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ஐர ோப்பியர்களின் பபரிய கண்டுபிடிப்புப் 
பயணங்கள் 

1300 ஆம் நூற்றோண்டுகளில் துருக்கியில் ஒரு மிகப்பபரிய 
சக்திவோய்ந்த இ ோச்சியம் உருவோனது - உதுமோனியப் ரப  சு 
(ஒட்ர ோமோன் ரப  சு). 1453 ஆம் ஆண்டில் ஒட்ர ோமோன் மக்கள் 
பகோன்ஸ்தோன்து ர ோபில் மீதோன கட்டுப்போட்ட க் டகப்பற்றினர். 
இதனோல் ஐர ோப்பியர்கள் ஆசியோவிற்கு ஒரு வர்த்தக வழியோக 
பட்டுப் போடதடய பயன்படுத்த முடியவில்டை. எனரவ, அவர்கள் 
புதிய வழிகடள கண்டுபிடிக்க முயற்சி பசய்ய ரவண்டியிருந்தது. 
ஒரு பகுதி ஐர ோப்பியர் மற்ற  ோடுகளில் தங்கத்டதயும் பிற 
பசல்வங்கடளயும் கண்டுபிடிக்க விரும்பினர்.  

 

 

 

 

 

 

 

Kart over det ottomanske riket: Peter Hermes Furian, Adobe Stock. 
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வோஸ்ரகோ கோமோ இந்தியோவிற்கு வழி 
கண்டுபிடிக்கின்றோர் 

1497 இல் வோஸ்பகோ கோமோ ரபோர்த்துக்கல்ைிருந்து 
 ோன்கு கப்பல்களு ன் பயணித்தோர், அந்த 
ர  த்தில் அது ஒரு சக்திவோய்ந்த 
க ற்பட டயக் பகோண்   ோ ோக இருந்தது. அவர் 
ஆபிரிக்கோடவச் சுற்றி இந்தியோவுக்குப் பயணம் 
பசய்தோர். 

அங்கு இந்திய இளவ சனோல் 
வ ரவற்கப்பட் ோர்கள். வோஸ்பகோ கோமோ 1499 
ஆம் ஆண்டில் ரபோர்த்துக்கல்லுக்குத் திரும்பிச் 
பசன்றோர். முழுப்பயணத்துக்கும் பபறுமதியோன 
அளவுக்குப் ரபோதுமோன மிளடக எடுத்துக் பகோண்டு வந்தோர். அவர் 
திரும்பியரபோது பகௌ விக்கப் பபற்றோர். 

இப்ரபோது ஐர ோப்பியர்கள் ஆசியோவிைிருந்து பட்டு, மசோைோ மற்றும் 
பிறபபோருட்கடள எடுத்துச் பசன்று  ிடறயப் பணம் சம்போதித்தனர். இந்த 
ர  த்தில் இந்தப்பபோருட்கள் எல்ைோம்  ஐர ோப்போவில் அதிகம் விடை 
உயர்ந்தடவயோக இருந்தன.  அவர்கள் மத்திய தட க்க ல் முழுவடதயும் 
கட்டுப்படுத்தோவிட் ோலும், வர்த்தகத்தினோல்  ிடறய பணம் சம்போதிக்கக் 
கூடியதோக இருந்தது. 

Bilde av Vasco da Gama: Popova Olga, Adobe Stock. 

Kart over silkeveiene: Maxin P, Adobe Stock. 
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கிறிஸ்ர ோபர் பகோைம்பஸ் 
அபமரிக்கோடவ கண்டுபிடிக்கிறோர்  

கிறிஸ்ர ோபர் பகோைம்பஸ் தன் 
வோழ்வில் வர்த்தகத்திற்கோகவும் 
கண்டுபிடிப்புக்குமோகவும்  ோன்கு பபரிய 
பயணங்கடள ரமற்பகோண் ோர். 

1492 ஆம் ஆண்டில், இத்தோைிய 
வர்த்தக ோன கிறிஸ்ர ோபர் பகோைம்பஸ் 
ஸ்பபயினில் இருந்து மூன்று 
கப்பல்களு ன் ஆபிரிக்கோடவச் சுற்றோமல் 
ஆசியோவுக்கு பசல்லும் வழிடயக் 

கண்டுபிடிக்கப்பட் ப் புறப்பட் ோர். அவர்கள் பயணம் எவ்வளவு 
கோைம்  ீடிக்கும் என்பது அவர்களுக்கு பதரியோததோல், அது 
ஆபத்தோன பயணமோக இருந்தது. பயணத்திற்குத் ரதடவயோன  
உணவும் குடிப்பதற்குப் ரபோதுமோன போணத்டதயும் எடுத்துு்ச் 
பசல்கிரறோமோ என அவர்கள்  ிடனத்தனர். இ ண்டு மோதங்களுக்குப் 

Kart over Vasco da Gamas reise fra Portugal til India: Dimitrios, Adobe Stock. 

Foto av maleri: caifas, Adobe Stock. 
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பின்னர் பகோைம்பஸ்  ிைத்டதக் கண் ோர். அது அபமரிக்கோ, ஆனோல் 
அவர் இந்தியோவுக்கு வந்துவிட் தோக   ிடனத்தோர். அந்த ர  த்தில்,  

அபமரிக்கோ என்ற இ ம் இருந்தடத ஐர ோப்பியர்கள் 
அறிந்திருக்கவில்டை. அதனோல்தோன் அவர் அங்கு இருந்தவர்கடள 
இந்தியர்கள் என்றும்  ோட்ட  ரமற்கிந்திய  ோடுகள்  என்றும் 
அடழத்தோர். 

பகோைம்பஸ் டைட்டி, கியூபோ தீவுகளில் இருந்து புடகயிடைப் 
பபோருட்கள், அன்னோசிப்பழங்கள் ஆகியவற்டறக் பகோண்டு வந்தனர். 
இப்புதிய பபோருட்கடள எல்ைோம் பகோைம்பஸ் ஐர ோப்பியர்களுக்கு 
அறிமுகப்படுத்தினோர்.கிறிஸ்ர ோபர் பகோைம்பஸ் தன் வோழ்வில் 
வர்த்தகத்திற்கோகவும் கண்டுபிடிப்புக்குமோகவும்  ோன்கு பபரிய 
பயணங்கடள ரமற்பகோண் ோர். 

1492 ஆம் ஆண்டில், இத்தோைிய வர்த்தக ோன கிறிஸ்ர ோபர் 
பகோைம்பஸ் ஸ்பபயினில் இருந்து மூன்று கப்பல்களு ன் 
ஆபிரிக்கோடவச் சுற்றோமல் ஆசியோவுக்கு பசல்லும் வழிடயக் 
கண்டுபிடிக்கப்பட் ப் புறப்பட் ோர். அவர்கள் பயணம் எவ்வளவு 
கோைம்  ீடிக்கும் என்பது அவர்களுக்கு பதரியோததோல், அது 
ஆபத்தோன பயணமோக இருந்தது. பயணத்திற்குத் ரதடவயோன  
உணவும் குடிப்பதற்குப் ரபோதுமோன போணத்டதயும் எடுத்துு்ச் 
பசல்கிரறோமோ என அவர்கள்  ிடனத்தனர். இ ண்டு மோதங்களுக்குப் 
பின்னர் பகோைம்பஸ்  ிைத்டதக் கண் ோர். அது அபமரிக்கோ, ஆனோல் 
அவர் இந்தியோவுக்கு வந்துவிட் தோக   ிடனத்தோர். அந்த ர  த்தில்,  

அபமரிக்கோ என்ற இ ம் இருந்தடத ஐர ோப்பியர்கள் 
அறிந்திருக்கவில்டை. அதனோல்தோன் அவர் அங்கு இருந்தவர்கடள 
இந்தியர்கள் என்றும்  ோட்ட  ரமற்கிந்திய  ோடுகள்  என்றும் 
அடழத்தோர். 

பகோைம்பஸ் டைட்டி, கியூபோ தீவுகளில் இருந்து புடகயிடைப் 
பபோருட்கள், அன்னோசிப்பழங்கள் ஆகியவற்டறக் பகோண்டு வந்தனர். 
இப்புதிய பபோருட்கடள எல்ைோம் பகோைம்பஸ் ஐர ோப்பியர்களுக்கு 
அறிமுகப்படுத்தினோர்..  
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அபமரிக்கோடவ முதன் 
முதல் கண்டுபிடித்த 
ஐர ோப்பிய ோக 
பகோைம்பஸ் இருப்பதோக 
 ோங்கள் கூறுகிரறோம். 
ஆனோல் 900 ஆண்டுகளில் 
 ோர ோடி(வகீிங்)களோக 
இருந்த ரபோது   லீவ் 
எரிக்ஸன் அடதச்   
பசய்ததோக சோன்றுகள் 
உள்ளன. அதோவது 
பகோைம்பஸுக்கு 500 

ஆண்டுகளுக்கு முன்ரப 
லீவ் எரிக்ஸன், 

Kart over Kristoffer Columbus’ reise fra Spania til Det karibiske hav: Dimitrios, Adobe Stock. 

Illustrasjon av Amergo Vespucci, wowinside, Adobe Stock.  
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அபமரிக்கோடவக் கண்டுபிடித்தோர். ஒரு 
இத்தோைிய கண்டுபிடிப்போள ோன 
அபமரிக்ரகோ  பவஸ்புசி  என்பவரின் 
பயணத்தின் பின்னர  அவ்வி ம் 
அபமரிக்கோக் கண் ம் என்ற பபயட ப் 
பபற்றுள்ளது. பகோைம்பஸ் 
 ம்பியிருந்தது ரபோை அந்த இ ம்  
கிழக்கு ஆசியோ அல்ை. 1500-1501 ஆம் 
ஆண்டில் க ரைோ ப் பகுதிடய 
ஆ ோய்ச்சி பசய்த பின்னர் அபமரிக்ரகோ 
பவஸ்பூசி அபமரிக்கோ ஒரு தனித்த 
கண் ம் எனக் கூறினோர்.  

 

 

பபர்டினோண்ட் மோபகைன் - அபமரிக்கோடவச் சுற்றி பசிபிக் 
பபருங்க ைிற்கோன வழி 
ரபோர்த்துரகய ோன பபர்னோண்ர ோ மோபகைன் 
1519 ஆம் ஆண்டில் க ல் மோர்க்கமோக 
பதன்னோசியோடவக் கண்டுபிடிக்கப் புறப்பட் ோர். 
ரபோர்த்துரகய மன்னன், மரகைியனின் வணீோன 
திட் த்திடன ஆதரிக்க விரும்பவில்டை 
என்பதோல், அவர் ஸ்போனிய அ சி மிருந்து  
ஆத டவப் பபற்றோர். அந்தக் கோைத்தில், 

ரபோர்த்துரகயர் ஆபிரிக்கோடவச் சுற்றிய க ல் 
வழிப் பயணத்டதக் கட்டுப்படுத்தினர். எனரவ, 
ஸ்போனிய மன்னர் மோபகைனின் உதவியு ன் 
அபமரிக்கோவிற்குத் பதற்ரக ஒரு போடத 
கண்டுபிடிக்க ஆடசப்பட் ோர். 

இந்த க ல் வழிப் பயண வியோபோ மோனது 
ஆசியோவிைிருந்து வோசடனத்தி வியங்களோன, கறுவோ, மிளகு, பூண்டு 

Foto av Leiv Eriksson-statue: Bill Perry, Adobe Stock. 

Foto av maleri av Ferdinand Vespucci: 
Álvaro Germán Vilela, Adobe Stock.  
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மற்றும் பை பபோருட்கள் மூைம் பணம் சம்போதிப்படத ர ோக்கமோகக் 
பகோண்டிருந்தது. 

ரபோர்த்துரகய ோன பபர்னோண்ர ோ மோபகைன் 1519 ஆம் ஆண்டில் 
க ல் மோர்க்கமோக பதன்னோசியோடவக் கண்டுபிடிக்கப் புறப்பட் ோர். 
ரபோர்த்துரகய மன்னன், மரகைியனின் வணீோன திட் த்திடன 
ஆதரிக்க விரும்பவில்டை என்பதோல், அவர் ஸ்போனிய அ சி மிருந்து  
ஆத டவப் பபற்றோர். அந்தக் கோைத்தில், ரபோர்த்துரகயர் 
ஆபிரிக்கோடவச் சுற்றிய க ல் வழிப் பயணத்டதக் கட்டுப்படுத்தினர். 
எனரவ, ஸ்போனிய மன்னர் மோபகைனின் உதவியு ன் 
அபமரிக்கோவிற்குத் பதற்ரக ஒரு போடத கண்டுபிடிக்க 
ஆடசப்பட் ோர். 

இந்த க ல் வழிப் பயண வியோபோ மோனது ஆசியோவிைிருந்து 
வோசடனத்தி வியங்களோன, கறுவோ, மிளகு, பூண்டு மற்றும் பை 
பபோருட்கள் மூைம் பணம் சம்போதிப்படத ர ோக்கமோகக் 
பகோண்டிருந்தது.  

மோபகைன் வயது 
ரபோனவர்களு னும் ஐந்து 
பழுதட ந்த கப்பலு ன் 
பயணம் பசய்தோர். அவர் 
பிைிப்டபன்ஸின் குவோமுக்கு  
வந்த முதல் ஐர ோப்பிய ோக 
இருந்தோர். அங்கு அவர் 
பகோல்ைப்பட் ோர். 

அந்த ர  த்தில், 

பசோறிக ப்போன், ரபோன்ற பிற 
ர ோய்களோலும், கைக்கமோன 
சூழல் ஆ ம்பமோனதோலும் 

அந்த ஒரு கப்படையும் 
விட்டு பவளிரயற ரவண்டிய  ிடையில் அக்குழுவினர் இருந்தனர். 

இந்தியப் பபருங்க லுக்கு பசல்லும் வழியில் ஒன்றன் பின் ஒன்றோக 
 ோன்கு கப்பல்கடளயும் இழந்தனர்.  இறுதியில் விக்ர ோரியோ 
என்னும் ஒரு கப்பல் மட்டுரம ஸ்பபயினுக்கு திரும்ப வந்தது.  

இது 1522 ஆண்டில்   ந்தது. 235 ரபரில் 18 ரபர் மட்டுரம உயிரு ன் 
திரும்பினர், ஆனோல் அவர் தம்மு ன் 25 பதோன்  
வோசடனத்தி வியங்கடளயும் பகோண்டு வந்தனர். மோபகைன் வயது 

Illustrasjon av Magellans fem skip: acrogame, Adobe Stock. 
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ரபோனவர்களு னும் ஐந்து பழுதட ந்த கப்பலு ன் பயணம் பசய்தோர். 
அவர் பிைிப்டபன்ஸின் குவோமுக்கு  வந்த முதல் ஐர ோப்பிய ோக 
இருந்தோர். அங்கு அவர் பகோல்ைப்பட் ோர். 

அந்த ர  த்தில், பசோறிக ப்போன், ரபோன்ற பிற ர ோய்களோலும், 
கைக்கமோன சூழல் ஆ ம்பமோனதோலும் அந்த ஒரு கப்படையும் விட்டு 
பவளிரயற ரவண்டிய  ிடையில் அக்குழுவினர் இருந்தனர். 

இந்தியப் பபருங்க லுக்கு பசல்லும் வழியில் ஒன்றன் பின் ஒன்றோக 
 ோன்கு கப்பல்கடளயும் இழந்தனர்.  இறுதியில் விக்ர ோரியோ 
என்னும் ஒரு கப்பல் மட்டுரம ஸ்பபயினுக்கு திரும்ப வந்தது.  

இது 1522 ஆண்டில்   ந்தது. 235 ரபரில் 18 ரபர் மட்டுரம உயிரு ன் 
திரும்பினர், ஆனோல் அவர் தம்மு ன் 25 பதோன் 

வோசடனத்தி வியங்கடளயும் பகோண்டு வந்தனர்.  

 

 

Kart over Ferdinand Magellans reise fra Spania til Filippinene. Da Magellan døde, ble Juan Sebastián Elcano sjef om bord 
på det siste av fem skip; Victoria. Elcano seilte skipet hjem til Spania og ble det første som gjennomførte en jordomseiling: 
Dimitrios, Adobe Stock. 
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அபமரிக்கோவின் கண்டுபிடிப்பு 

அபமரிக்கோவின் கண்டுபிடிப்பு ஐர ோப்பியர்களுக்கு 
மிகமுக்கியமோனது. 15 ஆம் நூற்றோண்டில் 
இருந்து, பை ஐர ோப்பியர்கள் 
அபமரிக்கோவுக்குப் பயணம் பசய்தனர். இது 
கோைனித்துவ சகோப்தத்தின் பதோ க்கமோக 
இருந்தது. ஐர ோப்பியர்கள் அபமரிக்கோ, 

ஆபிரிக்கோ மற்றும் ஆசியோவில் 
கோைனிகடள டகப்பற்றினர். இதனோல் 
ஐர ோப்போ  பசல்வந்த  ோ ோகவும் 
வல்ை சோகவும் மோறியது. 

  

Illustrasjon av kolonisering i Afrika: Erica Guilane Bachez, Adobe Stock. 

Ill. av kolonisering i Sør-Amerika: Juulijs, Adobe Stock.  
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அபமரிக்கோவில் வோழ்ந்த இந்தியோனர்களுக்கும் ஆபிரிக்கோவில் 
வோழ்ந்த உள்ளூர் மக்களுக்கும், இது ஒரு ரப ழிவு. இந்தியோனர்கள் 
பகோல்ைப்பட் னர்.  ஐர ோப்பியர்களோல் பகோண்டு வ ப்பட்  பதோற்று 
ர ோயோல் இந்தியோனர்கள் இறந்தனர். 1492 ஆம் ஆண்டில் 50 

மில்ைியன் இந்தியோனர்கள் அபமரிக்கோவில் வோழ்ந்ததோக 
 ம்பப்பட் து. 1650 ஆம் ஆண்டில் மக்கள் பதோடக 8 மில்ைியனோக 
இருந்தது. 

 

 

 

  

Illustrasjon av indianere: анатолий шаповал, Adobe Stock.  
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முக்கியமோன  வினோக்கள் 

1. ஐர ோப்போவிைிருந்து ஆசியோவிற்குச்  பசல்லும் 

வர்த்தகப்போடதயின் பபயர் என்ன? 

 

2. ஐர ோப்பியர்கள் ஏன் ஆசியோவிற்கோன புதிய வழிகடள 
கண்டுபிடிப்பதற்கோக ப குகளில் பயணித்தனர்? 

 

3. ஐர ோப்போவிைிருந்து இந்தியோவுக்குரிய க ல் வழிடயக் 
கண்டுபிடித்தவர் யோர்? அது எப்ரபோது   ந்தது? 

 

4. ரபோர்த்துக்கல்ைிைிருந்து இந்தியோவுக்கு பசல்லும் வழிடய 
விளக்குங்கள். 
 

5. பபர்டினோண்ட் மோபகைன் எதில் பி பைமோனவர்? 

 

6. அபமரிக்கோடவக் கண்டுபிடித்தவர் யோர்? எப்ரபோது? 

 

7. வோஸ்பகோ கோமோ, பகோைம்பஸ், மோபகைன் ஆகிய   
ஆ ோய்ச்சிப்பயணிகள் துணிவோனவர்களோ? 

 

8. அபமரிக்கோவின் கண்டுபிடிப்பினோல்  ஐர ோப்போவிற்கு ஏற்பட்  
விடளவு என்ன? 

9. அபமரிக்கோடவக் கண்டுபிடித்ததில்  இந்தியோனர்களுக்கு 
ஏற்பட்  விடளவு என்ன? 
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வினோ 1.  சரியோன பதிடைத் ரதர்ந்பதடுங்கள் 

1. 1400ஆம் ஆண்டுகளில் ஐர ோப்பியர்கள் ஏன் ஆ ோய்ச்சிப் பயணம் 

பசய்தனர்? 

a) ஒட்ர ோமோன் ரப  சுக்கு எதி ோக ரபோ ோடுவதற்கு 

b) பட்டுப் போடதடயப் பயன்படுத்துவதற்கு 

c) ஆசியோவிற்குச் பசல்வதற்கு புதிய வர்த்தகப் போடதகடளக் 
கண்டுபிடிக்க 

 

2. ஆபிரிக்கோடவச் சுற்றி க ல் வழியோக இந்தியோவிற்குச் 
பசல்வதற்கோன போடதடய முதன் முதல் கண்டுபிடித்த  ஐர ோப்பியர் 

யோர்? 

a) கிறிஸ்ர ோபர் பகோைம்பஸ் 

b) வோஸ்பகோ கோமோ 

 

3. பிைிப்டபன் ோடுகளுக்கு முதன் முதல் வந்த  ஐர ோப்பியர் யோர்? 

a) கிறிஸ்ர ோபர் பகோைம்பஸ் 

b) பபர்டினோண்ட் மோபகைன் 

c) வோஸ்ரகோ   கோமோ 

 

4. 1400 பிற்பகுதியில் அபமரிக்கோடவக் கண்டுபிடித்தவர் யோர்? 

a) பபர்டினோண்ட் மோபகைன் 

b) கிறிஸ்ர ோபர் பகோைம்பஸ் 

c) அபமரிரகோ பவஸ்புச்சி 
 

5. 900 ஆண்டுகளில் அபமரிக்கோவிற்குப் பயணம் பசய்த  ோர ோடிகளின் 

பபயர் என்ன? 

a) டைவ் எரிக்ஸன் 

b) ைிவ் உல்மன் 

c) அபமரிரகோ பவஸ்புச்சி 
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