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കേരളത്തികേക്കുള്ള യൂക ോപ്യന്മോരുടെ ആഗമനം
യൂക ോപ്യന്മോരുടെ വരവ് കേരള ചരിത്രത്തിൽ മടറോരു യുഗത്തിന്ട
േു ിച്ചു. 1498 -ൽ കപ്ോർച്ചുഗീസ് േപ്പിത്തോനോയിരുന്ന വാസ്കാഡ
ഗാമ കേോഴികക്കോെിനെുത്തുള്ള കാപ്പാട എത്തി.

രുെക്കം

ഇരിന് കേഷം നിരവധി യൂക ോപ്യന്മോരുടെ വരവ് നെന്നു. അവരുടെ
സന്ദർേനത്തിന്ട ത്പ്ധോന േക്ഷ്യം മലബാർ തീര്േക്കുള്ള കച്ചവടവുും
ചെറിയ കടൽ പാത കചെേലുും ആയിരുന്നുടവങ്കിേും,
നിേവിേുണ്ടോയിരുന്ന രോഷ്ത്െീയ അസ്ഥിരര അവരുടെ ഭരണത്തികേക്കുള്ള
ത്പ്കവേനത്തിന് വഴിടയോരുക്കി.
ത്പ്വിേയോ ഭരണോധിേോരിേൾ രമ്മിേുള്ള മത്സരം ഉപ്കയോഗടപ്പെുത്തി, അവർ ഒരു
ഭരണോധിേോരിക്ക് മടറോരു ഭരണോധിേോരിക്ക് എരിടര സസനിേ സഹോയം
നൽേിടക്കോണ്ട് ആരംഭിച്ചു. ഭരണോധിേോരിേൾ അവരുടെ സേേളിടേ
പ്ോവേളോയി ത്പ്വർത്തിച്ചുടേോണ്ട് അവരുടെ സവോധീനം വർദ്ധിച്ചു. വിവിധ
രകേേീയ ഭരണോധിേോരിേൾക്കിെയിൽ യുദ്ധങ്ങളും ഏറുമുട്ടേുേളും ഇകപ്പോഴും
രുെർന്നു, ഇര് യൂക ോപ്യന്മോർക്ക് ഭരണത്തിൽ ഇെടപ്െോൻ േൂെുരൽ േൂെുരൽ
അവസരങ്ങൾ നൽേി. കേരളത്തിൽ ഒരു കേോട്ട സ്ഥോപ്ിച്ച ആദ്യടത്ത
യൂക ോപ്യന്മോരോണ് കപ്ോർച്ചുഗീസുേോർ. ഇര് പ്ിന്നീെ് ഡച്ചുേോരും ത്രിട്ടീഷുേോരും
പ ം
പ്ിന്തുെർന്നു. ത്പ്വിേയോ ഭരണോധിേോരിേൾ രമ്മിൽ പ്രസ്ര
കപ്ോർച്ചുഗീസുേോർടക്കരിടര നിരവധി യുദ്ധങ്ങൾ നെന്നു. 1524 -ൽ വോസ്കേോഡ
ഗോമടയ കേരളത്തിടേ കപ്ോർച്ചുഗീസ് സവകത്സോയിയോയി നിയമിച്ചു. ടേോച്ചിയും
കേോഴികക്കോെും ആയിരുന്നു അക്കോേടത്ത ത്പ്ധോന ത്പ്വിേയേൾ. കേോഴികക്കോെിന്ട
ഭരണോധിേോരിേളോയ സോമൂരിരിമോർ കപ്ോർച്ചുഗീസുേോർടക്കരിടര നിരവധി
യുദ്ധങ്ങൾ നെത്തി.
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കപ്ോർച്ചുഗീസുേോടര പ്ിന്തുെർന്ന് ഡച്ചുേോർ കേരളത്തിടേത്തി. 1592 -ൽ ഡച്ച ഈസ്റ്റ
ഇന്ത്യാ കമ്പനി സ്ഥോപ്ിച്ചോണ് അവർ ആരംഭിച്ചര്. 1604 -ൽ ഡച്ച സസനയും
മലബാർ തീരചേേി. ടേോച്ചിയും കേോഴികക്കോെും രമ്മിേുള്ള മത്സരം
ഉപ്കയോഗിച്ചോണ് അവർ കേരള രോഷ്ത്െീയത്തിന്ട രംഗത്പ്കവേം ടചയ്തര്. അവരുടെ
വരവ് യൂക ോപ്യൻ ആധിപ്രയത്തിന്ട മടറോരു ഘട്ടത്തിന് രുെക്കം േു ിച്ചു.
കപ്ോർച്ചുഗീസുേോർ പ്രുടക്ക ഡച്ചുേോരുടെ കമൽ നിയത്ന്തണം വിട്ടു രുെങ്ങി.
കേരളത്തിന്ട വിവിധ ഭോഗങ്ങളിൽ ഡച്ചുേോർ രങ്ങളുടെ അെിത്ത
സ്ഥോപ്ിക്കുേയും ത്പ്ോകദ്േിേ ഭരണോധിേോരിേളുമോയി നിരവധി േരോ ുേൾ
ഉണ്ടോക്കുേയും ടചയ്തു. ഈ ഉെമ്പെിേൾ അവർക്ക് േൂെുരൽ അധിേോരങ്ങൾ നൽേി.
ത്രിട്ടീഷുേോർ കേരളത്തിൽ ത്പ്കവേിക്കുന്നരിന് മുമ്പ് ഒരു ടച ിയ േോേയളവിൽ
മോത്രമോണ് ഡച്ച് കമധോവിരവം നിേനിന്നര്. 1725 -ൽ ത്രഞ്ചുേോർ മോഹിയിൽ
രങ്ങളുടെ രോവളം സ്ഥോപ്ിച്ചു. എന്നോൽ ആത്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്ന്
ത ോയി, അവർക്ക് ഒരു മുകന്നറം നെത്തോൻ േഴിഞ്ഞില്ല. യൂക ോപ്യന്മോർ വേിയ
വയരയസ്മ
േക്തിേളോയി ഉയർന്നുവന്നകപ്പോഴും, ത്പ്വിേയേൾക്കിെയിൽ യുദ്ധം രുെർന്നു.
രിരുവിരോംേൂ ിന്ട ഭരണോധിേോരിയോയിരുന്ന മാർോണ്ഡവർമ്മ (1706 - 1761)
അക്കോേടത്ത േക്തരോയ ഭരണോധിേോരിേളിൽ ഒരോളോയിരുന്നു. ത്രിട്ടീഷുേോരുടെ
വരകവോടെ കേരള ചരിത്രത്തിന്ട മടറോരു അധയോയം ആരംഭിക്കുന്നു.

കേരളത്തിടേ ത്രിട്ടീഷ് ഭരണം
മകറടരോരു യൂക ോപ്യടനയും കപ്ോടേ, ത്രിട്ടീഷുേോർക്കും കേരളത്തിൽ വേിയ
രോൽപ്പരയമുണ്ടോയിരുന്നു. അവരും രോജ്യടത്ത സുഗന്ധവയഞ്ജ്നങ്ങളോേും മറ്
ത്പ്േൃരി സമ്പത്തുേളോേും ആേർഷിക്കടപ്പട്ടു.
കേരളത്തിടേ ത്രിട്ടീഷ് ആധിപ്രയം പ്രികനഴോം നൂറോണ്ടിന്ട മദ്ധയകത്തോടെ
ആരംഭിച്ച് സവോരത്ന്തയം േഭിക്കുന്നരുവടര അെുത്ത 200 വർഷം രുെർന്നു.
അവർടക്കരിടര നിരവധി യുദ്ധങ്ങളും േേോപ്ങ്ങളും നെന്നിട്ടുടണ്ടങ്കിേും
ത്രിട്ടീഷുേോർക്ക് അവടര കവഗത്തിൽ അെിച്ചമർത്തോൻ േഴിഞ്ഞു.
ത്പ്വിേയേൾക്കിെയിൽ ഐേയമില്ലോയ്മയയോണ് ഇരിന് ത്പ്ധോന േോരണം. ടേോച്ചിയും
രിരുവിരോംേൂ ും ത്പ്മുഖ രോജ്യങ്ങളോയിരുന്നു. ത്രിട്ടീഷുേോരുടെ ഭരണം
ക രിേ ജ്ീവിരത്തിൽ നിരവധി മോറങ്ങൾ േണ്ടു.
കേരളത്തിന്ട സോമൂഹിേ സോംസ്ോ
അെിമത്തം പ്രുടക്ക നിർത്തേോക്കി. ജ്നങ്ങളുടെ ജ്ീവിര നിേവോരം
ടമച്ചടപ്പെുത്തുന്നരിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മിഷണ ിമോർ ഒരു ത്പ്ധോന പ്ങ്ക് വഹിച്ചു. ഈ
േോേയളവിൽ നിരവധി വിദ്യോഭയോസ സ്ഥോപ്നങ്ങളും ആേുപ്ത്രിേളും രു ന്നു.
നിരവധി ട യിൽകവ സേനുേളും ക ോഡുേളും പ്ോേങ്ങളും ത്രിട്ടീഷുേോർ
നിർമ്മിച്ചരോണ്. ഒരു വിധത്തിൽ പ് ഞ്ഞോൽ, കേരളത്തിന്ട
ആധുനിേവര്േരണത്തിന് ത്രിട്ടീഷുേോകരോെ് േെടപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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ക ണ ത്പ്സ്ഥോനങ്ങളുടെ
ഈ േോേഘട്ടത്തിൽ നിരവധി സോമൂഹിേ പ്രിഷ്ര
ആവിർഭോവവും േണ്ടു. ചട്ടമ്പി സവോമിേൾ, ത്േീനോരോയണ ഗുരു, അയ്യങ്കോളി
ക ത്തോക്കൾ അധഃസ്ഥിരരുടെ ഉന്നമനത്തിേും
രുെങ്ങിയ നിരവധി പ്രിഷ്ർ
സ്ത്രീേളുടെ വികമോചനത്തിേും നിർണോയേ പ്ങ്കുവഹിച്ചു.

