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�வ�க�தி�� ��னா� 



�
இன்� மதராஸ் என்� அ�யப்ப�ம் இந்த நகரம் 300

வ�டங்க�க்� �ன்� 'ெகாரமாண்டல் கடற்கைர'' என்�
ெபயர ் ெபற்ற வங்கக்கட�ன் கைரேயாரம் மதராஸ்
படட்ணம் என்ற ெபயரில் ஒ� �ன்னஞ்�� �ராமமாக
இ�ந்த�. இைதச ் �ற்� சந்த� ��ந்த இன்ைறய
ேவப்ேபரி, எ�ம்�ர ் மற்�ம் ��வல்�க்ேகணி ஆ�ய
ஊரக்ள் அன்� �� �� �ராமங்களாக இ�ந்தன. 

அன்ைறய இந்�யா�ல் இந்�க்கள் யாத்�ைர
ெசல்வதற்கான பல்ேவ� இந்�க் ேகா�ல்கள்
�ராமங்கள் ேதா�ம் இ�ந்தன. ��வல்�க்ேகணி�ல்
இ�க்�ம் பாரத்்தசார� ேகா��ம் அத்தைகய
ேகா�ல்களில் ஒன்�. அக்ேகா�ல் இன்�ம் ஒ� �க்�ய
தலமாக உள்ள�. 

கடற்கைர அ��ல் பல்ேவ� �னவ �ப்பங்கள்
அன்�ம் சந்த� ��ந்� காணப்படட்ன. ��வ�ம் கட�ல்
�ன�ம் கட�்மரம் கட�் ஆழ்கட�க்�ள் ெசன்� தங்கள்
�ைழப்ைப நடத்� வந்தனர ் அந்தக்�ப்பத்� மக்கள்.
இந்தக் �ப்பங்க�க்� ந��ல் மரங்கள் �ழ்ந்த
ேதவாலயங்கள் நிைறந்த ைமலாப்�ர ் ப�� அன்னிய
ஆ�க்க �யாபாரிகளான ேபாரச்�்��யரக்ள் வசம்
இ�ந்த�. அதன் கடற்கைரைய ஒட�் அவரக்ள�
வணிகக் கப்பல்கள் நங்�ரம் பாய்ச�்
நி�த்தப்பட�்�ந்தன. 

மதராஸ் படட்ணத்�ன் கைத �டட்த்தடட் 1639இல்
�வங்�ய�. இதற்� சற்ேற �ற்� ஐம்ப�
வ�டங்க�க்� �ன்� ��ேய�ய, ஆ�க்க�ம்
அ�கார�ம் நிைறந்த ேபாரச்�்��ய ைவ�ராய்கள்
ேகாவாைவத் தங்கள் தைலைம இடமாகக் ெகாண்�
ெகாச�், கள்ளிக்ேகாடை்ட, ைமலாப்�ர ் ேபான்ற
�ைற�க �ராமங்கைள ஆண்�வந்தனர.் இந்தக்
காலக்கடட்த்�ல் �மார ் �� வ�டங்களாக
ேகாேலாச�்ய ேபாரச்�்��ய ஆ�க்கம் இந்�யக்
�ழக்�க் கடற்கைரப் ப�����ந்� அள்ளிசெ்சன்ற



ெசல்வம், மற்ற ஐேராப்�யரக்ைள ெபாறாைம ெகாள்ள
ைவத்த�. 

ேபாரச்�்��ய ஆ�க்கம் மங்கத் ெதாடங்�ய
த�ணத்�ல் ைமலாப்��க்� வடக்ேக இ�பத்ைதந்�
ைமல்கள் ெதாைல�ல் இ�ந்த ��க்கட ்என்ற இடத்ைத
டச�்க்காரரக்ள் ைகப்பற்�னாரக்ள். ஸ்ெப�னின்
�����ந்� ��படட், ஹாலந்ைதத்
தைலைம�டமாகக் ெகாண்ட டச�்க்காரரக்ள் ஒ� ��ய
பலத்�ட�ம் �ேவகத்�ட�ம் தங்க�ைடய
�யாபாரத்ைத அ���த்� ெசய்ய �ழக்�ந்�ய
��கைள நா�னர.் 

இதற்�ப்�ன்னால் �.�. 1600இல் ��தாய்
�வக்கப்படட் �ரிட�்ஷ்காரரக்ளின் �ழக்�ந்�ய
�ம்பனிையச ் ேசரந்்த உத்�ேயாகஸ்தரக்ள் �யாபாரம்
ெசய்ய பல்ேவ� �ழக்�ந்�ய நா�க�க்�
அ�ப்பப்படட்னர.் இந்த �யாபாரிகள் டச�் மற்�ம்
ேபாரச்�்��ய எ�ரப்்�கைள பல ேநரங்களில் சமாளிக்க
ேவண்���ந்த�. �த�ல் �ழக்�ந்�யத் ��களில்
ேபாணிைய ஆரம்�த்த �ழக்�ந்�யக் �ம்ெபனி�னர்
�டட்த்தடட் ஒ� மாமாங்கத்�ற்�ப் �ற� இந்�யா�ன்
ம��ப்படட்ணத்�ல் �தன் �தலாகக் கா�ன்�னர.்
இங்� ஒ� ஏெஜன்�ைய �வக்�யேபா� அதன்�லம்
அவரக்ள� �யாபாரம் ெச�க்கத் ெதாடங்�ய�. அதன்
�ற� ெநல்��க்� அ�ேக இ�ந்த ஆர ்மகாம் (Armagaum)
என்ற இடத்�ல் தங்கள� வாணிபத் ெதாடர�்கைள
�ஸ்தரித்த �ழக்�ந்�யக் �ம்ெபனியார ் தங்கள்
நிைலைய பலப்ப�த்�க் ெகாண்டாரக்ள். இந்தப்
ப��ைய ஆண்�வந்தவரக்ள் �ம்பனி�ன் �யாபார
வளரச்�்ையக் கண்� ��ய தைடகைள அ�ல்ப�த்த
ஆரம்�த்தனர.் 

�ம்பனி�ன் ஆரம்கா�ன் �ர�நி�யாக�ம்
ம��ப் படட்ணத்�ன் ெகௗன்�ல் உ�ப்�னராக�ம்
இ�ந்த '�ரான்�ஸ் ேட'' (Francis Dey) இந்த �ராந்�ய
எ�ரப்்�க்களி��ந்� ��பட ��தாய் ஓர ் இடத்ைதத்



ேதரந்்ெத�த்� �யாபாரத்ைதத் �வக்க ேவண்�ெமன
�ம்பனி�ன் தைலைம இடத்�ற்�த் ெதரி�த்தான், 

�ம்பனி நிரவ்ாகம் ஒ� த��யான இடத்ைத ேதரந்்
ெத�க்�ம் ெபா�ப்ைப அவன் தைல�ேலேய கட�்ய�.
�ழக்�ந்�ய �ம்பனி�ன் வளரச்�், வாணிப
லாபத்ைதேய நம்� இ�ந்த�. ஆரம்கா��ம்
ம��ப்படட்ணத்��ம் அவரக்ள் எ�ரப்ாரத்்த �யாபார
லாபம் �ைடக்காததால் ஒ� ��ய இடத்ைதத்
ேதர�்ெசய்ய ேவண்�ய நிரப்ந்தத்�ற்� �ரான்�ஸ் ேட
உள்ளானான். லண்டனில் �வக்கப்படட் �ழக்�ந்�யக்
�ம்பனி�ன் �க்�ய ேநாக்கம் �யாபாரமாய்
இ�ந்ததால் அ�ல் பணியாற்�பவரக்ள் ெப�ம்பா�ம்
�யாபார ��க்கங்கைள மட�்ேம அ�ந்தவரக்ளாக
இ�ந்தாரக்ள். இவரக்ள� �க்�யப்பணி �ம்பனி�ன்
�க்�யப் ெபா�ள்களான ஐேராப்�யத் �ணிகள் மற்�ம்
அலங்காரம் �க்க படட்ாைடக�க்� நல்ல�ைலைய
ெப�வ�ம் சந்தரப்்பத்�ற்ேகற்ப ேபரம் ெசய்� அதற்�
ப�லாய் இந்�ய மஸ்�ன் மற்�ம் இயற்ைகப்
ெபா�ள்கைள �ைறந்த �ைலக்� வாங்�
இங்�லாந்�க்� ஏற்�ம� ெசய்வ�மாய் இ�ந்த�.
அவரக்ள� �க்�ய ேநாக்கம் லாபம் ஒன்ேற. 

�ம்பனி�ன் நிரவ்ா�கள் இங்� நைடெபற்ற
���� சண்ைடகளில் பங்� ெபற்ற�
சந்தரப்்பவசமாக�ம் �ர�ரஷ்்ட வசமாக�ேம
ேநரந்்ததா�ம். ெபா�வாக உலகத்�ல் �த�ல் நாடை்டக்
ைகப்பற்� �ற� வாணிபத்ைதத் �வங்�ம்
வழக்கத்�ற்� மாறாக இந்�யா�ல் �ரிட�்ஷ்காரரக்ள்
�யாபாரம் ெசய்ய கால� எ�த்� ைவத்த �ன்�தான்
தங்கள� ஆட�்க் ெகா�ைய நாட�்னாரக்ள். 

அக்காலத்�ல் �ரேதச அர�க்�ம்
அ�காரிக�க்�ம் அவ்வப்ேபா� நடந்த சண்ைட�ல்
�ம்பனி தன்�ைடய லாபேநாக்கம் ஒன்ைறேய
�க்�யமாக க�� பங்� ெபற்ற�. இந்த சந்தரப்த்ைத
நன்� பயன்ப�த்�ய �ரான்�ஸ் ேட தன்ைன ஒ�



நாட�்ன் �ர�நி�யாகேவ நிைனத்� அதற்�த் தக்கப�
இங்�ள்ள இந்�ய ராஜாக்கள் மற்�ம் ��நில
மன்னரக்ளிடம் ேபச�்வாரத்்ைத நடத்�னான்.
இங்�லாந்ைத ஒன்றாம் சாரல்ஸ் ஆண்டேபா�
�ரான்�ஸ் ேட �ழக்�ந்�யக் �ம்பனி�ன் இந்�யப்
�ர�நி�யாக இ�ந்தா�ம் தன்ைன இங்�லாந்�
மன்னனின் �ர�நி� என்ேற நிைனத்�க் ெகாண்டான்.
அதற்ேகற்றவா� அவ�ைடய ேதாற்றப் ெபா��ம்
அைமந்��ந்த�. ெவள்ைள நிறத்�ல் ஜரிைக ப�த்த
''காலர ் 'கைளக் ெகாண்ட சடை்டயணிந்� அதன் ேமல்
ஊதா நிற 'ேகாட'்' அணிந்� க�ப்� நிற ேமலங்�ேயா�
க�ப்� நிறத் ெதாப்�க்�க் �ேழ ��ள் ��ளான அழ�ய
�� அவன் ேதாள்களில் தவழ அவேன ஒ� ராஜா ேபால
காட�் தந்தான். இந்தக் ேகாலத்�டன், சக ேதாழரக்ள்
உற்சாகமாய் ைகயைசத்� வாழ்த்த, ஒ� வ�யாய்
கப்பல் �லம் ெதற்� �கமாய், ஒ� ��ய
�யாபாரத்தலம் ேத� அவன் பயணித்தப் ேபா�,
அவ�க்�த் ெதரியா� இந்த பயணம் ஒ� �க்�ய
மாற்றத்ைத அவன் வாழ்�ல் ஏற்ப�த்தப்
ேபா�றெதன்�. இந்�ய மஸ்�ன் �ணிகளின்
ேபரத்ைத�ம் ஐேராப்�ய ஆைடகளின் லாபத்ைத�ேம
ேநாக்கமாகக் ெகாண்� ஒ� ��ய இடம் ேத� அவன்
பயணித்தேபா�, அந்தப் பயணம் அைத�ட
�க்�யமானெதா� இலக்ைக ேநாக்� நகரப் ேபா�ற�
என்� அன்� அவ�க்�த் ெதரிந்��க்க நியாய�ல்ைல. 

இன�ய ஆர�ப� 
'ேட' ெதற்� ேநாக்�ப் பயணித்த ேபா� அவனிடம்

ஒ� ��க்ேகாள் இல்லாமல் இல்ைல. �ம்பனி�ன்
�யாபாரத்ைத நல்ல�ைற�ல் �வக்க ஒ� சரியான
இடத்ைதத் ேத� 'ேட' பயணித்த ேபா�, �ல
ேபாரச்�்��ய நண்பரக்ள் �லம் �ைடத்தத்
தகவ�ன்ப� "ைமலாப்�ர"் அவரக்ளின்
�யாபாரஸ்தலம் என்ற�ந்தான்.அதன��ேலேய
�ம்பனி�ன் �யாபாரஸ்தல�ம் இ�க்க ேவண்�ம்



என்� 'ேட' ��ம்�னான். ம��ப்படட்ணத்�ல் ஏற்படட்
ஆங்�ேலய �யாபாரத் ேதால்� பற்� அ�ந்த
ேபாரச்�்��யரக்ள் ேட�ன் இந்த வரைவப் பற்�
அசச்ப்படேவா அல்ல� எ�ரக்்கேவா இல்ைல . ேம�ம்
�ரிட�்ஷ் அர�ன் �ர�நி� ேட�ன் வர� தங்கள்
கரத்ைத வ�ப்ப�த்�ம் என நிைனத்த
ேபாரச்�்��யரக்ள் இந்த நண்பேனா� ேசரந்்� அ��ல்
உள்ள ��க்கட�்ல் (Pulicat) இ�ந்த டச�்க்காரரக்ளின்
எ�ரப்்ைப சமாளிக்க இ� உத�ம் என நிைனத்தாரக்ள். 

ேட பயணித்த கப்பல் டச�்க்காரரக்ள்
ைகப்பற்���ந்த ��க்கடை்டக் கடந்�
ேதவாலயங்க�ம், ெதன்னஞ் ேசாைலக�ம்
நிைறந்��ந்த ைமலாப்�ர ்ப��ைய வந்� அைடந்த�.
இந்த �ராமத்�ல்தான் தன� �யாபாரத்ைதத் �வக்க
நிைனத்� தன� �தல்கடட் �சாரைணகைள ேட
ஆரம்�த்தான். இவன� கப்பல் தைரையத் ெதாடட்�ம்
ேபாரச்�்��ய அர�க்� தன� �தல் மரியாைதையத்
ெதரி�த்தேபா� அவரக்�ம் அைத நட�்டன் ஏற்�
அவைன உற்சாகமாக வரேவற்றாரக்ள். இந்த
வரேவற்�க்� ஒ� உள்ேநாக்கம் இ�ந்த�. அன்ைறய
நிைல�ல் ��க்கட�்ல் இ�ந்த டச�்க்காரரக்�க்�ம்
மதரா�ல் இ�ந்த ேபாரச்�்��யரக்�க்�ம் நல்ல உற�
இ�க்க�ல்ைல. 

கண்�க்ெகட�்ய வைர ெதரிந்த ெவள்ைள மணல்,
ேட�ன் கப்பல் ைமலாப்�ர ் கைரைய அைடந்த�ம்,
அவன் கண்க�க்� ெவண்பட�்ப்பாய் ஒன்ைற �ரித்த�
ேபான்ற உணரை்வ ஏற்ப�த்�ய�. அ� ஒ� நல்ல
�ளிரக்ாலம். மதராஸ் வழக்கமான கம்�ரத்ேதா� ஒ�
கவரச்�் ��ந்த கன்னிையப் ேபால் ேட�ன்
கண்க�க்�க் காட�்யளித்த�. ேட தன� பயணத்�ன்
ெவற்� ��த்� மன�ற்�ள் சந்ேதாஷப் ப�ைக�ல்
அவன் �றக்கண்க�க்� மதராஸ் இரட�்ப்� அழகாகத்
ேதாற்றமளித்த�ல் �யப்ெபான்��ல்ைல. ேட
ம��ப்படட்ணத்�ற்� அ�ப்�ய தன� �தல்



அ�க்ைக�ல் அவன� பணி �ரம�ம் ஆபத்�க்க�ம்
நிைறந்ததாக இ�க்�ம் என க��வதாக
எ����ந்தான். ஆனால் அவன் மதராஸ் படட்ணத்ைத
அைடந்� அைதச ் �ற்�ப்பாரத்்த ேபா� அ�
�ம்பனி�ன் �யாபாரத்�ற்� ஏற்றெதா� தலமாக
இ�க்கக் கண்டான். ��ப்பாக �வ�ம், வங்கக் கட�ம்
சங்க�க்�ம் இடம் �யாபாரத்�ற்� உகந்தெதனக்
க��னான். அப்ேபா� அந்த இடம் �ந்தமல்�ைய
ஆண்ட நாயக்கரக்�க்� ெசாந்தமாக இ�ந்த�.
நாயக்கரக்ள் தங்கள் ஆ�ைமக்� உடப்டட் அந்தப்
�ரேதசத்�ல் �ழக்�ந்�ய �ம்பனி தங்� �யாபாரம்
ெசய்ய அ�ம�த்ததற்� ேபாரச்�்��யரக்ளின் பலமான
�பாரி�ம் ஒ� காரணமாய் இ�ந்த�. 

'�ரான்�ஸ் ேட'க்� மதராஸ் ��த்�ப்ேபானதற்�
�க்�யமான காரணம் ஊைர ஒட�்��ந்த அந்தக் �வம்
ந�ேயயா�ம். அந்தக் காலத்�ல் இந்த ந�க்�
��வல்�க்ேகணி ஆ� என்ற ெபய�ம் இ�ந்த�. அந்த
ஆற்ைற அவன் கண்ட சமயம் �ளிரக்ாலமானதால்
கைர�ரண்� ஓ�ய நீரின் அழ�ல் அவன் மயங்�ப்
ேபான�ல் ஆசச்ரியம் இல்ைல . மற்ற நாடக்ளில் �வம்
ந� ஒ� ��ய நீேராைட ேபாலக் காட�்யளித்தா�ம் 'ேட'
பாரத்்த சமயம் �வம் உண்ைம�ேலேய மணக்கத்தான்
ெசய்த�. இந்தக் கட�்ைரயாளர ் எ��ய சமயத்�ல்
(1921) ேதங்�க் �டந்த �வம், �டை்ட ேபாலக்
காட�்யளித்தா�ம், அந்நாளில் நீர ் நிைறந்� ஓடட்�ம்
இ�ந்ததால் உண்ைம�ல் அ� ஒ� �னித ந� ேபாலத்
ேதான்���க்கக் ��ம். இைதத் த�ர தனக்� �ன்
இ�ந்த ேபாரச்�்��யரக்ள் �� ஆண்�களாகத் தங்�
�யாபாரம் ெசய்த ம�லாப்�ைர ேடக்�ப் ��த்�ப்
ேபான�ல் �யப் ெபான்��ல்ைல. ஒ� வ�யாய்
வங்கக்கட�ைன ஒட�் ஐந்� ைமல் நீளத்�ற்�ம்,
அகலத்�ல் கட���ந்� ஒ� ைமல் �ரம் கட�ன்
உட�்றமாக�ம் உள்ள நிலப்பரப்ைப வாங்க ேட நாயக்க
மன்னரக்ளிடம் ேபச�் வாரத்்ைதையத் ெதாடங்�னான்.
ேபச�் வாரத்்ைதகள் அவ�க்� சாதகமாகேவ



அைமந்தன. இ�ப்��ம் அப்ேபா� �ஜயநகர ேபரர�ன்
�ர�நியாக சந்�ர�ரிைய ஆண்� வந்த �ற்றரச�க்�
உடப்ட�் நாயக்க மன்னரக்ள் �ந்தமல்�ைய
ஆண்�வந்ததால் இந்த நில ேபரத்�ற்� சந்�ர�ரி
மன்னரின் ஒப்�தல் ேதைவப்படட்�. 

சந்�ர�ரி மன்னரின் அரண்மைன இன்ன�ம்
"ராஜா மஹால்" என்ற ெபயேரா� �ைதந்த நிைல�ல்
காடப்ா� - ��ர ் இ�ப்�ப்பாைத�ல் உள்ள சந்�ர�ரி
ர�ல் நிைலயத்�ற்� �ன்�கல் ெதாைல�ல் உள்ள�.
அக்காலத்�ல் இந்த அரண்மைன ��க்க ��க்க
பளிங்�க் கற்களால் மர ேவைலப்பா�கைளத் த�ரத்்�
கடட்ப்படட்�. இந்த ராஜா மஹா�ல்தான் �ற்காலத்�ல்
ஒ� ெபரிய �ரிட�்ஷ் சாம்ராஜ்யம் இந்�ய மண்ணில்
உ�வாக அஸ்�வாரம் ேபாடப்படட்�. இந்த ஒப்பந்தம்
சந்�ர�ரி ராஜா�க்�ம் �ரான்�ஸ் ேடக்�ம் இைடேய
நடந்தெதன்றா�ம், உண்ைம�ல் அன்� இ�ந்த
இந்�யப் ேபரர�க்�ம், உ�வாகப் ேபா�ம் ஆங்�ேலய
சாம்ராஜ்யத்�ற்�ம் இைடேய நடந்த ஒப்பந்தம் என
எ�த்�க் ெகாள்ளலாம். இ� �ஜயநகர அர�க்�ம்
�ரிட�்ஷ் சாம்ராஜ்யத்�ற்�ம் இைடேய ஏற்படட் ஒ�
வரத்்தகப் பரிமாற்றம். �ரான்�ஸ் ேட ஒ� �ரிட�்ஷ்
�ர�நி�. �ஜயநகர மன்னர ் ஒ� இந்�யப் �ர�நி�.
இவரக்ளிைடேய நடந்த இந்த வணிக ஒப்பந்தம்
�ன்னாளில் இந்�யமண்ணில் ஆங்�ேலய ஆட�்
உதயமாகக் காரணமாக அைமந்த�. ஆங்�ேலயர ்ஆட�்
சந்�ர�ரி�ல் க�வா� மதராஸ் படட்ணத்�ல் உ�வா�
�ன்னாளில் இந்�ய மண்ணில் ஜனித்த�. 

�ரான்�ஸ் ேட எந்த ேநாக்கத்�ற்காக
ஆரம்கா���ந்� �ளம்�னாேனா அந்த ேநாக்கம்
�றப்பாகப் �ரத்்�யான�. ம��ப்படட்ணத்�ல்
�ரான்�ஸ் ேடக்� ேமல�காரியாக இ�ந்த ஆண்ட�்
ேகாகன் (Andrew Cogan) மதராஸ் படட்ணத்�ற்� வந்�
�ரான்�ஸ் ேட�ன் உத�ேயா� வளரச்�்த்
�டட்ங்கைளத் �வக்�னான். 



�ரான்�ஸ் ேட�ன் ெசாந்த வாழ்க்ைகக் ��த்�
ெபரிதாக எ�த ஒன்��ல்ைல. நமக்�த் ெதரிந்த
வைர�ல் �த�ல் ஆரம்கா�ல் அவனால் �வங்கப்பட�்
ேதால்��ற்ற �யாபார�ம், �ன்னாளில் ெவற்�கரமாக
ைமலாப்��க்� அ�ேக இ�ந்த நிலப்பரப்ைப வாங்�
�ம்பனியார ் இந்�யா�ல் நிைலக்கச ் ெசய்த
ஏற்பா�ம்தான் நம் நிைன�ல் என்ெறன்�ம்
நிைலத்��க்�ம். அவன� நிைனவாக தன்னந்தனியாய்
இன்�ம் ஆரம்கா�ல் ஒ� கலங்கைர �ளக்� அவன�
ெபயைர பைறசாற்�க் ெகாண்��க்�ற�. அந்த
நிைன�ச ் �ன்னம் இன்�ம் எத்தைன நாடக்�க்�
நிைலத்��க்�ம் என்பைத காலம்தான் ெசால்ல
ேவண்�ம். 

�ன்னாளில் அவன் மற்ெறா� �யாபார தலத்�ற்�
அ�காரியாக நிய�க்கப்படட்ான். அதன் �ன்�
ஜாவா�ல் �ழக்�ந்�ய �ம்பனி�ன் அன்றய தைலைம
இடமாக இ�ந்த “பாண்டம்" என்ற இடத்�ற்�
அ�ப்பப்பட�் �ல ஆண்�கள் ேசைவக்�ப் �ற� அவன்
�றந்த நாடான இங்�லாந்�க்ேகச ் ெசன்றான். இந்த
மகத்தான மனிதைனப் பற்�ய மற்ற ��ப்�கள் எ��ம்
ெபரிதாக இல்ைல . �ரான்�ஸ் ேட ஒ� ெபரிய
சாம்ராஜ்யத்ைத இந்�யா�ல் உ�வாக்�ய
�ரக்்கதரி�யா அல்ல� �யாபாரத்ைத �றம்பட நடத்த
உத�ய நம்�க்ைகயான தந்�ரசா�யா என்� நமக்�த்
ெதரிய�ல்ைல . அவன் மதராஸ் படட்ணத்ைத ேபரம்
ேப� வாங்�ய ேபா� அைத ஒ� �யாபார
ேகந்�ரமாக்க நிைனத்தாேன த�ர ேவ� எந்த �தமான
உள்ேநாக்க�ம் அவ�க்� இ�ந்��க்க நியாய�ல்ைல. 

அன்னாளில் ��வல்�க்ேகணி ஆற்ைற
ஒட�்��ந்த மதராஸ்படட்ணத்ைத வாங்க நிைனத்த
�ரான்�ஸ் ேட�ன் எண்ணம் சரியானதா இல்ைலயா
என்� �ரம்ானிக்க இயலாத ஒ� நிைல�ம் இ�ந்த�.
அன்� ஒ� சாரார ் அவன� இந்த �டட்த்ைத
ஆதரிக்க�ல்ைல . மதரா�ல் �யாபாரம் ெச�த்�



வளர இடம் மட�்ேம ஒ� �க்�ய காரணம் இல்ைல
என்�ம் அதற்� கம்பனி�ன் அயராத உைழப்�ம்,
இந்�யரக்ளின் ஒத்�ைழப்�ம்தான் ேதைவ ெயன்�ம்
ஒ� �லர ்நம்�னாரக்ள். எப்ப� இ�ந்தா�ம் �ன்னாளில்
மதராஸ் ெச�ப்�டன் வளரந்்த� ம�க்க ��யாத ஒ�
சரித்�ர உண்ைம . அன்� ேட'�ற்� இ�ந்த ��கள்,
கட�்ப்பா�கள், மற்�ம் அன்ைறய மக்க�க்� இ�ந்த
சாதாரண �ேகாள அ��, என்ற அந்த காலகடட்த்�ல்
மதராஸ் படட்ணத்ைத ெவ�ம் வாணிப ேநாக்கத்ேதா�
�ம்பனியார ் வாங்�னா�ம், அ� �ன்னாளில் ஒ�
மகத்தான நகரமாக உ�வாக�ம் இந்�யா�ல் �ரிட�்ஷ்
சாம்ராஜ்யம் கா�ன்ற�ம் �க்�யக் காரணமாக
இ�ந்த� என்பைத யாரா�ம் ம�க்க ��யா�. 

�ன�த ஜா�� ேகா�ைட 
மதராஸ்படட்ணத்�ல் ேதைவயான நிலப்பரப்�

வாங்கப்படட்�டன் ஆரம்கா���ந்த �ம்பனி�ன்
ஊ�யரக்ள் வாணிபப் ெபா�ள்க�டன் ஒட�்
ெமாத்தமாக இங்� ��ேயற அ�ப்பப்படட்னர.் இந்த
��ேயற்றம் 1640ஆம் ஆண்� �ப்ரவரி மாதம்
�ளிரக்ாலம் ��வைட�ம் த�வா�ல் நடந்ேத�ய�. 

கட�்ைரயாள�க்� �ைடத்த தகவ�ன்ப�
ஆண்ட�் ேகாகன் தைலைம�ல் �ரான்�ஸ் ேட மற்�ம்
ஒ� �ல உயர ் அ�காரிக�டன் ெபரிய படட்ாளேம
இந்தக் ��ேயற்றத்�ல் பங்� ெபற்ற�. �ல எ�த்தரக்ள்,
ம�த்�வர,் தசச்ரக்ள், க�மான்கள், �ப்பாய் ெசய்�ம்
ெதா�லாளிகள், ெமய்காப் பாளரக்ள், எ���
ேவைலயாடக்ள், சைமயல்காரரக்ள் ஆ�யவரக்ேளா�
உண்ைம�ேலேய 25 நபரக்ள் ெகாண்ட ஒ� ரா�வ
படட்ாளம் மதராஸ் படட்ணத்�ல் ��ேய�ய�.
��ப்பாக இந்தக் ��ேயற்றத்�ல் ெபண்கள்
இ�ந்தாரக்ளா என்ற ��ப்�கள் ஏ�ம் இல்ைல. ஆனால்
ெபண்கள் இல்லாத ஒ� நாேடா, ச�கேமா அல்ல�
இடேமா என்�ம் இ�ந்��க்க நியாய�ல்ைல. 



அன்ைறய மதராஸ் படட்ணம் அழ�ய நீண்ட
மணற்பாங்கான கடற்கைரையக் ெகாண்��ந்த�.
அங்�க் ��ேய�ய ஆங்�ேலயரக்ள் தற்கா�கமாக
ைவக்ேகாலால் ேவய்ந்த �ைர ��கைள அைமத்�
தங்கள� வாழ்க்ைகையத் �வக்�னர.் அன்ைறய
நிைல�ல் அத்தைகய �ைர ��கள் அங்�
அைமந்��ந்தைத பைழய "க்ராணி�ள் '' (Chronicle)
பத்�ரிைக உ�� ெசய்த�. இந்த ெசய்�ைய "ம�க்�'
(Manucci) என்�ம் ஒ� வயதான இத்தா�ய ம�த்�வர்
அவ�ைடய வட இந்�ய வாழ்க்ைகைய ��த்�க்
ெகாண்� மதரா�ல் ��ேய�ய சமயத்�ல் �க�ம்
�வாரஸ்யமாக இந்தப் பத்�ரிைக�ல் எ���ள்ளார்
(1686). அவ�ைடய �ைண�யார ்ஒ� '�ேர�ய' �தைவ.
அவர ் தங்���ந்த �சாலமான ேதாடட்ம் 'ம�க்�
ேதாடட்ம்'' என்� அைழக்கப்படட்�. அன்ைறய
சடட்க்கல்�ரிக்�ம் தற்ேபா� �ராடே்வ என்�
அைழக்கப்ப�ம் ப��க்�ம் ந��ல் அந்தத் ேதாடட்ம்
அைமந்��ந்த�. அந்தத் ேதாடட்த்�ற்� தண்ணீர ்ெபற
அைமந்த ஓைட �ன்னாளில் �ராம் வண்�கள் ஓ�ம்
இ�ம்� தடமாய்க் காட�் தந்த�. 

இயற்ைகயாக வளரந்்த �ங்�ல்கைள�ம்
பைனஓைல கைள�ம் ெசல� �ைறவான ��கள் கடட்
கட�்டப் ெபா�ள்களாக ஆங்�ேலயரக்ள்
உபேயாகப்ப�த்�னர.் �வம் ந�க் கைர�ன்
வடக்�கைர�ல் ஊ�க்� வந்� ேபா�ம் யாத்�ரிகரக்ள்
பைன ஓைல ேவய்ந்த ெபரிய ெகாடட்ைககளில்
தங்���க்க, ��தாய் வந்த ஆங்�ேலயக் ��ேய�கள்
தங்க�க்ெகன �� �� ��ைசகைளக் கட�்க்ெகாண்�
வாழ்ந்தனர.் காலம் ெசல்லச ்ெசல்ல கடற்கைரைய ஒட�்
��தாக அைமக்கப்படட் சாைல�ல்
கட�்டசாமான்களான ேதக்�, கல், �ண்ணாம்�
�த�யன சாரிசாரியாக காைள மாட�் வண்�களில்
வந்� இறங்�ன. �� ேவைல ெசய்பவரக்ள் �வம் ந�ப்
ப�ைக���ந்� ஆற்� மணைல �ைடகளில் நிரப்�
தைலேமல் ைவத்� நடந்� ெசன்ற காட�்கள்



பாரப்்பதற்� ரம்�யமாக இ�ந்தன. ��வல்�க்ேகணி
மற்�ம் அைத ஒட�்ய �ராமங்களி��ந்� வந்த
��யாடக்ள் �ம்பனி அ�காரிகளின் கடட்ைளப்ப�
ேவைல ெசய்ய, இந்த �ரிட�்ஷ் காலனி ெமல்ல ெமல்ல
உ�வான�. �� கடட்த் ேதைவயான கற்கைளச்
ெச�க்�தல், �ண்ணாம்� கலக்�தல், மரங்கைள
அ�த்தல் கற்கைள அ�க்� கலைவ �� �வரக்ைள
எ�ப்�தல் ேபான்ற �� கட�்ம் பணிகைள அவரக்ள்
இைட�டா� ெசய்தா�ம் அ�ல் ஒ� ஒ�ங்�னேம
ெதரிந்த�. 

ஒ� �ல மாதங்களில் இந்தக் கட�்டங்கள்
உ�வா�ன. இ�ல் �க்�யமான ெபரிய கட�்டம்,
�ம்பனி�ன் நிரவ்ாக�ம், வாணிப�ம் ெசய்வதற்காக
அமரத்்தப்படட் அ�காரிகள் தங்� அ�வல்கைளச்
ெசய்ய ஏற்ற இடமாக இ�ந்த�. இங்� பணிைய ஏற்�
ெசய்பவரக்�ம், மற்றவரக்�க்� கற்�க்
ெகா�ப்பவரக்�ம் மற்�ம் கற்�க் ெகாள்பவரக்�ம்
இ�ந்தனர.் உயர ்அ�காரிகள் இங்ேகேய தங்� ேவைல
ெசய்ய உரிய ஏற்பா�கள் ெசய்யப்படட்ன. அேத
இடத்�ல் �ம்பனி�ன் சரக்�கைள பத்�ரப்ப�த்த
ேதைவயான �டங்�க�ம், ��ல் மற்�ம் ரா�வப்
பணி�ரிபவரக்�க்� அவரக்ளின் ேவைல�ன்
தரத்�ற்ேகற்ப ெபரி�ம் ���மான ��ல்க�ம்
கடட்ப்படட்ன. ஆரம்பகாலத்���ந்ேத இந்த இடம்
ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்் ேகாடை்ட" என்� அைழக்கப்பட�்
வந்த�. இைதச ் �ற்� இன்� இ�க்�ம் ம�ல் �வைரக்
கடட்�ம் ஆழமான அக�ையத் ேதாண்ட�ம்
ஆங்�ேலயரக்�க்� பல ஆண்�கள் ேதைவப்படட்�.
அந்நாளில் ேகாடை்டையச ் �ற்� ம�ல் �வரக்ளில்
நான்� பக்க�ம் �ரங்�கைள ைவத்த� தங்களின்
தற்காப்� க��ேய அல்லா� அ�ல் எந்த�த ரா�வ
ேநாக்க�ம் இல்ைல. 

�ம்பனி அ�காரிகளின் ேநாக்கம் அைம�யான
�ழ்நிைல�ல் லாபகரமான �யாபாரத்ைத ஒட�்ேய



இ�ந்த�. இ�ந்தா�ம் அன்��ந்த சடட்ம் ஒ�ங்கற்ற
நிைல�ல் �ற்காலத்�ல் ஏற்ப�ம் உள்�ர்
தகரா�கைளத் த�ரக்்க�ம், ெகாள்ைளயரக்ளிட��ந்�
தங்கைளக் காத்�க் ெகாள்ள�ம், வாணிபப்
ேபாட�்�னால் ஏற்படட் ப�வாங்�ம் உணர�் கைளக்
ெகாண்டவரக்ளிட��ந்� தங்கைள காத்�க்
ெகாள்ள�ம், மற்ற ஐேராப்�ய எ�ரப்்பாளரக்ைளத்
த�ரக்்க�ம் ஆங்�ேலயரக்ள் தங்கள் இ�ப்�டமான
ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்் ேகாடை்டைய �த்�சா�த்தனத்�டன்
வ�வாக அைமத்�க் ெகாண்டனர.் அவரக்ள் அஞ்�யப�
அந்த நா�ம் வந்த�. 

ேகாடை்டக்� ெவளிேய சற்� ெதாைல�ல் ��ய
ஆடக்ளின் நடமாடட்ேமா சலசலப்ேபா இ�ந்தால் அைத
ஒ�வர ்ெதரி�க்க மற்றவரக்ள் ேகாடை்ட ம�ல் �வர�்�
ஏ� ெதாைல�ல் ��ைரகளில் வ�ம் ��ய நபரக்ள்,
வ�வ� அைம�ைய நா�யா அல்ல� இவரக்ைள
தாக்�ப் ேபார ் �ரியவா என்ற சந்ேதகக் கண்கேளா�
பாரப்்பாரக்ள். இ� ேபான்ற சமயங்களில் ேகாடை்ட�ல்
வ�ப்பவரக்ள் ��ந்த பரபரப்�டன் காணப்ப�வர.்
ேகாடை்டையச ் �ற்� நடந்த இ� ேபான்ற
கலவரங்களால் ஏற்ப�ம் அபாயங்கைள உணரந்்�,
அைதத் த�க்க அவரக்ள் எ�த்த எ�ர ்நடவ�க் ைககள்
�க�ம் �வாரஸ்யமானைவ. 

�மார ் ஐம்ப� ஆண்�க�க்� �ற�
ேகால்ெகாண்டாைவ ஆண்ட �கம�ய மன்னரின்
பைடத்தளப� இந்தப் �ராந்�யத்���ந்த �ம்பனி�ன்
எ�ரிகைள ஒன்� ேசரத்்� மதராஸ்படட்ணத்���ந்த
ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்் ேகாடை்டைய ெந�ங்� அங்��ந்த
��கைள எரித்� ெபா�டக்ைள நாசமாக்�
�ம்ெபனி�ன் �ணிகைள�ம், சரக்�கைள�ம் எ�த்�ச்
ெசல்ல �யன்றான். ேகாடை்ட�ன் அன்ைறய ஆ�னர்
இந்த எ�ரப்்ைப சமாளித்� அவ�டன் ேபாரிடத்
தயாராக இ�ப்பதாக ெசய்� அ�ப்�னார.்
அைதக்ேகடட் எ�ரிகள் ேகாடை்ட���ந்� �ன்



வாங்�னா�ம் ஏறக்�ைறய எட�் மாதங்கள்
ேகாடை்டைய �ற்�ைக�ட�்�ந்தனர.் �ற� ��ய
பலத்�டன் அவரக்ள் �ண்�ம் ேபாரிட�் ெவற்�ப்ெபற
��யாமல் ேதால்� �கத்�டன் ��ம்� ெசன்றனர.் 

அன்ைறய காலகடட்த்�ல் �ரஞ்�க்காரரக்ளின்
வசம் இ�ந்த சாந்ேதாைம (Santhome)
�கம�யப்பைடகளின் உத�ேயா� டச�்க்காரரக்ள்
�ற்�ைக�டட்னர.் இந்த �ற்�ைகைய பலப்ப�த்த
அவரக்ள் ��வல்�க்ேகணி���ந்த பாரத்்தசார�
ேகா�ல் ம�ல் �வரக்ளில் �ரங்�கைளப் ெபா�த்�
அைதேய தற்கா�கக் ேகாடை்ட ேபால்
உபேயா�த்தாரக்ள். இந்த �ற்�ைக பல வாரங்கள்
நீ�க்க ஒ� ��ய சக்�வாய்ந்த பைடபலத்�டன்
டச�்க்காரரக்ள் மதராஸ் கடற்கைரைய
ெந�ங்�னாரக்ள். அந்தத்த�ணத்�ல் ஹாலந்�ம்
�ரிடட்�ம் ஐேராப்பா�ல் சண்ைட�ல் ஈ�பட�்�ந்தன.
இதனால் ெச�ன்ட ்ஜாரஜ்் ேகாடை்ட�ல் ெதாடரந்்� ஒ�
பரபரப்�ம் அசச்�ம் நில�ய�. இ�சமயம்
டச�்சக்ாரரக்ள் தாங்கள் ேபாரிட�்ப் ��த்��ந்த
சாந்ேதாைமக் காப்பாற்�க் ெகாண்டாேல ேபா�ம் என்ற
எண்ணத்�ல் ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்் ேகாடை்டைய
�த்�சா�த்தனமாக �ட�் �ட�் ஒ�ங்�னர.்
இங்�லாந்ைத "ஆன்'' அர� ஆட�் �ரிந்த காலத்�ல்
கரந்ாடக நவாபாக இ�ந்த தா�த்கான் ஒ� ெப�ம்
பைடையத் �ரட�்க் ெகாண்� மதராஸ் படட்ணத்ைத
ெந�ங்� வந்� ெகாண்��ந்தான். தா�த்கானின் பைட
மதராைஸ ேநாக்� வ�வ�ன் காரணம் அ�யாமல்
ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்் ேகாடை்டவா�கள் கவைல�ட�ம்
பரபரப்�ட�ம் காணப்படட்னர.் ேகாடை்ட�ன் ஆ�னர்
மற்�ம் ஆேலாசைனக் ���ன் உத்தர�ப்ப� பற்பல
தற்காப்� நடவ�க் ைககள் உடன�யாக
அ��க்கப்படட்ன. இந்த அ��ப்� �ம்பனி�ன்
நடவ�க்ைகக் ��ப்�கள் அடங்��ள்ள �த்தகத்�ல்
ெவ� �வரமாகக் காணப்ப��ற�. ரா�வ
நடவ�க்ைககள் எ�க்�ம் அேத சமயம் �ம்பனி�ன்



வாணிபப் ெபா�ளான �ணிகைள ெவ�ப்பதற்காகக்
ெகா�த்த சலைவக்காரரக்ளிட��ந்� அவசர
அவசரமாய், அைவகைள ��ம்பப் ெப�ம்ப�
அ���த்தப்படட்�. இத்தைகய ந�வ�க்ைக �லம்
எ�ரிகளின் ெகாள்ைள �யற்�ையத் த�க்கலாம் என
�ம்பனி�னர ்நிைனத்தாரக்ள். 

நவாப் ேகாடை்டக்� அ��ல் வந்� தன்�ைடய
பலமான அச�்�த்தைலத் ெதரி�த்தா�ம், அவைன
�ம்பனிக்காரரக்ள் பல ஆடம்பரமான ேகளிக்ைக
ேவ�க்ைகக�டன் வரேவற்றனர.் ம��ம் மா��ம்
தாராளமாகப் �ழங்�ன. நவாப், அவன� �வான்கள்,
மற்�ம் பைட�ரரக்�க்� ேகாடை்ட�ல் ஒ� �க
�றப்பான ��ந்�க்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட�்�ந்த�.
அவரக்ைள த�ந்த மரியாைத�டன் வரேவற்�
ஆேலாசைனக்�� மண்டபத்�ல் ஆ�னர ்மற்�ம் ��
உ�ப்�னரக்ள் �ைட�ழ �ரம்மாண்ட பல்�ைவ ��ந்�
நைடெபற்ற�. தட�டலான ��ந்�க்�ப் �ற� நவாைப
ம� மயக்கத்�ல் ஆழ்த்த தாராளமாக ம� வழங்�
கவரச்�்கரமான நடன மா�கைள அவன் �ன் ஆடச்
ெசய்� அவைன களிப்�ற�ம் கைளப்�ற�ம் ெசய்தனர.்
ம�நாள் காைல�ல் ேகாடை்ட�ன் ேதாடட்த்�ல்
ஏற்பா� ெசய்யப்பட�்�ந்த காைல உண�க்�ப்�ற�ம்
ேமன்ைம தங்�ய'' நவாப் �ண்�ம் ம�க்கட�ல் �ழ்�
மயங்� இ�ந்தான். இம்மா�ரி சல்லாபம் ��ந்த �ல
நாடக்�க்�ப் �ற� கரந்ாடக நவாப் தன் பைடைய
�லக்�க் ெகாண்� ேகாடை்டைய �ட�்
ெவளிேய�னான். அந்த மயக்கத்��ம் தன் காரியத்�ல்
கண்ணா��ந்த நவாப் �ம்பனி�ன் ஆள் மற்�ம் பைட
பலத்ைதக் கணக்ெக�த்� ைவத்��ந்�, சரியாக ஆ�
மாதங்கள் க�த்� �ண்�ம் ஒ� ெபரிய பைடேயா�
ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்் ேகாடை்டையத் தாக்�னான். இந்தத்
தாக்�த�ன் ேபா� ெவ� ��த்த நவாப் அவன்
கண்ணில்படட் எல்லாப் ெபா�ள்கைள�ம்
��ந்தவைர�ல் அ�த்தான். அந்த அ��களில் நாற்ப�
மாட�் வண்�களின் �ைம ெகாள்�ம் அள�



ஆங்�ேலய ஆைலத் �ணிக�ம் அடங்�ம். இந்தத்
தாக்�தல் ஏறக்�ைறய �ன்� மாத காலம்
நைடப்ெபற்ற�. இந்தத் தாக்�தல் கம்பனி�ன்
�யாபாரத்ைத �ற்��ம் நி�த்த ஒ� �க்�யக்
காரணமான�. அ� சமயம் மதராஸ்படட்ணத்�ல்
உண�த் தட�்ப்பா�ம் நில�ய�. இதற்� �ற�ம்
தா�த்கானின் �ற்�ைக ெவற்�யைடயாததால் அவன்
�க�ம் தளரந்்� ேபானான். ஆங்�ேலயரிடம் ேபாைர
நி�த்த ஒ� �ைல ேப�னான். �ம்பனி�ன் �யாபாரம்
�ற்��ம் பா�க்கப்படட்தா�ம், இதனால் ஏற்படட்
நஷ்டத்தால் ேமல�காரிகளின் ேகாபத்ைதத்
த�ரக்்க�ம் நவா�ன் இந்த ஏற்பா� அவரக்�க்�
ம�ழ்ச�்ையேய அளித்த�. அந்த ேநரத்�ல் எ�தப்படட்
�ம்பனி�ன் நடவ�க்ைகக் ��ப்ேபட�்ல்
இசச்ம்பவத்ைதப்பற்� �க�ம் ��க்கமாக�ம்
அரத்்த�ள்ளதாக�ம் எ�தப்பட�் இ�ந்த�. அ�ல்
��ப்�டட் �க்�ய இரண்� வாரத்்ைதகள் "�ற்�ைக
�லக்கப்படட்�.'' என்பேதயா�ம். 

1746இல் இைத�ட க�ைமயான �ற்�ைக
ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்் ேகாடை்டக்� ேநரந்்த�. இ� சமயம்
ஐேராப்பா�ல் இங்�லாந்�ம் �ரான்�ம் ேபாரக்்ேகாலம்
�ண்� சண்ைட�ட�்க் ெகாண்��ந்தன. ஒ�நாள்
��ெரன ஒ� �ெரஞ்�க் கப்பல்பைட மதராஸ்
ேகாடை்ட�ன் எ�ரில் நங்�ர�ட�் நின்��ந்த�.
ஒ�வார காலத்�ல் �ெரஞ்�ப் பைட�னரால் ைக�
ெசய்யப்படட் ஆங்�ேலய �ம்பனி �யாபாரிகள்
பாண்�சே்சரிக்� அ�ப்பப்படட்னர.் ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்்
ேகாடை்ட�ல் �ெரஞ்�க் ெகா� படெ்டாளி
��ப்பறந்த�. ஆனா�ம் ஐேராப்பா�ல் நடந்த
உடன்ப�க்ைகப்ப� சண்ைட ஓய்ந்ததால் ெச�ன்ட்
ஜாரஜ்் ேகாடை்ட �ண்�ம் ஆங்�ேலயர ் வசம்
ஒப்பைடக்கப்படட்�. �ண்�ம் பனிெரண்�
வ�டங்க�க்�ப் �ற� மதராஸ் �ெரஞ்�க்காரரக்ளால்
�ற்�ைக�டப்படட்�. ஆனால் இந்த �ைற அந்த
�யற்� ெவற்�யைடய�ல்ைல. ��வாக �ெரஞ்�த்



தளப�கள் தங்க�ைடய பைடகைளத் ��ம்ப
அைழத்�ச ் ெசன்றாரக்ள். அந்த ேதால்�க்�
அவரக்�க்�ள் நடந்த உடக்லகம் �க்�ய காரணமாக
இ�ந்த�. ஒ�வ�க்ெகா�வர ் மற்றவர�
ந�வ�க்ைகதான் காரணெமன �ற்�க்
ெகாண்��ந்ததால் அந்த கலகம் வ�வைடந்த�. 

அதற்�ப்�ன் ெப�ம்பாலான சமயங்களில் ைம�ர்
ைஹதர ்அ��ன் ��ைரப்பைடையச ் சாரந்்த �ரரக்ள்
நாட�்ன் பல ப��கைளச ் �ைறயா��ட�் மதராஸ்
ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்் ேகாடை்ட அக�வைர ெந�ங்�
தங்கள� �ர�்க்க ஈட�்கைளச ் �ழற்� ேகாடை்ட�ன்
ம�ல் �வரி��ந்த ஆங்�ேலய �ரரக்ைள
அச�்�த்�னர.் மதராஸ்படட்ணத்�ல் தங்கள�
உடைமகைள பா�காக்க �ம்பனியார ் இந்த
ேகாடை்டைய நிரம்ாணித்த�ல் �யப்ெபான்�ம்
இல்ைல. இம்மா�ரியாக பல சந்தரப்்பங்களில், பல
தாக்�தல்கள், பல �ற்�ைககள் நடந்ததால்
�ம்ெபனி�ன் ஊ�யரக்ள் ேகாடை்டக்�ள்ேளேய இ�க்க
ேவண்�ய அவ�யத்ைத�ம் �ம்ெபனி�ன் �யாபாரப்
ெபா�ள்கைள பா�காக்க ேவண்�ய அவ�யத்ைத�ம்
நன்� உணரந்்��ந்தனர.் 

�வக்கத்�ல் ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்் ேகாடை்ட அள�ல்
�க�ம் ��யதாக இ�ந்த�. கடற்கைரக்� இைணயாக
நீளவாட�்ல் �ற்�எட�் கஜங்க�ம், அகலவாட�்ல் ��
கஜங்க�ம் ெகாண்��ந்த�. அைதச ் �ற்�
�ற்காலத்�ல் ஏற்படட் ஆங்�ேலய காலனிகள் இத்�டன்
ேசரக்்கப்பட�் ஒ� ேகாடை்ட ேபால் அைமக்கப்படட்�.
இந்த அைமப்�ல் ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்் ேகாடை்ட
உள்ேகாடை்ட ேபான்�ம், அைதச ் �ற்� உ�வான
காலனி ெவளிக்ேகாடை்ட ேபான்�ம் அைமந்�,
ேகாடை்டக்�ள் ஒ� ேகாடை்டேபால் காட�்யளித்த�.
�ன்னாளில் உட�்றச�்வரக்ள் அ�க்கப்படட்ன. பல
சந்தரப்்பங்களில் ெவளிப்�ற ம�ற்�வரக்ள்
ேதைவக்ேகற்ப மாற்�யைமக்கப்படட்ன. தற்ேபா�



காணப்ப�ம் ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்் ேகாடை்டதான் �க�ம்
பழைமயான�ம் காலத்தால் மறக்க ��யாத�மான
சரித்�ரங்கைளப்பைடத்த கற்ேகாடை்டயா�ம். 

மதரா�ன் �க்�ய சாைல ேகாடை்ட�ன் �ைழ�
வா��ன் சாைலேயா� இணக்கப்பட�்�ந்ததால், யார்
ேவண்�மானா�ம் ேகாடை்டக்�ள் ேபாய்வர
அ�ம�க்கப் படட்ாரக்ள். ஆனா�ம் அந்த சரித்�ரப்
�கழ்ெபற்ற வாசல் அந்நாளில் மக்களால் ெவ�வாகப்
பயன்ப�த்தப்பட�ல்ைல. 

அ�த்� சரித்�ரப் �கழ் வாய்ந்த இந்த
ேகாடை்டக்�ள் ெசன்�, ஆங்�ேலய அர� இங்� ஏற்படக்
காரணமாக இ�ந்த சரித்�ர சான்�கள் ஏ�ம்
நமக்�க்�ைடக்�ன்றனவா என்� பாரப்்ேபாம். 

நகரத்�ன் சாைலவ�யாக ேகாடை்டைய
இைணக்�ம் சரிவான சாைல�ல் ெசன்�, ஆழமான
அக��ன் ேம��க்�ம் ெதாங்�பாலம் வ�யாக பலம்
வாய்ந்த ேகாடை்டக் கத�க�க்�ள் �ைழ�ம்ேபா�
அகலமான ம�ல் �வரக்ள் ஏற்ப�த்�ய இ�ள் �ழ்ந்த
அந்த இடம் ஒ� கற்பைன உலகத்�ற்�ள் ெசல்வ�ேபால
ேதாற்றமளித்த�. அதன் வ�ேய ெசல்�ம் ேபா� சக்�
வாய்ந்த �ண்�கள் எ�ய பயன்ப�த்�ய அந்தக்கால
�ரங்�களின் வரிைச மனைத ஈரத்்த�. அங்��ந்த
�ல்ெவளிகைளக் கடக்�ம் ேபா� அந்தக் ேகாடை்ட�ல்
வாழ்ந்த �கழ்ெபற்ற மற்�ம் இகழ் அைடந்த
மனிதரக்ளின் ஆ�கள் உல�வ� ேபான்�
உணர�்ேறாம். இங்�லாந்ைத இரண்டாம் ேஜம்ஸ்
மன்னன் ஆண்டேபா� மாஸ்டர ் எ�ஹ� ேயல் (Master
Elihu Yale) மதராஸ் கவரன்ராக இந்த இடத்�ல்தான்
பத�ேயற்றான். �ம்பனி�ன் சாரப்ாக க�ைமயான
உைழப்ைப ஈந்த ேயல்'' தனக்ெகன ஒ� ெபரிய
லாபத்ைத�ம் ஏற்ப�த்�க் ெகாண்டான். ��வசமாக
தன� நான்� வய� மகைன இந்த இடத்�ல்தான்
இழந்தான். 'ேயல்' தன� சக க�ன்�ல்
அங்கத்�னரக்ளிடம் க�ைமயாகச ் சண்ைட�ட�்



கைட�யாக �ம்பனி நிரவ்ாகத்���ந்�
நீக்கப்படட்ான். 

இந்த இடத்�ல்தான் சரித்�ரப் �கழ் ெபற்ற “ராபரட்்
க்ைளவ்'' தன� பத்ெதான்பதாவ� வய�ல் �ம்பனி�ல்
ேவைல கற்�ம் எ�த்தராக ��தாக இங்�லாந்���ந்�
வந்� ேசரந்்தான். அப்ேபா� அவ�ைடய சம்பளம்
ஆண்�ற்� ஐந்� ப�ண்�கள் மட�்ேம. எட�்
வ�டங்க�க்�ப் �ற� அவன் அைடந்த ஒ� சாதாரண
ெவற்�க்�ப்�ன் இங்�ள்ள ேமரி மாதா ேகா��ல் தன�
சக எ�த்தரின் சேகாதரிைய மணம் �ரிந்தான்.
இப்ேபா�ம் அவன் ெபயரில் இங்� ஒ� கட�்டம் உள்ள�.
அவன் தன� மண வாழ்க்ைகைய இங்� தான்
ேமற்ெகாண்டான். 

இங்��க்�ம் க�ன்�ல் ��ம் �ராதனக்கட�்ட�ம்
�னித ேமரிமாதா ேதவாலய�ம் தன்�ள் நிைறய
சரித்�ரச ் சான்� கைள உள்ளடக்�
ஆராய்ச�்க�க்காகக் காத்��க்�ன்றன.
ேகாடை்டையச ்�ற்��ள்ள பல ெத�க்களின் ெபயரக்ள்
ஆங்�ேலய சரித்�ரத்ைதப் பைற சாற்��ன்றன. 

நகர�தி� வள��சி 
எப்ெபா�� ஒ� ஆங்�ேலய ����ப்� ெச�ன்ட்

ஜாரஜ்் ேகாடை்டக்�ள் உ�வானேதா அப்ேபாேத அைதச்
�ற்� ஒ� ��ய படட்ண�ம் உ�வா�ம் என்ப�
எ�ரப்ாரக்்கப்படட் ஒன்றா�ம். ����ப்�
வா�க�க்�த் ேதைவயான அத்�யாவ�ய அன்றாடப்
ெபா�டக்ைள அளிக்கக்��ய �யாபாரிக�ம் எ���
ஏவல் ெசய்ய ேவைலயாடக்�ம் இந்த ����ப்�க்�
அ��ேலேய வ�க்கத் ெதாடங்�னர.் ஆனால்
�ம்பனி�ன் �யாபாரத்�ற்�த் ேதைவயான ஆடக்�ம்,
ெபா�ள்க�ம் அவரக்ள� ெசாந்தத் ேதைவைய�ட
அ�கமாகேவ இ�ந்த�. �ம்பனி�ன் �கவரக்�க்�
�பாஷ்கள், ஷரா�க்கள், ேவைலக்காரரக்ள், எ�த்தரக்ள்,
ெமா�ெபயரப்்பாளரக்ள், ��யாடக்ள்



ேபான்றவரக்ைளத் த�ர அவரக்ள் நாட�்��ந்�
இறக்�ம� ெசய்த ஆைலத் �ணிகைள�ம் மற்ற
ெபா�டக்ைள�ம் ெமாத்தமாக வாங்� �ற்கக் ��ய
வணிகரக்�ம் ேதைவப்படட்னர.் இ� த�ர இந்�யா�ல்
உற்பத்�யா�ம் ெபா�டக்ைள ெமாத்தமாக �ற்கக்
��ய வணிகரக்�ம் ேதைவப்படட்னர.் அவரக்ள் �லம்
இந்�யா�ன் உற்பத்�ப் ெபா�டக்ைள சகாய �ைலக்�
வாங்� இங்�லாந்�ற்� ஏற்�ம� ெசய்ய அத்தைகய
நபரக்ளின் ஆதர�ம் �ம்பனிக்�த் ேதைவப்படட்�.
�ம்பனி�ன் ��ப்பத்�ற்ேகற்ப ேதைவயான
ஆள்பல�ம் அவரக்�க்�க் �ைடத்த�.
இயற்ைகயாகேவ எப்ேபா�ம் ஒ� �டட்த்ைத மற்ெறா�
�டட்ம் ஆகர�்க்�ம். எப்ேபா� ஒ� நகரம் ��ய
அள�ல் உ�வானேதா அப்ேபாேத அ� ��கச�்�க
ேம�ம் ேம�ம் வளரவ்�தான் இயல்�. பத்� வ�டங்கள்
க�த்� மதராஸ்படட்ணத்�ன் அப்ேபாைதய ெமாத்த
ஜனத்ெதாைக ஏறக்�ைறய ப�ைனந்தா�ரத்ைத
எட�்ய�. இ� அன்ெற�த்த கணக்ெக�ப்�க் ��ப்�ல்
உள்ள ெசய்�. இதன் காரணமாக ேகாடை்ட�ன்
எல்ைலைய �ஸ்தரிக்க ேவண்�யதா�ற்�.
�ம்பனி�ன் �யாபாரம் ெப�கப்ெப�க பல்ேவ�
வணிகப் ெபா�டக்ைள ப�க்� பா�காக்க ெபரிய
ெபரிய �டங்�க�ம் அைத சரிவர நிரவ்�க்க நிைறய
அ�வலரக்�ம் எ�த்தரக்�ம் இங்�லாந்���ந்�
இந்�யா�ற்� அைழத்� வரப்படட்னர.்ேம�ம்
நகரத்�ன் சடட்ம் ஒ�ங்� நா�க்� நாள் �ர�்ைலந்�
வந்ததால் மக்கைள அடக்�யாள ��ய அள�ல்
ரா�வ�ம் ேதைவப்படட்�. ேகாடை்டக்� ெவளிேய
இந்�யரக்�ம் மற்ற வந்ேத�க�ம் �டட்ம் �டட்மாய்த்
தங்� தங்கள� வ�மானத்ைத ெப�க்க
ஆங்�ேலயரக்ளின் உத�ைய நா�னாரக்ள்.
இவரக்ள்தான் மதராஸ் படட்ணம் �ைரவாக வளரவ்தற்�
அ� ேகா�யவரக்ள். ேகாடை்டக்� ெவளிேய உ�வான
மக்கள் வ�க்�ம் நகரத்ைத ெபா�வாக இ�
�ரி�களாகப் �ரித்தனர.் ஒன்� ''ெவள்ைளயர ் நகரம்"
மற்ெறான்� ''க�ப்பர ்நகரம்', 



ெவள்ைளயர ் நகரத்�ன் எல்ைலகள் தற்ேபா�
ெச�ன்ட ்ஜாரஜ்் ேகாடை்ட இ�க்�ம் எல்ைலகள் ஆன�.
க�ப்பர ் நகரம் ேகாடை்டக்�ம் சடட்க் கல்�ரிக்�ம்
இைடேய தற்ேபா� கா�யாக இ�க்�ம் நிலம் எனக்
ெகாள்ளலாம். தற்ேபா� இ�க்�ம் உயரநீ்�மன்றம்
மற்�ம் சடட்க்கல்�ரி வளாகங்க�ம் இ�ல் அடங்�ம். 

ெவள்ைளயர ் நகரத்�ல் �ம்பனி�ன் ஆடக்�ம்,
�ம்பனியால் அங்�கரிக்கப்படட் �ம்பனிக்�
சம்பந்த�ல்லாத ஆங்�ேலயரக்�ம்,
ைமலாப்�ரி��ந்தஅங்�கரிக்கப்படட்
ேபாரச்�்��யரக்�ம், �ேர�யரக்�ம், இந்�ய
��ஸ்தவரக்�ம் தங்���ந்தனர.் �ல ேநரங்களில்
இந்த ெவள்ைளயர ் நகரம் ��ஸ்தவரக்ளின் படட்ணம்
என்ேற அைழக்கப்படட்�. க�ப்பர ் நகரத்�ல் மற்ற
ஆ�ய இனமக்கள் வ�த்தனர.் அன்ைறய மதராஸ்
படட்ணத்�ல் க�ப்பர ் நகரத்�ல் தங்���ந்தவரக்ள்
ெப�ம்பா�ம் ஆந்�ரேதசத்�ன் ெத�ங்கரக்ேளயன்�
த�ழரக்ள் அவ்வளவாக இல்ைல. இவரக்ள் �ம்பனி�ன்
ஆவணங்களின்ப� 'ெஜன்�ஸ்' (Gentoos) என்�
அைழக்கப்படட்னர.் �ம்ெபனி�ன் ஏெஜண்�கள் எல்லா
இனமக்கைள�ம் படட்ணத்�ல் தங்க ஊக்��த்தனர.்
அன்� அங்��ந்த ேபடை்டகள் மற்�ம் ெத�க்களின்
ெபயரக்ேள அங்� மா�படட் இனமக்கள் வ�த்ததற்�
சான்றாக �ளங்��ன்றன. உதாரணமாக
ஆரே்மனியரக்ளின் கல்லைறகள் இ�ந்த இடம்
ஆரே்மனியன் ெத� என்� அைழக்கப்படட்�. ெபர�்ய
நாடை்டச ் ேசரந்்த பார�்கைளத் த�ரத்்� மற்ெறா�
இனமான ஆரே்மனியரக்�க்� கணித இயல் ஒ� வரப்
�ரசாதம். இதன் காரணமாக ஆங்�ேலயரக்ள்
இந்�யாைவ அைடவதற்� ெவ�காலம் �ன்பாகேவ
ஆரே்மனிய �யாபாரிகள் மதராஸ் படட்ணத்�ல்
��ேய�னர.் இவரக்ள் �ரிட�்ஷ் ����ப்�
வா�க�க்� ேதைவயான ெபா�ள் கைள �ற்� வாங்�
�யாபாரம் ெசய்� வந்தனர.் ஆரே்மனியர ் க�க்�ம்
இந்த மண்ணின்ைமந்தரக்�க்�ம் இைடேய இ�ந்த



நடை்ப�ம் ெந�க்கத்ைத�ம் அ�ந்த �ம்பனியார்
அவரக்ைள தரகரக்ளாக்� தங்கள� �யாபாரத்ைத
ெப�க்க ஒ� பாலமாக உபேயா�த்தனர.் '�டட்ர்
உஸ்கான்' (Peter Uscan) என்ற ஆரே்மனியர்
அந்தக்காலத்�ல் ஒ� �யாபாரப் ெப�ம்�ள்ளி. அவர்
ஒ� ேராமன் கத்ேதா�க்கர.் இந்�யா�ல் �டட்த்தடட்
நாற்ப� வ�டங்கள் வளமாய் வாழ்ந்� தன�
எ�பதாவ� வய�ல் 1751இல் காலமானார.் இவர ்ெபா�
மக்களின் �ர�நி�யாக�ம் �கழ்ந்தார.் அைடயார்
ஆற்�ன் ந�ேவ இ�க்�ம் ''மரம்லாங்' (Marmalong)
பாலத்ைத கட�்ய ெப�ைம இவைரேய சா�ம். இவர்
ெபயர ் தாங்�ய ஒ� �ண் இன்ைறக்�ம் அந்தப்
பாலத்�ல் உள்ள�. பாலத்ைத பராமரிக்க ஒ� ��ப்�டட்
நி�ைய தன� ெசல்வத்���ந்� ஒ�க்���ந்தார.்
ெச�ன்ட ் தாமஸ் மைல�ல் உள்ள ேதவாலயத்�ற்�ச்
ெசல்�ம் ப�க்கட�்கைள தன் ெசல�ேலேய
ெசப்பனிடட்ார.் பழங்காலத்�ல் ேவப்ேபரி�ல் இ�ந்த
ேராமன் கத்ேதா�க்கரக்ளின் ேதவாலயம் �ற்காலத்�ல்
ஆங்��கன் ேதவாலயத்ைதச ்சாரந்்த இடமாக மா�ய�.
இந்த ேதவாலயத்ைதச ் சாரந்்த இடத்�ல் �னித
மத்�யாஸ் (St. Matthias) எ�ம் ெபயர ்தாங்�ய கல்லைற
இன்ன�ம் உள்ள�. 

தங்கச ் சாைல�ல் பழங்காலத்�ல் இ�ந்த
�தரக்ளின் ெபரியெதா� மயானத்�ன் ஒ� ப��
இன்�ம் இ�ந்� வ��ற�. ஒ��ல கல்லைறகள் கடந்த
காலத்�ல் �ப்�க்களின் ����ப்�ம் ெசன்ைன�ல்
இ�ந்ததற்� சாட�்யாக �ளங்��ன்றன. 

�ம்பனி�ன் பல ஆவணங்களில் மதராைஸச்
சாரந்்த �தரக்ள் ெப�ம் தனவந்தரக்ளாக�ம் நகரத்ைத
பரிபா�க்�ம் உயர ் அ�காரிகளாக�ம் இ�ந்தாரக்ள்
என ��ப்�டப்பட�்ள்ள�. இவரக்ளில் �லர்
இங்�லாந்� நாடை்ட�ம் �லர ் ேபாரச்�்��ய
நாடை்ட�ம் சாரந்்தவரக்ள். அவரக்ளில் ெப�ம்பாேலார்
ைவர �யாபாரிகள். ேகால்ெகாண்டாைவச ் சாரந்்த



ைவரச ் �ரங்கங்களின் ��தான் அவரக்ளின் பாரை்வ
ப�ந்��ந்த�. அக்காலத்�ல் இந்த ைவரச ்�ரங்கங்கள்
ெவ�வாக உபேயாகத்�ல் இ�ந்தன. ஆங்�ேலய
�தரக்ள் இந்த ேகால்ெகாண்டா ைவரங்கைள
இங்�லாந்�க்� ஏற்�ம� ெசய்� அதற்� ப�ல்
ெவள்ளிைய�ம் பவளத்ைத�ம் இறக்�ம� ெசய்தாரக்ள்.
அக்காலத்�ல் இந்�யா�ல் பவளத்�ற்� அ�கேதைவ
இ�ந்ததால் அதற்ேகற்ப இங்�லாந்� �ம்பனிகள் அைத
ெப�ம் அள�ல் இந்�யா�ற்� ஏற்�ம� ெசய்தன.
இதன் காரணமாகேவ இன்�ம் ஆரே்மனியன் ெத��ன்
ெதாடரச்�்யாக உள்ள “பவளக்காரத் ெத�" இந்தத்
ெதாடரை்ப ெதளி�ப�த்��ற�. இ�ேவ இங்��ந்த
�தரக்ளின் ����ப்�க்� ஒ� சாட�். �ன்னாளில்
ேகால் ெகாண்டா �ரங்கங்கள் தங்கள் ெபா�ைவ
இழந்தன. இதன் காரணமாய் �த ைவர�யாபாரிகள்
நகர எல்ைல���ந்� காணமால் ேபானாரக்ள்.
�தரக்ளின் ����ப்� ெமல்ல ெமல்ல மைறயத்
ெதாடங்�ய�. �தரக்ள் �கழ் ெபற்ற ேலவாேத�
�யாபாரிகள் என உலக சரித்�ரம் ெசால்�ம். ஆனா�ம்
மதராஸ்படட்ணத்�ல் இவரக்ள் அத்ெதா�ைல ெசய்ய
��யாமல் ேதாற்�ப் ேபான� எப்ப� என்� இன்�ம்
நம்ைம ஆசச்ரியப்பட ைவக்�ற�. ஆனா�ம் நாட�்க்
ேகாடை்டச ் ெசட�்கள் பவளக்காரத் ெத��ல்
ெகா�க்கல் வாங்கல் �யாபாரத்ைத இன்�ம் �றப்பாக
ெசயல் ப�த்� �றாரக்ள். �தரக்ள் ேலவாேத�
�யாபாரத்�ல் ேபாட�்ேபாட ��யாமல்
ேதாற்�ப்ேபாய் பவளக்காரத்ெத�ைவ�ட�் ெவளிேயற
இந்த ெசட�்மாரக்�ம் ஒ� காரணம். 

ெந�க்க� ��ந்த தங்கசாைலைய ஒட�் இன்�
உள்ள �தரக்ளின் இந்த �ன்ன மயானம் ஒ�
�வாரஸ்யமான இடமா�ம். இங்� ஒ� பைழய
கல்லைற�ல் ப�த்த ெபயரக்்கல் அங்��ந்த ஒ�
மரத்�ன் அ�ர வளரச்�்�னால் தைர���ந்� ேமல்
ேநாக்� �ைள�டன் ெசன்ற நிகழ்ச�் ��த்�ரமான�.
தற்ேபாைதய மக்களால் �றக்கணிக்கப்படட்



�ப்�க்களின் இந்த மயானம் இன்ன�ம் இங்�
வாழ்ந்��ந்த மனிதரக்ளின் கைதகைளச ் ெசால்�க்
ெகாண்��க்�ன்றன. 

�ம்பனி�ன் ஊ�யரக்ள் ெதன்னிந்�யா�ல் அன்�
வ�த்த மகம�யரக்ைள, மகம�யரக்ள் என்ேறா,
�ஸ்�ம்கள் என்ேறா, அல்ல� �சல்மான் என்ேறா
��ப்�ட�் அைழக்க�ல்ைல. அவரக்ள் "�ரஸ்்" என்�
அ�யப்படட்னர.் இ� ஒ� �ந்ைத �� ெசய்�. இதன்
காரணமாகேவ இன்�ம் ''�ரஸ்் ெத�'' என்ற ெபயரில்
ஒ� ெத� அைழக்கப்ப��ற�. அன்ைறய படட்ணத்�ல்
மகம�யரக்ளின் எண்ணிக்ைக �க�ம் �ைறவாக
இ�ந்ததால் அவரக்ளின் ����ப்� இந்த ஒ�
ெத��க்�ள்ேளேய அடங்���ந்த�. ேகாடை்டையச்
�ற்���ந்த எ�ம்�ர,் ��வல்�க்ேகணி ேபான்ற மற்ற
����ப்�களில் ெப�ம்பா�ம் இந்�க்கேள வ�த்�
வந்தனர.் ஆனா�ம் அவ்வப்ெபா�� மகம�யரக்ள்
ேவ� �ல காரணங்கைள காட�் மற்ற �ராமங்க�க்�ச்
ெசன்� வ�த்� வந்தனர.் ஆரம்பகால படட்ணத்�ல்
வ�த்�வந்த மகம�யரக்ளின் ெதா�ைகக்� ஒேர ஒ�
ம�� ேபா�மானதாய் இ�ந்த�. இந்த ம�� க�ப்பரக்ள்
நகைரச ் சாரந்்த �ரஸ்் ெத��ல் இ�ந்த�.
மதராஸ்படட்ணம் �ம்பனி�ன் ைகக்� வந்த �மார்
ஐம்ப� ஆண்�க�க்�ப் �றேக மற்ெறா� ம��
�த்�யால்ேபடை்ட�ல் உ�வான�. இந்த இ� ��ய
ம��க�ேம �கம�யரக்�க்� ெவ� காலத்�ற்�
ேபா�மானதாக இ�ந்த�. மதரா���ந்த �ம்பனி�ன்
ஆ�க்கத்ைத மகம�யரக்ளான ேகால்ெகாண்டா அரசன்,
கரந்ாடக நவாபான தா�த்கான், ைம�ர ் �ல்தான்
ைஹதரஅ்�, அவனின் ைமந்தன் �ப்� ஆ�ேயார்
அ�க்க� �ற்�ைக�ட�்ம் ேபாரிட�்ம் அைம�ைய �ர்
�ைலத்� வந்த�னால் மகம�யரக்ள் �� �ம்பனிக்�
ஒ� அ��ப்� ஏற்படட்�. அதன் காரணமாக அவரக்ளின்
வளரச்�்ைய �ம்பனிகாரரக்ள் ஆதரிக்க�ல்ைல. இதன்
காரணமாகேவ �ரஸ்் ெத��ல் வ�த்த மகம�யரக்ள்
மற்ற க�ப்பர ் நகரத்ைதச ் சாரந்்த இடங்களில் அ�க



அள�ல் நிலங்கள் வாங்க �ம்பனி தைட ��த்த�.
ஆனா�ம் தற்ேபா� மகம�யரக்ளின் எண்ணிக்ைக
ேசப்பாக்கம் அைத ஒட�்ய ��வல்�க்ேகணி மற்�ம்
ராயப்ேபடை்ட ேபான்ற இடங்களில் அ�கமாகேவ
காணப்ப��ற�. இந்த வளரச்�்க்�க் காரணம் அன்�
ஆற்காடை்ட ஆண்ட வாலாஜா நவாப்
ஆங்�ேலயரக்ளிடம் நடப்ாக இ�ந்� ெசன்ைன�ல்
��ேய� அவர ் தங்�வதற்� ேசப்பாக்கத்�ல் ஒ�
அரண்மைணையக் கட�்க் ெகாண்டேதயா�ம். அதனால்
அதன் அ�ேக அவைரத் ெதாடரந்்� மகம�யரக்ள்
தங்கள் ����ப்�கைள அைமத்�க் ெகாண்டனர.் 

மதராஸ்படட்ணத்�ன் பைழய ஆவணங்களில்
ைசனா பஜார ்என்ற ெபயர ்��ப்�டப்பட�்ள்ள�. இந்த
இடத்�ல் தான் ைசனாக்காரரக்ளின் �ங்கான்
சாமான்கள் �ற்கப்படட்ன. ஆனா�ம் அந்த
�யாபாரிகள் அைனவ�ம் �னாக்காரரக்ள் என்�
ெசால்ல ��யா�. மஞ்சள் நிற�ள்ள �னரக்ள் தாங்கள்
பன்�க் ���ேயா� அங்� வ�த்ததற்�ச ் சான்றாக
''ைசனாேமன்" ெத� என்ற ெபயரில் ஒ� ெத� இ�ந்த�.
�ம்பனி �னா�டன் வரத்்தகத் ெதாடர�்
ெகாண்��ந்ததா�ம் �னா�க்�ம் மதராஸ�க்�ம்
இைடேய அவரக்ளின் கப்பல் ேபாக்�வரத்� இ�ந்�
வந்ததா�ம் இங்� �னரக்�ம் வ�த்� வந்தாரக்ள்
என்ப� உ��யா�ற�. அவரக்�க்� ேத�ைல ஒ�
�க்�ய வரத்்தகப் ெபா�ளாக இ�ந்த�. இந்�யா�ல்
�னா�ன் �ங்கான் பாத்�ரங்க�க்� ஒ� நல்ல
வரேவற்� இ�ந்த�. கப்பல் கப்பலாக �னா�ன் �ங்கான்
தட�்க்கள் ேகாப்ைபகள் ெபரி�ம் ���மாக இறக்�ம�
ெசய்யப்படட்ன. �னா�ன் அழ� ��ந்த �ங்கான்
�ைலக�ம், ெபாம்ைமக�ம் இந்�ய
ெசல்வந்தரக்ளிைடேய ஒ� நன்ம�ப்ைபப்
ெபற்��ந்தன. ஒ� �கலாய மன்னன் அவன் �க�ம்
��ம்� ேபாற்�ப் பா�காத்� வந்த ஒ� �ைல�யரந்்த
�ங்கான் கைலசெ்சல்வத்ைத அ�ைம ஒ�வன்
தற்ெசயலாய் உைடத்ததன் காரணமாக அவ�க்�



மரண தண்டைன அளித்தான் என்ற �� ஆவண ��ப்�
நம்ைம �யக்க ைவக்�ற�. 

�ம்பனி�ன் �யாபாரம் ெப�ம்பா�ம்
�ணிகைளச ் சாரந்்ததாக இ�ந்த�. அதனால் �ம்பனி
�கவரக்ள் ஆைட ெநய்பவரக்ைள�ம், �ல்
�ற்பவரக்ைள�ம் மதராஸ் படட்ணத்�ன் அ��ேலேய
வ�க்கச ் ெசய்�, அவரக்ளிட��ந்� ேநரிைடயாக
�ணிகைள ம�வாக வாங்க ஒ� ஏற்பாடை்ட ெசய்ய
அ�கம் ஆரவ்ம் காட�்னர.் எ�ஹ� ேயல் கவரன்ராக
இ�ந்த காலத்�ல் ஐம்ப� ெநசவாளக் ��ம்பங்கள்
இங்� வரவைழக்கப்பட�், அவரக்ைள ெநசவாளரக்ள்
ெத��ல் ����க்கச ் ெசய்தாரக்ள். அேத ெத�
தற்ெபா�� "ைநனியப்பன் ெத�" என்ற ெபயேரா�
ஜாரஜ்் ட�னில் ெந�க்க� ��ந்த இடமாய்
�ளங்��ற�. தற்ேபா� கால�ப்ேபடை்ட என்�
அ�யப்ப�ம் இடத்�ல் அன்ைறய கவரன்ர ்காலட ் (Collet)
பல ெநச�க் ��ம்பங்கைள ��ேயற ைவத்� அந்த
இடத்�ற்� அவன் ெபயைரேயச ்�ட�்னான். அந்த இடம்
மதராஸ் படட்ணத்�ன் வடக்ேக ��வட�்ர ் அ�ேக
இன்ன�ம் உள்ள�. இ� த�ர நிைறய ெநசவாளரக்ள்
ேதைவப்படட்தால் அவரக்ைள ஒ� கா� இடத்�ல்
��யமரத்்� அதற்� 'ெநசவாளர ் நகர"் என்�ம்
ெபயரிட�் அைழத்தாரக்ள். அ�ேவ இன்ைறய
�ந்தா�ரிப்ேபடை்டயா�ம். 

�ம்பனி�னர ் ெநசவாளரக்ைள ஊக்��க்�ம்
ெபா�ட�் �ம்பனி ெசல�ேலேய ��கைளக் கட�்
அைத அவரக்�க்� உரிைமயாக்� பரம்பைரயாக அங்�
வாழ அ�ம�த்தாரக்ள். அேத இடத்�ல் ஒ� ��ய
ேகா��ம் கடட்ப்படட்�. அந்தப் ேபடை்ட�ல்
ெநசவாளரக்ைளத்த�ர ெநச�த் ெதா�ல் சாரந்்த சாயம்
ேதாய்ப்பவரக்�ம், �ணிகைள ெவ�ப்பவரக்�ம்
மற்�ம் ஆைடகளின் அைமப்ைப ேநரத்்�
ெசய்பவரக்�ம், ேம�ம் ேகா�ைலச ் சாரந்்த இடத்�ல்
�� �யாபாரிகள், �ராமணரக்ள், நடன கைலஞரக்ள்



ஆ�ேயார ் மட�்ேம வ�க்க ேவண்�ம் என ஒ�
நிபந்தைனைய ��த்��ந்தாரக்ள். இன்�ம் அங்�
ெநச�த் ெதா�ல் சாரந்்த மக்கைளப் பாரக்்க ���ற�.
அந்த இடத்�ல் இன்�ம் பழங்கால உத்��ல்
ெத�க்களில் �ணிகைள ெநய்வ�, �ல் �ற்ப� ேபான்ற
ெநச� ெதா�ல் ெசய்�ம் இைளஞரக்ைள காணலாம். 

மதராஸ்படட்ணத்�ன் வளரச்�்ைய �ளக்க இங்�
ெசான்ன �ல ேபடை்டகள் மற்�ம் ெத�க்களின்
ெபயரக்ேள ேபா�ெமன நம்�ேவாம். ஒ� காலத்�ல்
தங்கள் நிலத்�ல் �ைளந்த ெபா�டக்ைள �ற்க
வந்தவரக்�ம் மற்�ம் ெநசவாளிக�ம், �ம்பல்
�ம்பலாய் �ழந்ைத �ட�்கள் மற்�ம்
சட�்பாைனக�டன் நக�க்� ெவளிேய ெதா�ல்
உபகரணங்கேளா� �ம்பனி�ன் ஆவ�ட�்ம்
அைழப்ைபப் ெபற்�, அதனால் உயரந்்த வாழ்க்ைக வாழ
சாரி சாரியாக நகரின் ெவளிேய நின்� த�த்த
காட�்ைய நம� மனக் கண்ணில் நி�த்� பாரக்்க
���ற�. இவரக்ளில் ெப�ம் கன�கேளா�
படட்ணத்�ல் ��ேய� �� �� கைடகளில் தங்கள்
�யாபாரத்ைதத் �வக்� �ன்னாளில் ெப�ம் லாபத்ைத
எ�க்க ���ம் என்� நிைனத்தவரக்�ம்
அடங்�வாரக்ள். இந்தக் கன�க் �ம்ப�ல் ைகத்ெதா�ல்
கற்�த் ேதரந்்த ைக�ைனகைலஞரக்�ம் அடங்�வர.் 

�ம்பனியால் ேதாற்��க்கப்படட் ெநச�த் ெதா�ல்
இ��� வ�டங்க�க்�ப்�ற� இன்�ம் �ந்தா�ரிப்
ேபடை்ட�ல் ெதாடர�்ற� என்ப� ஒ� �வாரஸ்யமான
தகவல். 

வாஷரெ்மன்ெபட ் என்ற வண்ணாரப்ேபடை்ட�ம்
இவரக்ள் உ�வாக்�ய ஒ� இடேம. நாம் நிைனப்ப�
ேபால் அந்த இடம் �ணிகைள ெவ�க்�ம் வண்ணாரக்ள்
வ�த்த ேபடை்ட அல்ல. �ம்பனியார ்தங்களிடம் இ�ந்த
�யாபாரத்�ற்கான �ணிகைள ���ேபால் ெவ�த்�க்
ெகா�ப்பதற்ெகன ேவைலயாடக்ைள ��ேயற்�ய
இடம். இைதச ் ெசய்வதற்� �ல் ெவளிேயா� ��ய



ெபரிய �றந்தெவளி ேதைவப்படட்�. அவரக்ளால்
உ�வாக்கப்படட் அந்தப் ேபடை்ட�ல் அத்தைகய இடம்
நிைறயேவ இ�ந்த�. 

இைத த�ர �� �� ேபடை்டக�ம், ெத�க்க�ம்
பல�தமான ெபயரக்ள் வர காரணமா��ந்த சரித்�ர
நிகழ்�கைள தன்�ள்ேள ெகாண்��க்�ற� இந்த
மதராஸ் படட்ணம். 

உயரஜ்ா� மக்கள், ஆரே்மனிய ைவர �யாபாரிகள்,
அடங்�ேய வாழ்ந்த �தரக்ள், ஆங்�ேலயரின்
நம்�க்ைகைய இழந்த �கம�யரக்ள் மற்�ம் ����
ஆ�ய ஐேராப்�ய இனத்தவரக்ள், �ம்பனி�ன்
வளரச்�்ேயா� தங்கள் வாழ்க்ைகைய இைணத்�க்
ெகாண்� லாபகரமான வாழ்க்ைகைய வாழ்ந்தவரக்ள்
என்ற அைனவ�ம் இந்த சரித்�ரத்�ல் அடங்�வர.் 

எ�ைல� �வ� 
வடக்� ஜாரஜ்் ட�னில் இ�க்�ம் பைழய ெஜ�ல்

ெத��ல் இன்ன�ம் க�ப்பர ் நகரத்ைத பா�காக்க
�ம்பனி கட�்ய �வரின் ஒ� ப�� மட�்ம்
காணப்ப��ற�. கால ெவள்ளத்�ல், வான் மைழயாேலா
அல்ல� அ�ல் இ�ந்த கட�்டப் ெபா�டக்ைள காலம்
காலமாய் களவா�யதாேலா அந்தச ் �வர ் ெமாத்தமாய்
அ�க்கப்பட�்�க்�ம். ஆனால் தக்க சமயத்�ல் மதராஸ்
அர� தைல�ட�் எஞ்��ள்ள �வரின் ஒ� ப��ைய
நிைன�ச ்�ன்னமாய் அ��த்�ள்ள�. இந்த இடத்ைதச்
�ற்�ப் பாரக்்க சரித்�ரக் கண்ேணாடட்ம் ெகாண்ட ஒ�
மனம் ேதைவ. அதற்� �ன்னால் இந்தச ் �வரப்ற்�
ேம�ம் �ல ��கர தகவல்கைள ெதரிந்த ெகாள்ள
ேவண்�ய� அவ�யமா�ற�. 

1639ல் �ம்பனியார ்மதரா�ல் கால� ைவத்த ேபா�
தங்கைள�ம் தங்கள� உடைமகைள�ம் பா�காக்க ஒ�
��ய ேகாடை்டைய அைமத்�க் ெகாண்டாரக்ள் எனப்
பாரத்்ேதாம். ேகாடை்டையச ் �ற்� ஆங்�ேலய மற்�ம்



ேபாரச்�்��ய ��ஸ்தவரக்ள், �ேர�யரக்ள், ஏற்கனேவ
இ�ந்த ஆரே்மனியரக்ள் ஆ�ேயார ்��ேய�யதால் அ�
ெவள்ைளயர ் நகரம் என உ�ெவ�த்த�. �ல
ஆண்�க�க்�ப் �ற� இந்த ெவள்ைளயர ் நகரத்ைதச்
�ற்� ஒ� ம�ல் �வர ்எ�ப்பப்படட்�. அந்தச ்ம�ல் �வர்
ேகாடை்டையச ் �ற்� இ�ந்த ம�ல் �வைர ஒத்ேத
அைமந்��ந்த�. இந்த அைமப்�ல் நாம் ஏற்கனேவ
கண்டப� ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்் ேகாடை்ட, 'ஒ�
ேகாடை்டக்�ள் ேகாடை்ட' "யாகத் �கழ்ந்த�.
காலப்ேபாக்�ல் இந்த இைடப்படட் �வர்
தகரக்்கப்படட்�. 

ெவள்ைளயர ் நகர ம�ைல ஒட�் க�ப்பரக்ளின்
நகரம் அைமந்��ந்த�. இ�ல் �ம்ெபனி�ன்
உைழப்பாளிகளான இந்�யரக்�ம், ெபரிய மற்�ம்
��ய �யாபாரிக�ம் மற்�ம் ெதா�ல் அ�பரக்�ம்
தங்���ந்தனர.் �த�ல் ேதான்�ய க�ப்பர ் நகர�ம்
இன்� ஜாரஜ்் ட�ன் என்� அைழக்கப்ப�ம் ��ய
க�ப்பர ் நகர�ம் �ற்��ம் ேவ�படட்ைவ என்பைத
நாம் மன�ல் ெகாள்ள ேவண்�ம். ஏற்கனேவ ��ப்�டட்
பைழய க�ப்பர ் நகரம் ேகாடை்ட�ன் வடக்� ம�ல்
�வரில் இ�ந்� இப்ேபா�ள்ள 'எஸ்�ளேனட ் சாைல'
(esplanade) வைர �யா�த்��ந்த�. இ�ல் உயரநீ்�
மன்ற�ம் மற்�ம் சடட்க் கல்�ரி வளாகங்க�ம்
அடங்�ம். �த�ல் க�ப்பர ் நகரத்ைதச ் �ற்� �வர்
இ�ந்த�ல்ைல . ஆனா�ம் �ன்னாளில் அந்த இடத்ைத
எ�ரிகள் தாக்கக்��ம் என்� அபாயத்ைத உணரந்்�
ஒ� மண் �வர ் எ�ப்பப்படட்�. ஆன் (Ann) அர�
இங்�லாந்ைத ஆண்டகாலத்�ல் இங்� க�ப்பர்
நகரத்ைதச ்�ற்� ��தாய் ஒ� பலமான ெசங்கல் �வர்
எ�ப்பப்படட்�. இந்தச ் �வற்�க்� ெவளிேய
�ற்காலத்�ல் நிைறய ��க�ம் ெத�க்க�ம் உ�வா�
அ� இன்ைறய ஜாரஜ்் ட�னாக அைமந்� �டட்�. 

1745இல் �ெரஞ்�க்காரரக்ள் ெச�ன்ட ்ஜாரஜ்் ேகாட்
ைடையக் ைகப்பற்�யேபா� அவரக்ள் க�ப்பர்



நகரத்�ன் ம�ல் �வைர மட�்மல்லாமல் அந்த
நகரத்ைதேய அ�த் தாரக்ள். மதராஸ் சரித்�ரத்�ல் இ�
ஒ� �யர ் ��ந்த அத்�யாயமா�ம். ஐேராப்பா�ல்
ஆங்�ேலயரக்�க்�ம் �ெரஞ்�க்காரரக்�க்�ம்
நைடெபற்� வந்த �த்தத்�ன் காரணமாக
இந்�யா���ந்த அவரக்�ைடய ����ப்�க்களில்
ஒ� மா�படட் உற� இ�ந்த� இயற்ைகேய. இந்�யா�ல்
தங்கைளப் பா�காத்�க் ெகாள்ள�ம் மற்ற எ�ரிகைளச்
சமாளிக்க�ம் தக்க பைடபலம் இ�ந்தா�ம்,
ஒ�வ�க்ெகா�வர ் சண்ைட�ட�்க் ெகாள்ள
அவரக்�க்� �தந்�ரம் இல்ைல என்பைத இ�வ�ேம
உணரந்்��ந்தாரக்ள். இவரக்ளில் ெப�ம்பாேலார்
�யாபார ேநாக்கத்�டன் �வங்கப்படட் �ம்பனி
ஊ�யரக்ளானதால் அவரக்ளின் ேநாக்கம் வ�வாய்
மற்�ம் லாபம் ஈட�்வதாக மட�்ேம இ�ந்த�. �த்த
ேநரத்�ல் ஏற்ப�ம் ேதைவயற்ற பணச ் ெசல�ம்
ேதைவயற்ற அ��க�ம் அவரக்ளின் மனைத ெவ�வாக
ப�ந்��ந்த�. 

ஆனால் அப்ேபா� பாண்�சே்சரி�ல் �ெரஞ்�
கவரன்ராக இ�ந்த ��ப்�ம் �றைம�ம் ெகாண்ட
'�ப்ேள' (Dupleix) �ன் எண்ணம் சற்� �த்�யாசமாக
இ�ந்த�. �ெரஞ்� ஆ�க்க எல்ைலைய இந்�யா�ல்
�ரிவாக்�ம் ஆரவ்ம் காரணமாக அவன் இந்�ய
மண்ணில் ேபாரிடத் �வங்�னான். �ெரஞ்�க்
கடற்பைடத் தளப� ெலபர ்ெடானிஸ் (Labour donnis) க்�ம்
ஆங்�ல கடற்பைடத் தளப� ேகப்டன் �ட�க்� (Capt
Peyton) ம் இைடேய அவ்வப்ேபா� கட�ல் ����
ேமாதல்கள் உ�வா�ன. ஒ� கடட்த்�ல் ேகப்டன் �ட�ம்
அவன� பைடக�ம் இலங்ைக��ள்ள
�ரிேகாணமைலக்�த் �ரத்தப்படட்னர.் அதன்�ன்
�ெரஞ்�த் தளப� பாண்�சே்சரிக்�ச ்ெசன்� ஒ� ��ய
ேவகத்�டன் மதராைஸ ெந�ங்�யேபா�, ெச�ன்ட்
ஜாரஜ்் ேகாடை்ட அசச்�ம் பரபரப்�ம் நிரம்�ய
��ேலா� ஒ� தாக்�தைல ேநாக்�க் காத்��ந்த�.
அன்� இர� ஒ��ல �ண்�கைள ேகாடை்டைய ேநாக்�



�� ��தள� ேசதத்ைத ஏற்ப�த்�ய �ெரஞ்�ப் பைட
ம�நாள் காைல மக்கள் கண்��த்த ேபா� அவரக்ளின்
�யப்�க்�ம் நிம்ம�க்�ம் ஏற்றவா� காணாமல்
ேபா��ந்த�. இந்தத் த�ணத்�ல்
தனிைமப்ப�த்தப்படட் ஆங்�லக் கடற்பைடத் தளப�
�டன் தன� கப்பல்கைள ப�� பாரத்்த �ற�,
மதரா�ல் நடந்த ேபார ்�ஷயங்கள் எ��ம் ெதரியாத
நிைல�ல் இலங்ைக���ந்� ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்்
ேகாடை்டையத் ெதாடாமேல ேநேர வங்காளம்
ெசன்றைடந்தான். �ெரஞ்�க்காரரக்ளின் தந்�ரமான
�ழ்ச�்�க்க ேபாரச் ்ெசய்�ேய இதற்� காரணம், 

கடற்பைட வச�யற்ற ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்்
ேகாடை்டைய �ெரஞ்�ப்பைடகள் �ண்�ம் தாக்கத்
ெதாடங்�ன. அவரக்ள் கடற்கைர�ேலேய
�டாரங்கைள அைமத்�, தற்ேபா� ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்்
ேகாடை்ட என்றைழக்கப்ப�ம் ெவள்ைளயர ் நகரத்ைத
பல ேகாணங்களி��ந்� தாக்�னர.் ேமாசமான ஒ�வார
சண்ைடக்�ப் �ற� ஆங்�லப் பைட சரணைடந்த�.
ேகாடை்டக்�ள் �ைழந்� �ரிட�்ஷ் ரா�வத்�னர,்
��மக்கள், ஆ�னர,் க�ன்�ல் உ�ப்�னரக்ள்,
சாதாரண ப�ற்� எ�த்தராக வந்� �ற்காலத்�ல்
ெப�ம் �கழ் ெபற இ�ந்த ராபரட் ் �ைளவ் உடப்ட
அைனவ�ம் ைக� ெசய்யப்பட�் பாண்�சே்சரிக்�
ேபாரக்்ைக�களாக அைழத்�ச ் ெசல்லப்படட்னர.்
அதன்�ன் ஏறக்�ைறய �ன்� வ�ட காலம் �ெரஞ்�
அரசாங்கத்�ன் ெகா� ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்் ேகாடை்ட�ன்
�� பறந்த�. 

ஐேராப்பா�ல் அக்ஸ் - லா - சாப்பல் (Aix-la-chapple)
என்ற உடன்ப�க்ைக ஏற்ப�ம்வைர இந்த நிைல
நீ�த்த�. �ண்�ம் ஆட�் �ம்பனி�ன் ைகக்� மா�ய�.
ஆனா�ம் �ெரஞ்� ஆ�க்கத்�ல் ேகாடை்டக்�
உள்ேள�ம் ெவளிேய�ம் நிைறய மாற்றங்கள்
ெசய்யப்பட�்�ந்தன. ேபார�்றைமயற்ற �ம்பனி�ன்
ஆங்�ேலயரக்ள், ேகாடை்டக்� வடக்ேக உ�வாக்�ய



க�ப்பரந்கரம் �ற்காலத்�ல் அவரக்�க்� �க�டமா�,
அ�ேவ ேகாடை்டக்� ஆபத்ைத உ�வாக்�ம் என
உணரந்்த �ெரஞ்�ப்பைட க�ப்பரந்கரச ் �வைர
அகற்�ய�. இந்த ��� �ெரஞ்� கவரன்ரால்
�டட்வடட்மாக எ�க்கப்படட்�. ெவள்ைளயர ் நகரத்�
வட எல்ைல���ந்த ம�ற்�வரி��ந்� 400 கஜம் வைர
பர���ந்த க�ப்பரந்கரத்� அைனத்� ��க�ம்
ஈ�ரக்க�ல்லாமல் அ�க்கப்படட்ன. அேத ேநரத்�ல்
ேகாடை்டையச ் �ற்���ந்த அக��ம் அைதச ் சாரந்்த
ப���ம் மற்�ம் ெவள்ைளயரந்கர ம�ல் �வரக்�ம்
ப��பாரக்்கப்பட�் ��ய பலத்�டன் ேதாற்றமளித்தன.
�ம்பனி ஊ�யரக்ள் �ண்�ம் மதராஸ�க்�த்
��ம்�யேபா� �ெரஞ்� எ�ரிகளால் உ�வாக்கப்படட்
மாற்றங்கைள ��தாய் உணரந்்தனர.்
�ெரஞ்�க்காரரக்ள் ேவண்�ெமன்ேற �டட்�ட�்
ஆேவசத்�டன் அ�த்த க�ப்பரந்கரத்ைத �ண்�ம்
��தாக உ�வாக்க ஆங்�ேலய க�ன்�ல்
உ�ப்�னரக்ள் �ரம்ானித்தாரக்ள். ஆனா�ம் ரா�வ
அ�காரிகள் இத்�டட்த்�ற்� ம�ப்� ெதரி�த்தனர.்
எனேவ க�ப்பரந்கரம் �ற்��மாக அ�க்கப்பட�் ஒ�
�றந்தெவளி ைமதானமாக உ�வான�. தற்சமயம்
ஜாரஜ்் ட�ன் இ�க்�ம் இடத்�ல் ஒ� ��ய
க�ப்பரந்கரம் �ண்�ம் உதயமான�. 

ேவல்ஸ் இளவரசர ் (�ன்னாளில் ஐந்தாம் ஜாரஜ்ாக
உ�வானவர)் 1906ல் மதராஸ் வ�ம் வைர அ�
க�ப்பரந்கரம் என்ேற அைழக்கப்படட்�. ஐந்தாம் ஜாரஜ்்
மன்னர ்வ�ைக�ன் நிைனவாக அந்தக் க�ப்பர ்நகரம்
��தாக ஜாரஜ்் ட�ன் என்� ெபயர ் மாற்றம்
ெசய்யப்படட்�. ஆனா�ம் அங்� ெவ�காலம் வ�த்�
வந்த மக்களின் ��ப்பத்�ற்ேகற்ப க�ப்பரந்கரம்
என்ேற ெபயர ் மாற்றப்படட்� என்ப� தான் உண்ைம .
க�ப்பரந்கரம் என்ற சரித்�ரப் ெபயர ் அ�ந்த� ஒ�
வ�ந்தத்தக்க நிகழ்� என்றா�ம் அன்ைறய மக்களின்
நியாயமான உணர�்கள் இதன்�லம் ெவளிப்ப��ற�. 



�ெரஞ்�ப்பைடகளின் தாக்�த�க்�ம்
ைகப்பற்�த�க்�ம் �ன்� �ம்பனி ேகாடை்டைய
பலப்ப�த்த �ரம்ானித்தேதா�, ேகாடை்டையச ் �ற்�
��தாய் உ�வான பா�காப்பற்ற நகரத்ைத�ம்
பா�காக்கத் �ரம்ானித்தாரக்ள். ேகாடை்டைய
பலப்ப�த்�ம் பணி உடன�யாகத் ெதாடங்கப்படட்ா�ம்
சரிவர ��ய�ல்ைல. ��தாக உ�வான
க�ப்பரந்கரத்ைதச ் �ற்��ம் ஒ� ம�ல் �வர ் எ�ப்ப
�ம்பனி�ன் இங்�லாந்� அ�காரிகள்
அ�ம�யளித்தனர.் ேகாடை்டைய தாமத�ல்லாமல்
பலப்ப�த்�ய� ஒ��தமாய் நல்லதாகேவ ��ந்த�.
ஏெனனில் 1758இல் �ண்�ம் �ெரஞ்�தளப� ெகௗண்ட்
லா� (Count Lally) தைலைம�ல் ஒ� ெபரிய
�ெரஞ்�ப்பைட ேகாடை்டைய �ற்�ைக�டட்�.
ஆனா�ம் 67 நாடக்�க்�ப் �ற� ெவற்�ெபறாத
�ற்�ைகைய �ெரஞ்�ப்பைட வாபஸ் ெபற்� ��ம்ப
ேநரந்்த�. இந்நிைல�ல் �ம்பனி�ன் இங்�லாந்�
தைலைம அ�ம�த்�ம் பல காலங்கள் �வங்காத பணி
(க�ப்பரந்கர ம�ல்கைள அைமக்�ம் பணி) ஒ� ��ய
உத்ேவகத்�டன் �ண்�ம் �வங்கப்படட்�. இதற்�
ெகௗண்ட ் லா� தைலைம�ல் நடந்த �ெரஞ்�
�ற்�ைக�ம் ஒ� காரணமா�ம். 

�ல வ�டங்க�க்�ப் �ற� ைம�ர ் �ல்தான்
ைஹதர ்அ��ன் மகன் �ப்� ஒ� ெப�ம் பைடேயா�
மதராைஸச ் �ற்���ந்த ப��கைள க�ம்
ேசதப்ப�த்�ய �ற� மதராஸ் படட்ணத்�ற்� அ�ேக
தன் ��ைரப் பைட�டன் �ந்தா�ரிப் ேபடை்ட�ல்
தங்�னான் இதனால் ஏற்கனேவ அ�ம� ெபற்�ம்
கடட்ப்படாமல் இ�ந்த க�ப்பரந்கரத்�ன் ம�ல்
�வரக்ளின் அவ�யத்ைத �ம்பனி �ண்�ம் உணரந்்த�.
மாரச் ் 29, 1769இல் எ�தப்படட் �ம்பனி�ன் ��ப்�ப்ப�
: 

''எ�ரி ைஹதர ்அ��ன் ��ைரப் பைடகள் காைல
8 மணியள�ல் மதராஸ் சாந்ேதாம் மற்�ம் எ�ம்�ரில்



தைல காட�்ய�. ேம�ம் எ�ம்��க்� அ�ேக �ல
�ண்�கைள எ�ரிகள் எ�ந்தாரக்ள் எனத் ெதரி�ற�. 11
மணியள�ல் ��வல்�க்ேகணி�ல் ைஹதர ் அ��ன்
மகன் �ப்� ஒ� ெப�ம் பைடேயா� சாந்ேதா�ல்
தங்���க்�றான் என்ற ரக�ய ெசய்� ��படட் ஒ�
ஆள் �லம் ெதரியவந்த�. �ற்பக�ல் அந்தப்பைட
சாந்ேதா���ந்� நகரந்்� க�ப்பர ்நகரத்ைதத் தாக்கக்
��ம் என்ற மைற�கத் தகவ�ம் �ைடத்�ள்ள�." 

இதன் காரணமாகேவ க�ப்பரந்கரத்ைதச ் �ற்�
ம�ல் அைமக்�ம் பணி ��ரமான�. �வர ் இல்லாத
க�ப்பர ் நகரத்ைத காப்ப� எளிதல்ல எனக்க��ய
�ம்பனி, ம�நாள் க�ன்�ல் தைலைம உ�ப்�னரான
'�ப்ேர " (Mr. Dupre) (��தாய் மதராஸ�க்� வர இ�ந்த
கவரன்ர)்ைய மரம்லாங் பாலத்�ற்� ம�பக்கம் இ�ந்த
ைஹதர ் அ� பைட�டன் ஒ� ஒப்பந்தம் ெசய்ய
அ�ப்�னாரக்ள். உடன்ப�க்ைக உ�வாக �ன்�
நாடக்ள் ேதைவப்படட்ன. �ப்ேர தன் நண்பன்
ஒ�வ�க்� எ��ய க�தத்�ல் இந்த உடன்ப�க்ைகக்
��த்� இவ்வா� ��ப்���றான்: 

"இந்த உடன்ப�க்ைக எங்க�க்� ெகௗரவம்
த�வதாக இல்ைல . இ�ப்��ம் அ� அத்�யாவ�யமாக
இ�ந்த�. இல்ைலெயனில் நிைலைம நிசச்யம் இைத�ட
ேமாசமாக இ�ந்��க்�ம்." 

இந்த அவமானத்�ற்�ப் �ற� ேகாடை்டையச்
�ற்���ந்த க�ப்பரந்கரத்�ன் ம�ல் �வர ் பற்�ய
�க்�யத்�வம் அவரக்�க்� உைரத்த�. ஒ� வ�ட
காலத்�ல் ஒ� வ�யாய் ��ய ம�ல் �வர ் உ�வம்
ெபற்ற�. இ�ந்தா�ம் ��ய ம�ல் �வர ்கட�்ய �ற�ம்
ெவள்ைளயரக்�க்� ேவதைனத் ��வதாக இல்ைல.
ஆகஸ்ட ் 10, 1780இல் �ண்�ம் ைஹதர ் அ��ன்
��ைரப்பைடகள் சாந்ேதாம் மற்�ம் ��வல்�க்
ேகணிைய �ைறயா�ன. அேனக மக்கள்
ெகால்லப்படட்னர.் க�ப்பர ்நகரத்�ல் பயம் கலந்த ஒ�
�� ஏற்பட�் மக்கள் ஊைர�ட�் ஓடத் �வங்�னர.்



இைதத் த�க்க அன்ைறய கவரன்ர ் ஒ� �ற்ற�க்ைக
ெவளி�டட்ார.் அ�ல் எ�ரிகைளத் தாக்கத் ேதைவயான
�ரங்�கள் க�ப்பர ் நகைரச ் �ற்���ந்த ம�ல்
�வரக்ளில் ெபா�த்தப்பட�்ள்ளன என்�ம் தன்னால்
��ந்த அள�க்� நகரத்ைதப் பா�காக்கத் ேதைவயான
நடவ�க்ைககள் எ�க்கப்பட�்ள்ளன என்�ம்
உ��ெமா� அளிக்கப்பட�் இ�ந்த�. இந்நிைல�ல்
ைஹதர ் அ� என்ன காரணத்�னாேலா இந்தப்
பா�காப்� ஏற்பா�கைள �� ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்்
ேகாடை்டைய ெந�ங்கத் �ணிய�ல்ைல. ஆனா�ம்
கலவரங்கள் �ைறயாததால் மக்கள் நிம்ம�யாக
இல்ைல. இந்நிைல�ல் எ�ரிகளின் பைடைய தாக்கப்
�றப்படட் �ரிட�்ஷ் பைட ைஹதர ்அ��ன் பைடகளால்
காஞ்��ரத்�ல் �ன்னா�ன்னமாக்கப்படட் �யரச்
ெசய்� வந்த�. ஆனா�ம் அதன் �ற� ���ல் ைம�ர்
�ல்தானின் பைட ேதால்��ற்�, அதன் �ைளவாக
ஏற்படட் அைம� ஒப்பந்தம் அன்ைறய நிைல�ல்
�ம்பனிக்� ஒ� ெவற்�ப் ப�யாய் அைமந்த�.

ரா�வ அ�காரிகளின் ஆைணப்ப� மக்களின்
பா�காப்�க் க�� க�ப்பரந்கரத்ைதச ் �ற்� எ�ப்ப
இ�ந்த �வரின் அவ�யத்ைத �ம்ெபனி�ன் மற்ற
ஊ�யரக்ள் சரியாக �ரிந்� ெகாள்ளாமல்
�றக்கணித்த� இந்தப் பணி தாமதமானதற்� ஒ�
�க்�ய காரணமா�ம். அ� த�ர �ம்பனி�ன்
ஊ�யரக்ள் தங்கள் �யாபாரத்ைதப் ெப�க்� லாபம்
சம்பா�ப்பைதேய ��க்ேகாளாகக் ெகாண்டதா�ம்,
இந்தத் �டட்த்ைத ெசயல்ப�த்த ஏராளமான
ெபா�டெ்சல� ஏற்ப�ம் என்ற காரணத்தா�ம் இ�ல்
அக்கைற காடட்�ல்ைல. 

�ெரஞ்�ப்பைட�ன் �ன்வாங்க�க்�ப் �ற�
க�ப்பர ்நகைரச ்�ற்� �வர ்எ�ப்�ம் �ரச�்ைன எ�ந்த
ேபா� இங்�லாந்���ந்த �ம்பனி நிரவ்ா�கள்
நி�நிலைம க�� ஒ� ��ய ஏற்பாடை்டச ் ெசய்தனர.்
க�ப்பரந்கரத்� மக்கள் தங்கைள எ�ரிகளிட��ந்�



காப்பாற்�க் ெகாள்ள எ�ப்பப் ப�ம் �வைர
கட�்வதற்� உண்டா�ம் ெசலைவ அவரக்ேள
வரிப்பணம் ெச�த்�வ�ன் �லம் சரிெசய்� ெகாள்ள
ேவண்�ம் என்றனர.் இப்ெபா�� இ�க்�ம் ெசன்டர்ல்
ர�ல் நிைலயத்ைத ஒட�் சால்ட ்ெகாடட்ரஸ்் (Salt cotaurs)
வைர ெசல்�ம் ேமற்கத்�ய சாைலக்� இன்ன�ம் "வால்
டாக்ஸ் சாைல" (Wall Tax Road) என்ற ெபயர ் நில�
வ��ற�. இந்தப் ெபயேர அன்ைறய இங்�லாந்�
நிரவ்ா�கள் எ�த்த வரி வ��க்�ம் ��ைவ
ெதளிவாகக் காட�்�ற�. இந்த சாைலைய ஒட�்ேய
க�ப்பரந்கரத்�ன் ேமற்கத்�ய �வர ் அைமந்த�.
ஆனா�ம் மக்கள் இந்த வரி ��ப்ைப க�ைமயாக
எ�ரத்்ததா�ம் �ம்பனி�ன் இந்�யப் �ர�நி�க�க்�
மக்களிட��ந்� இந்த வரிைய வ��ப்ப� சடட்ப்ப�
ெசல்�மா என்ற ஒ� அ�ப்பைட சந்ேதகம் இ�ந்ததா�ம்
இந்த வரி வ��க்கப்படேவ இல்ைல . 

ேமற்ேக "வால் டாக்ஸ் சாைல', �ழக்ேக அைல
தவ�ம் வங்கக் கடற்கைர, வடக்ேக, பர���ந்த
நகரத்�ன் எல்ைல�ல் எஞ்���ந்த ஒ� இ�ந்த �வரின்
ப��, ெதற்ேக "எஸ்ப்ளேன�'' என்பைத க�த்�ல்
ெகாண்டால் ��ய க�ப்பர ் நகரத்�ன் எல்ைலைய
ஒ�வா� நம்மால் ஊ�க்க ���ற�. இ�தான் அ�ந்�
ேபான �வரின் அ�யாக் கைத, எஞ்��ள்ள �வரின்
இ�ந்த ப�� ஒ� �வாரஸ்யம் ��ந்த சரித்�ரத்ைத
இன்� வைர ெசால்�க் ெகாண்��க்�ற�. �வற்�க்�
ெவளிேய இ�ந்த மக்கைள அ�க்க� பல்ேவ� இனம்
சாரந்்த ��ைரப்பைடக் ெகாள்ைளயரக்ள் பணம்
மற்�ம் நைகக�க்காக �ரடட் அவரக்ள் இந்தச ்�வரின்
வாசல் வ�ேய வந்� க�ப்பர ் நகர மக்கைள தஞ்சம்
அைடந்தனர.் ெகாள்ைளயரக்ளின் �ரடட்�க்�ப்
பணியாத மக்கள் ஆங்காங்ேக ப�ெகாைல
ெசய்யப்படட்னர.் 

வ��வா�க� 



�ம்பனி ஒ� கவனமான �டட்த்�டன் ெவள்ைளயர்
மற்�ம் க�ப்பரந்கரங்கைள உ�வாக்�ய�. இ�ந்�ம்
அவரக்ள் இதன் வளரச்�்ையக் கண்� அவ்வளவாக
��ப்�யைடய �ல்ைல. தங்கள� ஆ�க்க எல்ைலைய
�ரி�ப�த்த அங்�ள்ள மக்களின் அயராத உைழப்ைப
ஒ� க��யாகேவ பயன்ப�த்�னர.் ஒ� காலத்�ல்
'�ரான்�ஸ் ேட" வாங்�ய� ஒ� �ண்� நிலேம. அந்த
நிலம் அன்� �வம் �கத்�வாரத்���ந்� இன்ைறய
�ைற�கத்ைதக் கடந்த கா�ேமட�்க்� அ���ள்ள
இடம் வைர நீளவாக்�ல் நீண்��ந்த�. ம�பக்கத்�ல்
அகலவாக்�ல், வடக்� ஆ� என அைழக்கப்படட்
ேகாசரான் ஓைட (ெசன்டர்ல் ர�ல் நிைலயம் மற்�ம்
'��ல்ஸ் பாரக்் '�ற்� இைடப்படட் ஆ�) வைர
பர���ந்த�. அன்� �ரான்�ஸ் ேட வாங்�ய ��ய
நிலத்ைத ஒட�் இன்ைறய வளரந்்��டட் நகரத்�ன் மற்ற
ப��கள் எப்ப� �ம்பனி வசம் வந்த� என்ப� பற்�
அ�ந்� ெகாள்வ� ஒ� �வாரஸ்யம் ��ந்த கடட்மா�ம். 

பல்ேவ� காலங்களில் மதராஸ் படட்ணத்ைத
தங்கள் ஆ�ைகக்�ள் ைவத்��ந்த ��நில
மன்னரக்ளின் �ர�நி�கள் அவ்வப்ேபா�
படட்ணத்ைதச ்�ற்���ந்த �ராமங்கைள �ம்பனிக்�
மானியமாக தாைர வாரத்்தனர.் ''ேட'' மதராைஸ
�ைலக்� வாங்�ய 20 வ�டங்க�க்�ப் �ற� �தன்
�தலாக ��வல்�க்ேகணி �ராமம் இந்த
�ைற�ல்தான் மானியமாக �ம்பனிக்�க் �ைடத்த�.
ேகால்ெகாண்டா �கம�ய அர�ன் �ர�நி�க்�
ஆண்�க்� ெவ�ம் �.175 வாடைகயாகத் தரப்படட்�.
ேகால்ெகாண்டா அர�ன் வம்சாவளிகளின் ஆட�்
���ய காலத்�ல் ���ற்றதால் அந்தத் ெதாைக�ம்
ெகா�ப்ப� நின்�ேபான�. அன்ைறய கவரன்ர ்எ�ஹ�
ஏல் ெடல்���ந்த �கலாயப் ேபரரசன் ஔரங்க��க்�
ெகா�த்த ஒ� ம��ன் காரணமாய் �ம்பனிக்�
ெதாண்ைடயாரே்படை்ட, �ரைசவாக்கம் மற்�ம்
எ�ம்�ர ் ேபான்ற �ராமங்கள் மானியமாகக்
�ைடத்தன. �ல நாடக்ள் க�த்� ஔரங்க��ன்



மகனின் பத�காலத்�ல் �ம்பனிக்� ெசாற்ப
வாடைக�ல் �ங்கம்பாக்க�ம் �ைடத்த�. அந்த இடம்
அன்� ஐேராப்�யரக்ள் வ�த்� வந்த �க்�யமான
இடமாக இ�ந்த�. அைத ஒட�்��ந்த ேம�ம் 4
�ராமங்கள் மானியமாகக் �ம்பனிக்�க்
ெகா�க்கப்படட்ன. அன்ைறய ம�ப்�ல் 1500
பேகாடாக்கள் (�மார ் �. 5250) தான் இந்த
�ராமங்க�க்� (�ங்கம்பாக்கம் மற்�ம் அைத ஒட�்ய
நான்� �ராமங்கள்) ஆண்� வாடைகயா�ம். இந்த
வாடைக �க�ம் ெசாற்பமான� என்� அர�ன்
அ�காரிகள் எ�ரக்்�ரல் எ�ப்பேவ அவரக்ைள
ம�ழ்ச�்�ட�் தங்கள் வசம் ைவத்�க் ெகாள்ள ஒ�
�கம�யர ் மற்�ம் �ராமணர ் �லம் �.700/-ஐ
அவரக்�க்�ள் ப�ரந்்� ெகாள்�ம்ப� ைக�டட்ாக
�ம்பனி�னர ் அ�ப்�னாரக்ள். அந்த அ�காரிக�ம்
அைத ம�ழ்ச�்�டன் ெபற்�க் ெகாண்�
அதற்ேகற்றவா� ஆவணங்கைளச ்சரிெசய்தனர.் இதன்
�லம் ைக�ட�் என்ப� அன்ைறய நாளிேலேய
வழக்���ந்த� என்ப� ெதளிவா�ற�. 

�ரைசவாக்கத்�ற்�ம் எ�ம்��க்�ம் இைடப்படட்
ேவப்ேபரி �ராமம் அன்� பல்ேவ� ெபயரக்ளில்
ஆவணங்களில் இடம் ெபற்��ந்த�. அந்த இடத்ைத
நிரவ்ாக காரணங்க�க்காக �ம்பனி தன் வசமாக்க பல
�யற்�கள் எ�த்த�. ஆ�னர ் ஏ�ன் ெதாடரந்்த
�யற்�கள் யா�ம் பயனற்�ப் ேபா�ன. �ன் 1742இல்
ஆற்கா� நவாப் வசம் இ�ந்த அந்த இடத்ைத �ம்பனி
அவனிட��ந்� ெபற்ற�. அைதக் ைகப்பற்�ய �தம்
�க�ம் �வார�யமான�. 

அந்த நிலத்ைத ஆண்ட ஆற்கா� நவா�ற்� �ன்
பத����ந்த நவாப் ��ெரனக் ெகால்லப்படட்ான்.
கரந்ாடக நவாப் அரேசா ெகாைல ெசய்த எ�ரி�ன்
�டட்த்�ற்� இணங்காமல் ெகாைல ெசய்யப்படட்
நவா�ன் மகைனேய �ண்�ம் பத� ஏற்கச ் ெசய்த�.
இந்தப் ��ய நவாப் அப்ேபா� க�ப்பரந்கரத்�ல் இ�ந்த



ஒ� ெபரிய மாளிைக�ல் வ�த்த அ�பவ�ல்லாத
இைளஞர.் �ம்பனி இந்த சந்தரப்்பத்ைத தந்�ரமாகப்
பயன்ப�த்� �வம் ந�ைய ஒட�்��ந்த ஒ� ெபரிய
ேதாடட்த்�ன் (தற்ேபா� ெபா� ம�த்�வமைன மற்�ம்
ம�த்�வக் கல்�ரி இ�க்�ம் இடம்) மாளிைகக்�
அவைன நகரவ்�ேய ஊரவ்லமாக அைழத்�ச ் ெசன்�
அவன் பத�ேயற்ைப �ரம்மாண்டப்ப�த்�ய�. �ழா
��ந்த�ம் அவைன �ண்�ம் அவன� க�ப்பரந்கர
மாளிைகக்� ஊரவ்லமாய் அைழத்�ச ்ெசன்றனர.் இந்த
அர�யல் �தாடட்த்�ன் �ைளவாக அந்த அ�பவமற்ற
நவா�ட��ந்� ேவப்ேபரி �ராமத்ைத இலவசமாகப்
ெபற்றேதா� மட�்மல்லாமல் அைதச ் �ற்���ந்த
ெபரம்�ர ்மற்�ம் இதர �ராமங்கைள�ம் அவரக்ள் வசம்
ேசரத்்�க்ெகாண்டனர.் நவாப் அைடந்த
மனம�ழ்ச�்�ன் காரணமாக இந்த இடங்கள்
�ம்பனிக்� தாைர வாரக்்கப்படட்ன. ஆனா�ம்
�ர�ரஷ்்டவசமாக அந்த நவாப் இ�
வ�டங்க�க்�ள்ளாகேவ அவன் தந்ைதையக் ெகாைல
ெசய்த அேத எ�ரிகளால் ெகாைல ெசய்யப்படட்ான். இ�
�ம்பனிக்� சாதகமாகேவ அைமந்த�. 

1749இல் சாந்ேதாைம ைகவசப்ப�த்�ய �த�ம்
��கரமானேத. அக்காலத்�ல் சாந்ேதாம் மற்�ம்
ைமலாப்�ர ் என்ற இ� ெபயரக்ள் ஒேர இடத்ைதக்
��க்க பயன்ப�த்தப் படட்ைவயா�ம். காலப்ேபாக்�ல்
இைவ இரண்�ம் தனித்தனி இடங்களாகேவ
க�தப்படட்ன. ைமலாப்�ர ் ஒ� �ராதன இந்�ய
நகரமாக ��ஸ்� �றப்பதற்� �ன்னேம இ�ந்�
வந்��க்�ற�. சாந்ேதாம் 17ஆம் �ற்றாண்ைடச ்சாரந்்த
ேபாரச்�்��யரக்ளால் ைமலாப்�ரின் அ��ல்
அைமக்கப்படட் ஒ� ��ய ����ப்பா�ம். ஏ��ன்
�ர�நி�யான ெச�ன்ட ்தாமஸ் ெதன்னகம் வந்தேபா�
ைமலாப்��க்� அ�ேக ெகாைல ெசய்யப்படட்ார ்என்ற
�ற்� அ� சமயம் நில� வந்த�. ேபாரச்�்��யரக்ள்
இந்த மண்ணில் வந்� இறங்�ய ேபா� அந்த �னித
மத���ன் பதப்ப�த்தப்படட் உடைலக் காண



��ம்�னர.் ஆனால் அவரக்ள் கண்டேதா ��லமைடந்த
ஒ� ��ஸ்தவ ேதவாலயத்ைத�ம் அைத ஒட�்ய ஒ�
கல்லைறைய�ம் மட�்ேம. அைதேய ெச�ன்ட்
தாம�ன் கல்லைற என்� நம்�னர.் அந்த இடத்�ல்
உடன�யாக ேபாரச்�்��ய மடாலயம் ஒன்ைற
உ�வாக்�னர.் அந்த இடத்ைதச ் �ற்� அவரக்ள்
தங்க�க்ெகன ஒ� நகரத்ைத அைமத்�க் ெகாண்டனர.்
�ல நாடக்ளில் அ� ஒ� ெபரிய �யாபார ஸ்தலமாக
உ�வான�. அைதச ் �ற்� ஒ� ம�ல் �வைர எ�ப்�
சாந்ேதா���ந்� ஆங்�ேலயர ் வச��ந்த
ைமலாப்�ைரப் �ரித்தனர.் 16ஆம் �ற்றாண்�ல் �ைல
ம�ப்பற்ற கற்கைள �யாபாரம் ெசய்�ம் ஒ� இத்தா�ய
�யாபாரி, தான் இந்�யா�ல் கண்ட மற்ற இடங்கைள
ேபால் சாந்ேதா�ம் �க அழகான ஒ� நகரெமன்�
வரண்ித்��க்�றார.் ேம�ம் ைமலாப்�ர ் மண்
�வரக்ளால் �ழப்படட் ஒ� அழ�ய இந்�ய ����ப்�
என்�ம் எ���ள்ளார.் இதனால் ைமலாப்�ர்
ேபாரச்�்��யர ் காலத்�ல் ஒ� சரித்�ர நகரமாக
�கழ்ந்த� என்� ெதரி�ற�. �ற்காலத்�ல் இந்த
இரண்� நகரங்க�ம் இைணக்கப்படட்ன. 

ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்் ேகாடை்டக்� ஆங்�ேலயரக்ள்
வந்த ேபா� ேபாரச்�்க்��யரக்ளின் �யாபாரம் ெமல்ல
ெமல்ல மங்கத் ெதாடங்�ய�. �ம்பனி�ன் �யாபார
வளரச்�் ெப�� வளர வளர ேபாரச்�்��யரக்ளால்
வளரக்்கப்படட் சாந்ேதா�ன் �கழ் ேம�ம் ேம�ம்
மங்�க் ெகாண்ேட வந்த�. சாந்ேதாைம �த�ல்
ைகப்பற்�யவன் இந்�ய மண்ைண ஆண்ட
ேகால்ெகாண்டா�ன் �கம�ய அரசனாவான். அதன்
�ன் �ெரஞ்�ப்பைடகள் சாந்ேதாைம அவனிட��ந்�
ைகப் பற்�னர.் இ�வ�டங்க�க்�ப் �ற�
டச�்க்காரரக்ளின் �ைணேயா� �ண்�ம் �கம�ய
அர� அைதச ்ைகப்பற்�ய�. 

ேபா�க்�ப் �ற� டச�்க்காரரக்ள் தங்க�க்�க்
�ைடத்த ெபான், ெபா�ள் ேபான்ற ெவ�ம�கைளப்



ெபற்�க் ெகாண்� ��ப்�யைடந்த நிைல�ல்
சாந்ேதாைம ேகால்ெகாண்டா அரசனிடேம �ட�்
ைவத்தனர.் �ம்பனி�ன் �யநலத்ேதா� ��ய
அ��ைரையக் ேகடட் ேகால்ெகாண்டா அர� ைமலாப்
�ைர�ம் சாந்ேதாைம�ம் �ரித்த �வரக்ைள
தகரத்்தனர.் இந்த சாந்ேதாம் நகரம் �ண்�ம்
�ற்பைனக்ெகன அ��க்கப்படட்�. �ம்பனி�ம்
ேபாரச்�்��யரக்�ம் எப்ப�யாவ� அைத நல்ல
�ைலக்� வாங்� தங்கள் வசமாக்க ��ம்�னர.்
ஆனால் காஸா ெவேரானா (Cassa Verona) என்ற
பணக்கார �கம�யன் தனக்�ச ் சாதகமான
ேகால்ெகாண்டா அ�காரிகளிடம் ேப� அந்த இடத்ைத
இரண்� வ�ட அ�பவ பாத்�யைதக்�ப் ெபற்�க்
ெகாண்டான். அதன் �ற� அந்த இடம் �ந்தமல்��ல்
இ�ந்த இந்�ய ஆ�ைமக்� அேத �ைற�ல்
அளிக்கப்படட்�. �ன்னாளில் ேபாரச்�்��யரக்ள் அந்த
இடத்ைத �ந்தமல்� ஆ�னரிட��ந்� ஒ� ெபரிய
ெதாைக ெகா�த்� ெபற்�க் ெகாண்டனர.் 17ஆம்
�ற்றாண்� இ���ல் இந்�ய �கலாய ேபரரசரான
ஔரங்க�ப் ேகால் ெகாண்டாைவ ஆண்ட அரசைன
பல்ேவ� காரணங்க�க்காக படட்�ழக்கச ் ெசய்தார.்
ேபாரச்�்��யரக்ள் அ�க �ைல ெகா�த்� வாங்�ய
சாந்ேதாைம �ட�் ெவளிேயறாத ேபா�ம், அ�
அன்ைறய �கலாய சாம்ராஜ்யத்�ன் ஒ� ப��யாகேவ
�கழ்ந்த�. அைத நிரவ்�க்க ஆற்கா� நவாப் �கலாயப்
ேபரரசால் நிய�க்கப்படட்ார.் ஔ�ரங்க�ப் இறந்த
�ற� �கம�யப் ேபரர� �த�ண்ட நிைல�ல்,
சாந்ேதாம் ஆற்கா� நவா�ன் தைலைமக்� உடப்டட் ஒ�
�தந்�ர �ரேதசமாகத் �கழ்ந்த�. 

1749இல் �ெரஞ்�ப் பைடகளால் ைகப்பற்றப்படட்
மதராஸ், ஐேராப்பா�ல் ஆங்�ேலய�க்�ம்
�ெரஞ்�க்காரரக்�க்�ம் இைட�ல் ஏற்படட் "அக்ஸ் - லா
- ேசப்ப�ன்'' உடன்ப�க்ைக�ன்ப� பாரி�ல் இ�ந்�
�ைடத்த உத்தர�ன் ேபரில் �ம்பனி வசம் �ண்�ம்
ஒப்பைடக்கப்படட்�. இந்தக் ைகமாற்றம் அன்ைறய



பாண்�சே்சரி ஆ�னரா��ந்த �ப்ேள�ற்� ஒ�
மாெப�ம் ஏமாற்றத்ைத அளித்த�. மதராஸ் தன்
ைகைய �ட�் ேபான �ற� அவன் அதற்� ஈடாக
சாந்ேதாைமப் ெபற �டட்�டட்ான். இத்�டட்த்ைத
ேமாப்ப�டட் �ம்பனியார ்தங்கள் அ��ல் வ�ைம�க்க
�ெரஞ்�ப் பைட �ண்�ம் தைல �க்காமல் இ�க்க�ம்,
�ப்ேள�ன் எண்ணத்ைத த�க்க�ம் ஆற்காட�் நவாைப
அ�� சாந்ேதாம் மற்�ம் ைமலாப்�ைர மானியமாகத்
தங்க�க்ேக வழங்க ேகாரினாரக்ள். அதற்� ஈடாக
ஆற்கா� நவாப் தான் ��ம்�ம் ேநரத்�ெலல்லாம்
தனக்� ேதைவயான பணத்ைத�ம் மற்�ம் ேபா�க்�
ேதைவயான �ரரக்ைள�ம் ெகா�க்க ேவண்�ம் என
கம்பனிக்� நிபந்தைன ��த்தான். அதன்ப� ஒ�
வ�யாக சாந்ேதாம் ஆங்�ேலய ஆட�்�ன்�ழ் வந்த�.
அதற்�ப் �ற� ெகௗண்ட ் லா��ன்
�ெரஞ்�ப்பைடயா�ம், ைம�ர ் �ல்தான் ைஹதர்
அ��ன் பைடயா�ம் சாந்ேதாம் ெதாடரந்்�
தாக்கப்படட்ா�ம் அ� ஆங்�ேலயர ் வசேம இ�ந்�
வந்த�. 

இன்�ள்ள ��ய ந�ன மதராஸ் நகரத்�ன் பல்ேவ�
ப��கள் எவ்�தம் ஆங்�ேலயர ் வசம் வந்தன என்ப�
��த்� ேமற்ெசான்ன �ரிவான தகவல்கள்
��கரமானைவ என்ப�ல் ஐய�ல்ைல . இந்த நகரத்ைத
அைடய ஆங்�ேலயரக்ள் �ன்பற்�ய வ��ைறகள் பல
ேநரங்களில் ேபாற்றத்தக்கதாய் இல்லா�டட்ா�ம்
�ழக்�ந்�ய �ம்பனி தங்கள் வாணிபத்ைத
காப்பாற்�க் ெகாள்ள�ம் ேமம்ப�த்�க் ெகாள்ள�ம்
"ைவரத்ைத ைவரத்தால்தான் அ�க்க ���ம்'' என்ற
உத்�ையக் ைகயாண்ட�ல் தவ� இ�க்க
நியாய�ல்ைல, 

�ம்பனி தன� ஊ�யரக்ைள �வக்கத்�ல்
�யாபாரத்�ல் லாபம் ஈட�்ம் ேநாக்�ல் மட�்ேம
இந்�யா�ற்� அ�ப்�னா�ம், அவரக்ளால்
உ�வாக்கப்பட�் ஆளப்படட் மதராஸ்நகரம் ேநாக்�



மக்கள் �டட்ம் வந்ேத�ய வண்ணேம இ�ந்த�. அதற்�
அன்ைறய மக்களிட��ந்த �கேபாக வாழ்க்ைகக்
கன�கேள �க்�ய காரணமா�ம். 

எ�ைல� கா�பக�க� 
�ம்பனிக்� ஒன்றன்�ன் ஒன்றாக மானியமாக

�ைடத்த மதரா�ன் அக்கம் பக்கம் இ�ந்த பல்ேவ�
�ராமங்கள் தக்க பா�காப்�ன்� இ�ந்தன.
ேகாடை்டையச ்�ற்� இ�ந்த அக� மற்�ம் ம�ல் �வர்
ேபான்�ம் ெவள்ைளயர ் மற்�ம் க�ப்பர ் நகைரச்
�ற்���ந்த ம�ல் �வரக்ள் ேபான்�ம் எந்த �த
பா�காப்��ன்� இந்த �ராமங்கள் இ�ந்ததால் �ம்பனி
சற்� அசச்த்�டன் இ� ��த்� ேயா�க்க
ேவண்���ந்த�. �ம்பனி�ன் ரா�வப்
ெபா�யாளரக்ள் இத்தைகய �ராமங்களின்
எல்ைலகளில் ���� கடட்டங்கைள எ�ப்� அதன்
அ�ேக ��ய �ரங்�கைளப் ெபா�த்��ம் மற்�ம் ��
�� ��க்கள் ெகாண்ட பைட ��கைள அைமத்�ம்,
பல ��ய எல்ைலக் காப்பகங்கைள உ�வாக்�னாரக்ள். 

க�ப்பரந்கரத்�ன் வட எல்ைல�ல் அம்மா�ரியான
ஒ� எல்ைலக்காப்பகத்ைத அைமத்தேதா� அல்லாமல்
அந்த இடத்�ற்�ம் க�ப்பரந்கரத்�க்�ம் இைடேய
�ள்ேவ� ஒன்ைற�ம் அைமத்தனர.் இந்த ேவ�
பைனமரம், �ங்�ல், கள்ளிசெ்ச� மற்�ம்
�ட�்தரக்ைளக் ெகாண்டைமக்கப்படட்�. இந்த
அைமப்�னால் எ�ரிகளின் ��ைரப் பைடேயா அல்ல�
காலாடப்ைடேயா எளி�ல் எல்ைலக்�ள்
�ைழயாவண்ணம் ெசய்தனர.் இ�ேபான்ற பா�காப்�
ேவ�கைள �ன்னாளில் இைடெவளிகேள இல்லாமல்
ெதாடரச்�்யாக எல்லா �ராமங்கைள�ம் �ற்�
அைமக்க �டட்�டட் ஆனா�ம் இத்�டட்ம் ��ைமயாக
நிைற ேவற்றப்பட�ல்ைல . அதனால் 1785இல் வச�
பைடத்த ஐேராப்�யரக்ள் �ம்பனிக்� ஒ� ம�ைவ
அளித்தனர.் அந்த ம��ல் தாங்கள் வ�த்� வந்த
�ராமங்கைளச ் �ற்� பா�காப்� �ள்ேவ�



அைமக்கப்பட�்�ந்தால் அ� தங்கைள எ�ரிகளிட
��ந்� காப்பாற்���க்�ம்; என்�ம் இத்தைகய
பைடெய�ப்பால் �ைலவா�கள் உயராமல்
இ�ந்��க்�ம் என்�ம், ஏறக்�ைறய 33 ச�ர
ைமல்களில் அடங்���ந்த ேதாடட் ��கள் எ�ரிகளின்
��ைரப்பைடகளிட��ந்� காப்பாற்றபட�்�க்�ம்
என்�ம் �ட�்க் காட�்��ந்தனர.் 

�ராமங்கைளச ் �ற்��ம் �ள்ேவ�
அைமக்கப்படாதைதேய இந்த ம� �ட�்க் காட�்�ற�.
இத்தைகய எல்ைலப் பா�காப்பகங்கள் எ�ம்�ர ்மற்�ம்
சாந்ேதா�ல் ெபரிய அள�ல் அைமக்கப்பட�்�ந்தன.
�ங்கம்பாக்கத்��ம், �ரைச வாக்கத்��ம் ந�த்தர
அள�ல் இந்தக் பா�காப்பகங்கள் உ�வாக்கப்படட்ன.
ேம�ம் பல �ராமங்களில் ��ய அள�ல்
உ�வாக்கப்படட்ன. �ரைசவாக்கத்��ம்,
�ங்கம்பாக்கத்��ம் அைமக்கப்படட் எல்ைலக்
காப்பகங்கள் காலத்தால் அ�ந்� ேபா�ன. ஆனா�ம்
ெபரிய அள�ல் அைமக்கப்படட் எல்ைலக்
காப்பகங்களின் இ�பா�கள் இன்�ம் (1821இல்) எ�ம்�ர்
மற்�ம் சாந்ேதா�ல் காணக்�ைடக்�ன்றன. சாந்ேதாம்
ேதவாலயத்�ன் ெதன்�றம் உள்ள �த் (Leith) மாளிைக
நிலப்பரப்�ல் இந்த காப்பகங்களின் �வ�கள்
ெதன்ப��ன்றன. எஞ்��ள்ள ப��கள் பாழைடந்த
நிைல�ல் இ�ந்தா�ம் 15 அ� உயர�ம் 3 அ� அகல�ம்
ெகாண்ட �ராம்மாண்டச ் �வரக்ள் அக்காலத்�ல் எந்த
ேநாக்கத்�ல் கடட்ப்படட்ன என்பைத ஊ�க்க
ைவக்�ன்றன. ஆவணங் களின் ��ப்�ப்ப� 1751இல்
சாந்ேதாம் எல்ைலப்பா� காப்பகம் ஒ� ��ைமயான
ேகாடை்டைய ஒத்த நிைல�ல் இ�ந்�ள்ள�. நல்ல
ஆழ�ம் 40 அ� அகல�ம் உள்ள அக� மற்�ம் இதர
பா�காப்� அம்சங்கேளா� அந்தக் காப்பகம்
அைமந்��ந்த�. ெகௗன்ட ் லா��ன் தைலைம�ல்
�ெரஞ்�ப் பைடகள் சாந்ேதாைம �ற்�ைக�டட்
ேநரத்�ல் ஒ� ஆங்�ேலய அ�காரி ெசங்கல்பட�்ல்
வ�த்த ஐேராப்�யரக்�ட�ம், நான்� ��க்கைள



உள்ளடக்�ய ேபார�்ரரக்ள் மற்�ம் 50 ��ைரக�ட�ம்
அக்காப்பகத்�ல் பணி�ரிய அ�ப்பப்படட்ான். இந்த
பா�காப்� நிைலயம் ��ந்த கவனத்ேதா�
கடட்ப்பட�்�ந்த�. 

எ�ம்�ரில் இ�ந்த எல்ைலக் காப்பகம்
சாந்ேதாைம�ட �க�ம் பழைமயான�. இந்த காப்பகம்
"ஆன்'' (Ann) அர� இங்�லாந்ைத ஆண்ட காலத்�ேலேய
கடட்ப்படட்தா�ம். அன்ைறய எ�ம்�ர ் பரந்த
�ல்ெவளிக�டன் மரங்களால் �ழப்பட�்
காற்ேறாடட்�ள்ள இடமாக இ�ந்ததா�ம்,
ஆங்�ேலயரக்ள் ெதன்னிந்�ய மைல வாசஸ்தலங்கைள
அ�யாமல் இ�ந்ததா�ம், ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்் ேகாடை்ட
ெநரிசல் ��ந்� காணப்படட்தா�ம், இந்தக் காப்பகம்
ேநாய்வாய்ப் பட�்�ந்த �ம்ெபனி ஊ�யரக்�க்�ம்,
�ப்பாய்க�க்�ம் ஓய்ெவ�க்�ம் இடமாய் அைமந்த�.
பல ேநரங்களில் இந்தக் காப்பகத்���ந்� எ�ரிகைள
�ரங்�களால் தாக்�ம் சப்தம்
வந்�ெகாண்ேட��ந்ததால் இந்தக் காப்பகம் எவ்வள�
அவ�யமான� என்� ெதரி�ற�. ைஹதர ்அ� மற்�ம்
அவன� மகன் �ப்��ன் பைடகள் இந்தக்
காப்பகத்���ந்� �டப்படட் �ரங்�களால்
தாக்கப்படட்னர.் 1799இல் �ப்��ன் மைற�க்�ப் �ன்
இந்தக்காப்பகத்�ன் ெசயல்பா� ெவ�வாக �ைறந்�
ேபா�ற்�. அன்� இந்தக் காப்பகம் இ�ந்த ப���ல்
ஆதரவற்ற "ஆங்�ேலா இந்�ய ஆண்கள் சரணாலயம்'
ஒன்�ம் ெசயல்பாட�்ல் இ�ந்த�. அதைன �ரிவாக்க
�டட்�டட் மதராஸ் அர� இந்த எல்ைலக் காப்பகத்ைத
அந்தச ் சரணாலயத்�ற்ேக அளித்��டட்�. இந்த
இரண்� அகங்க�ம் ஒேர ம�ல் �வற்�க்�ள்
அைமக்கப்பட�்�ந்தன. 18ஆம் �ற்றாண்�ன்
�வக்கத்�ல் சரணாலய நிரவ்ா�கள் இந்த இடத்ைத
ெதன்னிந்�ய ெர�ல்ேவ கம்பனிக்� �ற்� �ட�்
�ந்தமல்� சாைல�ல் ஒ� இடம் நா�ச ் ெசன்றனர.்
�ற� காப்பகத்�ன் �ல ப��கள் ர�ல்ேவ
ஊ�யரக்ளின் �ழக்கத்�ற்�ப் பயன்படட்�. சரணாலய



நிரவ்ா�கள் எல்ைலக் காப்பகத்���ந்த ஜன்னல்கேள
இல்லாத ரா�வக் கட�்டங்களின் ேமல் ��தாய் ஒ�
தளத்ைத காற்ேறாடட்�ள்ளதாக நிைறய
ஜன்னல்க�டன் நி��னர.் அந்த தளம் ஒ�
��த்�ரமான வ�வத்�ல் அைமந்��ந்த�. 

அந்தகட�்டம் அக் கால ேபார ் நிகழ்�கைள�ம்
அதற்�ப் �ன் ஏற்படட் அைம� நில�ய
�ழ்நிைலைய�ம் ஒ�ங்ேக அ�ய ஏ�வாக இ�ந்த�.
எல்ைலக் காப்பகத்�ன் �ழ்த்தளம் ��வ�ம்
ஜன்னல்கள் இல்லாத �ரமாண்டமான �வர ்கேளா� ஒ�
�சாலமான இடமாய் இ�ந்த�. இந்த கட�்டம் பழங்கால
ரா�வக் கட�்டக் கைல�ன் ��க்கங்கைள
எ�த்�க்காட�்ம் �தத்�ல் அைமந்��ந்த�. 



ேகா�ைடய�� �ன�த ேம� ேதவாலய� 
இந்�யா�ல் �ராடஸ்டண்� (Protestant) க�க்கான

�கப்பழைம வாய்ந்த ேதவாலயம் மதராஸ் ெச�ன்ட்
ஜாரஜ்் ேகாடை்ட��ள்ள �னித ேமரி ேதவாலயம் எனச்
ெசால்லலாம். 1680இல் கடட்ப்படட் இந்த ேதவாலய
கட�்டேம (�ைதந்� ேபான ேகாடை்ட�ன் ம�ல்
�வரக்ைளத் த�ரத்்�) மதரா���க்�ம் �கப்
பழைமயான ஆங்�ேலயக் கட�்ட�மா�ம். மதராஸ்
நகரம் �ம்பனியரால் நி�வப்பட�் வளரந்்� வந்த
நிைல�ல் அதன் ஊ�யரக்�க்� ஒ� ேதவாலயேமா
அல்ல� மத ��ேவா இ�ந்த�ல்ைல , அேத ேநரம் அதன்
ஊ�யரக்ளின் ச�கத்�ற்� ெபா�ட ்ெசல� ெசய்� ஒ�
�ராரத்்தைனக் �டம் அைமப்ப� அவ�யம் என�ம்
அவரக்ள் க�த�ல்ைல . ஆனா�ம் அக்காலத்�ல்
ஞா�ற்� �ழைமகளில் காைல, மாைல ேநர
�ராரத்்தைன �டட்ங்கள், சரியான இடங்கள் இல்லாத
காரணத்தால் த�ரக்்கப்பட� �ல்ைல. ஆ�னேரா
அல்ல� அவரால் நிய�க்கப்படட் அ�காரிகேளா
தைலைம வ�த்� ேதவாலய ஊ�யங்கைளச ் ெசய்�
வந்தனர.் 

அேத ேநரம் ேபாரக்்���ய ஆ�க்கத்�ல் இ�ந்த
சாந்ேதா�ல் ேராமன் கத்ேதா�க்கரக்�க்� ேபா�மான
மத ��மாரக்ள் நிைறவாகேவ இ�ந்தனர.் அவரக்ள்
அங்�ள்ள ேபாரச்�்��யரக்�க்� மட�்மல்லாமல்
ெவள்ைளயரந்கரம் மற்�ம் க�ப்பரந்கர வா�களான
ேராமன் கத்ேதா�க்கர ் க�க்�ம் மத��வாய் இ�ந்�
�ராரத்்தைனக் �டட்ங்கைள நடத்� வந்தனர.் ெச�ன்ட்
ஜாரஜ்் ேகாடை்டைய கட�் ��த்த �ன்�
வ�டங்க�க்�ள் ெவள்ைளயரந்கரத்�ல் ேராமன்
கத்ேதா�க்கரக்ளின் எண்ணிக்ைக அ�காரித்ததால்
அன்ைறய ஆ�னர ் �ெரஞ்� பா�ரியார ் ஒ�வரின்
தைல ைம�ல் ஒ� ேதவாலயத்ைத அங்� நிரம்ாணிக்க
அ�ம�த்தார.் 



கத்ேதா�க்கரக்ைள ெவ�வாக ஆதரிக்காத ராணி
எ�சபத்�ன் காலத்�ல் உ�வான �ழக்�ந்�ய
�ம்பனி�ன் மதராஸ் ����ப்�ல், ேராமன்
கத்ேதா�க்க ேதவாலயம் ஒன்� இ�ந்�ம்,
�ராடஸ்ெடண்� (Protestant) க�க்ெகன ஒ� ேதவாலயம்
இல்லாத� �யப்ைபேய அளிக்�ற�. 

1645இல் அங்��ந்த �ப்பாய்கள், தங்கள் ஆத்மாைவ
�த்தப்ப�த்த கடட்ாயம் ஒ� மத�� தங்க�டன்
தங்���க்க ேவண்�ெமன்� அளித்த ம�ைவ,
ேகாடை்டைய சாரந்்த �ர�நி� ேமல�காரிக�க்�
அ�ப்� ைவத்தார.் அவரக்ளின் வ���த்தலால் அ�த்த
வ�டேம ஒ� மத�� ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்் ேகாடை்டக்�
அ�ப்� ைவக்கப்படட்ார.் �ராடஸ்ெடண்�க�க்காக
ஒ� ஆலயம் உ�வாகாத நிைல�ல் அவரக்�க்கான
மதக்�டட்ங்க�ம் �ராரத்்தைனக�ம் நைடெபற
ேகாடை்டக்�ள் ஒ�தனி அைற ஒ�க்கப்படட்�. அந்தக்
�டட்ங்களில் எல்லா இைளஞரக்�ம் �ன�ம் தவறா�
கலந்� ெகாள்ள ேவண்�ம் என�ம், அ�
த�ரக்்கப்படட்ால் அதற்கான அபராதம் ெச�த்த
ேவண்�ெமன�ம் ேகாடை்ட�ல் உத்தர�
�றப்�க்கப்படட்�. அதற்�ப் �ற� 16 வ�டங்களில் பல
��மாரக்ள் ெபா�ப்ேபற்றனர.் அதனால் இைட�டா�
அங்� �ராரத்்தைன �டட்ங்கள் நடந்� வந்தன.
�ம்பனி�ன் வளரச்�் காரணமாக ெவள்ைளயர்
நகரத்�ல் மக்கள் �டட்ம் ெப�� வந்த� அங்� ஒ�
��ய ேதவாலயம் கடட்ப்பட�்ம் அ� ேபா�மானதாக
இல்ைல. இந்நிைல�ல் �ம்பனி�ன் ெந� நாள்
ஊ�யத்�ல் இ�ந்த ஸ்டரீ் ன் ஷாம் மாஸ்டர ் (Streynsham
Master) மதராஸ் கவரன்ராகப் ெபா�ப்ேபற்ற�ம் �தல்
பணியாக ஒ� ேதவாலயம் கடட்த் ேதைவயான நி�
உத�ைய மக்களிடம் ேவண்�னார.் மக்கள்
தன்னிசை்சயாக நன்ெகாைட தந்�, ெதன்னிந்�யா�ல்
ெப��வ�ம் ��த்�வ மக்கள்ெதாைகக்� ஏற்ப ஒ�
ேதவாலயத்ைத அைமக்க உத�ம்ப� ஒ� �ற்ற�க்ைக
அ�ப்�னார.் �த�ல் அவர ் தன� நி�யாக �த�ல்



�� பேகாடாைவ (�மார ் 350 �பாய்கள்) அளித்�
பட�்யைலத் �வக்�னார.் அந்தத் ெதாைக இன்ைறய
(1825) ம�ப்�ல் ஏ��ல்லாமல் இ�ந்தா�ம், அ� ஸ்டரீ்ன்
ஷாம் மாஸ்டரின் ஒ� மாத ஊ�யத்ைத �ட
அ�கமா�ம். 

அந்நி�க்� க�ன்�லரக்ள், எ�த்தரக்ள்,
ப�ற்�யாளரக்ள் மற்��ள்ள ஊ�யரக்ள் கணிசமான
ெதாைகைய ெகா�த்� உத�னாரக்ள். அதன்
காரணமாய் ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்் ேகாடை்ட�ல் �னித
ேமரிமாதா ேதவாலயம் கடட்ப்பட�் 1680-ஆம் ஆண்�
அக்ேடாபர ் 28ஆம் ேத� மக்களின் �ராரத்் தைனக்காக
அரப்்பணிக்கப்படட்�. அ�சமயம் ேகாடை்ட�ன்
�ரங்�கள் �ழங்� கம்�ரமாய் ஆலயத்�ன் �றப்�
�ழாைவ பைறசாற்�ன. �ன்னாளில் ேதவாலய
ேகா�ர�ம் �னித அைற�ம் ேசரக்்கப்படட்ன. இன்�
(1825) இ�க்�ம் இந்த ேதவாலயம் �மார ் 250
ஆண்�க�க்��ன் இரண்டாம் சாரல்ஸ் ஆட�்
காலத்�ல் கடட்ப்படட்� என க�தப்ப��ற�. 

இந்த ேதவாலயம் மதராஸ் ேகாடை்டக்�ள்
கடட்ப்படட்ப் ெபா�� இங்�லாந்�ன் தைலநகரான
லண்டனில் இ�ந்த �ல ேதவாலயங்கள் ஒ� ெபரிய
��பத்�ல் அ�ந்ததால் அைவக�ம் ��ப்�க்கப்பட�்
ேம�ம் பல ��ய ேதவாலயங்க�ம் அங்�
நிரம்ாணிக்கப்படட்ன. இ� ஒ� �யத்த�
ஒற்�ைமயா�ம். இந்த ேதவாலயங்கள் அைனத்�ம்
நிரம்ாணிக்க காரணமாக இ�ந்தவர ் சர ் ��ஸ்ேடாபர்
ெரன் (Sir Christopherwren) என்பவராவார.் அவர்
தைலைம�ல் லண்டனில் �ரத்ைதேயா�
ேதவாலயங்கள் கடட்ப்படட் ேவைள�ல் மதரா�ல்
இ�ந்த ஷாம் மாஸ்டர ்ஒ� ��ய உத்ேவகத்ேதா� இந்த
நற்பணிையத்�வக்�னார.் இதன் காரணமாகேவா
என்னேவா ேகாடை்ட�ன் �னித ேமரி மாதா ேதவாலயம்
லண்டனில் அைமந்த ேதவாலய பாணி�ேலேய
அைமந்�ள்ள�. 



�னித ேமரி ேதவாலயத்�ன் �வரக்ள் �க�ம் பலம்
வாய்ந்ததாக இ�ந்தன. இவ்வாலயத்ைத நிரம்ாணிக்�ம்
ெபா�� �ற்காலத்�ல் எ�ரிகளால் ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்்
ேகாடை்டத் தாக்கப்படட்ால் �ரங்� �ண்�கள் இந்த
ேதவாலயத்ைத�ம் தாக்கக்��ம் என நிைனத்த
ஆ�ன�ம் உடன் இ�ந்தவரக்�ம் ேதவாலயத்�ன் ேமற்
�ைரைய �ரங்� �ண்�கள் தகரக்்காவண்ணம்
அைமத்தனர.் இ�ந்தா�ம் அவரக்ள் பயந்த ப�ேய இந்த
ேதவாலயம் எ�ரிகளால் பல �ைற தாக்கப்படட்�.
1746இல் �ெரஞ்�ப் பைடகள் ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்்
ேகாடை்டைய �ற்�ைக இடட்ேபா� �ரிட�்ஷ் பைட
�ரரக்ள் தங்கள் மைன�மாரக்ள், �ழந்ைதகள் மற்�ம்
பணியாளரக்ைள �ரங்� �ண்� �ைளக்காத அந்த
ேதவாலயத்�ல் ைவத்� ேகா�கள் �ஞ்ைசகாப்ப�
ேபால காத்� வந்தனர.் ேபார ்ஓய்ந்த இைடேவைளகளில்
அவரக்�ம் அங்� தஞ்சம் ��ந்தனர.் 

�ெரஞ்�ப் பைடகள் ேகாடை்டையக் ைகப்பற்�
இ�ந்த �ன்� ஆண்� காலம், தாங்க�ம் அத்தைகய
�ற்�ைகக்� ஒ� நாள் ஆளாேவாம் எனக் க�� �ரங்�
�ண்�கள் �காவண்ணம் அைமக்கப்படட் அந்த
ேதவாலயத்ைத தானியக் �டங்காக�ம் மற்�ம் ��நீர்
ேச�க்க உத�ம் நீர ் நிைலயாக�ம் பயன்ப�த்�னர.்
1746இல் நைடப்ெபற்ற ேபாரின் நிைனவாக �ெரஞ்�
பைட�னர ்இந்த ேதவாலயத்�ல் இ�ந்த இைசக் க��
ஒன்ைற பாண்�சே்சரிக்� எ�த்�ச ்ெசன்றனர.் 

ேபார ் ��ந்� மதராஸ் �ம்பனி வசம்
ஒப்பைடக்கப்படட் �ல வ�டங்க�க்�ப் �ற�
ம�ப��ம் �ெரஞ்�ப் பைடகள் ேகாடை்டைய
�ற்�ைக�டட்னர.் 

இந்த இ� �ற்�ைகக�க்�ம் இைடப்படட்
காலத்�ல் �ரிட�்ஷார ்ேகாடை்ட�ல் �ண்� �காத �ல
��கைள அைமத்� அ�ல் ெபண்கைள�ம்,
�ழந்ைதகைள�ம் தங்கச ் ெசய்தனர.் ேதவாலயம்
பைட�டாக�ம், அதன் ேகா�ரம் கண்காணிக்�ம்



நிைலயாக�ம் உபேயாகப்ப�த்தப்படட்ன. �ெரஞ்�ப்
பைடதளப� ெகௗண்ட ்லா�, ேகாடை்டைய ைகப்பற்ற
��யாத காரணத்தால் நம்�க்ைக �ைதந்த நிைல�ல்
களத்���ந்� �ன் வாங்�னான். �ண்� �கா
வண்ணம் கடட்ப்படட் ேதவாலயமானா�ம் இந்த
�ற்�ைக�ன் காரணமாக அதன் �ல ப��கள்
�ைதந்� ேபா�ன. அைத �ண்�ம் சரிெசய்ய
ேதைவயான நடவ�க்ைககள் எ�க்கப்படட்ன. �ண்�ம்
�ல வ�டங்க�க்�ப் �ற� ஆங்�ேலயரக்�க்�
�ெரஞ்�ப்பைடைய ப� வாங்க ஒ� சரியான சந்தரப்்பம்
உ�வான�. இைதப் பயன்ப�த்� அவரக்ள்
பாண்�சே்சரிையக் ைகப்பற்� அங்�ள்ள ேகாடை்ட
ெகாத்தளங்கைளத் தைரமடட்மாக்�னர.் ெச�ன்ட ்ேமரி
ேதவாலயத்���ந்� �ெரஞ்�ப்பைடகளால் எ�த்�ச்
ெசல்லப்படட் இைசக் க��ைய�ம் மற்�ம் தங்களால்
�ைரயாடப்படட் மற்ற ெபா�ள்கைள�ம்
ஆங்�ேலயரக்ள் மதராஸ�ேக ெகாண்� வந்தனர.்
இதனிைட�ல் ெச�ன்ட ்ேமரி ேதவாலயத்�ற்� ��தாக
ஒ� இைசக்க�� வாங்கப் பட�்�டட்தால்,
பாண்�சே்சரி���ந்� எ�த்� வந்த இைசக்க��
ேவெறா� �ராம ேதவாலயத்�ற்� அ�ப்பப்படட்�.
பாண்�சே்சரி���ந்� அவரக்ள் எ�த்�வரப்படட்
ெபா�ள்களில் லாஸ்ட ்ஸப்பர ் (Last Supper) நிகழ்ச�்ைய
�த்தரிக்�ம் ஒ� ேநரத்்�யான வண்ண ஓ�ய�ம்
இ�ந்தெதன �ல அ�வலகக் ��ப்�கள் �லமாக
ெதரி�ற�. இந்த ஓ�யம் இன்�ம் (1921) ேமரி மாதா
ேதவாலயத்�ல் உள்ள�. ஆனா�ம் இந்த ஓ�யம்
எங்��ந்� வந்தெதன அ���ட�்க்�ற ��ய�ல்ைல.
�ரிட�்ஷ் பைடகள் �ன்� �ைற �ெரஞ்� பைடக�டன்
ேபாரிட�் ெவன்றதன் �ைளவாய்
பாண்�சே்சரி���ந்த அந்த ஓ�யம்
ஆங்�ேலயரக்ளால் ஏேதா ஒ� �ைற மதராஸ�க்�
எ�த்� வரப்பட�்�க்கலாம் என நம்ப
வாய்ப்��க்�ற�. 



�னித ேமரிமாதா ேதவாலயத்�ன் உள்ேள ஒ�
சரியான வ�காட�் இல்லாமல் யாேர�ம் �ைழந்தால்,
அங்� தளமாக �ைதக்கப்பட�்�க்�ம் பல்ேவ�
காலங்களின் பல்ேவ� ெமா�கைளக் ெகாண்ட
கல்லைற �கப்�க் கற்கள் இ� ஒ� கல்லைற
ேதாடட்ேமா என்ற ஐயப்பாடை்ட எ�ப்�ம். இத்தைன
��ய பரப்பள�ல் அத்தைன கல்லைறகள் எப்ப� இடம்
ெபற்��க்�ம் என்ற சந்ேதக�ம் எழலாம். அந்த
இடத்�ல் மக்�ப்ேபான சவப்ெபட�்கைளேயா அல்ல�
�ைதந்த எ�ம்�கைளேயா காண ��வ�ல்ைல. ேம�ம்
அந்த கல்லைற �கப்�க் கற்களில் ெசால்லப்பட�்�க்�ம்
பல்ேவ� மனிதரக்ைளப் பற்�ய வாக்�யங்கள்
எல்லாேம உண்ைமெயனக் ெசால்ல�ம் ��யா�.
ஆனா�ம் �ைதபடட் அந்த கற்கள் ெசால்�ம் கைதகள்
�வாரஸ்யம் �க்கைவ. அந்நாளில் �ம்பனியார்
பயன்ப�த்�ய கல்லைற ெவளி தற்ேபா� சடட்க்கல்�ரி
அைமந்�ள்ள இடத்�ல் (1825) ெவள்ைளயர ்நகர �ற்�ச்
�வரி��ந்�ச ் சற்� தள்ளி��ந்த�. �ன்னாளில்
க�ப்பரந்கைரச ் �ற்� ம�ல் எ�ப்�ய ேபா� இந்த
கல்லைறத் ேதாடட்ம் க�ப்பரந்கர ம��க்�ள்
அடங்��டட்�. அதனால்தான் க�ப்பர ் நகர
எல்ைல�ன் ஒ� ஓரத்�ல் இ�ந்த �ரிட�்ஷாரின்
கல்லைறக�க்� த�ந்த அந்தஸ்� �ைடக்க�ல்ைல.
எனேவ இந்த கல்லைறத் ேதாடட்ம் பல்ேவ�
காரணங்களினால் பராமரிக்கப்படாமல் பாழ்படட்
நிைல�ேலேய இ�ந்த�. இங்� �ைதக்கப்படட்
ெப�ம்பாலான �ம்பனி ஊ�யரக்ள் ெசாந்த பந்தமற்ற,
��மணமாகாத இைளஞரக்ள். எனேவ அவரக்ள�
இழப்ைப ெப�ம் இழப்ெபன க�தாம�ம்,
இறந்தவரக்�க்� ெசய்யப்ப�ம் இ�� சடங்�கள்
�ைறயாகச ் ெசய்யப்படாம�ம் இ�ந்தன. இறந்�
ேபானவரக்ளின் உடைல ெப�ம்பா�ம் அவர� சக
ஊ�யரக்ளான நண்பரக்ேள �றப்பான இ��
மரியாைத�டன் வ�ய�ப்� ைவத்தனர.் ஆனா�ம்
அவரக்�க்� இறந்� ேபானவரக்ளின் ேவைல மற்�ம்
பத� உயர�்கள் தங்க�க்ேக �ைடக்கக்��ம் என்ற



எ�ரப்ாரப்்�ம் இ�ந்த�. இறந்� ேபானவரக்ளால்
ஏற்படட் கா� இடத்ைத நிறப்ப ம�நாேள மற்ற
ஒ�வ�க்� அப்பத� அளிக்கப்பட�் வந்ததால், இ�
க��ேய அவரக்ள� எண்ணங்கள் சடலங்கைள
�ைதக்�ம் ேபா�ம் �யநலம் கலந்��ந்ததாகக்
ெகாள்ளலாம். எனேவ அவரக்ள் இறந்தவரக்ளின்
உடல்கைள அடக்கம் ெசய்� அவற்�ன் ேமல் எளிய
�ைற�ல் நிைன� மண்டபங்கைள கட�் வந்தனர.்
இ�ப்��ம் தங்க�டன் பணி���ந்த ஒ� நல்ல
ஆத்மாைவ இழந்த �க்க�ம் அவரக்ளிைடேய
இ�க்கத்தான் ெசய்த�. இறந்தவரக்ளின் உடைல
நல்லடக்கம் ெசய்� அைத �றப்�ற பா�காக்க
உற�னரக்ள் இல்லாத நிைல�ல் கல்லைறகள்
பா�காப்�ல்லாமல் அங்��ந்த க�ப்பரந்கர மக்களால்
அலட�்யம் ெசய்யப்படட்ன. 1711 இல் மதராஸ் ��த்�
அர� சாராத �லரால் எ�தப்பட�்�ந்த ��ப்�ல்
�ரிட�்ஷாரின் கல்லலைறகளில் அர� மரியாைத ெபற்ற
�ல கல்லைறக�ம் இ�ந்ததாகச்
ெசால்லப்பட�்�க்�ற�. அேத வ�டம் அர�க் ��ப்�ல்
இத்தைகய கல்லைறகள் சரியாகப்
பராமரிக்கப்பட�ல்ைல என்�ம் எ�தப்பட�்ள்ள�.
இதனால் இந்த கல்லைறத்ேதாடட்ம்
�சை்சக்காரரக்�க்�ம், மா�க�க்�ம் �க�டமாய்
இ�ந்த�. ஏற்கனேவ ��யப்ப� �ெரஞ்�ப்
பைடெய�ப்�ல் க�ப்பரந்கர�ம் அதன் �ற்�ச்
�வரக்�ம் அ�க்கப்படட்ன. �ண்�ம் மதராஸ்
ஆங்�ேலயர ்வசம் வந்தேபா� பாழைடந்� �டந்த அந்த
க�ப்பரந்கரத்ைத �ற்��மாக அ�த்தனர.்
க�ப்பரந்கரத்�ன் ெப�ம்ப�� இ� பைடகளா�ம்
அ�க்கப்படட் நிைல�ல் இறந்� ேபானவரக்ளின்
கல்லைறகளில் ஒ� �ல மட�்ம் தப்�ப் �ைழத்தன.
க�ப்பரந்கரம் �ற்��ம் அ�க்கப்படட்தால் அங்��ந்த
கல்லைறகள் ெவள்ைளயர ் நகரத்�ன் �வ�க்� �க
அ�காைம�ல் அைமந்��டட்ன. இதனால் ெகௗண்ட்
லா� (Count Lally) பைடெய�த்தேபா� இந்தக்
கல்லைறகள் அவன� பைட�ரரக்ள் ப�ங்� தாக்க



உத�யாக இ�ந்தன. ஒ� காலத்�ல் நாய்க�ம்
நரிக�ம் நிைறந்த இந்த மயான�� இப்ேபா�
ெவ���த்த �ெரஞ்�ப்பைட ஓநாய்களால்
�ழப்பட�்�ந்த�. 67 நாடக்ள் �ற்�ைக�ன் ெபா��
இந்தப் �ைதகா�கள் �ெரஞ்�ப் பைட�ன் பைட �டாக
இ�ந்தன. இறந்தவரக்�க்� மரியாைத த�ம் ெபா�ட�்
அ�க்கப்படாமல் �ட�்�ந்த இந்தக் கல்லைறகேள
எ�ரிக�க்� ஒ� மைற�டமாக�ம், �க�டமாக�ம்
இ�ப்பைதக் கண்ட �ரிட�்ஷார,் அந்த இடத்ைத
அ�ேயா� அ�க்கத் �ரம்ானித்தாரக்ள். இந்தக்
கல்லைறகள் அ�க்கப்படட் ேபா� அதன் �கப்�க்
கற்கள் எ�த்�ச ் ெசல்லப்பட�் ேகாடை்ட�ன்
உள்ளி�ந்த (�ன்� நாம் ��ப்�டட்) ேதவாலயத்�ல்
தளமாகப் உபேயாகப்ப�த்தப்படட்ன. �ன்ெனா�
சமயம் அேத கற்கள் �ரங்�கைள ெபா�த்�ம் தளம்
அைமக்க�ம் பயன்படட்ன. 

�ரிட�்ஷ்காரரக்ளின் கல்லைறத் ேதாடட்ம்
�ற்��ம் அ�க்கப்படட் ேபா��ம், இ� கல்லைறகள்
மட�்ம் நிைன�ச ் �ன்னங்களாக இன்ன�ம்
சடட்க்கல்�ரி�ன் ெவளிேய காணப்ப��ன்றன.
அந்தக் கல்லைறகளின் வாசகங்கைள இன்ன�ம்
நம்மால் ப�க்க ���ற�. கடந்த காலத்�ன்
�வார�யமான சம்பவங்கைள இந்த நிைன�ச்
�ன்னங்கள் நிைன�ட�் ெகாண்��க்�ன்றன.
ேதவாலயத்�ன் ேகா�ரம் ேபால கடட்ப்படட் கல்லைற,
ெப�ம் ேசாகத்�லாழ்ந்த ெபண் ஒ�த்�யால் அவள�
�தல் கணவ�க்காக உ�வாக்கப்படட்�. அேத
கல்லைற�ல் அவ�ைடய இரண்டாவ� கணவரால்
�ைடத்த நான்� வய� �ழந்ைத�ம் �ைதக்கப்படட்�.
அவள� �தல் கணவர ் ேஜாஸப் �ம்மரஸ்் (Joseph
Hynmers) ஒ� �த்த க�ன்�ல் உ�ப்�னர.் அவர ் 1680இல்
இறந்தார.் அவள� இரண்டாவ� கணவர ் ஏற்கனேவ
��ப்�டட் மதராஸ் ஆ�னர ்எ�ஹ� ஏல் ஆவார.் �தல்
கணவர ் மைறந்த ஆ� மாத காலங்களில் அவள�
ம�மணம் நைடப்ெபற்ற�. இவரக்�க்�ப் �றந்த



�ழந்ைத ேட�ட ்நான்� வய�ல் இறந்த ேபா� அவள�
�தல் கணவரின் கல்லைற�ேலேய �ைதக்கப்படட்ான்.
இரண்டாவ� கல்லைற இைத�ட �வார�யமான�.
18ஆம் �ற்றாண்�ல் இந்தக் ��ம்பத்ைதச்
ேசரந்்தவரக்ள் கம்பனி ஊ�யத்�ல் இ�ந்த ெபா��
இறந்� ேபானாரக்ள். ெபௗனீ (Powney) ��ம்பத்ைதச்
சாரந்்த இறந்� ேபான பல்ேவ� �ரரக்ளின் சடலங்கள்
ஒேர சவப்ெபட�்�ல் ைவக்கப்பட�் இ�ந்தன. பல
கல்லைறகள் �ரிட�்ஷாரால் அ�க்கப்படட் ேபா�
'ெபௗனீ' ��ம்பத்ைதச ்ேசரந்்த பலர ்இன்ன�ம் கம்பனி
ஊ�யத்�ல் இ�ந்ததால் இந்தக் கல்லைற மட�்ம் ஒ�
நிைன�ச ்�ன்னமாய் நிைலத் ��க்�ற�. 

ேகாடை்ட ேதவாலயத்�ல் தளமாய் �ைதக்கப்படட்
கல்லைற �கப்�க்கற்கள் ெப�மள� ேராமன்
கத்ேதா�க்கரக்ைளச ் சாரந்்தைவேயயா�ம். �ெரஞ்�ப்
பைடகளின் ேபா�க்�ப் �ன் ஆங்�ேலயரக்ளால்
அ�க்கப்படட் ெவள்ைளயரந்கரத்� ேராமன்
கத்ேதா�க்க கல்லைறகளி��ந்� எ�க்கப்படட்
�கப்�க்கற்கேள இைவெயன நம்பலாம். ேதவாலயத்ைத
�ற்��ள்ள தளத்�ல் அ�க்கப்படட்
கல்லைறகளி��ந்� ெகாண்�வரப்படட் �கப்�கற்கள்
�ைதக்கப்பட�்�ப்��ம், அ�ல் உள்ள மற்ற �ல
கல்லைறகள் கம்பனி�ல் பணி�ரிந்த அ�காரிகளின்
நிைனவாக ��தாக எ�ப்பப்பட�்�ந்தன. �னித ேமரி
மாதா ேதவாலயத்�ல் இ�க்�ம் பல நிைன�ச்
�ன்னங்கள் சரித்�ரப் �கழ் வாய்ந்தைவ. ெநஞ்�வைர
ெச�க்கப்பட�் நி�ரந்்� நிற்�ம் �ைலகளின்
வரலாற்ைற அ�ய இந்த ேதவாலயத்ைத �க�ம்
உண்ணிப்பாக �ற்� வரேவண்�ம். இ�ப்��ம் இந்த
ேதவாலயத்�ல் �ைதக்கப்படட் �தல் நபர ் பற்�
தகவல்கள் ஏ�ம் இல்ைல. �க ��த்�ரமான
�ழ்நிைல�ல் இறந்� ேபான ஆ�னர ்�காட ்�ர��ன்
சமா�ேய இந்த ஆலயத்�ல் �தன் �தலாக
நி�வப்பட�்ள்ள�. ஜாரஜ்் �காட ் தன� 18வ� வய�ல்
மதராஸ�க்� �ம்பனி�ன் எ�த்தர ் பணி�ல் ேசர



இங்�லாந் ���ந்� வந்� ேசரந்்தான். அவன� அயராத,
�றைமயான உைழப்�னால் 36வ� வய�ல் மதரா�ன்
ஆ�னராக நிய�க்கப்படட்ான். அவ�ைடய
எடட்ாண்�கால ஆட�்�ல் தான் �ெரஞ்�ப் பைடத்
தளப� ெகௗண்ட ்லா� மதராைஸ 67 நாடக்ள் �ற்�ைக
இட�்�ந்தான். ஆ�னரான �காட�்ன் அயராத
உைழப்�ம், தளராத மன உ���ம் சரியான ேநரத்�ல்
எ�க்கப்படட் நடவ�க்ைகக�ம் ஒ� ெவற்�கரமான
எ�ரப்்ைப உ�வாக்� ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்் ேகாடை்டைய
ெகௗண்ட ் லா��ட��ந்� காப்பாற்�ய�. மதரா�ன்
�ன்ேனற்றத்�ற்காக பல க�ம் ெதாண்�கள் ஆற்�
தன� 45வ� வய�ல் ஆ�னர ் பத�ைய �றந்�
இங்�லாந்� ��ம்�யேபா�, அவன� உைழப்�ற்�
அைடயாளமாய் �ழக்�ந்�யக் �ம்பனி ''க�ைமயாக
உைழத்� �ரிட�்ஷ் பாரம்பரியத்ைத காத்தவர'்' என்ற
��ைத அளித்த�. இந்த ���ன் �லம் அவ�க்�
அயரே்லண்�ல் �ல பண்ைணகள் இனாமாக
�ைடத்தன. �ண்�ம் 12 ஆண்�க�க்� �ன் �ைடத்த
கவரன்ர ் பத�ைய அவன் உத���ந்தால், அவன் தன்
இ�� நாடக்ைள அயரல்ாந்� பண்ைண�ல் �கமாய்
க�த்��க்க ���ம். 12 ஆண்�கால இைடெவளிக்�ப்
�ற� அவன் �ன்� வ�த்த அேத பத�ைய
�றைமேயா� ெசய்வ� அவ்வள� எளிதான
காரியமல்ல! காலங்கள் மா�ம் & மா�ன & மா��டட்ன.
அன்� எ�த்த ெவற்�கரமான வ��ைறகள் �ண்�ம்
இன்� ெசல்�ப� ஆகா� என்ற� சரித்�ரம், �ர� �காட்
இந்த �ைற ஆ�னராக பத�ேயற்ற ேபா� இ�ந்த
�ழ்நிைல �த�ல் இ�ந்தைத�ட �ற்��ம்
மா�படட்ைவ. அவன் �த�ல் பத� வ�த்த காலத்�ல்
அவ�டன் பணியாற்�ய சக நண்பரக்ள் அவ�க்�
உத�யாக இ�ந்தனர.் ஆனால் அவன் இரண்டாம் �ைற
ஒ� வயதான அ�� ��ரந்்த ஆ�னராக, மதராஸ் வந்த
ேபா� அவன் �ழ் பணியாற்�ய மற்ற ஊ�யரக்�க்�
அவன் ஒ� ��ய நபராக�ம், ேவற்� நபராக�ம்
காணப்படட்ான். ேம�ம் அ�சமயம் �ல அ�வலக
இடரப்ா�க�ம் ஊ�யரக்ளிைடேய நில�ய�. 



�காட ் �ர� தன� பத��ன் இ�� காலத்�ல்
�க�ம் உணரச்�் வசப்பட�், ேகாபம் ��ந்தவனாக
காணப்படட்ான். அவன் தன� க�ன்�ல்
உ�ப்�னரக்ளிடம் அ�க்க� வா�த்� சண்ைட�டட்தால்
ஆ� ஏ� மாத காலங்க�க்�ள் ேகாடை்ட நிரவ்ாகத்�ல்
ஒ� ெந�க்க� நிைல உ�வா�ற்�. இளைமகாலத்�ல்
அவன� ஆைணக்� அைனவ�ம் கட�்ப் படட்னர.்
ஆனால் காலம் மா�ய�. இன்�ள்ள இளம் ஊ�யரக்ள்
எ�ரக்்�ரல் எ�ப்�யதால் �ல க�ன்�ல்
உ�ப்�னரக்ைள மட�்ெமல்லாமல்
பைடத்தளப�ைய�ம் ைக� ெசய்ய உத்தர�டட்ான்.
ஆனால் அதற்� மாறாக க�ன்�ல் உ�ப்�னரக்ள்
ஆ�னர ் �காடை்ட ைக� ெசய்தனர.் இ� ஒ�
�ணிகரமான ெசயலாக அைமந்த�. ஒ� நாள் மாைல
நண்பரக்ேளா� இர� ��ந்�ண்ண ெசன்ற ேபா�
அவன் ைக� ெசய்யப்படட்ான். 

அவன் ெச�ன்டத்ாமஸ் ம�ண்�ல் உள்ள ஒ�
�ட�்ல் ைக�யாக �ைற ைவக்கப்படட்ான். ஏறக்�ைறய
ஒன்ப� மாத காலம் அவன் �ைறப்பட�்�ந்த சமயம்,
ெவற்�யைடந்த க�ன்�லரக்ள் தங்கள் ெசயல்பாடை்ட
�ம்பனி���ந்த நிரவ்ா�க�க்�த் ெதரியப்ப�த்�னர.்
�காட�்ர� ேநாய் வாய்ப்படட் ேபா� அவன்
அர�மாளிைகக்� மாற்றப்பட�் அங்ேகேய
மரணமைடந்தான். �ல அர� ��ப்�களின் ப� அவன�
சடலம் அர� மரியாைதக�டன் �தன் �தலாக
ேகாடை்ட��ள்ள �னித ேமரி மாதா ேதவாலயத்�ல்
�ைதக்கப்படட் ேபா�ம் அவன� நிைனவாக கல்லைற
எ��ம் கடட்ப்பட�ல்ைல. அவன� உடல் �ைதக்கப்படட்
இடம் இ�தான் எனக் �றப்படட்ா�ம் அ� ஒ� �கேம.
ேகாடை்ட��ள்ள ேமரி மாதா ேதவாலயம் 250
ஆண்�க�க்� உடப்டட்ேதயா�ம். இ�ப்��ம்
இங்�லாந்��ள்ள �ற்�க் கணக்கான
க�ஞ்�வரக்ளா�ம், பசை்ச நிற ெகா�களா�ம்
�ழப்படட் பழைமவாய்ந்த ேதவாலயங்கைள�ட இ�
கவரச்�்யற்றதாகேவ காட�்யளிக்�ற�. இ�ந்�ம் இந்த



ஆலயம் �க�க்�ம் ெப�ைமக்�ம் உரியதாகேவ
இ�ந்த�. 

ஆங்�ேலயரின் �றைமயான நிரவ்ாகத்தா�ம்
இந்�யரக்ளின் ஒத்�ைழப்பா�ம் உ�வாக்கப்படட்
மதராஸ் நகரம் �க�ம் சரித்�ர �கழ்ெபற்ற நகரமா�ம்.
இந்நகர ேகாடை்ட�ல் அைமந்த �னித ேமரி மாதா
ேதவாலயம் �கப் பழைமயான� என்றா�ம் இ�ேவ
மதராஸ் நகர வளரச்�்�ன் �தல் அத்�யாயமாகத்
�கழ்�ற�. இங்�லாந்� மக்கள் �டட்ம் �டட்மாய்
மங்�ய நிலெவாளி�ல் �கமாய் �ற்� வ�வதற்ேகற்ப
அைமந்�ள்ள இங்�லாந்�ன் ெமல்ேராஸ் அேப (Melrose
Abbey) ேதவாலயம் ேபால் கவரச்�்கரமாக
அைமயா�டட்ா�ம் �னித ேமரிமாதா
ேதவாலயத்ைத�ம் அங்�ள்ள கல்லைறகைள�ம்
நிைனவாலயங்கைள�ம் பகல் ேநரங்களில் �ற்�ப்
பாரப்்ப� ஒ� �கமான அ�பவேம. 

மதராஸு� ேராம� க�ேதாலி�க�க�� 
ஆங்�ேலயரக்ள் �ைலக்� வாங்�ய மதரா�ன்

��ய நிலப்பரப்�ல் அவரக்ள் கால� எ�த்� ைவத்த
ேபா�, ேபாரச்�்��யரக்ளின் ஆ�க்கத்�ல் அதன்
அ�காைம���ந்த "சாந்ேதாம்" (Santhome) �ராமத்�ல்
ேராமன் கத்ேதா�க்க ஆலயங்கள் நிைறந்��ந்தன.
ஆனால் �ரான்�ஸ் ேட �ம்பனிக்காக �ைல ெகா�த்�
வாங்�ய மதரா�ல் அத்தைகய ��த்தவ
ேதவாலயங்கள் ஏ��ல்ைல. �ம்பனி�ன்
அைழப்ைபேயற்� அேநக ேபாரச்�்��யரக்�ம் மதம்
மா�ய ��த்தவர ் க�ம் �ம்பனியால் கடட்ப்படட்
ெவள்ைளயரந்கரத்�ல் ��யமரந்்தனர.் அவரக்�க்கான
இைறப்பணிகள் சாந்ேதா�ல் இ�ந்த பா�ரியாரக்ளின்
ஒத்�ைழப்�டேன நடக்க ேவண்�ய
கடட்ாயத்���ந்த�. ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்் ேகாடை்ட
நி�வப்படட் ஒ� வ�ட காலத்�ற்�ள்ளாகேவ
ேபாரச்�்��ய மதவா�கள் ேகாடை்டக்� ெவளிேய
ேதவாலயம் ஒன்ைற உ�வாக்�னாரக்ள். இ� இன்�ம்



ஜாரஜ்் ட�னி�ள்ள 'ேபாரச்�்��ய ெத�" என்�
அைழக்கப்ப�ம் இடத்�ல் உள்ள�. எனேவ இ� ஒ�
சரித்�ரப் �கழ் ெபற்ற இடமா�ம். 

மதரா�ல் வாழ்ந்த ஆங்�ேலயரக்�க்�ம்
சாந்ேதா���ந்த ேபாரச்�்��யரக்�க்�ம் இைடேய
ஒ� �ேராத ேபாக்� காணப்படட்�. இந்நிைல�ல்
மதரா�ல் ��ேய�ய மக்க�க்� ேபாரச்�்��ய
மத��மாரக்ள் நடத்� வந்த இைறபணிகைள �ம்பனி
நிரவ்ாகம் அவ்வளவாக ஆதரிக்க�ல்ைல. �ரான்�ஸ் ேட
மதராஸ் நகைர வாங்�யைத ைமலாப்�ரி��ந்த
ேபாரச்�்��யரக்ள் வரேவற்றா�ம் �ன்னாளில்
அவரக்�க்�ள் ஒ� �ேராத மனப்பான்ைம உ�வா�
வளரந்்த�. ஒ� காலத்�ல் ஆங்�ேலயரின் வர�
தங்கள� கரங்கைள பலப்ப�த்� அ�ேவ
டச�்க்காரரக்ைள பணிய ைவக்�ம் என
ேபாரச்�்��யரக்ள் நம்�னாரக்ள். �ன்னாளில்
�யாபாரத்�ற்காக �ரான்�ஸ் ேட வாங்�ய மதராஸ்
நகரம் �க �ைரவாக �ன்ேனற, அதன் காரணமாய்
ேபாரச்�்��யரக்�க்� �ம்பனி யாரிடம் ெபாறாைம�ம்
க�த்� ேவற்�ைம�ம் உ�வா�ய�. இவ்வா� �ேராதம்
வளரந்்ததால் �ம்பனி நிரவ்ா�கள் ெவள்ைளயரந்கரில்
��ேய�ய மக்க�க்� ேபாரச்�்��ய ��மாரக்ள்
இைறப்பணி�ல் உத�வைத அ�ேயா� ெவ�த்தனர.் 

1642ஆம் ஆண்� மதராஸ் உ�வான �ன்றாவ�
ஆண்�ல் பா�ரியார ் எப்ைரம் (Ephraim) என்ற �ரான்�
நாடை்ட ேசரந்்த மத�� எேதசை்சயாக மதராஸ் வந்�
ேசரந்்தார.் அவர ் பாரி���ந்� ெப� (Pegu) என்ற
இடத்�ற்� இைறபணியாற்ற அ�ப்பப்படட்ார.்
இந்�யா�ல் �ரத் நகரி��ந்� ம��ப்படட்ணம் வைர
பயணித்� அங்��ந்� �ம்பனி�ன் கப்பல் �லம்
ெப�ைவ அைடய அவ�க்� ஆைண�டப்பட�்�ந்த�.
இ�ப்��ம் அவ�க்� இந்த தகவல் தாமதமாகக்
�ைடத்த�. ேம�ம் ம��ப்படட்ணத்���ந்�
ெப��க்� �றப்பட ேவண்�ய கப்பல்கள்



மதரா���ந்� �றப்பட�் ெசன்� ெகாண்��ந்ததால்
அவர ் தன� பயணத்ைத ம��ப்படட்ணத்���ந்�
ெதற்� �கமாய் பயணித்� ��தாய் �ம்பனியால்
உ�வாக்கப்படட் மதராைஸ வந்� ேசரந்்தார.் ெப��க்�
ெசல்ல ேவண்�ய கப்பல் உடன�யாக இல்லாததால்
எப்ைரம் பா�ரியார ் �ல காலம் மதரா�ல் தங்க
ேவண்�ய நிரப்்பந்தம் ஏற்படட்�. 

அந்த ���ய காலத்ைதக்�ட �ணாக்க ��ம்பாத
எப்ைரம் பா�ரியார ் அங்��ந்த ேராமன்
கத்ேதா�க்கரக்�க்� இைறபணியாற்�னார.் அர�
மற்�ம் இதர ஆவணங்களின் ப� எப்ைரம் ஒ� த��
வாய்ந்த �றந்த மத�� ஆவார.் ேம�ம் இவர ் மக்கள்
ம�க்கத்தக்க ��த்தவராய் இ�ந்தேதா�,
பன்ெமா�களில் சரளமாக உைரயாட�ம் வல்லைம
ெபற்��ந்தார.் �ெரஞ்� ெமா� ஆங்�லம்,
ேபாரச்�்��ய மற்�ம் டச�் ெமா�களில் இவ�க்�
பரிசச்யம் இ�ந்த�. இவ�க்� ெபர�்ய மற்�ம் அேர�ய
ெமா�களி�ம் உைரயாடத் ெதரிந்��ந்த�. ேம�ம்
�ெரஞ்�க்காரரக்ள் இயற்ைக�ேலேய மற்றவரக்ைள
எளி�ல் தங்கள� ஆற்றலால் கவரக் ��யவரக்ள்
என்பதால் அவ�ைடய ��கமான உைரயாடல்கள்
�லம் மக்களிைடேய நல்ல ெசல்வாக்ைகப் ெபற்றார.் 

மதரா�ல் ��ேய�ய ேபாரச்�்��ய ேராமன்
கத்ேதா�க்கரக்�க்� ேபாரச்�்��ய மத��மாரக்ள்
இைறப்பணி ஆற்�வைத �ம்பனி நிரவ்ாகத்�னர்
��ம்பாத நிைல�ல், எப்ைரம் பா�ரியாரிடம்
மதரா�ேலேய தங்� மக்க�க்� இைறப்பணியாற்�
உதவ ேவண்�ெமன �ம்பனியார ் ேகாரிக்ைக
ைவத்தனர.் இைத ஏற்ற �ம்பனி ஆ�ன�ம், �ெரஞ்�ப்
பா�ரியாரான எப்ைரைம இங்� தங்க அ�ம�த்தேதா�
அவ�க்� ேதைவயான வச�கைள�ம் அத்�டன் ஒ�
ேதவாலயம் கடட்த் ேதைவயான இடத்ைத�ம் தர
சம்ம�த்தார.் இைத �ெரஞ்�ப் பா�ரியார்
��ம்�னா�ம், �ெரஞ்� அர�ன் கடட்ைளப்ப� 'ெப�"



நாட�்ற்� ெசல்ல ேவண்���ந்ததா�ம் மதரா�ன்
ேதவாலய நிரவ்ாகம் சாந்ேதாம் �ஷப்�ன் �ழ்
இ�ந்ததா�ம், தன்ைன�ட ேபாரச்�்��ய
பா�ரிமாரக்ள் இைறப்பணியாற்�வைதேய அவரக்ள்
��ம்�வாரக்ள் என்ெறண்ணி சற்ேற தயங்�னார.்
�ம்பனி தன� ெசல்வாக்�னால் பாரி�ல் இ�ந்த
உயரம்டட் நிரவ்ா�கைள அ�� எப்ைரம் பா�ரியார்
மதரா�ேலேய மக்க�க்� இைறப்பணியாற்ற
ேவண்�ம் என்ற ��ப்பைதத் ெதரி�த்த�. அத்�டன்
�ம்பனி இத்தா��ல் ேராம் நகரத்�ல் இ�ந்த ேபாப்
ஆண்டவைர அ�� �ரிட�்ஷ் ஆ�க்கத்�ல் இ�ந்த
மதராஸ் ேதவாலய நிரவ்ாகம் ேபாரச்�்��ய
ஆ�க்கத்���ந்த சாந்ேதாம் நிரவ்ாகத்�ட��ந்�
தனிப்ப�த்தப்பட ேவண்�ெமன ேகாரிக்ைக ைவத்த�.
அதற்�த்தக்கப� ேபாப் ஆண்டவர ்தக்க ஆைணகைளப்
�றப்�த்தார.் இதன் காரணமாக ேகாடை்டக்�
ெவளி���ந்த ெவள்ைளயர ் நகரத்�ல் �னித
ஆண்ட�்�க்� ஒ� ேதவாலயம் கடட்�ம், பா�ரியார்
தங்க�ம் த�ந்த இடத்ைத �ம்பனியார ் ஏற்பா�
ெசய்தனர.் அந்த ஆலயம் தற்ேபா� ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்்
ேகாடை்டக்�ள் உள்ள�. பல ஆண்�கள் இந்த ஒ�
ேதவாலயேம ஆங்�ல ����ப்�ல் இ�ந்� வந்த�. 

�ெரஞ்�ப் பா�ரியாரின் வ�ைகயா�ம் ேராம்
நகரத்� தைல�டட்ா�ம் இைறப்பணிப் �ரிக்கப்படட்
இந்த நிைலைய ச�த்�க் ெகாள்ள ��யாத
ேபாரச்�்��ய மத��மாரக்ள் எப்ைரம் பா�ரியாைர
ஒ� ஆலய நிரவ்ாகக் �டட்த்�ல் பங்ேகற்க அைழத்�
அங்ேக அவைர ைக�லங்�ட�் �சாரைணக்காக
ேகாவா�ற்�க் ெகாண்�ச ் ெசன்றனர.் அங்�
�சாரைண�ன்ேபரில் �ைற��மைடத்தனர.் அவைர
���க்க மதராஸ் ஆ�னர ் பல்ேவ� �யற்�கள்
ேமற்ெகாண்�ம் இரண்� ஆண்�க�க்�ப் �றேக அவர்
��தைல ெசய்யப்பட�் மதராஸ�க்� அ�ப்பப்படட்ார.் 



அதன் �ன் எப்ைரம் பா�ரியார ் �னித ஆண்ட�்
ேதவாலயத்ைத ெபரிய அள�ல் �னர ்நிரம்ாணம் ெசய்�
அதன் �றப்� �ழாைவ �றப்பாகக் ெகாண்டா�னார.்
அ�சமயம் இைதச ் சற்�ம் ��ம்பாத
ேகாடை்ட���ந்த �ராடஸ்ெடன்ட ் �ரிைவச ் சாரந்்த
மாஸ்டர ் பாடர்ிக் வாரன்ர,் (Master Patrick Warmmer) (
இங்�லாந்�ல் உள்ள நிரவ்ா�க�க்� ஒ� அ�க்ைக
அ�ப்�னான். அ�ல் ஆ�னரா��ந்த லாங்க் ஹாரன்்
(Longhon) என்பவர ்இந்த ஆலயத்�றப்� �ழா�ன் ேபா�
�ரங்� �ண்�கைள �ழங்கச ் ெசய்தைத�ம் ரா�வ
�ரரக்ள் அணிவ�த்� �ப்பாக்� மரியாைத
ெச�த்�யைத�ம் ஒ� �காராக அ�ப்�னான். 

எப்ைரம் பா�ரியார ் �ன்��ந்த பைழய க�ப்பர்
நகரத்�ல் கட�்ய ேதவாலயம் ஒன்� இன்ைறய
உயரநீ்�மன்ற வளாகத்�ல் இ�ந்��க்�ம் என
நம்பப்ப��ற�. எப்ைரம் பா�ரியா�க்� ேவைல ப�
அ�கரித்த�ன் காரணமாய், ��ய���ைறகைள
ஏற்�க்ெகாண்ட �ரான்�ஸ்கன் மத�� (Capuchin) ஒ�வர்
அவ�க்� உத� ெசய்ய வந்� ேசரந்்தார.் எனேவ க�ப்பர்
நகர ேதவாலயத்�ல் பணிகைளத் ெதாடர நிரந்தரமாக
ஒ� பா�ரியார ்இ�ந்� வந்தார.் 

�மார ் 50 வ�டங்க�க்� ேமலாக மதரா�ல்
தன்னலமற்ற ேசைவ �ரிந்� தன்ைனேய ேதவாலயப்
பணிக�க்� அரப்்பணித்�க் ெகாண்ட எப்ைரம்
பா�ரியார ் வேயா�கத்�ன் காரணத்தால்
மரணமைடந்தார.் ஒ� நல்ல, �ய, �யாக உள்ளம்
ெகாண்ட பா�ரியாைர இழந்த� க�ப்பரந்கர
மக்க�க்� ��ந்த ேவதைன அளித்த�. அவர ் இறந்த
�ல வ�டங்க�க்�ப் �ற� �னித ஆண்ட�் ேதவாலயம்
�ண்�ம் ��ப்�க்கப்படட்�. அதன் உயரமான
ேகா�ரத்�ல் ஆலயமணி ஒன்�ம் ெபா�த்தப்பட�் அந்த
ஆலயத்ைதச ் �ற்� ஒ� �றந்தெவளி �ங்கா�ம்
அைமக்கப்படட்�. 



�த்�யால்ேபடை்ட அ��ல் இ�ந்த ஒ�
ேபாரச்�்��ய கல்லைற ஆரே்மனியன் ெத����ந்த
ேராமன் கத்ேதா�க்க ஆலயத்�ற்�ம் அைதச ் சாரந்்த
கட�்டங்க�க்�ம் இைட�ல் ஒ� ம�ல்�வரே்பால்
மா�ய�. அத�ள்ேள ஒ� ��ய ேதவாலய�ம்
உ�வா�ற்�. ேபாரச்�்க்��யரக்ளின் கல்லைற
ெவளிக்� அ��ேலேய ஆரே்மனியரக்ளின்
கல்லைறெவளி�ம் இ�ந்த�. அங்�
ஆரே்மனியரக்�க்கான ஒ� �ராரத்்தைனக் �ட�ம்
இ�ந்த�. ஆரே்மனியன் ெத��க்� அந்தப் ெபயைர
அளித்த� இந்த கல்லைறெவளிதான். 

�ெரஞ்�ப்பைடகள் மதராைஸ ைகப்பற்�ய
காலத்�ல் �ெரஞ்� பா�ரிமாரக்ள் �லம்தான்
பாரிஸ�க்� தகவல்கள் பரிமாறப்பட�்ள்ளன என �ல
�ம்பனியார ்�ற்றம் சாட�்னர.் �ன்� வ�டங்க�க்�ப்
�ற� மதராஸ் �ண்�ம் ஆங்�ேலயர ்வசம் வந்தேபா�,
அந்தக் �ற்றசச்ாட�்ன் காரணமாக, �னித ஆண்ட�்
ேதவாலயத்ைத �ரிட�்ஷ் க�ன்��ன் ஆ�னர்
ைகப்பற்�னார.் �ம்பனி �ர�நி�கள் ைகப்பற்றப்படட்
ேதவாலயத்ைத என்ன ெசய்வ� என்� ெதரியாமல்
இங்�லாந்���ந்த நிரவ்ா�கைள �னவ, அவரக்ள்
ேபாரச்�்��யரக்ளால் உ�வாக்கப்படட்
ெவள்ைளயரந்கரத்� ேதவாலயங்கைள உடன�யாக
தகரக்்க ஆைண�டட்னர.் அந்த ஆைண�ன் ப�
ேபாரச்�்��யரக்ளின் ஆலய�ம் ேவப்ேபரி��ந்த ஒ�
ேராமன் கத்ேதா�க்கர ்ேதவாலய�ம் தகரக்்கப்படட்ன. 

க�ப்பரந்கரத்���ந்த ேராமன் கத்ேதா�க்க
ேதவாலய�ம் நகரத்�ன் ெப�ம்ப���ம் ஏற்கனேவ
�ெரஞ்�ப்பைடகளால் அ�க்கப்பட�்�ந்தன. மற்ெறா�
ஆைணப்ப� மதரா�ல் இ�ந்த �ம்பனி�ன்
�ர�நி�கள் அவரக்ள் எல்ைலக்�ள் ��தாக ேராமன்
கத்ேதா�க்க ேதவாலயங்கள் எ�ம்பாம�ம், அந்தப்
ப��கள் வளரச்�்யைடயாம�ம், அந்த இன மத
��மாரக்ள் ேதவாலய பணிகைளத் ெதாடராம�ம்



த�க்க, பல நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாண்டனர.் இதன்
காரணமாக மதரா�ல் ேராமன் கத்ேதா�க்கப் �ரி�
�ண்ேடா� அ�க்கப்படட்�. 

25 வ�டங்க�க்�ப் �ற� �ெரஞ்�ப் பைடகைள
ஆங்�லப் பைடகள் பல்ேவ� �த்தங்களில் ேதாற்க�த்�
பாண்�சே்சரிையக் ைகப்பற்� அங்�ள்ள ேகாடை்ட
ெகாத்தலங்கைள அ�த்தனர.் இதன் காரணமாய்
இந்�யா�ல் �ெரஞ்� ஆ�க்க�ன் �கழ் மங்கத்
ெதாடங்�ய�. �ெரஞ்�ப் பைடகளின் அபாயம்
நீங்�ய�ன் ஆங்�ேலயரக்ள் �ெரஞ்� மத��மாரக்ள்
ேம��ந்த ெக���கைளத் தளத்�னர.் �ல
வ�டங்க�க்�ப் �ற� இைறபணியாற்�ய க��ன்
எனப்ப�ம் பா�ரிமாரக்�க்�, ேவப்ேபரி மற்�ம்
ெவள்ைளநகரத்� ேதவாலயங்கைள இ�த்ததற்�
இழப்�டாக �.50,000/- வழங்�னர.் அந்தப் பணத்�ல்
க��ன் மத��க்கள் �ண்�ம் ஓர ்��ய ேதவாலயத்ைத
நிரம்ாணித்தனர.் 1775இல் நிரம்ாணிக்கப்படட் இந்த
ேதவாலயம்தான் இன்� ேராமன் கத்ேதா�க்க
ேதவாலயமாக ஆரே்மனியன் ெத��ல் �கழ்�ற�.
ஆனால் அந்த ேதவாலயத்�ன் ெவளிப்�ற வா���ள்ள
ஒ� கல்�ல் ேதவாலயம் உ�வான வ�டம் 1642 என்�
ெபா�க்கப்பட�்ள்ள�. அந்த ஆண்�ல்தான் ேராமன்
கத்ேதா�க்கரக்ளின் கல்லைறத்ேதாடட்த்ைத
நிரம்ாணிக்கத் ேதைவயான நிலத்ைத �ம்பனியார்
மானியமாகக் ெகா�த்தாரக்ள். அேத இடத்�ல்தான்
எப்ைரம் பா�ரியார ் தன� இைறப்பணிகைளத்
�வக்�னார.் எனேவ இ� ேதவாலயம் கடட்ப்படட்
வ�டமாக இ�ந்��க்க வாய்ப்�ல்ைல. க��ன்
மத��க்கள் மதரா�ல் 1832 வைர ேராமன்
கத்ேதா�க்கப் �ரி�ன் மத சம்பந்தமான பணிகைள
நிரவ்�த்� வந்தனர.் அந்த வ�டத்�ல்தான்
நிரவ்ாகத்�ன் ஆட�்க்�டப்டட் எல்ைலகைள
�ரம்ானிக்�ம் ேதவாலய நிரவ்ா�களின் �டட்ைமப்�
ஒன்� உ�வா�ய�. 



இந்த ��ன் �ன்ப��களில் ஆங்�ேலயரக்ள்
மதராைஸ வாங்�வதற்� �ன்ேப ைமலாப்�ரில் இ�ந்த
��த்தவ ஆலயங்கள் ��த்�
ெசால்லப்பட�்�க்�ன்றன. ேம�ம் �ைடத்த
தகவல்களின்ப� ஏ� ��ஸ்��ன் �க்�ய �டரான
ெச�ன்ட ் தாமஸ், தன� �ைழநா�களின்
பயணத்�ன்ேபா� பல்ேவ� இடங்களில் மதப்�ரசாரம்
ெசய்�ள்ளாெரன்�ம், இ���ல் அவர்
ெதன்னிந்�யா�ன் �கப்பழைமயான இந்�க்களின்
தலமான ைமலாப்�ரில் தங்�ய காலத்�ல்
ெப�ம்பாலான இந்�க்கைள மதம் மாறச ் ெசய்தார்
என�ம் அ�ய ���ற�. இந்த மதமாற்றத்ைதத் தாங்க
��யாத இந்�மதவா�கள் அந்த ��த்தவ மத
ேபாதகரின் உ��க்�க் �� ைவத்தாரக்ள். இதன்
காரணமாக ெச�ன்ட ் தாமஸ், மதராஸ் அ��ல் உள்ள
தற்சமயம் "�ன்னமைல" (Little Mount) என்� அ�யப்ப�ம்
ஒ� �ன்���ந்த �ைக�ல் மைறந்� வாழ்ந்தார்
என்�ம், அ� ேபா� அவ�க்� பறைவகள்
உணவளித்தாக�ம், அவரத்ாகத்ைதத் தணிக்க
�ைகக்�ள் அற்�தமான ஒ� நீ�ற்� உ�வான� என்�ம்
ெசால்லப்ப��ற�. அந்த �ைகைய �ட�் �ரடட்ப்படட்
தாமஸ் �ன்னமைலக்� ஒ� ைமல் �ரத்���ந்த இன்�
ெச�ன்டத்ாமஸ் மைல என்றைழக்கப்ப�ம் மைலக்�ச்
ெசன்� தங்���ந்த ேபா� ஈட�்யால் �த்� ெகாைல
ெசய்யப்படட்ார.் அன்னாரின் �னித சடலம்
ைமலாப்�ரில் அடக்கம் ெசய்யப்படட்�.
�ன்னமைல�ல் தற்ேபா� இ�க்�ம் ேதவாலயத்�ல்
உள்ள �ைக�ல் �னித தாமஸ் மைறந்� வாழ்ந்�
வந்தார ்என�ம் நம்பப்ப��ற�. 

ைமலாப்�ரி�ள்ள க�டர்�ன் �க்�யப் ப���ல்
அவர� சடலம் ஒ� சலைவக்கல் சமா�க்� அ��ல்
�ைதக்கப் பட�்ள்ள� எனச ்ெசால்லப்ப��ற�. 

16ஆம் �ற்றாண்�ன் �வக்கத்�ல் ைமலாப்�ர்
வந்த ேபாரச்�்��யரக்ள் அங்� �ைதந்� �டந்த ஒ�



பைழய ேதவாலயத்�ன் ேமல் ��தாய் ஒ� ஆலயம்
அைமத்� அத�ள் ெச�ன்ட ் தாம�ன் சமா�ைய
உள்ளடக்�னர.் இந்தப் ��ய ேதவாலயேம சாந்ேதாம்
க�டர்ல் என்� அைழக்கப்படட்�. 16ஆம் �ற்றாண்ைடச்
ேசரந்்த இக் கட�்டம் 1893ல் இ�த்�த் தள்ளப்படட்�.
�ற� அந்த இடத்�ல் (Gothic) �ரம்ாட �ற்பப்பாணி�ல்
கடட்ப்படட் ஒ� அழ�ய ேதவாலயம் தற்ேபா�
காணப்ப��ற�. ைமலாப்�ர ் மதரா�ன் ஒ�
�றெவளிப் ப��யாய் �ரிட�்ஷ் ஆ�க்கத்�ல்
இ�ந்தா�ம் அங்�ள்ள ேதவாலயத்ைத நிரவ்�க்க ��ய
நிரவ்ா�கைள நிய�க்�ம் உரிைம ேபாரச்�்��யர ்வசம்
இ�ந்� வந்ததால் அேத பழக்கம் இன்�ம் நீ�க்�ற�-- 

ைமலாப்��க்ெகன்� ஒ� தனி சரித்�ரம் இ�ந்�
வந்�ள்ள�. மதரா�ன் சரித்�ரம் உ�வாவதற்� �ன்ேப
ைமலாப்�ரின் சரித்�ரம் உ�வான�. அந்த �கழ்�க்க
சரித்�ரத்ைதப் ��த்� �ல ெசய்�கள் ெசால்வ�
�ைகயாகா�. ைமலாப்��ம் மதராஸ�ம் பழைம�ம்
��ைம�ம் அ�க�ேக இ�ப்ப� ேபான்ற ஒ�
அற்�தமான அைமப்பா�ம். ைமலாப்�ர ் அல்ல�
''ெம�யாப்�ர'்' என்றைழக்கப்படட் "ம�ல் நகரம்'',
இந்�க்களின் �ராதன நகரமாய் 20 �ற்றாண்�க�க்�
�ன்னேம உ�வானதா�ம். ஆனால் மதராேஸா ஒ�
�ன்�� ஆண்�க�க்� �ற்படட்நகரமா�ம். இந்த
ைமலாப்�ரில்தான் உலகப் ெபா�மைறயான
��க்�றைளப் பைடத்த ெதய்வப்�லவர ் ��வள்�வர்
ஒ� தாழ்த்தப்படட் �லத்�ல் அவதரித்தார.் இந்த
இடத்�ல்தான் ைவணவ ச�கத்ைதச ் சாரந்்த பன்னி�
ஆழ்வாரக்ளில் �த்தவரான ேபயாழ்வார ்அவதரித்தார.்
இங்�தான் ைசவத் ���ைறகைளச ் சாரந்்த அப்பர,்
��ஞானசம்பந்தர ் மற்�ம் �ல �வன�யாரக்ள்
ேதவாரம் ேபான்ற பல ப�கங்கைளப் பா�னர.் இந்த
ைமலாப்�ரில்தான் �னித தாம�ன் சடலம்
�ைதக்கப்பட�்�க்�ற� என நம்பப்ப��ற�. இந்த
இடத்�ல்தான் மஸ்தான் எனப்ப�ம் ஒ� மகம�ய
க�ஞர ்வாழ்ந்� பல க�ைதகள் பைடத்� மைறந்தார.்



இத்தைகய பன்�� ெப�ைமகைள உள்ளடக்�ய
ைமலாப்�ர ் மதராைஸ �ட பழைம வாய்ந்த�
என்றா�ம் அதற்�ண்டான �ஞ்ஞான �ரவ் அ�ப்பைட
ஆதாரங்கள் எ��ம் காணக் �ைடக்க�ல்ைல. 

மதரா�ன் ைமலாப்�ர ் ேதவாலய நிரவ்ாகத்�ல்
(டேயா�ஸ்) அடங்�ய பல்ேவ� ��த்தவ ஆலயங்கள்
��ப்பாக லஸ் (Luz) ேதவாலயம், சாந்ேதா��ள்ள
ெமடே்ர - ேட - ��ஸ் (Madre-De-Deius), ேதவாலயம்,
ைமலாப்��க்�ம் ைசதாப்ேபடை்டக்�ம் இைட�ல்
அைமந்த அைடக்கல மாதாக் ேகா�ல், �ன்ன மைல
ேதவாலயம் மற்�ம் ெச�ன்ட ் தாமஸ் மைல�ல் உள்ள
ேதவாலயம் அைனத்�ம் 16ஆம் �ற்றாண்�க்�
�ன்னால் கடட்ப்படட்ைவகளா�ம். ஆனா�ம்
கைட�யாகச ் ெசால்லப்படட் ெச�ன்ட ் தாமஸ்
ேதவாலயம் ேபாரச்�்��யரக்ள் வ�ைகக்� �ன்��ந்த
ஒ� பைழய ேதவாலயத்ைதப் ��ப்�த்�க
உ�வாக்கப்படட்தா�ம். 

மதராஸ் படட்ணத்�ன் ெபயர ்ைமலாப்�ரில் இ�ந்த
ஒ� ஆலயத்�ன் ெபயரின்�ரிேப என்� ஒ� �லர்
��வ� சற்� �ந்ைதயான ெசய்�ேய, �ரான்�ஸ்
ேடயால் வாங்கப்படட் மதராஸ், ஒ� �னவ �ப்பமாக
இ�ந்தா�ம் அங்� ��ேயற்றப்படட் �னவரக்ள்
வணங்� வந்த ேதவாலயத்�ன் ெபயரான ேமடே்ர - ேட -
��ஸ் (Madre-De-Deius) என்ற ெபயரில் தங்கள் �ப்பத்ைத
அைழத்� வந்ததால் நாளைட�ல் அ�ேவ ம�� மதராஸ்
(Madras) என மா�ய� என்� �லர ் நம்��றாரக்ள்.
மதரா�ன் ெபயர ் வந்த காரணம் இ�தான் என்�
அ���ட�் �ற இயலா�டட்ா�ம் இ��ம்
நம்�ம்ப�யாகேவ இ�க்�ற�. 

 

ேச�பா�க� அர�மைன 
மதரா�ல் உள்ள பல்ேவ� �க்�ய கட�்டங் களில்

ஒன்றான இந்த ேசப்பாக்கம் அரண்மைன 17ஆம்



�ற்றாண்�ல் கரந்ாடக நவாப் தங்� வதற்காக
கடட்ப்பட�் தற்ேபா� வ�வாய் �ைறையச ் சாரந்்த
அ�வலகக் கட�்டமாக �ளங்��ற�. ெமாகலாய
�ற்பக்கைல (Saracenic) பாணி�ல் கடட்ப்படட்
அரண்மைனைய �ற்� ஒ� காலத்�ல் ெந�ய ம�ல்
�வரக்ள் அைமந்��ந்ததால் மக்கள் இதன் அழைகக்
கண்� ர�க்க ��யாமல் ேபான�ம். ஆனால் தற்ேபா�
இந்த �வரக்ள் இ�க்கப்பட�் இதன் ேதாற்றம் மக்களின்
பாரை்வக்� ம�ழ்ச�் அளிப்ப�டன் வா�ல்காப்ேபார்
இல்லாததால் தங்� தைட�ன்� மக்கள் உள்ேள
ெசன்�வர�ம் ���ற�. ஒ� காலத்�ல் இந்த
அரண்மைன�ல் நவா�ம் அவன� அந்தப்�ற
அழ�க�ம் ஊ�யரக்�ம் மட�்ேம நடமா�ய� ேபாக
இன்� பலதரப்படட் அர� அ�காரிக�ம், ஊ�யரக்�ம்
இந்த அரண்மைன�ல் உலாவ�வ� ஒ� �யக்கத்த�
மாற்றேம. 

இன்� தனி மாகாணங்களாக இ�க்�ம் ெநல்�ர,்
வடஆற்கா�, ெதன்னாற்கா�, ��ச�்னாப்பள்ளி
மற்�ம் ��ெநல்ேவ� ஆ�ய நகரங்கள் அன்� கரந்ாடக
நவாப் அர�ன் ஆட�்க்� உடப்ட�் இ�ந்தன. ஆற்கா�
நகரம் அன்� இந்த அர�ன் தைலநகரமாக �ளங்�ய�.
�ல ேநரங்களில் கரந்ாடக நவாப் ஆற்கா� நவாப்
என�ம் அ�யப்படட்ார.் ேசப்பாக்கம் அரண்மைன
கரந்ாடக அர�ன் ஆ�ைம�ல் பல ஆண்�கள் இ�ந்த�.
இங்�ள்ள �ல சரித்�ர சான்�கள் �லம் அர� ��த்த
ஒ� ெதளிவான சரித்�ரத்ைத அ�ய ���ற�. 

ஏற்கனேவ ��யப்ப� �ரான்�ஸ் ேட மதராைஸ
வாங்�ம் ேபா� அந்நகரம் மங்�க் ெகாண்��ந்த
�ஜயநகர இந்� சாம்ராஜ்யத்�ற்� உடப்ட�்�ந்த�.
அந்த அர�ன் �ர�நி�யான சந்�ர�ரி அரசரிட��ந்�
மதராைஸ வாங்�யதற்கான சாசனத்ைத ேட
ெபற்��ந்தார.் ஏ� வ�டங்க�க்�ப் �ற� சந்�ர�ரி
அரசர ் ேகால்ெகாண்டா �ல்தானால்
அரியைண���ந்� �ரட�்ய�க்கப்பட�் ைம�ரில்



தஞ்சமைடந்தான். அசச்மயம் ேகால்ெகாண்டா �ல்தான்
கரந்ாடக நவாைப�ம் மற்�ம் ைஹதராபாத்
நிஜாைம�ம் ெவற்� ெகாண்டதன் காரணத்தால்
மதராஸ் ேகால்ெகாண்டா �ல்தான் வசமான�.
ஆங்�ேலய �ம்பனியார ் �ல்தான் அர�ட��ந்�
மதராஸ் தங்கள் வசம் வந்தைத உ��ப்ப�த்த
ேதைவயான ஆவணங்கைள சாமரத்்�யமாகப்
ெபற்றாரக்ள். ஆனா�ம் ���ய காலத்�ல் �ல்தானின்
ஆட�் ���க்� வந்��டட்�. 

�யா வம்சத்ைதச ் ேசரந்்த ேகால்ெகாண்டா
�ல்தான், �யாவம்சத்�ன் எ�ரி�ம் ��ைமயாக
இந்�யாைவ தன் ஆ�ைமக்� உடப்�த்த
��ம்�யவ�மான சக்ரவரத்்� ஔரங்க�பால்
ேதாற்க�க்கப்படட்ான். 

ஔரங்க�ப் ைஹதராபாைத ஒ� நிஜா�ன்
ஆட�்க்� உடப்�த்� அவைன தக்காணத்� அ�ப�
ஆக்�னார.் அேத ேபால் கரந்ாடகத்ைத ஆள ஒ�
நவாைப நிய�த்� அந்த நவாப் தக்காண அ�ப�க்�
�ழ்ப்ப�ந்� ஆள உத்தர�டட்ார.் 

எனி�ம் ஔரங்க�ைபத் ெதாடரந்்த மற்ற �கலாய
சக்கர வரத்்�களின் ஆட�்�ல் �ன்ேனற்றங்கேளா,
மாற்றங்கேளா இல்லாதேதா� அவரக்ள்
�றைமயற்றவரக்ளாகேவ இ�ந்தனர.் ேபரரசனான
ஔரங்க�ப் மைறந்த �ற� ைஹதரபாத் நிஜாம் தன்ைன
ஒ� �தந்�ர மன்னனாகப் �ரகடனப்ப�த்�க் ெகாண்�
கரந்ாடக நவாைப தன் ஆ�ைமக்� உடப்�த் �னான். 

1749இல் நவாப் பத�க்� ஒ� ேபார ் நிகழ்ந்த�.
பாண்�சே்சரி���ந்த �ெரஞ்�க்காரரக்ள் ஒ�
நவா�ன் வாரிைச�ம், மதரா���ந்த ஆங்�ேலயரக்ள்
மற்ெறா� நவாைப�ம் ஆதரித்தனர.் இந்நிகழ்ச�்
�ர�ம் �ேவக�ம் நிைறந்த ஒ� எ�த்தராக இ�ந்த
ராபரட் ் �ைள�க்� ஒ� சாதகமான �ழ்நிைலைய
உ�வாக்�ய�. �ரிட�்ஷ்காரரக்ள் ஆதரித்த நவாைப



இந்தப் ேபாரில் ெவற்�ப் ெபறசெ்சய்ய தன்
எ��ேகா�க்� ப�லாக வாைள ைக��ெல�த்த
�ைளவ் ஆற்காடை்ட ேநாக்� பைடெய�த்� ெவற்��ம்
ெகாண்டான். அந்த ெவற்�ைய பா�காக்க அங்ேகேய
பல நாடக்ள் �ற்�ைக�ம் இடட்ான். �ைளவ் ெவற்�
ெபற்றதால், வாலாஜா�ன் நவாபான �கம� அ�
தனக்� எ�ரப்்�கள் எ���ன்� கரந்ாடக நவாபாகப்
பத�ேயற்றா£ன். �ன்னாளில் ஆங்�ேலயரக்ளின்
ஆதரேவா� தன்ைன ைஹதராபாத் நிஜா�ன்
�����ந்� ���த்�க் ெகாண்� ஒ� �தந்�ர
மன்னனாகத் �கழ்ந்தான். வாலாஜா நவாபான �கம�
அ� ஆற்கா� நவாபாக பத�ேயற்ற �ன் அங்��ந்த
அர�யல் உட�்சல்கைள த�ரக்்க�ம், அதனால் தனக்�
ஏற்பட இ�ந்த ஆபத்�க்கைள அகற்ற�ம் ஆங்�ேலய
ஆ�னைர அ�� தா�ம் தன் ��ம்ப�ம்
தங்�வதற்காக ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்் ேகாடை்டக்�ள் ஒ�
அரண்மைன கட�்க் ெகாள்ள அ�ம� ெபற்றான்.
அரண்மைன�ன் கட�்ட ேவைலக�க்கான ஏற்பா�கள்
உடன�யாக ேமற்ெகாள்ளப்படட்ன. இதன்
காரணமாகேவ ேகாடை்டக்�ள் இ�ந்த ஒ� ெத��க்�
அரண்மைனத்ெத� என்� ெபயர ்�டட்ப்படட்�. அந்தத்
ெத��ல் நவாப் தங்�வதற்� அரண்மைன�ம் உ�வாக
இ�ந்த�. ஆனால் அத்�டட்ம் பல்ேவ� காரணங்களால்
தைடபடட்�. அதற்� அ�த்த வ�டம் அரண்மைனக்கடட்
ேதைவயான ஒ� இடம் தனியாரிட��ந்�
ேசப்பாக்கத்�ல் வாங்கப்படட்�. அந்த
அரண்மைனையக்கடட் �ரிட�்ஷ் ெபா�யாளரக்ள்
அமரத்்தப்படட்னர.் �ல நாடக்ளில் அங்� அழ�ய
மாளிைக ஒன்� உ�வான�. இ�தான் ேசப்பாக்கம்
அரண்மைண உ�வான கைத. 

அரண்மைனையச ் �ற்�க் கடட்ப்படட் ம�ல்
�வற்�க்�ள் தற்ேபா� அரசாங்கக் கட�்டங்க�ம் அைத
அ�த்த கா� நிலப்பரப்�ம் அடங்� இ�ந்தன.
அக்காலகடட்த்�ல் ேசப்பாக்கம் அரண்மைன�ல் பல
அரிய ெபரிய அர�யல் நிகழ்ச�்கள் நடத்தப்படட்ன.



அரண்மைனைய கட�் ��த்த�டன் நவாப் மதரா�ன்
ஆ�ன�க்�ம் மற்ற க�ன்�ல் உ�ப்�னரக்�க்�ம் ஒ�
காைல ேநர உணைவ மாெப�ம் ��ந்தாக அளித்தான்.
அந்த உ�ப்�னரக்ளில், �ற்காலத்�ல் �ரிட�்ஷ் இந்�ய
சரித்�ரத்�ல் �கழ் ெபற்ற வாரன் ேஹஸ்�ங்�ம் (Warren
Hastings) அடங்�வார.் காைல ��ந்� ��ந்த�டன்
அன்பளிப்பாக �. 30,000த்ைத ��ந்�னரக்�க்� நவாப்
ப�ரந்்� ெகா�த்தான். ஆ�ன�க்� அ�கபடச்மாக
�.7000�ம் மற்றவரக்�க்� அவரவர ் நிைலக்�த்
தக்கவா� ப�ப்ப�யாக ெதாைகையக் �ைறத்�ம்
ெகா�த்�, கைட� படச்மாக காரியதரி�கள்
ஒவ்ெவா�க்�ம் �.1000 �தம் அளித்தான். 

இ�ப்��ம் �ன் வ�ம் நாடக்ளில் வாலாஜா
நவா�ற்�ம் மதரா�ன் அப்ேபாைதய ஆ�ன�க்�ம்
இைடேய சரியான நட�்ற� இ�க்க�ல்ைல. 

1780இல் ைஹதர ் அ� ஒ� மாெப�ம் பைடேயா�
��ெரன கரந்ாடகத்�ன்ேமல் பைடெய�த்� �ரிட�்ஷ்
பைடகைள �தற அ�த்தான். ைஹதர ் அ��ன்
மகனான �ப்��ம் தந்ைதைய ேபாலேவ �ரிட�்ஷ்
பைடகைள க� கலங்க ெசய்தான். மதரா�ல் �ம்பனி
வசம் இ�ந்த கஜானா ேபாரினால் கா�யான�. நவா�ன்
தைலநகர ்எ�ரிகள் வசம் இ�ந்ததால் அவரா�ம் இந்தப்
ேபா�க்� ெபா��த� ெசய்ய இயல�ல்ைல. ஆனா�ம்
கைட�யாக ேபாரில் �ப்� ேதாற்க�க்கப்படட்�டன்
�ரிட�்ஷ்காரரக்ள் சா�ரியமாக கரந்ாடகத்�ன் வர�
ெசல�கைள தங்க�ைடய கண்காணிப்�ல்
ைவத்�க்ெகாண்டனர.் �ல மாதங்க�க்�ப் �ற�
கரந்ாடகத்�ன் வர� ெசல�கைள �ரட�்ஷா�க்�
�ட�்க் ெகா�த்த� ஒ� தவறான ெசயல் என நவாப்
உணரந்்தான். �ற� அைத ரத்� ெசய்ய ேவண்�ம் என
அவன் ேகாரிக்ைக ைவத்த�ம், ��தாக நிய�க்கப்படட்
ஆ�னர ்பாேரான் மகாரட்ே்ன (Baron Macartney) நவாைப
தன்�ைடய சாகசமான வாரத்்ைதகளால், அவ�க்�
கட�்ப்பட�் இ�க்�ம்ப� ெசய்தான். நவாப் இ� ��த்�



பல்ேவ� க�தங்கைள தன் அர� சாரப்ாக �ம்பனி
நிரவ்ாகத்�ற்� எ��னான். ேம�ம் ஒ� ��ப்�டட்
க�தத்�ல் தன்ைன ஆ�னர ் மகாரட்ே்ன
அவம�த்தேதா� மரியாைத �ைறவாக�ம் நடத்�னார்
என ��ப்�ட�்�ந்தான். மற்ெறா� க�தத்�ல், �க�ம்
�ரிவாக, அவன் எந்ெதந்த சந்தரப்்பங்களில்
எப்ப�ெயல்லாம் அவமானப்ப�த்தப்படட்ான் என்பைத
�ளக்கமாக எ����ந்தான். இதனால்
இங்�லாந்���ந்த �ம்பனி நிரவ்ா�கள் பல�ம்,
த���ம் வாய்ந்த நவா�ன் க�த்ைத ஏற்� அவ�க்�
சாதகமான ��ைவ எ�த்தனர.் இதைனக் ேகள்��ற்ற
மகாரட்ே்ன�ன் நண்பரக்ள், �ம்பனி நிரவ்ா�கள்
பணபலம் பைடத்த நவா�ற்� சாதகமாக ��ெவ�த்த�
பற்� ��ய�ம் அந்த அவமானத்ைதப் ெபா�க்காத
மகாரட்ே்ன தன� ஆ�னர ் பத�ைய உத� �ட�்
இங்�லாந்�க்� ேபாய்ச ் ேசரந்்தான். இதன் �ன்
நவா�ற்�ம் மதரா���ந்த �ரிட�்ஷ் அர�க்�ம்
இைடேய இ�ந்த நல்�ற� �ண்�ம் ��ப்�க்கப்படட்�.
வாலாஜா நவாப் தன� 78வ� வய�ல் இயற்ைக
எய்�ய�ம், ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்் ேகாடை்ட�ல்
ெவளி�டப்படட் ஒ� ஆவணத்�ல் அவன� மரணம்
பற்�ய �� ��ப்� ெவளியா�ய�. அவ�க்�ப் �ற�
பத�ேயற்ற அவன� மகன் உம்தத் உல்- உமாரா�ன்
அர�யல் வாழ்க்ைக �ரகாசமானதாக இ�க்க�ல்ைல .
உமாரா பத�ேயற்ற�ன் நவா�ன் வர� ெசல�கள்
�ரிட�்ஷா�க்� சாதகமாக இ�க்க ேவண்�ம் என
ஆ�னர ் ��த்த ேவண்�ேகாைள நவாப்
நிராகரித்தான். அதனால் ேகாப�ற்ற ஆ�னர ் இ�
சம்பந்தமாக நவாைப �ண்�ம் �ண்�ம்
வற்��த்�யதால் நவாப் ேகாப�ற்றான். இந்தத்
த�ணத்�ல் �ப்��ல்தான் �ம்பனி�டன் �ண்�ம் ஒ�
பைடெய�ப்�க்�த் தயாரா�, தன் தைலநகைரக் காக்க
ெப�ம் பராக்�ரமத்�டன் சண்ைட�ட�்
மரணமைடந்தான். அவன் மரணத்�ற்�ப் �ற�,
�ப்��ற்�ம் மற்றவரக்�க்���ந்த
க�தப்ேபாக்�வரத்�கைள ஆராய்ந்த �ம்பனியார,்



ஆற்கா� நவாப் �ரிட�்ஷார ் ��த்� ெப�ம்பாலான
தகவல்கைள �ப்��டம் அளித்��ப்ப� ெதரியவந்�,
அைத ஒ� ராஜ�ேராக �ற்றமாக �ரம்ானித்தனர.் 

இதன் காரணமாக கரந்ாடகத்ைத �ரிட�்ஷ்
தன்�ைடய ஆட�்க்� உடப்�த்த ��� ெசய்த�.
இதனிைடேய நவாப் ேநாய்�ற்றதால் உடன�யாக
எவ்�த ���ம் எ�க்க��ய �ல்ைல . நவாப் இறந்த
�ற� ேசப்பாக்கம் அரண்மைனைய �ரிட�்ஷ் தன்
வசமாக்�க் ெகாண்ட�. 

ஆனா�ம் நவா�ன் மகன் தன� தந்ைத�ன்
அர�ரிைம ைய�ம், அரண்மைனைய�ம் �ரிட�்ஷ் அர�
உரிைமயாக்�யைத ஏற்க ம�த்ததால் பலவந்தமாக
அப்�றப்ப�த்தப் படட்ான். அதற்� ப�ல் அவன�
ெந�ங்�ய உற�னர ் ஒ�வைர அரியைண�ல் அமர
ைவத்தனர.் கரந்ாடக அர� �ரிட�்ஷ் வசம் இ�ந்ததால்
அதற்�ப்�ன் வந்த நவா�கள் ெபயரள�ல் அர�க்
கட�்�ல் அமரத்்தப்படட்னர.் 1855இல்
அரியைண���ந்த �ன்றாவ� நவாப் வாரி�
இல்லாமல் இறக்க ேநரிடட்�. இத் த�ணத்�ல்
இந்�யா�ன் �ரிட�்ஷ் கவரன்ர ்ெஜனரலாக சரித்�ரப்
�கழ் வாய்ந்த டல்ெஹௗ� �ர� (Lord Dolhousie)
இ�ந்தான். அவன� �ரம்ானத்�ன் ப� தங்க�ைடய
ஆட�்க்� உடப்டட் மாகாணங்களில் யாராவ� வாரி�
இல்லாமல் இறக்க ேநரந்்தால் அந்த மாகாணத்�ன் அர�
�ரிட�்ஷா�க்� ெசாந்தமா�ம் என அ��த்��ந்தான்.
அதன் காரணமாக கரந்ாடக அர� �ரிட�்ஷ் அர�ன் ஒ�
அங்கமாக மாறத் ெதாடங்�ய�. இவ்�தமாய்
நவாப்களின் வம்ச அர�ய�க்� �ற்�ப்�ள்ளி
ைவக்கப்படட்�. நவா�ற்� ெசாந்தமான ேசப்பாக்க
அரண்மைன �ரிட�்ஷாரால் �ைலெகா�த்�
வாங்கப்பட�் ஒ� அர� அ�வலகமாக மாற்றப்படட்�. 

ேசப்பாக்கத்�ன் ெத�க்களி�ம் சந்�களி�ம்
வ�த்� வந்த எண்ணற்ற �கம�யரக்ள் நவாைப ஒ�
அர� வாரிசாக மட�்மல்லாமல் மதத்தைலவராக�ம்



ம�த்� வந்ததால் அவர� மைற� அவரக்ைள
மனரீ�யாக பா�த்த�. அத்�டன் �ரிட�்ஷாரின் ��ய
ெகாள்ைகயால் ேவ� ஒ� அர�யல் தைலவேரா அல்ல�
மதத்தைலவேரா நிய�க்கப்படாம��ந்த� அவரக்ைள
கவைலக்�ள்ளாக்�ய�. இதன் �ற� இந்�யப்
�ரட�்க்�ப் �ன் இந்�யா���ந்த �ரிட�்ஷ் அர�
�கம�யரக்ளின் மத ரீ�யான உணர�்கைள ம�க்க
ஆரம்�த்த�. மைறந்த நவா�ற்� ெந�ங்�ய உற�னர்
ஒ�வைர ேதரந்்ெத�த்�, லண்டனி��ந்த �ரிட�்ஷ்
சாம்ராஜ்யத்�ன் அ�ம�ேயா� நவா�ன் வம்சாவளி
ஆட�்ைய ெதாடரச ் ெசய்த�. அவ�க்� அ�ர ் - இ -
ஆற்கா� அல்ல� ஆற்கா� இளவரசர ் எனப் படட்�ம்
�ட�்ய�. இந்த ஆற்கா� இளவரசர ் படட்ம், நவாப்
பத�ைய �ட உயரந்்ததா�ம். இளவரச�க்�ம் அவர�
�ற்றத்தா�க்�ம் ஆண்� ஒன்�க்� �. 1,50,000ஐ
�ரிட�்ஷ் அர� ெசல� ெசய்� வந்த�. (கரந்ாடகத்�ல்
இ�ந்� �ரிட�்ஷ் அர�க்� ஆண்�ேதா�ம் �ைடத்த
வ�வாைய இந்தத் ெதாைகேயா� ஒப்��ம் ேபா� இ�
�க அற்பமானேத.) "அ�ர ்மஹால்'' என அைழக்கப்படட்
ஒ� அரண்மைன�ல் ஆற்கா� இளவரசர ் வ�த்�
வந்தார.் இந்த மஹால் ராயப்ேபடை்ட��ள்ள ஒ�
�சாலமான இடத்�ல் அைமந்�ள்ள�. அ�ரம்ஹா�ன்
உயரமான �கப்� நிற ம�ல் �வ�ம் அைத ஒட�்
அைமந்த இ�ம்�க் கத�க�ம் மஹா�க்� ஒ�
கம்�ரமான அழைகத் தந்தன. பல ேநரங்களில் அந்த
இ�ம்�க் கத�களின் வா��ல் பைழய �ப்பாக்�கைள
ஏந்�ய காவலாளிகள் காவல் காத்� வந்தனர.்
அரண்மைன�ன் ேமல் மா��ல் இளவரச�க்�
ெசாந்தமான இைசக்�� எ�ப்�ய �ழக்�ந்�ய
இைசகள் இைட இைடேய ஒ�த்�க் ெகாண்ேட��ந்த�. 

ெமரினா�ல் உள்ள ேசப்பாக்கம் அரண்மைனைய
சரித்�ரக் கண்ேணா� ேநாக்�னால் அ� ஒ�
ெவ�ைமயான அர� அ�வலக கட�்டம் அல்ல என்ற
உண்ைமத் ெதரியவ�ம். ஒ� காலத்�ல் அந்த
அரண்மைனையச ் �ற்���ந்த ம�ல் �வரக்�க்�ள்



பல �ரம்மாண்டமான மத நிகழ்ச�்க�ம் மற்ற பல்ேவ�
�றப்� ைவபவங்க�ம் நடந்� வந்��க்�ன்றன
என்பைத கற்பைன�ல் உணர ���ற�. �றப்பான
��ைட அணிந்த காவலாளிகள் அந்த அரண்மைன�ன்
�ன்�றம் உள்ள ேதாடட்த்��ள் கம்�ரமாய்
��ைரேமல் அமரந்்� ம�ழ்ச�் த�ம்ப உலாவந்த
காட�்ைய நம்மால் கற்பைன ெசய்� பாரக்்க ���ற�.
ராஜகம்�ரத்�டன் ��ய உைடகைள அணிந்த நவாப்
அரண்மைனப் ப�களின் �ேழ ஒய்யாரமாய் இறங்�,
அங்ேக �ன்னங்கால்கைள மடக்� �னிந்� நின்�
ெகாண்��க்�ம் யாைன�ன் ேமல் ஏ� ெவள்ளி
அம்பாரி �� அம�ம் காட�் நம் கண்�ன்ேன ஒ�
�ைரப்பட காட�் ேபால் �ரி�ற�. �ழ்த்�ைச நாட�்ன்
இைசகள் ஒ�க்க, ெமல்ல அந்த ஊரவ்லம் சாைலையக்
கடந்� ெசல்�ம் நிகழ்ச�்ைய மனக் கண்ணால் உணர
���ற�. அந்த அற்�தமான வண்ணமய காட�்கைள
ேமல் மா����ந்த பல ஜன்னல்களில், எந்த
ஜன்ன���ந்� அரண்மைன�ன் அந்தப்�ற அழ�கள்
கவனித்��ப்பாரக்ள் என்� ஊ�க்க ���ற�. ஆனால்
இன்� அந்த காட�்கள் அைனத்�ம் மைறந்�ேபாய்
மறந்த நிைல�ல் இ�க்�ன்றன. அதற்� ப�லாக, இன்�
ேவைல ��ந்த கைளப்ேபா� மாைல ேவைளகளில் ��
��ம்�ம் அர� ஊ�யரக்ளின் அணிவ�ப்ைபத்தான்
அங்� காண ���ற�. அ�ேக அைமந்த ெமரினா�ல்
“மதராஸ் பா�காப்� பைட�னர ் '' இைசக்�ம்
�ழக்�ந்�ய ேசரந்்�ைசதான் இந்த அணிவ�ப்�ற்�
�ன்னணியாக அைம�ற�. அந்த இைசக்��ைவச்
�ற்� வயதான பாட�்மாரக்�ம், �ழந்ைதக�ம்
��கலத்�டன் ர�த்�க் ெகாண்��க்�ன்றனர.் இன்�
நாம் 20ஆம் �ற்றாண்�ன் ெதாடக்கத்�ல் இ�ந்தா�ம்
�ல ேநரம் நாம் கடந்த காலத்�ல் வாழ்ந்த உணர�்
நம்�ைடேய �யா�த்� ���ற�. 

அர� இ�ல� 



மதரா�ன் ஆரம்ப காலத்�ல் ஆ�னர ் �தல்
கைடநிைல ஊ�யர ்வைர மற்�ம் ப�ற்� எ�த்தரக்ள்
என்� அைனவ�ம் ஒேர இடத்�ல் தங்���ந்தனர.் ஒேர
�ைர�ன் �ழ் அைனவ�க்�ம் ஒேர ப�க்ைக
அைறதான் இ�ந்த�. அைனவ�ம் ஒேர சமயத்�ல் ஒேர
இடத்�ல்தான் உண� உண்ண ேவண்���ந்த�.
ேகாடை்டக்� ந�ேவ இ�ந்த பண்டகசாைல என
அ�யப்படட் அ�வலக நிரவ்ாக கட�்டேம ஊ�யரக்ள்
அைனவ�ம் தங்�ம் இடமாக�ம் இ�ந்த�.
அன்னன்ேட�ன் (Annandale) அகரா�ப்ப� ஒ� �யாபார
அைமப்� ெவளிநா�களில் �வங்கப்ப�ம்ேபா�
இத்தைகய அைமப்ேப நைட�ைற�ல் சாத்�யமாய்
இ�ந்த�. இந்தக் �ற்�ப்ப� மதராஸ் ெச�ன்டஜ்ாரஜ்்
ேகாடை்ட�ல் 'பண்டகசாைல'' என அைழக்கப்படட்
கட�்டம் �யாபாரத்தலமாக�ம் அ�வலரக்ள் தங்�ம்
இடமாக�ம் அைமந்��ந்த�. 

இந்த நைட�ைற ெவ� காலம் நீ�த்த�.
காலப்ேபாக்�ல் �ம்பனி ஊ�யரக்ளின் எண்ணிக்ைக
அ�கரித்ததா�ம் மற்�ம் �ல �த்த ஊ�யரக்ள்
��மணமா� மைன� �ழந்ைதக�டன் இ�ந்ததா�ம்
அவரக்ள் தங்�வதற்காக தனித்தனி ��கைள கடட்
ேநரந்்த�. நாளைட�ல் அவரக்ள் அைனவ�ம் ஒ�ங்ேக
அமரந்்� உண� அ�ந்�ம் "�ங் ஆரத்ர'்' எனப்ப�ம்
ெபா� சாப்பாட�் ேமைஜ�ம் ��க ��க மைறந்த�. 

ஆனா�ம் 19வ� �ற்றாண்� ெதாடங்�ம் வைர
�ம்பனி�ன் இைளய ஊ�யரக்ள் அைனவ�க்�ம் ஒ�
ெபா�வான உண� ��� இ�ந்� வந்த�. அவரக்ள்
அைனவ�ம் ஒ� ஒ�ங்கான கட�்ப்பாட�்டன் வ�த்�
வந்தனர.் ேகாடை்டக்�ள் இ�ந்த அைனத்�
��க�க்�ம், மற்�ம் ெவள்ைளயரந்கரத்�ல் இ�ந்த
��க�க்�ம் ேகாடை்ட�ன் ைமயத்�ல் அைமந்த
பண்டகசாைல என அைழக்கப்படட் �யாபாரத்தலக்
கட�்டத்�ற்�ம் (�ல ேநரங்களில் ஆ�னர ் இல்லம்



என�ம் அைழக்கப்படட்�) தனித்தனிேய ேதாடட்ங்கள்
ஏ�ம் இ�க்க�ல்ைல. 

அ�ேபாலேவ �ம்பனி�ன் இைளய
தைல�ைற�னர ் தங்கள� ஓய்� ேநரத்�ல்
�ைளயாட�ம் ெபா�� ேபாக்க�ம் ேதைவயான இடம்
ஏ�ம் இல்ைல 

�ல பணம் பைடத்த தனியாரக்ள் தாங்கள்
தங்���ந்த �ட�்ன் �வற்ைறெயாட�் இ�ந்த நிலத்ைத
வாங்� அதற்� தக்க ேவ��ட�், தங்க�க்ெகன ஒ�
ேதாடட்ம் ேபான்ற அைமப்ைப உ�வாக்�க்ெகாண்டனர.்
அந்த ேதாடட் அைமப்�ன் மத்��ல் ஒ� ��ய �ைட
அைமத்� அ�ல் நிரந்தரமாகேவா அல்ல�
அவ்வப்ெபா�ேதா வ�த்� வந்தனர.் இத்தைகய
��களில் வ�க்�ம் ேபா� அதன் ெசாந்தக்காரரக்�க்�,
�ைரவாக வளரந்்� வ�ம் சந்த��க்க நகரத்
ெத�க்களி��ந்� ��படட் ஒ� �கமான அைம�
�ைடத்� வந்த�. �ல ஆவணங்களில் அத்தைகய
��கள் ேதாடட் ��கள் எனக் ��ப்�டப்பட�்�ந்தன.
அத்தைகய ��கள் மதரா�ல் ஆங்காங்ேக
(�ற்�ச�்வ�க்�ள் ேதாடட்�ம் ��ம் அைமந்த
அைமப்�கள்) பல இ�ந்தன. இத்தைகய ��கள்
ெத���கைளப்ேபால் இல்லாமல் ஒ�
தனித்தன்ைமயான அழ�டன் இ�ந்தன. 

�ம்பனி�ன் �கவரக்ள், அதன் ஊ�யரக்ள்
ெபா�� ேபாக்க�ம், �ைளயாட�ம் த�ந்த ஒ�
ேதாடட்த்ைத உ�வாக்கத் �ரம்ானித்தனர.்
ெவள்ைளயரந்கரத்� ம�ல் �வைரெயாட�் �மார ் 8
ஏக்கர ் நில பரப்பள�ல், தற்ேபா� சடட்க் கல்�ரி
அைமந்�ள்ள வளாகத்ைத, ஒ� ேதாடட்மாக உ�வாக்�
ேவ� �டட்னர.் அதற்� "�ம்பனி ேதாடட்ம்'' என
ெபயரிடட்னர.் அத�ள்ேள ��ய அள�லான
'ெப��யன்' என்� அைழக்கப்ப�ம் ஒ� கட�்டத்ைத�ம்
�ைளயாட�்த் �ட�க்� அ�ேக அைமத்தனர.் ெவ�ல்
தாழ்ந்� �ளிரந்்த மாைல ேநரங்களில் �ம்பனி�ன்



ெப�ம்பாலான ஊ�யரக்ள் ேகாடை்ட�ல் இ�ந்த
தங்கள் ��கைள �ட�் அதன் அ��ேலேய அைமந்த
இந்த ேதாடட்த்�ல் உலாவ�ம் ேபா� ஒ�
�த்�ணரச்�்ைய அைடந்��ப்பாரக்ள் என்ப�ல்
ஐய�ல்ைல, இந்த ேதாடட்ம் வங்கக் கடற்கைரக்�
அ�காைம�ல் இ�ந்ததால் இதன் அழ� ேம�ம்
ெபா��ற்ற�. இந்த இடத்ைத கா�ம் ெபா��
�ம்ெபனி�ன் எண்ணற்ற ஊ�யரக்ள் தங்கள் மாைலப்
ெபா��ைனக்க�க்க, அ�க சக்� ேதைவப்ப�ம்
�ைளயாட�்க்கள் �தல் ெசாற்ப சக்��ல்
�ைளயா�ம் பந்தாடட்ம் வைர, சக்�க்�ம் �றைமக்�ம்
ஏற்ப �ைளயா�ய காட�்கள் �ைரப்படம் ேபால் நம்
கண் �ன் நிழலா��ற�. லண்டனி��ந்த கம்பனி
நிரவ்ாகத்�னர ் தங்கள் ஊ�யரக்ள் இ� ேபான்ற
இடங்களில் �தா�வைத அ�ம�க்காததால்
இைளஞரக்ள் மற்ற �ைளயாட�்களிேலேய தங்கைள
ஈ�ப�த்�க் ெகாண்டனர.் ஆனா�ம் �ல ேநரங்களில்
ெப��யன் கட�்ட நிழ�ல் மைறந்� ெகாண்� �லர்
�தாடட்ங்களி�ம் ஈ�படட்ைத நம்மால் உணர
���ற�. இர� ெந�ங்க ெந�ங்க �ரியன் அஸ்த�த்�
ெப��யனின் கட�்ட நிழல்கள் நீளமாக தைர�ல்
��ம் த�வா�ல் ேகாடை்ட�ல் இ�ந்� �ழல் ஒ�
(Bugle) அைழக்�ம். அப்ேபா� இந்த இைளஞரக்ள்
ெம�வாக உண� �டத்ைத நா�ச ்ெசல்வாரக்ள். அங்ேக
அவரக்�க்� ேசா�, உப்�டப்படட் �ன், மற்�ம் பால்
ேபான்ற உண�கள் காத்��க்�ம். �ல ஊ�யரக்ள்
அவரவரக்ள் த�� மற்�ம் சக்�க்� ஏற்ப சாராயம்
மற்�ம் இதர உண�வைககைள வாங்� உண்பாரக்ள்.
�ல வ�டங்களில் பல்ேவ� காரணங்களால் இந்த
ேதாடட்ம் அ�யத் �வங்�ய�. 

ெவள்ைளயரந்கரத்ைத ஒட�்ய க�ப்பரந்கரம்
ெமல்ல வளரத் ெதாடங்�யேபா� அதன்
ம�ல்�வரக்�க்�ள் இந்தத் ேதாடட்ம் அைமந்��டட்ேத
இதன் அ��ற்� ஒ� �க்�ய காரணமா�ம்.
க�ப்பரந்கரத்�ன் வடேமற்�ப் ப���ல் அைமந்��ந்த



இந்த இடத்ைத ஐேராப்�யரக்ள் தங்கள�
கல்லைறயாக�ம் பயன்ப�த்தத் ெதாடங்�யேபா� ஒ�
�தமான மரண பய�ம் ���ம் ��ந்த இடமாக அ�
மா�ய�. இதன் காரணமாக ஒ� ��ய
ெபா��ேபாக்�த் �டைல உ�வாக்க ேவண்�ய
கடட்ாயத்�ல் �ம்பனி�ன் �கவரக்ள் தள்ளப்படட்னர.்
ஒ� ��ய ேதாடட்ம் அைமத்� அதற்�ள் ஒ� ெசா��
�டை்ட�ம் உ�வாக்க நிைனத்தனர.் அதனால்
�கவரக்ள் மதராஸ�க்� வ�ைக த�ம் ேகால்ெகாண்டா
�ல்தான் ேபான்ற �ற்றரசரக்ைள�ம் மற்�ம் பல
�க்�யஸ்தரக்ைள�ம் உபசரிக்கத் ேதைவயான
இடேமா அல்ல� கட�்டேமா இல்லாத�க் ��த்�
லண்டனி��ந்த நிரவ்ா�களிடம் �ைற�டட்னர.்
ேகாடை்டக்�ள் ெகௗன் �லரக்ள் �� �வா�க்�ம்
கட�்ட�ம் அைதெயாட�் மற்ற கட�்டங்க�ம் இ�ந்தன.
ஆனா�ம் அைவயா�ம் �யாபார வளரச்�் பற்�
�வா�க்�ம் இடங்களாகேவ இ�ந்ததால் இத்தைகய
நிகழ்ச�்கைள நடத்தத் த�ந்த இடமாக அைத அவரக்ள்
க�த�ல்ைல . ேம�ம் �யாபாரம் சம்பந்தப்படாத ஒ�
ேதாடட்இல்லத்ைத உ�வாக்கேவ அவரக்ள் ��ம்�னர.் 

நிரவ்ாகம் இவரக்ள� ம��க்� ஒப்�தல்
அளித்தா�ம் �டேவ �ம்பனி இத்�டட்த்ைத
நிைறேவற்ற அ�கப்ப�யான பணசெ்சல�
ெசய்யக்�டா� என எசச்ரிக்ைகைய�ம் ��த்த�.
அதனால் மதரா�ல் இ�ந்த நிரவ்ா�கள் ஒ� அழகான
கட�்டத்ைத �ைறந்த ெசல�ேலேய உ�வாக்�னர.்
இைத ெசய்� ��க்க, கம்பனி�ன் தய�ல் வாழ்ந்த
நா�ய �லர ் ெவவ்ேவ� வ�களில் ஒத்�ைழத்த�
��ப்�டத்தக்க�. இந்தப் ��ய ேதாடட்ம் அைமந்த
இடத்�ல்தான் தற்ேபா� ம�த்�வக்கல்�ரி�ம்,
ெபா�ம�த்�வமைன�ம் அைமந்�ள்ளன.
ந�க்கைரைய ஒட�் அைமந்த இந்த ேதாடட்ம்
பாரப்்பதற்� ரம்�யமாக இ�ந்த�. 



1686ஆம் ஆண்� மாஸ்டர ் �ல்�யம் ைகஃேபார�்
(Master William Gyfford) என்ற ஆ�னர,் இந்த ேதாடட்
�டை்ட தான்வ�க்�ம் இடமாக மாற்ற ��ம்�, அைத
நிைறேவற்ற�ம் ெசய்தார.் �ல்�யம் ைகஃேபார�் 27
வ�டங்க�க்� ேமலாக �ழக்கத்�ய நா�களி�ம்,
�மார ்27 வ�டங்கள் மதரா��ம் வ�த்தவர.் இத்தைகய
ெந�நாள் பணி�னால் அவர� உடல் நிைல ந��ற்ற�.
இதன் காரணமாகேவ இந்த ேதாடட்�ட�்ல் வ�க்க அவர்
�ரம்ானித்தார.் ேதாடட்ங்கள் எ���ல்லாமல்
ேகாடை்ட�ன் ைமயத்�ல் அைமந்த அ�வலகக்
கட�்டம் ஆ�னர ் வ�க்க உகந்ததாக இல்லாததா�ம்
மற்�ம் அங்� நடமா�ம் ஊ�யரக்ளின் �டட்�ம்
இைரசச்�ம் அவர� உடல்நிைலக்� ஊ�
�ைள�ப்பதாக க��யதா�ம் இந்தப் ��ய ேதாடட்
�ட�்ல் அவர ்தங்க ேவண்�ய �ழ்நிைல ஏற்படட்�. இந்த
இடமாற்றம் அவர� உடல் நிைல�ல் �ல
�ன்ேனற்றங்கைளக் ெகா�த்த�. ைகஃேபாரட் ் �ல
வ�டங்கள் அங்� தங்���ந்� ஒ� வ�யாய்
இங்�லாந்� ேபாய்ச ்ேசரந்்தார.் 

மதரா�ன் ஆ�னர ் ஒ�வர ் �தன்�தலாய்
ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்் ேகாடை்டக்� ெவளிேய அைமந்த ஒ�
தனி �ட�்ல் வ�த்த� ஒ� சரித்�ர �க்�யத்�வம்
வாய்ந்த நிகழ்ச�்யா�ம். �ன்னாளில் இந்த ேதாடட்த்�ல்
பல ெபா� நிகழ்ச�்கள் நடந்�, இைத அைமத்த�ன்
ேநாக்கத்ைத நிைற� ெசய்தன. உதாரணமாக
இரண்டாம் ேஜம்ஸ் இங்�லாந்�ல் அரச
பத�ேயற்றேபா� அைத ெகாண்டா�ம் �தத்�ல் பல
�ரம்மாண்டமான நிகழ்ச�்கள் இந்த ேதாடட்�ட�்ல்
நடந்ேத�ய�. அேதேபால் ஆன் இளவர� படட்த்�ற்�
வந்தேபா�ம் அைதக் ெகாண்டாட நகரத்�ன் அைனத்�
�க்�ய ஐேராப்�ய நபரக்ைள�ம் இங்� அைழத்� ஆன்
அர��ன் உடல் நலத்�ற்காக�ம் இங்�லாந்�ன்
நிரந்தர வளரச்�்க்காக�ம் �ராரத்்தைனகள் நடத்�,
கண்ணா�க் ேகாப்ைபகளில் ெசந்நிற ம�ைவ �ைவத்�
ம�ழ்ந்தனர.் ஆற்காட�்ன் இைளய நவாப் அவர ்தந்ைத



ெகாைல ெசய்யப்படட் �ன், படட்ேமற்ற ெபா��
அவ�க்� ஒ� �ரம்மாண்டமான ��ந்ைத அர� இந்தத்
ேதாடட்த்�ல்தான் நடத்�ய�. இந்த ேதாடட்த்ைத �க�ம்
ர�த்�, நன்� பராமரித்� அங்ேகேய தங்க ��ம்�ய
மற்ெறா� ஆ�னர ்�ட ்(Pit) என்பவர ்ஆவார.் 

1704இல் “�ட'்' ஆ�னராக இ�ந்த காலத்�ல்
வாழ்ந்த ஒ� ஆங்�ேலயர ்இந்த ேதாடட் �டை்டப் பற்�
ஒ� �ைவயான தகவைலத் தந்�ள்ளார.் 

"க�ம் அனல் காற்� ��ம் காலத்�ல் ஆ�னர ்இந்த
ேதாடட் �ட�்ல் தங்� தன்ைன ஆ�வாசப்ப�த்�க்
ெகாள்ள ��ம்�னார.் இதன் காரணமாகேவ ஒ�
ெவற்�டத்ைத இப்ப� ஒ� அழகான ேதாடட்மாக
மாற்�யைமத்தார.் ேதாடட்த்�ல் பல்ேவ� இடங்களில்
அழ�ய கைல �டப்ம் ��ந்த வாசல்கைள அைமத்�
நீந்�ம் �ன்க�ம் �தக்�ம் மலரக்�ம் உள்ள அழ�ய
தடாகங்கைள உ�வாக்�னார.் பட�் �ரித்தாற்ேபால்
காணப்ப�ம் பசை்சப் �ல்ெவளிகைள உ�வாக்�,
ஆங்காங்ேக கைலயழ� த�ம்�ம் ப�ைமகைள ைவத்�
அழ�ப�த்�னார.் மஞ்சள் எ��சை்ச�ம் க�ப்�
மற்�ம் பசை்ச நிற �ராடை்சக�ம் ஆங்காங்ேக ேதாட்
டத்�ற்� அழைக ஊட�்ன. இைத பைடத்� பராமரிக்க
அவரக்ள் ெசல�டட் ெதாைகைய அர� ஒ� ெபா�ட்
டாகேவ நிைனக்க�ல்ைல .'' 

இதற்�ப் �ற� வந்த ஆ�னரக்ள் அவரக்ள�
��ப்ப�ற் ேகற்ப ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்் ேகாடை்ட�ேலா
அல்ல� ேதாடட் �ட�்ேலா தங்கலாம் என்ற நைட�ைற
உ�வா�ற்�. ஆனா�ம் ஒ� காலத்�ல் ஆ�னரக்ள்
�ண்�ம் ேகாடை்டக் �ள்ேளேய வ�க்க ேவண்�ய ஒ�
நிரப்ந்தம் ஏற்படட்�. �ெரஞ்�ப் பைடகள் மதராைஸ
�ற்�ைக�டட்ேத இதற்�க் காரணம். அவரக்ள் இந்த
ேதாடட்�டை்ட ஆ�தத் தள வாடமாக பயன்ப�த்�னர.்
�ெரஞ்�ப்பைடகள் �ற்�ைக�ல் ெவற்� ெபற்ற �ன்
இந்த ேதாடட்�� அ�க்கப்படட்�. �ன்னாளில்
ஆங்�ேலயரக்ள் தங்கைளத் தாக்�ம்ெபா�� இந்த



இடேம அவரக்�க்� ஆ�தக் �டங்காகப் பயன்ப�ம்
என்ற பயேம அதற்�க் காரணம். 

மதராஸ் �ண்�ம் ஆங்�ேலயர ்வசம் வந்த சமயம்
ேதாடட்�� காணாமல் ேபா��ந்த�. எனேவ
�ன்னாளில் சாண்டரஸ்் (Saunders) ஆ�னராகப்
பத�ேயற்றேபா� அவர ்ேகாடை்டக்�ள் இ�ந்த பைழய
அ�வலக �ட�்ேலேய தங்க ேநரந்்த�. ம�ல்�வரக்ளால்
�ழப்படட் இந்த �� ஆ�ன�க்�
��ப்�யளிக்க�ல்ைல. ேம�ம் �ன்னாள் ஆ�னரக்ள்
அ�ப�த்த �தந்�ரமான காற்ைற�ம் ராஜ�கத்ைத�ம்
அவர ் அைடய ��ம்�னார.் எனேவ ேசப்பாக்கத்�ல்
தனியார ்வச��ந்த ஒ� ேதாடட்�டை்ட அர� ஆ�னர்
சாண்டரஸ்்காக வாடைகக்� எ�த்த�. அந்த ��,
ெவள்ைளயர ் நகரத்�ல் �ரபலமா��ந்த ஒ�
ேபாரச்�்��ய வணிகரின் மைற�க்��ன் அ�ல் வ�த்த
அவர� �தைவ மைன� ��ம� ெம�ேராஸ� (Mrs.
Madeiros)க்� ெசாந்தமானதா�ம். ஆ�னர ் சாண்டரஸ்்
வ�க்கத் த�ந்தவா� அந்த �ட�்ல் �ல அ�ர�
மாற்றங்க�ம் �ரிவாக்க�ம் ெசய்யப்படட்ன. 

ஆ�னர ் சாண்டரஸ்் வ�க்கத் ெதாடங்�ய ஒ�
வ�ட காலத்�ற்�ள், கணவைன இழந்த �தைவ
ெம�ேரா�ட��ந்� அந்த �டை்ட �ம்பனி �ைல
ெகா�த்� வாங்�ய�. ஆ�னர ் அந்த �ட�்ல், தான்
வ�க்க ேவண்� வந்த கடட்ாயம் பற்� �க�ம்
ஜாக்�ரைதயாக ஒ� ஆவணத்�ல் �ழ் கண்டவா�
�ளக்� உள்ளார.் 

"�ம்பனி�ன் ஆ�னரக்ள் ேகாடை்டைய�ட�்
ெவளிேய வந்� ஓய்� எ�க்க ஒ� மாளிைக
ேதைவப்படட்தா�ம், �தைவயான ெம�ேராஸ்
ேசப்பாக்���ந்த அந்த �டை்ட கம்பனிக்� �ற்க
ஒப்�க் ெகாண்டதா�ம், மதரா�ன் �க்�யமான
ப��யான சாந்ேதாம் சாைல�ல் அைமந்த இந்த �டை்ட
3500 பேகாடாக்� (�மார ் 12,250/ �பாய்)
�ற்கப்படட்தா�ம், பைழய ேதாடட்�� �ெரஞ்�ப்



பைடகளால் அ�க்கப்படட்தா�ம் ��ம� ெம�ேராஸ்
��ய �ைல �க�ம் ம�வாக இ�ந்ததா�ம் அ�
வாங்கப் படட்�." அந்த �� தற்ேபா� அர� இல்லமாக
ெசயல்பட�் வ��ற�. 

�ம்பனி எந்த�தமான �யாபாரமானா�ம் அ�ல்
ஒ� லாபத்ைதேய எ�ரப்ாரத்்ததால் ஆ�னர ்சாண்டரஸ்்
அந்தத் ேதாடட் �டை்ட �ைலெகா�த்� வாங்�ய�
�றப்பான ெசயல் என்� நம்�னார.் ஏெனனில் �ல
வ�டங்க�க்�ப் �ற� �ரிவாக்க�ம் மாற்றங்க�ம்
ெசய்யப்படட் அந்த �ட�்ன் அன்ைறய ம�ப்� வாங்�ய
�ைலைய �ட நான்� மடங்காக உயரந்்��ந்த�. அர�
�� வாங்�ய�தம் பற்� பல தகவல்கள் இங்�
பரிமாறப்படட்ா�ம் இனிவ�ம் பக்கங்களில் அங்�
நிகழ்ந்த அர� சாரந்்த சரித்�ர சம்பவங்கைள சற்�
ஆராய்ேவாம். 

இரண்டாம் �ைறயாக ேகப்டன் லா��ன்
தைலைம�ல் �ெரஞ்�ப் பைடகள் மதரா�ன்
ேதாடட்�டை்ட �ற்�ைக�ட�் அ� ெவற்� ெபறாததால்
ஆத்�ரம் ெகாண்� அந்த �டை்ட பலத்த ேசதத்�க்�
உள்ளாக்�னாரக்ள். இரண்� வ�டங்க�க்�ப் �ற�
ஆங்�ேலயரக்�க்� �ெரஞ்�ப்பைட கைள ப�வாங்க
ஒ� சந்தரப்்பம் �ைடத்த�. ேபாரில் பாண்�சே்சரிைய
ைகப்பற்� ேகப்டன் லா�ைய ைக� ெசய்தனர.்
அத்�டன் அவைன இங்�லாந்�ற்� அ�ப்ப
ேதைவயான கப்பல் வ�ம்வைர மதராஸ் ேதாடட்�ட�்ல்
�ைற ைவத்தனர.் �ெரஞ்�க்காரரக்ளால்
பாழ்ப�த்தப்பட�் ப�� பாரக்்கப்படாமேல இ�ந்த
அந்த ேதாடட்�ட�்ல் லா�யால் அ�க்கப்படாமல்
��பட�்�ந்த ஒ� பாழைடந்த அைற�ல் அவன்
அைடக்கப்படட்ான். 

�ல வ�டங்க�க்�ப் �ற� ஒ� ��ய
��ைரப்பைடக்�த் தைலைம தாங்� ைம�ரின் �ப்�
�ல்தான் மதரா�ன் �� ��ெரனப் பைடெய�த்த
ேபா� ேதாடட்�டை்டச ் �ற்� ��ந்த பாைதகைள�ம்,



பைடகள் வ�ம் வ��ல் இ�ம�ங்����ந்த
�ராமங்கைள�ம் �ைறயா�னான். அப்ேபாைதய
ஆ�னர ் ேபார�்ய�ம், (Bourchier) அவர� க�ன்�ல்
உ�ப்�னரக்�ம் அந்தப் பைடெய�ப்�ன்ேபா�
ேதாடட்�ட�்ல் வ�த்� வந்தாரக்ள். �க சாமரத்்�யமாக
அந்த இடத்���ந்� �வம் ந��ல் மைறத்�
ைவக்கப்பட�்�ந்த ஒ� பட�ன் �லம் அவரக்ள்
தப்���க்கா�டட்ால் அேநகமாக �ப்��ன்
பைடகளால் ைக� ெசய்யப்பட�்�ப்பாரக்ள், என்� ஒ�
தகவல் ���ற�. 

ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்் ேகாடை்ட�ல் பத����ந்த பல
ஆ�னரக்ள் அர� �ட�்ேலேய இறந்�
ேபா��க்�றாரக்ள். ஆ�னர ் �காட ் (Pigot) அந்த
இடத்�ல்தான் இறந்தார.் இ� ��த்� இதற்� �ந்�ய
அத்�யாயத்�ல் �வரித்தப� தன� சக க�ன்�ல்
உ�ப்�னரக்�டன் சண்ைட�டட்தால் ஆ�னர ் �காட்
அவரக்ளாேலேய ைக� ெசய்யப்பட�் அந்த ேதாடட்
�ட�்ேலேய ைக�யாய் அைடக்கப்பட�் இ���ல்
இறந்�ம் ேபானார.் 

அந்த ேதாடட்�� இன்� நாம் கா�ம் அர�
இல்லாமாக மா�ய� எப்ப� என்பைத காண்ேபாம். 

�ர�த்�ெபற்ற ராபரட் ் க்ைள�ன் (Robert Clive)
மகனான க்ைளவ் �ர� இந்�யா�ல் மதரா�ன்
ஆ�னராக பத� ஏற்க 1798இல் அ�ப்பப்படட்ான்.
அவன் பத� ஏற்ற 6 மாதத்�ற்�ள்ளாகேவ ைம�ரின்
�� பைடெய�த்தான். அந்த ேபாரில் மா�ரன்
�ப்��ல்தான் �க�ம் பரிதாபகரமாக உ�ரிழந்தான்.
அதன் �ன் மதரா�ல் அைம� நில�ய ஐந்� வ�ட
க்ைளவ் �ர��ன் ஆட�் காலத்�ல் பல
�ர�்�த்தங்கைள அவன் ேமற்ெகாண்டான். �க்�யமாக
ேதாடட்�� நன்� பராமரிக்கப்படேவண்�ம் எனத்
�ரம்ானித்தான். ஒ� அர� ஆவணத்�ல் தான்
ேதாடட்�ட�்ல் தங்���ந்த ேபா� தா�ம் தன்
��ம்ப�ம் ெசௗகரியமாக வாழ அ� த��யற்ற தாக



இ�ந்ததா�ம், பல ெபா� நிகழ்ச�்கைள அங்�
�றப்பாக நடத்த ��யாததா�ம் தன் ��ப்பப்ப� அைத
�ரி வாக்க�ம் மாற்ற�ம் ெசய்ய ேவண்�ய�ன்
அவ�யம் பற்� ��ப்�ட�்�ந்தான். 

�மார ்3 லடச் �பாய் ெசல�ல் 1801ல் ேதாடட்�டை்ட
க்ைளவ் �ர� ��ப்�த்� அர� இல்லமாக மாற்�னான்.
ேம�ம் �மார ் 2.5 லடச் �பாய் ெசல�ல் இரண்�
வ�டங்க�க்�ப் �ற� அ�ல் ஒ� அழ� ��ந்த ெபரிய
நிகழ்ச�்க் �டத்ைதக் கட�்னான். அந்த �டம்
ம�ப்��க்க �க்�யஸ்தரக்�க்� ��ந்தளித்�
உபசரிக்க�ம், பல ஆடம்பர �ழாக்கைள நடத்த�ம்
ேதைவயான ஒ� அைறயாய் (Banqueting Hall)
உ�ெவ�த்த�. �ப்��ன் தைல நகரான
�ரங்கப்பட�்னத்�ன் �ழ்ச�்ையக் ெகாண்டாட க்ைளவ்
�ர� இந்த அைறையத் தான் ேதரந்்ெத�த்தான். 

தன� தந்ைத ராபரட் ்க்ைள�ன் �கழ் ெபற்ற ப்ளா�
�த்தத்ைத�ம், �ரங்கப்பட�்னத்�ல் தான் அைடந்த
ெவற்�ைய�ம் நிைன���ம் வைக�ல், அந்த
�ரமாண்டமான அைற�ன் ேமல் �தானத்ைத அழகான
கைல நயம் ��ந்த �டப்மான ேவைலப்பா�க�டன்
ஒ� நிைன�ச ்�ன்னம் ேபால் அைமத்தான். 

இங்�லாந்���ந்த நிரவ்ா�கள் இந்த
�ரிவாக்கத்�ற்�ம் மாற்றங்க�க்�ம் ெசய்யப்படட்
ெசல� ேதைவயற்ற� என கண்�த்தேபா�, அன்ைறய
�ழ்நிைல�ல் ��தாய் இடம் வாங்� ஒ� இல்லத்ைதக்
கட�்வைத�ட இ�க்�ன்ற இடத்ைத �ரிவாக்�
��ப்�க்�ம் ெசல� நியாயமானேத என்� சமாதானம்
��ய க்ைளவ் �ர�, அர� பணத்ைத வாரி இைறக்க�ம்
தாராளமாக ெசல� ெசய்ய�ம் ஒ� ேபா�ம் �சச்ம்
காட�்ய�ல்ைல . 

ஆ�னரக்ள் தங்�வதற்� ஏ�வாக இரண்டாவ�
அர� இல்லத்ைத �ண்��ல் நிரம்ாணித்தான். நாற்ப�
ஆண்�க�க்�ப் �ற� அதாவ� 19ஆம் �ற்றாண்�ன்



இைட காலத்�ல் இந்த �ண்� மாளிைக ஆ�னர்
எல்�ன்ஸ்ட ன் �ர�வால் �ண்�ம் �ரிவாக்கப்பட�்
��ப்�க்கப்படட்�. ஒ� ெபரிய நிலப்பரப்�ல் அைமந்த
அழ��� �ண்� மாளிைக�ல்தான் இனி வரப் ேபா�ம்
ஆ�னரக்ள் தங்க ேவண்�ம் என�ம், பழய அர�
இல்லமான ேதாடட் �ட�்ல் அர� அ�வலகங்கள்
ெசயல்பட ேவண்�ம் என�ம் ��க்கப்படட்�. 

அர� இல்லம் என்ற�டன், ஆங்�ேலயர ் ஆட�்�ல்
நடந்த �ரம்மாண்டமான ��ந்�க�ம்,
ேகளிக்ைகக�ம், �ழாக்க�ம், ேமற்கத்�ய
இைசக்ேகற்ப ஆ�ம் ெபண்�ம் �� ஆ�ய
நடனங்க�ம், ம�ேபாைத தைலக்ேக�ய நபரக்ளின்
�சச்ல்க�ம்தான் ெப�ம்பாேலாரின் நிைன�க்� வ�ம்.
ஆனால் அைதேய சரித்�ர பாரை்வ�டன் ேநாக்�னால்
அந்த இல்லத்�ன் �க்�யத்�வத்ைத �ரிந்� ெகாள்ள
���ம். இந்த இடத்�ல்தான் ஒ� காலத்�ல்
ேபாரச்�்��யரக்ள் வாழ்ந்தாரக்ள், �ழ்ந்தாரக்ள்.
இங்�தான் �ெரஞ்�ப் பைடகளின் பயனற்ற
�ற்�ைக�ன் ேபா� இைட�டாத �ப்பாக்�ச ் சத்தம்
ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்் ேகாடை்ட�ன் �வரக்ளில்
எ�ெரா�த்த�. இங்�தான் �ெரஞ்�ப் பைடத்தளப�
லா� சகல ெசௗகரியங்க�ட�ம் வாழ்ந்� �ன்னர்
�ைறப்��க்கப்பட�் ஐேராப்பா�க்� அ�ப்பப்படட்ான்.
ஆனா�ம் இ���ல் அவன் ெசாந்த ஊரான பாரி�ல்,
மதராைஸ ைகப்பற்றத் தவ�ய காரணத்�ற்காக மரண
தண்டைன ெபற்றான். இங்�தான் ெசப்டம்பர ் மாத
�ளிரக்ால இர� ேநரத்�ல் �ப்� �ல்தானின்
��ைரப்பைட �ரரக்ள் �ைல�யரந்்த ஆபரணங்கள்
மற்�ம் கைலப் ெபா�ள்கைளத் ேத�த் ேத�
அைலந்தாரக்ள். இங்�தான் ஆங்�ேலய ஆ�னர ்ஒ�வர்
இறக்�ம்வைர ைக�யாய் �ைற���ந்தார.் 



மதராஸு� வ�க�கட�� 
இன்� மதராஸ் ஒ� �கழ்ெபற்ற �க்�ய �ைற�க

நகரமாக �ளங்கத் ெதாடங்��ள்ள�. ஆனா�ம் �மார்
40 ஆண்�க�க்� �ன் இந் நகரத்�க்� ஒ� சரியான
�ைற�கம் இல்லாததால் இங்�வ�ம்
வணிகக்கப்பல்க�ம் பயணிகள் கப்பல்க�ம்
ந�க்கட�ல் நங்�ரம் பாய்ச�் நிற்க ேவண்�ய நிைல.
அந்நாளில் பயணிக�ம், சரக்�க�ம் ந�க்கட�ல்
நின்��ந்த கப்பல்களி��ந்� �� பட�கள் �லம்
கைரக்� வரேவண்���ந்த�. வங்கக் கட�ல்
ெதாடரந்்� �� வந்த உயரமான அைலகளின்
�ற்றத்தால் கைரக்� வந்� ேசர அந்த �� பட�கள்
��ந்த �ரமத்ைத�ம் அபாயத்ைத�ம் சந்�க்க
ேவண்���ந்த�. 

மதராஸ் க�ன்�ல் உ�ப்�னரக்ளில் �த்தவரான வாரன்
ேஹஸ்�ங்ஸ் ெபா�ப் பணித்�ைறக்�ப்
ெபா�ப்ேபற்��ந்தேபா� கப்ப���ந்� ��பட�கள்
கைரக்� வந்� ேசர ஏ�வாக கட�ல் ஒ� ேமைடப்பாைத
அைமக்�மா� நிரவ்ாகத்�ற்� �ண்ணப்�த்��ந்தார.்
பல காலகடட்ங்களில் பல ெபா�யாளரக்ள் வாரன்
ேஹஸ்�ங்�ன் ��ப்பப்ப� கட�ல் ஒ� ேமைடப்பாைத
அைமக்க �யன்�ம் அ� 19ஆம் �ற்றாண்�ன்
இ��வைர ெசயலாக்கப்பட�ல்ைல. கைட�யாக ஒ�
ேமைட அைமந்த�. ஆனால் ேஹஸ்�ங்ஸ் ��யப� அ�
கற்களால் அைமக்கப்படட் ஒ� பாைதயல்ல. மரத்தா�ம்,
இ�ம்பா�ம் கடட்ப்படட் ேமைடயா�ம். அ�
பயணிகைள�ம் வணிகச ் சரக்�கைள�ம் எல்லாப்
ப�வ நிைலகளி�ம் ஏற்� இறக்க ெசௗகரியமாக
இ�ந்த�. 1881இல் ேகாைட�ல் இந்த ேமைடைய
அ�த்தளமாக ைவத்� ஒ� ��ய �ைற�கம்
உ�வா�ய�. ஆனா�ம் அதற்காக அவரக்ள் அைடந்த
ம�ழ்ச�் ெசாற்ப நாடக்ேள நிைலத்த�. அந்த ஆண்�ன்
மைழ காலத்�ல் மதராைஸத் தாக்�ய ஒ� �யல் அந்த
��ய �ைற�கத்ைத �ன்னா�ன்ன ப�த்��டட்�. 15



வ�டங்க�க்�ப் �ற� ��ய �டட்த்ேதா� �ண்�ம்
�ைற�கம் ��ப்�க்கப்படட்�. ஆனா�ம் ெப�ம்
�யைல எ�ரப்்பாரத்்த காலங்களில் அைல�ன் �ற்றம்
அந்தத் �ைற�கத்ைதத் தாக்கக் ��ம் என்�ணரந்்�
கப்பல்கள் ந�க் கட�ேலேய தங்�வ� பத்�ரமானதாக
க�தப்படட்�. அதனால் எசச்ரிக்ைகக�ம் �டப்படட்ன.
�ல வ�டங்களில் பல்ேவ� ��ய உத்�களால் மதராஸ்
�ைற�கம் பலப்ப�த்தப்பட, கப்பல் வணிகத்�ற்�
இந்த �ைற�கம் �க�ம் வச�யானதாக
மாற்றப்படட்�. சரக்�கைள ஏற்� இறக்க மற்�ம்
பயணிகள் ஏ� இறங்க வச�யாக �ைற�க
ேமைடய�ேக கப்பல்கள் நி�த்தப்படட்�ம், ெமல்ல
ெமல்ல கடல் வாணிபம் அ�கரிக்க ெதாடங்�ய�.
இ�ப்��ம் ஒ� �ல வ�டங்க�க்�ப் �ற� மதராஸ்
�ைற�க �வரக்ள் �யலால் பா�க்கப்படட்தால்,
ெதாடரந்்� அைத கண்காணிக்�ம் ெபா�ப்�ம்
வளரந்்த�. 

இன்� மதராஸ் ஒ� �க�க்�ய �ைற�க நகரம்.
கடல் வாணிபத்ைதேய நம்� வாழ்பவரக்�க்� அ� ஒ�
�க்�ய �ைற�க நகரமாக �ளங்�னா�ம்
மற்றவரக்�க்� அ� கடைல ஒட�் அைமந்த ஒ� நகரம்
என்பைதத் த�ர ேவ� �க்�யத்�வம் ஏ��ல்ைல.
மதரா���ந்த ெப�ம்பாலான மக்கள் கடல் தங்கள்
அ��ல் இ�ப்பைத ெபரிதாக உணரவ்ேத �ல்ைல.
இ�ப்��ம், வளர�்ைற நாடக்ளில் பலத்த அைலகளின்
ஓைச�ம் இர� ேநரங்களில் ஏற்ப�ம் க�ம்�ளிர்
காற்�ேம அவரக்�க்�க் கடைல நிைன�ட�்ய�.
மதரா�ன் ெப�ம்பாலான மக்கள் வ�க்�ம் இடங்கள்
கட�ன் அ�ேக இல்லாத�ம் இதற்� ஒ� காரணம்.
�ைற�கத்�ன் ெதற்� பக்கத்�ல் கடட்ப்படட் �வர்
கட�ன் �ற்றத்ைத ஒ�வா� தணிக்கப் பயன்படட்�.
கடற்கைரசச்ாைல என அைழக்கப்படட் சாைல கடைல
�ட�் ெவ� �ரம் �ல�ேய இ�ந்த�. அந்த
சாைல���ந்த ��களின் ேமல் தளத்�ல் ெசன்�
பாரத்்தால் மட�்ேம கட�ன் அைலகைளக் காண



���ம். ெதன்�றம் அைமந்��ந்த �ரமாண்டமான
"ெமரினாசாைல'' அதன் �க்�யத்�வத்ைத இழந்�
வந்த�. அங்��ந்த கடல் ப�� நீள அகலத்�ல் ெவ�ம்
உலரந்்த மண்களால் ஆன மணற்பரப்�டன் நீல நிற
ரிப்பன் இைணக்கப்படட்� ேபால் காட�்யளித்த�.
ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக கடல் நிலத்ைத �ட�்
�ல�யேத இதற்� காரணமா�ம். 

ஆரம்ப நாடக்ளில் மதராஸ் ஒ� கடல் சாரந்்த
நகரமாகேவ இ�ந்த�. ெவள்ைளயர ் மற்�ம் க�ப்பர்
நகரங்கள் கடைல ஒட�்ேய அைமந்��ந்தன.
�ம்பனி�ன் கப்பல்கள் அங்� வந்� ேபா�ம் காட�்கள்
காண்பதற்� ரம்�யமாக இ�ந்தன. �ைரகள் த�ம்�ம்
அைலகளில் பட�கள் கடல்வா�ல்வைர வ�ம்ெபா��
ேகாடை்டச ் �வற்�ல் அைலகள் கடல்நீைர வாரி
இைறக்�ம். கைர�ல் வந்�றங்�ம் �ணி�டை்டகள்
அணி, அணியாக கடல்வா�ல் வ�ேய ேகாடை்டக்�ள்
இ�ந்த �டங்�ற்� எ�த்�ச ் ெசல்லப்படட்ன. �வக்க
காலத்�ல் �ம்பனியார ்அவரக்ள� வணிகத்�ற்� �தல்
தர கப்பல்கைளேய உபேயாகப்ப�த்� வந்தனர.்
�ன்னாளில் ேபாரச்�்��யர ்மற்�ம் டச�்க்காரரக்�டன்
அ�க்க� ஏற்படட் ேபாரினால், �ம்பனி இங்�லாந்�
அர�ன் அ�ம� ேயா� அந்தக் கப்பல்களிேலேய
ஆ�தங்கைளப் ெபா�த்� ரா�வ �ரரக்ைளக் ெகாண்ட
கப்பல்களாக அவற்ைற மாற்�, ேதைவப்படட்ால்
சண்ைட�ட�ம் வச�யாக அவற்ைற அைமத்தனர.் 

இங்�லாந்���ந்� இந்�யா�ற்� நன்னம்�க்ைக
�ைன வ�ேய கப்பல்கள் பயணித்தால் பயணம் �மார்
�ன்� நான்� மாதங்கேளா, அதற்� ேமலாகேவா
நீ�க்�ம். இைளஞர ் ராபரட் ் க்ைளவ் �ம்பனி�ல்
எ�த்தராகப் பணியாற்ற இந்�யா�க்� பயணித்தேபா�
பலத்த எ�ரக்ாற்� தாக்�யதால் கப்பல் தைலவன்
"அடல்ாண்�க் கட�ல் கப்பைல ெச�த்� ெதன்
அெமரிக்க �ைற�கத்�ல் ெவ� நாடக்ள் தங்�யதால்
ராபரட் ் க்ைளவ் சரளமாக ஸ்பானிஷ் ெமா��ல் ேப�ம்



வல்லைம ெபற்றான். அவன் இங்�லாந்���ந்�
�றப்படட் ஒ� வ�ட காலத்�ற்�ப் �ற�தான் மதரா�ன்
கைரைய அைடந்தான் என்ப� ெசய்�. 

�ம்ெபனி�ல் ஊ�யம் ெபற்� ம�ப்��க்க
ஊ�யனாக ேவண்�ம் என்ற எண்ணத்�ல்
இங்�லாந்���ந்� மதரா�ற்� �றப்ப�ம்
ஒவ்ெவா�வ�ம், கடற் பயணத்�ல் இயற்ைகயால்
ஏற்ப�ம் அபாயங்கைள த�ர வ��ேலற்ப�ம் கடற்
சண்ைடகளில் ைகதா� பாண்�சே்சரிக்ேகா, படா�யா
(Batavia)�ற்ேகா ெசன்� �ைறவாசம்
அ�ப�த்த��ண்�. 

அதனால் இ�ேபான்ற பயணங்கள் பல கப்பல்கள்
அடங்�ய ஒ� ��வாக, பய�ன்��ம் பா�காப்பாக�ம்
ஒ�வ�க்ெகா�வர ் உத�யாக�ம் இ�க்�மா�
அைமக்கப்படட்ன. அம்மா�ரி பயணங்களில் ஒ�
வ�யாக மதரா�ல் வந்� இறங்�ய பயணிகள் தங்கள்
பயணம் நல்ல �ைற�ல் அைமந்த� ��த்� பாராட�்க்
ெகாள்வாரக்ள். 

ெந�ந்�ரத்�ல் இ�ந்� ஒ� ��ய �ம்பனி கப்பல்
கைரேநாக்� வந்தால் ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்் ேகாடை்ட�ல்
உள்ள மக்களின் ஆரவ்ம் அ�கரிக்க, அைனவ�ம்
கப்ப�ன் வரைவ எ�ரே்நாக்�க் காத்��ப்பாரக்ள்.
அந்நாளில் ெதாைலேப�ேயா அல்ல� தகவல் ெதாடர�்
சாதனங்கேளா இல்லாத தால் கப்ப�ன் வர� ��த்�
எந்த�த �ன்ன��ப்�ம் இ�க்கா�. ெதாைல�ரத்�ல்
கப்ப�ன் உயரந்்த ெகா�க் கம்பத்�ல் ெகா� பரப்பைத
பாரப்்பதன் �லம்தான் மக்கள் கப்ப�ன் வரைவ அ�ய
���ம். �ம்பனி�ன் கப்பல்ெகா� ெவள்ைள நிற
�ன்னணி�ல் ஏ� �வப்� நிற ேநரே்கா�கைளக்
ெகாண்�, ேமற்ப���ன் ஓரத்�ல் ெச�ன்ட ் ஜார�்ன்
�ன்னமான ��ைவ ெபா�க்கப்பட�்�க்�ம். கப்ப�ன்
வ�ைகைய ஒட�் �ப்பாக்�ச ் சத்தம் எ�ப்பப்ப�ம்.
வழக்கமாக ��ப்�டட் �ழ்�ைசகாற்� ��ம்
ப�வகாலத்�ல் �ம்பனி கப்பல்கள் பயணிகேளா�ம்



வாணிபப் ெபா�ள்கேளா�ம் வந்� ேச�ம் என மக்கள்
எ�ரப்ாரத்்தாரக்ள். கப்பல் வ�ம் காலங்களில்
ேகாடை்ட�ல் உள்ள ெகா�மரக் காவலாளி �க
கவனத்�டன் ெசயல்பட ேவண்�ய� அவ�யமா�ம்.
�ம்பனி கப்ப�ன் வ�ைக பற்� தகவல்கள்
�ைடத்த�டன் ெவள்ைளநகரத் ெத�க்களில் பரபரப்�ம்
ஒ� ��ய உற்சாக�ம் ஏற்பட, கப்பல் கைரைய ெந�ங்க
ெந�ங்க மக்களின் அந்த உணர�் உசச்க்கடட்த்ைத
அைட�ம். கப்பல் கைரையத் ெதாட�் நங்�ர�டட் �ன்
கப்ப�ன் தைலவன் தைர���க்�ம் �ம்பனி
பணியாடக்�டன் வணக்கங்கைளப் பரிமா�க்
ெகாள்�ம் வைர அந்தப் பரபரப்� நீ�த்��க்�ம். அந்த
பரபரப்�க்�ம் உற்சாகத்�ற்�ம் காரணங்கள் இல்லாமல்
இல்ைல. மாதக்கணக்�ல் தங்கள் உற�னரக்ளிட��ந்�
தகவல்கள் ஏ�ம் �ைடக்காததால் இந்தக் கப்ப�லாவ�
க�தங்கள் வராதா என்ற ஏக்கேம அந்த பரப்பரப்�ற்�
காரணமா�ம். 

தனிநபரக்ளின் க�தங்களில் உற�னரக்ளின்
�க�க்கங்கள் ��த்த தகவல்க�ம், �ம்பனி�ன்
அ�வலக க�தங்களில் ��தாய் பணி�ல்
நிய�க்கப்படட்வரக்ளின் ெபயரக்�ம் மற்�ம்
உத்�ேயாக உயர�்டன் �ல தண்டைனகள் ��த்த
தகவல்க�ம், �டேவ �யாபார சம்பந்தமான
�ஷயங்க�ம் இடம் ெபற்��க்�ம். �ம்பனி ெசய்�க்
க�தங்க�ம் பல ��ய தகவல்கைள ஏந்� வ�ம்.
அந்நாளில் �னசரி ெசய்�ப் பத்�ரிைககள் இல்லாதேத
இதற்� காரணம். இந்த ெசய்�க் க�தங்களில்
இங்�லாந்�, ஐேராப்பா மற்�ம் தைலநகர ் லண்டனில்
நடந்த ெபா� �ஷயங்கள் இடம் ெபற்��க்�ம். இந்த
ெசய்�கள் எ�வாக இ�ந்தா�ம் அைவயா�ம் காலம்
கடந்த ெசய்�கேளயா�ம். இரண்டாம் ேஜம்ஸ்
இங்�லாந்�ன் அரச பத�ைய �ட�்க்ெகா�த்�
�ரான்�க்� ெசன்� �டட்ான். அதன் காரணமாக
�ல்�யம் மற்�ம் ேமரி அரியைண ஏ�ய 12
மாதங்க�க்�ப் �ற�ம் மதராஸ்வாழ் மக்கள்



இரண்டாம் ேஜம்�ன் ேமல் தங்க�க்��ந்த
��வாசத்தால் 'ேஜம்ஸ் மன்னர ் வாழ்க" என்�
ேகாஷ�ட�் ெகாண்��ந்தாரக்ள். �ற� ஒ�நாள்
மதராஸ் �ம்பனி�ல் பணியாற்�ய மக்கள் காலம்
கடந்த இந்த ெசய்�ையக் ேகட�் அ�ரச்�்�ற்றாரக்ள். 

�ைற�கம் வந்தைடந்த கப்பைலச ் �ற்� கட�்
மரங்க�ம் ��ய பட�க�ம் வழக்கமான மரியாைதகள்
ெசய்த �ற� கப்பல் தைலவைன�ம் மற்ற
பயணிகைள�ம் ��பட�கள் �லம் கைரக்� அைழத்�
வ�வாரக்ள். அங்� ஆ�ன�ம் மற்ற க�ன்�ல்
உ�ப்�னரக்�ம் தங்க�ைடய பத�க்�த் தக்கவா�
�ரஉ்ைட அணிந்� நின்� அவரக்ைள வரேவற்க
ேகாடை்ட�ன் ''கடல் வா�ைல'' ஒட�்��ந்த
கடற்கைர�ல் காத்��ப்பாரக்ள். கைரக்� வந்த
பயணிகளில் �லர ் ��ய எ�த்தர ் ப�ற்� பணி�ல்
பணியாற்�ேவா�ம், ேபார ் காலத்�ல் சண்ைட��ம்
பைட �ரரக்�ம் இ�ந்��க்கக் ��ம். அல்ல� �ல
�த்த ஊ�யரக்ள் தங்கள் ���ைறைய இங்�லாந்�ல்
க�த்��ட�் �ண்�ம் பணியாற்ற வந்தவரக்ளாக�ம்
இ�க்கலாம். ேம�ம் �ல ெபண்பயணிகள் இங்��க்�ம்
ஊ�யரக்ளின் மைன�மாரக்ேளா அல்ல� கணவ�டன்
வந்தவரக்ேளா அல்ல� கணவைன நா� வந்தவரக்ேளா
ஆவாரக்ள். ேவ� �ல ெபண்கள் தங்கள� ெபற்ேறார்
மற்�ம் நிரவ்ா�களின் அ�ம��டேனா அல்ல�
தன்னிசை்சயாகேவா தனக்� நிைலயான ஒ�
வாழ்க்ைகத் �ைணையத்ேத� வந்தவரக்ளாக�ம்
இ�க்கலாம். ��ய பட�கள் கைரைய ெந�ங்க ெந�ங்க
�ற்ற �� அைலகளால் ஏற்படட் அ�ர�்கைளக் கண்�
அ�ல் பயணிக்�ம் ெபண்களின் பயம் கலந்த �க்�ரல்
எ�ந்த வண்ணம் இ�க்�ம். கடல் அைல�ன் �ற்றத்தால்
பட�கள் ேம�ம் ��மாக ஊஞ்சலா�ம் ேபா�
இத்தைகய �க்�ரல் எ�வ� சகஜேம. அந்த அ�பவம்
மகத்தான�. ஆனா�ம் அ� ெசாற்ப ேநரத்�ேலேய
அடங்���ம். ஏெனனில் �ல கடல் த�ப்�க�க்�ப்
�ற� இந்தப் பட�கள் ஒ� அைம�யான, ஆழமற்ற



தைரப்ப��ைய அைடந்���ம். கைரக்�வந்த இந்தப்
பட� கைள பலம் �க்க, அைர நிரவ்ாண ��யாடக்ள்
ேவகமாகச ் ெசன்� ��த்� இ�த்� நி�த்�க்
ெகாள்வாரக்ள். இல்ைலெயனில் அந்தப்பட�கள்
��ம்�ம் அைலகளின் ஓடட்த்�ற்ேகற்ப �ண்�ம்
கட�க்�ள் ெசன்� ��ம். அ�த்த அைல கைரைய
ேநாக்� வ�ம்ெபா�� மட�்ேம அந்தப் பட�கள்
இவரக்ள� பா�காப்�ல் கைரக்� வந்� ேச�ம்.
இப்ப�யாக பயணித்� அ���க்�ம் பயணிகள்
கைர�ல் வந்� இறங்�வாரக்ள். 

வழக்கமான வணக்கங்கைள பரிமா�ய �ன்
ஆ�னர ் இவரக்ைள ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்் ேகாடை்டக்�
அைழத்�ச ்ெசன்� அங்� இவரக்�க்காக காத்��க்�ம்
��ந்�க் �டத்�ற்� அைழத்� வ�வார.் இவரக்ளின்
வ�ைக ��த்� அ�ந்த மக்களின் ம�ழ்ச�்க்�
எல்ைலேய இல்ைல. அன்� மாைலேய ஒ� மாெப�ம்
நடன நிகழ்ச�்க்� ஏற்பா� ெசய்யப்ப�ம். ��ந்�ல்
ம�ழ்ச�்�ட�்ம் ம�வைககள் பரிமாறப்படட் �ன்�
����ந்த ஆண்க�ம் ெபண்க�ம் ேமைல நாட�்
நடனங்களில் ஈ�ப�வாரக்ள். இந்த நிகழ்ச�் ���க்�
வ��ன்ேப ��மண ஆைசேயா� இந்�யா�ற்� வந்த
ெப�ம்பாலான ஆரணங்�க�க்� ஏற்ற ஆண்கள்
தங்கள் ��ப்பத்ைதத் ெதரி�த்��ப்பாரக்ள். ஒ�
ெபண்ைண ��ம்�ம் இ� ஆண்கள் ஆ�னரின் பாரை்வ
படாத இடத்�ல், கட�்ப்�ரண்� சண்ைட�ட
ேநரந்்த��ண்�.       

ம�நாள் இறக்�ம�யா�ம் சரக்�கைள
இறக்�ம்பணி ெதாடங்�ம். பல நாடக்�க்� சங்��த்
ெதாடரே்பால இந்த �� பட�கள் வாணிபப்
ெபா�டக்ைள வரிைச வரிைசயாக கைரக்�க் ெகாண்�
ேசரக்்�ம். அ�ல் ஐேராப்�ய �ணிக�ம், ேவ� �ல
அந்நாட�் ெபா�டக்�ம் அடங்�ம். �ம்பனி அைத ஒ�
நல்ல �ைலக்� �ற்பைன ெசய்ய ஆயத்தமா�ம். இ�
த�ர �ப்பாய் �ப்பாயாக �ராடை்ச ரச�ம் மற்�ம்



உயரர்க ம�வைகக�ம் தனிப்படட் நபரக்ளின்
பயன்பாட�்ற்�ம் மற்�ம் �ம்பனி உபேயாகத்�ற்�ம்
இத்�டன் வந்� ேச�ம். 

எல்லா சரக்�கைள�ம் இறக்�ய �ற� ெந�நாள்
பயணத் �ற்�ப் பயன்படட் கப்ப�ன் தைரக�ம் மற்�ம்
அைறக�ம் �த்தமாக்கப்பட�் �ண்�ம் இங்��ந்�
இங்�லாந்�க்� ஏற்�ம� ெசய்யப்பட காத்��க்�ம்
இந்�ய பஞ்�ப் ெபா�க�ம், மற்ற இந்�யப்
ெபா�ள்க�ம் ெப�த்த லாபத்�ல் இங்�லாந்�ல்
�ற்பைன ெசய்யப்பட ��ய பட�களின் �லம்
கைர���ந்� கப்ப�க்� வரிைசயாக ெகாண்�
ெசல்லப்ப�ம். 

ஆரம்பகாலத்ைத�ட தற்ேபா� மதரா�ன் கடல்
வாணிபம் ஒ� ெபரிய அளைவ எட�்�ள்ள�. இந்நாளில்
�னம்ேதா�ம் ெபரிய நீரா�க் கப்பல்கள் மதராஸ்
�ைற�கத்ைத �னம் �னம் �த்த�ட�் ேபா�ன்றன.
அந்நாளில் ெபரிய கப்பல்கள் அைலபா�ம் கட�ல்
நங்�ர�ட ெப�ம் �ரமப்பட ேவண்�ம். ஆனால்
தற்ேபா� அைத�ட ெபரிய கப்பல்கள் நாள்ேதா�ம்
மதராைஸ ேநாக்� வந்� ஆழ்கடல் �ைற�கத்�ல்
நங்�ர�ட�் ெபரிய அள�ல் வணிக சரக்�கைள ஏற்�,
இறக்�ச ் ெசல்�ன்றன. ஆனால், தற்ேபா� �ந்�ய
காலத்� பரபரப்�க்கள் ஏ��ல்ைல. வழக்கம் ேபால
�னம் ேதா�ம் மக்கைள ெத�க்ேகா����ந்�
வாரிக்ெகாண்� ெசல்�ம் டர்ாம் வண்� ேபாலத்தான்
இக்கப்பல்களின் வ�ைகைய மக்கள்
ெகாண்டா��றாரக்ள். 

மதரா�ல் ெகா�கட�்ப் பறந்த அந்நாைளய கடல்
வாணிபத்�ன் அ�ச�்வ�கள் இன்�ம்
காணப்ப��ன்றன. உதாரணமாக �ந்தமல்�
ெந�ஞ்சாைல�ல் அைமந்�ள்ள ஸ்�ல் ஆப் ஆரட்ஸ்்க்�
எ�ேர ெவப்ேபரிைய ேநாக்�ச ் ெசல்�ம் சாைலக்�
ேநவல் ஹாஸ்�டல் (Naval Hospital) சாைல என்ற ெபயேர
தற்ேபா�ம் நில� வ��ற�. ஒ� காலத்�ல் வணிக



மற்�ம் பயணிகள் கப்பல்களில் பணியாற்�ம்
மா��களில் ேநாய்வாய்படே்டாரக்�க்ெகன ஒ�
ம�த்�வமைன இந்த சாைல�ல் இ�ந்�ள்ள�. அந்த
பைழய ம�த்�வமைன கட�்டங்கள் இன்�ம் இங்�
சாட�்யாக நிற்�ன்றன. 

ெசன்ற �ற்றாண்�ன் �ற்ப���ல் அந்த
ம�த்�வமைன அ�க்கப்பட�் அதன் கட�்டங்களில் ஒ�
�ரங்�வண்� ெதா�ற்சாைல இயங்� வந்த�. அந்த
ெதா�ற்சாைல�ம் �டப்பட�் பல வ�டங்கள்
�ழன்ேறா� �டட்ன. 

கணிசமான மக்கள் ெதாைக ெப�கப் ெப�க,
அவரக்ள் வ�க்க சந்த� ��ந்த மதரா�ல் ேதைவயான
இடம் இல்லாத நிைல�ல், உபேயாகப்ப�த்தப்படாத
கட�்டங்கைள �ண்�ம் மக்கள் வ�க்�ம் மைனகளாக்�
பய�ள்ளதாக்க ��ம்�னாரக்ள். 

தற்ேபா�, �ஜயநகர அர�க்� ெசாந்தமான,
சாந்ேதா� ��க்�ம் அட�்ரா�� ஹ�ஸ் (Admirality
House) அக்காலத்�ல் மதரா�ல் நைடப்ெபற்��ந்த கடல்
வாணிபத்ைத நிைன� ப�த்தக்��ய இடமாக
இ�க்�ற�. அந்நாளில் �ழக்�ந்�ய கப்பல் கழகத்�ன்
அட�்ரல் சாந்ேதா�ல் தங்� வ�த்� வந்த �டாக அ�
இ�ந்த�. அவ�க்� ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்் ேகாடை்ட�ல்
மற்�ம் ஒ� �� அேத ெபயரில் இ�ந்த�.
ேகாடை்டக்�ள் இ�ந்த அந்த அட�்ரா�� ஹ��ல்தான்
�ர�த்�ெபற்ற ராபரட் ் க்ைளவ் தன� ��மணத்�ற்�ப்
�ன் வ�த்� வந்தான். அந்தக் கட�்டம் தற்ேபா�
தைலைம கணக்கர ்அ�வலமாக மாற்றப்பட�்ள்ள�. 

ராய�ரத்�ல் மதராஸ் �ைற�க அ�காரிகள்
வ�க்க ேதைவயான �� ஒன்� ைபடன் (Biden) ஹ�ஸ்
என்ற ெபயரில் இ�ந்த�. �ல காலங்க�க்� அந்த ��
மா��களின் �� (Sailors Home) என்ேற
அைழக்கப்படட்�. இ��ம் மதரா�ல் �றப்பான கடல்
வணிகம் நடந்� வந்ததற்� மற்�ெமா� சாட�்யா�ம். 



அ� ஒ� �ராதனக் கட�்ட�ல்ைல . ஆனா�ம்
வணிகக் கப்பல்கள் அ�கம் வந்� ேபான காலத்�ல்
கடட்ப்படட்தா�ம். இ� மா��களின் இர� ேநர
ேகளிக்ைககள் நைடெபற்� வந்த இடமா�ம். அ� ஒ�
உண� ���ேபால் அல்லாமல் சற்ேற
�த்�யாசமானதாக அைமந்��ந்த�. மா��கள்
க�ரமாக தங்�வதற்� ஏற்ற இடமாக இந்த ���
இ�ந்த�. ெகாரமாண்டல் கடற்கைர என
அைழக்கப்படட் வங்கக்கடற் கைர�ல் அந்நாளில்
�பத்�களில் �க்�ய கப்பல்களின் மா��கள்
தற்கா�கமாக தங்�வதற்� ஒ� இடம் ேதைவப்படட்�.
இங்�தங்�ம் மா��கள் நீலநிற அங்��ம், அேத
நிறத்�ல் ேமல் உைட�ம் அணிந்� கா�ல் ெதாங்�ம்
காதணிக�டன் �ைரப்படத்�ல் வ�ம்
கடற்ெகாள்ைளக்காரரக்ள் ேபான்ற �ல்லன் �ரிப்ைப
�கத்�ேலந்� மதராஸ் நகர ெத�க்களில், அவரக்�க்ேக
உரித்தான ெகடட் வாரத்்ைதக�டன் எங்�ம் �ற்�
�ரிவாரக்ள். ெந�நாைளய கப்பல் பயணத்�ற்�ப்�ன்
ைபநிைறய கா�டன் வந்�றங்�ம் அவரக்ளால்
என்னாளி�ம் இந்த �ராந்�யத்�ல் �ன்ேனற்றேமா
அைம�ேயா ஏற்பட சாத்�ய�ல்ைல. இந்த மா��கள்
உல�ல் எந்த கடற்கைர நக�க்� ெசன்றா�ம் �த�ல்
நா�ச ் ெசல்வ� ம�க் கைடகைளேய! அ�ல் �ைழந்�
ெவளிவ�ம் அவரக்ளால் சண்ைட சசச்ர�கள்
நைடெபறாத நாடக்ேள இல்ைலெயன ஆவணங்களின்
��ப்ேப�கள் ���ன்றன. 

இந்த மா��கள் தைர�ல் இ�க்�ம் ேபா� எப்ப�
இ�ந்தா�ம் கட�ல் பயணிக்�ம் ேபா� ஆங்�ேலய
கப்பல் வாணிபத்�ற்� ேப�ம் �க�ம் ேசரக்்�ம்
வைக�ல், �றந்த உைழப்பாளிகளாக இ�ந்தனர.் 

ப�ள�கள�� கைத 
மதரா�ல் ��தாய் வந்�றங்�ம் எந்தப் பயணி�ம்

இந்நகைரச ் �ற்�ப்பாரக்்�ம் ேவைள�ல் இங்��க்�ம்
கல்� �டங்கைளக் கண்� �யப்பைடயாமல் இ�க்க



��யா�. ��வர ் பள்ளிகைளத்த�ர உயரக்ல்�
கற்�க்�ம் கல்�ரிக�ம் மதராஸ் நகர ் ��வ�ம்
பர���ந்தன. மதராஸ் ெசன்டர்ல் ர�ல்
நிைலயத்���ந்� ெமரினாசாைல வ�ேய பயணிக்�ம்
எந்த ஒ� யாத்�ரிகன் கண்�க்�ம் இந்தக் கட�்டங்கள்
காட�் தராமல் இ�க்க ��யா�. 

ெசன்டர்ல் ெர�ல் நிைலயத்�ன் எ�ேர அைமந்த
ம�த்�வக் கல்�ரி�ம், எஸ்�ளேன�க்� எ�ேர
அைமந்த இந்�க்க�க்கான பசை்சயப்பன் கல்�ரி�ம்,
மற்�ம் சராெசனிக் (Saracenic) எனப்ப�ம் ெமாகலாய
�ற்பகைல பாணி�ல் கடட்ப்படட் உயரந்்த ேகா�ரங்கள்
ெகாண்ட சடட் கல்�ரிக் கடட்டங்க�ம், ெபா��யல்
மற்�ம் �ெர�ெடன்� கல்�ரி�ம், ெபண்கள்
தங்�ப்ப�க்�ம் ராணி ேமரிக் கல்�ரி�ம்,
பல்கைலக்கழகக் கட�்ட�மாக ெமரினா
கடற்கைரசச்ாைல�ல் அைமந்�ள்ள இந்த
கல்�ரிகளின் வரிைசைய காண கண் ேகா� ேவண்�ம்.
ேம�ம் ெவள்ைள வரண்ம் ��ய ��யெதா�
ம���ட�ம் பரந்� �ரிந்த ைமதானத்�ட�ம்
மகம�யரக்ளின் கல்�ரி ஒன்�ம் நகரின்
ைமயப்ப��யான ெமௗண்ட ் சாைல�ல்
அைமந்��ந்த�. இைதத் த�ர நகரெமங்�ம்
ஏராளமான பள்ளிக்�டங்கள் இ�ந்தன. ஆரம்ப
காலத்�ல் இந்தப் பள்ளிக�ம் கல்�ரிக�ம் ��ய
அள�ல் �வக்கப்படட்ா�ம் �ன்னாளில் அைவ ஓங்�
வளரந்்��ந்தன. 

�ெரஞ்�ப் பா�ரியார ்எப்ைரம் ெவள்ைள நகரத்�ல்
��ய அள�லான ஆங்�லப் பள்ளிைய தன் �ட�்ேலேய
�வக்�னார.் இப்பள்ளி�ல் ெப�ம்பா�ம் ேபாரச்�்��ய
மற்�ம் �ேர�ய மாணவரக்ள் (ைமலாப்�ரி��ந்�
ெச�ன்ட ்ஜாரஜ்் ேகாடை்டையச ்�ற்���ந்த ெவள்ைள
நகரத்�ல் ��ேய�யவரக்ள்) ப�த்� வந்தனர.் �யாபார
ேநாக்கத்�ற்காக சாந்ேதாம் வந்�றங்�ய ேபாரச்�்��ய
��ம்பங்கள் தங்கள� வாரி�கள் கல்� கற்க ஏ�வாக



ஆங்�ேலயரக்ளின் எல்ைலக்�ள் வந்� வ�க்க
ெதாடங்�னர.் 

��மணமாகாத இைளஞரக்ேள �ம்பனி�ல்
ஊ�யரக்ளாக�ம் ரா�வ �ரரக்ளாக�ம் ெப�ம்பா�ம்
அமரத்்தப்பட�்�ந்ததால் இந்த பள்ளி�ல் �ம்பனி
ஊ�யரக்ளின் �ழந்ைதகள் �க�ம் �ைற�. பா�ரியார்
எப்ைரம் ஒ� �றந்த அ�ஞர.் இவர ்இளம் �றாரக்�க்�
கல்� கற்�ப்ப�ல் ஆரவ்�ைடயவராக இ�ந்ததால்
பள்ளி�ல் மாணவரக்�க்கான கடட்ணம் ஏ�ம்
வ��க்கப்பட�ல்ைல. �ன்னாளில் ேராமன்
கத்ேதா�க்கரக்ள் ஆண் ெபண் என இ�பால�ம்
ப�க்�ம் பள்ளிகைளத் �வக்�னாரக்ள். 17ஆம்
�ற்றாண்�ல் ஆரே்மனியன் ெத��ல் இ�க்�ம் ேராமன்
கத்ேதா�க்க ஆலய கட�்டங்க�க்� இந்தக்
கல்�க்�டம் மாற்றப்படட்�. அயரல்ாந்ைதச ் ேசரந்்த
�னித பாடர்ிக் (St. Patrick) சேகாதரரக்ளான �ற�களின்
வசம் 1875இல் இந்த பள்ளி�ன் நிரவ்ாகம் மாற்றப்படட்�.
�ன்னாளில் அைடயார ் ஆற்�ன் ெதற்�ப் ப���ல்
அைமந்த எல்�ன்ஸ்டன் ேதாடட்ப் ப��க்� இந்தப்
பள்ளிைய மாற்�னாரக்ள். 

எப்ைரம் பா�ரியார ் �ம்பனி ��வரக்�க்கான
கல்�ப் பணிைய ெதாடங்�ய�ன் �மார ் 30
ஆண்�க�க்� �ம்பனி யார ்கல்� சம்பந்தமான எந்த
அ�வல்கைள�ம் கவனிக்க �ல்ைல. அவரக்ள� கவனம்
எப்ேபா�ம் �யாபார வளரச்�்ைய ஒட�்ேய இ�ந்த�.
அதன்�ன் �மார ்இரண்� ஆண்�க�க்�ப் �ற� ��ர
�ராெடஸ்ண்ட ் �ரிைவச ் ேசரந்்த மாஸ்டர ் பாடர்ிக்
வாரன்ர,் அங்��ந்த ேதவாலயத்ைத ேமற்பாரை்வ இ�ம்
பணி�ல் இ�ந்தேபா� ேகாடை்ட�ல் ேராமன்
கத்ேதா�க்க ��மாரக்ளின் ஆ�க்கம் ��த்�
லண்டனில் இ�ந்த நிரவ்ா�க�க்� ஒ� �ரிவான
க�தம் எ��னார.் அதன் ெதாடரச்�்யாக அவர ்�ம்பனி
நிரவ்ா�கைள ேநரிைடயாக சந்�த்� மதராஸ்
�வரங்கள் ��த்� ேபசப்ேபாவதாக ஒ�



அச�்�த்தேலா� இங்�லாந்� ெசன்� தன்�ைடய
ேகாரிக்ைகக�க்� நிரவ்ா�கைள ெச�சாய்க்க
ைவத்தார.் அதன் காரணமாய் அ�த்த ஆண்ேட
�ம்பனி�ன் லண்டன் நிரவ்ா�கள் ஒ� �ராடஸ்டண்ட்
மத ��ைவ பள்ளி ஆ�ரியராக அ�ப்ப ேநரந்்த�.
லண்டன் நிரவ்ா�கள் மதராஸ் ஆ�ன�க்� இந்த
ஆ�ரியர ் பணி நியமனம் ��த்� எ��ய க�தத்�ல்
மாஸ்டர ் பாடர்ிக்வாரன்ரின் �டா �யற்�ேய அ�கம்
எ�ெரா�த்த�. 

�ன்னாளில் ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்் ேகாடை்ட�ல் அேநக
�ம்பனி ஊ�யரக்ள் ��மணமா� ��ம்பத்�டன் வ�த்
தாரக்ள். அவரக்�ைடய �ழந்ைதக�க்� ஆங்�லம்
எ�த�ம் ப�க்க�ம் ேதைவயான அ�ப்பைடக் கல்��ம்,
அ�ப்பைட கணித�ம் கற்�க்க �றைமயான
ஆ�ரியரான ரால்ப் ஒரே்ட என்பவைர ேகாடை்டக்�
நிரவ்ாகம் அ�ப்� ைவத்த�. இந்தக் கல்�
�ழந்ைதக�க்� இலவசமாக கற்�க்கப்படட்�. அ�
த�ர மதரா�ல் இ�ந்த ேபாரச்�்��ய
�ழந்ைதக�க்�ம் ெஜன்�ஸ் எனப்படட் ெத�ங்�
ெமா� ேப�ம் இனத்தவரக்�க்�ம், மற்றவரக்�க்�ம்
இந்தக் கல்�ைய இலவசமாக வழங்க ஏற்பா�
ெசய்யப்படட்�. இப்ேபா� உள்ள மதரா�ல் ��ேய�ய
�ந்�க்கள் த�ழரக்ளாக உள்ளாரக்ள். ஆனால்
�ரான்�ஸ் ேட மதராைஸ �ைலக்� வாங்�ய
நாடக்ளில் ெஜன்�ஸ் எனப்ப�ம் ெத�ங்� ெமா�
ேப�பவரக்ள் அ�கமாக�ம் த�ழரக்ள் �ைறந்த
எண்ணிக்ைக��ம் இ�ந்தாரக்ள். இந்தக்
�ழந்ைதக�க்� ��த்�வமத �ராடஸ்டண்ட ் �ரி�க்
ெகாள்ைககைளக் கல்�ேயா� ேசரத்்� ேபா�த்தாரக்ள். 

1677இல் ரால்ப் ஓரே்ட�ம், அவைர ஆ�ரியராக
நிய�க்க அ�ப்பப்படட் நியமன க�த�ம் ஒேரக்
கப்ப�ல் வந்� இறங்�ய நாேள மதரா�ல் ஆங்�லக்
கல்��ன் ஆரம்ப நாெளன சரித்�ரத்�ல் ��க்கலாம்.
இந்த நாள்தான் ஆங்�ல அர� கல்�ப்பணி�ல் கால�



எ�த்� ைவத்த �தல் நாளா�ம். அன்� ரால்ப்
ஓரே்டயால் �ைதக்கப்படட் ��ய �ைத இன்�
����ட�் ேவேரா�ய ஆலமரமாய் மதராஸ்
நகெரங்�ம் வளரந்்�ள்ள�. 

வளரந்்� வ�ம் மதராஸ் நகரில் கல்� கற்�க்க ஒ�
ஆ�ரியைர நிய�த்த �ரிட�்ஷ் அர� ஒ� �றந்த
பணிைய ெசய்தெதன்ேற க�தலாம். கடைமக்காக
��ேய என்� ஒ� பள்ளிக்�டத்ைத உ�வாக்காமல் ஒ�
�றந்த த��யான கல்�மானான ரால்ப் ஓரே்டைய
நிய�த்த ஆங்�ல அர� பாராட�்க்��யேத. ஆங்�ேலய
அர� அவ�க்� உரித்தான சரியான ஊ�யத்ைத
அளித்த�ம் பாராட�்க்�ரியேத. 

அவர ்தன� உணைவ ேகாடை்ட�ல் இ�ந்த ெபா�
சாப்பாட�் அைற�ல் மற்றவரக்ேளா� ப�ரந்்�
ெகாண்டா�ம் ஆண்�க்� �மார ் 50 ப�ண்�கள்
அவ�க்� ஊ�யமாக வழங்கப்படட்�. அந்த ஊ�யம்
ஒ��ல ேகாடை்ட க�ன்�ல் உ�ப்�னரக்ளின்
ஊ�யத்ைத �ட அ�கமா�ம். 

அவரெ்பற்ற ஊ�யம் அன்ைறயக் காலக்கடட்த்�ல்
�ைறவானதல்ல என்�ம் அ� ஒ� �றந்த ஊ�யம்
என்�ம் நம்மால் ஊ�க்க ���ற�. 

ரால்ப் ஒரே்ட ஒ� �றந்த ஆ�ரியர.் அவர ்தன� ஐந்�
வ�ட இைட�டாத க�ம் உைழப்பால் உடல் நலம்
�ன்�னார.் க�ைமயான ஆ�ரியர ் பணி���ந்�
தன்ைன ���த்� அதற்� ப�லாக �ம்பனி�ன் மற்ற
பணி�ல் அமரத்்�மா� ேகட�்க் ெகாண்டார.் �ம்பனி
அவர� ேகாரிக்ைகைய ஏற்� அவ�க்� ப�லாக ஒ�
��ய பள்ளி ஆ�ரியைர நிய�த்த�. �ம்பனி�ல் ஓரே்ட
�றப்பாக பணியாற்�யதன் காரணமாக �ல
வ�டங்க�க்�ப்�ற� �ைழநாடான �மத்ரா�ன்
ேமற்�க் கடற்கைர ப���ல் ஒ� ெதா�ற்சாைலைய
அவைரக்ெகாண்ேட நி�வச ்ெசய்� அதன் ேமலாளராக
அவைர அமரத்்�ய�. 



ஒ� பள்ளி ஆ�ரியராக இ�ந்� மதரா�ன்
ஆ�னராக உய�ம் அள�ற்� அவர ் த��
ெபற்��ந்தா�ம், �மத்ரா�� ெசன்� பணியாற்�ய
நாடக்ளில் அவர ் உடல் நலம் �ன்�னார.் மதரா�ல்
இறங்�ய பத்�வ�டங்கள் பணியாற்� �மத்ரா ெசன்ற
அங்� �மத்ரா�ல் அவர ்மரணமைடந்தார.் 

1688இல் அர� சாசனப்ப� மதராைஸ நிரவ்�க்க ஒ�
��ய மாநகராட�் உ�வான�. அந்த மாநகராட�்�ன்
�க்�ய பணிகளில் ஒன்� க�ப்பரந்கரத்�ல் ஒ�
பள்ளிைய உ�வாக்� அங்�ள்ள �ழந்ைதக�க்�
ஆங்�ல கல்��ம் அ�ப்பைடக் கணித�ம் ப�ல
வச�கள் ெசய்வதா�ம். இதன்�ன்
�ன்றாண்�க�க்�ப் �ற� ஆ�னராக ெபா�ப்ேபற்ற
எ�ஹ� ஏல் மக்களிட��ந்� வரி வ��த்� அதன்
�லம் கல்�ப்பணி�ம் மற்ற வச�க�ம் ெசய்� தர
மாநகராட�்க்� அ�காரம் இ�ந்�ம் அவ்வா� அ�
ெசய்வ �ல்ைல என �கார ் ெசய்தார.் �ம்பனி�ம்
மாநகராட�்�ம் இ�ேபான்ற பணிகைளச ் ெசய்ய
ேபா�ய நி�வச� இல்ைல என்� ��ம்பத் ��ம்ப
��வந்தாரக்ள். ேம�ம் மாநகராட�், க�ப்பரந்கரத்�ல்
வ�க்�ம் மக்க�க்� வரி கட�்ம் பழக்கேமா அல்ல�
ஏைனய ���ைறகேளா ெதரியா� என்ற ஒ�
காரணத்ைத�ம் �ன் ைவத்த�. வரி வ�ைல
கடட்ாயப்ப�த்�னால் அங்� வ�க்�ம் மக்கள் நகரத்ைத
ஒட�் ெமாத்தமாக கா� ெசய்� ��வாரக்ள் என்�ம்
மற்�ம் ��ய நபரக்ள் க�ப்பரந்கர எல்ைலக்�ள் கால�
ைவக்க ம�ப்பாரக்ள் என்�ம் மாநகராட�் ேம�ம் ஒ�
காரணத்ைதக் காட�்ய�. இ� ேபான்ற காரணங்களால்
க�ப்பரந்கர �ழந்ைதகள் ஆங்�ல கல்� கற்க பள்ளிகள்
எ��ம் �றக்கப்பட�ல்ைல . 

இதனிைடேய ெவள்ைளயரந்கரத்�ல் ஓரே்ட
ஆரம்�த்த பள்ளி, அவைர ெதாடரந்்� �றைமயான
ஆ�ரியரக்ள் பத�க்� வந்ததால் ெவ� �றப்பாய்
வளரந்்� வந்த�. ஆங்�ல ஆரம்பக்கல்� அைனத்�க்



�ழந்ைதக�க்�ம் ேபா�க்கப் படட்�. இ�ல்
ஆங்�ேலய, �ேர�ய, ��த்தவ இந்�யரக்ள் மற்�ம்
இந்�க்களின் �ழந்ைதக�ம் அடக்கம். 

இந்தப்பள்ளி ேகாடை்ட���ந்த �னித ேமரி
ேதவாலயத்�ன் நிரவ்ாகத்�டம் ஒப்பைடக்கப்படட்ா�ம்
ஆலய நிரவ்ா�கள் பள்ளிைய நிரவ்ாகம் ெசய்வ�
தங்கள் பணி அல்ல என்� ம�த்தனர.் ேம�ம் அரேச ஒ�
��ய இலவசப் பள்ளிைய இங்�லாந்���ந்�
��ேய�ய �ராடஸ்ெடண்ட ் �ழந்ைதக�க்காக
அைமக்க ேவண்�ம் என�ம் ��னாரக்ள். அந்தப் பள்ளி
இங்�லாந்�ல் இ�க்�ம் நன்ெகாைட பள்ளிகள் ேபால
அைமய ேவண்�ம் என�ம் ��ம்�னாரக்ள். 1715இல்
அவ் வண்ணேம இங்�லாந்� நிரவ்ா�களின்
அ�ம�ேயா� ஒ� ��ய பள்ளி ''�னித ேமரி ேதவாலய
தரம் பள்ளி" என்ற ெபயரில் �வக்கப்படட்�.
�ற்காலத்�ல் இந்தப் பள்ளி இ�ந்த இடம் ஆண்களின்
சரணாலயமாக மா�ய�. 

'�னித ேமரி ேதவாலய தரம் பள்ளி" பல
ஆண்�க�க்� ஆண் ெபண் இ� சாராரக்�க்�ம்
நிைறவான கல்�ப் பணிைய ெசய்� வந்த�.
�ன்னாளில் அ� ஆண்க�க்கான சரணாலயமாக
மாற்றப்படட்�ன்�ம் தன� ேசைவையத் ெதாடரந்்த�.
தற்ேபா� அந்தப்பள்ளி �ந்தமல்� சாைல�ல் ஒ� பரந்த
இடத்�ல் இ�ந்� வ��ற�. 

1715இல் �வங்கப்படட் இந்த பள்ளி ��ப்பாக
ஆங்�ேலயரக்ளின் �ழந்ைதகள் மட�்ேம கல்� கற்க
ஏ�வாக இ�ந்ததால் மற்ற உள்�ர ் இந்�யக்
�ழந்ைதகளின் ப�ப்� ேகள்�க் ��யான�. ெதாடரந்்�
இந்�ய �ழந்ைதகள் கல்� கற்க எந்த�தமான
ஏற்பா�ம் ெசய்யப்பட�ல்ைல. இதன் காரணமாக
��த்�வ மத �ரசார கழகம் மதரா�ல் இந்�ய
�ழந்ைதக�க்காக பல பள்ளிகைள �வக்� அவரக்ள�
ஆரம்பக் கல்�க்� அ�ேகா�ய�. 1715இல்தான்
�ராடஸ் ெடன்ட ் �ரிைவச ் ேசரந்்த ஆங்�லப்



பள்ளிக்�டங்கள் மதரா�ல் �வக்கப்படட்ன. ��த்�வ
மத �ரசச்ாரக்�� இந்தக் கல்�ப் பணிகைள
உடன�யாக �வக்க இயலாத நிைல�ல்
தரங்கம்பா��ல் இ�ந்த ேடனிஷ் �தரன் �ஷனின்
(மதத்ெதாண்� ைமயம்) உத�ைய நா�னாரக்ள். இதன்
ெபா�ட�் ஒ� ேடனிஷ் மந்�ரி மதராஸ�க்�
அ�ப்பப்பட�் இந்த பணிகள் ெதாடரந்்தன. 

�ரான்�ஸ் ேட �ைலக்� வாங்�ய
மதராஸ்படட்ணம் நாளைட�ல் அ�க மக்கள் வ�க்கத்
த�ந்த ஒ� ெபரிய நகரமாக உ�ெவ�த்த�. ேம�ம்
ஐேராப்�ய ெபண்கள் ��ம்� வ�க்கக் ��ய ஒ�
நகரமாக�ம் மா�ய�. 

ெப�ம்பாலான �ம்பனி ஊ�யரக்ள்
மணவாழ்க்ைகக்�த் தயாராக இ�ந்ததா�ம், தனிேய
வா�ம் ஊ�யரக்ைள�ட மணம் ��த்த ஊ�யரக்ள்
நிைலயாக தங்� �றப்பாகப் பணியாற்�வாரக்ள் என்�
இங்�லாந்� நிரவ்ா�கள் க��யதா�ம், அழகான
த��யான இளம் ெபண்கைள இங்�லாந்���ந்�
மதரா�ற்� அ�ப்� வந்தாரக்ள். இங்�ள்ள ஊ�யரக்ள்
இங்�லாந்�க்�ச ்ெசன்� அங்� தங்கள் த��க்� ஏற்ற
வாழ்க்ைகத் �ைணையத் ேதட ��ப்பேமா வச�ேயா
இல்லாத நிைல�ல் �ம்பனி�ன் இந்த ஏற்பா�
ஊ�யரக்�க்� ம�ழ்ச�் த�வதாக அைமந்த�. இதன்
காரணமாய் மதரா�ல் மணமான ஆங்�ேலய ேஜா�கள்
ெதாடரந்்� அ�கரிக்க, அவரக்ளின் �ழந்ைதக�க்�ம்
மற்�ம் வச�யாய் வாழ்ந்� வந்த �ேர�ய
�ழந்ைதக�க்�ம் தரம் ஸ்தாபனங்கள் நடத்�ம்
பள்ளிக்�டங்கள் அல்லாமல் மற்ற உயரத்ர ஆரம்பகல்�
அளிக்�ம் பள்ளிகளின் ேதைவ�ம் அ�கரித்த�.
�ட�்ேலேய த�ந்த �றைமயான ஆ�ரியரக்ைளக்
ெகாண்� தங்கள் �ழந்ைதக�க்� ஆரம்பக்கல்�
அளித்� வந்தா�ம் நாடக்ள் ெசல்லச ் ெசல்ல தனியார்
ஆரம்பப் பள்ளிகளின் ேதைவ அ�கரித்த�. அத்தைகய



பள்ளிகள் காலப்ேபாக்�ல் ெமல்ல ெமல்ல மதரா�ல்
உ�வா�ம் என்� மக்கள் உ��யாக நம்�னாரக்ள். 

�தன் �தலாக தனியார ் ஆரம்பப் பள்ளிகள்
மதரா�ல் எப்ெபா�� �வக்கப்படட்� என்�
�டட்வடட்மாக �ற இயலா�. ஆனா�ம் அந்நாளில்
�கப் �ரபலமான 'மதராஸ் ெகாரியர'்' என்ற
ஆங்�லப்பத்�ரிைக�ல் 1790ஆம் ஆண்�ல்
ெவளி�டப்படட் ஒ� �ளம்பரத்ைத ைவத்� அந்த
ஆண்�ல்தான் ஆண் �ழந்ைதக�க்ெகன்� ஒ�
ஆங்�ேலய ஆரம்பப் பள்ளி உ�வான� என்�
நம்பலாம். 

அக்காலத்�ல் எம்.ஏ. படட்ம் ெபற்ற கல்�மான்,
ஜான் ேஹாம்ஸ் என்பவர,் க�ப்பரந்கரத்�ல் "மதராஸ்
அகட�'' என்ற ெபயரில் ஒ� ஆரம்பப் பள்ளிையத்
�வக்� அ�ல் ஆங்�லம் ப�க்க, ேபச, எ�த மற்�ம்
ஆரம்பக் கணிதம், சரித்�ரம், �ேகாளம், இைவயல்லா�
மற்ற ெமா�களான �ெரஞ்�, க்ரீக் மற்�ம் லட�்ன்
ேபான்ற ெமா�கைள�ம் கற்�க்க ஏற்பா� ெசய்தார.் 

மதராஸ் மாகாணத்�ல் வாழ்ந்த மற்ற நகரங்களின்
�ல ஐேராப்�ய �ழந்ைதகள் பள்ளி�ேலேய தங்�
ப�க்க ேதைவயான வச�கைள ஜான் ேஹாம்ஸ்
ெசய்தார.் இந்த வச� ஐேராப்�ய ஆண் �ழந்ைதகைளத்
த�ர ெபண் �ழந்ைதக�க்�ம் வச�யாக இ�ந்ததால்
ஜான் ேஹாம்�ன் இந்தத் �டட்ம் மக்கைள ெவ�வாகக்
கவரந்்த�. 

ேஹாம்�ன் இந்த �டட்த்�ல் ேசர ஏராளமான
ஐேராப்�ய ெபண் �ழந்ைதகள் தயாராக இ�ந்த
நிைல�ல் ஜான்ேஹாம்ஸ் ஒ� வச�யான இடத்�ல்
ெபண் �ழந்ைதக�க்ெகன தனிேய ஒ� ���ைய
ஆண்கள் ������ந்� ேவ�ப�த்� அைமத்தார.் 

�ல நாடக்ளில் மதராஸ் அகெட��ன் வளரச்�்
�ர�க்க ைவத்தா�ம் ஆண் & ெபண் இ�பால�ம்
ேசரந்்� தங்�ப் ப�க்�ம் இந்த �ைறைய



ஐேராப்�யரக்ள், ��ப்பாக ஆங்�ேலயரக்ள்
பாராடட்�ல்ைல. அ�த்த வ�டேம ெபண்கள்
���ையச ் ேசரந்்த த���ம் �றைம�ம் வாய்ந்த
��ம� �ரே்ர என்ற ஆ�ரிைய, ெபண்
�ழந்ைதக�க்ெகன க�ப்பரந்கரத்�ல் ��தாக தங்�ப்
ப�க்�ம் வச� ெகாண்ட ஒ� பள்ளிைய உ�வாக்கப்
ேபாவதாய் �ளம்பரப்ப�த்�னார.் அந்தப் பள்ளி�ல்
ெபண் �ழந்ைதக�க்� எல்லா வச�க�ட�ம்
இங்�லாந்�ல் உள்ள பள்ளிகைளப் ேபாலேவ �றந்த
கல்�, பா�காப்� மற்�ம் ஒ�க்கம் தரக்��ய
ப�ற்�கள் தரப்ப�ம் என உ��யளித்தார.் அந்தப்
பள்ளி�ன் பாட�டட்ம் மதராஸ் அகட��ன்
பாட�டட்த்ைதப்ேபால் அல்லா� ெபண் �ழந்ைதக�க்�
ஏற்றவா� மாற்�யைமக்கப்படட் �டட்மா�ம். அந்தப்
பாட �டட்த்�ல் ஆங்�லம் எ�த, ப�க்க, ேபச மற்�ம்
அ�ப்பைட கணிதம், ஐேராப்�ய இைச, �ெரஞ்� ெமா�,
ஓ�யம், நடனம் ேபான்ற ப�ற்�க�ம் நளின
கைலக�ம் மற்�ம் �ேராஷா ஊ��ல் ைதயல் கைல, �
ேவைல ேபான்ற ெபண்க�க்� ேதைவயான அைனத்�
�ஷயங்க�ம் அடங்�ம். ேமற்ெசான்ன இந்த இ�
பாட�டட்ங்கள்தான் �ற்� ஐம்ப� ஆண்�க�க்�
�ன்பாக ஐேராப்�ய ஆண் ெபண் �ழந்ைதக�க்�
பள்ளிகளில் ேபா�க்கப்படட்ைவயா�ம். 

இந்தப் பள்ளிக்�டங்களில்தான் ஆங்�ேலய மற்�ம்
இந்�ய மாணவரக்�க்� ஏைழ, பணக்காரர ் என்ற
பா�பா� இல்லாமல் கல்� ேபா�க்கப்படட்�. இந்�ய
�ழந்ைதக�க்கான பள்ளிகள் தனியாரக்ளா�ம்,
��த்�வ ��னரிகளா�ம் நடத்தப்பட�் அ�ல்
ஆரம்பக் கல்� மட�்ேம ேபா�க்கப் படட்�. அந்நாளில்
ஆரம்பக் கல்�ையத்த�ர மற்ற உயர ் ப�ப்�ற்கான
கல்�க் �டங்கள் மதரா�ேலா அல்ல� இந்�யா�ன்
மற்ற ப��களிேலா இந்�யரக்�க்�க் �ட�்ம்
�ழ்நிைல உ�வாக�ல்ைல. 



ஆனால் இந்நிைல 1828 �தல் 1835 வைர
இந்�யா�ன் கவரன்ர ் ெஜனரலாக இ�ந்த �ல்�யம்
ெபன்�ங்க் �ர� காலத்�ல் மாற்�யைமக்கப்படட்�.
அவர� ஆட�் காலத்�ல் கல்�த்�ைற�ல் பல��ய
�டட்ங்கள் உ�வா� �றப்பாக நடந்ேத�ன. அ�சமயம்
இந்�யா��ம் இங்�லாந்��ம் �ரண அைம�
நில�யதால் இந்த கல்��டட்ங்கள் நிைறேவற ஒ�
சாதகமான �ழ்நிைல உ�வா�ய�. 

இந்த காலகடட்த்�ல்தான் இங்�லாந்�ல் கல்�
�ரட�் ஏற்பட�் டரஹ்ாம் மற்�ம் லண்டன் பல்கைல
கழகங்கள் �வக்கப்படட்ன. அ�சமயம் "�ஞ்ஞான
வளரச் ்�க்கான �ரிட�்ஷ் �டட்ைமப்�" என்ற அைமப்�
ஒன்�ம் உ�வான�. இதன் எ�ெரா� இந்�யா��ம்
ஒ�த்த�. �ல்�யம் ெபண்�ங்க் �ர� இதற்கான
தளராத �யற்�கைள ேமற்ெகாண்� இந்�யா�ன்
கல்� �ன்ேனற்றத்�ற்� காரண கரத்்தா ஆனார.்
1835ஆம் ஆண்� மதராஸ் ம�த்�வக்கல்�ரி
�வக்கப்படட்�. �ல்�யம் ெபண்�ங் �ர��ன் அயராத
�யற்�க்� இ� ஒ� சாட�்யா�ம். இவர ்காலத்�ல்தான்
இந்�யா�ன் கல்� �ைற �ர�்�த்தப்படட்�. 

�ன்னாளில் ெவ�வாக �மர�்க்கப்படட் ெமகாேல
�ர� கல்� ��த்த ஒ� �ரபலமான அ�க்ைக�ல்,
இந்�யா�ன் அைனத்� அர�ப் பள்ளிக�ம் �ராந்�ய
ெமா�களில் கற்�ப்பைத ைக�ட�் ஆங்�ல ெமா�
ஒன்ைறேய கற்�க்க ேவண்�ம், மற்ற பாடங்களான
சரித்�ரம், �ேகாளம், �ஞ்ஞானம் ேபான்றைவக�ம்
ஆங்�லெமா� �லமாகேவ கற்�க்கப்பட ேவண்�ம்
என்�ம் ��ப்�ட�்�ந்தார.் ெமகாேல�ன் இந்த �டட்ம்
சரியா தவறா என்ப� ஒ� �ற��க்க, அைத ஒப்�க்
ெகாண்ட �ல்�யம் ெபன்�ங்க் �ர��ன் அர� ஒ�
ஆைண �லம் எல்லா பள்ளிக�ம் இத்�டட்த்ைத
உடன�யாக அ�ல் ப�த்த ேவண்�ம் என்� அ��த்த�.
ேம�ம் இத்�டட்த்ைத ஊக்��க்�ம் ெபா�ட�்,
�ன்னாளில் அர� பணி�ல் பணியாற்ற ��ம்�ம்



இந்�யரக்�க்� ஆங்�ல அ�� அவ�யம் என்�ம் ��
வந்த�. அதனால் எ�ந்த இந்�யரக்ளின் எ�ரப்்ைப�ம்
ஒ�வாராக சமாளித்த�. அன்னாளில் அர�ப்பணிேய
ேமலான� என்� க��ய இந்�யமக்க�க்காக ஆங்�ல
ெமா�ைய கற்�க்�ம் பள்ளிகள் �வக்கப்படட்ன.
இதனால் �ல வ�டங்க�க்�ள்ளாகேவ இந்�யா�ன்
எல்லாப் ப�� களி�ம் பல �க்�யமான பள்ளிகள்
நி�வப்படட்ன. 

ஸ்காடே்லண்ைடச ்ேசரந்்த ��த்தவ ��னரி (மதத்
ெதாண்� ைமயம்) ஒன்� 1837இல் ெரவரண்ட ் ஜான்
ஆண்டரச்ன் என்ற பா�ரியாைர மதராஸ�க்� அ�ப்�
இங்� �தன் �தலாக ெஜனரல் அெசம்�ளி
இன்ஸ்�ட�்ஷன் என்ற ெபயரில் ெதன்னிந்�யா�ல் ஒ�
கல்�ரிையத் �வக்�ய�. அ� தற்ேபா� மதராஸ்
��த்தவக் கல்�ரி என்ற ெபயரில் இயங்� வ��ற�.
இைத �வக்�ய ெரவரண்ட ்ஜான் ஆண்டரச்ன் ெபயரில்
ஆண்டரச்ன் �டம் என்ற ஒ� ெபரிய �டம் இன்ன�ம்
��த்�வக் கல்�ரி�ல் இவர ் ெபயைர நிைன�ட�்க்
ெகாண்��க்�ற�. 

��த்�வக் கல்�ரி�ன் அபரி�தமான வளரச்�்க்�
தன்�ைடய அயராத உைழப்ைப ஈந்த �னித டாக்டர்
�ல்லரின் உ�வச�்ைல இன்�ம் கல்�ரி�ன்
வளாகத்�ல் அைமந்�ள்ள�. இக்கல்�ரி�ன்
�தல்வராக இ�ந்த டாக்டர ் �ல்லர ் பல வ�டங்கள்
பணியாற்�ய�ன் தன்�ைடய ��ய வய�ல் தற்ேபா�
(1921) ஸ்காடல்ண்�ல் தன் ஓய்� காலத்ைதக் க�த்�
வ��றார.் 

��த்�வக் கல்�ரி �வங்கப்படட் இ�
ஆண்�க�க்�ப் �ற� 1839இல் மதராஸ் ேராமன்
கத்ேதா�க்க மத ��வாய் இ�ந்த டாக்டர ் கார�்
என்பவரால் �னித ேமரி கல்�யகம் �வக்கப்படட்�. இ�
45 ஆண்�க�க்�ப் �ற� �னிதேமரி கல்�ரியாக
உ�ெவ�த்� தற்ேபா� ஐேராப்�யரக்�க்ெகன
�னிதேமரி உயரந்ிைலப்பள்ளிைய�ம்,



இந்�யரக்�க்ெகன �னித ேகப்ரியல்
உயரந்ிைலப்பள்ளிைய�ம் நடத்�வ��ற�, 

இரண்� வ�டங்க�க்�ப் �ற�, அதாவ� 1841இல்
�ர�ெடன்� கல்�ரி ஒ� சாதாரண வாடைக அைற�ல்
(�ன்னாளில் மாநிலக் கல்�ரியாக மா�ய ஒ� பள்ளி)
எ�ம்�ரில் �வக்கப்படட்�. இந்தப் பள்ளி �வக்கப்படட்
நாடக்ளில் அ� அர� சார�்ைடயதாக இல்ைல.
தனியாரக்ள் �லரால் �வக்கப்படட் இப்பள்ளி�ன்
நிரவ்ாகம் அன்� மதரா�ல் வ�த்த ஆங்�ேலய மற்�ம்
இந்�ய�ர�கரக்ளில் �க்�யமானவரக்ைளத்
ேதரந்்ெத�த்� அைமக்கப்படட் ���ன் வசம் இ�ந்த�. 

அதன் �தல்வராக ஒ� அடவ்ேகட ் ெஜனரல்
இ�ந்தார.் இந்தப் பள்ளிக்� �வக்கநாளில் “மதராஸ்
சரவ்கலாசாைல�ன் உயரந்ிைலப்பள்ளி"" என்� ெபயர்
�டட்ப்படட்�. இதன் நி�வனரக்ள் ��ம்�யப�
�ன்னாளில் கல்�ரியாக மாற்றப்பட�் அதன் ெபயர்
மதராஸ் பல்கைலக்கழகம் என அைழக்கப்படட்�.
அதற்கான சடட்�டட்ங்கைள உ�வாக்க�ம்
�ரம்ானிக்கப்படட்�. ஆனால், 1860இல் அர� மதரா�ல்
ஒ� சரவ்கலாசாைலைய நி�வ �ன் வந்த ேபா� இப்
பள்ளி�ன் நிரவ்ா�கள் பள்ளிைய அர�டம்
ஒப்பைடத்தாரக்ள். அதன் �ன் அ� மாநிலக் கல்�ரி
என்� அைழக்கப் படட்�. இக்கல்�ரி 1870 வைர
வாடைக இடத்�ேலேய இ�ந்த�. அதன் �ன் தனக்ெகன
ஒ� ��ய கட�்டத்ைத உ�வாக்க, அைத எ�ன்பேரா
ேகாமகன் �வக்� ைவத்தார.் அக்கட�்டம் இன்�ம்
வங்கக் கடலைலகைள எ�ர ்ேநாக்� அைமந்�ள்ள�. 

பசை்சயப்பன் கல்�ரி இந்�க்க�க்காக 1842இல்
�வக்கப் படட்�. மற்ற கல்�ரிகைளப் ேபாலேவ �வக்க
காலத்�ல் இ��ம் ஒ� பள்ளிக் �டமாகேவ இயங்�
வந்த�. அன்� க�ப்பரந்கரத்�ல் �வக்கப்பட�்
பசை்சயப்பா மத்�யக்கழகம் என்ற ெபயரில் இயங்�
வந்த�. இக்கல்�ரி�ன் தற்ேபாைதய கட�்டங்கள்
1850இல் சர.்ெஹன்� ெபாட�்ங்கர ் என்ற மதராஸ்



ஆ�னரால் �வங்கப்படட்�. இதன் �வக்க �ழாக்
�டட்ம் இந்�ய மற்�ம் ஐேராப்�ய �ர�கரக்ள்
அடங்�ய �டட்மாக இ�ந்த�. பல வ�டங்கள்
இக்கல்�ரி�ன் ஆண்��ழா ஒ� ெபரிய ச�தாய
�ழாவாகேவ நடந்� வந்த�. 

பசை்சயப்பர ் என்பவர ் ஒ� ஆன்�கவா�. இவர்
�ம்பனி�ன் �கவராகப் பணியாற்�யேபா� �ைடத்த
வ�மானம் ஒ� லடச்ம் பேகாடா�ல் (�மார ் 3.5 லடச்ம்
�பாய்கள்) ேகா�ல் பணிக�க்ெகன ஒ�
அறக்கடட்ைளைய ஏற்ப�த்�னார.் அவர ் �மார ் 100
ஆண்�க�க்� �ன் இயற்ைக எய்�னார.் அந்த
அறக்கடட்ைள�ன் அறங்காவலரக்ள் அதன்
��கைளப்�றக்கணித்ததால் மதராஸ் உயரநீ்�மன்றம்
அந்த நி�ைய தன் ஆ�ைமக்�ள் உடப்�த்�ய ேபா�
அதன் ம�ப்� 2 மடங்கா� ஏறக்�ைறய ஏழைர லடச்ம்
�பாயாக உயரந்்��ந்த�. பசை்சயப்பரின் உ��ன்ப�
�ன்றைர லடச் �பாைய ேகா�ல் மற்�ம் தரம்
பணிக�க்ெகன ஒ�க்� �ட�் ��த்ெதாைகைய கல்�
வளரச்�்க்ெகன அவர ்ெபயரிேலேய ெசல�ட நீ�மன்றம்
உத்தர�டட்�. 

�ரிட�்ஷாரின் ஆட�் காலத்�ல் ெபண்களின் கல்�
�ன்ேனற்றத்�ற்கான �யற்�க�ம் சம அள�ல்
ேமற்ெகாள்ளப் படட்ன. 1842இல் அயரல்ாந்���ந்த
'�ரசன்ேடஷன் ஆரட்ர ் 'ஐச ் ேசரந்்த கன்னிமாரக்ளின்
�� ஒன்� மதராஸ�க்� வந்� க�ப்பரந்கரத்�ல்
ெபண்க�க்ெகன ஒ� பள்ளிையத் �வக்�னாரக்ள்.
ஜாரஜ்் ட�ன் கான்ெவன்ட ்என்� �வக்கப்படட் அப்பள்ளி
�ழந்ைதகள் தங்�ப் ப�க்� �டமாக�ம் மற்�ம்
அனாைதக் �ழந்ைதகள் காப்பகமாக�ம் ெசயல்படட்�.
�ன்னாளில் இவரக்ள� நிரவ்ாகத்�ல் ேவப்ேபரி மற்�ம்
இதர �க்�ய இடங்களி�ம் அைத ேபான்ற கான்ெவன்ட்
பள்ளிகள் �வக்கப்படட்ன. 

இந்�யா�ல் கல்�க்� �த�ட�ம்,
�க்�யத்�வ�ம் �ர� டல்ெஹௗ��ன் காலத்�ல்தான்



அளிக்கப்படட்�. 1848 �தல் 1856 வைர டல்ஹௗ�
ஆண்ட எட�் ஆண்� காலத்�ல் கல்�
�ைறப்ப�த்தப்பட�் அைதக் கண்காணிக்க ெபா�
கல்�த்�ைற இயக்�னர ் என்ற ஒ� பத��ம்
உ�வாக்கப்படட்�. அந்த இயக்�னரின் �ழ் பள்ளிகள்
இயங்கத் தைலப்படட்ன. ேம�ம் கல்� வளரச்�்க்�ம்,
கல்�க்�டங்க�க்�ம், பல்கைலக் கழகங்கைள
உ�வாக்க�ம் அரசாங்கம் தாராளமாக நி� உத�கைள
வழங்�ய�. கல்��ன் ேமன்ைம பற்� எ�த்�ைரக்க
தனிேய ஒ� ஆவணம் உ�வாக்கப்பட�் அ� ''இந்�ய
அ�ஞரக்ளின் அ�க்ைக'' என அைழக்கப்படட்�. இந்த
அ�க்ைக�ன் ப�தான் கடந்த 70 ஆண்�களாக
பல்ேவ� பள்ளிகள் இயங்� வ��ன்றன. 

இன்� "ஆ�ரியர ் கல்�ரி'' என அைழக்கப்ப�ம்
கல்�ரி 1856இல் ஒ� சாதாரண அர�ப்பள்ளியாகத் தான்
உ�வான�. ெப�ம்பாலான பள்ளிகளில் �றைமயாகக்
கற்�க்கக் ��ய ஆ�ரியரக்ைள உ�வாக்க இக்கல்�ரி
�வக்கப்படட்�. 1857இல் உயரக்ல்� மற்�ம் கல்�க்
�டங்களின் வளரச்�்கைள நிரவ்�க்க மதராஸ்
பல்கைலக்கழகம் �வங்கப்படட்�. 

இன்�ம் நிைலத்��க்�ம் �ரபலமான பள்ளிகளில்
ஒன்றான, ராயப்ேபடை்ட ஹாரிஸ் உயரந்ிைலப் பள்ளி
1856இல் ��த்�வ ஆலய ��னரி கழகத்தால் மகம�ய
மாணவரக்ள் ப�ப்பதற்காக �வக்கப் படட்�.
அப்ேபாைதய ஆ�னராக இ�ந்த ஹாரிஸ் �ர��ன்
ெபயேர இந்தப் பள்ளிக்�ச ்�டட்ப்படட்�. 

1857இல் இன்�ம் �ர�த்தமாக உள்ள �ந்�
உயரந்ிைலப் பள்ளி ஆரம்�க்கப்படட்�. ைஹதராபாத்
நிஜா�ன் ஆட�் காலத்�ல் பத��ல் இ�ந்த �ேர�ய
�ரைஜயான ேகப்டன் ஜான் டவ்டன் தன� பத�
காலத்�ல் ேசரத்்த ஏராளமான ெசாத்�களில் ஒ�
ப��ைய ேவப்ேபரி�ல் கல்�க்காக நி��ய '�
ேபரண்டல் அகட�' என்ற நி�வனத்�ற்� மானியமாக
அளித்தார.் �ன்னாளில் அவர� மைற�க்�ப் �ற�



அவரின் நிைனவாக அந்த அகட� 1855இல் டவ்டன்
கல்�ரி என்� மாற்றப்பட�், ஆங்�ேலா இந்�ய
மாணவரக்�க்காக இன்�வைர பணியாற்�வ��ற�. 

�ன்னாளில் தரம்�ந்தைன�ள்ள இந்�ய
ெசல்வந்தர ் களால் அேநக மாணவ மாண�கள் கல்�
ப�ல பல பள்ளிகள் மதராஸ் மகாணத்�ல்
�வங்கப்படட்ன. 

கல்�க் �டங்கள் ��த்� ேப�ைக�ல் அதற்காக
உள்கடட்ைமப்�கள் ��த்�ம் ேபசலாம்.
�ங்கம்பாக்கத்�ல் உள்ள "ெபா� கல்�த்�ைற�ன்
இயக்�னர ் '' அ�வலகம் அ�ல் �க்�ய இடம் ெப�ம்.
�ங்கம்பாக்கத்�ல் ஒ� பரந்த நிலப்பரப்�ல் �வம்
ந�ைய ஒட�் அைமந்�ள்ள� இக் கட�்டம். இங்�
அைமந்��ந்த கல்�ரி அந்நாளில் "பைழய கல்�ரி"
என்� அைழக்கப்படட்�. 

இக்கட�்டத்�ன் வாச��ம் உள்ேள�ம் உள்ள
ேவைலப்பா� �க்க இ� வைள�கள் காண்ேபாைர
இன்�ம் �ர�க்க ைவக்�ம். இவ்வைள�கள்
பல்ேவ�படட் ��த்�ரமான மனித �கங்கைள�ம்
பல்ேவ� ேதசக் ெகா�கைள�ம் மற்�ம் அ�ரவ்மான
வைரகணித வ��கைள�ம் உள்ளடக்��ள்ளன. �மார்
100 வ�டங்க�க்� �ன் இயற்ைக எய்�ய �ரத் என்ற
ஆரே்மனிய ெசல்வந்தேர இந்தக் கட�்டத்�ன்
ெசாந்தக்காரர.் இ�ல் உள்ள இந்த அலங்கார வைள�கள்
அவர� ��ம்பத்�ன் நிைனவாக எ�ப்பப்படட்ைவ என
��க்கலாம். 19ஆம் �ற்றாண்�ன் �ற்ப���ல்
�ரத்�ன் மகன் அர�க்� இக்கட�்டத்ைத �ற்றான்.
அர�ன் இந்த இடத்�ல் �ற்ப�த்தப்படே்டாரக்�க்கான
கல்�ரி ஒன்� �வங்கப்படட்�. இதன் காரணமாகேவ
இதற்� 'பைழய கல்�ரி'' என்ற ெபயர ் வந்த�. இந்தக்
கல்�ரி�ல் அவரக்ள் ப�ற்� ெபறா�டட்ா�ம்,
�ன்னாளில் அங்� அவரக்ள் ஒன்றாகத் தங்� �� ம�ழ
ஒ� இட�ம், உணவ�ந்த ஒ� உணவக�ம் இ�ந்�
வந்த�. அன்னாளில் இக்கட�்டத்�ல் இ�ந்த ஒ� ெபரிய



�டத்�ல் ெபா��ேபாக்� கைலஞரக்ளால் நடத்தப்படட்
இைச நிகழ்ச�்க�ம் நாடகங்க�ம் மற்ற ச�க நல
�டட்ங்க�ம் நிகழ்ந்� வந்தன. இக்கட�்டத்�ன் �கழ்
�க்க இ� வைள�க�ம் இன்� வைர பா�காக்கப்பட�்
வ��ன்றன. அ� ேபாலேவ அதன் ெபயரான "பைழய
கல்�ரி'' இன்�ம் நிைலத்��க்�ற�. ஆனால் அந்த
சங்கம் என்ேறா கைலக்கப் பட�்�டட்�. 

இ�ப்�ல் நீள க��க�டன் ��ய உைட அணிந்�
அங்� வாழ்ந்த ஆரே்மனியரக்ளின் ஆ�கள் ஏ�ம் அக்
கட�்டங்களில் வ�வ�ல்ைல . அங்� ப�ன்ற
இைளஞரக்ள் �டட்�ம் இப்ேபா� அங்�
காணப்பட�ல்ைல. இந்தக் கட�்டத்�ன் ெபரிய
�டத்�ல் தற்ேபா� மனைத கவ�ம் இைசேயா அல்ல�
நாடக வசனங்கேளா எ�ெரா�க்க�ல்ைல. மாறாக,
தற்ேபா� �ல்லாய் அணிந்த �மாஸ்தாக்கள் மட�்ேம
ேமைஜ�ல் �னிந்� தங்கள� இற�ப் ேபனாக்களின் நீல
நிற ம�யால், இங்� �ம்பல் �ம்பலாக பள்ளி
வளரச்�்க்காக நி� ேவண்� வ�ம் ஆ�ரியரக்ளின்
ேகாரிக்ைககைளத்தான் எ��க் ெகாண்��க்�றாரக்ள்.
அந்த ெபரிய �டத்�ல் இப்ேபா� தடட்ச�்
இயந்�ரங்களின் ஒ�ையத்தான் ேகடக் ���ற�. 

மதரா�ல் கல்� வளரந்்த கைதக் ��த்�
ெசால்�ம் ேபா� ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்் ேகாடை்ட�ல்
�வக்கப்படட் ஒ� �� பள்ளி, இப்ப� ஆலமரமாய்
வளரந்்� பரந்� �ரிந்��க் �ற� என்� நிைனக்ைக�ல்
�ர�ப்�தான் உண்டா�ற�. 

இ��� அ��� 
மதரா�ன் கைதைய ��ப்பதற்� �ன்னால்

நகரின் பல ப��களி�ள்ள �ல �ரபலமான
அைடயாளங்கைளப் பற்��ம் ெசால்வேத �றப்பா�ம். 

��த்�வ ஆலயங்கள் ��த்� ேப�ைக�ல்
மதரா��ள்ள �னித ஜாரஜ்் க�டர்ல் ��ப்�டத்



தக்கதா�ம். 1816இல் இ� கடட்ப்படட்ேபா� ஒ� ெபரிய
ேதவாலயமாக இல்லாமல் சாதாரண ஜபக் �டமாகேவ
இ�ந்த�. அந்நாளில் ��த்�வரக்�க்� மதரா�ல்
ேபராயர ்அ�வலகம் என்ற ஒன்� இ�க்க�ல்ைல. அ�
கல்கத்தாைவ தைலைம�டமாகக் ெகாண்� இயங்�
வந்த�. இக்கடட்த்�ல் மதரா�ல் ஒ� ��ய ேதவாலயம்
அவ�யத் ேதைவயாக இ�ந்த�. மதரா�ல் ம�ண்ட்
சாைலக்� அ�காைம�ல் �றந்தெவளிசத்�ரம் என்�
அைழக்கப்படட் ப���ல் பல ஆங்�ேலயரக்ளின்
��கள் உ�வானதால் இந்த ேதவாலயத்�ன் ேதைவ
அவ�யமா�ற்�. ேகாடை்ட���ந்த �னித ேமரி
ேதவாலயத்�ற்� ஞா�ற்��ழைம காைலேநர
�ராரத்்தைனக்காக ஆங்�ேலயரக்ள் ம�ண்�
சாைலையச ் �ற்���ந்த தங்கள� ��களி��ந்�
வந்� ேபாக அ�க ேநரம் ெசலவான�. அதனால் �ம்பனி
ஊ�யரக்ளின் வச�க்காக இரண்டாவ� ஆங்��கன்
ேதவாலயத்�ற்கான அவரக்ள� ேகாரிக்ைகைய
நிரவ்ா�கள் நியாயம் எனக் க��னாரக்ள். எனேவ ஒ�
��ய ேதவாலயம் அங்� நி�வப்படட்�. இ�ப�
வ�டங்க�க்�ப் �ற� கல்கத்தா�ன் ேதவாலய �த்த
அ�காரியாக இ�ந்த டாக்டர ் ேகாரி மதரா�ன் ��ய
மதத்தைலவராக நிய�க்கப்படட் ேபா� அந்த ஆலயம்
�னித ஜாரஜ்் க�டர்ல் என்ற ெபயைரப் ெபற்ற�. இந்தக்
கட�்டத்��ள்ள �ரம்மாண்ட�ம் அழ�ம் நிைறந்த ஒ�
�ணின் உயரம் 139 அ�யா�ம். ஒ� பரந்த நிலப்பரப்�ல்
இக்கட�்டம் உ�வான�. அந்தக் காலக்கட ் டத்�ல்
இைதக் கட�் ��க்க �மார ் 2 லடச்ம் �பாய் வைர
ெசலவான�. ஆனா�ம் அர� அதற்கான ெசலைவ
மக்களிட��ந்� எ�ரப்ாரக்்க�ல்ைல. இந்த நி�ையத்
�ரடட் ஒ� ��ய�ைற �ன்பற்றப்படட்�. அந்நாளில்
பரி�ச�்ட�் �ற்பைன அ��ல் இ�ந்ததால், அர� ஒ�
பரி�ச�்ட�் நி�வனம் �வக்� அதன் �ற்பைன�ன்
லாபத்���ந்� ஒ� ப��ைய இந்த ேதவாலயம் நி�வ
ெசலவ�த்த�. அதற்�ப் �ற�ம் அர�டம் நல்ல நி�
நிைலைம நீ�த்ததால் அர� எஞ்�ய ெதாைகைய



சாைலகைள ெசப்பனி�ம் பணிக்�ம் மற்�ம் �க்�ய
��ந்�னரக்ைள உபசரிக்க�ம் பயன்ப�த்�ய�. 

�னித ஜாரஜ்் ேதவாலயம் கட�்ம்ேபாேத,
�டட்�டப்படட் “�ரக்்'' எனப்ப�ம் �னித ஆண்ட�்
ேதவாலயம், எல்ேலாரா�ம் அ�யப்படாமேல இ�ந்த�
ஆசச்ரியமான ெசய்�யா�ம். இந்�யா�ல்
பணியாற்�ய ஸ்காடே்லண்ட ் ரா�வ �ரரக்ைளத்
த�ரத்்� மதரா��ம், �ரிட�்ஷார ்ஆட�்க்� உடப்டட்
பல மாகாணங்களி�ம் ஸ்காடே்லண்ட ் மக்கள் வ�த்�
வந்தனர.் இைத ��க்�ம் வைக�ல் இன்�ம் மதரா�ல்
ஆண்டரச்ன் சாைல, �ரீம்ஸ் சாைல, ேட�டச்ன் ெத�,
ப்ரா� மாளிைக, �த் மாளிைக மற்�ம் ேமக்�த்
ேதாடட்ம் ேபான்ற பல �க்�யமான இடங்கள் இ�ந்�
வ��ன்றன. இைவயா�ம், ஸ்காடல்ாண்ட ் மக்கள்
மதரா�ன் வளரச்�்க்காக ஆற்�ய �க்�ய
பணிக�க்கான நன்� ��ம் அைடயாளங்கேளயா�ம். 

இரண்டாவ� ஆங்��கன் ேதவாலயத்ைத இங்�
கடட்த் ெதாடங்�ய ேபா� இங்�ள்ள ஏராளமான
ஸ்காடே்லண்ட ்நாட�் மக்க�க்� அ� கடட்ாயம் ேதைவ
என்� இங்�லாந்� நிரவ்ா�க�க்�
நிைன�டட்ப்படட்�. அவரக்�க்� என ஒ� ேதவாலயம்
ேதைவ என்� உணரந்்த இங்�லாந்� நிரவ்ா�கள் அைத
நி�வ சம்ம�த்தேபா� மதரா�ல் ஹ்� எல்�யட ்என்ற
ஒ� ஸ்காடே்லண்டக்ாரர ் ஆ�னராக இ�ந்த� ஒ�
ஒற்�ைமயா�ம். 

��ரந்்த அ�பவம் வாய்ந்த மதத் தைலவரக்�ம்
நிரவ்ாகத்�ன�ம் ேசரந்்த ��க்களின் ஆ�க்கத்�ல்,
மதரா�ல் மட�்மல்லா� �ரிட�்ஷார ் ஆண்ட மற்ற
இந்�ய மாகாண தைலநகரங்களி�ம் ஸ்காடே்லண்ட்
மக்க�க்காக இம்மா�ரியான ேதவாலயங்கள் கடட்
1815இல் ஒ� அ�க்ைக அரசால் ெவளி�டப்படட்�. இந்த
ேதவாலய நிரம்ாணச ் ெசல�கைள �ம்பனிேய ஏற்�ம்
என �ரம்ானித்தா�ம் ேதவாலயங்கைளக் கடட் அ�க
படச்மாக எவ்வள� ெசல�டப்பட ேவண்�ம் என



வைரய�க்கப்பட�ல்ைல. ஆனா�ம் �ம்பனியாரின்
மனநிைலேயா �ரம்மாண்டமான, �றப்��க்க,
அழகான ேதவாலயங்கைளக் கட�் அைத �ன்னாளில்
ஒ� �கழ் ெபற்ற ��ப்�டத்தக்க அைடயாளமாக
மாற்�வ�ல் ��யாக இ�ந்த�. 

�மார ் .5 இலடச்த்�ற்�ம் �ைறவான ெசல�ல்
பம்பா�ல் �க ெபரிய அழகான ேதவாலயம் ஒன்�
உ�வான�. ஆனால் மதரா�ல் கட�்ய ேதவாலயத்�ன்
கட�்மானச ் ெசல� �மார ் 2 � லடச் �பாய்க்� ேமல்
ஆன�. இ� �னித ஜாரஜ்் ேதவாலய கட�்மானத்
ெதாைகைய�ட �மார ்10,000 �பாய் அ�கமா�ம். இந்த
அ�கப்ப�யான ெசல�னால், இங்�லாந்� நிரவ்ா�கள்
ேகாபமைடந்தா�ம் இந்த ேதவாலயம் மதரா�ன் ஒ�
�க்�ய அைடயாளமாகச ்�ன்னமாக ேதாற்றமளித்த�. 

'மதராஸ் இஞ்�னியரஸ்்'' என்ற நிரவ்ாகத்�ல்
பணியாற்�ய �த்த அ�காரியான ேமஜர ்கால்ட ்ெவல்
என்பவரின் �டட்ப்ப� அந்நி�வனத்ைதச ்சாரந்்த ேமஜர்
ேட ஹ�ேலண்ட ் என்பவரால் �னித ஜாரஜ்் ேதவாலயம்
கடட்ப்படட்�. இந்த "�ரக்்' எனப்படட் �னித ஆன்ட�்
ேதவாலயத்ைத அவேர �டட்�ட�் கட�்�ம் ��த்தார.்
��ைமயாக இந்த பணி�ல் தன்ைன அரப்்பணித்�க்
ெகாண்ட ஹ�ேலண்ட,் அதனால் �க�ம் ெப�ைம
அைடந்தார.் �லர ் இந்த ேதவாலயம் ��த்�
�மர�்க்க�ம் ெசய்தாரக்ள். 

இதன் �தானம் �ேரக்க பாணி�ல் உ�வான�.
ஆனால் �ல �மரச்கரக்ேளா அ� ஒடட்கத்�ன் ��ைகப்
ேபான்� அைமந்�ள்ள� என �மர�்த்தாரக்ள். இந்த
�மரச்னத்�ற்� அப்பா�ம் இந்த �தானம் இந்த
ேதவாலயத்�ன் உடப்��ைய ேம�ம் அழகானதாகத்
ேதாற்றமளிக்கச ் ெசய்த�. இந்த அழகான ேமல்
�தானத்�டன் அைமந்த ேதவாலயம் �றக்கப்படட்ேபா�
அதன் அழேக ஆபத்தாக மா�ய�. ஆலயத்�ன்உள்
�ராரத்்தைனக்காக எ�ப்பப்ப�ம் ஒ�கள் அங்ேக
����ந்த மக்களின் மனம் சஞ்சலப்ப�ம் அள�ற்�



எ�ெரா�த்த�. இந்த �ைறைய ேபாக்க ேம�ம் பணம்
ெசலவ�க்கப்படட்�. இவ்வாலயத்�ன் ெகா�க்கம்பம்
�னித ஜாரஜ்் ேதவாலயத்�ன் ெகா�க்கம்பத்ைத �ட 27
.5 அ� உயரந்்� 166 .5 அ�யாக இ�ந்த�. 

�ந்ைதய அத்�யாயத்�ல் ��யப்ப�
ைமலாப்�ரில் இ�ந்த ேராமன் கத்ேதா�க்கரக்ளின்
ேதவாலயத்ைத �ராட ஸ்டண்�களான
�ரிட�்ஷ்காரரக்ள் அவ்வளவாக ஆதரிக்க�ல்ைல.
மதரா�ன் இன்ெனா� அைடயாளமான இந்த
ேதவாலயத்�ன் ேதாற்றத்ைத படத்�ல் காண�ம். 

மதரா�ன் ஒ� பரந்த நிலப்பரப்�ல் ெச�ன்ட்
ஜாரஜ்் ேகாடை்டக்�ம் ஜாரஜ்் ட��க்�ம் இைடேய
�கம�ய �ற்பக் கைலப்பாணி�ல் கடட்ப்படட் �வப்�
நிற உயரநீ்�மன்ற கட�்டம் பாரப்்பவரக்ைள இன்ன�ம்
பரவசத்�ல் ஆழ்த்�க்ெகாண்��க்�ற�. அக்காலத்�ல்
கடட்ப்படட் கட�்டமானா�ம் இ� ந�னமானதாகேவ
காட�்யளிக்�ற�. 

மதரா�ன் அந்நாைளய ��ெப�ம்
வழக்க�ஞரக்ளின் நிைனவாக இந்தக் கட�்டம்
கடட்ப்படட்�. ஆனால் பல வழக்க�ஞரக்ள் இக்கட�்டம்
உ�வாவற்� �ன்� மதராஸ் �ைற�க வாச�க்�
எ�ேர, தற்ேபா� மாவடட் ஆட�்யர ் அ�வலகமாக
இயங்�ம் கட�்டத்�ல்தான் ெதா�ல் �ரிந்தனர.்
பலவ�டங்களாக இந்த இடத்�ல்தான் உசச்நீ�
மன்றத்�ன் மதராஸ் அ�வலகம் ெசயல்படட்�.
இப்ேபா�ள்ள ��ய உயரநீ்� மன்றக் கட�்டம்
மதரா�ன் சடட்த்�ைற வளரச்�்ைய �ட�்க் காட�்ம்
ஒ� மாெப�ம் நிைனவகமாக உள்ள�. ஆரம்ப காலத்�ல்
�ம்பனி தன� நீ�த்�ைற�ன் அ�வலகத்ைத
ேகாடை்டக்� உள்ேளேய அைமத்� ஊ�யரக்�க்�
இைடேய உண்டான வழக்�கைள �சாரித்� நீ�
வழங்� வந்த�. அந்நாளில், �ற்றங்க�க்�
வழங்கப்படட் தண்டைன �க �க க�ைமயானதாக
இ�ந்தன. 



அன்ைறய ஒ� ஆவணத்�ன்ப� சாதாரண எ�த்தர்
ஒ�வர ் ெசய்த �� �ற்றத்�ற்� தண்டைனயாய் ஒ�
மணி ேநரேமா அல்ல� அதற்� ேமலாகேவா
�ரை்மயான ஆணிகள் ெபா�த்தப்படட் ஒ� ஆசனத்ைத
மரக்��ைர�ன் ���ல் அைமத்� அதன்ேமல்
�ற்றவாளிைய அம�ம்ப� ெசய்தனர.் �ல சமயம்
�ற்றம் க�ைமயானதாக இ�ந்தால் ேமற்��ய
தண்டைனைய க�ைமயாக்க �ற்றவாளி�ன் கா�ல்
கனமான இ�ம்� எைடகைளக் கட�்த் ெதாங்க
��வ��ண்�. 

ேகாடை்டக்� ெவளிேய இ�ந்த க�ப்பரந்கர மக்கள்
ெசய்�ம் �ற்றங்கைள �சாரித்� நீ� வழங்க ஒ�
இந்�ய அ�காரி நிய�க்கப்படட்ார.் 

�ம்பனி�ன் அ�கார�ம் அ�வல்க�ம்
அ�கரிப்பதற் ேகற்ப பல்ேவ� நீ�மன்றங்கள்
ஆங்காங்ேக நி�வப்படட்ன. அன்ைறய
ஆவணங்களின்ப� மக்கள் ெதாைக ெப�க்கத் �னால்,
�ற்றங்களின் எண்ணிக்ைக�ம் அ�கமா� அதனால்
இத்தைகய அ�கரிக்கப்படட் நீ�மன்றங்க�ம்
அவ�யமா�ன. 

அந்நாளில் மதரா�ன் பரந்� நீண்ட கடற்கைர�ல்
வ�த்த டச�் நாட�் �யாபாரிக�க்� அ�ைமகளாக
பணி�ரிய �� �ழந்ைதகள் கடத்தப்பட�் �ற்கப்பட�்
வந்தனர.் இத்தைகய �ற்றங்கள் அ�க்க� நிகழ்ந்ததால்
கடத்தப்படட் ��வரக்ைள கண்���க்�ம் பணி �க�ம்
�ரமமானதாய் இ�ந்த�. அ�ைமகைள �ற்�ம்
�யாபாரம் அந்நாளில் இங்� மட�்மல்லா� ஐேராப்�ய
நா�களி�ம் பர���ந்த�. 

'ெச�ன்ட ் ஜாரஜ்் ேகாடை்ட" க�ன்�லரக்ளின்
�த்தகத்���ந்� எ�க்கப்படட் ஒ� ஆவணத்�ன்ப�
1687ஆம் ஆண்� ெசப்டம்பர ் 29ஆம் ேத� ஃப்ேரசர ் என
அைழக்கப்படட் ஒ� நபர ் 40 ��வரக்ைள �ைலக்�
வாங்� �ம்பனிக்� அ�ைமகளாக தரேவண்�ம் என



உத்தர�டப் பட�்�ந்த�. இளைம�ம் பல�ம் �க்க இந்த
அ�ைமகள் �ம்பனி�ன் பட�கைள ெச�த்�வ�,
அவற்ைற கைர�ல் கட�் இ�ப்ப�, கப்ப�க்�ள்
சாமான்கைள ஏற்� இறக்�வ� ேபான்ற க�ைமயான
பணிகைளச ்ெசய்வதற்காக அமரத்்தப்படட்னர.் 

இப்ப�ப்படட் அ�ைமகள் ��த்த வழக்� ஒன்�
1665ஆம் ஆண்�ல் �தன் �தலாய் நீ� மன்றத்�ற்�
வந்த�. �ற்றம் சாடட்ப்படட் ��ம� டேவஸ் என்ற
ெபண்மணி தன்னிடம் ேவைல ெசய்� வந்த ஒ�
அ�ைமப் ெபண்ைண ெகாைல ெசய்� �டட்ார்
என்ப�தான் அந்த வழக்�. 

ெவனிஸ் நகர நீ�ப�கைளப்ேபான்� ஆட�்�ல்
இ�ந்த ஆ�னேர நீ� வழங்�ம் நீ�ப�யாக இைத
�சாரித்�த் �ரப்்� ெசால்ல காத்��க்ைக�ல், அங்�
அமர�்ல் இ�ந்த 12 ஜ�ரிக�ம் �ற்றவாளியான ��ம�
டாேவஸ்தான் அந்த அ�ைமப் ெபண்ைணக் ெகாைல
ெசய்தார ் என்� ஒ� மனதாக �ரம்ானித்தனர.்
இ�ப்��ம் அந்தக் �ற்றம் நிகழ்த்தப்படட்
�ழ்நிைலகைளக் கணக்�ல் ெகாண்� அவ�க்� மரண
தண்டைன வழங்�வ� அவ�ய�ல்ைல என்�
���டட்னர.் ஆனா�ம் �ற்றம் ஒன்� �ரியப்படட்ால்
அதற்கான தண்டைன வழங்கப்படே்ட ஆகேவண்�ம்
என்� ஒ� சடட்��ந்ததால் ��ம� டாேவஸ்
�ற்றமற்றவர ்என �ரப்்� வழங்கப்படட்�. 

அவள் ெசய்த �ற்றம் நி��க்கப்படட்ா�ம்
அவ�க்�த் த�ந்த தண்டைனையக் ெகா�க்க இயலாத
ஒ� தரம்சங்கடமான �ழ்நிைல ஆ�ன�க்� வ�த்தம்
அளித்த�. ேவ� வ��ன்� அவைள ���க்க
ேவண்�ய நிைலக்�த் தள்ளப்படட்ார.் அதன் �ற�
ஆ�னர ் இங்�லாந்��ள்ள நிரவ்ா� க�க்�, தான்
வழங்�ய எ�ரப்ாராத அந்த �ரப்்ைப தாேன ஏற்�க்
ெகாள்ள ��யா� என்�ம், சடட்ம் ��த்த தன் அ��
�றப்பாக இல்ைலெயன்�ம், இந்த �ரப்்�ல் தான் தவ�
ெசய்� �டட்தாக�ம் வ�த்தப்பட�் க�தம் எ��னார.்



இதன் �ைளவாக இங்�லாந்� நிரவ்ா�கள் உடன�யாக
இரண்� ��ய நீ�ப�கைள நிய�க்க ஆ�னைர
அ�ம�த்தனர.் அதன்�ன் எல்லா வழக்�க�ம் இந்த
நீ�ப�களின் �ன் �சாரைணக்� வந்தன. மாற்றேம
இயற்ைக�ன் நிய�. அந்த ��க்� உடப்ட�்
மாற்றத்�ன்�ன் மாற்றம் என நீ�த்�ைற�ல் நிைறய
மாற்றங்கள் ஏற்படட்ன. ேம�ம் ��ய நீ�மன்றங்கள்
மற்�ம் நீ�ப�களின் ேதைவ அ�கரித்த வண்ணேம
இ�ந்த�. இன்� நம் கண் �ன்ேன பரந்� �ரிந்�
�டக்�ம் உயரநீ்�மன்ற�ம் அதன் �ழ் ஆங்காங்ேக நீ�
வழங்�ம் பல்ேவ� �� �� நீ�மன்றங்க�ம் உ�வா�
உள்ளன. மதரா�ல் சடட்ம் மற்�ம் நீ�த்�ைற�ன்
வளரச்�், அர�ன் �யற்�யால் எவ்வா� ��ய
மாற்றங்க�க்� �த்�டட்� என்ப� ெதளிவாய்
�ளங்��ற�. 

மதரா�ல் �தன்�த�ல் இலக்�ய மற்�ம்
�ஞ்ஞான அைமப்�கள் எவ்வா� �வங்�ன என்�
ஆராய்ந்தால் அ� ��ய �ைவயான கைதயாக
அைம�ம். 

அந்நாளில் உல�ன் பல்ேவ� ப��களில்
இத்�ைற�ன் வளரச்�்க் ��த்� அ�ஞரக்ளின்
�ந்தைனகைள�ம் எண்ணங்கைள�ம் மற்ற ப���ல்
உள்ளவரக்�டன் ப�ரந்்�க்ெகாள்ள ேபா�மான
பத்�ரிைககள் இல்ைல. இந்�யா�ல் உள்ளவரக்ள்
தங்க�க்�ள்ேள நைடெபற்ற �ஞ்ஞானம் மற்�ம்
வளரச்�்கள் ��த்� தங்க�க்�ள்ளாகேவ கலந்�ேப�
ஒ�வ�க்ெகா�வர ் க�த்�க்கைள பரிமா�க்
ெகாண்டனர.் அந்நாளில் இந்�யா�ல் �ஞ்ஞான
கழகங்க�ம் �ஞ்ஞானிக�ம் ��ந்த ஆரவ்த்�ட�ம்
அக்கைற�ட�ம் ெசயல்படட்� ேபால் தற்ேபா�
நைடெப�வ��ல்ைல என்ப� ெதளிவா�ற�. 

அ�ரஷ்்டவசமாக மதரா�ற்� அந்நாளில்
��ெபயரந்்த மக்களில் ெப�ம்பாேலார ்அ��ப்ப��ம்,
�ஞ்ஞான பாரை்வ�ம் ெகாண்��ந்தனர.் அவரக்ள்



உண்ைமயாக�ம் ��ரமாக�ம் அக்கைற ெச�த்�
க�ைமயாக உைழத்ததால் தான் அந்த உைழப்�
ேநர�ேயாகேவா அல்ல� மைற�க மாகேவா இன்ைறய
வளரச்�்க்� அ�த்தளமாக அைமந்த�. 

மதரா�ல் வ�த்த �ம்பனி�ன் ஊ�யர ் ஒ�வர்
வான சாஸ்�ரத்�ல் ஆரவ்�ம் அக்கைற�ம்
ெகாண்டதால் தன் �ட�்ேலேய தன� ெசாந்த ெசல�ல்
ஒ� வானிைல ஆராய்ச�்க் �டத்ைத நி��னார.் ஓய்�
ேநரத்�ல் ெபா�� ேபாக்காக அ�ல் பல
ஆராய்ச�்கைள ேமற்ெகாண்டார.் இந்த �டம் ஒ�
வளரச்�் ெபற்ற வானிைல ஆராய்ச�்க் �டமாய்
வளரந்்� இன்� இந்�யா�ன் கால ேநரங்கைளக்
கணிக்�ம் ஒ� �க்�யமான ஆராய்ச�்க் �டமாக
மதரா�ல் இ�ந்� வ��ற�. இந்த ஆராய்ச�்
�டத்�ற்� �த்�டட்வர ் �ல்�யம் ெபடரீ் என்ற
�ம்பனி�ன் ஊ�யர.் தன்�ைடய ஆரவ்த்தா�ம்,
அ�வா�ம் வானசாஸ்�ரத்�ல் அ�க நாடட்�ம்
�லைம�ம் ெபற்��ந்ததால் �ன்னாளில்
அர�ப்பத��ல் பல உயர�்கைளக் அைடந்தேபா�ம்
தன்�ைடய ஓய்� ேநரத்ைத உபேயாகமாக
ெசல��வதற்காக இந்த ஆராய்ச�்க் �டத்ைத தன�
ெசல�ேலேய தன்�ைடய �ங்கம்பாக்கம் �ட�்ல்
நி��னார.் 

ெபடரீ் ஒ� நீண்ட ���ைறையக் க�க்க
இங்�லாந்� ெசன்ற ேபா� தன� உபகரணங்கைள
உபேயா�க்க அரைச அ�ம�த்தார.் 1791இல் அவர்
�ண்�ம் ���ைற க�ந்� மதராஸ் ��ம்�யேபா�
அரேச மதரா�ல் ஒ� வானிைல ஆய்�க்�டத்ைத
நி�� அைத நிரவ்�க்க ெபடரீ்ையேய நிய�த்த�. 

இேத காலகடட்த்�ல் டாக்டர ் ேஜம்ஸ் ஆண்டரச்ன்
என்ற மற்�ெமா� ஆரவ்�க்க �ஞ்ஞானி �ம்பனி�ன்
ம�த்�வத்�ைற�ல் பல காலம் ேசைவ ெசய்��ட�்,
�ற�, ஆண்�க்� 2500 ப�ண்ட ் ஊ�யத்�ல்
�ம்ெபனி�ன் ம�த்�வ உயர ் அ�காரியாக



நிய�க்கப்படட்ார.் ஆனால் அவேரா, தன்�ைடய
ஊ�யத்�ன் ெப�ம் ப��ைய�ம், ஓய்� ேநரத்ைத�ம்
ேதாடட்க்கைல வளரச்�்க்ெகன ெசல வ�த்தார.் இன்�
ைப�ராப்டஸ்் ேதாடட்ம், �ள்ேளாச ் ேதாடட்ம் என்�
அைழக்கப்ப�ம் ேதாடட்ங்க�ம் அ��ள்ள ேதாடட்
��க�ம் அடங்�ய ஏறக்�ைறய 100 ஏக்க�க்� ேமல்
உள்ள நிலத்ைத, ேஜம்ஸ் ஆண்டரச்ன் �ங்கம்பாக்கத்�ல்
வாங்�னார.் அவர ் தன் வாழ்க்ைக�ன் கைட� நாள்
வைர �மார ் 25 ஆண்�கள் தன்�ைடய ஓய்�
ேநரத்ைத�ம், �ஞ்�ய ஊ�யத்ைத�ம் ேதாடட்க்
கைலைய ேமம்ப�த்த ெசலவ�த்� அ�ல் ��ப்��
உத்�கைளக் ைகயாண்� அழ�ய, அலங்காரமான
ேதாடட்ங்கைள உ�வாக்�னார.் 

ஆன்டரச்ன் தன� ஓய்� ேநர பணி�ல் அ�க ஆரவ்
�ைடயவராக இ�ந்ததால் ேதாடட்க்கைல மற்�ம்
�வசாயத் �ைறகளில் பல பரிேசாதைனகைள ெசய்�
அதன் �லம் ம�த்�வ, �யாபார மற்�ம்
ெதா�ல்�ைறகள் �றப்பைடய உத�னார.் 

டாக்டர ் ''ஆண்டரச்ன்ஸ் ெபாடானிகல் காரட்ன்''
என்ற ெபயரில் அவரால் உ�வாக்கப்படட் ேதாடட்ம்
ெபா�மக்களின் பாரை்வக்�ம் உபேயாகத்�ற்�ம்
�றந்� �டப்படட்ேபா� அ� மதரா�ன் ஒ�
��ப்�டத்தக்க அைடயாளமாய் மா�ய�.
ெப�ம்பாலான மக்கள் தங்கள� ஓய்� ேநரங்கைள
அங்ேக ெசலவ�த்தனர.் 

தன� 72வ� வய�ல் இயற்ைக எய்�ய டாக்டர்
ஆண்டரச்னின் உடைல அடக்கம் ெசய்த �னித ஜாரஜ்்
ேதவாலயத்�ல் அன்� �ரபலமா��ந்த �ற்�
சர.்�ரான்�ஸ் சான்டரீ் என்பவர ் ஆண்டரச்ன்
நிைனவாக உ�வாக்�ய அழ�ய �ைல ஒன்�ம்
நி�வப்படட்�. இதற்கான ெசலைவ மதரா�ன்
ம�த்�வத்�ைறையச ்சாரந்்த பல அ�காரிகள் ப�ரந்்�
ெகாண்டனர.் 



ஆண்டரச்னால் உ�வாக்கப்படட் ேதாடட்ம்
மதரா�ல் எவ்வள� நாடக்�க்� நிைல ெபற்��ந்த�
என்பைத ெசால்வ� சற்� க�னேம. டாக்டர ்ஆண்டரச்ன்
மைற�க்�ப் �ற� ேதாடட்க்கைல�ல் அ�க ஆரவ்ம்
காட�் ேந�த்தவரக்ள் மதரா�ல் அ�க�ல்ைல
என்பதால் அத்ேதாடட்ம் ெந� நாடக்�க்� நீ�த்��க்க
வாய்ப்�ல்ைல. ஆனா�ம் 1835இல் பலரின்
��ப்பத்�ற்� எ�ராக ஆண்டரச்ன் ேதாடட்த்�ல் இ�
ெபரிய கட�்டங்கள் எ�ப்பப்படட்ன. �த��ந்த
நிலத்�ல் "மதராஸ் �வசாய மற்�ம் ேதாடட்க்
கைலக்கழகம்'' என்ற ெபயரில் ஒ� ��ய ேதாடட்த்ைத
உ�வாக்� அ� இன்�வைர என்ற ெபயரில்
ேதனாம்ேபடை்ட�ல் இயங்� வ��ற�. 

பல வ�டங்க�க்�க் �ன் ெதாடங்கப்ெபற்ற
''மதராஸ் இலக்�யக் கழகம்" இன்� ஒ� �லகமாக
ெசயல்பட�் வ��ற�. அந்நாளில் அங்� இலக்�யம்
சாரந்்த பல �டட்ங்கள் நைடெப�ம். அ�ல் �ல
கட�்ைரக�ம் ெவளி�டப்ப�ம். அன்� அங்� வாழ்ந்த
ஐேராப்�ய மக்களிைடேய இக்கழகம் �கழ் ெபற்�
�ளங்�ய�. �வக்க காலத்�ல் இக்�டட்ங்களில்
�ஞ்ஞான சம்பந்தமான ஆராய்ச�்க் கட�்ைரக�ம்
இடம்ெபற்றன. �ஞ்ஞானிகள் அந்நாளில் இந்த
கட�்ைரகள் ��த்� ஒ�வ�க்ெகா�வர்
�வா�த்தாரக்ள். அன்� இந்�யா���ந்த �ற்��ற
�ழ்நிைல ��த்த கட�்ைரகள் �க�ம்
�ரபலமா��ந்தன. ��ப்பாக கட�ல் இனம்ெப�க்�
நிலத்�ல் வா�ம் மதராஸ் நண்� வைககள், ேசலம்
�ல்லா���ந்த ெதான்ைமயான கல்லைறகள் மற்�ம்
'மலபாரின் வயநா� ப���ல் �ைடத்த தங்கம்"
ேபான்றவற்�ன் தைலப்�களில் �வார�யமான
கட�்ைரகள் வா�க்கப்பட�்ம் �வா�க்கப் பட�்ம்
வந்தன. "�டட்ரரி ெசாைச� ஆப் ெமடர்ாஸ்' என்ற
அந்தக் கழகத்�ன் ெபயர ் இன்� வைர
நிைலத்��ந்தா�ம் அன்�ேபால் இன்� அ�ல்
அ��யல் மற்�ம் இலக்�ய சம்பந்தமான



ெசாற்ெபா��கள் நைடெப�வ�ல்ைல . கைட�யாக
1890களில் �ல அ��யல் �டட்ங்கள் நைட
ெபற்றேபா��ம் அ�ல் கலந்� ெகாள்ள ஆரவ்ேமா
அக்கைறேயா அன்� வாழ்ந்த மக்களிைடேய இல்ைல
என்ப� ெதளிவாக �ளங்��ற�. 

அன்� நி�வப்படட் இந்தக் கழக�ம் ''ஆக்�லரி
ஆப் � ராயல் ஏ�யா�க் ெசாைச�'' என்ற கழக�ம்
காலத்ைத �� நிைலத்� நின்றா�ம் அதற்�
மக்களிைடேய ேபா�ய வரேவற்� இல்லாமல் இ�ந்த�.
அந்த நிைல��ம் அைனத்�த் �ைறகைள�ம் சாரந்்த,
�மார ் 50,000 ��ய மற்�ம் பைழய, �ல்கைள தன்
அகத்ேத ெகாண்��ந்த� ''மதராஸ் இலக்�ய கழகம்''
காலப்ேபாக்�ல் பல ��ய �த்தகங்கள் அவ்வப்ேபா�
ேசரக்்கப்பட�் அக்கழகம் இன்� ெபா�மக்களின்
உபேயாகத்�ற்� ஒ� நல்ல �லகமாக ெசயல்ப��ற�. 

மதரா�ன் அ�ங்காட�்யகம் ஒ� �ரம்மாண்டமான
�க்�ய ஸ்தாபனம், அ� ேதான்�வதற்� ேமற்ெசான்ன
மதராஸ் இலக்�ய கழக�ம் ஒ� �க்�ய காரணமா�ம்.
அக்கழகம் மதராஸ் மக்க�க்� ெப�ம் பணி
ஆற்��ள்ள�. 1851இல் தன்னிட��ந்த பைழய �ேகாள
ப�மங்கைள�ம் மற்�ம் �ைலம�ப்�ல்லா அரிய
ெபா�டக்ைள�ம் அர�க்� இந்தக் கழகம் அன்பளிப்பாக
அளித்த�.- அந்த �ைல ம�ப்பற்ற பைழய
ெபாக்�ஷங்கள் இன்�ம் மதராஸ் அ�ங்காட�்யகத்�ல்
பா�காக்கப்பட�் வ��ன்றன. இந்தப் �ேகாள
ப�மங்கைள அன்ைறய கெலக்டர ்அ�வலகத்�ல் அர�
ைவத்��ந்த�. அந்த அ�வலகம் இன்�ம்
அ�ங்காட�்யகத்�ல் பழைமயான ஒ� ப���ல்
உள்ள�. இந்த கெலக்டர ் அ�வலகக் கட�்டம் 1830இல்
அர� வாங்�வதற்� �ன்� "பாந்�யன்' என்ற தனி
நப�க்�ச ்ெசாந்தமாய் இ�ந்த�. 

இந்தக் கட�்டத்�ல்தான் �ன்� ��ய "பைழய
கல்�ரி' நி�வனரக்ளின் �டட்ங்க�ம் நடன
நிகழ்ச�்க�ம், ��ந்� உபசாரங்க�ம் நடந்� வந்தன.



இந்த �கழ்�க்க �ராதன கட�்டம் அ�ங்காட�்யகம்
அைமந்�ள்ள எ�ம்�ர ்பாந்�யன் சாைல�ல் உள்ள�. 

அைலகள் ஆரப்ரிக்�ம் ெமரினா கடற்கைரக்�
எ�ர�்றம் வடட்வ��ல் உள்ள ஒ� அழ�ய கட�்டம்
இன்�ம் பாரப்்பவரக்ளின் மனைத கவரந்்�
ெகாண்��க்�ற�. இக்கட�்டத்�ற்� ��த்�ரமான�ம்
�வார�ய�க்க�மான சரித்�ரம் ஒன்� உண்�.
ெபா�வாக இந்தக் கட�்டம் ''ஐஸ் ஹ�ஸ்' என்ற ெபயரில்
அைழக்கப்ப��ற�. இந்தப் ெபயேர இந்தக் கட�்டம்
எந்த பயன்பாட�்ற்� உரிய� என ெதளிவாய்
�ளக்��ற�. பல வ�டங்க�க்� �ன்� மதரா�ல்
பனிக்கட�் தயாரிக்�ம் ெதா�ல் �டங்கள்
ெதாடங்கப்படாத நிைல�ல், �ளிரப்ானங்களின் �ளிரச்்
�ைய�ம் �ைவைய�ம் மக்கள் அ�யாத காலத்�ல்,
அெமரிக் கா���ந்� கப்பல் �லம் பனிக் கட�்கைள
இறக்�ம� ெசய்யலாம் என்ற எண்ணம் ஒ�வ�க்�
உதயமா�ற்�. அந்த எண்ணத்ைத ெசயலாற்ற 1840இல்
அவ�க்� ஒ� �யாபாரத்�டட்ம் உ�வான�. ஒ� ெபரிய
வடட்வ�வான கட�்டத்ைத கடற்கைரக்� அ�ேக
உ�வாக்� அ�ல் இறக்�ம� ெசய்யப்படட்
பனிக்கட�்கைள பா�காக்க ஏற்பா�கள்
ெசய்யப்படட்ன. பல வ�டங்க�க்� இத்�டட்ம்
�யாபார ேநாக்�ல் ெவற்��டன் நைடெபற்� வந்த�.
மக்க�க்� நான்� அணா �ைல�ல் 1 ப�ண்� ஐஸ்
கட�் �ற்கப்படட்�. இன்�ம் அக்காலத்�ல் வ�த்த
மக்க�க்� தாங்கள் �ைல ெகா�த்� வாங்�ய இந்த
பனிக்கட�்கள் பற்�ய இனிய நிைன�கள் ெநஞ்�ல்
நிைலத்��க்�ம். அன்ைறய நாளில் இ�ேபான்� ெபரிய
அள�ல் பனிக்கட�்கைள வாங்� ேச�க்க இந்த
இடத்ைத�டட்ால் ேவ� இட�ல்ைல. 

கால மாற்றத்�ல் மதரா�ேலேய பனிக்கட�்
தயாரிக்�ம் ெதா�ற்�டங்கள் உ�வா�ன. இதனால்
�க�ம் ம�வான �ைல�ல் பனிக்கட�் மக்க�க்�க்
�ைடத்ததால் �யாபார ேநாக்�ல் கடட்ப்படட் இந்த



கட�்டம் தன் ம�ப்ைப ெமல்ல ெமல்ல இழந்த�.
�ன்னாளில் அக்கட�்டத்ைத ஒ�வர ்�ைலக்� வாங்�
வடட்ச�்வரக்ளில் ஜன்னல்கள் அைமத்� அைத மக்கள்
வ�க்�ம் இல்லமாக மாற்�னார.் மதரா�ல் ��ய
�ைற�கம் உ�வான நிைல�ல் ெமரினா�ன் இக்கட�்
டத்�ற்� எ�ேர இ�ந்த கடல் உள் வாங்�யதால், ஒ�
நீண்ட அகலமான ெவள்ைள மணல் பரப்� உ�வா�ற்�. 

வடட்வ��ல் அந்தக் கட�்டம் இ�ந்ததால் அ�ல்
வ�க்க மக்கள் �ன் வர�ல்ைல. ஆனா�ம் தரம்
�ந்தைன பைடத்த �ல �ந்� தாளாளரக்ள்
அக்கட�்டத்ைத வாங்� �ரபலமான மத
ேபாதைனயாளரக்ள் மதராஸ�க்� ��ந்�னராக வ�ம்
காலங்களில் தற்கா�க தங்��டமாக
உபேயா�த்தாரக்ள். மக்க�க்� ேசைவெசய்�ம்
மதேபாதகரக்ள் ஜா��த்�யாச�ல்லாமல் இந்த
இடத்�ல் தங்க அ�ம�க்கப் படட்னர.் எல்லா இந்� மத
ேபாதகரக்�க்�ம் அளிக்கப்படட் இந்த வச�ைய ஒ�
�லேர பயன்ப�த்�னர.் எனேவ இந்த ெபரிய கட�்டம்
ெமல்ல ெமல்ல சந்த��ல்லாத ஒ� மாளிைகயாக
மா�ய�. 

�ல வ�டங்க�க்� �ன் அர� அக்கட�்டத்ைத
�ைலக்� வாங்� ஒ� உன்னதமான ேசைவக்�
பயன்ப�த்�ய�. �ராமண �தைவகளான இளம்
ெபண்கள் தங்�ம் இல்லமாக அந்தக் கட�்டத்ைத
மாற்�யைமத்த�. ஒ� காலத்�ல், இறக்�ம�
ெசய்யப்படட் பனிக்கட�்கைள பா�காக்க கடட்ப் படட்
இக்கட�்டம் இன்� பால்ய வய� அந்தண
ைகம்ெபண்களின் இ�ப்�டமாக மா�ய� ஒ�
�ந்ைதேய. உ��ம் பனிைய உ�காத நிைல�ல்
ைவத்��க்க உத�ய இக்கட�்டம், இளம்
ைகம்ெபண்களின் கண்ணீைரத்�ைடத்� அவரக்ைளக்
காக்�ம் இல்லமாக உ�ெவ�த்த அ�சயத்ைத
என்னெவன்ற ெசால்ல! ஆனா�ம் காலம் ெசல்லச ்ெசல்ல
நல்ெலண்ணங்கள் உ�வா� இந்த இளம் �தைவகளின்



வாழ்�ல் ம�மலரச்�் ேதான்� அவரக்ளின் வாழ்�
�ண்�ம் மலரந்்தால், அந்தக் காலகடட்த்�ல் இந்த
கட�்டத்�ன் அவ�யேம இல்லா� ேபா�ம். 

மதரா� ஒ� ���நகரம�ல 
�மார ் 300 வ�டங்க�க்� ேமற்படாத காலத்�ல்,

�ரிட�்ஷ் கம்பனிையச ் சாரந்்த ப்ரான்�ஸ் ேட தங்கள்
�யாபாரத்ைத ெப�க்க ஒ� த��யான இடத்ைத ஆய்�
ெசய்ய வந்த ேபா�, வங்கக்கட�ம், அவ்வளவாக �கேழா
உபேயாகேமா இல்லா��ந்த �வம் ந��ம் சங்க�க்�ம்
�க�வாரத்�ல் பரந்� �டந்த இந்த நிலப்பரப்ைபப்
பாரத்்த�டன் இந்த இடம்தான் தாங்கள் கா�ன்ற
சரியான இடெமன்� நிரண்�த்தான். அவன் நிைனத்த�
ெபாய்யாக �ல்ைல. 

வங்கக் கடற்கைர�ல் ஆங்காங்ேக அைமந்��ந்த
�� �� ��ைசக�க்� வந்� ேபா�ம் மனிதரக்ள் �ன்
��க்க உத�ம் கட�் மரங்கள், காதலைனக் கண்ட
காத�ேபால் ஓயாமல் ஆரப்்பரிக்�ம் அைலகள்,
பரபரெவன அங்��ங்�ம் ஓ�ம் �� �� நண்�கள்
இைவகைளத் த�ர ேவ� எந்த சந்த��ம் அங்�
அப்ேபா� காணப்பட�ல்ைல . 

காலசச்க்கரம் �ழன்� ெகாண்ேட இ�க்�ற�.
ஆரவாரம் ��ந்த நாடக்ள் - மயான அைம�ையத்
த��ய நாடக்ள்; வாடக்ளின் ஓைச�ம் �ரங்�களின்
ெவ�ச ் சத்த�ம் நாள் ��வ�ம் ேகடட் நாடக்ள் - அ�
அல்லாத அைம�யான நாடக்ள் இப்ப� எத்தைனேயா
நாடக்ைள உள்ளடக்�ய வ�டங்கள் ஒன்றன் �ன்
ஒன்றாக வந்� ெசன்ற காலத்�ல் மதராஸ் ஒ� ெபரிய
மா�த�க்� உள்ளான�. 

ஆங்காங்ேக கடற்கைரைய ஒட�் �த�ண்� இ�ந்த
�� �� ��ைசகள் மைறந்� �ண்ைணத் ெதா�ம்
வா�யர கட�்டங்கள் வளரந்்�ள்ளன. அதற்�ப்
�ன்னால் �ற்�சல் ேபால் உ�வான நகரம் ேம�ம்



ேம�ம், வளரந்்� ெகாண்ேட இ�க்�ற�. ெவ��ல்
காய்ந்�ம் மைழ�ல் நைனந்�ம் பதமா�ப் ேபான
ெபரிய கட�்மரங்கள் மட�்ம் இன்ன�ம் காணாமல்
ேபாகாமல் தங்கைள ந�னப்ப�த்�க் ெகாண்�ள்ளன.
பல ெபரிய மற்�ம் ��ய கப்பல்கள் அ�க்க� ெமரினா
கடற்கைர அ�ேக உல�க் ெகாண்��க்க, அ���ள்ள
�ைற�கத்�ல் இன்�ம் பல கப்பல்கள் நின்� ெகாண்�
இ�க்�ன்றன. ேகாடை்ட�ல் அன்� ��ய அள�ல்
ஆரம்�த்த பண்டகசாைல என அைழக்கப்படட்
�ம்பனி�ன் அ�வலகம் இன்� இல்ைல . அதற்�ப்
ப�லாக நகரத்�ன் பல ப��களில் ெபரிய ெபரிய
அ�வலகங்க�ம், �யாபார ஸ்தலங்க�ம்
பர��ள்ளன. ஆங்காங்ேக ��ய - ெபரிய, எந்ேநர�ம்
�ைகைய கக்�ம் �ைகக் �ண்�கேளா� நாள்
��வ�ம் �ழன்� ஓைச எ�ப்�க் ெகாண்��க்�ம்
சக்கரங்கைள உள்ளடக்�ய பல ெதா�ற்சாைலகள்
நிரம்��ள்ளன. 

மதரா�ன் இந்த மாெப�ம் வளரச்�்க்�
�ரிட�்ஷ்காரரக்ளின் சக்�, உைழப்� மற்�ம்
�டா�யற்� மட�்ம் காரண�ல்ைல. வந்தவரக்ைள
வரேவற்�, அவரக்ைள மனதார ஏற்�க் ெகாண்�,
அவரக்�க்� இந்�யரக்ள் அளித்த ஒத்�ைழப்�ம் ஒ�
காரணமா�ம். 

இந்�யாைவசச்ாரந்்த, சக்��ம் �றைம�ம்
வாய்ந்த, மக்களின் பங்�ம் மதரா�ன் இந்த மாெப�ம்
வளரச்�்க்� ஒ� காரணம் என அ��ம் ேபா�
நம்�ைடேய ஒ� மனநிைற� நிசச்யம் உண்டா�ம். 

இயற்ைகயாய் அைமந்த �ைற�கம் இல்லாைம,
எப்ேபா�ம் ெகாந்தளிக்�ம் வங்கக் கடலைலகள்,
அவ்வளவாக உபேயாக�ல்லாத கட�ல் வந்� கலக்�ம்
�வம் ந�, மற்ற �க்�ய நகரங்க�க்�ம்
மதராஸ�க்�ம் இைடேய இ�ந்த �ரத்�ன் ெதாைல�,
அ�ப்பைட �யாபார எ�ரிகளான ேபாரச்�்��யரக்ள்
வணிகத்�ன் ெப�ம்ப��ைய எ�த்�க் ெகாள்வதற்காக



மதரா�ன் அ���ள்ள ைமலாப்�ரில்
ஆங்�ேலயரக்�க்� �ன்ேப �டாரம் அைமத்த�
ேபான்ற பல்ேவ� சாதக�ல்லாத �ழ்நிைலகள் இ�ந்�ம்
மதராஸ் இன்� ஏறக்�ைறய ஐந்� லடச்ம் மக்கள்
வ�க்�ம் ஒ� �க்�ய நகரமாக உள்ள�. 

அதன் ெதா�ல் வள�ம் வணிக வள�ம் நா�க்�
நாள் இமாலய ெவற்�ைய எ�ர ் ேநாக்� வளரந்்�
ெகாண்ேட இ�ப்பதால் அதன் ஜனத்ெதாைக�ம்
அ�கரித்�க் ெகாண்ேட ெசல்�ற�. மதரா�ன் ஜனத்
ெதாைக ெப�கப் ெப�க மக்க�க்� ேதைவயான
��கள் ஆங்காங்ேக கடட்ப்படட்ன. ஆனா�ம் மக்களின்
ேதைவ ேம�ம் ேம�ம் அ�கரிக்கேவ ��ய �றநகர்
ப��கள் உ�வா� ெகாண்ேட��க்�ன்றன. மதரா�ல்
ஏற்கனேவ இ�ந்த பரந்த ேதாடட்ங்க�டன் ��ய
��கள், ��ம் ேதாடட்�ம் தனித்தனிேய �ரிக்கப்பட�்
அைவகள் ��கட�்ம் மைனகளாக மாற்றப்படட்ன.
ஒ�வ�க்� ெசாந்தமாக இ�ந்த பரந்த இடம் இன்�
இரண்� அல்ல� �ன்� பாகமாகப் �ரிக்கப்பட�்
தனித்தனி ��கள் உதயமா�ன. சந்த� ��ந்த,
��க்�ம் ெந�க்�மான ��, �� ெத�க்கைளக்
ெகாண்ட ஒ� �ல ேபடை்டகைளத் த�ர மதராஸ்
ெபா�வாக ஜனத்ெதாைக �க்க நகரமல்ல. எனேவ அ�க
அள�ல் ��கள் ஆங்காங்ேக ேதான்�னா�ம் இங்�
இன்ன�ம் �சாலமான இடங்கள் இ�க்கத்தான்
ெசய்�ன்றன. 

ஒ� காலத்�ல் மதராஸ் ''ெதாைல�ர நகரம்'' என்�
அைழக்கப்படட்�. ஒ� ேபடை்ட���ந்� இன்ெனா�
ேபடை்டக்�ச ் ெசல்ல ெந�ந்�ரம் கடக்க
ேவண்���ந்த�. இதன் எல்ைலக்�ள் இன்ன�ம் பரந்�
�ரிந்த கா� இடங்கள் உள்ளன. பல ேதாடட் ��கள்
மாைலப் ெபா��கைள மக்கள் நிம்ம�யாக க�க்க
தக்கவா� இன்ன�ம் ஒ� �ரா�ய �ழ்நிைல�ல்
உள்ளன. 



மற்ற நகரங்கைளப் ேபாலேவ மதராஸ�ம் அ�க்�ம்
அ�த்த�ம் நிைறந்த ��கைள�ம், ��கைள�ம்,
��க்�ம் ெந�க்�மான சந்த� ��ந்த ெத�க்கள்
அடங்�ய ேபடை்டகைள�ம் ெகாண்��க்�ற�.
பணத்�ற்� உடைல �ற்�ம் கணிைகயர ் �டட்ம்
நிைறந்த ப��க�ம் ஆங்காங்ேக பர���க்�ன்றன. 

இந்த நகரம் ஒ� �டட்ேமா வைரபடேமா �ட�்
உ�வாக்கப்படட்தல்ல. அந்தக்கால ேராமா�ரிையப்
ேபால வந்தவரக்ைள வரேவற்கக்��ய ஒ� நகரமாய்
ெஜா�க்�ன்ற�. அைனவ�ம் உரிைமேயா� வாழ சகல
வச�க�ட�ம் இடம் ெகா�க்�ன்ற�. 

ஒ� காட�் மரம் ேபால மனம் ேபான ேபாக்�ல்
வளரந்்�ள்ள�. இந்த தா�மாறான �தாகர வளரச்�்ைய
�லர ் �மர�்க்கக்��ம். ஆனா�ம் மதராஸ் பல
�ரம்மாண்டமான அழ�ய அர� மற்�ம் தனியார்
கட�்டங்கைள உள்ளடக்��ள்ள�. இன்ன�ம்
�ரிவாக்கத்ைத தாங்கக் ��ய அள�ற்� �ரிந்� பரந்த
நிலப்பரப்�டன் அழ�ய நீண்ட உலகப் �கழ் ெபற்ற
ெமரினா கடற்கைர�டன் ஒ� வ�கர நகரமாக
காட�்யளிக்�ற�. 

மதரா�ன் அழ�, இவற்ைறெயல்லாம்�ட, அதன்
காலத்தால் அ�யாத, அ�க்க ��யாத சரித்�ரத்�ல்
தான் உள்ள�. அக்காலத்�ல் �ரிந்� �டந்த
இந்�யா�ல் ஆங்காங்ேக இ�ந்த �ற்றரசரக்ளின்
ஆட�்ைய ஒ� ���க்�க் ெகாண்�வந்த
�ரிட�்ஷ்காரரக்ளின் ��ய இந்�ய சாம் ராஜ்யத்�ற்�
இங்�தான் அஸ்�வாரம் அைமக்கப்படட்�. இதன்
சரித்�ரம் ரத்தம் �ந்�ம் �த்த களங்களால் உ�வான�
அல்ல. இங்� ��ேய�ய மக்கள் ெமன்ைமயான
�யாபாரிகள். அவரக்ள� ஆ�தம் ம��றகாலான
எ��ேகாலன்� ேபார ் வாடக்ள் அல்ல. அவரக்ள�
அன்ைறய ஒேர ��க்ேகாள் தங்கள் �யாபாரத்ைத
அைம�யாக�ம் ெவற்�கரமாக�ம் லாபகரமாக�ம்
ெசயல்ப�த்�வ� என்ப�தான். இந்த மாநகர



வளரச்�்க்� ��க்�டாக அவ்வப்ேபா� ��ம் தந்�ர�ம்
நிைறந்த �ெரஞ்�க்காரரக்ள் ேபான்ற அர�யல்
எ�ரிக�ம், �யாபார எ�ரிகளான
ேபாரச்ச்��யரக்�ம், டச�்ரக்ாரரக்�ம், இந்�ய
�ற்றரசரக்ளான ைம�ர,் ேகால் ெகாண்டா �ல்தான்கள்,
ைஹதராபாத் நிஜாம் ேபான்றவர ் களின் எ�ரப்்�ம்
தாக்�த�ம் ெதாடரந்்� இ�ந்� வந்தன. இதனால்
மதராஸ் எப்ேபா�ம் ஒ� �ய�ன் ைமயப் ப��ைய
ேபாலேவ பரபரப்�டன் இ�ந்த�. இங்� அ�க்க� எ�ந்த
�யல் சற்� பலமானதாக�ம் ெகா�ரமானதாக�ம்
இ�ந்த�. இந்தப் �யலால் மட�்மல்லாமல் இயற்ைக
அன்ைன�ன் சாபமாய் ஏற்கனேவ ஆரப்்பரிக்�ம்
அைலகைளக் ெகாண்ட வங்கக் கட�ல் அ�ரத்தனமாய்
அவ்வப்ேபா� ��ய �யலா�ம்�ட இதன் வளரச்�்ைய
கட�்ப்ப�த்த ��ய�ல்ைல. 

இங்� வாழ்ந்த �யாபாரிகள் எ�ரிகளின்
தாக்�தைல அ�க்க� சமாளிக்க ேவண்���ந்த�.
அவரக்ள் ெசய்த ெசயல்கள் �ல சமயங்களில்
கண்�க்கத்தத்கதாய் இ�ந்தன. இந்தக் �ைறபா�
மனித இனத்�ற்ேக ெசாந்தமான�தான். இைத
நீக்��ட�்ப் பாரத்்தால் மதரா�ன் சரித்�ரம் மகத்தான
சந்த�கள் வளரத்்த மேகான்னத சரித்�ரம் என்பைத,
இங்� வ�க்�ம் ஒவ்ெவா�வ�ம் எண்ணி ெப�ைம
ெகாள்ளலாம். 

மதராஸ் ப�ப்ப�யாய், ெமல்ல ெமல்ல வளரந்்த
நகரம். இதன் கைதைய ேகட�்ம் நமக்� உற்சாக�ம்
உத்ேவக�ம் நிசச்யம் �றக்�ம். இ�ப்��ம்,
இந்தக்கைத ��ைமயான� அல்ல. ெவ�ம்
�வார�யமான �ல ப��கைள மட�்ம் உள்ளடக்�ய�.
இந்தக் கைதையப் ப�க்�ம் ஒவ்ெவா�வ�ம் மதரா�ன்
கைத ஒ� ��ய நகரத்�ன் கைத அல்ல என்பைத
உணரந்்தால் இக்கைத எ��ய�ன் ேநாக்கம்
நிைறேவ�ம். 
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