா மீண்டும் ்ள்ளிகப்ாட்டை 
வந்தார். அஙகிருநது அதி் வசதி்டளக ப்ாண்ை 
ப்ாச்சிககுச் பசன்்றார். ஐபைாப்பிய வணி்ம் பெரு் 
பவண்டுபமனில் வணி்த்தின் மீது அைாபியர்்ள் 
ப்ாண்டிருந்த முறறுரிடம உடைக்ப்ெை 
பவண்டுபமன்ெட்த அவர் உணர்ந்தார். 
ப்ாச்சி மறறும் ்ள்ளிகப்ாட்டையின் இநது 
மன்னர்்ளிடைபய நிேவிய ெட்டமடய அவர் 
்தனது நேனுககுப் ெயன்ெடுத்திக ப்ாண்ைார். 
இநதியப் பெருங்ைல், பசங்ைல் வணி்த்தில் 
அைாபியர் ப்ாண்டிருந்த முறறுரிடமடய 
ஒழித்்தார். பொர்த்து்ல்லுககுத் திரும்பும் முன்னர் 

்தங்ள் வணி்த்ட்தப் ொது்ாப்ொ் பசயய 
இயலும் என நிடனத்்தனர்.

ஐபைாப்பியருைன் இநதிய வணி்ர் 
பமறப்ாண்ை வணி் நைவடிகட்்ள் 1700ஆம் 
ஆண்டு வடை ொ்த்மற்ற முட்றயிலிருந்தன. 
சூைத்தில் மைாத்தியப் ெடைபயடுப்புக குறித்்த 
அச்சத்தினாலும் ்தகுந்த ொது்ாப்பு வழங் 
இயோ்த மு்ோய அைசின் இயோடமயினாலும் 
சூழநிடே மாறியது. பசன்டனயில் ்தங்டள 
வலுவா் நிடேநிறுத்திக ப்ாண்ை 
ஆஙகிபேயைால் ஐபைாப்ொவிற்ானத் துணி 
ஏறறுமதிடய அதி்ரிக், இநதிய வணி்ர்்டள 
ஏற்வியோ்த வணி் நிெந்தடன்டள ஏற் 
டவக் முடிந்தது. ெடிப்ெடியா் ஆஙகிபேய 
வணி்ருககும் உள்ளூர் வணி்ருககும் 
இடையிோன அதி்ாை உ்றவு மா்றத் 
ப்தாைஙகியது. முநட்தய நூற்றாண்டில் வணி்க 
்ாட்சியில் ்்தாநாய்ர்்ளா் இருந்த வர்த்்த் 
இளவைசர்்ள் முறறிலும் ்ாணாமல் பொனட்த 
நம்மால் ொர்க் முடிகி்றது.

ஐபைாப்ொவில் இநதியத் துணி்ளுக்ான 
ப்தடவ அதி்ரித்்த்தால், அது இநதியப் 
பொருளா்தாைத்தின் மீதும் ்தாக்த்ட்த 
ஏறெடுத்தியது. ப்தாைக்த்தில் இத்ப்தடவ 
அதி்ரிப்பு உள்ளூர் பொருளா்தாைத்திறகுப் 
ெயனளிப்ெ்தா் அடமந்தது. உறெத்திக 
்ாைணி்ளும் (ப்தாழிோளர், ்ச்சாப் பொருள், 
மூே்தனம்) பநர்மட்றயா் விடனயாறறின. 
இருந்தபொதிலும் ஐபைாப்ொவின் ப்தடவ 
ப்தாைர்நது அதி்ரித்்தபொது அதி் 
உறெத்திக்ா்க ப்ாடுக்ப்ெட்ை பநருக்டி மி் 
விடைவா் உறெத்தி ஆ்தாைங்டளப் ொதித்்தது. 
ப்தறப் அடிக்டி ஏறெட்ை ெஞ்சங்ளும், ்ச்சாப் 
பொருட்்ளுககும் உணவு ்தானியங்ளுககும் 
ஏறெட்ை ெற்றாககுட்றடயயும் பநசவாளர்்ள் 
கூடு்தோ் ஏற் பவண்டிய சுடம்ளாயின. 
இப்ெடி அதி்மான வணி் வாயப்பு்ள் 
குறுகிய ்ாேத்திறகுப் ெயனளித்்த்தாலும் 
நீண்ை்ாே விடளபவன்ெது அவவாப்ற இருக் 
பவண்டுபமன்்ற அவசியமில்டே.

இந்த நூறட்றம்ெது வருை ்ாேத்தில் 
இநதியாவிலிருந்த ஆஙகிபேயர் ெடிப்ெடியான 
மாற்றத்திறகு உள்ளாயினர். வணி்ைாயிருந்த 
ஆஙகிபேயர் வணி்ப் பெைைடச 
நிறுவியவர்்ளா் உருமாறி இறுதியில் நாட்டின் 
பெரும்ெகுதி ஆட்சியாளைா் மாறினர். சாமுத்ரி ைாஜா
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உைன்்ட்டை (சதி) ஏறும் 
ெழக்த்ட்த நிறுத்்த அல்பு்ர்க 
முயன்்றார்.

இநதியாவில்  பொர்த்துகீசியப் பெைைடச 
வலிடமப்ெடுத்துவதில் பமலும் இைண்டு 
ஆளுநர்்ள் முககியப் ெங்ாறறினர். அவர்்ள் 
நிபனா ைா குன்்ா, ஆன்ைானிபயா டி பநாைன்்ா 
ஆகிபயாைாவர். ைா குன்்ா 1534இல் ெசீடனயும் 
1537இல் டையூடவயும் ட்ப்ெறறினார். 
1559இல் ைாமன் துட்றமு்ம் இமாத்-உல்-
முல்க என்ெவரிைமிருநது ெறிக்ப்ெட்ைது. 
இப்த சமயத்தில் ெதினா்றாம் நூற்றாண்டின் 
இடைப்ெகுதியில் ப்ாழும்புவில் ஒரு ப்ாட்டை 
்ட்டியட்தத் ப்தாைர்நது இேஙட்யின் மீ்தான  
பொர்த்துகீசியரின் ்ட்டுப்ொடு அதி்மானது. டி 
பநாைன்்ாவின் ்ாேத்தில்்தான் (1571) மு்ோய 
அைசர் அகெர் குஜைாத்திலுள்ள ்ாம்பெவுககு 
வந்தார்.  பொர்த்துகீசியருககும் மு்ோயருககும் 
இடையிோன ப்தாைர்பு உருவானது.

ஐபைாப்பிய வணி்ர்்ளுைனான அகெர் சநதிப்பு 

ஸபெயின் நாட்டு அைசர் இைண்ைாம் பிலிப் 
1580இல்  பொர்த்துக்ல் நாட்டைக ட்ப்ெறறி 
இடணத்துக ப்ாண்ைார்.  பொர்த்துகீசியடை 
மு்தலில் இேஙட்யில் ப்தாற்டித்்த ைச்சுக்ாைர் 
பின்னர் மேொர் ்ைற்டையிலிருந்த 
அவர்்ளின் ப்ாட்டைடயயும் ட்ப்ெறறினர். 
இ்தனால்  பொர்த்துகீசியர் இநதியாவில் ்தங்ள் 
குடிபயற்றங்டளப் ொது்ாப்ெட்தக ்ாட்டிலும் 
பிபைசிலின் மீது ஆர்வம் ்ாட்ைத் ப்தாைஙகினர்.

ப்ாச்சியில் ஒரு சைககுக கிைஙட்யும் ் ண்ணூரில் 
ஒரு சிட்றச்சாடேடயயும் நிறுவினார்.

 ரேோர்ததுகீசிய வணிகம் 
ஒருங்கிகைககப்ேடல்
ஆண்டுப்தாறும் ெயணம் பமறப்ாள்வட்த 
நிறுத்திய  பொர்த்துகீசியர், இநதியாவில் ஒரு 
ஆளுநடை அமர்த்்த முடிவு பசய்தனர். மு்தல் 
ஆளுநைான பிைான்ஸிஸப்ா-டி-அல்பமயைா 
“நீே நீர்க ப்ாள்ட்”டயக ்டைபிடித்்தார். 
இகப்ாள்ட்யின் மூேம் அவர் குடியிருப்பு்ளின் 
எண்ணிகட் அதி்ரிக்ாமல் ்ப்ெல்்ளின் 
எண்ணிகட்டய அதி்ரித்து ்ப்ெறெடைடய 
வலுப்ெடுத்தினார் .  சாமுத்ரியினுடைய 
்ப்ெறெடைடயயும் எகிப்திய சுல்்தானின் 
்ப்ெறெடைடயயும் மூழ்டித்்தார். ப்ாச்சி 
அைசருைன் நட்பு பூண்டு அவர் ப்ாச்சி, ்ண்ணூர், 
மேொர் ்ைற்டையின் ஏடனய இைங்ளிலும் 
ப்ாட்டை்டளக ்ட்டினார்.

அல்பமயைாவிறகுப் பின்னர் அல்பு்ர்க 
(1509-1515) ெ்தவிபயற்றார். இநதியாவில்  
பொர்த்துகீசியப் பெைைடச உண்டமயில் 
நிறுவியவர் இவபை. பீஜப்பூரின் அைசர் யூசுப் 
அடில் ்ாடனத் ப்தாற்டித்்த இவர் 1510இல் 
ப்ாவாடவக ட்ப்ெறறினார். ப்ாவாடவ 
முககிய வணி் டமயமா் வளர்த்ப்தடுத்்தார். 
அடனத்து ம்தம் சார்ந்த மக்டளயும் ப்ாவாவில் 
குடிபய்ற ஊக்ப்ெடுத்தினார். ஐபைாப்பியர் 
இநதியப் பெண்்டளத் திருமணம் பசயது 
ப்ாண்டு,  பொர்த்துகீசியர் ்ட்டுப்ொட்டிலிருந்த 
ெகுதி்ளில் குடிபயறுவட்த ஆ்தரித்்தார். 
இநதியாவிறகும்-சீனாவிறகும், பமக்ாவிறகும்-
ப்யபைாவிறகும் இடைப்ெட்ை வணி்த் 
்தைங்ளின் மீது பமோதிக்ம் பசலுத்திவந்த 
முஸலீம் வணி்ர்்டளத் 
ப்தாற்டித்்த அவர் 
ம ே ா க ் ா ட வ 
(மபேசியாவில் உள்ளது) 
ட ் ப் ெ ற றி ய ்த ா ல் 
பெைைசு விரிவடைந்தது. 
அைாபியடைத் ்தாககி ஏைன் 
ந்டைக ட்ப்ெறறுவதில் 
பவறறிபெற்றார். 1515இல் 
‘ஆர்மசு’ துட்றமு்ம் அவர் 
்ட்டுப்ொட்டின் கீழவந்தது.

அல்பு்ர்க
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�	 பொர்த்துகீசியரின் குடிபயற்றங்ளுககுப் 
பி்றகு பசசு சடெடயச் சார்ந்த 
சமயப்ெைப்ொளர்்ள் இநதியா வந்தனர். 
அவர்்ளில் குறிப்பிைத்்தகுந்தவர்்ள்,  
1. இைாெர்பைா டி பநாபிலி ்தமிழிலும் 
சமஸகிரு்தத்திலும் விரிவா் எழுதினார் 
இவர் ்தமிழ உடைநடையின் ்தநட்தபயனக 
்ரு்தப்ெடுகி்றார். 2. பஹன்ரிகஸ,  பொர்த்து்ல் 
நாட்டு யூ்தைான இவர் ்தமிழ அச்சுப் ெதிப்பின் 
்தநட்த என்று அடழக்ப்ெடுகி்றார்.

மீன்பிடிககும் உரிடம, ெைப்ாட்டும் 
உரிடம, முத்துககுளித்்தல் ஆகியடவ 
ப்தாைர்ொ்  பொர்த்துகீசியருககும் கீடழக 
்ைற்டைடயச் சார்ந்த முஸலீம் குழுக்ளுககும் 
இடைபய 1530்ளில் பமா்தல்்ள் நைந்தன. 
இட்தப் பொறுத்்தமட்டில், ெை்தவ மக்ளின் 
ஒரு குழுவானது, ஆயு்தம்பூண்ை முஸலீம் 
வணி்ர்்ளின் ்தாககு்தல்்ளால் ்தாங்ள் ெட்ை 
துயைங்டள ப்ாச்சியிலிருந்த  பொர்த்துகீசிய 
அதி்ாரி்ளிைம் முட்றயிட்டு உ்தவி ப்ட்ைனர். 
இவவாயப்டெப் ெயன்ெடுத்திக ப்ாண்ை  
பொர்த்துகீசியர் ்தங்ளது பைாமன் ்த்ப்தாலிக் 
குருமார்்டளக கீடழக ்ைற்டைககு 
அனுப்ெ, ஆயிைக்ணக்ான ெை்தவகுே மக்ள் 
்த்ப்தாலிக்க கிறித்்தவ  ம்தத்திறகு ம்தமாறினர். 
இ்தடனத் ப்தாைர்நது பசசு சடெடய 
உருவாககியவர்்ளில் ஒருவைான புனி்த 
பிைான்ஸிஸ பசவியர் 1542இல் ப்ாவா வந்தார். 
பின்னர் ம்தம் மாறியவர்்ளுககு திருமுழுககு 
சைஙகு நைத்துவ்தற்ா்த் தூத்துககுடி, 
புன்டனக்ாயல் வடை ெயணம் பசய்தார். 
பசாழமண்ைேக ்ைற்டைக கிைாமங்ளில் உயர் 
ப்ாபுைங்பளாடு உருவான ப்தவாேயங்டள 
இன்றும் ்ாணோம்.

்ார்ைஸ (cartaz) என்்ற பெயரில்  
பொர்த்துகீசியர் வழஙகும் ொது்ாப்டெ 
மற்றவர்்ள் ஏறறுகப்ாள்ள பவண்டும். 
இல்டேபயனில் வன்முட்ற மூேம் வணி்த்திறகு 
இடையூறு பசயயப்பொவ்தா் ெயமுறுத்துவர். 
்ார்ைஸ முட்றயில்  பொர்த்துகீசியர் 
வணி்ர்்ளிைமிருநது ெணம் ெறித்்தனர். 
்ைற ப்ாள்டளயர்்ளுககு எதிைா் ்தாங்ள் 
ொது்ாப்பு வழஙகுவ்தா் கூறிகப்ாண்ைனர். 
ஆனால் அட்தப் பொன்்ற இடையூறு்ளில் 
ெேவறட்ற பசய்தவர்்ளும்  பொர்த்துகீசிய 
்ைறப்ாள்டளயபை.

 ரேோர்ததுகீசிய வருககயின் ெோககம்
�	இநதிய அைசியல் வைோறறில் மு்தன்முட்றயா் 

ஐபைாப்பியர் இநதிய அைசர்்டள பவன்று 
அவர்்ளின் ெகுதி்டளக ட்ப்ெறறினர்.

�	இநதிய அைசர்்ள் எப்பொதும் பிரிநதிருந்தனர். 
அட்த ஐபைாப்பியர் சா்த்மாககிக 
ப்ாண்ைனர்.

�	பொரிடுவதில் ஐபைாப்பியர்  புதிய முட்ற்டளக 
ட்கப்ாண்ைனர். பவடிமருநதும், வலிடம 
வாயந்த பீைஙகிப்ெடையும் முககியப் ெஙகு 
வகித்்தன.

�	ப ெ ா ர் த் து கீ சி ய ை ா ல்  அ ை ா பி ய ரி ன் 
வணி் முறறுரிடமடயக ்ட்டுப்ெடுத்்த 
முடிந்தது. ஆனால் உண்டமயில் அது 
அவர்்ளுககு உ்தவவில்டே: மா்றா் 
அது ஆஙகிபேயருககுப் ெயனளித்்தது. 
ஆஙகிபேயர் ்ைறப்ாள்டளயடை அழித்து 
்ைறெயணத்ட்தப் ொது்ாப்ொன்தா் 
ஆககினர்.

�	்தாங்ள் ட்ப்ெறறிய ெகுதி்ளில் 
ஐபைாப்பியருககும் இநதியருககும் இடையிோன 
திருமணங்டளப்  பொர்த்துகீசியர் 
ஊககுவித்்த்தன் விடளவா் ஒரு புதிய யூபைசிய 
இனககுழு உருவானது. இவர்்ள் பின்னாளில் 
ஆப்பிரிக்ாவிலும் ஆசியாவிலுமிருந்த  
பொர்த்துகீசியரின் ்ாேனி்ளுககு அடழத்துச் 
பசல்ேப்ெட்ைனர்.

�	பசன்டன சாநப்தாம்  பொர்த்துகீசியரின் 
வருட்க்ான முககியச் சான்்றா் உள்ளது.   
பொர்த்துகீசியர் ்ருப்ெர் ந்ைம் (Black 
Town) என்று மயிோப்பூடை அடழத்்தனர் 
(ஆஙகிபேயர் ்ருப்ெர் ந்ைம் என்று ஜார்ஜ் 
ைவுடன அடழத்்தனர்).

இைாெர்பைா-டி-பநாபிலி சாநப்தாம் ப்தவாேயம்
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ெமிழகததில் டச்சுககோ�ர்
1502 மு்தல் ெழபவற்ாட்டைத் ்தங்ள் 
்ட்டுப்ொட்டில் டவத்திருந்த  பொர்த்துகீசியர் 
ைச்சுக்ாைைால் அ்ற்றப்ெட்ைனர்.  பசன்டன 
ந்ருககு வைகப் 60 கி.மீ ப்தாடேவில் 
அடமநதுள்ள ெழபவற்ாட்டில் ைச்சுக்ாைர் 
பஜல்டிரியா என்னும் ொது்ாப்புக ப்ாட்டைடயக 
்ட்டினர். 400 ஆண்டு்ள் ்ைநதும் அ்தன் 
எச்சங்டள இன்றும் ்ாணோம். இகப்ாட்டை 
ஒரு ்ாேத்தில் ைச்சுக்ாைரின் அதி்ாை பீைமா் 
இருந்தது. ்தங்ள் அதி்ாைத்ட்த 1605இல் 
மசூலிப்ெட்டினத்தில் நிறுவிய ைச்சுக்ாைர் 
ெழபவற்ாட்டில் சிே குடிபயற்றங்டள 1610இல் 
நிறுவினர். நா்ப்ெட்டினம், நா்ர்ப்ாவில், 
புன்டனக்ாயல், ெைஙகிப்பெட்டை, ்ைலூர் 
(திருப்ொதிரிப்புலியூர்), ப்தவனாம்ெட்டினம் 
ஆகியடவ ைச்சுக்ாைரின் ஏடனய ப்ாட்டை 
மறறும் ்ாேனியாதிக்ப் ெகுதி்ளாகும்.

ைச்சு ்ல்ேட்ற, ெழபவற்ாடு

ெழபவற்ாடு, ைச்சுக கிழககிநதியக 
்ம்பெனியின் பசாழமண்ைேப்ெகுதியின் 
்தடேடமயிைமாயிறறு. ெழபவற்ாட்டிலிருநது 
பமடே நாடு்ளுககு டவைம் ஏறறுமதி 
பசயயப்ெட்ைது. ஜாதிக்ாய, ஜாதிெத்ரி, கிைாம்பு 
ஆகியடவயும் இஙகிருநது ஐபைாப்ொவிறகு 
அனுப்ெப்ெட்ைன. ெதிபனழாம் நூற்றாண்டில் 
ைச்சுக்ாைர் கிழககுப் ெகுதி்டளக 
்ட்டுப்ெடுத்துவ்தற்ா் பவடிமருநது ப்தாழிறகூைம் 
ஒன்ட்ற நிறுவினர். அடிடம வியாொைத்தில் 
ைச்சுக்ாைர் ஈடுெட்ைனர் என்ெ்தறகும் ஆ்தாைங்ள் 
கிடைத்துள்ளன. வங்ாளத்திலிருநதும், 
குடிபயற்றப்ெகுதி்ளான ப்தங்ாயெட்டினம், 
்ாடைக்ால் ஆகியவறறிலிருநதும் அடிடம்ள் 

டச்சுககோ�ர்
பஜன் ஹீயுன் வான் லின்பசாபைன் என்னும் 
பந்தர்ோநட்தச் பசர்ந்த லிஸெனில் வாழநது 
வந்த வணி்ர் ைச்சுக்ாைரின் மு்தல் ெயணத்ட்த 
ப்தன்கிழககு ஆசியாடவ பநாககி 1595 
ஆம் ஆண்டு பமறப்ாண்ைார். கீழத் திடச 
நாடு்பளாடு வணி்ம் பசயவ்தற்ா்ப் ெே 
நிறுவனங்ள் வணி்ர்்ளாலும் ்தனிநெர்்ளாலும் 
நிறுவப்ெட்டிருந்தன. அைசு ்தடேயிட்டு 
அடவயடனத்ட்தயும் ஒருஙகிடணத்து 
1602இல் ைச்சு கிழககிநதியக ்ம்பெனிடய 
உருவாககியது. புதி்தா் உருவான இக்ம்பெனி 
இநப்தாபனசியாவில் ்தனது ஆதிக்த்ட்த 
நிறுவியது. 

1623இல் ஆஙகிபேயக கிழககிநதியக 
்ம்பெனியின் ஊழியர்்ள்,  பொர்த்துகீசியர், 
ஜப்ொனியர் அைஙகிய இருெது பெர்்டள 
ைச்சு கிழககிநதியக ்ம்பெனியின் மு்வர்்ள் 
இநப்தாபனசியாவிலுள்ள அம்ொயனா என்னும் 
தீவில் சித்திைவட்த பசயது ப்ான்்றனர். இது 
அம்ொயனா ெடுப்ாடே என்்றடழக்ப்ெடுகி்றது.

அம்ொயனாப் ெடுப்ாடே

ை ச் சு க ் ா ை ர்  ம ே ா க ் ா ட வ  
ப ெ ா ர் த் து கீ சி ரி ய ரி ை மி ரு ந து  1 6 4 1 இ ல் 
ட்ப்ெறறினர்.  பமலும் 1658இல் இேஙட்டயத் 
்தங்ள் வசம் ஒப்ெடைக்ப்  பொர்த்துகீசியடைக 
்ட்ைாயப்ெடுத்தினர். நறுமணத் தீவு்ளில் 
ைச்சுக்ாைர் பவறறி பெற்றனர். ஆனால் 
இநதியாவில் ஆஙகிபேயரிைம் ஏறெட்ை 
பின்னடைவு்ளால் அவர்்ள் துயருற்றனர். 
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அடமந்தது. அவருடைய நிதியடமச்சைான 
ப்ால்பெர் பிபைஞ்சுக கிழககிநதியக ்ம்பெனி 
நிறுவப்ெடுவ்தறகு ்ாைணமா் இருந்தார்.

பிைான்சின் முயறசியானது அைசால் 
ப்தாைங்ப்ெட்ை முயறசியா் இருந்த்தால் 
பொதுமக்ளின் ஆர்வத்ட்த அது ஈர்க்த் 
்தவறியது. பமலும் வரிவிதிப்ெ்தற்ான மறப்றாரு 
வழிபயன்ப்ற அட்த மக்ள் ்ருதினர்.

மைடகோஸகர் வழியோகப் புதுச்ரசரி
1 6 0 2 இ ல்  பி ப ை ஞ் சு  வ ணி ் ர் ் ள் 
ஆப்ரிக்ாவிலுள்ள மை்ாஸ்டை அடைந்தனர். 
மை்ாஸ்டைத் ்தங்ளின் ்ாேனியாதிக்ப் 
ெகுதியா் ப்ாண்டிருந்தாலும், 1674இல் 
் ை ற ் ட ை ப ய ா ை மு ள் ள  ஒ ரு  சி று 
வணி்மு்ாடமத் ்தவிை ஏடனய இைங்டளக 
ட்விை பநர்ந்தது. இநதியாவிலிருந்த பிபைஞ்சு 
மு்வைான பெர்ெர், பசப்ைம்ெர் 4, 1666இல் 
மு்ோயப் பெைைசர் ஓளைங்சீப்பிைமிருநது 
அனுமதி ஆடண பெறறு ்தங்ளின் மு்தல் 
நிறுவனத்ட்த டிசம்ெர் 1668இல் ைச்சுக்ாைரின் 
எதிர்ப்டெயும் மீறி அடமத்்தார். ஓைாண்டிறகுள் 
மசூலிெட்டினத்தில் மறறுபமாரு நிறுவனமும் 
அடமக்ப்ெட்ைது.

இக்ாேத்தில் நிறுவனம் (factory) என்ெது 
அயல்நாடு்ளிலுள்ள ்தங்ள் மு்தோளி்ளுக்ா் 
வணி் மு்வர்்ள் ்தஙகியிருநது வணி் 
நைவடிகட்்டள பமறப்ாள்ளும் இைம் என்னும் 
பொருடளப் பெற்றது.

இநதியாவில் ்ாலூன்்ற வலுவான இைம் 
ப்தடவ என்ெட்த உணர்ந்த நிதியடமச்சர் 
ப்ால்பெர், பஹய (பஜக்ப் பிளான்குயிட் 
டி ோ பஹய, Jacob Blanquet de la Haye) 
என்ொரின் ்தடேடமயில் ்ப்ெறெடைபயான்ட்ற 
அனுப்பி டவத்்தார். சாநப்தாமிலிருநதும் 
ம யி ே ா ப் பூ ரி லி ரு ந து ம்  ை ச் சு க ் ா ை ட ை 
பவளிபயறறுவதில் பிபைஞ்சுக்ாைர் 1672இல் 
பவறறி பெற்றனர். ைச்சுக்ாைர்்ளுககு எதிைா்ப் 
பீஜப்பூர் சுல்்தானின் பிைதிநிதியான உள்ளூர் 
ஆளுநர் பசர்்ான் போடியின் உ்தவிடய 
பிபைஞ்சுக்ாைர் நாடினர். பீஜப்பூரின் எதிரியான 
ப்ால்ப்ாண்ைா சுல்்தாபனாடு ைச்சுக்ாைர் நட்பு 
ப்ாண்ைனர். பிபைஞ்சுக்ாைர் குடிபயறுவ்தறகுப் 

ெழபவற்ாட்டிறகுக ப்ாண்டுவைப்ெட்ைனர். 
அடிடம்டளப் பிடிப்ெ்தற்ா் ைச்சுக்ாைர் 
பசன்டனயில் ்தை்ர்்டள நியமித்்தனர். 
இவர்்ள் அடனவரும் பசன்டனயில் ்ப்ெல்்ளில் 
ஏற்றப்ெட்ைனர். ெஞ்சமும், வ்றட்சியும் பொர்்ளும் 
அடிடம வணி்ம் பசழிக் உ்தவின.

பேயைன் ெல்்டேக்ழ் முடனவர் ெட்ை 
ஆயவாளைான வில் ஓ டிஜிக (Wil O Dijk) என்ொர் 
ஒரு ஆயவுக்ட்டுடையில், இஙகிருநதும் வங்ாள 
விரிகுைாப் ெகுதி்ளிலிருநதும் ைச்சுக ்ப்ெல்்ளில் 
ஏறறி அனுப்ெப்ெட்ை அடிடமப் ெயணி்ளின் 
ெட்டியடேக குறிப்பிட்டுள்ளார். 1621 ஜுன் 
மு்தல் 1665 நவம்ெர் வடை பமாத்்தம் 26,885 
ஆண்்ள், பெண்்ள், குழநட்த்ள் அடிடம்ளா் 
அனுப்ெப்ெட்டுள்ளனர். அவர்்ளில் 1379 
நெர்்ள் உயிரிழந்தனர். விஜயந்ைப் பெைைசின் 
வீழச்சிககுப் பின்னர் ்தஞ்சாவூர், மதுடை, பசஞ்சி 
நாயக் அைசு்ளால் உருவான ெஞ்சம் பொன்்ற 
்ாைணங்ளால் பசாழமண்ைேத்தில் அடிடம 
ஏறறுமதி பெருகியது என அவவாயவாளர் பமலும் 
குறிப்பிடுகின்்றார்.

இ்தடனத் ப்தாைர்நது பீஜப்பூர் 
சுல்்தான் பமறப்ாண்ை ெடைபயடுப்பு 
்தஞ்சாவூரின் வளமான பவளாண் நிேங்டளப் 
ொழெடுத்திய்தால் பமலும் ெே மக்ள் 
அடிடம்ளாயினர். இக்ாேத்தில் (1646) ஏ்றத்்தாழ 
2118 அடிடம்ள் பெரும்ொலும் அதிைாமெட்டினம், 
ப்தாண்டி, ்ாயல்ெட்டினம் பொன்்ற ்ைற்டை 
ஓைமா் அடமநதிருந்த ெகுதி்டளச் சார்ந்தவைா் 
இருந்தனர்.

பித�ஞ்சுககோ�ர்
இநதியாவுைன் வணி் உ்றடவ பமறப்ாள்ள 
பிபைஞ்சுக்ாைர் 1527ஆம் ஆண்டிபேபய 
முயறசி பமறப்ாண்ைனர்.  பொர்த்துகீசியைாலும் 
ைச்சுக்ாைைாலும் தூண்ைப்ெட்ை பிபைஞ்சுக்ாைர் 
1664இல் உருவாக்ப்ெட்ை பிபைஞ்சுக 
கிழககிநதியக ்ம்பெனி மூேம் ்தங்ள் 
வணி்ச் பசயல்ொடு்டளத் ப்தாைஙகினர். 
ஏடனய ஐபைாப்பிய நாடு்ளின் வணி்  
நிறுவனங்ள் ்தனியார் வணி் நிறுவனங்ளா் 
இருக், பிபைஞ்சுக கிழககிநதியக ்ம்பெனி 
அைசர் ெதினான்்ாம் லூயியின் திட்ைமா் 

athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



1 0 2 ஐர�ோப்பியரின் வருகை

பெற்றனர். வங்ாளப் ெகுதியில் ்ாசிம் ெஜார், 
சந்தன்ந்ர், ொேபசார் ஆகிய இைங்ளில் 
்தங்ளது குடிபயற்றங்டள நிறுவி 
விரிவுெடுத்துவதில் பிபைஞ்சுக்ாைர் பவறறி 
பெற்றனர்.  பியரி பெனாயட் டூமாஸ என்ெவர் 
(1668-1745) புதுச்பசரியின் மறறுபமாரு சி்றந்த 
ஆளுநர் ஆவார். இருந்தபொதிலும் ்தங்டளவிை 
மி்வும் வலிடம வாயந்த பொட்டியாளைான 
ஆ ங கி ப ே ய ரி ன்  ெ ய மு று த் து ்த ல் ் ட ள 
அவர்்ள் எதிர்ப்ாள்ள பநர்ந்தது. இறுதியில் 
்தாங்ள் பச்ரித்்த பசல்வம் அடனத்ட்தயும் 
ஆஙகிபேயரிைம் இழந்தனர்.

பிபைஞ்சுக்ாைரின் பசல்வாகட் புதுச்பசரி, 
்ாடைக்ால், மாகி சந்தன்ந்ர் ஆகிய இைங்ளில் 
இன்றும் ்ண்கூைா்க ்ாணோம்.

ரடனியர்
பைன்மார்க (நார்பவ 1813 வடை பைன்மார்ககுைன் 
இ ட ண ந தி ரு ந ்த து )  இ ந தி ய ா வி லு ம் 
்த மி ழ ந ா ட் டி லு ம்  கு டி ப ய ற ்ற ங ் ட ள க 
ப்ாண்டிருந்தது. ்தமிழநாட்டில் ்தைங்ம்ொடி, 
பமறகு வங்ாளத்தில் பசைாம்பூர், நிகப்ாெர் 
தீவு்ள் ஆகியன பைனியர் வசம் இருந்த 
ெகுதி்ளாகும். 1616 மார்ச் 17ஆம் நாள் 
பைன்மார்க அைசர் நான்்ாம் கிறிஸடியன் ஒரு 
ெட்ையத்ட்த பவளியிட்ை்தன் மூேம் பைனியக 
கிழககிநதியக ்ம்பெனிடய உருவாககினார். 
பைனிய வணி்ரிடைபய இநநிறுவனத்திறகு 
பெரும் ஆ்தைவு ஏதுமில்டே. 1618இல் ்ைறெடைத் 
்தடேவர் ஒவி பஜடி இேஙட்ககு மு்தல் 
்ைறெயணத்ட்த பமறப்ாண்ைார். பைனியைால் 
இேஙட்பயாடு வணி் ஒப்ெந்தம் எட்தயும் 
பமறப்ாள்ள இயேவில்டே. ஏமாற்றத்ப்தாடு 
திரும்புகி்ற வழியில் ்ாடைக்ாலுககு அருப் 
அவர்்ளின் முககியக ்ப்ெல்  பொர்த்துகீசியைால் 
மூழ்டிக்ப்ெட்ைது. சிககிகப்ாண்ை ெதிமூன்று 
மாலுமி்ளும் அவர்்ளின் வணி் இயககுநைான 
ைாெர்ட் கிைாப்பி என்ெவரும் ்தஞ்சாவூர் நாயக் 
அைசரிைம் அடழத்துச் பசல்ேப்ெட்ைனர்.  
ைாெர்ட் கிைாப்பி ்தஞ்சாவூர் அைசபைாடு 
பெச்சுவார்த்ட்த நைத்தி ஓர் ஒப்ெந்தத்ட்தயும் 
பசயதுப்ாண்ைார். 1620 நவம்ெர் 20 ஆம் 
நாள் ட்பயழுத்்தான அவபவாப்ெந்தத்தின்ெடி 
பைனியர்்ள் ்தைங்ம்ொடிடயயும் அதில் 
ப்ாட்டை ்ட்டிகப்ாள்ளும் உரிடமடயயும் 
பெற்றனர்.

பொருத்்தமான இைபமன புதுச்பசரிடய பசர்்ான் 
போடி வழஙகினார். 1673இல் புதுச்பசரி ஒரு 
சிறிய மீனவக கிைாமமா் இருந்தது. மை்ாஸ்ரில் 
நான்கு ஆண்டு்ள் ெணியாறறிய பின்னர் 
சூைத் வந்த பிைான்சிஸ மார்ட்டின் என்ெவர் 
புதுச்பசரியின் ஆளுநர் ஆனார். இநதியாவில் 
பிபைஞ்சுக குடிபயற்றங்ளின் அதி்ாை டமயமா் 
அட்த உருவாககினார்.

“நாங்ள் ்ைநது பசன்்ற கிைாமப்பு்றப்ெகுதி 
(புதுச்பசரிககு பவளிபயயுள்ள ெகுதி) மி் நன்்றா் 
விவசாயம் பசயயப்ெட்டிருந்தது. மி் அழ்ா்வும் 
இருந்தது. அரிசி ஏைாளமா்க ்ாணப்ெட்ைது. 
எஙப் நீர் இருந்தப்தா அஙப் ெருத்தி 
விடளவிக்ப்ெட்ைது.” புதுச்பசரி நிேப்ெைப்டெ 
குறித்து பிைான்ஸிஸ மார்ட்டின் ்தனது நாட்குறிப்பில் 
எழுதியது.

டச்சுககோ�ருடன் ரேோடடியும் ரேோர்களும்
புதுச்பசரிடயத் ்தங்ள் குடிபயற்றமாககும் 
முயறசியில் பிபைஞ்சுக்ாைர் மி்வும் 
சிைமப்ெட்ைனர்.  ்தங்ளின் முககியப் 
பொட்டியாளைான ைச்சுக்ாைர்்டள மு்தலில் 
எதிர்ப்ாள்ள பவண்டியிருந்தது. பிைான்சும் 
ஹாேநதும் 1672இலிருநது  ப்தாைர்நது 
பொர்்ள் பசயது ப்ாண்டிருந்தன. இநதியாவில் 
பிபைஞ்சுக்ாைர்்ளுககுப் பொதுமான நிதி, 
ஆயு்தம், வீைர்்ள் இல்டே. ஏபனனில் அடவ 
வங்ாளத்திலிருந்த மறப்றாரு பிபைஞ்சுக 
குடிபயற்றமான சந்தன்ந்ருககு (சநதிைநாகூர்) 
ப்ாண்டு பசல்ேப்ெட்டிருந்தன. ஆ்பவ 1693இல் 
புதுச்பசரிடய ைச்சுக்ாைர் எளி்தா்க ட்ப்ெற்ற 
முடிந்தது. புதுச்பசரி ப்தாைர்நது ஆறு ஆண்டு்ள் 
ைச்சுக்ாைரின் ்ட்டுப்ொட்டிபேபய இருந்தது. 
1697இல் ரிஸவிக உைன்ெடிகட்யின்ெடி 
புதுச்பசரி மீண்டும் பிபைஞ்சு்ாைருககுத் 
்தைப்ெட்ைது. இருந்தபொதிலும் 1699இல்்தான் 
அது பிபைஞ்சுக்ாைர் வசம் ஒப்ெடைக்ப்ெட்ைது. 
1706இல் பிைான்ஸிஸ மார்ட்டின் இயறட் 
எயதும்வடை அ்தன் ஆளுநைா் இருந்தார்.

பி ப ை ஞ் சு க ் ா ை ர்  ப ம ற ப ் ா ண் ை 
பெருமுயறசியின் விடளவா் 1725இல் 
மாகிடயயும் 1739இல் ்ாடைக்ாடேயும் 
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ரடனியரும் ெமிழகமும்
்தைங்ம்ொடியில் பைனியர் ்ட்டிய 
ப்ாட்டை இன்றும் சீர்ப்ைாமல் உள்ளது. 
பைன்மார்ககிலிருநது இநதியா வந்த மு்தலிைண்டு 
லுத்்தைன் ம்தப் ெைப்ொளர்்ளான ொர்த்்தபோமியஸ 
சீ்ன்ொல்கு, பஹன்ரிச் புலுட்சா ஆகிய இருவரும் 
1706 பசப்ைம்ெரில் ்தைங்ம்ொடி வந்தனர். 
அவர்்ள் சமயப் பிைச்சாைம் பசயயத் ப்தாைஙகினர். 
ெத்து மா்தங்ளுககுள் ்தங்ளால் ம்தமாற்றம் 
பசயயப்ெட்பைாருககுத் திருமுழுககு சைஙகு நைத்தி 
டவத்்தனர். அவர்்ளின் ெணி்டள உள்ளூர் 
பைனிய அதி்ாரி்ளும் இநதுக்ளும் எதிர்த்்தனர். 
உள்ளூர் மக்டள ம்தமாற்றம் பசயவ்தன் மூேம் 
சீ்ன்ொல்கு ்ே்த்ட்தத் தூண்டுகி்றார் எனக 
குற்றம் சாட்ைப்ெட்டு நான்கு மா்தங்ள் சிட்றயில் 
அடைக்ப்ெட்ைார். ப்ாென்பஹ்டனச் பசர்ந்த 
ஒரு ம்தப்ெைப்ொளர் சங்ம் உள்ளூர் கிறித்்தவத்  
திருச்சடெடய ஊக்ப்ெடுத்்த நிடனத்்தது. 
அ்தன்ெடி ்தனது ம்தப்ெைப்ொளர்்டள ம்தபொ்தடன 
மட்டும் பசயயுமாறும் ஏடனயவறட்றப் 
ெறறிக ்வடேப்ெை பவண்ைாம் எனவும் 
அறிவுறுத்தியது. இருந்தபொதிலும் சீ்ன்ொல்கு 
மற்றவர்்ள் நேனில் அக்ட்றப்ாள்வது என்ெது 
ம்தபொ்தடனயின் உட்பொருளா் உள்ளது என 
வாதிட்ைார்.

சீ்ன்ொல்கு ஓர் 
அச்சுககூைத்ட்த நிறுவினார். 
்தமிழபமாழி, இநதிய 
ம்தங்ள், ெண்ொடு குறித்்த 
நூல்்டள பவளியிட்ைார். 
1715இல் அவர் விவிலியத்தின் 
பு தி ய  ஏ ற ெ ா ட் ட ை 
்தமிழில் பமாழிபெயர்த்து 
பவளியிட்ைார். அவரும் 
அவருடைய ச்ாக்ளும் 
1718இல் ்ட்டிய ப்தவாேயக ்ட்ைைமும் 
இன்றும் ெயன்ொட்டில் உள்ளது. உள்ளூர் ம்த 
குருமார்்ளுககுப் ெயிறசி அளிப்ெ்தற்ா் ஒரு 
இட்றயியல் ெயிறசிப் ெள்ளிடயயும் நிறுவினார். 
1719 பிப்ைவரி 23 ஆம் நாள் அவர் இயறட் எயதிய 
பொது ்தமிழில் பமாழிபெயர்க்ப்ெட்ை, ெடழய & 
புதிய ஏறொடு, ்தமிழில் சுருக்மா் எழு்தப்ெட்ை ெே 
ஏடு்ள், இைண்டு ப்தவாேயங்ள், இட்றயியல் 
ெயிறசிப் ெள்ளி ஆகியவறட்றயும் புனி்த நீைாட்ைல் 
சைஙட் முடித்திருந்த  250 கிறித்்தவர்்டளயும் 
விட்டுச் பசன்்றார்.

்தைங்ம்ொடி ப்ாட்டை 

்தைங்ம்ொடியிலுள்ள  பைனியர் 
ப்ாட்டை அடிக்டி சாடே்டளயும் 
வீடு்டளயும் பச்தப்ெடுத்திய பெைடே்ளின் 
முன் ொது்ாப்ெற்ற்தா் இருந்தது. முப்ெ்தாண்டுப் 
பொரில் ெஙப்றறு பெருமளவில் ெண 
இழப்பு அடைந்தபொதிலும் அவர்்ளால் 
மசூலிப்ெட்டினத்தில் ஒரு கிைஙட் (factory) 
அடமக் முடிந்தது. ொேபசாரிலும், ஹுகளி 
ஆறறின் அருகிலுள்ள பிப்ளி என்்ற இைத்திலும் 
வணி் மு்ாம்்ள் அடமக்ப்ெட்ைன. 
இநநிறுவனத்தில் மு்தலீடு பசயதிருந்த பைன்மார்க 
மு்தலீட்ைாளர்்ள் இநநிறுவனத்ட்த ்டேக் 
பவண்டுபமன்்றனர். ஆனால் அைசர் நான்்ாம் 
கிறிஸடியன் அட்த எதிர்த்்தார். 1648இல் அவரின் 
மைணத்திறகுப் பின்னர் அவருடைய ம்ன் 
பிைபைரிக இநநிறுவனத்ட்தக ்டேத்்தார்.

இைண்ைாவது பைனிய கிழககிநதியக 
்ம்பெனி 1696இல் ப்தாைங்ப்ெட்ைது. 
ப ை ன் ம ா ர் க கி ற கு ம்  ்த ை ங ் ம் ெ ா டி க கு ம் 
இடையிோன வணி்ம் மீண்டும் நடைபெ்றத் 
துவஙகியது. ெே புதிய வணி் மு்ாம்்ள் 
அடமக்ப்ெட்ைன. ்தஞ்சாவூர் நாயக் அைசர் 
்தைங்ம்ொடிடயச் சுறறியிருந்த பமலும் மூன்று 
கிைாமங்டளப் ெரிசா் அளித்்தார். 1706 ஜுன் 9 
ஆம் நாள் பைன்மார்ககிலிருநது மு்தன்மு்தோ் 
இைண்டு லுத்்தைன் சமயப்ெைப்ொளர்்ள் 
வந்தனர். பைனியர்்ள் 1755இல் அந்தமானிலும் 
நிகப்ாொரிலும் குடிபயறினர். ஆனால் மபேரியா 
்ாயச்சல் ஏறெடுத்திய அச்சத்்தால் அவறட்ற 
1848இல் ட்விட்ைனர். பநப்பொலினியப் 
பொர்்ளின் பொது பைனியரின் ெகுதி்டள 
ஆஙகிபேயர் பெரும் ொதிப்புககு உள்ளாககினர். 
1839இல் பசைாம்பூர் ஆஙகிபேயருககு 
விற்ப்ெட்ைது. ்தைங்ம்ொடி உள்ளிட்ை ஏடனய 
குடிபயற்றங்ள் 1845இல் விற்ப்ெட்ைன.

ொர்த்்தபோமியஸ 
சீ்ன் ொல்கு
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ெட்ையம் ்ம்பெனிககுப் ெடை்டள உருவாககிக 
ப்ாள்ளவும் அபமரிக்ா, ஆப்பிரிக்ா, ஆசியா 
ஆகியவறறிலுள்ள நாடு்ளுககு எதிைா்ப் பொர் 
அறிவிப்புச் பசயயவும் அடமதி உைன்ெடிகட் 
பமறப்ாள்ளவும் உரிடம வழஙகியது. 

1684இல் பசன்டன ஒரு மா்ாணமா் 
உருவானது. 1688இல் பசன்டன ஒரு 
பமயடையும், ெத்து உறுப்பினர்்ள் (Aldermen) 
அைஙகிய ஆபோசடனக குழுடவயும் 
ப்ாண்ை ந்ைாட்சி அைடசப் பெறறிருந்தது. 
1693இல் பசன்டனடயச் சுறறியுள்ள மூன்று 
கிைாமங்டளயும் 1702இல் பமலும் ஐநது 
கிைாமங்டளயும் பெற்றது.

சநதிைகிரி ப்ாட்டை

வங்கோளம்
ஆஙகிபேயருககு வங்ாளத்தில் வணி் 
உரிடம்டளப் பெறுவது நீண்ை்ாேப் 
பொைாட்ைமா் அடமந்தது. மு்ோய 
அைசர் ஷாஜ்ானின் இைண்ைாவது 
ம்னும் வங்ாளத்தின் ஆளுநருமான 
ஷா சுஜாவிைமிருநது  ்ம்பெனி சிே 
வணி் உரிடம்டளப் பெறறிருந்தது. 
ஆனால் அவவுரிடம்ள் மு்ோய அைசால் 
முட்றயா் உறுதி பசயயப்ெைவில்டே. 
1608இல் வங்ாளத்திலிருந்த ஆஙகிபேயர் 
வணி் உரிடம்டளப் பெற்றனர். ஆனால் 
ஆஙகிபேயரின் வணி் உரிடம்ளில் உள்ளூர் 
அதி்ாரி்ள் ்தடேயிட்ை்தால் ்ம்பெனி மு்ோய 
அைசின் பிைதிநிதியா் வங்ாளத்ட்த நிர்வகிககும் 
ஆட்சியாளருககு எதிைா்ப் பொர் அறிவிப்புச் 
பசய்தது. 1690இல் அடமதி மீட்்ப்ெட்ைட்தத் 
ப்தாைர்நது ் ம்பெனி சு்தநுதி என்்ற இைத்தில் ்தனது 
மு்தல் குடிபயற்றத்ட்த நிறுவியது. இவவிைபம 
பிற்ாேத்தில் ்ல்்த்்தாவாயிறறு. 1696இல் 
அஙகு ப்ாட்டை ்ட்ைப்ெட்ைது. 1698இல் சு்தநுதி, 

ஆங்கிரலயரின் வருகக
ஆங்கிலக கிழககிந்திய வணிக நிறுவனம்
இேண்ைன் ந்ரின் பேைன்ஹால் வீதிடயச் 
பசர்ந்த ஒரு வணி்ககுழு, கீடழ நாடு்ளுைனான 
பெரும் இோெத்ட்த ஈட்டித்்தரும் நறுமணப் 
பொருட்்ள் வியாொைத்தில் ்தாங்ளும் ெஙகு 
பெ்ற அைசியார் மு்தோம் எலிசபெத்திைமிருநது 
ெட்ையம் (உரிடம ஆடண) ஒன்ட்றப் பெற்றனர். 
ஆஙகிபேயக கிழககிநதியக ்ம்பெனி ெணம் 
ெடைத்்த வணி்டையும், பமட்டுககுடி மக்டளயும் 
ெஙகு்தாைர்்ளா்க ப்ாண்டு உருவாக்ப்ெட்ைது. 
இநநிறுவனம் ஒரு ஆளுநைாலும் 24 
இயககுநர்்டளக ப்ாண்ை குழுவாலும் 
பமோண்டம பசயயப்ெட்ைது. 1611இல் அைசர் 
மு்தோம் பஜம்ஸ, வில்லியம் ஹாககின்ஸ மூேம் 
இநதியாவுைன் இயல்ொ் வணி்ம் பசயயும் 
அனுமதிடய மு்ோய அைசர் ஜஹாஙகீரிைம் 
பெற்றார். ஆஙகிபேயர் சூைத்தில் சிே வணி் 
உரிடம்டளப் பெற்றனர். குஜைாத்தின் மு்ோய 
ஆளுநைான இளவைசர் குர்ைம் ஆஙகிபேயருககு 
வணி் உரிடம்டள வழஙகினார். ஆனால் 
இப்ெகுதி்ளில்  பொர்த்துகீசியர் மிகுந்த 
பசல்வாககுப் பெறறிருந்த்தால் ஆஙகிபேயைால் 
சு்தநதிைமா்ச் பசயல்ெை முடியவில்டே.

1639இல் சநதிைகிரியின் அைசர் 
பசன்டனடய ஆஙகிபேயக கிழககிநதியக 
்ம்பெனிககுக ப்ாடுத்து அதில் ப்ாட்டைக 
்ட்டிக ப்ாள்ளும் அனுமதி வழஙகினார். 
்ட்ைப்ெட்ை ப்ாட்டை புனி்த ஜார்ஜ் ப்ாட்டை 
எனப் பெயரிைப்ெட்ைது. இநதிய மண்ணில் 
ஆஙகிபேயக கிழககிநதிய வணி்க குழு 
மு்தன்மு்தோ்ப் பெற்ற நிேப்ெகுதி இதுபவ. 
பசன்டனயில் ்ம்பெனியின் ்ட்டுப்ொட்டிலிருந்த 
ெகுதி்ள் மீது 1645ஆம் ஆண்டு ப்ால்ப்ாண்ைா 
அைசர் ெடைபயடுத்து ொழெடுத்தினார். 1687இல் 
ஔைங்சீப் ப்ால்ப்ாண்ைாடவக ட்ப்ெறறிக 
்ம்பெனியின் ெகுதி்டள மு்ோய ஆட்சியின் 
கீழ ப்ாண்டுவந்தார். ஆனால் ஆஙகிபேயருககு 
ஏற்னபவ வழங்ப்ெட்டிருந்த உரிடம்ள் 
ப்தாைர்ந்தன. குறுகிய ்ாேத்திறகுள் 
மசூலிப்ெட்டினத்திறகு மாற்றா்க ்ம்பெனியின் 
பசாழமண்ைேக ்ைற்டைப் ெகுதியின் 
்தடேடமயிைமா் பசன்டன மாறியது. அைசர் 
இைண்ைாம்  சார்ேஸ திருமணத்தின்பொது 
மணகப்ாடையா்ப் பெற்ற ெம்ொய தீவு 1668இல் 
்ம்பெனிககு வழங்ப்ெட்ைது. 1683 ஆம் ஆண்டுப் 
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ெகுதி்ளான ெபவரியா, சாக்ஸனி, ஸபெயின் 
ஆகிய நாடு்பளாடு மரிய ப்தபைசாவுககு எதிைா்க 
ட்ப்ாத்்தது. பிைஷய அைசர் இைண்ைாம் பிைபைரிக 
(பிைஷயாவின் ம்ாபிைபைரிக என அறியப்ெட்ைவர்) 
இப்புதிய அைசியல் சூழடேத் ்தனககு சா்த்மாககி 
பிைான்சின் உ்தவியுைன் ஆஸதிரிய நாட்டின் ஒரு 
ெகுதியான டசலீசியாடவக ட்ப்ெறறினார். 
இப்பிைச்சடனயில் இஙகிோநது பிைான்சிறகு 
எதிைா்வும் ஆஸதிரியாவிறகு ஆ்தைவா்வும் 
்ளம் ்ண்ைது. ஐபைாப்ொவில் இஙகிோநதிறகும் 
பிைான்சிறகும் இடைபய ஏறெட்ை பொர்்ளால் 
வை அபமரிக்ாவிலும் இநதியாவிலும் இருந்த 
இருநாட்டுக குடிபயற்றங்ளிலும் பொர்்ள் 
ஏறெட்ைன. பொர் பவடித்்தபொது புதுச்பசரியின் 
புதிய ஆளுநர் துயப்பள, பசன்டனயின் 
ஆஙகிபேய ஆளுநர் பமார்சிைம் ஐபைாப்ொவில் 
இருவரிடைபய பொர்மூண்ைாலும் இஙப் 
நடுநிடேடம ்ாககும்ெடி ப்ட்டுகப்ாண்ைார். 
ஆனால் ொர்பனட் என்ொரின் ்தடேடமயிோன 
ஆஙகிேக ்ப்ெறெடை இநதியப் பொருட்்டள 
ஏறறிச் பசன்்ற சிே பிபைஞ்சுக ்ப்ெல்்டளக 
ட்ப்ெறறியது. இநநி்ழவால் அதிர்ச்சிககுள்ளான 
துயப்பள ்ர்நாை் நவாப் அன்வாருதீனின் 
உ்தவிடய நாடி ஆஙகிபேயபைாடு பொர் 
ஏறெடுவட்தத் ்தவிர்ககுமாறு ப்ட்டுக ப்ாண்ைார். 
இ்தனால் சிே ்ாேம் அடமதி நிேவியது.

இ்தனிடைபய துயப்பள, பிைான்சின் 
தீவின் (Isle of France) ஆளுநைா் இருந்த ோ 
பொர்பைானாய என்ெவடைத் ப்தாைர்பு ப்ாண்ைார். 
அவர் ்தனது எட்டு பொர்க ்ப்ெல்்ளுைன் இநதியப் 
பெருங்ைலுககுள் நுடழந்தார். ஆஙகிேக 
்ப்ெறெடைககுத் ்தடேடமபயற்ற டெைன் ்தனது 
நான்கு ்ப்ெல்்பளாடு பிபைஞ்சுக ்ப்ெல்்டள 

்ாளி்ட்ைா, ப்ாவிந்தப்பூர் ஆகிய கிைாமங்ளின் 
ஜமீன்்தாரி உரிடமடயக ்ம்பெனி பெற்றது. 
இ்தறகுப் ெதிோ் ்ம்பெனி ஆண்டுப்தாறும் 
ரூ. 1 ,200 பசலுத்தியது. ்ல்்த்்தாவில் 
்ட்ைப்ெட்ை புனி்த வில்லியம் ப்ாட்டை 1770இல் 
மா்ாணத்தின் ்தடேடமயிைமாயிறறு.

நோரிஸ தூதுககுழு
இஙகிோநது அைசர் மூன்்றாம் வில்லியம் சர் 
வில்லியம் நாரிஸ என்ெவடை இநதியாவிறகு 
அனுப்பி டவத்்தார். அவர் 1698இல் ஔைங்சீப்டெ 
சநதித்்தார். ஆஙகிபேயக குடிபயற்றங்ள் மீது 
ஆஙகிபேயரின் முழுடமயான ்ட்டுப்ொட்டைப் 
பெறுவதும், ஏற்னபவ பெ்றப்ெட்ை சி்றப்பு 
உரிடம்டள உறுதிப்ெடுத்துவதும், வணி் 
உரிடம்டள பமலும் நீட்டிப்ெதும் இச்சநதிப்பின் 
பநாக்ங்ளா் இருந்தன. ஆனால் 
இவபவண்டுப்ாள் 1714-1717 ஆண்டு்ளில் 
சுர்மன் என்ெவரின் ்தடேடமயின் கீழவந்த 
தூதுககுழு மு்ோயப் பெைைசர் ெருகசியாடைச் 
சநதித்்தபொது்தான் ஏற்ப்ெட்ைது. சுர்மன் வணி் 
உரிடம்ள் ப்தாைர்ொன அைசரின் ஆடணடய 
ெருகசியாரிைமிருநது பெற்றார். இவவாடண 
குஜைாத், டஹ்தைாொத், வங்ாளம் ஆகிய 
ெகுதி்ளின் உள்ளூர் ஆட்சியாளர்்ளுககு 
வழங்ப்ெட்டிருந்தது.

கர்நோடகப் ரேோர்கள்
ஆஙகிபேயர் ்தங்ள் 
ப ம ே ா தி க ் த் ட ்த 
நிறுவுவ்தறகு 1746-
1763 ்ாேப்ெகுதியில் 
பி ப ை ஞ் சு க ் ா ை ர் ் ளு க கு 
எதிைா் மூன்று பொர்்டள 
நைத்தினர். வைோறறு அறிஞர்்ள் இப்பொர்்டள 
்ர்நாை்ப் பொர்்ள் எனக குறிப்பிடுகின்்றனர்.

முெல் கர்நோடகப் ரேோர், 1746-1748
ஐபைாப்ொவில் நடைபெற்ற ஆஸதிரிய 
வாரிசுரிடமப் பொர் இநதியாவிலும் 
எதிபைாலித்்தது. ஆஸதிரிய அைசர் ஆ்றாம் சார்ேஸ 
1740இல் ்ாேமானார். அவடைத் ப்தாைர்நது 
அவருடைய ம்ள் மரிய ப்தபைசா அைசெ்தவிடய 
ஏற்றார். மரிய ப்தபைசாவின் உரிடமடய ஏற் 
மறுத்்த பிைான்ஸ, பஜர்மானிய பமாழி பெசப்ெடும் துயப்பள
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ப்ாடிடய ெ்றக்விட்ை பின்னர் ப்ாட்டைடய 
ஆஙகிபேயர் வசம் ஒப்ெடைத்துவிடுவ்தா் 
உறுதிபமாழி அளித்்தார். பமலும் பிபைஞ்சுக்ாைர் 
நவாபுககு ரூ.40,000 மதிப்புள்ள ெரிசு்டள 
வழஙகினர். நவாபும், ஆஙகிபேயருககு 
வழங் இருந்த உ்தவி்டள திரும்ெப் 
பெறறுகப்ாள்ளச் சம்மதித்்தார். இ்தனிடைபய 
ஆஙகிேப்ெடை்ள் ்ைறெடைத் ்தடேவர் 
ொஸப்ாபவன் ்தடேடமயில் புதுச்பசரிடயக 
ட்ப்ெற்ற பமறப்ாண்ை இரு முயறசி்ளும் 
ப்தால்வியில் முடிந்தன. இநநிடேயில் 1748இல் 
ஐபைாப்ொவில் இஙகிோநதும் பிைான்சும் ஐ ோ 
சபெல் (Aix La Chapelle) உைன்ெடிகட்யில் 
ட்பயழுத்திட்ைன. இவவுைன்ெடிகட்யின்ெடி 
இநதியாவில் ஆஙகிபேயரும் பிபைஞ்சுக்ாைரும் 
்தங்ள் பமா்தல்்டள முடித்துகப்ாண்ைனர். 
பிபைஞ்சுக்ாைர் பசன்டனடய ஆஙகிபேயருககுத் 
திருப்பித் ்தருவப்தன்றும் அ்தறகு மா்றா் வை 
அபமரிக்ாவில் லூயிஸெர்க என்்ற இைத்ட்த 
பிபைஞ்சுக்ாைருககுக ப்ாடுப்ெப்தன்றும் 
ஒப்புகப்ாள்ளப்ெட்ைது.

ஆனந்ெ�ங்க பிள்கள நோடகுறிப்புகள்
ஆனந்தைங் பிள்டள (1709-1761) அக்ாேத்தில் 
்தடேசி்றந்த வணி்ைா் விளஙகிய 
திருபவங்ைம் பிள்டளககு ம்னா்ப் பி்றந்தார். 
்தனது ்தநட்தயின் மட்றவுககுப் பின்னர் பிபைஞ்சு 
ஆளுநர்்ளான டூமாஸ, துயப்பள ஆகிபயார் 
ப்ாடுத்்த ஆ்தைவால் புதுச்பசரியில் மாபெரும் 
வணி்ைானார். துயப்பள இவடை ்தடேடம 
துொஷியா்வும் (துொஷி - இரு பமாழி்ள் 
அறிந்தவர்)  ்தடேடம வணி் மு்வைா்வும் 
(1746) அமர்த்தினார். இது அவடை புதுச்பசரியில் 
பெரும் அைசியல் பசல்வாககுள்ள நெைா் 
மாறறியது. ஆனால் அவருடைய உண்டமயான 
பு்ழ, ்தமிழில் எழு்தப்ெட்ை ஏைாளமான 
பசயதி்டள உள்ளைககிய அவருடைய 
நாட்குறிப்பு்டளச் சார்நதுள்ளது. அவரின் 
நாட்குறிப்பு 1736 மு்தல் 1760 வடையிோன 
்ாேத்திறகு, முககியமா் துயப்பள ஆளுநைா் 
இருந்த ்ாேப்ெகுதியின் வைோறறுககு மி்வும் 
மதிப்புமிக் சான்்றா்தாைமாகும். பமலும் அது 
சம்ாே நி்ழவு்ள் குறித்்த அவருடைய ொர்டவ 
மறறும் ்ருத்துக்ளின் ெதிவுமாகும்.

இடைமறித்்தார். 1746 ஜுடே 6 ஆம் நாள் 
நடைபெற்ற இப்பொரில் ப்தால்வியடைந்த டெைன் 
இஙகிோநதிலிருநது வைபவண்டிய ்ப்ெல்்டள 
எதிர்ொர்த்து ்ல்்த்்தாவிலுள்ள ஹுகளிககுப் 
பின்வாஙகினார்.

தசன்கனயின் வீழ்ச்சி
பவறறிபெற்ற பிபைஞ்சுக ்ப்ெறெடை 
ொது்ாப்ெறறிருந்த பசன்டனடய 1746 பசப்ைம்ெர் 
15ஆம் நாள் ட்ப்ெறறியது. பசன்டன ஆளுநர் 
பமார்ஸ சைணடையுமாறு அறிவுறுத்்தப்ெட்ைார். 
ஆனால் அவர் ஆற்ாடு நவாப் அன்வாருதீனின் 
உ்தவிடய நாடினார். அைசியல் விபவ்த்துைன் 
பசயல்ெட்ை துயப்பள பசன்டனடயக ட்ப்ெறறி 
நவாப்பிைபம ஒப்ெடைக்ப்பொவ்தா்க கூறி 
அவடை சமா்தானம் பசய்தார். 1746 பசப்ைம்ெர் 
21இல் ஆஙகிபேயர் பசன்டனயிலிருநது 
பவளிபயற்றப்ெட்ைனர். இ்தனால் ஏற்னபவ 
வாககுறுதியளித்்தெடி பசன்டனடயத் ்தன்வசம் 
ஒப்ெடைககும்ெடி அன்வாருதீன் ப்ட்ைபொது 
துயப்பள ்தட்டிக்ழித்்தார். உைனடியா் நவாப் 
10,000 வீைர்்டளக ப்ாண்ை ஒரு ெடைடய 
்தனது ம்ன் மாபுஸ்ானின் ்தடேடமயில் 
அனுப்பி டவத்்தார்.

சோந்ரெோம், அகடயோறு ரேோர்கள்
நவாப்பின் ெடை்ள் புனி்த ஜார்ஜ் ப்ாட்டைடயச் 
சுறறி வடளத்்தன. ஆனால் பிபைஞ்சுப் ெடை்ள் 
அவறட்ற சாநப்தாம் வடை பின்னுககுத் ்தள்ளின. 
இ்தனிடைபய பிபைஞ்சுப் ெடை்ளுககு கூடு்தல் 
ெடை்ள் வநது பசர்ந்தன. பிபைஞ்சுப் ெடை்ளின் 
முன்பனற்றத்ட்த அடையாறு ஆற்றங்டையில் 
்தடுத்து நிறுத்்த மாபுஸ்ான் முயறசி 
பமறப்ாண்ைார். ஆனால் பிபைஞ்சுப்ெடை்ள் 
சிைமப்ெட்டு நீடைக ்ைநது நவாப்பின் ெடை்டளத் 
தீவிைமா்த் ்தாககின. நவாப்பின் ெடை்ள் பெரும் 
நஷைத்திறகு உள்ளானது.

இ்தன் பின்னர் துயப்பள ்ைலூரிலிருந்த 
ஆஙகிபேயருககுச் பசாந்தமான புனி்த பைவிட் 
ப்ாட்டையின் மீது ்ண் டவத்்தார். ஆஙகிபேயர் 
நவாப்பின் உ்தவிபயாடு பிபைஞ்சுக்ாைரிைம் 
்தாங்ள் இழந்த ெகுதி்டள மீட்கும் முயறசியில் 
இ்றஙகினர். துயப்பள மீண்டும் ஒரு அைசியல் 
விபவ் விடளயாட்டை விடளயாடினார். 
அவர் நவாப்பிைம் ஒருவாை ்ாேத்திறகுப் 
புனி்த ஜார்ஜ் ப்ாட்டையில் நவாப்பின் 
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என்்ற நிடே சிே ்ாேமிருந்தது. நிஜாமிைமிருநதும் 
ஆற்ாடு நவாப்பிைமிருநதும் துயப்பள பெருமளவு 
ெணத்ட்தயும் நிேங்டளயும் பெற்றார். 
முஜாெர் ஜங பிபைஞ்சுக்ாைரின் ொது்ாப்டெக 
ப்ாரியபொது துயப்பள பிபைஞ்சுத் ்தளெதி புஸஸி 
அவருைன் அதி் எண்ணிகட்யில் பிபைஞ்சு 
வீைர்்டளயும் அனுப்பி டவத்்தார். ஆனால் 
முஜாெர் ஜங நீண்ை நாட்்ள் உயிபைாடில்டே. 
நாசிர் ஜஙட் யார் ப்ான்்றார்்பளா அவர்்பள 
முஜாெர் ஜஙட்யும் ப்ான்்றனர். உைனடியா் 
புஸஸி நாசிர் ஜஙகின் சப்ா்தைனான சேெத் 
ஜங என்ொடை அரியடண ஏறறினார். சந்தா 
சாகிப் ஆஙகிபேயரின் பசல்வாகட் குட்றக் 
பவண்டும் என்ெ்தற்ா்வும் மு்மது அலிடயக 
ட்து பசயயவும் (அன்வாருதீன் ப்ால்ேப்ெட்ை 
பின்னர் திருச்சிககு ்தப்பிபயாடியவர்) நிஜாம் 
மறறும் பிபைஞ்சுக்ாைர் உ்தவியுைன் திருச்சிடயக 
ட்ப்ெற்ற முடிவு பசய்தார்.

கிகளவும் இ�ணடோவது  
கர்நோடகப் ரேோரும்
சந்தா சாகிப்பின் உ்தவிபயாடு திருச்சிடயக 
ட்ப்ெற்ற பவண்டுபமன துயப்பளயும் உறுதி 
பூண்டிருந்தார். சந்தா சாகிப்பின் ெடைபயாடு 
பிபைஞ்சுப் ெடையினர் 900 பெர் பசர்ந்தனர். மு்மது 
அலி 5000 ெடைவீைர்்டளயும் ்தனககு உ்தவியா் 
600ககும் மி்ா்த ஆஙகிே வீைர்்டள மட்டும் 
ப்ாண்டிருந்தார். ைாெர்ட் கிடளவின் எண்ணம் 
வைோறறின் பொகட் மாறறியடமத்்தது. 
பிபைஞ்சுக்ாைரும் நவாப்பும் திருச்சி முறறுட்யில் 
தீவிைமா் இருகட்யில் ஆற்ாட்டின் மீது திடீர் 
்தாககு்தடேத் ப்ாடுக் பவண்டும் என்்ற ்ருத்ட்த 
ைாெர்ட் கிடளவ முன்டவத்்தார்.

இ�ணடோம் கர்நோடகப் ரேோர் 1749-1754
ஐபைாப்ொவில் பிைான்சுககும் இஙகிோநதிறகும் 
இடைபய அடமதி நிேவியது. ஆனால் 
இநதியாவில் இவவிரு ்ாேனி நாடு்ளாலும் 
அடமதியா் இருக் முடியவில்டே. சுப்தச 
அைசர்்டள ஒருவருககு எதிைா் மறப்றாருவடைத் 
தூண்டிவிட்ைனர். ஆற்ாடு, டஹ்தைாொத் 
அைசு்ளில் ஏறெட்ை வாரிசுரிடம பொர்்ளில் 
ெஙப்டுப்ெ்தன் மூேம் துயப்பள பிைான்சின் 
பசல்வாகட் பமம்ெடுத்்த விரும்பினர்.

டஹ்தைொத்தின் நிஜாம் ஆசப்ஜா 
1748இல் மைணமடைந்தார். அவருடைய 
பெைன் முஜாெர் ஜங அடுத்்த நிஜாமா் ஆவ்தறகு 
உரிடம ப்ாண்ைாடியட்த துயப்பள ஆ்தரித்்தார். 
ஆற்ாட்டில் மு்மது அலிககு எதிைா் சந்தா 
சாகிப்டெ ஆ்தரித்்தார். பிபைஞ்சுக்ாைர், நிஜாம், 
்ர்நாை் நவாப் ஆகிபயாரிடைபய ஒரு முககூட்டு 
உைன்ெடிகட் ஏறெட்ைது.

பெரும் மதிப்பு வாயந்த பசன்டனடய 
இழந்த ஆஙகிபேயருககுப் புனி்த பைவிட் 
ப்ாட்டை மட்டுபம இருந்தது. பிபைஞ்சுக்ாைரின் 
பசல்வாகட் குட்றப்ெ்தற்ா் ஆஙகிபேயர் 
டஹ்தைாொத் அரியடணககு எதிர் 
பொட்டியாளைான நாசிர் ஜஙட்யும், 
்ர்நாை்த்தில் 1749இல் நடைபெற்ற ஆம்பூர் 
பொரில் நவாப் அன்வாருதீன் ப்ால்ேப்ெட்ை 
பின்னர் அவவரியடணககு மு்மது அலிடயயும் 
ஆ்தரித்்தனர். 

ஆற்ாடு நவாப் மு்மது அலி 

ஆம்பூர் பொடைத் ப்தாைர்நது பவறறி 
பெற்ற ெடை்ள் ்தக்ாணத்தில் நுடழந்தன. 
பிபைஞ்சுப்ெடை்ளால் நாசிர் ஜங ப்ால்ேப்ெட்ைார். 
முஜாெர் ஜங 1750 டிசம்ெரில் டஹ்தைாொத்தின் 
நிஜாமா் ஆக்ப்ெட்ைார். பெைைடச நிறுவ 
பவண்டுபமன்்ற துயப்பளயின் ்னவு நனவா்ோம்  

ஆம்பூர் ரேோர் (1749)
டஹ்தைாொத் நிஜாமிறகு உரிடம ப்ாரிய 
முஜாெர் ஜங, ்ர்நாை் அரியடணககு 
உரிடமப்ாரிய சந்தா சாகிப் ஆகிய 
இருவரும் நன்கு ெயிறசி அளிக்ப்ெட்ை 
பிபைஞ்சுக ்ாோட்ெடை்ளின் உ்தவிபயாடு 
அன்வாருதீன் ெடை்டளத் ்தாககி 
பெருமளவு பச்தத்ட்த ஏறெடுத்தினர். பொரில் 
அன்வாருதீன் ப்ால்ேப்ெட்ைார். சந்தா சாகிப் 
நவாொ் ஆற்ாட்டினுள் நுடழந்தார். இப்த 
சமயத்தில் அன்வாருதீனின் ம்னான 
மு்மது அலி திருச்சிககுத் ்தப்பிச் பசன்்றார்.
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அலிடய ஆ்தரித்்தனர். சந்தா சாகிப் உைனடியா் 
3000 வீைர்்டளத் ்தனது ம்ன் ைாஜா 
சாகிப்பின் ்தடேடமயில் ஆற்ாட்டுககு அனுப்பி 
டவத்்தார். 1752 ஆ்ஸட் 31இல் ஆற்ாட்டைக 
ட்ப்ெறறிய கிடளவ ைாஜாசாகிப்பின் 
53 நாள் ப்ாட்டை முறறுட்டயயும் 
்த ா க கு ப் பி டி த் ்த ா ர் .  ை ா ஜ ா ச ா கி ப் பி ற கு ப் 
புதுச்பசரியிலிருந்த பிபைஞ்சுக்ாைர் உ்தவினர். 
ஆைணி பொரில் ஆஙகிபேயரும் மைாத்திய 
அைசர் முைாரிைாவும் ்தங்டளக ்ாட்டிலும் 
அதி் எண்ணிகட்யிோன பிபைஞ்சு மறறும் 
ஆற்ாட்டுப் ெடை்டள எதிர் ப்ாண்ைனர். 
ப்தாைர்நது நடைபெற்ற ெே பொர்்ளில், குறிப்ொ் 
்ாபவரிப்ொக்த்தில் நடைபெற்ற பொரில் 
சந்தா சாகிப் பிடிெட்டு ப்ால்ேப்ெட்ைார். மு்மது 
அலி எதிர்ப்பெதுமில்ோமல் ்ர்நாை்த்தின் 
அைசைானார்.

ஐபைாப்ொவில் இஙகிோநதும் பிைான்சும் 
எப்பொரிலும் ஈடுெைா்த நிடேயில் இநதியாவில் 
்தங்ள் ்ாேனி்ள் பொரில் ஈடுெடுவட்தக 
்ண்ைனம் பசய்தனர். பிபைஞ்சு அைசாங்ம் 
துயப்பளடய திரும்ெ அடழத்துக ப்ாண்ைது. 
1755இல் ஆஙகிபேயருைன் புதுச்பசரி 
உைன்ெடிகட் ட்பயழுத்திைப்ெட்ைது. இநதிய 
சுப்தச அைசு்ளிடைபய ஏறெடும் பிைச்சடன்ளில் 
்தடேயிடுவதில்டே என இரு நாடு்ளும் ஒப்புக 
ப்ாண்ைன. இவவுைன்ெடிகட், இநதியாவில் 
இவவிருவரும் பசாந்தமா்க ப்ாண்டிருந்த 
ெகுதி்டளத் ப்தளிவா் வடையறுத்்தது. இநநிடே 
சுமார் இருநூறு ஆண்டு ் ாேம் இநதியா விடு்தடே 
பெறும் வடை நடைமுட்றயிலிருந்தது.

மூன்்றோம் கர்நோடகப் ரேோர் 1756-1763
ஐபைாப்ொவில் 1756இல் ப்தாைஙகிய ஏழாண்டுப் 
பொரின் (1756-1763) விடளபவ மூன்்றாம் 
்ர்நாை்ப் பொைாகும். உே்ளாவிய இம்பமா்தலில் 
முககிய எதிரி்ளான இஙகிோநதும் பிைான்சும் 
பொரிட்ைன. இப்பொர் வை அபமரிக்ாவிலும் 
(அபமரிக் விடு்தடேப் பொைா் முடிந்தது) 
பமறகு ஆப்பிரிக்ாவிலும் (பின்னர் பிபைஞ்சு 
பமறகு ஆப்பிரிக்ா என்்றானது) நடைபெற்றது. 
இநதியாவில் இது மூன்்றாவது ்ர்நாை்ப் பொைா் 
பவளிப்ெட்ைது. 

நம்முடைய ்வனத்ட்த மூன்்றாவது 
்ர்நாை்ப் பொரில் திருப்பும் முன்னர், இப்த 
பநைத்தில் வங்ாளத்தில் என்ன நைந்தது 
என்ெட்தப் ொர்ப்பொம்.

ைாெர்ட் கிடளவ 1725 பசப்ைம்ெர் 29இல் 
பி்றந்தார். அவருககுக ்ல்வியில் ஆர்வமில்டே.
ெடிப்பில் ஆர்வமின்டம, ஒழுக்மின்டமயால் 
மூன்று ெள்ளி்ளிலிருநது பவளிபயற்றப்ெட்ைார். 
பமலும் சண்டைக்ாைன் என்்ற அவப்பெயடையும் 
பெற்றார். அவருடைய நைத்ட்தயால் பவறுப்புக 
ப்ாண்ை அவரின் ்தநட்த அவடை ஆஙகிபேயக 
கிழககிநதியக ்ம்பெனியில் எழுத்்தர் ெணியில் 
அமர்த்தி இநதியாவிறகு அனுப்பி டவத்்தார். 
கிடளவ பசன்டன மா்ாண ஆளுநைா் 
உருவானார். மு்தல்முட்ற ஆளுநைா் இருந்தபொது 
(1755-60) பிளாசிப் பொரில் பவறறிபெறறு 
அ்தன்மூேம் இநதியாவில் ஆஙகிபேயப் பெைைசிறகு 
அடித்்தளமிட்ைார். இைண்ைாவது முட்ற 1764-1767 
ஆளுநைா் இருந்தபொது ெகசார் பெரில் பவறறி 
பெறறு வங்ாளத்தில் ஆஙகிபேயர் ஆட்சிடய 
வலிடமப்ாள்ளச் பசய்தார். அவர் இநதியாடவ 
விட்டுச் பசல்லும் பொது மி்ப் பெரிய பசல்வைா் 
பவளிபயறினார். அவரின் ்தனிப்ெட்ை பசாத்்தா் 
2,34,000 ெவுண்டு்ள் இருந்தது. அது ்தவிை 
வங்ாளத்திலுள்ள அவைது ஜாகிர் மூேம் 27,000 
ெவுண்டு்ள் வருைாநதிை வாைட் வருவாடயப் 
பெற்றார். அவர் இஙகிோநது திரும்பியபொது ்தன் 
மீ்தான ஊழல் குற்றச்சாட்டு குறித்துப் ொைாளுமன்்ற 
விசாைடணடய எதிர் ப்ாண்ைார். கிடளவ ்தன் 
மீ்தான குற்றசாட்டிலிருநது விடுவிக்ப்ெட்ைபொதிலும் 
்தறப்ாடே பசயது ப்ாண்ைார்.

ைாெர்ட் கிடளவ

கிடளவ 1752 ஆ்ஸட் 26இல் புனி்த 
பைவிட் ப்ாட்டையிலிருநது 200 ஆஙகிேபய, 
300 இநதிய வீைர்்ளுைன் பு்றப்ெட்ைார். 
எதிர்ொர்த்்தெடி சிறிய ெகுதி்டளச் பசர்ந்த ெே 
அைசர்்ளிைமிருநது உ்தவி்டளப் பெற்றனர். 
டமசூர் மறறும் ்தஞ்சாவூர் அைசர்்ள் மு்மது 
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பிளாசிப் பொர் வணி் நிறுவனமா் இருந்த 
ஆஙகிபேயக கிழககிநதிய வணி்ககுழுடவ, 
வங்ாளத்தின் மீது இட்றயாண்டம ப்ாண்ை 
அைசியல் சகதியா் மாறறியது. ஆஙகிபேயர் 
பெறறிருந்த வணி் உரிடம்டள இது 
உறுதி பசய்தது. சிைாஜ் உத்ப்தௌோவிறகுப் 
ெதிோ் அவருககுத் துபைா்மிடழத்்த மீர் ஜாெர் 
வங்ாள நவாப் ஆக்ப்ெட்ைார். ்ல்்த்்தாவின் 
மீ்தான வணி்ககுழுவின் இட்றயாண்டம 
அஙகீ்ரிக்ப்ெட்ைது. ்தன்னுடைய ெடை்டளப் 
ெ ை ா ம ரி ப் ெ ்த ற ் ா ்  வ ணி ் க கு ழு வி ற கு 
நிேம் வழங்ப்ெட்ைது. வணி்ககுழுவின் 
அதி்ாரி (Resident) ஒருவடை ்தன்னுடைய 
அடவயில் அமர்த்திகப்ாள்ளவும் மீர்ஜாெர் 
ஒத்துகப்ாண்ைார். பின்னர் மீர்ஜாெருககுப் 
ெதிோ் மீர்்ாசிம் நவாப் ஆக்ப்ெட்ைார். இவர் 
்தன் சு்தநதிைத்ட்த நிடேநிறுத்்த பமறப்ாண்ை 
முயறசிடய வணி்ககுழுவின் அதி்ாரி்ள் 
விரும்ெவில்டே. 

ேகசோர் ரேோர் (1764)
வ ங ் ா ள த் தி லி ரு ந து  ்த ப் பி ப ய ா டி ய 
மீர்்ாசிம் மு்ோய அைசர் இைண்ைாம்  
ஷா ஆேம்,  அவத்தின் நவாொன சூஜா 
உத்ப்தௌோ ஆகியவர்்பளாடு கூட்டு பசர்ந்தார். 
்தங்ள் உள் விவ்ாைங்ளில் வணி்ககுழு 
்தடேயிடுவ்தால் அவர்்ளும் மனககுட்றபயாடு 
இருந்தனர். இம்மூவரும் வணி்ககுழுவுககு 
எதிைா்ப் பொர் அறிவிப்புச் பசய்தனர். 1764இல் 
ெகசார் என்னுமிைத்தில் நடைபெற்ற பொரில் 
இம்மூவரும் வீைத்துைன் பொரிட்ைனர். 
வணி்ககுழுவின் ெடை்ள் சி்றப்பு வாயந்த்தா் 
இருந்தடமயால் அவர்்ள் பொரில் பவறறி 
பெற்றனர். ெகசார் பொரில் ஆஙகிபேயர் பெற்ற 
பவறறி 1765இல் அே்ாொத் உைன்ெடிகட்ககு  
இட்டுச்பசன்்றது. ைாெர்ட் கிடளவும் 
இைண்ைாம் ஷாஆேமும் உைன்ெடிகட்யில் 
ட்பயழுத்திட்ைனர். இவவுைன்ெடிகட்யின் 
மூேம் வணி்ககுழு வங்ாளம், பீ்ார், ஒரிசா 
ஆகிய ெகுதி்ளின் திவானி (நிேவரி வசூலிககும் 
உரிடம) உரிடமடயப் பெற்றது. பமலும் 
வங்ாளத்திலிருந்த ெர்த்்தவான், மிட்னாபூர், 
சிட்ை்ாங ஆகிய மூன்று மாவட்ைங்டளயும், 
்ல்்த்்தாவின் மீ்தான இட்றயாண்டமடயயும் 
பெற்றது. ஆஙகிபேயர் வங்ாளத்தின் 
ஆட்சியாளைா் மாறினர்.

பிளோசி ரேோர் (1757)
வங்ாளத்தில் உள்நாட்டு  வணி்த்தில் 
ெஙப்றெ்தற்ா்  வங்ாள  நவாப்புககு 
பசலுத்்த பவண்டிய வரி்டளச் பசலுத்்தாமல், 
ஆஙகிபேயக கிழககிநதியக வணி்க குழு, 
மு்ோய அைசு வழஙகிய வணி் உரிடம்டளத் 
்தவ்றா்ப் ெயன்ெடுத்தியது. இட்தத் ்தவிை 
வங்ாள நவாப் சிைாஜ் உத் ப்தௌோவுைன் 
ெட் ப்ாண்டிருந்த அவருடைய சப்ா்தரியின் 
ம்னுககு வணி்ககுழு அடைக்ேம் வழஙகியது. 
அவடைத் ்தன்னிைம் ஒப்ெடைககுமாறு நவாப் 
ப்ட்ைபொது வணி்ககுழு மறுத்துவிட்ைது. 
இ்தனால் நவாப் வில்லியம் ப்ாட்டைடயக 
ட்ப்ெறறி ஆஙகிபேயடைச் சிட்றயில் அடைத்்தார். 
வில்லியம் ப்ாட்டைடயச் பசர்ந்த ஆஙகிே 
அதி்ாரி்ளின் இைர்ொடு்டளக ்டளவ்தற்ா் 
வணி்ககுழு புனி்த ஜார்ஜ் ப்ாட்டையிலிருநது 
ஒரு வலுவான ெடைப்பிரிடவ ைாெர்ட் கிடளவ, 
வாட்சன் ஆகிபயார் ்தடேடமயில் அனுப்பி 
டவத்்தது. இ்தடனத் ப்தாைர்நது நடைபெற்றப் 
பொபை வைோறறு அறிஞர்்ளால் பிளாசிப் பொர் 
என அடழக்ப்ெடுகி்றது.

வங்ாள நவாப்ொல் ட்து பசயயப்ெட்ை 146 
ஐபைாப்பியர் 18ககு 15 அடி அளவுள்ள ஓர் அட்றயில் 
அடைக்ப்ெட்ை்தா்வும் அவர்்ளில் 23 பெர் மட்டுபம 
உயிர்பிடழக் மற்றவர்்ள் மூச்சுத்திணறி இ்றநது 
பொன்தா்வும் ெழி பசால்ேப்ெட்ைது. இருட்ைட்றத் 
துயைம் (Black Hole Tragedy) என ஆஙகிபேய 
ஆவணங்ளில் சுட்டும் இநநி்ழவின் உண்டமத் 
்தன்டம குறித்து வைோறறு அறிஞர்்ளிடைபய 
விவா்தம் நடைபெறுகி்றது.

சிைாஜ்-உத்-ப்தௌோ 
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புதுச்பசரி ்தாக்ப்ெட்ைால் ்தனககு உ்தவியா் 
இருப்ெ்தற்ா் ோலி டஹ்தைாொத்திலிருந்த 
புஸஸிடய அடழத்்தார். இடையில் ்தக்ாண 
அைசியலில் மாற்றங்ள் பவ்மா் நடைபெற்றன. 
இைாஜமுநதிரிடய  1758இலும் மசூலிெட்டினத்ட்த 
1759இலும் பிபைஞ்சுக்ாைர் இழந்தனர். 
டஹ்தைாொத் நிஜாம் சேெத்ஜங பொபை பசயயாமல் 
ஆஙகிபேயபைாடு ஒப்ெந்தம் பசயது ப்ாண்ைார். 
பிபைஞ்சுக்ாைருககுத் ்தான் ஏற்னபவ 
வழஙகியிருந்த மசூலிெட்டினத்ட்தயும் வைசர்க்ார் 
ெகுதி்டளயும் அவர் ஆஙகிபேயருககு மாறறி 
வழஙகினார்.

புஸஸி, ோலி ஆகிபயாரின் கூட்டுப்ெடை 
்ாஞ்சிபுைத்ட்தக ட்ப்ெறறி, பசன்டனடயக 
ட்ப்ெற்ற விடைந்தது. ஆஙகிபேயர் வங்ாளத்தில் 
தீவிைமா்ச் பசயல்ெட்டுகப்ாண்டிருந்த்தால் 
பசன்டனயில் 800 ஆஙகிே வீைர்்டளயும் 2500 
இநதிய வீைர்்டளயும் மட்டுபம ப்ாண்டிருந்தனர். 
1758 டிசம்ெர் 12ஆம் நாள் பசன்டனடய 

மூன்்றோம் கர்நோடகப் ரேோர் 
ஐபைாப்ொவில் ஏழாண்டுப் பொர் பவடித்்தவுைன், 
வங்ாளத்தில் பிபைஞ்சுக்ாைர்்ளுககுச் 
பசாந்தமான சந்தன்ந்டைக கிடளவ 
ட்ப்ெறறினார். இத்துைன் வங்ாளத்தில் 
பிபைஞ்சுக்ாைரின் பசல்வாககு முடிவுககு 
வந்தது. பிபைஞ்சு அைசு ்வுண்ட்-டி-ோலி 
என்ெவடை இநதியாவிலுள்ள பிபைஞ்சுப் 
ெடை்ளுககுத் ்தடேடமத் ்தளெதியா் அனுப்பி 
டவத்்தது. ஆஙகிபேயர் வங்ாளத்தில் ்தங்ள் 
்வனத்ட்தக குவித்திருந்த்தால் ோலி சிேநாள் 
முறறுட்ககுப் பின்னர் உைனடியா் பைவிட் 
ப்ாட்டைடய ட்ப்ெறறினார். அடுத்து ்தஞ்சாவூர் 
முறறுட்யிைப்ெட்ைது. பிபைஞ்சுக்ாைர் ்தஞ்சாவூர் 
அைசரிைமிருநது ெணம் எதிர்ொர்த்்தனர். ஆனால் 
அவைால் ்தைஇயேவில்டே. புதுச்பசரிடய 
ஆஙகிேப்ெடை்ள் ்தாககும் ஆெத்து இருந்த்தால் 
ஒரு டெசா ோெமில்ோமல் ்தஞ்சாவூர் 
முறறுட் ட்விைப்ெட்ைது. ஒரு பவடள 
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சிட்றபிடிக்ப்ெட்ைார். ோலி புதுச்பசரிககுப் பின் 
வாஙகினார். ஆனால் புதுச்பசரி உைனடியா் 
முறறுட்யிைப்ெட்ைது. இப்த சமயத்தில் 
பசஞ்சிடயக ட்ப்ெறறிய ஆஙகிேப்ெடை்ள், 
புதுச்பசரிடய முறறுட்யிட்ைது. ொது்ாப்பு 
ஏறொடு்டள மாறறி அடமத்்த ோலி தீைத்துைன் 
பொைாடினார். ெே மா்தங்ள் நீடித்்த புதுச்பசரி 
முறறுட் 1761 பிப்ைவரி மா்தம் 4 ஆம் நாள் 
முடிவுககு வநது புதுச்பசரி வீழந்தது. ோலி 
ட்து பசயயப்ெட்டு பிபைஞ்சு அைசாங்த்திைம் 
ஒப்ெடைக்ப்ெட்ைார். ்தன்னுடைய நாட்டில் ோலி 
விசாைடண பசயயப்ெட்டு மைண்தண்ைடன 
வழங்ப்ெட்ைது. அப்த ஆண்டில் பிபைஞ்சு 
வணி்ககுழுவிறகுச் பசாந்தமான மாகிடயயும் 
ஆஙகிபேயர் ்தங்ள் ்ட்டுப்ொட்டில் ப்ாண்டு 
வந்தனர். பிபைஞ்சுக்ாைர்்ள் அடனத்து 
இைங்டளயும் இழந்தனர். ஏழாண்டுப் பொரின்  
இறுதியில், 1763இல் ொரிஸ உைன்ெடிகட் 
ட்பயழுத்்தானபொது அடனத்துப் பொர்்ளும் 
முடிவுககு வந்தன. ொரிஸ உைன்ெடிகட்யின்ெடி 
புதுச்பசரியும் சந்தன்ந்ரும் மீண்டும் 
பிபைஞ்சுக்ாைருககு வழங்ப்ெட்ைது. எனபவ 
பிபைஞ்சுக்ாைர் புதுச்பசரி, ்ாடைக்ால், ஏனாம் 
(யூனியன் பிைப்தசமான புதுச்பசரியின் ெகுதி்ள்), 
மாகி (ப்ைளாவிலுள்ள ்ண்ணூர் மாவட்ைம்), 
சந்தன்ந்ர் (வங்ாளம்) ஆகிய ெகுதி்டள 
மட்டுபம ்தங்ள் ்ட்டுப்ொட்டில் ப்ாண்டிருந்தனர். 
வணி் நிறுவனமா் இருந்த இஙகிோநது 
பெரும் நிேப்ெைப்டெ ஆளுகின்்ற சகதியா் மாறி 
அடனவைாலும் அஙகீ்ரிக்ப்ெட்ை ்ாேனியாதிக் 
நாைா் எழுச்சி பெற்றது.

முறறுட்யிைத் ப்தாைஙகிய பிபைஞ்சுக்ாைைால் 
1759 பிப்ைவரி வடை சிறிதும் கூை முன்பன்ற 
முடியவில்டே. இைண்டு ெக்ங்ளிலும் ெேத்்த 
பச்தம் ஏறெட்ைது. இருந்தபொதிலும் ெடை்ளுககுத் 
ப்தடவயான பொருட்்ளின் வைத்து சுருஙகிய்தால் 
பிபைஞ்சுக்ாைைால் முறறுட்டய நீட்டிக் 
இயேவில்டே. இப்த சமயத்தில் பசன்டனடய 
விடுவிப்ெ்தற்ா் ஆஙகிபேய பஜனைல் பொ்ாக 
ஒரு ்ப்ெறெடைபயாடு இநதியா வந்தார். ோலி 
முறறுட்டயக ட்விட்டுக ்ாஞ்சிபுைம் பசல்லும் 
்ட்ைாயத்திறகு உள்ளானார்.

ோலி புஸஸி சர் அயர்கூட்

வந்ெவோசிப் ரேோரும் புதுச்ரசரியின் 
வீழ்ச்சியும்
பிபைஞ்சுப் ெடை்டள ஆற்ாட்டில் விட்டுவிட்டு 
ோலி புதுச்பசரி திரும்பினார். வந்தவாசிடய 
பநாககிச் பசன்்ற ஆஙகிேப்ெடை்ள் திடீபைன 
்ாஞ்சிபுைத்ட்தத் ்தாககிக ட்ப்ெறறின. 
சர்அயர் கூட் என்ெவரின் ்தடேடமயில் புதிய 
ஆஙகிேெடைப்பிரிவும் வநது பசர்ந்தது. இறுதியில் 
1760 ஜனவரி மா்தம் இறுதிப்பொர் அயர் 
கூட், ோலி ஆகிபயாரிடைபய வந்தவாசியில் 
நடைபெற்றது. புஸஸி ப்தாற்டிக்ப்ெட்டு 

ேோடச் சுருககம்

I
�	வங்ாளம் மறறும் குஜைாத்தில் அகெைது பெைைசின் விரிவாக்ம் ஐபைாப்பிய வர்த்்த் 

நிறுவனங்ளுைனான ப்தாைர்புககு வழிவகுத்்தது. அகெர் மறறும் ஜஹாஙகீரின் ஒப்பு்தலுைன் ைச்சு, 
ஆஙகிேக குடிபயற்றங்ள் நிறுவப்ெட்ைன.

�	ப்தன்னிநதியாவில் மதுடை, ்தஞ்சாவூர், பசஞ்சி ஆகிய இைங்ளில் நாயக் அைசு்ள் நிறுவப்ெட்ைன. 
பசஞ்சி நாயக் அைசின் அனுமதியுைன் ெழபவற்ாட்டில் ைச்சு வணி்த் ்தளம் அடமக்ப்ெட்ைது.

�	ஔைங்சீப்பின் ேட்சியங்ளுககுத் ்தடையா் இருந்த சிவாஜி ப்தன்இநதியாவில் ்தனது 
பசல்வாககிடன நிடேநாட்டினார். ்தஞ்டச, பசஞ்சி நாயக் மன்னர்்டள சிவாஜி பவறறி 
ப்ாண்ை்தால் ்தஞ்டசயில் மைாத்திய அைசு நிறுவப்ெட்ைது.
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பயிறசி
 I. சரியான விடைடயத் தேர்ந்ேடு

 1. இநதியாவில்  பொர்த்துகீசியரின் அைசியல் ்தடேடமயிைம் ______________ ஆகும்.
 அ) ப்ாவா ஆ) டையூ இ) ைாமன் ஈ) சூைத்
 2. பமறகு ஆசியாவிறகும் ஐபைாப்ொவிறகும் நுடழவாயிோ் இருந்த துட்றமு்ம் ______________ 

ஆகும்.
 அ) டையூ ஆ) ்ல்்த்்தா இ) ெம்ொய ஈ) சூைத்
 3. ஆஙகிபேயர் 1639ஆம் ஆண்டு உள்ளூர் ஆட்சியாளரிைமிருநது பெற்ற நிேத்தில்       

______________ ப்ாட்டைடயக ்ட்டினர்.
 அ) புனி்த ஜார்ஜ் ப்ாட்டை ஆ) புனி்த வில்லியம் ப்ாட்டை
 இ) பவலூர் ப்ாட்டை ஈ) ப்ால்ப்ாண்ைா ப்ாட்டை
 4. வண்ணம் பூசப்ெட்ை ‘்ேம்்ாரி’ எனப்ெடும் துணிவட்்ளுககுப் பெயர் பெற்ற ெகுதி 

______________ஆகும்.
 அ) வைசர்க்ார் ஆ) மேொர் இ) ப்ாங்ணம் ஈ) பசாழமண்ைேம்

�	ஔைங்சீப்பின் மட்றவுககுப் பி்றகு ெே சிறு அைசு்ள் ்தங்டள நிடே நிறுத்திகப்ாண்ைன, 
ைச்சுக்ாைர் நா்ப்ெட்டினத்திலிருநது ெழபவற்ாட்டிறகும், ஆஙகிபேயர் சூைத்திலிருநது ெம்ொயககும் 
்தங்ள் ்தடேடமயிைத்ட்த மாறறிக ப்ாண்ைனர்.

�	1600-1750 ்ாே்ட்ைத்தில் இநதியாவின் அைசியல் பொருளா்தாை வளர்ச்சி ்ணகப்டுப்பின்ெடி, 
பவளாண்டமத்துட்றயில் ெருத்தி சாகுெடிடயயும் உறெத்தித்துட்றயில் பநசவுத் ப்தாழிடேயும், 
வணி்க குழுக்ள் ்ைல் ்ைந்த வணி்த்தில் ஈடுெட்ைனர்.

�	ஐபைாப்பியரின் வருட்யும், இநதிய வணி்ர்்ளுைனான கூட்டும் ஆஙகிபேயர் ்தங்ளின் வர்த்்த்ப் 
பெைைடச உருவாககிக ப்ாள்ள அடித்்தளமிட்ைது.

II
�	ப்ாவாடவத் ்தடேடமயிைமா்க ப்ாண்டு  பொர்த்துகீசியர் ்தங்ளின் வணி்த்்தளத்ட்த 

அடமத்்தனர்.  பொர்த்துகீசியரின் வருட் இநதியாவில் குறிப்ொ்த் ்தமிழநாட்டில் ்தாக்த்ட்த 
ஏறெடுத்தியது.

�	ைச்சு கிழககிநதிய ் ம்பெனி வணி் நைவடிகட்்ளில் குறிப்ொ் அடிடம வியாொைத்தில் ஈடுெட்ைனர்.
�	பிபைஞ்சுக்ாைரின் குடிபயற்றமா்ப் புதுச்பசரி விளஙகியது. பிபைஞ்சுக்ாைருககும் ைச்சுக்ாைருககும் 

ஏறெட்ை வணி்ப்பூசல்்ளால் ைச்சுக்ாைர் இநதியாடவ விட்டு பவளிபயறினர்.
�	்தைங்ம்ொடியில் லுத்்தைன் சமயப் ெைப்புககுழு ஏறெடுத்்தப்ெட்ைதும் அப்ெகுதி்ளில் சமயப் ெைப்ொளைான 

சீ்ன்ொல்குவின் ெஙகு மறறும் ்தாக்ம் விவரிக்ப்ெட்டுள்ளது.
�	ஆஙகிபேயருககும் பிபைஞ்சுக்ாைருககும் இடைபய ஏறெட்ை வணி்ப்பூசல்்ளால் மூன்று ்ர்நாை்ப் 

பொர்்ள் ஏறெட்ைன; அந்தப் பொர்்ளில் ஆஙகிபேயர் சார்ொ் ைாெர்ட் கிடளவும், பிபைஞ்சுக்ாைர் 
சார்ொ் துயப்பளவும் பெரும் ெங்ாறறினர்.

�	பிளாசி, ெகசார் பொர்்ள் ஆஙகிபேயடை இநதியப் ெகுதியில் ஒரு ்ாேனியாதிக்ச் சகதியா் 
மாறறின.
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 5. நீேநீர்க ப்ாள்ட்யுைன் ப்தாைர்புடையவர்______________.
 அ) பிைான்ஸிஸப்ா டி அல்பமயைா ஆ) அல்பொன்ப்ஸா டி அல்பு்ர்க
 இ) நீபனா ைா குன்்ா ஈ) ஆன்பைானிபயா டி நாைான்்ா

 6. ______________ “்தமிழ அச்சுப்ெதிப்பின் ்தநட்த” என்று அடழக்ப்ெடுகி்றார்.
 அ) அருட் ்தநட்த இைாெர்பைா டி பநாபிலி ஆ) அல்பொன்பசா டி அல்பு்ர்க
 இ) அருட்்தநட்த பஹன்ரிகஸ ஈ) பிைான்சிஸப்ா டி அல்பமயைா

 7. ______________  பொர்த்துகீசியரின் ்ருப்ெர் ந்ைமாகும்.
 அ) மயிோப்பூர் ஆ) சாநப்தாம் இ) ெைஙகிமடே ஈ) ெழபவற்ாடு

 8. அம்ொயனா ெடுப்ாடேககுக ்ாைணமானவர்்ள் ______________.
 அ) ஆஙகிபேய கிழககிநதியக ்ம்பெனி ஆ) ைச்சு கிழககிநதியக ்ம்பெனி
 இ) பொர்த்துகீசு கிழககிநதியக ்ம்பெனி ஈ) பிபைஞ்சு கிழககு இநதியக ்ம்பெனி

 9. ைச்சு கிழககிநதியக ் ம்பெனியின் பசாழமண்ைேப் ெகுதியின் ்தடேடமயிைம் ______________ 
ஆகும்.

 அ) ்ாடைக்ால் ஆ) புலி்ாட் இ) மசூலிப்ெட்டினம் ஈ) ம்தைாஸ

 10. பிைான்சிஸ மார்ட்டின் என்ெவர் ______________ஐ பிபைஞ்சுக குடிபயற்றங்ளின் ப்நதிை 
டமயமா் ஆககினார்.

 அ) மசூலிப்ெட்டினம் ஆ) நா்ப்ெட்டினம் இ) ப்ாவா ஈ) புதுச்பசரி

 11. இைண்ைாம் சார்ேஸ வை்தட்சடணயா்ப் பெற்ற ______________ ஆஙகிபேய கிழககிநதியக 
்ம்பெனிககு மாற்றம் பசயயப்ெட்ைது.

 அ) ம்தைாஸ ஆ) ்ல்்த்்தா இ) ெம்ொய ஈ) தில்லி

 12. மு்தோம் ்ர்நாை்ப் பொரின்பொது ______________ புதுச்பசரியின் ஆளுநைா் இருந்தார்.
 அ) பீட்ைன் ஆ) ோ பொர்பைானாயஸ இ) துயப்பள ஈ) பமார்ஸ

 13. ைாெர்ட் கிடளவ ______________இல் பவறறிபெறறு வங்ாளத்தில் ஆஙகிபேயர் ஆட்சிடய 
வலிடம பெ்றச் பசய்தார்.

 அ) ்ர்நாை்ப் பொர்்ள் ஆ) ஏழாண்டுப் பொர் இ) ெகசார் பொர் ஈ) பிளாசிப் பொர்

 14. வந்தவாசிப் பொர் ______________ககிடைபய நடைபெற்றது.
 அ) அயர்கூட் மறறும் ோலி ஆ) ைாெர்ட் கிடளவ மறறும் ோலி
 இ) அயர்கூட் மறறும் புஸஸி ஈ)  ைாெர்ட் கிடளவ மறறும் புஸஸி

 15. ஏழாண்டுப் பொர் ______________யுைன் முடிவுககு வந்தது.
 அ) புதுச்பசரி உைன்ெடிகட் ஆ) அே்ாொத் உைன்ெடிகட்
 இ) ொரிஸ உைன்ெடிகட் ஈ) ஸ்ரீைங்ப்ெட்டினம் உைன்ெடிகட்

 II. அ) சரியான கூற்றிடனத் தேர்ந்ேடு

  1. மு்ோயப் பெைைசின் வலிடம குறித்தும், பொருளா்தாை வளம் ெறறியும் ஐபைாப்பியர் நன்கு 
அறிநதிருந்தனர்.

 2. ைச்சுக்ாைர் ஆஙகிபேயடைத் ப்தாைர்நது ெம்ொயககு வந்தனர்.
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 3. ்தஞ்சாவூர் மு்ோயைால் ஆளப்ெடும் அைசா் இருந்தது.
 4. ெம்ொய முககியமான வணி்டமயமா் இருநது, சூைத்திலிருநதும் ஒரிசாவிலிருநதும் 

வணி்ர்்டள ஈர்த்்தது.

  ஆ) கீழ்கணைவற்றுள் ேவறான கூற்றிடனத் தேர்ந்ேடு

 1. இநதிய அைசர்்ள் அயல்நாட்ைவரிைம் ப்ாண்டிருந்த ஈர்ப்பிடன ஐபைாப்பியர் சா்த்மாககிக 
ப்ாண்ைனர்.

 2. நறுமணத்தீவு்ளில் ைச்சுக்ாைர் பவறறி பெற்றனர்.
 3. ப்ால்பெர் பிபைஞ்சுக கிழககிநதியக ்ம்பெனி நிறுவப்ெட்ை்தறகு ்ாைணமா் இருந்தார்.
 4. புதுச்பசரியில் இன்்றளவும் பிபைஞ்சுத் ்தாக்த்ட்தக ்ாணமுடிகி்றது.

 III. கீழ்க்கணை கூற்று்களில் சரியான விடைடயத் தேர்ந்ேடு

 அ.
  (i)  பிளாசிப் பொர், வணி் நிறுவனமா் இருந்த ஆஙகிபேயக கிழககிநதியக ்ம்பெனிடய, 

வங்ாளத்தின் மீது இட்றயாண்டம ப்ாண்ை அைசியல் சகதியா் மாறறியது.
  (ii)  பெரும் நிேப்ெைப்டெ ஆட்சிபசய்த இஙகிோநது வந்தவாசிப் பொருககுப்பின், வணி் 

நிறுவனத்ட்த ஆளுகின்்ற சகதியா் எழுச்சி பெற்றது.
 அ. (i) சரி  ஆ. (ii) சரி இ. இைண்டும் சரி  ஈ. இைண்டும் ்தவறு

 ஆ. (i) அல்பு்ர்க இநதியாவில்  பொர்த்துகீசியப் பெைைடச உண்டமயில் நிறுவியவர் ஆவார்.
  (ii) உைன்்ட்டை ஏறும் வழக்த்ட்த நிறுத்்த அல்பு்ர்க முயன்்றார்.
 அ. (i) சரி ஆ. (ii) ்தவறு இ. இைண்டும் சரி ஈ) இைண்டும் ்தவறு

 இ. கூறறு: ெதினா்றாம் நூற்றாண்டில் ஐபைாப்பியர் இநதியாவிறகு வருட் ்தந்தனர்.
   கோ�ைம்: அவர்்ளது உண்டமயான பநாக்ம் ஐபைாப்பியச் சநட்தககுத் ப்தடவயான மிளகு,  

இேவங்ம், கிைாம்பு ஏடனய நறுமணப் பொருட்்டள ப்ாள்மு்தல் பசயவ்தாகும்.

 அ. கூறறு சரி: ்ாைணம் கூறறின் சரியான விளக்ம் ஆகும். 
 ஆ. கூறறு சரி: ்ாைணம் ்தவறு 
 இ. கூறறு ்தவறு: ்ாைணம் சரி 
 ஈ. கூறறு சரி: ்ாைணம் கூறறின் சரியான விளக்ம் அல்ே

 ஈ.  கூறறு: இநதியா பொருள் உறெத்திக்ான வலுவான ்தளத்ட்தயும், குறிப்ொ்ப் ெருத்தியிடழத் 
துணி்ளுக்ா்வும் பு்ழபெறறிருந்தது,

  கோ�ைம்: நாட்டின் மு்தல் முககியமான பொருளா்தாை நைவடிகட் விவசாயம் ஆகும். 

 அ. கூறறு மறறும் ்ாைணம் சரி 
 ஆ. கூறறு சரி; ்ாைணம் கூறறின் சரியான விளக்ம் அல்ே
 இ. கூறறு சரி; ்ாைணம் கூறறின் சரியான விளக்ம் ஆகும் 
 ஈ. கூறறு மறறும் ்ாைணம் இைண்டும் ்தவறு 
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 IV. அ. கீழ்க்கணைவற்றுள், எது ேவறா்க ்�ாருத்ேப�ட்டுள்்ளது?
  அ. ்தைங்ம்ொடி - பைனியர்
  ஆ. சர் ்தாமஸ பைா - பிபைஞ்சுக்ாைர் 
  இ. அன்வாருதீன் - ஆற்ாடு நவாப் 
  ஈ. அல்பு்ர்க -  பொர்த்துகீசியர் 

  ஆ. ்�ாருத்து்க
 i. சாமுத்ரி - 1. அச்சுப் ெதிப்பு 
 ii. பஹன்ரிகஸ - 2. டஹ்தைாொத் நிஜாம்
 iii. முஜாெர் ஜங - 3. சந்தா சாகிப்
 iv. ஆற்ாட்டு நவாப் - 4. ்ள்ளிகப்ாட்டை அைசர்
  (அ) 4, 1, 2, 3 (ஆ) 4, 3, 2, 1 (இ) 3, 2, 1, 4 (ஈ)  2, 1, 4, 3

 V சுரு்க்கமான விடையளி

 1. நாயக் அைசு்ள் யாடவ? அடவ நிறுவப்ெை ்ாைணம் என்ன?
 2. ஆஙகிபேயர் ம்தைாஸில் ்தங்ளது குடிபயற்றத்ட்த எவவாறு நிறுவினர்?
 3. ட்விடனப்பொருள்்ள் உறெத்தி ெறறி ஒரு குறிப்பு வடை்.
 4. “சைாப்” மறறும் “உண்டியல்” ெறறி நீ அறிவன யாடவ?
 5. இநதியாவின் மு்தல்  பொர்த்துகீசிய ஆளுநர் யார்? அவர் அறிமு்ப்ெடுத்திய ப்ாள்ட்டய 

விளககு்.
 6. “்ார்ைஸ (Cartaz) முட்ற” என்்றால் என்ன?
 7. இநதியாவில் ைச்சுக்ாைரின் ்ாேனியாதிக்க ப்ாட்டை்டளயும் குடிபயற்றங்ளின் 

பெயர்்டளயும் குறிப்பிடு்.
 8. “வணி் நிறுவனம்” (factory) என்்றால் என்ன? 16 ஆம் நூற்றாண்டில் நிறுவப்ெட்ை ஐபைாப்பிய 

வணி் நிறுவனங்ள் யாடவ?
 9. மு்தோம் ்ர்நாை்ப் பொருக்ான ்ாைணங்ள் யாடவ?
 10. 1765இல் ட்பயழுத்்தான உைன்ெடிகட்யின் பெயர் என்ன? அ்தன் கூறு்ள் யாடவ?

 VI குறுகிய விடையளி

 1. 1565ஆம் ஆண்டுககுப் பி்றகு ப்தன்னிநதியாவில் நிேவிய அைசியல் சூழநிடே்டளக கூறு?
 2. வணி்ர்்ள் ஒபை வட்யான குழு அல்ே என்ெட்த விளககு்.
 3. கிழககுக ்ைற்டையில் ஐபைாப்பியர் ்தங்ளது குடிபயற்றங்டள நிறுவக ்ாைணம் என்ன?
 4. இநதியத் துணி்ளுக்ான ப்தடவ ஐபைாப்ொவில் அதி்ரித்்தப்தாடு அது இநதியப் 

பொருளா்தாைத்தின் மீது எவவாறு ்தாக்த்ட்த ஏறெடுத்தியது?
 5. ெழபவற்ாடு 
 6. ்தைங்ம்ொடி 
 7. ஆம்பூர் பொர் 
 8. “ஆனந்தைங்ர் நாட்குறிப்பு”
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 VII விரிவான விடையளி

 1. இநதியாவில்  பொர்த்துகீசியரின் வருட்யினால் ஏறெட்ை ்தாக்த்ட்த விவரி.
 2. ஆஙகிேக கிழககிநதியக ்ம்பெனி ம்தைாஸ, ெம்ொய, ்ல்்த்்தா ஆகிய இைங்ளில் வணி்ம் 

பசயயும் உரிடமடய எவவாறு நிடேநாட்டியது?
 3. ்ர்நாை்ப் ெகுதி்ளில் ஆஙகிபேயருககும் பிபைஞ்சுக்ாைருககும் இடைபய நடைபெற்ற 

பொர்்ளுக்ான ்ாைணங்ள் யாடவ?
 4. வங்ாளத்தின் உண்டமயான ஆட்சியாளர்்ளா் ஆஙகிபேயர் எவவாறு, எப்பொழுது மாறினர்?
 5. இநதியாவில் துயப்பளவின் வாழகட் மறறும் சா்தடன்ள் ெறறிச் சுருங்க கூறு்.

 VIII ் சயல்�ாடு்கள் 

 1. இநதிய வடைெைத்தில் ஐபைாப்பியரின் குடிபயற்றங்டளக குறிப்பிடு்.
 2. புனி்த ஜார்ஜ் ப்ாட்டை மறறும் அருங்ாட்சியத்திறகு பசன்று அட்தப் ெறறிய அறிகட் ஒன்ட்றத் 

்தயார் பசய்.
 3. “பசன்டன தினம்” (Chennai Day) மறறும் அது ப்தாைர்ொன பசயல்ொடு்ள் . 

 IX ஒபபடைபபு 

 1.  பொர்த்துகீசியர், பிபைஞ்சு ஆதிக்த்தின் கீழிருந்த இநதியப் ெகுதி்ள் ெறறிய புட்ப்ெைங்டளக 
ப்ாண்டு ஒரு ெைத்ப்தாகுப்பிடனத் ்தயார் பசய்.

 2. ைாெர்ட் கிடளவின் வாழகட்க  குறிப்டெ எழுது்.

ககலச்தசோறகள்

திருத்தியமைக்கப்பட்ட revamped changed something again

அழிந்துே்பாதல் devastated destroyed

அரசியல் அமைதியின்மை political turmoil a state of confusion

ஊடுருவல் incursion a sudden attack

உருைாற்றம் metamorphosis a complete change

ம்கவி்டப்பட்ட stranded struck by a difficult situation

வவல்்லமுடியாத invincibility impossible to defeat

  மூலநூல்கள்
 1. Sinnappa Arasaratnam, Merchants, Companies and Commerce on the Coromandel Coast, 1650-

1740, Oxford University Press, New Delhi, 1986.

 2. Om Prakash, The New Cambridge History of India: European Commercial Enterprise in Precolonial 
India, Cambridge University Press, 1998.

 3. Sanjay Subrahmanyam, Improvising Empire: Portuguese Trade and Settlement in the Bay of Bengal, 
1500–1700, New Delhi, Oxford University Press, 1990.
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 4. M. Manickam, Trade and Commerce in Pondicherry (A.D.1701-1793), Unpublished Ph.D. Thesis, 
Pondicherry University, 1995.

 5. Bipan Chandra, History of Modern India, Orient Blackswan, New Delhi, 2009.  

 6. Danna Agmon, Traders, Missionaries and Tamil Intermediaries in Eighteenth- century French 
India.  Ph.d thesis submitted in the department of Anthropology and History in the University 
of Michigan (US) 2011.

கோலகரகோடு
மு்தல் ்ர்நாை்ப் பொர் 1746-48

இைண்ைாம் ்ர்நாை்ப் பொர் 1749-54

ஆம்பூர் பொர் 1749

மூன்்றாம் ்ர்நாை்ப் பொர் 1756-63

வந்தவாசிப் பொர் 1760

பிளாசிப் பொர் 1757

ெகசார் பொர் 1764
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*ெைங்ள் அடையாளத்திறகு மட்டும்

ஐபைாப்பியரின் வருட்

ஐபைாப்பியரின் வருட் ெறறி 
அறிநது ப்ாள்பவாமா

ேடிநிகலகள்
ெடி - 1  கீழக்ாணும் உைலி / விடைவுக குறியீட்டைப் ெயன்ெடுத்தி 

இச்பசயல்ொட்டிற்ான இடணயப் ெக்த்திறகுச் பசல்்
ெடி -2  ் ாேகப்ாட்டின் கீழ உள்ள ‘British Period’ என்ெட்தச் பசாடுக்வும்.
ெடி-3  ஐபைாப்பியரின் வருட்ெறறி அறிய கீபழ ந்ர்த்்தவும்.
ெடி -4  மறப்றாரு வழியில், வேப்ெக் ெட்டியலில் உள்ள ‘British India’ 

என்ெட்தத் ப்தரிவு பசயதும் அறிநதுப்ாள்ளோம். 

உைலி:
https://www.timemaps.com/history/south-asia-1837ad/

ேடி-4ேடி-3ேடி-2ேடி-1

இடணயச்பசயல்ொடு 
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அறிமுகம்
முகலாயப் பேரரசின் வீழ்ச்சிபயாடு மைய அதிகாரம் 
ந�ாறுங்கியதால் ஓர் ஆங்கிபலய வணிக 
நிறுவனம் இந்தியாமவ மகயகப்ேடுத்தும் நிமல 
ஏறேட்டது. ஆரம்ேத்தில் ஆங்கிபலய கிழக்கிந்தியக் 
கம்நேனியின் ப�ாக்கம் நிர்வாகம் நெயவது 
அல்ல; ைாறாக அது சிக்கலில்லாைல் வியாோரம் 
புரிவதாகபவ இருந்தது. எனினும், வங்காளத்தில் 
1770இல் ஏறேட்ட கடுமையான ேஞெத்திறகுப் பின் 
ெறபற அதிகாரத்மத நோறுப்புணர்வு நகாண்டதாக 
அவர்கள் ைாறறினர். ஒருபுறம் ோரேடெைான 
சுரண்டல் நோருளாதாரக் நகாள்மகமயக் 
கம்டபிடித்தபோதும், அவர்கள் தாங்கள் ஆண்ட 
ைக்களின் ோதுகாப்மேயும் அவர்களின் நீதி 

�ம்டமுமறகமளயும் காக்க முயல்வதாகப் 
ேமறொறறிக் நகாண்டார்கள். ோரம்ேரிய அரொடசி 
ெர்வாதிகாரக் நகாடுமைமய உள்ள்டக்கியதாக 
இருப்ேதாலும், எதிர்ோராத ேம்டநயடுப்புகளாலும் 
கள்வர்களாலும் ைக்கள் இன்னல் அனுேவிப்ேதாலும் 
தங்களின் அதிகாரம் விரிவம்டவது தவிர்க்க 
முடியாதநதன நியாயப்ேடுத்திக் நகாண்டார்கள். 
இருப்புப்ோமத ஏறேடுத்தியதும், தந்தி நதா்டர்பு 
முமறயும், எதிர்ப்புகமள ஒடுக்கவும், உள்ளூர் 
ைக்கமள எளிதாகக் கடடுப்ேடுத்தவும் உதவின. 
ஆங்கிபலயரின் விவொய, வணிகக் நகாள்மககள் 
இந்தியப் நோருளாதாரத்மத �ாெப்ேடுத்தின. 
இந்திய �ாடடின் வளங்கள் ேல வமககளிலும் 
நகாள்மளபோயின. ோதிக்கப்ேட்ட விவொயிகளும் 

கற்றல் ந�ோககஙகள்

கீழ்கண்டமவ ேறறி அறிதல்
�	இந்தியாவில் ஆங்கிபலயக் கிழக்கிந்திய வணிக நிறுவனத்தின் அதிகாரத் பதாறறமும் 

வளர்ச்சியும்
�	ராேர்ட கிமளவின் இரடம்ட ஆடசிமுமறயின் பதால்வியும், ஒழுங்குமுமறச் ெட்டப்ேடி (1773) 

வணிக நிறுவனத்தின் ப�ரடிக் கடடுப்ோடடின் கீழ் வரிக் நகாள்மகயும்
�	காரன்வாலிஸ் வங்காளத்தில் அறிமுகப்ேடுத்திய நிமலயான நிலவரித் திட்டம்; ெர் தாைஸ் 

ைன்பறா நென்மன ைாகாணத்தில் அறிமுகப்ேடுத்திய இரயத்துவாரி முமற
�	நவல்நலஸ்லியின் துமணப்ேம்டத் திட்டம் மூலைாகவும் ்டல்நஹெளசியின் வாரிசு உரிமை 

இழப்புக் நகாள்மக மூலைாகவும் இந்தியப் ேகுதிகமள ஆங்கில ஆடசியு்டன் இமணத்தல்
�	இந்திய ஆடசியாளர்களு்டன் ஆங்கிபலயக் கிழக்கிந்திய கம்நேனியின் வணிக உறவுகள்
�	காரன்வாலிஸ் ைறறும் நவல்நலஸ்லியின் குடிமையியல், நீதித்துமற, நிர்வாகச் சீர்திருத்தங்கள்
�	வில்லியம் நேணடிங், ்டல்நஹெௌசி காலத்தில் ஏறேட்ட ெமூக, கல்வி, சீர்திருத்தங்கள் 
�	இருப்புப்ோமத, நதாமலத்நதா்டர்பு, கல்வி, நோதுப்ேணித்துமறச் சீர்திருத்தங்கள்
�	காலனி அரசு, ோென வெதி நெயது தராமையாலும், காடுகமள அழித்தமையாலும் ேஞெம் ஏறேடடு 

விவொயிகள், மகவிமனஞர்கள் �ாடம்ட விடடு குடிநேயர்ந்து கூலி உமழப்மே பைறநகாள்ளல்
�	தாதாோய ந�ளபராஜியின் நெல்வச் சுரண்டல் பகாடோடு

ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் விளைவுகள்
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ந�ெவாளர்களும் இதன் விமளவாக 1830களின் 
பின் அதிக அளவில் ஆங்கிபலய அதிகாரம் 
ேரவியிருந்த �ாடுகளில் இருந்த பதாட்டங்களுக்கு  
கூலி உமழப்ோளிகளாகப் புலம்நேயர்ந்தார்கள். 

17.1 ஆங்கிலேய அரசு உருவாககம் 
ஆங்கிபலயர் இந்தியாவில் காலூன்ற 
ேக்ொர் போபர முக்கியக் காரணைாகும். 
வங்காளம், அவத் �வாபுகள் ைடடுைல்லாைல் 
முகலாயப் பேரரெர் இரண்டாம் ஷா ஆலமும் 
ஆங்கிபலயமர எதிர்த்தார். ேக்ொர் போரின் 
முடிவில், கிழக்கிந்தியக் கம்நேனி வியாோரத் 
தன்மைமய இழந்து அமெக்கமுடியாத அரசியல் 
ெக்தியாக உருநவடுத்தது. போரின் முடிவில் 
ராேர்ட கிமளவ் இங்கிலாந்திறகுச் நென்றார். 
வங்காள நிர்வாகத்தில் ஊழல் ைலிந்துவிட்டதாகக் 
கருதப்ேட்டதால் அவர் வில்லியம் பகாடம்ட 
ஆளு�ராக நியமிக்கப்ேட்டார். கிமளவிறகு, 
அவருக்கு முன்ோக ேதவி வகித்த ஆளு�ரான 
வான்சி்டார்ட  அவத்மத ஷா ஆலம் வெம் 
மீணடும் ஒப்ேம்டத்தது ஏறபும்டயதாக இல்மல. 
அதனால் அவர் சூஜா-உத்-நதௌலாவு்டன் புதிய 
பேச்சு வார்த்மதமயத் துவங்கினார். அதன் 
விமளவாக இரு ஒப்ேந்தங்கள் மகநயழுத்தாயின. 
வங்காளம், பீகார், ஒரிொ ேகுதிகளின் திவானி 
(வருவாய நிர்வாகம்) அதிகாரம் கம்நேனி வெம் 
ஒப்ேம்டக்கப்ேட்டது. அலகாோத், காரா ேகுதிகளின் 
நிர்வாகத்மதப் நேறுவபதாடு பேரரெர் இரண்டாம் 
ஷா ஆலம் வங்காளம், பீகார், ஒரிொ ேகுதிகளின் 
வருவாயிலிருந்து ஆணடுக்கு 26 இலடெம் ரூோய 
நேறப்போவதாக அறிவிக்கப்ேட்டது. போர் இழப்பீடு 
வழங்கிவிடடு சூஜா-உத்-நதௌலா அவத் ேகுதிமய 
தக்க மவத்துக்நகாள்ள உறுதி நெயயப்ேட்டது. 
வங்காளம், பீகார், ஒரிொ ேகுதிகளின் நோது 
நிர்வாகம் வங்காள �வாபின் நோறுப்ோனது. 

  
 ராேர்ட கிமளவ் வாரன் பஹெஸ்டிங்ஸ்

பேரரெர், கிமளவி்டம் திவானி 
நோறுப்மே ஒப்ேம்டக்கும் முன்பே மீர் ஜாேரின் 
வாரிொக நோறுப்பேறற �வாப், நிஜாைத் (நோது 
நிர்வாகம்) நோறுப்புகமளக் கம்நேனி வெம் 
ஒப்ேம்டத்திருந்தார். ஆகபவ திவானாகவும் 
�சீைாகவும் கம்நேனி நெயல்ே்ட பவணடியிருந்தது. 
திவானின் க்டமை வரி வசூலிப்ேதும் 
குடிைக்களின் நீதி நிர்வாகத்மத கடடுப்ோடடுக்குள் 
மவத்திருப்ேதும் ஆகும். �சீமின் க்டமைபயா 
இராணுவச் நெயல்ோடுகளும் குறறவியல் நீதி 
வழங்கலும் ஆகும். இவ்வாறாகக் கம்நேனி 
நையயான முழு அதிகாரத்மதயும் தன்வெம் தக்க 
மவத்துக்நகாணடு நவறறு நிர்வாகச் சுமைமய 
ைடடுபை �வாபி்டம் விடடு மவத்தது. இத்தமகய 
நிர்வாக முமறபய ‘இரடம்ட ஆடசிமுமற’ 
என்றும் இரடம்ட அரசுமுமற (dyarchy) என்றும் 
குறிப்பி்டப்ேடுகிறது.

ஆனால் ‘இரடம்ட ஆடசிமுமற’ விமரவில் 
உம்டயத் துவங்கியது. நோறுப்புகமள ஏறகாத 
அரொடசி முமற வங்காளத்தில் 1770 ஆம் ஆணடு 
ஏறேட்ட கடுமையான ேஞெத்திறகு இடடுச்நென்றது. 

1772 வமர கிழக்கிந்தியக் கம்நேனியின் 
நிர்வாகத்தமலவர் ஆளு�பர ஆவார் (வில்லியம் 
பகாடம்டயிபலா ஜார்ஜ் பகாடம்டயிபலா 
வீறறிருப்ோர்). வில்லியம் பகாடம்டயில் ஆளு�ராகப் 
ேதவியிலிருந்த வாரன் பஹெஸ்டிங்ஸ் ஒழுங்கு முமறச் 
ெட்டத்தின் (1773) மூலைாக கவர்னர் நஜனரலாகப் 
ேதவி உயர்த்தப்ேட்டார். கவர்னர் நஜனரல் 
கிழக்கிந்தியக் கம்நேனியின் இயக்கு�ர் ைன்றத்தின் 
மூலைாகத் பதர்ந்நதடுக்கப்ேடுவார். 1833 ேட்டயச் 
ெட்டம் மூலைாக அப்ேதவி இந்தியாவின் கவர்னர் 
நஜனரல் என்று நிமலபயறறம் நேறறது. அப்ேதவியும் 
இயக்கு�ர் ைன்றத்தால் பதர்ந்நதடுக்கப்ேடுவபதாடு, 
ேதவி வகிப்ேவர் இயக்கு�ர் ைன்றத்திறகுக் கடடுப்ேடடுச் 
நெயல்ே்ட பவணடிய க்டமையுமிருந்தது. 1857 
நேருங்கிளர்ச்சிக்குப்பின் இந்திய அரசின் நோறுப்மேக் 
கிழக்கிந்தியக் கம்நேனியாரி்டமிருந்து இங்கிலாந்து 
அரசு ப�ரடியாக எடுத்துக்நகாள்ள வமகநெயத 
1858இன் ‘விக்ப்டாரியா ராணியாரின் பிரக்டனம்’ 
முதன்முமறயாக அரெப் பிரதிநிதி (மவஸ்ராய 
ைறறும் கவர்னர் நஜனரல்) என்ற நொறநறா்டமரக் 
மகயாண்டது. பிரிடடிஷ் �ா்டாளுைன்றத்திறகுக் 
கடடுப்ேட்ட முதல் மவஸ்ராய ைறறும் இந்திய கவர்னர் 
நஜனரலாக கானிங் நியமிக்கப்ேட்டார்.
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மூன்றில் ஒருவர் என்ற விகிதத்தில் ைக்கள் 
ைடிந்தனர். கம்நேனி ஊழியர்கள் அரிசி 
வணிகத்தில் நகாணடிருந்த ஏகபோகக் கடடுப்ோடும், 
அவர்கள் அவ்பவமளயிலும் கம்டப்பிடித்த லாே 
ப�ாக்கமும் துயரச்சூழமல பைலும் அதிகைாக்கியது. 
இறுதியாகக் கம்நேனி தனது நோறுப்மே 
உணர்ந்ததன் விமளவாக, 1773ஆம் ஆணடில் 
ஒழுங்குமுமறச்ெட்டம் பிரக்டனப்ேடுத்தப்ேட்டது. 
வங்காளத்தின் ஆளு�ராக வாரன் பஹெஸ்டிங்ஸ் 
நியமிக்கப்ேட்டார். 

17.2  நிே நிர்வாக முளை: நிளேயான 
நிேவரி முளையும் இரயத்துவாரி 
முளையும் 

ஒழுங்குமுமறச் ெட்டம் 1773இன்ேடி 
கம்நேனி ஊழியர்களின் வரவுநெலவு 
கணக்கு ேறறி இயக்கு�ர் குழு பிரிடடிஷ் 
க ரு வூ ல த் தி ற கு த்  ந த ரி ய ப் ே டு த் து வ து 
ெட்டரீதியாக க்டமையாக்கப்ேட்டது. ஆளு�ரும் 
தமலமைத் தளேதியும் இரு 
ஆபலாெகர்களும் நகாண்ட 
குழு, வருவாய வாரியைாகச் 
நெயல்ேடடு, வருவாய குறித்து 
விவாதித்தது. 1784ஆம் 
ஆணடின் பிட இந்தியச் 
ெட்டம், இராணுவ ைறறும் 
குடிமை அமைப்புகமள 
தனித்தனியாகப் பிரித்தது.

தாபன ஒரு நிலச்சுவான்தாரராக இருந்த 
காரன்வாலிஸ் பிரிடடிஷ் முமறமயப் பின்ேறறிய 
நிலப்பிரபுத்துவ முமறமய உருவாக்க 
நிமனத்தார். வருவாய வசூலிப்ேவபராடு 
கலந்துபேசி அவர் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார். 
இது ஜமீன்தார் என்கிற இம்டத்தரகர்கமள 
உருவாக்கியபதாடு ேயிரிடுபவாமரக் குத்தமக 
விவொயிகளாக ைாறறியது. இயக்கு�ர் 
குழுவின் அறிவுமரப்ேடி வங்காளம், பீகார், 
ஒரிொ ேகுதிகளின் ஜமீன்தார்களு்டன் அவர் 
ஏறேடுத்திக்நகாண்ட அமைப்பு முமறபய 
நிமலயான நிலவரி முமறயாக அறியப்ேடுகிறது. 
‘ொசுவதம்’ என்ேது நிலத்மத அளவிடடு 
அதனடிப்ேம்டயில் ஒவ்நவாரு ஜமீன்தாரும் 
அரசுக்கு வழங்க பவணடிய வருவாமய 
நிர்ணயம் நெயவதாகும். 1793இல் வங்காளம், 
பீகார், ஒரிொ ஆகிய ேகுதிகளுக்கு அந்த நிர்ணயம் 

நிரந்தரைாக்கப்ேட்டது. இம்முமறயின் மூலைாக 
வரி வசூலிப்போராக இருந்பதார் வாரிசுரிமை 
நகாண்ட ஜமீன்தார்களாக ைாறறி அரசு வழங்கிய 
நிலத்தின் ேயன்கமள அனுேவிக்கலானார்கள். 
நிர்ணயிக்கப்ேட்ட ைதிப்பிறகு பைலாக 
வசூலிக்கப்ேட்ட அமனத்மதயும் ஜமீன்தார்கள் 
மகயகப்ேடுத்திக் நகாண்டார்கள்.

ேத்நதான்ேதாம் நூறறாணடின் முதல் 
கால்நூறறாணடு நென்மன ைாகாணத்தின் நில 
வருவாய வரலாறறின் நதா்டக்கக் காலைாகும். 
ஆரம்ேத்தில் நேரும் ெர்ச்மெக்குப் பின் நிரந்தர 
நிலவரித் திட்டம் அறிமுகப்ேடுத்தப்ேட்டது. 
நெங்கல்ேடடு, பெலம், திணடுக்கல் ைாவட்டங்கள் 
ேல மிட்டாக்களாக பிரிக்கப்ேடடு அதிக நதாமகக்குக் 
பகடபோருக்கு வழங்கப்ேட்டது. அவ்வாறு 
நிலவுரிமை நேறபறார் பவளாண குடிகமள 
அப்புறப்ேடுத்தியமையால் ஓரிரு ஆணடுகளில் 
பதால்விமயபய எதிர்நகாண்டனர். ஆகபவ 
அம்முமற மகவி்டப்ேட்டது. அதன்பின் வருவாய 
வாரியம் (Board of Revenue) கிராைங்கமளக் 
குத்தமகக்கு விடும் முயறசிமய பைறநகாண்டது.

வில்லியம் நேணடிங் பிரபு காலத்தில் (1833) 
ைகல்வாரிமுமற அறிமுகப்ேடுத்தப்ேட்டது. இதன்ேடி 
நிலவருவாயக்கான ஒப்ேந்தம் நிலத்தின் 
உரிமையாளபராடு பைறநகாள்ளப்ேட்டது. ஆனால் 
நிலவரியானது ேயிர் ொகுேடி நெயேவரி்டமிருந்பத 
வசூலிக்கப்ேட்டது.

கிராைக் குத்தமக முமறயில், ேமழய 
வரிவசூல் வரலாறமற அடிப்ேம்டயாகக் நகாணடு 
ஒவ்நவாரு கிராைமும் மூன்று ஆணடுகளுக்குக் 
நகாடுக்க பவணடிய நதாமக நிர்ணயம் 
நெயயப்ேட்டது. மிராசுதார் முமற நிலவி வந்த 
ைாவட்டங்களில் நிலவரி வசூலிக்கும் நோறுப்பு 
மிராசுதார்களி்டம் நகாடுக்கப்ேட்டது. மிராசுதார்கள் 
இல்லாத ேகுதிகளில் கிராைத்தமலவரி்டம் 
நோறுப்பு ஒப்ேம்டக்கப்ேட்டது. இம்முமற 
பைாெைான ேருவநிமல, தானிய விமலக் 
குமறவு, குமறந்த கால குத்தமக முமற 
போன்ற காரணங்களால் பதால்வியம்டந்தது. 
போதிய விமளச்ெல் இல்லாத போது நைாத்த 
கிராைங்களும் வரி நெலுத்த முடியாைல் புலம் 
நேயர்வது என்ேது ொதாரணைாக நிகழ்ந்தது. அரசு, 
ைாவட்ட ஆடசியரின் துமணபயாடு அவ்வாறு 

காரன்வாலிஸ்
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புலம் நேயர்ந்பதாமர ைறுகுடியைர்த்த முயறசி 
பைறநகாள்ள பவணடியதாயிறறு.

1814ஆம் ஆணடு இயக்கு�ர் குழுவில் 
இரயத்துவாரி முமறமய அறிமுகப்ேடுத்துவது 
என்று முடிவு நெயயப்ேட்டது. இது ஆளு�ராக 
இருந்த தாைஸ் ைன்பறா என்ேவரால் 
உருவாக்கப்ேட்டது. பவளாண நிலத்தின் 
உரிமையாளரும்,  அதன் வரிகமள 
நெலுத்துேவரும் என்ற நோருள் நகாண்ட 
‘மரயயா’ என்ற அரபு வார்த்மதயின் ஆங்கில 

திரிபே ‘ரயத்’ (Ryot) ஆகும். ரயத் என்ற 
நொல்லிறகு உழவர் என்று நோருள். எந்த 
இம்டத்தரகரும் இல்லாைல் அரபெ ப�ரடியாகப் 
ேயிரிடுபவாரு்டன் நதா்டர்பு நகாள்வபத 
இம்முமறயாகும். நிலவரி நெலுத்தும் வமர 
விவொயம் நெயபவாரின் வெபை நிலமிருப்ேது 
உறுதி நெயயப்ேட்டது. வரி நெலுத்தாபதாமர 
நிலத்திலிருந்து அப்புறப்ேடுத்துவபதாடு 
அவர்களது கடடுப்ோடடிலிருந்த கால்�ம்ட, வீடு 
தனிப்ேட்ட உம்டமை போன்றமவ ேறிமுதல் 
நெயயப்ேட்டன. அரசு, ேயிர் நெயயப்ேட்ட 
ஒவ்நவாரு வயலிலிருந்தும் கிம்டக்ககூடிய 
வருவாமயக் கணித்தது. தானிய விமல ைாறறம், 
ெந்மதப்ேடுத்தும் வெதிகள், ோென வெதி போன்ற 
காரணிகமள அடிப்ேம்டயாகக் நகாணடு முப்ேது 
ஆணடுக்கு ஒருமுமற தீர்வு ைறு ேரிசீலமனக்கு 
உடேடுத்தப்ேட்டது. இரயத்துவாரி முமற 
நிலத்தில் தனியும்டமைமய அறிமுகப்ேடுத்தியது. 
தனிப்ேட்ட உம்டமையாளர்களின் நேயர் ேதிவு 
நெயயப்ேடடு ேட்டா வழங்கப்ேட்டது. அவர்கள் 
நிலத்மத விறேதறகும், அ்டைானம் மவப்ேதறகும், 
குத்தமகக்கு விடுவதறகும், உரிமைமய ைாறறிக் 
நகாடுப்ேதறகும் அனுைதிக்கப்ேடடிருந்தார்கள்.

17.3  துளைப்பளைத் திட்ைமும், வாரிசு 
உரிளை இழபபுக ககாள்ளகயும் 

க வ ர் ன ர்  ந ஜ ன ர ல் 
நவல்நலஸ்லி (1798-
1805) பிரிடடிஷ் ஆடசிமய 
உறுதி நெயயும் நோருடடு 
ஒரு முன்பனாக்கிய 
ந க ா ள் ம க ம ய 
பின்ேறறினார்.  அவர் 
சிறறரசுகமளப் போர் 
நவறறியின் மூலைாக வெப்ேடுத்தவில்மல. அதறகு 
ைாறாக அரெர்கமளப் நேயரளவிறகு அங்கீகரித்து 
அவர்களுக்கு ைானியம் வழங்கியபதாடு நைாத்த 
நிர்வாகத்மதயும் தன் வெப்ேடுத்தினார்.

நவல்நலஸ்லிக்கு முன்ோக இந்திய 
அரெர்கபளாடு கம்நேனி கூட்டணி அமைத்திருந்த 
நிஜாமும், அவத் �வாபும் பிரிடடிஷ் ேம்டகமளப் 
ேராைரிக்க ைானியம் நேறறிருந்தார்கள். 
ஆனால் அவ்வாறு ேராைரித்த ேம்டப்பிரிவுகள் 
அவர்களின் �ாடடு எல்மலகளுக்கு நவளிபய 
தான் நிறுத்தப்ேடடிருந்தன. ேராைரிப்புச் நெலவு 

நவல்நலஸ்லி

தாைஸ் ைன்பறா: தாைஸ் ைன்பறா 1780 இல் 
ைதராஸ் வந்தம்டந்தார். முதல் ேன்னிநரணடு 
வரு்டங்கள் அவர் ஒரு ேம்ட வீரராக மைசூர் 
போரில் ேங்பகறறார். அவர் 
ோரைஹொல் ேகுதியில் 
(பெலம் ைாவட்டம்) 1792 
முதல் 1799 வமரயிலும், 
கன்ன்ட ேகுதியில் 1799 
முதல் 1800 வமரயிலும் 
ே ணி யி லி ரு ந் த ா ர் . 
பிரித்நதடுக்கப்ேட்ட ைாவட்டங்களான க்டப்ோ, 
கர்னூல், சித்தூர், அனந்தபூர் ஆகியவறறிறகு 
ஆடசியராக ேணி புரிந்தார். இக்காலத்தில்தான் 
அவர் இரயத்துவாரி முமற ேறறி பயாசிக்கலானார். 
அவர் 1820 ஆம் ஆணடு நைடராஸ் ைாகாணத்திறகு 
ஆளு�ராக நோறுப்பேறறு அதன் பின் ஏழு 
வரு்டங்கள் பெமவயாறறினார். அப்போது 
1822 ஆம் ஆணடில் இரயத்துவாரி முமறமய 
நெம்மையாக அறிமுகப்ேடுத்தி நெயலூடடினார். 
அவர் ஆளு�ராக இருந்த காலத்தில் கல்விக்கு 
முக்கியத்துவம் நகாடுத்தபதாடு கல்விக்கான 
நெலவீனங்கமள எதிர்காலத்திறகான 
முதலீ்டாகபவ கருதினார். அவர் நிர்வாகத்தில் 
இந்தியர்கள் நேருைளவில் ேங்காறறுவமத 
ஆதரித்தார். அவர் ஜுமல 1827 ஆம் ஆணடு 
கர்னூலில் அமைந்துள்ள ேடடிக்நகாண்டாவில் 
காலரா ப�ாயால் ோதிக்கப்ேடடு உயிரிழந்தார். 
ைக்களிம்டபய பிரேலைாகியிருந்த ஆளு�ரான 
அவரின் நிமனவாக ேல நிமனவி்டங்கள் 
எழுப்ேப்ேட்டபதாடு, குழந்மதகள் ேலருக்கும் 
அவரது நேயர் சூட்டப்ேட்டது. நோது 
ைக்களி்டமிருந்து வசூலிக்கப்ேட்ட ேணத்திலிருந்து 
அவரது சிமல வடிவமைக்கப்ேடடு 1839 ஆம் 
ஆணடு நென்மனயில் நிறுவப்ேட்டது. 

தாைஸ் ைன்பறா
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ேணைாகபவ வழங்கப்ேட்டது. ேணப்ேடடுவா்டா 
குறித்த ப�ரத்தில் �்டந்பதறாதபோது சிக்கல் 
எழுந்தது. இம்முமறமய நவல்நலஸ்லி 
துமணப்ேம்டத் திட்டத்தின் மூலம் 
விொலைாக்கியபதாடு மஹெதராோத், மைசூர், 
லக்பனா, ைராத்திய பேஷ்வா, போன்ஸ்பல 
(பகாலாப்பூர்), சிந்தியா (குவாலியர்) போன்ற 
அரசுகமளயும் அரெர்கமளயும் அதன் கீழ்க்நகாணடு 
வந்தார்.

துமணப்ேம்டத் திட்டத்தின் கூறுகளாவன 
(அ) கூட்டணிக்குள் வரும் இந்திய ஆடசியாளர் 
தனது நொந்தப் ேம்டகமள கமலத்து விடடு 
பிரிடடிஷ் ேம்டகமள ஏறேபதாடு அவர்கள் 
அனுப்பும் அதிகாரி ஒருவமர ஸ்தானிகராக 
(Resident) ஏறக பவணடும். (ஆ) பிரிடடிஷ் 
ேம்டகளுக்கான ேராைரிப்புச் நெலமவ ஏறக 
பவணடும். அது முடியாதபோது ைாகாணத்தின் 
ஒரு ேகுதிமய பிரிடடிஷார் வெம் ஒப்ேம்டக்க 
பவணடும். (இ) ோதுகாப்புக்கு உடேட்ட அரெர் 
பிற ஐபராப்பிய �ாடுகளு்டனான நதா்டர்மேத் 
துணடித்துக் நகாள்ள பவணடும். அதிலும் பிநரஞசு 
நிர்வாகத்பதாடு நதா்டர்பு இருக்கக்கூ்டாது. 
(ஈ) பிரிடடிஷார் அனுைதியில்லாைல் ைறற 
ஐபராப்பியமர ேணியிலைர்த்தக்கூ்டாது. 
(உ) பிற இந்திய அரசுகபளாடு கம்நேனியின் 
அனுைதியில்லாைல் பேச்சுவார்த்மதகளில் 
ஈடுே்டக்கூ்டாது. (ஊ) எந்த அரசும் பிற 
அரசுகளின் உள்�ாடடு பிரச்சிமனகளில் 
தமலயி்டக்கூ்டாது. இவ்வாறு சுபதெ அரசுகள் 
தங்கள் இமறயாணமைமய இழந்து அரசியல் 
ைறறும் இராணுவ விவகாரங்களில் கம்நேனிமய 
ொர்ந்திருக்கும் நிமல உருவாக்கப்ேட்டது.

துமணப்ேம்டத் திட்டம் கம்நேனி அரசின் 
இராணுவ ேலத்மத உயர்த்தியபதாடு அதன் 
ஒடடுநைாத்தத் திறமனயும் கூடடியது. அதன் 
உ்டனடி விமளவு என்ேது நொந்த �ாடடில் 
ஆயிரக்கணக்கான நதாழில் முமற போர் வீரர்கள் 
பவமல இழந்தபத ஆகும். அவ்வாறு கட்டவிழ்த்து 
வி்டப்ேட்ட வீரர்கள் நகாள்மளயர்களாக 
ைாறினார்கள். பிண்டாரிகளின் (கூட்டைாக 
சூமறயாடுபவார்) எணணிக்மக துமணப்ேம்டத் 
திட்டத்திறகு பின் கணிெைாக உயர்ந்தது. 
அரெர்களுக்கு வாக்குறுதிகள் வழங்கியபோதும், 
ோதுகாப்பிறகுள்ளிருந்த ேல அரசுகளின் நிர்வாகம் 
திறம்ே்ட இல்மல எனக் குறறம் சுைத்தி அவறமற 
இலகுவாக இமணப்ேதும் �்டந்பதறியது. 

ைாகாணம் (Presidency) என்ேதறகும் ைாநிலம் 
(Province) என்ேதறகுைான பவறுோடு: 
கிழக்கிந்தியக் கம்நேனியாரின் தமலமை நிர்வாக 
அதிகாரியின் அலுவலகம் அமையப் நேறறிருக்கும் 
இ்டம் ைாகாணம் ஆகும். அவ்விதத்தில் நென்மன, 
ேம்ோய, கல்கத்தா ஆகியமவ ைாகாணங்கள் 
ஆகும். பின்னர் இம்ைாகாணங்கமள 
நிர்வகிப்ேதில் சிரைங்கள் ஏறேட்டதால் ைத்திய 
ைாநிலம், ஒருங்கிமணந்த ைாநிலம் போன்ற 
பிராந்தியங்கள் உருவாக்கப்ேட்டன.

வாரிசு உரிளை இழபபுக ககாள்ளக
இந்து ெம்பிரதாயங்களின்ேடி, 
வாரிசில்லாத ைன்னர் 
ஓர் ஆண ைகமவத் 
தத்நதடுக்க முடியும். 
அவ்வாறு தத்நதடுக்கப்ேட்ட 
ைகனுக்குச் நொத்தில் 
முழு சுவீகார உரிமையும் 
உணடு. இச்சூழலில் 
உச்ெ அதிகாரத்திறகு 
( இ ங் கி ல ா ந் தி ற கு ) 
கடடுப்ேட்ட ஒரு சிறறரசு 
அவ்வதிகாரத்தின் அனுைதி 
நேறாைல் வாரிசுகமள நியமிக்க முடியுைா என்கிற 
பகள்வி எழுந்தது. ்டல்நஹெௌசியின் வரவுக்கு 
முன்புவமர கம்நேனி அரசின் அனுைதிமய 
சுவீகாரத்திறகு முன்போ, பின்போ அரெ குடும்ேத்தினர் 
நேறறு வந்தனர். ஆனால் ்டல்நஹெௌசிபயா இம்முமற 
உச்ெேடெ அதிகாரத்தின் ோர்மவக்கு நென்றால் 
ெட்டபூர்வைான சிக்கமல எதிர்நகாள்ளலாம் என்று 
நிமனத்தார். அவ்வாறு இருக்குைாயின் சுவீகார 
வாரிசுகள் அரியமண ஏறுவது கம்நேனி அரொல் 
நெல்லாதது என்று பிரக்டனப்ேடுத்தப்ே்டவும் 
வாயப்பிருந்தது.

வாரிசு உரிமை இழப்புக் நகாள்மகயின் 
கீழ் முதலில் வீழ்ந்த அரசு ெதாரா ஆகும். 
ெதாராவின் ைன்னரான ஷாஜி இறந்த பின் (1848) 
அவரது சுவீகார வாரிமெ ்டல்நஹெௌசி அங்கீகரிக்க 
ைறுத்தார். ஜான்சியின் அரெர் கங்காதர்ராவ் 
�வம்ேர் 1853இல் இறந்த ைறுகணபை 
அவ்வரசு ்டல்நஹெௌசியால் இமணக்கப்ேட்டது. 
(விதமவயான அவரது ைமனவி இராணி 
லடசுமிோய 1857 நேருங்கிளர்ச்சியின் போது 

்டல்நஹெௌசி
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நோறுப்பு கம்நேனிக்கு இல்மல என்ற நகாள்மக 
முடிமவப் பின்ேறறினார். ஆக, துமணப்ேம்டத் 
திட்டத்தின் கீழ் ைக்கள் ஆடசியாளர்கள் மீது 
அதிருப்தி நகாண்டாபலா, அணம்ட அரசு 
நோறாமையால் சூழ்ச்சியில் ஈடுேட்டாபலா ோதிப்பு 
எதுவும் ஆடசி நெயபவாருக்கு ஏறே்டவில்மல. 
குறுந்தமலமைகளால் பிரித்து ஆடசி 
நெயயப்ேடடுவந்த கத்தியவார் ேகுதிமயயும் 
ைத்திய இந்தியப் ேகுதிமயயும் கம்நேனி 
ந�ருங்கிய கணகாணிப்பில் மவத்திருப்ேது 
தவிர்க்க முடியாததாயிறறு.

துமணப்ேம்டத் திட்டத்தின் கீழ் கம்நேனி 
ராணுவம் இந்திய ஆடசியாளர்கமள உள்�ாடடு 
கலகங்களிலிருந்தும், பிற ோதிப்புகளிலிருந்தும் 
காத்தது. மஹெதராோத்தின் சில ேகுதிகள் 
நிஜாமின் கடடுோடடிலிருந்து விடுேட்ட அபரபியப் 
ேம்டகளின் ஆதிக்கத்தில் இருந்தன. பிரிடடிஷ் 
ேம்டப்பிரிவின் உதவிபயாடு அபரபிய வீரர்கள் 
ேணிய மவக்கப்ேட்டார்கள். மைசூர் அரசில் 
1830ஆம் ஆணடு நிதி நிர்வாக முமறபகடடில் 
அரெர் ஈடுேட்டார் என்ற காரணத்மத முன்மவத்து 
ஏறேட்ட கிளர்ச்சிமய நவல்நலஸ்லிபயாடு 
நெயதுநகாண்ட ஒப்ேந்தத்தின் மூலம் கம்நேனி 
தமலயிடடு ெரி நெயதது. கவர்னர் நஜனரலாக 
இருந்த வில்லியம் நேணடிங் அரெமர அமனத்துப் 
நோறுப்புகளிலிருந்தும், அதிகாரத்திலிருந்தும் 
விடுவித்து ைார்க் கப்ேன் என்ேவரி்டம் நிர்வாகப் 
நோறுப்மே ஒப்ேம்டத்தார். குவாலியரின் 
வாரிசு இளம் வயதினர் என்ேதால் நிர்வாகம் 
கடடும்டந்து, அரெமவயில் பகாஷ்டிகள் பதான்றி 
அவர்களுக்குள் கடுமையாகச் ெணம்டயிடடுக் 
நகாண்டார்கள். இராணுவபைா கடடுப்ோடடிறகு 
அப்ோறேடடு நெயலிழந்து கி்டந்தது. எல்லன்ேபரா 
வலிமையான ேம்டகபளாடு வந்து பெர்ந்தார். 
அவரது ேம்டகமள உள்ளூர் ேம்டகள் 
எதிர்த்தன. ைகாராஜ்பூர் போரில் உள்ளூர் 
இராணுவம் பதாறகடிக்கப்ேடடு 1843ஆம் 
ஆணடில் ேம்ட ேலத்மதக் குமறத்துக்நகாள்வது 
உள்ளிட்ட நிேந்தமனகபளாடு புதிய வழிமுமற 
நைாழியப்ேட்டது. 

்டல்நஹெௌசியின் வாரிசு இழப்புக்நகாள்மக 
பிரிடடிஷாரின் ப�ரடிக் கடடுோடடிறகுள்ளிருந்த 
ேகுதிமய விரிவாக்கியது. இமணக்கப்ேட்ட 
ஒவ்நவாரு ேகுதியிலும் இந்திய ைன்னர்களால் 
ஆடசி நெயயப்ேடடு வந்த அரசுகளின் மீதான 
கம்நேனியின் அதிகாரம் ஓங்கியது.

நேரும் ேங்காறறினார்.) குழந்மதகள் இல்லாைல் 
ரகுஜி போன்ஸ்பல 1853இல் ைமறந்தார். 
�ாக்பூர் உ்டனடியாகக் கம்நேனி ஆடசியில் 
இமணக்கப்ேட்டது. ைராத்தியர்களின் கம்டசி 
பேஷ்வா 1851இல் காலைானார். அவர் 
முப்ேத் மூன்று வரு்டம் கம்நேனி நகாடுத்த 
ஓயவூதியத்மதப் நேறறிருந்தார். ஆனால் 
்டல்நஹெௌசிபயா அவரது வாரிொன �ானா 
ொகிப்பிறகு ஓயவூதியம் நகாடுக்க ைறுத்தார். 
இவ்வாறாக வாரிசு உரிமை இழப்புக் நகாள்மக 
�ாடு பிடிக்கும் உத்தியாகச் நெயல் வடிவம் 
நேறறது. எனினும் பிரிடடிஷ் முடியரசு இந்திய 
�ாடடின் நோறுப்மே ஏறற பின் இக்நகாள்மக 
திரும்ே நேறப்ேட்டது.

17.4  சுலேச அரசுகளும் 
ஆங்கிலேயரின் லைோதிககமும்

பிளாசிப் போருக்குப்பின் (1757) கம்நேனி தன்மன 
விரிவுேடுத்தும் முகைாக இரடம்ட ஆடசி முமறமய 
உருவாக்கியது. இம்முமறயின் கீழ், பைலளவில் 
ஓர் அதிகாரைறற அரெமர மவத்துக்நகாணடு 
அவரது பின்புலத்தில் கம்நேனி அதிகாரிகள் 
நெயலாறறினர். நகாள்மகயளவில் கம்நேனி, 
தன்மன திவானாக (வரி வசூலிக்கும் அதிகாரம்) 
ைடடும் நொல்லிக்நகாண்டாலும் முழு அதிகாரமும் 
அதனி்டபை குவிந்திருந்தது. கிமளவால் 
உறுதியளிக்கப்ேடடிருந்த முகலாய ைன்னருக்குச் 
நெலுத்தபவணடிய கப்ேம் நிறுத்தப்ேட்டதன் 
மூலம் இவ்வதிகாரம் வலியுறுத்தப்ேட்டது. 
கடித அளவிலான ைரியாமதமயக்கூ்டக் 
காரன்வாலிஸ் நகாடுக்க ைறுத்தார். நவல்நலஸ்லி 
பைலும் ந�ருக்கடிமயக் கூடடும் வணணைாக 
பிரிடடிஷாருக்குச் ொதகைாகத் துமணப்ேம்டத் 
திட்டத்மதக் கம்டபிடித்தார். அதமன 
மஹெதராோத், பூனா, மைசூர் போன்ற முக்கிய 
அரசுகமள ஏறக மவத்தார். 

கவர்னர் நஜனரலாக 1813ஆம் 
ஆணடு ேதவிபயறற பஹெஸ்டிங்ஸ் முகலாய 
முத்திமரமயப் (நைாயரா) ேரிவர்த்தமனகளில் 
தவிர்த்தார். கம்நேனியின் உம்டமைகள் மீது 
முகலாய ைன்னர் இரண்டாம் அக்ேர் நெலுத்திவந்த 
ஆதிக்கத்மத நிறுத்திக்நகாள்ளாவிட்டால் 
அவமரத் தான் ெந்திக்க முடியாது என்றார். 
பஹெஸ்டிங்ஸ் இந்திய அரசுகமள நிர்வகிக்கும் 
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வாயந்தவர்கமளயும் ப�ர்மையானவர்கமளயும் 
ேணியைர்த்த வழிவமக நெயதார். கம்நேனி 
அதிகாரிகளுக்குச் நொறே ெம்ேளத்மத 
வழங்கிவிடடு அவர்கமளத் தனியாக வியாோரம் 
நெயய அனுைதித்த ேமழய �ம்டமுமறக்கு 
முறறுப்புள்ளி மவத்தார். திறமையின் 
அடிப்ேம்டயில் ேணிவழங்கியபோதும், 
இந்தியர்கள் ேணியாறறத் தகுதியறறவர்கள் 
என்று கருதியதால் அவர்கமளப் ேணிக்கு அைர்த்த 
ைறுத்தார்.

ஒவ்நவாரு ைாவட்டமும் தானாக்களாகப் 
(காவல் நிமலயம்) பிரிக்கப்ேட்டது. 
ஒவ்நவாரு தானாவும் இந்தியர் ஒருவரால் 
வகிக்கப்ேட்ட தபராகா என்ற ேதவியின் கீழ் 
மவக்கப்ேடடிருந்தது.  காரன்வாலிஸின் 
காவல் துமற நிர்வாக முமற பின்னர் பைலும் 
நைருபகறறப்ேட்டது. நீதியதிகாரத்திறகும் 
வருவாய அதிகாரத்திறகுமிம்டபயயான 
தி்டைான பிரிவு மகவி்டப்ேட்டது. ஆடசியபர நீதி 
வழங்குேவராகவும் நெயலாறறத் துவங்கினார். 

குடிமை ைறறும் நீதி நிர்வாகத்மதப் 
ேணேடுத்திய காரன்வாலிஸ் கம்நேனி ஊழியரின் 
கல்விமய பைம்ேடுத்த போதிய அக்கமற 
நெலுத்தவில்மல. நவல்நலஸ்லிபயா அவர்களின் 
கல்வி ைறறும் பைம்ோடடுக்கும் முக்கியத்துவம் 
நகாடுத்தார். இங்கிலாந்தின் தாராளவாதக் 
கல்வி முமறபயாடு இந்தியரின் நைாழி, 
ெட்டங்கள், ேழக்கவழக்கங்கள் போன்றவறமறக் 
குடிமைப் ேணியாளர்கள் அறிந்திருத்தல் �ன்று 
என அவர் கருதினார். இந்ப�ாக்கத்பதாடு 
கல்கத்தாவின் வில்லியம் பகாடம்டயில் 1800இல் 
ஒரு கல்லூரி துவங்கப்ேட்டது. கம்நேனியின் 
குடிமைப் ேணியாளர்களுக்கு இங்கு மூன்று 
வரு்ட காலப் ேயிறசி வழங்கப்ேட்டது. ேல 
ஐபராப்பியப் பேராசிரியர்களும் எணேது 
இந்தியப் ேணடிதர்களும் இங்குப் ேணிபுரிந்தனர். 
இதுபவ வங்காளக் கிழக்கத்தியப் ேள்ளியாக 
உருநவடுத்தது. கிழக்கிந்தியக் கல்லூரி 1806இல் 
இங்கிலாந்தில் துவக்கப்ேட்டது. வில்லியம் 
பகாடம்ட கல்லூரியின் அடிநயாறறி, எல்லிஸ் 
என்ேவர் தூய ஜார்ஜ் பகாடம்டக் கல்லூரிமய 
(1812) நென்மனயில் உருவாக்கினார். இங்குதான் 
நதன்னிந்திய நைாழிகள் ெைஸ்கிருதத்பதாடு 
நதா்டர்பில்லாத சுதந்திரைான தனிநைாழிக் 
குடும்ேத்மதச் பெர்ந்தமவ என்னும் கருத்தாக்கம் 
முதன்முதலில் உருவாக்கப்ேட்டது.

17.5  குடிளை ைற்றும் நீதி 
நிர்வாகங்களில் ஏற்்படுத்ேப்பட்ை 
சீர்திருத்ேங்கள் 

நீதிேதியும், கிழக்கத்திய சிந்தமன ைரமே 
ஏறறவருைான வில்லியம் பஜான்சின் 
உதவியிமனப் நேறறு காரன்வாலிஸ் கம்நேனி 
நிர்வாகத்மதக் கட்டமைத்தார். குறறம் �்டப்ேமதக் 
கணடுபிடிக்கவும், தண்டமன வழங்கவும் ஒரு 
சீரிய முமறமய அறிமுகப்ேடுத்தியதன் மூலைாக 
கிமளவ் உருவாக்கிய இரடம்ட ஆடசி முமறமய 
முடிவு நகாணடு வந்தார். வரி வசூலிக்கும் 
நோறுப்மேப் நோது நிர்வாகத்திலிருந்தும், 
நீதித்துமறயிலிருந்தும் பிரித்தார். ஆடசியர்கமள 
(Collectors) வரி வசூலிக்க ைடடுபை ேணித்து, 
அவர்கமள நீதி வழங்கும் நோறுப்பிலிருந்து 
விடுவித்தார். குறறவியல், உரிமையியல் 
நீதிைன்றங்கள் முழுமையாகச் சீரமைக்கப்ேட்டன. 
நீதித்துமறயின் உச்ெங்களாக ெதர் திவானி 
அதாலத்தும், ெதர் நிஜாைத் அதாலத்தும் 
திகழ்ந்தன. குறறவியல், குடிமையியல் நீதியில் 
உச்ெேடெ முமறயீடடு நீதிைன்றங்களான 
இமவ கல்கத்தாவில் அமையப்நேறறு 
கவர்னர் நஜனரல் உள்ளிட்ட குழுவினரால் 
வழி�்டத்தப்ேட்டன. அவறறின் கீழ் �ான்கு 
பிராந்திய முமறயீடடு நீதிைன்றங்கள் கல்கத்தா, 
தக்காணம், மூர்ஷிதாோத், ோடனா ஆகிய 
இ்டங்களில் அமைக்கப்ேட்டன. இந்நீதிைன்றங்கள் 
ஒவ்நவான்றினுக்கும் மூன்று ஐபராப்பிய 
நீதிேதிகளும், அவர்களுக்கு உதவி புரிய ஓர் 
இந்திய வல்லுனரும் நியமிக்கப்ேட்டார்கள். 
இந்நீதிைன்றங்களின் கீழ் ஒரு ஐபராப்பிய 
நீதிேதிமயயும், அவருக்குத் துமணயாகச் சில 
இந்தியர்கமளயும் உள்ள்டக்கிய ைாவட்ட ைறறும் 
�கர நீதிைன்றங்கள் இயங்கின. ஒவ்நவாரு 
ைாவட்டத்திலும் நேரு�கரிலும் ஓர் நீதிைன்றம் 
அமைந்தது. அவறறின் கீழ் இந்திய நீதிேதிகமளக் 
நகாண்ட முன்சீப் நீதிைன்றங்கள் இயங்கின. 
சீரியல் (சிவில்) வழக்குகளில் இஸ்லாமியச் 
ெட்டங்கள் பின்ேறறப்ேட்டன. குறறவியல் 
வழக்குகளில் நதா்டர்பும்டயவரின் ெையப் 
பின்னணியிமனப் நோறுத்து இந்து ெட்டமும், 
இஸ்லாமிய ெட்டமும் பின்ேறறப்ேட்டன. 

க ா ர ன் வ ா லி ஸி ன்  த ம ல ய ா ய 
ேங்களிப்ோனது குடிமைப் ேணிகளின் 
சீர்திருத்தபை ஆகும். அவர் திறமை 
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(ெ்டங்கு முமறயாக நகாள்மளயடிப்ேமதயும், 
நகாமல நெயவமதயும் வழக்கைாகக் 
நகாணடிருந்தவர்கள்) அழிக்கவும், ெதி முமறமய 
ஒழிக்கவும், கல்வி பைம்ோடடுக்காகப் ேல 
ேள்ளிகமளயும் கல்லூரிகமளயும் திறக்கத் 
தமலப்ேட்டார். கல்கத்தா ைருத்துவக் கல்லூரிமய 
1835இல் துவங்கினார். இக்கல்லூரியின் 
ைாணவர்கள் தங்கள் ேடிப்மே முடிக்கும் 
நோருடடு 1844ஆம் ஆணடு லண்டனுக்கு 
அனுப்ேப்ேட்டார்கள். 1845இல் ேம்ோயில் கிராணட 
ைருத்துவக் கல்லூரி நிறுவப்ேட்டது. தாம்ென் 
நோறியியல் கல்லூரி 1847ஆம் ஆணடு ரூர்க்கியில் 
பதாறறுவிக்கப்ேட்டது. கல்கத்தாவில் 1849இல் 
நேணகளுக்கான ேள்ளி துவங்கப்ேட்டது.

ேட்டயம் (charter) என்ேது ஒரு �ாடடின் 
இ ம ற ய ா ண ம ை  அ தி க ா ர த் ம த 
மையைாகக்நகாணடு ெகல அதிகாரங்களும், 
ெலுமககளும் உள்ள ஒரு வணிக 
நிறுவனத்மதபயா, ேல்கமலக்கழகத்மதபயா, 
�கரத்மதபயா உருவாக்க வழங்கப்ேடும் 
ெட்டைாகும். கிழக்கிந்தியக் கம்நேனி, ைகாராணி 
எலிெநேத் 1600இல் வழங்கிய ேட்டயத்தின் மூலம் 
துவங்கப்ேட்டது. வாரன் பஹெஸ்டிங்ஸ் கவர்னர் 
நஜனரலாக 1773ஆம் ஆணடு ேதவிபயறறது 
முதல் இருேது ஆணடுகளுக்கு ஒருமுமற 
இப்ேட்டயம் புதுப்பிக்கப்ே்ட பவணடியது 
அவசியைானது. பிரிடடிஷ் முடியாடசியின் ப�ரடி 
நிர்வாகத்தின் கீழ் இந்தியா வருவதறகு முன்பு 
வழங்கப்ேட்ட 1853ஆம் ஆணடின் ேட்டயச்ெட்டபை 
கம்டசியானது ஆகும்.

நைக்காபல ஒரு ெட்ட உறுப்பினராக 
1835ஆம் ஆணடில் இந்தியாமவ வந்தம்டந்தார். 
அவர் கல்விக்குழுைத்தின் தமலவராக 
நியமிக்கப்ேட்டார். அவருக்கு உள்�ாடடுக் கல்வி மீது 
ைதிப்பிருக்கவில்மல. நைக்காபல ஆங்கிலவழிக் 
கல்விமய ஆதரித்துப் ேரிந்துமரத்ததால் அரசு 
ஆங்கில நைாழிமயப் ேயிறறு நைாழியாகவும் 
அலுவலக நைாழியாகவும் ஏறறுக்நகாண்டது. 

்டல்நஹெௌசியும் கல்வி வளர்ச்சியில் 
அக்கமற காடடினார். அவர் வ்டகிழக்கு 
ைாகாணத்தின் துமண ஆளு�ர் (1843-53)  
பஜம்ஸ் தாைஸினால் உருவாக்கப்ேட்ட 
தாயநைாழிக் கல்விமுமறக்கு ஆதரவு நகாடுத்தார். 

17.6  கம்க்பனி ஆட்சியில் கல்வி 
வைர்ச்சி 

நைௌல்வி ஒருவரின் துமணபயாடு 
வாரன் பஹெஸ்டிங்ஸ் ஒரு ைதரொமவ 
உருவாக்கியபத பிரிடடிஷார் கல்விக்கு ஆறறிய 
முதல் நதாணடு ஆகும். இம்ைதரொ �ாறேது 
ைாணவர்கமளக் நகாணடு துவங்கப்ேடடு 
அவர்களுக்கு உதவித்நதாமகயும் வழங்கியது. 
இஸ்லாமியர்களுக்கு வாரன் பஹெஸ்டிங்ஸ் 
நெயதது போன்ற பெமவமய இந்துக்களுக்கு 
பைறநகாள்ள அவருக்குப் பின் நோறுப்பேறபறார் 
தயாராக இருந்தனர்.  காரன்வாலிஸ் 
வாரணாசியில் ஒரு ெைஸ்கிருதக் கல்லூரிமய 
(1791) நிறுவினார். அதன் பின் வந்த இருேது 
ஆணடுகளில் நேரிய �்டவடிக்மககள் எமதயும் பிற 
ஆளு�ர்கள் பைறநகாள்ளவில்மல. கம்நேனியின் 
�லம் கருதி இந்தியாவில் கல்வி வளர்ச்சிமய 
பைறநகாள்வது விரும்ேத்தக்கது அல்ல என்பற 
நிமனத்து நெயல்ேட்டது. பின்னர் 1813ஆம் 
ஆணடு நவளியி்டப்ேட்ட ேட்டயச்ெட்டத்தில் 
நதளிவான கல்விக் நகாள்மகமய உருவாக்க 
பவணடுநைன வலியுறுத்தப்ேட்டது. பஹெஸ்டிங்ஸ் 
கவர்னர் நஜனரலாகப் நோறுப்பேறற 
பின் கிறித்தவ ெையத் நதாண்டாறறுபவார் 
மூலைாகத் தாயநைாழிக் கல்வியின் வளர்ச்சிமய 
ஊக்குவித்தார். கல்கத்தாவில் 1817ஆம் 
ஆணடு ஆங்கில நைாழிமயயும் பைறகத்திய 
அறிவியமலயும் ஆதரித்த இந்தியரின் 
எணணபவாட்டத்மதப் பூர்த்தி நெயயும் விதைாகத் 
துவக்கப்ேட்ட இந்து கல்லூரிக்கு அவபர 
புரவலரானார். அநலக்ொண்டர் ்டஃப் போன்ற 
கிறித்தவ ெையப்ேணியாளர்களும் கல்விமய 
வளர்த்நதடுக்கத் தூணடுபகாலாக இருந்தனர். 
பஹெஸ்டிங்ஸின் தாராளப்ோர்மவயும், அதன் 
விமளவாக 1799இல் ேத்திரிமககளுக்கு 
விதிக்கப்ேடடிருந்தக் கடடுப்ோடு தளர்த்தப்ேட்டதும் 
கல்வி வளர்ச்சியில் ோராடடுக்குறிய 
�்டவடிக்மககளாகும். இச்சூழலில்தான் 1818ஆம் 
ஆணடு வங்காள வாராந்திர இதழ் ‘ெைாச்ொர் 
தர்ேன்’ துவங்கப்ேட்டது. 

இந்திய ைக்களின் வளர்ச்சிமயயும் 
பைம்ோடம்டயுபை 1833ஆம் ஆணடின் 
ேட்டயச்ெட்டம் வலியுறுத்தியது. ஒருங்கிமணந்த 
பிரிடடிஷ் இந்தியாவின் முதல் கவர்னர் 
நஜனரலான வில்லியம் நேணடிங் ெமூக 
சீர்திருத்தத்தின் நோருடடு தக்கர்கமள (Thuggee) 
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ேல்கமலக்கழகங்களும் பதாறறுவிக்கப்ேட்டன. 
்டல்நஹெௌசி நைக்காபலயின் நகாள்மகமய 
ைாறறி, தாய நைாழியிலும் கல்வி நிமலயங்கள் 
உருவாவமத ஆதரித்தார். அவர் ொதி 
ெையப் ோகுோடு ோர்க்காைல் தனியாரின் 
கல்விச்பெமவமய ஆதரிக்கும் விதைாக கல்விச் 
பெமவயில் ஈடுேட்ட தனியாருக்கும் ைானியம் 
வழங்கினார்.

ொர்லஸ் உடடின் ‘கல்வி அறிக்மக (1854) 
ஆரம்ேக்கல்வி முதல் உயர்நிமலப் ேள்ளிமயயும், 
கல்லூரிப் ேடிப்மேயும் உள்ள்டக்கிய 
ஒரு விரிவான வமரவாகும். நோதுக் 
கல்வித்துமற துவங்கப்ேடடு மூன்று ைாகாணத் 
தமல�கரங்களிலும் ஒரு ேல்கமலக்கழகம் 
நிறுவப்ேட்டது. இதன் நதா்டர்ச்சியாகபவ 1857இல் 
நென்மன ேல்கமலக்கழகமும் ேம்ோய, கல்கத்தா 

கைககாலே
இந்திய இலக்கியம், தத்துவம், ைருத்துவம் இவறறில் எதிலும் நைக்காபல �ல்லவறமற 
காணவில்மல. 1835ஆம் ஆணடு அவர் எழுதிய கல்வி குறித்த குறிப்பில் நைக்காபல 
கீழ்கண்டவாறு எழுதுகிறார் (இக்குறிப்பு நேரும்  விவாதத்திறகு உரியது):

….எனக்கு அரபு நைாழியும் நதரியாது, ெைஸ்கிருதமும் நதரியாது. ஆனால் அரபு, ெைஸ்கிருத 
நைாழிகளில் சிறப்ோனமவயாகக் கருதப்ேடும் நூல்களின் நைாழியாக்கங்கமளப் 
ேடித்திருக்கிபறன். எனது �ாடடிலும், இங்கும் (இந்தியாவில்) கிழக்கத்திய நைாழிகளில் 
புலமை நேறற ைனிதர்களு்டன் உறவாடியிருக்கின்பறன். �ல்லபதார் ஐபராப்பிய 
நூலகத்தில் உள்ள ஓர் அலைாரியில் இருக்கும் நூல்கள் அபரபியாவிலும், இந்தியாவிலும் உள்ள அமனத்து 
இலக்கிய நூல்களுக்கும் ெைம் என்ேமத அவர்களுள் ஒருவர்கூ்ட ைறுக்கைாட்டார்கள்.

…. �ைக்கு முன் உள்ள பகள்வி இதுதான்: �ம்மும்டயவறறிறகு ஒப்ோக புத்தகங்கள் எந்த ஒரு ோ்டத்திறகும் 
இல்லாதபோது �ைக்குள்ள அதிகாரத்மதப் ேயன்ேடுத்தி இந்த நைாழி [ெைஸ்கிருதம்]மய �ாம் கறறுக்நகாடுக்க 
முடியுைா?

….ஐபராப்பிய அறிவியமலக் கறறுக்நகாடுக்க முடியும்போது, ஐபராப்பிய முமறகளிலிருந்து ைாறுேடுகிற அமனத்தும் 
பைாெைானமவ என்ற கருத்து எங்கும் நிலவும்போது, பைன்மைமிக்க தத்துவம், உணமையான வரலாறு �ம்ைால் 
ஆதரிக்கப்ேடும்போது, நோதுைக்கள் �லத்திறகு பக்டான ஒன்மற ஆதரிக்க முடியுைா?

…. ஆங்கிபலய குதிமரக்கு லா்டங் கடடுேவன் கூ்ட �ானத்தக்க ைருத்துவக் பகாடோடுகள், வானியல், 30 அடி உயர 
ைன்னர்கள், முப்ேதாயிரம் ஆணடுகள் ஆண்டனர் என்ற வரலாறு, அமிர்த, ோறக்டல்கமளயும் நகாண்ட புவியியல் 
போன்றமவ ஆங்கிபலயரது உணடு உமறவி்டப்ேள்ளியில் ேடிக்கும் சிறுமிகளுக்குக்கூ்ட சிரிப்மே உண்டாக்கும்.

…. அரபு, ெைஸ்கிருத நைாழிகளில்தான்  ேலநூறு மில்லியன் ைக்களால் புனித நூல்கள் எழுதப்ேடுகின்றன. எனபவ 
அவ்வடிப்ேம்டயில் ஊக்குவிக்கப்ே்ட பவணடும் எனச் நொல்லப்ேடுகிறது. உறுதியாக பிரிடடீஷ்-இந்திய அரசின் 
க்டமை ைத ெம்ேந்தப்ேட்டவறறில் �டுநிமலபயாடும் ெகிப்புத்தன்மைபயாடும் நெயல்ேடுவதுதான். உள்�ாடடு 
ைக்கமளக் கிறித்தவர்களாக ைதைாறறம் நெயபவார்க்கு  �ாம் ஆதரவு தர ைறுக்கிபறாம்; எப்போதும் ைறுப்போம் என 
�ான் �ம்புகிபறன். இவ்வாறு �ாம் �்டந்துநகாள்ளும்போது எவ்வாறு நிச்ெயைாக, நகளரவைாக அரசு நிதியிலிருந்து 
வாரி வீசி ஓர் கழுமதமயத் நதாட்டால் எப்ேடி சுத்தப்ேடுத்துவது, பவதத்தின்  எப்ேகுதியின் உமரமய ஓர் 
ஆடம்டக் நகான்ற ோவத்திறகாகக் கூறபவணடும் என்ேனவறமறக் கறறுக் நகாடுத்து எப்ேடி [இமளஞர்களின்] 
இளமைக்காலத்மத வீணடிக்க முடியும்?

…. தறபோது �ைக்கும், �ாம் ஆள்கின்ற லடெக்கணக்கான ைக்களுக்குமிம்டபய உமரநேயர்ப்ோளர்களாக  ஒரு 
வர்க்கத்மத உருவாக்க �ாம் முடிந்தமதச்  நெயய பவணடும் - இரத்தத்திலும் நிறத்திலும் இந்தியர் ஆனால் 
சுமவயில், கருத்தில், தார்மீகத்தில், அறிவில் ஆங்கிபலயராக இருக்கும் ஒரு வர்க்கம்.

…. பிராந்திய நைாழிகமளச் சீர்திருத்தி, பைறகத்திய நொறேடடியலிலிருந்து அறிவியல் நதா்டர்ோன நொறகமளச் 
பெர்த்து நெழுமைப்ேடுத்தி அமனத்து ைக்களுக்கும் எவ்வழியில் அறிமவக் நகாணடு பெர்க்க முடியுபைா அவ்வழியில் 
நகாணடு பெர்க்கும் நோறுப்மே அவ்வர்க்கத்தி்டபை விடடுவி்டலாம்.

கைககாலே
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தக்கர்கள்

சதி ஒழிபபு 
விதமவகமள அவர்களது கணவர்களின் 
சிமதபயாடு பெர்த்து எரிக்கும் ெதி முமறமய 
ஒழிக்க முடிநவடுத்ததின் மூலம் வில்லியம் 
நேணடிங் தன் ைனிதாபிைானத்மத 
நவளிப்ேடுத்தினார். அவருக்கு முன் ேதவி 
வகித்த கவர்னர் நஜனரல்கள் ெையம் 
ெம்ேந்தப்ேட்ட விஷயத்தில் தமலயி்ட பயாசித்த 
பின்புலத்தில், நேணடிங் தயக்கமில்லாைல் ெட்டம் 
(ெதி ஒழிப்புச் ெட்டம், 1829) ஒன்மற இயறறி, 
அதன் மூலம் இப்ேழக்கத்திறகு ஒரு முடிவு 
நகாணடுவர முயன்றார். இராஜா ராம் பைாகன் 
ராயின் பிரச்ொரங்களும் முயறசியும் இந்த 
ைனிதத்தன்மையறற முமற ஒழிய முக்கியக் 
காரணைாக இருந்தன.

இருபபுப்பாளேயும், ே்பால்-ேந்தி 
முளையும் 
இருப்புப்ோமத அமைக்க முதல் பகாரிக்மகமய 
மவத்தது ஐபராப்பிய வியாோரச் ெமூகபை ஆகும். 
இந்தியாவில் நவறறிகரைாக இருப்புப்ோமதப் 
போக்குவரத்துத் திட்டத்மத நிமறபவறற முடியுைா 
என்ற ெந்பதகம் கிழக்கிந்தியக் கம்நேனியின் 
இயக்குனர்களி்டம் இருக்கபவ நெயதது. 
இருப்புப்ோமதப் போக்குவரத்தின் மூலைாக 
நோருளாதாரச் ொதகங்கள் ஏறேடும் என்று 
்டல்நஹெௌசி வாதிடடு அமத வலியுறுத்தினார். 
எனினும் 1857 நேருங்கிளர்ச்சிக்கு முன்பு நவறும் 
முந்நூறு மைல் தூரம் ைடடுபை இருப்புப்ோமத 
அமைக்கப்ேடடிருந்தது. 

இந்தியாவிறகும் லண்டனுக்குமிம்டபய 
தந்திப் போக்குவரத்மத உருவாக்க ேல 
பகாரிக்மககள் மவக்கப்ேட்டபோதும் தந்திப் 
போக்குவரத்து இந்தியாவில் 1854ஆம் 
ஆணடுதான் நதா்டங்கியது. 1857ஆம் 

17.7  ்பாதுகாபபு முயற்சிகளும்  
வைர்ச்சி நைவடிகளககளும் 

பிணைாரிப ல்பார்
பி ண ்ட ா ரி  ந க ா ள் ம ள க் கூ ட ்ட த் தி ல் 
இஸ்லாமியர்கள், இந்துக்கள் என்ற இரு 
ெையத்மதச் ொர்ந்தவர்களும் இருந்தனர். 
துமணப்ேம்டத் திட்டத்தினால் பவமலயிழந்த 
ேல வீரர்கள் இக்நகாள்மளக்கூட்டத்தில் பெர்ந்து 
கவமல நகாள்ளும் அளவுக்குப் நேருகினர். 
பிரிடடிஷ் அரசு பிண்டாரிகள் மீது போர்ப் 
பிரக்டனம் நெயதது. ஆனால் அது ைராத்தியருக்கு 
எதிரானப் போராக உருப்நேறறது. இப்போர்கள் 
ேல்லாணடுகள் (1811-1818) �ம்டநேறறாலும் 
நைாத்த ைத்திய இந்தியாமவயும் இறுதியில் 
பிரிடடிஷார் வெம் நகாணடு பெர்த்தது.

வில்லியம் நேணடிங்பிண்டாரிகளி்டமிருந்து தப்பிக்க 
ைக்கபள தீ மவத்துக்நகாள்ளல்

ேககர்களை அைககுேல் 
தக்கர்கள் ேதினான்காம் நூறறாணடிலிருந்து 
தில்லிக்கும் ஆக்ராவுக்கும் இம்டப்ேட்ட 
ேகுதிகளில் நகாள்மளயடித்துக்நகாணடிருந்த 
கூட்டத்தினர் ஆவார். அவர்கள் தங்கள் 
அமைப்மே உறுதிநைாழி ஏறேதன் மூலைாகவும், 
சில ெ்டங்கு ஆச்ொரங்கமளப் பின்ேறறுவதன் 
மூலைாகவும் ேலப்ேடுத்தி அப்ோவி 
வழிப்போக்கர்கமள எதிர்ோராத தருணத்தில் 
தாக்கி காளியின் நேயரால் நகாமல நெயது 
வந்தனர். தக்கர்களின் அச்சுறுத்தமல அடிபயாடு 
நீக்க நேணடிங் ஒரு திட்டத்மத வகுத்து 
அவர்கமள அழிக்க வில்லியம் ஸ்லீபைமன 
நியமித்தார். மூவாயிரத்துக்கும் பைறேட்ட 
தக்கர்களின் குறறங்கள் 1831 முதல் 1837 
வமரயான காலகட்டத்தில் நிரூேணைானது. 
ஐந்நூறு பேர் அரசு ொடசிகளாக ைாறினர். 
தக்கர்கமள முன்னிடடு எழுந்த பிரச்சிமனகள் 
1860ஆம் ஆணடுவாக்கில் முடிவுக்கு வந்தன.
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தூர்வாரி ேயன்ோடடிறகுக் 
ந க ா டு க் க ப வ ா , 
புதுப்பிக்கபவா கம்நேனி 
முயறசி நெயயவில்மல. 
நென்மனயில், �ாம் பின்வரும் 
ேக்கங்களில் விரிவாகக் 
காணப்போவது போல, ஆர்தர் 
காட்டன் என்ற நோறியியல் 
அலுவலர் ஒருவரின் தனிப்ேட்ட ஆர்வத்தால் 
சிறசில ோென பவமலகள் �்டந்பதறின. 
நகாள்ளி்டத்தின்  குறுக்பக 1836இல் அமணமயக் 
கடடினார். கிருஷ்ணா �தியின் குறுக்பக அமண 
கடடும் ேணி 1853ஆம் ஆணடு துவக்கப்ேட்டது. 
பிரிடடிஷ் அரசின் ப�ரடிக் கடடுோடடுக்குள் 
இந்தியா நெல்வதறகு முன்ோக வ்ட இந்தியாவில் 
1830இல் யமுனா கால்வாயும், 1857இல் கங்மகக் 
கால்வாமய 450 மைல்கள் வமர நீடடித்த 
ேணியும், 1856இல் ேஞொப் ேகுதியில் அமைந்த ோரி 
இம்டத்துமறக் கால்வாய பதாணடும் ேணியும் 
ோென வெதி பைம்ோடடில் குறிப்பி்டத்தக்க முக்கிய 
ேணிகளாகும். ஆனால் கால்வாயகள் ைணணில் 
உப்புத் தன்மைமய கூட்டவும், பதமவயில்லாத 
இ்டங்களில் தணணீர் பதங்கவும் வழிவகுத்தது.

காடுகள் 
பிரிடடிஷ் இந்திய அரசுக்கு வருவாய 
ஈடடிக்நகாடுக்க கூடியதாக நிலபை விளங்கியது. 
அதனால் பவளாண நிலத்மத விரிவுேடுத்தும் 
முயறசி பைறநகாள்ளப்ேடடு அதறகாகக் காடுகள் 
அழிக்கப்ேட்டன. ஜங்கிள் ைஹெல் காடுகளிலிருந்து 
ஜமீன்கள் உருவாக்கப்ேடடு ஏலம் வி்டப்ேட்டபின் 
முமறயான பவளாணமைக்கு உடேடுத்தப்ேட்டன. 
இந்நிலங்களின் பூர்வீக குடிகளான ெந்தால் 
ேழங்குடி ைக்கள் விரட்டப்ேட்டார்கள். ஆகபவ 
ெந்தால் இன ைக்கபள பிரிடடிஷ் ஆடசிமய எதிர்த்த 
முதல் ேழங்குடி ைக்களாகத் திகழ்கிறார்கள். 
ஐபராப்பிய நிறுவனங்களுக்கு ைமலகளில் 
பதாட்டப்ேயிர் விவொயத்திறகு நிலங்கள் நொறே 
விமலக்கு விறகப்ேட்டது. ஆர்வ மிகுதியால் 
பதாட்டப்ேயிர்கமளச் ொகுேடி நெயய இந்திய 
அரெர்களும் ஜமீன்தாரர்களும் காடுகமள 
அழித்தார்கள். ஆனால் காப்பி ேல இ்டங்களில் 
நெழித்து வளரவில்மல. எனினும், வி்டாைல் 
காடுகமள அழித்துக் காப்பித் பதாட்டங்கமள 
உருவாக்க முயன்றுநகாணப்ட இருந்தார்கள். 
இருப்புப்ோமத ேதிக்கும் நோருடடு நேருைளவில் 

ஆணடின் நேருங்கிளர்ச்சிக்குப் பின் அது அதி 
முக்கியத் பதமவநயன்ற நிமலமய எடடியது. 
லண்டனுக்கும், கல்கத்தாவிறகுமிம்டபய 
நதா்டர்பு நகாள்ள ேல ைாதங்கள் ஆன சூழல் 
ைாறி இருேத்திநயடடு நிமி்டங்களில் நதா்டர்பு 
நகாள்ள தந்தி வழிநெயதது. ஐபராப்ோவிறகும் 
இந்தியாவிறகுமிம்டபய உள்ள தூரம் 1869ஆம் 
ஆணடில் சூயஸ் கால்வாய திறக்கப்ேட்டதால் 
கிட்டத்தட்ட 4000 மைல்களாகக் குமறந்தது. 
இலண்டனின் இந்திய அலுவலகத்தில் 
(Indian Office) நெயலாறறி வந்த பிரிடடிஷ் 
அரசின் நெயல்தமலவபராடு நதா்டர்பு 
தவிர்க்கமுடியாததானது. இதன் பின் கர்ென் 
நீங்கலாக ைறற கவர்னர் நஜனரல்கள் 
கிழக்கிந்தியக் கம்நேனியின் தமலமைச் 
நெயலகைாகத் திகழ்ந்த ‘நவள்மள ைாளிமகமயத்” 
(Whitehall) நதா்டர்பு நகாள்ளாைல் முடிநவடுக்கத் 
தயங்கினார்கள்.

நீர்ப்பாசன வசதி
ோெனவெதி ஏறேடுத்திக் நகாடுப்ேமத பிரிடடிஷ் 
அரசு புறக்கணித்தது. இந்திய அரெர்கள் நவடடிச் 
நென்ற ேமழய கால்வாயகளும் குளங்களும் 
ேயனறறுக் கி்டப்ேமத கண்டபோதும் அவறமறத் 

ேம்ோயக்கும் தாபனவுக்கும் இம்டபய 
இருப்புப்ோமத 1853ஆம் ஆணடு அமையவும், 
நஹெௌராவுக்கும் ராணிகஞசிறகும் இம்டபய 
1854-55ஆம் ஆணடுகளில் அமையவும் நெயதது. 
நதன்னிந்தியாவில் முதல் இருப்புப்ோமத 1856ஆம் 
ஆணடு ைதராஸுக்கும், அரக்பகாணத்திறகும் 
இம்டபய அமைக்கப்ேட்டது. அவ்வாணடில் திறந்து 
மவக்கப்ேட்ட ரயில் நிமலயங்களில் ராயபுரம் 
ரயில் நிமலயமும் ஒன்றாகும்.

ேம்ோய-தாபன முதல் இருப்புப்ோமத

ஆர்தர் காட்டன்
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இந்தியா, லங்காஷ்யரின் (இங்கிலாந்து) ேருத்தி 
ஆம்டத் பதமவக்குச் ெந்மதயாக ைாறறப்ேட்டது. 
குமறந்த விமலயில் இயந்திரங்களின் மூலம் 
தயாரிக்கப்ேட்ட பிரிடடிஷ் நோருடகள் இந்தியச் 
ெந்மதகளில் குவியலாயின. நீண்டகாலப் 
ேயன்ோடடுக்கு உகந்தமையாக இருந்ததனாலும், 
நொறே விமலக்கு விறகப்ேட்டதாலும் இயந்திரத் 
தயாரிப்பில் உருவான நோருடகளின் ேயன்ோடு 
ஓங்கி, இந்தியப் மகவிமனப் நோருடகள் உறேத்தி 
�லிவம்டயக் காரணைாகியது.

முதல் முப்ேது ஆணடுகளில் கம்நேனி அரசு 
பிரிட்டனிலிருந்து இந்தியாவுக்கு இறக்குைதியான 
நோருடகமள இறக்குைதி வரி ஏதும் 
விதிக்காைல் தங்குதம்டயின்றி அனுைதிக்கும் 
நகாள்மகமயப் பின்ேறறியது. இப்நோருடகள் 
உள்�ாடடில் உறேத்தியான நோருடகமள வி்ட 
விமல குமறவாக இருந்தன. அபத பவமள, 
இந்திய உறேத்திப் நோருடகள் மீது ோதுகாப்பு 
வரிகள் ேலவறமறத் திணித்து பிரிடடிஷ் 
ெந்மதயில் ேங்குநேற முடியாைல் நெயதனர். 
இக்நகாள்மக இந்திய ந�ெவாளர்கமளயும் 
வணிகர்கமளயும் நேரிதும் ோதித்தது. 
ந�ெவாளர்கள் நேருைளவில் பவமலயிழந்து 
வாழ்வாதாரத்திறகாக பவளாணமைக்குச் 
நெல்லக் கட்டாயப்ேடுத்தப்ேட்டனர். ஏறகனபவ 
நிலத்மத �ம்பி வாழ்ந்து நகாணடிருந்த மிக 
அதிக அளவிலான பவளாண ைக்கபளாடு  
ந�ெவாளர்களும் பெர்ந்ததால் நிலத்தின் மீதான 
அழுத்தம் அதிகைாகி  நிமலமைமய பைலும் 
சிக்கலாக்கியது.

இஸ்லாமியர் ஆடசி முமறமய பிரிடடிஷ் 
அரசி்டமிருந்து பவறுேடுத்திப் ோர்த்த ந�ளபராஜி, 
முந்மதய ஆடசிபய �ன்மை ேயக்கக்கூடியதாகக் 
கருதினார். நேணடிங் எழுதுகிறார்: ேல 
வமகயிலும் இஸ்லாமியர் ஆடசி �ம்மை 
விஞசுகிறது; அவர்கள் ேம்டநயடுத்துச் நென்ற 
�ாடுகளிபலபய குடியைர்ந்தார்கள்; அவர்கள் 
உள்ளூர் ைக்கபளாடு ைண உறவு நகாண்டார்கள், 
அவர்களுக்கு அமனத்துச் ெலுமககளும் 
வழங்கினார்கள்; ேம்டநயடுத்தவர்களும், 
அடிேணிந்தவர்களும் ஒத்தக்கருத்தும், எணண 
ஓட்டமும் நகாண்டவர்களாகத் திகழ்ந்தார்கள். 
இதறகு ைாறாக �ம்மும்டய ஆடசிபயா 
ப�ர்எதிரானதாக உள்ளது – விபராதப் போக்கு, 
சுய�லம், இரக்கமின்மை ஆகியமவபய அதன் 
கூறுகள்.

ைரங்கள் நவட்டப்ேட்டன. 1870களில் ஆணடுக்கு 
கிட்டத்தட்ட ேத்து இலடெம் ைரங்கள் என்ற 
அளவில் நவட்டப்ேடடு இருப்புப் ோமத அமைக்க 
தண்டவாளக் குறுக்குக்கடம்டகளாகப் 
ேயன்ேடுத்தப்ேட்டன. இந்திய ைரங்களில் ொல், 
பதவதாரு, பதக்கு போன்றமவ அவறறின் 
வலிமைக்காக பிற ைரங்கமள வி்ட அதிகம் 
நவட்டப்ேட்டன. வங்காளம் ைறறும் பீகார் 
ேகுதிகமள உள்ள்டக்கிய ஜங்கிள் ைஹொல் 
காடுகளிலிருந்து அதிக எணணிக்மகயில் அமவ 
நவட்டப்ேட்டன. இங்கிலாந்தில் இருப்புப்ோமத 
அமைக்கும்நோருடடு இந்தியாவிலிருந்து 
ைரப்ேலமககள் அனுப்ேப்ேட்டன. இந்தியக் 
காடுகளின் நெல்வவளம் அழிக்க முடியாதது 
என்ற நதான்ைக்கூறறு உம்டேட்டது. 
இப்பின்னணியில் காடுகளின் வளங்கமள 
பைலாணமை புரிவதறகும், கடடுப்ோடடுக்குள் 
நகாணடு வருவதறகும் 1865இல் இந்திய 
வனச் ெட்டம் பிறப்பிக்கப்ேட்டது. ோரேடெைான 
இச்ெட்டம் காடுகளின் வளங்கமளப் பூர்வீக 
குடிகள் ேயன்ேடுத்தத் தம்ட விதித்ததால் 
அவர்களின் அதிருப்திமயப் நேறறது. அவர்களின் 
எதிர்ப்மேயும் புறக்கணிப்மேயும் கடடுக்குள் 
நகாணடுவரும் விதைாக நகாடுமையான குறறப் 
ேழங்குடியினர் ெட்டம், 1871இல் இயறறப்ேட்டது. 
காலனிய ஆதிக்கக்காலம் முழுமையும் 
அவ்வப்போது ேழங்குடியின ைக்கள் காலனி 
அரசுக்கு எதிராகக் கிளர்த்நதழுந்தனர். காலனி 
ஆடசியில் இயறறப்ேட்ட வனச் ெட்டங்கள் 
இன்றளவிலும் ைக்கள் ைனதில் அச்ெத்மத 
ஏறேடுத்திக்நகாணடுதான் இருக்கின்றன.

17.8  கோழில் முைககமும்  
கசல்வச் சுரணைலும் 

ஐபராப்பிய �ாடுகள் கிழக்கிலிருந்து நேருைளவில் 
இறக்குைதி நெயதுநகாண்ட அளவிறகு 
ஆரம்ேத்தில் ஏறறுைதி நெயய முடியவில்மல. 
ஏறறுைதியான �றுைணப் நோருடகள், ேருத்தி, 
ஆேரணங்கள் முதலானவறறுக்கு ைாறறாகக் 
கிழக்கு �ாடுகளுக்கு ஐபராப்ோவிலிருந்து 
எதுவும் பதமவப்ே்டவில்மல. இந்த நிமலமய 
இங்கிலாந்தின் ஜவுளி உறேத்தியில் ஏறேட்ட 
நதாழிறபுரடசி முதன்முமறயாக ைாறறியமைத்தது. 
அதன்பின் திட்டமிடப்ட இந்தியாவில் நதாழில்கள் 
அழிவுக்குத் தள்ளப்ேட்டன. உலகின் துணி 
ஏறறுைதியில் முதன்மை நேறறு விளங்கிய 
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பிரிடடிஷ் முடியரமெ அமணகள் கட்ட சில 
�்டவடிக்மககள் எடுக்கத் தூணடின.

இ ர ய த் து வ ா ரி  மு ம ற யி ன் 
ப�ாக்கம் சீரழிந்துபோன வஞெகைான 
ஜமீன்தார்களி்டமிருந்து விடுவிக்கப்ேட்ட 
பவளாண குடிகமள உருவாக்குவபத 
என்று நொல்லப்ேட்டாலும், உணமையில் 
நேரிய நிலக்கிழார்கபள வலுவம்டந்தார்கள். 
இரயத்துவாரி ேகுதிகளில் குத்தமக 
விவொயிகளின் �லன் ேறறி அரசு அக்கமற 
நகாள்ளவில்மல. நில வரிபய அரசின் நேரிய 
வருவாயாக இருந்ததால் கடுமையான 
முமறகமளப் பின்ேறறி வரி வசூலிப்ேது முக்கியக் 
நகாள்மகயாக இருந்தது. கம்நேனி அரொல் 
நென்மனயில்  நியமிக்கப்ேட்ட சித்திரவமத 
ஆமணயம் 1855இல் ெைர்ப்பித்த  அறிக்மக, 
வருவாய அதிகாரிகளும் காவல்துமற 
அதிகாரிகளும் வரி வசூலிக்கும் ெையங்களில் 
ேயிரிடுபவார் மீது கட்டவிழ்த்துவிட்ட 
அராஜகங்கமள விளக்கைாக எடுத்தியம்பியது. 
எனினும் சித்திரவமதச் ெட்டம் 1858ஆம் 
ஆணடுதான் திரும்ேப் நேறப்ேட்டது.

17.9  ்பஞசங்களும்,  
ஒப்பந்ேத் கூலிகளும் 

ேஞெம் இந்தியாவுக்குப் புதியதல்ல என்ற போதும் 
பிரிடடிஷ் ஆடசியில் அது அடிக்கடி பதான்றியபதாடு 
மிக பகாரைானதாகவும் விளங்கியது. �ான்கு 
ேஞெங்கபள 1800ஆம் ஆணடிலிருந்து 1825ஆம் 
ஆணடு வமரயிலான காலத்தில் பதான்றின. 
ஆனால் அந்நூறறாணடின் கம்டசி இருேத்மதந்து 
ஆணடுகளில் 22 ேஞெங்கள் பதான்றின. 
இவறறால் ஐம்ேது இலடெத்திறகும் பைலாபனார் 
இறந்ததாகக் கருதப்ேடுகிறது. முன்னாள் அரசு 
உயர் அதிகாரியான பராபைஷ் ெந்திர தத் 1901ஆம் 
ஆணடில் கணக்கிடும் போது 1860ஆம் ஆணடிறகு 
பின் 10 நேரும் ேஞெங்கமளச் சுடடுவபதாடு, 
அதனால் ஒன்றமர பகாடி ைக்கள் இறந்ததாகவும் 
கூறுகிறார்.

தமலயி்டா வணிகக்நகாள்மக (Laissez 
Faire) என்ேமதக் கம்டபிடிப்ேதாக 1833இல் 
காலனி அரசு எடுத்த முடிமவப் ேஞெக் காலத்திலும் 
ேலைாகப் பின்ேறறியதாகத் நதரிகிறது. ேல 
ஆணடுகளாக பைறகத்தியக் கல்வி முமறயில்  
கறற இந்திய இமளஞர்கள் பிரிடடிஷ் 

பிரிடடிஷ் இந்தியாவின் வரவு நெலவுக் 
கணக்கில் இராணுவ ைறறும் குடிமை நிர்வாகச் 
நெலவுகள் 80 ெதவீதைாகவும், எஞசிய 20 
ெதவீதம் ைடடுபை ைறற துமறகளுக்குப் 
ேகிர்ந்துநகாள்ள பவணடிய நிமல இருந்தது. 
பவளாணமை புறக்கணிக்கப்ேட்டது. ோென வெதி 
ஏறேடுத்தப்ே்டவில்மல. காபவரி, பகாதாவரி, 
கிருஷ்ணா �திகளில் தடுப்ேமணகள் கடடிய 
ஆர்தர் காட்டன், காலனி அரசு நீர்ப்ோெனத்துக்கு 
முக்கியத்துவம் நகாடுத்து இருப்புப்ோமத 
ேதிப்ேதில் ஆர்வத்மதக் குமறத்துக்நகாள்ளலாம் 
என்று ேரிந்துமரத்தது நிராகரிக்கப்ேட்டது. 
ேத்நதான்ேதாம் நூறறாணடின் இறுதி 
கால்நூறறாணடில் ஏறேட்ட நதா்டர் ேஞெங்கள், 

இங்கிலாந்து ைக்களமவயின் பதர்வுக்குழு (Select 
Committee) 1840 ஆம் ஆணடு அங்கம் வகித்த 
ொர்லஸ் டராவல்யன் இவ்வாறு தன் ோர்மவமய 
முன் மவக்கிறார். வங்காளத்தில் முன்பு விமளந்த 
ஒருவமகப் ேடடு போன்ற ேருத்தியிலிருந்து 
்டாக்கா ைஸ்லின் என்ற நைல்லிய துணிமய 
ந�யவார்கள், அது போன்ற ஒன்மற ோர்ப்ேது 
அரிதாகிவிட்டது. ்டாக்கா �கரின் ைக்கள் நதாமக 
1,50,000லிருந்து 30,000 அல்லது 40,000 
என்ற அளவில் விழுந்து விட்டது என்ேபதாடு 
அந்�கமர ைபலரியா ப�ாயும், காடுகளும் 
பவகைாக சூழ்ந்து நகாணடிருக்கின்றன. 
இந்தியாவின் ைான்நெஸ்்டர் என்று கருதப்ேடடு 
வந்த �கரம் இன்று சிறப்பிழந்து வறுமை சூழ்ந்து 
சிறுத்துவிட்டது. அங்பக நிலவும் அொதாரணச் 
சூழல் உணமையில் ேடு ேயங்கரைானது.

அபே டுோய என்ற பிநரஞசுக் 
கத்பதாலிக்க ெையப் போதகர் 
தான் ஐபராப்ோவிறகுத் 
திரும்புவதறகு முன் 
1823ஆம் ஆணடு 
இவ்வாறு கூறுகிறார். 
“கவமலயும், இறப்பும் எங்நகங்கும் நிமறந்து 
நென்மன ைாகாணத்திலுள்ள  ஆயிரக்கணக்கான 
ந�ெவாளர்கள் ேசியால் நெத்து ைடிகிறார்கள்.” 
“வணிக வரலாறறில் இதறகு ெைைான ஒரு துயரம் 
நிகழ்ந்ததில்மல. ேருத்தி ந�ெவாளர்களின் எலும்பு 
இந்தியாவின் கங்மகச் ெைநவளிப் ேரப்புகமள 
நவளுக்கச் நெயகின்றன” என்று கவர்னர் நஜனரல் 
வில்லியம் நேணடிங் கூறுகிறார்.

அபே டுோய
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சிறிதளபவனும் ேணம் ஈட்ட முடியும் என்று 
எணணி இம்முமறக்கு இமெந்தார்கள். 
ஆனால் அதறகு ைாறாக அவர்களும்டய 
நிமல அடிமை முமறமயவி்ட பைாெைானதாக 
விளங்கியது. காலனி அரசு நிலைறற 
விவொயக்கூலிகமள ஏைாறறிபயா, ஆடக்டத்தல் 
முமறயிபலா நதாழிலாளர்கமள நகாணடு 
வர கணகாணிகமள நியமித்தது. இவ்வாறு 
150 ஒப்ேந்த நதாழிலாளர்கள் முதன்முமறயாக 
1828இல் தஞொவூர் ேகுதியிலிருந்து 
இலங்மகயில் அமையப்நேறற பிரிடடிஷ் 
காப்பித் பதாட்டங்களுக்கு அனுப்ேப்ேட்டார்கள். 
அவர்கள் அமனவரும் ேணிமய விடடு தப்பிச் 
நென்றார்கள். தப்பிச்நெல்வது குறறம் என்று கூறிய 
1830களின் ெட்ட விதிகமளயும் இமணத்து 
�்டந்த ேணிநியைனம் இந்நிமலமைமய பைலும் 
பைாெைாக்கியது எனினும் ேடடினி ொவிலிருந்து 
தப்பிக்கப் ேலர் தாைாக முன்வந்து இப்புதிய அடிமை 
முமறயில் தங்கமள இமணத்துக்நகாண்டார்கள்.

நென்மனயின் ஆளு�ர் 1815ஆம் 
ஆணடு இலங்மகயின் ஆளு�ரி்டமிருந்து 

ஆடசிபய இந்தியாமவ வறுமையின் பிடியில் 
மவத்திருக்கிறது என்று வாதிட்டனர். ஒரிொவில் 
ஏறேட்ட ேஞெத்தில் மூன்றில் ஒருவர் என்ற 
அளவில் ைக்கள் ேசியாலும் ப�ாயாலும் நெத்து 
ைடிந்தபத அக்கூறறுக்குச் ொன்றாக விளங்கியது. 
இந்நிகழ்பவ தாதாோய ந�ௌபராஜிமய தைது 
வாழ்க்மக முழுக்க இந்திய வறுமை ேறறிய 
ஆயமவ பைறநகாள்ள மவத்தது.

அன்மறய நென்மன ைாகாணத்தின் குணடூர் 
ைாவட்டத்தில் 1833ஆம் ஆணடு ஏறேட்ட 
ேஞெம் ேறறிய ஒரு ப�ரடிப் ோர்மவயாளரின் 
(ஆங்கிபலயர்) கூறறு வருைாறு: மிகுந்த 
ந�ருக்கடியான சூழலில் ைனிதர்கள் எத்தமகய 
அருவருப்ோன உணமவ உடநகாள்வார்கள் 
என்ேமத பயாசிக்கபவ மிகவும் அச்ெைாக 
உள்ளது. ஏநனன்றால் உயிர் பிமழத்த சிலர் ஒரு 
நெத்த �ாமயயும் குதிமரமயயும் பேராமெபயாடு 
சுமவப்ேமதக் கணப்டன். ைறநறாரு ெையம் 
ஒரு துரதிருஷ்்டைான கழுமத பகாடம்டமய 
விடடு நவளிபயறிய அக்கணத்திபலபய அதன் 
மீது ஓ�ாயகள் போல் ோயந்து முன்னங்கால், 
பின்னங்கால் பவறுோடில்லாைல் ோயந்து 
அங்பகபய நகான்று சுமவத்தமதக் கணப்டன்.

தாது வருஷப் ேஞெம், 1876-78: இரு 
ஆணடுகளில் நதா்டர்ச்சியாக ேருவகாலம் 
நோயத்ததால் நென்மன ைாகாணத்தில் 1876-
78 ஆம் ஆணடுகளில் கடும் ேஞெம் ஏறேட்டது. 
ஒரிஸ்ஸாவில் பின்ேறறியது போன்பற மவஸ்ராய 
மகவிரிக்கும் போக்மக பின்ேறறினார். இதனால் 
ைாகாணத்தில் முப்ேத்மதந்து லடெம் ைக்கள் 
ைடிந்தனர்.

பதாட்டப்ேயிர்களின் அறிமுகமும், 
ைமலச் ெரிவு நிலப் ேயிரிடு முமறயில் ஏறேட்ட 
வளர்ச்சியும் இலங்மக, நைாரீசியஸ், பிஜி, ைபலயா, 
கரீபியன் தீவுகள், ப�ட்டால், நதன்னாப்பிரிக்கா 
போன்ற ேகுதிகளில் அதிகைான நதாழிலாளர் 
பதமவமய ஏறேடுத்தியது. ஆரம்ேத்தில் 
அடிமைகபள ேயன்ேடுத்தப்ேட்டார்கள். 
கம்நேனி அரசு 1843இல் இந்தியாவில் அடிமை 
முமறமய ஒழித்த பின் ஒப்ேந்தக் கூலிமுமற 
அறிமுகப்ேடுத்தப்ேட்டது. இம்முமறயின் கீழ், 
நதாழிலாளர்கள் ஐந்து ஆணடுகளுக்குப் 
ேணியைர்த்தப்ேடடு முடிவில் ேயணச் 
நெலவு வழங்கப்ேட்டவு்டன் தாய�ாடடிறகுத் 
திரும்ே வறுமை நிமலக்குத் தள்ளப்ேட்ட 
ேல நதாழிலாளர்களும் ந�ெவாளர்களும் 

ஒப்ேந்தக் கூலிமுமற: இன்மறய �ம்டமுமறயில் 
இருக்கும் ஒப்ேந்தத் நதாழிலாளர் திட்டத்திறகு 
முறறிலும் ைாறான, தண்டமனக்குரிய 
ஒப்ேந்தமுமற ஆகும் இது. இம்முமறயின்ேடி கூலி 
(ஒப்ேந்தத் நதாழிலாளமர அமழக்கும் நேயர்) 
சிமறச்ொமல போன்ற சூழலில் ேணி நெயய 
பவணடும். ேணியில் அலடசியம் காடடினாபலா 
அல்லது ேணி நெயய ைறுத்தாபலா, மிடுக்காகத் 
திரிந்தாபலா உத்தரவுக்குக் கீழ்ேடிய ைறுத்தாபலா, 
ஒப்ேந்தக் காலம் முடியுமுன் ேணிமயவிடடு 
விலகினாபலா, கூலிமய ைறுக்கபவா அல்லது 
சிமறத் தண்டமன வழங்கபவா முடியும். 
ஓர் அறேப் பிரச்ெமனக்காகக்கூ்ட ெட்டச் 
ெரத்துக்கமளக்காடடி பதாட்ட உரிமையாளர்கள் 
நதாழிலாளர்களின் ெம்ேளத்மத ைறுப்ேபதா 
அவர்கமள சிமறயிலம்டக்கபவா நெயதனர். 
கூலி உயர்வுக்காபவா அல்லது ஒப்ேந்தத்மத 
முறிக்கபவா நெயதி்ட ெங்கம் மவத்துப் 
போரா்ட ஒப்ேந்தக் கூலிச் ெட்டம் பதாட்டத் 
நதாழிலாளர்கமள அனுைதிக்கவில்மல. 
ோரதி தனது ‘கரும்புத் பதாட்டத்திபல’ என்ற 
ோ்டலில் நேண பதாட்டத் நதாழிலாளர்களின் 
ேரிதாே  நிமலமய உருக்கைாக 
எடுத்துக்காடடியிருக்கிறார்.
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நோருடக்டத்தபலா, �ன்ன்டத்மத சீர்பகப்டா 
ஏறே்டவில்மல. ஆங்கிபலய ஆடசி இதிலிருந்து 
பவறுேடுகிறது. நோதுப்ேணத்தில் �்டத்தப்ேட்ட 
முதறபோர்கள் நேரும் க்டன் சுமைமய ஏறேடுத்தின 
என்ேபதாடு காயத்மத ஆறவி்டாைல் உயிர் ோயச்சும் 
உதிரத்மத உறிஞசும் போக்கில் நதா்டர் சுரண்டபல 
�ம்டநேறறது. ேமழய ஆடசியாளர்கள் கொப்புக்காரர் 
போல் அங்நகான்றும் இங்நகான்றுைாக நவடடினர், 
ஆனால் ஆங்கிபலயபரா விஞஞான அறிபவாடு 
அறுமவ சிகிச்மெ நிபுணர்கள் கத்தியால் ப�ரடியாக 
இதயத்மத நவடடினாலும், வடு நதரியாதவாறு 
ப�ர்த்திமயக் மகயாளுவபதாடு �ாகரீகம், 
வளர்ச்சி போன்ற நொல்லா்டல்கமள ேயன்ேடுத்திக் 
காயத்மத ைமறக்கிறார்கள்.
ந�ௌபராஜி தன் வாதத்தில் 
இ ந் தி ய ா வி லி ரு ந் து 
நேருந்நதாமக உள்�ாடடின் 
நெலவுக் கட்டணம் (Home 
Charges) என்ற வமகயில் 
இங்கிலாந்து போயச் 
பெர்கிறது என்கிறார். 
உள்�ாடடு நெலவுக் 
கட்டணம் கீழ்க்கண்ட 
கூறுகமள உள்ள்டக்கியது.
�	கம்நேனியின் ேங்குதாரர்களுக்கு 

வழங்கப்ேட்ட இலாேம் 
�	ஐபராப்பிய அதிகாரிகள், ஐபராப்பிய 

வியாோரிகள், பதாட்ட முதலாளிகள் 
போன்பறாரின் ெம்ேளம், பெமிப்பு 
என்ற வமகயில் இங்கிலாந்தில் வரவு 
மவக்கப்ேட்டத் நதாமக.

�	இராணுவத்திலிருந்தும்,  குடிமைப் 
ேணிகளிலிருந்தும் ஓயவு நேறபறாருக்குச் 
பெர பவணடிய ஓயவு ஊதியத் நதாமக.

காப்பித் பதாட்டங்களில் ேணி புரிய கூலித் 
நதாழிலாளர்கமளக் பகடடு கடிதம் ஒன்மற 
நேறறார். நென்மன ஆளு�ர் அக்கடிதத்மத 
தஞொவூர் ஆடசியருக்கு அனுப்ே, அவர் 
நிமலமைமய ஆராயந்து அங்குள்ள ைக்கள் 
நிலத்பதாடு மிகுந்த ேறறுக்நகாண்டவர்களாக 
விளங்குவதால் ஏதாவது ஊக்கைளிக்காவிட்டால் 
விஷயமில்லாைல் அவர்கமள ஊமர விடடுக் 
கிளப்புவது கடினம் என்று ேதில் நகாடுத்தார். 
ஆனால் அப்ேகுதிமய தாக்கிய இரு நேரும் 
ேஞெங்கள் (1833 ைறறும் 1843 ஆம் ஆணடுகளில்) 
அரசின் எந்தவித ஊக்கபைா, ெலுமகபயா 
இல்லாைல் அவர்கமள இலங்மகக்குப் புலம் 
நேயர்த்து காப்பி ைறறும் பதயிமலத் பதாட்டங்களில் 
ஒப்ேந்த முமறயின் கீழ் கூலித் நதாழிலாளர்களாக 
ேணியில் அைரக் கட்டாயப்ேடுத்தின. கிட்டத்தட்ட 
ேதிமனந்து லடெம் (1,444,407) ைக்கள் 1843-
1868 ஆம் ஆணடுகளுக்கு இம்டப்ேட்ட காலத்தில் 
நென்மனயிலிருந்து இலங்மகக்கு ஒப்ேந்தத் 
நதாழிலாளர்களாகச் நென்றார்கள்.

கசல்வச் சுரணைல் 
’வறுமையும் இந்தியாவில் ஆங்கிபலய முரண 
ஆடசியும்’ (Poverty and UnBritish Rule in India) என்ற 
நூலில் ஆங்கிபலயருக்கு முன்பு ேம்டநயடுத்து 
வந்த ஆடசியாளர்கள் எவ்வாறு பவறுேடுகிறார்கள் 
என்ேமத தாதாோய ந�ௌபராஜி விளக்குகிறார். 
ஆங்கிபலயருக்கு முன்பு ேம்டநயடுத்து வந்தவர்கள் 
நகாள்மளயடித்து தங்கள் �ாடுகளுக்குத் 
திரும்ேச் நென்று விட்டார்கள். ெந்பதகமில்லாைல் 
அவர்கள் மிகுந்த ரணங்கமள ஏறேடுத்தினார்கள் 
என்றபோதும் நெயலூக்கம் நகாண்ட இந்தியா 
சிறிது காலத்தில் மீணந்டழுந்தது. அவ்வாறல்லாைல் 
ேம்டநயடுத்பதார் ஆடசியாளர்களாக இந்த 
ைணணில் குடியைர்ந்த போது அவர்கள் ஆடசி 
முமற எவ்வாறு இருந்த போதும் இங்கிருந்து 

தாது வருஷப் ேஞெம், நென்மன ஒரிொவில் ஏறேட்ட ேஞெம் ஒப்ேந்தக் கூலித் நதாழிலாளர்

ந�ௌபராஜி
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நேறறுக்நகாண்டது. இவ்வாறு நேறப்ேட்ட முதலுக்கு 
உறுதியாக 5 ெதவீத வடடிமய ஸ்ந்டர்லிங்கில் 
வழங்க ஒப்புதல் வழங்கப்ேடடிருந்தது. இந்த 
வமகயில் ைடடுபை இந்தியாவிறகு 220 மில்லியன் 
ேவுணடுகள் என்ற அளவில் இழப்பு ஏறேட்டது.

இந்தியாவில் �்டந்த நெல்வவளக் 
க்டத்தல் (Drain of Wealth)  என்று 
இப்போக்மக வர்ணிக்கும் தாதாோய 
ந�ௌபராஜி இவ்வளங்கள் இந்தியாவிபலபய 
தங்கியிருந்தால் இந்த �ாடு நெழித்திருக்கும். 
பைலும் கூறுமகயில் அவர் கஜினி முகைதுவின் 
நகாள்மள ேதிநனடடு முமறபயாடு நின்றுவி்ட, 
பிரிடடிஷாரின் நகாள்மளபயா முடிவில்லாைல் 
நதா்டர்கிறது என்றார். ஆர்.சி. தத் ைதிப்பீடடில் 
ைகாராணி விக்ப்டாரியாவின் ஆடசிக் 
காலத்தின் கம்டசிப் ேத்து ஆணடுகளில்  
(1891- 1901) நைாத்த வருவாயான 647 மில்லியன் 
ேவுணடுகளில், 159 மில்லியன் ேவுணடுகள் 
இங்கிலாந்திறகு அனுப்ேப்ேடடிருக்கிறது எனத் 
நதரிய வருகிறது. இது நைாத்த வருவாயில் 24 
ெதவீதம் என்று நொல்லப்ேடுகிறது.

�	இலண்டனில் அமைந்திருந்த ‘இந்திய 
அ லு வ ல க த் தி ல்  ே ணி ய ா ற றி ய 
ஊழியர்களுக்கும் நெயலருக்குைான 
பவணடிய நேருஞ ெம்ேளம்.

�	இந்தியாவில் நிகழ்ந்த போர்களுக்கான 
நெலவுகள், போர் �்டத்துவதறகாக வங்கியில் 
நேறற க்டன்களுக்கான வடடி ைறறும் 
இருப்புப்ோமத அமைக்க ஏறேட்ட நெலவுகள்.

இங்கிலாந்திறகு இந்தியா 1837இல் 
நகாடுக்க பவணடிய க்டன் 130 மில்லியன் 
ேவுணடுகளாகும். அது சிறிது காலத்தில் 220 
மில்லியன் ேவுணடுகளாக உயர்ந்த போது அதில் 
18 ெதவீதம் ஆப்கானிஸ்தாபனாடும், ேர்ைாபவாடும் 
போர் �்டத்திய வமகயில் நெலவு நெயததாகக் 
நொல்லப்ேட்டது. ஒரு அரசு அறிக்மக 1908 
ஆம் ஆணடின் நிலவரத்மதக் குறிப்பிடும்போது 
இருப்புப்ோமத ேதிக்கும் வமகயில் ைடடும் 
இந்தியாவின் க்டன் ோக்கி 177.5 மில்லியன் 
ேவுணடு என்றது. இந்தியாவில் முதலீடுகள் 
நதாயவு நிமலமய எடடியபோது பிரிடடிஷ் அரசு 
இங்கிலாந்தின் தனியாரி்டமிருந்து முதலீடுகமள 

்பாைச் சுருககம்

�	ஆங்கிலக் கிழக்கிந்தியக் கம்நேனி நோறுப்பேறக ைறுத்து அதிகாரத்மத ைடடும் ேயன்ேடுத்தியதால் 
ஏறேட்ட விமளவுகமள விளக்குதல்

�	வாரிசு உரிமை இழப்புக்நகாள்மக, துமணப்ேம்டத் திட்டம் ஆகியன மூலம் இந்தியப் ேகுதிகமள 
ஆங்கிபலயர் ஆடசியின் கீழ் நகாணடு வருதல்

�	வங்காளத்தில் நிமலயான நிலவரி திட்டம் ைறறும் நென்மன ைாகாணத்தில் இரயத்துவாரி முமற 
நெயல்ேட்டமத விளக்குதல்

�	ஐதராோத், பூனா மைசூர் ெைஸ்தானங்களில் ஆங்கிபலயரின் ைமறமுக ஆடசி
�	ைக்களின் வாழ்க்மகயில் நோது ைறறும் நீதி நிர்வாகச் சீர்திருத்தங்களால் ஏறேட்ட ைாறறங்கமள 

விளக்குதல்
�	கவர்னர்-நஜனரல்களின் வளர்ச்சிப் ேணிகள், ெமூக, ேணோடடு ைறறும் கல்விச் சீர்திருத்தங்கமள 

விளக்குதல்
�	இருப்புப்ோமத தோல் தந்தி ஆகியமவ ஆங்கில கிழக்கிந்தியக் கம்நேனிக்கு ைக்கமள 

கடடுப்ேடுத்துவதறகு எவ்வாறு உதவின என்ேமத விளக்குதல்
�	ஆங்கில கிழக்கிந்தியக் கம்நேனியின் பவளாணமை வணிகக் நகாள்மககள் ைக்கமளச் சுரணடின. 

இதனால் ேல ேஞெங்கள் ஏறேடடு விவொயிகளும் மகவிமன கமலஞர்களும் ஆங்கிபலயப் 
பேரரசுக்கு நொந்தைான காலனி �ாடுகளில் உள்ள பதாட்டங்களில் ஒப்ேந்தக் கூலிகளாக 
அைர்த்தப்ேட்டனர்

�	இங்கிலாந்துக்கு இந்தியாவின் நெல்வ வளங்கள் நகாள்மள போனமத தாதாோய ந�ௌபராஜியின் 
வடிகால் பகாடோடு விளக்கியது.
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பயிறசி
 I. சரியான விடைடயத் தேர்ந்ேடு

 1. __________ இந்தியாவில் ஆங்கிபலயரின் ஆதிக்கம் உணமையில் நிறுவப்ே்டக் காரணைான 
போராகும்.

 அ) பிளாசிப் போர் ஆ) முதலாம் கர்�ா்டகப் போர் இ) ேக்ொர் போர் ஈ) வந்தவாசிப் போர்

 2. __________ உ்டன்ேடிக்மகயினால் இரண்டாம் ஷா ஆலம் வங்காளம், பீகார் ைறறும் 
ஒரிஸாவின் திவானி உரிமைமய ஆங்கிபலயருக்கு வழங்க ப�ரிட்டது.

 அ) அலகாோத் ஆ) ைதராஸ் இ) பூனா ஈ) புதுச்பெரி

 3. __________ வங்காளத்தில் இரடம்ட ஆடசிமய அறிமுகப்ேடுத்தினார்.
 அ) வாரன்பஹெஸ்டிங்ஸ் ஆ) டியூப்பள இ) காரன்வாலிஸ் ஈ) ராேர்ட கிமளவ் 

 4. __________ ெட்டம் இந்தியாவில் ஆங்கிபலய வணிகக் குழு ஆடசிமய முமறப்ேடுத்தியது.
 அ) ஒழுங்கு முமறச்ெட்டம் (1773) ஆ) பிட இந்தியச் ெட்டம் (1784)
 இ) ேட்டயச் ெட்டம் (1813) ஈ) ேட்டயச் ெட்டம் (1833)

 5. இந்தியாவில் முதல் ஆங்கிபலய ஆளு�ராக இங்கிலாந்து �ா்டாளுைன்றத்தால் அறிவிக்கப்ேட்டவர்.
 அ) காரன்வாலிஸ் ஆ) கானிங் இ) நவல்நலஸ்லி ஈ) வாரன் பஹெஸ்டிங்ஸ்

 6. __________ ஜமீன்தார்கபளாடு காரன்வாலிஸ் நிமலயான நிமலவரித் திட்டத்மத 
பைறநகாண்டார்.

 அ) மைசூர் ஆ) ேம்ோய இ) வங்காளம் ஈ) நென்மன

 7. இரயத்துவாரி முமறமய அறிமுகப்ேடுத்தியவர் __________.
 அ) காரன்வாலிஸ் ஆ) தாைஸ் ைன்பறா இ) ராேர்ட கிமளவ் ஈ) வாரன் பஹெஸ்டிங்ஸ்

 8. தக்கர்கமள அ்டங்கிய ஆங்கிபலய அதிகாரி __________.
 அ) வில்லியம் ஆதம் ஆ) வில்லியம் ஸ்லீபைன் இ) பஜம்ஸ் ஹொலந்து ஈ) ஜான் நிக்கல்ென்

 9. வாரிசு உரிமை இழப்புக் நகாள்மகயின்ேடி ஆங்கிபலய அரசு்டன் இமணக்கப்ேட்ட முதல் 
ைாகாணம் __________.

 அ) �ாக்பூர் ஆ) அவத் இ) ஜான்சி ஈ) ெதாரா

 10. நிர்ேந்தப்ேடுத்தி வலுக்கட்டாயைாக வரி வசூலிப்ேமத __________ நியாயப்ேடுத்தியது.
 அ) இரயத்துவாரி ெட்டம் ஆ) பிட இந்தியச் ெட்டம்
 இ) நிமலயான நிலவரித் திட்டம் ஈ) சித்திரவமதச் ெட்டம்

 11. __________ இந்தியாவில் ஆங்கில நைாழிமய அலுவல் நைாழியாகவும், ேயிறறு நைாழியாகவும் 
அறிமுகப்ேடுத்தினார்.

 அ) காரன்வாலிஸ் ஆ) வில்லியம் நேணடிங் இ) தாைஸ் நைக்காபல ஈ) தாைஸ் ைன்பறா

 12. நென்மனப் ேல்கமலக்கழகம் நிறுவப்ேட்ட ஆணடு __________.
 அ) 1837 ஆ) 1861 இ) 1844 ஈ) 1857
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 13. __________ என்ேவரின் முயறசியால் இந்தியாவில் ெதி எனும் உ்டன்கடம்ட ஏறும் முமற 
ஒழிக்கப்ேட்டது.

 அ) வாரன் பஹெஸ்டிங்ஸ் ஆ) வில்லியம் பஜான்ஸ்
 இ) ராஜா ராம்பைாகன் ராய ஈ) தயானந்த ெரஸ்வதி

 14. நதன் இந்தியாவில் முதல் இருப்புப் ோமத போக்குவரத்து 1856ல் நென்மனயிலிருந்து 
__________ வமர இயக்கப்ேட்டது.

 அ) வாணியம்ோடி ஆ) காடோடி இ) விழுப்புரம் ஈ) அரக்பகாணம்

 15. 1869ல் சூயஸ் கால்வாய திறக்கப்ேட்டதன் விமளவாக இந்தியா-ஐபராப்ோவிறகிம்டபய ேயண 
தூரம் __________ மைல்களாகக் குமறக்கப்ேட்டது.

 அ) 400 ஆ) 3000 இ) 4000 ஈ) 8000

 II. அ) சரியான கூற்றிடனத் தேர்ந்ேடு

 1. கிழக்கிந்தியக் கம்நேனியின் ஆளு�ர் அதன் இயக்கு�ர் குழுவால் பதர்ந்நதடுக்கப்ேட்டார்.
 2. துமணப்ேம்டத் திட்டத்தால் கிழக்கிந்தியக் கம்நேனியின் இராணுவ வளங்களும் நெயல்திறனும் 

குமறந்தன.
 3. நவல்நலஸ்லி பிரபுவால் கல்விக்கு ஊக்கைளிக்கும் வமகயில் ைதரொ (இஸ்லாமிய கல்வி 

நிறுவனம்) நதா்டங்கப்ேட்டது.
 4. ்டல்நஹெௌசி பிரபு ைார்ச் 1835இல் கல்கத்தா ைருத்துவக் கல்லூரிமய நிறுவினார்.

  ஆ)  கீழ்க்கணைவற்றில் சரியான விடைடயத் தேர்ந்ேடு
  கூற்று (கூ): ஆங்கிபலய அரசு அமணகமளக் கடடுவதறகான ேணிகளில் முமனப்பு்டன் 

ஈடுேட்டது.
  காரைம் (கா): 19ஆம் நூறறாணடில் நதா்டர்ச்சியாகக் கம்டசி கால் நூறறாணடில் அதிகைான 

ேஞெங்கள் நிலவின.
  அ. கூறறு ெரி; காரணம் தவறு 
  ஆ. கூறறு ெரி; காரணம் கூறறின் ெரியான விளக்கம் அல்ல
  இ. கூறறு ெரி; காரணம் கூறறின் ெரியான விளக்கம் ஆகும்.
  ஈ. கூறறு தவறு; காரணம் ெரி

 III. அ) கீழ்க்கணைவற்றுள், எது ேவறா்க ்�ாருத்ேப�ட்டுள்்ளது?

 1. கங்காதர ராவ் - ஜான்சி
 2. ரகுஜி போன்ஸ்பல - �ாக்பூர்
 3. ஷாஜி - ெதாரா
 4. சிந்தியா - பகாலாப்பூர்

  ஆ) ்�ாருத்து்க
 i. ஆர்தர் காட்டன் - 1. ெைஸ்கிருத கல்லூரி
 ii. வில்லியம் ஸ்லீபைன் - 2. நகாள்ளி்டம்
 iii. வில்லியம் நேணடிங்  - 3. தக்கர்கமள அ்டக்குதல்
 iv. காரன்வாலிஸ் -  4. ெதி ஒழிப்புச் ெட்டம்
 அ) 4, 1, 2, 3 ஆ) 2, 3, 4, 1 இ) 3, 2, ,1, 4 ஈ) 2, 1, 4, 3

athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



1 3 7ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் விளைவுகள்

 IV. சுரு்க்கமான விடையளி
 1. 1773 ஆம் ஆணடு ஒழுங்கு முமறச் ெட்டத்மத விவரி.
 2. ஆளு�ர் தாைஸ் ைன்பறா ேறறிச் சிறு குறிப்பு வமரக.
 3. ைாகாணம் ைறறும் ைாநிலம் – பவறுேடுத்துக.
 4. இந்தியக் குடிமைப் ேணிக்கு காரன்வாலிசின் ேங்களிப்பிமனப் ேறறிக் கூறுக.
 5. ஆங்கிபலய ஆடசியின் கீழ் நீர்ப்ோென முமறயின் வளர்ச்சி குறித்து எழுதுக.
 6. ்டாக்காவின் ைஸ்லின் துணி ேறறி ஓர் சிறுகுறிப்பு வமரக.
 7. “நெல்வவளங்கள் �ாடம்ட விடடு நவளிபயறியது இந்தியாமவ ஏழ்மையாக்கியது” – எவ்வாறு?

 V. குறுகிய விடையளி
 1. இரடம்ட ஆடசி முமற
 2. ஜமீன்தார்கள், அரொங்கத்தால் வழங்கப்ேட்ட நிலங்களுக்குப் ேரம்ேமர உரிமைகமள எவ்வாறு 

நேறறனர்
 3. வாரிசு உரிமை இழப்புக் நகாள்மக
 4. காரன்வாலிஸின் நீதித்துமற நிர்வாகம்
 5. ொர்லஸ் உட அறிக்மக
 6. பிண்டாரிகள் ைறறும் தக்கர்கள்
 7. இந்திய மகத்தறி ந�ெவாளர்கள் மீது நதாழிறதுமற புரடசியின் தாக்கம்
 8. ஒப்ேந்தக் கூலிமுமற

 VI. விரிவான விடையளி
 1. நவல்நலஸ்லி அறிமுகப்ேடுத்திய துமணப் ேம்டத் திட்டத்திமனப் ேறறி விவரி.
 2. ஆங்கிபலய கிழக்கிந்திய நிறுவனத்தின் கீழ் கல்வி முமற எவ்வாறு வளர்ச்சி நேறறது?
 3. 1865 ஆம் ஆணடு இந்திய வனச் ெட்டம் பிறப்பிக்கப்ேட்டதறகான சூழ்நிமலகமள விவரி. அதன் 

விமளவுகள் யாமவ?

 VII. ்சயல்�ாடு்கள்
 1. ஆங்கிபலயர் கால இருப்புப் ோமத ைறறும் தோல் தந்தி முமறயிமன இன்மறய �வீன 

இந்தியாவின் இருப்புப் ோமத ைறறும் தோல் தந்தி முமறபயாடு ஒப்பிடுக.
 2. இந்தியாவில் ஆங்கிபலயக் காலனி ஆதிக்கத்தின் நிமற குமறகமள ேறறி விவாதிக்க.

 VIII. ஒப�டைபபு
 1. ஆங்கிபலய இந்தியாவில் இங்கிலாந்திறகு வடிகாலான நெல்வவளம் குறித்தபதார் விரிவான 

அறிக்மகமயத் தயார் நெயக.
 2. “இந்திய இருப்புப் ோமதத் திட்டம் ஆங்கிபலயர் ஆடசியில் உருவானதாகும்”. இத்துமறயில் 

தறபோமதய இருப்புப் ோமத வளர்ச்சிமய ஒப்பிடடு விவரி.
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களேச்கசாற்கள்

செயல்படுத்தும் விதமாக in pursuance a follow up

அறுவைக் கத்தி scalpel surgical knife

இராணுைப் பிரிவு contingent a part of a military force

விட்டுக் சகாடுத்தல ceded granting of some possessions

ஒப்புயரைற்ற paramount supreme

குதிவரக்கு லாடமடிப்்பைர farrier a person who makes and fits metal 
plates for horse’s feet

சகாடுவமயான draconian heartless

கிளரச்சி insurrection rebellion

விழுங்குதல devoured to eat or swallow something eagerly

சூவ்றயாடுதல pillage loot expecially during war

  மூேநூல்கள்
 1. Michael Edwardes, British India 1772-1947, Rupa & Co, 1993.

 2. Dharma Kumar, Land and Caste in South India, Cambridge University Press, 1965. 

 3. Dharma Kumar and Tapan Raychaudhuri (eds), The Cambridge Economic History of India, 
Cambridge University Press, 2008.

 4. L.S.S. O’Malley, Modern India and the West, OUP, 1968.

 5. Sarada Raju, The Agrarian Structure of the Madras Presidency: Impact of British Administration, 
University of Madras.

 6. William Digby, Prosperous British India, New Delhi: Sagar Publications, 1969.

 7. Geoghegan, Report on Coolie Emigration from India, 1874. 

 8. Madhav Gadgil and Ramachandra Guha, This Fissured Land, OUP, 1992.

 9. Naoroji, Poverty and Un-British Rule in India, Publication Division, Govt. of India.

காேகலகாடு
ஒழுங்குமுமறச் ெட்டம் 1773

பிட இந்தியச் ெட்டம் 1784

நிமலயான நிலவரித் திட்டம் 1793

இரயத்துவாரிச் ெட்டம் 1822

ெதி ஒழிப்புச் ெட்டம் 1829

இந்தியாவில் முதல் இருப்புப் ோமத போக்குவரத்து 
அறிமுகம்

1853

நென்மன ைாகாணப் ேஞெம் 1876-1878
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அறிமுகம்
ஆங்கிலேயக் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி பெேருடைய 
ஆட்சிபபெகுதிகடை ்ெற்றி ்கொணைதும 
தங்கைது எலடேடய விரிவுபபெடுத்திக்்கொணலை 
லபெொனதும ்தொைர்ச்சியொன பெே கிைர்ச்சிகளுக்கு 
ெழிெகுத்தன. அெர்கைொல பெதவியிலிருந்து 
நீக்கபபெட்ை மனனர்கள் அலேது அெர்களின 
ெொரிசுகள், தங்கள் ஆட்சிபபெகுதியிலிருந்து 
் ெ ளி ல ய ற் ்ற ப பெ ட் ை  ஜ மீ ன த ொ ர் க ள் , 
பெொடையக்கொரர்கள் ஆகிலயொரொல இத்தடகடய 
கிைர்ச்சிகள் ஏற்பெட்ைன. ெரேொற்்றொசிரியர்கள் 
இடதத் ்தொைக்கநிடே எதிர்பபு எனறு 
குறிபபிடுகி்றொர்கள். உடைடமகள் பெறிக்கபபெட்ை 
விெசொயிகள், பெழங்குடிகள் ஆகிலயொரின 
எழுச்சியும இத்தடகய கிைர்ச்சிகடை்யொட்டித் 
லதொனறின. லெைொண உ்றவுகளிலும, நிே 
ெருெொய் முட்றயிலும, நீதி நிர்ெொகத்திலும 
ஆங்கிலேயர் ்சய்த மிக விடரெொன 
மொற்்றங்கள் பெற்றி முந்டதய பெொைம 
விரிெொகக் கூறியுள்ைது. இமமொற்்றங்கள் 

லெைொண ்பெொருைொதொர அடமபபில ்பெரும 
சிக்கலகடை ஏற்பெடுத்தின. சமூகத்தின 
பெலலெறு பிரிவுகடைச் சொர்ந்த மக்களும 
அெதிபபெட்ைொர்கள். எனலெ, மனக்்கொதிபபில 
இருந்த இந்திய ஆட்சியொைர்கள் கேகத்தில 
இ்றங்கியலபெொது, அெர்களுக்கு விெசொயிகள், 
டகவிடனஞர்கள் ஆகிலயொரின ஆதரவும 
இயலபெொகலெ கிடைத்தது. அக்கொேகட்ைத்தில 
்தனனிந்தியொவில நைந்த நிகழ்வுகளும 1857 
ஆம ஆணடு ்பெருங்கிைர்ச்சியும இபபெொைத்தில 
விெரிக்கபபெடுகின்றன.

18.1   மைசூர் சுல்தானகளின  
எதிர்ப்பு

மை்ர் அலியின எழுச்சி
டமசூர், விஜயநகரப லபெரரசின கீழ் நிேமொனிய 
முட்றயில இயங்கிய ஒரு சிறு அரசொக இருந்தது. 
1565இல விஜயநகரப லபெரரசு வீழ்ந்ததற்குப பி்றகு 
உடையொர் ெமசத்தினர் சுதந்திரமொன ஆட்சியொைர் 

கற்றல் ந�ோககஙகள்

கீழ்கணைடெ பெற்றி அறிதல
�	ஆங்கிலேயக் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியின ஆட்சிக்கு டமசூர் சுலதொனகளின ்தொைக்ககொே 

எதிர்பபுகள்
�	்தனனிந்தியொவில பெொடையக்கொரர் முட்ற நிறுெபபெடுதலும பெொடையக்கொரர்களின கிைர்ச்சியும
�	்கொங்குப பெகுதியில தீரன சினனமடேயின கிைர்ச்சியும அரசுரிடம மறுக்கபபெட்ை ஏடனய 

ஆட்சியொைர்களின லெலூர் புரட்சியும
�	ஆங்கிலேயக் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி, ெட்டிக்கடைக்கொரர்கள், ஜமீனதொர்களுக்கு எதிரொன 

பெழங்குடியினர், விெசொயிகளின எழுச்சிகள்
�	1857ஆம ஆணடு ்பெருங்கிைர்ச்சி; அதன முடிவில கம்பெனியின அதிகொரத்டத ஆங்கிே அரசு 

டகக்்கொள்ளுதல.

ஆங்கிலேய ஆட்சிக்குத்  
த்தாடக்ககதாே எதிர்ப்புகள்18

பெொைம்
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ஆயினர். ரொஜொ உடையொர் 1578இல அரியடை 
ஏறினொர். 1610இல தடேநகரம டமசூரிலிருந்து 
ஸ்ரீரங்கபபெட்ைைத்திற்கு மொற்்றபபெட்ைது. 
அபலபெொதிருந்து உடையொர் ெமசத்தினரின 
ஆட்சி ்தொைர்ந்தது.  1710இல தைெொய் அலேது 
முதனடம அடமச்சரொக நியமிக்கபபெட்ை 
டைதர் அலி அதிகொரத்டதக் டகபபெற்றுமெடர 
உடையொர்களின ஆட்சி நீடித்தது.

டைதர் அலி

டைதர் அலியின தந்டத ஃபெலத முகமமது  
லகொேொர் பெகுதியின லகொட்டைக் கொெற்பெடைத் 
தைபெதியொக (்பெௌஜதொர்) இருந்தொர். அெரது 
இ்றபபுக்குப பின டைதர் அலி தன 
தடேடமபபெணபுகள் மூேம பெடையின 
உயர்பெதவிகடை விடரெொக அடைந்தொர். 
1755க்குள் அெர் 100 குதிடரபபெடை வீரர்கடையும 
2000 கொேொட்பெடை வீரர்கடையும நிர்ெகிக்கும 
அைவுக்கு அதிகொரம பெடைத்த ்பெொறுபடபெப 
்பெற்றிருந்தொர். டமசூரில இரொணுெத்தில 
ஏற்பெட்ை கிைர்ச்சிடய ஒடுக்கினொர். மரொத்தியர் 
ஆக்கிரமித்த டமசூர் அரசின சிே பெகுதிகடை 
டைதர் மீட்்ைடுத்தொர். இதற்கொக அெர் ‘ ஃபெலத 
டைதர் பெகதூர்’ (வீரமும ்ெற்றியும ்கொணை 
சிங்கம) என்ற பெட்ைம ்பெற்்றொர். 1760இல 
டைதர் ஆங்கிலேயருக்கு எதிரொக புதுச்லசரியில 
இருந்த பி்ரஞ்சுக்கொரர்களுைன கூட்டு லசர்ந்தொர். 
ஆனொல அெர் தனது ்சொந்த மணணில 
மரொத்தியரொல உருெொக்கபபெட்ை சதித்திட்ைத்டத  
எதிர்்கொள்ை லெணடியிருந்தது. எனினும 
டைதர் அடத ்ெற்றிகரமொக முறியடித்தொர். 

அதற்குப பி்றகு அெலர நடைமுட்றயில 
டமசூரின உணடமயொன ஆட்சியொைர் ஆனொர். 
1770இல டமசூர் அரசர் நஞ்சரொஜொ நஞ்சூட்டிக் 
்கொலேபபெட்ைொர். அதில டைதருக்குத் 
்தொைர்பிருக்கேொம என்ற சந்லதகம கிைமபியது. 
இந்த நிகழ்வுக்குப பி்றகு உடையொர் ெமச 
அரசர்கள் ்பெயரைவிேொன ஆட்சியொைர்கைொக 
ஆயினர். டைதலர உணடமயொன அரச 
அதிகொரத்துக்கு உரியெர் ஆனொர்.

மை்ர் அலியும் ஆங்கிலேயரும்
கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி திெொனி உரிடமடயப 
்பெற்்ற (ெங்கொைம, பீகொர், ஒரிசொ ஆகியெற்றில 
முகேொய அரசுக்குப பெதிேொக ெரி ெசூலிக்கும 
உரிடம) பி்றகு, தனது நிர்ெொகத்துக்கு உட்பெட்ை 
பெகுதிகடைக் கூடுதல கெனத்துைன பெொதுகொக்க 
லெணடியிருந்தது.  கம்பெனி லபெொதுமொன 
ெலிடமயுைன இலேொததொல, இந்திய அரசுகளின 
உள்விெகொரங்களில தடேயிடுெடதத் தவிர்த்து 
ெந்தது. ஒரு குறிபபிட்ை பெகுதியில அதிகொரத்துக்கு 
உட்பெட்ை இைங்கடைத் தக்கடெத்துக்்கொள்ை 
இடைபபெட்ை நொடுகடை (buffer states) ெொரன 
லைஸ்டிங்ஸ் சுற்றுலெலிக் ்கொள்டக மூேம 
்தொைர்ந்து அனுமதித்தொர். எனினும கம்பெனி 
கர்நொைக அரசியல விெகொரங்களினொல 
ஈர்க்கபபெட்ைது. நெொப பெதவிக்கொகத் ்தொைர்ச்சியொக 
நடை்பெற்்ற லமொதலகலை இதற்குக் கொரைம. 
ஆங்கிலேய ெணிகர்கள் இடத இந்திய அரசியலில 
லநரடியொகத் தடேயிடுெதற்கொன ஒரு ்பெரிய 
ெொய்பபெொகக் கருதினொர்கள். ஆனொல அெர்களின 
முயற்சிக்கு டைதர் அலி, டைதரொபெொத் 
நிஜொம ஆகிய ெலிடமமிக்க சக்திகளிைமிருந்து 
அச்சுறுத்தலகள் இருந்தன.

மு்ேதாம் மைசூர் ல�தார் 1767-69
மூன்றொம கர்நொைகப லபெொரில ெங்கொைத்திலிருந்து 
பெடைகடை ெழிநைத்திய கர்னல ஃலபெொர்லை 
1759இல மசூலிபபெட்டிைத்டதக் டகபபெற்றினொர். 
இது ஜொேொபெத் ஜங் உைனொன உைனபெடிக்டகக்கு 
ெழிெகுத்தது. அெர்  ‘ெை சர்க்கொர்கள்’ என 
அறியபபெடும கஞ்சம, விசொகபபெட்டினம, லகொதொெரி, 
கிருஷைொ, குணடூர் ஆகிய மொெட்ைங்கடை 
ஆ ங் கி ல ே ய ரு க் கு  வி ட் டு க் ் க ொ டு க் க 
லெணடியிருந்தது. ெை சர்க்கொர்கள் ஆங்கிலேயர் 
ெசம ஆனடத முகேொயப லபெரரசர் 1765இல 
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அேகொபெொத் உைனபெடிக்டக மூேம அங்கீகரித்தொர். 
ஆனொல 1766இல ஆங்கிலேயர் இபபெகுதிடயக் 
டகயகபபெடுத்தியலபெொது பிரச்சடன லதொனறியது. 
இந்தப பெகுதிகடை ஆங்கிலேயர் டகயகபபெடுத்த 
நிஜொம அலி எதிர்பபு ்தரிவிக்கொமல இருக்க 
லெணடும எனறும அதற்குப பெதிேொக அெருக்கு 
எதிரிகளிைமிருந்து ஆபெத்து ெருமலபெொது 
ஆங்கிலேயர் உதவிக்கு ெருெொர்கள் எனறும 
ஓர் உைனபெடிக்டக லமற்்கொள்ைபபெட்ைது. இந்த 
ெொக்குறுதி மூேம டைதர் அலிக்கு எதிரொக நிஜொம 
அலிக்கு உதெத் தொங்கள் தயொரொக இருபபெடத 
உைர்த்தினொர்கள். ஆங்கிலேயர் பினனொட்களில 
பினபெற்றிய துடைபபெடைத்திட்ைத்துக்கு 
இந்நடைமுட்ற கொரணியொக அடமந்தது. 
நிஜொம அலி ஆங்கிலேயருைன உைனபெடிக்டக 
்சய்து்கொணைொலும, 1767இல அெருக்கும 
டைதர் அலிக்கும இடைலய ஓர் புரிந்துைர்வு 
உைனபெொடு ஏற்பெட்ைது. எனலெ ஆங்கிலேயர் 
டைதருக்கு எதிரொன லபெொடர அறிவித்தொர்கள். 
இது முதேொம ஆங்கிலேய டமசூர் லபெொர் அலேது 
முதேொம டமசூர் லபெொர் என அறியபபெடுகி்றது.

பெமபெொயிலிருந்து ெந்த ஆங்கிலேயரின 
ஒரு பெடை லமற்குக்கைற்கடரயின 
மங்களூடரயும அடதச் சுற்றியிருந்த பி்ற 
பெகுதிகடையும டகபபெற்றியது. ஆனொல டைதர் 
இெற்ட்ற மீட்்ைடுத்தொர். ்பெங்களூடரக் 
டகபபெற்்ற நிடனத்த ஆங்கிலேயரின முயற்சி 
்ெற்றி ்பெ்றவிலடே. 1768இல டைதர் 
பெொரொமைொல (லசேம மொெட்ைம) மீது திடீர் 
தொக்குதல ்தொடுத்து, லகபைன நிக்சடனத் 
லதொற்கடித்துக் கரூடரயும ஈலரொட்டையும 
டகபபெற்றினொர். இதற்கிடைலய டைதரின 
தைபெதி ஃபெசலுலேொ கொன மதுடரயிலும 
திரு்நலலெலியிலும பெடைடய எந்த 
எதிர்பபுமினறி ெழிநைத்திச் ்சன்றொர். டைதர் 
தஞ்சொவூருக்கும அங்கிருந்து கைலூருக்கும 
முனலனறிச் ்சன்றொர். ஆங்கிலேயர் மீதொன 
தொக்குதடே நிறுத்த டைதர் விருமபெொவிட்ைொலும, 
மரொத்தியர் பெடை்யடுத்து ெரக்கூடும என்ற 
அச்சுறுத்தல அெடர ஆங்கிலேயருைன அடமதி 
உைனபெடிக்டக ்சய்து்கொள்ளும நிடேக்குத் 
தள்ளியது. அெருக்கும ஆங்கிலேயருக்கும 
இடைலய லமற்்கொள்ைபபெட்ை ்சனடன 
உைனபெடிக்டகயில இருந்த நிபெந்தடனகள் 
ெருமொறு: இரு தரபபும டகபபெற்றிய பெகுதிகடை 
அெரெரிைம திருமபெ ஒபபெடைக்க லெணடும. 

கரூர் மட்டும டைதரின ெசம இருக்கும. 
தங்கடைத் தற்கொத்துக்்கொள்ை நடை்பெறும 
லபெொர்களில இரு தரபபும ஒருெருக்்கொருெர் 
உதெ லெணடும. இது மரொத்தியருக்கு எதிரொக 
ஆங்கிலேயர் உதவுெதற்கு கைடமபபெட்ைெர்கள் 
எனபெடதலய குறித்தது. ஆனொல டைதருக்கும 
மரொத்தியருக்கும எதிரொன சணடையினலபெொது 
லதடெயொன லநரத்தில ஆங்கிலேயரின உதவி 
கிடைக்கொததொல டைதர் ஆங்கிலேயருக்கு 
எதிரொகத் திருமபினொர்.

இரணடதாம் மைசூர் ல�தாரும் (1780) 
மை்ரும்
அ்மரிக்கச் சுதந்திரபலபெொருக்குப பி்றகு பிரொனஸ் 
அ்மரிக்கொவுைன நட்பு உைனபெடிக்டக (1778) 
்சய்து்கொணைது. எனலெ பிரிட்ைன பிரொன்ஸுக்கு 
எதிரொன லபெொடர அறிவித்தது. இடதப 
லபெொேலெ ஸ்்பெயினும அ்மரிக்கொவுைன நட்பு 
உைனபெடிக்டக லமற்்கொணடு, இங்கிேொந்துக்கு 
எதிரொகப லபெொரில (1779) இ்றங்கியலபெொது 
இங்கிேொந்து தனிடமபபெட்ைது. இந்தியொவிலும 
பி்ரஞ்சுபபெடையின ஆதரவுைன நிஜொம அலியும 
மரொத்தியரும டகலகொத்துச் ்சயலபெட்ை 
லபெொக்கு ஆங்கிலேயருக்கு ்நருக்கடிடய 
அதிகபபெடுத்தியது. டைதர் அலி இந்தச் சூழடேத் 
தனக்குச் சொதகமொகப பெயனபெடுத்திக்்கொள்ை 
கர்நொைகத்திற்குப பெடை்யடுத்தொர்.

்ைக்ைர் மனல்றொ தடேடமயிேொன 
பெடையுைன லசர்ந்து ்சயலபெை லெணடிய 
கர்னல ்பெய்லி டைதரின திடீர்த்தொக்குதலில 
கடுடமயொகக் கொயமுற்்றொர். இது மனல்றொடெ 
்சனடன லநொக்கிச் ்சலே டெத்தது. 
டைதர் ஆற்கொட்டைக் டகபபெற்றினொர் (1780). 
இந்நிடேயில ்சனடன அரசொங்கத்தின 
ல ெ ண டு ல க ொ ளு க் கி ை ங் க  ெ ந் த ெ ொ சி ப 
லபெொரில ்ெற்றி்பெற்்ற அயர்கூட் மதரொட்க் 
கைலெழிலய முற்றுடகயிை ெங்கொைத்திலிருந்து 
அனுபபெபபெட்ைொர்.  டைதருக்கு எதிரொக 
்ெற்றிடய ஈட்டிய கூட் புதுச்லசரிடய லநொக்கி 
நகர்ந்தொர். இதற்கிடைலய டைதர் தஞ்சொவூர் 
அரடசத் தன பிடிக்குள் ்கொணடுெந்தொர். 
கூட் பெரங்கிபலபெட்டைடய (Porto Novo) 
அடைந்து, டைதருக்குப ்பெரும பினனடைடெ 
ஏற்பெடுத்தும ெடகயில ்ெற்றி ்பெற்்றொர். டைதர் 
அங்கு நடை்பெற்்ற லமொதலில ஆங்கிலேயரிைம 
பிடிபெடுெதிலிருந்து நூலிடழயில தபபினொர். 
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திபபு கொனஸ்ைொணடிலநொபிளுக்கும 
1787இல பெொரி்ஸுக்கும தூதுக்குழுடெ 
அனுபபினொர். ஆங்கிலேயருக்கு எதிரொகத் 
தனடன ெலுபபெடுத்திக்்கொள்ெதற்கொகத் திபபு 
இந்த இரொஜதந்திர முயற்சிகடை லமற்்கொணைொர். 
பி்ரஞ்சு அரசர் பெதினொ்றொம லூயி தூதுக்குழுடெ 
நட்பு்றவுைன நைத்தினொலும, திபபு எதிர்பெொர்த்த 
ஆதரவு குறித்து ்ெற்று ெொக்குறுதிடயலய 
அளித்தொர். 

திபபு சுலதொன

ஸ்ரீரங்கபபெட்ைைம லகொட்டை

பிரிட்ைனுைன நட்பு பெொரொட்டிய 
திருவிதொங்கூர் மீதொன திபபுவின தொக்குதலும 
்கொடுங்களூடரக் டகபபெற்றியதும கம்பெனி 
அரசுைனொன லபெொருக்கொன அறிவிபபெொகலெ 
எடுத்துக்்கொள்ைபபெட்ைன. இவெொறு மூன்றொம 
ஆங்கிலேய-டமசூர் லபெொர் ்தொைங்கியது.

கர்னல ைொர்ட்லி திபபுவின தைபெதி 
ைஸுடசன அலிடயக் கள்ளிக்லகொட்டையில 
லதொற்கடித்தொர். இதற்குப பெதிேடியொகத் திபபு 
திருெணைொமடேடயக் டகபபெற்றினொர். 
புதுச்லசரி பி்ரஞ்சு ஆளுநரின ஆதரடெப 
்பெறுெதற்குத் திபபு எடுத்த முயற்சி ்ெற்றி 

டைதரின மகன திபபு சுலதொன கர்னல 
ப்ரய்த்்ெயிட்டை குமபெலகொைம அருலக 
லதொற்கடித்துச் சிட்றபபிடித்தொர். டமசூர் 
சுலதொனின கெனத்டதத் திடசதிருபபுெதற்கொக 
்ஜனரல லமத்யூஸ் மங்களூடர லநொக்கி 
ஒரு பெடை்யடுபடபெ லமற்்கொணைொர். இந்த 
நைெடிக்டக ஆங்கிலேயர் எதிர்பெொர்த்தபெடி 
திபபு சுலதொடனக் கர்நொைகத்டத விட்டு 
லமற்குக்கைற்கடரடய லநொக்கி நகர டெத்தது.

புற்றுலநொயொல பெொதிக்கபபெட்ை டைதரின 
மரைம (1782), அ்மரிக்கச் சுதந்திரப லபெொரின 
முடிவில டக்யழுத்தொன பெொரிஸ் உைனபெடிக்டக 
(1783), நீணை நொட்களுக்கு நீடித்த மங்களூர் 
முற்றுடக ஆகிய நிகழ்வுகள் திபபு சுலதொனுக்கு 
எதிரொன ஆங்கிலேயரின நைெடிக்டககளுக்கு 
ெலுச் லசர்பபெதொக இருந்தன. கர்னல லேங் 
கரூடரயும திணடுக்கலடேயும டகபபெற்றினொர். 
கர்னல  ஃபுலேர்ட்ைன பெொேக்கொட்டையும 
ல க ொ ய ம பு த் தூ ட ர யு ம ட க ப பெ ற் றி ன ொ ர் . 
அடுத்ததொக ஸ்ரீரங்கபபெட்ைைத்டதக் டகபபெற்றும 
லநொக்கத்துைன அெர் முனலனறி ெந்தலபெொது திபபு 
சுலதொன சமொதொனத்துக்கு விருபபெம ்தரிவித்து, 
முற்றுடகடயத் தவிர்த்தொர். 1784 மொர்ச் மொதத்தில 
மங்களூர் உைனபெடிக்டக டக்யழுத்தொனது. 
அதனபெடி, இரு தரபபினரும அதுெடர ்ென்ற 
பெகுதிகடைத் திருமபெ ஒபபெடைக்க லெணடும 
எனறும லபெொரில டகதொனெர்கடை விடுவிக்க 
லெணடும எனறும முடி்ெடுக்கபபெட்ைது.

மூன்தாம் மைசூர் ல�தார் 1790-92
இடைபபெட்ை கொேத்தில கொர்னெொலிஸ் 
கெர்னர் ்ஜனரல ஆகப ்பெொறுபலபெற்்றொர். 
அெர் திபபு சுலதொடனப பெழிெொங்கும விதத்தில 
நைந்து்கொணைொர். ்தற்கில இரு மிகப்பெரும 
சக்திகைொக விைங்கிய டைதரொபெொத் நிஜொமும 
மரொத்தியரின கூட்ைடமபபும ஆங்கிலேயரின 
கூட்ைொளிகைொக இதில ்சயலபெட்ைொர்கள். 
திபபுவுைனொன லபெொருக்குத் லதடெபபெட்ை 
நிதியொதொரங்கடையும கூைலெ தன பெடைகடையும 
டைதரொபெொத் நிஜொம ஆங்கிலேயருக்கு 
ெழங்கினொர். 1782இல முதல ஆங்கிலேய-
மரொத்தியப லபெொருக்குப பின ஆங்கிலேயருைன 
சொலடபெ உைனபெடிக்டக ்சய்து்கொணை 
மரொத்தியர் ஆங்கிலேயடர ஆதரித்தொர்கள். நிஜொம, 
மரொத்தியர் ஆகிய இரு தரபபிலிருந்தும கிடைத்த 
ஆதரெொல ஆங்கிலேயரின டக ஓங்கியது.
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அறிவிபபெொர் எனபெலத மொேரிக்கின அறிவிபபெொகும. 
திபபு 1798 ஜஸுடேயில பிரொனசு ஆட்சிடய 
நிர்ெகித்த இயக்குநரகத்துைனும அதற்குப பி்றகு 
அங்கு ஆட்சிடயப பிடித்த ்நபலபெொலியனுைனும 
லமற்்கொணை கடிதத் ்தொைர்புகள், அெர் 
்ெல்ேஸ்லியுைனொன கடிதத்்தொைர்பில கொட்டிய 
நழுெல ஆகியடெ ஆங்கிலேயடர மீணடும 
திபபுவுக்கு எதிரொன லபெொடர அறிவிக்கச் ்சய்தன.

நதானகதாம் மைசூர் ல�தார் 1799
திபபு தனது பெடைடயயும நிதியொதொரங்கடையும 
ெலுபபெடுத்துெதற்கு அடனத்து முயற்சிகடையும 
லமற்்கொணைொர். 1796இல பெொரி்ஸுக்கு 
மீணடும தூதர்கடை அனுபபினொர். 1797இல 
அெடர ்மொரிஷியஸிலிருந்து ெந்த 
ஒரு பி்ரஞ்சு தூதர் சந்தித்து, பிரொனசின 
ஆதரடெ உறுதிபபெடுத்தினொர். பிரொனசில 
இருபபெடதப லபெொே ஸ்ரீரங்கபபெட்ைைத்திலும 
லஜக்லகொபியர் கழகம ்தொைங்கபபெட்ைது. இது 
பி்ரஞ்சுபபுரட்சியினலபெொது நிறுெபபெட்டு, பினனர் 
ஆட்சி அதிகொரத்துக்கு ெந்த புரட்சிகர அடமபபெொகும. 
டமசூர் சுலதொனுக்கும பி்ரஞ்சு அரசுக்குமொன 
நலலு்றடெத் ்தரிவிக்கும விதத்தில பி்ரஞ்சு 
குடியரசின ்கொடி ஏற்்றபபெட்ைது.

பிரொனசுைன திபபு ஏற்பெடுத்திக்்கொணை 
கூட்ைணியொல லகொபெமுற்்ற புதிய 
கெர்னர் ்ஜனரேொன ்ெல்ேஸ்லி 
துடைபபெடைத்திட்ைத்தின கீழ் டமசூரில 
ஆங்கிலேயப பெடை ஒனட்ற நிரந்தரமொக 
டெத்திருக்க லெணடும என ெலியுறுத்தினொர். 
திபபு இடத ஏற்கவிலடே. ஆங்கிலேயர் 
நொனகொம ஆங்கிலேய-டமசூர் லபெொடர 
1799இல அறிவித்தனர். ்ஜனரல லைவிட் 
்பெய்ர்டு ஸ்ரீரங்கபபெட்ைைத்தின மீது திடீர் 
தொக்குதல ்தொடுத்துக் டகபபெற்றினொர். அடமதி 
உைனபெடிக்டகக்கொன திபபுவின லெணடுலகொள் 
நிரொகரிக்கபபெட்ைது. இறுதி லமொதலில 
கொயமுற்்ற திபபு ஓர் ஐலரொபபியப பெடைவீரனொல 
சுட்டுக்்கொலேபபெட்ைொர்.

திபபுடெ அகற்றியதும உடையொர் 
ெமசத்தினடர மீணடும ஆட்சியில 
அமர்த்தியதும ்தனனிந்தியொவில கம்பெனி 
ஆட்சியின உணடமயொன ்தொைக்கமொக 
அடமந்தன. திபபுவின மகனகள் முதலில 
லெலூரில சிட்றடெக்கபபெட்ைொர்கள். 1806இல 

்பெ்றவிலடே. கெர்னர் ்ஜனரேொன 
கொரனெொலிஸ் தொலன லெலூரிலிருந்து 
பெடை்யடுத்து ெந்து, ்பெங்களூடர அடைந்தொர்.  
ெழியில அெர் திபபுடெ எதிர்்கொள்ை 
லநர்ந்தது. ஸ்ரீரங்கபபெட்ைைம அருலக திபபு 
லதொற்கடிக்கபபெட்ைொர். பெடை்யடுபபினலபெொது 
லதடெபபெடும ்பெொருட்களின பெற்்றொக்குட்றயொல 
கொரனெொலில பினெொங்க லெணடியிருந்தது. 
இந்தத் தருைத்தில மரொத்தியர் ஆங்கிலேயருக்குத் 
லதடெயொன ்பெொருட்கடை ெழங்கினொர்கள். 
கூடுதல ெலிடம ்பெற்்ற ஆங்கிலேயபபெடை 
ஸ்ரீரங்கபபெட்ைைத்டத முற்றுடகயிட்ைது. அதன 
கடுடமயொன தொக்குதடேச் சமொளிக்க முடியொமல 
திபபு அடமதி உைனபெடிக்டகக்கு அடழபபு 
விடுத்தொர். உைனபெடிக்டகயில கொர்னெொலிஸ் 
விதித்த நிபெந்தடனகடை ஏற்றுக்்கொணைொர்.

ஸ்ரீரங்கபபெட்ைை உைனபெடிக்டகயினபெடி, 
திபபு அெருடைய ஆட்சிபபெகுதிகளில பெொதி 
இைங்கடை ஆங்கிலேயருக்குக் ்கொடுக்க 
லெணடும; லபெொர் இழபபீைொக மூனறு லகொடி 
ரூபெொய் அளிக்க லெணடும; அெருடைய 
மகனகளில இருெடரப பிடைக்டகதிகைொக 
அனுபபி டெக்க லெணடும. திபபுவிைமிருந்து 
்பெ்றபபெட்ை பெகுதிகளும இழபபீட்டுத்்தொடகயும 
சமமொகப பெகிர்ந்து்கொள்ைபபெட்ைன. ஆங்கிலேயர் 
மேபெொர், திணடுக்கல, பெொரொமைொல ஆகிய 
பெகுதிகடைப ்பெற்்றொர்கள். திபபு குைகுப பெகுதிடய 
இழந்தொர். அதன அரசர் ஆங்கிலேயருக்குக் 
கீழ்பபெடிய லெணடிய சிற்்றரசர் ஆனொர். திபபுவின 
அதிகொரம ்பெருமைவுக்குக் குட்றக்கபபெட்ைது. 
்சனடனயில பிடைக்டகதிகைொகயிருந்த 
திபபுவின மகனகள் அடனத்து நிபெந்தடனகளும 
நிட்றலெற்்றபபெட்ை பி்றகு ஸ்ரீரங்கபபெட்ைைத்துக்கு 
1794 ஆம ஆணடு லம 29 அனறு திருபபியனுபபி 
டெக்கபபெட்ைொர்கள். இந்த உைனபெடிக்டக 
மூேம ஏற்பெட்ை அெமொனத்டதயும ்பெொருைொதொர 
இழபடபெயும திபபுெொல தொங்கிக்்கொள்ை 
முடியவிலடே.

டமசூர் அரசர் ஒனபெதொம சொமரொஜ 1796இல 
இ்றந்தொர். அடுத்த அரசடர நியமிக்கும முட்றயொன 
ெழக்கத்டதத் திபபு பினபெற்்றவிலடே. அெர் 
இந்தத் தீர்மொனத்துக்கு ெந்த அலத லநரத்தில, 
பி்ரஞ்சு கொேனி ஆதிக்கத்துக்கு உட்பெட்டிருந்த 
்மொரீஷியஸின கெர்னர் மொேரிக் ஓர் அறிவிபடபெ 
்ெளியிட்ைொர். பிரொனஸிைமிருந்து உதவி கிடைத்த 
பி்றகு திபபு ஆங்கிலேயர் மீதொன லபெொர் குறித்து 
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சட்ைம ஒழுங்டக பெொதுகொபபெதற்கும 
கைடமபபெட்ைெர். இந்தக் கைடமகடையும பி்ற 
பெணிகடையும ்சய்ெதற்குத் லதடெயொன 
நிதியொதொரத்டதப ்பெ்ற சிே கிரொமங்கள் அெருக்கு 
ெழங்கபபெட்டிருந்தன. அக்கிரொமங்களில அெர் 
ெரிவிதித்து நிதி திரட்டினொர். இத்துைன 
கூடுதேொகப பெே பெட்ைங்களும சி்றபபுரிடமகளும 
பெொடையக்கொரர்களுக்கு ெழங்கபபெட்ைன. 
பெொடையத்துக்கு உட்பெட்ை பெகுதியில குடிடமயியல 
பிரச்டனகளிலும குற்்றவியல பிரச்டனகளிலும 
விசொரடை நைத்தி நீதி ெழங்கும அதிகொரமும 
அெருக்கு உணடு.

பெொடையங்கள் பூலகொைரீதியொகப 
பெரவியிருந்ததன அடிபபெடையில லமற்குப 
பெொடையங்கள், கிழக்குப பெொடையங்கள் எனப 
பிரிக்கேொம. ம்றெர் குறுநிே மனனர்களிைமிருந்த 
பெொடையங்கள் ்பெருமபெொலும திரு்நலலெலியின 
லமற்குபபெகுதியில அடமந்திருந்தன. கிழக்குப 
பெகுதியில உள்ை கரிசல நிேபபெரபபுகளில ் தலுங்கு 
லபெசுலெொர் குடிலயறியிருந்தொர்கள். அடெ 
நொயக்கர் பெொடையக்கொரர்களின கட்டுபபெொட்டில 
இருந்தன.

�தாமையக்கதாரர்களின கிைர்ச்சி
தமிழ்நொட்டின பெலலெறு பெகுதிகளில 
கிரொமங்கடை அைகு டெத்து ஏரொைமொகக் கைன 
ெொங்கியிருந்த ஆற்கொடு நெொப அங்்கலேொம 
நிேெரி ெசூல்சய்யும உரிடமடய 
கம்பெனிக்கு அளித்தொர். கொன சொகிப எனறு 
அடழக்கபபெட்ை யூசுபகொன கிழக்கிந்திய 
கம்பெனி பெடையில இந்திய வீரர்களுக்குத் 
தடேெரொக நியமிக்கபபெட்ைொர். அெருக்குப 
பெடைத் தடேடமயுைன ெரி ெசூலிக்கும 
்பெொறுபபும ெழங்கபபெட்ைது. ஆற்கொடு நெொபின 
லெணடுலகொளினபெடி, 1755இல அெருக்கு உதவி 
்சய்ய 500 ஐலரொபபியரும 200 சிபபெொய்களும 
அைங்கிய பெடை மதுடர, திரு்நலலெலி 
பெகுதிகளுக்குள் நுடழய உத்தரவிைபபெட்ைது. 
பெொடையக்கொரர்களின அதிகொரத்தில கம்பெனி 
நிர்ெொகத்தின குறுக்கீடு கடுடமயொன எதிர்படபெ 
ஏற்பெடுத்தியது.

மொபுஸ்கொன (ஆற்கொடு நெொபின மூத்த 
அணைன) இந்தப பெகுதிகளில நெொபின 
பிரதிநிதியொக நியமிக்கபபெட்ைொர். மொபுஸ்கொன 
கர்னல ்ைரொனுைன திரு்நலலெலிக்குப 

லெலூர் கிைர்ச்சிக்குப பி்றகு கலகத்தொவுக்கு 
மொற்்றபபெட்ைொர்கள். இவெொறு ஆங்கிலேயருக்கு 
எதிரொன டமசூர் சுலதொனகளின வீரம ்சறிந்த 
லமொதலகள் முடிவுக்கு ெந்தன.

18.2   த்ன்னகப் 
�தாமையக்கதாரர்களின 
ஆரம்�கதாே எதிர்ப்பு

�தாமையங்களின ல்தாற்ம்
விஜயநகரபலபெரரசின வீழ்ச்சிக்குப பி்றகு, 
அரசபபிரதிநிதியொக மதுடரக்கு ெந்த நொகம 
நொயக்கரும அெருடைய மகன விஸ்ெநொத 
நொயக்கரும மதுடர, திரு்நலலெலி 
ஆகியெற்றின சுதந்திரமொன ஆட்சியொைர்கைொகத் 
தங்கடை உறுதிபபெடுத்திக்்கொணைனர். 
தைெொய் அரியநொயக முதலியொரின தி்றடமயொன 
ெழிகொட்டுதலின கீழ் முனனொள் பெொணடியப 
லபெரரசின அடனத்து சிற்்றரசுகளும 
ெடகபபெடுத்தபபெட்டு, 72 பெொடையங்கைொக 
மொற்்றபபெட்ைன. விஸ்ெநொத நொயக்கர் மதுடரடயச் 
சுற்றி ெலிடம மிகுந்த ஒரு லகொட்டைடய 
எழுபபினொர். அதில 72 அரணகள் இருந்தன. 
ஒவ்ெொனறும ஒவ்ெொரு தடேடமயின கீழ் 
இருந்தன. 

பெொடையக்கொரர் முட்ற 1530களில லதொனறியது. 
ெொரொங்கடே ஆணடுெந்த கொகதிய அரசில 
இந்த முட்ற பினபெற்்றபபெட்டு ெந்ததொக 
கருதபபெடுகி்றது. அரசருக்குத் லதடெயொனலபெொது 
லபெொரில வீரர்களுைன பெங்லகற்க லெணடும 
என்ற நிபெந்தடனயுைன ஒரு பெொசட்றடயயும 
்பெரும நிேபபெரபடபெயும டெத்திருபபெெடரலய 
பெொடையக்கொரர் என்ற ்சொல குறிக்கி்றது. 
இந்த முட்ற லதொனறுெதற்கு முனனொல, 
லசர்டெக்கொரர்களும தடேயொரிகளும கொெல 
பெணிகளுக்கொக ெரி ெசூலித்து ெந்தனர். பெொடைய 
முட்ற அறிமுகமொன பி்றகு, பெொடையக்கொரர்கள் 
லசர்டெக்கொரர்கள், தடேயொரிகடைத் தங்கள் 
கட்டுபபெொட்டின கீழ் ்கொணடுெந்தொர்கள்.

பெொடையக்கொரர் அரசருக்கு ஆணடுலதொறும 
குறிபபிட்ை ்தொடகடயக் கபபெமொகச் 
் ச லு த் து ெ த ற் கு ம  ல த ட ெ ய ொ ன ல பெ ொ து 
பெடைவீரர்கடை அனுபபுெதற்கும பெொடையத்தில 
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புலித்லதெர் பெடையுைன லசர்ந்து்கொணைொர்கள். 
கைக்கொட்டில நடை்பெற்்ற லபெொரில மொபுஸ்கொனின 
பெடை லதொற்்றது.

புலித்லதெரும பி்ற பெொடையக்கொரர்களும 
கூட்ைொக, சி்றபபெொன திட்ைமிைலுைன கொட்டிய 
எதிர்பபு ஆங்கிலேயடரத் திரு்நலலெலி 
விெகொரங்களில லநரடியொகத் தடேயிை 
டெத்தது. 1756இலிருந்து 1763 ெடரக்கும, 
திருவிதொங்கூரிலிருந்து கிடைத்த சீரொன 
ஆதரவுைன, புலித்லதெர் தடேடமயிேொன 
பெொடையக்கொரர்கள் ஆற்கொடு நெொபுக்கு 
எதிரொன கிைர்ச்சியில நீடித்து நின்றொர்கள். 
கம்பெனியொல அனுபபெபபெட்ை யூசுப கொன 
திருச்சிரொபபெள்ளியிலிருந்து பீரங்கிகளும 
்ெடிமருந்துகளும ெந்துலசரும ெடர 
புலித்லதெடரத் தொக்கத் துணியவிலடே. 
பி்ரஞ்சுக்கொரர், டைதர் அலி, மரொத்தியர் 
ஆகிலயொருைன ஆங்கிலேயர் லபெொர்களில 
ஈடுபெட்டுெந்ததொல, 1760 ்சபைமபெரிலதொன 
பீரங்கிகள் ெந்துலசர்ந்தன. யூசுப கொன ் நற்கட்டும 
்செல லகொட்டைடய இடிக்கும லநொக்கத்துைன 
தொக்குதடே நைத்தினொர். இது ஏ்றத்தொழ இரு 
மொதங்கள் நீடித்தது. 1761 லம 16இல ்நற்கட்டும 
்செல, ெொசுலதெநலலூர், பெடனயூர் ஆகிய 
இைங்களில இருந்த முக்கியமொன லகொட்டைகள் 
யூசுப கொன ெசமொயின. புதுச்லசரிடய ஆங்கிலேயர் 
டகபபெற்றியதொல பி்ரஞ்சுக்கொரர்களின தடேயீடு 
இலேொமல ஆனது. பி்ரஞ்சுக்கொரர்களிைமிருந்து 
உதவிகள் ெரமுடியொத கொரைத்தொல, 
பெொடையக்கொரர்களின ஒற்றுடம குடேயத் 
்தொைங்கியது. திருவிதொங்கூர், லசற்றூர், 
ஊற்றுமடே, சுரணடை ஆகிய பெொடையங்கடைச் 
லசர்ந்தெர்கள் ஆங்கிலேய அணிக்கு மொறினர். 
கம்பெனி நிர்ெொகத்துக்குத் ்தரிவிக்கொமல 
பெொடையக்கொரர்களிைம லபெச்சுெொர்த்டத 
நைத்திக்்கொணடிருந்த யூசுப கொன துலரொகக் 
குற்்றச்சொட்டு சுமத்தபபெட்டு,  1764இல 
தூக்கிலிைபபெட்ைொர். 

லகொட்டைகடை யூசூப கொன 
டகபபெற்றிய பி்றகு, எங்லகொ தஞ்சம புகுந்த 
புலித்லதெர் தனது பெொடையத்துக்குத் 
திருமபி, மீணடும ஆங்கிலேயருக்கு எதிரொகப 
பெொடையக்கொரர்கடைத் திரட்ைத் ்தொைங்கினொர். 
இமமுட்ற ஆங்கிலேயர் அனுபபிய லகபைன 
லகம்பெல ்நற்கட்டும ்செல லகொட்டைடய 

பெடை்யடுத்துச் ்சன்றொர். அெர்கள் மதுடரடய 
எளிதொகக் டகபபெற்றினர். பெொஞ்சொேக்குறிச்சி 
பெொடையத்டத ஆட்சி ்சய்த கட்ை்பெொமமனின 
அதிகொரத்டதக் குட்றபபெதற்கொகச் சி்றபபுக்குழு 
அனுபபி டெக்கபபெட்டு, பி்றகு அது திருமபெ 
ெரெடழக்கபபெட்ைது.  ்ைரொன ஊர் திருமபும 
ெழியில ்நற்கட்டும ்செல லகொட்டை மீது திடீர் 
தொக்குதல ்தொடுக்க உத்தரவு ெந்தது. அந்தப 
பெொடையத்டத ஆட்சி ்சய்த புலித்லதெர் லமற்குப 
பெொடையக்கொரர்களிடைலய ்பெரும ்சலெொக்கு 
்பெற்றிருந்தொர். பீரங்கி உள்ளிட்ைெற்றின 
பெற்்றொக்குட்ற, பெடைவீரர்களுக்கு ஊதியம 
்கொடுக்க லெணடிய லதடெ ஆகிய 
கொரைங்கைொல ்ைரொனின தொக்குதல 
டகவிைபபெட்ைது. அெரது பெடை மதுடரக்குத் 
திருமபியது. 

நெொப சந்தொ சொகிபபின பிரதிநிதிகைொன 
மியொனொ, முடிமய்யொ, நபிகொன கட்ைக் ஆகிய பெதொன 
இனத்டதச் லசர்ந்த அதிகொரிகள்  மதுடரடயயும 
திரு்நலலெலிடயயும கணகொணித்து ெந்தனர். 
அெர்கள் ஆற்கொடு நெொப முகமது அலிக்கு எதிரொகத் 
தமிழ்ப பெொடையக்கொரர்கடை ஆதரித்தனர். 
அெர்களுைன புலித்லதெருக்கு ்நருக்கமொன 
உ்றவு இருந்தது. ஊற்றுமடே, சுரணடை, 
தடேெனலகொட்டை, நடுெக்குறிச்சி, சிங்கமபெட்டி, 
ஊர்க்கொடு, லசத்தூர், ்கொலேம்கொணைொன, 
ெைகடர ஆகிய பெொடையங்களின 
ஆட்சியொைர்களும புலித்லதெரின கூட்ைடமபபில 
லசர்ந்தனர். திருவிதொங்கூருக்குக் கைக்கொடு 
திருமபெத் தரபபெடும என்ற ெொக்குறுதி மூேமொகப 
புலித்லதெர் திருவிதொங்கூரின ஆட்சியொைடரயும 
தன கூட்ைடமபபில லசர்த்திருந்தொர்.

இன்னொரு பெக்கம ஆற்கொடு நெொப 
மொபுஸ்கொனுக்குக் கூடுதல பெடைபபிரிடெ 
அனுபபினொர். நெொபின ெலுபபெடுத்தபபெட்ை பெடை 
திரு்நலலெலிடய லநொக்கிப பெயணித்தது. 
கம்பெனிடயச் லசர்ந்த 1000 வீரர்களுைன, 
நெொப மூேம கூடுதேொக அனுபபி டெக்கபபெட்ை 
600 வீரர்களும இபலபெொது மொபுஸ்கொனிைம 
இருந்தொர்கள். கூைலெ, கர்நொைகத்திலிருந்து 
குதிடரபபெடையினரும, கொேொட்பெடை வீரர்களும 
ெந்ததொல மொபுஸ்கொனின பெடைபெேம அதிகரித்தது. 
அெர் தன பெடையினடரக் கைக்கொட்டுக்கு 
அருலக நிறுத்திடெபபெதற்கு முனலபெ 
திருவிதொங்கூரிலிருந்து ெந்த 2000 வீரர்கள் 
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இரொமநொதபுரம, சிெகங்டக, விருதுநகர், 
புதுக்லகொட்டை ஆகிய மொெட்ைங்கைொக இனறு 
அறியபபெடும பெகுதிடயச் லசதுபெதி மனனர்கள் ஆட்சி 
்சலுத்தினர். லெலு நொச்சியொர் இரொமநொதபுரம 
அரசரொன ்சலேமுத்து லசதுபெதியின 
மகள் ஆெொர். அெர் சிெகங்டக அரசரொன 
முத்துெடுகர் ்பெரியஉடையொடர மைந்தொர். 
அெர்களுக்கு ்ெள்ைச்சி நொச்சியொர் என்ற 
மகள் இருந்தொர். லெலு நொச்சியொரின கைெர் 
நெொபின பெடைகைொல ்கொலேபபெட்ைதும, அெர் 
தன மகளுைன தபபித்து, திணடுக்கல அருலக 
விருபபெொச்சியில டைதர் அலியின பெொதுகொபபில 
எட்டு ஆணடு கொேம இருந்தொர். இக்கொேகட்ைத்தில 
லெலு நொச்சியொர் ஒரு பெடைடயக் கட்ைடமத்தொர். 
ஆங்கிலேயடரத் தொக்கும லநொக்கத்துைன 
லகொபெொே நொயக்கர், டைதர் அலி ஆகிலயொருைன 
கூட்ைணி அடமத்தொர். 1780இல இவவிருெரின 
துடைலயொடு ஆங்கிலேயருைன லபெொரிட்டு 
்ென்றொர்.

லெலு நொச்சியொர் ஒரு ்பெணகள் பெடைடய 
உருெொக்கியிருந்தொர். அெர் ஆங்கிலேயரின 
்ெடிமருந்துக்கிைங்குகடைக் கணடுபிடிபபெதற்குத் 
தன உைெொளிகடைப பெயனபெடுத்தினொர். 
நொச்சியொரின பெடையில இருந்த குயிலி தன மீது 
்நருபபு டெத்துக்்கொணடு, ஆங்கிலேயரின 
்ெடிமருந்து கிைங்கில நுடழந்து அடத 
அழித்தொர். நொச்சியொரின பெடையிலிருந்த 
இன்னொரு உைெொளி அெரொல தத்்தடுக்கபபெட்ை 
உடையொள் ஆெொர். இெர் ஆங்கிலேயரின ஓர் 
ஆயுதக்கிைங்டக ்ெடிக்கச் ்சய்ெதற்கொகத் 
தனடனலய அழித்துக்்கொணைொர்.

ஆற்கொடு நெொப லெலு நொச்சியொருடைய 
பெடை முனலனறி ெருெடதத் தடுக்கப 
பெே தடைகடை ஏற்பெடுத்தினொர். எனினும 
நொச்சியொர் அடனத்துத் தடைகடையும 
்ெற்றிகரமொக எதிர்்கொணடு சிெகங்டகக்குள் 
நுடழந்தொர். ஆற்கொடு நெொப லதொற்கடிக்கபபெட்டு, 
சிட்றடெக்கபபெட்ைொர். சிெகங்டகடய மீணடும 
டகபபெற்றிய நொச்சியொர் மருது சலகொதரர்களின 
துடையுைன இரொணியொக முடிசூடினொர்.

சினன மருது நொச்சியொரின 
ஆலேொசகரொகவும ்பெரிய மருது பெடைத் 
தைபெதியொகவும நியமிக்கபபெட்ைனர். 1783இல 
ஆங்கிலேயர் சிெகங்டகக்கு மீணடும 

முற்றுடகயிட்டு 1767இல டகபபெற்றினொர். 
புலித்லதெனின இறுதிநொட்கள் குறித்த ்சய்திகள் 
கிடைக்கப்பெ்றவிலடே.

லேலு நதாச்சியதார்

லெலு நொச்சியொர்

யூசுப கொனின இயற்்பெயர் மருதநொயகம 
பிள்டை. அெர் இரொமநொதபுரம மொெட்ைத்டதச் 
லசர்ந்தெர். புதுச்லசரியில இருந்தலபெொது, 
இசுேொம சமயத்டதத் தழுவினொர். 1752இல 
கிடைவ தடேடமயிேொன கம்பெனிப பெடையில 
லசர்ந்த யூசுப கொன 1752-54இல நடை்பெற்்ற 
திருச்சிரொபபெள்ளி முற்றுடகயில பெங்லகற்்றொர். 
ஆற்கொடு நெொபுக்குச் ்சொந்தமொனதொக இருந்தொலும, 
கம்பெனி நிர்ெொகத்தின கட்டுபபெொட்டில இருந்த 
மதுடர, திரு்நலலெலி ஆகிய மொெட்ைங்களுக்கு 
1756 முதல 1761 ெடர ஆளுநரொகப ்பெொறுபபு 
ெகித்தொர். யூசுபகொன டைதர் அலிடயத் 
லதொற்கடித்து, லசொழெந்தொடனக் டகபபெற்றினொர். 
ேொலியின மதரொஸ் முற்றுடக (1758-59)
யினலபெொது யூசுபகொனின பெங்களிபபு சி்றபபெொனதொக 
இருந்தது. அெர் நிர்ெொகப்பெொறுபபில இருந்தலபெொது 
மதுடரயில ்நசவுத்்தொழிடே ஊக்குவித்தொர். 
மதுடர லகொயிலகளில ெழிபெொடு நைத்துெதற்குக் 
குறிபபிட்ை ்தொடகடய ெழங்கினொர். மதகுருக்கள் 
ெசமிருந்த லகொயில நிேங்கடை மீட்்ைடுத்தொர். 
ஆங்கிலேயர் அெடர ஆற்கொடு நெொபுக்கு 
பெணி்சய்ய ஆடையிட்ைதொல, அெர் கிைர்ச்சியில 
இ்றங்கினொர்.
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கொேத்தில குறுநிேமனனரொக இருந்தொர். 
வீரபெொணடிய கட்ை்பெொமமன தனது 30ஆம 
ெயதில பெொஞ்சொேங்குறிச்சி பெொடையத்துக்குப 
்பெொறுபலபெற்்றொர். கம்பெனிக்கும ்தனசீடம 
பெொடையத்தொருக்கும ்தொைர்ந்து லமொதல 
இருந்ததொல, கம்பெனிக்கு அெர்கள் கபபெம 
்சலுத்துெது ஒரு பிரச்டனயொகலெ நீடித்தது. 
1798 லம 31 ெடர பெொஞ்சொேங்குறிச்சி பெொடையம 
கம்பெனிக்குக் கட்ைொது டெத்திருந்த கபபெத்்தொடக 
3310 பெலகொைொக்கள் (ெரொகன). 1798 ்சபைமபெர் 
மொதத்துக்கொன கபபெமும ்சலுத்தபபெைொததொல, 
க்ேக்ைர் ஜொக்சன அெருக்லக உரிய 
ஆைெத்துைன வீரபெொணடிய கட்ை்பெொமமனுக்குக் 
கடிதம அனுபபினொர்.

விஜயநகரத்தில அறிமுகமொன தங்க நொையம 
பெலகொைொ எனபபெட்ைது. ஐலரொபபிய ெணிகர்கள் 
இந்தியொவுக்கு ெந்த கொேகட்ைத்தில இபபெைம 
்சலெொக்கு ்பெற்று விைங்கியது. திபபுசுலதொன 
ஆட்சியில டமசூரில ஒரு பெலகொைொ மூன்றடர 
ரூபெொய்க்குச் சமமொகக் ்கொள்ைபபெட்ைது. ‘பெலகொைொ 
மரத்டத உலுக்குதல’ என்ற ்சொேெடை 
இங்கிேொந்து மக்களிடைலய நிேவியது. 
ஒருெடர அதிர்ஷைசொலி ஆக்கும ெொய்பபுகள் 
இந்தியொவில குவிந்து கிைக்கின்றன என்ற 
ஐலரொபபியர்களின அக்கொே மனநிடேடய 
இதன மூேம நொம உைரேொம. தமிழில இதடன 
ெரொகன எனபெர்.

நொட்டில கடுடமயொன ெ்றட்சி 
ஏற்பெட்ைதொல, ெரி ெசூலிபபெது மிகக்கடினமொன 
லெடே ஆனது. க்ேக்ைர் ஜொக்சன 
வீரபெொணடிய கட்ை்பெொமமடனத் தணடிக்கும 
லநொக்குைன ஒரு பெடைடய அனுபபெ 
விருமபினொலும, ்சனடன நிர்ெொகம அடத 
ஏற்றுக்்கொள்ைவிலடே. திரு்நலலெலியிருந்த 
பெடை வீரர்கடை  டமசூரில திபபு சுலதொனுக்கு 
எதிரொகப லபெொரிடுெதற்கொகக் கம்பெனி 
ஏற்கனலெ அனுபபியிருந்தது. இந்த நிடேயில 
மிகவும ்தொடேவிலிருந்த ்தற்குபபெகுதியில 
லபெொர் ்சய்ெது ஆபெத்து எனக் கம்பெனி 
கருதியது. அது பிரச்டனயில  ்தொைர்புடைய 
பெொடையக்கொரடர இரொமநொதபுரத்துக்கு 
ெரெடழத்து, கேந்தொலேொசடன ்சய்யுமபெடி 
க்ேக்ைருக்கு உத்தரவிட்ைது. அதனபெடி, 
1798 ஆகஸ்ட் 18 அனறு ஜொக்சன இரு 

பெடை்யடுத்து ெந்தனர். இமமுட்ற மருது 
பெொணடியர் சிே இரொஜதந்திர நைெடிக்டககைொல 
சிெகங்டகயின பெொதுகொபடபெ உறுதி்சய்தனர். 
பிற்கொேத்தில ஆங்கிலேயரின சமரச 
உைனபெொட்டினபெடி லெங்கண ்பெரிய உடைய 
லதெர் சிெகங்டக அரசர் ஆனொர். 1790இல 
இெருக்கு மைம முடித்துடெக்கபபெட்ை ்ெள்ைச்சி 
நொச்சியொர் சந்லதகத்துக்கிைமொன முட்றயில 
இ்றந்தொர்.  லெலு நொச்சியொர் லநொயுற்று 1796இல 
இ்றந்தொர்.

வீர�தாணடிய கட்டத�தாம்ைன

வீரபெொணடிய கட்ை்பெொமமன

ல ெ லு  ந ொ ச் சி ய ொ ர் 
இ ர ொ ம ந ொ த பு ர த் தி லு ம 
சி ெ க ங் ட க யி லு ம 
ஆங்கிலேயருக்கு செொேொக 
இருந்தலபெொது,  வீரபெொணடிய 
கட்ை்பெொமமனின எதிர்பபு 
ெைர்ந்து்கொணடிருந்தது. 
கட்ை்பெொமமன ஓட்ைபபிைொரத்துக்கு அருகில 
உள்ை பெொஞ்சொேங்குறிச்சிடய ஆட்சி ்சய்த 
நொயக்கர் பெொடையக்கொரர் ஆெொர். இெர் 1761இல 
பி்றந்தொர். கட்ை்பெொமமன நொயக்கர் எனபெது 
அெரது குடுமபெப பெட்ைமொகும. கட்ை்பெொமமனின 
தொத்தொ ்ஜகவீர கட்ை்பெொமமன கர்னல ்ைரொன 
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சரைடையுமபெடி அறிவிபபு ் ெளியிட்ைொர். இவெொறு 
கட்ை்பெொமமன சரைடைந்தொல லநர்டமயொன 
விசொரடை நடை்பெறும எனறும இதற்கு 
உைனபெைொவிட்ைொல கடுடமயொன விடைவுகடைச் 
சந்திக்க லெணடியிருக்கும எனறும அெர் 
்தரிவித்தொர். அதனபெடி, கட்ை்பெொமமன கம்பெனி 
விசொரடைக்குழுவிைம லநரில ்சனறு விைக்கம 
அளித்தொர். கேகக் குற்்றச்சொட்டுகளிலிருந்து 
கட்ை்பெொமமடன விடுவித்த குழு, க்ேக்ைர் 
நைந்து்கொணை விதத்துக்கொக அெடரக் 
கணடித்தது. லூஷிங்ைன புதிய க்ேக்ைரொக 
நியமிக்கபபெட்ைொர். இறுதியில ஜொக்சன பெணிநீக்கம 
்சய்யபபெட்ைொர். 

எனினும கட்ை்பெொமமன தனது பிரச்சடன 
இனனும தீரவிலடே என்ற ்கொதிபபுைனதொன 
இருந்தொர். இந்தச் சூழலில மருது பெொணடியர்கள் 
திணடுக்கல லகொபெொே நொயக்கருைனும 
ஆடனமடே யொதுல நொயக்கருைனும இடைந்து 
ஆங்கிலேயருக்கு எதிரொன கூட்ைடமபடபெ 
உருெொக்கும முயற்சியில இருந்தொர்கள். இலத 
விருபபெத்துைன இருந்த கட்ை்பெொமமனும மருது 
பெொணடியரும ்நருக்கமொனொர்கள்.

க ட் ை ் பெ ொ ம ம ன  சி ெ கி ரி 
பெ ொ ட ை ய க் க ொ ர ரு ை னு ம  ் த ொ ை ர் ட பெ 
ஏற்பெடுத்திக்்கொணைொர். பெொஞ்சொேங்குறிச்சி 
தி்றந்த சம்ெளிபபெகுதியில எளிதொகத் 
தொக்குதலுக்குள்ைொகும விதத்தில அடமந்திருந்தது. 
சிெகிரிக்லகொட்டை லமற்குத்்தொைர்ச்சி மடேயின 
அடிெொரத்தில ெலுெொன அரணகளுைன மிகப 
பெொதுகொபபெொக தொக்குதல, எதிரிகளிைமிருந்து 
பெொதுகொத்துக்்கொள்ளுதல ஆகிய இரு 
நைெடிக்டககளுக்கும ்பெொருத்தமொனதொக 
இருந்தது.

க ட் ை ் பெ ொ ம ம னி ன  நி ட ே ட ய ப 
பெேபபெடுத்துெதற்கொகச் சிெகிரி பெொடையக்கொரரின 
மகன வீரபெொணடியன தன வீரர்களுைனும 
கூட்ைணியில இருந்த பி்ற தடேெர்களுைனும 
தைெொய் குமொரசொமி நொயக்கரின 
தடேடமயில லமற்கு லநொக்கி அணிெகுத்துச் 
்சன்றொர். சிெகிரிபெொடையம கம்பெனிக்குக் 
கட்டுபபெட்ைதொக இருந்ததொல, வீரபெொணடியனின 
இந்நைெடிக்டகடய ்சனடனக் கம்பெனி 
அரசு தனக்கு விடுக்கபபெட்ை செொேொகக் கருதி 
தொக்குதலுக்கு உத்தரவிட்ைது. 

ெொரங்களுக்குள் தனடன இரொமநொதபுரத்துக்கு 
ெந்து சந்திக்குமபெடி வீரபெொணடிய 
கட்ை்பெொமமனுக்கு உத்தரவு பி்றபபித்துவிட்டு, 
தி ரு ் ந ல ல ெ லி  சு ற் று ப பெ ய ை த் ட த த் 
துெக்கினொர். பெொடையக்கொரர்களிைமிருந்து கபபெம 
ெசூலிபபெதற்கொகச் ் சொக்கமபெட்டி, சிெகிரி, சொத்தூர், 
ஸ்ரீவிலலிபபுத்தூர் ஆகிய இைங்களில அெர் 
தங்கியிருந்தலபெொது வீரபெொணடியக் கட்ை்பெொமமன 
அெடரச் சந்திக்க முயன்றொர். ஆனொல 
இரொமநொதபுரத்திலதொன க்ேக்ைடரச் சந்திக்க 
முடியும என அெருக்கு அறிவுறுத்தபபெட்ைது.

இந்த அெமதிபடபெயும மீறி , 
கட்ை்பெொமமன 23 நொட்களில 400 டமல 
தூரம பெயணித்த க்ேக்ைடரச் சடைக்கொமல 
பின்தொைர்ந்து, ்சபைமபெர் 19ஆம நொள் 
இரொமநொதபுரத்டத அடைந்தொர். க்ேக்ைடரச் 
சந்திபபெதற்கொன ெொய்பபு அனல்ற தரபபெட்ைது. 
கட்ை்பெொமமன சரியொக நைந்து்கொணைதொகவும 
இதன மூேம அெர் தனடன அழிவிலிருந்து 
கொத்துக்்கொணைதொகவும ஜொக்சன திருபதியுைன 
கூறினொர். கட்ை்பெொமமன கம்பெனிக்குச் ்சலுத்த 
லெணடிய கபபெத்்தொடகயில ்பெருமபெகுதிடயச் 
்சலுத்திவிட்ைடதயும 1080 ெரொகன மட்டுலம 
பெொக்கி இருபபெடதயும கைக்குகடைச் 
சரிபெொர்த்து அெர் அறிந்து்கொணைொர். இந்தச் 
சந்திபபினலபெொது ஆைெக்குைம ்கொணை 
ஜொக்சன முனனொல கட்ை்பெொமமனும அெருடைய 
அடமச்சர் சிெசுபபிரமணிய பிள்டையும  
நின்றபெடி உடரயொை லெணடியிருந்தது. 
சந்திபபின இறுதியில ஜொக்சன இருெடரயும 
இரொமநொதபுரம லகொட்டையில தங்குமபெடி 
கூறினொர். அங்கு திடீ்ரன ெந்த வீரர்கள் 
கட்ை்பெொமமடனக் டகது ்சய்யலெ 
ெந்திருந்தொர்கள் எனபெது ்ெளிபபெடையொகலெ 
்தரிந்தது. கட்ை்பெொமமனும அடமச்சரும 
தபபெ முயன்றனர். லகொட்டைெொசலில நைந்த 
லமொதலில ்ேபடி்னணட் க்ைொர்க் உள்ளிட்ை 
சிேர் ்கொலேபபெட்ைொர்கள். சிெசுபபிரமணிய 
பிள்டை டகது ்சய்யபபெட்ைைொர். கட்ை்பெொமமன 
மட்டுலம தபபெ முடிந்தது.

பெொஞ்சொேங்குறிச்சிக்குத் திருமபிய 
கட்ை்பெொமமன தனனிைம ஜொக்சன நைந்து்கொணை 
முட்றலய இரொமநொதபுரத்தில நைந்த லமொதலுக்குக் 
கொரைம எனறு ்சனடன கவுனசிலுக்குக் கடிதம 
அனுபபினொர். இதற்கிடைலய ஆளுநர் எட்ெர்டு 
கிடைவ கம்பெனி நிர்ெொகத்திைம கட்ை்பெொமமன 
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எணணிக்டகயில வீரர்கள் லதடெபபெட்ைனர். 
்சபைமபெர், 16 அனறு ஆங்கிலேயருக்குக் 
கூடுதல ெலு லசர்பபெதற்கொன உதவிகள் 
பெொடையங்லகொட்டையிலிருந்து ெந்து லசர்ந்தன. 
அெர்களின ் தொைர்ச்சியொன தொக்குதேொல சுெர்கள் 
உடைந்து லகொட்டை பெேவீனம அடைந்ததொல, 
லகொட்டைக்கொன கொெற்பெடை ்ெளிலயறி 
கொைலகுடிடய அடைந்தது. லகொேொர்பெட்டியில 
நைந்த லமொதலில கட்ை்பெொமமனின அடமச்சர் 
சிெசுபபிரமணிய பிள்டை பிடித்துடெக்கபபெட்ைொர். 
நொேொபு்றமும எதிர்படபெக் கொட்டிய 
தடேெர்களுக்குரிய பி்ற பெொதுகொபபு அரணகள் 
அடனத்தும ஆங்கிலேயரின கட்டுபபெொட்டுக்கு 
ெந்தன. ஆங்கிலேயபபெடைடயக் கணைதும, 
லமற்குப பெொடையத்தொரும சரைடைந்தனர்.

புதுக்லகொட்டை மனனர் விஜய ரகுநொத 
்தொணடைமொன கைபபூர் கொட்டிலிருந்த 
கட்ை்பெொமமடனப பிடித்து, ஆங்கிலேயரிைம 
ஒபபெடைத்தொர். கட்ை்பெொமமனின ஆதரெொைர்கள் 
மருது சலகொதரர்கள், லகொபெொே நொயக்கர் 
ஆகிலயொருைன இடைெதற்குச் சிெகங்டகக்கும 
தி ண டு க் க ல  ம ட ே க் கு ன று க ளு க் கு ம 
விடரந்தனர்.

1799 அக்லைொபெர் 16 அனறு பெொனர்லமன 
கட்ை்பெொமமடனக் கயத்தொறு எனனுமிைத்தில 
பெொடையக்கொரர்கள் கூடியிருந்த அடெயில 
விசொரடை ்சய்தொர். அது லகலிக்கூத்தொன 
விசொரடையொகலெ இருந்தது. கட்ை்பெொமமன 
மரைத்டதப பெற்றிக் கெடேபபெைொமல, 
தன மீது சுமத்தபபெட்ை அடனத்து 
குற்்றச்சொட்டுகடையும ஒத்துக்்கொணைொர். 
அெர் சிெகிரிக்கு எதிரொக ஆயுதந்தரித்த 
வீரர்கடை அனுபபியடதயும பெொஞ்சொேங்குறிச்சிப 
லபெொரில ஆங்கிலேயபபெடைகளுக்கு எதிரொகப 
லபெொரிட்ைடதயும ஒத்துக்்கொணைொர். அக்லைொபெர் 
17ஆம நொளில கட்ை்பெொமமன கயத்தொறு பெடழய 
லகொட்டைக்கு அருகில தூக்கிலிைபபெட்ைொர். 
கட்ை்பெொமமனுடைய வீரச்்சயலகடைக் 
கருப்பெொருைொகக் ்கொணை நொட்டுபபு்றபபெொைலகள் 
மக்களிடைலய அெரது நிடனடெ இனறுெடர 
உயிர்பபுைன டெத்துள்ைன.

ைருது சலகதா்ரர்களும் 1801 
த்னனிந்தியக் கிைர்ச்சியும்
ஆற்கொடு நெொப 1772ஆம ஆணடு உைனபெடிக்டக 
மூேம ஸ்தேக்கொெல, லதசக்கொெல 

1799 லம மொதத்தில ்ெல்ேஸ்லி 
பிரபு திருச்சிரொபபெள்ளி, தஞ்சொவூர், மதுடர 
ஆகிய இைங்களில இருந்த பெடைகடை் 
திரு்நலலெலிக்கு அனுபபெ உத்தரவு 
பி்றபபித்தொர். திருெனந்தபுரம அரசரின 
பெடையும ஆங்கிலேயருைன இடைந்தது. 
லமஜர் பெொனர்லமன அதிக ஆற்்றல ்கொணை 
லபெொர்த்தைெொைங்களுைன பெடைகடை 
ெழிநைத்தினொர்.

1799 ஜூன 1 அனறு கட்ை்பெொமமன 
500 ஆட்களுைன சிெகங்டகக்குச் ்சன்றொர். 
பெடழயனொறு என்ற இைத்தில மருதுவுைன 
தீவிர ஆலேொசடன நைத்தினொர். இடதயடுத்து, 
சிெகங்டகயிலிருந்து ஆயுதம தரித்து ெந்த 500 
லபெருைன கட்ை்பெொமமன பெொஞ்சொேங்குறிச்சிக்குத் 
திருமபினொர். 

நொகேொபுரம ,  மனனர்லகொட்டை, 
பெொெொலி, லகொேொர்பெட்டி, ்சந்நலகுடி ஆகிய 
பெொடையங்களின தடேெர்கள் மருது 
சலகொதரர்களின முயற்சியொல ஏற்கனலெ ஒனறு 
லசர்ந்திருந்தொர்கள். அெர்கள் கம்பெனியின 
ஆட்சிபபெகுதிகளிலிருந்த சிே குறிபபிட்ை 
கிரொமங்களில ெரி ெசூலிக்கும  உரிடமடய 
உறுதிபபெடுத்தியிருந்தொர்கள். கட்ை்பெொமமன 
தன ்சலெொக்டகயும நிதியொதொரங்கடையும 
முனனிறுத்தி, இந்த அணியில லசர்ந்து அதன 
தடேெர் ஆனொர். இக்கூட்ைடமபடபெ ஏற்பெடுத்த 
சொபடூர், ஏழொயிரமபெணடை, கொைலகுடி, குைத்தூர் 
ஆகியெற்றின பெொடையக்கொரர்கடையும அதில 
லசருமபெடி ெலியுறுத்தினொர்.

1799 ்சபைமபெர், 1 அனறு லமஜர் 
பெொனர்லமன தனடனக் கட்ை்பெொமமன 
பெொடையங்லகொட்டையில சந்திக்குமபெடி இறுதி 
எச்சரிக்டக விடுத்தொர். கட்ை்பெொமமன சந்திபடபெத் 
தவிர்த்ததொல, பெொனர்லமன லபெொர் ்தொடுக்க 
முடி்ெடுத்தொர். ்சபைமபெர் 5ஆம நொள் கம்பெனி 
பெடை பெொஞ்சொேங்குறிச்சிடயச் ்சன்றடைந்தது.

கட்ை்பெொமமனின லகொட்டை 500 அடி 
நீைத்திலும 300 அடி அகேத்திலும முழுெதும 
மணணில கட்ைபபெட்டிருந்தது. ஆங்கிலேயபபெடை 
லகொட்டையின தகெல்தொைர்புக்கொன ெழிகடைத் 
துணடித்தது. கட்ை்பெொமமனின வீரர்கள் 
கமபீரத்துைனும வீரத்துைனும லபெொரிட்ைொர்கள். 
அெர்கள் மீது ்தொடுக்கபபெட்ை தொக்குதலகள் 
முறியடிக்கபபெட்ைன. கம்பெனிப பெடைக்குக் கூடுதல 
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தன ஆதரெொைர்களுைன மதுடரயில உள்ை 
பெடழயநொடு எனனும பெகுதிடயக் டகபபெற்றினொர். 
1801இல சினன மருதுவின மகன ்செத்த 
தமபியின தடேடமயில சிெகங்டக, 
இரொமநொதபுரம ஆகிய இரு பெகுதிகடைச் லசர்ந்த 
பெடைகளும இடைந்து, கைற்கடர ெழியொகத் 
தஞ்சொவூர் லநொக்கி அணிெகுத்துச் ்சன்றன. 
தஞ்சொவூரில இருந்த பெொதிக்கபபெட்ை விெசொயிகளும 
்செத்த தமபியின பெடையில லசர்ந்தனர். தஞ்சொவூர் 
ஸ்தொனிகர் ஆக இருந்த லகபைன விலலியம 
பைொக்பெர்ன பெடைகடைத் திரட்டி, மொங்குடி 
அருலக ்செத்த தமபிடய ்ென்றொர். தஞ்சொவூர் 
ரொஜொ சரலபெொஜி ஆங்கிலேயருக்குத் துடையொக 
நின்றொர். இருபபினும வீரர்கள் ஆங்கிலேயர் 
பெடை பின ்தொைர்தலிலிருந்து தபபித்து, கைந்து 
்சன்ற பெகுதிகடை எலேொம அழித்து நொசமொக்கி 
்சன்றனர்.

18.3   த்னனிந்தியக் கிைர்ச்சி (1801)
திபபுடெயும கட்ை்பெொமமடனயும ஆங்கிலேயர் 
்ென்ற பினனர், அெர்களின பெடைகள் பெலலெறு 
முடனகளிலிருந்து திருமபி இரொமநொதபுரத்திலும 
சிெகங்டகயிலும கிைர்ச்சியொைர்கடை 
எதிர்்கொள்ை முடிந்தது. சிெகங்டகயின 
முனனொள் ஆட்சியொைரின ெழித்லதொன்றல 
பெைமொத்தூர் ஒய்யொத்லதெரின ஆதரடெயும 
கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி ்பெ்ற முடிந்தது. அெர் 
சிெகங்டகயின ஆட்சியொைரொகக் கம்பெனியொல 
அங்கீகரிக்கபபெட்ைொர். இந்தப பிரித்தொளும தந்திரம 
அரசரின ஆதரெொைர்களிடைலய பிைடெ 
ஏற்பெடுத்தி, இறுதியில கிைர்ச்சியொைர்கடை 
மனந்தைர டெத்தது. 

1801 லம மொதத்தில அக்னியு 
தடேடமயிேொன ஒரு பெடைபபிரிவு தன 
நைெடிக்டககடைத் துெக்கியது. இபபெடை 
மொனொமதுடர, பெொர்த்திபெனூர் ெழியொகப 
பெயணித்து, கிைர்ச்சியொைர்கள் ெசமிருந்த 
பெரமக்குடி அரணகடை ஆக்கிரமித்தது. 
லமொதலினலபெொது இரு தரபபிலும ்பெரும லசதம 
ஏற்பெட்ைது. ஆனொல கிைர்ச்சியொைர்களின 
அைங்கொத எதிர்பபும மருது சலகொதரர்களின 
வீரம ்சறிந்த சணடைகளும ஆங்கிலேயரின 
நைெடிக்டகடய மிகவும கடினமொக்கியது. 
முடிவில, ஆங்கிலேயரின பெடை ெலிடமயும 
தைபெதிகளின தி்றடமயுலம ்ெற்றி ்பெற்்றன. 

ஆகியெற்றுக்கொன உரிடமகடை கம்பெனிக்குக் 
்கொடுத்திருந்தொர். இது பெொடையக்கொரர்கள், 
பெொடையக்கொரர்கள் அலேொலதொர் ஆகிய இரு 
தரபபினரின ஆட்சிபபெகுதிகளிலுமிருந்த கொெல 
தடேெர்கடைப பெொதித்தது. அதிருபதியடைந்த 
கொெலகொரர்களும அெர்களின தடேெர்களும 
நெொபுக்கும கம்பெனிக்கும எதிரொகப 
பெொடையக்கொரர்களுைன லசர்ந்தொர்கள். 
சிெகங்டக ்பெரிய உடைய லதெர், நெொப 
பெடைக்கு எதிரொன சணடையில உயிரிழந்ததொல 
நிர்ெொகப ்பெொறுபடபெ எடுத்துக்்கொணை சினன 
மருதுவும ்பெரிய மருதுவும நெொப பெடைடய 
்ெளிலயற்றினொர்கள். ்பெரிய உடைய லதெர், 
லெலு நொச்சியொர் ஆகிலயொரின மகைொன 
்ெள்ைச்சி நொச்சியொடர சிெகங்டகயின 
இரொணியொக அறிவித்தனர். அெர்கள் அடமச்சர் 
்பெொறுபபுகடை ஏற்்றனர். அனட்றய சிெகங்டகக் 
கொட்டின நடுவில இருந்த கொடையொர்லகொவில, 
கிைர்ச்சியொைர்கள் கூடுமிைமொகவும அெர்கைது 
அடையொைமொகவும இருந்தது. வீரபெொணடிய 
கட்ை்பெொமமன தூக்கிலிைபபெட்ைதும, அெருடைய 
சலகொதரர் ஊடமத்துடர கமுதிடயச் 
்சன்றடைந்தொர். அங்கிருந்து அெடரச் 
சினன மருது சிெகங்டகயின தடேநகரொன 
சிறுெயலுக்கு அடழத்துச் ்சன்றொர்.

நெொப முகமது அலி முத்துரொமலிங்கத் 
லதெடரச் சிட்றயிலிருந்து விடுவித்து, அெடர 
இரொமநொதபுரத்தின லசதுபெதியொக முடிசூட்டினொர். 
ஆனொல கிைர்ச்சியொைர்கள் முத்துக்கருபபெத் 
லதெடரத் தங்கள் ஆட்சியொைரொக அறிவித்தனர். 
லமலும அரசின ்தற்குப பெதிடயயும 
ெைக்குப பெகுதிடயயும ஆக்கிரமித்தனர். 
கிைர்ச்சியொைர்களின வீரர்கள் மதுடரக்குள்ளும 
நுடழந்தனர். ஜூடேயில ஊடமத்துடர 

மருது சலகொதரர்கள்
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பெயிற்சியளிக்கபபெட்ை பெொடையக்கொரர்களில 
ஒருெர். சினனமடே லகொயமபுத்தூரில இருந்த 
ஆங்கிலேயரின லகொட்டை மீது தொக்குதல 
நைத்தும முயற்சியில (1800) இருந்தலபெொது, 
மருது பெொணடியரின உதவிடயப ்பெ்ற 
முயன்றொர். கம்பெனியுைன லபெொரிடுெதற்கொக 
விருபெொட்சி லகொபெொே நொயக்கர், பெரமத்திலெலூர் 
அபபெச்சிக் கவுணைர், லசேம ஆத்தூர் லஜொனி 
ஜொன கைன, ்பெருந்துட்ற குமரொள் ்ெள்டை, 
ஈலரொடு ெொரைெொசி ஆகிலயொருைன கூட்ைணி 
லசர்ந்தொர்.

தனது பெடைடய ெலுவூட்டுெதற்குத் 
லதடெயொன உதவிகடை மருது 
சலகொதரர்களிைமிருந்து ்பெறுெடதக் கம்பெனி 
தடுத்துவிட்ைதொல சினனமடேயின திட்ைங்கள் 
பெலிக்கவிலடே.  அெரும தன  திட்ைத்டத 
மொற்றிக்்கொணடு, திட்ைமிட்ைதற்கு ஒரு நொள் 
முனனதொகலெ லகொட்டைடயத் தொக்கினொர். 
கம்பெனிப பெடை 49 லபெடரத் தூக்கிலிடுெதற்கு 
இது ெழிெகுத்தது. சினனமடே ஆங்கிலேயரிைம 
சிக்கொமல தபபினொர். 1800இலிருந்து அெர் 
தூக்கிலிைபபெட்ை 1805 ஜூடே 31 ெடர 
கம்பெனிக்கு எதிரொகப லபெொரொடிக்்கொணலை 
இருந்தொர். 

சி ன ன ம ட ே யி ன  ல பெ ொ ர் க ளி ல 
முக்கியமொனடெ மூனறு: கொவிரிக்கடரயில 
நடை்பெற்்ற 1801 லபெொர், 1802ஆம ஆணடு 
ஓைநிடேயில நைந்த லபெொர்; 1804இல நைந்த 
அரச்சலூர் லபெொர் ஆகும. அெரது இறுதிப லபெொர் 
1805இல நடை்பெற்்றதொகும. இபலபெொரில 
சினனமடே அெருடைய சடமயலகொரரொல 
துலரொகம இடழக்கபபெட்ைொர். தீரன சினனமடே 
சிெகிரி லகொட்டையில தூக்கிலிைபபெட்ைொர்.

லேலூர் புரட்சி
அரியடைடய இழந்த அரசர்கள், 
குறுநிே மனனர்கள் ஆகிலயொரின 
சந்ததியினர் ஆங்கிலேய ஆட்சி சுமத்திய 
அடிடமத்தடைடயத் தகர்க்கத் ்தொைர்ந்து 
பெே முயற்சிகடை லமற்்கொணைனர். 
அெற்றின ்மொத்த விடைவுதொன 1806ஆம 
ஆணடில ஏற்பெட்ை லெலூர் புரட்சி ஆகும. 
மருது சலகொதரர்களின கிைர்ச்சி ஒடுக்கபபெட்ை 
பினனர், அெர்கள் லெலூடர டமயமொகக் 
்கொணடு ்சயலபெட்ைனர். எணணிக்டகயில 

ஆங்கிலேயர் ஊடமத்துடரடயக் டகது 
்சய்தடதத் ்தொைர்ந்து, மருது பெொணடியடரச் 
சிங்கமபுைரி குனறுகளிலும ்செத்டதயொடெ 
ெத்தேகுணடு பெகுதியிலும ்ெள்டை மருதின 
மகன துடரசொமிடய மதுடரக்கு அருகிலும 
டகது ்சய்தனர். சினன மருதுவும அெருடைய 
சலகொதரர் ்ெள்டை மருதுவும 1801 அக்லைொபெர் 
24இல திருபபெத்தூரில தூக்கிலிைபபெட்ைனர். 
ஊடமத்துடரயும ்செத்டதயொவும அெர்களின 
ஆதரெொைர்கள் பெேரும பெொஞ்சொேங்குறிச்சிக்குக் 
்கொணடு ்சலேபபெட்டு 1801 நெமபெர் 16ஆம நொள் 
தடே துணடிக்கபபெட்டுக் ்கொலேபபெட்ைொர்கள். 
73 கிைர்ச்சியொைர்கள் 1802 ஏபரல மொதத்தில 
மலேயொவில பினொங்குக்கு நொடு கைத்தபபெட்ைொர்கள்.

தீரன சின்னைமே

தீரன சினனமடே

லசேம, லகொயமபுத்தூர், கரூர், திணடுக்கல 
ஆகியடெ அைங்கிய ்கொங்குநொடு, மதுடர 
நொயக்கர் அரசின ஒரு பெகுதியொக இருந்தது. 
அடத டமசூர் உடையொர்கள் டகபபெற்றித் 
தங்கள் கட்டுபபெொட்டுக்குள் ்கொணடு ெந்தொர்கள். 
உடையொர்களின வீழ்ச்சிக்குப பி்றகு டமசூருைன 
இந்த ஆட்சிபபெகுதிகள் டமசூர் சுலதொனகைொல 
கட்டுபபெடுத்தபபெட்ைன. மூன்றொம, நொனகொம டமசூர் 
லபெொர்களின விடைெொகக் ்கொங்குப பெகுதி 
முழுதும ஆங்கிலேயர் ெசமொயின.

தீரன சினனமடே ஆங்கிலேயக் 
கிழக்கிந்தியக் கம்பெனிடய எதிர்த்துப லபெொரிட்ை 
்கொங்குநொட்டுப பெொடையக்கொரர் ஆெொர். 
இெர் பி்ரஞ்சுக்கொரர்கைொலும திபபுெொலும 
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மீடச, சொதி அடையொைங்கள், கடுக்கன 
ஆகியடெ ்தொைர்பெொன உத்தரவு இந்து, முஸ்லீம 
ஆகிய இரு சமயங்கடைச் லசர்ந்த சிபபெொய்களின 
சமய ெழக்கங்கடை மீறுெதொக இருந்தொலும, 
இத்தடகய அடையொைங்கடை ்ெளிபபெடுத்துதல 
இந்த உத்தரவுக்கு முனபு முட்றயொன 
உத்தரெொல தடை ்சய்யபபெைொமலிருந்தொலும, 
அணிெகுபபில இவெொறு லதொனறுமபெடி எந்த ஓர் 
ஒழுங்குபெடுத்தபபெட்ை பெடையிலும ெழக்கத்தில 
இருந்ததிலடே எனறு இமமொற்்றங்களுக்கு 
நியொயம கற்பிக்கபபெட்ைது.

முதல எதிர்பபு 1806 லம மொதத்தில 
நிகழ்ந்தது.  லெலூரிலிருந்த 4ஆம 
்ரஜி்மணட்டின 2ஆம பெடைபபிரிவு 
வீரர்கள் புதிய தடேபபெொடகடய அணிய 
மறுத்தனர். இந்தப பிரச்டன பெடைமுகொமின 
தைபெதியொன கெர்னர் ஃலபெனலகொர்ட்டுக்குத் 
்தரிவிக்கபபெட்ைது. அெர் கிைர்ச்சியொைர்கடை 
உைனிருந்து கணகொணிக்குமபெடி 19ஆம 
குதிடரபபெடைபபிரிவுக்கு உத்தரவிட்ைொர். 
இெர்கள் மீதொன விசொரடைக்கும 
உத்தரவிைபபெட்ைது. 4ஆம ்ரஜி்மணட்டின 2ஆம 
பெடைபபிரிவுக்குப பெதிேொக ெொேொஜொபெொத்திலிருந்த 
23ஆம ்ரஜி்மணட்டின 2ஆம பெடைபபிரிவு 
்பெொறுபடபெ ஏற்்றது. தடேடமயின உத்தரடெ 
எதிர்த்தடமக்கொகப பெடையின கீழ்நிடேப 
்பெொறுபபிலிருந்த 21 வீரர்கள் இரொணுெ 
நீதிமன்றத்தில விசொரிக்கபபெட்ைொர்கள். அெர்களில 
10 முஸ்லீமகளும 11 இந்துக்களும இருந்தொர்கள். 
நீதிமன்ற உத்தரடெ நிட்றலெற்றும்பெொருட்டு 
இரு வீரர் (ஒரு முஸ்லீம, ஒரு இந்து)களுக்குத் 
தேொ 900 கடசயடிகள் ்கொடுக்கபபெட்டு, அெர்கள் 
பெணிநீக்கம ்சய்யபபெட்ைொர்கள்.

இந்திய வீரர்களிைமிருந்து கிைமபிய 
எதிர்பபுகடை மீறி, அெர்களின மனக்குட்றகடைப 
்பெொருட்பெடுத்தொமல அரசு தொன முனடெத்த 
மொற்்றங்கடைச் ் சயலபெடுத்த முடி்ெடுத்தது. ‘புதிய 
தடேபபெொடகடய அணிெதற்கு விருபபெமிலேொத 
உைர்வு வீரர்களிடைலய மிக பெேவீனமொக 
இருபபெதொக’லெ கெர்னர் விலலியம ்பெணடிங்க் 
நமபினொர்.

லெலூர் லகொட்டையில 1806 ஜூடே 
9ஆம நொள் இரவினலபெொது பெணியிலிருந்த 
இரொணுெ அதிகொரிகள் ெழக்கத்துக்கு 
மொ்றொக எடதயும கெனிக்கவிலடே என 

3000க்குக் குட்றயொத திபபு சுலதொனின 
விசுெொசிகள் லெலூரிலும அதன சுற்றுெட்ைொரப 
பெகுதிகளிலும குடிலயறியிருந்ததொல, ஆங்கிலேய 
எதிர்பபுக்கூட்ைடமபபின அடமபபெொைர்கள் 
அங்கு தங்கள் இரகசிய நைெடிக்டககளில 
்தொைர்ந்து ஈடுபெட்ைனர். ஆங்கிலேயரொல 
பெதவிலயொ, ்சொத்லதொ பெறிக்கபபெட்ைெர்கள், 
் க ொ ல ே ப பெ ட் ை ெ ர் க ளி ன  உ ்ற வி ன ர் க ள் 
ெறுடமயின லகொரபபிடியில சிக்கியிருந்னர். 
இதுலபெொல பெொதிக்கபபெட்ை பெேடர லெலூர் 
லகொட்டையின பெடைமுகொம உள்ைைக்கியிருந்தது. 
இவெொறு லெலூர் லகொட்டை ் தனனிந்தியொவின 
புரட்சியொைர்கள் சந்தித்துக்்கொள்ளுமிைமொக 
ஆனது.  சிபபெொய்களும லெலூருக்கு 
இைம்பெயர்ந்தெர்களும லகொட்டையில அடிக்கடி 
கூடித் தீவிரமொகக் கேந்தொலேொசித்தனர். 
அெற்றில திபபு மகனகளின பிரதிநிதிகளும 
பெங்லகற்று ெந்தனர்.

உட்னடிக் கதாரணம்
இடைபபெட்ை கொேத்தில ஆங்கிலேயர் 
தங்கள் பெடையில உள்ை சிபபெொய்பபிரிவில 
சிே புதுடமகடை நடைமுட்றக்குக் 
்கொணடுெந்தொர்கள். சிபபெொய்கள் சொதி அலேது 
மதத்தின அடையொைமொகத் தங்கைது ்நற்றியில 
அணிந்த அடனத்து விதமொன குறியீடுகளும தடை 
்சய்யபபெட்ைன. சிபபெொய்கள் தங்கள் மீடசடய 
ஒலர மொதிரியொன முட்றக்குப ்பெொருந்துமபெடி 
்ெட்டுெதற்கு அறிவுறுத்தபபெட்ைனர். துடை 
்ஜனரல அக்னியு சிபபெொய்களுக்கொன ஒரு புதிய 
தடேபபெொடகடய ெடிெடமத்து, தனது லநரடிக் 
கணகொணிபபில அதடன அறிமுகம ்சய்தொர்.

இ ந் தி ய ர் க ளி ன  பெ ொ ர் ட ெ யி ல , 
இந்தத் தடேபபெொடகயில இைம்பெற்றிருந்த 
அருெருக்கத்தக்க அமசம, அதன மீதிருந்த 
ரிபபென மற்றும குஞ்சம ஆகும. இது மிருகத் 
லதொலில ்சய்யபபெட்டிருந்தது. பெனறித்லதொல 
முஸ்லீமகளுக்கு ்ெறுபபூட்டும ்பெொருள் 
ஆகும. இந்துக்கள் பெசுத்லதொலில ்சய்யபபெட்ை 
எந்தப ்பெொருடையும விேக்க லெணடியதொகக் 
கருதினர். இந்த மொற்்றங்களுக்கொன 
எதிர்படபெ இந்தியர்களிடைலய இனனும 
அதிகரிக்கச்  ்சய்யும ெடகயில, சிபபெொய்கள் 
அணியும சீருடையின முனபெக்கம சிலுடெ  
்பெொறிக்கபபெட்டிருந்தது.
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லெலூர்க் லகொட்டையில ஜூடே 
10ஆம நொள் கொடே 2 மணிக்கு முதனடம 
பெொதுகொபபுத்தைத்திலிருந்த கொெேொளியிைமிருந்து 
கொர்பபெரல பியர்சிக்கு ஒரு ் சய்தி ் தரிவிக்கபபெட்ைது. 
பெடைவீரர் குடியிருபபுக்கு அருகில துபபெொக்கி 
சுடும சத்தம லகட்ைது எனபெலத அச்்சய்தி. பியர்சி 
பெதில நைெடிக்டகயில இ்றங்கும முனனலர, 
சிபபெொய்கள் ஆங்கிலேயப பெொதுகொெேர்கள் 
மீதும, பெடைவீரர் குடியிருபபு, அதிகொரிகள் 
குடியிருபபு ஆகியெற்றின மீதும ஏ்றக்குட்றய 
ஒலர லநரத்தில தொக்குதல ்தொடுத்தனர். 
பியர்சியும கடுடமயொன கொயங்களுக்கு 
உள்ைொனொர். ஐலரொபபியக் குடியிருபபுகளில 
லகொடை ்ெக்டகடயச் சமொளிக்கக் கதவுகள் 
இரவிலும தி்றந்து டெக்கபபெட்டிருந்தன. 
கிைர்ச்சியொைர்கள் பெடுக்டககளில பெொதுகொபபினறி 
உ்றங்கிக்்கொணடிருந்த ஐலரொபபியடரச் 
சனனல ெழியொக எளிதில சுை முடிந்தது. 
ஐலரொபபியக் குடியிருபபுக்குத் தீ டெக்கபபெட்ைது. 
ஐலரொபபிய அதிகொரிகளின குடியிருபபுகடைக் 
கணகொணித்து, ்ெளிலய ெரும எெடரயும 
சுடுெதற்குத் தனிபபெடைபபிரிவு நியமிக்கபபெட்ைது. 
்ெடிமருந்துகளும துபபெொக்கி ரடெகளும 
லசமித்து டெக்கபபெட்டிருந்த கிைங்டக முதேொம 
்ரஜி்மணட்டின ஒரு பிரிவு தனது கட்டுபபெொட்டின 
கீழ் ்கொணடுெந்தது. அலத ்ரஜி்மணட்டிலிருந்து 
லதர்வு ்சய்யபபெட்ை ஒரு குழு குடியிருபபுகளில 
உள்ை ஐலரொபபியடரக் ்கொலெதற்குத் ்தொைர்ந்து 
கணகொணிபபில இருந்தது. ஏரொைமொன ஐலரொபபிய 
ஒழுங்குமுட்ற நைத்துனர்களுைன, 13 அதிகொரிகள் 
்கொலேபபெட்ைனர். இரொணுெக்குடியிருபபில 82 
கீழ்நிடே இரொணுெ வீரர்கள் இ்றந்தொர்கள். 91 
லபெர் கொயமடைந்தனர். 

உள்ளூர் வீரர்கள் அைங்கிய 16ஆம 
கொேொட்பெடைடயச் லசர்ந்த லமஜர் ஆர்மஸ்ட்ரொங் 
துபபெொக்கிச் சத்தம லகட்ைலபெொது லகொட்டைக்கு 
்ெளிலய பெலேக்கில ்சனறு ்கொணடிருந்தொர். 
அெர் பெலேக்கிலிருந்து இ்றங்கி, லகொட்டையின 
சரிெொன பெகுதிக்குச் ்சனறு விசொரித்தொர். அதற்குப 
பெதில லபெொல பெொதுகொபபு அரணிலிருந்து சரமொரியொகப 
்பெொழிந்த குணடுமடழ உைனடியொக அெரது 
உயிடரப பெறித்தது. லகொட்டைக்கு ்ெளிலய 
பெணியிலிருந்த லமஜர் லகொட்ஸ் கிைர்ச்சிடயப பெற்றிக் 
லகள்விபபெட்டு லகொட்டைக்குள் நுடழய முயன்றொர். 
அெரொல உள்லை ்சலே முடியொததொல, ஆற்கொட்டில 
குதிடரபபெடை முகொமுக்குப ்பெொறுபபு ெகித்த 
கிலேஸ்பிக்குக் கடிதம எழுதி, அடதக் லகபைன 

முதலில கூ்றபபெட்ைது. எனினும, அனட்றக்குப 
்பெொறுபபிலிருந்த ஆங்கிலேய அதிகொரி 
பெொர்டெயிடும தனது லெடேடய அனறு 
்சய்யவிலடே எனறும தனக்குப பெதிேொக 
ஜலமதொர் லேக் கொசிம என்ற இந்திய 
அதிகொரிடய அனுபபினொர் எனறும பினனர் 
்தரிய ெந்தது. லெலூர் புரட்சிக்குப பி்றகு, 
அெர் முதனடமக் குற்்றெொளிகளில ஒருெரொக 
அடையொைம கொைபபெட்ைொர். ஜஸுடே 10 
அதிகொடேயில பெயிற்சியில கேந்து்கொள்ை 
லெணடிய பெடைபபிரிவின தடேெர்கள் ஜஸுடே 
9 ஆம நொள் இரலெ லகொட்டையில தூங்குெதற்கு 
அடதச் சொக்கொகப பெயனபெடுத்தினர். இந்தத் 
துடை இரொணுெ அதிகொரி லகொட்டைக்குள் 
பெொதுகொெேர்கைொகத் தனனொல இயன்றெடர 
தனனுடைய ஆதரெொைர்கடைலய நியமித்தொர்.

லெலூர் புரட்சியில முக்கியப பெங்கு 
ெகித்ததொகக் கருதபபெடுபெெர் ஜமொலுதீன ஆெொர். 
இெர் திபபுக் குடுமபெத்தின 12 இைெரசர்களில 
ஒருெர். அெர் லேக் கொசிம லபெொன்ற இந்திய 
அதிகொரிகளிைமும வீரர்களிைமும இரகசியப 
லபெச்சுெொர்த்டதகளினலபெொது, அெர்கள் லெலூர் 
லகொட்டைடய எட்டு நொட்களுக்குத் தங்கள் 
கட்டுபபெொட்டில டெத்திருக்குமபெடியும அதற்குள் 
10 ஆயிரம ஆதரெொைர்கள் உதவிக்கு ெந்து 
விடுெொர்கள் எனறும கூறி ெந்தொர். உரிடம 
பெறிக்கபபெட்ை பெொடையக்கொரர்களின உதவிடயக் 
லகட்டு அெர்களுக்குக் கடிதம எழுதபபெட்டுள்ைடதயும 
அெர் ்தரிவித்தொர். திபபு சுலதொனிைம பெணிபுரிந்த  
ஏரொைமொன அதிகொரிகள் திபபுவின முனனொள் 
அடமச்சரொன புர்னியொவுைன ்தொைர்பில 
இருபபெதொகவும அெர்கள் தக்க லநரத்தில 
டக்கொடுபபெொர்கள் எனறும ஜமொலுதீன கூறினொர்.

லேலூர் கிைர்ச்சி

லெலூர் லகொட்டை
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குதிடரபபெடையின ஒரு பிரிவு லகொட்டைக்குள் 
நுடழந்தது.

கிலேஸ்பியின வீரர்கள் கடுடமயொன 
துபபெொக்கிச்சூட்டை எதிர்்கொணைனர். ்தொைர்ந்து 
நடை்பெற்்ற தொக்குதலில கர்னல கிலேஸ்பியும 
கொயங்களுக்கு உள்ைொனொர். கிைர்ச்சியில 
ஈடுபெட்ை சிபபெொய்கள் பினெொங்கினொர்கள். 
நூற்றுக்கைக்கொனெர்கள் லகொட்டையின சுெர்கள் 
மீது ஏறித் தபபித்தனர் அலேது ஆயுதங்கடைக் 
கீலழ லபெொட்டுவிட்டு கருடைக்கொகக் ்கஞ்சினர். 
குதிடரபபெடைபபிரிவுகள் அடனத்தும அணிெகுபபு 
டமதொனத்தில ஒனறுகூடின. லகொட்டையின 
திட்டிெொசல மூேம கிடைத்த குறுகேொன பெொடத 
ெழிலய தபபிலயொடிய சிபபெொய்கடைப பின்தொைர்ந்து 
்சனறு பிடிக்க முடி்ெடுக்கபபெட்ைது.

தபபிலயொடிய சிபபெொய்கடை ெழிமறித்துப 
பிடிக்கச் சிே உள்ளூர் குதிடரக்கொரர்களுைன  ஒரு 
குதிடரபபெடைபபிரிவு கிைமபியது. லகொட்டையின 
அடனத்துக் கட்டிைங்களிலும லதடுதல லெட்டை 
நைந்தது. அங்கு ஒளிந்திருந்த கிைர்ச்சியொைர்கள் 
இரக்கமினறிக் ் கொலேபபெட்ைொர்கள். கிலேஸ்பியின 
ஆட்கள் கிைர்ச்சிக்குத் திட்ைம தீட்டிய திபபுவின 
மகனகடைப பெழிெொங்க விருமபினொர்கள். 
ஆனொல ்ேபடி்னணட் கர்னல மர்ரியொட் இடத 
எதிர்த்தொர்.

ஸ்டீெனசன எனபெெரிைம ்கொடுத்தனுபபினொர். 
அந்தக் கடிதம லெலூரிலிருந்து 25 கி.மீ ் தொடேவில 
இருந்த ஆற்கொட்டுக்குக் கொடே 6 மணி அைவில 
்சன்றடைந்தது. கர்னல கிலேஸ்பி உைலன 
லெலூருக்குப பு்றபபெட்ைொர். தனனுைன லகபைன யங் 
தடேடமயில 19ஆம குதிடரபபெடைடயச் லசர்ந்த 
ஒரு பிரிடெயும ்ேபடி்னணட் உட் ைவுஸ் 
தடேடமயில அதற்குத் துடைநிற்கும 7ஆம 
குதிடரபபெடையிலிருந்து ஒரு ெலுெொன பிரிடெயும 
அடழத்துச் ்சன்றொர். அெர் குதிடரபபெடையில 
மீதமுள்ை வீரர்களுைன தனடனப பின்தொைர்ந்து 
ெருமபெடி கர்னல ்கனனடியிைம அறிவுறுத்திவிட்டு, 
ஆற்கொடு பெடைமுகொடமப பெொதுகொக்கவும தனனுைன 
தகெல்தொைர்பில இருக்கவும ஒரு தனிபபிரிடெ 
விட்டுச்்சன்றொர்.

லெலூர் லகொட்டைக்குக் கொடே 9 மணிக்கு 
ெந்தடைந்த கிலேஸ்பி ்தொைர்ந்து துபபெொக்கிச்சூடு 
நைந்து்கொணடிருந்ததொல, பீரங்கிகள் தங்கள் 
பெொதுகொபபுக்கு ெந்துலசருமெடர கொத்திருக்க 
முடிவு ் சய்தொர். விடரவிலேலய ஆற்கொட்டிலிருந்து 
பின்தொைர்ந்து ெந்த  ்கனனடி தடேடமயிேொன 
குதிடரபபெடை 10 மணி அைவில ெந்துலசர்ந்தது. 
்ேபடி்னணட் பைொகிஸ்ைன தடேடமயில 
19ஆம குதிடரபபெடையின பீரங்கியொல 
லகொட்டையின ்ெளிெொசல கதவு தகர்க்கபபெட்ைது. 
லகபைன ஸ்்கலட்ைன தடேடமயிேொன 

கிலேஸ்பியின ென்கொடுடமகடை லநரில பெொர்த்த லஜ. பிைொக்கிஸ்ைன, 800க்கும லமற்பெட்ை உைலகள் 
லகொட்டையிலிருந்து ்ெளிலய எடுத்துச் ்சலேபபெட்ைதொக கூறுகி்றொர். ைபிள்யூ. லஜ. விலசனின மதிபபீட்டினபெடி 
கிைர்ச்சியில பெங்லகற்்றதற்கொக 378 லபெர் சிட்ற டெக்கபபெட்ைனர். 516 லபெர் மீது குற்்றம சுமத்தபபெட்ைொலும சிட்றத் 
தணைடன விதிக்கபபெைவிலடே. விசொரடைக்குழுவிைம அளிக்கபபெட்ை ெொக்குமூேங்களினபெடி, இரொணுெ 
நீதிமன்றம சிே தனிபபெட்ை நபெர்களுக்கு மரை தணைடன விதித்தது. சிேடர நொடு கைத்தியது. இத்தணைடனகள் 
லெலூர் ்பெொறுபபெதிகொரியொல  1806 ்சபைமபெர் 23 அனறு நிட்றலெற்்றபபெட்ைது.

மு்ேதாம் தரஜிதைணட்டின மு்ல �மடப்பிரிவு
பீரங்கி முடனயில கட்டிச் சுைபபெட்ைெர்கள் – 1 ைவிலதொர், 1 நொயக்
சுட்டுக்்கொலேபபெட்ைெர்கள் – 1 நொயக், 4 சிபபெொய்கள்
தூக்கிலிைபபெட்ைெர்கள் – 1 ஜலமதொர், 4 சிபபெொய்கள்
நொடு கைத்தபபெட்ைெர்கள் – 3 ைவிலதொர்கள், 2 நொயக்குகள், 1 சிபபெொய்

23ஆம் தரஜிதைணட்டின 2ஆம் �மடப்பிரிவு
பீரங்கி ெொயில கட்டிச் சுைபபெட்ைெர்கள் – 2 சுலபெதொர்கள், 2 ேஸ்கொர்கள்
தூக்கிலிைபபெட்ைெர்கள் – 2 ைவிலதொர்கள், 1 நொயக்

(சான்று: W.J. Wilson, History of Madras Army, Vol.III, pp. 186-89) 
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ெருெொய் ஈட்டும முட்றயும இந்தியக் கிரொமியச் 
சமூகத்டத மிகக் கடுடமயொகப பெொதித்தன. 
விெசொயிகடை அதற்கு முனனிலேொத 
அைவுக்கு ெருத்தியது. ெருெொய் ஈட்டும 
லெைொணமுட்றயின ்தொைக்க கொேத்தில 
விெசொயிகள் அெர்களுக்கு அதிகைவிேொன 
ெருெொய் இேக்டக நிர்ையித்து, அநியொயமொக 
அடத ெசூலித்த ஒபபெந்ததொரர்கைொலும கம்பெனி 
அதிகொரிகைொலும நசுக்கபபெட்ைனர். இதற்குத் தீர்வு 
கொணுமபெடி விெசொயிகள் ்தொைக்கத்தில கம்பெனி 
அரசொங்கத்துக்குப புகொர் அனுபபினொர்கள். ஆனொல 
அெர்களின லகொரிக்டக ்சவிசொய்க்கபபெைொமல 
லபெொனலபெொது, அெர்கள் அணி திரணடு, லநரடி 
நைெடிக்டகயில இ்றங்கினர்.  விெசொயிகள் 
உள்ளூர் கச்லசரி (ெருெொய் ெசூலிக்கும 
அலுெேகம)கடைத் தொக்கினொர்கள்; தொனியச் 
லசகரிபபுக்கிைங்குகடைக் ்கொள்டையடித்தொர்கள்; 
ெரிடயச் ்சலுத்த மறுத்தொர்கள்.

1840களிலும 1850களிலும ்சயலபெட்ை 
விெசொயிகள் இயக்கம மேபெொர் கிைர்ச்சியொக 
்ெளிபபெட்ைது. இபபெகுதியில குடிலயறி, மேபெொர் 
்பெணகடைத் திருமைம ்சய்து்கொணை அரபு 
ெணிகர்களின சந்ததியினர் (மொபபிள்டைகள்) 
ஆெர். பெடிபபெடியொக மொபபிள்டைமொர்கள் 
விெசொயத்டதச் சொர்ந்தெர்கைொகி, நிேத்டத 
ெொைடகக்கு எடுத்து விெசொயம ்சய்லெொரொகவும 
நிேமற்்ற உடழபபெொைர்கைொகவும சிலேட்ற 
ெணிகர்கைொகவும மீனெர்கைொகவும மொறினர். 
1792இல ஆங்கிலேயர் மேபெொடரத் தங்கள் 
கட்டுபபெொட்டின கீழ் ்கொணடுெந்தலபெொது, அெர்கள் 
நிே உடைடம விெகொரங்கடைச் சீரடமக்க 
முடி்ெடுத்தொர்கள். நிேத்துக்கொன தனிநபெர் 
உரிடமயொைர் முட்றடய உருெொக்குெது அெர்கள் 
்கொணடுெந்த மொற்்றமொகும. முனபிருந்த மரபுமுட்ற,  
நிேத்திலிருந்து கிடைக்கும ்மொத்த விடைச்சடே 
ஜனமி (ஜனமம என்ற உரிடம ்பெற்்றெர்), கனமதொர் 
(கனம என்ற உரிடம ்பெற்்றெர்), விெசொயி 
ஆகிலயொர் சரிசமமொகப பெகிர்ெதற்கு ெொய்பபெளித்தது. 
ஆங்கிலேயர் ்கொணடுெந்த புதிய முட்ற 
ஜனமிகடை நிேத்தின முழு உரிடமயொைர்கைொக்கி, 
குத்தடக விெசொயிகடை ்ெளிலயற்றும 
அதிகொரத்டதயும ்கொடுத்தது. இந்த நடைமுட்ற 
அதற்கு முனபு இலேொததொகும. இது விெசொயிகடை 
மிகவும பெொதித்தது. இெற்றுைன, மிடகயொக 
மதிபபிடுதல, சட்ைத்துக்குப பு்றமபெொன ெரிகடைச் 
சுமத்துெது, நீதிமன்றமும கொெலதுட்றயும 
நிே உரிடமயொைருக்கு மட்டுலம ஆதரெொக 

கர்னல கிலேஸ்பி லெலூர் லகொட்டைடய 
15 நிமிைங்களுக்குள் ஆங்கிலேயரின 
கட்டுபபெொட்டுக்குள் ்கொணடுெந்ததொகக் 
கூ்றபபெடுகி்றது. கர்னல ைர்லகொர்ட் (ெொேஜொபெொத் 
பெடைக்குப ்பெொறுபபு ெகித்தெர்) ஜூடே 11இல 
லெலூர் பெடையின தற்கொலிகப ்பெொறுபபு 
அதிகொரியொக நியமிக்கபபெட்ைொர்.  ஜூடே 13இல 
ைர்லகொர்ட் பெடைமுகொமின ்பெொறுபபெொைரொகப 
பெதவிலயற்று,  இரொணுெச் சட்ை ஆட்சிடய 
அமலபெடுத்தினொர். கர்னல கிலேஸ்பியின 
விடரெொன, சி்றந்த திட்ைமிைலுைன கூடிய 
நைெடிக்டகலய,  லகொட்டைடயச் சிே 
நொட்களுக்குள் டகபபெற்றி, அடுத்ததொக 
டமசூரிலிருந்து ெரவிருந்த 50 ஆயிரம 
வீரர்களின ஆதரடெப ்பெறுெதற்குத் திட்ைமிட்ை 
கிைர்ச்சியொைர்களின கூட்ைணிக்கு முற்றுபபுள்ளி 
டெத்ததொகக் கருதபபெடுகி்றது.

பெடைவீரர்கள் எதிர்பபு ்தரிவித்த 
அருெருபபெொன மொற்்றங்கள் திருமபெப 
்பெற்றுக்்கொள்ைபபெட்ைன. விசொரடைக் 
குழுவின கூற்றுபபெடி, டமசூர் இைெரசர்கள் 
கிைர்ச்சிக்கு உைந்டதயொக இருந்தொர்கள் எனபெது 
நிறுெபபெைொததொல, அெர்கடைக் கலகத்தொவுக்கு 
அனுபபிடெக்குமபெடி உத்தரவிைபபெட்ைது. 
உயர்மட்ைத் தீர்பபெொயங்கள் கெர்னர், தடேடமப 
பெடைத்தைபெதி, துடை உதவி ் ஜனரல ஆகிலயொடர 
இந்தக் குைறுபெடிக்குப ்பெொறுபபெொக்கி. அெர்கடைத் 
திருமபெ அடழத்துக்்கொள்ை உத்தரவிட்ைன.

லெலூர் நிகழ்வின தொக்கம டைதரொபெொத், 
ெொேஜொபெொத், ்பெங்களூர், நந்திதுர்கம, 
பெொடையங்லகொட்டை, ்பெலேொரி, சங்கரிதுர்கம 
ஆகிய இைங்களிலும பெரவியது. 1857ஆம ஆணடு 
நடை்பெற்்ற ்பெரும கிைர்ச்சிக்கொன அடனத்து 
முனனறிகுறிகளும லெலூர் கிைர்ச்சியில இருந்தன. 
்பெருங்கிைர்ச்சியில இைம்பெற்்ற ்கொழுபபு தைெபெட்ை 
லதொட்ைொக்கள் என்ற ்சொலலுக்கு மொற்்றொக லெலூர் 
நிகழ்வில இைம்பெற்்ற பெொட்ஜ எனபெடதயும பெகதூர் 
ேொ, நொனொ சொகிப ஆகிலயொருக்கு மொற்்றொக டமசூர் 
இைெரசர்கடையும நமமொல ்பெொருத்திப பெொர்க்க 
முடியும.

18.4   விேசதாயிகள், �ழங்குடிகள் 
ஆகிலயதாரின கிைர்ச்சிகள்

பெதி்னட்ைொம நூற்்றொணடின பிற்பெகுதியிலும 
பெத்்தொனபெதொம நூற்்றொணடின ்தொைக்கத்திலும 
கம்பெனி அரசொங்கத்தின நிே உரிடமயும 
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்கொள்டையடிபபெதும ்சொத்துகளுக்குத் 
தீடெபபெதும அெர்கைது கிைர்ச்சியில முக்கிய 
ெழிமுட்றகைொக இருந்தன. 1831 டிசமபெர் 20ஆம 
நொளில லசொட்ைொ நொக்பூரில உள்ை லசொனிபபூர் 
பெர்கொனொ எழுநூறு கிைர்ச்சியொைர்கள் அைங்கிய 
குழுெொல தொக்கபபெட்டு, ்கொள்டையடிக்கபபெட்டு, 
தீக்கிடரயொக்கபபெட்ைது. 1832 ஜனெரி 26க்குள் 
லகொலகள் லசொட்ைொ நொக்பூர் முழுெடதயும தங்கள் 
ஆளுடகக்குள் ்கொணடு ெந்துவிட்ைொர்கள். 
இெர்களின கிைர்ச்சி ஆங்கிலேயருக்கு எதிரொன 
ஒரு லபெொருைன முடிவுக்கு ெந்தது. மிகத் தீவிரமொக 
ஒரு குறுகிய பெரபபுக்குள் நைந்த சணடையில 
லகொல கிைர்ச்சியின தடேெரொன புத்த பெகத் 
்கொலேபபெட்ைொர். துணடிக்கபபெட்ை அெரது 
தடேடய ஆட்சியொைர்களிைம ஒபபெடைபபெதற்கொக 
அதிகொரிகள், இரொணுெ வீரர்கள் ஆகிலயொரிடைலய 
ஓரொயிரம ரூபெொய் விநிலயொகிக்கபபெட்ைது. 
கிைர்ச்சிக்குத் தூணடுலகொேொக இருந்த பிந்த்ரொய் 
மனகி 1832 மொர்ச் 19ஆம நொள் சரைடைந்ததும, 
லகொலகளின லபெொரொட்ைம ஒரு துயரமொன முடிவுக்கு 
ெந்தது.

சந்்தால  கிைர்ச்சி (1855-56)

சந்தொல  கிைர்ச்சி

பெழங்குடிகைொன சந்தொலகள் ெங்கொைம, 
பீகொர், ஒரிசொ ஆகிய மொநிேங்களில உள்ை 
பெலலெறு கொட்டுபபெகுதிகளில அங்கங்லக 
பெரவியிருந்தபெடி ெொழ்ந்தொர்கள். மஞ்சி எனறும 
அெர்கள் அறியபபெட்ைொர்கள். தங்களின 
தொய்மணணிலிருந்து துரத்தபபெட்ை சந்தொலகள் 
ரொஜமகல குனறுகடைச் சுற்றியுள்ை பெகுதிடயத் 
திருத்தி, அடத ைொமின–இ-லகொ (சந்தொலகளின 
நிேம) எனறு அடழத்தொர்கள். பெழங்குடி 
நிேங்கள் சந்தொல அலேொத ஜமீனதொர்களுக்கும 
ெட்டிக்கடைக்கொரர்களுக்கும குத்தடகக்கு 
விைபபெட்ைதொல, சந்தொலகள் பெடிபபெடியொகக் 

நைந்து்கொள்ெது ஆகியடெ விெசொயிகடை 
ெறுடமயின உச்சத்தில ெொழும நிடேக்குத் 
தள்ளியது.

த ொ ங் க ள்  ந சு க் க ப பெ டு ெ ட த ச் 
சகித்துக்்கொள்ை முடியொத விெசொயிகள் 
எதிர்விடன புரிந்த நிகழ்வுகள் மேபெொரில 
பெத்்தொனபெதொம நூற்்றொணடு முழுதும 
நைந்தன. அெற்றில 1849 ஆகஸ்ட் மொதத்தில 
மஞ்லசரியிலும, 1851 ஆகஸ்ட் மொதத்தில 
குைத்தூரிலும (இந்த இரு இைங்களும ்தற்கு 
மேபெொரில உள்ைடெ) 1852 ஜனெரி மொதத்தில 
ெைக்கில உள்ை மட்ைனூரிலும நிகழ்ந்த 
கிைர்ச்சிகள் மிகவும தீவிரமொனடெயொகும. 
ஆங்கிலேய ஆயுதபபெடைகள் கிைர்ச்சிடய அைக்க 
அனுபபெபபெட்ைன. இங்்கலேொம அடமதிடய 
ஏற்பெடுத்த ஆங்கிலேயர் டகயொணை அைக்குமுட்ற 
நைெடிக்டககள் இருபெது ஆணடுகளுக்கு லமல 
நீடித்தன. ஆனொல மொபபிள்டைகள் 1870இல 
மீணடும எழுச்சி ்பெற்்றனர். மீணடும கிைர்ச்சிகள் 
நைந்தன.

1857க்கு முந்டதய இந்தியொவில 
நடை்பெற்்றெற்றில சிே கிைர்ச்சிகள் 
பெழங்குடியினரொல நைத்தபபெட்ைன. உள்ளூர் 
ெைங்கள் மீதொன அெர்களின தனனொட்சியும 
கட்டுபபெொடும ஆங்கிலேய ஆட்சியொலும பெழங்குடி 
அலேொதெரின ெருடகயொலும பெொதிக்கபபெட்ைலத 
இதற்குக் கொரைமொகும. இபபெழங்குடிகள் 
இந்தியொவின ்பெருமபெகுதிக்குப பெரவி, 
19ஆம நூற்்றொணடில நூற்றுக்கைக்கொன 
தீவிர லமொதலகடையும கிைர்ச்சிகடையும 
ஏற்பெடுத்தினொர்கள். 

லகதாலகளின கிைர்ச்சி (1831-32)
லகொல (Kol) என்ற பெழங்குடி இனத்தினர் பீகொரிலும 
ஒரிசொவிலும லசொட்ைொ நொக்பூர், சிங்பும ஆகிய 
பெகுதிகளில ெொழ்ந்தனர். லசொட்ைொ நொக்பூர் ரொஜொ 
பெே கிரொமங்கடைப பெழங்குடி அலேொலதொருக்குக் 
குத்தடகக்கு விட்ைலத லகொலகளின கிைர்ச்சிக்கு 
உைனடிக்கொரைமொகும. லசொனபூர், தமர் ஆகிய 
பெகுதிகளில ெசித்த லகொலகள் திக்கொைர்களுக்கு 
(ெரி ெசூலிபலபெொர்) எதிரொன கிைர்ச்சிடய 
நைத்துெதற்கு முதல முயற்சிடய எடுத்தனர். 
்ெளியொருடைய ்சொத்துகடைத் தொக்குெடத 
இெர்களின கிைர்ச்சி உள்ைைக்கியிருந்தது. 
லகொலகள் உயிர்ச்லசதம ஏற்பெடுத்துெடத 
லநொக்கமொகக் ்கொணடிருக்கவிலடே. 
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முணடதா கிைர்ச்சி

முணைொ கிைர்ச்சி

பிர்சொ முணைொ ெழிநைத்திய முணைொக்களின 
கிைர்ச்சி (உலகுேன) 1899- 1900 
கொேகட்ைத்தில நடை்பெற்்றது. முணைொக்கள் 
பீகொர் பெகுதியில முக்கியத்துெம ெொய்ந்த 
பெழங்குடிகள் ஆெர். ஆங்கிலேயரின ஆட்சியில 
அெர்களின ்பெொதுநிே உரிடம முட்ற 
அழிக்கபபெட்ைது. முணைொக்களுக்குச் ்சொந்தமொன 
நிேங்கடை ஜொகீர்தொர்களும திக்கொைர்களும 
(்பெரும விெசொயி)ெட்டிக்கடைக்கொரர்களும 
பெறித்துக்்கொணைனர். பிர்சொ முணைொ 
குத்தடகக்குப பெயிரிடும விெசொயிகளின 
குடுமபெத்தில 1874இல பி்றந்தொர். ஆங்கிலேயடர 
விரட்டிவிட்டு, முணைொக்களின ஆட்சிடய 
நிறுெ ெந்த புனிதத்தூதர் என அெர் தனடன 
அடழத்துக்்கொணைொர் .  பெழங்குடிகளின 
நிேங்கடைப பெழங்குடி அலேொலதொர் 
ஆக்கிரமிபபெடத இெரது தேடமயில 
முணைொக்கள் எதிர்த்தொர்கள். முணைொ இனத்டதச் 
லசர்ந்த விெசொயிகள் ஜமீனதொர்களுக்கு ெொைடக 
்சலுத்த லெணைொம என பிர்சொ முணைொ 
ெலியுறுத்தினொர்.

பிர்சொ முணைொ லசொட்ைொ நொக்பூர் 
பெகுதியில கிைர்ச்சிடயத் துெக்கினொர். சொயில 
ரகப எனனுமிைத்தில முணைொ சமூகத்டதச் 
லசர்ந்த ்பெணகள் கணமூடித்தனமொகக் 
்கொலேபபெட்ைொர்கள். சொயில ரகப பெடு்கொடே 
பிர்சொ ஆதரெொைர்கடைத் தடுத்து நிறுத்தவிலடே. 
ஆங்கிலேய அதிகொரிகள் பிர்சொடெக் டகது 
்சய்ய உத்தரவு பி்றபபித்ததுைன, அெடரப 
பிடித்துத் தருபெெர்களுக்குப பெரிசளிபபெதொகவும 
அறிவித்தொர்கள். இத்தடனக்குப பி்றகும 
லபெொரொட்ைத்தில ்பெணகளின பெங்களிபபு 

டகயறுநிடேயில ெொழ லெணடிய 
்நருக்கடிக்குத் தள்ைபபெட்ைொர்கள். இத்துைன, 
உள்ளூர் கொெலதுட்றயினரொலும அபபெகுதிகளில 
் த ொ ை ர் ெ ண டி ப பெ ொ ட த  அ ட ம ப பெ தி ல 
ஈடுபெட்ை ஐலரொபபிய அதிகொரிகைொலும 
அைக்குமுட்றக்குள்ைொனொர்கள். டிக்குகளின 
(்ெளியிலிருந்து ெந்லதொர்) இத்தடகய ஊடுருெல 
சந்தொல சமூகத்டத நிடே தடுமொ்றச் ்சய்தது. 
இது அெர்கள் இழந்த பெகுதிடய மீட்பெதற்கொன 
நைெடிக்டகயில ஈடுபெை டெத்தது.

1855 ஜூடேயில சந்தொலகள் 
ஜமீனதொர்களுக்கும அரசொங்கத்துக்கும விடுத்த 
இறுதி எச்சரிக்டக ்சவிமடுக்கொமல லபெொனவுைன, 
ஆயிரக்கைக்கிேொன சந்தொலகள் விலலும 
அமபும ஏந்திக்்கொணடு ்ெளிபபெடையொன 
கிைர்ச்சிடயத் துெக்கினொர்கள். தமது கிைர்ச்சி 
தமடம ஒடுக்குபெெர்கைொன ஜமீனதொர்கள், 
ெட்டிக்கடைக்கரொர்கள், அரசொங்கம ஆகிய மூனறு 
தரபபினரின புனிதமற்்ற கூட்டுக்கு எதிரொனது எனறு 
அெர்கள் குறிபபிட்ைொர்கள். மலகஷபூர் லபெொரில 
மஞ்சிகளில ்பெருமபெொேொனெர்கள் சிெபபு நி்ற 
உடைடய அணிந்திருந்தொர்கள். பினனொட்களில 
இது அதிகொரத்துக்கு உரிடமலகொரும 
அடையொைத்துக்கொன ஆடை ஆனது. கிைர்ச்சியின 
முதல ெொரத்தில பெத்து லபெர் அைங்கிய ஒரு குழு 
லமொங்கபெர்ரொ எனனும கிரொமத்டதத் தொக்கித் 
தீக்கிடரயொக்கியது. கிைர்ச்சியொைர்களில 
்பெணகளும இருந்தொர்கள்.

்தொைக்கத்தில சித்லதொ சந்தொலகளின 
தடேெரொக இருந்தொர். அெர் டகது 
்சய்யபபெட்ை பினனர் கொனு கிைர்ச்சிடய 
நைத்தினொர். கிைர்ச்சியின பிற்பெகுதியில 
விெசொயிகளும லசர்ந்து்கொணைொர்கள். 
ஆயிரக்கைக்கொன விெசொயிகள் சொர்ேஸ் 
மலசக் அவுரித் ்தொழிற்சொடேடயத் தொக்கிக் 
்கொள்டையடித்தொர்கள். இதன விடைெொக, 
கிைர்ச்சிடய ஒடுக்க ஆங்கிலேயர் தரபபிலிருந்து 
மிருகத்தனமொன நைெடிக்டககள் ்தொைங்கின. 
இரொணுெம குவிக்கபபெட்டு, சந்தொல கிரொமங்கள் 
பெழிக்குப பெழியொக ஒன்றன பின ஒன்றொகத் 
தீக்கிடரயொக்கபபெட்ைன. ஒரு கைக்கீட்டினபெடி, 
கிைர்ச்சி இறுதியொக ஒடுக்கபபெடும முனபு, 30 
ஆயிரம முதல 50 ஆயிரம லபெர் ெடரயொன 
கிைர்ச்சியொைர்களில 15 ஆயிரத்திலிருந்து 20 
ஆயிரம லபெர் ெடர ்கொலேபபெட்ைொர்கள் எனத் 
்தரிகி்றது.
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Independence (இந்திய விடுதடேப லபெொர்) எனும 
தனது நூலில ஆங்கிலேயரொல இதுெடர ்ெறும 
இரொணுெப புரட்சிலய எனறு ெர்ணிக்கபபெட்ை 
இந்நிகழ்வு உணடமயில அ்மரிக்க சுதந்திரப 
லபெொடரப லபெொன்ற ஒரு விடுதடேப லபெொலர என 
ெொதிடுகின்றனர். ஆங்கிேம பெடித்த மத்தியதர 
மக்கள் இவ்ெழுச்சியில எந்த ஒரு பெங்டகயும 
ெகிக்கொவிட்ைொலும லதசிய ெரேொற்றிஞர்கள் 
இவ்ெழுச்சிடய இந்தியொவின முதல விடுதடேப 
லபெொர் எனல்ற கூறுகின்றனர்.

த�ருங்கிைர்ச்சிக்கதா்ன கதாரணங்கள்

1857 ்பெருங்கிைர்ச்சி

நதாடுகமை ஆக்கிரமித்்ல 
ைல்ைௌசி ெொரிசு உரிடம இழபபுக் ் கொள்டகயின 
மூேமொக அெத்டதயும ஜொனசிடயயும 
இடைத்ததும, கடைசி லபெஷெொவின சுவீகொர 
மகனொன நொனொ சொகிடபெ அெமொனகரமொக 
நைத்தியதும ்பெரும அதிருபதிடய ஏற்பெடுத்தின. 
முட்றயொன உரிமம இலேொமல, குத்தடக 
இலேொத நிேங்கடை டெத்திருபலபெொர் பெற்றி 
விசொரிக்க பெமபெொய் அரசு அடமத்த இனொம 
கமிேனின (1852) அறிக்டகயினபெடி 21,000க்கும 
லமற்பெட்ை லதொட்ைங்கள் பெறிமுதல ்சய்யபபெட்ைன. 
இடைக்கபபெட்ை பெகுதிகளில குறிபபெொக அெத்தில 
லமற்்கொள்ைபபெட்ை நிேெருெொய் ஏற்பெொடுகள் 
தொலுக்தொரின நேனகளுக்குப பெொதகமொக 
அடமந்ததொல அெர்கள் ஆங்கிலேயருக்கு 
எதிரொகத் திருமபினர். லமலும அெத்தில அரச 
குடுமபெத்தின ஆதரடெ நமபியிருந்த ஆயிரக் 
கைக்கொன மக்களும, விடேயுயர்ந்த ஆடைகள், 
அேங்கரிக்கபபெட்ை கொேணிகள், அதிக விடேயுள்ை 
நடககள் ஆகியெற்ட்றத் தயொரிபலபெொரும 
ெொழ்விழந்தனர். இவெொறு ைல்ைௌசி 
தனனுடைய விரிெொக்கக் ்கொள்டகயின 
மூேமொக ்பெருெொரியொன மக்களுக்குத் துனபெத்டத 
விடைவித்தொர்.

்தொைர்ெடதக் கொை முடிகி்றது. ரொஞ்சி சிட்றயில 
அடைக்கபபெட்ை பிர்சொ 1900ஆம ஆணடு ஜூன 
9ஆம நொளில தியொகி ஆனொர். அெருடைய ்பெயர் 
்தொைர்ந்து அபபெகுதியின மடேெொழ் மக்கடை 
ஈர்பபெதொக உள்ைது.

18.5  1857 த�ருங்கிைர்ச்சி
அறிமுகம்
1857ஆம ஆணடு ்பெருங்கிைர்ச்சி ஆங்கிலேய, 
இந்திய ெரேொற்று அறிஞர்களிடைலய ்பெரும 
விெொதத்திற்குரிய ்பெொருைொக உள்ைது. 
ஆங்கிே ஏகொதிபெத்திய ெரேொற்்றொசிரியர்கள் 
இவ்ெழுச்சிடய இரொணுெக் கேகம எனறும 
இரொணுெ வீரர்களின லகொபெத்தின ்ெளிபபெொடு 
எனறு கூறி சொதொரைமொகப பு்றந்தள்ளுகின்றனர். 
இந்திய ெரேொற்்றறிஞர்கள் ரொணுெப புரட்சிடயப 
்பெருங்கிைர்ச்சியொக மொற்றியதில மக்கள் ெகித்த 
பெொத்திரம பெற்றி ஆய்வு லமற்்கொணடு இரணடு 
லகள்விகடை எழுபபியுள்ைொர். அக்லகள்விகளுக்கு 
ஏகொதிபெத்திய ெரேொற்்றறிஞர்களிைம பெதிலிலடே. 
இது ஒரு இரொணுெக் கேகம மட்டுலம என்றொல, 
முகொமகளில இருந்த சிபபெொய்கள் புரட்சி ் சய்ெதற்கு 
முனபெொகலெ, மக்கள் கிைர்ச்சி ்சய்தடத 
எபபெடி விைக்குெது? எழுச்சிக்கு உைந்டதயொக 
இருந்தொர்கள் எனறு ்சொலலி மக்கடை அபெரொதம 
விதித்து தூக்கிலிட்டுத் தணடிக்க லெணடிய 
அெசிய்மனன? ெங்கொைப பெடையின ஆங்கிேத் 
தைபெதியொன கர்னல மலலீசன “The Making of the 
Bengal Army” ெங்கொைபபெடையின உருெொக்கம 
எனும சிறு ஏட்டில “ஒரு இரொணுெ வீரர்களின 
கேகம . . .  விடரெொக தனது குைொதியத்டத 
மொற்றிக் ்கொணடு லதசீய எழுச்சியொக மொறியது” 
எனறு குறிபபிடுகி்றொர்.

ெரேொற்்றறிஞர் கீன (Keen) இக்கிைர்ச்சிக்குக் 
கொரைமொகச் ்சயலபெட்ை பெே விேயங்கடை 
முனடெக்கி்றொர். ைல்ைௌசியின இடைபபுக் 
்கொள்டககைொலும சீர்திருத்த லெகத்தொலும 
பெொதிபபுக்குள்ைொன இைெரசர்கள், இரொணுெ 
வீரர்கள் மற்றும ்பெொதுமக்களின குமு்றலகள் 
என ஏற்கனலெ குவித்து டெக்கபபெட்டிருந்த 
எரி்பெொருடை ்கொழுபபு தைெபபெட்ை லதொட்ைொக்கள் 
தீப்பெொறிடய ஏற்பெடுத்திப பெற்றி எரியச் 
்சய்தன. எட்ெர்டு ஜொன தொமசன இந்நிகழ்டெ 
“்பெருமைவில உணடமயொன விடுதடேப 
லபெொரொட்ைம” என விைக்கியுள்ைொர். 1909இல 
்ெளியொன சொெர்கரின The War of Indian 
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இயற்்றபபெட்ை ்ேக்ஸ் லேொசி (Lex Loci Act) 
சட்ைம கிறித்தெர்கைொக மதம மொறியெர்களுக்கும 
மூதொடதயரின ்சொத்துக்களில உரிய பெங்கிடனப 
்பெறும உரிடமடய அளித்தது. இது டெதீக 
இந்துக்களிடைலய ்ெறுபடபெ ஏற்பெடுத்தியது.

லமலும துபபெொக்கித் லதொட்ைொக்களில 
பெசுவின ்கொழுபபும பெனறியின ்கொழுபபும 
தைெபபெட்டுள்ைது என்ற ்சய்தி பெரவியலபெொது 
இந்து முஸ்லீம பெடைவீரர்களின மத உைர்வுகள் 
புணபெட்ைன. இத்லதொட்ைொக்கடை புதிதொக 
அறிமுகமொன எனபீலடு துபபெொக்கிகளுக்குள் 
்சலுத்துெதற்கு முனபெொக அடதப பெடை வீரர்கள் 
கடிக்க லெணடும எனறு ்சொலேபபெட்ைது. இது 
கிறித்தெ மதத்திற்கு மொற்்றம ்சய்யும முயற்சியொக 
கருதபபெட்ைது.

ஆகலெ அடனத்து விதத்திலும 1857 ஆம 
ஆணடு, ்பெருங்கிைர்ச்சி கனிந்த ஆணைொகும. 
்கொழுபபு தைவிய லதொட்ைொ பிரச்சடன 
கிைர்ச்சி எனும ்ெடிமருந்தில டெக்கபபெட்ை 
தீப்பெொறியொகும. பெதவி பெறிக்கபபெட்ை அதிருபதி 
்கொணை ரொஜொக்கள், ரொணிகள், ஜமீனதொர்கள், 
குத்தடகதொரர்கள் டகவிடனஞர்கள், 
்தொழிேொைர்கள், முஸ்லீம அறிவு ஜீவிகள், இந்து 
பெணடிதர்கள், குருமொர்கள் ஆகிய அடனெரும 
இவ்ெழுச்சிடயத் தங்கள் குட்றகடை நிெர்த்தி 
்சய்து ்கொள்ளும ெொய்பபெொகக் கருதினர்.

த�ருங்கிைர்ச்சியின ல�தாக்கு
இப்பெருங் கிைர்ச்சி கலகத்தொவுக்கு அருலகயுள்ை 
பெரக்பூரில இரொணுெக் கேகமொகலெ 
்தொைங்கியது. மங்கள் பெொணலை தனது 
இரொணுெ லமேதிகொரிடய சுட்டுக் ்கொன்றொர். 
்தொைர்ந்து அங்கு இரொணுெக் கேகம ்ெடித்தது. 
அடுத்த மொதம மீரட் நகரில லதொட்ைொக்கடைப 
்பெ்ற லெணடிய 90 வீரர்களில ஐெர் மட்டுலம 
உத்தரவுக்கு அடிபெணிந்தனர். லம மொதம 10 
ஆம நொளில மூனறு ்ரஜி்மணடுகடைச் 
லசர்ந்த சிபபெொய்கள் கிைர்ச்சியில இ்றங்கி தங்கள் 
உயர் அதிகொரிகடைக் ்கொனறு, சிட்றயில 
அடைக்கபபெட்டிருந்த வீரர்கடை விடுதடே 
்சய்தனர். மறுநொள் திலலிடய அடைந்த 
அெர்கள் ஐலரொபபியர் பெேடரக் ் கொனறு நகடரக் 
டகபபெற்றினர் கிைர்ச்சியொைர்கள் இரணைொம 
பெகதூர்ேொடெ லபெரரசரொகப பிரகைனம 
்சய்தனர்.

அநியதாயைதா்ன நிேேருேதாய் மும்
இதற்கு முனனர் லமற்்கொள்ைபபெட்ை நிேெருெொய் 
ஏற்பெொடுகளில இருந்தடதக் கொட்டிலும தற்லபெொது 
நிேெரி மிக அதிகமொக இருந்தது. ஆங்கிலேயருக்கு 
முனனர் இருந்த இந்திய அரசுகள் விடைந்த 
நிேங்களுக்கு மட்டுலம ெரி ெசூலித்தனர். 
ஆங்கிலேயர் நிேெருெொடய ெரியொகக் கருதொமல 
ெொைடகயொகக் கருதினர். இதனபெடி நிேத்தில 
விெசொயம ்சய்தொலும ்சய்யொவிட்ைொலும அலத 
அைவு ெரி ெசூலிக்கபபெட்ைது. பெத்்தொனபெதொம 
நூற்்றொணடின முதல பெொதியில விெசொயப 
பெணைங்களின விடேகள் கடுடமயொக 
வீழ்ச்சியுற்்றன. கொேனியரசு கைடனக் 
குட்றக்கலெொ நிெொரைம ெழங்கலெொ முனெரொத 
சூழலில சிறு விெசொயிகளும குத்தடகதொரர்களும 
்சொல்ேொைொத் துயரங்களுக்கு உள்ைொயினர்.

முஸ்லீம் உயர்குடியி்னரும் 
கற்றிந்ல்தாரும் அந்நியைதா்ல
முஸ்லீமகள் ்பெருமபெொலும அரசுப பெணிகடைலய 
சொர்ந்திருந்தனர். கம்பெனியின ஆட்சிக்கு 
முனனர் முந்டதய அரசுகளில மதிபபுமிகுந்த 
பெணிகளில அெர்கள் பெணியமர்த்தபபெட்டிருந்தனர். 
குதிடரபபெடைத் தைபெதிகைொகச் சிேர் உயர்ந்த 
ஊதியம ்பெற்று ெந்தனர். ஆனொல கம்பெனியின 
ஆட்சியில அெர்கள் துயரத்திற்கு ஆைொயினர். 
ஆங்கிே ்மொழியும லமடேக்கலவியும முஸ்லீம 
அறிவுஜீவிகடை முக்கியமற்்றெர்கைொக ஆக்கியது. 
நீதிமன்றங்களில ்பெொதுபபெணித் லதர்வுகளில 
பெொரசீக ்மொழியின பெயனபெொடு ஒழிக்கபபெட்ைது 
அரசுப பெணியில முஸ்லீமகள் லசர்ெதற்கொன 
ெொய்பபுகடைக் குட்றத்தது.

ை் உணர்வுகள்
1856ஆம ஆணடு சட்ைமொனது ெங்கொைப 
பெடையில உயர் ஜொதியினரும லசர்ந்து்கொள்ை 
ெழிெடக ்சய்தது. சொதிபபெற்ட்ற, டகவிட்டு 
அெர்கள் பெடைகளில லசரலெணடும அலேது 
இரொணுெத்தில லசர்ந்து பெணியொற்றி முனலனறும 
ெொய்படபெக் டகவிை லெணடும என்ற நிடே 
ஏற்பெட்ைது. லமலும சதிஒழிபபுச் சட்ைம, விதடெ 
மறுமைத்டத சட்ைபூர்ெமொக்கியது, ்பெண 
குழந்டதகள் ்கொலேபபெடுெதற்கு எதிரொன சட்ைம 
ஆகியடெ சமய நமபிக்டககளில ஆங்கிே 
அரசு தடேயிடுெதொகக் கருதபபெட்ைது. 1850இல 
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அெத்தில மட்டும தொலுக்தொர்களும 
விெசொயிளுைன பெங்கு ்கொணைதொல கிைர்ச்சி 
நீடித்தது. தொலுக்தொர்களில பெேர் அெத் நெொபின 
விசுெொசிகைொெர். ஆகலெ அெர்கள் ேக்லனொவில 
லபெகம ைஸ்ரத் மைொலேொடு (நெொப ெஜித் 
அலியின மடனவி) லசர்ந்து ஆங்கிலேயடர 
எதிர்த்தனர். ்பெருமபெொேொன வீரர்கள் விெசொயக் 
குடுமபெங்கடைச் லசர்ந்தெர்கள். ஆதேொல 
விெசொயிகள் பெொதிக்கபபெட்ைலபெொது இெர்களும 
பெொதிபபுக்குள்ைொயினர். நீணை கொேத்திற்கு 
ெங்கொைபபெடைகளுக்கு அெத் நொற்்றங்கொேொக 
இருந்தது. அெத்டத லசர்ந்த வீரர்கள் குட்றந்த 
ஊதியம குறித்தும விடுமுட்ற ்பெறுெதிலுள்ை 
இைர்பபெொடுகள் பெற்றியும புகொர் ்சய்தனர். அெர்கள் 
அடனெரும லபெகம ைஸ்ரத் மைொலின பின 
அணி திரணைனர். ரொஜொ ்ஜய்ேொல சிங்கின 
தடேடமயில அெர்கள் ஆங்கிலேயருக்கு 
எதிரொகப லபெொரிட்டு ேக்லனொடெக் டகபபெற்றினர். 
ைஸ்ரத் மைொல தன மகன பிர்ஜிஸ் கத்ரொடெ 
அெத்தின அரசரொக அறிவித்தொர். கொனபூரில 
பெழிதீர்த்துக் ்கொணை நீல ேக்லனொவில ்தருச் 
சணடையில சுட்டுக் ்கொலேபபெட்ைொர். 1858 மொர்ச் 
மொதத்திலதொன ேக்லனொடெ ஆங்கிலேயரொல 
டகபபெற்்ற முடிந்தது. 

்சனடன ்மௌனட் லரொட்டில டெக்கபபெட்டிருந்த 
நீல சிடே இந்திய லதசியெொதிகடைக் லகொபெம 
்கொள்ைச் ்சய்தது. அடத அபபு்றபபெடுத்த  கொங்கிரஸ் 
சத்தியொக்கிரகம ்சய்தது. ரொஜொஜியின கொங்கிரஸ் 
அடமச்சரடெ (1937-39) இச்சிடேடய அகற்றி 
்சனடன அருங்கொட்சியகத்தில டெத்தது.

ைக் லரொஸ் ஏபரல மொதத் ்தொைக்கத்தில 
ஜொனசிடய முற்றுடகயிட்டு தொந்தியொ லதொலபெடயத்  
லதொற்கடித்தொர். இருந்தலபெொதிலும ேட்சுமிபெொய் 
துணிச்சலுைன லபெொரிட்டு குெொலியடரக் 
டகபபெற்றினொர். ஆங்கிலேயருக்கு ஆதரெொன 
குெொலியர் அரசர் சிந்தியொ தபபிலயொடினொர். 
லரொஸ் தனனுடைய பெடைகலைொடு ேட்சுமிபெொயுைன 
லநரடியொக லமொதினொர். வியபபூட்டும ெடகயில 
ேட்சுமிபெொய் லபெொரில பெங்லகற்று வீரமரைமடைந்தொர். 
கிைர்ச்சியொைர்களில ேட்சுமிபெொய் மிகச் சி்றந்த 
டதரியம மிக்க தடேெ்ரன ேட்சுமிபெொடயப பெற்றி 
லரொஸ் குறிபபிட்டுள்ைொர்.

குெொலியர் விடரவில மீட்கபபெட்ைது. 
1858இல கொனிங் இரொணுெப புரட்சி ஒடுக்கபபெட்டு 

 
 மங்கள் பெொணலை இரணைொம பெகதூர்ேொ

ஜஸுன மொதத்தில கிைர்ச்சி லரொகிலகணட் 
பெகுதிக்குப பெரவியது. ஒட்டு்மொத்த கிரொமபபு்றமும 
கிைர்ச்சியில ஈடுபெட்ைது. கொன பெகதூர் கொன 
தனடனப லபெரரசருடைய டெஸ்ரொயொக 
அறிவித்துக் ்கொணைொர். புந்லதலகணட் பெகுதியும 
ஆற்றிடைபபெகுதி முழுெதும ஆங்கிலேயருக்கு 
எதிரொக ஆயுதம ஏந்தியது. ஜொனசியில ஐலரொபபியர் 
்கொலேபபெட்டு 22 ெயதொன ேட்சுமிபெொய் 
அரியடை ஏற்்றபபெட்ைொர். கொனபூரில நொனொ 
சொகிப கிைர்ச்சிக்குத் தடேடம தொங்கினொர். 
்பெணகளும குழந்டதகளும உட்பெை சுமொர் 125 
ஆங்கிலேயர்களும ஆங்கிே அதிகொரிகளும 
்கொலேபபெட்டு அெர்கைது உைலகள் ஒரு 
கிைற்றுக்குள் வீசபபெட்ைன. கொனபூர் பெடு்கொடே 
என்றறியபபெட்ை இந்நிகழ்வு ஆங்கிலேயடரக் 
லகொபெம ்கொள்ைச் ்சய்தது. நிடேடமகடை 
எதிர்்கொள்ை அனுபபெபபெட்ை தைபெதி ்ைனறி 
லைவேக் பெடு்கொடேக்கு மறுநொலை நொனொ  
சொகிபடபெத் லதொற்கடித்தொர். ஆங்கிே இரொணுெ 
அதிகொரி நீல ்கொடூரமொன பெழிெொங்கும 
நைெடிக்டகயில ஈடுபெட்ைொர். பெடு்கொடேக்குக் 
கொரைமொனெர்கள் எனக் கருதபபெட்லைொர் 
அடனெரும ்கொலேபபெட்ைனர். நெமபெர் மொத 
இறுதியில தொந்தியொ லதொலபெ கொனபூடரக் 
டகபபெற்றினொர். ஆனொல அது விடரவில 
கொமப்பெல எனபெெரொல மீட்கபபெட்ைது.

்ைனறி ேொரனசொல பெொதுகொக்கபபெட்ை 
ேக்லனொ ஆளுநர் மொளிடக கிைர்ச்சியொைர்களின 
ெசமொனது. நொனொ சொகிபடபெ லைவேக் 
லதொற்கடித்த பினனர் ேக்லனொடெக் டகபபெற்்ற 
விடரந்தொர். ஆனொல அெர் திருமபெ லநர்ந்தது. 
ஜஸுடே மொத இறுதியில ஜொன ேொரன்ொல 
திலலிக்கு அனுபபெபபெட்ை ஜொன நிக்கலசன 
அடதக் டகபபெற்றுெதில ்ெற்றி ்பெற்்றொர். 
முகேொயப லபெரரசர் இரணைொம பெகதூர்ேொ 
சிட்றக் டகதியொனொர். அெருடைய இரணடு 
மகனகளும லபெரனும சரைடைந்த பின சுட்டுக் 
்கொலேபபெட்ைனர்.
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நொைொளுமன்றமும அரசியல அடமபபின 
அடிபபெடையில இந்தியொடெ ஆளும 
்பெொறுபடபெ ஏற்றுக் ்கொள்ெர். கிழக்கிந்தியக் 
கம்பெனியின பெடை கடேக்கபபெட்டு 
இங்கிேொந்து அரசின பெடைகலைொடு 
இடைக்கபபெடும.

�	ஆங்கிலேயக் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி 
இந்திய அரசர்கலைொடு லமற்்கொணை 
உைனபெடிக்டககடை இபபிரகைனம ஏற்றுக் 
்கொணைது. அெர்களின உரிடமகடையும 
கணணியத்டதயும ்கௌரெத்டதயும 
மதிபபெதொகவும உறுதியளித்தது. லமலும 
இந்தியொவில உள்ை ஆங்கிலேயருக்குச் 
்சொந்தமொன பெகுதிகடை லமலும 
விரிவுபெடுத்தும லநொக்கம இலடே எனவும 
அறிவித்தது.

�	1853ஆம ஆணடு சட்ைமன்றம 
ஐலரொபபியர்கடை மட்டுலம உறுபபினர்கைொக 
்கொணடிருந்ததொல அெர்கள் இந்தியரின 
கருத்துக்கடைத் ்தரிந்து்கொள்ை அக்கட்ற 
இலேொமல இருந்தலத இச்சிக்கலுக்கு 
கொரைம எனறு கூறிய அறிக்டக 1861இல 
அடமக்கபபெடும சட்ை மன்றத்தில இந்தியப 
பிரதிநிதிகள் நியமிக்கபபெடுெர் எனக் கூறியது.

�	ெொரிசு உரிடம இழபபுக் ்கொள்டகயும 
இடைபபுக் ்கொள்டகயும டகவிைபபெடும. 
ஆங்கிலேயடர லநரடியொகக் ்கொன்ற 
கிைர்ச்சியொைர்கடைச் தவிர மீதமுள்ை 
கி ை ர் ச் சி ய ொ ை ர்  அ ட ன ெ ரு க் கு ம 
்பெொதுமனனிபபு ெழங்கபபெடும.

�	கலவி, ்பெொதுபபெணித் திட்ைங்கள் (சொடேகள் 
இருபபுபபெொடத, தந்தி, நீர்பபெொசனம) ஆகியடெ 
முடுக்கிவிைபபெடும.

�	கைந்த கொேம மீணடும ெரும எனும 
நமபிக்டக மங்கியது. இந்தியச் சமூகத்தின 
மரபுசொர்ந்த கட்ைடமபபு உடையத் 
துெங்கியது. லமற்கத்தியமயமொன ஆங்கிேக் 
கலவி பெயின்ற நடுத்தர ெர்க்கம லதசிய 
சிந்தடனகலைொடு உருெொனது.

அடமதி மீட்கபபெட்ைதொக அறிவித்தொர். தொந்தியொ 
லதொலபெ டகது ்சய்யபபெட்டு 1858 ஏபரல மொதம 
்கொலேபபெட்ைொர்.

இரணைொம பெகதூர்ேொ ்சபைமபெர் 
1857இல டகது ்சய்யபபெட்டு குற்்றெொளி என 
அறிவிக்கபபெட்டு ரங்கூனுக்கு (மியொனமர்) நொடு 
கைத்தபபெட்ைொர். அங்லகலய அெர் நெமபெர் 1862 
இல தனது 87ெது ெயதில மரைமடைந்தொர். 
அெருடைய இ்றபலபெொடு முகேொய அரசெமசம 
முடிவுக்கு ெந்தது.

த�ருங்கிைர்ச்சியின விமைவுகள்
அேகொபெொத்தில 1858 நெமபெர் 1இல அரசு தர்பெொர் 
கூட்ைபபெட்ைது. விக்லைொரியொ ரொணி ்ெளியிட்ை 
பிரகைனம தர்பெொர் மணைபெத்தில கொனிங்பிரபுெொல 
ெொசிக்கபபெட்ைது. அெலர இந்தியொவின கடைசி 
கெர்னர் ்ஜனரலும முதல டெஸ்ரொயுமொெொர்.

விக்லைொரியொ மகொரொணி

�	இதன பினனர் இந்தியொ ஆங்கிலேய 
முடியரசின ்பெயரொல அரசுச் ்சயேர் மூேம 
ஆைபபெடும. பெதிடனந்து உறுபபினர்கடைக் 
்கொணை இந்தியொ கவுனசில எனும அடமபபு 
அரசு ்சயேருக்கு உதவி ்சய்யும. இதன 
விடைெொகக் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியின 
இயக்குநர் குழுவும, கட்டுபபெொட்டுக் குழுவும 
ஒழிக்கபபெட்ைன. ஆங்கிலேய முடியரசும 
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பயிறசி
 I சரியான விடைடயத் தேர்ந்ேடு

 1. உடையொர் அரசர்களுக்கு எதிரொக மரொத்தியர்கடை ்ெற்றிகரமொக டகயொணை பின 
__________ உணடமயொன அரசர் ஆனொர்.

 (அ) டைதர் அலி (ஆ) நஞ்சரொஜொ (இ) நொகம நொயக்கர் (ஈ) திபபு சுலதொன

 2. திபபு சுலதொன __________ பெகுதிடயக் டகபபெற்றியதொல மூன்றொம ஆங்கிலேய டமசூர் லபெொர் 
்தொைங்கியது.

 (அ) கள்ளிக்லகொட்டை (ஆ) குைகு (இ) ்கொடுங்களூர் (ஈ) திணடுக்கல

 3. பெொடையக்கொரர் முட்ற முதனமுதலில __________ லபெரரசொல நடைமுட்றபபெடுத்தபபெட்ைது.
 (அ) விஜயநகர் (ஆ) பெொமனி (இ) கொகதிய (ஈ) ்ைொய்சொை

 4. ்நற்கட்டும்செல, ெொசுலதெநலலூர், பெடனயூர் ஆகிய புலித்லதெரின மூனறு முக்கியமொன 
லகொட்டைகடை __________ தனனுடைய கட்டுபபெொட்டில ்கொணடு ெந்தொர்.

 (அ) மொபுஸ் கொன (ஆ) யூசுப கொன (இ) கர்னல ்ைரொன (ஈ) நபிகொன கட்ைக்

 5. லெலு நொச்சியொர் __________ அரசருடைய மகள்
 (அ) சிெகங்டக (ஆ) புதுக்லகொட்டை (இ) இரொமநொதபுரம (ஈ) பெழெநத்தம

 6 வீரபெொணடிய கட்ை்பெொமமன ் தொைர்பெொன பிரச்சடனகடை தெ்றொகக் டகயொணைதொல பெணிநீக்கம 
்சய்யபபெட்ை ஆங்கிலேய ஆட்சியர் __________ஆெொர்.

 (அ) W.C. ஜொக்சன (ஆ) A. பெொனர்லமன (இ) S.R. லூஹிங்ைன (ஈ) P.A. ஆக்னியூ

 7. லெலூர் புரட்சிக்கு உைனடிக் கொரைமொக அடமந்த நிகழ்வு __________ ஆகும.
 (அ) எனஃபீலடு ரக துபபெொக்கித் லதொட்ைொக்கள் (ஆ) நவீன சீருடை மொற்்றம
 (இ) புதிய தடேபபெொடக (ஈ) ்கொழுபபு தைெபபெட்ை லதொட்ைொக்கள்

�தாடச் சுருக்கம்
�	கம்பெனி அரசுக்கு எதிரொக டைதர் அலி, திபபு சுலதொன ஆகிலயொரின எதிர்பபும அது எவெொறு 

ஆங்கிலேய டமசூர் லபெொர்களுக்கு இட்டுச் ்சன்றது எனபெதும விைக்கபபெட்டுள்ைன.
�	புலித்லதெர், வீரபெொணடிய கட்ை்பெொமமன, லெலு நொச்சியொர், மருது சலகொதரர்கள், அடனத்து 

்தனபெகுதிப பெொடையக்கொரர்கள், ்கொங்கு பெகுதியின தீரன சினனமடே ஆகிலயொரின கிைர்ச்சிகள் 
விெரிக்கபபெட்டுள்ைன.

�	லெலூரில சிட்றடெக்கபபெட்டிருந்த திபபு சுலதொனின மகனகளின ஆதரலெொடு ்தனபெகுதிப 
பெொடையக்கொரர்கள் ்தனனிந்தியொவின அரசபெதவி பெறிக்கபபெட்ை அரசர்கலைொடு இடைந்து இறுதிப 
லபெொடர நைத்தியது லகொடிட்டுக் கொட்ைபபெட்டுள்ைது.

�	அரசுரிடம பெறிக்கபபெட்ை அரசர்கள், பெதவி இழந்த ஜொகீர்தொர்கள், ஜமீனதொர்கள், விெசொயிகள் 1857 இல 
லமற்்கொணை ்பெருங்கிைர்ச்சியும அது எவெொறு ஆங்கிேப லபெரரசின அடித்தைத்டத ஆட்ைங்கொை 
டெத்தது எனபெதும விரிெொக விெொதிக்கபபெட்டுள்ைன.

�	1858 ஆம ஆணடு ரொணியொரின பிரகைனத்தின அடிபபெடையில இந்தியொ ஆங்கிே முடியரசுக்கு 
மொற்்றபபெட்ைதும, பிரகைனத்தின சி்றபபியலபுகளும ஆய்வு ்சய்யபபெட்டுள்ைன.
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 8. லகொல எழுச்சிக்குக் கொரைமொனெர் __________ ஆெொர்.
 (அ) பினத்ரொய் மனகி (ஆ) சிலைொ (இ) புத்தபெகத் (ஈ) கொனூ

 9. 1857 ஆம ஆணடு புரட்சியினலபெொது இந்தியொவின கெர்னர்-்ஜனரேொக இருந்தெர் 
__________ ஆெொர்.

 (அ) ைல்ைைசி (ஆ) கொனிங் (இ) மினலைொ (ஈ) லஜமஸ் அனட்ரியூ ரொமலச

 10. 1857ஆம ஆணடு புரட்சியினலபெொது நொனொ சொலகபபின பெடைகடைத் லதொற்கடித்தெர் __________
 (அ) ்ைனறி ேொரனஸ் (ஆ) லமஜர் ்ஜனரல லைொவேொக்
 (இ) சர் ஹீயூக் வீேர் (ஈ) ்ஜனரல நீல

 II அ) சரியான கூற்றிடனத் தேரவு ்சய்
 1. ெொரன லைஸ்டிங்ஸ், திபபு சுலதொடன பெழிெொங்கும லநொக்கில அணுகினொர்.
 2. திபபுவின ஆட்சிடய அகற்றியதும டமசூரில மீணடும உடையொர் ெமச ஆட்சி நிறுவியதும 

்தனனிந்தியொவில ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஆட்சியின ஆரமபெத்டதக் குறிக்கி்றது.
 3. ஆற்கொட்டு நெொப லெலு நொச்சியொருக்கு ஆதரவு அளித்தொர்.
 4. திரு்நலலெலி கொடுகளின டமயத்தில கொடையொர்லகொயில உள்ைது.

 ஆ).  கூறறு (கூ): சிெகிரி லகொட்டைத் தொக்குதல மற்றும தற்கொபபு நைெடிக்டககளுக்கு பெொதுகொபபெொனதொக 
இருந்தது.

   கதாரணம்  (கதா): லமற்குத்்தொைர்ச்சி மடே அடிெொரத்தில ெலுெொன அரணகலைொடு அது 
அடமக்கபபெட்டிருந்தது.

 அ. கூற்று சரி; கொரைம கூற்றின சரியொன விைக்கம அலே.
 ஆ. கூற்று மற்றும கொரைம தெ்றொனடெ.
 இ. கூற்று சரி; கொரைம, கூற்றின சரியொன விைக்கம ஆகும.
 ஈ. கூற்று தெறு; கொரைம சரி.

 III ்�ாருத்துக
 i. ஜில்ேஸ்பி - ஸ்ரீரங்கபபெட்ைைம
 ii. மஞ்சி - பெொரக்பூர்
 iii. ஜொக்லகொபியன கழகம - லெலூர் கேகம
 iv. மங்கள் பெொணலை - சந்தொலகள்
  அ. 1, 2, 3, 4 ஆ. 3, 4, 1, 2 இ. 3, 2, 1, 4 ஈ. 2, 3, 4, 1

 IV குறுகிய விடை ேருக
 1. திபபு சுலதொன மீது சுமத்தபபெட்ை ஸ்ரீரங்கபபெட்ைை உைனபெடிக்டகயின (1792) அெமொனகரமொன 

விதிமுட்றகடைப பெற்றி ஒரு சிறு குறிபபு ெடரக.
 2. ‘ெரொகன’ (பெலகொைொ) என்றொல எனன?
 3. ்கொங்குப பெகுதியில தீரன சினனமடேயின கிைர்ச்சிகள் பெற்றி நீவிர் அறிெது யொது?
 4. ‘்சயில ரொகப’ பெற்றி விைக்கு.
 5. கொனபூர் பெடு்கொடே.
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 V சுருககமான விடை ேருக.

 1. ஆங்கிலேயருக்கும டைதர் அலிக்கும இடைலய டக்யழுத்தொன மதரொஸ் உைனபெடிக்டகக்கொன 
சூழ்நிடேகடை விைக்குக.

 2. 1801ம ஆணடு கிைர்ச்சி பெற்றி எழுதுக.
 3. 1806 ஆணடு லெலூர் புரட்சி பெற்றி எழுதுக.
 4. லகொல பெழங்குடியினரின எழுச்சிடயப பெற்றி விைக்குக.
 5. 1857 ஆணடு புரட்சியின விடைவுகள் யொடெ?

 VI விரிவான விடை ேருக

 1. ்தன தமிழகத்தில பெொடையக்கொரர் அடமபபு முட்ற பெற்றி விெரிக்கவும.
 2. 1806 ஆணடின லெலூர் புரட்சிக்கொன கொரைங்கடையும லபெொக்கிடனயும விெரிக்கவும.
 3. 1857 ஆம ஆணடு புரட்சிக்கொன கொரைங்கடையும மற்றும விடைவுகடையும விெரிக்கவும.

 VII ்சயல�ாடுகள்

 1. யூசூபகொன பெற்றிய கட்டுடர ஒனட்றத் தயொர் ்சய்க.
 2. 1857 ஆம ஆணடு புரட்சியில நொனொ சொகிபபின பெங்கிடன எடுத்துக் கூறுக.

 VIII. ஒப�டைபபு

 1. ஆங்கிலேயருக்கு எதிரொன வீரபெொணடிய கட்ை்பெொமமனின எழுச்சி உடரடய நொைகமொக நடித்துக் 
கொணபிக்கவும.

 2. லெலூர் லகொட்டைடயப பெொர்டெயிட்டு அது ்தொைர்பெொன ெரேொற்றுத் தகெலகடை லசகரிக்கவும.

கமேச்தசதாறகள்

நெடிய protracted lasting for a long time

ெடப்பதற்குமுன் தடுத்து நிறுத்துவது pre-empt take action in order to prevent

தட்டிக் கழிக்கின்்ற evasiveness avoidable

நதொல்லைக்கு ஆளொன irked irritated

சண்ட scuffle fight

தபபிசநசல elude escape

ககொ்பமூட்டும் obnoxious offensive

நதொபபியின் மீது ்பதவி்யக் குறிக்கும்  
துணிக் குஞசம்

cockade a small ribbon on a hat

நவறுக்கத்தகுநததொக anathema detestable

பீரங்கிகளின் ஒகர கெரத்தில குணடு 
வீசசு

volley the discharge of a number fire – 
arms together

தவிர் shun avoid

க்பசசு வொர்த்்த ெடத்துதல parleys holding discussion
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கதாேக்லகதாடு
மதரொஸ் உைனபெடிக்டக 1769

இரணைொம டமசூர் லபெொர் ஆரமபெம 1780

டைதர் அலியின இ்றபபு 1782

பெொரிஸ் உைனபெடிக்டக 1783

மங்களூர் உைனபெடிக்டக 1784

லெலூர் கிைர்ச்சி 1806

இந்தியப ்பெருங்கிைர்ச்சி 1857

விக்லைொரியொ மகொரொணியின லபெரறிக்டக 1858
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அறிமுகம்
இந்தியா பத்தானபதாம் நூற்ாண்டின முதல் 
காலபபகுதியில் ஆங்கில நிர்ாகததுடனும் ஆங்கில 
்ரததகததுடனும் ்ெருககமான ்தாடரபுடடய 
ஆங்கிலக கல்வி பயின் சிறிய அறிவுஜீவிகளின 
கூடடம் ஒனட் உரு்ாககியிருந்தது. 
கிறிதத் சமயப பரபபாளரகளின பணிகளும் 
சிந்தடனகளும் ஏறகனவ் தாககதடத 
ஏறபடுததத ்தாடங்கியிருந்தன. ஆங்கிவலயச் 
்சல்்ாககின தாககததிறகு ஆடபடட முதல் 
மாகாணம் ்ங்காளமாகும். அதனால் பல 
சீரதிருததக கருததுககள் அங்கிருந்வத உரு்ாயின. 
ஆங்கில நிர்ாகம், ஆங்கிலக கல்வி, ஐவராபபிய 
இலககியங்கள் ஆகியட் புதிய சிந்தடன 
அடலகடள இந்தியாவிறகு ்காண்டு ்ந்தன. 
அட் மரபு சாரந்த அறிவுககுச் ச்ால் விடுததன. 
பகுததறிட் அடிபபடடயாகக ்காண்ட ென்னறிச் 
சிந்தடனகள் மனித இனததின பரிணாமம், 
்ளரச்சி குறிதத சிந்தடனகள், அறி்்ாளிவயாடு 
்தாடரபுடடய இயறடக உரிடமகள் வகாடபாடு 
ஆகிய சிந்தடனகள் இந்திய மறுமலரச்சிககு 
விததிடடன. அச்சுத ்தாழில்.நுடபம், சிந்தடனகள் 
பரவு்தில் முககியப பங்டக ்கிததது.

19.1   சீர்திருத்த இயககஙகளின் 
எழுச்சி

பத்தானபதாம் நூற்ாண்டில் இந்தியச் 
சமூகம் மூடெம்பிகடக, சீரதிருததங்களுககு 
எதிரபபு எனும் ெச்சுச் சூழலில் சிககியுள்ளது 
என ஆங்கிவலயர விளககினர. அ்ரகளின 
கண்வணாடடததில் உரு் ்ழிபாடும், பல 
கடவுள் ்ழிபாடும் ட்தீகததிறகு ்லுவ்றறி, 
அடதக கண்மூடிததனமாகப பினபற் மககடளத 
தூண்டியட் ஆகும். அதறகு இடணயாகச் சமூகச் 
சூழலும் உயிவராடடமில்லாமல் தாழந்த நிடலயில் 
இருந்தது. வமலும் ்பண்களின நிடலயும் 
இரங்கததகக நிடலயில் இருந்தது. உடனகடடட 
(சதி) ஏறும் பழககம் மிகவும் கண்டனததிறகு 
உள்ளானது. பி்பபின அடிபபடடயிலான சமூகப 
பிரிவுகளும் அதன விடள்ான சாதி முட்யும் 
விமரசனம் ்சயயபபடடது. மிக முககியமாக 
ஆங்கிவலயர, தங்களின தடலயீடு இல்லாமல் 
இததடகய தீடமகளிலிருந்து இந்தியர 
விடுபட ்ாயபபில்டல என ்ாதிடடனர. இது 
ஆங்கில ஆடசிடய நியாயபபடுதது்தறகாகக 
கிறிதது் மதப பரபபாளரகளும் பய்னறி 

கற்றல் ந�ோககஙகள்

கீழகண்டட் பறறி அறிதல்
�	பிரம்ம சமாஜம், பிராரததடன சமாஜம், ஆரிய சமாஜம் முதலான இயககங்களின சமூக, சமய 

சீரதிருததங்கள்
�	விவ்கானந்தரின வபாதடனகளும், இராமகிருஷண இயககமும்
�	பிரம்ம ஞான சடப, சதய வசாதக சமாஜம், ஸ்ரீ ொராயணகுரு தரம பரிபாலன வயாகம்
�	இஸலாமிய சீரதிருதத இயககங்கள் 
�	தமிழொடடில் ஏறபடட சீரதிருதத இயககங்கள்
�	கிறிதத் சமய பரபபுக குழுவின பங்களிபபு

நவீனத்்த நநோககி
19

பாடம்
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1 6 7நவீனத்தை நநோக்கி

முட் பண்பாடடாளரகளும் முனட்தத 
கருத்தனபடதச் ்சால்லத வதட்யில்டல.

பய்னறிமுட் (Ut i l i tar ian ism):  மிக 
அதிக எண்ணிகடகயிலான்ரகளின 
அதிகபபடட மகிழச்சிடயக வகாரிய ெவீனச் 
சிந்தடனயாளரகள்.

பத்தானபதாம் நூற்ாண்டின 
்தாடககததில் இந்தியா மிகப்பரிய, மிகவும் 
சிககலான பல்்டகபபடட தனடமகடளக 
்காண்ட ொடாக இருந்தது. இடததிறகு 
இடம் நிடலடம மிகவும் மாறுபடடிருந்தன. 
காலந்வதாறும் சமூகப பண்பாடடுத தீடமகளுககு 
எதிராக இந்தியச் சீரதிருதத்ாதிகள் 
வபாராடியிருந்தனர. ஆனால் ஆங்கிவலயரின 
அறி்்ாளிச் சிந்தடனகளுடன கூடிய ்ரவு 
சந்வதகததிறகிடமினறிப புதிய ச்ாடல 
முனட்ததது இபபாடபபகுதி எவ்ாறு ொடடின 
பல்வ்று பகுதிகளில் சீரதிருதத இயககங்கள் 
உதயமாயின எனபடத வி்ரிககின்து.

வமறகததியப பண்பாடு, சிந்தடனகள் 
ஆகிய்றறின ்ளரச்சி பத்தானபதாம் 
நூற்ாண்டில் மரபு சாரந்த நிறு்னங்கள் 
தங்கடள உயிரததுடிபபுள்ளன்ாக மாறறிக 
்காள்ளக கடடாயபபடுததின. பத்தானபதாம் 
நூற்ாண்டின இறுதிப பததாண்டுகளில் 
எ தி ர ப பு க ளி ன  ் ் ளி ப ப ா டு க ளு ம் , 
மாற்ததிறகான வ்டடகயும் பல்்டகபபடட 
சீ ர தி ரு த த  இ ய க க ங் க ளி ன  மூ ல ம் 
்்ளிபபடடன. இவவியககங்கள் இந்திய 
மககளின மதக கண்வணாடடதடதயும் சமூக 
நிறு்னங்கடளயும் சீரதிருதது்டதயும் 
ஜனொயகபபடுதது்டதயும் குறிகவகாளாகக 
்காண்டிருந்தன. புதிய ்பாருளாதார 
சகதிகளின வதாற்ம், கல்வியின பர்ல், 
வதசிய மனபபானடமயின ்ளரச்சி, ெவீன 
வமறகததிய சிந்தடனகள்-ததது்ங்கள்-
பண்பாடடின ்சல்்ாககு, ஐவராபபாவில் 
ஏறபடடுக ்காண்டிருககும் மாற்ங்கள் பறறிய 
விழிபபுணரவு வபான்ட் சீரதிருததங்களின 
அ்சியததிறகு ்லுவசரததன. 

இச்சீரதிருதத இயககங்களுககுக 
கருத்தாறறுடம ்ழங்கியது பகுததறிவு, 
மனிதவெயம், உலகளாவிய மத உணரவு 
ஆகியன்ாகும். இககண்வணாடடம் மரபு 

சாரந்த்றட்ப பகுததறிவ்ாடு அணுகவும் 
சமகால சமூக-சமய ெடடமுட்கடளச் சமூகப 
பயனபாடு எனும் பரிமாணததில் பாரககவும் 
உதவின. எடுததுககாடடாக பிரம்ம சமாஜததில் 
ராஜா ராம்வமாகன ராய வ்தங்களில் 
த்வ் இருகக முடியாது எனும் கருதடதப 
பு்ககணிததார. அலிகர இயககததினவபாது 
டசயது அகமதுகான மதம் சாரந்த சிந்தடனகள் 
மாற்பபட முடியாதட் எனபடத மறுததார. 
“எங்களுடடய நிடல அடனதது மதங்களிலும் 
உண்டமகள் இருந்தாக வ்ண்டும் எனபதல்ல, 
ஆனால் உலகததில் நிறு்பபடட அடனதது 
மதங்களும் உண்டமயானட்வய” எனக 
வகசவ சந்திர ்சன கூறினார.

இந்தியச் சமூகததின ஒடடு்மாததப 
பண்பாடடு நீவராடடதடத உள்்ாங்கிக ்காண்ட 
இவவியககங்கள் ்மாழி, மதம், கடல, ததது்ம் 
ஆகிய துட்களில் குறிபபிடததகக மாற்ங்கடள 
ஏறபடுததின. விரிந்த கண்வணாடடததில் 
இச்சீரதிருதத இயககங்கடள இரண்டாக 
்டகபபடுததலாம்.
 1. சீரதிருதத இயககங்கள்
 2. மீடபியககங்கள்.
இ வ வி ரு ் ட க ப ப ட ட  இ ய க க ங் க ளு ம் 
தாங்கள் மீட்டடுககவுள்ள மதம் 
இழந்துவிடட தூயடமடயபபறறி மாறுபடட 
அணுகுமுட்கடளக ்காண்டிருந்தன. ஒரு 
சீரதிருதத இயககததிறகும் மற்்ானறுககுமான 
வ்றுபாடு, இட் ஒவ்்ானறும் எந்த 
அளவிறகு மரபுகடளச் சாரந்திருந்தன எனபடதப 
்பாறுதவத அடமந்தது. அடிபபடடயில் சமூக 
சீரதிருதத இயககங்கள் மதச்சீரதிருததங்கவளாடு 
ஒருங்கிடணந்த ஒரு பகுதியாகவ் இருந்தது. 
ஏ்னனில் சமூகத தீடமகளான சாதியும், 
ஆண் ்பண் சமதது்மினடமயும் தங்களின 
இருபபிறகான நியாயதடத மதங்களிடமிருந்வத 
்பற்ன. ்தாடககததில் சமூக சீரதிருதத 
இயககங்கள் ஒரு குறுகலான சமூக 
அடிததளதடதக ்காண்டிருந்தன. சமூகததின 
வமல்தடடு மறறும் இடடததடடட வசரந்த 
அவவியககங்கள் தங்களின ெவீன சிந்தடனகள் 
நிலவி்ரும் சமூக எதாரததங்கவளாடு இடணந்து 
்சல்்தறகான முயறசிகடள வமற்காண்டன. 
அதன பினனர சமூக சீரதிருதத இயககங்கள் 
சமூகததின அடிபபடடக கடடுமானதடத 
மறுகடடடமபபு ்சய்்தனபது சமூகததின கீழ 
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அடுககுகளுககுள்ளும் கசியத து்ங்கின. ்பாது 
வி்ாதங்கள், ஆயவுக கடடுடரகள், பததிரிடககள் 
ஆகிய ்டி்ங்களில் அறிவுஜீவிகளிடடவய 
ெடட்பற் அனல் ப்ககும் வி்ாதங்கள், 
புதிய சிந்தடனகடள மககளிடடவய ்காண்டு 
்சல்்திலும் படழய சிந்தடனகடளப புதிய 
்டி்ததில் மீடடுரு்ாககம் ்சய்திலும் 
்பரும்பங்கு ்கிததன.

்தாடககததில் சமூகப வபரட், இந்தியப 
பணியாளரகள் வபான் அடமபபுகளும், கிறிதத் 
சமயப பரபபு நிறு்னங்களுவம சமுகச் சீரதிருதத 
இயககங்கடள துரிதபபடுததக காரணங்களாய 
இருந்தன. அதறகுத ்தளி்ான அறிவுததி்ன 
்காண்ட பல தனி ெபரகளும் துடண நின்னர. 
அ்ரகடளப பறறி ்ர இருககி் பககங்களில் 
ொம் பாரககவுள்வளாம். பின ்ந்த ்ருடங்களில், 
குறிபபாக இருபதாம் நூற்ாண்டில் இந்திய 
வதசிய இயககம் சமூக சீரதிருததததிறகான 
தடலடமடயயும் அடமபடபயும் ்ழங்கியது. 

பிரம்்ம ச்மோஜம் (1828)
ராஜா ராம்வமாகன ராய பல்துட் புலடம 
்பற்்ரா்ார. அ்ர 1828இல் பிரம்ம 
சமாஜதடத நிறுவினார. “எங்கும் நிட்ந்துள்ள, 
கண்டறிய முடியாத, மாற் முடியாத, 
இவவுலகதடத உரு்ாககி பாதுகாககும் 
சகதிடய ்ணங்கி ்ழிபடு்தில் பிரம்ம 
சமாஜம் உறுதியாயிருந்தது. இந்து மததடதத 
தூயடமபடுததல், ஒரு கடவுள் ்ழிபாடடடப 
வபாதிததல், மனித கண்ணியததிறகு 
முககியதது்ம் தருதல், உரு் ்ழிபாடடட 
எதிரததல், சமூகத தீடமயான உடனகடடட 
ஏறுதடல ஒழிததல் ஆகியன அ்ருடடய 
நீண்டகாலத திடடங்களாகும். ஆங்கிவலயக 
கிழககிந்தியக கம்்பனியில் பணியாறறி ஓயவு 
்பற் அ்ர பாரசீகம், சமஸகிருதம் உள்ளிடட பல 
்மாழிகளில் உடரயாடக கூடிய்ர. அ்ருடடய 
சிந்தடனகளும் ்சயல்பாடுகளும் சமூக 
சீரதிருததங்களின ்ழியாக மககடள அரசியல் 
ரீதியாக உயர்டடயச் ்சய்டத இலககாகக 
்காண்டிருந்தன. அ்ர மனித வெயமற் 
சமூகபபழககமான உடனகடடட ஏறுதலுககு 
எதிரான மனவுறுதிமிகக வபாராளியா்ார. 1818 
இல் அ்ர எழுதிய “டகம்்பண்கடள உயிவராடு 
எரிககும் பழககதடத ஆதரிபவபாருககும் 
எதிரபவபாருககுமிடடவய ெடட்பற் வி்ாதம்” 

எனத தடலபபிடபபடட கடடுடரயில் எந்த 
மதமும் டகம்்பண்கடள உயிவராடு எரிபபடத 
ஏறறுக்காள்ளவில்டல எனபடத புனித 
நூல்கடளச் சுடடிககாடடி நிரூபிததார. கம்்பனி 
1829இல் ஒரு சடடதடத இயறறி அதனமூலம் 
உடனகடடட ஏறுதல் குற்ம் என அறிவிதததன 
மூலம் அ்ருடடய முயறசிகள் ்்ன்ன.

பிரம்ம சமாஜததின ஒடடு்மாததப 
பங்களிபடபக கீழககண்ட்ாறு சுருககிக 
கூ்லாம்.

 1. பல்தய் ்ழிபாடு, உரு் ்ழிபாடு, 
்தய் அ்தாரங்கள் மீதான ெம்பிகடக 
ஆகிய்றட் ்்ளிபபடடயாகக 
கண்டனம் ்சயதது.

 2. ச ா தி மு ட ் ,  மூ ட ெ ம் பி க ட க க ள் , 
ஆகிய்றட்க கண்டனம் ்சயதது.

 3. குழந்டதத திருமணம், பரதா முட், 
உடனகடடட ஏறுதல் ஆகியட் ஒழிககபபட 
வ்ண்டும் எனக வகாரியது.

 4. டகம்்பண் மறுமணதடத ஆதரிததது.

ராஜா ராம்வமாகன ராய

பி்ரஞ்சுப புரடசியின வகாடபாடுகளால் 
ஈரககபபடடு ஐவராபபா ்சன் ராஜா ராம்வமாகன 
ராய பிரிஸடல் ெகரில் மரணதடதத தழுவினார. 
தகக சமயததில் வதவ்ந்திரொத தாகூர 
(ரவீந்திரொத தாகூரின தந்டதயார) புததுயிர 
ஊடடாமல் இருந்திருந்தால் இவவியககம் 
விடர்ாக வீழந்திருககும். அ்ருககுபபின 
1857 முதல் வகசவ சந்திர ்சன இயககதடத 
முன்னடுததுச் ்சன்ார. இவ்டமபபின 
்லுட் 1865இல் அது ்பறறிருந்த 54 
கிடளகளின எண்ணிகடகயிலிருந்து ்தரிந்து 
்காள்ளலாம். (்ங்காளததில் 50 கிடளகள், 
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அ்ரகள் சமூக சீரதிருதத இயககங்கடள 
நிறுவினர.

பிராரததடன சமாஜம் பிரம்ம சமாஜதடதப 
வபான்வத என்ாலும் அது மகாராஷடிராட்ச் 
வசரந்த து்விகளின பகதி மரபுகவளாடு 
உளபபூர்மான ்தாடரடபக ்காண்டிருந்தது. 
பிராரததடன சமாஜம்,  சமூகததின 
கடடநிடலயிலுள்ள ்பண்கள், ்தாழிலாளர 
ஆகிவயாருககுக கல்வி ்ழங்கு்தன மூலம் 
தனது பணிடயத ்தாடரந்தது. சமபந்தி விருந்து, 
சாதி மறுபபுத திருமணம், விதட் மறுமணம், 
்பண்கள் மறறும் தாழததபபடவடாரின வமம்பாடு 
ஆகிய சமூக சீரதிருததப பணிகளில் ஆழந்த 
க்னம் ்சலுததியது.

ரானவடயின (1852-1901) முயறசியால் 
உரு்ாககபபடட வதசிய சமூக மாொடு எனனும் 
அடமபபு ஒவ்்ாரு ஆண்டும் இந்திய வதசியக 
காங்கிரஸ மாொடு ெடட்பறறு முடிந்தவுடன 
கூடும். ஆழமான அறிவும் கூரடமததி்னும் 
்காண்ட நீதியரசர ரானவடயின ்ழிகாடடுதலில் 
பிராரததடன சமாஜம் வமறகிந்தியப பகுதியில் 
சமூக சீரதிருததததின ்சயலூககமிகக 
டமயமானது. விதட் மறுமணச் சங்கம் எனனும் 
அடமபடப உரு்ாககிய்ரகளில் அ்ரும் 
ஒரு்ர. வமலும் தககாணக கல்விக கழகம் எனனும் 
புகழ ் பற் அடமபடபத தீவிரமாக முன்னடுததுச் 
்சன்ார. ொடடுககுத தனனலமற்ச் வசட் 
்சய்தறகு எததடகய கல்வி அ்சியவமா 
அககல்விடய இடளஞரகளுககு ்ழங்கு்டத 
இவ்டமபபு வொககமாகக ்காண்டிருந்தது. 
ரானவட 1901இல் இயறடக எயதிய வபாது 
சந்தர்ரககர தடலடமப ்பாறுபவபற்ார.

ஆரிய ச்மோஜம் (1875)

தயானந்த சரஸ்தி

ஆரிய சமாஜதடத உரு்ாககிய்ர தயானந்த 
சரஸ்தி (1824-1883) ஆ்ார. குஜராதடத 

்டவமறகு மாகாணததில் 2, பஞ்சாபபில் 1, 
தமிழொடடில் –1 என ்மாததம் 54 கிடளகள்) 
காலபவபாககில் பிரம்ம சமாஜம் இரண்டாகப 
பிரிந்தது. அட் வதவ்ந்திரொத தாகூரின 
தடலடமயில் இயங்கிய ‘இந்திய பிரம்ம சமாஜம்’, 
வகசவ சந்திர ்சனனுடடய ‘சதாரன பிரம்ம 
சமாஜ்’ எனபன்ாகும். 

தமிழொடடில் பிரம்ம சமாஜததின 
ஆதர்ாளரான டசடத காசி விஸ்ொத 
முதலியார சமாஜததின கருததுகடள விளகக 
‘பிரம்ம சமாஜ ொடகம்’ எனும் தடலபபில் 
ஒரு ொடகதடத எழுதினார. டகம்்பண் 
மறுமணததிறகு ஆதர்ாக ஒரு ஆயவுக 
கடடுடரடயயும் எழுதினார. 1864இல் இவத 
வொககததிறகாகத ‘ததது்வபாதினி’ எனும் தமிழ 
இதழ ்தாடங்கபபடடது. 

பிரம்ம சமாஜம் ்ங்காள சமூகததின 
ட்தீகப பிரிவினரிடமிருந்தும், இந்து தரமசடப 
வபான் அடமபபுகளிடமிருந்தும் ்பரும் 
எதிரபடபச் சந்திததது. இருந்தவபாதிலும் 
ஈஸ்ரசந்திர விதயாசாகர வபான் 
சீரதிருதத்ாதிகளும் இருந்தனர;  ஆனால் அ்ர 
இந்து நூல்கடளத தமககு ஆதாரமாக ்காண்டார.

பிரம்ம சமாஜம் ்பருமளவிலான மககடள 
ஈரககவில்டல எனினும், அது அறிவு ஜீவிகளின 
வமல் ்பரும் தாககதடத ஏறபடுததியது. 
்தாடககததில் முறவபாககுக கருததுகளால் 
க்ரபபடட பல இடளஞரகள் ஆர்தவதாடு 
அ்றட்ப பரபபினர. தாகூரின குடும்பம் ஒரு 
பிரம்ம சமாஜக குடும்பம். அதன ்சல்்ாகடக 
தாகூருடடய கருததுககளிலும் எழுததுககளிலும் 
காணலாம்.

பிரோர்த்த்ன ச்மோஜம் (1867)
பிரம்ம சமாஜததின கிடள அடமபபான 
பிராரததடன சமாஜம் 1867இல் பம்பாயில் 
ஆதமராம் பாண்டுரங் எனப்ரால் நிறு்பபடடது. 
எம்.ஜி. ரானவட, ஆர.ஜி. பண்டாரககர ஆகிவயார 
இவ்டமபபில் வசரந்து அடமபபுககு ்லிடம 
வசரததனர. பிராரததடன சமாஜம் ஓர 
அடமபபு என் அளவில் ்பரும் ்சல்்ாககுப 
்பறறிருககவில்டல. ஆனால் அவ்டமபபின 
உறுபபினரகளான ரானவட, பண்டாரககர, 
வக.டி. ்தலங் வபானவ்ார மகாராஷடிராவின 
பத்தானபதாம் நூற்ாண்டடச் வசரந்த மா்பரும் 
தடல்ரகளா்ர. பின்ந்த ஆண்டுகளில் 
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கண்வடாம். அதன ்தாடரச்சியாக ்ங்காளததில் 
இராமகிருஷண பரம்்ஹம்சரின நிடன்ாக 
இராமகிருஷண மிஷன உதயமானது. 
இராமகிருஷண பரம்ஹம்சர கல்கததாவின 
அருவகயுள்ள தடசிவனஸ்ர எனும் ஊரிலுள்ள 
வகாவிலின ஏடழப பூசாரி ஆ்ார. அ்ர 
முட்யான கல்வி கற்்ரில்டல. ஆனால் தீவிர 
ஆனமீக ்ாழட் வமற்காண்ட்ர. அடனதது 
மதங்களிலும் இயல்பாக உள்ள உண்டமகள் மீது 
ஆழமான ெம்பிகடக ்காண்டிருந்தார. பல்வ்று 
மதங்களின ெடடமுட்களுககு ஏற்்ாறு சமயப 
பணிகடள வமற்காண்டு அம்மதங்கள் சாரந்த 
ெம்பிகடககடளச் வசாதிததுப பாரததார. அ்டரப 
்பாருதத அளவில் “அடனதது மதக கருததுககளும் 
ஒவர இலகடகச் ்சன்டடயும் பல்வ்று 
பாடதகள்” எனபதாகும். இராமகிருஷணருடடய 
பரந்த பாரட்யும், இட்நிடல சாரந்த 
உள்ளுணரவும், ஆனமீகப ்பருவிருபபமும் 
்பரு்ாரியான மககடளக க்ரந்தன. தன 
கருததுகடள கடதகள் மறறும் வியககததகக 
உ்டமகள் மூலமாக விளககினார. அ்ரவமல் 
வியபபுற் ஒரு்ர இட்யடனதடதயும் 
‘இராமகிருஷண காதாமிரதா’ எனும் தடலபபில் 
்தாகுததளிததுள்ளார. 

இராமகிருஷண 
பரம்்ஹம்சர

விவ்கானந்தர

அ்ருடடய சீடரகளுள் மிகவும் புகழ 
்பற்்ர, கல்கததா பல்கடலக கழகததில் 
படடபபடிபடப முடிததிருந்த இடளஞர 
ெவரந்திரொத தததா எனப்ரா்ார. இ்வர 
சு்ாமி விவ்கானந்தர (1863-1902) எனப 
புகழடடந்தார. அ்ர தன குருவின கருததுகடள 
இந்தியா மறறும் உலகம் முழு்தும் ்காண்டு 
்சன்ார. அ்ருடடய கல்வியறிவும் 
வபச்சாற்லும், ஆனமீக வதாற்மும், அ்ருடடய 
வியததகு ஆளுடமயும் அ்ருககு ொடு முழு்தும் 
சீடரகடள உரு்ாககியது. அ்ரகளில் 
பலர வதசிய இயககததிலும் இடணந்தனர. 
விவ்கானந்தர 1893இல் அ்மரிககாவில் 

வசரந்த அ்ர து்வியாகும் எண்ணததில் 
இளடமயிவலவய வீடடடவிடடு ்்ளிவயறினார. 
பதிவனழு ஆண்டுகள் இந்தியா முழு்தும் 
சுறறியடலந்தார. 1863இல் பல ஊரகளுககுச் 
்சனறு தனது கருததுககடளப வபாதிததார. 
ஐந்தாண்டுகளுககுப பினனர சில கல்வி 
நிடலயங்கடளயும் நிறுவினார. 1872இல் 
கல்கததாவில் பிரம்மசமாஜ உறுபபினரகடளச் 
சந்திததார. 1875இல் ‘சதயாரதத பிரகாஷ’ எனும் 
தனது முககிய நூடல ்்ளியிடடார. அ்ருடடய 
கருததினபடி சமகாலதது இந்து மதம் சீரவகடு 
அடடந்துவிடடது. ஆகவ் அ்ர புராணங்கள், 
பல கடவுள் ்ழிபாடு, உரு் ்ழிபாடு, பிராமண 
அரச்சகரகளின ெட்டிகடககள், புனிதப 
யாததிடரகள் ஆகிய்றட் நிராகரிததார. 
விதட்த திருமணததிறகான தடடடய 
எதிரததார. சமஸகிருத ்மாழியில் சி்ந்த புலடம 
்பறறிருந்த அ்ர “வ்தங்கடள வொககித 
திரும்புக” என அடழபபு விடுததார. வ்தங்கடள 
அடிபபடடயாக ் காண்டு சமூகதடத ் டி்டமகக 
விரும்பிய அ்ர அவத சமயம் புராணங்கடளப 
பு்ககணிததார. ஏடனய சீரதிருதத்ாதிகடளப 
வபாலவ் ்பண் கல்வி, டகம்்பண் திருமணம் 
ஆகிய்றட் ஊககுவிததார.

சு்ாமி தயானந்த சரஸ்தி பஞ்சாப 
பகுதிகளில் ்சல்்ாககு ்பறறுத திகழந்தார. 
அங்கிருந்த ‘கதரி’ எனபபடும் ்ணிகச் சமூகம் 
காலனிய காலததில் மகததான ்ளரச்சிடயப 
்பறறிருந்தது. ஆனால் பஞ்சாபில் இந்து, முஸலீம், 
சீககியரிடடவய ்பருமளவில் ்குபபு்ாத வமாதல் 
ெடட்பறறு ் ந்தது. தயானந்தரின ‘சுததி’ இயககம் 
இந்துககள் அல்லாத்ரகடள இந்துககளாக 
மாற் முயனறு ்பரும் எதிரபபுகடள குறிபபாக 
அகமதியா இயககததின எதிரபபுகடள சந்திததது. 

ஆரிய சமாஜம் ஒரு மீட்டடுபபு இயககமாகக 
கருதபபடுகி்து. தயானந்தா ஆங்கிவலா வ்தப 
பள்ளிகளும் (DAV) கல்லூரிகளும் நிறு்பபடடதின 
மூலம் தயானந்தரின ்சல்்ாககு இருபதாம் 
நூற்ாண்டில் ்தாடரந்தது. 

இரோ்மகிருஷ்ண இயககம்
சமூக சமயச் சீரதிருதத இயககங்கள் 
வதானறியடதயும் அதில் ்ங்காளம் தீவிரமாகப 
பங்வகறறு ொடடின மற் பகுதிகளுககு 
முனமாதிரியாக திகழந்தடதயும் ொம் முனனவர 
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பண்டிதர, ்்ஹனறி ஆல்காடடுடன ்காண்ட 
்தாடரபின காரணமாக ெவீன ்பௌததததிறகு 
அறிமுகமானார. ஆல்காட அவயாததிதாசடர 
இலங்டகககு அடழததுச் ்சன்ார. அங்கு 
அ்ர புகழ்பற் மீடபு ்ாதிகளான அனகரிகா 
தரமபாலா, ஆச்சாரிய சுமங்களா உடபட பல 
்பௌதத பிடசுககடளச் சந்திததார.

19.2  சதயநசோ்தக ச்மோஜம் (1873) 

 
 வஜாதிபா பூவல சாவிததிரி பூவல

இது்டர வி்ாதிககபபடட இயககங்கள் 
்பரும்பாலும் வமல்சாதியாகக கருதபபடட 
சமூகங்களின வமல் அதிக க்னம் ்சலுததின. 
ஆனால் சில குறிபபிடட இயககங்கள் ஒடுககபபடட 
சமூகங்கடள அணிதிரடடி அ்ரகளிடம் தங்கள் 
்காள்டககடள விளககின. அ்றறுள் மிக 
முககியமான இயககம் வஜாதிபா பூவலயின சதய 
வசாதக சமாஜமாகும்.

1827இல் பி்ந்த வஜாதிபா பூவல மாலி 
(வதாடட வ்டல ்சயவ்ார) சமூகதடதச் 
வசரந்த்ரா்ார. ்தாடககக கல்விடயக கிறிதத் 
சமய நிறு்னப பள்ளியில் கற் அ்ர இடடயில் 
கல்விடயத ்தாடர முடியாமல் நினறுவிடடார. 
வஜாதிபா பூவல வமல் சாதியினரின அடககுமுட்ககு 
எதிராக ்ாழொள் முழு்துமான நீண்ட 
வபாராடடதடத வமற்காண்டார. உண்டமடய 
அறிந்து்காள்ள வ்ண்டு்மன் தாகததினால் 
வ்தங்கள், மனுசங்கிடத, புராணங்கள், புததர, 
தீரததங்கரர ஆகிவயாரின கருததுகள், இடடககால 
பகதி இயககதடதச் வசரந்த சமயப ்பரிவயாரகள் 
என மிக விரி்ான ்ாசிபடப வமற்காண்டார. 
வமறகததிய சிந்தடனகவளாடும் கிறிதத்ம், 
இஸலாம் ஆகிய மதங்கவளாடும் தனடனப 
பரிச்சயபபடுததிக ்காண்டார. ஒடடு்மாததப 
பண்பாடடடயும் மரபுகடளயும், பகுததறிவு மறறும் 
சமதது்ம் ஆகிய இரண்டு அளவுவகால்கடளக 

சிகாவகா ெகரில் ெடட்பற் புகழ்பற் 
உலகச்சமய மாொடடில் பங்வகறறு அங்கு 
கூடியிருந்வதார வமல் ஆழமான தாககதடத 
ஏறபடுததினார. இவவியககம் பள்ளிகள், 
மருதது்மடனகள், ஆதர்றவ்ாரககான 
இல்லங்கள் ஆகிய்றட்யும் நிறுவியது. 
இயறடக வபரழிவுகளாலும் மனிதரகளால் 
ஏறபடட வபரழிவுகளாலும் மககள் துயருற்வபாது 
அ்ரகளுககு உதவிககரம் நீடடியது.

சு்ாமி விவ்கானந்தர இளடம, 
டதரியம் ஆகிய்றறின மறு்டி்மா்ார. 
ெவீன இந்தியாவின விடி்்ள்ளி எனக 
குறிககபபடுகின்ார. ்ாலனடடன சிவரால் 
எனபாரின ்ாரதடதகளில் “தனது ஆளுடமத 
தி்னால் ்்ளிொடுகளில் இந்தியாவின 
பாரம்பரியமிகக ொகரிகததிறகும் அதனுடடய 
புதிதாகப பி்ப்படுததுள்ள வதசம் எனும் உரிடமக 
வகாரிகடகககும் கண்கூடான அங்கீகாரதடதப 
்பறறு தந்த முதல் இந்தியர” ஆ்ார.

பிரம்்மஞோன ச்ை
இந்திய அறிவுஜீவிகள், தாங்கள் வமறகததிய 
அறி்்ாளி மறறும் பகுததறிவு இயககங்களால் 
விழிபபுணரவு அடடந்ததாக உணரந்த 
வெரததில் வமடல ொடுகளின சிந்தடனயில் 
ஒரு வசாரவு எறபடடு அது ஆனமவிடுதடலககு 
கிழககு ொடுகடள அணுகியது. இச்சிந்தடனப 
வபாககிலிருந்வத பிரம்ம ஞான சடப உதயமானது. 
இவ்டமபபு 1875இல் பிளா்டஸகி 
அம்டமயார, கரனல் ஆல்காட ஆகிவயாரால் 
அ்மரிககாவில் நிறு்பபடடது. 1879இல் 
இந்தியா ்ந்த அ்ரகள் 1886இல் அடமபபின 
தடலடமயிடதடதச் ்சனடன அடடயாரில் 
அடமததனர. 1893இல் இந்தியாவிறகு ்ந்த 
அனனி ்பசனட அம்டமயாரின தடலடமயில் 
பிரம்மஞானசடப ்லுப்பறறு குறிபபாகப பல 
்தனனிந்திய ஆதர்ாளரகடளப ்பற்து. இந்துப 
பாரம்பரியதடத வமறகததிய அறிவுஜீவிகள் 
ஒததுக்காண்டதில் அ்ரகள் ்பருடம 
்காண்டனர. ்தனனிந்தியாவின பல பகுதிகளில் 
பிரம்மஞான சடபயின கிடளகள் உரு்ாயின. 
பல முரண்பாடுகளுககு உள்ளானாலும் 
இவ்டமபபு இந்தியாவில் ்பௌததம் மீண்டும் 
உயிர ்பற்தில் முககியப பங்கு ்கிததது. 
முறவபாககுச் சிந்தடனயாளரான அவயாததிதாச 
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ைண்டி்த ர்மோைோய் (1858–1922)

பண்டித ரமாபாய

பண்டித ரமாபாய (1858-1922) இந்தியாவில் 
்பண் விடுதடலககாகப வபாராடிய முனனணித 
தடல்ரகளில் ஒரு்ரா்ார. சி்ந்த கல்விப 
பினனணி ்காண்ட குடும்பதடதச் வசரந்த்ர. 
சமஸகிருத ்மாழியில் ஆழமான புலடம 
்பறறிருந்ததால் அ்ருககு ‘பண்டித’, ‘சரஸ்த’ 
எனும் படடங்கள் ்ழங்கபபடடன. ்பறவ்ாரின 
மரணததிறகுப பினனர ரமாபாயும் அ்ருடடய 
சவகாதரரும் ொடடின பல பகுதிகளுககுப 
பயணம் வமற்காண்டனர. 1878இல் அ்ரகள் 
கல்கததா ்சன்னர. இரண்டாண்டிறகுப பினனர 
அ்ருடடய சவகாதரரும் காலமானார. 1880இல் 
சமூகததின கீழமடடக குடும்பதடதச் வசரந்த ஒரு 
்ங்காளிடயத திருமணம் ்சயது ்காண்டார. 
அககாலததிவலவய வ்றறு சாதிடயச் வசரந்த 
வ்றறு ்மாழி வபசககூடிய ஒரு்டர திருமணம் 
்சயது்காள்ளும் ்ெஞ்சுரம் அ்ருககிருந்தது. 
இரண்டு ்ருடங்களுககுப பினனர கண்ரும் 
இயறடக எயதவ், புவன திரும்பிய அ்ர ரானவட, 
பண்டாரககர ஆகிய தடல்ரகளின உதவியுடன 
ஆரிய மகிளா சமாஜ் எனும் அடமபடப நிறுவினார. 
1882இல் 300 ்பண்கள் இவ்டமபபில் கல்வி 
கற்னர.

ரானவட, பண்டாரககர ஆகிவயாரின 
உதவிவயாடு டகவிடபபடட விதட்களுககாக 
‘சாரதா சதன’ (வீடற்்ரகளுககான இல்லம்) 
எனும் அடமபடபத ்தாடங்கினார. ்்கு 
விடரவிவலவய இந்து ்பண்கடளக கிறிதத் 
மதததிறகு மதமாற்ம் ்சயகி்ார எனக குற்ம் 
சாடடபபடடதால் தனது ்சயல்பாடுகடளப 
புவனவுககு அருவகயுள்ள வகதகான எனும் 
இடததிறகு மாறறினார. அங்கு ‘முகதி சதன’ 
(சுதந்திர இல்லம்) எனும் அடமபடப நிறுவினார. 
அந்நிறு்னததில் 2000 ்பண்களும் 

்காண்டு சீர தூககிப பாரததார. சமதது்ம் எனும் 
்காள்டக சாதிய முட்டயயும் அதிகாரமிகக 
குடும்ப அடமபடபயும் ்பண்களின கீழான 
நிடலயிடனயும் ஒடடு்மாததமாக மறுகக 
வகாரியது. பகுததறிவு எனும் ்காள்டக மூட 
ெம்பிகடககளும் சடங்குகளும் நீககபபட 
வ்ண்டு்மனக வகாரியது.

அரசியல், சமூகம், ்பாருளாதாரம், மதம் 
ஆகியட் ்தாடரபான பிரச்சடனகளில் அ்ர 
முறவபாககான கருததுககடளக ்காண்டிருந்தார. 
சாதி முட்யானது பிராமணர அல்லாவதாரின 
உணரவுகடளத தடடி எழுபபி, பல நூற்ாண்டு 
காலமாக நிலவி ்ரும் சமதது்மினடம, சமூகத 
தாழவு நிடல ஆகிய்றறுககு எதிராக அ்ரகடளப 
புரடசி ்சயய ஒருங்கிடணந்து வபாராடடங்கடள 
வமற்காள்ளச் ்சயதார. இந்த லடசியங்கடள 
அடட்தறகாக சதய வசாதக சமாஜம் (உண்டம 
வதடும் சங்கம்) என் அடமபடப 1873இல் நிறுவினார. 
மககளின கல்விவய விடுதடலககான புரடசிகரமான 
காரணியாக இருககும் எனறு கூறினார. இ்ர எழுதிய 
முககிய நூல் ‘குலாம்கிரி’ (அடிடமததனம்) எனபதாகும். 

சமூகததில் ்பண்களும் ்றுடமயில் 
உழல்வ்ாரும் ெசுககபபடவடாருவம மிகவும் 
பாதிககபபடட்ரகள். ்பண்களின விடுதடல 
எனபது சமூகததின ஏடனய ்ரககங்களின 
விடுதடலவயாடு இடணந்துள்ளது எனறு 
்ாதிடடார. ்ரககங்களுககிடடவயயான சமதது்ம் 
மறறும் ஆண் ்பண் சமதது்தடத முனட்ததார. 
திருமணததின வபாது மணப்பண்ணின கல்வி 
உரிடமடய ஏறறுக்காள்்தாக மணமகடன 
உறுதியளிககும்படி கூறினார.

பூவல தனனுடடய கருததுககடள 
உண்டமயான வபாராடடங்களாக மாற் 
விரும்பினார. மககளுககுக கடடாய ்தாடககக 
கல்விடய வி்சாய ்ரககங்கடளச் வசரந்த 
ஆசிரியரகடளக ்காண்டு கறபிககுமாறு 
ஆங்கில அரசாங்கதடதப பூவல ்றபுறுததினார. 
அ்ர 1851இல் புவனயில் ்பண்களுக்கனறு 
ஒரு பள்ளிடயயும், தாழததபபடட மககளுககாக 
ஒரு பள்ளிடயயும் தனது துடணவியார 
சாவிதரியின உதவிவயாடு ்தாடங்கினார. 
தீண்டததகாத்ரகளுககாக ஒரு பள்ளிடயயும் 
டகம்்பண்களின குழந்டதகளுககாக ஒரு 
இல்லதடதயும் நிறுவினார.  பிறகாலததில் 
மகாராஷடிராவில் பிராமணரல்லாவதார இயககம் 
இ்ருடடய பணிகளால் வதானறியது.
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19.3   இஸ்ோமிய சீர்திருத்த 
இயககஙகள்

1857 ்பருங்கிளரச்சியும், அது ஆங்கிவலயரால் 
்காடூரமாக அடககபபடடதும் ்தறகாசிய 
முஸலிம்களின மீது பாதகமான தாககதடத 
ஏறபடுததின. 1857 எழுச்சிககு முஸலீம்கவள 
காரணம் எனறு ஆங்கிவலயர சந்வதகிதத 
நிடலயில், முஸலீம்களும் காலனிய 
ெவீனதது்ம் ்ழங்கும் ்ாயபபுகடளப 
பயனபடுததிக ்காள்ளாமல் வீடுகளுககுள்வளவய 
சுருங்கியிருந்தனர. இதன விடள்ாக 
முஸலீம்கள் கல்வியிலும் அரசு வ்டல 
் ா ய ப பு க ளி லு ம்  பி ன த ங் கி யி ரு ந் த ன ர . 
இச்சூழலில் ஒரு சில பதிற்ாண்டுகளுககுப 
பினனர முஸலீம்களுககிடடவய சில சீரதிருதத 
இயககங்கள் வதானறின.

அலிகர் இயககம் (1875)
அலிகர இயககம் 1875இல் டசயது அகமது 
கானால் ்தாடங்கபபடடது. வமறகததிய 
அ றி வி ய ல்  க ல் வி க கு ம்  கு ர ா னின 
வபாதடனகளுககுமிடடவய ஒததிடசட் 
ஏறபடுதத அ்ர விரும்பினார. அ்ருடடய 
முறவபாககான சமூகக கருததுககள் அ்ருடடய 
பததிரிடகயான ததகிப-ஒல்-அகலுக (பழகக 
்ழககங்கடளயும் ஒழுகக ்ெறிகடளயும் 
வமம்படுததுதல்) மூலம் பரபபபபடடது. அலிகர 
இயககததின ்காள்டககள் (i) முஸலீம்கள் 
இஸலாமின வமல் ்காண்டிருககும் பறறிடனப 
பலவீனபபடுததாமல் ெவீனக கல்விடய 
அ்ரகளிடடவய பரபபுதல். (ii) பரதா முட், 
பலதார மணம், டகம்்பண் மறுமணம், 
வி்ாகரதது வபான்்றவ்ாடு ்தாடரபுடடய 
சமூக சீரதிருததங்கடள வமற்காள்்து வபான் 
்காள்டககடளக ்காண்டிருந்தது.

டசயது அகமது கான

குழந்டதகளும் தங்கியிருந்தனர. அ்ரகடள 
சுயசாரபுடடய்ரகளாக மாறறு்தறகாக 
்தாழிறபயிறசி ்ழங்கபபடடது.

ஸ்ரீ நோரோய்ண குரு
வகரளதடத டமயமாகக ்காண்ட இந்த, 
ஸ்ரீ ொராயண குரு தரம பரிபாலன வயாகம் 
உயர சாதியினருககும் தாழததபபடட 
் ர க க த த ா ரு க கு மி ட ட வ ய  ஏ ற ப ட ட 
முரண்பாடுகளிலிருந்து வதானறியது. 
இவவியககதடத வதாறறுவிதத ஸ்ரீொராயணகுரு, 
கள் இ்ககு்டதத ்தாழிலாகக ்காண்ட 
வகரளதது ஈழ் சமூக இயககததின ஈடடி 
முடனயாக விளங்கினார. ஈழ்ரகள் வகரள 
மககள் ்தாடகயில் தனிப ்பரும்பானடமயாக 26 
விழுககாடு உள்ளனர. ஸ்ரீொராயண குரு 1902இல் 
“ஸ்ரீொராயண குரு தரமபரிபாலன வயாகம்” (Sri 
Narayanaguru Dharma Paripalana Yogam (SNDP)) 
எனும் அடமபடப நிறுவினார. இவ்டமபபு i) 
்பாதுபபள்ளிகளில் வசர்தறகான உரிடம ii) 
அரசுப பணிகளில் அமரததபபடுதல் iii) சாடலகடளப 
பயனபடுதது்தறகான, வகாவில்களுககுள் 
்சல்்தறகான உரிடம iv) அரசியல் 
பிரதிநிதிதது்ம் வபான் பிரச்சடனகடளக 
டககளில் எடுததது. இவவியககம் சமூகததில் 
கீழநிடலயிலிருந்து வமல்நிடலககு மாறுதல், 
பாரம்பரியமான அதிகார விநிவயாக முட்யில் 
மாற்ம், பிறபடுததபபடட ்ரககங்களின 
கூடடடமபபுகடள ஒருங்கிடணததுப 
்பரு்டிவிலான சம்வமளனமாக மாறறுதல் வபான் 
கூடடடமபபு மாற்ங்கடளக ்காணரந்தது. 
வகாவில்களுககுள் ஈழ்ரகள நுடழ்தறகிருந்த 
தடடகளுககு எதிராக ஸ்ரீொராயண குரு புதிய 
வகாவில்கடள நிறுவியவதாடு ஈழ் சமூகம் 
தனடனததாவன ெவீனபபடுததிக்காள்ளும் 
அளவுககு சகதி ்காண்டதாக மாறறினார. 
கவிஞர குமரன ஆசான டாகடர பல்பு, சவகாதரன 
ஐயபபன வபான் மகததான ஆளுடமகள் 
இவவியககததிலிருந்து வதானறி, வகரளச் 
சமூகதடத ஜனொயகபபடுதது்தில் ்பரும் 
தாககததிடன ஏறபடுததினர. ட்ககம் 
சதயாகிரகததில் வெரடியாகப பங்கு ் ப்ாவிடடாலும், 
வகாவிடலச் சுறறியுள்ள ்தருககளில் ஈழ்ரகள் 
நுடழ்தறகான தடடகளுககு எதிராகப 
வபாராடடங்கடள ஏறபாடு ்சயதார. அட் 
எதிரகால வகாவில் நுடழவு இயககங்களுககு 
முனவனாடியாக திகழந்தன.
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ஒரு மாறுபடட வபாகடக ஏறபடுததியது. 
குரானில் ்சால்லபபடடுள்ள உண்டமயான 
்காள்டககளுககு திரும்ப வ்ண்டும் எனறு 
கூறிய அ்ர தனடன ஒரு தீரககதரிசி எனக 
கூறி சரச்டசடய ஏறபடுததினார. அ்ரது 
கூறறு மதததிறகு எதிரானது என டமய 
நீவராடட இஸலாமியர கருதினர. ஆனாலும் 
பலர அ்ருடடய ்காள்டகககு மாறினர. 
அ்ருடடய முககியப பணி ஆரிய சமாஜமும், 
கிறிதத் சமயப பரபபாளரகளும் இஸலாமுககு 
எதிராக ட்தத வி்ாதங்கடள எதிர ்காண்டு 
மறுதததாகும். சமூக ்ெறிமுட்களில் அகமதியா 
இயககம் பழடம்ாதக கண்வணாடடதுடவன 
பலதாரமணம், ்பண்கள் முகததிடர 
அணி்து வபான்்றட்யும், வி்ாகரதடதப 
்பாறுததமடடில் பழடமயான விதிகடளயும் 
பினபறறினர.

திநயோைந்த இயககம் (1866)
திவயாபந்த இயககம் முஸலீம் கல்வியாளரகளில் 
ட்தீகப பிரிட்ச் சாரந்த்ரகளால் மீட்டடுபபு 
இயககமாக இரு வொககங்களுககாக 
உரு்ாககபபடடது. ஒனறு குரானின 
தூயடமயான கருததுககடளயும் ்ஹதீஸ 
எனபபடும் மரபுகடளயும் பரபபுடர ்சயதல். 
மற்்ானறு அந்நிய ஆடசியாளரகளுக்கதிராக 
ஜிகாத (புனிதபவபார) எனும் உதவ்கதடத 
உயிவராடடமுடடயதாக ட்ததிருபபது. 
இவவியககம் நிறு்ன ்டி்ம் ்பறறு 
சரண்பூருககு அருவகயுள்ள திவயாபந்த 
எனனுமிடததில் முகமது காசிம் ொவொதவி (1833-
1877), ரஷித அகமத கங்வகாரி (1828-1905) 
ஆகிவயாரால் முஸலீம் சமூகததிறகான சமயத 
தடல்ரகளுககுப பயிறசி ்ழங்கும் வொககததில் 
உரு்ாககபபடடது. அலிகர இயககததின 
வொககங்களான வமடலக கல்வியின மூலம் 
முஸலீம்களின ெலடன வமம்படுததுதல், 
ஆங்கிவலய ஆடசிடய ஆதரிததல் ஆகிய்றறிறகு 
எதிராக இஸலாமிய சமூகததாரிடடவய சமயப 
புததுயிரபடப ஏறபடுததல் எனபடத வொககமாகக 
்காண்டிருந்தது. திவயாபந்தில் ்காடுககபபடட 
குறிபபாடணகள் ்சவவியல் இஸலாமிய 
மரபுகடளப பினபற் வ்ண்டும் எனபவத.

்ாலி அல்லா சிந்தடனப பள்ளிடயச் 
வசரந்த இட்யியலாளரகளால் 1867இல் 
திவயாபந்ததில் இட்யியல் கல்லூரி ஒனறு 

டசயது அகமத கானின கல்வி குறிதத திடடம் 
்தாடககததிலிருந்வத ஆங்கில ்ழிக கல்வியின 
சாதக அம்சங்கடள ்லியுறுததிக கூறியது. 
இயறபியல் அறிவியல் நூல்கடள உருது ்மாழியில் 
்மாழியாககம் ்சய்தன மூலமும் இரு்மாழிப 
பததிரிடக ஒனட் ெடதது்தன மூலமும் 
வமறகததிய அறிவியடல அறிமுகம் ்சய்தறகாக 
1864இல் அ்ர அறிவியல் கழகம் எனும் அடமபடப 
ஏறபடுததினார. அவத ஆண்டில் காஜிபபூரில் 
ெவீனப பள்ளி்யானட் நிறுவினார. 1868இல் 
முஸலீம் மககளிடடவய ெவீனக கல்விடயத 
்தாடங்கு்தறகாகப பல மா்டடங்களில் கல்விக 
குழுககள் அடமககபபடு்டத ஊககபபடுததினார.

1869-1870இல் அ்ர ஐவராபபா 
்சன்வபாது இந்திய முஸலீம்களுககாக ஒரு 
மா்பரும் கல்வி நிறு்னம் என் தனது ்ாழொள் 
பணிககான திடடதடத உரு்ாககினார. 
முஸலீம்களிடடவய ஆங்கிலக கல்விடயப 
பரபபு்தறகாக 1875இல் அலிகரில் ஒரு ெவீன 
முகமதியப பள்ளிடய ்தாடங்கினார. இதுவ் 
1877இல் முகமதியன ஆங்கிவலா-ஓரியண்டல் 
கல்லூரியாக ்ளரச்சி்பற்து. அ்ருடடய 
மட்விறகுப பினனர இககல்லூரி ஒரு 
பல்கடலககழகமாக ்ளரந்தது. இதுவ் முஸலிம் 
அரசியல் தடல்ரகடளயும் அறிவுஜீவிகடளயும் 
உரு்ாககும் டமயமாகத திகழந்தது

இந்திய முஸலீம்களிடடவய தாராள்ாதக 
கருததுககடளப பரபபு்தறகாக 1886இல் டசயது 
அகமது கான ஆங்கிவலய கீடழ வதயவிய 
கல்வி மாொடடட (Anglo-oriental Educational 
Conference) ்தாடங்கினார. சமயச் சடடங்கடளக 
கண்மூடிததனமாகப பினபறறு்டத அ்ர 
எதிரததார. மாறி்ரும் காலச் சூழலுகவகற்்ாறு 
பகுததறிவுச் சிந்தடனயின ் ்ளிச்சததில் குரானில் 
கூ்பபடடுள்ள கருததுகளுககுப புதிய விளககங்கள் 
அளிககபபட வ்ண்டும் என்ார. இந்திய முஸலீம் 
மததடத தாராளமாககி, புதிய சிந்தடனகளுககும் 
விளககங்களுககும் ஏறபுடடயதாய மாறறும் 
முயறசிடய வமற்காண்டார. இம்முயறசியில் 
ட்தீக இட்யியலாளரகளின தீவிரத 
தாககுதல்கடள அ்ர உடனடியாக எதிர்காள்ள 
வெரந்தது. 

அக்மதியோ இயககம் (1889)
1889இல் மிரசா குலாம் அகமது (1835-1908) 
எனப்ரால் உரு்ாககபபடட இவவியககம் 
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இந்தியாவின வமறகுக கடறகடரப பகுதிகளில் 
குடிவயறினார. ஒரு ்ணிக சமூகமாக 
அ்ரகள் நூற்ாண்டுகளின வபாககில் ்சல்்ச் 
்சழிபபடடந்தனர. ் ெருககமாகப பிடணககபபடட 
அச்சமூகதடதயும் பத்தானபதாம் நூற்ாண்டின 
சீரதிருததக காறறு தழு்த த்்வில்டல.

1851இல் கல்வி பயின் பாரசிகள் அடங்கிய 
குழு்ானது “ரகனுமய மதயஸனன சபா” 
(Rahnumai Madyasnam Sabha, சமய சீரதிருதத 
சங்கம்) எனும் அடமபடபப பாரசிகளின சமூக 
நிடலகடள வமம்படுததவும் ்ஜாராஸடிரிய 
மதததின தூயடமடய மீட்டடுககும் 
வொககங்களுடனும் உரு்ாககியது. இவவியககம் 
்ெௌவராஜி பரவதானஜி, தாதாபாய ்ெௌவராஜி, 
காமா, ்பங்காலி ஆகிவயாடரத தடல்ரகளாகக 
்காண்டிருந்தது. சீரதிருததம் பறறிய ்சயதிகடள 
பரபபு்தறகாக ராஸட-வகாபதார (உண்டம 
விளம்பி) எனும் ்சயதிததாளும் ்்ளியிடபபடடது. 
பாரசிகளின மத ெட்டிகடககளும் சடங்குகளும் 
சீரதிருததபபடடன. பாரசி மதததிறகு மறு 
விளககமும் தரபபடடது. சமூகத தளததில் பாரசி 
்பண்களின நிடலடய வமம்படுதது்தறகாகக 
கல்வி கறபிததல், பரதா முட்டய நீககு்து, 
திருமண ்யது ்ரம்டப அதிகரிபபது வபான் 
ெட்டிகடககள் வமற்காள்ளபபடடன. 
படிபபடியாகப பாரசிகள் இந்திய சமூகததிவலவய 
அதிக அளவு வமறகததியமயபபடட பிரிவினராக 
மாறினர. வதசிய இயககததிலும் இந்தியாட்த 
்தாழில்மயம் ஆககியதிலும் அ்ரகள் முககியப 
பங்கு ்கிததனர.

19.5  சீககிய சீர்திருத்த இயககம்
பத்தானபதாம் நூற்ாண்டில் வம்லழும்பிய 
பகுததறிவு முறவபாககு அடலகள் சீககியடரயும் 
்தாடடுத தழுவின. 1873இல் சிங் சபா 
இயககம் இரண்டு முககிய வொககங்களுககாக 
உரு்ானது. 1) ெவீன வமறகததியக கல்விடய 
சீககியருககுக கிடடககச் ்சயதல் 2) கிறிதத்ச் 
சமயபபரபபாளரகளின மதமாற் ெட்டிகடககள், 
இந்து மீட்டடுபபு இயகக்ாதிகளின 
ெட்டிகடககள் ஆகிய்றட் எதிர்காள்்து. 
அகாலி இயககம் சிங் சபா இயககததின 
கிடள இயககவம. அகாலி இயககம் சீககிய 
குருத்ாராட் ஊழல் மிகுந்த உதாசி 
மகந்த என்றியபபடட மத குருமாரகளின 

நிறு்பபடடது. அ்ரகளுள் மிக முககியமான்ர 
முகமது காசிம் ொவொதவி ஆ்ார. கிறிதத் 
சமயப பரபபு நிறு்னங்களும் ஆரிய சமாஜமும் 
முனட்தத ்ாதங்களுககு எதிர ்ாதங்கள் 
ட்பபதில் இ்ர முககியப பங்கு ்கிததார. 
இவவிட்யியல் கல்லூரியின மிக முககியமான 
வொககம் பழடம்ாதிகளுககு இடடததடடு 
்ரககதடதச் வசரந்த முஸலீம்களுககும் 
இ ட ் யி ய ல ா ள ர க ளு க கு ம்  இ ட ட வ ய 
்தாடரடப ஏறபடுதது்து, சமய, இட்யியடல 
மீள்்ாசிபபு ்சயய ட்பபது எனபன்ாகும். 
ஒரு சமயப பல்கடலககழகமாக திவயாபந்த, 
முஸலீம் இந்தியாவில் மடடுமல்லாமல் 
முஸலீம் உலகததிறவக ்பருமதிபபுமிகக 
நிறு்னமாயிறறு.

நட்வத-அல்-உ்ோ்மோ
திவயாபந்தடதக காடடிலும் குட்ந்த அளவு 
பழடம்ாதப வபாககுடடய அவத சமயம் 
ெவீனகாலததின எதிரபாரபபுகளுககு ஈடு்காடுதத 
இவவியககம் 1894இல் லகவனாவில் சிபலி 
நுமானி எனும் ்ரலாறறு ஆசிரியராலும் 
வ்றுசில அறிஞரகளாளும் உரு்ாககபபடடது. 
ெவீன வமறகததியக கல்வியின ்ருடகடயத 
்தாடரந்து்ந்த இட்மறுபபுக ்காள்டக, 
வலாகாயத்ாதம் ஆகிய்றட் எதிர்காள்ள 
அறி்ாரந்த முட்யில் சமயததிறகு 
விளககமளிபபடத வொககமாகக ்காண்டிருந்தது.

பிரஙகி ்மஹோல்
மூன்ா்தாகப புகழ்பற் ஆனால் மற்்றட்க 
காடடிலும் காலததால் மூதத இச்சிந்தடனப 
பள்ளி லகவனாவிலுள்ள பிரங்கிம்ஹாலில் 
உரு்ானது. மற் இரண்டடப வபாலல்லாமல் 
பிரங்கிம்ஹால் பள்ளி சூபியிஸதடத மதிபபு 
்ாயந்த அனுப்மாகவும் அறிந்து ்காள்்தறகான 
களமாகவும் ஏறறுக்காண்டது. மற்்ாரு 
மரபுசாரந்த இயககம் அல்-இ-்ஹதித அல்லது 
ெபிகள் ொயகம் கூறிய்றட் அபபடிவய 
பினபறறுப்ரகளா்ர.

19.4  ைோர்சி சீர்திருத்த இயககஙகள்
தங்கள் தாயகமான பாரசீகததில் அடககுமுட்ககு 
உள்ளானதால் ்ஜாராஸடிரியரகள் பததாம் 
நூற்ாண்டில் ்பரும் எண்ணிகடகயில் 
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விஷணு தனடன மகனாகப பாவிதது மறுபி்வி 
அளிதததாக அறிவிததார. திருச்்சந்தூரிலிருந்து 
திரும்பிய பினனர இரண்டு ஆண்டுகள் து்்் 
்ாழட் வமற்காண்டார. விடரவில் அ்ரது 
புகழ அடனதது இடங்களுககும் பரவியது.

தனது வபாதடனகளில் திருவிதாங்கூர 
சமூகததின மரபு ்ழிபபடட சாதிமுட்டயயும், 
ஒடுககபடட மககளிடமிருந்து அதிக ்ரி ்சூல் 
்சயயும் அரடசயும் கடுடமயாக விமரசிததார. 
அரசுககு எதிராகப வபசினார எனபதறகாக அ்ர 
திரு்ாங்கூர அரசரால் டகது ்சயயபபடடு 
சிட்யில் அடடககபபடடார. 1838இல் அ்ர 
விடுதடல ்சயயபபடடவபாது ஒடுககபடட 
மககளிடடவய மிகவும் பிரபலமானார. 
அ்ருடடய சீடரகள் அ்டர ஐயா (தந்டத) 
எனறு அடழககலாயினர. அ்டரப பினபறறிய 
ெடடமுட்கள் “ஐயா ்ழி” என்டழககபபடடது. 
அ்ருடடய வபாதடனகள் ்தாகுககபபடடு 
‘அகிலததிரடடு’  எனனும் ்ழிபாடடு நூலாக 
்்ளி்ந்தது. ட்குண்டசாமி “பூடம்” (பீடம்) 
்ழிபாடடு முட்டய டகவிடும்படி தனடனப 
பினபறறுவ்ாரிடம் கூறினார. விலங்குகடளப 
பலியிடும் பழககதடதயும் டகவிடும்படி 
்லியுறுததினார. டச் உணவுப பழககதடதக 
டகக்காள்ள அறிவுறுததினார.

தனடனப பினபறறுவ்ாடர எதிரபபின 
அடடயாளமாக தடலபபாடக அணியும்படி 
்றபுறுததினார. அககாலததில் தடலபபாடக 
அணியும் உரிடம உயர சாதியினருககு 
மடடுவம அளிககபபடடிருந்தது. சமதது்தடத 
ெடடமுட்பபடுததும் முயறசியாக ட்குண்ட 
சாமிகள் தனது சமதது்ச் சங்கததின மூலம் 
பல சாதிகடளச் வசரந்த மககள் பங்வகறகும் 
சமபந்தி விருந்துகடள ஏறபாடு ்சயதார. ‘நிழல் 
தாங்கல்’ என்டழககபபடட அ்ர உரு்ாககிய 
உணவுக கூடங்களில் சாதிககடடுபாடுகள் 
உடடககபபடடன. 1851இல் அ்ருடடய 
இ்பபிறகுப பினனரும், ட்குண்ட சாமிகள் 
்ழிபாடானது ்தன திரு்ாங்கூர பகுதியில் 
கிறிதத் சமயம் பரவு்தறகுப ்பரும் ச்ாலாக 
விளங்கியது.

இரோ்மலிஙக அடிகள் (்வள்்ள்ோர்) 
(1823-1874)
இராமலிங்க அடிகள் சிதம்பரததிறகு அருவக 
ஓர எளிய குடும்பததில் பி்ந்து தன இளடமக 

கடடுபபாடுகளிலிருந்து விடுவிபபடத வொககமாகக 
்காண்டது. அரசு 1922இல் சீககியர குருதது்ாரா 
சடடதடத (1925 திருததபபடடது) இயறறியது. 
அதனபடி சீககிய குருதது்ாரா, சிவரானமணி 
குருதத்ாரா பிரபந்தக கமிடடி எனும் அடமபபின 
கீழ ்ந்தது.

19.6   ்தமிழநோடடில் சீர்திருத்த 
இயககஙகள்

ொம் முனனர பாரததபடி ்ட இந்திய சீரதிருதத 
இயககங்கள் தமிழகததின மீது தங்கள் தாககதடத 
ஏறபடுததின. பிரம்ம சமாஜமும் ஆரிய சமாஜமும் 
தமிழகததில் கிடளகடளப ்பறறிருந்தன. 
வகச் சந்திர ்சன ்சனடனககு ்ருடக தந்து 
உடரயாறறினார. ஆனால் தமிழகம் தனகவக 
உரிததான சீரதிருதத இயககங்கடளச் சந்திததது.

்்வகுண்்ட சோமிகள் (1809-1851)

ட்குண்ட சாமிகள்

ஸ்ரீட்குண்ட சாமிகள் ்ழிபாடு 1830களில் 
நிறு்பபடடு இனறு்டர ெடடமுட்யில் 
உள்ளது. ்தனதிருவிதாங்கூரில் (இனட்ய 
கனனியாகுமரி மா்டடம்) சாஸதா வகாவில்விடள 
(தறவபாது சாமிதவதாபபு என்டழககபபடுகி்து) 
எனும் சிறிய ஊரில் 1809இல் ஒரு ஏடழக 
குடுமபததில் பி்ந்த முததுககுடடி, தனது 
குழந்டதப பரு்ததில் கிராமததிலிருந்த 
திண்டணப பள்ளியில் மதம் மறறும் நீதி 
நூல்கடளக கற்ார. விவிலியதடதக கற் அ்ர 
கிறிதத் இட்யியலிலும் சி்ந்து விளங்கினார. 
தனது 22்து ்யதில் திருச்்சந்தூர முருகன 
வகாவிலுககுச் ்சன் அ்ர கடலில் புனித நீராடும் 
வபாது தனது சருமவொய நீங்கப்பற்ார. கடவுள் 
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பைௌத்தததின் மீடடுரு்வோககமும் 
அநயோததி்தோசப் ைண்டி்தரும்

அவயாததிதாச பண்டிதர

முந்டதய பாடங்களில் குறிபபிடடபடி 
்பௌததம் தமிழொடடில் இரண்டா்து ஆயிரம் 
ஆண்டின ்தாடககததிவலவய முறறிலுமாக 
துடடககபபடடுவிடடது. ஆனால் பத்தானபதாம் 
நூற்ாண்டின இறுதியில் ்பௌததம் புததுயிர 
்ப்த து்ங்கியது. 1867இல் சீ்கசிந்தாமணி, 
1898இல் மணிவமகடல ஆகிய இரண்டும் 
முழுடமயாக அச்சிடபபடடு ்்ளியிடபபடட இந்த 
பினனணியில் மிகமுககியமான ஆளுடம 
அவயாததிதாச பண்டிதரா்ார. (1845-1914) ஒரு 
சுவதசி மருதது்ராகத ்தாழில் ்சயதாலும் அ்ர 
பல்வ்று துட்களில் புலடம ்பறறிருந்தார. 
பிரம்மஞான சடபடயச் வசரந்த ்்ஹனறி 
ஆல்காடடின ்சல்்ாககிறகு அ்ர உள்ளான்ர. 
1890களில் ஆதிதிராவிடரகளிடடவய இயககதடதத 
்தாடங்கிய அ்ர ஆதிதிராவிடரகவள 
உண்டமயான ்பௌததரகள் எனறும், வ்த 
பிராமணியதடத எதிரதததன விடள்ாக அ்ரகள் 
தீண்டததகாத்ரகளாக ஆககபபடடனர எனறும் 
்ாதிடடார. தனது கருததுககடள ் மயபபிபபதறகாகத 
தமிழச் ்சவவியல் இலககியங்கடளயும் 
பி்்றட்யும் மறு்ாசிபபு ்சயதார. மககள் ்பௌதத 
மதததிறகு மாறு்டத அ்ர ஊககுவிததார. அ்ர 
்காள்டகடய ்ட தமிழகப பகுதிகளில் அதிக 
எண்ணிகடகயில் மககள் பினபறறினர. வகாலார 
தங்க்யலில் பணியாறறிய ்தாழிலாளரகள் 
பலர இ்ரது ்காள்டகடயப பினபறறினர. 
இவவியககததில் சிங்காரவ்லரும் லடசுமி ெரசுவும் 
முககியப பங்கு ்கிததனர. அவயாததிதாச பண்டிதர 
1908 முதல் ஒரு டபசாத தமிழன (பினனர தமிழன) 
என் ்பயரில் ்ாராந்திரப பததிரிடக ஒனட் 
்தாடங்கி தான இயறடக எயதும் காலம் ்டர 
ெடததினார.

காலததில் ்சனடனயில் ்ாழந்தார. முட்யான 
கல்விடயப ்ப்ாத அ்ர ்பரும் புலடமடய 
்்ளிபபடுததினார. வத்ார, திரு்ாசகப 
பாடல்களால் ஈரககபபடட அ்ர மனம் உருகும் 
பாடல்கடளச் ் சாந்தமாக இயறறினார. அ்ருடடய 
காலததில் டச் சமயமானது திரு்ா்டுதுட், 
தரமபுரம், திருபபனந்தாள் வபான் டச் 
மடங்களின ஆதிககததில் இருந்தது. இராமலிங்க 
அடிகளின பாடல்கள் முறவபாககுச் சிந்தடனகடளக 
்காண்டிருந்தன. அ்ர மத்்றிடயயும், 
பகுததறி்ற் தனடமடயயும் கண்டனம் 
்சயதார. உள்ளுணரவு சாரந்த இட்நிடலககு 
ஆடபடட அ்ர அவ்னுப்ங்கடளத தனது 
பாடல்களில் பதிவு ்சயதார. இதனால் ட்தீக 
டச் சமயததினர இ்ரபால் ்்றுபபுக 
்காண்டனர. அ்ர சததிய தரம சாடல ஒனட் 
்டலூரில் நிறுவி ஏடழகளுககு உண்ளிககத 
்தாடங்கினார. முககியமாக 1860களில் 
பஞ்சங்களும் ்காள்டள வொயும் ஏறபடட வபாது 
சாதிமத வ்றுபாடினறி உண்ளிததார. தனடனப 
பினபறறுவ்ாடர ஒருங்கிடணபபதறகாக சதய 
ஞான சடப எனும் அடமபடப நிறுவினார. 
இதனால் நிறு்னபடுததபபடடிருந்த டச் 
அடமபபுகவளாடு அ்ர வமாதல் து்ங்கியது. 
இ்ருடடய சீடரகள் அ்ருடடய பாடல்கடளத 
திரடடித ’திரு்ருடபா’ எனும் ்பயரில் 1867இல் 
்்ளியிடடவபாது வமாதல் உச்சதடத எடடியது. 
இலங்டகடயச் வசரந்த ட்தீக டச்ரகள் 
சீரதிருதத்ாதி ஆறுமுக ொ்லரின தடலடமயில் 
இடதத ்தய்நிந்தடன எனக கூறி இ்ருககு 
எதிராக கடடுடர எழுதும் வபாரில் ஈடுபடடனர. 
ஆனால் இறுதியில் இராமலிங்க அடிகளின பணி 
அங்கீகரிககபபடடது. அ்ருடடய எழுததுககள் 
உலகளாவிய சிந்தடனகடளத தூண்டி டச் 
சமயததுககுள் இருககும் பிரிவிடனகடள 
மதிபபிழககச் ்சயதன.

்ள்ளலார இராமலிங்க அடிகள்
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வமம்படுதத முயன்னர. ்பாதுச் சாடலகடளப 
பயனபடுததுதல், தாழததபபடட ்பண்கள் 
வமலாடடகள் அணிந்து ்காள்்து வபான் சமூக 
உரிடமகளுககாகவும் சமயப பரபபுக குழுவினர 
வபாராடினர.

அ ன ா ட த க  கு ழ ந் ட த க ட ள யு ம் 
ஆதர்றவ்ாடரயும் தங்கள் நிறு்னங்களில் 
தங்க ட்தது தங்களது உட்விடப பள்ளிகளில் 
அ்ரகளுககு கல்வி ்ழங்கினர. பத்தானபதாம் 
நூற்ாண்டில் அடிககடி ஏறபடட பஞ்சங்கள் 
குறிதது கடந்த பாடததில் ொம் வி்ாதிததுள்வளாம். 
பஞ்சங்களின வபாது சமயப பரபபுக குழுவினர 
நி்ாரண ெட்டிகடககடள வமற்காண்டனர. 
தங்குமிடம் ் ழங்கி உதவி ் சயயும்வபாது மககடள 
மதமாற்ம் ்சய்தறகான ்ாயபபு அ்ரகளுககுக 
கிடடததது. பஞ்சக காலங்களில் குறிபபாக 
பத்தானபதாம் நூற்ாண்டின இறுதிககாலப 
பகுதியில் திரு்ெல்வ்லி மா்டடததில் பல 
கிராமங்கள் கிறிதத் மததடதத தழுவின. 
இடதப வபான் சூழலில் ஆந்திராவில் மாலா, 
மடிகா சமூகங்கடளச் வசரந்த மககள் ்பரும் 
எண்ணிகடகயில் மதம் மாறினர.

கம்்பனி அரசு இந்தியரகளுககு 
ெவீன கல்விடய ்ழங்கு்தில் சிறு 
முயறசிகடள மடடுவம வமற்காண்டது. நீண்ட 
காலததிறகு உள்ளூர மககளுககுக குறிபபாக 
கிராமபபு்ங்களில் ்ாழும் உரிடமகள் 
மறுககபபடட ஏடழ மககளுககுக கல்வி ்ழங்கும் 
்பாறுபடபக கிறிதத் சமய நிறு்னங்கவள 
தனனார்ததுடன ஏறறுக்காண்டன. 
மருதது்மடனகடளயும் மருந்தகங்கடளயும் 
கிறிதது் சமய நிறு்னங்கள் அடமததுக 
்காடுததது குறிபபிடபபட வ்ண்டியதாகும்.

19.8   சீர்திருத்த இயககஙகளின் 
முககியதது்வம்

சமூகததின ட்தீகப பிரிட்ச் சாரந்வதாரால், 
சமய-சமூக சீரதிருதத்ாதிகளின அறிவியல் 
சிததாந்த எதிரபபுகடள ஏறறுக ்காள்ள 
முடியவில்டல. இதன விடள்ாகச் 
சீ ர தி ரு த த ் ா தி க ள்  தூ ற ் ப ப ட ட ன ர , 
அடககுமுட்ககு உள்ளாககபபடடனர, 
அ்ரகளுககு எதிராக ஆடணகள் 
பி்பபிககபபடடன, பிறவபாககு்ாதிகளால் 

19.7   கிறித்த்வ ச்மயப் ைரப்பு 
நிறு்வனஙகள்

இடடககால இந்தியாட்ச் வசரந்த முஸலிம் 
மனனரகடளப வபாலவ் ஆங்கிவலயக 
கிழககிந்தியக கம்்பனியும் இந்திய மககளின மத 
விஷயங்களில் ெடுநிடலடமக ்காள்டகடயப 
பினபறறியது. அதறகான காரணம் 
வபாரததுகீசியரின கடடாய மதமாற் முயறசிகவள 
அ்ரகளின வீழச்சிககுக காரண்மன அ்ரகள் 
ெம்பினர. அதன விடள்ாகக கம்்பனி தனது 
ஆடசிககு உடபடட பகுதிகளில் சமயப பரபபாளரகள் 
நுடழ்தறகு தடட விதிததிருந்தது.

1793 இல் பாபடிஸடுகளான வில்லியம் 
வகரி, ஜான தாமஸ ஆகிய இரு்ரும் சமயபபரபபு 
நிறு்னதடதத ்தாடங்கும் வொககில் இந்தியா 
்ந்தனர. சமயபபரபபு ெட்டிகடககளுககுத 
தடட விதிககபபடடிருந்ததால் அ்ரகள் 
வடனியரகளுககுச் ்சாந்தமான கல்கததாவிறகு 
்டகவகயுள்ள ்சராம்பூரில் தங்கினர. வகரி, 
வ்று இரு சமயபபரபபாளரகளான வஜாசு்ா 
மாரஷவமன, வில்லியம் ்ாரடு ஆகிவயாருடன 
இடணந்து 1799இல் ்சராம்பூர மிஷன எனும் 
அடமபடப ஏறபடுததினர.

்சராம்பூர  மதபபரபபாளரகவள 
முதனமுதலாக இந்தியாவிறகு ்ருடக தந்த 
ெற்சயதி மட்ப பணியாளரகள் (Evangelical 
Babtist) ஆ்ர. இ்ரகடளத ்தாடரந்து 
சீரதிருததக கிறிதத் சமயததின பல பிரிவுகடளச் 
வசரந்த மதப பரபபாளரகள் இந்தியா ்ந்தனர. 
்சராம்பூர மதபபரபபாளரகளின ்ருடகககுச் சில 
நூற்ாண்டுகளுககு முனனதாகவ் பல கிறிதத் 
மதப பரபபு நிறு்னங்கள் வபாரததுகீசியருககுச் 
்சாந்தமான வகா்ாவிலும், மலபார கடறகடரப 
பகுதிகளிலும், வசாழமண்டலக கடறகடரப 
பகுதிகளிலும் ்சயல்படடனர. மதமாற்ம் 
்சயயபபடட ெபரகளின எண்ணிகடகயும் 
குட்்ாகவ் இருந்தது. விரி்ான, 
்பருமளவிலான மதமாற் ெட்டிகடககள் 
பத்தானபதாம் நூற்ாண்டில் ்தாடங்கின.

மதப பரபபுக குழுவினர சமூகப 
்பாருளாதார ரீதியாகத தாழததபபடட 
மககளுக்கனப பள்ளிகடள நிறுவினர. அரசுப 
பணிகளில் அ்ரகடளப பணியமரதது்தன 
மூலம் அ்ரகளின ்பாருளாதார நிடலடய 
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்காடல முயறசிகளும் வமற்காள்ளபபடடன. 
இருந்தவபாதிலும் எதிரபபுகடள மீறி 
இவவியககங்கள், அச்சததின காரணமாக 
இணங்கிச் ்சன் தனிமனிதரகளின 
விடுதடலககுப பங்களிபடபச் ்சயதன. 
சமய நூல்கள் பிராந்திய ்மாழிகளில் 
் ம ா ழி ் ப ய ர க க ப ப ட ட ட ம ,  ச ம ய 
நூல்களில் காணபபடும் கருததுகளுககுப 
புதுவிளககம் அளிககும் உரிடம, சடங்குகள் 
எ ளி ட ம ப ப டு த த ப ப ட ட ட ம  ஆ கி ய ன 
இட்்ழிபாடடடத தனிபபடட அனுப்மாக 

மாறறின. சிந்திககவும் பகுததறியவும் 
்தரிந்த மனித அறிவின தி்டமககுச் 
சீரதிருதத்ாதிகள் முககியதது்ம் ்காடுததனர. 
சமய ெட்டிகடககளிலிருந்த ஊழல்கடளக 
கடளந்து தங்கள் சமூகமும் மதமும் கீழானட், 
பினதங்கியட் என் குற்ச்சாடடுககும் 
பழிபபுடரககும் எதிராகப பதில்தர தங்கடளப 
பினபறறுவ்ாரககு சீரதிருதத்ாதிகள் 
உதவினர. உரு்ாகி்ந்த மததியதர ்ரககம் 
பறறிக்காள்்தறகான பண்பாடடு வ்ரகடள 
இவவியககங்கள் ்ழங்கின.

ைோ்டச் சுருககம்

�	பிரம்ம சமாஜததில் ராஜா ராம்வமாகன ராய, வகசவ சந்திர்சன பங்களிபபு
�	பிராரததடன சமாஜததில் ரானவட ஆதமராம் பாண்டுரங் ஆகிவயாரது பங்களிபபு
�	தயானந்த சரஸ்தி, விவ்கானந்தர ஆகிவயாரால் நிறு்பபடட ஆரிய சமாஜம் மறறும் 

இராமகிருஷண இயககம்
�	அலிகர இயககம், அகமதியா இயககம், திவயாபாந்த இயககங்கள் இஸலாமிய சமூகததில் ஏறபடுததிய 

சீரதிருததங்கள்
�	சீககிய, பாரசிய, பிராததடன சமாஜ சீரதிருததங்கள்.
�	வஜாதிபா பூவல, பண்டித ரமாபாய, ஸ்ரீ ொராயண குரு மறறும் தமிழகததில் இராமலிங்க அடிகள், 

ட்குண்ட சு்ாமி, அவயாததிதாச பண்டிதர ஆகிவயாரின சமூக சீரதிருததங்கள்.
�	கிறிதது் சமயப பரபபு குழுவின வசட்கள்.

பயிறசிகள்
 I சரியான விடைடயத் தேர்வு சசய்

 1. இந்தியாவில் சீரதிருததங்கள் பறறிய பல கருததுககள் வதானறிய முதல் மாகாணம் ________ 
ஆகும்.

 (அ) பஞ்சாப (ஆ) ்ங்காளம் (இ) பம்பாய (ஈ) ்சனடன

 2. “இந்திய மறுமலரச்சியின தந்டத” ________ ஆ்ார.
 (அ) சு்ாமி விவ்கானந்தர (ஆ) தயானந்த சரஸ்தி
 (இ) இராஜா ராம்வமாகன ராய (ஈ) ஆதமராம் பாண்டுரங்

 3. வதசிய சமூக மாொடு ________ முயறசியால் ஒருங்கிடணககபபடடது.
 (அ) ரானவட (ஆ) வதவ்ந்திரொத தாகூர
 (இ) வகச் சந்திர ்சன (ஈ) இராமகிருஷண பரம்ஹம்சர

 4. “வ்தங்கடள வொககி திரும்புக”– எனறு முழககமிடட்ர ________ ஆ்ார.
 (அ) இராஜா ராம்வமாகன ராய (ஆ) தயானந்த சரஸ்தி
 (இ) விவ்கானந்தர (ஈ) இராமகிருஷண பரம்ஹம்சர
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 5. கடதகள் மறறும் வியககததகக உ்டமகளின மூலம் ________ தனது கருததுககடள  
விளககினார.

 (அ) இராமகிருஷண பரம்ஹம்சர (ஆ) வதவ்ந்திர ொத தாகூர
 (இ) வகச் சந்திர ்சன (ஈ) வஜாதிபா பூவல

 6 “ஒரு டபசா தமிழன” என் ்ாரப பததிரிடகடய ெடததியர ________ ஆ்ார.
 (அ) சு்ாமி விவ்கானந்தர (ஆ) தயானந்த சரஸ்தி
 (இ) ட்குண்ட சாமிகள் (ஈ) அவயாததிதாச பண்டிதர

 7. பிரம்ம ஞான சடப ________ல் நிறு்பபடடது.
 (அ) இந்தியா (ஆ) அ்மரிகக ஐககிய ொடுகள் (இ) பிரானசு (ஈ) இங்கிலாந்து

 8. தமிழொடடில் பிரம்ம சமாஜததின ஆதர்ாளராகத திகழந்த்ர ________ ஆ்ார.
 (அ) இராமலிங்க அடிகளார (ஆ) காசி விசு்ொத முதலியார
 (இ) அவயாததிதாச பண்டிதர (ஈ) வதவ்ந்திரொத தாகூர

 9. வமறகததிய அறிவியடல அறிமுகபபடுதத டசயது அகமதுகான நிறுவிய அடமபபு ________  
ஆகும்.

 (அ) சதய வசாதக சமாஜம் (ஆ) சிங் சபா இயககம்
 (இ) அறிவியல் கழகம் (ஈ) பிரம்ம ஞான சடப

 10. இஸலாமிய சமூகததினரின சமய மீளுரு்ாககதடத வொககமாகக ்காண்டிருந்த இயககம்  
________ ஆகும்.

 (அ) திவயாபந்த இயககம் (ஆ) அகமதியா இயககம்
 (இ) அலிகர இயககம்  (ஈ) ்ா்ஹாபி இயககம்

 II. சரியான கூற்றிடனத் தேர்வு சசய்்க
 அ. 
  (i) சுததி இயககதடத நிறுவிய்ர டாகடர ஆதமராம் பாண்டுரங்.
  (ii) ‘சமதது் சங்கம்’ ட்குண்ட சாமிகளால் நிறு்பபடடது.
  (iii) இராமகிருஷண இயககதடத நிறுவிய்ர இராமகிருஷண பரம்ஹம்சர ஆ்ார.
  (iv) அகமதியரகள் ்பாது்ான மசூதியில் தங்கள் ்ழிபாடடிடன வமற்காண்டனர.

 ஆ. கூற்று  (கூ): டசயது அகமது கான அலிகரில் நிறுவிய ெவீனப பள்ளி, பினனர முகமதிய 
ஆங்கிவலா-ஓரியண்டல் கல்லூரியாக ்ளரச்சி ்பற்து.

  கோர்ணம் (கோ): முஸலீம்கள் ஆங்கிலக கல்வி கறபடத அ்ர விரும்பினார.
  அ. கூறறு சரி; காரணம் கூறறின சரியான விளககம் ஆகும்.
  ஆ. கூறறு த்று; காரணம் த்று.
  இ. கூறறு மறறும் காரணம் இரண்டுவம த்்ானட்.
  ஈ. கூறறு சரி; காரணம் கூறறின சரியான விளககம் அல்ல.
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 III ச�ாருத்து்க
 i. ஆங்கிவலய சமயபபரபபுக குழு - 1. விடி்்ள்ளி
 ii. பாரசி ்சயதிததாள் - 2. வில்லியம் காவர மறறும் ஜான தாமஸ
 iii. திவயாபந்த இயககம் - 3. ராஸட வகாபதார
 iv. விவ்கானந்தர - 4. முகமது காசிம் ெவொதவி
  (அ) 3, 2, 1, 4 (ஆ) 1, 2, 3, 4 (இ) 4, 1, 2, 3 (ஈ) 2, 1, 4, 3

 IV குறுகிய விடையளி

 1. சமூக சீரதிருததததிறகு இராஜா ராம்வமாகன ராயின பங்களிபபுகள் யாட்?
 2. சமூக நீதிககு வஜாதிபா பூவலயின பங்கு எனன?
 3. ‘சுததி’ (சுததிகரிபபு) இயககம் ஏன ஒரு மீட்டடுபபு இயககமாகக கருதபபடுகி்து?
 4. ஸ்ரீ ொராயண குருவின தரம பரிபாலன இயககததின பங்களிபடப எழுதுக
 5. இராமலிங்க அடிகளார பறறி நீவிர அறி்ன யாட்?

 V சுருக்கமா்க விடையளி
 1. எம்.ஜி. ரானவட
 2. சு்ாமி விவ்கானந்தர
 3. அகமதியா இயககம்
 4. சிங் சபா இயககம்
 5. ட்குண்ட சாமிகள்

 VI விரிவான விடையளி
 1. இந்தியாவில் கிறிதத் மதபபரபபாளரகள் ஆறறிய பணிகடள விளககுக
 2. தமிழ ொடடில் ெடந்த சமூக சீரதிருதத இயககங்கடள எடுததுககாடடுக

 VII சசயல�ாடு்கள்
 1. அடடயாறில் உள்ள பிரம்ம ஞான சடபயின தறவபாடதய ்சயல்பாடுகள் பறறிய தக்ல்கடளச் 

வசகரிககவும்.
 2. சு்ாமி விவ்கானந்தரின சிகாவகா உடரயின சாராம்சங்கள் பறறி ஒரு கடடுடர தயார ்சயக.

 VIII ஒப�டைபபு

 1. இராமகிருஷணா மிஷன உரு்ாககிய நிறு்னங்களுககுச் ்சனறு, சமூகததிறகு அட் ஆறறும் 
வசட்கடளக குறிதது ஒரு அறிகடகடயத தயார ்சயக.

 2. பல்வ்று சமூக சீரதிருதத்ாதிகள், அ்ரகள் நிறுவிய அடமபபுகள் பறறிய படத்தாகுபபு 
ஒனறிடனத தயார ்சயக.
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க்்ச்பசோற்கள்

த�ொடர் சிக்கல் vicious circle continuing unpleasant situation

புலமைமிக்க erudite scholarly

்கணடனககுரல் எழுப்பு decry denounce openly

உருவ வழிபொடமட எதிர்ப்பவர் iconoclast a critic of image worship

ஐயம்; அவநம்பிகம்க skepticism disbelief

்கடவுள் பற்றி அக்கமையற்ைவர் agnosticism one who is indifferent to religion or 
existence of god

எதிர்வொ�ம் polemics a strong verbal or written attack on 
someone or something

இஸலொமிய சடடத்தின் 
அடிப்பமடயிலொன தீர்ப்பு

fatwa a ruling by a recognized authority 
according to Islamic law

  மூ்நூல்கள்
 1. Anthony Giddens, The Consequences of Modernity, Stanford University Press, 1990
 2. D.P. Chattopadhyaya,  History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization, Vol.

III, Pearson Longman, 2008.
 3. A.L. Basham, A Cultural History of India, OUP, 1975.
 4. C.B. Firth, Church History in India, 1960.
 5. Meghnad Desai, The Rediscovery of India, Allen Lane (Penguin), 2009.
 6. Sumit Sarkar and Tanika Sarkar, Women and Social Reform in Modern India: A Reader, 

Indiana University Press, 2008.

கோ்கநகோடு
்சராம்பூர சமயபபரபபுக குழு ்ருடக 1799

ட்குண்ட சாமிகளின பி்பபு 1809

இராமலிங்க அடிகளின பி்பபு 1823

பிரம்ம சமாஜம் 1828

அவயாததிதாச பண்டிதரின பி்பபு 1845

பிராரததடன சமாஜம் 1867

ஆரிய சமாஜம் 1875

அலிகர இயககம் 1875

இராமகிருஷண மிஷன 1897

சீககிய குருத்ாராச் சடடம் 1922
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க்்கக்ளஞ்சியம்
அரசியல் அடமதியினடம political turmoil a state of confusion

அழிந்துவபாதல் devastated destroyed

அறுட்க கததி scalpel surgical knife

ஆதரி Patronise sponsor

இராணு்ப பிரிவு contingent a part of a military force

இஸலாமிய சடடததின 
அடிபபடடயிலான தீரபபு

fatwa a ruling by a recognized authority according to 
Islamic law

உருமாற்ம் metamorphosis a complete change

உரு் ்ழிபாடடட எதிரபப்ர iconoclast a critic of image worship

உள்ளுணரவு Intuitive Feeling to be true even without conscious 
reasoning

ஊடுரு்ல் incursion a sudden attack

எங்கும் நிட்ந்ததாக; நீககம் நிட்ந்த Pervasiveness Presence felt throughout a place or thing

எண்ணிகடக குட்ந்த Truncated reduced in size

எதிர்ாதம் polemics a strong verbal or written attack on someone or 
something

ஐயம்; அ்ெம்பிகடக skepticism disbelief

ஒபபுதல் endorsement approval

ஒபபுயர்ற் paramount supreme

ஒறறுடம solidarity unity for causes

கடவுள் பறறி அககட்யற்்ர agnosticism one who is indifferent to religion or existence of 
god

கண்டனககுரல் எழுபபு decry denounce openly

கபபல் கடடுப்ர shipwright ship builder 

கலாச்சாரப பரிமாற்ம் Syncretism Amalgamation of different religious and cultures

கறபிககும் கடல pedagogy teaching method

கற்பாறி மூலம் இயங்கும் துபபாககி flintlock an old fashioned type of gun fired by a spark 
from a flint 

கிளரச்சி insurrection rebellion
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குதிடரககு லாடமடிபப்ர farrier a person who makes and fits metal plates for 
horse’s feet

கூடடுச் சதி Conspiracy plot

டகவிடபபடட stranded struck by a difficult situation

டகவிடபபடடதறகாக forsaking abandoning

்காடுடமயான draconian heartless

வகாபமூடடும் Obnoxious Offensive

கலசம் cupolas a small dome, on the top of a larger dome, 
adorning a roof or ceiling 

சண்டட Scuffle Fight

சிடடததில் நூல் நூறப்ர reeler one who winds something on a reel  

சூழச்சி, சதி intrigue secret planning of something illicit, plotting 

சூட்யாடு ravage plunder

சூட்யாடுதல் pillage loot expecially during war

்சயல்படுததும் விதமாக in pursuance a follow up

வசரதத Accumulated gathered

தகரகக முடியாத impregnable indestructible

தடடிக கழிககின் evasiveness avoidable

தபபிச்்சல் Elude Escape

தவிர Shun avoid

திருச்சடப தடல்ர ecclesiastical head head of the Roman Catholic church

திருததியடமககபபடட revamped changed something again

திருத்தாண்டர ்ாழகடக பறறிய 
புராணங்கள் 

Hagiographical Excessive flattering account about the lives of 
saints

தீவிரமாகப வபாரிடும் ்காள்டக belligerent policy policy of intense war force

துவராகததனமான, ெம்பிகடக வமாசம் 
்சயகி் / இரண்டகம் ்சயகின்ன

traitorous disloyal, backstabbing  

்தாடர சிககல் vicious circle continuing unpleasant situation

்தாபபியின மீது பதவிடயக குறிககும் 
துணிக குஞ்சம்

Cockade a small ribbon on a hat

்தால்டலககு ஆளான Irked irritated

ெடபபதறகுமுன தடுதது நிறுதது்து Pre-empt take action in order to prevent

நிலபபிரபுதது் முட்பபடி 
உரு்ாககபபடட சிற்ரசரகள்

Feudatories chieftain holding land under feudal system
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்ெடிய Protracted lasting for a long time

பாணர Bard Poet

பீரங்கிகளின ஒவர வெரததில் குண்டு 
வீச்சு

Volley the discharge of a number fire – arms together

அறிவுககூரடம ingenuity inventiveness, cleverness 

புலடமமிகக erudite scholarly

புனிதமாககு; விழுமியதாககு Sublimate Purify

வபச்சு ்ாரதடத ெடததுதல் Parleys holding discussion

வபரானந்த / அநுபூதி நிடல Ecstatic Joyful, blissful

்பாறுபபுள்ள Accountable responsible

மர ஆபரணப ்பாருள் lacqueware articles that have a decorative lacquer coating  

மீறு breach violate

விடடுக ்காடுததல் ceded granting of some possessions

விடடுக்காடுககாத relentless unyielding

விழுங்குதல் devoured to eat or swallow something eagerly

்்ல்லபபடட Vanquished conquered

்்ல்லமுடியாத invincibility impossible to defeat

்்ளி்ருகின் emanating originate, derive, emerge 

்்றுககததகுந்ததாக Anathema Detestable

தமிழொடு ்தால்லியல் துட்
இந்திய ்தால்லியல் துட்
தமிழ இடணயக கல்விக கழகம்
www.wikipedia.org
https://commons.wikimedia.org 
https://wikitech.wikimedia.org
Google Art Project
பிரிடடன நூலகம்
metmuseum 
பிரினஸ ஆஃப வ்ல்ஸ அருங்காடசியகம்
www. himalayanacademy.com 
www.historydiscussion.net
ராட ்ஹடசன - இங்கிலாந்து

ஓவியஙகள் ்மற்றும் ஒளிப்ை்ட 
ஒருஙகி்்ணப்ைோ்ளர்
க.த. காந்திராஜன, தமிழ இடணயக கல்விக 
கழகம், ்சனடன

ஓவியர்கள்
K.Dhanas Deepak Rajan
K. Nalan Nancy Rajan
M. Charles

ஒளிை்டஙகள்/ஓவியஙகள் – நன்றி

கடலககளஞ்சியம்
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மைல்நிமல-மு�லொம் ஆணடு - வரலொறு, இரணடொம் த�ொகுதி
பாடநூல் ஆசிரியரகள் மறறும் வமலாய்ாளரகள்

பாடககுழுத தடல்ர
முடன்ர ஆ. இரோ. ந்வஙக்டோச்ைதி,
வபராசிரியர, ்சனடன ்ளரச்சி ஆராயச்சி நிறு்னம், ்சனடன

பாடநூல் ஆசிரியரகள்
முடன்ர கோ. அ. ்மணிககு்மோர்
வமனாள் வபராசிரியர (்ரலாறறுததுட்)
மவனானமணியம் சுந்தரனார பல்கடலககழகம், திரு்ெல்வ்லி.

முடன்ர Y. சுப்ைரோயலு, வமனாள் வபராசிரியர, 
கல்்்டடியல் துட், தமிழப பல்கடலககழகம், தஞ்சாவூர.

முடன்ர. பைர்னோர்டு D சோமி
ஆயவு டமயம், லவயாலா கல்லூரி, ்சனடன.

முடன்ர. T.S. ரோநஜஸ்வரி
வமனாள் வபராசிரியர (்ரலாறறுததுட்)
APC மகாலடசுமி கல்லூரி, தூததுகுடி.

முடன்ர. சீ. அனந்்தகிருஷ்ணன்
இடணப வபராசிரியர, ்ரலாறறுததுட்,
ஏ.எம். ்ஜயின கல்லூரி, ்சனடன.

முடன்ர. M.S. ்தஙகம்
இடணப வபராசிரியர, ்ரலாறறுததுட்
சாராள் டககர கல்லூரி, பாடளயம்வகாடடட.

திரு D. அபுல் ஃைோசல்
உதவிப வபராசிரியர, ்ரலாறறுததுட்,
இஸலாமிய கல்லூரி, ்ாணியம்பாடி.

முடன்ர. J. முருகன்,
உதவிப வபராசிரியர, ்ரலாறறுததுட், 
அறிஞர அண்ணா கடலக கல்லூரி, ஆததூர, வசலம்.

உள்ளடககம் ்ழங்கிவயார/்ாசிபபாளர
திருமதி S. ரோநஜஸ்வரி
படடதாரி ஆசிரியர (்ரலாறு), அரசு வமல்நிடலப பள்ளி, 
்ெல்லிககுபபம், காஞ்சிபுரம்.

திருமதி J. கீ்தோ
முதுகடல ஆசிரியர, பிரினஸ ்மடரிக வமல்நிடலப பள்ளி,  
மடிபபாககம், ்சனடன.

திருமதி சிந்தியோ ஜுட
உதவிப வபராசிரியர, ்ரலாறறுததுட், 
ஸ்டல்லா வமரீஸ கல்லூரி, ்சனடன.

திரு நகோ. சதீஷ கு்மோர்
முதுகடல ஆசிரியர (்ரலாறு)
அரசு ஆண்கள் வமல்நிடலப பள்ளி, முசிறி, திருச்சிராபபள்ளி.

திரு ை. ந்வ்தபுரீசன்
முதுகடல ஆசிரியர (்ரலாறு)
அரசு வமல்நிடலப பள்ளி, ஆழியூர, ொகபபடடினம்.

திரு ்த. முதது
முதுகடல ஆசிரியர (்ரலாறு)
அரசு வமல்நிடலப பள்ளி, லாட்ரம்
திரு்ண்ணாமடல.

திரு R. சர்வ்ணன்
முதுகடல ஆசிரியர (்ரலாறு)
அரசு ெந்தனார மகளிர வமல்நிடலப பள்ளி, சிதம்பரம்

திருமதி A. சகோய சினி
படடதாரி ஆசிரியர (்ரலாறு)
அரசு வமல்நிடலப பள்ளி, ்ெம்வமலி
காஞ்சிபுரம்.

பாடககுழு இடணத தடல்ர
முடன்ர கோ.அ. ்மணிககு்மோர்,
வமனாள் வபராசிரியர, ்ரலாறறுததுட், மவனானமணியம் சுந்தரனார பல்கடலக 
கழகம், திரு்ெல்வ்லி.

வமலாய்ாளர 
முடன்ர கனக்்தோ முகுந்த 
வமனாள் வபராசிரியர (ஓயவு), ்பாருளாதாரம் மறறும்
சமூக ஆயவுகள் டமயம், ஐதராபாத.

முடன்ர சுநரந்திர ரோவ் 
வமனாள் வபராசிரியர ்ரலாறறுததுட், 
மங்களூர பல்கடலககழகம், மங்கள கங்வகாதரி.

்மாழி ்பயரபபாளரகள்
முடன்ர S. ரவிச்சந்திரன்
இடணப வபராசிரியர (ஓயவு), ராஜுஸ கல்லூரி, ராஜபாடளயம்.

திரு இரோ. இரோஜ்கு்மோர் ைோ்சுப்பிர்மணியன்
ொடாளுமன் ்மாழி்பயரபபாளர (தமிழ), புதுதில்லி.

திரு C. ஆனந்த
எழுததாளர, ்சனடன.

விநனோத வின்பசன்ட ரோநஜஷ
உதவிப வபராசிரியர (்ரலாறறுததுட்)
மவனானமணியம் சுந்தரனார பல்கடலககழக உறுபபுக கல்லூரி
திரு்ெல்வ்லி.

கல்வி ஒருங்கிடணபபாளர
முடன்ர க. சுநரஷ, 
படடதாரி ஆசிரியர, குமாரராஜா முதடதயா வமல்நிடலப பள்ளி
அடடயாறு, ்சனடன.

படங்கள் 
திரு. க. ்த. கோந்திரோஜன்,
தமிழ இடணயக கல்விககழகம்
்சனடன.

பகக ்டி்டமபபு
ஆநரோககியம் பைலிகஸ

தடடச்சர
G. பகௌரி

தக்ல் ்தாடரபு ்தாழில்நுடப ஒருங்கிடணபபாளர
R. கோந்மஷ, 
SGT அரசு து்ககப பள்ளி, பிஞ்சனூர, கடலூர

A. சரண்யோ,
SGT ஊராடசி ஒனறிய ்தாடககப பள்ளி
்சல்லததபாடளயம், ஈவராடு

ஒருங்கிடணபபு
ரவமஷ முனிசாமி

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ.எம். எலிகண்ட வமபலிதவதா தாளில்  
அச்சிடபபடடுள்ளது. ஆப்சட முட்யில் அச்சிடவடார:
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