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8th Social Science Lesson 1 Notes in Tamil 

1. ஐர ோப்பியர்களின் வருகக 

அறிமுகம் 

 18 மற்றும் 19 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் இந்தியாவிற்கு வருகை புரிந்த பல வவளிநாட்டு பயணிகள், 
வர்த்தகர்கள், சமய பரப்பாளர்கள் மற்றும் வபாதுப்பணி ஊழியர்கள், நாட்டின் பல்வவறு பகுதிகளில் 
தாங்கள் வபற்ற அனுபவங்களளயும், உணர்வுகளளயும் விட்டுச்வசன்றுள்ளனர். 

 நவீன கால வரலாற்று நிகழ்வுகளள அறிய சர்வவதச, வதசிய மற்றும் வட்டார அளவில் நமக்கு 
ஏராளமான ஆதாரங்கள் கிளடக்கின்றன. 

நவீன இந்திய ஆதாரங்கள் 

 நவீன இந்தியாவின் வரலாற்று ஆதாரங்கள் நாட்டின் அரசியல், சமூக-வபாருளாதார மற்றும் 
கலாச்சார முன்வனற்றங்களளப் பற்றி அறிய நமக்கு உதவுகின்றன. 

 வதாடக்க காலத்திலிருந்வத வபார்ச்சுக்கீசியர்கள், டச்சுக்காரர்கள், பிவரஞ்சுக்காரர், வடனியர்கள் 
மற்றும் ஆங்கிவலயர்கள் தங்களுளடய அலுவலக வசயல்பாடுகளள தங்களது அரசாங்கப் 
பதிவவடுகளில் பதிவு வசய்துள்ளனர். 

 பராமரிக்கப்பட்ட அவர்களது பதிவுகள் இந்தியாவில் அவர்களது வதாடர்பு பற்றி அறிய உதவும் 
மதிப்பு மிக்க ஆதாரங்களாக உள்ளன. 

 லிஸ்பன், ககாவா, பாண்டிச்கேரி மற்றும் சேன்னன ஆகிய இடங்களில் உள்ள ஆவணக் 
காப்பகங்கள் வினை மதிப்பற்ற வரைாற்றுத் தகவல்களின் சபட்டகமாகும். 

ோன்றுகளின் வனககள் 

 நாம் வரலாற்ளற எழுதுவதற்கு எழுதப்பட்ட மற்றும் பயன்பாட்டுப் வபாருள் ஆதாங்கள் நமக்கு 
வபரிதும் உதவுகின்றன. 

எழுதப்பட்ட ஆதாரங்கள் 

 அச்சு இயந்திரம் கண்டுபிடிக்கப்பிற்குப் பின் பல்வவறு வமாழிகளில் எண்ணற்ற புத்தகங்கல் 
அச்சிடப்பட்டு வவளியிடப்பட்டன. 

 இதன் விளளவாக களல, இலக்கியம், வரலாறு, அறிவியல் வபான்ற துளறகளளப் பற்றி மக்கள் 
எளிதாக அறிய முடிந்தது. 
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 இந்தியாவின் ஏராளமான சேல்வத்னதப் பற்றி மார்க்ககாகபாகைா மற்றும் சிை சவளிநாட்டுப் 
பயணிகளின் பயணக் குறிப்புகளிலிருந்து ஐகராப்பியர்கள் அறிந்து சகாண்டனர். 

 இக்குறிப்புகள் ஐவராப்பியர்களள இந்தியாளவ வநாக்கி ஈர்த்தது. தமிழ் வரைாற்றுக் குறிப்பு 
ஆவணங்களில் முக்கியமாக இருக்க கவண்டிய ஒரு சபயர் ஆனந்தரங்கம். 

 இவர் பாண்டிச்வசரி பிவரஞ்சு வர்த்தகத்தின் வமாழி வபயர்ப்பாளராக (Dubash) இருந்தார். 
 1736 லிருந்து 1760 வளர அவர் எழுதிய பிவரஞ்சு இந்திய உறவு முளற பற்றிய அன்றாட நிகழ்வுகளின் 
குறிப்புகள் அக்காலத்ளதப் பற்றி அறிய உதவும் ஒவர எழுதப்பட்ட, சமய சார்பற்ற மதிப்பு மிக்க 
பதிவாக நமக்குக் கிளடத்துள்ளன. 

 அவரது குறிப்புகள் அரசியல் தீர்வுகளள வவளிப்பளடயாக விளக்கும் வரலாற்றாதாரமாக உள்ளன. 
 எழுதப்பட்ட ஆதாரங்கள் என்பளவ இலக்கியங்கள், பயணக்குறிப்புகள், நாட்குறிப்புகள், சுயசரிளத, 
துண்டுபிரசுரங்கள், அரசாங்க ஆவணங்கள் மற்றும் ளகவயழுத்துப் பிரதிகள் ஆகியவற்ளற 
உள்ளடக்கியதாகும். 

ஆவணக்காப்பகங்கள் 

 வரைாற்று ஆவணங்கள் பாதுகாக்கப்படும் இடம் ஆவணக்காப்பகம் என்று அனைக்கப்படுகிறது. 
 இந்திய கதசிய ஆவணக்காப்பகம் (NAI) புதுசடல்லியில் அனமந்துள்ளது.  
 இது இந்திய அரசின் ஆவணங்களளப் பாதுகாக்கும் முதன்ளமக் காப்பகமாகும். இது கடந்த கால 
நிர்வாக முளறகளளப் புரிந்து வகாள்வதற்கான அளனத்துத் தகவல்களுடன் தற்கால மற்றும் 
எதிர்கால தளலமுளறயினருக்கும் ஒரு வழிகாட்டியாக இது விளங்குகிறது. 

 இந்தியாவின் அரசியல், சமூக வபாருளாதார , கலாச்சார மற்றும் அறிவியல் ரீதியான வாழ்க்ளக 
மற்றும் மக்கள் நடவடிக்ளககள் குறித்து வதரிந்து வகாள்வதற்கான உண்ளமயான சான்றுகள் இதில் 
அடங்கியுள்ளன. 

 இது ஆசியாவில் உள்ள ஆவணக்காப்பகங்களிவலவய மிகவும் வபரியதாகும். 
 ஜார்ஜ் வில்லியம் பாரஸ்ட் என்பவர் இந்திய கதசிய ஆவணக்காப்பகத்தின் தந்னத என 
அனைக்கப்படுகிறார். 

தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பகம் 

 தற்கபாது தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பகம் என்று அனைக்கப்படும் ‘சேன்னன பதிப்பாேனம்’ 
சேன்னனயில் அனமந்துள்ளது. 

 இது சதன்னிந்தியாவின் மிகப் பைனமயான மற்றும் மிகப்சபரிய களஞ்சியங்களுள் ஒன்றாகும். 
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 அங்குள்ள வபரும்பாலான ஆவணங்கள், ஆங்கிலத்தில் உள்ளன. வமலும் அங்கு டச்சும் வடனிஷ், 
பாரசீக, மராத்திய நிர்வாக பதிவுகளின் வதாகுப்புகள் பிவரஞ்சு, வபார்ச்சுக்கீசிய, தமிழ், உருது 
வபான்ற வமாழிகளிள் உள்ளன. 

 தமிழ்நாடு ஆவணக் காப்பகத்தில் 1642ம் ஆண்டு டச்சு பதிவுகளின் வதாகுப்புகள் உள்ளன. இது 
வகாச்சி மற்றும் வசாழமண்டல கடற்களரயில் உள்ள இடங்களுடன் வதாடர்புளடயது. இந்தப் 
பதிவுகள் 1657 – 1845 காலப் பகுதிளய உள்ளடக்கியது. 

 கடனிஷ் பதிவுகள் 1777-1845 காைப்பகுதினய உள்ளடக்கியது. டாட்சவல் என்பவரின் சபரும் 
முயற்சியால் 1917ஆம் ஆண்டு ‘சேன்னன நாட்குறிப்பு பதிவுகள்’ சவளியிடப்பட்டது. 

 வரலாற்று ஆராய்ச்சிளய ஊக்குவிப்பதில் அவருக்கு இருந்த மிகுந்த ஆர்வத்ளத இது காட்டுகிறது. 
தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக வரலாற்றின் ஒரு புதிய அத்தியாயத்ளத அவர் வதாடங்கி ளவத்தார். 

பயன்பாட்டு சபாருள் ஆதாரங்கள் 

 பல ஓவியங்கள் மற்றும் நிளலகள் நவீன இந்திய வரலாற்றின் முதன்ளம ஆதாரங்களாக உள்ளன. 
 அளவ வதசியத்தளலவர்களின் சாதளனகளளயும், வரலாற்றுப் பிரமுகர்கள் பற்றிய 
தகவல்களளயும் நமக்கு நிளறய தருகின்றன. 

 இந்தியக் கட்டடக் களலயின் களல அம்சம் மற்றும் வதாழில்நுட்பத்திம் சான்றாக புனித பிரான்சிஸ் 
ஆையம் (சகாச்சி), புனித லூயிஸ் ககாட்னட (பாண்டிச்கேரி), புனித ஜார்ஜ் ககாட்னட (சேன்னன), 
புனித கடவிட் ககாட்னட (கடலூர்), இந்தியா ககட் , சடல்லி பாராளுமன்றம், குடியரசுத் தனைவர் 
மாளினக ஆகியன உள்ளன. 

 சமய, கலாச்சார, வரலாற்று மதிப்புமிக்க மற்ற வபாருள் மூலங்கள் வசகரிக்கப்பட்டு அளவ 
அருங்காட்சியகத்தில் பாதுகாப்படுகின்றன. 

 இந்த அருங்காட்சியங்கள் நமது கலாச்சாரத்ளதப் பாதுகாத்து வமம்படுத்த உதவுகின்றன. 
 சடல்லியிலுள்ள மிகப்சபரிய அருங்காட்சியகம் இந்தியாவின் மிகப்சபரும் கதசிய 
அருங்காட்சியகமாகும். இது 1949ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது. 

 நிர்வாக வரைாற்னற அறிய ஒரு சிறந்த ஆதாரமாக நாணயங்கள் திகழ்கின்றன. நவீன 
இந்தியாவின் முதல் நாணயம் கி.பி. 1862ஆம் ஆண்டில் ஆங்கிகைய ஆட்சியில் 
சவளியிடப்பட்டது. 

 இராணி விக்வடாரியாவுக்குப் பிறகு அரியளண ஏறிய மன்னர் ஏழாம் எட்வர்டு, தனது உருவம் 
தாங்கிய நாணயத்ளத வவளியிட்டார். 

 ரிசர்வ் வங்கி 1935ல் முளறயாக நிறுவப்பட்டு இந்திய அரசின் ரூபாய் வநாட்டுக்களள வவளியிடும் 
அதிகாரத்ளதப் வபற்றது. 
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 மன்னர் ஆறாம் ஜார்ஜ் உருவம் தாங்கிய இந்தியாவின் முதல் 5 ரூபாய் வநாட்டு ஜனவரி, 1938ல் ரிசர்வ் 
வங்கியால் வவளியிடப்பட்டது. 

 1690ல் புனித கடவிட் ககாட்னட ஆங்கிகையரால் கடலூரில் கட்டப்பட்டது. 
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ஐகராப்பியர்கள் வருனக 

 கி.பி. (வபா.ஆ) 1453ல் துருக்கியர்களால் கான்ஸ்டாண்டிகநாபிள் என்ற பகுதி னகப்பற்றப்பட்ட 
பிறகு இந்தியாவிற்கும், ஐகராப்பாவிற்குமினடயிைான நிைவழி, மூடப்பட்டது. 

 துருக்கி வட ஆப்பிரிக்காவிலும், பால்கன் தீபகற்பத்திலும் நுளழந்த்து. இது ஐவராப்பிய நாடுகளள 
கிழக்கு நாடுகளுக்குப் புதிய கடல் வழிளயக் கண்டுபிடிக்கத் தூண்டியது. 

கபார்ச்சுக்கல் 

 ஐவராப்பிய நாடுகள் அளனத்திலும், வபார்ச்சுக்கல் மட்டும் இந்தியாவிற்கு புதிய கடல் வழிளயக் 
கண்டுபிடிப்பதில் மிகவும் ஆர்வமாக இருந்தது. 
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 கபார்ச்சுக்கீடிய இளவரேர் சென்றி சபாதுவாக “மாலுமி சென்றி” என அறியப்படுகிறார். 
 அவர் உலகின் அறியப்படாத பகுதிகளள ஆராயவும், சாகச வாழ்க்ளகளய வமற்வகாள்ளவும் தனது 
நாட்டு மக்களள ஊக்குவித்தார். 

 1487ஆம் ஆண்டு வபார்ச்சுக்கீசிய மாலுமியான பார்த்தவலாமிவயா டயஸ் வதன்னாப்பிரிக்காவின் 
வதற்கு முளனளய அளடந்தாந். மன்னர் இரண்டாம் ஜான் அவளர ஆதரித்தார். 

வாஸ்ககாடகாமா 

 வாஸ்வகாடகாமா வதன்னாப்பிரிக்காவின் வதற்கு முளனளய அளடந்து, அங்கிருந்து வமாசாம்பிக் 
பகுதிக்குத் தனது பயணத்ளதத் வதாடர்ந்தார். 

 பின்னர் இந்திய மாலுமி ஒருவரின் உதவிவயாடு கி.பி. (வபா.ஆ) 1498ல் கள்ளிக்வகாட்ளடளய 
அளடந்தார். அவளர மன்னர் சாமரின் வரவவற்றார். 

 இரண்டாவது வபார்ச்சிக்கீடிய மாலுமி வபட்வரா அல்வாரிஸ் காப்ரல் என்பவர் வாஸ்வகாடகாவின் 
கடல் வழிளயப் பின்பற்றி 13 கப்பல்களில் சில 100 வீரர்களுடன் 1500ஆம் ஆண்டு 
கள்ளிக்வகாட்ளடளய வந்தளடந்தார். 

 வாஸ்வகாடகாமா 1501ல் 20 கப்பல்களுடன் இரண்டாவது முளறயாக இந்தியா வந்தளடந்தார்; 
 அப்வபாழுது கண்ணனூரில் ஒரு வர்த்தக அளமயத்ளத நிறுவினார். இதனால் வகாபங்வகாண்ட 
மன்னர் சாமரின் வபார்ச்சுக்கீசியளரத் தாக்கினார். ஆனால் வபார்ச்சுக்கீசியரால் வதாற்கடிக்கப்பட்டார்.  

 பின்னர் வகாச்சின் வபார்ச்சுக்கீசிய கிழக்கிந்திய கம்வபனியின் முதல் தளலநகரமாயிற்று.  
 1524ல் வாஸ்வகாடகாமா மூன்றாவது முளறயாக இந்தியா வந்தவபாழுது வநாய்வாய்ப்பட்டு டிசம்பர் 

1524ல் வகாச்சியில் காலமானார். 

பிரான்சிஸ்ககா –டி-அல்சமய்டா(1505 – 1509) 

 பிரான்சிஸ்வகா-டி-அல்வமய்டா என்பவர் இந்தியாவிலிருந்த வபார்ச்சுக்கீசிய பகுதிகளுக்கு 1505ல் 
அனுப்பப்பட்ட முதல் ஆளுநர் ஆவார். 

 இந்தியாவில் வபார்ச்சுக்கீசிய கப்பற்பளடளய பலப்படுப்படுத்துவவத அல்வமடாவின் வநாக்கமாக 
இருந்தது. அதற்காக அவர் பின்பற்றிய வகாள்ளக ‘நீலநீர்க்வகாள்ளக’ எனப்பட்டது. 

 இந்தியப்வபருங்கடலில் அவரபிய ஏகவபாக வர்த்தகத்ளத வபார்ச்சுக்கீசியர் தகர்க்க முயன்றவபாது 
அது எதிர்மளறயாக துருக்கி மற்றும் எகிப்ளத பாதித்தது. 

 பீஜப்பூர் மற்றும் குஜராத் சுல்தான்கள் வபார்ச்சுக்கீசியருக்கு எதிராக, எகிப்து மற்றும் துருக்கி 
சுல்தான்களுக்கு ஆதரவளித்தனர்.இதனால் துளறமுகங்களின் கட்டுப்பாட்ளட விரிவுபடுத்துவது 
குறித்தும் வபார்ச்சுக்கீசியர் கவளல அளடந்தனர். 
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 இந்நிளலயில் சவாலுக்கு அருகில் நளடவபற்ற கடற்பளட வபாரில் முஸ்லீம் கூட்டுப்பளடகள் 
வபார்ச்சுக்கீசியளரத் வதாற்கடித்தன. இப்வபாரில் அல்வமய்டாவின் மகன் வகால்லப்பட்டான். 

 பின்னர் ளடயூவில் நளடவபற்ற கடற்வபாரில் அல்வமய்டா, முஸ்லீம் கூட்டுப்பளடகளளத் 
வதாற்கடித்தார். கி.பி.1509ல் வபார்ச்சுக்கீசியர் ஆசியாவில் கடற்பளட வமலாண்ளமளயக் வகாரினர். 

அல்கபான்கோ-டி-அல்புகர்க் (1509 – 1515 ) 

 இந்தியாவில் வபார்ச்சுக்கீசிய அதிகாரத்ளத உண்ளமயில் நிறுவியவர் அல்வபான்வசா-டி-அல்புகர்க் 
ஆவார். 

 அவர் பீஜப்பூர் சுல்தானிடமிருந்து நவம்பர் 1510ல் வகாவாளவக் ளகப்பற்றினார். 
 1515ல் பாரசீக வளளகுடாவில் உள்ள ஆர்மஸ் துளறமுகப் பகுதியில் வபார்ச்சுக்கீசிய அதிகாரத்ளத 
விரிவுபடுத்தினார். 

 அல்வபான்வசா-டி-அல்புகர்க் இந்தியப் வபண்களுடனான வபார்ச்சுக்கீசிய திருமணங்களள 
ஊக்குவித்தார். வமலும் விஜயநகரப் வபரரசுடன் நட்புறளவ வமற்வகாண்டார். 

நிகனா-டி-குன்கா (1529 – 1538) 

 அல்புகர்க்குவிற்குப் பிறகு கவர்னரான நிகனா-டி-குன்கா 1530ல் தனைநகனர சகாச்சியிலிருந்து 
ககாவாவிற்கு மாற்றினார். 

 1534ல் குஜராதின் பகதுர்ஷாவிடமிருந்து பசீன் பகுதிளயக் ளகப்பற்றினார். வமலும் 1537ல் ளடயூளவக் 
ளகப்பற்றினார். 

 பின்னர் குஜராத்தின் உள்ளூர்த் தளலவர்களிடமிருந்து டாமளனக் ளகப்பற்றிய பின் சால்வசட்ளட 
1548ல் ஆக்கிரமித்தார். 

 இவ்வாறு ப ார்ச்சுக்கீசியர் 16ஆம் நூற்றாண்டில் இந்தியோவின் ரேற்குக் கடற்கக யில் ரகோவோ, 
கடயூ, டோேன், சோல்சசட், பசீன் , சசௌல் ேற்றும் பம்போய் ரபோன்ற பகுதிககைக் ககப்பற்றுவதில் 
சவற்றி சபற்றனர். 

 வங்கோை கடற்கக யில் ஹுக்ளி, சசன்கன கடற்கக யில் சோந்ர ோம் ரபோன்ற பகுதிககைக் 
ககப்பற்றினர். 

 ரபோர்ச்சுக்கீசியர் இந்தியோவில் புககயிகை சோகுபடிகய அறிமுகப்படுத்தினர். 
 ப ார்ச்சுக்கீசியரின் செல்வாக்கினால் கத்ர ோலிக்க கிறித்துவம் இந்தியோவின் கிழக்கு, ரேற்கு 

கடற்கக ரயோ  சில  குதிைளில்  ரவியது. 
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 1556ல் ப ார்ச்சுக்கீசியரால் பைாவாவில் அச்சு இயந்திரம் அகைக்ைப் ட்டது. அச்சு இயந்தி த்தின் 
உ வியோல் ஓர் ஐர ோப்பிய எழுத் ோைர் 1563ல் ரகோவோவில் ‘இந்திய ேருத்துவ  ோவ ங்கள்’ என்ற 
நூகை அச்சிட்டு சவளியிட்டோர். 

 17ஆம் நூற்றாண்டில் ப ார்ச்சுக்கீசிய அதிைாரம்  டிப் டியாை டச்சுவிடம் வீழ்ச்சியகடந்தது. பைலும் 
1739ஆம் ஆண்டில் ப ார்ச்சுக்கீசிய அதிைாரம் பைாவா, கெயூ, டாைன் ஆகியவற்பறாடு 
நின்றுப ானது. 

டச்சுக்கோ ர்கள் 

 ப ார்ச்சுக்கீசியர்ைகைத் சதாடர்ந்து டச்சுக்ைாரர்ைள் இந்தியாவிற்கு வருகை புரிந்தனர். 1602ல் 
செதர்லாந்து ஐக்கிய கிழக்கிந்தியக் ைம்ச னி என்ற நிறுவனம் சதாடங்ைப் ட்டு, கிழக்கிந்திய 
ொடுைளில் வர்த்தைம் செய்ய அரசிடமிருந்து அனுைதியும் ச ற்றது. 

 டச்சுக்கோ ர்கள் இந்தியோவிற்கு வந்  பிறகு அவர்களின் வர்த் க கேயத்க  ேசூலிப்பட்டினம் 
என்ற இடத்தில் நிறுவினோர். 

 பின்னர் கி.பி. 1605ல் ப ார்ச்சுக்கீசியரிடமிருந்து அம் ாய்னாகவ கைப் ற்றி இந்பதாபனசியா தீவில் 
(Spice Island) ஆதிக்ைத்கத நிகலநிறுத்தினர். 

 பைலும் ப ார்ச்சுக்கீசியரிடமிருந்து ொைப் ட்டினத்கதக் கைப் ற்றி, சதன்னிந்தியா-வில் தங்ைகை 
வலிகைப் டுத்திக் சைாண்டனர். 

 ஆரம் த்தில்  ழபவற்ைாடு (Pulicat) டச்சுக்ைாரர்ைளின் தகலெைராை இருந்தது.  
 பின்னர் 1690ல் பழரவற்கோட்டிலிருந்து  கைநகக  நோகப்பட்டினத்திற்கு ேோற்றிக் சகோண்டனர். 
 இந்தியப் சபோருட்கைோன பட்டு, பருத்தி, இண்டிரகோ, அரிசி ேற்றும் அபினி ஆகியகவ 

டச்சுக்கோ ர்கள் வர்த் கம் சசய்  சபோருட்கைோகும். 
 கருப்பு மிைகு ேற்றும் ேற்ற நறுேணப் சபோருட்கள் மீ ோன வியோபோ த்தில் அவர்கள் ஏகரபோக 

உரிகே சபற்றிருந் னர். 
 இந்தியாவில் பழரவற்கோடு, சூ த், சின்சு ோ , கோசிம்பஜோர் , போட்னோ, நோகப்பட்டினம், போைரசோர் 

ேற்றும் சகோச்சின் ரபோன்ற இடங்களில் அவர்கைது முக்கிய வர்த் க கேயங்கள் இருந்தன. 
 ஆங்கில கிழக்கிந்திய ைம்ச னி 17ஆம் நூற்றாண்டு முழுவதும் , டச்சு ைற்றும் 

ப ார்ச்சுக்கீசியர்ைளுக்குப் ப ாட்டியாை இருந்தது. 
 இந்நிகலயில் 1623ல் டச்சுக்ைாரர்ைள் அம் ாய்னாவில்  த்து ஆங்கில வியா ாரிைள் ைற்றும் ஒன் து 

ஜப் ானியர்ைகை இரக்ைமின்றி சைான்றனர். 
 இந்நிைழ்வு டச்சு ைற்றும் ஆங்கிபலயர்ைளிகடபய பைலும்  கைகைகய வைர்த்தது.  
 1759ல் ெகடச ற்ற ச டரா ப ாரில் ஆங்கிபலயர்ைள், டச்சுக்ைாரர்ைகைத் பதாற்ைடித்தனர். 
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 சதாடர்ந்து டச்சு இறுதி வீழ்ச்சிகய எட்டியது. ஒன்றன் பின் ஒன்றாை தனது குடிபயற்றங்ைகை 
ஆங்கிபலயரிடம் இழந்த டச்சு 1795ல் முழுகையாை ஆங்கிபலயரிடம் ஒப் கடத்தது. 

 மிழ்நோட்டில் டச்சுக்கோ ர்கள் 

 1502 முதல்  ழபவற்ைாட்டின் மீது ைட்டுப் ாட்கட ஏற் டுத்திய ப ார்ச்சுக்கீசியர்ைள், டச்சுக்ைாரர்ைைால் 
தங்ைளின் ஆதிக்ைத்கத இழந்தனர். 

  ழபவற்ைாட்டில் டச்சுக்ைாரர்ைள் 1613ல் சைல்டிரியா பைாட்கடகயக் ைட்டினர். இந்தக் பைாட்கட ஒரு 
ைாலத்தில் டச்சு அதிைார கையத்தின் இருப்பிடைாை இருந்தது. 

 அக்ைாலத்தில் பழரவற்கோட்டிலிருந்து கவ ங்கள் ரேற்கத்திய நோடுகளுக்கு ஏற்றுேதி 
சசய்யப்பட்டன. 

 நோகப்பட்டினம், புன்னக்கோயல், ப ங்கிப்ரபட்கட (Porto Novo) கடலூர் ேற்றும் ர வனோம்பட்டினம் 
ஆகியன டச்சுக்கோ ர்களின் ரகோட்கடகள் ேற்றும் ககப்பற்றிய பகுதிகைோகும். 

ஆங்கிரையர்கள் 

 இங்கிலாந்து இராணி எலிெச த் கிழக்கிந்திய ொடுைளுடன் வர்த்தைம் செய்ய ைவர்னர் ைற்றும் 
ைவர்னர் ைற்றும் லண்டன் வர்த்தைர்ைள் நிறுவனத்திற்கு 1600 டிெம் ர் 31 அன்று ஒரு அனுைதிப் 
 ட்டயம் வழங்கினார். 

 அந்த நிறுவனம் (ைம்ச னி) ஒரு ைவர்னர் ைற்றும் 24 இயக்குெர்ைகைக் சைாண்டிருந்தது. 
 1608ஆம் ஆண்டு ஜஹாங்கீர் அகவக்கு ைாலுமி வில்லியம் ஹாக்கின்ஸ் சில ெலுகைைகைப் ச ற 

அனுப்பிகவக்ைப் ட்டார். 
 அவர் சூரத் ெைரில் ஒர் வணிை கையத்கத அகைக்ை அனுைதி பைாரினார். ஆனால் ப ார்ச்சுக்கீசிய 

தகலயீட்டால் ஜஹாங்கீர் அனுைதி வழங்ைவில்கல. ஆகையால் வில்லியம் ஹாக்கின்ஸ் 
ஏைாற்றத்துடன் இங்கிலாந்தி திரும்பினார். 

 இந்நிகலயில் சூரத் அருபை ெகடச ற்ற ைடற்ப ாரில் ஆங்கிலத் தை தி தாைஸ் ச ஸ்ட், 
ப ார்ச்சுக்கீசிய ைடற் கடகயத் பதாற்ைடித்தார். இதனால் ைகிழ்ச்சியகடந்த ப ரரெர் ஜஹாங்கீர், 
1613ல் சூரத்தில் ஆங்கில வர்த்தை கையத்கத அகைக்ை அனுைதித்தார். 

 இது ஆரம் த்தில் ஆங்கிபலயரின் தகலகையைைாை இருந்தது. இந்நிகலயில் 1614ல் பைப்டன் 
நிக்பைாலஸ் டவுண்டன், ப ார்ச்சுக்கீசியகர சவன்றார். 

 இந்த ெம் வங்ைள் முைலாயர் அகவயில் ஆங்கிபலயரின் சைௌரவத்கத அதிைரித்தன. 
 1615ல் ஜஹாங்கீர் அகவக்கு இங்கிலாந்து ைன்னர் பஜம்ஸ் அவர்ைைால் ெர் தாைஸ் பரா 

அனுப்பிகவக்ைப் ட்டார். 
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 அவர் ஆக்ராவில் மூன்றாண்டுைள் தங்கி இருந்தார். 
 மூன்றாம் ஆண்டு இறுதியில் ப ரரெர் ஜஹாங்கீரிடம் இந்தியாவில் வணிைம் செய்யும் உரிகைகயப் 

ச ற்றார். 
 உரிகைகயப் ச ற்ற ெர் தாைஸ் பரா புறப் டும் முன் ஆக்ரா, அைைதா ாத் ைற்றும் புபராச் ஆகிய 

இடங்ைளில் வணிை அகையங்ைகை நிறுவினார். 
 ஆங்கிபலயர்ைள் தங்ைைது முதல் வணிை கையத்கத வங்ைாை விரிகுடா ைடற்ைகரயில் உள்ை 

ைசூலிப் ட்டினத்தில் 1611ல் நிறுவினர். 
 இது பைால்சைாண்டா அரசின் ஒரு முக்கிய துகறமுைைாகும். 1639ல் பிரான்சிஸ் பட என்ற ஆங்கில 

வணிைர் ெந்திரகிரி ைன்னரான சென்னப்  ொயக்ைர் என் வரிடமிருந்து சைட்ராகெ குத்தகைக்குப் 
ச ற்றார். 

 அங்கு ஆங்கில கிழக்கிந்தியக் ைம்ச னி புனித ஜார்ஜ் பைாட்கட என அகழக்ைப் டும் தனது 
புைழ்வாய்ந்த வணிை கையத்கத நிறுவியது. 

 இது ஆங்கிபலயரால் ைட்டப் ட்ட முதல் பைாட்கடயாைவும், கிழக்குப்  குதி முழுகைக்குைான 
தகலகையிடைாைவும் விைங்கியது. 

 இங்கிலாந்து ைன்னர் இரண்டா ொர்லஸ், ப ார்ச்சுக்கீசிய இைவரசி ைாதரிகன திருைணம் செய்து 
சைாண்டார். திருைண சீராை  ம் ாய் தீகவ ப ார்ச்சுக்கீசிய ைன்னரிடமிருந்து ச ற்றார். 

 1668ல் ஆங்கில கிழக்கிந்திய ைம்ச னி ஆண்டுக்கு 10  வுண்டுைள் குத்தகை சைாடுத்து  ம் ாய் 
தீகவ ைன்னர் இரண்டாம் ொர்லசிடமிருந்து ச ற்றது. 

 1690ஆம் ஆண்டு சுதாநுதி என்ற இடத்தில் ஜாப் ொர்னாக் என் வரால் ஒரு வர்த்தைகையம் 
நிறுவப் ட்டது. 

 சுதாநுதி, ைாளிைட்டம் ைற்றும் பைாவிந்தபூர் ஆகிய மூன்று கிராைங்ைளின் ஜமீந்தாரி உரிகைகய 
1698ல் கிழக்கிந்திய ைம்ச னி ச ற்றது. இந்த மூன்று கிராைங்ைள் பின்னாளில் ைல்ைத்தா ெைரைாை 
வைர்ச்சி ச ற்றது. 

 1696ல் சுதாநுதியில் வலுவான ஒரு பைாட்கட ைட்டப் ட்டது. அது 1700ல் வில்லியம் பைாட்கட என 
அகழக்ைப் ட்டது. 

 1757ல் பிைாசிப் ப ார் ைற்றும் 1764ல்  க்ொர் ப ாருக்குப் பிறகு ஆங்கில கிழக்கிந்தியக் ைம்ச னி ஓர் 
அரசியல் ெக்தியாை ைாறியது. 

 இந்தியா 1858 வகர ஆங்கில கிழக்கிந்திய ைம்ச னி ஆட்சியின் கீழ் இருந்தது. 1858க்குப் பிறகு 
இந்தியா ஆங்கில அரசின் பெரடி ைட்டுப் ாட்டின் கீழ் வந்தது. 

ரடனியர்கள் 
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 சடன்ைார்க் அரெர் ொன்ைாம் கிரிஸ்டியன் 1616 ைார்ச் 17ல் ஒரு  ட்டயத்கத சவளியிட்டு படனிஷ் 
கிழக்கிந்திய நிறுவனத்கத உருவாக்கினார். 

 அவர்ைள் 1620ல் தரங்ைம் ாடி (தமிழ்ொடு), 1676ல் செராம்பூர் (வங்ைாைம்) ஆகிய இடங்ைளில் 
குடிபயற்றங்ைகை நிறுவினர். 

 செராம்பூர், படனியர்ைளின் இந்தியத் தகலகையிடைாை இருந்தது. படனியர்ைள் இந்தியாவில் 
தங்ைகைப்  லப் டுத்திக் சைாள்ைத் தவறி விட்டனர். எனபவ 1845ல் படனியர்ைள் இந்தியாவிலிருந்த 
தங்ைள் குடிபயற்றங்ைள் அகனத்கதயும் ஆங்கில அரசுக்கு விற்றனர். 

   ங்கம்போடிகய ரடனியர்கள் டோனஸ்சபர்க் என அகழத் னர். சீகன்போல்கு என்பவக  
சடன்ேோர்க்கின் அ சர் இந்தியோவிற்கு அனுப்பினோர். அவர்   ங்கம்போடியில் ஒரு அச்சுக் 
கூடத்க  நிறுவினோர். 

பிச ஞ்சு 

 பிசரஞ்சுக் கிழக்கிந்திய நிறுவனம், ைன்னர் 14ம் லூயியின்  அகைச்ெரான ைால் ர்ட் என் வரால் 
1664ல் உருவாக்ைப் ட்டது. 

 1667ல் பிரான்ைாய்ஸ் ைபரான் தகலகையின்கீழ் ஒரு குழு இந்தியாவிற்கு  யணம் பைற்சைாண்டது.  
 வியா ாரத்திற்ைாை இந்தியாவிற்கு வருகை தந்த ஐபராப்பிய ொடுைளுள் ைகடசி ஐபராப்பிய ொடு 

பிரான்சு ஆகும். 
 இந்தியாவில் முதல் பிசரஞ்சு வணிை கையத்கத ைபரான் என் வர் சூரத் ெைரில் நிறுவினார். 
 1669-ல் ைார்ைாரா என் வர் பைால்சைாண்டா சுல்தானின் அனுைதி ச ற்று பிரான்சின் இரண்டாவது 

வர்த்தை கையத்கத ைசூலிப் ட்டினத்தில் நிறுவினார். 
 1673ல் பீஜப்பூர் ஆட்சியாைர் செர்ைான் பலாடிக்கு வழங்ைப் ட்ட ைானியத்தின் கீழ் , ைார்ட்டின் 

என் வர்  ாண்டிச்பெரியில் குடிபயற்றத்கத நிறுவினார். 
  ாண்டிச்பெரி இந்தியாவின் மிை முக்கியைான ைற்றும் வைைான பிசரஞ்சுக் குடிபயற்றைானது. 
  ாண்டிச்பெரியில் செயிண்ட் லூயிஸ் எனப் டும் பைாட்கடகய பிரான்ைாய்ஸ் ைாட்டின் ைட்டினார். 
 வங்ைாைத்தின் முைலாய ஆளுெரான செயிஸ்டைானின் அனுைதி ச ற்று 1673ல் பிசரஞ்சு 

கிழக்கிந்தியக் ைம்ச னி ைல்ைத்தாவுக்கு அருபை ெந்திரொகூர் என்ற ெைகர நிர்ைாணித்தது. 
 பிசரஞ்சுக் கிழக்கிந்திய நிறுவனம் இந்தியாவில்  ல்பவறு இடங்ைளில் வர்த்தை கையங்ைகை 

நிறுவியது.குறிப் ாை ைடபலாரப்  குதிைைான ைாஹி, ைாகரக்ைால்,  ாலபொர் ைற்றும் ைாசிம்  ொர் 
ப ான்ற இடங்ைள் முக்கியைானகவயாகும். 

 1742ல் பிசரஞ்சுக் கிழக்கிந்திய ைம்ச னியின் ஆளுெராை பஜாெப் பிராங்ைாய்ஸ் டியூப்பை என் வர் 
நியைனம் செய்யப் ட்டார். 
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 அவரது நியைனத்தின் மூலம் ச சரஞ்சு அதிைாரம் பைலும்  லப் டுத்தப் ட்டது. அவருக்குப் பின் 
 ாண்டிச்பெரின் பிசரஞ்சு ஆளுெராை டூைாஸ் அனுப் ப் ட்டார். 

 தூ க்கிழக்கு நோடுகளுடன் வணிகம் சசய்யும் ரநோக்கில் 1731ல் ரஜோ ன்பர்க் என்பவர் சுவீடன் 
கிழக்கிந்திய கம்சபனிகய நிறுவினோர். டச்சு கிழக்கிந்திய கம்சபனி ேற்றும் ஆங்கிை 
கிழக்கிந்திய கம்சபனியின் சவற்றி சுவீடன் கிழக்கிந்திய கம்சபனியின் ர ோற்றத்திற்கு 
ஊக்குவிப்போக இருந் து. 

முடிவுக  

 ப ார்ச்சுக்கீசியர்ைள், டச்சுக்ைாரர்ைைால் முறியடிக்ைப் ட்ட பின்னர் ஆங்கிபலயரால் 
சவளிபயற்றப் ட்டனர். அதன்பின் இந்தியாவில் பிசரஞ்சுக்ைாரர்ைள், வர்த்தைம் ைற்றும் அரசியல் 
ஆதிக்ைப் ப ாட்டியில் ஆங்கிபலயகர எதிர்சைாள்ை பவண்டியிருந்தது.  

 பிசரஞ்சுக்ைாரர்ைள் வர்த்தைத்கதப் புறக்ைணித்து இந்தியா ைற்றும் பிற ஐபராப்பிய ொடுைளுடன் 
ப ாரில் ஈடு ட்டனர். 

 அதன் விகைவாை ஆங்கிபலயருடன் ெகடச ற்ற மூன்று ைர்ொடைப் ப ார்ைளும் பிரான்கெ 
ெலிவகடயச் செய்தன. இது ஆங்கிபலயரின் பிராந்திய விரிவாக்ைத்திற்கு புத்சதழுச்சிகயக் 
சைாடுத்தது. ப ார்ச்சுக்கீசியர்ைள், டச்சு, படனிஷ் ைற்றும் பிசரஞ்சு ஆகியவற்றின் மீதான 
ஆங்கிபலயரின் சவற்றிக்கு ஆங்கிபலயரின் வணிை ரீதியான ப ாட்டி, உயர்ந்த தியாைம், அரசின் 
ஆதரவு, ைடற் கட பைலாதிக்ைம், பதசிய தன்கை ைற்றும் ஐபராப் ாவில் அவர்ைளின் அதிைாரம் 
ஆகியன ைாரணைாயின. 
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