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பதிப்புலர  
வரைாறு கடந்ெ காைத்லெக் காட்டும் ஓர் ஓவியம். அந்ெ ஓவியம் உருப்வபறச் 

வசந்நீலரயும் ,  கண்ணீலரயும் ,  ெலசலயயும் ,  எலும்லபயும் ,  ஈந்ெ மனிெர்களின் 
நிலைவு ,  நிகழ்காை வளர்ச்சிக்கும் ,  எதிர்காை ஏற்றத்திற்கும் வழி காட்டும் 
சிந்ெலைலயப் பிறப்பிக்கும் சீரிய ென்லமயது. 

ஆதிக்கம் வகாண்ட நாடு அறிவுத் வெளிவு வபறவும் ,  அடிலமப்பட்ட நாடு 
விடுெலை வபறவும் ,  விடுெலை வபற்ற நாடு முன்னைாக்கிச் வசல்ைவும் ,  வரைாறு 
னெலவ. 

இைங்லகத் தீவின் கடந்ெ காைம் வபாற்காைமாயிருந்ெது ;  பின்ைர் அதில் 
புழுதி படிந்ெது ;  பலடவயடுப்புப் புயல்கள் பை நிகழ்ந்ெை ;  அயல் கைாச்சார 
வவள்ளங்கள் எழுந்ெை. அத்ெலைக்கும் சமாளித்து இன்று எழுந்து நிற்கிறது 
இைங்லக. 

அந்ெக் கடந்ெ காைத்லெப் பகுதி பகுதியாகப் பிரித்து வவளியிடுகினறாம். 
முெல் வவளியீடு ,  "னபார்த்துக் கீசர் காைம்- 1505- 1657” கடந்ெ ஆண்டு 
வவளிவந்ெது.  

இந்ெ இரண்டாம் பகுதி - ஒல்ைாந்ொர் காைம் - ( 1658-1796) ,  அவர் காைத்து 
வரைாற்றிலை விளக்குகிறது.  

இந்நூைாசிரியர் ,  மட்டுநகர் வித்துவான் F. X. C. நடராசா அவர்கலளப் பற்றி 
நாம் அதிகம் கூறத் னெலவயில்லை. 

பள்ளி மாணவர் மட்டுமல்ைாது ,  யாவரும் படித்துப் பயன்வபறத் ெக்க நூல் 
இது ,  என்பது எம் கருத்து. 

- பதிப்பாளர்கள்.  
  



முன்னுலர  
இைங்லகச் சரித்திரத்தில் னபார்த்துக்கீசர் காைம் நூல் வடிவத்தில் 

வவளிவந்ெது. வொடர்ந்து ஒல்ைாந்ெர் காைமும் வவளிவருகின்றது. ஆசிரியருக்கும் 
மாணாக்கருக்கும் பயன்படு முலறயில் எழுெப்பட்டிருக்கிறது. இெலையும் 
பாடசாலைகள் வரனவற்கும் என் பதில் ஐயமில்லை. 

இவ்வலக நூல்கலள எழுதுவெற்கு எழுத்துப் பயிற்சி னவண்டுமன்னறா !  
ஆசிரியராக அமர்ந்து பாடம் படிப்பிப்பது னவறு ;  படிப்பிப்பைவற்லற நூல் 
வடிவமாக எழுதுவது னவறு ;  இருபது வருடங்களுக்கு னமல் ஆசிரியைாயிருந்னென் 
எனினும் எழுதிப் பழகும் முயற்சியில் அவ்வளவு தூரம் அனுபவப் படவில்லை. 
எழுதும் முயற்சி பின் வந்ெனெ. இெற்குக் காரணகர்த்ொ ஒருவர் உளர். “திைகரன்” 
ஆசிரியர் ,  என்னுற்ற நண்பர் பண்டிெர். னவ. க. ப. நாென் அவர்கள் ,  
“திைகர”னுக்குக் கட்டுலர எழுதிப் பயிற்சி வபறுமாறு பணித்ெைர். அவ்வாறு வபற்ற 
பயிற்சியின் காரணமாகனவ நூல்கள் எழுெத் துணிந்னென். னமலும் இந்நூலில் 
வந்துள்ள பை விடயங்கள் திைகரனில் வந்துள்ளை. 

ஆகனவ “இைங்லகச் சரித்திரம்-ஒல்ைாந்ெர் காைம்"  என்னும் இந்நூல் 
பண்டிெர் தி. னவ. க. ப . நாென் அவர்கவின் னபரில் வழங்குவொக”  

என்று ஆசித்து அன்ைாருக்னக இந்நூலை உரிலமயாக்குகின்னறன். இன்னும் 
அவருக்கு எைது மைமார்ந்ெ நன்றிலயயும் வணக்கத்லெயும் வெரிவித்துக் 
வகாள்ளுகின்னறன். மாணாக்கருக்குப் பயன்படு முலறயில் எழுெப்பட்டிருக்கும் 
இந்நூலை ஆசிரியர்கள் ஏற்றுக்வகாண்டு திருத்ெக் குறிப்புகள் எழுதி அனுப்பி 
அடினயலை ஊக்குவிக்குமாறு னவண்டி நிற்கின்னறன். 

53, மத்திய வீதி.மட்டு நகர் ,  18- 10-255.  
F :  X. G. நடராசா. 



வபாருளடக்கம் 
 

I .  ஐக்கிய கிழக்கு இந்திய வர்த்ெக சங்கம்  
I I .   I I-ம் இராசசிங்கனின் உள்ளூராட்சி முலறகள் ,   னவற்றரசுகளுடன் 

வசய்துவகாண்ட வொடர்புகள்.  
I I I .  I I-ம் இராசசிங்கனின் இறுதிக் காைம் , அரசனின் பிரொனிகளுக்கும் 

ஒல்ைாந்ெருக்கு மிலடயில் ஏற்பட்ட சமரசம்.  
IV. I I-ம் விமைெரும சூரியன் 1687-1706,  ஒல்ைாந்ெர் மாட்டில் அரசனின் 

வினராெ மைப்பான்லம.  
V. சிறி வீர நனரந்திர சிங்கன் 1706-1739 
VI . இைங்லக அரசர் பரம்பலரயில் மாற்றம் சிறி விசய இராசசிங்கன் 1739-

1747 
VII .  கீர்த்தி சிறி இராசசிங்கன் 1747-- 1782 
VII I .  ஒல்ைாந்ெரின் பரிபாைை முலற 1698-1796 
IX. ஒல்ைாந்ெ னெசாதிபதிகள் 1640-1796 சமூக சமய பண்பாட்டு 

அபிவிருத்திகள்  
  



உசாவிய நூல்கள் 
 
1 .  History of Ceylon for Schools .  
 - Fr . S . G. Perera S . J .  
2. Ceylon and The Hollanders,  1658 -1796.  
 -P . E . P ieris .  
3. The Dutch in Ceylon--R. G. Anthonisy .  
4. Ceylon under the Bri t ish Occupati on.  
 1795-1833-Colvin R. DeSi lva.  
5. The Ceylon Antiquary and Literary Register .  
6. Robert Knox.  
7. Royal Asiat ic Society -Ceylon Branch Journals .  







 
VEREENIGDE OOST-INDISCHE COMPAGNIE  

UNITED EAST INDIA COMPANY.  
ஐக்கிய கிழக்கு இந்திய வர்த்ெக சங்கம் 

ஐக்கிய கிழக்கு இந்திய வர்த்ெக சங்கம் 1602-ம் ஆண்டில் ஆரம்பமாயது. 
இஃது ஒல்ைாந்ெரால் கீலழத் னெச வியாபாரத்லெ அபிவிருத்தி வசய்வென் 
வபாருட்டு ஏற்படுத்ெப்பட்டது. வபல்சிய னெசம் ஒருகாைத்தில் ஒல்ைாந்து ,  வபல்சியம் 
எை இரு இராச்சியப் பிரிவுகளாக விருந்ெது. இலவ முற்காைத்தில் பள்ளப் பிர 
னெசங்கள் என்ற கருத்தில் வநெர்ைாந்து எைப்பட்டை. உனராலமச் 
சக்கராதிபத்தியம் வீழ்ச்சியுற்ற பிற்பாடு அென் அரசியல் வபாறுப்பற்ற பை 
அரசாங்கங்களாகப் பிரிந்து ,  பிரபுக்கள் ,  சிற்றரசர்களால் ஆளப்பட்டு வந்ெது. 15-



ம் நூற்றாண்டில் பார்கண்டி பட்டவர்த்ெை பிரபுவால் ஒன்று னசர்க்கப்பட்டுப் பின் 
உரிலமப் பிரகாரம் அவுத்திரிய அரசால் பரிபாலிக்கப்பட்டு வந்ெது. பின்பும் விவாக 
உரிலமகளால் இசுப்பானிய அரசுடன் னசர்ந்ெது. இங்கிைாந்து னமரி இராணிலய 
வதுலவ வசய்து இசுவபயின் ஆட்சி புரிந்ெ I I-ம் பிலிப்பின் 
ஆட்சியிைடங்கியிருந்ெது. இதுகாைத்தில் சமயப் புரட்சிகளால் கைவரப்பட்டு நின்ற 
வநெர்ைாந்து னெசம் பிலிப்பின் ஆட்சியால் விைகி வட பகுதியில் வசித்ெ மறுெலித்ெ 
கிறித்ெவர்கள் ஒறஞ்சு நாட்டு உவில்லியம் என்பான் ெலைலமயில் ெங்கலள 
ஐக்கியப்படுத்தி "ஒல்ைாந்து" -Holland என்ற னெசப் வபயருடன் ஆட்சி 
புரியைாயிைர். வென் பகுதி வபல்சியம் என்ற னெசப் வபயருடன் ஆட்சி ஏற்படுத்திக் 
வகாண்டது. 

சுயாதீைம் வபற்ற ஒல்ைாந்ெர் வாளாவிருந்ெைரல்ைர். “முயற்சி திருவிலை 
ஆக்கும்” என்பெற்கிணங்க திலரகடனைாடித் திரவியம் னெட முயன்றைர். 
இதுவலரயும் ஐனராப்பா நாடுகளுக்கு வியாபாரப் வபாருட்கலளக் வகாண்டுவந்து 
னசர்க்க இவர்களுலடய கப்பல்கனள உெவி வசய்ெை. சுயராச்சியம் வபற்றதும் 
இவர்கலள முன்னைறவிடாது ெடுக்க முயன்றைர் பைர். இசுப்வபயின் னெசத்து 
அரசன் பிலிப்பு I I  னபார்த்துக்காலுக்கும் அரசைாகி அவர்கலள ஒல்ைாந்ெருடன் 
னசர்ந்து வியாபாரஞ் வசய்யவிடாது ெடுத்து நின்றைன். ஆங்கினைய கப்பற் 
வகாள்லளக்காரர்கள் இவர்கள் கப்பல்கலளச் சூலறயாடிைர். இவ்விெ 
சூழ்ச்சிகளால் இடரூண்ட ஒல்ைாந்ெர் சலிப்பலடயாது உற்சாகம் வபற்றவராய் ொனம 
னநரில் கிழக்கிந்திய நாடுகளுக்குச் வசன்று வியாபாரப் வபாருள்கலளக் வகாண்டுவர 
அவாவி நின்றைர். இவ்விெ மைக் கிளர்ச்சியிைால் உந்ெப்பட ஒல்ைாந்ெ 
வியாபாரிகள் பைர் வியாபாரச் சங்கவமான்லறத் ொபித்ெைர். “தூரனெச வியாபார 
சங்கம்” எைப் வபயரிட்டைர். 1595-ம் ஆண்டு இச்சங்கம் 250 மனிெருடன் 



நான்கு கப்பல்கலளக் கீலழத் னெசங்களுக்கு அனுப்பியது. கப்பற்குழாம் 
வகாறணலிசு ஊெமன் என்பான் ெலைலமயில் பிரயாணமாகி யாவா தீவுகலள 
யலடந்து ஏராளமாை வாசலைத் திரவியங்களுடன் இரு வருட முடிவில் ொய்நாடு 
அலடந்ெது. இச் சங்கத்தின் வவற்றிலயக் கண்ட மற்லறய மக்கள் ெனிப்பட்ட 
வவவ்னவறு வியாபாரச் சங்கங்கலளத் ொபித்ெைர். சங்கங்கள் எல்ைாம் 
வியாபாரத்தில் ஈடுபடனவ எதிரிகளின் மிகு வவறுப்லபப் வபற ,  இச் 
சங்கங்களுக்வகல்ைாம் ெங்கள் வியாபார நன்லம னநாக்கி ஒன்றுனசர னவண்டிய 
நிர்ப்பந்ெம் ஏற்பட ைாயிற்று ;  ஒன்றாய்ச் னசர்ந்ெை. அச் சங்கனம இந்ெ (V. O. 
C. )  ஐக்கிய கிழக்கு இந்திய வர்த்ெக சங்கம் ( 1602 ) .  இச்சங்கம் அரசாங்கத்தின் 
ஆெரலவயும் வபற்றது. கிழக்கிந்திய வர்த்ெகத் ெனியுரிலமயும் இெற்கு 
அளிக்கப்பட்டது. அமஸ்ரடாம் ,  சீைந்து ,  இவடல்வற்று ,  உவறாற்றடாம் ,  காடன் ,  
என்ைவசன் என்ற இடங்களின் உள்ளூர் ஆட்சிச் சலபகளாற் வெரிவு 
வசய்யப்வபற்ற பதினைழு முகாலமத் ெலைவர்களால் இச் சங்கம் நடாத்ெப்பட்டது. 
பிரபுக்க வளைப்பட்ட இத் ெலைவர்கனள சங்கத்தின் அலுவல்கலளக் வகாண்டு 
நடாத்தி இந்திய மகா னெசாதிபதி ,  ஆனைா சலைச் சலபயிைர் இவர்கலள நியமித்து 
வந்ெைர்.  

ஒல்ைாந்ெ அரசாங்கம் இச் சங்கத்தில் லவத்ெ ஆெரவின் னபரால் அளித்ெ 
அதிகாரங்களாவை: 

I .  இந்திய அரசர்களுடன் உடன்படிக்லக ஒப்பந்ெஞ் வசய்து சண்லட 
வசய்யும் அதிகாரம்.  
I I .  ஆங்காங்கு னகாட்லட கட்டும் அதிகாரம்.  
I I I .  னபார் வீரர்கலளத் திரட்டு மதிகாரம்.  
IV.  னசைாதிபதி முெலிய உத்தினயாகங்கலளக் வகாடுத்துச் னசலைலய 



நிர்வகிக்கும் அதிகாரம்.  
ஆைாலும் இச்சங்கத்தில் னசர்ந்னொர் யாவரும் ஒல்ைாந்ெ அரசுக்னக 

பிரமாணிக்க முள்ளவவரைச் சத்தியஞ் வசய்ெல் னவண்டும். 
1610-ம் ஆண்டில் இச்சங்கத்தின் முெற்னெசாதிபதி ,  கீலழத் னெசங்கலள 

நிர்வகிக்க நியமிக்கப்பட்டைர் எனினும் 1619னைொன் பத்னெவியாவிற் 
ெலைலமத்ொைம் ஏற்பட்டுப் பின் 1640னைொன் இைங்லகயிற் ென் வசல்வாக்லக 
நிலைநாட்ட ைாயிற்று. 1658ல் னபார்த்துக்கீசர் ஆளுலகயிலிருந்ெ இைங்லகக் 
கலரனயாரங்கலள வவற்றி வகாண்டு ெங்கள் ஆட்சிலய அங்கு வசலுத்ெ ைாயிைர். 
கண்டியில் I Iம் இராசசிங்கன் ஒல்ைாந்ெரின் நடவடிக்லககலளத் ெடுக்க 
இயைாெவைாய் இைங்லகயின் மத்திய பகுதிகலள ஆண்டுவந்ெைன். 
னபார்த்துக்கீசலர இைங்லகயாற் துரத்ெ ஒல்ைாந்ெருக்குத் துலண வசய்ொனில்லை 
வயனினும் அனுசரலணயா யிருந்ெைன் இராச சிங்கன். ஆைால் னபார்த்துக்கீசர் 
னொல்வியுற்றலெ அறிந்ெதும் அவர்களுக்கு உபகாரியாகவு மிருந்ெைன். 
அரசனின் னபாக்கு ஒல்ைாந்ெருக்கு அறனவ பிடிக்கவில்லை வயனினும் மிகவும் 
சாவொைமாக நடந்து வகாண்டைர். கலரனயாரக் னகாட்லடகளில் னசலவ புரியும் 
னபார்வீரர்களின் வசைவுகலள அரசனை வகாடுத்ெைன் எனினும் ஆட்சி 
ஒல்ைாந்ெர்வசனம யிருந்ெது. னகாட்லடகலளத் ென் வசமாக்க அரசன் 
விரும்பிைன். ஒல்ைாந்ெனரா அவற்லற ஒப்பலடக்க எப்னபாொயினும் மைம் 
ஒப்பிைரல்ைர் ;  என்றாலும் அரசன் னகட்கும்னபா வெல்ைாம் னகாட்லடகள் 
அரசனுக்னக வசாந்ெமாைலவ வயைச் வசால்லி வந்ெைர். இைங்லகச் சக்ரவர்த்தி 
ொனை வயன்று மமலெ வகாண்ட இராசசிங்கனுக்கு எழுதும் நிருபங்களி வைல்ைாம் 
மகிலம வபாருந்திய சக்கரவர்த்திவயன்றும் ொமவனுக்கு அடிபணிந் 
திருப்பொகவும் ,  அவன் குலடக்கீழ் ொமிருப்பொகவும் மாரிசமாய் எழுதிக் 



வகாள்வர். வசௌக்கியப் பிரியைாை அரசனும் இவற்றில் திருப்தி யலடந்ெவைாய் 
அவர்கள் னமல் ஆக்குனராச மற்றவைா யிருந்ெைன். வனயாதிப திலச 
யலடந்துவரும் அரசன் காைஞ்வசல்ைத் ொம் இைங்லக முழுவலெயும் 
லகப்பற்றிக்வகாள்ளைாவமன்ற பகற்கைவுடன் அரசன் எவ்வளவு இறுமாப்பாய்ப் 
னபசிைாலும் எம்மட்டு உொசீைத்துடன் நடத்திைாலும் பணிந்து வணங்கி மாசாைப் 
பூலைனபால் ஒல்ைாந்ெர் காரியத்தில் கண்ணும் கருத்துமா யிருந்ெைர்.  

வகாழும்பு ,  யாழ்ப்பாணம் ,  காலி ,  மாத்துலற இவற்லற ஒல்ைாந்ெர் 
ெம்மாதீைத்தில் லவத்திருந்ெைர். “பத்னெவிய கட்டலளகளுக் கிணங்கவும் 
ஒல்ைாந்ெர் சட்டங்கலள அனுசரித்தும் னெசவழலமக்கு ஒப்பவும் பரிபாைைஞ்” 
வசய்ெைர்.  

வினசட குறிப்பு: 
I .   ஐனராப்பாவில் ஒல்ைாந்ெ அரசு ஏற்பட்ட வரைாறு.  
I I .  ஒல்ைாந்ெர் கீலழத்னெச வர்த்ெக சங்கத் லெத்ொபித்ெல்.  
I I I .  இராசசிங்கன் I I  ,  ஒல்ைாந்ெர் இவர்களின் நிலைலம.  
பரீட்லச வினுக்கள்: 
1 .  ஒல்ைாந்ெ அரசு கீலழத்னெச வர்த்ெக சங்கத்திற்கு அளித்ெ 
அதிகாரங்கள் எலவ? 
2.   V.O.C. இென் வரைாற்றிலைத் ெருக. 
3.  இராசசிங்கன் ஒல்ைாந்ெலர வவறுத்ெனென்.  
 

II 

 



I I-ம் இராசசிங்கனின் உள்ளூராட்சி முலறகள் 
னவற்றரசுகளுடன் வசய்துவகாண்ட வொடர்புகள். 

 
இராசசிங்கன் ஒல்ைாந்ெரால் அணாப்புண்டும் ெைது சைங்களால் 

வவறுக்கப்பட்டும் எவ்வழி னபாவவென்று மறியாது ென்னுயிர்க்கு எப்னபாதும் 
ஆபத்து விலளயுவமன்ற அச்சத்துடன் அந்நிய வமய்க்காப்பாளர் கட்டுக்காவலில் 
சீவித்து வந்ெைன். ஒல்ைாந்ெனராடு வர்த்ெகஞ் வசய்யப்படாவெை உறுதியாகக் 
கட்டலளயிட்டுத் ென் னெசத்திற் புகும் அந்நியர் யாவலரயும் வவளிப்னபாகாெபடி 
சிலற வசய்து ,  ென்ைாட்டில் மை ஆத்திரங்வகாண்டிருந்ெ பிரலசகள் மைலெ 
னமலும் கவலையுறச் வசய்யும்படி யாதும் பயன்ெராெ வியர்த்ெமாை னவலைகளில் 
இலடயறாது அமர்ந்திருக்கச் வசய்ொன். னவண்டாெலெக் கட்டுவதும் புதியலெ 
இடிப்பதுமாய் மக்கள் மைது அலுக்கவும் சலிக்கவும் ெக்கொய் அவர்கலள நடத்தி 
வந்ொன். ஈட்டிமவரிப் வபாருள்கள் பண்ட சாலையில் உக்கிக்கிடக்க விட்டைன். 
ென்னுயிர்க்கு விலையம் எதுவிெனமா விலளயும் என்ற அச்சத்ொல் ஊர்னொறும் 
உழன்று திரிந்ொன். ஒருகால் வசங்கடகை நகரியிலும் மறுனபாது நிைாம்லபயிலும் 
அப்பால் அங்குறாங்கட்லடயிலுமாகச் சுற்றி மாறி வசித்ொன். 

1664-ல் னொற்றிய வால்வவள்ளியால் இக்குரூரைாை அரசலை 
நாட்டிலிருக்கவிட்டால் நாசம் வரத்ெப்பாவெை அபிப்பிராயப்பட்ட பிரலசகள் 
யானபரும் அவனுயிலரப் பறிக்கச் சர்வப்பிரயத்ெைஞ் வசய்ெைர். திசாதிபதிகள் 
சிைரின் னசர்க்லகனயாடு சதிகாரர் அர்த்ெ இராத்திரியில் நிைாம்லபயில் அரசன் 
மலைலய வலளந்து காவைாளலரக் வகான்று அரசனுயிலரப் பறிக்க 
எத்ெனிக்லகயில் அரசன் ென் துலணவீரரின் உெவியால் உயர்ெப்பிச் 



சத்துருக்கலள முன்னைறவிடாது ெடுத்துப் பைார்பற்றி விடியுமுன் மடமகா 
துவலரக்குச் சமீபமாகவுள்ள கனைொ என்னுமிடத்திற் னபாவயாழித்துக் வகாண்டான். 

மைச் னசார்வுற்ற கைகக்காரர் அரசன் மகலைச் சிம்மாசைத்திலிருத்ெ 
எண்ணித் ென் ொயுடன் கண்டியில் வசித்திருந்ெ அவலைக் லகப்பற்றும்படி 
வசங்கடகை நகரிக்குச் வசன்றார். இலளஞலை அவன் திரளாை கும்பலைக்கண்டு 
பயப்பிராந்தி வகாண்டவைாய் யாதும் னபச இயைாது நின்றைன். சிம்மாசைத்தில் 
அவலையிருத்ெ முயற்சி வசய்கிறார்கவளன்பலெக் கண்ட அரசன் சனகாெரி 
இலளஞலைக் வகாண்டு வசன்று ெகப்பனிடம் ஒப்பலடத்ெைள். 

இஃதிவ்வாறாக இது வசய்வனொ அது வசய்வனொ என்று திட்டஞ் வசய்து 
வகாள்வெற்கு மைவமாப்பிக் வகாள்ள இயைாெ கைகக்காரர் ஒருவர் மற்வறாரு 
வருயிலரச் சாடிைர். இவ்னவலள அரசன் கைகக்காரர் ெலைவைாய 
அம்பன்னவைாறாைா என்பாலைச் சிலறயாக்கி அவலைச் சித்திரவலெ வசய்யுமாறு 
ஒல்ைாந்ெரிடம் ஒப்பலடத்ெைன். 

இனெ காைத்தில் இந்தியாவிலிருந்து வந்ெ பக்கீர் ஒருவன் ொன் பை 
அற்புெங்கள் வசய்வொகச் சைங்கலள ஏமாற்றி வசங்கடகை நகரியிற் வபருங் 
வகாந்ெளிப்லப உண்டாக்கிைான். இத்னொடு சைங்களிற்பைர் ,  “இந்ெப் பக்கீர் 
னகாலவக் வகாளித் னொடிய அரசனின் சனகாெரைாகிய விசயபாைனின் புத்திரன்” 
என்று கூறி அவலை அரசைக்க முயன்றைர். அரசன் அவலைப் பிணித்து 
விைங்கிடுமாறு கட்டலள பிறப்பிக்க ,  பக்கீர் பஞ்சாய்ப் பறந்து ஒல்ைாந்ெலர 
அலடந்ெைன். னவண்டும் னவலளயில் அரசனுக் வகதிராகக்லகத் னெங்காய் னபால் 
உபகாரமாவாவைை நிலைத்ெ ஒல்ைாந்ெர் அவலை வவகு உபசாரத்துடன் 
வரனவற்றைர். அற்புெவரத்ென் எைச்சைங்கள் இவன் முன்னும் பின்னும் 
வொடர்ந்து திரியனவ ஒல்ைாந்ெர் இவலைக் காவலில் லவக்க யத்ெனித்ெ னபாது ,  



திரும்பிக் கண்டிக் னகாடிைன். அங்கு அரசனின் வாளுக்கிலரயாகிைன்.  
அரசன் ென் பிரலசகனளாடு மாத்திரமன்றி நாயக்க வம்மிசெத்ெவராை ென் 

இைசைத்னொடும் வவகுபலகலம யுலடயவைாைான். அரசனின் னபாக்கு வாக்கு 
யாவர்க்கும் வவறுப்புக் வகாடுத்ெது. யாவரும் அவனுயிலரக் கவர்வதில் வபரு 
முயற்சிகள் வசய்ெைர் ,  இெைால் அரசனுக்கு யாவர் னமலும் சந்னெகமுண்டாயது. 
ஆகனவ வசங்னகானைாச்சாது எடுத்ெெற் வகல்ைாம் வானளாச்சி நின்றான். 
ஒல்ைாந்ெரும் மறுபக்கத்தில் எல்லைப்புறங்க வளல்ைாம் மக்களுக்கு வவகு 
இலடயூறுகள் விலளத்து நின்றைர். நாயக்க வம்மிசத்திைர் ஆங்கினையர் சார்லப 
நாடிைர். ஒல்ைாந்ெலர வவறுத்ெைர். அரசனின் மலைவி மக்கள் இைசைங்கள் 
யாவரும் மதுலர நாயக்க வம்மிசத்ெ வருடன் வொடர்பு பூண்டவராய் வாழ்ந்து 
வந்ெைர்.  

பதிலறாம் நூற்றாண்டளவில் ஐனயாப்பாவின் னமற்குப் பாகத்திலுள்ள 
னெசங்கவளல்ைாம் இைங்லகக் கறுவாவுக்கு னநர்நிகரில்லை வயன்றும் 
அெலைெற்கு என்ை விலையும் பாணிக்கைாவமன்வறண்ணி யிருந்ெைர். அெைால் 
அவ்வர்த்ெகத்தி லீடுபட்ட னபார்த்துக்கீசர் வசல்வப் வபருக்கும் அவலரத் வொடர்ந்ெ 
ஒல்ைாந்ெர் ஈட்டிய வசல்வப் வபருக்கும் கண்ட இெர ஐனராப்பியர் ெமக்குமிதினைார் 
பாத்தியம் ஏன் இருத்ெைாகாவென் வறண்ணியவராய் ஆங்கினையர் ,  பிரான்சர் ,  
னெனியர் முெைானைார் கீலழத் னெசவர்த்ெக சங்கங்கலள நிறுவைாயிைர்.  

பிராங்னகாயி கறூன் என்னும் பிரான்சிய வைாருவன் ஒல்ைாந்ெனராடு னசர்ந்து 
வநடுங்காைமாய் வியாபாரஞ் வசய்து வந்ெைன். இவன் ஒல்ைாந்ெரின் வியாபார 
அபிவிருத்திக்கு மிகவும் துலண புரிந்ெவன். 1664-ம் ஆண்டில் ,  பிறர் அடிக்கும் 
வகாள்லளயில் பிரான்சியரும் ஏன் பங்கு வபறக் கூடாடவெைச் வசால்லி பிரான்சிய 
வர்த்ெக சங்கத்ொரிடஞ் வசன்று இைங்லகயில் வர்த்ெக ொபைம் நிறுவுவெற்காக 



ஓர் துலற முகத்லெப் பிடிக்க னவண்டுவமன்றும் அெற்குத் ொன் உெவி 
வசய்வொகவும் வெரிவித்து நின்றைன். சங்கமும் அெற்கிணங்கி டிைானக 
என்பாலைத் ெளபதியாக்கி ஓர் கப்பற் குழாத்லெ அனுப்பியது. பிராங்னகாயி கறூன் 
என்பானும் கப்பற் குழாத்துடன் னசர்ந்து வந்து 1672-ல் திரினகாணமலையிற் கால் 
லவத்ெைன். திரினகாணமலைக் குடாவிலுள்ள தீவுகளிரண்லடயும் 
டிைானகலகப்பற்றி அதிவைான்லற அரண் படுத்தி வர்த்ெக நிலையமாக்கி ,  ொைாபதி 
ஒருவலை அரசனிடம் அனுப்பிைன். ஒல்ைாந்ெ னவவுகாரன் ஒருவன் பிரான்சரிடம் 
வந்து ,  ஒல்ைாந்ெருக்கும் அரசனுக்குமிலடயில் ஐக்கியம் நிைவுவொகவும் ,  
கண்டியரசனுக்குத் தூெனுப்புவதில் ஆவவொன்றுமில்லை வயைவும் கூறி 
நின்றைன். பிரான்சியர் இவன் கூற்லறப் வபாருட் படுத்ொது அரசனிடம் 
ொைதிபதிலய அனுப்பிைர். ஆழும் ஆபத்திலிருப்பவன் லவக்னகாலையும் ொவிப் 
பிடிக்க யத்ெனிப்பாைன்னறா ;  அனெனபால் இராச சிங்கனும் பிரான்சியனராடு 
ொமதியாது உடன்படிக்லக வசய்து திரினகாணமலை ,  வகாட்டியாரம் ,  மட்டக்களப்பு 
என்ற பகுதிகலளப் பிரான் சருக்குத் ெத்ெம் பண்ணிைான். ென்னிடம் வந்ெ 
பிரான்சிய ொைாதிபதிலய வவகு பரிசைனராடும் திரினகாணமலைக்கு அனுப்பி 
லவத்ொனைனும் அன்ைபாைாதிகளுக்கு ஏதும் அனுப்பாெதிைால் பிரான்சியர் 
மறுபடியும் ஓர் தூது னபாக்க னவண்டியொயிருந்ெது. இம்முலற அனுப்பப்பட்டவன் 
இராச சமூகத்தில் புழங்கனவண்டிய முலறெலை சற்றுந் வெரியாெவைாலகயால் 
அரசன் இவன் சீர்னகட்லடக்கண்டு அவலைச் சங்கிலியில் மாட்டி விடுமாறு 
கட்டலளயிட்டைன். னபாசை பொர்த்ெங்கலள வவகு நாளாகக் காத்திருந்து ஏமாந்ெ 
பிரான்சியர் ஆக்குனராச முலடயவராய் இந்தியாவுக்குச் வசன்றைர்.  

பிரான்சலரப் னபால் ஆங்கினையரும் கீலழத் னெசங்கலள நாடிைர். 
ஆங்கினையர் கீலழத் னெசவர்த்ெக சங்கம் 17-ம் நூற்றாண்டின் ஆரம்ப 



வருடங்களினை ொபிக்கப் வபற்றவெனினும் 1648-க்குப் பின்னப ஆங்கினையர் இந்ெ 
நாட்டில் உைாவத் வொடங்கிைர். இந்தியாவினை ,  வசன்லை ,  கல்கத்ொ ,  பம்பாய் 
முெலிய இடங்கள் இவர்கள் வசமிருந்ெை. னபார்த்துக்கீசரும் ஆங்கினையரும் 
மிகவும் ஒற்றுலமயாக வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டிருந்ெைர். இவர்களின் அரசகுடும்ப 
சம்பந்ெங்கள் இவர்கலள வவகுவாய்ப் பந்தித்து நின்றது. ஒல்ைாந்ெர் இவர்களில் 
வவகு விழிப்பாயிருந்ெைர். 1660-ல் “ஆன்” எனும் கப்பல் 
சூறாவளிக்காற்றிைகப்பட்டுக் வகாட்டியாரக் குடாவில் வந்து ஒதுங்கியது. வறானபட் 
வநாக்சும் அவன் ெகப்பனும் ,  னமலும் பதிைாறு மாலுமிகளும் இராசசிங்கைல் 
மறியைாக்கப்பட்டைர் . வநாக்சின் ெகப்பன் 1661-ல் இைங்லகயினைனய 
இறந்ெைன். இராசசிங்கனுக்னகா இந்ெ வவள்லளச் சாதியிைலரச் சிலற பிடித்துக் 
னகவைப் படுத்ெ விருப்பம். ஆகனவ இவர்கலளச் சிலற மீட்கப்பை பிரயத்ெைங்கள் 
வசய்தும் வாய்க்கவில்லை. ஆைால் வறானபட் வநாக்சு 1679-ல் மறியலினின்றும் 
ெப்பி அரிப்பிலுள்ள ஒல்ைாந்ெலர யலடய அவர்களினுெவினயாடு இங்கிைாந்து 
திரும்பிைன். இவ்வாறு னவறுஞ் சிைர் ெப்பிைர். ெப்ப வழியற்றுத் ெயங்கினயார் 
சிங்களப் வபண்கலள வதுலவ வசய்து கண்டியில் வதியைாயிைர்.  

வினசட குறிப்பு 
1 .  1664-ல் வால்வவள்ளியின் னொற்றம்.  
2.  அரசனின் உயிருக்குச் சதிகள் நடந்ெலம. 
3.  பக்கீர் ஒருவனின் வசயல்களும் அவன் வகால்ைப்படுெலும்.  
4. பிரான்சர் ஆங்கினயர் வொடர்பு.  
5.   வறானபட் வநாக்சின் மறியல். 
பரீட்லச வினுக்கள்: 
1 .  இராசசிங்கனின் உயிலரப் னபாக்க மக்கள் விரும்பியனென்  



2.  வறானபட் வநாக்சின் மறியல். இெலை விபரிக்குக? 
3.  இராசசிங்கன் ென் எதிரிகலள எவ்வாறு லகயாண்டைன்? 

 

III 

 

I I-ம் இராசசிங்கனின் இறுதிக்காைம் 
1635-1687 

அரசனின் பிரொனிகளுக்கும் ஒல்ைாந்ெருக்கு மிலடயில் 
ஏற்பட்ட சமரசம் 

 
இராசசிங்கனுக்னகா வயது ஏறிக்வகாண்டு வந்ெது. வயனெறியது னபால் 

பலகவரின் வொலகயும் ஏறி வந்ெது. அரசனின் வகாடுங்னகால் காரணமாகத் 
வென்ைக்னகான் என்ற ஏழுனகாறலளத் திசாதிபதி 1673-ல் அரசலை விட்டு விைகி 
ஒல்ைாந்ெர் பக்கமாயிைன். இஃெறிந்ெ அரசன் வென்ைக்னகானின் 
இைசைத்ொலர வருத்ெ ஏழுனகாறலள மக்கள் எல்னைாரும் னசர்ந்து ஒல்ைாந்ெரிடம் 
சரண்புக அவர்கள் ஏழு னகாறலளலயத் ெங்களுக்கு ஆக்கிக் வகாண்டைர். 
அரசனுக்னகா வவகு ஆத்திரம். வென்ைக்னகானுக்கும் ஒல்ைாந்ெருக்கும் ஒன்று னசர 
வஞ்சம் தீர்க்கத் ெருணம் பார்த்திருந்ெைன்.  

ஒல்ைாந்ெர் அரசு முன்னைறுவலெ அரசன் வவறுத்ெைன். அவர்களுடன் 
வியாபாரஞ் வசய்ெைாகாவெை மக்களுக்குக் கட்டலள விடுத்ெைன். கைகஞ் 
வசய்யுமாறும் தூண்டிைன். அரசனின் தூண்டுெலிைானைா அன்னறல் ென் 



வலியனவா யாழ்ப்பாணத்தில் ஓர் கைகம் ஏற்படைாயிற்று. யாழ்ப்பாணம் ஒல்ைாந் 
ெருக்காைனபாது யாக்னகாபுவான் றீ என்பான் அெற்குத் னெசாதிபதியாக 
நியமிக்கப்பட்டான். இைங்லகயில் னபார்த்துக்கீசரின் இடங்கலளக் லகப்பற்றிய 
பின் இந்தியாவிலும் அவர்கனளாடு அமர் வொடுத்து அெற்குத் துலணயாக 
இங்குள்ள னசலைகலள ஒல்ைாந்ெர் அங்கு அனுப்பிைர். அவ்னவலள 
யாழ்ப்பாணத்திற்றாம் மறியற்படுத்திய னபார்த்துக்கீசருள் ,  ெமக்குச் னசலவ வசய்ய 
இணங்கியவர்கலளக் வகாண்ட ஓர் சிறு னசலைலய யாழ்ப்பாணக் னகாட்லடயின் 
பாதுகாப்பிற்கு விட்டிருந்ெைர். இது சமயம் மன்ைாரிலுள்ள வொம் லூயிஸ் 
என்பான் அங்குள்ள னசலைலயத் ெைது பண்ணிக்வகாண்டு னெவாையத்தில் 
ஆராெலை நலடவபறும் னவலளயில் ஒல்ைாந்ெலரக் வகான்று னகாட்லடலயக் 
லகப்பற்றத் துணிந்ெைன். இச் குழ்ச்சிலய எதுவிெனமா அறிந்து ஒல்ைாந்ெர் இந்ெ 
ஆபத்தினின்றும் ெப்பிக்வகாண்டைர். 

இது வசய்தி னகள்வியுற்ற யாக்னகாபுவான் றீ கைகக்காரலரச் சிலற வசய்து 
சிைலரத் தூக்கியும் ,  சிைலர வாளுக்கிலரயாக்கியும் வலெத்ெைன். அன்றியும் 
கைகத் ெலையாரிகலள சில்லினை லவத்துச் சுழற்றி கண்ட னகாடரியால் வநஞ்லசப் 
பிளந்து இருெயங்கலளப் பிடுங்கி அவர்கள் வாய்க்குள் புகுத்தி நிட்டூரஞ் 
வசய்வித்ெைன். இவ்வாறு வாதிக்கப்பட்னடாருள் னயான் னகால்னெறினயா என்ற னயசு 
சலபச் சுவாமியாரும் ஒருவராவர். வயது வசன்று வியாதி வாய்ப்பட்டு ஊலர விட்டுப் 
னபாகமுடியாெ நிலைலமயில் பாவசங்கீர்த் ெைம் மூைம் அறிந்ெ இரகசியத்லெ 
வவளியிட மறுத்ெதின் காரணனம இவருக்கும் இத்துன்பம் னநரிடைாயிற்று.  

இவ்விெ னகாளாறுகளுக் வகல்ைாம் அரசனை காரணம் என்றும் 
உடந்லெவயன்றும் ஒல்ைாந்ெர் நிலைத்ெவராய் மக்கலளப் பயமுறுத்ெப் பை 
இடுக்கண் விலளத்து நின்றைர். விண்ணப்பங்கனளாடும் ,  முலறப் பாடுகனளாடும் 



அரசனிடம் அனுப்பப்வபற்ற ஒல்ைாந்ெலர அரசன் திருப்பியனுப்புவனெ கிலடயாது. 
இலடயறாது ஒல்ைாந்ெலர அல்ைற் படுத்தி நின்றான். அவர்கனளாடு ெைது 
பிரலசகள் வர்த்ெகஞ் வசய்யைாகா வெைத் ெடுத்து நின்றைன். அவர்கள் 
நாடுகளிலுள்ள சுனெசிகலளத் ெைது நாட்டுக்கு வரும்படி ஏவி ,  ஊலர விடுமுன் 
பயிர் பச்லச ஒன்றுமிராது ெகனித்துவிட னவண்டுவமை அவர்களுக்குப் புத்தி 
புகட்டியு மிருந்ொன். இவ்வாறு ஒல்ைாந்ெருக்கு இடுக்கண் விலள வித்ெ இவன் 
ெைது நாட்டிலுள்ள கைகக்காராலரத் ெண்டிக்க ஒல்ைாந்ெலர னவண்டியும் 
நின்றைன். என்ைொன் வசய்ொலும் ஒல்ைாந்ெர் என்றும் சிரம் பணிபவராய் 
அரசன் னகள்விப்படி கற்பிட்டி முெலிய இடங்களில் வியாபார மூைமாய் வரும் 
வரிகலள அரசன் வபறுவெற்கும் இடங்வகாடுத்ெைர். அரசன் பிரலசகள் 
மட்டக்களப்பு ,  திரினகாணமலை ,  வகாட்டியாரம் ஆதியாமிடங்களில் அரசனுக் 
வகதிராக எழுந்ெனபாது அவர்கலள யடக்க ஒல்ைாந்ெரின் உெவிலய 
நாடிப்வபற்றைன். இலெத் ொயமாகக் வகாண்டு ஒல்ைாந்ெர் பதிலைந்து 
னகாறலளப் பகுதிலயயும் முத்துக் குளிப்பு நலடவபறும் சிைாபப் பகுதிகலளயும் 
ெமக்காக்கிக் வகாண்டைர்.  

வயது ஏற ஏற அரசனின் குணமும் நலடயும் நிலை ெளம்புவை வாயிை. 
ஒருகால் இளகிக் வகாடுத்ெ அனெ விடயத்தில் மறுகால் பிடிவாெமாய் நிற்பான். ஆம் 
என்றவெல்ைாம் இல்ைவயன்றும் இல்லைவயன்ற வெல்ைாம் ஆம் என்று வசால்ைக் 
காைந் ொழ்க்கமாட்டான். ஆங்கினையரின் துலணனயாடு ஒல்ைாந்ெலர நாடு கடத்ெ 
எண்ணிய இவன் ஆங்கிைர் அனுப்பிய நிருபங்கலள ஒல்ைாந்ெருக்கனுப்பி அனெ 
னவலள ஆங்கினையரிடம் ெைது ொைாபதிலய அனுப்பி லவத்ொன். இந்ெ மாறு 
னகாைத்லெக் கண்ட ஒல்ைாந்ெர் அரசைது னபச்சில் எள்ளளவும் 
நம்பிக்லகயற்றவராய்த் ெம்லமப் பைப்படுத்ெத் துணிந்து வகாழும்பிலிருந்து 



அம்பாந்னொட்லட வழியாய் மட்டக்களப்பிற்கும் ,  வகாழும்பிலிருந்து சைாபம் 
வழியாய்க் கற்பிட்டிக்கும் வெருக்கலளத் திறந்ெைர்.  

ஒல்ைாந்ெ னெசாதிபதி இைங்லகக் கலர நாடுகலளக் லகப்பற்றியலம 
பத்ொவியாவிலுள்ள னபாதிகாரிகளுக்கு முற்றும் ஏற்காெொயிருந்ெது. லகப்பற்றிய 
நாடுகள் அதிகமதிகமாகச் சண்லடகளும் அதிகரிக்கு வமன்றும் வசைவு மெற்னகற்க 
ஏறுவமன்றும். இெைால் வர்த்ெகத்திற்குச் னசெமாகுவமன்றும் அபிப் பிராயப்படனவ 
மூன்று னகாறலளலயயும் ,  ஏழுனகாறலளலயயும் அரசனுக்குக் வகாடுக்குமாறு 
ஆஞ்லஞயிட்டைர். வமௌட்டியம் நிலறந்ெ அரசனைா மடலம மிகுந்ெவைாய் 
ஒல்ைாந்ெர் லகயாற்ொன் வாங்குெல் ெகாவெைக் கூறி னமற் வசால்லிய 
இடங்கலளத் தீக்கிலரயாக்கித் ொைாய் அவற்லறக் லகப்பற்றியொகப் வபருலம 
பாராட்டிைான்.  

அரசனின் பிரொனிகனளா அவனின் மனைாவூக் கத்லெத் திருப்திப் 
படுத்துவென் மூைம் அவலைத் ெம் வசமாக்கி அரலசத் ெமொக்கிக் வகாண்டைர். 
துரகாரூடைாய்ச் வசல்வதில் னபரனபட்லச வகாண்டிருந்ெ அரசலை உவலகப் படுத்ெ 
நிலைத்து ொைாபதிகலள ஒல்ைாந்ெரிடமனுப்பி அழகாை குதிலரகலளப் 
பரிசளிக்குமாறு னகட்டு நின்றைர். ஒல்ைாந்ெரும் னவண்டுனகாளுக்கிணங்கி 
வவண்ணிறச் சிங்கக்குருலளகள் இரண்டு ,  வரிப்புலிகள் மூன்று ,  புனுகு பூலைகள் 
பன்னிரண்டு ,  பாரசீகக் குதிலரகள் இரண்டு ,  பருந்துகள் இருப்பது என்ற 
விைங்கிைங்கலள அனுப்பி லவத்ெைர். பிரொனிகனளா ஒல்ைாந்ெலரத் 
ெடுத்துத்ொனம அப்பரிசுகலள அரசனிடம் ஒப்பித்ெைர். அரசலைக் காணப் 
பைமுலறயாக ஒல்ைாந்ெர் பிரயத்ெைப் பட்டும் வாய்க்கவில்லை. 

அறலள வபயர்ந்ெ அரசன் ெைது னசலைகலள அனுப்பி நீர் வகாழும்பு 
நாட்டில் ஒல்ைாந்ெர் னசர்த்து லவத்திருந்ெ கறுவா முழுவலெயும் அபகரித்துக் 



வகாண்டான். ொைபதிகலள யனுப்பி ,  ஒல்ைாந்ெ னெசாதிபதி முலறயீடு வசய்ெ 
னபாது ெைது சம்மெமின்றித் ெைது நாட்டில் னசகரித்ெ கறுவாவுக்கு ஒல்ைாந்ெர் 
உரிலம பாராட்ட முடியாவென்றும் அவர்க்கு னவண்டுமாயின் ொன் அனுப்பச் 
சித்ெமாயிருக்கிறா வைன்றுங் கூறி அவ்வண்ணனம னவண்டிய அளவு அனுப்பி 
லவத்ொன். 

ஒல்ைாந்ெர்க்கிணங்க நடந்து ,  அரசன் மரணமாக இராச்சியத்லெக் லகப்பற்ற 
விரும்பிய பிரொனிகள் அவன் சிலறப்படுத்தியிருந்ெ ஒல்ைாந்ெ ொைாபதிகலள 
விடுெலை வசய்விக்கக் கருதி ,  மகா நாயக்க எனும் அத்தியட்ச குருலவ ஒல்ைாந்ெ 
னெசாதிபதியிடம் அனுப்பி ,  குருனவாடு னவறும் பிரமுகர்கலளச் னசர்த்துத் 
னெசாதிபதியின் மனுவுடன் அரசனிடம் அனுப்புமாறு னகட்டைர். மகா நாயக்க 
குருவுக்கு ஒல்ைாந்ெர் னசாட னசாபசாரங்கள் வசய்து னவண்டியது வகாடுத்துச் 
சன்மானித்து அனுப்பியொல் அரசனும் மகிழ்ந்து சிலற வசய்னொலர விடுெலை 
யாக்கிைான்.  

இராசசிங்கன் ெைது கலடசிக் காைங்கலள அங்குறாங்கட்லடயிற் கழித்து 
வந்ெைன். அரசன் ெைக்கு மரணனவலள அண்டியவெை அறிந்து ென் 
மகலையும் பிரொனிகலளயும் அலழத்து அவர்கள் முன்னிலையில் மகலை 
அரசைாக்கி அவன் பாெங்களில் அடிபணிந்து வணங்கி ஒல்ைாந்ெருடன் என்றும் 
ஒற்றுலமயாக வாழ்ந்திருக்குமாறு ஏவி 1687-ம் ஆண்டில் உயிர் நீத்ெைன். 

மட்டமாை உயரமும் திடமாை னெகக் கட்டும் ,  பிரளும் கண்முளிகளும் ,  
கன்ைங்கனர வைன்ற நிறமும் ,  சற்னற வழுக்லகயாை ெலையும் ,  வடிவாை ொடி 
மயிருடன் வபாருந்திய நீண்ட மீலசயும் உலடயவைாய் ொனை அலமத்துக்வகாண்ட 
உலடக்னகாைம் அணிந்ெவைாய் ,  கத்னொலிக்க குருமார் அணியும் விறற்றா 
னபான்ற குல்ைாலவ அணிந்து வகம்பீரமாத் னொற்றமளிப்பன். வபான்ைாற் வசய்ெ 



லக பிடினயாடு வபாருந்திய வாலள வபான் ெகட்டாற் வசய்ெ உலறயிற் னபாட்டு ,  
வபான்காப்பிட்ட பிரம்லபக் லகயில் லவத்துக் காட்சியளிப்பன். காலிற் சப்பாத்து 
அணிந்திருப்பன்.  

உண்பதில் மிெமாைவன் ;  ஆனைாசித்னெ எதுவுஞ் வசய்பவன் எனினும் 
மற்றவர் னயாசலைகலள மதிப்பவைல்ைன். விைங்கிைங்களில் மிகுந்ெ 
விருப்புலடயன். குதிலர னயற்றத்தில் வவகு பிரீதியுலடயவன். னவட்லடப் பிரியன் ;  
நீச்சல் வீரன். சமயப் பற்றில்ைாெவன். 

வினசட குறிப்பு: 
1 .  வென்ைக்னகான் ஒல்ைாந்ெர் பக்கமாெல் 1673.  
2.  யாழ்ப்பாணத்திற் குழப்பம்.  
3.  இராசசிங்கன் பிரொனிகள் வசமாெல்  
4.  மகாநாயக்க குரு சிலறப்பட்ட ஒல்ைாந்ெலரச் சிலற நீக்க 
உெவியலம. 
5. இராசசிங்கன் இறத்ெல் 1687.  
பரீட்லச வினுக்கள்: 
1 .  யாழ்ப்பாணத்தில் குழப்பம் ஏற்பட்ட காரணம் என்ை? முடிவவன்ை? 
2.  இராசசிங்கன் ஒல்ைாந்ெருடன் எவ்வாறு நடந்ெைன்? 
3.  இராசசிங்கனின் குணாதிசயங்கலள எடுத்துலரக் குக. 

  



IV  

விமைெரும சூரியன் - I I . 1687-1706. 
ஒல்ைாந்ெர் மாட்டில் அரசனின் வினராெ மைப்பான்லம 

1688-ல் விமைெரும சூரியன்- I I  இைங்லகயின் அரசைாக 
முடிசூட்டப்பட்டான். ஒல்ைாந்ெரும் முடி சூட்டு விழாவிற் கைந்து வகாண்டைர். 
ஒல்ைாந்ெ னெசாதிபதிக்கு இந்ெ லவபவ ஞாபகமாக முற்றும் வபான்ைாற் வசய்ெ 
துப்பாக்கி அளிக்கப்பட்டதுமன்றி சிலறயாக்கப்பட்ட ஒல்ைாந்ெர் யாவரும் விடுெலை 
யாக்கவும் பட்டைர்.  

இளவரசைாயிருந்ெ காைத்தில் இவலை யாரும் அறியார். 1664-ல் நடந்ெ 
கைகம் காரணமாகத் ெகப்பன் இராசசிங்கைால் மலறத்து லவத்து 
வளர்க்கப்பட்டான். புத்ெகுருக்கள் மத்தியில் வளர்ந்ெைன். இராச்சிய பரிபாைைஞ் 
வசய்ய ஏற்ற வயதுலடயவனு மல்ைன். அரசியற்றந்திரம் இவனுக்கு 
மருந்துக்குமில்லை. ஆலகயிைால் ,  அதிகப்பற்றாகத் ென் அரண்மலை உத்தி 
னயாகத்ெர் ஆனைாசலை வபற்னற கருமங்கலள நிகழ்த்தி வந்ொன். ஒல்ைாந்ெர் 
பிடித்ெ நாடுகளுக்கும் ொனை அரசவைை அறிவித்து வலிகமம் என்னுமிடத்லெ ,  
அது ஒல்ைாந்ெர் நாட்டிலிருந்ொலும் ,  ெைக்குப் பிடித்ெ ஓர் பிரொனிக்கு 
நன்வகாலடயாக அளித்ெைன். 

அரசன் வர்த்ெகத்லெ அதிகரிக்க எண்ணி வருடா வருடம் 500 சிப்பம் 
கறுவாலவ ஒல்ைாந்ெர் கப்பலில் ஏற்றித் ெமக்கு னவண்டிய இடத்தில் விற்க 
ஒழுங்கு பண்ணுமாறு ஒல்ைாந்ெலரக் னகட்டைன். அவர்கனளா 
அெற்கிணங்காராய்க் கறுவா முழுவலெயும் ெமக்னக விற்று விடும்படி னகட்டார் . 
அரசன் வவகுண்டு துலறமுகங்கள் யாவற்லறயும் ெைக்வகாப்புவிக்கும்படி 



ஆஞ்ஞாபித்ொன். அரசனும் ென் முெைாம் அதிகாரத்லெ ஒல்ைாந்ெரிடமனுப்பி ,  
கறுவாக்காைத்துக்கு முந்தி ஒவ்வவாரு வருடமும் பட்லட உரிக்குமுன் 
ொைாபதிகலளத் ென்னிடமனுப்பி அனுமதி வபற்னற னவலை ஆரம்பிக்க 
னவண்டுவமை அறிவித்ொன். கடன் இறுக்கப்பட்டாைன்றி எதுவிெக் கட்டலளயும் 
ஏற்றுக் வகாள்ளப்படாவெை ஒல்ைாந்ெர் விரும்பிைனரனும் சமாொை முலறலய 
நாடுவனெ நைமாகுவமை நிலைத்துப் பின்வரும் நிபந்ெலைகள் வபாருந்திய ஓர் 
உடன்படிக்லகலய ஏற்றுக்வகாள்ளுமாறு அரசனுக்குத் தூெனுப்பிைர்.  

I .  இதுவலரயும் ஆண்டு அனுவித்துவரும் நிை புைங்கலளயும் ,  
துலறமுகங்கலளயும் யாதும் வியாச்சியமின்றி ,  அரசன் கடனிறுக்கும் வலரயும் 
ஒல்ைாந்ெர் ஆண்டுவருெல்.  

I I .  அரசனுக்கும் ஒல்ைாந்ெருக்கு மிலடயில் ,  ஒற்றுலம அடிப்பலடயில் ,  
வரினயா ,  திலறனயா ,  ஒன்றுமில்ைாமல் இட்டப்படி வியாபாரம் நலடவபற னவண்டும். 
கறுவா ,  மிளகு ,  வமழுகு ,  ெந்ெம் இவற்லற அரசன் ஒல்ைாந்ெருக்னக விற்றல் 
னவண்டும்.  

I I I .  ஆங்கினையர் ,  பிரான்சர் ,  மற்றும் ஐனராப்பிய சாதியிைர் அரசன் 
துலறமுகங்கள் மூைம் காட்டுள் அனுமதிக்கப் படைாகாது.  

IV.  அரசன் காட்டில் ஒல்ைாந்ெர் கறுவாச் னசகரிக்க அனுமதிக்கப்பட 
னவண்டுவமன்றும் அெற்காக அரசனுக்கு வருடா வருடம் ஒல்ைாந்ெர் பரிசுகள் 
அனுப்புெல்.  

V.  உனராமன் கத்னொலிக்கு குருமார் எவலரனயனும் அரசன் 
ென்ைாட்டுள் அனுமதித்ெைாகாது. 

இந்நிபந்ெலைகலளக் வகாண்டு வசன்ற ொைாதிபதி கடனிறுக்கும் 
வலரயிவைன்று வசான்ைது ொன் ொமெம் அரசன் சிைந்து ,  “கடலைக் கண்டொர்?, 



னகட்டொர்? வசய்ெ நிபந்ெலைகளுக்கு மாறாய் வகாழும்லப உங்கள் 
வசமாக்கிக்வகாண்டீர் ;  னபார்த் துக்கீசரிடம் சூலறயாடிய வபாருள்களில் ஓர் 
இம்மியும் ெந்தீரல்லீர் ;  எைது பாசலறகலளயும் னவளா னவலளகளிற் 
சருவினீர்கள் ;  கலரநாட்டுச் வசல்வங்கலள வயல்ைாம் சம்பூர்த்தியாய் 
அனுபவித்துக் வகாண்டீர். இலவவயல்ைாம் உங்கள் யுத்ெ வசைவுக்கு 
னமைதிகமாகும் ;  ஆலகயால் கடன் என்ற வார்த்லெ இனினமல் வரப்படாது” என்று 
சிைந்து கூறிைன். 

இவ்வாறாக அரசனுக்கும் ஒல்ைாந்ெருக்கும் கசப்பு ஏறிவர இருபகுதியிைரும் 
ஒன்றும் சாதிக்க வியைாது ெங்கள் வலிய ஓய்ந்திருந்ெைர். என்றாலும் 
விமைெருமன் ெைது வர்த்ெகத்திற்குச் சர்வ சுயாதீை மிருக்க னவண்டுவமன்று 
நிலைநாட்டி நின்றான். 

ஒல்ைாந்ெர் இெற்கிணங்க மைமில்ைாதிருந்ெைர். அது கண்ட அரசன் ெைது 
கப்பலில் பாக்னகற்றி அரச வகாடிலயயும் ஏற்றி அெலைக் கல்பிட்டி வழியாற் 
வசலுத்தியனபாது ஒல்ைாந்ெர் கப்பலை மறியற்படுத்திக் வகாண்டைர். இது 
னகள்வியுற்ற அரசன் ொமெமின்றி ,  துலறமுகங்கள் யாவும் ெைக்வகாப்பிக்கப்பட 
னவண்டுவமன்று விளம்பரஞ் வசய்ெைன். னெசாதி பதியாகிய பீல் ெட்டிக் கழித்து 
நின்றைனைனும் அரசன் மைம்மாறிைானில்லை.. 

1692-ல் னொமாஸ் வான் றீ என்பான் னெசாதிபதி யாைான். இவன் 
எவ்வழியானும் அரசலைத் திருப்திப் படுத்ெப் பிரயாசப்படனவ அரசனிடமிருந்து 
வவகு சைாக்கியங்கலள யலடந்ொன். முன்னிலும் பார்க்க அதிக கறுவாலவப் 
வபற்று அலவ முழுவலெயும் விற்பொயின் கறுவாவின் விலைகுலறயு வமன்றஞ்சி 
ஓர் பாகத்லெ எரித்ெழித்ெைன். சிைாபத்து முத்துக் குளிப்பாலும் வவகு 
இைாபமலடந்ெைன். கிழக்கு மாகாணத் துலறமுகங்களாம் திரினகாணமலை 



மட்டக்களப்பு இவற்லற அரசனிட்டப்படி உபனயாகிக்கத் திறந்து விட்டைன். 
வகறிற் டீ ஈறி என்பான் 1697-ல் ஒல்ைாந்ெ னெசாதிபதியாைான். இவன் 

னமைதிகாரிகளின் எண்ணப்படி கண்டி அரசனுக்குச் வசய்யக் கூடுமாை வந்ெலை 
வணக்கங்களும் உபசார வார்த்லெகளும் மலியப் வபாலியச் வசய்தும் வசால்லியும் 
அத்னொடு விலைவபற்ற வவகுமதிகலளத் ொராளமாய் அனுப்பியும் வந்ொன்.  

ஈறி என்பான் 1702-ல் இறக்கனவ னயாவானிஸ் லசமன்ஸ் 
னெசாதிபதியாக்கப்பட்டான். இவன் காைத்தினைனய ஏந்ெலை என்ற இடத்தில் 
குட்டனராக ஆசுப்பத்திரி கட்டப்படைாயிற்று. யாழ்ப்பாணத்து மக்களின் 
னெசவழலமச் சட்டத்லெத் வொகுப்பித்ெவனும் இவனை.  

1706-ம் ஆண்டு ஆனிமாெம் விமைெருமனும் ெைது இருபது வருட 
ஆட்சிக்குப்பின் மரணத்திலரயுள் மலறந்ெைன். இவன் ெயாளகுணமும் 
பனராபகார சிந்லெயுமுள்ளவன். ெை சமயத்தில் அபிமாை முலடயவைாயினும் 
அவரவர் ெத்ெம் சமயத்லெ அனுட்டிக்கச் சுயாதீைம் வகாடுத்திருந்ொன். யுத்ெ 
மின்லமயால் னெசம் முன்னைற்ற மலடந்ெவெைைாம். ெலைநகலர வவகுவாய் 
அைங்கரித்து மூன்றடுக்கு வமத்லெயுள்ள ொைெமாளிலகலயக் கட்டுவித்ெைன். 
னெவாைய மானியங்கலளப் பற்றிய பிரமாணங்கலள ஏற்படுத்திைான்.  

வினசட குறிப்பு: 
I .  1688 ல் விமை ெரும சூரியன் I I  அரசைாெல்.  
I I .  ஒல்ைாந்ெர் அரசலை னவண்டி நின்ற சிை நிபந்ெலைகளும் 
அவற்லற அரசன் மறுத்ெதும்.  
I I I .  ஒல்ைாந்ெ னெசாதிபதிகள்  
னொமாஸ் வான் றீ 1692-1697 
வகறிற் டீ ஈறி 1697--1702 



னயாவானிஸ் லசமன்ஸ். 1703-1707 
IV.  1706ல் விமைெரும சூரியன் இறத்ெல். 
பரீட்லச வினுக்கள்: 
1 .  விமைெரும சூரியனின் வரைாற்றிலைத் ெந்து அவன் 
குணதிசயங்கலள விபரி. 
2.   விமைெரும சூரியன் காைத்து ஒல்ைாந்ெ னெசாதிபதிகளில் எவன் 
சிறந்ொன்? ஏன்? 
3.  விமைெருமன் காைத்தில் சண்லடயில்லை. ஏன்? 

V 

சிறி வீர நனரந்திர சிங்கன். 1706-1739 
1706ம் ஆண்டில் விமைெரும சூரியன் ென் மகனுக்கு மணமகளாக மதுலர 

இராச குமாரிலய வர வலழத்து வதுலவ வசய்துவகாடுத்ெைன். இராச குமாரியுடன் 
ொயும் இங்கு வந்ெைள். இவலைக் குண்டசாலை இராசன் என்றும் வழங்குவர். 
குண்டசாலையிலுள்ள மாளிலகயில் வளர்ந்து வந்ெலமயாற் னபாலும் மக்கள் 
இவ்வாறு வழங்குவாராயிைர். இவன் அரசு கட்டினைறியனபாது பதினைழு ஆட்லடப் 
பிராயத்ெைாய் ,  துடுக்கைாய் ,  மிடுக்கைய் ,  துன்மார்க்கைாயிருந் ெலமயால் 
மக்களில் ஒரு பகுதியிைர் னவவறாருவலை அரசைாக்க முயன்றைனரனும் ெங்கள் 
முயற்சியிற் னொல்வியுற்றைர். 

விமைெரும் சூரியனின் அந்திய காைங்களில் னநாய் வாய்ப் 
பட்டிருந்ெலமலயயும் ,  அவன் பின் வந்ெ அரசன் இளவைா யிருந்ெலமலயயும் ,  
இவன் அரசைாை னபாது ஏற்பட்ட கைகங்கலளயும் ஒல்ைாந்ெர் 
ஆொயமாக்கிக்வகாண்டு துலறமுகங்கவளல்ைா வற்லறயும் அரசனின் 



வர்த்ெகத்திற்கு இலடயூறாகத் ெலட பண்ணைாயிைர். இெைால் இறக்குமதிப் 
வபாருள்கள் யாவும் வர்த்ெக சங்கத்ொர் குறித்ெபடி அறாவிலைக்குக் வகாள்ளப்பட 
னவண்டியொயிற்று. ஏற்றுமதிப் வபாருள்கலளயும் சங்கத்ொர் கூறும் விலைக்கு 
விற்கவும் னவண்டியொயிற்று. இெைால் அரசனின் வியாபாரம் பட்டது.  

கண்டியரசன் வழிதுலற காணாது ெைது நாட்டின் கபாடங்கள் யாவற்லறயும் 
பூட்டி லவத்ெைன். சிை காைத்ொல் ஒல்ைாந்ெர் கருத்துக் கிலயந்து அவற்லறத் 
திறந்ெ னபாதிலும் வர்த்ெக சுயாதீைம் அளிக்காது மறுத்ெைர். பத்னெவியாவி 
லிருந்து வந்ெ கட்டலளக்குத் ொம் மாறு வசய்ய இயைாவெைப் னபாக்குச் 
வசான்ைார். அரசன் இந்திய வர்த்ெகர்கலளக் கற்பிட்டிக்கு வடக்னகயுள்ள துலற 
முகங்களில் வர்த்ெகம் நடத்தும்படி அலழத்ொன். இெற்கு இடர் வசய்வெற்கும் 
ஒல்ைாந்ொர் கலரனயாரங்களிற் காவந்து வசய்யும்படி ஓர் மரக்கைத்லெ 
அனுப்பியிருந்ொர். அரசன் ொைதிபதிகலள அனுப்பி முலறயீடு வசய்ெ னபாது 
பத்ொவியாக்கட்டலள வயன்று சாட்டுக்கூறி மழுப்பிவிட்டைர்.  

னவறு வழிகாணாெ கண்டியரசன் ென் முன்லை னயார் லகப்பற்றிய 
வழிலயனய லகயாடிக் கறுவாப் பட்லட யுரிப்னபாலரயும் ,  கமஞ் வசய்னவாலரயும் ,  
பைவலகத் வொண்டு புரினவாலரயும் கைகத்துக்குக் கிளப்பி விட்டான். பட்லட 
யுரிப்னபாருக்குப் பை வலகயாை சகாயங்கள் வசய்வொக வாக்குப் பண்ணிய 
ஒல்ைாந்ெர் ஒருவிெ நன்லமயும் வசய்ொரல்ைர். ஆகனவ கைகம் மும்முரமாயிற்று. 
ஒல்ைாந்ெர் வபாருள் பண்டங்கள் ெகர்த்வெறியப் பட்டை. திசாதிபதிகள் 
ெலைலமயாய் நின்று கைகக் கருமங்கலள நடாத்திைர்.  

இவ்னவலள கஸ்ொவ் வில்வைம் பாரன்வான் இம்மாவ் 1736ல் ஒல்ைாந்ெ 
னெசாதிபதியாக நியமிக்கப் பட்டான். இவன் ென்ைாலியன்ற அளவு பணிந்து 
வகாடுத்து அரசனுக்குப் பைவலகயாலும் இச்சகம் னபசி ஒருவாறு 



சித்திவயய்திைைாயினும் ஒல்ைாந்ெருக்கும் அரசனுக்கு மிலடனய ஏற்பட்ட பிணக்கு 
முற்றாய்த் தீர்ந்ெபாடில்லை. உண்ணாட்டுக் கபாடங்கள் ஒல்ைாந்ெருக்கும் 
துலறமுகங்கள் அரசனுக்கும் மூடப் பட்டிருந்ெை. 

1738ல் நனரந்திர சிங்கன் மரணமாைான்.  
பரீட்லச வினுக்கள்: 

1 .  நனரந்திர சிங்கன் ஒல்ைாந்ெருடன் முரண்பட்ட வரைாற்றிலைத் ெருக. 
2.  ஒல்ைாந்ெர் அரசனுக்கு எவ்வாறு இலடயூறு விலளத்ெைர்? 
 

VI 

இைங்லக அரசர் பரம்பலரயில் மாற்றம் 
மதுலர நாயக்க மன்ைரின் வம்மிசத்னொர் அரசுக்கு வருெல் 

சிறி விசய இராசசிங்கன். 1739-1747 
அன்று வொட்டு இைங்லக மன்ைர்கள் வபாதுவாகத் ெங்கள் பாரிமாராகத் 

வென்னிந்திய இராச குமாரிகலளத் வெரிந்து வந்ெைர். வென்னிந்திய அரச 
கன்னிமாலர வதுலவ வசய்யும் பாரம்பரியம் இலடயில் சிறிது காைம் 
நலடவபறாமலிருந்ெது. இப்பலழய முலறயிலை மீட்டும் புதுப்பித்ெவன் 
வசைரெனை. இவன் ென் குமாரருக்கு மதுலர நாயக்க வம்மிசத்து அரச 
கன்னியலரப் வபற்று வதுலவ வசய்து வகாடுத்ெைன். விமைெரும் சூரியன் முடித்ெ 
வபண் நாயக்கர் வம்மிசத்ெவனள. அப்படினய நனரந்திர சிங்கனும் முடித்ொன். 
இவன் ஒருத்திக்குப் பதிைாக சனகாெரிகள் மூவலர வதுலவ வசய்ெைன். நாயக்க 
வம்மிசத்து உதித்ெ வபரினயாரும் சிறினயாரும் ஒருவர் பின் ஒருவராக கண்டி அரச 
மாளிலகயில் இருப்பிடம் னெடிக் வகாண்டைர். இராச குமாரிகளின் அண்ணன் 



ெம்பிமாரும் இங்னக வதிய ைாயிைர். இதுவலரயும் ஆண் வழிவந்ெ அரசுரிலம 
வபண் வழி வரத்வொடங்கியது. அரசனின் புத்திரர்க்குரிய அரசு இராணியின் 
சனகாெரர் வழி வரனவண்டுவமன்ற புது அரசுரிலம நாயக்க வம்மிசம் இங்குவந்து 
அரச மாளிலகயில் ஆதிக்கஞ் வசலுத்ெத் வொடங்கிய காைந் வொட்டு 
நலடமுலறக்கு வரைாயிற்று. ெஞ்சாவூரிலிருந்து வந்ெ நாயக்க வம்மிசத்ொர் 
ெங்கள் நயசுகத் திற்காகனவ இம்முலறயிலை இங்கு புகுத்திைர்.  

நனரந்திரசிங்கன் ஒருவருக்கு மூவலர ஏககாைத்தில் மணம் புரிந்தும் 
புத்திரபாக்கியமின்றி இறந்ெைன். அரச மாளிலகயில் நாயக்கர் பைம் 
அதிகரித்திருந்ெலமயால் அரசனின் மலைவி சனகாெரன் சிறிவிசய இராசசிங்கன் 
என்ற சிங்கள நாமந்ெரித்துச் சிம்மாசம் ஏறிைன். 1739-1747. இவன் 
அரசைாைதும் பிரலசகலள வசப்படுத்தும்படி புத்ெ சமயத்லெத் ெழுவி சீய 
னெசத்துக் குருக்கலள வருவிக்குமாறு பிரதிநிதிகலள யனுப்பிைான். 
நனரந்திரசிங்கனின் அனுசரலணக்குமாறாகக் கத்னொலிக் கக் குருக்கலளத் ெைது 
நாட்டிலிருந்து னபாக்கிைான்.  

அரசன் எவ்விெத்திலும் ஒல்ைாந்ெனராடு ஒத்து னமவப் பிரயத்ெனித்ொன் 
எனினும் ,  இவன் இளக்கரத்லெக் கண்டு அவர்கள் கடு மிடுக்காய் நின்றைர். வான் 
இம்மாவ் னெசாதிபதி ென் னமைதிகாரிகளனு மதிப்படி எவ்விெத்திலும் அரசனுடன் 
இணங்காது முரண் வசய்து வந்ொன் ,  அரசனும் னவறு வழி காணாது ெைது 
நாட்டில் கறுவாப்பட்லட உரிக்கப் படாவென்றும் ெைது நாட்டார் ஒல்ைாந்ெருடன் 
வர்த்ெகஞ் வசய்யப்படாவென்றும் ,  ஒல்ைாந்ெர் னெவாையங்கள் கட்டப்படாவென்றும் 
பிடிவாெம் பண்ணிைன். அரசன் முற்றும் ெைது மணமாமனின் லகப்பம்பரம்னபால் 
ஆடிநின்றான். 

சிறி விசய இராசசிங்கன் ெைது வசாற்பகாை ஆட்சிலய ஒல்ைாந்ெருக்கு 



மாறாக நடாத்தி 1747ல் இறந்ெைன். 
பரீட்லச வினுக்கள்: 
1 .  நாயக்க வம்மிசம் இைங்லகக்கு வந்ெ வரைாற்றிலைத் ெருக.  
2.  அரசுரிலம எவ்வாறு நாயக்கர் வசமாைது.  
 
 

 

 





 

 



VII 

கீர்த்தி சிறி இராசசிங்கன் 1747-1782 
சிறிவிசய இராசசிங்கன் இறந்ெதும் அவன் மணலமத்துைைை பதிைான்கு 

வயதுலட இளவவைாருவன் கீர்த்தி சிறி இராசசிங்கன் எை நாமந் ெரித்து கண்டி 
அரசைாைான். 1749-ல் இவன் நாட்டுக் னகாட்லட சாமி நாயக்கர் மகலள வதுலவ 
வசய்ெைன். இவன் வயதிற் சிறியவலகனவ பிரொனிகளிருவர் அரசியலை கடாத்தி 
வந்ெைர். இவன் காைத்தில் சரணங்கரா என்ற நாமம் பூண்ட புத்ெகுருவால் 
சமயம் ,  வமாழி ,  விருத்தியலடந்ெை. 1750-ல் சீயத்திற்குச் வசன்ற பிரொனிகனளாடு 
புத்ெ குருமார் பைர் இங்கு வரைாயிைர். இவர்களால் சரணங்கரா குருப்பட்ட 
அபினடகம் வசய்யப்பட்டைர். இவர் சமய ஒழுக்கமும் ஆசாரமும் நிலறந்ெவராய் 
லவத்தியத்தில் லகனெர்ந்ெவராய் விளங்கி 1778-ல் மணர மலடந்ெைர்.  

புத்ெர்கள் வாழும் இத்னெசத்தில் நாயக்க அரசன் ஆள அவன் 
இைசைபந்துக்கள் இந்து ஆசார முலறப்படி ஒழுகல் ெருமமா என்ற முலறயில் 
சிங்களர் சிைர் கைகஞ் வசய்ய அவர்களுக்குத் ெலைலம வகித்ெ னமாைாெந்னெ 
என்பாலை னகாபால் முெலியார் வகான்று சமாொைத்லெ நிறுவிைர்.  

வபரகரா விழாக்களில் நாயக்க அரசர்கள் இந்து சமய சின்ைங்கலளனய 
வீதியிற் வகாண்டு வசன்ற லமயால் புத்ெசமயத்ெவர்கள் ெமது சமயத்திற்கு 
அவமாைனமற் பட்டவெை முலறயீடு வசய்ெெனிமித்ெம் புத்ெெந்ெம் முெலிய 
சின்ைங்கலள உடன் வகாண்டு வசல்லும்படி அரசன் ஆஞ்ஞாபித்ொன்.  

சீயத்திருந்து வந்ெ குருமார் மகாவம்சம் என்று நூலின் பிரதி ஒன்றிலை 
இங்கு வகாணர்ந்ெைர். மகாவம்சம் அரச பரம்பலரலயக் கூறுவது. இதுொது 
னசைன் காைத்தில் எழுெப்பட்டது. மகா நாமன் என்னும் புத்ெ குருனவ இெலை 



எழுதியவராவர். விசயராசன் முெல் மகானசைன் வலரயுமுள்ள சரித்திரனம இென் 
கண்ணுள்ளது. இதில் 37 அதிகாரகளுண்டு. பாலி வமாழியில் பாடைாக 
எழுெப்பட்டது. இென் வொடர்ச்சினய சுலுவம்சம். சுலுவம்சத்தின் முெற்பாகம் 42 
அதிகாரங்கலள யுலடயொய் சிறி னமகவண்ணன் காைந்வொட்டு பராக்கிரமவாகு 
பரியந்ெ முள்ள அரசர்கள் வரைாற்லற யுலடயொய் விளங்குகின்றது. இெலை 
எழுதியவர் ெருமகீர்த்தி என்ற புத்ெகுரு என்பர். இவர் பாண்டிய மண்டைத்லெச் 
னசர்ந்ெவர். அறிவு ஒழுக்கங்களிற் சிறந்ெவர். இவலர ஆெரித்ெ இரண்டாம் 
பராக்கிரமவாகு 13-ம் நூற்றாண்டில் அரசு நடாத்திைான். சுலுவம்சத்தின் 
இரண்டாம் பாகம் விசயவாகு வொட்டு IV-ம் பராக்கிரம வாகு பரியந்ெமுள்ள 
சரிெத்லெக் கூறுவது. இெலை எழுதியவர் வபயர் வெரியவில்லை. இென் மூன்றாம் 
பாகத்லெ கீர்த்தி சிறி இராசசிங்கன் எழுதுவித்ெைன். 

மகாபராக்கிரமவாகுலவப் பின்பற்றி அரசியற்ற னவண்டு வமன்பனெ அரசனின் 
னபரவா. ஒல்ைாந்ெருடன் சருவி வவற்றிவபற விரும்பிைன். முத்து ,  குதிலர 
இவற்லற உெவுமாறு அரசன் னவண்டிைன். அப்னபாதிருந்ெ ஒல்ைாந்ெ 
னெசாதிபதியாகிய வகாைாைஸ் ( 1743-1751 )  அரசன் னகட்டலவ வகாடுபட 
னவண்டுனமல் ,  ஒல்ைாந்ெர் நாடுகளிலிருந்து கறுவாப்பட்லட உரிக்கும் வொழிைாளர் 
கண்டி நாட்டிற் சரண்புகுந்திருப்பொயும் அவர்கலள அனுப்பி லவத்ெல் 
னவண்டுவமைக் கூறி நின்றைன். இெலை அரசன் அறனவ மறுத்ெைன். அப்பால் 
அரசன் யாலைவர்த்ெகத்தில் ெைக்னகார் பாகத்திற்குரித் துண்வடை வாொடிைன். 
இதுவும் மறுக்கப்படைாயிற்று. 

இவற்றின் பைைாக நாட்டிற் கைகங்கள் ஏற்பட்டை. கறுவாப்பட்லட உரிப்னபார் 
இருெலைக் வகாள்ள எறும்பு னபால் அரசைாலும் ஒல்ைாந்ெராலும் 
வநருக்கப்பட்டைர். வரிகள் பை அறவிடப்பட்டை. அநியாயங்களுக்காற்றாமல் 



மக்கள் மனுப்பண்ணியும் கவனித்ெ பாடில்ை. வசறூடர் என்ற னெசாதிபதியால் 
( 1757-1762) வென்ைந் னொட்டங்களுக்கும் வரிவிதிக்கப்பட்டது. அரசிைர் 
உத்ெரவின்றிச் வசய்யப்பட்ட னொட்டங்கள் வலளவில் அலரவாசியும் ,  உத்ெரனவாடு 
வசய்ெ னொட்டங்கள் மூன்றில் ஒன்றும் வரி இறுத்ெல் னவண்டும். இறுக்கத் 
ெவறுங்கால் அென் வபறுமதி நாணயத்திற் வகாடுபடல் னவண்டும். இதுவும் ெவறின் 
காணிகள் விற்கப்படும். இவ்வாறு மக்கள் வலெக்கப்படனவ அவர்கள் - கைகத்திற் 
வகழுந்ெைர். கைகத் ெலைவர்கலளப் பரனெச மனுப்பியும் மற்லறனயாலர 
வவகுவாய் பண்ணி வந்ெது ஒல்ைாந்ெர் பலட. இத்ெருணத்தில் கண்டி அரசனின் 
பிரபுக்கள் ,  திசாதிபதிகள் சைங்களுக்கு ஒத்ொலசயாக ஒல்ைாந்ெர்க்குத் துன்பம் 
விலளத்ெைர். அரசனைடு இச்சமயம் யுத்ெனம வசய்வதில்லை வயன்ற முடிலவ 
விரெமாகக் வகாண்டிருந்ெ ஒல்ைாந்ெர் கண்டிக்குப் பலடவயடுக்கத் தீர்மானித்ெைர். 

கண்டியரசனும் ,  இதுகண்டு யுத்ெத்திற்கு னவண்டிய ஆயத்ெங்கள் 
வசய்யைாைான். முெலில் துலண நாடிைன். மதுலர நவாப்புக்குத் தூது 
னபாக்கிைன். நவாப்பு துலண வசய்ய இணங்கிைைல்ைன். இது காைத்தில் 
ஆங்கினையர் வசன்லையில் ஆட்சியாளரா யிருந்ெைர். அன்றியும் ஆங்கினையரும் 
ஒல்ைாந்ெரும் சண்லட வயாழித்துச் சமாொைமாயிருந்ெைர். எனினும் 
ஆங்கினையர் கறுவா வியாபாரத்தில் ஆலச வகாண்டிருந்ெைர். அரசனுக்கும் 
துலணனயா அத்தியாவசியகம். எைனவ அரசைால் அனுப்பப்பட்ட தூதிற்கிலசந்து 
லபப்ஸ் என்பாலை அரசனிடம் அனுப்பி லவத்ெைர் ஆங்கினையர். லபப்ஸ் 
என்பான் 1762-ல் திரினகாணமலையிலிறங்கிக் கண்டி நாட்டுக்குச் வசன்று வநடிது 
னநரம் அரசனுடன் கைந்துலரயாடிைன் எனினும் முடிவின்றிச் வசன்லை 
திரும்பிைன்.  

இவற்லற வயல்ைாங் னகள்வியுற்ற ஒல்ைாந்ெர் கண்டிக்குப் பலடவயடுத்ெைர். 



இந்ெ னநரத்தில் ஒல்ைாந்ெர் னெசாதிபதியா யிருந்ெ வான் எக் என்பான் ( 1762-
1765) மாத்துலறயிற் னகாட்லடகட்டியும் சிைாபம் புத்ெளம் இவற்லற 
அடிப்படுத்தியும் யுத்ெத்தில் ஒத்ொலசயா யிருந்ெ மக்களுக்கு ஊழியம் விைக்கிக் 
கண்டிக்குப் பலடவயடுத்ெைன் ( 1764) .  இப்பலட வயடுப்பில் கண்டியரசனின் 
பலடயின் விசித்திர ெந்திர முலறகளுக்காற்றாது பிரதிகூை மலடந்ெைன் 1765-ல் 
மறுபடியும் கூடிய பலடயுடன் கண்டிலய னநாக்கிச் வசன்றைன். அரசன் 
ஒளித்னொடத் ெலைநகலரக் லகப்பற்றிச் சூலறயாடியதுடன் நின்று விடாது இடித்துத் 
ெகர்த்துப் பரிநாசஞ் வசய்ெைர். இென் பின் ஒரு சிறு னசலைலயக் 
கண்டியிலிருத்திக் வகாழும்புக்குத் திரும்பிைன். சிை நாட்களால் அரசன் னசலை 
இவலர வலளந்து வகாள்ளும் னநரத்தில் ஒல்ைாந்ெர் னசலை நாைா பக்கமும் 
சிெறுண்டு ஓடுலகயில் பைர் சிலறபுண்டைர் ;  சிைர் வகாழும்புக்குத் ெப்பினயாடிைர். 
இம்முடிலவக் காணச் சகிக்கைாற்றாது னெசாதிபதி வான் எக் மரணமலடந்ெைன்.  

பதிய ஒல்ைாந்ெ னெசாதிபதியாகிய வால்க் என்பான் யுத்ெத்ொற் சாதிக்க 
முடியாெலெ அரச ெந்திரத்ொற் சாதிக்க நிலைத்ெைன். அரசனின் பிரலசகள் 
இச்சண்லட காரணமாக வவகுவாய்ப் பாதிக்கப்பட்டைர். பயிர்பச்லச வசய்து 
வகாள்ள முடியவில்லை. ஒல்ைாந்ெர் எல்லைப்புறங்களில் அட்டகாசஞ் வசய்ெைர். 
இவற்லறக் கண்ட அரசன் சமாொைத்திற்கு இணங்கிைன். 

1766-ல் இருபகுதியிைரும் வசய்து வகாண்ட உடன் படிக்லகயின்படி 
மாத்துலற ,  காலி ,  வகாழும்பு ,  கற்பிட்டி ,  மன்ைர் ,  யாழ்ப்பாணம் ,  திரினகாணமலை ,  
மட்டக்களப்பு இலவயாவும் ஒல்ைாந்ெர்க்னக வயைவும் ,  இவ்விடங்களுக்குச் 
சுயாதீைமாகப் னபாக்குவரத்துச் வசய்யத் ெக்க ொய்க் கலரனயாரமாய் ஒரு கீை 
நிைம் இைங்லகலயச் சுற்றவர ஒல்ைாந்ெருக்கு விடப்பட னவண்டு வமன்றும் ,  
அரசன் நாடுகளில் கறுவாப் பட்லட உரிக்கவும் ,  வர்த்ெகஞ் வசய்யவும் சுெந்திர 



மளிக்கப்பட னவண்டுவமன்றும் வபாருத்ெஞ் வசய்யப்பட்டது. கலரனயாரமாக 
விடப்பட்ட கீைத்ெலரக்காக ஒல்ைாந்ெர் வருடத்திற்னகார் குறித்ெ வொலக கட்டுெல் 
னவண்டு வமன்றும் வபாருந்திக் வகாண்டைர். 

கீர்த்தி சிறி இராசசிங்கன் 1782-ல் இறந்ெைன். வடிவால் அழகன் புத்திக் 
கூர்லமயற்றவன். ஒல்ைாந்ெர் கண்டிக் வகதிராக எடுத்ெ ஒனரவயாரு 
பலடவயடுப்பில் பிரதிகூை மலடந்ெைவரனினும் அரசன் வசய்ெ உடன்படிக்லக 
மிகவும் னகவைமாைனெ. ஆைால் இவன் காைத்தில் இைக்கிய மறுமைர்ச்சி ஏற்பட 
சுலுவம்சம் எழுெப்படைாயிற்று.  

வினசட குறிப்பு: 
1 .  வபரகராவில் புத்ெெந்ெம் ஊர்வைமாகச் வகாண்டு வசல்ைப்பட்டலம.  
2.  சுலுவம்சம் எழுெப்பட்டலம.  
3.  கண்டிக்கு ஒல்ைாந்ெர் பலடவயழுச்சி.  
4.  உடன்படிக்லக வசய்ெல்- 1766.  
பரீட்லச வினுக்கள்: 
1 .  கீர்த்தி சிறி புத்ெசமயத்திற்குச் வசய்ெ வொண்டுகள் யாலவ? 
2.  கீர்த்தி சிறிக்கும் ஒல்ைாந்ெருக்கு மிலடயில் சச்சரவு ஏற்பட்டனென்? 
3.  ஒல்ைாந்ெர் பலடவயழுச்சியின் வரைாற்லறத் ெந்து முடிவிற் வசய்ெ 

உடன்படிக்லகலய விபரி. 

  



VIII  

ஒல்ைாந்ெரின் பரிபாைைமுலற. 1698-1796 
ஒல்ைாந்ெர் இைங்லகயின் கலரனயாரப் பிரனெசங்ககலள ( 1698-1796) 

அரசாண்டு ெங்கள் ஆட்சிலயச் வசலுத்தி வந்ெைர். ெங்கள் நாட்டில் 
அனுசரிக்கப்பட்டு வந்ெ உனராமானிய ஒல்ைாந்ெ சட்ட முலறயிலை இங்கும் 
நிலைநிறுத்திைர். யாழ்ப்பாணம் ெவிர்ந்ெ மற்லறய இடங்களில் இவர்களின் 
சட்டமுலறகள் இன்றும் அனுசரிக்கப் படுகின்றை. யாழ்ப்பாணத்தில் னெசவழலம 
என்ற பாரம்பரியச் சட்ட முலற நிைவியது. 

ஒல்ைாந்ெர் ெங்கள் அரசு முலறலய ,  நீதி ,  பரிபா ைைம் என்ற இரு பிரிலவ 
வகுத்து ஆட்சி நடாத்ெைாயிைர். நீதி முலறலயச் வசலுத்துவெற்காக  

1 .  வகாழும்பு  
2.  யாழ்ப்பாணம்  
3.  காலி 
என்ற முப்பிரிலவ வகுத்ெைர். வகாழும்புப் பகுதி வவந்னொட்லட ஆற்றிலைத் 

வெற்வகல்லையாகவும் புத்ெளத்திற்கப்பாலும் மன்ைருக்கு இப்பாலும் உள்ள 
இடத்திலை வடக்வகல்லையாகவும் வகாண்டுள்ளது.  

யாழ்ப்பாணப் பகுதி வடக்கு ,  கிழக்குப் பகுதிகலள யடக்கியொய் கும்புக்கன் 
ஆறு ஈறாய் அடக்கியுள்ளது. 

காலிப் பகுதி கும்புக்கன் ஆறு வொடங்கி வவந்னொட்லட ஆறு ஈறாக 
அடக்கியுள்ளது. 

உச்ச நீதிமன்றம் பத்னெவியாவிலுள்ளது. அப்பல் னகாடு வகாழும்பிலிருந்ெது. 
வபரிய உத்தினயாகப் பெவியிலுள்னளாருக்குரிய அப்பல் னகாடு பத்னெவி 



யாவிலுள்ளனெ. சகை குற்றச் சாட்டு வழக்குகளின் தீர்ப்பு னெசாதிபதியால் 
சலபயாருடன் ஆனைாசலை வசய்து னவண்டிய திருத்ெங்களுடன் 
அங்கீகரிக்கப்படும். ஆைால் சிவில் வழக்குகலளத் னெசாதிபதி ொைாகனவ 
ஆனைாசித்துத் ென் விருப்பத்துக் கிணங்கத் தீர்ப்புகள் அளிக்கைாம். இவ்வழக்கம் 
இமாம் உவில்லியம் வால்க் ( 1765-1785 ) என்ற னெசாதிபதியால் பத்னெவியாவி 
லுள்ளவர்கலளத் தூண்டிப் வபற்றுக்வகாண்ட மிகவும் னமாசமாை அதிகாரம்.  

நீதி வசலுத்தும் உரித்து அெற்வகை நியமிக்கப்பட்ட உத்தினயாகத்ெரால் 
நலடவபறுவதில்லை. ஆங்காங்கு இருந்ெ உயர்ெர உத்தினயாகத்ெரால் நலடவபற்று 
வந்ெது. இவர்களுக்கு இவ்னவலைக்கு னவெைனமயில்லை. வகாழும்பு ,  
யாழ்ப்பாணம் காலி என்னுமிடங்களில் னகாட்டு வீடுகளிருந்ெை. 
திரினகாணமலையிலும் ஒரு சிறு னகாடு இருந்ெது. வகாழும்பு நீெவான் எப்வபாழுதும் 
ஒரு உயர்ெர சிவில் உத்தினயாகத்ெரா யிருப்பர் . மற்லறய இடங்களில் னசைாதிபதி 
னபான்றவர்கள் நியமிக்கப்படுவர்.  

னகாட்டு னவலைகளுக்கு உெவியாக பிசுக்கால் என்ற உத்தினயாகத்ெர் 
பத்னெவியா அதிகாரிகளால் நியமிச்கப்படுவர். சகை னகாட்டு நடவடிக்லககளுக்கு 
இவனர வபாறுப்பாளி. சிவில் வழக்குகளில் இவர் தீர்ப்புக் வகாடுப்பதில் பங்கு 
பற்றைாம். ஆைால் குற்றச் சாட்டு வழக்குகளில் இவனர வழக்குத் வொடர்ந்து 
குற்றஞ்சாட்டி வழக்லக நடாத்துபவர். இன்னும் ,  இராச கட்டலள ,  வபாலிசார் 
னமற்பார்லவ இவற்றிற்கும் வபாறுப்பாயிருந்து சமாொை நீெவாைாகவும் கடலம 
யாற்றுவர்.  

சிவில் இறாது என்ற சங்கமும் பட்டிைப்பாக்கங்களிலிருந்து சிறுசிறு 
வழக்குகலள உடனுக்குடன் தீர்த்து வந்ெை.  

ஒல்ைாந்ெரின் ஆட்சிக்குள் சிங்களவர் ,  மலையாளத்ொர் ,  முகமதியர் ,  னவடர் 



என்ற சாதியிைர் வாழ்ந்ெைர். சிங்களவர் வகாழும்லப யடுத்ெ 
கலரனயாரங்களிலும் ,  மலையாளத்ொர் யாழ்ப்பாணப் பகுதியிலும் ,  முகமதியர் 
யாங்கணுஞ் வசறிந்து கலரனயாரங்களிலும் வசித்ெைர். பாணலம பசலற 
முெைாமிடங்கலள அடுத்ெ காடுகளில் னவடர் வசித்ெைர்.  

ஒல்ைாந்ெ அரசாங்கம் ென் பரிபாைைத்லெச் வசவ்வனை புரிவெற்காகத் 
ெங்கள் பிரனெசத்லெ ஆறு பிரிவாகப் பிரித்துக்வகாண்டது. 

I .  வகாழும்பு வவந்னொட்லட ஆறு வொடங்கி சிைாபம் ஈறாகவுள்ள பகுதி. 
திசாலவ என்ற உத்தினயாகத்ெனை வபரியவன். 

I I .  யாழ்ப்பாணம்: புத்ெளம் - மன்ைார் இலடப்பட்ட இடத்திலிருந்து 
வகாக்கிளாய் மட்டும் உள்ள பகுதி. னசலைத் ெளபதினய பிரொனி.  

I I I .   காலி: வவந்னொட்லட வொடங்கிக் கும்புக்கன் ஆறுவலரயு முள்ள 
பகுதி. னசலைத் ெளபதினய பிரொனி.  

IV.  திரினகாணமலை: வகாக்கிளாய் வொடங்கி வவருகல் மட்டுமுள்ள பகுதி. 
ெளபதினய பிரொனி.  

V.  மட்டக்களப்பு: வவருகல் வொடங்கி கும்புக்கைாறு ஈறாக ,  சிவில் 
உத்தினயாகத்ெர் ெலைவரா யிருந்ெைர்.  

VI .  கல்பிட்டியும் புத்ெளமும்: சிைாபம் வொடங்கி மன்ைார் ஈமுக. சிவில் 
உத்தினயாகத்ெனர ெலைலமயா யிருந்ொர் .  

இந்ெ ஆறு பகுதிகளும் வபரும் பிரிவுகளாயலமய அலவ னமலும் சிறு சிறு 
பகுதிகள் ,  னகாறலளகள் ,  பற்றுக்கள் என்ற பிரிவுகளாகப் பிரிந்து நிற்கப் 
பரிபாைைம் நலடவபறைாயிற்று. உொரணமாகக் வகாழும்புப் பிரிவு எட்டுக் 
னகாறலளகளாகப் பிரிக்கப் பட்டு ஒவ்னவார் னகாறலளக்கும் ஒவ்னவார் முெலியார் 
ெலைலம உத்தினயாகத்ெரா யிருந்ெைர். இந்ெ எட்டுக் னகாறலளக்கும் 



னமற்பார்லவயாளராகவும் ெலைலமயாகவும் திசாலவ எை வழங்கப்பட்ட சிவில் 
உத்தினயா கத்ெர் நியமிக்கப் படுவர். இலறவரி னசர்ப்பதும் ,  நீதி பரிபாைைஞ் 
வசய்வதும் இவர்கள் கடலமயாகும் ,  அல்ட்ஸ்னடாப் என்னுமிடத்தில் திசாலவயின் 
கந்னொர் இருந்ெது. இவருக்கு உெவியாகப் பை உத்தினயாகத்ெரிருந்ெைர். தீர்க்க 
முடியாெ வபரும் வழக்குகலள “நிை இறாது ' ”  என்ற சங்கம் கூடி ஆனைாசித்துத் 
தீர்ப்புகள் அளித்து வந்ெது. நிைம் சம்பந்ெமாை சிவில் வழக்குகலளத் தீர்த்து 
லவப்பொல் இப்வபயர் வபற்றது. 

யாழ்ப்பாணம் மூன்று மாவட்டங்களாகப் பிரிக்கப் பட்டு ஊர் காவற்றுலற ,  
பருத்தித் துலற ,  அப்பகுதி களின் ெலைநகரங்களாக விருந்ெை.  

இவ்வானற மற்லறய பகுதிகளும் பிரிபட்டு வன்னியர் ,  முெலியார் ,  
முகாந்திரமார் ,  னகாறலளமார் ,  விொலைமார் ,  அத்துக்னகாறலளமார் ,  என்றவர்கள் 
னபான்ற உத்தினயாகத்ெர்களும் நியமிக்கப்பட்டைர்.  

பரிபாைை முலறலயப் பற்றிச் வசால்லுமிடத்து நிை ஆட்சி உரிலம 
முலறலயப் பற்றிக் கூறுது விடுெைாகாது. மானிய முலறயில் நடாத்ெப்படும் 
அரசுகளில் நிைம் அரசனுக்னகயுரியது. மக்களுக்கு நிைம் ஏனெனும் 
வபாருத்ெலையின் னபரால் அது ஆண்டு அனுபவிக்கக் வகாடுக்கப்பட்டனெ யன்றிச் 
வசாந்ெமும் நிந்ெமுமாக அளிக்கப்படுவதில்லை. இைங்லகயிலும் இந்ெ முலறனய ,  
ஐனராப்பியர் இங்கு கால் லவக்கு முன் நலடமுலறயிலிருந்ெது. ஐனராப்பியர் இங்கு 
வந்ெதும் நிை ஆட்சி உரிலமயில் மாற்றம் ஏற்படைாயிற்று. காணிகலள 
அரசாங்கம் மக்களுக்கு விற்கத் வொடங்கியது. சிைருக்கு நன்வகாலடயாக 
உெவியது. நிைத்தில் வகாள்வைவு விற்பலை நடந்ெது. ஆகனவ காணிகள் 
மக்களுக்குச் வசாந்ெமும் நிந்ெமுமாக முழு ஆட்சி உரித்துடன் 
வழங்கப்படைாயிற்று. சிை பரவணி நிைங்கள் லகமாறும் னபாது கிரயத்தின் ஐந்து 



வீெம் அரசாங்கத்திற்குச் னசர்ெல் னவண்டும். இந்நிைங்களின் விலளவின்பத்தி 
வைான்லற ஆயமாகக் வகாடுத்ெல் னவண்டும். வநல்லு ,  வவற்றிலை பாக்கு ,  
னெங்காய் ,  எண்வணய் என்ற விலள வபாருள் வலகயினைனய ஆயம் வசலுத்ெைாம். 

பாரம்பரியமாக அரசு னசலவ வசய்ெவர்களுக்கும் நிைம் வசாந்ெமாக 
அளிக்கப்பட்டது. இராச குடும்பத் திைருக்கும் இனெ முலறயில் நிைம் 
அளிக்கப்பட்டது.  

வர்த்ெக சங்கத்ொரால் சிை னசலவகளின் காரணமாக அளிக்கப்பட்ட நிைத்லெ 
விற்கனவா சுடனவா முடியாது. சந்ெதி சந்ெதியாக உரிலம னபாெல் னவண்டும். 
ஆண்வழி உரித்தில்ைாெ பட்சத்தில் அந்நிைம் மறுபடியும் அரசுக்காகும். இப்படி 
மாறிை நிைனம பாழுகமம்* எைப்படும்.  

இவ்வாறல்ைாெ நிைங்கலள மக்கள் பயிரிட்டால் விலளவபாருளின் 
அலரவாசிலய அரசுக்கு அளித்ெல் னவண்டும். இவ்வலக நிைத்லெ “ஆண்னட 
வவல்ெலை” என்பர். 
“முத்வெட்டுச் னசலை” எை வழங்கும் நிைங்கள் இைங்லகயின் னமற்குப் 

பாகங்களில் சிங்களர் குடியிருந்ெ பாங்கரிலிருந்ெை. இவற்றில் பழவர்க்க 
மரங்கனள யதிகமாக விருந்ெை. விலளவபாருளில் மூன்றில் ஒன்று ,  அல்ைது 
அலரவாசி வரியாக அரசுக் கிறுத்ெல் னவண்டும்.  

*மட்டக்களப்பிலும் நுவவரலியாவிலும் பழுகமம் என்ற வபயர் ொங்கிய 
கிராமங்களுண்டு.  

இவ்வலகயாக நிைங்களின் வசாத்துரிலம வரி வீெம் வித்தியாசப்படனவ 
வழக்கு வாெங்கள் அதிக மாகக் கிளம்பிை. இவற்லறத் தீர்த்து லவப்பெற்னக “நிை 
இறாது” '  என்ற னகாடுகள் நியமிக்கப்படைாயிை. இக்னகாடு வாரத்துக்கு ஐந்து 
முலற கூடும். 



நீதி முலறயும் நிை உரிலமயும் இவ்வாறாக நலடவபற இலறவரி அறவிடும் 
முலறயிலை ஆராய்னவாமாக இலறவரி பண்டமாகனவனும் பணமாகனவனும் 
இறுக்கப்படும். வநல் விலளயும் நிைவமல்ைாம் வரிலய வநல்ைாக அளித்ெை. 
னொட்டங்கள் வரிலயப் பணத்திற் வசலுத்திை. வபரிய சாதிக்காரர் ொம் பயிரிடும் 
நிைங்களுக்கு வரி வசலுத்திைாரல்ைர். ெலைவரி முலற நலடமுலறயிலிருந்ெது. 
இவ் வரி முலறகவளல்ைாம் இடத்துக்கிடம் வித்தியாசமாயிருந்ெை. வரி வகாடாெ 
பட்சத்தில் இராச காரிய னவலை வசய்ெல் னவண்டும். 

ஏற்றுமதி இறக்குமதிப் வபாருள்களிலும் மக்கள் வரி வசலுத்திைர். உப்பு 
வரியும் நலடமுலறயிலிருந்ெது. வரிகளல்ைாெ னவறு வருமாைங்களும் 
அரசுக்கிருந்ெது.  

கறுவா வியாபாரத்தில் வவகு ைாபம் வபற்றைர். வருடத்திற்கு 50,000 
இறாத்ெலுக்குக் குலறயாமற் வபற்றைர். கறுவா வளரும் வபரும் பகுதிகளிலுள்ள 
திடகாத்திர முள்ள ஒவ்வவாரு ஆடவனும் 682 இறாத்ெல் கறுவா னசகரம் பண்ணிக் 
வகாடுத்ெல் னவண்டும். இெற்குனமல் கறுவா வகாடுத்ொல் பணமளிக்கப்படுவர் . 
கறுவாச் னசகரம் பண்ணுங் காைத்தில் அரிசி ,  உப்பு ,  மீன் இலவ இைவசமாக 
அளிக்கப்படும்.  

பாக்கு வியாபாரமும் வபரும் வரும்படிலய அளித்ெது. யாலை வியாபாரம் 
மூைமும் நல்ை வருமாைம் ஈட்டிைர்.  

இஃதிவ்வாறாக ஒல்ைாந்ெர் இைங்லகக் கலரனயார மாகாணங்கலளப் 
பரிபாைைம் பண்ணிப் வபருந் வொலகயாை பணம் சம்பாதித்ெைர். வியாபார 
சங்கத் ொரும் வபருஞ் வசல்வந்ெராகனவ ஒல்ைாந்து னெசமும் முன்னைறியது. 

  



IX 

ஒல்ைாந்ெ னெசாதிபதிகள். 1640-1796 
இவர்களின் ஆட்சி முலற சமூக சமய பண்பாட்டு அபிவிருத்திகள்  
1658-ம் ஆண்டு வொடக்கம் 1796-ம் ஆண்டு வலரயும் இைங்லகயின் 

கலரனயார மாகாணங்கலள ஒல்ைாந்ெர் ஆட்சி புரிந்ெைர். 1658-ம் ஆண்டினைனய 
உண்லம அரசாட்சி வொடங்கிை வெனினும் 1640-ம் ஆண்டில் ஒல்ைாந்ெர் இங்கு 
கால் லவத்ெைர். அன்று வொடக்கம் 1796  வலரயும் முப்பத்து மூன்று னெசாதி 
பதிகள் இங்கு கடலம யாற்றியுள்ளார். இவர்களுட் சிைனர முக்கியம் வபற்றவர்கள். 
னபார்த்துக்கீச ெளபதிகள் னசைாதிபதிகள் னபால் இவர்கள் கண்டி நாட்டுக்குப் 
பலடவயடுக்கவில்லை. இவர்கள் ெங்கள் வியாபாரத்தினைனய கண்ணுங் 
கருத்துமாக இருந்ொர்கள். அன்றியும் ஒல்ைாந்ெ னெசாதிபதிகள் ெங்கள் 
னமைதிகாரிகளிடும் கற்பலைகளுக்கிணங்க நடக்க னவண்டியவர்களுமாைார்கள். 
பத்ொவியாவினை னமை திகார பீடமிருந்ெது.  

ஒல்ைாந்ெ னெசாதிபதிகளுள் அறுவனர சரித்திரத்திற் குறிப்பிடத் ெக்கவர்கள்.  
(4 photos )  
I .  வகாஞ் நீலியு சுவாம் சீனமான் 1703-1707 
I I .  ஐவசக் இறம்பு 1716- 1723 
I I I .  பீற்றர் லவஸ்ற் 1726-1729 
IV.  ஸ்ரீவானுஸ் னவர்சூலை 1729-1732 
V.  வான் இம்மாவ் 1736- 1740 
VI .  வாைக்  1765-1785 







 



 
இவர்கள் ஆட்சிக்காைத்தில் இைங்லக சிை நன்லமயும் வசால்ை முடியாெ சிை 

தீலமகளும் அலடந்ெது. நீதி பரிபாைைம் திறம்பட நடாத்ெப்பட னவண்டு வமன்பனெ 
ஒல்ைாந்ெரின் வபாது அபிப்பிராயம். அெலைச் சரிவரச் வசய்ொல் மற்லறய 
விடயங்கள் எல்ைாம் சரினபாகும் என்பது அவர்கள் துணிபு. அன்றியும் 
யாழ்ப்பாணத்து மக்கள் வபருங்னகாட்டுப் புலிகள் என்பலெத் ெங்கள் முெல் ஐம்பது 
ஆண்டுகளுக்குள் அறிந்து வகாண்டைர். பிடிவாெம் மிக்க யாழ்ப்பாணத்து மக்கள் 
னநரப்னபாக்கிற்காகக் னகாட்டில் வழக்காடுவலெப் வபரும் புைாதியாக லவத்துக் 
வகாண்டு வாழ்க்லக நடாத்துபவர்களாகக் காணப்பட்டைர். இவர்களுக்குப் புத்திமதி 
கூறி வழக்காடு வலெக் குலறக்கும்படி வசான்ைால் ஒருனபாதும் னகட்கனவ 
மாட்டார்கள். னபார்த்துக்கீசர் காைத்தில் முடிவு வசய்ெ வழக்குகலளத் திரும்பவும் 
திறப்பர். ஒரு னசைாதிபதி தீர்த்து லவத்ெலெ மறு னசதில பதியின் நியமைத்லெத் 
ொயமாக்கிக்வகாண்டு அவ் வழக்லக மறுபடியும் எடுக்குமாறு னவண்டுவர். 1707-



ல் வொகுக்கப் வபற்ற னெச வழலமயில் இதுபற்றி எழுதிய வரைாறு பின்ைர் 
காட்டுதும்.  

னகாட்டுப் புத்ெகங்கள் வசவ்வனை னபணிக் காப்பாற்றப் படாலமயாற் பை 
னசாலி மாலிகனளற்பட்டை. சட்டங்கள் திட்டவட்டமாய் எழுெப்படாலம யால் 
தீர்ப்புகள் ஒழுங்கற்றலவ ஆயிை. 

இவ்விெ நீொசை ஒழுங்கீைங்கலளக் கண்டு பத்னெவியாவில் உயர் நீதிமன்ற 
உப நீதியரசராயிருந்ெ வகார்னநலியூஸ் னயான் சீனமான்லசத் னெசாதிபதியாக்கிைர். 
இவன் னநெர்ைாந்து சர்வகைா சாலையில் சட்டப்பயிற்சி வபற்றவன். இவன் 
காைத்தில் ( 1703--1707) வநெர்ைாந்து ,  பத்ொவியா என்னுமிடங்களிலிருந்து வந்ெ 
கட்டலளகள் கற்பலைகள் முலறயாகப் பதிவு வசய்யப்பட்டை. யாழ்ப்பாணத்தில் 
வழங்கும் னெச வழலமச் சட்டம் எழுதி லவக்கப்படைாயிற்று. எழுபத்திரண்டு 
கட்டலள முெைாைலவகளும் எழுெப்பட்டை. இவற்லற எடுத்துக் கூறும் நூலின் 
முகவுலரயில் பின் வருமாறு எழுெப்பட்டுண்டு.  
“இைங்லகத் தீவிலுள்ள யாழ்ப்பாண நாயன் பட்டிைத்தில் நடந்துவருகிற 

வழலமகள். இலவகள் உைாந்ொக் வகாம்பனியார் காைத்துத் னெச வழலமகளுங் 
கட்டலளகளு வமன்ைப்படும். இந்ெத் னெசத்ொருலடய வசன்மச் சுபாபமாை 
வழலமகளின்படி நியாயத்ெைங்களில் நீதி வசலுத்ெப்பட்டும் வருகின்றது. அவ் 
வழலமகளாவை முது வசாம் ,  மஞ்சணீர் ,  நன் வகாலட ,  வகாள்வைவு ,  விற்பைவு ,  
காணிகள் னொட்டங்கலள ஒற்றி லவத்ெல் ,  மீழுெல் ,  அறுதிவிற்றல் ,  
முெைாைலவகளாம். இலவகள் எல்ைாவற்லறயும் வகாழும்பில் உத்ெம மகத்துவம் 
வபாருந்திய எங்கள் னெசாதிபதியாகிய வகாருநீலியு சுவாம் சீனமான் (Dr.  Cornel is  
Joan Simons) அவர்களும். அவ் விடத்திலுள்ள ஆனைாசலைத் ெலைவர்களும் 
இவ்விடத்துக்கு எழுதியனுப்பி லவத்ெ காகிெத்திைடங்கிய கட்டலளப் பிரகாரம் நான் 



இவ்விடத்தில் முப்பத்லெந்து வருடகாைமளவாக இத் னெசத்ொருடனை ஊடாடிச் 
சிரித்துப் பழகி அறிந்து வகாண்டபடிக்குத் திரட்டி எழுதிக் னகாலவப்படுத்தினைன்”. 
நூலின் முடிவில் ,  யாழ்ப்பாணத்துக் குடிசைங்களுக்குள்ளாகப் பலழய 
காைங்களினை சீரித்து நடந்துவந்ெ னெச வழலமயாை காரியங்கலள சீ. 
திலசயுலடயவர் கிைாசு ஈசாக்கிசு கடுொசிப் படுத்தி எழுதியனுப்பியது.  

என்றும் காணப்படுகிறது. கட்டலளகள் யாவும் வரு வமாருமுலற பகிரங்கமாக 
வாசிக்கப்படும்.  

சீ. திலசயுலடயவர் கிைாசு ஈசாக்கிசு (Claas Isaaksy Disawa) என்பவரால் 
எழுெப்பட்ட இத் னெச வழலமச் சட்டம் பன்னிரு ெமிழ் முெலிமாராம் பரிசீைலை 
வசய்யப்பட்டு 1707-ம் ஆண்டு மார்கழி மாெம் நிலறனவற்றப்பட்டது.  

 
ஐவசக் இறப்பு 

அதிக இலறவரிலய 1721-ம் ஆண்டில் னசர்த்துக் காட்டியவன் இவனை. இவன் 
காைத்தில் முத்துக் குளிப்பு நடந்ெது. ஐந்து வருடத்திற்குத் வொடர்ந்து நடத்திைன். 
1723-ல் இவன் காைத்தில் கறுவாப் பட்லட உரிப்னபாராகிய சாலியர் கைகம் 
விலளத்ெைர். 1723-ல் இறந்ெைன். 

பீற்றர் லவஸ்ற் 
இவன் பத்ொவியாவிற் பிறந்து வளர்ந்ெவன். முப்பொண்டிைை யிருக்கும் 

னபானெ னெசாதிபதி யாக நியமிக்கப்பட்டான். இவன் காைம் சரித்திரத்தில் மிகவும் 
னகவைமாைது. இவனைார் வகாடுங் னகாைன். வகாலைப்படுத்துவதில் பின்னிற்க 
மாட்டான். மற்றும் உத்தினயாகத்ெருடன் ஓயாமற் சண்லட யிடுபவன். சித்திரவலெ ,  
வகாலை இவற்லற அடிக்கடி வசய்வித்ெைன். 

பத்னெவியாவிற் பிறந்ொைாயினும் ெகப்பன் ஐனராப்பியன். ஒல்ைாந்திற் கல்வி 



பயின்றவன். ெைம் பலடத்ெ மாதிலை மணந்து வகாண்டு பத்னெ வியாவிற்கு 
வரனவ அங்கு வகாம்பனியாரின் சலுலககலள மலைவியின் இைசைத்ொர் மூைம் 
வபற்றுப் பெவியில் உயர்ந்ெைன். காலியில் வந்திறங்கிய னபானெ இச் சிறிய 
இடத்லெ ஆளுெற்கு ஒரு கண் னபாதுவமன்று வசால்லி மற்றெற்கு மூடியிட்டுக் 
வகாண்டாைாம்.  

வசாைமனின் புத்திசாலித் ெைம் 
லவஸ்றின் ஆண்லமத் ெைம்  
இக் கூற்றிலை அடிக்கடி கூறி ஆட்சி நடாத்திைன். இவனுக்கடுத்ெ பெவியில் 

காலியிலிருந்ெ னசைாதிபதிலயப் பெவியிலிருந்து நீக்கிைன். சதிகாரவரைக் குற்றஞ் 
சாட்டிப் னபார் வீரரிற் பைலர வலெத்ெைன். சித்திரவலெ வசய்து சாட்சியங்கள் 
வபறுவன். னெகத்தில் ஆணிகலள அலறவித்து அவற்றின் துவாரங்களில் ,  
இரத்ெவாறு வபருகிக் வகாண்டிருக்கும் னவலளயினை உருக்கிை 
வமழுலகவார்ப்பிப்பன். அரசியல் ஆனைாசலைச் சங்கத்து அங்கத்ெவர்கள் 
எல்னைாலரயும் நீக்கிவிட்டுத் ொனை நீதிபதி யாகவும் ,  வழக்காளியாகவும் ,  
ெண்டலை நிலற னவற்றுபவலகவும் காட்சியளித்ெைன். நிரபராதிகளாை 
பத்வொன்பது னபர் நிட்டூரமாகச் சித்திரவலெ வசய்து வகால்ைப்பட்டைர். முற்ற 
வவளியில் மரங்களினை சிைர் தூக்கப்பட்டைர் ;  தூக்குமரங்களிற் சிைரும் 
லககால்கள் முறிக்கப்பட்டுச் சிைரும் ,  மானிட வர்க்கத்ொல் கற்பலை 
வசய்யமுடியாெ வலககளில் வகான்வறாழிக்கப்பட்டைர். வகாலையுண்டாரில் மூன்று 
னபர் மிகவும் வகாடூரமாக வாதிக்கப்பட்டைர். அவர்களின் எலும்புகள் முெலில் 
முறிக்கப்பட்டை ;  ெலசகள் கிழிக்கப்பட்டை ;  னகாடரி வகாண்டு ெலைகள் 
வநாருக்கப்பட்டை ;  முண்டங்கள் பை ெலடகளுக் கூடாக இழுக்கப்பட்டை ;  
வநாருங்குண்ட ெலைகலள ஊசி முலைகளில் வொங்கவிட்டைன். 



படுபாெகைாய் விடுனபயைாய் வகாடுலம புரிந்ெ இவனின் வசய்திகள் 
பத்னெவியாவிலுள்ளார்க்கு எட்டனவ ,  வகாடுங்னகாைலைச் சங்கிலியற் 
பூட்டியனுப்புமாறு புதிய னெசாதிபதிலய இங்கு அனுப்பிைர். அங்கு அவன் 
சித்திரவலெ வசய்யப்பட்டிறந்ெைன். இவனின் உடலை நாைாக வவட்டி எரித்துச் 
சாம்பலைக் கடலிற் வகாட்டிவிட்டைர்.  

வகாழும்பினை வபயிலி வீதியிலுள்ள ஓர் கட்டிடத்தில் ஓர் கல்லில். 
வலிலம வகாண்டழிக்கப்பட்டது  
உரிலம வகாண்டு கட்டப்பட்டது  
என்று அர்த்ெம் ெருமுலறயில் ஒல்ைாந்ெ வமாழியில் எழுெப்பட்டிருப்பலெ 

இன்றுங் காணைாம். லவஸ்ற் இக்கட்டிடத்லெ வலிலமயிைால் இடித்ொன். பின்ைர் 
கட்டிட உரிலமயாளர் ெங்கள் உரிலமலய நிலைநாட்டிக் கட்டிைார்கள் என்று 
வசால்ைப்படுகிறது.  

ஸ்ரீவானுஸ் னவர்சூலை 
லவஸ்ற் வசய்ெ அட்டூழியங்கலள வயல்ைாம் நிவிர்த்தி வசய்வெற்காக இவன் 

அனுப்பப்பட்டா வைனினும் இவன் நிலைவரங்கலளச் சமாளித்துக் 
வகாள்ளமுடியாமற் ெத்ெளித்ொன். மக்கலளத் திருப்திப்படுத்ெவும் முடியவில்லை ;  
ென்னமைதிகாரிகலளயும் திருப்திப்படுத்ெவும் முடியவில்லை. னமலும் இங்குள்ள 
உத்தினயாகத் ெர்களுடனும் சச்சரவிட்டுக் வகாண்டான். 1726-ல் யாழ்ப்பாணத்தில் 
வபருவவள்ளப் வபருக்குக் காரணமாகப் பஞ்சமும் பட்டினியும் னநாய் வநாடிகளும் 
மக்கலள வருத்ெ அவர்களும் அரசியலிற் குலற கூறிைர். அரிசியின் விலையும் 
ஏறியது. னவர்சூை திருப்பியலழக் கப்பட்டான். அரசியை காலிச் னசதில பதிக்குக் 
லகயளிக்குமாறு கட்டலள பிறந்தும் இவன் ென் எண்ணப்படி யாழ்ப்பாணச் 
னசைாதிபதிக்குக் வகாடுத்துச் வசன்றைன். 



வான் இம்மாவ்  
சிறி வீர நனரந்திர சிங்கனுக்கும் ஒல்ைாந்ெருக்கும் வவகு பிணக்கு 

ஏற்பட்டிருந்ெனபாதும் மக்கள் கைகம் விலளவித்துக் வகாண்டிருக்கும் னபாதும் 
இவன் னெசாதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டான். கறுவாப் பட்லட உரிப்னபாரின் குழப்பம் 
எல்லைமீறி யிருந்ெது. வான் இம்மாவ் வவகு ெந்திரமாக இவற்லறவயல்ைாம் 
சமாளித்துக் வகாண்டைன். கறுவாப்பட்லட உரிப் னபாலரச் சமாொைப் படுத்திைன். 
அரசனுக்கு வவகு மதிப் வபாருள்கலள அனுப்பி அரசலைத் ென் வசப்படுத்திைன். 

இவன் குண நலடயிற் சிறந்ெவன். இொகிெந் வெரிந்து அநியாய வரிகலள 
ஒழித்து குடிெழீ இச் வசங்னகானைாச்சி வந்ெலமயால் இவலை யாவரும் மதித்துச் 
சங்கித்து வந்ெைர். இவைரசியற் கருமங்கலளச் வசவ்லவப்படுத்தி எவரும் 
ெம்மிட்டம் னபாற் இந்தியாவிற்குச் வசன்று வர்த்ெகஞ் வசய்து வகாள்ளைா வமன்று 
அனுமதி வகாடுத்து ஏற்றுமதி இறக்குமதிப் வபாருள்களுக்குத் தீர்லவ வகாடுபட 
னவண்டுவமன்று பிரமாணம் விதித்ொன். இவனுடனை ொன் இைங்லகத் 
துலறமுகவரி ஆரம்பமாயது. கமச்வசய்லகலய விருத்தி பண்ணிைன். வென்ைந் 
னொப்புகலள உண்டாக்கிைன். 

இவன் காைத்தினைொன் 1737-ல் முென் முலறயாக அச்சியந்திரம் இங்கு 
ொபிக்கப் படைாயிற்று. 1739-ல் ெமிழ் சிங்கள எழுத்துக்களும் வார்க்கப்பட்டை.  

வால்க்  
ஒல்ைாந்ெரின் கண்டிப்பலட வயழுச்சியின் பின் ஏற்பட்ட சமாொை 

உடன்படிக்லகலய ஏற்படுத்தி யவன் இவனை. 1736-ல் வகாழும்பினைனய 
பிறந்ெவன். இவனின் ெகப்பன் மைாக்காவில் னெசாதிபதியாக விருந்ெவன். ொனயா 
சமாறாங் நாட்டுப்வபண். னமலை நாட்டிற் கல்வி பயின்றவன். வடிவழகன். 
ஒல்ைாந்ெரால் அனுப்பப்பட்ட னெசாதிபதிகளுள் ெலைசிறந்ெவன் இவனை. 



நீர்வகாழும்லப மகா ஓயாவுடன் இலணக்கும் வவட்டுவாய்க்கால் இவன் காைத்தில் 
1771-ல் திறக்கப்பட்டது. 1769-ல் வகாழும்பின் பாங்கரில் கறுவாமரங்கள் 
உண்டாக்கப்பட்டை. சாதிமெனபெம் இவன் காைத்தில் அதிகம் இடம் வபறவில்லை. 
கட்டுக்களக் குளத்லெத் திருத்ெ முயன்றைன். லகைஞ்சத்லெ ஒழிக்கப் 
வபருமுயற்சிகள் எடுத்ெைன். வாய்க்கவில்லை. ஊக்கங்காட்டி முயற்சி வசய்ெ 
பைருக்கு வவகு மதிகள் அளித்து நாட்டுக்கு நைன் புரிந்ெ இவன் 1785ம் ஆண்டு 
மாசி மாெம் 5க்கூ நகைகமம் என்ற இடத்திைருனகயுள்ள மல்வத்லெயிைலமந்ெ 
ெைது மாளிலகயில் இறந்ெைன். 

சமூக விருத்தி 
ஒல்ைாந்ெர் காைத்தில் சமூகம் முன்னைறிய வென்னற வசால்லுெல் னவண்டும். 

எல்ைா அலுவல்கலளயும் ஒல்ைாந்ெர் பிரார்த்ெலைகளுடன் வொடக்கிைர். 
யாவரும் ெம்ெம் னவெத்லெ அனுசரித்ெல் னவண்டுவமை வற்புறுத்தி 
நின்றைனரனும் இறப்பிற மாதுச் சமயத்ொர்க்கு அதிகச் சலுலககள் காட்டிைர். 
உத்தினயாக பெவிகளுக்னகற்கச் வசாற்கள் லகயாளப்பட்டை. னெசாதிபதிலய 
“உத்ெமகத்ென் வவகுவல் ைபம் வபாருந்திய ' ”  என்றலழத்ெல் னவண்டும். இவ்வாறு 
ஒவ்வவாரு பெவியைலரயும் அலழப்பெற்கும் விளிப்பெற்கும் வசாற்கள் ஏற்படுத் 
ெப்பட்டிருந்ெை. வசால்லும் வபாழுதும் எழுதும் வபாழுதும் இலவ கவனிக்கப்படல் 
னவண்டும். இெைால் மக்களின் னபச்சு வார்த்லெகள் திருத்ெமலடந்ெை.  

மக்கள் விஞ்ஞாை முலறகலள அறியத் வொடங்கிைர். ஆகனவ புராசீை 
வாழ்க்லகலய மறந்து புது முலற வாழ்க்லகலய விரும்பைாயிைர். வீடுகள் 
வாசல்கள் திருத்ெமலடந்ெை. விறாந்லெகள் யன்ைல்கள் அலமந்ெ வீடுகள் 
கட்டப்பட்டை. கதிலரகள் னமலசகள் இலவ வீடுகளில் இடம் வபற்றை. உலடகள் 
மாற்றமலடந்ெை. பிள்லளகள் எட்டு மணிக்குப் பள்ளிக்குச் வசல்வர். 



உத்தினயாகத்ெர்கள் ஏழு மணிக்னக கந்னொரி லிருப்பர். இெைால் னநரகாைப் பழக்க 
வழக்கங்க னளற்பட்டை. 

ஒல்ைாந்ெர் னவலை வாங்குவதில் வீரர் . நீதி வசலுத்துவதிலும் பைமுயற்சிகள் 
வசய்ெைர். ஒழுங்காை வாழ்க்லகலய நடத்ெ உெவி வசய்ெைர். கைப்பு 
விவாகங்கள் வபாதுவாகத் ெவிர்க்கப்பட்டை. விவாக முலறகள் ,  மரணச் சடங்குகள் 
இவற்றிலும் மாற்றங்கனளற்பட்டை. மதுபாைம் அருந்தும் வழக்கம் கூடியது. 

லவத்திய னசலவயில் முன்னைற்றம் ஏற்பட்டது. பை ஆசுப்பத்திரிகள் 
திறக்கப்பட்டை. இடாக்குத்ெர் மார் பைர் னசலவ புரிந்ெைர். குட்டனராகம் கைப்பு 
விவாகத்ொற் பிறந்ெ பிள்லளகளில் அதிகமாகக் காணப்பட்டது. 1708-ல் 
ஏந்ெலையில் முென் முெைாக குட்டனராக ஆசுப்பத்திரி கட்டப்பட்டது 1730-ல் 
நனரந்திரசிங்கன் னநாய்வாய்ப்பட்டுப் படுக்லகயிலிருக்கும் னபாது னமல் நாட்டு 
லவத்தியமுலறயிற் லகனெர்ந்ெ இடாக்குத் ெர் ஒருவர் வகாழும்பிலிருந்து கண்டிக்கு 
அனுப்பப்பட்டார் . சிறிவிசய இராசசிங்கன் னநாய் தீர்ப்பெற்கும் 1739-ல் இன்னைார் 
இடாக்குத்ெர் அனுப்பப்பட்டார் அநாெர் சாலைகள் பைவற்லறத் திறந்து 
பரிபாலித்ெைர்.  

சமய விருத்தி. 
இறப்பிறமாதுக் கிறித்துவம் இவர்கள் சமயம். (Dutch Reformed Church) 

இெலைப் பரப்பப் பல் வழியிலும் முயன்றைர். சமயத்லெப் பரப்புவெற்காக 
மாகாணங்கலள னகாயிற் பற்றுகளாகப் பிரித்ெைர். சமய குரவர்கள் 
பாதிரிமாவரைப்படுவர் . இவர்கள் வபாதுவாக ஐனராப்பியனர. இவர்களுக்கு 
உெவியாகச் சட்டம்பியாரும் ஆயுொந்தியும் இருப்பர். இவர்களுக்குச் சங்கத்ொர் 
சம்பளம் வழங்கிைர். பாதிரிமாலரப் பயிற்றுவெற்கு வகாழும்பினைார் குருமடம் 
ஏற்படுத்திைர். உபனெசி மார் ,  சட்டம்பியார் ,  ஆயுொந்தி இவர்கள் 



பிள்லளகளுக்கும் வபரினயாருக்கும் னவனொபனெசஞ்வசய்வர் . . ஒல்ைாந்ெர் 
வபாதுவாக மற்லறய சமயங்கலள வவறுத்ெைர். கத்னொலிக்கு சமயத்லெ முற்றாக 
வவறுத்ெைர். உத்தினயாகங்கலளப் வபாதுவாகத் ெங்கள் மெத்திைர்க்னக வகாடுத்து 
வந்ெைர். இவ்வாறு பை வழியில் முயன்றும் பைன் அதிகம் கிலடக்கவில்லை. 

பாதிரிமார் கலியாணஞ் வசய்ெவர்களாயிருந்ொர்கள். வசபங்கள் 
வணக்கங்கள் மக்களின் மைலெக் கவருவொயில்லை. பாதிரிமாருக்குச் 
சிங்களனமா ெமிழ் வெரியாது. சமயத்லெப் பரப்பனவண்டுவமன்ற இவர்கள் 
ஆனவசத்தின் பயைாய் புத்ெ சமயம் கத்னொலிக்கு சமயம் இலவ ஓர் 
மறுமைர்ச்சியுடன் பரவைாயிற்று.  

ஒல்ைாந்ெர் ெம் சமயத்லெப் பரப்பும் வலகயில் முென் முெைாக விடுத்ெ 
கட்டலள வருமாறு:  
“முெைாவது இறப்பிறமாது னவெத்தின் சறுனவ சுரனுலடய உண்லமயாை 

பணிவிலடகளில் இயன்ற மாத்திரம் உண்டாக்கிறெற்கும் துடர்ந்து நடப்பிக்கிற 
ெற்குமாகக் கற்பிக்கும் வலகயாவது னகாயில்களினை சகைமாை சட்டம்புமாரும் 
அவர்களுக்கு இரண்டாம் னபரும் அயுொந்தியா யிருக்கிற (adjutant )  னபர்களும் 
னகாயில்கள் பள்ளிக்கூடங்களுக் கடுத்ெ பணிவிலடகளினை மிகுந்ெ விசுவாச 
னபராெரவுடனையும் ஒழுக்கமாை ென்லமயுடனையும் பராபரிக்கவும் நடப்பிக்கவும் 
மறுவிெங்களாை பாடங்கள் ,  உத்ெரங்கள் ,  வணக்கங்கள் ,  வாசகங்கள் ,  
புத்ெகங்கள் ,  நடப்பிக்க ஒண்ணாவென்றும் ,  குடியாைவர்களுலடய பிள்லளகள் 
பள்ளிக்கூடங்களினை குலறவில்ைானெ வரப்பண்ணவும் அவர்கலள நல்ை 
படிப்பிலைலயவருத்ெவும் னபணுெைாை நிலைவு வகாண்டிருக்கும் படிக்கும் இது 
முகாந்ெரமாக உண்டாக்கியிருக்கப்பட்ட அறிவுகள் வணக்கங்கள் ,  
ஞாயிற்றுக்கிழலம னொறும் கட்டலளயாை காை னநரத்தினை சகை சைங்களுக்கு 



முன்பாக வாசித்து அறிவிக்கவும் இெற்வகதிரிலடயாகத் ெங்கள் னபரின் கடைாை 
பணிவிலட நடப்பிக்க வில்லைவயன்று கண்ட னபர்கலளத் வொழில் மாற்றி 
விடுகிறெறியவும்.”  

ஒல்ைாந்ெர் கத்னொலிக்கருக் வகதிராக வவகு நடவடிக்லககள் எடுத்ெைர். 
1638-ல் கண்டி அரசனுடன் வசய்ெ முெல் உடன்படிக்லகயில் “கத்னொலிக்க 
குருமார் கண்டியரசன் நாட்டில் நடமாட விடுெைாகாது” என்று 
எழுெப்பட்டிருக்கிறனெ. ெங்கள் கலரனயார மாகாணங்களிலும் கத்னொலிக்க 
குரவலர வவருட்டியடித்துத் துரத்தியும் னகாயில்கள் பாடசாலைகள் இவற்லறக் 
லகப்பற்றியும் ,  கிறித்ெவர்கலளத் ெம் சமயம் புகுமாறு வற்புறுத்தியும் ,  
பிள்லளகலளத் ெம் பாடசாலைகளிற் னசர்த்தும் ,  மண ,  மரணச்சடங்குகலள ெம் 
சமய ஆசாரப்படி நடாத்தும் படியும் வலுகண்டஞ் வசய்ெைர். கத்னொலிக்கு 
குருவாைவருக்கு யாரும் ஒதுக்கிடம் வகாடுத்ெைாக வென்றும் அப்படிக் வகாடுத்ொல் 
மரணெண்டலைனய வயன்றும் பிரகடைஞ் வசய்ெைர். ஆகனவ ொன் இந்நாட்டில் 
1687-ல் னயானசவ் வாஸ் சுவாமியார் இரகசியமாகக் கால் லவக்கும் வலரயும் 
கத்னொலிக்கு குருமார் இருக்க வில்லைவயை அறிகினறாம். 

1687-ல் கத்னொலிக்கர் ஒருமுகப்பட்டுத் திரண்டு ஒல்ைாந்ெருக் வகதிராகச் 
சண்லட வசய்ய முயன்றைர். நீர் வகாழும்பு வாசிகள் மிகுந்ெ பரபரப்லப 
உண்டாக்கிவிட்டைர். 1708-ல் முெலியார் அல்னபான்னசா வபாறா 
வபருங்கிளர்ச்சிலய உண்டாக்கிைர். 1715-ல் ஒல்ைாந்ெர் கண்டிெ 
நடபடிக்லககலளக் கத்னொலிக்கருக்கு எதிராக வற்புறுத்திைர். 1744-ல் நீர் 
வகாழும்புக் கத்னொலிக்கர் வவகு லெரியமாை ஓலை வயான்லற ஒல்ைாந்ெ னெசாதி 
பதிக்கு அனுப்பியிருந்ெைர். இதிற் ொங்கள் பரம் பலரயாகக் கத்னொலிக்க 
வரன்றும் ெங்கள் சமயத்லெ மறுெலிக்க மாட்டாவரன்றும் உயிர் னபாைாலும் 



ஒல்ைாந்ெலர எதிர்ப்பாவரன்றும் எழுதி அனுப்பியுள்ளார்.  ஆைால் 1745-ல் வான் 
இம்மாவ் என்ற னெசாதிபதி சமய சுயாதீைம் வழங்கிைன்.  

னயானசவ் வாஸ். 
இவர் இைங்லகயில் 1687-171 1  வலரயும் கத்னொலிக்குக் குருவாகக் 

கடலமயாற்றியுள்ளார். இவர் வகாங்கணி னெசத்துப் பிராமணர். தியாை பத்திச் 
சலபலயச் னசர்ந்ெ குருவாைவர். னகாலவயிலிருந்து பிரயாணமாகி யாழ்பாணத்தில் 
1687-ல் இறங்கிைர். இவர் மாறுனவடம் பூண்னட ஒல்ைாந்ெரின் கட்டுக் காவலுக்கு 
அகப்படாமல் சாொரண பிச்லசக்காரன் னபால் உலடெரித்து வந்து 
வெல்லிப்பலளயிற்ெங்கிைர். அங்கிருந்து ெமது குருத்துவ கடலமகலள 
விசுவாசிகள் மத்தியில் இரகசியமாக நடாத்தி வந்ெைர். ஒல்ைாந்ெரும் இெலை 
யறிந்ெைர். நத்ொர் இரவில் கிறித்ெவர்கள் பைர் கூடியிருந்ெ வபாழுது ஒல்ைாந்ெ 
னசைாதிபதி புகுந்து சிைலர மறியைாக்கிைன். சுவாமியாலர அறிந்து வகாள்ள 
முடியவில்லை அவைால் ,  ஆகனவ சுவாமியார் அங்கிருப்பது னமாச வமன்வறண்ணி 
கண்டியரசலை அண்டி னவெகடலம புரிய எண்ணங் வகாண்டைர். 

கண்டியில் I I-ம் விமைெருமசூரியனும் நனரந்திர சிங்கனும் சுவாமியாலர 
வவகுவாய் ஆெரித்து அவரின் கடலமலயப் புரிய உெவியளித்ெைர். இவர் நாடு 
நாடாகச் வசன்று னவனொபனெசஞ் வசய்து வந்ெைர். இவருடன் னசர்ந்து உலழத்து 
வந்ெ மற்றச் சுவாமியானர ,  யாக்னகானம வகான்சால்வவஸ். இவலரச் சாங்னகா 
பாங்கச் சுவாமியார் என்பர்.  இவர் அதிககத்னொலிக்க நூல்கலளத் ெமிழிலும் 
சிங்களத்திலும் எழுதியுள்ளார்.  

னயானசவ் வாஸ் சுவாமியார் கண்டியில் லவசூரி கண்டனபாது மக்களுக்குப் 
னபருெவி புரிந்து வந்ெைர். 171 1 -ம் ஆண்டில் கண்டியினை அவர் மரணமாைார்.  

பண்பாட்டு விருத்தி 



மக்களின் பண்பாட்டு விருத்திலய அவர்களின் கல்வி முலறகளானைனய 
கூறுெல் முடியும். இறப்பிறமாது னவெத்தில் மக்கலளச் னசர்க்க னவண்டுவமன்ற 
ஆலசயால் உந்ெப் வபற்ற ஒல்ைாந்ெர் இவ்வலுவலுக்கு உறுதுலணயாகப் 
பாடசாலைகள் பைவற்லறத் திறந்ெைர். னபார்த்துக்கீசலரப் னபால் இவர்களும் 
ெங்கள் மெத்லெப் பாடசாலைகள் மூைம் பரப்ப எண்ணிைர். னபார்த்துக்கீசர் 
நடாத்திய பாடசாலைகள் யாவற்லறயும் ெமொக்கிைர். கல்வி கட்டாயவமன்று 
சட்டமியற்றிைர். பிள்லளகலளச் னசர் விடாப்பிற் பதியும் னபானெ னவெப் வபயலர 
எழுதிைர். பிள்லளகள் எல்னைாலரயும் சமய ஆராெலைகளிற் பங்குபற்றச் 
வசய்ெைர். இவ்வாறாகச் சமயப்பிரசாரஞ் வசய்ெைர்.  

மக்களுக்கு னவனொபனெசஞ் வசய்வெற்குப் னபாதிய சுனெசிகலளப் பாதிரி 
மாராக்குவெற்குக் குரவர் பாடசாலை ஒன்றிலை நிறுவிைர். இங்கு இைாத்தீன் ,  
கினரக்கம் ,  ஈபுறூ ,  கணிெம் ,  ஆகிய பாடங்கள் படிப் பிக்கப் பட்டை. இங்கு 
படித்ெவர்களிற் சிைர் ஒல்ைாந்ெனெசஞ் வசன்று படித்ெைர். இவ்வாறு னமற்படிக்கு 
ஒல்ைாந்து வசன்றவர்களிருவர். உவில்லியம் னயர்கன் ஓந்ொச்சி ,  என்றிக்கஸ் 
பிலிப்ஸ் பண்டிெரத்திைா. ஒல்ைாந்து னெசம் வசல்ைாமனை வவகு கல்விமாைாய்த் 
திகழ்ந்ெ இன்வைருவர் உளர். அவர் ொன் பிலிப்புனெ வமல்னைா. இவர் அதிக 
நூல்கலளத் ெமிழில் எழுதி உள்ளார். இவலரப் பற்றிய விவரம் காசிச் வசட்டி 
அவர்கள் எழுதிய புைவர் வரைாறு என்ற நூலிற் பார்க்கவும்.  

பள்ளிக்கூடங்கள் திறத்ெல் சட்டம்பிமாரின் ெலகலமகள் ,  படிப்பிக்கும் னநரம் ,  
படிப்பிக்கும் பாடங்கள் இவற்லறப் பற்றிய விதிகலளயும் ஆக்கிைர். வருடம் 
முழுவதும் பாடசாலை கூடும். சனிக்கிழலமகளிலும் பாடசாலை கூடியது. 
ெவலணக்வகாரு விடுெலை முலறயில்லை. காலையில் 8-மணி வொடங்கி 1 1 -மணி 
வலரயும் மாலையில் 2-மணி வொடங்கி 5-மணி வலரயும் பாடசாலை நலடவபறும். 



பாடசாலைகலளப் பராமரிக்க ,  பரிபாலிக்க ஓர்சலபயிருந்ெது. இச்சலபனய 
ஆசிரியலர நியமிக்கும். அநாலெப் பிள்லளகளுக்கும் கல்வி ஊட்டப்பட்டது. 
பதிவைட்டு ,  இருபது வயதுகளுக்கிலடயில் இவர்கள் பாடசாலைலய விட்டு 
நீங்குவர். ஆண்களுக்குத் ெகுதிக்கிலயய உத்தினயாகம் வழங்கிைர்.  

பாடங்கள் யாவும் ொய் வமாழியிற் படிபிக்கப்படும். ஆசிரியர்கலளப் பயிற்ற 
ஓர் பாடசாலை வகாழும்பில் நிறுவப்பட்டது. அச்சியந்திரம் இங்கு நிறுவப்பட அது 
ெமிழ் சிங்களப் புத்ெகங்கலள அச்சடித்து உெவியது. புதிய ஏற்பாடு வமாழி 
வபயர்க்கப்பட்டு இங்கு அச்னசறியது. பை ெமிழ் சிங்கள நூல்கள் னொன்றிை. 

 
ஒல்ைாந்ெ வமாழி 

ஒல்ைாந்ெர் வமாழி ஆங்கிைத்லெத் ெழுவியனெ. ஆங்கிை எழுத்துக்கனள 
அென் எழுத்துக்களாம். இவர்கள் ஆட்சியால் ெமிழில் பை வசாற்கள் வந்து 
வழங்குகின்றை. கடொசி விலளயாட்லட இங்கு வகாண்டு வந்ெவர்கள் 
ஒல்ைாந்ெனர. அவ்விலளயாட்டுடன் சம்பந்ெப்பட்ட வசாற்கவளல்ைாம் ஒல்ைாந்ெ 
வமாழியிலிருந்னெ வந்ெலவ.  

 
ஆடத்ென்  
உறூயித்ென்  
கைாவலர  
இசுக்னகாப்பன்  
வீறு  
மணல்  
அறுத்ொப்பு  

னகாக்கிசு  
னகத்தில்  
ஊக்கு  
இறாக்லக  
இைாச்சி  
னபாத்ெல்  
னமாள்  

புடிச்சி  
படாமீன்  
வபாப்புனறாச்சி  
வக்கர்  
னபாஞ்சி  
னகாக்கி 
கக்கூசு  



இசுத்னொப்பு  
வாஸ 
ஏர்  
புனறா  
துரும்பு  

பூெல் 
வவந்தீசு 
வநாத்ொரிசு  
வொலுக்கு  
சக்கிடத்ொர்  

வங்கனறாத்து  
திலறனசரி  
கர்னொர்  
அப்பல்  
பிசுக்கால்  

பரீட்லச வினுக்கள்: 
1 .  நாயக்க வம்மிச அரசர் னொன்றிய வரைாற்றிலைத் ெருக..  
2.  வநாக்ஸ். இவரின் வரைாற்றிலைத் ெருக. 
3.  னமலைத் னெசத்ொர் இைங்லகலய நாடியனென்? 

இரண்டாம் இராசசிங்கன் வொடர்பு லவத்ெ ஐனராப்பிய சாதியிைர் யார்? 
4. ஆங்கினையர் தூது பிரதிகூை மலடந்ெனென்? 
5.  ஒல்ைாந்ெரின் ஒற்லறப் பலடவயழுச்சியின் காரணங்கலளக் கூறுக. 
6.  நாயக்க வம்மிசம் ெலைகாட்ட முன்னிருந்ெ அரச வம்மிசத்லெ பரனெனிய 

வம்மிசம் என் பானைன்? 
7.   நாயக்க அரசர்கள் புத்ெ சமயத் வொடர்புலட யவர்கள். ஆொரங் காட்டுக.  
8.  ஒல்ைாந்ெரின் ஆட்சி இைங்லகயின் வபாருளா ொரத்லெ விருத்தியாக்கியொ? 
9. V. O. C. என்றால் என்ை  
10.  இறப்பிற மாது னவெத்லெ ஒல்ைாந்ொ எவ. வாறு பரப்பிைர்.  
1 1 .  ஒல்ைாந்ெரின் நீதிபரிபாைை முலறலயத் ெருக.இ.ச.ஓ.கா.  6 
12.  ஒல்ைாந்ெ னெசாதிபதிகளிற் சிறந்ெவன் யார். ஏன்? 
13.   நாயக்க வம்மிச அரசர் காைத்தில் புத்ெ சமயம் விருத்தியலடந்ெது. ஆொரங் 

காட்டுக? 
14. பீற்றர் லவஸ்ற் வகட்டவன். நிரூபிக்குக.  



15.  ஒல்ைாந்ெர் இைங்லகயில் விட்டுப் னபாைலவ எலவ? 
16.  ஒல்ைாந்ெர் வநருக்கடியிலும் கத்னொலிக்கு னவெம் நிலை நின்றது. காரணங் 

கூறி விளக்குக. 
17.  ஒல்ைாந்ெர் காைத்தில் சமூக சீர்திருத்ெ நிலை வயன்ை? 
18.  1766-ல் வசய்ெ உடன்படிக்லகயின் விபரங்கள் யாலவ? 
19 . னபார்த்துக்கீசர் ஒல்ைாந்ெர் இவர்களின் ஆட்சி முலறயில் எது சிறந்ெது. 

ஏன்? 
20.  சிங்கள மன்ைர்கள் விமரிலச யற்றவர்களாை படியாற்றான் மறுபடியும் 

மறுபடியும் மாற்றார் லககளிற் சிக்கிக் வகாண்டைர். இெலை விளக்குக. 

கண்டி யரசர்கள்: 
1635-1687 இராசசிங்கன் I I  
1687-1706 விமை ெருமசூரியன் I I  
1706-1739  வீரநனரந்திரசிங்கன். 
1739-1747 சிறிவிசய இராசசிங்கன். 
1747-1782 கீர்த்திசிறி இராசசிங்கன்  
1782-1798 இராசாதி இராசசிங்கன்  

ஒல்ைாந்ெ னெசாதிபதிகள்: 
1640 வில்லியம் னே. னகாஸ்ெர்  
1640-1646 யான் லெசூன் பாயாட்  
1646-1650 னயான் மற்சூக்கர்  
1650-1653 யாக்னகாபு வான் கிற்றின்ஸ்லரன்  
1653-1660 அதிரியான் வான் லமவென் 



1660-1661  வன்னகாவன்ஸ்  
1661 - 1663 அெரியான் வான் லமவென் 
1663 வான் னகாவன்ஸ்  
1663-1664  னயக்கப் அஸ் ொட்  
1664-1675 வான் னகாவன்ஸ்  
1675-1679  லறக்குனளாவ் வான் னகாவன்ஸ்  
1679--1692  உனைாறன்ஸ் லபல் 
1692-1697 னொமாஸ் வான் றீ  
1697-1703 வகறிற் னெ கீறி  
1703-1707  வகாரு நீலியு சுவாம் சீனமான்  
1707-1716 ஏந்திரிக் வபக்கர்  
1716- 1723 ஐசாக் இறம்பு  
1723-1726 னயாவானிஸ் ஏர்டன்னபர்க்கு  
1726-1729  பீற்றர் லவஸ்ற் 
1729-1732 ஸ்ரீவானுஸ் னவர்சூலை  
1732-1734  னயக்கப் கிறிஸ்ரியன் லபைத்து 
1734-1736 வான் வொம்னபர்கு 
1736-1740 வான் இம்மாவ்  
1740 - 1742  புலற நின்கு 
1742-1743 ொனினயல் ஓவர்பீக்கு  
1743-1751  வான் வகாைன்சீ 
1751- 1752 வேறாட் னயான் விறீைந்து  
1752-1757  னயான் கீதினயான் னைாத்வென் 



1757-1762 யான் சுறூடர்  
1762-1765 வான் எக்  
1765-1785 வால்க்  
1785-1794  வாைனெ கிறாவ்  
1794-1796 வான் அஞ்சல்னபர்க்கு  
 

 
 
 

இைங்லகச் சரித்திரம்  
(முெற் பகுதி)  

னபார்த்துக்கீசர் காைம்  
1505-1657 

184  பக்கங்கள். அழகிய கினளஸ் பதிப்பு  
விலை ரூபாய் இரண்டு  

கிலடக்குமிடம்: கலைமகள் கம்வபனி ,  வகாழும்பு  
ஸ்ரீமகள் அச்சகம் ,  வசன்லை  

 


