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ബ്രിട്ടീഷ് സാബ്രാജ്യത്തിന്റെ കീഴടക്കൽ 

 

18-ആം നൂറ്റാണ്ടിനറ്െ മധ്യത്തിൽ, മുഗൾ സാമ്മാജ്യം വിവിധ് ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ 

കാരണങ്ങളാൽ തകർച്ചയിലായിരുന്നു, മറ്റ ്ഇന്തയൻ, യൂറൊപ്യൻ ശക്തികൾ അവരുറെ 

രാഷ്്മ്െീയവും സാമ്പത്തികവുമായ ശക്തിറകമ്രങ്ങൾ റവട്ടിമാറ്റാൻ മ്ശമിച്ചു. 

ഈ മത്സരശക്തികളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഈസ്റ്റ ്ഇന്തയാ കമ്പനി. വയാപ്ാര 

റമധ്ാവിതവത്തിനായി മ്രഞ്ചുകാറരാെ ്റപ്ാരാെുറമ്പാൾ, അത് ഒറരസമയം മ്പ്ാറേശിക 

രാഷ്്മ്െീയത്തിൽ, മ്പ്റതയകിച്ച ്ഇന്തയയിറല ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ മ്പ്വിശയയായ ബംഗാളിൽ 

ഇെറപ്ൊൻ തുെങ്ങി. 

പ്തിറനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിറല ഏറ്റവും മ്പ്ധ്ാനറെട്ട സംഭവമായിരുന്നു ബംഗാൾ മ്ബിട്ടീഷ്ുകാർ 

കീഴെക്കിയത.് ഇന്തയയിൽ മ്ബിട്ടീഷ് ്ഈസ്റ്റ ്ഇന്തയാ കമ്പനിയുറെ അെിത്തെ പ്ാകിയത ്പ്ലാസി 

യുദ്ധമാണ.് മ്ബിട്ടീഷ്ുകാർ വിവിധ് േിശകളിറലക്ക ്വയാപ്ിക്കുകയും ആതയന്തികമായി 

ഇന്തയയുറെ മറ്റ ്ഭാഗങ്ങൾ കീഴെക്കുകയും റെയ്ത സ്മ്പ്ിംഗ്റബാർിായിരുന്നു അത്. 

 

ബംഗാളി ഭരണാധ്ികാരിയായ സിൊജ്്-ഉദ-്ദൗള കമ്പനിയുമായി കുെച്ചുകാലമായി 

തർക്കത്തിലായിരുന്നു, ഫ ാർട്ട ്വില്യം ഫ ാർട്ടി ിഫക്കഷൻ മ്ബിട്ടീഷ്ുകാർറക്കതിറര 

സിൊജ് ്ഉേ ്േൗളയുറെ ആമ്കമണത്തിന ്റനതൃതവം നൽകി. 

 

ബ്ലാക്ക് ഫ ാൾ ദുരന്തം 

റരാർട്ട ്വിലയം കീഴെങ്ങിയതിന ്റതാട്ടുപ്ിന്നാറല, സിൊജ് ്നിരവധ്ി തെവുകാറര ഒരു 

റെെിയ തെവെയിൽ അെച്ചു. തെവുകാരിൽ പ്ലരും മ്ബിട്ടീഷ്ുകാരായിരുന്നു, അവർ ശവാസം 

മുട്ടി മരിച്ചു. ബ്ലാക്ക ്റഹ്ാൾ േുരന്തം എന്നാണ ്ഇത് അെിയറെെുന്നത.് 

തർക്കത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ 

 റരാർട്ട ്വിലയം റകാട്ടയുറെ റകാട്ട: അലിവാർേി ഖാൻ ആംറലാ-മ്രഞ്ച ്

മ്പ്വർത്തനങ്ങളിൽ (കർണ്ണാെക അനുഭവം) സംശയാസ്പേമായതിനാൽ കൽക്കട്ടയിറല 

യൂറൊപ്യൻ റസറ്റിൽറമന്െുകളുറെ റകാട്ടകൾ ഒരിക്കലും അനുവേിച്ചില്ല. സിൊജ്-്ഉേ-്

േൗളയുറെ ഉത്തരവിറനത്തുെർന്ന ്മ്രഞ്ചുകാർ റകാട്ടറകട്ടൽ നിർത്തിറയങ്കിലും 

മ്ബിട്ടീഷ് ്കമ്പനി റകാട്ടറകട്ടൽ തുെർന്നു. 

 ഇംലീഷ് ്ഈസ്റ്റ ്ഇന്തയാ കമ്പനി റരാർട്ട ്വിലയംസിനറ്െ െുവരുകളിൽ റഹ്വി ഗൺ 

സ്ഥാപ്ിച്ചു. 

 സാമ്പത്തിക മ്കമറക്കെുകൾ ആറരാപ്ിച്ച് നവാബിനറ്െ ഉറേയാഗസ്ഥനായ കൃഷ്ണ 

ബല്ലഭിന ്ഇംലീഷ് ്കമ്പനി അഭയം നൽകി. 

 സിൊജ്-്ഉേ-്േൗലറയ അറലാസരറെെുത്തിയ ഘറസതി ബീഗത്തിനറ്െ 

അവകാശവാേറത്ത ഇംലീഷ്് കമ്പനിയും പ്ിന്തുണച്ചു. 

 രെൂഖസ്ിയാർ നൽകിയ േസ്തക്ക ്(രാർമാൻ) ഇംലീഷ് ്കമ്പനി േുരുപ്റയാഗം റെയ്തു: 

തീരുവ രഹ്ിത വയാപ്ാരം കാരണം ബംഗാളിൽ വരുമാന നഷ്ടം കണ്ടു. മാമ്തമല്ല, 

നികുതിറവട്ടിെിനായി റസവകർ േസ്തക്കുകൾ േുരുപ്റയാഗം റെയ്തു. 

 ഇംലീഷ് ്കമ്പനി സിൊജ്ിറന മ്രഞ്ച ്അനുകൂലിയായി കണ്ടു, അത് അവറര സിൊജ് ്

ഉേ ്േൗലയ്റക്കതിറര യുദ്ധത്തിറലക്ക ്നയിച്ചു. 
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പ്ലാസി യുദ്ധം 

ബ്ലാക്ക ്റഹ്ാൾ േുരന്തത്തിനറ്െ രലമായിരുന്നു ഈ യുദ്ധം. മ്ബിട്ടീഷ്ുകാർ റകണൽ റൊബർട്ട ്

ക്ലൈവിനറ്െയും അഡ്മിെൽ ൊൾസ ്വാട്സനറ്െയും കീഴിൽ മമ്ോസിൽ നിന്ന ്ബംഗാളിറലക്ക ്

ബലമ്പ്റയാഗം നെത്തുകയും കൽക്കട്ട തിരിച്ചുപ്ിെിക്കുകയും റെയ്തു. 

ഏഴ ്വർഷ്റത്ത യുദ്ധകാലത്താണ ്(1756-1763) യുദ്ധം നെന്നത,് അവരുറെ യൂറൊപ്യൻ 

ക്ലവരാഗയത്തിനറ്െ കണ്ണാെിയിൽ മ്രഞ്ച ്ഈസ്റ്റ ്ഇന്തയാ കമ്പനി. 

 1757-ൽ മ്ബിട്ടീഷ്ുകാർ െരനറഗാർ കീഴെക്കിയറതാറെ ഉെമ്പെി ലംഘിച്ചു. 

 മ്രഞ്ചുകാർക്്ക സംരക്ഷണം വാഗ്ദാനം റെയ്തുറകാണ്്ട സിൊജ്് ഉേ-്ധ്ൗല 

മ്പ്തിറഷ്ധ്ിച്ചു. 

 ഗൂഢാറലാെനയിലൂറെ അറേഹ്റത്ത പ്ുെത്താക്കാൻ മ്ബിട്ടീഷ്ുകാർ 

തീരുമാനിച്ചു. 

 1757 ജ്ൂൺ 23-നാണ ്പ്ലാസി യുദ്ധം നെന്നത് 

 ഈ യുദ്ധത്തിൽ മിർ ജ്ാരെിന്റെയും ൊയി േുർലഭിന്റെയും വഞ്ചനയും 

റെെുക്ലസനയത്തിന്റെ ധ്ീരതയും നവാബിന്റെ ക്ലസനയത്തിന്റെ 

ക്ലകറയാഴിയലും കണ്ടു. 

 മിർ ജ്ാരെിന്റെ മകൻ സിൊജ്്-ഉേ്-ധ്ൗലറയ പ്ിെികൂെി വധ്ിച്ചു. 

പ്ലാസി യുദ്ധത്തിന്റെ അനന്തര ല്ം 

 ഇംലീഷ് ്ഈസ്റ്റ ്ഇന്തയാ കമ്പനിക്ക ്യുദ്ധാനന്തരം വലിറയാരു തുക ലഭിച്ചു. 

 കമ്പനിയുറെ വയാപ്ാരത്തിനറ്െ ഘെന ഒരു പ്രിവർത്തനത്തിന ്വിറധ്യമായി. 

 

രക്സർ യുദ്ധം 

 1757-ന് മുമ്പ ്ബംഗാളിറല ഇംലീഷ് ്വയാപ്ാരം ഇംലണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ബുള്ളിയൻ 

വഴിയായിരുന്നു ധ്നസഹ്ായം. എന്നാൽ യുദ്ധാനന്തരം ബുള്ളിയൻ ഇെക്കുമതി 

നിർത്തി, ബംഗാളിൽ നിന്ന ്മ്ബിട്ടനിറലക്കും ഇന്തയയുറെ മറ്റ ്ഭാഗങ്ങളിറലക്കും 

കയറ്റുമതി റെയ്യാൻ തുെങ്ങി, ഇത ്മറ്റ ്യൂറൊപ്യൻ മത്സരാർത്ഥികറള അറപ്ക്ഷിച്ച് 

ഇംലീഷ് ്ഈസ്റ്റ ്ഇന്തയാ കമ്പനിക്ക ്ഒരു മത്സര റനട്ടത്തിറലക്ക ്നയിച്ചു. 

 അതിനാൽ, കുെച്ച ്സമയത്തിന ്റശഷ്ം മിർ ജ്ാരെിന ്പ്കരം അറേഹ്ത്തിന്റെ 

മരുമകനായ മിർ കാസിമിറന നിയമിച്ചു (ഒക്റൊബർ 1760), ഇഐസിയുറെ 

സാമ്പത്തിക ആവശയങ്ങൾ നിെറവറ്റുന്നത ്ബുദ്ധിമുട്ടായി. േസ്തക്കുകളുറെ 

േുരുപ്റയാഗം തെയാൻ കഴിയാറത വന്നതിനാൽ, കമ്പനി ഉറേയാഗസ്ഥർ 

ആസവേിച്ചിരുന്ന അറത പ്േവി ഇന്തയൻ വയാപ്ാരികൾക്ക ്നൽകുന്നതിനായി മിർ 

കാസിം ഒെുവിൽ േസ്തക്കുകൾ പ്ൂർണ്ണമായും നിർത്തലാക്കി. 

 ഈ മ്പ്വൃത്തി ഇംലീഷ്ുകാർക്ക ്ഇഷ്ടറെട്ടില്ല, മിർ കാസിമിന ്പ്കരം മിർ ജ്ാരർ 

വീണ്ടും നിയമിതനായി. 

 1763 ിിസംബെിൽ ബംഗാളിൽ നിന്ന ്രക്ഷറെട്ട മിർ കാസിം, അന്നറത്ത മുഗൾ 

െമ്കവർത്തിയായ ഷ്ാ ആലം രണ്ടാമൻ, അവാധ്ിറല ഷ്ുജ്ാ-ഉേ-്േൗല എന്നിവരുമായി 

സഖയമുണ്ടാക്കാൻ മ്ശമിച്ചു. 
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 റഹ്ക്ടർ മൺറൊയുറെ റനതൃതവത്തിലുള്ള ഇംലീഷ് ്ഈസ്റ്റ ്ഇന്തയാ കമ്പനിയുറെ 

റനതൃതവത്തിലുള്ള ക്ലസനയവും ബംഗാൾ നവാബായിരുന്ന മിർ ഖാസിമിനറ്െ 

സംയുക്ത ക്ലസനയവും തമ്മിൽ 1764 ഒക്റൊബർ 22 ന ്ബക്സർ യുദ്ധം നെന്നു. അവധ് ്

നവാബ്; മുഗൾ െമ്കവർത്തി ഷ്ാ ആലം രണ്ടാമനും. 

 മുഗൾ ക്ലസനയറത്ത പ്രാജ്യറെെുത്തി മ്ബിട്ടീഷ് ്ഈസ്റ്റ ്ഇന്തയാ കമ്പനി വിജ്യിച്ചു. 

 1765-ൽ അലഹ്ബാേ ്ഉെമ്പെി ഒെുവച്ചറതാറെ യുദ്ധം അവസാനിച്ചു. 

 

ടടംടല്ൻ 

 1690: ബംഗാളിൽ ിയൂട്ടി രഹ്ിത വയാപ്ാരത്തിനുള്ള മ്ബിട്ടീഷ് ്അവകാശങ്ങൾ 

ഔെംഗറസബ ്അനുവേിച്ചു 

 1717: മാഗ്ന കാർട്ട അറല്ലങ്കിൽ റഗാൾിൻ രാർമാൻ എന്ന ്അെിയറെെുന്ന ിയൂട്ടി മ്രീ 

വയാപ്ാരം നെത്താനുള്ള അവകാശം രാെൂഖ്സിയാർ അനുവേിച്ചു. 

 1750-കൾ: േക്ഷിറണന്തയയിറല മ്രഞ്ച ്സാന്നിധ്യത്തിലും വിജ്യങ്ങളിലും മ്ബിട്ടീഷ് ്

ഈസ്റ്റ ്ഇന്തയാ കമ്പനി ഭയറെട്ടു. 

 1750-കളിൽ ഏഷ്യൻ വയാപ്ാരികളുമായുള്ള മ്രഞ്ച ്മത്സരത്തിനറ്െ രലമായി 

ഇംലീഷ് ്കമ്പനി വയാപ്ാരം കനത്ത നഷ്ടം റനരിട്ടു. 

 1755: നവാബിനറ്െ അനുവാേമില്ലാറത റകാട്ടറകട്ടൽ 

 1756: സിൊജ്-്ഉേ-്േൗല നവാബായി, കാസിംബസയിറല മ്ബിട്ടീഷ് ്രാക്ടെി ഏററ്റെുത്തു. 

ഈ സംഭവറത്തത്തുെർന്ന ്1756 ജ്ൂൺ 20-ന ്സിൊജ്ിനറ്െ കൽക്കട്ടയുറെ ആമ്കമണവും 

പ്ിെിച്ചെക്കലും നെന്നു 

 1757: പ്ലാസി യുദ്ധം 

 1764: ബക്സർ യുദ്ധം 

 1765: അലഹ്ബാേ ്ഉെമ്പെി ഒെുറവച്ചറതാറെ യുദ്ധം അവസാനിച്ചു. 
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