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பாடத்திட்டங்கள்            புத்தகத்தில் உள்ள                   

          படமிடல்  

ததாகுதி – I 15 வது மற்றும் 16 வது நூற்றாை்டுகளின் 

கடல்சா ் மற்றும் கை்டுபிடிப்புகள் 

அலகு 1 காண்ஸ்டண்டினனாபிலின் வீழ்சச்ி 

அலகு 2 ஐன ாப்பியத்தில் மறுமல ச்ச்ி மற்றும் 

கடல்சா  ்கண்டுபிடிப்புகள் 

அலகு 3 இந்தியப் னபா க்ள் 

 

அலகு காண்ஸ்டண்டினனாபிலின்

வீழ்சச்ி (gf;fq;fs; 1–33)

அலகு ஐன ாப்பியத்தில் மறுமல ச்ச்ி

மற்றும் கடல்சா ் கண்டுபிடிப்புகள்

(gf;fq;fs 34-54)

அலகு இந்தியப் னபா க்ள்

(gf;fq;fs; 55-72) 

ததாகுதி – II ப ிசுத்த ர ாம ரப  ச க்ள் மற்றும் 

மறுமல ச்ச்ி 

அலகு 4 ஜெ ம்ானியத்தில் சீ த்ிருத்தம் 

அலகு 5 எதி  ்சீ த்ிருத்தத்தின் விளளவுகள் 

அலகு 6 பிலிப் II இன் ஜகாள்ளககள் 

அலகு ஜெ ம்ானியத்தில்

சீ த்ிருத்தம் (gf;fq;fs; 73-105)

அலகு எதி ் சீ த்ிருத்தத்தின்

விளளவுகள் (gf;fq;fs; 106-116)

அலகு பிலிப் II இன் ஜகாள்ளககள்

(gf;fq;fs; 117-136) 

ததாகுதி – III தென்றி IV மற்றும் லூயிஸ் XIII இன் 

சீ ்திருத்தங்கள் 

அலகு 7 ஜென்றி IV க்கு அடியில் பி ான்சு 

அலகு 8 முப்பதாண்டுப் னபா  ்

அலகு 9  ஷ்யாவின் உய வ்ு 

அலகு 10 னபாலந்தின் பி ிவிளன 

அலகு ஜென்றி IV க்கு அடியில் 

பி ான்சு (gf;fq;fs; 137-145) 

அலகு முப்பதாண்டுப் னபா ்

(gf;fq;fs; 146-173)

அலகு  ஷ்யாவின் உய வ்ு

(gf;fq;fs; 174-188) 

அலகு னபாலந்தின் பி ிவிளன

(gf;fq;fs;  189-201)

ததாகுதி – IV பித ஞ்சு பு ட்சியின் காலத்தில் 

புரூசியா மற்றும் ஆஸ்திர லியாவின் நிணல 

அலகு 11 லூயிஸ் XIV இன் முழுளமக் ஜகாள்ளக 

அலகு 12 புரூசியாவின் எழுசச்ி: ஒரு கண்னணாட்டம் 

அலகு 13 ஆஸ்தி ிய வா ிசுகளின் னபா க்ள்: ஒரு 

கண்னணாட்டம் 

அலகு 14 ஏழாண்டுப் னபா  ்மற்றும் பிஜ ஞ்சு பு ட்சி 

 

அலகு லூயிஸ் XIV இன் முழுளமக் 

ஜகாள்ளக (gf;fq;fs; 202-217)

அலகு புரூசியாவின் எழுசச்ி ஒரு

கண்னணாடட்ம் (gf;fq;fs; 218-239)

அலகு ஆஸ்தி ிய வா ிசுகளின்

னபா க்ள் ஒரு கண்னணாட்டம்

(gf;fq;fs; 240-249)

அலகு ஏழாண்டுப் னபா ் மற்றும்

பிஜ ஞ்சு பு ட்சி (gf;fq;fs; 250-290)

 

 



தபாருளடக்கம் 
 

அறிமுகம் 

 

ததாகுதி – I  15 வது மற்றும் 16 வது நூற்றாை்டுகளின் கடல்சா ் மற்றும் 

கை்டுபிடிப்புகள்         1-33 

அலகு 1 காை்ஸ்டை்டிரனாபிலின் வீழ்சச்ி 

1.0 அறிமுகம் 

1.1 னநாக்கங்கள் 

1.2 மத்திய காலத்தின் முடிவில் ஐன ாப்பா 

1.3 கான்ஸ்டண்டினனாபில் வீழ்சச்ியின் தாக்கம் 

1.4 உங்கள் முன்னனற்றத்ளத னசாதிக்கும் வினாக்களுக்கான விளடகள் 

1.5 சுருக்கவுள  

1.6 முக்கிய வா த்்ளதகள் 

1.7 சுய மதிப்பீடு வினாக்கள் மற்றும் பயிற்சிகள் 

1.8 னமலும் வாசிக்க 

 

அலகு 2 ஐர ாப்பியத்தில் மறுமல ச்ச்ி மற்றும் கடல்சா ் 

 கை்டுபிடிப்புகள்          34-54 

2.0 அறிமுகம் 

2.1 னநாக்கங்கள் 

2.2 ஐன ாப்பியத்தில் மறுமல ச்ச்ி: அறிமுகம் 

       2.3 முடிவுகள் மற்றும் கடல்சா  ்கண்டுபிடிப்புகள் 

2.4 உங்கள் முன்னனற்றத்ளத னசாதிக்கும் வினாக்களுக்கான விளடகள் 

2.5 சுருக்கவுள  

2.6 முக்கிய வா த்்ளதகள் 

2.7 சுய மதிப்பீடு வினாக்கள் மற்றும் பயிற்சிகள் 

2.8 னமலும் வாசிக்க 

 

அலகு 3 இந்தியப் ரபா க்ள்       55-72 

3.0 அறிமுகம் 

3.1 னநாக்கங்கள் 

3.2 இந்தியப் னபா க்ள்: அறிமுகம் 

      3.3 சா ல்ஸ் வி: வாழ்க்ளக மற்றும் சாதளனகள் 

3.4 உங்கள் முன்னனற்றத்ளத னசாதிக்கும் வினாக்களுக்கான விளடகள் 

3.5 சுருக்கவுள  

3.6 முக்கிய வா த்்ளதகள் 

3.7 சுய மதிப்பீடு வினாக்கள் மற்றும் பயிற்சிகள் 

3.8 னமலும் வாசிக்க 

 

ததாகுதி – II ப ிசுத்த ர ாம ரப  ச க்ள் மற்றும் மறுமல ச்ச்ி 

அலகு 4 தெ ்மானியத்தில் சீ ்திருத்தம்     73-105 

4.0 அறிமுகம் 

4.1 னநாக்கங்கள் 

       4.2 ஜெ ம்ானியத்தில் சீ த்ிருத்தம்: ஒரு கண்னணாட்டம் 

       4.3 மற்ற நாடுகள் 



4.4 உங்கள் முன்னனற்றத்ளத னசாதிக்கும் வினாக்களுக்கான விளடகள் 

4.5 சுருக்கவுள  

4.6 முக்கிய வா த்்ளதகள் 

4.7 சுய மதிப்பீடு வினாக்கள் மற்றும் பயிற்சிகள் 

      4.8 னமலும் வாசிக்க 

 

அலகு 5 எதி ் சீ ்திருத்தத்தின் விணளவுகள்     106-116 

5.0 அறிமுகம் 

5.1 னநாக்கங்கள் 

5.2 எதி -்சீ த்ிருத்தம் 

5.3 எதி -்சீ த்ிருத்தத்தின் விளளவுகள் 

5.4 ஸ்ஜபயினின் பிலிப் II 

5.5 உங்கள் முன்னனற்றத்ளத னசாதிக்கும் வினாக்களுக்கான விளடகள் 

5.6 சுருக்கவுள  

5.7 முக்கிய வா த்்ளதகள் 

5.8 சுய மதிப்பீடு வினாக்கள் மற்றும் பயிற்சிகள்  

5.9 னமலும் வாசிக்க 

 

அலகு 6 பிலிப் II இன் தகாள்ணககள்      117-136 

 6.0 அறிமுகம் 

6.1 னநாக்கங்கள் 

6.2 ஸ்ஜபயினின் பிலிப் II ஆட்சி காலத்தில் உள் மற்றும் ஜவளியுறவுக் 

ஜகாள்ளககள் 

6.2.1 உள்ளக நி வ்ாகத்தின் முளற 

6.2.2 பிலிப் II இன் ஜவளியுறவுக் ஜகாள்ளக 

6.3 டசச்ு யுத்தம் சுதந்தி ம் (1568-1648) 

6.4 ஸ்ஜபயினின் ச ிவு 

6.5 உங்கள் முன்னனற்றத்ளத னசாதிக்கும் வினாக்களுக்கான விளடகள் 

6.6 சுருக்கவுள  

6.7 முக்கிய வா த்்ளதகள் 

6.8 சுய மதிப்பீடு வினாக்கள் மற்றும் பயிற்சிகள் 

6.9 னமலும் வாசிக்க 

 

ததாகுதி – III தென்றி IV மற்றும் லூயிஸ் XIII இன் சீ ்திருத்தங்கள் 

அலகு 7 தென்றி IV க்கு அடியில் பி ான்சு     137-145 

7.0 அறிமுகம் 

7.1 னநாக்கங்கள் 

7.2 ஜென்றி IV 

7.3 ஜென்றி IV ஆட்சியின் கீழ் பி ான்சில் சீ த்ிருத்தங்கள் 

7.4 உங்கள் முன்னனற்றத்ளத னசாதிக்கும் வினாக்களுக்கான விளடகள் 

7.5 சுருக்கவுள  

7.6 முக்கிய வா த்்ளதகள் 

7.7 சுய மதிப்பீடு வினாக்கள் மற்றும் பயிற்சிகள் 

7.8 னமலும் வாசிக்க 

 



அலகு 8 முப்பதாை்டுப் ரபா ்       146-173 

8.0 அறிமுகம் 

8.1 னநாக்கங்கள் 

8.2 முப்பதாண்டுகால யுத்தத்தின் முகவுள  

8.3 முப்பது வருட யுத்தத்தின் கட்டங்கள் 

8.3.1 னபானெமியன் காலம் (1618-23) 

8.3.2 னடனிஷ் காலம் (1624-29) 

8.3.3 ஸ்வீடிஷ் காலம் (1629-35) 

8.3.4 பி ஞ்சு காலம் (1635-48) 

8.4 ஜவஸ்ட்பாலியாவின் உபாயம் 

8.5 உங்கள் முன்னனற்றத்ளத னசாதிக்கும் வினாக்களுக்கான விளடகள் 

8.6 சுருக்கவுள  

8.7 முக்கிய வா த்்ளதகள் 

8.8 சுய மதிப்பீடு வினாக்கள் மற்றும் பயிற்சிகள் 

8.9 னமலும் வாசிக்க 

 

அலகு 9  ஷ்யாவின் உய வ்ு       174-188 

 9.0 அறிமுகம் 

9.1 னநாக்கங்கள் 

9.2  ஷ்யாவின் எழுசச்ி: ஒரு கண்னணாட்டம் 

9.3 மாவீ ன் பீட்ட  ்(1672-1725) 

9.4 மாவீ ன் னகத ின் (1762-1796) 

9.5 சுயமுன்னனற்றச ்னசாதளன வினாக்களுக்கான விளடகள் 

9.6 சுருக்கவுள  

9.7 முக்கிய வா த்்ளதகள் 

9.8 சுய மதிப்பீடு வினாக்கள் மற்றும் பயிற்சிகள் 

9.9 னமலும் வாசிக்க 

 

அலகு 10 ரபாலந்தின் பி ிவிணன      189-201 

 10.0 அறிமுகம் 

10.1 னநாக்கங்கள் 

10.2 னபாலந்தின் பி ிவிளன 

10.3  ஷ்யாவின் னபா  ்

10.4 சுயமுன்னனற்றச ்னசாதளன வினாக்களுக்கான விளடகள்  

10.5 சுருக்கவுள  

10.6 முக்கிய வா த்்ளதகள் 

10.7 சுய மதிப்பீடு வினாக்கள் மற்றும் பயிற்சிகள் 

10.8 னமலும் படிக்க 

 

ததாகுதி – IV பித ஞ்சு பு ட்சியின் காலத்தில் புரூசியா மற்றும் 

ஆஸ்திர லியாவின் நிணல. 

அலகு 11 லூயிஸ் XIV இன் முழுணமக் தகாள்ணக    202-217 

 11.0 அறிமுகம் 

11.1 னநாக்கங்கள் 

11.2 லூயிஸ் XIV இன் உள்நாடட்ு மற்றும் ஜவளியுறவு ஜகாள்ளககள் 



11.3 சுயமுன்னனற்றச ்னசாதளன வினாக்களுக்கான விளடகள் 

11.4 சுருக்கவுள  

11.5 முக்கிய வா த்்ளதகள் 

11.6 சுய மதிப்பீடு வினாக்கள் மற்றும் பயிற்சிகள் 

11.7 னமலும் படிக்க 

 

அலகு 12 புரூசியாவின் எழுசச்ி: ஒரு கை்ரைாட்டம்   218-239 

12.0 அறிமுகம் 

12.1 னநாக்கங்கள் 

12.2 புரூசியாவின் எழுசச்ி 

12.3 மாவீ ன் பி ஜட ிக் மற்றும் அவ து னபா க்ள் 

12.4 ம ியா ஜத சா 

12.5 சுயமுன்னனற்றச ்னசாதளன வினாக்களுக்கான விளடகள் 

12.6 சுருக்கவுள  

12.7 முக்கிய வா த்்ளதகள் 

12.8 சுய மதிப்பீடு வினாக்கள் மற்றும் பயிற்சிகள்  

12.9 னமலும் படிக்க 

 

அலகு 13 ஆஸ்தி ிய வா ிசுகளின் ரபா க்ள்: ஒரு கை்ரைாட்டம் 240-249 

13.0 அறிமுகம் 

13.1 னநாக்கங்கள் 

13.2 ஆஸ்தி ிய வா ிசுகளின் னபா  ்

13.3 தூத க பு ட்சி 

13.4 சுயமுன்னனற்றச ்னசாதளன வினாக்களுக்கான விளடகள் 

13.5 சுருக்கவுள  

13.6 முக்கிய வா த்்ளதகள் 

13.7 சுய மதிப்பீடு வினாக்கள் மற்றும் பயிற்சிகள் 

13.8 னமலும் படிக்க 

 

அலகு 14 ஏழாை்டுப் ரபா ் மற்றும் பித ஞ்சு பு ட்சி     250-290 

14.0 அறிமுகம் 

14.1 னநாக்கங்கள் 

14.2 ஏழாண்டுப் னபா  ்

14.2.1 ஆஸ்தி ியாவின் னொசப் II 

14.3 லூயிஸ் XV மற்றும் லுசி XVI: பிஜ ஞ்சு பு ட்சியின் கா ணங்கள் 

14.3.1 பிஜ ஞ்சு பு ட்சியின் கா ணங்கள் 

14.3.2 பு ட்சியின் பாளத 

14.4 பிஜ ஞ்சு பு ட்சியின் முடிவுகள் 

14.5 சுயமுன்னனற்றச ்னசாதளன வினாக்களுக்கான விளடகள்  

14.6 சுருக்கவுள  

14.7 முக்கிய வா த்்ளதகள் 

14.8 சுய மதிப்பீடு வினாக்கள் மற்றும் பயிற்சிகள் 

14.9 னமலும் படிக்க 

 

 



 

முன்னுண  

 

ஐன ாப்பாவின் வ லாறு 15 ம் நூற்றாண்டு முதல் 18 ஆம் 

நூற்றாண்டு வள  நவீன வயதின் ஆ ம்பமாக கருதலாம். இந்த 

காலக்கட்டத்தில், பல முக்கிய சம்பவங்கள் ஐன ாப்பாளவ 16 

ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் மாற்றியளமத்தன, இது 1453 

ஆம் ஆண்டில் கான்ஸ்டன்டினனாபிலின் வீழ்சச்ி, முஸ்லீம் 

ஸ்ஜபயினின் வீழ்சச்ி மற்றும் 1492 ஆம் ஆண்டில் 

அஜம ிக்காவின் கண்டுபிடிப்பு மற்றும் 1517 இல் மா ட்்டின் 

லூத ின் பு ாட்டஸ்டன்ட் சீ த்ிருத்தம் ஆகியவற்றுடன் 

ஜதாடங்கியது. இங்கிலாந்தில், 1485 ஆம் ஆண்டில் 

னபாஸ்ஜவா த்் னபா ில்  ிசச் ட்ு III ஐ விட ஜென்றி VII இன் 

ஜவற்றிளயக் ஜகாண்ட டூட  ் காலத்தின் துவக்கத்தில் நவீன 

காலம் ஜபரும்பாலும் னததியிட்டிருக்கிறது. அறிவியல் 

முக்கியத்துவம் மற்றும் ஜபருகிய முளறயில் விள வான 

ஜதாழில்நுட்ப முன்னனற்றம், மதசச்ா ப்ற்ற சிவில் 

அ சியலளமப்பு மற்றும் னதசிய அ சு ஆகியவற்றின் 

காலப்பகுதிகளால் இந்த காலநிளல வளகப்படுத்தப்பட்டது. 

 

 18 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் ஜதாழில்துளற 

பு ட்சியின் ஆ ம்பம் வள , 17 மற்றும் 18 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் 

காலம், கா ணம் வயது மற்றும் அறிஜவாளி வயது 

ஆகியவற்றில் ப வியது. ஐன ாப்பாவின் வ லாறு (1453 முதல் 

1789 கி.பி. வள ) என்னும் இந்த புத்தகம், பிஜ ஞ்சு பு ட்சிக்கான 

கான்ஸ்டண்டினனாபில் வீழ்சச்ியுடன் ஜதாடங்கி னந த்தின் 

முக்கிய நிகழ்வுகளள வி ிவாக விவ ிக்கிறது.  

 

 இந்த புத்தகம் சுய-அறிவுறுத்தல் முளறளம (self-instruction 

mode/SIM) வடிவத்ளத மனதில் ளவத்து வடிவளமக்கப் 

படட்ுள்ளது, னமலும் ஒரு எளிய வழிமுளறளய பின்பற்றுகிறது, 

இதில் ஒவ்ஜவாரு பகுதியும் அறிமுகத்துடன் ஜதாடங்குகிறது, 

இதன் பிறகு தளலப்பிற்கான னநாக்கங்கள் ஜதாடங்குகின்றன. 

உள்ளடக்கம் பின்ன  ் எளிளமயான மற்றும் எளிதான 

பு ிந்துண வ்ு முளறயில் வழங்கப்படுகிறது, மற்றும் 

தளலப்ளபப் பற்றிய மாணவ ின் பு ிதளல வலுப்படுத்து 

வதற்காக உங்கள் முன்னனற்றத்ளத  னசாதிக்கும் வினாக்களாக 

ப வியது. ஒவ்ஜவாரு அலகு இறுதியில் சுய மதிப்பீடட்ு 

வினாக்கள் மற்றும் பயிற்சிகளின் பட்டியல் வழங்கப்பட் 

டுள்ளது. சுருக்கம் மற்றும் முக்கிய வா த்்ளதகள் மாணவ  ்

களுக்கு பயனுள்ள கருவிகளாக ஜசயல்படுகின்றன, னமலும் 

அளவ உள க்கு திறளமயான மறுப ிசீலளன ஜசய்யப் 

படுகின்றன. 
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த ொகுதி – I 

15 வது மற்றும் 16 வது நூற்றொண்டுகளின்  

கடல்சொர் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் 

அலகு I கொண்ஸ்டண்டினனொபிலின் வீழ்சச்ி 

அமமப்பு 

1.0 முன்னுரை 

1.1 ந ோக்கங்கள் 

1.2 மத்திய கோலத்தின் முடிவில் ஐநைோப்போ 

1.3 கோன்ஸ்டண்டிநனோபில் வீழ்சச்ியின் தோக்கம் 

1.4 உங்கள் முன்நனற்றத்ரத நசோதிக்கும்     

      வினோக்களுக்கோன விரடகள் 

1.5 சுருக்கம் 

1.6 முக்கிய வோைத்்ரதகள் 

1.7 சுய மதிப்பீடு வினோக்கள் மற்றும் பயிற்சிகள் 

1.8 நமலும் வோசிக்க 

 

1.0 முன்னுமர 

 வீன கோலமோனது, பி ்ரதய இரடக்கோல ஐநைோப்பிய வைலோற்ரற 

மூன்று பபைிய சகோப்தங்களோக பிைிக்கிறது என்பதன் 

அடிப்பரடயில் அரவ: பழங்கோல, இரடக்கோல மற்றும்  வீன 

ஆகும்.  வீன சகோப்தம் உலகளோவிய நபோக்குகள், கோைண 

உறவுகள் மற்றும்  டப்பு நமோதல்கள் பற்றிய ஆைோய்சச்ி மற்றும் 

பகுப்போய்வு ஆகியவற்ரற ஆதைிக்க 16 ஆம் நூற்றோண்டிலிரு ்து 

பசல்வோக்குமிக்க உலக  ிகழ்வுகள் மற்றும் முன்நனற்றங்கரளக் 

குறிக்கிறது.  வீன வைலோறு, அல்லது  வீன யுகம், மத்திய 

கோலத்திற்குப் பின்னை ் உள்ள வைலோற்று கோலவைிரசரய 

விவைிக்கிறது.  வீன வைலோறு நமலும் ஆைம்பகோல  வீன கோலம் 

மற்றும் பிபைஞ்சு புைட்சிக்கும் பதோழில்துரற புைட்சிக்கும் 

பிற்பகுதியில் உள்ள   வீன கோலமோக உரட ்து நபோகலோம்.  

15, 16 ஆம் நூற்றோண்டுகளில் ஐநைோப்பிய சமுதோயம் 

வியக்கத்தக்க மோற்றங்கரளக் கண்டது. மறுமலைச்ச்ியின் 

ஆைம்பம் ஐநைோப்பியைக்ள் மத்தியில் மன ிரல மற்றும் விஞ்ஞோன  
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கண்நணோட்டத்ரத விசோைிக்க முன்நனற்றியது. சீைத்ிருத்த 

இயக்கம் இரடக்கோல மத அரமப்ரப சவோல் பசய்தது. அது 

ஆைத்்தடோக்ஸ் நதவோலயத்திற்கும் நபோப்பின் 

துஷ்பிைநயோகத்திற்கும் எதிைோக இரு ்தது. அது ஒரு புதிய மத 

ஒழுங்ரகத் துவங்கியது , அதோவது, புைோட்டஸ்டன்டிசம். 

'அறிபவோளிப்பின்' வயது மக்கரள 'அறியோரம'  ிரலயிலிரு ்து 

பவளிநய பகோண்டுவ ்து, அறிவுசோை,் கலோசச்ோை மற்றும் 

கட்டடக்கரல முன்நனற்றத்திற்கோக நவரல பசய்யவும் 

தற்நபோதுள்ள அரமப்புகரள நகள்விக்குள்ளோக்குவதற்கும் 

ஊக்குவித்தது. இரடக்கோலக் கோலத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி 

ரவப்பநதோடு, மறுமலைச்ச்ி மத்திய வயது முதல்  வீன வயது 

வரையிலோன மோற்றத்ரதக் குறித்தது. ஐநைோப்போவில் 

மறுமலைச்ச்ிக்கோன முக்கிய கோைணம் கோன்ஸ்டன்டிந ோபிலின் 

வீழ்சச்ியோகும்.  

 'மறுமலைச்ச்ி' கோலம் என்பது ஒரு பிைஞ்சு வோைத்்ரத மற்றும் 

'மறுபிறப்பு' என்று பபோருள். 14 ஆம் நூற்றோண்டில் இத்தோலியில் 

பதோடங்கிய மற்றும் 16 ஆம் மற்றும் 17 ஆம் நூற்றோண்டுகளில் 

ஐநைோப்போ முழுவதிலும் பைவியிரு ்த கலோசச்ோை இயக்கத்ரத 

விவைிக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டது. இ ்த இயக்கம் கற்றல் 

நகோளத்தில் போைம்பைிய ஆதோைத்தின் புத்துயிைோக்கத்தின் மூலம் 

வரகப்படுத்தப்பட்டது. ந ைியல் முன்நனோக்கு ஓவியத்தில் 

பவளிப்பட்டது அநத நபோல் கல்வி அரமப்பில் கூட சீைத்ிருத்தம் 

இரு ்தது. 

 

1.1 ன ொக்கங்கள் 

இ ்த அலகு வழியோக பசன்ற பிறகு,  ீங்கள் பின்வருவனவற்ரற 

பசய்ய முடியும்: 

● ரபசண்ரடன் நபைைசு மற்றும் அதன் கலோசச்ோைம் பற்றி 

விவோதிக்கவும் 

● 1453 இல் கோன்ஸ்டண்டிநனோபில் வீழ்சச்ியின் தோக்கத்ரத 

ஆைோயவும் 

● ஒரு  ிலப்பிைபுத்துவ சமூகத்தின் அடிப்பரட அம்சங்கரள 

பட்டியலிடவும் 

● ரபசண்ரடன் நபைைசின் வீழ்சச்ிக்கோன கோைணங்கரள 

விளக்கவும் 

● ரபசண்ரடன் மதப் பழக்கவழக்கங்கரளக் 

கல ்தோநலோசிக்கவும் 
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1.2 ம ்திய கொல ்தின் முடிவில் ஐனரொப்பொ 

மத்தியதரைக் கடலின் எல்ரலநயோைங்களிலில் எ ்த ஒரு நபைைசும் 

ஆட்சி பசய்யோது என்பது பதளிவோகிய நபோது நமற்கத்திய 

 ோகைிகத்தின் வைலோற்றில் ஒரு புதிய கோலம் 7 ஆம் நூற்றோண்டில் 

பதோடங்கியது. சுமோை ் CE 700 இல், ஒரு ஐக்கிய நைோமோனிய 

நபைைசின் இடத்தில், பவவ்நவறு மத்தியதரைக் கடல்களில் 

ஒருவருக்பகோருவை ்நபோட்டியோளைக்ளோக  ிற்கும் மூன்று பி ்ரதய 

 ோகைிகங்கள் இரு ்தன: ரபசோன்டின், இஸ்லோமியம் மற்றும் 

நமற்கத்திய கிறித்துவம். இரவ ஒவ்பவோன்றும் அதன் பசோ ்த 

பமோழி மற்றும் தனித்துவமோன வோழ்க்ரக முரறரயக் 

பகோண்டிரு ்தது. கிழக்கு நைோம சோம்ைோஜ்ஜியத்திலிரு ்து 

ந ைடியோக இறங்கிய ரபசோன்டின்  ோகைிகம் கிநைக்க பமோழி 

நபசுவது மற்றும் நைோமன் அைசோங்க மைபுகரள கிறிஸ்தவ 

 ம்பிக்ரகயுடன் தீவிைமோகப் பின்பதோடை ்்து 

ஒருங்கிரணப்பதற்கோக அைப்்பணிக்கப்பட்டது. இஸ்லோமிய 

 ோகைிகம் அநைபிய உலகின் அடிப்பரடயிலோனது, ஒரு மோறும் 

புதிய மதத்தின் கருத்துவோதத்தோல் அைசோங்கத்ரதயும் 

கலோசச்ோைத்ரதயும் கூட ஊக்கப்படுத்தியது. மற்றவைக்ளுடன் 

ஒப்பிடுரகயில் நமற்கத்திய கிறித்தவ  ோகைீகம் மிக பமதுவோக 

பசயல்பட்டது. இது அைசோங்கத்திலும் மதத்திலும் குரற ்தபடச்ம் 

பபோருளோதோை ைீதியோக நமம்பட்ட மற்றும் எதிைப்கோள்ளப்பட்ட 

 ிறுவன பலவீனங்கள் ஆகும். ஆனோல் அது கிறித்துவம் மற்றும் 

லத்தீன் பமோழியில் சில அடிப்பரட ஒற்றுரமரய 

பகோண்டிரு ்தது, மற்றும் விரைவில் பபைிய அைசியல் மற்றும் மத 

ஒருங்கிரணப்பு கண்டுபிடிக்கத் பதோடங்கும். சில  ோன்கு அல்லது 

ஐ ்நூறு ஆண்டுகளுக்கு, நமற்கு கோன்ஸ்டன்டிந ோபில் மற்றும் 

பமக்கோவின்  ிழலில் வோழ் ்து வ ்தது. ரபசண்ரடன் மற்றும் 

இஸ்லோமிய சோதரனகளின் முழு அளரவயும் இப்நபோது தோன் 

அறிஞைக்ள் அறி ்திருக்கிறோைக்ள்.  

மபசண்மடன் னபரரசு மற்றும் அ ன் கலொசச்ொரம் 

‘மனச ்நசோைவ்ூடட்ுகிற மற்றும் பலவீனம் மற்றும் துயைத்தின் ஒநை 

சீைோன கரத’ என்று ஒருமுரற வைலோற்றோசிைியைோன கிப்பனோல் 

 ிைோகைிக்கப்பட்டது, இன்று ரபசண்ரடன்  ோகைிகத்தின் கரத 

மிகவும் சுவோைஸ்யமோனதோகவும் மனரதக் கவைக்கூடியதோகவும் 

அறியப்படுகிறது. ரபசண்ரடன் நபைைசு பல விதங்களில் மிகவும் 

புதுரமயோனது அல்ல என்பது உண்ரம; அது பதோடை ்்து 

கடுரமயோன பவளிப்புற அசச்ுறுத்தல்களோலும், உட்புற 

பலவீனங்களோலும் இடருக்குள்ளோக்கப்பட்டது. 
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 ஆயினும்கூட, அது ஒரு ஆயிைம் ஆண்டுகளுக்கு உயிை ்வோழ 

சமோளித்தது. உண்ரமயில், சோம்ைோஜ்யம் சோதோைணமோக உயிை ்

பிரழத்திருக்கவில்ரல; அது பதோடை ்்து முன்நனறி, அரதச ்

சுற்றியுள்ள உலகத்தில் பசல்வோக்கு பசலுத்தியது. பல சோதரனகள் 

மத்தியில், இது பண்ரடய கிநைக்க சி ்தரனகரள போதுகோக்க 

உதவியது, அற்புதமோன பரடப்புகரள உருவோக்கியது, கிறிஸ்தவ 

கலோசச்ோைத்ரத அரனத்து ஸ்நலவ்கள் நமலோக நபகன் மக்களுக்கு 

பகோண்டு வ ்தது. இது இதுவரை உலகம் அறி ்த மிக  ீடித்த 

மற்றும் பசல்வோக்கு  ிரற ்த நபைைசுகளில் ஒன்றோகும் என்று 

எளிரமயோக குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது. 

எ ்த ரபசண்ரடன் வைலோற்றின் துவக்கத்ரதயும் 

துல்லியமோக குறிப்பிடுவது இன்றுவரை சோத்தியமற்றது, 

ஏபனனில் ரபசோன்ரடன் நபைைசு நைோமோனிய அைசின் 

இரடவிடோத வோைிசோக இரு ்தது. இ ்த கோைணத்திற்கோக, 

பவவ்நவறு வைலோற்றோசிைியைக்ள் பவவ்நவறு பதோடக்கங்கரள 

விரும்புகின்றனை.் ரடநயோக்லீனிய கிழக்கத்திய பகோள்ரகரய 

விரளவோக நைோமோனிய வைலோற்றில் ஏற்கனநவ 'ரபசண்ரடன்' 

பண்புகள் உருவோனதோக சிலை ் வோதிடுகின்றனை ் அநத சமயம் 

மற்றவைக்ள் கோன்ஸ்டன்ரடன் மன்னை ் நைோமிலிரு ்து பின்னை ்

ரபசண்ரடன் உலகின் ரமயமோக மோறிய 

கோன்ஸ்டோண்டிநனோபில்  கைத்திற்கு தனது தரல கரை 

மோற்றும்நபோது, ரபசண்ரடன் வைலோறு பதோடங்கியது என்று 

கூறுகிறோைக்ள். (கோன்ஸ்டண்டிநனோபபில் கட்டப்பட்ட தளத்தின் 

பரழய பபயை ்ரபசோன்டியம் ஆகும், இதிலிரு ்து  ோம் பபற்றது 

ரபசண்ரடன் ஆகும்); கோன்ஸ்டண்டிநனோநபோலிரடன் என்ற 

பசோல் மிகவும் துல்லியமோனது ஆனோல் இரடஞ்சலோக இருக்கும். 

ஆயினும், டநயோக்லீட்டியன் மற்றும் கோன்ஸ்டன்ரடன் ஐக்கிய 

நைோம சோம்ைோஜ்யத்ரத பதோடை ்்து ஆட்சி பசய்தனை.்  

ஜஸ்டீனியனின் ஆட்சி, ரபசோன்ரடன்  ோகைிகத்தின் 

திரசதிருப்பலில் பதளிவோக ஒரு முக்கிய திருப்புமுரனயோக 

இரு ்தது ஏபன ில் அது சி ்தரன மற்றும் கரலகளின் புதிய 

படிகலின் உருவகத்ரதக் கண்டறி ்தது, அது நமலும் ரபச ்தன் 

நைோமன் என்று கருதப்படலோம். ஆனோல் இது இன்னும் 

விவோதத்திற்குைிய விஷயமோகநவ உள்ளது. சில அறிஞைக்ள் இ ்த 

புதிய வடிவங்கரள வலியுறுத்துகின்றனை,் அநதசமயம் 

மற்றவைக்ள், ஜஸ்டினியன் பதோடை ்்து லத்தீன் பமோழிரயத் 

பதோடை ்்தோை ் மற்றும் பரழய நைோரம மீடக்ும் கனவு கண்டோை ்

என்று கூறுகின்றனை.் CE 610 க்குப் பின்னை,் ஒரு புதிய வம்சம் 

கிழக்கிலிரு ்து வ ்தது, கிநைக்க பமோழியில் நபசி, ஒரு முழு கிழக்கு 

அல்லது ஒழுங்கோன 'ரபசண்ரடன்' பகோள்ரகரய பைோமைித்தது. 

டநயோக்லீட்டியன், கோன்ஸ்டன்ரடன் அல்லது ஜஸ்டினியன் 
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ஆகிநயோருடன் ரபசண்ரடன் ஆைம்பகோல வைலோற்றுக்கு 

வோதங்கரள உருவோக்க முடியும் என்றோலும்,  ோம் CE 610 இல் 

நபைைசை ்பெைோக்லியஸின் அணுக்கத்தில் பதோடங்குநவோம்.  

CE 610 இல் ஆைம்பிப்பது வசதியோக உள்ளது ஏபனன்றோல் 1071 

ஆம் ஆண்டு முதல் ரபசண்ரடன் இைோணுவம் மற்றும் அைசியல் 

வைலோற்றின் முக்கிய வழிகள் கிழக்கிலிரு ்து பரடபயடுப்புகளின் 

பதோடைச்ச்ியோன அரலகளின் எதிைப்்பின் எதிைோல் 

தீைம்ோனிக்கப்பட்டன. பெைோக்லியஸ் அைியரணக்கு வ ்தநபோது, 

போைசீகப் நபைைசின் இருப்பு கிட்டத்தட்ட அரனத்து நபைைசு ஆசிய 

பிைோ ்தியங்கரளயும் ரகப்பற்றிய பபைச்ியைக்ளோல் சவோல் 

பசய்யப்பட்டது. அவைக்ளுரடய பவற்றிக்கு சின்னமோக, CE 614-ல் 

உள்ள பபைச்ியைக்ள் பஜருசநலமிலிரு ்து அசல் சிலுரவ பகுதியோக 

இருப்பதோக  ம்பப்படுகிற இ ்த ஆைோதரனரய எடுத்துக் 

பகோண்டனை.் மகத்தோன முயற்சியோல் பெைோசியஸ் 

ரபசண்ரடன் பலத்ரத அணிதிைட்டினோை ்பின்பு பபைச்ியன்ரஸத் 

திரச திருப்பவும், CE 627-ல் சிலுரவரய மீடப்டடுக்கவும் அரல 

வீசப்பட்டது.  

பபைச்ியோரவ அடிபணியச ்பசய்தநபோது, பெைோக்குலியஸ் 

CE 641 வரை உறவினை ் சமோதோனத்தில் ஆட்சி பசய்தோை.் 

இருப்பினும், அவைது ஆட்சியின் கரடசி சில ஆண்டுகளில், புதிய 

பரடகள் ரபசண்ரடன் பிைநதசத்ரத ஆக்கிைமித்து, இதுவரை 

நவடர்டயோடப்பட்ட அநைபியோரவ விடட்ு பவளிநயறின. 

சுவோைஸ்யமோக இ ்த கோலகட்டத்தில், அநைபியைக்ள் 

பதட்டமோனவைக்ளோகி, நசோைவ்ரட ்த ரபசண்ரடன் சக்திரய 

பயன்படுத்தினோைக்ள் மற்றும் இஸ்லோமியின் புதிய மதத்தோல் 

ஈைக்்கப்பட்டனை.் ஒநை மத்தியதை வைக்்க சக்தியோக தங்கரள 

 ிரல ோட்ட, அநைபியைக்ள் கடலுக்குச ்பசன்றனை.் CE 650 வோக்கில், 

பபைச்ியைக்ள் 7 ஆம் நூற்றோண்டின் ஆைம்பத்தில் சிறிதுகோலம் 

ஆக்கிைமித்திரு ்த பபரும்போலோன ரபசோண்டிய பிைநதசங்கரள 

அவைக்ள் ரகப்பற்றினை,் பபைச்ியோ முழுவரதயும் ரகப்பற்றினை,் 

மற்றும் வட ஆபிைிக்கோ முழுவதும், நமற்கு ந ோக்கி ஊடுருவி 

வருகிறது. அநைபிய சிறுபோன்ரமயினைின் அநைபிய கடற்பரட 

தளங்கரள அநைபிய கப்பற்பரடயினைோல் போதுகோக்க முடி ்தது, 

பின்னை ்கோன்ஸ்டோண்டிநனோபுல்லுக்கும் ஒரு தளைவ்ோன முற்றுரக 

 ிறுவப்பட்டது. CE 677 இல் கோன்ஸ்டோண்டிநனோபிலிரன அவைக்ள் 

தோக்கினை,் ஆனோல் நதோல்வி அரட ்தனை.் CE 717-ல், ஒரு 

ஒருங்கிரண ்த  ிலம் மற்றும் கடல்  டவடிக்ரக மூலம்  கைத்ரத 

ரகப்பற்றும் முயற்சிரய அவைக்ள் பசய்தனை.்  
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மபசண்மடன் னபரரசின் முடிவு 

 CE 717 ல் கோன்ஸ்டோண்டிநனோபுலுக்கோன அைபு அசச்ுறுத்தல் 

ரபசோன்ரடன் அதிகோைத்திற்கோன ஒரு புதிய தோக்கமோகும். 

நபைைசை ் லிநயோ (பபோ.ச. 717-741) 'கிநைக்க தீ' மற்றும் இைோணுவ 

வலிரம என்று அறியப்பட்ட ஒரு இைகசிய சோக்குப்நபோக்கு 

சோதனத்தின் உதவியுடன் அைபு அசச்ுறுத்தரலக் கண்டித்து கடல் 

மற்றும்  ிலப்பகுதியிலும் அவைக்ரள நதோற்கடிக்க முடி ்தது. 

லிநயோவின் பவற்றி ஐநைோப்பிய வைலோற்றிற்கு முக்கியத்துவம் 

வோய் ்தது, இது ரபசண்ரடன் சோம்ைோஜ்ஜியத்ரத பல 

நூற்றோண்டுகளோக ஆட்சி பசய்ததோல் மடட்ுமல்ல, நமற்குலகத்ரத 

இஸ்லோமிய சக்தியின் உடனடி தோக்குதலிலிரு ்து அது 

கோப்போற்றியதோல் ஆகும். அநைபியைக்ள் கோன்ஸ்டண்டிநனோபிரல 

ஆக்கிைமித்துக் பகோண்டதோல் ஐநைோப்போவின் மற்ற பகுதிகளிரள 

ஆக்கிைமிப்பரதத் தடுப்பது சிறியதோக இரு ்திருக்கும்.  

 அடுத்த சில தசோப்தங்களில், ஆசியோ ரமனருடன் 

பபரும்போலோன இழ ்த பிைோ ்தியங்கரள ரபஸோண்டியைக்ள் 

மீடப்டடுக்க முடி ்தது. இ ்த பகுதி கிநைக்கத்துடன் நசை ்்து, அடுத்த 

மூன்று நூறு ஆண்டுகளோக ரபசண்ரடன் நபைைசின் இடமோக 

ஆனது. பின்னை,் ரபசண்ரடன் மற்றும் இஸ்லோமிய சக்திகளுக்கு 

இரடயில் ஒரு சண்ரட ந ை ்்தது, அவைக்ள் 10 ஆம் நூற்றோண்டின் 

இைண்டோம் போதியில் ஒரு சிரத ்த இஸ்லோமிய சக்திரய எதிைத்்து 

தோக்குவதற்கு முடியும் வரை அது பதோடை ்்தது. அ ்த கோலத்தில், 

ரபசண்ரடன் வைலோற்றில் மிகப் பபைியது-ரபசோன்ரடன் 

பரடகள் சிைியோவின் பபரும்பகுதிரய மீண்டும் ரகப்பற்றின. 

 11 ஆம் நூற்றோண்டில், ரபசண்ரடன் நபைைசு பசல்வக் 

துருக்கியைக்ளிடம் மிக நமோசமோன நதோல்விரய ச ்தித்தது, அதன் 

பபரும் ஆதோயங்கரள இழ ்தது. CE 1071 ஆம் ஆண்டில், 

துருக்கியைக்ள் ஆசியோ ரமனைில் மோன்சிக்பகட்டில் ஒரு 

ரபசோண்டிய பரடரய அழித்தனை,் இது கிழக்கு மோகோணத்தின் 

மற்ற பகுதிகரள ரகப்பற்றுவதற்கோன வழிவகுத்தது. 

பெைோக்குலியஸ் மற்றும் லிநயோவின்  ோடக்ளிலிரு ்நத 

 ிரலரயப் நபோலநவ கோன்ஸ்டோன்டிநனோப்பிள் இப்நபோது 

அதிகமோகநவோ அல்லது குரறவோகநவோ பரழய  ிரலக்கு தூக்கி 

எறியப்பட்டோை.்  

 மன்ஜிபகைட்்டில்  ட ்த நபோருக்குப் பிறகு, ரபசண்ரடன் 

நபைைசு அதன் மகிரமரய இழ ்தது; என்றோலும் அது உயிை ்வோழ 

முடி ்தது. கட்டம் ரபசண்ரடன் அதிைஷ்்டத்தின் முடிரவக் 

பதோடங்கியது. 1453, நமற்கு ஐநைோப்போவின் எழுசச்ி சக்தி 

சமன்போடர்ட சம ிரலயற்றதோக்கியது. ரபசோண்டியத்திற்கு 
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எ ்த ஒரு பபைிய சவோரல முன்ரவக்கவும் நமற்குலகம் இதுவரை 

பலவீனமோகநவ உள்ளது. ஆனோல் 11 வது நூற்றோண்டில் அைசோங்க 

விவகோைங்களின்  ிரல மோறுபட்டன. 1071 ஆம் ஆண்டில், ஆசியோ 

ரமனைில் ரபசோனிஸ்தோரனச ்நசை ்்த பசல்ஜுக் துருக்கியைக்ள் 

பவற்றி பபற்ற அநத ஆண்டில்,  ோைம்ன்ஸ் என அறியப்பட்ட 

நமற்கத்தியைக்ள் பதற்கு இத்தோலியில் கட ்த இறுதி  ோடக்ளில் 

இரு ்து ரபசண்ரடன்கள் பவளிநயற்றினை.்  

இது இரு ்தநபோதிலும், 1095 இல், ரபசண்ரடன் நபைைசை ்

அபலக்ஸிஸ் கோம்னனஸ் நமற்குக்கரை துருக்கியைக்ளுக்கு 

எதிைோக உதவி நகடட்ுக்பகோண்டோை.் இது ஒரு பபைிய தவறு. அவைது 

அரழப்போனது, சிலுரவப் நபோைோளிகளிரடநய நபைைரசத் தோக்க 

விரும்பும் ஆரசரய தூண்டிவிட்டது. முதல் சிலுரவப் நபோைின் 

நபோது, ரபசோண்டீன் ஆசியோ ரமனரைத் நதோற்கடிப்பதில் 

நமற்கத்தியைக்ள் உதவினோைக்ள், ஆனோல் நமலும் அவைக்ள் 

ரபஸோண்டியன்கள் தங்களுக்கு பசோ ்தம் என கருதிய சிைியோவில் 

தங்களுக்குக்கோன பிைோ ்தியங்களோக பிைித்துக் பகோண்டனை.் 

கோலசச்ூழல்கள் ஏற்றப்பட்ட  ிரலயில், 

கோன்ஸ்டோன்டிநனோப்பிரன பவற்றிபகோள்வதற்கு ஏற்றதோக 

நமற்கத்தியைக்ள் கருதினை.் 1204 இல், இறுதியோக அவைக்ள் பவற்றி 

பபற்றனை.் பஜருசநலத்ரத ரகப்பற்றும் ந ோக்கத்திலிரு ்த 

சிலுரவப் நபோைோளிகள் அதற்குப் பதிலோக 

கோன்ஸ்டோண்டிநனோபிலிரன பவற்றி பகோண்டு,  கைத்ரத 

இைக்கமின்றி பகோன்று குவித்தனை.் 1261 ஆம் ஆண்டில், 

ரபசண்ரடன் அைசு பபயைில் ஒரு நபைைசோகவும் கட ்த கோல 

மகிழ்சச்ிரய  ிரனவூடட்ுவதோகவும் இரு ்தது. 1261 ஆம் 

ஆண்டிற்குப் பிறகு, 1453 வரை அது கிநைக்கத்தின் சில பகுதிகளில் 

ஒரு குரறவோன இருப்ரப பவளிப்படுத்தியது. பசல்ஜுக் 

துருக்கியைக்ளுக்கு சக்திவோய் ்த துருக்கிய வோைிசுகள், 

ஓட்நடோமன்ஸ், நபைைசின் கரடசிக் கூண்டுகரள ரகப்பற்றி, 

கோன்ஸ்டோன்டிந ோபிரல ஆக்கிைமித்து சிலுரவப் நபோைோளிகளின் 

அழிவு நவரலரய முடித்தது – அரத இப்நபோது இஸ்தோன்புல் 

எடுத்துக் பகோண்டது.  

கோன்ஸ்டண்டிநனோபில் இறுதியோக ரகப்பற்றப்பட்டதில் 

எ ்த ஆசச்ைியமும் இல்ரல. இருப்பினும், ஒரு சி ்தரன 

பகோடுக்கும் முக்கிய கோைணம், பல விநைோத சக்திகளின் முகத்தில் 

பல நூற்றோண்டுகளோக ரபசண்ரடன் அைசு உயிைப்ிரழத்தது 

ஆகும். சோம்ைோஜ்யத்தின் உள் அைசியல் வைலோறு மிகு ்த 

கிளைச்ச்ியுற்றது என்பரத உணை ்்து பகோள்ளும்நபோது இது மிக 

சிற ்ததோகிறது. ரபசண்ரடன் ஆட்சியோளைக்ள் தங்களது 

தோமதமோன நைோமோனிய முன்நனோடிகரள பதய்வீகமோக 

 ியமிக்கப்பட்ட முழுரமயோன முடியோட்சிகளின் 
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அதிகோைங்கரளக் கூறி பதோடை ்்து பின்பற்றியதோல், அவைக்ள் சதி 

மற்றும் வன்முரறரயத் தவிை நவறு எதிலும் எதிைக்்க வழியில்ரல. 

எனநவ, ரபசண்ரடன் வைலோறு மீண்டும் மீண்டும்  ரடபபற்ற 

அைண்மரன கிளைச்ச்ிகள்; பகடுதல்கள் மற்றும் பகோரலகள் 

ஆகியவற்றோல் குறிக்கப்பட்டது. ரபசண்ரடன் அைசியலோனது, 

திரைக்குப் பின்னோன சிக்கலோன சிக்கல்களுக்கு மிகவும் 

பிைபலமோனது அதனோல் மிகவும் சிக்கலோன மற்றும் வஞ்சகமோன 

பின்னணியிலோன த ்திைங்கரளக் குறிப்பிடுவதற்கோக  ோம் 

இன்னும் 'ரபசண்ரடன்' என்ற வோைத்்ரதரய 

பயன்படுத்துகிநறோம். அதிைஷ்்டவசமோக, சோம்ைோஜ்யத்திற்கோக சில 

மிகவும் திறரமயோன ஆட்சியோளைக்ள் தங்களது தரடயற்ற 

சக்திகரள பசயல்திறன் பகோண்டிருப்பதற்கு ந பைதிைோக 

பவளிவ ்தனை,் நமலும் அதிைஷ்்டவசமோக, அதிகோைத்துவ 

இய ்திைம் எப்பபோழுதும் அைண்மரன எழுசச்ியின் நபோது 

இயங்கிக்பகோண்டிரு ்தது. 

திறரமயோன அதிகோைத்துவ அைசோங்கம் உண்ரமயில் 

ரபசோன்டின் பவற்றி மற்றும்  ீண்டகோல முக்கிய கூறுபோடுகளில் 

ஒன்றோகும். ரபசண்ரடன்கள் தங்கள் அதிகோைத்துவத்திற்கோன 

மனிதவளத்தின் நபோதுமோன அளவிலோன வி ிநயோகத்ரதக் 

பகோண்டிருக்கலோம் என்று  ம்பலோம் ஏபனனில் ஏபனனில் 

ரபசோன்ரடன்  ோகைிகம் போமை மக்களுக்கோன கல்வி 

 ரடமுரறரய போதுகோத்து ஊக்குவித்தது. இது ரபசண்ரடன் 

கிழக்குக்கும் ஆைம்ப லத்தீன் நமற்குக்கும் இரடயிலோன பிைதோன 

நவறுபோடுகளில் ஒன்றோக இரு ்தது. சுமோை ் 600 முதல் 1200 

வரையோன கோலங்களில், நமற்கத்திய கிறித்தவ சமயத்தில் 

எ ்தபவோரு கல்வியறிவு பகோண்ட போமைைக்ள்  ரடமுரறயில் 

இல்ரல, ரபசண்ரடன் கிழக்கில் கல்வியறிவு அைசோங்கத்தின் 

சோதரனக்கு அடிப்பரடயோக இரு ்தது. கல்வி மற்றும் மதத்ரத 

நமற்போைர்வயிடவும், அரனத்து வரகயோன பபோருளோதோை 

முயற்சிகளுக்கு தரலரம வகிக்கவும் அதிகோைத்துவம் உதவியது. 

உதோைணமோக, கோன்ஸ்டோன்டிந ோபிள்  கைின்  கை அதிகோைிகள், 

விரல மற்றும் ஊதியங்கரள கடட்ுப்படுத்தி, உைிமமளிக்கும் 

முரறரமகரள பைோமைித்து, கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட ஏற்றுமதி, 

மற்றும் சப்போத்தின் அணுசைிப்ரப  ரடமுரறப்படுத்தினை.் 

நமலும் என்னபவன்றோல், அவைக்ள் வழக்கமோக ஒப்பீட்டளவிலோன 

பசயல்திறன் பகோண்டவைக்ள் மற்றும் வணிக முன்முயற்சிரயயும் 

மூடிமரறக்கவில்ரல. அதிகோைத்துவ முரறகள் இைோணுவம் 

மற்றும் கடற்பரட,  ீதிமன்றங்கள், இைோஜத ்திை நசரவ 

ஆகியவற்ரற கடட்ுப்படுத்தவும் உதவியது, அவைக்ளின் வயதிற்கு 

 ிகைற்ற  ிறுவன வலிரமகரள அவைக்ளுக்குக் பகோடுக்கிறது.  
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ரபசண்ரடன் சகிப்புத்தன்ரமயின் மற்பறோரு விளக்கம் 11 

ஆம் நூற்றோண்டு வரை மோ ிலத்தின் ஒளியின் பபோருளோதோை 

ஆதோைமோக இரு ்தது ஆகும். வைலோற்றோசிைியைோன சை ் ஸ்டீவன் 

ைன்சிமன் கூறுரகயில், 'ரபசோனியம் தனது நசரவயின் 

பசயல்திறரன தனது வலிரமரயயும் போதுகோப்ரபயும் பகோடுக்க 

கடரமப்பட்டிரு ்தோல், அது அவளது வைத்்தகம் அவரள பணம் 

பசலுத்த இயக்கியது.  ீண்ட தூை வைத்்தக மற்றும்  கைப்்புற 

வோழ்க்ரக நூறோயிைத்திற்கும் நமலோக நமற்கத்திய  ோடுகளில் 

கோணோமல் நபோயிரு ்தோலும், வணிக மற்றும்  கைங்கள் 

ரபசண்ரடன் கிழக்கில் பதோடை ்்து வளைச்ச்ியரட ்தன. 

எல்லோவற்றிற்கும் நமலோக, 9 மற்றும் 10 ஆம் நூற்றோண்டுகளில், 

கோன்ஸ்டோன்டிநனோபிள் தூை கிழக்கு ஆடம்பை பபோருடக்ள் மற்றும் 

நமற்கத்திய மூலப்பபோருடக்ளுக்கோன ஒரு முக்கிய வைத்்தக 

ஸ்தலமோக இரு ்தது. சோம்ைோஜ்யம் அதன் பசோ ்த 

பதோழிற்சோரலகள், குறிப்போக படட்ு தயோைித்தல் நபோன்றவற்ரற 

பைோமைித்தது மற்றும் போதுகோத்தது, நமலும் 11 வது நூற்றோண்டு 

வரை அதன்  ிரலயோன தங்கத்திற்கும் பவள்ளி  ோணயத்திற்கும் 

புகழ்பபற்றது. அதன்  கைப்்புற ரமயங்களில் 

கோன்ஸ்டோண்டிநனோபுல் மடட்ுமல்ல, சில ந ைங்களில் ஒரு 

மில்லியன் மக்கள் ப ருக்கமோக இரு ்திருக்கலோம், ஆனோல் சில 

கோலப்பகுதிகளில் அ ்திநயோக்கியோவும், ரபசண்ரடன் வைலோறு 

முடிவரடயும் வரை பதசநலோனிக்கோ மற்றும் ட்ைிபிலண்டஸ்ின் 

சலசலக்கும்  கைங்கள் வரை இரு ்தன. ரபசோன்ரடன் வைத்்தகம் 

மற்றும் பதோழில்துரற ஆகியவற்ரற வைலோற்று அறிஞைக்ள் 

வலியுறுத்துகின்றனை,் ஏபனனில் அரவ அவ்வப்நபோது மிகவும் 

முன்நனறியது, நமலும் மோ ிலத்திற்கு ஆதைவு பகோடுத்த மிக 

அதிகமோன பசல்வ வளங்கரள வழங்கியது. ஆனோல், முன்நப 

 வீனமயமோனரவயோக இரு ்த ரபசண்ரடன் 

பபோருளோதோைத்தின் இதயமோக விவசோயம் இரு ்தது. 

ரபசண்ரடன் விவசோய வைலோற்றின் கரத பசல்வ ்த 

உயைக்ுடிமக்கள் மற்றும் மடோலயங்களின் பசோ ்தமோன பபைிய 

எஸ்நடடட்ுகளின் ஆக்கிைமிப்புகளில் இரு ்து தப்பிப்பதற்கு சிறு 

விவசோயிகளின் நபோைோட்டம் ஒன்றோகும். 11 ஆம் நூற்றோண்டு வரை, 

சுத ்திைமோன விவசோயி அதன் இருப்ரப அைச சட்டத்தின் 

உதவியுடன் பைோமைிக்க முடி ்தது, ஆனோல் 1025 க்குப் பின்னை ்

பிைபுத்துவம் அைசோங்கத்தில் அதிகோைத்ரத பபற்று விவசோயிகரள 

வறிய குடியிருப்போளைக்ளோக மோற்றியரமக்கத் பதோடங்கியது. 

இது பல துைதிருஷ்டவசமோன முடிவுகரள பகோண்டிரு ்தது; இதில் 

குரற ்தபட்சம் விவசோயிகள் எதிைிகரள எதிைத்்துப் 

நபோைோடுவதில் ஆைவ்ம் கோட்டவில்ரல. மோன்சிபகட்டில் ஏற்பட்ட 

நதோல்வி தவிைக்்க முடியோத விரளவோக இரு ்தது. சுத ்திை 

விவசோயிகளின் அழிவு, ரபசண்ரடன் வைத்்தகத்தின் பவளி ோடட்ு 
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நமலோதிக்கத்தோல் கட ்த நூற்றோண்டு ரபசண்ரடன் வைலோற்றில் 

இரண ்து பின்பதோடைப்பட்டது. முதன்ரமயோக, பவனிஸ் மற்றும் 

பஜநனோவோவின் இத்தோலிய  கைங்கள் 1204 க்குப் பின்னை ்

ரபசோன்ரடன் பகுதியினுள் வைத்்தக முரனயங்கள் மற்றும் 

சலுரககள் ஆகியவற்ரற  ிறுவியது, இது முன்னை ்மோ ிலத்தில் 

இரு ்த பசல்வத்தின் பபரும்பகுதிரயத் துண்டித்தது. இ ்த 

வழியில், நபைைசு துருக்கியைக்ளோல் பவளியிலிரு ்து 

அழிக்கப்படுவதற்கு முன்னை ் பவனிசியைக்ளோல் 

நதோற்கடிக்கப்பட்டது. இதுவரை, இைோணுவப் பிைசச்ோைங்கள், 

அைசோங்கம் மற்றும் பபோருளோதோைம் ஆகியரவ ரபசண்ரடன் 

உயிைவ்ோழ்வின் ரமயத்தில் இரு ்தனை ் நபோல அவற்ரறப் பற்றி 

நபசிநனோம். இ ்தக்கோட்சிரயப் பின்னோல் இரு ்து போைத்்தது 

நபோல், ஆனோல் ரபசோனிஸ்தோன்கள் தங்கரளப் பற்றி அதிகம் 

அக்கரற கோட்டியது மதமோகும். குறிப்பிடத்தக்கது நபோல் 

நதோன்றலோம், இன்ரறய அைசியல் மற்றும் விரளயோடட்ு பற்றி 

 ோம் விவோதிப்பது நபோலநவ ரபசோனிஸ்தோன்கள் 

நவதரனயூடட்ும் மதவோதக் நகள்விகளுக்கு எதிைோக நபோைோடினை ்- 

ரபசண்ரடன்கள் பபரும்போலும் மத நபோதரனகளில் சில 

வோைத்்ரதகரள சமோளிக்க இறத்து நபோகக் கூட விரும்புவதோல் 

உண்ரமயில் மிகவும் கடுரமயோக இரு ்தது. நகோட்போட்டின் 

வினோக்களுடன் கூடிய ஆழ் ்த சி ்தரன, ஆைம்பகோல 

ரபசோன்டின் எழுத்தோளைின் அறிக்ரகயோல்  ன்கு 

விவைிக்கப்படுகிறது, அவை ்ஒரு நபக்கைி பதோழிலோலரை பைோட்டி 

விரல பற்றிக் நகட்டநபோது, 'த ்ரத மகரனவிட சிற ்தவை'் என்று 

பதில் வ ்தது, நமலும் அவை ் அவைது குளியல் தயோைோ என்று 

நகட்டநபோது, ' மகன் ஒன்றும் இல்லோமல் பதோடங்குகிறோை'் என்று 

பசோன்னோை.் புைியும்படி, இத்தரகய ரவைோக்கியம் மத 

விவகோைத்தின் சமயத்தில் பபைிதும் போதிப்ரப ஏற்படுத்தலோம், 

ஆனோல் மத சகோப்தத்தின் சமயங்களில் சக்திவோய் ்த  ம்பிக்ரக 

மற்றும் பணி உணைவ்ுடன் அரத  ிரூபிக்கவும்.  

ம   மடமுமறகள் 

ரபசோன்ரடன் சமய விவோதங்கள் நபைைசைக்ள் அவற்றில் ஒரு 

முக்கிய பங்ரக எடுத்துக் பகோண்டோைக்ள் என்ற உண்ரமயோல் 

மிகவும் சிக்கலோனரவயோக இரு ்தது. நதவோலய-நபைைசைக்ளின் 

வோழ்க்ரகயில் நபைைசைக்ள் பபரும் வல்லரமரயக் 

பகோண்டுவ ்ததோல் சில சமயங்களில் நதவோலயவோதிகள் 

'கடவுரளப் நபோலநவ' கருதப்பட்டோைக்ள்-மத விவோதங்களில் 

பபரும் பசல்வோக்கு பசலுத்தினோைக்ள். ஆயினும்கூட, குறிப்போக 

மோகோண பிைிவிரனவோதத்தின் நபோது, ஆட்சியோளைக்ளோல் 

தோங்கள் பசய்தரத  ம்புவதற்கு அரனத்து மக்கரளயும் 

கட்டோயப்படுத்த முடியோது. பல கிழக்கு மோகோணங்களின் இழப்பு 
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மற்றும் பகோள்ரக ைீதியோன சூத்திைங்கள் சுத்திகைிக்கப்பட்ட 

பின்னை ் மடட்ுநம 8 ஆம் நூற்றோண்டில் மத சமோதோனம் 

கோணப்பட்டது. ஆனோல் அது இன்பனோரு நூற்றோண்டிற்கோக 

ஐகோனோக்ளோஸ்டிக் சைச்ர்ச என்று அறியப்பட்டவற்றின் மூலம் 

உரட ்து நபோனது.  

 ஐகோனோக்ளோஸ்டுகள், சின்னங்களின் வழிப்போடர்ட 

தரடபசய்ய விரும்பியவைக்ள் ஆவை-்அதோவது, கிறிஸ்து மற்றும் 

பைிசுத்தவோன்களின் உருவங்கள். ஐகோனோக்ளோஸ்டிக் 

இயக்கமோனது நபைைசை ் லிநயோ இஸ்ஸோைியினோல் 

ஆைம்பிக்கப்பட்டதிலிரு ்து, நமலும் அவைது மகன் 

கோன்ஸ்டன்ரடன் V (CE 740-775) என்பவைோல் இன்னும் கூடுதலோன 

ஆற்றலுடன் இயக்கப்பட்டது என்பதோல், வைலோற்று அறிஞைக்ள் 

அரத நவறுபட்ட ந ோக்கங்களில் கண்டனை.் ஒன்று  ிசச்யமோக 

இரறயியல் ஆக  இரு ்தது. சிரலகரள வணங்குவபதன்பது 

புறமதத்தின் மணத்திற்கு ஐகோனோக்ளோஸ்டு நபோல் நதோன்றியது. 

மனிதைக்ளோல் பசய்யப்பட்ட எரதயும் அவைக்ள் வணங்கக்கூடோது 

என்று அவைக்ள்  ம்பினை,் கிறிஸ்து மிகவும் பதய்வீகமோனவை,் 

அதனோல் மனித இயல்பின் அடிப்பரடயில் அவை ் கருதப்பட 

முடியோது, மற்றும் பத்துக் கட்டரளகளில் "விக்கிைகங்கரள" 

வணங்குதல் தரட பசய்யப்பட்டது (யோத்திைோகமம் 20: 4) 

சைச்ர்சக்கு அப்போல் விடப்பட்டது.  

இ ்த இரறயியல் புள்ளிகளுடன் கூடுதலோக, பிற 

கருத்துக்கள் இரு ்தன. இஸ்லோமியம் மீதோன தோக்குதலிலிரு ்து 

கோன்ஸ்டோண்டிநனோபியரல கோப்போற்றிய நபைைசை ் லிநயோ 

இஸ்நைோரவச ் நசை ்்தவை ் என்பதோல், அவைக்ள் 'சோத்தோனின் 

நவரல' (குைோன், வி 92) என்ற கோைணத்தினோல் முஸ்லிம்கள் 

ஆைவ்த்துடன் படங்கரள சிரதத்தனை ் என்பதோல், லிநயோவின் 

ஐங்நகோக்ளோஸ்டிக் பகோள்ரகயோனது இஸ்லோமின் 

கிறித்துவத்ரதப் பற்றிய மிகப்பபைிய விமைச்கங்களில் ஒன்றுக்கு 

பதிலளிக்கும் முயற்சியோகும், இதன் மூலம் சில இஸ்லோமியைக்ள் 

அதன் நமல்முரறயீடர்ட இழ ்துவிடுவதோக வோதிடுகின்றனை.் 

இதில் சில உள் அைசியல் மற்றும்  ிதி ந ோக்கங்களும் கூட 

இருக்கலோம். ஒரு தீவிைமோன புதிய மத இயக்கத்ரத பிைகடனம் 

பசய்வதன் மூலம், நபைைசைக்ள் திருசச்ரப மீது தங்கள் 

கடட்ுப்போடர்ட மறுபைிசீலரன பசய்ய விரும்பலோம் மற்றும் 

மடோலயங்களின் வளை ்்து வரும் வலிரமரய எதிைத்்துப் 

நபோைோடவும் விரும்பலோம். இ ்த  ிகழ்வில், மடோலயங்கள் 

படங்களின் கோைணத்திற்கு பின்னோல் அணிவகுத்து வ ்தன, இதன் 

விரளவோக மிக ப ருங்கிய பசல்வத்ரதத் தக்கரவத்துக் 

பகோள்வதற்கோன வோய்ப்ரபப் பபற்ற கோன்ஸ்டன்ரடன் V ஆல் 

கடுரமயோக துன்புறுத்தப்பட்டனை.்  
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ஐகோனோக்ளோஸ்டிக் சைச்ர்ச 9 வது நூற்றோண்டில் 

 ிரலக்குத் திரும்புவதன் மூலம் தீைம்ோனிக்கப்பட்டது, அதோவது 

உருவங்கரள வழிபோடு பசய்வது, ஆனோல் இ ்த சிக்கலின் 

நூற்றோண்டின் பகோ ்தளிப்பு சில ஆழமோன முடிவுகரளக் 

பகோண்டது. ஒன்று ஏைோளமோன மத கரலகளின் ஏகோதிபத்திய 

ஒழுங்கு மூலம் அழிவோக இரு ்தது. எட்டோம் நூற்றோண்டிற்கு முன், 

இன்றும் உயிைவ்ோழும் ரபசோன்டின் மத கரல இத்தோலி அல்லது 

போலஸ்தீன் நபோன்ற இடங்களிலிரு ்து வருகிறது, இரவ 

ஐகோனோக்ளோஸ்டிக் நபைைசைக்ளின் எளிரமயோன இடத்திற்கு 

அப்போல் உள்ளன. இ ்த கரல எவ்வளவு சிற ்தது என்று போைத்்தோல், 

மீதமுள்ள அழிரவ மடட்ுநம  ோம் புலம்புநவோம். சைச்ர்சயின் 

இைண்டோம் விரளவு என்பது கிழக்கு மற்றும் நமற்கு இரடநய ஒரு 

தீவிை மத மீறல் திறப்பு ஆகும். 8 ஆம் நூற்றோண்டு வரை 

ரபசண்ரடனின் ப ருங்கிய கூட்டோளியோக இரு ்த நபோப், பல 

கோைணங்களுக்கோக ஐகோநனோகிளோசத்ரத ஏற்றுக்பகோள்ள 

முடியவில்ரல. இவற்றில் மிகவும் முக்கியமோனரவ அ ்த 

தீவிைமோன ஐகோநனோகிளோசம் புனிதைக்ளின் வழிபோடட்ு 

முரறகரள நகள்விக்குள்ளோக்கியது, மற்றும் பசயின்ட் பீட்டை ்

இரு ்து ஒரு ஊகிக்கப்பட்ட வம்சோவளிரய அடிப்பரடயோக 

பகோண்டது ஆகும். அதன்படி, 8 ஆம் நூற்றோண்டு நபோப்கள் 

ரபசண்ரடன் ஐகனோக்கலத்ரத எதிைத்்தநதோடு, ஃபிைோங்கிஷ் 

மன்னைக்ளுக்கு ஆதைவளித்தனை.் இ ்த ‘நபோப்பின் முகம்' என்பது 

கிழக்கு-நமற்கு உறவுகரள நமோசமரடயச ்பசய்வதிலும், நமற்கு 

ஐநைோப்போவின் வைலோற்றில் ஒரு முக்கிய இடத்திலும் ஒரு பபைிய 

படியோகும்.  

அரவ ஐகோநனோகிளோசத்தின் தற்கோலிக பவற்றிக்கு சில 

விரளவுகளோக இரு ்தன; இது 9 ஆம் நூற்றோண்டில் இரு ்து 

ரபசண்ரடன் வைலோற்றின் முடிவு பிைதோனமோக இருக்கும் வரை 

அதன் நதோற்றத்தின் ஒரு முக்கிய விரளவு ரபசோன்டின் மதத்தின் 

சில முக்கிய பண்புகளின் மறுமதிப்பீடு ஆகும். இவைக்ளில் ஒன்று 

போைம்பைியவோதத்தில் உள்ள விசுவோசத்தின் மறுமலைச்ச்ி ஆகும். 

ரபசண்ரடன்கள் மத விஷயங்கள் பற்றி நசோதித்தநபோதும் கூட, 

அவைக்ள் போைம்பைியத்தின் தோக்கங்கரள மிண்டும் 

குறிப்பிடுவதோக அல்லது வளைப்்பதோக மடட்ும் கூறினோைக்ள். 

 இப்நபோது, பல நூற்றோண்டுகள் பகோ ்தளிப்பிற்குப் பிறகு, 

அவைக்ள் கிட்டத்தட்ட முற்றிலும் நசோதரனரய ரகவிடட்ுவிட்டனை ்

மற்றும் போைம்பைியத்ரத மறுபடியும் உறுதிப்படுத்துகின்றனை.் 

ஐகோநனோகிளோசத்தின் ஒரு எதிைப்்போளை ்கூறியது நபோல, ' ீங்கள் 

பபற்றரதவிட நவறு ஒரு  ற்பசய்திரய  ஒரு நதவரத அல்லது ஒரு 

நபைைசை ்உங்களிடம் அறிவிக்கிறோைக்ள் என்றோல், உங்கள் கோதுகள் 

மூடவும்.' இ ்த போைர்வயோனது சைச்ர்ச மற்றும் மதபவறிக்கு முடிவு 
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கட்டியதன் மூலம் உள் ோட்டில் ரபசண்ரடன் மதத்திற்கு பலத்ரத 

அளித்தது, 9 மற்றும் 10 ஆம் நூற்றோண்டுகளில் புதிய 

ஆதைவோளைக்ரளப் பபற உதவியது. இருப்பினும், இது நமலும்  

மதத்தில் மடட்ுமல்லோமல் அநதோடு பதோடைப்ுரடய அறிவுசோை ்

விஷயங்களிலும், இலவச ஊகத்ரத தரடபசய்தது. 

 இ ்த வளைச்ச்ிக்கோன கூட்டணி ரபசோன்டின் தியோன 

பயபக்தியின் பவற்றியோக இரு ்தது. ஆதைவோளைக்ள் 

தங்களுக்குள்நள வணங்க நவண்டுபமன்ற ந ோக்கத்தில்தோன் 

சின்னங்கரளப் பயன்படுத்துவரத ஆதைிக்கவில்ரல, ஆனோல் 

அவைக்ள் பபோருள்முதல்வோதத்திலிரு ்து 

பபோருளற்றமுதல்வோதத்திற்கு மனரத வழி டத்தி பசல்ல 

உதவியது. ஆழ் ்த சி ்தரனக்கு முக்கியத்துவம் பகோடுப்பது மத 

அறிபவோளியூட்டலுக்கோன சோரலயோகும் ஆரகயோல், 

ரபசண்ரடன் ஆன்மீகத்தின் அரடயோளமோக மோறியது. எ ்த 

வரகயிலும் நமற்கத்தியைக்ளோல் இத்தரகய வழிரய 

 ிைோகைிக்கவில்ரல என்றோலும், வழக்கமோன நமற்கத்திய 

துறவிகள் போவம் என்பது ஒரு போசோங்கு என்று போைத்்தனை,் நமலும் 

 ற்பசயல்களின் மூலம் இைட்சிப்ரப நதடிக்பகோள்ளும் ஒரு 

பசயல்வோதியோக இரு ்தனை.் மறுபுறம் ரபசண்ரடன் 

இரறயியலோளைக்ள் போவம் என்பது அறியோரம எனக் கண்டனை,் 

நமலும் இைட்சிப்போனது ஒளியூட்டததில் கோண நவண்டும் என்று 

 ம்பினை.் இது கிழக்கு கிறித்தவ சமயத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட மதச ்

பசயலற்ற தன்ரமரயயும், மோயவோதத்ரதயும் ஏற்படுத்தியது 

இதனோல் நமற்கத்திய வரககளிலிரு ்து தற்நபோரதய ந ைத்திற்கு 

நவறுபட்டதோக நதோன்றுகிறது. 

இலக்கியம், கமல மற்றும் கட்டிடக்கமல 

 ரபசண்ரடன் வோழ்வில் மதம் மிகவும் ஆதிக்கம் 

பசலுத்தியதோல், ரபசண்ரடன்  ோகைிகத்தின் சில மதசச்ோைப்ற்ற 

அம்சங்கள் அடிக்கடி கவனிக்கப்படோமல் நபோகும், ஆனோல் 

சிலவற்றில் மறக்க முடியோதரவயோனதோக இருக்க   ல்ல 

கோைணங்கள் உள்ளன. போைம்பைியமிக்கமோனதில் ரபசண்ரடன் 

சோகுபடி ஒன்றோகும். கிறிஸ்தவத்திற்கு உறுதியளிப்பதோல் 

ரபசண்ரடன்கள் தங்களின் பண்ரடய கிநைக்க மைபுகரள 

மறுதலிப்பரதத் தவிைப்்பதற்கு எ ்தபவோரு கோைணமும் இல்ரல. 

போைம்பைிய கிநைக்க இலக்கியத்ரத அடிப்பரடயோகக் பகோண்ட 

ரபசண்ரடன் பள்ளிகளின் நபோதரனகள் இன்ரறய  

நஷக்ஸ்பியரை வோக்கியத்ரத கூறுவரத விட மிக விைிவோன 

அளவிற்கு படித்த மக்கள் அதன் வோக்கியத்ரத கூறினோைக்ள். 

ரபஸோண்டிய அறிஞைக்ள் பிளோட்நடோ மற்றும் அைிஸ்டோட்டிலின் 

தத்துவத்ரதப் பற்றி ஆய்வு பசய்து கருத்து பதைிவித்துள்ளனை ்
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மற்றும் ரபசண்ரடன் எழுத்தோளைக்ள் துயீதித்ஸின் 

உரை ரடகரள பின்பற்றுகிறோைக்ள். அத்தரகய பண்ரடய 

கிநைக்கக் கரலயின் அைப்்பணிப்போனது, ரபசண்ரடன் 

அறிவோை ்்தரவ மற்றும் இலக்கிய வோழ்க்ரக ஆகிய இருவற்றிலும் 

பசறிவூட்டியது, இது முற்றிலும்  வீன சி ்தரனயோளைக்ளோல் 

முற்றிலுமோக  ிைோகைிக்கப்பட்டது, ஏபனன்றோல் அது பபோதுவோக 

துயிரமயோன தன்ரமரயக் பகோண்டிருக்கவில்ரல, நமலும் 

பின்னை ் கோலத்திற்கோக கிநைக்க போைம்பைியத்ரத போதுகோக்க 

உதவியது. இப்நபோது  ோம் ரவத்திற்கும் போைம்பைிய கிநைக்க 

இலக்கியத்தின் பபரும்பகுதி எஞ்சியிருக்கிறது ஏபனனில் 

ரபசண்ரடன் எழுத்தோளைக்ள் அரத  கபலடுத்துள்ளோைக்ள் 

என்பதோல் மடட்ுநம ஆகும். 

 ரபசோன்ரடன் போைம்பைிமோனது போமை மக்களுக்கோன  கல்வி 

அரமப்பின் விரளவோகும் இது பபண்கள் மற்றும் ஆண்கள் ஆகிய 

இருவருக்கும் சமமோக கல்வி விைிவோக்கப்பட்டது. சமகோல நமற்கு 

கிறிஸ்தவ மற்றும் இஸ்லோமியத்தில் உள்ள மனப்போன்ரமகள் 

மற்றும் பழக்கவழக்கங்ககள் கோட்டிலும், பபண் கல்விக்கு 

ரபசண்ரடன் உறுதிப்போடு உண்ரமயில் அசோதோைணமோனது. 

வளமோன அல்லது உயைக்ுடி குடும்பத்திலிரு ்த பபண்கள் 

பள்ளிகளுக்குச ் பசல்லவில்ரல, ஆனோல் தனியோை ் ஆசோன்கள் 

மூலம் வீடுகளில் ஒப்பீட்டளவில்  ன்கு கற்ப்பிக்க ரவத்தோைக்ள். 

 உதோைணமோக, பிலோட்நடோ அல்லது பித்தநகோைஸ் நபோன்று 

ஒரு ரபசண்ரடன் பபண் பசோற்பபோழிவோற்றுவோைக்ள் என்று  

எங்களிடம் கூறப்பட்டனை.் மிகவும் பிைபலமோன ரபசோன்டின் 

பபண் அறிஞை ் இளவைசி அன்னோ கோம்னோ, அவைது த ்ரத 

அபலகசியஸின் பசயல்கரள ஒரு புற ிரல வோழ்க்ரக 

வைலோற்றில் விவைித்தோை ் நமலும் இதில் அவை ் நெோமை ் மற்றும் 

பழங்கோல தத்துவவோதிகரள பற்றி சுத ்திைமோக நமற்நகோள் 

கோட்டினோை.் அத்தரகய இலக்கிய உருவங்களுடன் கூடுதலோக 

ரபசண்ரடன் நபைைசில் பபண் மருத்துவைக்ள் இரு ்தனை.் 

 கட்டிடக்கரல மற்றும் கரல ஆகியவற்றில் ரபசண்ரடன் 

சோதரனகள் மிகவும் பிைபலமோனரவ. ரபசண்ரடன் 

கட்டிடக்கரலக்கு மிகச ்சிற ்த உதோைணம் சோண்டோ நசோபியோவின் 

திருசச்ரப (பைிசுத்த ஞோனம்), இது 6 ஆம் நூற்றோண்டில் 

மிகப்பபைிய பசலவில் கட்டப்பட்டது. ரபசண்ரடன் வைலோற்றின் 

துவக்கத்தில் இங்நக எடுக்கப்பட்ட நததிக்கு முன்பு 

கட்டப்பட்டோலும், இது அதன் போணியில் மற்றும் அடுத்தடுத்த 

பசல்வோக்கிலும் பபோதுவோக ரபசண்ரடனோக இரு ்தனை.் 

பெபலனிக் வம்சத்தின் வடிவரமப்போளைக்ளோல் 

கட்டப்பட்டிரு ்தோலும், அது எ ்த கிநைக்க நகோயிலிலிரு ்தும் 
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முற்றிலும் நவறுபட்டதோக இருக்கிறது. அதன் ந ோக்கம் மனித 

பபருரமரய தனி பைின் பலத்ரத பவளிப்படுத்துவதற்கோக 

அல்ல, ஆனோல் கிறிஸ்தவ மதத்தின் உள்ளோை ்்த மற்றும் மன ிரல 

தன்ரமரய அரடயோளப்படுத்துகிறது. இ ்த கோைணத்தினோல் 

கட்டிடத்தின் பவளிப்புற நதோற்றத்திற்கு கட்டிடக் கரலஞைக்ள் 

அதிக கவனம் பசலுத்தவில்ரல. பூசச்ு மூடப்பட்டிருக்கும் பவற்று 

பசங்கல் மடட்ுநம பவளிப்புறம் சுவைக்ளுக்கு 

பயன்படுத்தப்பட்டது; அங்கு பளிங்கு முகங்கள், அழகோன 

ப டுவைிரசகள், அல்லது சிற்பக்கரலப்புள்ளிகள் இரு ்தன. 

உள்துரறயில், எனினும், வண்ணமயமோன பமோரசக்ஸுடன், 

தங்க இரல, வண்ண பளிங்கு பத்திகள், அதிசயத்தின் ஒரு 

உணைர்வ வலியுறுத்த, கட்டிடத்தின் பவளியில் இரு ்து எ ்த 

பவளிசச்மும் வைோத விதத்தில் கட்டப்படட்ுள்ளது ஆனோல் 

உட்புறத்தில் உற்பத்தி பசய்யப்படுகிறது. 

 சோண்டோ நசோபியோவின் கட்டத்தின் வடிவரமப்போனது 

கட்டிடக்கரல வைலோற்றில் முற்றிலும் புதிதோக இரு ்தது. அதன் 

ரமய அம்சமோனது சதுை வடிவில் கட்டப்பட்ட நகோபுைத்தின் 

நகோட்போட்டின் பயன்போடோகும். முதன்முதலோக ஒரு குறுக்கு 

வடிவத்தில், பின்னை ் மத்திய சதுக்கத்தில் அரமக்கப்பட்டிரு ்த 

ஒரு அற்புதமோன குவிமோடம் அரமக்கப்பட்டிரு ்தது, அது முழு 

அரமப்ரபயும் ஆதிக்கம் பசலுத்தும் வரகயில் நதவோலயம் 

வடிவரமக்கப்பட்டது. இது மரறக்க நவண்டிய சதுை பைப்பளவில் 

குறி ்த கூரை வட்ட சுற்றளரவ பபோருத்துவது தோன் முக்கிய 

பிைசச்ரனயோக இரு ்தது. தீைவ்ோனது மத்திய சதுைத்தின்  ோன்கு 

மூரலகளிலும் தூண்களிலிரு ்து  ோன்கு பபைிய வரளவுகரளக் 

ரவப்பதில் பகோண்டிரு ்தது. நகோபுைத்தின் விளிம்பு பின்னை ்

வரளகளின் முக்கிய கவசங்களில் போரற வரளவுகளில் 

அரமக்கப்படட்ு அதநனோடு வரளவுகளில் உள்ள வரள ்த 

முக்நகோண இரடபவளிகளில் இரடயில் மோபசோனைியோல 

 ிைப்பட்டது. அது அநத ந ைத்தில் ஆடம்பைத்ரத சுமத்தும் ஒரு 

போணிரய மற்றும் சிகிசர்சயின் சில சுரவரயயும் கூட 

சோதத்ியமோக்கியது. சோண்டோ நசோபியோவின் பபைிய நகோபுைம் 107 

அடி விட்டமும், தரையிலிரு ்து கிட்டத்தட்ட 180 அடி உயைத்திற்கு 

உயை ்்துள்ளது. பல ஜன்னல்கள் அதன் விளிம்பில் 

ரவக்கப்பட்டிருப்பதோல், குவிமோடம் எ ்தவித ஆதைவும் இல்லோதது 

நபோல் நதோன்றுகிறது ஆனோல் கோற்றில் இரடப்பட்ட  ிரலயில் 

இருப்பது நபோல் உள்ளது. 

 கட்டிடக்கரல நபோலநவ, ரபசண்ரடன் கரல மு ்ரதய 

கோல கிநைக்க போைம்பைிய போணிரயயும் மோற்றியரமத்தது. 

ரபசண்ரடன்கள் ஐவை ் பசதுக்குதல், ரகபயழுத்துப் பிைகோசம், 

 ரககள் தயோைித்தல், எல்லோவற்றிற்கும் நமலோக பமோரசக்ரஸ 
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உருவோக்குதல், அதோவது சிறிய வண்ண கண்ணோடி அல்லது கல் 

ஒன்றுகூடுவதன் மூலம் தயோைிக்கப்படும் படங்களின் வடிவரமப்பு 

ஆகியவற்றில் தியற்சச்ி பபற்றவைக்ளோக இரு ்தோைக்ள். இ ்த 

பமோரசக்களில் உள்ள மனித உருவங்கள் பபோதுவோக மிகவும் 

திரசதிருப்பப்படட்ு, மற்றும் தீவிை பக்தி அல்லது தீவிை மோட்சிரம 

உருவோக்குவதற்கோக மிகு ்த அசோதோைண போணியில் 

 ீட்டிக்கப்பட்டது. பபரும்போலோன ரபசண்ரடன் கரல ஆனது 

மிகவும் சுருக்கமோன, முரறயோன, மற்றும்  ரக நபோன்ற 

குணங்கரள பகோண்டு குறிக்கப்பட்டது. இ ்த கோைணத்தினோல் 

ரபசண்ரடன் கரல கலோசச்ோைமோனது  கோல முடிவில்லோத 

முழுரமயோன ஒரு மோதிைி என்று பலை ் கருதுகின்றனை.்  வீன 

கவிஞை ் டபிள்யு. பி. ஈடஸ்் ரபசோன்டியத்தின் கடற்பயணம் 

என்பரத அவை ் எழுதிய நபோது, தனது கண்நணோட்டத்ரத மிக 

அருரமயோக பவளிப்படுத்தினோை,் ‘ரபசோன்டின் 

நகோல்டஸ்்மித்ஸோல் பசய்யப்பட்ட பசயற்ரக பறரவகள். . . போட / 

ரபசோன்டியின் பிைபுக்கள் மற்றும் பபண்களுக்கு / கட ்த கோலம், 

அல்லது கட ்து, அல்லது வரும் கோலம் என்ன.' 

 ரபசோன்ரடன்  ோகைீகத்தின் உயிைவ்ோழ்விற்கோன அதன் 

உயைத்தில் உள்ள ஒரு மிகசச்ிற ்த சோன்றோனது பல ஸ்லோவிக் 

மக்களின் மோற்றம், குறிப்போக, ைஷ்யோ ஆகும். புைோணத்தின் படி, 

உண்ரமயில் ஒரு அடிப்பரட கைன்ல் உள்ளது, ஒரு ைஷ்ய 

ஆட்சியோளை ் விளோடிமிை ் ஏறத்தோழ 988 ஆம் ஆண்டில் தனது 

மூதோரதயைின் புறமதத்ரத ரகவிடுவதற்கு முடிநவடுத்தோை.் 

அதன்படி, அவை ் இஸ்லோமியின், நைோமன் கத்நதோலிக்கம் மற்றும் 

ரபசண்ரடன் கிறித்துவம் ஆகியவைக்ளின் சமய 

 ரடமுரறகரள அறிக்ரக பசய்ய தூதைகைக்ரள அனுப்பினோை.் 

ரபசண்ரடன்கள் மத்தியில் மடட்ுநம கடவுள் 'மனிதைக்ளிரடநய 

வோழ்கிறோை'் என்று பதைிவிக்க அவைக்ள் திரும்பி பசல்லும் நபோது, 

ஒரு ரபசோண்டினிய மதநபோதகைோக மூலம் ஞோனஸ் ோனம் பபற 

அவை ்உடனடியோக ஒப்புக்பகோண்டோை.் இ ்த  ிகழ்வு மிகப்பபைியது 

ஏபனனில் ைஷ்யோ, அதன் பிறகு, ரபசோனியத்தின் ஒரு கலோசச்ோை 

மோகோணமோக மோறியது. அப்நபோதிரு ்து 20 ம் நூற்றோண்டு வரை 

ைஷ்யோ கிழக்கு மைபுவழி மதத்தின் ஒரு நகோடர்டயோக இரு ்தது. 

உங்கள் முன்னனற்ற ்ம ச ்னசொதிக்க 

1. மறுமலைச்ச்ிக்கு முக்கிய கோைணம் என்ன? 

2. 'மறுமலைச்ச்ி' என்ற வோைத்்ரதரய வரையறுக்கவும். 
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 1453 ஆம் ஆண்டு வீழ்சச்ி கோன்ஸ்டோண்டிநனோபுலின் 

தோக்கம் ைஷ்யைக்ரள ரபஸோண்டியன் நபைைசின் ஏகோதிபத்திய 

ந ோக்கத்ரதயும்,  ம்பிக்ரகரயயும் பகோண்டு பசல்ல அவைக்ள் 

நதைவ்ு பசய்யப்பட்டனை ் என்று ைஷ்யைக்ள் உணை ்்தனை.் எனநவ, 

அவைக்ளது ஆட்சியோளை ் சோை ் என்ற பட்டத்ரத எடுத்துக் 

பகோண்டோை.் இது சீசை ்என்று ஆைத்்தம்- ைஷ்யைக்ள் மோஸ்நகோ-ரவ 

'மூன்றோவது நைோம்' என்றும் வலியுறுத்தினை.் 'இரு வீடுகள் 

வீழ் ்துவிட்டன,' என்று ஒரு ைஷ்ய நபசச்ோளை ்கூறினோை,் 'மூன்றோவது 

இன்னும்  ிற்கும்,  ோன்கோவது அங்கு இருக்கோது.' அத்தரகய ஒரு 

கருத்தியல் ைஷ்ய ஏகோதிபத்தியத்தின் தோமதமோன வளைச்ச்ியின் 

ஒரு பகுதியோக விளக்க உதவுகிறது. 

 ரபசண்ரடன் வீழ்சச்ி ஐநைோப்போவிலிரு ்து கிழக்கு 

உலகத்திற்கு வைத்்தக போரத முற்றுரகக்கு வழிவகுத்தது, 

அதனோல் ஐநைோப்போ போதிக்கப்பட நவண்டியிரு ்தது. உள் ோடட்ு 

வைத்்தகம் பபைிதும் போதிக்கப்படட்ு, ஐநைோப்பிய  ோடுகளின் 

துயைதத்ிற்கு வழிவகுத்தது. படட்ு நைோட்நட சோகோ இப்நபோது 

மோற்றியரமக்கப் நபோகிறது.  

 இப்நபோது ரபசண்ரடயைக்ளின் நமல் பகுதிகரள 

பகோண்டிருக்கும்  முஸ்லீம்களின் ரககளில் இரு ்தோை.் 

அப்நபோதிலிரு ்து, ஐநைோப்போ மற்றும் மத்திய கிழக்கு 

ஆகிநயோைக்ள் ஒட்நடோமோன் நபைைசின் முஸ்லிமிலிரு ்து தோக்கும் 

முகமோன அசச்ுறுத்தல்கள் எதிைப்கோள்வோைக்ள்.  

ரபசண்ரடன் பவற்றிரய தோக்கமோனது உயை ்கடல்களில் 

கூட மிகு ்த அளவில் உணைப்படும். ஐநைோப்போ புதிய கடல் 

போரதகரளத் நதடி கடல் ஆய்வு பதோடங்கியது, அங்கு அவைக்ள் 

புதிய கோலனிகரளயும் நதடுவோைக்ள். இப்நபோது,  ிலத்தில் 

வைத்்தகம்  ரடபபறுவதற்கு பதிலோக, கடல் வழிகள் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. வோஸ்நகோ ட கோமோ, பகோலம்பஸ், 

மோபகல்லன் மற்றும் பலை ் புதிய கடல் போரதகள் 

கண்டுபிடித்துள்ளனை,் அவைக்ள் கண்டுபிடித்தநதோடு புதிய 

கண்டங்கரளயும் கண்டுபிடித்தனை.்  

கோன்ஸ்டோன்டிநனோபல்லுக்கும் ைஷ்யோவிற்கும் 

இரடயிலோன உறவுகள் உறுதியளித்த கோலப்பகுதியில், 

துைதிருஷ்டவசமோக, நமற்குடனோன உறவுகரள திரும்பப் பபறோத 

 ிரலக்குத் தள்ளப்பட்டது. இக்கோலக் கோலகட்டத்தின் 

தோக்கங்களின் பின்னை,் கிழக்கத்திய மற்றும் நமற்கத்திய 

கிறிஸ்தவைக்ளுக்கிரடநயயோன உறவுகள் முைண்போடோக 

இரு ்தன, ஏபனனில் கோன்ஸ்டோன்டிநனோபல் நமற்கத்திய 

கூற்றுக்கரள பவறுத்தோை ் (சோைல்மக்னினோல் 800 ஆம் ஆண்டில் 
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பதோடங்கப்பட்டது) ஒரு நபோட்டியிட்ட நபைைரச உருவோக்கியது, 

ஆனோல் பபரும்போன்ரமயோனவைக்ள் இருவருக்கும் இரடயில் 

கலோசச்ோை மற்றும் மத நவறுபோடுகள் வளை ்்துள்ளது. 

ரபசண்ரடன் போைர்வயில் இரு ்து, நமற்கத்ரதயவைக்ள் 

புறக்கணித்து, அறியோமநல இரு ்தனை,் அநத ந ைத்தில் நமற்கு 

ஐநைோப்பிய கண்கள் ரபசோனிஸ்தோனுக்குக் கோட்டப்பட்டது, இது 

மதங்களுக்கு எதிைோனது. நமற்கு மீண்டும் உயிைப்்பிக்கத் 

பதோடங்கியவுடன், அது ஒரு பலவீனமோன கிழக்கிற்கு எதிைோக 

தோக்குதல் மற்றும்  ரடமுரறயில் தோக்குதரலத் பதோடங்கத் 

பதோடங்கியது. 1054 ஆம் ஆண்டில், கிழக்கு நதவோலயம் மீதோன 

அதிருப்தி மிகு ்த கூற்றுகள் ஒருநபோதும் குணமரடயோத 

சமயத்தில் ஒரு மத சோைர்ப தூண்டியது. அதன்பிறகு, 

சிலுரவப்போரத வீடர்ட பிளவுபடுத்தியது.  

CE1204-ல் கோன்ஸ்டோண்டிநனோபுல் வீழ்சச்ிக்குப் பின்னை,் 

நமற்கத்ரதய  ோடுகளின் ரபசண்ரடன் பவறுப்பு 

புைி ்துபகோள்ளத்தக்கதோக ஆகிவிட்டது. 'எங்களுக்கும் 

அவைக்ளுக்கும் இரடயில், ஒரு ரபசண்ரடன் 

எழுதினோை,்'இப்நபோது ஒரு ஆழமோன இரடபவளி உள்ளது: 

பபோதுவோன ஒரு சி ்தரன  மக்கு இல்ரல. ' 'நமற்கத்ரதயவைக்ள் 

கிழக்குப் பகுதிகள் என்று கூறுகிறோைக்ள். . . சூைியனின் 

பவளிசச்த்துக்கு தகுதியற்றது, 'கிழக்குத் தரலவைக்ள் 

நமற்குலகில் சூைியன் அரமக்கும் என்ற உண்ரமரய நமற்நகோள் 

கோட்டி, நமற்கத்தியைக்ள் இருளின் குழ ்ரதகள் என்று 

கூறுகின்றனை.் இ ்த பவறுப்பின் பயனோளிகள் துருக்கியைக்ள், 1453 

இல் கோன்ஸ்டன்டிநனோப்பிள் பவற்றி பபற்றது மடட்ுமல்லோமல், 

பதற்கு கிழக்கு ஐநைோப்போவின் பபரும்பகுதியோன வியன்னோ வரை 

பவன்றது. 

 ிலப்பிரபு ்துவ சரிவு: 

ஆைம்ப கோல இரடபவளிகளில், 5 ஆம் நூற்றோண்டின் முடிவில், 

நைோம சோம்ைோஜ்யத்ரத ஆக்கிைமித்திரு ்த பழங்குடியினைக்ள் 

அதன் பிைோ ்தியத்தின் பபரும்பகுதிரய ரகப்பற்றினை.் 

ஆைம்பத்தில்,  ிலம் பபோதுவோன பசோத்தோகும், ஆனோல் விரைவில் 

பழங்குடி தரலவைக்ள் மக்களின் பசோத்துக்கரள வோங்கத் 

பதோடங்கினை ் அதன் பின் அைசின் ஒரு முடியோட்சி வடிவம் 

நதோன்றியது. பை ்த  ிலப்பகுதி நதவோலயத்தின் ரககளில் வ ்தது, 

இது இப்நபோது முடியோட்சியின் வலுவோன ஆதைவோளைோக மோறியது. 

ைோஜோக்கள் தங்கள்  ிலத்ரத பைிவோைங்கல் மத்தியில் 

வி ிநயோகித்தனை,் முதன்முதலில் வோழ் ்து, பின்னை ்அது பைம்பரை 

ஆட்சிக்கு மோற்றப்பட்டது. அ ்த  ிலத்ரத அைசிற்கு இைோணுவ 

நசரவகரள வழங்க கடரமப்பட்டிரு ்தது.  ிலம்,முன்பு நபோல், 
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 ில அடிரம எனப்படும் தனிப்பட்ட விவசோயிகளோல் 

பயிைிடப்படுகிறது. அவைக்ள் மீது பல கடரமகரளச ் சுமத்திய 

புதிய எஜமோனைக்ரள நசவகைக்ள்  ம்பியிரு ்தோைக்ள். இ ்த 

 ிரலரமகளின் மீது  டத்தப்பட்ட சதி தீடர்டங்கள் 'நமோதல்கள்' 

என்று அரழக்கப்பட்டன, அவற்றின் உைிரமயோளைக்ள் 

' ிலப்பிைபுக்கள்,எனநவ இது ' ிலப்பிைபுத்துவம்’ எனப்ரபட்டது. 

இ ்த ஏற்போடுகளில், நைோமோனியக் கோலத்திலிரு ்நத கிறித்தவ 

மதத்ரத மோற்றியரமக்கும் சில கூறுகள் இரு ்தன. நமற்கு 

ஐநைோப்போ மற்றும் பரடபயடுப்போளைக்ள் குடிநயறியவைக்ள் 

 ீண்டகோலமோக பமதுவோக பசயல்படுவதன் மூலம் பைவலோக 

மோறுபட்ட சமூக மற்றும் அைசியல் இரணப்பிற்கு வழிவகுத்தனை,் 

இது  ிலப்பிைபுத்துவம் என விவைிக்கப்படுகிறது.  ிலப்பிைபுத்துவ 

அரமப்புகள், தனிப்பட்ட, பிைோ ்திய, மற்றும் அைசு சோை ்்த 

ஏற்போடுகளோக இரு ்தன-அரவ மத்திய முரறப்படுத்தப்பட்ட 

நைோமோனிய  ிைவ்ோகத்திற்குப் பதிலோக புதிய முரறயின் கீழ் 

உயிைவ்ோழ முடி ்தது.   

         ிலப்பிைபுத்துவம் மற்றும்  ிலப்பிைபுத்துவ  ரடமுரற 

ஐநைோப்போ முழுவதிலும் ஒநை சீைோக  ீட்டிக்கபடசவ்ில்ரல. வடக்கு 

பிைோன்சும், 'தோழ் ்த  ோடுகளும்' மிகவும்  ிலப்பிைபுத்துவ 

பகுதிகளோக இரு ்தன, அதனல் நஜைம்னி மிகவும் குரறவோகநவ 

இரு ்தது. சில துண்டு  ிலங்கள் ஒருநபோதும் fiefs ஆகவில்ரல 

ஆனோல் உைிரமயோளைக்ளின் முழுரமயோக பசோ ்தமோன 

பசோத்துக்கள் இரு ்தன. அவைக்ள் allods எனப்ரபட்டனை.் 

 ிலப்பிைபுத்துவ  ரடமுரறகள் இடத்திற்க்கு இடம் 

மோறுபடுகின்றன, கோலப்நபோக்கில் வளைச்ச்ியுற்று 

மோற்றியரமக்கப்பட்டது.  

          ிலப்பிைபுத்துவ சமுதோயம் கண்டிப்போக வகுப்புகள், அதோவது, 

பிைபுக்கள், குருமோைக்ள், விவசோயிகள் ஆகியவற்றில் 

பிைிக்கப்படட்ு, பின்னை ் இரடக்கோலத்தில் பைந்கசுகளோக 

மோறியது. இ ்த அரமப்பில் உள்ள தனியோை ்அதிகோைசரப உள்ளூை ்

பழக்கவழக்கங்கரள அடிப்பரடயோகக் பகோண்டது, மற்றும் 

 ிலக்கீல் அரமப்பு முரறரம அல்லது கட்டணத்ரத சோை ்்து 

இரு ்தது.  ிலப்பிைபுக்களின் மத்தியில் பசய்யப்பட்ட 

ஒப்ப ்தங்களின் அடிப்பரடயில்  ிலப்பிைபுத்துவமோனது,மோ கை 

அரமப்புடன் ப ருக்கமோக இரணக்கப்பட்டது இது 

தனித்துவமோனதோக கருதப்பட நவண்டும். ஒரு  ிலப்பிைபுத்துவ 

சமுதோயத்தில், கற்பரனயோன பிைமிடுகளின் நகோட்போடர்ட 

தத்துவ ைீதியோக ஆக்கிைமித்திரு ்த ைோஜோவில் உள்ள அரனத்து 

 ிலங்களின் உைிரமயோகும். இ ்த அரமப்பு உள்ளூை ் மற்றும் 

விவசோயத்ரத சை ்்தது, இதன் அடிப்பரட மனித வைலோறு. 

பண்ரண அரமப்பின் கீழ், விவசோய பதோழிலோைக்ள் அல்லது 
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அடிரம வகுப்பினை ் அவை ் அவைக்ளுக்கு பசோ ்தமோன 

பபோருடக்ரளயும், தனிப்பட்ட நசரவகளுக்கு பதிலோக 

அவைக்ளுக்கு போதுகோப்ரபயும் வழங்கி அவைக்ள் பண்ரண 

தரலவைக்ளிடம் இரு ்து பணியோற்றிய  ிலத்ரத எடுத்துக் 

பகோண்டனை ் (குறிப்போக தனது பசோ ்த பயன்போட்டிற்கு அவை ்

ரவத்திருக்கும் பண்ரண  ிலம்) மற்றும் பபோதுவோக வரகயில் 

உள்ள  ிலுரவகள். கோலப்நபோக்கில், பல பிைபுக்கள் பணம் 

பசலுத்துவரத விரும்பினை,் இதனோல் அ ்த பண்ரண தனி 

உைிரம  ிலத்தில் உற்பத்தி பசய்ய முடியோத பபோருடக்ரள வோங்க 

முடியும். அத்தரகய ஒரு அரமப்பில், பிைபுவுக்கும் அடிரமக்கும் 

இரடயில் தனிப்பட்ட உறவு உருவோனது. படிப்படியோக, 

ஒழுங்கரமப்பின் முரற உருவோனது, இதன் மூலம் ஒரு பிைபுவோக 

அடிரமத்தனம் அவைது திருப்பு முரனயோக மோறியது, அவைது 

பண்ரணயில் குடியிருக்கும் ஒருவருக்கு அவைது  ில ல்ரகயின் 

ஒரு பகுதிரய வழங்கினோை.் 

உண்ரமயில், இரு கட்சிகளின் இறப்பிலும்  ில ல்ரக 

புதுப்பிக்கப்பட நவண்டியிரு ்தது. எனினும், பைம்பரை 

அடுத்தடுத்து மற்றும் தோய்வழி வருரகயுடன், இற ்தவைின் 

வோைிசோல் அல்லது இற ்தவைின் வோைிசுக்கு  ில ல்ரகரய 

புதுபித்தல் என்பது வழக்கமோக மோறியது, நமலும் படிப்படியோக, 

 ில ல்ரக பைம்பரை ஆனது. முரறரம சீைக்ுரலக்கப்படோத 

கோலங்களில் ஓய்பவடுத்ததோல், இவ்வோறு ஆயுதநம ்திய 

வீைைக்ளுக்கோன நதரவ மற்றும் போதுகோப்பிற்கோன 

 ில ல்ரகயின் நதரவரயப் பபோறுத்தவரையில், பிைபுக்கள் 

பபோதுவோக இைோணுவ வீைைக்ளோகவும், வழக்கமோன 

நபோைவ்ீைைோகவும் இருப்போைக்ள். ஏற்றப்பட்ட நபோைோளிகரள விரல 

பகோடுத்து வோங்கியதில் இரு ்து, ஆயுதநம ்திய பரடவீைைக்ளின் 

எண்ணிக்ரகரய வழங்குவதற்கு  ில ல்ரகரய கடனோக 

இல்லோமல், தனது பரடகரள வழங்க முடியோது. எனநவ, இைோணுவ 

நசரவ மற்றும்  ில உைிரமயோளை ் ஆகிய இரு தைப்பினருக்கும் 

இரடயிலோன பிைபுக்களின்  ிரலகள் இரு ்தன. சமூக அளவில் 

அடிவோைத்தில் சக்கைவைத்்தியோக இரு ்தவை,் உண்ரமயில் 

மோவீைைின் அடிரம. பரடவீைருக்கு நமல் பவவ்நவறு  ோடுகளில் 

மோறுபட்ட வைக்ங்கள் இரு ்தன-கவுன்சில்கள், ட்யூக்ஸ், இயல்ஸ், 

பீைன்ஸ். இைோணுவ நசரவயுடன் கூடுதலோக, உள்ளூை ்

வோடிக்ரகயோளைக்ளுடனோன மோறுபட்ட கடரமகள் மற்றும் பிற 

நசரவகரள பண்ரணயில் குடியிருப்பவைக்ள் கடனோக 

பபற்றிரு ்தோைக்ள்.  

 ிலப்பிைபுத்துவத்ரத வடிவரமப்பதில் நதவோலயம் ஒரு பபைிய 

பங்ரக வகித்தது. நதவோலய வைிரசமுரற  ிலப்பிைபுத்துவ 

வைிரசக்கு இரணயோக இரு ்தது. மடோலயங்கள், நதவோலய 
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பிைமுகைக்ள் மற்றும் நதவோலயங்களோல் அதிகப்படியோன  ிலத்ரத 

பசோ ்தமோக நதவோலயம் ரவத்திரு ்தது. இ ்த  ிலத்தில் 

பபரும்பகுதி, தரலமுரறகளோலும் அல்லது பைிசுகளோலும் 

பகோடுக்கப்பட்டது, நமலும்  ிலப்பிைபுத்துவ  லன்கரளயும் 

பபற்றது. எனநவ, மதகுரு  ிலம், கிடத்தப்பட்ட  ிலம் நபோன்றரவ, 

ஒரு  ிலப்பிைபுத்துவ அம்சத்ரதப் பபற்றது. 

    ிலப்பிைபுத்துவ பபோருளோதோைம் ஒரு இயற்ரக பபோருளோதோைம், 

அதோவது, ஒரு 'வோழ்வோதோை பபோருளோதோைம்'. விவசோயிகள் தங்கள் 

பசோ ்த நுகைவ்ுக்கு முக்கியமோக உற்பத்தி பசய்கின்றனை,் 

அைிதோகநவ பண்டங்கள் பைிமோறப்படுகின்றன. ஆடம்பை 

பபோருடக்ள் தவிை,  ிலப்பிைபுத்துவ பிைபுக்கள், அைிதோகநவ 

வியோபோைம் பசய்வதற்கு அைிதோகநவ முயன்றனை.் 

ஆைம்பகோலத்தில் நவளோண் முரறகள் பழரமயோனதோக இரு ்த 

நபோதினும், பின்னை ்  ிலப்பிைபுத்துவ வயரத ந ோக்கி, வளை ்்து 

வரும் தோனியங்கள் மற்றும் கோய்கறிகள் மற்றும் ஒயின் மற்றும் 

பவண்பணய் ஆகியவற்ரற நமம்படுத்துவதற்கோன உத்திகள் 

நமம்படுத்தப்பட்டன. எனினும்,  கைங்கள் படிப்படியோக 

 ிலப்பிைபுத்துவ முரறயின் கீழ் விைிவுபடுத்தத் பதோடங்கின, 

இதனோல் பைிமோற்றம் மற்றும் வைத்்தகம் பசழித்நதோங்கியது. 

மத்திய கோலங்களில்,  கைங்களில் உள்ள பபரும்போலோன 

பபோருடக்ள் சிறிய ரகவிரனஞைக்ளோல் உற்பத்தி பசய்யப்பட்டன. 

படிப்படியோக, உற்பத்தி வைத்்தக வளைச்ச்ியுடன் விைிவரட ்தது.  

     எம்.எம். நபோஸ்டன்  ிலப்பிைபுத்துவத்தில் பணிபுைியும் 

அறிஞைக்ரள அைசியல் அழுத்தம்  ிலப்பிைபுத்துவ ஒழுங்கின் 

இைோணுவ அம்சங்கள் மற்றும் அதன் பபோருளோதோைம் 

 ிலப்பிைபுத்துவக் கட்டரள சம்ப ்தமோனவைக்ள். என  

வரகப்படுத்தப்படட்ுள்ளன. இைோணுவ விளக்கத்தில், 

 ிலப்பிைபுத்துவத்தின் சோைோம்சமோனது, கள்ளத்தனமோக இரு ்தது, 

அைசின் சமுதோய நதரவகள் மற்றும் சமுதோயத்தின் நதரவகரள 

 ிரறநவற்றியது. இங்நக,  ிலக்கீழ் பசோத்துக்களின் பசறிவு 

 ிலப்பிைபுக்களின் ரககளில் இரு ்தது, மற்றும் அைசியல்,  ிைவ்ோக 

மற்றும்  ீதித்துரற அதிகோைம் தைப்பட்ட  ிலத்தில் வழங்கப்பட்டது. 

சமுதோயத்தின் உயை ்்த பதவிகரள உயை ் பதவிகளுக்கு 

கீழ்ப்படுத்தினை.்  

      அைசியல் விளக்கம்,  ிலப்பிைபுத்துவம் ஒரு  ிைவ்ோக அரமப்போக 

விவைிக்கப்படுகிறது அைசோங்கத்தின்  ீதிதத்ுரற பசயல்போடுகள், 

மற்றும் ஒரு  ிலப்பிைபுத்துவ ஆட்சியில் வழங்கப்பட்ட ஒரு விதி. 

 ிலப்பிைபுத்துவ சமூகங்கள் மிகவும் சிரதக்கப்பட்டன, இ ்த 
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அழிவுகளோள் மோ ிலங்கள் மற்றும் நபைைசுகளின் உயை ்்துள்ளன, 

அதன் பசயல்போடுகரள  ிரறநவற்ற இயலோத  ிரலக்குத் 

தள்ளப்பட்டது. 

      ஐநைோப்பிய  ிலப்பிைபுத்துவத்தின் அடிப்பரட அம்சங்கரள 

'பபோருள் விவசோயிகள்' என்று மோைக்் பிளோக் விவைித்தோை.் நகள்விக் 

குறியில்லோத ஒரு சம்பளத்திற்குப் பதிலோக நசரவத் பதோரகரய 

(அதோவது, திருடன்) பைவலோக பயன்படுத்துதல்; சிறப்பு வீைைக்ளின் 

வைக்்கத்தின் நமலோதிக்கம்; கீழ்ப்படிதல் மற்றும் போதுகோப்பிற்கோன 

உறவுகள், மனிதன் மனிதரனக் கடட்ுப்படுத்துவது, மற்றும் 

நபோைவ்ீைைக்ளிரடநய, வோஸ்நலஜ் என்ற தனித்துவமோன 

வடிவத்ரத எடுத்துக் பகோள்ளுதல்; அதிகோைம் குரற ்து, 

தவிைக்்கமுடியோத சீைக்ுரலவுக்கு வழிவகுக்கும்; மற்ற வரகயோன 

சங்கங்களின் உயிை ்வோழ்தல், இதில் பி ்ரதய குடும்பம் மற்றும் 

மோ ிலம், இதில் இைண்டோவது  ிலப்பிைபுத்துவ கோலத்தில் இது 

எல்லோவற்றிற்கும்  டுவில் புதுப்பிக்கப்பட்ட வலிரமரயப் பபற 

இரு ்தது. இ ்த விளக்கம் விவசோயிகளின் அடிரமத்தனத்ரத 

தங்கள் உபைிகளில் ஒரு பகுதிரய பிைிதப்தடுப்பதற்கோன 

உரழப்பு வடிவங்கரள வலியுறுத்துகிறது. பணம் ஒப்பீட்டளவில் 

குரறவோக பயன்படுத்தப்படுவதோகவும், மற்றும் சமுதோயத்தில் 

ஒரு உயைம்ட்ட அதிகோைத்ரத பைோமைிப்பதற்கு இரணக்கப்பட்ட 

மதிப்பு மற்றும் நபோைவ்ீைைக்ளின் நபோை ் ஆகியவற்றின் 

முக்கியத்துவத்ரத வலியுறுத்துவதோக அது கூறுகிறது 

       பபோருளோதோை விளக்கத்தில், மோைக்்ஸ் மற்றும் மோைக்்சிஸ்டுகள் 

 ிலப்பிைபுத்துவத்ரத இயற்ரக பபோருளோதோைத்திற்கு ஏற்றவோறு 

ஒரு அைசியல் மற்றும் சமூக ஒழுங்கோக வரையறுத்தனை,் இதில் 

 ிலமோனது வருமோனத்தின் முக்கிய ஆதோைமோகவும் பசல்வத்தின் 

ஒநை உருவோகவும் உள்ளது. நமல் வகுப்புகளின் விசுவோசம்  ிலம் 

மோனியத்தோல் வழங்கப்பட்டது மற்றும் ஊதிய ஒப்ப ்தத்ரத விட 

கூடுதல் பபோருளோதோை உத்தைவோதத்தோல் உரழப்பு 

பிைிதப்தடுக்கப்பட்டது; எனநவ  ிலப்பிைபுத்துவ வில்நலன்னோஜ் 

மற்றும் அடிரமத்தனம் ந ோக்கம் இயற்ரக பபோருளோதோைத்தின் 

தயோைிப்புகள். அத்தரகய ஒரு அரமப்பில், பபோருடக்ள் 

பண்டமோற்று, பைிசுகள் அல்லது பகோள்ரளயடிக்கப்படட்ு 

வோங்கியதோகும். 

மோைக்்ஸ், ஒரு முழு சமூக ஒழுங்ரக விவைிப்பதற்கு 

' ிலப்பிைபுத்துவப் பதம்' என்ற வோைத்்ரதரயப் பயன்படுத்தினோை,் 

அதன் முக்கிய அம்சம் சமுதோயத்தின் மற்ற பகுதிகளோன 

முக்கியமோக விவசோயிகள், ஒரு இைோணுவ  ிலப்பிைபுத்துவத்தின் 

ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்டது. மோைக்்சிச கருத்தியலில் 

 ிலப்பிைபுத்துவ முரற உற்பத்தி சோைோம்சம் என்பது  ில 



23 
 

உைிரமயோளைக்ளுக்கும் மற்றும் துரண விவசோயிகளுக்கும் 

இரடநய உள்ள சுைண்டல் உறவு ஆகும். இதில், விவசோயிகளின் 

வோழ்வோதோைத்திற்கு அப்போற்பட்ட உபைி, ந ைடியோன உரழப்பு 

அல்லது பணம் அல்லது பணம் நபோன்றவற்றில்,  ில 

உைிரமயோளருக்கு உத்தைவோதமளிக்கப்பட்ட ஒப்புதலுடன் 

மோற்றப்படட்ுள்ளது. மோைக்்சின் கூற்றுப்படி,  ிலப்பிைபுத்துவ 

உற்பத்தி முரறயோனது உற்பத்திக் கருவிகளில் இரு ்து ந ைடி 

தயோைிப்போளரை பிைிக்கவில்ரல. எனநவ,  ிலப்பிைபுத்துவத்தின் 

குவிரமயத்தின் அடிப்பரடயில்தோன்  ிலப்பிைபுத்துவம் உள்ளது. 

நமலோதிக்க வைக்்கம் என்பதோல், பிைபுக்கள், எ ்த பபோருளோதோை 

பசயல்போடர்டயும் உற்பத்தி பசய்யவில்ரல, உபைி ஒதுக்கீடு 

வடிவமோனது கூடுதல் பபோருளோதோை அல்லது அைசியல் ஆகும். 

 ிலப்பிைபுத்துவத்தின் அடிப்பரட அம்சமோனது விவசோய 

உற்பத்தியோளைக்ளின் அைசியல் நமலோதிக்கம் ஆகும். Maurice Dobb 

 ிலப்பிைபுத்துவத்ரத, பபோருளோதோை  ிரல மற்றும் அதிகோைம் 

ஆகியரவ  ில வரகயுடன் பதோடைப்ுரடயதோக இரு ்த ஒரு 

முரறரமயோக இரு ்ததோல், ந ைடித் தயோைிப்போளை ் (சில 

 ிலங்கரள ரவத்திரு ்தவை)்சட்டத்தின் அடிப்பரடயில் அல்லது 

வழக்கமோக, அவைது  ிலப்பிைபுத்துவ நமலோளைின்  ன்ரமக்கோக 

தனது உரழப்பு அல்லது அவைது உற்பத்தியின் குறிப்பிட்ட 

ஒதுக்கீடர்ட ஒதுக்க நவண்டும் என வரையறுக்கிறோை.் இவ்வோறு, 

சமூக-பபோருளோதோை உறவுகளின் ஒரு அரமப்போக, இது  ில 

அடிரமத்தனத்திற்கு ஒத்ததோக இரு ்தது, ஆனோல் ந ைடியோக 

உரழப்புச ் நசரவ மற்றும் உற்பத்தி அல்லது பணத்தில் 

கோணிக்ரக அல்லது  ிலப்பிைபுத்துவ வோடரக ஆகியவற்ரற 

உள்ளடக்கியிரு ்தது. இவ்வோறு,  ில அடிரமத்தனம் 

 ிலப்பிைபுத்துவத்தின் முக்கிய  ிப ்தரன ஆகும். ஒரு 

 ிலப்பிைபுத்துவ சமூகத்தின் அடிப்பரட அம்சமோனது அதன் 

விவசோய தன்ரம மற்றும் விவசோய குடும்பத்தின் அடிப்பரடயில் 

சிறிய உற்பத்தி என்று நைோடன்ி ஹில்டன் குறிப்பிட்டோை.் 

இருப்பினும் விவசோயிகளோல் உற்பத்தி பசய்யப்படும் உபைி, 

எ ்தபவோரு பபோருளோதோை  டவடிக்ரகரயயும்  ிரறநவற்றோத 

 ிலப்பிைபுக்களின் வைக்்கத்தோல் ரகயகப்படுத்தப்பட்டது. 

விவசோயிகள் அைசியல் முலமோகவும் மற்றும் சட்டபூைவ்மோகவும் பல 

வழிகளில் உைிரமயோளைக்ரள சோை ்்துள்ளனை.் 

 ிலப்பிைப்புவத்தின் இ ்த மோதிைியுடன் ப ருக்கமோன பதோடைப்ு 

என்பது ஒரு மனித ஒழுங்கு நபோல உதோைணமோக 

வரையறுக்கப்படுகிறது. அதன்படி, ஒரு பபோதுவோன 

 ிலப்பிைபுத்துவ அரமப்பு பபைிய எஸ்நடட் உைிரமகள் மற்றும் 

அதிகோைத்தின் ஒரு பகுதியோக மடட்ுமல்லோமல், தயோைிப்புகளில் 

ஒன்று, எனநவ அதன் சோைப்ுரடய சோகுபடி மற்றும் அதனுடன் 

இரண ்த பண்புகரள-பசயல்படுத்தப்படும் உரழப்பு, 
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மண்ணுக்கு குடியிருப்பவைக்ரள விவைிப்பது. பபைை்ி ஆண்டைச்ன் 

கூற்றுப்படி,  ிலப்பிைபுத்துவ உற்பத்தி முரறயோனது  ிலம் மற்றும் 

ஒரு இயற்ரகப் பபோருளோதோைம் ஆகியவற்றோல் ஆதிக்கம் 

பசலுத்தப்பட்டது, இதில் பதோழிலோளை ் அல்லது அதன் 

தயோைிப்புகள் எ ்தபவோரு பபோருடக்ளும் இல்ரல. விவசோய 

பசோத்துக்கள் மற்றும் விவசோயிகளின்  ிலம் ஆகியவற்றில் 

 ரடமுரறப்படுத்தப்படும் கட்டோய அைசியல்-சட்ட உறவுகளோல் 

விவசோயிகளிடமிரு ்து ஒரு உபைி எடுக்கப்பட்ட  ிலப்பிைபுத்துவ 

நகோட்போட்டோளைக்ளின் ஒரு வைக்்கத்தோல் விவசோய  ிலப்பகுதி 

தனியோை ் கடட்ுப்போட்டில் இரு ்தது. இ ்த  ிரலரம, அைசியல் 

அதிகோைத்துடன் பபோருளோதோை சுைண்டலின் ஒரு சட்டைீதியோன 

கலரவயோகும். ஆனோல் அைசியல் இரறயோண்ரம ஒரு ரமயத்தில் 

ஒருமுகப்படுத்தப்படவில்ரல. விவசோயி தனது எஜமோனின் 

அதிகோை வைம்பிற்கு ஆளோனநபோது, எஜமோன் கூட தன் பசோத்ரத 

ஒரு  ில ல்ரகயோக  டத்தி, அவைது  ிலப்பிைபுத்துவ 

நமலோதிக்கத்திற்கு அடிபணி ்து, நபோைின் கோலத்தில் இைோணுவ 

உதவி அளிப்போை.் இைோணுவ நசரவக்கு இரணக்கப்பட்ட 

அத்தரகய  ம்பகமோன பதவிகளின் சங்கிலி மிக உயை ்்த 

உசச்த்திற்கு  ீட்டிக்கப்பட்டது-மன்னை.் மோ ிலத்தின் 

பசயல்போடுகள் ஒரு பசங்குத்து ஒதுக்கீட்டில் கீழ்ந ோக்கி 

சிரதக்கப்படட்ு, ஒவ்பவோரு மட்டத்திலும் அைசியல் மற்றும் 

பபோருளோதோை உறவுகள் ஒருங்கிரணக்கப்பட்டன. அைசுைிரமயின் 

இ ்த பைப்புரைமுரறயோனது முழு உற்பத்தி முரறயிலும் 

அரம ்திரு ்தது. 

இைோணுவ பள்ளி மோதிைி,  ிலப்பிைபுத்துவ சமூகங்கள் பிற 

இைோணுவத் நதரவகரள பூைத்்தி பசய்யும் விதமோக, அல்லது 

முக்கியமோக வீைத்திருத்தரகக்குைிய நசரவகளோல் 

பிரணக்கப்படட்ு சமூக உத்தைவின் பிற அம்சங்கரளப் 

பபறுகின்றன என்று வரையறுக்கிறது.  ிலப்பிைபுத்துவ கோலத்தின் 

முழு  ீளத்ரத மரறப்பதற்கு, இ ்த வரையரற மிகவும் குறுகிய 

கோலத்திற்கு பபோரு ்தும். அைசியல் மோதிைியோனது பூநகோள 

ைீதியோகவும் கோலவைிரசைீதியோகவும் கடட்ுப்படுத்தப்படுகிறது, 

ஏபனன்றோல்  ிலப்பிைபுத்துவத்ரத மோ ிலத்திற்கு பதிலோக ஒரு 

கட்டரள என்று வரையறுக்கிறது. ஐநைோப்போவில், இத்தரகய 

 ிலப்பிைபுத்துவமோனது கநைோலினியப் நபைைசின் (CE 751-987) 

கரலப்பிற்குப் பின் ஒரு நூற்றோண்டு அல்லது இைண்டு 

ஆண்டுகளுக்குள் கடட்ுப்படுத்தப்படும் மற்றும் ஐநைோப்போவின் 

பபரும்பகுதிகளில் கோணப்படோது. இருப்பினும், புதிய உற்பத்தி 

முரறயின் இ ்த மோற்றமோனது ந ைம் எடுத்தது. 
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14 மற்றும் 15 ஆம் நூற்றொண்டின் த ருக்கடிகள் 

 ிலப்பிைபுக்களின் வோடரக ப ருக்கடியின் விரளவோக, 

அதிபதிகள் பலவிதமோன புதிய கடரமகரள சுமத்த முயன்றனை.் 

இதனோல், தற்கோலிக மற்றும் தற்கோப்புக் பகோள்ரககள் 

முதன்முதலில்  ிலப்பிைபுத்துவ வோடரககரள சட்டபூைவ்மோக்கிக் 

பகோள்ளப்பட்ட தத்துவோைத்்தத்ரத மீறுகின்றன. தோமதமோன 

இரடக்கோல எழுசச்ிகள், அைசனுக்கு எதிைோக அல்ல, ஆனோல் 

அைசைின் அதிகோைத்ரத துஷ்பிைநயோகம் பசய்வதற்கு எதிைோனது. 

 ிலப்பிைபுத்துவத்தின் ப ருக்கடியின் கோைணங்கள் முற்றிலும் 

ஆக்கபூைவ்மோனரவ மற்றும் கூடுதலோன  ிலப்பிைபுத்துவ 

 லன்களின் பபோருளோதோை தன்ரம பவளிப்படுத்துபரவ ஆகும். 13 

வது நூற்றோண்டு முதல், சமூக உறவுகளின் வளை ்்து வரும் 

பணமோக்கலுடன், இைோணுவ மற்றும் அைசியல் வைிரசக்கு 

கீழ்ப்படிதல் என்ற அடிப்பரடயில்  ிலப்பிைபு உறவுகளின் 

சட்டபூைவ்மோன தன்ரம பலவீனப்படுத்தப்பட்டது. ஆனோல் 14 

மற்றும் 15 ஆம் நூற்றோண்டுகளில், த ்ரத ோட்டின்  ிலப்பிைபுத்துவ 

சித்தோ ்தம் இறுதியோக அழிக்கப்பட்டது. விவசோயிகள் 

கிளைச்ச்ியின் அம்சங்களில் ஒன்று, 'எதிைம்ரற வைக்்க  னவு' எனக் 

குறிக்கப்பட்டதோக இரு ்தது. அடிப்பரடயில், இ ்த இயக்கங்கள் 

முழு விவசோயிகளோலும் கிளைச்ச்ியுறவில்ரல, ஆனோல் பணக்கோை 

விவசோயிகளின் நசைக்்ரககள் கடட்ுப்போட்டிற்கு எதிைோன தங்கள் 

எதிைப்்புக்கரளக் கூறுகின்றன மற்றும் சிறு குறு விவசோயிகள் 

ஊதியங்கள் கடட்ுப்போடட்ுக்கு எதிைோக ஆைப்்போட்டம் பசய்தனை.் 

இ ்த விவசோயிகள் இயக்கங்கள் விவசோயிகள் மடட்ுமல்லோமல் 

விவசோயிகள் சங்கம், சிறு வணிகைக்ள் மற்றும் கூலித் 

பதோழிலோளைக்ள் நபோன்ற விவசோய சமுதோயத்தின் 

பசயல்போட்டிற்கு அவசியமோன பல நவறு குழுக்கரள 

உள்ளடக்கியுள்ளது. விவசோய உற்பத்தியின் சமூக அரமப்பு 

ஐநைோப்போவில் எல்லோ இடங்களிலும் மோறுபட்டது. நமற்கு 

ஐநைோப்போவில், பண்ரண  ிலம் மிகப்பபைியது. ஏபனனில் அதிக 

மக்கள்பதோரக பபைிய அலகுகளின் சோைப்ோன திறன் 

நதரவப்படுகிறது. மத்திய ஐநைோப்போவில், பபோருளோதோை 

ம ்தத்தின் விரளவுகள் குறுகலோன  ில-வுஸ்டுங்கன் துரறயின் 

வழிவரககளுக்கு வழிவகுத்தது, நமலும் அரடக்கலங்களும், 

ரகவிடப்பட்டன. நமலும் கிழக்கு, பிைோண்டன்நபைக்் மற்றும் 

நபோல ்தில் மக்கள்பதோரக குரற ்து இரு ்தது மற்றும் லோைட்ஸ்் 

கூட்டோக விவசோயிகநளோடு ஒப்பிடும்நபோது மிகக் குரற ்த 

 ிலப்பகுதிரயக் பகோண்டிரு ்தது, திடீபைன்று மக்கள்பதோரக 

சைிவு கோைணமோக லோைட்ஸ்் விரைவில் அரனத்து  ிலங்கரளயும் 

ரகயகப்படுத்தியது. இ ்த  டவடிக்ரக 16 ஆம் நூற்றோண்டில் 

அவைக்ளுக்கு மிகவும் இலோபகைமோனதோக இருக்கும். இது கிழக்கு 
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ஐநைோப்போவின் சமூக கட்டரமப்ரப மோற்றியதுடன், நமற்கு 

ஐநைோப்போவின் வளைச்ச்ிக்கு மிகவும் முக்கியமோனது. 

இங்கிலோ ்தில், பண்ரணத் தனி உைிரம  ிலம் உற்பத்தித் 

தயோைிப்புக்கோன பபோதுவோன அலகு. 13 ஆம் நூற்றோண்டில், 

பண்ரண  ிலம் விவசோயம் மிகப்பபைிய அளவில் வளை ்்தது. 

பதோழிற்துரற நசரவகள் தீவிைமரட ்தன மற்றும் இலவச 

விவசோயிகளுக்கும் சோைப்ு விவசோயிகளுக்கும் இரடநய நவறுபோடு, 

அதோவது, பண்ரணயை ்முரற அதிகைித்துள்ளன. ஐநைோப்போரவப் 

பபோறுத்தவரையில், ஊதிய உயைவ்ு, ஊதிய உரழப்பு மூலம் 

உற்பத்தி இலோபம் ஈடட்ுவதோகிவிட்டது. உணவு தோனியங்களின் 

விரலயில் ஒரு பைவலோன வீழ்சச்ி ஏற்பட்டதோல், வைத்்தக உற்பத்தி 

அதன் இலோபத்ரத இழ ்தது.  ிலப்பிைபுக்களோல் பண்ரண  ிலம் 

சோகுபடியில் கடுரமயோன சைிவு ஏற்பட்டது. 

பிைோன்சிலும் கூட,  ில உைிரமயோளைக்ளோல் வைத்்தக உற்பத்தியில் 

சைிவு ஏற்பட்டது. குடியிருப்நபோருடன் வோடரக பண்ணப்பட்ட 

பண்ரணகளில் அதிகைிப்பு ஏற்பட்டது. எ ்த டிபமஸும் இல்லோது 

இரு ்ததோல், எ ்த அடிரமத்தனமும் அல்லது பதோழிலோளை ்

நசரவயும் இல்ரல. பிைோன்சின் பிைபுக்கள் பிைோன்சில் பை ்த 

கிைோமப்புற கிளைச்ச்ிரய சமோளிக்க முடியவில்ரல, அது அைச  

அதிகோைத்ரத உறுதிப்படுத்த உதவியது. 14 மற்றும் 15 ஆம் 

நூற்றோண்டுகளில், சிறிய இளவைசைக்ளோலும் விவசோயிகளோலும் 

ஆதைிக்கப்பட்ட பிைஞ்சு முடியோட்சி ஒரு பபரும் அளவிற்கு 

ரமயப்படுத்தப்பட்ட வைிவிதிப்புடன் முைண்படட்ுள்ள பபரும் 

பணக்கோைைக்ரள  ிறுத்தியது.  

ஸ்பபயினில், 14 வது மற்றும் 15 ஆம் நூற்றோண்டுகள் 

பிைபுத்துவ சக்தியின் உசச்த்ரதக் குறிக்கின்றன. 

அநைபியைக்ளிடமிரு ்து  ோடர்ட மீண்டும் பவற்றி பகோண்டதன் 

கோைணமோக, பிைபுக்களுக்கு  ிலம் வழங்கப்பட்டது மற்றும் 5000 

சதுை கிநலோமீட்டை ் பைப்பளவில் பபைிய நதோட்டங்கள் 

 ரடமுரறக்கு வ ்தது. பதோற்றுந ோயோல் போதிப்பு ஏற்படுவதோல், 

கோலியோக உள்ள  ிலப்பகுதி பசம்மறியோடுகளின் பண்ரணயில் 

பயிைிடப்படுகிறது. பபைிய பசம்மறி உைிரமயோளைக்ள் 'பமஸ்டோ' 

என்று அரழக்கப்படும்  ிறுவனத்திற்கு பசோ ்தமோனவைக்ள். 

 ோட்டிம் மக்கள் பதோரகக் குரறப்பு விவசோயிகளுக்கு எ ்த 

 ன்ரமரயயும் வழங்கவில்ரல. 

மத்தியதரைக் கடலில், பமட்நடஜ் என்றரழக்கப்படும் 

 ீண்ட கோல குத்தரககளின் ஒரு முரற உருவோக்கப்பட்டது. 

பமட்நடஜ் என்பது  ில உைிரமயோளை ் மூலதனத்தில் முதலீடு 

பசய்து மற்றும் உற்பத்தி பசலவுகரள பகிரும் பங்கு பயிைிடும் ஒரு 

வடிவம் ஆகும். இதனோல்,  ில உைிரமயோளை ் விவசோயிகளுடன் 
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ப ருக்கமோன ஒத்துரழப்ரபயும், உற்பத்தி 

பசயல்முரறகரளயும் பகோண்டு வ ்தோை.் இத்தோலியில் இ ்த 

முரறரம பமசட்ைியோ அரமப்பு என்று அரழக்கப்பட்டது. 

கிழக்கு ஐநைோப்போவில், பிைபுக்கள் உரழப்புச ்நசரவகரள 

உக்கிைப்படுத்துவதன் மூலம் வோடரகயின் வீழ்சச்ியின் 

சிக்கரலத் தீைத்்தனை ் மற்றும் 15 ஆம் நூற்றோண்டில், பிைபுக்கள் 

பபோருளோதோை ைீதியில் ஆதிக்கம் பசலுத்துவதற்கோக 

விவசோயிகளின் மீது தனது அைசியல் அதிகோைத்ரத அதிகைித்தோை.் 

கிழக்கு ஐநைோப்போவில், குடிநயற்றங்கள் மிக சமீபத்தில் இரு ்தன, 

கிைோம கட்டரமப்பு நமலும் ஒநைவிதமோக மற்றும் கடட்ுப்படுத்தக் 

கூடியதோக இரு ்தது. கிழக்கு நஜைம்னியில், மக்கள் பதோரக 

குரறப்பு கோலங்களில், கோலியோக உள்ள  ிலங்கள் பிைபுக்களோல் 

ரகயகப்படுத்தப்பட்டன மற்றும் விவசோயிகள் அரத நசைப்ோக 

வளைப்்பதற்கு உ ்துதல் அளித்தனை.் பிைபுக்கள் மோ ிலத்திற்கு ஒரு 

மோனியத்ரத வழங்கினை,் பதிலோக விவசோயிகளுக்கு 

அடிரமப்படுத்த உைிரம வழங்கப்பட்டது. இ ்த வழியில், 

டிபமஸ்கள் கீழ் உள்ள பகுதி விைிவோக்கப்பட்டது மற்றும் 

விவசோயிகள் மீது பதோழிலோளை ் கடரமகரள நமலும் 

அதிகைித்துள்ளது. 

15 ஆம் நூற்றோண்டு முதல், கிழக்கு ஐநைோப்போவில் இரு ்து 

ெோன்சியடிக் கழக வியோபோைிகள் மூலம் தோனியங்களின் 

ஏற்றுமதிக்கு ஒரு வளைச்ச்ியும் இரு ்தது. இ ்த பிைபத்துவம் 

படமோன்ஸின் உற்பத்திரய அதிகைித்தது, இதன் விரளவோக இ ்த 

தோனிய வைத்்தகம் பகிைப்பட்டது. மறுபுறம் மோ ிலத்தின் வளைச்ச்ி, 

கடலுக்கு இலவச அணுகரலக் கண்டறியும் பிைபுக்களின் 

முயற்சிக்கு இரணக்கப்பட்டிரு ்தது. போல்டிக் பிைோ ்தியத்தில் 

விவசோய ஏற்றுமதிகள் மற்றும் படமோன்ஸின் உற்பத்தி 

விைிவோக்கம் விவசோயிகளின் உறுதிப்படுத்தலுடன் 

இரணக்கப்படட்ுள்ளது. லித்துநவனியோவில்,  ிலப்பிைபுக்களோல் 

 ிலம் மற்றும் விவசோயிகளுக்கு ஒரு நபோைோட்டம் ஏற்பட்டது. 

படன்மோைக்்கில், போல்வைக்்கம் போல் உற்பத்திகளுடன் 

பதோடைப்ுரடயது. ைஷ்யோவில், பண்ரணகுடிரமயின் வளைச்ச்ி 

தோனிய ஏற்றுமதி வைத்்தகத்ரத விட உள் ச ்ரதகளின் 

நகோைிக்ரககளுக்கு அதிகமோன பதோடைப்ு பகோண்டது. 16 வது 

மற்றும் 17 ஆம் நூற்றோண்டுகளில், ஏங்கல்ஸ் நபசிய 'இைண்டோவது 

பண்ரணகுடிரம' வளைச்ச்ிரயயும் தோனிய விற்பரனரயயும் 

நமலும் தீவிைப்படுத்தியது. 14 மற்றும் 15 ஆம் நூற்றோண்டுகளின் 

விவசோய ப ருக்கடி, ஐநைோப்போவின் பல்நவறு பகுதிகளில் 

பவவ்நவறு தோக்கங்கரளக் பகோண்டிரு ்தது. 
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நமற்கு ஐநைோப்போவின் அல்லோத குறு விவசோய 

 ிலப்பகுதிகளில் மிகப்பபைிய பண்ரண மரன  ிலங்கள் சிறிய 

 ிலப்பகுதிகளோக மோற்றியரமக்கப்பட்டன அதனோல், விவசோய 

 ிலங்களில்  டுத்தை விவசோயிகள் அதிகைித்து வருகின்றன. ஒநை 

ந ைத்தில் இரு ்தது, குரறவோன விவசோய  ிலப்பைப்பின் 

உள்ளடக்க ஆைம்பம் (விைிவோக்கப்பட்ட கோல் ரட வளைப்்பின் 

அடிப்பரடயில் இது இருக்கும்) மற்றும் நமற்கு ஐநைோப்போவில் 

பபருமளவிலோன பசோத்துக்கரள (தோனிய ஏற்றுமதி பகுதிகளோக 

நசரவ பசய்வது) பசறிவு பசய்தல். 

மு லொளி ்துவ ்தின் எழுசச்ி 

நமற்கு ஐநைோப்போவில், பண்ரணமரன உற்பத்தியின் சைிவு, 

விவசோயிகளிடமிரு ்து அடிரமத்தனம் மற்றும் பதோழிலோளை ்

வோடரககள் மரற ்துவிட்டன. 14 மற்றும் 15 ஆம் 

நூற்றோண்டுகளில் மக்கள் பதோரக குரறப்பு மற்றும் கோலியோக 

ரவத்திருப்பவைக்ளின் கோைணமோக கணிசமோன விவசோய 

பண்ரணகள் எழுசச்ி கண்டது. இது இங்கிலோ ்திலும், பிைோன்சிலும் 

 டுத்தை வைக்்க விவசோயிகளின் நதோற்றத்திற்கு வழிவகுத்தது. 

இங்கிலோ ்தில், விவசோய  ிலங்கரள ஒருங்கிரணத்தல் கிைோம 

சமூகத்தின் போத்திைத்ரத பலவீனப்படுத்தியது. பின்னை ்பயிைக்ள் 

மற்றும் உற்பத்தி பற்றி முடிவு பசய்ய உைிரம பபற்றிரு ்தனை ்

மற்றும் முதலோளித்துவத்திற்கு மோற்றுவதில் ஒரு தரடயோக 

இரு ்தது. விவசோயிகள் மற்றும் விவசோய குடும்பத்தின் 

கட்டரமப்பு ஆகியரவ மோற்றப்பட்ட மக்கள்பதோரக  ிரலரம 

இைண்ரடயும் போதித்தது. இங்கிலோ ்தில், விவசோயிகள் ஒரு 

இடத்திலிரு ்து மற்பறோரு இடத்திற்கு மோறிச ்பசன்று குடியிருப்புப் 

பகுதிகள் நதடப்படுவதோல், கோலியோக உள்ள  ிலங்கள் குடும்ப 

கட்டரமப்ரப பலவீனப்படுத்தின. பிைோன்சில், உரழப்பின் 

பற்றோக்குரற பிைசச்ரன ஆணோதிக்க வம்சோவளிகரள 

ஒருங்கிரணப்பதற்கு வழிவகுத்தது. 14-ம், 15-ம் நூற்றோண்டுகளில் 

வளை ்்த விவசோயப் பபோருளோதோைம் 13 ஆம் நூற்றோண்டில் இரு ்த 

பண்ரணமரன உற்பத்திரய அடிப்பரடயோகக் பகோண்ட 

புைோதன பபோருளோதோைத்ரதக் கோட்டிலும் சுய லமோனது. கிழக்கு 

ஐநைோப்போவில், ஒரு சீைோன எதிைவ்ிரன இரு ்தது, பதோழிலோளை ்

கடரமகரள விடுவிப்பதற்கு பதிலோக விவசோயிகள் 

மறுசீைரமக்கப்பட்டனை.் ரமக்நகல் நபோஸ்டன் 14 ஆம் 

நூற்றோண்டின் வளைச்ச்ியில் இரு ்து 15 ஆம் நூற்றோண்டில் 

வளைச்ச்ியிலிரு ்து பின்வோங்குவரதக் கோண்கிறோை,் ஒரு 

பின்னரடவு அதன் பின்னை ்சமோளிக்கப்பட்டது. ஆங்கில வியோபோை 

வகுப்பு, கடட்ுப்போடு மற்றும் கடட்ுப்போட்டின் பகோள்ரகரய 

பின்பற்றுவதன் மூலம் வைத்்தக ம ்த ிரலரய எதிைப்கோண்டது, 

புதிய பணியோளைக்ரள வைத்்தகத்திற்குள் நுரழத்து, வைத்்தகத்ரத 
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பகிை ்்து பகோள்வதற்கு முயற்சிக்கின்றனை.் யூநகோன் 

பகோஸ்மின்ஸ்கி  ிலப்பிைபுத்துவத்ரத கரலப்பதற்கோன ஒரு 

பகுதியோக சைிரவக் போைத்்தோை,் ஒரு முதலோளித்துவ 

பபோருளோதோைத்தின் வளைச்ச்ிரய ந ோக்கி ஒரு நதரவயோன 

 டவடிக்ரக. அதனோல், இது மக்கள் பதோரக குரறப்பு அல்ல 

ஆனோல் புைதோன பபோருளதோைத்தின் கரலப்பு அல்ல, 

 ிலப்பிைபுத்துவ வோடரகரய மோற்றம் மற்றும் குரறத்தல் இது 

விவசோயிகளின்  ிரலரமரய நமம்படுத்தியது. அநத ந ைத்தில், 

எளிரமயோன வணிக உற்பத்தி விைிவோக்கம் முதலோளித்துவ 

உறவுகளுக்கு வழிவகுக்க பசய்தது. மோ ிலம் பலவீனமோக இரு ்த 

நபோது  ில நமயை ்அல்லது  ில அதிபதியோனோை.்  

பபைன்ோண்ட் பிநைடலின் கருத்துப்படி,  கை அைசின் 

நபோட்டியோளைோன பிைோ ்திய அைசு  வீன நபோை ்பசலவினங்கரளச ்

ச ்திப்பதற்கோன அதிக திறரனக் கோட்டியது மற்றும் அதன் 

எழுசச்ியோனது ஒரு தவிைக்்கமுடியோத  ிகழ்வு ஆகும். பிைோன்சில் 

லூயிஸ் IX இன் எழுசச்ி 16 ஆம் நூற்றோண்டில் கண்டது, 

இங்கிலோ ்தில் பென்றி VII மற்றும் கோஸ்டிலின் இசபபல்லோ 

மற்றும் ஸ்பபயினில் அைநகோன்வின் பபைட்ினோண்ட்.  ிதி 

வழிவரககள் மூலம், அவைக்ள் ஒரு உள் ோடட்ு மற்றும் 

ஆயுத ்தோங்கிய அதிகோைத்துவத்ரத உருவோக்கி, வைிக்கு பலமோக 

வலுவரட ்தனை,் இதனோல் இன்னும் வலுவோன அதிகோைத்துவ 

அரமப்புக்கு  ிதியளித்தோை.் மோைக்் பிளோக் இ ்த ந ைத்தில் இரு ்து, 

அைசு அதன்  ிதி நமலோதிக்கத்தின் அத்தியோவசிய கூறுபோடர்டப் 

பபறத் பதோடங்கியது, அது எ ்தபவோரு தனி பை ் அல்லது 

சமூகத்ரத விடவும் அதிகமோக இரு ்தது. 

 ிலப்பிைபுத்துவம் முதலோளித்துவத்திற்கு வழிவகுத்தது ஆனோல், 

அது ஒரு பமன்ரமயோன இடமோற்றம் அல்ல.  ிலப்பிைபுத்துவம் 

இறுதியில் முதலோளித்துவத்திற்கு வழிவகுப்பதற்கு இைண்டு 

நூற்றோண்டுகளுக்கு முன்னை ்இது  ட ்தது.  ிலப்பிைபுத்துவத்ரத 

ஒரு பபோருளோதோை மற்றும்  ிைவ்ோக அரமப்போக மோற்றும் 

மோற்றங்கள் இரு ்தன. விவசோயிகள் வளை ்்து வரும் பண்ரண 

பயிைக்ரளத் பதோடங்கினை,் விவசோயம் 

வணிகமயமோக்கப்படுவதற்கு  ிலம் இரணக்கப்படட்ுள்ளது. 

விவசோயிகள் பணப்பயிைக்ரள வளைத்்துக் பகோண்டனை ் மற்றும் 

நவளோண்ரம வணிகமயமோக்கப்படுவதற்கு  ிலம் 

இரணக்கப்படட்ுள்ளது. நுகைவ்ிற்கோன உற்பத்திக்குப் பதிலோக 

வைத்்தகத்திற்கோன உற்பத்தி பதோடங்கியது நபோது விவசோய புைட்சி 

மோறிவிட்டது. ஐநைோப்பிய  ோடுகளிள் உள்ள அரனத்து 

 கைங்களும் வளை ்்தன இதனோல் பதோழில்கள், வணிக 

 ிறுவனங்கள், வைத்்தக களங்கள் வை ஆைம்பித்தன. பபரும்போலும் 

இங்கிலோ ்தில் பதோழிற்சோரல அரமப்பின் இருப்பு பதோழிற்துரற 
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வளைச்ச்ிக்கோன அடிப்பரட தளத்ரத அளித்தது. சீைத்ிருத்த 

இயக்கம் நபோைோட்டத்திற்க்கோக சி ்தரனயிலும் தூண்டுதரல 

பகோண்டுவ ்தது, மூலதன ஓட்டம் மற்றும் முதலீடுகள் 

ஆகியவற்றிற்கு ஆதைவோக இரு ்ததோல் பதோழில்கள் வளரும்; 

நமக்ஸ் பவபை ்கருத்துப்படி, ஐநைோப்போவில் முதலோளித்துவத்தின்  

வளைச்ச்ிக்கு இ ்த கோலம் வழிவகுத்தது. 

1.4 உங்கள் முன்னனற்ற ்ம  னசொதிக்கும் வினொக்களுக்கொன 

விமடகள் 

1. மறுமலைச்ச்ிக்கு முக்கிய கோைணம் கோன்ஸ்டோன்டிந ோபிள் 

வீழ்சச்ி. 

2.  'மறுமலைச்ச்ி' என்ற வோைத்்ரதக்கு ஒரு பிைஞ்சு வோைத்்ரத 

'மறுபிறப்பு' என்பதோகும். இது 14 ஆம் நூற்றோண்டில் இத்தோலியில் 

பதோடங்கிய கலோசச்ோை இயல்ரப விவைிக்க பயன்படுத்தப்பட்டது 

மற்றும் ஐநைோப்போ முழுவதும் 16 மற்றும் 17 ஆம் நூற்றோண்டுகளில் 

பைவியது. 

3.  ிலப்பிைபுத்துவமோனது சட்டத்தின் கலரவயோகும் மற்றும் 9 

மற்றும் 15 ஆம் நூற்றோண்டுகளுக்கு இரடப்பட்ட கோலத்தில் 

இரடக்கோல ஐநைோப்போவில் இைோணுவச ்சடங்குகள்  ரடபபற்றன. 

பைவலோக வரையறுக்கப்பட்ட, இது நசரவ அல்லது பதோழிலோளை ்

பைிமோற்றத்திற்கு  ிலத்ரத ரவத்திருக்கும் 

உறவினைக்ளிடமிரு ்து உறவுகரள அரமப்பதற்கோன ஒரு 

வழியோகும். 

4.  ிலப்பிைபுத்துவத்தின் அடிப்பரட பண்பு ன்கள் விவசோய 

உற்பத்தியோளைக்ளின் அைசியல் நமலோதிக்கம் ஆகும். 

 

1.5 சுருக்கம் 

●  வீன கோலமோனது, பி ்ரதய இரடக்கோல ஐநைோப்பிய 

வைலோற்ரறக் குறிக்கும் மூன்று பபைிய சகோப்தங்களோக 

பிைிக்கப்படுவதன் வைலோறு: பழங்கோல, இரடக்கோல மற்றும்  வீன. 

● 15, 16 ஆம் நூற்றோண்டுகளில் ஐநைோப்பிய சமுதோயம் 

வியக்கத்தக்க மோற்றங்கரள கண்டது. மறுமலைச்ச்ியின் ஆைம்பம் 

உங்கள் முன்னனற்ற ்ம ச ்னசொதிக்க 

3.  ிலப்பிைபுத்துவ கருத்தோக்கத்தோல் என்ன         

    புைி ்துபகோள்கிறீைக்ள்? 

4.   ிலப்பிைபுத்துவத்தின் அடிப்பரட பண்பு லன்கள் என்ன? 
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ஐநைோப்பியைக்ள் மத்தியில் மன ிரல மற்றும் விஞ்ஞோன 

கண்நணோட்டத்ரதப் பற்றி விவோதிக்கப்பட்டது. 

● 'மறுமலைச்ச்ி' என்ற வோைத்்ரதக்கு ஒரு பிைஞ்சு வோைத்்ரத 

'மறுபிறப்பு' என்பதோகும் இது 14 ஆம் நூற்றோண்டில் 

இத்தோலியில் பதோடங்கிய கலோசச்ோை இயல்ரப விவைிக்க 

பயன்படுத்தப்பட்டது மற்றும் ஐநைோப்போ முழுவதும் 16 

மற்றும் 17 ஆம் நூற்றோண்டுகளில் பைவியது. 

● ஜஸ்டினியன் அைசோ ்தம் ரபசோன்ரடன்  ோகைிகத்தின் 

திரசதிருப்பத்தில் பதளிவோக ஒரு முக்கிய 

திருப்புமுரனயோக இரு ்தது, ஏபனனில் இது புதிய 

சி ்தரனரயயும் கரலகரளயும் படிப்படியோகக் கண்டது, 

நமலும் இது ரபச ்தன் நைோமோரனக் கருதலோம். 

● CE 610 இல் துவங்குவதும் வசதியோக உள்ளது. ஏபனனில் 1071 

ஆம் ஆண்டு வரை ரபசண்ரடன் இைோணுவம் மற்றும் 

அைசியல் வைலோற்றின் பிைதோன நகோடுகள் கிழக்கில் இரு ்து 

வ ்த பரடபயடுப்பின் பதோடைச்ச்ியோன எதிைப்்ரப எதிைத்்து 

 ிற்கின்றன. 

● அடுத்த சில தசோப்தங்களில், ஆசியோ ரமனைிடமிரு ்த 

பபரும்போலோன இழ ்த பிைநதசங்கரள 

ரபஸோண்டியைக்ளோல் மீடப்டடுக்க முடி ்தது. 

● 11 ஆம் நூற்றோண்டில், பசல்ஜுக் துருக்கியைக்ளின் 

ரககளில் ரபசண்ரடன் நபைைசு அதன் நமோசமோன 

நதோல்விரய ச ்தித்தது, அதன் பபரும்பகுதிரய இழ ்தது. 

● கரடசியோக கோன்ஸ்டன்டிநனோப்பிள் இறுதியோக எடுத்தது 

ஆசச்ைியமல்ல. இருப்பினும், ஒரு சி ்தரன பகோடுக்கும் 

முக்கிய கோைணம் பல விநைோத சக்திகளோல் பல 

நூற்றோண்டுகளோக ரபசண்ரடன் அைசு பிரழத்து விட்டது. 

● ரபசோன்ரடன் வைத்்தக மற்றும் பதோழில்துரற வைலோற்ரற 

வல்லு ைக்ள் வலியுறுத்துகின்றனை,் ஏபனன்றோல் அரவ 

ந ைத்திற்கு மிகவும் முன்நனறியரவகளோக இரு ்தன, 

நமலும் அைசோங்கத்ரத ஆதைித்த பபரும்போலோன உபைிச ்

பசல்வங்கரள வழங்கின. 

● ரபசண்ரடன் சமய விநைோதப் நபோக்குகள் நபைைசைக்ள் 

அவற்றில் ஒரு முக்கிய பங்ரக எடுத்துக்பகோண்டது 

உண்ரமயிநலநய சிக்கலோனதோக இரு ்தது. சைச்-்

நபைைசைக்ளின் வோழ்க்ரகயில் நபைைசைக்ள் பபரும் 

வல்லரமரயக் பகோண்டுவ ்ததோல் சில சமயங்களில் 

நதவோலயவோதிகள் 'கடவுரளப் நபோலநவ' 

கருதப்பட்டோைக்ள்-மத விவோதங்களில் பபரும் பசல்வோக்கு 

பசலுத்தினோைக்ள். 

● ரபசண்ரடன் வோழ்க்ரகயில் மதம் மிகவும் நமலோதிக்கம் 

பசலுத்துவதோல் ரபசண்ரடன்  ோகைிகத்தின் சில 
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மதசச்ோைப்ற்ற அம்சங்கள் பபரும்போலும் கவனிக்கப்படோமல் 

நபோகும், ஆனோல் சிலவற்றில் மறக்க முடியோத  ல்ல கோைணங்கள் 

ஏன் உள்ளன. ஒரு போைம்பைியமிக்க ரபசண்ரடன் சோகுபடி. 

● ரபசோன்ரடனின் பண்ரடய கிநைக்கக் கரல போமைைக்்கு ஒரு 

கல்வி முரறயின் ஒரு விரளபபோருளோக இரு ்தது இது பபண்கள் 

மற்றும் ஆண்களின் கல்விக்கு விைிவோக்கப்பட்டது. 

● கட்டிடக்கரல நபோலநவ, ரபசண்ரடன் கரல மு ்ரதய கோல 

கிநைக்க போைம்பைிய போணிரய மோற்றியரமத்தது. 

ரபசண்ரடன்கள் யோரன த ்தம் பசதுக்குவதில் சிற ்து 

விளங்கியது, ரகபயழுத்துப் பிைதிபலிப்பு,  ரக-தயோைித்தல், 

மற்றும் எல்லோவற்றிற்கும் நமலோக, பமோரசக்ரஸ உருவோக்குதல்-

அதோவது சிறிய கண்ணோடி வண்ணம் அல்லது கல்ரல ஒன்றோக 

இரணத்து தயோைிக்கப்படும் படங்களின் வடிவரமப்பு. 

● 1453 ஆம் ஆண்டு கோன்ஸ்டோன்டிநனோப்ளின் வீழ்சச்ி 

தோக்கத்ரத ைஷ்யைக்ள் உணை ்்தனை ் அவைக்ள் விசுவோசத்ரத 

இைண்டோகப் பிைிக்கத்தக்கவைக்ளோயிரு ்தோைக்ள் மற்றும் விழு ்த 

ரபசோன்ரடன் நபைைசின் ஏகோதிபத்திய பணி. 

●  ிலப்பிைபுத்துவம் மற்றும்  ிலப்பிைபுத்துவ  ரடமுரற 

ஐநைோப்போ முழுவதிலும் ஒநை சீைோக  ீட்டவில்ரல. வடக்கு 

பிைோன்சும், 'குரற ்த  ோடுகளும்' மிகவும்  ிலப்பிைபுத்துவ 

பகுதிகள், நஜைம்னி மிகவும் குரறவோகநவ இரு ்தன. 

● நமற்கு ஐநைோப்போவில், பண்ரணமரன உற்பத்தியின் சைிவு, 

விவசோயிகளிடமிரு ்து அடிரமத்தனம் மற்றும் பதோழிலோளை ்

வோடரககள் மரற ்துவிட்டன. 14 மற்றும் 15 ஆம் 

நூற்றோண்டுகளில் மக்கள் பதோரக குரறப்பு மற்றும் கோலியோக 

ரவத்திருப்பவைக்ளின் கோைணமோக கணிசமோன விவசோய 

பண்ரணகள் எழுசச்ி கண்டது. இது இங்கிலோ ்திலும், பிைோன்சிலும் 

 டுத்தை வைக்்க விவசோயிகளின் நதோற்றத்திற்கு வழிவகுத்தது. 

 

1.6 முக்கிய வொர ்்ம கள் 

● புத்தோயிைம்: 1000 ஆண்டுகளுக்கு சமமோன ஒரு புத்தோயிைம், 

கிநலோஆண்டுகள் என்று அரழக்கப்படுகிறது. இது லத்தீன் மில்லி, 

ஆயிைம், மற்றும் அற்புத ஆண்டு, வருடம். இது ஒரு குறிப்பிட்ட கோல 

அளவீடு அரமப்நபோடு பதோடைப்ுரடயது, ஆனோல் எப்நபோதும் 

அல்ல. 

● அதிகோைத்துவ: அைசோங்கத்தின் ஒரு அரமப்பு பதோடைப்ோன 

அதிகோைத்துவ வழிமுரறகள் இது முக்கியமோன பிைதி ிதிகளோல் 

நதை ்்பதடுக்கப்பட்ட பிைதி ிதிகளோவனவற்ரற விட முக்கியமோன 

அைசியலரமப்பின் முக்கிய முடிவுகரள எடுக்கும். 
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● உருவ வழிப்போடட்ு எதிைி: அழிவுக்கோன முக்கியத்துவத்தின் 

சமூக  ம்பிக்ரக என்பது உருவ வழிப்போடட்ு எதிைி 

சின்னங்கள் மற்றும் இதை படங்கள் அல்லது 

 ிரனவுசச்ின்னங்கள் பபரும்போலும் மத அல்லது அைசியல் 

கோைணங்களுக்கோக. 

1.7 சுய மதிப்பீட்டு வினொக்கள் மற்றும் பயிற்சிகள் 

சிறு – வினொ விமடகள் 

1. ரபசண்ரடன் நபைைசு மற்றும் அதன் கலோசச்ோைம் பற்றி 

ஒரு சிறிய குறிப்ரப எழுதுங்கள். 

2. ஐநைோப்பிய வைலோற்றில் லிநயோவின் நபைைசை ் பவற்றி 

ஏன் முக்கியத்துவம் வோய் ்தது? 

3. 1453 ல் கோன்ஸ்டோன்டிந ோபிள் வீழ்சச்ியின் தோக்கம் 

என்ன? 

4.  ிலப்பிைபுத்துவ சமூகத்தின் அடிப்பரட அம்சங்கரள 

பட்டியலிடுங்கள். 

த டு – வினொ விமடகள் 

1. ரபசண்ரடன் நபைைசின் வீழ்சச்ியின் கோைணங்கரள 

விளக்குங்கள். 

2. ரபசண்ரடன் மதப் பழக்கவழக்கங்கரளக் 

கல ்தோநலோசிக்கவும். 

3. ரபசோன்ரடன் நபைைசின் இலக்கியம், கரல மற்றும் 

கட்டிடக்கரலரய விவைிக்கவும். 

4.  ிலப்பிைபுத்துவத்தின் வீழ்சச்ிரய விமைச்னைீதியோக 

பகுப்போய்வு பசய்கிறது. 
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அலகு 2 ஐனரொப்பொவின் மறுமலரச்ச்ி மற்றும் 

கடல்சொர் கண்டுபிடிப்புகள் 

அமமப்பு 

2.0 முன்னுரை 

2.1 ந ோக்கங்கள் 

2.2 ஐநைோப்போவில் மறுமலைச்ச்ி: முன்னுரை 

2.3 விரளவுகள் மற்றும் கடல்சோை ்கண்டுபிடிப்புகள் 

2.4 உங்கள் முன்நனற்றத்ரத நசோதிக்கும் வினோக்களுக்கோன 

விரடகள் 

2.5 சுருக்கம் 

2.6 முக்கிய வோைத்்ரதகள் 

2.7 சுயமதிப்பீடட்ு வினோக்கள் மற்றும் பயிற்சிகள் 

2.8 நமலும் வோசிக்க  

2.0 முன்னுமர 

மு ்ரதய அலகில் கற்றுக்பகோண்டவோறு, 'மறுமலைச்ச்ி' என்ற 

வோைத்்ரத பிபைஞ்சு பமோழியிலிரு ்து கடன் பபற்று, 'மறுபிறப்பு' 

என்று பபோருள்படும். இது பதினோன்கோம் நூற்றோண்டில் 

இத்தோலியில் பதோடங்கிய கலோசச்ோை இயல்ரப விவைிக்கவும், 

பதினோறோம் மற்றும் பதிநனழோம் நூற்றோண்டுகளில் ஐநைோப்போ 

முழுவதும் பைப்புவதற்கும் பயன்படுத்தப்பட்டது. கற்றலின் 

நகோளத்தில் பழங்கோல ஆதோைங்களின் புதுபித்தல் மூலம் இ ்த 

இயக்கமோனது வரகப்படுத்தப்பட்டது. ஓவியத்தில் ந ைியல் 

முன்நனோக்கு பவளிப்பட்டது, அநத நபோல் கல்வி அரமப்பில் 

சீைத்ிருத்தம் இரு ்தது. 

முதலோளித்துவத்தின் பவளிபோடு மற்றும் புதிய  டுத்தை 

மக்கள், முதலோளித்துவ வைக்்கத்தின் எழுசச்ி அதனுடன் நசை ்்து 

ஐநைோப்பிய கலோசச்ோை சூழ் ிரலரய மோற்றியது. உற்பத்தி 

சக்திரய கடட்ுப்படுத்தும் இ ்த முதலோளித்துவ வைக்்கத்தின் 

உறுப்பினைக்ள் மற்றவைக்ரளவிட மலிவோன மற்றும் சிற ்த 

பபோருள்கரள உற்பத்தி பசய்வதில் ஒருவரைபயோருவை ்

நபோட்டிப்நபோடட்ு முயன்றநபோது ச ்ரதயில் பபரும் 

நபோட்டித்திறன் அதிகைித்தது. இதன் விரளவோக, அதிகமோன 

அறிரவப் பபற நவண்டியதும், ஒரு கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட 

கண்நணோட்டத்ரதக் கோட்டிலும், வோழ்க்ரகயின் 

பசயல்முரறகளின் ஆழமோன புைிதரலப் பபறுவதும் அவசியமோக 

இரு ்தது. இது ஒரு கலோசச்ோை இயக்கம், மறுமலைச்ச்ியின் 

நதோற்றத்திற்கோன வளமோன  ிலமோக ஆனது. ச ்ரதப் 

பபோருளோதோைம், முதலோளித்துவம், முதலோளித்துவ வைக்்கம் 
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ஆகியவற்றின் எழுசச்ி மற்றும் வளைச்ச்ியுடன் மறுமலைச்ச்ியோனது 

ஆழமோகப் பிண்ணிபகோள்கிறது. 

மனிதந யத்தின் வயதோனது, மறுமலைச்ச்ி என அடிக்கடி 

கூறப்படுகிறது, நமலும் பபோருளோதோை விைிவோக்கம் மீதோன ஆழ் ்த 

முக்கியத்துவமோனது இதுவரை கத்நதோலிக்க திருசச்ரபயின் 

 ரடமுரற மற்றும் நபோதிக்கும் கருத்துகரள முற்றிலும் 

மோற்றியது.. இ ்த உலகில் வைம்புக்குட்பட்ட ஒரு சமூக ஒழுங்கோக 

கருதப்பட்டது. இருப்பினும், ஆைவ்முள்ள  டுத்தை வைக்்கம் 

அரனத்து  ிறுவனங்கரளயும் ரகப்பற்றியநதோடு, தங்கள் 

பசோ ்த திறன்கள் மற்றும்  ிறுவனங்களின்  ம்பகத்தன்ரமயுடன் 

தங்களது பசோ ்த முடிவுகரள எஜமோனைக்ளோக 

பவளிப்படுத்தினை.் ஆரகயோல், கடவுள் இடம்பபயை ்்தோை ்மற்றும் 

மனிதன் புதிதோக எழு ்த ஒழுங்கினத்தின் ரமயக்கருவோக 

உண்டோகினை.் இ ்த மோற்றம் ஐநைோப்போ முழுவதும்  ோணயத்ரத 

ஆதோயமோக பபற்றது, விரைவில் மனிதந ய தத்துவமோனது 

மறுமலைச்ச்ி அல்லது 'மறுபிறப்பு' என்று அறியப்பட்டது. இ ்த 

'மறுபிறப்பு' உண்ரமயில் ஒரு அறிவோை ்்த விழிப்புணைர்வ 

குறிக்கிறது. 

இ ்த இயக்கம் இத்தோலியில் பதோடங்கியது, விரைவில் 

ஐநைோப்போ முழுவரதயும் சூழ் ்துபகோள்கிறது. நைோமோனிய மற்றும் 

கிநைக்கைக்ளின் நமரதரமரயப் பின்பற்ற விரும்பும் 

மனிதைக்ளுடனோன கரலத்துவ வரளயத்தில் பழங்கோல 

போணியின் புதுப்பித்தல் மூலம் இது குறிப்பிடப்பட்டது. 

கட ்தகோல விஞ்ஞோன கண்டுபிடிப்புகளுடன் அதிக 

ஈடுபோடு ஏற்பட்டது, நமலும் அவைக்ரள முன்நனோக்கிச ்பசலுத்தும் 

ஒரு முயற்சியோகும். பதிரன ்தோம் நூற்றோண்டின் மத்தியில் 

மனிதந ய இயக்கம் பஜைம்னியில் நஜோென் குடன்பைக்் 

அசச்ிடுதரல கண்டுபடித்த நபோது, ரகயில் ஒரு குண்ரட 

பபற்றனை.் மறுமலைச்ச்ியின் மு ்ரதய கோலத்தில் மற்பறோரு 

 ம்பிக்ரகயோனவை ் நடன்நட அலிகிைிநய (1265-1321), 

ஃப்நளோைண்ரடன் கவிஞை ்ஆவோை.் 

இரடக்கோல  ம்பிக்ரககள் வீழ்சச்ியுற்று மற்றும் 

மனிதந ய இயக்கம் பவறும் சக்திரயக் கூட்டிய நபோது ஒரு 

வயதிற்கு வ ்த, டோண்நட ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட  பைோக ஆனோை.் 

இத்தோலியில் எழுதப்பட்ட அவருரடய பதய்வீக  ரகசச்ுரவ 

மிகவும் போைோட்டப்பட்டது. ஒரு வளை ்்து வரும் நபோக்ரக உயைத்்தி 

அவை ்தனது பசோ ்த பமோழியில் ஒரு இலக்கிய ஆய்வு எழுத நதைவ்ு 

பசய்தோை,் அதோவது, பதினோன்கோம் மற்றும் பதிரன ்தோம் 

நூற்றோண்டின் மனிதந ய எழுத்தோளைக்ளிரடநய வளை ்்து வரும் 

நதசிய உணைவ்ு ஆகும். 
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விஞ்ஞோனத்தின் நவரலகள் இன்னும் லத்தீன் பமோழிரய 

பவளிகோடட்ுதலின் ஊடகமோக பயன்படுத்தப்பட்டநபோது, இலக்கிய 

நவரலகள் பசோ ்த பமோழிகள் மீது  ம்பியிரு ்தன. மனிதந ய 

எழுத்தோளைக்ளின் இலக்கிய குறிப்புகள் மு ்ரதய கோலங்களிலிரு ்து 

முற்றிலும் நவறுபட்டரவ ஆகும். புனிதமோன மற்றும் 

பகடட்ுத்தனமோன மதசச்ோைப்ற்ற மற்றும் அன்றோட வோழ்விற்கு 

கவனம் மோறியது. சோதோைண மனிதைக்ள் போைம்பைிய பரடவீைைக்ரள 

கதோ ோயகனோக மோற்றினை.் இ ்த வயதில் மிகவும் புகழ்பபற்ற 

பபயைக்ளில் சில இத்தோலியில் ைோன்சுஸ்நகோ பபட்ைோைச் ் மற்றும் 

ஜிநயோவோனி நபோஸ்கோசிநயோ, பிைோன்ஸில் பிைோன்சுவோ ைநபலீஸ், 

பஜைம்னியில் உல்ைிச ் நவோன் ெடப்டன்,ப தைல்ோ ்தில் 

ைோட்டைட்ோமின் எைஸ்மஸ், ஸ்பபயினில் மிகுவல் பசைவ்ோன்டிஸ் 

மற்றும் இங்கிலோ ்தில் வில்லியம் நஷக்ஸ்பியை.் 

தனிப்பட்ட  பை ் மற்றும் அவரை சுற்றி உலகத்தின் 

பகோண்டோட்டத்தின் மனிதந ய இலட்சியத்ரத கரல பிைதிபலித்தது. 

ஆரகயோல், ஓவியங்கள் மற்றும் சிற்பங்கள் பகோண்டோடப்பட்ட 

மனிதனின் உடரலயும் ஆவியின் ஒரு யதோைத்்தத்ரத குறிக்கின்றன. 

கரலஞைக்ள் மத்தியில் பிைபல பபயைக்ளோக லிநயோனோைந்டோ டோ 

வின்சி, ரமக்நகநலஞ்சநலோ, ைநபல், ரடட்டியன், பவலோஸ்பகஸ், 

மற்றும் பைம்பிைோன்ட் ஆகிநயோை ் உள்ளனை.் மறுமலைச்ச்ியின் 

மூன்றோவது பைிமோணம் அதன் விஞ்ஞோன வீைியமோகும். பபைிய 

கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் அனுபவ வோதத்தின் முக்கியத்துவம் 

ஆகியவற்ரறக் பகோண்டு  வீன இயற்ரக அறிவியலின் பல விரத 

விரதக்கப்பட்டது. 

இயற்ரக விஞ்ஞோனங்கரள தவிை வோனியல் மற்றும் 

இயக்கவியல் கலிலிநயோ மூலம் மதிப்புமிக்க பங்களிப்புகரள 

உருவோக்கப்பட்டது. இயற்ரக விஞ்ஞோனத்தில் கோைட்நனோ, 

இயக்கவியலில் லிநயோனோைந்டோ டோ வின்சி, வோனியலில் 

நகோபைக்ினஸ் இன், பிைோன்சிஸ் நபகன் மற்றும் ஜியோைட்நனோ 

புருநனோ ஆகிநயோை ் பபோருள்முதல்வோத கண்நணோட்டத்தில் 

இயற்ரகயிலும், பவசலியஸ் மற்றும் ெோைவ்ியிலும் உடற்கூறியல் 

மற்றும் உடலியல் ஆகிநயோைக்ள் மூலம் மற்ற முக்கிய பங்களிப்புகள் 

இரு ்தன. 

கத்நதோலிக்க திருசச்ரபயின்  ிைோகைிப்பு மற்றும் அது 

பதய்வீகத்தன்ரமயுடன் கடவுளுக்கு அடிபணி ்தரத 

மனிதந யவோதிகளின் அைசியல் சி ்தரன பவளிப்படுத்தியது. 

திருசச்ரபயின்  ிலப்பிைபுத்துவ அரமப்ரபத் தூக்கிபயறிய 

அவைக்ள் முயன்றனை,் அங்கு ஒரு சட்டத்ரத கரடபிடித்து, 

கடவுளுக்கு எதிைோக போவம் பசய்யப்பட்டது. அதற்கு பதிலோக 

சட்டத்ரத பைோமைிக்க  ிரலயின் திறரன அவைக்ள்  ம்பினை ்மற்றும் 

ஒழுங்கு மற்றும் அதன் விரளவோக ரமயப்படுத்தப்பட்ட அைசு 

கடட்ுப்போடர்ட உறுதி பசய்தது. 
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2.1 ன ொக்கங்கள் 

 

இ ்த அலகு வழியோக பசன்ற பிறகு,  ீங்கள் பின்வருவனவற்ரற 

பசய்ய முடியும்: 

● கரல மீது மறுமலைச்ச்ியின் தோக்கத்ரத விவைியுங்கள் 

● இலக்கியம் எவ்வோறு மறுமலைச்ச்ியுடன் மோற்றம் 

ஏற்படட்ுள்ளது என்பரதப் பற்றி விவோதிக்கவும் 

● புதிய வைத்்தக போரதகளின் கண்டுபிடிப்பு மற்றும் 

பயணிகளின் ஆய்வுப்பயணங்கள் எவ்வோறு 

மறுமலைச்ச்ிக்கு பைவலோக உதவியது என்பரத 

விளக்குங்கள் 

 

2.2 ஐனரொப்பொவில் மறுமலரச்ச்ி: முன்னுமர 

மறுமலைச்ச்ி என்பது மறுபிறப்பு அல்லது புதுப்பித்தல். ஒரு 

கலோசச்ோை இயக்கமோக, அதன் நதோற்றம் பதினோன்கோம் 

நூற்றோண்டிற்கு பசல்கிறது, நமலும் பதினோறோம் நூற்றோண்டில் 

அது ஐநைோப்போ முழுவதும் பைவியது. ஐநைோப்போவின் சூழலில் இது 

ஒரு வைலோற்று கட்டமோக இரு ்தது - இரடக்கோலத்திலிரு ்து  வீன 

கோலத்திற்கு ஐநைோப்போரவ மோற்றுவது. கட ்த கோலத்தில் 

ஐநைோப்போ கிநைக்கின் ஆதிக்கத்தின் கீழும், பின்னை ்நைோமைக்ளின் 

ஆதிக்கத்தின் கீழும் உட்பட்டிரு ்தனை.் நைோமோனியப் நபைைசின் 

வீழ்சச்ியோல், ஐநைோப்போ 'இருண்ட கோலங்களில்' விழு ்தது. 

 ிலப்பிைபுத்துவம் என்பது  ோளின் ஒழுங்கோக இரு ்த சமயத்தில், 

சமுதோயத்தின் மீது எல்லோவிதமோன கடட்ுப்போடும் கத்நதோலிக்க 

சைச் ்பகோண்டிரு ்தது. திருசச்ரபயினோலும்,  ிலப்பிைபுக்களோலும் 

பசய்யப்பட்ட பபோய்யோன  ம்பிக்ரககள் மற்றும் மூட 

 ம்பிக்ரககள், சமுதோயத்தின் முழுரமயோன பிளவுகளுக்கு 

வழிவகுத்தது. 

 இரடக்கோலத்திற்கும்  வீன கோலத்திற்கும் இரடயிலோன 

முக்கிய இரணப்போக மறுமலைச்ச்ி  ிரூபித்தது. ஒரு அறிவோை ்்த 

மற்றும் கலோசச்ோை மறுமலைச்ச்ி என, அது ஐநைோப்போவின் 

வைலோற்ரற மோற்றியது. மதத்தில் இரு ்து அைசியல், அறிவியல் 

மற்றும் இலக்கியம் ஆகியவற்றின் அன்றோட வோழ்க்ரகயின் 

அரனத்துக் வட்டத்திலும் மோற்றத்ரதக் கண்டன, அது கரல 

வட்டத்தில் பவளிப்பரடயோக இரு ்தது. இது லிநயோனோைந்டோ டோ 

வின்சி மற்றும் ரமக்நகநலஞ்சநலோ நபோன்ற ஆண்களின் 

நமரதயோக இரு ்தது, அது கரலகளில் யதோைத்்தம், மனித 

உணைச்ச்ிகளின் சித்தைிப்பு மற்றும் 'மறுமலைச்ச்ி மனிதன்' என்ற 

கருத்தோக்கம் ஆகியவற்ரறப் பபற்றது. 

 

 



38 
 

மறுமலரச்ச்ிகொன கொரணங்கள் 

மறுமலைச்ச்ியின் பதோடக்கத்திற்கு வழிவகுத்த கோைணங்கள் 

பின்வருமோறு: 

● கொன்ஸ்டொண்டினனொபுலிமய மகப்பற்றிய 

துருக்கியரக்ள்:   இது கிழக்கு நைோம சோம்ைோஜ்யத்தில் பழரமயோன 

கற்றளுக்கோன ரமயமோக இருக்கும் எனில், 

கோன்ஸ்டோன்டிநனோபிள் முக்கிய முக்கியத்துவம் வோய் ்ததோகும். 

1453 இல், கோன்ஸ்டன்டிநனோபோலின் கடட்ுப்போடர்ட துருக்கியைக்ள்  

ரகப்பற்றியநபோது, பழரமயோன கற்றளுக்கோன இடமோக 

மோற்றப்பட்டது. கிநைக்க கல்வியோளைக்ள் இத்தோலிய கற்றலுக்கோன 

புதிய ரமயத்திற்கு அைிதோன ரகபயழுத்துப் பிைதிகள் 

அனுப்பினோைக்ள். எனநவ, பழரமயோன கற்றல் இப்நபோது 

இத்தோலியில் பசழித்நதோங்கியது. 

 

●  ிலப்பிரபு ்துவ சரிவு: இங்கிலோ ்தில், பிைோன்சிலும், 

ஸ்பபயினிலும் முடியோட்சியின் நதோற்றம் மற்றும் நதசிய 

அைசுகளின் பிறப்பு, வைிகரள சுமத்துவதன் மூலம் திருசச்ரப 

 டத்தியது நபோல  ிலப்பிைபுத்துவத்ரத நவகமோக இழ ்து விட்டது. 

இ ்த ஆட்சியோளைக்ள்  ிலப்பிைபுத்துவ சக்திகளின் நசோதரனயில் 

ரவத்துள்ளனை,் நமலும் கி.மு .1300-இல்  ிலப்பிைபுத்துவம் அதன் 

வழிநய பசன்றது. 

 

●  கரங்களின் வளரச்ச்ி:  ிறுவனத்தோல் மறுமலைச்ச்ி 

குறிக்கப்பட்டது.வைத்்தகம் மற்றும் வணிகம் பசழித்நதோங்கியது 

என பபைிய  கைங்களின் இன்பபருக்க கோட்டத்ரத இத்தோலி 

கண்டது.  ிலப்பிைபுத்துவ நமலோளைக்ளிடமிரு ்து இலவசமோக, 

வைத்்தகைக்ளும் ரகவிரனஞைக்ளும்  கைங்களில் 

குடிநயறினோைக்ள், இது கற்றலுக்கோன புதிய ரமயங்களோக 

மோறியது. ிறுவனங்களின் இ ்த மன ிரல மற்றும் விைிவோக்கம்  

மறுமலைச்ச்ிக்கு உதவியது. 

 

● சிலுமவனபொர்: சிலுரவநபோை ்அல்லது புனித நபோை ்என்பது 

புனித  கைம், பஜருசநலம் மீதோன கடட்ுப்போட்டிற்கோக 

கிறிஸ்தவைக்ள் மற்றும் முஸ்லீம்களுக்கும் இரடநய ஏற்பட்ட 

 ீண்ட நமோதல்களோகும். அவைக்ள் ஐநைோப்பிய சமுதோயத்ரத 

மோற்றியரமப்பதில் ஒரு முக்கிய பங்ரகக் பகோண்டிரு ்தனை.் 

 

● விசொரமணயின் மன ிமல: நதவோலயத்தின் சைிவு மற்றும் 

பழங்கோல  ம்பிக்ரககளின்  ிைோகைித்தலுடன், கரலயில் 

யதோைத்்தத்தின் கருத்துகள், அறிவியல் மற்றும் மனிதந யத்தில் 

அனுபவம் வோய் ்தவைக்ள் சக்திரயக் கூட்டி வ ்தனை.் கோைணம் 

மற்றும் கவனிப்பு ஆகியவற்றின் மீது வலியுறுத்திய இ ்த புதிய 
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கருத்துக்கள் விஞ்ஞோனத்தில் முன்நனற்றம் அரட ்தன. 

மனிதன் இப்நபோது உடல் மற்றும் வடிவமோக 

மதிக்கப்படுகிறோன் என்பரத மனிதந யம் உறுதி பசய்தது. 

 

● அசச்க ்தின் கண்டுபிடிப்பு மற்றும் பிற 

கண்டுபிடிப்புகள்: படிப்படியன கல்வி சீைத்ிருத்தம், 

பல்கரலக்கழகங்களின் எழுசச்ி மற்றும் கல்வியின் 

பைப்புதலுக்கு வழிவகுத்த அசச்ு இய ்திைங்களின் எழுசச்ி 

இரு ்தன.1455 இல் பஜைம்னி முதன்முதலோக தனது 

அசச்கத்ரத பபற்றது, அநத ந ைத்தில் வில்லியம் 

கோக்ஸ்டனின் முயற்சிகளோல் இங்கிலோ ்து 1477 இல் அநத 

 ிரலரய அரட ்தது.மற்ற முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் 

பவடிமரு ்து மற்றும் கப்பல் கடட்ுதலில் முன்னற்றம், 

கப்பற்பரட திரசகோட்டி மற்றும்  ிலப்படங்கள் 

ஆகியரவயும் வழிபசலுத்தல் ந ோக்கங்களுக்கோக 

அவசியமோனதோக அடங்கும். 

 

● கமல மற்றும் கற்றலுக்கு ஊக்குவிப்பு: நபைைசைக்ள் 

மத்தியில் இரு ்து வணிகைக்ளுக்கு கரல மற்றும் கற்றல் 

புதிய புைவலைக்ரள கண்டுபிடித்தது. புைவலைக்ளின் 

குழுமங்கள் அரமப்பதன் மூலம் பள்ளிகள் மற்றும் 

பல்கரலக் கழகங்கள் வோயிலோக கலோசச்ோை 

 டவடிக்ரககள் ஊக்குவிக்கப்பட்டன. பண்ரடய கிநைக்க 

மற்றும் இலத்தீன் இலக்கிய பரடப்புகளின், வோக்கு வன்ரம 

மற்றும் வைலோற்றின்  ிரனவுசச்ின்னங்கரள 

மீடப்டடுப்பதற்கு மனிதந ய சி ்தரனயோளைக்ள் தங்கரள 

அைப்்பணித்தனை.் இலக்கிய மற்றும் வைலோற்று 

ஆய்வுநூலில் உள்ள ஆைவ்த்ரத அவைக்ள் இரடக்கோல 

புலரமப்பைிசில்களில் இரு ்து ஒதுக்கி ரவத்துள்ளனை,் 

அதன் முக்கியத்துவம் கிநைக்க மற்றும் அநைபிய 

பரடப்புகளில் இயற்ரக அறிவியல், தத்துவம் மற்றும் 

கணிதம் ஆகியவற்றில் முக்கியமோக இரு ்தது. 

 

மறுமலைச்ச்ியில் மதமோனது  ிைோகைிக்கப்படவில்ரல, 

ஆனோல் ஆறிவுஜீவிகளோல் உணைப்பட்ட விதத்தில் 

நுட்பமோன மோற்றம் ஏற்பட்டது. கிறித்தவம் கரலகளில் 

பவளிப்போடர்டக் கண்டது மற்றும் பல மத கரல 

நவரலபோடுகள் திருசச்ரபயோல் கட்டப்பட்டன. கிநைக்க 

புதிய ஏற்போடு உட்பட கிநைக்க கிறிஸ்தவ நூல்களோல் 

ரபசண்ரடடியிலிரு ்து மீடக்ப்பட்டநபோது ஒரு புதிய 

மணஉறுதி பதோடங்கியது. இ ்த பைிமோற்றம் லோபைன்நசோ 

வல்லோ மற்றும் எைோஸ்மஸ் ஆகிநயோைோல் 
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ஊக்குவிக்கப்பட்டது, மறுப்போளைக்ளோல் சீைத்ிருத்த இயக்கத்திற்கு 

பங்களித்த ஒன்றோகும். 

 

மறுமலைச்ச்ி போைம்பைியத்துடன் ஈடுபடட்ுள்ளோைக்ள், ஆனோல் ஒரு 

மதசச்ோைப்ற்ற சமூகத்ரத ஊக்குவிக்க மடட்ுநம அவைக்ளது 

எண்ணங்கரளப் பயன்படுத்திகிறோைக்ள். நைோடன்ி ஸ்டோைக்் 

நபோன்ற அறிஞைக்ளின் குழுவினைிடமிரு ்து நவறுபட்ட போைர்வ 

வருகிறது, மறுமலைச்ச்ிக்கோன ஆதோைம் இத்தோலிய  கை 

மோ ிலங்கள் என்று அவை ்  ம்புவதோல், இயக்கம் தன்ரன விட 

முக்கியத்துவம் வோய் ்தரவயோக எண்ணுகிறோைக்ள். நமலும் இ ்த 

 கை மோ ிலங்கள் ஒரு ரமயப்படுத்தப்பட்ட மோ ில, நதவோளயம் 

மற்றும் முதலோளித்துவ கலோசச்ோைத்ரத பவற்றிகைமோக 

ஒருங்கிரணத்தன. மறுமலைச்ச்ி உருவோவதற்கு வழிவகுத்த 

இத்தோலிய  கை மோ ிலங்களின் முதலோளித்துவத்தோல் அது 

முன்நனற்றம் அரட ்தது. மிகவும் மோறுபட்ட வரகயில், பிைோன்சு 

மற்றும் ஸ்பபயினில் உள்ள மற்ற ஐநைோப்பிய  ோடுகள் முடியோட்சி 

இரு ்தன, ஐநைோப்போவின் பிற பகுதிகளும் நதவோளயம்யின் 

கடட்ுப்போட்டின்கீழ் இரு ்தன. 

 

● கிழக்கிற்கும் னமற்கிற்கும் இமடனய புதிய வர ்் க பொம : 

வைத்்தக மலைச்ச்ியரட ்ததுடன், நமற்கு மற்றும் கிழக்கு 

ஐநைோப்போவிற்கும் இரடயில் புதிய வைத்்தக போரதகரள திற ்தது. 

மறுமலைச்ச்ியின் பவளிப்போட்டில்  ீண்ட தூை வைத்்தகம் ஒரு 

முக்கிய கோைணியோக மோறியது. துருக்கியோல் 

கோன்ஸ்டன்டிநனோப்பிளின் பரடபயடுப்ரபத் பதோடை ்்து கிநைக்க 

அறிஞைக்ள் இத்தோலிக்கு இடம் பபயை ்்தனை.் 1498 ஆம் ஆண்டில், 

நகப்  அஃப் குட் நெோப் வழியோக வோஸ்நகோட கோமோ இ ்தியோவுக்கு 

கடல் வழிரய கண்டுபிடித்தோை.் வணிகைக்ள் மற்றும் 

பயணிகளுக்கு முன்போக புதிய விவைங்கள் திறக்கப்பட்ட 

 ிரலயில், 

இத்தோலியில் இரு ்து ஐநைோப்போவின் பிற பகுதிகளில் மறுமலைச்ச்ி 

பைவியது. இத்தோலிய  கைங்கள் ந பிள்ஸ், பஜநனோவோ மற்றும் 

பவனிஸ் ஆகிய இடங்களில் இரு ்து ஐநைோப்போவும் மத்திய 

கிழக்கிற்கும் இரடநய வைத்்தகம் வளை ்்தது. 

 

கண்டுபிடிப்பின் கொலம் 

புதிய வைத்்தக போரதகளின் கண்டுபிடிப்பு மற்றும் பயணிகளின் 

ஆய்வுபயணங்கள், மறுமலைச்ச்ி இதுவரை பைவுவதற்கு பைவலோக 

உதவியது. மத்தியதரைக் கடலுக்கு அருகில் அரம ்துள்ள கிநைக்க 

மற்றும் நைோமன் வணிக ரமயங்களுடன், பவளி உலகத்துடன் 

அதிக பைிமோற்றம் ஏற்பட்டது. நமற்பகோள்ளப்பட்ட பல 

ஆய்வுபயணங்களில், மோைந்கோ நபோநலோ மிகவும் 
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குறிப்பிடத்தக்கவை.் அவை ் பவனிஸிலிரு ்து சீனோவிற்கும், 

ஜப்போனுக்கும் பயணம் நமற்பகோண்டோை,் உலகின் வளமோன 

மற்றும் பசல்வசச்ிறப்புரடய கிழக்கு பகுதிகளின் கணக்குகரள 

அவை ் திரும்பப் பபற்றோை.் அறிவியல், புதிய கண்டுபிடிப்புகள் 

மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளின் வருரக, ஊடுருவல் திறன்களின் 

முன்நனற்றம் மற்றும் பயணிகளின் கணக்குகள் மற்றவைக்ளுக்கு 

அத்தரகய பயணங்கள் நமற்பகோள்வதற்கு உத்நவகத்ரத 

அளித்தது. 

னபொர ்்துகீசிய ஆரொய்சச்ியொளரக்ள் 

நபோைத்்துகீசியைக்ளும் ஸ்போனியைக்ளும் ஆைோய்சச்ியோளைக்ளின் 

ஆைம்பகோல ஆதைவோளைக்ள் ஆவோை.் நபோைச்ச்ுகீசிய இளவைசன் 

பென்றி, 'மோலுமியின்' பட்டத்ரத பபற்றோை,் ஏபனனில் அவைது 

மகத்தோன ஆைவ்ம் மற்றும் கப்பரல பசலுத்துதலின் 

ஊக்குவிப்போல் ஆகும். கப்பல்பயண திரசகோட்டி மற்றும் 

கோட்சிநகோளம் நபோன்று புதிதோக உருவோக்கப்படும் வழிகோடட்ுதல் 

கருவிகளின் உதவியுடன், அவைது மோலுமிகள் நமற்கு ஆபிைிக்க 

கடற்கரை வரை ஆய்வு பசய்தனை.் போத்நதோநலோம் ரடயஸ் 

மற்றும் வோஸ்நகோ ட கோமோ நபோன்ற நபோைத்்துகீசிய 

மோலுமிகள்,  1487-ற்கு முன்னோள் நகப் ஆஃப் குட் நெோப்-ற்கு 

ஆய்வுபயணம் பசய்தனை,் பின்னை ் 1498 இல் பபைிய முன்நனற்றம் 

பசய்து நகலிகடர்ட அரட ்தனை.் 1500 இல்  கோபைோலோல் 

பிநைசிலின் கண்டுபிடிப்பு என்பது நபோைச்ச்ுகீசியைக்ளுக்கோன 

தரலயில் மற்பறோரு பவற்றிரய சூடியது. அவைக்ள் பைவலோன 

தூைம் தூை கிழக்கு ந ோக்கி பயணம் பசய்து, சீனோ, ஜப்போன், 

இ ்நதோநனசியோ மற்றும் இலங்ரக ஆகிய  கைங்கரள 

நதடினோைக்ள். பபைட்ினோண்ட் பமகல்லன் (கி.மு 1480-1521), 

பமகல்லனின் ஜலச ்திக்கு அவைது பபயரைக் பகோடுத்தோை,் அது 

நபோைத்்துக்கல்லில் இரு ்து வ ்தது. பசிபிக் பகுதிக்கு அடல்ோண்டிக் 

பபருங்கடரலச ் சுற்றி அவை ் பயணம் பசய்தோை,் பசிபிக்கிற்கு 

அவைது நுரழவு புள்ளி  என்பது பமகல்லனின் ஜலச ்தி என்று 

கூறப்படுகிறது. 

 மற்ற கண்டுபிடிப்புகள் அபமைிக்கோ கண்டுபிடிப்பிற்கு 

வழிவகுத்தது, ஒரு இத்தோலிய ஆைோய்சச்ியோளை ் அபமைிக்நகோ 

பவஸ்பூசியிடம் இரு ்து அதன் பபயை ்கிரடத்தது. ஒரு இத்தோலிய 

கப்பநலோட்டி, கிறிஸ்நடோபை ் பகோலம்பஸின் (கி.மு 1451-1506) 

அடல்ோண்டிக் பபருங்கடல் பயணம் ஸ்பபயினோல் 

ஆதைிக்கப்பட்டது. 
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இ ் ொலியில் மறுமலரச்ச்ி ன ொற்றம் 

பல்நவறு கட்டங்களில் ஐநைோப்போ முழுவதும் மறுமலைச்ச்ி 

பைவியது. 

ஆைம்பத்தில் இத்தோலி கோன்ஸ்டன்டிநனோப்பிளின் துருக்கிய 

பரடபயடுப்ரபத் பதோடை ்்து இயக்கத்தின் நகோடர்டயோக 

இரு ்தது. புதிய வைத்்தக வழிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதோல், நமற்கு 

ஐநைோப்போ மற்றும் மத்திய கிழக்கு பகுதிக்கும் இரடநய அதன் 

நபோைத்ிறம்சோை ்்த இருப்பிடம் கோைணமோக இத்தோலி 

பயனரட ்தது. உலபகங்கிலும் உள்ள வைத்்தகைக்ள் இங்நக 

இரண ்துள்ளனை,் இது ஏைோளமோன பைிமோற்றங்கரளச ்

பசயல்படுத்தியது. நைோரம தரலரமயிடமோகக் பகோண்ட நபோப் 

மற்றும் இதை பசல்வ ்த இத்தோலிய வியோபோைிகரள கலோசோை 

 டவடிக்ரககள் ஆதைித்தன. கோன்ஸ்டோன்டிந ோபிலில் இரு ்து 

கிநைக்க அறிஞைக்ளின் வருரக அறிவோை ்்த இயக்கத்துடன் 

நசைக்்கப்பட்டது அது ஏற்கனநவ சூடுபிடித்ததோக இரு ்தது. 

பதினோறோம் நூற்றோண்டில் இத்தோலியின் மிக உயை ்்த இலக்கிய 

மற்றும் கரலசோை ்்த நமரதகள் சிலைின் உருவோக்கத்துடன் 

மறுமலைச்ச்ி அதன் உசச்த்ரத கண்டது. 

கமல மீ ொன மறுமலரச்ச்ியின் விமளவு 

இரடக்கோலப் பகுதியிலிரு ்து கரல போணியில் ஒரு மோற்றத்ரத 

மறுமலைச்ச்ி ஏற்படுத்தியது. மனிதனின் பகோண்டோட்டத்திற்கு 

மதம்  வழிவகுத்தது. மறுமலைச்ச்ியின் மன ிரல மற்றும் அதன் 

இலட்சியங்கள் அதன் ஓவியங்களில் பவளிப்போடர்டக் கண்டன. 

மறுமலைச்ச்ி பழங்கோல போணியின் ஒரு புத்துயிரை குறித்தது, 

ஆனோல் மனைீதியோகவும் கரலயுணைவ்ுடனும் இரண ்த மனித 

உணைவ்ு அது மத கருப்பபோருள்களுடன் ஒன்றிரணக்கின்றது. 

மிகவும் புகழ்பபற்ற மறுமலைச்ச்ி கரலஞைக்ளில் ஒருவைோன 

லிநயோனோைந்டோ டோ வின்சி (கி.மு 1452-1519), ஒரு ஓவியைோக 

இருப்பரத தவிை, ஒரு திறரமயோன இரசக்கரலஞை,் கட்டிடக் 

கரலஞை,் பபோறியியலோளை,் கணிதவியலோளை ் ஆவோை.் அவைது 

தரலசிற ்த பரடப்புகள் மத்தியில் நமோனோ லிசோ உள்ளது. 

நமோனோ லிசோ என்பது ஓவியைின் சிற ்த பபண்ணின் உருவகமோக 

உள்ளது. அவை ்இயற்ரக பின்னணிக்கு எதிைோக வரையப்பட்டோை.்  
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வரைபடம் 2.1 நமோனோ லிசோ 

இறுதி இைவுணவு என்பது சீடைக்ளின் எதிைவ்ிரனகரள 

ஒப்பிடுரகயில் கிறிஸ்துவின் அரமதிரயயும் சித்தைிக்கிற 

மற்பறோரு தரலசிற ்த பரடப்போக உள்ளது. அவைக்ளிடமிரு ்து 

ஒருவன் அவரைக் கோட்டிக் பகோடுப்போன் என்ற உண்ரமரய அவை ்

அறி ்திருக்கிறோை.் 

 

படம் 2.2 இறுதி இைவுணவு 

ரமக்நகநலஞ்சநலோ புனநைோட்டி (கி.மு. 1475-1564) ஒரு 

கட்டிடக் கரலஞைோகவும், ஓவியைோகவும் இருப்பரத விட 

மனிதனின் உருவத்தில் உள்ள ஆைோய்சச்ியில் ஒரு திறன்வோய் ்த 

சிற்பியோவோை.் அவைது சிற்பங்கள் மனித உடலின்  யமும், 

கம்பீைத்தின் ஒரு பகோண்டோட்டமோக இரு ்தது. அவைது நடவிட்டின் 

சிரல, பீத்தோ, பகல் மற்றும் இைவு மற்றும் நமோசஸ் ஆகியரவ 

மிகவும் புகழ் பபற்றரவயோகும். 
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படம் 2.3 ரமக்நகநலஞ்சநலோவின் நடவிட் 

 

ைநபல் (கி.மு 1483-1520), ரமக்நகநலஞ்சநலோ மற்றும் 

லிநயோனோைந்டோ டோ வின்சி ஆகிநயோைின் சமகோலத்தியவை,் அவைது 

நவரல மநடோனோ மற்றும் அவைது குழ ்ரதக்கோக பைவலோக 

பகோண்டோடப்பட்டது. 

 

படம் 2.4 மநடோனோ மற்றும் குழ ்ரத 

 

மறுமலரச்ச்ி மற்றும் இலக்கியம் 

இலக்கியம் மறுமலைச்ச்ியுடன் ஒரு மோற்றத்ரத ஏற்படுத்தியது. 

மனிதந ய எழுத்தோளைக்ள் போைம்பைிய இலக்கியத்தில் 
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ஈடுபட்டனை,் இரதபயோட்டி ஒரு முழுரமயோன புதிய இலக்கிய 

பதோகுப்பு நவரலக்கு வடிவம் பகோடுத்தது. டோண்நட மற்றும் 

பபட்ைோக்ைக்் நபோன்ற எழுத்தோளைக்ள் இலக்கிய கோட்சிரய 

மோற்றியரமத்ததோல் புதிய ஐநைோப்பிய பமோழிகள் முக்கியத்துவம் 

பபற்றன. டோண்நடவின் பதய்வீக  ரகசச்ுரவ, மற்ற உலகிற்கு 

பசல்லும் ஒரு பயணத்ரதப் பற்றிய ஒரு இத்தோலிய கோவியமும், 

லோைோவுக்கு பபட்ைோக்ைக்்சின் பசய்யுள்கள் மனிதந யத்ரத ஒரு 

புதிய திரசயில் பகோடுத்தது. அநத கோலத்து மற்ற எழுத்தோளைக்ள் 

ஆைந்யோநடோ ஃபூைிநஸோ மற்றும் டோநஸோ ஆகிநயோரை அவைது 

நவரல பஜருசநலம் வழங்கியதற்கோக புகழ்பபற்றவை ்அைிஸ்நடோ 

ஆவோை.் 

மறுமலரச்ச்ி மற்றும் அறிவியல் 

மறுமலைச்ச்ியின் நபோது கோைணம் மற்றும் கவனிப்பு மீது ஒரு 

அழுத்தம் இரு ்தது. விஞ்ஞோன முன்நனறுவதோல், ஒவ்பவோரு 

 ோளும் புதிய முன்நனற்றத்ரத உருவோக்கியது, மக்கள் தங்கள் 

உயிைக்ரள கடட்ுப்படுத்தியிரு ்த முட்டோள்தனமோன 

 ம்பிக்ரககரள ஒதுக்கித் தள்ளினை.் கோைணம் மிக உயை ்்ததோக 

இரு ்தது, எல்லோவற்ரறயும் ஒரு கோைணத்தோல்  ிைவ்கிக்க 

நவண்டியிரு ்தது. முக்கிய விஞ்ஞோனிகள்: 

● நைோஜை ் பபக்கோன் (கி.மு 1214-1294), அவை ் பவடிமரு ்து 

மற்றும் பபைிதோக்கும் பலன்ஸ்கள் பயன்படுத்துவரத 

கண்டுபிடித்தோை.் துடுப்பு இல்லோமலும், வண்டிரய குதிரை 

இழுக்கப்பட நவண்டிய அவசியமில்லோமலும் உருவோக்க 

கப்பல்களில் முன்நனற்றத்ரத எதிைப்ோைத்்தோை.் 

● நகோப்பை ்ிக்கஸ் (கிபி 1473-1543), மிகுதியோன சம்பவத்ரத 

எதிைப்கோள்ளும் ஒரு போலிஷ் போதிைிமோை ்சூைியனும், பூமியும் 

பிைபஞ்சத்தின் ரமயமோகவும், பூமியும் மற்ற பைநலோக 

உடல்களும் அரத சுற்றி சுழலும் என்றும் இல்ரல. அவைது 

கண்டுபிடிப்பு நதவோலயத்தின்  ம்பிக்ரகக்கு முைணோக 

இரு ்தது. பூமி அதன் அசச்நைரக சுற்றி சுழல்கிறது என்றும் 

அவை ்கூறினோை.் 

● கலிலிநயோ (கி.பி. 1564-1642) பதோரலந ோக்கி 

கண்டுபிடிப்போளைோகவும் பைநலோக உடல்களின் 

இயக்கத்ரதப் படிப்பநதோடு மடட்ுமல்லோமல் நகோபை ்ிகன் 

நகோட்போடு அவைது நசோதரனகள் மற்றும் கணித 

கணக்கீடுகளின் மூலம் சைியோனது என்பரத  ிரூபித்தோை.் 

● பூமி மற்றும் கிைகங்கள் சூைியரனச ் சுற்றிலும்  ீள்வட்ட 

சுற்றுப்போரதயில் சுழன்றுவருகின்றன, முற்கோலத்தில் 

 ம்பப்பட்ட ஒரு சுற்றுவட்ட போரதயில் இல்ரல என்று 

நஜோபெபனஸ் பகப்லை ்(கி.மு 1571-1630) கண்டுபிடித்தோை.் 
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●  ியூட்டன், ஒரு பிைிட்டிஷ் விஞ்ஞோனி, அவைது ஈைப்்பின் 

நகோட்போடு மற்றும் இயக்கத்தின் விதிகள் பிைபலமோனது. 

● ெோல்நல வழக்கமோன கோலக்கட்டங்களில் வோல்மீன்கள் 

நதோற்றத்ரத பற்றி தத்துவ ைீதியோக கூறினோை.் 

● மருத்துவ துரறயில் பபரும் முன்நனற்றம் ஏற்பட்டது. 

● ரவசலியஸ் என்ற மருத்துவை,் டி ெமோனி கோைந்போைிஸ் 

ஃநபபைிஷியோ, உடற்கூறியல் ஆய்வு ஒன்ரற எழுதினோை.் 

மறுமலரச்ச்ியின் பிற விமளவுகள் 

புதிய வைத்்தக போரதகரள திற ்து பகோண்டு, வைத்்தக ரமயம் 

இத்தோலி மற்றும் துருக்கியின் மத்தியதரைக்கடல் பகுதியிலிரு ்து 

பிைிட்டன் மற்றும் நபோைட்ச்ச்ுகலின் அடல்ோண்டிக் 

பிைோ ்தியங்களுக்கு படிப்படியோக மோற்றப்பட்டது. இ ்த இடங்கள் 

பசழித்நதோங்கியதோல் அங்கு விைிவோக்கத்திற்கு ஒரு நதடரலத ்

பதோடங்கின. நமற்குலகமோன ஆபிைிக்கோ, ஆசியோ மற்றும் 

அபமைிக்கோ ஆகிய  ோடுகளில் அதன் மலிவோன பபோருடக்ரள 

வோங்குவதன் மூலம் அதன் கோலனித்துவத்ரத சுைண்டிக்பகோண்டு, 

அதன் உயை ்்த விரலயில் விற்பரன பசய்ததன் மூலம் இது 

கோலனித்துவத்தின் எழுசச்ிக்கு வழிவகுத்தது. நமற்கத்திய 

 ோடுகளிடம் தோங்கள் அடிபணி ்திரு ்த எஜமோனைக்ளின் 

ஏகோதிபத்திய பசயற்பட்டியலின் கோைணமோக இறுதியில் இ ்த 

கோலனிகள் உதவியற்றரவயோகின. அபமைிக்கோவின் 

கண்டுபிடிப்புகள், பருத்தி, கரும்பு மற்றும் புரகயிரல 

நதோட்டங்களில் பணியோற்றுவதற்கோக அடிரமப்படுத்தப்படட்ு, 

இைக்கமற்ற முரறயில் சிகிசர்ச அளித்தன. வைத்்தக சம்ப ்தமோன 

நகோட்போடுடன் ஒரு பசல்வம் தங்கம் அல்லது பவள்ளி 

ஆகியவற்றோல் ஒரு பசல்வம்  ிைண்யிக்கப்பட்டிரு ்தோல், இ ்த 

விரலயுயை ்்த உநலோகங்களில் தயோைிக்கப்பட்ட அரனத்தும் 

விற்பரனயோளைக்ளுக்கும் ஏற்றுமதி பசய்வதில் அதிக கவனம் 

பசலுத்துவதன் மூலம் நமலும் தங்கத்ரதயும் பவள்ளிரயயும் 

வோங்குவதற்கோன நதடல்  டவடிக்ரக எடுக்க கோலனியைக்ள் 

பதோடங்கினை.் 

மறுமலைச்ச்ிக்கோன மோறுபட்ட மோற்றங்களுடன், ஐநைோப்பிய 

சமூகம் என்பறன்றும் மோற்றமரட ்தது. மனிதந யம் 

பகோண்டோடப்பட்டது மற்றும் பகுத்தறிவு பதய்வீகத்தன்ரமயற்ற 

பயபக்தியோல் மோற்றப்பட்டது. கத்நதோலிக்க நதவோலம் இப்நபோது 

வரை கடட்ுப்படுத்தப்படோத கடட்ுப்போடட்ு நவகத்ரதக் 

பகோண்டிரு ்ததோல் அதன் பிடிரய இழ ்தது. அறிவோளிகளின் 

புைட்சியோனது நதவோலயத்தின் ஊழல்  ரடமுரறகரள அகற்ற 

முயன்றது, இது சீைத்ிருத்த இயக்கத்ரத கிறிஸ்தவ மதத்ரத 

கத்நதோலிக் மற்றும் புைோட்டஸ்டன்ஸுகளோக பிைித்து,  
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மறுசீைரமப்பு என்று அரழக்கப்பட்டது. 

2.3 விமளவுகள் மற்றும் கடல்சொர் கண்டுபிடிப்புகள் 

பதோடக்கத்தில் மறுமலைச்ச்ி ஒரு சகோப்தம், அ ்த 

கண்டுபிடிப்பின் மன ிரலரய உள்ளடக்கியது. சுற்றுலோ 

பயிற்றுவிக்கப்பட்டது மற்றும் புதிய  ிலங்கரள கண்டுபிடித்து, 

புதிய கடல் வழிகரளக் கண்டுபிடித்து, உலகின் பல்நவறு 

பகுதிகளிலும் வைத்்தகத்ரத நமற்பகோள்வதற்கு மக்கள் பை ்த 

அளவில் பசன்றனை.் இதன்மூலம், 1492 ஆம் ஆண்டில் கிறிஸ்நடோபை ்

பகோலம்பஸ் அபமைிக்கோரவ கண்டுபிடித்தோை,் இ ்த கண்டம் 

அபமைிக்நகோ பவஸ்பூசி என்ற பபயைில் இரு ்து அதன் பபயரை 

பபற்றது, இ ்த சோதரனரய  ிகழ்த்திய மற்பறோரு 

ஆைோய்சச்ியோளை.் 1498 ஆம் ஆண்டில், நபோைத்த்ுகீசிய மோலுமியோன 

வோஸ்நகோ ட கோமோ, நகப் ஆஃப் குட் நெோப் வழியோக இ ்தியோவுக்கு 

புதிய கடல் போரத கண்டுபிடித்து கோலிகடர்ட அரட ்தோை.் 

மற்பறோரு முக்கிய சோதரனயோக 1519 ல் மோபகல்லன் மூலம் 

உலரக சுற்றி கடல்வழிபயணத்ரத பசய்துமுடித்தோை.் 

அபமைிக்கோவிற்கும் படய்ைோ டி ஃபியுபகோவுக்கும் இரடயிலோன 

ஜலச ்தி, அதன் பபயை ் அவைிடம் இரு ்து வ ்தது. அவை ்

பிலிப்ரபன் தீவு அருநக தனது வோழ்ரவ இழ ்த நபோது, அவைது குழு 

படல் நகநனோவின் கீழ் பயணத்ரத நமற்பகோண்டது, நமலும் 1522 

இல் ஸ்பபயிரன அரட ்தது. பதிநனழோம் நூற்றோண்டு டசச்ு 

ஆஸ்திநைலியோரவ கண்டுபிடித்தது. 

இ ்த கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் புதிய  ிலங்களின் ஆய்வு 

ஆகியவற்றின் விரளவோக, உலகின் பவவ்நவறு பகுதிகளுக்கு 

இரடயிலோன வணிகம் மற்றும் வைத்்தகம் வளை ்்தது. மத்திய 

தரைக்கடல் பகுதியில் கிநைக்கைக்ள் மற்றும் நைோமைக்ள் வைத்்தக 

ந ோக்கங்களுக்கோக ஆதிக்கம் பசலுத்தினை.் 

கோன்ஸ்டோன்டிநனோப்பிளின் வீழ்சச்ியுடன், துருக்கியைக்ள் ஆசியோ 

ரமனைின் கடட்ுப்போடர்ட பபற்று, கிழக்கு பகுதிக்கு  ிலம் மற்றும் 

கடல் போரதகரளத் தடுத்தனை.் இதன் விரளவோக, 

ஐநைோப்பியைக்ள் கிழக்கு மற்றும் நமற்கு பகுதிக்கு இரடநய 

வைத்்தகத்ரத பசயல்படுத்த மோற்று வழிகரள கண்டறிய 

நவண்டியிரு ்தது. 1418 ஆம் ஆண்டளவில், நபோைச்ச்ுகீசியைக்ள் 

அடல்ோண்டிக்ரக சுற்றி 1488 ஆம் ஆண்டில் ஆப்பிைிக்க கடநலோைப் 

பகுதிரய கண்டுபிடித்து பவற்றிபகோண்டனை.் கிறிஸ்நடோபை ்

உங்கள் முன்னனற்ற ்ம ச ்னசொதிக்க 

1. கண்டுபிடிப்போளைக்ளின் மு ்ரதய ஆதைவோலைக்ள் யோை?் 

2. 'கடல் வழி வல்லு ை'் என்ற தரலப்ரப யோை ்பபற்றோைக்ள், ஏன்? 
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பகோலம்பஸ் 1492 ஆம் ஆண்டில் இண்டீஸ், டிைோன்ஸ்-அடல்ோண்டிக் 

கடல் வழிரயக் கண்டுபிடிக்கும் ந ோக்கத்துடன் புறப்பட்டோை.் 

எனினும், அவை ் தற்பசயலோக அபமைிக்கோரவ கண்டுபிடித்தோை,் 

'புதிய உலகம்'. ஸ்பபயினுக்கும் நபோைத்்துக்களுக்கும் இரடயில் 

இ ்த பகுதி பிைிக்கப்பட்டது, இதனோல் அவைக்ளோல் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் ஆைோய்சச்ிகரள 

நமற்பகோள்ளலோம். 

வொஸ்னகொ ட கொமொ 

1498 இல் புறப்படட்ு, வோஸ்நகோ ட கோமோ இ ்தியோவின் 

கடநலோை பகுதிரய அரட ்து, ஆசியோவுடன் வைத்்தகம் 

பசய்வதற்கோன ஒரு ந ைடி வைத்்தக வழிரய கண்டுபிடித்து பவற்றி 

பபற்றோை.் 

 

 

படம் 2.5 வோஸ்நகோ ட கோமோ, 1498 

வோஸ்நகோ டோ கோமோ (1460-1524) ஜூரல 8, 1497 இல் 

நபோைச்ச்ுக்கல்லின் லிஸ்பனில் இரு ்து கிழக்கு ந ோக்கி 

பயணத்ரதத் பதோடங்கினோை.்  வம்பை ் 22 அன்று ஆபிைிக்கோவின் 

 ல்ல  ம்பிக்ரக பகோண்ட நகப் சுற்றுப்பயணம் நமற்பகோண்ட 

அவை,் இ ்தியோவுக்கு தனது பயணத்ரதத் பதோடை ்்தோை.் அவை ்

வழியில் கஷ்டங்கரள நமற்பகோண்டோை,் முஸ்லீம் வைத்்தகைக்ள் 

வடிவில் அவைக்ள் தங்களது  ரடமுரற வைத்்தக வழிகளில் 

தரலயிட விரும்பவில்ரல 1948 ஆம் ஆண்டு நம 20 அன்று இ ்திய 

கடற்கரையில் கோலிகட் அரட ்தது. டோ கோமோவுக்கு வழங்கப்பட்ட 

ஆைம்ப வைநவற்பு விரைவோக திரும்பப்பபற்றது. அவை ்உயை ்வைி 
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விதிப்புக்கு உட்படுத்தப்படட்ு மற்றும் இ ்தியோவில் உள்ள 

அரனத்து பபோருடக்ரளயும் விடட்ு விலகும்படி நகட்டோை.் ஆகஸ்ட் 

29, 1498 அன்று அவை ் நபோைச்ச்ுகலுக்கோன பயணத்ரத 

நமற்பகோண்டோை,் அவைது பபோருட்கரள தவிை இ ்திய 

ரகதிகளுடன் நசை ்்து, அங்கு 1499 இல் அரட ்தோை.் அவை ்தனது 

சோதரனக்கோக பபரும் மைியோரத பபற்றோை ்மற்றும் நபோைச்ச்ுக்கல் 

மன்னை ் மோனுவல் ஐ 1502- 03 இல் இ ்தியோவிற்கு மற்பறோரு 

பயணத்திற்கு அனுப்பினோை.் இருபது ஆயுதம் தோங்கிய கப்பல்கள் 

அவைது இைண்டோவது பயணத்தின்நபோது, முஸ்லீம் வைத்்தகைக்ள் 

மீண்டும் சிக்கரல உருவோக்க நவண்டும் என்று 

எதிைப்ோைக்்கின்றனை.் தனது அதிகோைத்ரத  ிரூபிக்க, டோ கோமோ 

இப்நபோது நூற்றுக்கணக்கோன முஸ்லிம்கரள படுபகோரல 

பசய்தோை.் கிங் மோனுவல் இற ்த பிறகு கிங் ஜோன் III அனுப்பிய 

பின்னை ்அவை ்இ ்தியோவிற்கு நபோைத்்துகீசிய அதிபை ்ஆவோை.்  

நபோைத்்துகீசிய மற்றும் ஸ்போனிஷ் ஆைோய்சச்ிகளின் பவற்றி 

பிைஞ்சு மற்றும் பிைிட்டிஷ் 1495 இல் இநதநபோன்ற முயற்சிகள் மீது 

துணிகை பசய்ய ஊக்குவித்தது. டசச்ு நமலும் உலகின் பவவ்நவறு 

பகுதிகளுக்கு புதிய வைத்்தக போரதகரளத் நதடி, வடக்நக, பசிபிக் 

பிைநதசத்திலும், இறுதியோக ஆசியோவிலும்  ம்பிக்ரக பகோண்ட 

சுற்றுப்பயண வழியோகவும் அரம ்துள்ளது. 1606, 1642 மற்றும் 1778 

ஆம் ஆண்டுகளில் ஆஸ்திநைலியோ,  ியூசிலோ ்து மற்றும் ெவோய் 

ஆகியரவ முரறநய இ ்த கண்டுபிடிப்பு வழிவகுத்தது. 1580 கள் 

முதல் 1640 வரை ரசபீைியோவில் ைஷ்யைக்ள் தங்கள் கடட்ுப்போடர்ட 

 ிரல ோட்டினை.் 

தபர்டினொண்ட் மொதகல்லன் 

பபைட்ினோண்ட் மோபகல்லன் தனது ஸ்போனிய குழுவினருடன் 

சுற்றுப்பயணத்ரத நமற்பகோண்ட முதலோனவை ் ஆவோை.் 

இதற்கிரடயில், மற்ற ஸ்போனிய ஆைோய்சச்ியோளைக்ள் பதன் 

பசிபிக் பிைநதசத்தின் அபமைிக்கோ மற்றும் தீவு பகுதிகரள 

கண்டுபிடித்துள்ளனை.் 

 

படம். 2.6 பபைட்ினோண்ட் மோபகல்லன் 
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ஸ்பபயின் கிங் சோைல்ஸ் I நசரவயில், இ ்நதோநனசியோவின் 

மோலிகு தீவுகளின் ஸ்பபயிஸ் தீவுகளின் நதடலில் நமகலன் 

பிறப்போல் ஒரு நபோைச்ச்ுகீசியம், நமற்கத்திய  ோடுகரள ந ோக்கி 

பயணம் பசய்தது. இ ்நதோநனசியோவின் மோலிகு தீவுகளின் 

ஸ்பபயிஸ் தீவுகளின் நதடலில் நமகலன், பிறப்போல் ஒரு 

நபோைத்்துகீசியம், நமற்கத்திய  ோடுகரள ந ோக்கி பயணம் 

பசய்தோை.் அவை ் பசிபிக் பகுதியில் நுரழ ்த பிறகு இப்பகுதி 

மோபகல்லனின் ஜலச ்தி என்று அரழக்கப்பட்டது. 

பிலிப்ரபன்ஸில் மோக்படன் நபோைில் மோபகல்லன் தனது உயிரை 

இழ ்திரு ்தோலும், இ ்த பயணமோனது ஸ்பபயினுக்கு 1522 இல் 

அரட ்தது. 

மொரக்்னகொ னபொனலொ 

மோைந்கோ நபோநலோ கிழக்கு ந ோக்கி பயணம் பசன்றோை,் 

சீனோவிற்கும் ஜப்போனுக்கும் பவனிஸில் இரு ்து பயணம் 

நமற்பகோண்டோை.் 

 

படம். 2.7 மோைந்கோ நபோநலோ 

கண்டுபிடிப்பின் கோலம் மறுமலைச்ச்ி இயக்கத்துடன் 

ரகக்நகோைத்்து பசல்கிறது, இரடக்கோலத்திலிரு ்து  வீன 

கோலத்திற்கு மோற்றும் இயக்கத்ரத குறிக்கிறது. இ ்த கோலம் 

நதசிய அைசுகளின் எழுசச்ி கோைணமோக இரு ்தது, வைத்்தக 

ந ோக்கங்களுக்கோக புதிய பிைநதசங்கரள ஆய்வு பசய்து, புதிய 

கண்டுபிடிப்பு  ிலங்களின் கோலனித்துவ விைிவோக்கம் கோைணமோக 

வரகப்படுத்தப்பட்டது. அசச்ு ஊடகங்களின் எழுசச்ி, 

பயணிகளின் கணக்குகள் மற்றும் வயது வ ்நதோைின் விஞ்ஞோன 

முன்நனற்றங்கள் ஒரு புதிய சமூக ஒழுங்ரக உருவோக்கியது. 
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2.4  உங்கள் முன்னனற்ற ்ம  னசொதிக்க வினொக்களுக்கொன 

விமடகள் 

1. கண்டுபிடிப்போளைக்ளின் மு ்ரதய ஆதைவோளைக்ள் 

நபோைச்ச்ுகீசியரும் ஸ்போனியைக்ளும். 

2. நபோைச்ச்ுகீசிய இளவைசன் பென்றி, 'மோலுமி' தரலப்ரப 

பபற்றோை,் ஏபனன்றோல் அவைது மகத்தோன ஆைவ்ம் மற்றும் 

ஊடுருவல் ஊக்குவிப்பு ஆகும். 

3. பபைட்ினோண்ட் மோபகல்லன் தனது ஸ்போனிய 

குழுவினருடன் சுற்றுப் பயணம் நமற்பகோண்ட முதலோனவை ்

ஆவோை.் 

4. வோஸ்நகோட கோமோ ஐநைோப்போவிலிரு ்து இ ்தியோவுக்கு 

ந ைடியோக பயணித்த முதல்  பைோக இரு ்தோை.் 

2.5  சுருக்கம் 

● 'மறுமலைச்ச்ி' என்ற வோைத்்ரத பிபைஞ்சு பமோழியிலிரு ்து 

கடன் பபற்று, 'மறுபிறப்பு' என்று பபோருள்படும். 

● பதினோறோம் நூற்றோண்டில் இத்தோலியில் துவங்கிய 

கலோசச்ோை இயக்கத்ரத விவைிக்கவும், பதினோறோம் மற்றும் 

பதிநனழோம் நூற்றோண்டுகளிலும் ஐநைோப்போ முழுவதும் 

பைவியது. 

● முதலோளித்துவத்தின் நதோற்றம் மற்றும் அதனுடன் நசை ்்து 

புதிய  டுத்தை வைக்்கத்தின் எழுசச்ி, முதலோளித்துவ 

வைக்்கம், ஐநைோப்பிய கலோசச்ோை சூழ் ிரலரய மோற்றியது. 

● ச ்ரதப் பபோருளோதோைம், முதலோளித்துவம், முதலோளித்துவ 

வைக்்கம் ஆகியவற்றின் எழுசச்ி மற்றும் வளைச்ச்ியுடன் 

மறுமலைச்ச்ிரய ஆழமோகப் பின்பதோடைக்ிறது. 

● இயற்ரக விஞ்ஞோனங்கரள தவிை வோனியல் மற்றும் 

இயக்கவியலில் கலிலிநயோவோல் மதிப்புமிக்க 

பங்களிப்புகள் பசய்யப்பட்டன. 

● மற்ற முக்கிய பங்களிப்புகள் கோைட்ோனோல் இயற்ரக 

விஞ்ஞோனங்களில் இரு ்தன, லிநயோனோைந்டோ டோ வின்சி 

இயக்கவியல், நகோப்பை ்ிக்கஸ் வோனியல், ஃபிைோன்சிஸ் 

நபகன் மற்றும் ஜியோைட்நனோ புருநனோ ஆகிநயோை ்

இயற்ரகயிலும், பவசலியஸ் மற்றும் ெோைவ்ியிலும் 

உங்கள் முன்னனற்ற ்ம ச ்னசொதிக்க 

3. தனது ஸ்போனிஸ் குழுவினருடன் உலகத்ரத சுற்றிவரளத்த 

முதலோனவை ்யோை?் 

4. ஐநைோப்போவிலிரு ்து இ ்தியோவுக்கு ந ைடியோக பயணித்த 

முதல்  பரைக் குறிப்பிடுங்கள். 



52 
 

உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல் ஆகியவற்றில் 

பபோருள்முதலோனவைோக முன்நனோக்குகளில் இரு ்தனை.் 

● கிழக்கு நைோம சோம்ைோஜ்யத்தில் போைம்பைிய கற்றலின் 

ரமயமோக இரு ்ததோல், கோன்ஸ்டன்டிநனோபிலிக்கு முக்கியத்துவம் 

இரு ்தது. 

● மதம் மறுமலைச்ச்ியில்  ிைோகைிக்கப்படவில்ரல, ஆனோல் 

அறிவுஜீவிகளோல் உணைப்பட்ட விதத்தில் நுட்பமோன மோற்றம் 

ஏற்பட்டது. 

● புதிய வைத்்தக போரதகளின் கண்டுபிடிப்பு மற்றும் 

பயணிகளின் கண்டுபிடிப்புகள், மறுமலைச்ச்ி பைவுவதற்கு 

பைவலோக உதவியது. மத்தியதரைக் கடலுக்கு அருகில் 

அரம ்துள்ள கிநைக்க மற்றும் நைோமன் வணிக ரமயங்களுடன், 

பவளி உலகத்துடன் அதிக பைிமோற்றம் ஏற்பட்டது. 

● நபோைச்ச்ுகீசியைக்ரளயும் ஸ்போனியைக்ரளயும் 

கண்டுபிடிப்பவைக்ளின் ஆைம்பகோல புைவலைக்ள் ஆவை.் 

நபோைச்ச்ுகீசிய இளவைசன் பென்றி, 'மோலுமி' தரலப்ரப பபற்றோை,் 

ஏபனன்றோல் அவைது மகத்தோன ஆைவ்ம் மற்றும் ஊடுருவல் 

ஊக்குவிப்பு ஆகும். 

● மிகவும் புகழ்பபற்ற மறுமலைச்ச்ிக்கோன கரலஞைக்ளில் 

ஒருவைோன லிநயோனோைந்டோ டோ வின்சி (AD 1452-1519) ஒரு ஓவியை ்

தவிை, ஒரு திறரமயோன இரசக்கரலஞை,் கட்டிடக் கரலஞை,் 

பபோறியியலோளை,் கணிதவியலோளை.் 

● இலக்கியம் மறுமலைச்ச்ிக்கு ஒரு மோற்றத்ரத ஏற்படுத்தியது. 

மனிதந ய எழுத்தோளைக்ள் போைம்பைிய இலக்கியத்துடன் 

ஈடுபடுத்தப்பட்டனை,் இது ஒரு முழுரமயோன புதிய 

பணியிடத்திற்கோக வடிவரமக்கப்படட்ுள்ளது. 

● 1498 இல் புறப்படத் தயோைோன  ிரலயில், வோஸ்நகோ ட கோமோ 

இ ்தியோவின் கடநலோை பகுதிரய அரட ்து, ஆசியோவுடன் 

வைத்்தகம் பசய்வதற்கோன ஒரு ந ைடி வைத்்தக வழிரய 

கண்டுபிடித்து பவற்றி பபற்றோை.் 

● பபைட்ினோண்ட் மோபகல்லன் தனது ஸ்போனிய குழுவினருடன் 

சுற்றுப்பயணத்ரத நமற்பகோண்ட முதலோனவை ் ஆவோை.் 

இதற்கிரடயில், மற்ற ஸ்போனிய ஆைோய்சச்ியோளைக்ள் பதன் 

பசிபிக் பிைநதசத்தின் அபமைிக்கோ மற்றும் தீவு பகுதிகரள 

கண்டுபிடித்துள்ளனை.் 

● மோைந்கோ நபோநலோ கிழக்கு ந ோக்கி பயணம் பசன்றோை,் 

சீனோவிற்கும் ஜப்போனுக்கும் பவனிஸில் இரு ்து பயணம் 

நமற்பகோண்டோை.் 

2.6 முக்கிய வொர ்்ம கள் 

● மு லொளி ்துவம் : முதலோளித்துவமோனது உற்பத்தி 

முரறயின் தனியோை ் உரடரம மற்றும் இலோபத்திற்கோன 
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அவைக்ளின் பசயல்போடர்ட அடிப்பரடயோகக் பகோண்ட ஒரு 

பபோருளோதோை அரமப்பு ஆகும். 

● மு லொளி வரக்்கம் : முதலோளி வைக்்கம் என்பது ஒரு 

பன்ரமயோன பிபைஞ்சு கோலமோகும், அதோவது இதன் 

அைத்்தம்: ஒரு சமூகவியல்ைீதியோக வரையறுக்கப்பட்ட 

வைக்்கம், குறிப்போக சமகோல சமயங்களில்  டுத்தை அல்லது 

உயை ் டுத்தை வைக்்கத்திற்குச ்பசோ ்தமோன ஒரு குறிப்பிட்ட 

கலோசச்ோை மற்றும்  ிதி மூலதனத்துடன் மக்கரளக் 

குறிப்பிடுவது. 

●  ிலப்பிரபு ்துவம் : இரடக்கோல ஐநைோப்போவில் 

 ிலப்பிைபுத்துவத்தில் ஆதிக்கம் பசலுத்தும் சமூக 

முரறரம, இதில் இைோணுவ ஆட்சிக்கு பதிலோக இளவைசை ்

கிைீடத்திலிரு ்து  ிலங்கரளக் ரகப்பற்றியது மற்றும் 

அடிரமத்தளங்கள் நமலதிகோைிகளுக்கு வோடரகக்கு 

வ ்தனை ்அநதசமயம், இைோணுவ போதுகோப்பிற்கு மோற்றோக. 

விவசோயிகள் (உடக்ுடிகள் அல்லது பண்ரணயடிரமகள்) 

தங்கள் ஆண்டவைின்  ிலத்தில் வோழ் ்து மற்றும் அவருக்கு 

மைியோரத பசலுத்தி, பதோழிலோளை ் மற்றும் உற்பத்தியில் 

ஒரு பங்ரக பகோடுக்கிறோைக்ள். 

2.7 சுய மதிப்பீட்டு வினொக்களும் பயிற்சிகளும் 

சிறு-வினொ விமடகள் 

1. மறுமலைச்ச்ி இரடக்கோலத்திற்கும்  வீன கோலத்திற்கும் 

இரடயிலோன முக்கிய இரணப்போக ஏன்  ிரூபிக்கப்பட்டது? 

2. மறுமலைச்ச்ியின் துவக்கத்திற்கு வழிவகுத்த கோைணங்கள் 

என்ன? 

3. புகழ்பபற்ற மறுமலைச்ச்ிக் கரலஞைக்ளில் ஒருவைோன 

லியனோைந்டோ டோ வின்சி என்பவை ் பற்றி  ஒரு சிறிய 

குறிப்ரப எழுதுங்கள். 

4. மறுமலைச்ச்ி கோலத்தில் இரு ்த முக்கிய விஞ்ஞோனிகள் 

சிலவற்ரற பட்டியலிடுங்கள். 

 

த டு-வினொக்கள் விமடகள் 

1. புதிய வைத்்தக போரதகளின் கண்டுபிடிப்பு மற்றும் 

பயணிகளின் கண்டுபிடிப்புகள் எவ்வோறு மறுமலைச்ச்ிக்கு 

பைவலோக உதவியது என்பரத விளக்குங்கள்.. 

2. கரல மீதோன மறுமலைச்ச்ியின் தோக்கத்ரத விவைியுங்கள். 

3. மறுமலைச்ச்ியுடன் இலக்கியம் எப்படி ஒரு மோற்றத்ரத 

நமற்பகோண்டது என்பரதப் பற்றி விவோதிக்கவும். 
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4. பபைட்ினோன்ட் மோபகல்லன் பற்றி ஒரு  ீண்ட குறிப்பு 

எழுதுங்கள். 

2.8 னமலும் வொசிக்க 
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அலகு 3  இ ்தியப் னபொரக்ள் 

அமமப்பு 

3.0 அறிமுகம் 

3.1 ந ோக்கங்கள் 

3.2 இ ்தியப் நபோைக்ள்: ஒரு அறிமுகம் 

3.3 புனித நைோமோனிய நபைைசை ்

3.4 சோைல்ஸ் V: வோழ்க்ரக மற்றும் சோதரனகள் 

3.5 உங்கள் முன்நனற்றத்ரத நசோக்கும் வினோக்களுக்கோன 

விரடகள் 

3.6 சுருக்கவுரை 

3.7 முக்கிய வோைத்்ரதகள் 

3.8 சுயமதிப்பீடட்ு வினோக்கள் மற்றும் பயிற்சிகள் 

3.9 நமலும் படிக்க 

3.0 அறிமுகம் 

இ ்தியப் நபோைக்ள் அல்லது அபமைிக்க இ ்திய நபோைக்ள் என்பது 

ஒருங்கிரண ்த பசோல்லோகும், இது ஐநைோப்போவின் 

அைசோங்கங்கள் மற்றும் கோலனித்துவவோதிகள், பின்னை ்

அைசோங்கத்தினோலும் பல அபமைிக்க இ ்திய பழங்குடியினருடன் 

நபோைோடி பல ஆயுதப் நபோைக்ளுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

இ ்த நபோை ் அபமைிக்கோவிலும், கனடோவிலும் பதிநனழோம் 

நூற்றோண்டில் பதோடங்கி 1920 களுக்கு அப்போல்  ீடித்தது. இ ்த 

நபோைக்ள் பல கோைணங்களோல்  ட ்துள்ளன, இதில் கலோசச்ோை 

நவறுபோடுகள்,  ிலம் பற்றிய பிைசச்ிரனகள் மற்றும் இரு 

தைப்பினைோல்  டத்தப்பட்ட பல சட்டவிநைோத  டவடிக்ரககள் 

ஆகியரவ இடம்பபற்றன. ஐநைோப்பிய சக்திகளும் கோலனிகளும் 

இ ்திய பழங்குடியினரை ஐநைோப்பிய வல்லைசுகள் மற்றும் 

கோலனித்துவங்கள் மற்ற கோலனித்துவ அரமப்புகளுடன் 

நபோைக்ரள  டத்துவதற்கு உதவும் படி கட்டோயத்துக்கு 

ஆளோனோைக்ள். இ ்த அலகில், வட அபமைிக்க கண்டத்தில் 

 ரடப்பபற்ற இ ்தியப் நபோைக்ள் பற்றி விவோதிக்கப்படும். பின் 

இது சோைல்ஸ் V -யின் வோழ்க்ரகப் பற்றி விவோதிக்க பதோடங்கும். 
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3.1 ன ொக்கங்கள் 

இ ்த அலகு வழியோக பசன்ற பிறகு,  ீங்கள் பின்வருவனவற்ரற 

பசய்ய முடியும்: 

● இ ்திய நபோைக்ள் மற்றும் நமோதல்களின் கோலவைிரச பற்றி 

விவோதிக்கவும் 

● ஃபிைோன்ஸ், ஸ்பபயின் மற்றும் இங்கிலோ ்திற்கு இரடயிலோன 

பரகரமக்கு முக்கிய கோைணங்களில் ஒன்றோக பூைவ்ீக 

அபமைிக்கைக்ள் ஏன் உள்ளனை ்என்பரத அரடயோளம் கோணவும். 

● புனித நைோம நபைைசைின் தரலப்ரப விளக்கவும். 

● புனித நைோமோனிய நபைைசை ் சோைல்ஸ் V இன் வோழ்க்ரகரய 

விமைச்ன ைீதியோக பகுப்போய்வு பசய்க. 

● சோைல்ஸ் V இன் பல்நவறு சோதரனகரளப் பற்றி 

விவோதிக்கவும். 

3.2 இ ்தியப் னபொரக்ள்: ஒரு அறிமுகம் 

அபமைிக்கப் புைட்சி கோலத்திற்கு பின் பல உள்ளூை ் நபோைக்ரளக் 

கண்டது, இரவ பபரும்போலும் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ள 

 ிலம் நமோதல்களோக இரு ்தன, இ ்த நமோதல்களில் சில மிகவும் 

வன்முரறக்கு உட்பட்டரவ. 1763 ஆம் ஆண்டின் பிைிட்டிஷ் ைோயல் 

பிைகடனம் கனடோ அைசியலரமப்பில் இரணக்கப்பட்டது, 

கனடோவின் பூைவ்ீக பசோத்துக்கரள ரகப்பற்றுவதிலிரு ்து 

பவள்ரள குடிநயற்றக்கோைைக்ரள தரட பசய்தனை;் இரு 

தைப்பினருக்கும் இரடயில் ஒரு ஒப்ப ்தம் ரகபயழுத்திட்டபின் 

மடட்ுநம அவைக்ள் தங்கள்  ிலத்ரத எடுத்துக் பகோள்ள முடியும். 

 வீன கோலத்திலும் கூட இ ்த சட்டம் கரடபிடிக்கப்படுகிறது  ில 

பயன்போட்டிற்கோன நமோதல்கரளக் கடட்ுப்படுத்துவதில் இ ்த 

ஒப்ப ்தம் உதவியது. 

 1780 ஆம் ஆண்டுக்குப் பின்னை,் பவள்ரள 

குடிநயற்றக்கோைைக்ள் நமற்கு ந ோக்கி பைவினோைக்ள், இது 

இ ்தியைக்ள் மற்றும் குடிநயறியவைக்ளுக்கு இரடநய 

நமோதல்கரள தீவிைப்படுத்தியது. இ ்த நமோதல்களின் விரளவு 

1812 ஆம் ஆண்டின் நபோைில் கோணப்பட்டது, மத்திய நமற்கு மற்றும் 

பதற்கிலுள்ள மிக முக்கியமோன இ ்திய கூட்டணிகளின் 

நதோல்விக்கு இ ்த நபோை ்வழிவகுத்தது, குடிநயற்றக்கோைைக்ளுடன் 

சண்ரட நபோடுவது அவ்வளவு சுலபமல்ல, நமலும் ஒப்ப ்தங்களின் 

உதவியுடன் பிைசச்ிரனகள் தீைக்்கப்பட ஆைம்பித்தன, 

பபரும்போலும் குறிப்பிட்ட பழங்குடியினருக்கும், 

அைசோங்கத்திற்கும் இரடநய விற்பரன அல்லது பீட் அரமப்பு 

உதவியுடன் பிைசச்ிரனகள் தீைக்்கப்பட ஆைம்பித்தன. 1830 ஆம் 

ஆண்டின் இ ்திய அகதி சட்டம், இ ்தியைக்ரள அகற்றுவரத 
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பசயல்படுத்த அபமைிக்க அைசுக்கு அனுமதி அழித்தது மிசிசிப்பி 

ஆற்றின் கிழக்கு பகுதியில் இரு ்து அபமைிக்க எல்ரல பகுதியில் 

குரறவோன மக்கள்பதோரகரய பகோண்ட மற்பறோரு பகுதி வரை. 

இ ்த அகற்றும் பகோள்ரகயோனது வளைச்ச்ியரட ்த 

கோலப்பகுதியில் உருவோக்கப்பட்டது, இதனோல் இ ்திய 

பழங்குடியினைக்ள் இடமோற்றம் என்பது குறிப்போக  

வரையறுக்கப்பட்ட எல்ரல மற்றும் அைசோங்கத்தோல் 

போதுகோக்கப்பட்ட இடங்களில் பசய்யல்படுத்தப்பட்டன. 

 பிைோன்ஸ், ஸ்பபயின் மற்றும் இங்கிலோ ்திற்கும் இரடநய 

உள்ள பரகரமகளுக்கு இ ்தியைக்ள் முக்கிய கோைணங்களில் 

ஒன்றோக இரு ்தனை.் பதிபனட்டோம் நூற்றோண்டில் இ ்த நபோைக்ள் 

நபைைசு கட்டிடத்திற்கோக மடட்ும் நபோைோடவில்ரல. 

அதமரிக்க குதிமரப்பமடக்கு எதிரொன இ ்தியப் னபொரக்ள் 

மற்றும் யு ் ங்கள் 

அபமைிக்க பூைவ்ீக இ ்தியைக்ளின் பல்நவறு 

பழங்குடியினைக்ளுக்கும், அபமைிக்கோவின் 

குதிரைப்பரடகளுக்கும் இரடநய பல நபோைோட்டங்கள், 

சண்ரடகள் மற்றும் நமோதல்கள் இரு ்தன. அவற்றில் 

பபரும்போலோனரவ மிகவும் இைத்தம் நதோய் ்த விரளவுகரள 

பகோண்டிரு ்தன. 1864 ஆம் ஆண்டில் பவடக்க்நகடோன சோண்ட் க்ைீக் 

படுபகோரலயோனது  ோனூறுக்கும் நமற்பட்ட அப்போவி அைபநெோ 

மற்றும் பசநயன் ஆண்கள், பபண்கள் மற்றும் குழ ்ரதகளின் 

மைணத்திற்கு வழிவகுத்தது, படுபகோரல ஆனது கைன்ல் ஜோன் 

சிவிங்டன் மற்றும் அவைது ஏழு நூறு ஆண்கரள பகோண்ட 

பரடயோல்  டத்தப்பட்டது. அவைக்ள் பசபயன் மற்றும் அைபநெோ 

இ ்தியைக்ளின் உயிைப்்பற்ற கிைோமங்கள் மீது வன்முரற தோக்குதல் 

 டத்தினோைக்ள். 1876 ஆம் ஆண்டில் லிட்டில் பிக் ெோைன்் 

யுத்தத்தின் நபோது பஜனைல் நஜோைஜ்் கஸ்படை ் மற்றும் 264 

ஆண்கரளக் பகோண்ட அவைது குழுவினைக்ள் பமோன்டோனோவில் 

உள்ள சிநயோக்ஸ் பூைவ்ீக அபமைிக்கைக்ளோல் அழிக்கப்பட்டன. 

ப ஸ் பபைஸ்் பழங்குடியினைக்ளின் தரலவை ்மற்றும் அவைக்ளது 

ஆண்கள் இைக்கமற்ற முரறயில் அபமைிக்க பரடயினைோல் 

நவடர்டயோடப்பட்டனை.் இதன் விரளவோக 1890 ஆம் நபோைில் 

இருநூறு போதுகோப்பற்ற ஸிநயோக்ஸ் இ ்தியைக்ள் 

பகோல்லப்பட்டனை ் மற்றும் இதில் இறுதியோக இ ்திய நபோைக்ள் 

முடிவுக்கு வ ்தது. 

பிரஞ்சு மற்றும் இ ்திய னபொர் 

1688 ஆம் ஆண்டு பிபைஞ்சு மற்றும் இ ்தியப் நபோை ் பவடித்தது 

மற்றும் 1763 வரை  ீடித்தது. இ ்த நபோைக்ள் கிநைட் பிைிட்டனுக்கும் 
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பிைோன்சுக்கும் இரடநய  ட ்தன; புதிய உலகில்  ிலங்கள் 

கோைணமோக இருவரும் நமோதலில் இரு ்தனை.் இவநைோய்ஸ் 

இ ்தியைக்ள் மற்றும் பிைோன்சுக்கு இரடநயயோன கூட்டணியின் 

கோைணமோக இ ்தியைக்ள் ஈடுபட்டிரு ்தனை ் மற்றும் ஐநைோப்பிய 

நபோைக்ளின் கோலத்தில் பிைிட்டனுடன் அல்பகோக்யுயிக் 

பழங்குடியினை ்கூட்டணியும் இரு ்தன. 

இ ்திய னபொரக்ள் மற்றும் னமொ ல்களின் கொலவரிமச 

1622 1624-நபோவ்தன் நபோைக்ள் 

 1634 1638- பபக்நகோட் நபோை ்

1640 1701- பீவை ்நபோைக்ள் 

1655 1655- பீச ்ட்ைீ நபோை ்

1675 1676- நபக்கன் கலகம் 

1675 1676- கிங் பிலிப்ஸ் நபோை ்

1675 1760 "இ ்திய நபோைக்ள்" பிபைஞ்சு மற்றும் இ ்திய நபோைக்ரள 

உள்ளடக்கியது 

1680 1692- பியூப்நலோவின் புைட்சி 

1688 1763 - பிைஞ்சு மற்றும் இ ்திய நபோைக்ள் 

1688 1699- கிங் வில்லியம் நபோை ்

1702 1713- ைோணி ஆன் இன் நபோை ்

1711 1715- தஸ்கநைோைோ நபோை ்

1712 1716- முதல் ஃபோக்ஸ் நபோை ்

1715 1717- யநமநச நபோை ்

1716 1729-  ோட்நசஸ் நபோைக்ள் 

1721 1763- சிக்கோசவ் நபோைக்ள் 

1722 1725- வபனகி- ியூ இங்கிலோ ்து நபோை ்

1728 1733- இைண்டோவது ஃபோக்ஸ் நபோை ்

1744 1748- கிங் ஜோைஜ்்ஸ் நபோை ்

1756 1763- ஏழு ஆண்டுகள் நபோை ்

1758 1761- ஆங்கிநலோ-பசநைோக்கி நபோை ்

1763 1766 - நபோண்டியோக் நபோை ்

1776 1794- சிக்கமகூ நபோைக்ள் 

1785 1795- வடநமற்கு இ ்திய நபோை ்

1794           ஃபோலன் டிம்பைஸ்் நபோை ்

1811 1813 - படக்நமஷின் நபோை ்- டிப்சிகநனோவின் நபோை ்

1813 1814- கிைீக் நபோை ்

1817 1842- பசமிநனோல் நபோைக்ள் 

1820 1875 - படக்ஸஸ்-இ ்தியப் நபோைக்ள் 

1827 1827- வின்நனபோநகோ நபோை ்

1836 1877- கோமன்சச்ி நபோைக்ள் 

1846 1864-  வோநஜோ நபோைக்ள் 

1848 1855 - க்யூஸ் நபோை ்
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1849 1924- அப்போசச்ி நபோைக்ள் 

1850 1865- கலிநபோைன்ியோ இ ்திய நபோைக்ள் 

1850 1853 - யுமோ நபோை ்

1850 1923- யுநட வோைஸ்் 

1854 1890- தி சியக்ஸ் நபோைக்ள் 

1855 1858- யக்கிமோ நபோை ்

1860 1886- சிைிகோ ெூவோ நபோைக்ள் 

1864 1868- ஸ்பனக் நபோை ்

1865 1872- பிளோக் ெோக் நபோை ்

1866 1868- பைட் கிளவுட் நபோை ்

1872 1873- நமோடோக் நபோை ்

1876 1877- பஃப்பநலோ ெண்டைஸ்் நபோை ்

1876 1877- கிநைட் ஸியக்ஸ் நபோை,் அதோவது  

                               பிளோக் ஹில்ஸ் நபோை ் 

1876- நைோஸ்புட் நபோை ்

1876- லிட்டில் பிசெ்ோன் நபோை ்

1877- ப ஸ் பபைஸ்் நபோை ்

1878- பன்னோக் நபோை ்

1879- ஷீபீட்டை ்இ ்திய நபோை ்

1879 1880- விக்நடோைியோவின் நபோை ்

1881 1886- பகநைோனிநமோவின் நபோை ் பகநைோனிநமோரவக் 

குறிக்கிறது 

1896 - யோகி எழுசச்ி 

1915- தி ப்ல்ப் நபோை,் அல்லது நபோஸஸ் நபோை ்

பிைிட்டிஷ் பல இ ்தியத் தோக்குதல்களுக்கு 

பபோறுப்போளியோக இரு ்தது, இதன் விரளவோக 1812 இல் கிநைட் 

பிைிட்டனில் ஒரு நபோை ்அறிவிக்க அபமைிக்கோ ஒரு முக்கிய கோைணி 

ஆனது. அலோஸ்கோவும் புநளோைிடோவும் கடுரமயோன நமோதல்களின் 

கோட்சிகளோக மோறியது. அலோஸ்கோவின் ஆக்கிைமிப்புக்கு 

ைஷ்யைக்ள் எதிைப்்புத் பதைிவித்தனை.் ஸ்பபயினில் புநளோைிடோவின் 

அமைவ்ுக்குப் பின்னை,் அபமைிக்கோ மிசிசிப்பி ஆற்றின் நமற்குப் 

பகுதிரய ந ோக்கி பழங்குடியினரை அகற்றத் பதோடங்கியது. இது 

இைண்டோம் பசமிநனோல் நபோருக்கு வழிவகுத்தது (1835-1842), 

பசமினூல் இ ்தியைக்ள் மற்றும் தப்பி ஓடும் அடிரமகள் ஆகிநயோை ்

பசல்ல தயோைோக இல்ரல. 1837 ஆம் ஆண்டில் பசமிநனோல் 

தரலவைோன ஓஸ்நஸோலோரவ ரகப்பற்றியபின்னை,் நபோை ்

மூவோயிைம் பசமினோல்கரள அகற்றியது. மூன்றோம் பசமிநனோல் 

நபோை ்(1855-1858) பழங்குடியினைின் அரனத்து உறுப்பினைக்ரளயும் 

அகற்றுவதன் விரளவோக, நபோருக்குப் பின் அவைக்ளுள் சிலை ்

ரகவிடப்பட்டனை.் 1830 கள் மற்றும் 1840 ஆம் ஆண்டுகளில் 

மிசிசிப்பி ஆற்றின் பள்ளத்தோக்கிற்கு பவள்ரளயை ்
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குடிபபயை ்்ததோல், அகற்றுவதற்கோன பகோள்ரக சோதோைண 

எதிைப்்ரப ச ்தித்தது. பிளோக் ெோக் நபோை ்சோக் மற்றும் ஃபோக்ஸ் 

இ ்தியைக்ரள ப ோறுக்கியது. இப்பகுதியில் உள்ள 

பழங்குடியினைக்ள் பவள்ரளயைக்ளோல் நமற்பகோள்ளப்பட்ட 

விைிவோக்கத்திற்கு முன்னோல் அதிகோைமற்றவைக்ளோக இரு ்தனை;் 

அவைக்ள் பல நகோடர்டகள் மற்றும் இைோணுவ சோரலகள் 

கட்டியிரு ்தனை.் இருப்பினும், 1840 களில் படக்சோஸ் மற்றும் 

பதன்நமற்கு பகுதிரய வோங்குவதன் மூலம் இ ்தியைக்ள் மற்றும் 

பவள்ரளயைக்ளுக்கு இரடநய புதிய நமோதல்கள் ஏற்பட்டன.  

பசிபிக் கடலில், உள்ளூை ்மக்களுக்கு எதிைோன தோக்குதல்கள் 

கலிஃநபோைன்ியோவிற்கு புலம்பபயை ்்நதோைின் வருரகரயச ்

நசை ்்தரவயோக இரு ்தன. 1860 களின் நபோது மக்கள்பதோரகயின் 

எண்ணிக்ரக 35,000 ஆக குரற ்துவிட்டது; ந ோய், ஊட்டசச்த்து, 

மற்றும் சைணரட ்த  ிலங்களின் நசோகமோன  ிரலரமயுடன் 

நபோைிடுவது ஆகியரவ எண்ணிக்ரகயின் வீழ்சச்ிக்கு முக்கிய 

கோைணங்களோகும். 1845 ஆம் ஆண்டில் 150,000 மக்கள் இரு ்தனை.் 

ஒநைகோன் மற்றும் வோஷிங்டனில் இைோணுவம் ஒரு முக்கிய 

பங்ரகக் பகோண்டிரு ்தது; ைோக் ஆறு (1855-1856), யோகீமோ (1855-1856) 

மற்றும் ஸ்நபோகன் (1858) நபோைக்ளின் உதவியுடன் பல 

பழங்குடியினை ்ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களுக்கு மோற்றப்பட்டனை.்  

அைிநஜோனோவும்  ியூ பமக்ஸிநகோவும் 1850 களின் நபோது 

இைோணுவ நமோதல்களோல் போதிக்கப்பட்டன. பதற்கு சமபவளிகளில் 

பவள்ரளயைக்ளின் விைிவோக்கம், ஏற்றப்பட்ட வீைைக்ளோல் சவோல் 

பசய்யப்பட்டது. சியுக்ஸ், நசபயன்ஸ், அைபநெோஸ், கோமன்சஸ் 

மற்றும் கிநயோவோஸ் ஆகிநயோருக்கு எதிைோன தோக்குதல்கள், வரும் 

ஆண்டுகளில் கடுரமயோன நமோதல்களுக்கு அஸ்திவோைமோக 

அரம ்தன. உள் ோடட்ுப் நபோைக்ள், சீைத்ிருத்தங்கரள விலக்கி, 

பவள்ரளயைக்ளுக்கும் இ ்தியைக்ளுக்கும் இரடநயயோன 

நமோதல்களின் அளவு மற்றும் சக்தியின் கூடுதலோன எழுசச்ிரயக் 

கண்டது.  

கடுரமயோன அடட்ூழியங்களின் பதோடைச்ச்ி கோைணமோக, 

அரும்பபரும் பிைசச்ரனரய எதிைப்ோைத்்து இைோணுவம் பதோடை ்்து 

கோவலில் ரவக்கப்பட்டது. 1973 ல் நமோதல் தவிைப்்பு, 

பவள்ரளயைக்ளுக்கும் இ ்தியைக்ளுக்கும் இரடநயயோன முக்கிய 

நமோதல்கரள முடிவரடய பசய்தது. பதோழில்நுட்பத்தில் 

முன்நனற்றம் ஒரு குறுகிய கோலத்திற்கு சோதகமோனதோக 

 ிரூபிக்கப்பட்டது. இது உலகளோவிய ஒரு  ன்ரம அல்ல.  

இரு நூற்றோண்டுகளோக பை ்த நமோதல்களின் நபோது இரு 

தைப்பிலும் இழப்பு ஏற்படலோம். பழங்குடியினருக்குள்நளநய 
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நபோட்டியிடும் திறரமரய சுைண்டுவதற்கு பவள்ரளயைக்ள் 

முயன்றனை.் இது  

பழங்குடியினரை பவற்றி பபற பவள்ரள அைசோங்கத்திற்கு 

உதவியது. இ ்தியைக்ரள நதோற்கடிப்பதற்கோன முழு கடரமயும் 

இைோணுவத்திற்கு வழங்கப்படோவிட்டோலும். இையில்நவயின் 

விைிவோக்கம், எருரம அழிக்கப்படுதல், குடிநயற்றமல்லோத 

குடிநயற்றக்கோைைக்ளின் எண்ணிக்ரகரய அதிகைிப்பது 

நபோன்றவற்றிற்கும், அடுத்தடுத்து வரும் அைசோங்கங்களின் 

தங்களது சுத ்திைத்திற்கோன அசச்ுறுத்தரல அகற்றுவதற்கும், 

பூைவ்குடி மக்களுக்கு உதவியது. 

3.3 புனி  னரொமொனிய னபரரசர் 

புனித நைோமோனிய நபைைசை ்என்பது 'நைோமோனியைக்ளின் நபைைசை'் 

என்றும் பமோழிபபயைக்்கப்படலோம், இது புனித நைோம 

சோம்ைோஜ்யத்தின் ஆட்சியோளை ் இரு ்த கோலம் 800 / 962-1806 கி.பி. 

இ ்த பட்டம்,  ரடமுரறயில், பஜைம்னி இைோசச்ியத்தின் 

ஆட்சிக்கோன இணக்கத்நதோடு தடுத்து  ிறுத்தப்படவில்ரல. 

 கநைோலிஞ்சியன் கோலத்தின்நபோது சைவ்ோதிகோைத்திலிரு ்து 

பட்டம்  ரடமுரறக்கு வ ்தது, இளவைசைின் வோக்கோளைக்ளோல் 

நதை ்்பதடுக்கப்படட்ு அது ஒரு நதை ்்பதடுக்கப்பட்ட 

முடியோட்சிரய உருவோக்கியது. பைிசுத்த நைோம நபைைசை ்பதய்வீக 

உைிரம மூலம் ஆட்சியோளைோக கருதப்பட்டோை,் அவை ் அடிக்கடி 

நபோப்புடன் சவோல் பசய்த நபோதிலும், இது பதவியில் அமைத்்தும் 

சடங்கின் நபோது முக்கியமோக சைச்ர்சக்குைியதோகக் 

கோணப்படுகிறது. நகோட்போட்டளவில், புனித நைோமோனிய நபைைசை ்

என்பவை ் குறித்த மீதமுள்ள கத்நதோலிக்க மன்னைக்ளில் 

சமமோனவைக்ளுள் முதன்ரமயோனவைோக (ப்ரைமஸ் இண்டை ்

பநைஸ்) கருதப்பட்டோை.் ஆனோல் உண்ரமயில், ஒரு புனித நைோம 

நபைைசைின் பலம் பபைிதும் அவைது இைோணுவம் மற்றும் 

ஒப்ப ்தங்கரள  ம்பியிரு ்தது; இதில் திருமண உறவுகளில் உள்ள 

கூட்டணிகரளயும் உள்ளடக்கியது. ஆஸ்திைியோவின் திநயோபனு 

மற்றும் மைியோ பதைசோ  ரடமுரறயில் நபைைசை ் ஆட்சி 

பசயல்பட்டது, ஒநை புனித நைோமோனியப் நபைைசின் ஆட்சி.  

உங்கள் முன்னனற்ற ்ம ச ்னசொதிக்க 

1. 'இ ்திய நபோைக்ள்' அல்லது 'அபமைிக்கன் இ ்திய நபோைக்ள்' 

என்ற வோைத்்ரதயின் அைத்்தம் என்ன? 

2. இ ்திய நபோைக்ளுக்கு பின்னோல் உள்ள கோைணங்கள் என்ன? 
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 அதன் இருப்பு நபோக்கில், பட்டம் ரவத்திருப்பவை ் நைோமன் 

கத்நதோலிக்க விசுவோசத்தின் போதுகோவலைோக கருதப்பட்டோை.் 

சீைத்ிருத்தம் வரையில், நபைைசருக்கு நதைவ்ு பசய்யப்பட்டவை ்

(நதை ்்பதடுக்கப்பட்ட நபைைசை)் அைசைக்்குைிய பட்டத்ரத 

எடுத்துக்பகோள்வதற்கு முன்னை ் நபோப் அவைக்ளோல் 

முடிசூட்டப்பட்டிருக்க நவண்டும். நபோப்போல் முடிசூட்டப்பட்ட 

கரடசி புனித நைோமோனிய நபைைசை,் சோைல்ஸ் V, அவை ் 1530 இல் 

முடிசூட்டப்பட்டோை.் நதை ்்பதடுக்கப்பட்ட நபைைசை ் ஒரு நைோமன் 

கத்நதோலிக்க பதவி சீைத்ிருத்தவோதியோக இருக்க நவண்டும். 

வைலோற்றில், நதைத்ல் கல்லூைி புைோட்டஸ்டன்களோல் மிகவும் 

குறுகிய கோலத்திற்கு கடட்ுப்படுத்தப்பட்டது. இ ்த நதைத்ல்களில் 

அைசியல் ஆைவ்ம் மிக முக்கியமோனது, இதனோல் வோக்கோளைக்ள் 

அதன்படி வோக்களித்தனை.் பல ஐநைோப்பிய அைச வீடுகள் அ ்த ்த 

கோலப்பகுதியில் இ ்த பட்டத்தின் உைிரமயோளைக்ள் 

பைம்பரையோக ரவத்திரு ்தன. இ ்த பட்டத்ரத ெோப்ஸ்பைக்்கோல் 

 ீண்ட கோலம் ரவத்திரு ்தோை.் புனித நைோமோனிய நபைைசை,் 

இைண்டோம் பிைோன்சிஸ் ப ப்நபோலியன் நபோைக்ளில் ஆட்சி 

அரமப்பின் வீழ்சச்ிக்குப் பின்னை ் பட்டத்ரத கரலத்தோை.் மிக 

முக்கியமோன புனித நைோமோனிய நபைைசைக்ளில் ஒருவை ்சோைல்ஸ் V.  

 

3.4 சொரல்ஸ் V: வொழ்க்மக மற்றும் சொ மனகள் 

சோைல்ஸ் V பல பட்டங்கள் உள்ளது, அவற்றில் மிகவும் 

முக்கியமோனது ஸ்பபயினின் நபைைசை ் மற்றும் புனித நைோம 

நபைைசை ்என்ற பட்டம் ஆகும். அவை ் ம்பிக்ரக, பகோள்ரக மற்றும் 

நபோை ்உணைவ்ு பகோண்ட ஒரு மனிதை.் சோைல்்ஸ் V ஐநைோப்போரவ 

நபைைசுகளின் ஒரு  ோவலோன சகோப்தத்திற்குள் 

பகோண்டுபசன்றோை.் அவை ்பபப்ைவைி 24 அன்று 1500 இல் பிற ்தோை.் 

அவை ் மூன்று ஏகோதிபத்திய வம்சத்தினைின் வோைிசு, அதோவது 

ப தைல்ோ ்தின் வோல்யூஸ் பைக்ண்டி வம்சம், பஜைம்னியின் 

ெோப்ஸ்பைக்்ஸ் மற்றும் ஸ்பபயினின் ட்ைோஸ்டோமோைோ 

ஆகிநயோைின் வோைிசோக இரு ்தோை.் நபைைசை ் பல கத்நதோலிக்க 

ைோஜ்யங்களின் ஒரு விரளபபோருளோக இரு ்தோை,் அதன் 

விரளவோக ஒரு குற்றமற்ற கத்நதோலிக்க மன்னை ் ஆனோை.் வட 

ஐநைோப்போவில் அவைது பபரும்போலோன ந ைத்ரத பசலவழித்தோை ்

ஆயினும் அவைது ஸ்போனிஷ் போைம்பைியத்ரத புறக்கணிக்க 

இயலோது. 

 பைக்ண்டி இல்லத்தின் வோைிசோக, ப தைல்ோ ்திலும், 

பிைோன்சின் கிழக்கு எல்ரலயிலும் உள்ள பகுதிகளில் அவருக்கு 

மைபுைிரம வழங்கப்பட்டது. தனது இைண்டோவது பைம்பரை 

கோைணமோக, ஆஸ்திைியோ மற்றும் ஐநைோப்போவின் மத்திய 
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பகுதிகளிலும் கூடுதல்  ிலப்பைப்புகரளப் பபற்றோை,் நமலும் புனித 

நைோமோனிய நபைைசைோக, அவருரடய தோத்தோ, மோக்சிமிலன் I -ரய 

பவற்றிபபற அவை ்  ியமிக்கப்பட்டோை.் அவை ் நகஸ்டில் கிைீடம் 

மைபுைிரமரயயும் பபற்றோை,் அது அபமைிக்கோவிலும், 

ஆசியோவிலும் ஒரு  ம்பிக்ரகக்குைிய சோம்ைோஜ்யமோக உருவோனது, 

நமலும் அைநகோன் கிைீடம்; இது இத்தோலியின் பதற்கு வரை 

 ீட்டித்துள்ள மத்திய தரைக்கடல் நபைைரசக் பகோண்டிரு ்தது. 

நகஸ்டில் மற்றும் அைநகோனின் முதல் ஆட்சியோளைோக சோைல்ஸ் 

ஆனோை;் அவை ் ஸ்பபயினின் முதல் மன்னனோக அடிக்கடி 

அரழக்கப்படுகிறோை.் சோைல்ஸின் கீழ், ஸ்போனிஷ் கிங் 

ஐநைோப்போவுடன் புனித நைோம சோம்ைோஜ்யத்தின் பட்டத்ரதயும் 

பகோண்டு உலகளோவிய முடியோட்சி என்று கருதப்பட்டது. 

அவருரடய ஆட்சிக்கு முன் இது சோைல்ிநமன் சகோப்தத்தில் 

ஒன்பதோம் நூற்றோண்டில்  ட ்தது.  

அவைது பட்டங்கள் மற்றும் ஒரு உலகளோவிய முடியோட்சி 

 ிறுவப்பட்டதன் விரளவோக பல எதிைிகள் 

ரகயகப்படுத்தப்பட்டன. ஒரு ஆட்சியோளைோக அவைது கோலம் பல 

யுத்தங்கரளயும் நமோதல்கரளயும் கண்டது, இதில் பிைஞ்சு-

இத்தோலிய நபோைக்ள் மிக முக்கியத்துவம் வோய் ்ததோகும், 

ஐநைோப்போவிற்குள் துருக்கியின் முன்நனற்றத்ரத 

 ிறுத்துவதற்கோன நமோதல் மற்றும் புைட்டஸ்டன்ட் சீைத்ிருத்தத்தின் 

விரளவோக நஜைம்ன் இளவைசைக்ளுடனோன நபோைோட்டம். 

அவருரடய ஆட்சி பிபைஞ்சுப் நபோைக்ளோல் ஆதிக்கம் 

பசலுத்தப்பட்டது, பபரும்போலும் இத்தோலியில் நபோைோடினோைக்ள். 

நபோைக்ள் மிகப்பபைிய அளவில் கட ்து, படைச்ிநயோஸ் என 

அறியப்பட்ட முதல் ஐநைோப்பிய பதோழில்முரற இைோணுவத்ரத 

 ிறுவ வழிவகுத்தது. 

 ஓட்நடோமோன் சோம்ைோஜ்யத்துடனோன கலகம் 

ெங்நகைி மற்றும் மத்தியதரைக்கடல் பகுதிகளில் 

நபோைிடப்பட்டது. 1529 ல் வியன்னோவின் முற்றுரகயில் துருக்கி 

முன்நனற்றம்  ிறுத்தப்பட்டது மற்றும் இது ஒரு  ீண்ட 

நபோைச்ச்ூழலுக்கு வழிவகுத்தது, நமலும் ெங்நகைி மன்னனோகவும், 

ஆஸ்திைியோவின் வரளகுடோவோகவும் இரு ்த சோைல்ஸின் இரளய 

சநகோதைைோல் சண்ரடயிடப்பட்டது. மத்திய தரைக்கடலில், சில 

சோதரனகள் இரு ்தநபோதிலும், ஓட்நடோமோன் கடற்பரடயின் 

அதிகைித்த ஆதிக்கத்ரத  ிறுத்த முடியவில்ரல, நமலும் 

போைப்ைியின் கடற்பகோள்ரளயைக்ளின்  டவடிக்ரககரளத் தடுக்க 

முடியவில்ரல. சீைத்ிருத்தமும் சோைல்ஸோல் எதிைக்்கப்பட்டது, 

நமலும் அதனுடன் நஜைம்னியில் உள்ள புைோட்டஸ்டன்ட்டின் 

பிைபுக்களுடன் அவை ் சோதகமோன வரகயில் இல்ரல. இதன் 

விரளவோக அவை ்புைோட்டஸ்டன்டிஸின் முன்நனற்றத்ரத  ிறுத்த 



64 
 

முடியவில்ரல. இது 1555 ஆம் ஆண்டின் ஆகஸ்பைக்் அரமதி 

உடன்படிக்ரகக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. இதனோல் நஜைம்னி 

போகுபோடு சோை ்்த நகோணங்களில் பிைிக்கப்பட்டது.  

கிளைச்ச்ிக்கோைைக்ரளப் பற்றி சோைல்்ஸ் கவரலப் 

படவில்ரல என்றோலும், நமலும் அவைோல் மூன்று துணிசச்லோன 

கலகங்கரளக் கடட்ுப்படுத்த முடி ்தது, அரவகள் நகஸ்டில் உள்ள 

கம்யூபனநைோஸின் கலகம்,  ஃபிைிஸியோவில் உள்ள அைந்மை ்ஸ்வோட் 

ெூப் கலகம், மற்றும் 1539 இல் அவைது ஆட்சியின் நபோது 

இரண ்த பகன்ட் கலகம். இ ்த கிளைச்ச்ிகரள அடக்கிய பின்னை,் 

முக்கிய நகஸ்டிலியன் மற்றும் பைக்ுண்டியன் பிைநதசங்கள் 

சோைல்ஸ் ஆட்சிக்கு வ ்த சமயத்தில் பதோடை ்்து விசுவோசமோக 

இரு ்தன.  

ஸ்போனிஷ் ஆட்சிப்பிைநதசங்கள் சோைல்ஸுக்கு அதிகோைம் 

மற்றும் பசல்வத்தின் முக்கிய ஆதோைமோக இரு ்தது. அவைது ஆட்சி 

முழுவதும் இரவ அத்தியோவசிய இரு ்தன. அபமைிக்கோவில், 

சோைல்்ஸ் அஸ்படக் மற்றும் இன்கோ ைோஜ்யங்களின் நகஸ்டிலியன் 

வீைைக்ள் மூலம் பவற்றிக்கு ஒப்புதல் அளித்தோை.் நகஸ்டிலியின் 

கடட்ுப்போடு பதற்கு மற்றும் மத்திய அபமைிக்கோவின் பபரும்பகுதி 

முழுவதும் பைவி இரு ்தன. பிைநதசத்தின் பதோடைச்ச்ியோன 

விைிவோக்கம் மற்றும் பதன் அபமைிக்கோவில் இரு ்து நகஸ்டில்க்கு 

வரும் பவள்ளி ஊற்றுகள் ஸ்பபயினில்  ீண்டகோல தோக்கத்ரத 

ஏற்படுத்தியது. 

இளம் வயது 56 இல் அவை ் பதவிரய ரகவிட்டோை.் 

அப்நபோழுதும் அவருரடய ஆட்சி அவரை நசோைவ்ரடயச ்பசய்தது, 

அவை ் ஒரு மடோலயத்தில் சமோதோனத்ரதக் கண்டுபிடிக்க 

நவண்டும் என்ற அளவிற்கு, அவை ்இளம் வயது 58ம் இல் இற ்தோை,் 

அவை ் மடத்தில் அவைது கரடசி இைண்டு ஆண்டுகள் கழித்தோை.் 

அவைது இறப்புக்கு பிறகு அவைது இரளய சநகோதைை ்

பபைட்ினோண்ட், ஆஸ்திைியோவின் ஆைச்ட்ியூக் புனித நைோமோனிய 

நபைைசைோக ஏற்றுக்பகோண்டோை ் மற்றும் அவருரடய மகன் 

இைண்டோம் பிலிப் ஸ்பபயின் நபைைசுடன் ப தைல்ோ ்திலும், 

இத்தோலியிலும் உள்ள பசோத்துக்கரளயும் நசைத்்து எடுத்துக் 

பகோண்டோை.் சோைல்ஸ் V பபரும்போலும் வைலோறு முழுவதும் மிகவும் 

பசல்வோக்குமிக்க  பைக்ளில் ஒருவைோக கருதப்படுகிறோை.் 

புனி  னரொமொனிய னபரரசர் 

சோைல்ஸ் V மிக சக்திவோய் ்த உலகளோவிய நபைைசின் 

ஆட்சியோளைோகக் கருதப்படுகிறோை,் நமலும் அவை ்பல ஐநைோப்பிய 

பிைநதசங்கரளக் கடட்ுப்போட்டில் ரவத்திரு ்தோை.் அவைது 

கடட்ுப்போட்டின் பை ்த தன்ரமயோல், அவை ் ஒரு கலரவயோன 
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ஐநைோப்பிய நபைைரச முன்னறிவிக்க முடி ்தது. 1519 இல் சோைல்ஸ் 

புனித நைோமோனிய நபைைசைோக பதவியில் இரு ்தநபோது, அவைது 

தோத்தோ மோக்சிமிலனின் மைணத்திற்குப் பின்னை,் அவை ்

நஜைம்னியின் மன்னைோக ஆனோை.் 

முன்பு கூறியதுநபோல், சோைல்ிநமனின் ஆட்சியின் நபோது 

இ ்த பட்டம் வ ்தது, கத்நதோலிக்க அைசைக்ளிரடநய கத்நதோலிக்க 

விசுவோசம் மற்றும் உசச்கட்டத்தின் உண்ரமயோன 

போதுகோப்போளைோக இ ்தப் பட்டத்தின் உைிரமயோளை ் ஆனோை.் 

பகோள்ரகயளவில், புனித நைோமோனிய நபைைசை ் நபோப் உடன் 

சமமோக கருதப்பட்டோை.் 1519 இல் புனித நைோமோனிய நபைைசைோக 

சோைல்ஸ் V நதை ்்பதடுக்கப்பட்டோை,் அவைது பதவியோல், நமற்கு 

ஐநைோப்போவின் பபரும்பகுதிரய தனது கடட்ுப்போட்டிற்குள் 

ரவத்திரு ்தோை.் 

 அவைது ஆட்சியின் நபோது சோைல்ஸின் முக்கிய ந ோக்கம் 

அவருரடய குடும்பத்தின் வம்சோவளிரய  ிரல ோட்டவதும் 

கத்நதோலிக்க திருசச்ரபக்கு போதுகோப்பளிப்பதுமோக இரு ்தது. 

 அவைது எளிரமயோன ந ோக்கங்கள் மூன்று தரடகரள 

எதிைத்்து சவோல் விடுத்தன: பிைோன்சின் பிைோன்சிஸ் I இன் 

பிடிவோதமோன பவறுப்பு வடிவத்தில் முதல் தரட ஏற்பட்டது, 1515- 

1547 க்கு இரடயில், நடன்யூப் பள்ளத்தோக்கு மற்றும் மத்தியதரைக் 

கடற்பகுதி ந ோக்கி விைிவுபடுத்தப்பட்டது இைண்டோவது தரட 

மற்றும் கரடசியோக இரு ்தது நஜைம்னியில் பதோடைச்ச்ியோன 

ப ருக்கடியின் கோைணமோக ஏற்பட்டது, இது மதத்துடன் 

பதோடைப்ுரடயது. சீைத்ிருத்தம் மோைட்ின் லூதைோல் 

ஆைம்பிக்கப்படட்ு, சுத ்தை இரறயோண்ரமயின் விைிவோக்கம் 

வரை  ீட்டிக்கப்பட்டது. இதன் விரளவோக சோைல்ஸ் ஆட்சியின் 

பபரும்போன்ரமப் பகுதிகள் நபோைக்ளில் பசலவிடப்பட்டன.  

பிைோன்சிஸ் I க்கு எதிைோன அவைது இறுதி பவற்றிகளில் 

ஒன்ரற சோைல்ஸ்சோல் அரடய முடி ்தது, இத்தோலியில் அவைது 

பட்டங்கள் எப்நபோதும் சைச்ர்சக்குைியதோய் இரு ்ததோல், 

ப தைல்ோ ்தில் அவைது எதிைிகரள பவன்றோை.் பிைோன்சுடனோன ஏழு 

ஆண்டுகோல யுத்தத்தில், ந பிள்ஸ், சிசிலி, மிலோலோ ஆகிய 

இடங்களில் சோைல்்ஸ் தனது பட்டங்கரள  ிறுவ முடி ்தது. 

பிைோன்நசோடு இ ்த நபோைக்ள்  ிதிகரள வீணோக்கியது மற்றும்  

அவருக்கு முக்கியத்துவம் வோய் ்த அவைது மற்ற 

ந ோக்கங்களிடமிரு ்து அவரைத் திரச திருப்பியது. 

துருக்கியைக்ளுக்கு எதிைோன நபோைில் அவைோல் கவனம் பசலுத்த 

முடியவில்ரல. நடன்யூப் பள்ளத்தோக்கில் ஒட்நடோமோன் நபைைசின் 

விைிவோக்கம் 1529 வோக்கில் வியன்னோவின் எல்ரலப்பகுதிகளுக்கு 
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முஸ்லீம் பரடகள் கிரடத்தது. மத்தியதரைக் கடற்பகுதியில், வட 

ஆபிைிக்கோவின் துரறமுகங்களிலிரு ்து முஸ்லீம் கப்பல் 

கடற்பரட கப்பல்கள் ஸ்போனிஷ் மற்றும் சோைல்ஸின் இத்தோலிய 

இைோசச்ியங்களின் மீது பரடபயடுத்தன, இ ்த பரடபயடுப்புகள் 

பை ்த அழிவுகரளயும் துயைங்கரளயும் ஏற்படுத்தியது. 

 சண்ரட நபோடுவது சோைல்ரஸக் கவை ்்தது; ஆனோல் 

முஸ்லீம்களின் அசச்ுறுத்தரல அவை ்ஓைளவு கடட்ுப்படுத்த முடியும் 

மற்றும் அவைக்ள் தங்களது தளவோடங்கரள முற்றிலும் தீை ்்து 

விட்டத்தோல், அவைக்ள் வியன்னோவில் இரு ்து திரும்பினை,் 1535-ல் 

பமடிடப்டைிடியிலுள்ள துனிசிய மக்கரள அவை ் ரகப்பற்ற 

முடி ்தது, இருப்பினும் 1541-ல் அல்கியைர்ஸ ரகப்பற்ற 

முடியவில்ரல. 

 நஜைம்னியில் பிைசச்ரன எளிதில் தீைக்்கப்படவில்ரல மற்றும் 

கத்நதோலிக்ரக அைப்்பணித்ததோல், சோைல்ஸ் நபைைசை ் என்ற 

முரறயில் சைவ்ோதிகோைத்ரத பைப்புவதற்கும் சோம்ைோஜ்யத்தில் 

 ிறுவனத்ரதத் தூண்டுவதற்கு உதவும் ஒரு மூநலோபோயத்ரத 

வளைப்்பதற்கும் சவோல் விடுத்தோை ்என்று கருதப்பட்டது. 1521 ஆம் 

ஆண்டில் டயட் ஆஃப் வோைம்்ஸ் –ல் மோைட்ின் லூதைின் அவைது 

மறுப்பு, எ ்த விதத்திலும் பயனளிக்கவில்ரல. 1530 ஆம் ஆண்டில் 

ஆக்ஸ்போஸ்பைக்்கிலும் 1540 ஆம் ஆண்டில் பைபஜன்ஸ்பபைக்்கிலும் 

அவை ் மத சம்ப ்தப்பட்ட பிைசச்ிரனகளுக்கு இைோஜத ்திை 

தீைவ்ுகரள அரடய முயன்றோை,் ஆனோல் இைண்டு முரறயும் 

நதோல்வியுற்றோை.் அவை ் 1546-1547 இல் ப்ைோஸ்படஸ்டன்ட் 

ஸ்மோகல்கோல்டி லீக்ரக நதோற்கடித்தோை,் இருப்பினும் 1552 இல் 

பிைஞ்சு அவைக்ள் மீண்டும் புதுப்பிக்க உதவியது. 1555 ஆம் 

ஆண்டில், சோைல்்ஸ், ஆகஸ்ஸ்பைக்் மத சமோதோனத்ரத ஒப்புக் 

பகோண்டோை,் பஜைம்ன் இளவைசைக்ளின் உைிரமகரள 

 ிைண்யிப்பதற்கோன உைிரமரய அங்கீகைித்து, நபைைசு அதன் 

அசல் வடிவத்தில், இளவைசைக்ளோல் கடட்ுப்படுத்தப்படும் ஒரு 

இலவச கூட்டரமப்பு. 

 இ ்த நபோைோட்டங்களின் பின்னணியில் பபரும்போலும் 

சோைல்ஸ் V இன் பைம்பரை வடிவரமக்கப்பட்டது. ஆட்சி 

முன்நனறியது நபோலநவ, ஸ்பபயினின் இைோணுவத்தினருடன் 

ஸ்போனிய மைபுைிரம மற்றும் அவைது இைோணுவ அரமப்பின் 

ரமயப்பகுதியிலிரு ்து தனது பசல்வத்ரத நமலும் சோை ்்து 

பகோள்ள ஆைம்பித்தோை.் ஸ்பபயினிலும் ப தைல்ோ ்திலும் வைிகரள 

அதிகைிப்பதற்கு உயரும் பசலவுகள் அவரை கட்டோயப்படுத்தியது, 

மற்றும் கூடுதலோக அவை ்உலக பணச ்ச ்ரதகளில் இரு ்து பபரும் 

பதோரக கடன் வோங்க நவண்டியிரு ்தது. இ ்த கடன் நமோசமோன 

விரளவுகரள ஏற்படுத்தியது, மற்றும் அவருரடய வோைிசுகளோலும் 
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எதிைப்கோள்ளப்பட்டது. அவருரடய நபைைசின் ஒவ்பவோரு 

பகுதியிலும்  ிைவ்ோகத்ரத நமம்படுத்துவதற்கோக சோைல்ஸ் தீவிை 

முயற்சிகள் பசய்திரு ்தோலும். அவை ்ஸ்பபயினில் அைசோங்கத்தின் 

நமம்பட்ட ஒருங்கிரண ்த அரமப்புமுரறரய  ிறுவியநதோடு, 

அதன் விரளவுகள் பதிபனட்டோம் நூற்றோண்டின் பிற்பகுதியில் 

உணை ்்தோை.் அபமைிக்கோவில், அவை ் இ ்தியைக்ளுக்கு 

ஸ்பபயினின் முன்னணி ஆதைவோளரை ஆதைித்தோை,் பைந்டோநலோம் 

டி லோஸ் கோஸஸ், மற்றும் உள்ளூை ்மக்கரள கோலனியவோதிகளோல் 

சுைண்டிக்பகோள்ளப்படுவரத போதுகோப்போகக் கோப்போற்ற 

முயன்றனை.் ந பிள்ஸ் மற்றும் சிசிலி ஆகியவற்றில் அவைது விநசட 

அதிகோைிகள் உள்ளூை ் போதிப்புக்குள்ளோனவற்ரற 

புறக்கணிப்புடன் ஒழுங்குபடுத்தவும் முயன்றனை.் சோைல்ஸ் 

வடக்கின் பல இளவைசைக்ரளயும்  கைங்கரளயும் தனிப்பட்ட 

முரறயில் ஒரு அரமப்ரப உருவோக்கி  ிைவ்கித்து வருபவை,் 

எதிைக்ோலத்திற்கோன பகுதியிலுள்ள  ியோயமோன சமோதோனத்ரத 

உறுதிப்படுத்துகிறோை.் அரனத்து இடங்களிலும், அவை ் பதிவுகள் 

பைோமைிப்பு அதிகைிக்க முயன்றோை ் மற்றும் ஒரு 

ஒழுங்கரமக்கப்பட்ட அரமப்புமுரறகரள அரமத்தோை.் 

 ப தைல்ோ ்தில் அவைது ஆட்சியின் தோக்கம் மதிப்பீடு பசய்ய 

எளிதோனது அல்ல ஏபனனில் அவைது ச ்ததிக்கு கீழ் கிளைச்ச்ி 

பதிநனழு மோகோணங்கள் பதோடங்கியுள்ளன. அவருரடய ஆட்சிக் 

கோலத்தில் ஃபிைீஷியோ, உடப்ைக்ட், பகல்டைந்லண்ட், மற்றும் சில 

சிறிய நதோட்டங்கள் அவருரடய பழங்கோல மைபுக்கு 

நசைக்்கப்பட்டது. அவைது  ிதி நகோைிக்ரககள், கருத்தியல் ைீதியோக, 

மோகோண அைசோங்கத்ரத உறுதிப்படுத்த உதவியது, நமலும் இது 

பின் பதோடைச்ச்ியோன கிளைச்ச்ியில் டசச்ு பவற்றிக்கு உதவியது. 

புதிய சுங்க வைிகளில் முக்கியமோக  ிைம்ோணிக்கப்பட்ட கடன் 

பதோரகரய சிக்கலோன மோகோணங்கள் வடிவரமத்தன; எனினும் 

இ ்த வைிகள் பை ்த மநனோபோவத்ரதத் தூண்டின. பதில் 

சமோதோனமோக இரு ்தநபோதிலும் மதக் பகோள்ரககளுக்கு 

எதிைோகவும் இரு ்தது. மற்றவற்றுடன் நசை ்்து, புைோட்டஸ்டன்ஸின் 

மைண  தண்டரனரய அவசியமோகக் பகோண்ட சட்டங்கள் அல்லது 

அறிவிப்புகரள பிைசச்ோைம் பசய்வதற்கு அவரை முழுரமயோக 

தூக்கிரவக்க நவண்டும் என்பது அவைது உறுதிப்போடு. அவைது 

மைணத்திற்கு பின்னரும் கூட, மதங்களுக்கு எதிைோன பகோள்ரக 

கடட்ுப்படுத்தப்பட்டது மற்றும் முடியோட்சி ப தைல்ோ ்தில் உள்ள 

பசல்வ ்தைக்ளின் ஆதைரவ தக்க ரவத்துக் பகோண்டது, 

அவைக்ளின் உைிரமகள் எப்பபோழுதும் நபைைசை ் மூலம் 

போதுகோக்கப்பட்டன. ஃபிலிப் II, எஞ்சியுள்ள  ல்லிணக்க 

பகோள்ரககரள உதவியுடன் பபோறுப்நபற்றோை;் இது நபோலநவ 

உயைக்ுடிமக்கள் மற்றும்  கைங்களின்  லன்கரள ந ோக்கி ஒரு 
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அசச்ுறுத்தலோக இது நதோன்றியது. சுத ்திைத்திற்கு அடுத்தபடியோக 

எண்பது ஆண்டுகளுக்கு (1568-1648) பதோடை ்்து நபோை ்

பதோடங்கியது, இதன் விரளவோக டசச்ு குடியைசு  ிறுவப்பட்டது. 

1585 இல், ஸ்பபயினின் பதற்கு மோகோணங்களில் பத்து 

மோகோணங்கரள மீடக் முடி ்தது. 

 நபைைசைின் உடல் ிரல 1550 இல் நமோசமரட ்தது; அவை ்

அடிக்கடி மனசந்சோைவ்ோல் போதிக்கப்பட்டோை.் இதன் விரளவோக, 

1531 ஆம் ஆண்டில் ஓய்வு பபறவும் நைோமைக்ளின் அைசைோக தனது 

இரளய சநகோதைை ் பபைட்ினோண்டிற்கு தனது பதவிரய 

ஒப்பரடக்கவும் முடிவுபசய்தோை,் ஏபனனில் அவை ்தனது ஆட்சியின் 

நபோது பஜைம்னியில் விவகோைங்கரள  ிைவ்கிக்கும் கருவியோக 

இரு ்தோை.் தன்னுரடய மகன் பிலிப்புக்கு ஸ்பபயின் மற்றும் 

இத்தோலிய பசோத்துக்கரள அவை ்ஒப்பரடத்தோை.் இ ்த ந ைத்தில் 

அவை ் தனது மகனிடம் விடும் திட்டத்தின் கோைணமோக 

நபைைசிலிரு ்து ப தைல்ோ ்து பிைிக்கப்பட்டிரு ்தது. பபைட்ினோண்ட் 

பதோடை ்்து நபைைசைோக இரு ்தநபோதிலும், இ ்த முடிவு 

குடும்பத்தில் சண்ரடக்கு வழிவகுத்தது, இறுதியோக பிலிப் 

ஸ்பபயிரனயும் ப தைல்ோ ்ரதயும் வழங்கினோை.் நமலும் பிலிப் 

சக்கைவைத்்தியோக நதை ்்பதடுக்கப்பட மோட்டோை ்என்பது பதளிவோக 

இரு ்தது.  

சோைல்ஸ் பைம்பரையின் இ ்த பிைிவு ஸ்பபயினின்  ிதி மீது 

தீவிை தோக்கத்ரத ஏற்படுத்தியது, அதன் விரளவோக டசச்ு குடியைசு 

 ிறுவப்பட்டது. பபைட்ினோண்ட் மற்றும் அவைது வோைிசுகள் கிழக்கு 

ஐநைோப்போவில் ெோப்ஸ்பைக்்கின் நபைைரச உருவோக்கும் 

முயற்சியில் மிகப்பபைிய தீைம்ோனங்கரள அைப்்பணித்தனை,் இது 

1918 வரை பதோடை ்்தது. ெபஸ்நபைக்்ஸ் அவைக்ளின் பைம்பரைப் 

போதுகோத்து  ீட்டிக்கச ் பசய்தோை,் மறுபுறம் சோைல்ஸ் நபைைரச 

மோற்றியரமப்பதற்கும், புநைோட்டஸ்டன்டிசத்ரத மிக நவகமோக 

பைப்பதற்கும் தடுக்க முயன்றோை.் அவைது நதோல்விக்கு முக்கிய 

கோைணம் வளங்கள் இல்லோதது, அவை ் தனது இலக்ரக 

அரடவதற்கு அவைது ஸ்போனிஷ் பைம்பரை முழுரமயோக 

 ம்பியதோல், அவைக்ள் விரைவில் மறுபடியும் பூைத்்தி பசய்ய 

பதோடங்கினை.் 

 

உங்கள் முன்னனற்ற ்ம ச ்னசொதிக்க 

3. 'புனித நைோம நபைைசை'் என்ற தரலப்பு எவ்வோறு உருவோனது? 

4. நபோப் அவைக்ளோல் முடிசூட்டப்பட்ட கரடசி புனித 

நைோமோனிய நபைைசை ்யோை?் 
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3.5 உங்கள் முன்னனற்ற ்ம  னசொதிக்க வினொக்களுக்கொன 

விமடகள் 

1. இ ்திய நபோைக்ள் அல்லது அபமைிக்க இ ்திய நபோைக்ள் 

என்பது அைசோங்கங்கள் மற்றும் ஐநைோப்போவின் கோலனி 

ஆதிக்கைக்ளுக்கு பின்னை ் அைசோங்கம் மற்றும் 

அபமைிக்கோவில் குடிநயறியவைக்ளோல் ஏைோளமோன 

அபமைிக்க இ ்திய பழங்குடியினருடன் அைசோங்கங்களோல் 

சண்ரடயிடப்பட்ட பல ஆயுதப் நபோைக்ளுக்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் ஒருங்கிரண ்த கோலமோகும். 

2. இரவ கலோசச்ோை நவறுபோடுகள்,  ிலங்களுக்கு எதிைோன 

நமோதல்கள் மற்றும் இரு தைப்பினைோல்  டத்தப்பட்ட பல 

சட்டவிநைோத  டவடிக்ரககளோலும் ஏற்பட்ட நமோதல்கள் என 

பல கோைணங்கள் இரு ்தன. 

3. 'புனித நைோமோனிய நபைைசை'் என்ற தரலப்பில் 

கநைோலிங்கியன் கோலத்தில் ஏற்கனநவ இரு ்த 

சைவ்ோதிகோைத்தில் இரு ்து நதோன்றியது, இளவைசைின் 

வோக்கோளைக்ளோல் நதை ்்பதடுக்கப்பட்ட ஒரு முடியோட்சியில் 

இது வளை ்்தது. புனித நைோமோனிய நபைைசை ் பதய்வீக 

உைிரம மூலம் ஆட்சியோளைோகக் கருதப்பட்டோை,் 

நபோப்பரன அவை ்அடிக்கடி சவோல் பசய்த நபோதிலும், இது 

முதலீட்டின் நபோது சைச்ர்சக்குைியதோகத் பதைிகிறது. 

4. சோைல்ஸ் V கரடசி புனித நைோம நபைைசை ் நபோப் 

ஆண்டவைோல் நதை ்்பதடுக்கப்பட்டோை ் அவை ் 1530 இல் 

முடிசூட்டப்பட்டோை.் 

3.6  சுருக்கம் 

● இ ்திய நபோைக்ள் அல்லது அபமைிக்க இ ்திய நபோைக்ள் 

என்பது அைசோங்கங்கள் மற்றும் ஐநைோப்போவின் கோலனி 

ஆதிக்கைக்ளுக்கு பின்னை ் அைசோங்கம் மற்றும் 

அபமைிக்கோவில் குடிநயறியவைக்ளோல் ஏைோளமோன 

அபமைிக்க இ ்திய பழங்குடியினருடன் அைசோங்கங்களோல் 

சண்ரடயிடப்பட்ட பல ஆயுதப் நபோைக்ளுக்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் ஒருங்கிரண ்த கோலமோகும். 

● பிைோன்ஸ், ஸ்பபயின் மற்றும் இங்கிலோ ்திற்கும் இரடநய 

உள்ள பரககளுக்கு இ ்தியைக்ள் முக்கிய கோைணங்களில் 

ஒன்றோக இரு ்தனை.் பதிபனட்டோம் நூற்றோண்டில் இ ்த 

நபோைக்ள் நபைைசு கட்டிடத்திற்கோக மடட்ுநம 

நபோைோடப்படவில்ரல. 

● அபமைிக்க பூைவ்ீக இ ்தியைக்ள் மற்றும் அபமைிக்க 

குதிரைப்பரடகளின் பல்நவறு 



70 
 

பழங்குடியினைக்ளுக்கிரடயில் சண்ரடகள் மற்றும் நமோதல்கள். 

பல நபோைக்ளில் இரு ்தன. 

● 1688 ஆம் ஆண்டு பிபைஞ்சு மற்றும் இ ்தியப் நபோை ்பவடித்து 

1763 வரை  ீடித்தது. இ ்த நபோைக்ள் கிநைட் பிைிட்டனுக்கும் 

பிைோன்சுக்கும் இரடநய  ட ்தன; புதிய உலகின்  ிலங்கள் 

கோைணமோக இருவரும் நமோதலில் இரு ்தனை.் 

● பிைிட்டிஷ் பல இ ்தியத் தோக்குதல்களுக்கு பபோறுப்போளியோக 

இரு ்தது, இதன் விரளவோக 1812 இல் கிநைட் பிைிட்டனில் ஒரு நபோை ்

அறிவிக்க அபமைிக்கோவிற்கு இது ஒரு முக்கிய கோைணியோக ஆனது. 

● பசிபிக் கடலில், உள்ளூை ்மக்களுக்கு எதிைோன தோக்குதல்கள் 

கலிஃநபோைன்ியோவிற்கு குடிநயறியவைக்ளின் வருரகரயச ்

நசை ்்தரவயோக இரு ்தது. 

● இைோணுவம் பவளிப்பரடயோக நபோைோடுவதோல், அைிநசோனோ 

மற்றும்  ியூ பமக்ஸிநகோ 1850 களின் நபோது சோதோைண 

நமோதல்களோல் போதிக்கப்பட்டன. 

● புனித நைோமோனிய நபைைசை ்'நைோமோனியைக்ளின் நபைைசை'் என  

பமோழிபபயைக்்கப்படலோம், இ ்த புனித நைோம நபைைசை ்

ஆட்சியோளைோக இரு ்த கோலம் 800 / 962-1806 கி.மு. 

● தரலப்பு,  ரடமுரறயில், பஜைம்னி இைோசச்ியத்தின் 

ஆட்சிக்கோன இணக்கத்நதோடு தடுத்து  ிறுத்தப்படவில்ரல. 

● கநைோலீயன் கோலத்தின்நபோது ஏற்கநனநவ இரு ்த 

சைவ்ோதிகோைத்திலிரு ்து தரலப்பு உருவோனது, இளவைசியின் 

வோக்கோளைக்ளோல் நதை ்்பதடுக்கப்படும் ஒரு முடியோட்சியில் அது 

வளை ்்தது. 

● சோைல்ஸ் V பல தரலப்புகளில்  ரடபபற்றது, இவைக்ளில் 

மிகவும் பிைபலமோனவைக்ள் ஸ்போனிஷ் நபைைசை ் மற்றும் புனித 

நைோமோனிய நபைைசை.் 

● அவை ்குற்றத்தீைப்்பு, பகோள்ரக, மற்றும் நமோதல் ஒரு மனிதன். 

சோைல்்ஸ் V ஐநைோப்போரவ நபைைசுகளின் ஒரு  ோவலோன 

சகோப்தத்திற்குள் பகோண்டுபசன்றோை.் அவை ் 1500 ஆம் ஆண்டு 

பிப்ைவைி 24 இல் பிற ்தோை.் 

● கிளைச்ச்ிகரளப் பற்றி பபோதுவோக சோைல்ஸ் 

கவரலப்படவில்ரல என்றோலும், இன்னும் அவை ்மூன்று துணிசச்ல் 

மிக்க கிளைச்ச்ிகரள கடட்ுப்படுத்த முடி ்தது, இரவ கோஸ்டிலில் 

உள்ள கம்யூபனநைோஸின் கிளைச்ச்ி, ஃபிைிசியோவில் உள்ள அறுநமை ்

சுவோைட்ி ெூப் கிளைச்ச்ி மற்றும் அவைது ஆட்சியின் நபோது 1539 இல் 

பகன்ட் புைட்சி. 

● ஸ்போனிஷ் ஆட்சிப்பிைநதசங்களில் சோைல்ஸுக்கு அதிகோைம் 

மற்றும் பசல்வம் முக்கிய ஆதோைமோக இரு ்தது. அவைது ஆட்சியின் 

நபோது இரவ முழுவதும் அவசியம். 

● 56 வயதில் அவை ் பதவி  ீக்கம் பசய்யப்பட்டோை.் 

அப்படியிரு ்தும் கூட அவைது ஆட்சி அவரை நசோைவ்ரடயச ்
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பசய்தது அவரை ஒரு மடோலயத்தில் சமோதோனத்ரதக் 

கண்டுபிடிக்க நவண்டியிரு ்தது, 58 வயதில் அவை ்

இறப்பதற்கு முன்பு அவை ் மடோலயத்தில் கட ்த இரு 

ஆண்டுகள் கழித்தோை.் 

● சோைல்ஸ் V மிக சக்திவோய் ்த உலகளோவிய நபைைசின் 

ஆட்சியோளைோகக் கருதப்படுகிறோை,் நமலும் பல ஐநைோப்பிய 

பிைநதசங்களில் அவை ் கடட்ுப்போடர்டக் 

பகோண்டிருக்கிறோை.் 

● பிைோன்சிஸ் I க்கு எதிைோன அவைது இறுதி பவற்றிகளில் 

ஒருவைோன சோைல்ஸ் இத்தோலியில் அவைது தரலப்புகள் 

எப்நபோதும் சைச்ர்சக்குைியதோய் இரு ்ததோல், 

ப தைல்ோ ்தில் அவைது எதிைிகரள பவன்றோை.் 

● சோைல்ஸ் போைம்பைியத்தின் இ ்த பிைிவினை ் ஸ்பபயினின் 

 ிதிகளில் தீவிை தோக்கத்ரத ஏற்படுத்தியது மற்றும் இதன் 

விரளவோக டசச்ு குடியைசு  ிறுவப்பட்டது. 

3.7 முக்கிய வொர ்்ம  

● பழங்குடியினர் : சமூக, பபோருளோதோை, மத அல்லது இைத்த 

உறவுகளோல் இரணக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் அல்லது 

சமூகங்கள், ஒரு பபோதுவோன கலோசச்ோைம் மற்றும் 

கிரளபமோழி, பபோதுவோக அங்கீகோைம் பபற்ற தரலவை ்

பகோண்ட போைம்பைிய சமுதோயத்தில் உள்ள ஒரு சமூகப் 

பிைிவு என்பது பழங்குடி ஆகும். 

● பூரவ்ீகம் : பூைவ்ிகம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் பிற ்த 

ஒரு  பை ் அல்லது பிறப்பு ஒரு இடத்தில் பதோடைப்ுரடய, 

அங்நக அவை ்குடியிருப்பநைோ இல்ரலநயோ. 

● புனி  னரொமொனிய னபரரசர் : புனித நைோமோனிய நபைைசை ்

'நைோமோனியைக்ளின் நபைைசை'் என 

பமோழிபபயைக்்கப்படலோம், இ ்த புனித நைோம நபைைசை ்

ஆட்சியோளைோக இரு ்த கோலம் 800 / 962-1806 கி.மு. தரலப்பு, 

 ரடமுரறயில், பஜைம்னி இைோசச்ியத்தின் ஆட்சிக்கோன 

இணக்கத்நதோடு தடுத்து  ிறுத்தப்படவில்ரல. 

● துற ் ல் : துறத்தல் என்பது அதிகோைப்பூைவ்மோக 

ரகவிடப்பட்ட முடியோட்சி அதிகோைத்தின் பசயல் ஆகும். 

3.8 சுய மதிப்பீட்டு வினொக்களும் பயிற்சிகளும் 

சிறு-வினொ விமடகள் 

1. பிைோன்ஸ், ஸ்பபயின் மற்றும் இங்கிலோ ்து இரடநய 

பரககளுக்கு முக்கிய கோைணங்களில் ஒன்றோன அபமைிக்க 

பழங்குடியினை ்ஏன் இரு ்தோைக்ள்? 
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2. அபமைிக்க குதிரைப்பரடக்கு எதிைோக இ ்திய நபோைக்ள் 

மற்றும் யுத்தங்கள் பற்றி ஒரு சிறிய குறிப்ரப எழுதுங்கள். 

3. கிநைட் பிைிட்டன் மற்றும் பிைோன்ஸ் இரடநயயோன நமோதல்கள் 

என்ன? 

4. சோைல்ஸ் V இன் அதிகோைம் மற்றும் பசல்வத்தின் முக்கிய 

ஆதோைம் என்ன? 

த டு-வினொ விமடகள் 

1. இ ்திய நபோைக்ள் மற்றும் நமோதல்களின் கோலவைிரச பற்றி 

விவோதிக்கவும். 

2. பிைிட்டிஷ் பல இ ்தியைக்ளுக்கோன பபோறுப்ரப ஏன் 

விளக்கியது, 1812 ஆம் ஆண்டில் கிநைட் பிைிட்டனில் ஒரு நபோரை 

அறிவிக்க அபமைிக்கோவிற்கு இது ஒரு முக்கிய கோைணியோக 

மோறியது. 

3. 'புனித நைோமோனிய நபைைசை'் என்ற தரலப்பில் ஒரு 

கடட்ுரைரய எழுதுங்கள். 

4. புனித நைோமோனிய நபைைசை ் சோைல்ஸ் V இன் வோழ்க்ரகரய 

விமைச்ன ைீதியோக ஆய்வு பசய்கிறோை.் 

5. சோைல்ஸ் V பல்நவறு சோதரனகரளப் பற்றி விவோதிக்கவும்.  
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பகுதி –II புனி  னரொமொனியப் னபரரசரக்ள் மற்றும் 

சீர்திரு ் ங்கள் 

அலகு 4 தெர்மொனிய ்தில் சீர்திரு ் ம் 

அரமப்பு 

4.0 அறிமுகம் 

4.1 ந ோக்கங்கள் 

4.2 பஜைம்ோனியத்தில் சீைத்ிருத்தம்: ஒரு கண்நணோட்டம் 

4.3 பிற  ோடுகள் 

4.4 சுயமுன்நனற்றச ் நசோதரன வினோக்களுக்கோன 

விரடகள் 

4.5 சுருக்கம் 

4.6 முக்கிய வோைத்்ரதகள் 

4.7 சுய மதிப்பீடு வினோக்கள் மற்றும் பயிற்சிகள் 

4.8 நமலும் வோசிக்க 

4.0 அறிமுகம் 

முதலோளித்துவ  ோடுகள்தோன் முதலில் கத்நதோலிக்க 

திருசச்ரபயிலிரு ்து விலகிச ் பசன்றனை.் அவைக்ள் 

ஆட்சியோளைக்ளின் கடட்ுப்போடட்ுக்குள் தங்கள் நதவோலயங்கரள 

ரவத்தனை ் அதன் மூலம்  ீண்ட கோலமோக அனுபவித்த வ ்த 

நமலோதிக்கத்ரத நதவோலயம் இழ ்துவிட்டது. நமலும், எழுசச்ி 

பபற்ற  டுத்தை வைக்்கத்தின்  லன்களுக்கோக பணியோற்றும் 

விதத்தில் அவைக்ள் மத பசோற்பபோழிரவ மோற்றியரமத்தனை.் 

இ ்த அலகில், பஜைம்னி மற்றும் மற்ற  ோடுகளின் சீைத்ிருத்த 

கருத்ரத பற்றி  ீங்கள் படிப்பிற்கள். சீைத்ிருத்தம் முதன்ரமயோக 

கிறித்தவ சமயத்தில் ஒரு பிைிவு அது மோைட்்டின் லூதைின் 

கருத்துக்கரளக் பகோண்டு உருவோனரவ ஆகும். 

4.1 ன ொக்கங்கள் 

இ ்த அலகு படித்த பிறகு,  ீங்கள் பின்வருவனவற்ரற பசய்ய 

முடியும்: 

● சீைத்ிருத்தத்தின் பல்நவறு கோைணிகரள பட்டியலிடுங்கள் 

● நதவோலயத்தில் ஊழல் எவ்வோறு சீைத்ிருத்தத்தின் 

கோைணமோக ஆனது என்பரத விளக்குங்கள் 

● பல்நவறு முக்கிய எதிைப்்போளைக்ரளக் 

கல ்துரையோடுங்கள் 
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● பஜைம்னி மற்றும் மற்ற  ோடுகளில் சீைத்ிருத்தத்தின் பங்கு 

பற்றி விவைியுங்கள் 

4.2 தெர்மொனிய ்தில் சீர்திரு ் ம்: ஒரு கண்னணொட்டம் 

 சீைத்ிருத்தம் ஒரு முக்கிய ஆதைவோளை ்ஜோன் கோல்வின் ஆவோை.் 

கோலத்தின் மன ிரலக்கு இணங்க, அடிரமத்தனம் மற்றும் 

கோலனித்துவ விைிவோக்கம் நபோன்ற முதலோளித்துவத்தோல் 

 ிரலத்திருக்கும் ந ோய்கரள அவை ் ஆதைித்தோை.் 

முதலோளித்துவத்தின் பபோருளோதோை  லன்களுக்கு ஆதைவோக 

போப்பைசைின் அதிகோைம் மற்றும் நதவோலயத்தின் நமலோதிக்கத்ரத 

முறித்துக் பகோண்டதோல் சீைத்ிருத்தங்கள் அரனத்து 

முதலோளித்துவ  ோடுகளிலும் புதிய மதமோக மோறியது. 

பஜருசநலத்தில் மோைட்்டின் லூதை ் கிங்கின் நபோதரனகளோல் 

புைோட்டஸ்டன்டிசம் பைவியது, அவை ் இளவைசை ் ஆட்சிரய 

ஆதைித்தோை ் மற்றும் லூதைன் நதவோலயத்திற்கு வழிவகுத்தது, 

நமலும் சுவிசச்ைல்ோ ்து இரு ்து ஸ்விங்லி நபோதிக்கும் 

நபோதரனகரளக் பகோடுத்தது. அவைது நபோதரனகள் 

பபரும்போலும் முதலோளித்துவ வைக்்கத்தின் பபோருளோதோை 

 லன்கரள ந ோக்கியதோக இரு ்தது. 

சீர்திரு ்  ்தின் அர ்் ம் 

 சீைத்ிருத்தம், என்ற பசோல், ஒரு மோற்றத்ரத பகோண்டு 

வருவதற்கோன முயற்சி என்று அைத்்தம் ஆகும். ஐநைோப்பிய 

வைலோற்றின் பின்னணியில், இது 16 ஆம் நூற்றோண்டில் 

கத்நதோலிக்க திருசச்ரபக்குள் அதிகைித்து வரும் ஊழலுக்கு 

எதிைோக ஒரு இயக்கமோக பவளிப்பட்டது, அதன் நமலோதிக்கத்ரத 

தக்கரவத்துக் பகோள்வதற்கோக தீய  ரடமுரறகள், 

பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் சடங்குகள் மக்களிடம் 

திணிக்கப்பட்டது. கத்நதோலிக்க திருசச்ரபயின் தவறோன 

பசயல்களுக்கு எதிைோக ஆைப்்போட்டம் பசய்து  சீைத்ிருத்தத்ரத 

 ோடிசப்சன்றவைக்ள் அரனவை ் புைோட்டஸ்டன்ஸ்கள் என்று 

அரழக்கப்பட்டனை ் மற்றும் இறுதியில் புபைோஸ்டோண்டியன்ஸம் 

கிறிஸ்தவத்தின் கிரளயோக ஆனது. சீைத்ிருத்த இயக்கம் 

கத்நதோலிக்க திருசச்ரபயின் கடுரமயோன திருசச்ரப 

கட்டரளக்கு எதிைோக புதிய ஆைப்்போட்டக்கோை நதவோலயங்கரள 

அரமப்பரதக் கண்டது. அவைக்ள் இழ ்த  ிலத்ரத மீடப்டடுக்க, 

கத்நதோலிக்கைக்ளுக்கிரடயில் பஜஸ்யூட் ஆரணப்படி விரைவில் 

சீைத்ிருத்தத்ரத எதிைோக ஆைம்பித்தது, நபோல ்து உட்பட 

ஐநைோப்போவின் பதற்கு பகுதியும் கத்நதோலிக்கோக இருக்க 

உறுதிபசய்தது. அயைல்ோ ்தின் தவிை ஐநைோப்போவின் வடக்கு பகுதி 

மற்றும் பிைிட்டனின் சில பகுதிகள் புைோட்டஸ்டன்டிசமோக மோறியது, 
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அநத ந ைத்தில் ரமய பகுதி இைண்டு பிைிவுகளுக்கோன 

நபோைக்்களமோக மோறியது. புதிய பிைிவினைோல் எழு ்ததில் பபைிய 

குழுவோன இங்கிலோ ்திலுள்ள ஆங்கிலிக்கன்ரஸ, 

பஜைம்னியிலுள்ள லூத்தைன்கள், நகண்டிநனவியோ, நமலும் 

பஜைம்னியின் சுவிட்சைல்ோ ்து, ப தைல்ோ ்து மற்றும் ஸ்கோடல்ோ ்து 

ஆகியவற்றில் உள்ள சீைத்ிருத்த நதவோலயங்கள் ஆகியவற்ரற 

உள்ளடக்குகிறது. 

சீர்திரு ் தின் கொரணங்கள் 

சீர்திரு ்  ்தின் கொரணங்கள் பின்வருமொறு: 

1. மறுமலரச்ச்ியின் தசல்வொக்கு: மறுமலைச்ச்ி ஐநைோப்பிய 

சமூகத்தில் குறிப்பிடத்தக்க மோற்றங்கரள பகோண்டு 

வ ்தது. அறிவோை ்்த விழிப்புணைவ்ு, கலோசச்ோை மோற்றங்கள், 

மனிதந யத்தின் எழுசச்ி மற்றும் ஆன்மீக ஆைோய்சச்ியின் 

தரலமுரற ஆகியவற்றின் கோைணமோக, நதவோலயத்தின் 

மூலம் ஆதைிக்கப்பட்ட அதிகோைமும் அைத்்தமற்ற 

விவோதங்களுநம அவ ம்பிக்ரகயோக இரு ்தது. அறிவியல் 

மற்றும் புவியியல் முன்நனற்றங்கள், சிலுரவப்நபோை,் அசச்ு 

ஊடகங்களின் எழுசச்ி மற்றும் கல்வி சீைத்ிருத்தங்கள் 

ஆகியரவ அரனவைக்ளின் கருத்துகளில் மோற்றம் 

ஏற்படுத்தின. 

2. ன வொலய ்தில் ஊழல்: கத்நதோலிக்க திருசச்ரபயோல் 

போைம்பைிய ஆய்வுகள் அகற்றப்படவில்ரல. இ ்த நூல்கரள 

உள்ளடக்கிய அரனத்து பசழுரமரயயும் மதிப்ரபயும் 

பற்றி திருசச்ரப அறி ்திரு ்தது, அது மக்கள் தங்கள் 

பசோ ்த எல்ரலகரள மீறுவதற்கு உதவும். இரளஞைக்ளின் 

மனதில் பதோற்றிக் பகோண்டிருக்கும் நபகன் சங்கங்கள் 

பற்றி சில ச ்நதகங்கள் இரு ்தன, ஆனோல் அரவ பபைிய 

அளவில்  ிைோகைிக்கப்பட்டன. ஆைிபஜன், 

அபலக்ஸோண்டிைியோவின் புனித கிபளபமண்ட், 

 ோஜிபயன்ஸன் புனித கிைிநகோைி, புனித நபசில், மற்றும் 

புனித பஜநைோம் ஆகிநயோை ்கத்நதோலிக்கைக்ளில் சிலை ்அவை ்

மத மற்றும் மதசச்ோைப்ற்ற கூட்டங்கரளக் பகோண்டுவை 

ஆைம்ப முயற்சிகரள வழி டத்திச ் பசல்லும் போைம்பைிய 

நூல்களுடன் ஈடுபட தங்கள் ஆதைவோளைக்ரள 

ஊக்கப்படுத்தினோை,் அதோவது, போைம்பைிய கலோசச்ோைம் 

மற்றும் கிறிஸ்தவ  ம்பிக்ரககள். நைோமோனியப் நபைைசின் 

வீழ்சச்ியும், இருண்ட கோலங்களில் முன்நனறுகின்ற 

பிைிட்டனிய, அயைல்ோ ்து மற்றும் நமற்கத்திய தீவுகளுக்கு 

போைம்பைிய ஆய்வுகள் தள்ளப்பட்டப்நபோது மோறும் 

சூழ் ிரலரயக் கண்டது. கநைோலிங்கன் சீைத்ிருத்தம் இ ்த 
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இற ்துநபோன போைம்பைியத்ரத உயிைத்ப்தழுப்பியது, கண்டத்தின் 

ஒரு புதிய குத்தரக வோழ்க்ரகரய அவைக்ளுக்குக் பகோடுத்தது. 

பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூைிகளில் போைம்பைிய பதோகுப்புகள் 

விரைவில் பவளிவ ்தன; இருப்பினும் போைம்பைிய இலக்கியத்தின் 

புகழ்பபற்ற  ோடக்ள் நபோய்விட்டன. சீைத்ிருத்தம் இப்நபோது 

தத்துவத்ரத ந ோக்கி வழி டத்தியது, 12 ஆம் நூற்றோண்டில் 

இரு ்தரதப் நபோல அல்ல, அது சோலிஸ்பைி ஜோன் நபோன்ற 

மனிதைக்ளோல் ஆதைிக்கப்படட்ு போைம்பைித்ரத ந ோக்கிய 

இயக்கப்பட்டது. இதன் விரளவோக, கிநைக்க மற்றும் லத்தீன் 

நபோன்ற போைம்பைிய பமோழிகள் நமற்கு ஐநைோப்போவின் பள்ளி 

போடத்திட்டத்திலிரு ்து மரற ்துநபோனது. பவளிப்போட்டின் அழகு 

மற்றும் இலக்கிய கிருரப ஆகியவற்றின் பதிலோக அறிஞைக்ள் 

மத்தியில் பகுத்தறிவு மற்றும் தைக்்கத்தின் ஒரு உ ்துதல் இப்நபோது 

இரு ்தது. புறக்கணிப்பு பமோழிகள் மடட்ுமல்லோமல் 

 ிரனவுசச்ின்னங்கள் மற்றும் பிற கட்டிடக்கரலக்கும் 

அடங்கியது. இதன் விரளவோக பைவலோன சைிவு ஏற்பட்டது. 

 

மற்ற அறிவோற்றல் துநைோகங்களில் தங்கரள 

ஈடுபடுத்திக்பகோண்டிரு ்த புனித தோமஸ் மற்றும் புனித 

நபோனபவன்சச்ை ் ஆகிநயோற்கள் அறிஞைக்ளின்  லன்கரளப் 

பற்றிக் அறி ்துபகோள்வதில் புத்திசோலித்தனம் 

பகோண்டிருக்கவில்ரல என்பதோல் இரடக்கோலத்தில் இரு ்த 

தத்துவக் கல்வி முரற போதிக்கப்பட்டது. கற்ற ஆசிைியைக்ள் 

இல்லோததோல் மதம் ஆனது பவறுமநன  ரடமுரறயோக 

குரறக்கப்பட்டது. மதம் ஒழுங்கோக தனது ஆடக்ுரறப்ரப இழ ்து 

நமலும் மதசச்ோைப்ற்ற ஒழுங்கிற்கு வழிவகுக்கும் என்பதோல் உலக 

ஒழுங்கு இப்நபோது பமதுவோக மோற்றம் அரட ்து வருகிறது. மதமும் 

தத்துவமும் இனி உசச்ியில் இல்ரல என்பதோல், போைம்பைிம் மற்றும் 

போதுகோப்பு அரடய ஒருவைோல் முடி ்தோல் அதற்கு திரும்புவது 

என்பதும் இயற்ரகதோன். சமூக ஒழுங்கு, மனிதைக்ளின் ஊழல் 

மற்றும் அதிகோைத்தின் நபோரத ஆகியற்றில் ஒரு வீழ்சச்ி 

அரடகிறது என்பரத  பிசோவின் அக்பனல்லஸ், விஸ்கோன்டிஸ் 

மற்றும் மிலனின் பிைோன்பசஸ்நகோ ஸ்ஃநபோைப்ோ, ந பிள்ஸ் 

ஃபபைை்ோன்ட், மற்றும் புநளோைன்ஸ் டி பமடிசி நபோன்ற 

பகோடுங்நகோலைக்ளின் உதோைணங்கரளக் மூலம் கண்டறி ்து. அது 

அறப றி மற்றும்  ீதிக்கோன கிறிஸ்தவ கருத்துகளுக்கு எதிைோனது. 

எனநவ, சீைத்ிருத்தம்  என்பது கத்நதோலிக்க திருசச்ரபயோல் மக்கள் 

மீது சுமத்திய வைம்புகரள தூக்கிவீசுவதற்கோன ஒரு இயக்கம் 

ஆகும். 

 

             இத்தோலி மற்றும் நைோம் ஆகியவற்றின் வீழ்சச்ியோனது 

ஆழமோன நகோபத்ரத தூண்டின. அவிகோநனோனில் இரு ்து 
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நபோப்ஸ் இல்லோததுதோன் வீழ் ்ததற்கு கோைணம் என்று அவை ்

 ம்பினோை.் நதசியவோத உணைவ்ுகளோல் ஊக்கமளிக்கப்பட்ட 

அவை,் நகோலோ டி ைிபயன்ஸிரய ஆதைித்தோை,் 1347 ஆம் 

ஆண்டில் நைோமோனிய குடியைசின் உருவோக்கம் 

அறிவிக்கப்பட்டது. மீதமுள்ள நபகன் 

 ிரனவுசச்ின்னங்கரளப் போதுகோப்பதற்கும், தனது சக 

 ோடட்ு மக்களிரடநய நதசியவோத உணைவ்ுகரள 

தூண்டுவதற்கோக கட ்த கோலத்தின் புரதகுழியில் மரற ்த 

பபோருள்கரள உயிநைோடு பகோண்டுவருவதற்கோகவும் அவை ்

முயன்றோை.் விைஜ்ில் என்பது அவருரடய கவிரதயின் 

உதந்வகம். அவைது எழுத்துகளில் பபரும்போலோனரவ 

இத்தோலியில் இரு ்தன, ஆனோல் அவற்றில் மறுமலைச்ச்ியின் 

பகோள்ரககரள அவை ் இரணத்தோை,் அழகின் பகோண்டம் 

ஆனது  டுத்தை கோலத்தில்  ரடமுரறயில் உள்ள சுய 

கடட்ுப்போடுகளுக்கு எதிைோக இரு ்தது. அவைது பணி 

ஆப்பிைிக்கோ பண்ரடய நைோம் மற்றும் நதசியவோத 

ஆைவ்த்ரத முழு ஒரு மகிரமப்படுத்தும் நபோது நகன்நசோனி 

அல்லது அவைது கோதல் போடல்களுக்கோக பபடப்ைைக்் பபரும் 

போைோடர்டப் பபற்றோை.் ஆயினும், பபடப்ைைச்,் மதம் மற்றும் 

பகனிசம் இரடய முைண்போடர்ட  கோணவில்ரல. அவை ்

தனது நதசியவோத ஆைவ்த்தில் சில சமயங்களில் 

நதவோலயத்ரதத் தோக்கியிருக்கலோம், ஆனோல் அவை ்

மதத்துடன் நமோதரல விரும்பவில்ரல, மற்றும் மோறோக 

நமோதலில்  ம்பிக்ரக பகோண்டிரு ்தோை.் அவைது சீடைோன 

போக்கோக்ஸிநயோ (1313-1375), போைம்பைியத்திற்குத் 

திரும்பினோை,் கிநைக்கத்ரதப் பற்றிய அறிரவ கூட 

பபற்றோை,் ஆனோல் பபட்ைோசச்ின் நபோல அல்லோமல் அவை ்

கிறித்தவ சமயத்தில் விடட்ு புறசச்மயத்ரத 

நதை ்்பதடுத்தோை.் புகழ்பபற்ற டிகோமை ்உட்பட அவருரடய 

பரடப்புகள், அவைிடம் உள்ள நபகரன 

புறக்கணித்துவிட்டன. மதகுருமோைக்ரளப் பற்றி அவை ்

கடுரமயோன விமைச்னம் பசய்தோை,் போசோங்குத்தனத்ரதக் 

குற்றஞ்சோட்டி, மத  ம்பிக்ரகயோளைக்ளுடன் முைண்போடோக 

தனது ஆதைவோளைக்ரளக் ரவத்தோை.் இன்னும், 

பிைசுைங்கரள ஊக்குவிக்கும் கருவியில் புறமதத்ரத 

ஊக்குவிப்பதற்கோக அவை ் இரதச ் பசய்யவில்ரல. அவை ்

இன்னும் கிறிஸ்தவத்ரத  ம்பினோை ் மற்றும் அவைது 

வோழ்க்ரகயின் பிற்பகுதியில் அவை ் பசய்த தவறுகரள 

உணை ்்தோை,் நமலும் அவை ் தனது நூலகத்ரத 

முன்னதோகநவ அவை ் துறவறத்தில் மகிழ்சச்ியுற்றிரு ்த 

சமுதோயங்களுக்கு அனுப்பினோை.் 
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3. தபொருளொ ொர மொற்றங்களின் தசல்வொக்கு: 

மறுமலைச்ச்ியின் நபோது வளை ்்த வைத்்தகமும் வணிகமும் 

மக்களின் போைர்வரய மோற்றியது. கல்வி கற்ற  டுத்தை வைக்்கம் 

ஆனது நதவோலயத்தோல் சோதோைண மனிதன் மீது ரகயோளப்பட்ட 

அதிகோைத்ரத நகள்வி நகடக்த் பதோடங்கியது. புதிய வைத்்தக 

வழிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன, மற்றும் ஏற்றுமதிகள் 

வளை ்்தநபோது, வியோபோை வைக்்கத்தின் பசல்வம் பன்மடங்கு 

அதிகைித்தது. நதவோலயத்தின் மீது எழுசச்ிரய அதிகைிப்பதுடன், 

மனிதந ய மற்றும் மத அறிஞைக்ளிடமும் விழிப்புணைர்வ 

ஏற்படுத்தும் ந ைம் இது. நதவோலயத்தில் ஊழல் மனிதந ய வக்கீல் 

போைம்பைியத்தின் மறுமலைச்ச்ியோக மடட்ுமல்லோமல், ஒரு படி 

நமநல பசன்று புறமதத்தின் மறுமலைச்ச்ிக்கும் அரழப்பு விடுத்தது. 

மறுபுறத்தில், கிறிஸ்தவக் கற்றலில் பசல்வோக்கு உள்ள அரனத்து  

நபகன் தோக்கங்கரளயும் அகற்றுவதற்கோக, கல்வியோளைக்ள் 

தீைம்ோனித்தனை.் கலோசச்ோைத்தின் மறுமலைச்ச்ிக்கு ஒரு  டுத்தை 

போரத சோத்தியமோனோலும், இரத ஆதைித்தவைக்ள் மிகவும் 

குரறவோகநவ இரு ்தனை.் திருசச்ரப அதன் பசோ ்த களத்தில் 

போைம்பைியத்திற்கு வழங்கிய இடத்ரதப் பபோருத்துவதன் மூலம் 

மதத்ரதயும் கலோசச்ோைத்ரதயும் ஒத்திரசப்பரத அவைக்ள் 

இலக்கோகக் பகோண்டிரு ்தோைக்ள். எனினும், அவைக்ள் இரு தைப்பு 

பிைிவுகரளயும் சமைசத்திற்கு பகோண்டு வை முடியோது. 

மனிதந யத்தினை,் நதவபயன்போடு மற்றும் கடட்ுப்போடட்ு 

வடிவத்தில் கிறிஸ்தவத்ரத தோங்கிக்பகோள்ள நவண்டும் என்ற 

நுகத்ரத நமோசமோக்கும் வோய்ப்ரபப் பபற்றனை.் லோைியுண்டிஸ் 

வல்லோ (1405-57) தனது பணியில் டி வுல்பட்டட், திருசச்ரபயின் 

நபோதரனகரள ந ைடியோக முைண்பட்டிரு ்த உபத்திைவங்கரள 

பிைசங்கித்தோை.் சுயோதீனத்திற்கு எதிைோன சிற்றின்ப இசர்சகரளத் 

திருப்திப்படுத்தவும், நுகைவ்ுக்கோகவும் அவை ் வோதிட்டோை.் அவைது 

புைோணக் நகோட்போடு என்பது நபோப் மற்றும் அவைது அதிகோைத்ரத 

 ிைோகைித்தது மூலம் இரணக்கப்பட்டது. இது நபோதோதோ என்றோல், 

பபக்கபடல்லி ஒரு படி நமநல பசன்று திருசச்ரபக்கு எதிைோன 

அருவருப்போன நவரலரய உற்பத்தி பசய்வதில் முற்றிலும் 

அைப்்பணித்தோை.்  

 

நதவோலயத்திற்கு எதிைோன வோதங்கரள கட்டவிழ்த்துவிட்ட 

மற்றவைக்ள் நபோஜிநயோ பிைோக்நெோலினியின் விருப்பங்கரளக் 

பகோண்டிரு ்தனை-்இவை ் ஃநபசிடிநய மற்றும் ஃபிலிஃப்நலோ  

எழுதியுள்ளோை.் இ ்த ஆண்கள் மறுமலைச்ச்ிரய ஒரு கலோசச்ோை 

இயக்கமோகக் கீழ்ப்படுத்தப்பட்டது, நமலும் அது நதவோலயத்தின் 

மீது பவற்றிபபற்ற நபகனிஸத்தின் ஒரு மகிரமரய  குரறத்தது. 

அறப றி இப்நபோது துண்டு துண்டோனது இரு ்தது மற்றும் இ ்த 

நவரலகள் புநளோைன்ஸ், பவனிஸ், சியன்னோ ஆகியவற்றில் 
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ரகவிடப்பட்டன. பிற்படுத்தப்பட்ட கட்டங்களில், கிறிஸ்தவ 

பபயைக்ரளக் பகோண்டிருக்கும் பல பள்ளிகள் புறமத 

பசல்வோக்ரக கோட்டிக்பகோடுத்தன. இருப்பினும், பபரும்போலோன 

சமயங்களில், மதத்ரத  ிைோகைிப்பதோக ச ்நதகிக்கப்படுவது 

இல்ரல, ஆனோல் மோறோக அவைக்ளது எதிைவ்ோதம். கிறித்துவம் 

அதன் ஆதைவோளைக்ரள இழ ்திரு ்த நபோதிலும் 

பவளிப்பரடயோனது என்னபவன்றோல். நமலும் அந க புகழ்பபற்ற 

மக்கள் இரு ்தனை,் அவைக்ள் புறசச்மயம் ந ோக்கிய மைரபச ்

சோை ்்து முரறகரள மரறத்து ரவப்பதில் எ ்த முயற்சியும் 

பசய்யவில்ரல. பிநளட்நடோனிய தத்துவத்ரத முன்னிடட்ு, 

மோைச்ிலிநயோ ஃபிசிநனோ, ைினோல்நடோ டிஜிலி அல்பிஜி மற்றும் 

நைோமன் அகோடமி (1460) ஆகிநயோரைப் பிைதி ிதித்துவப்படுத்திய, 

அவைக்ள் பிநளோம்னிஸ் லோட்டஸின் தரலரமயின் கீழ், 

புநளோைன்ஸ் சோன்ஸ்லை,் பஜமஸ்நடோஸ் பிபளநதோன், கோைந்லோ 

மோைப்சபினி இரு ்தனை.் இத்தோலியில் உள்ள கருத்துக்களின் 

மரறகரள கோலத்தின் தோைம்ீக சீைந்கடர்ட தடுத்தது. 

 

4. அறிவொளிகளின் முயற்சிகள்: விசோைரணயின் மன ிரல  

நதவோலயத்தின் வடிவில் அதன் முதல் பலியோனவரை 

பகோண்டிரு ்தது. அனுபவவோதம் மற்றும் விஞ்ஞோன கருத்துக்கள் 

மூலம் வழி டத்தப்படுவதோல், மக்கள் மதத்திற்கு நதரவயோன 

குருடட்ுத்தனமோன விசுவோசத்ரத இனி பின்பற்றுவதில்ரல. 

சீைத்ிருத்தம் பதோடக்கத்தில் கத்நதோலிக்க திருசச்ரப ஊழரல 

பவளிநயற்றுவரத இலக்கோகக் பகோண்டது. அலுவலகங்கள் 

மற்றும் கிறித்தவக் நகோயிலின் புனிதப் பபோருள்கரள தன் சுய 

 லனுக்கோக விற்பரன பசய்வது நதவோலயத்தின் தவறோன 

பசயல்களுக்கு நபோதிய ஆதோைம் இரு ்தது. உசச்ியில் நபோப்ரப 

தரலரமக் குருவோக பகோண்ட திருசச்ரப அவைக்ரளப் 

பபோறுத்தவரை முற்றிலும் குற்றங்களோக நதோன்றியது. மோைட்்டின் 

லூதைின் வோைிசுகள், ஜோன் விக்லிஃப் மற்றும் ஜோன் ெஸ் ஆகிநயோை ்

சீைத்ிருத்தங்களில் ஈடுபட்டனை.் 1517 ஆம் ஆண்டு அக்நடோபை ் 31 

ஆம் நததி விஸ்டன்பபைக்், சோக்நசோனி நகோடர்ட நதவோலயத்தில் 

ஒரு சீைத்்திருத்தம் இயக்கமோகத் பதோடங்கியது. மோைட்்டின் லூதைின் 

' மன்னிப்புசச்ீடட்ுகளின் சக்தி மற்றும் திறரனத் தீைப்்பதில் 

பதோண்ணூறு ஐ ்து கடட்ுரைகள்' பவளிவ ்தது, இது திருசச்ரப 

பகோள்ரககரள மன்னிப்புசச்ீடட்ுகளின் மீது திணித்தது, அதன் 

கருத்துக்கரள நமைி வழிபோடு மீது திணித்தது, பிைம்மசச்ைியத்ரத 

கடரமயோக்கியது, புனிதைக்ரள பின்பதோடை ்்தது மற்றும் 

நபோப்பின் சக்திரய ஆசோைியைக்ளின் தரலரமக் குருவோக்கியது. 

லூதை ் பல கோைணங்களுக்கோக தனது ஆதைவோளைக்ரளக் 

கண்டநபோது, விரைவில் அவைக்ளிரடநய நவறுபோடுகள் 

நதோன்றின, இது புைோட்டஸ்டன்டிசத்தில் உள்ள பிைிவுகளின் 
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எழுசச்ிக்கு வழிவகுத்தது. உதோைணமோக, லூதைன் 

இயக்கத்திலிரு ்து ஸ்விங்கிலி தன்ரனத் தூை விலகச ் பசய்தோை,் 

பின்னை ் ஜோன் கோல்வின் பிளவுபட்டோை,் இது சீைத்ிருத்த 

இயக்கத்திற்குள் நவறுபட்ட இயக்கங்களுக்கு வழிவகுத்தது. 

லூத்தைன், சீைத்ிருத்தப்பட்ட, ப்யூைிடன் மற்றும் பிைஸ்ரபடிைியன் 

நபோன்ற பல நதவோலயங்கள் புைோட்டஸ்டன்டிஸியத்திற்குள் 

உருவோயின, அரவ அரனத்துநம பஜைம்ன் சரபகளில் 

நதோன்றினோலும் கூட. இங்கிலோ ்தில், புைோட்டஸ்டன்டிசத்தின் 

பவளியீடு ஆங்கிலிகனிசமோக இரு ்தது. சீைத்ிருத்தத்தின் எழுசச்ி 

கத்நதோலிக்க நதவோலயத்தில் எதிை ் சீைத்ிருத்த இயக்கத்ரத 

ச ்தித்தது.  

முக்கிய புனரொட்டஸ்டன்ட் இயக்கங்கள் 

புைோட்டஸ்டன்ட் புைட்சி சீைத்ிருத்தம் என  அறியப்படும் பபைிய 

இயக்கத்தின் ஒநை கட்டமோக இரு ்தது. மற்பறோன்று கத்நதோலிக்க 

சீைத்ிருத்தம் அல்லது எதிை ் சீைத்ிருத்தம் ஆகும். இது 

புநைோட்டஸ்டன்டிசத்தின் வளைச்ச்ிரயப் போைக்்க, கத்நதோலிக்க 

சைச்ர்சரய தூய்ரமப்படுத்துவநத அதன் தரலவைக்ளின் 

முதன்ரம ந ோக்கமோக இரு ்தது என்ற கருத்ரத அடிப்பரடயோகக் 

பகோண்டிரு ்தது. கத்நதோலிக்க சீைத்ிருத்தங்களுக்கோன 

இயக்கத்தின் துவக்கங்கள் புைோட்டஸ்டன்ட் கிளைச்ச்ியில் 

முற்றிலும் சுத ்திைமோக இரு ்ததோக  வீன வைலோற்றோசிைியைக்ள் 

பதைிவிக்கின்றனை.் 15 ஆம் நூற்றோண்டின் இறுதி ஆண்டுகளில், 

ஒரு மத மறுமலைச்ச்ி, கோைட்ினல் ரசபமபனஸ் மூலம் ஸ்பபயினில் 

முடியோட்சியின் அங்கீகோைத்துடன் திற ்து ரவக்கப்பட்டது. 

பள்ளிக்கூடங்கள்  ிறுவப்பட்டன, மடோலயங்களில் இரு ்து 

துஷ்பிைநயோகங்கள்  ீக்கப்பட்டன, மற்றும் 'தங்கள் ஆடுகளின் 

நமய்ப்பைக்ளோக' தங்கள் பபோறுப்புகள் ஏற்றுக்பகோள்ளும்படி 

குருக்கள் வலியுறுத்தப்பட்டனை.்  

மதசச்ோைப்ின்ரம மற்றும் போதிப்பிற்கு எதிைோன நபோைில் 

நதவோலயத்ரத வலுப்படுத்தும் ந ோக்கில் இ ்த இயக்கம் 

முக்கியமோகத் பதோடங்கப்பட்டது. எனினும், அது  ோட்டின் ஆன்மீக 

வோழ்க்ரக மீண்டும் உருவோக்க கணிசமோன விரளரவ 

பகோண்டிரு ்தது. இத்தோலியில் கூட, 16 ஆம் நூற்றோண்டின் 

துவக்கத்திலிரு ்து நதவோலயத்தின் குருக்கள் தங்கள் கிறிஸ்தவ 

அரழப்புக்கு இன்னும் தகுதியுரடயவைக்ளோக இருக்க முயற்சி 

பசய்யப்பட்டது. ஆனோல் மறுமலைச்ச்ியின் புறமதமும் 

நபோப்போண்டவை ்  ீதிமன்றத்தின் ஊடுருவலும் கோைணமோக இ ்த 

நவரல கடினமோக இரு ்தது. இத்தரகய தரடகள் 

இரு ்தநபோதிலும், இயக்கம் பக்தி மற்றும் சமூக நசரவயின் உயை ்
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பகோள்ரககளுக்கு அைப்்பணித்த பல மதக் கட்டரளகரள 

 ிறுவுவதற்கு வழிவகுத்தது. 

 கத்நதோலிக்க சீைத்ிருத்தம் ஆனது புைோட்டஸ்டன்ட் புைட்சி 

பண்ரடய  ம்பிக்ரகயின் மீது தீவிைமோன தோக்குதல்கரளத் 

பதோடுக்கும் வரைக்கும் பமதுவோக இரு ்தது. கத்நதோலிக்கைக்ள் 

மதசோைப்ின்ரமயின் பபரும் அதிகைிப்பு மூலம் கலக்கமுற்றும் 

மற்றும் குழப்புற்றும் ஆயினை.் புைோட்டஸ்டன்டிஸம், பல்நவறு 

தீவிைவோத பிைிவினருடன் நசை ்்து, ஐநைோப்போ, இங்கிலோ ்து, 

ஸ்கோண்டிந விய  ோடுகளில் சுவிடச்ைல்ோ ்து, பஜைம்னி, நபோல ்து, 

ப தைல்ோ ்தின் டசச்ு பமோழி நபசும் பகுதிகள், ஆகிய பகுதிகளில் 

போைம்பைிய கத்நதோலிக்க  ோடுகளில் ஏறத்தோழ அரைப்பகுதிகளில் 

ஊடுருவியது. இது 16 ஆம் நூற்றோண்டின் மத்தியில் புைோட்டஸ்டன்ட் 

மதத்ரத ஏற்றுக்பகோண்டது. இத்தோலி புைடட்ஸ்டன்ட் கற்பிப்பிற்கு 

எதிைப்்போக இல்ரல. இத்தோலி சீைத்ிருத்தம் அல்லோத போப்களோல் 

தரலரம தோங்கப்பட்டது, அதன் பகோள்ரக குடும்பம் மற்றும் 

மதசச்ோைப்ற்ற  லன்களோல் ஆரணயிடப்பட்டது. 

எதிர் சீர்திரு ் ம் 

சீைத்ிருத்த இயக்கம் நைோமன் கத்நதோலிக்க சைச்ர்சரய 

இலக்கோகக் பகோண்டு,  டுத்தை வைக்்கத்தின் ஆதைரவக் 

திைட்டியது, கத்நதோலிக்க திருசச்ரப தன்ரனக் 

கோப்போற்றுவதற்கோக  டவடிக்ரக எடுக்க நவண்டியது 

அவசியமோனது. எனநவ எதிை ்சீைத்ிருத்தம் பதோடங்கப்பட்டது. 1545-

1563 ஆம் ஆண்டில் நபோப் போல் III ஆல் ஒரு கவுன்சில் டிபைண்ட், 

இத்தோலியின் டிபைண்டய்ில் ஒரு மன்றம் வைவரழக்கப்பட்டது. 

மன்றமோனது கத்நதோலிக்க நதவோலயத்தின் அடிப்பரடக் 

பகோள்ரககரள மோற்றோமல் சீைத்ிருத்த நவண்டும். 

நதவோலயமோனது மோறும் சமுதோயத்துடன் பபோரு ்தும் முரறயில் 

அதன் நபோதரனகரளப் பின்பற்றும் ஒரு வழியில் சீைத்ிருத்தப்பட 

நவண்டும். இது பல கத்நதோலிக்க அரமப்புகளின் பிறப்ரபக் 

குறிக்கிறது, இது கத்நதோலிக்க மதத்ரத புதுப்பிப்பதற்கு 

அவைக்ளின் பங்ரக பசய்யப்பட இலக்கோக்கப்பட்டன. 

 

உங்கள் முன்னனற்ற ்ம ச ்னசொதிக்க 

1. 'சீைத்ிருத்தம்' என்ற பசோல்ரல வரையறுக்கவும்? 

2. யோை ்புைட்டஸ்டோண்டஸ்் என்று அரழக்கப்படுகிறோைக்ள்? 
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4.3 பிற  ொடுகள் 

 சீைத்ிருத்தம் பபரும்போலும் புைோட்டஸ்டன்ட் சீைத்ிருத்தமோக 

அரழக்கப்படுகிறது, பதினோறோம் நூற்றோண்டில் நமற்கத்திய 

நதவோலயத்தில்  ட ்த சமய புைட்சியோக குறிப்பிடப்படுகிறது. 

புைட்சியின் மிக முக்கிய தரலவைக்ள் மோைட்்டின் லூதை ் மற்றும் 

ஜோன் கோல்வின் ஆவோை.் இது பை ்த அைசியல், பபோருளோதோை 

மற்றும் சமூக தோக்கத்ரத பகோண்டிரு ்தது; புைட்சி 

கிறிஸ்தவத்தின் ஒரு முக்கிய பிைிவோன 

புபைோட்டஸ்டன்டிஸியத்ரத  ிறுவுவதற்கோன அடித்தளத்ரத 

வழங்கியது. 

 பதினோறோம் நூற்றோண்டில் இரடக்கோல நைோமன் 

கத்நதோலிக்க நதவோலயத்தின் சூழல் மிகவும் சிக்கலோனது. நமற்கு 

ஐநைோப்போவில், போப்பைசைின் அலுவலகம் அைசியல் விஷயங்களில் 

பைவலோக ஈடுபடுத்தத் பதோடங்கியது. இ ்த ஈடுபோடு 

சதித்திட்டங்களுக்கு வழிவகுத்தநதோடு, அைசியல் விஷயங்கரள 

ரகயோளத் பதோடங்கியது. நதவோலயம் சக்திவோய் ்ததோகவும் 

பசல்வ ்தைோகவும் ஆனது, ஆனோல் அதன் மன பலத்ரத இழ ்தது. 

நதவோலயத்தின் அதிகோைத்துவ மன ிரல மதகுருமோைக்ளின் 

மத்தியில் அதிகைித்த ஊழல் கோைணமோக சிரத ்துள்ளது. 

நதவோலயத்தில் இரு ்து மன ிரலக்குைிய ஆறுதரலயும், 

விசுவோசத்ரதயும்  மக்கள் பதோடை ்்த நபோதிலும், அைசியல் 

அதிகோைிகள் நதவோலயத்தில் பபோதுமக்கள் பங்ரக 

கடட்ுப்படுத்தத் பதோடங்கியதோல், அதிக அளவில் அைசியல் 

ஈடுபோடு சில  ிரலகளில் பதட்டத்ரத ஏற்படுத்தியது. 

பதினோறோம் நூற்றோண்டின் சீைத்ிருத்தம் 

விதிவிலக்கோனதல்ல. புனித பிைோன்சிஸ் ஆஃப் அசிசி, வோல்டஸ், 

ஜோன் ெஸ் மற்றும் ஜோன் விக்லிஃபீ நபோன்ற இரடக்கோல 

நதவோலயங்களில் பல சீைத்ிருத்தவோதிகள் இரு ்தனை,் அவைக்ள் 

1517 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னை ்நதவோலயத்தின் மோறும் பங்கு மீது 

அக்கரற பகோண்டிரு ்தோைக்ள். பதினோறோம் நூற்றோண்டின் 

மிகப்பபைிய மனிதந ய அறிஞை,் ைோட்டைட்ோமின் எைோஸ்மோஸ் 

பை ்தபகோள்ரகயுரடய கத்நதோலிக்க சீைத்ிருத்தங்களின் பிைதோன 

ஆதைவோளைக்ளில் ஒருவை ் ஆவோை.் நதவோலயத்தின் 

மூைக்்கத்தனமோன மூட ம்பிக்ரககரள அவை ் கண்டனம் 

பசய்தோை,் கிறிஸ்துவின் இறுதி தோைம்ீக ஆசிைியைோக 

உருவகப்படுத்தரல வலியுறுத்தினோை.் அக்நடோபை ் 31, 1517 அன்று 

பதோன்னூறு-ஐ ்து நகோட்போடுகள் என்ற தரலப்பில் லூதை ்பதவிக்கு 

நதவோலய முன்னுைிரமரய புதுப்பிக்க பலை ்முயற்சித்தரத இது 

பதளிவோக கோடட்ுகிறது. இது பஜைம்னியின் விட்டன்நபைக்், 

நகோடர்ட நதவோலயக் கதவில் பதிக்கப்பட்டிரு ்தது; இது 

அரனத்து புனிதைக்ள்  ோளுக்கு முதல் மோரலயில் 
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இரு ்தது.   சீைத்ிருத்தம் துவங்குவதற்கோன அதிகோைப்பூைவ் 

நததியோக நததிரய மதிப்பளித்தனை.் 

திருசச்ரப வோழ்வின் ஒரு பகுதியோக மோறியுள்ள ஊழரல 

முடிவுக்குக் பகோண்டுவருவரதத் தவிை, நதவோலயத்தின் 

நகோட்போடட்ு நவை ்  ிரலகளில் உள்ள சிக்கரலத் தீைக்்க 

விரும்பியதோல், அவை ் நவறு சீைத்ிருத்தவோதிகளிடம் இரு ்து 

நவறுபட்டவை ் என்று மோைட்்டின் லூதை ் உணை ்்தோை.் அவைது 

தத்துவங்களின் உதவியுடன் அவை ் நுகைவ்ு முரறரய கண்டனம் 

பசய்தோை,் போவக்கடன் மீது நபோப்போண்டவருக்கு அதிகோைம் 

இல்ரல என்று உறுதிபடுத்தினோை,் நமலும் பைிசுத்தவோன்களின் 

 ற்பண்புகளின் மதபகோள்ரக ஏசுவின் நபோதரன ஆதோைமற்றது 

என்று அவை ் கருதினோை.் 1521 இல் லூதை ் பவளிநயற்றப்பட்டோை;் 

என்னபவன்றோல் உள் ோடட்ுச ் சீைத்ிருத்த இயக்கம் விரைவில் 

பதோடங்கியது, விரைவில் நமற்கு கிறிஸ்தவமண்டலத்தில் 

பிளவுபட்டது. 

சீைத்ிருத்த இயக்கம் பஜைம்னியில் நவகமோக பைவியது, 

மற்றும் பல்நவறு சீைத்ிருத்த உத்திகள் லூத்தைைின் வழக்கத்திற்கு 

மோறோக எழு ்தன. ஜூைிசச்ில், ெல்ட்ைிக் ஸ்விங்லி ஒரு கிறிஸ்தவ 

மதத்ரத உருவோக்கினோை,் திருசச்ரப மற்றும் அைசு கடவுரள 

நசைப்்பதற்கோக இரணக்கப்பட்டது. லூதருடன்  ம்பிக்ரகயோல் 

 ியோயப்படுத்தப்படுவதற்கோன தனித்துவத்ரத பற்றி ஸ்விங்கிலி 

உடன்பட்டிரு ்தோை,் ஆனோல் அநத சமயத்தில் பைிசுத்த 

சமுதோயத்தின் மோற்றியரமக்கப்பட்ட விளக்கத்ரத அவை ்

ஊக்குவித்தோை.் லூதைின் கருத்துப்படி, கிறிஸ்துவின் சைீைம் 

அரனத்தும் நதோற்றங்களுடன் உண்ரமயோக இரு ்ததோல் 

கிறிஸ்துவின் இருப்பு எல்லோவற்றிலும் இரு ்தது, அநதசமயம் 

ஸ்விங்லியின் கருத்து கிறிஸ்துவின் ஆன்மீக இருப்பு மற்றும் 

பின்பற்றுபவைக்ளின்  ம்பிக்ரகரய உறுதிப்படுத்துகிறது. 

மறுசமய நுரழவுக் நகோட்போட்டோளைக்ள் என்பவைக்ள் 

மற்பறோரு சீைத்ிருத்த குழுவினை,் பபைியவைக்ள் மீது ஞோனஸ் ோனம் 

பசய்யப்பட நவண்டும் என்று அவைக்ள் வலியுறுத்தினை,் 

கிறிஸ்துவில் பிற ்த குழ ்ரத கோட்டிலும் அவைக்ள்  ம்பிக்ரகரய 

உறுதிபடுத்தினை.் பதினோறோம் நூற்றோண்டின் நபோது அவைக்ள் ஒரு 

மிகசச்ிற ்த  ிகழ்வோகத் பதோடை ்்தனை,் இருபத்திநயோைோம் 

நூற்றோண்டுவரை பமநனோனிடட்ுகள் மற்றும் ெட்நடைிடட்ுகள் 

நபோன்ற கடுரமயோன மிைட்டல்களுக்கு ஆளோனோலும் கூட 

 ீடித்தது. மிகப் பழரமயோன திைித்துவ  ம்பிக்ரக எதிைிகள் கூட 

நதோன்றினை,் அவைக்ள் சமூகவோதிகள் என  

குறிப்பிடப்படுகிறோைக்ள், அவைக்ளின் மூதோதோயைக்ளுக்கு பிறகு 
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பபயைிடப்பட்டது, குறிப்போக நபோல ்தில் அவைக்ள் தங்கள் 

வளமோன சரபகரள வளைத்்தனை.் 

புைோட்டஸ்டன்டிஸின் ஒரு முக்கிய வடிவமோக கோல்வினிசம் 

குறிப்பிடப்படுகிறது, இது அதன்  ிறுவனை ் மற்றும் பிபைஞ்சு 

வழக்கறிஞைோன ஜோன் கோல்வின் பபயருக்கு அடுத்து 

பபயைிடப்பட்டது, அவை ்புநைோட்டஸ்டன்ட் கோைணத்ரத ஊக்குவிக்க 

ஆைம்பித்தநபோது பிைோன்சிலிரு ்து தப்பித்து பசன்றோை.் 1536-இல், 

சுவிட்சைல்ோ ்தின் நபஸலில் அரம ்துள்ள கிறிஸ்தவ மததத்ின் 

 ிறுவனத்ரத  கோல்வின் பதோடங்கினோை.் இது ஆைம்ப 

வழிமுரறயோக இரு ்தது, புதிய சீைத்ிருத்த இயக்கத்தின் 

இரறயியல் பசோற்பபோழிவு ஆகும்.  ம்பிக்ரகயின் மூலம் 

 ியோயப்படுத்தப்பட்டத்தின் கோைணமோக லூத்ைின் 

நபோதரனகரளக் கோல்வின் ஒப்புக்பகோண்டோை.் ஆனோல், 

லூத்தைோல் முன்பமோழியப்பட்டரதவிட கிறித்துவத்தின் 

சட்டத்திற்கு ஒரு புதிய ந ைம்ரற இடத்ரத அவை ் ஆைம்பித்தோை.் 

பஜனீவோவில், கோல்வின் நதை ்்பதடுக்கப்பட்ட ஒரு ஒழுங்குமுரற 

சமூகத்தின் முன்னிரலயில் அவைது கருத்துக்கரள 

 ரடமுரறயில் பசயல்படுத்த முடி ்தது. முன்னறிவிப்பின் 

நகோட்போடர்ட அவை ்வலியுறுத்தினோை ்மற்றும் கிறிஸ்துவின் உடல் 

மற்றும் இைத்தத்தின் மன ிரல பங்கு என்பது புனித கம்யூனிரன 

என புைி ்துபகோண்டோை.் கோல்வின் மற்றும் ஸ்விங்லி ஆகிநயோை ்1561 

ஆம் ஆண்டில் கூடி, இைண்டோவது பெல்பவடிக் வோக்குமூலம் 

படிவத்தில் தங்கள் சீைத்ிருத்த போைம்பைியத்ரத முன்ரவத்தனை.்  

சீைத்ிருத்தமோனது பதினோறோம் நூற்றோண்டின் நபோது 

ஐநைோப்போவின் மற்ற பகுதிகளுக்கும் பைவ  பதோடங்கியது. 

நூற்றோண்டின் மத்தியில் வடக்கு ஐநைோப்போ முற்றிலும் 

லூதைனீசியத்ததின் தோக்கத்ரத ஏற்படுத்தியது. கிழக்கு 

ஐநைோப்போவில் புநைோட்டஸ்டன்டிசத்தின் கூடுதலோன தீவிை வடிவம் 

உயிைப்்பபற்றது. பலவீனமோன முடியோட்சி, பிைபுக்களின் வலிரம, 

குரறவோன  கைங்கள் மற்றும் எல்லோவற்றிற்கும் நமலோக 

 ீண்டகோலமோக இ ்த பகுதிகளில் மத பன்ரமவோதம் இரு ்தது 

ஆகியவற்ரற இதன் கோைணம் ஆகும். சீைத்ிருத்தத்ரத 

எதிைப்்பதற்கு ஸ்பபயினும், இத்தோலிவும் ரமயங்களோக மோறியது, 

ஆகநவ புபைோஸ்டோண்டியன்ஸம் இங்நக வலிரம பபற 

முடியவில்ரல. 

ஆஸ்திரியொ 

 நஜைம்னி மற்றும்  புனித நைோம சோம்ைோஜ்ஜியத்தின் மோ ிலம் 

நபோன்ற ஏற்போடர்ட  ஆஸ்திைியோவும் பின்பற்ற பதோடங்கியது. 

மோைட்்டின் லூதைோல் ஊக்குவிக்கப்பட்ட படிவத்ரத மக்கள் 
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பின்பற்ற ஆைம்பித்தனை.் இ ்த பகுதிகளில் கோல்வினியம் 

இயங்குவிரசரய பபற முடியவில்ரல. இறுதியில், எதிை ்

சீைத்ிருத்தவோதத்தின் சோயல் நபோக்குகரள உயைத்்தியது. 

தசக்  ிலங்கள் 

 நபோநெமியன் சீைத்ிருத்தத்தின் முக்கிய பிைதி ிதியோக 

இரு ்தவை ் பசக் சீைத்ிருத்தவோதி மற்றும் பல்கரலக்கழக 

நபைோசிைியை ் ஜோன் ெஸ் ஆவோை.் அவை ் புைோட்டஸ்டன்ட் 

சீைத்ிருத்தத்தின் முன்நனோடிகளோகவும் கருதப்படுகிறோை.்  

1415 இல், யோன் ெஸ் மதங்களுக்கு எதிைோன பகோள்ரகயில் 

பற்றுரட ்தவை ்என உறுதி பசய்யப்பட்டோை ்மற்றும் அவை ்தனது 

நபோதரனகரள போதுகோக்கும்நபோது கோன்ஸ்டன்ஸ் குழுவில் 

பகோல்லப்பட்டோை.் 

ெூரசட் இயக்கமோனது சமூக முன்னணியில்  ிலவும் 

பிைசச்ிரனகரள எதிைப்கோள்ளவும், பசக்  ோடுகளின் 

மக்களிரடநய விழிப்புணைர்வ வலுப்படுத்தவும் பதோடங்கிய 

மதசோைப்ுரடய இயக்கம் ஆகும். நஜன் ெஸ் இற ்த இைண்டு 

ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, பசக் சீைத்ிருத்ததின் உத்நவகமோனது  ோடு 

முற்றிலும் அதிகைித்தது.  

ெூரசட் இயக்கத்தின் உறுப்பினைக்ள் உள்ளூை ்மக்களில் 

பபரும்பகுதியினை ் மற்றும் ஆரகயோல் அவைக்ள் 1437 இல் 

மதங்களின் இைண்டு அரமப்ரப ஒப்புக் பகோள்ள பபசில் குழுரவ 

கட்டோயப்படுத்தினை,் முதல் முரறயோக நபைைசிற்கோன பபசிலின் 

கோம்நபக்டஸ்் ரகபயழுத்திட்டது, பின்னை ் அரத பதோடை ்்து 

இைண்டு புைோட்டஸ்டன்ட் அைசைக்ளும் நதை ்்பதடுக்கப்பட்டனை.் 

இப்பகுதி ெோப்ஸ்பைக்்ஸோல் கடட்ுப்படுத்தப்பட பதோடங்கியதும் 

ெுரசட் நதவோலயங்கள் தரட பசய்யப்பட்டன மற்றும் 

ைோஜ்யத்தின் சில பகுதிகள் கத்நதோலிக்கம் அல்லோதரவயோகின. 

லூதைனியம் விைிவரட ்ததும் இயக்கத்தின் பல உறுப்பினைக்ள் 

தங்கரள லூதைைக்ளோக உறுதிப்படுத்தினை.் 

பசக் ப்ைதைன்ஸ் மற்றும் பசக்நகோஸ்நலோவோக் ெூரசட் 

நதவோலயம் இன்ரறய நதவோலயங்கள் மற்றும் அவற்றின் நவைக்ள் 

சீைத்ிருத்த கோலத்தின் ெூரசட் நதவோலயங்களின் 

கோணப்படுகின்றன. அரவகள்  ோட்டின் இைண்டோவது மற்றும் 

மூன்றோவது பபைிய நதவோலயங்களின் மத்தியில் உள்ளனை.் 

சுவிசச்ரல்ொ ்து 

சீைத்ிருத்தம் பற்றி சீைத்ிருத்தவோதிகளின் சி ்தரனகளின் 

மத்தியில் வழக்கமோன நவறுபோடுகள் இருப்பினும், ஸ்விங்லி 
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மற்றும் கோல்வின் ஆகிய இரு நபோதரனகளும் சுவிட்சைல்ோ ்தின் 

மக்கள் மீது ஆழமோன தோக்கத்ரத ஏற்படுத்தியது. 

ெுரிசச்ில் சீர்திரு ் ம் 

 நஜைம்னியின் பசயல்போடட்ுடன் நசை ்்து, சுவிஸ் 

கூட்டரமப்பும் அதன் தரலரமயின் கீழ் ெல்ட்ைிக் ஸ்விங்லி 

உடன் தனது பசோ ்த இயக்கத்ரத கண்டது. மோைட்ின் லூதை ்

பஜைம்னியில் சீைத்ிருத்தத்ரத ஆைம்பித்த ஒரு வருடத்திற்கு 

பின்னை,்  சுவிசச்ைல்ோ ்து 1518 இல் சூைிச ்  கைத்திற்கு மோறியது. 

இைண்டு சீைத்ிருத்தவோதிகளுக்கும், அவற்றின் இயக்கத்திற்கும் 

இரடநய  ிரறய ஒற்றுரமகள் இரு ்தன, 

ஸ்விங்க்லியனிஸமோனது லூதைனனிசத்திற்கு ஒரு வித்தியோசமோன 

ஒற்றுரம இருக்கிறது. ஆனோல் இருவரும் ஒருவருக்பகோருவை ்

முகத்தில் முகம் கோணவில்ரல என்று  ம்பப்படுகிறது. 

பெஸ்ஸின் இளவைசை ் பிலிப் 1529 இல் இருவருக்கும் இரடநய 

ச ்திப்பு ஒன்ரற ஏற்போடு பசய்தோை ் (மோைை்க்்கின் நபசச்ுவழக்கு) 

மற்றும் அவைக்ள் ஒரு பபோதுவோன நகோட்போடர்ட உருவோக்க 

முடியவில்ரல என்பதோல் கூட்டம் ஒரு முழுரமயோன நபைழிவோக 

இரு ்தது.  

லூதை ்திருசச்ரபயுணைச்ச்ிக்கு நமநல  ற்கருரண ஒன்றில் 

உரையோற்றினோை ் என்றோலும், கிறிஸ்து எல்லோ இடங்களிலும் 

இருப்போை ்என்று அவை ்கருதினோை.் அநத ந ைத்தில் ஸ்விங்லி டசச்ு 

இரறயியலோளைோன பகோைந்னலியஸ் நெோெனோல் 

ஊக்குவிக்கப்பட்டோை ் மற்றும் அவை ் பவகுஜன என்பது 

கிறிஸ்துவின் பிைதி ிதித்துவம் ஒரு வடிவம் என்று உணை ்்தோை ்

மற்றும் அது ஆன்மீக முரறயில் மடட்ுநம 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அவருரடய கருத்துக்கள் லூத்தருக்கு 

நகோபமரடய பசய்தன. சீைத்ிருத்தத்ரத ஸ்விப்டல்ியின் சில 

சீைத்ிருத்தவோதிகள் மிகவும் பழரமவோதமோகக் கருதியதோல், 

அனோபப்டிஸ்டுகளுக்கு ந ோக்கி மோற்றப்பட்டன. 

தெனவீொ குடியரசில் சீர்திரு ் ம் 

 பஜனீவோவின் சீைத்ிருத்தத்திற்கோன முன்னணி  பைக்ளில் 

ஒருவை ் ஜோன் கோல்வின் ஆவோை;் அவைது மைபு  வீன  ோடக்ளின்  

நதவோலயங்களிலும் கோணப்படுகிறது. சீைத்ிருத்தம் பற்றிய 

லூத்தைின் மற்றும் நபோப்பின் கண்டனத்ரத அகற்றிய பிறகு, 

சுவிசச்ைல்ோ ்து, ஸ்கோடல்ோ ்து, ெங்நகைி, நஜைம்னி மற்றும் பல 

இடங்களில் உள்ள பல்நவறு குழுக்களுக்கு இரடயில் ஒரு 

முரறசோைோ உடன்படிக்ரகரய உருவோக்கும் திறன் மற்றும் 

இலக்கியங்கள் ஜோன் கோல்வின் பயனுள்ளதோக இரு ்தது. 1526 இல் 

பிஷப் பவளிநயற்றப்பட்டோை ் மற்றும் பபைன்் சீைத்ிருத்த 
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குயில்லோநம (வில்லியம்) ஃைோல்ல் பஜனீவோ  கைத்திற்கு வை 

முடியோது,  கைத்தின்  ிைவ்ோகத்ரத ஒழுங்கரமக்க அவைது சட்ட 

பின்னணி கோைணமோக கோல்வின் இரு ்து உதவி நகோைப்பட்டது. 1541 

ஆம் ஆண்டின் அவைது கட்டரளகளில், கோல்வின் வோழ்வின் 

அரனத்து அம்சங்களிலும் ஒழுக்கத்ரத  ிரல ோட்ட நதவோலயம் 

மற்றும்  கை குழுவு ஆகியவற்றின் விவகோைங்களில் 

ஒத்துரழத்தோை.் 1559 இல் பஜனீவோ கரலக்கழகம்  ிறுவப்பட்டது, 

பின்னை ்அது நபோைோளி இயக்கத்தின் முரறசோைோ தரல  கைமோக 

கருதப்பட்டது, ஐநைோப்போவின் பல்நவறு பகுதிகளிலிரு ்தும் 

பவளிநயைப்பட்ட அரனத்து புைோட்டஸ்டன்ட் ரகதிகளுக்கும் 

தஞ்சம் அளித்து, கோல்வினிஸ்ட் மதபிைசோைகைக்ளோக 

பயிற்றுவிக்கப்பட்டனை.் கோல்வினிசத்ரத பைவலோக 

விைிவுபடுத்துவதில் இ ்த பயிற்சி உதவியது மற்றும் கோல்வின் 

உயிநைோடு இரு ்தநபோது பிபைஞ்சு ஹியூநகோநனோடர்ட 

 ிறுவுவதில் உதவியது. பை ்த நபோதரனகளோனது 1560 ஆம் 

ஆண்டில் ஸ்கோடல்ோ ்துடன் ஜோன் ப ோக்ஸ் தரலவைோக மோற்ற 

உதவியது. 1563 இல் ஜோன் கோல்வின் மைணமரட ்த பின்னரும் 

கோல்வினியம் பதோடை ்்து பைவியது மற்றும் பதிநனழோம் 

நூற்றோண்டின் ஆைம்பத்தில் அது கோன்ஸ்டோண்டிநனோபுலுவின் 

வரை பைவியது. 

ன ொர்டிக்  ொடுகள் 

 படன்மோைக்்கின் புைோட்டஸ்டன்டிஸம் நஜோகன்னஸ் 

புகன்ெோகனோல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. பதினோறோம் 

நூற்றோண்டின் இறுதியில் ஸ்கோண்டிநனவியப் பகுதியிலுள்ள 

அரனத்து  ோடுகளும் இறுதியோக லூதைனிஸத்ரத 

 ரடமுரறப்படுத்தின. மன்னை ்  ம்பிக்ரகரய ஏற்றுக்பகோண்ட 

பிறகு இது  ட ்தது. ந ோைந்வ, ஐஸ்லோ ்து, பின்லோ ்து மற்றும் 

சுவீடன் ஆகியரவ ஒநை மன்னைோல் ஆட்சி பசய்யப்பட்டன. 

 1523 இல், சீைத்ிருத்தமோனது ஸ்வீடனில் கஸ்டவ் வோசோ 

தரலரமயில்  டத்தப்பட்டது; அவைத்ோன் அ ்த ந ைத்தில் 

நதை ்்பதடுக்கப்பட்ட அைசைோக இரு ்தோை.் அைசியல் விஷயங்களில் 

நபோப்பின் அதிகைித்துவரும் குறுக்கீடு போப்கீயுடன் முரறயோன 

பதோடைப்ுகரள  ிறுதத்ுவதற்கு வழிவகுத்தது. 1527 ஆம் ஆண்டில், 

வோஸ்டோஸ் டயட் என்ற இடத்தில்,  ோட்டில் நதவோலயத்தின் மீது 

தனது நமலோதிக்கத்ரத ஒப்புக்பகோள்வதற்கோக உணவளிப்பதில் 

அைசை ் பவற்றி பபற்றோை.் அவை ் நதவோலயத்தின் பசோத்துக்கரள 

ரகப்பற்றினோை,் நதவோலயத்தின் அரனத்து  ியமங்களும் 

அவருரடய ஒப்புதலுக்குத் நதரவப்படும். மதகுருக்கள் 

குடிரமயியல் சட்டத்தின் கீழ் வ ்தனை,் லூத்தைன் கருத்துக்கள் 

நதவோலயங்களிலும் பள்ளிகளிலும் பிைசங்கிக்க ஆைம்பித்தன.  
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1533 வரை படன்மோைக்் கத்நதோலிக்க அதிகோைப்பூைவ்மோக 

இரு ்தது, அதன் ஆட்சியோளை ் பிைபடைிக் I (1523-33), இருப்பினும் 

ஃபிைபடைிக் பதோடக்கத்தில் லூதைைக்ரள ஒடுக்குவதற்கு சபதம் 

பசய்தோை,் அவை ்விரைவில் லூத்தைன்சத்தின் பிைசங்கிகள் மற்றும் 

சீைத்ிருத்தவோதிகள் தங்குதல் பற்றி ஒரு பகோள்ரகரய 

ஏற்றுக்பகோண்டோை,் இவைக்ளில் ெோன்ஸ் டபஸன் மிக 

முக்கியமோனவைோக இரு ்தோை.் அவருரடய ஆட்சியின் நபோது, 

லூதைனியமோனது படன்மோைக்்கின் மக்கநளோடு குறிப்பிடத்தக்க 

வரகயில் ஊடுருவியது. அவைது மகன் கிைிஸ்துவை ் ஒரு 

முழுரமயோன லூதைன் இரு ்தோை,் இதன் விரளவோக அவை ்தனது 

த ்ரதயின் மைணத்திற்கு பிறகு அவை ்மன்னைோக முடியவில்ரல. 

1536-ல் மடட்ுநம கத்நதோலிக்க பிஷப்புகளின் அதிகோைமோனது 

நதசிய சட்டமன்றத்தோல் முடிவுக்கு வ ்தபின்னை ் அவை ் 1537 இல் 

மன்னைோக ஆனோை ் மற்றும் அதற்கு பின்னை ் நஜோகன்னஸ் 

புகன்ெோகனின் வழிகோடட்ுதநலோடு மோ ிலத்திலுள்ள 

நதவோலயத்தின் சீைத்ிருத்தத்ரத அவை ் ிரல ிறுத்தினோை.் 

 ஐஸ்லோ ்திய சீைத்ிருத்தமோனது கிங் கிைிஸ்டியன் மன்னை ்

ஆளும் முன் பதோடங்கியது. 1533 இல் நஜைம்னியைக்ளின் 

ெஃப்னோைப்ிநைோைத்ைில் லூதைன் நதவோலயத்ரத  ிறுவினை.் 

நஜைம்னியின் வைத்்தக பதோடைப்ுகள் கோைணமோக ெோம்பைக்்கில் 

பல ஐஸ்லோ ்தியைக்ள் படித்து வ ்தனை.் 1538 இல், புதிய 

நதவோலயங்கள் ஆளு ைின் அைச ஆட்சியோனது ஐஸ்லோ ்துக்கு 

வ ்த பிறகு, பிஷப் மற்றும் அவைது குருமோைக்ள் அரத கண்டனம் 

பசய்தனை;் நஜைம்னியின் 'மதங்களுக்கு எதிைோன 

பகோள்ரககளுக்கு' பகோடுக்கும் மக்கரள பவளிநயற்றுவதோக 

அசச்ுறுத்தியது. 1539 இல், ஒரு புதிய ஆளு ை ் ஐஸ்லோ ்துக்கு 

மன்னைோல் அனுப்பப்பட்டோை.் கிளவுஸ் பவோன் பமைவ்ிடஸ்் 

கட்டரளரய நமற்பகோண்டோை,் இது நதவோலயத்தின் அதிகோைத்ரத 

எடுத்துக்பகோள்வதற்கும் அரத சீைத்ிருத்துவதற்கும் அவருக்கு 

அங்கீகோைம் அளித்தது. 

இங்கிலொ ்தில் சீர்திரு ் ம்  

 இங்கிலோ ்தின் நதவோலயமோ ்து பென்றி VIII ஆம் 

ஆட்சியின்நபோது நைோமில் இரு ்து பிைிக்கப்பட்ட பிறகு 

இங்கிலோ ்து சீைத்ிருத்தம் இங்கிலோ ்தில் பதோடங்கியது; அது 1529 

இல் பதோடங்கியது மற்றும் 1537 இல் முடி ்தது. ஐநைோப்போ 

கண்டத்தின் பிற பகுதிகளின் பின்பற்றிய சீைத்ிருத்தத்ரத விட 

ஆங்கில சீைத்ிருத்தப் நபோக்கு மிகவும் வித்தியோசமோனது. எதிைப்்பு 

கிளைச்ச்ிக்கோன உணைவ்ு  ீண்ட கோலமோக இரு ்து வருகிறது. 

இங்கிலோ ்து ஏற்கனநவ ஜோன் விக்லிஃப்பின் பலோல்லோைட்் 

இயக்கத்திற்கு வழிவகுத்தது, ஏற்கனநவ நபோநெமியோவின் 
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ெூரசடட்ுகளுக்கு ஊக்கம் பகோடுத்தது. நலோலோைத்ி 

ஒடுக்கப்பட்டது, மரறக்கப்பட்ட இயக்கமோக இரு ்தது; இது அதன் 

பசல்வோக்கின் மதிப்பீடர்ட ஒரு கடினமோன பணியோக ஆக்கியது. 

சீைத்ிருத்தத்தின் தன்ரம நவறுபட்டது ஏபனனில் பென்றி VIII 

போத்திைத்தின் பங்களிப்பு, அவருக்கு இயக்கத்ரத நமம்படுத்துவது 

என்பது ஒரு அைசியல் நதரவயோக இரு ்தது. இங்கிலோ ்தில் 

சீைத்ிருத்த வளைச்ச்ிக்கு தோமஸ் கிநைன்மை ் முக்கியமோன 

வைோகினோை.் 

 இங்கிலோ ்து நதவோலயம் பென்றி மூலம் நைோமின் 

அதிகோைத்திலிரு ்து  ீக்கப்பட்டது. 1534 இல், அவை ் நமலோதிக்கச ்

சட்டத்தின் கீழ் உயை ்்த தரலவைோக ஆனோை.் 1535 மற்றும் 1540 க்கு 

இரடப்பட்ட கோலப்பகுதியில் தோமஸ் க்நைோன்பவல் 

மடோலயங்களின் மறுமலைச்ச்ியோக அங்கீகைிக்கப்படட்ுள்ள 

பகோள்ரகரய அரமத்தோை.் புனிதைக்ள், பக்தைக்ள் மற்றும் 

யோத்ைீகைக்ளின் சில இடங்களுக்கும் பயபக்தியுடனும் இ ்த 

கோலகட்டத்தில் தோக்குதல்  டத்தப்பட்டது. நதவோலயத்திற்கு கீழ் 

உள்ள பசோத்ரத ரகப்பற்றி அைச மற்றும் உயை ்்த மக்கள் 

ஆகியவற்றுகளிடம் ஒப்பரடக்கப்பட்டது. பென்றியின் 

சீைத்ிருத்தமோனது தோமஸ் நமோை ்மற்றும் கோைட்ினல் ஜோன் ஃபிஷை ்

நபோன்ற சில சீைத்ிருத்தவோதிகள் எதிைத்்தனை;் அவைக்ளின் கருத்து 

நவறுபோட்டிற்கு தங்கள் வோழ்க்ரக மூலம் பசலுத்தினோைக்ள். 

கோல்வினிசம், லூதைனியம் மற்றும் ஸ்விங்கிளினியவோதம் 

ஆகிநயோைின் நகோட்போடட்ுகரள பின்பற்றுபவைக்ளோக சில 

சீைத்ிருத்தவோதிகள் இரு ்தனை.் பென்றி எடவ்ைட்் VI ஆல் பவற்றி 

பபற்றோை,் அவை ் புைோட்டஸ்டன்ட் ஆவோை ் மற்றும் நதவோலயத்தின் 

படங்கள் அழிக்கப்பட நவண்டும் மற்றும் கிறித்தவைக்ளின் 

மோன்யம் பபரும் சிறு நகோயில் மூடப்பட நவண்டும் என்று 

கட்டரளயிட்டோை.் அவருரடய ஆட்சியின் நபோது இங்கிலோ ்து 

நதவோலயமோனது கண்டறி ்த புைோட்டஸ்டன்டிசத்திற்கு 

ப ருக்கமோக இரு ்தது. 

 பபோதுவோன அளவில் குழப்ப  ிரலயோனது இங்கிலோ ்தில் 

மத முன்னணியில்  ிலவியது. நமைி (1553-1558) ஆட்சியின் நபோது 

கத்நதோலிக்க நதவோலயம் மறுசீைரமக்கப்பட்டது, எலிசபபத் I 

ஆட்சியின்நபோது ஒரு சுத ்திை சம்மதம்  ிறுவப்பட்டது, அவைது மத 

 ம்பிக்ரககள் ஒருபுறம் கடுரமயோன கோல்வினிசத்திற்கும், 

மறுபுறத்தில் கத்நதோலிக்கத்திற்கும் இரடயில் மோறுகின்றன. 

 வீன பிைோன்நசோடு ஒப்பிடுரகயில் இங்கிலோ ்தில் மோ ிலநம 

 ன்றோக இரு ்தது. ைோணியின்  ீண்ட ஆட்சி கோைணமோக 

சீைத்ிருத்தம் பதிநனழோம் நூற்றோண்டின் ஆங்கில உள் ோடட்ு நபோை ்

வரை பதோடை ்்தது.  
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ஆலிவை ் குநைோபவல் ஒரு ந ைர்மயோன பியூைிடன்தோன் 

மடட்ுமல்ல, ஒரு இைோணுவத் தரலவைோகவும் இரு ்தோை ் மற்றும் 

அவை ் இங்கிலோ ்து, ஸ்கோடல்ோ ்து, மற்றும் அயைல்ோ ்தின் 

ஆகியவற்றின் இரறவன் கோப்போளைோக ஆனோை.் 

அது 1640 களில் மடட்ுநம  இங்கிலோ ்தின் பிற  ோடுகளில் ஒரு 

பகுதியோக இரு ்த மதைீதியோன உைோய்வு கண்டிரு ்தோலும், 

கண்டத்தில் உள்ள எதிை-்சீைத்ிருத்தத்தின் சோதரன மற்றும் 

வளை ்்து வரும் பியூைிடோன் கட்சி எலிசபபத் கோலத்தில் 

எதிைத்்திரு ்த புைோட்டஸ்டன்ட் சீைத்ிருத்தத்ரத நமம்படுத்துவதில் 

உதவியது. 

பியூைிபடன் இயக்கமோனது இயற்ரகயோகநவ ஆைம்பத்தில் 

கோல்வினிஸ்டய்ோன இரு ்தது மற்றும் அதன் ந ோக்கம் 

இங்கிலோ ்தின் நதவோலயத்ரத சீைத்ிருத்தப்பட்டது. அதன் நவைக்ள் 

எலிசபபத்தின் ஆட்சியின் நபோது  ிலவிய அதிருப்தியில் இரு ்தது. 

பிற ஐநைோப்பிய புைோட்டஸ்டன்ட் நதவோலயங்கள், குறிப்போக 

பஜனீவன் மோதிைியுடன் ஒத்துப்நபோவரத பகோண்டிரு ்தரத 

இங்கிலோ ்தின் நதவோலயத்திற்கோன எதிைப்ோைப்்போக இரு ்தது. 

பியூைிடன்கள் நதவோலயங்களில் உள்ள  ரககள் மற்றும் 

சடங்குகளுக்கு ஆதைவோக இல்ரல மற்றும் அவைக்ள் திருசச்ரப 

 ீதிமன்றங்களுக்கு எதிைோகவும் இரு ்தனை.் பியூைிடன 

இயக்கத்தின் பிற்பகுதியில், சில ந ைங்களில் இதுநபோன்ற 

எதிைப்்போளைக்ளோகவும், சோைப்ற்றவைக்ளிடமிரு ்தும் 

அரழக்கப்படும், இறுதியில் பல சீைத்ிருத்தக் நகோட்போடுகரள 

உருவோக்கும் கோைணங்களோக மோறியது.  

தவல்ஷ் சீர்திரு ் ம் 

பவல்ஷ் சீைத்ிருத்த பிஷப் ைிசச்ோைட்் நடவிஸ் மற்றும் விநைோதி 

ப்பைடப்டஸ்டன்ட் மதகுரு ஜோன் பபன்ைி கோல்வினிஸ்ட் 

இரறயியலுடன் பழக்கவழக்கங்களின் மக்கரள 

அறிமுகப்படுத்தியது. 1588 ஆம் ஆண்டில், முழுரமயோன ரபபிள் 

பவல்ஷ் பமோழியில் லலண்டஃப்யின் பிஷப் மூலம் 

பவளியிடப்பட்டது. மக்கள்பதோரகக்கு இ ்த விளக்கம் மிகவும் 

போதிப்ரப ஏற்படுத்தியது மற்றும் நவல்ஸ் இல் புைோட்டஸ்டன்டிஸம் 

அரமப்பதில் உதவியது. இங்நக டோைட்்டின் ரசனோட் மோதிைி 

பயன்படுத்தப்பட்டது. சோைல்ஸ் II மற்றும் நவல்ஸ் கோலனிஸ்டிக் 

நபோதகைக்ள் இயக்கம் ஆகியவற்றின் கீழ் முடியோட்சிரய 

புதுப்பிப்பதன் பின்னை ் கோல்வினிசத்தின் வளைச்ச்ி ப்யூடியன் 

கோலத்தில் கோணப்பட்டது, ஆனோல் பதப்தோன்பதோம் நூற்றோண்டின் 

மத்தியில் கோல்வின் எழுதிய சில பிைதிகள் மடட்ுநம கிரடத்தன. 
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ஸ்கொட்டிஷ் சீர்திரு ் ம்  

ஸ்கோட்டிஷ் சீைத்ிருத்தம் ஜோன்  ோக்ஸ் தரலரமயின் கீழ் 

பசழித்நதோங்கியது. நதவோலயனங்கலில் சீைத்ிருத்தங்கரள 

 ிறுவுவதில் அவை ் உதவினோை ் மற்றும் பிபைஞ்சு அைசியல் 

 ிரலரமகளின் பசல்வோக்கிலிரு ்து அகற்றப்படவும் உதவினோை.் 

நபோப்பின் அதிகோைத்தில் நபோப் ஆண்டவைின்  ீதிசச்ட்டம் 1560 

 ிைோகைிக்கப்பட்டது; இ ்த சட்டம் வழிபோடட்ு முரற 

பகோண்டோட்டத்ரத தரட பசய்தது மற்றும் விசுவோசத்தில் 

புைோட்டஸ்டன்ட்டின் ஒப்புதல் வோக்குமூலம் அளிக்கப்பட்டது. கியஸ் 

நமைியின் ஆட்சியில் பிபைஞ்சு நமலோதிக்கத்திற்கு எதிைோன புைட்சி 

கோைணத்தோல் இது சோத்தியமோனது. 

   ஸ்பகோடல்ோ ்தில் புைோட்டஸ்டன்டிஸியம் மிகவும் சிைமமின்றி 

 ிலவிய நபோதிலும், அதன் உண்ரமயோன படிவத்ரத 

தீைம்ோனிப்பது எளிதல்ல. பதிநனழோம் நூற்றோண்டில் 

பிைஸ்பிடிைியோனிசம் மற்றும் எபிஸ்நகோபியலிஸம் ஆகியவற்றில் 

ஒரு பன்முகத்தன்ரம பகோண்ட நபோைோட்டம் இரு ்தது. 

ஸ்கோடல்ோ ்தில் நதவோலயத்தின் கடட்ுப்போடு பின்னை ்

பிைஸ்பிடிநையைக்ளோல் எடுத்துக்பகோள்ளப்பட்டது, நமலும் இது 

சிறுபோன்ரமயினருக்கு எபிஸ்நகோபியைக்ரளக் கோப்போற்ற 

உதவியது.  

பிரொன்சின் சீர்திரு ்  ன வொலயம் 

கத்நதோலிக்க மதகுருவோகிய கோைட்ினல் ைிசப்சலியூ பிைோன்ரஸ 

புைட்டஸ்டன்ட் மோ ிலங்களுடன் இரணக்க உதவினோை.் 

பஜைம்னியில் இரு ்து பிைோன்சில் புைோட்டஸ்டன்டிசம் பைவியது, 

இங்நக அது ெுபகநனோடஸ்் என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது; 

நதவோலயதின் சீைத்ிருத்தங்கள் பிைோன்சில் ஆண்டுநதோறும் 

உள் ோடட்ுப் நபோைக்ரள வழி டத்தியது.  

பிைோன்சிஸ் I (ஆட்சி 1515-1547) தனிப்பட்ட முரறயில் மத 

சீைத்ிருத்தங்கள் மீது மிகவும் ஆைவ்மோக இல்ரல, அவை ்அவைக்ரள 

மனிதந ய இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியோகநவ கருதினோை ் எனநவ 

அவை ்அவைக்ரள எதிைக்்கவில்ரல. இது 1534 இல் பிளோகோைட்ுகளின் 

விவகோைத்துடன் மோற்றப்பட்டது. இ ்த சட்டத்தின் படி, பிைோன்சின் 

பல்நவறு பகுதிகளில் கோணக்கூடிய சுவபைோட்டிகளில் 

கத்நதோலிக்கை ் வழிபோடட்ு முரறரய கண்டனம் பசய்ததுடன் 

அவைக்ள் அைசைக்ளின் தனி அரறரயயும் அரட ்தனை.் மத 

 ம்பிக்ரகயின் பபோருள் அைசியல் சூழ் ிரலரய போதிக்கத் 

பதோடங்கியது, இது பிைோன்சிஸ்க்கு அசச்ுறுத்தரல உணைத்்தியது 

இ ்த இயக்கம் அவைது ைோஜ்யத்தின் ஸ்திைத்தன்ரமக்கு 

முன் ின்றது. இது பிைோன்சில் எதிைப்்புைட்சி எதிைப்்பு 

அடக்குமுரறயின் தரலரமக் கட்டத்ரதத் பதோடங்கியதுடன், 
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மதசச்ோைப்ின்ரமயின் பிைசச்ிரனரயத் தீைக்்க போைிசின் 

 ோடோளுமன்றத்தில் "பைன்ிங் நசம்பை"் (1535)  ிறுவப்பட்டது.  பல 

பிைஞ்சு புைோட்டஸ்டன்டக்ள்  ோடர்ட விடட்ு தப்பினை ்அவைக்ளிளல் 

ஜோன் கோல்வின் 1535 ஆம் ஆண்டில் போசலுக்கு குடிபபயை ்்தோை,் 

இறுதியோக ஒரு வருடத்திற்கு பின்னை ்பஜனீவோவில் குடிநயறினோை.் 

தன்னுரடய  ோடர்ட விடட்ு பவளிநயறியநபோதும் கோல்வின் 

தனது மத விஷயங்களில் ஆைவ்ம் கோட்டினோை;் அவை ் தனது 

சமயப்பைப்போளைக்ரள அைசனனின் பதோரலவிலிரு ்த்து 

பயிற்றுவிதோை.் பிைோன்சின் அைசன் பென்றி II (1547-1559 ஆம் 

ஆண்டு ஆட்சி) கணிசமோன அடக்குமுரற இரு ்தநபோதும், 

பிைோன்சின் சீைத்ிருத்த நதவலயம், பபரும்போலும் 

கோல்வினிசெத்தின் திரசயில், பிைோன்சின் பல்நவறு பகுதிகளில் 

 ிரலயோன வளைச்ச்ி கண்டது. இதன் ந ோக்கம் கத்நதோலிக்க 

திருசச்ரபயின் இயலோரம மற்றும் சுய  ீதியிலிரு ்து தங்கரள 

விடுவிக்க மக்களுக்கு நவண்டுநகோள் விடுத்ததோகும். பிபைஞ்சு 

புைோட்டஸ்டண்டிசம் ஒடுக்குமுரறயின்கீழ் வளை ்்தது, இது 

அைசியல் தன்ரமரய ஏற்கத் பதோடங்கியது, இது 1550 களில் 

பிைபுக்களின் மோற்றங்கரள பதளிவோகியது.  

இது எதிைம்ரற மற்றும் பதோடைச்ச்ியோன நமோதல்களுக்கு 

முன் ிப ்தரனகரள உருவோக்கியது; இரவ மத நபோை ் என  

அறியப்பட்டன. 1559 ஆம் ஆண்டில், பென்றி II இற ்த பிறகு, 

உள் ோடட்ுப் நபோைக்ள் நவகத்ரத அதிகைித்தன. இது பிைோன்சில் 

பலவீனமோன முடியோட்சிகரள  ீண்ட கோலமோகத் பதோடங்கியது. 

இ ்த கோலம் அடட்ூழியங்கள் மற்றும் சீற்றம் பகோண்டதோக 

இரு ்தது. ஆகஸ்ட் மோதத்தில் இது 1572 இல் மிகவும் பதளிவோக 

இரு ்தது; புனித பபைத்்நதோநலோம் நட படுபகோரல  ட ்தது 

கத்நதோலிக்க கட்சி 100,000 க்கும் அதிகமோன பெகுபவோண்டுகரள 

பிைோன்சின் மீது  சுக்கியது. இ ்த நபோைக்ள் ஒநை ஒரு முரற 

மடட்ுநம முடிவுக்கு வ ்தன, பென்றி IV, முன்னை ்ெுபகநனோடோக 

இரு ்தவை,் எடிஸ் ஆஃப்  ன்படஸ் (1598) என்ற பதிப்ரப 

வழங்கினோை,் இ ்த சகிப்புத்தன்ரம பல கடட்ுப்போடுகள் மற்றும் 

 ிரலரமகளோல் வ ்திரு ்தோலும், இது புைோட்டஸ்டன்ட் 

சிறுபோன்ரமயினரை அதிகோைப்பூைவ்மோக பபோறுத்துக்பகோள்ள 

உறுதியளித்தது. கத்நதோலிக்கம் அதிகோைப்பூைவ்மோக மோ ிலத்தின் 

மதமோக பதோடை ்்து இரு ்து வருகிறது ஃபிபைஞ்சு 

புைோட்டஸ்டன்ஸின் பசல்வம் பமதுவோக அடுத்த நூற்றோண்டில் 

குரற ்து, 1685 ஆம் ஆண்டில் லூயிஸ் XIV இன் ஃநபோன்படய்ன்ஃபுல் 

எடிக் மூலம் ஒரு முழுரமயோன முடிவுக்கு வ ்தது, இதனுடன் எடிஸ் 

ஆஃப்  ன்படஸ் மறுக்கப்பட்டது மற்றும் பிைோன்ஸ் ஒரு 

கத்நதோலிக்க அைசோக அறிவிக்கப்பட்டது. 1685 ஆம் ஆண்டு 

அக்நடோபைில் பிைோண்டன்நபைக்் நதைத்ல் ஆரணயோளை ்ஃபிைபடைிக் 

வில்லியம் I, நபோஸ்டோம்டின் திருதப்தோரணரய 
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பிைகடனப்படுத்தியதன் மூலம் பதிலளித்தோை,் இது ெுபகநனோட் 

அகதிகளுக்கு இலவச இடமோற்றத்ரத அளித்தது, அடுத்த பத்து 

ஆண்டுகளுக்கு வைி பசலுத்துவதிலிரு ்து விலக்கு 

அளிக்கப்பட்டது.  

பதிநனழோம் நூற்றோண்டில் பல ெுபஜபனோட்கள் 

இங்கிலோ ்திலும், ப தைல்ோ ்திலும், பிைசியோவிலும், 

சுவிட்சைல்ோ ்திலும் மற்றும் பவளி ோடுகளில் அரம ்துள்ள 

ஆங்கில மற்றும் டசச்ு  ோடட்ு கோலனிகளுக்கும் தப்பித்தனை.் 

பிைோன்சில் கணிசமோன சமூகம் நசநவபனஸ் பகுதியில் 

தங்கியிரு ்தது. லூதைன் விசுவோசத்திற்குச ் பசோ ்தமோன ஒரு 

தனித்துவமோன புைோட்டஸ்டன்ட் சமூகம் புதிதோக வோங்கிய 

அல்நசஸ் மோகோணத்தில் தங்கியிரு ்தது, மற்றும் அவைக்ளின் 

 ிரலப்போடு ஃநபோன்ரடன்ஃபுல் திருதப்தோண்டில் 

மோற்றப்படவில்ரல. 

ஸ்பொனிஷ் சீர்திரு ் ம் 

பதினோறோம் நூற்றோண்டின் பதோடக்கத்தில், ஸ்பபயினின் 

அைசியல் மற்றும் கலோசச்ோை சூழல் அதன் அண்ரட 

 ோடுகளிலிரு ்து மிகவும் வித்தியோசமோக இரு ்தது, நமலும் இது 

சீைத்ிருத்த இயக்கம் பற்றி மக்களின் மனதில் தோக்கத்ரத 

ஏற்படுத்தியது. ஸ்பபயின் சமீபத்தில் நசோனோைில் இரு ்து 

தீபகற்பத்ரத மீண்டும் ரகப்பற்றியது, புதிதோக வோங்கிய 

 ிலத்தில் வோழும் முஸ்லிம் மற்றும் யூத மக்கரள மோற்றுவதில் 

நவரலயோக இரு ்தது.  ோட்டின் அைசைக்ள் ஒற்றுரமரய 

வலுப்படுத்தும் ந ோக்கில், அரனத்து அைசியல்களிலும் 

ஒற்றுரமரய வலுப்படுத்த நவண்டும் என விரும்பினோை ்அத்துடன் 

மத மற்றும் கலோசச்ோை ஒற்றுரமரயயும் எற்படுதினை.் லூதைின் 

சீைத்ிருத்த கோலத்தில்  ோற்பது ஆண்டுகளில் ஸ்பபயினில் புதிய 

இயக்கத்ரத சமோளிக்க முடி ்தது இது கத்நதோலிக்க திருசச்ரப 

மதத்தின் மதசச்ோைப்ற்ற தன்ரமயோல் புைி ்து பகோள்ளப்பட்டது. 

சோைல்ஸ் V ஸ்பபயினில் ெப்சப்ைக்் பகுதிரய ஐநைோப்போவின் 

பகுதிகளோக பிைிப்பரத ஆதைிக்கவில்ரல. ஓட்நடோமணைக்ளின் 

பதோடைச்ச்ியோன அசச்ுறுத்தல் பற்றி அவை ்அறி ்திரு ்தோை ்மற்றும் 

உள்நள இரு ்து கத்நதோலிக்க திருசச்ரபயில் சீைத்ிருத்தத்ரத 

எற்படுத்த நவண்டும் என விரும்பினை.் இது ஸ்பபயினில் 1530 

களின் முற்நபோக்கு சீைத்ிருத்தத்ரதத் திருப்பியது. 1520 களில், 

ஸ்போனிஷ் விசோைரண ச ்நதகத்ரத  ிைப்பிய சூழரல 

உருவோக்கியது மற்றும் மதத்ரதப் பற்றிய ச ்நதகத்திற்கிடமோன 

சி ்தரனகளின் வளைச்ச்ிரய  ிறுத்த விரும்பினோை.் 1521 

பதோடக்கத்தில், ஐநைோப்போவின் வடக்குப் பகுதிகளில் 

அரமதியின்ரமரய ஊக்குவிப்பதில் இரு ்து மன்னரைப் 

பிைகடனப்படுத்திய நபோப், ஸ்பபயினில் இநதநபோல் மீண்டும் 



94 
 

திரும்பப் நபோவதோக உணை ்்தோை.் 1520 முதல் 1550 வரை, 

புைோட்டஸ்டன்ட் நபோதரனகரளக் பகோண்ட புத்தகங்கரளத் தரட 

பசய்தனை ் மற்றும் அசச்ுப்பபோறிகளோல் அசச்ிடப்பட்டவும் 

இறுக்கமோன கடட்ுப்போடு இரு ்தது. 

1530 மற்றும் 1540 ஆம் ஆண்டுகளில் ஸ்பபயினில் 

புைோட்டஸ்டன்டிஸம் ைகசியமோக பின்பதோடைப்வைக்ரளக் 

பகோண்டுவை முடி ்தது. சீய்யில்லோ மற்றும் வள்ளநடோலிடின் 

 கைங்களில் திருடட்ுத்தனமோக பின்பதோடை ்்து வ ்தவைக்ள், 

தனியோை ்இல்லங்களில்  ட ்த இ ்த கூட்டங்களில் பிைோைத்்தரன 

பசய்தோைக்ள். ஸ்பபயினில் புைோட்டஸ்டன்ட்டைக்ளின் எண்ணிக்ரக 

மூன்று மில்லியரனக் பகோண்டிரு ்தது, அவைக்ள் முக்கியமோக 

எைோஸ்மோஸின் நவரலரய  ன்கு அறி ்தவைக்ள். டோக்டை ்ஜுவோன் 

கில் மற்றும் ஜுவோன் பபபைஸ் டி ரபநனனோ ஆகிநயோை ்அடங்கிய 

முக்கிய சீைத்ிருத்தவோதிகளில் சிலை,் ஸ்போனிய பமோழியில் 

கிநைக்க புதிய ஏற்போடர்டப் புைி ்துபகோள்வதற்கோக 

ஃபிைோன்சிஸ்நகோ டி என்கிறோஸ் நபோன்ற சீைத்ிருத்தவோதிகளுடன் 

நசை ்்து தப்பித்து, இயங்கினை,் 1556 ஆம் ஆண்டில் இ ்த நவரல 

முடிக்கப்பட்டது. டோக்டை ்ஜுவோன் கில் மற்றும் ஜுவோன் பபபைஸ் டி 

ரபநனனோ ஆகிநயோை ் அடங்கிய முக்கிய சீைத்ிருத்தவோதிகளில் 

சிலை,் ஸ்போனிய பமோழியில் கிநைக்க புதிய ஏற்போடர்டப் 

புைி ்துபகோள்வதற்கோக ஃபிைோன்சிஸ்நகோ டி என்சினோஸ் நபோன்ற 

சீைத்ிருத்தவோதிகளுடன் நசை ்்து தப்பித்து, இயங்கினை,் 1556 ஆம் 

ஆண்டில் இ ்த நவரல முடிக்கப்பட்டது. ஜூலியோன் 

பெைன்ோண்டஸ் நபோன்ற ஸ்போனிய மனிதைக்ளோல் ஸ்பபயினுக்கு 

பிைோட்டஸ்டன்ட் நபோதரனகள் இைகசியமோக பகோண்டு 

வைப்பட்டன; 1557 இல் அவை ் விசோைரணயோல் கண்டனம் 

பசய்யப்படட்ு பகோதிதப்தழு ்தோை.் பிலிப் II ஆட்சியின் நபோது, 

ஸ்போனிஷ் நதவோலயத்தில் பழரமவோதிகள் தங்கள் பிடிப்ரப 

இறுக்கப் பற்றிக் பகோண்டனை,் மற்றும் நைோட்ைிநகோ டி வோல்லை ்

நபோன்நறோை ் ஆயுள் தண்டரனக்கு உட்பட்டனை.் நம 1559 இல், 

லூதைனோனிஸின் ஸ்போனியத்ரத பின்பற்றுபவைக்ள் 

கலகத்தினோல் பகோல்லப்பட்டனை,் பின்னை ்எைிக்கப்பட்டனை,் சிலை ்

உயிருடன் எைிக்கப்பட்டனை.் பல ஸ்போனிய புைோட்டஸ்டன்டக்ள் 

ஐநைோப்போவின் பிற பகுதிகளிலிரு ்து தப்பி ஓடினை.் 

பஜனீவோவுக்குத் தப்பிச ் பசன்றவைக்ள் கோல்வினிச 

நபோதரனகரளப் பின்பற்ற ஆைம்பித்தனை,் இங்கிலோ ்தில் 

இறங்கியவைக்ள் இங்கிலோ ்தின் திருசச்ரபக்குத் திரும்ப 

ஆைம்பித்தனை.்  வைிைி இைோசச்ியம் கோல்வினிசத்துக்கு 

ஆதைவளிக்கத் பதோடங்கியது.  

நபோைச்ச்ுக்கலில் சீைத்ிருத்தம் பவற்றிபபறவில்ரல அதன் 

நதோல்விக்கோன கோைணங்கள் ஸ்பபயினுக்கு ஒத்திரு ்தது. 
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த  ரல்ொ ்து  ொட்டில் சீர்திரு ் ம் 

 ப தைல்ோ ்தில் உள்ள சீைத்ிருத்தம் பதிநனழோவது 

மோகோணங்களின் மன்னைக்ளோல் ஆைம்பிக்கப்படவில்ரல; மோறோக 

ஐநைோப்போவின் பல்நவறு பகுதிகளிலிரு ்து எதிைந்போைோட்ட 

அகதிகளோல் தூண்டிவிடப்பட்ட பல பிைபலமோன இயக்கங்களின் 

விரளவு ஆகும். சீைத்ிருத்தம் ஆைம்ப ஆண்டுகளில், அனோபப்டிஸ்ட் 

இயக்கம் ஏற்றுக்பகோண்டது. 1560 கோல்வினசத்தின் நபோது டசச்ு 

சீைத்ிருத்த நதவோலயத்தின் வடிவத்தில் புகழ் பபற்றது. இது 

பதிநனழோம் நூற்றோண்டின் பதோடக்க ஆண்டுகள் வரை  ீடித்தது, 

கோல்வினிசத்தின் இைண்டு நகோட்போடுகளுக்கும் நகோமோைிஸ்டுகள் 

மற்றும் தோைோளவோத அைம்ீனியைக்ளுக்கும் இரடநய நமோதல்கள் 

ஏற்பட்டதோல் நகோமோைிஸ்ட் கோல்வினிசம் அைச மதமோக மோறியது. 

தபல்ஜியம் சீர்திரு ் ம் 

 பிலிப் II அைசோங்கத்தோல் புைோட்டஸ்டன்களின் கடுரமயோன 

அடக்குமுரற புற கைப்் பகுதிகளில் சுத ்திைத்திற்கோன 

அவசைத்ரத தூண்டியது; இது எண்பது ஆண்டுகோல யுத்தத்தின் 

கோைணமோக ஆனது, இறுதியோக, கத்நதோலிக்க ஆதிக்கம் பகோண்ட 

பதற்கு ப தைல்ோ ்தில் இரு ்து முதன்முதலோக பபல்ஜியத்ரதச ்

நசை ்்த பிைதோன புைோட்டஸ்டன்ட் டசச்ுக் குடியைசின் பிளவு. 

இறுதியோக, கத்நதோலிக்க ஆதிக்கம் பகோண்ட பதற்கு 

ப தைல்ோ ்தில் இரு ்து முதன்முதலோக பபல்ஜியம் அரம ்திரு ்த 

புநைோட்டஸ்டன்ட் டசச்ுக் குடியைசின் பிளவுற்றது. 1566 இல் 

பபல்ஜியத்தில் கிட்டத்தட்ட 300,000 புைோட்டஸ்டன்ட்கள் இரு ்தனை.் 

 சீைத்ிருத்தம் லுக்சம்நபைக்்கில்  ரடபபறவில்ரல, 

ஸ்பபயினின் ப தைல்ோ ்தின் ஒரு பகுதியோகவும், கத்நதோலிக்க 

அைசோகவும் பதோடை ்்தது. 

ஹங்னகரியில் சீர்திரு ் ம் 

 ெங்நகைியில் கத்நதோலிக்க மதத்ரத சுமத்த முயன்றநபோது 

பைிசுத்த நைோம நபைைசை ்ஸ்டீபரன  ிறுத்தி ரவத்தோை.் பதினோறோம் 

நூற்றோண்டின் பபரும்பகுதி மக்கள் புைோட்டஸ்டன்டிசத்ரத 

ஏற்றுக்பகோண்டனை.் 1526 இல் பமோெோக்ஸ் நபோை,் அைசோங்கம் 

ெங்நகைிய மக்களின் விசுவோசத்ரத போதுகோக்க முடியோமல் 

நபோனதோல், அவைக்ள் முற்றிலும் மனசந்சோைவ்ரட ்தனை.் இவ்வோறு 

அவைக்ள் எதிைக்ோலத்தில் ஊடுருவோமல் எதிைப்்பதற்கு நதரவயோன 

சக்தியுடன் அவைக்ரள ஊக்குவித்த விசுவோசத்ரத ந ோக்கி 

ஈைக்்கப்பட்டனை.் மோைட்்டின் லூதை ் நபோன்ற நபோைோட்ட 

சீைத்ிருத்தவோதிகளின் நபோதரனகள் அவைக்ளுக்கு உற்சோகத்ரத 

அளித்தன. ெங்நகைிய  ோட்டில் வோழும் பஜைம்னிய 



96 
 

சிறுபோன்ரமயினை ் புைட்டஸ்டன்டிஸம் பைவசப்சய்வதில் 

உதவியனை.் இ ்த சிறுபோன்ரம குழுக்களோல் மோைட்்டின் லூதைின் 

எழுத்துக்கரள விளக்கவும் புைி ்துபகோள்ளவும் முடி ்தது. நஜைம்ன் 

மற்றும் ஸ்நலோவோக்கியைக்ள் இரு ்த மக்களிரடநய லூதைனியம் 

பிைபலமோகியது, அநத சமயம் ெங்நகைியைக்ள் கோல்வினீஷியத்ரத 

ஏற்றுக்பகோண்டனை.்  

இரறயோண்ரமயுள்ள வடநமற்குப் பகுதிகளில், ெப்நசைக்் 

மோைக்்கோைிக்கு கீழ் வசிக்கின்ற மன்னைக்ளும், மதகுருமோைக்ளும், 

துருக்கியைக்ரளப் நபோைிடட்ு, கத்நதோலிக்க விசுவோசத்ரத 

பதோடை ்்து கோத்துக்பகோண்நட இரு ்தனை.் அவைக்ள் 

சிரறசச்ோரலகளில் புைோட்டஸ்டன்ரஸத் தகைத்்தனை ் மற்றும் 

அவைக்ள் வோய்ப்பு கிரடத்தவுடன் அவைக்ரள உயிநைோடு எைித்தனை.் 

இத்தரகய  டவடிக்ரககள் கடுரமயோன எதிைப்்புகளுக்கு 

வழிவகுத்தன.  

 புநைோட்டஸ்டண்டிசம் மியோஸ் படவோய் பிநைோ, மிெோலி 

சட்ைோய், இஸ்டவ்ன் சிபகடி கிஸ், மற்றும் ஃபபபைக் நடவிட் நபோன்ற 

தரலவைக்ளின் தரலரமயில் இரு ்தது. பதினோறோம் 

நூற்றோண்டின் இறுதியில் பபரும்போலோன ெங்நகைிய மக்கள் 

புைோட்டஸ்டன்ஸோக மோறியிரு ்தோலும், இது  ீடிக்கவில்ரல. 

பதிநனழோம் நூற்றோண்டில் எதிை-்சீைத்ிருத்த முயற்சிகள் நவகத்ரத 

அதிகைித்தன மற்றும் பபரும்போன்ரமயோன மக்கள் 

கத்நதோலிக்கத்ரத மீண்டும் ஆதைித்தனை.்  ோட்டில் கணிசமோன 

புைோட்டஸ்டன்ட் சிறுபோன்ரமயினை ் பதோடை ்்து இரு ்தநபோதிலும், 

இப்நபோது அவைக்ள் எல்நலோரும் கோல்வினிசத்தின் 

பின்பற்றுபவைக்ள்.  

1558 ஆம் ஆண்டில், ட்ைைட்ோ டிைோைிசில்வியன் பிைதி ிதி சரப, 

கத்நதோலிக்க மற்றும் லூதைன் மதங்களின் இலவச 

 ரடமுரறகரள அறிவித்தது, இருப்பினும் கோல்வினியம் தரட 

பசய்யப்பட்டது. 1568 ஆம் ஆண்டில்,  ோன்கு மதங்களுக்கும் இ ்த 

பிைதி ிதி சரப சுத ்திைம்  ீட்டியது,  ோன்கோவது மதம் 

யூனிநடைியன்ஸியமோக இரு ்தது, 1583 ஆம் ஆண்டில் யூனியோைியன் 

மன்னைோன ஜோன் II ரசக்ஸிண்ட் ஸநபோலோ அதிகோைபூைவ்மோன 

உருவகினோை.் 1540-1571, கிழக்கு ஆசச்ோைமோன  கிறித்துவம் 

தோங்கிக்பகோண்டிரு ்தோலும் கல்ரலப் பயன்படுத்தி ஆைத்்தடோக்ஸ் 

நதவோலயங்கள் கட்ட அனுமதிக்கப்படவில்ரல. முப்பது வருட 

யுத்தத்தின் நபோக்கில், திைோன்சில்நவனியோ புநைோட்டஸ்டன்ட் 

பக்கத்துடன் ஐக்கியப்பட்ட வரை ைோயல் ெங்நகைி கத்நதோலிக்கப் 

பகுதிநயோடு இரண ்தது. 1604 முதல் 1711 வரையிலோன கோலப்பகுதி, 

அரனத்து கிறிஸ்துவ மதங்களுக்கும் உைிரம மற்றும் 

சுத ்திைத்திற்கோன சமத்துவத்திற்கோக நகோைிக்ரக விடுத்திரு ்த 
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ெோப்ஸ்பைக்் புைட்சிகளின் பதோடைச்ச்ிரய கண்டது, இ ்த 

புைட்சிகள் ஓைளவிற்கு பவற்றிகைமோக இரு ்தன, அவற்றில் 

பபரும்போலோனரவ டிைோன்சில்நவனியோவில் இரு ்து அடிக்கடி 

திட்டமிடப்பட்டன. 

ருனமனியொவில் சீர்திரு ் ம் 

 அ ்தக் கோலப்பகுதியில் திைோன்சில்நவனியோ ருநமனியோ 

 வீன கோலமோக இரு ்தது, அது ெோப்ஸ்பைக்் அல்லது கத்நதோலிக்க 

நதவோலயத்தின் ஒரு பகுதியோக இருக்க விரும்போத மக்கரளக் 

கடப்பதற்கு ஒரு இடமோக கருதப்பட்டது. அவைக்ள் ெோப்ஸ்பைக்் 

முடியோட்சியோல் நதரவயற்றவைக்ளோக கருதப்பட்டனை.் லூத்தைன், 

கோல்வினிசம் மற்றும் ருநமனியோவில் யூனிநடைியன்சம் 

ஆகிநயோருக்குச ்பசோ ்தமோன புைோட்டஸ்டன்ரஸச ்நசைப்்பதில் பல 

நூற்றோண்டுகளோக இ ்த  ரடமுரற உதவியது. 

உக்மரனில் சீர்திரு ் ம் 

 ெங்நகைியின் பதன்நமற்குப் பகுதிகள் இன்ரறய 

உக்நைரன உருவோக்கியது மற்றும் இப்பகுதியில் உள்ள மக்கள் 

கோல்வினிசத்தின் பின்பற்றுபவைக்ள். கோல்வினிசவோதிகள் 

 ோட்டிற்கு வடநமற்குப் பகுதியிலிரு ்த நபோதிலும், நபோல ்தின் 

எதிை-்சீைத்ிருத்தத்தின் தோக்கத்தின் கோைணமோக அரவ விரைவில் 

அகற்றப்பட்டன. 

தபலொரஸ்ஸின் சீர்திரு ் ங்கள் 

சீைத்ிருத்தப்பட்ட  ிறுவனத்தில் ப்பைஸ்ட்-லிட்நடோவ்ஸிக் ஆைம்ப 

புைோட்டஸ்டன்ட் கூட்டம் பதோடங்கப்பட்டது. இங்கு 

புைோட்டஸ்டன்டிஸம் முடி ்ததும் நபோல ்தில் எதிை ் சீைத்ிருத்தம் 

முடிவரட ்தது. 

அயரல்ொ ்தின் சீர்திரு ் ங்கள் 

ஃபபைப்வன்ட் கத்நதோலிக் அயைல்ோ ்தின் ஆைம்ப 

பபரு ்நதோட்டங்கரள இங்கிலோ ்தின் நமைி I ஆைம்பித்தநபோது, 

இது அதிைஷ்்டம் எனவும் அது புைோட்டஸ்டன்டிஸியத்துடன் 

ப ருக்கமோக பதோடைப்ு பகோண்டிரு ்தது. 

அயைல்ோ ்தின் சீைத்ிருத்தங்கள் மக்களுரடய 

 ிறுவனங்கரளயும் சமய வோழ்க்ரகரயயும் சீைத்ிருத்தம் 

பசய்வதற்கோன ஒரு உ ்துதலோகநவ பதோடங்கியது. அவைக்ள் 

இங்கிலோ ்தின் அைசை ் பென்றி VIII இன் முன்முயற்சியோல் 

 ிைவ்ோகத்தோல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டனை.் தனது திருமணத்ரத 

ைத்து பசய்யுமோறு நபோப் கிளபமண்ட் VII மனுரவ  ிைோகைித்த 
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நபோது அவை ் இயக்கித் பதோடங்கினோை.் கத்நதோலிக்க 

திருசச்ரபக்கு நமலோக அவைது நமலோதிக்கத்ரத  ிறுவுவதற்கோக 

ைோஜோரவ கட்டோயப்படுத்தி, சட்டபூைவ்மோக தனது திருமணத்ரத 

முடிவுக்கு பகோண்டுவை முடி ்தது. ஆங்கில போைோளுமன்றத்தோல் 

நமலோதிக்கத்ரத உறுதிப்படுத்தியது. இ ்த சட்டம் போப்பல் 

அதிகோைத்ரத சவோல் பசய்தது மற்றும் கத்நதோலிக்க 

திருசச்ரபக்கு ஒரு பிரணப்போக இரு ்தது. 1541 ஆம் ஆண்டில் 

ஐைிஷ் போைோளுமன்றம்  ோட்டின்  ிரலரய மோற்றுவதற்கு முடிவு 

பசய்துள்ளது, அப்நபோது அது அயைல்ோ ்தின் ைோஜ்யமோக மோறியது. 

அயைல்ோ ்தில் ஆங்கில சீைத்ிருத்தத்தின் ஒரு பகுதியோக 

மோறிய மோற்றங்கள் பபரும்போலோன மோற்றப்பட்ட அைசோங்கக் 

பகோள்ரககளின் விரளவோக இரு ்தன, இ ்த மோற்றங்கள் 

மக்கள்கரள பமதுவோக தழுவின. பபரும்போலோன கத்நதோலிக்க 

மத மக்களிரடநய மத புதுரமகரள ஏற்படுத்துவது எளிதல்ல. 

டப்ளின்  கைிலுள்ள சீைத்ிருத்தங்கள் ஜோைஜ்் பிைவுனின் ஆதைவுடன் 

 ரடபபற்றது. 

இ ் ொலியின் சீர்திரு ் ங்கள் 

புநைோட்டஸ்டன்ட் சீைத்ிருத்தவோதிகரளப் பற்றிய விழிப்புணைவ்ு 

இத்தோலியில் 1520 களில் இரு ்த நபோதும் கூட, மக்கள் 

எதிைவ்ிரனயோற்றவில்ரல, அதனோல்தோன் அது உண்ரமயில் 

ஆைம்பிக்கப்படவில்ரல, எதிைக்ோல மறுசீைரமப்பு துவங்குவதற்கு 

எதிைக்ோல வோய்ப்புகளும் முடிவரட ்தன, மக்கரளப் பற்றிய 

விசோைரணயும் கவரலயும் இல்ரல. இத்தோலியில் உள்ள 

நதவோலயம் வலுவோன புைோட்டஸ்டன்ட் தரலரமரய 

உருவோக்கிவிடமுடியோது என்பரதயும், அது தீவிைமோக 

மதங்களுக்கு எதிைோன அடக்குமுரறரயயும் ஒத்திரவத்தது. 

யோபைனும் இத்தோலிய பமோழியில் ரபபிள் 

பமோழிபபயைக்்கப்படவில்ரல, சில துண்டுப்பிைதிகள் மடட்ுநம 

பபோறிக்கப்படட்ுள்ளன. ஒரு மத்திய புைோட்டஸ்டன்டிஸம் 

நதோன்றவில்ரல. லுத்தைோனியத்திற்கு ஈைக்்கப்பட்ட சில 

பிைசங்கிகள் விரைவோக ஒடுக்கப்பட்டன சிலை ் ோட்டின் வடக்குப் 

பகுதிகளுக்கு  ோடுகடத்தப்பட்டனை.் இ ்த கோைணிகளின் சோயல் 

இத்தோலியில்  ீடித்த போதிப்ரப ஏற்படுத்தவில்ரல, மோறோக அது 

கத்நதோலிக்க திருசச்ரபயின் ஒருங்கிரணப்பிற்கு உதவியதுடன் 

நமலும் எதிை-்சீைத்ிருத்தத்திற்கு முழுரமயோக ஊக்குவித்தது. 

னபொல ்து மற்றும் லி ்துனவனியொவின் சீர்திரு ் ங்கள் 

பதினோறோம் நூற்றோண்டின் ஆைம்ப வருடங்களில், பை ்த போலிஸ்-

லித்துநவனியோ பபோதுவளரம மக்களின் எண்ணிக்ரகயில் 

பல்நவறு  ம்பிக்ரககரளக் பகோண்டிரு ்தது; இருப்பினும் 
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பபரும்போன்ரமயோன கத்நதோலிக்கைக்ளின் மதமோக பதோடைக்ிறது. 

1520 களில் சீைத்ிருத்தம் நபோல ்தில்  ிலவியதுடன், பஜைம்ன் பமோழி 

நபசும் மக்களில் பபரும்போநலோை ் இரு ்த  கைங்களுக்கிரடநய 

துைிதமோக பிைபலமரட ்தனை,் இரவ நடன்ஜிக், நதோைன்் மற்றும் 

எல்பிங் ஆகியரவ. 1530 இல், லூத்தைைின் ஒரு சிறிய பகுத்தறிவு 

போலிஸ் பமோழியில் பகோன்னிஸ்ஸ்பபைக்் பமோழியில் 

பவளியிடப்பட்டது. ப்ருஸ்ஸியோவின் பிைநதசமும் ஒரு போலிஸ் 

ஃபிலிப் இயக்கத்திற்கோன முக்கிய ரமயமோக வளை ்்தது, பல 

பவளியீடட்ு  ிறுவனங்களின் ரபபிள்கரளயும் பகுத்தறிரவயும் 

பமோழிபபயைக்்கப்படட்ு பிைதிகள் பவளியிடத் பதோடங்கின. 

அவைக்ள் போலிஸ் பமோழி மடட்ுமல்லோமல் பஜைம்னிய, 

லித்துநவனியோ பமோழிகளிலும் கிரடத்தனை.்  ோட்டின் வடக்குப் 

பகுதிகள் லுத்தைோனியத்தோல் போதிக்கப்படட்ுள்ளன; 

இதற்கிரடயில் கோல்வினிசத்தில் லிஸ்னை ் நபோல ்து மற்றும் 

லித்துநவனியோவின் கிைோண்ட் டசச்ி ஆகியவற்றில் குடிநயறிய 

பிைமுகைக்ரள ஈைக்்கத் பதோடங்கியது. இதன் விரளவோக பல 

அசச்ிடும் வீடுகள் பதினோறோம் நூற்றோண்டின் மத்தியில் இ ்த 

பகுதிகளில் பசயல்படத் பதோடங்கின. இ ்த சமயத்தில் நபோல ்தில் 

பமநனோனிடட்ுகளும் பசக் சநகோதைைக்ளும் வ ்திரு ்தனை.் பசக் 

சநகோதைைக்ள் பலஸ்நனோவுக்கு அருநக கிநைட்டை ் நபோல ்தில் 

குடிநயறினை.் 1565 ஆம் ஆண்டில், போலிஸ் ப்ைதைன்் 

சீைத்ிருத்தத்திற்கோக இன்னும் ஒரு இயக்கமோக உருவோனோை.்  

அ ்த ந ைத்தில் பபோதுவளரம வோைச்ோ கோன்ஃபீடநைஷன் கீழ் 

வழங்கப்பட்ட பை ்த சகிப்புத்தன்ரமரயக் கோட்டிலும் 

விதிவிலக்கோனது. 1563-ல் பிபைஸ்ட் ரபபிள் அசச்ிடப்பட்டது. 

சகிஸ்முன் III வோசோ ஆட்சியோளைோக ஆனநபோது 

சகிப்புத்தன்ரமயின் கட்டம் முடிவுக்கு வ ்தது; அவை ்பிநயோட்டை ்

ஸ்கைக்ோ மற்றும் பிற நஜசுடஸ்் மூலம் கடுரமயோக 

போதிக்கப்பட்டோை.் பதிநனழோம் நூற்றோண்டின் மத்தியில் பிைளயம் 

மற்றும் நபோைக்ள்  ோட்டில் ஆட்சியோளைின் மன ிரலரய 

மோற்றியது, இ ்த நபோைக்ளில் எதிைிகள் பபரும்போலும் 

புைோட்டஸ்டன்ட் மற்றும் மைபுவழி கிறிஸ்தவைக்ள் ஆவை.் எதிை-்

சீைத்ிருத்தம்  ிலவியது இதன் விரளவோக 1658 ஆம் ஆண்டில் 

போலிஸ் பீைிதைன்்  ோடர்ட விடட்ு பவளிநயற  ிைப்்ப ்திக்கப்பட்டது 

மற்றும் 1666 ஆம் ஆண்டில், கத்நதோலிக்க மதத்திலிரு ்து பிற 

மதங்கரளத் தவிைத்்து, சீஸம் மத  ம்பிக்ரகரயத் தரட பசய்தது 

மைண  தண்டரனயுடன் தண்டிக்கப்பட நவண்டும். இறுதிக் 

கட்டமோக, 1717 ஆம் ஆண்டில், தரட பசய்யப்பட்ட ரசலண்ட் சீஜம் 

அல்லோத கத்நதோலிக்கைக்ரளத் போைோளுமன்றத்தில் 

பிைதி ிதிகளோக  ியமித்தனை.்  
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தமொல்டொவியொவின் சீர்திரு ் ங்கள் 

பமோல்டோவியோவில் சீைத்ிருத்தம் குறிப்பிடத்தக்கதல்ல, அது 

ெுசிசிஸத்தின் ஒரு சரப மற்றும் கோல்வினிசம் 

பபபஸைோபியோரவச ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் அடிப்பரடகரளக் 

பகோண்டது. 

ஸ்னலொனவனியொவின் சீர்திரு ் ங்கள் 

ஸ்நலோநவனிய சீைத்ிருத்தத்தின் மிக குறிப்பிடத்தக்க  பைோக 

ப்ைிநமோஸ் டர்ுபோை ் இரு ்தோை,் அவை ் ஸ்நலோபவனி பமோழிரய 

ஒருங்கிரணப்பதில் பங்களித்து, ஸ்நலோநவனியோவின் கலோசச்ோை 

வைலோற்றில் குறிப்பிடத்தக்க ஆளுரம வோய் ்தவை ் என்று 

கருதப்பட்டோை.் அவை ்  ிறுவியதோல்,  ோட்டின் புைோட்டஸ்டன்ட் 

நதவோலயத்தில் முக்கிய  பைோக இரு ்தோை ்நமலும் நதவோலயத்தின் 

முதல் கண்கோணிப்போளைோகத் பதோடங்கினோை.் அவை ்

நகடச்ச்ிஸம்ஸ் மற்றும் அநபடச்ைியம் என்ற பபயைில் ஆைம்ப 

புத்தகங்கரள எழுதியவை.் 

குனரொஷியொவில் சீர்திரு ் ம் 

லூத்தைனிசம்  ோட்டின் வடக்குப் பகுதிகரள மடட்ும் பதோட்டது. 

பசைப்ியோவில் சீைத்ிருத்தம் குரறவோக இரு ்தது மற்றும் 

நவோஜ்நவோடினோ ஒரு பகுதி வழியில் மடட்ும் லூதைன் ஆவோை.்  

கினரக்க ்தில் சீர்திரு ் ம் 

1629 ஆம் ஆண்டில், நமற்கு நதவோலயத்தின் புைோட்டஸ்டன்ட் 

நபோதரனகள், கிநைக்க நபட்ைியோை ்சிைில் லூகோைியின் உதவியுடன் 

கிழக்கு கடட்ுப்போடோன  நதவோலயத்தில் ஒரு குறுகிய கோலத்திற்கு 

ஏற்றுக்பகோள்ளப்பட்டன. இது பஜனீவோவில் கோன்ஃபபஸ்ஸிநயோ 

கோல்வினிஸ்டிக் நகோட்போடர்ட பவளியிட்டதன் கோைணமோக 

 ட ்தது. சீைத்ிருத்தம் ஏற்றுக்பகோள்ளப்பட்டது ஏபனனில் கிநைக்க 

மைபுவழி மற்றும் கத்நதோலிக்க திருசச்ரபயின் மத்தியில் 

ஹிட்ைோயு மற்றும் அவ ம்பிக்ரக ஆகியவற்றின் ஒரு பகுதியோக 

இரு ்த நபோட்டி அதனுடன் கிநைக்க  ோடுகளில் உள்ள பஜநசோடட்ு 

மதகுருமோைக்ளின் கவரல மற்றும் கிநைக்க மக்களிரடநய எதிை-்

சீைத்ிருத்தத்தின் நபோதரனகரள ஊக்குவித்தல் ஆகியவற்றோல் 

ஆகும். அதன் விரளவோக அவை ் கல்லிநபோலியின் மோக்சிநமோஸ் 

அவைக்ளின் புதிய ஏற்போடர்ட  வீன கிநைக்க பமோழியில் 

பமோழிபபயைப்்ரப ஆதைித்தோை ்நமலும் அது 1638 இல் பஜனீவோவில் 

பவளியிடப்பட்டது. 1638 ஆம் ஆண்டில் லூக்கோைிஸின் இறப்புக்குப் 

பிறகு, கிழக்கு மைபுவழி திருசச்ரபக்குள்ளோன பழரமவோத 

குழுக்கள் இைண்டு சிநனோட்கரளக் ரகயோண்டன: 



101 
 

கோன்ஸ்டோன்டிந ோபிள் (1638) மற்றும் நஜசி (1642) ஆகிநயோைின் 

சிநனோட், அவைக்ள் எ ்தபவோரு சீைத்ிருத்தங்கரளயும் 

விமைச்ித்தனை.் கரடசியோக 1672 இல் நடோசிட்நடோஸ் 

தரலரமயிலோன ஆைப்்போட்டத்தில், கோல்வினிஸ்டிக் 

நகோட்போடுகள் அதிகோைப்பூைவ்மோக கண்டிக்கப்பட்டன.  

 சீைத்ிருத்தம் 1517 இல் ஆைம்பித்த விரைவில் ஐநைோப்போவின் 

அரனத்து பகுதிகளிலும் பைவியது, அது 1545 மற்றும் 1620 ஆம் 

ஆண்டுகளில் அதன் உசச்த்ரத அரட ்தது, மற்றும் இயக்கம் 1648 

இல் முடிவரட ்தது. 

 

4.4 சுயமுன்னனற்றச ்னசொ மன வினொக்களுக்கொன விமடகள் 

  

1. சீைத்ிருத்தம், என்ற பசோல், ஒரு மோற்றத்ரத பகோண்டு 

வருவதற்கோன முயற்சி ஆகும். ஐநைோப்பிய வைலோற்றின் 

பின்னணியில், இது 16 ஆம் நூற்றோண்டில் கத்நதோலிக்க 

திருசச்ரபக்குள் அதிகைித்துவரும் ஊழலுக்கு எதிைோக 

ஒரு இயக்கமோக பவளிப்பட்டது, தீய 

பழக்கவழக்கங்களும்,  ரடமுரறகளும், சடங்குகளும் 

ஆகியவற்ரறயும் தங்கள் நமலோதிக்கத்ரத 

தக்கரவத்துக் பகோள்வதற்கோக மக்களிடம்  

திணிக்கப்பட்டது. 

2. கத்நதோலிக்க திருசச்ரபயின் தவறோன பசயல்களுக்கு 

எதிைோக ஆைப்்போட்டம் பசய்தவைக்ள் மற்றும் 

சீைத்ிருத்தத்திற்கு  ோடிசப்சன்றவைக்ள் 

புைோட்டஸ்டன்ஸ்கள் என்று அரழக்கப்பட்டனை;் 

இறுதியில் புபைோஸ்டோண்டியன்ஸம் கிறிஸ்தவத்தின் 

ஒரு கிரளயோக  மோைியது. 

3. புைட்சியின் மிக முக்கிய தரலவைக்ள் மோைட்்டின் லூதை ்

மற்றும் ஜோன் கோல்வின் ஆவோை.் 

4. கோல்வினிசம் என்பது இரறயியல் போைம்பைியத்ரத 

பின்பற்றும் புபைோட்டஸ்டன்டிசத்தின் ஒரு பபைிய கிரள 

ஆகும் நமலும் ஜோன் கோல்வின் மற்றும் பிற சீைத்ிருத்த 

கோலம்-இரறயியலோளைக்ளோல்  ிறுவப்பட்ட கிறிஸ்தவ 

உங்கள் முன்னனற்ற ்ம ச ்னசொதிக்க 

3. சீைத்ிருத்த புைட்சியின் மிக முக்கிய தரலவைக்ரள  

        பபயைிடுக. 

4.     கோல்வினிசம் என்றோல் என்ன? 
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 ரடமுரறகளின் வடிவங்கள். 16 ஆம் நூற்றோண்டில் 

கோல்வினைிஸ்டுகள் நைோமன் கத்நதோலிக்க நதவோலயத்திலிரு ்து 

விலகினை.் 

 

4.5 சுருக்கம் 

● கத்நதோலிக்க திருசச்ரபக்கு பிைி ்து பசல்வதில் 

முதலோளித்துவ  ோடுகள் முதன்ரமயோக இரு ்தன. 

● சீைத்ிருத்ததின் ஒரு முக்கிய ஆதைவோளை ் ஜோன் கோல்வின் 

ஆவை.் ந ைத்தின் மன ிரலரய ரவத்துக் பகோண்டு, 

அடிரமத்தனம் மற்றும் கோலனித்துவ விைிவோக்கம் நபோன்ற 

முதலோளித்துவத்தோல்  ிைப்்ப ்திக்கப்பட்ட ந ோய்கரள அவை ்

ஆதைித்தோை.் 

● ஐநைோப்பிய வைலோற்றின் பின்னணியில், இது 16 ஆம் 

நூற்றோண்டில் கத்நதோலிக்க திருசச்ரபக்குள் அதிகைித்துவரும் 

ஊழலுக்கு எதிைோக ஒரு இயக்கமோக பவளிப்பட்டது, தீய 

பழக்கவழக்கங்களும்,  ரடமுரறகளும், சடங்குகளும் 

ஆகியவற்ரறயும் தங்கள் நமலோதிக்கத்ரத தக்கரவத்துக் 

பகோள்வதற்கோக மக்களிடம்  திணிக்கப்பட்டது. 

● சீைத்ிருத்த இயக்கம் கத்நதோலிக்க திருசச்ரபயின் 

கடுரமயோன திருசச்ரப கட்டரளக்கு எதிைோக புதிய 

ஆைப்்போட்டக்கோை நதவோலயங்கரள அரமப்பரதக் கண்டது. 

● புைோட்டஸ்டன்ட் புைட்சி சீைத்ிருத்தம் எனப்படும் பபைிய 

இயக்கத்தின் ஒரு கட்டமோக இரு ்தது. 

● மற்பறோன்று கத்நதோலிக்க சீைத்ிருத்தம் அல்லது எதிை ்

சீைத்ிருத்தம் ஆகும். 

● கத்நதோலிக்க சீைத்ிருத்தம் ஆனது புைோட்டஸ்டன்ட் புைட்சி 

பண்ரடய  ம்பிக்ரகயின் மீது தீவிைமோன தோக்குதல்கரளத் 

பதோடுக்கும் வரைக்கும் பமதுவோக இரு ்தது. 

● சீைத்ிருத்த இயக்கம் நைோமன் கத்நதோலிக்க சைச்ர்சரய 

இலக்கோகக் பகோண்டு,  டுத்தை வைக்்கத்தின் ஆதைரவக் 

திைட்டியது, கத்நதோலிக்க திருசச்ரப தன்ரனக் 

கோப்போற்றுவதற்கோக  டவடிக்ரக எடுக்க நவண்டியது 

அவசியமோனது. 

● சீைத்ிருத்தம் பபரும்போலும் புைோட்டஸ்டன்ட் சீைத்ிருத்தமோக 

அரழக்கப்பட்டது, பதினோறோம் நூற்றோண்டில் நமற்கத்திய 

நதவோலயத்தில்  ட ்த மதப் புைட்சியோக குறிப்பிடப்படுகிறது. 

● ஆஸ்திைியோ இநதநபோன்ற ஏற்போடர்ட நஜைம்னியோகவும், 

புனித நைோம சோம்ைோஜ்ஜியமும் பின்பற்ற பதோடங்கியது. மோைட்்டின் 

லூதைோல் ஊக்குவிக்கப்பட்ட இயக்கத்ரத மக்கள் பின்பற்ற 

ஆைம்பித்தனை.் 
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● நபோநெமியன் சீைத்ிருத்ததின் முக்கிய பிைதி ிதி பசக் 

சீைத்ிருத்தவோதி மற்றும் பல்கரலக்கழக நபைோசிைியை ்ஜோன் 

ெஸ் ஆவோை.்அவை ் புைோட்டஸ்டன்ட் சீைத்ிருத்தத்தின் 

முன்நனோடிகளோகவும் கருதப்படுகிறோை.் 

● பஜனீவோவில் சீைத்ிருத்தத்திற்கோன முன்னணி  பைக்ளில் 

ஒருவை ் ஜோன் கோல்வின் ஆவோை;் அவைது மைபு  வீன 

 ோடக்ளின் நதவோலயங்களிலும் கோணப்படுகிறது. 

● படன்மோைக்்கின் புைோட்டஸ்டன்டிஸம் நஜோகன்னஸ் 

புகன்ெோகனோல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. பதினோறோம் 

நூற்றோண்டின் இறுதியில் ஸ்கோண்டிநனவியப் 

பகுதியிலுள்ள அரனத்து  ோடுகளும் இறுதியோக 

லூதைனிஸத்ரத  ரடமுரறப்படுத்தின.  

● பென்றி VIII ஆட்சியின் நபோது இங்கிலோ ்தின் நதவோலயம் 

நைோமில் இரு ்து பிைிக்கப்பட்ட பிறகு சீைத்ிருத்தம் 

இங்கிலோ ்தில் துவங்கியது; அது 1529 இல் பதோடங்கியது 

மற்றும் 1537 இல் முடி ்தது. 

● பிஷப் ைிசச்ைட்ு நடவிஸ் மற்றும் கருத்து நவறுபடுகிற 

ப்பைடப்டஸ்டன்ட் மதகுரு ஜோன் பபன்ைி கோல்வினிஸ்ட் 

இரறயியநலோடு பதய்வங்களின் மக்கரள அறி ்தனை.் 

● கத்நதோலிக்க மதகுருவோன கோைட்ினல் ைிசப்சலியூ 

புைட்டஸ்டன்ட் மோ ிலங்களுடன் பிைோன்ரச இரணக்க 

உதவினோை.் பஜைம்னியில் இரு ்து பிைோன்சில் 

புைோட்டஸ்டன்டிசம் பைவியது, இங்நக அது ெுபகநனோடஸ்் 

என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது; நதவோலயத்தின் 

சீைத்ிருத்தங்கள் பிைோன்சில் ஆண்டுநதோறும் உள் ோடட்ுப் 

நபோைக்ரள வழி டத்தியது. 

● ப தைல்ோ ்தில் உள்ள சீைத்ிருத்தம் பதிநனழோவது 

மோகோணங்களின் மன்னைக்ளோல் ஆைம்பிக்கப்படவில்ரல; 

மோறோக ஐநைோப்போவின் பல்நவறு பகுதிகளிலிரு ்து 

புைோட்டஸ்டன்டினஸின் அகதிகளோல் தூண்டிவிடப்பட்ட பல 

பிைபலமோன இயக்கங்களின் விரளவு ஆகும். 

● அ ்த கோலக்கட்டத்தில்  வீன  ோளோன ருநமனியோ 

திைோன்சில்நவனியோவோக இரு ்தது மற்றும் ெப்சப்ைக்் 

அல்லது கத்நதோலிக்க திருசச்ரபயின் ஒரு பகுதியோக 

இருக்க விரும்போத மக்கரளச ் இடம்பபயைக்்கும் ஒரு 

இடமோக இது கருதப்பட்டது. 

● சீைத்ிருத்தம்  ிறுவனத்தில் ப்பைஸ்ட்-லிட்நடோவ்ஸில் ஆைம்ப 

புைோட்டஸ்டன்ட் கூட்டம் பதோடங்கப்பட்டது. இங்கு 

புைோட்டஸ்டன்டிஸம் முற்றுமுழுதோக நபோல ்தின் எதிை-்

சீைத்ிருத்தத்துடன் முடி ்தது. 

● சீைத்ிருத்தம் 1517 இல் ஆைம்பித்த விரைவில் ஐநைோப்போவின் 

அரனத்து பகுதிகளிலும் பைவியது, அது 1545 மற்றும் 1620 
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ஆம் ஆண்டுகளில் அதன் உசச்த்ரத அரட ்தது, மற்றும் இயக்கம் 

1648 இல் முடிவரட ்தது. 

4.6 முக்கிய வொர ்்ம கள் 

● முதலோளித்துவம்: முதலோளித்துவமோனது உற்பத்தி 

முரறயின் தனியோை ் உரடரம மற்றும் இலோபத்திற்கோன 

அவைக்ளின் பசயல்போடர்ட அடிப்பரடயோகக் பகோண்ட ஒரு 

பபோருளோதோை அரமப்பு ஆகும். 

● பிைோட்டஸ்டண்ட்: உலபகங்கிலும் 800 மில்லியன் மற்றும் 900 

மில்லியனுக்கும் அதிகமோன ஆதைவோளைக்ள் அல்லது கிட்டத்தட்ட 

40% கிறிஸ்துவைக்ளுடனோன கூடட்ுதப்தோரக பகோண்டிருக்கும் 

கிறிஸ்துவத்தின் இைண்டோம் மிகப் பபைிய வடிவமோக  

புைோட்டஸ்டன்டிசம் உள்ளது. இது 16 ஆம் நூற்றோண்டு 

சீைத்ிருத்தத்தோல் உருவோனது, நைோமன் கத்நதோலிக்க நதவோலயம் 

அதன் பின்பதோடைப்வைக்ள் பிரழகள் எனக் கருதப்பட்டதற்கு 

எதிைோன ஒரு இயக்கம். 

● மனிதந யம்: மனிதந யம் என்பது மனிதனின் மதிப்ரபயும், 

 ிறுவனத்ரதயும் தனித்தனியோகவும், கூட்டோகவும் வலியுறுத்தும் 

ஒரு தத்துவ மற்றும் ப றிமுரற  ிரலப்போடு ஆகும், நமலும் 

பபோதுவோக தத்துவம் அல்லது மூட ம்பிக்ரகரய 

ஏற்றுக்பகோள்வரதப் பற்றிய விமைச்ன சி ்தரன மற்றும் 

ஆதோைங்கரள விரும்புகிறது. 

 

4.7 சுய மதிப்பீடு வினொக்கள் மற்றும் பயிற்சிகள் 

சிறு-வினொ விமடகள் 

1. சீைத்ிருத்தத்தின் பல்நவறு கோைணங்கள் யோரவ? 

2. எதிை ்சீைத்ிருத்தம் பற்றி ஒரு சிறிய குறிப்பு எழுதுக. 

3. அனபப்டிஸ்டஸ்  ம்பிக்ரக என்றோல் என்ன? 

4. ஏன் சீைத்ிருத்த தன்ரம இங்கிலோ ்தில் நவறுபட்டது? 

த டு-வினொ விமடகள் 

1. சீைத்ிருத்தத்தின் கோைணமோக நதவோலயத்தின் ஊழல் எவ்வோறு 

மோறியது என்பரத விளக்குங்கள்? 

2. பல்நவறு முக்கிய எதிைப்்போளை ் இயக்கங்கரள பற்றி 

விவோதிக்கவும்? 

3. ெூரசட் இயக்கத்ரத பற்றி ஒரு கடட்ுரைரய எழுதவும்? 

4. ஜுைிசச்ில் சீைத்ிருத்தப் போத்திைத்ரத விவைியுங்கள்? 

5. பவல்ஷ் சீைத்ிருத்தம் மற்றும் ஸ்கோட்டிஷ் சீைத்ிருத்தம் பற்றி 

விவைிக்கவும்?  
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அலகு 5 எதிர் சீர்திரு ்  விமளவுகள் 

அமமப்பு 

5.0 முன்னுரை 

5.1 ந ோக்கங்கள் 

5.2 எதிை-்சீைத்்திருத்தம் 

5.3 எதிை-்சீைத்ிருத்தத்தின் விரளவுகள் 

5.4 ஸ்பபயின் பிலிப் II 

5.5 உங்கள் முன்நனற்றதுகோன நசோதரனகரள நகள்விகோன 

பதில்கள் 

5.6 சுருக்கம் 

5.7 முக்கிய வோைத்்ரதகள் 

5.8 சுய மதிப்பீடட்ு நகள்விகள் மற்றும் பயிற்சிகள் 

5.9 நமலும் படிக்க 

5.0 முன்னுமர 

எதிை-்சீைத்ிருத்தம் கத்நதோலிக்க சீைத்ிருத்தமோகவும் கத்நதோலிக்க 

மறுமலைச்ச்ியகவும் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது. நதவோலயம் அதன் 

மறுமலைச்ச்ி பதோடங்கிய நபோது, பதினோறோம் நூற்றோண்டில் 

ஐநைோப்போவில் எதிைப்்போளை ் சீைத்ிருத்தம்  கத்நதோலிக்க சைச்ச்ின் 

அதிகோைத்ரத சவோல் பசய்தது. எதிைப்்போளை ் சீைத்ிருத்தம் 

கவுன்சில் ஆஃப் டப்ைண்ட் (1545-1563) உடன் பதோடங்கியது இது 

முப்பது ஆண்டுகள் நபோை ்முடி ்த பிறகு 1648 இல் முடி ்தது. இ ்த 

அலகில்,  ீங்கள் ஐநைோப்போவில் எதிை-்சீைத்ிருத்தத்தின் 

விரளவுகரளப் பற்றி படிப்பீைக்ள். 

5.1 ன ொக்கங்கள் 

இ ்த அலரக படித்த பிறகு,  ீங்கள் பின்வருவனவற்ரற பசய்ய 

முடியும்: 

● ஐநைோப்போவில் எதிை-்சீைத்ிருத்தத்தின் விரளவுகரள 

விளக்குங்கள். 

● ஸ்பபயினின் பிலிப் II ஆட்சியின் குறிப்பிடத்தக்க 

சம்பவங்கரளப் பற்றி விவோதிக்கவும். 

 

 

 

5.2 எதிர்-சீர ்்திரு ் ம் 

கத்நதோலிக்க திருசச்ரபயின் ஒரு பகுதியோக இரு ்த 

அதிகோைத்ரதயும் பசல்வத்ரதயும் கோப்போற்றுவதற்கு 

மடட்ுமல்லோமல், மறுசீைரமப்பிற்கோன ஒரு இரறயியல் மற்றும் 

உடல்ைீதியோன சவோல் ஒன்ரற வழங்குவதற்கும் எதிை-்சீைத்ிருத்தம் 
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பதோடங்கப்பட்டது. எதிை-்சீைத்ிருத்தம் என்பது ஐ ்து முக்கிய 

கூறுகரள உள்ளடக்கிய ஒரு பை ்த முயற்சியோகும், அதோவது: 

 

I. கத்நதோலிக்க கத்நதோலிக்க  ரடமுரற 

போதுகோத்தல்; 

II. பிைசங்கம் அல்லது கட்டரமப்பு 

மறுசீைரமப்பு; 

III. மத உத்தைவுகரள; 

IV. ஆன்மீக இயக்கங்கள்; 

V. அைசியல் அளவுகள் 

ஒரு பதிைிமோை ்வோழ்க்ரகயின் ஆவிக்குைிய அம்சங்களுக்கும், 

திருசச்ரபயின் இரறயியல் மைபுகரள அவைக்ள் புைி ்துபகோள்ள 

நபோதுமோன பயிற்சிகரள வழங்கும்  ிறுவனங்களின் 

அடிப்பரடரயயும் இ ்த கூறுகளில் உள்ளடக்கியிரு ்தது.  

எதிை-்சீைத்ிருதத்தில் நைோமோனிய விசோைரணரய 

உள்ளடக்கிய அைசியல்  டவடிக்ரககளும் அடங்கும். எதிை-்

சீைத்ிருத்தத்தின் ஒரு அடிப்பரட ந ோக்கம் கோலனிய ஆட்சியின்கீழ் 

இரு ்த உலகின் அரனத்து பகுதிகளுக்கும் பைவியது, குறிப்போக 

கத்நதோலிக்க மற்றும் ஸ்வீடன் மற்றும் இங்கிலோ ்தின் 

பிைோ ்தியங்கரள கத்நதோலிக்க மதத்திற்கு மோற்றுவது ஆகும்; 

அரவ சீைத்ிருத்தத்தின்நபோது சீைத்ிருத்த மோ ிலங்களோக 

மோற்றப்பட்டன.  

எதிை-்சீைத்ிருத்தத்தின் சில இரறயியலோளைக்ள் 

சீைத்ிருத்தவோதிகளோல் தோக்கப்பட்ட பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் 

மத  ரடமுரறகரளப் நபோலநவ, நகோட்போடட்ு  ிரலகரள 

போதுகோப்பரத வலியுறுத்தினை.் 

நபோல ்து, பிைோன்ஸ், இத்தோலி, அயைல்ோ ்து மற்றும் 

ஆஸ்திைியோ, பதற்கு நஜைம்னி, நபோநெமியோ, ஸ்போனிஷ் 

ப தைல்ோ ்து, இப்நபோது பபல்ஜியம், குநைோஷியோ மற்றும் 

ஸ்நலோநவனியோ ஆகியவற்ரறக் பகோண்ட ெோப்ஸ்பைக்்கின் 

கடட்ுப்போட்டின் கீழ் பை ்த  ிலப்பகுதிகளில் எதிைப்்ரப எதிைத்்தது. 

முக்கியமோக, ெங்நகைிவில் நதோல்வி அரட ்தது; 

கத்நதோலிக்கைக்ள் கிறித்தவ பிைிவினைின் 

பபரும்போன்ரமயினைோக இரு ்தோலும் கூட, இன்றும் ஒரு 

கணிசமோன சிறுபோன்ரம சீைத்ிருத்தவோதிகள் வோழ்கிறோைக்ள். 

 

 

5.3 எதிர்-சீர்திரு ்  ்தின் விமளவுகள் 

நபோப் பவுல் III (1534-1549) முதல் 1540-ல் இநயசுவின் சரபக்கு 

அனுமதி அளித்ததோக எதிை-்சீைத்்திருத்த பபோதுவோக 

கருதப்படுகிறது. 1542 இல், அவை ் நைோமோனிய விசோைரணரய 
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உருவோக்கி 1545 இல் டப்ைண்ட் கவுன்சில் தூண்டிவிட்டோை.் சிக்ஸ்டஸ் 

V (1585-1590) பிைகடனம் வரை இது பதோடை ்்தது. பிலிப் II, ஸ்பபயின் 

கிங் (1556- 1598) ஒரு வலுவோன அைசியல் ஆதைவோளைோக எதிை-்

சீைத்ிருத்தில் இரு ்தோை.்  

பபரும்போலும் மிஷனைி முயற்சிகள் கோைணமோக பதன் 

அபமைிக்கோவிலும் ஆசியோவிலும் நதவோலயம் கட்டரமப்பதில் 

எதிை-்சீைத்ிருத்தம் விைிவோனதோக இருஇ ்தது. ஆனோல் 

ஐநைோப்போவில் புைோட்டஸ்டன்டிசத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி ரவக்க 

முடியவில்ரல. எதிை-்சீைத்ிருத்தம் உண்ரமயிநலநய 

விசுவோசத்ரதயும் பக்திரயயும் மீண்டும் மீண்டும் ஆற்றிக் 

பகோண்டது, ஆனோல் அதன் விசோைரணயில் அது எதிைம்ரறயோன 

பக்கத்ரதயும் பகோண்டிரு ்தது. எனினும், கத்நதோலிக்க 

சீைத்ிருத்தமோக இயக்கம், புநைோட்டஸ்டன்ட் சீைத்ிருத்தத்ரத ஒத்த 

சீைத்ிருத்தங்கரள பகோண்டுவருவரத ந ோக்கமோகக் 

பகோண்டிரு ்தது, மோற்றத்ரத பகோண்டு வை விரும்பிய போரத ஒநை 

மோதிைியோனரவ அல்ல. கத்நதோலிக்க நதவோலயங்கள் 

புைோட்டஸ்டன்ட் நதவோலயங்கரள ப ருங்கி வருவரத 

ந ோக்கமோகக் பகோண்டது.  

கருத்தைங்கின் மூன்று பிைதோன வோசிப்புகள் கவுன்சில் ஆஃப் 

டப்ைண்ட், நைோமன்  ீதி விசோைரணயில் மற்றும் இநயசுவின் 

சமுதோயம்.  

நபோப் போல் III (1534-1549) டப்ைண்ட் ஆஃப் கவுன்சில் (1545-

1547,551-1552, 1562-1563) துவங்கினோை,் ஆயைக்ள் மற்றும் குருக்கள் 

மத்தியில் ஊழல், (மத சோைப்ற்ற) தண்டரனயினற்றும் விடுதரல 

மற்றும் பிற பண அபோயங்கள் நபோன்ற எதிைம்ரறயோன 

பிைசச்ிரனகரள சமோளிக்க  ிறுவன சீைத்ிருத்தம் பகோண்டு 

பசயல்படும் கோைட்ினல்கள் ஒரு உத்தைவு. இ ்த சரப குறிப்பிட்ட 

பசயற்திட்டத்ரத  ிைோகைித்ததுடன் இரடக்கோலத் திருசச்ரபயின் 

அடிப்பரட ஏற்போடர்டயும், அதன் மதகுரு அரமப்பு, சமயக் 

நகோட்போடு மற்றும் நகோட்போடர்டயும் ஆதைித்தது. இது 

புைோட்டஸ்டன்களுடன் அரனத்து சக பசயல்கரளயும் மீறி, 

இரடக்கோல கத்நதோலிக்கத்தின் அடிப்பரட நகோட்போடுகரள 

மறுபைிசீலரன பசய்தது. விசுவோசம் மற்றும் பரடப்புகளோல் 

எடுக்கப்பட்ட இைட்சிப்பின் நகோட்போடர்ட மன்றம் பதளிவோக 

ஆதைித்தது. டிைோன்ஸ்யூபஸ்நடஷன், இது ஒற்றுரம நபோக்ரகக் 

கரடப்பிடித்தது அல்லது பைிசுத்த அப்பத்ரதயும் 

திைோடச்ைசத்ரதயும் கிறிஸ்துவின் உடரலயும் இைத்தத்ரதயும் 

மோற்றியரமத்து, ஏழு சரபயினருடன் நசை ்்து ஆதைிக்கப்பட்டது. 

மீதமுள்ள கதந்தோலிக்கைக்ள் நதவலயத்தில் திற ்த மனப்போன்ரம 

பகோண்ட சீைத்ிருத்தவோதிகளின் நகோபத்திற்கு ஆளோகியுள்ளனை,் 

சகிப்புத்தன்ரம, பயணம், புனிதைக்ள் மற்றும் புனித நூல்களின் 



109 
 

வழிபோடு, கன்னி மைியோவின் வழிபோடு ஆகியரவ ஆழ் ்த 

முரறயில் ஏற்றுக்பகோள்ளப்பட்டன.  

மன்றம், அதன்  டவடிக்ரககள் மூலம், மதசச்ோைப்ற்ற 

மறுமலைச்ச்ி நதவோலயத்தின் பபருக்கம் மறுக்கப்பட்டது. மன்றம் 

மத  ிறுவனங்களின் அரமப்ரப இறுக்கி, திருசச்ரபயின் 

ஒழுக்கத்ரத நமம்படுத்தியது. ஆயைக்ள் அைசியல் 

ஆதோயங்களுக்கோக இனி நதை ்்பதடுக்கப்படவில்ரல. 

திருசச்ரபயின் உறுதியற்ற  ிறுவன தன்ரமரய குரறக்க 

முயற்சிகள் நமற்பகோள்ளப்பட்டன. நைோமில் உள்ள பிஷப்புகளோல் 

 ரடமுரறயில் இரு ்த கடட்ுப்படுத்த மன்றம் முயற்சித்தது. மத 

வோழ்க்ரகயின் எல்லோ விஷயங்கரளயும் கடட்ுப்படுத்துங்கள் என  

மன்றங்களுக்கு ஆயைக்ள் அனுமதி அளித்தனை.் மிலன் (1538-1584) 

நபைோசிைியை ் சோைல்ஸ் பபோநைோமிநயோ நபோன்ற உற்சோகமோன 

ஆயைக்ள் பின்னை ் ஒரு புனிதமோகக் கடவுளோல் சிரல 

பசய்யப்பட்டனை.் பதோரலதூை இடங்களில் சுற்றுப்புறசச்ூழல் 

சுற்றுப்பயணங்கள் மற்றும் உயை ்தைங்கரள  ிறுவுவதன் மூலம் 

அவை ்ஒரு சிற ்தவைோக ஆனோை.் 

1542 இல், பவுல் III நைோமோனிய விசோைரணரய  ிறுவினோை;் 

1487 ஆம் ஆண்டில் ஃபபைட்ினண்ட் V மற்றும் இசபபல்லோ 

ஆகிநயோைோல்  ிறுவப்பட்ட ஸ்போனிஷ் விசோைரணயின் 

திறரமயோல் அவை ் மிகவும் கவைப்பட்டோை,் ஏபனனில் அவை ்

கோைட்ினல் கோைோஃபோவோல் பைி ்துரைக்கப்பட்டோை.் இத்தோலிய 

லூத்தைன் மதசச்ோைப்ற்ற தன்ரமரய அடக்குவநத இ ்த ந ோக்கம். 

நைோமோனிய விசோைரணயின் புனித அலுவலகத்தில் ஆறு 

விசோைரணக் கதோபோத்திைங்கள் இரு ்தன மற்றும் அவைக்ள் 

அதிகோைத்தில் ஆயைக்ள்ளிடமிரு ்து தன்னோட்சி பபற்றிரு ்தனை ்

மற்றும் நபோப் தவிைத்்து அரனவரையும் தண்டிக்க அதிகோைம் 

இரு ்தது. கோைட்ினல் கோைோபோ இன்பவஸ்டிட் பஜனைலோக 

பசயல்படட்ு இறுதியில் நபோப் போல் IV (1555-1559) ஆனோை.் அவை ்

கடுரமயோன முரறயில் தண்டரனரய தண்டிப்பதில் தனது 

மனரதப் பற்றிக் பகோண்டோை.் இது சிறிய அணிகளில் 

உள்ளவைக்ளுக்கு ஒரு எடுத்துக்கோடட்ு. நபோப் பியஸ் V (1566-1572)  ீதி 

விசோைரண முடி ்த நபோது, இத்தோலியன் புைோட்டஸ்டன்ட்கள் 

 ிைோயுதபோணியோக இரு ்தனை.் தரடபசய்யப்பட்ட புத்தகங்கள் 

மற்றும் தணிக்ரகப் பட்டியரலயும் விசோைரணயில் 

விைிவுபடுத்தரபட்டது. போல் IV அவ்வப்நபோது முதல் நபோப்போக 

எதிை-்சீைத்்திருத்தில் கருதப்படுகிறது அவை ்

புநைோட்டஸ்டன்டிசத்ரத அகற்றும் பணியில் மிகவும் ஆழமோக 

ஈடுபட்டிரு ்தோை.்  ீதி விசோைரணரய அடிப்பரடயோகக் பகோண்ட 

அணுகுமுரற முழுரமயோன போரதயின் பிைதிபலிப்போக இரு ்தது 

இது பதினோறோம் நூற்றோண்டில் கத்நதோலிக்க திருசச்ரபயின் 

அம்சமோக ஆனது.  
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புதிய இயக்கத்தின் உத்தைவுகள் இ ்த இயக்கத்தின் முக்கிய 

பகுதியோக மோறியது. போல் III ஸ்தோபிக்கப்படுவதற்கு முன்னை,் 

கபூசின்கள், தீடின்ஸ் மற்றும் பைன்போத் நபோன்ற மதக் 

கட்டரளகரள ஆைம்பிக்கப்பட்டது. இரவ கிைோமப்புறங்களில் 

உள்ள பங்கு தளங்கள் வலுப்படுத்த உதவியது, பபோதுமக்கள் பக்தி, 

திருசச்ரபக்குள் ஊழரலக் கடட்ுப்படுத்துவதில் உதவியது, 

கத்நதோலிக்க திருசச்ரபயின் புதுப்பித்தலுக்கு வழிவகுத்ததில் 

உதவியது. கோபூசின்கள் பிைோன்சிஸ்கன் ஒழுங்கின் கிரளகளோக 

இரு ்தன, அவற்றின் பிைசச்ோைத்திற்கோகவும் ஏரழகள் மற்றும் 

ந ோய்வோய்ப்பட்டவைக்ளிடமும் அக்கரற பசலுத்தியதற்கோகவும் 

பிைபலமோக இரு ்தது. சுவிநசஷங்களில் விவைிக்கப்பட்டபடி 

இநயசுவின் வோழ்க்ரகரயப் நபோலநவ கபூசின் கட்டரள 

அடித்தளம் அரமக்கப்பட்டது. தங்கள் பக்திக்கோக அறியப்பட்ட 

குருக்கள் சம்ப ்தப்பட்ட ஒழுங்கு, அவைக்ள் மதங்களுக்கு எதிைோன 

பகோள்ரககரள கடட்ுப்படுத்த உதவியது மற்றும் குருமோைக்ரள 

புதுப்பிப்பதில் பங்களித்தனை.் உைச்ுலின்கள் 1535 ஆம் ஆண்டு 

 ிறுவப்பட்டது, குறிப்போக எல்லோவற்றிற்கும் முக்கியமோக 

பபண்கள் மீது கல்வி கவனம் மீது இரு ்தது. இ ்த கட்டரளகள் 

அரனத்ரதயும் விசுவோசத்ரதயும், எதிை-்சீைத்ிருத்தத்தின் 

பசயல்கரளயும் வலுப்படுத்த உதவியது. லூத்தைன்கள் மற்றும் பிற 

புநைோட்டஸ்டன்ட் குழுக்களோல் உயைத்்தப்பட்ட புைோட்டஸ்டன்களின் 

நசோலோ ஸ்கிைிபூைோ அவைக்ளோல் வலுவோக ரகவிடப்பட்டது. 

இரடக்கோல நதவோலயம் அடிப்பரட எல்ரலகரள மீண்டும் 

 ிறுவியது அவைக்ள் திருசச்ரபயின் திறரன அதிகைிக்க 

உதவியது.  உண்ரமயிநலநய கத்நதோலிக்க பக்திரய புத்துயிை ்

அளிப்பதில் எதிை-்சீைத்ிருத்தம் உதவியது என்ற உண்ரமரய 

மறுக்க முடியோது. விசோைரணயின்நபோது ப ருக்கமோக 

சம்ப ்தப்பட்டிரு ்தோலும்; பபோதுமக்கள் உண்ரமரய 

நமம்படுத்துவதில் பியஸ் V உதவியதனோல் புைோட்டஸ்டன்டிசத்தின் 

அழரக குரறக்க முடியும்.  

லூத்தைன் நதவோலயத்தில் இரசயில் போலிஃநபோரன 

பயன்படுத்துவது கவுன்சில் ஆஃப் டப்ைண்ட் மூலமோக தரட 

பசய்யப்பட்டது. வோைத்்ரதகரள இன்னும் நகடக்க்கூடிய 

வரகயில் இது எளிரமயோக பைோமைிக்கப்படுகிறது. ஜிநயோவோனி 

பியைல்ிகிஜி டோ போலஸ்தீன (1525 / 26-1594) என்ற இரசக்கருவியும், 

அவைது திறரமயுணைவ்ோன அரமப்பும் கோைணமோக, 1555 ஆம் 

ஆண்டின் நபோப் மோைப்கல்ஸ் மோஸ்ஸோகக் குறிக்கப்பட்ட ஒரு ஆறு-

போகம் போலிஃபினிய பவகுஜனத்ரத உருவோக்கி, எதிை-்சீைத்ிருத்த 

வழிமுரறகளுடன் இணக்கமோக இரு ்தது. புைோணக்கரதப்படி, 

இக்கருவியின் ந ோக்கம் டப்ைண்ட் ஆஃப் கவுன்சிலுக்கு 

இணங்குவபதன்பது போலிஃநபோனிக்கு தரட விதிக்கப்படவில்ரல 

என்பதோகும்.  
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எதிை-்சீைத்ிருத்தம் பற்றி ஒரு பவற்றி அல்லது ஒரு நதோல்வி 

பற்றிய நகள்வி அடிக்கடி எழுப்பப்பட்டது. நதவலயதின் 

வளைச்ச்ிரயப் பபோறுத்தவரை, அது இைண்டோக இரு ்தது. ஆசிய 

மற்றும் பதன் அபமைிக்கோவில், கத்நதோலிக்க மதத்தின் 

பின்பற்றுபவைக்ள் அதிகைித்ததோல் இது பவற்றிகைமோக இரு ்தது. 

உற்சோகமோன மற்றும் சக்தி வோய் ்த சரபயினை ் முயற்சிகளோல் 

இது சோத்தியமோனது. வடக்கு ஐநைோப்போவில் இதுநபோன்ற ஒரு 

பவற்றியோக இல்ரல, ஏபனனில் புநைோட்டஸ்டோண்டைக்ளின் 

எண்ணிக்ரக அதிகைித்தது. பிைோன்ஸ், நபோல ்து, பதற்கு பஜைம்னி, 

இத்தோலி மற்றும் ஸ்பபயினில் அதன் ஆதைவோளைக்ள் இ ்த 

இயக்கத்ரத தக்க ரவத்துக் பகோண்டனை.் மக்களிரடநய 

ஆன்மீகத்ரத வளைத்த்ுக் பகோள்வது எவ்வளவு தூைம் என்பரத 

உணை ்்ததன் மூலம் அதன் பவற்றி அளவிடப்படுகிறது. இ ்த 

மட்டத்தில், இது புனித பிலிப் ப ைி, பசயின்ட் பதநைசோ ஆஃப் 

அவிலோ, மற்றும் பசயின்ட் ஜோன் ஆஃப் தி கிைோஸ் நபோன்ற 

குறிப்பிடத்தக்க ஆன்மீகவோதிகளின் உதவியுடன் மக்களிரடநய 

அைப்்பணிப்பு உண்ரமயிநலநய புத்துயிை ் பபற உதவியது. 

ஆயினும், கருமபீடம் சீைத்ிருத்தத்தின் அடக்குமுரறப் பக்கத்ரத 

யோரும் மறுக்க முடியோது, உதோைணமோக, நைோமோனிய 

விசோைரணகள். இது ஒரு  ீண்டகோல எதிைம்ரற விரளரவ விடட்ு, 

அதன் வைலோற்ரறக் பகடுத்தது. பதப்தோன்பதோம் நூற்றோண்டின் 

பிற்பகுதியிலும், மற்றும் நபோப் பியஸ் IX இன் சிபபஸ் ஆஃப் 

பிரழகள் பற்றியும் ஒப்புக் பகோண்ட முதல் வத்திக்கோன் கவுன்சில் 

(1868) நமலும்  ீண்ட கோலம்  ீடித்தது. இைண்டோம் வத்திக்கோன் 

கவுன்சில் (1962- 1965) மடட்ுநம கத்நதோலிக்க திருசச்ரபயின் திற ்த 

மனப்போன்ரம உலகில் மற்றவைக்ளுக்கோக உருவோக்கப்பட்டது. 

கத்நதோலிக்க மற்றும் புைோட்டஸ்டன்ட் சீைத்ிருத்தங்கள் இருவரும் 

தங்கள் வருங்கோலத்திற்கோக இநத நபோன்ற கோைணங்கரளக் 

பகோண்டிருப்பது தவறோனதல்ல, இதன் விரளவோக அவைக்ளின் 

குறிக்நகோள்கள் அநத நபோன்றரவயோக உள்ளன. இருவரும் 

திருசச்ரபயின் பசயல்போட்டில் மோற்றங்கரளக் பகோண்டுவை 

விரும்பினை.் இன்ரறய திருசச்ரப பதினோறோம் நூற்றோண்டில் 

இரு ்தரதவிட மிகவும் வித்தியோசமோனது, உண்ரமயில் மோைட்்டின் 

லூதை ் மற்றும் ஜோன் கோல்வின் நபோன்ற மக்கள் அதன் 

அடட்ூழியங்களுக்கு எதிைோக தங்கள் குைல் எழுப்பினை,் இது எதிை-்

சீைத்ிருத்தம் சில வழிகளில் ந ைம்ரறயோன தோக்கத்ரத 

ஏற்படுத்தியது என்பரத  ிரூபிக்கிறது. இைண்டு நதவோலயங்கள் 

ப ருக்கமோக வ ்தன. 
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உங்கள் முன்னனற்ற ்ம ச ்னசொதிக்க 

1. எதிை ் சீைத்ிருத்தத்தின் ஐ ்து முக்கிய கூறுகரள 

பபயை ்இடுக. 

2. எதிை ்சீைத்ிருத்தத்தின் மூன்று முக்கிய கருவிகரளக் 

குறிப்பிடுங்கள். 

 

5.4 ஸ்தபயின் பிலிப் II 

பிலிப் II ஸ்பபயினில் 1527 இல் பிற ்தோை.் ைோணி நமைி I 

திருமணத்தின் மூலம் அவை ் ஸ்பபயினின் மன்னை ் (1556-98), 

நபோைத்்துகீசிய மன்னை ் (1581-98), ந பிள்ஸ் மன்னை ்மற்றும் சிசிலி 

(1554), இங்கிலோ ்து மற்றும் அயைல்ோ ்தின் மன்னைோக 1554 முதல் 

1558 வரை இரு ்தை.் அவை ் மிலனின் டூக் ஆகவும், 1555 இல் 

ப தைல்ோ ்தின் பதிநனழோவது மோகோணங்களின் தரலவைோகவும் 

ஆனோை.்  

அவை ் புனித நைோமோனிய நபைைசைின் மகனோகவும் 

ஸ்பபயின்  ோட்டின் சோைல்ஸ் V மற்றும் நபோைச்ச்ுகல் 

இசபபல்லோவின் மகனோகவும் இரு ்தோை.் ஃபிலிப் ஸ்பபயினில் 

'பிலிப் எல் ப்ரூபடண்ட்' ('பிலிப் த ப்ரூடண்ட்') எனப் 

பபயைிடப்பட்டது. அவருரடய இைோசச்ியம் ஐநைோப்பியைக்ள் என்று 

அறியப்பட்ட அ ்த ந ைத்தில் ஒவ்பவோரு கண்டத்திலும் 

பிைநதசங்கரளக் பகோண்டிரு ்தது, அநதநபோல அவருரடய 

பபயரும் பிலிப்ரபன்ஸ் ஆகும். அவருரடய ஆட்சியின் நபோது, 

ஸ்பபயினிலும் பசல்வ ்தைக்ளோலும் பசல்வோக்கு இரு ்தது. 

அவருரடய கோலம் ஸ்பபயினின் நகோல்டன் சகோப்தமோக 

குறிப்பிடப்படுகிறது. ‘சூைியன் அஸ்தமிக்கும் எ ்த சோம்ைோஜ்யமும்' 

என்ற பசோற்பறோடரை அவைது ஆட்சியின் கோலத்ரதயும் அவைது 

ைோஜ்யதின் அளரவ விவைிக்க உருவோக்கியது.  

அவைது ஆட்சியின் நபோது, பபோருளோதோை நதோல்விகள் 

இரு ்தன, இரவ 1557, 1560, 1569, 1575 மற்றும் 1596 ஆகியவற்றில் 

 ிகழ் ்தன. 1581 ஆம் ஆண்டில் டசச்ு குடியைசு உருவோக்கப்பட்டதன் 

விரளவோக, சுத ்திைமும் பிைகடனமும் அறிவிக்கப்பட்டதன் 

விரளவோக இதுவும் மோறியது.1584 ஆம் ஆண்டு டிசம்பை ் 31 ஆம் 

நததி பிலிப் பஜய்சில்வில் ஒப்ப ்தத்தில் ரகபயழுத்திட்டோை ்

பென்ைி I, கியூசி டியூக் கத்நதோலிக்க கழகத்தின் சோைப்ில் 

ரகபயழுத்திட்டோை.் அதரனத் பதோடை ்்து, பிைோன்சின் 

உள் ோடட்ுப் நபோரை தக்கரவத்துக் பகோள்ள பத்து வருட 

கோலத்திற்கு பிலிப் ஒரு கணிசமோன வருடோ ்திை மோனியத்ரத 

வழங்கினை.் பிைோன்சில் கோல்வினீஷியத்ரத முடிவுக்கு 

பகோண்டுவரும் என்று அவை ்  ம்புவதோல் ஒப்ப ்தத்தில் 
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ரகபயழுத்திட்டோை.் பிலிப் ஒரு கத்நதோலிக்க விசுவோசி ஆவோை,் 

ஒட்நடோமோன் சோம்ைோஜ்ஜியம் மற்றும் புைோட்டஸ்டன்ட் 

சீைத்ிருத்தத்திலிரு ்து கத்நதோலிக்க ஐநைோப்போரவப் போதுகோப்பது 

தோைம்ீக கடரம என்று அவை ் உணை ்்தோை.் 1588 ஆம் ஆண்டில், 

இங்கிலோ ்தில் புைோட்டஸ்டன்டர்டத் நதோற்கடிப்பதற்கு ஒரு பபைிய 

கடற்பரட அனுப்பினோை.் 

இங்கிலோ ்தின் எலிசபபத் I மற்றும் இங்கிலோ ்தில் 

புைோட்டஸ்டன்டிஸ்டஸ்ின்  ிறுவனங்கரள கவிழ்க்கவும் அவைது 

ந ோக்கம் இரு ்தது. ஆங்கிநலயைின் குறுக்கீடர்ட மடட்ுமல்லோமல் 

ஸ்போனிஷ் ப தைல்ோ ்தின் முடிவுகரளயும் அவை ் முடிக்க 

விரும்பினோை.் 

பிலிப் பவளியுறவுக் பகோள்ரககள் கத்நதோலிக்க 

அைப்்பணிப்பு மற்றும் வம்சோவளிரயச ் சோை ்்த ந ோக்கங்களின் 

கலரவயோக நகோடிடட்ுக் கோட்டப்பட்டன. அவை ் கத்நதோலிக்க 

ஐநைோப்போவின் பிைதோன போதுகோவலைோக ஒட்நடோமோன் 

துருக்கியைக்ரள மடட்ுமல்ல, புபைோட்டஸ்டன்ட் சீைத்ிருத்த 

சக்திகளுக்கு எதிைோகவும் தன்ரன கருதினோை.் கத்நதோலிக்க 

விசுவோசத்ரதப் போதுகோப்பநதோடு, அவைது பிைோ ்தியங்களில் 

உள்ள வழிபோடட்ு சுத ்திைத்ரத கடட்ுப்படுத்துவதற்கும் 

எ ்தவிதமோன சூழ் ிரலயிலும் அவை ் எதிைப்்புத் 

பதைிவிக்கவில்ரல. இ ்த பிைோ ்தியங்கள் ப தைல்ோ ்தில் 

இரு ்தன. இங்கு புைோட்டஸ்டன்டிசம் ஆழமோக நவரூன்றியிரு ்தது. 

1568 இல் ப தைல்ோ ்தின் கிளைச்ச்ிக்குப் பிறகு, பிலிப் டச ்

மதங்களுக்கு எதிைோன மற்றும் பிைிவிரனக்கு எதிைோக ஒரு 

 டவடிக்ரகரய நமற்பகோண்டோை.் சில சமயங்களில் 

ஆங்கிநலயரும் பிபைஞ்சு மக்களும் இழுத்துச ் பசல்லப்பட்டனை,் 

அவை ்பகோநலோன் நபோைக்்குப் பின்னை ்நஜைம்ன் ரைன்நலண்ட் வரை 

விரைவில்  ீட்டிக்கப்பட்டனை.் நமோதல்கள் அவருரடய ஆட்சியின் 

முக்கிய போகமோக இரு ்ததோல் இதன் விரளவோக கடுரமயோன 

பபோருளோதோை பிைசச்ிரனகள் மற்றும் திவோல் நபோன்ற பல 

 ிகழ்வுகளும் இரு ்தன.  

1588 ஆம் ஆண்டில் பிலிப் அனுப்பிய ஸ்போனிய 

கப்பற்பரடரய ஆங்கிநலயை ் நதோற்கடித்தோை,் இது 

கத்நதோலிக்கத்ரத மீண்டும்  ிரல ோடட்ும்படி  ோடர்டத் தனது 

ந ோக்கமோகக் பகோண்டுவ ்த தோக்குதல். இருப்பினும், 

இங்கிலோ ்துடனோன யுத்தம் பதினோறு ஆண்டுகள்  ீடித்தது. இது 

மற்ற  ோடுகரளயும் உள்ளடக்கியது மற்றும் நபோைில் ஈடுபடட்ுள்ள 

 ோடுகளின் தரலவைக்ள் இற ்தநபோது மடட்ுநம முடி ்தது. அவைது 

ஆட்சியின் நபோது, 1571 இல் பலபண்நடோவில் துருக்கியைக்ளுக்கு 

எதிைோக அவை ் பவற்றிபபற்றோை.் பைிசுத்த லீக் கடற்பரடயின் 

ஈடுபோட்டிலும் இ ்த பவற்றிரய பபற்றது. அவைது ஆட்சியின் 
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நபோது, அவை ் நபோைத்்துக்கல்லின் சிம்மோசனத்ரத போதுகோக்க 

முடி ்தது. 

  

உங்கள் முன்னனற்ற ்ம ச ்னசொதிக்க 

3. எ ்த ஆண்டில் பிலிப் II பிற ்தோை?் 

 

4. 1584 இல் ஜோயில்வில்லிய ஒப்ப ்தத்தில் 

ரகபயழுத்திட்ட இரு கட்சிகரளயும் 

குறிப்பிடுங்கள். 

 

5.5  உங்கள் முன்னனற்ற ்ம  னசொதிக்கும் வினொக்களுக்கொன 

விமடகள் 

 

1. எதிை-்சீைத்ிருத்தத்தின் ஐ ்து முக்கிய கூறுகள் பின்வருமோறு: 

a. கத்நதோலிக்க புனித பயிற்சிக்கோன போதுகோப்பு; 

b. நதவோலயம் அல்லது கட்டரமப்பின் மறுசீைரமப்பு; 

c. மத கட்டரளகள்; 

d. ஆன்மீக இயக்கங்கள்; 

e. அைசியல் அளவுநகோல்கள் 

2. எதிை-்சீைத்ிருத்தத்தின் மூன்று பிைதோன கருவிகள்: டப்ைண்டின் 

கவுன்சில், நைோமன்  ீதி விசோைரண மற்றும் இநயசுவின் சமூகம். 

3. இைண்டோம் பிலிப் ஸ்பபயினில் 1527 இல் பிற ்தோை.் 

4. பிலிப், 1584 டிசம்பை ் 31 இல் ஜோயில்வில்லியின் ஒப்ப ்தத்தில் 

பென்றி I உடன் ரகபயழுத்திட்டோை,் கியூசியின் பிைபு 

கத்நதோலிக்க கழகத்தின் சோைப்ில் ரகபயழுத்திட்டோை.் 

5.6 சுருக்கம் 

● எதிை-்சீைத்்திருத்தம் என்பது கத்நதோலிக்க சீைத்ிருத்தம் மற்றும் 

கத்நதோலிக்க மறுமலைச்ச்ி என குறிப்பிடப்படுகிறது. 

● கத்நதோலிக்க திருசச்ரபயின் ஒரு அங்கமோக இருக்கும் 

அதிகோைம், சக்தி மற்றும் பசல்வத்ரத கோப்போற்றுவதற்கு மடட்ும் 

எதிை-்சீைத்ிருத்தம் பதோடங்கப்படவில்ரல ஆனோல் 

சீைத்ிருத்தத்திற்கு ஒரு இரறயியல் மற்றும் உடல் சோை ்்த சவோல் 

வழங்குவதற்கும். 

● எதிை-்சீைத்ிருத்தத்தின் சில இரறயியலோளைக்ள் 

புைோட்டஸ்டன்ட்டின் சீைத்ிருத்தவோதிகளோல் தோக்கப்பட்ட 

பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் மத  ரடமுரறகரளப் நபோலநவ, 

நகோட்போடட்ு  ிரலகரள போதுகோப்பதில் வலியுறுத்தினை.் 
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● எதிை-்சீைத்்திருத்தம் பபோதுவோக, 1540 ல் இநயசுவின் சரபக்கு 

அனுமதி அளித்த நபோப் பவுல் III (1534-1549) -லிரு ்து 

பதோடங்கியதோக கருதப்படுகிறது. 

● எதிை-்சீைத்ிருத்தத்தின் மூன்று பிைதோன கருவிகள்: 

டப்ைண்டின் கவுன்சில், நைோமன்  ீதி விசோைரண மற்றும் 

இநயசுவின் சமூகம். 

● கவுன்சில், அதன்  டவடிக்ரககள் மூலம், மதசச்ோைப்ற்ற 

மறுமலைச்ச்ி திருசச்ரபயின் பபருக்கம் மறுக்கப்பட்டது. 

● 1542 இல், பவுல் III நைோமோனிய விசோைரணரய  ிறுவினோை;் 

1487 ஆம் ஆண்டில் ஃபபைட்ினண்ட் V மற்றும் இசபபல்லோ 

ஆகிநயோைோல்  ிறுவப்பட்ட ஸ்போனிஷ் விசோைரணயின் 

திறனுடன் அவை ் மிகவும் கவைப்பட்டோை,் ஏபனனில் அவை ்

கோைட்ினல் கோைோஃபோவோல் பைி ்துரைக்கப்பட்டோை.் 

● லூத்தைன் சைச் ்இரசயில் போலிஃநபோரன பயன்படுத்துவது 

கவுன்சில் ஆஃப் டப்ைண்ட் மூலமோக தரட பசய்யப்பட்டது. 

இது எளிரமரய பைோமைிக்கவும், வோைத்்ரதகரள இன்னும் 

நகட்பதற்கோக பசய்யப்பட்டது. 

● கத்நதோலிக்க மற்றும் புைோட்டஸ்டன்ட் சீைத்ிருத்தங்கள் 

இருவரும் தங்கள் வருங்கோலத்திற்கோக ஒநை மோதிைியோன 

கோைணங்கரளக் பகோண்டிருப்பது தவறோனதல்ல, இதன் 

விரளவோக அவைக்ளின் குறிக்நகோள்கள் ஒநை 

மோதிைியோனரவ. 

5.7 சுருக்கவுமர 

● ட்ரொன்சப்ஸ்டொன்டினயஷன்: நைோமன் கத்நதோலிக்க மற்றும் 

கிழக்கத்திய பழரமவோத நகோட்போடுகளின்படி, 

பிைமோண்டமோன மோற்றங்கள் என்பது, பைோட்டி மற்றும் 

மதுபோனத்ரத நதோற்றங்களோக மடட்ுநம 

ரவத்துக்பகோண்டு தங்கள் பிைதிஷ்ரடகளில் 

 ற்கருரணக் கூறுகள், கிறிஸ்துவின் உடலும் இைத்தமும் 

ஆகியவற்ரற இதன் மூலம் பிைதிபலிக்கின்றனை.்  

● மறுமலரச்ச்ி: இது 14 - 16 ஆம் நூற்றோண்டுகளில் போைம்பைிய 

மோதிைிகள் பசல்வோக்கின் கீழ் ஐநைோப்பிய கரல மற்றும் 

இலக்கியங்களின் மறுமலைச்ச்ிரய குறிக்கிறது. 

● புரொட்டஸ்டன்ட்: இது போப்டிஸ்ட், பிைஸ்ரபடிைியன் மற்றும் 

லூதைன் நதவோலயங்கள் உட்பட சீைத்ிருத்த 

பகோள்ரககளுக்கு ஏற்ப நைோமோனிய கத்நதோலிக்க 

சரபயிலிரு ்து தனித்து நமற்கத்திய கிறிஸ்தவ 

நதவோலயங்கள் உறுப்பினைோகநவோ அல்லது 

பின்பற்றுபவைோகநவோ இருப்பவைக்ரளக் குறிக்கிறது. 
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5.8  சுயமதிப்பீட்டு வினொக்கள் மற்றும் பயிற்சிகள் 

 

சிறு-வினொ விமடகள் 

1. எதிை ்சீைத்்திருத்தம் என்ற பசோற்கூரற விவைி 

2. எதிை-்சீைத்ிருத்த இயக்கத்தின் நதோற்றத்ரத பற்றி ஒரு சிறு 

குறிபு வரைக.  

3. ஸ்பபயினின் பிலிப் II ஆட்சியின் நபோது  ட ்த 

குறிப்பிடத்தக்க  ிகழ்வுகரளப் பற்றி குறிப்பிடுக. 

த டு-வினொ விமடகள் 

1. ஐநைோப்போவில் பிைோட்டஸ்டண்டிஸம் பலவீனப்படுத்துவதில் 

எதிை-்சீைத்ிருத்தம் பவற்றிகைமோக இரு ்தது என  ீங்கள் 

 ிரனக்கிறீைக்ளோ? உங்கள் பதிலுக்கோன கோைணங்கரள 

பதைிவிக்கவும். 

2. எதிை-்சீைத்ிருத்த இயக்கத்தின் பவற்றிரய விமைச்னைீதியோக 

பகுப்போய்வு பசய்யவும். 
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அலகு 6 பிலிப் II இன் தகொள்மககள் 

அமமப்பு 

6.0 அறிமுகம் 

6.1 ந ோக்கங்கள் 

6.2 ஸ்பபயினின் பிலிப் II ஆம் ஆட்சியின் நபோது உள் ோடட்ு 

மற்றும் பவளி ோடட்ு பகோள்ரககள் 

6.2.1 உள் ோடட்ு  ிைவ்ோகத்தின் முரற 

6.2.2 பிலிப் II இன் பவளி ோடட்ு பகோள்ரக 

6.3 டசச்ு நபோைின் சுத ்திைம் (1568-1648)  

6.4 ஸ்பபயினின் சைிவு 

6.5 உங்கள் முன்நனற்றத்ரத நசோதிக்க வினோக்களுக்கோன 

விரடகள் 

6.6 சுருக்கம் 

6.7 முக்கிய வோைத்்ரதகள் 

6.8 சுய மதிப்பீடட்ு வினோக்கள் மற்றும் பயிற்சிகள் 

6.9 நமலும் வோசிக்க 

 

6.0 அறிமுகம் 

மு ்ரதய பிைிவில் விவோதிக்கப்பட்டபடி, பிலிப் II (1527-1598) 

ஸ்பபயினின் அைசை ் (1556-98), நபோைத்்துக்கல்லின் அைசை ் (1581-98), 

ந பிள்ஸ் மற்றும் சிசிலியின் அைசை ் (இருவரும் 1554 முதல்) மற்றும் 

இங்கிலோ ்து மற்றும் அயைல்ோ ்தின் அைசை ் (1554-58 ஆம் 

ஆண்டுகளில் இரு ்து ைோணி நமைி  ோன் திருமணம் பசய்து 

பகோண்டதோல்). அவருரடய ஆட்சியின் நபோது, ஸ்பபயினின் 

பசல்வோக்கு மற்றும் அதிகோைம் உசச்க்கட்டமோக இரு ்தது. 

அதனோல் தோன் ஸ்போனிஷ் பபோற்கோலம் என அரழக்கப்படுகிறது. 

பவளிப்போடு, 'சூைியன் ஒருநபோதும் அரமக்கப்படோத நபைைசு 

உண்ரமயில் பிலிப் கோலத்தின்நபோது உருவோனது. இதனோல், பிலிப் 

அடிக்கடி ஸ்பபயினில் 'பபலிப் எல் ப்ரூபடண்ட்' அல்லது 'பிலிப் 

ப்ரூடண்ட்' என்று அரழக்கப்பட்டோை.் 

பிலிப் II ஆட்சியின் நபோது ந ைத்ரத அரழக்க, எளிதில் 

ஆவியோகிற ஒரு குரறபோடு இருக்கும். ஸ்பபயின், இங்கிலோ ்து, 

நபோைச்ச்ுகல், பிைோன்ஸ் மற்றும் டசச்ு மக்களுடன் உறவு 

சிம்மோசனங்களின் விரளயோட்டிற்கு குறுக்நக இல்ரல. அவைது 

ஆட்சிக் கோலத்தில்தோன் ஒவ்பவோரு  ோளும் கூட்டணிக் கட்சிகள் 

நதோற்றுப் நபோயின. பிலிப்பின் முடிவில்லோ லட்சியங்கள் 

 ிரலயோன எழுசச்ிக்குப் பின்னோல் இரு ்தன. ஸ்பபயினின் 

புகழ்பபற்ற  ிதி பவற்றிகள் கோைணமோக பல பவற்றிகள் 
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இரு ்தநபோதிலும் இறுதியில்  ிைோகைித்தன. பிலிப் II இன் உட்புற 

மற்றும் பவளிப்புறக் பகோள்ரககள், டசச்ு நபோைின் சுத ்திைம் 

மற்றும் ஸ்பபயினின் இ ்த வீழ்சச்ியின் சைிவு பற்றி இ ்த அலகில் 

 ோம் விவோதிப்நபோம். 

6.1 ன ொக்கங்கள் 

இ ்த அலகு வழியோக பசன்ற பிறகு,  ீங்கள் பின்வருவனவற்ரற 

பசய்ய முடியும்: 

 

● பிலிப் II ஆம் ஆட்சியின் நபோது  ிரலரமகரள புைி ்து 

பகோள்ளுங்கள் 

● டசச்ு நபோைின் சுத ்திைத்ரத ஆைோய் ்து போருங்கள் 

● ஸ்பபயினின் சைிவு பற்றி விவோதிக்கவும் 

 

6.2 ஸ்தபயினின் பிலிப் II ஆம் ஆட்சியின் னபொது உள் ொட்டு 

மற்றும் தவளி ொட்டு தகொள்மககள் 

 

1540 ஆம் ஆண்டில், பிலிப் II மிலனின் டியூக்டோம்  ிறுவனத்ரத 

சோைல்ஸ் V இடமிரு ்து ரகயகப்படுத்தினோை ் மற்றும் 1554 இல் 

இங்கிலோ ்தின் நமைியுடன் திருமணம் பசய்துபகோண்ட பிறகு 

அவை ் ந பிள்ஸ் மற்றும் சிசிலி இைோஜ்ஜியங்கரளயும் பபற்றோை.் 

அக்நடோபை ் 25, 1555 இல், சோைல்ஸ் ப தைல்ோ ்ரத பிலிப் II க்கு 

ஒப்பரடத்தோை;் நமலும் ஜனவைி 16, 1556 வோக்கில் ஸ்பபயினின் 

நபைைசுகளும், பவளி ோடுகளிலுள்ள அரனத்து  ோடுகளும் அவரை 

கடட்ுப்போட்டில் ரவத்தன. அவை ்விரைவில் ஃபிைோன்சி-கோம்நடரவ 

ரகயகப்படுத்தினோை.் 1557 ஆம் ஆண்டு பிைோன்நசோடு 

நபோைிடும்நபோது அவை ் நபோருக்குப் புறம்போனவைோக இரு ்தோை,் 

அதில் அவை ் பசயிண்ட்-க்பவன்டிரன பவன்றோை.் இருப்பினும், 

அவை ் மற்ற நபோைக்ரள எதிைத்்துப் நபோைிடுவதோல் நவறு 

எ ்தபவோரு விருப்பமும் இல்லோதிரு ்த நபோதிலும் அவரை நபோைில் 

இரு ்து பவடக்ப்படுத்தோமல் விடவில்ரல. ப தைல்ோ ்திற்கு 

வருரக பசய்த அவை ் 1559 ஆம் ஆண்டில் ஸ்பபயினுக்கு திரும்பி 

வ ்தநபோது, அவை ்ஐபீைிய தீபகற்பத்தில் தங்கினோை.் அவை ்தனது 

ைோஜ்யத்ரத அதிகோைிகள் உதவியுடன் பதோடங்கினோை.் இதன் 

விரளவோக, அவைது மக்கள் பதோரகரய அவருடன் பதோடைப்ு 

பகோள்ள ஒரு வோய்ப்பு கிரடக்கவில்ரல, அது விரைவில் 

அவைக்ளின் அைசை ்மற்றும் அவைது அரமசச்ைக்ள் மீது விநைோதமோக 

மோற்றியது. 

6.2.1 உள் ொட்டு  ிரவ்ொக ்தின் முமற 

 ிைவ்ோக அரமப்பில் உள்ள குரறபோடுகரள அகற்றுவதற்கோக 

பிலிப் II மிகவும் கடினமோக உரழத்தோை.் அவை ் பசயல்பட்ட 
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வழித்நதோன்றல்களுக்கு பிறகு அவை ் தனது மத்தியில் 

பிைபலமோனோை,் அதன் அதிைவ்ுக்கு ஏற்கனநவ புகழ்பபற்ற 

அரமப்பு முரற மிக பமதுவோக இரு ்தது. அரனத்து தகவல்களும் 

எழுத்துப்பூைவ்மோக  ட ்தது, முரறயோன  ிரனவுக்குறிப்பு 

அல்லது அறிக்ரககள். ம ்திைிகள் கோகிதத்தில் 

அறிவுறுத்தப்பட்டனை.் அவை ் சியைோ டி குவோடைோமோவின் 

மரலகளில் அரம ்த எல் எஸ்நகோகிநயோலின் அைண்மரனயில் 

தனியோக சிறிய அலுவலகத்தில் பணிபுைி ்தோை.் பிலிப் II 

முழுரமயோன தகவலுக்கோன அவசியத்தில் உன்னிப்போகவும், 

கவனமோகவும் இரு ்தோை.் உடனடி முடிவுகரள எடுப்பதற்கும் 

மற்றும் அத்தியோவசியமோன மற்றும் அத்தியோவசியமற்றோ 

தகவல்களுக்கு இரடயில் நவறுபடுத்தோத தன்ரமரய மரறக்க 

அவருக்கு இ ்தத் தைம் உதவியது. 

அவை ் யோரையும்  ம்பவில்ரல, அவைது மிகவும் 

திறரமயோன மற்றும்  ம்பகமோன அதிகோைிகள் கூட இதன் 

விரளவோக, அவைது  ீதிமன்றம் அதன் உறுப்பினைக்ளிரடநய 

விநைோதம் ஏற்பட்டது. ஸ்பபயினின்  ீதிமன்றத்தில் இரு ்த 

சூழ் ிரல ஸ்பபயின்  ிைவ்ோகத்தின் ஒடட்ுபமோத்த முரறரயயும் 

 சச்ுப்படுத்தியது, அதன் விரளவோக எண்பது ஆண்டுகளுக்கு 

முன்னணி கோைணிகளில் ஒன்றோக ஆனது அது 1568 ஆம் ஆண்டு 

பதோடங்கி 1648 வரை பதோடை ்்தது. உள் ோடட்ு  ிைவ்ோகத்தின் 

 ிரலயோனது, சில ச ்தைப்்பங்களில் 1568 ஆம் ஆண்டில் 

கிைோனடோவின் பமோைிசிநயோஸ் மற்றும் 1591 ஆம் ஆண்டில் 

ஆைக்நசோஸ் கிளைச்ச்ிக்கோன கலகங்களுக்கு வழிவகுத்தது, 

கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடம் வரை  ீடித்தது. எதிைப்்புவோதம் 

நமநலோங்கிய  ோடுகளில் அவை ்உண்ரமயோன கத்நதோலிக்கைோகக் 

கருதப்பட்டோை,் அவை ் கடவுளின் நசரவயில் எ ்தபவோரு 

அளவிற்கும் பசல்ல தயோைோக இரு ்தோை.் அவருரடய ஆட்சியோனது 

ஸ்பபயினின் பபோற்க்கோலமோக குறிப்பிடப்படுகிறது. அவை ் ஒரு 

த ்ரதயோக அைப்்பணித்தனை ் மற்றும் அநத பக்தியுடன் 

அவருரடய ைோஜ்யத்ரத ஆட்சி பசய்தோை.் 

6.2.2  பிலிப் II இன் தவளி ொட்டு தகொள்மக 

அவருரடய பவளி ோடட்ு பகோள்ரக ஐநைோப்போவின் 

பபரும்பகுதிகரள போதித்தது. அவை ் பல பபோறுப்புகரள 

பகோண்டிரு ்தோை ் மற்றும் அவைது பவளி ோடட்ு உறவுகரள 

 ன்றோக  ிைவ்கிக்க பபோருடட்ு நபோதுமோன  ிதிய ஆதோைங்கரளக் 

பகோண்டிருக்கவில்ரல. அவருரடய பவளி ோடட்ு 

பகோள்ரகயோனது பலபண்நடோவிலுள்ள துருக்கியைக்ரள 

ரகப்பற்றி பவற்றி பபற்றது ஆனோல், பவடக்க்நகடோன வீழ்சச்ிகள் 

இது ஸ்பபயினின் ஆைம்ோடோவின் 1588-ல் கீழ் அனுமதிக்கப்பட்டது.  
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பிலிப் II மற்றும் துருக்கியுடனொன உறவுகள் 

துருக்கியைக்ள் ஸ்பபயினின் பிைதோன எதிைியோக மத்தியதரைக் 

கடல் பகுதியில் இரு ்தனை.் பல நூற்றோண்டுகளோக ஸ்பபயினின் 

போதுகோப்பிற்கு முஸ்லிம்கள் அசச்ுறுத்தரல முன்ரவத்தனை ்

மற்றும் பல ஆட்சியோளைக்ள் அவைக்ரள நதோற்கடிக்க 

முயன்றனை ் மற்றும் தங்கள் குடிமக்களின் போைோடர்டப் பபற 

முயன்றனை.் கடலில் பல நபோைக்ள் துனிஸ் மற்றும் சிசிலி 

இரடநய  ட ்தது. 1550 களில், பிலிப் II மத்தியதரைக்கடலில் 

உள்ள முஸ்லிம்கரள ந ோக்கி எசச்ைிக்ரகயோன பகோள்ரக 

ஒன்ரற எடுத்துக் பகோண்டோை,் திைிநபோலிலிரு ்து பசயின்ட் 

ஜோனின் மோவீைைக்ள்  ீக்கப்பட்ட பிறகு ஒரு துருக்கிய இைோணுவம் 

ரமனைக்ோவில் நுரழய முடி ்தது. துருக்கியைக்ரள 

பவளிநயற்றுவதற்கோகவும், திைிநபோலிலிரய மீண்டும் 

ரகப்பற்றுவதற்க்கோகவும் மத்திய தரைக்கடலில் பிலிப் II விற்கு 

ஒரு தடுப்பு நதரவப்பட்டது. 

 1560 ஆம் ஆண்டில், டிநஜபோவின் ஸ்போனிஷ் தளத்தின் 

ஜஸ்நலண்ட் தீவு, துருக்கியைக்ளோல் தோக்கப்பட்டநதோடு மற்றும் 

ஸ்போனிஷ் இைோணுவம் பபரும் இழப்புக்கரள ச ்தித்தது. 

ஸ்பபயினில் இ ்த தோக்குதலின் பணவியல் மற்றும் உடல் 

ைீதியோன இழப்புகளிலிரு ்து மீளக் குடிநயறியநபோது, முஸ்லீம் 

கடற் பரட வீைைக்ள் ஸ்பபயினில் தோக்குதரல  டத்தியதுடன் 

மீண்டும் ஸ்பபயினில் கிைோனடோவில் நபோட்டிரய  ிறுத்த 

முடியவில்ரல. 

1565 நம மோதம் துருக்கியைக்ள் மோல்டோரவத் 

தோக்கினைக்ள். 25,000 ஆண்கள் புனித ஜோன் மோவீைைக்ள் மீது 

தோக்குதலுக்கு வழி டத்தினை,் உதவி வரும் வரையில் முன்னோல் 

ரவத்திரு ்தனை.் இது நமற்கு மத்தியதரைக் கடலில் கிறிஸ்தவ 

சமுதோயத்ரத அளித்தது, மீட்ப்பதற்கோன ந ைம். பின்னை ்

பசப்டம்பை ் மோதம் சுரலமோன் I மரறவிற்குப்பின் 1566 ஆம் 

ஆண்டின்  ிரலரம முன்நனற்றம் கண்டது. இ ்த மீட்பு 

ந ைத்தின் நபோது, பிலிப் II ஸ்போனிஷ் ப தைல்ோ ்தின் மீது கவனம் 

பசலுத்தத் பதோடங்கினோை.் மத்தியதரைக் கடல்களில் ஈடுபடட்ு 

வ ்த பரடகள் வடக்கு ஐநைோப்போவுக்கு அனுப்பப்பட்டன. 1570 

ஆம் ஆண்டில், துருக்கியைக்ள் இைண்டோவது முரறயோக 

தோக்கினோைக்ள், ஆனோல் இ ்த ந ைத்தில் ஸ்போனிஷ் பரடகள் 

மிகவும் தயோைோக இல்ரல. ஆயினும், துனிஷ் மற்றும் 

ரசப்ைஸ்ரஸ ரகப்பற்ற துருக்கியைக்ள் முயன்றனை.் இ ்த 

பிைோ ்தியத்தில் அதிகைித்து வரும் அதிகோைம் பகோண்ட, 

ஸ்பபயின் மற்றும் இத்தோலி ஆகியரவ தங்கள் பரககரள 

ஒதுக்கி ரவத்து, பரடகளுடன் இரண ்தன. ஸ்பபயினின் புனித 
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கழகம், பவனிஸ், மற்றும் நபோப் ஆண்டவை ் மோ ிலங்கள் 

உருவோவதற்கு இது வழிவகுத்தது. ஸ்பபயினின் பரட 

நதரவப்படும் பகுதி  ிதிகரள வழங்க ஒப்புக்பகோண்டது. 

ஸ்பபயினின் டோன் ஜோனுக்கு கழகக்கட்டரள வழங்கப்பட்டது. 

அக்நடோபை ் 7, 1571 இல் பலபோன்நடோவில் அவைது வழிகோடட்ுதலின் 

கீழ் இைோணுவம் பவன்றது. 

துருக்கிய கடற்பரட முழுரமயோக அழிக்கப்பட்டது, இதன் 

விரளவோக இறுதியில் நமற்கு மத்தியதரைக் கடலில் துருக்கிய 

ஆதிக்கம் ஏற்பட்டது, இதனோல் ஐநைோப்போவின் நமற்குப் 

பகுதியிலுள்ள பிலிப் II இன் புகழ் மிகு ்த தூண்டுதலோக 

அரம ்தது. எனினும் துருக்கியைக்ள், 1574 ஆம் ஆண்டில் 

விடட்ுவிடவில்ரல ஒரு வலுவோன கடற்பரடயுடன் உடனடியோக 

மீண்டும் சூழப்பட்டிரு ்தனை.் பலபநனோநடோ நபோை ் பபரும் 

அடியோக இரு ்தநபோதும், அவைக்ளது பிைசச்ோைம் அகற்றப்பட்டது. 

டசச்ு மற்றும் நமோைிசக்ோன்களுடன் துருக்கியைக்ள் ஒரு 

பிைசச்ோைத்ரத உருவோக்க முயன்றனை,் இ ்த ஏற்போடு எளிதோனது 

அல்ல.  ோடுகள் ஈடுபட்ட பிறகும் முஸ்லீம்களுக்கு அசச்ம் 

ஏற்படவில்ரல.. எனநவ, புனித நெோலி கழகம் பயனற்றுப் 

நபோனது. துருக்கியைக்ளுடனோன ஒரு தனிப்பட்ட சமோதோன 

ஒப்ப ்தத்ரத பவனிஸ் உருவோக்கியது. 1575 ஆம் ஆண்டில் பிலிப் II 

திவோல் ிரலக்கு வ ்தபின்னை,் அப்பிைோ ்தியத்தில் ஸ்பபயினின் 

பரடகள் மிகக்குரறவோன இடத்தில் இரு ்தன. இைோணுவம் 

பலவீனமோகி வருரகயில், இைகசிய இைோஜத ்திைத்தோல் இைோணுவ 

நமோதல்கள்  டத்தப்பட்டன. 1578 ஆம் ஆண்டில், 

துருக்கியைக்ளுக்கும் ஸ்பபயினிற்கும் இரடயில் ஒரு சண்ரட 

பிைகடனப்படுத்தப்பட்டது மற்றும் முரறயோன தீைவ்ு 1580 இல் 

ரகபயழுத்திட்டது. பிலிப் II பிைோ ்தியத்தில் துருக்கியைக்ளின் 

அசச்ுறுத்தரல ஒழிக்க முடியவில்ரல, ஆனோல் துருக்கியைக்ள் 

இப்நபோது கிழக்கில் விைிவோக்கத்திற்கு கவனம் பசலுத்தத் 

பதோடங்கினை.் 

பிலிப் II மற்றும் னபொரச்ச்ுகலுடனொன உறவுகள் 

நபோைச்ச்ுகல் மற்றும் பமோைோக்நகோ இரடநயயோன நபோைின் நபோது 

1578 இல் அல்கோஸை ் நபோைில் பசபஸ்டியன் (நபோைச்ச்ுகலின் 

மன்னன்), பல பிைபுக்களுடன் நசை ்்து பகோல்லப்பட்டோை.் 

நபோைச்ச்ுகல் மற்றும் பமோைோக்நகோ இரடநயயோன நபோைின் நபோது 

1578 இல் அல்கோஸை ் நபோைில் பசபஸ்டியன் (நபோைச்ச்ுகலின் 

மன்னன்), பல முக்கிய பிைபுக்களுடன் நசைத்்து பகோல்லப்பட்டோை.் 

மன்னை ் ஒரு வோைிசு இல்லோமல் இற ்தோை,் நமலும் பென்றி 

( ரடமுரறயில் ஆட்சியோளை)் வலுவோனவைோக இல்ரல. பிலிப் II 
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இரத அல்கோஸைில் நபோைில் பவற்றி பபறுவதற்கு இைோணுவமும் 

நபோைோடியதோல்  ோடர்ட பபோறுப்நபற்க ஒரு பபோருத்தமோன 

ந ைமோக கருதப்பட்டது. 

இைண்டு மடங்கு பகோள்ரகரய ஃபிலிப் II-ஆல் 

ஏற்றுக்பகோள்ளப்பட்டது; முதலோவதோக, அவருரடய அரமசச்ைக்ள் 

நபோைச்ச்ுக்கீயத்ரத அரட ்து அவரை அைசைோக  ியமிப்பதற்கு 

ஆதைரவத் பதோடங்கினை,் நபோைத்்துகலில் உள்ள வலங்கரள 

ஸ்பபயின் உறிஞ்சி, ஆதைரவ உருவோக்குவதற்கோன ஒரு 

 டவடிக்ரகயோக, பிலிப் II நபோை ் கோலத்தில் ரகப்பற்றப்பட்ட 

பிைபுக்கரள விடுவிப்பதற்கோக பமோைோக்கியைக்ளுக்கு மீடக்ும் 

பணத்ரத பகோடுத்தோை.் இைண்டோவதோக, அவை ் ஒரு பபைிய 

இைோணுவத்ரத ஒன்று திைட்ட ஆைம்பித்தோை.் 

இைண்டு மடங்கு பகோள்ரகயோனது இைோஜத ்திை மற்றும் 

அசச்ுறுத்தலோக இரு ்தது. அதிகோைத்தின் பிைபுக்களின் முழு 

ஆதைரவக் பிலிப் II பகோண்டிரு ்தோை.் 1580 ஆம் ஆண்டில் பென்றி 

இற ்தபின், அ ்த போரத பிலிப் II க்கு பதளிவோக இரு ்தது, டிசம்பை ்

மோதம் நடோம் அன்நடோனிநயோரவ நதோற்கடித்த பிறகு, அவை ்

லிஸ்பரன எடுத்துக்பகோண்டோை.் புதிய பிைநதசமோனது பிலிப் II 

ஆல் முழுத் த ்திைத்நதோடு ஆட்சி பசய்யப்பட்டது. அவை ் தனது 

ஆட்சியின் எ ்தபவோரு எதிைப்்ரபயும் விரும்பவில்ரல, இதனோல் 

அவை ்  ோடர்ட ஆளுவதற்கு தனக்குதோநன அனுமதித்து 

பகோண்டோை.் நபோைச்ச்ுகல் இவ்வோறு ஒரு பவளி ோடட்ு 

ஆட்சியோளைோல் ஆளப்படும் ஒரு சுத ்திை நதசமோக மோறியது. 

நபோைச்ச்ுகீசிய இைோணுவத்தின் கடட்ுப்போட்டின்கீழ் ஒரு பபைிய 

கடற்பரடரயக் இரு ்ததோல் இ ்த ஏற்போடு ஸ்பபயினுக்கு 

ஏற்றதோக இரு ்தது. இதன் விரளவோக, அது ஆப்பிைிக்கோ, பிநைசில், 

இ ்தியோ மற்றும் பமோலுக்கோஸ் நபோன்ற  ோடுகளில் அரம ்துள்ள 

பவளி ோடட்ு கோலனிகரள அரட ்தது. 1598 இல், நபோைச்ச்ுகலின் 

சுத ்திைத்ரத தக்கரவத்துக்பகோண்டு ஸ்பபயினின் ஒரு 

பகுதியோக நபோைச்ச்ுகல் மோறியது. 

 

பிலிப் II மற்றும் பிரொன்ஸுடனொன உறவுகள் 

 ீண்ட கோலமோக ெோப்ஸ்பைக்்-வோல்யூஸ் நபோைக்ள் பதினோறோம் 

நூற்றோண்டில் பிைோன்சிற்கும் ஸ்பபயினுக்கும் இரடயில் ஒரு 

ப ருக்கமோன உறரவ ஏற்படுத்தியது. சோைல்ஸ் V 

திறரமயற்றவைோகவும், பிலிப் II இன் அனுபவமும் இல்லோத 

 ிரலயுடன், ஸ்பபயின் தோன் எளிரமயோன இலக்கோக என்று 

பென்றி II உணை ்்தோை.் இத்தோலியின் வடக்குப் பகுதியிலுள்ள 

ஸ்போனிஷ் பிைநதசத்ரத தோக்கும் பபோருடட்ு அவை ்நபோப் போல் IV 
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உடன் பிைோன்ஸுடன் இரண ்தோை.் 1556 இல் ஐ ்து ஆண்டுகளுக்கு 

நபோைில் பிபைஞ்சின் பவற்றி வோசுல்லஸில் ஒரு விரைவோன 

சமோதோன தீைவ்ு ஏற்பட்டது. இ ்த ஒப்ப ்தம் ஸ்பபயினுக்கு அதிகம் 

பசலவு பசய்யவில்ரல, பிைோன்ஸ் நபோல  ீண்ட கோல 

நபோைோட்டத்ரதத் தக்கரவக்க  ிதியளவில் வலுவோக இல்ரல. 

இத்தோலிரய சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும், குறிப்போக ந பிள்ஸ் 

பகுதிகளிலும் ஸ்பபயினின் கடட்ுப்போடர்ட முடிவுக்கு 

பகோண்டுவை விரும்பியதோல் இ ்த குடிநயற்றம் போல் IV உடன் 

 ன்றோகப் பசல்லவில்ரல. நபோப்போண்டவைின் ஆதைவு உதவியுடன் 

ந பிள்ரஸத் தோக்க பென்றி II நவண்டுபமன பவுல் விரும்பினோை.் 

பசப்டம்பை ் 1556 இல், நபோப்பின் கீழ் பிலிப் II அரனத்து 

மோ ிலங்கரளயும் தோக்கினோை.் பிைோன்சிலிரு ்து உதவி பபற 

நபோப்-ஆல் முடியவில்ரல. குய்ஸின் டியூக் மிலோரன 

முற்றுரகயிட முயன்றோை,் இருப்பினும், 1557 ஆம் ஆண்டில் அவை ்

பிைோன்சுக்கு திரும்பினோை,் ஏபனனில் அவை ் சிவிபடல்லோரவ 

ரகப்பற்றோ முடியவில்ரல. நபோப்போண்டவை ் ோடுகளின் பிலிப் II-

இன் முரறயோனது மிகவும்  ன்றோய் இரு ்தது, இதனோல் அவைக்ள் 

பவற்றி பபற்றனை.்அவைக்ளுக்கு வழங்கப்பட்ட சமோதோனத்திற்கு 

பதிலோக அவைக்ள் மீது எ ்த நகோைிக்ரககரளயும் சுமத்தவில்ரல. 

நபோப்போண்டவை ்  ோடுகள் எ ்தபவோரு  ிதி அல்லது பிைோ ்திய 

ஆதோயங்களுக்கோகவும் பவற்றிபபறவில்ரல; அவை ் பென்றி II 

மீது மடட்ுநம தனது அதிகோைத்ரத  ிறுவ விரும்பினோை.் 1557 இல், 

பிலிப் II இங்கிலோ ்துடன் ஒரு உடன்போடர்டப் பபற முடி ்தது, 

எ ்தவித பதோ ்தைவும் இல்லோத நசனல் பயன்படுத்தும் திட்டத்ரத 

பபற முடி ்தது.  பிைோன்சிற்கு எதிைோக பபரும் ஆக்கிைமிப்ரபத் 

பதோடங்க சநவோயின் டியூக்ரக அவை ்பபற முடி ்தது. 1557 ஆகஸ்ட் 

மோதம், பிபைஞ்சு இைோணுவம் பகோடூைமோக நபோரை இழ ்தது. பிலிப் 

II வடக்கு பிைோன்சில் உள்ள புனித க்பவன்டினுக்கு தன்னுரடய 

பசோ ்த பவற்றி பரடரய அரழத்துச ்பசன்றோை.் 

 1557 டிசம்பைில் பிைஞ்சு தங்கள் பரடகரள மீடக் முடி ்தது; 

ஜனவைி 1558 இல் பென்றி கரலரஸ ரகப்பற்றினோை.் பிலிப் II 

திருமண உறவு கோைணமோக அவை ்சமீபத்தில் கரலஸின் அைசைோக 

ஆனோை,் இது அவருக்கு கடுரமயோன அடியோக இரு ்தது. இதற்குப் 

பின்னை ் பிபைஞ்சுகோைைக்ள் ப தைல்ோ ்தில் உள்ள ஸ்பபயினின் 

உரடரமகரள தோக்கினை.் இருப்பினும், இைண்டு  ோடுகளின்  ிதி 

 ிரலரம  ீண்ட கோல பிைசச்ோைங்களளுக்கு 

தோக்குபிடிக்கவில்ரல, இது ெபஸ்பைக்்-வோல்யூஸ் நபோரை 

முடிவுக்கு பகோண்டுவருவதற்கு கோடய்ு-நகம்ப்பைசிஸ்-இல் 

சமோதோனப் நபசச்ுவோைத்்ரதகரள விரளவித்தது. இரு 

 ோடுகளிலுமுள்ள மன்னைக்ள் பிைோ ்தியத்நதோடு ஒரு பகுதியோக 

ஒத்துரழக்கத் தயோைோக இரு ்தனை,் ஆனோல் அவைக்ளது சுய- 
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உருவத்துடன் அல்ல. இறுதியோக, பிைோன்ஸ் அது கலிரஸ தக்க 

ரவத்துக் பகோள்வதற்கோகவும், இத்தோலியின் எல்லோப் 

பகுதிகளிலுமிரு ்து பசல்வதற்கோக மடட்ுநம அறிவித்தது. பின்னை,் 

ஏப்ைல் 1559 இல், நகட்யூ-கோம்ப்நைசிஸ் ஒப்ப ்தம் ரகபயழுத்தோனது. 

பிலிப் II எலிசபபத்ரத திருமணம் பசய்து பகோண்டோை,் பென்றி II 

இன் சநகோதைி ஆவோை ் மற்றும் இத்தோலியின் சோைப்ில் 1797 ஆம் 

ஆண்டு வரை பிைோன்ஸ் நபோைோடோது என்று முடிவு பசய்யப்பட்டது. 

ஒப்ப ்தத்தின் விரளவோக, பிலிப் II மகிழ்சச்ியோகவும், பிைோன்சின் 

விவகோைங்களில் இரு ்து விலகியும் பசன்றோை.் 

 இ ்த சமயத்தில் மதங்களின் பல பிபைஞ்சு நபோைக்ள் 

 ட ்துள்ளன, ஆனோல் இரவ ஸ்பபயினின் போதுகோப்புக்கு எ ்த 

விரளரவயும் ஏற்படுத்தவில்ரல. ஆயினும்கூட, இைண்டு 

ச ்தைப்்பங்களில், பிலிப் II பிைோன்ஸ் ஸ்பபயினின் தனது 

அதிகோைத்ரத பசலுத்த முயற்சிப்பதோக உணை ்்தோை,் இதனோல் 

பிலிப் II அதன்படி பசயல்பட்டோை.் 

எலிசபபத்தின் மைணத்திற்கு பிறகு, பிலிப் II அவைது இற ்த 

மரனவியின் சநகோதைியோன பபைப்ிஞோரன திருமணம் 

பசய்வதற்கு பதிலோக ஆஸ்திைிய இளவைசி அன்நன-ரவ 

மணக்கிறோை,் அவை ் ஸ்பபயினுக்கு மிகவும் அருகிலிரு ்த 

ஸ்பபயின்  ோவோைில் உள்ள ெுபகநனோடஸ்ோல் 

முற்றுரகயிடப்பட்டோை.் பிலிப் II பிைஞ்சு மூலம் ஸ்போனிஷ் 

ப தைல்ோ ்த்கரள தோக்க நபோகிறது என்பது பதைிய வ ்தது, 

பின்னை ் பிைிட்டன், பிைோன்ஸ் மற்றும் புனித நைோம் சோம்ைோஜ்யம் 

ஆகிய பகுதிகரள பிளவுபடுத்தியது. நகத்தைின் டி பமடிசி இ ்த 

திட்டத்ரத முடிவுக்கு பகோண்டுவ ்தோை,் அதன் விரளவோக புனித 

போைந்தோநலோநமோவின் படுபகோரல 1572 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 

மோதம்  ரடபபற்றது. பிலிப் II மூலம் பசய்தி மகிழ்சச்ியுடன் 

கிரடத்தது, குறிப்போக பிைோன்ஸில் கிளைச்ச்ிக்கோைைக்ள் ஒரு 

நபோருக்கு வழிவகுத்தனை.் எனநவ, அவைக்ள் தங்கள் உள் 

 ிைவ்ோகத்துடன் ஓய்வில்லது இரு ்தனை ் மற்றும் பவளிப்புற 

விஷயங்களில் குறிப்போக ஆைவ்ம் கோட்டவில்ரல. 

 பிைோன்சில் இைண்டு  பைக்ளின் பசயல்கரளப் கண்டு பிலிப் II 

பதோடை ்்து கவரல பகோண்டிரு ்தோை,் அவைக்ள் பென்றி  ோவ்நை 

என்பவை,் மற்றும் பென்றி IV என்பவைக்ள். பிைஞ்சு 

நபோைோட்டகோைைக்ரள ஆதைிப்பவை ் அவை,் நமலும் ஸ்போனிஷ் 

 ோவருக்கும் உைிரம இரு ்தது. இைண்டோவது  பை ் பென்றி III 

சநகோதைை,் பிைோன்சிஸ், அன்ஜூவின் டியூக். அவருரடய 

மைணத்திற்குப் பிறகு, பிைோன்சின் அைியரணக்கு நபோைோட்டகோைை ்

 வோைைின் பென்றி சட்டபூைவ்மோன வோைிசு ஆனோை.் அவரை 

மன்னைோக்குவதில் பிலிப் II அவருக்கு சோதகமோக இல்ரல. 1584 இல் 
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கியூசஸின் கத்நதோலிக்க லீக் உடன் பிலிப் II இரண ்தோை.் தங்கள் 

 டவடிக்ரககளுக்கு  ிதியளிக்கும் பபோருடட்ு ஒவ்பவோரு மோதமும் 

அவை ் பரடகரளயும், 50,000 மகுடங்கரளயும் வழங்கினோை.் 

ஸ்போனிய பரடகள் தங்கள் மண்ணில் இருப்பதற்கு பிைஞ்சு 

மகிழ்சச்ியோக இல்ரல. பிலிப் II பிைோன்ஸோல் ஆைம்டோவிற்கோன 

துரறமுகத்ரதப் பயன்படுத்துவரத அனுமதிக்கவில்ரல, 

அநதசமயம் ஆங்கிலம் கல்லரை வைிகளுக்கு பயன்படுத்த 

அனுமதிக்கப்பட்டது. 

 அைம்ோடோவில் நதோல்வி, க்யூஸின் ட்யூக் பகோரல 

பசய்யப்பட நவண்டும் என்று பென்றிக்கு பென்றி III 

கட்டரளயிட்டது பிபைஞ்சுக்கு  ம்பிக்ரகரய வழங்கியது. 

கத்நதோலிக்க கழகத்தின் நவகமோக நதோல்வியரட ்தவைிகளின் 

ஒரு அைப்ணிக்கப்பட்ட உறுப்பினைோக பிலிப் II இரு ்தோை.் 1589 ஆம் 

ஆண்டில், பென்றி III இற ்தோை,் இது பிைோன்சின் அறியரணக்கு 

சட்டபூைவ்மோன வோைிசோக  வோநைவின் பென்றிக்கு வழிவகுத்தது. 

பிலிப் II ந ைடியோக குறுக்கிட முடிவு பசய்தோை,் நமலும் 

கத்நதோலிக்க கழகத்தின் பதோடைச்ச்ியோன உறுப்பினைக்ளுக்கு 

அவை ்மூன்று மில்லியன் டுகோடர்ஸ பகோடுக்கிறோை.்  வோநைவின் 

பென்றி-யிடம் இரு ்து ஃபிலிப் II ஐ போதுகோப்பதில் போைம்ோவின் 

டியூக்கும் கட்டரளயிடப்பட்டோை.் 1590 இல் போைம்ோ போைிரஸ 

தோக்கினோை.் சநவோயின் டியூக் கிழக்கு பிைோன்சின் 

பபோறுப்போளைோக பபோறுப்நபற்றதும், ஸ்பபயின் பரடகள் 

இத்தோலிரய அரட ்தது. நபோைின் நபோது  வோநைவின் பென்றி 

ஒருநவரள இற ்தோல், இசபபல்லோ (பிலிப் II உரடய மகள்), 

அைியரண உைிரம பகோண்டவை ் என்ற ஒரு வலுவோன வோய்ப்பு 

இரு ்தது. இ ்த சோத்தியம் பிைஞ்சு மற்றும் நபோப்க்கு கவரல ஒரு 

கோைணமோக இரு ்தது. பிலிப் II வோடக்னின் இழப்பில் ஒரு 

கத்நதோலிக்க சிற ்த மோ ிலத்ரத உருவோக்க முயற்சித்ததோக 

கிளபமண்ட் VIII ஏற்கனநவ உணை ்்தோை.் ஏப்ைல் 1592 ல் போைம்ோவின் 

மைணம் பிலிப் II இன் அரனத்து பிபைஞ்சு கனவுகரளயும் 

அழித்தது. 1593 ஆம் ஆண்டில், பென்றி கத்நதோலிக்க மதத்ரத 

ஏற்றுக்பகோண்டோை,் விரைவில் பிைோன்சின் மன்னைோகவும், 

பிைோன்சிலும், நபோப்போண்டவைோலும் ஏற்றுக்பகோள்ளப்பட்டோை.் 

. இ ்த முன்நனற்றங்கள் இரு ்தநபோதிலும், 

சிம்மோசனத்திற்கு பென்றியின் உைிரம பிலிப் II சவோல்விட்டோை.் 

ஃபிைோன்ஸில் உள்ள ஸ்போனிய தூதை,் ஈஸபபல்லல்லோ பிைோன்சின் 

ைோணிரய உருவோக்கவிருப்பதோக அறிவித்தோை,் புனித நைோமோனிய 

நபைைசை ்அல்லது கியூசியின் ட்யூக்-ஐ திருமணம் பசய்துபகோள்ள 

விரும்புவதோக பிைோஞ்சு பதைிவித்தோை.் இ ்த அறிவிப்பு பிைஞ்ரச 

நகோபமரடய பசய்தது, இதனோல், 1594 இல் பென்றி கத்நதோலிக்க 

மன்னைோக உருபவடுத்தோை.் அவருரடய முடிசூட்டிற்குப் பின், 
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ஸ்பபயின் மீது நபோரை உறுதிப்படுத்தினோை.் நபோைக்ளில் 

நபோைிடுவதற்கு ஸ்பபயிரனக் பகோண்டிருக்கவில்ரல. 

மறுபுறத்தில், ஐக்கிய மோகோணங்கள் மற்றும் இங்கிலோ ்தின் 

ஆதைவுடன் பென்றி ஒரு வலுவோன  ிரலயில் இரு ்தோை.் 

பதோடக்கத்தில், ஸ்பபயினில்  ன்றோக  ிைவ்கித்தது; அவைக்ள் 1596 

ஆம் ஆண்டில் கரலரஸயும் 1597 இல் அமிபயன்கரளயும் 

கடட்ுப்போட்டில் ரவத்திரு ்தனை.் ஆயினும்கூட,  ிதியின் 

நமோசமோன  ிரல, பிலிப் II சமோதோனத்ரத  ோட நவண்டிய 

கட்டோயம் ஏற்பட்டது. 1598 இல் பவைவ்ின்ஸ் உடன்படிக்ரகக்கு 

ரகபயழுத்திட அவை ்  ிைப் ்திக்கப்பட்டோை,் இதன் விரளவோக 

பிைோன்சில் ஸ்பபயினுக்குப் பதிலோக பிைோன்சில் மிகவும் வலுவோன 

அைசு உருவோனது. 

 

பிலிப் II மற்றும் இங்கிலொ ்துடனொன உறவுகள் 

இது தைக்்கைீதியோக பிலிப் II ஆட்சியின் நபோது, இைண்டு 

விஷயங்கள் இரு  ோடுகளுக்கும் இரடயிலோன உறரவ போதிக்கும், 

முதலில், கத்நதோலிக்க நமைி டுநடோை ் திருமணம், அவை ்

இருவருக்கும் இரடநய ந ைம்ரற மற்றும் ஆநைோக்கியமோன 

உறவுகளுக்கு வழிவகுத்தவை ் மற்றும் இைண்டோவதோக, 

எலிசபபத்தின் ஆட்சியோனது, அதில் ஆங்கிநலய மன்னை ்

நபோைோட்டகோைகளின்  ம்பிக்ரகயினோல் பலவீனமோக இருக்க 

நவண்டியிரு ்தது. ஆயினும்கூட, இரு  ோடுகளுக்கும் இரடயிலோன 

உறவுகள் தைக்்கம் நதோன்றியரதப் நபோல் எளிரமயோக இல்ரல. 

 பிலிப் II மற்றும் நமைிக்கு இரடநயயோன திருமணம் ஒரு 

அைசியல் கூட்டணியோக இரு ்தது, இரு  ோடுகரளயும் 

பலப்படுத்தி, பிபைஞ்சு அதிகோைத்ரத கடட்ுப்படுத்தும் ந ோக்கமோக 

இது இரு ்தது. எனினும், திருமணம் முழுரமயோன நதோல்வியோக 

அரம ்தது. திருமணத்திலிரு ்து எ ்தபவோரு குழ ்ரதகளும் 

பபறவில்ரல. ஆயினும்கூட, ஃபிலிப் II  இங்கிலோ ்து மதிப்பு 

உணை ்்து பிைஞ்சு-ஐ கடட்ுப்போட்டில் ரவத்திரு ்தோை.் ெோப்ஸ்பைக்்-

வோல்யூஸ் நபோைக்ள் முடிவரடயும் தருவோயில் இரு ்ததோல், 

இங்கிலோ ்து உடனோன உறவுகள் சமோதோன உடன்படிக்ரககளில் 

ஸ்பபயினின்  ிரலப்போடர்ட இன்னும் பலப்படுத்தும். அரனத்து 

முயற்சிகளும் இரு ்தநபோதிலும், பிலிப் ஆங்கிநலயைின் 

இதயங்கரள பவல்ல முடியோமல் நபோனது, அவைக்ள் அவரை 

வக்ைமோனவை ் என்றும், அன்பில்லோதவை ் என்றும் அரழத்தோைக்ள். 

திருமணம் முடி ்து இரு  ோடுகரளயும் இரணப்பது 

நதோல்வியுற்றது, நமைியின் மைணம் 1558 இல் பிலிப் II க்கு எ ்தத் 

துன்பத்ரதயும் ஏற்படுத்தவில்ரல. மறுபுறம், எலிசபபத்தின் 

சிம்மோசனத்திற்கு அடுத்தபடியோக, அவை ் ஒரு பக்தியுள்ள 
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புபைோட்டஸ்டன், பிலிப் II க்கு பபைிய பிைசச்ிரன ஒன்ரற 

முன்ரவத்தோை.் 1558 ஆம் ஆண்டில் நகதவ்-கம்ப்பைஸிஸ்-இன் 

சமோதோனப் நபசச்ுவோைத்்ரதகள் ஒரு முக்கியமோன மற்றும் 

பலவீனமோன  ிரலயில், இங்கிலோ ்தின் ஆதைரவத் தக்க 

ரவக்கவும், ஸ்கோடல்ோ ்தில் பிபைஞ்சு பசல்வோக்ரக 

குரறப்பதற்கோகவும் ஸ்பபயின் நதரவபட்டது. பிலிப் II-வின் 

ஆநலோசகைக்ள் அவருக்கு எலிசபபத்ரத திருமணம் பசய்யும்படி 

பைி ்துரைத்தனை.் 

 வோட்டிக்கன் எலிசபபத்ரத  ிைோகைித்த பிறகு 

அைியரணக்கு சட்டவிநைோதமோன வோைிசோக, எலிசபபத் பிலிப் II 

உடன்  ல்லுறரவ நபணுவது, அவைது ஆதைரவ பபறுவதற்கோக 

அவசியமோக இரு ்தது. வோட்டிக்கனின் கருத்துப்படி, பிைோன்சின் 

பிைோன்சிஸ் II-வின் மரனவி, ஸ்பகோடஸ்ின் ைோணியுமோன நமைி, 

சட்டபூைவ்மோக அைியரணக்கு பசோ ்தமோனவை.் பிலிப் II 

இங்கிலோ ்தில் உயை ்்தவைக்ரள ரவத்திருக்கும் பிைோன்சின் 

ஆதைவில் இல்ரல, இது ப தைல்ோ ்தின் அசச்ுறுத்தரல 

அதிகைிக்கும். இங்கிலோ ்து சில ோள் கத்நதோலிக்க மதத்திற்கு 

திரும்புவோைக்ள் என்று பிலிப் II  ம்புகிறோை.் கத்நதோலிக்க 

மதத்ரதப் போதுகோப்பதற்கோக அவை ் கடரமயோக கருதினோை,் 

நமலும் எதிைப்்போளைோன இங்கிலோ ்துடன் அவைது கூட்டணி தனது 

 ம்பிக்ரகரய  ிரல ோட்ட அவருக்கு உதவும். 

 1559 ஆம் ஆண்டில், எலிசபபத்ரத மணக்க பிலிப் II விருப்பம் 

பதைிவித்தோை,் ஆனோல் அவை ்மறுத்துவிட்டோை.் அதற்குப் பதிலோக, 

அவை ் வோல்நயோஸின் எலிசபபத்ரத திருமணம் பசய்து 

பகோண்டோை.் 1567 வரை, இரு  ோடுகளும்  ல்லுறரவ கரடபிடிக்கும் 

அவைக்ளின் தனிப்பட்ட ஆைவ்த்ரத போதுகோக்க ஒரு முயற்சியில் 

ஈடுப்படட்ுபகோண்டிரு ்தனை.் பிைஞ்ரச கடட்ுப்படுத்த 

அவைக்ளுக்கு ஒருவருக்பகோருவை ் நதரவ. 

கத்நதோலிக்கைக்ளிரடநய கிளைச்ச்ிரயத் தூண்டுவதற்கு 

பய ்திரு ்தோை ்என்பதற்கோக எலிசபபத்ரத அகற்றுவதில் இரு ்து 

வோட்டிக்கரன வற்புறுத்த பிலிப் II முயன்றோை.் ஒருநவரள 

அத்தரகய கிளைச்ச்ி பவடித்து வ ்தோல், பிபைஞ்சு தங்களின் 

 ிரலரமயின் சோதகத்ரத பயன்படுத்தி தங்கரளத் தடுக்கோது. 

அதிகைித்துவரும் டசச்ு கிளைச்ச்ி இரு ்தநபோதும் இருவருக்கும் 

இரடநயயோன ஒற்றுரம பதோடை ்்தது. பிலிப் II, அவைது 

த ்திைத்ரத பயன்படுத்தி, மதத்ரத பதோடைப்ு படுத்தோமல் 

கிளைச்ச்ிரய ஏற்படுத்தினோை,் மோறோக அது மன்னை ்

அதிகோைத்திற்கு சவோரலவிடுத்தது. இ ்த ந ைத்தில் எலிசபபத் 

ஸ்போனிய தூதை ் குஸ்மோன் டி சில்வோவுடன் ப ருக்கமோனோை.் 

இருப்பினும், ப தைல்ோ ்து மீதோன நமோதல்கள் கோைணமோக 1567 

க்குப் பிறகு உறவுகள் தீரமயோகி விட்டன. 
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6.3 டசச்ின் சு  ்திர னபொரின் (1568-1648) 

டசச்ின் சுத ்திை நபோை ்என்பது எம்பது ஆண்டுகள் நபோை ்எனவும் 

குறிப்பிடப்படுகிறது. இது ஸ்போனிய இைோஜ்ஜியத்திலிரு ்து 

சுத ்திைம் பபறுவதற்கோன சிறிய டசச்ு குடியைசின் 

நபோைோட்டமோகும். டசச்ின் சுத ்திை நபோை ் 1517 ஆம் ஆண்டின் 

புைட்டஸ்டன்ட் புைட்சிக்கு ப ருக்கமோன பதோடைப்ுரடயது, அது 

மோைட்்டின் லூதைோல் ஆைம்பிக்கப்பட்டது. ஐநைோப்போவின் வடக்குப் 

பகுதிகளுக்கு சீைத்ிருத்தம் விைிவரடய பதோடங்கியது. அது ஒரு மத 

இயக்கமோக மடட்ுமல்ல, ெோப்ஸ்பைக்் சோம்ைோஜ்ஜியத்திலிரு ்து 

சுத ்திைத்ரத அரடவதற்கோக பஜைம்ோனிய அைசுகளோல் ஒரு 

அைசியல் பபருமுயற்சியோகவும் இரு ்தது. புைோட்டஸ்டன்டிஸத்ரத 

அகற்றுவதற்கோக கிங் பிலிப் II இன் முயற்சிகளில் இரு ்து 

இப்பகுதிரய போதுகோப்பதற்கோக டசச்ு மோகோணங்களின் 

கடட்ுப்போடர்ட பபற விரும்பிய ஆைஞ்சு இளவைசை ்வில்லியம் I இன் 

முயற்சியோல் சுத ்திைத்திற்கோன யுத்தம் பதோடங்கியது. அவை ் 1568 

மற்றும் 1572 ஆம் ஆண்டுகளில் மிஷனைி தோக்குதல்களுக்கு  ிதி 

திைட்ட ஆைம்பித்தோை;் அவைக்ளில் ஒருவரும் பவற்றிபபறவில்ரல. 

1573 ஆம் ஆண்டில், டசச்ு  ிலப்பகுதியில் ஸ்பபயினின் பகுதிகள் 

கடட்ுப்போடர்டப் பபறுவதில் கியூசன் தோக்குதல்கள் உதவியது.  

இ ்த ந ைத்தில், சீைத்ிருத்தம் ஒழுங்கோன கோல்வினிஸ்ட் 

தத்துவோைத்்தத்துடன் ெோநலண்டு மற்றும் ஜீநலண்டில் 

 ிறுவப்பட்டது. மீதமுள்ள மோகோணங்கள் 1576 ஆம் ஆண்டில் தோன் 

எழுசச்ியில் நசை ்்தன, இது ஒரு நபோலி அைசியல் 

பதோழிற்சங்கத்ரத உருவோக்க வழிவகுத்தது. எனினும், நைோமன் 

கத்நதோலிக் வலூன் மோகோணங்கள் இடங்கரள மோற்றின, இது 1579 

ஆம் ஆண்டில் பதோழிற்சங்கத்ரத பலவீனப்படுத்த வழிவகுத்தது. 

பிலிப் II தனது பபைிய  ிதி ஆதோைத்துடன், தனது ஸ்போனிய 

பைம்பரை கோைணமோக, புைோட்டஸ்டன்டிஸம் பைவுதரல 

 ிறுத்துவதற்கு பபரும் முயற்சிகள் நமற்பகோள்ளத் பதோடங்கினோை.் 

1588 இல் இங்கிலோ ்ரத எடுத்துக்பகோள்ளும் பபோருடட்ு மகத்தோன 

இைோணுவம் அவைோல்  ிதியுதவி அளிக்கப்பட்டது மற்றும் குரற ்த 

 ிலங்கள் மற்றும் கிநைட் ஆைம்டோவிற்கு அனுப்பப்பட்டது. ஆைம்டோ 

ஸ்பபயினின் இைோணுவத்ரத அபலக்ஸோண்டிநைோ ஃபைனீ்ஸ், பைம்ோ 

டூக்கின் கட்டரளயின் கீழ் பகோண்டு பசல்லப் நபோகிறது, இதனோல் 

உங்கள் முன்னனற்ற ்ம ச ்னசொதிக்க 

1. எ ்த ைோஜ்யங்கள் பிலிப் II நபைைசின் பகுதியோக இரு ்தன? 

2. பிலிப் II-வின் அைண்மரன எங்நக இரு ்தது? 

3. மத்தியதரைக் கடலில் உள்ள முஸ்லிம்கள் மீது பிலிப் II 

எசச்ைிக்ரகயுடன் பசயல்பட்டது ஏன்? 
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இங்கிலோ ்து தோக்கப்படலோம். ஆைம்டோ பவற்றிபபறவில்ரல, 

ஆனோல் பின்னை ் பைம்ோ பதற்கு தோழ் ்த  ோடுகளில் (இன்று, 

பபல்ஜியத்தில் ப்ளோண்டைஸ்்) ஸ்போனிஷ் நபைைசிற்கோக 

கடட்ுப்போடர்ட மீடக் முடி ்தது மற்றும் புதிய வடக்கு டசச்ுக் 

குடியைரசத் தோக்க இைோணுவத்ரத தயோை ்பசய்தது.  

இ ்தச ் சமயத்தில் டசச்ு ஸ்போனிய இைோணுவத்ரத 

ஓைளவிற்கு எதிைப்கோண்டது, பிலிப் II இங்கிலோ ்துடனும் 

பிைோன்ஸுடனும் நபோைிட்டது. அ ்த ந ைத்தில், டசச்ு நதரவயோன 

ஆயுதங்கரள ரவத்திருப்பதுடன்,  ன்கு பபோருத்தப்பட்ட 

கப்பற்பரடயும் பகோண்டிரு ்தது. அவைக்ள் ஆங்கிநலயைக்ளோல் 

உதவியும் பபற்றனை.் டசச்ுக்கும் இங்கிலோ ்துக்கும் ஒரு சிக்கலோன 

உறவு இரு ்தது, ஏபனனில் இரு  ோடுகளும் தங்கள் வைத்்தகச ்

நசவகைக்ளின் பலத்தின் கோைணமோக பதோடை ்்து 

நபோட்டியிடுகின்றன. சில ந ைம், ஒருவருக்பகோருவை ்

உதவுவதற்குப் பதிலோக, ஒருவருக்பகோருவை ் நபோைிடும் முரறயும் 

இரு ்தது. இறுதியோக, 1609 ஆம் ஆண்டில் பன்னிைண்டு ஆண்டுகள்‘ 

தற்கோலிக நபோை ்  ிறுத்தம் ஸ்பபயினின் ெோப்ஸ்பைக்் 

ஆட்சியோளைக்ளுக்கும் பதற்கு ப தைல்ோ ்து மற்றும் டச ்

குடியைசுக்கும் இரடயில்  ிறுவப்பட்டது. எனநவ, டசச்ு தங்கள் 

எல்ரலகரள போதுகோக்க முடி ்தது. 1621 இல் யுத்தம் மீண்டும் 

பதோடங்கியது; அது முப்பது ஆண்டுகளின் ஒரு பகுதியோக 

இரு ்தது. ஸ்பபயினோல் மீண்டும் முக்கிய பிைோ ்தியங்கரளக் 

கடட்ுப்படுத்த முடி ்தது. இருப்பினும், 1625 க்குப் பின்னை,் டசச்ுக்கு 

டசச்ுக்கு சில முக்கியமோன பவற்றிகரள ஆைஞ்சு இளவைசரும் 

பிபைட்ைிக் பென்றி பபற்றோை.்  

டசச்ு நமோதலில் பிைோன்சுடன் பகோண்ட ஒரு கூட்டணி ஒரு 

திருப்புமுரனயோக மோறியது. இ ்த உடன்போடு பின்னை,் 

ஸ்பபயினின் கடட்ுப்போட்டில் இரு ்து சுத ்திைத்ரத அரடவதற்கு 

உதவியது மடட்ுமல்லோமல், வடக்கு மற்றும் பதற்கு ப தைல்ோ ்ரத 

பிைிப்பதில் கருவியோக இரு ்தது. ஸ்பபயினின் கடட்ுப்போட்டின் கீழ் 

வலூன் மோகோணங்கரள பிபைஞ்சு கடட்ுப்போட்டிற்குள் 

பகோண்டுவை முடி ்தது பின்னை ் பிளோண்டைஸ்ிக்கு அணிவகுத்து. 

இ ்த ந ைத்தில், பிைஞ்சின் வளை ்்து வரும் சக்தி ஸ்பபயினுக்கு 

மடட்ுமல்ல, டசச்ுக்கும் போதுகோப்பற்ற ஒரு கவரலயோகி வருகிறது. 

பிைஞ்சின் வளை ்்து வரும் சக்திரய கடட்ுப்படுத்தும் பபோருடட்ு, 

இரு  ோடுகளும் 1648 ல் ஒரு தற்கோலிக நபோை ் ிறுத்தம் பகோண்டு வை 

முடிவு பசய்தது. பவஸ்ட்ஃபோலியோவின் அரமதிடன் இ ்த 

தற்கோலிக நபோை ்  ிறுத்தம் அதிகோைப்பூைவ்மோக மோறியது. இ ்த 

 ிப ்தரனகளின் கீழ், ப தைல்ோ ்தின் ஐக்கிய மோகோணங்கரள 

டசச்ு குடியைசோக ஸ்பபயின் ஒப்புக் பகோண்டநதோடு 
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மடட்ுமல்லோமல் ஆனோல் அவைக்ளது சுத ்திைத்ரதயும் 

அங்கீகைித்தது.  

தவஸ்ட்பொலியொ உடன்படிக்மக (1648) 

பவஸ்ட்போலியோ உடன்படிக்ரக மிக முக்கியமோன ஐநைோப்பிய 

சமோதோன குடிநயற்றங்களில் ஒன்றோக கருதப்படுகிறது. 

உடன்படிக்ரக ரகபயழுத்திட்டது, பகோடூைமோன முப்பது வருட 

யுத்தத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி ரவத்தது, அது பஜைம்னியில் போைிய 

நபைழிவுக்கு வழிவகுத்தது. ப தைல்ோ ்திற்கும் ஸ்பபயினிற்கும் 

இரடயில்  டக்கும் எண்பது ஆண்டுகோல யுத்தம் முடிவுக்கு 

பகோண்டு வ ்தது என்பதோல் இ ்த முக்கியத்துவம் இன்னும் 

அதிகைித்தது. ஒப்ப ்தத்தின் நபசச்ுவோைத்்ரதகள் நபோது 

தீைக்்கப்பட்ட முக்கிய பிைசச்ிரனகள் ஐக்கிய மோகோணங்களின் 

மீது இரு ்தன. பவஸ்ட்போலியோ உடன்படிக்ரகயின் கீழ் இறுதிப் 

புள்ளியோக டசச்ுக்கோைைக்ரளக் குரறப்பதற்கோக தங்கள் 

நதோல்விரய ஏற்றுக்பகோள்ள ஸ்போனியைக்ள் தயோைோக இரு ்தனை ்

மற்றும் டசச்ு குடியைசின் சுத ்திைத்ரத அங்கீகைித்தனை.்  

உங்கள் முன்னனற்ற ்ம  னசொதிக்க 

4. டசச்ு சுத ்திைத்திற்கோன நபோை ்எப்படி பதோடங்கியது? 

5. 17 ம் நூற்றோண்டின் நபோது டசச்ுக்கும் இங்கிலோ ்துக்கும் 

இரடயில் உள்ள உறவுகரள சுருக்கமோக விவைிக்கவும். 

6. பவஸ்ட்போலியோ ஒப்ப ்தம் என்றோல் என்ன? 

6.4 ஸ்தபயினின் வீழ்சச்ி 

ஸ்பபயின் ைோஜ்யத்தின் வீழ்சச்ிக்கு பல கோைணிகள் உள்ளன. 

பதிநனழோம் நூற்றோண்டின் நபோது, ஸ்பபயினுக்கு கடுரமயோன 

 ிதி சிக்கல்கள் இரு ்தன. அபமைிக்கைக்ள் இப்பகுதிக்கு தங்கம் 

 ிரற ்த நகலன்ரஸ வழங்கியிரு ்தோலும் அங்நக  ிதியின் 

கடுரமயோன பற்றோக்குரற இரு ்தது. அவற்றில் அதிகம் 

கடற்பகோள்ரளயைக்ளோல் சூரறயோடப்பட்டது அல்லது 

பிையோணத்தின் நபோது ஏற்பட்ட புயல்களோல் இழக்கப்பட்டது. 

 ோட்டின் ஆட்சியோளைக்ள் பவல்லுதல் மற்றும் நபைைசுகரள 

 ிறுவுதல் நபோதுமோனது இல்ரல என்பரத உணைவில்ரல, 

சோம்ைோஜ்யம் முரறயோக பைோமைிக்கப்படவும் நவண்டும். 

பவற்றிபபற்ற பிைநதசத்தின் உள்ளூை ் மக்கள் புதிய 

ஆட்சியோளருடன் திருப்தியரடயோத பல ச ்தைப்்பங்கள் இரு ்தன. 

பல ச ்தைப்்பங்களில்  ிலவும் சூழ் ிரலகள் 

பபோருத்தமற்றரவயோகவும் பல சமயங்களில் கடுரமயோகவும் 

கூட இரு ்தன. இது பல கலகங்களுக்கு வழிவகுத்தது, இது 

இைோணுவத்தின் உதவியோல் கடட்ுப்படுத்தப்பட நவண்டியது ஆகும். 
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இ ்த கிளைச்ச்ியோளைக்ள் ஸ்போனிஷ் நபைைசின் சமோதோனத்திற்கு 

அசச்ுறுத்தரல மடட்ும் கோட்டவில்ரல, ஆனோல் இைோணுவத்தின் 

வழக்கமோன பைோமைிப்ரபயும் நகோைினோைக்ள், இது நபைைசின் 

 ிதிகளில் ந ைடி தோக்கத்ரத ஏற்படுத்தத் பதோடங்கியது. 

டசச்ு எழுசச்ியின் நபோது சிற ்த பபோருத்தமோன 

விளக்கப்படம் கோணப்படலோம், இது பதிநனழோம் நூற்றோண்டின் 

போதி வரை பதோடை ்்தது. ப தைல்ோ ்தில் உள்ள ஸ்பபயினின் 

கோலனிகள் கிளைச்ச்ிரயத் பதோடங்கியது, ஏபனன்றோல் நபைைசின் 

ஆட்சியோளைக்ள் தங்கள் பிைசச்ிரனகளில் ஆைவ்ம் கோட்டோததோல், 

அவற்ரறத் தீைக்்க முயற்சிப்பரத மற ்துவிட்டோைக்ள். நமலும், 

கோல்வினிஸ்டின் எண்ணிக்ரக இ ்த பிைோ ்தியத்தில் 

அதிகைித்துள்ளது. ஸ்போனிஷ் ஆட்சியோளைக்ள் பக்தியுள்ள 

கத்நதோலிக்கைோக இரு ்து கோல்வினிசத்தின் பைவுதரலப் 

பபோறுத்துக் பகோள்ள முடியோததோல், அவைக்ள் கத்நதோலிக்க 

விசுவோசத்ரத ஏற்றுக்பகோள்ளத் தயோைோக இல்லோதவைக்ள் மீது 

நமலும் கடுரமயோக  ட ்துக் பகோண்டோைக்ள். 

இ ்த எழுசச்ிகள் மூலம், டசச்ு தங்கள் சுத ்திைத்ரத 

போதுகோக்க முடியவில்ரல ஆனோல் அவைக்ள் அஸ்திவோைம் 

ரவத்தோைக்ள். வளை ்்துவரும் தோக்குதல்கள் இரு  ோடுகளுக்கும் 

இரடநய தற்கோலிக நபோை ்  ிறுத்தத்திற்கு வழி டத்தியது, இது 

பன்னிைண்டு ஆண்டுகள்  ீடித்தது. எனினும், ஸ்பபயினின் 

ஈடுகட்டப்படட்ுவிட்ட உடன், அவைக்ள் டசச்ுத் தோக்குதரலத் 

பதோடை ்்தனை,் ஆனோல் மீண்டும் பவற்றி பபறவில்ரல. நபோை ்

மீண்டும் ஸ்போனிய ஆட்சியோளைக்ளின்  ிதிகரள குரறக்கத் 

பதோடங்கியதுடன், அவைக்ளோல் இைோணுவ வலிரமரயப் 

பைோமைிக்க முடியவில்ரல. அவைக்ளின் துைதிருஷ்டவசமோக 

பிைஞ்சு டசச்ுக்கு ஆதைவளிக்க பதோடங்கியது.  

ஸ்பபயினும் பிைோன்சும் பல நூற்றோண்டுகளோக 

சண்ரடயிடத் தரலப்பட்டன அ ்த ந ைத்தில் ஸ்பபயிரனவிட 

பிைோன்சும் பபோருளோதோை ைீதியில் மிகவும் சக்தி வோய் ்தரவயோக 

இரு ்தது. நபோை ் இனி ஸ்பபயினிற்கும் டசச்ுக்கும் இரடயில் 

இல்ரல; பரழய எதிைிகள், பிைோன்ஸ் மற்றும் ஸ்பபயின்களுக்கு 

இரடநய இப்நபோது நபோைோட்டம்  டக்கிறது. பிைோன்சில் ஸ்பபயின் 

நதோல்வியரட ்த பின்னை,் அது உலக வல்லைசோக இனி இருக்கோது. 

அவைக்ளின் வீழ்சச்ியில் இறுதிப்பரட, ஆங்கிநலோ-ஸ்போனிய 

நபோைோக இரு ்தது. சோம்ைோஜ்யத்தின் உள்  ிரலரமகள் கூட 

குரற ்துநபோகும் பவளிப்புற சக்திக்கு உதவோது. பல கிளைச்ச்ிகள் 

வீட்டில்  ிலத்தில்  ட ்தது, இதில் கத்நதோலிக்க எழுசச்ி, போஸ்க் 

எழுசச்ி மற்றும் பல அடங்கும். ஆலிவைஸ்ின் கவுன்ட் டியூக் 



132 
 

ஆட்சியோளரை வைிகரள அதிகைிப்பதற்கு பைி ்துரைத்த பின் 

கிளைச்ச்ிகள் தூண்டிவிடப்பட்டன.  

ஸ்பபயினின் மிக ப ருங்கிய அண்ரட  ோடுகளிடமிரு ்து 

இறுதி அடியோனது வ ்தது. இ ்த ந ைத்தில், ஐபீைிய ஒன்றியம் 

கோைணமோக, ஸ்பபயின் நபோைத்்துக்கல் உடனோன  ல்ல உறரவ 

பைோமைிக்க முடி ்தது. நபோைச்ச்ுக்கல்லில் உள்ள பிைபுக்கள் 

அதிகோைம் மற்றும் அதிகோைத்தின் பதவிகளில் இனி 

 ியமிக்கப்படோத கோலத்தில் உறவு புளிப்போக மோறிவிட்டது, 

இப்நபோது அவைக்ள் உயைம்ட்ட ஸ்போனிய மக்களோல் 

ஆக்கிைமிக்கப்பட்டனை.் ஆலிநவைஸ்ின் கவுன்ட் டியூக் வைிகரள 

அதிகைித்த நபோது நபோைச்ச்ுகீசியைக்ளின் பபோறுரம முற்றிலும் 

பசன்றுவிட்டது. நபோைச்ச்ுகீசியைக்ள் இங்கிலோ ்நதோடு ஒரு 

கூட்டணிரய உருவோக்கி ஸ்போனிஷ் ஆட்சியோளரை 

கவிழ்த்ததனை.் ஸ்பபயினுக்கு அவைக்ளின் சுத ்திைத்ரத 

ஒப்புக்பகோள்வநதோடு, அவைக்ளின் முடிவுகரளயும் 

ஏற்றுக்பகோள்வரதத் தவிை நவறு வழியில்ரல.  

உங்கள் முன்னனற்ற ்ம  னசொதிக்க 

7. அபமைிக்கைக்ள் கலூங்கள்  ிரறய தங்கத்ரத 

வழங்கிய நபோதிலும் ஸ்பபயினில் ஏன்  ிதி சிக்கல்கள் 

இரு ்தன? 

8. ப தைல்ோ ்தில் உள்ள ஸ்பபயினின் கோலனிகள் ஏன் 

புைட்சி பசய்தன? 

9. 17 ம் நூற்றோண்டில் ஸ்பபயினில் என்ன புைட்சி  ட ்தது? 

6.5 உங்கள் முன்னனற்ற ் னசொதிகும் வினொக்களுக்கொன 

பதில்கள் 

1. பிலிப் இைண்டோம் நபைைசு ஸ்பபயின் (1556-98), நபோைத்்துக்கல் 

(1581- 98); ந பிள்ஸ் மற்றும் சிசிலி (இருவரும் 1554 முதல்); 

இங்கிலோ ்து மற்றும் அயைல்ோ ்து ஆகியவற்ரற பகோண்டது  (1554-

58 ஆம் ஆண்டுகளில் இரு ்து ைோணி நமைி I திருமணம் பசய்து 

பகோண்டதோல்). கூடுதலோக, அவை ் 1557 முதல் மிலன் டூக் மற்றும் 

ப தைல்ோ ்தின் பதிநனழு மோகோணங்களின் தரலவைோகவும் 

இரு ்தோை.் 

2. பிலிப் II இன் அைண்மரன, எல் எஸ்நகோல், சியைோ டி குடோைமை 

மரலகளில் அரம ்துள்ளது. 

3. திைிநபோலிலிரு ்து பசயின்ட் ஜோனின் மோவீைைக்ள் மற்றும் 1550 

களில் மிநனோைக்ோவிற்குள் துருக்கிய இைோணுவம் நுரழ ்ததோல், 

மத்தியதரைக் கடலில் முஸ்லிம்கரள ந ோக்கி பிலிப் II ஒரு 

எசச்ைிக்ரகயோன பகோள்ரகரய எடுத்துக் பகோண்டோை.் 



133 
 

4. புைோட்டஸ்டன்டிஸத்ரத அழிக்க அைசன் பிலிப் II இன் 

முயற்சிகளில் இரு ்து இப்பகுதிரய கோப்போற்றுவதற்கோக, 

டசச்ு மோகோணங்களின் கடட்ுப்போடர்ட பபற விரும்பிய 

ஆைஞ்சு இளவைசை ் வில்லியம் I இன் முயற்சியோல் டசச்ு 

சுத ்திைத்திற்கோன யுத்தம் பதோடங்கியது. 

5. இரு  ோடுகளும் தங்கள் வணிக கடற்பரடகளின் 

வலிரமயோல் பதோடை ்்து நபோட்டியிடுவதோல், டசச்ுக்கும் 

இங்கிலோ ்துக்கும் இரடயிலோன உறவு மிகவும் சிக்கலோக 

இரு ்தது. ஒருவருக்பகோருவை ் உதவுவதற்குப் பதிலோக, 

ஒருவருக்பகோருவை ்நபோை ்பசய்யும், முரற இரு ்தது. 

6. 1648 இல் ரகபயழுத்திட்ட பவஸ்ட்போலியோ உடன்படிக்ரக, 

ஸ்பபயினிற்கும் டசச்ுக்கும் இரடயில் ஒரு சண்ரடயோக 

இரு ்தது. இ ்த  ிப ்தரனகளின் கீழ், ஸ்பபயினின் ஐக்கிய 

மோகோணங்கரள ப தைல்ோ ்தில் ஏற்றுக் பகோண்டது 

மடட்ுமல்லோமல் அவைக்ளது சுத ்திைத்ரதயும் 

அங்கீகைித்தது. 

7. அபமைிக்கைக்ள்  ிரற ்த தங்கம் வழங்கிய நபோதிலும் அது 

கடற்பகோள்ரளயைக்ளோல் சூரறயோடப்பட்டதும் 

பயணத்தின் நபோது ஏற்பட்ட புயல்களில் இழக்கவும்பட்டதது 

இதனோல் ஸ்பபயினில்  ிதி பிைசச்ிரனகள் இரு ்தது. 

8. ப தைல்ோ ்தில் ஸ்பபயினின் கோலனிகள் 

கிளைச்ச்ியரட ்ததோல், நபைைசின் ஆட்சியோளைக்ள் தங்கள் 

பிைசச்ிரனகரள எ ்தபவோரு ஆைவ்மும் கோட்டவில்ரல, 

அவற்ரறத் தீைக்்க முயற்சிப்பரத மற ்துவிட்டோைக்ள். 

9. இ ்த எழுசச்ிகள், 17 ஆம் நூற்றோண்டில் ஸ்பபயினில் 

 ரடபபற்றது, அதில் கத்நதோலிக்க கிளைச்ச்ி, போஸ்க் 

கிளைச்ச்ி மற்றும் பலை ்இரு ்தனை.் 

 

6.6 சுருக்கவுமர 

● பிலிப் II (1527-98), ஸ்பபயின் அைசைோக (1556-98), நபோைச்ச்ுகல் 

(1581-98), ந பிள்ஸ் மற்றும் சிசிலி (1554 இலிரு ்து), 

இங்கிலோ ்து மற்றும் அயைல்ோ ்து, மற்றும் மிலன் டியூக் 

மற்றும் ப தைல்ோ ்தின் பதிநனழு மோகோணங்கள், 1555 முதல் 

இரு ்தை.் 

● பிலிப் II ஆட்சியின் நபோது, ஸ்பபயினின் பசல்வோக்கு மற்றும் 

சக்தி அதன் உசச் ிரலயில் இரு ்தது. 

● பிலிப் II  ிைவ்ோக அரமப்பில் உள்ள குரறபோடுகரள 

அகற்றுவதற்கு மிகவும் கடினமோக உரழத்தோை,் ஆனோல் 

அது வியத்தகு முரறயில் அரம ்தது, இது ஏற்கனநவ அதன் 

இருப்புக்கு பிைபலமோனது. 
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● பிலிப் II பல கடன்கரளக் பகோண்டிரு ்தோை,் அவருரடய 

பவளி ோடட்ு உறவுகரள  ன்கு பைோமைிப்பதற்கு நபோதுமோன  ிதிய 

ஆதோைங்கரளக் பகோண்டிருக்கவில்ரல. 

● துருக்கியைக்ள் மத்திய தரைக்கடலில் ஸ்பபயினின் பிைதோன 

எதிைியோக இரு ்தனை,் ஆனோல் பல சண்ரடகளுக்குப் பிறகு, 1578 

இல், இருவருக்கும் இரடயில் ஒரு சண்ரட  ிறுத்தப்பட்டது. 

● பிலிப் II பிைோ ்தியத்தில் துருக்கிய அசச்ுறுத்தரல ஒழிக்க 

முடியவில்ரல, ஆனோல் துருக்கியைக்ள் இப்நபோது கிழக்கில் 

விைிவோக்கத்திற்கு கவனம் பசலுத்தத் பதோடங்கினை.் 

● 1598 இல் பல புத்திசோலித்தனமோன த ்திநைோபோயங்கள் மூலம், 

நபோைச்ச்ுகல் ஸ்பபயினின் ஒரு பகுதியோக மோறியது. 

● பிைோன்சிற்கும் ஸ்பபயினிற்கும் இரடநய உறவு ஏற்பட்டோல், 

● பதினோறோம் நூற்றோண்டில்  ீண்ட கோலமோக ெோப்ஸ்பைக்்-

வோல்யூஸ் நபோை ்கோைணமோக அது கஷ்டமோகிவிட்டது. 

● ஆயினும்கூட,  ிதி நமோசமோன  ிரலயில், பிலிப் II 

சமோதோனத்ரத  ோட நவண்டிய கட்டோயம் ஏற்பட்டது. 1598 இல் 

பவைவ்ின்ஸ் உடன்படிக்ரகக்கு ரகபயழுத்திட அவை ்

 ிைப் ்திக்கப்பட்டோை,் இதன் விரளவோக பிைோன்ஸ் மிகவும் 

வலுவோன அைசோக உருவோனது. 

● பிலிப் II ஆட்சியின் நபோது, ஸ்பபயினுக்கும் இங்கிலோ ்தும் 

இரடயிலோன உறவு சிக்கலோனதோக இரு ்தது. 

● சுத ்திை டசச்ு யுத்தம் ஸ்பபயினின் இைோசச்ியத்திலிரு ்து 

சுத ்திைம் பபறுவதற்கோன சிறிய டசச்ு குடியைசின் 

நபோைோட்டமோகும். 

● பவஸ்ட்போலியோ உடன்படிக்ரகயில் ஸ்பபயின் நதோல்விரய 

ஏற்றுக்பகோண்டதன் மூலம் டசச்ு  லிவரடய பசய்தது மற்றும் டசச்ு 

குடியைசின் சுத ்திைத்ரத அங்கீகைித்தது. 

● பின்னை,்கடுரமயோன  ிதி சிக்கல்கள் நபோன்ற பல 

கோைணிகளோல், ஸ்பபயின் மற்றும் ஸ்பபயினின் பிற கோலனிகளில் 

கிளைச்ச்ி, மற்றும் நபோைத்்துகீசியம்,இங்கிலோ ்து இரடநய ஒரு 

கூட்டணி, ஸ்போனிய ஆட்சியோளரைக் கவிழ்த்தவை,் ஸ்பபயினுக்கு 

அதன் முடிரவ விருப்பமில்லமல் ஏற்றுக்பகோண்டது. 

 

6.7  முக்கிய வொர ்்ம கள் 

● ஐபீரிய தீபகற்பம்: இது பபரும்போலும் ஸ்பபயினுக்கும் 

நபோைத்்துக்களுக்கும் இரடயில் பிைிக்கப்படட்ுள்ளது, ஆனோல் 

இதில் அன்நடோைோ, பிைோன்சின் சிறிய பகுதிகளும் ஜிப்ைோல்டை ்

பிைிட்டிஷ் பவளி ோடட்ுப் பகுதியும் அடங்கும். 

● ஸ்பொனிஷ் அர்மொடொ: இங்கிலோ ்ரத ஆக்கிைமிப்பதற்கோக 

ஃப்லோண்டஸ்ைக்ளிடமிரு ்து ஒரு இைோணுவத்ரத அரழத்துச ்

பசல்ல, மதனீ சிநடோனியோவின் டியூக் கட்டரளப்படி, ஒரு 
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பகோருவோவில் இரு ்து வ ்த 130 கப்பல்களின் 

ெோப்ஸ்பைக்் ஸ்போனிஷ் கடற்பரட என்பரத இது 

குறிக்கிறது. 

● தமொரிஸ்கொனனொ: நமோைிசக்ைக்ள் அல்லது 

நமோைஸ்்நகோஸ் நமோைர்ஸ மோற்றினை,் இவைக்ள் 

ஸ்பபயினுடன் இரணக்கப்படதவைக்ள் இதனோல், 

துருக்கியுடன் ப ருக்கமோக பதோடைப்ு பகோண்டிரு ்தனை,் 

இது அவைக்ளுரடய விசுவோசத்ரத  ம்புவதற்கு 

வழிவகுக்கிறது. 

● னபொப்பொண்டொன  ொடுகள்: நபோப்பின் ந ைடி 

இரறயோண்ரமயின் கீழ் இத்தோலிய தீபகற்பத்தில், 8 

ஆம் நூற்றோண்டு முதல் 1870 வரை நபோப்போண்டோன 

 ோடுகள் அல்லது திருசச்ரபயின் அைசுகள் 

பதோடைச்ச்ியோன பிைோ ்தியங்களோக இரு ்தன. 

● புனி  லீக்: இது 1594 ஆம் ஆண்டு நபோப் கிளபமண்ட் VIII 

அவைக்ளோல்  ிறுவப்பட்ட முக்கிய கிறிஸ்துவ 

ஐநைோப்பிய  ோடுகளின் இைோணுவ கூடட்ு ஆகும், இது 

 ீண்ட நபோை ் (1591-1606) நபோது ஒட்நடோமோன் 

சோம்ைோஜ்யத்திற்கு எதிைோக ந ோக்கம் பகோண்டது. 

● ஹொப்ஸ்பரக்்-வொல்யூஸ் வொரஸ்்: இத்தோலிய வோைஸ்் 

அல்லது ெோப்ஸ்பைக்்-வோல்யூஸ் வோைஸ்் ஆகியரவ 1494 

முதல் 1559 வரையிலோன இத்தோலிய மறுமலைச்ச்ி 

நமோதல்கள் இத்தோலிய மோ ிலங்கள் மற்றும் பிைோன்ஸ், 

புனித நைோமோனியப் நபைைசு, ஸ்பபயின், இங்கிலோ ்து 

மற்றும் ஓட்நடோமோன் சோம்ைோஜ்யம் ஆகியவற்றுடன் 

பதோடைப்ுபட்டன.  

● தசயிண்ட் பர்ன ொனலொம்'ஸ் னட படுதகொமல: அது 1572 

இல் பிபைஞ்சு கோல்வினிஸ்ட் புைோட்டஸ்டன்ஸுக்கு 

எதிைோன ஒரு பகோரலகோைக் குழு மற்றும் கத்நதோலிக்க 

கும்பல் வன்முரற அரல ஆகியவற்ரற குறிக்கிறது. 

6.8 சுயமதிப்பீடு னகள்விகள் மற்றும் பயிற்சிகள் 

சிறு-வினொ விமடகள் 

1. 17 ஆம் நூற்றோண்டில் ஸ்பபயினின் வீழ்சச்ியில் ஒரு சிறிய 

குறிப்ரப எழுதுங்கள். 

2. பிலிப் II மற்றும் நபோைத்்துக்கல்லின் இரடநயயோன 

உறரவப் பற்றி விவோதிக்கவும்? 

3. ஸ்பபயினிலிரு ்து டசச்ுக்கு எப்படி சுத ்திைம் கிரடத்தது? 
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த டு-வினொ விமடகள் 

 

1. பிலிப் II இன் கீழ் ஸ்பபயினின் உள்  ிைவ்ோகத்ரத 

விவைிக்கவும். 

2. ஸ்பபயினுக்கும் பிைோன்சுக்கும் இரடநய  ட ்த பல்நவறு 

நபோைக்ரளப் பற்றி விவோதிக்கவும். 

3. துருக்கியைக்ளுக்கும் ஸ்போனிய மக்களுக்கும் இரடநய 

நமோதரல ஆைோய் ்து போருங்கள். 
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பகுதி – III 

தஹன்றி IV மற்றும் லூயிஸ் XIII இன் 

சீர்திரு ் ங்கள் 

அலகு 7 தஹன்றி IV இன் கீழ் பிரொன்ஸ் 

அமமப்பு 

7.0 அறிமுகம் 

7.1 குறிக்நகோள்கள் 

7.2 பென்றி IV 

7.3 பென்றி IV ஆட்சியின் கீழ் பிைோன்சில் சீைத்ிருத்தங்கள் 

7.4 உங்கள் முன்நனற்றத்ரத நசோதிக்கும் 

வினோக்களுக்கோன விரடகள் 

7.5 சுருக்கவுரை 

7.6 முக்கிய வோைத்்ரதகள் 

7.7 சுயமதிப்பீடட்ு வினோக்கள் மற்றும் பயிற்சிகள் 

7.8 நமலும் படிக்க 

7.0 அறிமுகம் 

பென்றி IV பிைோன்சின் மிக பசல்வோக்குமிக்க அைசைக்ளில் 

ஒருவைோக இரு ்தோை.் அவை ் தனது தோைோளவோத அணுகுமுரற, 

பபரு ்தன்ரம, மற்றும் முற்நபோக்கோன மன ிரலயோல் 

அறியப்பட்டோை.் அவருரடய ஆட்சியில் அற்புதமோன சில 

கடட்ுமோனங்கரளக் கோணலோம் இது போைிஸ்  கைத்திற்கு 

சிறப்புகரள வழங்கியது, இன்றும்கூட  ோம் அரதப் போைக்்க 

முடியும். இ ்த அலகு, அவைது பல சோதரனகள், ஆட்சி, மற்றும் 

வோழ்க்ரக பற்றி போைக்்கலோம். 

 

7.1 குறிக்னகொள்கள் 

இ ்த அலகு வழியோக பசன்ற பிறகு,  ீங்கள் பின்வருவனவற்ரற 

பசய்ய முடியும்: 
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● பென்றி IV ஆட்சியின் நபோது பிைோன்சின்  ிரலரமகரள 

புைி ்து பகோள்ள முடியும் 

● பென்றி IV இன் ஆளுரமரய ஆய்வு பசய்யலோம் 

● பென்றி IV ஆட்சியின் கீழ் சீைத்ிருத்தங்கரளக் 

கல ்தோநலோசிக்கலோம் 

7.2 தஹன்றி IV 

பென்றி IV, டிசம்பை ்13, 1553 இல் பிற ்தோை,் பபரும்போலும் குட் கிங் 

பென்றி (Good King Henry) அல்லது பென்றி தி கிநைட் (Henry The Great) 

என்று குறிப்பிடப்படுகிறோை.் 1572 ஆம் ஆண்டில், பதப்தோன்பது 

வயதில், அவை ் வோைந்ை மன்னைோக (பென்றி IV என) பதவி ஏற்றோை ்

மற்றும் 1589 முதல் 1610 வரை பிைோன்சின் மன்னைோனோை.் கிங் 

பென்றி கோப்டியன் வம்சத்தின் ஒரு நகடட் கிரள ஆகிய 

நபோைந்போன் சரபயிலிரு ்து வ ்த முதல் பிபைஞ்சு மன்னை ்ஆவோை.் 

அவை ் கத்நதோலிக்க பவறியை ் பிைோன்சுவோ ைவிநலகோல் 

பகோல்லப்பட்டநபோது ஐம்பத்து-ஏழு வயது மடட்ுநம இரு ்தோை.் 

அவைது மைணத்திற்குப் பிறகு அவைது மகன் லூயிஸ் XIII மன்னைோக 

முடிசூட்டப்பட்டோை.் பிறப்பு மூலம், பென்றி ஒரு கத்நதோலிக்கைோக 

இரு ்தநபோதிலும், அவைது தோயோை ் அவரை ஒரு புைோட்டஸ்டன்ட் 

ஆகநவ வழத்து வ ்தோை.்  வோைந்ை-வின் ைோணி பஜன்நன டி 

ஆல்பிைட், பென்றியின் தோய் ஆவோை,் விரைவில்  வோைந்ை-இன் 

சிம்மோசனத்ரத அவைிடம் பகோடுத்துவிடட்ு இற ்தோை.் பென்றி, 

ஒரு ஹியூக்னோட் (Huguenot) ஆக இருப்பதோல், தன்ரன மதைிதியோன 

பிைஞ்சு நபோைக்ளில் ஈடுபடுத்திக் பகோண்டோை.் பசயின்ட் 

பைத்்நதோநலோமின் தினம் அன்று அவரை படுபகோரல பசய்வதற்கு 

ஒரு முயற்சி நமற்பகோள்ளப்பட்டது, ஆனோல் அவை ்அதில் இரு ்து 

தப்பித்துக் பகோண்டோை.் பின்னை,் அவை ் அைச  பரடயினருக்கு 

எதிைோன நபோைில் நபோைோடும் புைட்டஸ்டன்ட் பரடகளின் 

தரலவைோக ஆனோை.் 

 பென்றி IV பசயிண்ட்-கிங் லூயிஸ் IX இன் ஒரு 

வம்சோவளிரய சோை ்்தவை.் பென்றி IV, ைோபைட்், கைம்ோண்ட் 

கவுண்ட் மற்றும் பசயிண்ட் லூயிஸின் இரளய மகன் ஆகிநயோைின் 

ஒரு வம்சோவளிரய சோை ்்தவை.் பென்றி நபோைந்போன் 

சரபயிலிரு ்து வ ்த 'இைத்தத்தின் முதல் இளவைசன்' ஆவோை.் 

சோல்சின் சட்டம் படி, 1589 இல் அவைது ரமத்துனன் மற்றும் 

பதோரலதூை உறவினை ் ஆகிய பென்றி III இற ்த பிறகு, அவை ்

பிைஞ்சு வோைிசோக ஆனோை.்  

 அவை ் பதோடக்கத்தில், புைோட்டஸ்டன்ட் விசுவோசத்ரத 

கோத்துக்பகோண்டோை;் அத்தரகய ஒரு கோைியத்ரத பிபைஞ்சு 

வைலோற்றில் பசய்த ஒநை ைோஜோவோக இருக்கிறோை.் அவைது 
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 ம்பிக்ரக கோைணமோக, அவை ்கத்நதோலிக்க கழகத்திற்கு எதிைோக 

நபோைோட நவண்டியிரு ்தது, அவை ்புைோட்டஸ்டன்ட் விசுவோசத்துடன், 

பிபைஞ்சு அைசனோக மோற அனுமதிக்கப்படக்கூடோது என அவைக்ள் 

 ம்பினோைக்ள்.  ோன்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, அவை ் தனது 

ைோஜ்யத்ரத அரடய முடி ்தது. கோல்வினிஸ்ட் விசுவோசத்ரதத் 

தவிைப்்பதற்கோன  ரடமுரற சோத்தியங்கரள அவை ்கண்டோை.் ஒரு 

 ரடமுரற அைசியல்வோதியோக, அவை ் மதத்திற்கு அசோதோைண 

சகிப்புத்தன்ரமரய பவளிப்படுத்தினோை,் அது அ ்த கோலத்தில் 

மிகவும் அைிதோக இரு ்தது. 1598 ஆம் ஆண்டில்  ோன்படஸின் 

அைசோரண பவளியீடு அவைது சகிப்புத்தன்ரமரய 

பவளிப்படுத்திய சில  டவடிக்ரககரள உள்ளடக்கியது. இது மத 

விஷயங்களில் புைோட்டஸ்டன்டின் உைிரமகரள போதுகோத்து 

நமலும் மத நபோைக்ரள முடிவுக்குக் பகோண்டுவை உதவியது. 

 அவைது  டவடிக்ரககள் கோைணமோக, அவை ் சில 

கத்நதோலிக்கைக்ளோல் அபகைிப்நபோன் என்று பபயைிடப்பட 

பதோடங்கினோைக்ள், அநதந ைம் சில புைோட்டஸ்டன்ட்கள் அவரை 

ஒரு துநைோகி என கருதிக் பகோண்டனை.் கத்நதோலிக்கைக்ளோலும் 

புைோட்டஸ்டன்களோலும் அவரைக் பகோரல பசய்ய பன்னிைண்டு 

முரற முயற்சிகள் நமற்பகோள்ளப்பட்டன. பென்றி அவைது 

சகோக்கள் மத்தியில் ஒரு பிைபலமோன அைசை ்அல்ல; உண்ரமயில், 

அவை ் 1610 ஆம் ஆண்டில் பகோல்லப்பட்ட பின்னநை 

பிைபலமோகிவிட்டோை.் கத்நதோலிக்க விசுவோசத்தில் அவைது தழுவல் 

மற்றும் பதோடை ் பவற்றிபபற்றதற்கோகவும் பென்றி 

போைோட்டப்பட்டோை.் அவை ் ‘குட் கிங் பென்றி’ என  

அரழக்கப்பட்டோை ் ஏபனனில் அவருக்கு கீழ்ப்பட்டவைக்ளுக்கு 

அவை ் பசய்யும் பசயல்களில் பதோடை ்்து அவைது இறக்க குணம் 

மற்றும் அவைது தோைோள தன்ரம பிைதிபலித்தது. அவருரடய 

ைோஜ்யத்தில் அவை ்தீவிைமோக ஈடுபடட்ு வ ்தோை.் அவைது ஆட்சியின் 

நபோது மோ ில  ிதி ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டது, விவசோயம் 

ஊக்குவிக்கப்பட்டது, அரனத்து மக்களும் கல்வி பயில நவண்டும் 

என்று ஊக்குவிக்கப்பட்டனை,் ஊழரல முடிவுக்கு பகோண்டுவை பல 

 டவடிக்ரககள் எடுக்கப்படட்ுள்ளனை.் அவைது ஆட்சியின் நபோது, 

அபமைிக்கோவின் பிபைஞ்சு குடிநயற்றம் என்பது உண்ரமயோன 

அைத்்தத்ரத பதோடங்கியது மற்றும் அகோடியோவின் குடிநயற்றம் 

மற்றும் அதன் தரல கைோன நபோைட்-்ைோயல் ஆகியரவ அதற்கு 

அடித்தளமோக அரம ்தன. அவைது பபயை ்புகழ்பபற்ற போடலோன 

'விவ் பல ைோய் பென்ைி' (Vive le roi Henri) இல் இடம் பபற்றுள்ளது, இது 

அவைது மைணத்திற்குப் பி ்தய ஆண்டுகளில் பிபைஞ்சு 

முடியோட்சியின் ஒரு கீதமோகத் தழுவியது. 1723 ஆம் ஆண்டில் 

வோல்ட்நடைோல் (Voltaire) எழுதப்பட்ட 'லோ பென்ைிநட' (La Henriade) 

என்ற கவிரதயிலும் ைோஜோவின் பபயை ்இடம்பபற்றுள்ளது. 
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7.3 தஹன்றி IV ஆட்சியின் கீழ் பிரொன்சில் சீர்திரு ் ங்கள் 

பென்றி IV அவைது விசுவோசமுள்ள மற்றும்  ம்பகமோன 

அரமசச்ை,் மோக்சிமிலீன் டி பபத்துன் (Maximilien de Béthune), டூக் ஆஃப் 

சல்லி (Duke of Sully) உதவியுடன் தனது கடரமகரள 

 ிரறநவற்றினோை.் இருவருநம கடுரமயோக உரழத்தனை,் 

அதனோல் பின்வரும் பகுதிகளில் சீைத்ிருத்தம் பசய்ய முடி ்தது: 

● மோ ிலத்தின்  ிதி சைியோக ஒழுங்கரமக்கப்பட்டது 

● விவசோயத்ரத ஊக்குவிக்க  டவடிக்ரககள் எடுக்கப்பட்டன 

● சதுப்பு  ிலங்களின் வடிகோல்  டவடிக்ரககள், 

● பல பபோதுப் பணிகள் நமற்பகோள்ளப்பட்டன, 

● கல்விக்கு ஒரு முன்நனற்றம் வழங்கப்பட்டது, 

▪ ஊழரல முடிவுக்கு பகோண்டுவை முயற்சிகள்       

           நமற்பகோள்ளப்பட்டன 

அவை ்லோ ஃபிபளசச்ில் (La Flèche) உள்ள ைோயல் கல்லூைி பென்றி-

நல-கிைோண்ட்  ிறுவினோை.் அவைது அரமசச்ருடன் நசை ்்து, 

வனத்தின் நபைழிரவ தடுக்க திட்டங்கரள அவை ்

உருவோக்கியிரு ்தோை,் இதில் ப டுஞ்சோரலகரள நகோடிடட்ு 

மைங்களுடன் கூடிய கடட்ுமோன அரமப்பும் அடங்கும். 

விவசோயத்ரத ஊக்குவிக்கும் முயற்சியோக பல கோல்வோய்கள் 

மற்றும் போலங்கள் கட்டப்பட்டன. ஒரு 1200 மீட்டை ் கோல்வோய் 

ஃநபோன்டின்ஃபுல் நகோடர்ட (Château Fontainebleau) பூங்கோவில் 

அவைோல் கட்டப்பட்டது. கோல்வோயின் எல்ரல, ரபன்ஸ், எல்ம்ஸ் 

மற்றும் பழ மைங்கள் ஆகியவற்ரறக் பகோண்டது. அவை ் தனது 

எதிைிகள் அவருரடய பலத்ரத பற்றி  ிசச்யமோய் அறி ்திருக்க 

நவண்டும் என்று விரும்பினோை.் அதனோல் போைிஸில் போன்ட்-ப ப் 

என்ற ஒரு போலத்தின் கடட்ுமோனப் பணியில் இரு ்த நபோது, போலம் 

ரமயத்தில் தன்ரன  ிரல ிறுத்திக் பகோள்ள அவரைப்நபோன்ற 

ஒரு சிரலரய ரவத்தோை.் மன்னை ்போைிஸ்  கைின் பபருரமகரள 

மீண்டும்  ிரல ோட்டினோை,் இன்றும் கூட இ ்த போலம் உள்ளது 

மற்றும்  கைத்தின் இைண்டு முரனகரளயும் இரணக்கின்றது. 

பென்றி IV, பிநளஸ் டிஸ் நவோஸ்கஸ் (Place des Vosges) என்று 

இப்நபோது அரழக்கப்படும் பிநளஸ் ைோயநல (Place Royale) –ரவ கட்ட 

கருவியோக இரு ்தோை.் லவ்நை (Louvre) அைண்மரனயில் கிைோண்நட 

நகலைி நசைக்்கப்பட்டது. இ ்த நசைக்்ரக என்பது 400 மீட்டை ்  ீளம் 

மற்றும் முப்பத்து ஐ ்து மீட்டை ் அகலம் இரு ்தது. இ ்த 

பிைமோண்டமோன நசைக்்ரக ஆனது பசய்ன்  தி ஆற்றங்கரையுடன் 

இரண ்து கட்டப்பட்டது. அ ்த கோலக்கட்டத்தில், அது உலகின் 

மிகப்பபைிய மோளிரகயோகவும், அதன் வரககளில் ஒன்றோகவும் 

கருதப்பட்டது. கிங் பென்றி IV அவருக்கு உட்பட்ட அரனத்திலும் 
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அவை ்வைக்்கத்ரத சோைோத கரலகரள வளைக்்க விரும்பினோை.் பல 

கரலஞைக்ரளயும் ரகவிரனஞைக்ரளயும் கட்டிடத்தின் கீழ் 

மோடிகளில் நவரல பசய்யுமோறு அவை ் அரழத்தோை.் இ ்த 

போைம்பைியம் அவைது கோலத்தில் பதோடங்கி இைண்டு 

நூற்றோண்டுகளுக்கு நமலோக பதோடை ்்தது மற்றும் நபைைசை ்

ப ப்நபோலியன் I ஆட்சி கோலத்தில் முடி ்தது. அவைது கோலத்தில் 

 ிலவிய கரல மற்றும் கட்டிடக்கரல அ ்த துரறயில் ஒரு 

போணிரய உருவோக்கியது அது 'பென்றி IV போணி' என  

குறிப்பிடப்பட்டது.  

கிங் பென்றி, விரைவில் பிைஞ்சு எல்ரலகரள தோண்டி போைக்்க 

பதோடங்கினோை ் மற்றும் பிபயைந்ை டுக்கோ, சீயை ் டி மோண்டஸ்், 

மற்றும் சோமுநவல் டி சோம்ப்பளயின் ஆகிநயோை ் வட 

அபமைிக்கோவிைக்்கு பல பயணங்கள் நமற்பகோள்ள  ிதி 

அழிக்கப்பட்டது. பிைோன்ஸ்யும் அதன் கூற்ரற புதிய பிைோன்சில் 

உறுதிப்படுத்தியது, அதோவது தற்நபோரதய கனடோ. அவைது 

ஆட்சியின் நபோது, ைோஜ்யம் ஒன்றுபட்டது, உள்புற மற்றும் 

பவளிப்புற அரமதி இரு ்தது. பிைோன்சின் ஒழுங்ரகயும் 

பசல்வத்ரதயும் மீட்பதுதோன் அவைது ந ோக்கமோக இரு ்தது. அவை ்

இைண்ரடயும் மீட்பதில் மிகவும் விரைவோனவைோக இரு ்தோை,் இது 

அவருரடய சமகோலத்தவைக்ரள அதிைச்ச்ிக்குள்ளோக்கியது. இது 

அவைது தனிப்பட்ட பகோள்ரக, அதோவது, அவைது பை ்த அனுபவம் 

மற்றும் அவைது நபைைரசக் ரகப்பற்றும் நபோது அவருக்கு கிரடத்த 

பதோரலந ோக்கு போைர்வயின் கோைணமோக இரு ்தது. தனது 

 ோட்டிலுள்ள அரனத்து சமூக வகுப்பினைின் நதரவகள் மற்றும் 

ஆரசகள் பற்றி அவை ் ன்கு அறி ்திரு ்தோை.் அவைது  ட்பு மற்றும் 

அன்போன இயல்போல் அவை ்தனது குடிமக்களின் இதயங்கரளயும், 

விசுவோசத்ரதயும் பவல்ல முடி ்தது. 

பென்றி அவருரடய பபரும்போலோன பவற்றி, அைசோங்கத்தின் 

அதிகோைிகள் மற்றும் பசல்வ ்த வணிகைக்ளோல் சோத்தியமோனது 

என்பரத  ன்கு அறி ்திரு ்தோை.் எனநவ, அவைக்ளுக்கு நபோதுமோன 

அளவிற்கு இழப்பீடட்ுத் பதோரக வழங்கப்பட்டரத அவை ் உறுதி 

பசய்தோை.் அநத சமயத்தில், அைசோங்கத்தின் முக்கியமற்ற சில 

அலுவலகங்கரள ஒடுக்க முடி ்தது. சிலவற்றிைக்ு 'வருடோ ்திை 

உைிரம' அல்லது நபநலட்நட (1604) என்று அவை ் பபயைிட்டோை,் 

அதோவது, ஒரு அலுவலகத்தின் உைிரமயோளை ் அவை ் பசலுத்தும் 

அசல் வருடோ ்திை பணத்தில் அறுபதில் ஒன்றின் மூலம் அரத 

போைம்பைியமோக பசய்ய முடியும்.  ரடமுரறயில்  ீண்ட 

கோலத்திற்கு இது சைிவைவில்ரல, ஆனோல் அவைது ஆட்சியின் நபோது 

அது அைசோங்கத்திற்கோக ஒரு வழக்கமோன மற்றும் நபோதுமோன 

வருமோனத்ரத உருவோக்கியது, அது பிைோன்ஸ் பபோருளோதோைத்தின் 

வளைச்ச்ியில் பயன்படுத்தப்பட்டது. 
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பதோடக்கத்தில், போம்நபோன் டி பபல்லிநயவ், அவை ்

போைோளுமன்றம் மீது கடட்ுப்போடர்டப் பபற்று அதிபை ் ஒரு 

எளிரமயோன அணுகுமுரறரய பின்பற்றினோை ் ஆனோல், அவை ்

பமதுவோக தன்னுரடய அதிகோைத்ரத உறுதிப்படுத்தத் 

பதோடங்கினோை,் அதற்கோக அவை ் முற்றிலும் அவைது 

அரமசச்ைரவயில் தங்கியிரு ்தோை.் டியூக் டி சுல்லி தவிை மற்ற 

ப ருங்கிய இரணயோளிகள்  ிக்நகோலோ ப்ரூலோைட்் டி சீல்லைி, 

 ிக்நகோலோ டி ப ௌஃப்வில்நல மற்றும் பியைி பஜனின் ஆகிநயோை ்

இரு ்தனை.் பென்றி அைசோங்கத்தின் கீழ் நதசிய கடன் தரட 

பசய்யப்பட்டது மற்றும் பதிரன ்து மில்லியன் உயிைக்ரளக் 

கோப்போற்றியது. பபோருளோதோைத்ரத மறுசீைரமப்பதற்கோக 

பென்றி, விவசோயத் துரறரய வளைக்்க உதவிய திட்டங்கரள 

நமற்பகோண்டோை;் டசச்ு  ோடட்ுக் குடிநயற்றங்கள்  டவு பசய்யப் 

பயன்படுத்தப்பட்டன, பிபளமிஷ் குடிநயறியவைக்ள் 

பச ்பதோங்கில் சதுப்பு ிரலரய வடிகட்ட பயன்படுத்தப்பட்டன. 

படட்ுத் பதோழில் பிைோன்சில் அவருக்கு துணியுடன் நசை ்்து 

துவங்கப்பட்டது. ெோல ்து அல்லது இதத்ோலியில் இரு ்து 

வ ்திரு ்த கண்ணோடி பபோருட்கள், பதோட்டிகள், மற்றும் ஆடம்பை 

பபோருடக்ள் ஆகியவற்ரற உற்பத்தி பசய்வரதயும் அவை ்

உற்சோகப்படுத்தினோை.் பல புதிய ப டுஞ்சோரலகரளயும் 

கோல்வோய்கரளயும் சுல்தோன் நமற்போைர்வ பசய்ய நவண்டும், 

இதனோல் வணிகைீதியோன  டவடிக்ரககளுக்கு ஊக்கமளிக்கலோம். 

வணிகைீதியோன  டவடிக்ரககள் அதிகைிப்பதற்கோன 

முயற்சியோனது 1604 ல் ஒட்நடோமோன் சுல்தோன் அெ்மத் I 

ஒப்ப ்தங்களுடன் நசை ்்து 1606 இங்கிலோ ்தில் ஸ்பபயினுடனும், 

ெோல ்துடனும் வணிக ஒப்ப ்தங்கள் உட்பட பல புதிய 

ஒப்ப ்தங்கள் ரகபயழுத்திட்டன. சோமுநவல் டி சோம்ப்ளினின் 

ஆய்வுக்கு கனடோவில் முழு ஆதைவு வழங்கப்பட்டது. 

 பிைோன்சில் இைோணுவம்  வீனமயமோக்கப்பட்டது, வீைைக்ளின் 

சம்பள உயைவ்ு உறுதி பசய்யப்பட்டது, ைோணுவப்பயிற்சச்ிக்கு 

வசதிகள்  ிறுவப்பட்டது, பீைங்கிகள் நசரவகள் 

மறுசீைரமக்கப்பட்டது, எல்ரலகள் மீது போதுகோப்பு அதிகைித்தது. 

அவை ்கத்நதோலிக்க விசுவோசத்திற்கு மோற்றப்பட்ட நபோதிலும், அவை ்

தனது போதுகோப்பிற்கோன புநைோட்டஸ்டோண்டைக்ரள முழுரமயோக 

உறுதிபசய்து அவைக்ளுக்கு அவைக்ளின் உைிரமகரள 

வழங்கினோை.் நைோமோனிய கத்நதோலிக்க எதிை-்சீைத்ிருத்தத்ரத 

அவை ் பதோடை ்்து ஊக்குவித்தோை,் கடுரமயோன கட்டரளகரளக் 

கோப்போற்றினோை,் பிைோன்சில் மோசகற்ற நைோமன் கத்நதோலிக்க 

மதகுருமோைக்ரளப் பதிவுபசய்தோை.் வோல்யூஸ் மோைக்ைட் மீதோன 

பென்றி திருமணம் நபோப் கிளபமண்ட் VIII ஆல் ைத்து 

பசய்யப்பட்டது, அக்நடோபை ் 1600 இல் டஸ்கனி இளவைசி, நமைி டி 
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பமடிசிஸ் உடன் அவைது திருமணத்திற்கு உதவியது. பசப்டம்பை ் 27, 

1601 அன்று, ைோணி பிைோன்சின் எதிைக்ோல மன்னை ்லூயிஸ் XIII ரயப் 

பபற்பறடுத்தோை,் அைசருக்கு  ோன்கு குழ ்ரதகளும் இரு ்தனை.் 

 ஸ்பபயினுக்கு எதிைோக ஒரு தீவிைமோன பவளி ோடட்ு 

பகோள்ரகரய பென்றி IV ஏற்றுக் பகோள்ளவில்ரல, ஆனோல் 

ஸ்பபயினின் பசல்வோக்கு பதோடை ்்து ஐநைோப்போவில் குரறவரத 

உறுதி பசய்தது. 1601 ஆம் ஆண்டில் லயன்ஸ் உடன்படிக்ரகக்கு 

ரகபயோப்பமிட அவை ் சநவோரயக் கட்டோயப்படுத்தினோை ் இதன் 

கோைணமோக, அவை ் பிைோன்ஸின் கிழக்கு எல்ரலகரள ந ோக்கி 

ப்பைஸ்நஸ, புக்கீ மற்றும் பிைநதசத்தின் பிற பகுதிகரள வோங்க 

முடி ்தது. அவை ் நஜைம்னியின் புநைோட்டஸ்டன்ட் இளவைசைக்ளோன 

நலோபைய்ன் மற்றும் சுவிஸ்ஸுடன் ஒப்ப ்தத்தில் 

ரகபயழுத்திட்டோை.் ஒரு உசச்ைிக்கப்படும் பிைஞ்சு பவற்றி, 

ஸ்பபயினுக்கும் ஐக்கிய மோகோணங்களுக்கும் இரடநய உள்ள 

இரடக்கோலப் பைி ்துரையின் விரளவோக, 1609 இல் இரு 

 ோடுகளுக்கும் இரடயில் பன்னிைண்டு ஆண்டுகள் 'சண்ரட’ 

முடிவுக்கு வ ்தது. இறுதி ஆண்டில், க்ளவ்ீஸ்-ஜூலியின் 

வோைிசுகளின் கோைணமோக புனித நைோமோனிய நபைைசருடன் 

பிைசச்ிரனகள் நதோன்ற ஆைம்பித்தன. ஆைம்பத்தில் தயக்கம் 

கோட்டிய பென்றி, ஜூலியிடம் இரு ்து கம்பீைமோன துருப்புக்கரள 

அகற்றுவதற்கோக ஆயுதநம ்திய பரடபயடுப்ரப நமற்பகோண்டோை.் 

நம 14, 1610 இல் போைிஸ்  கைில் ஒரு பவறியோன கத்நதோலிக்கம் என்ற 

பபயைில் பிைோன்சுவோ ைவிநலக் என்பவைோல் பகோல்லப்பட்டதோல் 

விரளவு ஒரு புதிைோகநவ இரு ்தது. 

உங்கள் முன்னனற்ற ்ம ச ்னசொதிக்க 

1. எ ்த வயதில் பென்றி IV  வோைப்ை மன்னை ்ஆனோை?் 

2. பென்றி IV இன் வோைிசோக இரு ்தவை ்யோை?் 

3. பென்றி IV ஐ பகோல்ல எத்தரன முயற்சிகள் 

நமற்பகோள்ளப்பட்டன? 

 

4. பென்றி IV இன் சிரல எங்நக அரம ்துள்ளது? 

7.4  உங்கள் முன்னனற்ற ்ம ச ் னசொதிக்கும் வினொக்களுக்கொன 

விமடகள் 

1. பென்றி தனது பதிபனட்டோம் வயதில், 1572 ஆம் 

ஆண்டில்  வோைப்ை மன்னைோக ஆனோை.் 
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2. பென்றி IV இற ்த பிறகு, அவைது மகன் லூயிஸ் XIII அைசைோக 

முடிசூட்டப்பட்டோை.் 

3. கத்நதோலிக்கைக்ள் மற்றும் புைோட்டஸ்டன்களோல் பென்றி IV ஐ 

பகோரல பசய்ய பன்னிைண்டு      முயற்சிகள் பசய்யப்பட்டன. 

4. பென்றி IV இன் சிரல, போைிசில் போண்ட்-ப பு என்ற 

போலத்தின் ரமயத்தில் அரம ்துள்ளது. 

7.5 சுருக்கவுமர 

● பென்றி IV, டிசம்பை ்13, 1553 இல் பிற ்தோை,் பபரும்போலும் குட் 

கிங் பென்றி அல்லது பென்றி தி கிநைட் என்று 

குறிப்பிடப்படுகிறோை.் 

● 1572 ஆம் ஆண்டில், பதப்தோன்பது வயதில், அவை ்  வோைப்ை 

மன்னைோக (பென்றி IV என) முடிசூட்டி 1589 முதல் 1610 வரை 

பிைோன்சின் அைசைோக இரு ்தோை.் 

● பிறப்பு மூலம், பென்றி ஒரு கத்நதோலிக்கைோக 

இரு ்தநபோதிலும், அவைது தோயோை ் அவரை ஒரு புைோட்டஸ்டன்ட் 

ஆகக் பகோண்டு வ ்தோை.் 

● அவருரடய தயவு மற்றும் தோைோள மனப்போன்ரமயோல். அவை ்

' குட் கிங் பென்றி’ என  அரழக்கப்பட்டோை,் 

● பென்றி IV அவைது விசுவோசமுள்ள மற்றும்  ம்பகமோன 

அரமசச்ை,் மோக்சிமிலீன் டி பபத்துன், டூக் ஆஃப் சுல்லி உதவியுடன் 

தனது கடரமகரள  ிரறநவற்றினோை.் 

● பென்றி IV இடம் ைோயல் கடட்ுமோனத்தில் கருவியோக 

இரு ்தோை,் இப்நபோது போைிசில் போஸ் படஸ் நவோஸ்ஸஸ் மற்றும் 

போலம், போன்ட்-ப பு, என அரழக்கப்படுகிறது. 

● நம 14, 1610 இல் போைிசில் பிைோன்சுவோ ைவோலோக் என்ற ஒரு 

நைோமோனிய கத்நதோலிக்கைோல் படுபகோரல பசய்யப்பட்டோை.் 

7.6 முக்கிய வொர ்்ம கள் 

● புனரொபன் ஹவுஸ்: இது பிபைஞ்சு நதோற்றத்தின் ஐநைோப்பிய 

அைச  குடும்பமோக இரு ்தது, கோப்டியன் வம்சத்தின் ஒரு கிரள 

ஆகும், முதலில் 16 ஆம் நூற்றோண்டில் பிைோன்ஸ் மற்றும்  வோநைரவ 

ஆட்சி பசய்தது. 

● கொப்டியன் வம்சம்: நமலும், பிைோன்சின் ெவுஸ் என 

அரழக்கப்படுவது, அது ெக் கோபட்  ிறுவனத்தோல்  ிறுவப்பட்ட 

ஃபிைோக்ஷிக் நதோற்றத்தின் ஒரு வம்சம். 

● ஹியூக்னொட்: இது பிபைஞ்சு புைோட்டஸ்டன்களின் ஒரு இன-மத 

குழுரவ குறிக்கிறது. 
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7.7 சுய மதிப்பீட்டு னகள்விகள் மற்றும் பயிற்சிகள் 

சிறு-வினொ விமடகள்:  

1. பென்றி IV உருவோக்கிய பல்நவறு கட்டிடங்கள் என்ன? 

2. கத்நதோலிக்கைக்ளும் பிைோட்டஸ்டண்ட்களும் பென்றி IV ஐ 

ஒரு துநைோகியோக ஏன் கருதினை?் 

த டு-வினொ விமடகள்: 

1. பென்றி IV இன் சீைத்ிருத்தங்கரள விவைியுங்கள். 

2. மதத்ரத ந ோக்கி பென்றி IV இன்  ிரலப்போடர்ட எப்படி 

விவைிப்பீைக்ள்? விவோதியுங்கள். 

3. பென்றி IV எடுத்துள்ள பபோருளோதோை  டவடிக்ரககரள 

ஆைோய் ்து போருங்கள். 

7.8 னமலும் படிக்க 
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அலகு 8 முப்ப ொண்டுகொலப் னபொர் 

அமமப்பு 

8.0 அறிமுகம் 

8.1 ந ோக்கங்கள் 

8.2 முப்பதோண்டுகோல யுத்தத்தின் முகவுரை 

8.3 முப்பது வருட யுத்தத்தின் கட்டங்கள் 

8.3.1 நபோநெமியன் கோலம் (1618-23) 

8.3.2 நடனிஷ் கோலம் (1624-29) 

8.3.3 ஸ்வீடிஷ் கோலம் (1629-35) 

8.3.4 பிைஞ்சு கோலம் (1635-48) 

8.4 பவஸ்ட்போலியோவின் உபோயம் 

8.5 உங்கள் முன்நனற்றத்ரத நசோதிக்கும் வினோக்களுக்கோன 

விரடகள் 

8.6 சுருக்கவுரை 

8.7 முக்கிய வோைத்்ரதகள் 

8.8 சுய மதிப்பீடு வினோக்கள் மற்றும் பயிற்சிகள் 

8.9 நமலும் வோசிக்க 

 

8.0 அறிமுகம் 

முப்பதோண்டுகோலப் நபோை ் (1618-1648) அடிப்பரடயில் 

பபரும்போலோன ஐநைோப்பிய  ோடுகளில் மத்திய ஐநைோப்போவில் 

முக்கியமோகப் நபோைோடிய பதோடைச்ச்ியோன நபோைக்ள் ஆகும். இது 

உலகின் வைலோற்றில் மிக  ீண்ட பதோடைச்ச்ியோன நபோைக்ளில் 

ஒன்றோக இரு ்தது. முப்பதோண்டுகோலப் நபோை ்  வீன ஐநைோப்பிய 

வைலோற்றில் மிகவும் அழிவுகைமோன நமோதலோகக் கருதப்படுகிறது. 

 முப்பதோண்டுகோலப் நபோைில் பங்நகற்ற  ோடுகளின் நமோதல் 

மற்றும் இலக்குகளின் நதோற்றங்கள் கலப்புகளோக இரு ்தன, 

நபோைின் பவடிப்புக்கு வழிவகுத்த பிைதோன கோைணியோக 

எ ்தபவோரு தனிரமயோன கோைணமும் துல்லியமோக 

நகோைப்படவில்ரல. பதோடக்கத்தில், புனித நைோம சோம்ைோஜ்யத்தில் 

கத்நதோலிக்கைக்ளுக்கும் புைோட்டஸ்டன்டஸ்ுக்கும் இரடயில் ஒரு 

மத நபோை ்உருவோனது. ஐநைோப்பிய  ோடுகளின் உள் அைசியரலப் 

பற்றியும், நபைைசுக்குள்நள அதிகோைத்தின் சம ிரல பற்றியும் 

கருத்து நவறுபோடுகள் இரு ்தன. நபோைக்ரளத் தூண்டுவதில் 

இத்தரகய கருத்து நவறுபோடுகள் குறிப்பிடத்தக்கரவ. 

பிற்பகுதியில், பபோது முைண்போடோக முற்றுப்பபற்று, 

முப்பதோண்டுகோலப் நபோை ் யுகத்தின் கிட்டத்தட்ட அரனத்து 

வல்லைசுகரளயும் உள்ளடக்கியிரு ்தது 
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8.1 ன ொக்கங்கள் 

இ ்த அலகு வழியோக பசன்ற பிறகு,  ீங்கள் பின்வருவனவற்ரற 

பசய்ய முடியும்: 

● முப்பதோண்டுகோலப் நபோருக்கு வழிவகுத்த கோைணங்கரள 

விளக்கவும். 

● முப்பது வருட யுத்தத்தின் பல்நவறு கட்டங்கரள 

விவைிக்கவும். 

● முப்பதோண்டுகோலப் நபோைின் முக்கியத்துவம் குறித்து 

விவோதிக்கவும். 

 

8.2 முப்ப ொண்டுகொல யு ்  ்தின் முகவுமர 

பஜைம்ன் வைலோற்றில், ஆகஸ்ஸ்பைக்் அரமதி (1555) புனித நைோம 

சோம்ைோஜ்ஜியத்தில் கத்நதோலிக்கைக்ளுக்கும் லூத்தைருக்கும் 

இரடயில் ஏற்பட்ட நமோதலின் ஒரு தற்கோலிக தீைர்வ மடட்ுநம 

பகோண்டுவை முடியும். இ ்த தீைவ்ின் விரளவு மிகவும் 

திருப்தியற்றதோக இரு ்தது. அதன் விதிமுரறகள் குழப்பமற்றதோக 

மற்றும் பதளிவற்றதோக இரு ்தன; தீைவ்ு எ ்த இய ்திைத்ரதயும் 

வழங்கவில்ரல, இதன் மூலம் அதன் விதிமுரறகள் 

 ரடமுரறப்படுத்தப்படும். 1618 ம் ஆண்டு ஆயுதநம ்திய 

நமோதலில் அது உசச் ிரலரய எட்டியது வரை, அதன் 

பதளிவின்ரம மற்றும் அதன் அமலோக்கத்திற்கோன விதிகள் 

இல்லோதிரு ்ததோல் உைோய்வு ஒரு  ிரலயோன ஆதோைமோக 

பமய்ப்பிக்கப்பட்டது.  

 நமலும், இ ்த தீைவ்ு சோைல்ஸ் V க்கு மிகவும் 

அருவருப்போனதோக இரு ்தது. அவைோல் மதங்களுக்கு எதிைோன 

பகோள்ரக மற்றும் பிைிவிரனக்கு  ிை ்தை சலுரககள் பற்றி 

சி ்திப்பரத தோங்க முடியவில்ரல. அத்தரகய சலுரககள் 

பசய்யப்பட நவண்டும் என்று அவை ் கண்டுபிடித்தநபோது, 

ஆக்ஸ்பைக்்  கைத்தின் பிைதி ிதி சரபக்குச ் பசல்ல சோைல்ஸ் 

நபைைசை ் மறுத்துவிட்டோை.் அவை ் இரத மனதில் ரவத்து, 

பஜைம்னிக்கு இனி திரும்பி வைக்கூடோது என்று 

தீைம்ோனித்திரு ்தோை.் எனநவ, அவை ் பிைதி ிதி சரபயின் 

ஜனோதிபதியோக தனது திருப்தியோன சநகோதைை ்பபைட்ினோண்டர்ட 

 ியமித்தோை;் நமலும் 1558 ஆம் ஆண்டில் அவை ் ஏகோதிபத்திய 

கிைீடத்ரத முரறயோக ைோஜினோமோ பசய்தோை,் அநத சநகோதைரை 

வோக்கோளைக்ளுக்கு தனது பின்நனோடி என பைி ்துரைத்தோை.்  

 நதைத்ல் மோைச் ் 1558 ல் பிைோங்நபைட்்டில்  ரடபபற்றது-இது 

ஒரு சம்பிைதோயமோக இரு ்தது; பபைட்ினோண்ட் 1521 முதல் 
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ெோப்ஸ்பைக்்  ிலங்கரள  ிைவ்கித்து, 'நைோமைக்ளின் அைசை'் என  

நதை ்்பதடுக்கப்பட்டோை,் அதோவது, 1531 இல் வருங்கோல நபைைசை ்

ஆவோை.்  

பபைட்ினோன்ட் I (1558-64) ஒரு தகுதியுள்ள மனிதை,் பக்திமிக்க, 

பகௌைவமோன மற்றும்  ம்பகமோனவை.் அவை ் எ ்த சிறப்போன 

திறரமகரளயும் பகோண்டிருக்கவில்ரல என்றோலும், 

பஜைம்ோனியைக்ளின்  லரன மனதில் பகோண்டு பபைட்ினோண்ட் 

ஒரு  ல்ல மற்றும்  ிரலயோன  ிைவ்ோகியோக இரு ்தோை.் அவைது 

சநகோதைை ் சோைல்ஸ் V நபோலல்லோமல், பஜைம்னியைக்ளின் 

கவரலகரள அவை ் புைி ்து பகோண்டோை.் ெங்நகைி மற்றும் 

நபோநெமியோவின் மன்னை ் விலோடிஸ்லோஸ் II அவைக்ளின் மகள் 

ஆனோரவ பபைட்ினோண்ட் திருமணம் பசய்தது முக்கிய 

முடிவுகளுக்கு வழிவகுத்தது. 

ஆனோவின் சநகோதைை,் லூயிஸ் II, துருக்கியைக்ளுடன் 

நபோைில் பமோெோக்ஸ்ஸில் குழ ்ரதயின்றி இற ்துவிட்டோை ் (1526), 

ஆனோ இரு ைோஜ்ஜியங்களுக்கு வோைிசு ஆனோை ் மற்றும் தனது 

ெோப்ஸ்பைக்் கணவருக்கு தரலப்புகரள அறிவித்தோை.் ஆனோல், 

அ ்த அறிவிப்பு ந ைத்திற்கு இரு ்தது, தரலப்புகரள விட நவறு 

அதிகமோக இல்ரல; துருக்கியைக்ள் ெங்நகைிய மற்றும் 

நபோநெமியன்  ிலப்பகுதியின் இருபுறமும் இருப்பு 

ரவத்திரு ்தனை.் நமலும், துருக்கியைக்ள் பதோடை ்்து 

பவற்றிபபறவும் ஆஸ்திைியோரவ ஆக்கிைமிக்கவும் அசச்ுறுத்தி 

வருகின்றனை.் 

பபைட்ினோண்டிற்கு, இைண்டு கிைீடங்கள் 

ரகயகப்படுத்தலுக்கு மோறோக ஒரு சுரமயோக இரு ்தன; அரவ 

அவைது பஜைம்னியின் அைசோங்கத்ரத மிகவும் சிக்கலோக்கியது. 

பஜைம்னிக்கு, அ ்த மோதிைி, துருக்கியைக்ளுடனோன ந ைடி 

பதோடைப்ில் இரு ்து அவைக்ரளத் தடுத்து  ிறுத்துவது தவிை, 

அவற்றில் பகோஞ்சம் ஆைவ்ம் இரு ்தது. எனநவ, பபைட்ினோண்ட் 

நசோலிமன் II உடன் தனது நபோைக்ளுக்கு ஆண்கள் மற்றும் பணம் 

ஆகியவற்ரறப் பபறுவதற்கு பிைதி ிதி சரபரய பபறுவதில் 

மிகவும் சிைமம் இரு ்தது.  

எவ்வோபறனினும், பபைட்ினோண்ரட இ ்த நபோைக்ள் 

பஜைம்னியில் சமோதோனத்ரத மீண்டும்  ிரல ோட்ட மிகவும் 

ஏக்கமரடயச ் பசய்தது, இதனோல் பவளி ோடட்ு போதுகோப்பு 

உள் ோட்டலுவல்கரள பலவீனப்படுத்தக் கூடோது. அவை ்

இயற்ரகயோகநவ சகிப்புத்தன்ரமயும், எளிரமயும் பகோண்டவை.் 

கத்நதோலிக்கைக்ளிடமிரு ்து லூதைைக்ரளப் பிைித்திருக்கும் 

நவறுபோடுகள் பற்றி பபைட்ினோண்ட் அதிகம் நயோசிக்கவில்ரல. 
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பபைட்ினோண்ட் நபோப் அதிகோைத்தின் சீைத்ிருத்தத் நதரவரய 

உணை ்்து மதகுருமோைக்ளின் மத சம்ப ்தமோன திருமணங்கள் 

மற்றும்  ிைவ்ோகம் நபோன்ற விஷயங்களில் சீைத்ிருத்தவோதிகளுக்கு 

சலுரககள் வழங்குவதற்கு தயோைோக இரு ்தோை.் 

எனநவ, பபைட்ினோண்ட் முதன்முரறயோக நபைைசை ் (1559) 

தனது உணவுகரள ச ்தித்தநபோது, கத்நதோலிக்க மற்றும் லூதைன் 

ஆகிய இரு இளவைசைக்ரளயும் சைச்ர்சக்குைிய விதத்தில் 

அரனத்து பபோது விஷயங்களிலும் ஒரு பபோதுச ் சரப ஏற்றுக் 

பகோள்ளவும், கீழ்ப்படியவும் தங்கரள உறுதிப்படுத்தும்படி 

வலியுறுத்தினோை.்  நதரவயோன குழுவிற்கு அரழப்பு விடுவதற்கு 

விருப்பமற்ற நபோப், பியுஸ் IV க்கு பபைட்ினோண்ட் பபரும் அழுத்தம் 

பகோடுத்தோை.் ஆனோல், பியஸ் IV பபைட்ினோண்ட் விரும்பியரதச ்

பசய்யவில்ரல, அதோவது, பஜைம்னிய மண்ணில் ஒரு புதிய 

கவுன்சிலுக்கு அரழப்பு விடுத்தோை.் பரழய கவுன்சிரல 

டப்ைண்டட்ுக்கு (1562-63) மீண்டும் அரழப்பதற்கு மோறோக அவை ்

சமைசம் பசய்தோை.் 

ஆக்ஸ்பைக்் சமோதோனத்தின் விரளவோக, புைோட்டஸ்டன்டிசம் 

மீண்டும் முன்நனறி இரு ்தது. ஒருபுறம், 'திருசச்ரப இட ஒதுக்கீடு' 

குறித்த கடட்ுப்போடட்ுச ் சட்டங்கள் இரு ்தநபோதிலும், ஆயைக்ள் 

மற்றும் அவற்றின் அத்தியோயம் லூதைன் பக்கத்திற்கு உடல் மீது 

நபோயின, அவைக்ளுடன் அரனத்து ஆயை ் பசோத்துக்கரளயும் 

ஆதைரவயும் சும ்து பசன்றனை.் மறுபுறம், கோல்வினிசம் நமற்கு 

நஜைம்னியில் அரலபோயும் நவகம் பகோண்டதோக இரு ்தது, அதன் 

மிகவும் புகழ்பபற்ற மோற்றமோக ஃபிைபடைிக் IV, ரைன் (1559-76) என்ற 

வோக்கோளை-்த ்ரதயோை ்இரு ்தோை.்  

பபைட்ினோண்டின் கண்நணோட்டத்திலிரு ்து, புத்துயிை ்

பபற்ற மற்றும் முடிக்கப்பட்ட கவுன்சில் ஒரு ந ைம்ரறயோன 

நபைழிவோக இரு ்தது, கிறிஸ்துவ ைீதியோன மறுபிறப்புக்கோன 

அடிப்பரடரய வழங்குவதற்கு பதிலோக, இது ‘தற்கோலிக 

 ிறுத்தமற்ற நபோை'் என்ற அறிவிப்ரப பவளியிட்டது. நமலும், 

வரையறுக்கப்படோமல் ச ்நதகத்திற்குைிய விடயங்கரளத் 

தவிைப்்பதற்குப் பதிலோக, இ ்த சரப பதளிவோன மற்றும் 

அதிகோைபூைவ்மோன பசோற்களில் அவைக்ரள ஊக்கப்படுத்தியது, 

அது எ ்தபவோரு விநனோதமோன விளக்கங்கரளயும் 

அனுமதிக்கவில்ரல. பபைட்ினோண்ட் ஆழ் ்த பவறுப்புடன் 

இரு ்தோை,்  அவருரடய பவறுப்பு அவைது மகன் மற்றும் வோைிசு 

நமக்சிமிலியன் II (1564-76) ஆல் சமன் பசய்யப்பட்டது.  

நமக்சிமிலியன் II இன் கீழ், பஜைம்னியின் 

புநைோட்டஸ்டன்டிஸியத்திற்கு முற்றிலும் மோறுபட்டது 
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சோத்தியமோனதோக நதோன்றியது. பபருமளவிலோன 

மதசச்ோைப்ின்ரம ஆக்ஸ்பைக்் தரடரய மீறி  ட ்தது, மற்றும் 

பிநஷோபிக்ஸ் பபருமளவு திரசதிருப்பப்பட்ட பழங்குடியினை ்

மற்றும் அவைக்ளின் ஒப்புதல் அத்தியோயங்கள் ஆகியவற்றோல் 

 ிைவ்கிக்கப்பட்டது. இைண்டு விஷயங்கள் முழு 

விசுவோசதுநைோகத்ரதச ்சைிபோைக்்க மடட்ுநம நதோன்றியது.  

முதலோவதோக, நமக்சிமிலியன் லூதைனீசியம் என  

அறிவிப்பதில் இரு ்து வோய்ப்பு மூலம் தடுக்கப்பட்டோை ் அ ்த 

ந ைத்தில் அவருரடய உறவினைோன ஃபிலிப் இைண்டோம் 

ஸ்பபயினின் முடியோட்சியின் பவற்றிக்கு சோத்தியமோனதோக 

இரு ்தது. இைண்டோவதோக, பஜைம்னியில் லூத்தோைன்ஸ் (ஆகஸ்டு 

ஆஃப் சோக்நசோனி தரலரமயில்) மற்றும் கோல்வினிஸ்டுகள் 

(பிைபடைிக் ஆஃப் பபலோடிநனட் தரலரமயிலோன தரலவைக்ள்) 

இரடநய ஒரு சண்ரட உருவோனது. இவ்வோறு சீைத்ிருத்த சக்திகள் 

பிைிக்கப்படட்ு, மிக முக்கியமோன ந ைத்தில் அவ்வோநற இரு ்தன. 

நமக்சிமிலிய ின் மகன் மற்றும் வோைிசோன ருடோல்ப் II (1576- 1612) 

அவைின் கீழ், எதிை-்சீைத்ிருத்தம் கடுரமயோக அரம ்தது. ஆனோல், 

ருடோல்ப் கூட இயக்கத்தில் சிறிது கோலம் இரு ்தோை.் அவருரடய 

ஆைவ்ங்கள் வோனியல் துரறயில் இரு ்தன மற்றும் 

இரறயியலுடன் இல்ரல. அவை ் பஜைம்னியில் மத்திய 

அதிகோைத்ரத கிட்டத்தட்ட மரற ்துவிட்ட ஒரு பலவீனமோனவை.் 

சுறுசுறுப்போன எதிை ்சீைத்ிருத்தவோதிகள் அரவயினைக்ளோக 

இரு ்தனை,் எடன்ஸ்ட் ஆஃப் விடப்டல்ஸ்நபக் ஆதைவுடன் தீவிைமோக 

ஆதைிக்கப்பட்டனை.் ஆதைவோளைக்ள் பகோநலோன் நபைோயை ் (1583-

1612), அவருரடய மருமகன் மோக்சிமிலியன் ஆஃப் பநவைியோ (1598-

1651), மற்றும் 1619 ஆம் ஆண்டில் நபைைசை ் ஆன ஸ்டீைியோவின் 

பபைட்ினோண்ட் ஆகிநயோரை சியைத்்துக் பகோண்டனை.் இ ்த சக்தி 

வோய் ்த ஆண்களின் பசல்வோக்கின் கீழ், நபைைசில் மீதமிருக்கும் 

சிறிய கத்நதோலிக்க ஆட்சியோளைக்ள் ஆங்ஸ்பபைக்் உடன்படிக்ரக 

அவைக்ளுக்கு உைிரம அளித்தரதப் நபோல் புைட்சியோளைக்ரள 

தங்கள் ஆதிக்கத்திலிரு ்து பவளிநயற்றத் பதோடங்கியது. 

போம்பபைக்் மற்றும் நபட்ைப்ோைன்் ஆயைக்ள் 1595 ஆம் ஆண்டில் 

பசயல்போடர்ட ஆைம்பித்தனை;் அது மூன்று நதைத்ல் நபைோயைக்ள் 

மூலம் பதோடை ்்தது. பின்னை ்ஸ்டீைியோவின் ஃபபைட்ினோண்ட், அவை ்

 ிவகித்த மூன்று டசச்ுக்களில் (ஸ்டீைியோ, கோைி ்தியோ மற்றும் 

கோைன்ிநயோலோ) இ ்தச ் பசயரலச ் பசய்தோை.் புரூஸ்டன்டர்ஸ 

ஆஸ்திைியோ, நபோநெமியோ மற்றும் பமோைோவியோ 

ஆகியவற்றிலிரு ்து பசல்ல ஜுசிடட்ுகரள நபைைசை ் ருடோல்ப் 

அனுமதித்தோை.் பநவைியோ நமக்ஸ்  ிசச்யமோக, அவைது டசச்ிரய 

முழுரமயோக சுத்தப்படுத்தியது. அத்தரகய ஒரு தளபோடங்கள்-

 ீக்குவது இல்ரல. மறுஎழுசச்ிக்கோல கத்நதோலிக்கைக்ள், நமலும் 
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பவற்றிரய பறிப்பு, நதவோலயத்தின் மதசச்ோைப்ற்ற தன்ரமகரள 

மீட்பதற்கோன  டவடிக்ரககரள எடுக்கத் பதோடங்கினை,் 

பிஷப்ைிக்ஸ் ஒழுங்கற்ற முரறயில் மறுதலிக்கப்பட்ட 

அத்தியோயங்களில் தவறோக எடுத்துக் பகோண்டது. 

 17 ஆம் நூற்றோண்டின் ஆைம்பத்தில், அசச்ுறுத்தப்பட்ட 

ஆைப்்போட்டக்கோைைக்ள் எதிைப்்போற்றலுக்கோக தங்கரள 

ஒழுங்கரமக்கத் பதோடங்கினை.் குறிப்போக, உயை ்ரைன்நலண்டின் 

கோல்வின்வோதிகள், 1608 ஆம் ஆண்டு ஃப்பைட்ைிக் IV வோக்கோளை-்

போலடின் கீழ் தற்கோப்பு ஒன்றியத்ரத உருவோக்கினை.் 

கத்நதோலிக்கைக்ள் 1609 ஆம் ஆண்டில் பநவைியோவின் 

நமக்ஸிமில்லருரடய தரலரமயில் ஒரு குழு அரமப்பதன் மூலம் 

பதிலளித்தோை.் அரனத்துநம மதம் நபோைின் புதுப்பிப்ரபக் 

குறிக்கின்றன. 

 கோல்வினிச ஒன்றியமோக பதற்நக நஜைம்னிரய 

தூண்டிவிட்ட கிளைச்ச்ிகள் மற்றும் எசச்ைிக்ரககளின் மத்தியில், 

கத்நதோலிக்க குழுவோனது தங்கரள நபோைோட முரன ்தனை,் 

வோனியல் நபைைசை ் ரூடோல்ஃப் II கோலமோனோை ் (20 ஜனவைி 1612). 

அைசியல் திறரமயின்ரம மற்றும் அவைது கடரமகரள முற்றிலும் 

புறக்கணிப்பு ஆகியவற்றின் கோைணமோக ருடோல்ப் II அவைது 

இறப்புக்கு முன்னநை பபரும்போன்ரமயோன ஆதிக்கங்களில் 

இரு ்து மீடக்ப்பட்டன. 1596 ஆம் ஆண்டு வரை, ஸ்டீைியோ, 

கோன்தியோ மற்றும் கோைன்ிநயோலோ ஆகியவற்றின் அைசோங்கம் 

அவைது உறவினை ் பபைட்ினோண்டின் கைங்களில் ரவக்கப்பட்டது. 

1608 ஆம் ஆண்டில், ஆஸ்திைியோவும் ெங்நகைியும் அவருரடய 

சநகோதைை ் மத்தியோவுக்கு  ியமிக்கப்பட்டது; 1611 ஆம் ஆண்டில் 

பபோபெமியோ  ம்பிக்ரகயற்ற திறனற்ற தன்ரமரய 

 ிைோகைித்து, நமலும் 1612 இல் ருடோல்ப் நபைைசைோக பவற்றி பபற்ற 

மத்தியோவின் ஆட்சியின் கீழ் அதரன  ிறுவினோை.் 

 நபோநெமியோவில் புைோட்டஸ்டன்ட்  ிரலப்போடு 1609 ஆம் 

ஆண்டில் கிளைச்ச்ியுற்ற அசச்ுறுத்தலின் கீழ், வலுவற்ற மற்றும் 

ஊடுருவக்கூடிய ருடோல்ப் மூலம் ஒரு 'ைோயல் சோைட்்டை'் 

மோனியத்தோல் கணிசமோக பலப்படுத்தப்பட்டது. இ ்த சோசனம் 

பபோெமியோவில் உள்ள அரனவைின் மனசோட்சியின் 

சுத ்திைத்ரத ஒப்புக் பகோண்டது; ைோஜ்யத்தில் உள்ள அரனத்து 

ைோஜஸ்தோனங்களிலும் வணங்குவதற்கோன சுத ்திைம்; மற்றும் 

மறுசீைரமக்கப்படும் வழிபோடட்ு வடிவத்ரத தீைம்ோனிக்கும் 

உைிரம - 'அதன் பிைோ ்தியம், அதன் மதங்கள்' (‘cuius regio, eius religio’) 

என்ற பகோள்ரகயின் அடிப்பரடயில், அதோவது, ஆட்சியோளைின் 

மதத்ரத ஆட்சியோளைக்ளின், மதகுருக்களுக்கும்,  கைங்களுக்கும், 



152 
 

கட்டரளயிட்டது. இவற்றில் மிக உயை ்்த பபரும்போன்ரம 

புைோட்டஸ்டன்டிஸியத்திற்கோக முடிவு பசய்யப்பட்டது.  

 இப்நபோது நபோநெமியைக்ள் தங்கள் கிைீடம் ஒரு 

'நதை ்்பதடுக்கப்பட்டரவ' மற்றும் ஒரு 'பைம்பரை' அல்ல என்று 

கூறினோை.் ஆஸ்திைியோவின் மத்தியோஸ் (1557-1619) இ ்த கூற்ரற 

பவளிப்பரடயோக ஒப்புக் பகோண்டோை,் 1611 இல் அவை ் தன்ரனத் 

நதைத்லில் சமைப்்பித்திரு ்தோை.் அவை ் முழுரமயோக 

அறி ்திரு ்தோை,் இருப்பினும், அவைது இறப்பின் நபோது ஒரு இலவச 

நதைத்ல்  டத்தப்பட நவண்டும் என்றோல், ஒரு புைோட்டஸ்டன்ட் ைோஜோ 

 ிசச்யம் நதைவ்ு பசய்யப்படுவோை,் நமலும் ஆரகயோல் 

நபோநெமியோ ஆனது ெோப்ஸ்பைக்்ஸ் மற்றும் கத்நதோலிக்க 

நதவோலயம் ஆகிய இைண்ரடயும் இழக்க ந ைிடும். 

 அத்தரகய இழப்புகளின் விரளவுகள்  ிசச்ியமோக தீவிைமோக 

இருக்கும். நபைைசுக்குைிய அலுவலகத்திற்கு ஏழு வோக்கோளைக்ளில் 

ஒருவைோக பபோபெமியோ அைசை ் இரு ்தோை.் மற்றும், மற்ற ஆறு 

வோக்கோளைக்ளில் மூன்று நபை ் கத்நதோலிக்கை ் (பமயின்ஸ், 

பகோநலோன் மற்றும் டப்வல்ஸின் நபைோயை)் மற்றும் மூன்று நபை ்

புைோட்டஸ்டன்ட் (சோக்நசோனி மற்றும் பிைோண்டன்பைக்், லூதைன்; 

போலடிநன, கோல்வினிஸ்ட்). எனநவ, பபோபெமியோவின் அைசை ்

 ிைண்யிக்கப்பட நவண்டிய வோக்ரகக் பகோண்டிரு ்தோை,் நமலும் 

அவை ் அரத ஒரு புைோட்டஸ்டன்டனுக்குக் பகோடுக்க நவண்டும் 

என்றோல், 'புனித நைோம சோம்ைோஜ்யம்' தன்ரன 

சீைத்ிருத்தவோதிகளுக்கு பவன்பறடுக்கப்படுவதோகிவிடும் 

என்பதோகும்.இ ்த சூழ் ிரலகளில், உடனடி மற்றும் தீைக்்கமோன 

 டவடிக்ரக நதரவ என்று மத்தியோஸ் உணை ்்தோை.் ஒருபுறம், 

அவை ் சோசனத்ரத புறக்கணித்து, தனது கடட்ுப்போட்டின் கீழ் 

கத்நதோலிக்க மதத்திற்கு ஏற்ப  ரடமுரறப்படுத்தத் 

பதோடங்கினோை.் மறுபுறம், எதிைத்்தைப்பினரும் இல்லோமல் இரத 

பசய்து, சிறப்போக வைவிருக்கும் நபோநெமியன் பிைதி ிதி சரப 

(1617) என்ற முக்கியமோன  டவடிக்ரககளில் அவை ் ஈடுபட்டோை.் 

பிைதி ிதிகரள ஆசச்ைியமோக எடுத்து, அவற்ரற ஒரு சக்தி 

வோய் ்த கோட்சி மூலம் மரறத்து ரவத்தல்; மத்தியோஸ் அவைக்ரள 

பின்வருவனவற்ரற பசய்யுமோறு கட்டோயப்படுத்தினோை:் 

1. நபோநெமியன் ஆட்சி பைம்பரையோனது மற்றும் 

நதை ்்பதடுக்கப்படுவதில்ரல என்பரத ஒப்புக் பகோள்ளுங்கள், 

மற்றும்  

2. ஸ்படைியோவின் பபைட்ினோண்ட் சைியோன வோைிசோக 

அங்கீகைிக்கிறது. 

மத்தியோஸ் நபோன்ற கற்பரனயோன மற்றும் கிட்டத்தட்ட 

 ம்பமுடியோத பலவீனமோன டயட் அவைக்ளுக்குக் கட்டரளயிட்டது, 
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மற்றும் வீடட்ுக்கு பசன்றோை,்தற்பகோரல முட்டோள்தனத்தின் 

பசயலின் விரளவுகரள எப்படி தடுக்க முடியும் என்று கருதுங்கள். 

கலகம் எதுவும் இல்ரல. இ ்த இைோஜத ்திை பவற்றிரய 1617 ஆம் 

ஆண்டில் பபற்றதன் மூலம், மோத்திஸ் ஒருமுரற 

நபோநெமியோவின் ஆட்சிரய சுத ்தைவோளிகளுக்கு 

ஒப்பரடத்தோை.் பபைட்ினோண்ட், தனது பசோ ்த டசச்ியிலும் 

ெங்நகைியிலும் முழுரமயோக ஆக்கிைமிக்கப்பட்டோை,் 

புைோட்டஸ்டன்டிரஸத் தடுக்கவும் மற்றும் கத்நதோலிக்கத்ரத 

அவைக்ளது அதிகோைத்திற்கு சிற ்ததோக வளைக்்கவும் 

ஆட்சியோளைக்ளின் ரககளில் அைசோங்கத்ரத ரவத்தோை.் 

கன்ட் பென்றி ஆஃப் தைன்் தரலரமயிலோன புைோட்டஸ்டன்ட் 

ஸ்டோலுவடஸ்், 1617 இல் டயட் இன் தவறோன ஒப்புவித்தலோல் 

ஆத்திைமரட ்து, தீைவ்ு மறுக்கப்பட்டது, படட்நைோன் பபைட்ினோண்ட், 

ெோப்ஸ்பைக்்ரஸ முழுரமயோக பவளிநயற்றினோை ்மற்றும் தங்கள் 

பசோ ்த ைோஜோரவத் நதை ்்பதடுக்கத் பதோடங்குகினோை.் அதன்படி 

22 நம 1618 அன்று, முழு ஆயுதநம ்திய குழுவினருடன் நசை ்்து, 

ப்பைஸ்படஸ்டன் ஸ்டோலுநவடக்ள் ப்ைோக் நகோட்டிற்கு பசன்று, இரு 

முக்கிய பிைதி ிதிகளோன, மோைட்ிட்ஜ் மற்றும் ஸ்லோவட்டோவிற்கு 

முன் தங்கரள முன்ரவத்தனை.் அவைக்ரள நமோசமோன 

மைியோரதயுடன்  டத்துவதன் மூலமும் சட்டவிநைோத துன்புறுத்தல் 

மற்றும் அைசியலரமப்பின் பகோடுங்நகோன்ரம ஆகியவற்றோலும் 

சோசனத்ரத மீறியதோக அவைக்ள் குற்றம் சோட்டினை,் தங்கள் 

வோதத்ரத  ிரறவு பசய்து, அவைக்ள் இருவருரடய ஆட்சிரயக் 

ரகப்பற்றினை;் 70 அடி உயைத்தில் அரம ்திரு ்த ஜன்னல் வழியோக 

பவளிநயறினோைக்ள். தற்பசயலோக, கத்நதோலிக்க பிைமுகைக்ள் ஒரு 

அதிசயமோக தப்பித்துக்பகோண்டனை ் அ ்த கடினமோன 

உயைத்திலிரு ்து அவைக்ள் ஒரு பபைிய மற்றும் பமன்ரமயோன 

படுக்ரகயில் விழு ்தனை,் அவைக்ள் தளை ்்த  ைம்புகளுடனும் 

மற்றும் போழோக்கப்பட்ட துணியுடனும் தவழ் ்தனை,் ஆனோல், 

அவைக்ளின் பகௌைவம் போதுகோக்கப்பட்டது.  

பிைக்டில் இ ்த 'போதுகோப்ரப' நபோைில் பமய் ிகை ்பிைகடனத்ரத 

ந ோக்கமோகக் பகோண்டிரு ்தது, இரு தைப்பினரும் ஒநை ந ைத்தில் 

தங்கள் பரடகரள நசகைிக்கத் பதோடங்கினை.் நபோநெமியன் 

கிளைச்ச்ியோளைக்ள் தங்கள் விவகோைங்கரள  ிைவ்கிக்க முப்பது 

'இயக்குனைக்ள்' பென்றி துை ்டத்ரத தங்கள் இைோணுவத்தின் 

கட்டரளக்கு  ியமித்தோை.் இருப்பினும், 'இயக்கு ைக்ள்' அல்லது 

பரடப்பபரு ்தரலவை,் அைசோங்கத்திற்கோன (அல்லது நபோருக்கு) 

சிறிய திறரனக் கோட்டினை.்  

மத்தியோஸ் மற்றும் பபைட்ினோண்ட் ஆகிநயோை ்மிகக் குரறவோன 

சக்திகரளப் பபற்றிரு ்தோலும், ஸ்பபயினின் தளபதியோன 
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புக்கோயோல் 14,000 நபை ் விரைவோக ப ோறுக்கப்பட்டிரு ்தோலும், 

அவைக்ள் இன்னும் தகுதியுள்ள கூடட்ோளிகளோல் 

இரணக்கப்பட்டனை,் மத, அைசியல் கோைணங்களுக்கோக , 

ெப்ஸ்பைக்்ஸ் இன் குரறபோடுகளுக்கு உதவ ஆைவ்மோக 

இரு ்தனை.் 

இதில் சநவோயின் சோைல்ஸ் இம்மோனுவல், இவை ் கவுண்ட் 

மோன்ஸ்பீல்ட் கீழ் ஒரு சில ஆயிைம் ஆண்கரள 

நபோநெமியோைக்ளுக்கு அனுப்பி உதவினை,் பபைல்ின்டோ கோன், 

டிைோன்சில்நவனியோவின் பகோள்ரளயை-்இளவைசன், 

பபைட்ினோண்ட் இன்னமும் துருக்கியின் உதவிரயக் 

பகோண்டிரு ்ததோல் ெங்நகைியின் அத்தரகய பகுதிக்கு 

தன்ரனத்தோநன மோஸ்டை ்ஆக்கிக்பகோள்ள விரும்பினோை,் மற்றும் 

சமீபத்தில் எலிசபபத் (இங்கிலோ ்தின் நஜம்ஸ் I இன் மகள்) 

திருமணம் பசய்து பகோண்ட இளம் வயதினைோன ஃபிைபடைிக் V 

ஆகிநயோை ் அடங்குவை.் மறுபுறத்தில், சிசிலியோ, பமோைோவியோ, 

லூசியோ மற்றும் ஆஸ்திைியோவிலும் நபோநெமியன் கிளைச்ச்ியுடன் 

அனுதோபம் பகோண்டுவரும் ஏகோதிபத்தியவோதிகள் தீவிைமோக 

தடுக்கப்படட்ுள்ளனை.் கலகக்கோைைக்ளும் அவைக்ளது இரண 

உைிரமயோளைக்ளும் இரண ்திரு ்து, சோதோைண விநவகத்துடன் 

தங்கள் விவகோைங்கரள  ிைவ்கித்தோல், ெோப்ஸ்பைக்்கின் அழிரவ 

அரடய முடியும். 

லூயிஸ் XIII 

கிங் லூயிஸ் XIII 1610 முதல் 1643 வரை பிைோன்சின் மன்னைோக 

இரு ்தோை.் இதனோல் அவருரடய ஆட்சிக் கோலம் முப்பதோண்டு 

யுத்தத்தின் கோலப்பகுதிக்கு சமமோனது. லூயிஸ் XIII இன் முப்பது 

வருட யுத்ததின் பங்ரக பின்னை ் இ ்த அலகில் விவோதிப்நபோம். 

மன்னை ்லூயிஸ் XIII அவைது முதல் ம ்திைிகள், முதல் சோைல்ஸ் டி 

ஆல்பைட்், டக் டி லயினஸ் மற்றும் கோைட்ினல் ைிசப்சலியு 

ஆகிநயோரைப் பபோறுத்தவரையில், தனது இைோஜ்ஜியத்ரத 

ஆளுரக பசய்வதில் பபைிதும்  ம்பியிரு ்தோை.் மன்னை ்லூயிஸ் XIII 

மற்றும் கோைட்ினல் ைிசப்சலியு ஆகிநயோை ் இன்று அகோடமி 

ஃப்ைன்ரசஸ்-ஐ  ிறுவுவதற்கு, பிபைஞ்சு பிைபுக்களின் கிளைச்ச்ிரய 

முடிவுக்கு பகோண்டுவருகின்றனை.் கிங் மற்றும் கோைட்ினல் 

ஒழுங்கற்ற எதிைிகளின் அைண்மரனகரள 

அழித்துவிட்டோைத்னியோை ் வன்முரறகரள பயன்படுத்திக் 

பகோள்ளுதல், ஆயுதங்கரளக் ரகயோளுதல், தனியோை ்பரடரயப் 

பைோமைிப்பது நபோன்ற பிைபுக்கள் பயன்படுத்துவரத கண்டனம் 

பசய்தனை.் மன்னை ் மற்றும் கோைட்ினல் ஒழுங்கற்ற எதிைிகளின் 

அைண்மரனகரள அழித்துவிட்டனை ் மற்றும் பிைபுக்கள் 

ஆயுதங்கரள ஏ ்தி வன்முரறரய பயன்படுத்துவது, தனியோை ்

பரடரயப் பைோமைித்தல் நபோன்றவற்ரற கண்டித்தோை.் 1620 களின் 
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முடிவில், ைிசப்சலூ ஆளும் நகோட்போடோக 'அைச  ஏகநபோகத்ரத' 

 ிறுவியது. லூயிஸ் XIII இன் ஆட்சியோனது ெுகுப ோடஸ்் மற்றும் 

ெப்ஸ்பைக்் ஸ்பபயினுக்கு எதிைோன நபோைோட்டங்களோல் 

குறிக்கப்பட்டது. 

 

 

 

 

8.3 முப்பது வருட யு ்  ்தின் கட்டம் 

முப்பதோண்டுகளின் நபோை ்1618 இல் நபோநெமியன் கிளைச்ச்ியுடன் 

பதோடங்கியது மற்றும் 1648 இல் பவஸ்ட்போலியோவின் அரமதிடன் 

முடி ்தது, பஜைம்ன் வைலோற்றோசிைியைக்ள் ஷில்லை ் மற்றும் 

கிண்டிலோல் மூலம் விவைிக்கப்பட்ட அல்லது A.W. வோைட்ு மற்றும் S.R. 

கோைட்ினை ் நபோன்ற ஆங்கில எழுத்தோளைக்ளோல் சுருக்கமோக 

கூறப்பட்ட எல்ரலயற்ற சிக்கல்கள் விவைிக்க முடியோத ஒன்றோகும். 

நபோை ்  ோன்கு பிைதோன கட்டங்கரளக் கட ்துவிட்டது, அரவ 

பின்வருமோறு நவறுபடுகின்றன: 

1. நபோநெமியன் கோலம் (1618-23) 

2. நடனிஷ் கோலம் (1624-29) 

3. ஸ்வீடிஷ் கோலம் (1629-35) 

4. பிைஞ்சு கோலம் (1635-48) 

நபோை ் பதோடங்கியவுடன், அது முற்றிலும் அதன் தன்ரமரய 

மோற்றியரத  ோம் கவனிக்க நவண்டும். ெோஸ்ப்பைக்் ஆட்சியின் 

ஒரு பகுதியிலுள்ள கோல்வினிஸ்டுகளுக்கும் கத்நதோலிக்கை ்

களுக்கும் இரடயில் உள்ளூை ் நமோதல் பதோடங்குகிறது இது 

நஜைம்னியின் பமோத்தத்ரதயும் நஜைம்னியின் அண்ரட 

 ோடுகரளயும் உள்ளடக்கியது. எல்ரலப்புற மோகோணங்களுக்கும், 

கண்டத்தின் மீது ஆதிக்கம் பசலுத்துவதற்கோகவும் நபோை ்

இறுதியில் நபோைந்போன்ஸ் மற்றும் ெோப்ஸ்பைக்்குகளுக்கு 

இரடயில் ஒரு சோதோைண நபோைோட்டமோக சிரத ்தது. 

8.3.1 னபொனஹமியன் கொலம் (1618-23) 

பகைில்ஸ் இம்மோனுநவல், போத்நலன் கநபோை ் மற்றும் எலக்டை ்

ஃப்பைட்ைிக் ஆகிநயோைோல் நபோநெமியன் கிளைச்ச்ிக்கோைைக்ளுக்கு 

வழங்கப்பட்ட ஆதைவு, கிளைச்ச்ியோளைக்ரள அழிவில்யிரு ்து 

கோப்போற்றியது மடட்ுமல்லோமல், உண்ரமயில் 

ஏகோதிபத்தியவோதிகரள நபைழிவிற்குள் பகோண்டு வ ்தது. 

உங்கள் முன்னனற்ற ்ம ச ்னசொதிக்க 

1. ஆகஸ்ஸ்பைக்் அரமதிக்கு முக்கியத்துவம் என்ன? 

2. பபைட்ினோண்டர்ட பவற்றி பபற்றவை ்யோை?் 
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அவைக்ள் அரனவரும் நபோநெமியோவில் இரு ்து பவளிநயறினை,் 

ஆஸ்திைியோவும் பரடபயடுத்தன. 

 ெோப்ஸ்பைக்்கின் அதிைஷ்்டங்கள் மிகக் குரறவோக 

இரு ்தநபோது, நபைைசை ் மத்தியோஸ் இற ்துவிட்டோை ் (16 மோைச் ் 20, 

1919) மற்றும் பபைட்ினோண்ட் அவைது இடத்ரதப் பிடிப்போை ் என 

(ஆகஸ்ட் 28) நதை ்்பதடுக்கப்பட்டோை.் இ ்த ஏகோதிபத்தியத் 

நதைத்லுக்கு, நபோநெமியன் கலகக்கோைைக்ள், பபநெமியன் 

சிம்மோசனத்திலிரு ்து பபைட்ினோண்டர்ட  ீக்குவரத 

அறிவிப்பதன் மூலமும் மற்றும் கோலியோன வோக்கோளை ்போலோரடன் 

இருக்ரகரய ஃப்பைட்ைிக் V வழங்குவதன் மூலமும் அதற்கு 

உடனடியோக பதிலளித்தனை.் எல்ரலயற்ற முட்டோள்தனத்துடன், 

மற்றும் அவைது அரனத்து அறிவுள்ள  ண்பைக்ளின் 

ஆநலோசரனக்கும் எதிைோக, நபைோவலுள்ள இரளஞை ்

அபோயகைமோன வோய்ப்ரப ஏற்றுக்பகோண்டோை.் ஒரு எபலக்டைக்ு 

ஏழு வோக்கோளைக்ளில் இருவை ் இருக்க நவண்டும் என்பது 

 ிரனத்துப் போைக்்கமுடியோது; கத்நதோலிக்கைக்ள் அல்லது 

லூத்தைன்கள் சகித்துக்பகோள்ளலோம் அவ்விதமோய் 

கோல்விரனயோளைக்ளுக்கு மிகவும் சக்தி வோய் ்த ஒரு இணக்கம் 

என்பது சி ்திக்க முடியோதது. உண்ரமயில், பிைபடைிக் 

நபோநெமியன் கிைீடத்ரத ஏற்றுக்பகோண்டது, சோைல்ஸ் 

இம்மோனுநவல் மற்றும் பபத்நலன் கநபோை ் ஆகிநயோைின் 

பக்கத்திலிரு ்து திரும்பப் பபறப்பட்டரத பதோடை ்்து 

 ரடப்பபற்றது. மறுபுறம், அது நபைைசைின் சக்திவோய் ்த 

துரணக்கு கோைணமோக வ ்தது: 

(i) மோக்சிமிலியன் பவைியோ மற்றும் கவுண்ட் டிலியின் கீழ் 

கத்நதோலிக்க கழகம்; 

(ii) ஸ்பபயின் (ப தைல்ோ ்து மற்றும் பிைோன்சு கோம்நடவில் இரு ்து); 

மற்றும் 

(iii) ஜோன் ஜோைஜ்், சோக்சனியின் லூதைன் எலக்டை,் இ ்த 

 டவடிக்ரககள் அரனத்திலும் ஒருமுரற அவமோனம் மற்றும் 

நபைழிவுடனும் பங்கு வகித்தவை ்

இ ்த பயன்மிக்க முன்நனற்றங்களின் அடிப்பரட விரளவுகள் 

பின்வருமோறு: 

(i) போலஸ்தீனம் ஸ்பபயின்கோைைக்ளோல் முறியடிக்கப்பட்டது 

(ii) 1620  வம்பை ் 8 ம் நததி கத்நதோலிக்க கழகத்தின் இைோணுவ 

பரடயினைோல் பபோபெமியோ பரடபயடுத்தது, ப்நைக்குக் 



157 
 

பவளிநய பவள்ரள மோரலயில் நபோைில் ஃபிைபடைிக் 

பரடகள் முழுரமயோக  சுக்கப்பட்டன. 

(iii) குளிைக்ோல ைோஜோ ெோல ்திற்குத் தப்பி ஓடி, தனது 

வோழ் ோள் முழுவதும் அரல ்து திைி ்து பகோண்டிரு ்தோை.் 

அவருரடய வோக்கோளைக்ள் பநவைியோவின் பவற்றி 

மிக்கிமிலியனுக்கு மோற்றப்பட்டனை ்

(iv) கோல்வினிச யூனியன் கரலக்கப்பட்டது (1621) 

(v) இைண்டு வருடங்களுக்கு நமலோக  ிரலயில்லோத 

நபோைக்்களம் பதோடை ்்தது 

(vi) மோன்ஸ்பீல்ட் இன்னமும் போலடிநனட்டில் பைவலோக 

இரு ்தோை;் அவை ் பிைன்சுவிக் கிறிஸ்துவைின் பிற 

சிறுபோன்ரம புைோட்டஸ்டன்கநளோடு இரண ்தோை.் ஆனோல் 

1623 வோக்கில் அவைக்ள் அரனவரும் 

நதோற்கடிக்கப்பட்டோைக்ள், கத்நதோலிக்கம் பவற்றிகண்டது. 

8.3.2 நடனிஷ் கோலம் (1624-29) 

 கத்நதோலிக்கக் கழகத்தின் தீைக்்கமோன பவற்றி மற்றும் 

பபைட்ினோண்ட் மறுவோழ்வு ஆகியரவ வடக்கு நஜைம்னியின் 

லூதைய்ைக்ரள தீவிைமோக எசச்ைிக்ரக பசய்தன; அவைக்ள் 

மதசச்ோைப்ற்ற மதகுருமோைக்ளின்  ிலங்கரள அசச்ுறுத்தியதோக 

உணை ்்தோைக்ள். இங்கிலோ ்தின் நஜம்ஸ் I, நமலும் அவைது 

மருமகன் ஃபிைபடைிக் போலிநடட்டின் மறுசீைரமப்போன 

நகோைிக்ரகரய  கற்றினோை.் 

 ைிபசலிஉவ் போைிரச எடுத்துக் பகோண்டோை,் மற்றும் 

ெோப்ஸ்பைக்்ரகக் குரறப்பதில் உறுதியோக இரு ்தது, மற்றும் 

இ ்த ந ைத்தில் படன்மோைக்் கிைிஸ்டியன் IV அவைது முகவை ்என  

குறிக்கப்பட்டது. படன்மோைக்்கின் கிறிஸ்டின், லூதைன் என்பவை,் 

நெோல்ஸ்ரடனின் டியூக் என்ற பபயரும், ஜைம்ன் இளவைசை,் கீழ் 

சோக்சன் வட்டத்தின் உறுப்பினைோக இரு ்தோை.் அவை ் ப்பைமன் 

மற்றும் பவைட்னின் இரு முக்கிய மதசச்ோைப்ற்ற பிஷப்ைிகரளக் 

பகோண்டிரு ்தோை,் அவை ் இழக்க விரும்போத ஆைவ்த்துடன் 

இரு ்தோை.் 

 ைிபசலிஉவ் எளிதோக அவைது அசச்த்திளிரு ்து 

பவளிவ ்தோை;் நமலும், அவை ் போல்டிக்கில் இரு ்த ஆதிக்கத்ரத 

போதுகோக்க தனது   ம்பிக்ரகரய ஊக்கப்படுத்தினோை.் நமலும், 

நஜைம்னியில் அவை ் நபோை ் பதோடுப்பரத பதோடரும் வரை ஒரு 

மோதத்திற்கு £30,000 ஊதியம் வழங்குவதோக  அவை ்இங்கிலோ ்தின் 

நஜம்ஸ் I-இடம்  உறுதியளித்தோை.் எனநவ, 1625 ஆம் ஆண்டில், 
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யுத்தம் மீண்டும் பதோடங்கியது, இ ்த முரற படன்மோைக்்கின் 

உதவியுடன் வடக்கு நஜைம்ன் லூதைன் அதிகோைங்கரள, 

பதன்னோபிைிக்கோரவ மீறி, கத்நதோலிக்க கழகத்ரதயும், 

நபைைசரையும் நதோற்கடிக்க முயன்றது. அவைக்ளின் முயற்சி ஒரு 

பிைமிக்கத்தக்க நதோல்வி. பவஸ்பஸை ் பள்ளத்தோக்கு வரை 

படன்மோைக்்கின் கிைிஸ்டியன் முன்பனடுக்கியது ட்டில்லி ஆல் 

உறுதியுடன் முடிவுக்கு பகோண்டுவைப்பட்டன மற்றும் கத்நதோலிக்க 

கழகத்தின் பரடகள், லூட்டைின் என்று இருப்பது முக்கிய நபோை ்(27 

ஆகஸ்ட் 1627) ஆகும். 

 இதனிரடநய, எல்பி பள்ளத்தோக்கில் நமன்ஸ்பீல்ட்  டத்திய 

ஊைவ்லத்ரத படசப்சௌ என்ற (ஏப்ைல் 25 1626) இடத்தில் ஒரு 

குறிப்பிடத்தக்க கதோபோத்திைத்தின், புதிய நபைை்ச்ுக்குைிய 

இைோணுவத்தின் புதிய தளபதியோன அல்பிபைக்ட் வோன் 

வோலன்ஸ்டீனின் கீழ் நசோதரனயிட்ப்பட்டது. 1583 இல் பிற ்த இ ்த 

மனிதன் நபோநெமியன் உன்னதமோனவை;் லூதைன் பபற்நறோைின் 

மகனோக இரு ்தநபோதிலும், அவை ் ஒரு கத்நதோலிக்கைோகப் 

பயின்றோை.் இைண்டு புத்திசோலித்தனமோன திருமணங்கள் மூலம், 

ஆல்பிபைக்ட் வோன் வோபலன்ஸ்ரடன் மிகு ்த பணக்கோைைோனோை.் 

அவை ் 1620 ஆம் ஆண்டில் தனது பசல்வத்ரத பயன்படுத்தி 

தரடபசய்யப்பட்ட பபோெமியன் கிளைச்ச்ியோளைக்ளின் 

தரையிறங்கிய பசோத்துக்கரள வோங்கினோை.் எனநவ, 

வோலன்ஸ்படய்ன் தனது பசோ ்த  ோட்டின் பபரும்போன்ரமயோன 

பகுதிகளுக்கு உைிரமயோளைோகவும், அந க மனிதைக்ளின் 

தரலவைோகவும் ஆனோை.் 

 வோல்ஸ்டீனுக்கு எ ்தபவோரு மதத்தின் நமலும்  ஆைவ்ம் 

இல்ரல; ஆனோல் அவை ் நஜைம்னிரய ஒருங்கிரணப்பதற்கும், 

நபைைசைின் கீழ் அதன் அைசோங்கத்ரத ரமயப்படுத்தியதற்கும் 

அவை ் ஆைவ்த்துடன் இரு ்தோை.் இ ்த ஒற்றுரம மற்றும் 

சைவ்ோதிகோைத்தின்  லன்களுக்கோக, அவை ்மத சகிப்புத்தன்ரமரய 

ஆதைித்தோை,் மற்றும் எ ்த போத்திைமும் இல்லோத அரனத்து 

ஆண்கரளயும் அவைது  இைோணுவ பரடயில்  நசைத்்தோை,் அவைக்ள் 

நபைைசு சோைப்ில் திறரமயோக நபோைோட தயோைோக இரு ்தனை.் 

 1626 இல், வோல்ஸ்டீன் தனது பசோ ்த பசலவில் 50,000 

ஆண்கரள உயைத்்தினோை,் மற்றும் நபைைசைின் அகற்றலுக்கோக 

தனது தரலரமயின் கீழ் அவைக்ரள ரவத்தோை.் டிஸ்நஸோவில் 

மோன்ஸ்பீல்டிரன நதோற்கடித்ததோல், சில்சியோ, பமக்பலன்பைக்் 

மற்றும் பபோமைட்டோ ஆகியவற்றின் கடட்ுப்போடர்ட எடுப்பதில் 

அவை ் பவற்றி பபற்றோை.் நபைைசை ் அவரை கிட்டத்தட்ட சுத ்திை 

சக்தியுடன் நமல்பகன்பைக்் டூக்கோக உருவோக்கினோை;் மற்றும் 
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போல்னியின் முழுரமயோன நஜைம்னிக் கடட்ுப்போடர்ட  ிறுவுதல் 

பற்றி வோபலன்ஸ்படயின் சி ்தித்தோை.் 

 அநத ந ைத்தில், டில்லி மற்றும் கத்நதோலிக்க கழகத்தின் 

பரடகள் ஆகியவைக்ள் லூட்டரையில் பபற்ற பவற்றிக்குப் பிறகு, 

ெோல்ஸ்டீன் தோக்கியழித்ததுடன் மற்றும் உண்ரமயில், 

படன்மோைக்் பரடபயடுத்து பவற்றி பபற்ற பிறகு நமலும் பவற்றி 

பபற தவறியதோல் இறுதியோக அவைக்ள் க்ளூகுஸ்ட்டில் 

 ிறுத்தப்பட்டனை.் 1629 ஆம் ஆண்டுகளில்,  நபோருக்குப் 

நபோதுமோனரத விட அதிகமோகநவ படன்மோைக்்கின் கிறிஸ்டின் IV 

பகோண்டிரு ்தோை.் அவை ்நபோைில் தோக்கப்பட்டோை;் அவைது  ிலங்கள் 

இரடவிடோமல் எதிைிகளோல் அழிக்கப்பட்டன; ஆங்கிநலயைக்ளின் 

மோனியங்கள் பபரும்போலும் பசலுத்தப்படோத  ிரலயில் இரு ்தன. 

அவை ்நமோசமோன  ிரலயில் வ ்தோை.் ஆரகயோல், ஸ்ட்ைோல்ஸன்ட் 

மற்றும் க்ளக்ஸ்டட்- இன் பவற்றிகைமோன எதிைப்்ரப சோதகமோக 

பயன்படுத்தி, கிறிஸ்டியன் IV சமோதோனத்திற்கோக வழக்குத் 

பதோடுத்தோை,் மற்றும் லுபபக்கின் சோதகமற்ற உடன்படிக்ரக (நம 

1629) போதுகோத்தது. அவை ் யுத்தத்திலிரு ்து விலகி, மீண்டும் 

தரலயிடோமல் இரு ்தோை;் அவைது அரனத்து மதசச்ோைப்ற்ற 

திருசச்ரப  ிலங்கரளயும் சைணரடய பசய்வதோக இரு ்தது; 

ஆனோல் அவை ் தனது பைம்பரை ஆட்சிப்பிைநதசங்கரள 

மீடக்நவண்டியதோக இரு ்தது. இவ்வோறு நபோைின் நடனிஷ் கோலம் 

முடிவரட ்தது. நமலும் ஒருமுரற அங்கு பவளிப்பரடயோன 

அரமதிக்கு ஒரு இரடபவளி இரு ்தது மற்றும் ஒருமுரற 

கழகத்தின் கூடட்ு கோைணம் மற்றும் உறுதியோக நபைைசை ்பவற்றி 

பபற்றதோக நதோன்றியது. எனநவ உண்ரமயில், 1629 இல் 

பபைட்ினோண்ட் உடரமகரள போதுகோத்தோை,் அவை ்இழப்பீடுகளின் 

அைசோரணரய பிைசுைிக்க முயன்றோை,் இது 'பஜைம்ன் மத 

வைலோற்றின்  ீண்ட கோல நபோக்கில் இதுவரை வழங்கப்பட்ட மிக 

தீவிைமோன மற்றும் ஆபத்தோன ஆவணமோக' விவைிக்கப்படட்ுள்ளது. 

னபொரின் பி ்ம ய கட்டங்கள் 

ஏகோதிபத்திய நபனோவின் ஒரு பக்கசச்ூழலில் துைதிருஷ்டவசமோன 

இழப்பீடுகளின் அைசோரண(மோைச் ் 1629), 1555 இன் ஆக்ஸ்பபைக்் 

தீைவ்ு என்பதோல் மதசச்ோைப்ற்ற தன்ரமயின் அரனத்து 

மறுசீைரமப்ரபயும் மீடப்டடுக்க உத்தைவிட்டோை.் சம்ப ்தப்பட்ட 

பசோத்துகள் பை ்த நதோட்டங்கரள மற்றும் இைண்டு தரலரம 

பிஷப்களின் (மக்ட்பைக்் மற்றும் ப்பைபமன்) வருவோய்கள், 

பன்னிைண்டு பிஷப்கள், மற்றும் 120 பிற மத அடித்தளங்கள் 

உள்ளடக்கியது. 
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வடக்கு பஜைம்ோனிய லூதைைக்ளுக்கு ஒரு பபரும் அடியோக 

இது வ ்தது. அவைக்ளில் பலை,் குறிப்போக சோக்நசோனி மற்றும் 

பிைோண்டன்நபைக்்கின் வோக்கோளைக்ள் - ஒரு நூற்றோண்டின் மூன்றில் 

ஒரு பங்கு  ீடித்த கோலங்களுக்கு இ ்த பண்புகரள 

அனுபவித்தனை.் அவைக்ளது பிைநதசங்கள், டிலி மற்றும் 

வோலன்ஸ்டீனின் கருரணயற்ற பரடகள் பசல்லுவதில் இரு ்து 

மிகவும் போதிக்கப்பட்டிரு ்த நபோதிலும், இதுவரை அவைக்ள் 

நபோைில் இரு ்து பவளிநயறுவது தங்களுக்கு சிற ்தது என்று 

முயற்சிகரள நமற்பகோண்டனை.் இப்நபோது, எனினும் அவைக்ள் 

உணை ்்து அவமோனத்திற்கும், அவற்ரற சைிபசய்வதற்கும் 

நமலோதிக்க கோத்நதோலிக்கைக்ளோல் அரழப்புவிடுக்கப்பட்டனை.் 

அங்கு எதிை-்சீைத்ிருத்தம் முடிவுக்கு வ ்தோல், யோரும் பசோல்ல 

முடியோது.  

 ஜோன் ஜோைஜ்் தவிை, சோக்நஸோனின் பதளிவற்ற வோக்கோளை,் 

மற்றும் ஜோைஜ்் வில்லியம் பிைோண்டன்நபைக்்கின் தயக்கமோன 

வோக்கோளை,் அதிக முக்கியத்துவம் வோய் ்த மூன்று மற்ற  பைக்ள் 

இழப்பீட்டின் அைசோரணயுடன் ஆழ் ்த குழப்பத்ரத 

பகோண்டிரு ்தனை.் 

 முதலில், வோபலன்ஸ்ரடன் அரத பஜைம்னியின் 

ஒருங்கிரணப்பிற்கு ஆபத்தோனது என்று கண்டனம் பசய்தோை.் இது 

மதவோத சகிப்புத்தன்ரம மற்றும் பைஸ்பை சமைசத்தின் 

அடிப்பரடயில் போதிக்கப்பட நவண்டும் என்று அவை ்வோதிட்டோை.் 

எனநவ, கத்நதோலிக்க கழகம் (எப்நபோதும் அவரை பவறுப்பு மற்றும் 

திகில் பகோண்டவைோகக் கருதினோை)் மற்றும் நபைைசை ் தனக்கு 

தோநன (இதுவரை ஆயைக்ள் மிகவும் ரமயமோக) இருவருக்கும் 

தீவிைமோன விநைோதப்நபோக்கிற்குள் தள்ளப்பட்டனை.் 

 இைண்டோவதோக, பிைோன்சில் ைிசப்சலியு, அைசோரண 

அதிகோைத்ரத  ரடமுரறப்படுத்தியிரு ்தோல், ஆஸ்திைிய 

ெோப்ஸ்பைக்்கில் பபருமளவில் அதிகைிக்கும் என்று கண்டோை.் 

ஆரகயோல், எல்லோ வழியிலும் அ ்த கட்டரள 

பசயலற்றதோக்கப்பட நவண்டும் அல்லது நவறுவிதமோக கூறினோல், 

நபோரை புதுப்பிக்க நவண்டும் என்று அவை ்தீைம்ோனித்தோை.் 

 மூன்றோவதோக, சுவீடனின் மன்னைோன கஸ்டுவஸ் அநடோல்பஸ் 

(1611-32), தனது பசோ ்த கோைணங்களுக்கோக நஜைம்ன் 

விவகோைங்களில் தரலயிடுவதற்கோன ந ைம் வ ்துவிட்டது என்று 

முடிவு பசய்தோை.் ஒருபுறம், ஒரு வலுவோன லூதைன், அவைது 

விசுவோசத்ரத அதன் பசோ ்த வீட்டிநலநய அரணக்க அவை ்

விரும்பவில்ரல. மறுபுறம், ஒரு போல்டிக் ஆட்சியோளைோக, 

பமக்கோல்நபைக்் மற்றும் நபோபமநைனியோவில் பவல்லன்ஸ்ரடனின் 
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வடிவரமப்புகரள அடோல்ஃபஸ் கடுரமயோக எதிைத்்தோை ் - 

அவருக்கு எதிைோக 2,000  பைக்ரள ஸ்ட்ைோல்சண்ட் ரவத்திருக்க 

அனுப்பினோை.் 

 1630 ஆம் ஆண்டில், பசயல்திறன் மிக்க தரலவைோன 

ைோக்பகலியு,  ிலவரைவின் முழுரமயோன எஜமோன் ைோக்பகலியு, 

இைண்டு முரற நபசச்ுவோைத்்ரதகளில் ஒநை ந ைத்தில் 

 டத்தப்பட்டநபோதும் விநனோதமோன திறன் பகோண்டு, இைண்டிலும் 

முழுரமயோன பவற்றிரயக் குவித்தோை.் ஒருபுறம், ஒரு புத்திசோலி 

கபுசின்  ிறுவனத்தோல், த ்ரத நஜோசப், அவை ் பநவைியோவின் 

மோக்சிமில்லனோக பணிபுைி ்தோை;் மற்றும் கத்நதோலிக்க கழகத்தின் 

மற்ற தரலவைக்ள், பைபஜன்ஸ்நபைக்்கின் பிைதி ிதி சரபயில்(1630) 

கூடினை,் இது தீரம  ிரற ்த மற்றும் லட்சியம் மிகு ்த 

வோபலன்ஸ்ரடரன பதவி  ீக்கம் பசய்ய வலியுறுத்த நவண்டும் 

என்று நகோைியது. 

 மறுபுறம், அவைது ைகசிய  ண்பைோன பநைோன் டி சோைந்னஸ் 

 ிறுவனம் வோயிலோக, பஜைம்னிரய ஆக்கிைமிக்க கஸ்டவஸ் 

அநடோல்ஃபரஸ ைிசப்சலியூ தூண்டினோை,் மற்றும் ஒரு 

பன்னிபைண்டு கரளபுற்ற ஆண்டுகள் நபோைில் இரு ்த ஸ்வீடன் 

மற்றும் நபோல ்து இரடநய ஒரு சமோதோன தனது போரதரய 

பமன்ரமயோக்க உதவியது. குஸ்டோவஸுக்கு மோனியங்களுக்கோன 

வோக்குறுதிகரள வழங்குவதற்கு இங்கிலோ ்ரத அவை ்

இணங்கினோை.் இறுதியோக, ைிசப்சலியூ தனக்குதோநன 

போைவ்ோல்படட் (1631) ஒப்ப ்தத்தோல் ஒரு முரறயோன பிைோங்நகோ-

ஸ்வீடிஷ் கூட்டணிரய முடித்தோை.் 

8.3.3 ஸ்வீடிஷ் கொலம் (1629-35) 

24 ஜூன் 1630 அன்று 13,000 ஆண்கள் தரலரமயில் குஸ்தோவோஸ் 

போல்டிக் கரைநயோைத்தில் யூஸ்டம் என்ற இடத்தில் இறங்கினோை.் 

அவைக்ள் முன்னோல் பரட வீைைக்ள் - ஸ்வீடிஷ் மன்னருக்கோக – 

முதலில் அவை ் ஒரு ஒரு இைோணுவ நமரத – படன்மோைக்் (1611-13), 

ைஷ்யோ (1614-17) மற்றும் நபோல ்து (1617-29) ஆகியவற்றிற்கு எதிைோக 

பவற்றிகைமோன நபோைக்ரள ஏற்கனநவ  டத்தியவை.் 

பரடபயடுப்போளைின் எதிைக்்கப்படோத பின்வோங்குதலின் ஒரு 

பதிரன ்து  ோடக்ளுக்கு பின்னை,் புபைோடஸ்டன்டிஸ்டஸ்ின் புதிய 

பைி ்துநபோைோடுபவனுக்கு எதிைோக நபோட்டியிடும் ஒநை மனிதரை 

பதவியில் இரு ்து  ீக்கிவிடுமோறு பபைட்ினோண்ரட 

பைபஜன்ஸ்பபைக்ின் பிைதி ிதிகளின் சரப ச ்தித்தது. 

 வோபலன்ஸ்டீனின் இைோணுவம் கரலக்கப்பட்டது, அது 

மிகவும் ச ்நதகத்திற்குைிய பகுதியோக  ிைோகைிக்கப்பட்டது, 

நதை ்்பதடுக்கப்பட்ட மீதமுள்ளரவ டிலியின் கீழ் கத்நதோலிக்க 
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கழகத்தின் பரடயுடன் இரண ்துள்ளன. 1613 ஆம் ஆண்டில், 

இப்நபோது சக்தி வோய் ்த பரடத் தரலரமயின் கீழ் டிலி உள்ளது, 

மோக்நடபைக்்கிற்கு ஆக்கிநைோஷமோன மற்றும் முற்றுரகரயயும் 

 டத்தியது,அ ்த  கைம் நபைோயரை (நபைைசைின் ஒரு 

மகன்) ிைவ்கிக்க மறுத்தது, அவருக்கு அது  ிலமீடப்டடுத்தல் 

அைசோரணயின் கீழ்  ியமிக்கப்பட்டது. 

 சக்நசோனியின் ஜோன் ஜோைஜ்் மற்றும் பிைோண்டன்நபைக்்கின் 

ஜோைஜ்் வில்லியம் ஆகிநயோரை மோக்நடபைக்்ரக கோப்போற்றுவதில் 

அவருடன் நசைவும், அல்லது அவருரடய பரடகளுக்கோன இலவச 

பத்திரயக் பகோடுப்பதற்கோக பகஸ்டுவஸ் வலியுறுத்தினோை.் 

அவைக்ள் தயங்கினோைக்ள் மற்றும் கோலம்கடத்தினோைக்ள், 

இதற்கிரடயில் மோக்ட்நபைக்்கில் புயல் மற்றும் பணி ீக்கம் மிகவும் 

பயங்கைமோன பகோடூைத்துடன் இரு ்தது. கணக்பகடுப்பின்படி 

36,000 மக்கடப்தோரகயில், சுமோை ் 30,000 நபை ் படுபகோரல 

பசய்யப்பட்டனை.் விரைவில் சோக்நசோனி மற்றும் 

பிைோண்டன்நபைக்்கின் வோக்கோளைக்ள் தங்கள் மனரத 

மோற்றிக்பகோள்ளும்படி பவற்றிகைமோன டிலி கட்டோயப்படுத்தினை,் 

எனநவ அவை ் தமது  ிலங்கரளக் கரளக்கத் பதோடங்கினோை.் 

குஸ்தோவஸ் கூட, அவைக்ள் பகிைங்கமோக நசைவில்ரல என்றோல், 

அவைக்ரள எதிைிகளோக கருதுவை ் என்று பதளிவுபடுத்தினோை.் 

எனநவ, கட்டோயத்தின் அழுத்தத்தின் கீழ், வடக்கு பஜைம்னியும் 

சுவீடனும் டிலி விரு ்தினரை ச ்திக்க தங்கள் பரடகரள 

ஒன்றுபடுத்தின. 

 1731 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பை ் 17 அன்று பிைீய்படன்ஃபபல்ட் 

 கைில் முக்கியமோன யுத்தம்  ட ்தது.இது பதற்கு பஜைம்னிய 

இைோணுவத்தின் முழு நதோல்வியில் முடி ்தது,டோன்யூப் அரடயும் 

வரை  ிறுத்தப்படநவ இல்ரல, அது முறியடிக்கும் ஒரு போரதயில் 

இயக்கப்பட்டது.வடக்கு பஜைம்னி இறுதியோக 

புைோட்டஸ்டன்டிஸ்டுக்கோக மீடக்ப்பட்டது. 

 1632 ஆம் ஆண்டில், குஸ்தோவஸ் மற்றும் அவைது கூட்டோளிகள் 

பதற்கு பஜைம்னிரய பவற்றி பகோண்டனை.் அவைக்ள் ஒரு முரற 

அரனவருக்கும் முன்போகச ் பசன்றோைக்ள். டிலி பின்னை ் ரலன் 

ஆஃப் லீசர்ச ரகப்பற்றுவதற்கோக பின்னை ்

பகோல்லப்பட்டோை.்பநவைியோ கட ்துநபோனது, 7 நம அன்று முனிச ்

ஆக்கிைமிக்கப்பட்டது.நபோநெமியோரவ மீடப்டடுத்தோை,் 

ஃப்யூஜிடிவ் வோக்கோளை-்போலட்டீன் மீண்டும் பிைோகோவில் 

பிைகடனப்படுத்தப்படுகிறோை.்நபைைசை ் விைக்தியில் இரு ்தோை.் 

கத்நதோலிக்க கழகம் பசயலற்று இரு ்தது. அவை ் எதுவும் பசய்ய 

முடியவில்ரல, ஆனோல் வோலன்ஸ்படயின்ரன 
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 ிரனவுபடுத்தினோை,் அவை ்தனது பசோ ்த பசோற்களில் மீண்டும் 

கூறினோை,் இது  ிலஒப்பரடத்தலின் அைசோரணயின்  ீக்கமும் 

உள்ளடக்கியது. 

 1632 நகோரட கோலத்தின் நபோது, நபோைின் இைண்டு 

எஜமோனைக்ளும் ஒருவருக்பகோருவை ் எதிபைதிநை 

விரளயோடுகிறோைக்ள். குஸ்தோவஸ், விநைோத  ோட்டில் மிகு ்த 

 ட்புடன் இரு ்தோை,் ஆைம்ப நபோட்டியில் தனது எதிைிரயத் 

பகோண்டுவை நபோைோடினோை.் வோபலன்ஸ்ரடன், அவைது பக்கத்தில் 

இரு ்த ந ைத்தில், அவை ் ஒரு மிகப்பபைிய சக்திரய 

பகோண்டிரு ்தோை ் வரையில் தவிைக்்க முடியோத நமோதரல 

தோமதப்படுத்த அவைது அரனத்து சக்திரயயும் பயன்படுத்தினோை.் 

இறுதியில், (16  வம்பை)் சோக்நசோனியில் உள்ள லுடப்டன்ஸில் 

குஸ்தோவஸ் இறங்கினோை.் அங்கு முக்கியமோன நமோதல்கள் 

 ட ்துள்ளன-அது  ீண்ட கோலமோக முடிபவடுக்கப்பட்டதோக 

இைோடச்தைக்ளின் நபோைோக இரு ்தது. இறுதியில், வோலன்ஸ்படயின் 

நதோல்விரய ஒப்புக் பகோள்ள நவண்டியிரு ்தது; ஆனோல் 

குஸ்தோவஸ் பகோல்லப்பட்டோை.் பபைன்ோைட்் ஆஃப் சோக்நச-ரவமை ்

பவற்றிகைமோன விரு ்தளிப்பவைின் ஆரணரய 

ஏற்றுக்பகோண்டோை.் 

 வோபலன்ஸ்ரடன், மூநலோபோயம் மற்றும் 

த ்திநைோபோயங்களில் உயை ்்தவை ் என்ற அசச்த்தில் இரு ்து 

விடுவிக்கப்பட்டோை,் இப்நபோது, தனது பசோ ்த கணக்கில் ஸ்நவடஸ் 

மற்றும் சோக்நசோன்ஸ் ஆகிநயோருடன் நபசச்ுவோைத்்ரதகரளத் 

பதோடங்கினோை.் அவைக்ளுக்கு திருத்தூதுப் பணிரயத் திரும்பப் 

பபற்றுக் பகோடுத்தோை;் ஸ்வீடஸ்ிற்கு போல்டிக்  ிலங்கரளக் 

விடட்ுபகோடுத்தோை;் சக்நசோன்களுக்கு இழப்பீடு; ஃப்பைட்ைிக் வி. 

'குளிைக்ோல அைசைின்’ மகனுக்கு போலடோய்டின் மறுசீைரமப்பு. 

நதோல்வியரட ்த கோன்ட்நடோடீைியின் பகுதியிலுள்ள உயை ்

அைசியரலப் பற்றிய இ ்த ஊடுருவலோனது அசோதோைணமோன 

நபைைசை,் பநவைியோவின் நமக்ஸ், ஸ்போனிஷோைட்க்ளோல், மற்றும் 

நஜசுயிடஸ்் ஆகிநயோைோல் சீற்றமோக கருதப்படவில்ரல. எனநவ 

அவை ் இனி நதரவ இல்ரல மற்றும் அவரை நசோதிப்பது எப்படி 

என்று பதைியோமல், அவரை பிப்ைவைி 25, 1634 அன்று படுபகோரல 

பசய்தனை.் 

 வோபலன்ஸ்ரடனின் அழிவிற்குப் பிறகு, ஏகோதிபத்திய 

இைோணுவம் நபைைசைின் மகனின் தரலரமயின் கீழ், 

ெங்நகைியின் தரலசிற ்த அைசை,் பின்னை ் நபைைசை ்

ஃபபைட்ினோண்ட் III ஆகிநயோைின் கீழ் அரமக்கப்பட்டது. 

பசப்டம்பை ் 6, 1634 அன்று, அவை ் பபைன்ோைட்் மற்றும் அவைது 

ஸ்வீடிஷ்  ட்பு  ோடுகரள  ோைட்ல்ிங்பகன்-இல் நபோருக்கு அரழத்து 
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பகோண்டு அவைக்ரள முற்றிலும் நதோற்கடித்தோை.் இ ்த யுத்தம் 

பதற்கு நஜைம்னிக்கோக பிரைடப்டன்ஃபீல்ட் நபோைோக வடக்கு 

நஜைம்னிக்கோக தீைம்ோனிப்பதோக இரு ்தது; அதன் முன்நனோடி 

வடக்கு நஜைம்னி புைோட்டஸ்டன்டிசத்திற்கு உறுதிப்படுத்தியதோல், 

அது கத்நதோலிக்க மதத்திற்கு பதற்கு பஜைம்னி உறுதிப்படுத்தியது. 

ந ோைட்ிங்கிங்கன் (1634) நபோருக்குப் பிறகு, பபோது சமோதோனத்தின் 

தவிைக்்க முடியோத வழிகள் தங்கரளக் கோட்டத் பதோடங்கின- 

லூதைனியம் வடக்கு பஜைம்னியில், கத்நதோலிக்கத்தின் பதற்கில் 

ஆதிக்கம் பசலுத்த நவண்டும். 

 1635 ஆம் ஆண்டு நம 30 அன்று, பிநைக்கின் உடன்படிக்ரகயின் 

படி ஒரு தீைவ்ு ஆைம்பமோனது, சோக்நசோனி-லூதைனிஸத்தின் 

சித்திைவரத பசய்யப்பட்ட ஆளு ருக்கும்,  ிலஒப்பரடப்பின் 

அைசோரண ரகவிடப்பட்டது; நமலும் 1627-ல் திருசச்ரப  ிலங்கள் 

இழ ்தன. பபரும்போலோன புைோட்டஸ்டன்ட் இளவைசைக்ளும் 

பல்நவறு  கைங்களும் இது நபோன்ற பசோற்களில் சமோதோனத்ரத 

ஏற்றுக்பகோண்டனை.் 

ஆனோல் மகிழ்சச்ியின்றி, ஓைளவு அரட ்த சமோதோனம் 

நபோரை முடிவுக்குக் பகோண்டுவைவில்ரல. இது பல திருப்திபடோத 

மக்கரள இவ்வோறு விடட்ுள்ளது: 

(i) கோல்வினிஸ்டுகள் இன்னும் அங்கீகைிக்கப்படவில்ரல 

(ii) 1618 மற்றும் 1627 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இரடப்பட்ட தங்கள் 

மதசச்ோைப்ற்ற நதவோலய  ிலங்கரள இழ ்த பல 

புைோட்டஸ்டன்ட்கள் ஏமோற்றமரட ்தனை ்

(iii)  போலடிநனட் மற்றும் அதன் நதைத்ல் பதோப்பி இன்னும் 

பநவைியோ நமக்ஸ் உைிரமரய  பதோடைக்ிறது 

(iv) ஸ்நவடஸ் தோங்கள் விரும்பிய போல்டிக் மோகோணங்கரள 

இன்னும் பபறவில்ரல 

(v) ெோப்ஸ்பைக்் தோக்குதலுக்கு எதிைோன அவைக்ளின் 

போதுகோப்பிற்கு நதரவ என உணை ்்த அ ்த எல்ரலகரள 

சைிபசய்தரல பிைஞ்சு அரடயவில்ரல 

1635 முதல் 1648 வரை நபோைில் பிைதோன மூழ்கியவைக்ளோக இரு ்த 

ைிசப்சலியின் தரலசிற ்த ஆனோல் ஒழுக்கக்நகடோன திரசயில் 

பிைஞ்சு இரு ்தது. அவைக்ள் பபைன்ோைட்் ஆஃப் சோக்நச-ரவமோை ்

மற்றும் அவைது பரடகரள தங்கள் ஊதியத்தில் எடுத்துச ்

பசன்றனை;் அவைக்ள் போல்டிக் கடற்கரைப் பகுதியில் தங்கள் 

கூற்றுக்கரள  ிரறநவற்றுவதற்கோக ஸ்வீடனுடன் ஒரு 

கூட்டணியில் நுரழ ்தோைக்ள்; அவைக்ள் முரறயோக நம 1635 ல் 

ஸ்பபயினின் மீது நபோை ்பதோடுத்தனை.் ஃபிலிப் IV (1621-65) உடன் 
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ஸ்பபயினின் ெோப்ஸ்பைக்்ஸ், உண்ரமயில் ைிசப்சலியூ இப்நபோது 

பிைோன்சின் மிக வல்லரமமிக்க எதிைிகளோக கருதப்படுகிறோை.்  

ஆஸ்திைிய ெோஸ்நபைக்்ஸ் இப்நபோது வடக்கு பஜைம்னியின் 

சுத ்திைமோன புநைோட்டஸ்டன்ட் இளவைசைக்ளோல்  ன்கு 

போதுகோக்கப்பட்டிரு ்தது. ஆனோல் ஸ்பபயின் இன்னும் 

ைஸ்ஸிலனில் இரு ்து பிைோன்ரச அசச்ுறுத்தியது மற்றும் பிைோன்ச ்

கோம்நட மற்றும் பபல்ஜியன் தோழ் ்த  ோட்டிலிரு ்து பசைட்்நடரன 

அசச்ுறுத்தியது. ைிசப்சலியின் ஆரசகளின் இைண்டு சிறப்புப் 

பபோருடக்ள் இைண்டு ரபநைன்ந ன் மோகோணங்களும் (ைஷ்யன் 

மற்றும் பசைட்ோக்) மற்றும் இைண்டு கிபனலோண்ட் மோகோணங்களும் 

(அல்நசஸ் மற்றும் நலோபைய்ன்) ஆகியரவ ஸ்நபனிஷ் 

உரடரமயோக இல்ரல என்றோலும், அவைக்ள் ஃபிபைஞ்ச ் கோம்நட 

மற்றும் ப தைல்ோ ்திற்கு இரடநய பதோடைப்ு பகோள்ள முக்கிய 

வழிமுரறயோக இரு ்தனை.் ஆஸ்திைிய ெோஸ்நபைக்்ஸ் 

ஸ்பபயினின் அல்நசஸ் பயன்படுத்தலுக்கு ஒத்துரழப்பு 

அளித்தன; ஸ்போனிஷ் நபோக்குவைத்துக்கு எ ்தபவோரு பயனுள்ள 

எதிைப்்ரபயும் வழங்க நலோபைய்ன் டியூக் மிகவும் பலவீனமோக 

இரு ்தது. முப்பது வருட யுத்தத்தின் இறுதிக் கட்டமோனது, 

பிைோன்சிற்கும் ஸ்பபயினிற்கும் இரடயில் உள்ள எல்ரல 

மோகோணங்களுக்கும் ஐநைோப்பிய நமலோதிக்கத்திற்கும் 

இரடநயயோன நூற்றோண்டின் பரழய நபோைோட்டத்தின் 

மறுமலைச்ச்ிரய விட சற்று அதிகமோக இரு ்தது.  

8.3.4 பிரஞ்சு கொலம் (1635-48)  

கோைட்ினல் ைிசப்சலியின் மிக உயை ்்த வழி டத்தலின் கீழ், அவைது 

1642 ஆம் ஆண்டு இறப்பு வரை, பிபைஞ்சு பரடகள் ப தைல்ோ ்தில் 

உள்ள ெோப்ஸ்பைக்் பரடகரள எதிைத்்து வோதிட்டது, அல்நசஸில், 

இத்தோலியில், ரபைபனஸ் உடன்; நவய்பமைிய இைோணுவம் 

ரைன்நலண்ரட பிடியில் ரவத்திரு ்தது, ஸ்போனிய  ில 

பதோடைப்ுகரள துன்புறுத்தியது; ஸ்வீடிஷ் இைோணுவம் நமற்கு 

நபோமைமோரவ சிறப்போக ரவத்திருக்கிறது; ஸ்பபயினிலிரு ்து 

கடலோல் ப தைல்ோ ்ரத தனிரமப்படுத்த டசச்ுக் கப்பல் 

பகோண்டுவைப்பட்டது. ைிசப்சலியுவின் மைணத்திற்குப் பிறகு, 

மசைன் நவரலகரள எடுத்துக்பகோண்டு, பவற்றிகைமோக 

முடித்தோை.்  

 இ ்த கோலகட்டத்தின் பதோடக்க ஆண்டுகளில், 

உண்ரமயில், பிைஞ்சு பபரும் பலம் பகோண்ட ஸ்போனிஷ் 

கோலோட்பரட ரககளில் ந ைம்ோறோனது. ஆயினும், பின்னை ்

பிைோன்ஸ், கோன்நட இளவைசை ் லூயிஸ் டி நபோைந்போன், மற்றும் 

விஸ்கவுன்ட் டூைன் பென்றி டி'அநவவைன்் ஆகிய இரு தளபதிகரள 
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உற்பத்தி பசய்தது. இ ்த ஆண்கள் நபோை ் முடிவதற்கு முன்னை,் 

பிபைஞ்சு ஆயுதங்கரள ஐநைோப்போவில் தரலரமயோகச ்பசய்தனை.்  

 இ ்தக் கள்ளத்தனமோன மற்றும் எங்கும்  ிரற ்த 

நபோைோட்டங்களில்  ிகழ் ்த  ிகழ்வுகள்-இறுதி விவகோைத்ரத 

தீைம்ோனிக்க பபரும்போலோனரவ  ிகழ் ்தன அரவ: 

(i) விடஸ்்டோக் 1636 இல் ஸ்வீடிஷ் பவற்றி; 

(ii) 1638 இல் பையின்ஃபபல்டனில் பபைன்ோன்ட் சோக்நஸ-ரவமை ்

பவற்றி; 

(iii) 1643 இல் நைோகிைியோவில் உள்ள ப தைல்ோ ்தில் 

கோன்நடயினோல் ஸ்போனியோைட்்களுக்கு ஏற்பட்ட கடும் நதோல்வி- 

அதிகோைத்தில் உள்ள மசோைின் உறுதிப்படுத்திய ஒரு 

விரலமதிப்பற்ற பவற்றி; மற்றும் 

(iv) 1648 ஆம் ஆண்டில் பவோைியோவின் கூடட்ு பரடபயடுப்பு 

டூைன்னின் கீழ் பிபைஞ்சுைக்ளோல் மற்றும் வுரூகலின் கீழ் இரு ்த 

ஸ்வீடஸ் ஆகிநயோைோல் சுஸ்மோைஷ்ோபசன் நபோைில் 

உசச்க்கட்டத்ரத அரட ்தது. பதற்கு பஜைம்னியின் பகோடூைமோன 

நபைழிவு அரதத் பதோடை ்்து டூைன் பவற்றி விருப்பமற்ற 

கத்நதோலிக்கைக்ரள கட்டரளயிட்ட சமோதோனத்ரத 

ஏற்றுக்பகோள்ள  ிைப்்ப ்தித்தது. 

பல ஆண்டுகளோக ஒரு தீைர்வக் பகோண்டுவருவதில் 

கல ்துரையோடல்கள்  ட ்துள்ளன. கத்நதோலிக்க சக்திகள்-

நபைைசை,் பிைோன்ஸ் மற்றும் ஸ்பபயின் மன்னைக்ள், திருசச்ரப 

எலக்டோைக்ள், கத்நதோலிக்க இளவைசைக்ள்-பவஸ்ட்போலியோவிலுள்ள 

மன்ஸ்டைில் பிைதி ிதிகரளக் பகோண்டிரு ்தனை.் புைோட்டஸ்டன்ட் 

சக்திகள்- ஸ்வீடனின் மன்னன், லூத்தைன் மற்றும் கோல்வினிஸ்டட்ு 

எலக்டோைக்ள், பிைபுக்கள்,  கைங்கள் ஆகிநயோரும் பிைோன்சின் 

அைசநனோடு நசை ்்து, பதோடைச்ச்ியோன ஆஸ் பைக்்கில் 

பிைதி ிதிகரளக் பகோண்டிரு ்தனை.் 1648 ஆம் ஆண்டின் 

தீைக்்கமோன  ிகழ்வுகள் விவோதங்கரள ஒரு முடிவுக்கு 

பகோண்டுவ ்தநதோடு, புைோட்டஸ்டன்ட் அதிகோைங்கரள தீைவ்ு 

கோண்பதற்கு ஒரு தீைம்ோனமோன குைரல இயலச ் பசய்தது, இது 

பபோதுவோக பவஸ்ட்போலியோவின் அரமதி என அரழக்கப்படும் 

(அக்நடோபை ்1648). 

உங்கள் முன்னனற்ற ்ம ச ்னசொதிக்க 

3. முப்பதோண்டுகோலப் நபோைின் கட்டங்கள் யோரவ? 

4. 1630-ல் பைபஜன்ஸ்நபைக்்கின் பிைதி ிதி சரபயில் என்ன 

 ட ்தது? 
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8.4 தவஸ்ட்பொலியொவின் உபொயம் 

அக்நடோபை ் 1648 ல் ரகபயழுத்திடப்பட்ட சமோதோன 

உடன்படிக்ரககள், இப்நபோது பவஸ்ட்ஃபோலியோவின் அரமதி என  

அரழக்கப்படுகிறது, சைவ்நதச உறவுகளின் தூணோக அல்லோத 

குறுக்கீடுகளின் பகோள்ரகரய  ிறுவியது. பவஸ்ட்போலியோவின் 

அரமதியின் முடிவு மத நபோைக்ளின் முடிரவக் குறித்தது; 

இனிநமல், வைத்்தகம், கோலனித்துவம், கடலின் கட்டரள ஆகியரவ 

நபோட்டியின் முக்கிய போடங்களோக இரு ்தன. பிைோ ்திய 

இரறயோண்ரமயின் பகோள்ரககள், நகோட்போடட்ு சமத்துவம், 

மற்றும் உள் தன்னோட்சி உைிரமகள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பரடயிலோன  வீன மோ ில அரமப்ரப  ிறுவுவரதயும் 

குறிக்கின்றது. புனித நைோமோனிய நபைைசை ் மற்றும் புனித 

நைோமோனியப் நபோப்போல்  ிைவ்கிக்கப்படும் பைஸ்பப்லிகோ 

கிறிஸ்டோனோவின் மீடியோபவல் கருத்தோக்கத்தின் அழிவு இது 

என்றும் அரடயோளம் கோட்டப்பட்டது.  

 

பவஸ்ட்போலியோவின் அரமதியும் பஜைம்னியின் 

இரடயூறும் முற்றிலும் கோட்டப்பட்டது; மத்திய அதிகோைத்ரத 

மரறத்து விட்டது; ெோப்ஸ்பைக்்கில் உள்ளூை ்  ிைவ்ோகிகள் 

கோப்போற்றப்படட்ு ஆற்றலற்ற தன்ரமயுடன் தோழ் ்திரு ்தோைக்ள். 

வடக்கு பஜைம்னியில் பிைசியோவின் நமோசமோன உயைவ்ு மற்றும் 

பதற்கு பஜைம்னியில் பநவைியோவின் நதசிய-விநைோத சூழ்சச்ிகள் 

ஆகியவற்றிற்கு வழி திறக்கப்பட்டது. 

 

படம். 8.1 பவஸ்ட்போலியோவின் அரமதியும், அக்நடோபை ்1648 

Source: http://www.daftblogger.com/differing-concepts-of-international-

relationshipsin- 

china-and-europe-at-the-dawn-of-modern-period/peace-of-westphalia/ 
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பவஸ்ட்ஃபோலியோவின் அரமதி 1635-ல் ஆைம்பிக்கப்பட்ட 

ஃபிைோங்நகோ-ஸ்போனிஷ் நபோரை முடிவுக்கு பகோண்டுவைவில்ரல. 

அ ்த இறப்புப் நபோைோட்டம் இன்பனோரு பதிபனோரு வருடங்களுக்கு 

இழுத்துச ்பசன்றது, அவைது வோழ்க்ரகயின் இறுதி கோலப்பகுதியில் 

மசைின் முக்கிய கவனத்ரத ஈைத்்தது. ஃபிநைோன்ட் (1648-53) 

கோைணமோக உள் பதோ ்தைவுகளோல் அது மிகவும் தடுக்கப்படட்ு 

 ீடித்தது. 1657 இல், மசைின் இறுதி சுத ்திைம் மற்றும் உயைவ்ோன, 

இங்கிலோ ்துடன் ஒரு கூட்டணியும் ஸ்பபயினின் ப தைல்ோ ்தில் 

பசயல்படும் இரு  ோடுகளின் ஒருங்கிரண ்த சக்திகளும் 

நதோல்விரய ஏற்க ஸ்பபயிரன உடனடியோக கட்டோயப்படுத்தியது. 

மசைின் கரடசி முக்கிய பசயல்களில் ஒன்றோன ரபைனீஸ் (7 

 வம்பை ்1659) ஸ்பபயின் உடன்படிக்ரக முடிவுக்கு வ ்தது. 

   இ ்த மிக முக்கியமோன தீைவ்ுக்கோன விதிமுரறகள் பின்வருமோறு: 

1. பிைோன்சு ருஸ்சிலோன் மற்றும் பசைட்ோக்ன், ஆைந்டோஸ் மற்றும் 

ெனோல்ட் மற்றும் லுக்சம்நபைக்்கின் ஆகிய பகுதிகரள 

ரகப்பற்றியது.  

 

2. இளம் லூயிஸ் XIV மைியோ பதைசோரவ திருமணம் பசய்து 

பகோள்ள நவண்டும், பிலிப் IV ன் மூத்த மகள் - ஒரு துைதிைஷ்்டமோன 

திருமணம். 

 

3. பகோள்ரக ‘cuius regio, eius religio’ பைோமைிக்க நவண்டும். 

4. லூத்தைன்கள் நபோலநவ கோலனிவிஸ்டுகள் அநத 

உைிரமகரள அனுபவிக்க நவண்டியிரு ்தது. 

 

5. நதவோலயம் பதோடைப்ோன  ிலங்கள் 1624 ஆம் ஆண்டு ஜனவைி 

மோதம் 1 ம் நததி வரை இரு ்தன. 

 

6. கத்நதோலிக்கைக்ள் மற்றும் புைோட்டஸ்டன்டக்ள் 

இைஷ்சஸ்்ஸோம்பஜைஜ்ிக்டில் பஜைம்னியின் இைண்டோம் பிைோ ்திய 

தீைவ்ுக்கு ஏற்ப (பரழய பஜைம்ன் நபைைசின் இரறயோண்ரம 

 ீதிமன்றத்தில்) சமமோன பிைதி ிதித்துவம் நவண்டும். 

 

7. நலோயை ் போலடிநனடர்ட மீடப்டடுப்பதற்கு வோக்கோளை-்

போலடிநனட் மற்றும் ஒரு புதிய நதைத்ல் பதோப்பி பபற. 

 

8. பநவைியோவின் நமக்ஸ் பரழய வோக்கோளருடன் நமல் 

போலடிநனடர்ட ரவத்திருக்க நவண்டும். 

9. லுசியோரவயும் மோக்நடைக்்கின் ஒரு பகுதிரயயும் 

சோக்நஸோனின் நதைத்ல் ஆரணயை ் ஏற்றுக்பகோண்டோை.் 
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10. நமன்டைந்பைக்்கின்  ிரனவூட்டரலப் பபற 

பிைோண்டன்நபைக்்கின் நதைத்ல் ஆரணயம், 

பவளிப்பரடயோன உைிரமநகோைல்களின் 

மூன்றோவது தீைவ்ு என  பல்நவறு பிநஷோப்ைிக்ஸ் 

மற்றும் டூசச்ிஸுடன் நசை ்்தது. 

11. ஸ்வீடன்கள் நமற்கு பபோமிநைனியோ, ப்பைபமன் 

மற்றும் பவைட்ன் ஆகியவற்ரற நபைைசுக்குைிய 

பிைதி ிதி சரபயில் பிைதி ிதித்துவப் 

படுத்துகின்றன. 

 

12. ப்ைீசோக் உடன் ஆஸ்திைியன் அல்நசரஸ பிைஞ்சு 

போதுகோப்பதற்கோக, ஆனோல் ஸ்ட்ைோஸ்நபைக்், 

பிலிப்ஸ்பைக்் மற்றும் பினிநனோபலோல்லின் 

நகோடர்டகள் ஆகியவற்ரறத் தவிை, பமட்ஜ், 

டவுல் மற்றும் பவைட்ன் ஆகியவற்றின் உரடரம 

உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. 

 

13. பிபைநமன்  கைத்தின் சுத ்திைம் 

பதளிவுபடுத்தப்பட்டது. 

8.5 உங்கள் முன்னனற்ற ்ம  னசொதிக்க வினொக்களுக்கொன 

விமடகள் 

1. ஆகஸ்ஸ்பைக்் அரமதியின் விரளவு (1555) இல் மிகவும் 

திருப்தியற்றதோக இரு ்தது. புனித நைோம சோம்ைோஜ்யத்தில் 

கத்நதோலிக்கைக்ளுக்கும் லூத்தைக்ளுக்கும் இரடயிலோன 

முைண்போட்டின் ஒரு தற்கோலிக தீைர்வ மடட்ுநம இது 

பகோண்டுவை முடியும். அதன் விதிமுரறகள் 

பதளிவற்றதோகவும், குழப்பமோனதோகவும் இரு ்தன, 

நமலும் அதன் விதிமுரறகள் 

 ரடமுரறப்படுத்தப்படக்கூடிய வரகயில் எ ்த 

இய ்திைமும் வழங்கவில்ரல. அதன் அமலோக்கம் 1618 ம் 

ஆண்டு ஆயுத நமோதலுக்கு வழிவகுத்த ஒரு உைோய்வுத் 

பதோடைச்ச்ியின் ஆதோைமோக இரு ்தது. 

2. பபைட்ினோண்ட் மகன் மோக்சிமிலியன் II, அவை ்

பஜைம்னியின் சிம்மோசனத்தில் பவற்றி பபற்றோை.் 

உங்கள் முன்னனற்ற ்ம ச ்னசொதிக்க 

5. பவஸ்ட்போலியோ அரமதியின் தோக்கங்கள் என்ன? 

6. குரற ்தபடச்ம், ரபைினீஸ் ஒப்ப ்தத்தின் இைண்டு 

புள்ளிகரளயும் குறிப்பிடுங்கள். 
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3. நபோைக்ள்  ோன்கு முக்கிய கட்டங்கரள கட ்துவ ்தது இரத 

இவ்வோறு நவறுபடுத்தலோம்:  

(i) நபோநெமியன் கோலம் (1618-23) 

(ii) நடனிஷ் கோலம் (1624-29) 

(iii) ஸ்வீடிஷ் கோலம் (1629-35) 

(iv) பிைஞ்சு கோலம் (1635-48) 

4. 1630 இல், பசயலில் ஈடுபட்ட ைிசச்ீலியு, ஒநை மோதிைியோன 

இைண்டு நபசச்ுவோைத்்ரதகள்  டத்தப்பட்ட விசித்திைமோன திறன் 

பகோண்ட மோ ில அைசின் ஒருங்கிரண ்த தரலவைோக இருவரும் 

முழு பவற்றி பபற்று முடிசூட்டப்பட்டனை.் ஒருபுறம், ஒரு புத்திசோலி 

கபுசின், த ்ரத நஜோசப் மூலம் அவை ் பநவைியோவின் 

மோக்சிமில்லனோய்ப் பணிபுைி ்தோை;் மற்றும் பைபஜன்ஸ்நபைக்்கின் 

(1630) பிைதி ிதி சரபயில் கூடியி ்த கத்நதோலிக்க லீக்கின் மற்ற 

தரலவைக்ள், இது தீரம  ிரற ்த மற்றும் லட்சியமோன 

வோபலன்ஸ்ரடரன பதவி  ீக்கம் பசய்ய வலியுறுத்தினை.்  

5. பவஸ்ட்போலியோவின் சமோதோனம் மதப் நபோைக்ளின் முடிரவக் 

குறித்தது; இனிநமல், வைத்்தகம், கோலனித்துவம், கடலின் கட்டரள 

ஆகியரவ நபோட்டியின் முக்கிய போடங்களோக இரு ்தன. பிைோ ்திய 

இரறயோண்ரமயின் பகோள்ரககள், நகோட்போடட்ு சமத்துவம், 

மற்றும் உள் தன்னோட்சி உைிரமகள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பரடயிலோன  வீன மோ ில அரமப்ரப  ிறுவுவரதயும் 

குறிக்கின்றது. புனித நைோமோனிய நபைைசை ் மற்றும் புனித 

நைோமோனியப் நபோப்போல்  ிைவ்கிக்கப்படும் பைஸ்பப்லிகோ 

கிறிஸ்டோனோவின் மீடியோபவல் கருத்தோக்கத்தின் அழிவு இது 

என்றும் அரடயோளம் கோட்டப்பட்டது. 

6. ஸ்பபயினுடனோன ரபைனீஸ் ஒப்ப ்தம் (7  வம்பை ்1659) கீழ் (i) 

கோல்பவனிஸ்டுகள் லூத்தைன்களின் அநத உைிரமகரள 

அனுபவிக்க நவண்டும் மற்றும் (ii) திருசச்ரப  ிலங்கள் 1624 

ஜனவைி 1 ஆம் நததி நபோல் இருக்க நவண்டும். 

8.6 சுருக்கவுமர 

● முப்பதோண்டுகோலப் நபோை ் (1618-1648) பபரும்போலோன 

ஐநைோப்பிய  ோடுகளில் மத்திய ஐநைோப்போவில் முக்கியமோகப் 

நபோைோடிய பதோடைச்ச்ியோன நபோைக்ள் அடிப்பரடயோகும். 

● பஜைம்ன் வைலோற்றில், ஆகஸ்ஸ்பைக்் அரமதி (1555) புனித 

நைோம சோம்ைோஜ்யத்தில் கத்நதோலிக்கைக்ளுக்கும் லுத்தைக்ளுக்கும் 

இரடயில் நமோதல் ஒரு தற்கோலிக தீைவ்ு மடட்ுநம பகோண்டுவை 

முடியும். இ ்த தீைவ்ு விரளவு மிகவும் திருப்தியற்றதோக இரு ்தது. 
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● நதைத்ல் மோைச் ் 1558 ல் பிைோங்நபைட்்டில்  ரடபபற்றது-இது 

ஒரு சம்பிைதோயமோக இரு ்தது; பபைட்ினோண்ட் 1521 முதல் 

ெோப்ஸ்பைக்்  ிலங்கரள  ிைவ்கித்து, 'நைோமைக்ளின் அைசை'் 

என நதை ்்பதடுக்கப்பட்டோை,் அதோவது, 1531 இல் வருங்கோல 

நபைைசை ்ஆவோை.் 

● ஆக்ஸ்பைக்் சமோதோனத்தின் விரளவோக, புைோட்டஸ்டன்டிசம் 

மீண்டும் முன்நனறி இரு ்தது. ஒருபுறம், 'திருசச்ரப இட 

ஒதுக்கீடு' குறித்த கடட்ுப்போடட்ுச ் சட்டங்கள் 

இரு ்தநபோதிலும், ஆயைக்ள் மற்றும் அவற்றின் அத்தியோயம் 

லூதைன் பக்கத்திற்கு உடல் மீது நபோயின, அவைக்ளுடன் 

அரனத்து ஆயை ்பசோத்துக்கரளயும் ஆதைரவயும் சும ்து 

பசன்றனை.் மறுபுறம், கோல்வினிசம் நமற்கு நஜைம்னியில் 

அரலபோயும் நவகம் பகோண்டதோக இரு ்தது, அதன் மிகவும் 

புகழ்பபற்ற மோற்றமோக ஃபிைபடைிக் IV, ரைன் (1559-76) என்ற 

வோக்கோளை-்த ்ரதயோை ்இரு ்தோை.்  

● பதிநனழோம் நூற்றோண்டின் ஆைம்பத்தில், 

ஆைப்்போட்டக்கோைைக்ள் தங்கரளத் தற்கோத்துக் பகோள்ளத் 

பதோடங்கினை.் குறிப்போக, உயை ் ரைன்நலண்ட் 

கோல்வின்வோதிகள், 1608 ஆம் ஆண்டு வோக்கோளை-்போலடின், 

ஃப்பைட்ைிக் IV இன் கீழ் தற்கோப்பு ஒன்றியத்ரத 

உருவோக்கினை.் கத்நதோலிக்கைக்ள் 1609 ஆம் ஆண்டில் 

மோக்சிமலியன் பநவைியோவின் தரலரமயில் ஒரு லீக் 

அரமப்பதன் மூலம் பதிலளித்தனை.் அரனத்துநம மதப் 

நபோைின் புதுப்பிப்ரபக் குறித்தது. 

● கன்ட் பென்றி ஆஃப் தைன்் தரலரமயிலோன 

புைோட்டஸ்டன்ட் ஸ்டோலுவடஸ்், 1617 இல் டயட் இன் தவறோன 

சைணோகதி மீது ஆத்திைமரட ்தது, குடிநயற்றத்ரத 

 ிைோகைிக்கத் தீைம்ோனித்தது, ஃபபைட்ினோண்டர்ட ஈைத்்தது, 

ெோப்ஸ்பைக்்ரஸ முற்றிலும் பவளிநயற்றி பின் தங்கள் 

பசோ ்த ைோஜோரவத் பதை ்்பதடுக்கத் பதோடங்கியது. 

அதன்படி 22 நம 1618 அன்று, முழு ஆயுதநம ்திய 

குழுவினருடன் நசை ்்து, ப்பைஸ்படஸ்டன்ட் ஸ்டோலுவோைட்ஸ்் 

ப்ைோக் நகோடர்டக்கு வழிவகுத்தனை,் மோைட்ினிடஸ்் மற்றும் 

ஸ்லோவட்டோ ஆகிய இரு முக்கிய ஆட்சியோளைக்ளுக்கும் முன் 

தங்கரள முன்ரவத்தனை.் 

● முப்பதோண்டுகளின் நபோை ் 1618 இல் நபோநெமியன் 

எழுசச்ியுடன் பதோடங்கியது மற்றும் 1648 இல் 

பவஸ்ட்போலியோவின் அரமதிடன் முடி ்தது. 

● நபோைக்ள்  ோன்கு முக்கிய கட்டங்கரள கட ்து பசன்றது. 

அரத இவ்வோறு நவறுபடுத்தலோம்: (i) நபோநெமியன் கோலம் 

(1618-23), (ii) நடனிஷ் கோலம் (1624-29), (iii) ஸ்வீடிஷ் கோலம் (1629-

35), மற்றும் (iv) பிைஞ்சு கோலம் (1635-48). 
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● 1648 அக்நடோபைில் பவஸ்ட்போலியோ அரமதியோக அறியப்பட்ட 

சமோதோன உடன்படிக்ரககள், சைவ்நதச உறவுகளின் தூணோக 

தரலயிடோத பகோள்ரகரய  ிறுவியுள்ளன. 

8.7 முக்கிய வொர ்்ம கள் 

● விசுவொசதுனரொகம்: இது ஒரு  பைின் முரறயோன 

மதசச்ோைப்ின்ரம அல்லது ரகவிடப்படுதல் அல்லது மதத்ரத 

மறுதலித்தல் என்பதோகும். 

● கொல்வினிசம்: இது நவதவோக்கியம், கடவுள், மனிதகுலம், 

இைட்சிப்பு மற்றும் திருசச்ரப ஆகியவற்றின் புைிதரலப் 

பிைதிபலிக்கின்ற வரகயில் எல்லோவற்றிற்கும் நமலோக கடவுளின் 

ஆட்சிரய வலியுறுத்துகின்ற சீைத்ிருத்த ஜோன் கோல்வின் உடன் 

பதோடைப்ுரடய இரறயியல் அரமப்பு. 

● லூத்தைனிசம்: இது பஜைம்ன் சீைத்ிருத்தவோதி மோைட்்டின் 

லூதைின் இரறயியரல விளக்கும் நமற்கத்திய கிறித்துவத்தின் 

முக்கிய பிைிவு. 

● ஆக்ஸ்ஸ்பரக்் சமொ ொனம்: இது சோைல்்ஸ் வி மற்றும் 25 

பசப்டம்பை ் 1555 அன்று லூத்தைன் இளவைசைக்ளின் கூட்டணியோன 

ஸ்க்மோல்கோல்டிக் லீக்கின் பரடகளுக்கு இரடயிலோன ஒரு 

உடன்படிக்ரக. 

● பொரவ்ொல்ட் உடன்படிக்மக (1631): முப்பது ஆண்டுகோல 

யுத்தத்தின் நபோது பிைோன்ஸ் மற்றும் ஸ்வீடன் இரடநய உள்ள ஒரு 

உடன்போடர்ட முடிவுக்கு பகோண்டுவ ்த உடன்படிக்ரக ஆகும். 

● லுதபக்கின் உடன்படிக்மக: இது படன்மோைக்் 

நெோல்ஸ்ரடனின் மதிப்புமிக்க  ிரல உட்பட அவைது 

உரடரமகரள ரவத்திருக்க அனுமதித்த ஜூன் 1629 

உடன்படிக்ரகரய குறிக்கிறது. 

8.8 உங்கள் முன்னனற்ற ்ம ச ்னசொதிக்கும் வினொக்களுக்கொன 

விமடகள் 

சிறு-வினொ விமடகள் 

1. முப்பதோண்டுகோலப் நபோை ்மூலம்  ீங்கள் புைி ்து பகோண்டது 

என்ன? 

2. முப்பதோண்டுகோலப் நபோைின் பவடிப்புக்கு வழிவகுத்தது எது? 

கணக்கிடுங்கள். 

3. முப்பது வருட யுத்தத்தில் மதத்தின் பங்கு என்ன? வைலோற்று 

 ிகழ்வுகள் பகோண்டு உங்கள் பதிரல விைிவோக்கவும். 

த டு-வினொ விமடகள் 

1. முப்பதோண்டுகோலப் நபோைின் ஆைம்பம் பற்றி விவோதிக்கவும். 
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2. முப்பது வருட யுத்தத்தின் முக்கியத்துவத்ரதப் பற்றி விவோதிக்கவும். 

3. முப்பது வருட யுத்தத்ரத எத்தரன கட்டங்களோக பிைிக்கலோம்? விவோதிக்கவும். 

8.9 னமலும் படிக்க 
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அலகு 9 ரஷ்யொவின் உயரவ்ு 

அமமப்பு 

 9.0 அறிமுகம் 

9.1 ந ோக்கங்கள் 

9.2 ைஷ்யோவின் எழுசச்ி: ஒரு கண்நணோட்டம் 

9.3 பீட்டை ்தி கிநைட் (1672-1725) 

9.4 நகதைின் தி கிநைட் (1762-1796)  

9.5 சுயமுன்நனற்றச ்நசோதரன வினோக்களுக்கோன விரடகள் 

9.6 சுருக்கவுரை 

9.7 முக்கிய வோைத்்ரதகள் 

9.8 சுய மதிப்பீடு வினோக்கள் மற்றும் பயிற்சிகள் 

9.9 நமலும் வோசிக்க 

 

9.0 அறிமுகம் 

ைஷியன் வைலோறு கிழக்கு ஸ்நலவ்கள் மற்றும் ஃபின்நனோ-எஜிக்ைி 

மக்களுடன் பதோடங்குகிறது. ைஷ்யோவின் வைலோற்றின் போைம்பைிய 

பதோடக்கமோக 882 இல் கியவன் ைஸ்  ிறுவப்பட்டது, இது முதல் 

ஐக்கிய ஸ்நலவிக் மோ ிலமோகும். 988 இல் ரபசோ ்திய 

சோம்ைோஜ்ஜியத்தில் கிறிஸ்தவத்ரத அைசு ஏற்றுக்பகோண்டது, 

ரபசண்ரடன் மற்றும் ஸ்லோவிக் கலோசச்ோைங்களின் 

கலரவரயயும், பின்வரும் சகோப்தத்திற்கோன இ ்த 

வரையறுக்கப்பட்ட கடட்ுப்போடோன ஸ்லோவிக் கலோசோைத்ரதயும் 

ஆைம்பித்து ரவத்தது. 1237-1240 ஆண்டில் மங்நகோலியைக்ளின் 

தோக்குதல்களோல் கிவோனோன் ைஸ் இன்  ிரல இறுதியில் 

வீழ்சச்ியுற்றதுடன், ைஸ் மக்கள் பதோரகயில் அரைப் பகுதியினை ்

இற ்தனை.்  

இ ்த பிைிவில்,  ீங்கள் ைஷ்யோவின் ஆைம்ப வைலோறும் எழுசச்ியும், 

ைஷ்யோவில் மங்நகோலிய பரடபயடுப்பு மற்றும் அதன் தோக்கம் 

பற்றியும் படிக்கலோம். மோஸ்நகோ எழுசச்ி மற்றும் பீட்டை ் கிநைட், 

ைஷியன் நபைைசு மற்றும் நகதைின் கிநைட், ைஷியன் நபைைசி 

வோழ்க்ரக ஆகியவற்ரறயும் இ ்த அலகு கூறுகிறது. 

9.1 ன ொக்கங்கள் 

இ ்த அலரக படித்ததற்கு பின்,  ீங்கள் பின்வருவனவற்ரற 

பசய்ய முடியும்: 

● ைஷ்ய வைலோற்றின் பதோடக்கத்ரதயும், மோஸ்நகோவின் 

எழுசச்ிரயயும் பற்றி விவோதித்தல் 

● மங்நகோலிய பரடபயடுப்ரப ைஷ்யோவுக்கு விளக்குதல் 
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● பீட்டை ் தி கிநைட் மற்றும் நகதைின் தி கிநைட் இன் 

வோழ்க்ரகரய விவைித்தல். 

9.2 ரஷ்யொவின் எழுசச்ி: ஒரு கண்னணொட்டம் 

13 ஆம் நூற்றோண்டின் பின்னை ்மோஸ்நகோ ஒரு கலோசச்ோை ரமயமோக 

மோறியது, 18 ஆம் நூற்றோண்டில் ைஷ்யோவின் சைந்தோம் கிழக்கு 

நபோல ்துவிலிரு ்து பசிபிக் பபருங்கடலுக்கு  ீட்டப்பட்ட ைஷ்யப் 

நபைைசு ஆக வளை ்்துள்ளது. விவசோயிகளின் எழுசச்ிகள் 

அவ்வப்நபோது பபோதுவோனதோக இரு ்தது மற்றும் அரவ 

அரனத்ரதயும் கடுரமயோக அடக்கிரவத்தனை.் சில  வீன ைஷ்ய 

மூதோரதயைக்ள் சோல்விக் பழங்குடியினைோவை.் கிழக்கு ஸ்லோவ்ஸ் 7 

ம் நூற்றோண்டு முதல் நமற்கத்திய ைஷ்யோவில் பபரும்பகுதிரய 

 ிறுவியுள்ளோை.் 

மொஸ்னகொவின் எழுசச்ி 

அபலக்ஸோண்டை ் ப வ்ஸ்கியின் இரளய மகன் டோனில் 

அபலக்ஸோண்ட்நைோவிச,் முன்னை ்ஆங்கிலத்தில் மோஸ்நகோவி என  

அரழக்கப்பட்ட மோஸ்நகோவின் எல்ரலகரள  ிறுவினோை.் 

தட்டோைக்ள் ைஷ்யோவுடன் ஒத்துரழக்க ஆைம்பித்தோைக்ள், ஆனோல் 

பின்னை ் அவைக்ள் பவளிநயற்றப்பட்டனை.் ைஷ்யோவின் மத்திய 

ஆற்றின் அரமப்பில் மோஸ்நகோ அரம ்துள்ளது. இது 

போதுகோக்கப்பட்ட கோடுகளோலும் சதுப்பு  ிலங்களோலும் 

இரணக்கப்படட்ுள்ளது. பதோடக்கத்தில், அது விளோடிமிை ் என்ற 

அடிமட்டத்தில் இரு ்தது, சில ந ைம் கழித்து அது முதன்ரம 

 ிரலயுடன் இரணக்கப்பட்டது. மோஸ்நகோவின் நமலோளைக்நளோடு 

அதன் நபைைசைக்ளின் ஒத்துரழப்பு மோஸ்நகோவின் அதிகோைத்தில் 

ஒரு முக்கிய கோைணியோக இரு ்தது; மோஸ்நகோவின் பிைதோன 

இளவைசைின் பட்டத்ரத அவைக்ள் நபைைசைக்ளுக்கு அனுப்பி, 

ைஷ்யோவின் பிைநதசங்களிலிரு ்து டோடைின் கப்பம் 

நசகைிப்பதற்குப் பபோறுப்போளைக்ளோகப் பயன்படுத்தினை.் ைஷ்ய 

மைபுவழி நதவோலய ரமயம் அரமக்கப்பட்டதும், அ ்த 

பிைநதசத்தின் பகௌைவம் நமலும் அதிகைித்தது. 1299 ஆம் ஆண்டில், 

பபரு கை தரலவை ்கிநயவில் இரு ்து விளோடிமிை ்வரை தப்பினோை ்

மற்றும் மோஸ்நகோவில் கிநயவ் மோ கைத்தின் உண்ரமயோன 

தரலரமயுடன் சில ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நதவோலயத்தின் 

 ிை ்தை தரலரமயகம் அரமக்கப்பட்டது.  

மங்நகோலியைக்ளின் சக்தி பதினோன்கோம் நூற்றோண்டின் 

மத்தியில் வீழ்சச்ியரடயத் பதோடங்கியது, இது கிைோண்ட் 

பிைின்சஸ் மங்நகோலியைக்ளின் ஒடுக்குமுரறக்கு எதிைோக குைரல 

உயைத்்துவதற்கோன வோய்ப்ரப வழங்கியது. மங்நகோலியைக்ள் 1380 

ஆம் ஆண்டில்  தி டோன் பகுதியில் உள்ள குலிநகோநவோவில் 
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நதோற்கடிக்கப்பட்டனை.் இ ்த பதோழிலோளி பவற்றி ைஷ்யோவில் 

டோடை ்ஆட்சிரய முடிக்கவில்ரல என்றோலும், கிைோண்ட் பிைின்ஸ் 

டிமிட்ைி டோன்ஸ்நகோவுக்கு பபரும் புகரழ வழங்க முடி ்தது. 

ைஷ்யோவிற்குள் மோஸ்நகோவின் தரலரமயகம் பதினோன்கோம் 

நூற்றோண்டின் மத்தியில் வலுவோக  ிறுவப்படட்து. இ ்த ந ைத்தில், 

பவற்றி, திருமணம் மற்றும் ரகயகப்படுத்தல் கோைணமோக 

 ிலப்பைப்பு விைிவோக்கமும் இரு ்தது. 

பதிரன ்தோம் நூற்றோண்டு முழுவதும், மோஸ்நகோவின் 

பபரும் பிைபுக்கள் ைஷ்யோவின் பிைநதசத்ரத பதோடைச்ச்ியோக 

வலுப்படுத்தினை.் விைிவோக்கம், பசல்வம் மற்றும் அதன் மக்கள் 

பதோரகரய அதிகைிக்க பசய்தது. விைிவோக்க பசயல்போட்டில் 

மிகவும் வளமோன இவோன் III; ஒரு ைஷ்ய நதசிய அைசின் தளத்ரத 

அரமத்தோை.் நமலதிக அைசியலரமப்புச ் சட்டத்தின் கீழ் சில 

டின்னைப்பை ் மற்றும் ஒக்கோ ஆற்றுப் பள்ளத்தோக்கின் சில 

பகுதிகரள கடட்ுப்படுத்துவதற்கு, இவோன் தனது பசல்வோக்குமிக்க 

வட-நமற்கு நபோட்டியோளைோன லிதுநவனியோவின் கிைோண்ட் 

டசச்ியுடன் நபோட்டியிட்டோை,் 

இவோன் III  ீண்ட கோலத்திற்குப் பின்னை ் ந ோவ்நகோநைோடு 

மற்றும் டிபவைர்ஸ இரணத்துக் பகோள்ள முடி ்தது, சில 

இளவைசைக்ளின் பற்றோக்குரற மற்றும் எல்ரலயில் சண்ரட 

ஆகியன அவைது பவற்றிக்கோன மற்ற கோைணிகளோக இரு ்தன. 

இதன் விரளவோக அவைது ஆட்சியின் நபோது மோஸ்நகோவின் 

கிைோண்ட் டசச்ின் அசல் அளவு மூன்று முரற விைிவரட ்தது. 

பதிமூன்றோம் நூற்றோண்டின் பின்னை,் மோஸ்நகோ மோபபரும் 

கலோசச்ோை ரமயமோக மோறியது, மற்றும் ைஷ்ய சைத்ோம் 

பதிபனட்டோம் நூற்றோண்டில் ைஷ்யப் நபைைரச மோற்றியது. இ ்த 

கோலகட்டத்தில், அது பசிபிக் பபருங்கடரல நபோல ்தின் கிழக்குப் 

பகுதிகள் வரை  ீட்டியது. விவசோயிகளோல் சீைழிக்கப்பட்டவைக்ள் 

வழக்கமோன  ிகழ்வுகளோக இரு ்தனை,் அவைக்ள் எப்நபோதும் 

கடுரமயோக உரழத்தனை.் 1861 ஆம் ஆண்டில் ைஷ்யோவில் 

சோஃப்ட்நவம் அகற்றப்பட்டது. இருப்பினும் விவசோயிகளின்  ிரல 

ஒரு ஏரழ  ிரலயோகநவ இரு ்தது, அவைக்ள் அடிக்கடி கிளைச்ச்ி 

பசய்தனை.் வைவிருக்கும் ஆண்டுகளில்  ிரலரமகரள சீைத்ிருத்த 

பல முயற்சிகள் நமற்பகோள்ளப்பட்டன, அரவ ஸ்நடோலிபின் 

சீைத்ிருத்தங்கள், 1906 அைசியலரமப்பு மற்றும் மோ ில டுமோ 

நபோன்ற சீைத்ிருத்தங்கள் பபோருளோதோைத்தில் தோைோளவோத 

அரமப்புகள், அைசியல் துரறயினை,் ஆனோல் தரசகள் 

அதிகோைத்ரத துறக்க அல்லது அதிகோைம் பிைிவரத 

பபோறுத்துக்பகோள்ள தயோைோக இல்ரல. 
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1917 இல், ைஷ்யப் புைட்சி பவடித்தது. பபோருளோதோைத்தின் 

முறிவு நபோன்ற பல கோைணிகளோல் ஏற்பட்ட புைட்சி, 

பதோடைச்ச்ியோன நபோைக்ரள ந ோக்கி ஏமோற்றத்ரத அதிகைித்தது, 

 ோட்டில் அைசோங்கத்தின் ஆட்சிரயக் பகோண்டிருப்பதோல் 

கடுரமயோன அதிருப்தி அதிகைித்தது. பதோடக்கத்தில் ஆளும் 

தோைோளவோதிகள் மற்றும் மிதவோத சமூக ஆைவ்லைக்ளின் ரககளில் 

சக்தி வ ்தது, ஆனோல் அதன் பலவீனமோன நதோல்வியுற்ற 

பகோள்ரககரள அக்நடோபை ் 25 ம் நததி கம்யூனிஸ்டு 

நபோல்ஷிவிக்குகளின் ரககளில் அதிகோைத்ரத ரகவிட்டது. 1922 

மற்றும் 1991 க்கு இரடயில், ைஷ்யோவின் வைலோறு நசோவியத் 

ஒன்றியத்தின் வைலோறு நபோலநவ இரு ்தது, ப்பைஸ்ட்-

லிட்நடோவ்ஸ்க் உடன்படிக்ரகக்கு முன்னை ் ைஷ்யப் நபைைசுடன் 

அதன் எல்ரலகரள பகிை ்்துபகோள்வது ஒரு சித்தோ ்தைீதியோக 

உருவோக்கப்பட்ட  ிரலயோக இரு ்தது. ைஷ்யோவின் வைலோற்றின் 

ஒவ்பவோரு கட்டத்திலும் பபோது லக்நகோட்போடர்ட 

அரமப்பதற்கோன முரற நவறுபட்டது; 1920 களில் கலப்பு 

பபோருளோதோைம் மற்றும் பல்நவறு சமுதோய மற்றும் 

கலோசச்ோைங்களிலிரு ்து பை ்தளவில் இரு ்தன மற்றும் 1980 களில் 

முன்நனற்றமின்ரம இல்லோத நஜோசப் ஸ்டோலின் கோலத்தில் 

 ிலவிய அடக்குமுரறகள். மோைச் ் 1918 பதோடக்கத்தில் 

நபோல்ஷிவிக்குகள் வரையறுத்தபடி, ஆைம்பிக்கப்பட்டதிலிரு ்து, 

கம்யூனிஸ்டுகளின் ஒற்ரறக் கட்சி ஆட்சியில் நசோவியத் அைசு 

 ிறுவப்பட்டது. 

 

1980 களின்  டுப்பகுதியில், ைஷ்யோவின் பபோருளோதோை 

மற்றும் அைசியல் அரமப்புகள் மிகவும் பலவீனமோக இரு ்தன 

மற்றும் சீைத்ிருத்த பசயல்முரறரய பதோடங்குவதற்கு ரமக்நகல் 

நகோைப்சந்சவ் குழுவில் இரு ்தோை.் இதன் விரளவோக நசோவியத் 

ஒன்றியத்தின் சிரதவு மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிரய 

தூக்கிபயறி ்தது. ைஷ்யோ மீண்டும் தனது பசோ ்த இடத்திற்கு 

திரும்பியது மற்றும் நசோவியத் ஒன்றியத்தில் இரு ்து சிரத ்த  

பிறகு ைஷ்யோவின் வைலோற்ரற நகோடிடட்ுக் கோட்டிய ஒரு கோலம் 

பதோடங்கியது. ைஷ்ய கூட்டரமப்பு 1992 ஆம் ஆண்டு ஜனவைி மோதம் 

பதோடங்கப்பட்டது, அது நசோவியத் ஒன்றியத்திற்கு சட்டபூைவ்மோன 

வோைிசோக கருதப்படுகிறது. ைஷ்யோ இன்னும் அதன் அணுசக்தி 

வளத்ரதக் பகோண்டது, ஆனோல் இப்நபோது அது இனி ஒரு சூப்பை ்

சக்தியோக கருதப்படவில்ரல. 

 ைஷ்யோ இன்னும் அதன் அணுசக்தி வளத்ரதக் 

பகோண்டிரு ்தது, ஆனோல் இப்நபோது அது வல்லைசோக 

கருதப்படவில்ரல. சமதைம்வோதி கோலத்தில் திட்டமிடப்பட்ட 

பசோத்துக்களின் சமதைம்வோதியின் மத்திய திட்டமிடல் மற்றும் 
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அைச  உைிரமகரள அகற்றுவது, ஜனோதிபதி விளோடிமிை ் புடின் 

தரலரமயிலோன புதிய தரலவைக்ள், 2000 க்குப் பி ்ரதய 

கோலத்தில் அைசியல் மற்றும் பபோருளோதோை அதிகோைத்ரத 

ரகப்பற்றினை ் மற்றும் புதிய அைசோங்கம் ஒரு தீவிை பவளியுறவு 

பகோள்ரகயில் ஈடுபடத் பதோடங்கியது. ைஷ்யோவின் கிைிமினல் 

தீபகற்பத்தின் சமீபத்திய இரணப்போனது அபமைிக்கோ மற்றும் 

ஐநைோப்பிய ஒன்றியத்தோல் விதிக்கப்பட்ட கடுரமயோன 

பபோருளோதோைத் தரடகளுக்கு வழிவகுத்தது. 

9.3 பீட்டர் தி கினரட் (1672–1725)  

பீட்டை ்தி கிநைட் ைஷ்யோவிற்குள் சைவ்ோதிகோைத்ரத பபற்றோை,் இவை ்

1682  ஆம் ஆண்டில் இரு ்து  1782 ஆம் ஆண்டு வரை 43 

ஆண்டுகளோக தனது இறப்பு வரை  ைஷ்யோரவ ஆட்சி பசய்தோை.் 

தனது  ோடர்டச ் ஐநைோப்பிய அைச அரமப்புமுறக்கு மற்றுவதில்  

அவை ் ஒரு முக்கிய பங்ரகக் பகோண்டிரு ்தோை.் ைஷ்யோ தனது 

கோலத்தில் உலகின் மிகப்பபைிய  ோடோகக் கருதப்பட்டது, பசிபிக் 

பபருங்கடலில் இரு ்து போல்டிக் கடல் வரை அதன் எல்ரலகள் 

 ீட்டின. பபரும்போலோன  ிலங்கள் தடுக்கப்படட்ு, இ ்த 

பகுதிகளிலிரு ்து பயணிப்பதற்கு  ீண்ட கோலம் எடுத்தது. 

பீட்டைோல் நமற்பகோள்ளப்பட்ட விைிவோக்கம், பதிநனழோம் 

நூற்றோண்டின்  டுப்பகுதியில் முடிவரட ்தது, அது பசிபிக் முதல் 

ைஷ்ய குடிநயற்றத்துடன், கிநயரவ மறுகட்டரமத்து, ரசபீைிய 

பழங்குடியினருடன் மீண்டும் இரண ்தது. ஆயினும்கூட, 

பதினோன்கு மில்லியன் மக்கள் மடட்ுநம இ ்தப் பபைிய பகுதியின் 

பைப்பளவில் பைவினை.் தோனியத்தின் வளரும் பருவம் மிகவும் 

குறுகியதோக இரு ்தது மற்றும் நமற்கில் பின்னோல் தள்ளப்பட்டது 

இப்நபோது வரை உருரளக்கிழங்கு விவசோயம் பபரும்போலோன 

பகுதிகளில் பசய்யப்படவில்ரல. இதன் கோைணமோக ைஷ்யோவில் 

பதோழிலோளை ் வைக்்கத்தின் பபரும்பகுதி விவசோயத்தில் ஈடுபடட்ு 

இரு ்தது. கடல் வைத்்தகத்தில் இரு ்து ைஷ்யோ பதோடை ்்து 

பசல்லமுடியோததுடன் அதன் அரனத்து உள் ோடட்ு வைத்்தகமும், 

பதோடைப்ு மற்றும் உற்பத்தி பருவங்களில் தங்கியிரு ்தது. 

    பீட்டைோல் பசய்யப்பட்ட முதல் இைோணுவ முயற்சிகள் 

ஒட்நடோமோன் துருக்கியைக்ளுக்கு எதிைோக கவனம் 

பசலுத்தப்பட்டன. அப்நபோவ்  கைத்ரத ரகப்பற்றுவதன் மூலம் 

அவை ் கருங்கடல் மீது ைஷ்யோவிற்கு ஒரு போரதரய உருவோக்க 

விரும்பினோை.் இதற்குப் பிறகு அவை ் வடக்கு ந ோக்கி தனது 

கவனத்ரதத் திருப்பினோை.்  
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பீட்டை ் பவள்ரள மோளிரகயில் ஆைச்பனல்லில் துரறமுகத்ரத 

மடட்ுநம போதுகோக்க முடி ்தது; அவருக்கு வடக்கில் ஒன்றும் 

இல்ரல. ஒவ்பவோரு ஆண்டும் சுமோை ் ஒன்பது மோதங்களுக்கு 

உரற ்த  ிரலயில் இரு ்ததோலும், கூட ஆைப்ஜண்டல் 

பயன்படுத்தப்படவில்ரல. போல்டிக்க்கு ஸ்வீடனின் நுரழவோயில் 

தரடபசய்யப்பட்டது; அதன் எல்ரல அப்பகுதிரய மூன்று 

பக்கங்களிலிரு ்து சுற்றியது. கடலில் ஒரு போரதரய 

உருவோக்குவதற்கோன அவைது விருப்பத்தில் அவை ் ஸ்வீடரனத் 

தோக்கும் நபோலிஷ்-லிதுநவனிய கோமன்பவல்த் மற்றும் 

படன்மோைக்்குடன் இைகசிய உடன்படிக்ரகக்கு வ ்தோை.் இ ்த 

கூட்டணி கிநைட்  ோைத்்ன் நபோைில் விரள ்தது. 1721 ஆம் ஆண்டில் 

யுத்தம் முடிவரட ்தது ைஷ்யோவுடன் சமோதோனத்திற்கோக 

சிரதக்கப்பட்ட ஸ்வீடன் குற்றஞ்சோட்டியது. பின்லோ ்து 

வரளகுடோவின் பதற்கிலும் கிழக்கிலும் அரம ்துள்ள  ோன்கு 

மோகோணங்கரள பீட்டை ்பபற்றோை,் அதன் விரளவோக கடலுக்குள் 

நுரழவதற்கு அவை ் ஆவநலோடு கோத்திரு ்தோை.் இங்நக, 1703 ல், 

அவை ் இப்நபோது ைஷ்யோவின் புதிய தரல கைோன பசயிண்ட் 

பீட்டைஸ்்பைக்்  கைத்ரத உருவோக்கினோை;் இ ்த புதிய  கைம் 

ைஷ்யோவின் கலோசச்ோை ரமயமோக மோஸ்நகோரவ 

மோற்றியரமத்தது. இது ஐநைோப்போவிற்க்கு கதவு 

திறக்கப்படுவதோக அவைக்ள் கருதுகிறோைக்ள். ைஷியன் நபைைசின் 

விைிவரட ்த இருநூறு ஆண்டு ஆதிக்கம் பதோடங்கியது, 

கோமன்பவல்த் உள்ள ைஷியன் ஈடுபோடு, ரசலண்ட் பசஜம் 

பகோண்டு பவளிப்படுத்தப்பட்டது. அவைது ரகயகப்படுத்துதலின் 

அரடயோளமோக, பீட்டை ் நபைைசைின் தரலப்ரப 

எடுத்துக்பகோண்டோை,் ைஷ்ய சைத்ம் 1721 ஆம் ஆண்டு ைஷ்ய 

சோம்ைோஜ்யமோக மோறினோை.்  

   

   பீட்டை ் தனது அைசோங்கத்ரத புதுப்பிக்க நமற்கத்திய 

மோதிைிகரள ரமயமோக பகோண்டு  வீனமயப்படுத்தினோை,் 

ைஷ்யோரவ ஒரு முழுரமயோன அைசோக வடிவரமத்தோை.் பரழய 

ரபயை ் டுமோ (பிைபுக்கள் குழு) அவைோல் மோற்றப்பட்டது மற்றும் 

அதன் இடத்தில் அவை ் ஒரு உசச்  ீதிமன்றத்தின் கீழ் ஒன்பது 

உறுப்பினைக்ள் பகோண்ட ஒரு நமல் சட்டசரபரய  ியமித்தோை.் 

கிைோமப்புறங்கல் பல்நவறு மோகோணங்களும் மோவட்டங்களுமோக 

பிைிக்கப்பட்டது. பீட்டை ் நமல் சட்டசரப வைி வருவோய்கள் 

நசகைிக்கும் பணிரய அறிவுறுத்தினோை.் உண்ரமயில் வைி 
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வருவோய் அவைது ஆட்சியின் நபோது மூன்று முரற அதிகைித்தது. 

 ிைவ்ோகக் கல்லூைி அல்லது அரமசச்கங்கள் பசயின்ட் 

பீட்டைஸ்்பைக்்கில்  ிறுவப்பட்டன; அவைக்ள் அைசோங்கத்தின் 

மு ்ரதய துரறகள்ளுக்கு மோற்றப்பட்டனை.் 1722-ல் பீட்டை ்பிைசித்தி 

பபற்ற இடங்கரளப் பற்றி நபசினோை.் மைபுவழி நதவோலயத்தில் 

நதவோலயத்தில்  ோட்டின் பிைதோன  ிைவ்ோக அரமப்பில் 

ஒன்றிரண ்தது, இது முக்கியமோக அைசோங்கத்ரத 

சீைத்ிருத்துவதற்கோக பசய்யப்பட்டது. இ ்த ஒன்றிரணவு 

மோ ிலத்திற்கு நதவோலயம் அதன் ஆதைவில் ஒரு கருவியோக 

பயன்படுத்த நவண்டும் என வோய்ப்பளித்தது. பீட்டை ்மூலம் த ்ரத 

வழி பசய்யப்பட்டது மற்றும் அதற்கு பதிலோக அைசோங்க 

அதிகோைிகள் தரலரமயில் ஒரு ஒருங்கிரண ்த குழு 

ரவக்கப்படட்ு அது புனித சரப என்று அரழக்கப்பட்டது. நபதுரு 

தனது முன்நனோைக்ளின் கோலம் முதற்பகோண்டு  ிலவிய எல்லோப் 

பிைபுக்களுக்கும் அைச  நசரவயின் நதரவகரள 

தீவிைப்படுத்தினோை.்  

    இ ்த கோலகட்டத்தில், பதற்நக பபைச்ியோவின் முன்னணி 

நமலோதிக்க சஃபோவிட் நபைைசு கடுரமயோக வீழ்சச்ியரட ்தது, 

பீட்டை ் ந ைத்ரத வீணோக்கவில்ரல. ைஷ்யோவின் 

வைலோற்றோளைக்ளோல் 'பீட்டை ்தி கிநைட் ஆஃப் போைசீக பரடபயடுப்பு' 

என்று அரழக்கப்பட்ட ைஷ்ய-பபைச்ிய நபோை ் (1722-1723) 

பதோடங்கியது. கோகசஸ் மற்றும் கோஸ்பியன் கடல்களிலும் 

ைஷ்யோவின் பசல்வோக்ரக பைப்ப முடி ்த முன்நனோடி நபைைசைோக 

ஆனோை.் அவைோல் கோகசஸ் மற்றும் வடபிைநதசம் பபைச்ியோவில் 

உள்ள பல மோகோணங்கரளயும்,  கைங்கரளயும் ரகப்பற்ற 

முடி ்தது, பசபோவிடஸ்் ஒரு வோய்ப்ரபப் பபறவில்ரல, பீட்டருடன் 

தங்கள் பகுதிகரள இரணப்பதற்கு  ிைப் ்திக்கப்பட்டோை.் 

இருப்பினும், பன்னிைண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பின்னை ்  ோபடை ்

ஆட்சியின் நபோது அரனத்து பிைநதசங்களும் பபைச்ியோவுக்குத் 

திரும்பின. கன்ஜியோவின் பைஷ்ட் மற்றும் ஒப்ப ்த 

உடன்படிக்ரகயின் ஒரு ஒப்ப ்தமோக இ ்த பிைோ ்தியங்கள் 

திரும்பப் பபறப்பட்டன, ஒட்நடோமோன் நபைைசுக்கு எதிைோன ைஷ்ய-

போைசீக உடன்படிக்ரக, இரு  ோடுகளின் பைஸ்பை எதிைியோக 

ஆனது. 

  1725 ஆம் ஆண்டில், பீட்டை ்தி கிநைட் இற ்துவிட்டோை,் ைஷ்யோ ஒரு 

துணிசச்லோன பவற்றிரயத் தக்க ரவத்துக் பகோண்டது, பீட்டை ்

ஆட்சியின் முடிவில் ைஷ்யத்ரத ஒரு பபைிய வல்லைசோக 

 ிரல ிறுத்தியது. 
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 பீட்டை ் தி கிநைட் மற்றும் நகதைின் தி கிநைட் நபோன்ற 

கண்டுபிடிப்போன tsars நமற்கத்திய பதோழில் வல்லுனைக்ள், 

விஞ்ஞோனிகள், சி ்தரனயோளைக்ள் மற்றும் 

பபோறியியலோளைக்ரள ைஷ்யோவிற்கு அரழத்தனை,் 

பசல்வோக்குள்ள ைஷ்யைக்ள் இரத விரும்பவில்ரல, அவைக்ளுக்கு 

முக்கியமோன பதவிகள் பகோடுக்கப்பட்டநபோது கசப்போன 

உணை ்்தனை,் நமலும் அவைக்ள் அவைக்ளின் பவளி ோடட்ு 

கருத்துக்கள் ஏற்கத்தக்கதல்ல என உணை ்்தனை.் ப ப்நபோலியன் 

நபோைக்ளுக்குப் பிறகு விநைோதப் பிைதிபலிப்போனது வலுவோக 

இரு ்தது. அது அவைக்ளுக்கு எதிைோன அரனத்து சுற்று 

பிைசச்ோைத்திற்கும் வழிவகுக்கும் ஒரு சக்தி வோய் ்த நமற்கத்திய 

விநைோத இயக்கத்ரத உருவோக்கியது மற்றும் ைஷ்ய அைசு 

அவைக்ளுக்கு அைசோங்க ஸ்தோபனத்தில் மடட்ுமல்லோமல் கல்வி 

 ிறுவனங்களிலும் ஆதைவளித்தது. 

 

    ைஷ்யோவில்  ிதி ப ருக்கடி  ிலவியது; வைி வருவோய் 1794 ஆம் 

ஆண்டில் ஒன்பது மில்லியனிலிரு ்து 1794 இல் 40 மில்லியன் 

ரூபோய்கரள எட்டியுள்ளது. வைவு-பசலவுத் திட்டத்தில் இைோணுவம் 

 ோற்பத்தி-ஆறு சதவிகித  ிதி ஒதுக்கப்பட்டதுடன், அைசோங்கத்தின் 

பபோருளோதோை  டவடிக்ரககளுக்கு இருபது சதவிகிதம் 

வழங்கப்பட்டது மற்பறோரு பன்னிைண்டு சதவீதம் 

 ிைவ்ோகத்துக்கும் மற்றும் பசயிண்ட் பீட்டைஸ்்பைக்்கிலுள்ள 

ஏகோதிபத்திய  ீதிமன்றத்திற்கு ஒன்பது சதவீதம் மடட்ுநம 

வழங்கப்பட்டது. ைஷ்யோ தங்கள் பற்றோக்குரறரய ஈடுகட்ட 

 ிதிகரள கடன் வோங்க நவண்டியிரு ்தது, அ ்த  ிதி 

பபரும்போலும் ஆம்ஸ்டைட்ோமில் இரு ்து கடன் பபற்றது; வைவு 

பசலவுத் திட்டத்தில் ஐ ்து சதவிகிதம் கடன்கரள திருப்பிச ்

பசலுத்துவதற்கோக அது அதற்கு ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட 

நவண்டியிரு ்தது. வழக்கமோன  ிதிரய நபோைக்்கு பயன் 

படுத்தபட்டது மற்றும் பணத்ரத  ிரறய பசலவழித்ததோல் 

பணவீக்கம் அதிகைித்தது. வைவுபசலவுத் திட்டத்தில் பணம் 

பசலவழிக்கப்பட்டதோல், இைோணுவம் மகத்தோன மற்றும் 

புகழ்பபற்ற இைோணுவத்ரத ரகப்பற்ற முடி ்தது. அது 

அதிகோைத்துவத்தின் ஒரு சிக்கலோன மற்றும் விைிவோன முரறயும், 

போைிஸ் மற்றும் லண்டனிலுள்ள  ீதிமன்றத்தில்  ிகைோன ஒரு 

பபரும்  ீதிமன்றமும் இரு ்தது. ஆனோல், இ ்த மகிரம ைஷ்யோவில் 

பபோதுவோன மனிதருக்கு உதவவில்ரல பதிபனட்டோம் 
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நூற்றோண்டில் கூட அவைக்ள் ஏரழகளோகவும், மீளோதவைக்ளோகவும், 

பபரும்போலும் விவசோயிகளோகவும், படிக்கோதவைக்ளோகவும் 

இரு ்தனை.்  

    நகத்தைின் I பீட்டை ் I இன் இைண்டோவது மரனவியோக இரு ்தோை,் 

அவளோல் அவை ் பவற்றிபபற்றோை,் அவள் ஒரு ைப்பை ் ஸ்டோம்ப் 

நபோலநவ பசயல்பட்டிரு ்தோலும், உண்ரமயோன சக்தி 

அதிகோைமிக்க அதிகோைிகளின் ரககளில் இரு ்தது. 

9.4 னக ரின் தி கினரட் (1762-1796) 

ைஷ்ய அைியரண  ோற்பது ஆண்டுகளுக்கு நமலோக பீட்டை ்தி கிநைட் 

நபோன்ற ஒரு லட்சிய ஆட்சியோளரை இழ ்துவிட்டது. 1762 ஆம் 

ஆண்டில் நகதைின் II அைியரணரய எடுத்து 1796 ஆம் ஆண்டு 

வரை பதோடை ்்தோை;் அவை ்ஒரு பஜைம்ன் இளவைசியோக இரு ்தவை,் 

ைஷ்ய மகுடத்தில் பஜைம்ன் வோைிசுடன் திருமணம் பசய்து 

பகோண்டோை.் அவை ் பை ்த சோம்ைோஜ்யத்ரத ஆளத் தகுதியற்றவை ்

என்று அவை ் விரைவில் உணை ்்தோை ் மற்றும் அவைது 

படுபகோரலக்கு அரமதியோக ஒப்புக்பகோண்டோை ் இதன் 

விரளவோக அவை ் 1762 ஆம் ஆண்டில் முடிசூட்டப்பட்டோை.் கோத்ைீன் 

அறிபவோளியின் பகோள்ரககரள தீவிைமோக பிைநயோகித்தோை,் 

இதன் விரளவோக ஒரு அறிபவோளியூட்டப்பட்ட விவோதத்தின் 

 ிரலப்போடர்டப் பபற்றுக்பகோண்டோை,் இ ்த சூழலில் "பவறுப்பு" 

என்பது எ ்தக் குரறபோடுள்ள உடக்ுறிப்பு என்பரதக் 

குறிக்கவில்ரல. அவை ் கரல, அறிவியல் மற்றும் கற்றல் 

ஆகியவற்ரற ஆதைித்தோை.் பீட்டை ் தி கிநைட் இற ்தரதத் 

பதோடை ்்து பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னை ்ைஷ்ய பிைபுக்கள் புத்துயிை ்

பபற்றனை.் கத்தைின் ைஷ்யப் பிைபுக்களின் உைிரமகள் மற்றும் 

சுத ்திைத்ரத உறுதிப்படுத்துகின்ற உயைக்ுடியினைக்்கு 

சோசனத்ரத பிைகடனம் பசய்தோை;் அவை ் சக்திவோய் ்த அைச  

நசரவரய தரட பசய்தோை.் நதவோலய  ிலத்தின் கடட்ுப்போடர்ட 

அவை ் ரகப்பற்றினோை ் மற்றும் ைோணி மடோலயங்களின் அளரவ 

சைிபோைக்்கவும் பதோடங்கினோை,் மீதமுள்ள குருமோை ் ஆண்கள் 

மடட்ுப்படுத்தப்பட்ட  ிதிகளுடன் பசயல்படத் பதோடங்கினை.்  

      பவளியுறவு பகோள்ரக விைிவோக்கம் இலக்கோக இரு ்தது, இ ்த 

ந ோக்கத்திற்கோக நகத்தைின் நபோதுமோன  ிதி ஒதுக்கீடு பசய்தோை.் 

அவைது கோலத்தில் ைஷ்ய அைசியல் கடட்ுப்போடு நபோல ்து-

லிதுநவனிய கோமன்பவல்த்தில்  ீட்டிக்கப்பட்டது, அவை ்டைந்கோகோ 

கோன்ஃபபடநைஷரன ஆதைித்தோை.் 1773 இல், ஒரு பபைிய 

விவசோயிகள் கிளைச்ச்ி பவடித்தது தங்கள்  ிலப்பிைபுக்களின் 

ரககளில் ஒடுக்குமுரறக்கு ஒரு எதிைவ்ிரனயோகவும், மற்றும் 

அரனத்து பிைசச்ோைங்களுக்கோன பசலவும் மிக அதிகமோக 
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இரு ்தன, நமலும் பபோதுமக்கள் சுரம சுமக்க நவண்டியிரு ்தது. 

மோஸ்நகோரவக் ரகப்பற்ற கிளைச்ச்ியோளைக்ள் திட்டமிட்டன 

ஆனோல் நகத்தைின் மூலம் அ ்தக் கட்டத்திற்கு முன்னதோகநவ 

அரவ  சுக்கப்பட்டன. மற்ற எல்லோ ஐநைோப்பிய அறிபவோளி 

கருத்துக்கரளயும் நபோலநவ, அவளுரடய சக்திகரளயும் 

வலியுறுத்தி, ைஷ்ய அதிபைக்ளுடன் ஒரு உடன்போடர்ட 

உருவோக்கினோை.்  

நகத்தைின் ஓட்நடோமோன் சோம்ைோஜ்யத்தின் வீழ்சச்ிக்கு 

எதிைோக நபோரைத் திறம்பட  டத்தியதுடன், பதற்கில் ைஷ்ய 

எல்ரலகரள கருங்கடல் வரை  ீட்டியது. ஆஸ்திைியோ மற்றும் 

பிைஷியோ ஆகியவற்றின் ஆட்சியோளைக்ளுடன் கூட்டணி அ\ரமத்த 

பிறகு நபோல ்து-லிதுநவனிய கோமன்பவல்த் பிைோ ்தியங்களின் 

பகுதிரய இரணத்துக் பகோள்ள முடி ்தது, இப்பபோழுது ைஷ்ய 

எல்ரலயோனது நமற்கு ஐநைோப்போவின் மத்திய பகுதிகளுக்கு 

 ீட்டிக்கப்படட்ுள்ளது. ைஷ்ய ஒப்ப ்தத்தின் விதிமுரறகரள 

ரவத்துக்பகோள்வது, நஜோைஜ்ியைக்ளுடன் அவைக்ளது போைசீக 

கோலனித்துவ சக்தி மற்றும் கூடுதல் அைசியல் அபிலோரஷகளில் 

எ ்தபவோரு புதிய தோக்குதலுக்கும் எதிைோகப் போதுகோக்கும், 1795 

ஆம் ஆண்டில் தங்கள் ஆட்சிரய  ிறுவியநபோது, நகத்தைின் 

மற்பறோரு நபோரை மறுபைிசீலரன பசய்தோை ் பின்னை ் 1796 ஆம் 

ஆண்டில், நஜோைஜ்ியோரவ இைண்டோவது முரறயோக தோக்கி, 

கோகோஸில்  ியமனம் பசய்யப்பட்ட ைஷ்ய கோவலோளிகள் 

பவளிநயற்றினோை.் 

நகத்தைீன் தனது வோழ் ோளிலும், ஆட்சியின் மீதும் மகத்தோன 

தனிப்பட்ட பவற்றிகரளச ் பசய்தோை,் ஆனோல் இறுதியில் அவை ்

ஏமோற்றங்கரள எதிைப்கோண்டோை.் பசப்டம்பை ் 1796 இல், ஸ்வீடிஷ் 

உறவினைோன நபைைசை ்கஸ்டவ் IV அநடோல்ப் அவரைப் ச ்தித்தோை,் 

அவள் நபத்திரய ைோஜோவிற்கு திருமணம் பசய்து ரவத்து ஸ்வீடிஷ் 

ைோணியோக நவண்டுபமன அவன் விரும்பினோன். 

அறிவிக்கப்படுவதற்கும்  ிசச்யிக்கப்பட்டதற்கோன ஒரு ப ்ரத 

ஏகோதிபத்திய  ீதிமன்றத்தில்  டத்த நவண்டும். அபலக்ஸோண்ட்ைோ 

லூத்தைன்ஸிஸிற்கு மோறப்நபோவதில்ரல என்ற உண்ரமரய 

ஏற்றுக்பகோள்ள கஸ்டவ் அநடோல்ப் மனநவதரனப்பட்டோை ்மற்றும் 

அவை ் அ ்த பபண்ரண கண்டுபிடித்த நபோதிலும் கரடசி 

 ிமிடத்தில் ஸ்டோக்நெோமில் ப ்ரத எடுக்கோமல் திரும்பி வ ்தோை.் 

இதனோல் நகத்தைின் மற்றும் அவைது உடல் ிரல போதிக்கப்பட 

ஆைம்பித்தன. அவை ்சம்பவத்ரத ஒதுக்கி விடட்ு  வம்பை ் 1796 இல் 

ஒரு விழோவின் திட்டமிடல் பதோடங்கினோை ் அங்கு அவை ் தனது 
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மிகு ்த அன்புக்குைிய நபைரன  ியமிப்பதற்கோக தனது சிக்கல் 

 ிரற ்த மகரன அகற்றியுள்ள சிம்மோசனத்ரத எடுத்துக் 

பகோள்ளப் நபோகிறோை.் இருப்பினும், அறிவிப்புக்கு முன்னோல் 

அவருக்கு பக்கவோதம் ஏற்பட்டது. 

 

 

9.5 உங்கள் முன்னனற்ற ்ம ச ்னசொதிக்கும் வினொக்களுக்கொன 

விமடகள் 

1. மங்நகோலியைக்ளின் சக்தி பதினோன்கோம் நூற்றோண்டின் 

 டுவில் சைி ்து விட்டது, இது கிைோண்ட் இளவைசைின் மங்நகோலிய 

அடக்குமுரறக்கு எதிைோக குைரல உயைத்்துவதற்கோன வோய்ப்ரப 

வழங்கியது. 

2. மோஸ்நகோவின் இளவைசைோன இவன், தன்னுரடய 

பசல்வோக்குமிக்க வடநமற்கு நபோட்டியோளைோன லிதுநவனியோவின் 

கிைோண்ட் டசச்ியுடன் நபோட்டியிட்டோை,் நமல் படய்பபை ் மற்றும் 

ஒக்கோ ஆற்றின் கரைநயோைங்களில் ஓைளவிற்கு உயைம்ட்ட 

முதன்ரம பிைிவினைிடமிரு ்தும் சில கடட்ுப்போடுகரள பபற்றோை.் 

3. தூண்டிவிடப்பட்டது, அடிக்கடி நபோைக்ரள ந ோக்கி ஏமோற்றம் 

அதிகைித்தது, நமலும்  ோட்டில்  ிலவும் அைசோங்க ஆதிக்கத்திற்கு 

எதிைோன கடுரமயோன அதிருப்தி அதிகைித்தது. 

4. ைஷ்ய கூட்டரமப்பு 1992 ஆம் ஆண்டு ஜனவைி மோதம் 

பதோடங்கப்பட்டது, அது USSR க்கு சட்டபூைவ்மோன வோைிசோக 

கருதப்படுகிறது. 

5. 1703 ஆம் ஆண்டில், பீட்டை ் தி கிநைட் ைஷ்யோவின் புதிய 

தரல கைோன, பசயிண்ட் பீட்டைஸ்்பைக்், ைஷ்யோவின் கலோசச்ோை 

ரமயமோக மோஸ்நகோரவ மோற்றுவதற்கோக புதிய  கைத்ரத 

உருவோக்கினோை ் இது ஐநைோப்போவிற்கு கதவு திறக்கப்படுவதோக 

அவைக்ள் கருதுகின்றனை.் 

 

உங்கள் முன்னனற்ற ்ம ச ்னசொதிக்க 

1. மங்நகோலியைக்ளின் சக்தி எப்நபோது வீழ்சச்ியரட ்தது? 

2. யோருடன் இவன் மூன்றோம் நபோட்டியில் பசல்வோக்கு 

பபற்றோை?் 

3. எப்நபோது, ஏன் ைஷ்ய புைட்சி பவடித்தது? 

4. ைஷ்ய கூடட்ரமப்பு எப்நபோது பதோடங்கப்பட்டது? 

5. கிநைட் பீட்டை ்ஏன் பீட்டைஸ்்பைக்்ரகக் கட்டினோை?் 
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9.6 சுருக்கவுமர 

● ைஷ்ய வைலோறு கிழக்கு ஸ்லோவ்ஸ்கள் மற்றும் ஃபின்நனோ-

யூக்ைிக் ஆகிநயோருடன் பதோடங்குகிறது. ைஷ்ய வைலோற்றின் 

ஆைம்ப பதோடக்கத்தில் 882 இல் கிநயவன் ைஸ் 

 ிறுவப்பட்டது, இது முதல் ஐக்கிய ஸ்லோவ்ஸ் மோ ிலமோகும். 

● 13 ஆம் நூற்றோண்டின் பின்னை ் மோஸ்நகோ ஒரு கலோசச்ோை 

ரமயமோக மோறியது, 18 ஆம் நூற்றோண்டில் ைஷ்யோவின் 

சைந்தோம் கிழக்கு நபோல ்துவிலிரு ்து பசிபிக் 

பபருங்கடலுக்கு  ீடட்ப்பட்ட ைஷ்யப் நபைைசு ஆக 

வளை ்்துள்ளது. 

● அபலக்ஸோண்டை ் ப வ்ஸ்கியின் இரளய மகன் டோனிள் 

அபலக்ஸோண்ட்நைோவிச ் என்பவரும், அவை ் மோஸ்நகோவின் 

முன்னை ் ஆங்கில பமோழியில் முஸ்நகோவி என்று 

அரழக்கப்பட்டவரும் பிைநதசத்ரத  ிறுவினோைக்ள். 

● மங்நகோலின் பிைபுகநளோடு அதன் நபைைசைக்ளின் 

ஒத்துரழப்பு மோஸ்நகோவின் அதிகோைத்தில் ஒரு முக்கிய 

கோைணியோக இரு ்தது; மோஸ்நகோவின் கிைோண்ட் 

இளவைசைின் தரலப்ரப நபைைசைக்ளுக்கு அனுமதித்தோை ்

மற்றும் ைஷ்யோவின் பிைநதசங்களிலிரு ்து டோடை ் கப்பம் 

நசகைிப்பதற்குப் பபோறுப்போன பிைதி ிதிகளோக அவற்ரறப் 

பயன்படுத்தினை.்  

● மங்நகோலியைக்ள் 1380 ஆம் ஆண்டில்  தி டோன் பகுதியில் 

உள்ள குலிநகோநவோவில் நதோற்கடிக்கப்பட்டனை.் இ ்த 

பதோழிலோளி பவற்றி ைஷ்யோவில் டோடை ் ஆட்சிரய 

முடிக்கவில்ரல என்றோலும், கிைோண்ட் பிைின்ஸ் டிமிட்ைி 

டோன்ஸ்நகோவுக்கு பபரும் புகரழ வழங்க முடி ்தது. 

● 1922 மற்றும் 1991 க்கு இரடயில், ைஷ்யோவின் வைலோறு 

நசோவியத் ஒன்றியத்தின் வைலோறு நபோலநவ இரு ்தது, இதன் 

விரளவோக ஒரு கருத்தியல் ைீதியோக உருவோக்கப்பட்ட 

மோ ிலமோனது, பிைஸ்த-்லிட்நடோவ்ஸ்க் உடன்படிக்ரகக்கு 

முன்னை ் ைஷ்யப் நபைைசுடன் தனது எல்ரலகரள பகிை ்்து 

பகோண்டது. 

● 1918 மோைச் ் பதோடக்கத்தில் நபோல்ஷிவிக்குகள் 

வரையறுத்தபடி, கம்யூனிஸ்டட்ுகளின் ஒற்ரறக் கட்சி 

ஆட்சியில் நசோவியத் அைசோங்கம் அதன் ஆைம்ப 

கோலத்திலிரு ்து  ிறுவப்பட்டது. 
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● ைஷ்ய கூட்டரமப்பு 1992 ஆம் ஆண்டு ஜனவைி மோதம் 

பதோடங்கப்பட்டது, அது USSR க்கு சட்டபூைவ்மோன வோைிசோக 

கருதப்படுகிறது. 

● பீட்டை ்தி கிநைட் ைஷ்யோவிற்குள் சைவ்ோதிகோைத்ரதப் பபற்றோை,் 

1725 முதல் 1682 இல் இறப்பு வரை 43 ஆண்டுகளுக்கு ைஷ்யோரவ 

ஆட்சி பசய்தோை.் ைஷ்யோ தனது கோலத்தில் உலகின் மிகப்பபைிய 

 ோடோகக் கருதப்பட்டது, பசிபிக் பபருங்கடலில் இரு ்து போல்டிக் 

கடல் வரை அதன் எல்ரலகள்  ீட்டிரு ்தன. 

● பீட்டைோல் பசய்யப்பட்ட முதல் இைோணுவ முயற்சிகள் 

ஒட்நடோமோன் துருக்கியைக்ளுக்கு எதிைோக கவனம் 

பசலுத்தப்பட்டன. அநசோவ்  கைத்ரத ரகப்பற்றுவதன் மூலம் 

அவை ்பிளோக் கடல் மீது ைஷ்யோவிற்கு ஒரு போரதரய உருவோக்க 

விரும்பினோை.் 

● 1703 ஆம் ஆண்டில், அவை ் ைஷ்யோவின் புதிய தரல கைோன 

பசயிண்ட் பீட்டைஸ்்பைக்்  கைத்ரத உருவோக்கினோை;் இ ்த புதிய 

 கைம் ைஷ்யோவின் கலோசச்ோை ரமயமோக மோஸ்நகோரவ 

மோற்றியரமத்தது. பீட்டை ் நபைைசைின் தரலப்ரப 

எடுத்துக்பகோண்டோை,் ைஷ்ய சைந்தோம் 1721 ஆம் ஆண்டு ைஷ்ய 

சோம்ைோஜ்ஜியமோக உத்திநயோகபூைவ்மோக வ ்தோை.் 

● இ ்த கோலகட்டத்தில், பதற்கில் பபைச்ியோவின் முன்னணி 

நமலோதிக்க சவோவிக் நபைைசு கடுரமயோக வீழ்சச்ியுற்றது, பீட்டை ்

ந ைத்ரத வீணடிக்கவில்ரல மற்றும் (1722-1723) ைஸ்நசோ-போைசீக 

நபோை,் ‘பீட்டை ் தி கிநைட்டின் போைசீக பரடபயடுப்பு' என  ைஷ்ய 

வைலோற்றோசிைியைக்ள் அரழக்கப்பட்டது. 

● ைஷ்யோவில்  ிதி ப ருக்கடி  ிலவியது; வைி வருவோய் 1794 ஆம் 

ஆண்டில் இரு ்து  ோற்பது மில்லியன் ரூபிள் வரை எட்டியது. 

● ைஷ்ய சிம்மோசனம்  ோற்பது ஆண்டுகளுக்கு நமலோக பீட்டை ்தி 

கிநைட் நபோன்ற ஒரு லட்சிய ஆட்சியோளரை இழ ்துவிட்டது. 1762 

ஆம் ஆண்டில் நகதைின் II சிம்மோசனத்ரத எடுத்து 1796 ஆம் ஆண்டு 

வரை பதோடை ்்தோை;் அவை ்ஒரு பஜைம்ன் இளவைசியோக இரு ்தவை,் 

ைஷ்ய மகுடத்தில் பஜைம்ன் வோைிசுடன் திருமணம் பசய்து 

பகோண்டோை.் 

● அவருரடய கோலத்தில் ைஷ்ய அைசியல் கடட்ுப்போடு நபோல ்து-

லித்துநவனிய கோமன்பவல்த்  ீட்டிக்கப்பட்டது, அவை ்

டைந்கோகோவிகோ கோன்ஃபபடநைஷரன ஆதைித்தோை.் 1773 இல், ஒரு 

பபரும் விவசோயிகள் கழகம் தங்கள்  ிலப்பிைபுக்களின் ரககளில் 
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பகோடுத்தது ஒடுக்குமுரறக்கு எதிைோன எதிைவ்ிரனயோக 

பவடித்தது, அரனத்து பிைசச்ோைங்களுக்கோன பசலவும் மிக 

அதிகமோக இரு ்தன, நமலும் பபோதுமக்கள் சுரம சுமக்க 

நவண்டியிரு ்தது. 

● கத்தைீன் தனது வோழ் ோளிலும், ஆட்சியின் மீதும் மகத்தோன 

தனிப்பட்ட பவற்றிகரளச ் பசய்தோை,் ஆனோல் இறுதியில் 

அவை ்ஏமோற்றங்கரள எதிைப்கோண்டோை.் 

● பசப்டம்பை ் 1796 இல், ஸ்வீடிஷ் உறவினைோன நபைைசை ்

கஸ்டவ் IV அநடோல்ப் அவரைப் ச ்தித்தோை,் அவள் 

நபத்திரய ைோஜோவிற்கு திருமணம் பசய்து ரவத்து ஸ்வீடிஷ் 

ைோணியோக நவண்டுபமன அவன் விரும்பினோன் 

9.7 முக்கிய வொர ்்ம கள் 

1. சரவ்ொதிகொரவொ ம்: தனிப்பட்ட சுத ்திைத்தின் இழப்பில் 

அதிகோைத்திற்கு கடுரமயோன கீழ்ப்படிதரல 

அமல்படுத்துவதன் அல்லது வோதிடுதரல இது குறிக்கிறது. 

2. னபட்ரியொரச்ொதட: இது கிறித்துவ சமயத்தில் ஒரு 

திருசச்ரப கோலத்ரதயும், திருசச்ரபத் தரலவைின் 

அதிகோைப்பூைவ்ம் மற்றும் அலுவலக  ியமித்தரலயும் 

குறிக்கிறது. 

3. புனி  சமப: இது மைபுவழி திருசச்ரபகளின் ஆட்சி 

குழுரவ குறிக்கிறது. 

4. தகொடுங்னகொலன்: இது ஆட்சியோளரை அல்லது முழு 

அதிகோைத்ரத ரவத்திருக்கும் மற்ற  பரை குறிக்கிறது, 

பபோதுவோக இது ஒரு பகோடூைமோன அல்லது 

அடக்குமுரறயிலோன வழிரயப் பயன்படுத்துகிறது. 

9.8 சுய மதிப்பீட்டு வினொக்களும் பயிற்சிகளும் 

சிறு-வினொ விமடகள் 

1. ைஷ்யோவுக்கு கிநைட் பீட்டை ்என்ன பசய்தோை?் 

2. கிநைட் வடக்கு நபோைில் எ ்த உடன்போடு ஏற்பட்டது? 

3. கோகசஸ் மற்றும் கோஸ்பியன் கடலின் பிைநதசங்கள் 

பபைச்ியோவுக்கு எப்நபோது கிரடத்தன? 

4. நகத்தைின் II ைஷ்ய சிம்மோசனத்ரத எப்நபோது எடுத்தோை ்

பகோண்டோை?் 

த டு-வினொ விமடகள் 

1. ைஷ்யோவில் கிநைட் பீட்டைின் பசல்வோக்ரக ஆைோய்க? 

2. ஏன் மைபுவழி திருசச்ரப ைஷ்யோவின்  ிைவ்ோக 

கட்டரமப்பில் ஓைளவு இரணக்கப்பட்டது? விவோதியுங்கள். 
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3. நகதைின் பபருரம என்ன? விவோதியுங்கள். 

9.9 னமலும் வொசிக்க 
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அலகு 10 னபொல ்தின் பிரிவிமன 

அமமப்பு 

10.0 அறிமுகம் 

10.1 ந ோக்கங்கள் 

10.2 நபோல ்தின் பிைிவிரன 

10.3 ைஷ்யோவின் நபோை ்

10.4 சுயமுன்நனற்றச ் நசோதரன வினோக்களுக்கோன 

விரடகள்  

10.5 சுருக்கவுரை 

10.6 முக்கிய வோைத்்ரதகள் 

10.7 சுய மதிப்பீடு வினோக்கள் மற்றும் பயிற்சிகள் 

10.8 நமலும் படிக்க 

 

10.0  அறிமுகம் 

நபோல ்தின் வைலோறு மிகவும் கடுரமயோனது. மற்ற  ோடுகளின் 

பதோடைச்ச்ியோன தோக்குதல்களும், ஆக்கிைமிப்பும் நபோல ்ரத 

பலவீனமோக்கி விட்டன. ஆயினும்கூட, அது பல நபோைக்ளில் 

நபோைோட முடி ்தது; அரவகளில் சிலவற்றில் அது பவற்றியும் 

பபற்றது. இருப்பினும், அைசியல் மற்றும் இைோணுவ புத்தி கூைர்ம 

இல்லோததோல், அது மூன்று முரற பிைிக்கப்பட்டது. இ ்த அலகில் 

பிைிவிரனயின்  ிரலரமகள்,  ிகழ்வுகள் மற்றும் 

விரளவுகரளயும் மற்றும் நபோலிஷ் ைஷ்யப் நபோரையும் பற்றிப் 

போைக்லோம். 

10.1 ன ொக்கங்கள் 

இ ்த அலகு வழியோக பசன்ற பிறகு,  ீங்கள் பின்வருவனவற்ரற 

பசய்ய முடியும்: 

● பிைிவிரனயின் நபோது நபோல ்தின்  ிரலரமகரள புைி ்து 

பகோள்ளலோம் 

● ைஷ்யப் நபோருக்கு வழிவகுத்த  ிகழ்வுகரள பகுப்போய்வு 

பசய்யலோம் 

● ைஷ்யப் நபோைின் விரளரவப் பற்றி விவோதிக்கலோம் 

 

10.2 னபொல ்தின் பிரிவிமன 

1768 ஆம் ஆண்டில் ஓட்நடோமோன் துருக்கியைக்ளுக்கு எதிைோன 

ைஷ்யோ நபோைில் நபோல ்து பங்நகற்றநபோது, முதல் பிைிவிரன 

 ரடபபற்றது, அ ்த நபோைில் டோன்யூப் பிைநதசங்கரளப் பவற்றி 
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பபற்றது. அவைக்ளுரடய பவற்றி ஆஸ்திைியோவிற்கு ஒரு 

அசச்ுறுத்தலோக அரம ்தது, மற்றும் அதனோல் ைஷ்யோரவத் தோக்க 

தன்ரன தயோைப்டுத்திக் பகோண்டது. மறுபுறம், பிைஸ்ஸியோவின் 

பிைபடைிக் II (தி கிநைட்), ைஷ்யோ-துருக்கியப் நபோை ்விைிவோக்கத்ரத 

விரும்பவில்ரல, ஆஸ்திைியோவிற்கும் ைஷ்யோவிற்கும் 

இரடநயயோன உறவுகரள நமம்படுத்துவதற்கோன நவரலகரள 

பசய்யத் பதோடங்கினோை.் அவை ் துருக்கி பிைநதசத்திலிரு ்து 

அவைக்ளின் கவனத்ரத பலவீனமோன நபோல ்து ஈைக்்கும் மோரு 

அவைக்ரளத் திரச திருப்பினோை.் 1768 ஆம் ஆண்டு முதல், 

பலவீனமோன அைசோங்க அரமப்பின் கோைணமோக, உள் ோடட்ுப் 

நபோைின் நபோது ஏற்பட்ட நபைழிவு, மற்றும் ைஷ்யோ தரலயிட்டோல் 

வ ்த தோக்கம் ஆகியவற்றோல் நபோல ்து நபோைோடி வருகிறது. எ ்த 

வரகயோன தோக்குதல்கரளயும் எதிைக்்க  ோடு தயோைோக இல்ரல. 

 1772 இல், ஆகஸ்ட்-யின் பதோடக்கத்தில், ைஷ்யோ, பிைஷியோ, 

மற்றும் ஆஸ்திைியோவின் பரடகள் ஒன்றோக நபோல ்து மீது 

தோக்குதல்  டத்தின மற்றும் முன்னை ் ஒப்புக்பகோண்டபடி, 

தங்களுக்குள்நளநய பிைநதசங்கரள பிைித்துக் பகோண்டனை.் 

ஆகஸ்ட் 5, 1772 அன்று, ஆக்கிைமிப்பு அறிக்ரக வழங்கப்பட்டது. 

தரடயின் கூட்டரமப்பு கோைணமோக, நபோலிஷ் ஒரு வலுவோன 

எதிைப்்ரப வழங்க முடியவில்ரல, நபோல ்தின் பரடகள் 

விடட்ுக்பகோடுக்க தயோைோக இல்ரல என்பதோல், டினீக், 

சப்சஸ்நடோசந்சோவோ, மற்றும் க்ைோநகோவ் (Tyniec, Czêstochowa, and 

Kraków) ஆகிய பகுதிகளில் பல நமோதல்கள் மற்றும் தரடகள் 

 ட ்தன. 

 பிைிவிரனயின் உடன்படிக்ரக அதன் பங்நகற்போளைக்ளோல் 

பசப்டம்பை ் 22, 1772 அன்று அங்கீகைிக்கப்பட்டது. பிைஷ்ய மன்னை,் 

பிைபடைிக் II, இ ்த சோதரன மூலம் மகிழ்சச்ி அரட ்தோை;் டோன்ஜிக் 

தவிைத்்து முழு ைோயல் ப்ைசியோவின் கடட்ுப்போடர்ட பிைஸ்ஸியோ 

பபற்றது, நமலும் கிநைட் நபோல ்தின் வடக்குப் பகுதிகரள ந ோக்ை ்

ஆற்று மற்றும் க்யூவியோவின் பகுதிகள் ஆகியவற்ரறப் பபற்றது. 

ஆஸ்திைிய நபைைசை,் மைியோ பதைசோவும் அவைது அரமசச்ைக்ளும் 

பிைிவிரனக்கு பபயைளவிலோன மறுப்பு பதைிவித்தனை,் ஆனோல் 

அவைக்ளுரடய இதயத்தில், பபோக்னியோ மற்றும் 

பவயிலிக்ஸ்கோவின் பசழிப்போன உப்பு சுைங்கங்கள் ஆகியவற்ரற 

பகோண்டுள்ள முக்கிய பங்கிரன பபற்றதற்கோக அவைக்ள் 

மகிழ்சச்ியரட ்தோைக்ள். அவைக்ளுக்கு சடோை ் மற்றும் ஆஸ்விடச் ்

கிரடத்தது, பலக்சை ் நபோல ்தின் பகுதியோன க்ைோநகோ மற்றும் 

சண்நடோமிை ் ஆகியவற்றின் சில பகுதிகரள எடுத்துக் 

பகோண்டனை,் முழு கலோசியோ, மற்றும் க்ைோநகோ  கைின் சில 

பகுதிகரளயும் பபற்றது. ைஷ்யோவின் நகதைின் பகிைவ்ில் சமமோக 

மன ிரறவு பபற்றிரு ்தோை,் மீதமுள்ள லிநவோனியோவின் பகுதிகள், 
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மற்றும் வித்த்ப்ஸ்க், நபோநலோடச் ் மற்றும் மோஸ்டிலோவல் ஆகிய 

மோவட்டங்கள் உள்ளிட்டக்கிய பபலோைஸில்-யின் கடட்ுப்போடர்ட 

பபற்றது. 

 நபோல ்து- லிதுநவனியன் கோமன்பவல்த் பிைநதசத்தின் 

முப்பதுக்கும் நமற்பட்ட பகுதிகள் பிைி ்து பசன்ற பின்னை,் 

மக்கள்பதோரகயில் கிட்டத்தட்ட அரைவோசி வீழ்சச்ியரட ்தது. 

வடநமற்கு நபோல ்தின் பிடிரயப் பபற்றுது, பிைஷியோவிற்கு 

பவளி ோட்டின் வைத்்தகத்தில் எண்பது சதவிகிதத்ரத 

உடனடியோகக் கடட்ுப்படுத்த உதவியது. கோமன்பவல்த் வீழ்சச்ிரய 

விரைவுபடுத்துவதற்கு பிைஸ்ஸியோ பபைிய சுங்க கடன்கரள 

விதிக்கத் பதோடங்கியது. இ ்த மூன்று சக்திகளும் தங்கள் 

பிைநதசங்களின் கடட்ுப்போடர்டக் ரகப்பற்றியதுடன், மன்னை ்

மற்றும் பசஜ்ம் ஆகிநயோரை அவைக்ளது முயற்சிகளுடன் ஒப்புக் 

பகோள்ளும்படி கட்டோயப்படுத்தினோைக்ள். நவறு எ ்த வழியும் 

இல்லோமல், பசப்டம்பை ் 18, 1773 அன்று, கோமன்பவல்த்  ோடுகளின் 

அரனத்து உைிரமகரளயும் மூன்று  ோடுகளிடம் ஒப்பரடக்கும் 

அமைவ்ு உடன்படிக்ரக மீது ரகபயழுத்திட மன்னை ்

ஒப்புக்பகோண்டோை.் 

 முதல் பிைிவிரனக்கு கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டுகள் 

பின்னை,் உள் ோட்டில் பல சீைத்ிருத்தங்கள் பகோண்டுவ ்தவுடன் 

நபோல ்தின் வலிரமரய மீண்டும் பபறுவதற்கு முயற்சிகள் 

நமற்பகோள்ளப்பட்டன. இ ்த முயற்சியின் விரளவு நம 14, 1792 இல் 

டைந்கோஜிக்கோவின் பழரமவோத கூட்டரமப்பு வடிவத்தில் 

கோணப்பட்டது. மு ்ரதய நபோல ்து அைசியலரமப்ரப மீண்டும் 

 ிரல ோட்ட ைஷ்யோ தரலயீடு பசய்யும்படி நகடட்ுக் 

பகோள்ளப்பட்டது. ைஷ்யோ இ ்த அரழப்ரப உடனடியோக ஏற்றுக் 

பகோண்டது, நமலும் இது நபோல ்துக்குல் பிைஷியோ தனது 

பரடகரள அனுப்புவதற்கு வழிவகுத்தது. 1793 ஆம் ஆண்டு 

ஜனவைி மோதம் 23 ஆம் நததி, இரு  ோடுகளும் நபோல ்தின் 

இைண்டோம் முரறயோக பிைிக்க முடிவு பசய்தனை.் 1793 இல், ஆகஸ்ட் 

இறுதியில் மற்றும் பசப்டம்பை ் பதோடக்கத்தில் இ ்த பகிைவ்ு 

அதிகோைப்பூைவ்மோக இரு ்தது. ைஷ்யோவோல் அழுத்தம் 

பகோடுக்கப்பட்ட பிறகு நபோலிஷ் சீஜம் நவறு வழி இன்றி 

இைண்டோவது பிைிவிரனக்கு ஒப்புக்பகோண்டோை.் இைண்டோவது 

பிைிவிரன, மீதமுள்ள லித்துநவனிய பபலோரூசியோ மற்றும் நமற்கு 

உக்நைன் ஆகிய முக்கிய பகுதிகரள ைஷ்யோவிற்கு பபற்றுத ்து, 

அதனுடன் நபோநடோலியோ மற்றும் நவோஹினியோவின் ஒரு 

பகுதிரயயும் பபற்றது. அநதந ைம் பிைஸ்சியோ கிநைட் நபோல ்து 

மற்றும் மோநஸோவியோவின் பகுதியுடன் நசைத்்து க்நடன்ஸ்க் மற்றும் 

படோருன்  கைங்கரள இரணத்துக்பகோள்ள முடி ்தது. இைண்டோம் 
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பங்கீட்டில், நபோல ்து மூன்று ஆயிைத்திற்கும் நமற்பட்ட சதுை 

கிநலோமீட்டை ்பைப்பளரவ இரு  ோடுகள்யிடம் இழ ்தது.  

 இைண்டோவது பிைிவிரனக்கு ஒரு எதிைவ்ிரளவோக, நபோலிஷ் 

அதிகோைி தநதஸ்ஸ்கூ குஷியஸ்ஸ்கோ (Tadeusz Kooeciuszko) 1794 மோைச் ்

மோதத்தில்  ோடு முழுவதும் பை ்த எழுசச்ிரய வழி டத்தினோை,் 

அ ்த கிளைச்ச்ி அநத ஆண்டின்  வம்பை ் வரை பதோடை ்்தோை.் 24 

அக்நடோபை ் 1795 இல், ைஷ்ய மற்றும் பிைஷ்யைக்ள் இ ்த 

கிளைச்ச்ியோளைக்ள் மற்றும் அவைக்ளது பங்நகற்போளைக்ரள 

கடட்ுப்படுத்துவதற்கோக தரலயிட்டனை.் அநத ந ைத்தில், அவைக்ள் 

ஆஸ்திைியோவுடன் ஒரு ஒப்ப ்தத்தில் நுரழ ்தனை,் இதனோல், 

நபோல ்தின் மீதமுள்ள பிைநதசங்கள் மீண்டும் மூவை ் மத்தியில் 

பிைிக்கப்பட்டது. நபோல ்து பிைநதசம் 215,000 சதுை கிமீ பைப்பளவில் 

மீதம் விடப்படட்ுயிரு ்தது. மூன்றோம் பகிைவ்ு ஜனவைி 1797 ஆம் 

ஆண்டளவில் முரறயோக  ட ்தது, அதற்கு பிறகு ைஷ்யோ,  ோைம்ன் 

( ிநமன்) ஆற்றின் கிழக்கில் லித்துநவனியப் பிைநதசம் 

முழுவரதயும் பகோண்ட கைட்ல்ோண்ட், மற்றும் பவோலரெனின் 

உக்ரைனின் மீதமுள்ள பகுதிகரள இரணத்தது. பிைஸ்ஸியோ 

வோைச்ோவுடன் மநசோவியோவின் எஞ்சியிரு ்த பகுதிகரள 

அரட ்தது, மற்றும் ந மனின் நமற்குப் பகுதியில் 

லித்துநவனியோவின் ஒரு பிைிரவயும் பபற்றது, ஆஸ்திைியோ லிட்டில் 

நபோல ்தின் இடது பகுதிகரள ரகப்பற்றியது, இது வடகிழக்கு 

கிைந்கோவிலிரு ்து வடக்கு பப்பு  தியின் வரளவுவரை 

 ீட்டப்பட்டிருக்கும்.  

 பிைோன்சின் ப ப்நபோலியனின் நபைைசை ் 1807 ஆம் ஆண்டில் 

பிைஷ்யு நபோல ்தின் மத்திய மோகோணங்களில் இரு ்து டசச்ிரய 

வோைர்ஸ உருவோக்கியநபோது, மூன்றோம் பிைிவின் நபோது 

பிைநதசங்களின் பிைிவுகளில் மோற்றம் ஏற்பட்டது. நபோல ்தின் 

கோங்கிைஸ் இைோசச்ியத்தில் இரு ்து வியன்னோ கோங்கிைஸ் 

அரமக்கப்பட்டநபோது, 1815 ஆம் ஆண்டில் மீண்டும் பிைிவுகளில் 

ஒரு மோற்றம் ஏற்பட்டது. ஆயினும்கூட, பகிைவ்ுளின் உண்ரமயோன 

விரளவு நபோல ்தின் சுத ்திைமோன மோ ிலத்ரத முழுரமயோக 

துரடத்து விட்டது. இது முதலோம் உலகப் நபோை ்முடிவரடயும் வரை 

 ரடமுரறயில் இரு ்தது. நபோருக்குப் பின்னை,் நபோல ்து குடியைசு 

இறுதியோக  வம்பை ்1918 இல் மறுசீைரமக்கப்பட்டது. 
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10.3 ரஷ்யொவின் னபொர் 

1792 ஆம் ஆண்டு நபோல ்து-ைஷ்ய நபோை,் இைண்டோம் பிைிவின் 

நபோக்கோக குறிப்பிடப்படுகிறது. நம 1791 இல் டைந்கோகோச 

கூட்டரமப்பில் அரமக்கப்பட்ட அைசியலரமப்புக்கு ஆதைவோக 

இல்லோத கோமன்பவல்த் தரலவைக்ள் மற்றும்  நபோலிஷ்-

லிதுநவனிய கோமன்பவல்த் ஆகிநயோைோல் கோத்ைீன் தி கிநைட்-இன் 

ஆட்சியின் நபோது  ரடப் பபற்றது. இ ்த நபோை ் இைண்டு 

பகுதிகளில்  ட ்தது, ஒன்று லித்துநவனியோவின் வடக்கு 

பகுதியிலும், மற்பறோன்று உக்நைனின் பதற்கு பகுதியிலும். 

நபோல ்து பரடகள் இரு பகுதிகளிலும், பபருமளவில் உள்ள பபைிய 

ைஷ்ய இைோணுவத்திற்கு நபோட்டியிட எ ்தப் பபோருத்தமும் இல்லோது 

இரு ்தது, இருப்பினும் இைண்டு நபோலிஷ் தளபதிகள் இளவைசை ்

நஜோநசப் பபோன்நயோநடோவ்ஸ்கி மற்றும் தநதஸ்ஸ்கூ 

கூசியஸ்ஸ்நகோ (Prince Józef Poniatowski and Tadeusz Kooeciuszko) 

ஆகிநயோைின் வலுவோன மற்றும் திறரமயோன தரலரமயின் 

கோைணமோக, அவைக்ள் பதற்கில் முன்னிைக் முடி ்தது. இ ்த 

நபோைோட்டமோனது மூன்று  ீண்ட மோதங்களுக்கு  ீடித்தது, அதில் பல 

நபோைக்ள் நபோைிடப்படட்ன, ஆனோல் எ ்தக் பிைிவினரும் பவற்றி 

பபறவில்ரல. 18 ஜூனில் சீநலசன்ஸ் (Zielecense) நபோைில் ைஷ்ய 

 ிறுவிதல்கரள நதோற்கடித்தநத நபோல ்து பரடகளின் 

மிகப்பபைிய பவற்றியோக இரு ்தது. இ ்த பவற்றிக்குப் பிறகு, மிக 

உயை ்்த இைோணுவ விருதோகிய விைடட்ுடி மிலிட்டைி விருது 

எதிைக்ோலத்தில் மைியோரத பசய்வதற்கோக, நபோல ்தில் 

உருவோக்கப்பட்டது. நபோல ்து மன்னை,் ஸ்டோனிஸ் ஆகஸ்ட் 

பபோன்யோட்நடோவ்ஸ்கி, நபோை ் முடிவரடயும் வரகயில் தூதைக 

தீைம்ோனம் ஒன்ரறக் நகட்டோை.் அவை ் ைஷ்யைக்ளுடன் ஒரு 

சமோதோனத்ரத நகட்டோை ்மற்றும் ைஷ்ய நபைைசின் கட்டரளப்படி 

சோைப்ு ைஷ்ய உன்னத பிைிவில் இரணத்தோை.்  

 

உங்கள் முன்னனற்ற ்ம ச ்னசொதிக்க 

 

1. நபோல ்தின் மூன்று பகுதிகள் எப்நபோது 

 டத்தப்பட்டன? 

2. ஏன் மூன்றோவது முரறயோக நபோல ்து பிைிக்கப்பட்டது? 

3. ப்பைசியோவின் பிைபடைிக் II ஏன் ஆஸ்திைியோவிற்கும் 

ைஷ்யோவிற்கும் இரடநய நபோை ்தவிைக்்கப்பட நவண்டும் 

என விரும்பினோை?் 
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உக்மரனில் உள்ள த ற்கு பகுதி 

பதோடக்க ைஷ்ய பரடகள் உக்நைனிய எல்ரலகரள நம 17, 1792 

அன்று இைவில் கட ்தது. ைஷ்யைக்ள் இ ்த பகுதியில் 

எதிைப்கோள்ளும் வலுவோன எதிைப்்பு பற்றி அதோவது, கோமன்பவல்த், 

இளவைசை ் பபோனிநடோவ்ஸ்கி மற்றும் க்யூயுஸ்குஸ்நகோவின் 

உயைம்ட்ட தளபதிகளின் முன்னிரலயில் இருப்பரத 

அறி ்திரு ்தனை.் நம 29 அன்று அவைக்ள் இருவரும் ஜோநனோவ் 

இடத்திற்கு பரடகரள இரணத்தனை.் நமற்கு உக்நைனிற்கு 

முன்நனறும்  ோன்கு எதிைி பரடகரள எதிைப்கோள்ளும் வரகயில் 

அைசு இைோணுவம் வலுவோக இல்ரல மற்றும் லுபை ் மற்றும் 

பூநனோனின் அருகில் உள்ள பதற்கு பக்  தியின் நமற்குப் 

பக்கத்தில், பின்புறத்தில் க்யுயியஸ்நஸோவின் கட்டரளயுடன் 

அவைக்ரள எதிைத்்துப் நபோைோடத் பதோடங்கினோைக்ள். 

பபோன்நயோநடோவ்ஸ்கி தனது சிறு பரடயுடன் இைோணுவத்ரத முன் 

இரு ்து எதிைப்கோண்டோை.் உக்நைனிலிரு ்து நவோலினியோவுக்கு 

பவளிநயறும் முடிபவடுத்த கிங் பபோனிநயோவ்ஸ்கி என்பவைின் 

ஆதைரவ அவை ் உறுதிப்படுத்தினோை.் போதுகோப்பு ஒரு முக்கிய 

புள்ளியோக பூநனோனின் (Po³onne)  ிறுவப்பட்டது, அங்கு 

லுபோமிைஸ்்கி (Lubomirski) பபோருடக்ள் நசகைிக்கும் பணி 

ஒதுக்கப்படட்ு இரு ்தது. 

 ஜூன் 14 அன்று, வில்லோைைக்ின் பிைிவு போைஸ்ஸ்க்நகோவ்ஸ் 

நபோைர்ை இழ ்தது. இறுதியோக, ஜூன் 17 அன்று, 

நபோனியோநடோவ்ஸ்கிஸ் மிகவும் எதிைப்ோைத்்த வலுவூட்டல்கள் 

மிக்நகோ லுநபோமிைஸ்்கியின் கடட்ுப்போட்டின் கீழ் சுமோை ் 2,000 

பரடகளுடன் வ ்தது. பின்வரும்  ோடக்ளில், இளவைசை ்

பபோனிநடோவ்ஸ்கியின் கடட்ுப்போட்டின் கீழ் இரு ்த பரடகள், 

பஜபனலன்ஸ் நபோைில் ஜூன் மோதம் 18 ம் நததி பஜனைல் இைோக்லி 

நமோைந்கோவின் ைஷ்ய ஸ்தோபனத்ரத ரகப்பற்றப்பட்டது. கிங் 

பபோனிநடோவ்ஸ்கி மகிழ்சச்ி அரட ்தோை ் மற்றும் விைடட்ுடி 

மிலிட்டைி பதக்கங்கள் பிைசச்ோைத் தரலவைக்ளுக்கும், 

பரடயினைக்ளுக்கும், 'முதன் முதல் ஜோன் III நசோபீஸ்ஸ்கியின்' –

இம் அனுப்பப்பட்டது. 

 இருப்பினும், இ ்த நதோல்வி ைஷ்யைக்ளின் முன்நனற்றத்ரத 

 ிறுத்தவில்ரல. நஜோசப் பபோன்டிபவோவ்ஸ்கின் கட்டரளயில் 
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உள்ள நபோல ்து இைோணுவம், உத்தைவிலிரு ்து இன்னும் திரும்பப் 

பபற்றுக் பகோண்டியிரு ்தது, வலுவோன எதிைியின் வலிரமரய 

 ிரல ிறுத்தி பமோத்த அழிரவத் தவிைப்்பதற்கு. ஜூரலயின் 

ஆைம்பத்தில், டுபிநனோக்கு அருநக, ரமக்கோ டு லுநபோமிைஸ்்கி இரு 

தளபதிகரள கோட்டிக்பகோடுத்தோை.் அவருக்கு பபோருடக்ரளக் 

பகோண்டு வருவதற்கோன பணிரய வழங்கினோைக்ள், மோறோக அவை ்

ைஷ்யைக்ளுடன் பரடகரள இரணத்தோை.் இதனோல், எ ்த 

ஆயுதமும் இல்லோமல் நபோலிஷ் இைோணுவம் ரகவிடப்பட்டது. 

மறுபுறத்தில் லுநபோமிைஸ்்கி ஒரு பசல்வோக்கு  ிரற ்தவைோக 

இரு ்தோை,் மன்னை ் அவரை பதவி  ீக்கம் பசய்வது என்பது 

எளிதோனது அல்ல. ைஷ்ய ஆக்கிைமிப்பு ஒரு மோதத்திற்கு அைிதோகநவ 

பதோடை ்்தது, நபோல ்தின் பரடகள் உக்ரைனில் இரு ்து 

பின்வோங்கத் பதோடங்கின. ஜூரல 7 அன்று, கியூயியஸ்க்நகோவின் 

பரடகள் ைஷ்யைக்ரள ஒடஜிமிைஸ்் நபோைில் ரகப்பற்றியது, இது 

பபோனிநயோவ்ஸ்கியின் தரலரமயிலோன இைோணுவத்திற்கு பக் 

 தியின் பைப்பிற்குப் பின்னோல் பின்வோங்குவதற்கு ந ைத்ரத 

அனுமதித்தது. ஜூரல 18 இல், கியூயியஸ்ஸ்சந்கோவின் பிைிவு 

நபோைோடின துபீன்கோ நபோைின் முடிவு ஒரு சம ிரலரய எட்டியது. 

பஜனைல் ரமக்நகல் கோசந்சோவ்ஸ்கியின் கட்டரளயின் கீழ் தனது 

5300 சிறு பரடகரள பகோண்டு 25,000 ைஷ்யைக்ளின் தோக்குதரல 

கியூயியஸ்ஸ்சந்கோ எதிைப்கோண்டோை.் பின்னை,் ைஷ்யைக்ள் 

ப ருக்கமோக இரு ்த ஆஸ்திைிய எல்ரல வழியோக அவைது 

இடங்களின் எல்ரலகரள சுழ துவங்கினதோல், கியூயியஸ்ஸ்சந்கோ 

துபீன்கோவில் இரு ்து பின்வோங்க நவண்டி இரு ்தது. பக்  தி 

வைியிலிரு ்து பின்வோங்கினோலும் கூட, நபோலிஷ் இைோணுவம் 

இன்னும் நதோற்கடிக்கப்பட நவண்டியிரு ்தது. நபோல ்து 

பரடகளின் தரலவிதிரய முடிவு பசய்வதற்கு வோைச்ோவுக்கு 

அருநக பல நபோைக்ள் நபோைோட நவண்டி இரு ்தது.  

லி ்துனவனியொவில் உள்ள வடக்கு பகுதி 

லித்துநவனியோவின் கிைோண்ட் டசச்ில், ைஷ்யைக்ள் பதற்கில் 

எல்ரலரய கட ்து  ோன்கு  ோடக்ளுக்கு பிறகு நம 22 அன்று 

கோமன்பவல்த் எல்ரலரய கடக்க முடி ்தது. நபோல ்தின்  ட்பு 

 ோடோக பிைஷியோ இைோசச்ியம் பசயல்பட்டது, ஆனோல் அவைக்ள் 

கூட்டணிரய விரைவில் உரடக்க இரு ்தனை.் லித்துநவனிய 

இைோணுவ தளபதி டூக் வுடம்நபைக்், நபோல ்தின் ஆதைவில் நபோைோட 

மறுத்து நபோல ்து-லிதுநவனியக் கூட்டணிரய ஏமோற்றிவிட்டோை.் 

அவை ்உடல் ிரல சைியில்ரல என்று  டித்து நபோை ்மண்டலத்ரத 

அரடயவில்ரல, அவருரடய பரடகளும் வைவில்ரல, 

அவைக்ளுக்கு பதளிவற்ற உத்தைவு வழங்கப்படும் என்று. 

லித்துநவனியோவின் இைோணுவம் தனியோக தடுத்து  ிறுத்த 

முடியோததோல் ைஷ்யைக்ள் எளிதில் முன்நனற முடி ்தது. 
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முன்நனறுவதற்கு முன்நப இைோணுவம் பின்வோங்க பதோடங்கியது. 

நம 31 அன்று இைோணுவம் ஒரு சில ச ்திப்புக்கரளக் பகோண்நட 

மிஸ்ரஸக் ரகவிடட்ுவிட்டது. ஜூன் 4 இல் கட்டரளகளில் மோற்றம் 

ஏற்பட்ட பின்னை,் லித்துநவனிய இைோணுவத்தோல் ஒருவிதமோன 

சண்ரட நபோடப்படட்து. பஜபனஃப் நஜோடியி ைஷ்யைக்ரள 

எதிைத்்துப் நபோைோட முயற்சித்தோை,் ஆனோல் அவை ் விரைவில் 11 

ஜூன் அன்று மிை ் நபோைில் ைஷ்யைக்ளோல் நதோற்கடிக்கப்பட்டோை ்

மற்றும் அவைக்ள் கிைோண்ட் டசச்ி மூலம் முன்நனற முடி ்தது.  

கோமன்பவல்த் இைோணுவம் க்நைோட்நனோ (Grodno) திரச 

ந ோக்கி பின்வோங்க பதோடங்கியது. 14 ஜூன் அன்று வில்நனோ 

ைஷ்யைக்ளோல் எடுத்துக் பகோள்ளப்பட்டது; அவை ் உள்ளூை ்

கோவலோளியோல் ஒரு சிறிய நபோருக்கு பின்னை ்எளிதோக எடுத்துக் 

பகோள்ளப்பட்டோை.் அநதந ைம், 19 ஜூன் மற்றும் 20 ஜூன் ஆகிய 

 ோடக்ளில் இைோணுவத்தின் எ ்தபவோரு எதிைப்்பும் இன்றி, 

பகோவ்னஸ்  ீநயோவி (Nieoewie) என்ற இடத்தில் பகோண்டு 

பசல்லப்பட்டோை.் 23 ஜூனில் ரமக்கோய் ஜோபிநயோநவோவுடன் ஒரு 

மதிப்பிழ ்த ஜுடய்்க்கி (Judycki) இடம் மோற்றப்பட்டது. இருப்பினும், 

மீை ் கோலத்திலிரு ்து, வடக்குப் பகுதியில் எ ்த உறுதியோன 

 டவடிக்ரககள் எதுவும் நமற்பகோள்ளப்படவில்ரல, ஏபனனில் 

வோைச்ோவின் திரசரய ந ோக்கி நபோல ்து இைோணுவம் 

பவளிநயறியது, ஸில்வோவில் ஒரு சிறிய நதோல்விரய 

எதிைப்கோண்ட பின்னை,் பக்  தி சுற்றி ப்பைஸ்ட் அருநக 

எசச்ைிக்ரகயுடன் இருக்கும்  ிரலக்கு பசல்கின்றனை.் ஜூரல 5 

அன்று, க்நைோட்நனோ-ரவ ைஷ்யைக்ள் எடுத்துக் பகோண்டனை ்மற்றும் 

ஜூரல 17 அன்று, அரவ பிநயோட்நடோஸ்டோக் கடட்ுப்போடட்ுக்குள் 

இரு ்தனை.் ஜூரல 23 அன்று உள்ளூை ் இைோணுவ தளபதியின் 

நதோல்விக்கு பின்னை ்பிபைஸ்ட் ைஷ்யைக்ளின் கடட்ுப்போட்டின் கீழ் 

வ ்தது. இருப்பினும், ஜூரல 24 இல், ைஷ்யைக்ளுக்கு கிருமிநமன்-

விநயோவுக்கு அருகில் ஒரு நதோல்வி ஏற்பட்டது; கோமன்பவல்த் 

தரலரமயின் வடக்கு முன்னணியின் ஒநை குறிப்பிடத்தக்க 

பவற்றியோக இ ்த நபோைின் முடிவோனது இரு ்தது. 

ரஷ்யொவுடன் னபொர் முடிவுக்கு வ ் து 

உண்ரமயில் பிைின்ஸ் பபோனிநடோவ்ஸ்கி மற்றும் குநசஷுஸ்நகோ 

இருவரும் நபோைின் முடிவு தீைம்ோனிக்க முடியோதது என்று கணித்து, 

ைஷ்ய பரடகரள நபோல ்து லித்துநவனியோ கூடட்ுப்பரடகளின் 

உதவியுடன் அவைக்ள் நதோற்கடிக்க திட்டமிட்டனை.் கிங் 

பபோனிநடோவ்ஸ்கி, சட்டங்களின் போதுகோவலைக்ள் அல்லது 

அரமசச்ைக்ளின் ம ்திைி சரப அனுமதி பபற்ற பிறகு ஒரு 

சமோதோன ஒப்ப ்தத்ரத நகட்க முடிபவடுத்தோை.் சோைினோ 

நகத்தைின், பபோனிநடோவ்ஸ்க்கு சோைப்ு ைஷியன் உன்னதமோன 
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பிைிவின் ஒரு பகுதியோக இருக்க நவண்டும் மற்றும் டைந்கோகோ 

கூட்டரமப்பு சுவடு பதைியோமல் அழி ்து நபோக நவண்டும் என்று 

கட்டரளயிட்டோை.் மன்னை ்22 அல்லது 23 ஜூரல அன்று அவைக்ளது 

நகோைிக்ரகரய ஏற்றுக் பகோண்டோை,் இது பிைின்ஸ் 

பபோன்நடோவ்ஸ்கிக்கு இைோணுவ எதிைப்்ரப தயக்கத்துடன் 

முடித்துவிட்டது. நபோைின் இறுதி இைோணுவ நமோதல்கள் ஜூரல 26 

அன்று லூபின் மோகோணத்தின் மோைக்ுஸ்நஸோவில்  ட ்தன. 

எதிைிகளின் தோக்குதல் பபோனிநடோவ்ஸ்கியின் கடட்ுப்போட்டின் கீழ் 

நபோல ்து குதிரைப்பரடயினோல் தரடபசய்யப்பட்டது. 

 இ ்தத் தோக்குதலுக்குப் பிறகு, மன்னை ் பபோனிநயோவ்ஸ்கி 

சமோதோனத்ரத  ிரல ோடட்ுவதற்கு முடிவு எடுத்தோை.் நபோைின் 

நபோது நபோல ்தில் இைோணுவம் பபைிதும் போதிக்கப்படவில்ரல, 

நமலும் நபோைக்ரள சமோளிக்க பபோருத்தமோன  ிரலரமகளில் 

இருப்பரத அறி ்தும் கிங் பபோனிநடோவ்ஸ்கி, ைஷ்ய 

இைோணுவத்தின் எண்ணற்ற வலிரமயின் முன்னோல் அவைக்ள் ஒரு 

வோய்ப்ரப எடுக்க முடியவில்ரல. எனநவ,  ீண்ட கோல நபோல ்து 

 லனுக்கு சமோதோனப் நபசச்ுவோைத்்ரதகள் மிகவும் பயனுள்ளதோக 

இருக்கும் என்று அவை ் உணை ்்தோை.் மன்னை ் ைஷ்யைக்ளுடன் ஒரு 

புதிய கூட்டணியில் நுரழய விரும்பினோை.் நபோை ்  ிறுத்தம் 

மீறலோல், மீண்டும்  டப்பித்து மன்னருக்கு விரைவில் அது தவறு 

என  ிரூபிக்கப்பட்டது, நபோைச்ச்ுகீசிய இைோணுவம் 

நபோை ்ிறுத்தத்துடன் பைவலோக அதிருப்தி அரட ்தது; 

பகோஸ்கியூஸ்நகோ, பிைின்ஸ் பபோன்டிவ்ஸ்கி மற்றும் பலை ்

மன்னைின் முடிரவ விமைச்ித்தனை ் மற்றும் பகோஸ்கியூஸ்நகோ 

உட்பட பலை ் வரும் வோைங்களில் தங்கள் ஆரணயத்தில் இரு ்து 

ைோஜினோமோ பசய்தனை.் பிைின்ஸ் பபோன்டிவ்ஸ்கி தனது மோமோவின் 

கட்டரளகளுக்கு எதிைோகக் கலகம் பசய்தோை,் மற்றும் மன்னரை 

இைோணுவ முகோமிற்கு பரடயோல் கட்டோயப்படுத்த பகோண்டு வை 

உத்தைவு வழங்கினோை,் நமலும் நதரவப்பட்டோல் தீவிை பிைிவு 

முன்பமோழியப்பட்டது. இறுதியில், அதற்கு எதிைோக அவை ் முடிவு 

பசய்தோை.் 

னபொரின் விமளவு 

நபோல ்தின் பல சைித்திைோசிைியைக்ள் நபோலிஷ் சைணரடதல் 

 ல்லதல்ல என்று  ம்பினை.் இது இைோணுவம் மற்றும் அைசியல் 

கண்நணோட்டத்தில் இரு ்து ஒரு தவறோன எண்ணமோகும். 

விஸ்டுலோ ஆற்றின் போரதரய போதுகோப்பதற்கும் ைஷ்யோவின் 

தோக்குதல் பரடகரள கரளவதற்கும் நபோதுமோன இைோணுவ 

வலிரம அவைக்ளுக்கு உதவியது. அைசியல் முன்நனோக்கில் 

இரு ்து, நபோலோ ்து பதோடை ்்து நபோைோடியிரு ்தோல்,  ீடித்த 

நபோைின்  ிதி பசலவு கோைணமோக பிளவுபடுத்தும் சக்திகள் 
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இறுதியில் மனநவதரன அரட ்திருக்கும், இைோஜத ்திை தீைவ்ு 

கோண விரும்பும் நபோை ்  ிறுத்தத்ரத விரும்பியதோல், அைசை ்

ஏமோற்றமரட ்தோை.் ஆனோல் புதிய பிைதி ிதிகரள  ியமனம் 

பசய்வதன் மூலம் அல்லது தற்நபோதுள்ளவைக்ளுக்கு லஞ்சம் 

பகோடுப்பதன் மூலம் ைஷ்யைக்ள் குருடநனோ நசஜ்ம் என்ற புதிய 

போைோளுமன்ற அமைவ்ு ஒன்ரற  ிறுவுவதில் உதவினை.் இவ்வோறு, 

அைசைின்  டவடிக்ரககள் நபோல ்தின் இைண்டோவது 

பிைிவிரனக்கு கோைணமோக மோறியது. இ ்த  ிகழ்ரவ நபோல ்தின் 

மக்கள் முதல் பங்கிற்கு முன்னை ் இரு ்தரதப் பற்றி மடட்ுநம 

நபசுகின்றனை.் மீதமுள்ள அைசு ைஷ்ய துருப்புக்களோல் 

கடட்ுப்படுத்தப்பட்டது மற்றும் அதன் சுத ்திைம் தீவிைமரட ்தது.  

இ ்த  ிரலப்போடு, டைந்கோவ்கோ கூடட்ரமப்புகளின் பல 

உறுப்பினைக்ளுக்கு ஆசச்ைியமோக இரு ்தது, ஏபனனில் 

அவைக்ளின் ந ோக்கம் பவறுமநன  ிரலரமரய மறுபடியும் 

மறுபைிசீலரன பசய்ய நவண்டும் என்பநதோடு, 3 வது நம 

அைசியலரமப்ரப தூக்கி எறிய உதவுவதற்கும் இது உதவும் என்று 

 ம்பியிரு ்தனை.் மறுசீைரமக்கப்பட்ட கோமன்பவல்த் அரமப்ரப 

மறுசீைரமப்பதற்கோன கரடசி முயற்சி 1794 ஆம் ஆண்டில் 

குநசஷுஸ்நகோ எழுசச்ியின் மூலம்  ிகழ் ்தது. 1795 ல் மூன்றோம் 

பிைிவிரனயின் கோைணமோக எழுசச்ி ஒரு நதோல்வியரட ்தது. இது 

இறுதி அடியோக இரு ்தது, அதன் பின்னை,் நபோலிஷ்-லித்துநவனியோ 

கோமன்பவல்த் தற்நபோது  ிலவியது. 

 

 

 

 

 

 

10.4 உங்கள் முன்னனற்ற ்ம ச ்னசொதிக்கும் வினொக்களுக்கொன 

விமடகள் 

1. 1772, 1793 மற்றும் 1795 ஆகிய  ோடுகளில் நபோல ்தின் மூன்று 

பகுதிகளும் முரறநய  டத்தப்பட்டன. 

2. 1794 ல் நபோலிஷ் க்யூய்சுஸ்ஸ்நசோ எழுசச்ிக்கு மூன்றோவது 

முரறயோக நபோல ்து பிைிக்கப்பட்டது. 

உங்கள் முன்னனற்ற ்ம ச ்னசொதிக்க 

4. நபோலிஷ் வைலோற்றில் 1792 ஆம் ஆண்டு நபோலிஷ்-ைஷ்ய 

நபோருக்கு பகோடுக்கப்பட்ட பபயை ்என்ன? 

5. நபோலிஷ்-ைஷ்ய நபோைில் நஜோநசப் பபோனியோவ்ஸ்கி 

மற்றும் தநதஸ்ஸ்கூ கூசியுஸ்ஸ்நகோ ஆகிநயோைின் 

பங்களிப்பு என்ன? 

6. நபோலிஷ்-ைஷ்ய யுத்தத்தின் நபோது நபோலிஷ் பரடகளின் 

மிகப்பபைிய பவற்றி என்ன? 



199 
 

3. ைஷ்ய-துருக்கியப் நபோரை விைிவோக்க விரும்போததோல், 

ஆஸ்திைியோவிற்கும் ைஷ்யோவிற்கும் இரடநய      நபோை ்

தவிைக்்க விரும்பினோை.் 

4. நபோலிஷ் வைலோற்றில், 1792 ஆம் ஆண்டின் நபோலிஷ்-ைஷ்ய 

நபோை,் அைசியலரமப்பின் போதுகோப்புப் நபோை ் என்றும் 

அரழக்கப்படுகிறது. 

5. நபோலிஷ்-ைஷ்ய யுத்தத்தின் நபோது உக்நைனின் பதற்கு 

பகுதியில் முன்னணி வகிப்பதற்கோக நஜோநசப் 

பபோன்நடோவ்ஸ்கி மற்றும் தநதஸ்ஸ் கூசியஸ்ஸ்நகோ ஆகிய 

இரு நபோலிஷ் தளபதிகள் இரு ்தனை.் 

6. நபோலிஷ்-ைஷ்ய நபோைின்நபோது நபோலிஷ் பரடகளின் 

மிகப்பபைிய பவற்றியோனது, ஜூன் 18 அன்று சிபலன்ஸ் 

நபோைில் ைஷ்ய  ிறுவனங்களின் மீதோன அவைக்ளின் பவற்றி. 

10.5 சுருக்கவுமர 

● 1772, 1793 மற்றும் 1795 ஆம் ஆண்டுகளில் ைஷ்யோ, பிைஸ்ஸியோ 

மற்றும் ஆஸ்திைியோ ஆகிய  ோடுகளோல் நபோல ்தின் 

பங்கீடுகள்  டத்தப்பட்டன. 

● 1772 ஆம் ஆண்டில் முதல் பிைிவின் இருபது ஆண்டுகளுக்குப் 

பிறகு, ைஷ்ய மற்றும் பிைஷ்ய பரடகள் மீண்டும் 

கோமன்பவல்த்  ிறுவனத்திற்கு வ ்து நசை ்்தன, இதன் 

விரளவோக நபோல ்தில் ஜனவைி 23, 1793 அன்று இைண்டோவது 

முரறயோக பிைிக்கப்பட்டது. 

● 1794 இல் நபோல ்து க்யூய்சுஸ்ஸ்நசோ எழுசச்ியின் 

கோைணமோக, அக்நடோபை ் 24, 1795 இல், நபோல ்து மூன்றோவது 

முரறயோக பிைிக்கப்பட்டது 

● கோத்ைீன் தி கிநைட் மற்றும் நபோலிஷ்-லிதுநவனிய 

கோமன்பவல்த் மற்றும் டோைந்ஜோக்கியோ கூட்டரமப்பு 

ஆகியவற்றின் ஆட்சியின் நபோது, கோமன்பவல்த் 

தரலவைக்ள், நம 1791 இல் அைசியலரமப்புக்கு ஆதைவோக 

இல்லோததோல் 1792 ஆம் ஆண்டு நபோலிஷ்-ைஷ்ய நபோை ்

 ட ்தது. 

● நபோலிஷ்-ைஷ்ய நபோை ் இைண்டு பகுதிகளிலும்  ட ்தது, 

ஒன்று லித்துநவனியோவின் வடக்குப் பகுதியிலும் மற்பறோரு 

பகுதியிலும் உக்நைனின் பதற்குப் பகுதியிலும்  ட ்தது. 

● நபோலிஷ் பரடகள் இரு பகுதிகளிலும் புகழ்பபற்ற பபைிய 

ைஷ்ய இைோணுவத்துடன் எ ்தப் நபோட்டியுநம இல்ரல, 

நபோலிஷ் பரடகள் இரு பகுதிகளிலும் புகழ்பபற்ற பபைிய 

ைஷ்ய இைோணுவத்துடன் எ ்தப் நபோட்டியுநம இல்ரல, 

இருப்பினும் திறரமயோன தரலரமயின் கோைணமோக, 

பதற்கில் முன்னணிரய  டத்த முடி ்தது. 
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● இ ்த நபோைோட்டமோனது மூன்று  ீண்ட மோதங்களுக்கு 

 ீடித்தது, அதில் பல நபோைக்ள் நபோைிடப்பட்டன, ஆனோல் எ ்தக் 

கட்சியும் பவற்றி பபறவில்ரல. 

● நபோலிஷ் மன்னை,் ஸ்டோனிஸ் ஆகஸ்ட் பபோன்யோட்நடோவ்ஸ்கி, 

நபோை ்முடிவரடயும் வரகயில் இைோஜத ்திை தீைம்ோனம் ஒன்ரறக் 

நகட்டோை.் 

● ைஷ்யப் நபைைசோல் கட்டரளயிடப்பட்டபடி நபோலிஷ் மன்னை ்

ைஷ்யைக்ளுடன் சமைசம் பசய்து ைஷ்ய சோைப்ு உரடய பிைிவினருடன் 

ஐக்கியப்பட்டோை.் 

10.6 முக்கிய வொர ்்ம கள் 

● அறிக்ரக: இது பகோள்ரக மற்றும் ந ோக்கங்களின் பபோது 

அறிவிப்பு ஆகும். 

● நபோைின் கூட்டரமப்பு: நபோலிஷ்-லிதுநவனிய கோமன்பவல்த் 

 ோடர்ட ைஷ்யைக்ளுக்கு எதிைோகவும் கோமன்பவல்த்  ோட்டின் 

பசல்வ ்தைக்ள் நபோலிஷ் மன்னை ் ஸ்டோனிஸ்வோ II ஆகஸ்டுக்கும், 

நபோல ்து சீைத்ிருத்தவோதிகளுக்கும் எதிைோகவும் 1768 இல் 

நபோபடோலியோவின் போத்திைத்தின் அைண்மரனயில் 

அரமக்கப்பட்ட நபோல ்து பிைமுகைக்ளின் சங்கம் இது.  

● டைந்கோகிக்கோ கூட்டரமப்பு: 1792 ஆம் ஆண்டு ஏப்ைல் 27 அன்று, 

பசயின்ட் பீட்டைஸ்்பைக்்கில் நபோல ்து மற்றும் லித்துநவனிய 

பபருங்கடல்களோல்  ிறுவப்பட்டது, கூட்டரமப்பு 3 நம 1791 ன் 

அைசியலரமப்ரப எதிைத்்தது, குறிப்போக பிைபுக்களின் 

சிறப்புைிரமகரள மடட்ுப்படுத்தியது. 

● நசஜ்ம்: அது நபோலிஷ் போைோளுமன்றத்தின் கீழ் சரபரய 

குறிக்கிறது. 

● நபோருக்கு மு ்தி: இது நபோருக்கு முன் அைத்்தம். 

10.7 சுய மதிப்பீட்டு னகள்விகள் மற்றும் பயிற்சிகள் 

சிறு-வினொ விமடகள் 

1. என்ன  ிகழ்வுகள் நபோல ்தின் முதல் பிைிவுக்கு வழிவகுத்தது? 

2. நபோலிஷ்-ைஷ்ய நபோைின் நபோது உக்நைனில் பதற்குப் 

பகுதிரய நபோல ்து எவ்வோறு  ிைவ்கித்தது? 

3. நபோல ்தின் மூன்று பகுதிகளுக்குப் பிறகு பிைநதசங்கள் 

எவ்வோறு பிைிக்கப்படட்ுள்ளன? 

த டு-வினொ விமடகள் 

1. லித்துநவனியோவின் வடக்குப் பகுதியில் நபோலிஷ்-ைஷ்ய 

நபோைின் நபோது  ட ்த  ிகழ்வுகரள விவைிக்கவும். 
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2. நபோல ்தின் இைண்டோம் மற்றும் மூன்றோம் பகுதிரய 

விைிவோக விவோதிக்கவும்.  

 

10.8 னமலும் படிக்க 

Rao, B.V. 2018. History of Europe. New Delhi: Sterling Publishers Pvt Limited. 

Merriman, John. 2009. A History of Modern Europe: From the Renaissance to the 

Present. New York: W. W. Norton & Company. 

Elton, G. R. 1999. Reformation Europe 1517-1559, 2nd (ed.). London: Wiley- 

Blackwell. 

Hilton, R. (ed.). 1978. The Transition from Feudalism to Capitalism. London: Verso. 

Kierman, V. G. 1980. State and Society in Europe 1550-1650. Oxford: Blackwell. 

Pennington, D. H. 1989. Europe in the Seventeenth Century, 2nd (ed.). Longman 

Publishing Group. 

Phukan, Meenaxi. 2000. Rise of Modern West. India: Macmillan Publishers India 

Limited. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 
 

 

த ொகுதி - IV 

பிதரஞ்சு புரட்சியின் கொல ்தில் ப்ரூஸ்ஸியொ 

மற்றும் ஆஸ்திரியொ  ிமலகள் 

அலகு 11 லூயிஸ் XIV முழுமம தகொள்மககள் 

அமமப்பு 

11.0 முன்னுரை 

11.1 ந ோக்கங்கள் 

11.2 லூயிஸ் XIV உள் ோடட்ு மற்றும் பவளி ோடட்ு பகோள்ரககள் 

11.3 உங்கள் முன்நனற்ற நசோதிக்க வினோக்களுக்கோன விரடகள் 

11.4 சுருக்கம் 

11.5 முக்கிய வோைத்்ரதகள் 

11.6 சுய மதிப்பீடட்ு வினோக்களும் பயிற்சிகளும் 

11.7 நமலும் வோசிக்க 

 

11.0 முன்னுமர 

மு ்ரதய அலகில், போலிஷ்-ைஷ்யோ நபோை ்பற்றி  ீங்கள் பதைி ்து 

பகோண்டீைக்ள். இ ்த அலகின் விவோதம், பிபைஞ்சு அைசை ்லூயிஸ் 

XIV ஆட்சிரய ந ோக்கி மோறும். லூயிஸ் XIV,  

லூயிஸ் தி கிநைட் என்றும் அரழக்கப்படுகிறோை,் 1643 ஆம் 

ஆண்டு முதல் 1715 ஆம் ஆண்டு அவைது மைணம் வரை பிபைஞ்சு 

மன்னை ்ஆவோை.் 72 ஆண்டுகள் ஆட்சி பசய்த அவைது  ீண்டகோல 

ஆட்சிரய ஐநைோப்பிய வைலோற்றில் எ ்த அைசரும் ஆட்சி 

பசய்யவில்ரல. லூயிஸ் XIV அைசைக்ளின் பதய்வீக உைிரமகளில் 

பலமோன விசுவோசி ஆவோை ் மற்றும்  ிலப்பிைபுத்துவ 

ஆட்சியோளைக்ளின் அதிகோைத்ரத ஒடுக்குவதன் மூலமோகவும், 

கிளைச்ச்ிகரளப் பற்றிக் குவிப்பதன் மூலமும் மத்தியஸ்தம் 

மற்றும் முழுரமயோன தன்ரமயின் முன்நனோடிகளின் 

பகோள்ரகரய அவை ் பதோடை ்்தோை.் பிைஞ்சு முடியோட்சியின் 

முழுரமயோன கடட்ுப்போடட்ு முரற அவருரடய மைணத்திற்குப் 

பின்  ீண்ட கோலமோக பதோடை ்்து இரு ்து வருகிறது, பிபைஞ்சுப் 

புைட்சியின் நபோது மடட்ுநம அழிக்கப்படுகின்றது. பவளி ோடட்ு 

பகோள்ரகக்கு முன்பு லூயிஸ் XIV ஒரு த ்திைமோன ஆட்சியோளை ்

ஆவோை,் அவை ் பிபைஞ்சு பசல்வோக்ரக விைிவோக்குவதற்கு 

பவளி ோடட்ு பகோள்ரகயின் ஒரு கருவியோக நபோரை 

பயன்படுத்தினோை.் 
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11.1 ன ொக்கங்கள் 

இ ்த அலகு வழியோக பசன்ற பிறகு,  ீங்கள் பின்வருவனவற்ரற 

பசய்ய முடியும்: 

 

லூயிஸ் XIV ஆட்சியின் முழுரம பகோள்ரக பற்றி 

விவோதிக்கவும். 

லூயிஸ் XIV பவளி ோடட்ு பகோள்ரகரய விவைிக்கவும். 

11.2 லூயிஸ் XIV உள் ொட்டு மற்றும் தவளி ொட்டு தகொள்மககள் 

 வீன ஆட்சியோளைோக லூயிஸ் XIV தனது அதிகோைத்ரத 

ஸ்தோபிப்பதற்கோன வழிவரகயோக அைங்கத்தின் 

முக்கியத்துவத்ரத புைி ்து பகோண்டோை.் 18 ஆம் நூற்றோண்டில், 

பபோதுவோக பபோதுமக்களின் மூட ம்பிக்ரக ந ோரய 

குணப்படுத்துவதற்கு ைோஜோவின் மோய பதோடுவின் சக்திரய 

 ம்புகிறோைக்ள். லூயிஸ் மற்றும் அவைது வோைிசுகள் பதய்வீக 

வலதுசோைி ஆட்சியோளைக்ள் கடவுள் நபோன்ற சக்திகள் மற்றும் 

பபோதுவோன மனித இரு ்து இதுவரை  ீக்கப்பட்ட நபோன்ற இ ்த 

 ம்பிக்ரகரய தங்கள்  ிரலரய நமம்படுத்துவதற்கு 

பயன்படுத்தினை.் மூநலோபோய  ோடகத்தின்  ன்ரமகள் லூயிஸின் 

அைண்மரனயில் பவைச்ோய்ஸில் மிகவும் பதளிவோக பவளிவ ்தன, 

அவை ் போைிஸ்  கரை விடட்ு பவளிநயறினோை.் கட்டிடம் தனக்கு 

தோநன ஒரு  ிரலயோக இரு ்தது, லூயிஸ் தனது வசீகைித்தோல் 

பிைபுத்துவத்ரத பவைச்ோய்லிஸ்ன் தனித்துவ சடங்குகளின் 

பசயல்திறன் மூலம் கீழ்ப்படிய பசய்தோை ் அைண்மரனயின் 

முக்கிய முகப்பில் ஒரு ரமல்  ீளத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கு. உள்நள, 

திரைசச்ீரலகரளயும், ஓவியங்கரளயும் பிைஞ்சு இைோணுவ 

பவற்றிகள் மற்றும் அைச  பவற்றிகரள பகோண்டோடியது. பவளிநய, 

1400  ீரூற்றுகள் பகோண்ட நதோட்டங்களில், சூைிய கடவுள், 

அப்பல்நலோ சிரலகள், பிைஞ்சு என்ற 'சூைிய அைசை'் லூயிஸ் கூற்று 

 ிரனவு கூை ்்தது. அவை ் படுக்ரகயில் இரு ்து எழு ்தநபோது, 

சோப்போடு சோப்பிட்டோை ் (வழக்கமோக கல்-குளிை,் ைோயல் 

சரமயலரறயிலிரு ்து பல  கைப்்புற பதோகுதிகள் தூைத்திற்கு 

பயணம் பசய்தோை)், அப்நபோது உன்னதமோனவைக்ள் 

கல ்துபகோள்ளத் தயோைோக இரு ்தோைக்ள் அவைது நதோட்டங்களில் 

 ின்றுபகோண்டு, நவடர்டயோடுவதற்குச ் பசன்றோை.் லூயிஸ் 

தன்ரன சூைிய அைசன் என்று அரழத்ததோல், அவருரடய 

 ீதிமன்றம் அவருரடய அைசு பிைபுத்துவத்தின் ரமயமோக 

இரு ்தது- அதன் நமன்ரமயோனது, அைசின் விருப்பம் பிைோன்சின் 

முன்னணி உயைக்ுடிமக்கள் அவற்றின் முடியோட்சிரயப் 

பகிைவ்தற்கு அவசியமோன நகோணத்தில் இரு ்தன, அதில் 

நவண்டுபமன்நற உருவோக்கப்பட்டரவ. அவைது நதோட்டத்தின் மீது 
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ஒருவிதமோன சிறிய  ோட்டத்ரத திட்டமிட்டதற்குப் பதிலோக, 

மோைக்்கிஸ் மகிழ்சச்ிரய அனுபவித்தோை.் ஒரு  ோரளக்கு இைண்டு 

அல்லது மூன்று  ிமிட இரடபவளியில் உரையோடலில் ைோஜோரவ 

ஈடுபடுத்துவதற்குைிய போக்கியம் அவருக்கு இரு ்தது. பை ்த 

அைண்மரன அைங்குகள் மூலம் அைசக் கம்பீைமோக முன்நனறினோை ்

(யோருரடய மணம் இல்லோதது என்பதற்கு சோன்றுகள் இரு ்தன) 

சுகோதோை வசதிகள் மற்றும் தனித்துவமோன ஆடம்பைத்ரத 

சுற்றியுள்ள பகுதி).  

  

இரறயோண்ரம என அவைது கடரம பகுதியோக, லூயிஸ் 

இ ்த அைங்கத்ரத புைி ்து பகோண்டோை ்அவை ்மிகு ்த தீவிைத்துடன் 

ஒரு கடரம எடுத்துக் பகோண்டோை.் புத்திசோலித்தனமோக 

இரு ்திரு ்தோலும், லூயிஸ் XIV அவைது கடரமகளில் கடின 

உரழப்பு மற்றும் மனசோட்சிரய பகோண்டிரு ்தோை.் அவை ்

உண்ரமயில்  (' ோன் அைசன்') என்று குறிப்பிட்டிரு ்தோைோ 

இல்ரலயோ என்று அவை ் தனது குடிமக்களின்  ல்வோழ்விற்கோக 

தனிப்பட்ட முரறயில் பபோறுப்நபற்றோை ் என்று  ம்பினோை.்  மது 

குடிமக்களிடமிரு ்து வரும் பணிவு மற்றும் மைியோரதயும், அவை ்

தனது மகனுக்கு ஆளும் கரல மீது தயோைிக்கப்பட்ட ஒரு 

 ிரனவுசச்ின்னத்தில் எழுதினோை,் 'அவைக்ளிடம் இலவசமோன பைிசு 

இல்ரல, ஆனோல்  ீதிக்கும், அவைக்ள் எங்களிடமிரு ்து 

எதிைப்ோைக்்கும் போதுகோப்பிற்கும் பணம் பசலுத்துகிறோைக்ள். 

அவைக்ள்  ம்ரம மதிப்பது நபோல்  ோம் அவைக்ரள போதுகோக்க 

நவண்டும். லூயிஸ் இ ்த பபோறுப்புகரள முழுரம பகோள்ரக 

வரகயில் வரையறுத்தோை;் அைசியலரமப்ரபக் கட்டிபயழுப்ப 

நவண்டியதன் அவசியமோக பபோது உள் ோடட்ு அரமதிரய 

உருவோக்க நவண்டும். அநதசமயம் பிைபுத்துவத்ரத 

பழக்கப்படுத்தும்நபோது,  ிைவ்ோகத்தின் பணியில் அவருக்கு உதவ 

தனது உறுப்பினைக்ரள நசைத்்துக்பகோள்வதன் மூலம் நமல் 

முதலோளித்துவத்ரத அவை ் இரணத்துக் பகோண்டோை.் அவை ்

அவைக்ரள  ம்பி,  ிைவ்ோகத்திற்கும் மற்றும் பிபைஞ்சு 

தனித்துவத்திற்கும் பபோறுப்போக  ியமித்தோை:் பிைோன்சில் முப்பத்தி 

ஆறு பபோதுமக்களுக்கு வைி விதித்தல் பிைிக்கப்படட்ுள்ளது. 

நமலோடக்ள் மற்றும் வருவோய் நமலோடக்ள் அவைக்ள் பிற ்த 

பிைநதசங்களில் பணியோற்றவில்ரல, இதனோல் உள்ளூை ்

நமலோடக்ளுடன் ஒன்றும் இரணக்கப்படவில்ரல அவைக்ள் 

அதிகோைம் பசலுத்தினோைக்ள். அவைக்ள் ைோஜோவின் இன்பத்திற்கோக 

பணிபுைி ்தோைக்ள் மற்றும் 'அவைது' ஆண்களோக இரு ்தனை.் மற்ற 

 ிைவ்ோகிகள், பபரும்போலும்  ிைவ்ோக நசரவகளின் விரளவோக 

புதிய குடும்பங்கள் வ ்தன, பவைச்ோய்ஸ் மோ ிலத்திலிரு ்து 

இயக்கும் விவகோைங்களில் உதவியது. இ ்த ஆண்கள் லூயிஸ் 

சூைிய அைச  அைங்கத்தில்  டிகைக்ள் அல்ல; அவைக்ள் லூயிஸின் 
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கடின உரழப்போளைக்ளோகவும் அவைது  ோட்டின் பபோது லன் அைச 

போதுகோவலைோகவும் இரு ்தனை.் லூயிஸ் அதிகோைத்துவத்தின் 

பபரும்போலோன ந ைம் மற்றும் ஆற்றல், வைிகரள நசகைிப்பில் 

பசலவழிக்கப்பட்டது, பிைோன்சின் நபைோவலுள்ள பவளி ோடட்ுக் 

பகோள்ரக தங்கியுள்ள பபைிய இைோணுவத்ரத  ிதியளிப்பதற்கோக 

எல்லோவற்றிற்கும் நமலோக நதரவயோனது. பதிநனழோம் 

நூற்றோண்டு முழுவதும் அதிகைித்த மற்றும் நதோல்வியரட ்த 

 ிலப்பகுதிக்கு கூடுதலோக, ஒரு கூடுதல் வைி 

விதிக்கப்பட்டிரு ்தோலும், அைசோங்கம் அரனத்து பதோரகரய 

பசலுத்தும் பதோப்பி வைிகரள அறிமுகப்படுத்தியதுடன், மரறமுக 

வைிகள் உப்பு (நகபல்) மற்றும் மது மற்றும் புரகயிரலயிரல 

மீதும். பிைபுக்கள் நதோல்வியிலிரு ்து விடுவிக்கப்பட்டதோல், அதன் 

சுரம விவசோயிகளிடம் மிக அதிகமோக விழு ்தது, அதன் உள்ளூை ்

எழுசச்ிகள் லூயிஸ்ஸோல் எளிதோக  சுக்கப்பட்டன.  

லூயிஸ் XIV ஆட்சி கோலத்தில், பிைோன்ஸ் முன்னணி 

ஐநைோப்பிய சக்தியோக இரு ்தது. லூயிஸ் XIV இன் பவளி ோடட்ு 

பகோள்ரகயின் நபோைம்ுரறரய வரையறுத்தது, அவருரடய 

ஆளுரம அவைது அணுகுமுரறரய வடிவரமத்தது. நபோை,் 

பழிவோங்குதல் மற்றும் மனவருத்தம் ஆகியவற்றின் மூலம் 

தோக்கப்படட்ு, பிைஞ்சு மன்னை ் தனது மகிரமரய 

நமம்படுத்துவதற்கோன சிற ்த வழி என்று உணை ்்தோை.் சமோதோன 

கோலத்தில் அவை ்அடுத்த நபோருக்கோக தயோைோகிவிட்டோை.் பிபைஞ்சு 

இைோணுவத்திற்கோக தங்களது நவரலகள் த ்திநைோபோயமோகவும், 

மூநலோபோய  ன்ரமகளும் உருவோக்கப்பட நவண்டும் என்று அவை ்

தனது தூதைக்ளுக்கு கற்பித்தோை.் அவருரடய ஆட்சியின் கீழ், 

பிைோன்ஸ் மூன்று பபைிய நபோைக்ளில் ஈடுபட்டது, அதோவது பிைோன்சு-

டசச்ு நபோை,் ஆைக்்ஸ்பைக்்கின் கழக நபோை,் மற்றும் ஸ்போனிஷ் 

வோைிசின் நபோை.் இதனுடன் இைண்டு நமோதல்களும் இரு ்தன: 

அதிகோைப் பகிைவ்ு நபோை ்மற்றும் ஒன்றிரனதல் நபோை.் 

உள் ோட்டில், பிைோ ்திய எதிைப்்பும், உண்ரமயில் 

பிைோ ்தியவோதமும் பபோதுவோக லூயிஸ் ஆட்சி கோலத்தில் 

குரறக்கப்பட்டன. தூைத்திலிரு ்து நமலோடக்ள் மற்றும் குரற ்த 

 ிைவ்ோகிகள் வ ்திரு ்தோலும், உள்ளூை ் பமோழியில் நபசவில்ரல, 

உள்ளூை ் கைப்ிங் பிைோ ்திய விருப்பத்ரத புறக்கணித்து மற்றும் 

அவைக்ள் பவறுக்கப்படட்ு, பபோதுவோக கீழ்ப்படி ்தனை.் பிைிட்டோனி, 

லோங்கிபடக், மற்றும் ஃபிபைஞ்ச ்கோம்டி ஆகியவற்றின் எதிைத்்தைப்பு 

பகுதிகளோன பவளிப்புற மோகோணங்கள் (அ ்த பிைநதசத்தின் ஒரு 

பகுதியினை ் கூட்டோளிகள் கூட்டோக அறியப்பட்டவைக்ள் என 

அரழக்கப்படுகின்றனை)் மத்திய மோகோணத்தில் தங்கள் மோகோண 

எஸ்நடடர்ட முடக்கியது ஹீலுக்கு வ ்தது. பிைோ ்திய 
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போைளுமன்றத்தின் சக்தி முடிவரடயும் (சட்டங்கரள பதிவு 

பசய்வதற்கோன பபோறுப்பு  ீதிமன்றங்கள்) சட்டம் 

தரடபசய்யப்பட்ட அ ்த குழுக்களின் உறுப்பினைக்ள் சுருக்கமோக 

பவளிநயற்றப்படுவோைக்ள் என்று லூயிஸ் அறிவித்தோை.் 

எஸ்நடட்டில் - பபோதுவோக,1614 ஆம் ஆண்டில் பென்றி IV இன் 

இறப்புக்குப் பின்னை ் பதட்டமோன ஆட்சியில் நதசிய பிபைஞ்சு 

பிைதி ிதி கூட்டம் கரடசியோக அரழக்கப்பட்டது, 1789 வரை 

மீண்டும் ச ்திக்கவில்ரல. 

   

லூயிஸ் மோ ில மற்றும் தனிப்பட்ட மனசோட்சியின் 

கோைணங்களுக்கோக, பிபைஞ்சு மதத்தின் மீது மத ஒற்றுரமரய 

சுமத்துவதற்கு சமமோக தீைம்ோனித்திரு ்தோை.் அ ்த நவரல 

கடினமோகவும் ந ைத்ரதச ் சோப்பிடும் வரகயிலும் 

 ிரூபிக்கப்பட்டது. அ ்த நவரல கடினமோகவும் ந ைத்ரதச ்

எடுத்துக்பகோள்ளும் வரகயிலும்  ிரூபிக்கப்பட்டது. கத்நதோலிக்க 

மதத்தின் தங்களது குறிப்பிட்ட வியோபைத்திற்கு நஜசுயிடஸ்், 

சமோதோனவோதிகள் மற்றும் ஜனவைிக் பகோள்ரககள் 

சீைத்ிருத்தவோதிகள் - மூன்று நபை ் 'உண்ரமயோன' நைோமோனிய 

 ம்பிக்ரகரய பிைதி ிதித்துவப்படுத்துவதோகக் கூறுகின்றனை.் 

அரவயினை ் லூயிஸின்  லன்கரள சிறப்போக பணியோற்றினோை,் 

ஏபனனில் பிபைஞ்சு அைசின் மதசச்ோைப்ற்ற அதிகோைத்திற்கு 

கீழ்ப்படி ்ததோக குற்றம் சோட்டப்பட்டவைக்ள், கல்வியுணைவ்ோதிகள் 

ஒரு பிைஞ்சு பதிப்போக கோல்வினீஷியத்ரத பிைசங்கித்தனை,் இது 

அசல் போவத்தின் நகோட்போடர்ட வலியுறுத்தியது மற்றும் பஜஸ்யூட் 

நபோதரனரய ரமயமோகக் பகோண்ட சுத ்திைம் என்ற 

 ம்பிக்ரகரய  ிைோகைித்தது. லூயிஸ், ஐ. ோ. ைோய், யுனி ரெ, 

யுனிஃபோய் (ஒரு ைோஜோ, ஒரு சட்டம், ஒரு விசுவோசம்) தனித்துவமோன 

நகோட்போட்டிற்கு ஒத்துப் நபோகிறோை,் மு ்ரதய நூற்றோண்டில் 

பிைோன்சில் கத்நதோலிக்கைக்ள் மற்றும் புைோட்டஸ்டன்ஸுகள் 

இருவருக்கும் சமைசம் பசய்து பகோண்டிரு ்தது, நதசிய 

ஒருங்கிரணப்பின் அவைது திட்டத்தின் ஒரு பகுதியோக மத 

ஏற்றத்தோழ்ரவ அரடவதற்கு கடுரமயோன  டவடிக்ரககரள 

எடுத்தது. அவை ்சமோதோனவோதிகள் மற்றும் ஜோன்பஸன்ஸ்டுகரள 

துன்புறுத்தினோை,் அவைக்ரள சிரறயிலிரு ்து விடுவிப்பது 

அல்லது சிரறயிலரடத்தல் மற்றும் சிரறப்பிடிக்கப்படுதல் ஆகிய 

விருப்பத்ரதத் நதை ்்பதடுக்க வழங்கினோை.் ெுகுப ோடட்ுகளுக்கு 

எதிைோக அவை ் ஒரு கடுரமயோன நபோரை  டத்தியிரு ்தோை.் 

புைோட்டஸ்டன்ட் நதவோலயங்கள் மற்றும் பள்ளிகள் 

அழிக்கப்பட்டன; புைோட்டஸ்டன்ட் குடும்பங்கள் மோறும்படி 

கட்டோயப்படுத்தப்பட்டனை.் 1685 ஆம் ஆண்டில், லூயிஸ்  ன்டிஸ் 

பிைகடணத்ரத திரும்பப் பபற்றோை,் 1598 ஆம் ஆண்டு முதல், 

சட்டப்பூைவ் அடித்தளமோன சகிப்புத்தன்ரம ெுக் ோடஸ்் 
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அனுபவித்தோை.் பிைஞ்சு புைோட்டஸ்டன்டைக்ள், அதன்பின், சிவில் 

உைிரமகரள மறுத்தனை,் அவைக்ளுரடய மதகுருமோை ்

 ோடுகடத்தப்பட்டனை.் ஆயிைக்கணக்கோன மத அகதிகள் பிைோன்ஸ், 

ெோல ்து, பஜைம்னி, மற்றும் அபமைிக்கோவின் புைோட்டஸ்டன்ட் 

 ோடுகளுக்கு ஓடினை,் அங்கு அவைக்ளின் பதோழில்முரற மற்றும் 

ரகவிரனத் திறன்கள் பபோருளோதோை பசழிப்புக்கு கணிசமோன 

பங்களிப்ரப பசய்தன. (பபைல்ின் மற்றும் லண்டனின்  கைப்்புற 

கோலோண்டில் ஸ்பிடல்-துரறயின் படட்ுத் பதோழில், ெுக் ோடஸ்் 

மூலம்  ிறுவப்பட்டது.) 

 லூயிஸின் ஒருங்கிரணப்பு மற்றும் ரமயப்படுத்தலுக்கோன 

இயக்கம் அவருரடய முழுரமயோன முடியோட்சியின் உள் ோடட்ு 

மற்றும் இைோணுவ இய ்திைங்கரள எைிபபோருளோக 

அதிகைிப்பதற்கு அதிகைித்த வருவோரயப் பபோறுத்து தனது 

திறரமயோல் உதவியது. அ ்த வருவோய்கள் பபரும்போலும் 1664 ல் 

இரு ்து  ோட்டின்  ிதி ம ்திைி ஜீன் போப்டிஸ்ட் நகோல்பபைட்் (1619-1683) 

துவக்கிய பகோள்ரககள் மற்றும் திட்டங்களின் விரளவோக 

இரு ்தன. நகோல்பபைட்் ஒரு சக்திவோய் ்த மற்றும் உறுதியோன 

வணிகை ் ஆவோை,் இவை ் பிைோன்சின் பபோருளோதோை வீழ்சச்ிரய 

பபோருளோதோை வைம்ரப அரடவதற்கு அது வைவில்ரல என்று 

 ம்பியவை ் ஆவோை.் பிைோன்சின் விரலயுயை ்்த யுத்தங்களின் 

கோைணமோக நகோல்பபைட்் ஒரு கட்டத்தில் அதிகோைத்ரத எடுத்துக் 

பகோண்டது, கடனில் ஆழமோக இரு ்தது. அ ்த சுரமயோல்  ோடர்ட 

அவை ்அகற்ற முடியோவிட்டோலும், ஒரு முரற 5 சதவிகிதத்திற்கும் 

அதிகமோன வட்டி விகிதத்ரத  ிறுவினோை,் அைசோங்கம் பசலுத்திய 

பழக்கத்ரத விட கணிசமோகக் குரறவோக இரு ்ததுடன், கட ்த 

கோலத்தில் கட்டணம் வசூலிக்கும்  டுத்தை மக்கரள  ம்பி 

இருப்பதற்கு மோறோக முக்கிய கடன் வழங்குனைக்ளுடன் ந ைடியோக 

நபசச்ுவோைத்்ரத  டத்த ஆைம்பித்தோை.் இதற்கிரடயில், அவை ்வைி 

வசூலிப்பு  டவடிக்ரககரள இறுக்கி, தங்கள் வைிகளில் ஒரு 

பங்ரக  ீக்கிய ஊழல் அதிகோைிகரள நவடர்டயோடினோை.் வைி 

வசூல்  ரடமுரறயில் சோத்தியமோன இடங்களில், அவை ்நசகைித்த 

முகவைக்ள் தங்களுக்குக் கூட்டிச ் நசைக்்கப்பட்டிருக்கும் சில 

குறிப்பிட்ட சதவீதத்ரத தக்கரவத்துக் பகோள்ள 

அனுமதித்திரு ்தோல், அவை ்  ீக்கப்பட்டோை.் நகோல்பபைட்் 

பதவிநயற்றநபோது, ைோஜ்யம் முழுவதும் நசகைிக்கப்பட்ட வைிகளில் 

சுமோை ்25 சதவீதம் மடட்ுநம கஜோனோரவ அரட ்தது. அவை ்இற ்த 

ந ைத்தில், அ ்த எண்ணிக்ரக 80 சதவீதம் உயை ்்துள்ளது. ஒரு 

வைத்்தகை ்என்ற வரகயில், நகோல்பபைட்்,  ோட்டின் வருமோனத்ரத 

போதுகோப்பு மற்றும் ஒழுங்குமுரற மூலம் அதிகைிக்க முடி ்த 

அரனத்ரதயும் பசய்தோை.்  
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பிைோன்சில் பவளி ோடட்ு பபோருடக்ரள இறக்குமதி 

பசய்வரத தடுக்கும் வரகயில் 1668 இல் நகோல்பைட்்டோல் வைத்்தகை ்

என விதிக்கப்பட்ட கட்டணங்கள் வடிவரமக்கப்படட்ுள்ளன. 

பிைோன்சின் சோரலகள் மற்றும்  ீைவ்ழிகள் முன்நனற்றத்தில் அவை ்

முதலீடு பசய்தோை.் அவை ் நதசிய பதோழில் வளைச்ச்ிரய 

ஊக்குவிப்பதற்கோக மோ ில பணத்ரத பயன்படுத்தினோை,் 

குறிப்போக  ீண்ட கோலமோக இறக்குமதி பசய்யப்பட்ட படட்ு, 

சைிரக, திரைசச்ீரலகள், மற்றும் கண்ணோடி நபோன்ற 

பபோருடக்ளின் உற்பத்தி ஆகும். இன்னும் நதசிய பபோருளோதோை 

ஸ்திைத்தன்ரம மற்றும் தன்னிரறவு அரடவதற்கோன நகோல்பபைட்் 

முயற்சிகள் லூயிஸ் XIV பபருகிய முரறயில் விரலமதிப்புள்ள 

நபோைக்ள் திணிக்கும் நகோைிக்ரககரள தோங்கிக்பகோள்ள 

முடியவில்ரல. அவைது பவளி ோடட்ு வைத்்தக  ிறுவனங்கள் 

இங்கிலோ ்து மற்றும் ெோல ்தின் அ ்தஸ்ரத எட்டவில்ரல. 

இருப்பினும், அவருரடய பகோள்ரககளின் விரளவோக, பிைோன்சின் 

பபோருளோதோைம் பபோதுவோக ஆநைோக்கியமோனதோக இரு ்தது. 

இருப்பினும், அவருரடய பகோள்ரககளின் விரளவோக பிைோன்சின் 

பபோருளோதோைம் பபோதுவோக ஆநைோக்கியமோனதோக இரு ்தது. 

நமலும், பதோழிற்துரற  ிறுவனத்துடனோன சோம்பியனோனது, 

கட ்த கோலங்களில் வைத்்தகம் மற்றும் உற்பத்திக்கு 

இழிவுபடுத்தும் ஒரு  ோட்டின் போைர்வயில் வணிகைக்ள் மற்றும் 

பதோழில்முயற்சியோளைக்ளின் நதோற்றத்ரத அதிகைிக்கச ்பசய்தது. 

நமலும், பதோழிற்துரற  ிறுவனத்துடனோன முன்நனற்றம், கட ்த 

கோலங்களில் வைத்்தகம் மற்றும் உற்பத்திக்கு இழிவுபடுத்தும் ஒரு 

 ோட்டின் போைர்வயில் வணிகைக்ள் மற்றும் 

பதோழில்முயற்சியோளைக்ளின் நதோற்றத்ரத அதிகைிக்கச ்பசய்தது.  

துருக்கி 

லூயிஸ் XIV ஆட்சியில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அம்சம் ஒட்நடோமோன் 

நபைைசுடனோன தனது கூட்டணி மறுமலைச்ச்ி ஆகும். 1536 இல் 

பிைோன்சிஸ் I பிைோன்ஸ்  மன்னை ் மற்றும் ஒட்நடோமோன் நபைைசு 

சுரலமோன் மகைிஷியின் துருக்கிய சுல்தோன் ஆகிநயோருக்கு 

இரடநய கூட்டணி  ிறுவப்பட்டது. அது ஒரு கிைிஸ்துவ மற்றும் ஒரு 

முஸ்லீம் கூட்டைசு இரடநயயோன முதலோவது கூட்டரமப்போகும் 

இதனோல் ஊழலுக்கு உட்பட்டது. இது இறுதியோக பிைோன்சிற்கோன 

மிக முக்கியமோன கூடட்ுக்களில் ஒன்றோகும். 

 லூயிஸ் XIV தனது ஆட்சிரய பதோடங்கிய நபோது, 

ஓட்நடோமன்ஸ் மீதோன அவைது கருத்து மிகவும் எதிைம்ரறயோக 

இரு ்தது. அவை ் துருக்கியைக்ளுடனோன அவைக்ளின் நமோதலுக்கு 

எதிைோக ஆஸ்திைியைக்ளுக்கு உதவ பிபைஞ்சு இைோணுவத்ரத 

அனுமதித்தோை.் இருப்பினும், ஓட்நடோமனுடன் பகோண்ட கூட்டணி 
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தனது விைிவோக்க பகோள்ரககளுக்கு கூடுதல் சக்தியோக இருக்க 

உதவும் என்று அவை ்விரைவில் உணை ்்தோை.் ஆஸ்திைிய நபைைசை ்

லிநயோநபோல்ட் I இன் பக்கம் ஆதைவோக அவை ்ஒருநபோதும் நபோைோட 

மோட்டோை ்என்று துருக்கியைக்ளுக்கு பிபைஞ்சு மன்னை ்அறிவித்தோை.் 

1683 ஆம் ஆண்டு முதல் பதினோறு ஆண்டுகள் வரை புனித 

நைோமோனியப் நபைைசு பபருமளவில் துருக்கியப் நபோைில் 

ஒட்நடோமோன் சோம்ைோஜ்யத்ரத எதிைத்்துப் நபோைிடும். லூயிஸ் XIV 

துருக்கியைக்ளுக்கு எதிைோன கிறிஸ்தவ சக்திகளின் கூடட்ுப் 

பகுதியோக இருப்பதற்கு மறுத்துவிட்டது, அதிகோைப்பூைவ்மோக 

 டு ிரல பகோள்ரகரய ஏற்றுக்பகோண்டது, ஆனோல் 

ெப்ஸ்பைக்்கிற்கு எதிைோக துருக்கியைக்ரள ைகசியமோக 

பதோடை ்்து ஊக்குவிக்கிறது.  

ம ்திய மற்றும் கிழக்கு ஐனரொப்பொவில் முழுமமக் தகொள்மக, 

1660-1720 

லூயிஸ் XIV ஒரு முழுரமயோன முடியோட்சியோக அனுபவித்த 

பவற்றி அவைது பசோ ்த திறன்களின் விரளவோகவும், அவருரடய 

ஆநலோசகைக்ளின் விரளவோகவும் இரு ்தது. ஆயினும்கூட, 

அவருரடய அரனத்து மக்களின் விருப்பத்தின் உசச் ்தல்பு 

மற்றும் நதசிய உருவகம் என அவை ்  ிரல ிறுத்துவதோகவும் 

இரு ்த உண்ரமயின் கோைணமோகவும் இரு ்தது. சுத ்திைம் பபறும் 

சில உைிரமரய பதோடை ்்து கூறி வருகின்ற ஆரணகள் மற்றும் 

பிைநதசங்களுக்குள் அதன் உள் பிளவு இரு ்தநபோதிலும், லூயிஸ் 

XIV ஐ அணுகுவதற்கு முன்பு பிைோன்ஸ் ஏற்கனநவ 

ஒருங்கிரணக்கப்பட்டது, தன்ரன ஒரு நதசமோக உணை ்்துக் 

பகோண்டிரு ்தது. இவற்றில், நபைைசுகள், ைோஜ்யங்கள் மற்றும் 

கிழக்கின் முக்கியத்துவம் ஆகியவற்றிலிரு ்து இது 

நவறுபடட்ுள்ளது, அங்கு ஆட்சியோளைக்ள் லூயிரஸ விட இன்னும் 

பலமோன பணிரய எதிைப்கோண்டனை,் ஏபனனில் அவைக்ள் தங்கள் 

சமமோன கட்டப்பட்ட முடியோட்சிகரள ஒரு ஐக்கியப்பட்ட, 

ரமயப்படுத்தப்பட்ட ஒடட்ுபமோத்தமோக பிரணக்க முயன்றனை.் 

புனித நைோம சோம்ைோஜ்ஜியத்தின் போத்திைங்களுக்கு முப்பது 

ஆண்டுகள் நபோை ் ஒரு இறுதி அடியோக வழங்கியுள்ளது, இது 

ஃபிபைஞ்சு தத்துவவோதி வோல்ட்நடை ் புனிதமோனநதோ, நைோமநைோ 

அல்லது ஒரு நபைைசநைோ அல்ல என்று சுருக்கிக் பகோண்டது. 

பதிநனழோம் மற்றும் பதிபனட்டோம் நூற்றோண்டின் எஞ்சியுள்ள 

நஜைம்னியின் வரகப்படுத்தப்பட்ட மோ ிலங்கரள  ிைவ்கிக்கும் 

மு ்நூறு இளவைசைக்ள், ஆயைக்ள் மற்றும்  ீதிபதிகள் 

ஆகிநயோருக்கு அதிகோைத்ரத வழங்கினை.்  

 அவைக்ளின் களங்களின்  ிமிட அளவு இரு ்தோலும், இ ்த 

சிறிய மன்னைக்ளில் பலை ் சிறிய சித்திைம் உள்ளவைக்ளோக 
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தங்கரள  ிரல ோட்ட முயன்றனை,் இதுநபோன்ற தைங்கரள 

பைோமைித்து லூயிஸ் XIV இன் பவைச்ோய்ஸ் குரறவோன பதிப்ரபக் 

கட்டிபயழுப்பினை.் இ ்த ஆட்சியோளைக்ள் ஏகோதிபத்திய 

கடட்ுப்போட்டில் இரு ்து சுத ்திைம் அரட ்தோலும், பல 

ச ்தைப்்பங்களில், அரவ பிைோன்சின் வோடிக்ரகயோளை ்

மோ ிலங்களோக இரு ்தன. பவளி ோடட்ு விவகோைங்கரள 

 டத்துவதற்கு பணத்தில் மிகப்பபைிய பகுதியோனது பசலவழித்து 

இ ்த பஜைம்னிய இளவைசை ் குழுவிடம் பசன்றது. சக்நசோனி, 

பிைோண்டன்நபைக்்-பிைஸ்ஸியோ, மற்றும் பநவைியோ நபோன்ற 

 ோடுகள், தங்கரள உண்ரமயோன சுத ்திைமோக 

 ிரல ிறுத்துவதற்கோக, தங்கள் பசோ ்த நபைைசருக்கு எதிைோன 

கூட்டணிரய உருவோக்குவதில் இஷ்டமில்லோமல் இல்ரல. இ ்த 

பிைோண்டன்நபைக்்-பிைஸ்ஸியோ ஆகிய  டுத்தை அளவிலோன 

பஜைம்னிய மோ ிலங்களில் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது, 

இக்கோலப்பகுதியில் இதன் விரளவோக ஒரு சக்தி அதன் 

ஆட்சியோளைக்ளின் ஒற்ரற-மன ிரலயோன தீைம்ோனத்தின் 

பலனோக இரு ்தது, முக்கியமோக ஃப்பைபடைிக் வில்லியம், 

பிைோண்டன்நபைக்்-பிைஸியோவிலிரு ்து பிைோண்டன்நபைக்்கின் 

வோக்கோளை,்  ஆைம்ப இரடபவளியில் இரு ்து, வறுரம, மற்றும் 

முப்பது ஆண்டுகளின் நபோைின் பின்னை ் நபைழிவு ஆகியரவ 

மூன்று பபைிய சோதரனகளோல் விரள ்தன. 

 முதலோவதோக, பைவலோக அவை ் தனது ஆட்சியின் கீழ் பை ்த 

பிைநதசங்களில் பயனுள்ள இரறயோண்ரமரய  ிறுவ அவருக்கு 

உதவியது, பிைோண்டன்நபைக்், வடக்கு மத்திய பஜைம்னியில் ஒரு 

பபைிய, குறிப்போக உற்பத்தித் துரற; நபோல ்துக்கு மூன்று 

பக்கங்களில் ஆபத்தோன முரறயில் பவளிப்படும் கிழக்குப் 

பகுதியிலுள்ள ஜமீன் பிைஷியோ; நமற்குக்கு சிறிய மோகோணங்கள்-

க்ளவ்ீஸ், மோைக்், மற்றும் ைபவன்ஸ்ஸ்பபைக்் ஆகியவற்ரற-

பதளித்தல். சுவீடன்க்கு எதிைோன நபோைில் நபோல ்துடன் நசை ்்து, 

1650 களின் பிற்பகுதியில், கிழக்கு பிைசியோவில் பபயைளவிலோன 

நமலோதிக்கத்தின் நபோலிஷ் மன்னைின் சைணரடவரத சிற ்த 

நதைவ்ோளை ்பபற்று த ்தோை.் பின்னை,் 1670 களில் சில வஞ்சகமோன 

இைோஜத ்திை கலவைதோல்,  பிைோன்சின் ஸ்வீடிஷ்  ட்பு  ோடுகளுக்கு 

சமீபத்திய நபோைில் ரகப்பற்றப்பட்ட நபோமநைனியோ திரும்பியதன் 

மூலம் பிபைஞ்சுத் தரலயீடுகளில் இரு ்து தனது நமற்கத்திய 

மோகோணங்கரள அவை ்போதுகோத்தோை.் 

 ஃப்பைபடைிக் வில்லியம் இைண்டோவது சோதரன என்பது, தனது 

இைோஜத ்திை பவற்றிக்கோன பிைதோன கருவியோகும், ஒரு பபைிய 

அளவிலோன இைோணுவத்ரத  ிறுவுவதோகும். 1688 ஆன்டில், 

பிைோண்டன்நபைக்்-பிைஸ்ஸியோ 30,000 பரடகள்  ிை ்தைமோக 

ஆயுதம் ஏ ்திய இைோணுவத்ரத ரவத்திரு ்தனை.் இ ்த அளவுக்கு 
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ஒரு இைோணுவத்தில் ஒப்பீட்டளவில் மடட்ுப்படுத்தப்பட்ட 

வளங்கரளக் பகோண்டிருக்கும்  ிரலயில், இைோணுவம் அதன் 

பசலவினங்கரள திருப்பிக் பகோடுக்கும் அளரவவிட அதிகமோக 

பகோண்டிரு ்தது. 1663 ஆம் ஆண்டில் பகோனிக்ஸ்நபைக்்கில் சிற ்த 

வோக்கோளருக்கு சோதகமோக வோக்கோளை ் மற்றும் ப்ைஸ்ஸியைக்ள் 

உறுதிப்படுத்தினை.் ப்ைஸ்ஸிய பசோத்துக்கள் முதன்முதலில் 

தங்கள் ஆட்சியோளைின் தரலரமயின் அங்கீகோைத்ரத ஒப்புக் 

பகோண்ட சமயத்தில், இ ்த விழோ ப்ைஷியன் மோ ிலத்தின் 

ரமயப்படுத்தலின் ஆைம்பமோக இரு ்தது. மக்களுக்கு மத்தியில் 

கீழ்ப்படிதரல ஊக்குவிப்பதன் மூலம் அவைது ஆட்சியோளைக்ளின் 

முழுரமயோன அைசியல் கடட்ுப்போடு, இன்பனோரு முப்பது வருட 

யுத்தத்தின் நபைழிரவ தங்களின்  ிலங்கரளக் கோப்போற்ற 

முடியுபமனில், அவைக்ள் கரடப்பிடிக்க நவண்டிய ஒரு 

கீழ்ப்படிதரல அவைக்ள் ஏற்றுக்பகோண்டனை.் 

 சிற ்த ஆளு ைின் மோ ிலத்தின் சைவ்நதச சக்தியோக 

பவளிப்படுவதற்கு மூன்றோவது கோைணியோக விளங்கியது வைி 

பசலுத்துதலின் ஒரு சிற ்த முரறரய அவை ் சுமத்துவதும், அது 

 ிைவ்ோகத்தின் அதிகோைத்துவத்ரத உருவோக்குவதும் ஆகும். இங்நக, 

அவை ்சக்திவோய் ்த அதிகோைத்துவத்துடன் ஒரு முக்கியமோன நபைம் 

நபசினோை:் சலுரக பபற்ற  ிலப்பிைபுக்கநளோடு நபைம் நபசுதல் 

(ஜங்கைஸ்்) அவைக்ளுரடய ஒத்துரழப்பு இல்லோமல் பவற்றி பபறும் 

வோய்ப்பு இல்ரல. ஒரு விவசோய ஒப்ப ்தத்தின் கீழ் தங்கள் 

பண்ரணயடிரமகளின் கீழ் ிரலரய குரறப்பதற்கு அனுமதித்த 

ஒப்ப ்தத்திற்கு பதிலோக, ஜங்கைக்ள்  ிை ்தை வைி முரறரய 

எதிைப்்பதற்கு தங்கள் உைிரமகரள வழங்கினை,்  ிசச்யமோக, வைி 

பசலுத்துவதிலிரு ்து தங்கரள விலக்கிக் பகோள்ளுமோறு அவைக்ள் 

விதிக்கப்பட்டிரு ்தனை.் (பிற ஐநைோப்பிய  ோடுகளில் இருப்பது 

நபோலநவ, பிைஷியோவில் வைிகரள விவசோயிகள் மீது மிக அதிக 

அளவில் சுமத்தியது). 

 இதன் விரளவோக,  ிலப்பிைபுத்துவ வைக்்கத்தின் அைசியல் 

சலுரககள் குரற ்துவிட்டன; அவைக்ள் விரும்பியவோநற தங்கள் 

பசோ ்த நதோட்டங்கரள  ிைவ்கிக்க தங்கள் உைிரமயில் 

போதுகோப்போக இரு ்தனை,் பஜன்பகளைக்ள் 

நெோபென்பசோல்லைின் நமலோளைக்ள் மற்றும் இைோணுவ 

உரடரமகரள ஒரு ரமயப்படுத்தப்பட்ட அதிகோைத்துவத்தின் 

ரககளில் ஒப்பரடக்க உள்ளடக்கினை.் மிக முக்கியமோன 

துரறயோனது ஒரு இைோணுவக் குழுவோக இரு ்தது, அதன் பணிகள் 

இைோணுவ ஊதியம் மற்றும் மூலதனத்ரத வழங்குவரத 

மடட்ுமல்லோது, இைோணுவத் தயோைிப்புகரள உற்பத்தி பசய்ய 

பதோழிற்சோரலகளின் அபிவிருத்திரய உள்ளடக்கியது. 

ஃபிைபடைிக் வில்லியம்யின் பவற்றி முதன்ரமயோக ஜங்கை ்
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வைக்்கத்தின் முன்னணி தீவிை ஒத்துரழப்ரபப் பபறும் திறரனக் 

பகோண்டிரு ்தது, அவை ்லூயிஸ் XIV க்கும் கூடுதல் அவசியமோன 

ஒன்றோக பிபைஞ்சு பிைபுத்துவத்தின் ஆதைவு நதரவப்பட்டது. அது 

இல்லோமல், ஃப்பைபடைிக் வில்லியம் தனது அைசியல் 

மூலப்பிைதியோன நவபற ்த பிைோ ்தியத் துண்டுகளிலிரு ்தும் 

தனது முழுரமயோன அைரச ஒருநபோதும் சுமத்த முடியோது. அரதப் 

பபற, இைோணுவ ஒழுங்ரகப் பைோமைிப்பது மடட்ுமல்லோமல், ஜங்கை ்

பங்களிப்புடன் இரண ்து பசயல்பட்டோை.் ஒரு பிைோண்டன்பைக்் 

துருவியோக இருப்பது என்பது  மிக உயை ்்த பகௌைவம், 

மோ ிலத்தின் இைோணுவ ஊழியைோக அதிகோைம் மற்றும் பதவி 

உயைவ்ு ஆகும். 

 பிைோண்டன்நபைக்்-பிைஸ்ஸிரயப் நபோலநவ, ெோப்ஸ்பைக்் 

மன்னை ் மூன்று நவறுபட்ட பிைோ ்தியங்கரள ஒத்திரசவோன 

 ிரலயில் மோற்றும் பணிரய எதிைப்கோண்டோை.் ஆஸ்திைியோவின் 

விஷயத்தில், இ ்த முயற்சிகள் இனத்துவைீதியோகவும், 

பமோழியியல் ைீதியோகவும் நவறுபடட்ுள்ளன என்ற உண்ரமயின் 

முழுரம பகோள்ரகயினோல் சிக்கலோனதோக இரு ்தது: பஜைம்ோனிய 

 ிலப்பகுதிகளின் பதற்கு ெோப்ஸ்பைக்் நபைைசு ஆஸ்திைியோவின் 

தற்நபோதய மோ ிலமோக இரு ்தது; வடக்கு பசக் (ஸ்லோவிக்) 

நபோக்னியோ மற்றும் பமோைோவியோவின் நபசும் மோகோணம்; சில்சியோ 

நபசும் பஜைம்ன், 1527 இல் மைபுைிரம பபற்றது; மற்றும் ெங்நகைி, 

அங்கு மக்யை ்மக்கள் ஒரு ஸ்லோவிக்  அல்லோத, ஃபின்நனோ-அக்ைிக் 

பமோழி நபசினோை,் நமலும் 1527-இல் ரகப்பற்றினோைக்ள்,  ஆனோல் 

பபரும்போலும் ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு பின்னை ் துருக்கிய 

பரடபயடுப்பிடம் இழ ்தது. அடுத்த 150 ஆண்டுகளோக 

ெோப்ஸ்நபைக்்ஸ் மற்றும் துைக்்ஸ் ஆகிநயோை ் ெங்நகைி 

கடட்ுப்போட்டிற்குள் இரு ்தனை.் 1683 ஆம் ஆண்டு வரை, மக்யோை ்

ைோஜ்யத்தின்  ோன்கில்- மூன்று பகுதிரய துருக்கிய போஷோஸ் ஆட்சி 

பசய்தனை,் இது ெோப்ஸ்பைக்் தரல கைோன வியன்னோவின் 

எண்பது ரமல் பதோரலவில் இரு ்தது. 1683 ஆம் ஆண்டில், 

துருக்கியைக்ள் தமக்குதோநம வியன்னோரவ முற்றுரகயிட்டனை,் 

ஆனோல் நபோல ்து மன்னை ்நஜோன் நசோபீஸ்ஸ்கியின் கட்டரளயின் 

கீழ் கலப்பு பஜைம்ன் மற்றும் நபோலிஷ் இைோணுவத்தோல் 

உதவிபசய்யப்பட்டவைக்ள், ஆஸ்திைியைக்ளோல் 

முறியடிக்கப்பட்டனை.் இ ்த பவற்றிரய ெோப்ஸ்பைக்்கின் 

நூற்றோண்டின் முடிவில் ெங்நகைி முழுவரதயும் 

மீடட்ுக்பகோள்ளும் முன்நனோடியோக இரு ்தது. 17 ஆம் 

நூற்றோண்டின் ெோப்ஸ்பைக்் நபைைசை ்ஃபபைட்ினோண்ட் III (1637-1657) 

மற்றும் லிநயோநபோல்ட் I (1658-1705) ஆகிநயோைோல் இ ்த 

அசோதோைணமோன மோறுபட்ட பிைோ ்தியங்களில் இரு ்து ஒரு 

முழுரமயோன அைரச  ிைம்ோணிப்பதற்கோன பணிகள் 
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பவற்றிகைமோக  ிரறநவற்றப்பட்டன. அவைக்ளின் முயற்சிகள் 

பபரும்போலோனரவ நபோநெமியோ மற்றும் பமோைோவியோவில் 

உற்பத்தி பசய்யும் விவசோய நதோட்டங்கரள  ிறுவுவதற்கு 

அைப்்பணித்தன, அங்கு சுத ்திைமோன பிைபுத்துவத்ரத 

அரமப்பதற்கும், ென் மற்றும் பமோைோவியோ 

 ிலப்பிைபுக்களுக்கும் ஏற்றுமதி பசய்ய பண்ரணக்கு 

ஊக்கமளித்தோை,் அைசோங்க முயற்சிகளோல் இ ்த முயற்சிகள் 

ஆதைிக்கப்பட்டது, விவசோயிகள் தங்கள் எஜமோனைக்ளுக்கு ஒரு 

வோைத்திற்கு மூன்று  ோரளக்கு பசலுத்தப்படோத நைோநபோ 

நசரவரய வழங்குவரத கட்டோயப்படுத்தினை.் இ ்த 

ஆதைவுக்கோக, நபோநெமியன் மற்றும் பமோைோவியன் இற ்த 

உயைதிகோைிகள் அைசியல் சுத ்திைத்ரத பைிமோைிக்பகோண்டனை,் 

கட ்த கோலத்தில் இரு ்த தங்கள் பிைோ ்திய சட்டம் இயற்றகூடிய 

நதோட்டங்களின்  டவடிக்ரககரள பவளிப்படுத்தினை.் 

 ெோப்ஸ்பைக்் ஆளு ைக்ள் ெங்நகைியிலும் இநதநபோன்ற 

நபைம் விரளவிக்க முயற்சி பசய்தனை.் ஆனோல் அங்கு 

சுத ்திைத்தின் போைம்பைியம் வலுவோக இரு ்தது. ெங்நகைியை ்

(அல்லது மக்யை)் பிைபுக்கள் நமற்கில் உள்ள ெங்நகைிய பிைபுக்கள் 

தங்கள் மன்னரைத் நதை ்்பதடுப்பதோக உைிரம பகோண்டோடினை,் 

1687 ஆம் ஆண்டில் அவைக்ள் லிநயோநபோல்டிடம் சைணரட ்தனை.் 

ஆனோல், நஜைம்ன் உயைக்ுடிமக்கள் மற்றும் குடிநயறியவைக்ளிடம் 

பபரும்  ிலப்பகுதிகரள வழங்குவதன் மூலமும், கத்நதோலிக்கம் 

அல்லோதவைக்ரள துன்புறுத்துவதன் மூலமும்,  ோட்டின் 

இைோணுவத்ரத  ிைவ்கிப்பதன் மூலமும் மத்திய அைசோங்கத்தின் 

முயற்சிகரள நமலும் குரறக்க எடுக்கப்பட்ட முயற்சிகள் 

கிட்டத்தட்ட நதோல்வி அரட ்தன. இதன் விரளவோக ஒரு 

சக்திவோய் ்த பிைபுத்துவம் இரு ்தது, அதன் உைிரமயின் மீது 

அடிரம வகுப்பினரை பயன்படுத்தி அது பபோரு ்தும் என  

வலியுறுத்தினை.் இரு ்தநபோதிலும் அதன் போைம்பைிய 

அைசியலரமப்பு மற்றும் மத சுத ்திைத்ரத தக்கரவத்துக்பகோள்ள 

உறுதியோக இரு ்தது. ெப்சப்ைக்் சக்கைவைத்்திகள் 

மற்றவைக்ளிடமிரு ்து தனிமனிதைக்ரளப் நபோலவும், ஒரு பபைிய 

 ிரலப்போடர்டக் பகோண்ட இைோணுவம் மற்றும் ஒரு படித்த (இ ்த 

வழக்கில் நஜைம்ன்ஸ்நபக்கிங்) அதிகோைத்துவத்ரதக் 

பகோண்டிரு ்தனை ்என்று பபருமிதம் பகோள்ள முடி ்தது. ஆனோல் 

புவியியல் மற்றும் இனம் ஆகியவற்றோல் விதிகரள விதித்தது 

அவசை ிரலகள் ஒன்றுபட்ட, ரமயப்படுத்தப்பட்ட கடட்ுப்போடு 

மற்றும்  ிைவ்கிக்கப்பட்ட அைசின் முழுரமயோன இலக்கிலிரு ்து 

சிறிது பதோரலவில் இரு ்தன. 
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     ஆைம்பகோல  வீன முழுரமயோன ஆட்சியின் வைலோற்றில் மிக 

வியத்தகு அத்தியோயம் ைஷ்யோவின் ஜோை ்பீட்டை ் I (1682-1725) ஆட்சி 

ஆகும். ஆனோல் அவைது மகத்தோன உயைம் - ஏறக்குரறய ஏழு அடி 

உயைமும், அநதநபோல் அவைது பமன்ரமயோன ஆளுரம - பீட்டை ்தி 

கிநைட்.. ஆனோல் அவைது மகத்தோன உயைம் - அவை ்ஏறக்குரறய ஏழு 

அடி உயைத்தில், அநத நபோல் அவைது பமைக்ுைியல் பபைந்சோனோ - 

பீட்டை ் தி கிநைட். முன்னதோக  ோட்டின் ஆட்சியோளைக்ள் நமற்கு 

 ோடுகளுக்கு எதிைோக தங்கள் முகங்கரள உறுதியோக 

ரவத்திரு ்தனை,் முன்னதோக  ோட்டின் ஆட்சியோளைக்ள் நமற்கு 

 ோடுகளுக்கு எதிைோக தங்கள் முகங்கரள உறுதியோக 

ரவத்திரு ்தனை,் கிழக்கத்திய ஆைத்்தடோக்ஸ், அரை ஓைியண்டல் 

பண்போடு ஆகியவற்றிற்கு முைணோக ஒரு  ோகைிகத்ரத 

ஒதுக்கிரவத்து, ைஷ்யைக்ள், உக்நைனியைக்ள் மற்றும் பல்நவறு 

 ோநடோடி பழங்குடியினை ் ஆகிநயோரை - ஒருவரைபயோருவை ்

மடட்ுமல்ல, ஜோைஜ்ிய அைரசயும் அழிப்பதில் இரு ்து வளை ்்து 

வரும் நபைைசுக்குள்நளநய பல்நவறு இனக்குழுக்கரளக் 

கோப்போற்றுவதற்கு உரழக்கின்றனை.் 1613 ஆம் ஆண்டில் இரு ்து 

நைோமோநனோவ் வம்சத்தின் உறுப்பினைக்ளோல் ைஷ்யோ ஆட்சிக்கு 

வ ்திரு ்தது, 1584 இல் இைத்தக் பகோரலபவறி பகோண்ட, அரை-

ரபத்தியக்கோைைோன சோை ்இவோன் படைிபில் இற ்த பின்னை ்ஏற்பட்ட 

குழப்பமோன 'பிைசச்ரனகள்' கோைணமோக அைசியல் 

ஸ்திைத்தன்ரமரய மீடப்டடுப்பதற்கோன சில பவற்றிரயத் தக்க 

ரவத்துக் பகோண்டது. 1667 மற்றும் 1671 க்கு இரடயில் ஆைம்ப 

நைோமோநனோவ்ஸ் 'நசோதரனயோன நசோதரன, நைோநபோ என்ற 

வோைத்்ரதயின் ஆங்கிலம் பயன்போடு பசக்கின் பசைஃ்ப் 

பதவியிலிரு ்து பபறப்பட்டது. 

உங்கள் முன்னனற்ற ்ம ச ்னசொதிக்க 

1. எ ்த பசோல் லூயிஸ் XIV பவளியுறவுக் பகோள்ரகரய 

சிறப்போக விவைிக்கிறது? 

2. லூயிஸ் XIV பவளியுறவுக் பகோள்ரகரய சிற ்த முரறயில் 

விவைிப்பது என்ன? 

3. எ ்த கோைணி ஒற்றுரம மற்றும் ரமயப்படுத்தலுக்கோக 

லூயிஸ் XIV இன் இயக்கத்திற்கு உதவியது? 

11.3 உங்கள் முன்னனற்ற ்ம  னசொதிக்கும் னகள்விக்கொன 

பதில்கள் 

1. நபோைம்ுரற லூயிஸ் XIV இன் பவளியுறவு பகோள்ரகரய 

வரையறுத்தது, அவருரடய ஆளுரம அவைது அணுகுமுரறரய 

வடிவரமத்தது. 
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2. பிைோன்ஸ் மற்றும் துருக்கியைக்ளுக்கிரடயில் இ ்த 

உடன்படிக்ரக பிைோன்சின் பிைோன்சிஸ் I அைசனுக்கும் 1539 

ஆம் ஆண்டு ஒட்நடோமோன் நபைைசு சுரலமோன் மகைிஷியின் 

துருக்கிய சுல்தோனுக்கும் இரடயில்  ிறுவப்பட்டது. 

3. லூயிஸின் XIV இன் ஒருங்கிரணப்பு மற்றும் 

ரமயப்படுத்தலுக்கோன இயக்கம் அவைது முழுரமயோன 

முடியோட்சி உள் ோடட்ு மற்றும் இைோணுவ இய ்திைங்கரள 

எைிபபோருளோக அதிகைிக்கும் வருவோரயப் பபோறுத்து தனது 

திறனோநலநய உதவியது. 

11.4 சுருக்கவுமர 

  வீன ஆட்சியோளைோக லூயிஸ் XIV தனது அதிகோைத்ரத 

ஸ்தோபிப்பதற்கோன வழிவரகயோக அைனங்கத்தின் 

முக்கியத்துவத்ரத புைி ்து பகோண்டோை.் 

 மூநலோபோய  ோடகத்தின்  ன்ரமகள் பவைச்ோய்ஸில் உள்ள 

லூயிஸ் அைண்மரனயில் மிக பதளிவோக 

பவளிப்படுத்தப்பட்டன, போைிஸ் பவளிநய உள்ள 

 கைத்திற்க்கு அவருரடய  ீதிமன்றத்ரத மோற்றினோை.் 

 கட்டிடம் ஒரு  ிரலயோக இரு ்தது, லூயிஸ் தனது 

வசீகைித்தோல் பிைபுத்துவத்ரத பவைச்ோய்லிஸ்ன் தனித்துவ 

சடங்குகளின் பசயல்திறன் மூலம் கீழ்ப்படிய பசய்தோை.் 

 பிைபுத்துவத்ரத களமிறக்ரகயில், நமலதிக 

முதலோளித்துவத்ரத அவைின் உறுப்பினைக்ரள 

 ிைவ்ோகத்தின் பணியில் அவருக்கு உதவுவதன் மூலம் அவை ்

இரணத்துக் பகோண்டோை.் 

 பதிநனழோம் நூற்றோண்டு முழுவதும்  ில வைி அதிகைித்து 

கூடுதல் வைி விதிக்கப்பட்டிரு ்தது அைசோங்கம், அரனவரும் 

பசலுத்தும் வைிவிதிப்பு வைிரய அறிமுகப்படுத்தியது, உப்பு 

(கபில்), ஒயின் மற்றும் புரகயிரல ஆகியவற்றில் மரறமுக 

வைிகள் நசகைிப்பதற்கு கடினமோக அழுத்தம் பகோடுத்தது.  

 பிைஞ்சு மன்னை ் நபோை ் தனது மகிரமரய 

நமம்படுத்துவதற்கோன சிற ்த வழி என்று உணை ்்தோை.் 

சமோதோன கோலத்தில் அவை ் அடுத்த நபோருக்கோக 

தயோைோகிவிட்டோை.் 

 லூயிஸ் XIV ஆட்சியின் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அம்சம் அவை ்

ஓட்நடோமோன் நபைைசுடனோன கூட்டணியில் மறுமலைச்ச்ியக 

இரு ்தது. 

 லூயிஸ் XIV ஒரு முழுரமயோன முடியோட்சிரய அனுபவித்து 

பவற்றி பபற்றது அவைது பசோ ்த திறன்களின் 

விரளவோகவும், அவருரடய ஆநலோசகைக்ளின் 

விரளவோகவும் இரு ்தது. 
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 அவைக்ளது களங்களின்  ிமிட அளவு இரு ்த நபோதிலும், பல 

குட்டிச ்சக்கைவைத்்திகள், மினிநயசச்ைில் தனித்துவமோனவைக்ளோக 

தங்கரள  ிரல ிறுத்த முயன்றனை,் லூயிஸ் XIV இன் பவைச்ோய்ஸ் 

குரறவோன பதிப்ரபக் கட்டிபயழுப்பினை,் இதுநபோன்ற 

தைோதைங்கரள பைோமைித்தது.                                                                                                            

11.5 முக்கிய தசொற்கள் 

 முழுமமக் தகொள்மக : இது ஒரு அைசியல் அரமப்போகும், 

அதில் ஒரு ஆட்சியோளை,் குழு அல்லது அைசியல் கட்சி ஒரு  ோட்டின் 

மீது முழு அதிகோைத்ரதக் பகோண்டுள்ளன. 

 பிரபு ்துவம்: சில சமுதோயங்களில் இது உயை ்்த வைக்்கத்ரத 

குறிக்கிறது, பபோதுவோக பைம்பரை பைம்பரையோக வோழும் மக்கள் 

பைம்பரை பபயைக்ள் மற்றும் அலுவலகங்கரளக் 

பகோண்டுள்ளனை.் 

 குயிடிஸ்ட்ஸ் : 1670 களின் பிற்பகுதியிலும், 1680 களின் 

பிற்பகுதியிலும், குறிப்போக ரமநகல் டி நமோலிநனோஸின் 

எழுத்துக்களுடன் பதோடைப்ுரடய பிைோன்சிலும், இத்தோலிலும், 

ஸ்பபயினிலும் பிைபலமரட ்த கிறிஸ்தவ  ம்பிக்ரககளின் 

பதோகுப்ரப இது குறிப்பிடுகிறது 1687 ஆம் ஆண்டின் 

நபோப்போண்டவை ் கோபஸஸ்டிஸ் போஸ்டைில் போப்பைசை ்

இன்ரசபசண்ட் XI மூலம் மதங்களுக்கு எதிைோன குற்றங்கரள 

கண்டனம் பசய்தோை.் 

 ெொன்னசனிஸ்ட்ஸ் : இது முதன்ரமயோக பிைோன்சில் ஒரு 

இரறயியல் இயக்கத்ரதக் குறிக்கிறது. இது அசல் போவம், மனிதப் 

பபோறோரம, பதய்வீக கருரண மற்றும் முன்னுரையின் நதரவ 

ஆகியவற்ரற வலியுறுத்தியது. 

11.6 சுய மதிப்பீட்டு னகள்விகள் மற்றும் பயிற்சிகள் 

சிறு-வினொ விமடகள் 

1. லூயிஸ் XIV பவளியுறவு பகோள்ரக பற்றி விவோதிக்கவும். 

2. லூயிஸ் XIV ஆட்சியின் நபோது துருக்கியைக்ளுடனோன 

பிைோன்சின் உறவு பற்றி ஒரு குறுகிய குறிப்ரப எழுதுங்கள். 

த டு-வினொ விமடகள் 

1. பிபைஞ்சு மன்னை ்லூயிஸ் XIV இன் முழுரமக் பகோள்ரகரய 

விவைிக்கவும். 

2. கிழக்கு மற்றும் மத்திய ஐநைோப்போவில் முடியோட்சி எவ்வோறு 

லூயிஸ் XIV இன் முழுரமக் பகோள்ரகயின் தன்ரமரய 

 கபலடுக்க முயன்றது என்பரத விளக்குங்கள். 

3.  
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அலகு 12  பிரஸ்ஸியொவின் எழுசச்ி:  

ஒரு கண்னணொட்டம் 

அமமப்பு  

12.0 அறிமுகம் 

12.1 ந ோக்கங்கள் 

12.2 பிைஸ்ஸியோவின் எழுசச்ி 

12.3 மோவீைன் பிைபடைிக் மற்றும் அவைது நபோைக்ள் 

12.4 மைியோ பதைசோ 

12.5 சுயமுன்நனற்றச ்நசோதரன வினோக்களுக்கோன விரடகள் 

12.6 சுருக்கவுரை 

12.7 முக்கிய வோைத்்ரதகள் 

12.8 சுய மதிப்பீடு வினோக்கள் மற்றும் பயிற்சிகள்  

12.9 நமலும் படிக்க 

 

12.0 அறிமுகம் 

மு ்ரதய அலகில்,  ீங்கள் பிைஞ்சு மன்னை ் லூயிஸ் XIV 

பகோள்ரககரள பற்றி கற்றீைக்ள். இ ்த அலகில், விவோதம் பிைசியோ 

ந ோக்கி மோறும்.  

 பிைஸ்ஸியோ ஒரு பஜைம்ன் மோ ிலம், நெோபென்பசோல்லை-்

இன் குடும்பத்தினைோல் ஆளப்பட்டது. பகோனிக்ஸ்பபைக்்  கைில் 

அதன் தரல கைத்ரதக் பகோண்டது, 1701 ல் இரு ்து நபைல்ினில் 

இரு ்தது, மோ ிலமோனது இருபதோம் நூற்றோண்டில் நஜைம்னியின் 

வைலோற்ரற  ன்கு வடிவரமத்தது. உண்ரமயில், 19 ம் 

நூற்றோண்டில்  ரடபபற்ற நஜைம்ன் மோ ிலங்களின் 

ஒருங்கிரணப்பு பிைஷ்ய தரலரமயின் கீழ் இரு ்தது. பிைஷியோ 

இைோசச்ியம் மத்திய கோலங்களில் வோழ் ்த டியூட்நடோனிக் 

மோவீைைக்ளிடமிரு ்து உருவோனது. 18 ஆம் நூற்றோண்டில், பிைபடைிக் 

தி கிநைட் தரலரமயின் கீழ் இது மிகவும் சக்திவோய் ்ததோக 

உருவோனது. இ ்த பிைிவில் ப்பைடைிக் தி கிநைட் -இன் கீழ் 

பிைஸ்ஸியோவின் எழுசச்ி பற்றி  ோம் போைக்்கலோம்.  

12.1 ன ொக்கங்கள் 

இ ்த அலகு வழியோக பசன்ற பிறகு,  ீங்கள் பின்வருவனவற்ரற 

பசய்ய முடியும்: 

 ப்பைடைிக் தி கிநைட் –இன் தரலரமயில் பிைஸ்ஸியோவின் 

எழுசச்ி பற்றி விவோதிக்கலோம் 



219 
 

 ஆஸ்திைிய ைோணி மைியோ பதைசோ நமற்பகோண்ட 

சீைத்ிருத்தங்கரள ஆைோயலோம் 

12.2 பிரஸ்ஸியொவின் எழுசச்ி 

பதினோறோம் நூற்றோண்டின் முடிவில் கூட பிைோண்டன்நபைக்் மற்றும் 

பிைஸ்ஸியோ இரு முக்கிய நஜைம்ன்  ிலங்கரளக் பகோண்டிரு ்தன; 

இருப்பினும், பிைோண்டன்நபைக்்கின் ஆட்சியோளை ் ஜோன் 

சிஜிஸ்முண்ட் புத்திசோலி மற்றும் பதோரலந ோக்குரடயவைோக 

இரு ்தோை.் அவை ் நெோபென்பசோல்லைின் குடும்பத்தின் 

தரலவைோக இரு ்தோை.் 1594 இல், ஜோன் சிஜிஸ்முண்ட் பிைசியோவின் 

டியூக்-இன் மகரள திருமணம் பசய்து பகோண்டோை,் அவை ்

அவருரடய முட்டோள்தனத்தினோல் அறியப்பட்டவை.் 1618 ஆம் 

ஆண்டில், டியூக் இற ்த பிறகு, ஜோன் சிஜிஸ்முண்ட் 

பிைோண்டன்நபைக்்கின் ஆட்சியோளைோக இரு ்தநபோதும், 

பிைஸ்ஸியின் ஆட்சிரயக் ரகப்பற்றினோை.் 

 பிைோண்டன்நபைக்்கிற்கு பசோ ்தமோனபதோன்றிலும் எதுவும் 

இல்ரல, நமலும் சிஜிஸ்முண்ட் பிைஸ்ஸியோரவ வோங்கியநபோது 

அது மிகவும் மதிப்பு குரறவோக இரு ்தது. இதன் விரளவோக, 

மக்கள் அவரை அவைது ரமத்துனரை விடவும் பபைிய முட்டோளோக 

கருதினை.் இரு பகுதிகளன்ீ கடட்ுப்போடும் பிைபுக்களின் ரககளில் 

இரு ்தது, நமலும் அவைக்ள் ைோஜோரவவிட சக்தி வோய் ்தவைக்ளோக 

இரு ்தனை.் அவைக்ள் ஊழல் மிக்கவைக்ளோக இரு ்தனை ் மற்றும் 

பபரும்போலும் வைிகரள பசலுத்த மறுத்துவிட்டனை.் பிைபுக்களின் 

அடிரமகளோக விவசோயிகள் கருதப்பட்டதோல் அவைக்ளின்  ிரல 

நமோசமோனதோக இரு ்தது. பிைோண்டன்நபைக்் மக்கள் 

படிக்கோதவைக்ளோகவும் ஏரழகளோகவும் இரு ்தனை.்  ிலம் 

மணலோக இரு ்ததோல் பசழிப்பற்று இரு ்தது.  ோட்டில் 

துரறமுகங்கள் மற்றும் பபைிய கப்பல்களுக்கு குரறபோடு 

இரு ்தது, அது மிகவும் சில பதோழிற்சோரலகரள பகோண்டு 

இரு ்தது, எனநவ வைத்்தகம் குறுவோக இரு ்தது. அதன் 

தரல கைோன பபைல்ின் ஒரு சிறிய முக்கியத்துவம் அற்ற  கைம். 

பிைஸ்ஸியோ இன்னும் நமோசமோன  ிரலயில் இரு ்தது.  ோட்டின் 

வடக்கு வோைச்ோ ந ோக்கி ஈைமோன  ிலங்களில் அரம ்துள்ளது 

மற்றும் உரற ்த  ிரலயில் இரு ்தது. பிைஸ்ஸியோவுக்கும், 

பிைோண்டன்நபைக்்கும் இரடநய உள்ள தூைம் 200 ரமல் ஆகும். 

இப்பகுதி மீது ஸ்வீடஸ்் மற்றும் நபோநலஸ் –ஆல் பதோடை ்்து 

நபோைோட்டங்கள்  ரடபபற்றது அதனோல் இ ்த பிைநதசம் மிகவும் 

பரக  ிரை ்ததோனது. நபோநலஸ் ஜோன் சிஜிஸ்முண்ட் தங்களுக்கு 

கீழ்ப்படி ்தவை ்என்று கருதினோைக்ள். 
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 1618 இல் முப்பது ஆண்டுகோள நபோை ் பதோடங்கியது; நபோை ்

சிக்ஸ்சிங்கின் பலவீனமோன பிைநதசத்ரத போதுகோப்பற்ற 

 ிரலயில் விடட்ுச ் பசன்றது. ஜோன் சிஜிஸ்முண்ட் 1620 இல் 

இற ்தோை,் நமலும் மற்பறோரு பலவீனமோன டியூக் ஜோைஜ்் வில்லியம் -

ஆல் பவற்றிபபற்றோை.் நபோை ்பதோடை ்்தது, ஒரு உதவியற்ற மற்றும் 

பலவீனமோன வில்லியம் பிைோண்டன்நபைக்் மற்றும் 

பிைஸ்ஸியோவின் பிைநதசங்கரள போதுகோக்க முடியவில்ரல. 

அவருரடய ஆட்சியின் இருபது ஆண்டுகளில், நபோை,் மத 

நமோதல்கள் மற்றும் அவைக்ளின்  ோடர்டப் போதுகோக்க எ ்த 

முயற்சியும் எடுக்கோத பிைபுக்களின் அடட்ூழியங்கள் 

ஆகியவற்றோல் பிைநதசங்கள் பதோடை ்்து கிழி ்தது. இருப்பினும், 

ஜோைஜ்் வில்லியமின் மகன் பலவீனமோக இல்ரல, பிைபடைிக் 

வில்லியம் வியக்கத்தக்க திறரமக் பகோண்டிரு ்தோை,் நமலும் 

எதிைக்்கும் திறன் பகோண்டிரு ்தோை.் நஜைம்ன் வைலோற்றில் அவைது 

இைோணுவ மற்றும் அைசியல் சோதரனகள் கோைணமோக அவை ்க்நைட ்

எலக்டை ்என அரழக்கப்படுகிறோை.் 

பிரதடரிக் வில்லியமின் கீழ் பிரஸ்ஸியொ 

1640 இல், இருபது வயதில், பிைபடைிக் வில்லியம் தனது த ்ரதயின் 

ஆட்சிரய ஏற்றுக்பகோண்டோை.் அவை ் சக்தி வோய் ்தவைோக 

இரு ்தோை ்மற்றும் அவை ்சவோைி, துப்போக்கிச ்சூடுதல் மற்றும் கத்தி 

சண்ரட ஆகியவற்ரற விரும்பினோை.் அவை ்  ன்கு வளை ்்தோை;் 

லத்தீன், டசச்ு, பிபைஞ்சு மற்றும் நபோலிஷ் நபோன்ற பல பமோழிகளில் 

அவைோல் நபச முடி ்தது. இளவைசை ் கல்லூைி கல்விரயப் 

பபறுவதற்கோக பதினோன்கு வயதில் ெோலண்டில் உள்ள நலடன் 

பல்கரலக்கழகத்தில் அனுப்பப்பட்டோை.் அங்கு அவருக்கு கரல 

மற்றும் கலோசச்ோை அறிவு பவளிப்பட்டது, அவை ்தோன் பின்தங்கிய 

உலகில் இரு ்து வ ்திருப்பது சோத்தியம் என்று  ிரனத்து 

போைத்்ததில்ரல. அவை ் பைம்ப்ைோண்ட் மற்றும் ெோல்ஸின் 

புகழ்பபற்ற ஓவியங்கள், பபைிய கப்பல்கள் மற்றும் கோல்வோய்கள், 

 ன்கு பயிைிடப்பட்ட நதோட்டங்கள், மற்றும் டசச்ு வைத்்தகைக்ளின் 

ஆடம்பைமோன குடும்பங்கரளக் கண்டோை.் 

 அவைது த ்ரதயின் மைணத்திற்குப் பின்னை ் அவை ்

திரும்பினோை,் டசச்ு  ிலத்தில் அவை ் கண்டிரு ்த மகிரமயுடன் 

பிைோண்டன்நபைக்்கின் நமோசமோன  ிரலரமரய அவைோல் 

ஒப்பிடட்ுப் போைக்்க முடி ்தது. நபோைின் கோைணமோக அவைது 

பிைநதசமோனது முற்றோக அழிக்கப்பட்ட  ிரலயில் இரு ்தது, 

அவைது மக்கள் வீடற்றவைக்ளோக இரு ்தனை;் நபோை ் முடிவுக்கு 

வ ்தபின் தோன் தனது மக்கரள கோப்போற்ற முடியும் என்று 

பிைபடைிக் உணை ்்தோை.் அவை ் முதலில் பபோது மக்களுக்கும், 

பிைபுக்களுக்கும் இரடயில் உள்ள உள் விநைோதத்ரத முடிவுக்குக் 
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பகோண்டுவைத் பதோடங்கினோை.் அவை ் தன்ரனப் பிைபுக்களின் 

 ண்பைக்ளோக மோற்றியதுடன், அவைக்ளின் நகோைிக்ரகயின் நபைில் 

அவைது த ்ரதயின் ஆட்சியின் நபோது பசயலுக்கு வ ்த நபோை ்

கவுன்சில் கரலக்கப்பட்டது, நமலும் அவை ் பிைோண்டன்நபைக்்கில் 

வசிக்கும் யூதைக்ரள தடுத்தோை.் 

இரொணுவ ்ம  கட்டிதயழுப்பு ல் 

உட்புறமோக விஷயங்கரளப் சைி பசய்தப் பிறகு, ஸ்வீடனுடன் 

சமோதோன ஒப்ப ்தம் ரகபயழுத்தோனது. அவை ் அதிகோைத்திற்கு 

வ ்த சில ஆண்டுகளில், முப்பதோண்டு கோல நபோை ்முடிவரட ்தது 

மற்றும் 1648 ஆம் ஆண்டில், பிபைட்ைிக் வில்லியம் கிழக்கு 

பபோமிைோனியோ மீது கடட்ுப்போடர்ட பபற்றோை;் இது அவைது 

பதோரலதூை பகுதிகரள ப ருக்கமோக பகோண்டு வ ்தது. 

எதிைக்ோல நபோைக்ளில் இரு ்து தனது  ிலத்ரத கோப்போற்ற அவை ்

விரும்பினோை,் இதனோல் ஒரு சிறிய இைோணுவத்ரத 

ரவத்திருப்பரத ஏற்றுக்பகோள்ளுமோறு பிைபுகளிடம் 

முரறயிட்டோை,் பிைபுகள் ஏற்றுக்பகோள்ளவில்ரல ஏபனனில் 

அவைக்ளின் அதிகோைங்கரள இழ ்துவிடுவது பற்றிய தனிப்பட்ட 

போதுகோப்பின்ரம மற்றும் பிபைட்ைிக் அவைக்ரள விட 

சக்திவோய் ்தவைோக மோறிவிடுவோை ்என்ற அசச்த்தில்.  

 ஸ்வீடனின் மன்னைோன சோைல்ஸ் X நபோல ்ரத 

தோக்கியநபோது, பிபைபடைிக் தனது இைோணுவத்ரத உருவோக்க 

வோய்ப்பு கிரடத்தது. தனது இைோணுவத்ரத உயைத்்தியநபோதும் 

நபோைின் பகோடூைங்கரள அவை ் ன்கு அறி ்திரு ்ததோல் பிைபடைிக் 

 டு ிரல வகிப்பவைோகநவ இரு ்தோை,் நமலும் பிைஸ்ஸியோரவ 

மற்பறோரு நபோருக்கு உட்படுத்த விரும்பவில்ரல. ஸ்வீடனின் 

ஆட்சியோளைோல் நபோல ்து முற்றிலும் அழிக்கப்பட்டது, நமலும் 

அவை ் பிபைட்ைிக் மீது அசச்ுறுத்தினோை,் அவருடன் ஒரு 

உடன்போடர்ட உருவோக்கோவிட்டோல், ஸ்வீடன் பிைஷியோரவ 

தோக்கும் என்று. பிைபடைிக்கு அவைது நகோைிக்ரககளுக்கு 

இணங்குவரத தவிற நவறு வழியில்ரல. 

 நபோல ்துக்கு உதவ ஆஸ்திைியோ வ ்ததோல் நபோை ்

தீவிைமரட ்தது. நபோைின் தீவிைத்தோல் சோைல்ஸ் கவரலப்பட 

பதோடங்கினோை ் மற்றும் பிபைடைிக்கின் முழு ஆதைரவயும் பபற 

ஸ்வீடனில் உள்ள அவைது மு ்ரதய உரடரமகரள பிைசியோவுக்கு 

ஒப்பரடப்பதோக உறுதியளித்தோை.் அ ்த சமயத்தில் நடன்ஸ், 

நபோலிஷ் பக்கத்திலிரு ்து நபோைோடத் பதோடங்கியது, இது 

அவைக்ளின் பலத்ரத நமலும் அதிகைித்தது. பிைபடைிக் அவைக்ளின் 

முகோமில் இரு ்து நபோைோட ஒப்புக்பகோண்டோல், நபோல ்து தங்கள் 

வலியுறுத்தல்கரள பிைசியோவுக்கு விடட்ுவிட ஒப்புக்பகோண்டது. 
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பிைபடைிக் அவரை பிைஷியோவின் ஆட்சியோளைோக திட்டவட்டமோக 

ரவக்கும் பக்கம் மோற ஒப்புக்பகோண்டோை.் 

 நபோை ் வைிகரள உயைத்்துவதற்கு பிைபடைிக்ரக 

கட்டோயப்படுத்தியது, அவை ்பிைபுகரள கல ்தோநலோசிக்கோததோல் 

அவைக்ள் நகோபமரட ்தனை,் ஆனோல் நபோரைப் நபோன்ற சில 

நமோசமோன சூழ் ிரலகளில் இது தவிைக்்கமுடியோதரவ என்று 

அவைக்ரள  ம்பரவக்க அவை ் முயன்றோை.் அவை ் சோதோைண 

மக்களுக்கு மடட்ுநம வைி விதித்தோை ் மற்றும் பிைபுக்கரள 

சமோதோனப்படுத்தும் பபோருடட்ு அவைக்ளுக்கு விலக்கு அழித்தோை.் 

பிைபடைிக் ஒரு  ிரலயோன நபோை ் மன்றத்ரத  ிறுவி, வைிகரள 

அதிகைிக்க அவைக்ளுக்கு அதிகோைம் அளித்தோை.் இ ்த முரற அவை ்

பிைபுக்களின் அதிருப்தி மற்றும் வைிகளின் சுரம பற்றி புகோை ்

கூறிய குடிமக்கரளயும் புறக்கணித்தோை.் அவைது இைோணுவத்ரத 

 ிறுவி மற்றும் பிைசியோவின் திட்டவட்டமோன ஆட்சியோளைோக ஆன 

பின்னை,் அவை ் பிைபுக்களின் அழுத்ததில் இரு ்து ஒரு வழியோக 

விடுதரல அரட ்தோை.் 

வலுவொன பிரசியொமவ உருவொக்கு ல்   

பிைபடைிக் தனது  ிரலரய நமலும் வலுப்படுத்திக்பகோள்ள 

பிைபுகளின் ஆதைரவத் பதோடை விரும்பியதோல், பபருமளவில் 

அவைக்ள் மீது அதிருப்தி பகோள்ளவில்ரல; அவைக்ளது தற்நபோரதய 

பபரும்போலோன சலுரககரள தக்க ரவத்துக்பகோள்ள அவை ்

அவைக்ரள அனுமதித்தோை.் பிைபுக்கரள அரமதிபடுத்திய 

 ிரலயில், பிபைடைிக் ப்ரூஸியோரவ வளைப்்பதில் முழுரமயோக 

கவனம் பசலுத்தினோை.் பகோடுரமப்படுத்தப்பட்ட பிைோன்சின் 

ெூநகோபனட்கரள பிைஷியோவில் வோழ அனுமதித்தோை,் அவைக்ள் 

மிகவும் திறரமயோனவைக்ளோக இரு ்ததோல்  ோட்டின் விவசோய 

மற்றும் வைத்்தகத்ரத நமம்படுத்த உதவினோைக்ள். பிைவுசியில் 

கத்நதோலிக்கைக்ள் குடிநயறவும் மற்றும் யூதைக்ரள நபைல்ினிலும் 

அவை ் அனுமதித்தோை.் அவைது சகிப்புத்தன்ரம அ ்த ந ைத்தில் 

தனித்துவமோக இரு ்தது, ஆனோல் ஒரு விசுவோசமுள்ள 

புைோட்டஸ்டன்ட்டோக இரு ்த நபோதும், அவை ் எல்லோ  பைக்ளும் 

அவைக்ள் விரும்பியபடி கடவுரள வணங்குவதற்கு சுத ்திைம் 

இருக்க நவண்டும் என்று கூறினோை.் அவை ்பன்முகத்தன்ரம என்பது 

பசழிப்பு ந ோக்கிய ஒரு வழி என்று  ம்பினோை.் அவைது மைணத்தின் 

நபோது, பிைஷியோ இன்னும் பலவீனமோகவும் ஏரழகளோகவும் 

இரு ்தது ஆனோல் அவை ்ஏற்கனநவ ஒரு வலுவோன  ோடு அரமக்க 

அடித்தளமிட்டிரு ்தோை.் 

 1688 ஆம் ஆண்டில், க்நைட் எலக்டை ் பலவீனமோன மற்றும் 

இயலோத பிைபடைிக் I ஆல் நதோற்கடிக்கப்பட்டோை.் அவை ் ஒரு 
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ஆடம்பைமோன வோழ்க்ரக முரறயில் மடட்ுநம ஆைவ்மோக 

இரு ்தோை.் பிைஸ்ஸிசியோரவ வலுப்படுத்துவதற்கோக பிைபடைிக் 

பதோடங்கிய போரதரயத் பதோடை அவை ் உடல் ைீதியோகவும், 

மன லமோகவும் வலிரமயோக இல்ரல. எனினும், அவைது 

ஆட்சியின் நபோது கலோசச்ோைம் வளரம அரட ்தது. அவை ்

பிைத்திநயக ஓவியங்கள், சிற ்த சீனோ மற்றும் சித்திை 

நவரலபோடுகள் வைத்்தகம் பசய்தோை ்நமலும் இரசக்கரலஞைக்ள் 

மற்றும் கரலஞைக்ளின் கூட்டத்துடன் தனது ந ைத்ரத பசலவிட 

விரும்பினோை.் அவை ் ெோநல பல்கரலக்கழகத்ரத  ிறுவினோை ்

மற்றும் நஜைம்ன் பமய்யியலோளை ் லீப்னிஸ் உடன் நசை ்்து 

பபைல்ின் அறிவியல் கரலக்கழகத்ரத உருவோக்கினோை.்  

12.3 மொவீரன் பிரதடரிக் மற்றும் அவரது னபொரக்ள் 

1712 ஆம் ஆண்டில், பிைஸ்ஸியோவின் பிைபடைிக் வில்லியம் I, க்நைட் 

எலக்டைின் நபைனோல் ஆசீைவ்திக்கப்பட்டோை,் நமலும் அவருரடய 

மகன் அவரைப் நபோல இருக்க நவண்டுபமன்று அவரை பிைபடைிக் 

என்று அரழத்தோை.் பிைஞ்சு இைோணுவத்தின் அனுபவம் வோய் ்த 

வீைைக்ள் இளம் இளவைசரைப் பயிற்றுவிப்பதற்கோக 

நதை ்்பதடுக்கப்பட்டனை.் சவோைி, நவடர்டயோடுதல் மற்றும் 

இைோணுவ பயிற்சிகளில் பங்நகற்ப்பது நபோன்ற அரனத்து 

பசயல்கரளயும் அவை ்ஐ ்து வயதிற்கு உட்பட்ட இளம் வயதிநல 

பசய்தோை.் ஒரு குழ ்ரதயோக அவை ் 'பிைபடைிக் தி கிநைட்' ஆக 

இருப்பதற்கோன அறிகுறிகரளக் கோட்டவில்ரல, ஏபனனில் அவை ்

தனது த ்ரதயிடமிரு ்து முற்றிலும் நவறுபட்டவைோக இரு ்தோை ்

மற்றும் த ்ரதயோல் வலுக்கட்டோயமோக அவருக்கு தரும் 

எ ்தபவோரு வலுப்படுத்தும் பசயல்போடர்டயும் அவை ்

அனுபவிக்கவில்ரல, உண்ரமயில், அவை ் நலசோன பிைஞ்சு 

 ோவல்கள், ஓவியங்கள் மற்றும் ஒரு குதிரை சவோைி பசய்வரத விட 

புல்லோங்குழல் இரசப்பரத அனுபவிப்பதோக 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. வோல்ட்நடைின் தத்துவத்ரத ந ோக்கி அவை ்

ஈைக்்கப்பட்டோை,் நமலும் பிபைஞ்சு சி ்தரனயோளருக்கு பல 

கடிதங்கரள வோழ்த்தி எழுதினோை.் அவை ்அவைது த ்ரத அவரை 

வழி டத்திய வோழ்க்ரக முரறரய பவறுக்க ஆைம்பித்தோை ்மற்றும் 

பபரும்போலும் அவைது த ்ரதயின் நகலி மற்றும் சவுக்கின் 

இலக்கோக மோறினோை.்  

 பிபைடைிக் ஒரு ஆங்கில இளவைசிரய மண ்து, 

இங்கிலோ ்தில் வோழ விரும்பினோை;் இருப்பினும், அவைது த ்ரத 

அவ்வோறு பசய்ய அனுமதிக்கவில்ரல. அவைது த ்ரதயின் மறுப்பு 

கோைணமோக, அவைது  ண்பைக்ளோன பலப்டிபனன்ட் வோன் நகட்நட 

மற்றும் பலப்டிபனன்ட் வோன் கீத் ஆகிநயோருடன் அவை ் தப்பிக்க 

முடிவு பசய்தோை.் அவைக்ள் கிைோம எல்ரலக்கு அப்போல் வரை 
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பசன்றனை ் இருப்பினும் மன்னைின் உளவோளிகளோல் ரகது 

பசய்யப்பட்டனை.் அவைக்ள் அரனவரும் குஸ்டிைின் நகோடர்டக்கு 

அனுப்பப்பட்டனை.் 

 அவைது த ்ரதயின் அறிவுரை படி ஒரு  ோள் கோரலயில் 

சிரறக் கோவலை ்மூலம் அவைது  ண்பை ்கீத் தரல துண்டிக்கப்படும் 

என்று பதைிவிக்கப்பட்டது. அவரை இ ்த குழப்பத்தில் 

தள்ளியதற்கு தோன் பபோறுப்போளியோக பிைபடைிக் உணை ்்தோை ்

மற்றும் அவை ் மன்னிப்புக்கோக நவண்டினோை ் பின்னை ் அவை ்

சிரறயிலிரு ்து விடுவிக்கப்பட்டோை ் மற்றும் அவைது த ்ரதயின் 

விருப்பத்திற்கு இணங்குவரத தவிை நவறு வழி அவருக்கு இல்ரல. 

பின் நம 31, 1740 இல், அவைது த ்ரத இற ்தோை ் மற்றும் அவை ்

பிைஷியோவின் அைசைோக ஆனோை.்  

 அத்தரகய இளம் வயதில் கூட ஃபிைபடைிக் தி கிநைட் என்ற 

பபயரைப் பபற்றோை.் பிைபடைிக் தி கிநைட் என்பவை ் ஒரு 

அறிபவோளியூடட்ும் தனித்துவத்ரத பின்பற்றுபவை.் அவை,் 

சித்திைவரதரய பவளிநயற்றினோை,் ஏரழகளுக்கு மோ ில 

களஞ்சியம் திறக்கப்பட்டது மற்றும் பல குற்றங்களுக்கோன 

தண்டரன குரறக்கப்பட்டது. பபரும்போலோன மக்கள் அவை ்

நபோைக்ளுக்கு நபோகோமல் அரமதியோக ஆட்சி பசய்வதோக 

 ிரனத்தோைக்ள். ஆனோல் அவை ்விரைவில் இைோணுவத்தில் நமலும் 

வீைைக்ரள நசைத்்துக்பகோள்ளத் பதோடங்கினோை ் மற்றும் 

பத்தோயிைத்திற்கும் அதிகமோன ஆண்கள் தற்நபோதுள்ள பரடயுடன் 

நசைக்்கப்பட்டனை.் பிபைட்ைிக் அவைது த ்ரதரயப் நபோல் 

எசச்ைிக்ரகயுடன் இல்ரல; அவை ்சோகசத்ரத ந சித்தோை,் இதனோல் 

பல பபோறுப்பற்ற பசயல்களில் ஈடுபட்டோை.்  

 பிபைௌஸியைின் பபருரம மற்றும் பசல்வத்ரத 

நமம்படுத்துவது பற்றி பிைபடைிக் நயோசிக்க ஆைம்பித்ததும், 

பசல்வ ்த ஆஸ்திைிய மோகோணமோன சிநலசியோ மீது கவனம் 

பசலுத்தத் பதோடங்கினோை.் ஆஸ்திைிய தரல கை,் வியன்னோவில் 

தனது பசயல்திறரன உறுதிப்படுத்த முயற்சிக்கும் ஒரு புதிய 

ெோப்ஸ்பைக்் ைோணி இரு ்தோை.் அ ்த ைோணி மைியோ பதைசோ, ஒரு 

கவைச்ச்ியோன, போசமுள்ள மற்றும்  ீதியுள்ள பபண் ஒரு ைோஜோவின் 

இதயம் நவண்டும் என்று வலியுறுத்தி இரு ்தோை.் ஆஸ்திைியோவின் 

பண்ரடய சட்டத்தின்படி, ஒரு பபண்  ோடர்ட ஆள முடியோது, 

எனினும், அவைது த ்ரத இறப்பதற்கு முன் அவை ்ஐநைோப்போவின் 

மன்னைக்ளிடமும், பிபைபடைிக் வில்லிபமிடமும் நசைத்்து தனது 

மகள் ைோணியோக அனுமதிக்க நவண்டும் என்று ஒரு 

வோக்குறுதிரயக் நகோைினோை.் பிைபடைிக் தனது த ்ரத மன்னருக்கு 

அழித்த வோக்குறுதிரய கோப்போத்துவது கட்டோயம் என்று 
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 ிரனக்கவில்ரல மற்றும் அவைது அரமசச்ைக்ளுக்கு பதைிவித்த 

பிறகு, அவை ்சிநலசியோவில் தனது பரடகரள தரையிறக்கினோை.் 

 நமோல்விவிட் கிைோமத்திற்கு அருகில் இரு பரடகளும் 

ஒன்பறோடு ஒன்று போைத்்துக்பகோண்டிரு ்தன. ஏப்ைல் மோதத்தில் 

 ிலம் இைண்டு அடி ஆழத்தில் உரற ்திரு ்தது. ஆஸ்திைியைக்ள் 

பிைஸ்ஸிய இைோணுவத்ரத குற்றம் சோட்டினை;் இது ஒரு ப ைிசலுக்கு 

வழிவகுத்தது மற்றும் பயத்தில் பரடகள் கண்மூடித்தனமோக சுடத் 

பதோடங்கியது மற்றும்  ிரலரம கடட்ுப்படுத்த முடியோததோக 

மோறியது. பிைபடைிக் தனது தளபதிகளோல் நபோைக்்களத்ரத விடட்ு 

பவளிநயறும்படி வற்புறுத்தப்பட்டோை.்   

ஆஸ்திரியொவிற்கு மற்தறொரு இழப்பு  

வியன்னோவில் உள்ள ைோணி இைோணுவத்ரதயும் அவைக்ளின் 

முயற்சிரயயும் ஊக்குவித்தோை.் ஆஸ்திைியோவின் பகௌைவத்ரத 

போதுகோப்பதற்கோக அவை ் அவைக்ளிடம் முரறயிட்டோை.் 

ெங்நகைியில் உள்ள பிைபுக்களின் பபருரமக்கோக அவை ்

நபசினோை.் ஆஸ்திைியைக்ளும் ெங்நகைியைக்ளும் ஒன்றுபட்ட 

மற்றும் அடுத்த வச ்த கோலத்தில் ரசநலஷியோரவ திரும்பப் பபற 

இைோணுவம் ஒரு முயற்சிரய நமற்பகோண்டது. ஆஸ்திைிய 

இைோணுவம் நசோட்டிசிடஸ்்சில் கிைோமத்திற்கு ப ருக்கமோன 

தோக்குதரல  டத்தியது, பிைஷ்யன் நகோடர்ட உரடத்து, அவைக்ள் 

எதிைியின் முகோமுக்குள் நுரழ ்து அரத  சுக்கத் பதோடங்கியது. 

ஆஸ்திைிய இைோணுவத்தின் டயை ் வீைைக்ளுக்கு நபோைிடுவதற்கோக 

ஃப்பைட்ைிக் மிகவும் புத்திசோலித்தனமோக தனது ஒதுக்கப்பட்ட 

குதிரைப்பரட அனுப்பினோை.் நசோைவ்ு அவைக்ள் சக்திரய விடட்ு, 

அவைக்ள் துரறயில் இரு ்து ஓடி. இதன் விரளவோக ைோணி 

சமோதோனத்திற்கோக வழக்கு பதோடை ்்தோை.்  

ஆஸ்திரிய இரொணுவ ்தின் திரும்பு ல் 

இைண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆஸ்திைிய இைோணுவம் மீண்டும் 

தங்கள் பரடகரள பலப்படுத்தி, ஏற்கனநவ பிைோன்ஸ், ஸ்பபயின் 

மற்றும் சில  ோடுகளில் இரு ்து தோக்குதல்கரள முடுக்கிவிடட்ு 

பநவைியோவின்  கடட்ுப்போடர்டயும் எடுத்துக் பகோண்டது. 

நமலும், ஃப்பைட்ைிக்கிடம் இரு நதோல்விகளுக்குப் பிறகு, 

ஆஸ்திைியைக்ள் அவருரடய இைோணுவ வலிரம மற்றும் 

த ்திநைோபோயங்கரள முழுரமயோக அறி ்திரு ்தனை.் 

நெோபென்பிைீடப்பைக்் நபோைில், ஃப்பைட்ைிக் இைண்ரடயும் 

மீண்டும் கோட்டினோை.் அவைது புத்திசோலித்தனமோன திட்டமிடலின் 

கீழ், எதிைிகரள ஒரு மரலப் பள்ளத்தோக்குக்கு பகோண்டுபசல்ல 

தனது இைோணுவம் ஒரு நபோலி முகோம் அரமத்தது. ப ோறுக்கப்பட்ட 

ஆஸ்திைியைக்ள் மீண்டும் சமோதோனத்திற்கோக வழக்கு 
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பதோடை ்்தனை.் ஃப்பைபடைிக் சில்சியோரவ பவல்ல முடி ்தது 

மற்றும் பிைஷ்யோவின் அதிகோைத்ரத பலப்படுத்தினோை.் 

னபொரக்ளிலிரு ்து இமடதவளி 

ஆஸ்திைியோவில் பவற்றி பபற்ற பிறகு, ஃப்பைடைிக் தன்னுரடய 

ைோஜ்யத்ரதயும், சோன்ஸ் சசச்ியின் புகழ்பபற்ற 

அைண்மரனரயயும் அனுபவிக்க ந ைம் அனுப்ப விரும்பினோை.் 

இது ஒரு சீன பபவிலியன், ஒரு கிநைக்க நகோயில், ஆைஞ்சு 

நதோட்டங்கள், பசைை்ி பழத்நதோட்டம் மற்றும் ஒரு பபைிய நூலகம் 

ஆகியவற்ரறக் பகோண்டிரு ்தது. தனது இளம்  ோடக்ளில் 

போைோட்டிய தத்துவஞோனி வோல்நடை-்ஐ அரழத்தோை,் அவைது 

அைண்மரனயில் தங்கியிரு ்தோலும் எதிைப்ோைத்்தபடி 

சுவோைஸ்யமோக இல்ரல என்பதோல் விரைவில் இருவரும் 

ஒருவருக்பகோருவைோன ச ்திப்போனது நபோதுமோனதோக இரு ்தது, 

ஆரகயோல் வோல்நடை ்விடுவிக்கப்பட்டோை.் 

 தங்கள்  ோட்டின் பபருரமகரள அரடவதற்கு, பிநைசியைக்ள் 

ரசநலஷியோரவக் கட்டத் பதோடங்கினை.் பதோழிற்துரறகரளத் 

பதோடங்கவும், பதோழிற்சோரலகரள உருவோக்கவும், 

சுைங்கங்கரள நதோண்டவும், வங்கிகரள அரமக்கவும் பதோழில் 

வல்லுனைக்ள் அரழக்கப்பட்டனை.்  ிலக்கைி, இரும்பு மற்றும் ஜவுளி 

ஆகியவற்ரற சிநலசியோ உற்பத்தி பசய்தது. பிைபடைிக் 

அவருரடய மக்களின் வோழ்க்ரகயின் தைத்ரத நமம்படுத்தினோை;் 

அடிரமத்தனத்ரத  ரடமுரறயில் பதோடைவ்தன் மூலம் அவை ்

தனது தோயகத்திலுள்ள விவசோயிகளின்  ிரலரமரய 

நமம்படுத்தினோை.் வல்லு ைக்ள்  ோட்டினுரடய கட்டரமப்புக்கோக 

அடிரம வகுப்பினைின் கட்டோய உரழப்ரப பயன்படுத்தப்படலோம் 

என்று உணை ்்தனை.் அங்கு இரு ்த பல வல்லு ைக்ள் பசோ ்தமோக 

அடிரமகரள ரவத்திரு ்தனை.்  

பிைஷியோ இப்நபோது சக்திவோய் ்த மற்றும் புகழ்பபற்றதோக 

இருக்கிறது; மற்ற ஐநைோப்பிய ஆட்சியோளைக்ள் ஃபிைபடைிக் மற்றும் 

அவைது ந ோக்கங்கரளப் பற்றி பபோறோரம மற்றும் ச ்நதகம் 

அரட ்தனை.் வியன்னோவில், மைியோ பதைசோ அரமதியற்றவைோக 

இரு ்தோை,் சில்சியோவின் இழப்ரப அவைது தனிப்பட்ட 

பகௌைவத்தின் இழப்போக உணை ்்தோை.் அவைது புத்திசோலி 

அரமசச்ைோன கயுனிடஸ்்-இன் உதவியுடன், ைோணி தனது எதிைிக்கு 

எதிைோக மகத்தோன கூட்டணிரயத் பதோடங்கினோை.் 

பிரசியொ மீது  ொக்கு ல் 

 ஸ்வீடன், ைஷ்யோ மற்றும் பிைோன்ஸ் ஆகிய  ோடுகளுடன் 

கயுனிடஸ்் ஒப்ப ்தத்தில் ஈடுபட்டோை.் பிைஸ்ஸியோரவ தோக்கி, 
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அதன் இைோணுவ சக்திரய முடிவுக்கு பகோண்டுவ ்து, அதன் 

எல்ரலகரள பிைித்து ரவப்பநத திட்டம் ஆகும். இ ்த திட்டம் 

பிைஷியோவின் உளவோளிகளோல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 1756 இல், 

அவை ் சோக்சனிரன தோக்கி, நலோநபோநசோடஸ்ில் அவைக்ளது 

இைோணுவத்ரத அழித்தனை,் பின்னை ் ப்ைோக்-இன் கடட்ுப்போடர்டக் 

ரகப்பற்றினோை.் ஆஸ்திைிய இைோணுவத்தின் தளபதியோன மோைஷ்ல் 

டோன்ன் அவைது பசோ ்தப் நபோரைப் பயன்படுத்தி பிைபடைிக் மீது 

தோக்குதல் பதோடுத்தோை.் இ ்த நபோக்கு ஆனது ஃபிைபடைிக்-கு ஒரு 

பதோ ்தைவு ந ைமோக பதோடங்கியது.  

பிைஷ்யோவின் கிழக்கு பகுதிகரள ைஷ்யைக்ள் தோக்கினை,் 

நபோநமைியோரவ ஸ்நவடைக்ள் தோக்கினை,் மற்றும் பிைஞ்சு ஃபிைீசிங்-

ஐ ரகப்பற்றினை.் ஃப்பைட்ைிக் அவைின் அரனத்து பக்கங்களிலும் 

இரு ்து தோக்கப்படுவதோக அவை ் உணை ்்தோை,் இருப்பினும் அவை ்

பதோடை ்்து வலுரமயோகவும், ரதைியமோகவும்  இரு ்தோை.் 

பிைபடைிக் தனது பரடகரள புத்திசோலித்தனமோகக் ரகயோள 

முடி ்ததுடன், இ ்த தோக்குதல்கரள தனித்தனியோக சமோளித்தோை ்

மற்றும் சில நபோைக்ளில் பவற்றியும் பபற்றோை.் 1759 இல், கன்னைஸ்் 

நடோைட்்டில், பிைஷியோவின் பரடகள் ைஷ்யைக்ளோலும் 

ஆஸ்டிைியைக்ளோலும் கடுரமயோகத் தோக்கப்பட்டன. அவைது 

குதிரைகளில் இைண்டு சுடட்ுக் பகோல்லப்பட்டனை,் நமலும் 

விரைவில் அவை ் பதோட்டோவின் இலக்கோக இருப்போை ் என  

ஃப்பைபடைிக் எதிைப்ோைத்்தோை.் இருப்பினும், ஃப்பைட்ைிக் அவருரடய 

மன ிரலரய இழக்கவில்ரல, பதோடை ்்து எதிைிகரள எதிைத்்து 

நபோைோடினோை,் இப்நபோது அவருக்குப் பிைபுக்கள் மற்றும் 

விவசோயிகள் உட்பட அவைது முழு மக்களின் ஆதைவும் இரு ்தது.  

அவைக்ள் அரனவரும் அரனத்து பிைோ ்தியங்களிலும் 

உள்ள இைோணுவத்தில் நசைத் பதோடங்கினை.் ஃபிைபடைிக் 

கடுரமயோக நபோைக்ரள அயைோமல் எதிைத்்துப் நபோைோடினோை,் 

நமலும் கஷ்டமோன சூழ் ிரலயில் கூட அவைது விருப்பமோன 

கவிரத மற்றும் இரசக்கோன ந ைத்ரத ஒதிக்கினோை.் அவைது 

ஆநலோசகைக்ளில் பலை ்அவரை சைணரடயும்படி அறிவுறுத்தினை,் 

ஆனோல் அவை ் மறுத்து, அவமோனகைமோன சமோதோனத்திற்கு 

வணங்க மறுத்துவிட்டோை.் 

 அவைது உறுதியோன தீைம்ோனங்கள் பலன் அளித்தது, அவைது 

ஆக்கிைமிப்போளைக்ள நசோைவ்ோகத் துவங்கினை.் ஃப்பைடைிக் 

கூடட்ோளியோன, ஆங்கிநலயை ் ரககளில் பிபைஞ்சு இைோணுவம் 

பதோடை ்்து நதோல்வியரட ்தது. அரனத்து  ோடுகளிலும் உள்ள 

 ிதியங்கள் விரலமதிப்புள்ள நபோைின் சுரமரயக் கட ்து 

வருகின்றன. 
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 ஜனவைி 1762-இல் ைஷ்யோவின் நபைைசி இற ்தோை.் புதிய ைஷ்ய 

ஆட்சியோளை ் இன்னும் இளரமயோனவைோக இரு ்தோை;் அவை ்

நஜைம்ன் இைத்தத்ரத பகோண்டிரு ்தோை ் மற்றும் பிைஷ்யோரவ 

ந சித்தோை.் ைஷ்ய இனி நபோைிட விரும்பவில்ரல என்பதோல் நபோைில் 

இரு ்து விலகுமோறு முடிவு பசய்தனை ் நமலும் ஸ்வீடன் இரதநய 

விரைவோக பின்பற்ற இரு ்தனை.் பிைஷியோ இனி நபோரை எதிைத்்துப் 

நபோைோடத் நதரவயில்ரல. நமலும் 1763 ஆம் ஆண்டில் ஆஸ்திைியோ 

மற்றும் பிைஸ்ஸியோ இரடநய ஒரு சமோதோன உடன்படிக்ரக 

ரகபயழுத்திடப்பட்டது, பிைபடைிக் உடன்படிக்ரகயின் 

அடிப்பரடயில் அரனத்து பிைஷ்யோவைக்ளின் பகுதிகரள 

பதோடை ்்து ரவத்திரு ்தோை.் 

ஹப்ஸ்னபரக்்குகள் னமொ ல்கள்- ஏழு ஆண்டுகள் னபொர் 

 பிைபடைிக் நபைல்ினில் இரு ்து பரழய  ண்பைக்ள் பலரை 

இழ ்தோை;் நபோருக்குப் பிறகு அவைது திறரமயோன தளபதிகள் கூட 

இற ்துவிட்டனை.் ஏழு ஆண்டு யுத்தம் அவைது  ோடர்ட 

முற்றிலுமோக அழித்தது. ப்பைடைிக் 'அரனவரும் துன்பததில் உள்ள 

நபோது மகிழ்சச்ிரய அனுபவிக்க மோட்நடன்’ என்று சத்தியம் 

பசய்தோை,் அவை ் பிைசியோரவ மறுகட்டரமப்பதற்கோக அவைது 

முயற்சிகள் அரனத்ரதயும் மோற்றியரமக்கத் பதோடங்கினோை.் 

ஒவ்பவோரு அைசுத் துரறயிலும் தனிதனியோக கவனம் 

பசலுத்துகிறோை.் விவசோய  ிலங்கரள மீளரமப்பதற்கோக 

விவசோயிகளுக்கு பபோதுமோன அளவிலோன பசல்வம் 

வழங்கப்பட்டது; நசதமரட ்த பசோத்துக்கரள 

மறுசீைரமப்பதற்கோக கோல் ரட, குதிரைகள், விரதகள் மற்றும் 

உத்திைம் ஆகியவற்ரற பிைபுக்களும் வழங்கினை.் பதோழிலோளைக்ள் 

ஆறுகள், சுத்தமோன கோடுகள் மற்றும் வடிகட்டிய சதுப்பு 

 ிலங்கரள நதடினோைக்ள். முதல் முரறயோக, ஒரு பை ்த அளவில்  

உருரளக்கிழங்கு மற்றும் கிழங்குவரக பயிைிடுதல்கள் 

பசய்யப்பட்டது. அைசோங்க வல்லு ைக்ள் திட்டமிட்ட விவசோயத்தின் 

நமற்கு முரறகளில் பயிற்சி பபற்றனை.் அைசோங்கம் அரனத்து 

வரகயோன பதோழில்கரளயும் உற்சோகப்படுத்த பதோடங்கியது, 

கிடங்குகள் கட்டப்பட்டன மற்றும் மூலப்பபோருள்கள் 

உற்பத்தியோளைக்ளுக்கு  ியோயமோன விரலயில் வழங்கப்பட்டது.  

ப்பைடஸியன் பிைநதசங்கள் பிைபடைிக் கீழ் பதோடை ்்து 

விைிவுபடுத்தப்பட்டன. 1772 ஆம் ஆண்டில், நமற்கு பிைசியோ 

நபோல ்தில் இரு ்து திரும்பப் பபறப்பட்டது. இ ்த சமயத்தில், 

ைஷ்யோவும் ஆஸ்திைியோவும் நபோல ்தின் ஒரு பகுதிரய 

எடுத்துக்பகோண்டன. நமற்கு பிைசியோ இரணப்போனநதோடு 

இறுதியோக பிைோண்டன்நபைக்் மற்றும் பிைசியோ ஆகியரவ 

ஒருவருக்பகோருவை ் இரணக்கப்பட்டன. ஃப்பைபடைிக் மைியோ 



229 
 

பதைசோவின் மகனோன நஜோசப் II-இன் வலிரமயற்ற 

தோக்குதல்கரள எளிதில் அடக்கினோை.் சில்சியோரவ மீண்டும் 

பபருவதற்கு ஆஸ்திைியோ பதோடை ்்து முயற்சி நமற்பகோண்டது. 

பிரசியொ: கினரட் ஐனரொப்பிய சக்தி 

 இப்நபோது பிைஷ்யோ கிநைட் ஐநைோப்பிய சக்திகளில் 

ஒன்றோனது. அைசு அதிகோைம் முதன்ரமயோனதோக இரு ்தது மற்றும் 

தனி பைக்ள் இன்னும் முழு சுத ்திைத்ரத அரடயவில்ரல. 

ஃபிைபடைிக் இன்னும் முடிபவடுக்கும் அரனத்து சக்திரயயும் 

கடட்ுப்படுத்தினோை.் பிைபுகளின் அதிகோைிகள் தங்கள் 

மகிரமப்படுத்தப்பட்ட எழுத்தோளைக்ள் புதிய  ிரலப்போடர்ட 

விரும்பவில்ரல, அவ்வப்நபோது தங்கள் ஆட்சியோளைக்ளின் 

திட்டங்கரளத் தடுக்க முயன்றனை,் ஆயினும் ஃபிைபடைிக் 

அவைக்ளின் மீது ப ருக்கமோன கவனத்ரத ரவத்திரு ்தோை.் 

அவருரடய மக்களின் மீதுள்ள அவைது த ்திநைோபோயமும் 

கருரணயும் வோல்ட்நடை ்நபோன்ற தத்துவஞோனிகரள ஒரு மோதிைி 

ஆட்சியோளைோக உசச்ைிக்க ரவத்தது.  

வோழ்க்ரகயின் பிற்பகுதியில், கிநைட் பிைபடைிக் 

உண்ரமயிநலநய அவைது த ்ரதரயப் நபோல ஆகிவிட்டோை,் 

அவைது சைவ்ோதிகோை ஆட்சிரய போைத்்து மக்கள் எசச்ைிக்ரகயுடன் 

இரு ்தனை.்1774 இல் அவருரடய 74 ஆம் வயதில் இற ்தோை.் 

12.4 மரியொ தீஸ் த ரசொ 

 மைியோ பதைசோ நம 13 அன்று பிற ்தோை ் மற்றும் 1740 ஆம் 

ஆண்டில் ெோப்ஸ்பைக்் பிைநதசங்களின் முதல் மற்றும் கரடசி 

பபண் மன்னைோக ஆனோை.் ஆஸ்திைியோ, ெங்நகைி, குநைோஷியோ, 

நபோநெமியோ, திைோன்சில்நவனியோ, மோண்டுவோ, மிலன், 

நலோடமைியோ நமலும் கலிசியோ, ஆஸ்திைிய ப தைல்ோண்டஸ்் 

மற்றும் பைம்ோ ஆகியவற்றின் தரலவைோக இரு ்தோை.் 

திருமணத்தின் மூலம், அவை ்நலோபைய்ன் டசச்ஸ், டஸ்கனி டசச்ஸ் 

மற்றும் புனித நைோமோனியப் நபைைசியோக ஆனோை.்  

1740 ஆம் ஆண்டு அக்நடோபை ் மோதம் தனது த ்ரதயோன 

நபைைசை ்சோைல்ஸ் VI இன் இறப்புக்குப் பிறகு பதைசோவின்  ோற்பது 

ஆண்டுகள்  ீண்ட ஆட்சி பதோடங்கியது. சோைல்ஸ் VI 1713 ஆம் 

ஆண்டின் ப்ைோக்டிமிட்டிக் ஒப்ப ்தத்துடன் அவைது வோைிசுகளின் 

போரதரய பமன்ரமயோக்கினோை ் நமலும் அவைது வோழ் ோள் 

முழுவதும் அரத போதுகோத்து ரவத்தோை.் ஒப்ப ்தத்ரதத் 

தக்கரவத்துக் பகோள்ள தனது அரனத்து ஆற்றல்கரளயும் 

வளங்கரளயும் பசலவிட்டோை ் மற்றும் ஒரு சக்தி வோய் ்த 

இைோணுவத்ரதயும் மகத்தோன பசல்வத்ரதயும் கட்டிபயழுப்புவது 
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சமமோன அவசியம் என்ற கவுன்சிலைக்ளின் ஆநலோசரனரய 

முற்றிலும் புறக்கணித்து மற்றும் ஒரு ஒப்ப ்தத்ரத விட 

சமோதோனத்ரத தக்கரவத்துக்பகோள்வதில் அதிக அதிகோைம் 

இரு ்தது. இறுதியில், அவை ் தனது மகளுக்கு ஒரு பலவீனமோன 

மற்றும் ஏரழ மோ ிலத்ரத விடட்ு பசன்றோை.் நபோல ்து வோைிசின் 

நபோை ் மற்றும் ைஷ்ய-துருக்கியப் நபோை ் (1735-1739) ஆகியவற்றின் 

கோைணமோக இ ்த அைசு நமோசமோன  ிரலயில் இரு ்தது. அநதோடு, 

அவைது இறப்புக்கு பிறகு உடன்படிக்ரகயின் அரனத்து 

பங்நகற்போளைக்ளும் விதிமுரறகள் கரடபிடிக்கவில்ரல. 

ைோணியின் வலிரமயோன எதிைிகளில் ஒருவைோன ப்பைசிக்கோவின் 

ப்பைடைிக் II, ைோஜோவின் மைணத்திற்குப் பிறகு எ ்த ந ைத்ரதயும் 

வீன்னடிக்கோமல், ெப்சப்ைக்்-இன் பசல்வச ் பசழிப்போன 

மோகோணத்ரத தோக்கினோை,் ஏழு வருட நமோதல் சமயத்தில் 

சில்சியோவோனது ஆஸ்திைிய வோைிசின் நபோை ் என்றும் 

அரழக்கப்பட்டது. ெங்நகைியைக்ளின் முக்கிய கூட்டணிரயப் 

போதுகோப்பதில் ைோணி பவற்றி பபற்றோை.் நபோைின் நபோது, 

இத்தோலியில் ஒரு சில சிறிய பிைநதசங்களும், சில்சியோவும் இழ ்த 

நபோதிலும், மைியோ பதைசோ ெோப்ஸ்பைக்் நபைைசின் 

பபரும்பகுதிகளில் தனது ஆட்சிரய சிறப்போக போதுகோக்க 

முடி ்தது. மைியோ பதைசோ சியோசியோவின் கடட்ுப்போடர்ட மீண்டும் 

அரடய இைண்டு முரற முயன்றோை,் ஆனோல் ஏழு ஆண்டுகள் 

நபோைின் நபோது அவைது முயற்சிகள் நதோல்வியரட ்தது. 

 மைியோ பதைசோ மற்றும் அவைது கணவை ் புனித நைோமப் 

நபைைசை ் பிைோன்சிஸ் I, பதிபனோரு மகள்கரளப் பபற்றனை.் 

அவைக்ள் பிைோன்சின் ைோணி, ந பிள்ஸ் ைோணி மற்றும் சிசிலி, 

பைிமோவின் டசச்ஸ் ஆகிநயோைோக ஆயினை,் அவைக்ள் இருவரும் 

ஐ ்து மகன்களும் பபற்றனை,் அவைக்ளில் இருவை ் புனித 

நைோமோனிய நபைைசைக்ள் நஜோசப் II மற்றும் லிநயோநபோல்ட் II 

ஆகிநயோைக்ள் ஆவோை.் பமோத்த பதினோறு குழ ்ரதகளில், பத்து 

 பைக்ள் மடட்ுநம முதிைச்ச்ி வரை வோழ் ்தனை.் ைோணி பிைோன்சிஸ் 

மற்றும் நஜோசப்பிற்கு அதிகோைம் அளிப்போை ் என்று 

எதிைப்ோைத்்திரு ்தோலும், இருவரும் சட்டபூைவ்மோக ஆஸ்திைியோ 

மற்றும் பபோபெமியோவில் அவைது சக-ஆட்சியோளைக்ளோக 

இரு ்தனை,் மைியோ பதைசோ தனது ஆநலோசகைக்ளின் 

ஆநலோசரனயுடன் ஆட்சி பசய்த உயை ்்த ஆட்சியோளை ்ஆவோை.் 

 மைியோ பதநைசோ  ிறுவனம்,  ிதி மற்றும் கல்வி நபோன்ற பல 

சீைத்ிருத்தங்கரள கவுன்ட்ஜ்-ைிடஸ்்பபைின் பவன்பஜல் அண்டன், 

ஃபிரைட்ைிச ் வில்பெல்ம் வோன் ெுகுவிடஸ்் மற்றும் பஜைோைட்் 

வோன் ஸ்விடன் ஆகிநயோரைக் கவுன்ட் ஆகியவைக்ளின் 

ஆதைவுடனிம் உதவியுடனும் பைவலோக்கினோை.் அவை ் வணிகம் 

மற்றும் விவசோயத்திற்கும் ஊக்கமளித்தோை;் ஆஸ்திைியோவின் 
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உரட ்த இைோணுவப் பரடகரள மறுகட்டரமக்க மற்றும் 

அதிகைிக்க  டவடிக்ரக எடுக்கப்பட்டது. ஆஸ்திைியோவின் 

சைவ்நதச  ிரலரமரய நமம்படுத்துவதில் இைோணுவத்ரத 

பலப்படுத்துவது உதவும். ஆனோல், அவை ் யூதைக்ரளயும் 

புைோட்டஸ்டன்ரஸயும் பவறுத்தோை,் உலகின் பதோரலதூை 

இடங்களுக்கு பவளிநயற்றப்படுவதற்கோன அவைது கட்டரளயும் 

சில சம்பவங்களின்  ிகழ் ்தன. அைச நதவோலயத்தின் திருசரப 

மதத்தின் பன்முகத்தன்ரமக்கு அனுமதிக்கவில்ரல என்பரத 

அவை ் ஆதைித்தோை.் இதன் விரளவோக, அவைது ஆட்சி 

போைோட்டப்பட்டது என கோப்புைிரம பபற்றது. 

மரியொ த ரசொவின் கீழ் சீர்திரு ் ங்கள் 

மைியோ பதைசோ  டத்திய சீைத்ிருத்தங்கரள விவைிப்நபோம். 

(அ)  ிறுவன சீர்திரு ் ங்கள் 

அைச மற்றும் மத விஷயங்களில் ைோணி 

தோைோளமயமோக்கப்படவில்ரல என்றோலும், ஆஸ்ட்ைிய இைோணுவம் 

மற்றும் அதிகோைத்துவத்தின் வலிரம மற்றும் திறரன 

அதிகைிப்பதற்கோக அவைது கோலத்தில் பல சீைத்ிருத்தங்கள் 

பசயல்படுத்தப்பட்டன. பிபைட்ைிச ்வில்பெல்ம் வோன் ெுகிவிடஸ்் 

கவுன்ட் ைோணி அவைக்ளோல் 108,000 ஆண்கரளக் 

கட்டிபயழுப்புவதன் மூலம் நபைைரச மறுசீைரமக்கச ்

 ியமிக்கப்பட்டோை,் ஒவ்பவோரு கிைீன்ட்-நலண்டஸ்ிலிரு ்தும் 14 

மில்லியன் குல்படன்ட் எடுத்துக் பகோள்ளப்படட்ு ஒரு அழகிய 

பதோரக வழங்கப்பட்டது. உயை ்வைக்்கங்களுக்கு வைி பசலுத்த ஒரு 

திட்டமும் இரு ்தது. நமலும், 1749 ஆம் ஆண்டில் புதிய மத்திய 

 ிைவ்ோக அரமப்பின் தரலவைோக  ியமிக்கப்பட்ட ெூகுவிடஸ்் 

 ியமனம் (பபோதுமக்கள் மற்றும் நகமைலிஸ்ஸில் பணிப்போளை)் 

ஆகியவற்றின் தரலரமயின்நபோது, மோவட்ட அலுவலகம் 

(கிைீஸ்சம்) அளவு வரை அவை ்அைச  ிறுவனங்களின் முழுரமயோன 

ரமயவோதத்ரதத் பதோடங்கினோை.் நமலும், 1749 இல் புதிய மத்திய 

 ிைவ்ோக அரமப்பின் தரலவைோக (பபோது மற்றும் நகமைலிஸ் உள்ள 

இயக்குனை)் ெூகுவிடஸ்்  ியமிக்கப்பட்ட பின்னை,் அவை ்மோவட்ட 

அலுவலகத்தின் (கிைிநயஸ்) அளவு வரை மோ ில  ிறுவனங்களின் 

ஒரு முழுரமயோன ரமயவோதத்ரதத் பதோடங்கினோை.் எனினும், 

நலோம்போைட்ி, ஆஸ்திைிய ப தைல்ோ ்து மற்றும் ெங்நகைி நபோன்ற 

ைோஜ்யத்தின் மற்ற பகுதிகளும் இ ்த சீைத்ிருத்தங்களோல் ஏறத்தோழ 

அறியோதரவ. ெங்நகைிய வழக்கில், ைோணி அ ்த பிைநதசத்தின் 

உைிரமகள் மதிக்கப்படுபமன வோக்குறுதிரயயும், வைிகரளச ்

நசை ்்த பிைபுக்களின் போதுகோப்ரபயும் மதித்துணை ்்துள்ளோை.்  
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ஏழு ஆண்டுகள் நபோைின் நபோக்கில் சிநலசியோ ஐ மீட்பதில் 

இைோணுவம் நதோல்வி அரட ்ததோல், ஆளுரம முரற நமலும் 

சீைத்ிருத்தப்பட்டது, இதனோல் அைசு சக்திவோய் ்ததோக இருக்கும். 

1761 ஆம் ஆண்டில், இ ்த அரடவு ஐக்கிய ஆஸ்திைிய மற்றும் 

நபோநெமியன் சோன்சல்லைியோக மோறியது, இது 

தனிரமப்படுத்தப்பட்ட, சுய-ஆளுரம வோய் ்த  ீதித் 

துரறயோலும், தனி  ிதி  ிறுவனங்களோலும் வழங்கப்பட்டது. 1762 

இல், பெோஃப்நகமை ் சீைத்ிருத்தப்பட்டது, இது முடியோட்சியின் 

அரனத்து வருவோய்கரளயும் கவனித்துக் பகோண்ட  ிதி 

அரமசச்கம். இது தவிை,  ிதி கணக்குகரள 

கவனித்துக்பகோள்வதற்கு பபோறுப்போன நெோபிைபசன்ஸ்கம்நமற் 

இரு ்தது. இதற்கிரடயில், 1760 ஆம் ஆண்டில், மோ ில அதிபை,் நமல் 

வைக்்கத்திலிரு ்து மூன்று பங்நகற்போளைக்ள் மற்றும் மூன்று 

வீைைக்ள் பகோண்ட மோ ிலச ்சரபயின் (ஸ்டோஸ்ைோட்) கவுன்சிரல 

ைோணி  ிறுவினோை.் கவுன்சில் அனுபவம் வோய் ்த மக்களோல் 

உருவோக்கப்பட்டதோல் அவைக்ள் ைோணியின் ஆநலோசகைக்ளோக 

பசயல்பட்டனை.் அைசின் கவுன்சில்  ிைவ்ோகம் அல்லது சட்டமன்ற 

அதிகோைத்துடன் பபோரு ்தவில்ரல, ஆனோல் ப்பைசியோவின் 

பிைபடைிக் II இன்னும் பிைஷ்ய ஆட்சியின் முழுரமயோன 

ஆட்சியிலிரு ்து நவறுபட்டதோக நதோன்றியது. 

அவைது கோலத்தில் அைசோங்கத்தின் வருவோயோனது 

இருமடங்கோக இருக்குமோதலோல், அது இருபது மில்லியன் 

பகோல்டன் மற்றும் பத்து ஆண்டுகளில் அது  ோற்பது மில்லியன் 

குல்டனுக்கு உயைத்்தியது. இருப்பினும், உயை ் வகுப்புக்கு வைி 

பசலுத்தும் திட்டம் முழுரமயோக பசயல்படவில்ரல.  ிதி 

சீைத்ிருத்தங்கள் பபோருளோதோைத்திற்கு பபரும் ஊக்கத்ரத 

அளித்தன. 1775 ஆம் ஆண்டில், ெோப்ஸ்பைக்் முடியோட்சி ஒரு 

சம ிரல வைவுபசலவுத் திட்டத்ரத அரடய முடி ்தது; 1780 ஆம் 

ஆண்டில், ெோப்ஸ்பைக்் மோ ில வருவோய் ஐம்பது மில்லியன் 

குல்படன் வரை அதிகைித்தது. 

(ஆ) மரு ்து துமறயில் சீர்திரு ் ங்கள் 

மைியோ பதைசோ வியன்னோஸ் மருத்துவம் பள்ளியின் 

ஆதைவோளைக்ளோக மோறிய பஜைோைட்் வோன் ஸ்வீடன்் மற்றும் 

அன்டன் டி ரென் நபோன்ற மருதத்ுவ  ிபுணைக்ரள 

பணியமைத்்தினோை.் மைியோ பதைசோ புதிய புரதகுழிகரள 

உருவோக்க தரட விதித்தோை,் அைசோங்கத்தின் அனுமதி அதன் 

பரடப்புக்கு முன்நப எடுக்கப்பட நவண்டும். இற ்தவைக்ரள 

புரதப்பதற்கோன கழிவுப்பபோருடக்ளும் தவறோன 

பழக்கவழக்கங்களும் குரறக்கப்படக்கூடும் என்று தரட 

விதித்தோை.் ஆஸ்திைியோவிலுள்ள மருத்துவைக்ளின் தடுப்பூசிகளின் 
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தவறோன விரளவுகள் பற்றிய மன ிரலரய மோற்ற 1767 ஆம் 

ஆண்டில் சிறு ீைப்்ரப பதோற்றுந ோய் கோைணமோக அவைது பசோ ்த 

குழ ்ரதகரள தக்கரவக்க முடிவு பசய்தோை.் உண்ரமயில் அவை ்

தனது அைண்மரனயில் தூக்கிலிடப்பட்ட அறுபது ஐ ்து 

குழ ்ரதகளுக்கு ஒரு இைவு உணவு வழங்கினோை,் இதனோல் 

 ரடமுரறயில் உத்திநயோகபூைவ்மோக நவரல பசய்தோை.் 1770 ஆம் 

ஆண்டில், விஷத்ரத விற்பரன பசய்வரத கடட்ுப்படுத்த 

கடுரமயோன சட்டங்கள் அரமக்கப்பட்டன. அப்நபோதிஸ்கோைைக்ள் 

ஒவ்பவோரு விற்பரன மற்றும் அ ்த பகோள்முதல் நபோது விற்பரன 

பசய்யப்பட்ட அளரவ பற்றி ஒரு பதிவு பைோமைிப்பரத ைோணி 

கட்டோயமோகினோை.் விஷத்ரத வோங்குவதற்கோக மக்கள் குரற ்த 

படச்ம் இைண்டு சோட்சிகள் தயோைிக்க நவண்டியிரு ்தது. 1773 ஆம் 

ஆண்டில், போத்திைங்களில் முன்னணி பயன்போடர்ட ைோணி தரட 

பசய்தோை,் அரவ சரமயல் பபோருள்கரள சுமக்கும் ந ோக்கத்துடன் 

இரு ்தன, அதற்கு பதிலோக தகைம் பயன்படுத்தப்பட்டது. 

(இ) சட்டம் துமறயில் சீர்திரு ் ங்கள் 

ைோணி மிகு ்த எதிைப்ோைப்்புடன் இரு ்தோை,் ஆஸ்திைியோவின் ெவுஸ் 

உருவோக்க விரும்பினோை.் அரமப்பில் பல சீைத்ிருத்தங்கள் பூைத்்தி 

பசய்யப்பட நவண்டும் என்ற இலட்சியத்திற்கோக முன்னை ்

இரு ்தரத விட அதிக மகிரம வோய் ்தவைோக இருப்பதோக 

 ம்பினோை.் 

ெப்ஸ்பைக்் அைசோங்கத்தின் ரமயம் ஒரு ஒருங்கிரண ்த 

சட்ட அரமப்பு உருவோக்கப்பட நவண்டும் என்று நகோைியது. 

முன்னதோக ஒவ்பவோரு பிைநதசமும் தனிப்பட்ட சட்டங்கரள 

பகோண்டிரு ்தன. ைோணி சட்டங்கரள பதோகுத்த நபோது நகோபடக்ஸ் 

பதநைசியஸ் உருவோக்கியது, இது ஒருங்கிரணப்புக்கு ஒரு 

படி ிரல. 1769 ஆம் ஆண்டில், கோன்ஸ்டிடியூநடோ குற்றவியல் 

பதைசோசியோ அசச்ிடப்பட்டது, நமலும் இது மத்திய கோலத்திலிரு ்து 

 ரடமுரறயில் குறியிடப்பட்ட மைபுவழி குற்றவியல்  ீதி 

முரறரமரய  டத்தியது. இ ்த குற்றவியல் படிவத்தின் படி, 

சித்திைவரதரய பயன்படுத்த முடியும் என்றோல், உண்ரமகரள 

 ிரூபிக்க நவண்டும், குறியீடு கூட மோ ்திைீகம் மற்றும் பல மதத ்

தவறோன வழிகளிலும் தரட பசய்யப்படட்ுள்ளது. எனினும், இ ்த 

சட்டம், ெங்நகைியில் பபோரு ்தோது மற்றும் அது ஆஸ்திைியோ 

மற்றும் பபோெமியோவில் மடட்ுநம  ிலவப்பட்டது. 

1752 ஆம் ஆண்டில், ைோணி ஒரு சோஸ்திைிய ஆரணயத்ரத 

 ிறுவியிரு ்தோை,் ஏபனனில் அவைது மக்கள் போலியல் அறப றி 

பற்றி மிகவும் விநசஷமோக இரு ்ததோல், கமிஷன் விபசச்ோைம், 

ஓைினசந்சைக்்ரக, துநைோகம் ஆகியவற்ரறக் ரகயோள உதவியது, 
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நமலும் பல மதங்களின் மக்களுக்கு இரடநய போலியல் 

குற்றங்கரளக் கண்டனம் பசய்தது. கமிஷன் நபோலீசோருடன் 

நசை ்்து பணியோற்றியதுடன், பல இைகசிய முகவைக்ள்  ியோயமற்ற 

தன்ரமயுடன் மக்கரளக் கவனிப்பதற்கோக  ியமிக்கப்பட்டனை.் 

அவைக்ள் விரு ்துகள், கிளப், மற்றும் தனியோை ்கட்சிகள் மீது சீைற்ற 

கோநசோரலகரளக் ரகயோளுவதற்கு அதிகோைம் பபற்றிரு ்தனை ்

மற்றும் சமூக அலங்கோைத்திற்கு ஏற்ப  ட ்துபகோள்ளோதவைக்ரள 

கோவலில் எடுத்துக் பகோண்டனை.் குற்றவோளிகளோக 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டவைக்ள் மைணம் உட்பட கடுரமயோன 

தண்டரனகரள எதிைப்கோள்ள நவண்டியிரு ்தது. 

1776 ஆம் ஆண்டில், ஆஸ்திைியோ, நஜோசப் II கட்டரளயோல் 

சித்திைவரதகரள தரட பசய்தது. மைியோ இ ்தத் தரடக்கு 

ஆதைவோக இல்ரல, பல சமய  ிறுவனங்கள் அவருக்கு ஆதைவு 

பகோடுத்தோைக்ள். 1749 ஆம் ஆண்டில், ைோணி உசச் ீதி மன்றத்ரத 

 ிறுவினோை ் மற்றும் இது அரனத்து மைபுைிரம  ிலங்களுக்கு 

இறுதி முரறயீடட்ு  ீதிமன்றமோக இரு ்தது. 

(ஈ) கல்வி துமறயில் சீர்திரு ் ங்கள் 

ஆஸ்திய சைித்திைோசிைியைோன கோைல்் நவோல்பகக்கோவோல் ைோணி 

அறிபவோளியூட்டலின் அறிவுரைக்கு மோற்றமரடயவில்ரல 

என்றோலும், அவருரடய கல்வி சீைத்ிருத்தங்கள் அவற்றின் 

கருத்துக்கரள அடிப்பரடயோகக் பகோண்டிரு ்தன. முன்னதோக, 

 ரடமுரறயில் உள்ள ஆைம்ப பள்ளிகள் கத்நதோலிக்க 

நதவோலயத்தின் பவவ்நவறு கட்டரளகளோல்  ிைவ்கிக்கப்பட்டன. 

சீைத்ிருத்தங்களின் விரளவோக, கட்டோய மற்றும் மதசச்ோைப்ற்ற 

முதன்ரம பள்ளிகள் அரமக்கப்படட்ுள்ளன. மோணவைக்ளுக்கு 

கத்நதோலிக்க மைபுவழிரய கற்பது அவசியமோக இரு ்தோலும், 

போடத்திட்டமோனது சமூக பபோறுப்புணைவ்ு, சமூகத்தில் சுய 

கடட்ுப்போடு, பணி ப றிமுரறகள் மற்றும் பகுத்தறிவு 

ஆகியவற்ரறக் கற்பிப்பதில் கவனம் பசலுத்தியது. ஆறு வயது 

முதல் பன்னிைண்டு வயது வரையிலோன குழ ்ரதகளுக்கு 

போலினம் இல்லோமல் போடசோரலக்கு பசல்ல நவண்டிய கட்டோயம் 

இது. கல்வித் துரறயில் சீைத்ிருத்தங்கள் விவசோயிகளோல் 

 ன்றோகப் பபறப்படவில்ரல, மோறோக குழ ்ரதகள் பள்ளிக்கு 

பசல்வரத விட. வயலில் அவைக்ளுக்கு உதவ விரும்பினை.் மைியோ 

பதைசோ எதிைத்்தைப்புகரள நதோற்கடித்து, சீைத்ிருத்தங்களுக்கு 

எதிைோன அரனவருநம சட்டத்திற்கு புறம்போக தள்ளப்படுவை ்என்று 

கூறியுள்ளோை.் அத்தரகய தீவிை  டவடிக்ரககநளோடு கூட, 

சீைத்ிருத்தங்கள் முற்றிலும் பவற்றிகைமோக இல்ரல மற்றும் 
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ஆஸ்திைிய மக்களின் சில பகுதிகளில் பதப்தோன்பதோம் 

நூற்றோண்டின் நபோது கூட படிக்கோதவைக்ளோக இரு ்தனை ்என்பரத 

 ிரூபிக்கிறது. 

மைியோ பதைசோ கத்நதோலிக்கைக்ள் அல்லோத 

பல்கரலக்கழகத்திற்கு அனுமதி வழங்கியநதோடு, பல்கரலக்கழக 

கல்வியின் முக்கிய அடித்தளமோக இரறயியல் 

பலவீனப்படுத்தப்படுவதில் ஒரு தோக்கத்ரத ஏற்படுத்திய சட்டம் 

நபோன்ற மதசச்ோைப்ற்ற  ிறுவனங்கரள அனுமதித்தோை.் நமலும், 

அவருரடய கோலத்தில், பல  ிறுவனங்கள் கல்வி கற்பிக்கவும் 

மற்றும் அைசு அதிகோைத்துவ முரறரமயில் பசயல்பட மக்கரள 

தயோை ் பசய்யவும் முன்நனற்றப்பட்டன. 1746 ஆம் ஆண்டில், 

வியன்னோவில் பதைசோசம்  ிறுவப்பட்டது, இது பிைபுக்களின் 

மகன்கரளக் கற்பிப்பதோகும்; 1751 ஆம் ஆண்டில், திநயசியன் 

மிலிட்டைி அகோடமி வியன்னை ் ியூஸ்டோட்ட்டில் பதோடங்கப்பட்டது, 

நமலும் 1754 இல் எதிைக்ோல தூதைகங்களுக்கு பயிற்சியளிப்பதற்கு 

ஒரு ஓைியண்டல் அகோடமி  ிறுவப்பட்டது. 

 (உ)  ணிக்மககமள ஊக்குவிக்க சீர்திரு ் ங்கள் 

புத்தகங்கள் மற்றும் கற்றரல தணிக்ரக பசய்வதற்கு ைோணியின் 

ஆட்சி பிைபலமோனது. பல ஆங்கில புத்தகங்கரள உற்பத்தி 

பசய்வரத  ிறுத்தி, சண்ரடயிடும் பழக்கவழக்கங்கரளப் 

பயிற்றுவிப்பதோக பல ஆங்கில ஆசிைியைக்ள் உணை ்்தனை.் 

தணிக்ரக பபரும்போலும் கத்நதோலிக்க எதிைப்்பு உணைவ்ுகரள 

சுமத்தும் வோசிப்புப் பபோருள்கரள இலக்கோகக் பகோண்டது, 

தணிக்ரக பசய்வதில் அவை ் 'அறிபவோளி ்தவை ் பஜைோைட்் வோன் 

ஸ்விடன்' என்பவைோல் ஆதைிக்கப்படுகிறோை ் என்பது மிகவும் 

விநனோதமோனது. 

(ஊ) தபொருளொ ொர ்ம  னமம்படு ்துவ ற்கொன 

சீர்திரு ் ங்கள் 

மைியோ பதைசோ தனது மக்களின் வோழ்க்ரகத் தைத்ரத 

நமம்படுத்துவதற்கு முயன்றோை;் அவை ் மோ ிலத்தின் 

உற்பத்தித்திறன் மற்றும் வருவோய் ஆகியவற்றுக்கிரடயில் ஒரு 

ந ைடி இரணப்பு இருப்பரத உணை ்்ததோல் விவசோயிகளும் ஒரு 

ஒழுக்கமோன தை ிரலரய அனுபவிக்க நவண்டும் என்று அவை ்

விரும்பினோை.் பதோழில் துரற வலுவோக இருக்க நவண்டும் 

என்பதற்கோக அைசோங்கம் அத்துரறயில் தரலயிட்டது. 

சில்சியோரவ இழ ்த பிறகு, சில்சியன் ப சவுத் பதோழிற்துரற வட 

பபோபெமியோவுக்கு மோற்றப்படலோம் என்பதோல் அைசோங்கம் 

மோனியங்கள் மற்றும் வைத்்தக தரடகள் பயன்படுத்தியது. நமலும், 

சங்கத்தின் சலுரககள் குரறக்கப்பட்டன மற்றும் அக 
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வைத்்தகத்தில் கடரமகள்  ீக்கப்பட்டன அல்லது 

சீைத்ிருத்தப்பட்டன. பிைபுக்கள் அனுபவிக்கும் சலுரககள் மற்றும் 

விவசோயிகளோல் எதிைப்கோள்ளும் கஷ்டங்களுக்கு இரடயில் 

மைியோ ஒரு சம ிரலரய அரடய நவண்டியிரு ்தது. பி ்ரதயவை ்

சற்நற சிற ்த வோழ்க்ரகக்கு வழிவகுப்பதற்கு முன்னோள் குரறக்க 

நவண்டியிரு ்தது. இது நபோன்ற விஷயங்களில் தரலயிட அவை ்

மிகவும் ஆைவ்ம் கோட்டவில்ரல இதற்கோக அதிகோைத்துவத்ரத 

 ியமித்தோை.் 1770 களில் ஏற்பட்ட பஞ்சம் மற்றும் பதோடைச்ச்ியோன 

நபோைக்ளின் தோக்கம் கோைணமோக விவசோயிகளிரடநய 

அதிகைித்துவரும் அரமதியின்ரமக்கு தரலயீடு நதரவப்பட்டது. 

உரழப்போளைக்ளின் உைிரமகள் பற்றிய பிைபுக்களின் முரறநகடு 

ைோணி கட்டோயமோக தரலயிட இன்பனோரு கோைணமோக 

அரம ்தது. 1771 முதல் 1778 வரையோன கோலப்பகுதியில், 'நைோநபோட ்

கோப்புைிரம'களின் பதோடைச்ச்ியோனது மைியோ பதைசோவோல் 

வழங்கப்பட்டது, மற்றும் அவைக்ளுக்கு கீழ் பதோழிலோளைக்ள், 

பஜைம்னிய மற்றும் நபோநெமியன் பகுதிகளின் இைோசச்ியத்திற்கு 

கடட்ுப்படுத்தப்பட்டனை.் விவசோயிகள் தங்களுரடய 

சோைப்ோளைக்ரள ஆதைிக்க நபோதுமோன அளவு சம்போதிக்க 

முடியுநவண்டும், நமலும் சமோதோன கோலத்தில் நதசிய 

பசலவினங்கரள கோப்பீடு பசய்ய முடியுநவண்டும் என்ற இதன் 

ந ோக்கம் உத்தைவோதமோக இரு ்தது. 

உங்கள் முன்னனற்ற ்ம ச ்னசொதிக்க 

1. பிைபடைிக் வில்லியம் ஏன் பபைிய வோக்கோளரை 

அரழத்தோை?் 

2. நமற்கு பிைசியோ நபோல ்திலிரு ்து திரும்ப 

பபறப்பட்டது எப்நபோது? 

3. ஆஸ்திைியோவில் சித்திைவரத பயன்படுத்து 

தரடபசய்யப்பட்டது எப்நபோது? 

12.5 உங்கள் முன்னனற்ற ்ம ச ்னசொதிக்கும் வினொக்களுக்கொன 

விமடகள் 

1. பஜைம்ோனிய வைலோற்றில், ஃப்பைபடைிக் வில்லியம் தனது 

இைோணுவ மற்றும் அைசியல் சோதரனகள் கோைணமோக பபரும் 

வோக்கோளை ்என அரழக்கப்படுகிறோை.் 

2. 1772 ஆம் ஆண்டில், நமற்கு பிைசியோ நபோல ்தில் இரு ்து 

திரும்பப் பபற்றது. 

3. 1776 ஆம் ஆண்டில், ஆஸ்திைியோ, நஜோசப் II கட்டரளயோல் 

சித்திைவரதகரள தரட பசய்தது. 
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12.6 சுருக்கவுமர 

 

 பதினோறோம் நூற்றோண்டின் முடிவில் கூட பிைோண்டன்நபைக்் 

மற்றும் பிைஸ்ஸியோ இரு முக்கிய பஜைம்ன்  ிலங்கரளக் 

பகோண்டிரு ்தன. 

 1640 இல், இருபது வயதில், ஃப்பைட்ைிக் வில்லியம் தனது 

த ்ரதயின் ஆட்சிரய ஏற்றுக்பகோண்டோை.் 

 ஸ்வீடிஷின் மன்னைோன சோைல்ஸ் X  நபோல ்ரத 

தோக்கியநபோது, ஃப்பைபடைிக் தனது இைோணுவத்ரத 

உருவோக்க வோய்ப்பு கிரடத்தது. 

 1688 ஆம் ஆண்டில், பபரும் வோக்கோளரை பலவீனமோன 

மற்றும் பமன்ரமயோன ஃபிைபடைிக் I பவற்றி பபற்றோை.் 

 1712 ஆம் ஆண்டில், மகத்தோன வோக்கோளைின் நபைனோன 

பிைசியோவின் பிைபடைிக் வில்லியம் I, தன் மகனுடன் 

ஆசீைவ்திக்கப்பட்டோை,் நமலும் அவருரடய மகன் அவரைப் 

நபோல இருக்க நவண்டுபமன்று அவரை பிைபடைிக் என்று 

அரழத்தோை.் 

 ஃபிைபடைிக் தி கிநைட் என்ற தரலப்ரப பிைபடைிக் பபற்றோை.் 

அவை ்அறிபவோளியூடட்ும் தனித்துவத்ரத பின்பற்றுபவைோக 

இரு ்தோை.் அவை ் சித்திைவரதகரள அகற்றினோை,் பல 

குற்றங்களுக்கு ஏரழகளுக்கும் குரறவோன தண்டரனரய 

வழங்கினோை.் 

 பிபைௌஸியைின் பபருரம மற்றும் பசல்வத்ரத 

நமம்படுத்துவது பற்றி ஃபிைபடைிக் நயோசிக்க 

ஆைம்பித்ததும், பசல்வ ்த ஆஸ்திைிய மோகோணமோன 

ரசநலஷியோ மீது கவனம் பசலுத்தத் பதோடங்கினோை.் 

 ஆஸ்திைியோவில் பவற்றி பபற்ற பிறகு, ஃப்பைடைிக் 

தன்னுரடய ைோஜ்யத்ரதயும், சோன்ஸ் சசச்ியின் புகழ்பபற்ற 

அைண்மரனரயயும் அனுபவிக்க ந ைம் அனுப்ப 

விரும்பினோை.் 

 பதைசோவின்  ோற்பது ஆண்டுகோல ஆட்சி, அக்நடோபை ் 1740 

இல். தனது த ்ரதயோன சோைல்ஸ் VI இன் மைணத்திற்கு பிறகு 

பதோடங்கியது, 

 மைியோ பதைசோ கவுன்ட்ஜ்-ைிபபைக்், கவுண்ட் ப்ைீட்ைிச ்

வில்பெல்ம் நவோன் ெூக்விடஸ்் மற்றும் பஜைோைட்் வோன் 

ஸ்விடன் ஆகிநயோைின் ஆதைவுடனும் மற்றும் பவன்பஜல் 

அன்டன் உதவியுடன்  ிறுவன,  ிதி மற்றும் கல்வி நபோன்ற 

பல சீைத்ிருத்தங்கரள பைப்பினோை.் 

 மைியோ பதைசோ தனது மக்களின் வோழ்க்ரகத் தைத்ரத 

நமம்படுத்துவதற்கு முயன்றோை;் அவை ் மோ ிலத்தின் 

உற்பத்தித்திறன் மற்றும் வருவோய் ஆகியவற்றுக்கிரடயில் 
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ஒரு ந ைடி இரணப்பு இருப்பரத உணை ்்ததோல் விவசோயிகளும் 

ஒரு ஒழுக்கமோன தை ிரலரய அனுபவிக்க நவண்டும் என்று அவை ்

விரும்பினோை.் 

 

 

12.7 முக்கிய வொர ்்ம கள் 

 

 அறிதவொளி: இது 17 மற்றும் 18 ஆம் நூற்றோண்டின் 

பிற்பகுதியில் ஒரு ஐநைோப்பிய அறிவோை ்்த இயக்கமோக இரு ்தது. 

போைம்பைியத்ரத விட கோைணம் மற்றும் தனித்துவம் ஆகியவற்ரற 

வலியுறுத்துகிறது. 

 ம ்திய ்துவம்: இது ஒரு ஒற்ரற அதிகோைத்தின் கீழ் பல்நவறு 

 டவடிக்ரககள் மற்றும் அரமப்புகளின் கடட்ுப்போடர்ட 

குறிக்கிறது. 

 விவசொயிகள்: இது ஏரழ குறு ில விவசோயி அல்லது 

குரறவோன சமூக அ ்தஸ்தின் விவசோய பதோழிலோளி என்பரத 

குறிக்கிறது (முக்கியமோக வைலோற்றுப் பயன்போடு அல்லது ஏரழ 

 ோடுகளில் வோழ்வோதோைத்ரத வளைப்்பது பற்றிய குறிப்பு). 

 அறிதவொளி அற்றது: இது 18 வது மற்றும் 19 ஆம் 

நூற்றோண்டுகளில் ஐநைோப்பிய முழுரமயோன முடியோட்சிகளின் 

 டத்ரத மற்றும் பகோள்ரககரள குறிக்கிறது. அவைக்ள் 

அறிபவோளியின் கருத்துக்களில் தோக்கத்ரத ஏற்படுத்தியவைக்ள். 

 

 

12.8 சுய மதிப்பீட்டு னகள்விகள் மற்றும் பயிற்சிகள் 

சிறு-வினொ விமடகள்:  

1. சன்ஸ் சசச்ியின் பிைபடைிக் த கிநைட் மோளிரகரய பற்றி 

விவைிக்கவும். 

2. ைோணி மைியோ பதைசோவோல் நமற்பகோள்ளப்பட்ட 

சீைத்ிருத்தங்கரளக் குறித்து ஒரு சிறிய குறிப்ரப எழுதுங்கள். 

த டு-வினொ விமடகள்: 

1. ஃபிைபடைிக் வில்லியம் கிநைட் ஏநலோை ் என 

அரழக்கப்படுவதற்கோன கோைணங்கரள ஆைோயுங்கள். 

2. பிைபடைிக் தி கிநைட் அறிபவோளியூடட்ும் தனித்துவத்ரத 

பின்பற்றுபவை ்ஆவோை.் விவோதியுங்கள். 
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அலகு 13 ஆஸ்திரிய வொரிசுகளின் னபொர்: ஒரு 

கண்னணொட்டம் 

அரமப்பு 

13.0 அறிமுகம் 

13.1 ந ோக்கங்கள் 

13.2 ஆஸ்திைிய வோைிசுகளின் நபோை ்

13.3 தூதைக புைட்சி 

13.4 சுயமுன்நனற்றச ்நசோதரன வினோக்களுக்கோன விரடகள் 

13.5 சுருக்கம் 

13.6 முக்கிய வோைத்்ரதகள் 

13.7 சுய மதிப்பீடு வினோக்கள் மற்றும் பயிற்சிகள் 

13.8 நமலும் படிக்க 

13.0 அறிமுகம் 

ஆஸ்திைிய வோைிசின் நபோை ் 1740 முதல் 1748 வரையிலோன கோலம் 

ஆகும், இது 1740 ஆம் ஆண்டு அக்நடோபை ் மோதம் 20 ஆம் நததி 

ெோப்ஸ்பைக்் ெவுஸ் என்ற ஆஸ்திைிய கிரளயின் புனித 

நைோமோனிய நபைைசரும், தளபதியுமோன சோைல்ஸ் VI இற ்த பின்னை ்

உடநனநய இரணக்கப்பட்ட நபோைக்ளின் பதோகுப்பு ஆகும். இ ்த 

அலகு ஆனது ஆஸ்திைிய வோைிசு மற்றும் இைோஜத ்திை புைட்சி பற்றி 

விைிவோக விவைிக்கும். 

13.1 ந ோக்கங்கள் 

 இ ்த அலகு வழியோக பசன்ற பிறகு,  ீங்கள் 

பின்வருவனவற்ரற பசய்ய முடியும்: 

● ஆஸ்திைிய வோைிசின் நபோை ் பவடிப்பிற்கு வழிவகுத்த 

கோைணிகரளக் குறிப்பிடுவும் 

● இைோஜத ்திைப் புைடச்ியின் முக்கியத்துவத்ரதப் பற்றி 

விவோதிக்கவும் 

● பவஸ்ட்மின்ஸ்டை ் மோ ோட்டின் விதிமுரறகள் மற்றும் 

 ிப ்தரனகரள அரடயோளம் கோணவும் 

13.2 ஆஸ்திரிய வொரிசுகளின் னபொர்  

ஆஸ்திைிய வோைிசுக்கோன நபோைின் நபோது, பநவைியோ, சோக்சனி 

மற்றும் ெோப்ஸ்பைக்் இைோசச்ியத்தின் ஸ்பபயினின் பகுதிகள் 

ஆகியவற்றின் நமோசடி கூற்றுக்கரள பிபைஞ்சு ஆதைித்தது. 

அவைக்ள் நமலும் ஏகோதிபத்திய கிைீடத்திற்கோக பநவைியோவின் 
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வோக்கோளை ் உறுப்பினைோன சோைல்ஸ் ஆல்பைட்் என்பவைின் 

கூற்றுக்கரள ஆதைித்தனை.் பிைோன்ஸ் அரனவரையும் 

ஆதைித்தனை ் ஏபனனில் அவைக்ளின் அரனத்து ந ை 

எதிைிகரளயும் முழுரமயோக அழிக்க விரும்பினை.் 

 முதல் நபோை ் 1740-42ல் முதல் சில்லிசியன் நபோை ் என்று 

அறியப்பட்ட பபயைில் சோைல்ஸ் VI இற ்த உடநனநய  ட ்தது, 

பின்னை ் 1744-45ல் இைண்டோம் சில்சியன் நபோை ் ஏற்பட்டது. இ ்த 

ஃபிைபடைிக் II இல் கிநைட் ப்ைோசியோ மற்றும் பிைோன்ஸ் 

கூடட்ுநசை ்்தோல், ஆஸ்திைியோவிலிரு ்து சில்சியோவின் 

மோகோணத்ரத எடுக்க முடி ்தது மற்றும் அரதக் கோவலில் 

ரவத்தனை.் 

 ஆஸ்திைிய வோைிசின் நபோை ் பதோடங்கி உத்திநயோகபூைவ் 

நததி 16 டிசம்பை ் 1740 ஆகும். ப்ருஸியோவின் ஃப்பைபடைிக் II 

சில்சியோவில் ஊள்ள ெப்ஸ்பைக்ின் வளமோன மோகோணத்ரதத் 

தோக்கிய உட்நனநய நபோை ் பதோடங்கியது. ஏப்ைல் 1741 இல் 

நமோல்விடஸ்ில் அவைது இைோணுவம் ஆஸ்திைியைக்ரள பவற்றி 

பகோண்டு,ரசநலஷியோரவக் தோக்கியது. அவருரடய பவற்றி 

ெோப்ஸ்பைக்்கின் நபைைரச பல தோக்குதல்களுக்கு 

ஆளோகியிரு ்தது, நமலும் மற்றவைக்ளும் அ ்த ைோஜ்யம் 

தன்ரனத்தோநன போதுகோத்துக் பகோள்ள இயலோது என்பரத 

உணை ்்தனை.் இதன் விரளவோக, நபோை ் வழக்கமோன அம்சமோக 

மோறியது. ஃப்பைட்ைிக் தோக்குதலுக்குப் பிறகு உடனடியோக, 

ஆஸ்திைியோவிற்கு எதிைோக பநவைியோ மற்றும் ஸ்பபயினுடன் 

பிைண்ஸ் உடன்படிக்ரகயில் ஈடுப்பட்டது, அதற்கு பிறகு 

சோக்நஸோனியுடனும் பிைஸ்ஸியுடனும் உடன்படிக்ரக பசய்து 

பகோண்டது. இ ்த கோலகட்டத்தில் ஆஸ்திைிய ஆட்சியோளை ்மைியோ 

பதைசோவின் ஒநை ஆதைவோளைோக  ஆங்கிநலயை ்இரு ்தனை ்மற்றும் 

அவைக்ள் கோலனித்துவ நமலோதிக்கத்ரத தக்க ரவத்துக் 

பகோள்வதற்கோக பிைோன்நசோடு பதோடை ்்து யுத்தத்தில் இரு ்தனை.் 

ஐநைோப்பிய ஒன்றியத்தில் பிைஞ்சு நமலோதிக்கம் பபறுவதில் 

பிைித்தோனியக்கு விரும்பபமில்ரல, ஆரகயோல், ஆஸ்திைியப் 

வோைிசுகளின் நபோருரடய மூன்றோம் பதோடை ்யுத்தங்களின் நபோது 

பிைிட்டனுக்கும் பிைோன்ஸிற்கும் இரடநய  ிரலயோன நமோதல்கள் 

இரு ்தன. இரவ 1689 ஆம் ஆண்டு துவங்கி, ஆஸ்திைிய 

நபோைோட்டத்தின் பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 1815 வரை 

பதோடை ்்தது. 

 ஆஸ்திைிய மற்றும் பபோபெமியோவின் மீது பதோடங்கப்பட்ட 

பிைஞ்சு மற்றும் பநவைியோ தோக்குதல்களோனது இரு  ோடுகளுக்கும் 

இரடயிலோன ஒற்றுரம இல்லோரம மற்றும் இைோணுவ இயலோரம 

கோைணத்தினோல் பவற்றிகைமோக இல்ரல. ஆஸ்திைியோ ஜூரல 1742 
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இல் சில்சியோரவ தக்க ரவத்துக் பகோள்ள அனுமதித்தன் மூலம் 

சிறிது ந ைத்திற்கு ப்ரூஸியோரவ ஈடுகட்டியது. பின்னை,் 1742 ஆம் 

ஆண்டில் பபோபெமியோவிலிரு ்து பிைஞ்சு மற்றும் பநவைியைக்ரள 

விலகி தள்ளப்படட்ு பநவைியோரவ தோக்கினை.் ஆஸ்திைியோவின் 

கூட்டோளிகளோன பிைிட்டோனிய, ெோநனோயியைஸ்் மற்றும் 

பெஸ்ஸியைக்ள் ஆகிநயோைக்ரள பிைஞ்சு சமோளித்துவிட்டது. 27 

ஜீன் 1743 அன்று பநவைியோவில் டிடப்டஸ்டனின் நபோைில் பிைஞ்சு 

நதோல்வி அரட ்தது. பசப்டம்பை ் 1743 ல், சநவோயி 

ஆஸ்திைியைக்ளுடன் ஐக்கியப்பட்டனை ்மற்றும் பிபைஞ்சுக்கோைைக்ள் 

தங்கள் பிைநதசங்களுக்கு திரும்பினைக்ள். ஜனவைி 1745 இல், 

நபைைசை ்சோைல்ஸ் VII (பநவைியோவின் சோைல்ஸ் ஆல்பைட்்) இற ்தோை ்

மற்றும் ஆஸ்திைியோவின் சிம்மோசனத்ரத பபருவதற்கோன 

வைிரசயில் அவை ் இரு ்தோை.் இ ்த கூற்று அவைது மகன் 

மோக்சிமிலியன் III நஜோசப் அவைக்ளோல்  ிைோகைிக்கப்பட்டது, 

அதற்கு மோறோக, அவை ் ஆஸ்திைியோவின் பவற்றிகரள 

பநவைியோவிற்குத் திரும்புவதற்கு பதிலோக, ஏகோதிபத்திய 

நதைத்லில் பிைோன்சிஸ் ஸ்டீபரன ஆதைிப்பதோக உறுதியளித்தோை.் 

ஆஸ்திைியோவின் அதிகைித்துவரும் சக்தியின் கோைணமோக 

ஃபிைபடைிக் போதுகோப்பற்ற  ிரலயில் இரு ்ததோல், மீண்டும் 

ஆஸ்திைியோரவத் தோக்க முடிவு பசய்தோை,் இதன் விரளவோக 1743 

இல் இைண்டோம் சில்லிசியன் நபோை ் முடிவரட ்தது, மற்றும் ஒரு 

வருடம் பிறகு டிசம்பை ் மோதத்தில் டிபைஸ்டப்டன் ஒப்ப ்தம் 

ரகபயழுத்திட்டதுடன் நபோை ் முடி ்தது. அது ரசநலஷியோவின் 

பிைஷ்யன் உைிரமரய  ிறுவியது. 

 11 நம 1745 அன்று ஃநபோன்டனோய் நபோைில் பவற்றி 

பபற்றநதோடு, ஆஸ்திைியோ ப தைல்ோ ்ரத (1745-46) ரகப்பற்றிய 

நபோது, மோைஷ்ல் மோைிஸ் டி சோக்சின் கீழ் பிைஞ்சு ஒரு பபைிய 

பவற்றிரயத் தக்கரவத்தது. அடுத்த இைண்டு ஆண்டுகளுக்கு 

யுத்தம்  ிசச்யமற்ற் முரறயில் பதோடை ்்தது. பிைிட்டிஷ் இைோணுவம் 

இங்கிலோ ்திற்குத் திரும்பி இளம்  டிரக சோைல்ஸ் எடவ்ைட்், அவை ்

ஸ்டூவைட்ஸ்ிற்கோன ஸ்கோடல்ோ ்து மற்றும் இங்கிலோ ்தின் 

சிம்மோசனங்களின் மீது உைிரம கூற்ரற பபறுவதற்கு பிைஞ்சுயோல் 

அதைிக்கப்பட்ட  இளம் பங்குதோைைோன சோைல்ஸ் எடவ்ைட்் எதிைோக 

பசயல்முரற பசய்வதற்கு பிைிட்டிஷ் இைோணுவம் 

இங்கிலோ ்திற்குத் திரும்பியது. நபோைின் பபைிதோன பசலவு மற்றும் 

சுரமரய தோங்க முடியோமல் நபோட்டியிடும்  ோடுகள் அக்நடோபை ்

1748 இல் ஐக்்ஷ-லோ-பசப்பல் உடன்படிக்ரக பசய்து பகோள்ள 

சம்மதித்தோை.் இ ்த ஒப்ப ்தமோனது ஆஸ்திைியோவின் ைோணியோன 

மைியோ பதைசோவிற்கு தனது பைம்பரை பசோத்துகளில் ஒரு பபைிய 

துண்டிரன தக்கரவத்துக்பகோள்ள அனுமதித்தது. சில்சியோ 
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பிைஷியோவுடன் இரு ்தது. இ ்த ஒப்ப ்தம் ஆஸ்திைிய வோைிசின் 

நபோரை முடிவுக்குக் பகோண்டுவ ்தது, ஆனோல் பிைோன்ஸ் மற்றும்  

பிைிட்டன் இரடநயயோன நமோதல்கள் பதோடை ்்தன. 

 

13.3 தூ ரக புரட்சி 

ஆஸ்திைியப் வோைிசுகளின் நபோைக்்கும், ஏழு ஆண்டுகளின் 

நபோைக்்கும் இரடயிலோன கோலப்பகுதிகளில் ஐநைோப்போவின் 

ஏற்பட்ட அரனத்து கோல பகௌைவ ஒப்ப ்தங்களின் 

மோற்றியரமத்தல்களும் 1756 ம் ஆண்டின் இைோஜத ்திைப் புைட்சி 

என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. ஆஸ்திைியோ இப்நபோது அது 

பிைோன்நசோடு கூட்டனி ரவத்திருப்பதோல் பிைிட்டனியநனோடு 

கூட்டனியில் இல்ரல, அநத ந ைத்தில் பிைிஷியோ இப்நபோது 

பிைிட்டனின் கூட்டோட்சியோக மோறியது. இ ்த புைட்சியின் பிைதோன 

தூண்டுதலோக ஆஸ்திைிய அைசியலோளை ் மற்றும் தூதைோன 

பவன்பஜல் அன்டன் வோன் கவுனிடஸ்் இரு ்தோை.் 

 பதிபனட்டோம் நூற்றோண்டில் அரனத்து கூட்டணிகளின் 

பதோடைச்ச்ியோன ஏற்றத்தோழ்வு முரறயோனது ஏகோதிபத்திய 

குவோட்ைிரல கோைணமோக இ ்த மோற்றம் ஏற்பட்டது. இ ்த 

ஏற்றத்தோழ்வோனது சில ந ைங்களில் ஐநைோப்போவில் அதிகோைத்தின் 

சம ிரலரய போதிக்கும் முயற்சியோகும், சில ந ைங்களில் 

போதுகோப்பதற்கோன முயற்சியோகும் ஏற்படுகிறது. 

 ஆஸ்திைியோ, பிைிட்டன் மற்றும் பிைோன்சின் ஆகிய மூன்று 

சக்திகளுக்கு இரடயிலோன  லன்களின் வித்தியோசத்தோல் 

இைோஜத ்திை மோற்றமோனது தூண்டப்பட்டது. ஆத்மஸ் லோ-நசப்பல் 

அரமதி ஒப்ப ்தம் 1748 இல் ரகபயழுத்திடப்பட்ட பிறகு ஆஸ்திைிய 

வோைிசின் நபோைோனது பிைிட்டனின் ஆதைரவக் 

ரவத்துக்பகோள்வதற்கோக பசலுத்தப்பட்ட விரலரய 

ஆஸ்திைியோக்கு உணைரவத்தது. ஆஸ்திைியோவின் மைியோ பதைசோ 

தனது உைிரமயோன ெோப்ஸ்பைக்்கின் சிம்மோசனத்ரத 

போதுக்கோத்தோை,் 1745 ஆம் ஆண்டில் அவைது கணவை ் பிைோன்சிஸ் 

ஸ்டீஃபன்-ஐ நபைைசைோக ஆக்கினோை.் இருப்பினும், இதற்கு அவளது 

இைோசச்ியத்தின் பணக்கோை பிைோ ்தியங்களில் சிலவற்ரற இழக்க 

உங்கள் முன்னனற்ற ்ம ச ்னசொதிக்க 

1. முதல் ரசநலஷியப் நபோை ்எப்நபோது  ரடபபற்றது? 

2. ஆஸ்திைிய வோைிசின் நபோை ் முடிவரட ்த ஒப்ப ்தத்தின் 

பபயை ்என்ன? 
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நவண்டியிரு ்தது. லம்போைட்ி மற்றும் பநவைியோவின் பபரும் 

பகுதிகரள அவை ்ரகவிடுமோறு பிைிட்டனோல் ைோஜத ்திை ைீதியோக 

கட்டோயப்படுத்தப்பட்டோை.் பிநைமோரவ ஸ்பபயினிடம் 

பசல்லதுமோறு பிைிட்டனியோ அவரை கட்டோயப்படுத்தியது மற்றும் 

ஆஸ்திைியோ சில்சியோவின் அரனத்து கூற்றுகரளயும்  

ப்ரூஸியோவிடம் பசலுத்த நவண்டும் என்று சமயத்தில் அவருக்கு 

மிகவும் நவதரனப்பட்டோை.் 

 நபோநெமியன் கிைீட  ிலங்களில் ஒன்றோன சிநலசியோ ஆனது 

பிைஷ்யவில் பபோருப்பில் இரு ்ததோல் ஐநைோப்போவில் பிைஷியோ 

சக்திவோய் ்ததோக இரு ்தது. அதன் உரடரமயுடன், 

ஆஸ்திைியோவின் நஜைம்ன்  ிலங்களுக்கும், முழுரமயோன மத்திய 

ஐநைோப்போவிற்கும் பிைஸ்ஸியோ ஒரு பபைிய அசச்ுறுத்தலோக 

மோறியது. பிைஸ்ஸியோவின் முன்நனற்றம் மற்றும் அதனோல் 

ஆஸ்திைியோவிற்கு அதிகைித்து வரும் ஆபத்தும், பிைிட்டிஷுக்கு 

சோதகமோனதோக இரு ்தது, ஏபனனில் அவைக்ள் பிைோன்சின் 

அதிகோைத்ரத சம ிரலப்படுத்தவும், அதன் மூலம் நஜைம்னியில் 

தங்களது அதிகோைத்ரத குரறத்துக்பகோள்ளவும் 

பயன்படுத்தினோைக்ள். 

தவஸ்ட்மின்ஸ்டர் மொ ொடு 

 ஆஸ்திைிய வோைிசுகளின் நபோைின் விரளவுகள் பிைோன்சின் 

அதிகோைத்ரத கடட்ுப்படுத்த ஆஸ்திைியோரவ ஒரு சக்திவோய் ்த 

கருவியோக பிைிட்டன் போைக்்கவில்ரல என்று பதளிவோகக் 

கோட்டியது; இருப்பினும், பிைசியோரவ அதன் சிறிய அளவு 

கோைணமோக ஊக்குவிப்பதில் மகிழ்சச்ியரட ்தனை.் அ ்த 

கோைணத்தினோல் 1656 ஜனவைி 16 ஆம் நததி பவஸ்ட்மின்ஸ்டை ்

மோ ோட்டின் நபோது, சில்சியோவிற்கோன ஒரு புதிய நமோதலில் 

ஆஸ்திைியோவிற்கு பிைிட்டன் இனிநமலும் உதவோது மற்றும் 

பிைோன்சில் இரு ்து ெோநனோரை போதுகோக்க பிைஸ்ஸியோ ஒப்புக் 

பகோண்டதன் விரளவோக பிைித்தோனியோவிற்கும் 

பிைஸ்ஸியோவிற்கும் இரடநய உடன்பட்டது. பிைிட்டன் ெநனோவை ்

போதுகோக்கப்பட நவண்டியிரு ்தது, ஏபனனில் அது அவைக்ளுரடய 

அைசை,் ஜோைஜ்் II இன் உைிரமயோக இரு ்தது. பிைவுஸியோவின் 

அதிகைித்துவரும் சக்தி அரத போதுகோப்போக ரவத்திருக்கும் என்று 

பிைிட்டன் உணை ்்தது. இதற்கிரடயில், ஆஸ்திைியோ சில்சியோரவக் 

ரகப்பற்றுவதில் உறுதியோக இரு ்தது நமலும் இதனோல் 

இருவருக்கும் இரடநய மத்தியில் பதட்டத்ரத ஏற்படுத்தியது. 

அநத ந ைத்தில், பிைிட்டனுடன் ஒரு ஒப்ப ்தத்ரத புதுப்பிப்பதில் 

எ ்த அைத்்தமும் இல்ரல என்று மைியோ பதைசோவும் உணை ்்தோை,் 

ஆரகயோல் அவை ் ஒரு வலுவோன  ிரலயில் இருப்பது நபோல் 

நதோன்றிய பிைோன்ஸ்-வுடன் கூட்டணி ரவத்துக்பகோள்ள முடிவு 
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பசய்தோை.் ஆஸ்திைியோ இரத தனியோக பசய்ய முடியோது என்பரத 

முழுரமயோக அறி ்திரு ்ததோல், பிைோன்சின் உதவியுடன் 

சில்சியோரவ ஆதைிப்பதோக  ம்பினோை.் 

தவரச்ொய்ஸின் மு ல் ஒப்ப ் ம் 

 சில்சியோரவ மீண்டும் ரகப்பற்றுவதற்கு ஆஸ்திைியோவுடன் 

கூட்டணிரய உருவோக்க பிைோன்சுக்கு பவளியுறவுக் பகோள்ரக 

அரமசச்ைோன பவன்பஜல் அன்டன் நவோன் கவுனிடஸ்் 

அனுப்பப்பட்டது. லூயிஸ் XV இன் எஜமோனியோன பகௌனிடஸ்் 

நமடம் டி பபோம்பபடௌைக்்கு பசன்றோை.் அவள் 

நபசச்ுவோைத்்ரதகளில் ஈடுபட நவண்டும் என்று அவை ்

விரும்பினோை.் மறுபுறம், பவளியுறவு ம ்திைியோல் 

சமைப்்பிக்கப்பட்ட உடன்படிக்ரகயின் விதிமுரறகரள 

ஏற்றுக்பகோள்வதில் லூயிஸ் XV க்கு விருப்பம் இல்ரல. இது 

பிைோன்சிற்கும் பிைிட்டனுக்கும் இரடயிலோன ஆக்கிைமிப்புக்குப் 

பிறகுதோன் லூயிஸ் ஆஸ்திைியோவுடன் இரணவதில் 

ஒப்புக்பகோள்ள மறுதலித்தது. 

 நமலும், ஆஸ்திைியோ பிைோன்ரசச ் சுற்றிவரளப்பதிற்கோன 

முயற்சிரய இனி முயற்சிக்கவில்ரல; மோறோக, ஃபிைபடைிக் II 

அதற்கோன எ ்த ச ்தைப்்பத்ரதயும் முடித்து விட்டோை,் நமலும் இது 

ஆஸ்திைியோ பிைோன்சுக்கு போதிப்பில்லோததோக நதோன்றியது. இரு 

 ோடுகளும் ஒரு கூட்டனிக்குள் நுரழ ்தன. பவஸ்ட்மின்ஸ்டை ்

மோ ோட்டிற்கு பதிலளிக்க, லூயிஸ் XV மற்றும் கவுன்டஸ்் ஆகிய 

அரமசச்ைக்ள் பவைச்ோய்ஸின் முதல் ஒப்ப ்தத்தின் அடிப்பரடயில் 

முடிவு பசய்தனை ்மற்றும் 1756 ஆம் ஆண்டு நம மோதம் 1 ம் நததி 

ரகபயழுத்திட்டது, அதன் விதிமுரறகளின் படி இரு  ோடுகளும் 

 டு ிரலரம மற்றும் 24,000 பட்டோளங்கரள இருவரும் எவருக்கு 

நதரவப்பட்டோலும் கிரடக்கும் முரறயில் அரமத்தனை.் 

தவரச்ொய்ஸின் இரண்டொம் ஒப்ப ் ம் 

 பிைோன்சின்  டு ிரலரமரயக் பகோள்முதல் பசய்த 

பின்னை,் மைியோ பதைசோவின் இைோஜத ்திைிகள் ைோணியோல் 

பிைஷ்யோவுக்கு எதிைோக இன்னும் கூட்டணிகரள தீவிைமோக 

வளைக்்க கட்டரளயிடப்பட்டனை.் இதனோல் ஃபிைபடைிக் II தனது 

போதுகோப்பில் இருக்க துண்டியது. ஆஸ்திைியோ ஒரு தோக்குதரல 

திட்டமிடமுடியோததற்கு முன்னை ்அவை ்பசயல்பட முடிபவடுத்தோை.் 

ஏழு ஆண்டுகளின் நபோை ்(1756-1763) பதோடக்கத்தில், அவை ்சோக்சனி 

மீது பரடபயடுத்தோை.் அவைது  டவடிக்ரககள் ைஷ்யோரவ 

பயமுறுத்துவநதோடு, ஆஸ்திைியோவிற்கு ஆதைவளிப்பரத 

 ிறுத்திவிட நவண்டும் என்ற குறிக்நகோரளக் பகோண்டிரு ்தது. 

மோறோக, சோக்நஸோனியின் மீதோன அவைது பரடபயடுப்பு அவைது 
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எதிைிகரள நகோபப்படுத்தியது; 80,000 பரடகரள 

ஆஸ்திைியோவுக்கு அனுப்பப்பட நவண்டும் என்று ைஷ்ய நபைைசி 

எலிசபபத் உத்தைவிட்டோை.் 1757 ஆம் ஆண்டில் பவைந்சநலஸ் முதல் 

உடன்படிக்ரகயின் ஒரு ஆண்டுக்கு பின்னை,் பிைோன்ஸ் மற்றும் 

ஆஸ்திைியோ ஒரு புதிய கூடட்ு உடன்போடர்டரய 

ஒப்புக்பகோண்டன, இதனோல் நவைச்ோய்ஸ் இைண்டோம் 

உடன்படிக்ரக நம 1 அன்று ரகபயழுத்திட்டது. ஒப்ப ்தத்தின் 

விதிகளின் கீழ், பிைோன்ஸ் இடம் ஆஸ்திைியோவின் ப தைல்ோ ்ரத 

வழங்கப்பட்டது மற்றும் சில்சியோ ஆஸ்திைியோவிடம் 

திரும்பும்வரை ஒவ்பவோரு வருடமும் 12 மில்லியன் உயிைக்ளும்,  

1,29,000 பிபைஞ்சு பரடகளுடன் பைம்ோரவயும் பிைோன்ஸ் 

ஆஸ்திைியோவிற்கு பகோடுப்பதோக உறுதியளித்தது. 

இரொெ  ்திரப் புரட்சியின் விமளவுகள் 

 இைோஜத ்திைப் புைட்சியின் விரளவு எனநவண்ைோல் பிைிட்டன் 

மற்றும் பிைஷியோ ஆகியவைக்ள் ஆஸ்திைியோ, பிைோன்ஸ் மற்றும் 

ைஷ்யோ ஆகியரவரய எதிைப்கோண்டது. கூட்டணிகளின் தரலகீழ் 

மோற்றம் இரு ்தநபோதிலும், ஆைம்ப ஆைப்்போட்டங்களின் 

ஆஸ்திைியோவிற்கு எதிைோக பிைஸ்ஸியோவும், பிைோன்ஸிற்கு எதிைோக 

பிைிட்டனியோவும் இரடயிலோன சீற்ற்ம் பதோடை ்்தன. இதன் 

விரளவோக, இது ஏழு ஆண்டுகளின் நபோைக்்கு வழிவகுத்தது. 

நமலும், இைோஜத ்திைப் புைட்சி ஆனது நபோருக்கு முன்நனோடியோக 

கருதப்பட்டது.  

நபோைின் முடிவில் பிைிட்டன் மற்றும் பிைஷியோ பவற்றி 

பபற்றனை.் பிைிட்டிஷ் தங்கள் கடற்பரட வலிரமயும், பிைஷியோ 

தங்கள் நதோற்கடிக்க முடியோத இைோணுவமும் பிைோன்ஸ் மற்றும் 

ஆஸ்திைியோ இைண்டிற்கும் பபைிய தோக்கத்ரத ஏற்படுத்தியது. 

அதிகோை சம ிரலரய கோப்போற்ற பல முயற்சிகள் பசய்த 

பின்னரும் பிைிட்டன் மற்றும் பிைிஷியோரவ நதோற்கடிக்க 

முடியவில்ரல. 

1762 ஆம் ஆண்டில், பிைஷியோவுக்கு இைோணுவ மற்றும் 

 ிதியுதவி வழங்க பிைிட்டிஷ்  ிறுத்திய பின்னை ் ஆங்கிநலோ 

ப்ைஷியன் கூட்டணி முடிவுக்கு வ ்தது. பிைஸ்ஸியோ ந ைத்ரத 

வீணோக்கோமல், ைஷ்யோவுடன் உடனடியோக  ட்புறவில் 

ஈடுப்பட்டனை.் கூட்டணியின் முடிவு மற்றும் பிைிட்டனின் 

மிகப்பபைிய எழுசச்ி பிைஸ்ஸியோரவ ஒரு கூட்டனி இல்லோமல் 

விடட்ுது மற்றும் விரைவில் அபமைிக்க புைட்சிகைப் நபோை ் 1775 ஆம் 

ஆண்டில் பதோடங்கி, 1783 ஆம் ஆண்டில் முடி ்தது.  
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13.4 சுயமுன்னனற்றச ்னசொ மன வினொக்களுக்கொன விமடகள் 

 1. முதல் ரசநலஷியப் நபோை ்1740-42 இல்  ட ்தது. 

 2. ஆக்ஸ்-லோ-நசப்பல் ஒப்ப ்தம் ஆஸ்திைிய வோைிசின் 

நபோரை முடித்தது. 

 3. 1756 ஜனவைி 16 ஆம் நததி பவஸ்ட்மின்ஸ்டை ்மோ ோட்டின் 

நபோது, சில்சியோவிற்கோன புதிய நமோதலில் ஆஸ்திைியோவிற்கு 

பிைிட்டன் இனிநமலும் உதவோது மற்றும் பிைோன்சில் இரு ்து 

ெோநனோரை போதுகோக்க பிைஸ்ஸியோ ஒப்புக் பகோண்டோை ் என்ற 

அடிபரடயில் பிைித்தோனியோவிற்கும் பிைஸ்ஸியோவிற்கும் இரடநய 

உடன்பட்டது. 

 4. ஒப்ப ்தத்தின் விதிகளின் கீழ், பிைோன்ஸ் இடம் 

ஆஸ்திைியோவின் ப தைல்ோ ்ரத வழங்கப்பட்டது மற்றும் சில்சியோ 

ஆஸ்திைியோவிடம் திரும்பும்வரை ஒவ்பவோரு வருடமும் 12 

மில்லியன் உயிைக்ளும்,  1,29,000 பிபைஞ்சு பரடகளுடன் 

பைம்ோரவயும் பிைோன்ஸ் ஆஸ்திைியோவிற்கு பகோடுப்பதோக 

உறுதியளித்தது. 

13.5 சுருக்கவுமர 

● ஆஸ்திைிய வோைிசுக்கோன நபோைின் நபோது, பநவைியோ, 

சோக்சனி மற்றும் ெோப்ஸ்பைக்் களங்கின் ஸ்பபயினின் 

பகுதிகள் ஆகியவற்றின் நமோசடி கூற்றுக்கரள பிபைஞ்சு 

ஆதைித்தது. 

● முதல் நபோை ் 1740-42 இல் முதல் சில்லிசியன் நபோை ் என்று 

அறியப்பட்ட பபயைில் சோைல்ஸ் VI இற ்த உடநனநய 

 ிகழ் ்தது மற்றும் அதற்கு பின்னை ் 1744-45ல் இைண்டோம் 

சில்சியன் நபோை ் ரடபபற்றது. 

● ஆஸ்திைிய வோைிசின் நபோை ் பதோடங்கி உத்திநயோகபூைவ் 

நததி 16 டிசம்பை ் 1740 ஆகும். சில்சியோவில் உள்ள 

உங்கள் முன்னனற்ற ்ம ச ்னசொதிக்க 

3. பவஸ்ட்மின்ஸ்டை ் மோ ோட்டின் நபோது பிைிட்டன் மற்றும் 

பிைசியோ இரடநய என்ன உடன்போடு  ரடபபற்றது? 

4. பவைச்ோயிலின் இைண்டோம் ஒப்ப ்தத்தின் விதிமுரறகள் 

மற்றும்  ிப ்தரனகள் என்ன? 
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ெப்ஸ்பைக்்-இன் வளமோன மோகோணத்ரதத் ப்ருஸியோவின் 

ஃப்பைபடைிக் II தோக்கிய உடநனநய நபோை ்பதோடங்கியது. 

● ஆஸ்திைிய மற்றும் பபோபெமியோவின் ஆகியவைக்ள் பிைஞ்சு 

மற்றும் பநவைியோ மீதுள்ள தோக்குதல்கள் இரு  ோடுகளுக்கும் 

இரடயிலோன ஒற்றுரம இல்லோரம மற்றும் , அவைக்ளின் 

இைோணுவ இயலோரம கோைணமோக பவற்றி அரடயவில்ரல. 

● 11 நம 1745 அன்று ஃநபோன்டனோய் நபோைில் பவற்றி 

பபற்றநதோடு, ஆஸ்திைியோ ப தைல்ோ ்ரத (1745-46) ரகப்பற்றிய 

நபோது, மோைஷ்ல் மோைிஸ் டி சோக்சின் கீழ் பிைஞ்சு ஒரு பபைிய 

பவற்றிரயத் தக்கரவத்தது. 

● ஆஸ்திைியோ, பிைிட்டன் மற்றும் பிைோன்சின் ஆகியவைக்ளின் 

கோலப்பகுதியில் மூன்று சக்திகளுக்கு இரடயிலோன  லன்களின் 

வித்தியோசத்தோல் இைோஜத ்திை மோற்றத்ரத தூண்டியது. ஆஸ்திைிய 

வோைிசின் நபோருக்குப் பிறகு 1748 ஆம் ஆண்டில் ஆக்ஸ்-லோ-நசப்பல் 

அரமதி ஒப்ப ்தம் ரகபயழுத்தோனது, அது பிைிட்டனின் 

ஆதைரவக் ரவப்பதற்கோக பசலுத்த நவண்டிய விரலரய பற்றி 

ஆஸ்திைியோரவ உணைரவத்தது. 

● நபோநெமியன் கிைீடக்  ிலங்களில் ஒன்றோன ஸ்லீஷியோவின் 

பபோறுப்புைிரம பிைஸ்ஸியஸிவில் இரு ்ததோல்  ஐநைோப்போவில் 

ப்ருஸ்யோரவ மிகவும் சக்திவோய் ்ததோக ஆக்கியது. அதன் 

உரடரமயுடன், ஆஸ்திைியோவின் நஜைம்ன்  ிலங்களுக்கும், 

முழுரமயோன மத்திய ஐநைோப்போவிற்கும் பிைஸ்ஸியோ ஒரு பபைிய 

அசச்ுறுத்தலோக மோறியது. 

● பிைோன்சின்  டு ிரலரமரயக் பகோள்முதல் பசய்த பின்னை,் 

மைியோ பதைசோவின் இைோஜத ்திைிகள் ைோணியோல் பிைஷ்யோவுக்கு 

எதிைோக இன்னும் கூட்டணிகரள தீவிைமோக வளைக்்கும் 

கட்டரளயிடப்பட்டனை.் இதன் விரளவோக ஃபிைபடைிக் II-ஐ தனது 

போதுகோப்பில் இருக்க துண்டியது. 

● இைோஜத ்திைப் புைட்சியின் விரளவினோல் பிைிட்டன் மற்றும் 

பிைஷியோ ஆகியவைக்ள் ஆஸ்திைியோ, பிைோன்ஸ் மற்றும் ைஷ்யோ 

ஆகியரவரய எதிைப்கோண்டனை.் கூட்டணிகளில் தரலகீழ் 

மோற்றம் இரு ்தநபோதிலும், ஆைம்ப ஆைப்்போட்டங்களோன 

ஆஸ்திைியோவிற்கு எதிைோக பிைஸ்ஸியோவும் மற்றும் பிைோன்சிற்கு 

எதிைோக பிைித்தோனியோவும் ஆகியரவயின் சீற்றம் பதோடை ்்தன. 

13.6 முக்கிய வொர ்்ம கள் 

● அபமைிக்க புைட்சி நபோை:் இ ்த யுத்தம் 1775 முதல் 1783 வரை 

 ரடபபற்றது. இ ்த நபோைின் நபோது, கிநைட் பிைிட்டனின் வட 

அபமைிக்க கோலனிகளில் 13 அைசியல் சுத ்திைத்ரத பவன்று, 

அபமைிக்கோரவ (அபமைிக்கோ) உருவோக்கியது. 

● முதல் சில்சியன் நபோை:் இ ்த நபோை ் 1740-42 இல் 

பிைஷியோவிற்கும் ஆஸ்திைியோவிற்கும் இரடயில்  ரடபபற்றது. 
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இ ்த நபோைின் முடிவில் ப்ருஸ்ஸிய ஆஸ்திைியோவிலிரு ்து 

சில்சியோரவ ஆக்கிைமித்தது. 

13.7 சுய மதிப்பீடு வினொக்கள் மற்றும் பயிற்சிகள் 

சிறு-வினொ விமடகள் 

1. ஆஸ்திைிய வோைிசின் நபோை ்பவடித்ததற்கு பபோறுப்போன 

கோைணங்கரளக் குறிப்பிடுக. 

2. இைோஜத ்திைப் புைட்சியின் தூண்டும் தரலரம யோை?் 

3. பவைச்ோய்ஸ் இைண்டோம் ஒப்ப ்தத்ரத பற்றி ஒரு சிறிய 

குறிப்ரப எழுதுக. 

த டு-வினொ விமடகள் 

1. பவஸ்ட்மின்ஸ்டை ் மோ ோட்டின் முக்கியத்துவங்கள் 

என்ன? 

2. பவைச்ோயில்லின் முதல் ஒப்ப ்தத்தின் 

விதிமுரறகரளயும்  ிப ்தரனகரளயும் 

கல ்தோநலோசிக்கவும். 

3. இைோஜத ்திைப் புைட்சியின் விரளவுகரள ஆய்வு 

பசய்யவும். 

13.8 னமலும் படிக்க 
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அலகு 14 ஏழொண்டுப் னபொர்  

மற்றும் பிதரஞ்சு புரட்சி 

அமமப்பு 

14.0 அறிமுகம் 

14.1 ந ோக்கங்கள் 

14.2 ஏழோண்டுப் நபோை ்

14.2.1 ஆஸ்திைியோவின் நஜோசப் II 

14.3 லூயிஸ் XV மற்றும் லுசி XVI: பிபைஞ்சு புைட்சியின் கோைணங்கள் 

14.3.1 பிபைஞ்சு புைட்சியின் கோைணங்கள் 

14.3.2 புைட்சியின் போரத 

14.4 பிபைஞ்சு புைட்சியின் முடிவுகள் 

 14.5 சுயமுன்நனற்றச ்நசோதரன வினோக்களுக்கோன விரடகள்  

14.6 சுருக்கவுரை 

14.7 முக்கிய வோைத்்ரதகள் 

14.8 சுய மதிப்பீடு வினோக்கள் மற்றும் பயிற்சிகள் 

14.9 நமலும் படிக்க 

 

14.0 அறிமுகம் 

இ ்த அலகில்,  ோம் ஏழோண்டுப் நபோை ் மற்றும் பிபைஞ்சு புைட்சி 

பற்றி விவோதிப்நபோம். ஏழு ஆண்டுகோலப் நபோை ் 1756 மற்றும் 1763 

க்கு இரடயில் ஒரு உலகளோவிய நமோதலோக இரு ்தது. இது அ ்த 

ந ைத்தில் ஒவ்பவோரு ஐநைோப்பிய பபரும் வல்லரமரயயும் 

உள்ளடக்கியது நமலும் இது ஐநைோப்போவின் ஒவ்பவோரு 

பகுதியிலும், ஐநைோப்போ, அபமைிக்கோ, நமற்கு ஆப்பிைிக்கோ, 

இ ்தியோ மற்றும் பிலிப்ரபன்ரஸப் போதிக்கும் ஐ ்து 

கண்டங்கரளச ்நசைத்்தது. கிநைட் பிைிட்டனின் ைோஜ்ஜியம் மற்றும் 

பிைோன்சின் ைோஜ்ஜியம் தரலரமயிலோன இைண்டு ஐநைோப்பிய 

சக்திகளுக்கு இரடயில் நமோதல்கள்  ரடபபற்றன. நபோை ்

நதோல்வியரட ்ததோல் பிபைஞ்சு நதோல்வி ஏற்பட்டது, கிநைட் 

பிைிட்டரன மிகப்பபைிய ஐநைோப்பிய சக்தியோக வழி டத்தியது. 

 ஏழு ஆண்டுப் நபோை ்முடிவரட ்து பதினோறு ஆண்டுகளுக்குப் 

பிறகு, பிைோன்ஸ் பல்நவறு வைக்்கங்களுக்கு இரடயில் உள்ள சமூக 

உறவுகரள மோற்றியரமத்த ஒரு புைட்சிரய பகோண்டு வ ்தநதோடு 

ஒரு கற்பரன சமூகத்ரத அடிப்பரடயோக மோற்றியரமத்தது. இ ்த 

கருத்துக்கள் ஐநைோப்பிய சமூகத்தின் துணி மோற்றத்ரத 

மடட்ுமல்லோமல் பல தசோப்தங்களுக்குப் பின்னை,் 'சுத ்திைம், 

சமத்துவம், சநகோதைத்துவம்' என்ற கருத்தோக்கம் மற்ற  ோடுகளில் 

புைட்சிகள் எடுக்கப்பட்டதற்கு உத்நவகம் அளித்தது. இன்று, பிைஞ்சு 
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புைட்சியின் கருத்துக்கள் உலகின் பபரும்போன்ரமயோன ஜன ோயக 

சமூகங்களின் மூலதனமோக மோறிவிட்டன. 

14.1 ன ொக்கங்கள் 

இ ்த அலகு வழியோக பசன்ற பிறகு,  ீங்கள் பின்வருவனவற்ரற 

பசய்ய முடியும்: 

 ஏழு ஆண்டுகோலப் நபோைக்்கோன கோைணங்கள் பற்றி 

விவோதிக்கவும் 

 நஜோசப் II வின் பகோள்ரககரள ஆைோயவும் 

 பிபைஞ்சு புைட்சியின் கோைணங்கள் மற்றும் முடிவுகரள 

விவைிக்கவும் 

14.2 ஏழொண்டுப் னபொர் 

1756-1763 க்கு இரடயில் ஏற்பட்ட பூநகோள நமோதல் ஏழோண்டுப் நபோை ்

என குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது. அ ்த நமோதலில் அரனத்து பபைிய 

சக்திகளும் நமோதிக்பகோண்டன. பின் அது ஐ ்து கண்டங்களோக 

 ீட்டியது, நபோைக்ளின் விரளவுகள் ஐநைோப்போ மடட்ுமல்லோமல், 

அபமைிக்கோ, நமற்கு ஆபிைிக்கோ, இ ்தியோ மற்றும் 

பிலிப்ரபன்ஸிலும் கூட உணைப்பட்டது. இ ்த நமோதல்கள் 

ஐநைோப்போரவ இைண்டு குழுக்களோக பிைிக்கின்றன, ஒரு குழு 

பிைிட்டனோல் தரலரமயில் இரு ்தது, அது பிைஸ்ஸியோ, 

நபோைச்ச்ுகல், ெநனோவை ்மற்றும் சில சிறிய பஜைம்ன்  ோடுகரள 

உள்ளடக்கியது, மற்ற குழு பிைோன்சோல் வழி டத்தப்பட்டது, அது 

ஆஸ்திைிய புனித நைோமோனிய நபைைசு, ைஷ்யோ, நபோைந்போன் 

ஸ்பபயின் மற்றும் ஸ்வீடன் ஆகியவற்ரற உள்ளடக்கியது. இ ்த 

நமோதல்கள் இ ்தியோவின் சில பகுதிகளிலும் விரள ்தன, அங்கு 

பிைிக்கப்படட்ுள்ள முகலோயப் நபைைசு, பிைிட்டிஷ் அைசோங்கத்ரத 

வங்கோளத்ரத கடட்ுப்போட்டிலிரு ்து அகற்றுவதற்கு பிபைஞ்சு 

ஆதைரவ பயன்படுத்த முயன்றது. நபோை,் உலகின் பபரும்போலோன 

பகுதிகளுக்கு  ீட்டியது என்ற உண்ரம நமோதல் 'உலகப் நபோை ்

ஜீநைோ' என்றரழக்கப்படும் சில வைலோற்றோளைக்ளுக்கு 

வழிவகுத்தது. 

 ஆஸ்திைியோ ெோப்ஸ்பைக்்ஸ் அவைக்ளின் பசல்வ ்தமோன 

மோகோணமோன சில்சியோரவ மீண்டும் ரகப்பற்றுவதன் மூலம் 

இ ்த யுத்தம் அதிகைித்தது. ஆஸ்திைியைக்ள் பதோடைச்ச்ியோன 

நபோைில் நபோைோடி வருகின்ற நவரளயில் பிபைட்ைிக் மோகோணத்ரத 

ரகப்பற்றினோை.் இ ்த பிைசச்ிரன கோைணமோக யுத்தம் 

பதோடங்கியது, ஆனோல் விரைவில் அது பிைோன்சிலும் பிைிட்டனின் 

கோலனித்துவ நமோதல்களிலும் மூழ்கியது. இ ்த இைண்டு 

சக்திகளுக்கும் இரடநயயோன முக்கிய பிைசச்ிரனகள் வட 
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அபமைிக்கோவிலும் இ ்தியோவிலும் தங்கள் கோலனிகளில் 

கடட்ுப்போடர்டப் பபறும் நபோைோட்டமோகும். இைண்டும் ஏற்கனநவ 

பிபைஞ்சு மற்றும் இ ்தியப் நபோைில் ஈடுபட்டிரு ்தனை ் (1754-63). 

கணக்கீட்டில் எடுக்கப்பட்ட மற்ற முைண்போடுகநளோடு, 

ஐநைோப்போவின் கட்டமோக ஏழு ஆண்டுகள் நபோை ் கருதப்படலோம், 

அப்நபோது உலகின் இைண்டு முக்கிய ஐநைோப்பிய சக்திகளுக்கு 

இரடநய உலகம் ஒரு நபோைக்்களமோக மோறியது. பிைஞ்சு அடியில் 

இரு ்து ெநனோவரை போதுகோக்க நவண்டும் என பிைிட்டன் 

பிைஸ்ஸியோரவ ஒரு கூட்டோளியோக எடுத்துக் பகோண்டது.  

ஏழொண்டுப் னபொரின் முக்கிய  ிகழ்வுகள் 

 பிபைஞ்சு மற்றும் இ ்தியப் நபோை,் 1754 – 1763 

 சில்சியன் நபோைக்ள், 1756 – 1762 

 மிநனோைக்ோவின் நபோை,் நம 20, 1756 

 பிளோசி நபோை,் ஜூன் 23, 1757 

 வோண்டிவோஷின் நபோை,் ஜனவைி 22, 1760 

 போைிஸ் உடன்படிக்ரக, பிப்ைவைி 10, 1763 

இரொெ  ்திரப் புரட்சி மற்றும் பிதரஞ்சு மற்றும் இ ்தியப் 

னபொருக்கு முன்னுரிமம 

ஆஸ்திைியோவின் அடுத்தடுத்த நபோரைத் தீைத்்துரவத்த ஏக்ஸ்-லோ-

நசப்பல் ஒப்ப ்தம் (1748), சம்ப ்தப்பட்ட  ோடுகளில்  ிரறய 

அதிருப்திரய  ிலவியதுடன், கிநைட் பிைிட்டனுக்கும் பிைோன்சுக்கும் 

இரடநய கோலனித்துவ நமோதல்களின் பதட்டத்ரதயும் அது 

விடுவிக்கவில்ரல. உண்ரமயில், அது இலவச 

ஆக்கிைமிப்புகளுக்கும் நமோதல்களுக்கும் அடிப்பரடயோக மடட்ுநம 

பயிைிடப்பட்டது. ஆஸ்திைியோ இன்னும் சில்சியோரவப் பபற 

முடியவில்ரல மற்றும் பிைஷ்யோவின் அதிகைிக்கும் அதிகோைம் 

கோைணமோக ைஷ்யோ திருப்தியோக இல்ரல. பிைஷ்யோவின் சக்தி 

ைஷ்யோவிற்கு ஒரு சவோலோக இரு ்தது, அது நபோல ்து மற்றும் 

போல்டிக் ஆகியவற்றின் மீது பிைஷியோ விரைவில் 

வடிவரமக்கப்படும் என்று உணை ்்தது. ைஷ்யைக்ள் தங்கள் 

கருத்துக்களுக்கு குைல் பகோடுக்கும்  ிரலயில் இல்ரல. டிசம்பை ்9, 

1747 அன்று பசயிண்ட் பீட்டைஸ்்பைக்் உடன்படிக்ரகயின் படி, 

நபோைின் இறுதிக்கட்டத்தின்நபோது, பிைஞ்சுக்கு எதிைோக பிைிட்டிஷ் 

பரடயினருக்கு உதவுவதற்கோக ைஷ்யோ கூலிகோை துருப்புக்கரள 

வழங்கியிரு ்தது, இது பிபைஞ்சுைக்ரள நகோபப்படுத்தியதுடன், 

சமோதோனப் நபசச்ுவோைத்்ரதகளில் தங்கள் இருப்ரபத் தடுத்தது. 
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ஆஸ்திரியொ: ஏழு ஆண்டுப் னபொர், 1756-63 

ஆஸ்திைியோவின் பதோடைச்ச்ியோன நபோை ்  ீண்ட கோலமோக 

இரண ்திருக்கும் எதிைப்்போளைக்ரள ஒன்றுபடுத்தியது. 

பிைோன்சின்  ீண்ட கோல எதிைியோன பிைிட்டன், ஆஸ்திைியோவுடன் 

இரண ்தது. அநத வழியில், ஆஸ்திைியோவிற்கு எதிைோன ஒரு 

பஜைம்ன் மோ ில பிைஸ்ஸியோ பிைோன்நசோடு இரண ்தது. அவைக்ள் 

அரனவரும் கூட்டோளிகளோக இரு ்தனை ் ஆனோல் அவைக்ள் 

ஒருவருக்பகோருவருடனோன அன்பு இழக்கப்படவில்ரல. பிைிட்டன் 

உடனோன அதன் கூட்டணி கோைணமோக ஆஸ்திைியோ பிைோ ்திய 

இழப்புக்கரள மடட்ுநம ச ்தித்தது, அது இறுதியில் 

பிைஸ்ஸியோவிற்கு சில்சியோரவ எதிைக்ோலத்தில் திரும்பப்பபறும் 

 ம்பிக்ரக இல்லோமல் இழ ்து விட்டது. சில்சியோரவப் பபற்ற 

பிைஷியோவிற்கு பிைோன்சின் ஆதைவு அவசியமில்ரல, 1747 ஆம் 

ஆண்டில் பிைசியோவுடன் ஒரு தற்கோப்பு ஒப்ப ்தத்ரத 

உருவோக்குவது முக்கியத்துவம் வோய் ்ததோக பிைஞ்சு கருதியது, 

அநதந ைம் 1748 க்குப் பின்னை ்ஆங்கிநலய ஆஸ்திைிய ஏற்போட்டின் 

பைோமைிப்போனது  ியூநகஸ்டில் டியூக் மூலம் முக்கியமோக 

கருதப்பட்டது. அ ்த ந ைத்தில் அரமப்பின் நதோல்வி மற்றும் 

பிைோன்சின் ஆஸ்திைியோ ஆதைவு மற்றும் பிைஸ்ஸியோவுடன் கிநைட ்

பிைிட்டனின் கூட்டணி ஆகியவற்றோல் 'இைோஜத ்திைப் புைட்சி' 

அல்லது 'கூட்டணிரயத் திருப்புதல்'  ிறுவப்பட்டது.  

ஐனரொப்பிய சக்திகளின் ஆரவ்ம் 

பிைிட்டனின் ெநனோவைய்ன் கிங் ஜோைஜ்் II தனது குடும்பத்தின் 

கண்ட பங்குகரள ஒற்ரற மநனோபோவத்துடன் அைப்்பணித்தோை;் 

இருப்பினும், பஜைம்னியில் அவைது கடரமகள் பிைிட்டனின் 

பவளி ோடட்ு கோலனிகளின் நதரவகளோல் இழப்பீடு 

பசய்யப்பட்டது. கோலனித்துவ விைிவோக்கத்தில் பிைோன்ரஸ 

எதிைத்்துப் நபோைிடுவது மீண்டும் ஆைம்பிக்கப்பட நவண்டும் 

என்றோல், பிைோன்ஸ் மற்றும் பிைஷ்யுடனோன தோக்குதல்களுக்கு 

எதிைோக ெோநனோவை ்போதுகோக்கப்பட நவண்டும். பிைஞ்சு அவைக்ள் 

கோலனிகரள விைிவுபடுத்துவதற்கு மிகு ்த ஆைவ்ம் பகோண்டது 

என்பது பவளிப்பரடயோகநவ இரு ்தது. ஒரு இடத்தில் கிநைட் 

பிைிட்டன் ரவக்க யுத்தத்தில் ெநனோவைின் தற்கோப்பற்ற 

தன்ரமரயப் பயன்படுத்த அவைக்ள் இருமுரற நயோசிக்க 

மோட்டோைக்ள் நமலும் அது பிைஷ்யோவிற்கோக, மத்திய 

ஐநைோப்போவிற்கு அதன் பரடகரள திரும்பப் பபற ஆைவ்மோக 

இரு ்தது. பல சீக்ைட் டு ைோயின் இருப்பு கோைணமோக பிைோன்சின் 

பகோள்ரக சிக்கலோனதோகிவிட்டது; இது கிங் லூயிஸ் XV இன் 

தனிப்பட்ட முரறயில் நமற்பகோள்ளப்பட்ட இைோஜத ்திை திட்டமோக 

இரு ்தது. அவைது பவளியுறவு ம ்திைிகளுக்கு கூட அவருரடய 



254 
 

இைகசியக் பகோள்ரக பற்றி பதைியோது, ைோஜோ ஐநைோப்போவின் 

அரனத்து பகுதிகளிலும் தனது முகவைக்ரள அரமத்து, இ ்த 

ப டப்வோைக்் மூலமோக பகோள்ரககரள உருவோக்குவதில் அவருக்கு 

உதவிய தனிப்பட்ட அைசியல் ஆதோயங்கரள அரடவதற்கு 

உதவிய தகவரலப் பபற முடி ்தது. அவருரடய பகோள்ரககள் 

சிலந ைங்களில் பிைோன்சின் பை ்தளவில் குறிப்பிடப்பட்ட 

பகோள்ரககளுக்கு எதிைோக பசன்றன. அவைது இைகசியக் 

பகோள்ரகயின் கீழ், லூயிஸ் XV நபோல ்து சிம்மோசனத்ரத தனது 

உறவினை ் லூயிஸ் பிைோன்சுவோ டி நபோைந்போன், இளவைசன் டி 

கோன்டிக்கு பபற விரும்பினோை.் அவை ்நபோல ்தின் கடட்ுப்போட்டில் 

இருக்க மடட்ும் விரும்பவில்ரல, ஆனோல் ைஷ்யோ மற்றும் 

ஆஸ்திைியோவிற்கு எதிைோன அதன் கூட்டோளிகளோக சுவீடன், மற்றும் 

துருக்கிரயயும் பகோண்டிருக்க விரும்பினோை.்  

ஜூன் 2, 1746 இல், ஆஸ்திைியோவும் ைஷ்யோவும் 

நபோல ்துடனோன தங்கள் தனிப்பட்ட களங்கரளப் போதுகோத்த சுய-

போதுகோப்புக் கூட்டணிரய  ிறுவியது இதன் மூலம் பிைஸ்ஸியோ 

அல்லது துருக்கியின் பரடபயடுப்புக்கு எதிைோக தங்கரள 

போதுகோக்கிறது. பிநைசியோவுடனோன எ ்த நமோதலிலும் 

சில்சியோவின் மறுசீைரமப்பு மற்றும் க்ளோடஸ்ின் கணக்கீடு 

ஆஸ்திைியோவிற்கு ஒப்பரடக்கப்படும் என்ற இைகசிய பிைிவில் 

இைண்டும் ஒப்புக் பகோண்டது. உண்ரமயோன உடன்படிக்ரக 

பிைபடைிக் தி கிநைட் அதிகோைத்தின் முழு அழிவு, அவைது நதைத்ல் 

 ிலம் வரை மடட்ுநம அவைது பசல்வோக்ரக மடட்ுப்படுத்த 

திட்டமிடுவது; பிைோண்டன்நபைக்் மற்றும் பிைசியோவின் கிழக்கு 

பகுதிகள் நபோல ்துக்கு ஒப்பரடக்கப்பட நவண்டும், இ ்த 

பைிமோற்றத்தில் பகோைல்ோண்டின் நபோல ்து டசச்ு ைஷ்யோவிற்கு 

பகோடுக்கப்படும். அபலக்ஸி பபற்நறோவிச,் கிைோஃப் (கவுன்ட்) 

பபஷ்டிபலவ்-ைியூமின், ைஷ்யோவின் பபரும் அதிபை ் நபைைசி 

எலிசபபத்தின் ஆட்சியின் நபோது, பிைசியோ மடட்ுமல்ல, 

பிைோன்சிற்கு எதிைோகவும் பவறுப்பு பகோண்டிரு ்தது. இருப்பினும், 

அவை ்பவன்பஸல் அன்டன் நவோன் கவுனிடர்ஸ பிைஷ்யைக்ளுக்கு 

பிபைஞ்சு ஆதைவு கிரடக்கும் வரை பிைஷ்யோரவ தோக்குவதற்கு 

இணங்க ரவக்க முடியவில்ரல.  

சோக்சனி மற்றும் நபோல ்து நமற்கு பிைஸ்ஸீ ஆகிநயோை ்

பிைபடைிக்க்கு சோத்தியமோன விைிவோக்கப் பகுதியோகத் நதோன்றினை,் 

ஆனோல் இ ்த பகுதிகளில் தோக்குதல்  டத்தியநபோநத பிைஞ்சு 

அவரை ஆதைிக்கோது என்பதில் உறுதியோக இரு ்தோை.் 

பெோநனோவரை இரணக்க பிைிட்டிஷுக்கு எதிைோன பிபைஞ்சு 

நபோைில் அவை ் பிபைஞ்சுப் பரடயில் நசை முடியோது என்பரதயும் 

அவை ் அறி ்திரு ்தோை,் ஏபனனில் அவை ் ஆஸ்திைியைக்ளோலும் 

ைஷ்யைக்ளோலும் தோக்கப்படுவோை ் என்று அவை ்  ிரனத்தோை.் 
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ஃபிைபடைிக் நபோல ்தின் நதை ்்பதடுக்கப்பட்ட அைசைோகவும் 

இரு ்தோை,் இருப்பினும், அவருரடய இைண்டு 

பிைோ ்தியங்களுக்கிரடயில் பிைோண்டன்நபைக்் மற்றும் சில்சியோ 

ஆகிநயோை ் இரு ்தனை.் மோ ிலங்களில் எதுவும் பபைிய சக்தியோக 

கருதப்படவில்ரல. பிைஸியோவிற்கும் ஆஸ்திைிய 

பபோபெமியோவிற்கும் இரடநய ஒரு கவசம் மடட்ுநம இரு ்தது. 

நபோல ்து, லித்துநவனியோவுடன் அதன் கூடட்ுறவு 

இரு ்தநபோதிலும், பிபைஞ்சு மற்றும் ைஷ்ய ஆதைவு குழுக்களின் 

இலக்கு ஆகும். மூநலோபோயத்தின் ஒரு பகுதியோக 

சோக்நஸோனிரயப் பபற, பிைஸ்ஸியோ நபோநெமியோரவ பிைபடைிக் 

ஆகஸ்டுவுக்கு அளித்தோை ் இது ஆஸ்திைியோவிற்கு கூடுதலோன 

சிக்கல்களுக்கு வழிவகுக்கும்.  

கொலனிகளில் ஆரம்ப னபசச்ுவொர ்்ம கள் மற்றும் னபொர் 

 டவடிக்மககள் 

ஆஸ்திைியோரவப் பிைியப்படுத்த பிைிட்டிஷ் அைசோங்கம் புனித 

நைோமோனிய நபைைசைின் வோைிசோக மைியோ பதைசோவின் மகரனத் 

நதை ்்பதடுக்க ெநனோபவைியன்ஸின் முழு ஆதைரவயும் 

பைி ்துரைத்தது. பிைோண்டன்நபைக்்கின் வோக்கோளைோகவும், 

பிைஷியோவின் அைசைோகவும் இருப்பதோல் இ ்த முன்பமோழிவு 

ஃப்பைடைிக்ரக மிகவும் பரகத்தது மற்றும் எ ்தபவோரு 

விரலயிலும் நஜைம்னிய வோக்கோளைக்ளில் யோரும் அவரை 

சமோளிக்க முடியோது. 1750 இல், ைஷ்யைக்ள் 1746 ல் இரு ்து ைஷ்யைக்ள் 

பதோடை ்்திரு ்தனை ்என்று ஒரு தற்கோப்பு ஒப்ப ்தத்ரத உருவோக்க 

ஒப்புக்பகோண்டனை.் இ ்த ஒப்ப ்தம் ரசலீஸியோவில் இைகசியப் 

பிைிவின்றி ரகபயழுத்திடப்பட்டது நமலும் இது ெநனோவை ்

மோ ிலத்தின் இரு  ோடுகளோல் உத்தைவோதம் அளிக்கப்படவில்ரல.  

கவுண்டிஸ் ைோணி பதைசோவோல் 1750 ஆம் ஆண்டில் 

பிைோன்சுக்கு அனுப்பப்பட்டோை,் அவைது வருரகயின் ந ோக்கம் 

பிைோன்ரச ஆஸ்திைியோ மற்றும் ைஷ்யோவுடன் பிைஸ்ஸியோவின் 

அழிவு திட்டங்களில் பங்நகற்க ரவப்பதோகும். பிைஸ்ஸியோரவத் 

நதோற்கடிப்பதற்கோன திட்டங்களின் மீது பிைஞ்சுக்கு மிகவும் 

 ம்பிக்ரக இல்ரல, நமலும் 1748  ிகழ்வுகள் பற்றி ைஷ்யோவுடன் 

வருத்தமோக இரு ்தது, எனநவ ைஷ்யோவுடன் எ ்த இைோஜத ்திை 

உறவுகரளயும் பபற விரும்பவில்ரல. நமலும், ஆஸ்திைியோவின் 

அதிகோைத்ரத மீடப்டடுத்தபின்னை,் பஜைம்னியில் அரனத்துநம 

சக்திவோய் ்ததோக இருக்கும் என்று பிைோன்ஸ் முழுரமயோக 

உணை ்்துள்ளது. 1753 ஆம் ஆண்டளவில் கூட, கவுனிடஸ்் 

பவற்றிரய அரடய முடியவில்ரல, இதனோல் மைியோ பதைசோ 

அவரை அரழத்து அதிபை ் பதவியில்  ியமித்தோை.் இரு புதிய 
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 ோடுகளுக்கும் இரடநயயோன உறவுகரள வலுப்படுத்தும் 

விதத்தில் தனது புதிய பதவிக்கு கூட  கவுனிடஸ்் மிகப்பபைிய 

பவற்றி பபறவில்ரல. 

 இதற்கிரடயில், பிைோன்ஸ் மற்றும் பிைிட்டனின் கோலனித்துவ 

நமோதல்களுக்கு இரடநய பதட்டத்ரத பவளியிடுவதில் ஐக்ஸ்-லோ-

சோப்பல் உடன்படிக்ரக நதோல்வியரட ்தது. 1752 இல், உறவுகள் 

நமலும் நமோசமரட ்தது. 1754 இல் பிைஞ்சு வட அபமைிக்கோவில் 

உள்ள பிைிட்டிஷ் கோலனிகரள தீவிைமோக பதோடை ஆைம்பித்தது. 

அபமைிக்கைக்ரள ஒருவருக்பகோருவை ் சண்ரடயிட ரவக்கும் 

அவைக்ளின் பகோள்ரகயோனது, பிைோன்ரஸ ஒரு நஜோடி இைோணுவ 

நபோைக்ரள பவல்ல உதவியது. பிைன்சுடனோன பபோறுரமக்கு 

பிைிட்டிஷோை ் முற்றிலும் இறுதி முடிவில் இரு ்தனை.் 1755 ஆம் 

ஆண்டு ஜூன் மோதம் பிைிட்டிஷ் அட்மிைல் எடவ்ைட்் நபோஸ்நகன் 

என்பவைோல் ஸ்டப்ையிட் ஆஃப் பபல்நல அயல் தீவுகளில் இரு ்த 

பிைஞ்சு கப்பல்கள் தோக்கப்பட்டன, பிைிட்டிஷின் இ ்த பசயல் 

இைண்டு  ோடுகளின் கடற்பரடகளுக்கு இரடநய ஒரு 

அறிவிக்கப்படோத நபோரைத் பதோடங்கியது. நபோை ் பதோடைப்ோன 

எ ்த பபோது அறிவிப்புக்கும் முன்னை,் பிைிட்டிஷ் ெநனோவை ்

போதுகோப்பிற்கோன ஏற்போடுகரள பசய்ய நவண்டியிரு ்தது. 

 ற்கொப்பு உடன்படிக்மககள் 

பிபைஞ்சு-ஆங்கிநலோ கோலனித்துவ நமோதல்களில் ஆஸ்திைியோ 

உண்ரமயில் ஆைவ்ம் கோட்டவில்ரல, ஏபனனில் அதன் முக்கிய 

ந ோக்கம் சில்சியோவோக இரு ்தது, அதனோல்தோன் அவைக்ளது 

நபோைோட்டத்தில் கல ்து பகோள்ள ஆைவ்மோக இல்ரல. பதன் 

ப தைல்ோ ்தில் தங்கள் பிைோ ்தியத்ரத போதுகோப்பதற்கோகவும், 

முக்கியமோக ெோநனோவரையும் கோப்போற்றுவதற்கோக நஜைம்னிய 

மற்றும் ைஷ்யோவின் கூலிப்பரடகளில் கிநைட் பிைிட்டன் ஈடுபட 

நவண்டும் என்று கவுனிடஸ்் கூறினோை.் பிைோன்ரச எதிைத்்து 

ஆஸ்ட்நைோ-பிைிட்டிஷ் மற்றும் டசச்ு  டவடிக்ரககளுக்கு மு ்ரதய 

பதோடக்கத்ரத அவைக்ள் அளித்தனை.் டசச்ு இைோணுவ பரடயின் 

நதோல்வி ஆஸ்திைியோவின் ப தைல்ோ ்தின் முக்கிய பகுதிகளில் 

ஆஸ்திைியப் பகுதிகரள உருவோக்கியது, அதனோல்தோன் 

கோன்ஜிடஸ்் பிைோன்ஸுடன்  ல்ல மோற்றத்ரத ஏற்படுத்தும் என்று 

 ிரனத்துக்பகோண்டோை,் அதற்கு பதிலோக சில்சியோரவப் 

பபறுவோைக்ள். எவ்வோறோயினும், பிைிட்டிஷுக்கு ஆஸ்திைியோ 

அவைக்ளுக்கு அதிக எண்ணிக்ரகயில் பரடகரள வழங்க 

விரும்பியது அதனோல் அவைக்ள் ெநனோவை ் மற்றும் பிற 

பிைநதசங்கரள போதுகோக்க முடியும். 1755 இல் பிைிட்டனுக்கு 

ஆஸ்திைியோவோல் மறுக்கப்பட்டது பின்னை ்அவைக்ள் ைஷ்யோவுடன் 

ஒரு புதிய ஒப்ப ்தத்ரத உருவோக்கினை.் பபத்தசுபெவ் மற்றும் சை ்
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சோைல்ஸ் ெோன்பைி வில்லியம்ஸ் (பிைிட்டிஷ் தூதை)் ஆகியவற்றிற்கு 

இரடநய ஒரு ஆைம்ப ஒப்ப ்தம் பசயிண்ட் பீட்டைஸ்்பைக்்கில் 

ரகபயழுத்திட்டது. லிநவோனிய-லிதுநவனியோ எல்ரலயில் 55,000 

இைோணுவப் பரடகரள ைஷ்யோ தக்க ரவத்துக் பகோள்ளும் என்றும், 

அப்பகுதியில் தங்கள் பிைோ ்தியங்கள் அசச்ுறுத்தப்படும் 

நபோபதல்லோம் பிைிட்டிஷோரை அகற்றிவிடுவதோகவும் கூறியது. 

இதற்கு பதிலோக, ைஷ்யைக்ளுக்கு £100,000 வருடோ ்திை மோனியம் 

வழங்கப்படும், நமலும் இைோணுவம் பயன்படுத்தப்படுரகயில் இது 

£500,000 ஆக மோறும். பிைசியோரவ மனதில் ரவத்து 

 ரடமுரறப்படுத்தப்பட்டது, எப்படியோயினும் அவை ் ைஷ்யோரவ 

விைிவுபடுத்துவதற்கு ஆங்கில  ிதியுதவிரயப் பயன்படுத்த 

நவண்டும் என்று விதிமுரற பசய்யப்பட்டது என்று பபஸ்டுபஷவ் 

 ன்கு அறி ்திரு ்தோை.் பிைிட்டனியைக்ள் உடனடியோக 

பதிலளித்தனை ் மற்றும் ைஷ்யைக்ளுக்கு அறிவுரை இல்லோமல் 

அவைக்ள் ஃபிைபடைிக் கிநைட் உடன் பதோடைப்ு பகோண்டனை,் 

இருப்பினும் ஆஸ்திைியோவிற்கும் ைஷ்யோவிற்கும் இரடநயயோன 

நபசச்ுவோைத்்ரதகள் கோைணமோக எப்நபோதுநம போதுகோப்பற்றதோக 

உணை ்்தோை,் பிைஸ்ஸியோவும் பிைஞ்சும் கூட்டோளியோக இரு ்ததோல் 

இ ்த கூட்டணி பிபைஞ்சு மக்களோல் விரும்பப்படோது என்பரத 

முழுரமயோக அறி ்திரு ்தோலும் பிைிட்டரன ஆதைிப்பதில் 

மகிழ்சச்ியோக இரு ்தோை.் 1756 ஆம் ஆண்டு ஜனவைி 16 ஆம் நததி 

பவஸ்ட்மினிஸ்டைின் மோ ோடு உருவோக்கப்பட்டது, இ ்த 

உடன்படிக்ரகயின் கீழ், கிநைட் பிைிட்டன் (ெநனோவை)் மற்றும் 

பிைஸ்ஸியோ ஆகியரவ ஒருவருக்பகோருவை ் மதிக்கப்படட்ு, 

நஜைம்னியில் பவளி ோடட்ு பரடபயடுப்புகளில் இரு ்து 

ஒருவரைபயோருவை ்போதுகோக்கப் நபோகின்றன. இ ்த ஒப்ப ்தத்தில், 

ஆஸ்திைியோ மற்றும் ப தைல்ோ ்து ஆகியரவ நசைக்்கப்படவில்ரல.  

 பவஸ்ட்மினிஸ்ட்டைின் மோ ோடு ைஷ்யைக்ரள 

ஒருபுறத்திலும், ம்றுபுறத்தில் பிபைஞ்சு பமோழிரயயும் 

நகோபப்படுத்தியது. பிைஞ்சு ைஷ்யைக்ளுடன் தங்கள் உறரவ 

நமம்படுத்த மற்றும் ைஷ்யோ மற்றும் பிைிட்டன் இரடநய 

நபசச்ுவோைத்்ரத பற்றி உள்ளடீு நசகைிக்க  ம்பிக்ரகயுடன் 

இரு ்தது. 1755 ஆம் ஆண்டில், அவைக்ள் ஸ்கோட்டிஷ் ஜோகுவோட் 

ரமகிைன்ட் அபலக்ஸோண்டை ் பமக்கன்ஸிரய பசயிண்ட் 

பீட்டைஸ்்பைக்்குக்கு ஒரு இைகசியப் பணிக்கோக அனுப்பினோை.் 

பிைோன்சின் பவளியுறவு அரமசச்ைகத்துடன் இரண ்து பிபைஞ்சு 

இைகசியக் பகோள்ரகயின் ஒரு பகுதியோக அவை ் இரு ்தோை.் 

ைஷ்யோவின் துரண அதிபை ் ரமக்நகல் இல்லோைிநயோவிச ்

நவோநைோன்ட்நசோவ் பமக்பகன்சிரய வைநவற்றோை.் 

பவஸ்ட்மினிஸ்டைின் மோ ோட்டில் பபட்யூஸ்நெவ் மற்றும் 

எலிசபபத்தின் ஆத்திைத்ரத அவை ்வலியுறுத்திக் பகோண்டிரு ்தோை,் 
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அவை ் ஒரு ஃபிைோங்நகோ-ைஷ்ய குடிநயற்றத்ரத துைிதப்படுத்த 

உதவினோை.் ஏப்ைல் 1756 இல், ைஷ்யைக்ள் பிைஸ்ஸியோ மீது 

பரடபயடுப்பதற்கோக ஆஸ்திைியோவிற்கு 80,000  பைக்ரள 

வழங்குவதோக உத்தைவோதம் அளித்தனை.் 

 பவஸ்ட்மினிஸ்டை ்கவுனிடஸ்ின் மோ ோடு பிைிட்டிரஷ தங்கள் 

கூட்டோளியோக இழக்க துயைமரடயோத பின்னை,் ஆஸ்திைியோவிற்கு 

பிபைஞ்சு ப ருக்கத்ரத ஆதைித்ததுடன், பிைஸ்ஸியோ இ ்த 

ப ருங்கிய உறவில் இரு ்து விலகியிருப்பதோக உணை ்்தோை.் இ ்த 

மோ ோட்டிற்குப் பிறகு, இரு  ோடுகளும் நம 1756 ல் பவைச்ோயில்லின் 

முதல் ஒப்ப ்தத்தில் ரகபயழுத்திட்டன. இது இரு  ோடுகளுக்கும் 

இரடநய ஒரு போதுகோப்பு  டவடிக்ரகயோக இரு ்தது, இருவரும் 

தோக்குதலுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட 24,000 நபை ் பகோண்ட 

இைோணுவத்துடன் அவைக்ளுக்கு உதவ உறுதியளித்தனை.் 

குறிப்பிடத்தக்க வரகயில், ஆஸ்திைியோ கிநைட் பிைிட்டனுக்கு 

எதிைோன நபோைில் பங்நகற்க எ ்த கட்டோயமில்லோமல் தவிைத்்தது.  

 இைோஜத ்திைப் புைட்சியின் விரளவுக்கு இரு கூட்டணிகளும் 

கோைணிகளோகக் கருதப்படுகின்றன; மறுபடியும் ஐநைோப்போவில் 

இன்னும் கூடுதலோன நபோைக்ளுக்கு வழிவகுத்தது. இரு 

உடன்படிக்ரககள் மிகவும் தற்கோப்புடன் இரு ்தன, அரவ ஒரு 

தரலகீழ் விரளரவக் பகோண்டிருக்கும்படி இரணக்கப்பட்டது, 

பிைஞ்சு மற்றும் ஆஸ்திைியோவிற்கும் இரடநய உடன்போடு 

பிைோன்சிற்கு பிைஸ்ஸியோவிற்கு எதிைோன நபோட்டியின்நபோது 

ஆஸ்திைியோவிற்கும் ைஷ்யோவிற்கும் இரடநயயோன கூட்டணிரய 

ப ருக்கமோக பகோண்டு வருவதற்கு உதவுவரத கவுனிடஸ்்  ன்கு 

அறி ்திரு ்தோை.் பிைிட்டிஷ் சிறுபோன்ரமயினரை பிபைஞ்சு 

ஆக்கிைமிப்பதிலிரு ்து ஆஸ்திைியோ தங்கரளத் தக்க ரவத்துக் 

பகோண்டது, ஏப்ைல் 19 முதல் நம 20, 1756 வரை முடிவரட ்த 

முப்பதப்தோன்றும் பதோடை ்்த பிைசச்ோைமோக இரு ்தது; பிைஸ்ஸியோ 

பிைிட்டனின் பக்கத்தில் இரு ்து கூட பங்நகற்கவில்ரல.  

 ஃபிபைபடைிக் தி கிநைட் பிைஸ்ஸியோவிற்கு முதன்முதலில் 

பவைச்ோய்ஸ் உடன்படிக்ரகக்கு தீங்கு விரளவிக்கோது என்று 

 ிரனக்க விரும்பினோை,் ஆயினும்கூட அ ்த ஒப்ப ்தம் 

ஆஸ்திைியோவிற்கும் ைஷ்யோவிற்கும் சில வழிகளில் 

பிைநயோஜனமோக இரு ்தது. உண்ரமயில், இரு  ோடுகளும் 

பிைஷியோவிற்கு மிக அருகில் தனது பரடகரள ரவத்திரு ்தன. 

ஜூரல 1756 முதல், ஃப்பைபடைிக் மைியோ பதைசோவுக்கு 

பிைஸ்ஸியோரவ ந ோக்கிய தனது எண்ணங்கரளப் பற்றி 

முரறயிட்டோை ்நமலும் ஆகஸ்ட் 20 வரை அவை ்பதோடை ்்து அவ்வோறு 

பசய்தோை,் ஆயினும் அவை ்திருப்திகைமோன பதிரலப் பபறவில்ரல. 

பத்து  ோடக்ளுக்குள், ஆகஸ்ட் 29, 1756 அன்று, ஃப்பைட்ைிக் 
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அவருரடய பரடகரள சோக்நசோனிக்குள் அணிவகுத்துச ்

பசன்றோை.் அவை ் தன்ரனத்தோநன கோப்போற்ற நவண்டுபமன 

மடட்ுநம விரும்பினோை,் ஆனோல் அவருரடய கூற்றுக்கள் அடிக்கடி 

விவோதிக்கப்பட்டன, பலை ்அவருரடய  டவடிக்ரக ஐநைோப்போவில் 

நபோருக்கு ஊக்கமளித்தரத உணை ்்தோைக்ள். அவைது 

 டவடிக்ரககள் பவறுமநன தற்கோப்பு என்று பதைியவில்ரல; 

அவைது  ிலத்ரத போதுகோக்க மற்றும் ஆஸ்திைியோ மற்றும் ைஷ்யோ 

தனது  ிலத்ரத தோக்கினோல் அவைக்ள் மீது ஒரு  ன்ரம உண்டு. 

பிைிட்டிஷோை ்அவருரடய பசயல்களோல் மகிழ்சச்ியரடயவில்ரல 

ஏபனனில் அவைக்ளும் உள்நள இழுத்துச ் பசல்லப்பட்டோைக்ள் 

மற்றும் பிைஞ்சு முற்றிலும் அவைது  டவடிக்ரக மூலம் 

ஆசச்ைியமரட ்தது. ஆஸ்திைியோரவக் கோப்போற்ற மற்றும் 

முன்கூட்டிய ஆக்கிைமிப்ரப எதிைப்கோள்ளவும் அவைக்ள் 

 ிைப் ்திக்கப்பட்டனை.்  

சமொ ொன உடன்படிக்மககள் 

ஏழு ஆண்டுகோலப்  நபோை ் என்பது நகோட்போட்டளவில் இைண்டு 

நபோைக்ளோக இரு ்ததோல், ஒன்று பிைோன்ஸ் மற்றும் பிைிட்டனுக்கு 

இரடநயயும், ஆஸ்திைியோ மற்றும் பிைஷியோவிற்கும் இரடயில் 

இைண்டோவதும் இரு ்தது, அரவ முடிவுக்கு வ ்தநபோது இரு 

சமோதோன உடன்படிக்ரககளும் இரு ்தன. 1763 ஆம் ஆண்டு 

பிப்ைவைி 10 ஆம் நததி போைிசின் உறுதியோன உடன்படிக்ரக 

தீைக்்கப்பட்டது, முக்கிய பங்நகற்போளைக்ள் பிைோன்ஸ் மற்றும் 

கிைோன பிைிட்டன் ஆகிநயோருடன் ெநனோவை ் மற்றும் 

ஸ்பபயினுடன் இரண ்து இரு ்தனை,் நமலும் நபோைத்்துக்கல் 

குறிப்போக ஒரு பகுதியோக இரு ்தது. விதிமுரறகளுக்கு ஏற்ப, 

பிபைஞ்சு தனது அரனத்துக் நகோைிக்ரககரளயும் பிைதோன வட 

அபமைிக்கோவின் மிசிசிப்பி ஆற்றின் கிழக்குக்கு ( ியூ ஆைல்ியன்ஸ் 

மற்றும் சுற்றுப்புறங்கள் இல்லோமல்) அனுப்பியது; கிபைனடோ, 

பசயின்ட் வின்பசன்ட், படோமினிகோ மற்றும் படோபோநகோவின் 

நமற்கு இ ்திய தீவுகள்; மற்றும் 1749 ல் இரு ்து இ ்தியோவில் 

பிைோன்ஸ் நமற்பகோண்ட அரனத்து பவற்றிகளும் மற்றும் 

பிைிட்டனுக்கு கிழக்கி ்தியத்திலுள்ள அதன் கூற்றுகள். 

குவோதலூப்நப, மோைட்ீனிக், நமைி-கல ்நத, லோ டிஸிநைட்; பசயிண்ட்-

பியை ் மற்றும் மிக்குலன் ஆகிய அடல்ோண்டிக் தீவுகள்; நமற்கு 

ஆப்பிைிக்க கோலனி நகோநை (பசனகல்); மற்றும் பபல்லி-இநல-என்-

பமை ் ஆகியவற்றின் நமற்கு இ ்தியத் தீவுகள் பிைோன்ஸுக்கு 

மீண்டும் வழங்கப்பட்டது. புனித லூசியோவும் பிைோன்ஸ்-க்கு 

திரும்பினோை.் பிைட்டனுக்கு ஃப்நளோைிடோரவ பகோடுத்து, ஸ்பபயின் 

ெவோனோ மற்றும் மணிலோரவ மீண்டும் பபற்றது, 

பிைோன்சிலிரு ்து  ியூ ஆைல்ியன்ஸுடன் நமலும் லூசியோனோரவ 

திரும்பபபற்றது. நமலும், பிைஞ்சு ெநனோவை,் பெஸ்நஸ, மற்றும் 
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பிைன்சுவிக் ஆகியவற்ரற விடட்ு பவளிநயறியது. நமற்கு 

பஜைம்னியில் பிைோன்சுக்கு பிைிட்டிஷ் அனுகூலங்கள் பசய்தது, 

இதனோல் நமற்கு பஜைம்னியில் பிைஷ்யைக்ளின் பிபைஞ்சு 

பவளிநயற்றம் போதுகோப்போக இருக்க முடியும். பிைஸ்ஸியோவுடன் 

ஆஸ்திைியோவும் பகோடுக்கப்படுவதுடன் அ ்த அசச்ுறுத்தும் 

 ிரலயில் உள்ள பகுதிகரள அடிபணியச ் பசய்ய 

கடரமப்பட்டதோக பிைோன்ஸ் வலியுறுத்தியது. 

 ெபைட்ஸ்்பைக்் உடன்படிக்ரக 15 பிப்ைவைி 1763-இல் 

முடிக்கப்பட்டது; இைண்டோம் நபோைின் 

பங்நகற்போளைக்ளுக்கிரடயில், ஆஸ்திைியோ, பிைஷியோ மற்றும் 

சோக்நசோனி ஆகியரவயும் இதில் அடங்கும். இ ்த விதிமுரறகள் 

டிசம்பை ் 31, 1762 இல் பதோடங்கப்பட்டது. பிைபடைிக் ைஷ்யோவின் 

பீட்டை ் III சோக்நஸோனியின் வசம் இரு ்தோல், அவை ் கிழக்கு 

பிைஸ்ஸியோரவ ைஷ்யோவுக்கு பகோடுக்க தயோைோக இரு ்திருப்போை ்

என்று  ிரனத்திதோை.் ஆனோல் இறுதியில், உடன்படிக்ரகயின் ஒரு 

பகுதியோக ைஷ்யோ இல்ரல, அவை ் சோக்நஸோனிரய விடட்ு விலக 

மறுத்துவிட்டோை ் அதன் வோக்கோளை ் இழப்பீட்ட்டின் அரனத்து 

உைிரமகரளயும் இழ ்துவிட்டோை.் குரற ்தபடச்ம் கிளோடர்ஸ 

மீண்டும் ரகப்பற்றுநவோம் என்று ஆஸ்திைியைக்ள் விரும்பினை,் 

ஆனோல் இது ஃபிைபடைிக் மூலமோக மறுக்கப்பட்டது, நமலும் அநத 

விதிமுரறகரள பதோடை அவை ் விரும்பினோை ் அது 1748 இல் 

 ிறுவப்பட்டது. ஆஸ்திைியைக்ளுக்கு பிைஷியோவோல் ஒரு 

சலுரகரய மடட்ுநம அளித்தனை.் புனித நைோமோனிய நபைைசைோகக் 

கருதப்பட்ட ஆைச்ட்ியூக் நஜோசப்-இன் நதைத்லுக்கோக 

ஆஸ்திைியோரவயும் அவைக்ள் அனுமதித்தனை.் 

 நபோைில் இரு ்து பிைஷியோ ஒரு பபரும் சக்தியோக எழு ்தது, 

நமலும் அதன் சக்தி ஐநைோப்போ முழுவதிலும் சவோலோக இருக்க 

முடியோது. பிைஷ்யோவின் ரககளில் ஆஸ்திைியோ தனது அரனத்து 

புகரழயும் இழ ்தது. ஒரு விதத்தில் ைஷ்யோவின் ஆதோயம் 

கோணப்படவில்ரல, ஆனோல் நபோை ் முடி ்தவுடன், பிபைஞ்சு 

பசல்வோக்கு நபோல ்தில் முடிவரட ்தது, இது ைஷ்யோவிற்கு ஒரு 

பபைிய  ன்ரமயோக இரு ்தது. 1772 ஆம் ஆண்டில், நபோல ்தின் 

முதல் பிைிவிரனயின் நபோது முக்கிய வீைைக்ளோக ைஷ்யோ மற்றும் 

பிைஷியோ ஆகிநயோை ் இரு ்தனை;் பிைஞ்சு முற்றிலும் 

புறக்கணிக்கப்பட்டது மற்றும் ஆஸ்திைியோ பவளிப்பரடயோக 

ஈடுபடட்ு இரு ்தது.  

14.2.1 ஆஸ்திரியொவின் னெொசப் II 

1741 மோைச் ் 13 இல் நஜோசப் II பிற ்தோை.் 1765 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 

மோதத்தில் புனித நைோமோனிய நபைைசைோக  ியமிக்கப்பட்டோை.் 1780 
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ஆம் ஆண்டு  வம்பை ் மோதம் அவை ் ெப்ஸ்பைக்்  ிலங்களின் 

பிைத்திநயகமோன ஆட்சியோளைோக ஆனோை.் நமலும், 1790 இல் அவை ்

இறக்கும் வரையில் பதோடை ்்து ஆட்சி பசய்தோை.் நபைைசி மைியோ 

பதைசோ மற்றும் அவைது கணவை,் நபைைசை ்பிைோன்சிஸ் I - இன் மூத்த 

மகன் ஆவோை.் எனநவ, அவை ் ெோைப்ைக்்-நலோபைய்ன் 

வடிவரமக்கப்பட்ட நலோபைய்ன் ெவுஸின் ஆஸ்திைிய 

பிைநதசங்களில் ஆைம்பகோல மன்னைோக இரு ்தோை.் நஜோசப் 

அறிவோை ்்த தனித்துவத்ரத ஆதைிப்பவைோக இரு ்தோை;் ஆனோல், 

அவைது சீைத்ிருத்தங்கள்  வீனமயமோக்க முயற்சிக்கப்பட்டதோல், 

அவருக்கு கடுரமயோன எதிைப்்பின் இலக்ரக அரமத்தது, 

ஏபனனில் அவருரடய சீைத்ிருத்தங்கள் பவற்றிகைமோக  

 ரடமுரறப்படுத்தப்படவில்ரல. அவை ்கத்தைீன் தி கிநைட் ஆஃப் 

ைஷ்யோ, ஃப்பைட்ைிக் தி கிநைட் ஆஃப் ப்ைஸ்ஸியோ நபோன்ற பபைிய 

ஆட்சியோளைக்ளுடன் ஒப்பிடப்படுகிறோை.் அவைக்ள் மூன்று பபைிய 

அறிபவோளியூடட்ும் மன்னைக்ளோக இரு ்தனை.் தற்நபோரதய 

கோலங்களில், அவருரடய பகோள்ரககரள நஜோசபினிஸம் என 

குறிப்பிடப்படுகிறது. அவைது இரளய சநகோதைைோல் அவை ்பவற்றி 

பபற்றோை,் லிநயோநபோல்ட் II ஒரு வோைிசு இல்லோமல் இற ்தோை.் 

னெொசப் II-வின் கீழுள்ள  ிரவ்ொக தகொள்மககள் 

அவைது தோயோை ்ைோணி மைியோ பதைசோ இற ்த பிறகு, ஆரணகரள 

நஜோசப் வழங்கத் பதோடங்கினோை.் ஆைோயிைத்துக்கும் அதிகமோன 

ஆரணகநளோடு அவை ் பதிபனோன்றோயிைம் சட்டங்கரள 

பவளியிட்டோை.் இ ்த ஆரணகள் மற்றும் சட்டங்கள் ைோஜ்ஜியத்தில் 

வோழ்வின் அரனத்து அம்சங்கரளயும் தைப்படுத்தவும், 

மறுசீைரமக்கவும் பசய்யப்பட்டது. மன ிரலயில், நஜோசியனிசம் 

என்பது தோைோளமோகவும், அக்கரறயோகவும் இரு ்தது. தனது 

மக்கள் மகிழ்சச்ியோக இருக்க நவண்டுபமன அவை ்விரும்பினோை,் 

ஆனோல் அவருரடய பசோற்களின் அடிப்பரடயில் மகிழ்சச்ி 

இரு ்தது. நஜோசப் தனது பை ்த சோம்ைோஜ்யத்திற்கு ஒரு அறிவோை ்்த, 

மத்திய மற்றும் சீைோன அைசோங்க அரமப்ரப உருவோக்கத் 

துவங்கினோை,் அவை ் உயை ்்த அதிகோைமோக இரு ்தோை,் 

அரனவருநம அவருரடய ஆட்சியின் கீழ் இரு ்தனை.் 

அைசோங்கத்தின் அதிகோைிகள், மோ ிலங்களுக்கு நசரவ 

பசய்வதற்கோக அநத தைங்கரளயும் மன ிரலகரளயும் 

பின்பற்றுவோைக்ள் என்று எதிைப்ோைக்்கப்பட்டது. அதிகோைிகள் 

தங்கள் வைக்்கம் மற்றும் பதவி உயைவ்ுகள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பரடயில்  ியோயமோன வரகயிலும்  ியமிக்கப்பட்டனை,் 

நமலும் தகுதி அடிப்பரடயில் மடட்ுநம அடிப்பரடயோகக் பகோண்டு 

 ியமிக்கப்பட்டனை.் ஒற்றுரமரய நமம்படுத்துவதற்கோக, 

பஜைம்ன் பணித்துரற பமோழியோக இரு ்தது, அதன் அறிவும் 

ைோஜ்யத்தில் அரனவருக்கும் கட்டோயமோக இரு ்தது, நமலும் 
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குறிப்போக ெங்நகைிய இைோஜ்ஜியம் சம்ப ்தப்பட்ட பதோழில்களில் 

கட்டோயமோக இரு ்தது. ெங்நகைிய சட்டமன்றம் எ ்தபவோரு 

சலுரககரளயும் அனுபவிக்கவில்ரல, நமலும் அரவ ஒன்றோக 

இரணப்பதற்கு அரழக்கப்படவுமில்ரல. 

 மோ ில வருவோய்கள், பசலவுகள் மற்றும் பிைநதசங்களின் 

கடன்கரளக் கணக்கில் பகோண்டு ஒரு சீைோன அரமப்பு 

கோைணமோக தனியோை ்  ிதி அரமசச்ை ் கவுண்ட் கோைல்் வோன் 

ஜின்பஜன்டோஃப்(1739-1813)  மூலம் ஆஸ்திைியோ கிைீடம் துவங்கியது. 

பிைோன்நஸோடு ஒப்பிடும்நபோது, ஆஸ்திைியோ பபோது 

பசலவினங்கரளச ் ச ்திப்பதற்கும், கடன் பபறுவதற்கும் 

கூடுதலோக பயனளிக்க கூடியரவயோக இரு ்தது. ஆனோல், நஜோசப்-

இன் அைசோங்கம் கூட யுத்தத்தின் சுரமகரள உணை ஆைம்பித்தது, 

1792 இல் நஜோசப் இற ்த பிறகு  ிதி ைீதியோக அவைக்ள் பலவீனமோக 

ஆனோைக்ள். 

னெொசப் II – வின் கீழ் சட்ட சீர்திரு ் ங்கள் 

 ிகழ்கோல ஆட்சியோளை ் அவைது இைோஜ்ஜியத்தின் சட்ட 

அரமப்புமுரறரய முற்றிலும் சீைத்ிருத்த முடி ்தது. அவை ்

மனிதோபிமோனமற்ற பிற்நபோக்குத்தனங்களுடன் விலகிவிட்டோை,் 

பல ச ்தைப்்பங்களில், மைண  தண்டரனயும் அகற்றப்பட்டது. 

அரனத்து தவறோன பசயல்களுக்கும் சிகிசர்சயளிப்பதில் அவை ்

முழுரமயோன சமத்துவம் ஒன்ரற  ிறுவினோை.்  பத்திைிரக மற்றும் 

 ோடகத்ரத தணிக்ரகக்கு அவை ்முற்றுப்புள்ளி ரவத்தோை.் 

 1781-82 ல் முழுரமயோன சட்ட சுத ்திைம் அடிரம 

வைக்த்தினருக்கு ஒதுக்கப்பட்டது. விவசோயிகளின் குத்தரககள் 

அைசோங்க அதிகோைிகளோல் கண்கோணிக்கப்படட்ு 

கடட்ுப்படுத்தப்பட்டன,  ிலப்பகுதியிலிரு ்து அவைக்ளின் 

வருவோய்க்கு வைி பசலுத்தப்பட்டன. இ ்த விதிகள்  ிலப்பிைபுக்கள் 

அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளோகிவிட்டன, நமலும் அ ்த பகோள்ரக 

பின்னை ் பின்வோங்கியது என்பரத உறுதிப்படுத்தியது. 

உண்ரமயில், ெங்நகைி மற்றும் ைன்ஸ்ரலநவனியோ 

 ிலப்பிைபுக்களின் எதிைப்்பு மிகவும் கடுரமயோனதோக இரு ்தது, 

நமலும் சீைத்ிருத்தங்கள் முழுரமயோக சுமத்தப்படவில்ரல. 

ெங்நகைி  ோட்டில்  ில பபருமுதலோளிகளின் எண்ணிக்ரக மிக 

அதிகமோக இரு ்தது. 1784-85 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு, நபைைசை ்

பெோைியோவின் விவசோயப் புைட்சியில் பல பிைபுக்கள் தங்கள் 

உயிைக்ரள இழ ்தநபோதும், அ ்த இயக்கம் பவற்றி 

பவற்றிபபறவில்ரல. 1785 ம் ஆண்டு நஜோசப் இம்பீைியல் நபபமன்ட் 

அடிரமத்தனத்ரத  ீக்கிவிடப்பட்டது, ஆனோல்  ில 

உைிரமயோளைக்ளோக இரு ்த பிைபுக்களின் கோைணமோக 
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விவசோயிகளுக்கு  ிலம் அல்லது சுயோதீனத்துக்கோன உைிரமகள் 

வழங்கப்படவில்ரல. ெங்நகைிய இைோஜ்ஜியத்தில் இரு ்து 

விவசோயிகள் விடுதரல வைிபசலுத்தும்  ில உைிரமயோளைக்ளின் 

ஒரு புதிய வைக்்கத்தின் வளைச்ச்ிரய ஊக்கப்படுத்தியது; 

இருப்பினும்,  ிலப்பிைபுத்துவத்தின் தீரமகள் மற்றும் 

குடியிருப்போளைக்ளின் சுைண்டல்கள் முடிவுக்கு வைவில்ரல. 1848 

இல்  ிலப்பிைபுத்துவம் இறுதியோக அகற்றப்பட்டது. 

 வைி விதிப்புக்கு பவளிநய கூட,  ில மதிப்பீடுகரள நஜோசப் 

மூலம் நமற்பகோள்ளப்பட்டது, அதனோல் நபைைசுகளில் வைிகரள 

சம ிரலப்படுத்த முடியும்.  ிலப்பிைபுக்கள் மற்றும் அவைக்ளின் 

விவசோயிகளுக்கும் இரடநயயோன உறவுகரள நமம்படுத்துவது, 

விவசோயிகளின் வோழ்க்ரகத் தைத்ரத உயைத்ுவது, இறுதியோக 

மோ ிலத்தின் வருவோரய அதிகைிப்பது என்பபதல்லோம் இலக்கோக 

இரு ்தது. நபைைசருக்கு, வைி மற்றும்  ில சீைத்ிருத்தங்கள் 

ஆகியரவ ஒன்றுபகோன்று ப ருக்கமோன பதோடைர்ப 

பகோண்டிரு ்தது. பிைபுக்கள் மற்றும் சில விவசோயிகள் இ ்த 

சீைத்ிருத்தங்களினோல் மகிழ்சச்ியரடயவில்ரல, நஜோசப்-இன் 

மைணத்திற்கு பிறகு அவைக்ள் அவற்ரற ரகவிட்டனை.் ஒரு குறுகிய 

கோலத்தில் தீவிை மோற்றங்கரள பகோண்டு வருவநத ந ோக்கமோக 

இரு ்ததோல், பலைோல் சீைத்ிருத்தங்கள் நதோல்வியரடயும் என்று 

 ம்பப்பட்டது மற்றும்  ீண்ட கோலத்திற்கு மக்கள் தங்கள் மதிப்ரப 

சைிபசய்யநவோ அல்லது உணைநவோ முடியவில்ரல. 

  கைப்்புறங்களில், அறிபவோளியின் புதிய பபோருளோதோை 

பகோள்ரககள் சுயோதீன குழுக்கரள தகைக்்கும்படி நகட்டன; இ ்த 

ந ைத்தில், அது ஏற்கனநவ வணிகவிய கோலத்திலிரு ்து 

பலவீனமோகிவிட்டது. வைி சீைத்ிருத்தங்கள் மற்றும் 

கஸ்பதஸ்டப்ைமிண்நடயின்  ிறுவனம் நஜோசப் மூலம் மீதமுள்ள 

பணிரய பசய்தன. பபோருளோதோை ஒற்றுரமயில் விருப்பம் 

பகோண்ட சுங்கச ் சட்டங்கள் இரு ்தநபோதிலும் 

பதோழிற்சோரலகளில் புதிய சலுரககள் சங்க உைிரமகரள 

முடிவுக்கு பகோண்டுவ ்தது. மநனோதத்துவ தூண்டுதலும் இ ்த 

சீைத்ிருத்தங்களுக்கிரடயில் விவசோயம் புகுத்தப்படுவதற்கோகத் 

திரசதிருப்பப்பட்டது. 

 

கல்வி மற்றும் மரு ்துவ ்தில் சீர்திரு ் ங்கள் 

வைக்்கம், மதம் மற்றும் போலினம் ஆகியவற்றின் அடிப்பரடயில் 

எல்லோவற்றிற்கும் ஆைம்ப கல்வி கட்டோயமோக்கப்பட்டது. நஜோசப் 

தனது மக்கரள கல்வி கற்க விரும்பினோை,் இது எல்லோவற்ரறயும் 

முதன்ரம  ிரலயில் பள்ளியில் நசைப்்பரத உறுதிபசய்வதன் 
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மூலம் இரத அரட ்து பகோள்ள முடி ்தது. திறன் 

பகோண்டவைக்ளுக்கு உயை ்கல்வி வழங்கப்பட்டது. ஏரழகளோகவும், 

உயை ் கல்வி பபற முடியோதவைக்ளுக்கோகவும் உள்ள அறிவோை ்்த 

மோணவைக்ளுக்கோக நஜோசப் சலுரககரள அறிமுகப்படுத்தினோை.் 

யூதைக்ள் உட்பட அரனத்து மத சிறுபோன்ரமயினருக்கும் 

பள்ளிக்கூடங்கரள  ிறுவுவதற்கு அவை ்அனுமதித்தோை.் 1784 ஆம் 

ஆண்டில், ஒரு பன்பமோழிப் நபைைசோக இரு ்தநபோதும், கல்வியில் 

அறிவுரைகளின் பமோழி பஜைம்ன் பமோழியோகவும், லத்தீன் 

பமோழியோகவும் இருக்க நவண்டும் என்று அறிவுறுத்தினோை.் 

 நஜோசப் ஒரு தனித்துவமோன பபைிய மருத்துவமரனரய 

 ிைம்ோணிப்பதன் மூலம் பவய்ன்னோவில் மருத்துவப் பணிகரள 

ஒருங்கிரணப்பதற்கோன முயற்சிரய நமற்பகோண்டோை ் -  ன்கு 

அறியப்பட்ட ஆல்கீநமயின் க்ைோன்பகெஸ். இ ்த மருத்துவமரன 

1784 இல் பதோடங்கியது. இருப்பினும், ரமயப்படுத்தலோனது 

சுகோதோைப் பிைசச்ரனக்கு வழிவகுத்தது, முழு  கைத்திலும் அடுத்த 

நூற்றோண்டில் மருத்துவ முன்நனற்றத்ரத அனுபவித்திரு ்தோலும், 

பல ந ோய்கரள ஏற்படுத்தியது மற்றும் இறப்பு விகிதம் இருபது 

சதவிகிதம் அதிகைித்தது. 

னெொசப் II - இன் கீழ் ம  ்தின் சீர்திரு ் ங்கள் 

நஜோசப்பின் ஆட்சியின் நபோது மத சகிப்புத்தன்ரம மிகவும் 

தீவிைமோக பின்பற்றப்பட்டது; இது ஐநைோப்போவின் நவறு எ ்த 

மோ ிலத்திலும் கோணப்படவில்ரல. ஒருநவரள அவைது கோலத்தில் 

மிகவும் விரும்பப்படோத சீைத்ிருத்தம் மிகவும் பழரமவோத 

கத்நதோலிக்க திருசச்ரபரய  வீனமயமோக்க முயன்ற அவைது 

முயற்சிகளோகும்; திருசச்ரப பல பண்ரடய மைபுகரள பகோண்டது 

மற்றும் சோைல்ிநமக்நனவில் பதோடங்கியது புனித நைோம 

சோம்ைோஜ்யத்ரத  ிறுவுவதில் உதவியது. நஜோசப் தன்ரன 

கத்நதோலிக்க மதத்ரத போதுகோப்போளை ் என்றும், நபோப்பின் 

வல்லரமயில் ஒரு தீவிைமோன முரறயில் பவற்றி கண்டோை.் அைசு 

விஷயங்களுக்கு திருசச்ரப அதிகோைத்ரத தவறோக பயன்படுத்த 

முயன்றோை.் நைோமின் சுத ்திைத்திற்கு நதவோலயம் இருக்க 

நவண்டும் என்று அவை ் விரும்பினோை.் மதகுருக்கள் வைிகளின் 

இழ ்தனை ் மற்றும் அைசோங்கத்தின் நமற்போைர்வயில் 

பல்கரலக்கழகங்களில் படிப்பதற்கு அறிவுறுத்தப்பட்டனை,் 

ஆயைக்ள் கிைீடத்திற்கு தங்கள்  ம்பிக்ரகரய ஒரு அதிகோைப்பூைவ் 

உறுதிபமோழிரய எடுக்க எதிைப்ோைக்்கப்பட்டனை.் 

 பிஷப், போைீஸஸ், மதசச்ோைப்ற்ற மதகுருக்கள் ஆகியவற்றில் 

பைவலோன துறவுசோை ்்த பைிவைத்்தரன  டவடிக்ரககளின் 

உதவியுடன்பபரும் வளைச்ச்ிரயப் பபற்றோை.் அறிபவோளி ஒரு 
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பின்பற்றுபவை ்என துறவுசோை ்்த கட்டரளகரள நகலி பசய்தனை.் 

இதன் விரளவோக, அவை ் மடோலயங்களின் பபரும்பகுதிரய 

ஒத்திரவத்தோை;் ஏழு நூறுக்கும் நமற்பட்நடோை ்  ிறுத்தப்பட்டனை ்

மற்றும் துறவிகள் மற்றும் கன்னியோஸ்திைிகளின் எண்ணிக்ரக 

27,000 ஆக குரறக்கப்படட்ு ஒநை ந ைத்தில் 65,000 ஆக 

மோற்றப்பட்டது. நதவோலயத்தின் தீைப்ோலயங்களின்  ீதிமன்றங்கள் 

அகற்றப்பட்டன மற்றும் திருமணம் நதவோலயத்தின் 

ஆளு ைிடமிரு ்து ஒப்ப ்தம் பசய்யப்பட்டது. ைோஜ்ஜியத்தில் புனித 

 ோடக்ரளக் கவனிப்பது அதிகய எண்ணிக்ரகயில் 

குரறக்கப்பட்டநதோடு, நதவோலயங்களில் பசய்யப்பட்ட 

அலங்கோைங்கரள குரறப்பதற்கும் அவை ் அறிவுறுத்தினோை.் 

வழிபோடுகரள ஒரு எளிய முரறயில் பசய்ய அவை ்

கட்டரளயிட்டோை.் அவைது சீைத்ிருத்தங்கள் அவைது எதிைிகளோல் 

கண்டனம் பசய்யப்பட்டன, நமலும் அவை ் புைோட்டஸ்டன்டிசத்ரத 

ந ோக்கி வலுவோன விருப்பத்ரத பகோண்டிரு ்தோை ்என்று அவைக்ள் 

உணை ்்தனை.் அறிபவோளியின் அறிவோை ்்த மற்றும் திற ்த 

மனதுரடய முதலோளித்துவ அதிகோைத்துவத்தின் நதோற்றத்திற்கு 

அவை ் ஊக்கமளித்ததன் மூலம் இரத நமலும் நமலும் கோண 

முடி ்தது. மதகுருமோற்றத்திற்கு ஒரு எழுசச்ி ஏற்படட்ுள்ளது மற்றும் 

சக்கைவைத்்தியின் எதிைிகளோக அது தங்கிவிட்டது,  போைம்பைிய 

கத்நதோலிக்கைக்ள் தங்கள் எதிைப்்பில் குைல் மற்றும் 

பசயலோக்கத்துடன் ஈடுபட்டனை.் 

  1781 ஆம் ஆண்டின் அைசைின் சகித்தலின் கோப்புைிரமயில், 

 ம்பிக்ரகயின் மீது கத்நதோலிக்க நதவோலயத்தின் பிைத்திநயக 

உைிரமரய இழ ்தது. எதிைப்்போளைக்ள் மற்றும் யூதைக்ள் தங்கள் 

 ம்பிக்ரகரய சுத ்திைமோக கரடப்பிடிக்க அனுமதிக்கப்பட்டனை.் 

எல்லோவற்றுக்கும், கத்நதோலிக்க நமன்ரமரய சிறப்போக 

பைோமைித்தது, குறிப்போக ஆஸ்திைியோவில் பைோமைித்தது. 1782 ஆம் 

ஆண்டு ஜனவைி 12 அன்று, பயிற்சி அல்லது சிகிசர்ச 

 ரடமுரறயில் ஈடுபடோமல் இரு ்த பல துறவிகளின் 

உத்தைவுகரள தரட பசய்வதற்கோக, மற்றும் பிைசச்ிரனயின் கீழ், 

140 மடங்கள் அழிக்கப்பட்டன. 

 அவைது பசயல்களின் கோைணமோக, மோைச் ் 1782 இல் நபோப் 

பியஸ் VI வின் பயணம் அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. நஜோசப் 

நபோப்ரப வைநவற்றோை,் அவருக்கு மைியோரத அளித்தோை,் ஆனோல் 

அவைது வருரகயோல் அவருக்கு எ ்த விதத்திலும் தோக்கத்ரத 

ஏற்படுத்தவில்ரல. இருப்பினும், ஃப்ைீநமஷனைிடன் நஜோசப் 

மிகவும் பசல்வோக்குடன் இரு ்தோை,் அவரை ஒரு  ண்பைோகக் 

கருதினோை,் இருவரும் அறிபவோளியின் தத்துவத்ரதப் பற்றி இநத 

கருத்துக்கரளக் பகோண்டிரு ்தனை.் போைிஸில் அவை ்உரையோனது 

ஒரு பதிலுரையின் முழுரமயோன உரையோடலோக மதத்தின் மீதோன 
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அவைது கருத்துக்கரள பிைதிபலித்தது. 1789-ஆம் ஆண்டில், 

கலீஷியோவின் யூதைக்ளுக்கு மத சமோதோன உடன்படிக்ரக ஒன்ரற 

அவை ் வழங்கினோை.் இ ்த ஒப்ப ்தம் யூதைக்ள் தங்கள் உள் 

விஷயங்கரள கடட்ுப்படுத்த முடி ்த கோைணத்தினோல் இனவோத 

சுயோட்சிரய அது அழித்துவிட்டது; இது பஜைம்னிசம் மற்றும் யூதை ்

அல்லோத ஆரடகரள அணி ்து பகோள்ளலோம் என்று 

வலியுறுத்தியது. 

னெொசப் II – இன் தவளி ொட்டு தகொள்மககள் 

ெோப்ஸ்பைக்் நபைைசின் நபோை ் பகோள்ரக  ீட்டிப்பு, குடிநயற்றம் 

மற்றும் வைத்்தகம் ஆகியவற்றில் கவனம் பசலுத்தப்பட்டது. 

ஆஸ்திைியோ ைஷ்யோவுடன்  ட்போக இரு ்தது, ஆனோல் அது 

ப்ைஸ்ஸியோ மற்றும் துருக்கிரய முற்றிலும் எதிைத்்தது. ைஷ்யோவின் 

கூட்டோளியோக இரு ்தநபோதும் நஜோசப் ைஷ்யோவில் இரு ்து 

தோனுபிய பகோள்ரகயின் பசல்வோக்ரக குரறக்க முயன்றோை.் பல 

வைலோற்றோசிைியைக்ள் நஜோசப்ரப மிகவும் தீவிைமோன 

ஏகோதிபத்திய தரலவைோக கருதுகின்றனை;் ஐநைோப்போவின் 

மிகப்பபைிய சக்தியோக ெோப்ஸ்பைக்்கின் முடியோட்சி இருக்க 

நவண்டும் என்று அவை ் விரும்பினோை.் அவருரடய முதன்ரம 

ந ோக்கமோக பநவைியோ மீது கடட்ுப்போடர்ட ஈடட்ுவதும், அதற்கோக 

ஆஸ்திைிய பிைநதசத்ரத ப தைல்ோ ்திற்கு பசல்ல அனுமதித்தது, 

இருப்பினும், 1778 ஆம் ஆண்டில் ஒருமுரறயும், பின்னை ் 1785 இல் 

ஒருமுரறயும், அவருரடய திட்டங்கள் இருமுரற ப்ைஸ்ஸிய 

மன்னை ்ஃப்பைட்ைிக் II வினோல் தகைக்்கப்பட்டன. அவை ்சில பஜைம்ன் 

இளவைசைக்ளின் ஆதைரவக் பகோண்டிரு ்தோை ் என்பதோல், அவை ்

ஆட்சியோளரைப் பற்றி அஞ்சினோை,் ைஷ்யைக்ளுடன்  ட்பு 

பகோண்டிரு ்ததோல், 1787-1791 கோலப்பகுதியில் துருக்கியைக்ளுடன் 

ஒரு பயனற்ற மற்றும் விரலயுயை ்்த யுத்தத்தில் நஜோசப் ஈடுபட 

நவண்டியிரு ்தது. நமோதலில் இரு ்து ஆஸ்திைியோவிற்கு எதுவும் 

கிரடக்கவில்ரல, ஆனோல்  ிைப் ்திக்கப்பட்டோைக்ள் மற்றும் 

நபோைக்ளில் சிலவற்ரற பவன்பறடுத்தநபோதும் அவைக்ள் 

இறுதியில் எரதயும் பபறவில்ரல. 

 இளவைசை ் கவுனிடஸ்் ஒப்புக் பகோண்டபடி, போல்கன் மீதோன 

தங்களது பகோள்ரகயில் தோய் மகன் ஆகிய இருவரும் 

நகமைலிசத்ரத பிைதிபலித்தனை;் இைோணுவ அதிகோைத்தின் 

உதவியுடன் எல்ரலநயோை பகுதிகரள ஒருங்கிரணப்பதில் 

அழுத்தம் பகோடுக்கப்பட்டது. 1761 இல் திைோன்சில்நவனியோ 

எல்ரலக்குள் இரணக்கப்பட்டது மற்றும் எல்ரலப் புறத்தில் உள்ள 

பரடகள் இைோணுவ ஆட்சியின் வலிரம என கருதப்பட்டது, 

இைோணுவத்தின் தளபதி இைோணுவ அதிகோைங்கரளக் 

கடட்ுப்படுத்துவது மடட்ுமல்லோமல், பபோது விஷயங்களிலும்  
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ஈடுபோடு பகோண்டிரு ்தோை.் கோலணித்துவத்தின் பைவலோன 

நகோட்போடு 'மக்கள்பதோகுப்புவோதத்ரத' அடிப்பரடயோகக் 

பகோண்டது, அது பதோழிலோளருடனோன பதோடைர்ப பவற்றிகைமோக 

கணக்கிடப்பட்டது. பபோருளோதோை வளைச்ச்ி மீது நஜோசப் II மூலம் 

முழு அழுத்தம் வழங்கப்பட்டது. பதிபனட்டோம் நூற்றோண்டின் 

பிற்பகுதியில் போல்கன் வளைச்ச்ியில், குறிப்போக பசைப்ியைக்ள் 

மற்றும் க்நைோடஸ்் வளைச்ச்ியில் ெோப்ஸ்பைக்்கின் பசல்வோக்கு ஒரு 

முக்கிய கோைணியோக இரு ்தது. 

 பல்நவறு போைம்பைிய ப றிகளில் மன்னைின் குறுக்கீடு 

கோைணமோக இைோஜ்யத்தில்  ிரறய அரமதியின்ரம இரு ்தது. 

இதற்கிரடயில், நஜோசப் தனது பவளியுறவுக் பகோள்ரகயின் 

பவற்றி மீது முற்றிலும் கவனம் பசலுத்தினோை;் அவைக்ள் 

எல்நலோரும் ஆக்கிநைோஷ விைிவோக்கத்துடன் 

வடிவரமக்கப்பட்டனை ் மற்றும் அண்ரட பகுதிகரளத் 

துன்புறுத்துவதற்கோக  ன்கு கணக்கிடப்பட்டனை.் அவை ்

பிநளைிஷில் ஒப்ப ்தம் முடிவுக்கு பகோண்டுவை முயன்றோை,் 

பிபளமிஷ் மக்கரள ஸ்பகல்டில் பசல்ல அனுமதிக்கவில்ரல. 

பிைஞ்சு மூலம்  ிைோகைிக்கப்பட்ட பின்னை,் அவை ் ஓட்நடோமன்ஸ் 

மற்றும் பவனிஸ் குடியைசு நபைைசின் பிைிவினை ் மீது ைஷ்யைக்ள் 

புதிய கூட்டணிகரள பசய்து. பிபைஞ்சு இைோஜத ்திைிகரள 

இழிவுபடுத்துவதன் கோைணமோக விரைவில் இ ்த இைோஜத ்திைிகள் 

பசல்ல அனுமதிக்க நவண்டியிரு ்தது, நமலும் மற்ற 

அண்ரடயைக்ளோல் கடுரமயோக எதிைக்்கப்பட்டனை.் இதன் 

விரளவோக, நஜோசப் மீண்டும் பநவைியோவின் ரகயகப்படுத்தல் 

மீது கவனம் பசலுத்த ஆைம்பித்தோை.் 

 அவைது வைி விதிப்புக் பகோள்ரகயோனது பபருமளவில் 

பிைபுக்களோல் எதிைக்்கப் பட்டது; வைிகளுக்கு சமமோன அவைது 

முயற்சிகள் கோைணமோக அவைக்ள் மிகவும் திருப்தி அரட ்தனை.் 

ஆஸ்திைிய ப தைல்ோ ்திலும் ெங்நகைியிலும் உள்ள மண்டல 

அதிகோைத்ரத மீளரமக்கும் முயற்சிகளுக்கு அவை ் எதிைப்்பு 

பதைிவித்தோை,் ஏபனனில் வியன்னோவில் தனது பசோ ்த 

கடட்ுப்போட்டின்கீழ் அரனத்ரதயும் ரவக்க விரும்பினோை.் 

சோதோைண மனிதை ் கூட அவைது ஆட்சியில் அதிருப்திரய 

அரட ்தோைக்ள்;   அவைக்ளின் வழக்கமோன வோழ்க்ரகயின் சிறிய 

விஷயங்களில் அவைக்ள் ஈடுபடுவரத அவைக்ள் போைோட்டவில்ரல. 

நஜோசப் தனது தனிப்பட்ட தீைப்்புக்கு ஏற்ப நதரவப்படும் 

சீைத்ிருத்தங்கரள பகோண்டு வை விரும்புவதோகவும், அவருரடய 

மக்களின் நதரவகளுக்கு கவனம் பசலுத்தவில்ரல என்றும் 

அடிக்கடி புைி ்து பகோள்ளப்படுகிறது. அைசைக்ள்  ிறுவனங்கரளச ்

சீைத்ிருத்தம் பசய்யவில்ரல எனத் நதோன்றுகிறது. மக்கள் 
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மத்தியில்  ிலவும் அதிருப்திரயப் பற்றி அவை ் அடிக்கடி 

குரறகூறப்பட்டோை.் 

 1790 ஆம் ஆண்டில், தனது சீைத்ிருத்தங்கரள 

நபோைோட்டக்கோைைக்ள் அதிகைித்த அளவில் உருவோக்க 

பதோடங்கினை,் போைப்ன்டின் புைட்சி ஆஸ்திைிய ப தைல்ோ ்து 

மற்றும் ெங்நகைி ஆகிய  ோடுகளில் பதோடங்கியது, 

ஓட்நடோமன்களுடன்  ீண்டகோலமோக  ட ்துவரும் யுத்தம் 

கோைணமோக அவைது பிைோ ்தியங்களின் மற்ற பகுதிகளும் 

கிளை ்்பதழு ்தன. இதன் விரளவோக சோம்ைோஜ்யத்ரத 

மூடிமரறக்க அவைது மக்கள் அசச்ுறுத்தியிரு ்தனை,் அவை ்

சீைத்ிருத்தத்தின் சில திட்டங்கரள விலக்கினோை ்மற்றும் ஜனவைி 30, 

1790 அன்று, அவை ்ெங்நகைியில் பபரும்போலோன சீைத்ிருத்தங்கரள 

அதிகோைப்பூைவ்மோக  ீக்கினோை.் 

 1788 ஆம் ஆண்டு  வம்பை ் மோதம் நஜோசப் மீண்டும் 

வியன்னோவுக்கு வ ்தோை,் அவருரடய உடல் ிரல 

சிைியில்லோததோல், அவை ்முழுரமயோக தனியோக இரு ்தோை.் அவை ்

போைர்வயோளைக்ரளக் பகோண்டிருக்கவில்ரல, நமலும் அவைது 

சநகோதைை ் லிநயோநபோல்ட் ஃப்நளோபைன்னில் தங்கியிரு ்தோை.் 

அவருக்கு ஆதைவோளைக்ள் இல்ரல என்றும் அவைது 

சீைத்ிருத்தங்கரள ஊக்குவிக்க யோரும் இல்ரல என்றும் அவை ்

உணை ்்தோை.் பிப்ைவைி 20, 1790 இல் அவை ் தனது கரடசி மூசர்ச 

சுவோசித்தோை.் அவை ் தனது சநகோதைை ் மூலம் பவற்றி பபற்றோை.் 

அவைது கல்லரற வியன்னோவில் இம்பீைியல் க்ைிப்டில் 

அரம ்துள்ளது மற்றும் அதன் சமோதி அவைது கரடசி 

வோைத்்ரதகளில் சிலவற்ரற வோசிக்கிறது: "இங்நக நஜோசப் II 

உள்ளோை,் அவை ் நமற்பகோண்ட அரனத்திலும் 

நதோல்வியரட ்தவை.்" 

 

14.3 லூயிஸ் XV மற்றும் லுசி XVI: பிதரஞ்சு புரட்சியின் 

கொரணங்கள் 

1789 ஆம் ஆண்டின் பிபைஞ்சுப் புைட்சி 19 ஆம் நூற்றோண்டிலும், 20 

ஆம் நூற்றோண்டின் ஆைம்பத்திலும் ஐநைோப்பிய சமுதோயம் 

விவோதத்திற்கு வழிவகுத்தது. உண்ரமயில், பிபைஞ்சு புைட்சியின் 

உங்கள் முன்னனற்ற ்ம ச ்னசொதிக்க 

1. என்ன ஒப்ப ்தம் ஆஸ்திைிய வோைிசின் நபோை ்

தீைக்்கப்பட்டது? 

2. நஜோசப் II இன் கல்லரற எங்குள்ளது? 
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பிைதோன கோைணங்கள் மற்ற ஐநைோப்பிய சமூகங்களில் பைவலோக 

இரு ்தன. எனநவ, ஏன் பிபைஞ்சு புைட்சி ஏற்பட்டது என்பரத புைி ்து 

பகோள்ள, 18 ஆம் நூற்றோண்டில் ஐநைோப்போவின் பபரும்போலோன 

சமூகங்களில் பைவலோக இரு ்த சமூக-அைசியல் கட்டரமப்ரப 

புைி ்து பகோள்ள நவண்டியது அவசியம். 

 18 ஆம் நூற்றோண்டில் ஐநைோப்பிய சமுதோயம் பல்நவறு 

பிைபுத்துவ வீடுகளோல் ஆதிக்கம் பசலுத்தப்பட்டது. பிைோன்ஸ் 

லூயிஸ் XVI ஆல் ஸ்பபயின், சோைல்ஸ் III, ைஷ்யோவின் நகதைின் தி 

கிநைட், ஆகிநயோைோல் ஆட்சி பசய்யப்பட்டது. இங்கிலோ ்தின் 

பிைபுக்கள் மற்றும் அதன் மன்னை ்ஜோைஜ்் III ஆகிநயோைின் ஆதைவில் 

கிநைட் பிைிட்டனின் போைோளுமன்றம் பபைிதும் தங்கியிரு ்தது. 18 

ஆம் நூற்றோண்டில் ஐநைோப்போவின் மன்னைக்ள் 'அறிபவோளி 

படஸ்போடஸ்்' என்று அரழக்கப்பட்டனை.் ஐநைோப்பிய 

பிைபுத்துவத்தின் உறவினைக்ளுடன் நசை ்்து, இ ்த நபைைசைக்ள் 

பபோதுவோன குடிமக்கள் தங்கள் வோழ்வோதோைத்திற்கோக 

பணியோற்றிய பபரும்போன்ரமயோன  ிலங்கரளக் 

பகோண்டிரு ்தனை.் இ ்த  ோடுகளில் பிைபுத்துவம் எவ்வோறு 

பசயல்பட்டது என்பரத மக்கள் போதிக்கக் கூடிய அதிகோைம் 

எரதயும் பகோண்டிருக்கவில்ரல. அவைக்ளில் பலை ் அடிரம 

வகுப்பினைக்ளோக கருதப்பட்டனை,் அவைக்ளுக்கு எ ்த தனிப்பட்ட 

உைிரமகளும் இல்ரல. இது ஐநைோப்போவில் பபோதுமக்கள் 

பிைபுத்துவத்ரத ந ோக்கி வலுவோக ஆத்திைமரட ்தரத 

விரளவித்தது.  

சமுதோயத்தின்  ிலப்பிைபுத்துவ அரமப்பு நகோவத்ரத 

ந ோக்கி பங்களித்தது. ஒரு  ிலப்பிைபுத்துவ கட்டரமப்பில், 

வைிவிதிப்பின் பபைிய சுரமதோன் பணக்கோைைக்ளின் 

 லன்களுக்கோக மடட்ுநம பயன்படுத்தப்படுகிற சலுரககளுக்கு 

ஏரழகரளப் பயன்படுத்துகிறது. ஐநைோப்பிய  ிலப்பிைபுத்துவ 

 ிலப்பிைபுக்கள் சிறிய இரறயோண்ரமகளோக பசயல்பட்டனை,் 

பபோது குடிமக்களுக்கோன அைசின் அக்கரறயோனது வைி 

வசூலிப்புக்கு மடட்ுநம பயன்படுத்தப்பட்டிரு ்தது. இது 

ஆட்சியோளைக்ளுக்கிரடநயயோன மனிதோபிமோன இரணப்ரப 

முறித்துக் பகோண்டது மற்றும்  ிலப்பிைபுக்களின் ரககளில் 

அடிரம வகுப்பினை ் சுைண்டுவது  ோள் பபோருடட்ு மோறியது. 

நதவோலயத்தில் மக்களுக்கு எ ்த உதவியும் இல்ரல. 

பசோல்லப்நபோனோல், நதவோலயமோனது வல்லைசுகளோல் 

பவகுஜனங்கரள சுைண்டுவரத  ியோயப்படுத்திய அதிகோை 

ரமயங்களில் ஒன்றோகும். நமலும், பல நபைைசைக்ள் மற்ற 

 ோடுகளுடன் தங்கள் உறவுகளில் தோைம்ீக அல்லது அறப றி 

கருத்தீடுகள் இல்லோமல் பமகோநலோமியோனிக் நபோக்குகரள 

பகோண்டிரு ்தனை.் வைலோற்றோசிைியை ்சோைல்ஸ் டவுபனை ்ெசனின் 
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கூற்றுப்படி, 'ஐநைோப்போவின் பரழய ஆட்சி அது ஓய்பவடுக்கப்பட்ட 

நகோட்போடுகளுக்கு கீழ்ப்படியவில்ரல'.இ ்த நகோட்போடுகள் 

 ிறுவப்பட்ட ஒழுங்கு மற்றும் அைசனோட்சி மற்றும் ஈடுபோடு 

ஆகியவற்றிற்கோன மைியோரத ஆகும்.  

இ ்த சூழ் ிரலநயோடு நசை ்்து, மறுமலைச்ச்ி பற்றிய 

கருத்துக்கள் ஐநைோப்போவின் மக்கள் மத்தியில் பமதுவோக வடிவம் 

பபற்றது. அங்கு அறிவியல் விசோைரண மற்றும் மத 

வறடட்ுப்பிடிவோதத்தின் அதிகைிக்கும் வினோக்களும் பைவப்பட்டது. 

அசச்ு இய ்திைங்களின் கண்டுபிடிப்பு பபரும் 

சி ்தரனயோளைக்ளின் கருத்துக்கள் பைவலோக மோறுவதற்கு 

அனுமதித்தது. நதவோலயத்ரத தோக்கிய பல விளம்பை சிற்நறடு 

மற்றும் பத்திைிரககள் பவளியிடப்பட்டன. எல்லோவற்றிற்கும் மிக 

முக்கியமோனதோக, அைசைக்ளின் பதய்வீக உைிரமயின் நகோட்போடு 

பற்றியும் அதிகமோக நகள்வி நகடக்ப்பட்டது. 18 ஆம் நூற்றோண்டின் 

முடிவில் ஐநைோப்போவிற்கு வைவிரு ்த கிளைச்ச்ிக்கோன 

எைிபபோருளோக இ ்த கோைணிகள் அரனத்தும் ஒன்றோக 

இரண ்தன. 

14.3.1 பிதரஞ்சு புரட்சியின் கொரணங்கள் 

 ஐநைோப்பிய புைட்சிரய மோற்றியரமத்த சில வைலோற்று 

 ிகழ்வுகளில் பிபைஞ்சு புைட்சி ஒன்றோக இரு ்தது, ஆனோல் அதன் 

கருத்துக்கள் ஒரு புதிய வரக அைசியல் அரமப்புமுரறக்கு 

வழிவகுத்தன. ைஷ்ய சி ்தரனயோளை ்மற்றும் எழுத்தோளை ் பீட்டை ்

க்நைோநபோடக்ின், தனது தி கிநைட் பிைஞ்சு புைட்சியில் என்ற 

புத்தகத்தில், 'இரு பபைிய  ீநைோட்டங்கள் தயோைிக்கப்படட்ு, பபரும் 

பிபைஞ்சு புைட்சிரய ஏற்படுத்தின. அவைக்ளில் ஒன்று, , 

மோ ிலங்களின் அைசியல் மறுசீைரமப்பு பற்றிய தற்நபோரதய 

கருத்துகள்,  டுத்தை வகுப்புகளிலிரு ்து வ ்தது; மற்பறோன்று, 

அவைக்ளின் பபோருளோதோை  ிரலயில் உடனடி மற்றும் 

திட்டவட்டமோன முன்நனற்றங்கரளப் பபற விரும்பிய 

தற்நபோரதய  டவடிக்ரககள்,  கைங்களில் உள்ள விவசோயிகள் 

மற்றும் பதோழிலோளைக்ள் மக்களிடமிரு ்து வ ்தது. இ ்த இைண்டு 

 ீநைோட்டங்களும் ஒரு குறிக்நகோரள அரடய முயன்றநபோது, சில 

ந ைங்களில் இருவருக்கும் பபோதுவோனதோக இரு ்து, ஒரு 

குறிப்பிட்ட கோலத்திற்கு அவைக்ள் ஒருவருக்பகோருவை ் உதவி 

பசய்தநபோது, இதன் விரள புைட்சி ஆகும். 

பிபைஞ்சு புைட்சியின் கோைணங்கள் சமூக மற்றும் அைசியல் 

கோைணங்களோக பிைிக்கப்படுகின்றன. அரவ பின்வருமோறு 

கணக்கிடப்படட்ுள்ளன: 
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பிதரஞ்சுப் புரட்சியின் சமூக கொரணங்கள் 

 பல வைலோற்றோளைக்ளின் கருத்துப்படி, 1789 புைட்சி ஆனது 

சமத்துவமின்ரமக்கு எதிைோன கிளைச்ச்ிரய விட 

சைவ்ோதிகோைத்திற்கு எதிைோன ஒரு கிளைச்ச்ியோக இரு ்தது. 

பிைோன்சில்  ிலவிய சமூக-பபோருளோதோை சமத்துவமின்ரம 

இறுதியோக லூயிஸ் XVI இன் ஆட்சிரய  ிரல ிறுத்திய 

அரமதியின்ரமக்கு வழிவகுத்தது. அ ்த ந ைத்தில் பிபைஞ்சு 

சமுதோயம் ரவத்திருப்பவைக்ள் மற்றும் இல்லோதவைக்ள் என்று 

பிைிக்கப்பட்டது. ரவத்திருப்பவைக்ள் என்ற பிைிவில் மதகுருக்கள் 

மற்றும் பிைபுக்கள் ஆகிநயோைக்ள் உள்ளடக்கியது மற்றும் 

அவைக்ளின் எண்ணிக்ரக பமோத்த மக்கள்பதோரகயில் ஒரு 

சதவீதமோக இரு ்தது. ரவத்திரு ்த பிைிவினைக்ள் அரனத்து 

சலுரககரளயும் அனுபவித்துக்பகோண்டிரு ்த நவரளயில் 99 

சதவிகித மக்கள் துன்பம் மற்றும் சுைண்டரல ச ்தித்தது. 18 ஆம் 

நூற்றோண்டில் பிைோன்சில் சமுதோயத்தின் பிைிவினைக்ள் 

'பிைோ ்தியங்களின் எஸ்நடட் என்று அரழக்கப்படும் மத்திய 

கோலங்களில் கருத்தைிக்கப்பட்ட சமூக அதிகோைத்துவத்ரத 

அடிப்பரடயோகக் பகோண்டது. 

 இ ்த சமூக அதிகோைத்துவம் பிபைஞ்சு சமூகத்ரத மூன்று 

எஸ்நடடக்ளோக பிைிக்கிறது. பைவலோகப் நபசுரகயில், பிைோன்ஸின் 

மூன்று எஸ்நடடக்ள் பின்வருமோறு: 

 மு ல் எஸ்னடட்: பிைோன்சின் முதல் எஸ்நடட ் ஆனது 

முழுயோக மதகுருமோைக்ரள பகோண்டருக்கும், இது 

போைம்பைியமோக 'உயை'் மற்றும் 'கீழ்' குருமோைக்ள் என 

பிைிக்கப்படட்ுள்ளது. 'உயை'் மதகுருமோைக்ள் பிைதோன 

குருமோைக்ளின் பிைபுக்கள்,  அதன் உறுப்பினைக்ள் 

இைண்டோம் எஸ்நடட்களின் குடும்பங்களில் இரு ்து 

வ ்தவைக்ள். 

 இரண்டொம் எஸ்னடட்: பிைோன்சின் இைண்டோம் எஸ்நடட் 

ஆனது பிபைஞ்சு பிைபுத்துவத்ரத பகோண்டிருக்கும். அவை ்

எஸ்நடடக்ளின் அரமப்பிற்கு பவளிநய இருப்பதோகக் 

கருதப்பட்டதோல் பிைோன்சின் மன்னை ்இைண்டோம் எஸ்நடடில் 

உறுப்பினைோக இல்ரல. அவைக்ளில்  ீதி மற்றும் சமுக 

அைசோங்கத்ரத  ிைவ்கிக்கும்  பைக்ளோகவும் மற்றும் 

இைோணுவத்தின் அதிகோைிகளோன  பைக்ள் பகோண்டும் 

வகுக்கப்பட்டவைக்ள். 

 மூன்றொம் எஸ்னடட்: முதலோவது மற்றும் இைண்டோம் 

எஸ்நடடக்ளில் பகுதியோக இல்லோதவைக்ள் மூன்றோம் 

எஸ்நடட் உறுப்பினைக்ள் ஆவோை.் பிபைஞ்சுப் புைட்சியின் 

நபோது பிைோன்சில் மூன்றோவது எஸ்நடட்டின் 
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மக்கள்பதோரகயில் 95 சதவிகிதத்திற்கும் அதிகமோக இரு ்தது. 

அவைக்ள் இைண்டு குழுக்களோக பிைிக்கலோம்:  கைப்்புற மற்றும் 

கிைோமப்புற ஆகும். மூன்றோம் எஸ்நடட்-இல் உள்ள  கைின் 

உறுப்பினைக்ள் பசல்வ ்த முதலோளித்துவவோதிகள் அல்லது 

வைத்்தகைக்ள், அநதநபோல் ஏரழ கூலித் பதோழிலோளைக்ள் நபோன்ற 

பட்டம் இல்லோத பணக்கோைைக்ளோக இரு ்தவைக்ள். மூன்றோம் 

எஸ்நடட்டில் உள்ள கிைோமப்புற உறுப்பினைக்ள் மிகவும் ஏழ்ரம 

 ிரலயில் இரு ்தனை,் இருப்பினும், மற்ற எஸ்டுகளுடன் 

ஒப்பிடும்நபோது அதிக வைி பசலுத்த நவண்டிய கட்டோயம் 

ஏற்பட்டது. முதல் மற்றும் இைண்டோம் எஸ்நடட்டின் உறுப்பினைக்ள் 

மூன்றோம் எஸ்நடட் தயோைித்த உரழப்ரப ரவத்து வோழ் ்தனை.் 

லூயிஸ் XVI கோலப்பகுதியில் பிைோன்சில் புகழ்பபற்ற ஒரு கூற்று 

இரு ்தது, ' பிைபுக்கள் நபோைோடுவோைக்ள், குருமோைக்ள் பிைோைத்்தரன 

பசய்வோைக்ள், மக்கள் பணம் பசலுத்துகிறோைக்ள்' என்று கூறுகிறது. 

18 ஆம் நூற்றோண்டில், விவசோயிகளின் மக்கள்பதோரக 90 

சதவிகிதமோக இரு ்தது, ஆனோல் அவைக்ள் சோகுபடி பசய்யும் ஒரு 

சிறிய அளவு  ிலத்ரத மடட்ும் பசோ ்தமோகக் பகோண்டிரு ்தோைக்ள். 

மறுபுறத்தில், பிைபுக்கள், நதவோலயங்கள் மற்றும் எஸ்நடட்டின் 

மற்ற பணக்கோை உறுப்பினைக்ள் 60 சதவீத  ிலத்ரத பசோ ்தமோக 

ரவத்திரு ்தனை.் முதல் இைண்டு எஸ்நடடக்ளின் உறுப்பினைக்ள் 

பிற ்த மூலம் சில சலுரககரள அனுபவித்தனை.் இதில் மிக 

முக்கியமோனரவ, அவைக்ள் மோ ிலத்திற்கு வைி 

பசலுத்துவதிலிரு ்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டன. பிைபுத்துவமும் 

 ிலப்பிைபுத்துவ சலுரககரள அனுபவித்தது. இதில் அவைக்ள் 

விவசோயிகளிடமிரு ்து வோங்கப்பட்ட   ிலப்பிைபுத்துவக் 

கடன்கரள உள்ளடக்கியது. இைோணுவத்தில் பணியோற்றுவதற்கு 

அல்லது வீதிகரள கட்டிபயழுப்புவதற்கோக அவைது வீட்டிலும், 

வயல்களிலும், நவரல பசய்வது ஆகிய  ிலப்பிைபுத்துவ அைசிற்கு 

நசரவ பசய்வதில் விவசோயிகள் கடரமப்பட்டனை.் லூயிஸ் XVI 

ஆட்சி கோலத்தில், பிைபுத்துவம் இைோணுவத்தில் மற்றும் 

நதவோலயத்திலும் அரனத்துப் பணிகளுக்கும்  ரடமுரறயில் ஒரு 

ஏகநபோக உைிரமரய ரவத்திரு ்தன. பிைபுக்கள் நபோலநவ, 

குருமோைக்ளும் சிறப்புைிரமகரளப் பபற்றனை.் 'உயை'் மதகுருக்கள் 

அைண்மரனகள், கதீட்ைல், அைண்மரனகள், விரலமதிப்பற்ற 

படங்கள், பணக்கோை முதலீடுகள் மற்றும் தரசகள் வடிவில் 

 ிலத்திலிரு ்து வோடரகக்கு வ ்தனை.் நமலும், நதவோலயம் 

ரதல்லி என்று அரழக்கப்படும் ந ைடி வைி மற்றும்  பல மரறமுக 

வைிகரள பபற்றது. வைி மூலம் அைசின்  ிதியுதவி சுரமகரள 

மூன்றோம் எஸ்நடட் உறுப்பினைக்ள் மடட்ுநம பபற்றனை.் 

மூன்றோவது எஸ்நடட் உறுப்பினைக்ள் வைி அல்லது  ில வைி, 

ரவங்கிடம் அல்லது வருமோன வைி, கநபல் அல்லது உப்பு வைி 
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மற்றும் பகோய்நய அல்லது சோரல வைி நபோன்ற வைிகரள பசலுத்த 

எதிைப்ோைக்்கப்பட்டனை.்  அரனத்து வைிகரளயும் பசலுத்திய 

பின்னை,் ஒரு பிபைஞ்சு விவசோயி தனது பமோத்த உற்பத்தியில் 

சுமோை ் 20 சதவிகிதம் மடட்ுநம இரு ்ததோக மதிப்பீடுகள் 

பதைிவிக்கின்றன. வைலோற்றோசிைியைோன நபைோசிைியை ் லிநயோ 

பகைந்ஷோவின் கருத்துப்படி, மூன்று முக்கிய கோைணங்கள், 18 ஆம் 

நூற்றோண்டில் பிபைஞ்சு விவசோயிகளின் வருவோயில்  ிரலயோன 

சைிரவக் கண்டன. அவைக்ள் மக்கள் பதோரகயில் ஒரு 

கூைர்மயோன மற்றும் பதோடைச்ச்ியோன வளைச்ச்ியோக இரு ்தனை,் 

உண்ரமயோன சம்பள உயைவ்ு மற்றும் விவசோய சீைத்ிருத்தங்கரள 

ஊக்குவிப்பதில் இயற்பியலோளைக்ளின் பசல்வோக்கு ஆகியவற்றின் 

விரளவோக, விரலவோசி உயை ்்த விரல உயை ்்த இயக்கமோக 

இரு ்தது. பிைோன்சின் மக்கள் பதோரக 1715 ல் இரு ்து 23 

மில்லியனிலிரு ்து 1789 இல் 28 மில்லியனோக அதிகைித்தது. இது 

உணவு தோனியங்களின் நதரவரய அதிகைித்தது. இருப்பினும், 

தோனியங்கள் உற்பத்தி இ ்த நகோைிக்ரகயுடன் 

நவகப்படுத்தப்படவில்ரல. ஆரகயோல், பசல்வ ்தைக்ளுக்கும் 

ஏரழகளுக்கும் இரடநய உள்ள இரடபவளி ஒரு வறட்சி 

ஏற்பட்டோல் இன்னும் நமோசமோகிவருகிறது. 

விவசோயிகரளப் நபோலநவ, முதலோளித்துவ வைக்்கம் 

அல்லது  டுத்தை வைக்்கமும் பிபைஞ்சு சமூகத்தின் மூன்றோவது 

எஸ்நடட்டோக இரு ்தது. முதலோளித்துவ வைக்்கம் நபைோசிைியைக்ள், 

வழக்கறிஞைக்ள், மருத்துவைக்ள், வங்கியோளைக்ள் மற்றும் 

வியோபோைிகள் ஆகிநயோரைக் பகோண்டிரு ்தது. விவசோயிகரளப் 

நபோலல்லோமல், முதலோளித்துவ வைக்்கத்தின் பசல்வம் பிைபுத்துவ 

வைக்்கத்திற்கு கிட்டத்தட்ட சமமோக இரு ்தது. 18 ஆம் நூற்றோண்டின் 

பிைபலமோன பிபைஞ்சு எழுத்தோளை ்வோல்நடை ்கூறுரகயில், ' டுத்தை 

வைக்்கம் பதோழில்துரற மூலம் பபருமளவில் வளை ்்துள்ளது, 

வணிகைீதியோன இலோபங்கள் அதிகைித்துள்ளது,  டுத்தை வகுப்பு 

வோழ்க்ரகயில் முன்னுைிரம மற்றும் நமலோனவைக்ள் ஆகிநயோரை 

விட குரறவோக ஆடம்பைமோக இருப்பதோல், அவைக்ளுக்கு 

இரடநயயோன நவறுபோடு குறிப்பிடத்தக்கது அல்ல. முதலோளித்துவ 

வைக்்கத்திற்கு பசல்வம் இரு ்தநபோதிலும், எ ்தபவோரு 

உண்ரமயோன அைசியல் சக்தியும் அவைக்ளுக்குக் கிரடயோது. 

கல்வியறிவு பபற்றவைக்ளில் எ ்தப் பிைிவினரும் பிறப்போல் 

சிறப்புைிரம பபறக்கூடோது என்று  ம்பினை.் ஜோன் நலோக்கின் 

இைண்டு உடன்படிக்ரககள் மற்றும் ஜீன் ஜோக் நைோசிநயோவின் 

சமூக ஒப்ப ்தம் நபோன்ற தத்துவவோதிகளின் பரடப்புகளோல் 

பசல்வோக்கு பசலுத்தியது, சுத ்திைம் மற்றும் சமமோன சட்டங்கள் 

மற்றும் அரனவருக்கோன வோய்ப்பு ஆகியவற்றின் 

அடிப்பரடயிலோன சமுதோயத்ரத முதலோளித்துவ வைக்்கம் கனவு 
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கண்டது. இது பிபைஞ்சு புைட்சியின் கருத்துக்களுக்கு வடிவம் 

பகோடுக்கும் முதலோளித்துவ வைக்்கத்தின் சமூக விழிப்புணைவ்ு 

ஆகும். இ ்த கோைணத்திற்கோக பலை ் பிபைஞ்சு புைட்சிரய 

முதலோளித்துவ புைட்சி என்று குறிப்பிடுகின்றனை.் 

பிதரஞ்சு புரட்சியின் அரசியல் கொரணங்கள் 

1789 ஆம் ஆண்டின் பிபைஞ்சு புைட்சியின் இைண்டு முக்கியமோன 

கோைணங்கள், பிபைஞ்சு அைசோட்சியின் முழுரமயோன பசறிவு 

மற்றும் லூயிஸ் XIV (1643-1715) ஆட்சிரயப் பின்பதோடை ்்த பிபைஞ்சு 

ஆட்சியோளைக்ளின் இயலோரம ஆகும்.  பிைஞ்சு அைசைக்ள் 

நபோைந்போன் வம்சத்தின் ஒரு பகுதியோகவும் பவைச்ோய்ஸில் ஒரு 

பபரும் அைண்மரனக்கோகவும் கட்டப்பட்டது. அைசோங்கத்தின் 

அரனத்து பசயல்போடுகள்,  ீதி  ிைவ்ோகம், ஆட்நசைப்்பு மற்றும் 

பதவி உயைவ்ு ஆகியரவ கிைீடத்தின் ரககளில் குவி ்தன. 

நபோைந்போன்  ிைவ்ோகம் திறரமயோனதோக இரு ்திரு ்தோல், இ ்த 

ரமயம் அதன் முடிவுக்கு வ ்திருக்கலோம். எனினும்,  ிைவ்ோகம் 

முற்றிலும் பயனற்றதோக இரு ்தது. நபோைப்ோன்ஸ் பயன்படுத்திய 

சட்ட அரமப்பு மிகவும் பகோடூைமோனது. சோதோைண 

குற்றங்களுக்கோக மக்கள்களுக்கு கடுரமயோன தண்டரனரய 

வழங்கினை.் இ ்த கோைணிகள் அரனத்ரதயும் பிைோன்சின் மக்கள் 

எதிைப்கோள்ளும் சிைமங்களுக்கு உட்படுத்தியுள்ளன. நபோைந்போன் 

கிங் லூயிஸ் XIV கடுரமயோக உரழத்து, பிைோன்சின் கரடசி 

திறரமயோன நபைைசைோக இரு ்தநபோதிலும், அவை ் தனது 

வக்கீலுக்கு  ிதிய திவோல்தன்ரமயின் மைபுக்கு பின்னோல் 

பசன்றோை.் லூயிஸ் XV (1715-1774) ஆட்சியின்நபோது பிைோன்ஸ் பல 

சைவ்நதச நமோதல்களில் பங்கு பபற்றது. அவைது ஆட்சி ஒரு பபரும் 

பதோன்ரமயும் ஆடம்பைமும் பகோண்டது. லூயிஸ் XV வின் 

 ீதிமன்றம் பற்றி எழுதுரகயில், போைிசில் உள்ள ஆஸ்திைிய 

தூதுவை ் எழுதியது: ' ீதிமன்றத்தில் குழப்பம், ஊழல்கள் மற்றும் 

அ ீதி எதுவும் இல்ரல.' லூயிஸ் XV நவடர்ட மற்றும் 

 ீதிமன்றத்தின் இன்பம் அைப்்பணித்து. கருவூலத்ரத ஒரு 

பபோறுப்பற்ற மற்றும் சுய லமோன முரறயில் 

குற்றம்சோட்டியவைக்நளோடு அவை ் பிைபலமோக இரு ்தோை.் 

அவருரடய ஆட்சியின் கீழ் முதலோளித்துவம் எ ்தவிதமோன 

அைசோங்க  டவடிக்ரகயிலும் கல ்துரையோடப்படவில்ரல 

அல்லது பதோடைப்ுபடுத்தப்படவில்ரல என்பதோல் பபரும் 

முரறயில் அரமதியற்றது. அவைது ஆட்சியின் நபோது லூயிஸ் XV 

எடுத்த தீைம்ோனங்கள் அவைது இறப்புக்கு 15 வருடங்கள் ஆன 

பிற்நபோக்கு புைட்சியில் மிகப் பபைிய பங்ரகக் பகோண்டிரு ்தன 

என பலை ் ம்புகின்றனை.் லூயிஸ் XV கருவூலத்ரதக் கணிசமோக 

பலவீனப்படுத்தி, பிைோன்சில் முழுரமயோன முடியோட்சியின் 

கருத்ரத இழிவுபடுத்த உதவியது. 
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லூயிஸ் XV லூயிஸ் XVI மூலம் (1774-1792) இல் பவற்றி 

பபற்றது. ஆைம்பத்தில் லூயிஸ் XVI இலிரு ்து அதிக எதிைப்ோைப்்பு 

இரு ்தது ஏபனனில், வோல்ட்நடைின்  ண்பை ் மற்றும் 

என்ரசக்நளோபீடியின் பங்களிப்போளைோன அன்நன ைோபைட்் ஜோக்ஸ் 

துைந்கோட் லூயிஸ் XIV இன் கீழ்  ிதி மற்றும் கன்ட்நைோலை-்பஜனைல் 

ம ்திைியோக  ியமிக்கப்பட்டோை.் லூயிஸ் XVI தனது முன்நனோடி 

ஆட்சியின் கீழ் நசோைவ்ரட ்த பின்னை ் பிைோன்சுக்கு ஒரு புதிய 

பதோடக்கத்ரத வழங்குவதற்கு தனது முயற்சிரய 

நமற்பகோண்டோை.் அறிபவோளியூடட்ும் பகோள்ரககரளத் 

பதோடை ்்து, லூயிஸ் XVI சித்திைவரத, போசிசம்,  ில வைி 

ஆகியவற்ரற அகற்றினோை ் மற்றும் பிைிட்டனில் இரு ்து 

சுத ்திைத்ரத பபற அபமைிக்கோவின் நபோைோட்டத்தில் தீவிைமோக 

பங்கு பபற்றோை.் லூயிஸ் XVI ஆட்சியின் கீழ் மற்றும் துைந்கோட் 

திரசயில், பதோழில் மற்றும் வைத்்தக கடட்ுப்போடுகள் 

விடுவிக்கப்பட்டன மற்றும் கீழ் வகுப்புகளின் வைி சுரமரய வட்டி 

மற்றும் பங்குதோைைக்ளுக்கு வைியில் ஒரு பங்ரக மோற்றுவதன் 

மூலம் குரறக்கப்பட்டது. இருப்பினும், மத குருமோைக்ள் மற்றும் 

பிைபுக்கள் ஆகிநயோைோல் திருசச்ரப  டவடிக்ரககள் 

எதிைக்்கப்பட்டன. விநைோதப் பிைபுத்துவத்ரத எதிைப்கோண்டு, 

அவருரடய விருப்பத்ரத கட்டோயமோக்குவரத தவறவிட்டோை,் 1776 

இல் லூயிஸ் XVI ஐ துருக்கி  ிைோகைித்தோை.் 

 

படம். 14.1 லூயிஸ் பிைபு XVI 

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/File:LouisXVI-France1.jpg 

துைந்கோட் வோைிசுகள் பல்நவறு சீைத்ிருத்தங்கரள 

முயற்சித்தனை.் இருப்பினும், அவைக்ளில் பபரும்போன்ரமயினை ்

சமூகத்ரத சீைத்ிருத்தம் பசய்வரத விட திவோல்  ிரலரயத் 

தடுக்க திரச திருப்பப்பட்டனை.் லூயிஸ் பதினோறோம் ஆட்சியின் 

நபோது வங்கியோளை ் வணிகை ் ஜோக் ப க்கை ் மற்பறோரு  ிதி 

அரமசச்ைோக இரு ்தோை.் அைச கருவூலத்தின் முதல் கணக்ரக 
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ப க்கை ்பவளியிட்டோை,் அதோவது, கோம்ப்டி பைன்டு இது ைோணி நமைி 

அண்நடோபனன்பன மற்றும் அவளுரடய  ண்பைக்ளின் ஆரடரய 

அம்பலப்படுத்தியது. அன்நடோனிநயட் ஆஸ்திைியோவின் ைோணி 

மைியோ பதைசோவின் மகள் ஆவோை,் பிைோன்சின் எதிைிகளிடம் 

அனுதோபம் பகோண்ட ஒரு பவளி ோட்டவை ்என  பிைோன்சின் மக்கள் 

கவனித்தனை.் ஊதோைித்தனத்தின்  ற்பபயருடன் நசை ்்து அவளோல் 

சூழப்பட்ட வத ்திகள், பிைோன்சில் முடியோட்சிரய 

ஏமோற்றுவதற்கும் பிபைஞ்சு மக்கரள உருவோக்குவதற்கும் ஒரு 

போத்திைம் வகித்தது. 

குயின்  ண்பைக்ளின் புகோைக்ரளப் பபோறுத்தவரையில், 

ப க்கை ் ிதி ம ்திைியோக பதவி  ீக்கம் பசய்யப்பட்டோை,் அதற்குப் 

பதிலோக சோைல்ஸ் அபலக்ஸோண்ட்நை கோல்நனோனோல் 

மோற்றப்பட்டோை.் டைந்கோட் மற்றும் ப க்கை,் கநலோநன பிபைஞ்சு 

பிைபுத்துவத்தின் மிகப்பபைிய பசலவினத்ரத மீண்டும் 

 ிரல ோட்டினோை.்  

பிைோன்ஸ் எதிைப்கோண்ட  ிதிய திவோல்தன்ரம புைட்சியின் 

தீரவ எைித்த தீப்பபோறி ஆகும்.  ிதி திவோல்  ிரலரய 

எதிைப்கோள்ளும் வரகயில், பவளி ோடட்ு வங்கியோளைக்ள் 

கிைீடத்திற்கு அதிக பணம் பகோடுக்க மறுத்துவிட்டனை.் போைிஸ் 

போைோளுமன்றத்தின்  ீதிமன்ற  ீதிபதி மன்னரை எதிைத்்தநதோடு 

புதிய வைிகரள அமல்படுத்த மறுத்துவிட்டோை.் 1788 ஆம் ஆண்டில், 

லூயிஸ் XVI ஒரு இறுதிக் கட்டமோக எஸ்நடடஸ்்-பஜனைல் கூட்டத்ரத 

அரழத்தோை.் 1614 ஆம் ஆண்டில் எஸ்நடடஸ்் -பஜனைல் கூட்டம் 

கரடசியோக  ட ்தது. 1789 ஆம் ஆண்டு நம மோத பதோடக்கத்தில் 

பவைச்ோயில் எஸ்நடடஸ்் பிைதி ிதிகரள ச ்தித்தோை.் எனினும், 

பிைதி ிதிகள் எ ்த உடன்போடர்டயும் ஏற்க முடியவில்ரல. 

கூட்டத்தில், மூன்றோம் எஸ்நடடஸ்் பிைதி ிதிகள், மற்ற இைண்டு 

எஸ்நடடஸ்் வைிகரளப் பற்றி நபசுவதில் ஆைவ்மோக இரு ்தன 

அநதசமயம், பிைதி ிதிகள் பற்றிய விவோதங்கரளயும், 

எவ்வோறோயினும் எப்படி பசயல்படுகிறது என்பரதயும் அவைக்ள் 

விரும்பினை.் பல வோைங்களுக்குப் பிறகு, மூன்றோம் எஸ்நடடஸ்் 

பிைதி ிதிகள் நதசிய சட்டமன்றத்ரத உருவோக்க முடிவு பசய்தனை.் 

இது பிபைஞ்சுப் புைட்சியின் பதோடக்கத்ரத அரடயோளமோக 

கோட்டியது. 

14.3.2 புரட்சியின் பொம  

புைட்சிக்கோன பல்நவறு  ிரலகளின் கோைணங்கள் பின்வருமோறு: 

(1789-1791) இல் புரட்சி மற்றும் ன சிய சட்டமன்ற ்தின் னவமல  
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 தடன்னிஸ்  ீதிமன்ற ்தின் பிரமொணம்: 17 ஜூன் 1789 

அன்று, மூன்றோம் எஸ்நடட் பிைதி ிதிகள் ஒரு நதசிய 

சட்டமன்றத்ரத அறிவித்தனை ் மற்றும் பிற எஸ்நடட் 

பிைதி ிதிகரள நதசிய சீைத்ிருத்த நவரலகளில் நசை 

அரழத்தனை.் கிங், அவைது அைசரவயின் பசல்வோக்கிற்கு 

கீழ், அறிமுகப்படுத்தப்பட நவண்டிய சீைத்ிருத்தங்கரள 

ஆரணயிடுவதற்குத் தீைம்ோனித்தோை.் நதசிய சட்டமன்ற 

உறுப்பினைக்ள் 20 ஜூன் அன்று ச ்தித்தநபோது, அைசன் 

மூடப்பட்ட மண்டபம் அவைக்ள் முன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

எனநவ, அவைக்ள் படன்னிஸ்  ீதிமன்றத்திற்கு பசன்று, 

"ைோஜ்யத்தின் அைசியலரமப்பு  ிறுவப்படட்ு, உறுதியோன 

அஸ்திவோைங்களில் உறுதிப்படுத்தப்படும் வரையில், 

சூழ் ிரலகள் எங்கு நவண்டுமோனோலும் பிைிக்கப்பட 

நவண்டும், ச ்திக்க நவண்டோம்" என்று சத்தியம் பசய்தனை.் 

இது படன்னிஸ்  ீதிமன்றத்தின் சத்தியமோக 

அறியப்படுகிறது, இது பிபைஞ்சு புைட்சியின் பதோடக்கமோக 

கருதப்படுகிறது. இது பிைஞ்சு குடிமக்கள் முதல் அைசன் 

வரை  ின்று முதல் முரறயோக குறித்தது. அவைக்ள் 

பின்வோங்க மறுத்த பின், அைசை ் உள்நள நுரழ ்து மூன்று 

எஸ்நடடக்ளுடன் ஒன்றோக உடக்ோை ்்து அைசியலரமப்பு 

சட்டமன்ற உறுப்பினைக்ளுடன் தரலவைோக வோக்களித்தோை.் 

எனினும், அநத ந ைத்தில், போைிஸ் பரடயினை ் மற்றும் 

பவைச்ோய்ஸ் ஆகிநயோை ் குடிபபயைவ்தற்கு தயோைோகி 

வருவதோக சுட்டிக்கோட்டினை.் சட்டசரப பரடயினைக்ள் 

அகற்றப்பட நவண்டுபமன நகோைியநபோது, அைசை ்

மறுத்துவிட்டோை,் பரடயினைக்ள் ஒரு முன்பனசச்ைிக்ரக 

 டவடிக்ரகயோக பயன்படுத்தப்பட்டன என்று 

கூறிவிட்டனை.் போஸ்தீல்லில் முற்றுரகயிட்டதன் 

கோைணமோக, அரழப்பிற்கோக அைசியலில் பபோதுமக்கள் 

சீற்றம் அரட ்தனை.் 
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படம். 14.2 படன்னிஸ்  ீதிமன்றத்தின் பிைமோணம் 

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Anonymous_-_Prise_de_la_Bastille.jpg 

 பொஸ்தீல்லின் முற்றுமக : போஸ்டலின் இதயத்தோனமோன 

போஸ்டில் பரடஅைண்களும், நபோைந்போன் சைவ்ோதிகோைத்தின் 

சின்னமோக கருதப்பட்டது. போைிஸ் மக்கள் முற்றுரகயிடுவதன் 

மூலம் பிபைஞ்சுப் புைட்சியின் பதோடக்கமோக பல 

வைலோற்றோசிைியைக்ளோல் கருதப்படுகிறது. ஜூரல 11 இல், போைிஸ் 

மற்றும் பவைச்ோய்ஸ் பரடயினருடன் அைசை ் மூன்றோம் 

நதோட்டத்திற்கு அனுதோபமுள்ள அவைது  ிதி ம ்திைி ஜோக்யூஸ் 

ப க்கரை  ிைோகைித்தோை.் ப க்கை ் பதவி  ீக்கம் ஒருவித 

பரழரமவோத ஆட்சிக்கவிழ்ப்பின் பதோடக்கத்ரத குறிக்கும் 

என்று போைிஸுகள் கலவைத்ரதத் பதோடங்கினோைக்ள். 1789 ஆம் 

ஆண்டு ஜூரல 14 ஆம் நததி போஸ்டில் ஆயுதங்கரளத் நதடுவதில் 

கலகக் கும்பலோக இரு ்தது. போஸ்டிலின் வீழ்சச்ி மக்களின் நதசிய 

சட்டமன்றத்தில் இரு ்தநதோடு மடட்ுமல்லோமல் அைசன் அல்ல 

என்பதும் பதளிவோக இரு ்தது. இதன் விரளவோக, லூயிஸ் XVI 

பின்வோங்கியது. அவை ் ப க்கரை  ிரனவு கூை ்்தோை ் மற்றும் 

கூடுதல் பரடயினரை தள்ளுபடி பசய்ய ஒப்புக்பகோண்டோை.் 

படன்னிஸ்  ீதிமன்றத்தின் பிைகடனத்ரத தூண்டியவை ் அைசன் 

போைிஸ்  கைில் ஒரு புதிய அைசோங்கத்தின் நமயை ்கம்யூன் டி போைிஸ் 

என்று அரழக்கப்பட்டோை.் அவை ் நதசிய சட்டமன்றத்திற்கு முழு 

அங்கீகோைம் அளித்து, நதசிய கோவலை ்தளபதியோக  ியமிக்கப்பட்ட 

மோைக்்வீஸ் டி லோ ஃநபபயட்நட, அைசியலரமப்பு முடியோட்சியின் 

மிகச ்சிற ்த சோம்பியைக்ளில் ஒருவைோக  ியமிக்கப்பட்டோை.் 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Anonymous_-_Prise_de_la_Bastille.jpg
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 ன சிய சட்டமன்ற னவமலகள்: ஆகஸ்ட் 4, 1789 அன்று 

நதசிய சட்டமன்றத்தோல்  ிலப்பிைபுத்துவம் அகற்றப்பட்டது. 

முதலோவது மற்றும் இைண்டோவது எஸ்நடட் 

உறுப்பினைக்ளுக்கு வழங்கப்பட்ட சிறப்பு சலுரககள் 

சட்டமன்றத்தோல் ைத்து பசய்யப்பட்டது. ஆகஸ்ட் 26 அன்று, 

மனித உைிரமகள் பிைகடனத்ரதயும் குடிமகனின் 

உைிரமயும் சட்டமன்றம் பவளியிட்டது. இ ்த அறிவிப்பு 

இன்னும் மனித உைிரமகளின் மிக முக்கியமோன 

ஆவணங்களில் ஒன்றோக கருதப்படுகிறது. சுத ்திைம், 

பசோத்து, போதுகோப்பு மற்றும் அடக்குமுரறயின் எதிைப்்பு 

ஆகியவற்றிற்கு 'மனிதனின் இயல்போன மற்றும் 

தவிைக்்கமுடியோத உைிரமகரள' உறுதிப்படுத்துவதன் 

மூலம் பிைகடனம் திறக்கப்பட்டது. அரனத்து மக்களுக்கும் 

வைி விதிப்பு, சுத ்திைம் மற்றும் சம உைிரமகள், மற்றும் 

திறரம அடிப்பரடயில் பபோது அலுவலகத்திற்கு அணுகல் 

விதிவிலக்குகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி ரவப்பதன் மூலம் 

பிைபுத்துவ சலுரககரள அழிப்பதற்கும் அரழப்பு 

விடுத்தது. பிைகடனத்தின் அறிவிப்பு படி, முடியோட்சியின் 

சக்தி தரட பசய்யப்பட்டது, அரனத்து குடிமக்களும் 

சட்டப்பூைவ்  டவடிக்ரககளில் பங்பகடுக்க உைிரம 

உண்டு. பிைகடனம் நமலும் குடிமக்கள் மத்தியில் மக்கள் 

இரறரம மற்றும் சமூக சமத்துவம் பகோள்ரககரள 

வலியுறுத்தியது என்று,  'அரனத்து குடிமக்கள், சட்டத்தின் 

போைர்வயில் சமமோக இருப்பதோல், பபோது திறரமகள், 

இடங்கள் மற்றும் நவரலகள் ஆகியவற்றிற்கும், அவைக்ளது 

திறரம மற்றும் அவைக்ளின் திறரமகரள விட நவறு எ ்த 

வித்தியோசமும் இல்லோமல், சமமோக அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

நதசிய சட்டசரப பிைோன்சிற்கு ஒரு புதிய 
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அைசியலரமப்ரப உருவோக்கும் பணிரய எடுத்துக் பகோண்டது. 

ஒரு  ீண்ட பதோடை ் நபசச்ுவோைத்்ரதக்குப் பிறகு, லூயிஸ் XVI 1791 

இல் ஒரு புதிய அைசியலரமப்ரப தயக்கத்துடன் 

ஏற்றுக்பகோண்டோை.் 1791 ஆம் ஆண்டின் அைசியலரமப்புச ்சட்டம் 

சட்டமியற்றுவதற்கோன அதிகோைத்ரத நதசிய சட்டமன்றத்திற்கு 

வழங்கியது. 

குடியரசு  ொடொக மொறிய பிரொன்ஸ் 

புைட்சிகை நபோைின் பகோ ்தளிப்பு பிைோன்சின் மக்களுக்கு 

 ஷ்டத்ரதயும் பபோருளோதோை சிக்கல்கரளயும் பகோண்டு வ ்தது. 

1791 ஆம் ஆண்டின் அைசியலரமப்புச ் சட்டம் சமூகத்தின் 

பணக்கோை பிைிவுகளுக்கு மடட்ுநம அைசியல் உைிரமகரள 

வழங்கியதோல், மக்கள் புைட்சிரய இன்னும் கூடுதலோன முரறயில் 

பசயல்படுத்த நவண்டும் என்று மக்களில் 

பபரும்போன்ரமயோனவைக்ள்  ம்பினை.் அைசோங்கக் பகோள்ரககள் 

பற்றி விவோதிக்க விரும்புநவோை ் மற்றும் தங்கள் பசோ ்த 

சீைத்ிருத்தங்கரள திட்டமிடுவதற்கு விரும்பிய மக்களுக்கு 

அைசியல் குழுக்கள் ஒரு முக்கிய இடமோக மோறியது. இ ்த 

சங்கங்களில் மிகவும் பவற்றிகைமோனது ஜோக்நகோபின்களிடம் 

இரு ்தது. ஜோக்நகோபின்களின் தரலவை ் மோக்சிமிலியன் 

நைோபஸ்பீயை ்ஆவோை.் ஆகஸ்ட் 10, 1792 அன்று, ஜோக்நகோபின்களின் 

தரலரமயிலோன தீவிைவோதிகள் அைசை ் மற்றும் அவருரடய 

குடும்பத்ரத போதுகோத்த சுவிஸ் கோவலைக்ரள படுபகோரல 

பசய்தனை.்  லூயிஸ் XVI மற்றும் அவைது குடும்பத்தினைக்ள் 

சிரறபிடிக்கப்பட்டனை.் ஜோக்நகோபின்ஸ் புைட்சிக் 

கம்யூனிஸ்டுடனோன சட்ட சமூகத்ரத மோற்றியரமத்தோை.் அைசை ்

மற்றும் அவைது அரமசச்ைக்ளுக்கு பதிலோக ஒரு  ிைவ்ோக குழு 

உருவோக்கப்பட்டது. நதசிய மோ ோடு, அைசியலரமப்பு மற்றும் 

சட்டமன்றத்ரத பகோண்டது, பசப்டம்பை ் 22, 1792 அன்று பிைோன்சு 

குடியைரச அறிவித்தது. 

 பயங்கரவொ  ஆட்சி: 1793 முதல் 1794 வரையிலோன 

கோலப்பகுதி பிைோன்சில் 'பயங்கைவோத ஆட்சி' என்று 

குறிப்பிடப்படுகிறது. இைண்டு ஆண்டுகளில் கிட்டத்தட்ட 40,000 நபை ்

எதிை ் புைட்சிகை  டவடிக்ரககள் பற்றி குற்றம் சோட்டப்பட்டனை.் 

ஏப்ைல் 1793 ல்  ட ்த நதசிய மோ ோடு பபோது போதுகோப்பு 

குழுபவோன்ரற உருவோக்கியது, அது  ரடமுரற  ிைவ்ோகியோக 

பசயல்பட்டது. நைோபஸ்பியை,் பபோது போதுகோப்பு குழுவின் தரலவை ்

ஜோநகோபின்களின் தரலரமயின் கடட்ுப்போட்டின் கீழ் வ ்தது, 

குடியைசுக் கட்சியின் எதிைிகள் என கருதப்பட்நடோ அல்லது 

முன்னோள் பிைபுத்துவ குருமோைக்ள், மற்ற அைசியல் கட்சிகளின் 

உறுப்பினைக்ள் நபோன்நறோருக்குக் கோட்டப்பட்நடோ அல்லது 
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அரனவருக்குமோன கடுரமயோன தண்டரனரய 

நைோபஸ்பீயை ் பின்பற்றினோை.் பயங்கைவோத ஆட்சியின் 

நபோது தூக்கிலிடப்பட்ட மக்களில் முன்னோள் மன்னை ்

லூயிஸ் XVI மற்றும் அவைது மரனவி நமைி 

அண்நடோபனட்நட ஆகிநயோை ் இரு ்தனை.் நைோபஸ்பியைின் 

பசோ ்தக் கட்சியினைின் உறுப்பினைக்ள் கூட அவருரடய 

கருத்துக்களுக்கு உடன்படவில்ரல, புைட்சிகை 

 ீதிமன்றத்தோல் ரகது பசய்யப்பட்டனை.் ைோபஸ்பீயைோல் 

கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட பயங்கைவோத ஆட்சியோல் 

ஜோக்கின்ஸின் ஆதைவோளைக்ள் கூட ஏமோற்றமரட ்தனை.் 

இறுதியோக, 1794 ஜூரலயில், நைோபஸ்பியை ் ரகது 

பசய்யப்பட்டோை ் மற்றும் இறுதியில் குய்நலோட்டின் மூலம் 

பகோரல பசய்யப்பட்டோை.் 

 

 அமடவு : ைோபஸ்பீயை ் நமற்பகோண்ட மிகுதியோன 

சம்பவங்களுக்குப் பிறகு அவைது இறுதி மைணதண்டரன, 

புதிய அைசோங்கம் ஒரு புதிய அைசியலரமப்ரப 

உருவோக்கியது. புதிய அைசியலரமப்பு 1793 ஆம் ஆண்டின் 

அைசியலரமப்ரபப் நபோலல்லோமல், உலகளோவிய ஆண் 

வோக்குைிரம அறிவித்திரு ்த பசோத்துக்கரள 

அடிப்பரடயோகக் பகோண்ட வோக்குைிரமகரள 

வரையறுத்தது. 1795 ஆம் ஆண்டின் அைசியலரமப்பு ஒரு 

இருபோலை ்சட்டமன்றத்ரத உருவோக்கியது மற்றும் ஐ ்நூறு 

குழுக்கரளயும் பகோண்டது.  ிரறநவற்று அதிகோைம் ஐ ்து 

'தரலவைக்ளிடம்' பசன்றது. பல தரலவைக்ள் மிகவும் ஊழல் 

 ிரற ்தவைக்ளோக அறியப்பட்டனை ்மற்றும் சைோசைி பிைஞ்சு 

குடிமகனின் வோழ்க்ரகரய சிறப்போக பசய்யவில்ரல. 

மக்கநளோடு மிகவும் பிைபலமற்றவைக்ள், தரலவைக்ள் 

 ோன்கு ஆண்டுகளுக்கும் குரறவோன கோலம் (1795-1799) 

மடட்ுநம  ீடித்திரு ்தனை.் பிைோன்ஸ் புைட்சிக்கு பின்னை ்

அைசியலின்  ிரலயற்ற தன்ரம, இறுதியில் பபோது 

மக்கரள ப ப்நபோலியன் நபோனபைந்ட தரலரமயின் கீழ் 

இைோணுவத்தில் நதோற்கடித்தது, பிபைஞ்சு அரடவுகரள 

அகற்றுவதற்கு ஒரு ஆட்சிக்கவிழ்ப்ரப ஏற்படுத்தியது. 

பிைஞ்சு ஆவணத்ரத பிபைஞ்சு துரணத் தூதைகத்துடன் 

பபோனோைட்்நட மோற்றினோை,் அவருடன் தரலவைோகவும் 

இரு ்தோை.் ப ப்நபோலியனின் ஆட்சிக் கவிழ்ப்பு புைட்சி 

முடிரவயும் ப ப்நபோலியன் ஆட்சியின் ஆைம்பத்ரதயும் 

திறம்பட குறிக்கின்றது. 
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14.4  பிதரஞ்சு புரட்சியின் முடிவுகள் 

பிபைஞ்சுப் புைட்சியின் பசல்வோக்கு நமற்கத்திய உலகம் முழுவதும் 

உணைப்பட்டது. பிபைஞ்சு புைட்சியின் நபோைக்ளில் கிட்டத்தட்ட 

2,000,000 இைோணுவ வீைைக்ள் பகோல்லப்பட்டனை.்  

 புைட்சியின் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க தோக்கநம முதலோளித்துவ 

வைக்்கம் நமலோதிக்க அைசியல் வைக்்கமோக மோற்றப்பட்டது. 

இன்ரறய பகுப்போய்வில் இ ்த வலியுறுத்தல் சவோல் 

பசய்யப்பட்டது, ஆனோல் புைட்சியில் இரு ்து பயனரட ்த சமூக 

பின்னணியிலிரு ்தும் கூட, பசோத்துக்களின் ஆளுரம பதளிவோக 

உள்ளது. பபண்கள், அவைக்ளது தைவைிரசரய கருத்தில் 

பகோள்ளோமல், புைட்சியில் இரு ்து அதிக லோபம் ஈட்டோமல் தனியோை ்

துரறயுடன் பதோடை ்்து கடட்ுப்படுத்தப்படுகின்றனை.் 

 பபோருளோதோை அடிப்பரடயில்,  ிலப்பிைபுத்துவத்தின் கரடசி 

எஞ்சியுள்ள இறுதிப் பகுதியிலிரு ்து விவசோயிகள் லோபம் 

அரட ்தனை.் ஆனோல் புைட்சியின் குழப்பம் பிைோன்சின் 

பதோழில்மயமோக்குதரலத் தடுத்தது. 

 புைட்சியின் பபரும்பகுதியோன சுத ்திைம் அைசியல் துரறயில் 

இரு ்தது. புைட்சி மோ ிலத்தில் அைசியல் அதிகோைத்தின் பிைதோன 

ஆதோைமோக இரு ்தநதோடு அைசியலில் குடிமக்களின் 

பசயலூக்கமோன ஈடுபோடர்டயும் விரளவித்தது என்ற 

நகோட்போடர்ட ஊக்குவித்தது. புைட்சி அைசோங்கத்தின் மகத்தோன 

வளைச்ச்ிரயக் பகோண்டுவ ்து, அது குடிமக்களின் அன்றோட 

வோழ்வில் நமலோன கடட்ுப்போடர்ட வழங்கியது. புைட்சி இைண்டு 

பிைதோன அைசியல் சி ்தரனகளின் வளைச்ச்ிக்கும் வழிவகுத்தது - 

தோைோளவோதமும் நதசியவோதமும். 

 பிபைஞ்சு புைட்சியின் மிக உறுதியோன முடிவுகள்  ிசச்யமோக 

1789-91ல் எட்டப்பட்டன, மைபோை ்்த போைம்பைிய சுரமகளிலிரு ்து 

விடுவிக்கப்பட்டநபோது, பரழய இனவோத சமுதோயம் பவடிக்கத் 

பதோடங்கியது. இ ்த ' ிலப்பிைபுத்துவத்ரத ஒழிப்பதற்கு' 

தனித்துவம் மற்றும் சமத்துவம் ஆகியவற்ரற ஊக்குவிக்கிறது 

ஆனோல், ஒரு முதலோளித்துவ பபோருளோதோைத்தின் வளைச்ச்ிரய 

கிட்டத்தட்ட  ிசச்யமோகத் தோமதப்படுத்தியது. திருசச்ரப மற்றும் 

பவளி ோட்டவைக்ளிடமிரு ்து ரகப்பற்றப்பட்ட  ிலத்திற்கு 

பணக்கோை விவசோயிகள் மடட்ுநம பணம் பசலுத்த முடி ்தோலும், 

விவசோயிகள் உைிரமயோளைக்ளின்  ிலமோக பிைோன்ஸ் அதிகைித்து 

வ ்தது. அரடவு மற்றும் துரண தூதைகத்தின் நபோது சமூக 

முன்னுைிரமகரள வோங்கிய முதலோளித்துவ வைக்்கம் முக்கியமோக 

அதிகோைிகள் மற்றும்  ில உைிரமயோளைக்ரளக் பகோண்டிரு ்தது, 

மற்றும் நபோை ் சில பதோழில்முரனநவோை ் மற்றும் 
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ஒப்ப ்தக்கோைைக்ளுக்கு அதிைஷ்்டத்ரத ஏற்படுத்தியது, அது 

பபோருளோதோை வளைச்ச்ிரய தடுக்கிறது. 1789-91 ஆம் ஆண்டின் 

பபைிய சீைத்ிருத்தங்கள் ஒரு  ீடித்த  ிைவ்ோகத்ரத ஏற்படுத்தின 

மற்றும் சட்ட முரறரம, மற்றும் புைட்சியோளைக்ளின் பபரும்பகுதி 

சட்டத்ரத மனிதகுலத்திற்குள் பகோண்டுவருதல் 

ப ப்நபோலியனின் குறியீட்டில் பின்னை ்இரணக்கப்பட்டது அதன் 

பிறகு அடுத்த அலகுக்கு  ீங்கள் வோசிப்பீைக்ள். 

 அைசியல் ைீதியோக புைட்சி பவற்றியரட ்தரதவிட 

முக்கியமோனது. 1789 ஆம் ஆண்டிலிரு ்து, பிபைஞ்சு அைசோங்கம் 

போைோளுமன்றம் அல்லது அைசியலரமப்பு அல்லது ப ப்நபோலியன் 

மைபுைிரம மற்றும் வளைச்ச்ியரட ்த அரமப்ரப 

அடிப்பரடயோகக் பகோண்டது. இருப்பினும், 1789 மற்றும் 1799 க்கு 

இரடயில், ஜன ோயகம் நதோல்வி அரட ்தது. ப ப்நபோலியன் 

ஏற்போடு பசய்யப்படுவதற்கு முன்னநை பதோடைச்ச்ியோக நதைத்லில் 

அக்கரறயின்ரம, மற்றும் சிபோைிசு பசய்வதன் மூலம் 

அலுவலகங்கள்  ிைப்புதல் அன்றோட  ிகழ்வோக மோறியது. 

நஜக்கின்ஸின் சநகோதைை ் மற்றும் நஜநபோலின் கடட்ுப்போடட்ுச ்

சமுதோயம் 1794 ஆம் ஆண்டில் முடிவரட ்தது, 1795 ஆம் ஆண்டில் 

சன்சக்ுட்நடோடட்ுகளின் ந ைடி ஜன ோயகம் திரசதிருப்பப்பட்டது, 

குடியைசுக் கட்சி 1804 ஆம் ஆண்டில் கோலோவதியோனது; 

எவ்வோறோயினும், பிபைஞ்சு அைசியரல ஊக்குவிக்கவும், வலது 

மற்றும் இடது, நதவோலயம், மற்றும் மோ ிலங்கரள தூைத்திநலநய 

ரவத்திருக்கவும் அவைக்ள் நகோட்போடுகள் நமற்பகோண்டனை.் 

புைட்சியோனது, இரடக்கோலத்திலிரு ்நத அ ்த மோ ிலத்ரத 

விடுவித்து இரணயற்ற அதிகோைத்ரத பவளியிட்டது, 

புைட்சியோளைக்ள் ஐநைோப்போவின் மற்ற பகுதிகரள மீறுகின்றனை.் 

நமலும், அ ்த ஆற்றல் சுய கடட்ுப்போடர்ட அங்கீகைிக்கவில்ரல: 

1793 இல் பயங்கைவோதத்தோல் நதசத்தில் ஐக்கியப்பட்டது. சுத ்திை 

மீறல்களும் நதசிய சுயோட்சியும், மக்களின் விருப்பத்திலிரு ்து 

விடுபடலோம் என்பரத ஐநைோப்போவும் உலகமும் 

அறி ்திருக்கின்றன. 

மனித வைலோற்றில் மிக முக்கியமோன  ிகழ்வுகளில் 

ஒன்றோக புைட்சியோளைக்ள் பைவலோக வைலோற்று அறிவோளிகரள 

கருதுகின்றனை,் 1789 ஆம் ஆண்டின் பிபைஞ்சு புைட்சியின் 

பதோடக்கத்தில் 1500 ஆம் ஆண்டு ஆைம்பிக்கப்பட்ட மு ்ரதய  வீன 

கோலம் முடிவரட ்தது. புைட்சி, உண்ரமயில், ' வீன சகோப்தத்தின் 

விடியரல' குறிக்கும் வரகயில் மீண்டும் மீண்டும் 

கோணப்படுகிறது. இரு  ிறுவனங்களும் நசதத்திலிரு ்தும் 

தப்பிப்பிரழத்தோலும் பிைோன்சில், புைட்சி பிைபுத்துவத்தின் 

அதிகோைத்ரத முடக்கியது, நதவலயதின் பசல்வத்ரதயும் 
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குரறத்துவிட்டது. 1815 இல் முதலோவது நபைைசின் சிரதவுக்குப் 

பின்னை,் பிைஞ்சு மக்கள் பபற்ற உைிரமகள் மற்றும் 

சுத ்திைங்கரள இழ ்தனை,் ஆனோல் அவைக்ள் பங்நகற்பு 

அைசியலின் கருத்ரத மனதில் ரவத்துக் பகோண்டனை,் இது 

கோலத்ரத வரகப்படுத்தியது, ஒரு சைித்திைோசிைியை ் இவ்வோறு 

கூறுகிறோை:் 'ஆயிைக்கணக்கோன ஆண்களும், அைசியல் அைங்கில் 

பல பபண்கள் கூட அனுபவத்ரத பபற்றனை:் அவைக்ள் நபசினை,் 

படித்து புதிய வழிகளில் நகட்டோைக்ள்; அவைக்ள் வோக்களித்தனை;் 

அவைக்ள் புதிய அரமப்புகளில் நசை ்்தோைக்ள்; அவைக்ள் தங்கள் 

அைசியல் இலக்குகரள அணிதிைட்டினை.் புைட்சி ஒரு 

போைம்பைியமோக ஆனது, மற்றும் குடியைசுவோதம் ஒரு  ீடித்த 

விருப்பம்'. 

பிபைஞ்சு மக்களுக்கு சுய அரடயோளத்தில் ஆழமோன 

இடமோற்றங்கள் உருவோகியுள்ளன என்று சில 

வைலோற்றோசிைியைக்ள் விவோதித்துள்ளனை,் சலுரககரள 

அகற்றுவதன் மூலமும், உைிரமயுடனோன அவைக்ளின் 

பதிலீடோகவும் மற்றும் சமூக மதிப்பீட்டில் அதிகைித்து வரும் வீழ்சச்ி 

சமத்துவத்தின் சட்டத்ரத பவளிசச்ப் படுத்தியதன் மூலம் 

 ிரூபிக்கப்பட்டது. பிைோன்ஸ் பவளிநய, புைடச்ி உலகின் கற்பரன 

ரகப்பற்றப்பட்டது. இது ைஷ்யப் புைட்சியின் மீது ஒரு உள்ளோை ்்த 

தோக்கத்ரத ஏற்படுத்தியது, சீனோவின் கம்யூனிச அைரச 

கட்டிபயழுப்புவதில் தனது முயற்சிகளில் மோநவோ நசதுங் அதன் 

கருத்துக்கரளக் பகோண்டிரு ்தது. 

14.5 உங்கள் முன்னனற்ற ்ம  னசொதிக்கும் வினொக்களுக்கொன 

விமடகள் 

1. ஆக்ஸ்-லோ-நசப்பல்லின் ஒப்ப ்தம் (1748) ஆஸ்திைிய வோைிசின் 

நபோரைத் தீைத்்தது. 

2. நஜோசப் II இன் கல்லரற வியன்னோவில் உள்ள இம்பீைியல் 

குன்றில் அரம ்துள்ளது மற்றும் அதன் சமோதி தனது கரடசி 

வோைத்்ரதகளில் சிலவற்ரற வோசிக்கிறது: 'இங்நக நஜோசப் II 

உள்ளோை,் அவை ்எல்லோவற்றிலும் நதோல்வி அரட ்தோை’். 

3. பிைோன்சில் இைண்டோம் எஸ்நடட் பிபைஞ்சு பிைபுத்துவத்ரத 

பகோண்டிரு ்தது. 

உங்கள் முன்னனற்ற ்ம ச ்னசொதிக்க 

3. பிைோன்சில் இைண்டோம் எஸ்நடட் எரதக் பகோண்டது? 

4. பிபைஞ்சு புைட்சியின் பதோடக்கமோகக் கருதப்படும் 

 ிகழ்வுகளின் பபயைக்ரள குறிப்பிடுக. 

5. எது நபோைந்போன் சைவ்ோதிகோைத்தின் அரடயோளமோக 

கருதப்பட்டது? 

6. எ ்த சட்டமன்றம் 1793 அைசியலரமப்ரப உருவோக்கியது? 
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4. படன்னிஸ்  ீதிமன்றத்தின் சத்தியம் பிபைஞ்சுப் புைட்சியின் 

பதோடக்கமோக கருதப்படுகிறது. 

5. போஸ்டில், போைிஸ் இதயத்தில் நகோடர்ட நபோைந்போன் 

சைவ்ோதிகோைத்தின் சின்னமோக கருதப்பட்டது. 

6. 1795 ஆம் ஆண்டின் அைசியலரமப்பு இரு சரப 

சட்டமன்றத்ரத உருவோக்கியது, இது ஒரு மூப்பைக்ளின் 

குழுவினரையும், ஐ ்து நூறு கவுன்சில்கரளயும் 

பகோண்டது. 

 

14.6 சுருக்கவுமர 

 1756-1763 க்கு இரடயில் ஏற்பட்ட உலக நமோதல் ஏழு 

ஆண்டுகள் நபோை ் என குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது. அ ்த 

நமோதலில் அரனத்து பபைிய சக்திகளும் 

நமோதிக்பகோண்டன. அது ஐ ்து கண்டங்களோக வரை 

 ீட்டித்தது இ ்த நபோைக்ளின் விரளவுகள் ஐநைோப்போ 

மடட்ுமல்லோமல், அபமைிக்கோ, நமற்கு ஆபிைிக்கோ, இ ்தியோ 

மற்றும் பிலிப்ரபன்ஸிலும் கூட உணைப்பட்டது. 

 நஜோசப் அறிபவோளியூடட்ும் தனித்துவத்ரத ஆதைிப்பவைோக 

இரு ்தோை;் ஆனோல், அவைது சீைத்ிருத்தங்கள்  வீனமயமோக்க 

முயற்சிக்கப்பட்டதோல், அவருக்கு கடுரமயோன எதிைப்்பு 

இலக்கோக அரம ்தது, ஏபனனில் அவருரடய 

சீைத்ிருத்தங்கள் பவற்றிகைமோக 

 ரடமுரறப்படுத்தப்படவில்ரல. 

 1789 ஆம் ஆண்டின் பிபைஞ்சு புைட்சி 19 ஆம் நூற்றோண்டிலும், 

20 ஆம் நூற்றோண்டின் ஆைம்பத்திலும் ஐநைோப்பிய 

சமுதோயத்தில் விவோதிக்க நவண்டிய பிைசச்ிரனகள் 

பவளிப்பட்டது. உண்ரமயில், பிபைஞ்சு புைட்சியின் பிைதோன 

கோைணங்கள் மற்ற ஐநைோப்பிய சமூகங்களில் பைவலோக 

இரு ்தன. 

 18 ஆம் நூற்றோண்டில் ஐநைோப்பிய சமுதோயம் பல்நவறு 

பிைபுத்துவ வீடுகளோல் ஆதிக்கம் பசலுத்தப்பட்டது. 

பிைோன்ஸ் லூயிஸ் XVI ஆல் ஸ்பபயின் சோைல்ஸ் III ஆல், 

ைஷ்யோ நகதைின் தி கிநைட் ,ஆகிநயோைோல் ஆட்சி 

பசய்யப்பட்டது. இங்கிலோ ்தின் பிைபுக்கள் மற்றும் அதன் 

மன்னை ் ஜோைஜ்் III ஆகிநயோைின் ஆதைவில் கிநைட் 

பிைிட்டனின் போைோளுமன்றம் பபைிதும் சோை ்்திரு ்தது. 

 இ ்த நபைைசைக்ள் குடிமக்கள் தங்கள் வோழ்வோதோைத்திற்கோக 

பணியோற்றிய பபரும்போன்ரமயோன  ிலங்கரளக் 

பகோண்டிரு ்தனை.் இ ்த  ோடுகளில் பிைபுத்துவம் எவ்வோறு 

பசயல்பட்டது என்பரத பதைி ்து பகோள்ள கூடிய அதிகோைம் 

எரதயும் மக்கள் பகோண்டிருக்கவில்ரல. அவைக்ளில் 
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பபரும்போநலோை ் அடிரம வகுப்பினைோக கருதப்பட்டனை.் 

அவைக்ளுக்கு எ ்த தனிப்பட்ட உைிரமயும் இல்ரல. ஐநைோப்போவில் 

பபோதுமக்கள் பிைபுத்துவத்ரத ந ோக்கி வலுவோக 

ஆத்திைமரட ்தனை.் 

 பல வைலோற்றோசிைியைக்ளின்படி, 1789 புைட்சி 

சமத்துவமின்ரமக்கு எதிைோன கிளைச்ச்ிரய விட பவறுப்புக்கு 

எதிைோன ஒரு கிளைச்ச்ிரயக் கோட்டியது. பிைோன்சில்  ிலவிய சமூக, 

பபோருளோதோை சமத்துவமின்ரம இறுதியில் லூயிஸ் XVI ஆட்சியின் 

 ிரலரமரய சீைக்ுரலத்து அரமதியின்ரமக்கு வழிவகுத்தது. 

 அ ்த சமயத்தில் பிபைஞ்சு சமுதோயமோனது போதியோக 

பிைிக்கப்படட்ு, பின்தங்கியது. இது மதகுருக்கள் மற்றும் பிைபுக்கள் 

ஆகிநயோரை உள்ளடக்கியது, அதன் பமோத்த வலிரமயும் மக்கள் 

பதோரகயில் ஒரு சதவீதமோக இரு ்தது.அவைக்ள் அரனத்து 

சலுரககரளயும் அனுபவித்திரு ்த நவரளயில் மற்ற 99 சதவீத 

மக்கள் துன்பம் மற்றும் சுைண்டரல ச ்தித்தனை.் 

 18 ஆம் நூற்றோண்டில் பிைோன்ஸ் சமுதோயத்தின் பிைிவோனது 

இரடக்கோலங்களில் "சமூகத்தின்  ிலப்பகுதி" என்று 

அரழக்கப்பட்ட சமூக அதிகோைத்ரத அடிப்பரடயோகக் 

பகோண்டது. இ ்த சமூக  ிரலப்போடு பிபைஞ்சு சமூகத்ரத மூன்று 

எஸ்நடடட்ுகளோக பிைிக்கிறது. 

 முதல் எஸ்நடட் முழு மதகுருமோைக்ரளயும் பகோண்டிரு ்தது, 

இைண்டோம் எஸ்நடட் அரமப்புக்கு பவளியில் இரு ்த 

முடியோட்சிரய தவிைத்்து, பிைபுத்துவத்ரத உருவோக்கியது. 

மூன்றோவது எஸ்நடட் முதல் அல்லது இைண்டோவது எஸ்நடட் 

உறுப்பினைக்ள் இல்லோத அரனவரையும் பகோண்டிரு ்தது. 

 முதல் இைண்டு எஸ்நடடக்ளின் உறுப்பினைக்ள் சில 

சலுரககரள பிறப்பிநல பபற்றிரு ்தனை.் இவற்றுள் மிக 

முக்கியமோனது, அைசுக்கு வைி பசலுத்துவதிலிரு ்து விலக்கு 

அளிக்கப்பட்டது. பிைபுத்துவமும்  ிலப்பிைபுத்துவ சலுரககரள 

அனுபவித்தது. இரவ  ிலப்பிைபுத்துவக் கடன்கரள 

உள்ளடக்கியது, அரவ விவசோயிகளிடமிரு ்து 

பிைிதப்தடுக்கப்பட்டன. 

 விவசோயிகள் தங்கள் வீட்டிலும் வயல்களிலும் இைோணுவத்தில் 

பணியோற்றுவதற்கோக அல்லது சோரலகரள கட்டிபயழுப்புவதற்கு 

பணியோற்றுவதற்கோக  ிலத்தின் உைிரமயோளருக்கு நசரவ 

பசய்ய கடரமப்பட்டனை.் 

 மூன்றோவது எஸ்நடட் உறுப்பினைக்ள் ரடலி வைி அல்லது  ில 

வைி, ரவங்கிடம் அல்லது வருமோன வைி, கநபல் அல்லது உப்பு வைி 

மற்றும் பகோய்நய அல்லது சோரல வைி நபோன்ற வைிகரள பசலுத்த 

எதிைப்ோைக்்கப்பட்டனை.் அரனத்து வைிகரளயும் பசலுத்திய 

பின்னை,் ஒரு பிபைஞ்சு விவசோயி தனது பமோத்த உற்பத்தியில் 

சுமோை ்20 சதவிகிதம் மடட்ுநம இரு ்ததோக மதிப்பிடட்ுள்ளது. 
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 விவசோயிகரளப் நபோலநவ, முதலோளித்துவ வைக்்கம் 

அல்லது  டுத்தை வைக்்கமும் பிபைஞ்சு சமூகத்தின் 

மூன்றோவது பகுதியோய் இரு ்தது. முதலோளித்துவ வைக்்கம் 

நபைோசிைியைக்ள், வழக்கறிஞைக்ள், மருத்துவைக்ள், 

வங்கியோளைக்ள் மற்றும் வியோபோைிகள் ஆகிநயோரைக் 

பகோண்டிரு ்தது. 

 கல்வியறிவு பபற்றவைக்ளில் எ ்தப் பிைிவினரும் பிறப்போல் 

சிறப்புைிரம பபறக்கூடோது என்று  ம்பினை.் ஜோன் 

நலோக்கின் இைண்டு உடன்படிக்ரககள் மற்றும் ஜீன் ஜோக் 

நைோசிநயோவின் சமூக ஒப்ப ்தம் நபோன்ற 

தத்துவவோதிகளின் பரடப்புகளில் பசல்வோக்கு 

பசலுத்தியது, சுத ்திைம் மற்றும் சமமோன சட்டங்கள் 

மற்றும் அரனவருக்கோன வோய்ப்பு ஆகியவற்றின் 

அடிப்பரடயிலோன சமுதோயத்ரத பற்றி முதலோளித்துவ 

வைக்்கம் கனவு கண்டது. இது பிபைஞ்சு புைட்சியின் 

கருத்துக்களுக்கு வடிவம் பகோடுக்கும் முதலோளித்துவ 

வைக்்கத்தின் சமூக விழிப்புணைவ்ு ஆகும். 

 1789 ஆம் ஆண்டின் பிபைஞ்சு புைட்சியின் இைண்டு 

முக்கியமோன கோைணங்கள், பிபைஞ்சு அைசோட்சியின் 

முழுரமயோன பசறிவு மற்றும் லூயிஸ் XIV (1643-1715) 

ஆட்சிரயப் பின்பதோடை ்்த பிபைஞ்சு ஆட்சியோளைக்ளின் 

இயலோரம ஆகும். 

 லூயிஸ் XVI 1774 ஆம் ஆண்டில் பிைோன்சின் மன்னைோக 

ஆனோை.் லூயிஸ் XVI-றிடமிரு ்து அதிக எதிைப்ோைப்்பு 

ஏற்பட்டது, ஏபனன்றோல் வோல்ட்நடைின்  ண்பை ் மற்றும் 

என்ரசக்நளோபீடியின் பங்கோளைோக இரு ்த அன்நன ைோபைட்் 

ஜோக்ஸ் துைந்கோட், லூயிஸ் XIV இன் கீழ்  ிதி மற்றும் 

கடட்ுப்போடட்ுத் துரற அரமசச்ைோக  ியமிக்கப்பட்டோை.் 

லூயிஸ் XIV அவைது முன்நனோடி ஆட்சி கீழ் நசோைவ்ுற்ற 

பின்னை ் பிைோன்ஸ் ஒரு புதிய பதோடக்கத்ரத பகோடுக்க 

தனது சிற ்து முயற்சித்தது. அறிபவோளியூடட்ும் 

பகோள்ரககரளத் பதோடை ்்து, லூயிஸ் XVI சித்திைவரத 

பசய்வது, அடிரமத்தனம்,  ில வைி ஆகியவற்ரற 

அகற்றினோை ் மற்றும் பிைிட்டனில் இரு ்து சுத ்திைத்ரத 

பபற அபமைிக்கோவின் நபோைோட்டத்தில் தீவிைமோக பங்கு 

பபற்றோை.் 

 ஆயினும், இ ்த  டவடிக்ரககள் மத குருமோைக்ள் மற்றும் 

பிைபுக்கள் ஆகிநயோை ் குைல் பகோடுப்பரத எதிைத்்தன. 

விநைோதப் பிைபுத்துவத்ரத எதிைப்கோண்டு, அவருரடய 

விருப்பத்ரத கட்டோயமோக்க தவறிவிட்டோை,் 1776 இல் லூயிஸ் 

XVI துைந்கோரட  ிைோகைித்தோை.் 



288 
 

 பிைோன்ஸ் எதிைப்கோள்ளும்  ிதி திவோல் என்னும் 

தீப்பபோறிதோன் புைட்சிரய பற்ற ரவத்தது,  ிதி திவோல்  ிரலரய 

எதிைப்கோள்ளும் வரகயில், பவளி ோடட்ு வங்கியோளைக்ள் அைசிற்கு 

அதிக பணம் பகோடுக்க மறுத்துவிட்டனை.் போைிஸின் 

போைோளுமன்றம்,  ீதித்துரற ம ்திைம், மன்னரை எதிைத்்து, புதிய 

வைிகரள அமல்படுத்த மறுத்தநபோது, விஷயங்கள் நமோசமோகின. 

1788 ஆம் ஆண்டில், லூயிஸ் XVI, இறுதிக் கட்டமோக, எஸ்நடட்-

பஜனைல் கூட்டத்ரத அரழத்தோை.் 

 1789 ஆம் ஆண்டு நம மோத பதோடக்கத்தில் பவைச்ோயில்லில் 

எஸ்நடடக்லிமன் பிைதி ிதிகள் ச ்தித்தனை.் இருப்பினும், 

பிைதி ிதிகள் எ ்த உடன்போடர்டயும் எட்ட முடியவில்ரல. 

கூட்டத்தில், மூன்றோம் எஸ்நடட் பிைதி ிதிகள், மற்ற இைண்டு 

எஸ்நடட் வைிகரளப் பற்றி நபசுவதில் ஆைவ்மோக இரு ்தன, 

அவைக்ள் பிைதி ிதித்துவங்கள் பற்றிய விவோதங்களின் நபோது, 

மற்றும் எப்படி பசயல்படுகிறது என்பரத  ிைவ்கிக்க நவண்டும் 

என விரும்பினை.் பல வோைங்களுக்குப் பிறகு, மூன்றோம் எஸ்நடட் 

பிைதி ிதிகள் நதசிய சட்டமன்றத்ரத உருவோக்க முடிவு பசய்தனை.் 

இது பிபைஞ்சுப் புைட்சியின் பதோடக்கத்ரத அரடயோளம் 

கோட்டியது. 

 17 ஜூன் 1789 அன்று, மூன்றோம் எஸ்நடட் பிைதி ிதிகள் ஒரு 

நதசிய சட்டமன்றத்ரத அறிவித்தனை ்மற்றும் பிற எஸ்நடடக்ளின் 

பிைதி ிதிகரள நதசிய சீைத்ிருத்த நவரலகளில் நசை அரழத்தனை.் 

அைசியல் பசல்வோக்கின் கீழ் ைோஜோ, அறிமுகப்படுத்தப்பட 

நவண்டிய சீைத்ிருத்தங்கரள ஆரணயிட தீைம்ோனித்தோை.் நதசிய 

சட்டமன்ற உறுப்பினைக்ள் 20 ஜூன் அன்று ச ்தித்தநபோது, 

அவைக்ள் ச ்தித்திரு ்த மண்டபம் மன்னைோல் மூடப்பட்டிரு ்தது. 

இதனோல், அவைக்ள் படன்னிஸ்  ீதிமன்றத்திற்கு பசன்றனை ்

ைோஜ்யத்தின் அைசியலரமப்பு  ிறுவப்படட்ு உறுதியோன 

அஸ்திவோைங்களில் உறுதிப்படுத்தப்படும் வரை பிைிய நவண்டோம் 

எனவும் சூழ் ிரலக்கு ஏற்ப்ப எங்கு நவண்டுமோனோலும் ச ்திக்க 

நவண்டும் எனவும் உறுதிபமோழி எடுத்துக்பகோண்டோை.்  

 ஜூரல 11 இல், போைிஸ் மற்றும் பவைச்ோய்ஸ் துருப்புக்களுடன், 

கிங் மூன்றோம் எஸ்நடடக்்கு அனுதோபமுள்ள அவைது  ிதி ம ்திைி 

ஜோக்ஸ் ப க்கரை  ிைோகைித்தோை.் 1489 ஆம் ஆண்டு ஜூரல 14 ஆம் 

நததி கலகக் கும்பல் ஆயுதங்களுக்கோக போஸ்டீரலத ்

தோக்கினோைக்ள். பஸ்தீல்லின் வீழ்சச்ி மக்கள் நதசிய 

சட்டமன்றத்தில் இரு ்தநதோடு அைசனுடன் இல்ரல என்பதற்கோன 

பதளிவோன அறிகுறியோகும். இதன் விரளவோக, ைோஜோ 

பின்வோங்கினோை.் லூயிஸ் XVI ப க்கரை  ிரனவு கூை ்்தோை ்மற்றும் 

கூடுதல் துருப்புக்கரள தள்ளுபடி பசய்ய ஒப்புக்பகோண்டோை.் 

 1793 முதல் 1794 வரையிலோன கோலம் பிைோன்சில் 'பயங்கைவோத 

ஆட்சி' என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. இைண்டு ஆண்டுகளில் 
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கிட்டத்தட்ட 40,000 நபை ் எதிை ் புைட்சிகை  டவடிக்ரககள் 

பற்றி குற்றம் சோட்டப்பட்டனை.் 1793 ஆம் ஆண்டு ஏப்ைல் 

மோதம்  ட ்த நதசிய மோ ோடு பபோது போதுகோப்பு 

குழுபவோன்ரற உருவோக்கியது, இது  ரடமுரற 

 ிைவ்ோகியோக பசயல்பட்டது. நைோபஸ்பியை,் பபோது 

போதுகோப்பு குழுவின் தரலவை ் ஜோநகோபின்களின் 

தரலரமயின் கடட்ுப்போட்டின் கீழ் வ ்தது. குடியைசுக் 

கட்சியின் எதிைிகள் என கருதப்பட்நடோ அல்லது முன்னோள் 

பிைபுத்துவ குருமோைக்ள், மற்ற அைசியல் கட்சிகளின் 

உறுப்பினைக்ள் நபோன்நறோருக்குக் கோட்டப்பட்நடோ அல்லது 

அரனவருக்குமோன கடுரமயோன தண்டரனரய 

நைோபஸ்பீயை ் பின்பற்றினோை.் பயங்கைவோத ஆட்சியின் 

நபோது தூக்கிலிடப்பட்ட மக்களில் முன்னோள் மன்னை ்

லூயிஸ் XVI மற்றும் அவைது மரனவி நமைி 

அண்நடோபனட்நட ஆகிநயோை ்இரு ்தனை.்  

 புைட்சியின் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க தோக்கநம 

முதலோளித்துவ வைக்்கம் நமலோதிக்க அைசியல் வைக்்கமோக 

மோற்றப்பட்டது. 

14.7 முக்கிய வொர ்்ம கள் 

 அரசரின் த ய்வீக உரிமம: எநதசச்திகோை 

முடியைசைக்ளின் ஆட்சிரய சட்டப்பூைவ்மோக்க முற்படும் 

அைசியல் மற்றும் மத நகோட்போடு இது. கடவுளோல் 

ஆளப்படும் உைிரம அவருக்கு வழங்கப்பட்டதோல், பூமியில் 

எ ்த அதிகோைத்திற்கும் ஒரு மன்னை ்கட்டோயமில்ரல என்று 

இது குறிப்பிடுகிறது. 

 பொரிஸ் பொரொளுமன்றம்: பிைோன்சின்  டுத்தை வயதில் 

 ிறுவப்பட்ட ஒரு சட்டம் மற்றும்  ீதித்துரற அரமப்போக 

போைிஸ் போைோளுமன்றம் இரு ்தது. அது விவோதிக்கப்படட்ு 

மற்றும் ஆநலோசரன வழங்கப்பட்டது.  ீதித்துரற 

பசயல்போடுகள் பின்னை ்நசைக்்கப்பட்டன. 

 ெொக்னகொபின்: இது பிபைஞ்சு புைட்சியின் நபோது 

பசல்வோக்குமிக்க அைசியல் குழுரவ குறிக்கிறது. 

புைட்சியின் பின்னை ் பயங்கைவோத ஆட்சியின் நபோது 

அவைக்ள் பசய்த மிகப்பபைிய பசயல்களுக்கு அவைக்ள் 

பபரும் பபயைிட்டனை.் 

 னமகனலொனமனியொக்: இது பசல்வம், சக்தி மற்றும் 

ஆடம்பைத்தின் கற்பரனகளில் பவளிப்படும் ஒரு 

ந ோய்க்குறியோன மூைக்்கத்தனத்ரத குறிக்கிறது. 

 மு லொளி வரக்்கம்: இதன் அைத்்தம்  டுத்தை வைக்்கம் 

மற்றும் அவைக்ளின் பபோதுவோன மனப்போன்ரம மற்றும் 

பபோருள்சோை ்மதிப்பீடுகளின் கருத்து ஆகும். 
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14.8 சுய மதிப்பீடு வினொக்கள் மற்றும் பயிற்சிகள் 

சிறு-வினொ விமடகள் 

1. பிபைஞ்சு புைட்சியின் சமூக கோைணிகளில் ஒரு குறுகிய 

கடட்ுரைரய எழுதுங்கள். 

2. பிபைஞ்சுப் புைட்சிக்கு வழிவகுத்த அைசியல்  ிகழ்வுகள் எரவ? 

3. பிபைஞ்சு புைட்சியின் விரளவுகரள பற்றி விவோதிக்கவும். 

4. நஜோசப்பின் இைண்டோம் சட்ட சீைத்ிருத்தங்கள் எரவ? 

த டு-வினொ விமடகள் 

1. ஏழு ஆண்டுகள் நபோைக்்கோன கோைணங்கரள விளக்குங்கள். 

2. நஜோசப் II நமற்பகோண்ட பல்நவறு சீைத்ிருத்தங்கரள 

ஆைோயுங்கள். 

3. பிபைஞ்சுப் புைட்சிக்கு முன்னை ் ஐநைோப்போவில் சமூக-

பபோருளோதோை மற்றும் அைசியல்  ிரலரமகரள விவைியுங்கள். 

4. பிபைஞ்சு புைட்சி முதலோளித்துவ புைட்சியோகவும் 

குறிப்பிடப்படுகிறது. விவோதியுங்கள். 
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