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7th Social Science Lesson 1 Notes in Tamil 

1. தென் இந்தியப் புதிய அரசுகள் பிற்காலச் ச ாழர்களும் பாண்டியர்களும் 

1. பிற்காலச் ச ாழ அரசு 

தென்னிந்திய வரலாற்றில் பிரபலமான நன்கறியப்பட்ட முடியாட்சி அரசுகளில் ச ாழர்அரசும் ஒன்றாகும். 

அவர்களின் அரசுக் கட்டமமப்பு விரிவானது. நீர்பா ன அமைப்புமுமை விரிந்து பரந்தது. அதிக 

எண்ணிக்மகயிலான சகாவில்கமை அவர்கள் கட்டியுள்ைனர். கமல ைற்றும் கட்டடக்கமலக்குச் 

ச ாழர்கள் பபரும் பங்காற்றியுள்ைனர். கடல் கடந்து அவர்கள்  ாதமனகள் பல புரிந்துள்ைனர். 

இமவயமனத்தும் அவர்களுக்கு வரலாற்றில் ஒப்புயர்வில்லா இடத்மெ வழங்கியுள்ளது. 

2. ச ாழர்கள் ஆட்சியின் ைறுைலர்ச்சி: 

பண்மடய ச ாழ அரசு காவிரி ஆற்றின் கழிமுகப்பகுதிமய மமயப்பகுதியாகக் தகாண்டிருந்ெது . அென் 

ெமலநகர் உமையூர் (இன்மைய திருச்சிராப்பள்ளி) ஆகும், கரிகாலனின் ஆட்சிக்காலத்தில் இவ்வரசு 

சிறப்பான இடத்மெ வகித்ெது. 

3. ச ாழ வம் த்மத மீட்படழச்ப ய்தவர் யார்? 

ஒன்பொம் நூற்றாண்டில் காவிரிக்கு வடக்சக ஒரு பகுதிமய ஆண்டுவந்ெ விஜயாலயன் ச ாழ வம் த்மெ 

மீட்தடழச்த ய்ொர். அவர் தஞ் ாவூமரக் மகப்பற்றி அமெத் ெனது ெமலநகராக ஆக்கினார். 

4. ச ாழப் சபரரசின் ைாபபரும் வல்லமை பபற்ை சபரர ர் யார்? 

முதலாம் ராஜராஜன் (கி.பி. (பபா.ஆ) 985 – 1014) ச ாழப் சபரரசின் மாதபரும் வல்லமம தபற்ற சபரர ர் 

ஆவார்.  

5. முதலாம் ராஜராஜன் முக்கியத்துவம்: 

 தென்னிந்தியாவின் தபரும் பகுதியின் மீது ச ாழர்களின் அதிகாரத்மெ அவர் நிமலநாட்டினார். 

 அவருமடய கப்பற்பமடதயடுப்புகள் சமமலக்கடற்கமரயிலும் இலங்மகயிலும் ச ாழர்ஆட்சி 

விரிவமடவெற்கு வழிவகுத்ென. 

 புகழ்தபற்ற ராஜராசஜஸ்வரம் சகாவிமலத் (பிரகதீஸ்வரர் சகாவில்) ெஞ் ாஊரில் கட்டினார். 

6. முதலாம் ராஜராஜனின் ைகன் யார்? 
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முதலாம் ராசஜந்திரன் (கி.பி. (பபா.ஆ) 1014 – 1044) ெந்மெமயப் சபாலசவ சபரரம  விரிவுபடுத்தி 

மகப்பற்றிய பகுதிகமள ஒருங்கிமைத்ொர். அவருமடய ஆட்சிக்காலத்தில் ச ாழப்சபரரசு 

தென்னிந்தியாவில் ஒரு வலுவான  க்தியாக விளங்கியது. 

7. முதலாம் ராசஜந்திரனின் முக்கியத்துவம் என்ன? 

 கி.பி. (தபா.ஆ) 1023இல் அரியமை ஏறிய பின்னர் அவருமடய மிக முக்கியப் பமடதயடுப்பான வட 

இந்தியப் பமடதயடுப்பில் பல பகுதிகமளக் மகப்பற்றினார். 

 கங்மக தகாண்டான் (கங்மகமயக் மகப்பற்றியவர்) என்று ென்மனப் பிரகடனப்படுத்திக் 

தகாண்டார். 

 வட இந்தியப் சபார்களில் தபற்ற தவற்றியின் நிமனவாக கங்மகதகாண்ட ச ாழபுரம் சகாவில் 

எழுப்பப்பட்டது. 

 அவருமடய கடற்பமட ஸ்ரீவிஜயப் சபரரம க் (தெற்கு சுமத்ரா) மகப்பற்றத் துமைபுரிந்ெது. 

 ச ாழர்களின் கடற்பகுதிகளின் மீொன கட்டுப்பாடு கடல் கடந்ெ வணிகம் த ழித்சொங்க உெவியது. 

8. ச ாழப் சபரரசின்  ரிவு 

முெலாம் ராசஜந்திர ச ாழமனத் தொடர்ந்து பெவிசயற்ற மூவரும் திறமம வாய்ந்ெ அர ர்களாக இல்மல. 

மூன்றாவொகப் பெவி ஏற்ற வீர ராசஜந்திரனின் ைகன் அதி ராசஜந்திரன் உள்நாட்டுக் கலகம் ஒன்றில் 

தகால்லப்பட்டார். அவருடன் விஜயபாலனின் வழிவந்சொரின் ஆட்சி முடிவுக்கு வந்ெது. 

9. முதலாம் குசலாத்துங்கன் யார்? 

முெலாம் ராஜராஜனின் ஆட்சிக்காலத்தில் ச ாழர்களுக்கும் கீமழச்  ாளுக்கியர்களுக்கும் இமடயிலான 

திருமைஉறவு தொடங்கியது. அவருமடய மகளான குந்ெமவ  ாளுக்கிய இளவர ர் விமலாதித்ெமன 

மைந்ொர். அவர்களின் மகனான ராஜராஜ நசரந்திரன் முெலாம் ராசஜந்திரனின் மகளான அம்மங்கா 

செவிமய மைந்ொர். அவர்களின்  மகசன முதலாம் குசலாத்துங்கன் ஆவார். 

10. அதிராசஜந்திரன் ைமைமய அடுத்து ச ாழ அரியமைமயக் மகப்பற்றியவர் யார்? 

அதிராசஜந்திரன் மமறமவக் சகள்விப்பட்டவுடன் கீமழச்  ாளுக்கிய இளவர ரான ராசஜந்திர 

 ாளுக்கியன், ச ாழ அரியமைமயக் மகப்பற்றினார் 

11. முதலாம் குசலாத்துங்கன் எவ்வாறு ஆட்சி அமைத்தார்? 
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முதலாம் குசலாத்துங்கன் எனும் பபயரில்  ாளுக்கிய-ச ாழ வம் த்தின் ஆட்சிமய அவர் 

பதாடங்கிமவத்தார். ச ாழ அரியமைக்கு ஏற்பட்டிருந்ெ அச்சுறுத்ெல்கமள விமரவில் ஒழித்துக்கட்டி 

முெலாம் குசலாத்துங்கன் ெனது நிமலமய உறுதிபடுத்திக்தகாண்டார். 

12. ச ாழ வம் த்தின் ஆட்சி எவ்வாறு முடிவுக்கு வந்தது? 

 பாண்டிய நாட்டிலிருந்ெ பகுதிகளும் ச ாழர்களின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து நழுவின. 

 காஞ்சிபுரத்மெத் தெலுங்குச் ச ாழர்களிடம் இழக்க சநரிட்டது. 

 1279இல் பாண்டிய அர ன் முதலாம் குலச கர பாண்டியன் மூன்ைாம் ராசஜந்திர ச ாழமனத் 

சதாற்கடித்துப் பாண்டியர் ஆட்சிமய இன்மைய தமிழகத்தில் நிறுவினார். அத்துடன் ச ாழ 

வம் த்தின் ஆட்சி முடிவுற்றது. 

13. ச ாழர்களின் நிர்வாக முமை எப்படி இருந்தது? 

மத்திய அரசின் நிர்வாகம் அர ரின் சநரடிக் கட்டுப்பாட்டில் இருந்ெது. நாட்டின் ெமலமமப் தபாறுப்பில் 

இருந்ெ அவர் தபருமளவு அதிகாரத்மெக் தகாண்டிருந்ொர். அர ரின் ஆமனகள் அவருமடய 

அதிகாரிகளால் பமனசயாமலகளில் எழுெப்பட்டன அல்லது சகாவில் சுவர்களில் தபாறிக்கப்பட்டன. 

14. யுவராஜா என்பவர் யார்? 

அரசுரிமம பரம்பமர இயல்புமடயொய் இருந்ெது. அர ர் ெனது மூத்ெ மகமனத் ெனது வாரி ாகத் தெரிவு 

த ய்ொர். மூத்ெமகன் யுவராஜன் என்றமழக்கப்பட்டார். யுவராஜாக்கள் நிர்வாகத்தில் பயிற்சி 

பபறுவதற்காக ைண்டல ஆளுநர்கைாக நியமிக்கப்பட்டனர். 

15. ச ாழ அர ர்களின் நிர்வாக அமைப்பு:  

 ச ாழ அர ர்கள் நன்கு கட்டமமக்கப்பட்ட நிர்வாக முமறமய உருவாக்கியிருந்ெனர். 

 நிர்வாக வ திக்காகப் சபரரசு ைண்டலங்கைாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்ென. 

 ஒவ்தவாரு நாட்டுப் பிரிவுக்குள்ளும் பல கூற்ைங்கள் (கிராைங்களின் பதாகுப்பு) இடம் 

தபற்றிருந்ென. 

 கிராமசம நிர்வாக அமமப்பின் மிகச் சிறிய அலகாகும். 

16. உள்ைாட்சி நிர்வாகைானது எந்த அமைப்புகளின் மூலைாகச் ப யல்பட்டது? 

உள்ளாட்சி நிர்வாகமானது ஊரார்,  மபசயார், நகரத்தார், நாட்டார் எனும் அமமப்புகளின் மூலமாகச் 

த யல்பட்டது. 
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17. ஊரார் என்பவர் யார்? 

சவளாண்மமயின் விரிவாக்கத்தினால் கிராமப்புறங்களில் அதிக எண்ணிக்மகயில் விவ ாயிகளின் 

குடியிருப்புகள் உருவாயின. அமவ ஊர்கள் என அறியப்பட்டன. நிலஉடமமயாளர்களாக இருந்ெ ஊரார், 

ஊரின்  ார்பாகப் சபசுபவர்களாக இருந்ெனர். 

18.  மபசயார் என்பவர் யார்? 

பிராமைர் கிராமங்கமளச் ச ர்ந்ெ  மபசயார் தபாது நிர்வாகத்மெயும், நிதி நிர்வாகத்மெயும், நீதி 

வழங்குெமலயும் சமற்தகாண்டனர். 

19. நகரத்தார் என்பவர் யார்? 

வணிகர்களின் குடியிருப்புகமள நகரத்ொர் நிர்வகித்ெனர். இருந்ெசபாதிலும் ெனித்திறன் தபற்ற 

கட்டுமானக் கமலஞர்கள், இரும்புத் தொழில் த ய்சவார், ெங்கசவமல த ய்சவார், தந வு த ய்சவார், 

மட்பாண்டம் வமனசவார் ஆகிசயாரும் நகரத்தில் வாழ்ந்ெனர். 

20.  

 ஊர்,  மப, நகரம், நாடு ஆகியவற்றில் இருந்ெ மன்றங்கள் பல்சவறு குழுக்கள் மூலம் பணிகமள 

சமற்தகாண்டன. 

 இக்குழுக்கள் நீர்ப்பா னம்,  ாமலகள், சகாவில்கள், சொட்டங்கள், வரிவசூல், மெ விழாக்கமள 

நடத்துெல் சபான்ற பணிகமள சமற்தகாண்டன. 

21. உத்திரசைரூர் கல்பவட்டின் சிைப்பு என்ன? 

இன்மறய காஞ்சிபுர மாவட்டத்திலுள்ள உத்திரசைரூர் கிராைம் பிராைைர்களுக்குக் பகாமடயாக 

வழங்கப்பட்ட ஒரு பிரம்ைசதய கிராைைாகும். 

22. உத்திரசைரூர் கல்பவட்டு கூறுவது என்ன? 

இக்கிராமத்தில் கிராை  மபக்கான உறுப்பினர்கள் எவ்வாறு சதர்ந்பதடுக்கப்பட்டனர் என்பது குறித்துத் 

தெளிவாக விளக்கும் கல்தவட்டுகள் உள்ளன. 

23. சதர்தலுக்கான தகுதிகள்: 

ஒவ்தவாரு குடும்பிலிருந்தும் (வார்டு) உறுப்பினர் ஒருவர் செர்ந்தெடுக்கப்படுவார். தமாத்ெம் 30 குடும்புகள் 

இருந்ென. சபாட்டியிடும் ஆடவர் 35-70 வயது வரம்புக்குள் இருத்ெல் சவண்டும். சவெநூல்களிலும்,  மய 
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நூல்களிலும் செர்ச்சி தபற்றிருப்பதும், நில உரிமமயாளராகசவா, த ாந்ெ வீடு உமடயவராகசவா இருக்க 

சவண்டும். 

24. சதர்ந்பதடுக்கும் முமை: 

ஒவ்தவாரு குடும்பிலிருந்தும் ெகுதியுமடய சவட்பாளர்களின் தபயர்கள் பமனசயாமலத் துண்டுகளில் 

எழுெப்படும். அமவ மட்மாண்டம் ஒன்றில் சபாடப்படும். மன்றத்தின் மூத்ெ உறுப்பினர் ஒரு சிறுவமன 

அமழத்து குடத்துக்குள் உள்ை ஓமலத் துண்டுகமை எடுக்கச் ப ால்லி அதில் எழுதப்பட்டுள்ை 

பபயமர அறிவிப்பார். இம்முமறயின்படி பல குழுக்கள் முடிவு த ய்யப்படும். 

25. ச ாழ அரசின் வருவாய்: 

 ச ாழ அரசின் தபாதுவருவாய் முக்கிய நிலவரி மூலம் தபறப்பட்டது. 

 நிலவரியானது ‘காணிக்கடன்’ என அமழக்கப்பட்டது. 

 நிலவரிமய நிர்ையம் த ய்வெற்காகச் ச ாழஅரசு விரிவான அளவில் நிலஅளமவப் பணிமய 

சமற்தகாண்டது. 

 மகசூலில் மூன்றில் ஒரு பகுதி வரியாக வசூலிக்கப்பட்டது. 

26. வரிகள் எவ்வாறு வசூலிக்கப்பட்டன? 

இவ்வரி தபரும்பாலும் ொனியமாகசவ வசூல் த ய்யப்பட்டது. நிலவரிமயத் ெவிர தொழில் வரிகளும் 

வணிகத்தின் மீொன சுங்கவரிகளும் வசூலிக்கப்பட்டன. 

27. நிலம்  ார்ந்த உைவுகமை அடிப்பமடயாகக் பகாண்ட  மூக அமைப்பு: 

 ச ாழஅர ர்கள் வரிவிலக்கு அளிக்கப்பட்ட நிலங்கமள அரசு அதிகாரிகளுக்கும், 

பிராமைர்களுக்கும், சகாவில்களுக்கும் (சதவதானக் கிராைங்கள்), மெ நிறுவனங்களுக்கும் 

தகாமடயாக வழங்கினர். 

  மை  மய நிறுவனங்களுக்குக் தகாமடயாக வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் ‘பள்ளிச் ந்தம்’ என 

அமழக்கப்பட்டது. 

 ‘சவைாண்வமக’ என்னும் நிலங்களின் உமடமமயாளர்கள் சவைாைர் என்றமழக்கப்பட்டனர். 

 சவளாளரில் ஒரு பிரிவினரான ‘உழுகுடி’ என்சபார் நிலங்களின் உமடமமயாளர்களாக இருக்க 

இயலாது. 

 அவர்கள் பிரம்மசெய, சவளாண்வமக நிலங்களில் சவளாண்பணிகமளச் 

த ய்யசவண்டியிருந்ெது. 
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 தமாத்ெ விமளச் லில் சவளாண்வமக நிலவுமடமமயாளர்கள் ‘சைல்வாரத்மதப்’ (விமளச் லில் 

தபரும்பகுதி) தபற்றனர். 

 உழுகுடிகள் ‘கீழ்வாரத்மதப்’ (விமளச் லில் சிறிய பகுதி) தபற்றனர். 

 ‘அடிமை’ மற்றும் ‘பணிப ய் ைக்கள்’ என்சபார்  முொயத்தின் கீழ்நிமலயில் இருந்ெனர். 

 மூகத்தின் இமட மட்டத்தில் சபார் த ய்சவாரும் வணிகர்களும் இடம் தபற்றனர். 

28. ச ாழர்கள் நீர்ப்பா னத்திற்குச் சிைந்த எடுத்துக்காட்டு எது? 

ச ாழர்கள் நீர்ப்பா னத்திற்கு முக்கியத்துவம் வழங்கினர். கங்மக தகாண்ட ச ாழபுரத்தில் முெலாம் 

ராசஜந்திர ச ாழனால் உருவாக்கப்பட்ட பதினாறு மமல் நீளம் தகாண்ட ஏரிக்கமரத் ெடுப்பமை மிகச் 

சிறந்ெ எடுத்துக்காட்டாகும். 

29. வடி-வாய்க்கால்கள் என்ைால் என்ன? 

காவிரியின் கழிமுகப் பகுதியில் குறுக்கும் தநடுக்குமாக மரபு ார்ந்ெ முமறயில் நீரிமனத் 

திம மாற்றிவிடுவெற்கான ‘வாடி-வாய்க்கால்கள்’ அமமக்கப்பட்டிருந்ென. செமவப்படும் நீமரக் 

தகாண்டுவருவது ‘வாய்க்கால்’ செமவக்கு அதிகமான நீமர தவளிசயற்றுவது ‘வடிகால்’ தபாதுமக்கள் 

அமனவருக்கும் த ாந்ெமான வாய்க்கால் ‘ஊர் வாய்க்கால்’ என அமழக்கப்பட்டது. நாடு எனும் நிர்வாகப் 

பிரிவின் மட்டத்தில் பயன்பட்ட வாய்க்கால்கள் ‘நடுவாய்க்காளல்கள்’ எனக் குறிப்பிடப்பட்டன. 

30. ச ாழர்கால மெம்: 

ச ோழர்கள் ச வத்தின் மீது மிகுதியோன பற்றுக் ககோண்டவர். சிவகபருமோனின் திருவிசையோடல்கள் ச வ 

அடியோர்கைோன நோயன்மோர்கைோல் போடல்கைோக இயற்றப்பட்டுள்ைன. நம்பியாண்டார் நம்பியால் 

க ோகுக்கப்பட்ட அசவ ‘திருமுறைகள்’ என அசழக்கப்படுகின்றன. 

31. ச ாழர்காலக் சகாவில்கள்: 

ச ோழர்கள் கோலத்தில் பிரமோண்டமோன சகோவில்கள் கட்டப்பட்டன. ெஞ் ாவூர், கங்றகதகாண்ட ச ாழபுரம், 

ொராசுரம் ஆகிய இடங்களிலுள்ை சகோவில்கள் ச ோழர்களின் கசலகைோன கட்டடங்கள், சிற்பங்கள், 

க ப்புச்சிசலகள் ஓவியங்கள், படிமவியல் ஆகியவற்றின் கைஞ்சியமோக உள்ைன. 

32. ச ாழர்கள் காலத்தில் சகாவில்கள் எவ்வாறு இருந்ென? 

ச ோழர்கள் கோலக் சகோவில்கள் வழிபோட்டிற்கோன இடங்கள் மட்டுமல்லோமல் கபருமைவு நிலங்கசைச் 

க ோந் மோகக் ககோண்டிருந் ன. அசவ கல்விறயயும், பக்திக் கறலகளின் வடிவங்களான நடனம், இற , 

நாடகம் ஆகியவற்சறயும் வைர்த் ன.  
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33. சகாவில் பணியாளர்கள் யார்? 

நடனமாெர், இற க்கறலஞர்கள், பாடகர்கள், இற க்கருவிகறள மீட்டுசவார், அர்ச் ர்கள் ஆகிசயோர் 

சகோவில் பணியோைர்கள் ஆவர். 

34. ச ாழர் கால சவெக் கல்லூரி : 

ச ோழ அர ர்கள் கல்விப் பணிகளுக்குப் கபரும் ஆ ரவு நல்கினர். முெலாம் ராசேந்திரன் எண்ணாயிரம் 

(ெற்சபாறெய விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள) எனும் கிரோமத்தில் சவ க் கல்லூரி ஒன்சற நிறுவினோர். 

அக்கல்லூரியில் 14 ஆசிரியர்களின் வழிகோட்டு லில் 340 மோணவர்கள் சவ ங்கள், இலக்கணம், 

உபநிட ங்கள் ஆகியவற்சறக் கற்றனர். 

35. ச ாழர் காலத்தில் இருந்ெ சவறு சில கல்லூரிகள்: 

மு லோம் ரோசேந்திரனுக்குப் பின்வந்  ஆட்சியோைர்கள் அவருசடய அப்பணிசய முன்உ ோரணமோகக் 

ககோண்டு பின்பற்றினர். அ ன் விசைவோக இன்சறய புதுச்ச ரிக்கு அருசகயுள்ள திருபுவறன எனும் 

ஊரிலும், இன்றைய த ங்கல்பட்டு மாவட்டத்திலுள்ள திருமுக்கூடலிலும் முசறசய 1048, 1067 ஆகிய 

ஆண்டுகளில் இச  சபோன்ற கல்லூரிகள் நிறுவப்பட்டன. 

36. ச ாழர்காலப் பகுதிறயச் ச ர்ந்ெ இலக்கியங்கள் யாறவ? 

உன்ன மோன இலக்கியங்கைோன ‘தபரியபுராணமும் கம்பராமாயணமும்’ இக்கோலப் பகுதிசயச் 

ச ர்ந் சவயோகும். 

37. ச ாழர்கால வணிகக்குழுக்கள் யாறவ? 

‘அஞ்சு-வண்ணத்ொர்’ , ‘மணி-கிராமத்ொர்’ எனப்படும் வணிகக் குழு அசமப்புகசைச் (கில்டு) ச ர்ந்  

வணிகர்கள் வணிக நடவடிக்சககசை சமற்ககோண்டனர். 

38. அஞ்சு-வண்ணத்ொர் குழு: 

அஞ்சு-வண்ணத் ோர் குழுவோனது சமற்கு ஆசியர்கள், அரோபியர்கள், யூ ர்கள் , கிறித் வர்கள், 

இஸ்லோமியர்கள் ஆகிசயோசர உள்ைடக்கிய ோகும். அவர்கள் கடல் கடந்து வணிகம் க ய்ச ோர் ஆவர். 

அவர்கள் சமற்கு கடற்கசரசயோரத் துசறமுக நகரங்களில் குடியிருந் னர். 

39. மணி - கிராமத்ொர் குழு: 
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மணி –கிரோமத் ோர் வணிகக் குழு அசமப்சபச் ச ர்ந்  வணிகர்கள் உள்நோட்டு வணிகத்தில் தீவிரமோக 

ஈடுபட்டிருந் னர் எனச் க ோல்லப்படுகிறது.  

40. ஐநூற்றுவர் என்பவர் யார்? 

 கோலப்சபோக்கில் அவ்விரு அசமப்புகளும் ‘ஐநூற்றுவர்’ , ‘திச -ஆயிரத்து ஐநூற்றுவர்’ எனும் 

கபயர்களில் ஒருங்கிசணந் ன. 

 அசவ கர்நோடக மோநிலம் ஐசகோலில் இருந்   சலசம அசமப்பின் வழிகோட்டு லில் க யல்பட்டன. 

 இந்  ஐநூற்றுவர் அசமப்பு க ன்கிழக்கோசிய நோடுகசை உள்ைடக்கிய கடல் கடந்  வணிக 

நடவடிக்சககசைச் க யல்படுத்தியது. 

41. ச ாழகாலத்தில் இைக்குமதி த ய்யப்பட்ட தபாருட்கள் யாறவ? 

க ன்கிழக்கு ஆசிய நோடுகசைோடு சமற்ககோள்ைப்பட்ட கடல் கடந்  வணிகத்தின் மூலம் யோசனத் 

 ந் ங்கள், பவழம்,  ங்குகள், ஒளிபுகும் –புகோ கண்ணோடிகள், போக்கு, ஏலம், வர்ணப் பட்டு நூல்கசைோடு 

கநய்யப்பட்ட பருத்தி இசழத்துணிகள் ஆகியன இறக்குமதி க ய்யப்பட்டன. 

42. ச ாழர்காலத்தில் ஏற்றுமதி த ய்யப்பட்ட தபாருட்கள் யாறவ? 

 ந் னக்கட்சட, கருங்கோலிக்கட்சட, சுசவயூட்டும் கபோருட்கள், விசலயுயர்ந்  ஆபரணக் கற்கள், மிைகு, 

எண்கணய். கநல் ,  ோனியங்கள், உப்பு ஆகியசவ ஏற்றுமதி க ய்யப்பட்டன. 

43. பாண்டியர்கள் கால ஆட்சி: 

கி.மு.(தபா.ஆ.மு) நான்காம் நூற்ைாண்டிலிருந்து க ன்னிந்தியோசவக் குறிப்பிட்ட இசடகவளிகசைோடு 

ஆட்சி க ய்  மூன்று பசழசமயோன அர வம் ங்களுள் போண்டியர்கள் அடங்குவர். 

44. பாண்டியர் கால இடங்கள் என்ன? 

முத்துக்குளித் சலோடு க ோடர்புசடய தகாற்றக, க ோடக்கக்கோலத்தில் அவர்களின் துசறமுகமோகவும் 

 சலநகரமோகவும் இருந்  ோகக் கரு ப்படுகிறது. போண்டியர்களின் பல பசழசமயோன  மிழ்க் 

கல்கவட்டுகள் மதுறரயிலும் அ ன் சுற்றுப்புறங்களிலும் கண்டறியப்பட்டுள்ை ோல் அவர்கள் 

பிற்கோலத்தில் மதுசரக்கு இடம் கபயர்ந்திருக்கலோம் எனக் கரு லோம். 

45.  ங்ககாலப் பாண்டியர்கள்: 
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 ங்ககோலப் போண்டியர்களின் கீழ் மதுசர நகர் மோகபரும் பண்போட்டுசமயமோகத் திகழ்ந் து.  மிழ்ப் 

புலவர்களும் எழுத் ோைர்களும் அங்கு ஒன்றுகூடித்  மிழ்ச் க வ்வியல் இலக்கியங்களுக்குச் சிறந்  

பங்களிப்சபச் க ய்துள்ைனர். 

46. சவறு சில பாண்டியர்கால ஆட்சி: 

 கி.பி, (தபா.ஆ) 6ஆம் நூற்ைாண்டில் கைப்பிரர்கசை கவற்றிககோண்டு போண்டியர்கள் 

க ன் மிழகத்தில்  ங்கசை மீண்டும் வலுவோக நிறுவிக் ககோண்டனர். 

 ஆனோல் 9ஆம் நூற்ைாண்டு முெல் 13ஆம் நூற்ைாண்டு வறர க ன்னிந்தியோசவ ஆண்ட 

பிற்கோலச் ச ோழர்களின் எழுச்சிசயப் போண்டியர்கைோல் எதிர்ககோள்ை இயலவில்சல. 

 பின்னர் ச ோழர்களின் வீழ்ச்சிசயச்  ோ கமோகப் பயன்படுத்திப் பிற்கோலப் போண்டியர் மீண்டும் 

 ங்கள் அதிகோரத்ச  நிறுவினர்.  அவர்களின் ஆட்சி 16ஆம் நூற்ைாண்டு வறர க ோடர்ந் து. 

47. யாருறடய ஆட்சிக்காலத்தில் பாண்டியர்கால ஆட்சி புத்துயிர் தபற்ைது? 

கடுங்சகான் எனும் போண்டிய அர ன் 6ஆம் நூற்றோண்டுன் இறுதியில் கைப்பிரர்களிடமிருந்து 

போண்டியர்களின் பகுதிகசை மீட்டோர். 

48. வலிறம மிக்க முெல் பாண்டியர் அர ர் யார்? 

அரிசக ரி மாைவர்மன் எனும் வலிசம மிக்க மு ல் போண்டிய அர ர் கி.பி. (தபா.ஆ) 642இல் அரியசண 

ஏறினோர். அவர் பல்லவ அர ர்கள் மு லோம் மசகந்திரவர்மன், மு லோம் நரசிம்மவர்மன் ஆகிசயோரின் 

 மகோலத் வரோவர். 

49. அரிசக ரி மாைவர்மன் என்பவர் யார்? 

கல்கவட்டுகளும் க ப்புப்பட்டயங்களும்  னது எதிரிகைோன ச ரர், ச ோழர், பல்லவர், சிங்கைர் ஆகிசயோசர 

அவர் கவற்றிககோண்டச ப் புகழ்போடுகின்றன. அரிசக ரி மோறவர்மன்  மணர்கசைத் துண்புறுத்திய கூன் 

போண்டியசன என அசடயோைப்படுத் ப்படுகிறோர். 

50. ச வத் துறவியோன திருஞோன ம்பந் ர் அரிசக ரிசயச்  மண ம த்திலிருந்து ச வத்திற்கு 

மோற்றினோர். ம ம் மோறிய பின்னர் அரிசக ரி சுமோர் 8000  மணர்கசைக் கழுசவற்றிய ோகக் கூறப்படுகிறது. 

எண்ணிக்சக மிசகப்படுத்திக் கூறப்பட்டிருப்பினும், ச வத்திற்கு மோறிய பின்னர் அரிசக ரியின்  மண 

எதிர்ப்புப் சபோக்கு  ந்ச கத்திற்கு இடமில்லோ து. 

51. தநடுஞ் றடயான் என்பவர் யார்? 
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அரிசக ரிக்குப் பின்னர் போண்டியர் அர வம் த்தின் மகத் ோன மன்னோன ேடிலபரோந் க கநடுஞ் சடயோன் 

(மு லோம் வரகுணன்)  (756 – 815) ஆட்சிப் கபோறுப்சபற்றோர். அவசர சவள்விக்குடிச் க ப்சபடுகளின் 

ககோசடயோளி ஆவோர். கநடுஞ் சடயன் ெஞ் ாவூர், திருச்சிராப்பள்ளி, த ல்லம், சகாயமுத்தூர் ஆகிய 

பகுதிகசை உள்ைடக்கிய ோகப் போண்டிய அரச  விரிவுபடுத்தினோர். 

52. பல்லவர்களால் சொற்கடிக்கப்பட்டவர் யார்? 

கநடுஞ் சடயனுக்குப் பின்னர் ஆட்சிப் கபோறுப்சபற்ற ஸ்ரீமாை ஸ்ரீவல்லபன், இரண்டாம் வரகுணன் 

ஆகிசயோர் பல்லவர்கைோல் ச ோற்கடிக்கப்பட்டனர். 

53. முெலாம் பராந்ெகன் யாறரத் சொற்கடித்ொர்? 

மு லோம் பரோந் கனின் கீழ் எழுச்சி கபற்ற ச ோழவம் த்ச  அவர்கைோல் எதிர்ககோள்ை இயலவில்சல. 

மு லோம் பரோந் கனிடம் சொல்வியறடந்ெ பாண்டிய அர ன் இரண்டாம் ராேசிம்மன் 920இல் 

நோட்சடவிட்டு கவளிசயறினோர். இவ்வோறு கடுங்சகோனோல் மீள்எழுச்சி கபற்ற போண்டியர் ஆட்சி முடிவுற்றது. 

54. பிற்காலப் பாண்டியர்களின் எழுச்சி (1190 – 1310) 

அதிராசேந்திரனின் (விேயோலயனின் வழிவந்  கசடசி அர ர்) மசறவுக்குப் பின்னர் போண்டிய நோட்டில் 

ச ோழ மண்டலோதிபதிகளின் ஆட்சி பலவீனமசடந் து. 

55. பாண்டியர்களின் முக்கியத் துறைமுகம் எது? 

பதிமூன்றோம் நூற்றோண்டில் போண்டியர் மட்டுசம எழுச்சி கபற்ற  மிழ் அர  வம் மோக விைங்கினர். மதுசர 

அவர்களின்  சலநகரோகத் க ோடர்ந் து. அவ்வமயம் காயல் அவர்களின் முக்கியத் துசறமுகமோயிற்று. 

56. மார்க்சகாசபாசலா : 

கவனிஸ் நோட்சடச் ச ர்ந்  புகழ் கபற்ற பயணியோன மார்க்சகாசபாசலா இரண்டு முறை (1288, 1293) 

காயலுக்கு வருசக  ந் ோர். இத்துசறமுக நகர் அரோபிய, சீனக் கப்பல்கைோல் நிரம்பியிருந் து என்றும் 

விறுவிறுப்போன வணிக நடவடிக்சககசைக் ககோண்டிருந்  ோகவும் அவர் நம்மிடம் கூறுகிறோர். 

57. பாண்டிய அரசு பற்றிய மார்க்சகா சபாலா வின் புகழாரம்:  

போண்டிய அரசு “க ல்வச் க ழிப்பு மிக்க, உலகிசலசய மிக அற்பு மோன பகுதியோகும்” என மோர்க்சகோ சபோலோ 

புகழோரம் சூட்டுகிறோர். இலங்சகசயோடு ச ர்ந்து உலகத்தில் கோணப்படும் கபரும்போலோன 

மோணிக்கக்கற்கசையும் முத்துக்கசையும் உற்பத்தி க ய்கிறது என சமலும் கூறுகிறோர்.  ன்னுசடய 
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பயணக் குறிப்புகளில் ‘ தி’ (உடன்கட்சட ஏறு ல்) நிகழ்வுகசையும் அர ர்களின் பல ோரமணத்ச யும் 

பதிவுக ய்துள்ைோர். 

58.  றடயவர்மன் சுந்ெரபாண்டியன் என்பவர் யார்? 

 இரண்டோம் போண்டியப் சபரரசின் புகழ்கபற்ற அர ர்  றடயவர்மன் (ேடா வர்மன்) 

சுந்ெரபாண்டியன் (1251 – 1268) ஆவோர். 

 ஒட்டுகமோத் த்  மிழகத்ச யும்  னது கட்டுப்போட்டின் கீழ்க் ககோண்டுவந்  அவருசடய ஆட்சி 

ஆந்திர மோநிலம் கநல்லூர் வசர பரவியிருந் து. 

 அவர் த ாய் ாளர்கறளக் கட்டுக்குள் சவத்திருந் ோர். 

59. சுந்ெர பாண்டியனின் ஆட்சியின்சபாது அவருடன் கூட்டு அர ர்களாக ஆட்சித ய்ெவர் யார்? 

சுந் ர போண்டியனின் ஆட்சியின்சபோது அவருடன் கூட்டு அர ர்கைோக ஆட்சிக ய் வர்: விக்கிரம 

போண்டியன், வீரபோண்டியன் ஆகிசயோர் ஆவர். 

60. சுந்ெர பாண்டியனுக்குப் பின்னர் ஆட்சி புரிந்ெவர் யார்? 

சுந் ர போண்டியனுக்குப் பின்னர் மாைவர்மன் குலச கரன் கவற்றிகரமோக நோற்பது ஆண்டுகள் 

ஆட்சிபுரிந்து நோட்டுற்கு அசமதிசயயும் க ழிப்சபயும் நல்கினோர். அவருக்கு வீரபோண்டியன், சுந் ர 

போண்டியன் என இரண்டு மகன்கள் இருந் னர். 

61. மாைவர்மறனக் தகான்ைவர் யார்? 

அர ர் வீரபோண்டியசனக் கூட்டுஅர ரோக நியமித் ோர். அ னோல் ெந்றெ மீது தவறுப்புற்ை சுந்ெர 

பாண்டியன் ெந்றெயார் மாைவர்மன் குலச கரறனக் தகான்ைார். 

62. உள்நாட்டுப்சபாரில் தவற்றி தபற்ைவர் யார்? 

 க ோடர்ந்து ஏற்பட்ட உள்நோட்டுப் சபோரில் வீரபோண்டியன் கவற்றி கபற்றுத் ன்சன வலுவோக 

நிறுவிக்ககோண்டோர். 

 ச ோல்வியுற்ற சுந் ர போண்டியன் கடல்லிக்கு விசரந்து அலோவுதீன் கில்ஜியின் போதுகோப்பில் 

அசடக்கலமோனோர். இதுசவ மாலிக்கபூரின் பசடகயடுப்புக்கோன வோய்ப்சப வழங்கியது. 

63. பாண்டியர்கள் சுல்ொனுக்குக் கட்டுப்பட்ட அர ாக எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டது? 

 மாலிக்கபூரின் பசடகயடுப்புக்குப் பின்னர் ஆட்சி க ய்து ககோண்டிருந்  அர  குடும்பத்ச ச் 

ச ர்ந்  பல அர ர்கைோல் போண்டிய நோடு பிரித்துக்ககோள்ைப்பட்டது. 
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 மதுசரயில் கடல்லி சுல் ோனுக்குக் கட்டுப்பட்ட ஒரு முஸ்லீம் அரசு உருவோக்கப்பட்டது. 

64. பாண்டியர்கள் காலத்தில் மதுறர: 

போண்டிய அர ர்கள்  சலநகசரப் கபோருத் மட்டிலும் மதுசரக்சக முன்னுரிசம ககோடுத் னர். மதுசர 

கபோதுமக்கைோல் ‘கூடல்’ என்சற  சபோறப்பட்டு வந் து. போண்டிய மன்னர்கள் போரம்பரியமோகக் 

‘கூடல்சகான்’, ‘கூடல் காவலன்’ என மதிக்கப்பட்டனர். 

65. பாண்டியகளின் இராணுவம்: 

ரோணுவரீதியோக அண்சடநோடுகசைக் கோட்டிலும் போண்டியர்களின் ஆதிக்க, ஓங்கியிருந் து. இ ன் 

கோரணம் அவர்களின் இருந்  குதிசரப் பசடகைோகும். அரோபிய வணிக, பண்போட்டு உலகில் அவர்களுக்கு 

இருந்  க ோடர்பின் மூலம் அவர்கள் அந் க் குதிசரகசை இறக்குமதி க ய் னர். 

66. பாண்டியர்களின் சகாட்பாடு என்ன? 

அர ர், ‘மனு  ோஸ்திரத்தின்படி’  ோன் ஆட்சி க ய்வ ோகக் கூறினோர். இக்சகோட்போடு  மூகத்திலிருந்  ஏற்றத் 

 ோழ்வு நிசலகசை நியோயப்படுத்தியது. அர ர்களும் உள்ளூர்  சலவர்களும் ‘மங்கலம்’ அல்லது 

‘ துர்சவதிமங்கலம்’ எனும் பிரோமணர் குடியிருப்புகசை உருவோக்கினர். 

67. நாட்டுமக்கள் என்பவர்கள் யார்? 

நிலத்தின் உண்சமயோன உசடசமயோைர்கள் ‘பூமி புத்திரர்’ அல்லது ‘சவளாளர்’ என 

விவரிக்கப்பட்டுள்ைனர். வரலோற்று ரீதியோக அவர்கள் அப்பகுதிசயச் ச ர்ந்  மக்கைோசகயோல் அவர்கள் 

‘நாட்டுமக்கள்’ எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைனர். 

68. நாட்டுமக்கள் ஒன்றிறணந்ெ மன்ைம் எவ்வாறு அறழக்கப்பட்டது? 

இச் மூக மக்கள் ஒன்றிசணந்  மன்றம் ‘சித்திர-சமழி-கபரிய நோட்டோர்’ என அசழக்கப்பட்டது. 

69. பாண்டியர்கள் கால அரசு அதிகாரிகள்: 

 அதிகோரிகளின் குழுகவோன்று அர ரின் ஆசணகசை நசடமுசறப்படுத்தியது. 

 பிர ம மந்திரி ‘உத்திர மந்திரி’ என அசழக்கப்பட்டோர். 

 முக்கிய வரலோற்று ஆளுசமகைோன மாணிக்கவா கர், குலச்சிறையார், மாரன்காரி ஆகிசயோர் 

அசமச் ர்கைோகப் பணியோற்றினர். 

 அரசுச் க யலகம் ‘எழுத்து மண்டபம்’ என அசழக்கப்பட்டது. 
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70. மிகவும் மதிக்கப்பட்ட அதிகாரிகள் யாவர்? 

 ‘மாைன் – எயினன்’, ‘ ாத்ெகன் – கணபதி’, ‘மூர்த்து – எயினன்’ ஆகிசயோரும் மற்றவருமோவர். 

71. பறடத்ெளபதிகளின் பட்டங்கள் யாறவ? 

‘பள்ளி –சவலன்’, ‘பராந்ெகன் – பள்ளி-சவலன்’. ‘மாைன் –ஆதித்ென்’, ‘தென்னவன் – ெமிழ்சவள்’ 

ஆகியசவ பசடத்  ைபதிகளின் பட்டங்கைோகும். 

72. நிர்வாகப் பிரிவுகள் 

ச ோழநோட்டில் இருந் ச ப்சபோலசவ ‘பாண்டியநாடு’ பல மண்டலங்கைோகப் பிரிக்கப்பட்டிருந் ன. 

மண்டலங்கள் ‘வளநாடுகள்’ என அசழக்கப்பட்டன. வைநோடுகள் பல ‘நாடுகளாகவும்’, ‘கூற்ைங்களாகவும்’ 

பிரிக்கப்பட்டன. நோடுகசை நிர்வகித் வர்கள் ‘நாட்டார்’ ஆவர். நோடுகளும் கூற்றங்களும் மங்கலம், நகரம், 

ஊர், குடி எனும் குடியிருப்புகசைக் ககோண்டிருந் ன. அவற்றில் பல்வசகப்பட்ட  மூகக் குழுக்கசைச் 

ச ர்ந்  மக்கள் வசித் னர். 

73. கிராம நிர்வாகம் 

திருதநல்சவலி மாவட்டம் மானூர் என்னும் ஊரில் உள்ை கி.பி. (தபா.ஆ) 800ஆம் ஆண்சடச் ச ர்ந்  

கல்கவட்டு கிரோமநிர்வோகம் க ோடர்போன க ய்திகசைக் ககோண்டுள்ைது. கிரோம மன்றங்கசையும், பல்சவறு 

குழுக்கசையும் ககோண்டிருந்  ச ோழர்களின் உள்ைோட்சித் துசற சபோலசவ நிர்வோகம் கோணப்படுகிறது. 

74. பாண்டியர்கள் கால நீர் ஆொரங்கள் எறவ? 

போண்டிய மன்னர்கள் அதிக எண்ணிக்சகயில் நீர் ஆ ோரங்கசை உருவோக்கினர். றவறக, ொமிரபரணி 

ஆகிய ஆறுகளின் இரு கசரகளிலும் நீர்கநோசலகளுக்கு நீர் ககோண்டுக ல்லும் கோல்வோய்கள் 

கவட்டப்பட்டன. க ன் மிழகத்தில் ச ோழர்கசைப் சபோலசவ போண்டியர்களும் புதிய நீர்ப்போ னத் 

க ோழில்நுட்பங்கசை அறிமுகம் க ய் னர். 

75. நீர்ப்பா னப் பணிகள் யாரால் சமற்தகாள்ளப்பட்டன? 

நீர்போ னஒ பணிகள் உள்ைோட்சி அசமப்புகைோலும், அதிகோரிகள் மற்றும் உள்ளூர்த்  சலவர்கைோலும் 

சமற்ககோள்ைப்பட்டன. பழுதுநீக்கும் பணிகள் கபரும்போலும் உள்ைோட்சி அசமப்புகைோல் 

சமற்ககோள்ைப்பட்டன. சில  மயங்களில் நீர்ப்போ ன ஏரிகசை வணிகர்கள் கவட்டிக்ககோடுத்துள்ைனர். 

76. பாண்டியர்கள் காலச் த ப்சபடுகள் எவற்றைக் குறிப்பிடுகின்ைன? 
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போண்டிய அர ர்கள் சவ  நசடமுசறகளுக்கு ஆ ரவு நல்கினர். சவள்விக்குடிச் த ப்சபடுகளும் ஏசனய 

கபோறிப்பியல்  ோன்றுகளும் சிறந்  போண்டிய அர ர்கள் ஒவ்கவோருவரும் க ய்  அஸ்வசமெயாகம், 

ஹிரண்ய கர்ப்பம், வாஜ்சபய சவள்வி சபோன்றவற்சறக் குறிப்பிடுகின்றன. 

77. மெம்: 

புகழ் கபற்ற ற வ, றவணவ அடியார்கள் (நாயன்மார்கள், ஆழ்வார்கள்)  மிழ் இலக்கிய வைர்ச்சிக்கும், 

ஆன்மிக அறிவு சமம்போட்டிற்கும் கபரும் பங்களிப்சபச் க ய் னர். அக்கோலப்பகுதியில் தீவிர 

ம சமோ ல்கள் இருந்  ோகக் குறிப்பிடப்படுகிறது. 

78. பாண்டிய அர ர்கள் ஆெரித்து வளர்ந்ெ தமாழிகள் எறவ? 

அக்கோலப் போண்டிய அர ர்கள் ெமிழ்,  மஸ்கிருெம் ஆகியவற்சற ஆ ரித்து வைர்த் னர். 

79. இறடக்காலப் பாண்டியர்களின் ெனித்ென்றம: 

கபரிய வடிவிலோன அலங்கோர சவசலப்போடுகளுடன் கூடிய ஒற்றைக்கல் தூண்கள் இசடக்கோலப் 

போண்டியர்களின்  னித் ன்சம வோய்ந்  போணியோகும். சிவன், விஷ்ணு, ககோற்றசவ, கசண ர், 

சுப்ரமணியர் ஆகிய க ய்வங்களின் சிற்பங்கள் இக்சகோவில்களில் கோணப்படும் சிறந்  கசல 

வடிவங்கைோகும். 

80. பாண்டியர்கள் சபராெரவு நல்கிய சகாவில் எது? 

வரலோற்றுச் சிறப்புமிக்க மதுறர மீனாட்சி அம்மன் சகோவிலுக்குப் போண்டியர் சபரோ ரவு நல்கினர். 

81. காயல் துறைமுகம்: 

கோயல் துசறமுகத்தில் மாலிக் உல் இஸ்லாம் ோமலுதீன் எனும் அரோபிய வணிகரின் வணிக நிறுவனம் 

க யல்பட்டது. போண்டிய அர ர்களுக்குக் குதிசரகள் எளி ோகக் கிசடப்ப ற்கோன வ திகசை இந்நிறுவனம் 

க ய்துககோடுத் து. 

82. பாண்டியர் காலத்தில் எென் வணிகம் அதிகரித்ெது? 

13, 14ஆம் நூற்றோண்டுகளில் குதிசர வணிகம் சமலும் அதிகரித் து.  ம்பிர ோய விழோக்களுக்கும், 

சபோர்புரிவ ற்கும் குதிசரகள் ச சவப்பட்ட ோல் அர ர்கள் குதிசரகளுக்கோக மு லீடு க ய் னர் என்று 

மார்க்சகாசபாசலாவும், வா ப்பும் குறிப்பிட்டுள்ைனர் 

83. குதிறரச் த ட்டிகள் என்று அறழக்கப்படவர்கள் யார்? 
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குதிசர வணிகத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் ‘குதிசரச் க ட்டிகள்’ என்று அசழக்கப்பட்டனர். 

84. விறுவிறுப்பான வணிகம் நறடதபற்ை பாண்டிய துறைமுகம் எது? 

போண்டியர்களின் துசறமுகங்களில் மிகவும் விறுவிறுப்போன வணிகம் நசடகபற்ற துசறமுகம் கிழக்குக் 

கடற்கசரயிலிருந்  காயல்பட்டினம் ஆகும். இது இன்சறய தூத்துக்குடி மோவட்டத்தில் உள்ைது. 

85. வணிகப் பரிமாற்ைங்கள் எென்மூலம் நறடதபற்ைன? 

வணிகப் பரிமோற்றங்கள்  ங்க நோணயங்கள் மூலம் நசடகபற்ற ோல் நோணயங்கள் அதிக அைவில் 

புழக்கத்தில் இருந் ன. அசவ கோசு, கழஞ்சு, கபோன் எனப் பலவோறு அசழக்கப்பட்டன. 

86. விரிவோன அைவில் இக்கோலத்தில் நசடகபற்ற குதிசர வணிகம் குறித்து வா ப் என்பவர் பதிவு 

க ய்துள்ைோர்…. “10,000 க்கும் சமற்பட்ட குதிசரகள் கோயலிலும் ஏசனய இந்தியத் துசறமுகங்களிலும் 

இறக்குமதியோயின. அவற்றில் 1400 குதிறரகள் ேமாலுதீன் கபோறுப்பில் இனப்கபருக்கம் க ய்து 

வைர்த்துவந்  குதிசரகைோகும். ஒவ்கவோரு குதிறரயின்  ரா ரிவிறல த ாக்கத் ெங்கத்தினாலான 200 

தினார்களாகும்” என அவர் எழுதுகிறோர். 
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7th Social Science Lesson 2 Notes in Tamil 

2. டெல்லி சுல்தானியம் 

1. டெல்லி சுல்தானியத்தத ஆண்ெ வம்சங்கள் யாதவ? 

 அடிமை வம்சம் (1206 – 1290) 

 கில்ஜி அரச வம்சம் (1290 – 1320) 

 துக்ளக் அரசவம்சம் (1320 – 1324) 

 மசயது அரச வம்சம் (1414 – 1451) 

 ல ோடி அரச வம்சம் (1451 – 1526) 

2. டெல்லி சுல்தானியத்தின் ஆட்சி எப்படி இருந்தது? 

இந்தியோவில் முஸ்லீம்களின் ஆட்சி முகமது ககாரியால் கி.பி. (ப ோ.ஆ) 12 ஆம் நூற்றோண்டில் 

நிறுவப் ட்டது. அவருக்கு ைகன்கள் இல் ோத கோரணத்தோல் பன்ெகன் (இரோணுவப்  ணிக்கோக விம க்கு 

வோங்கப் ட்ட அடிமைகமளக் குறிக்கும்  ோரசீகச் பசோல்) எனும் தனிவமக அடிமைகமளப் ல ணினோர். 

அவர்கள் ைோகோன அளவில் ஆளுநர்களோகப்  தவியில் அைர்த்தப் ட்டுப் பின்னர் சுல்தோன் எனும் நிம க்கு 

உயர்த்தப் ட்டனர். 

3. அடிதம வம்சம் யாரால் நிறுவப்பட்ெது? 

1206இல் லகோரியின் இறப்பிற்குப் பின்னர், அவரின் அடிமையோன குத்புதீன் ஐபக் இந்தியோவிலிருந்த 

துருக்கியப்  குதிகளுக்கு அரசரோக தன்மன அறிவித்துக்பகோண்டோர். அடிமை வம்சத்தின் ஆட்சிக்கோன 

அடிக்கல்ம  அவர் நோட்டினோர். 

4. மம்லுக் என்ற வார்த்ததயின் டபாருள் என்ன? 

அடிமை வம்சம், ைம்லுக் வம்சம் என அமைக்கப் டுகிறது. ைம்லுக் எனும் அரோபிய வோர்த்மதக்கு ‘அடிதம’ 

என்று ப ோருள். 

5. அடிதம வம்சத்தின் மாடபரும் சுல்தான்கள் யார்? 

குத்புதீன் ஐபக், சம்சுதீன் இல்துமிஷ், கியாசுதீன் பால்பன் ஆகிய மூவரும் இவ்வம்சத்மதச் லசர்ந்த மூன்று 

ைோப ரும் சுல்தோன்கள் ஆவர். 

6. அடிதம வம்சத்தினர் இத்துதைக்கண்ெத்தத எத்ததன ஆண்டுகள் ஆட்சி டசய்தார்? 
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அடிமை வம்சத்தினர் இத்துமணக்கண்டத்மத 84 ஆண்டுகள் ஆட்சி பசய்தோர் 

7. குத்புதீன் ஐபக் என்பவர் யார்? 

குத்புதீன்  ோகூமரத் தம நகரோகக் பகோண்டு தனது ஆட்சிமயத் பதோடங்கினோர். பின்னர் தனது 

தம நகமர படல்லிக்கு ைோற்றினோர். படல்லியில் ஆட்சிபுரிந்தவமர பசயல்திறன் மிக்கவரோகச் 

பசயல் ட்டுப்    புதிய  குதிகமளக் மகப் ற்றினோர். க கங்கமள ஒடுக்கினோர். 

8. கீதை கங்தகச் சமடவளிதயக் தகப்பற்றும் டபாறுப்தப யாரிெம் ஒப்பதெத்தார்? 

ைத்திய ைற்றும் லைற்கு சிந்து – கங்மகச் சைபவளிப்  குதிகளுக்குத் (வட இந்தியோ) தோலன 

தம மைலயற்றுப்  மடநடத்திச்பசன்று    குதிகமளக் மகப் ற்றினோர். கீமை கங்மகச் சைபவளிமயக் 

(பீகோர் , வங்கோளம்) மகப் ற்றும் ப ோறுப்ம ப் பக்தியார் கல்ஜி என் ோரிடம் ஒப் மடத்தோர். 

9. இந்தியாவிலுள்ள மிகப் பைதமயான மசூதி எது? 

ஐ க் படல்லியில் குவ்வத்-உல்-இஸ்லாம் மஸ்ஜித் எனும் ைசூதிமயக் கட்டினோர். அதுலவ இந்தியோவிலுள்ள 

மிகப்  ைமையோன ைசூதி எனக் கருதப் டுகிறது. 

10. குதுப்மினார்: 

குதுப்மினாருக்கு அவலர அடிக்கல் நோட்டினோர். ஆனோல் அவரோல் அப் ணிகமள முடிக்க இயலாமல் 

கபாயிற்று. அவருமடய ைருைகனும் அவருக்குப் பின் ஆட்சிப் ப ோறுப்ல ற்றவருைோன இல்துமிஷ் 

குதுப்மினோமரக்கட்டி முடித்தோர். 

11. ஐபக் எவ்வாறு இயற்தக எய்தினார்? 

கபாகலா விதளயாட்டின்கபாது குதிமரயிலிருந்து தவறி விழுந்ததில்  டுகோயைமடந்த ஐ க் 1210இல் 

இயற்மக எய்தினோர். 

12. ஏன் இல்துமிதை  சுல்தானாகத் கதர்வு டசய்தார்? 

ஐ க்கின் ைகன் ஆரம் ஷோ திறமையற்றவரோக இருந்தோர். எனலவ துருக்கியப் பிரபுக்கள் ஐ க்கின் 

 மடத்தள தியும் ைருைகனுைோன இல்துமிமஷச் சுல்தோனோகத் லதர்வு பசய்தனர். 

13. இல்துமிஷின் முக்கியத்துவம்: 

 இல்துமிஷ் (1210 – 1236) க கக்கோரர்கமள ஒடுக்கி ஆட்சிப் குதிகளின் மீதோன தனது கட்டுப் ோட்மட 

உறுதியோக நிறுவினோர். 
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 இவருமடய ஆட்சியின்ல ோதுதோன் ைங்லகோலியர்கள் பசங்கிஸ்கோனின் தம மையில் 

இந்தியோவின் எல்ம ப் குதிகமள அச்சுறுத்தினோர். 

 ஏற்பகனலவ பசங்கிஸ்கோனோல் லதோற்கடிக்கப் ட்டு விரட்டப் ட்டிருந்த குவாரிஜம் ைா ஜலாலூதீன் 

என் ோர் இல்துமிஷிடம் அமடக்க மும்  ோதுகோப்பும் லகட்டிருந்தோர். 

14. நாற்பதின்மர் என்றால் என்ன? 

ைங்லகோலியர்கள் தோக்குதல் லைற்பகோண்டோல் அமத எதிர்பகோள்வதற்கோகத் துருக்கியப் பிரபுக்கள் 

நோற் துல மரக் பகோண்ட ஒரு குழுமவ உருவோக்கினோர். அக்குழு “சகல்கானி” அல் து நோற் தின்ைர் என 

அறியப் ட்டது. 

15. இல்துமிஷ் தனது  மடகளில்  ணியோற்றிலயோர்க்கு ‘இக்தோக்கமள’ (நி ங்கள்) வைங்கினோர். 

16. இக்தாதார் என்று அதைக்கப்பட்ெவர் யார்? 

“இக்தோ” என் து இராணுவ அதிகாரிகளுக்கு வைங்கப்பெ கவண்டிய ஊதியத்திற்காகக் டகாடுக்கப்பட்ெ 

நிலமாகும். நி த்மதப் ப ற்றவர் இக்தாதார் அல்லது முக்தி என்றமைக்கப் ட்டோர். 

17. இக்தாதாரின் பணிகள் என்ன? 

இவர் ல ோர்க்கோ ங்களில் சுல்தோனுக்கு ரோணுவ உதவிகள் பசய்ய லவண்டும். தனது  மடகமளயும் 

குதிமரகமளயும்  ரோைரிப் தற்கோக இக்தோதோர் தனக்கு வைங்கப் ட்ட நி ங்களிலிருந்து வரிவசூல் 

பசய்துபகோள்வோர். 

18. இல்துமிஷ் எப்கபாது இயற்தக எய்தினார்? 

26 ஆண்டுகள் ஆட்சிபுரிந்த இல்துமிஷ் 1236 ஏப்ரல் மாதம் இயற்மக எய்தினோர். 

19. ரஸ்ஸியா என்பவர் யார்? 

இல்துமிஷ்ஷின் திறமை வோய்ந்த ைகன் ருக்குதீன் பிலரோஷ் ைரணமுற்றதோல், இல்துமிஷ் தனது ைகளோன 

ரஸ்ஸியா சுல்தானாதவத் தனக்குப் பின்னர் படல்லியின் அரியமணக்கோன வோரிசோக அறிவித்தோர். 

20. ரஸ்ஸியாவின் சாததனகள்: 

 ரஸ்ஸியோ திறமையுள்ளவரும் ைனவலிமை பகோண்ட வீரோங்கமனயுைோவோர். 

 அவர் துருக்கிய இனத்மதச் சோரோத பிரபுக்களுக்கு ஆதரவோக இருந்ததோல் துருக்கியப் பிரபுக்களின் 

டவறுப்தபச் சம்பாதித்தார். 
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 அலத லநரத்தில்  ஞ்சோபின் மீதோன மூர்க்கம் நிமறந்த ைங்லகோலியரின் தோக்குவதம யும் அவர் 

எதிர்பகோள்ள லநர்ந்தது. 

21. ரஸ்ஸியா ஏன் க ால்லப்பட்டார்? 

ரஸ்ஸியா, ஜலாலுதீன் யாகுத் எனும் எத்தியயாப்பிய அடிமைமயத் தனது தனி உதவியாளராக நியமித்து 

அவமரப் பெரிதும் நம்ெத்பதாடங்கினார். அப்யொக்கு துருக்கிய பிரபுக்கள் கலகம் பெய்யக் 

காரணைாயிற்று. அவருக்கு எதிராகத் துருக்கிய பிரபுக்கள் பெய்த ெதியால் 1240இல் ரஸ்ஸியா 

பகாமலயுண்டார். 

22. கியாசுதீன் பால்பன் என்பவர் யார்? 

ரஸ்ஸியாவிற்குப் பின்னர் வலிமை குன்றிய மூன்று சுல்தான்கள் ஆட்சிபுரிந்தனர். அவர்களுக்குப் பின்னர் 

கியாசுதீன் பால்பன்(1266 – 1287) அரொளும் பொறுப்யெற்றார். 

23. நாற்பதின்மர் என்றறியப்பட்ட துருக்கியப் பிரப்பு ள் குழுவவ ஒழித்தவர் யார்? 

 

நான்ெதின்ைர் என்றறியப்ெட்ட துருக்கியப் பிரபுக்கள் குழு அவயராடு ெமகமை ொராட்டியதால் 

அவ்வமைப்மெப் பால்பன் ஒழித்தார். 

24. பால்பன் 

தனது ஆட்சிக்கு எதிராகச் ெதி பெய்யவாமரயும் , இமடயூறாய் இருப்யொமரயும் கண்டறிய ஒற்றர் 

துமறபயான்மற நிறுவினார். அரசு அதிகாரத்திற்குக் கீழ்ப்ெடியாமை, எதிர்த்தல் யொன்றவற்மறக் 

கடுமையாகக் மகயாண்டார். 

25. பால்பன் யாரின் தாக்குதல் ளிலிருந்து நாட்வடப் பாது ாப்பதற் ா க் க ாட்வட வைக்  ட்டினார்? 

மங்க ாலியரின் தாக்குதல்களிலிருந்து நாட்மடப் ொதுகாப்ெதற்காகப் ொல்ென் ெல யகாட்மடகமளக் 

கட்டினார். 

26. பால்பன் ஆதரித்த  விஞர் யார்? 

ொரசீகத்மதச் யெர்ந்த புகழ்பெற்ற கவிஞரான அமிர்குஸ்ரு என்ொமரப் ொல்ென் ஆதரித்தார். 

27. பால்பன் எப்கபாது இயற்வ  எய்தினார்? 
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ொல்ென் 1287இல் ைரணமுற்றார். ொல்ெனின் ைகனான மககுொத் திறமையற்றவராக இருந்தார். 

28. பால்பனின் மரணத்திற்குப் பின் கபாறுப்கபற்றவர் யார்? 

1290இல் பவடத்தைபதியாய்ப் ெணியாற்றிய மாலிக் ஜலாலுதீன் கில்ஜி அரெப்பிரதிநிதியாகப் (நாயிப்) 

பொறுப்யெற்றார். சுல்தான் மககுொத்தின் பெயரால் அவர் நாட்மடயாண்டார். 

29. பெங்கிஸ்கானின் யெரனும், ஈரானுன் ைங்யகாலிய மவஸ்ராயுைான குலகுகான் என்ொரிடமிருந்து 

“ைங்யகாலியர்கள் ெட்லஜ் நதிமயக் கடந்து ெமடபயடுத்து வரைாட்டார்கள்” எனும் உறுதிபைாழிமயப் 

ொல்ென் பெற்றார். 

30. எப்படி கில்ஜி வம்சத்தின் ஆட்சி கதாடங்கியது? 

ஒரு நாளில் ஜலாலுதீனால் அனுப்ெப்ெட்ட அதிகாரி ஒருவரால் வ குபாத் பகால்லப்ெட்டார். அதன் 

பின்னர் ஜலாலுதீன் முமறயாக அரியமண ஏறினார். அவரிலிருந்து கில்ஜி வம்ெத்தின் ஆட்சி 

பதாடங்கிற்று. 

31. ஜலாலுதீனின் ஆட்சி: 

ஜலாலுதீனின் (1296 – 1316) ஆட்சியின்யொது ெல ெமடபயடுப்புகள் யைற்பகாள்ளப்ெட்டன. 

32. அவற்றில் பெரும்ொலான ெமடபயடுப்புகமளத் திட்டமிட்டுத் தமலமையயற்று நடத்தியது காராவின் 

ஆளுநரான அலாவுதீன் கில்ஜி ஆவார். அவர் ஜலாலுதீனின் உடன் பிறந்யதாரின் ைகனாவார். அவரின் 

முக்கியப் ெமடபயடுப்பு தக் ாண அரசான கதவகிரிக்கு எதிரா  கமற்க ாண்டதாகும். 

33. அலாவுதீன் கில்ஜி யாவரத் கதாற் டித்தார்? 

அலாவுதீன் யதவகிரி யாதவ அரெர் ராைச்ெந்திரமனத் யதாற்கடித்த பின்னர் அந்நகமரக் 

பகாள்மளயடித்துப் பெருஞ்பெல்வத்யதாடு திரும்பினார். 

34. அலாவுதீன் கில்ஜி யாவரத் தன்பக் ம் ஈர்த்தார்? 

அச்பெல்வத்மத முக்கியைான பிரபுக்களுக்கும் ெமடத்தளெதிகளுக்கும் மகயூட்டாகக் பகாடுத்து 

அவர்கமளத் தன்ெக்கம் ஈர்த்தார். பின்னர் ஜலாலுதீமன வஞ்ெகைாகக் பகான்றார். அதமனத் பதாடர்ந்து 

1296இல் தன்மன படல்லியின் சுல்தானாக அறிவித்துக்பகாண்டார். 

35. அலாவுதீன் கில்ஜியின் கவற்றி: 
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அலாவுதீன் படல்லி சுல்தானியத்மத ஒருங்கிமணத்து உறுதிப்ெடுத்தினார். ெஞ்ொபில் 

ைங்யகாலியர்களுக்கு எதிராக, ராஜஸ்தானத்திற்கும் குஜராத்திற்கும் எதிராக என அவருமடய 

ெமடபயடுப்புகள் ொராட்டுக்குரியனவாகும். 

36. கதற்குப் பயணம்: 

 தனது வட எல்மலகளின் ொதுகாப்மெ உறுதிபெய்துபகாண்ட பின்னர் தனது தமலமைத் தளெதி 

மாலிக்  பூவர 1310 இல் பதன்புலத்தின் பவகுபதாமலவிலுள்ள மதுவர வமர ெமடபயடுக்கப் 

ெணித்தார். 

 தக்காண அரசுகளான கதவகிரி யாதவர் ள், துவாரசமுத்திரத்தின் க ாய்சாைர் ள், வாராங் ல் 

 ா தியர் ள், மதுவரப் பாண்டியர் ள் ஆகிய அமனவரும் அலாவுதீனின் யைலாதிக்கத்மத 

ஏற்றுக்பகாண்டனர். 

37. சித்தூர் சூவறயாடல் (1303) 

சித்தூரில் ராஜபுத்திரப் ெமடகமள அலாவுதீனின் ெமடகள் திணறடித்த நிமலயில் 

யதால்வியமடந்துவிடுயவாம் என்ற சூழலில் யகாட்மடக்குள் இருந்த ஆடவரும் பெண்டிரும் தங்களது 

ெண்மடய ைரபின்ெடி “ஜவ் ர்” எனப்ெடும் ெடங்மக நடத்தினர், இதன்ெடி ஆடவர் யகாட்மடமய விட்டு 

பவளியயறிப் யொர்க்களத்தில் ைாள்வர். 

38. அலாவுதீன் ஆட்சியின் முக்கியத்துவம் என்ன? 

 அலாவுதீனின் ெமடபயடுப்புகமளப் யொலயவ அவருமடய அரசியல் நிர்வாகச் சீர்திருத்தங்களும் 

ொராட்டுக்குரியனவாகும். 

 படல்லிமயச் சுற்றியுள்ள யவளாண் நிலங்கமள அளவாய்வு பெய்த அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட 

அைவிலான நிரந்தர வரிவய விதித்தார். 

 வரிகமள வசூல் பெய்யும் ெணிமய ராணுவ அதிகாரிகளிடம் ஒப்ெமடத்தார். 

39. அலாவுதீன் கில்ஜியின் புதிய  ட்டுப்பாடு ள் என்ன? 

 கடல்லியிலும் ஏவனய இடங் ளிலும் முகாமிட்டிருந்த தனது ெமடப் பிரிவுகளுக்காகக் கட்டாய 

உணவு தானியக் பகாள்முதல் முமறமய அறிமுகம் பெய்தார். 

 பகாள்முதல் விமல சுல்தானால் நிர்ணயம் பெய்யப்ெட்டது. 

 வரியாக வசூலிக்கப்ெட்ட தானியம் அரொங்கப் ெண்டகொமலகளில் யெகரித்துமவக்கப்ெட்டது. 

 தனது புதிய ெட்டதிட்டங்கள் நமடமுமறப்ெடுத்தப்ெடுவமத உறுதி பெய்துபகாள்ள ஒற்றர்கமள 

நியமித்தார். அவ்பவாற்றர்கள் யநரடியாக சுல்தானிடம் நிமலமைகமளத் பதரியப்ெடுத்தினர். 
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40. அலாவுதீனின் இறப்பிற்குப் பிறகு வம்சத்தின் நிவல என்ன? 

அலாவுதீன் 1316இல் இயற்மக எய்தினார். அவருமடய வழித்யதான்றல்கள் அதிகாரத்மதத் 

தக்கமவத்துக்பகாள்வதில் யதால்வுற்றதால் கியாசுதீன் துக்ளக் என்ெவர் அதிகாரத்மதக் மகப்ெற்றி துக்ளக் 

அரெவம்ெ ஆட்சிக்கு அடிக்கல் நாட்டினார். 

41. துக்ைக் அரசவம்சத்தின் முதல் கசயல் என்ன? 

அலாவுதீன் கில்ஜியின் இறப்மெத் பதாடர்ந்து ஏற்ெட்ட அரசியல் குழப்ெத்தின் காரணைாக கடல்லி 

சுல்தானியம் ெல ெகுதிகமள இழக்க யநரிட்டது. 

42. கியாசுதீன் துக்ைக் யாவர வாராங் ல்லுக்கு அனுப்பி வவத்தார்? 

கியாசுதீன் துக்ளக் தனது ைகன் ஜானாகாமன வாராங்கல்லுக்கு எதிராகப் யொரிட அனுப்பிமவத்தார். 

ஜானாகான் வாராங்கல் அரெர் பிரதாெ ருத்ரமன பவற்றி பகாண்டு பகாள்மளயடித்த 

பெருஞ்பெல்வத்யதாடு ஊர் திரும்பினார். 

43. துக்ை ாபாத்திற்கு அடிக் ல் நாட்டியவர் யார்? 

இச்பெல்வத்மதக் பகாண்யட கியாசுதீன் துக்ளக் படல்லிக்கு அருயக துக்ளகாொத் எனும் புதிய நகமர 

நிர்ைாண பெய்ய அடிக்கல் நாட்டினார். 

44. மு மதுபின் துக்ைக் எவ்வாறு அரியவண ஏறினார்? 

அலாவுதீன் தனது ைாைனாமர வஞ்ெைாகக் பகான்றது யொலயவ ஜானாகானும் தனது தந்மதமயக் 

பகான்று ஆட்சிமயக் மகப்ெற்றியதாகச் பொல்லப்ெடுகிறது. ஜானாகான் முகைதுபின் துக்ளக் எனும் 

பெயயராடு 1325இல் அரியமண ஏறினார். 

45. மு மது பின் துக்ைக்-ன்  னவு என்ன? 

 முகைது பின் துக்ளக் மிகவும் கற்றறிந்த ைனிதர். ஆனாலும் அவர் குரூரம் நிமறந்தவராவார்.  

 அலாவுதீன் நாடுகமளக் மகப்ெற்றினார், பகாள்மளயடித்தார். 

 அவ்வரெ குடும்ெங்கள் தன்மனச் ொர்ந்திருக்குைாறு பெய்தார். அதற்கு யநர்ைாறாக முகைது பின் 

துக்ளக் இத்துவணக் ண்டம் முழுவவதயும் தனது நாடா  மாற்றக்  னவு  ண்டார். 

46. மு மது பின் துக்ைக்-ன் முதல் தவறு என்ன? 
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 தனது இமறயாண்மைமய விரிவு பெய்வதற்கு வெதியாக தனது தவலந வர கடல்லியிலிருந்து 

நாட்டின் வமயப்பகுதியிலிருந்த கதவகிரிக்கு ைாற்றினார். 

 கதவகிரியின் கபயவரயும் கதௌலதாபாத் என ைாற்றினார். 

 தனது திட்டம் தவறானது என முகைது பின் துக்ளக் உணர்ந்ததால் மீண்டும் படல்லிக்யக திரும்புைாறு 

அமனவருக்கும் ஆமணயிட்டார். 

47. இபன் பதூதா கடல்லிவய அவடந்தகபாது: 

சுல்தானுடன் படல்லி திரும்பிய கமாராக்க ா நாட்டுப் ெயணியான இபன் பதூதா படல்மலமய 

அமடந்தயொது அது “காலியாக, மகவிடப்ெட்டதாக ஆனால் குமறந்தளவு ைக்களுடன் இருந்தது” எனக் 

குறிப்பிட்டுள்ளார். 

48. படல்லியிலிருந்து பதௌலதாொத் பெல்ல நாற்ெது நாட்கள் நடந்யத பெல்ல யவண்டும். பெரும்ொலான 

ைக்கள் பதௌலதாொத் புறப்ெட்டுச் பென்றனர். சிலர் ஒளிந்து பகாண்டனர். அவர்கள் 

கண்டுபிடிக்கப்ெடுமகயில் அவர்களில் ஒருவர் ொர்பவௌயற்றவராக இருந்தயொதும் ைற்பறாருவர் 

ெக்கவாத யநாயாளியாக இருந்தயொதும் பகாடூரைான தண்டமனக்கு உள்ளாக்கப்ெட்டனர். எட்டு அல்லது 

ெத்து மைல் அளவு ெரவியிருந்த அந்நகமரப் ெற்றி ஒரு வரலாற்றறிஞர் “அமனத்து அழிக்கப்ெட்டன. 

நகரத்தின் அரண்ைமனகளில், கட்டடங்களில், புறநகர் ெகுதிகளில் என எங்கும் ஒரு நாயயா, பூமனயயா 

கூட விட்டுமவக்கப்ெடவில்மல எனும் அளவுக்கு முழுமையாகப் ொழானது” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

49. மு மது பின் துக்ைக்-ன் கவறு சில தவறு ள்: 

 அலாவுதீன் நிலவரிமயத் தானியைாக வசூல் பெய்யும் முமறமயப் பின்ெற்றினார். துக்ளக் 

நிலவரிமய உயர்த்தியயதாடு அதுமுதல் நிலவரி ெணைாக வசூலிக்கப்ெட யவண்டுபைன ஆமண 

பிறப்பித்தார்.  

 அது ெஞ்ெகாலங்களில் பெரும் இடர்ப்ொடுகமள ஏற்ெடுத்தியது. யொதுைான அளவுக்கு 

நாணயங்கயளா, புதிய நாணயங்கமள பவளியிடும் அளவுக்கு பவள்ளியயா மகவெம் இல்மல 

என்ெமத அறிந்துபகாண்ட துக்ளக் பெப்பு நாணயங்கமள அமடயாளப் ெணைாக பவளியிட்டார். 

பவகுவிமரவில் கள்ள நாணயங்கள் பெருகுவது அன்றாட நிகழ்ச்சியானது  

 இதன் விமளவாக ஒட்டு பைாத்த வருவாய் நிர்வாகமுமற சீர்குமலந்தது. பவளிநாடு வணிகர்கள் 

வியாொரத்மத நிறுத்தியதால் வணிகம் ொதிப்புக்குள்ளானது. சுல்தான் அமடயாளப் ெணத்மத 

திரும்ெப் பெற்றுக்பகாண்டு அதற்கு ைாற்றாகத் தக்க, பவள்ளி நாணயங்கமள வழங்க யவண்டிய 

நிமல ஏற்ெட்டது. 
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 அதனால் அரசு திவாலானது, யதாஆப் ெகுதியில், முகைது, நிலவரிமய உயர்த்தியதன் விமளவாக 

விவொயிகளின் கிளர்ச்சிகள் பவடித்தன.  

50. மு மது பின் துக்ைக்கின் முடிவு: 

துக்ளக்கிடம் முன்னர் ெமடவீரராகப் ெணியாற்றிய ொமினி என்ொர் பதௌலதாொத்மதயும் அமதச் சுற்றிக் 

மகப்ெற்றப்ெட்ட ெகுதிகமளயும் சுதந்திர அரொக அறிவித்தார். அவரது பெயரியலயய அது ொமினி 

சுல்தானியம் என அமழக்கப்ெட்டது. கி.பி. 1334இல் ைதுமர தனி சுல்தானியைாக உருவானது. 1346இல் 

வங்காளம் சுதந்திர அரொனது. துக்ளக் 1351 ைார்ச் 23இல் ைரணைமடந்தார். 

51. பிகராஷ் என்பவர் யார்? 

முகைது பின் துக்ளக்மகத் பதாடர்ந்து கியாசுதீனின் இமளய ெயகாதரரின் ைகனான பிகராஷ் (1351 – 1388) 

அரியமண ஏறினார். 

52. பிகராஷ் ன் அணுகுமுவற என்ன? 

இவரால் கிளர்ச்சிகமள அடக்கவும் இயலவில்மல; பிரிந்துபென்ற ைாகாணங்கமள மீட்கவும் 

முடியவில்மல. கதன்பகுதி மா ாணங் வை மீண்டும் வ ப்பற்றுவதிலும் அவர் ஆர்வம்  ாட்டவில்வல. 

53. பிகராஷ்-ன் நல்ல கசயல் ள்: 

 சூபி ஞானிகளுக்குன் ஏமனய ைதத் தமலவர்களுக்கும் பியராஷ் தாராளைனதுடன் ெரிசுகள் 

வழங்கி பகௌரவித்து அவர்களின் அறிவுமரகளுக்குச் பெவிைடுத்தார். 

 ஏமழ முஸ்லீம்களுக்கு உதவுவதற்கான அறக்கட்டமளகமள நிறுவினார். 

 கல்லூரிகள், ைருத்துவைமனகள், ைசூதிகள் ஆகியவற்மறக் கட்டினார். 

 ெல ைனிதாபிைான நடவடிக்மககமளயும் அவர் யைற்பகாண்டார். 

 ைனிதாபிைானைற்ற, பகாடூரைான தண்டமனகமள ஒழித்தார். இஸ்லாமியச் ெட்டங்களால் 

அங்கீகரிக்கப்ெடாத வரிகமள ரத்து பெய்தார். 

54. விவசாயம்: 

விவொயிகளின் கடன்கமள ரத்து பெய்தும் ெல நீர்ப்ொெனக் கால்வாய்கமள பவட்டியும் யவளாண்மைமய 

யைம்ெடுத்தினார். 1200 புதிய யதாட்டங்கமள உருவாக்கிய அவர் அலாவுதீன் கில்ஜியின் காலத்மதச் யெர்ந்த 

30 ெமழய யதாட்டங்கமளப் புனரமைத்தார். 

55. பிகராஷின் புதிய ந ரங் ள் யாவவ? 
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பிகராஷாபாத், ஜான்பூர், ஹிசார், பிகராஷ்பூர் ஆகிய புதிய நகரங்கமளயும் அவர் நிர்ைாணித்தார். 

55. பிகராஷ் ஷா துக்ைக் எவ்வாறு இறந்தார்? 

அவருமடய ைகன் முகைதுகான் தந்மதக்கு எதிராகக் கிளர்ச்சி பெய்தார். 1388இல் தனது 83வது வயதில் 

பியராஷ் ஷா துக்ளக் இயற்மக எய்தினார்? 

56. வதமூர் எப்கபாழுது இந்தியாவிற்கு வருவ  புரிந்தார்? 

வதமூரின் பவடகயடுப்பு (1398): பியராஷ் ஷா துக்ளக் ெத்தாண்டுகள் கழிந்த நிமலயில் “தாைர்மலன்” 

என்றமழக்கப்ெட்ட மதமூர் படல்லிமயத் தாக்கிச் சூமறயாடி ைாபெரும் ைனிதப் ெடுபகாமலமய 

அரங்யகற்றினார். 

57. வதமூர் என்பவர் யார்? 

மத்திய ஆசியாவில் சாமர் ண்ட் ைற்றும் அமதச் சுற்றியுள்ள ெகுதிகமள ஆட்சி பெய்த மதமூர் வட 

இந்தியாவிற்கு யைற்கில் சில இடங்கமளக் மகப்ெற்றினார். 

58. வதமூர் எப்கபாழுது கடல்லிவய க ாள்வையடித்தார்? 

இந்தியாவின் வலிமையின்மைமயச் ொதகைாக்கிக்பகாண்டு இந்தியாவிற்குள் ெமடபயடுத்து நுமழந்து 

1398 டிசம்பர் ைாதத்தில் படல்லிமயக் பகாள்மளயடித்தார். மதமூரின் ெமடபயடுப்ொல் படல்லிக்கு 

அடுத்ததாக அதிகம் ொதிப்புக்கு உள்ளான ெகுதி ெஞ்ொப் ஆகும். தங்கம், பவள்ளி, நமககள் எனப் பெரும் 

பெல்வத்மதக் பகாள்மளயடித்து எடுத்துச்பென்றார். 

59. வதமூர் இந்தியாவிலிருந்து எவத எடுத்துச் கசன்றார்? 

தங் ம், கவள்ளி, நவ  ள் எனப் பெரும் பெல்வத்மதக் பகாள்மளயடித்து எடுத்துச்பென்றார். யைலும் 

மதமூர் பெல்லும்யொது ொைர்கண்டில் நிமனவுச்சின்னங்கமளக் கட்டுவதற்காகத் தச்சுயவமல பெய்யவார், 

கட்டடக் கமலஞர்கள் யொன்ற இந்தியக் மகவிமனஞர்கமளயும் உடன் அமழத்துச் பென்றனர். 

60. வதமூர் பவடகயடுப்பிற்குப் பின்: 

படல்லி சுல்தானியம் ெல சுதந்திர அரசுகளாகச் சிதறுண்டுயொனாலும் முகலாயர் ெமடபயடுப்புவமர 114 

ஆண்டு ள் தாக்குப்பிடித்து நின்றது. 

61. கடல்லிவய விட்டுச் கசல்வதற்கு முன்பா த் வதமூர் யாவர நியமித்துச் கசன்றார்? 
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படல்லிமய விட்டுச் பெல்வதற்கு முன்ொகத் மதமூர் தான் மகப்ெற்றிய ெகுதிகளுக்கு (படல்லி, மீரட், 

ெஞ்ொப்) கிசிர் ான் என்ற தனது பிரதிநிதிமய ஆளுநராக நியமித்துச்பென்றார். 

62. வசயது அரச வம்சத்வதத் கதாற்றுவித்தவர் யார்? 

அவர் 1414இல் வசயது அரச வம்சத்வதத் கதான்றுவித்தார். அவ்வரச வம்சம் 1451 வவர நீடித்தது. 

அவ்வம்ெத்தின் கமடசி சுல்தான் அலாவுதீன் ஆலம் ஷா 1451 இல் அரெ ெதவிமயத் துறந்தார். இது சிர்ஹிந்த் 

(ெஞ்ொப்) ெகுதியின் ஆளுநராக இருந்த ெகலூல் யலாடிக்கு படல்லியின் சுல்தானாகும் வாய்ப்பிமன 

வழங்கியது. அவயர யலாடி வம்ெ ஆட்சிமயத் யதாற்றுவித்தார். 

63. சிக் ந்தர் கலாடி என்பவர் யார்? 

1489இல் ெகலூல் யலாடிமயத் பதாடர்ந்து அவரது ைகன் சிக்கந்தர் யலாடு சுல்தானாகப் பொறுப்யெற்றார். 

64. சிக் ந்தர் கலாடியின் சாதவன என்ன? 

அவர் கமலகமளயும் கல்விமயயும் ஆதரித்தார். ஆக்ரா நகமர நிர்ைாணித்த அவர் அந்நகமரத் தமலநகர் 

ஆக்கினார்.  

65. கடல்லி சுல்தானியம் எவ்வாறு முடிவுக்கு வந்தது? 

அவர் 1517இல் ைரணமுற்றமதத் பதாடர்ந்து அவருமடய ைகன் இப்ராகிம் யலாடி அரெப் ெதவியயற்றார். 

இப்ராகிம் கலாடி பாபரால் 1526இல் பானிபட் கபார்க் ைத்தில் கதாற் டிக் ப்பட்டார். இவ்வாறு யலாடி அரெ 

வம்ெத்திற்கும் படல்லி சுல்தானியத்திர்கும் முற்றுப்புள்ளி மவத்த பாபர் மு லாயப் கபரரவச நிறுவினார். 

66. இஸ்லாமியக்  ட்டக் வல: 

உயர்வகுப்மெச் யெர்ந்த முஸ்லீம் பிரபுக்கள் , அதிகாரிகள், வீரர்கள் ஆகியயார் தங்கள் குடியிருப்புக் 

கட்டடங்கமள முதலில் நகரங்களிலும் புறநகர்ப் ெகுதிகளிலும் கட்டிக் பகாண்டனர். அவற்மறச் சுற்றிப் 

யெரரசு ொணியிலான அழகு மிக்க ைசூதிகமள படல்லி முஸ்லீம் ஆட்சியாளர்கள் கட்டினர். 

67. இந்கதா-சாராசானிக்  வலவடிவம் என்றால் என்ன? 

குரானிலுள்ள வரிகமளச் பெதுக்கி யநர்த்தியாகவும் நளினைாகவும் அலங்கரிக்கப்ெட்ட கதவுகளும், 

சுவர்களும் அக்ககட்டங்களுக்குத் தனித்தன்மையான யதாற்றத்மத வழங்கின. அக்கட்டடங்களின் 

வடிவங்கள் ொரசீகப் ொணியிலும் அலங்கார யவமலப்ொடுகள் இந்தியப் ொணியிலும் அமைந்திருந்தன. 

எனயவ அப்ொணி இந்கதா-சாராசானிக்  வலவடிவம் என அமழக்கப்ெட்டது. 
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68. குதுப்மினார் , அகலய்தர்வாசா, குவ்வத் உல் இஸ்லாம் மசூதி, கமாத்தி மசூதி, இல்துமிஷ், பால்பன் 

ஆகிகயாரின்  ல்லவற ள், கதௌலதாபாத், பிகராஷ் ஷா பாத் ஆகிய இடங்களிலுள்ள யகாட்மடகள் என 

அமனத்தும் அப்ொணியில் அமைக்கப்ெட்டனவாகும். 
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7th Social Science Lesson 3 Notes in Tamil 

3. புவியின் உள்ளமைப்பு 

1. வலிமைமிக்க பூமி: 

நாம் வாழும் இப்புவியானது பல்வவறு இயக்கங்களுக்கு உட்பட்டது. புவிப்பரப்பின் வேற்பகுதியில், 

வானளாவிய ேலைகள், உயர் பீடபூமிகள், அகன்ற சேநிைங்கள், ஆழ்பள்ளத்தாக்குகள் ேற்றும் பை 

நிைத்வதாற்றங்கள் அலேந்துள்ளன. புவியின் உள்வளயும் வவளிவயயும் பல்வவறு வசயல்கள் நிகழ்ந்து 

வகாண்வட இருக்கின்றன. 

2. புவியின் அடுக்குகள் யாமவ? 

புவி அதிர்வு அலைகள் பற்றிய ஆய்வின் அடிப்பலடயில், புவிக்வகாளம் மூன்று வசறிந்த அடுக்குகளாக 

காணப்படுகின்றன. அலவ 

1. புவி வேவைாடு 

2. கவசம் 

3. புவிக்கரு 

3. புவி மைம ாடு (Crust) 

புவியின் வவளிப்புற அடுக்கு வேவைாடு ஆகும். இதன் சராசரி அடர்த்தி 5 முதல் 30 கிம ா மீட்டர்களாக 

உள்ளது. இதன் அடர்வு கண்டப்பகுதிகளில் 35 கிவைா மீட்டர்களாகவும், கடற்தளங்களில் 5 கிவைா 

மீட்டர்களாகவும் உள்ளது. 

4. கண்டத்தின் மைம ாடு ைற்றும் கடல் மைம ாடுகள் என்றால் என்ன? 

கண்டத்தின் வேவைாடு அதிக பருைனாக இருந்தமபாதிலும், கண்டப்பகுதிகளின் அடர்வு கடல் 

வேவைாட்டின் அடர்லவவிட குலறந்வத காணப்படுகிறது. ஏவனனில் கடல் மைம ாடுகள் இ குவான 

ைற்றும் அடர்ந்த பாமறகளின் க மவயாகும். வபரும்பாலும் கடல் வேற்பரப்பானது பசால்ட் வபான்ற 

அடர்பாலறகளால் ஆனது. 

5. பூமி ஒரு நீை நிறக் வகாள். 71% பூமியின் பரப்பு நீரால் சூழப்பட்டுள்ளது. 

6. சியால் என்றால் என்ன? 
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கண்டங்களின் மைற்பகுதி கருங்கற்பாமறகளால் ஆனது. இப்பகுதி முக்கியக் கனிேக் கூறுகளான 

சிலிக்கா ேற்றும் அலுமினியம் தாதுக்களால் ஆனது. இதலனவய சியால் என்று இலணத்து 

அலழக்கின்வறாம். இதன் சராசரி அடர்த்தி 2.7 கி/சச.மீ3 

7. சிைா என்றால் என்ன? 

மைம ாட்டின் கீழ்ப்பகுதி அடர்ந்த பசால்ட் பாமறகளா ான ஓர் சதாடர்ச்சியான பிரமதசைாகும். கடல் 

தலரகளாைான இப்பகுதி சிலிக்கா ேற்றும் ேக்னீசியத்லத மூைக்கூறுகளாக வகாண்டு அலேந்ததாகும். 

எனவவ இப்பகுதிலய சிைா என்று அலழக்கிவறாம். இதன் சராசரி அடர்த்தி 3.0கி/சச.மீ3 

8. சியாலும் சீோவும் வசர்ந்து புவியின் வேவைாட்டின் கருப்வபாருளாக அலேகின்றது. சியால் அடர்த்தி சிோ 

அடர்த்திலயவிடக் குலறவானதால் சியால் கண்டங்கள் மிதக்கின்றன. 

9. கவசம் (Mantle) என்றால் என்ன? 

புவி வேவைாட்டின் அடுத்த அடுக்கு கவசம் என அலழக்கப்படுகிறது. இது புவி வேவைாட்லடயும் 

கவசத்லதயும் மைாம ாமராவிசிக் என்ற எல்லை மூைம் பிரிக்கப்படுகிறது. கவசோனது சுோர் 2900 கி.மீ. 

தடிேனாக காணப்படுகிறது. 

10. கவசத்தின் இரண்டு பிரிவுகள் யாமவ? 

1. வேல் கவசம் 3.4 முதல் 4.4 கி/வச.மீ3 அடர்த்தியில், 700 கிவைா மீட்டர் பரப்பில் உள்ளது. 

2. கீழ்க்கவசம் 4.4 முதல் 5.5 கி/வச.மீ3 அடர்வில், 700 முதல் 2900 கிவைா மீட்டர் பரப்பில் உள்ளது. 

11. புவிக்கரு (Core) என்றால் என்ன? 

 புவியின் லேயப்பகுதிலய புவிக்கரு என குறிப்பிடுகின்றனர். இது வபரிஸ்பியர்(Barysphere) என்றும் 

அலழக்கப்படுகிறது. 

 சவய்சார்ட் குட்டன்சபர்க் என்ற இலடவவளி புவிக்கருவிற்கும் கவசத்திற்கும் இலடவய 

எல்லையாக அலேகின்றது. 

12. புவிக்கருவின் இரண்டு அடுக்குகள் யாமவ? 

 திரவ நிலையில், இரும்பு குழம்பாைான வவளிப்புற புவிக்கரு 2900 முதல் 5,150 கிவைாமீட்டர் அளவில் 

பரந்துள்ளது. திடநிலையில் உள்ள நிக்கல் (Ni) ேற்றும் இரும்பால் (Fe) ஆன லநஃப் (Nife) என்ற 

உட்புற புவிக்கரு 5,150 முதல் 6,370 கிவைா மீட்டர் அளவில் பரந்துள்ளது. இதன் அடர்த்தி 13.0 

கிராம்/சச.மீ3 ஆகும். 
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13. புவியின் வகாள்ளளவில் புவி வேவைாடு 1%, கவசம் 84%, மீதமுள்ள 15% புவிக்கருலவயும் வகாண்டுள்ளது. 

புவியின் சுற்றளவு 6371 கி.மீ. ஆகும். 

14. புவியின் நகர்வுகள் என்றால் என்ன? 

 கற்வகாள் உலடப்பால் ஏற்படும் தட்டுகலள கற்வகாளத் தட்டுகள் என்று அலழக்கிவறாம். 

 ஒவ்வவாரு தட்டுகளும் கண்டத்தட்டுகளாகவவா அல்ைது கடற்தட்டுகளாகவவா தன்னிச்லசயாக 

புவிவேவைாட்டின் கீழ் உள்ள வேன் அடுக்கின் (Asthenosphere)வேல் மிதக்கின்றன. 

 கற்வகாள தட்டுகளின் நகர்வுகவள கண்டத்தட்டு நகர்வுகளாகும். 

 புவியின் உட்புறத்திலிருந்து வவளிப்படும் வவப்போனது இத்தட்டுகளின் இயக்கசக்தியாக 

வசயல்படுகிறது. இத்தட்டுகள் வவவ்வவறு திலசகளில் வவவ்வவறு வவகத்தில் நகர்கின்றன. 

15. புவியின் நகர்வுகமள எவற்றின் அடிப்பமடயில் பிரிக்க ாம்? 

புவியின் நகர்வுகலள அதன் ஆக்க சக்திகளின் அடிப்பலடயில் இரண்டாகப் பிரிக்கைாம். 

16. அக உந்து சக்திகள், புற உந்து சக்திகள் என்றால் என்ன? 

புவியின் உள்ளிருந்து வவளிப்படும் ஆற்றைானது அக உந்து சக்திகள் எனவும், புவியின் வவளிப்புறத்தில் 

இருந்து இயங்கும் சக்திகள் புற உந்து சக்திகள் எனவும் அலழக்கப்படுகின்றன. 

17. சைன் பாமறக் மகாளம்: 

புவி வேவைாட்டிற்கும் கவச வேைடுக்கிற்கும் இலடவய உள்ள பகுதிவய சைன் பாமறக் மகாளம் ஆகும். 

18. நி நடுக்கம் என்றால் என்ன? 

புவியின் வேவைாட்டின்,ஒரு பகுதியில் ஏற்படும் எதிர்பாராத நகர்வானது, நிைத்லத அதிரலவக்கும் 

அலசலவயும், நடுக்கத்லதயும் ஏற்படுத்துவவத நி நடுக்கம் என்கிவறாம். 

19. நி நடுக்க மையம் (Focus) ைற்றும் நி நடுக்க மைல் மையப்புள்ளி (Epicentre) என்றால் என்ன? 

எந்த ஒரு இடத்தில் நிைநடுக்கத்லத ஏற்படுத்துகின்ரனவவா அதலன நி நடுக்க மையம் என்கிவறாம். 

லேயத்திற்கு வேல் உள்ள புவிவயாட்டு பகுதியில் அலேந்திருக்கும் புள்ளிலய நி நடுக்க மைல் 

மையப்புள்ளி என அலழக்கப்படுகிறது. 

20. நி நடுக்கத்மத அளவிடும் கருவியின் சபயர்: 
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நிைநடுக்க லேயத்திலிருந்து அதிர்வுகள் பல்வவறு திலசகளுக்கு பயணிக்கின்றன. புவி அதிர்வு 

அலைகலள பதிவு வசய்யும் கருவிலய நி  அதிர்வு ைானி (Seismograph) என குறிப்பிடுகின்றனர். இதன் 

ஆற்றல் வசறிவின் அளவிலன ரிக்டர் என்பவர் கண்டுபிடித்த அளலவலயக் வகாண்டு 

கணக்கிடுகின்றனர். ரிக்டர் அளமவ (Richter scale)  0 வதாடங்கி 9 வலர நீடிக்கின்றது. 

21. 2.0 அளலவ அல்ைது அதற்கு குலறவான ஆற்றல் வசறிவிலன உணர்வது அரிது. 5.0 வேல் அதிர்வு 

அலைகள் ஏற்படும் வபாதுதான் நிைம் பிளந்து வீழ்வது ஏற்படுகின்றது.6.0 அல்ைது அதற்கு வேற்பட்ட அளவு 

அதிக வலிலேயானது எனவும், 7.0 க்கு வேல் அதிர்வு அலைகள் ஏற்படும்வபாது வபரும் வசதம் 

விலளவிக்கும் நிைநடுக்கம் ஏற்படுகின்றது. 

22. நி நடுக்கத்தின் தாக்கங்கள் யாமவ? 

 புவியின் வேவைாட்டில் பிளவு ேற்றும் விரிசல்கள் வகாண்ட ஓர் பகுதி பிளந்து, கீழ் இறங்குவவத 

நிைநடுக்கத்தால் ஏற்படும் முக்கிய விலளவாகும். 

 இளகிய கற்குழம்பு, புவிவயாட்டின் கீவழ திடீவரன வவகோக நகரும் வபாது வேற்பகுதி வநாறுங்கி 

பாலறகலள நகரச் வசய்கின்றன.  

 நிைப்பகுதியில் ஏற்படும் திடீர் நகர்வு வேவைாட்டில் வகாந்தளிப்லப ஏற்படுத்தி நடுக்க அலைகலள 

புவியின் வேற்பகுதியில் பரவச் வசய்கின்றது. இதனால் புவியின் வேவைாட்டில் பிளவு ஏற்படுகிறது. 

 புவி அதிர்வின் ேற்வறார் தாக்கவே எரிேலை வவடிப்பாகும். சீற்றம் மிகுந்த எரிேலை வவடிப்பானது 

நிைத்லத குலுங்கச் வசய்கிறது.வபரும்பாலும் நிைநடுக்கங்கள் எரிேலை வவடிப்பு பகுதிகளிவைவய 

ஏற்படுகின்றன. 

23. நி  நடுக்கத்தின் விமளவுகள் யாமவ? 

 நிைநடுக்கம் புவி பரப்பில் பல்வவறு ோற்றங்கலள ஏற்படுத்துகின்றது. நிைநடுக்கங்கள், 

ேலைப்பிரவதசங்களில் நிைச் சரிவுகலள ஏற்படுத்துகின்றன. 

 கட்டிடங்கள் இடிந்து விழுவது நிைநடுக்கத்தின் முக்கிய விலளவாகும். ேண்ணாலும் , 

வசங்கற்களாலும் கட்டப்பட்ட வீடுகள் இடிந்து வநாறுங்கி ேரணக்குழிகளாக ோறுகின்றன. 

தீப்பற்றுதல் ேற்வறார் முக்கிய ஆபத்தாகும். 

 நிைத்தடிநீர் அலேப்பும் நிைநடுக்கத்தால் வபரிதும் பாதுப்பலடகிறது. 

24. மூன்று வமகயான நி  அம கள் யாமவ? 

1. P அலைகள் (அல்ைது) அழுத்த அலைகள் 

2. S அலைகள் (அல்ைது) முறிவு அலைகள்  
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3. L அலைகள் (அல்ைது) வேற்பரப்பு அலைகள் 

25. நி நடுக்கம் எவ்வாறு மசதத்மத உண்டாக்குகின்றன? 

கடலுக்கு அடியில் அல்ைது கடற்கலர ஓரங்களில் ஏற்படும் நிைநடுக்கோனது கடல்நீரில் வபருத்த 

வசதங்கலள ஏற்படுத்துகின்றன. வபரிய அலைகளும் அதனால் ஏற்படும் வவள்ளமும் ேக்களின் அன்றாட 

வாழ்க்லகயில் மிகப்வபருத்த வசதத்லத உண்டாக்குகின்றன. 

26. சுனாமி : 

சுனாமி என்ற ஜப்பானிய வசாற்வறாடர் நிைநடுக்கத்தால் கடலில் ஏற்படும் வபரிய அலைகலள 

குறிப்பிடுகின்றது. ஜப்பானிய கடவைாரப் பகுதிகளிலும், பசிபிக் கடவைார பகுதிகளிலும் சுனாமியின் 

உருவாக்க வபாதுவாக காணப்படுகிறது. 

27. இந்தியப் வபருங்கடலில் 26 டிசம்பர் 2004 அன்று ஏற்பட்ட சுனாமி, இந்வதாவனஷியா, இந்தியா, இைங்லக, 

தாய்ைாந்து ஆகிய நாடுகளின் கடவைாரப் பகுதிகலள அழித்து கடலுக்குள் வகாண்டு வசன்றது. இது ேனித 

உயிருக்கும் உடலேகளுக்கும் மிகப் வபருத்த வசதத்லத உண்டாக்கியது. 

28. நி நடுக்கம் ஏற்படும் பகுதிகள் யாமவ? 

 நிைநடுக்கப் பிரவதசங்கள் வபரும்பாலும் எரிேலைப் பகுதிகலள ஒட்டிவய ஏற்படுகின்றன. 

 பசிபிக் வமளயப் பகுதியில் ஏற்படும் நிைநடுக்கங்கள், பசிபிக் வபருங்கடலில் வபரும்பாலும் 

காணப்படுகின்றன.  

 உைகில் 68% நிைநடுக்கங்கள் இப்பகுதியில்தான் ஏற்படுகின்றன.  

 மீதமுள்ள 31% நி நடுக்கங்கள் ஆசியா கண்டத்தில் உள்ள இையைம ப் பகுதியிலும், வடமைற்கு 

சீனாவிலிருந்து ைத்திய தமரக்கடல் பகுதிவமரயில் ஏற்படுகின்றன. 

 மீதமுள்ள 1% வட ஆப்பிரிக்காவிலும், சசங்கடல் ேற்றும் சாக்கடல் பகுதிகளின் பிளவு 

பள்ளத்தாக்குப் பகுதிகளில் நிைநடுக்கங்கள் ஏற்படுகின்றன. 

29. இந்தியாவில் நி நடுக்கங்கள் எங்மக ஏற்பட்டுள்ளன? 

 இந்தியாவின் இேயேலைப் பகுதிகள், கங்லக பிரம்ேபுத்திரா சேவவளிகள், நிைநடுக்க பகுதிகளாக 

கண்டறியப்பட்டுள்ளன. அதிக எண்ணிக்லகயிலுள்ள நிைநடுக்கங்கள் இப்பகுதிகளில் 

ஏற்பட்டுள்ளன. 

 வோசோன ேற்றும் மிக வோசோன அழிவுகலள ஏற்படுத்திய நிைநடுக்கங்கள் இப்பகுதியில் 

ஏற்பட்டதாக உணரப்பட்டுள்ளது. 
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 1991-ல் உத்தரகாசியிலும், 1999-ல் சாவோலியிலும் ஏற்பட்ட நிைநடுக்கங்கலள இதற்கு 

எடுத்துக்காட்டாகக் கூறைாம். 

 நிைநடுக்க பாதிப்புகள் அற்ற பகுதிகளாக வசால்ைப்பட்ட தக்காண பீடபூமியிவைவய இரண்டு மிக 

வோசோன நிைநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.  1967-ல் வகய்னாவிலும் 1993-ல் ைாத்தூரில் ஏற்பட்ட 

இரண்டு நிை நடுக்கங்கள் இப்பகுதியில் ஏற்பட்டலவயாகும். 

 

30. எரிைம கள் என்றால் என்ன? 

புவியின் வேற்பரப்பில் உள்ள பிளவு அல்ைது துலள வழிவய வவப்பம் மிகுந்த ோக்ோ என்னும் 

பாலறக்குழம்பு வவளிவயறுவலதவய எரிைம  என்கிவறாம். 

31. ைாக்ைா,  ாவா ைற்றும் துமள என்றால் என்ன? 

 இந்த எரிேலை வவடிப்பில் நீளோன பிளவு மூைம் நீராவியுடன் கூடிய எரிேலை தாதுக்களும் 

வவளிவயறும் புவியின் ஆழ்பகுதியிலுள்ள வாயுக்கள் கைந்த திரவ நிலையிைான 

பாலறக்குழம்லப ைாக்ைா(magma) என்கிவறாம். 

 இந்த பாலறக்குழம்பு புவி வேற்பரப்பிற்கு வரும்வபாழுது  ாவா(Lava) என அலழக்கப்படுகிறது. 

 எரிேலையின் திறப்பு அல்ைது வாய்ப்பகுதி துமள (Vent) என அலழக்கப்படுகிறது. 

32. எரிைம ப் பள்ளம் (crater) என்றால் என்ன? 
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காைப்வபாக்கில் துலள வழிவய வவளிவயறும் ைாவாவும் இதர வபாருட்களும் துலளப் பகுதிலயச் சுற்றி 

படிந்து ஓர் கூம்பு வடிவ குன்று அல்ைது ேலைலய உருவாக்குகின்றது. கூம்பு வடிவக் குன்றின் உச்சி 

பகுதியில் வதான்றும் பள்ளத்லதவய எரிைம ப் பள்ளம் என்கிவறாம். 

33. வட்ட எரிைம  வாய்(Caldera) என்றால் என்ன? 

எரிேலைப் பள்ளம் வவடிப்பின் வபாது வபாருட்கள் வாய்ப் பகுதியில் படிந்து வழிலய அலடத்துக் 

வகாள்ளும். அப்வபாது எரிேலை மீண்டும் பயங்கரோக வவடித்து கூம்பு வட்டக் குன்றின் உச்சியில் வபரிய 

பள்ளத்லதத் வதாற்றுவிக்கும். இதலன வட்ட எரிைம  வாய் என்கிவறாம். 

34. எரிைம  சவடிப்பின் விமளவுகள் யாமவ? 

 புவியின் உள்ஆழம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க வவப்போனது 35 மீட்டருக்கு 100 வச  ஆக உயர்ந்து 

வகாண்வட வருகிறது. 

 வவப்பத்துடன் அழுத்தமும் அதிகரிக்கின்றது. 15 கிவைாமீட்டர் ஆழத்தில் அழுத்தோனது சதுர 

வச.மீக்கு 5 டன்கள் என்ற அளவில் உயருகின்றது. 

 இத்தலகய நிலையில் புவியின் உள்வள பாலறக் குழம்பு மிதோன இளகிய நிலையில் உள்ளது. 

இதலனவய ைாக்ைா என்கின்றனர். 

35. ைாக்ைா பாமறக்குழம்பு சவடித்து சவளிமயறுவது, ஏன்? 

மிகுதியான அழுத்த நிலையில் ைாக்ைாவானது எளிதில் பற்றக்கூடிய வாயுக்கமள ஈர்த்துக் சகாள்ளும் 

திறன் சகாண்டதாக காணப்படுகிறது. இத்திறன் காரணோகவவ ஆற்றைற்ற புவிப் பகுதிகளில் ோக்ோ 

பாலறக்குழம்பு வவடித்து வவளிவயறுகிறது. 

36. எரிைம கள் பற்றிய அறிவியல் பூர்வைான ஆய்வுகமள எரிைம  ஆய்வியல் (Volcanology) என 

அமழக்கின்றனர். ஆய்வு வேற்வகாள்ளும் வல்லுநர்கள் எரிேலை ஆய்வியைாளர்கள் (Volcanologist) என 

அலழக்கப்படுகின்றனர். 

37. எரிைம  சவளிமயற்றம் என்றால் என்ன? 

சி  சையங்களில் எரிைம க் குழம்பின் சவளிமயற்றம் நிதானைாக பரந்து பரவுகின்றது. இதலனவய 

எரிேலை வவளிவயற்றம் என்கின்றனர். சிை சேநிைங்களும் பீடபூமிகளும் இம்முலறயில் அலேந்துள்ளன. 

எடுத்துக்காட்டாக, இந்தியாவின் தக்கான பீடபூமி, வட அவேரிக்காவின் வகாைம்பியா பீடபூமி. 

38. எரிைம  சவடிப்பு சவளிமயற்றம் என்றால் என்ன? 
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புவியினுள்மளயிருந்து ைாக்ைா திடீசரன மவகைாக சவளிமயறினால் அது வளிைண்ட த்மத மநாக்கி 

தூக்கி எறியப்படுகிறது. அந்த சேயத்தில் ைாவா, சாம்பல், நீராவி ேற்றும் வாயுக்கவளாடு கற்களும் தூக்கி 

எறியப்படுகின்றன. இதலனவய எரிைம  சவடிப்பு சவளிமயற்றம் என்கிவறாம். இந்மதாமனஷியாவில், 

கரக்காட்டாமவா தீவிலுள்ள எரிைம , 27 ஆகஸ்ட் 1883-ம் ஆண்டு இவ்வாறு சவடித்து ைாக்ைாமவ 

சவளிமயற்றியது. 

39. ைாவாக்களின் ஓட்டம் அதன் பிசுபிசுப்பு அல்ைது ஒட்டும் தன்லேலயப் வபாருத்தது. உதாரணோக வதன் 

பிசுபிசுப்பு தன்லே அதிகோக உலடயலவ. அதனால் வேதுவாகப் பரவுகிறது. வேலும் நீர் பிசுபிசுப்பு தன்லே 

குலறவாக உள்ளதால் எளிதாகப் பரவ முடிகிறது. 

40.  ாவா திரவத்தின் தன்மை எப்படி இருக்கும்? 

ைாவா திரவத்தின் ஓட்டம் அதிலுள்ள சிலிகா ேற்றும் நீரின் அளலவ வபாறுத்ததாகும். சிலிகா அதிகமுள்ள 

அமிை ைாவா வேதுவாகவும், சிலிகா குலறவாக உள்ள கார ைாவா வவகோகவும் வவகு தூரத்திற்குச் வசன்று 

வேன்லேயாக படிகின்றது. 

41. அந்தோனிலுள்ள வபவரந்தீவு (Barren Island) அதன் தலைநகரிலிருந்து 135 கி.மீட்டர் கிழக்வக 

அலேந்துள்ளது. சுேத்ராவிலிருந்து மியான்ேர் வலர உள்ள வநருப்பு வலளயத்தினுள் இருக்கும் ஒரு 

வசயல்படும் எரிேலை இதுவவ ஆகும். கலடசியாக 2017ம் ஆண்டில் இது எரிேலை குழம்லப வவடித்து 

வவளிவயற்றியது. 

42. எரிைம களின் வமககள் யாமவ? 

ைாவாக்களின் தன்லே ேற்றும் அது வவளிவயறும் விதம் ஆகியவற்லற வபாருத்வத எரிேலைகளின் வடிவம் 

அலேயப் வபறுகிறது. எரிேலைகளின் வடிவத்லத வகாண்டு அவற்லற மூன்று வலகயாக பிரிக்கைாம். 

1. வகடய எரிேலை (Shield Volcano) 

2. தழல் கூம்பு எரிேலை (Cinder cone Volcano) 

3. பல்சிட்டக் கூம்பு எரிேலை (Composite core Volcano) 

43. மகடய எரிைம  என்றால் என்ன? 

சிலிகாவின் அளவு குமறந்து மிக சைதுவாக எரிைம  குழம்பு சவளிமயறும்மபாது மகடய எரிைம  

உருவாகின்றது. இலவ அகன்று வேன்லேயான சரிவுகலளக் வகாண்ட கூம்பு வடிவத்தில் காணப்படும் 

ஹவாய் தீவுகளிலுள்ள எரிேலைக் குன்றுகள் இவ்வலகலயச் சார்ந்தலவயாகும். 
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44. தழல் கூம்பு எரிைம  என்றால் என்ன? 

மிகுந்த சிலிகா வகாண்ட ோக்ோலவ உள்ளிருக்கும் வாயுக்கள் தடுக்கும்வபாது ஏற்படும் அதிக 

அழுத்தத்தினால் வாயுக்களும், சாம்பல் துகள் வசர்ந்த ஓர் கைலவ மிகுந்த சத்தத்துடன் வளிேண்டைத்தில், 

பைநூறு கிவைா மீட்டர் உயரத்திற்கு வவடித்து சிதறும்வபாது, தழல் கூம்பு எரிேலைகள் உருவாகின்றன. 

இவ்வலக எரிேலைகள் தழல் கூம்பு வடிவத்லத வபறுகின்றன. வேக்ஸிவகா ேற்றும் ேத்திய அவேரிக்கா 

எரிேலைகள் இவ்வலகலய சார்ந்தலவயாகும். 

45. பல்சிட்டக் கூம்பு எரிைம  என்றால் என்ன? 

ைாவா, பல்சிட்டம், எரிேலை சாம்பல் ஆகியலவ ோறி ோறி அடுக்குகளாக படியும்வபாது பல்சிட்டக் கூம்பு 

எரிேலைகள் உருவவடுக்கின்றன. இவ்வலக எரிேலைகலள அடுக்கு எரிேலைகள் எனவும் அலழக்கைாம். 

அவேரிக்காவிலுள்ள சியாட்டல் நகரத்தின் அருவக உள்ள வசயிண்ட் வஹைன் எரிேலை பல்சிட்டக் கூம்பு 

எரிேலைக்கு எடுத்துக்காட்டாகும். 

46. எரிைம கள் அதன் எரிைம  குழம்பு சவளிமயறும் கா  அளவிமனக் சகாண்டு எத்தமன 

வமககளாகப் பிரிக்க ாம்? 

வசயல்படும் எரிேலை, வசயல்படாத எரிேலை ேற்றும் வசயலிழந்த எரிேலை என மூன்று வலகயாக 

பிரிக்கைாம். 

47. சசயல்படும் எரிைம  (Active Volcano) என்றால் என்ன? 

அடிக்கடி சவடித்து வவளிவயற்றும் எரிேலைகள் வசயல்படும் எரிேலைகள் என்றலழக்கப்படுகின்றன. 

பசிபிக் கடற்கமரமயாரைாக சபரும்பா ான எரிைம கள் அமைந்திருப்பதால் இப்பகுதி பசுபிக் 

சநருப்பு வமளயம் எனப்படுகிறது. 

48. சராசரியாக உைவகங்கும் 600 வசயல்படும் எரிேலைகள் உள்ளன. ேத்திய தலரக்கடல் பகுதியிலுள்ள 

ஸ்ட்ராம்வபாலி, அவேரிக்க ஐக்கிய நாடுகளிலுள்ள வசயிண்ட் வஹைன், பிலிப்லபன்ஸ் தீவிலுள்ள 

பினாடுவபா, ேவுனாவைா (3,255 மீட்டர்) உைகின் மிகப்வபரிய வசயல்படும் எரிேலையாகும். 

49. ஸ்ட்ராம்வபாலி எரிேலை ைத்தியத்தமரக் கடலின் க ங்கமர விளக்கம் என அலழக்கப்படுகிறது. 

50. சசயல்படாத எரிைம  (Dormant Volcano) என்றால் என்ன? 

பை வருடங்களாக எரிேலைக் குழம்லப வவளிவயற்றுவதற்கான எந்த ஒரு அரிகுறியும் வவளிப்படுத்தாேல், 

எப்வபாது வவண்டுோனாலும் வசயல்படக்கூடிய எரிேலைகள் வசயல்படாத எரிேலைகள் என 
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அலழக்கப்படுகிறது. இலத உறங்கும் எரிைம  என்றும் அலழப்பர். இத்தாலியில், வவசுவியஸ், ஜப்பானில் 

பியூஜியாோ, இந்வதாவனஷியாவில் சிரவகாட்டா ஆகியலவ இவ்வலகக்கு பிரசித்தி வபற்ற 

எடுத்துக்காட்டுகளாகும். 

51. சசயலிழந்த எரிைம  (Extinct Volcano) என்றால் என்ன? 

வபரும்பாைான அழிந்த எரிேலைகளின் உச்சிப் பகுதிகள் அரிக்கப்பட்டுவிட்டன. வவடிப்பு ஆற்றல் 

முழுவலதயும் இழந்து, வவடிப்பலத நிறுத்திவிட்ட எரிேலை, வசயலிழந்த எரிேலை என 

அலழக்கப்படுகிறது. மியான்ேரின் வபாப்பா, ஆப்பிரிக்காவின் கிளிோஞ்சாவரா ேற்றும் வகன்யா 

எரிேலைகள் இதற்கான உதாரணங்களாகும். 

52. உ க எரிைம ப் பரவல்(World Distribution of Valcano) 

எரிேலைகளின் அலேவிடம் வபாதுவாகவவ ஓர் வதளிவான வலரயறுக்கப்பட்ட முலறயிவைவய 

காணப்படுகிறது. அதிகோக வலளந்த அல்ைது பிளவுபட்ட பகுதிகளில்தான் எரிேலை வவடிப்பு 

ஏற்படுகின்றது. சுைார் 600 சசயல்படும் எரிைம களும், ஆயிரக்கணக்கி ான சசயல்படாத 

எரிைம களும் , அழிந்த எரிைம களும் உள்ளன. 

53. எரிைம கள் எங்கு அமைந்துள்ளன? 

 வபரும்பாலும் கடம ார, ைம ப்பிரமதசங்களிலும், கடற்கமரமயார தீவுகளிலும், கடலுக்கு 

ைத்தியிலும் அலேந்துள்ளன, ஒரு சிை எரிேலைகள் ேட்டுவே உள்கண்ட பிரவதசங்களில் 

காணப்படுகின்றன. 

 உைகின் எரிேலை பிரவதசங்கவள முக்கிய நிை அதிர்வு பகுதிகளாக விளங்குகின்றன. 

54. உ கில் மூன்று முக்கிய எரிைம  நிகழ்வு பகுதிகள்: 

 பசிபிக் வலளயப் பகுதி (The Cirum-Pacific belt) 

 ேத்திய கண்டப் பகுதி (The Mid Continental belt) 

 ேத்திய அட்ைாண்டிக் பகுதி (The Mid Atlantic belt) 

55. பசிபிக் வமளயப் பகுதி என்றால் என்ன? 

 இந்த எரிேலைப் பகுதியானது குவிய கடல்தட்டின் எல்ம  பகுதியில் அமையப் சபற்றுள்ளது. 

பசிபிக் வபருங்கடலின் கிழக்கு ேற்றும் வேற்கு கடவைாரப் பகுதிகளில் அலேந்துள்ளது.  

 மூன்றில் இரண்டு பங்கு எரிேலைகள் இப்பகுதியில் அலேந்திருப்பதால் இதலன பசிபிக் சநருப்பு 

வமளயம் (Pacific Ring of Fire) என்று அலழக்கின்றனர். 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 11 of 11 

56. ைத்திய கண்டப் பகுதி என்றால் என்ன? 

 கண்டத்தட்டுகள் குவியும் எல்ம ப் பகுதியிலுள்ள இந்த எரிைம ப் பகுதியில் அல்மபன் 

ைம த் சதாடர், ைத்தியத் தமரக்கடல் பகுதி ைற்றும் வட ஆப்பிரிக்க பிளவுப் பகுதி ஆகியலவ 

அலேயப் வபற்றுள்ளன. 

 முக்கிய எரிேலைகளான வவசுவியஸ், ஸ்ட்வராம்வபாலி, எட்னா, கிளிேஞ்சாவரா ேற்றும் வகன்யா 

எரிேலை பகுதியில்தான் உள்ளது. ஆச்சிரியப்படும் வலகயில் இேயேலைப் பகுதியில் எந்த ஒரு 

வசயல்படும் எரிேலையும் இடம் வபறவில்லை. 

57. ைத்திய அட் ாண்டிக் பகுதி என்றால் என்ன? 

விைகிச் வசல்லுகின்ற தட்டுகளின் எல்லைப் பகுதியான ேத்தியா அட்ைாண்டிக் பகுதியில் அலேந்துள்ள 

இந்த எரிைம ப் பகுதி, குழாய் வடிவ எரிைம  சவளிமயற்றும் வமகமயச் சார்ந்ததாகும். ேத்திய 

அட்ைாண்டிக் குன்று பகுதியில் அலேந்துள்ள ஐஸ்ைாந்தில் வசயல்படும் எரிேலைகள் அலேந்துள்ளன. 

வசயிண்ட் வஹலினா ேற்றும் அவசார்ஸ் தீவுகள் இப்பகுதிக்கான எடுத்துக்காட்டுகளாகும். 
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7th Social Science Lesson 4 Notes in Tamil 

4. நிலத்த ோற்றங்கள் 

1. அகச் செயல்முறறகள் என்றோல் என்ன? 

புவியின் மேற்பரப்பில் பல இடங்களில் ஏற்படும் உயர்நிலப் பகுதிகள் மற்றும்  ோழ்வு பகுதிகள் அகச் 

செயல்களால் ஏற்படுகின்றன. 

2. புறச் செயல்முறறகள் என்றோல் என்ன? 

புவிப்பரப்பில் ச ாடர்ந்து ஏற்படும் அரித் ல் மற்றும் மறுகட்டறம ல் ஆகியன புறச் செயல்முறறகளால் 

ஏற்படுகின்றன. 

3. நிலங்கறை ெமப்படுத்து ல் என்றோல் என்ன? 

உயர்நிலங்கறள அரித் ல் மூலம்  ோழ்நிலங்கைோகவும்,  ோழ்நிலங்கறை படி ல் செய் ல் மூலம் 

உயர்நிலங்கைோகவும் மோற்றுவ ற்கு நிலங்கறள ெேப்படுத்து ல் என்று சபயர். 

4. நிலப்பரப்பானது, போறறச்சிற வு அல்லது அரித் ல் ஆகிய இரு செயல்முறறகள் மூலம் ச ாடர்ந்து 

ம ய்ோனத்திர்கு உட்படுத் ப்படுகின்றன. 

5. போறறச்சிற வு என்றோல் என்ன? 

புவி மேற்பரப்பில் பாறறகள் உறடந்து ேற்றும் சிறுசிறு கற்களாகவும், துகள்களாகவும் சி றுவது போறறச் 

சிற வு எனப்படுகின்றது. 

6. அரித் ல் என்றோல் என்ன? 

நீர், காற்று, பனி ேற்றும் கடல் அறலகள் என பல்வறகப்பட்ட காரணிகளால் புவியின் மேற்பரப்பு அடித்துச் 

செல்லப்படுவற  அரித் ல் என்கிமறாம். அரித் லுக்கு உட்பட்ட சபாருட்கள் நீர், காற்று, பனி ேற்றும் கடல் 

அறலகள் ஆகியவற்றால் கடத் ப்பட்டு இறுதியில் படிய றவக்கப்படுகின்றன. அரித் ல் ேற்றும் படி ல் 

செயல்முறறகளால் புவியின் மேற்பரப்பில் பல  ரப்பட்ட நிலத்ம ாற்றங்கள் ம ாற்றுவிக்கப்படுகின்றன. 

7. ஆறு: 

ஒரு குறிப்பிட்ட பாற யில் ம ான்றுமிடத்திலிருந்து முகத்துவாரம் வறர ஓடுகின்ற நீர் ஆறு என 

அறைக்கப்படுகிறது. சபாதுவாக ஆறுகள், ஒரு ேறலயில் ஒருந்ம ா அல்லது குன்றிலிருந்ம ா 

உற்பத்தியாகின்றன. 
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8. ஆற்றின் பிறப்பிடம் மற்றும் ஆற்று முகத்துவோரம் என்றோல் என்ன? 

ஆறு ம ான்றும் இடம் ஆற்றின் பிறப்பிடம் என்று அறைக்கப்படும். ஆறு ஒரு ஏரியிமலா, கடலிமலா அல்லது 

ஒரு மபராழியிமலா கலக்கும் இடம் ஆற்று முகத்துவாரம் எனப்படுகிறது. 

9. ‘V’ வடிவ பள்ைத் ோக்கு என்றோல் என்ன? 

ஆற்றில் மவகோக ஓடும் நீரானது பள்ளத் ாக்றக செங்குத் ாக அரித்து ஆைோக்கும் இந்  பள்ளத் ாக்கு 

குறுகிய படுறக உறடய ாக வடிகாலாயிடும் நிலப்பரப்பின் வழியாக செல்லும் மபாது பக்கவாட்டில் 

அரிப்பிறன ஏற்படுத்தி வடிவ செங்குத்து ேறலச்ெரிவுகறள ஆற்றில் மவகோக ஓடும் நீரானது 

பள்ளத் ாக்றக செங்குத் ாக அரித்து ஆைோக்கும். இந் ப் பள்ளத் ாக்கு குறுகிய படுறக உறடய ாக ‘V’ 

வடிவில் காணப்படும். இற த் ான் ‘V’ வடிவ பள்ைத் ோக்கு என்கிமறாம். 

10. துறையோறு - ஒரு மு ன்றே ஆற்றுடன் இறணயும் அல்லது ஆற்றினுள் பாயும் ஓர் நீமராறட 

அல்லது ஓர் ஆறு. 

கிறையோறு – ஒரு மு ன்றே ஆற்றிலிருந்து பிரிந்து ேற்றும் விலகிச் செல்லும் ஓர் ஆறு. 

11. நீர்வீழ்ச்சி என்றோல் என்ன? 

நீரானது ஒரு செங்குத்துப் பாறறயின் வன்ெரிவின் விளிம்பில் அருவியாக வீழ்வற  நீர்வீழ்ச்சி எனலாம். 

சமன்போறறகள் அரிக்கப்படுவ ோல் நீர்வீழ்ச்சி த ோன்றுகின்றது. (உ ாரணம்)  மிழ்நாட்டில் சிற்றாற்றின் 

குறுக்மக உள்ள குற்றால நீர்வீழ்ச்சி. 

12. உயரமோன நீர்வீழ்ச்சி எது?  

ச ன் அசேரிக்காவில் உள்ள சவனிசுலா நாட்டில் காணப்படும் ஏஞ்ெல் நீர்வீழ்ச்சி உயரோன நீர்வீழ்ச்சி 

ஆகும். 

13. முக்கிய நீர்வீழ்ச்சிகள் யோறவ? 

வட அசேரிக்காவில் கனொ ேற்றும் அசேரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் எல்றலயில் உள்ள நயாகரா நீர்வீழ்ச்சி 

ேற்றும் ஆப்பிரிக்காவில் ஜாம்பியா ேற்றும் ஜிம்பாப்மவ நாடுகளின் எல்றலயில் உள்ள விக்மடாரியா 

நீர்வீழ்ச்சி ஆகியன முக்கிய நீர்வீழ்ச்சிகளாகும். 

14. உட்போய்த் த க்கம் (Plunge pool) என்றோல் என்ன? 
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நீர்வீழ்ச்சியின் கீழ் பகுதியில் குழிவுறு ல் கோரைமோக ஏற்படும் சபரும்பள்ைத்ற  வீழ்ச்சி உட்பாய்த் 

ம க்கம் எனப்படுகின்றது. ஆறு ஒரு ெேசவளிப் பகுதிறயமயா அல்லது ேறல அடிவாரப் பகுதிறயமயா 

அறடயும் மபாது ஏற்படுத்தும் படிவுகள் வண்டல் விசிறிகள் உட்பாய்த் ம க்கம் என்கிமறாம். 

15. ஆற்று வறைவுகள் (Meanders) என்றோல் என்ன? 

ஆறோனது ெமசவளிப் பகுதிறய அறடயும் தபோது அது சுழன்று, சபரிய திருப்பங்களுடன் செல்வ ோல் 

ம ான்றும் சபரிய வறளவுகள் ஆற்று வறளவுகள் (Meanders) எனப்படுகின்றன. 

(உ ாரணம்):  மிழ்நாட்டில் கடலூர் ோவட்டத்தில் மெத்தியாத்ம ாப்பு அருமக சவள்ளாற்று பகுதியில் 

காணப்படும். 

16. குதிறரக் குைம்பு ஏரி (Oxbow lake) என்றோல் என்ன? 

ஆற்று வறளவுகள் (Meanders) இருபக்கங்களிலும் ச ாடர்ந்து அரித் ல் ேற்றும் படி ல் ஏற்படுவ ால், 

ஆற்று வறளவின் கழுத்துப் பகுதிகள் குறறந்து வருகின்றன. நாளறடவில், ஆற்று வறைவு 

ஆற்றிலிருந்து துண்டிக்கப்பட்டு ஒரு ஏரியோக உருசவடுக்கின்றது. இதுமவ குதிறரக் குளம்பு ஏரி 

எனப்படுகிறது. 

17. ஆசியா றேனர் (துருக்கி) என்ற இடத்தில் உள்ள மியாண்டர் ஆற்றின் சபயரின் அடிப்பறடயில் ஆற்று 

வறளவு என்ற சொல் ஏற்பட்டது. காரணம் , இந்  ஆறு அதிக திருப்பங்களுடனும் ேற்றும் அதிக 

வறளவுகளுடனும் ஓடுகின்றது. 

18. வண்டல் படிவுகள் என்றோல் அன்ன? 

சில மநரங்களில் ஆறு  ன் கறரகறள  ாண்டி நிரம்பி வழிகின்றது. இ னால் ஆற்றின் அண்றடப் 

பகுதிகளில் சவள்ளப்சபருக்கு ஏற்படுகின்றது. இவ்சவள்ளப் சபருக்கானது சேன்றேயான ேண் ேற்றும் 

இ ர சபாருட்கறளயும் அடுக்குகளாக படிய றவக்கின்றன. இறவ வண்டல் படிவுகள் எனப்படுகிறது. 

இ னால் வைமோன ெம ை சவள்ைச்ெமசவளி உருவோகின்றது. 

19. சலவிஸ் என்றோல் என்ன? 

இவ்வாறான உயர்ந்  ஆற்றங்கறரகள் சலவீஸ் அல்லது உயர் அறை எனப்படும். 

20. கிறையோறுகள் என்றோல் என்ன? 
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ஆறு கடறல அறடயும் மபாது, ஆற்று நீரின் மவகம் குறறந்து விடுகின்றது ேற்றும் ஆறு பல பிரிவுகளாக 

பிரிந்து செல்கின்றது. இறவ கிறளயாறுகள் என்று அறைக்கப்படுகின்றன. 

21. சடல்டோ: 

இங்கு ஆற்றின் மவகம் மிகவும் குறறவ ால் ஆற்றினால் கடத் ப்படும் சபாருட்கள் 

படியறவக்கப்படுகின்றன. ஒவ்சவாரு கிறளயாறுகளும்  னிப்பட்ட முகத்துவாரங்கறள 

உருவாக்குகின்றன. அறனத்து முகத்துவாரங்களின் படிவுகளும் ஒருங்கிறணந்து சடல்டோ எனப்படும் 

கழிமுகப் பகுதிறய ஏற்படுத்துகின்றன. 

22. சடல்டோவின் பயன்கள்: 

 கழிமுகப் பகுதிகள் அறனத்தும் மிகச்சிறந்  உற்பத்தி நிலங்களாகும். 

 கழிமுகப் பகுதியில் ொகுபடிக்கு ஏற்ற கனிேங்கள் நிறறந்துள்ளன. 

எ.கா: காமவரி சடல்டா, கங்றக சடல்டா ேற்றும் மிசிசிபி சடல்டா. 

23. பனியோறு என்றோல் என்ன? 

பனியாறு என்பது ேறலச்ெரிவில் ஈர்ப்பு விறெயின் காரணோக சேல்ல நகரும் பனிக்குவியல் ஆகும். 

24. பனியோறின் பிரிவுகள் யோறவ? 

1. ேறலப் பனியாறு அல்லது பள்ளத் ாக்கு பனியாறு 

2. கண்டப் பனியாறுகள் 

25. கண்டப் பனியோறு என்றோல் என்ன? 

கண்டப்பகுதியில் சபரும் பரப்பில் பரவிக் காணப்படும் அடர்ந்  பனிப்படலம் கண்டப் பனியாறு 

எனப்படுகின்றது. எ.கா. அண்டோர்டிகோ ேற்றும் கிரீன்லோந்து. 

26. மறல அல்லது பள்ைத் ோக்குப் பனியோறு என்றோல் என்ன? 

ேறலயிலிருந்து பள்ளத் ாக்றக மநாக்கி நகரும் பனியாறு பள்ளத் ாக்கு பனியாறு எனப்படுகின்றது. 

முன்னர் அறேந்துள்ள ஆற்று மபாக்குகறள பின்பற்றி பள்ளத் ாக்கு பனியாறு செல்கின்றன. இது 

செங்குத் ான பக்கங்களால் சூைப்பட்டுள்ளது.  

எ.கா: இமயமறலப் பகுதி மற்றும் ஆல்ப்ஸ் மறலப் பகுதி 
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27. ெர்க்குகள் என்றோல் என்ன? 

ெர்க்குகள் என்பது பனியாறுகளால் பாறறகளின் மீது ஏற்படுத்தும் றக நாற்காலி மபான்ற பள்ளத் ாக்கு 

ஆகும். இ ன் எல்லோப்பக்கமும் செங்குத் ோகவும்,  றலப்பகுதி செங்குத்து சுவர் தபோன்றும் உள்ைது. 

எ.கா. ஸ்காட்லாந்திலுள்ள கோர்ரி ெர்க் ேற்றும் சஜர்ேனியிலுள்ள கோர் ெர்க். 

28. டோர்ன் ஏரி என்றோல் என்ன? 

பனி உருகும் மபாது, ெர்க்கோனது நீரோல் நிரப்பப்பட்டு அழகோன ஏரிகைோக மறலப்பகுதிகளில் 

உருவோகின்றன. இந்  ஏரிகள் டார்ன் ஏரி என்று அறைக்கப்படுகிறது. 

29. அசரட்டுகள் என்றோல் என்ன? 

அடுத் டுத்  இரண்டு ொக்குகள் ஒன்றற சநாக்கி ஒன்று அரிக்கப்படும் மபாது, இ ற்கு முன்னர் அறமந்  

வட்டமோன நிலத்த ோற்றம் குறுகிய மற்றும் மறலச்ெரிவோன பக்கங்களுடன் கூடிய முகடுகைோக மோற்றம் 

அறடகின்றன. இம்முகடுகள் அசரட்டுகள் என்ற கத்திமுறனக் குன்றுகளாக உருசவடுக்கின்றன. 

30. பனியோற்று சமோறரன்கள் என்றோல் என்ன? 

‘U’ வடிவ பள்ளத்தாக்கு பனியாற்றின் பக்கவாட்டு மற்றும் செங்குத்து அரிப்பினால் ஏற்படும் ஆழப்படுத்துதல் 

மற்றும் அகலப்படுத்துதல் மூலம் உருவாகின்றன. பனியாற்றினால் கடத்தப்படும் சபரிய மற்றும் சிறிய 

மணம் மற்றும் வண்டல் ஆகியன படிய வவக்கப்படுகின்றன. இவவ பனியாற்று ம ாரைன்கள் 

எனப்படுகின்றன. 

31. காளான் பாரைகள் என்ைால் என்ன? 

காளான் வடிவ பாவறகவள பாவலவனப் பகுதிகளில் நம்மால் காணமுடியும். இவவ காளான் பாரைகள் 

எனப்படுகின்றன. 

32. தனிக்குன்றுகள் (Inselbergs) என்ைால் என்ன? 

 ஒரு தனித்து விடப்பட்ட எஞ்சிய குன்று வட்டமான தவலப்பகுதியுடன் நிற்கும் ஒரு தூண் பபான்று 

காட்சி அளிப்பது காற்று அரிப்புத் தனிக்குன்றுகள் என்று அவழக்கப்படுகிறது. 

 (எ.கா) சதன் அசமரிக்காவில் கலஹாரி பாவலவனத்தில் காணப்படும் காற்றரிப்புக் 

தனிக்குன்றுகள். 

33.  ணல் குன்றுகள் என்ைால் என்ன? 
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காற்று வீசும் பபாது மணவல ஒரு பகுதியிலிருந்து மற்சறாரு பகுதிக்கு கடத்துகின்றது. காற்றின் வீசுவது 

நிற்கும் பபாது மணலானது உயரம் குவறவான குன்றுகள் பபான்று படியவவக்கின்றது. இப்படிவுகள் மணல் 

குன்றுகள் என அவழக்கப்படுகிறது. 

34. பிரைவடிவ  ணல் குன்றுகள் என்ைால் என்ன? 

பிவறச்ெந்திர பதாற்றமுடன் கூடிய மணல் பமடுகள் பிவறவடிவ மணல் குன்றுகள் எனப்படுகின்றன. 

35. காற்ைடி வண்டல் படிவுகள் (Loess) என்ைால் என்ன? 

மணல் துகள்கள் மிக பலொகவும் மற்றும் எவட குவறவாகவும் இருக்கும் பபாது காற்று நீண்ட 

சதாவலவிற்கு கடத்தி செல்கின்றது. இவ்வாறு கடத்தப்பட்ட மணல் ஒரு சபரும் பரப்பில் படிவவதக் 

காற்றடி வண்டல் படிவுகள் எனப்ப்டுகிறது. காற்ைடி வண்டல் படிவுகள் சீனாவில் அதிக ாக 

காணப்படுகின்ைன. 

36. வடக்கு சீனாவில் படிந்துள்ள காற்ைடி வண்டல் படிவுகள் ககாபி பாரைவனத்தில் இருந்து 

கடத்தப்பட்டரவ ஆகும். 

37. கடகைாை எல்ரை என்ைால் என்ன? 

 நிலப்பகுதிவய அடுத்பதா அல்லது ஒட்டிபயா காணப்படும் சபரும் நீர் பரப்பு கடற்பகுதி 

எனப்படுகிறது.  

 கடகைாை எல்ரை என்பது கடல் நீரும், நிைமும் சந்திக்கின்ை இடம் ஆகும். இது கடற்கரை என்று 

அரைக்கப்படுகிைது.  

 அவலகளின் அரிப்பினாலும், படிதலாலும் கடற்கவர மாற்றத்திற்கு உள்ளாகின்றது. 

38. கடகைாை நிைப்பைப்புகள் எவ்வாறு உருவாகின்ைன? 

கடல் அவலகளின் அரிப்பினாலும் மற்றும் படிதலாலும் பல வவகப்பட்ட கடபலார நிலப்பரப்புகள் 

உருவாகின்றன. 

39. பாரை கடல் ஓங்கல்(Sea Cliff) என்ைால் என்ன? 

கடற்கரைரய அடுத்துள்ள நிைம் மசங்குத்தாக உயர்ந்து காணப்படும் மபாழுது அரைகளின் 

க ாதைாலும், அரிப்பினாலும் கடரை க ாக்கி காணப்படும் செங்குத்துப் பாவறக் கடல் ஓங்கல் 

எனப்படும். 

40. கடற்குரககள் என்ைால் என்ன? 
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காலப்பபாக்கில் இவவ சபரிய மற்றும் பரந்த விரிெல்களாக மாறுகின்றன. இதனால் மசங்குத்துப் 

பாரையில் குரககள் கபான்ை மவற்றிடங்கள் கதான்றுகின்ைன. இரவ கடற்குரககள் 

எனப்படுகின்ைன. 

41. கடல் வரளவுகள் என்ைால் என்ன? 

கடல் குவககளின் உட்குழிவு சபரிதாகும் பபாது குவகயின் பமற்கூவர மட்டும் எஞ்சி நின்று கடல் 

வவளவுகவள பதாற்றுவிக்கின்றது. 

42. கடல் தூண்கள் (Sea Stacks) என்ைால் என்ன? 

கடல் அவலகள் பமற்கூவரவய அரிப்பதால் பக்கச்சுவர்கள் மட்டும் எஞ்சி நிற்கின்றன, இந்த சுவர் பபான்ற 

பதாற்றங்கள் கடல் தூண்கள் எனப்படும். 

43. கடற்கரை என்ைால் என்ன? 

கடல் அவலகளால் மணல் மற்றும் ெரவளகள் படிந்துள்ள கடபலாரப்பகுதி கடற்கவர எனப்படும். 

44.  ணல் திட்டுக்கள் என்ைால் என்ன? 

ஏறக்குவறய கடற்கவரக்கு இவணயாக கடலில் நீளவட்ட வடிவில் படிந்துள்ள மணல் அல்லது பெறு மணல் 

திட்டுக்கள் எனப்படுகின்றன. 

45. உலகிபலபய மிக நீள ான கடற்கரை அசமரிக்காவிலுள்ள புபளாரிடா மாநிலத்தில் சதற்கில் 

காணப்படும் மியாமி கடற்கரை ஆகும். இைண்டாவது நீண்ட கடற்கவர சென்வனயில் அவமந்துள்ள 

ம ரினா கடற்கவர ஆகும். 

46. உப்பங்கழிகள் (Lagoon) என்ைால் என்ன? 

கடற்கவரயிலிருந்து பகுதியாகபவா அல்லது முற்றிலுமாக பிரிக்கப்பட்ட ஆழம் குவறவான நீர் பதக்கம் 

காயல்கள் அல்லது உப்பங்கழிகள் எனப்படும். (எ.கா) ஒடிொவிலுள்ள சிலிக்கா ஏரி, தமிழ்நாட்டிலுள்ள 

பழபவற்காடு ஏரி மற்றும் பகரளாவிலுள்ள பவம்பநாடு ஏரி. 
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7th Social Science Lesson 5 Notes in Tamil 

5. மக்கள் த ொககயும், குடியிருப்புகளும் 

1. மக்கள் த ொகக புவியியல் என்றொல் என்ன? 

மக்கள் த ொகக புவியியல் என்பது மக்களின் விகி ம் அ ன் பிறப்பு, இறப்பு மற்றும் கொரணிககை சொர்ந்  

இடம், கொலம் தகொண்டு த ரிந்து தகொள்ளு ல் ஆகும். மக்கள் த ொகக அதிகரித் ல் அல்லது குகை ல் 

என்பது மக்கள் பரவல் மற்றும் வளர்ச்சிகயக் குறிப்ப ொகும். 

2. புலம்தெயர்வு: 

மக்கள் ஓரிடத்திலிருந்து மற்தைொரு இடத்திற்குச் தெல்வது மக்கள் புலம்தபயர்வு எனப்படும். பண்கடய கொல 

மக்களின் மு ல் நிகலத் த ொற்ைத்க , இனம், தமொழி, ம ம் ஆகியவற்கைக் தகொண்டு இடத்திற்கு இடம் 

குழுக்களொக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

3. இனங்கள் என்றொல் என்ன? 

மனி  இனத்க  மனி  உயிர்களுக்குள்தள பல்தவறு உயிரியல் குழுக்களொக பிரித்துள்ளொர்கள். ஒதர 

பண்புகள் மற்றும் பழக்க வழக்கங்ககளக் கொலங்கொலமொக பின்பற்ைக் கூடிய மக்கள் குழுக்கள், மனி  இனம் 

என்று அகழக்கப்படுகிைது. 

4. மனி  இனம் எவற்கற அடிப்ெகடயொகக் தகொண்டு பிரிக்கப்ெட்டுள்ைது? 

தபருமளவில் பரந்து கொணப்படும் மனி  இனத்தின் வககககள  கலயின் வடிவம், முகம், மூக்கு, கண், 

முடியின் வகக, த ொலின் நிறம் மற்றும் இரத் த்தின் வகக தபொன்ை பல கொரணிககள அடிப்பகடயொகக் 

தகொண்டு பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

5. உலகின் முக்கிய மனி  இனங்கள் யொகவ? 

 கொக்கெொய்டு (ஐதரொப்பியர்கள்) 

 நீக்ரொய்டு (ஆப்பிரிக்கர்கள்) 

 மங்தகொலொய்டு (ஆசியர்கள்) 

 ஆஸ்ட்ரலொய்டு (ஆஸ்திதரலியர்கள்) 
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6. கொக்கசொய்டு : 

கொக்கெொய்டு என்பவர்கள் ஐதரொப்பிய இனத் வர்கள், இவ்வின மக்கள் தவள்கள நிைத்த ொலும், அடர்பழுப்பு 

நிைக்கண்களும், அகல தபொன்ை முடியும், நீளமொன மூக்கும் உகடயவர்களொவர். இவர்கள் யுதரசியொவிலும் 

கொணப்ெடுகிறொர்கள். 

7. நீக்ரொய்டு : 

நீக்ரொய்டு இன மக்கள் கருகமநிைக் கண்கள், கருப்புநிைத் த ொல், கருகமயொன, முடி, அகலமொன மூக்கு, 

நீளமொன  கல, மற்றும்  டித்  உ டுககளக் தகொண்டவர்களொவொர்கள். இவர்கள் ஆப்பிரிக்கொவில் 

ெல்தவறு ெகுதிகளில் வொழ்ந்து வருகிறொர்கள். 

8. மங்தகொலொய்டு: 

மங்தகொலியர்கள் தபொதுவொக ஆசிய-ஆப்பிரிக்க இனத் ர்களொவர். இவர்கள் தவளிர் மஞ்ெள் மு ல் 

பழுப்புநிைத் த ொல், நீளமொனமுடி,  ட்கடயொன முக அகமப்பு, தபரிய  கல மற்றும் மத்தியமொன மூக்கு 

உகடயவர்களொவொர்கள். இவர்கள் ஆசியொ மற்றும் ஆர்க்டிக் பிரத சத்தில் கொணப்ெடுகிறொர்கள். 

9. ஆஸ்ட்ரலொய்டு: 

ஆஸ்திதரலியர்கள் அகலமொன மூக்கு, சுருள்முடி, கருப்புநிறத்த ொல் மற்றும் குகறவொன உயரம் 

உகடயவர்கைொக குட்கடயொனவர்கைொகக் கொணப்படுகிைொர்கள். இவர்கள் ஆஸ்திதரலியொ மற்றும் 

ஆசியொவில் வொழ்ந்து வருகிறொர்கள்.  

10. மனி ப் புவியியல் என்ெது மனி ன் மற்றுன் அவனின் சுற்றுப்புறத்க  இயற்ககச் சூழதலொடு 

ெடிப்ெத  ஆகும். 

11. இந்தியொவின் இனங்கள்: 

இந்தியொகவ மனி  நொகரிகத்தின் த ொட்டில் என்தற கூற தவண்டும். வட இந்தியொவில் திரொவிடர்களின் 

மு ல் நிகலத் த ொற்ைத்க தய, சிந்துதவளி நொகரிகம் என்கிதைொம். 
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12. திரொவிட மக்கள்: 

 பிற்கொலத்தில் இந்த ொ-ஆரியர்களின் வருககக்குப் பிைகு திரொவிட மக்கள் இந்தியொவின் 

த ன்பகுதிக்குத்  ள்ளப்பட்டொர்கள். 

 தசர, தசொழ, ெொண்டிய மன்னர்கைொல் ஆதிக்கம் தசலுத் ப்ெட்டது. 

  மிழ், த லுங்கு, கன்னடம், மகலயொைம் மற்றும் துளு ஆகியகவ திரொவிட தமொழிகைொகும். 

 தபரும்பொலும் இவர்கள் இந்தியொவின் த ன் பகுதியில் வொழ்ந்து வந் ொர்கள். 

13. ம ம் என்றொல் என்ன? 

ம ம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்ககயும், வழிபொட்டு முகையும் தகொண்ட ொகும். இது மனி கன ஒரு 

மனி  ெமு ொயத்திற்குள் தகொண்டுவரும். ம ம் ஒரு குழுவின் அகடயொைமொகவும், கலொச்சொர 

புத்துணர்வுப் புள்ளியின் அகடயொைமொகவும் திகழ்கிறது. 

14. ம த்தின் வககப்ெொடுகள் யொகவ? 

அ) உலகைொவிய ம ங்கள் 

கிறிஸ்துவம், இஸ்லொம் மற்றும் புத்  ம ம் 

ஆ) மனி  இனப்பிரிவு ம ங்கள் 

ஜூதடொயிெம், இந்தும ம் மற்றும் ஜப்பொனிய ஷிண்தடொயிெம் 

இ) நொதடொடிகள் (அல்லது) ெொரம்ெரிய ம ங்கள் 

அனிமிஸம், ஷொமொனிஸம் மற்றும் ஷொமன் 

15.  

ம ம் வழிெொட்டுத் லம் 

புத்  ம ம் விஹொரொ 

கிறிஸ்துவ ம ம் த வொலயம் 

இந்து ம ம் தகொவில் 

இஸ்லொம் மசூதி 

ெமணம் பெொதி 

ஜூடொய்ஸம் சினகொக் 

தஜொரொஸ்டிரியம் அகியொரி 

16. தமொழி: 
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 ெமு ொய அகமப்பிற்கு தமொழி கலொச்ெொரத்க  பரப்பும் ஒரு பிர ொன கருவியொகும். 

 ஒருவர் மற்தைொருவருடன் த ொடர்பு தகொள்வ ற்கு எழுத்து வடிவிதலொ அல்லது ஒலி வடிவிதலொ 

தமொழி பயன்படுத் ப்படுகிைது. 

 அரசியல், தெொருைொ ொர சமூக மற்றும் ம  தசயல்ெொடுகளின் கருத்துக்ககை ெரிமொறிக் தகொள்ை 

தமொழி வழி வகுக்கிறது. 

17. உலகின் முக்கிய தமொழிகள் யொகவ? 

  மிழ் 

 இந்தி 

 சீனதமொழி 

 ஆங்கிலம் 

 ஸ்பொனிஷ் 

 தபொர்ச்சுக்கீஸ் 

 ரஷ்யன் 

 அரொபிக் தமொழி 

 தஜர்மன் 

18. இந்திய தமொழிகள்: 

இந்தியொ பல வககயொன தமொழிககளக் தகொண்ட நொடு. இந்தி தமொழி இந்தியொவின் ஆட்சி தமொழியொக 

உள்ளது. இந்திய மொநிலங்கள் தமொழிகளின் அடிப்ெகடயில் பிரிக்கப்ெட்டுள்ைன. இந்திய அரசொல் 22 

தமொழிகள் அங்கீகரிக்கப்ெட்டுள்ைன. 

19. இந்தியொவின் தவறு சில தமொழிகள்: 

 வட இந்தியொவில் கொஷ்மீர், உருது, பஞ்ெொபி, இந்தி, ரொஜஸ் ொனி, குஜரொத்தி, தபங்கொலி, அஸ்ஸொமி 

மற்றும் பல தமொழிகள் பயன்படுத்துகின்ைனர். 

 த ன்னிந்தியொவில் முக்கியமொன தமொழிகள்  மிழ், த லுங்கு, கன்னடம், மகலயொளம் இகவ 

திரொவிட தமொழிகள் என்ைகழக்கப்படுகிைது. 

20.  

த தி நிகழ்வுகள் 

ஜூகல 11 உலக மக்கள் த ொகக நொள் 

பிப்ரவரி 21 பன்னொட்டு  ொய்தமொழி தினம் 
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ஒவ்தவொரு ஆண்டும் ஜனவரியில் வரும் 3வது 

ஞொயிற்றுக்கிழகம 

உலக ம  நல்லிணக்க நொள் 

தம – 21 உலக கலொச்ெொர பல்வகக நொள் 

 

21. குடியிருப்பு என்றொல் என்ன? 

குடியிருப்பு என்பது மனி  வொழ்விடமொகும். அங்கு விவசொயம், வொணிெம் மற்றும் தெொழுதுதெொக்கு ஆகிய 

தெயல்களின் மூலம் ஒருவருக்தகொருவர் கருத்துப் பரிமொற்ைம் தெய்து தகொள்கின்ைனர். 

22. கிராமக் குடியிருப்பு என்றால் என்ன? 

கிராமக் குடியிருப்பு என்பது ஒரு சமுதாய மக்கள் , அவர்கள் தங்களின் முதன்மமத் ததாழிலான 

வவளாண்மம, மரம் அறுத்தல், மீன்பிடித்தல் மற்றும் சுரங்கத் ததாழிலில் ஈடுபடுத்திக் க ாள்வதைக் 

குறிக்கும். 

23. நகர்ப்புறக் குடியிருப்பு என்றால் என்ன? 

ந ர்ப்புற குடியிருப்பில் இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் நிமல ததாழில்களான, ததாழிற்சாமல, வாணிபம் 

மற்றும் வங்கிப்பணிகளில் ஈடுபடுத்திக் க ாள்கிறார் ள். 

24. குடியிருப்புகள் எவ்வாறு வவறுபடுகின்றன? 

மக் ள் கைாத யின் அளவு மற்றும் அடர்த்தி ஆகிய இதவ இரண்டிற்கும் ஒரு கைாடர்பு உண்டு. கிராமப்புற 

குடியிருப்பில் மக் ள் கைாத யின் அளவு மற்றும் அடர்த்தி குதறவா வும், ந ர்ப்புற குடியிருப்பில் 

அதி மா வும்  ாணப்படுகிறது. 

25. தலம் மற்றும் சூழலமமவு என்றால் என்ன? 

இடம் மற்றும் அதமவிடம் என்பது ஒரு குடியிருப்பின் உண்தமயான அதமவிடத்தைக் குறிப்பைாகும்.  

26. குடியிருப்பின் அமமவிடமானது எதமன கருத்தில் தகாண்டு உருவானது? 

ஒரு குடியிருப்பின் அதமவிடமானது நம் அன்றாட்த் தைதவ ளுக் ான நீர், நீர் அளிப்பு, எளிதில் கிதடக் க் 

கூடிய விவசாய நிலம்,  ட்டுமானப் கபாருட் ள், எரிகபாருள் தபான்ற  ாரணங் தள  ருத்தில் க ாண்டு 

உருவானைாகும். 

27. பண்மடய வீட்டின் வமககள்: 
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 முற் ாலத்தில் ஒரு குடியிருப்பானது அங்த தய கிதடக் க் கூடிய கபாருட் தளக் க ாண்டு 

 ட்டப்பட்டது. 

 ஒரு வீட்டின் அதமப்பானது அங்குள்ள சுற்றுச் சூழலுடன் கநருங்கிய கைாடர்பு க ாண்டிருந்ைது. 

 விவசாயப் பிரதைசங் ளில் வீடு ளின் சுவர் ள்  ளிமண்ணாலும், கூதர ள் தவக்த ாலாலும் 

அல்லது மற்ற கசடி ளின் புட் ளாலும் தவயப்பட்டிருந்ைது. 

 கூதர அதமப்பைற் ான சட்டங் ளுக்கு அங்குள்ள மரங் தளதய பயன்படுத்திக் க ாண்டனர். 

 இம்மாதிரியான பண்தடய வீடு ளில் கபரிய முற்றம் , திறந்ை கவளிக்  ாற்றுப் பகுதி ள் இருந்ைன. 

 வீட்டின் அளவானது அங்குள்ளவர் ளின் கபாருளாைாரத்தைச் சார்ந்திருந்ைது. 

28. குடியிருப்பின் அமமப்புகள் யாமவ? 

குடியிருப்பு குழுமிய குடியிருப்பு, சிதறிய குடியிருப்பு என வத ப்படுத்ைப்படுகிறது. 

29. குழுமிய குடியிருப்புகள் என்றால் என்ன? 

 குழுமிய குடியிருப்தப தமயக் குடியிருப்பு எனவும் அதழக் லாம். 

 இவ்வத யான குடியிருப்பில் வீடு ள் ஒன்றுக்க ான்று அரு ருத  அதமந்துள்ளன. இவ்வத க் 

குடியிருப்பு ள் ஆற்றுப் பள்ளத்ைாக்கின் ஓரங் ளிலும், வளமான சமகவளிதய ஒட்டியும் 

அதமந்திருக்கும். 

 இந்தியாவில் குழுமிய குடியிருப்பு தள, வடக்குச் சமகவளி மற்றும் தீப ற்ப  டற் தரச் 

சமகவளி ளிலும்  ாணலாம். 

30. சிதறிய குடியிருப்பு என்றால் என்ன? 

 சிைறிய குடியிருப்பு தள கபாதுவா  அதி  கவப்பப் பகுதி ளிலும், மதலப்பாதை ளிலும், 

அடர்ந்ை  ாட்டுப்பகுதி ளிலும், புல்கவளி ளிலும், தீவிர சாகுபடிப் பிரதைசங் ளிலும்  ாண முடியும். 

 இவ்வத க் குடியிருப்பு ள்ல் வீடு ள் இதடகவளி விட்டுக்  ாணப்படுவதுடன் வயல்கவளி தளாடு 

 லந்திருக்கும். 

 இந்தியாவின் இவ்வத யான குடியிருப்பு தள வகாசி மமலப் பாமதயின் வடக்குப் பகுதியிலும், 

கங்மகச் சமதவளியிலும், ராஜஸ்தானின் பாமலவனப் பகுதியிலும், இமயமமல மற்றும் 

நீலகிரியின் மமலயடிவாரத்திலும்  ாணமுடியும். 

31. குடியிருப்புகளின் படிநிமல 
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32. கிராமப்புறக் குடியிருப்பு என்றால் என்ன? 

 நீர் நிதலதய ஒட்டிய இடங் ளாகிய ஆறு ள், ஏரி ள் மற்றும் ஊற்றுக் ள் அருகிதலதய 

கபரும்பாலும் கிராமப்புறக் குடியிருப்புக் ள் அதமந்திருக்கும். 

 தவளாண் கைாழிலுக்கு ஏற்ற நிலங் ளுடன் அடிப்பதடத் தைதவ தளப் பூர்த்தி கசய்யக் கூடிய 

இடங் தளதய மக் ள் குடிதயறத் தைர்ந்கைடுக்கிறார் ள். 

 அைனால் விவசாய கைாழிலுக்கு ஏற்ப ஆற்றுப் பள்ளத்ைாக்கு தளயும்,  டற் தரச் 

சமகவளி தளயும் வாழ்வைற்கு ஏற்ற இடமா க்  ருதுகிறார் ள். 

  ட்டிடப் கபாருள் ளான மரம்,  ல் மற்றும்  ளிமண் தபான்றதவ எளிதில் கிதடப்பைால் 

கிராமங் ளில் குடியிருப்பு அதமக்  சிறந்ை இடமா   ருதுகிறார் ள். 

33. கிராமப்புறக் குடியிருப்புக்கு ஏற்ற காரணிகள் யாமவ? 

 இயற்த யான நிலத்தைாற்றம் 

 உள்ளூர் ைட்பகவப்பநிதல 

 மண் வளம் மற்றும் நீர் வளங் ள் 

 சமூ  நிறுவனங் ள் 

 கபாருளாைார நிதல 

34. கிராமப்புறக் குடியிருப்பின் அமமப்புகள் (Pattern of Rural settlement): 

 கிராமப்புறக் குடியிருப்பின் அதமப்பு ள் என்பது வீடு ள் மற்றும்  ட்டடங் ளுக்கு இதடதயயான 

கைாடர்தபக் குறிப்பைாகும். 

 கிராமப்புறக் குடியிருப்பின் அதமப்பு அைன் நிலத்தைாற்றம், ைட்பகவப்பம், நீர் நிதல ள் மற்றும் 

சமூ ப் கபாருளாைாரக்  ாரணி ளின் கசயல்பாடு தளப் கபாறுத்து அதமயும். 

 கிராமப்புறக் குடியிருப்பு ள் அவற்றின் அதமப்பின் அடிப்பதடயில் வநர்க்வகாட்டு, தசவ்வகமான , 

வட்டமான, நட்சத்திர வடிவமான கிராமம் என வத ப்படுத்ைப்பட்டுள்ளன. 
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35. வநர்க்வகாட்டுக் குடியிருப்பு என்றால் என்ன? 

தநர்க்த ாட்டுக் குடியிருப்பு சாமலகள், இருப்புப் பாமதகள், ஆறு அல்லது கால்வாய்,  பள்ளத்தாக்கின் 

சரிவு ஆகியவற்றிற்கு அருகில்  ட்டப்பட்ட வீடு ளின் கைாகுப்பு தநர்க்த ாட்டுக் குடியிருப்பு எனப்படும். 

எ.கா: இமயமமல, ஆல்ப்ஸ் மற்றும் ராக்கி மமலத்ததாடர். 

36. தசவ்வக வடிவக் குடியிருப்புகள் என்றால் என்ன? 

கசவ்வ  வடிவக் குடியிருப்பு ள் கபரும்பாலும் கசவ்வ  வடிவில் நீளமானைா வும் ஒன்தறகயான்று தநர் 

த ாணத்தில் சந்தித்துக் க ாள்ளும், இவ்வத யான குடியிருப்பு ள் சமகவளிப் பகுதி ள் மற்றும் 

மதல ளுக்கிதடதய உள்ள பள்ளத்ைாக்கு ளில்  ாணப்படுகின்றன. எ.கா: சட்லஜ். 

37. வட்ட வடிவக் குடியிருப்புகள் என்றால் என்ன? 

ஒரு தமயப்பகுதிதய சுற்றி வட்ட வடிவமா   ாணப்படும் குடியிருப்பு தள வட்ட வடிவக் குடியிருப்பு ள் 

ஆகும். இத்ைத ய குடியிருப்பு ள், ஏரிகள் மற்றும் குளங்கமளச் சுற்றிக் காணப்படும். 

38. நட்சத்திர வடிவக் குடியிருப்புகள் என்றால் என்ன? 

நட்சத்திர வடிவக் குடியிருப்பு ள் சாதல ள் ஒன்று தசரும் இடங் ளிலிருந்து, சாதல ளின் 

இருபக் ங் ளிலும் எல்லா திதச ளிலும் பரவி நட்சத்திர வடிவில்  ாணப்படும். எ.கா: பஞ்சாப் மற்றும் 

ஹரியானாவில் உள்ள சிந்து, கங்மக சமதவளிகள். 

39. யாத்திமரக் குடியிருப்பு: 

யாத்திதரக் குடியிருப்பு வழிபாட்டுத் ைலங் தளச் சுற்றியும் (அல்லது) மை முக்கியத்துவம் வாய்ந்ை 

இடங் ளிலும் அதமயும். (எ. ா) ைமிழ் நாட்டில் உள்ள பழனி – முரு ன் த ாவில். 

40. நீர் நிமலக் குடியிருப்புகள் (Wet Point Settlement) என்றால் என்ன? 

நீர் நிதலதய ஒட்டிய இடங் ளான கிணறு ள், ஏரி, குளம், ஆறு, குட்தட ள் உள்ள இடங் ளில் 

அதமந்திருப்பதை நீர் நிதலக் குடியிருப்பு ள் ஆகும். 

41. வறண்ட (அல்லது) உலர்நிமலக் குடியிருப்புகள் (Dry Point Settlement) என்றால் என்ன? 

 வறண்ட இடம் என்பது சுற்றியுள்ள நிலத்தைக்  ாட்டிலும் சற்று உயரத்தில் அதமந்துள்ள இடமாகும். 

 நீர் ஆைாரங் ளாலும், நிலத்தைாற்ற அதமப்பாலும், உலர்நிதலக் குடியிருப்பு ள் கவள்ளத்ைால் 

பாதிக் ப்படுவதில்தல. 
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 இந்தியாவில் த ரளா  தரதயாரத்திலும் மற்றும் கடல்டா  தரதயாரப் பகுதி ளிலும் 

இவ்வத யான குடியிருப்பு ள்  ாணப்படுகின்றன. 

42. நகர்ப்புறக் குடியிருப்புகள் என்றால் என்ன? 

 ந ர்ப்புறக் குடியிருப்பு ளில் மக் ள் இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் நிதலத் கைாழில் ளில் 

ஈடுபடுகின்றனர். 

 ந ர்ப்புறம் என்ற கசால் ந ரங் ள் மற்றும் மாந ரங் ளுடன் கைாடர்புதடயது. 

 ந ர்ப்புறம் என்ற வார்த்தை கபரும்பாலும், ந ரம், மாந ரம் மற்றும் ந ர்ப்புறப் பகுதி தளக் 

குறிக்கும். 

43. நகர்ப்புறக் குடியிருப்புகளின் வமககள் யாமவ? 

ந ர்ப்புறத்திற் ான கூற்று (அல்லது) வதரயதற ஒரு நாட்டிற்கும் மற்கறாரு நாட்டிற்கும் தவறுபடும். 

கபாதுவான சில வத ப்பாடு ளாவன. 

 மக் ள் கைாத யின் அளவு 

 கைாழில் அதமப்பு 

 நிர்வா ம் 

44. நகரம் (Town) 

 ந ர்ப்புறக் குடியிருப்பின் மக் ள் கைாத யில் , குதறந்ைபட்ச மக் ள் கைாத யான 5000க்கும் 

தமலான மக் ள் இருக்கும் இடத்தைதய ந ரம் என்கிதறாம். 

 ந ரங் ள் கசயல்படும் நி ழ்வு ளின் அடிப்பதடயில் நிர்வா ம், இராணுவம் மற்றும்  ல்வி என பல 

ந ரங் ளா  வத ப்படுத்ைப்பட்டுள்ளது. 

45. மாநகரம் (City) 

 கபாதுவா  ஒரு குறிப்பிட்ட சிறிய ந ரத்திலிருந்து ைனித்ை ந ர்ப்புறங் ளுக்கு கபருந ரம் என்ற 

கசால் பயன்படுத்ைப்படுகிறது. 

 (அல்லது) கபரு ந ரங் ளுக்க ன்று ைனிதய ஒரு வதரமுதற கிதடயாது. 

 சிறு ந ரங் ளிலிருந்து ைனித்ை ஒரு ந ர்ப்புறமாகும். 

 நன்கு வளர்ச்சி அதடந்ை மத்திய கைாழில் மாவட்டத்தைக் க ாண்ட, பல்தவறு கைாழில் தள 

உள்ளடக்கிய ஒரு ைனித்ை குடியிருப்தப மாந ரமாகும். 
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 இந்தியாவில் ஒரு லட்சம் மக் ள் கைாத க்கு தமல் அதி மாதனார் உள்ள இடங் தளதய மாந ரம் 

என அதழக்கிதறாம். (மக் ள் கைாத  1,00,000 தமல்) 

46. மிகப் தபரிய நகரம் (Mega City)  

 10 மில்லியனுக்கு தமல் மக் ள் கைாத  க ாண்ட கபரிய ந ரதம மி ப்கபரிய ந ரங் ளாகும். 

 இது ஒரு ைனித்ை ைதலந ரமா வும் கசயல்படும். 

 த ன்டன், தடாக்கிதயா, கடல்லி, மும்தப முைலியதவ மி ப்கபரு ந ரத்திற்கு சில 

எடுத்துக் ாட்டு ள் ஆகும். 

47. உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் கூற்றுப்படி ஒரு ஆவராக்கியமான நகரத்திற்கு அவசியம் இருக்க 

வவண்டியமவ யாமவ? 

 தூய்தமயான பாது ாப்பான சுற்றுச்சூழல் 

 அதனத்து மக் ளின் அடிப்பதடத் தைதவ தள நிதறதவற்ற தவண்டும் 

 உள்ளாட்சியில் உள்ளூர் மக் தள ஈடுபடுத்திக் க ாள்ள தவண்டும். 

 எளிைா  கிதடக் க் கூடிய ஆதராக்கிய தசதவ தள ஏற்படுத்திக் க ாடுக்  தவண்டும். 

48. மீப்தபரு நகர் (Megalopolis) 

 இரண்டு அல்லது அைற்கு தமற்பட்ட மி ப்கபரிய ந ரங் ளின் மக் ள் கைாத  பத்துலட்சத்திற்கு 

தமலா வும், கபரிய ந ராக் ப் பரப்தபயும் க ாண்ட இடத்தைக் குறிப்பதை மீப்கபரு ந ராகும். 

 பாஸ்டனுக்கும் வாஷிங்டனுக்கும் இதடப்பட்ட பிரதைசம் நன்கு அறிந்ை மீப்கபரு ந ரமாகும். 

49. இந்தியாவிலுள்ள மீப்தபரு நகரங்கள் யாமவ? 

இந்தியாவில்  ல் த்ைாவின் மி ப்கபரிய ந ர்ப்புறப் பகுதிதய மீப்கபரு ந ரமாகும். குஜராத்தின்  ாந்தி 

ந ர், சூரத், வதைாைரா, இராஜபுைனம் ஆகியதவதய முக்கியமான மீப்கபரு ந ரங் ளாகும். 

50. இமணந்த நகரம் (Conurbation) என்றால் என்ன? 

இதணந்ை ந ரம் என்பது சில மாந ரங் தளயும், கபரிய ந ரங் தளயும் மற்றும் சில ந ர்ப்புறங் தளயும் 

க ாண்டு, மக் ள் வளர்ச்சியுடன் நிலப்பரப்பு விரிவாக் ம் அதடந்து இரண்டும் இதணந்து அதமயக் கூடிய 

கைாடர் ந ர்ப்புறம் (அல்லது) கைாழில் வளர்ச்சி அதடந்ை இடதம இதணந்ை ந ரமாகும். 

51. இமணந்த நகரத்திற்கு சில எடுத்துக்காட்டுகள்: 
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இங்கிலாந்தில் உள்ள தமற்கு மத்தியப் பகுதி, கஜர்மனியில் உள்ள ரூர், கநைர்லாந்தில் உள்ள தரன்ஸ்டார்டு 

ஆகியதவதய ந ராக் ப் பரப்பிற்கு எடுத்துக் ாட்டு ளாகும். இந்தியாவில் மஹாராஷ்ட்ராவில் உள்ள 

மும்தப, ஹரியானாவின் குர்ஹான், பரிைாபாத், உத்திரப்பிரதைசத்தில் உள்ள கநாய்டா இதணந்ை 

ந ரத்திற்கு நிறந்ை எடுத்துக் ாட்டு ள் ஆகும். 

52. தசயற்மகக்வகாள் நகரம் (Satellite Town) என்றால் என்ன? 

 அதி  அளவு மக் ள் கைாத தயக் க ாண்ட முக்கியமான கபரு ந ரங் ளில், ந ர்ப்புறங் ளுக்கு 

கவளிதய வடிவதமக் ப்படும் வீடு தள கசயற்த க்த ாள் ந ரமாகும். 

 கபாதுவா  கசயற்த க்த ாள் ந ரங் ள் கிராம, ந ர்ப்புற எல்தலக்கு கவளிதய அதமந்திருக்கும். 

இந்தியாவில் உள்ள அதநஜ கசயற்த க்த ாள் ந ரங் ள் குடியிருப்புப் பகுதி தளக் 

க ாண்டைா தவ உள்ளது. 

53. வவறு நில தசயற்மகக்வகாள் நகரங்கள்: 

கசயற்த க்த ாள் ந ரங் ள் சில தநரங் ளில் பீ ாரில் தராஹ்டாஸ் மாவட்டத்தில் உள்ள கடஹ்ரி மற்றும் 

டால்மியா ந ர் இரண்டு ந ரங் தளப் தபால்  ாணப்படும். இதவ சாதல தளாடு இதணக் ப்பட்டிருக்கும். 

எ. ா. பாட்னா, பதராவ்னி, வாரணாசி மற்றும் ஹஜிப்பூர். 

54. சிறப்புப் தபாருளாதார நகரம் (Smart City) 

ந ர்ப்புறப் பகுதியில் உள் ட்டதமப்பு வசதி, வீட்டுமதன விற்பதன, கைாதலத்கைாடர்பு, எளிைா  

கிதடக் க் கூடிய சந்தை உள்ள இடங் தள சிறப்பு கபாருளாைார ந ரமாகும். 

55. இந்தியாவில் உள்ள முதல் பத்து சிறப்புப் தபாருளாதார நகரங்கள் யாமவ? 

புவதனஷ்வர், புதன, கஜய்ப்பூர், சூரத், லூதியானா, க ாச்சி, அ மைாபாத், தசாலாபூர், புதுகடல்லி மற்றும் 

உைய்ப்பூர் ஆகும். 

56. தமிழ்நாட்டில் உள்ள சிறப்புப் தபாருளாதார நகரங்களாக மாற்றப்பட உள்ள முக்கிய நகரங்கள் 

யாமவ? 

ைமிழ்நாட்டில் 12 முக்கிய ந ரங் ள் சிறப்புப் கபாருளாைார ந ரங் ளா  மாற்றப்பட உள்ளன. அதவ 

கசன்தன, மதுதர, திருகநல்தவலி, திருச்சிராப்பள்ளி, ைஞ்சாவூர், திருப்பூர், தசலம், தவலூர், த ாயம்புத்தூர், 

தூத்துக்குடி, திண்டுக் ல் மற்றும் ஈதராடு ஆகும். 

57. கிராமம் மற்றும் நகரங்களுக்கிமடவயயுள்ள வவறுபாடுகள் யாமவ? 
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கிராமம் நகரம் 

கிராமத்தில் விவசாயம் முைன்தமத் கைாழிலாகும். ந ர்ப்புறத்தில் இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் 

நிதலத் கைாழில் ளான கைாழிற்சாதல ள் 

ஆட்க ாண்டிருக்கும். 

மக் ளடர்த்தி குதறவு மக் ளடர்த்தி அதி ம் 

கிராமங் ள் மற்றும் குடிதச ள் கபருந ரங் ள் மற்றும் ந ரங் ள் 

விவசாய தவதல ள் விவசாயம் அல்லாை பிற தவதல ள் 

எளிைான, அதமதியான வாழ்க்த  தவ மான, சிக் ல் நிதறந்ை வாழ்க்த  
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7th Social Science Lesson 6 Notes in Tamil 

6. சமத்துவம் 

1. சமத்துவமின்மம : 

மனிதர்கள் தங்களது திறன், வலிமம, எண்ணம் ஆகியவற்றில் வவறுபடுவார்கள் என்பது அமைவராலும் 

ஒப்புக்ககாள்ளப்பட்ட ஒன்று. அது வபால அவர்கள் அமைவருக்கும் திறன்கள் மற்றும் திறமமகள் வமம்பட 

சமமாை வாய்ப்பு அளிக்கப்பட வவண்டும் என்பது ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்ட ஒன்றாகும். 

2. சமத்துவம் என்றால் என்ன? 

சமத்துவம் என்பது ஒரு தனி மனிதன் அல்லது ஒரு குழு வவறுபாடு காட்டி நடத்தப்படாமல் இருத்தல் 

அல்லது சிறப்பாக பாதுகாக்கப்பட்ட இயல்புகளாை இைம், பால், இயலாமம, சமயம் அல்லது நம்பிக்மக, 

பாலியல் சார்ந்த வபாக்கு வயது அடிப்பமடயில் குமறவாக நடத்தப்படாமல் இருத்த முதலியவற்மற உறுதி 

கசய்தலாகும். 

3. சமத்துவம் பற்றி பபராசிரியர் லாஸ்கி அவர்களது கூற்று என்ன? 

“சமத்துவம் என்பது சமமாக நடத்துவது மட்டுமல்ல கவகுமதி அளிப்பதிலும் சமத்துவம் இருப்பதாகும். 

முதலாவதாக சமூக சிறப்புரிமம இல்லாததும் இரண்டாவதாக வபாதுமாை வாய்ப்புகள் அமைவருக்கும் 

வழங்கப்படுவதும் ஆகும்.” 

4. சமத்துவத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன? 

 சமத்துவம் பல நூறு ஆண்டுகளாக மனித சமூகத்மத ஊக்குவித்து வழி நடத்திய ஆற்றல் வாய்ந்த 

நீதி மற்றும் அரசியல் வகாட்பாடாகும். 

 சமத்துவம் என்ற வகாட்பாடு மனித இைம் அதனுமடய சாதி, நிறம் , பால், இைம் அல்லது வதசியம் 

ஆகியவற்மறப் கபாருட்படுத்தாமல் அமைத்து மனிதர்களும் சமமாை மதிப்புள்ளவர்கள் என்ற 

வகாட்பாட்மட அமறகூவுகிறது. 

 மக்களாட்சிக் வகாட்பாடுகளாை சுதந்திரம், சமத்துவம் ஆகியமவ நீதியின் அடிப்பமடயில் 

நமடமுமறப்படுத்தப் படும்வபாது மட்டுவம கபாருளுமடயமவயாக இருக்கும். 

5. சமத்துவத்தின் வமககள் யாமவ? 

 சமூக சமத்துவம் 

 குடிமம சமத்துவம் 
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 அரசியல் சமத்துவம் 

 பாலிை சமத்துவம் 

 மனித மாண்பு 

 வாய்ப்பு மற்றும் கல்வியில் சமத்துவம் 

 இந்திய அரசியலமமப்பில் சமத்துவம் 

6. சமூக சமத்துவம் என்றால் என்ன? 

 அமனத்து குடிமக்களும் சம தகுதிமய அமைய உரிமம ககாண்ைவர்கள் என்பபத சமூக 

சமத்துவம் ஆகும். 

 சமூகத்தில் சாதி, சமயக்ககாள்மக, நிறம் மற்றும் இைம் ஆகியவற்றின் அடிப்பமடயில் பாகுபாடு 

இருத்தல் கூடாது. 

 அமைவரும் தங்களது ஆளுமம மற்றும் வநாக்கங்கமள அமடவதற்கு சமமாை வாய்ப்புகமளப் 

கபற்றிருத்தல் வவண்டும். 

7. குடிமம சமத்துவம் என்றால் என்ன? 

 அமைத்து குடிமக்களும் குடியியல் உரிமமகமள அமடதல் வவண்டும் என்பவத குடிமம சமத்துவம் 

ஆகும். 

 குடிமக்களிமடவய உயர்ந்வதார், தாழ்ந்வதார், ஏமழ, பணக்காரன், சாதி மற்றும் சமயக்ககாள்மக 

ஆகியமவ காரணமாக பாகுபாடு இருத்தல் கூடாது. 

 சமத்துவ உரிமமகள் அமைவருக்கும் கிமடக்கச் கசய்வவதாடு எந்த உரிமமயும் எவருக்கும் 

மறுக்கப்படுதல் கூடாது. 

 இங்கிலாந்தில் சட்ைத்தின் ஆட்சி என்ற பகாட்பாடு உள்ளது. அங்கு சட்ைத்தின் பார்மவயில் 

அமனவரும் சமம் என்பபதாடு அது அமனவமரயும் சமமாக நைத்துகிறது.  

 இந்தியாவிலும் அமதப் வபாலவவ சட்டத்தின் ஆட்சிக் வகாட்பாடு பின்பற்றப்படுகிறது. 

8. சட்ட்த்தின் ஆட்சி என்ற பதத்மத ஏ.வி.மைசி என்ற பிரிட்டிஷ் சட்ை வல்லுநர் வாதுமரத்தார். 

9. இந்தியா உள்ளிட்ை அமனத்து மக்களாட்சி நாடுகளும் அவற்றின் குடிமக்களுக்கு உறுதியளிக்கும் 

அரசியல் உரிமமகள் யாமவ? 

 வாக்களிக்கும் உரிமம 

 கபாது அலுவலகத்தில் பங்குககாள்ளும் உரிமம 

 அரமச விமர்சைம் கசய்யும் உரிமம 
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10. அமனவருக்கும் வாக்குரிமம: 

குடிமக்கள் அமனவருக்கும் அரசியல் வாழ்வில் தீவிரமாக பங்ககடுப்பதற்கு சமமான வாய்ப்பிமன 

கபற்றிருத்தல் பவண்டும் இந்த உரிமமகள் அமைவருக்கும் வாக்குரிமம என்பதன் அடிப்பமடயில் 

மக்களுக்கு கிமடக்கின்றது. இந்தியாவில் 18 வயது பூர்த்தியமடந்த அமைவருக்கும் எவ்வித பாகுபாடும் 

இல்லாமல் வாக்குரிமம அளிக்கப்படுள்ளது. 

11. முதன் முதலில் இந்தியாவில் கபண்களுக்கு வாக்குரிமம அளிக்கப்பட்ை கபாதுத் பதர்தல் எது? 

1952 ஆம் ஆண்டில் நமடகபற்ற முதல் கபாதுத்வதர்தலிவலவய இந்தியாவில் கபண்களுக்கு வாக்குரிமம 

அளிக்கப்பட்டது. 

12. சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் 1971ஆம் ஆண்டில் தான் கபண்கலுக்கு வாக்குரிமம அளிக்கப்பட்ைது. 

13. மக்களுக்கான உரிமம: 

இந்தியாவில் 25வயது பூர்த்தி அமடந்த எவரும் வதர்தலில் வபாட்டியிடலாம். அரமச விமர்சிக்கலாம் என்ற 

உரிமம ஒரு முக்கியமாை உரிமம என்பவதாடு மக்கள் தங்களது மாறுபட்ட கருத்துக்கமள பல்வவறு 

வமகயிலும் கதரிவிக்கலாம். 

14. அரசியல் சமத்துவம் என்றால் என்ன? 

நாட்டின் பிரதமரின் வாக்கின் மதிப்பும் ஒரு சாதாரண மனிதனின் வாக்கின் மதிப்பும் கபாதுத் பதர்தலில் 

ஒன்பற என்பது அரசியல் சமத்துவத்மதக் குறிக்கிறது. 

15. பாலியல் சமத்துவம் என்றால் என்ன? 

பாலியல் சமத்துவம் என்பது ஆண் கபண் இருவரும் வாய்ப்புகள் மற்றும் வளங்கமள கபறுதல் ஆகும்.  

16. கபண்கமள வமம்படுத்தும் விதமாக உள்ளாட்சி அமமப்புகளில் 50% இட ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

17. யூனிகசப் நிறுவனம் பாலின சமத்துவம் பற்றிக் கூறுவது என்ன? 

பாலிை சமத்துவம் என்பது கபண்கள், ஆண்கள் சிறுவர், சிறுமியர், ஆகிய ோர் சமமோன உரிமமகள் 

வோய்ப்புகள் பெற யவண்டும் என்று கூறுவய ோடு அவர்கள் ஒன்று யெோல நடத் ப்ெட யவண்டும் என 

யூனிபசப் நிறுவனம் கூறுகிறது. 

18. 2017ஆம் ஆண்டில் நிமல ோன யமம்ெோட்டிற்கோன 17 குறிக்ககோள்களில் போலின சமத்துவம் என்பது 

ஐந்தோவதோக குறிப்பிடப்ெட்டுள்ளது. 
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19. பபண்களின் முன்கனற்றம்: 

ெத்ப ோன்ெ ோம் நூற்றோண்டிலிருந்து ெல்யவறு மு ற்சிகள் பெண்களின் முன்யனற்றத்திற்கோக 

யமற்பகோள்ளப்ெட்டு வருகின்றன. ரோஜோ ரோம் கமோகன் ரோய், ஈஸ்வர சந்திர வித்யோசோகர், தயோனந்த 

சரஸ்வதி, மகோகதவ் ககோவிந்தரோனகே, தோரோபோய் ஷிண்கே, கபகம் ருககயோ சகோவத் உகசன் ஆகிய ோர் 

பெண்கள் சம அந் ஸ்து பெறுவ ற்கு கடினமோக ெணி ோற்றி வர்களில் குறிப்பிடத் குந் வர்கள் ஆவர். 

20. மனித மோண்பு என்பது யோது? 

 மனி  மோண்பு என்ெது சு  மரி ோம  ஆகும். 

 மனி  மோண்பு என்ெது முக்கி மோன மனி  உரிமம என்ெய ோடு இதிலிருந்ய  அமனத்து அடிப்ெமட 

உரிமமகளும் ய ோன்றுகின்றன. 

 மோண்பு என்ெது பகௌரவமன யமலோன சிறந்   குதி ஆகும். ஒவ்பவோரு மனி னும் சமூகத்தின் ஒரு 

மதிப்பு மிக்க உறுப்பினர் என்ெம  கருது ல் யவண்டும். 

21. வோய்ப்பு மற்றும் கவ்லியில் சமத்துவம்: 

 அமனத்து  னி மனி ர்களும் கல்வியிமன பெறுவ ற்கு வோய்ப்புகமள பகோண்டிர்Uத் ல் 

யவண்டும். அவர்களது ஆளுமமம  யமம்ெடுத்  வோய்ப்புகள் பெற்றிருத் ல் யவண்டும். 

 சமூகத்தில் நோம் சமமோக நடத் ப்ெடுவ ற்கு நமக்கு சமத்துவம் ய மவப்ெடுகிறது. நோம் சமமோக 

நடத் ப்ெட்டோல் மதிப்மெயும் மோண்மெயும் பெறுயவோம். 

22. இந்தி  அரசி லமமப்பு அ ன் குடிமக்களுக்கு அரசி லமமப்பு சட்ேப்பிரிவுகள் 14 – 18 மூலம் 

சமத்துவத்தத அளிக்கிறது. 

23. சட்ேத்தின் முன் அதனவரும் சமம் மற்றும் அதனவருக்கும் சட்ேத்தின்படி சமமோன போதுகோப்பு 

என்ெது அரசியலதமப்பு சட்ேப்பிரிவு 21இல் யமலும் வலிமமப்ெடுத் ப்ெட்டுள்ளது. 

24.  

சட்டப்பிரிவு 14 சட்டத்தின் முன் அமனவரும் சமம் என உத்திரவோ ம் அளிக்கிறது. 

சட்டப்பிரிவு 15 ெோகுெோட்மட  மட பசய்கிறது. 

சட்டப்பிரிவு 16 பெோது யவமலவோய்ப்பில் அமனவருக்கும் சம வோய்ப்பு அளிக்கிறது. 

சட்டப்பிரிவு 17 தீண்டோமமம  ஒழிக்கிறது. 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 5 of 5 

சட்டப்பிரிவு 18 ெட்டங்கள் அளித்து யவறுெடுத்து மல  மட பசய்கிறது. 

25. சமத்துவத்தத கமம்படுத்தும் வழிகள் யோதவ? 

 அமனவமரயும் நி ோ மோக நடத்து ல் 

 அமனவமரயும் உள்ளடக்கி  ஒரு ெண்ெோட்டிமன உருவோக்கு ல் 

 வோய்ப்புகள் அமனவரும் பெறுவம  உறுதிப்ெடுத்து ல் 

 முழுஆற்றமலயும் யமம்ெடுத்  ஊக்குவித் ல் 

 சட்டம் மற்றும் பகோள்மககமள வகுத் ல் 

 கல்வி 

26.  

 இந்தி ோ உலகின் மிகப்பெரி  மக்களோட்சி நோடோகும். 

 சமத்துவம் மற்றும் நீதி என்ெது மக்களோட்சியின் தூண்கள் ஆகும். 
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7th Social Science Lesson 7 Notes in Tamil 

7. அரசியல் கட்சிகள் 

1. அரசர் எவற்றின் தலைலையிடைாக இருந்தார்? 

அரசர், சட்டம் இயற்றுதல், நிர்வாகம், நீதி வழங்குதல் ஆகியவற்றின் தலைலையிடைாக இருந்தார். 

2. ைக்களாட்சி நாடு: 

 இந்தியா 1950 ஆம் ஆண்டு ைக்களாட்சி நாடானது. துடிப்பான ஒரு ைக்களாட்சி நாட்டிற்கு ஒரு 

வலிலையான அரசியல் கட்சி முலை அவசியைான ஒன்ைாகும். 

3. கட்சி முலை என்ைால் என்ன? 

கட்சி முலை என்பது நவீனகாை ததான்ைல் ஆகும். ைக்களாட்சியில் ைக்கள் எந்த விஷயங்கள் குறித்தும் 

தங்களது கருத்துக்கலள வவளியிடைாம். 

4. அரசியல் கட்சிகள் என்ைால் என்ன? 

 அரசியல் கட்சிகள் என்பலவ தன்னார்வத்ததாடு ஏற்படுத்தப்பட்ட தனி ைனிதர்களின் அலைப்பு 

ஆகும். 

 இலவ பரந்த கருத்தியல் அலடயாளங்கதளாடு சிை வகாள்லககலள ஏற்றுக்வகாண்டு 

சமூகத்திற்கான திட்டங்கலளயும் நிரல்கலளயும் வடிவலைக்கின்ைன. 

 தைலும் அரசியல் கட்சிகள் ைக்களின் ஆதரலவ வபற்று ததர்தலில் வவற்றிவபறுவதன் மூைம் தைது 

வகாள்லககலள நலடமுலைப்படுத்துகின்ைன. 

 அவற்றின் அளவு, அலைப்பு ைற்றும் ககாள்லக ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் தவறுபடுகின்ைன. 

5. அரசியல் கட்சியின் கூறுகள் யாலவ? 

 தலைவர் 

 வசயல் உறுப்பினர்கள் 

 வதாண்டர்கள் 

6. அரசியல் கட்சிகளின் முக்கியத்துவம் என்ன? 

 அரசியல் கட்சிகள் ைக்களாட்சியின் முதுககலும்பு எனைாம். 
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 அரசியல் கட்சிகள் முலையாக அலைக்கப்பட்ட அரசாங்கத்தின் ஒரு பகுதியாக இல்ைாைல் 

அரசாங்கத்லத அலைக்கும் முக்கிய காரணிகளாக இருக்கின்ைன. அலவ வபாதுகருத்துக்கலள 

உருவாக்குகின்ைன. 

 கட்சிகள் குடிைக்களுக்கும் வகாள்லக வகுப்பாளர்களுக்கும் இலடதய பாைைாக தசலவ 

வசய்கின்ைன. 

7. ஒரு கட்சி எவ்வாறு அங்கீகரிக்கப்படுகிைது? 

 ஐந்து ஆண்டுகளாக அரசியல் வசயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டிருக்க தவண்டும். 

 தவட்பாளர்கள் குலைந்தபட்சம் 6% ஓட்டுக்கலள இறுதியாக நலடவபற்ை வபாதுத் ததர்தலில் 

வபற்றிருத்தல் தவண்டும். 

8. அரசியல் கட்சிகளின் இயல்புகள் யாலவ? 

அரசியல் கட்சிகள் 

 வபாதுவான குறிக்தகாள் ைற்றும் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட ைதிப்பீடுகலள வகாண்ட ைக்கள் குழுக்களாக 

இருக்கின்ைன. 

 தனக்வகன வகாள்லக ைற்றும் திட்டங்கலள வகாண்டிருக்கின்ைன. 

 அரசியல் அலைப்பின் வழியாக ஆட்சிலய லகப்பற்ை முயல்கின்ைன. 

 ததசிய நைன்கலள வலியுறுத்த முயற்சி வசய்கின்ைன. 

9. கட்சியின் ததர்தல் அறிக்லக: 

ததர்தலுக்கு முன்பான பரப்புலரயில் தவட்பாளர்கள் தங்களது கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் 

தைற்ககாள்ளப்படும் திட்டங்கள், ககாள்லககலள அறிவிப்பார்கள். 
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10. ஒரு கட்சி முலை என்ைால் என்ன? 

இம்முலையில் ஒதர அரசியல் கட்சி ைட்டும் அரசாங்கத்லத ஏற்படுத்தும் உரிலைலயக் ககாண்டிருக்கும். 

இவ்வலகயான ஒரு கட்சி முலை சீனா, வடககாரியா ைற்றும் கியூபா ஆகிய நாடுகளில் நலடமுலையில் 

இருக்கின்ைன. 

11. இரு கட்சி முலை என்ைால் என்ன? 

 இம்முலையில் இரண்டு கட்சிகள் அதிகாரத்லத பங்கு ககாள்ளும் வலகயில் 

ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும். 

 இவற்றில் ஒன்று ஆளும் கட்சியாகவும் ைற்வைான்று எதிர்க்கட்சியாகவும் வசயல்படும். 

 இருகட்சி முலை பிரிட்டன் (வதாழிைாளர் கட்சி ைற்றும் பழலைவாதக் கட்சி) அவைரிக்க ஐக்கிய 

நாடுகளில் (குடியரசுக் கட்சி ைற்றும் ஜனநாயக்கட்சி) காணப்படுகின்ைன. 

12. பை கட்சி முலை என்ைால் என்ன? 
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 அதிகாரத்திற்கான தபாட்டி மூன்று அல்ைது அதற்கு தைற்பட்ட கட்சிகளிலடதய இருக்குைாயின் 

அது பை கட்சி முலை என அலழக்கப்படுகிைது.  

 இம்முலை இந்தியா, பிரான்ஸ், ஸ்வீடன், நார்தவ உள்ளிட்ட நாடுகளில் காணப்படுகிைது. 

13. ததர்தல் ஆலையம் என்ைால் என்ன? 

இந்திய ததர்தல் ஆலணயம் ததர்தல்கலள நடத்துவதற்கு அதிகாரம் வகாண்ட ஒரு சுதந்திரைான 

சட்டப்படியான அரசியைலைப்பு ஆகும். இதன் தலைலை இடம் புதுதில்லியில் அலைந்துள்ளது. 

14. இந்தியாவில் கட்சிகளின் படிநிலைகள் யாலவ? 

இந்தியாவில் கட்சிகள் மூன்று படிந்லையில் அலைந்திருப்பலத நாம் காணைாம். அலவ ததசியக் கட்சிகள், 

ைாநிைக் கட்சிகள், பதிவு கசய்யப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்படாத (சுதயட்லசகள்) கட்சிகள் ஆகும், ஒவ்வவாரு 

கட்சியும் தததல் ஆலணயத்தில் பதிவு வசய்து வகாள்ளுதல் தவண்டும். 

15. கட்சிகள் அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கான நிபந்தலனகள் யாலவ? 
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16. சுதயட்லச தவட்பாளர் என்பவர் யார்? 

சுதயட்லச தவட்பாளர் என்பவர் எந்த கட்சியிலும் தசராைல் தானாக ைக்களலவ அல்ைது ைாநிை சட்டைன்ை 

ததர்தலில் தபாட்டியிடும் நபர் ஆவார். 

17. அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகள் என்ைால் என்ன? 

 தைதை வதரிவித்த நிபந்தலனகலள பூர்த்தி கசய்த கட்சிகள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகள் என 

அலைக்கப்படும். 

 அவற்றிற்கு ததர்தல் ஆலணயத்தால் சின்னம் ஒன்றும் ஒதுக்கீடு வசய்யப்படும். 

 பதிவு வசய்யப்பட்ட ஆனால் அங்கீகரிக்கப்படாத அரசியல் கட்சி தாங்கள் விரும்பும் சின்னத்தில் 

ததர்தலில் தபாட்டியிட முடியாது. 
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 இத்தலகய கட்சி ததர்தல் ஆலணயத்தால் அறிவிக்கப்படும் ததர்தல் குழுவில் உள்ள ஏததனும் ஒரு 

சின்னத்லத ததர்வு வசய்தல் தவண்டும். 

18. ததர்தல் குழு சின்னங்கள்: 

1968ஆம் ஆண்டின் ததர்தல் சின்னங்கள் ஆலணயின்படி, ஒதுக்கப்பட்ட சின்னங்கள் ைற்றும் ஒதுக்கப்படாத 

சின்னங்கள் என்று இரண்டு வலக உள்ளது. 

 ஒதுக்கப்பட்ட சின்னம் என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிக்கு ைட்டுைானது என 

வபாருள்படும். 

 ஒதுக்கப்படாத சின்னம் என்பது அங்கீகரிக்கப்படாத கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்படும் சின்னம் ஆகும். 

19. கபரும்பான்லைக் கட்சி என்ைால் என்ன? 

 ததர்தலில் ஒரு அரசியல் கட்சியின் தவட்பாளர்கள் ைற்ை கட்சிகளின் தவட்பாளர்கலள விட அதிக 

எண்ணிக்லகயில் ததர்வு கபற்று இருப்பின் அக்கட்சியானது கபரும்பான்லைக் கட்சி என 

அலழக்கப்படுகிைது. 

 வபரும்பான்லை வபற்ை கட்சி, அரசாங்கத்லத அலைத்து ஆட்சி நடத்துகிைது. 

 அக்கட்சி அரசு நிர்வாகத்லத நடத்த அலைச்சர்கலள ததர்ந்வதடுத்து நியமிக்கிைது. அது நாட்டிற்கு 

சட்டம் இயற்றுவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிைது. 

20. ஒரு அரசியல் கட்சிலயத் ததாற்றுவிப்பது எப்படி? 
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21. சிறியக்கட்சி என்ைால் என்ன? 

சிறியக்கட்சி என்பது ததர்ந்கதடுக்கப்பட்ட தவட்பாளர்கள் எண்ணிக்லகயில் குலைவான 

எண்ணிக்லகலயக் ககாண்ட கட்சி ஆகும். 

22. எதிர்க்கட்சி என்ைால் என்ன? 

 ததர்தலில் வபரும்பான்லை வபற்ை கட்சிக்கு இரண்டாவதாக அதிக எண்ணிக்லகயில் 

உறுப்பினர்கலள வகாண்ட கட்சி எதிர்க்கட்சி என அலழக்கப்படுகிைது. 

 ைக்களாட்சி வவற்றிகரைாக வசயல்படுவதற்கு ஆற்ைல் வாய்ந்த எதிர்க்கட்சி மிகவும் அவசியம் 

ஆகும். 

 அது ஆளும் கட்சி தபான்தை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்ைாகும். 

23. எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எதன் அந்தஸ்லதக் ககாண்டிருப்பார்? 

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் தகபினட் அலைச்சர் அந்தஸ்லதக் வகாண்டிருப்பார். 

24. கூட்டணி அரசாங்கம் என்ைால் என்ன? 

பை கட்சி அலைப்பில் சிை தநரங்களில் ஆட்சி அலைக்கத் ததலவயான வபரும்பான்லைலய ஒரு கட்சி 

வபறுவதில்லை. இதுதபான்தை தநர்வில் சிை கட்சிகள் இலைந்து அரசாங்கத்லத அலைக்கின்ைன. இது 

கூட்டணி அரசாங்கம் என அலழக்கப்படுகிைது. 

25. ததர்தல் சின்னங்கள் ைற்றும் அவற்றின் முக்கியத்துவம்: 

 ததர்தல் சின்னம் என்பது அரசியல் கட்சிகளுக்கு வழங்கப்படும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சின்னம் ஆகும். 

 அது ததர்தலில் ஒரு முக்கியப் பங்கிலன வகிக்கிைது. 

 ததர்தல் சின்னங்கள் வாக்காளர்களால் எளிதில் அறிந்துவகாள்ளப்பட்டு நிலனவில் 

லவத்துக்வகாள்ள உதவுகிைது. 

26. ததர்தல் ஆலையம் சின்னங்கலள எவ்வாறு வைங்குகிைது. 

 விைங்குகளின் சின்னங்கலள வைங்குவலத ததர்தல் ஆலையம் நிறுத்தியுள்ளது. 

 விதிவிைக்காக யாலன ைற்றும் சிங்கம் ஆகிய சின்னங்கள் ைட்டுதை வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 ததசிய அளவிைான அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகளின் சின்னம் நாடு முழுவதும் ஒன்ைாக இருக்கும். 

 இத்தலகய சின்னங்கள் தவறு எந்த கட்சிக்கும் அல்ைது சுதயட்லச நபருக்கும் ஒதுக்கப்படைாட்டாது. 

27. ைாநிை கட்சிகளுக்கான சின்னங்கள்: 
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ைாநிை கட்சிகளுக்கு அந்தக் குறிப்பிட்ட ைாநிைத்தில் பயன்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக சின்னம் ஒதுக்கீடு 

கசய்யப்படும். இதலன தவறு எந்த கட்சியும் அந்தக் குறிப்பிட்ட ைாநிைத்தில் பயன்படுத்த இயைாது. 

ஆனால் பல்தவறு ைாநிைங்களில் உள்ள ைாநிைக்கட்சிகள் தங்களது ைாநிைங்களில் இதத தபான்ை 

சின்னத்லத பயன்படுத்தைாம். (உதாரணைாக ைகாராஷ்டிராவில் சிவதசலன கட்சி, ஜார்க்கண்ட் ைாநிைத்தில் 

ஜார்க்கண்ட் முக்தி தைாட்சா ஆகிய கட்சிகள் வில் ைற்றும் அம்பு சின்னத்லத பயன்படுத்துகின்ைன). 

28. ததசியக்கட்சி ைற்றும் பிராந்திய/ைாநிைக்கட்சிகளுக்கிலடதயயான தவறுபாடுகள் யாலவ? 

ததசியக்கட்சி பிராந்திய / ைாநிைக் கட்சி 

ததசியக் கட்சி என்பது இந்தியா முழுவதும் 

நலடவபறும் ததர்தல்களில் தபாட்டியிடும் 

அரசியல் கட்சியாகும். 

ைாநிைக் கட்சிகள் என்பலவ ஒரு ைாநிைத்திற்குள் 

நலடவபறும் பல்தவறு ததர்தல்களில் 

தபாட்டியிடும் அரசியல் கட்சியாகும். 

ததசியக் கட்சி குலைந்தபட்சம் நான்கு 

ைாநிைங்களில் வலிலை உலடயதாக இருக்க 

தவண்டும். 

இது ஒன்று அல்ைது இரண்டு ைாநிைங்களில் 

வலிலை வகாண்டதாக இருக்க தவண்டும். 

இது தனக்வகன பிரத்திதயகைான சின்னத்லத 

நாடு முழுவதற்கும் வகாண்டிருக்கும். 

இதற்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு சின்னம் ஒதுக்கீடு 

வசய்யப்பட்டிருக்கும். ஆனால் ைாநிைத்தில் 

இத்தலகய சின்னம் தவறு ைாநிைத்தில் உள்ள 

கட்சிக்கும் ஒதுக்கீடு வசய்யப்படைாம். 

இது ைாநிை, ததசிய ைற்றும் சர்வததச 

விவகாரங்கலளத் தீர்த்து லவக்கிைது. 

இது பிராந்திய ைற்றும் ைாநிை நைன்கலள 

வலியுறுத்துகிைது. 
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7th Social Science Lesson 8 Notes in Tamil 

8. உற்பத்தி 

1. உற்பத்தி என்றால் என்ன? 

நுகர்வ ோரின் பயன்போட்டுக்கோக, மூலப்பபோருளையும், மூலப்பபோருள் அல்லோதன ற்ளையும் 

ஒன்றிளைத்து , ஒரு பபோருளை உரு ோக்கும் பெயவல உற்பத்தியோகும். இஃது, ஒவ்ப ோரு ரின் 

வதள க்வகற்பச் சிைந்த வெள ளயயும் மதிப்ளபயும் அளிப்பதில் இன்றியளமயோத இடத்ளதப்பபறுகிைது. 

2. வடிவப் பயன்பாடு என்றால் என்ன? 

ஒரு விளைபபோருளின்  டி ம் மோற்ைப்படும்வபோது, அதன் பயன்போடு மிகுதியோகிைது. எடுத்துக்கோட்டோக, 

விளைபபோருைோகிய பருத்திளயக்பகோண்டு ஆளடகள் உரு ோக்கப்படும்வபோது, அதன் வதள யும் 

பயன்போடும் உயர்கின்ைன. 

3. இடப்பயன்பாடு என்றால் என்ன? 

ஒரு விளைபபோருள், ஓரிடத்திலிருந்து மற்வைோர் இடத்திற்குக் பகோண்டு பெல்லப்படும்வபோது, அதன் 

பயன்போடு மிகுதியோகிைது. 

எடுத்துக்கோட்டோக, விளைபபோருைோன அரிசி தமிழ்நோட்டுக்கும் வகரைோவுக்கும் பகோண்டு 

பெல்லப்படும்வபோது, அதன் வதள யும் பயன்போடும் அதிகரிக்கின்ைன. 

4. காலப் பயன்பாடு என்றால் என்ன? 

ஒரு விளைபபோருளை எதிர்கோலத் வதள க்கோகச் வெமித்து ள க்கும்வபோது, அதன் பயன்போடு மிகுகிைது. 

எடுத்துக்கோட்டோக, நுகர்வ ோர்கைோல் ஆண்டு முழு தும் பயன்படுத்தக்கூடிய உைவுப் பயிர்கைோன பநல், 

வகோதுளம வபோன்ை ற்ளைச் வெமித்து ள ப்பதோல், அ ற்றின் வதள யும் பயன்போடும் மிகுதியோகின்ைன. 

5. பபாருளாதாரத்தில் உற்பத்தி என்னும் ப ால் எதனனக் குறிக்கிறது? 

பபோருைோதோரத்தில் உற்பத்தி என்னும் பெோல், மோற்ைத் தக்க மதிப்புளடய பபோருள்களையும் 

வெள களையும் உரு ோக்கு ளதக் குறிக்கிைது. அதோ து, பயன்போட்ளட உரு ோக்குதவல உற்பத்தியோகும். 

6. பயன்பாடு என்றால் என்ன? 
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பயன்போடு என்பது, நமது வதள களையும் விருப்பங்களையும் நிளைவு பெய் தோகும். பயன்போட்ளட அதன் 

இயல்ளபப் பபோருத்து  டி ப் பயன்போடு, இடப்பயன்போடு, கோலப் பயன்போடு என  ளகப்படுத்தலோம். 

7. நம் இந்தியோவில் கலப்பு பபோருைோதோர நிளல கோைப்படுகிைது. அதோ து, பபோருைோதோரத்தில் தனியோர் 

துளை நிறு னங்களும் பபோதுத் துளை நிறு னங்களும் ஒன்ைோக இளைந்து பெயல்படுகின்ைன. 

8. உற்பத்தியின் வனககள் யானவ? 

உற்பத்தியில் மூ ளக உள்ைன. அள யோ ன: 

1. முதன்ளம நிளல உற்பத்தி 

2. இரண்டோம் நிளல உற்பத்தி 

3. மூன்ைோம் நிளல உற்பத்தி 

9. முதன்னை நினல உற்பத்தி என்றால் என்ன? 

 இயற்ளகயோகக் கிளடக்கும் பபோருள்களை, வநரடியகப் பயன்படுத்திச் பெய்கின்ை 

பெயல்போடுகளுக்குட்பட்ட நிளலளய முதன்ளம நிளல உற்பத்தி என்கிவைோம். 

 முதன்ளமநிளலயில் வ ைோண்ளமக்கு முதலிடம் அளிக்கப்படு தோல், இதளன வவளாண்னைத் 

துனற உற்பத்தி எனவும் கூறு ர். 

 வ ைோண்ளமயும் அதனுடன் பதோடர்புளடய பெயல்கள்,  னங்களைப் போதுகோத்தல், மீன் பிடித்தல், 

சுரங்கத்பதோழில், எண்பைய்  ைங்களைப் பிரித்பதடுத்தல் வபோன்ை பெயல்போடுகள் முதன்ளம 

நிளல உற்பத்தியுள் அடங்கும். 

 இந்தச் பெயல்போடுகளை வமற்பகோள்ளும் பதோழிற்ெோளலகள், பூமியின் வமற்பரப்பிலிருந்தும் 

ஆழ்கடலிலிருந்தும் இயற்ளக  ைங்களைப் பிரித்பதடுக்கின்ைன. 

10. இரண்டாம் நினல உற்பத்தி என்றால் என்ன? 

 முதன்ளம நிளலயின் உற்பத்திப் பபோருள்களை மூலப்பபோருள்கைோகப் பயன்படுத்திப் புதிய 

உற்பத்திப் பபோருள்கைோக உரு ோக்கும் பெயல்போட்ளட இரண்டாம் நினல உற்பத்தி என்கிவைோம். 

 இரண்டோம் நிளலயில் பதோழிலுக்கு முதலிடம் அளிக்கப்படு தோல், இதளனத் பதாழில்துனற 

உற்பத்தி எனவும் கூறு ர். 

11. மூன்றாம் நினல உற்பத்தி என்றால் என்ன? 
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 முதன்ளமநிளல, இரண்டோம் நிளலகளின் உற்பத்திப் பபோருள்களைச் வெகரிப்பதும் பரிமோற்ைம் 

பெய் தும் மூன்ைோம் நிளல உற்பத்தியோகும்.  

 மூன்ைோம் நிளலயில் வெள க்கு முதலிடம் அளிக்கப்படு தோல், இதளனச் வ னவத்துனற உற்பத்தி 

எனவும் கூறு ர். 

 வெள த்துளை நிறு னமோனது, உற்பத்திப் பபோருள்களைத் பதோழில்துளை நிறு னங்களுக்கும் 

 ோடிக்ளகயோைர்களுக்கும் வநரடியோக  ழங்குகிைது. 

 எடுத்துக்கோட்டோக  ோணிகம்,  ங்கி, கோப்பீடு, வபோக்கு ரத்து, பெய்தித்பதோடர்பு, ெட்ட, நிரு ோகம், 

கல்வி, உடல்நலப் போதுகோப்பு வபோன்ை அரசுத்துளை நிறு னங்கள் அளனத்தும் வெள த்துளை 

உற்பத்தி நிறு னங்கைோக விைங்குகின்ைன. 

12. முதன்னை ைற்றும் இரண்டாம் நினல உற்பத்திக்கு எடுத்துக்காட்டு: 

 பருத்தி (முதன்ளமத் துளை) – பருத்தித் பதோழில் (இரண்டோம் நிளல உற்பத்தி) = ஆளட உற்பத்தி 

 இரும்புத்தாது (முதன்ளமத் துளை) – இரும்புத் பதோழில் (இரண்டோம் நிளல உற்பத்தி) = பபோருள் 

தயோரிப்பு 

 வகாதுனைைாவு (முதன்ளமத் துளை) பரோட்டித் பதோழிற்ெோளல = உைவு உற்பத்தி (இரண்டோம் நிளல 

உற்பத்தி) 

13. நமது நோட்டின் பமோத்த உள்நோட்டு உற்பத்தியில், பபரும்பங்கு  கிப்பள  மூன்றாம் நினல அல்லது 

வ னவத்துனற உற்பத்திகவை. 

14. உற்பத்திக்கான காரணிகள் யானவ? 

 ஒரு பபோருளின் உற்பத்திக்கு உதவுகின்ை கோரணிகளை நிலம், உளழப்பு, முதலீடு என 

 ளகப்படுத்தலோம். 

 ஒரு பபோருளை உற்பத்தி பெய் தில், இம்மூன்று கோரணிகளும் இளைந்து பெயல்படுகின்ைன. 

 ஆனோல், அவ் ோறு உற்பத்தி பெய்யப்பட்ட பபோருள்களை விற்பளன பெய் தற்கு நோன்கோ தோக 

ஒரு கோரணி வதள . அதுதோன் அளமப்பு. 

 ஏபனனில், பண்டங்களும் பபோருள்களும் தோமோகவ  உற்பத்தி பெய்யமுடியோது. இ ற்ளை உற்பத்தி 

பெய் தற்குப் பபோறுப்பு ஏற்கும் ஒரு கோரணிவய அளமப்பு அல்லது நிறு னமோகும். 

15. உற்பத்திக் காரணிகனள எவ்வாறு பிரிக்கலாம்? 

 உற்பத்திக் கோரணிகளை முதல்நிளல உற்பத்திக் கோரணிகள் எனவும் மூலப்பபோருள்களிலிருந்து 

பபைப்பட்ட உற்பத்திக்கோரணிகள் எனவும் இரண்டோகப் பிரிக்கலோம். 
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 முதல்நினல உற்பத்திக்காரணிகளில் நிலமும் உளழப்பும் அடங்கும். இள  இரண்டும் 

இயற்ளகயிம் பகோளட. இ ற்றின் துளையின்றி எந்தப் பபோருள்களையும் நம்மோல் உற்பத்தி 

பெய்யமுடியோது. 

 மூலப்பபாருள்களிலிருந்து பபறப்பட்ட உற்பத்திக் காரணிகளில் முதலீடும், அளமப்பும் அடங்கும். 

இவ்விரண்டு கோரணிகளும் முதல்நிளல உற்பத்திக் கோரணிகளுடன் ஒன்றிளைந்து 

பெயல்படும்வபோது, பமோத்த உற்பத்தியோனது அதிகரிக்கிைது. 

16. நிலம்: 

 ‘நிலம்’ என்னும் உற்பத்திக் கோரணி, இயற்ளக  ைங்கள் அளனத்ளதயும் அல்லது இயற்ளக 

மனிதனுக்கு இல ெமோகக் பகோடுத்திருக்கும் பகோளட அளனத்ளதயும் குறிப்பதோகும். 

 நிலப்பரப்பு, நீர், கோற்று, கனிம ைங்கள், கோடுகள், ஆறுகள் , ஏரிகள், கடல்கள், மளலகள், 

தட்பப ப்பநிளல, கோலநிளல ஆகிய அளனத்தும் நிலம் என்ை பெோல்லுக்குள் அடங்குகின்ைன. 

ஆகவ , இள யோவும் மனிதனோல் உரு ோக்கப்படோத பபோருள்கள் ஆகும். 

17. குறிப்பிட்ட நிலப்பகுதி அளமந்துள்ை இடத்தில் கிளடக்கும்  ைங்களைப் பபோருத்து, நிலத்தின்  டி ம் 

மோற்ைமளடகிைது. எடுத்துக்கோட்டோக, வ ைோண்ளம பெய்யும்வபோது, விளைநிலமோகவும் மளன விற்பளன 

பெய்யும்வபோது, வீட்டு நிலமோகவும் மோறுகிைது. 

18. நிலத்தின் சிறப்பியல்புகள் யானவ? 

 நிலம் இயற்ளகயின் பகோளட 

 நிலத்தின் அளிப்பு நிளலயோனது 

 நிலம் அழிவில்லோதது 

 நிலம் ஒரு முதன்ளம உற்பத்திக் கோரணி 

 நிலம் இடம் பபயரக் கூடியதன்று 

 நிலம் ஆற்ைல்  ோய்ந்தது 

 நிலம் பெழிப்புத் தன்ளமயில் மோறுபடும் 

19. ஆடம்ஸ்மித் “பபாருளியலின் தந்னத” என அனைக்கப்படுகிறார். இ ரது வகோட்போடு, பெல் த்ளத 

அடிப்பளடயோகக் பகோண்ட ‘பெல்  இலக்கைம் ஆகும்’. நன்பனறி கருத்துக் உைர்வுக் பகோள்ளக. 

“நாடுகளின் ப ல்வமும், அவற்னற உருவாக்குகின்ற காரணிகளும் ஓர் ஆய்வு” (1776) என்பன, அ ரின் 

சிைந்த இரு பளடப்பு நூல்கள். 

20. உனைப்பு (Labour) என்றால் என்ன? 
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உற்பத்தியில் , மனித உளழப்பு ஓர் உள்ளீடோகும். வ ளலயினோல் ஏற்படும் துன்பத்ளதக் கருதோமல் ளகமோறு 

எதிர்போர்த்து முழுளமயோகவ ோ, பகுதியோகவ ோ உடல் அல்லது மனதோல் பயன்கருதி வமற்பகோள்ளும் 

முயற்சிவய உளழப்பு என ஆல்பிரட் மோர்ஷல் உளழப்பிற்கு விைக்கமளிக்கிைோர். 

21. உனைப்பின் சிறப்பியல்புகள் யானவ? 

 உற்பத்தியில் உளழப்பு என்பது ஓர் பெயற்படு கோரணியோகும். நிலவமோ, மூலதனவமோ உளழப்பும் 

இல்லோமல் அதிக உற்பத்திளய அளிக்க இயலோது. 

 உளழப்பு ஒவர சீரோனதல்ல. திைளமயும் பயிற்சியும் நபருக்கு நபர் மோறுபடுகின்ைன. 

 உளழப்ளப, உளழப்போைரிடமிருந்து பிரிக்க இயலோது. 

 உளழப்பு இடம் பபயரக்கூடியது. குளைந்த ஊதியம் பபறு ளதக் கோட்டிலும் அதிக ஊதியம் 

பபைவ ண்டும் என்பதற்கோக, மனிதர்கள் ஓரிடத்த்லிருந்து மற்பைோர் இடத்திற்கு இடம் 

பபயர்கிைோர்கள். 

 தனியோக உளழக்கும் உளழக்கும் உளழப்போைரிடம் வபரம்வபசும் ஆற்ைல் குளைவு, தமக்கு வ ளல 

அளித்த ரிடம் தம் உளழப்புக்கோன கூலிளய உயர்த்த வ ண்டுபமன்வைோ பணிபுரியும் இடத்ளத 

வமற்படுத்த வ ண்டுபமன்வைோ வபோரோட முளையோது. பதோழிலோளிகள் தங்களுக்குள் 

ஒருங்கிளைந்து பதோழிற்ெங்கம் அளமத்துப் வபோரோடு தன் மூலம் வபரம் வபசும் ஆற்ைல் 

அதிகரிக்கிைது. 

22. வவனல பகுப்பு முனற என்றால் என்ன? 

 வ ளல பகுப்பு முளைளய, ஆடம்ஸ்மித் தனது “நாடுகளின் ப ல்வமும்” அவற்னற 

உருவாக்குகின்ற காரணிகளும், என்ை  நூலின் மூலம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ைோர். 

 ஒரு உற்பத்திளய நன்கு  ளரயறுக்கப்பட்ட ப வ்வ று உட்பிரிவுகைோகப் பிரித்து அந்த 

உட்பிரிவுகள் ஒவ்ப ோன்ளையும் ஒவ்ப ோரு தனிப்பட்ட உளழப்போளி அல்லது உளழப்போைர் 

குழுவினரிடம் ஒப்பளடத்தவல வ ளலப்பகுப்பு முளை எனப்படும். 

23. வவனலப்பகுப்பு முனறயின் நன்னைகள் யானவ? 

 உளழப்போளி ஒரு ர், ஒவர வ ளலளய மீண்டும் மீண்டும் பெய் தனோல், அந்த வ ளலயில் 

திைளமயுளடய ரோக ஆகிைோர். 

 இம்முளை நவீன இயந்திரங்களை உற்பத்தியில் அதிகமோக ஈடுபடுத்து தற்கு  ழி  குக்கிைது. 

உதோரைம் கம்பியில்லோத் தந்தியின் கண்டுபிடிப்பு. 

 கோலமும், மூலப்பபோருட்களும் மிகத் திைளமயோகப் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 6 of 7 

24. வவனலப்பகுப்பு முனறயின் தீனைகள் யானவ? 

 பதோழிலோளி, ஒவர வ ளலளயத் திரும்ப, திரும்பச் பெய் தோல், சுள யற்ை, களிப்பற்ை தன்ளமளய 

அளடகிைோர். இது மனிதத் தன்ளமளய அழிக்கிைது. 

 ஒரு பகுதி பணியிளன மட்டும் ஒரு பதோழிலோளி வமற்பகோள் தோல், அ ன் குறிகிய வதர்ச்சிளய 

மட்டுவம பபறுகிைோன். இதனோல் வ ளல  ோய்ப்பின்ளம பபருகும் நிளல உரு ோகிைது. 

 இம்முளை, ளகவிளனப் பபோருட்களின்  ைர்ச்சியிளனப் போதிக்கின்ைது. ஒரு பதோழிலோளி, ஒரு 

பபோருளிளன முழு துமோக உரு ோக்கிய மன நிளைவிளனப் பபறு தில்ளல. 

25. மூலதனம் (Capital) என்றால் என்ன? 

மூலதனம் என்பது பல்வ று பண்டங்களை உற்பத்தி பெய் தற்கோக மனித முயற்சியோல் 

உரு ோக்கப்பட்டதோகும். எளிளமயோகக் கூறினோல், மூலதனம் என்பது பெல் த்ளதக் குறிக்கும். பெல் த்ளத 

உற்பத்தி பெய் தற்கோக ஒதுக்கப்பட்ட பெல் ம் என்றும் மூலதனத்ளதக் கூைலோம். 

26. மூலதனம் பற்றிய ைார்ஷலின் கருத்து என்ன? 

மோர்ஷலின் கருத்துப்படி, “இயற்னகயின் பகானட தவிர்த்த வருைானம் அளிக்கக்கூடிய பிற வனகச் 

ப ல்வங்கவள மூலதனம் ஆகும்.” 

27. மூலதனத்தின் வடிவங்கள் யானவ? 

 பருமப்பபோருள் மூலதனம் (அல்லது) பபோருட்ெோர் மூலதனம். (எ.கோ) இயந்திரங்கள், கருவிகள், 

கட்டிடங்கள் வபோன்ைள . 

 பைமூலதனம் அல்லது பைவியல்  ைங்கள்  (எ.கோ)  ங்கி ள ப்புகள், பங்குகள் மற்றும் 

பத்திரங்கள் வபோன்ைள . 

 மனித மூலதனம் அல்லது மனிதத் திைன்  ைங்கள் (எ.கோ) கல்வி, பயிற்சி மற்றும் சுகோதோரம் 

ஆகிய ற்றில் முதலீடுகள் 

28. மூலதனத்தின் சிறப்பியல்புகள் யானவ? 

 மூலதனம் பெயலற்ை ஓர் உற்பத்திக் கோரணி 

 மனித முயற்சியோல் உரு ோக்கப்படுகிைது 

 இது உற்பத்தியில் தவிர்க்க முடியோத கோரணியல்ல. இது இன்றியும் உற்பத்தி நளடபபறும். 

 மூலதனம் அதிகம் இயங்கும் தன்ளமயுளடயது. 

 இதன் அளிப்பு பநகிழுந்தன்ளமயுளடயது. 
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 மூலதனம் ஆக்கமுளடயது 

 மூலதனம் பல ஆண்டுகள் நீடிக்கும் 

 மூலதனத்ளத ஈடுபடுத்து தன் வநோக்கம், எதிர்கோலத்தில்  ருமோனம் பபை வ ண்டும் 

என்பவதயோகும். 

29. பதாழில் முனனவவார் (Entrepreneur) என்பவர் யார்? 

 பதோழில் முளனவ ோர், எனப்படுப ர் பல உற்பத்திக் கோரணிகளை (நிலம், உளழப்பு, மூலதனம்) 

ஒருங்கிளைத்துச் பெயல்படுப ர் ஆ ோர். அக்கோரணிகளைச் ெரியோன அைவிலும், முளையிலும் 

பதோடங்கி, இடர்ப்போடுகளை ஏற்று, உற்பத்தி அதிகரிக்க முயல்ப வர பதோழில் முளனவ ோர் ஆ ோர். 

 பதாழில் முனனவவார் , ‘பதாழில் அனைப்பாளர்’ எனவும் அளழக்கப்படுகிைோர். தற்கோலத்தில், 

பதோழில் முளனவ ோர், “ முதாய ைாற்றம் காணும் முகவர்” என அளழக்கப்படுகிைோர். 

30. பதாழில் முனனவவாரின் சிறப்பியல்புகள் யானவ? 

 இலோபகரமோன முதலீட்டு  ோய்ப்புகளை அளடயோைம் கோணுதல் 

 உற்பத்தி அலகின் இருப்பிடத்ளதத் தீர்மோனித்தல் 

 புதுளமகளை உரு ோக்குதல் 

 ப குமதி பெலள த் தீர்மோனித்தல் 

 இடர்களை ஏற்ைல் மற்றும் நிச்ெயமற்ை தன்ளமளய எதிர்பகோள்ைல் 
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7th Social Science Lesson 9 Notes in Tamil 

9. விஜயநகர், பாமினி அரசுகள் 

1. விஜயநகர அரசு எவ்வாறு உருவானது? 

விஜயநகர அரசு வலுவான அரசாக 200 ஆண்டுகள் ககாக ாச்சியது. விஜயநகரின் சசல்வமும் வளமும், 

அவ்வரசுக்கு எதிராகத் தக்காண முஸ்லிம் அரசுகளள ஒருங்கிளணத்தது. 1565இல் நளைசெற்ற 

தள க்ககாட்ளைப் கொரில் விஜயநகர் அரளச நசுக்குவதில் இவ்வரசுகள் சவற்றி செற்றன. 

2. விஜயநகரப் பபரரசு எங்கு நிறுவப்பட்டது? 

சவற்றியின் நகரம் என்றறியப்ெடும் விஜயநகரம் ஹரிஹரர், புக்கர் ஆகிய இரு சககாதரர்களால் 

கர்நாைகத்தின் சதன்ெகுதியில் நிறுவப்ெட்ைது. 

3. விஜயநகர் என எவ்வாறு பபயரிடப்பட்டது? 

துக்ளக் அரசர்களிைம் ெணி சசய்து வந்த இவர்களள, சிருங்ககரி ளசவ மைத்தின் தள வரான 

வித்யாரண்யர் என்ொர், அப்ெணிளயக் ளகவிட்டு நாட்ளை முஸ்லிம்களின் ஆதிக்கத்திலிருந்து மீட்குமாறு 

அறிவுறுத்தியாக ஒரு வாய்சமாழி வர ாற்று மரபு கூறுகின்றது. இப்புதிய அரசு, இவர்களது ஆன்மீக 

குருவான வித்யாரண்யருக்கு மதிப்ெளிக்கும் விதத்தில் வித்யாநகர் என குறிப்பிட்ை ஒரு கா ம் வளர 

அளைக்கப்ெட்ைது. 

4. விஜயநகர அரசின் நான்கு மரபுகள்: 

இவ்வரசானது சங்கம (1336 – 1485), சாளுவ (1485 – 1505) துளுவ (1505 – 1570) . ஆரவீடு (1570 – 1646) என்ற நான்கு 

அரச மரபுகளால் ஆளப்பட்டது. 

5. சங்கம வம்சம்: 

விஜயநகர அரசர்கள், பாமினி சுல்தான்கள், ஒடிசாவவச் சசர்ந்த அரசர்களுக்கிவடசய சமாதல்கள் 

ஏற்படுவதற்கு கிருஷ்ணா-துங்கபத்ரா நதிகளுக்கு இவடப்பட்ட சசழிப்பான பகுதியும், கிருஷ்ணா-

சகாதாவரி நதிகளுக்கு இவடப்பட்ட கழிமுகப்பகுதியுசம காரணமான அவமந்தன. சங்கம வம்சத்வதச் 

சசர்ந்த முதலிரண்டு சசகாதரர்களான ஹரிஹரர்-புக்கர் ஆகிசயாரின் சபருந்துணிச்சசே இப்புதிய அரவச 

அதிக வலிவமமிக்க பாமினி சுல்தானியத்திடமிருந்து காப்பாற்றியது. விஜயநகர அரசு உருவாகிப் பத்து 

ஆண்டுகளுக்கு பிறசக பாமினி அரசு நிறுவப்பட்டது. 

6. சங்கம வம்சத்தின் முடிவு: 
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புக்கர் இயற்வக எய்தியசபாது பரந்த ஒரு நிேப்பரப்வப தம் மகன் இரண்டாம் ஹரிஹரர் ஆள்வதற்காக 

விட்டுச் சசன்றார். பாமினி அரசிடமிருந்து சபல்காம், சகாவா ஆகிய பகுதிகவளக் வகப்பற்றியசத 

இவருவடய சபாற்றத்தகுந்த சாதவனயாகும். இவருவடய மகன் முதோம் சதவராயர் ஒடிசாவவச் சசர்ந்த 

கஜபதி வம்ச அரசர்கவளத் சதாற்கடித்தார். இவருக்குப் பிறகு ஆட்சிப் சபாறுப்சபற்ற இரண்டாம் சதவராயர் 

சங்கம வம்சத்தின் தவேசிறந்த அரசராவார். தம்மிடம் பணி சசய்வதற்காகவும் தம்முவடய பவடகளுக்கு 

நவீனப்சபார் முவறகளில் பயிற்சியளிப்பதற்காகவும் இஸ்ோமிய வீரர்கவள தமது பவடயில் 

பணியமர்த்தும் முவறவய இவர் சதாடங்கி வவத்தார். 

7. சாளுவ வம்சத்தின் த ாற்றம்: 

இரண்டாம் சதவராயருக்குப் பின்னர், சபரரசு ஆபத்தான சூழலுக்கு உள்ளானது. விஜயநகரப் சபரரசின் 

திறவமமிக்க பவடத்தளபதியான சாளுவ நரசிம்மர் இச்சூழவேப் பயன்படுத்திக் சகாண்டார். அவர் சங்கம 

வம்சத்தின் கவடசி அரசரான இரண்டாம் விருபாக்சி ராயவரக் சகாவே சசய்துவிட்டு, தம்வமசய 

சபரரசராக அறிவித்துக் சகாண்டார். ஆனால், அவருவடய மரணத்துடன் அவரால் உருவாக்கப்பட்ட சாளுவ 

வம்சமும் முடிவுக்கு வந்தது. அவருக்குப் பிறகு திறவமமிகுந்த பவடத்தளபதியான நரசநாயக்கர் 

அரியவணவயக் வகப்பற்றித் துளுவ வம்சத்தின் ஆட்சிவயத் சதாடங்கிவவத்தார். 

8. கிருஷ்ணத வராயர் என்பவர் யார்? 

துளுவ வம்ச அரசர்களுள் மிகவும் சபாற்றுதலுக்கு உரியவர் கிருஷ்ணசதவராயர் ஆவார். இவர் 20 

ஆண்டுகள் ஆட்சிபுரிந்தார். ஆட்சிப்சபாறுப்வப ஏற்றவுடன் துங்கபத்ரா நதிப் பள்ளத்தாக்குப் பகுதியில் 

சுதந்திரமாகச் சசயல்பட்டு வந்த தவேவர்கவள அடக்குவசத அவரின் முதற்கட்ட தவேயாயப் பணியாக 

இருந்தது. 

9. கிருஷ்ணத வராயர்: 

பின்னர், குல்பர்காவவக் வகப்பற்றுவது அவரின் இரண்டாவது இேக்கானது இச்சமத்தில் பாமினி சுல்தான் 

முகமதுஷா, அவருவடய அவமச்சரால் பதவி பறிக்கப்பட்டு சிவறவவக்கப்பட்டிருந்தார். 

கிருஷ்ணசதவராயர் அவவர விடுத்து மீண்டும் அரியவணயில் அமர வவத்தார். சமலும் ஒடிசாவவச் 

சசர்ந்த கஜபதி வம்ச அரசர் பிரதாபருத்திரசனாடு சபார் சமற்சகாண்டார். சமாதானம் சசய்து சகாள்ள 

சவண்டுசகாள் விடுத்த பிரதாபருத்திரன், தமது மகவளக் கிருஷ்ணசதவராயருக்குத் திருமணம் சசய்து 

தருவதாகவும் கூறினார். இதவன ஏற்றுக்சகாண்ட கிருஷ்ணசதவராயர் தாம் வகப்பற்றிய 

பிரதாபருத்திரனின் பகுதிகவள மீண்டும் அவருக்சக வழங்கினார். சமலும், சபார்த்துகீசியப் பீரங்கிப்பவட 

வீரர்களின் உதவிசயாடு சகால்ல்சகாண்டா சுல்தாவன கிருஷ்ணசதவராயர் எளிதாகத் சதாற்கடித்தார். 

சதாடர்ந்து பீஜப்பூர் சுல்தானிடமிருந்து சரய்ச்சூவரக் வகப்பற்றினார். 
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10. கிருஷ்ணத வராயர் சிறந்  கட்டட வல்லுநர், ஏன்? 

கிருஷ்ணசதவராயர் மவழநீவரச் சசமிப்பதற்காகப் சபரிய நீர்ப்பாசனக் குளங்கவளயும், 

நீர்த்சதக்கங்கவளயும் உருவாக்கினார். இவர் தமது தவேநகரான ஹம்பியில் கிருஷ்ணசாமி சகாவில், 

ஹசரா ராமசாமி சகாஇல், விட்டோசுவாமி சகாவில் சபான்ற புகழ்சபற்ற சகாவில்கவளக் கட்டினார். 

சபார்களின் மூேம் தாம் சபற்ற சசல்வங்கவள மிகப்சபரும் சதன்னிந்தியக் சகாவில்களுக்கு வழங்கி, 

அதன் மூேம் சகாவில்களின் நுவழவாயில்களில் சகாபுரங்கவள நிறுவினார். அவரது சபயருக்குப் புகவழ 

சசர்க்கும் வண்ணம் அவவ ராயசகாபுரம் என அவழக்கப்பட்டன. 

10. கிருஷ்ணத வராயரின் தவறு சில நடவடிக்கககள் யாகவ? 

சபரும் பவடசயான்வற உருவாக்கிய அவர், பே வலிவமமிக்க சகாட்வடகவளயும் கட்டினார். 

அசரபியாவிலிருந்தும், ஈரானிலிருந்தும் சபரும் எண்ணிக்வகயில் குதிவரகவள அவர் இறக்குமதி 

சசய்தார். அவவ கப்பல்கள் மூேம் சமற்கு கடற்கவரயிலுள்ள விஜயநகர துவறமுகங்கவள வந்தவடந்தன. 

சபார்த்துகீசிய, அராபிய வணிகர்களுடன் அவர் சிறந்த நட்புறவவ சகாண்டிருந்தார். அதனால் சுங்கவரிகள் 

மூேம் நாட்டின் வருமானம் அதிகரித்தது. 

11. கிருஷ்ணத வராயரின் இலக்கியம், ககல, கட்டடக்ககலயின் பங்கு: 

கிருஷ்ணசதவராயர் கவே, இேக்கியத்வத ஆதரித்தார். அஷ்ட்திக்கஜங்கள் என்றறியப்பட்ட எட்டு இேக்கிய 

சமவதகள் அவரின் அவவவய அேங்கரித்தனர். அவர்களுள் மகத்தானவர். அல்ேசானி சபத்தண்ணா 

ஆவார். மற்சறாரு குறிப்பிடத்தகுந்த ஆளுவம சதனாலி ராமகிருஷ்ணன் (சதனாலிராமன்) ஆவார். 

12.  கலக்தகாட்கடப் தபாரும் விஜயநகர் தபரரசின் வீழ்ச்சியும்: 

கிருஷ்ணசதவராயவரத் சதாடர்ந்து அவருவடய இவளய சசகாதரர் அச்சுதராயர் ஆட்சிப் சபாறுப்சபற்றார். 

இவருவடய ஆட்சிக் காேத்திலும் இவருக்குப் பின்னர் அரியவண ஏறிய முதோம் சவங்கடர் காேத்திலும் 

முக்கிய நிகழ்வுகள் சவங்கடர் காேத்திலும் முக்கிய நிகழ்வுகள் எதுவும் இடம் சபறவில்வே. இவர்களுக்குப் 

பின்னர் குவறந்த வயவதக்சகாண்ட சதாசிவராயர் முடிசூட்டப்பட்டார். பகர ஆளுநராகப் 

சபாறுப்சபற்றிருந்த ராமராயர் சபரரசின் திறவம மிக்கத் தளபதியாவார். சதாசிவராயருக்கு அரசு பதவி 

ஏற்கும் வயது வந்த பின்னரும்கூட அவவரப் சபயரளவிர்கு அரசராக வவத்துக் சகாண்டு ராமராயசர 

உண்வமயான அரசராக ஆட்சி புரிந்தார். இச்சமயத்தில் விஜயநகருக்கு எதிராகப் சபார் புரிவதற்காகத் 

தக்காண சுல்தான்கள் ஓர் அணியில் திரண்டனர். எதிரிகளின் கூட்டுப்பவடகள் 1565இல் தவேக்சகாட்வட 

என்னுமிடத்தில் விஜயநகரப் பவடகவள எதிர்சகாண்டன. 

13. விஜயநகரப் தபரரசு எவ்வாறு முடிவுக்கு வந் து? 
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ராக்சச தங்கடி (தவேக்சகாட்வடப் சபார்) என்றறியப்பட்ட இப்சபாரில் விஜயநகரம் சதாற்கடிக்கப்பட்டது. 

சதாடர்ந்து நகரம் சகாள்வளயடிக்கப்பட்டசதாடு பயங்கரமான மனிதப் படுசகாவேயும் அரங்சகறியது. 

அவனத்துக் கட்டடங்களும், அரண்மவனகளும், சகாவில்களும் அழிக்கப்பட்டன. அழகிய சிற்பங்களும், 

நன்கு கவேநயம் மிகுந்த சவவேப்பாடுகளும் சசதப்படுத்தப்பட்டன, இறுதியாக, விஜயநகரப் சபரரசு 

அழிக்கப்பட்டது. 

14. முதோம் புக்கருவடய மகனான குமார கம்பணா மதுவர சுல்தானியத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வவத்தசதாடு 

அங்கு ஒரு நாயக்க அரவச நிறுவுவதிலும் சவற்றி சபற்றார். குமார கம்பணாவின் மவனவி 

கங்காசதவியால் எழுதப்சபற்ற மதுரா விஜயம் என்னும் நூலில் விஜயநகரப் சபரரசால் மதுவர 

வகப்பற்றப்பட்டவதத் சதளிவாக விளங்குகிறது. 

15. கிழக்குக் கர்நாடகத்தில், துங்கபத்ரா நதியின் கவரயில் உள்ள விஜயநகரம் இருந்த இடம் தற்சபாது 

‘ஹம்பி’ என அவழக்கப்படுகிறது. ஹம்பி சீர்குவேந்து இடிபாடுகளாகக் காணப்படுகிறது. யுசனஸ்சகா 

ஹம்பிவய பாரம்பரியச் சின்னமாக அறிவித்துள்ளது. 

15. ஆரவீடு வம்சம்: 

ராமராயர் சபார்க்களத்தில் சகால்ேப்பட்டார். அவருவடய சசகாதரர் திருமவேசதவராயர், அரசர் 

சதாசிவராயருடன் தப்பித்தார். திருமவேசதவராயர் விவேமதிக்கமுடியா சசல்வங்கசளாடு சந்திரகிரிவயச் 

சசன்றவடந்தார். அங்கு அவர் ஆரவீடு வம்சத்தின் ஆட்சிவயத் சதாடங்கினார். 

16. ஆரவீடு வம்சத்தார் சபனுசகாண்டாவில் புதிய தவேநகவர உருவாக்கிப் சபரரவச சிே காேம் 

நல்ேநிவேயில் வவத்திருந்தனர். சபரரசில் ஏற்பட்ட உட்பூசல்களாலும் பிஜப்பூர் சகால்சகாண்டா 

சுல்தான்களின் சூழ்ச்சிகளாலும் விஜயநகர அரசு 1646இல் இறுதியாக வீழ்ச்சியுற்றது. 

17. விஜயநகர நிர்வாகம்: 

அரச பதவி பரம்பவரயானதாக இருந்தது அரசர் ஒருவர் இயற்வக எய்திய பின்னர் அவருவடய மூத்தமகன் 

அரச பதவிசயற்பது என்னும் சகாட்பாட்டின் அடிப்பவடயில் அவமந்திருந்தது. சிே சமயங்களில் ஆட்சி 

சசய்து வந்த அரசர்கள், தங்களுவடய வாரிசுகளின் பதவிசயற்பு அவமதியாக நவடசபற சவண்டும் 

என்பதற்காகப் பட்டத்து இளவரசர்கவள நியமித்தனர்.சிேசமயங்களில் அரசபதவி முவறசகடான 

முவறயில் அபகரிக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளும் நவடசபற்றன. அரச உரிவமவயச் சாளுவ நரசிம்மர் 

முவறசகடாகக் வகப்பர்றியதால் சங்கம வம்சம் முடிவுற்று சாளுவ வம்ச ஆட்சி சதாடங்கியது. 

அரசபதவிசயற்றவர் வயதில் சிறியவராக இருந்தால், நிர்வாகப்பணிகவளக் கவனிப்பதற்காகப் பகர 

ஆளுநவர நியமனம் சசய்யும் முவறயும் நவடமுவறயில் இருந்தது. 
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18. தபரரசு எவ்வாறு பிரிக்கப்பட்டிருந் து? 

சபரரசு பல்சவறு மண்டேங்கள் (மாநிேம்), நாடுகள் (மாவட்டங்கள்), ஸ்தேங்கள் (வட்டங்கள்), கிரமாங்கள் 

என பிரிக்கப்பட்டிருந்தது. 

19. அரசகமப்பு: 

ஒவ்சவாரு மண்டேமும் மண்டசேஸ்வரா என்ற ஆளுநரின் கீழிருந்தது. கிராமசம நிர்வாகத்தின் 

மிகச்சிறிய அேகாக இருந்தது. ஒவ்சவாரு கிராமத்திலும் கிராமசவப என்ற அவமப்பிருந்தது. கிராமம் 

சதாடர்பான விடயங்கவளக் சகௌடா என்றவழக்கப்பட்ட கிராமத்தவேவர் நிர்வகித்தார். சபரரசின் 

இராணுவம் காோட்பவட, குதிவரப்பவட, யாவனப்பவட ஆகிய பிரிவுகவளக் சகாண்டிருந்தது. 

இராணுவம் நவீனமயமாக்கப்பட்டதால் விஜயநகரப் பவடகள் சவடிமருந்து ஆயுதங்கவளப் பயன்படுத்தின. 

சவடிமருந்து ஆயுதங்களும் குதிவரப்பவடயும் ஒருங்கிவணக்கப்பட்டதால், இப்பவட இந்தியாவில் அதிகம் 

அச்சுறுத்தக்கூடிய பவடயாக இருந்தது. 

20. பபாருளா ார நிகல: 

அக்காே உேகம் அறிந்திருந்த மிகவும் சசல்வச்சசழிப்பு மிக்க அரசுகளின் ஒன்றாக விஜயநகரப் சபரரசு 

திகழ்ந்தது. 15ஆம், 16ஆம் நூற்றாண்டுகளில் சபரரசிற்கு வருவகபுரிந்த பே பயணக்குறிப்புகளில் சபரரசின் 

சசல்வம், சமன்வம குறித்துப் புகழாரம் சூட்டியுள்ளனர். விஜயநகரப் சபரரசர்கள் வராகன் என்னும் சபயரில் 

அதிக எண்ணிக்வகயிோன தங்க நாணயங்கவள சவளியிட்டனர். 

21. தவளாண்கமயின் பங்கு: 

சிறந்த நீர்ப்பாசன முவறகவளக் கவடபிடிப்பதன் மூேம் நாட்டின் சவவ்சவறு பகுதிகளில் 

சவளாண்வமவய ஊக்குவிப்பசத விஜயநகர அரசர்களின் சகாள்வகயாக இருந்தது. அரசுக்கு 

அடுத்தபடியாக சவளாண்வமவய முன்சனற்றம் அவடயச் சசய்யும் சபாருட்டு நிேச்சுவாந்தார்கள் 

சகாவில்களிலும், நீர்ப்பாசனத்திலும் முதலீடு சசய்தனர். 

22. தவளாண்கமகயப் பற்றி அப்துர்ரஸாக் குறிப்பிட்டுள்ளது என்ன? 

சபார்த்துகீசியக் கட்டுமானக் கவேஞர்களின் உதவியுடன் மிகப்சபரும் ஏரி கட்டப்பட்டதாகப் பாரசீகப் 

பயணியான அப்துர்ரஸாக் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஏரியிலிருந்து நகரின் பேபகுதிகளுக்கு ஏரிநீவரக் சகாண்டு 

சசல்வதற்கு ஏதுவாகக் கால்வாய்கள் கட்டப்பட்டன. நகரத்தில் பல்வவகப்பட்ட சவளான் பண்டங்கள் 

சபருமளவில் இருப்பு வவக்கப்பட்டிருந்தன. 

23. குடிகசத் ப ாழில்கள்: 
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விஜயநகரின் சவளாண் உற்பத்திக்கு அதனுவடய பேவவகயான குடிவசத் சதாழில்கள் உதவிபுரிந்தன. 

அவற்றுள் மிகவும் முக்கியமானவவ சநசவுத்சதாழில், சுரங்கத் சதாழில், உசோகத்சதாழில் 

ஆகியனவாகும். கில்டுகள் என்றவழக்கப்படும் சதாழில்சார் அவமப்புகள் வகவிவன, 

குடிவசத்சதாழில்கவள முவறப்படுத்தின. வகவிவனஞர்களுக்கு, வர்த்தகர்களுக்கும் தனித்தனிசய 

கில்டுகள் இருந்ததாக அப்துர் ரஸாக் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

24. வாணிகம் 

உள்நாட்டுக் கடற்கவரசயார, கடல்கடந்த வாணிகம் சசழித்சதாங்கியிருந்தது. இவ்வணிகம் சீனாவிலிருந்து 

வந்த பட்டு, மேபார் பகுதிவயச் சசர்ந்த வாசவனப் சபாருட்கள், பர்மாவிலிருந்து சபறப்பட்ட 

விவேயுயர்ந்த ஆபரணக்கற்கள் ஆகியவற்வற வமயமாகக் சகாண்டு விவேயுயர்ந்த ஆபரணக்கற்கள் 

ஆகியவற்வற வமயமாகக் சகாண்டு இயங்கியது. பாரசீகம், சதன்னாப்பிரிக்கா, சபார்த்துகல், அசரபியா, 

சீனா, சதன்கிழக்காசிய நாடுகள், இேங்வக ஆகிய நாடுகளுடன் விஜயநகரம் வாணிபம் சமற்சகாண்டது. 

25. இலக்கியப்பங்களிப்பு 

விஜயநகர அரசர்களின் ஆதரவினால் சமஸ்கிருதம், சதலுங்கு, கன்னடம் , தமிழ் ஆகிய சமாழிகளில் 

சமயம் மற்றும் சமயம் சாரா நூல்கள் எழுதப்பட்டன. கிருஷ்னசதவராயர் அமுக்தமால்யதா என்னும் 

காவியத்வத சதலுங்கு சமாழியில் இயற்றினார். சமஸ்கிருத சமாழியில் ஜாம்பவி கல்யாணம் என்னும் 

நாடக நூவேயும் எழுதினார். பாண்டுரங்கமகாத்தியம் என்னும் நூவேத் சதனாலி ராமகிர்ஷ்ணா 

எழுதினார்.  

26. சமஸ்கிரு , பிராகிரு  பமாழிகளில் எழு ப்பட்ட நூல்ககளத் ப லுங்கு பமாழியில் பமாழியாக்கம் 

பசய்  புலவர்கள் யார்? 

ஸ்ரீநாதர், சபத்தண்ணா, ஜக்கம்மா, துக்கண்ணா சபான்ற புேவர்கள் சமஸ்கிருத, பிராகிருத சமாழிகளில் 

எழுதப்பட்ட நூல்கவளத் சதலுங்கு சமாழியில் சமாழியாக்கம் சசய்தனர். 

27. ‘அமுக்தமால்யதா’ சதலுங்கு இேக்கியத்தின் தவேசிறந்த பவடப்பாகக் கருதப்படுகிறது. இது, 

சபரியாழ்வாரின் மகளான சகாவத சதவிவயப் பற்றியதாகும். கடவுள் ரங்கநாதருக்கு அணிவிப்பதற்காகத் 

சதாடுக்கப்பட்ட மாவேகவள அவருக்குச் சூடுவதற்கு முன்பாக இவ்வம்வமயார் சூடிக்சகாள்வார். 

அமுக்தமால்யதா என்பதற்கு தான் அணிந்த பின்னர் சகாடுப்பவர் எனப்சபாருள். 

28. கட்டடக் ககலக்குச் பசய்  பங்களிப்பு: 
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விஜயநகர அரசர்களின் சகாவில் கட்டுமான நடவடிக்வககள் ஒரு புதிய பாணிவய உருவாக்கின. அது 

விஜயநகரப்பாணி என அவழக்கப்பட்டது. சபரும் எண்ணிக்வகயிோன வடிவத்தில் சபரிய தூண்களும் 

அவற்றில் இடம் சபற்றுள்ள சிற்ப, சசதுக்கல் சவவேப்பாடுகளும் விஜயநகரப் பாணியின் தனித்துவ 

அவடயாளங்களாகத் திகழ்ந்தன. இத்தூண்களில் சசதுக்கப்பட்டுள்ள விேங்குகளில் குதிவரகள் அதிகம் 

இடம் சபற்றுள்ளன. சமலும் சிறப்பு நிகழ்வுகளின்சபாது கடவுளர்கவளக் காட்சிப்படுத்துவதற்காக உயர்ந்த 

சமவடயுடன் கூடிய மண்டபங்கள் அல்ேது திறந்தசவளி அரங்குகள் கட்டப்பட்டன. இக்சகாவில்களில் 

விரிவான அளவில் அழகிய சசதுக்கல் சவவேப்பாடுகள் நிவறந்த தூண்கவளக் சகாண்ட கல்யாண 

மண்டபங்களும் காணப்படுகின்றன. 

29. பாமினி அரசு நிறுவப்படு லும் ஒருங்கிகணக்கப்படு லும் 

1347இல் அோவுதீன் ஹசன் (ஹசன் கங்கு எனவும் அறியப்பட்டார்) சதௌேதாபாத் நகவரக் வகப்பற்றி, 

பாமன்ஷா என்ற சபயரில் தம்வமசய சுல்தானாக அறிவித்துக் சகாண்டார் சடல்லி சுல்தான் முகமது பின் 

துக்ளக்கிற்கு எதிராக இத்துருக்கிய அதிகாரி சமற்சகாண்ட கேக நடவடிக்வகவய ஏவனய 

பவடத்தளபதிகளும் ஆதரித்தனர். 

30.  கலநகர் மாற்றம்: 

இரண்டு ஆண்டுகளில் அோவுதீன் ஹசன் பாமன் ஷா தமது தவேநகவரக் குல்பர்காவிற்கு மாற்றினார். 

அவருக்குப் பின் வந்சதார் குல்பர்காவிலும் அதவனச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் ஓர் அரவச நிறுவுவதில் 

சிரமங்கவள எதிர்சகாண்டனர். எனசவ, 1429இல் தவேநகர் மீண்டும் பீடாருக்கு மாற்றப்பட்டது. பாமினி 

வம்சத்தில் 18 அரசர்கள் இடம் சபற்றுள்ளனர். 

31. அலாவுதீன் ஹசன் பாமன்ஷா (1347 – 1358) 

 அலாவுதீன் ஹசன் பதிதனாராண்டுகள் ஆட்சி புரிந் ார் வாரங்கல் அரசிடமிருந்தும், ராஜமுந்திரி, 

சகாண்டவீடு ஆகிய சரட்டி அரசுகளிடமிருந்தும் ஆண்டுசதாறும் கப்பம் வசூலிக்க அவர் 

சமற்சகாண்ட முயற்சிகள் அடிக்கடி சபார்கள் ஏற்பட வழிவகுத்தன. 

 அவர் தமது அரவச நான்கு மாகாணங்களாகப் பிரித்தார். அவவ  ராப் என அவழக்கப்பட்டன. 

 ஒவ்சவாரு மாகாண ஆளுநரும் பவடகளுக்குத் தவேவமசயற்றனர்.  

 அப்பகுதிவய நிர்வாகம் சசய்வதும் , வரிவசூல் சசய்வதும் அவருவடய சபாறுப்பாகும்.  

 வலிவம மிகுந்த அரசர்களின் கீழ் இம்முவற சிறப்பாகச் சசயல்பட்டது. வலிவமகுன்றிய 

அரசர்களின் காேத்தில் இம்முவறயின் ஆபத்து சவளிப்பவடயாகசவ சதரிந்தது. 

32. மு லாம் முகமது ஷா (1358 – 1375) 
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 பாமன்ஷாவவத் சதாடர்ந்து முதோம் முகமது ஷா அரச பதவி ஏற்றார். 

 விஜயநகசராடு அவர் சமற்சகாண்ட இரு சபார்களினால் பயசனதும் ஏற்படவில்வே. ஆனால் 

1368இல் வாரங்கல் அரசசாடு சபாரிட்டதின் மூேம் சகால்சகாண்டா சகாட்வட, பச்வச கேந்த 

நீேவண்ணக் கற்களால் சசய்யப்பட்ட சிம்மாசனம் உட்பட சபரும் சசல்வத்வத இழப்பீடாகப் 

சபற்றார். 

 பின்னர் இச்சிம்மாசனசம பாமினி சுல்தான்களின் அரியவண ஆயிற்று. 

33. பாமினி மற்றும் விஜயநகர அரசுகளின் பகுதிகள் 

 

34. பச்வச கேந்த நீேவண்ணக் கல்ோனது விவேயுயர்ந்த அணிகேன்களில் பயன்படுத்தப்படு கல்ோகும். 

பாரசீக அரசர்களின் அணிகேன்களால் அேங்கரிக்கப்பட்ட சிம்மாசனங்களில் இத்தவகய 
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வண்ணக்கல்ோல் ஆன அரியவணயும் ஒன்றாகுசமனப் பிர்சதௌசி தன்னுவடய ஷா நாமா எனும் நூலில் 

குறிப்பிட்டுள்ளார். 

35. சகால்சகாண்டா சகாட்வடயானது வஹதராபாத்திலிருந்து 11 கி.மீ சதாவேவில், ஒரு குன்றின் மீது 120 

மீட்டர் உயரத்தில் அவமந்துள்ளது. ஒலி சதாடர்பான கட்டடக்கவே அம்சங்களுக்கு இக்சகாட்வட சபயர் 

சபற்றதாகும். சகாட்வடயின் மிக உயரமான இடம் பால ஹிசார் ஆகும். தர்பார் மண்டபத்திலிருந்து குன்றின் 

கீசழ அவமந்துள்ள அரண்மவனக்குச் சுரங்கப்பாவத இருப்பதாகச் சசால்ேப்படுகிறது. 

36. மு லாம் முகமது ஷா-வின் பங்கு: 

 முதோம் முகமது ஷா, பாமினி அரசிற்கு வலுவான ஓர் அடித்தளத்வத அவமத்துக் சகாடுத்தார். 

அவருவடய அரச அவமப்பு முவறயானது, பாமினி அரசு ஐந்து சுல்தானியங்களாகச் சிதறுண்ட 

பின்னரும் சதாடர்ந்தது. 

 அவர் குல்பர்காவில் இரண்டு மசூதிகவளக் கட்டினார். 1367இல் கட்டி முடிக்கப்சபற்ற முதல் மசூதி, 

மகாமசூதி 216 அடி X 16அடி என்ற அளவில் கட்டப்பட்டதாகும். 

 இம்மசூதி சமல்விதானத்சதாடு கூடிய முற்றத்வதக் சகாண்டுள்ளது. சபரும் எண்ணிக்வகயில் 

அசரபியரும் துருக்கியரும் குறிப்பாகப் பாரசீகர்களும் தக்காணத்திற்குக் குடிசபயரத் துவங்கினர். 

 அவர்களில் பே சுல்தான் முதோம் முகமதுவின் அவழப்வப ஏற்று வந்தவராவார்கள் சதாடர்ந்து 

வந்த தவேமுவறகளின் காேத்தில் அங்சக இஸ்ோமியக் கோச்சாரம் வளர்வதில் இவர்கள் சபரும் 

சசல்வாக்கு சசலுத்தினர். 

37. மு லாம் முகமது ஷாவின் சா கனகள்: 

 முகமதுவவத் சதாடர்ந்து அவருவடய மகன் முஜாகித் பதவிசயற்றார். 

 முகமதுவின் மாமனாரும் சதி சசய்தவருமான தாவூத் என்பாரின் சசகாதரனின் மகன் இரண்டாம் 

முகமது என்ற சபயரில் 1378இல் அரியவண ஏற்றப்பட்டார். 

 இரண்டாம் முகமதுவின் ஆட்சிக்காேத்தில் அவமதி நிேவியது. அவர் தனது சநரத்தின் 

சபரும்பகுதிவயத் தமது அரசவவவயப் பண்பாட்டு, கல்விவமயமாக மாற்றுவதில் சசேவிட்டார். 

38. மூன்றாம் முகமது ஷா: 

 பாமினி அரசு விஜயநகர அரசு இவடசய, துங்கபத்ரா கிருஷ்ணா நதிகளின் வளமான பகுதிகவள 

வகப்பற்றுவது சதாடர்பாக சதாடர்ந்து சபார்கள் நவடசபற்றன. 
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 வடபுறத்திலிருந்து குறிப்பாக மாளவம் மற்றும் குஜராத்திலிருந்து அச்சுறுத்தல்கள் வந்தன. 89=5 

ஆண்டுகள் (1377 -1463) இவடசவளிக்குப் பின்னர், குறிப்பிட்டுச் சசால்லும்படியான அரசராக 

மூன்றாம் முகமது (1463 – 1482) திகழ்ந்தார். 

 மூன்றாம் முகமது 19 ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந்தார்.இக்காேக்கட்டத்தில் அரசின் பிரதம 

அவமச்சராகவும் குறிப்பிடத்தகுந்த ஆளுவமயாகவும் மகமது கவான் விளங்கினார். 

39. பாமினி அரசின் எட்டு அகமச்சர்கள்: 

1. வக்கீல்-உஸ் –சல்தான அல்ேது அரசின் பிரதம அல்ேது முதேவமச்சர் அரசருக்கு அடுத்த 

நிவேயில் துவணயதிகாரியாகச் சசயல்பட்டவர். 

2. சபஷ்வா நாட்டின் பிரதம மந்திரிசயாடு இவணந்து சசயல்பட்டவர். 

3. வஸிரி –குல் ஏவனய அவமச்சர்களின் பணிகவள சமற்பார்வவயிட்டவர். 

4. அமிர் –இ-ஜும்ோ நிதியவமச்சர் 

5. நஷீர் – உதவி நிதியவமச்சர் 

6. வஷிர் –இ –அசாரப் – சவளியுறவுத்துவற அவமச்சர் 

7. சகாத்தவால் – காவல்துவறத் தவேவர் மற்றும் நகர குற்றவியல் நடுவர் 

8. சதார்-இல்-ஜகான் –தவேவம நீதிபதி, சமயம் மற்றும் அறக்சகாவடகளின் அவமச்சர். 

40. மகமது கவான் என்பவர் யார்? 

பிறப்பால் பாரசீகரான மகமது கவான் இஸ்ோமிய சகாட்பாடுகளிலும் பாரசீக சமாழியிலும், கணிதத்திலும் 

சபரும்புேவம சபற்றவராயிருந்தார். சமலும் கவிஞரும் உவரநவட எழுத்தாளருமாவார். அவரின் 

சமதவமயிலும் , இராணுவ அறிவு நுட்பத்திலும் மனவதப் பறிசகாடுத்த பாமினி அரசர் மூன்றாம் முகமது 

அவவரப் பணியமர்த்தினார். தமக்குக் கீழ் சிறப்பான தனித்தன்வம மிக்க பிரதம அவமச்சராகப் 

பணியாற்றிய அவர் பாமினியரசின் வளர்ச்சிக்குப் சபரும் பங்களிப்வபச் சசய்தார். 

41. கவான் 

 கவான் தமது இராணுவ நடவடிக்வககளுக்கும் நிர்வாகச் சீர்திருத்தங்களுக்கும் சபயர் 

சபற்றவராவர்.  

 பாரசீக சவதியியல் வல்லுநர்கவள அவழத்து வந்து சவடிமருந்து தயாரிப்பதிலும் அவற்வறப் 

பயன்படுத்துவதிலும் பவடயினருக்குப் பயிற்சியளித்தார். 

 சபல்காமில் நவடசபற்ற விஜயநகருக்கு எதிரான சபாரில் அவர் சவடிமருந்வதப் பயன்படுத்தினார். 

அடிக்கடி அரசர்கவளப் சபாேசவ நடந்துசகாள்ளும் மாகாண ஆளுநர்கவளக் கட்டுப்படுத்தவும், 

நிர்வாகத்வதக் கட்டுக்சகாப்புவடயதாக மாற்றவும் கவான் விரும்பினார். 
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 அதன் சபாருட்டு பாமினி அரசில் ஏற்சகனசவ இருந்த நான்கு மாகாணங்கவள எட்டாக மாற்றினார். 

 இதன் மூேம் ஒவ்சவார் ஆளுநரின் நிர்வாகத்தின் கீழுள்ள பகுதிகளின் அளவவச் சுருக்கி, மாகான 

நிர்வாகத்வத எளிதாக நிர்வாகம் சசய்யோம் என நிவனத்தார். 

42. சுல் ானியத்தின் தவறுசில நடவடிக்கககள்: 

 மாகாணங்களிலிருந்த சிே மாவட்டங்கவள அவர் மத்திய அரசின் சநரடி நிர்வாகத்தின் கீழ் 

சகாண்டுவந்தார். 

 மாகாண ஆளுநர்களின் இராணுவ வலிவமவயக் கட்டுக்குள் வவப்பதற்காக ஒவ்சவார் ஆளுநரும் 

ஒரு சகாட்வடவய மட்டும் தங்கள் வசம் வவத்துக்சகாள்ள அனுமதிக்கப்பட்டனர். 

 ஏவனய சகாட்வடகவளச் சுல்தான் தமது சநரடிக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வவத்துக்சகாண்டார். 

 ஊதியத்திற்குப் பதிோக நிேங்கவளப் சபற்றிருந்த உயர் அரசு அதிகாரிகள் தங்கள் வரவு 

சசேவுகள் குறித்துச் சுல்தானுக்குத் சதரிவுக்கும் சபாறுப்புக்கு உள்ளாக்கப்பட்டனர். 

43 கவானின் முடிவு: 

 கவானால் அறிமுகம் சசய்யப்பட்ட நிர்வாகச் சீர்திருத்தங்கள் அரசின் திறவன சமம்படுத்தியது 

 ஆனால், பிராந்தியத் தவேவர்களின் அதிகாரங்கவளக் குவறத்தது. 

 அத்தவேவர்களில் சபரும்பாசோர் தக்காணத்வதச் சசர்ந்சதார் ஆவர். 

 இதனால் தக்காணப் பிரபுக்களுக்கும் தக்காணத்வதச் சுற்றியுள்சளார்களுக்கும் இவடசய 

ஏற்சகனசவ நிேவிய பவகவம தீவிரமவடந்த் சமாதல்களாக சவடித்தன. 

 தக்காணப் பிரபுக்கள் கவானின் சவற்றிகளால் அவர்மீது சபாறாவம சகாண்டனர்.  

 அவவரத் தங்கள் வளர்ச்சிவயத் தடுக்கு தவடக்கல்ோகக் கருதினர். 

 சுல்தானுக்கு எதிராகக் கவான் சதியால் ஈடுபட்டிருப்பவதப் சபான்ற சபாலிக் கடிதம் ஒன்வறத் தயார் 

சசய்தனர். 

 கவானின் சமோதிக்கத்வத விரும்பாத சுல்தானும் அவருக்கு மரண தண்டவன வழங்கினார். 

44. பாமினி அரசின் சரிவு: 

 கவான் தூக்கிலிடப்பட்டதால் அரசின் முதுசகலும்பு எனக் கருதப்பட்ட பே சவளிநாட்டுப் 

பிரபுக்கவளத் தக்காணத்வத விட்டு சவளிசயறித் தங்கள் பகுதிகளுக்குத் திரும்பிச் சசல்ேத் 

தூண்டியது. 

 சுல்தான் மூன்றாம் முகமதுவின் இறப்பிற்குப் பின்னர் முடிசூடிய முகமது அல்ேது சிகாபுதீன் முகமது 

1518 இறக்கும்வவர சுல்தானாக ஆட்சி புரிந்தார். 
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 அவருவடய நீண்டகாே ஆட்சி, அரசு சிவதயப் சபாவதற்கான சசயல்பாடுகள் சதாடங்கியவதச் 

சுட்டிக் காட்டிஅ. 

45. அவருக்குப்பின் பதவிசயற்ற நான்கு சுல்தான்களும் திறவமக்குன்றியவர்களாகப் சபயரளவிற்சக 

அரியவனயில் இருந்தனர். சுல்தானியம் படிப்படியாக ஐந்து சு ந்திரமான  க்காண சுல் ானியங்களாகச் 

சிக ந் து. அகவ பீடார், பீஜப்பூர், அகமதுநகர், பீரார் , தகால்பகாண்டா ஆகியனவாகும். 

46. கட்டடக்ககலயில் பாமினி சுல் ான்களின் பங்களிப்பு 

 கட்டடக்கவேக்குப் பாமினி சுல்தான்கள் ஆற்றியப் பங்களிப்வபக் குல்பர்காவில் காணோம். 

 இப்பகுதிகளில் நடத்தப்பட்ட அகழ்வாய்வுகளில் அரண்மவனகள், அரசர் மக்கவளச் சந்திக்கும் 

மண்டபங்கள், தூதுவர்கள் தங்கியிருந்த குடியிருப்புகள், வவளவுகள், குவிமாடங்கள், சுவர்கள், 

அரண்கள் ஆகியன சவளிக்சகாணரப்பட்டன. 

 இக்கண்டுபிடிப்புகள் அவர்களின் கட்டடக்கவேத் திறவமவயப் படம்பிடித்துக் காட்டுகின்றன. 

47. கல்வி 

 பாமினி அரவச நிறுவிய அோவுதீன் ஹசன் ஷா, அோவுதீன் கில்ஜியின் பவடத் தளபதிகளில் 

ஒருவரான ஜாபர்கான் என்பவரின் முயற்சியால் மூல்தானில் கல்வி கற்றார். 

 அவர் அரசரான பின்னர் தமது மகன்கள் கல்வி கற்பதற்காக ஒரு பள்ளிவய நிறுவுவதில் சிறப்பு 

கவனம் சசலுத்தினார். 

 அவருவடய மகன் முதோம் முகமது கல்வி கற்பவத ஆதரித்தவராவார். 

 பிரபுக்கள் குடும்பங்கவளச் சசர்ந்த குழந்வதகள் சபார்வீரர்களுக்கான கவேகளில் பயிற்சி 

சபறுவதற்காகப் பயிற்சி நிறுவனங்கவள ஏற்படுத்தினார். 

 பாமினி அரசின் எட்டாவது சுல் ானான சுல் ான் பிதராஸ், பமாழியியல் அறிஞரும் கவிஞரும் 

ஆவார். 

48. பாமினியின் காலத்தில் கல்விக்கூடங்கள்: 

 இவருக்குப் பின்வந்த அரசர்கள் குல்பர்கா, பீடார், சதௌேதாபாத், காண்டகார் ஆகிய இடங்களில் 

கல்விக் கூடங்கவள நிறுவினர். 

 இப்பள்ளிகளில் உண்டு உவறவிட வசதிகள் அரசரின் சசேவில் ஏற்படுத்தப்பட்டன. 

 பீடாரில் அகமந்துள்ள உலகப் புகழ்பபற்ற மகமது கவானின் ம ரசா (கல்வி நிகலயம்) 3000 

ககபயழுத்துப் பிரதிககளக் பகாண்ட பபரிய நூலகத்க க் பகாண்டிருந் து.  
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 இவவயாவும் கல்விக்கும் புேவமக்கும் கவான் அளித்த முக்கியத்துவம் சதளிவாகப் 

பவறசாற்றுகின்றன. 
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7th Social Science Lesson 10 Notes in Tamil 

10. முகலாயப் பேரரசு 

 

பாபருடைய வருடையுைன் இந்தியாவில் ஒரு புதிய சைாப்தமும் ஒரு புதிய பபரரசும் ததாைங்கியது. சூர் 

வம்சத்டதச் பசர்ந்த தெர்ொவின் குறுகிய ைால ஆட்சி தவிர்த்து முைலாயர் ஆட்சி கி.பி. (தபா.ஆ) 1526 முதல் 

1707 வடர நடைதபற்றது.  இந்த ஆண்டுைளில்தான் முைலாயப் பபரரசர்ைளின் புைழ் ஆசியா, ஐபராப்பா 

முழுவதிலும் பரவியது. பேற்ைண்ை பைத்தில் இைம்தபற்றுள்ள மிைச் சிறந்த ஆறு முைலாயப் 

பபரரசர்ைளுக்குப் பின்னர் பபரரசு சிடதயத் ததாைங்கியது. 

ோேர் 1526 – 1530 

 இந்தியாவில் முைலாயப் பபரரடச நிறுவியவர் ஜாகிருதீன் முைேது பாபர் ஆவார்.  

 முைல் என்னும் வார்த்டதடயப் பாபரின் மூதாடதயரிைம் ைண்ைறியலாம்.  

 தம் தந்டதயார் வழியில் பாபர் டதமூரின் தைாள்ளுப்பபரன் ஆவார்.  

 தாய் வழியில் அவருடைய தாத்தா, தாஷ்ைண்டைச் பசர்ந்த யூனுஸ்ைான் ஆவார்.  

 இவர் ோதபரும் ேங்பைாலிய அரசன் தசங்கிஸ்தானின் பதின்மூன்றாவது தடலமுடற வாரிசு 

ஆவார். 

 பாபர் 1483பிப்ரவரி 14இல் பிறந்தார். அவருக்கு ஜாகிருதீன் (நம்பிக்டைடயக் ைாப்பவர்) முைேது எனப் 

தபயரிைப்பட்ைது. 

 தேது பன்னிரண்ைாவது வயதில் ேத்திய ஆசியாவில் ஒரு சிறிய அரசான பர்ைானாடவப் பரம்படரச் 

தசாத்தாைப் தபற்றார். 

 ஆனால், மிை விடரவிபலபய அங்கிருந்து உஸ்தபக்குைளால் துரத்தியடிக்ைப்பட்ைார். துயரம் 

நிடறந்த பத்தாண்டுைளுக்குப் பின்னர், பாபர் ைாபூலின் ஆட்சிப்தபாறுப்பபற்றார். 

முகலாயப் பேரரசுக்கான அடித்தளம் 
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 பாபர் ைாபூலில் இருந்தபபாது, டதமூரின் இந்தியப் படைதயடுப்பின் நிடனவுைளால் 

தூண்ைப்பட்டுக் கிழக்கு பநாக்கித் தேது பார்டவடயத் திருப்பினர். 

 1505இல் ைாபூடலக் டைப்பற்றிய பாபர், அபத ஆண்டில் இந்தியாடவ பநாக்கித் தேது 

முதற்படைதயடுப்டப பேற்தைாண்ைார். 

 இருந்தபபாதிலும், ேத்திய ஆசிய பகுதிைளிலும் அவர் ைவனம் தசலுத்த பநர்ந்தது. 1524 வடரயிலும் 

பஞ்சாப்டபக் ைைந்து அவர் பவறு எதற்கும் ஆடசப்பைவில்டல.  

 ததௌலத்கான் பலாடியின் மகன் திலாவார்கான், தைல்லிசுல்தானின் ோேனார் ஆலம்ைான் ஆகிய 

இருவரும் ைாபூல் வந்தனர். தைல்லி சுல்தான் இப்ராகிம் பலாடிடயப் பதவிடய விட்டு நீக்ை, பாபரின் 

உதவி பைட்பை அவர்ைள் வந்திருந்தனர். 

 1526இல் நடைதேற்ற புகழ்தேற்ற முதலாம் ோனிப்ேட் போரில் ோேர் இப்ராகிம் பலாடிடயத் 

பதாற்கடித்து தைல்லிடயயும் ஆக்ராடவயும் டகப்ேற்றினார். இவ்வாறு முைலாய வம்சத்தின் 

ஆட்சி ஆக்ராடவத் தடலநைராைக் தைாண்டு துவங்கியது. 

ோேரின் இராணுவ ஆக்கிரமிப்புகள் 

 பாபர் 1527இல் ராணா சங்ைாடவயும் அவருடைய ஆதரவாளர்ைடளயும் ைன்வா என்னுமிைத்தில் 

பதாற்ைடித்தார். 

 1528இல் சந்பதரித் தடலவருக்கு எதிரான பபாரில் தவற்றி தபற்ற பாபர் 1529 இல் வங்ைாளம், பீைார் 

ஆகியவற்டறச் பசர்ந்த ஆப்ைானியத் தடலவர்ைடள ஒருங்கிடணக்கும் முன்னபர 1530 இல் பாபர் 

இயற்டை எய்தினார். 

 துசுக்-இ-பாபரி என்ற தம் சுயசரிடதயில் இந்துஸ்தான் பற்றிய தேது ைருத்துைடளயும், விலங்குைள், 

தசடிைள், ேரங்ைள், ேலர்ைள் , ைனிைள் குறித்தும் பதிவு தசய்துள்ளார்.  

 தசங்கிஸ்ைான் தம்முடைய ேைன்ைளில் யார் தகுதியுடையவபரா அவடரத் தேது வாரிசாை 

அறிவித்திருந்தார். 

 அம்ேரடபப் பின்பற்றிப் பாபரும் தேக்குப் பிடித்த தன் மூத்த ேைன் ஹூோயுடனத் தம் வாரிசாை 

அறிவித்தார். 

ஹூமாயூன் (1530 – 1540 , 1555 – 1556) 

 ஹூோயூன் அரசபதவி ஏற்றவுைன் தம் தந்டதயின் விருப்பத்திற்கிணங்ைத் தாம் தபற்ற நாட்டைப் 

பிரித்துச் சபைாதரர்ைளுக்குக் தைாடுத்தார். 
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 அதன்படி அவருடைய சபைாதரர்ைள் ைம்ரான், ஹின்ைல், அஸ்ைாரி ஆகிய மூவரும் ஒவ்தவாரு 

பகுதிடயப் தபற்றனர். ஆனால், அவர்ைள் ஒவ்தவாருவருக்கும் தைல்லி அரியடணயின் மீது ஆடச 

இருந்தது. 

 இவர்ைடளத் தவிர ஹீோயூனுக்கு பவறு சில பபாட்டியாளர்ைளும் இருந்தனர். அவர்ைளுள் 

குறிப்பிைத்தக்ைவர் பீைாடரயும் வங்ைாளத்டதயும் ஆட்சி தசய்து வந்த ஆப்ைானியரான தெர்ொ 

சூர் என்பவராவார். 

 தெர்ொ 1539இல் தசௌசா என்ற இைத்திலும், 1540 இல் ைன்பனாஜிலும் ஹூோயூடனத் 

பதாற்ைடித்தார். அரியடணயிலிருந்து தூக்கி வீசப்பட்ை ஹூோயூன் ஈரானுக்குத் தப்பிபயாை 

பநர்ந்தது. 

 பாரசீை அரசர், சபாவிட் வம்சத்டதச் பசர்ந்த ொ-தாேஸ்ப் என்பவரின் உதவியால்1555 தைல்லிடய 

மீண்டும் டைப்பற்றுவதில் தவற்றி தபற்றார். 

 ஆனால், 1556 இல் தைல்லியில் தேது நூலைத்தின் படிக்ைட்டுைளில் இைறி விழுந்த ஹூோயூன் 

ேரனத்டதத் தழுவினார். 

தெர்ொ (1540 – 1545) 

 தெர்ொ, பீைாரில் சசாரம் பகுதிடய ஆண்டு வந்த ஹசன்சூரி என்னும் ஆப்ைானியப்பிரபுவின் 

ேைனாவார். 

 ஹூோயூடன ஆட்சியிழக்ைச் தசய்த பின்னர், தெர்ொ ஆக்ராவில் சூர் வம்சத்தின் ஆட்சிடயத் 

ததாைங்கி டவத்தார். 

 தேது குறுகிய ைால ஆட்சியில் வங்ைாளம் முதல் சிந்துவடர (ைாஷ்மீர் நீங்ைலாை) பரவியிருந்த ஒரு 

பபரரடச உருவாக்கினார். 

 நல்ல பயடனத் தரும் ஒரு நிலவருவாய் முடறயிடனயும் அறிமுைம் தசய்தார். 

 தெர்ொ பல சாடலைடள அடேத்தார். நாணயங்ைடளயும் நிறுத்தல், முைத்தல் அளவுைடளயும் தர 

அளவுப்படுத்தினார். 

அக்ேர் (1556 -1605) 

 1556 இல் ஹூோயூன் இயற்டை எய்திய பின்னர், அவருடைய பதினான்கு வயது ேைன் அக்பர் 

அரசராை முடிசூட்ைப் தபற்றார். 

 அக்பர் சிறுவனாை இருந்ததால், டபராம்ைான் பைர ஆளுநர் தபாறுப்பபற்று அக்பர் சார்பாை ஆட்சி 

புரிந்தார். 
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 ஆனால், சூர்வம்சத்டதச் பசர்ந்த தஹமு என்னும் தளபதி 1556 இல் தைல்லிடயயும் ஆக்ராடவயும் 

டைப்பற்றிக் தைாண்ைார். 

 அபத ஆண்டில் டபராம்ைான் பானிப்பட் பபார்க்ைளத்தில் (இரண்ைாம் பானிப்பட் பபார் 1556) 

தஹமுடவத் பதாற்ைடித்துக் தைான்றார். 

 நாட்டின் அன்றாை ஆட்சி விவைாரங்ைளில் டபராம்ைானின் பேலாதிக்ைத்டத அக்பரால் 

சகித்துக்தைாள்ள இயலவில்டல. அவருடைய தூண்டுதலின் ைாரணோை டபராம்ைான் குஜராத்தில் 

தைால்லப்பட்ைார். இதனால், அக்பரால் அரடச முழுடேயாைக் ைட்டுப்படுத்த முடிந்தது.  

 படைதயடுப்பின் மூலோைவும் நட்புறவின் மூலோைவும் அக்பர் இந்தியாவின் தபரும் பகுதிடயத் 

தேது ைட்டுப்பாட்டின் கீழ் தைாண்டு வந்தார். 

தேண் ஆட்சியாளர்கள்மீது ேடைதயடுப்பு 

 அக்பர் ோளவத்டதயும் ேத்திய இந்தியாவின் சில பகுதிைடளயும் டைப்பற்றினார். ேத்திய இந்தியப் 

பகுதிடயச் பசர்ந்த ராணி துர்க்ைாவதிடய பாபர் பதாற்ைடித்தார். இதடன, ேற்றவர்ைள் 

விரும்பவில்டல. 

 ஏதனனில், அவர் அக்பருக்குத் தீங்பைதும் தசய்யவில்டல இருந்தபபாதிலும் பபரரடச உருவாக்கும் 

ஆடசயால் உந்தப்பட்ை அக்பர், ராணியாரின் நல்லியல்டபக் ைணக்கில் எடுத்துக்தைாள்ளவில்டல. 

 அடதப்பபாலபவ, ததன்னிந்தியாவில் அைேதுநைர் அரசின் பைர ஆட்சியாளராை இருந்த புைழ்தபற்ற 

ராணி சந்த் பீவியின் மீதும் அக்பர் படைதயடுத்தார். 

 ராணியார் ைாட்டிய வலுவான எதிர்ப்பால் தபரிதும் வியந்துபபான முைலாயப்படை, 

அவ்வம்டேயார்க்குச் சாதைோை அடேதி உைன்படிக்டை தசய்து தைாண்ைது. 

ஹால்டிகாட் போர் 

 பேவார் அரசரான ராணா உதய்சிங்டை அக்பர் பதாற்ைடித்து 1568இல் சித்தூடரயும் 1569இல் 

ராந்தம்பூடரயும் டைப்பற்றினார். 

 1576இல் உதய் சிங்கின் ேைனான ராணா பிரதாப்டப ஹால்டிைாட் பபாரில் தவற்றி தைாண்ைார். 

 பதால்வியுற்ற பபாதிலும் பசத்தக் என்னும் தேது குதிடரயில் தப்பிய பிரதாப்சிங் ைாட்டில் 

இருந்தவாபற பபாடரத் ததாைர்ந்தார். 

 துணிச்சல் மிகுந்த இந்த ரஜபுத்திரர்ைளின் நிடனவுைள் ராஜபுதனத்தில் பபாற்றிப் 

பாதுைாக்ைப்படுகிறது அவடரப் பற்றிப் பல ைடதைள் உள்ளன. 
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அபரபியா,ததன்கிழக்காசியா,சீனாவுைன் வாணிகத் ததாைர்பு: 

 குஜராத்டத அக்பர் டைப்பற்றிய நிைழ்வு, குஜராத் ைைல்பகுதியில் வாணிைம் பேற்தைாண்டிருந்த 

அபரபியடரயும், ஐபராப்பியடரயும் தேது ைட்டுப்பாட்டின் கீழ்க்தைாண்டுவர உதவியது. 

 கிழக்பக வங்காளம், பீகார், ஒடிசா ஆகியடவ மீது அக்ேர் பமற்தகாண்ை ேடைதயடுப்புகள் 

ததன்கிழக்கு ஆசியாவுைனும் சீனாவுைனும் ததாைர்பு ஏற்ேை உதவியது. 

வைபமற்குப் ேடைதயடுப்புகள் 
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 நாடுைடளக் டைப்பற்றும் பநாக்கில் அக்பர் பேற்தைாண்ை படைதயடுப்புைளில் முக்கியோனடவ 

வைபேற்குப் பகுதிைளில் பேற்தைாள்ளப்பட்ை இராணுவ நைவடிக்டையாகும். இதன் மூலம் அக்பர் 

ைாண்ைைார், ைாஷ்மீர், ைாபூல் ஆகியவற்டறப் பபரரசுைன் இடணத்தார். 

 தக்ைாணத்தில் பேற்தைாள்ளப்பட்ை படைதயடுப்புைள் பீரார், ைாண்பைஷ், அைேது நைரின் சில 

பகுதிைள் இடணக்ைப்படுவதற்கு இட்டுச் தசன்றது. வைக்பை ைாஷ்மீர், ததற்பை பைாதாவரி, பேற்பை 

ைாண்ைைார், கிழக்பை வங்ைாளம் ஆகியவற்றுக்கிடைபய முைலாயப் பபரரசு பரந்து விரிந்திருந்தது. 

 1605 இல் அக்பர் இயற்டை எய்தினார். அவருடைய உைல் ஆக்ராவுக்கு அருபை சிக்ைந்தராவில் 

நல்லைக்ைம் தசய்யப்பட்ைது. 

அக்ேரின் தகாள்டக 

 வாள் வலிடேயின் மூலம் தபறப்படும் ஆதாயங்ைடளக் ைாட்டிலும் அன்பின் மூலம் தபறப்படும் 

ஆதாயங்ைளின் ஆயுள் அதிைம் என்படத அக்பர் உணர்ந்திருந்தார்.  எனபவ இந்து பிரபுக்ைள் ேற்றும் 

இந்து ேக்ைளின் திரளின் நம்பிக்டைடயப் தபற அடனத்து முயற்சிைடளயும் பேற்தைாண்ைார்.  

 முஸ்லீம்பைள் அல்லாபதார் மீது விதிக்ைப்பட்டிருந்த ஜிசியா வரிடயயும், இந்துப் ேயணிகளின் மீது 

விதிக்கப்ேட்டிருந்த வரிகடளயும் நீக்கினார். 

 ரஜபுத்திர உயர்குடிப் தபண்டணத் திருேணம் தசய்து தைாண்ைார். பின்னர், தன் ேைனுக்கும் 

ரஜபுத்திரப் தபண்டணத் திருேணம் தசய்து டவத்தார். 

 பபரரசின் உயர் பதவிைளில் ரஜபுத்திரப் பிரபுக்ைடளப் பணியேர்த்தினார். 

 தஜய்ப்பூடரச் பசர்ந்த ராஜா ோன்சிங் ஒருமுடற ைாபூலின் ஆளுநராை அனுப்பி டவக்ைப்பட்ைார். 

 அக்பர் அடனத்து ேதங்ைடளச் சார்ந்பதாடரயும் சேோைவும் தபருந்தன்டேபயாடும் நைத்தினார். 

 சூபி துறவியான சலீம் சிஸ்டியும், சீக்கிய குருவான ராம்தாசுக்கு அமிர்தசரசில் அக்பர் பரிசாை 

வழங்கிய இைத்தில்தான் பின்னர் ஹர்மிந்தர் சாகிப் ைருவடற ைட்ைப்பட்ைது. 

 புதிய நைரான பபதப்பூர் சிக்ரியில் அக்பரால் ைட்ைப்தபற்ற இபாதத்ைானா என்னும் ேண்ைபத்தில் 

அடனத்து ேதங்ைளின் அறிஞர்ைளும் ஒன்றுகூடி உடரயாடினர். 

ேண்ோட்டுப் ேங்களிப்பு 

 அக்பர் ைல்விடயப் தபரிதும் ஆதரித்தார். அவருடைய தசாந்த நூலைத்தில் நாலாயிரத்திற்குக் 

பேற்பட்ை டைதயழுத்துப் பிரதிைள் இருந்தன. 

 பல்பவறு விதோன நம்பிக்டைைடளயும், ைருத்துைடளயும் தைாண்டிருந்த அறிஞர்ைடள அவர் 

ஆதரித்தார். 
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 அபுல்பாசல். அபுதில் தபய்சி, அப்துர் ரகீம் ைான் –இ-ைான் ஆகிய நூலாசிரியர்ைள் சிறந்த ைடத 

ஆசிரியரான பீர்பால், திறடேயான அதிைாரிைளான பீர்பால், திறடேயான அதிைாரிைளான ராஜா 

பதாைர்ோல், ராஜா பைவன்தாஸ், ராஜா ோன்சிங் ஆகிபயார் அக்பரின் அடவயில் 

இைம்தபற்றிருந்தனர். 

 பாைலாசிரியரும் இடச பேடதயுோன தான்தசன் ஓவியர் தஷ்வந் ஆகிபயார் அக்பரின் அடவடய 

அலங்ைரித்தனர். 

ஜஹாங்கீர் (1605 – 1627) 

 அக்பருக்குப் பின்னர், அவரிடைய ரஜபுத்திர ேடனவிக்குப் பிறந்த இளவரசர் சலீம் நூருதீன் முைேது 

ஜஹாங்கீர் (உலைத்டதக் டைப்பற்றியவர்) என்ற தபயரில் ேகுைம் சூடினார். 

 அரசாட்சிடயக் ைாட்டிலும் ைடலைள், ஓவியம், பதாட்ைங்ைள், ேலர்ைள் ஆகியவற்றின் மீது அவர் 

அதிை ஈடுபாடு தைாண்டிருந்தார். 

 இதனால் ஜஹாங்கீரின் ேடனவியார், நூர்ஜைான் என அறியப்பட்ை தேைருன்னிைா உண்டேயான 

அதிைாரத்டதப் தபற்றவராைத் திைழ்ந்தார். 

 தந்டதயாரின் ேரபுைடள ஓரளவு ஜஹாங்கீர் பின்பற்றினார். 

 அக்பர் ைாலத்துச் சேய சகிப்புத் தன்டே ஜஹாங்கீர் ைாலத்திலும் ததாைர்ந்தது. 

 ஆனாலும், தேக்கு எதிராை அரியடணடயக் டைப்பற்ர முயற்சி பேற்தைாண்டு ைலைம் விடளவித்த 

தேது ேைன் குஷ்ருவுக்கு உதவினார் என்பதற்ைாைச் சீக்கியத் தடலவர் குரு அர்ஜூன் சிங்டகத் 

தூக்கிலிடும்படி ஜஹாங்கீர் உத்தரவிட்ைார். 

 ஜஹாங்கீர் பபார்த்துகீசியருக்கும் பின்னர் ஆங்கிபலயர்ைளுக்கும் வணிை உரிடேைடள 

வழங்கினார். 

 இங்கிலாந்து அரசர் முதலாம் பஜம்ஸின் பிரதிநிதியான தாேஸ்பரா ஜஹாங்கீரின் அரசடவக்கு 

வருடை புரிந்தார். 

 பேலும் அவரின் அனுேதி தபற்றும் தங்ைள் முதல் வணிை டேயத்டத சூரத்தில் நிறுவினார். 

ொஜகான் (1627 – 1658) 

 ஜஹாங்கீடரத் ததாைர்ந்து, இளவரசர் குர்ரம் ஒரு அதிைாரப் பபாராட்ைதிற்குப் பின்னர் ொஜைான் 

(உலைத்தின் அரசர்) என்ற தபயருைன் அரசராை ஆட்சிப் தபாறுப்பபற்றார். 

 அைேது நைருக்கு எதிராைப் படைதயடுத்த அவர் 1632 இல் அடத இடணத்துக் தைாண்ைார். பீஜப்பூரும் 

பைால்தைாண்ைாவும் டைப்பற்றப்பட்ைன. 
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 இச்சேயத்தில் சில ேராத்திய பபார்த் தளபதிைள் குறிப்பாை ொஜி பான்ஸ்பல (சிவாஜியின் தந்டத) 

பபான்பறார் தக்ைாண அரசர்ைளிைம் பணியில் பசர்ந்தனர். 

 இவர்ைள் ேராத்திய வீரர்ைடளக் தைாண்ை அணிைளுக்குப் பயிற்சியளித்து முைலாயர்ைளுக்கு 

எதிராை ஒரு நீண்ை தநடிய எதிர்ப்பு உருவாகியது. 

 சேய விையங்ைளில் ொஜைான் சகிப்புத்தன்டே அற்றவராை விளங்கினார். இவருடைய ஆட்சிக் 

ைாலத்தில் முைலாயரின் புைழ் அதன் உச்சத்டத எட்டியது. 

 1957 இல் ொஜைான் பநாய்வாய்ப்பட்ைடதத் ததாைர்ந்து அவருடைய நான்கு டேந்தர்ைளுக்குள் 

வாரிசு உரிடேப்பபார் தவடித்தது. 

 தம்முடைய மூன்று சபைாதரர்ைளான தாரா , சூஜா, முராத் ஆகிபயாடரக் தைாண்டு ஔரங்ைசீப் 

தவற்றிதபற்றார். தம் வாழ்நாளின் இறுதி 8ஆண்டுைடள ொஜைான் ஒரு டைதியாை ஆக்ரா 

பைாட்டையிலுள்ள ொபர்ஜ் அரண்ேடனயில் ைழித்தார். 

ஔரங்கசீப் (1658 – 1707) 

 முைலாய மாமன்னர்களில் கடைசி அரசரான ஔரங்கசீப் தம் தந்டதடயச் சிடைப்படுத்தி 

ஆட்சிடயத் ததாைங்கினார். 

 ஆலம்கிர் (உலடகக் டகப்பற்றியவர்) என்னும் பட்ைத்டத சூட்டிக் தகாண்ைார். இவர் தம் தாத்தா 

ஜஹாங்கீடரப்பபால கடலகளின்மீது ஆர்வம் தகாண்ைவராகபவா தந்டத ஷாஜகாடனப் பபால் 

கட்டிைக் கடலயில் நாட்ைங்தகாண்ைவராகபவா இல்டல.  

 தமது மதத்டதத் தவிர ஏடனய மதங்கடை அவர் சகித்துக்தகாள்ைவில்டல. இந்துக்களின் மீது 

மீண்டும் ஜிசியா வரிடய விதித்தார். 

 இந்துக்கடை அரசுப் பணிகளில் அமர்த்துவடதத் தவிர்த்தார். 1658க்கும் 1681க்கும் இடைப்பட்ை 

காலத்தில் வைஇந்தியாவிலிருந்த ஔரங்கசீப் பண்பைலர்கள், சீக்கியர்கள், ஜாட்டுகள் 

சாத்னாமியர்கள் ஆகிபயாரின் கலகங்கடை அைக்கினார். 

 வைகிழக்கில் அவர் பமற்தகாண்ை விரிவாக்க நைவடிக்டககள் காமரூபாடவச் (அஸ்ஸாம்) பசர்ந்த 

ஆபகாம் அரசுைன் பபார் ஏற்பைக் காரணமாயிற்று. 

 இவ்வரசு முகலாயர்கைால் பலமுடை தாக்கப்பட்ைலும் அடத முழுடமயாகக் கட்டுக்குள் 

தகாண்டுவர இயலவில்டல. 
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ரஜபுத்திரர் மற்றும் மராத்தியருடன் க ாண்டிருந்த உறவு 

 ஔரங்கசீப் ரஜபுத்திரர்களின் மீது தகாண்டிருந்த படகடம அவர்களுைன் தநடுங்காலப் பபாருக்கு 

வழிவகுத்தது. நிடலடமடய பமலும் பமாசமாக்கும் வடகயில் அவருடைய மகன் இைவரசர் அக்பர் 

அவருக்கு எதிராக கலகம் தசய்தபதாடு ரஜபுத்திரர்களுைன் பசர்ந்துதகாண்டு இடையூறு 

விடைவித்தார். தக்காணத்தில் இைவரசர் அக்பர் சிவாஜியின் மகன் சாம்பாஜியுைன் ஒப்பந்தம் 

ஒன்டை பமற்தகாண்ைார். இதனால் 1689 இல் ஔரங்கசீப் தக்காணம் தசல்ல பநர்ந்தது. 

 தக்காணத்தில் ஔரங்கசீப் பீஜப்பூர்,பகால்தகாண்ைா அரசுகடைப் பணிய டவத்தார். தமக்தகன 

ஒரு நாட்டை உருவாக்கிக் தகாண்ை சிவாஜி, 1674 இல் தம்டம மராத்திய நாட்டின் பபரரசாக 

அறிவித்தார். 
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 ததன்பமற்கில் சிவாஜியின் எழுச்சிடய ஔரங்கசீப்பால் தடுக்க இயலவில்டல. ஆனால் அவரால் 

சிவாஜியின் டமந்தரான, பட்ைத்து இைவரசர் சாம்பாஜிடயக் டகது தசய்து சித்திரவடத தசய்து 

தகால்ல முடிந்தது. 

 தம்முடைய ததாண்ணூைாவது வயதில் 1707 இல் மரணத்டதத் தழுவுகின்ைவடர ஔரங்கசீப் 

தக்காணத்திபலபய தங்கியிருந்தார். 

 ஔரங்கசீப்பின் ஆட்சியின் இறுதிக் கட்ைத்தில் ஆங்கிபலயர்கள் மதராஸ் (தசன்டன), 

கல்கத்தா(தகால்கத்தா), பம்பாய் (மும்டப) ஆகிய இைங்களில் தங்கள் வணிக டமயங்கடை 

வலுவாக நிறுவினர். பிதரஞ்சுக்காரர்கள் தங்களின் முதன்டம வணிக டமயத்டதப் 

பாண்டிச்பசரியில் நிறுவினர். 

மு லாயர் நிர்வா ம் 

மமய நிர்வா ம் 

 இந்தியாவின் தபரும் பகுதியில் ஓர் உறுதியான நிர்வாகத்டத முகலாயர்கள் ஏற்படுத்தியிருந்தனர். 

முகலாய நிர்வாகக் கட்ைடமப்பின் உச்ச உயர்நிடலத் தடலவர் பபரரசபர ஆவார். 

 சட்ைங்கடை இயற்றுபவரும் அவபர; அவற்டைச் தசயல்படுத்துபவரும் அவபர ஆவார். அவபர 

படைகளின் தடலடமத் தைபதி, அவபர நீதி வழங்குபவரும் ஆவார்.  

 அவருக்கு அடமச்சர் குழுதவான்று உதவியது. அக்குழுவில் இைம்தபற்றிருந்த மிக முக்கிய 

அதிகாரிகள் பின்வருமாறு: வக்கீல் (பிரதம மந்திரி) வஜீர் அல்லது திவான் (வருவாய்த் துடை மற்றும் 

தசலவுகள்) மீர்பாக்க்ஷி இராணுவத்துடை அடமச்சராவார். 

 மீர்சமான் அரண்மடன நிர்வாகத்டத கவனித்தார். குவாஜி தடலடம நீதிபதியாவார். சதா-உஸ்-

சுதூர் இஸ்லாமியச் சட்ைங்கடை (சாரியா) நடைமுடைப்படுத்தினார். 

மா ாண நிர்வா ம் 

 பபரரசு பல சுபாக்கைாகப்(மாகாணங்கள் /மாநிலங்கள்) பிரிக்கப்பட்டிருந்தன, 

 ஒவ்தவாரு சுபாவும் ‘சுபபதார்’ என்னும் அதிகாரியின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது. ஒவ்தவாரு சுபாவும் பல 

சர்க்கார்கைாகப் (மாவட்ைங்கள்) பிரிக்கப்பட்டிருந்தன. 

 சர்க்கார் பர்கானாக்கைாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தன. பல கிராமங்கடை உள்ைைக்கிய பிரிபவ 

பர்கானாவாகும். 

உள்ளாட்சி நிர்வா ம் 

 நகரங்களும் தபருநகரங்களும் தகாத்தவால் எனும் அதிகாரிகைால் நிர்வகிக்கப்பட்ைன. 
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 தகாத்தவால் சட்ைம் ஒழுங்டகப் பராமரித்தார். கிராம நிர்வாகம் கிராமப் பஞ்சாயத்துகளிைம் 

(முடைப்படுத்தப்பைாத கிராம அைவிலான நீதி வழங்கும் அடமப்புகள்) வழங்கப்பட்டிருந்தது. 

 பஞ்சாயத்து உறுப்பினர்கள் தீர்ப்புகடை வழங்கினர். 

பமட நிர்வா ம் 

 முகலாய இராணுவமானது காலாட்படை, குதிடரப்படி, யாடனப்படை, பீரங்கிப்படை ஆகிய 

பிரிவுகடைக் தகாண்டிருந்தன. 

 அரசர் நன்கு பயிற்றுவிக்கப்பட்ை, சிைப்பு வாய்ந்த ஆயுதங்கடை ஏந்திய எண்ணிக்டகயிலும் 

அதிகமான பாதுகாப்பு வீரர்கடையும், அரண்மடனக் காவலர்கைாகவும் பராமரித்தார். 

மன்சப்தாரி முமற 

 மன்சப்தாரி முடைடய அக்பர் அறிமுகம் தசய்தார். இம்முடையின் கீழ் பிரபுக்கள், ராணுவ 

அதிகாரிகள், குடிடமப் பணி அதிகாரிகள் ஆகிபயாரின் பணிகள் ஒன்று பசர்க்கப்பட்டு ஒபர 

பணியாக மாற்ைப்பட்ைன. 

 இப்பணியிலுள்ை ஒவ்தவாருவருக்கும் ஒரு மன்சப் (படிநிடல, தகுதி அந்தஸ்து) வழங்கப்பட்ைது. 

 அப்படியான தகுதிடயப் தபற்ைவர் மன்சப்தார் ஆவார். மன்சப்தார் சாட், சவார் எனும் இரு 

விையங்கடைச் சார்ந்திருந்தன. 

 சாட், என்பது அவரது தகுதிடயக் குறிப்பதாகும். சவார் என்பது அவரது தகுதிடயக் குறிப்பதாகும்.  

 சவார் என்பது ஒரு மன்சப்தார் பராமரிக்க பவண்டிய குதிடரகள், குதிடரவீரர்களின் 

எண்ணிக்டகடயக் குறிப்பதாகும். மன்சப்தாரின் ஊதியமானது அவரால் பராமரிக்கப்படும் 

குதிடரகளின் எண்ணிக்டகடயப் (10 முதல் 10,000 வடர) தபாறுத்திருந்தது. 

 பபரரசர் மன்சப்தார்களுக்கு உயர்ந்த ஊதியம் வழங்கினார். ஊதியம் தபறுவதற்கு முன்னர் 

நடைதபறும் பமற்பார்டவயின்பபாது, மன்சப்தார் தமது குதிடர வீரர்கடைக் காட்சிப்படுத்த 

பவண்டும். 

 திருட்டைத் தவிர்ப்பதற்காகக் குதிடரகளுக்கு முத்திடரயிடும்முடை பின்பற்ைப்பட்ைது. 

 மன்சப்தாரால் பராமரிக்கப்படும் படைகடை அரசர் தமது விருப்பத்தின்படி பயன்படுத்தலாம் 

அக்பருடைய ஆட்சிக் காலத்தில் மன்சப்தார் பதவி பரம்படர உரிடம சார்ந்ததாக இல்டல. 

அவர்க்குப் பின்னர், அது பரம்படர உரிடம சார்ந்த பணியானது. 

நிலவருவாய் நிர்வா ம் 

 அக்பரின் ஆட்சியின்பபாது நிலவருவாய் நிர்வாகம் சீரடமக்கப்பட்ைது. அக்பரின் வருவாய்த்துடை 

அடமச்சரான ராஜா பதாைர்மால் தஷர்ஷா அறிமுகம் தசய்த முடைடயப் பின்பற்றினார். 
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 அம்முடைடய பமலும் சீர்தசய்தார். பதாைர்மாலின் ஜப்த் முடை வைக்கு, வைபமற்கு மாகாணங்களில் 

நடைமுடைப்படுத்தப்பட்ைது. 

 இம்முடையின்படி நிலங்கள் அைடவ தசய்யப்பட்டு அவற்றின் இயல்புக்கும் வைத்திற்கும் 

ஏற்ைவாறு வடகப்படுத்தப்பட்ைன. 

 பத்தாண்டு காலத்திற்குச் சராசரி விடைச்சலில் மூன்றில் ஒரு பங்கு (1/3) அரசுக்கு வரியாகச் 

தசலுத்தப்பை பவண்டுதமன நிர்ணயம் தசய்யப்பட்ைது. 

 ஷாஜகானின் காலத்தில் ஜப்த் அல்லது ஜப்தி எனும் இம்முடை தக்காண மாகாணங்களுக்கும் 

நீடிக்கப்தபற்ைது. 

 முகலாயப் பபரரசர்கள் படழய இக்தா முடைடய ஜாகீர் எனப் புதிய தபயரிட்டுச் தசயல்படுத்தினர். 

 இந்நிலவுரிடம ஒப்பந்த காலமுடை தைல்லி சுல்தான்களின் காலத்தில் வைர்த்ததடுக்கப்பட்ைதாகும். 

 இம்முடையின் கீழ் குறிப்பிட்ை ஒருபகுதியில் நிலவரி வசூல் தசய்யும் தபாறுப்பும் அப்பகுதிடய 

நிர்வகிக்கும் தபாறுப்பும் ராணுவ அல்லது சிவில் அதிகாரி ஒருவரிைம் ஒப்படைக்கப்பட்ைது. 

 அவருடைய தற்பபாடதய தபயர் ஜாகீர்தார் ஆகும்.  

 தங்கைது ஊதியத்டதப் பணமாகப் தபைாத ஒவ்தவாரு மன்சப்தாரும் ஜாகீர்தார் ஆவார். ஜாகீர்தார் 

தம் அதிகாரிகள் மூலம் நிலவரிடய வசூல் தசய்தார். 

 மாவட்ை அைவிலான வரிவசூல் அதிகாரி அமில் குஜார் ஆவார். அவருக்குப் தபாட்ைாதார், 

கனுங்பகா, பட்வாரி, முக்காதம் பபான்ை துடணநிடல அதிகாரிகள் உதவி தசய்தனர். 

ஜமீன்தாரி முமற 

 நில உரிடமயாைர்களிைமிருந்து நிலவரிடய வசூலிக்கப் பணியமர்த்தப்பட்ைவர்கபை ஜமீந்தார்கள் 

ஆவர். 

 ஜமீந்தார்கள் முகலாய அதிகாரிகள், படைவீரர்கள் ஆகிபயாரின் உதவுயுைன் நிலவரிடய வசூல் 

தசய்தனர். 

 சட்ைம், ஒழுங்கு, அடமதி ஆகியவற்டையும் பாதுகாத்தனர். உள்ளூர் அைவிலான தடலவர்களும் 

சிற்ைரசர்களும் ஜமீன்தார் ள் என்பை அடழக்கப்பட்ைனர். 

 ஆனால் பதினாராம் நூற்ைாண்டின் இறுதிப் பகுதியில் ஜமீன்தார்களுக்குத் தங்கைது ஜமீன் 

பகுதிகளின்மீது பரம்படர உரிடம வழங்கப்பட்ைது. 

 வரிவசூல் பணிகடைச் தசய்வதற்காகப் படைகடை டவத்துக்தகாள்ளும் அதிகாரமும் 

அவர்களுக்கு வழங்க்கப்பட்ைது. 

 அறிஞர்களுக்கும், இடைப்பணியில் ஈடுபட்டுள்ை தபரிபயார்க்கும், சமயம் சார்ந்த 

நிறுவனங்களுக்கும் அரசர் நிலங்கடை வழங்கினார். 
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 வரிவிலக்கு அளிக் ப்பட்ட இந்நிலங் ள் சுயயூர் ள் என்றமைக் ப்பட்டன. 

சமயக்க ாள்ம : 

 முகலாயப் பபரரசர்கள் இஸ்லாடமப் பின்பற்றினர். தம்முடைய சமயக் தகாள்டகயில் அக்பர் 

மிகவும் முற்பபாக்காைராகவும், தாராை மனப்பாங்கு தகாண்ைவராகவும் இருந்தார். 

 அக்பரின் அடவயில் பபார்த்துகீசிய கிறித்துவப் பாதிரியார்கள் மிகவும் விரும்பத்தக்கவர்கைாக 

இருந்துள்ைனர். 

 அக்பர் அடனத்து மதங்களிலுமுள்ை சிைந்த தகாள்டககடை ஒருங்கிடணத்துத் தீன் –இலாகி 

(ததய்வீக மதம்) என்னும் ஒபர சமயத்டத உருவாக்க முயன்ைார். 

 அக்பருடைய தகாள்டகடய ஜஹாங்கீரும் ஷாஜகானும் பின்பற்றினர். ஔரங்கசீப் தம்முடைய 

முன்பனார்களின் தாராைக் தகாள்டகடய மறுத்தார். முன்னபர குறிப்பிைப்பட்ைது பபால 

இந்துக்களின் மீது ஜிசியா வரிடயயும், பயணிகளின் மீதான வரிடயயும் மீண்டும் விதித்தார். 

 ஏடனய மதங்களின் மீதான அவரின் சகிப்புத்தன்டம இன்டம மக்களிடைபய அவடர 

விரும்பத்தகாதவராக ஆக்கியது. 

 மல,  ட்டடக் மல 

 பாபர், பாரசீகக் கட்ைை முடைடய இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தி ஆக்ரா, ப்யானா, பைாலாப்பூர், 

குவாலியர் மற்றும் க்யூல் (அலிகார்) பபான்ை பகுதிகளில் கட்ைைங்கடைக் கட்டுவித்தார். 

 ஆனால், அவற்றில் சில கட்ைைங்கள் மட்டுபம தற்பபாது உள்ைன. ஹூமாயூனின் தைல்லி 

அரண்மடன, ‘தீன் –இ-பானா’. 

 இது பின்னாளில் தஷர்ஷாவினால் இடிக்கப்பட்டிருக்கக் கூடும் என அறியப்படுகிைது. 

 அவ்விைத்தில் தஷர்ஷா, புரான கிலாடவக் கட்டினார். தஷர்சாவின் ஆட்சிக்காலத்தில் கட்ைப்பட்ை 

மிக முக்கியமான நிடனவுச் சின்னம் பீகாரில் சசாரம் என்னுமிைத்தில் அடமந்துள்ை கல்லடை 

மாைமாகும். 

 திவான் –இ- ாஸ், திவான் –இ-ஆம், பஞ்ச் மஹால் (பிரமிடு வடிவிலான ஐந்து அடுக்குக் கட்ைைம்) 

ரங் மஹால், சலீம் சிஸ்டியின் கல்லடை, புலந்தர்வாசா ஆகியடவ அக்பரால் கட்ைப்பட்ைடவயாகும். 

 சிக் ந்தராவிலுள்ள அக்பரின்  ல்லமற  ட்டப் பணி மள ஜஹாங்கீர் நிமறவு கசய்தார். 

 பமலும், ஆக்ராவில் நூர்ஜகானின் தந்டதயான இம்மத்-உத்-ததௌலாவின் கல்லடைடயயும் 

கட்டினார். 

 முகலாயப் பபரரசும், அதன் புகழும் உன்னதமும் ஷாஜகான் காலத்தில் உச்சத்டத எட்டியது. 
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 பபரரசர் அமர்வதற்காக விடலயுயர்ந்த நவரத்தினக் கற்கள் பதிக்கப்தபற்ை மயிலாசனம் 

தயாரிக்கப்பட்ைது. 

 யமுடன நதிக்கடரயில் உலகப் புகழ்தபற்ை தாஜ்மஹால் எழுப்பப்பட்ைது. பமலும் ஆக்ராவிலுள்ை 

முத்து மசூதி (பமாதி மசூதி) தைல்லியிலுள்ை மிகப்தபரிய ஜூம்மா மசூதி ஆகியடவ ஷாஜகானால் 

கட்ைப்பட்ைடவயாகும். 

 ஔரங்கசீப்பின் ஆட்சிக்காலத்தில், கட்ைைக்கடல தபரிய அைவிலான ஆதரடவப் தபைவில்டல. 

ஆனாலும், ஔரங்கசீப்பின் மகன் ஆஜாம் ஷாவால் தம் தாயின் அன்டபப் பபாற்றும் வடகயில் 

ஔரங்கபாத்தில் கட்ைப்பட்ை பிபிகா மக்பாரா என்னும் கல்லடை மாைம் குறிப்பிைத்தக்கதாகும். 

கசங்க ாட்மட: 

லால் குய்லா என்று அடழக்கப்படும் தைல்லியிலுள்ை ‘தசங்பகாட்டை’ முகலாயப் பபரரசர்களின் 

வாழ்விைமாகும். இது 1639இல் பபரரசர் ஷாஜகானால் மதில்கைால் சூழப்தபற்ை தனது தடலநகர் 

ஷாஜகானாபாத்தில் கட்ைப்பட்ை அரண்மடனயாகும். இக்பகாட்டை சிவப்புநிைக் கற்கைால் 

கட்ைப்பட்டுள்ைதால் இது தசங்பகாட்டை என அடழக்கப்படுகிைது. 
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7th Social Science Lesson 11 Notes in Tamil 

11. மராத்தியர்கள் மற்றும் பேஷ்வாக்களின் எழுச்சி 

மராத்தியர்களின் எழுச்சி 

 தென்மேற்மே எழுச்சி தெற்ற ேராத்தியரின் அதிோரம் முேலாயப் மெரரசிற்கு உண்மேயான 

ஆெத்மெ முன் நிறுத்தியது. 

 ஷாஜோனின் ஆட்சிக் ோலத்திமலமய சிவாஜியின் ெந்மெயும் அேேதுநேர், பீஜப்பூர் ஆகிய 

அரசுேளில் அதிோரியாேப் ெணியாற்றியவருோன ஷாஜிொன்ஸ்மல ெல இமையூறுேமைச் தெய்ெர். 

 ஆனால், அவருமைய ேேனான சிவாஜிமய ேராத்தியத்தியருக்குப் புேழ் மெர்த்ொர். 

 முேலாயமர அச்ெேமைய மவத்ொர். அவர் வீரம் தெறிந்ெ மொர் வீரராேவும் மிேச்சிறந்ெ ெைெதியும், 

தோரில்லாப் மொர்முமறேளுக்கு (ேமறந்திருந்து ொக்குெல்) ெமலவராேவும் இருந்ொர். 

 ேன உறுதி மிக்ே ேமலவாழ் ேக்ேள் அணிதயான்மற உருவாக்கினார். அவ்வணி அவருக்கு 

விசுவாெோே இருந்ெது. 

 அவர்ேளின் உெவியுைன் சிவாஜி ெல மோட்மைேமைக் மேப்ெற்றினார்.  

 ஔரங்ேசீப்பின் ெைெதிேளுக்குக் ேடும்மொட்டியாே விைங்கினார். 

 ேராத்தியர்ேளின் வலிமே தெருகியமொது முேலாயப் மெரரசு வலிமே குன்றியது. ெக்ோணம் 

முழுவதிலும் ேராத்தியர்ேள் தெௌத், ெர்மெஷ்முகி ஆகிய வரிேமை வசூலிக்கும் உரிமேமய 

முேலாயர்ேள் அங்கீேரிக்ே மவண்டியொயிற்று. மொர்ேள் திறமே மிக்ே ெைெதிேளுக்கு மிேப்தெரிய 

வாய்ப்புேமை ெந்ென. 

 அவர்ேள் 18ஆம் நூற்றாண்டின் தொைக்ேத்தில் ேராத்திய அதிோரத்தின் விறுவிறுப்ொன 

விரிவாக்ேத்திற்குப் ெங்ேளிப்பு தெய்ெனர். 

 மெஷ்வாக்ேள் என்றமைக்ேப்ெட்ை ேராத்திய அரெர்ேளின் பிரெே அமேச்ெர்ேள் ஷாகுவின் ோலம் 

முெல் உண்மேயான அதிோரம் உமையவர்ேைாயினர். 

 அவர்ேளின் ஆெரவில் 1761 வமர ேராத்தியர் ெங்ேள் மேலாதிக்ேத்மெத் தொைர்ந்ெனர். 

மராத்தியர்களின் எழுச்சிக்கான காரணங்கள் 

புவியியல் கூறுகள்: 

 ேராத்திய நாட்டின் புவியியல் கூறுேள் ேராத்தியர்ேளிமைமய சில ெனித்ென்மே வாய்ந்ெ 

ெண்புேமை வைர்த்திருந்ென. அமவ, ேராத்திய ேக்ேமை இந்தியாவின் ஏமனய ேக்ேளிைமிருந்து 

மவறுெடுத்திக் ோட்டின. 
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 16 ம் நூற்றாண்டில் பீஜப்பூர், அேேதுநேர் சுல்ொன்ேள் ேராத்தியர்ேமைத் ெங்ேள் குதிமரப்ெமையில் 

ெணியேர்த்தினர். 

 இச்சுல்ொன்ேளின் ெமைேளில் ேராத்தியர்ேமைப் ெணியேர்த்தியதெயல், இஸ்லாமிய வீரர்ேளின் 

அதிோரத்மெப் தெற மவண்டும் என்ற ஆமெமயச் ெேன் தெய்ய உெவியது. 

 ொமறேளும்,குன்றுேளும் அைங்கிய நிலப்ெகுதி, அந்நிய ெமைதயடுப்ொைர்ேளிைமிருந்து 

ேராத்தியருக்குப் ொதுோப்ெளித்ெது. 

 மேலும், தோரில்லாப் மொர் (ேமறந்திருந்து ொக்குெல்) முமறக்கு உேந்ெொய் விைங்கியது. 

ேக்தி இயக்கமும் மராத்தியரும் 

 ேோராஷ்டிராவில் ெரவிய ெக்தி இயக்ேம், ேராத்திய ேக்ேளிமைமய விழிப்புணர்வும் இணக்ேமும் 

ஏற்ெை உெவியது. மேலும் ேராத்திய ேக்ேளிமைமய ஒற்றுமேமயக் குறிப்ொேச் ெமூேச் 

ெேத்துவத்மெ மேம்ெடுத்தியது. 

 ேராத்தியப் ெகுதிமயச் மெர்ந்ெ ெேயத் ெமலவர்ேள் ெல்மவறு ெமூேக் குழுக்ேளிலிருந்து 

வந்ெவராவர். ெக்தி இயக்ேத்மெச் மெர்ந்ெ தெரிமயார்ேளில் ஏக்நாத், துக்ோராம், ராம்ொஸ் ஆகிமயார் 

குறிப்பிைத்ெக்மோர் ஆவர். 

 துக்ோராம், ராம்ொஸ் ஆகிமயார் சிவாஜியின் வாழ்வின் மீது ேணிெோன தெல்வாக்கு தெலுத்தினர். 

மராத்தியரின் மமாழியும் , இலக்கியமும் 

 ேராத்தியரமைமய ஒற்றுமேமய வைர்ப்ெதில் ேராத்திய தோழியும் இலக்கியமும் உெவி தெய்ென.  

 ெக்தி இயக்ேப் தெரிமயார்ேள், ேராத்திய தோழியில் இயற்றியப் ொைல்ேமைத் தொகுத்ெனர். 

அப்ொைல்ேள் அமனத்துச் ொதிேமையும், வர்க்ேங்ேமையும் மெர்ந்ெ ேக்ேைால் ொைப்ெட்டிருந்ென. 

சிவாஜி 

 1627இல் பிறந்ெ சிவாஜி, ென் ொயார் ஜீஜாொயின் ொதுோப்பில் வைர்ந்ொர். இராோயணம் , 

ேோொரெக் ேமெேமைக் கூறி, சிவாஜிக்கு அவற்றின் மீது ொக்ேத்மெ ஏற்ெடுத்தினார். 

 சிவாஜியின் ஆசிரியரும் குருவுோன ொொஜி தோண்ைமெவ் குதிமரமயற்றம், மொர்க்ேமல, அரெ 

நிர்வாேம் ஆகியவற்றில் சிவாஜிக்குப் ெயிற்சியளித்ொர். 

 ெனது 18வது வயதில் (1645) இராணுவப் ெணியில் முெலடி எடுத்து மவத்ெ மநரத்தில் , புமனக்கு 

அருமேயிருந்ெ மோண்டுவான மோட்மைமயக் மேப்ெற்றுவதில் சிவாஜி தவற்றி தெற்றார். 

 அடுத்ெ ஆண்டில் மொர்னா மோட்மைமயக் மேப்ெற்றினார். தொைர்ந்து தரய்ோர் மோட்மைமயக் 

மேப்ெற்றி அெமனப் புனரமேத்ொர். 
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பீஜப்பூர் சுல்தாபனாடு போரிடுதல் 

 சிவாஜியின் ொதுோவலரான ொொஜி தோண்ட்மெவ் 1649 இல் இயற்மே எய்தியொல் சிவாஜி 

முழுமேயான சுெந்திரம் தெற்றவரானார். 

 ெம் ெந்மெயாருக்குச் தொந்ெோன தோண்ைமெவால் நிர்வகிக்ேப்ெட்ை ஜாகீமரயும் சிவாஜி 

தெற்றார். 

 ோவலி ோலாட்ெமை வீரர்ேமை, அவருமைய ெமையின் வலிமேயாேத் திேழ்ந்ெனர். அவர்ேளின் 

உெவியுைன் சிவாஜி புமனவுக்கு அருமேயிருந்ெ ெல மோட்மைமயயும் சிவாஜி மேப்ெற்றினார். 

 சிவாஜியின் இராணுவ நைவடிக்மேேள், பீஜப்பூர் சுல்ொமனச் சினங்தோள்ைச் தெய்ென. அவர் 

சிவாஜியின் ெந்மெமயச் சிமற மவத்ொர். 

 ெேது இராணுவ நைவடிக்மேேமைச் சிவாஜி மேவிடுவொே உறுதியளித்ெ பின்னமர அவர் 

விடுவிக்ேப்ெட்ைார். ொனளித்ெ வாக்குறுதிமயக் ோப்ொற்றும் விெோே ெந்மெயார் ஷாஜி 

மொன்ஸ்மல இயற்மே எய்தும்வமர சிவாஜி பீஜப்பூருைன் அமேதிமய மேற்தோண்ைார். இக்ோலக் 

ேட்ைத்தில், அவர் ெேது நிர்வாேத்மெ மேம்ெடுத்தினார். 

மராத்தியர் ஆதிக்கத்தத நிதலநாட்டுதல் 

 ெந்மெயாரின் ேமறவுக்குப் பின்னர், ெேது இராணுவத் திடீர் ொக்குெல்ேமை மீண்டும் தொைங்கிய 

சிவாஜி, ேராத்தியத் ெமலவர் ெந்திர ராவ் மோர் என்ொரிைமிருந்து ஜாவலிமய (1656) மேப்ெற்றினார். 

 பூமனமவச் சுற்றியிருந்ெ சிறிய அைவிலான ேராத்தியத் ெமலவர்ேமை அைக்கித் ெேக்குக் 

கீழ்ப்ெணியச் தெய்ொர். ொன் மேப்ெற்றிய ேமலக் மோட்மைேளிலிருந்ெ பீஜப்பூர் வீரர்ேமைத் 

துரத்தியடித்ெ சிவாஜி அவர்ேளுக்குப் ெதிலாேத் ெம் ெைெதிேமை அங்மே நியமித்ொர். 

 சிவாஜியின் இந்நைவடிக்மேேளும், அவமரத் ெண்டிப்ெெற்ோே அனுப்ெப்ெட்ை பீஜப்பூர் ெமைேமை 

அவர் மொற்ேடித்ெதும் முேலாய அதிோரிேமை எச்ெரிக்மே அமையச் தெய்ெது. 

 அவமரத் ெண்டிப்ெெற்ோே அனுப்ெப்ெட்ை பீஜப்பூர் ெமைேமை அவர் மொர்ேடித்ெதும் முேலாய 

அதிோரிேமை எச்ெரிக்மே அமையச் தெய்ெது. அவமரத் ெண்டிப்ெெற்ோே அனுப்ெப்ெட்ை பீஜப்பூர் 

ெமைேமை அவர் மொற்ேடித்ெதும் முேலாய அதிோரிேமை எச்ெரிக்மே அமையச் தெய்ெது. 

 அவமரத் ெண்டிக்கும் மநாக்ேத்மொடு மேற்தோள்ைப்ெட்ை முேலாயப் ெமைதயடுப்மெயும் அவர் 

மெரியத்துைன் எதிர்தோண்ைார்.  

 1659இல் பீஜப்பூரின் குறிப்பிைத்ெகுந்ெ ெைெதியான அப்ெல்ோமனக் தோன்றார். 1663இல் 

ஔரங்ேசீப்பின் ோேனாரும் முேலாயத் ெைெதியுோன தஷஸ்ைோமன சிவாஜி ோயப்ெடுத்தித் 

துரத்தியடித்ொர். 
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 இெற்கும் மேலாே அவர் 1664 இல், அரபிக் ேைற்ேமரயில் அமேந்திருந்ெ முேலாயரின் முக்கியத் 

துமறமுேோன சூரத் நேமரச் சூமறயாைத் ெேது ெமைேமை அனுப்பி மவத்ொர். 

 

சிவாஜியும் ஔரங்கசீப்பும் 

 சிவாஜி சூரத்மெக் தோள்மையடித்ெ பின்னர், ஔரங்ேசீப் எதிர் நைவடிக்மேேளில் இறங்கினார். 

சிவாஜிமய அழித்தொழிக்ேவும், பீஜப்பூமர இமணக்ேவும் ராஜா தஜய்சிங் எனும் ராஜபுத்திரத் 

ெைெதியின் ெமலமேயின்கீழ் முேலாயப் ெமையின்று அனுப்பிமவக்ேப்ெட்ைது. 
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 இறுதியில் சிவாஜி அமேதிமய நாடினார். ொம் மேப்ெற்றிய மோட்மைேமைக் தோடுத்துவிைவும், 

முேலாய அரசின் ோன்ெப்ொராேப் தொறுப்மெற்றுப் பீஜப்பூமரக் மேப்ெற்றவும் ெம்ேதித்ொர். 

 ராஜா தஜய்சிங்கின் வழிோட்டுெலின்ெடி ஆக்ராவின் முேலாய அரெமவக்குச் தெல்லவும் ஒத்துக் 

தோண்ைார். அவ்வாறு தென்றமொது அவோனப்ெடுத்ெப்ெட்டுச் சிமறயில் அமைக்ேப்ெட்ைார். 

அப்மொது, அங்கிருந்து ெைக்கூமையில் ஒளிந்து ெப்பித்ொர். 

 ெக்ோண அரசுேளுக்கு எதிரான ெேது ெமைதயடுப்புேளில் ேராத்தியர்ேள் ெமலயிடுவமெத் 

ெவிர்ப்ெதில் ஔரங்ேசீப் உறுதியாய் இருந்ொர். 

 சிவாஜியுைன் உறமவச் ெரிதெய்துதோள்ை முயற்சிேள் மேற்தோண்ைார். அம்முயற்சிேள் 

மொல்வியுற்றன. 1670இல் சிவாஜி இரண்ைாவது முமறயாேச் சூரத் நேமரக் தோள்மையடித்ெமொது 

முேலாயப் ெமைேைால் ெடுக்ே இயலவில்மல. 

 1674 இல் சிவாஜி ெத்ரெதி என்னும் ெட்ைத்துைன் ேணிமுடி சூடிக்தோண்ைார். சிவாஜியின் 

முடிசூட்டுவிைா தரய்ோர் மோட்மையில் சீரும் சிறப்புோே நமைதெற்றது. 

 ெம் ேேனின் முடிசூட்டுவிைாமவக் ோண்ெெற்ோே உயிருைனுருந்ெ சிவாஜியின் வயது முதிர்ந்ெ 

ொயார் ஜீஜாொய், ெம் வாழ்க்மே நிமறவுற்றொல் முடிசூட்டுவிைா முடிந்ெ சில நாட்ேளில் இயற்மே 

எய்தினார். 

 சிவாஜி ெேது வாழ்நாளின் இறுதி ஆண்டுேமைத் ெம் ேேன் ொம்ொஜியிைம் தெலவிட்ைார். 

ெம்மேப்மொலமவ ஆட்சிபுரிய அவருக்கு உெவினார். இறுதியில் மநாய்வாய்ப்ெட்டு வயிற்றுப் 

மொக்கினாலும், ோய்ச்ெலினாலும் ொதிப்புற்று 1680 இல் இயற்மே எய்தினார். 

சிவாஜியின் கீழ் மராத்தியர் நிர்வாகம் 

 சிவாஜியின் அரசியல் முமற மூன்று வட்ைங்ேமைக் தோண்டிருந்ெது. சிவாஜி அவற்றின் மேயோே 

விைங்கினார். 

 முெல் வட்ைத்தில் ேக்ேளின் மீது அக்ேமற தோண்ை அவர் எந்ெ வமேயிலும் ேக்ேள் 

துன்புறுத்ெப்ெடுவமெ அனுேதிக்ேவில்மல. 

 இரண்ைாவது வட்ைத்தில் அவர் மேலாதிக்ேம் தெலுத்தினாலும் மநரடி நிர்வாேத்மெ 

மேற்தோள்ைவில்மல. 

 தோள்மையடிக்ேப்ெடுவதிலிருந்தும், சூமறயாைப்ெடுவதிலிருந்தும் ேக்ேமைக் ோப்ொற்றினார். 

அெற்ோே அம்ேக்ேள் தெௌத் (தோத்ெ வருோனத்தில் நான்கில் ஒரு ெங்கு (1/4), ொதுோப்புக் 

ேட்ைணோே) ெர்மெஷ்முகி (ெத்தில் ஒரு ெங்கு (1/10) அரெருக்ோன ேட்ைணோே) ஆகிய வரிேமைச் 

தெலுத்ெ மவண்டும். 

 மூன்றாவது வட்ைத்தில் தோள்மையடிப்ெது ேட்டுமே சிவாஜியின் மநாக்ேோே இருந்ெது. 
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 கிராேங்ேள் மெஷ்முக் என்ெவர்ேைால் நிர்வகிக்ேப்ெட்ைது. இருெது முெல் நூறு எண்ணிக்மே 

வமரயிலான கிராேங்ேள் அவர்ேளின் ேட்டுப்ொட்டின் கீழிருந்ென. 

 ஒவ்தவாரு கிராேத்திலும் அதிோரம் மிக்ே ஒரு கிராேத் ெமலவர் (ெட்டீல்) இருந்ொர். அவருக்கு 

உெவியாே ஒரு ேணக்ேரும் குல்ேர்னி என்ற தெயரில் ஆவணக் ோப்ொைர் ஒருவரும் 

ெணியாற்றினர். 

 மேய அரசு என்ற ஒன்று இல்லாெ மநரத்தில் உள்ளூர் ெமுொய அைவிலான இந்ெ அதிோரிேமை 

உண்மேயான அரொேச் தெயல்ெட்ைனர். 

இராணுவம் 

 இராணுவம் மீதும், இராணுவ வீரர்ேளுக்குப் ெயிற்சியளிப்ெதிலும் சிவாஜி மிேப்தெரும் ேவனம் 

தெலுத்தினார். தொைக்ேத்தில் ோலாட்ெமைமய அவரது இராணுவத்தின் முதுதேலும்ொேத் 

திேழ்ந்ெது. 

 ஆனால் சிவாஜியின் ெமைதயடுப்புேள் ெேதவளிேமை மநாக்கி நீட்சி தெற்றமொது குதிமரப் 

ெமைேள் எண்ணிக்மேயில் தெருகி முக்கியத்துவமும் தெற்றன. 

 ஒவ்தவாரு ெமைவீரனும் சிவாஜியால் மநரடியாேத் மெர்ந்தெடுக்ேப்ெட்ைார். அவர்ேள் ஏற்தேனமவ 

ெமையில் ெணியாற்றும் ஒரு வீரனின் பிமணயில் ெணியேர்த்ெப்ெட்ைனர். 

 ெம்முமைய மோட்மைேளின் ெராேரிப்பிலும் ொதுோப்பிலும் சிவாஜி மிே முக்கிய ேவனம் 

தெலுத்தினார். ெணிநிமறவு தெற்ற மிேவும் மொற்றப்ெட்ை ெமைத்ெைெதிேளின் தொறுப்பில் 

மோட்மைேள் விைப்ெட்ைன. 

அஷ்டபிரதான் 

 சிவாஜி எட்டு அமேச்ெர்ேமைக் தோண்ை குழுவிற்கு அஷ்ைபிரொன் எனப் தெயரிட்ைார். 

ஒவ்தவாருவரும் ஒரு முக்கிய துமறமயக் தோண்டிருந்ெனர். 

 ேராத்தியப் மெரரசில் மெஷ்வா என்ெர் நவீனோல பிரெேருக்கு இமணயானவர். 

 உண்மேயில் இவர்ேள் ெத்திரெதிேளுக்குத் துமணயதிோரிேைாய் இருந்ெவர்ேைாவர். ஆனால் 

ோலப்மொக்கில், குறிப்ொே ஷாகு ேோராஜாவின் ோலத்திலிருந்து மெஷ்வாக்ேள் உண்மேயான 

ேராத்திய அரெர்ேைாயினர் ெத்திரெதிேள் தெயரைவிற்ோன அரெர்ேள் என்னும் நிமலக்குத் 

ெள்ைப்ெட்ைனர். 

 முேலாயரின் நிர்வாேமுமற சிவாஜியின் மீது தெல்வாக்குச் தெலுத்தியிருந்ெது. நிலவரியானது 

உண்மேயான விமைச்ெலின் அடிப்ெமையில் நிர்ணயம் தெய்யப்ெட்ைது. 
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 ஐந்தில் மூன்று ெங்கு (3/5) விவொயிேளுக்கு ஒதுக்ேப்ெட்டு ஐந்தில் இரண்டு ெங்கு (2/5) அரொல் 

எடுத்துக் தோள்ைப்ெட்ைது. 

 நீதித்துமறயில் சிவில் வைக்குேள் ெஞ்ொயத்து எனப்ெடும் கிராேக் குழுக்ேைால் தீர்த்து 

மவக்ேப்ெட்ைன. குற்றவியல் வைக்குேள் ொஸ்திரங்ேள் எனப்ெட்ை இந்து ெட்ை நூல்ேளின் 

அடிப்ெமையில் விொரிக்ேப்ெட்ைன. 

அஷ்டபிரதானின் மோறுப்புகள் 

ெந்த்பீரொன் / மெஷ்வா பிரெே அமேச்ெர் 

அேத்தியா/ ேஜீம்ொர் நிதியமேச்ெர் 

சுர்நாவிஸ் / ெச்சீவ் தெயலர் 

வாக்கிய -நாவிஸ் உள்துமற அமேச்ெர் 

ெர்-இ-தநௌெத் / மெனாெதி ெமலமேத் ெைெதி 

சுேந்த் / துயிர் தவளியுறவுத்துமற அமேச்ெர் 

நியாயதிஸ் ெமலமே நீதிெதி 

ெண்டிட்ராவ் ெமலமே அர்ச்ெேர் 

 ெத்ர (குமை) ெதி (ெமலவன் அல்லது பிரபு) எனுக் ெேஸ்கிருெச் தொல் அரென் அல்லது மெரரென் 

என்ெெற்கு இமணயானது. இச்தொல்மல ேராத்தியர்ேள் குறிப்ொே சிவாஜி ெயன்ெடுத்தினார். 

சாம்ோஜி 

 சிவாஜிமயத் தொைர்ந்து, அனாஜி ெத்மொவுைனான ெச்ெரவிற்குப் பின்னர், ொம்ொஜி ஆட்சிப் 

தொறுப்மெற்றார். ஆேமவ, குடும்ெச் ெண்மைேள் ேராத்திய அரசில் சிராய்ப்புேமை ஏற்ெடுத்தின. 

 ோர்வார் ராத்மொர் குடும்ெத்மெச் மெர்ந்ெ துர்ோொஸ் ஔரங்ேசீப்பிற்கு எதிராேக் ேலேம் தெய்ெ 

அவரது ேேன் அக்ெர் ஆகிமயார் ேோராஷ்ட்டிராவிற்கு வந்ெனர். 

 அவர்ேள் ொம்ொஜியின் அரெமவயில் ொதுோப்ொேத் ெங்ே மவக்ேப்ெட்ைனர். இமெ மிேப் தெரிொே 

எடுத்துக்தோண்ை ஔரங்ேசீப், ொம்ொஜிமய ஒழித்துக்ேட்ை அமனத்து முயற்சிேமையும் 

மேற்தோண்ைார். 

 ொம்ொஜியின் ெமலமேயிலான ேராத்தியர்ேள் முேலாயமர எதிர்க்கு நிமலயில் இல்மல.  

 1861இல் ஔரங்ேசீப் ொமன ெக்ோணத்மெ வந்ெமைந்ொர். பீஜப்பூமரயும் மோல்தோண்ைாமவயும் 

மேப்ெற்றி இமணப்ெமெ ஔரங்ேசீப்பின் முக்கிய மநாக்ேோே இருந்ெது.  

 1687 அவ்விரு சுல்ொனியங்ேளும் ஔரங்ேசீப்பிைம் வீழ்ந்ென. ஒரு வருைத்திற்கும் ெற்மற அதிேோன 

ோலப்ெகுதியில் ொம்ொஜி மேப்ெற்றப்ெட்டுச் சித்திரவமரக்கு உள்ைாக்ேப்ெட்டு தோல்லப்ெட்ைார். 
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 ொம்ொஜி , ெம்முமைய குடும்ெ அர்ச்ெேரான ேவிேலாஷ் என்ெவரின் ஒழுக்ேக்மேைான தெல்வக்கிற்கு 

ஆட்ெட்டிருந்ொர். சிவாஜி ஆக்ராவிலிருந்து ெப்பியமொது வாரணாசியில் ேவிேலாஷ் ொம்ொஜியின் 

ொதுோவலராய் இருந்தார். பின்னர், சாம்பாஜி அவரின் வழிகாட்டுதலை எதிர்பார்த்ததால் அரச 

சலபயில் அவரின் முழுலையான மைைாதிக்கம் நிைவியது. கவிகைாஷ் புகழ்பபற்ற அறிஞரும் 

கவிஞருைாவார்; ஆனால், அவர் ைாந்திரீகம் பசய்பவராகவுமிருந்தார். இதனால் அரசலவயில் 

இருந்த லவதீக இந்துக்கள் அவர்மீது ஆழைான பவறுப்லபக் பகாண்டிருந்தனர். முகைாயப் 

பலைகள் சாம்பாஜிலயக் லகது பசய்தமபாது கவிகமைஷூம் உைனிருந்தனர். ஆகமவ, இருவரும் 

ஔரங்கசீப்பின் கட்ைலையின்படி அலனத்து வலகப்பட்ை சித்திரவலதகளுக்கும் உள்ைாக்கப்பட்டுக் 

பகால்ைப்பட்ைனர். 

ஷாகு மகாராஜா 

 சிவாஜிக்குப் பின்னர், அவருலைய மபரன் ஷாகு 1708 முதல் 1748 வலர ஆட்சி புரிந்தார். ஷாகு 

என்றால் மேர்லையானவர் என்று பபாருள். 

 சிவாஜியிைமிருந்து இவரின் குணேைன்கலை மவறுபடுத்திக் காட்டுவதற்காக இப்பபயர் 

ஔரங்கசீப்பால் லவக்கப்பட்ைது. 

 பதிபனட்ைாம் நூற்றாண்டின் முதல் பாதிப் பகுதியில் அரசு அதிகாரம் ஒருங்கிலணக்கப்பட்ைது. 

ஷாகுவிைம் பணிபசய்மதார்க்கு அதிகாரபூர்வைான உரிலைகள் வழங்கப்பட்ைதன் மூைம் இவ்வதிகார 

ஒருங்கிலணப்பு பசய்யப்பட்ைது. 

 ஷாகு ைகராஜாவின் ோற்பதாண்டுக்காை ஆட்சியின்மபாது ைராத்தியரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழிருந்த 

பகுதிகள் அதிகரித்தன. அவற்றிலிருந்து முலறயாகக் கப்பம் வசூலிக்கப்பட்ைது. மிகவும் 

லையப்படுத்தப்பட்ை, வலுவான அரசுக் கட்ைலைப்பு உருப்பபறத் பதாைங்கியது.  

 நிைங்கலைச் பசாந்தைாகக் பகாண்டிருந்த குடும்பங்கள் உட்பை ஒவ்பவாரு குடும்பமும் அரசுப் 

பணியின் மூைம் ஆதாயம் பபற்றது. 

பேஷ்வாக்கள் 

ோலாஜி விஸ்வநாத் (1713 – 1720) 

 ஒரு சாதாரண வருவாய்த்துலற அலுவைராகத் தைது பணிலயத் பதாைங்கிய பாைாஜி விஸ்வோத் 

1713இல் மபஷ்வா ஆனார். 

 தனக்கு பேருக்கைானவர்களின் ஆமைாசலனகளுக்கு எதிராக ஷாகு, பாைாஜி விஸ்வோத்தின் 

மூத்த ைகனான 20 வயமத நிரம்பிய பாஜிராலவ அடுத்த மபஷ்வாகப் பணியைர்த்தினார். 

ோஜிராவ் (1720 – 1740) 
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 முகைாயர்களுக்கு எதிராகவும் லைதராபாத் நிஜாமுக்கு எதிராகவும் மிகப்பபரும் ைராத்திய 

இராணுவ ேைவடிக்லகலய மைற்பகாள்ை பாஜிராவ் விரும்பினார். 

 இராணுவத் தலைலை தைபதிக்கான அதிகாரங்கலையும் தைதாக்கிக் பகாண்ைார். பாரம்பரியைாகச் 

பசல்வாக்கு பபற்றிருந்த குழுக்கைான மதஷ்முக்குகலைச் சார்ந்திருக்க அவர் விரும்பவில்லை.  

 ைாறாகப் மபரரசர் ஷாவிற்கும், தைது தந்லதயார் பாைாஜி விஸ்வோத்திற்கும் , தைக்கு விசுவாசைாக 

இருந்த பகய்க்வாட், மைால்கார், சிந்தியா ஆகிய குடும்பங்களுக்கு அதிகாரங்கலை வழங்கினார். 

முக்கிய மராத்தியக் குடும்ேங்கள் 

 ககய்க்வாட் – ேபராடா 

 ோன்ஸ்பல – நாக்பூர் 

 ப ால்கார் – இந்தூர் 

 சிந்தி அல்லது சிந்தியா – குவாலியர் 

 பேஷ்வா – புபே 

 ைாைவத்திற்கும், குஜராத்திற்கும் எதிராகப் மபார்ப் பிரகைனம் பசய்த பாஜிராவ் அவற்லற 

முகைாயரின் மைைாதிக்கத்திலிருந்து விடுவித்தார். 

 முகைாயர் சார்பாக இதில் தலையிட்ை முகைாயப்பலைகளும் லைதராபாத் நிஜாமின் பலைகளும் 

மதாற்கடிக்கப்பட்ைன. தம்லை ைகாராஷ்டிரத்தின் அரசன் எனவும் ஏலனய தக்கணப் பகுதிகளுக்குத் 

தலைவன் எனவும் மபரரசர் ஷாகுலவ அங்கீகரிக்க லவப்பதில் பாஜிராவ் பவற்றி பபற்றார். 

 அதன் மூைம் அப்பகுதிகளிலிருந்து பசௌத், சர்மதஷ்முகி ஆகிய கப்பத்பதாலககலை ைராத்திய 

அதிகாரிகள் சட்ைபூர்வைாக வசூலிக்க முடிந்தது.  

 நிதி நிர்வாகச் பசயல்பாடுகலைப் பாஜிராவ் பூமனவில் லையப்படுத்தினார். இதனால் தக்காணப் 

பகுதிகளிலிருந்து அனுப்பி லவக்கப்படும் கப்பங்கலை உரிய மேரத்தில் பபற்றுக் பகாள்ை 

முடிந்தது. 

 ைராத்தியர்களின் பலை 5000 க்கும் குலறவான குதிலர வீரர்கலைக் பகாண்டிருந்தது. பீரங்கிப் 

பலைப்பிரிலவக் பகாண்டிருக்கவில்லை. 

 இவ்பவண்ணிக்லக 1720இல் இருைைங்கானது. இருந்தமபாதிலும் இப்பலைகள் முகைாய , நிஜாம் 

பலைகளுக்கு நிகரானதல்ை. 

 முகைாயருக்கு எதிரான ைராத்தியரின் பவற்றிக்கு முகைாயப் பலைகளின் திறலையின்லைமய 

காரணைாகும். 
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 தக்காணத்தின் மீதான ைராத்தியரின் மைைாதிக்கத்திற்கு ஷாகு, மபஷ்வாக்கள் ஆகிமயாரின் 

கீழ்வைர்ந்த ைராத்திய அதிகாரிகள், பலைத்தைபதிகள் ஆகிமயாரின் குண இயல்புகளும் 

காரணபைனக் கூறைாம். 

ோலாஜி ோஜிராவ் (1740 – 1761 ) 

 பாைாஜி பாஜிராவ் மபஷ்வா பபாறுப்பில் இருந்தமபாது, மபரரசு ஷாகு 1749இல் இயற்லக எய்தினார். 

 அரச குடும்பத்தில் ஏற்பை இருந்த வாரிசுரிலைப் மபாட்டி சரியான மேரத்தில் பாைாஜி பாஜிராவின் 

தலையீட்ைால் தவிர்க்கப்பட்ைது. 

 பதவிக்குப் மபாட்டியிட்ை அலனத்துப் பிரிவினலரயும் அலழத்துப் மபசி, தைது நிபந்தலனகலை 

ஒத்துக்பகாள்ைச் பசய்தார். 

 இனிமைற்பகாண்டு, பூமன ேகைமை தலைேகர் என்றும் சத்தாரா அன்று என்றும் முடிவு பசய்தார். 

அலனத்து அதிகாரங்களும் மபஷ்வாவின் கரங்களில் குவிக்கப்பட்ைன. 

 ைராத்திய விவசாயப் மபார்வீரர்களின் காைம் முடிவுக்குக் பகாண்டுவரப்பட்ைது. ஊதியம் 

வழங்கப்பட்ை வீரர்கலைக் பகாண்ை பலைக்குத் தற்மபாது பாைாஜி பாஜிராவ் தலைலைமயற்றார். 

 ைராத்திய வீரர்கள் ஒவ்மவார் ஆண்டும் மபார்க்கைத்திலிருந்து தங்கள் நிைங்களின் மவைாண் 

பணிகளுக்காகச் பசன்று வருவதற்கு அனுைதி ைறுக்கப்பட்ைது. 

 மைலும், மபார்க்கைத்திற்கு எளிதில் பசன்று வருவதற்கு தங்கள் வசிப்பிைத்திற்குச் பசன்றுவர 

மகாட்லைகளிமைா ேகரங்களிமைா வாழ வழிவலக பசய்தார். 

 காைாட்பலை, குதிலரப்பலை வீரர்களுக்கான பயிற்சி அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ைது. பபரிய 

பீரங்கிகள் ைராத்திய அதிகாரிகளின் கீழிருந்தன. ஆனாலும், அவற்லற இயக்குவது பராைரிப்பது 

ஆகிய பணிகளின் பபரும்பாலும் மபார்த்துகீசியர், பிபரஞ்சுக்காரர், ஆங்கிமையர் ஆகிமயார் 

அைர்த்தப்பட்டிருந்தனர். 

 மபஷ்வா பாைாஜி பாஜிராவின் காைத்தின் ைராத்திய அரசின் வைஎல்லை மிக விலரவாக 

ராஜஸ்தான் பைல்லி பஞ்சாப் ஆகியவற்றின் எல்லைகலை பேருங்கியது. 

 ஒரு கட்ைத்தில் ைராத்தியரின் கப்பம் வசூலிக்கும் ஆட்சிப்பரப்பு பைல்லிக்கு ஐம்பது லைல்களுக்கு 

அருமக வலர விரிவலைந்தது. ோக்பூரிலிருந்து ைராத்தியப் பலைகள் பீகார், வங்காைம், ஒடிசா ஆகிய 

பகுதிகளில் பகாள்லையடிப்பலத மோக்கைாகக் பகாண்ை பலைபயடுப்புகலை ேைத்தின. 

 கர்ோைகப் பகுதிகள் குறித்து ைராத்தியர்களுக்கு லைதராபாத் நிஜாமுக்குமிலைமய 

முரண்பாடுகளும் மைாதல்களும் நிைவியமபாதும், கன்னை, தமிழ் பதலுங்குப் பகுதிகள் 

ைராத்தியரின் கட்டுப்பாட்டின்கீழ்க் பகாண்டுவரப்பட்ைன. 
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 1745க்கும் 1751க்கு இலைப்பட்ை காைத்தில் ஒவ்மவார் ஆண்டும் ைராத்தியத் தைபதி ரகுஜி 

பான்ஸ்மையின் தலைலையில் பகாள்லையடிப்பலத மோக்கைாகக் பகாண்ை பலைபயடுப்புகள் 

மைற்பகாள்ைப்பட்ைன. 

பேஷ்வாக்களின் கீழ் மராத்தியர் நிர்வாகம் 

 மபஷ்வாக்களின் வருவாய்த்துலற நிர்வாகம் காம்விஸ்தார் என்னும் முக்கிய அதிகாரிகலைக் 

பகாண்டிருந்தது. அவர் மபஷ்வாவால் பணியைர்த்தப்பட்ைார். 

 கப்பமைா வரிமயா வசூலிக்கப்பை மவண்டிய பகுதியில் பாதுகாப்பிற்காக சிை வீரர்கள் அைங்கிய 

பலைப்பிரிலவ லவத்துக்பகாள்ை இவர் அதிகாரம் பபற்றிருந்தார். 

 வருவாய்த்துலற ஆவணங்கலைப் பராைரிப்பதற்காக சிை எழுத்தர்களும் பணியாைர்களும் 

பணியைர்த்தப்பட்டிருந்தனர். 

 இந்த ஆவணங்கலைப் மபஷ்வா அலுவைகம் அங்பகான்று இங்பகான்றாகச் சரி பார்த்தது. 

வருவாய் வசூலுக்கான ஒப்பந்தங்கள் வருைபைாருமுலற ஏைம் விைப்பட்ைன. 

 குறிப்பிட்ை ஒரு பகுதியிலிருந்து கைந்த ஆண்டு பபறப்பட்ை வருைானத்தின் அடிப்பலையில் இந்த 

ஆண்டும் வசூல் பசய்யப்பை மவண்டிய பதாலக மபஷ்வாவின் அதிகாரிகைால் நிர்ணய, 

பசய்யப்பட்ைது. 

 அதன் அடிப்பலையில் இந்த ஏைம் ேைத்தப்பட்ைது. ஏைத்தில் பவற்றி பபற்று எதிர்காை 

வாய்ப்பிலனப் பயன்படுத்த நிலனக்கும் வரி அல்ைது வருவாய் வசூலிப்பாைர் பசாத்துக்கள் 

உலையவராகவும் மேர்லையானவராகவும் இருத்தல் மவண்டும். எதிர்பார்க்கப்படும் பைாத்த வசூல் 

பதாலகயில் மூன்றில் ஒரு பகுதி முதல் சரிபாதிவலர அவர் முதலில் பசலுத்திை மவண்டும். 

 தைது பசாந்தப் பணத்திலிருந்து அவர் அலதச் பசலுத்தைாம் அல்ைது வட்டிக்குக் கைன் 

தருமவாரிைமிருந்து பபற்றுக் கட்ை மவண்டும். 

 பசய்திப்பரிைாற்றக் கடிதங்கள் அைங்கிய மகாப்புகலையும் கணக்குப் பதிமவடுகலையும் ைதிப்பீடு 

பசய்லகயில், ஆவணங்கலைத் துல்லியைாகப் பராைரிப்பதில் மபஷ்வாக்கள் கவனமுைன் 

இருந்துள்ைனர் என்பது பதரிகிறது.  

 முகைாயர்கமைாடு ஒப்பிடுலகயில் மபஷ்வாக்களின் ஆட்சி ேவீனைாக இருந்தது என்பது 

பதளிவாகத் பதரிகிறது. முகைாயரின் வீழ்ச்சிக்கு ராணுவ ரீதியாகப் பங்களிப்புச் பசய்தவர்கள் 

மபஷ்வாக்கைாவர். 

மராத்தியர்களின் வீழ்ச்சி 

 ைராத்தியர்களின் குறுகிய காைப் மபரரசு 1761இல் பைல்லிக்கு அருமகயுள்ை பானிப்பட்டில் முடிந்தது. 
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 பஞ்சாலபக் கைந்து தங்கள் ஆட்சிப்பரப்லப விரிவலையச் பசய்ய ைராத்தியர்கள் மைற்பகாண்ை 

முயற்சி ஆப்கானியர்களிம் அரசர் அகைதுஷா அப்தாலியால் தடுக்கப்பபற்றது. 

 அப்தாலி இறுதியாக பைல்லியின் மீது பலைபயடுத்து வருவதற்கு முன்னர், எட்டுமுலற 

பலைபயடுத்துள்ைார். 

 தைபதிகள் பைரின் கீழ் பிரிந்திருந்த ைராத்தியப் பலையினர் பைவலகயான தந்திரங்களுைன் 

மபாலர அணுகினர். 

 1761 இல் ேலைபபற்ற மூன்றாம் பானிப்பட்மபாலரப் பீரங்கிப் பலைகள் தீர்ைானித்தன. 

ஆப்கானியர்களின் இைம்விட்டு இைம் ேகர்ந்து பசல்ைக் கூடிய பீரங்கிப் பலைகள் ைராத்திய 

காைாட்பலையினலரயும் குதிலரப்பலையினலரயும் பகான்று குவித்தன. தகர்த்பதறியப்பட்ைன. 

 தப்பிப்பிலழத்த ைராத்திய வீரர்கள் பானிப்பட்டிலிருந்து ைகாராஷ்டிரா திரும்பி ேைந்தலதக்கூற 

ஆறுைாத காைைானது. இந்மேரத்தில் துலணக் கண்ைத்தின் மீதான ைராத்தியர்களின் ஆதிக்கம் 

முடிவுக்கு வந்தது. 
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7th Social Science Lesson 12 Notes in Tamil 

12. வளங்கள் 

அறிமுகம் 

 ஒரு நாட்டின் சமூக, ப ாருளாதார அரசியல் வலிமையானது அந்நாட்டின் வளங்களின்  ரவல், 

 யன் ாடு ைற்றும் அவற்மைப்  ாதுகாத்தமைச் சார்ந்து அமையும்.  

 மனிதனின் ததவவகவளப் பூர்த்தி செய்யக்கூடியவவ வளங்கள் என அவைக்கப்படுகின்றன. 

 மனித குலத்தின் தவலயீடின்றித் தனது சூைலில் இயற்வகயாகக் கிவைக்கும் வளங்கள் 

இயற்வக வளங்கள் ஆகும். 

 ைனிதன் உயிர் வாழ்தலில் இயற்வக வளங்கள் முக்கியத்துவம் வகிக்கின்ைன. 

 வளங்கள் எப்ப ாதும் அவற்றின் அசல் வடிவத்திபைபய  யன் டுத்த இயைாததால், 

 யன் டுத்தக்கூடிய ப ாருள்களாக ைாற்ைம் பசய்யப் டுகின்ைன. 

 

இயற்வக வளங்களின் முக்கியத்துவம் 

 இயற்மக வளைானது ஒரு மனிதனின் அன்றாை உணவு, உவை, இருப்பிைத் ததவவகவளப் பூர்த்தி 

செய்கிறது. 

 ஒரு நாட்டின் ப ாருளாதாரத்திமன பைம் டுத்துவதில் இயற்மக வளங்களின்  ங்கு ைகத்தானது. 

 உருவாகும் விதத்தின் அடிப் மையில் வளங்கள் இருவமகயாக பிரிக்கப் டுகின்ைன. அமவ 

1. உயிரியல் வளங்கள் 

2. உயிரற்ை வளங்கள் 
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உயிரியல் வளங்கள் (Biotic) 

 உயிரியல் வளங்கள் என் மவ காடுகள், பயிர்கள், பறவவகள், விலங்குகள், மனிதன் அைங்கிய 

உயிர்க்தகாளத்திலிருந்து சபறப்பட்ை வளங்கள் ஆகும்.  

 பைலும் அவற்றிலிருந்து ப ற்ைப் டும் புவத படிம எரிசபாருள்களும் உயிரியல் வளங்களுள் 

அைங்கும். 

 எ.கா: நிைக்கரி, ப ட்பராலியம் 

2. உயிரற்ற வளங்கள் (Abiotic) 

 உயிரற்ை ப ாருள்களிலிருந்து ப ைப் ட்ை ஒரு வமகவளங்கள் உயிரற்ை வளங்கள் என 

அமைக்கப் டுகின்ைன. 

 எ.கா: (தங்கம் , சவள்ளி, இரும்பு, தாமிரம்) நிலம், நீர் சூரிய ஒளி, உதலாக தாதுக்கள், காற்று. 

 புதுப்பிக்கும் தன்மையின் அடிப் மையில் வளங்கள் இருவமகப் டும். அமவ: 

1. புதுப்பிக்கத்தக்க வளங்கள் 

2. புதுப்பிக்க இயலா வளங்கள் 

புதுப்பிக்கத்தக்க வளங்கள் 

 புதுப்பிக்கத்தக்க வளங்கள் என் மவ, இயற்மகயான பசயல் ாடுகளாபைா காைபவாட்ைத்தில் 

மீண்டும் நிமைவு பசய்யப் ைக் கூடியனவாகபவா அமையும் வளங்களாகும். 

 இவ்வளங்கமள உற் த்தி பசய்வதாலும்  யன் டுத்துவதாலும் ைாசு ஏற் ைாது. 

 ஆற்ைல் ஆதாரங்களாகப் புதுப்பிக்கத்தக்க வளங்கமளப்  யன் டுத்துவது உைகளவில் அதிகரித்து 

வருகிைது.  

 (எ.கா) சூரிய ஆற்ைல், காற்று ஆற்ைல், நீராற்ைல். 
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சூரிய ஆற்றல் 

 சூரியன் தனது ஆற்றவல சவப்பமாகவும், ஒளியாகவும் சவளியிடுகிறது. 

 சூரிய ஆற்ைல் சுற்றுச்சூைலுக்குத் தீங்கு விமளவிக்காது. 

 ஒளி மின்னழுத்தக்கைம் அல்ைது சூரியக்கைைானது பநரடியாக்ச் சூரிய ஆற்ைமை மின்னாற்ைைாக 

ைாற்ைக்கூடியது. 

 சூரிய ஒளி மின்தட்டின் மூைம் ப ற்ப் டும் மின்னாற்ைைானது, கணிப் ாமன (Calculator) 

மின்னூட்ைம் (charge) பசய்வதிலிருந்து குடியிருப்புப்  குதிகளுக்கு மின்சாரம் அளிக்கும் 

வமரயிலும் பசயைாற்றுகிைது. 

 ஏக்கர் அளவிைான  ரந்த நிைப் ரப்பில் ஒளி மின்னழுத்தக்கை மின்சக்தி திட்ைம் ைற்றும் 

பசறிவூட்ைப் ட்ை சூரிய மின்சக்தி திட்ைங்களும் பசயல் டுத்தப் டுகின்ைன. 

கமுதி சூரிய ஒளி மின்ெக்தி திட்ைம் 

 தமிைகத்தில் இராைநாதபுரம் ைாவட்ைத்தில் கமுதி சூரிய ஒளி மின்சக்தி திட்ைைானது, உைகின் 

மிகப்ப ரிய சூரியஒளி மின்சக்தி திட்ைங்களில் ஒன்ைாகும். 

  4550 தகாடி ைதிப்பிைான இத்திட்ைைானது செப்ைம்பர் 2016இல் நிமைபவற்ைப் ட்ைது.  

 இதன் நிறுவப் ட்ை திைன் 648 சமாகாவாட் ஆகும். 

காற்று ஆற்றல் 

 காற்ைாற்ைல் என் து, ஒரு தூய்மையான ஆற்ைைாகும். 

 ஏபனனில், ைர் ன்கள் காற்ைாற்ைைானது சுற்றுச்சூைலுக்குக் பகடு விமளவிப் தில்மை. 
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 அண்மைக்காைங்களில், காற்ைாற்ைைானது, மிகவும் சிக்கனைான ைற்றும் புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்ைல் 

பதாழில்நுட் ங்களில் ஒன்ைாகிவிட்ைது. 

 கிளாசிக் ைச்சு காற்ைாமையானது, நூைாண்டுகளாகக் காற்ைாற்ைமை  யன் டுத்தியது. 

 இன்மைய நிைப் ரப்ம க் குறிக்கும் மூன்று சக்திகள் பகாண்ை நவீன காற்று விமசயாழிகள் 

காற்றிமன மின்சாரைாக ைாற்றுகின்ைன. 

 அசமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள், சீனா, செர்மனி, ஸ்சபயின், இந்தியா, இங்கிலாந்து, கனைா மற்றும் 

பிதரஸில் ப ான்ைமவ காற்ைாற்ைமை உற் த்தி பசய்யும் உைகின் முக்கிய நாடுகள் ஆகும். 

இந்தியாவின் முக்கிய காற்றாவலப் பண்வணகள் 

வ.எண் காற்றாவலப் பண்வணகள் மாவட்ைம் மாநிலம் நிறுவப்பட்ை 

திறன் 

(சமகாவாட்) 

1 முப் ந்தல் கன்னியாகுைரி தமிழ்நாடு 1500 

2 பெய்சால்ைர் பெய்சால்ைர் ராெஸ்தான் 1064 

3 பிரைன்பவல் துபை ைஹாராஷ்டிரா 528 

4 தால்கான் சங்லி ைஹாராஷ்டிரா 278 

5 தாைன்பொதி தாைன்பொதி ஒடிசா 99 

 

நீர் மின் ெக்தி 

 நீரானது ஒரு முக்கிய ஆற்ைல் ஆதாரைாகக் கருதப் டுகிைது. தற்ப ாது நீரானது நீர் மின் சக்தி 

உற் த்திக்குப்  யன் டுத்தப் டுகிைது. 

 நீர் மின் சக்தி, அதிக திமச பவகத்துைன் நகரும் நீர் ைற்றும் ப ரிய நீர்வீழ்ச்சிகளில் விமசயாழிகள் 

ைற்றும் மின்ைாற்றிகள் மூைம் உற் த்தி பசய்யப் டுகிைது. 

 நாம் அறிந்த ஆற்ைல் வளங்களிபைபய நீர் மின் சக்தியானது, ைலிவானதாகவும் ைற்றும் மிகவும் 

ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடியதாகவும் உள்ளது. இவ்வளைானது, புதுப்பிக்கக்கூடிய வளைாகும். 

 சீனா , கனைா, பிதரசில், அசமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள், ரஷ்யா, இந்தியா, நார்தவ மற்றும் ெப்பான் 

ப ான்ை நாடுகள் நீர் மின் சக்தி உற் த்தி பசய்யும் நாடுகள் ஆகும். 

 அதிக அளவில் நீர் மின் ெக்தி உற்பத்தி செய்யும் நாடு சீனா ஆகும். 

இந்தியாவில் நீர் மின் ெக்தி உற்பத்தி செய்யப்படும் இைங்கள் 
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வ.எண் நீர் மின் சக்தி திட்ைம் நிறுவப் ட்ை திைன் 

(பைகாவாட்) 

ைாநிைம் 

1 பதகிரி அமை 2400 உத்ரகாண்ட் 

2 ஸ்ரீமசைம் அமை 1670 ஆந்திரபிரபதசம் 

3 நாகர்ஜினசாகர் அமை 960 ஆந்திரபிரபதசம் 

4 சர்தார் சபராவர் அமை 1450 குெராத் 

5  க்ராநங்கல் அமை 1325  ஞ்சாப் 

6 பகாய்னா அமை 1960 ைகாராஷ்டிரா 

7 பைட்டூர் அமை 120 தமிழ்நாடு 

8 இடுக்கி அமை 780 பகரளா 

 

உலக அளவில் நீர் மின் ெக்தி உற்பத்தி செய்யும் நாடுகள் 

வ.எண் திட்ைத்தின் சபயர் நாடு நதி நிறுவப்பட்ை 

திறன் 

(சமகாவாட்) 

1 த்ரிகாெஸ் அமை சீனா யாங்ட்ஸி 22500 

2 இட்மைப்பு அமை பிபரசில் ைற்றும் 

 ராகுபவ 

 ரானா 14000 

3 ஜிலுடு அமை சீனா ஜின்ஷா 13860 

4 குரி அமை பவனிசுைா கபராணி 10235 

5 துக்குருயி அமை பிபரசில் பைகான்டின்ஸ் 8370 

 

உலகின் மிகப்சபரிய நீர் மின் ெக்தி திட்ைம் 

 சீனாவில் உள்ள த்ரீகார்ஸ் அமை நீர் மின் சக்தி திட்ைம், உைகின் மிகப்ப ரிய நீர் மின் சக்தி திட்ைம் 

ஆகும். 

 இதன் கட்டுைானப் ணி 1994ல் ஆரம்பிக்கப் ட்டு 2012இல் முடியுற்ைது. 

 இதன் நிறுவப் ட்ை திைனானது 22,500 சமகாவாட். 

புதுப்பிக்க இயலா வளங்கள் 

 புதுப்பிக்க இயைா வளங்கள் என் மவ, இயற்மகயாக மீண்டும் புதுப்பிக்க முடியாத அல்ைது 

காைபவாட்ைத்தில் மீண்டும் நிமைவு பசய்ய இயைாத இயற்மக வளங்கள் ஆகும்/ 
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 புதுப்பிக்க இயைா வளங்கள் என் மவ இயற்மகயாக மீண்டும் புதுப்புக்க முடியாத அல்ைது 

காைபவாட்ைத்தில் மீண்டும் நிமைவு பசய்ய இயைாத இயற்மக வளங்கள் ஆகும். 

 புதுப்பிக்க இயைா வளங்களின் பதாைர் நுகர்தைானது அதன் அழிவிற்கு வழிவகுக்கும். 

 (எ.கா): புவதபடிம எரிசபாருள்களான நிலக்கரி, சபட்தராலியம், இயற்வகவாயு மற்றும் தாது 

வளங்களான இரும்பு, தாமிரம், பாக்வைட், தங்கம், சவள்ளி மற்றும் இதர பிற புதுப்பிக்க இயலா 

வளங்கள் மூன்று வவகப்படும். 

அவவயாவன: 

 உதலாக வளங்கள் 

 அதலாக வளங்கள் (அ) உதலாகமல்லாத வளங்கள் 

 புவதபடிம எரிசபாருள்கள் 

உதலாக வளங்கள் 

 உபைாக வளங்கள் என் மவ, உபைாகத்தால் ஆன வளங்கள் ஆகும். 

 இமவ பவப் ம் ைற்றும் மின்சாரத்திமன எளிதில் கைத்தும் கடினப்ப ாருள்களாகும். 

 (எ.கா): இரும்பு, தாமிரம், தங்கம் ,  ாக்மைட், பவள்ளி ைற்றும் ைாங்கனீசு இன்னும் பிை. 

இரும்பு 

 புவியின் பைபைாட்டில்  ரந்த அளவில் காைப் டும் உபைாகங்களுள் இரும் ானது 4-ஆவது 

உபைாகைாகும். 

 புவி தமதலாட்டின் பாவறகளில் காணப்படும் தமக்னவைட் மற்றும் தேமவைட் தாதுக்கள் 

பிரித்சதடுக்கப்படுகின்றன. 

 எஃகு உற் த்தியில் மூைப்ப ாருள் இரும்புத்தாது ைற்றும் 98% இரும்புத்தாது பிரித்பதடுக்கப் ட்டு 

எஃகு தயாரிக்கப் டுகிைது. 

 தூய்மையான இரும்புத்தாது மிகவும் பைன்மையானது. 

 ஆனால், சிறிய அளவிைான கார் ன் ைற்றும் ைாங்கனீசு  ை அடுக்குகளாகச் பசர்க்கப் டும்ப ாது, 

பைலும் வலிமை ப றுகிைது. 

 இரும் ானது ைலிவு விமை ைற்றும் வலிமையினாலும் இன்ஜினியரிங் பதாழில்துமையில் அதாவது 

இயந்திர கட்டுைானப் ணி, இயந்திர கருவிகள், ஆட்பைாபைாம ல்ஸ், கப் ல் கட்டுைானப் ணி 

 ாைம் ைற்றும் கட்ைை கட்டுைானப் ணிகளில் முக்கியப் ங்கு வகிக்கிைது. 
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 50 நாடுகளில் இரும்புத்தாது பவட்டிபயடுக்கப் டுகிைது. இதில் சீனா, ஆஸ்திதரலியா, பிதரஸில் , 

இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா ப ான்ை நாடுகளிலிருந்து உைகின் பைாத்த உற் த்தியில் 85% 

ப ைப் டுகிைது. 

 உைகின் பைாத்த இருப்பில் 70% இரும்புத்தாதுக்கள் இந்நாடுகளில்தான் உள்ளன. 

 இந்திய நாட்டின் பைாத்த இருப்பில் 95% இரும்புத்தாதுக்கள் ொர்கண்ட், ஒடிொ, மத்திய பிரததெம், 

ெட்டிஸ்கர், கர்நாைகா மற்றும் தகாவா ப ான்ை ைாநிைங்களில் கிமைக்கின்ைன. 

 தமிைகத்தில் கஞ்ெமவலயில் இரும்புத்தாது கிவைக்கிறது. 

தாமிரம்: 

 ைனிதனால் முதலில் அறிந்து பகாள்ளப் டுப்  யன் டுத்தப் ட்ை உபைாகங்களுள் ஒன்று தாமிரம். 

 இரும்பு ைற்றும் அலுமினியத்திற்கு அடுத்து ைனித நுகர்வில் மூன்ைாவது இைத்திமனப் ப றுகிைது. 

 தாமிரைானது பவப் ம் ைற்றும் மின்சாரத்திமன எளிதில் கைத்தக்கூடியது. 

 தாமிர உற் த்தியின் முக்கால்  ங்கு (3/4) மின்சாரக்கம்பி வைங்கள், பதாமைத்பதாைர்பு பகபிள்கள் 

ைற்றும் மின்னணு சாதனங்கள் தயாரிப் தற்குப்  யன் டுகிைது. 

 தாமிர உற் த்தியில் ‘சிலி நாடு’ உைக அளவில் முதலிைம் வகிக்கிைது. 

 ப ரு, சீனா, அபைரிக்க ஐக்கிய நாடுகள், காங்பகா ைற்றும் ஆஸ்திபரலியா ப ான்ை நாடுகள் தாமிரம் 

உற் த்தி பசய்யும் பிை நாடுகளாகும். 

தங்கம் 

 இது அரிய ைற்றும் விமைைதிப் ற்ை உபைாகம். எனபவ, இதற்கு உல்க சந்மதயில் அதிக பதமவ 

உள்ளது. 

  ண்மைய காைங்களில், தங்க நாையங்கள்  யன் டுத்தப் ட்ைன. தற்ப ாது ஆ ரைங்கள் 

தயாரிப்பிலும்,  ல் ைருத்துவத்திலும்  யன் டுகின்ைன. 

 இது பசழிப்பின் அமையாளைாகவும், பசல்வத்தின் வடிவைாகவும் கருதப் டுகிைது. 

 ‘சீனா’ உைகில் அதிக அளவில் தங்கம் உற் த்தி பசய்யும் நாைாகும். 

 ஆஸ்திதரலியா , ரஷ்யா, அசமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள், சதன்னாப்பிரிக்கா மற்றும் கனைா 

தபான்ற நாடுகள் தங்கம் உற்பத்தி செய்யும் முக்கிய நாடுகளாகும். 

 ஆஸ்திபரலியா 2,500 ைன் தங்கத் தாது இருப்பு உள்ளதுைன் உைக அளவில் தங்க இருப்பு அதிகமுள்ள 

முதன்மையான நாைாகவும் விளங்குகிைது. 

 கர்நாைகா இந்தியாவில் தங்கத்மத அதிக அளவில் உற் த்தி பசய்யும் ைாநிைைாகும். 

 ‘தகாலார் தங்கவயல்’ உைகின் ஆைைான தங்கச்சுரங்கங்களுள் ஒன்ைாகும். 
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பாக்வைட் 

 அலுமினியைானது  ாக்மசட் தாதுவிலிருந்து பிரித்பதடுக்கப் டுகிைது. 

 ப ரும் ாைான தாதுக்களின் அலுமினியம் அைங்கியுள்ளது. ஆனால்,  ாக்மைட்டில்தான் அதிக 

அளவு அலுமினியம் உள்ளது. 

 அலுமினியம், ைற்ை உபைாகங்களுைன் ஒப்பிடும்ப ாது  ரவைான  யன் ாட்டிமனக் 

பகாண்டுள்ளது. 

 அலுமினியைானது எமை குமைந்த, கடினைான ைற்றும் விமை குமைந்தது என் தால் உைக அளவில் 

கட்டுைானப் ணிக்குப் பிர ைைான ஒன்ைாகிவிட்ைது. 

 இது முக்கியாக விைானங்கள், கப் ல்கள், ஆட்பைாபைாம ல்கள், பதாைர்வண்டிப ட்டிகள் 

தயாரிப்பில்  யன் டுகிைது. 

 அலுமினியம் மின்சாரம் ைற்றும் பவப் த்திமன எளிதில் கைத்தக்கூடியது. எனபவ, மின்சாரக்கம்பி 

வைங்கள் தயாரிக்கப் யன் டுகிைது. 

 அரித்தல் பசயலிமன அதிகரிக்க தாங்கிக்பகாள்ளக் கூடியது. அலுமினியத்துைன் சிறிய 

அளவிைான பிை உபைாகங்கமளச் பசர்ப் தன் மூைம், இது தூய அலுமினியத்மதவிை உயர்ரக 

(அைாயிமன) உபைாகக்கைமவமய உருவாக்குகிைது. (எ.கா) துராலுமின் 

 ஆஸ்திதரலியா உலகின் முன்னணி பாக்வைட் உற்பத்தி செய்யும் நாைாகும். 

 இமதத்தவிர, சீனா, பிதரஸில், இந்தியா, கினியா, ெவமக்கா மற்றும் ரஷ்யா பாக்வைட் 

உற் த்தியில் முக்கியப்  ங்கு வகிக்கிைது. 

 நான்கில் ஒரு பங்கு பாக்வைட் தாது படிவுகள் கினியாவில் மட்டுதம உள்ளது. 

 ஒடிைா, குெராத், ொர்கண்ட், மோராஷ்டிரா , ெட்டிஸ்கர், தமிழ்நாடு மற்றும் மத்திய பிரததெம் 

ஆகியமவ இந்தியாவின் முக்கியைான  ாக்மைட் உற் த்தி பசய்யும் ைாநிைங்கள் ஆகும். 

 தமிைகத்தில், தெலம் மாவட்ைத்தில் உள்ள தெர்வராயன் மவலயில் பாக்வைட் படிவுகள் 

அதிகளவில் உள்ளன. 

சவள்ளி 

 தங்கத்மதப்ப ான்று பவள்ளியும் விமை ைதிப்புமிக்க ஓர் உபைாகம் ஆகும். தங்கத்மதவிை  ரந்த 

 யன் ாட்டிமனக் பகாண்ைது. 

 பவள்ளியானது நமக தயாரிப்பிலும்,  ல் ைருத்துவத்திலும், புமகப் ைப் ப ாருள், மின்முைாம் 

பூசுதலிலும் ைற்று ஆைம் ரப் ப ாருள்கள் தயாரிப்பிலும் அதிகம்  யன் டுத்தப் டுகிைது. 

 மூன்றில் இரண்டு பங்கு பவள்ளியானது  ைம் ஈட்டும் பநாக்கத்திலும்  யன் டுத்தப் டுகிைது. 

தங்கத்மதப் ப ான்று பவள்ளியும் அரித்தமைத் தாங்கக் கூடியது. 
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 ‘சமக்ஸிதகா’ உைகின் முன்னணி பவள்ளி உற் த்தி பசய்யும் நாைாகும். 

 இதமனத் பதாைர்ந்து சபரு, சீனா, ரஷ்யா, ஆஸ்திதரலியா மற்றும் சிலி சவள்ளிவய உற்பத்தி 

செய்யும் நாடுகளாகும். 

 50%ற்கு பைற் ட்ை பவள்ளியானது பதன் அபைரிக்க நாடுகளில் காைப் டுகிைது. 

மாங்கனீசு 

 ைாங்கனீசு என் து சவண் ொம்பல் நிறத்தில், கடினமான, பளபளப்புவைய மற்றும் உவையக்கூடிய 

ஓர் உதலாகம் ஆகும். 

 ைாங்கனீசின் ப ாதுவான தாதுக்கள் வபதராலுவைட், மாங்கனீசு, வெதலசமதலன் மற்றும் 

தராதைாக்தராவைட் ஆகும். 

 மாங்கனீொனது நல்ல தரமான எஃகு (Steel) உற்பத்திக்கு முக்கியமானதாகும். 

 இது மின்சார ப ட்ைரிகள் தயாரிப்பிலும்  யன் டுவபதாடு பசங்கல்,  ாமன ைற்றும் தமரதள 

தயாரிப்பில் வண்ைப்ப ாருளாகவும்  யன் டுத்தப் டுகிைது. 

 ைாங்கனீசு மூைக்கூறுகள் அழுக்கு நீக்கும் திரவம் ைற்றும் சைமவத்தூள் தயாரிப்பிலும் 

 யன் டுகிைது. 

 சதன் ஆப்பிரிக்கா உலகின் முன்னணி மாங்கனீசு உற்பத்தி நாைாகும். 

 ைாங்கனீசு உற் த்தியில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சீனா, ஆஸ்திதரலியா, காபன், பிதரஸில் மற்றும் 

இந்தியா ப ான்ை நாடுகள் உைக அளவில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நாடுகள் ஆகும். 

 இந்நாடுகளில் ைாங்கனீசு இருப்பு அதிகம் இருப் துைன், இமவ உைக அளவில் ைாங்கனீமச 

ஏற்றுைதி பசய்வதிலும் குறிப்பிைத்தக்க நாடுகள் ஆகும். 

அதலாக வளங்கள் 

 உபைாகத்திமனக் பகாண்டிராத வளங்கள் அபைாக வளங்கள் என அமைக்கப் டுகின்ைன. 

 இமவ கடினைான ப ாருள்கள் அல்ை, மின்சாரத்மதயும், பவப் த்மதயும் எளிதில் கைத்து வமரயும் 

அல்ை. 

 (எ.கா): மைக்கா, சுண்ைாம்புக்கல், ஜிப்சம், ப ாைமைப்  ாஸ்ப ட் முதலியன. 

வமக்கா 

 மஸ்தகாவவட் மற்றும் பதயாவைட்  ஆகியமவ மைக்காவின் தாதுக்கள் ஆகும். 

 மின் ைற்றும் மின்னணு பதாழிற்சாமைகளில்  யன் டுத்தப் டும் கனிைங்களில் இதுவும் ஒன்று. 

 மின்பதாழில்களில் காப்புப்ப ாருளாகப்  யன் டுத்தப் டுகிைது. ைசகு எண்பைய் ைற்றும் 

அைங்காரச் சுவபராட்டிகள் தயாரிப்பில் ப ாடி வடிவில் பசர்க்கப் டுகிைது. 
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 சீனாதான் வமக்கா உற்பத்தி செய்வதில் உலக அளவில் முன்னிவல வகிக்கிறது. ரஷ்யா, 

பின்லாந்து, அசமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள், துருக்கி மற்றும் சகாரிய குடியரசும் மைக்கா 

உற் த்தியில் முக்கியப் ங்கு வகிக்கிைது. 

 இந்தியாவின் 95% வமக்காவானது ஆந்திரபிரததெம், ராெஸ்தான் மற்றும் ொர்கண்டில் 

கிவைக்கிறது. 

சுண்ணாம்புக்கல் 

 சுண்ைாம்புக்கல் என் து ஒருவித  டிவுப் ாமை ஆகும். ைடிந்த கைல் உயிரினங்களின் 

எலும்புத்துண்டுகள் சிமதவுற்று ஏற் ட்ை  டிவினால் ஏற் டு மவ ஆகும். 

 (எ.கா):  வளப் ாமை, ஃப ாராமினிப்ப ரா ைற்று பைல்லுைலிகள் ப ான்ைவற்றின் ைடிவிற்குப் 

பின்னர் உருவாகும் 10%  டிவுப் ாமைகள் சுண்ைாம்புக் கற்களாகும். 

 அதிகப் டியாக பநாறுக்கப் ட்ை சுண்ைாம்புக்கற்கள் கட்டுைானப்  ணிக்பகனப் 

 யன் டுத்தப் டுகிைது. 

 முகப்புக்கல், தமரயில்  திக்கப் டும் கற்கள், சாளரங்கள், அடிைமை,  டிக்கட்டுகள் ப ான்ைமவ 

அமைக்கப் டுவதில் சுண்ைாம்புக்கற்கள்  யன் டுகின்ைன. 

 பநாறுக்கப் ட்ை சுண்ைாம்புக்கல் உபைாகப்பிரிப்பு ைற்றும் சுத்திகரிப்பு  ணிக்கும் 

 யன் டுத்தப் டுகிைது. 

 ப ார்ட்பைண்ட் சிபைண்ட் சுண்ைாம்புக்கல்லிலிருந்து தயாரிக்கப் டுகிைது. 

 உைகின்  ாதிக்கு பைற் ட்ை சுண்ைாம்புக்கல் உற் த்தி சீனாவில்தான் நமைப றுகிைது. 

 இதமனயடுத்து, அசமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள், இந்தியா, ரஷ்யா, பிதரஸில் மற்றும் ெப்பான் 

ப ான்ை நாடுகளும் அதிக அளவு உற் த்தி பசய்கிைது. 

 மத்தியப்பிரததெம், ராெஸ்தான், ஆந்திரபிரததெம், குெராத், ெட்டிஸ்கர் மற்றும் தமிழ்நாடு ப ான்ை 

ைாநிைங்களிலிருந்து இந்தியாவின் சமாத்த உற்பத்தியில் நான்கில் மூன்று பங்கு உற் த்தி 

பசய்யப் டுகிைது. 

 தமிைகத்தின் ப ரிய அளவிைான சுண்ைாம்புக்கல் இருப் ானது இராமநாதபுரம், திருசநல்தவலி, 

அரியலூர், தெலம், தகாயம்புத்தூர் மற்றும் மதுவர ைாவட்ைங்களில் உள்ளன. 

புவத படிம எரிசபாருள் வளங்கள் 

 ப ாதுவாக, புமத டிை எரிப ாருள் வளங்களானது இைந்துப ான தாவர ைற்றும் விைங்குகளின் 

எச்சங்களிலிருந்து உருவானமவ. 
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 புமத டிை எரிப ாருள்கள் மஹட்பராகார் னிலிருந்து உண்ைானமவ எனப்ப ரும் ாலும் 

குறிப்பிைப் டுகிைது.  

 இமவ எரிக்கப் டும்ப ாது பவப்  ஆற்ைலுக்கான ஒரு சிைந்த ஆதாரைாகிைது. 

 புமத டிை எரிப ாருள் வளங்களாவன, நிைக்கரி, ப ட்பராலியம் ைற்றும் இயற்மக வாயு. 

 

நிலக்கரி 

 நிைக்கரி என் து, பதால்லுயிர் எச்சங்களில் இருந்து உருவாகும் திண்ை எரிப ாருள் ஆகும். 

 முற்ைா நிைக்கரி அல்ைது பீட் (Peat) முதலில் உருவாவது ஆகும். 

 நிைக்கரி இமவ வீட்டு எரிப ாருளாக, இரும்பு ைற்றும் எஃகு பதாழிற்சாமை ைற்றும் மின்சாரத்மத 

உற் த்தி பசய்யப் யன் டும் உருமளகளிலும் நீராவி இன்ஜின்களிலும்  யன் டுத்தப் டுகிைது. 

 நிைக்கரியிலிருந்து மின்சாரம் உற் த்தி பசய்வது பவப்  சக்தி (அனல்மின்சக்தி) என 

அமைக்கப் டுகிைது. 

 கார் ன் அளவிமனக் பகாண்டு நிைக்கரியிமன வமகயாகப் பிரிக்கைாம். 

1. ஆந்த்ரமசட் (Anthracite) 

2. பிட்டுமினஸ் (Bituminous) 

3. பீட் (Peat) 
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 உைகின் முன்னணி நிைக்கரி உற் த்தி பசய்யும் நாடு சீனா ஆகும். 

 இதமனயடுத்து, இந்தியா , அசமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள், ஆஸ்திதரலியா, இந்ததாதனஷியா 

மற்றும் ரஷ்யாவும் நிைக்கரியிமன உற் த்தி பசய்கின்ைன. 

 இந்தியாவில் நிைக்கரி உற் த்தி பசய்யும் இைங்கள் தமற்குவங்கத்தில் உள்ள ராணிகஞ்ச், 

தமிைகத்தில் உள்ள சநய்தவலி, ொர்கண்டில் உள்ள ொரியா , தன்பாத் மற்றும் சபாக்காதரா 

ஆகும். 

நிலக்கரி 

 தற்ப ாது நாம்  யன் டுத்தும் நிைக்கரியானது 300 ஆண்டுகளுக்கு முன் பதான்றிய  டிவு ஆகும். 

பூமியின் ப ரும் குதி நீராவி சதுப்பு நிைங்களால் நிரம்பியுள்ளது. தாவரம் ைற்றும் விைங்குகள் 

இைந்த பின் ான எச்சங்கள் சதுப்பு நிைங்களில் அடியில் புமதக்கப் ட்ைன. இறுதியில் அமவ 

புவிக்கடியில் அதிகப் டியான பவப் ம் ைற்றும் அழுத்தத்தின் காரைைாக நிைக்கரியாக 

ைாற்ைப் ட்ைன. 

சபட்தராலியம் 

  ாமைகளின் அடுக்குகளுக்கு இமைபயயும், கைல் ைற்றும் கைபைாரப்  குதிகளில் அமைந்துள்ள 

எண்பைய் வயல்களில் இருந்தும் துமளயிட்டு ப ட்பராலியம் எடுக்கப் டுகிைது. 

 இது கச்சா பசயைாக்கம் டீசல், ப ட்பரால் , ைண்பைண்பைய், பைழுகு, பிளாஸ்டிக் ைற்றும் ைசகு 

எண்பைய் ப ான்ை  ல்பவறு ப ாருள்கமள உற் த்தி பசய்யும் சுத்திகரிப்பு நிமையங்களுக்கு 

அனுப் ப் டுகிைது. 

 ப ட்பராலியம் ைற்றும் அதன் உ ப்ப ாருள்கள் ைதிப்புமிக்கதாக உள்ளதால் ‘கருப்பு தங்கம்’ என 

அமைக்கப் டுகிைது. 

 ப ட்பராலியம் உற் த்தி பசய்யும் முதன்மை நாடுகள், சவுதி அபரபியா, ஈரான், ஈராக் ைற்றும் கத்தார் 

ஆகும். 

 ைற்ை முக்கிய உற் த்தி நாடுகள், அசமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள், ரஷ்யா, சவனிசுலா, குவவத் 

ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸ் மற்றும் அல்ஜீராயா ஆகும். 

 அஸ்ைாமில் உள்ள திக்பாய், மும்வபயில் சைல்ைா பகுதிகள் இந்தியாவில் சபட்தராலியம் 

உற்பத்தி செய்யும் முன்னணி பகுதிகளாகும். 

இயற்வக வாயு 

 இயற்மக வாயுவானது ப ட்பராலியம்  டிவுகளுைன் கானப் டுகிைது. கச்சா எண்பைய் 

பைற் ரப்பிற்கு வரும்ப ாது பவளிபயற்ைப் டுகிைது. 
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 இது வீடு ைற்றும் பதாழிற்சாமைகளில் எரிப ாருளாகப்  யன் டுத்தப் டுகிைது. 

 உைக அளவில் 50%ற்கும் அதிகைான இயற்மக வாயு இருப்புகள் அசமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள், 

ரஷ்யா, ஈரான் மற்றும் கத்தாரில் உள்ளது. 
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7th Social Science Lesson 13 Notes in Tamil 

13. சுற்றுலா 

அறிமுகம் 

 சுற்றுலாப் பயணி என்ற ச ால், “டூரியன்” என்ற பழமையான ஆங்கிலச் ச ால்லிலிருந்து 

த ான்றியது. இது 24 ைணி தேரத்திற்குக் குமறயாைலும், ஓர் ஆண்டிற்கு மிகாைலும்  னது 

வழக்கைான சூழலிலிருந்து பயணிப்பம க் குறிக்கும். 

 ை ம், சபாழுதுதபாக்கு, வாணிகம், வரலாறு ைற்றும் பண்பாடு தபான்றவற்மறக் கருத்தில் சகாண்டு 

பயணிப்ப ற்கான காரணங்களாக இருக்கலாம். 

சுற்றுலாவின் அடிப்படைக் கூறுகள் 

 உலகில் உள்ள அமனத்து ோடுகளுக்கும் இன்றியமையா  வருவாய் ஆ ாரைாகச் சுற்றுலா 

அமைந்துள்ளது. 

 ோட்டின்  மூக, கலாச் ார, கல்வி ைற்றும் சபாருளா ாரத் துமறகளிலும் பன்னாரட்டுத் 

ச ாடர்புகளிலும் தேரடித்  ாக்கத்ம  ஏற்படுத்துவ ால் சுற்றுலா  மு ாயத்தின் ஓர் அவசியைான 

அங்கைாக உள்ளது. 

 சுற்றுலாவின் மூன்று முக்கிய கூறுகளாவன 

 ஈர்ப்புத்  லங்கள் (Attraction) 

 எளிதில் அணுகும்  ன்மை (Accessibility) 

 த மவ வ திகள் (Amenities) 

 இந்  மூன்று கூறுகமளயும் இமணக்கும் தகாட்பாடு ஆங்கிலத்தில் ‘A3’ என அமழக்கப்படுகின்றது. 

ஈர்ப்புத் தலங்கள் 

 ஈர்ப்புத்  லங்கள் முக்கியைான இரண்டு வமககமளக் சகாண்டுள்ளன. 

 இயற்மக ஈர்ப்புத்  லங்கள் 

 கலாச் ார ஈர்ப்புத்  லங்கள் 

 இயற்டக ஈர்ப்புத் தலங்கள் என்பமவ, நிலம் மற்றும் கைல் அடமப்பு, கைற்கடைகள், கால்நிடல 

மற்றும் காடுகள் ஆகிய கூறுகள் அைங்கும். 

 கலாச்சாை ஈர்ப்புத் தலங்கள் என்பமவ, வைலாற்று நிடைவுச் சின்ைங்கடையும், பிற அறிவார்ந்த 

படைப்புகடையும் உள்ைைக்கியதாகும். இமவ  விர கண்காட்சிகள் ைற்றும் பண்டிமககளும் 

கலாச் ார ஈர்ப்புகளில் அடங்கும். 

எளிதில் அணுகும் தன்டம 
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 எளிதில் அணுகும்  ன்மை என்பது  ாமல, இரயில், நீர் ைற்றும் வான்வழி தபான்ற பல்தவறு 

வமகயான தபாக்குவரத்தின் மூலம், குறிப்பிட்ட ஓர் ஈர்ப்புத்  லத்ம  எளிதில் அமடவ ாகும். 

 குறிப்பிட்ட ஓர் ஈர்ப்புத்  லத்ம  அமடவ ற்கான பயணச்ச லமவயும் தேரத்ம யும் 

தபாக்குவரத்து தீர்ைானிக்கிறது. 

சசடவ வசதிகள் 

 சுற்றுலாப் பயணியின் த மவகமள அமடவ ற்கான வ திகமள ஏற்படுத்திக் சகாடுப்பத  சசடவ 

வசதிகள் எனப்படும். 

1. இடவ தி (Accommodation):   ங்குவ ற்கான விடுதிகள், சிற்றுண்டிச்  ாமலகள் உணவகங்கள் தபான்ற 

 ங்குமிடங்கள். 

2. பயண அமைப்பாளர்கள், சுற்றுலா தைலாளர்கள் ைற்றும் பயண முகவர்கள். 

3. அந்நிய ச லவாணி மையங்கள், கடவுச் சீட்டு, வி ா ைற்றும் முகவர் நிமலயங்கள். 

4. பயணக் காப்பீடு ைற்றும் பாதுகாப்புத் ச ாடர்புமடயத் துமறகள். 

சுற்றுலா வடககள் 

 பண்மடய காலங்களிலிருந்த , பயணம் என்பது ைனி குலத்ம க் கவர்ந்து இழுக்கும் ச யலாக 

இருந்துவருகிறது. 

 சுற்றுலா இயற்மக, பயன்பாடு, காலம் ைற்றும் பயண தூரத்தின் அடிப்பமடயில் பின்வருைாறு 

பிரிக்கப்படுகிறது. 

  ையச் சுற்றுலா 

 கலாச் ாரச் சுற்றுலா 

 வரலாற்றுச் சுற்றுலா 

 சூழல் சுற்றுலா 

  ாக ச் சுற்றுலா 

 சபாழுதுதபாக்குச் சுற்றுலா 

சமயச் சுற்றுலா (Religious Tourism) 

 சுற்றுலா வமககளில் ‘ ையச் சுற்றுலா’ மிகப் பழமையான ாகும். இதில் ைக்கள்  னித் னியாகதவா 

குழுக்களாகதவா புனி  யாத்திமரயாகக் தகாவில்கள், த வாலயங்கள், ைசூதிகள் ைற்றும் பிற 

புனி த் லங்களுக்குப் பயணம் தைற்சகாள்கின்றனர். 

  ையச் சுற்றுலாவுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாக இந்துக்கள் காசி ச ல்வம யும் (வாரணாசி) 

கிறித் வர்கள் செரு தலம் ச ல்வத்ம யும் முஸ்லீம்கள் சைக்கா ச ல்வம யும் குறிப்பிடலாம். 

வைலாற்றுச் சுற்றுலா (Historical Tourism) 
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 இவ்வமகச் சுற்றுலா அருங்காட்சியங்கள், நிமனவுச் சின்னங்கள் ச ால்சபாருள் 

ஆராய்ச்சிப்பகுதிகள், தகாட்மடகள் , தகாவில்கள் தபான்ற வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்  

இடங்கள் ஆகியவற்றிமனப் பார்மவயிடுவம  மையைாகக் சகாண்டுள்ளது. கம்தபாடியாவின் 

அங்தகார்வாட், இந்தியாவின்  ாஜ்ைஹால் ைற்றும் எகிப்தின் பிரமிடுகள் ஆகியவற்மற வரலாற்று 

சுற்றுலாவுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகக் கூறலாம். 

சூழல் சுற்றுலா (Eco-Tourism) 

 சபாதுவாக,இயற்மகச் சூழலில்  ாவரங்களும், விலங்குகளும் ச ழித்து வளரும் இடங்களுக்குச் 

ச ல்வது ‘சூழல் சுற்றுலா’ எனப்படுகிறது. 

 அதை ான் ைமழக்காடுகள் ஆப்பிரிக்க வனப்பயணம் (African Forest Safari) ைற்றும் இையைமல 

சிகரங்களில் ைமலதயற்றம் ஆகியமவ புகழ்சபற்ற சூழல் சுற்றுலா  லங்களாகும். 

 ‘காஸ்ட்சைாைமி’ என்பது கலாச் ாரச் சுற்றுலாவின் அம் த்ம  குறிக்கின்றது. 

சாகசச் சுற்றுலா (Adventure tourism) 

 சேடுந்ச ாமலவிலுள்ள (அல்லது) அந்நிய இடங்களிலுள்ள சவளிப்புற ச யல்பாடுகளில் கலந்து 

சகாள்வ ற்காகப் பயணப்படுவத   ாக ச் சுற்றுலா எனப்படும். 

 எடுத்துக்காட்டாக, ஆஸ்திதரலியாவின் விண்வீழ் விமளயாட்டு (Skydive) நியூசிலாந்தின் ைமல 

உச்சிவீழ் இழுமவ விமளயாட்டு (Bungee jumping) இையைமலயிம் சிகரங்களில் ைமலதயறு ல், 

அருணாச் ல பிரத  த்தில் உள்ள பிரம்ைபுத்ரா ேதியின் கட்டுைர மி மவ ேதிபயணம் 

ஆகியவற்மறக் கூறலாம். 

பபாழுதுசபாக்குச் சுற்றுலா (Recreational Tourism) 

 ைகிழ்ச்சி, ைனநிமறவு, சபாழுதுதபாக்கு ஆகியவற்மறக் குறிக்தகாளாகக் சகாண்டு தகளிக்மக 

ைற்றும் தவடிக்மக விமளயாட்டுகளுக்கு முக்கியத்துவம்  ருவது இவ்வமகச் சுற்றுலா. 

 நீர்வீழ்ச்சிகள், ைமல வாழிடம், கடற்கமரகள் ைற்றும் தகளிக்மக பூங்காக்கள் இமவ அமனத்தும் 

சபாழுதுதபாக்கு சுற்றுலாமவ தோக்கிக் கவர்ந்திழுக்கும்  லங்களாகும்.  

 இமவ  விர,  மீப ஆண்டுகளில் சில ேவீன சுற்றுலாக்களும் வளர்ச்சியமடந்துள்ளன. அமவ 

 ஆண்டு விடுமுமற சுற்றுலா 

 ச ாழில்துமற சுற்றுலா 

 பருவகாலச் சுற்றுலா 

 பன்னாட்டுச் சுற்றுலா 

 குழுச் சுற்றுலா 

 விமளயாட்டுச் சுற்றுலா 

 ேலவாழ்வுச் சுற்றுலா 
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 பண்மண ைற்றும் கிராைப்புறச் சுற்றுலா 

உள்வரும் சுற்றுலா  - ச ாந்  ோட்டிற்குள் ச ல்லும் சுற்றுலா. 

பவளிச்பசல்லும் சுற்றுலா - சவளிோடுகளுக்கு ச ல்லும் சுற்றுலா 

பன்ைாட்டுச் சுற்றுலா(International Tourism) 

  ர்வத   முக்கியத்துவம் வாய்ந்  இடங்கமளப் பார்மவயிடவும், அவற்றின் பண்பாடு ைற்றும் 

பழக்கவழக்கங்கமளப் பற்றி அறியவும், த கரிக்கவும் பன்னாட்டுச் சுற்றுலா 

தைற்சகாள்ளப்படுகிறது. 

 இ ற்காகக் கடவுச்சீட்டு, வி ா, சவளிோட்டு ோணயம், விைான டிக்சகட், பயணக் காப்பீடு ைற்றும் பிற 

குடிதயற்ற விவரங்கள் தபான்றமவ சுற்றுலா பயணிகளால் முமறப்படி பூர்த்தி ச ய்யப்பட 

தவண்டிய சில பயண படிவங்கள் ைற்றும் ேமடமுமறகள் உள்ளன. 

உங்களுக்குத் பதரியுமா? 

வி ா (VISA) -  ஒரு ேபருக்கு வழங்கப்படும் ஆவணம் (அல்லது) சவளிோடு ச ல்ல விரும்பும் ஒருவரது 

கடவுச்சீட்டில் குறிக்கப்படும் முத்திமர. 

சுற்றுலா வி ா (Tourist VISA) – தகளிக்மகக்காகச் சுற்றிப் பார்த் ல் 

ைாணவர் வி ா (Student VISA) – தைற்படிப்பிற்காகச் ச லுத்து ல் 

ச ாழில் வி ா (Employment VISA) – ஒரு ோட்டில் தவமல பார்த் ல் 

ைருத்துவ வி ா (Medical VISA) – ஒரு ோட்டிலுள்ள புகழ்சபற்ற ைருத்துவைமனயில் ைருத்துவ சிகிச்ம  

சபறுவ ற்காகச் ச ல்லு ல் 

சுற்றுலாவின் அடிப்படை காைணிகள் 

சுற்றுலாப் பயணிகமளக் கவரக்கூடிய காரணிகள் 

 இ ைான வானிமல 

 கண்கவர் இயற்மகக் காட்சிகள் 

 வரலாற்று ைற்றும் பண்பாட்டு நிமனவுச் சின்னங்கள் 

சுற்றுலாவிற்காை புவியியல் காைணிகள் 

1. நிலத்சதாற்றம் : ைமலகள் , பீடபீமிகள், ஆழ்பள்ளத் ாக்குகள், பள்ளத் ாக்குகள், குமககள், ைணல் 

குன்றுகள், பனியாற்று ோற்காலி (Cirque) பவளப்பாமறகள், ஓங்கல்கள் தபான்ற நிலத்த ாற்றங்கள். 

2. நீர்நிடலகள்: ஆறுகள், ஏரிகள், நீர்வீழ்ச்சிகள் சவந்நீர் ைற்றும் சகாதிநீர் ஊற்றுகள், பனி ைற்றும் 

பனியாறுகள், நீதராட்டங்கள் ஓ ங்கள் ைற்றும் அமலகள். 

3. தாவைங்கள்: காடுகள், புல்சவளிகள், சபருசவளிகள், பாமலவனங்கள். 

4. காலநிடல : சூரிய ஒளி, தைகங்கள், சிறந்  சவப்பநிமல, ைமழப்சபாழிவு ைற்றும் பனி. 

5. விலங்க்கள்: 
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அ) வனவிலங்குகள், பறமவகள்  ரணாயலம், வனவிலங்குப் பாதுகாப்புச்  ரணாலயம், மிருகக்காட்சி 

 ாமல. 

ஆ) தவட்மடயாடு ல் ைற்றும் மீன்பிடித் ல் 

6. குடியிருப்புக் காைணிகள் 

அ) ேகரங்கள் , ைாேகரங்கள் ைற்றும் கிராைங்கள் 

ஆ) வரலாற்று அழிவு எச் ங்கள், நிமனவுச் சின்னங்கள் 

7. கலாச்சாைம் : ைக்களின் வாழ்க்மக முமற, பாரம்பரியம், ோட்டுப்புற வழக்கங்கள், ஓவியங்கள் ைற்றும் 

மகவிமனப் சபாருட்கள். 

 வைவிலங்குப் பாதுகாப்புச் சைணாலயம் காட்டு விலங்குகளின் பாதுகாப்பிற்காக ஒதுக்கப்பட்ட 

நிலப்பகுதி. 

இந்தியாவில் சுற்றுலா ஈர்ப்புத் தலங்கள் 

 ைனத்திற்கு இ ைான விருந்த ாம்பலுடன், நறுமணமிக்க காைமாை உணவுைன் கூடிய 

கலாச்சாைத்திற்குப் புகழ்பபற்றது இந்தியா. 

 ைனம  ஈர்க்கும் ைரபுகள், ைாறுபட்ட வாழ்க்மக முமற, கலாச் ார பாரம்பரியத்துடன் 

வண்ணையைான கண்காட்சிகள் ைற்றும் திருவிழாக்கள் தபான்றமவ சுற்றுலாப் பயணிகமளப் 

சபரிதும் ஈர்க்கின்றன. 

 அமனத்து வமகயான நிலத்த ாற்றங்கள், பல்தவறு காலநிமல, சுற்றுச்சூழல் ைற்றும்  ாக  

சுற்றுலாவிற்கான ச றிந்  வளங்கள் ஆகியமவ குறிப்பிடத் க்க பலதுமற சிறப்புகள் ஆகும். 

 அற்பு ைான கடல மற்றும் சிற்ப சவடலப்பாடுகள் நிடறந்த சமய வழிபாட்டுத் தலங்கள், 

பதாழில்நுட்ப பூங்காக்கள், அறிவியல் அருங்காட்சியங்கள் ஆகியமவ இந்திய சுற்றுலாப் 

பயணிகளுக்கான கூடு ல் ஈர்ப்புச்  க்தியாகும். 

 ஆதராக்கிய தீர்வுக்கான சயாகா, ஆயுர்சவதம் மற்றும் இயற்டக மருத்துவம் தபான்றமவ 

உலசகங்கிலும் உள்ள உல்லா  பயணிகமளக் கவர்ந்திழுக்கின்றன. 

சமயச் சுற்றுலா 

 பல  ையங்கமளத்  ன்னகத்த  சகாண்டுள்ள இந்தியாவில்  ையச் சுற்றுலா குறிப்பிடத் க்க 

இடத்ம ப் சபறுகிறது.  

  ைய வழிப்பாட்டுத்  லங்கமளக் காணவும்,  ையச்  டங்குகளில் கலந்துக் சகாள்வ ற்கும் பல்தவறு 

ச ாகுப்புச் சுற்றுலா பயணத் திட்டங்கள் இந்தியாவில் தைற்சகாள்ளப்படுகின்றன. 

இந்தியாவிலுள்ை புகழ்பபற்ற சமயச் சுற்றுலாத் தலங்கள் பின்வருமாறு: 

இராதைஸ்வரம்  மிழ்ோடு 

காஞ்சிபுரம்  மிழ்ோடு 

வாரணாசி (காசி) உத்திரப்பிரத  ம் 
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 ாரோத் உத்திரப்பிரத  ம் 

மவஷ்ணவி த வி தகாவில் ெம்மு காஷ்மீர் 

ச யிண்ட் பிரான்சிஸ் த வியர் த வாலயம் தகாவா 

அமிர்  ரஸ் பஞ் ாப் 

லடாக் புத்  ைடங்கள் ெம்மு காஷ்மீர் 

 

 சுற்றுலாவில் இயற்மகக் காட்சிகள் மிகவும் முக்கியைான காரணியாகும். இயற்மகக் காட்சிகளான 

மடலகள், ஏரிகள், நீர்வீழ்ச்சிகள், பனியாறுகள், காடுகள் மற்றும் பாடலவைங்கள் ஆகியடவ 

மக்கடைக் கவரும் முக்கிய கூறுகைாகும். 

 அழகு சகாட்டிக்கிடக்கும் ைமலச் ரிசுகள், ஆழ்பள்ளத் ாக்குகள், பனிபடர்ந்  ைமலகள், அடர்ந்  

காட்டிலுள்ள படுமையான புல்சவளி கம்பளங்கள் ஆகியமவ இந்தியாவிற்கு இயற்மக அளித்  

சகாமடயாகும். 

இந்தியாவின் மடல வாழிைங்கள் 

 இந்தியத் துடணக்கண்ைமாைது, ஏழு முக்கிய மடலத் பதாைர்கடை தன்ைகத்சத 

பகாண்டுள்ைது. 

 இவற்றில் மிகப் பபரியது, இந்தியாவின் வைக்குப் பகுதியில் அடமந்துள்ை இமயமடல ஆகும். 

 இந்தியாவிலுள்ள இையைமலயின் ைமல வாழிடங்களில் அதிகைானமவ ஜம்முகாஷ்மீர், 

இமாச்சலபிைசதசம், உத்திைகாண்ட், சிக்கிம், சமற்குவங்காைம், அருணாச்சலபிைசதசம் , 

நாகாலாந்து மற்றும் சமகாலாயா மாநிலங்களில் அமைந்துள்ளன, 

 மஹாைாஷ்டிைா, கர்நாைகம், தமிழ்நாடு மற்றும் சகைைாவின் மடல வாழிைங்கள் 

சமற்குத்பதாைர்ச்சி மடலயில் அடமந்துள்ைை. 

 ஆந்திைா மற்றும் ஒடிஸாவின் மடலவாழிைங்கள் கிழக்குத் பதாைர்ச்சி மடலயில் 

அடமந்துள்ைை. 

இந்தியாவிலுள்ை அழகிய மடலவாழிைங்கள் 

சகாமடக்கானல், ஊட்டி -  மிழ்ோடு 

மேனிடால்   - உத்திரகாண்ட் 

டார்ஜிலிங்   - தைற்கு வங்காளம் 

ஸ்ரீேகர்    - ெம்மு காஷ்மீர் 

ஷில்லாங்   - தைகாலயா 

சிம்லா    - இைாச் லப்பிரத  ம் 

மூணாறு   - தகரளா 

காங்டாக்   - சிக்கிம் 
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உங்களுக்குத் பதரியுமா? 

ITC – நிறுவனங்களுக்கான உள்ளடக்கிய குழு சுற்றுலா (Inclusive Tours by charter) 

IATA – பன்னாட்டு வான்வழிப் தபாக்குவரத்துச்  ங்கம் (International Air Transport Association) 

IATO – இந்தியப் பயண அமைப்பாளர்கள்  ங்கம் (Indian Association of Tour Operators) 

TAAI – இந்திய பயண முகவர்கள்  ங்கம் (Travel Agents Association of India) 

TTTHA -  மிழ்ோடு சுற்றுலா பயணம் ைற்றும் விருந்த ாம்பல்  ங்கம் (Tamil Nadu Tour Travel and Hospitality 

Association) 

TTDC –  மிழ்ோடு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகம் (Tamil Nadu Tourism Development Corporation) 

இந்திய நீர்வீழ்ச்சிகள் 

 அற்பு ைான கண்கவர் நீர்வீழ்ச்சிகள் இந்தியாவின் காடுகளிலும் , உயர் பாமறகளிலும் பரவிக் 

காணப்படுகின்றன. 

 அற்பு ைான கண்கவர் நீர்வீழ்ச்சிகள் இந்தியாவின் காடுகளிலும், உயர் பாமறகளிலும் பரவிக் 

காணப்படுகின்றன. 

 இவற்றுள் சில வற்றா  நீர்வீழ்ச்சிகளாகவும் சில பருவ நீர்வீழ்ச்சிகளாகவும் அமைந்துள்ளன. 
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 தைலும், சில நீர்வீழ்ச்சிகள் பருவைமழமயச்  ார்ந்து உள்ளன. பருவைமழ இத் மகய 

நீர்வீழ்ச்சிகளுக்குச் சுற்றுலாப் பயணிகமள அதிக அளவில் கவர்கின்றது. 

இந்தியாவின் குறிப்பிைத்தக்க நீர்வீழ்ச்சிகள் 

வ.எண் நீர்வீழ்ச்சிகள் புவியியல் இருப்பிைம் 

1  ாமழயார் நீர்வீழ்ச்சி  மிழ்ோட்டில் திண்டுக்கல் 

ைாவட்டத்திலுள்ளம் இந்  நீர்வீழ்ச்சியின் 

அமைப்பு, குதிமரவால் தபான்று 

அமைந்துள்ளது. 

2 தொக் நீர்வீழ்ச்சி பிரிவு நீர்வீழ்ச்சி (ராொ ராணி ைற்றும் இடி) 

கர்ோடகாவில் உள்ள ஷிதைாதகா 

ைாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. 

3 தோகாளி காய் நீர்வீழ்ச்சி தைகாலயாவில் கிழக்குக் காசி ைாவட்டத்தில் 

அமைந்துள்ள உயரைான, தேரடியாகத் 

 மடயின்றி நீர் விழும் நீர்வீழ்ச்சி 

4  லக்தகாணம் நீர்வீழ்ச்சி ஆந்திராவிலுள்ள உயரைான இந்  

நீர்வீழ்ச்சியில் ைருத்துவகுணம் நிமறந்  

மூலிமகச் ச டி சகாடிகளில் இருந்து நீர் 

விழுவது சிறப்பு அம் ைாகும். 

5 அதிரப்பள்ளி நீர்வீழ்ச்சி தகரளாவில் திரிச்சூர் ைாவட்டத்தில் இந்  

நீர்வீழ்ச்சி அமைந்துள்ளது. இது 

இந்தியாவின் ேயகாரா ஆகும். 

 

வை விலங்கு மற்றும் பறடவகள் சைணாலயம் 

 பல்தவறு வமகயான காடுகமளயும், புல்சவளிகமளயும் இந்தியா  ன்னகத்த  சகாண்டுள்ளது. 

தவறுபாட்டுடன் கூடிய நிலத்த ாற்றங்களால் இந்தியா  ாவரங்களுக்கும், விலங்குகளுக்கும் 

முக்கிய ஓர் இயற்மக பிரத  ைாக விளங்குகிறது. 

 இந்திய ைாநிலங்களிலுள்ள அடர்ந்  இருண்ட வனங்கள், பல்தவறு விலங்குகளும் பறமவகளும் 

வாழ்வ ற்குப் சபாருத் ைான இருப்பிடைாக அமையப் சபற்றுள்ளன. 

 இராயல் வங்காளப் புலிகள், இந்தியச் சிங்கங்கள், யாமனகள், காண்டா மிருகங்கள், இந்தியச் 

சிறுத்ம கள் ைற்றும் ஊர்வன ஆகியமவ காணப்படும்  ரணாலயங்கள் முக்கிய சுற்றுலா ஈர்ப்புகள் 

ஆகும். 

 பறமவகள்  ரணாலயத்தில் காணப்படும் ச றிந்  பல்தவறு பறமவ வமககள் பயணிகளின் 

கவனத்ம  ஈர்க்கின்றன.  
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 இந்திய பிரத  த்தின் ைாறுபட்ட காலநிமல சவகுதூரத்திலுள்ள பறமவகமளக்கூட 

உணவிற்காகவும், இனப்சபருக்கத்திற்காகவும்,  ங்களுமடய இளம்பறமவகமள 

வளர்ப்ப ற்காகவும், இந்தியாவிற்குள் வரவமழக்கின்றன. 

 சுற்றுலாப் பயணிகமள சவளிதயற்றும் காரணி – பகௌைவம். 

 சுற்றுலா பயணிகமளக் கவர்ந்து இழுக்கும் காரணி – சசடவ வசதிகள் 

இந்தியாவிலுள்ை வைவிலங்குச் சைணாலயங்கள் 

வ.எண் விலங்குகள் சைணாலயம் மாநிலம் விலங்குகள் 

1 முதுைமல வனவிலங்குச் 

 ரணாலயம் 

 மிழ்ோடு புலி, யாமன, காட்சடருமை, 

ைான் 

2 காசிரங்கா த சிய பூங்கா அ ாம் புலி, ைான், எருமை 

3 ராந் ம்பர் த சிய பூங்கா இராெஸ் ான் புலி 

4 கான்ஹா த சிய பூங்கா ைத்திய பிரத  ம்  துப்புநில ைான்கள் 

5 சுந் ரவன த சிய பூங்கா தைற்கு வங்காளம் வங்காளப் புலி 

6 கிர் த சிய பூங்கா குெராத் சிங்கம் 

7 பத்ரா வன  ரணாலயம் கர்ோடகா காட்சடருமை, சிறுத்ம , 

காட்சடருது 

8 சபரியார் த சிய பூங்கா தகரளா யாமன, ைான் 

9 கார்சபட் த சிய பூங்கா உத்திரகான்ட் புலி 

 

இந்தியாவிலுள்ை பறடவகள் சைணாலயங்கள் 

வ.எண் பறடவகள் சைணாலயம் மாநிலம் 

1 கூந் ன்குளம் பறமவ  ரணாலயம்  மிழ்ோடு 

2 குைரகம் பறமவ  ரணாலயம் தகரளா 

3 பரத்பூர் பறமவ  ரணாலயம் இராெஸ் ான் 

4 ையானி பறமவ  ரணாலயம் ைஹாராஷ்டிரா 

5 உப்பளப்பாடு பறமவ  ரணாலயம் ஆந்திரப்பிரத  ம் 

6 ேல் தராவர் பறமவ  ரணாலயம் குெராத் 

7 ேவாப்கஞ்ச் பறமவ  ரணாலயம் உத்திரப்பிரத  ம் 

 

கைற்கடைகள் 

 7515 கி.மீ நீளமுள்ள கடற்கமற சகாண்ட இந்திய ோட்டில், அரபிக்கடலாலும் வங்காள 

விரிகுடாவாலும் பல்தவறு அழகிய கடற்கமரகள் அமையப் சபற்றுள்ளன. 

 நீர்வாழ் பறமவகளும், விலங்குகளும் நிமறந்  ைாறுபட்ட கடற்கமர நிலத்த ாற்றங்கள், இந்தியக் 

கடற்கமரக்தகார் எழிலாகும். 
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 தகரளாவின் காயல்களும் , உப்பங்கழிகளும், தகாவாவின் கண்கவர் கடற்கமரகளான கலங்கட், 

அகூ ா ஆகியமவ நீர் விமளயாட்டுக்குப் புகழ்சபற்றமவ.  

அழகு மிகுந்த மயங்க டவக்கும் இந்தியக் கைற்கடைகள்: 

வ.எண் கைற்கடை மாநிலம் புவியியல் காைணிகள் 

1  னுஷ்தகாடி  மிழ்ோடு நீல ரத்தின நிறத்தில் காணப்படும் 

கடல்நீர் 

2 வற்கமல கடற்கமர தகரளா சூரியன் ைமறயும் காட்சிமயக் 

காண ஏதுவான கடல் ஓங்கல் 

பாமற 

3  ர்கார் கடற்கமர ைகாராஷ்டிரா பவளப் பாமறகள் நிமறந்  கடல் 

 ாக  விமளயாட்டுகளுக்கு ஏற்ற 

கடற்கமர 

4 ஓம் கடற்கமர கர்ோடகா இரண்டு அமர வட்டக் குமககள் 

இமணந்து ஓம் என்ற எழுத்தின் 

 மலகீழ், வடிவத்தில் அமையப் 

சபற்ற கடற்கமர 

5 அகு ா கடற்கமர தகாவா கடற்கமரயின் ச ன்பகுதியில் 

சபரிய குன்றானது குறிப்பிடத் க்க 

அம் ைாகும். 

6 ைராரி கடற்கமர தகரளா இரண்டு ைணல் திட்டுகள் இமடதய 

ச ாட்டில் தபான்ற அமைப்பில் 

அமைந்துள்ள கடற்கமர 

 

தமிழ்நாட்டிலுள்ை சுற்றுலா ஈர்ப்புத் தலங்கள் 

  ையத் லங்கள், ஆன்மீகத்  லங்கள், கடற்கமரகள், ைமல வாழிடங்கள், நீர்வீழ்ச்சிகள், 

வனவிலங்குகள், கமல, கலாச் ாரம், கட்டடக்கமல, மகவிமனப் சபாருள்கள், பாரம்பரிய 

நிமனவுச் சின்னங்கள் தபான்ற பல்தவறு சுற்றுலா ஈர்ப்புத்  லங்கமளத்  மிழகம் சகாண்டுள்ளது. 

 சுற்றுலாவின் முக்கியத்துவத்ம  உணர்ந்   மிழக அரசு, சேடுங்காலத்திற்கு முன்தப 

ஏற்றுக்சகாண்டு, அ ன் வளர்ச்சிமய அமனத்துத் திம களிலும் பரவச்ச ய்துள்ளது. 

 ைருத்துவச் சுற்றுலா ைற்றும்  ாக ச் சுற்றுலா தபான்றவற்றில் புதிய வழிகமள ஆராய்ந்து 

ச யல்பட்ட ால்  மிழகச் சுற்றுலாவுக்கு 20   வீ த்திற்கு அதிகைான வருடாந்திர வளர்ச்சிமய 

அமடய வழிவகுத் து. 

 இந்தியாவில் , சுற்றுலாவின் வருைானத்தில் மிகப் சபரிய பங்மகத்  மிழகம் சபற்றுத் ந்துள்ளது. 

தமிழ்நாட்டில் சமயச் சுற்றுலா 
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  மிழ்ோடு, தகாவில்கள் நிமறந்  புகழ்சபற்ற ஒரு ைாநிலைாகும். 

 இது உலகம் முழுவதும் உள்ள சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு ஆன்மீக புத்துயிர் சபறுவ ற்கான 

மிகப்சபரிய ஆ ாரைாக விளங்குகின்றது. 

 இந்  ைாநிலத்தில் சுைார் 33,000 பழங்காலக் தகாவில்கள் உள்ளன. 

 முக்கியைாக திராவிட பாணயிலான கட்டடக்கமலக்கு இமவ எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகின்றன. 

தமிழ்நாட்டின் உலகப்புகழ் பபற்ற சில சமயச் சுற்றுலா தலங்கள் பின்வருமாறு: 

  ஞ்ம ப் சபரிய தகாவில் 

 ைதுமர மீனாட்சி தகாவில் 

 இராதைஸ்வரம் இராைோ  சுவாமி தகாவில் 

 காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள தகாவில்கள் 

 தவளாண்கன்னி ைா ா த வாலயம் 

 ோகூர்  ர்கா 

தமிழ்நாட்டின் மடலவாழிைங்கள் 

 தைற்கு ைற்றும் கிழக்குத் ச ாடர்ச்சி ைமலகளின் ச ன்முமனயில் அமைந்துள்ள  மிழ்ோடு பல 

ைமலவாழிடங்களுக்குப் புகழ்சபற்ற ாகும். 

 அவற்றுள் குறிப்பிடத் க்கமவ, உதகமண்ைலம் (ஊட்டி), பகாடைக்காைல், ஏற்காடு, குன்னூர், 

வால்பாடற, ஏலகிரி, சிறுமடல, கல்நாயன் மடல மற்றும் பழனி மடல, சசர்வ்ைாயன் மடல  

மற்றும் ஏல மடல. 

 இமவ அமனத்தும் அடர்ந்  காடு ைற்றும் வனவிலங்குகளின் உமறவிடங்களாகத் திகழ்கின்றன. 

 மடலவாழிைங்கள் - புடைப்பபயர்கள் 

ஊட்டி   - ைமலகளின் ராணி 

ஏற்காடு  - ஏரிக் காடுகள் (ஏமழகளின் ஊட்டி) 

ஏலகிரி   - 14 சகாண்மடஊசி வமளவுகமள உமடயது 

சகாமடக்கானல்  – ைமலகளின் இளவரசி 

தகாத் கிரி  - பச்ம ைமல 

சவள்ளயங்கிரிைமல – ச ற்கின் மகலாஷ் 

சகால்லிைமல  – 70 சகாண்மடஊசி வமளவுகளுடன் கூடிய வாகனப்    

    தபாக்குவரத்துப் பகுதி 

ஆமன ைமல  - உயர் விளிம்பு 

தைக ைமல  - உயர்ந்  தைகங்கள் குவியும் பகுதி 

ெவ்வாது  - இயற்மகயின் ச ார்க்கம் 
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தமிழ்நாட்டின் நீர்வீழ்ச்சிகள் 

  மிழ்ோட்டில் ைமலகளும் ஆறுகளும் இமணந்து பல அருமையான நீர்வீழ்ச்சிகள், சுற்றுலாப் 

பயணிகமளக் கவர்கின்றன. 

 அடர்த்தியான பச்ம  ைரங்களுக்கிமடயில் ச ங்குத் ான குன்றுகளில் ைமலதயற்றம் ச ய்வதும் 

ைமலகளிலிருந்து பாயும் நீரில் குளிப்பது மிகவும் புத்துணர்ச்சியூட்டுகிறது. 

தமிழகத்தின் புகழ்பபற்ற நீர்வீழ்ச்சிகள் : 

வ.எண் நீர்வீழ்ச்சிகள் புவியியல் தடல அடமவிைம் 

1 ஒதகனக்கல் நீர்வீழ்ச்சி  ருைபுரி ைாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஓர் அழகான 

நீர்வீழ்ச்சி 

2 கும்பக்கமர நீர்வீழ்ச்சி பாம்பார் ஆற்றில் சிற்றருவிகளாக உருவாகி, 

சகாமடக்கானல் ைமல அடிவாரத்தில் இந்நீர்வீழ்ச்சி 

வீழ்கின்றது. இது த னி ைாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. 

3 குரங்கு நீர்வீழ்ச்சி பசுமை ைாறாக் காடுகள் சூழ்ந்  இந்நீர்வீழ்ச்சி 

தகாயம்புத்தூர் ைாவட்டத்தில் ஆமனைமலப் 

பகுதியில் அமைந்துள்ளது. 

4 கிளியூர் நீர்வீழ்ச்சி கிழக்குத் ச ாடர்ச்சி ைமலயான த ர்வராயன் குன்றுப் 

பகுதியில் அமைந்துள்ளது. 

5 குற்றாலம் திருசேல்தவலி ைாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள குற்றால 

அருவி, ைருத்துவம் ஆதராக்கியத்திற்குப் சபயர் 

சபற்றது. 

6 ஆகாய கங்மக கிழக்குத் ச ாடர்ச்சி ைமலயிலுள்ள 

சகால்லிைமலயில் புளியஞ்த ாமல என்னுமிடத்தில் 

இந்நீர்வீழ்ச்சி வீழ்கின்றது. இது ோைக்கல் ைாவட்டத்தில் 

அமைந்துள்ளது. 

7 சுருளி நீர்வீழ்ச்சி இந்  நீர்வீழ்ச்சி நிலநீர்வீழ்ச்சி அல்லது தைகைமல 

நீர்வீழ்ச்சி என அமழக்கப்படுகிறது. இது த னி 

ைாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. 

 

தமிழ்நாட்டிலுள்ை வைவிலங்கு மற்றும் பறடவகள் சைணாலயங்கள் 

  மிழ்ோட்டில் வனவிலங்குச்  ரணாலயங்கள், பறமவகள்  ரணாலயங்கள் ைற்றும் த சியப் 

பூங்காக்கள் உள்ளன. 

  மிழகம்,  னது பலவி ைாக இயற்மகச்சூழல் பாரம்பரியத்திற்குப் சபயர் சபற்றது. எனதவ 

சுற்றுலாப் பயணிகள், வனவிலங்கு சுற்றுப்பயணத்ம  தைற்சகாள்ள மிகுந்  உற் ாகத்துடன் 

வருகின்றனர். 
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  மிழ்ோட்டின் சைாத்  நிலப்பரப்பான 130,058  துர கிதலாமீட்டரில் 17.6% நிலப்பரப்பு அடர்த்தியான 

காடுகமளக் சகாண்டுள்ளது. 

 ஈரைான பசுமை ைாறாக் காடுகள், வறண்ட ைற்றும் ஈரைான இமலயுதிர் காடுகள், புல்சவளிகள், 

 துப்பு நில காடுகள் , முட்கள் நிமறந்  பு ர்கள் தபான்றமவ சுற்றுலாப் பயணிகமள ஈர்க்கும் 

இடங்களாகும். 

 ைாறுபட்ட இயற்மகத்  ாவரங்களுடன்  மிழ்ோட்டின் ைற்சறாரு ைதிப்புமிக்க உமடமையாகக் 

கரு ப்படுவது அமனத்துத்  ாவரங்கமளயும், விலங்கினங்கமளயும் பாதுகாக்கும் வனவிலங்குச் 

 ரணாலயங்கள் ஆகும். 

 இங்கு புலி, யாமன, ைான், குரங்கு, காட்சடருமை தபான்றவற்றிற்கான வனவிலங்குச் 

 ரணாலயங்கள் உண்டு. 

பாதுகாக்கும் மாநிலத்தின் வைவிலங்குச் சைணாலயங்கள் 

வ.எண் வைவிலங்குச் சைணாலயம் மாவட்ைம் 

1 முதுைமல வனவிலங்குச்  ரணாலயம் நீலகிரி 

2 முண்டந்துமற வனவிலங்குச்  ரணாலயம் திருசேல்தவலி 

3 தகாடியக்கமர வனவிலங்குச்  ரணாலயம் ோகப்பட்டினம் 

4 இந்திராகாந்தி வனவிலங்குச்  ரணாலயம் தகாயம்புத்தூர் 

5 களக்காடு வனவிலங்குச்  ரணாலயம் திருசேல்தவலி 

 

பறடவகள் சைணாலயம் 

வ.எண் பறடவகள் சைணாலயம் மாவட்ைம் 

1 தவட்டங்குடி பறமவகள்  ரணாலயம் சிவகங்மக 

2 கமரசவட்டி பறமவகள்  ரணாலயம் அரியலூர் 

3 சவல்தலாட் பறமவகள்  ரணாலயம் ஈதராடு 

4 தவடந் ாங்கல் பறமவகள்  ரணாலயம் காஞ்சிபுரம் 
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தமிழ்நாட்டிலுள்ை சதசிய பூங்காக்கள் 

வ.எண் சதசியப் பூங்காக்கள் மாவட்ைங்கள் 

1 கிண்டி த சியப் பூங்கா ச ன்மன 

2 ைன்னார் வமளகுடா கடற்பூங்கா இராைோ புரம் 

3 இந்திரா காந்தி த சிய பூங்கா தகாயம்புத்தூர் 

4 முக்கூர்த்தி த சியப் பூங்கா நீலகிரி 

5 முதுைமல த சியப் பூங்கா நீலகிரி 

தமிழ்நாட்டிலுள்ை கைற்கடைகள் 
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 இந்தியாவின் கடற்கமர ைாநிலைான  மிழ்ோடு பல கடற்கமரகமளத்  ன்னகத்த  சகாண்டுள்ளது. 

இவற்றுள் சில உலகப் புகழ்சபற்ற சுற்றுலாத்  லங்கள்ளகும். 

 ேண்பர்கள், குடும்பங்கள் ைற்றும் குழந்ம களுடன் சுற்றுலா ச ல்வ ற்கு கடற்கமர ஓர் அழகான 

இடைாகும். இமவ அமனத்தும் சூரிய குளியல் ைற்றும் நீர் விமளயாட்டு தபான்ற 

சபாழுதுதபாக்குகளுக்கு ஏற்ற இடைாக உள்ளன. 

வ.எண் கைற்கடைகள் புவியியல் காைணிகள் 

1 தகாபளம் கடற்கமர காஞ்சிபுரம் சிறிய மீன்பிடி கிராைம் 

2 சைரினா கடற்கமர ச ன்மன இரண்டாவது மிக அழகிய நீண்ட 

கடற்கமர 

3 கன்னியாகுைரி கடற்கமர பல வண்ண ைணல்கமளக் 

சகாண்டது. 

4 இராதைஸ்வரம் கடற்கமர அமலயற்ற கடற்கமர  

5 எலியட் கடற்கமர ச ன்மன இரவும் , பகலும் ைனி ார்களால் 

நிமறந்  அழகான கடற்கமர  

6 ைகாபலிபுரம் கடற்கமர காஞ்சிபுரம் கட்டடக்கமல ைற்றும் ச ால் சபாருள் 

கடற்கமர  

7 சில்வர் கடற்கமர கடலூர் நீர் விமளயாட்டு 

சபாழுதுதபாக்கிற்கான கடற்கமர  

8 முட்டுகாடு கடற்கமர காஞ்சிபுரம் அமைதியான ைற்றும் ஆழைற்ற 

கடற்கமர 

சுற்றுலாவின் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு 

 சுற்றுலாவிற்குச் சுற்றுச்சூழலின்  ரம் மிக அவசியைாகும். சுற்றுலாத்துமற, சுற்றுச்சூழலில் பல 

தேர்ைமற ைற்றும் எதிர்ைமறயான  ாக்கத்ம  உருவாக்கியுள்ளது. 

சநர்மடறயாை தாக்கம் 

 தேரடியான நிதி பங்களிப்பு 

 அர ாங்க நிதிக்குப் பங்களிப்பு 

 தைம்பாட்ட சுற்றுச்சூழல் தைலாண்மை ைற்றும் திட்டமிடல் 

 சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்மவ அதிகரித் ல் 

 பாதுகாப்பு ைற்றும் பராைரிக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் 

எதிர்மடற தாக்கம் 

1. இயற்டக வைங்கள் சிடதவுறுதல் 

 நீர் வளங்கள் 

 உள்ளூர் வளங்கள் 
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 நிலச் சீரழிவு 

2. மாசுபடுதல் (மாசு, தூய்டமக்சகடு) 

 காற்று ைற்றும் ஒலி ைாசு 

 திடக்கழிவு ைற்றும் குப்மபகள் 

 கழிவுநீர் 

3. சுற்றுச்சூழல் அடமப்பின் அழிவு மற்றும் மாற்றம் 

 காற்று 

 நீர் 

 ைண் 
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7th Social Science Lesson 14 Notes in Tamil 

14. மாநில அரசு 

சட்டசபைக் கட்டடம் 

 அந்தக் க ோட்டை சென்டையில் தோன் உள்ளது. இதுதோன் ஆங்கிகேயர் ளோல், இந்தியோவில் 

 ட்ைப்பட்ை முதல் க ோட்டை.. 

 இந்தக் க ோட்டையின் சபயர் புனித ஜோர்ஜ் க ோட்டை. 

 தற்கபோது, இந்தக்க ோட்டையில்தோன், தமிழ ச் ெட்ைமன்றப் கபரடையும், தடேடமச் செயே மும் 

அடமந்துள்ளை. 

 ெட்ைமன்றத்திலுள்ள கீழடையில்தோன், மோநிேத்தின் நேன்  ோக்கும் பல்கைறு திட்ைங் டளச் 

செயல்படுத்துைதற் ோ ச் ெட்ைமன்ற உறுப்பிைர் ள் அடைைரும் ஒன்றுகூடி விைோதிப்பர். 

சட்டமன்ற உறுப்பினர் 

ெட்ைமன்றப் கபரடைக்கு கதர்ந்சதடுக் ப்பட்ை மக் ளின் பிரதிநிதி டளச் ெட்ைமன்ற உறுப்பிைர் ள் 

என்கிகறோம். 

சட்டப்பைரபை: 

 இந்தியோவிலுள்ள பே மோநிேங் ளும் யூனியன் பிரகதெங் ளும் தனித்தனிய  நிருைோ  

அடமப்பு டளக் ச ோண்டுள்ளை. 

இந்தியாவில் உள்ள மாநிலங்கள், யூனியன் பிரபேசங்கள்: 

 நம் நோட்டில் 28 மோநிேங் ளும் 8 யூனியன் பிரகதெங் ளும் உள்ளை. 

 இந்திய நாட்டின் ேபலநகரான புதுதில்லியும் இதில் அடங்கும். 

இருைபகயான அரசாங்கங்கள் 

 இந்திய நோடு இருைட யோை அரெோங் ங் டளக் ச ோண்டுள்ளது. 

 ஒன்று, புதுதில்லிடய தடேடமயிைமோ  ச ோண்டு செயல்படும் மத்திய அரசு; மற்சறோன்று 

அந்தந்த மாநில அரசுகள். 

மத்திய அரசாங்கம் 
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 மத்திய மோநிே அரசு ளுக்கிடைகய அதி ோரம் பகிர்ந்தளிக் ப்பட்டுச் செயல்படுைடதகய கூட்டாட்சி 

முபற என்கிகறோம். 

 நம் இந்திய நோடு, நோைோளுமன்ற மக் ளோட்சி அடமப்டபக் ச ோண்டுள்ளது. 

 அரெோங் ம் நல்ேமுடறயில் நடைசபறுைதற் ோ , இந்தியக் குடியரசுத் தடேைரும் இந்தியோவின் 

பிரதம மந்தியும் அந்தந்த மோநிே ஆளுநர் மற்றும் முதேடமச்ெர் ளும் சபோறுப்புைன் 

செயல்படுகின்றைர். இத்தட ய அடமப்பு முடறடயத்தோன் மத்திய அரசாங்கம் என்கிகறோம். 

மாநில அரசாங்கம் 

 இந்தியோவிலுள்ள அடைத்து மோநிேங் ளிலும் யூனியன் பிரகதெங் ளிலும் தனித்தனியோ  

அரெோங்  அடமப்பு உள்ளது. 

 இந்த அடமப்பில் ஆளுநர், முதேடமச்ெர் மற்றும் அடமச்ெர் ள் உள்ளைர். 

 போரோளுமன்றப் கபரடையில் உள்ளைர் டளப் போரோளுமன்ற உறுப்பிைர் (போ.உ) எைவும், ெட்ைமன்றப் 

கபரடையில் உள்ளைர் டளச் ெட்ைமன்ற உறுப்பிைர் ள் (ெ.ம.உ) எைவும் கூறுகிகறோம். 

 ஆ கை, நம் இந்திய அரசியேடமப்பில் மத்திய அரசும், மோநிே அரசு ளும் இடைந்கத 

செயல்படுகின்றை. 

சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் 

 ெட்ைமன்ற உறுப்பிைர் டள யோரும் நியமிப்பதில்டே. அைர் ள், சபோதுத் கதர்தல்மூேம் மக் ளோல் 

கதர்ந்சதடுக் ப்படுகிறோர் ள். 

 கதர்தலுக் ோ  நோடு, மக் ள்சதோட டயப் சபோருத்துப் பே சதோகுதி ளோ ப் பிரிக் ப்படுகின்றை. 

 ஒவ்சைோரு சதோகுதியிலும் தங் ளுடைய கைட்போளடர அரசியல்  ட்சி ள் நிறுத்துகின்றை. அந்தத் 

சதோகுதிடயச் கெர்ந்த 18 ையது நிடறைடைந்த ைோக் ோளர் ள், தங் ள் ைோக்கு டளத் தங் ளுக்கு 

பிடித்த கைட்போளர் ளுக்கு அளிக்கின்றைர். 

 அதி  எண்ணிக்ட யில் ைோக்கு ள் சபறும் கைட்போளகர சைற்றி சபறுகிறோர். 

 அவ்ைோறு உறுப்பிைரோ த் கதர்ந்சதடுக்கிகறோம். கதர்தல் டள நைத்தும், அைற்டறக் 

 ண் ோணிப்பதும் இந்தியத் கதர்தல் ஆடையத்தின் போணியோகும். 

 கதர்தல் முடிவு ளுக்குப் பின்ைர், எந்தக்  ட்சியில் அதி  எண்ணிக்ட யில் ெட்ைமன்ற 

உறுப்பிைர் ள் கதர்ந்சதடுக் ப்படுகிறோர் களோ, அந்தக்  ட்சிகய சபரும்போன்டமக்  ட்சிகய 

சபரும்போன்டமக்  ட்சியோ  உருைோகிறது. 

 ஆளுநர், அந்தப் சபரும்போன்டம உறுப்பிைர் டளக் ச ோண்ை  ட்சியின் தடேைடர அடழத்து, 

மோநிே அரெோங் த்டத அடமக்குமோறு அடழப்பு விடுப்போர். 
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 போதிக்குகமல் உள்ள சதோகுதி ளில் அதி  எண்ணிக்ட யில் சைற்றி சபறும் ெட்ைமன்ற 

உறுப்பிைர் டளக் ச ோண்ை சபோரும்போன்டம உறுப்பிைர் டளக் ச ோண்ை  ட்சியின் தடேைடர 

அடழத்து, அந்தப் சபரும்போன்டம உறுப்பிைர் டளக் ச ோண்ை சபரும்போன்டமக்  ட்சிகய 

மோநிேத்தில் ஆளும்  ட்சியோ  உருைோகிறது. 

 சபரும்போன்டமக்  ட்சிக்கு அடுத்தநிடேயில், எந்தக்  ட்சியில் அதி  உறுப்பிைர் ள் உள்ளைகரோ, 

அைர் டளக் ச ோண்டு ெட்ைமன்ற பிரதோை எதிர்க் ட்சி உருைோகிறது. 

 ஆளும்  ட்சிடயச் கெரோத கைறு பே  ட்சி டளச் ெோர்ந்த ெட்ைமன்ற உறுப்பிைர் ள் 

எதிர்க்கட்சியினர் எை அடழக் ப்படுைர். 

மாநில அரசாங்கத்தில் இடம் பைறுைைர்கள்: 

 ஆளுநர், முதேடமச்ெர், அடமச்ெர் ள் ஆகிகயோர் இருப்பர். 

 இந்தியக் குடியரசுத் தடேைர், ஐந்தோண்டுக்கு ஒருமுடற ஆளுநடர நியமிப்போர். 

 அந்த ஆளுநர், சபரும்போன்டம உறுப்பிைர் டளக் ச ோண்ை ஆளும்  ட்சியின் தடேைடர 

முதேடமச்ெரோ  நியமிப்போர். 

 ஆளுநருைன் முதேடமச்ெர் ஆகேோசித்துத் தம்  ட்சியின் உறுப்பிைர் டள ச ோண்டு 

அடமச்ெரடைடய (மந்திரி ெடபடய) உருைோக்குைோர். அந்த அடமச்ெரடை, மோநிேத்தில் 

ஐந்தோண்டு ஆட்சிபுரியும். 

ஆளுநராக ேகுதிகள்: 

 இந்தியக் குடிம ைோ  இருக்  கைண்டும். 

 35 ையது நிடறைடைந்தைரோ  இருக்  கைண்டும். 

 ைோழ்வில் சிறந்த நிடேயில் இருக் கைண்டும். இடை மட்டுமல்ே, எவ்வித ைருைோய் தரும் எந்த ஒரு 

அரெ பதவியிலும் இருக் க்கூைோது. 

முேலபமச்சராக ேகுதிகள்: 

 25 ையது நிடறைடைந்திருக்  கைண்டும். 

 ெட்ைமன்ற உறுப்பிைரோ  (ெ.ம.உ) இருக்  கைண்டும். 

 ஒருகைடள, ெட்ைகமேடை உறுப்பிைரோ  (ெ.கம.உ) ஆ  விரும்பிைோல், 30 ையது 

நிடறைடைந்திருக்  கைண்டும். 

சட்டபமலபை உறுப்பினர்: 
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 மோநிேச் ெட்ைமன்றத்தில் / ெட்ைெடபயில் ைழக் மோ  இரு அடை ள் இைம்சபற்றிருக்கும் ஒன்று, 

கமேடை; மற்சறோன்று கீழடை. 

 இதடை ஈரடைச் ெட்ைமன்றம் / ெட்ைெடப என்று அடழப்பர்.  

 ெட்ைமன்ற கமேடை என்பது, ெட்ைமன்ற ெடப இதன் உறுப்பிைர் ள், ெட்ைகமேடை உறுப்பிைர் ள் 

எை அடழக் ப்படுைர். 

 இைர் ள், மக் ளோல் கநரடியோ த் கதர்ந்சதடுக் ப்படுைதில்டே. 

 கீழபை என்பது, ெட்ைமன்ற ெடப இதன் உறுப்பிைர் ள், ெட்ைமன்ற உறுப்பிைர் ளோைர். 

 நோம் முன்கப கூறியடதப்கபோே, ெட்ைமன்ற உறுப்பிைர் ள் மக் ளோல் கநரடியோ த் 

கதர்ந்சதடுக் ப்படுகின்றைர். 

 இந்தியோவிலுள்ள சிே மோநிே ெட்ைமன்றங் ளில் பமலபை, கீழபை என்னும் ஈரடை அடமப்பு 

உள்ளது. 

 ஆைோல், நம் தமிழ்நோட்டில் கீழடை மட்டுகம உள்ளது. இதடை ஒரபை சட்டமன்றம் என்பர். 

ஆளுநரின் அதிகாரங்கள் மற்றும் ைணிகள்: 

 மோநிேச் ெட்ைமன்றத்தின் / ஓர் ஒருங்கிடைந்த பகுதியோ  ஆளுநர் செயல்படுகிறோர். 

 இைர், மோநிேச் நிருைோ த்துடறயின் தடேைரோ வும் ம த்தோை அதி ோரங் டள உடையைரோ வும் 

தி ழ்கிறோர். 

 மோநிே அரெோங் த்தின் அடைத்துச் நிருைோ த்துடற நைைடிக்ட  ளும் ஆளுநரின் சபயரோல் 

நடைசபறுகின்றை. 

 மோநிேத்திலுள்ள அரசுப் பல் டேக்  ழ ங் ளின் கைந்தரோ வும் அைர் இருக்கிறோர். 

 மோநிே ெட்ைத்துடறயோல் இயற்றப்படுகிற அடைத்துச் ெட்ைமுன் ைடரவு ளும் (மகெோதோக் ளும்) 

அைரின் ஒப்புதலுக்குப் பின்ைகர ெட்ைமோகின்றை. 

 மோநிேத் தடேடம ைழக்குடரஞர், மோநிேப் பணியோளர் கதர்ைோடையத்தின் தடேைர், 

உறுப்பிைர் ள், மோநிேத் தடேடமத் கதர்தல் ஆடையர், அரசுப் பல் டேக்  ழ ங் ளின் 

துடைகைந்தர் ல் கபோன்கறோடரயும் ஆளுநகர நியமிக்கிறோர். 

 மோநிே நிருைோ த்துடறயில் சபயரளவுத் தடேைரோ  ஆளுநர் செயல்படுகிறோர். 

முேலபமச்சரின் அதிகாரங்கள் மற்றும் ைணிகள் 

 மோநிே நிருைோ த்துடறயின் உண்டமயோை தடேைரோ  முதேடமச்ெர் செயல்படுகிறோர். 

 முதேடமச்ெர், தைது அடமச்ெர் ளுக்கு இேோ ோக் டள ஒதுக்கீடு செய்கிறோர். 
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 அடமச்ெர் ள் தனிப்பட்ை முடறயிலும் கூட்ைோ வும் மோநிேச் ெட்ைெடபக்குப் 

சபோறுப்புடையைர் ளோ  உள்ளைர். 

 அைர் ள் அடைைரும் முதேடமச்ெரின் தடேடமயின் கீழ் ஒரு குழுைோ  இடைந்து 

செயல்படுகின்றைர். 

 மக் ளின் நேனுக் ோைத் திட்ைங் டளயும் ச ோள்ட  டளயும் முதேடமச்ெர் ைகுக்கிறோர். 

அரசாங்கத்தின் பிரிவுகள்: 

 அரெோங் த்தில் ெட்ைமன்றம் நிருைோ த் துடற, நீதித்துடற என்னும் மூன்று பிரிவு ள் உள்ளை, 

 ெட்ைமன்றம், ெட்ைங் டள இயற்றுகிறது. 

 நிருைோ த்துடற ெட்ைங் டள செயல்படுத்துகிறது. 

 நீதித்துடற, ெட்ைங் டள நிடேநோட்டுகிறது. 

நீதித்துபற 

 மோநிே அளவில், மி ப்சபரிய நீதித்துடற அடமப்போ  இருப்பது உயர்நீதிமன்றம் இவ்ைடமப்பு, 

சுதந்திரத் தன்டமயுைன் செயல்படுகிறது. 

 இந்திய அரசியேடமப்பின்படி, ஒவ்சைோரு மோநிேத்திலும் ஓர் உயர்நீதிமன்றம் உண்டு. 

 மோநிே உயர்நீதிமன்றத்தில் ஒரு தடேடம நீதிபதியும் மற்ற நீதிபதி ளும் இருப்பர். 

 உயர்நீதிமன்றத்திலுள்ள நீதிபதி ளின் எண்ணிக்ட  எல்ேோ மோநிேங் ளிலும் ஒகர மோதிரியோ  

இருப்பதில்டே. 

 குடியரசுத் தடேைரோல் தடேடம நீதிபதி நியமிக் ப்படுகிறோர். 

 தடேடம நீதிபது, தமக்கு 62 ையது ஆகும்ைடர, அந்தப் பதவியில் இருப்போர்.  

 உயர் நீதிமன்றத்டதத் தவிர, மோைட்ை அளவில் நீதிமன்றங் ளும் தீர்ப்போயங் ளும் உள்ளை. 

 அடை, எவ்விதச் ெோர்புமின்றி, மக் ளுக்கு நீதி ைழங்குைடத உறுதி செய்கின்றை. 

 அடை மட்டுமல்ேோமல், குடும்ப நே நீதிமன்றங் ளும் உள்ளை. அடை திருமைம் / குடும்பம் 

சதோைர்போ  எழும் ெண்டை ெச்ெரவு டளத் தீர்த்துடைக்கின்றை. 
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7th Social Science Lesson 15 Notes in Tamil 

15. ஊடகமும் ஜனநாயகமும் 

அறிமுகம் 

 இந்தியா பாரம்பரியமிக்க நாட்டுப்புறக் கலைகள் பைவற்லறக் ககாண்டது. 

 அக்கலைகள் மூைம் கிராமப்புற மக்களிலடயய கருத்துகள் பரிமாறப்பட்டன. 

 ஹரிகதைகள் மற்றும் கூத்து யபான்ற கலைகளின் மூைம் சமயக் கலைகள் மக்களிடம் ககாண்டு 

கசல்ைப்பட்டன. 

 இலவ அந்ைக் காைத்தில் சமய ஊடகங்களாகச் கசயல்பட்டன. இச்சமய ஊடகங்கள் இலச, நடனம், 

கசாற்கபாழிவு, கலை கசால்ைல், கபாம்மைாட்டம் யபான்றவற்றின் கூட்டுக்கலைகளாக இருந்ைன. 

 இலவ மக்களிலடயய யநரடியாக கருத்துகலள ககாண்டு யசர்த்ைன. இைன் மூைம் சமூகத்திற்குப் 

பயனுள்ள கருத்துகள் கூறப்பட்டன. 

 இன்லறய நவீன ஊடகமுலற என்பது சிறு மற்றும் குறு அளவிைான கூட்டங்கள், கருத்ைரங்குகள், 

நாடகங்கள், கபாதுக்கூட்டங்கள் மற்றும் கருத்துப்பட்டலறகளாக இருக்கின்றன. 

 அச்சு ஊடகம் என்பது மக்களின் பல்கலைக்கழகமாக கருைப்படுகிறது, ஏகனனில் இது மக்களுக்குத் 

ைகவல்கலள வழங்கக்கூடியைாகவும், கல்வியறிவு ஊட்டக்கூடியைாகவும் மற்றும் கபாதுமக்களின் 

பாதுகாவைனாகவும் கசயல்பட்டு வருகின்றது. 

ஊடகம் – விளக்கம் 

 ஒவ்கவாரு ைனிமனிைனும் ஊடகத்தின் கவளிப்பாடாகும். ஒரு நபர் மற்ற நபர்களுடனும், 

நிறுவனங்களுடன் ஊடகத்தின் மூைம் கைாடர்பு ககாள்கிறார். 

 ஊடகம் என்பது ஒருவருக்ககாருவர் கைாடர்பு ககாள்ளக் கூடிய சாைனமாகும். 

 ஊடகம் என்பது அச்சு, ஒலி, ஒளி என அலனத்துவலக பரப்பு சாைனங்கலளயும் உள்ளடக்கியயை 

ஆகும். 

 ஊடகமானது (Media) மீடியம் (Medium) என்ற ஆங்கிை வார்த்லையுன் பன்லமயாகும் (Plural). 

 ஊடகம் ைகவல்கள் கசய்திகள், உணர்வுகள், கருத்துக்கள் மற்றும் எண்ணங்கலள பகிர்ந்து 

ககாள்ளக்கூடியைாகவும் இருக்கிறது. 

 இத்ைகவல் கைாடர்பின் வலககள்: 
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ைனிமனிை தைாடர்பு - கடிைங்கள், கைாலையபசி, அலைப்யபசி, மின்னஞ்சல் மற்றும் கைாலைநகல் 

ஆகியன ைனிமனிை கைாடர்பு சாைனங்களாகும். இலவ ஒரு நபர் மற்கறாரு நபயராடு ைனியாகயவா 

குழுவாகயவா கைாடர்பு ககாளவைற்கு பயன்படுகிறது. 

தெகுஜன தைாடர்பு – கசய்தித்ைாள்கள், வாகனாலி, கைாலைக்காட்சி ஆகியன கவகுஜன மக்கயளாடு 

கைாடர்பு ககாள்வைற்கு பயன்படுத்ைப்படுகின்றன. எனயவ இலவ கவகுஜன ஊடகம் என்று 

அலழக்கப்படுகின்றன. 

 அச்சு இயந்திரம் ஜஜாஹன்னஸ் குட்டன்தெர்க் என்ெெரால் 1453 இல் கண்டுபிடிக்கப்ெட்டது. 

மக்களாட்சியின் நான்கெது தூண் 

 சட்டமன்றம், நிருவாகத்துலற, நீதித்துலற மற்றும் ஊடகம் ஜனநாயகத்தின் நான்கு தூண்களாகக் 

கருைப்படுகிறது. 

 ஊடகம் மற்ற மூன்று துலற கசயல்பாடுகளின் கவளிப்பலடத் ைன்லமலய உறுதி கசய்கிறது. 

 இந்ை நான்காவது தூண் நாட்டின் கைாலைதூர பகுதிகளில் வாழும் அலனத்து மக்களும் நாட்டின் 

பிற பகுதிகளில் என்ன நடக்கிறது என்பலை அறிய உைவுகிறது. 

 உண்லமயில் ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் ஊடகம் என்பது ைகவல்கள் மற்றும் அறிலவ வழங்கும் மிக 

முக்கிய சாைனமாக கசயல்படுகிறது. 

ஊடகத்தின் ெதகப்ொடு 

குறுகிய கைாடர்பு ஊடகம் யகபிள் கைாலைக்காட்சி, யநரடி அஞ்சல், கருத்ைரங்கு 

கைாலைத்கைாடர்பு ஊடகம் திலரப்படங்கள், கைாலைக்காட்சி, வாகனாலி 

அச்சு ஊடகம் கசய்தித்ைாள்கள், இைழ்கள், பத்திரிக்லககள், புத்ைகங்கள், 

சுவகராட்டிகள், அறிக்லககள் 

இலணய ஊடகம் கூகுள் இலணய ைளங்கள் மற்றும் வலைப்பதிவுகள் 

சமூக ஊடகம் கீச்சகம் , முகநூல், புைனம் /கட்கசவி அஞ்சல் மற்றும் படவரி 

 

ஊடகத்தின் முக்கியத்துெம் 

 இவ்வுைகில் ஊடகம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்ை கட்டலமப்பு ஆகும். 

 இது நம்லமச் சுற்றியுள்ள பல்யவறு சமூக, அரசியல் மற்றும் கபாருளாைார கசயல்பாடுகலள 

பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடியாகத் திகழ்கிறது. 
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 இைலன மக்கள் பல்யவறு யைலவகளுக்காக சார்ந்திருக்கின்றனர். குறிப்பாக ைகவல்கள் மற்றும் 

கமாழுதுயபாக்கிற்காக சார்ந்துள்ளனர். 

 ஊடகம் மக்கலள விழிப்யபாடு இருக்கச் கசய்கிறது. யமலும் சமூக மாற்றத்திற்கான மிக முக்கிய 

சாைனமாகவும் இருக்கிறது. 

 ஊடகம் உைகி அன்றாட நிகழ்வுகலள மட்டுமல்ைாமல் ஒரு அரசின் பைம் மற்றும் பைவீனத்லை 

கவளிக்ககாண்டு வருகிறது. 

 ைனியார் நிறுவனங்களால் ையாரிக்கப்படும் கபாருட்கலள மக்களிடம் விளம்பரப்படுத்தி 

விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகிறது. 

 அலனத்து கைாலைக்காட்சி யசனல்களும் யைசிய மற்றும் பன்னாட்டு கசய்திகலள 

ஒளிபரப்புகின்றன. 

 பை திலரப்படங்களில் சமூகப் பிரச்சலனகள் எடுத்துலரக்கப்பட்டுள்ளன. எந்ைகவாரு 

விடயங்களிலும் ஊடகம் நடுநிலையான அறிக்லகலய வழங்குகின்றது. 

 இது, சமூக அரசியல் பிரச்சலனகளுக்ககதிராகவும், சமூக அநீதிக்கு எதிராகவும் யபாராடுகிறது. 

 யமலும் இது மக்களின் முன்யனற்றத்திற்கும் வளர்ச்சிக்கும் உைவுகிறது. 

அகில இந்திய ொதனாலி 

 1956 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஆகாசவானி (வானிலிருந்து வரும் ஒலி) என்ற கபயரில் வாகனாலி 

ஒலிபரப்லப கசய்து வருகிறது. 

 இது 1936ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 

மக்களிடம் தொதுக்கருத்திதன ஏற்ெடுத்துெதி – ஊடகம் 

 ஊடகம் மக்களிலடயய ஒரு கபாதுவான கருத்லை ஏற்படுத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. (ஒரு 

குறிப்பிட்ட பிரச்சலனயில் மக்களின் கபாதுக்கருத்து) இது சமகாைத்தின் சக்தி வாய்ந்ை 

கருவியாகும். 

 மக்களின் அன்றாட வாழ்க்லகயின் ஒரு பகுதியாகயவ மாறிவிட்டது. இது மக்களின் அன்றாட 

வாழ்க்லகயில் நலடகபறும் நிகழ்வுகள் குறித்ை பார்லவ மற்றும் புரிைலில் கபாதுலமப்படுத்துவதில் 

முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. 

 கவகுஜன ஊடகம் அன்றாட நிகழ்வுகலளப் பற்றி யநர்லமயாகவும், நுட்பமாகவும், நடுநிலையாகவும் 

ைருகின்றது. 

 கசய்தித்ைாள்கள் அரசின் ககாள்லககளுக்கு எதிராக மக்களின் உணர்வுகலள பிரதிபலிக்கும் 

சாைனமாக திகழ்கிறது. 
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 இவ்வாறு மக்களுக்கு சமூகத்தில் நலடகபறுகின்ற முக்கிய பிரச்சலனகலள பற்றிய கருத்துக்கலள 

கைரிவிக்க அச்சு ஊடகங்களும், மின்னணு ஊடகங்களும் உைவுகின்றன. 

தநறிமுதை மற்றும் தொறுப்பு: 

 கநறிமுலற என்பது நம் வாழ்க்லகலய வாழ தீர்மானிக்கும் மதிப்பீடுகளின் கைாகுப்பாகும். 

 எனயவ இலவ முலறயான மற்றும் ஆயராக்கியமான வாழ்க்லகக்கு மிகவும் அவசியமாகும். 

 ஊடக கநறிமுலற என்பது நல்ை நடத்லைக்குரிய ககாள்லககள் அடங்கிய கைாகுப்பாகும். 

 ஊடகம் என்பது அவற்றின் கசயல்பாடுகள் மற்றும் எழுத்தின் மூைமும் பிரதிபலிக்க யவண்டும். 

 எளிதில் உணர்வுகலள தூண்டக்கூடிய யைலவயற்ற கசய்திகலள ைவிர்க்கயவண்டும். 

ஊடகங்களின் அடிப்ெதட ஜநாக்கம் 

 ஊடகங்களின் அடிப்பலட யநாக்கமானது யநர்லமயான, துல்லியமான, நடுநிலையான, 

நாகரிகமான மற்றும் நல்ை கமாழிநலடயில் மக்கள் நைன் சார்ந்ை ைகவல்கள், கசய்திகள், 

கருத்துகள் ஆகியவற்லற மக்களுக்கு வழங்குவைாகும். 

 ஒரு அரசு சிறப்பாக கசயல்படுவைற்கு விழிப்பான மற்றும் சுைந்திரமான ஊடகம் மிகவும் 

அவசியமாகும். 

 இது மக்களுக்கு யைலவயான ைகவல்கலள யசகரிப்பைற்கான உரிலமலய கபற்றிருக்கிறது. 

 அயைசமயம் எந்ை விைத்திலும் மக்களின் உணர்வுகலள தூண்டும் விைத்தில் இருத்ைல் கூடாது. 

 நம்பகத்ைன்லமயான ைகவல்கலள மக்களிடம் வழங்குவதில் கபாறுப்புடன் கசயல்பட யவண்டும். 

ஜனநாயகத்தில் ஊடகத்தின் ெங்கு 

 ஊடகமானது ஜனநாயகத்தின் முதுககலும்பாகும். 

 நமது ஜனநாயக சமுைாயத்தில் ஊடகம் கபாதுமக்களின் கருத்துக்கலள கசயல்படுத்தும் உந்து 

சக்தியாகும். 

 இது ஜனநாயகத்தின் மதிப்புகலள பைப்படுத்துகிறது. இது மக்களுக்கு அறிலவயும், வலிலமயும் 

அளிக்கிறது. 

 யமலும் வாக்காளர்களுக்கு விழிப்புணர்லவயும், ஏற்படுத்துகிறது. 

 அரசின் கவளிப்பலடத்ைன்லமயும், அவற்றின் கபாறுப்பிலனயும் உறுதி கசய்கிறது. 

 ஊடகம் அரசின் ஒவ்கவாரு கசயல்பாட்டிலனயும் மக்களிடம் எடுத்துச்கசல்கிறது. 

 இைன் மூைம் அரசின் கசயல்பாடுகலளயும் மக்களின் அன்றாட நிகழ்வுகலளயும் குடிமக்கள் 

அறிந்துககாள்கிறார்கள். 
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ஊடகத்தின் முக்கியத்துெம் 

 இது நடப்பு கசய்திகலள பற்றிய விவாைத்லை ஏற்படுத்துகிறது. அைனால் ஒயர பிரச்சிலனகளுக்குப் 

பல்யவறு கருத்துக்கலள கபறமுடிகிறது. 

 ஊடகமானது மக்களுக்கு அரசு நிலறயவற்றாை வாக்குறுதிகலள நிலனவூட்டுகிறது. 

 இது கிராமப்புற மக்களுக்கு கல்வி அளிக்கிறது. பாராளுமன்றம் மற்றும் ஜனநாயகம் ஆகிய 

இரண்டும் ஊடகத்தின் கண்காணிப்பில் இருந்ைால் மட்டுயம வலிலம அலடயும். 

 ஊடகம் அறிக்லககள் அளிப்பது மட்டுமல்ைாது அரசிற்கும் மக்களுக்கும் இலணப்பு பாைமாக 

கசயல்படுகிறது. 

 யமலும் ஊடகம் அரசாங்கத்லை கண்காணிக்கும் பணிலயயும் கசய்கிறது. 

 ஊடகம் இல்ைாை ஜனநாயகம் என்பது சக்கரம் இல்ைாை வாகனத்திற்கு ஒப்பாகும். 

உள்ளூர் ஊடகம் 

 கபாதுவாக ஊடகம் என்பது யைசிய மற்றும் உைக கசய்திகலள அளிப்பைாகும். 

 உள்ளூர் ஊடகம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டாரத்தின் மக்களின் நைனுக்காக கசயல்படுவைாகும். 

மக்களாட்சியின் ஜகாட்ொடு 

 மக்களாட்சி என்றால் மக்களால் ஆட்சி கசய்யப்படுைல் என்பைாகும். இது இரண்டு கியரக்க 

கசாற்களால் ஆனது. 

 கடயமாஸ் (Demos) மக்கலளக் குறிக்கிறது. க்ராயடாஸ் (Kratos) அதிகாரம் அல்ைது ஆட்சி என்று 

கபாருள். 

முடிவுதர 

 ைகவல் மற்றும் கைாழில்நுட்ப உைகில் கவகுஜன மக்களுக்கு ைகவல்கலள அளிப்பதில் மிகப்கபரிய 

பங்கு வகிக்கிறது. 

 ஊடகம் மக்களின் ஒற்றுலமலயயும், சமூக அலமதிலயயும் சீர்குலைக்கும் வண்ணம் எலையும் 

கவளியிடா வண்ணம் மிகவும் கவனமாக கசயல்பட யவண்டும். 

 ஆயராக்கியமான சமுைாயத்திற்கு ஊடகம் நல்ை ைகவல்கலளயும் , மக்களின் உணர்வுகளுக்கு 

மதிப்பளிக்கும் விைமாகவும் கசயல்பட யவண்டும். 

 ஊடகம் இந்ை உைலக சிறியைாகவும் மக்களுக்கு மிக கநருக்கமாகவும் மாற்றியுள்ளது. 
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7th Social Science Lesson 16 Notes in Tamil 

16. புதிய சமயக் கருத்துக்களும் இயக்கங்களும் 

அறிமுகம் 

 இடைக்கால இந்தியாவில் வியப்டை ஏற்ைடுத்தும் அளவில் ைக்திக் கவிடைகள். செய்யுள்கள் 

இயற்றப்ைட்ைன. 

 அடை ஒரு குறிப்பிட்ை ெமயம் ொர்ந்ைைாக இல்லாமல் ைல்வைறு ெமய இயக்கங்களினால் 

தூண்ைப்சைற்றன. 

 கடவுளின் மீதான முழுமமயான பக்தியய மனிதமன வாழ்வின் இடர்ப்பாடுகளிலிருந்து காத்து 

முக்திமய அருளுமமன இவ்வியக்கங்கடள நிறுவியைர்கள் கருதினர். 

 வமலும் இடறைன் எங்கும் நிடறந்து இருப்ைதினாலும் ஒவ்சைாரு மனிைனுக்குள்ளும் 

உடறந்திருக்கின்றார் என்ைைாலும் ஒருைர் வகாவிலுக்குச் செல்ல வைண்டியவைா அைசியமில்டல 

எனவும் நம்ைப்ைட்ைது. 

 அறிவின் வழிப்பட ஞானமார்க்கம், சடங்குகள், நற்மசயல்கள் ஆகியவற்றின் வழிப்பட கர்மா 

மார்க்கம் ஆகிய இமவ இரண்மடக் காட்டிலும் பக்திமார்க்கயம சிறந்தது என ைகைத்கீடையில் 

கூறப்ைட்டுள்ளது. 

 இது ைக்திக் வகாட்ைாடுகடள முன்சமாழிந்ைைர்கடள ஊக்குவிப்ைைாய் அடமந்ைது. 

பக்தி இயக்கம்: மதாடக்கங்கள் 

 ைக்தி இயக்கம் அல்லது ைழிைாட்டு முடறகளிலான புத்சைழுச்சி ைமிழகத்தில் கி.பி.(சைா.ஆ) ஏழாம் 

நூற்றாண்டை ஒட்டித் சைாைங்கிற்று. 

 அப்புத்சைழுச்சி ஆண், சைண் கைவுளர்களின் சையர்கடளத் சைாைர்ந்து ஓதுைல். 

 கைவுளர்கடளப் புகழ்ந்து ைாடுைல், மைச் சின்னங்கடள அணிந்து சகாள்ைது அல்லது அடையாளச் 

சின்னங்கடளச் சுமந்து செல்ைது, கைவுளுைன் சைாைர்புடைய புனிைத்ைலங்களுக்கு ஆன்மீகப் 

ையணங்கள் வமற்சகாள்ைது என்ைனைற்டற உள்ளைக்கியைாக இருந்ைது. 

 ைனக்குச் சொந்ைமான கைவுடள ைழிைடும் ைக்ைனுக்கும் அக்கைவுளுக்கும் இடையிலான ைரஸ்ைர 

உணர்வு ரீதியிலான ைற்றுைலுக்கும் அன்பிற்கும் ைக்தி இயக்கம் சிறப்பு முக்கியத்துைம் சகாடுத்ைது. 

 சூபி ைத்துைமும் இவை வைான்ற கருத்டைவய வைாதித்ைது. மதாடக்ககால இஸ்லாம் சமயத்தின் 

உலகப்பற்றுதலுக்கு எதிராகத் யதான்றியயத சூபி தத்துவமாகும். 

 தீவிர உணர்ச்சிையப்ைட்ை ைக்தி, ஆழமான தியானம் ஆகியைற்றின் மூலவம கைவுடள உணரமுடியுசமன 

சூபி வகாட்ைாடு நம்பியது. 
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 இவ்ைடகயிலான தியானங்கவள ஒரு ைக்ைனுக்குக் கைவுளின் உண்டமயான இயல்டைப் 

புரிந்துசகாள்ள உைவுசமன சூபிக்கள் நம்பினர். 

 இவ்ைாறு செய்ைால் மட்டுவம உலகப் பிடணப்புகளிலிருந்து ஒரு ைக்ைன் விடுைை முடியுசமன்றும் 

அதுவை அைர் கைவுளுைன் இரண்ைறக்கலக்க உைவுசமன்றும் சூபிக்கள் ைாதிட்ைனர். 

 இந்து, இஸ்லாம் ஆகிய இரு ெமயங்களிலும் அறிவுநிடல கைந்ை ெமய இயக்கங்கள் செயல்ைட்ைன. 

 ைங்களுடைய வைாைடனகளில் சைவ்வைறு ெமயங்கள் ொர்ந்ை கூறுகடளயும் வெர்த்துக் சகாள்ைதில் 

அைர்கள் ையக்கம் காட்ைவில்டல. 

 “இந்துக்களும் இஸ்லாமியரும் கடவுமை மவவ்யவறு மபயர்களில் அமைத்தாலும் இருப்பது 

ஒயரமயாரு கடவுள் மட்டுயம” என ஹரிதாசர் கூறியுள்ளார். 

தமிைகத்தில் பக்தி இயக்கம் (ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும்) 

 ைக்தி இயக்கத்டைத் சைாைங்கிடைத்ை டைணை ைக்தி அடியார்களான ஆழ்ைார்களும் சிைடன 

ைழிைடும் டெைர்களான நாயன்மார்களும் ைமிழ்சமாழியில் ைக்திப்ைாைல்கடள இயற்றி ைங்கள் 

கைவுளர்களுக்குச் ெமர்ப்பித்ைனர். 

 சிைைக்தியானது இவ்வுலகில் நடைசைற்ற சிைசைருமானின் திருவிடளயாைல்கவளாடு 

சைாைர்புடையைாகும். 

 சிைன், விஷ்ணு குறிப்ைாக கிருஷ்ணர் குறித்ை ைாைல்கள் ைமிழிலும் ஏடனய சைன்னிந்திய 

சமாழிகளான கன்னைம், சைலுங்கு ஆகிய சமாழிகளிலும் இயற்றப்ைட்ைன. 

 சைௌத்ைம், ெமணம் ஆகிய ெமயங்களின் கடுடமயான ைாக்குைல்கடளத் திறம்ைை எதிர்சகாள்ைைற்காக, 

புலைர்களாகவும் ஞானிகளாகவும் இருந்ை இைர்கள் ொதிடய அடிப்ைடையாகக் சகாண்ை 

ெமூகநிடலகடளச் ொடியவைாடு அல்லாமல் ஆண், சைண் ெமத்துைத்டையும் முன்னிறுத்தினர். 

 விஷ்ணு ைக்தி அல்லது டைணைம் விஷ்ணுவின் அைைாரங்கடளக் குறிப்ைாக இராம, கிருஷ்ண 

அைைாரங்கடள அடிப்ைடையாகக் சகாண்ைைாகும். 

 ைன்னிரு ைமிழ் ஆழ்ைார்கள் அைர்கள் இயற்றிய அழிவில்லாப் ைாைல்களுக்காகவை 

நன்கறியப்ைட்ைைர்கள் ஆைர். 

 ைக்தி இயக்கத்தின் ைளர்ச்சிக்குத் ைாங்கள் செய்ை ைங்களிப்பின் காரணமாய் இரண்டு ஆழ்ைார்கள் 

ைனித்துைம் மிகுந்து காணப்ைடுகின்றனர். 

 நம்மாழ்வார் அவர் இயற்றிய 1,102 பக்திகமைக் மகாண்ட திருவாய்மமாழியால் புகழ்மபற்றார். 

 நம்மாழ்வாரின் 4000 பாடல்கமை நாலாயிரம் திவ்வியப் பிரபந்தம் எனும் மபயரில் நாதமுனி 

மதாகுத்துள்ைார். 

 ஆழ்ைார்களில் ஆண்ைால் மட்டுவம சைண்ைால் ஆழ்ைாராைார். 
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 மபரியாழ்வார் சைாைக்கத்தில் விஷ்ணு சித்தர் என அறியப்ைட்ைார். 

 ைாய் யவொடையின் இைத்தில் ைன்டன இருத்தி குழந்டை கிருஷ்ணடனப் ைற்றி ைல ைாைல்கடளப் 

புடனந்துள்ளார். 

 திருவில்லிபுத்ைார் வகாவில் துளசித் வைாட்ைத்தில் சைரியாழ்ைார் ஆண்ைாடளக் குழந்டையாகக் 

கண்சைடுத்து, ைனது குழந்டையாக ஏற்றுக்சகாண்ைைாகக் கூறப்ைடுகிறது. 

 வகாவில் நகரமான திருவில்லிபுத்தூரில் ைளர்ந்ை அைர் ஆண்ைாள் (ஆட்சி புரிைைர்) என 

அடழக்கப்ைட்ைார். 

 திருப்பாமவ (கிருஷ்ணடன அடையும் ைழி)  நாச்சியார் திருமமாழி (சைண்ணின் புனிைப் ைாைல்கள்) 

ஆகிய இரண்டும் ஆண்ைாளின் புகழ்சைற்ற கவிடை நூல்களாகும். 

 திருைரங்கம் வகாவிலிலுள்ள விஷ்ணுவின் அைைாரமான அரங்கநாைனின் மீைான காைடல ஆண்ைாள் 

ைனது ைாைல்களில் சைளிப்ைடுத்தியுள்ளார். 

 ைமிழ்நாட்டில் டைணைத் திருமண விழாக்களின்வைாது இப்ைாைல்கள் ையன்ைடுத்ைப்ைடுகின்றன. 

மவணவ அடியார்கள் (12 ஆழ்வார்கள்) 

முதல் மூன்று ஆழ்வார்கள்: சைாய்டக ஆழ்ைார், பூைத்ைாழ்ைார், வையாழ்ைார். 

ஏடனய ஆழ்ைார்கள்: திருமழிடெயாழ்ைார், சைரியாழ்ைார், சைாண்ைரடிப்சைாடி ஆழ்ைார், திருமங்டக 

ஆழ்ைார், திருப்ைண் ஆழ்ைார், குலவெகர ஆழ்ைார், நம்மாழ்ைார், மதுரகவி ஆழ்ைார், ஆண்ைாள். 

மசவ அடியார்கள் (63 நாயன்மார்கள்) 

 மரபுைழிக் கடையின்ைடி நாயர்மான்கள் 63 வைராைர். 

 அைர்களில் ஞானசம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர் (மும்மூர்த்திகள் என அமைக்கப்படுபவர்கள்) ஆகிவயார் 

சைன்னிந்தியக் வகாவில்களில் சிடலைழிைாடு செய்யப்ைடுகின்றனர். 

 நாயன்மார்களின் ைாைல்கள் அடனத்டையும் நம்பி ஆண்ைார் நம்பி (கி.பி. 1000) என்ைர் சைாகுத்ைைாகக் 

கூறப்ைடுகிறது. 

 அதுவை டெைப்புனிை நூல்களான திருமுமறயின் அடிப்ைடையாக உள்ளது. 

 திருமுமற 12 நூல்கமைக் மகாண்டுள்ைது. 

 அைற்றில் 11 நூல்கள் நம்பி ஆண்டார் நம்பியால் மதாகுக்கப்பட்டமவயாகும். 

 யசக்கிைாரின் மபரியபுராணம் 12வது நூலாகும். 

அ. ஆதிசங்கரர் 
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 ஆதிெங்கரர் அல்லது ெங்கராச்ொரியார் (ஏறத்ைாழ கி.பி. 700-750) அத்மவதம் எனும் ைத்துைத்டைப் 

வைாதித்ைைராைார். 

 ஞானத்டைப் சைறுைைன் ைழியாக ஜீைாத்மா ைரமாத்மாவுைன் (பிரம்மா) இடணயும் என்ைவை 

இத்ைத்துைத்தின் ொரமாகும். 

 அைர் ைத்ரிநாத், பூரி, துைாரகா, சிருங்வகரி ஆகிய இைங்களில் மைங்கடள நிறுவினார். 

 அடை கற்றுக்சகாள்ைைற்கான, ைழிைாடு செய்ைைற்கான டமயங்களாகத் திகழ்ந்ைன. இவ்விைங்கள் 

இன்றும் முக்கியமான புனிைத்ைலங்களாக விளங்குகின்றன. 

 ைன்காலத்து ைக்தி இயக்கத்தின் மீது கைனம் சகாள்ளாை ெங்கரர் வைைமரபுகடள மீட்சைடுக்கும் 

முயற்சிகளில் ஆர்ைம் சகாண்ைார். 

 பிரம்ம சூத்திரம் எனும் நூலுக்கு அைர் எழுதிய உடரவய அைர் ஆற்றிய ைணிகளில் ொலச் சிறந்ைைாகும். 

 பிரம்ம சூத்திரம் வைைாந்ைப் ைள்ளியின் அடிப்ைடை நூலாகும்,  

 முைன்டமயான உைநிைைங்களுக்கு அைர் எழுதிய உடரகளும் முக்கியமானடையாகவைக் 

கருைப்ைடுகின்றன. 

ஆ. இராமானுஜர் 

 பதிமனான்றாம் நூற்றாண்மடச் யசர்ந்த மவணவத் திருத்மதாண்டரான ராமானுஜர் மிகவும் 

மசல்வாக்குமபற்ற மவணவச் சிந்தமனயாைர் ஆவார். 

 அைர் முன்டைத்ைத் ைத்துைம் விசிஷ்டாத்மவதம் ஆகும். 

 ஆத்மாவானது பிரம்மத்துடன் கலந்த பின்னரும் தனக்கான அமடயாைத்மதத் தக்கமவத்துக் 

மகாள்கிறது என இத்ைத்துைம் அறிவித்ைது. 

 நீண்ை சநடிய ஆன்மீகப் ையணங்களுக்குப் பின்னர் அைர் ஸ்ரீரங்கத்தில் குடிவயறினார். ெமூக, 

ெமத்துைக் கருத்துக்கடள ைரப்பிய அைர் வகாவில்களில் நுடழைைற்கான ொதியக் கட்டுப்ைாடுகடளக் 

கண்ைனம் செய்ைார். 

 விஷ்ணுவின் மீதும் அைரின் இடணயான லட்சுமியின் மீதும் அைர் சகாண்டிருந்ை ைக்திசநறி 

ஸ்ரீமவஷ்ணவம் என்றடழக்கப்ைடுகிறது. அந்சநறிடயப் ைரப்புைைற்காக அைர் ைல டமயங்கடள 

நிறுவினார். 

 16, 17ஆம் நூற்றாண்டுகளில் டைணை ெமயம் இந்தியா சநடுகிலும் ைரவியது.  

 புகழ்மபற்ற சமஸ்கிருதக் கல்வி மமயமாக விைங்கிய காஞ்சிபுரத்தில் வடகமல மவணவம் 

மசழித்யதாங்கியது. 

 மதன்கமல மவணவம் திருவரங்கத்மத மமயமாகக் மகாண்டிருந்தது. ெமஸ்கிருைத்தில் 

எழுைப்ைட்ை வைை நூல்கவள முக்கியமானடை என ைைகடலயினர் கருதினர். 
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 ைமிழ்சமாழியில் ைன்னிரு ஆழ்ைார்களால் எழுைப்ைட்ை திவ்விய பிரைந்ைத்திற்கு சைன்கடலயினர் 

அதிக முக்கியத்துைம் சகாடுத்ைனர். 

2. வட இந்தியாவில் பக்தி இயக்கம் 

 14, 15ஆம் நூற்றாண்டுகளில் ைை இந்தியாவில் நடைசைற்ற ெமய இயக்கங்கடளப் ைற்றி அறிய 

விரும்புவைார், இக்கால இந்துெமயத் ைடலைர்கள் இஸ்லாம் குறித்து மிகவும் வைறுைட்ை இரு 

அணுகுமுடறகடளக் சகாண்டிருந்ைனர் என்ைடை நிடனவில் சகாள்ளவைண்டும். 

 ஒரு குழுவினர் இஸ்லாமில் எது சிறந்ைவைா அடை ஏற்றுக்சகாண்ைனர். ஏடனவயார் இஸ்லாம் 

மைத்திற்கு ெமயம் மாறிச் செல்ைடைத் ைடுக்கும் சைாருட்டு சில ைழிமுடறகடளக் டகயாண்ைனர். இரு 

பிரிவினருவம இஸ்லாடம எதிர்சகாண்டு செயலாற்றினர். 

 ஆனால் ஒரு பிரிவினர் இஸ்லாடம ைரிவைாடு அணுகினர். மற்சறாரு பிரிவினவரா ைடகடம 

ைாராட்டினர். 

 புதிய ெமயப்பிரிவுகடள நிறுவிய கபீர், குருநானக் மற்றும் பிறர் முைல் குழுடைச் வெர்ந்வைாராைர். அவை 

ெமயம் ைங்காளத்தில் உருைான டெைன்ய வைைா அல்லது டெைன்ய மகாபிரபுவுைன் சைாைர்புடைய 

இயக்கம் இரண்ைாைைாகச் சொல்லப்ைட்ை குணநலடனக் சகாண்டிருந்ைது. 

அ) பக்தி இயக்கச் சான்யறார்கள் 

 ைைஇந்தியாவில் ைக்திச் சிந்ைடனடய ஒரு மக்கள் இயக்கமாக மாற்றியைர். 

 சைலுங்கு ைத்துைஞானியான ைல்லைாச்ொரியார், மதுராவுக்கு அருவக வகாைர்ைன் குன்றுகளில் 

கிருஷ்ணைகைானுக்கு ஒரு வகாவிடல அடமத்ைார். 

 கவிஞரும் இடெக்கடலஞரும், ைார்டைத்திறன் அற்றைருமான சூர்ைாஸ் இக்வகாசைாவலாடும் 

ஆக்ராவிலுள்ள வகாவிவலாடும் சைாைர்புடையராைார். 

 அைருடைய புகழ் சைற்ற கவிடைகளின் சைாக்கு சூர்சாகர் என்றடழக்கப்ைடுகிறது. 

 வமைார் நாட்டின் ைட்ைத்து இளைரெரின் மடனவியான மீராைாய் கிருஷ்ணைகைானின் தீவிர 

ைக்டையாைார். 

 அவ்ைம்டமயார் ரவிைாஸ் என்ைைரின் சீைராைார். மீராைாய் அைருடைய ைஜன்(ைஜடன) ைாைல்கள் மூலம் 

பிரைலமானார். 

 டெைன்யவைைர் ைனது ைரைெமூட்டும் ைாைல்கள், களிப்பூட்டும் நைனங்கள் மூலம் கிருஷ்ண 

ைழிைாட்டைப் பிரைலமாக்கினார். 

 இது ைங்கத்தில் டைணை ெமயத்தின் மீது சைரும் ைாக்கத்டை ஏற்ைடுத்தியது. 
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 16ஆம் நூற்றாண்டில் துளசிைாெர் இந்தி சமாழியில் எழுதிய இராமனின் கடைடய மீண்டும் சொல்லும் 

இராமசரிதமானஸ் எனும் நூல் நட்பு, விசுைாெம் ஆகிய உணர்வுகளுக்கு அதிக அழுத்ைம் சகாடுத்ைது. 

அப்ைாைல்களில் ைல இரவு முழுைதுமாக நடைசைறும் விழாக்களில் இன்றளவும் சைாைர்ந்து 

ைாைப்ைடுகின்றன. 

 

துக்காராம் 

 17ஆம் நூற்றாண்டில் மகாராஷ்டிராவில் ைாழ்ந்ை துக்காராம் கவிஞரும் திருத்சைாண்ைருமாைார். 

 விஷ்ணுவின் அைைாரமான விவைாைா குறித்து அைர் இயற்றிய ஆன்மீகப் ைாைல்களுக்காகவ்ர்ர் 

(அைங்கா அல்லது கீர்த்ைடனகள்) அைர் நன்கு அறியப்ைட்டிருந்ைார். 

 மகாராஷ்டிராவில் வொலாப்பூர் மாைட்ைத்திலுள்ள ைந்ைர்பூட் அல்லது ைண்ைரிபுரத்தில் விவைாைா/ைாண்டு 

ரங்கா வகாவில் உள்ளது. ைங்காளத்திற்கு டெைன்ய வைைா எவ்விைவமா அடைப்வைான்வற 

மகாராஷ்டிராவுக்கு துக்காராம் விளங்குகிறார். 

இந்தியாவில் சூபியிஸம் (Sufism) 

 சிந்துடை அராபியர் டகப்ைற்றிய காலத்தில் சூபியிஸம் இந்தியாவிற்குள் ைாைம் ைதித்ைது.  

 10,11 நூற்றாண்டுகளில் சைல்லி சுல்ைான்களின் ஆட்சியின்வைாது அது முக்கியத்துைம் சைற்றது. 

 வயாகப்ையிற்சி வைாற்ற அடமவுகள், இந்திய இடெ,நைனம் ஆகியைற்டறயும் சூபியிஸம் 

டகக்சகாண்ைது. 

 சூபியிஸத்டை பின்ைற்றிவயார் இஸ்லாம், இந்து ஆகிய இரு ெமயங்கடளயும் வெர்ந்ைைர்களாக 

இருந்ைனர். 

இமடக்கால இந்தியாமவச் யசர்ந்த சூபிக்கள் 

 இடைக்கால இந்தியாடைச் வெர்ந்ை சூபிக்கள் மூன்று முக்கிய அடமப்பினராகப் பிரிக்கப்ைட்டிருந்ைனர். 

அடை சிஸ்டி, சுரவார்டி, பிர்மதௌசி என்ைனைாகும். 
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சிஸ்டி: 

 சமாய்னுதீன் சிஸ்டி, சிஸ்டி அடமப்டை இந்தியாவில் பிரைலமாக்கினார். அைர் ஆஜ்மீரில் இயற்டக 

எய்தினார்(1236). 

 அைருடைய நிடனவிைம் ராஜஸ்ைான் மாநிலத்தில் ஆஜ்மீரில் ஷரிப் ைர்கா என்ற இைத்தில் 

அடமந்துள்ளது. 

 இடைக்காலத்தின் சைாைக்கத்தில் நன்கறியப்ைட்டிருந்ை சிஸ்டி அடமப்டைச் ொர்ந்ை சூபி, நிஜாமுதீன் 

அவுலியா என்ைைராைார். 

 சைல்லியின் அதிகார ைர்க்கத்டைச் வெர்ந்ை எண்ணற்ற நைர்கள் அைடரப் பின்ைற்றினர். இைடனப் 

பின்ைற்றிய புகழ்சைற்ற ைலருள் கவிஞர் அமீர் குஸ்ருவும் ஒருைர். 

சுரவார்டி: 

 சுரைார்டி அடமப்டைத் வைாற்றுவித்ைைர் ஈராடனச் வெர்ந்ை சூபியான அப்துல்-ைகித் அபு நஜீப் 

என்ைைராைார். 

பிர்மதௌசி: 

 பிர்சைௌசி அடமப்பு சுரைார்டியின் ஒரு கிடளப் பிரிைாகும். அது பீகாரில் மட்டுவம செயல்ைட்ைது. 

சூபியிஸம்: 

 சூபியிஸம் சூபி எனும் சொல் ‘சுப்’ எனும் சொல்லில் இருந்து வைான்றியைாகும். அைன் சைாருள் கம்பளி 

ஆகும். 

 சூபிக்கள் சொர சொரப்ைான முரட்டுக் கம்ைளியாலான உடைகடள அணிந்ைைால் சூபீக்கள் என 

அடழக்கப்ைட்ைனர். 

 சூபியிஸம் அடிப்ைடையில் இஸ்லாமியத்டைச் வெர்ந்ைைாக இருந்ைாலும் அைன் மீது இந்து, சைௌத்ை 

(மகாயான) ெமயக் கருத்துக்களின் ைாக்கத்டைப் சைற்றிருந்ைது. 

 உவலமாக்களின் கடுடமயான ஒழுக்க விதிகடள சூபியிஸம் மறுத்ைது. 

 மைாலய ைாழ்க்டகடய ஒத்ை துறவு ைாழ்டை வமற்சகாண்ை சூபிக்கள் ெமுைாயத்திற்கு சைளிவய 

செயல்ைட்ைனர். 

அ. கபீர் 

 கபீர் ஓர் இஸ்லாமியராக இருந்ைவைாதிலும் ைாராணாசிடய இருப்பிைமாகக் சகாண்ை இராமாநந்ைரின் 

செல்ைாக்கிற்கு ஆட்ைட்ைார். 
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 சில இந்து ெமயக் கருத்துக்கடள ஏற்றுக்சகாண்ை அைர் இந்து இஸ்லாம் ெமயங்களிடைவய 

ஒத்திடெடை ஏற்ைடுத்ை முயற்சி வமற்சகாண்ைார். 

 இருந்ைவைாதிலும் அைரின் கருத்துக்கள் இந்து ெமூகத்தில் குறிப்ைாக கீழ்நிடல ொதிகடளச் 

வெர்ந்வைார்க்கு ஏற்புடையைாய் அடமந்ைன. 

 பல்யவறு சமயப்பிரிவுகள் கடவுளுக்கு மவவ்யவறு மபயர்கமையும் வடிவங்கமையும் 

மகாடுத்திருந்தாலும் கடவுள் ஒருவயர என்றும் , வடிவமற்றவர் என்றும் கபீர் நம்பினார். 

 ெமயம், ொதி, செல்ைம் ஆகியைற்றின் அடிப்ைடையிலான ைாகுைாடுகடள அைர் கண்ைனம் செய்ைார். 

 சைாருளற்ற ெைங்கு முடறகடளயும் அைர் கண்ைனம் செய்ைார். 

 கபீரின் பாடல்கள் யபாஜ்புரி மமாழியயாடு உருது மமாழி கலந்து எழுதப்பட்டமவயாகும். 

 கபீரின் கிரந்தவளி, மபஜக் ஆகிய நூல்கள் அைருடைய கவிடைகளின் சைாகுப்புகளாகும். 

ஆ. குருநானக் 

மதாடக்ககால வாழ்க்மக: 

 1469இல் லாகூருக்கு அருவக ஒரு கிராமத்தில் பிறந்ை குருநானக் குழந்டைப் ைருைத்திவலவய ஏடனய 

ொன்வறார்களிைம் ெமயம் சைாைர்ைான கலந்துடரயாைல்கள் செய்ைதில் ஆர்ைம் காட்டினாட். 

 அைருடைய சைற்வறார்கள் அைடர இயல்ைான உலகைாழ்க்டகயில் ஈடுைடுத்துைதில் அக்கடற 

சகாண்ைனர். 

 ஆனால் அைவரா ஆன்மீகத்தின் மீது மனச்ொய்வு சகாண்டிருந்ைார். 

 ைல புனிைத்ைலங்களுக்குச் சென்று ைந்ை அைர் இறுதியில் லாகூருக்கருவக கர்ைார்பூரில் குடிவயறினார். 

அங்வகவய அைர் 1539இல் இயற்டக எய்தினார். 

 அைருடைய 550ைது பிறந்ைநாடளச் சிறப்பிக்கும் ைடகயில் இந்திய அரசு நடைைாடை ஒன்டறக் 

கட்டிக்சகாண்டிருக்கிறது.  

 அந்நடைைாடை குர்தாஸ்பூரிலுள்ை நானக் யகாவில், பாகிஸ்தானின் கர்தார்புரில் உள்ை குருத்வாரா 

தர்பார் சாகிப் இரண்டையும் இடணக்கும் ைடகயில் அடமயவுள்ளது. 

குருநானக்கின் யபாதமனகள்: 

 கைவுள் ைடிைமற்றைர் என குருநானக் வைாதித்ைார். 

 ைன்டனப் பின்ைற்றுவைார் அடமதிக்காகவும், வீடுவைற்றிற்காகவும் கைவுடள நிடனத்து தியானம் 

செய்யும்ைடி கூறினார். 

 அைர் சீக்கியர்களின் முைல் குருைாகக் கருைப்ைடுகிறார். 

 வைைச்ெைங்குகள் ொதிப்ைாகுைாடுகள் ஆகியடை மீது அைர் சைரும் சைறுப்புக் சகாண்டிருந்ைார். 
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 குருநானக்கின் வைாைடனகவள 15ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்ைகுதியில் நிறுைப்ைட்ை சீக்கிய மைத்தின் 

மூலக்வகாட்ைாைாக அடமந்ைது. 

 குருநானக், அைருக்குப் பின்ைந்வைார் ஆகிவயாரின் வைாைடனகள் சைாகுக்கப்ைட்டு குரு கிரந்சாகிப் 

என்றடழக்கப்ைட்ைது. அதுவை சீக்கியர்களின் புனிை நூலாகும். 

 கீர்த்தன் எனப்ைடு ைாைல்கள் ைாடும் இடெக்குழுக்கள் மூலமாகக் குருநானக்கின் வைாைடனகள் 

ைரப்புடர செய்யப்ைட்ைன. 

 இைருடைய ைக்ைர்கள் தர்மசாமலகள் எனப்ைடும் ஓய்வு விடுதிகளில் ஒன்று கூடினர். இடைகவள 

காலப்வைாக்கில் குருத்வாராக்கள் ஆயின. 

 குருநானக் யலனா என்ற ைனது சீைடரத் ைனக்குப் பின்னரான குருைாக நியமித்ைார். 

 இந்ை முன் உைாரணத்டைப் பின்ைற்றி ஒவ்சைாரு சீக்கிய குருவும் ைங்களுக்கு அடுத்ை குருடை 

நியமித்ைனர். 

 குரு வகாவிந் சிங் காலத்தில் பாகல் எனப்ைடும் திருமுழுக்கு (குறுைாளால் கிளறப்ைட்ை இனிப்ைான 

நீடரக் சகாடுத்ைல்) செய்யும்முடற அறிமுகம் செய்யப்ைட்ைது. 

 இவ்ைாறு திருமுழுக்கு சைற்றைர்கள் கால்சா(தூய்மம) எனப்ைட்ை முடறப்ைடுத்ைப்ைட்டு 

ஒழுங்கடமக்கப்ைட்ை ெவகாைரத்துை அடமப்பின் உறுப்பினராயினர். 

 இைர்களுக்கு சிங் (சிங்கம்) என்ற ைட்ைமும் ைழங்கப்ைட்ைது.  

 கால்ொவின் உறுப்பினர்கள் ஒவ்சைாருைரும் ஐந்து ைனித்ைன்டமகடளக் சகாண்டிருக்க வைண்டும். 

அடை யகஷ் (மவட்டப்பட்டாத முடி), கன்கா (சிமகக்யகா), கிர்பான் (குறுவால்), கடா (இரும்புக் காப்பு), 

கச்யசரா (உடலின் கீழ்ப்பகுதியில் அணியும் உள்ைாமட) ஆகியனைாகும். 

 குரு யகாவிந் சிங்கிற்குப் பின்னர் புனிை நூலான குரு கிரந்த் சாகிப் குருைாகக் கருைப்ைட்ைது. அைன் 

கருத்துக்கடள கால்சா அமமப்பு ைரப்பியது. 

சமயங்களின் / பக்தி இயக்கத்தின் தாக்கம் 

 இந்து ெமயத்திற்குப் புத்துயிர் ஊட்ைப்ைட்ைது. அைனால் அது இஸ்லாமின் ைாக்குைல்களிலிருந்து 

காக்கப்ைட்ைது. 

 இஸ்லாமியத் ைத்துைக்கூறுகளான கைவுள் ஒருடமப்ைாடு உலக ெவகாைரத்துைம் வைான்றடை ைக்தி 

இயக்கச் ொன்வறார்களால் ைலியுறுத்ைப்ைட்டு அடமதியும், இணக்கமும் ைளர்ந்ைன. 

 ைக்தி இயக்கம் ொமானிய மக்களின் இயக்கமாகும். அவ்வியக்கம் ைனது ைக்தி இலக்கியங்கடள எழுை 

அம்மக்களின் சமாழிடயவயப் ையன்ைடுத்தியது. 

 இந்திய சமாழிகள் ைளர்ைைற்கான இைத்டை ைக்தி இயக்கம் ஏற்ைடுத்திக் சகாடுத்ைது. பிராந்திய 

சமாழிகளில் இலக்கியச் செயல்ைாடுகளுக்கு அது உந்து ெக்தியால் அடமந்ைது. 
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 ெரிடைச் ெந்தித்துக் சகாண்டிருந்ை ெமஸ்கிருை சமாழி இந்து அரசுகளின் அரெர்கள் நல்கிய ஆைரைால் 

ைக்க டைக்கப்ைட்ைது. 

 இக்காலப் ைகுதியில் உயிர் துடிப்புைன் விளங்கிய ஒவர ைழடமயான சமாழி ைமிழ் மட்டுவம. ஆனால் 

ைமிழ் இலக்கியத்தின் சைாதுப்ைண்பு இடைக்காலத்தில் மாறிவிட்ைது. செவ்வியல் காலத்தில் அன்றாை 

ைாழ்க்டகடயயும் அைன் இன்ை துன்ைங்கடளயும் ைமிழ் இலக்கியம் சித்ைரித்து ைந்ைது. ஆனால் ைக்தி 

இயக்கக் வகாட்ைாடுகளின் ைாக்கத்தின் விடளைாய் அது ெமயங்களுக்கும் ெமய இலக்கியங்களுக்கும் 

முக்கியத்துைம் சகாடுக்கத் சைாைங்கியது. 

 ொதி முடறயும் ெமூக ஏற்றத்ைாழ்வுகளும் விமர்ெனங்களுக்கு உள்ளாயின. 
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7th Social Science Lesson 17 Notes in Tamil 

17. தமிழ்நாட்டில் கலையும் கட்டடக் கலையும் 

அறிமுகம் 

 திராவிடக் கட்டடக்கல நம்மண்ணில் பிறந்ததாகும். காலப் ப ாக்கில்  ரிணாமச் செயல் ாட்டின் 

வழியாய் அக்கலல பமம் ாடு அலடந்தது. 

 தமிழ் திராவிடக் கட்டடக் கலலயின் மரபிற்கு மகாபலிபுரதித்திலுள்ள 7 ஆம் நூற்றாண்லடச் 

சேர்ந்த காைத்தில் முந்திய குலடவலரக் சகாவில்கசள (குலகக்சகாவில்கள்) 

எடுத்துக்காட்டுகளாகும். 

 கி.பி. 7ஆம் நூற்றாண்டுகளுக்கு முந்லதய நிலைவுச்சின்ைங்கள் சதன்னிந்தியாவிலில்லல. 

அதற்கு முந்லதய பகாவில்கள் மரத்தால் கட்டப் ட்டுருக்க பவண்டுசமைவும் அதன் காரணமாக 

இயற்லக ெக்திகளால் அழிவுக்கு உள்ளாகி இருக்கலாசமைவும் அறிஞர்கள் கூறுகின்றைர். 

 தமிழ்நாட்டில் பகாவில் கட்டடக்கலலயின்  ரிணாம வளர்ச்சி ஐந்து கட்டங்களாக 

நலடச ற்றுள்ளது. அலவ: 

1.  ல்லவர் காலம் (கி.பி. 600 – 850), 

2. முற்காலச் பொழர்கள் காலம் (கி.பி. 850 – 1100) 

3. பிற்காலச் பொழர்கள் காலம் (கி.பி. 1100 – 1350), 

4. விஜயநகர / நாயக்கர்காலம் (கி.பி. 1350 – 1600), 

5. நவீை காலம் (கி.பி. 1600 க்கு பின்ைர்)) 

பல்ைவர் காைம் 

  ல்லவர் காலத்தில் பகாவில் கட்டடக் கலல குலடவலரக் பகாவில்கள் எனும் நிலலயிலிருந்து 

கட்டுமானக் சகாவில்கள் எனும் மாற்றத்திற்கு உள்ளாைது. 

 குலடவலரக் பகாவில்கள் நிர்மாணிக்கும்ப ாது முதலில் ஒரு மலலயின்  ாலறப்  ரப்பிலிருந்து 

பதலவப் டும் வடிவத்தில் ஒரு  குதி சவட்டப் ட்டும் செதுக்கப் ட்டும் தனிசயாரு  ாலறயாக 

ஆக்கப் டும். பின்ைர் அப் ாலறபய செதுக்கப் ட்டும் குலடயப் ட்டும் பகாவிலாக 

வடிவலமக்கப் டும். 

 குலடவலரக் கட்டடக் கலைக்கு முன்சனாடியாகத் திகழ்ந்தவர் பல்ைவ அரேர் மசகந்திரவர்மன் 

ஆவார். 

 மண்டகப்பட்டிலுள்ள குலடவலரக் சகாவிசை அவர் உருவாக்கிய முதல் குலடவலரக் 

சகாவிைாகும். 
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 குலடவலரக் பகாவிலின் முன்புறம் அலமந்துள்ள இரண்டு தூண்கள் அக்பகாவிலலத் தாங்கி 

நிற்கும். குலடவலரக் பகாவில்கள் அலைத்திலும் பின்புறச் சுவற்றில் செதுக்கப் ட்ட ஒரு 

கருவலறலயயும் அதற்கு முன் ாக ஒரு முன்பைாக்கிய மண்ட த்லதயும் சகாண்டுள்ளை. 

 மண்டபத்தின் இரு பக்கங்களிலும் துவாரபாைகர்கள் (வாயிற் காப்சபார்) சிலைகள் இடம் 

பபற்றுள்ளன. 

 குலடவலரக் பகாவில்கள் அலமக்கும்முலற கி.பி. 700க்குப் பின்ைர் மலறந்து ச ரிய வடிவிலாை 

கட்டுமாைக் பகாவில்கள் கட்டப் டுவதற்கு வழிவிட்டது. 

 சிற்பிகள் தங்கள் திறலமகள் அலைத்லதயும்  யன் டுத்தி கல்லிபல கலலவண்ணம் காண, 

கட்டுமாைக் பகாவில்கள் அதிக வாய்ப்பிலைக் சகாடுத்தது இதற்கு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். 

 ஏழு சகாவில்கள் எனவும் அலைக்கப்படும், மகாபலிபுரத்தில் அலமந்துள்ள கடற்கலரக் 

சகாவில்கள் பல்ைவ அரேர் இரண்டாம் நரசிம்மவர்மனால் எழுதப்பட்டலவ ஆகும். 

 அலவ சதன்னிந்தியாவின் மிகப்பைலமயான கட்டுமானக் சகாவில்களாகும்.  

 ஒபர  ாலறயில் ஒரு பகாவிலல அலமக்கும்  லழய முலறப் டி இல்லாமல் கட்டுமாைக் 

பகாவில்கள்  ாலறப்  ாளங்கலளக் சகாண்டு கட்டப் ட்டை. 

 ராஜசிம்மன் என்றும் அறியப்பட்ட பல்ைவ மன்னன்  இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் காஞ்சி 

லகைாேநாதர் சகாவிலைக் கட்டுவித்தார். 

 காஞ்சிபுரத்திலுள்ள லவகுண்டப் பபருமாள் சகாவில் இரண்டாம் நந்திவர்மனால் கட்டப்பட்டது. 

 மகா லிபுரத்திலுள்ள ஏழு பகாவில் குலடவலரக் பகாவில்களாக அலமக்கப் டாமல், 

சவட்டிசயடுக்கப் ட்ட கற்கலளக்சகாண்டு கட்டப் ட்டது. இக்பகாவிலில் இரு கருவலறகள் உள்ளை. 

ஒன்று சிவச ருமானுக்கும் மற்சறான்று விஷ்ணுவுக்கும்  லடத்தளிக்கப் ட்டுள்ளது. 

 தமிழ் திராவிட பகாவில் கட்டடக் கலல மரபிற்கு மகாபலிபுரத்திலுள்ள ஒற்லறக் கல்லில் 

பேதுக்கப்பட்டுள்ள பஞ்ே பாண்டவ இரதங்கள் என்றலைக்கப்படும் திபரௌபதி இரதம், தர்மராஜா 

இரதம், பீமரதம், அர்ச்சுன இரதம், நகுை ேகாசதவ இரதம் ஆகிய சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளாகத் 

திகழ்கின்றை. 

 இரதங்களில் குறிப் ாக அர்ச்சுன , பீம, தர்மராஜா இரதங்களின் பவளிப்பக்கச் சுவர்கள் மாடக் 

குழிகளாலும் பூவணி சவலைப்பாடுகளாலும் அைங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 மாடக்குழிகள் ஆண், ச ண் சதய்வங்கள், அரெர்கள் ஆகிபயாரின் சிற் ங்கலளயும் புராணக் 

காட்சிகலளச் சித்தரிக்கும் சிற் ங்கலளயும் சகாண்டுள்ளை. 

 மிகப்ச ரும் கருங்கல்  ாலறயின் மீது புலடப்புச் சிற் மாகச் செதுக்கப் ட்டுள்ள அர்ச்சுைன் 

தவமிருக்கும் காட்சி பிரமாண்டமாை கலலப்  லடப் ாகும். இக்கருங்கல்  ாலற ஏறத்தாழ 100 அடி 

நீளமும் 45 அடி உயரமும் சகாண்டதாகும். 
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மாமல்ைபுரம் 

 1984 இல் கடற்கலரக் சகாவில் வளாகம் உட்பட மாமல்ைபுரத்திலுள்ள நிலனவுச் சின்னங்களும் 

சகாவில்களும் பமாத்தமாக உைகப் பாரம்பரிய இடபமன யுபனஸ்சகாவால் (UNESCO) 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

பல்ைவர் காைத்துப் பாண்டியர் சகாவில்கள் 

 முற்காலப்  ாண்டியர்கள்  ல்லவர்களின் ெம காலத்தவராவர்.  ல்லவர்கலளப் ப ாலல்லாமல் 

 ாண்டியர்கள் தங்கள் குலடவலரக் பகாவில்களின் கருவலறயில் கடவுளர்களின் சிலலகலள 

நிறுவிைர். 

  ாண்டியப் ப ரரசின் ஆட்சிக்குட் ட்டிருந்த  குதிகளில் 50க்கும் பமற் ட்ட குலகக்பகாவில்கள் 

கண்டறியப் ட்டுள்ளை. 

 அலவகளில் மிக முக்கியமாைலவ மலலயடிக்குறிச்சி, ஆலைமலல, திருப் ரங்குன்றம், 

திருச்சிராப் ள்ளி ஆகிய இடங்களில் காணக்கிலடக்கின்றை. 

 இக்குலகக் பகாவில்கள் சிவன் விஷ்ணு பிரம்மா ஆகிய கடவுளர்களுக்குப் 

 லடத்தளிக்கப் ட்டுள்ளை. 

  ாண்டியர்காலத்துச் சிவன் பகாவில்களின் லிங்கங்கள் தாய்ப்  ாலறயிலிருந்து 

செதுக்கப் ட்டலவயாகும். 

 நந்தியின் உருவமும் தாய்ப் ாலறயிலிருந்பத செதுக்கப் ட்டதாகும்.சிவலிங்கமாைது 

கருவலறயின் லமயத்தில், சுற்றிலும் ப ாதுமாை இடம் விடப் ட்டு நிறுவப் ட்டுள்ளது. 

 கருவலறயில் உ பயாகித்த நீர் சவளிபய செல்ல கால்வாயும் அலமக்கப் ட்டுள்ளது, 

இக்பகாவில்களில் உள்ள தூண்கள் சவவ்பவறு அளவுகலளக் சகாண்ட மூன்று  குதிகளாகப் 

பிரிக்கப் ட்டுள்ளை. அவற்றில் சிவன், விஷ்ணு,துர்லக, கண தி, சுப்பிரணியன், சூரியன், பிரம்மா, 

ெரஸ்வது ஆகிய கடவுளர்களின் உருவங்கள் புலடப்புச் சிற் ங்களாக செதுக்கப் ட்டுள்ளை. 

 கருவலறயின் இருபுறத்திலும் துவார ாலகர் சிலலகள் அலமக்கப் ட்டுள்ளை. 

பாண்டியர் கட்டடக் கலையின் சிறப்பு 

  ாலறக் குலடவலரக் பகாவில்களும் கட்டுமாைக் பகாவில்களும்  ாண்டியர் கட்டடக் கலலயின் 

சிறப்புமிக்க அம்ெங்களாகும். 

 ஒற்லறக்கல்லில் செதுக்கப் ட்ட பகாவிலுக்கு, மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டு கழுகுமலலயில் உள்ள 

முற்றுப்ச றாத சவட்டுவான் பகாவிலாகும். 
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 கழுகுமலலயில் அலமந்துள்ள ஒற்லறக்கல் பகாவிலாை சவட்டுவான் பகாவில் ஒரு 

ச ரும் ாலறயின் நான்கு புறங்களிலிருந்தும் செதுக்கி அலமக்கப் ட்டதாகும். 

 பகாவிலின் உச்சியில் உமா மபகஸ்வரர் , தட்சிணாமூர்த்தி, விஷ்ணு, பிரம்மா ஆகிபயாரின் 

சிற் ங்கள் காணப் டுகின்றை. 

 மதுலர மீைாட்சி அம்மன் பகாவிலும் திருசநல்பவலி சநல்லலயப் ர் பகாவிலும்  ாண்டியர் 

கட்டடக்கலலப்  ாணிலயப்  லறொற்றும் எடுத்துக்காட்டுகளாகும். 

சிற்பங்கள் 

  ாலற குலடவலரக் பகாவில்களில் குலககளின் சுவர்கள் கடவுளர்களின் புலடப்புச் சிற் ங்களால் 

அலங்கரிக்கப் ட்டுள்ளை. 

 கட்டுமாைக் பகாவில்கலளப் ச ாருத்தமட்டிலும் கருவலறயின் சுவர்களில் அலங்கார 

பவலலப் ாடுகள் காணப் டவில்லல. மாறாகக் கருவலறயின் பமலுள்ள கட்டுமாைங்களிலும் 

தூண்களிலும் சிற் ங்கள் இடம் ச ற்றுள்ளை. 

 இச்சிற் ங்கள் கம்பீரமாகவும், அகன்ற பதாள்கபளாடும் ஒடிெலாை உடல்வாகுடனும் அழகாை 

ஆ ரணங்கபளாடும் உயரமாை கிரீடங்கபளாடும் காட்சியளிக்கின்றை. 

 திருப் ரங்குன்றம், ஆலைமலல , கழுகுமலல, ஆகிய இடங்களிலுள்ள குலடவலரக் 

பகாவில்களில் சிவன், விஷ்ணு, பிரம்மன்,  ார்வதி, சுப்பிரமணியன், கண தி, தட்சிணாமூர்த்தி 

ஆகிய கடவுளர்களின் புலடப்புச் சிற் ங்கள் குறிப்பிடத்தக்க வலகயில் அலமக்கப் ட்டுள்ளை. 

 மதுலர அதன் சுற்றுவட்டாரப்  குதிகளில் அகழ்ந்சதடுக்கப் ட்ட, முற்காலப்  ாண்டியர் காலத்லதச் 

பெர்ந்த சிலலகள் தற்ப ாது மதுலரயிலுள்ள திருமலல நாயக்கர் அருங்காட்சியகத்தில் 

காட்சிப் டுத்தப் ட்டுள்ளை. 

ஓவியங்கள் 

 புதுக்பகாட்லடயிலிருந்து 15 கிபலா மீட்டர் சதாலலவில் அலமந்துள்ள சித்தைவாெலிலும் 

திருசநல்பவலி மாவட்டம் ெங்கரன்பகாவில் வட்டத்லதச் பெர்ந்த திருமலலபுரத்திலும் முற்காலப் 

 ாண்டியர்களின் உன்ைதமாை ஓவியங்கள் உள்ளை. 

 சித்தன்ைவாெல் ெமணத்துறவிகள் வாழ்ந்த குலகயாகும். அவர்கள் குலகச் சுவர்களில் ொந்துபூசி, 

ஈரம் காய்வதற்கு முன்ைபர ஓவியங்கலளத் தீட்டியுள்ளைர். சகடு யைாக அப் டியாை  

ஓவியங்களில்  லாற்லற நாம் இழந்துவிட்படாம், இருப் ைவற்றும் தாமலரத்தடாக ஓவியம் அதன் 

மிகச் சிறந்த வர்ணங்களின்  யன் ாட்டிற்கும் காட்சிகள் சித்தரிக்கப் ட்டுள்ள பநர்த்திக்காகவும் 

புகழ்ச ற்றதாகும். 
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 தாமலர மலர்கள், குளசமங்கும் நிரில்  ரவிக்கிடக்கும் இலலகள், குளத்தில் காணப் டும் யாலை, 

எருலம, அன்ைப் றலவ மற்றும் பூக்கலளப்  றிக்கும் ஒரு மனிதன் எை விரியும் அவ்பவாவியக் 

காட்சி மைங்கலளக் சகாள்லள சகாள்வதாய் சிறப் ாக அலமந்துள்ளது. 

 சித்தன்னவாேல் ஓவியங்கள் அஜந்தா ஓவியங்களுடன் சில ஒப்புலமகலளப் ச ற்றுள்ளை. 

 திருமலலபுரத்தில் கிலடத்துள்ள முற்காலப்  ாண்டியர் ஓவியங்கள் பெதமலடந்த 

நிலலயிலுள்ளை. 

முற்காைச் சோைர்கள் காைம் 

 கி.பி. 850இல் விஜயாலய பொழன் காலத்தில் முக்கியத்துவம் ச றத்துவங்கிய பொழர்கள் சதாடர்ந்து 

அப் குதியில் 400 ஆண்டு காலம் ஆட்சி புரிந்தைர். 

 முற்காலச் பொழர்களின் பகாவில் கட்டடக்கலலக்கு தமிழ்நாட்டில் திண்டிவைத்திற்கு அருபகயுள்ள 

தாதாபுரத்திலுள்ள பகாவிலலக் குறிப்பிட்டுச் சொல்லலாம். 

 முற்காைச் சோைர்களின் சகாவில் கட்டடக்கலை பேம்பியம் மகாசதவி பாணிலயப் பின்பற்றி 

அலமந்ததாகும். 

 பகாவில்களில் அதிக எண்ணிக்லகயில் பதவபகாஷ்டங்கள் (மாடக் குழிகள்) இருந்தால் அலத 

செம்பியன் மகாபதவி  ாணி எை வலகப் டுத்தலாம். 

 செம்பியன் மகாபதவியால் மறுவடிவாக்கம் செய்யப் ட்ட முற்காலக் பகாவில்களுக்குத் 

திருப்புறப்பியத்திலுள்ள பகாவில் ஓர் எடுத்துக்காட்டாகும். 

பிற்காைச் சோைர்கள் காைம்: 

 தஞ்ொவூரிலும் கங்லகசகாண்ட பொழபுரத்திலும் அலமந்துள்ள இரண்டு உன்ைதமாை பகாவில்கள் 

பொழர்களின் கட்டடக் கலல முதிர்ச்சிலயப் பிரதி லிக்கின்றை. 

 ஏறத்தாழ கி.பி. 1009இல் கட்டிமுடிக்கப் ட்ட தஞ்ொவூரிலுள்ள சிவன் பகாவில் ராஜராஜன் காலத்து 

செல்வப் ச ருக்கச் ொதலைகளுக்குப் ச ாருத்தமாை நிலைவுச் சின்ைமாகும். 

தஞ்ோவூர் பபரிய சகாவில் 

 தஞ்ொவூர் ச ரிய பகாவில் அது கட்டப் ட்டப ாது ஒருச ரிய பகாவில் வளாகமாக இருந்தது. அதன் 

விமாைம் (கர்ப் கிரகத்தின் பமலுள்ள கட்டுமாைம்) 216அடிகள் உயரம் சகாண்டதாகும். 

 உலகத்தில் மனிதைால் கட்டப் ட்ட மிக உயரமாை சிகரங்களில் அதுவும் ஒன்று என் தால் அது 

குறிப்பிடத் தகுந்ததாக உள்ளது.  

 மிகவும் உயரமாக அலமந்திருப் தால் அதன் சிகரம் தட்சிண பமரு என்றலழக்கப் டுகிறது.  
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 இங்குள்ள 16 அடி நீளமும் 13 அடி உயரமும் சகாண்ட மிகப்ச ரும் ந்ந்தியின் சிலல ஒபர  ாலறயில் 

செதுக்கப் ட்டதாகும். 

கங்லகபகாண்ட சோைபுரம் 

 பொழர்கள் வீழ்ச்சியலடந்து,  ாண்டியர்கள் எழுச்சி ச றும்வலர சுமார் 250 ஆண்டுகள் 

கங்லகசகாண்ட பொழபுரபம பொழர்களின் தலலநகராக விளங்கிற்று. 

 ராபஜந்திரபொழைால் கங்லகசகாண்ட பொழபுரத்தில் எழுதப் ட்ட பிரகதீஸ்வரர் பகாவில் 

ஐயப் ாட்டிற்கு இடமில்லாமல் தஞ்ொவூர் பிரகதீஸ்வரர் பகாவிலின் வழித் பதான்றலாகும். 

 இக்பகாவிலின் உயரம் 55 மீட்டராகும், இக்பகாவிலின் கருவலற தஞ்ொவூர் ச ரிய பகாவிலின் 

கருவலறலயப் ப ாலபவ இரண்டு அடுக்குகலளக் சகாண்டுள்ளது. 

 சவளிச்சுவர்களின் மூன்று  க்கங்களிலும் ெற்பற முன்புறம் நீண்ட மாடக் குழிகளும் இலடயில் 

உள்சளாடுங்கிய  குதிகளும் இடம் ச ற்றுள்ளை. 

 மாடக்குழிகளில் சிவம், விஷ்ணு, ஏலைய கடவுளர்களின் வடிவங்கள் இடம் ச ற்றுள்ளை. 

இக்பகாவில் வளாகத்தில் ெண்டிபகஸ்வரர், கபணென், மகிஷாசுரமர்த்தினி ஆகிபயாருக்காை 

ென்ைதிகள் உள்ளை. 

தாராசுரம் 

 கும் பகாணத்திற்கு அருபகயுள்ள தாராசுரத்தில் பிற்காலச் பொழர்களின் பகாவில் உள்ளது. 

 ப ரழகுமிக்க கட்டடக்கலலக் கூறுகலளக் சகாண்ட இக்பகாவில் ஐராவதீஸ்வரருக்கு (இந்திரனின் 

யாலை வழிப் ட்ட கடவுள்)  லடத்தளிக்கப் ட்டதாகும். 

 பொழ அரென் இரண்டாம் ராஜராஜன் இக்பகாவிலலக் கட்டுவித்தார். 

 இக்பகாவில் பொழர்களின் கட்டடக்கலலக்கு மற்றுசமாரு சிறந்த அலடயாளமாகும். 

 பகாவிலின் மகாமண்ட ம் வடிவத்தில் ச ரியதாக உள்ளது. 

 இக்பகாவிலின் ஒட்டுசமாத்த வடிவம் ஒரு பதர்ப ாலக் காட்சியளிக்கிறது. ஏசைனில் 

மகாமண்ட த்தின் கீழ்ப் குதியில் நான்கு ெக்கரங்கள் வடிவலமக்கப் ட்டுள்ளை. 

 கருவலறயிலும் தூண்களிலும் புராண இதிகாெக் கதா ாத்திரங்கள் சிற்றுருவங்களாகச் 

செதுக்கப் ட்டுள்ளை. இக்பகாவிலலச் சிற்றி பகாபுரத்துடன் கூடிய சுற்றுச் சுவர் உள்ளது. 

பிற்காைப் பாண்டியர்கள் 

 சதன்னிந்தியக் கலலக்கு பிற்காலப்  ாண்டியர்களின்  ங்களிப்பு குறிப்பிடத்தகுந்ததாகும். 

அதற்குச் சிறந்த ொன்ராக 13ஆம் நூற்றாண்லடச் பெர்ந்த, பிள்லளயார் ட்டியிலுள்ள (தமிழ்நாட்டின் 

கலரக்குடிக்கு அருபக) குலடவலரக் பகாவிலாகும். 
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 இங்குள்ள சிற் ங்கள், கல்சவட்டுகள் ஆகிய இரண்டிற்காகவும் இக்பகாவில் முக்கியத்துவம் 

ச ற்றுள்ளது. 

 நுலழவாயிலலப்  ார்த்தவண்ண, அழகாை கபணெனின் வடிவம் செதுக்கப் ட்டுள்ளது. 

 சதசிவிநாயகம் எை குலகக்கல்சவட்டில் குறிப்பிடப் ட்டுள்ள இச்சிற் த்தின் சிறப்பு யாசதனில் 

இரண்டு லககலளக் சகாண்டுள்ள கண தியின் தும்பிக்லக வலதுபுறமாகத் திரும்பியுள்ளது. 

விஜயநகர காைம் 

 விஜயநகர அரெர்களின் ஆட்சிக்காலத்தில் ஒரு புதிய வடிவிலாை கட்டடம் கட்டும் முலற உருவாைது. 

 பகாவில்களில் மண்ட ங்கள் கட்டப் ட்டை. ஒவ்சவாரு ஆண்டும் கடவுளர்களின் 

திருவுருவச்சிலலகள் மண்ட ங்களில் காட்சிப் டுத்தப் ட்டை, 

 பகாவிலுக்கு சவளிப்புறத்தில் கட்டப் ட்ட தூண்களுடன் கூடிய இம்மண்ட ங்கள் ச ாது 

நிகழ்ச்சிகளுக்காக உருவாக்கப் ட்டலவயாகும். 

 பகாவிலுக்கு கிழக்பக ச ாதுமக்கள் கூடுவதற்காகக் கட்டப் ட்ட இம்மண்ட ங்கள் 

ச ாற்குடத்திற்குப் ச ாட்டு லவத்தாற்ப ால் பகாவிலுக்கு பமலும் அழகு பெர்த்தை.  

 மண்ட த்திலுள்ள ஒற்லறக்கல் தூண்கள் கவைத்லத ஈர்ப் தாக அலமந்துள்ளை. 

 இத்தூண்களில் குதிலரகள், சிங்கங்கள் மற்றும் கடவுளர்களின் சிற் ங்கள் இடம் ச ற்றுள்ளை. 

 காஞ்சிபுரம் வரதாஜ ச ருமாள் பகாவில், பவலூரிலுள்ள ஜலகண்படஸ்வரர் பகாவில் 

ஆகியவற்றிலுள்ள கல்யாண மண்ட ங்கள் குறிப்பிடத்தகுந்த எடுத்துக்கட்டுகள் ஆகும்.  

 இம்மண்ட ங்களுள் மிகவும் புகழ்ச ற்றது மதுலர பகாவிலில் அலமந்துள்ள புதுமண்ட மாகும். 

 15ஆம் நூற்றாண்டு முதல் 17ஆம் நூற்றாண்டு வலரயிலாை விஜயநகர, நாயக்க கட்டடக் கலலயின் 

முக்கியக் கூறுகளாகத் திகழ் லவ அழகூட்டப் ட்ட மண்ட ங்கள், அலங்கரிக்கப் ட்ட தூண்கள், 

இயற்லக வடிவ அளவிலாை சிலலகள், பகாபுரங்கள், பிரகாரங்கள், இலெத்தூண்கள் மலர் 

அலங்கார பவலலப் ாடுகள், கல்லால் ஆை ொளரங்கள் ஆகியைவாகும். 

 பமலும் பகாவில்கபளாடு பெர்த்து சதப் க்குளங்கள் அலமக்கப் ட்டை.  

 பகாவில்களுக்காை நுலழவாயில்கள் நான்கு புறங்களிலும் மிகப்ச ரும் பகாபுரங்களுடன் 

கட்டப் ட்டை. 

 சிற் ங்கபளாடு கூடிய மாடக்குழிகலள அலமக்கும்  ழக்கம் நாயக்கர் காலத்திலும் சதாடர்ந்தது. 

 ச ரிய வடிவங்களிலாை புலடப்புச் சிற் ங்கலள அலமக்கும்முலற அதிகரித்தது என் லத 

திருசநல்பவலி மாவட்டம் திருக்குறுங்குடி அழகியநம்பி பகாவில், திருவரங்கம் ரங்கநாதர் பகாவில் 

வளாகத்தில் அலமந்துள்ள பகா ாலகிருஷ்ண பகாவில் ஆகியவற்றில் காணமுடியும். 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 8 of 9 

 ஆழ்வார்திருநகரியில் ஆதிநாதர் பகாவிலுள்ள சதற்குவிழா மண்ட ம், திருசநல்பவலி 

சநல்லலயப் ர் பகாவிலின் முகப்பில் பமற்கூலரயுடன் அலமந்துள்ள புகுமுக மண்ட ம் 

ஆகியலவ குறிப்பிடத்தகுந்த எடுத்துக்காட்டுகளாகும். 

 தமிழ்நாட்டில் பகாவில்களின் லமயப் குதிகளிலும் அவற்லறசயாட்டி அலமந்திருக்கும் 

 த்திகளிலும் இடம்ச ற்றிருந்த சதய்வகளின் உருவச் சிலலகள் ஏலைய  குதிகளிலும் 

இடம்ச றத் துவங்கிை. 

 மதுலர மீைாட்சி சுந்தபரஸ்வரர் பகாவிலில் அலமந்துள்ள 1000-கால் மண்டபம், புதுமண்டபம், 

திருக்குறுங்குடி , நாங்குசநரி வானமாமலையார் சகாவில் ஆகியவற்றிலுள்ள இரதிமண்ட ம் 

ஆகியலவ இக்கால மண்ட க் கட்டடக்கலலக்கு சிறப்புமிக்க எடுத்துக்காட்டுகளாகும். 

 இக்காலப் குதிலயச் பெர்ந்த தூண்கள் முந்லதய காலப் குதிலயச் பெர்ந்தலவகலளக் காட்டிலும் 

அதிகம் அலங்கரிக்கப் ட்டலவகளாக உள்ளை. 

 ஒற்லறக்கல்லில் மிகப்ச ரிய யாளி, குதிலர வடிவச்சிலலகள் உருவாக்கப் ட்டை. 

 அவற்றில் புராண இதிகாெக் காட்சிகள் அரெகுடும்  உறுப்பிைர்களின் இயற்லக வடிவஅளவிலாை 

முழுலமயாை உருவங்கள், ொதாரண மனிதர்களின் வடிவங்கள், விலங்குகள், பூபவலலப் ாடுகள் 

ஆகியலவ செதுக்கப் ட்டை. 

 இக்காலப்  குதியின் மற்சறாரு சிறப் ம்ெம் இலெத்தூண்களாகும். 

 மண்ட ங்களிலுள்ள தூண்களின் பமற் குதி சிங்கம் அமர்ந்திருப் துப ால அலமக்கப் ட்டிருப் து 

ஒரு ச ாதுவாை கூறாகும். 

 கர்ப் கிரகத்தின் சுவர்களிலும் மண்ட ங்களிலும் கற்ொளரங்கள் அலமக்கப் ட்டுள்ளை, 

 பவலூர் ஜலகண்படஸ்வரர் பகாவில்ம் திண்டுக்கல்லுக்கு அருபக தாடிக்சகாம்பில் அலமந்துள்ள 

பகாவில்கள், திருசநல்பவலிக்கு அருபக கிருஷ்ணாபுரத்தில் அலமந்துள்ள பகாஇல் , தஞ்ொவூரில் 

ச ரிய பகாவிலுக்கு: அலமந்துள்ள சுப்பிரமணியொமி பகாவில் ஆகியலவ இக்காலப் குதிலயச் 

பெர்ந்த சிறப்பித்துச் சொல்லபவண்டிய கண்லணயும் கருத்லதயும் கவரக்கூடிய மிகப்ச ரும் 

கலலப் லடப்புகளாகும். 

 காஞ்சிபுரம் வரதநாஜ ச ருமாள் பகாவில், மதுலர கூடல் அழகர் பகாவில், திருவில்லிபுத்தூர், 

திருசவள்ளலர, அழகர்பகாவில், திருவண்ணாமலல, திருவரங்கம் ஆகிய ஊர்களிலுள்ள 

பகாவில்களில் விஜயநகர, நாயக்கர் கால ஓவியங்கள் காணப் டுகின்றை. 

 இவற்றில் இதிகாெக் கலதகள், ச ரும் ாலும் ராமாயணக் காட்சிகள், அரண்மலைக் காட்சிகள் 

இடம்ச ற்றுள்ளை. 

நவீன காைம் கி.பி. 1600க்குப் பின்னர் 
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 மதுலர நாயக்க அரசின் சிற்றரெர்களாக இராமநாதபுரம்  குதிலய ஆண்டு வந்த பெது திகள் 

இராபமஸ்வரம் இராமநாத சுவாமி பகாவிலின் கட்டடக் கலலக்குப் ச ரும்  ங்களிப்ல ச் 

செய்துள்ளைர். 

 இராபமஸ்வரம் பகாவிலின் சிறப்புமிக்க பிரகாரங்கங்க நம் கவைத்லத ஈர்ப் தாய் அலமந்துள்ளை. 

 உலகிபலபய மிகவும் நீளமாை பகாவில் பிரகாரங்கள் இலவபய எைச் சொல்லப் டுகிறது. 

இக்பகாவில் மூன்று பிரகாரச் சுற்றுக்கலளக் சகாண்டுள்ளது. 

 பகாவிலின் சவளிப்பிரகாரம் ஏறத்தாழ 7 மீ உயரம் சகாண்டதாக உள்ளது. 

 சவளிப்பிரகாரத்தின் கிழக்கு பமற்குப் பிரகாரங்கள் 120மீ நீளமுலடயலவகளாக உள்ளை, 

 வடக்கிலும் சதற்கிலும் உள்ள பிரகாரங்கள் 195மீ நீளமுலடயலவகளாக உள்ளை.  

 சவளிப்பிரகாரத்லதத் தாங்கிநிற்கும் 1200க்கும் பமற் ட்ட தூண்கள் தனிச்சிறப்பு சகாண்டைவாகும். 

 பமலும் இத்தூண்களில் ச ரும் ாலாைலவ அலங்கார பவலலப் ாடுகலளக் சகாண்டுள்ளை. 

 இம்மூன்று பிரகாரங்களில் உட்புறம் அலமந்துள்ள பிரகாரபம மிகப்  ழலமயாைதாகும். 
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7th Social Science Lesson 18 Notes in Tamil 

18. தமிழகத்தில் சமணம், ப ௌத்தம், ஆசீவகத் தத்துவங்கள் 

அறிமுகம் 

 பிகநிதியா எனப்படும் பழமையான பபௌத்த சைய நூல் கி.மு. 6ம் நூற்றாண்டில், இந்தியாவில் 

பெவ்வெறு ெமைப்பட்ட 62 தத்துெ, சையப்புள்ளிைள் பசழிப்புற்று இருந்ததாைக் கூறுகின்றது. 

 இருந்தவபாதிலும் இப்பலெமைப்பட்ட பிரிவுைளில் ஆசீெைம் ைட்டுவை இமடக்ைாலத்தின் பிற்பகுதி 

ெமை பசயல்பாட்டில் இருந்தது. 

 ஆனால் சைணமும், பபௌத்தமும் நவீன ைாலம் ெமையிலும் பதாடர்ந்து பசழிப்பமடந்தன. 

 ைைாவீைரும் புத்தரும் தங்ைள் அற வபாதமனைமை வெத ைதத்தின் பலிபைாடுக்கும் ெழிபாட்டு 

முமறைளுக்கு எதிைாை மெத்தனர். 

 அெரின் வபாதமனைள் பாதுைாக்ைப்பட்டு, பல்வெறு சமூைப் பிரிவுைமைச் வசர்ந்த துறவிைளின் 

மூலைாைப் பின்ெந்த சந்ததிைளிடம் மையளிக்ைப்பட்டன. 

1. சமணம் : சான்றுகள், இலக்கியங்கள் 

 ைைாவீைரின் அறவுமைைள் ஓைாயிைம் ஆண்டுைைாை அெருமடய சீடர்ைைால் ொய்பைாழி 

மூலைாைவெ ைக்ைளுக்குச் பசால்லப்பட்டு ெந்தன. 

 சைணத்தின் பதாடக்ை ைாலத்தில் சைணத்துறவிைள் சைணத்தின் ஐந்து உறுதிபைாழிைமைக் 

ைடுமையானப் பின்பற்றினர். 

 சையம் சார்ந்த மைபயழுத்துப் பிைதிைவை பசாத்தாைக் ைருதப்பட்டதால் சையம் பற்றிய அறிொனது 

ஆெணப்படுத்தப்படவில்மல. 

 ைைாவீைர் இயற்மை எய்திய (நிர்ொணா) 200 ஆண்டுைளுக்குப்பின்னர், சைண அறிஞர்ைள் 

பாடலிபுத்திைத்தில் ஒரு வபைமெமயக் கூட்டித் தங்ைள் சையம் சார்ந்த வபாதமனைமையும் ஒழுக்ை 

விதிைமையும் பதாகுக்கும் முயற்சிமய வைற்பைாண்டனர். இது பதாடர்பாைக் கூட்டப்பட்ட முதல் 

சைணப் வபைமெக்கூட்டம் இதுவெயாகும். 

 சட்ட விதிைமை ெமையறுப்பதில் ஒருமித்தக் ைருத்து எட்டமுடியாைல் வபானதால் இக்கூட்டம் 

வதால்வியில் முடிந்தது. 

 இருந்தவபாதிலும் கி.பி. 5ம் நூற்றாண்டில் ெல்லபியி; கூட்டப்பட்ட வபைமெ ைருத்து 

வெறுபாடுைமைத் தீர்ப்பதில் பெற்றிபபற்றது. 

 இது அறிஞர்ைமை, சைண சையத்தின் பைாள்மைைமை உறுதிபட விைக்ை ஊக்குவித்தது. 
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 வைலும் ைாலப்வபாக்கில் அதிை ெயதும் ஆழைான ஞானமும் பைாண்ட ைற்ற்றிந்த பல சைணத் 

துறவிைள் சைண சையம் பதாடர்பாைப் பல்வெறு தமலப்புைளிலான உமைைமைத் பதாகுத்தனர். 

 ஏறத்தாழ கி.பி. 500இல் சைண ஆச்சாரியார்ைள் ஒன்மற உணர்ந்தனர். 

 அதாெது ைடந்தைாலம், நிைழ்ைாலம் ஆகிய ைாலப்பகுதிைமைச் வசர்ந்த பல அறிஞர்ைைால் 

பதாகுக்ைப்பட்ட ஒட்டுபைாத்த சைண இலக்கியங்ைமையும் ைனனம் பசய்ெது மிைச் சிைைைானது 

என்பமத உணர்ந்தனர். 

 உண்மையில் சைணம் குறித்த மிை முக்கியச் பசய்திைள் இழக்ைப்பட்டுவிட்டன. ஆைவெ அெர்ைள் 

தாங்ைள் அறிந்த சைண இலக்கியங்ைள் அமனத்மதயும் ஆெணப்படுத்துெது என முடிவுபசய்தனர். 

 கி.பி. முதலாம் நூற்றாண்டில் சைணத்தில் பபரும்பிைவு ஏற்பட்டு திைம்பைர், சுவெதாம்பைர் என 

இருபபரும் பிரிவுைள் ஏற்ைனவெ வதாற்றம் பபற்றிருந்தன. 

 திைம்பைர் சுவெதாம்பைர் ஆகிய இரு பிரிவினருவை ஆைை சூத்திைங்ைமைத் தங்ைளின் அடிப்பமட 

நூல்ைைாை ஏற்றுக்பைாண்டனர். ஆனால் அெற்றின் உள்ைடக்ைம், பைாடுக்ைப்படும் விைக்ைம் 

ஆகியெற்றில் வெறுபட்டனர். 

சமணத்தின் ஐம்ப ரும் உறுதிபமாழிகள் 

1. எந்த உயிரினத்மதயும் துன்புறுத்தாைலிருப்பது – அகிம்மச; 

2. உண்மை – சத்யா; 

3. திருடாமை – அபசௌர்யா; 

4. திருைணம் பசய்ெது பைாள்ைாமை – பிைம்ைச்சரியா; 

5. பணம், பபாருள், பசாத்துக்ைள் மீது ஆமச பைாள்ைாமை – அபரிக்கிைைா 

சமண இலக்கியங்கள் 

சைண இலக்கியங்ைள் பபாதுொை இருபபரும் பிரிவுைைாைப் பிரிக்ைப்பட்டுள்ைன. 

1. ஆகம சூத்திரங்கள் 

 ஆைை சூத்திைங்ைள் பல சைண சையப் புனித நூல்ைமைக் பைாண்டுள்ைது.  அமெ அர்த்த-ைைதி 

பிைாகிருத பைாழியில் எழுதப்பட்டுள்ைன. 

 12 நூல்ைமைக் பைாண்ட அமெ ைைாவீைரின் வநைடி வபாதமனைமைக் பைாண்டுள்ைன. 

 அமெ ைைாவீைரின் வநைடிச் சீடர்ைைால் பதாகுக்ைப்பட்டமெயாகும்.  

 12ெது ஆைை சூத்திைம் பதாமலந்து வபானதாைக் ைருதப்படுகிறது. 

2. ஆகமங்கள் அல்லாத இலக்கியங்கள் 
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 ஆைைங்ைள் அல்லாத இலக்கியங்ைள் என்பன ஆைைங்ைள்வைல் எழுதப்பட்ட உமைைள், விைக்ைங்ைள், 

தனிநபர்ைைால் எழுதப்பட்டு துறவிைைாலும் அறிஞர்ைைாலும் பதாகுக்ைப்பட்ட நூல்ைள் 

ஆகியெற்மற உள்ைடக்கியதாகும். 

 அமெ பிைாகிருதம், சைஸ்கிருதம், பண்மடய ைைாத்தி, ைாஜஸ்தானி, குஜைாத்தி, இந்தி, ைன்னடம், 

தமிழ், பஜர்ைன், ஆங்கிலம் ஆகிய பைாழிைளில் எழுதப்பட்டுள்ைன. 

 பைாத்தம் 84 நூல்ைளுக்கு அங்கீைாைம் ெழங்ைப்பட்டுள்ைன. அெற்றுள் 41 சூத்திைங்ைள், 12 உமைைள், 

ஒரு ைாபபரும் உமை (மகா  ாஷ்யா) ஆகியன இடம் பபற்றுள்ைன. 

 41 சூத்திைங்ைள் என்பன 11 அங்ைங்ைமையும் (சுவெதாம்பைர்ைைால் பின்பற்றப்படும் நூல்ைள்) 12 உப 

அங்ைங்ைமையும் (பநறிமுமறக் குறிப்வபடுைள்) 5 வசடாக்ைமையும் (துறவிைளுக்ைான நடத்மத 

விதிைள்) 5 மூலங்ைமையும் (சைணத்தின் அடிப்பமடக் வைாட்பாடுைள்) பாத்ைபாகுவின் கல் சூத்ரா 

வபான்ை எட்டு பல்ெமைப்பட்ட நூல்ைமையும் பைாண்டுள்ைது. 

  ஞ்சதந்திரம் எனும் நூலில் பபருைைவில் சைணத்திம் தாக்ைம் இருப்பதாை நம்பப்படுகிறது. 

 இமெைவைாடு இந்தி, தமிழ், ைன்னடம் ஆகிய இந்திய பிைாந்திய பைாழிைளில் எழுதப்பட்ட சில 

சைண நூல்ைமையும் நாம் பபற்றுள்வைாம். 

 அதற்கு எடுத்துக்ைாட்டு தமிழ்பைாழியில் எழுதப்பட்ட ைாப்பிய நூலான சீவகசிந்தாமணி ஆகும். 

 இந்நூல் சங்ை இலக்கிய ைைபில் திருத்தக்ைத் வதெர் என்பாைால் இயற்றப்பட்டது. 

 இந்நூல் தன் பசாந்த முயற்சியால் வைநிமலமய அமடந்த சையப்பற்றுமடய, இறுதியில் 

துறவுபூண்ட ஒரு அைசனின் ொழ்க்மைமய ெர்ணிப்பதாகும். 

 தமிழ்ல் எழுதப்பட்ட ைற்பறாரு அறிவுசார் நூலான நாலடியார் சைணத்துறவி ஒருெைால் 

இயற்றப்பட்டதாகும். 

 திருக்குறளை இயற்றிய திருவள்ளுவர் ஒரு சமணர் என நம் ப் டுகிறது. 

கல் சூத்ராவின் ஜனசரிதாஎனும் சைண நூல் சைண தீர்த்தங்ைைர்ைளின் ொழ்க்மை ெைலாறுைமை 

உள்ைடக்ைைாைக் பைாண்டுள்ைது. குறிப்பாை சைண சையத்மத நிறுவியெரும் முதல் தீர்த்தங்ைைருைான 

பார்செநாதர், ைமடசியும் 24ெது தீர்த்தங்ைைருைான ைைாவீைர் ஆகிவயாரின் ெைலாறுைள் இதில் இடம் 

பபற்றுள்ைன. இந்நூலின் ஆசிரியைாைக் ைருதப்படும் பத்ைபாகு, சந்திைகுப்த பைௌரியவைாடு மைசூருக்குப் 

புலம்பபயர்ந்து கி.மு. 296) பின் அங்வைவய குடியைர்ந்தார். 

தீர்த்தங்கரர்கள் 

 நிர்ொண நிமலமய அமடந்து அதன் பின்னர் இவ்வுலகிற்கும் அடுத்த உலைத்திற்குமிமடவய 

பாமத அமைப்வபாவை தீர்த்தங்ைைர்ைள் ஆெர். 
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தமிழ்நாட்டில் சமணங்கள் 

 சைணர்ைள் ைர்நாடைாவிலிருந்து பைாங்குப்பகுதிக்கும் (வசலம், ஈவைாடு, வைாயம்புத்தூர் பகுதிைள்) 

ைாவெரி ைழிமுைப்பகுதிக்கும் (திருச்சிைாப்பள்ளி) பதற்குமுைைாை புதுக்வைாட்மடப் பகுதிக்கும் 

(சித்தன்னொசல்) இறுதியில் பாண்டிய நாட்டுக்குள்ளும் (ைதுமை, இைாைநாதபுைம், திருபநல்வெலி 

ைாெட்டங்ைள்) இடம் பபயர்ந்தனர் என்பதற்குத் பதளிென சான்று உள்ைது. 

 பபாதுொைத் தமிழர்ைள் திைம்பைர் பிரிமெச் வசர்ந்தெர்ைைாய் இருந்தனர். ைைப்பிைர்ைள் சைண 

சையத்தின் ஆதைொைர்ைைாய் இருந்ததாை நம்பப்படுகிறது. 

சித்தன்னவாசல் குளகக்ககாவில் 

 புதுக்வைாட்மட ைாெட்டத்திலுள்ை சித்தன்னொசல் குமை நிலத்திலிருந்து 70 மீட்டர் உயருமுமடய 

பபரும்பாமறபயான்றில் அமைந்துள்ைது. 

 இதன் இரு முமனயில் ஏழடிப்பட்டம் எனப்படும் இயற்மையாை அமைந்த குமையும், ைற்பறாரு 

முமனயில் ஒரு குமடெமைக் வைாவிலும் உள்ைன. 

 வெலி அமைக்ைப்பட்டுள்ை குமையின் பின்வன தமையில் 17 சைணப்படுக்மைைள் 

அமைக்ைப்பட்டுள்ை இந்த ைல்துயிலிடங்ைள் சைணர்ைளின் தங்குமிடங்ைைாை இருந்துள்ைதாய் 

நம்பப்படுகிறது. 

 இத்துறவிைளின் ைற்படுக்மைைளில் அைவில் பபரியதாை இருக்கும் ஒன்றில் கி.மு. 2ஆம் 

நூற்றாண்மடச் வசர்ந்த தமிழ்-பிைாமிக் ைல்பெட்டு உள்ைது. 

 கி.பி. 8ம் நூற்றாண்டு, அதற்குப் பின்னைான ைாலப்பகுதிமயச் வசர்ந்த ைல்பெட்டுைளும் உள்ைன. 

அமெைளில் துறவிைளின் பபயர்ைள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைன. 

 அெர்ைள் இவ்விடத்தில் தனிமையில் தங்ைள் ொழ்மெக் ைழித்திருக்ைலாம் என நம்பப்படுகிறது. 

 அறிெர் வைாவில் எனும் பபயருமடய சித்தன்னொசல் குமைக்வைாவில் குன்றின் வைற்குப் 

பகுதியில் அமைந்துள்ைது. 

 வைாவிலின் முைப்பு எளிமையானதாை ைல்லில் பசதுக்ைப்பட்ட நான்கு தூண்ைமைக் 

பைாண்டுள்ைது. 

 கி.பி. 7ஆம் நூற்றாண்டில் முற்ைாலப் பாண்டியர் ைாலத்தில் அமைக்ைப்பட்ட இக்வைாவிலின் 

முன்பகுதியில் அர்த்த ைண்டபமும் பின்பகுதியில் ைருெமறயும் (ைர்ப்பகிைைம்) உள்ைன. 

 இக்வைாவிலில் ைாணப்படும் சுெவைாவியங்ைள் புைழ்பபற்ற அஜந்தா சுெவைாவியங்ைளுடன் ஒப்புமை 

பைாண்டுள்ைன. 

 1958இல் தான் ைத்திய அைசின் பதால்லியல்துமற (ASI) இமதத் தனது பாதுைாப்பின் கீழ்க்பைாண்டு 

ெந்தது. 
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 அதன்பின்னர் இமதச் சுற்றி வெலி அமைக்ைவும், பார்மெயாைர்ைளின் ெருமைமய 

முமறப்படுத்தவும் 20 ஆண்டுைைாயின. 

 ைருெமறக்குள் நுமழெதற்கு முன்பாை உள்ை ைண்டபத்தின் இடப்புறச்சுெரில் தீர்த்தங்ைைர்ைளின் 

புமடப்புச் சிற்பங்ைளும் ெலப்புறச்சுெரில் ஆச்சாரியார்ைளின் புமடப்புச் சிற்பங்ைளும் உள்ைன. 

காஞ்சிபுரத்தில் சமணர்கள் (திருப் ருத்திக் குன்றம்) 

 பல்லெர்ைளின் ஆட்சிக் ைாலத்தில் சைண சையம் பசழித்வதாங்கியது. 

 கி.பி. 7 ஆம் நூற்றாண்டில் ைாஞ்சிபுைத்திற்கு ெருமை புரிந்த சீனப்பயணி யுொன் சுொங் அங்கு 

பபரும் எண்ணிக்மையிலான பபௌத்தர்ைளும் சைணர்ைளும் இருந்ததாைத் தனது பயணக் 

குறிப்புைளில் குறிப்பிட்டுள்ைார். 

 பபரும்பாலான பல்லெ அைசர்ைள் சைணர்ைைாெர். பல்லெ ைன்னன் ைவைந்திைெர்ைன் 

பதாடக்ைத்தில் சைணைாை இருந்தெைாொர். 

 ைாஞ்சியில் இைண்டு சைணக் வைாவில்ைள் உள்ைன. ஒன்று திருப்பருத்திக் குன்றத்தில் பாலாற்றின் 

ைமையில் அமைந்துள்ை திரிவலாக்கியநாத மஜனசுொமி வைாவில் ைற்பறான்று சந்திைபிைபா எனும் 

பபயமைக் பைாண்டிருந்த தீர்த்தங்ைைருக்கு அர்ப்பணிக்ைப்பட்ட சந்திைபிைபா வைாவிலாகும். 

 பல்லெர் ைட்டடக்ைமலப் பாணியில் இக்வைாவில்ைள் அமைந்துள்ைன. ஆனால் ைாலப்வபாக்கில் 

இமெ வசதைமடந்துவிட்டன.  

 விஜயநைை ஆட்சியின்வபாது (1387) புஷ்பவசனா எனும் சைண முனிெரின் சீடைான இருைப்பா 

என்பெரும் விஜயநைை அைசர் இைண்டாம் ஹரிஹை ைாயரின் (1377 – 1404) அமைச்சரும் வசர்ந்து 

இக்வைாவிலில் சங்கீத ைண்டபம் ஒன்மறக்ைட்டி வைாவிமல விரிவுபடுத்தினர். 

 அழகுமிக்ை சுெவைாவியங்ைளும் இக்ைாலத்தில்தான் ெமையப்பட்டன. 

 வைாவில்ைளிலுள்ை சுெவைாவியங்ைள் தீர்த்தங்ைைர்ைளின் ொழ்க்மையில் நடந்த சில ைாட்சிைமைச் 

சித்தரிக்கின்றன. 

 திருப்பருத்திக் குன்றத்திலுள்ை திரிவலாக்கியநாத வைாவிலின் ஓவியங்ைளின்மீது புதுப்பித்தல் 

பணியின்வபாது ெர்ணங்ைள் பூசப்பட்டுவிட்டதால் பாழாகிவிட்டன.  

 திருகூட பஸ்தி எனப்படும் இைண்டாெது ைருெமறயினுள் ஏைாைைான ைல்பெட்டுச் சான்றுைள் 

உள்ைன. 

 இக்ைல்பெட்டுைளில் வைாவிலின் ெைர்ச்சி குறித்த பசய்திைளும் , நூற்றாண்டுைளின் வபாக்கில் 

இக்வைாவிலுக்குக் பைாமடயளித்த பலமைப்பறிய பசய்திைளும் இடம் பபற்றுள்ைன. 

 ைாஞ்சிபுைம் ைாெட்டத்தில் திருப்பருத்திக் குன்றம் தவிை ைாநிலத்தின் வெறுபல கிைாைங்ைளிலும் 

சைண சையம் குறித்தத் தடயங்ைள் ைண்டறியப்பட்டுள்ைன. 
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 2011 ஆம் ஆண்டு ைக்ைள்பதாமைக் ைணக்பைடுப்பின்படி தமிழ்நாட்டில் சைணர்ைளின் எண்ணிக்மை 

83,359 ஆகும். பைாத்த ைக்ைள்பதாமையில் இது 0.12 விழுக்ைாடாகும். 

கழுகுமளல சமண குளைவளரக் ககாவில்கள் 

 தூத்துக்குடி ைாெட்டம், வைாவில்பட்டி ெட்டம் ைழுகுைமலயிலுள்ை கி.பி. 8ஆம் நூற்றாண்மடச் 

வசர்ந்த சைணர் வைாவில், தமிழ்நாட்டில் சைணம் புத்துயிர் பபற்றமதக் குறிக்கின்றது. 

 இக்குமைக்வைாவில் பாண்டிய அைசன் பைாந்தை பநடுஞ்சமடயனால் உருொக்ைப்பட்டது. 

 இக்வைாவிலில் பஞ்செர் படுக்மை என்றமழக்ைப்பட்ட பாமறயில் பசதுக்கி பைருவைற்றப்பட்ட 

ைற்படுக்மைைள் உள்ைன. 

 ைழுகுைமல குமைக்வைாவிலில் தீர்த்தங்ைைர்ைளின் உருெங்ைமைத்தவிை யக்சர்ைள், யக்சிைள் 

(முமறவய ஆண், பபண் பணியாைர்ைள்) ஆகிவயாரின் உருெச் சிமலைளும் இடம் பபற்றுள்ைன. 

தமிழ்நாட்டின் ஏளனய  குதிகளிலுள்ை சமணக் ககாவில்கள் 

கவலூர் 

 வெலூர் ைாெட்டத்தில் ஒரு குன்றின் உச்சியில் அமைந்துள்ை குமைைளின் உள்வை கி.பி. 5ஆம் 

நூற்றாண்மடச் வசர்ந்த சைணத் துறவிைளின் ைற்படுக்மைைள் அைழ்ந்பதடுக்ைப்பட்டுள்ைன. 

 வெலூர் ைாெட்டம், ைாட்பாடி தாலுைா லத்வதரியிலுள்ை மபைெ ைமலயில் இப்படுக்மைைள் 

ைாணக்கிமடக்கின்றன. மூன்று குமைைளில் இைண்டில் ைட்டுவை ைற்படுக்மைைள் உள்ைன. 

 அெற்றில் ஒன்றில் நான்கு படுக்மைைளும் ைற்பறான்றில் ஒரு படுக்மையும் உள்ைன. 

 ஏமனய பகுதிைளில் ைாணப்படும் ைற்படுக்மைைளில் உள்ை தமலயமணப் பகுதி இங்குள்ை 

ைற்படுக்மைைளில் ைாணப்படவில்மல. 

திருமளல 

 திருைமல சைணக் வைாவில் தமிழ்நாட்டின் திருெண்ணாைமல ைாெட்டம், ஆைணி நைரின் அருவை 

அமைந்துள்ை ஒரு குமை ெைாைத்தில் அமைந்துள்ைன. 

 கி.பி. 12ஆம் நூற்றாண்மடச் வசர்ந்த இவ்ெைாைத்தில் மூன்று சைணக் குமைைளும், இைண்டு சைணக் 

வைாவில்ைளும், 22ெது தீர்த்தங்ைைைான வநமிநாதருமடய 16 மீட்டர் உயைமுமடய சிமலயும் உள்ைன. 

 வநமிநாதரின் இச்சிமலவய தமிழ்நாட்டிலுள்ை சைணச் சிமலைளில் மிைவும் உயைைானதாைக் 

ைருதப்படுகின்றது. 

மதுளர 
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 ைதுமையிலும் அமதச் சுற்றிலும் 26 குமைைளும், 200 சைண ைற்படுக்மைைளும், 60 ைல்பெட்டுைளும் 

100க்கும் வைற்பட்ட சிமலைளும் உள்ைன. 

 மிைச் சிறந்த எடுத்துக்ைாட்டாை விைங்குெது கீழக் குயில்குபடா கிைாைைாகும். 

 இங்குள்ை குன்றுைள் ைதுமை நைருக்கு வைற்வை 12 கிவலாமீட்டர் பதாமலவில் ைதுமை-வதனி 

பநடுஞ்சாமலயில் அமைந்துள்ைன. 

 இங்குள்ை சிற்பங்ைள் கி.பி. 860 முதல் 900 ெமை ஆட்சிபுரிந்த பாண்டிய அைசன் பைாந்தை 

வீைநாைாயண பாண்டியன் ைாலத்மதச் வசர்ந்தமெயாகும். 

 இங்கு 8 சிற்பங்ைள் உள்ைன. ரிஷ நாதர் அல்லது ஆதிநாதர், மகாவீரர்,  ார்சவநாதர்,  ாகு லி 

ஆகிவயாரின் சிற்பங்ைள் இங்கு ைாணக்கிமடக்கின்றன. 

கல்விக்குச் பசய்த  ங்களிப்பு 

 சைண ைடாலயங்ைளும் வைாவில்ைளும் ைல்வி ைற்றுக்பைாடுக்கும் மையங்ைைாைவும் வசமெ 

பசய்துள்ைன. 

 இந்நுறுெனங்ைளில் சமூை, சைய வெறுபாடுைள் இல்லாைல் அமனெருக்கும் ைல்வி 

ைற்றுத்தைப்பட்டது. 

 சைணர்ைள் தங்ைள் வைாட்பாடுைமைப் பைப்புமை பசய்தவதாடு, பெகு ைக்ைளிமடவய ைல்விமயக் 

பைாண்டு பசல்ெதில் தாங்ைள் ஆற்றல்மிக்ைத் பதாடர்புச் சாதனங்ைள் என்பமதயும் நிரூபணம் 

பசய்தனர். 

 நாம் முன்னவை குறிப்பிட்டுள்ை மபைெைமல என்பது குக்ைைப் பள்ளி என்னும் சிறு கிைாைத்தின் 

அருவை அமைந்துள்ைது. 

 ‘பள்ளி’ என்பது சைணர்ைளின் ைல்வி மையங்ைைாகும். தமிழ்நாட்டில் ‘பள்ளி’ எனும் பசால்மல 

தங்ைள் ஊர்ப்பபயர்ைளில் பின் ஒட்டாைக் பைாண்ட கிைாைங்ைமைப் பல பகுதிைளில் சாதாைணைாைக் 

ைாணமுடியும். 

 ைல்வி நிமலயங்ைள் அெற்வறாடு இமணக்ைப்பட்ட நூலைங்ைமைக் பைாண்டிருந்தன. 

 சைணத்மதப் வபாதித்தெர்ைைால் சைண ைதத்தின் முக்கியக் கூறுைமை ெலியுறுத்தி பற்பல 

நூல்ைள் எழுதப்பட்டன. 

 பபண்ைளும் துறெறம் பூண அனுைதிக்ைப்பட்டதானது பபண்ைளிமடவய ைல்விமயக் 

பைாண்டுபசல்ெதற்கு ஊக்ைைளித்தது. 

2. ப ௌத்தம் 

 புத்தரின் உண்மையான பபயர் சித்தார்த்த சாக்கிய முனி பைௌதைர் என்பதாகும். 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 8 of 13 

 ஆங்கிலத்தில் பைாழியாக்ைம் பசய்தால் “பைௌதைர் சாக்கிய இனக்குழுமெச் வசர்ந்தெர், வைலும் 

அெர் முழுநிமறவு எனும் இலக்மை எட்டியெர்” எனப் பபாருள்படும். 

 பைௌதை புத்தர் ைைாவீைரின் சைைாலத்தெர் ஆொர். அெைது தந்மதயார் இன்மறய வநபாைத்திற்கு 

அருவையுள்ை ஒரு பகுதியில் சாக்கிய இனக்குழுவின் தமலெைாை ஆட்சிபசய்து ெந்தார். 

 பைௌதைர் பமழய ைதங்ைளின் குருைார்ைளிடமிருந்து தான் ைற்றுக்பைாள்ெதற்கு ஏதுவுமில்மல 

எனத் பதரிந்து பைாண்டார். 

 துறெற ொழ்க்மைமய வைற்பைாள்ெவத வீடுவபறு எனப்படும் முக்திமய அமடெதற்ைான ஒவைெழி 

என ைதங்ைள் அறிவித்தன. 

 ஆனால் துறவுொழ்க்மை வைற்பைாண்ட பின்னரும் பைௌதைைால் எங்கிருந்தும் உண்மைக்ைான 

பபாருமை உணைமுடியவில்மல. 

 ஒருநாள் இைவு அெர் ஒரு வபாதிைைத்தின் கீழ் அைர்ந்து தனது சந்வதைங்ைள், தனிமை ஆகியமெ 

பற்றி சிந்தமன ெயப்பட்டிருந்த வெமையில் ஒரு வபைமைதி அெர் மீது நிலவியது. விமைொை 

பைௌதைர் எனும் துறவி புத்தர் எனும் ஞானியானார். இறுதியில் ைானுடத் துயைங்ைள் குறித்த 

புதிமையும் அதற்ைான ைாைணங்ைமையும், ைமைெற்ைான ெழிைமையும் பதரிந்து பைாள்ெதில் 

பெற்றிபபற்றார். 

 அைச ொழ்வு (மிமை ஆர்ெமும் இன்ப நுைர்வும்) துறவு ொழ்வு (தன்னடக்ை நிமலமய எய்துதல்) 

ஆகிய இைண்டுவை தெறு என உறுதிபடக் கூரிய அெர் இமெ இைண்டிற்கும் இமடப்பட்டமதக் 

ைண்டறிந்தார். 

 அெருமடய இமடப்பட்ட ெழி எண்ெமை ெழிைமை அடித்தைைாைக் பைாண்டதாகும். அமெ நல்ல 

எண்ணங்கள், நல்ல குறிக்ககாள்கள், அன் ான க ச்சு, நன்னைத்ளத, தீது பசய்யா வாழ்க்ளக, 

நல்ல முயற்சி, நல்ல அறிவு, நல்ல தியானம் என்பனொகும். 

 புத்தர் ைடவுளின் புைமழக் ைற்றுக் பைாடுக்ைவில்மல. ஆனால் அன்பின் ெலிமைமயக் ைற்றுக் 

பைாடுத்தார். 

 அமனத்து ைனிதர்ைளும் ‘சமமான உரிளமகளுைன்’ பிறக்கின்றனர் என்ற ைருத்மதக் 

பைாண்டிருந்தார். 

 அெர் நீண்ட பயணங்ைமை வைற்பைாண்டு தனது பசய்திைமைத் பதாமலதூைப் பகுதிைளில் 

பைப்பினார். 

 புத்தர் தனது வபாதமனைமை பிைாகிருத பைாழியில் பைப்புமை பசய்தார். புத்தரின் நான்கு 

வபருண்மைைள் பின்ெருைாறு: 

1. ொழ்க்மை துயைம், ெவயாதிைம், வநாய், இறுதியில் ைைணம் ஆகியெற்மற உள்ைடக்கியதாகும். 

2. துயைங்ைள் ஆமசயினாலும் பெறுப்பினாலும் ஏற்படுகின்றன. 
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3. ஆமசமயத் துறந்துவிட்டால் துயைங்ைமை பென்று ைகிழ்ச்சிமய அமடயலாம். 

4. ஒருெர் எண்ெமை ெழிைமைப் பின்பற்றினால் உண்மையான ைகிழ்ச்சியும், நிமறயும் 

மைெைப்பபறலாம். 

ப ௌத்த இலக்கியங்கள் 

 புத்தருமடய வபாதமனைள் நீண்ட ைாலத்திற்கு ஆசிரியர்ைளின் நிமனொற்றல் ெழியாை 

சீடர்ைளுக்குக் ைற்றுத்தைப்பட்டது. 

 ஏறத்தாழ கி.மு. 80இல் அமெ எழுதப்பட்டன. பாலிபைாழியில் எழுதப்பட்ட திரிபிைகா எனும் 

பபௌத்தப் பபாதுவிதிைள் மூன்று பிரிவுைமைக் பைாண்டுள்ைன. 

அமெ மூன்று கூமடைள் என்றும் அமழக்ைப்பட்டன. அமெ : வினய பிடைா, சுத்த பிடைா, அபிதம்ை 

பிடைா. 

வினய பிைகா: இதில் பபௌத்தத் துறவிைளுக்ைான (பிட்சுக்ைள்) விதிமுமறைள் இடம் பபற்றுள்ைன. 

தூய்மையான நடத்மதமயப்பபற இமெ ைட்டாயம் பின்பற்றப்பட வெண்டும். 

சுத்த பிைகா: விொதங்ைமைச் சான்றுைைாைக்பைாண்டு பபௌத்தத்தின் மூலக் வைாட்பாடுைமைக் 

கூறுகின்றது. 

அபிதம்ம பிைகா: இது நன்பனறிைள், தத்துெம், நுண்பபாருள் வைாட்பாடு ஆகியன குறித்து 

விைக்குெதாகும். 

ப ாதுவிதிகளைப்  ற்றிக் கூறுகிற ஏளனய ப ௌத்த நூல்கள்: 

ஜாதகங்கள்: பபௌத்த இலக்கியங்ைளில் ைாணப்படும் புத்தருமடய ொழ்க்மை பதாடர்பான பல்வெறு 

ைமதைமைக் கூறும் நூல்  

புத்தவம்சா : இது ைவிமத ெடிவில் எழுதப்பட்டுள்ை ைைபுெழிக் ைமதயாகும். பைௌதைருக்கு 

முன்பாை ொழ்ந்ததாை நம்பப்படுகிற 24 புத்தர்ைளின் ொழ்க்மைமயயும் பசயல்பாடுைமையும் இது 

எடுத்துமைக்கின்றது. பபாதுவிதிைள், வைாட்பாடுைள் குறித்து விைக்கும் நூல்ைமைத் தவிை பாலி பைாழியில் 

எழுதப்பட்ட நூல்ைள் நீண்ட ெரிமச பைாண்டதாை உள்ைது. கீவழ குறிப்பிடப்பட்டுள்லமெ அெற்றில் 

அடங்கும். 

 மிலிந்த ன்கா- அதாெது ‘மிலிந்தாவின் வைள்விைள்’ எனப் பபாருள். கிவைக்ை –பாக்டீரியன் அைசன் 

மிலிந்தா என்பருக்கும் பபௌத்த பிட்சுொன நாைவசனர் என்பெருக்குமிமடவய பபௌத்தத்தின் சில 
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அம்சங்ைள் குறித்து நமடபபற்ற உமையாடமலக் பைாண்டுள்ைது. இதன் மூலம், சைஸ்கிருத்தில் 

எழுதப்பட்டது. 

 இலங்மையின் புைழ்பபற்ற ெைலாற்றுத் பதாகுப்புைைான மகாவம்சம், தீ வம்சம் ஆகியனெற்றுள், 

மகாவம்சம் இலங்மை உட்பட இந்தியத் துமணக்ைண்டத்தின் அைச குலங்ைமைப் பற்றி கூறுகிறது. 

தீ வம்சம் புத்தருமடய வபாதமனைமையும் அெற்மறப் பைப்பிவயார் இலங்மைக்கு ெருமை 

புரிந்தமதப்பற்றியும் வபசுகிறது. 

 புத்தவைாசாொல் எழுதப்பட்ட விசுத்திமக்கா பிற்ைாலத்மதச் வசர்ந்த ஒரு நூலாகும். இெவை முதல் 

பபௌத்த உமையாசிரியர் ஆொர். 

 ைைாயான பபௌத்தத்தின் எழுச்சிமயத் பதாடர்ந்து பபௌத்த சையத்துள் சைஸ்கிருத பைாழி முக்கிய 

இடத்மத ெகிக்ைத் பதாடங்கியது. இருந்தவபாதிலும் ஒருசில சைஸ்கிருத நூல்ைள் ஹீனயானப் 

பிரிவினைாலும் பமடக்ைப்பட்டன. அஸ்ெவைாஷைால் எழுதப்பட்ட புத்தசரிதா சைஸ்கிருதத்தில் 

இதிைாச பாணியில எழுதப்பட்ட நூலாகும். இந்நூல் பைௌதை புத்தரின் ொழ்க்மை ெைலாற்மற 

இயம்புகிறது. 

தமிழகத்தில் ப ௌத்தம் 

 தமிழைத்தில் பபௌத்தைானது இலங்மைமயச் வசர்ந்த சையப் பைப்பாைர்ைைால் பைப்பப்பட்டதாை 

நம்பப்படுகிறது. 

 இதற்குச் சான்றாை பாண்டிய நாட்டில் சில நிமனவுச் சின்னங்ைள் உள்ைன. அமெ கி.மு. 3ஆம் 

நூற்றாண்மடச் வசர்ந்தமெ ஆகும். 

 குமைைளில் ைாணப்படும் அமெ பஞ்ச பாண்டெ ைமல என அமழக்ைப்படுகிறது. 

 இக்ைாலப் பகுதியில் தமழத்வதங்கிய பபௌத்தைானது சைணம், ஆசீெைம் இந்து ைதத்தின் பல்வெறு 

பிரிவுைள் ஆகியெற்றுடன் நட்பமைதியுடன் கூடிச் பசயல்பட்டுள்ைது. 

 பக்திஇயக்ை ைாலம் முதல் பக்தி இயக்ைப் பபரிவயார்ைள் பபௌத்தத்மத எதிர்த்தனர். 

 பபௌத்தம் அைசர்ைள் அளித்து ெந்த ஆதைமெ இழக்ைத் பதாடங்கியது. 

 தமிழைத்தில் பபௌத்தம் சந்தித்த சொல்ைள் குறித்த சான்றுைமைச் மசெ நாயன்ைார்ைளின் 

கதவாரப்  ாைல்களும் மெணெ ஆழ்ொர்ைைால் இயற்றப்பட்ட நாலாயிர திவ்விய பிர ந்தமும் 

முன்மெக்கின்றன. 

 கி.பி. 7ஆம் நூற்றாண்டில் சீனப் பயணியான யுொன்சுொங் பதன்னிந்தியா ெந்தவபாது பபௌத்தம் 

ஏறத்தாழ சரிவுற்ற நிமலயிலிருந்தது. 

 பபௌத்தம் முற்றிலுைாை ைமறந்து வபானது என்ற ஒரு பபாதுக் ைருத்து உள்ைது. ஆனால் 

அப்படியல்ல, வீரகசாழியம் எனும் நூல் (11 ஆம் நூற்றாண்டில் பிற்ைாலச் வசாழர்ைள் ைாலத்தில் 
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பபௌத்தர் ஒருெைால் எழுதப்பட்ட இலக்ைண நூல்) கிமடக்ைப் பபற்றமையும், நாைப்பட்டினத்தில் 

கிமடத்துள்ை 13ஆம் நூற்றாண்மடச் வசர்ந்த புத்தரின் பசப்புச் சிமலைளும் பின்ெந்த 

ைாலங்ைளிலும் பபௌத்தம் இருந்தமைமய உறுதி பசய்கின்ைன. 

 வசலம் ைாெட்டம் தியாைனூர் கிைாைத்தில் கிமடத்திருக்கும் புத்தரின் சிற்பங்ைள் இக்ைருத்திற்கு 

வைலும் ெலுச்வசர்க்கின்றன. 

 நாம் முன்னர் பார்த்தொறு பல்லெர் ைாலம் முதலாைவெ பபௌத்தம் மசெ, மெணெச் சையங்ைளின் 

சொல்ைமை எதிர்பைாண்டது.  

 இதில் நாைப்பட்டினம் ைட்டுவை விதிவிலக்ைாைத் திைழ்ந்தது. அங்வை பபௌத்தத்மத வசாழ அைசர்ைள் 

ஆதரித்தனர். 

 அவ்ொதைவு சையக் ைாைணங்ைளுக்ைாை அல்ல. ைாறாை அைசியல் ைாைணங்ைளுக்ைாை அளிக்ைப்பட்ட 

ஆதைொகும். 

 நாைப்பட்டினத்தில் ஸ்ரீவிஜயா அைசைால் ைட்டப்பட்ட சூடாைணி விைாமைக்கு ைாஜைாஜ வசாழன் 

ஆதைெளித்தார் பிற்ைாலத்தில் அது அழிவுக்குள்ைாயிற்று. 

 கூலொணிைன் சீத்தமல சாத்தனாைால் எழுதப்பட்ட மணிகமகளல முற்றிலுைாை தமிழ் 

பபௌத்தத்மதப் பிைதிநிதித்துெப்படுத்தும் ைாப்பியைாகும். 

 சைஸ்கிருதம், பாலி ஆகிய பைாழிைளில் இருந்த பபௌத்த சையம் பதாடர்பான பசாற்ைமை அெர் 

தமிழில் பைாழியாக்ைம் பசய்து பபௌத்தத்மத இம்ைண் சார்ந்ததாை ஆக்கினார். 

 ெஜ்ைவபாதி எனும் பபௌத்தத் துறவி தாந்ரீைச் சடங்குைளில் திறன் பபற்று விைங்கினார் என்றும், 

பல்லெ அைச சமபமய அலங்ைரித்த அெர் பின்னர் சீனம் பசன்றுவிட்டதாைவும் இைண்டாம் நைசிம்ை 

பல்லென் ைாலத்து சான்பறான்று கூறுகிறது. 

 பபௌத்தம் சரிமெச் சந்தித்துக் பைாண்டிருந்த சையபைன ைவைந்திைெர்ைனின் ைத்தவிலாச 

பிைைாசனம் எனும் நூல் எடுத்துமைக்கின்றது. 

 ைல்விப்புலத்தில் பபௌத்த சங்ைங்ைளும் விைாமைைளும் ைல்விக்ைான இல்லங்ைைாைத் 

பதாண்டுபசய்தன. 

 நாைந்தா, தட்சசீலம், விக்கிைைசீல ஆகியன மிைச்சிறந்த ைல்வி மையங்ைள் எனப் பபயர்பபற்றன. 

 இமெயமனத்தும் பபௌத்த விைாமைைைாகும். 

 திபபத், சீனா ஆகிய நாடுைமைச் வசர்ந்த ைாணெர்ைள் மீது பபௌத்தம் பபரும் தாக்ைத்மத 

ஏற்படுத்திற்று. 

 பபௌத்தத்தின் வபாதமனைமைப் பைப்புெதற்கு அெர்ைள் பசயல்திறன் மிக்ை முயற்சிைமை 

வைற்பைாண்டனர். 

விகாரா: 
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 விைாைா எனும் சைஸ்கிருதச் பசால்லுக்கு ‘ொழ்விடம்’ அல்லது ‘இல்லம்’ என்றுப=பபாருள். 

பதாடக்ைத்தில் சுற்றியமலந்து திரியும் துறவிைள் இெற்மற ைமழக்ைாலங்ைளின் வபாது 

தங்குமிடங்ைைாைப் பயன்படுத்தினர். பணம்பமடத்த, சாைானிய பபௌத்தர்ைைால் ெழங்ைப்பட்ட 

பைாமடைளின் மூலம் இமெ ைல்வி மையங்ைைாை ைாற்றம் பபற்றன. அைசர்ைள் அளித்த 

ஆதைவினால் இஸ்லாமிய ஆட்சிக்கு முந்மதய இந்தியா, பல விைாமைைமைக் பைாண்ட நாடாை 

விைங்கியது.அமெ பல்ைமலக்ைழைக் ைல்விமய ெழங்கியவதாடு, புனித நூல்ைளின் ைருவூலச் 

வசைைங்ைைாைவும் திைழ்ந்தன. நாைந்தாமெப் வபான்வற பல விைாமைைள் உலைப்புைழ் 

பபற்றமெயாகும். 

விகாளரகள் 

 இந்தியத் பதால்லியல் துமறயால் ைாவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் அைழ்ொய்வு பசய்து ஒரு பபௌத்த 

விைாமையும் ஒரு வைாவிலும் ைண்டறியப்பட்டது. 

 வைலும் 125க்கும் வைற்பட்ட ஆய்விடங்ைளில் நூற்றுக்ைணக்ைான ைல்சிற்பங்ைளும் 

பசப்புச்சிமலைளும் அைழ்ந்பதடுக்ைப்பட்டுள்ைன. 

 பபௌத்தம் தமிழைம் முழுெதும் பைவியிருந்தது என்பதற்கு இமெைவை சான்றுைைாகும். 

 திருொரூர் ைாெட்டத்தில் மிைவும் ஒதுக்ைைாயுள்ை திருநாட்டியட்டாங்குடி கிைாைத்தின் ஒரு ெயலில் 

கிணறு பெட்டும்வபாது 1.03மீட்டர் உயைமுமடய, பத்ைாசன வைாலத்திலுள்ை புத்தரின் சிமலபயான்று 

கிமடத்துள்ைது. 

3. ஆசீவகத் தத்துவம் 

 ஆசீெைர்ைள் விமனப்பயன் (ைர்ைா), ைறுபிறவி, முன்தீர்ைானம் ஆகிய வைாட்பாடுைளில் நம்பிக்மை 

பைாண்டிருந்தனர். 

 ஆசீெைப் பிரிவின் தமலெர் வைாசலா ைன்ைாலிபுத்தா ஆொர். 

 ஆசீெைர்ைள் மிைக் ைடுமையான துறெறத்மதக் ைமடபிடித்தனர். 

 ஆசீெை சையமும் அதன் தத்துெமும் வெதப்பாடல்ைளிலும் பிைாைணங்ைள், ஆைண்யங்ைள் 

ஆகியெற்றிலும் பண்மடய சைஸ்கிருதத் பதாகுப்புைளிலும் சைண பபௌத்த சையங்ைளுக்கு 

முந்மதய ைாலப்பகுதிமயச் வசர்ந்த ஆய்வுைளிலும் ைாணக் கிமடக்கின்றன. 

 ஆசீெைத்திற்ைான இலக்கியங்ைள் இல்லாது வபானாலும் வைாசலரின் தத்துெங்ைள் ஏமனய 

ைதங்ைளில் ஜீவித்திருக்கின்றன. 

 ஆறாண்டு ைாலங்ைள் வைாசலா ைைாவீைருடன் பநருக்ைைாை நட்புக் பைாண்டிருந்தார். பின்னர் 

இருெரும் பிரிந்தனர். 
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 பைௌரியப் வபைைசர் அவசாைரும் அெருமடய வபைன் தசைதாவும் ஆசிெர்ைமை ஆதரித்தனர். 

 பைௌரியப் வபைைசின் வீழ்ச்சிக்குப் பின்னர் ெடஇந்தியாவில் ஆசீெைம் சரிமெச் சந்தித்தது. 

 இதனிமடவய பதன்னிந்தியாவில் பைவியிருந்த ஆசீெைம் அங்வை பல நூற்றாண்டுைளுக்குத் 

பதாடர்ந்து பசயல்பட்டது. 

 ெைலாறு முழுெதிலும் ஆசீெைர்ைள் அமனத்து இடங்ைளிலும் அடக்குமுமறமயச் சந்திக்ை 

வநர்ந்தது.  

 பல்லெர், வசாழர், வஹாய்சாைர் ஆகிவயாைது ஆட்சிக் ைாலங்ைளில் கிைாை சமூைத்தினர் ஆசீெைர்ைள் 

மீது சிறப்பு ெரிைமை விதித்தனர். 

 இதுவபான்ற இடர்ப்பாடுைள் இருந்தவபாதிலும் 14ஆம் நூற்றாண்டு ெமை இன்மைய ைர்நாடைா, 

தமிழ்நாடு ஆகிய ைாநிலங்ைளில், பாலாற்றின் பகுதிைளில் (வெலூர், ைாஞ்சிபுைம், திருெள்ளூர் 

ைாெட்டங்ைள்) ஆசீெைம் பசல்ொக்கு பபற்றுத்திைழ்ந்தது. 

 இறுதியில் ஆசீெைர்ைள் மெணெத்தால் ஈர்த்துக்பைாள்ைப்பட்டதாைத் பதரிகிறது. 
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7th Social Science Lesson 19 Notes in Tamil 

19. இயற்கை இடர்ைள் – பேரிடர் பேலாண்கே நடவடிக்கைைகை புரிந்து கைாள்ைல் 

அறிமுைம் 

உலகின் பல பகுதிகளில் நிகழும் இயற்கக இடர்கள் மற்றும் பபரிடர்கள் குறித்த செய்திககை ஒவ்ச ொரு 

நொளும் அகைத்து சதொகலக்கொட்சி மற்றும் செய்தித்தொள்கள் சகொண்டு  ருகிறது. இடர்ககையும் 

பபரிடர்ககையும் நிகழொமல் தடுக்க முடியொது. ஆைொல் அதனுகடய அழிக க் குகறக்க முடியும். 

இடர் (Hazard) 

 சபொது ொக இடர் என்பது ஒரு ஆபத்தொை நிகழ்வு, மனித செயல்பொடு, அல்லது  ொழ்க்ககயில் 

இழப்கப ஏற்படுத்தும் நிகல, கொயம், சபொருட்பெதம் , செொத்துக்கள் பெதமகடதல், ப கலயிழப்பு, 

சுகொதொர பொதிப்புகள்,  ொழ் ொதொர இழப்பு, ெமூக சபொருைொதொர இகடயூறு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பெதம் 

பபொன்றக யொகும். 

 இயற்கக இடர்கள் என்பது இயற்கை நிைழ்வுைகையும், ேற்றும் சுற்றுச்சூழல் பேல் ஏற்ேடும் 

எதிர்ேகைத் தாக்குதலாகும். 

 இயற்கக இடர்ககை புவியியல் ேற்றும் உயிரியல் இடர்ைள் எை இரு பிரிவுகைொக 

 ககப்படுத்தப்பட்டுள்ைது. 

பேரிடர் (Disaster) 

 ஒரு பபரிடர் என்பது சபொது ொக “சமூைத்தில் ஒரு ைடுகேயான இகடயூறு, ேரவலான கோருள், 

கோருைாதார, சமூை அல்லது சுற்றுச்சூழல் இழப்புைகை ஏற்ேடுத்துகிைது. இது ோதிக்ைப்ேட்ட 

சமூைத்தின் கசாந்த வைங்ைகைப் ேயன்ேடுத்தி சோளிக்கும் திைகன மீறுகிைது”. 

 பபரழிவு தொக்கங்களில் உயிர் இழப்பு, கொயம், பநொய் மற்றும் மனித உடல், மை மற்றும் ெமூக 

நல் ொழ்வியல் பிற எதிர்மகறயொை விகைவுகள், செொத்து பெதம் , செொத்துக்ககை அழித்தல், 

பெக கள் இழப்பு, ெமூக மற்றும் சபொருைொதொர சீர்குகலவு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சீரழிவு ஆகியை 

அடங்கும். 

 ேனித வாழ்வில் கேரிய அைவில் கசாத்துக்ைள் ேற்றும் ேனித உயிர்ைள் ேரவலாை 

ோதிக்ைப்ேடும்போது அகவ பேரழிவுைள் என்று அகழக்ைப்ேடுகின்ைன. 

உதாரணம் 
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சூைாவளி (ஹரிக்பைன்) என்ேது ஒரு இயற்கை இடர்! இது கடலில் உரு ொகிறது. இந்த சூறொ ளி நிலத்கத 

 ந்து அகடயும் சபொழுது கட்டடங்ககை பெதப்படுத்துகின்றை. பமலும் உயிர்பெதத்கதயும் ஏற்படுத்துகிறது. 

இதைொல் இகத பேரிடர் எை அகழக்கின்றைர். 

பேரிடர்ைளின் வகைைள் 

வ.எண் பேரிடரின் வகை ஆதாரம் நிைழ்வுைள் 

1 இயற்ககப் பபரிடர் புவி உட்பகுதியில் நிலநடுக்கம், சுைொமி மற்றும் எரிமகல 

ச டிப்புகள் 

புவி பமற்பரப்பில் நிலச்ெரிவு மற்றும் பனிச்ெரிவு 

 ொனிகல ஆய்வு/ 

நீர்  ைம் 

புயல்கொற்று, சூறொ ளி, பனிமகழ மற்றும் 

ச ள்ைம் 

சுகொதொரம் சதொற்றுபநொய்கள் 

2 மனிதைொல் 

உரு ொகும் பபரிடர் 

ெமூக 

சதொழில்நுட்பம் 

சதொழில்நுட்ப, பபொக்கு ரத்து பபரழிவுகள், 

கட்டகமப்பு ெரிவு மற்றும் உற்பத்தி வீழ்ச்சிகள் 

பபொர் பதசிய மற்றும் ெர் பதெ அைவில் 

 

இயற்கை பேரிடர்ைள் 

நிலநடுக்ைம் 

ஒஎஉ திடீர் நகர்வு (அல்லது) புவி பமபலொட்டில் ஏற்படும் நடுக்கத்கத நிலநடுக்கம் எை அகழக்கின்பறொம். 

புவித்தட்டுகளின் நகர்வு , நிலச்ெரிவு , மற்றும் பமற்பரப்பு பிைவு பபொன்றக  நில நடுக்கத்திற்கு 

கொரணமொகின்றை. 

ோதிப்புைள் 

 அதிகப்படியொை நில நடுக்கத்தொல் கட்டடங்கள், ெொகலகள், பொலங்கள் மற்றும் அகணக்கட்டுகள் 

இடிந்து பெதமகடகிறது. 

 நிலநடுக்கத்தொல், ச ள்ைம், சுைொமி, நிலச்ெரிவு, தீ, மின்ெொரம் துண்டிக்கப்படுதல் மற்றும் நீர் 

குழொய்கள் உகடதல் பபொன்றக  நிகழ்கின்றை. பமலும் இது ஆற்றின் பொகதகயக் கூட 

மொற்றியகமக்கிறது. 

இந்தியாவிலும் தமிழ்நாட்டிலும் அண்கேயில் ஏற்ேட்ட இடர்ைள் 
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 2018 பே 2 ேற்றும் 3 பததியில் அதிை திகச பவைத்துடன் வீசிய புழுதிப்புயல் வட இந்தியாவின் 

ஒரு ேகுதிகயத் தாக்கியது. 

 அதில் உத்திரபிரபதெத்தில் 43 பபர், இரொஜஸ்தொனில் 35 பபர் மற்றும் பிற மொநிலத்திலும் பலர் 

இறந்தைர். 200க்கு பமற்பட்படொர் கொயமகடந்தைர். 

 இந்த கொற்றொைது 8000 மின்கம்பங்ககை கீபழ ெொய்ந்தது. நூற்றொண்டுகைொக  ொழ்ந்த மரங்ககைபய 

ப பரொடு ெொய்த்தது. 

 2004 சுனாமிக்குப் பிைகு, தமிழைத்கதத் தாக்கிய மிை போசோன புயல் ைஜா.  இது கடபலொர 

மொ ட்டங்களில் மிக பமொெமொை பெதத்கத ஏற்படுத்தியது, குறிப்பொக ப ைொண்கமகய 

சீர்குகலத்தது. 

ஆழிப்பேரகல (சுனாமி) 

 நிலநடுக்கம் கடலுக்கு அடியில் ஏற்படும் நிலச்ெரிவு, எரிமகல ச டிப்பு மற்றும் குறுங்பகொள்கள் 

பபொன்ற ற்றொல் ஏற்படும் மிகப்சபரிய அகலகபை ஆழிப் பபரகலயொகும். கடல் அகலகள் பல 

மீட்டர்கள் உயர எழுந்து சில நிமிடங்களில் கடற்ககரகய அகடகிறது. 

ோதிப்புைள் 

 ச ள்ைப்சபருக்கு, பபொக்கு ரத்து இகடயூறு, மின்ெொரம், தக ல் சதொடர்பு, தண்ணீர் விநிபயொகம் 

பபொன்ற ற்கறப் பொதிக்கின்றது. 

 சுனாமி என்ற செொல் ஜப்பொனிய செொல்லிலிருந்து சபறப்பட்டது ஆகும். சு (Tsu) என்ேது துகைமுைம் 

என்றும் னாமி(nami) என்ேது அகலைள் எைவும் சபொருள்படும். 

கவள்ைப்கேருக்கு 

கைமகழ, புயல், பனி உருகுதல், ஆழிப்பபரகல (சுைொமி) அல்லது அகணக்கட்டு உகடதல் 

பபொன்ற ற்றொல் திடீசரை ஏற்படும் அதிக அைவிலொை நீர் ச ளிபயறுதபல ச ள்ைப்சபருக்கு 

என்கிபறொம். 

ோதிப்புைள் 

1. செொத்து மற்றும் உயிரிழப்பு 

2. மக்கள் இடப்சபயர்வு 

3. கொலரொ மற்றும் மபலரியொ பபொன்ற சதொற்று பநொய்கள் பரவுதல். 

புயல் 
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 உயர் அழுத்தத்தொல் சூழப்பட்ட குகற ழுத்தப் பகுதியில் உரு ொகும் கொற்று “புயல்” எை 

அகழக்கப்படுகிறது. 

புயலினால் ஏற்ேடும் ோதிப்புைள் 

 ச ப்பமண்டல சூறொ ளியொல் உரு ொகும் முக்கிய பொதிப்புகளில் கைமகழ, பலத்த கொற்று, 

ககரயின் அருகில் சபரிய புயல் மற்றும் சுழல்கொற்று உள்ைடங்கும். 

 தமிழகம் மற்றும் புதுச்பெரியில் உள்ை கடபலொர பகுதிகைொை ப தொரண்யம் மற்றும் 

நொகப்பட்டிைத்கதச் சுற்றிலும் 2018ஆம் ஆண்டு ந ம்பர் 10ஆம் பததி அதிகொகலயில் கஜொ என்னும் 

தீவிர புயல்கொற்று 120கி.மீ. ப கத்தில் வீசியதொக இந்திய  ொனிகல ஆய்வு கமயம் அறிவித்தது. 

ேனிதனால் உருவாகும் பேரிடர்ைள்  

கநரிசல் 

 சநரிெல் என்பது மக்கள் கூட்டத்தில் திடீசரை ஏற்படும் பொதிப்கப குறிக்கும். கொயங்கள், 

மூச்சுத்திணறல் மற்றும் மிதித்தலிைொல் ஏற்படும் கொயம் பபொன்றக  இதன் விகை ொக அகமயும். 

 சபரிய அைவிலொை மக்கள் சநரிெலிைொல் ஏற்படும் பபரிடர் எளிகமயொை கூட்ட பமலொண்கம 

உத்திகைொல் தடுக்க முடியுசமை நம்பப்படுகிறது. 

 மக்கள் கூட்ட சநரிடலொைது, நிர் ொகம் பபொக்கு ரத்து கட்டுப்பொடுகைொை தகடகள்,  ரிகெமுகற 

பின்பற்றுதல் மற்றும் கூட்டம் கூடுதகல தவிர்த்தல் பபொன்றக கைொல் தடுக்கப்படலொம். 

தீ 

 தீ என்பது ஒரு பபரிடர். அது குறுகிய மின்சுற்று, ப தியியல் சதொழிற்ெொகல, தீப்சபட்டி, மற்றும் ச டி 

சதொழிற்ெொகலகளில் ஏற்படும் விபத்திகை குறிக்கும். 

தீயின் மூன்று அம்சங்ைள் 

1. கண்டறிதல்  2. தடுத்தல்  3. அகணத்தல் 

 தீ விபத்திற்கு முன், தீ விபத்தின்பபொது, தீ விபத்திற்குபின் ககடபிடிக்க ப ண்டிய  ழிமுகறகள் 

பற்றிய விழிப்புணர்வு அதிக முக்கியத்து ம் சபறுகிறது. 

கதாழிற்சாகல பேரிடர் 

 சதொழிற்ெொகலயொைது அதன் உற்பத்தி, மற்றும் எஞ்சிய கழிவுககை அகற்றுதல், அணுமின் மற்றும் 

ப தியியல் சதொழிற்ெொகலகளிலிருந்து ச ளிபயற்றப்படும் கழிவுப்சபொருள்கைொல் பல ஆபத்துக்ககை 

எதிர் சகொள்கின்றை. 
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உதாரணம்: பபொபொல் விஷ ொயு கசிவு 

பேரிடர் பேலாண்கே 

 பபரழிவின் விகைவுககைத் தணிப்பதற்கொக  டி கமக்கப்பட்ட நட டிக்கககள் பபரழிவு 

பமலொண்கம என்று அகழக்கப்படுகின்றை. 

 பபரிடர் பமலொண்கமயின் நிகலகள் ஆறு படிநிகலககை சகொண்டுள்ைது. அக  பின் ருமொறு 

பேரிடருக்கு முன் ஆேத்கதக் குகைத்தல் நிகல: 

 தயொர் நிகல 

 மட்டுப்படுத்துதல் 

 கட்டுப்படுத்துதல் 

பேரிடருக்குப் பின் மீட்கடடுத்தல் நிகல 

 துலங்கல் 

 மீட்டல் 

 முன்பைற்றம் 

பேரிடர் பேலாண்கே சுழற்சி (அ) பேரிடர் சுழற்சி 

 

பபரிடர் பமலொண்கம நிகலகள் ஆறு படிநிகலகைொகக் சகொண்டு பபரிடர் சுழற்சியொகப் 

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ைை. 

பேரிடருக்கு முந்கதய நிகல 

ைட்டுப்ேடுத்துதல் ேற்றும் ேட்டுப்ேடுத்துதல் 
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 எதிர்கொல பபரழிவு அச்சுறுத்தகலத் தடுப்பதற்கொை நட டிக்ககககை செயல்படுத்துதல் மற்றும் 

தவிர்க்க முடியொத அச்சுறுத்தலின் தீங்கு விகைவிக்கும் விகைவுககைக் குகறத்தல் ஆகியக  

அடங்கும். 

 பபரழிக க் குகறத்தல் என்பது தொக்கத்தின் அைக  குகறப்பதொகும். 

 மட்டுப்படுத்துதல் என்பது ஆபத்கத குகறப்பது மற்றும் பொதிக்கக்கூடிய நிகலகமககை 

குகறப்பது பபொன்ற நட டிக்கககளுடன் சதொடர்புகடயதொகும். 

 இந்த இயற்பியல் கொரணிகளுக்கும் கூடுதலொக, தீகம மற்றும் பொதிப்பிற்கு அடிப்பகடக் 

கொரணங்களும் மற்றும் அச்சுறுத்தக்கூடிய உடல் ரீதியொை, சபொருைொதொர , ெமூகத் தீகமககைக் 

குகறப்பதும் மட்டுப்படுத்தலின் முக்கிய குறிக்பகொைொக அகமகிறது. எைப  மட்டுப்படுத்தல் 

என்பது நில உரிகம, குத்தகக உரிகமகள்,  ைங்கள் பர ல், புவி அதிர்ச்சிகயத் தொங்கக்கூடிய 

கட்டட குறியீடுகள் செயல்படுத்த இன்னும் பல இது பபொன்ற பிரச்ெகைககை அகடயொைம் 

கொணுதக் பபொன்ற ற்கறயும் உள்ைடக்கியதொகும். 

தயார்நிகல 

 இந்த படிநிகலயொைது அரெொங்கம், ெமூகங்கள் மற்றும் தனி ஒரு மனிதன் பபரிடர் சூழ்நிகலககை 

திறம்பட ெமொளிக்க எடுக்கும் பல்ப று நட டிக்ககககை உள்ைடக்கியதொகும். 

 உதொரணமொக, அரசின் அ ெரநிகல திட்டங்கள், எச்ெரிக்கக அகமப்கப பமம்படுத்துதல், 

ெரக்குகளின் பரொமரிப்பு, சபொதுமக்கள் விழிப்புணர்வு, கல்வி மற்றும் தனிநபர் பயிற்சி பபொன்றக  

அடங்கும். 

 சதொடர் பபரழிவின் ஆபத்தில் உள்ை பகுதிகளுக்கொை மீட்பு நட டிக்ககககைக் கண்டறி துடன் 

திட்டங்ககை ச ளிபயற்றவும் இதில் அடங்கும். 

 அகைத்து கக தயொர்நிகல திட்டங்களும் உரிய சபொறுப்பு மற்றும் பட்சஜட் ஒதுக்கீடுகளும் கூடிய 

ெட்ட விதி மற்றும் ஒழுங்குமுகறகளிைொலும் ஆதரிக்கப்பட ப ண்டும். 

ஆரம்ேைால எச்சரிக்கை 

 பபரிடர் ஆரம்பிக்கும் நிகலயில் பொதிக்கப்படக் கூடியதொக உள்ை பகுதிககைக் பொர்க  இடு து 

மற்றும் பபரிடர் சதொடங்க உள்ைது என்ற செய்தியிகை மக்களுக்கு பொதிப்பில்லொத  ழியில் சதரிவிப்பது 

பபொன்றக  ஆரம்ப கொல எச்ெரிக்ககயொகும். பயனுள்ைதொக அகமய என்ை நட டிக்கககள் எடுக்கப்பட 

ப ண்டுசமை அளிக்கப்படும் எச்ெரிக்கக நிகழ்வுகள் மக்கள் கல்வி மற்றும் பயிற்சியுடன் 

சதொடர்புகடயதொக இருக்க ப ண்டும். 

பேரிடரின் தாக்ைம் 
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பபரிடரின் தொக்கம் என்பது பபரிடர் நிகழும் கொலஅைவு மற்றும் அதைொல் ஏற்படும் பொதிப்கபயும் குறிக்கும். 

பபரிடர் நிகவும் கொல அைவு என்பது அச்சுறுத்தலின்  கககயப் சபொறுத்து அகமயும். புவி 

அதிர்ச்சியின்பபொது நில நடுக்கமொைது சில சநொடிகள் நிகழும். அதுப , ஆழிப்பபரகல ஏற்பட ஒரு 

கொரணமொகிறது. 

பேரிடரின் போது 

துலங்ைல் 

 கட்டுப்பொட்டு அகறககை அகமத்தல், தற்செயல் திட்டத்கத செயல்படுத்துதல், எச்ெரிக்கக 

விடுதல், ச ளிபயற்று தற்கொை நட டிக்கக, மக்ககை பொதுகொப்பொை பகுதிககை அகழத்துச் 

செல் து, பதக ப்படுப ர்களுக்கு மருத்து  உதவிககை  ழங்குதல், ஒபர பநரத்தில் நி ொரணம் 

 ழங்குதல் உள்ளிட்ட எந்தச ொரு பபரிடருக்கும் இது முதல் கட்ட பதிகலக் குறிக்கிறது.\ 

 வீடு இழந்பதொருக்கு உணவு, உகட, குடிநீர் மற்றும் நி ொரணம்  ழங்குதல், தக ல் சதொடர்பு மறு 

சீரகமத்தல், பணமொகப ொ அல்லது கருகணயொகப ொ உதவி  ழங்கலும் அடங்கும். 

பபரிடரின்பபொபதொ, பபரிடரிகைத் சதொடர்ந்பதொ அ ெர கொல நி ொரண நட டிக்ககக்கள் 

பமற்சகொள்ைப்படும். இதில் நி ொரணம்  ழங்குதல், மீட்பு, பெதொர மதிப்பீடு, மற்றும் பதக யற்ற 

குப்கபககை நீக்குதலும் அடங்கும். 

பேரிடருக்குப் பின் மீட்பு நிகல 

 மீட்புநிகல என்பது அ ெரகொல நி ொரணம்  ழங்குதல், மறு ொழ்வு மற்றும் மறுகட்டகமப்பு பபொன்ற 

3 நிகலககை உள்ைடக்கியது. 

ேறுவாழ்வு:  மறு ொழ்வு என்பது இகடக்கொல நி ொரணமொக தற்கொலிக சபொது பயன்பொட்டுப் 

சபொருள்கள் மற்றும் வீடுகள்  ழங்குதல் அடங்கும் இது சநடுங்கொலத்திற்கு உத க்கூடிய  ககயில் 

அகமயும். 

ேறு சீரகேப்பு: எல்லொ அகமப்புகளும் இயல்பொை அல்லதி சிறப்பொை நிகலக்கு  ரும்  கர மீட்பு 

நட டிக்கககள் சதொடர்கின்றை. கட்டட மறுசீரகமப்பு, அடிப்பகட  ெதிகள்  ழங்குதல் இதில் அடங்கும். 

இதன் மூலம் பகழய நிகலபய மீண்டும் சதொடரொமல் நிகழ நீண்ட கொல பமம்பொட்டிற்கொை  ொய்ப்பிகை 

அதிகரிக்கிறது. 

வைர்ச்சி:  ைர்ந்து  ரும் சபொருைொதொரத்தில்,  ைர்ச்சி பமம்பொட்டு திட்டம் என்பது தற்பபொகதய 

செயல்பொடு ஆகும், நீண்ட கொல தடுப்பு மற்றும் பபரிடகரக் குகறத்தல் என்பது ச ள்ைப்சபருக்கிகைத் 

தடுக்கும்  ககயில் ஏரிக்ககர கட்டுதல்,  றட்சிகய ஈடுகட்ட நீர்ப்பொெை  ெதிகள் செய்தல், 
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நிலச்ெரிவிகைச் ெரிசெய்ய மரம் நடுதல், சூறொ ளி கொற்று மற்றும் நிலநடுக்கத்கதத் தொங்க்க் சகொள்ளும் 

வீடுகள் கட்டுதல் ஆகியக  பமம்பொட்டுத் திட்டத்தில் அடங்கும், 

இந்தியாவில் நகடமுகையில் உள்ை சில பேரிடர் பேலாண்கே நடவடிக்கைைள்: 

இடகர ேட்டுப்ேடுத்துதல் முக்கியோனது ஏன்? 

 பபரிடருக்குப்பின் மீட்சடடுத்தல் என்பகத விட இயற்ககப் பபரிடகர மட்டுப்படுத்துதல் என்பது 

குகறந்த செலவுகடயதொகும். 

இடகர ேட்டுப்ேடுத்துதல் என்ேது  எதிர்ைால பேரிடர் விகைவுைகைக் குகைப்ேதற்ைான கசயல்திட்டம் 

ஆகும். 

 இடர்களின் பொதகமொை பொதிப்பு மற்றும் பபரழிவிற்கொை  ொய்ப்கபக் குகறக்கும் சபொருட்டு நிர் ொக 

சகொள்ககககை முகறயொை  ழிமுகறயில் பயன்படுத்துதல், நிறு ை மற்றும் செயல்பொட்டு திறன்கள் 

 ைர்த்தல், ெமொளிக்கும் திறகை அதிகப்படுத்துதல் பபொன்றக  பபரிடர் பமலொண்கம எைப்படும். 

இந்தியாவின் எச்சரிக்கை கேயங்ைள் 

 அறிவியல் மற்றும் சதொழில் நுட்பத்துகற (DST), விண்ச ளித்துகற (DOS), மற்றும் அறிவியல் 

மற்றும் சதொழிலக ஆய்வு மன்றம் (CSIR) ஆய் கங்கள் இந்தியப் சபருங்கடலில் சுைொமி புயல் எழுச்சி 

எச்ெரிக்கக கமயங்ககை அகமத்துள்ைை. 

இந்தியாவில் பேரிடர் பேலாண்கே 

 பதசிய பேரிடர் பேலாண்கே ஆகணயம் NDMA எை சுருக்கமொக அகழக்கப்படுகிறது. இது 

உள்துகற அகமச்ெகத்தின் நிறு ைமொகும்.  

 இதன் முதன்கம பநொக்கமொைது இயற்கக மற்றும் மனிதைொல் உரு ொகும் பபரிடர்களுக்கொை 

செயல்பொடுககை ஒருங்கிகணத்தல், பபரழிவு சநகிழித் திறனில் பமம்பொடு, சநருக்கடிக்கொல 

செயல்பொடு ஆகும். 

 டிசம்ேர் 25, 2005-ம் பததி இந்திய அரசால் கைாண்டுவரப்ேட்ட பேரிடர் பேலாண்கே சட்டத்தின் 

மூலம் பதசிய பேரிடர் பேலாண்கே ஆகணயம் (NDMA) உருவாக்ைப்ேட்டது. 

 பதசிய பபரிடர் மறுசமொழி பகட என்பது பபரழிவு பமலொண்கமச் ெட்டம் 2005ன் கீழ் அச்சுறுத்தும் 

பபரழிவு நிகலகம அல்லது பபரழிவுக்கு நிபுணர் பதிலளிக்கும் பநொக்கத்திற்கொக அகமக்கப்பட்ட 

ஒரு சிறப்பு ெக்தியொகும். 

பதசிய பேரிடர் பேலாண்கே நிறுவனம் (NDMI) 
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 இந்தியொவில் இயற்கக பபரழிவுககை நிர் கிப்பதற்கொை பயிற்சி மற்றும் திறன் பமம்பொட்டு 

திட்டங்களுக்கொை ஒரு முதன்கம நிறு ைமொகும். 

தமிழ்நாட்டில் பேரிடர் பேலாண்கே 

 தமிழ் மொநில பபரிடர் பமலொண்கம ஆகணயமொைது பபரழிக  மட்டுப்படுத்துதல், தயொர்நிகல, 

துலங்கல் மற்றும் மீட்சடடுத்தல் பபொன்ற ற்றிற்கு சபொறுப்பொைது ஆகும். இக  அகைத்தும் 

ஆகணயத்தின்  ழிகொட்டுதல் மற்றும் பமற்பொர்க யின் கீழ் பமற்சகொள்ைப்படுகிறது. 

 தமிழ்நாடு பேரிடர் ேறுகோழி ேகட (SDRF) என்ேது 80 போலீஸ் தனிப்ேகடயுடன் 

அகேக்ைப்ேட்டது. இ ர்கள் பபரிடர் பமலொண்கமயில் பயிற்சி சபற்ற ர்கள் மற்றும் பதசிய 

பபரிடர் மறுசமொழி (NDRF) பகடயின் ஆபலொெகையின்படி மீட்புச் செயல்களில் ஈடுபடுப ொர். 

 மொ ட்ட பபரிடர் பமலொண்கம ஆகணயம் (DDMA) மொ ட்ட அைவிலொை பபரிடர் பமலொண்கமக்கு 

சபொறுப்பு ஆகும். 

ோநில பேரிடர் பேலாண்கேத்திட்டம் 

 2018-2030 முன்பனாக்ைத் திட்டோனது வருவாய் ேற்றும் பேரிடர் பேலாண்கேத் துகையால் 

தயாரிக்ைப்ேட்டுள்ைது. 

 இந்திய  ொனிகல ஆய்வு கமயத்திற்கும், மொநில அ ெரகொல செயல்பொட்டு கமயத்திற்கும் 

இகடபய ஒரு சிறு அகமப்பு சதொடங்கப்பட்டுள்ைது. 

 கதாகலபேசி, கதாகலநைல் (Fax) ேற்றும் ோநிலப் பிரிவுைள், தாலுைா, ோவட்ட தகலநைகர 

ோநிலத்பதாடு கதாடர்புேடுத்த IP கதாகலபேசி மூலமும் ோவட்டத்தில் மீட்கடடுத்தல் ேணி 

கசய்யப்ேடுகிைது. 

 கம்பியில்லொ  ொனிகல அகல ரிகெயொைது மொநிலத்தில் அதிக அகல ரிகெ மற்றும் குகறந்த 

அகல ரிகெயிலும் கிகடக்கிறது. 

உயிர் வாழ்வதற்ைான முன்கனச்சரிக்கை நடவடிக்கைைள் 

 புவி அதிர்ச்சியின்பபொது பமகஜயின்கீழ் செல்; தகரயில் மண்டியிடு மற்றும் உங்ககைப் 

பொதுகொத்துக் சகொள்ளுங்கள். உறுதியொை சு ற்றின் அருகில் செல், தகரயில் அமர் மற்றும் தகரகய 

இறுகப் பிடித்துக்சகொள் மற்ற்ம் உங்ககைப் பொதுகொத்துக் சகொள்ளுங்கள். டொர்ச் விைக்கிகை மட்டும் 

பயன்படுத்தவும். 

 ச ள்ை முன்ைறிவிப்பின்பபொது முதலுதவிக்குத் பதக யொை சபொருள்ககை பெமித்து க க்கவும், 

உள்ளூர் பரடிபயொ மற்றும் சதொகலக்கொட்சி அறிவிப்புககைக் க னியுங்கள். நில நடுக்கம் மற்றும் 

ச ள்ைத்தின்பபொது அகைத்து மின்ெொர இகணப்புககைத் துண்டித்துவிடவும். 
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 தீ விபத்து எனில் அ ெர பெக க்கு 101 என்ற எண்ணிற்கு சதொடர்பு சகொள்ளுங்கள். 

 ஒரு ருக்கு ஆகடயில் எதிர்பொரொத விதமொக தீ விபத்து ஏற்பட்டொல், அ கர ஓடொமல் தகரயில் 

படுத்து உருை செய்ய ப ண்டும். 

 ெொகல விபத்திகைத் தவிர்க்க ப ண்டுசமனில், ஓட்டுநர் உரிமம் சபற்ற கர மட்டுபம  ொகைத்கத 

இயக்க அனுமதிக்க ப ண்டும். ெொகலயில் நடந்து செல்லும்பபொதும்,  ொகைத்கத இயக்கும்பபொதும் 

பின்பற்றபட ப ண்டிய ெொகல விதிககைக் கற்றுக்சகொள்ை ப ண்டும். 

 இரயில் பொதுகொப்பு ஆபலொெகைககை சதரிந்து சகொண்டு அதன்படி பின்பற்ற ப ண்டும். இரயில் 

எந்த பநரமும், எந்த திகெயிலும்  ரக்கூடும். 

 இரயில் நிகலய பமகடயின் ஓரங்களில் அமரக்கூடொது. 

 தண்ட ொைங்கைக் கடந்து செல்ல கூடொது. நகடபமகடகய பயன்படுத்தவும். 

 விமொை நிகலயத்தில் இருக்கும்பபொது பொதுகொப்பு குறித்த அறிவிப்கப விமொைக்குழுவிைர் 

அறிவிக்கும்சபொழுது க ைமுடன் பகட்க ப ண்டும். இருக்கக கபயில் உள்ை பொதுகொப்பு விைக்க 

அட்கடயிகை  ொசித்து அதில் பின்பற்ற ப ண்டிய  ழிககை ககயொை ப ண்டும். 
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7th Social Science Lesson 20 Notes in Tamil 

20. பெண்கள் மேம்ொடு 

அறிமுகம் 

 பெண்ணியம் என்பது பபண்களை வலிளையாக்குவது ைட்டும் அன்று. அவர்களிடம் ஏற்பகனவவ 

உள்ை வலிளைளய உலகம் உணரும் விதைாக ைாற்றுவவத பபண்ணியம் ஆகும். 

 பபண்கள் சைத்துவத்திற்கான வபாராட்டைானது எந்த ஒரு பபண்ணியவாதிக்வகா அல்லது 

ஏவதனும் ஒரு அளைப்பிற்வகா பசாந்தைானது அல்ல. ைாறாக, அது ைனித உரிளைகள் பற்றிய 

அக்களற பகாண்டவர்களின் கூட்டு முயற்சியாகும். 

 “ஒரு ஆணுக்கான கல்வி என்ெது அவருக்கு ேட்டுமே ெயன்ெடும். ஆனால் ஒரு பெண்ணுக்கு 

வழங்கும் கல்வியானது, ஒரு தலைமுலைக்கான கல்வியாகும்.” 

 பபண்களைப் பலவீனைான பாலினம் என்று பசால்வது ஒரு அவதூறு. அது பபண் இனத்திற்கு 

ஆணினம் இளைத்த அநீதியாகும் என்று ைகாத்ைா காந்தியடிகள் கூறியுள்ைார். 

 பபண்களின் வைம்பாடு ைற்றும் தனித்துவம் என்பது அவர்கள் அரசியல், சமூகப் பபாருைாதார 

ைற்றும் நலவாழ்வு நிளலயில் பபறும் முன்வனற்றத்ளதவய குறிக்கும். இதுவவ அவர்களின் 

நிளலத்த வைம்பாட்டிற்கு ஆணிவவராகும். 

 நாட்டின் நீடித்த ைற்றும் நிளலத்த வைர்ச்சிக்கு நைது சமூகத்தில் பபண்களுக்கு அதிகாரப் பகிர்வு 

அளித்தலும் பாலினச் சைத்துவம் அளடதலும் அவசியைாகும். 

ொலினம் ெற்றிய சமூக அம்சங்கள் 

 சமூகவியலில் பாலினத்திற்கு இளடவய வவறுபாட்ளடக் காண்கிவறாம். பாலியல் என்பது உயிரியல் 

பண்புக்கூற்றின்படி ஆண் அல்லது பபண் என சமூகத்தில் பயன்படுத்துவதாகும்.  

 ஆண்களுக்கும் பபண்களுக்கும் இளடயிலான வவறுபாடுகளை ைக்கள் வபசும்வபாது, 

பபரும்பாலும் பாலியல் பற்றிய கருத்துகவை வபசப்படுகின்றன. ஆனால் பாலினம் என்பளதவிட 

உயிரியல் பண்பிலான வவறுபாடு ைட்டுவை அது என்பது பற்றிய நைது சமூகத்தின் புரிதல் மிக 

அவசியைானதாகும். 
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 பாலினம் என்பது உயிரியல் பண்புகளைச் சார்ந்தது. குறிப்பாக, சமூகம் எவ்வாறு பாலியல் 

வளககளைக் கருத்தில் பகாள்கிறது ைற்றும் நடத்துகிறது என்பவத இதன் கருப்பபாருைாகும். 

 பாலினம் ஆண் பபண் பங்களிப்பின் சமூக விதிமுளறகளை உள்ைடக்கியது. இது ஆண், பபண் , 

திருநங்ளக ைற்றும் பிற பாலின நிளலகளை உள்ைடக்கி அதளன சமூகம் எவ்வாறு அணுகிச் 

பசயல்படுத்துகிறது என்பதும் பார்க்கப்பட வவண்டும். அவதவபான்று, பாலினம் என்பளத ஒரு நபர் 

எவ்விதம் உணர்கிறார் என்பதன் மூலமும் தீர்ைானிக்கப்படுகிறது. 

 பாலினச் சமூகவியல் ஆண்ளை, பபண்ளைக்கு இளடயிலான வவறுபாடுகளை எவ்வாறு 

ஆராய்கிறது ைற்றும் சமூகம் எவ்வாறு புரிந்துபகாள்கிறது என்பது ஆகும். (ஆண்கள் ைற்றும் 

பபண்களுக்குப் பபாருத்தைான நடத்ளத என்ன என்று சமூகம் கருதுவளதப் பார்ப்பது) இளவ 

எவ்வாறு சமூக நளடமுளறகளின் அளடயாைத்ளதப் பாதிக்கின்றது என்பளத நாம் 

ஆராயவவண்டும். 

மேம்ொட்டிற்கான முக்கிய காரணிகள் 

1. கல்வி : ஒருவருக்கு அறிவுப்பூர்வைாகச் சிந்திக்கும் திறன் ைற்றும் தனித்தன்ளை வாய்ந்த முடிவுகளை 

எடுக்க உதவுகிறது. 

2. ொலினப்ொகுொடு: பாலினப்பாகுபாடு பார்க்கும் சமூகம் எக்காலத்திலும் முன்வனறுவதற்கான வாய்ப்பு 

அரிது. 

3. சாதி, இன, சைய சையபாகுபாடுகளை அடிப்பளடயாகக் பகாண்ட சமூகம், முன்வனற்றம் அளடயாது. 

பெண் கல்வி 

 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்வப பன்னாட்டு ைனித உரிளைகள் ஆளணயம் ‘அலனவருக்கும் கல்வி’ 

என்ற உரிளைளய வலியுறுத்தி உள்ைது. 
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 கல்விபபறும் பபண்குைந்ளத, தாயான பின்பு பிள்ளைகளுக்கும் குடும்பத்தாருக்கும் 

அரவளணப்ளப வைங்குவதன் மூலம் சமுதாயத்திற்குச் சிறப்புச் வசர்க்கிறார். 

 பபண் குைந்ளதகளின் அவசியத் வதளவயான கல்வி, அறிவிளன பபறவும் அவர்களின் திறளன 

வைம்படுத்தவும் அதனால் சமூகத்தில் அவர்களின் தகுதிநிளல உயரவும் அவர்களின் சுய 

முன்வனற்றத்திற்கும் உறுதுளணயாய் இருக்கின்றது. 

 நைது எதிர்காலம் பபண்களை உதாசீனப்படுத்துவவார் ளகயிலில்ளல. அது நைது ைகன்களைப்வபால் 

பள்ளிக்குக் கல்வி கற்கச்பசல்லும் நைது ைகள்களின் கனவுகளில் உள்ைது. அவர்கவை, இவ்வுலகத்தில் 

தாங்கிநிற்கும் வல்லளைக் பகாண்டவர் என முன்னாள் அபைரிக்க ஜனாதிபதி பராக் ஒபாைா ஐக்கிய 

நாடுகளின் பபாது சளபயில், 2012ஆம் ஆண்டு உளரயாற்றும்வபாது கூறினார். 

பெண் கல்வியின் இலையற்ை முக்கியத்துவங்கள் 

1. அதிகரித்த கல்வியறிவு: உலபகங்கிலும் கல்வியறிவற்ற இளைவயாரில் கிட்டத்தட்ட 63 சதவிகிதம்வபர் 

பபண்கள். எனவவ அளனத்து குைந்ளதகளுக்கும் கல்வி வைங்கப்பட வவண்டும், அப்வபாதுதான் 

பிந்தங்கிய நாடுகளும் முன்வனற்றம் அளடயும். 

2. ஆள் கடத்தல்: ஆள் கடத்தலில் அதிகம் பாதிக்கப்படுவது படிப்பறிவு இல்லாத பபண்கள் ைற்றும் 

ஏழ்ளையான குடும்பத்ளதச் வசர்ந்தவர்கவையாகும். இைம் பபண்களுக்கு அடிப்பளடத் திறன்கள் ைற்றும் 

அவர்களுக்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தித் தருவதினால் ஆள் கடத்தல்கள் கணிசைாகக் குளறக்கப்படும் 

என்று ஆள்கடத்தல்கள் பற்றிய ஐக்கிய நாடுகளின் இளடமுகளைத் திட்டம் விைக்குகின்றது. 

3. அரசியல் பிரதிநிதித்துவம்: உலகம் முழுவதும் பபண்கள் வாக்காைர்கைாகவவ உள்ைனர். அவர்கைது 

அரசியல் ஈடுபாடு கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. குடிளைக்கல்வி ைற்றும் குடிளைப் பயிற்சி அளனத்து விதைான 

வைம்பாடு ைற்றும் முன்வனற்றத்திற்கான தளடகளை உளடக்கின்றது என்று ஐக்கிய நாடுகளின் 

பபண்களுக்கான தளலளை ைற்றும் பங்வகற்பிளனப் பற்றிய ஆய்வு பரிந்துளரக்கிறது. 

4. வளரும் குழந்லதகள்: கல்வியறிவு பபற்ற தாய்ைார்களின் குைந்ளதகள் கல்வியறிவு பபறாத 

தாய்ைார்களின் குைந்ளதகளை ஒப்பிடுளகயில் இருைடங்கு அதிகரித்து ஐந்து வயதுக்கு வைல் வாை 

வாய்ப்புள்ைது என்று ஐக்கிய நாடுகளின் பபண்களுக்கான கல்வி முளனப்பு நிறுவனம் 

பரிந்துளரத்துள்ைது. 

5.  காைம் தாழ்த்திய திருேைம்: பின்தங்கிய நாடுகளில் மூன்றில் ஒரு பபண்குைந்ளதக்கு 18 வயதுக்குள் 

திருைணைாகிவிடுகிறது ைற்றும் எந்த நாடுகளில் பபண்குைந்ளதகள் 7 அல்லது அதற்கும் வைலான 

வருடங்கள் படிக்கிறார்கவைா, அவர்களின் திருைணம் 4 ஆண்டுகள் வளர தள்ளிப்வபாகிறது என்று ஐக்கிய 

நாடுகளின் ைக்கள் பதாளக நிதியம் பரிந்துளரக்கிறது. 
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6. வருோன சாத்தியம்: ஐக்கிய நாடுகளின் கல்வி, அறிவியல் ைற்றும் கலாச்சார அளைப்பின் (UNESCO) 

கூற்றுப்படி கல்வி ஒரு பபண்ணின் வருைானம் ஈட்டும் திறளன அதிகரிக்கிறது. ஒரு பபண் ஆரம்பக் கல்வி 

பபற்றாள் கூட அந்த பபண்ணின் வருவாயில் 20% வளர அதிகரிக்க உதவுகின்றது. 

7. போத்த உள்நாட்டு உற்ெத்திலய மேம்ெடுத்துதல்: 

பபண்கள் ைற்றும் சிறுவர்களுக்கு கல்வி வாய்ப்புகள் வைங்கப்படும்வபாது பைாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்தியானது உயருகிறது. 10 % கூடுதலாக பபண்கள் கல்வி கற்றால் பைாத்த உள்நாட்டு சராசரியாக 3% 

அதிகரிக்கின்றது. 

8. வறுலே குலைப்பு: பபண்களுக்குக் கல்வியில் உரிளைகள் சை வாய்ப்புகள் வைங்கப்பட்டால் அவர்களும் 

பபாருைாதார பசயல்பாடுகளில் பங்வகற்பர். இதனால் அவர்களின் வருவாய் ஈட்டும் திறன் அதிகரித்து 

வறுளை அைளவக் குளறக்க வழி ஏற்படும். 

 சாவித்ரிொய் புமை, பாரம்பரியத்ளத உளடத்த முதல் பபண்கள் பள்ளியின் முதல்பெண் ஆசிரியர் 

ஆவார். பபண்கள் கல்விளய பற்றி வபசும்வபாபதல்லாம் நிளனவில் வருபவர், இந்தியாவில் பபண் 

கல்விளய பசயல்வடிவைாக்கிய ம ாதிராவ்புமை, சாவித்ரியின் கைவர் ஆவார். இவர்கள் இருவரும் 

பெண்களுக்கான முதல் ெள்ளிலய 1848ஆம் ஆண்டு பதாடங்கினர். 

உைகின் முதன்லே பெண்ேணிகள் 

முதல் பெண் பெயர் நாடு 

பிரதை ைந்திரி சிறிைாவவா பண்டாரநாயக இலங்ளக 

விண்பவளி வாபலன்டினா பதவரஷ்வகாவா வசாவியத் ஒன்றியம் 

எவபரஸ்ட் சிகரத்ளத 

அைவிட்டவர் 

ஜன்வகா தவப ஜப்பான் 

ஒலிப்பிக்கில் தங்கம் பவன்றவர் சார்வலாட் கூப்பர் இங்கிலாந்து 

 

இந்தியாவின் முதன்லே பெண்ேணிகள் 

1. முதல் ைகளிர் பல்களலக்கைகம் ைகர்ஷிகார்வவ 1916இல் ஐந்து ைாணவிகளுடன் புவனவில் SNDT 

பல்களலக்கைகத்ளதத் பதாடங்கினார். 

2. ைத்திய அளைச்சரளவயில் பதவி வகித்த முதல் பபண் விஜயலட்சுமி பண்டிட். 

3. ைத்திய பவளியுறவு அளைச்சர் பதவிளய வகித்த முதல் பபண் சுஷ்ைா ஸ்வராஜ். 
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4. ைாநிலத்தின் இைம் வயது அளைச்சர் சுஷ்ைா ஸ்வராஜ் அவர் 25 வயதாக இருந்தவபாது ஹரியான 

அளைச்சரளவயில் அளைச்சரானார். 

5. சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பபண் ஆளுநர் சவராஜினி நாயுடு, ஒன்றிளணந்த ைாகாணங்களின் 

பபாறுப்பாைர் ஆனார். 

6. ஐக்கிய நாடுகளின் பபாது சளபயில் முதல் பபண் தளலவர் விஜயலட்சுமி பண்டிட் (1953). 

7. இந்தியாவில் முதல் பபண் பிரதைர் – இந்திராகாந்தி (1966). 

8. முதல் பபண் காவல்துளற உயர் அதிகாரி – கிரண்வபடி (1972). 

9. அளைதிக்கான வநாபல் பரிசு பபற்ற முதல் பபண் அன்ளனபதரசா (1979) 

10. எவபரஸ்ளட சிகரத்ளத அளடந்த முதல் இந்திய பபண் பச்வசந்திரி பால் (1984) 

11. புக்கர் பரிசு பவன்ற முதல் இந்திய பபண் அருந்ததி ராய் (1997). 

12. முதல் பபண் குடியரசுத் தளலவர் பிரதிபா பாடீல் (2007) 

13. ைக்கைளவயின் சபாநாயகர் பதவிவகித்த முதல் பபண் சபாநாயகர் மீராகுைார் (2009). 

14. உச்ச நீதிைன்ற முதல் பபண் நீதிபதி மீராசாகீப் பாத்திைா பிவி. 

15. இந்திய வதசிய காங்கிரஸின் முதல் பபண் தளலவர் அன்னிபபசண்ட். 

16. இந்தியாவின் முதல் பபண் ைாநில முதலளைச்சர் சுச்சித கிருபாளினி. 

17. முதல் பபண் காவல்துளற இயக்குநர் (DGP) காஞ்சன் பசௌத்ரி பட்டாச்சாரியா. 

18. இந்தியாவின் முதல் பபண் பாதுகாப்புத்துளற அளைச்சர் திருைதி. நிர்ைலா சீத்தாராைன். 

19. இந்தியாவின் முதல் பபண் நிதியளைச்சர் நிர்ைலா சீத்தாராைன். 

பெண்களின் கல்வியறிவு விகிதம் குலைவுக்கான் காரைங்கள் 

1. பாலின அடிப்பளடயிலான சைத்துவமின்ளை 

2. சமூகப் பாகுபாடு ைற்றும் பபாருைாதார சீரழிவு 

3. பபண் குைந்ளதகளை வீட்டு வவளலகளில் ஈடுபடுத்துவது 

4. பள்ளிகளில் பபண் குைந்ளதகளின் வசர்க்ளக குளறவு 

5. பள்ளிகளில் குளறந்த தக்களவப்பு வீதம் ைற்றும் அதிக இளடநிற்றல் விகிதம் 

பொருளாதார வளர்ச்சியில் பெண்களின் ெங்கு 

 பபண்களின் பபாருைாதார வைர்ச்சி அல்லது முன்வனற்றம் சமூகத்தில் தவிர்க்க முடியாத ஒன்று. 

 ைனித உரிளைகளை முன்பனடுக்கும் வபாதும் அதன் வைர்ச்சியின் வபாதும் பபண்கள் வைம்பாடு 

அவசியைான நளடமுளறகளில் ஒன்றாகும். 
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 நீடித்த நிளலயான வைர்ச்சிக்கு பபண்கள் முன்வனற்றம், வைம்பாடு ைற்றும் பாலின சைத்துவம் 

அளடவது ஆகியன அவசியக் காரணிகள் ஆகும். 

பெண்கள் பொருளாதார மேம்ொடு அலடவதால் ஏற்ெடும் நன்லேகள் 

1. பபண்களின் பபாருைாதார வைம்பாடானது, பபண்கள் பாலியல் சைத்தும் பபறுவதற்கும் 

உரிளைகளை அளடவதற்கும் வழிவகுக்கிறது. 

2. பபண்களைப் பபாருைாதார முன்வனற்றைளடய பசய்வதும், உலகில் பாலின இளடபவளிகளை 

குளறப்பதும் நிளலத்த நீடித்த இலக்ளக அளடய உதவுகிறது. 

3. பபாருைாதாரம் வைம்பாடு அளடகின்றது. 

4. பபண்கள் ைற்றும் குைந்ளதகளுக்கான கல்வி இலக்கிளன அளடவதன் மூலம் பபண்கைால் 

பபாருைாதார முன்வனற்றம் அளடய முடிகிறது. 

5. மூன்று அல்லது அதற்கு வைலான பபண்கள் ஒரு நிறுவனத்தில் பசயல்படும்வபாது, அளனத்து 

பரிைாணங்களிலும் அந்த நிறுவனம் வைர்ச்சியளடகிறது. 

இந்தியாவில் ஆண்/பெண் கல்வியறிவு விகிதம் (1951-2011) 

வ.

எ

ண் 

ேக்கள் பதாலக 

கைக்பகடுப்பு ஆண்டு 

நெர்கள் ஆண்கள் பெண்கள் ஆண்/பெண் 

கல்வியறிவு 

இலடபவளி 

விகிதம் 

1 1951 18.33 27.16 8.86 18.30 

2 1961 28.3 40.4 15.35 25.05 

3 1971 34.45 45.96 21.97 23.98 

4 1981 43.57 56.38 29.76 26.62 

5 1991 52.21 64.13 39.29 24.84 

6 2001 64.83 75.26 53.67 21.59 

7 2011 74.04 82.14 65.46 16.68 

 

பெண்களின் பொருளாதார மேம்ொட்டின் மநாக்கங்கள் 

1. சட்டங்களில் பாலின வவறுபாடுகள் காணப்படுவது வைரும் ைற்றும் வைர்ந்த நாடுகளின் 

பபாருைாதாரத்ளதயும் பபண்களையும் பாதிக்கும். 

2. உலகத் பதாழிலாைர் சந்ளதயில் பபண்கள் பங்வகற்பதற்கான வாய்ப்பு குளறவாக உள்ைது. 

3. ஆண்களைவிட பபண்களுக்கு வவளலவாய்ப்பு குளறவாக உள்ைது. 
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4. முளறசாரா ைற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய வவளலகளில், பபண்கள் அதிகம் பணிபுரிகிறார்கள். 

5. உலகைவில் ஆண்களைவிட பபண்களுக்கு குளறவான ஊதியவை வைங்கப்படுகிறது. 

6. பபண்கள் சைைற்ற பபாறுப்புணர்வுடன் ஊதியம் பபறாைல் வீட்டு பராைரிப்பு பணிகளைப் 

பார்க்கின்றனர். 

7. ஊதியம் பபறாத பராைரிப்பு பணி அவசியைான ஒன்று. ஆனால், அளத பபாருைாதார 

பசயல்பாடாகவவா அங்கீகாரமுளடயதாகவவா கணக்கிடுவது இல்ளல. 

8. பபண்கள் பதாழில்முளனபவாராக இருப்பது குளறவு. வைலும், அவர்கள் பதாழில் பதாடங்குவதில் 

மிகுந்த சிரைத்ளத எதிர்பகாள்கிறார்கள். 

9. நிதி நிறுவனங்களைவயா, வங்கிகளைவயா ஆண்களை விட பபண்கள் குளறவாகவவ 

அணுகுகிறார்கள். 

10. பபண்கள் இன்றைவும் சமூகப் பாதுகாப்ளபப் பபறுவதற்கான வாய்ப்புகள் குளறவு. 

11. பணிபுரியும் இடங்களில் வன்முளற ைற்றும் துன்புறுத்தல் வபான்ற பிரச்சளனகள், பபண்களுக்கு 

வயது, இருப்பிடம், வருைானம், சமூகநிளல வபான்றவற்ளறப் பபாருட்படுத்தாைல் ஏற்படுகிறது. 

இந்திய சமூகம் பன்முகத்தன்ளைக்கும் ஒற்றுளைக்கும் பபயர் பபற்றது. இந்திய சமுதாயத்ளதப் வபாலவவ 

வவறுபட்ட சமூகத்தின் பலவீனைான பிரிவினளரப் பபற்ற இந்த சமுதாயத்திலும் சமூக சைத்துவமின்ளை 

நிலவுகிறது. அது பபண்கள், பட்டியல் சாதி, பட்டியல் பைங்குடியினர், குைந்ளதகள், ஏளை, நிலைற்ற 

விவசாயிகள் ஆகிவயாளரப் பலவீனைான பிரிவினர்கைாகக் கருதப்படுகிறார்கள், அவர்கள் பண்ளடய 

காலத்திலிருந்வத ஆதிக்கம் பசலுத்தும் பிரிவின் ளககளில் சமூக-பபாருைாதார ைற்றும் அரசியல் 

பாகுபாட்ளட எதிர்பகாண்டுள்ைனர். வைலும் உரிளைகள் ைற்றும் நீதிக்கான அவர்களின் வபாராட்டம் இந்த 

தனிளைப்படுத்தப்பட்ட ைற்றும் பலவீனைான குழுவிற்கு எதிரான முந்ளதய பாகுபாட்ளடப் வபாலவவ 

பளையது. 
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7th Social Science Lesson 21 Notes in Tamil 

21. சந்தை மற்றும் நுகர்வ ோர் போதுகோப்பு 

அறிமுகம் 

 ஒரு சந்தை என்றவுடன் நம் கண்ணே வருவது ஏராளமான கதடகள் மற்றும் நுகர்ணவார் ஏராளமான 

கதடகள் மற்றும் நுகர்ணவார் நநரிசலாக வந்து நசல்லும் இடமாக இருக்கும். மளிதக ந ாருள்கள், 

ஆதட, மின்னணுப் ந ாருள்கள் ண ான்ற  ல்ணவறு வதகயான ந ாருள்கதள மக்கள் சந்தையில் 

வாங்குகிறார்கள். 

 கதடகள்  லவிைமான ையாரிப்புகதளயும், ணசதவகதளயும் விற் தன நசய்கின்றன. எனணவ 

பழங்கால முறைப்படி ஒரு சந்றை என்பது வாங்குபவர்களும் விற்பவர்களும் ைங்கள் 

பபாருள்கள் மற்றும் சசறவகறை பரிமாறிக்பகாள்ளும் இடமாக அறமந்ைது. 

பபாருைாைாரத்தில் சந்றை என்ைால் என்ன? 

 ந ாருளாைாரத்தில் சந்தை என் து இயற்தகஇடம் சார்ந்ைது எனக் கூறப் டவில்தல. ந ாருளாைார 

வல்லுநர்கள் ஒரு சந்தைதய வாங்குபவர்கள் மற்றும் விற்பறனயாைர்கள் ஒன்ைாக வருவைாக 

விவரிக்கின்ைனர் மற்றும் விற் தனயாளர்கள், வாங்கு வர்கள் ந ாருள்கதள விற்கணவா 

வாங்கணவா ணநரடியாக வருவது அல்லது மதறமுகமாக நைாடர்புக்கு வருவது,  

 எடுத்துக்காட்டாக, புத்ைகச் சந்தையானது அதனத்து விற் தனயாளர்கள் மற்றும் நுகர்ணவார்கள் 

அதனவதரயும் உள்ளடக்கியைாகும் என்கிறது ந ாருளாைாரம். இது ஒரு புவியியல் இருப்பிடத்தைக் 

குறிக்கணவண்டிய அவசியமில்தல. 

 ந ாருள்கள், ணசதவகள் மற்றும் ைகவல்கதளப்  ரிமாறிக்நகாள்ளும் இரண்டு அல்லது அைற்கும் 

ணமற் ட்ட அதமப்பு சந்றை என அதைக்கப் டுகு. 

 ஒரு சந்றை என் து இரண்டு அல்லது அைற்கு சமற்பட்ட அறமப்புகள் வாங்குவதிலும் 

விற்பதிலும் ஈடுபடுகின்ை இடமாக அறமகின்ைது. 

 பணப்பரிவர்த்ைறனயில் ஈடுபடுகின்ை இரு ைரப்பினரும் விற்பறனயாைர் மற்றும் வாங்குபவர் 

என்று அறழக்கப்படுகிைார்கள். 

 விற் தனயாளர்  ேம் மற்றும்  ரிமாற்றங்கதள வாங்குணவாருக்கு விற்கிறார். சந்தைப்ண ாட்டித் 

ைன்தமயுடன் இருக்க ஒன்றுக்கும் ணமற் ட்ட வாங்கு வர் மற்றும் விற் வர் என இருக்கணவண்டும். 

சந்றையின் அம்சங்கள் 
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பபாருைாைாரத்தில் சந்றை என்ை பசால் பண்டத்திற்கான கறடகறையும் அல்லது பபாருள்களின் 

பைாகுப்றபயும் குறிக்கிைது. 

உைாரேமான, அரிசி சந்தை, துணிகளுக்கான சந்தை, மின்னணு ந ாருள்களுக்கான சந்தை 

ண ான்றவற்தற குறிப் ைாகும். 

1. ஒரு சந்தை இயற்பியல் சார்ந்ை அல்லது புவியியல் சார்ந்ை இருப்பிடத்தைக் குறிப் ைாயில்தல. 

சந்தை ஒரு ந ாதுவாம  ரந்ை  குதியாகவும் பிராந்தியத்தின் ணைதவதயயும் அளிப்த யும் 

விநிணயாகிக்கும் சக்திகதளக் நகாண்டுள்ளது. 

2. சந்தைதய உருவாக்குவைற்கு ந ாருள்கதள வாங்கு வர்கள் மற்றும் விற் வர்கள் ஒரு குழுவாக 

இருக்கணவண்டும். இந்ை விற் தனயாளர்களுக்கும் நுகர்ணவார்களுக்கும் இதடயிலான உறவுகள் 

வணிக உறவுகளாக இருக்கணவண்டும். 

3. விற் தனயாளர்கள் மற்றும் நுகர்ணவார்கள் என இருவரும் சந்தைதயப்  ற்றிய அறிதவப் 

ந றணவண்டும். ணைதவக்கான ையாரிப்புகள் , நுகர்ணவார் ணைர்வு, விருப் த் ணைர்வு, முன்னுரிதம, 

நவீன காலத்துக்கு ஏற்  மாற்றங்கள் ண ான்ற விழிப்புேர்தவப் ந ற்றிருக்கணவண்டும். 

சந்றைகளின் வறகப்பாடு 
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  ரவலாக சந்தைகள் இரண்டு வதககளாக உள்ளன. அறவ ையாரிப்பு சந்றை மற்றும் காரணிச் 

சந்றை. 

 காரணிச் சந்தை என் து நிலம், மூலைனம், உதைப்பு ண ான்ற உற் த்திக் காரணிகதள 

வாங்குவைற்கும் விற் தன நசய்வைற்குமான சந்தைதயக் குறிப் ைாகும்.  

சந்றைகளின் மற்ை வறககள் 

1. புவியியல் இருப்பிடத்தின் அடிப்பறடயில் 

உள்ளூர் சந்றைகள்: உள்ளூர் சந்தையில் வாங்கு வர்களும் விற் வர்களும் உள்ளூர்  குதிதய 

சார்ந்ைவர்களாக இருப் ார்கள். அவர்கள் வைக்கமாக தினசரி  யன் ாட்டின் விதரவில் வீோகிவிடும் 

அழுகும் ந ாருள்கதள விற்கின்றனர். ஏநனனில் அத்ைதகய ந ாருள்களின் ண ாக்குவரத்துச் நசலவு மிக 

உயர்ந்ைைாக இருக்கும். 

பிராந்திய சந்றைகள்: பிராந்திய சந்தைகளானது உள்ளூர் சந்தைகதள விட  ரந்ை 

அளவிலானதவ அல்லது சில சிறிய மாநிலங்கள் இதேந்ை  குதியாக இருக்கும். 

சைசிய சந்றைகள்:  ணைசிய சந்தையில் ந ாருள்களின் ணைதவ ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டிற்கு மட்டும் 

ணைதவயாக இருக்கலாம். அல்லது ணைசிய எல்தலகளுக்கு நவளிணய இத்ைதகய ந ாருள்களின் 

வர்த்ைகத்தை அரசாங்கம் அனுமதிப் தில்தல. 

சர்வசைச சந்றை:  ையாரிப்புகளுக்கான ணைதவ சர்வணைச அளவிலானது மற்றும் சர்வணைச 

அளவில் ந ாருள்கள் நமாத்ை அளவில் வர்த்ைகம் நசய்யப் டும்ண ாது அச்சந்தை சர்வணைச சந்தை என 

அதைக்கப் டுகிறது. 

2. சேரத்தின் அடிப்பறடயில் 

மிகக் குறுகிய கால சந்றை:  மிகக் குறுகிய கால சந்தையில் ந ாருள்களின் அளிப்பு 

நிதலயானது ணமலும் அதை உடனடியாக மாற்ற முடியாது. உைாரேமாக பூக்கள்,, காய்கறிகள்,  ைங்கள் 

ண ான்றவற்றிற்கான சந்தைகள் ந ாருள்களின் விதலயானது ணைதவதய ந ாறுத்து அதமயும். 

குறுகிய கால சந்றை: குறுகிய கால சந்தை என் து முந்தைய சந்தைதய விட சற்று கூடுைல் ணநரம் 

உதடயது. இங்ணக அளிப்த  சற்ணற மாற்றியதமத்துக் நகாள்ளலாம். 

நீண்ட கால சந்றை: நீண்ட கால சந்தையில் உற் த்திதய கேக்கிடுவைன் மூலம் விநிணயாகத்தை 

எளிைாக மாற்றியதமக்கலாம். எனணவ இத்ைதகய சந்தைதய ணைதவக்ணகற்  மாற்றலாம். எனணவ 

சந்தையின் சமநிதல விதலதய சரியான சமயத்தில் தீர்மானித்துக் நகாள்ளும். 
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3. பரிவர்த்ைறனயின் அடிப்பறடயில் 

உடனடிச் சந்றை:   ரிவர்த்ைதனகள் நிகழும் இடத்திணலணய  ேம் உடனடியாக 

நசலுத்ைப் டுகிறது. கடன் முதற இல்தல. 

எதிர்கால சந்றை: எதிர்கால சந்தையின்  ரிவர்த்ைதனகள் கடன் அடிப் தடயிலான  ரிவர்த்ைதனகள் 

ஆகும். எதிர்காலத்தில் திரும்  நசலுத்ை ஒரு வாக்குறுதியும் உள்ளது. 

 

4. ஒழுங்குமுறை அடிப்பறடயில் 

ஒழுங்குபடுத்ைப்பட்ட சந்றை:  ஒழுங்கு டுத்ைப் ட்ட சந்தையானது ந ாருத்ைமான அரசாங்க 

அதிகாரிகளின் ணமற் ார்தவயின் கீழ் நதடந றுகின்றன. இத்ைதகய சந்தை நியாயமற்ற வர்த்ைக 

நதடமுதறகள் இல்தலஎன் தை உறுதி நசய்கிறது. ஒழுங்கு டுத்ைப் ட்ட உற் த்தி அல்லது 

உற் த்திகளின் குழுதவக் குறிக்கிறது. (எ.கா)  ங்குச்சந்தை மிகவும் ஒழுங்கு டுத்ைப் ட்ட சந்தையாக 

உள்ளது. 
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கட்டுப்பாடற்ை சந்றை: முற்றிலும் கட்டுப் ாடு எதுவுமற்ற சந்தை. சந்தையில் கண்காணிப்ண ா 

ஒழுங்குமுதறணயா கிதடயாது. அதுணவ முடிவுகதள ணமற்நகாள்கிறது. 

5. சபாட்டியின் ைன்றம அடிப்பறடயில் 

முற்றுரிறம:  முற்றுரிதம என் து ஒரு சந்தை கட்டதமப்த க் குறிக்கிறது. அதில் ஒரு 

உற் த்தியாளர் அல்லது ஒரு விற் தனயாளர் முழு சந்தையிலும் கட்டுப் ாட்தடக் நகாண்டு உள்ளனர். 

இத்ைதகய ைனி விற் தனயாளர் நநருக்கமான மாற்று ந ாருள்கள் இல்லாை ையாரிப்புகளில் ஒப் ந்ைம் 

நசய்யப் டுகிறார். 

ஏகசபாக சபாட்டி:  ஏகண ாக ண ாட்டி என்ற நசால் ண ராசிரியர் எட்வர்ட்.எச். 1933 ஆம் ஆண்டில் 

ஹார்வார்ட்  ல்கதலக்கைகத்தின் ணசம் ர்லின் ைனது ஏகண ாக ண ாட்டியின் ணகாட் ாடு நூலின் 

குறிப்பிட்டுளார். ஏகண ாக ண ாட்டி என்ற நசால் ஏகண ாக மற்றும் சரியான ண ாட்டி என் ைன் கலதவதயக் 

குறிக்கிறது. அதில் ஏராளமான வாங்கு வர்கள் மற்றும் ையாரிப்புகதள விற் வர்கள் உள்ளனர். 

இருந்ைண ாதிலும் ஒவ்நவாரு விற் தனயாளரின் ையாரிப்பும் ணவறு ட்டுள்ளது. 
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ஒலிசகாசபாலி: ஒலிசகாசபாலி என்ை பசால் இரண்டு கிசரக்க பசாற்களிலிருந்து பபைப்பட்டது. 

ஒலிசகாய் என்ைால் சில மற்றும் பாலி என்ைால் கட்டுப்பாடு. எனணவ, ஒலிசகாசபாலி என்பது ஒரு சந்றை 

வடிவத்றைக் குறிக்கிைது. இதில் ஒணர மாதிரியான அல்லது ணவறு ட்ட ையாரிப்புகளில் சில 

விற் தனயாளர்கள் உள்ளதைக் குறிக்கிறது. 

1. நுகர்சவார் என்பவர் யார்? 

நுகர்ணவார் என் வர் ஒரு ந ாருதள வாங்குைல் அல்லது ஒரு ணசதவதயப் ந றுவைற்காக அது அவரது 

ைனிப் ட்ட  யன் ாட்டிற்காக அல்லது சுயணவதலவாய்ப்பு மூலம் ைனது வாழ்வாைாரத்தை 

ந ருக்கிக்நகாள் வர் ஆவார். 

நுகர்சவார் என்பவர்: 

  ேம் நசலுத்தியவர் 

 வாக்குறுதி ந ற்றவர் 

 ஓரளவு  ேம் நசலுத்தியவர் மற்றும் ஓரளவு வாக்குறுதி ந ற்றவர் 

நுகர்ணவாரின் ஒப்புைலுடன் இத்ைதகய  யன் ாடு நசய்யப் டும்ண ாது, அத்ைதகய ந ாருள்கள்/ 

ணசதவகளின்  யனாளிகளும் இதில் அடங்கும். 

2. நுகர்சவார் இல்லாைவர் யார்? 

ஒரு ந ர் எப்ண ாது நுகர்ணவாராய் இருக்கவியலாது: 

 எந்ைநவாரு ந ாருதளணயா வாங்குகிற அல்லது எந்ைநவாரு ணசதவதயணயாஇலவசமாகப் 

ந றுகின்ற ண ாது, 

 வணிக ணநாக்கத்திற்காக ஒரு ணசதவதய அமர்த்துவது அல்லது ந ாருதள வாங்குவது 
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ஒப் ந்ை அடிப் தடயில் ஒரு ணசதவதயப் ந றுவது. 

நியாயமான வர்த்ைக ேடமுறை என்ைால் என்ன? 

 “நியாயமான வர்த்ைக நதடமுதற” என் து ஒரு வர்த்ைக நதடமுதற  அல்லது எந்ை ஒரு ந ாருள் 

அல்லது ணசதவகளின் விற் தன,  யன் ாடு அல்லது விநிணயாகத்தை ஊக்குவிக்கும் ணநாக்கத்திற்காக, 

நியாயமற்ற துதறதய அல்லது நியாயமற்ற துதறதய அல்லது நியாயமற்ற அல்லது ஏமாற்றும் 

நதடமுதற பின் ற்றப் டுவது. இந்ை நதடமுதறகளில் சில பின்வருமாறு: 

 ைவறான பிரதிநிதித்துவம் 

 ந ாருள்கள் மற்றும் ணசதவகள் குறிப்பிட்ட ைரநிதல, ைரம் அல்லது ைரத்தில் இல்லாை ண ாது; 

 உ ணயாகித்ைப் ந ாருள், புதுப்பிக்கப் ட்ட ந ாருள்கள் புதியது ண ால விற்கப் டுவது. 

 ந ாருட்கள் மற்றும் ணசதவகளுக்கு உரிதம அல்லது நன்தம இல்லாைண ாது; 

 ையாரிப்புகள்/ ணசதவகளுக்கு உரிதம ணகாரப் ட்ட உத்திரவாைம்/ ந ாறுப்புறுதி இல்லாைண ாது, 

 ையாரிப்பு அல்லது ணசதவயின் விதல ைவறாக குறிக்கப் டும் ந ாது, 

 ண ரம் ண சும் விதலயில் விற் தன நசய்வைற்கான ைவறான விளம் ரம் 

  ரிசுகதள,  ரிசு ண ான்றவற்தற வாடிக்தகயாளர்களுக்கு வைங்குவைற்கான எந்ை ணநாக்கமும் 

இல்லாமல் அவற்தற வைங்குவைற்காக. 

 ைகுதிவாய்ந்ை அதிகாரத்ைால் அதமக்கப் ட்ட  ாதுகாப்புத் ைரங்களுக்குள் வராை ந ாருட்கதள 

விற் தன நசய்ைல். 

 அதிக விதலகதள ஏற்றும் வதகயில் அதிக எண்ணிக்தகயில் உற் த்தி நசய்யப் டும் அல்லது 

ஒணர மாதிரியான ந ாருட்களின் விதலதய உயர்த்தும் ணநாக்கத்துடன்  துக்கல் அல்லது 

ந ாருட்கதள அழித்ைல். 

 ணமாசமான ந ாருட்கதள உற் த்தி நசய்ைல் அல்லது வைங்குைல் அல்லது ணசவகதள 

வைங்குவதில் ஏமாற்றும் நதடமுதறகதள பின் ற்றுவது. 

உங்களுக்குத் பைரியுமா? 

விற்பறன பசய்யப்பட்ட பபாருள் திரும்பப் பபைபட மாட்டாது. 

(அல்லது) 

“பபாருட்கறை மாற்ை இயலாது”, 

(அல்லது) 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 8 of 12 

“எந்ைச் சூழலிலும் பணம் திருப்பித்ைரப்பட மாட்டாது” 

இது முதறயற்ற வணிக நடவடிக்தக மற்றும் சட்ட ரீதியான நடவடிக்தகக்கு ஏற்றைல்ல. 

நுகர்சவார் பாதுகாப்பு: 

 நுகர்சவார் பாதுகாப்பு என்பது நுகர்சவாரின் உரிறமகள், நியாயமான வர்த்ைகப் சபாட்டி மற்றும் 

துல்லியமான ைகவல்கள் சந்றையில் இருக்க சவண்டும் என்பைற்காக இயற்ைப்பட்ட 

சட்டங்களின் குழு ஆகும்.  

 நியாயமற்ற நதடமுதறகளில் ஈடு டும் வணிகத்தை ண ாட்டியாளர்களுக்கு ணமலாகப் ந றுவதைத் 

ைடுக்க சட்டங்கள் வடிவதமக்கப் ட்டுள்ளன. அதவ சமூகத்தில் மிகவும் 

 ாதிக்கப் டக்கூடியவர்களுக்கு கூடுைல்  ாதுகாப்த யும் வைங்கும் நுகர்ணவார்  ாதுகாப்ந ௌச் 

சட்டங்கள் என் து நுகர்ணவாரின் உரிதமகதளப்  ாதுகாப் தை ணநாக்கமாகக் நகாண்ட அரசாங்க 

வழிமுதறகளின் ஒரு வடிவமாகும்.  

 எடுத்துகாட்டாக, ையாரிப்புகள்  ற்றிய விரிவான ைகவல்கதள நவளியிட ணைதவப் டலாம். 

குறிப் ாக ந ாது சுகாைாரத்தின்  ாதுகாப்பு என் து உேவு ண ான்ற பிரச்சிதனகதள 

உள்ளடக்கியைாகும்.  

 நுகர்ணவார்  ாதுகாப்பு என் து நுகர்ணவார் அதமப்புகளின் ணயாசதனகளுடன் 

இதேக்கப் ட்டுள்ளது. இது நுகர்ணவார் சந்தையின் சிறந்ை ணைர்வுகதள அதனவரும் எடுக்க 

உைவுகிறது. மற்றும் நுகர்ணவார் புகார்களுக்கு நடவடிக்தக எடுக்க உைவுகிறது.  

 நுகர்ணவார்  ாதுகாப்த  ஊக்குவிக்கும் பிற நிறுவனங்களில் அரசு நிறுவனங்கள் மற்றும் சுய 

ஒழுங்கு டுத்தும் வணிக நிறுவனங்கள் அடங்கும். 

எடுத்துக்காட்டு: இந்தியாவில் நைாதலநைாடர்பு ஒழுங்குமுதற ஆதேயம் (TRAI) , மற்றும் ஆயுள் 

காப்பீட்டு ஒழுங்குமுதற மற்றும் இந்தியாவின் ணமம் ாட்டு ஆதேயம் (IRDAI). 

நுகர்சவார் பாதுகாப்பு சட்டம் 1986 

 இந்திய ோடாளுமன்ைத்தில் 1986ஆம் ஆண்டில் நுகர்சவாரின் ேலன்கறைப் பாதுகாப்பைற்காக 

இயற்ைப்பட்ட சட்டம் நுகர்சவார் பாதுகாப்புச் சட்டம் ஆகும்.  

 நுகர்ணவார் குதறகதளத் தீர்ப் ைற்காக நுகர்நவார் கவுன்சில்கள் மற்றும் பிற அதிகாரிகள் 

நுகர்ணவார் நைாடர்புதடயவர்கணளாடு நுகர்ணவாருக்கு உைவும் வதகயில் உள்ளது.  

 இச்சட்டம் அக்சடாபர் 1986இல் பாராளுமன்ைத்ைால் நிறைசவற்ைப்பட்டு 1986 டிசம்பர் 24 முைல் 

இந்தியாவில் ேறடமுறைக்கு வந்ைது. 
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 நுகர்சவார் பாதுகாப்பு சட்டம் “நுகர்சவாருக்கான மகா சாசனம்” என்று அறழக்கப்படுகிைது. 

இச்சட்டத்தின் வாயிலாக நியாயமற்ற வர்த்ைக நதடமுதறகள், ந ாருட்களின் குதற ாடுகள் 

மற்றும் ணசதவகளின் உள்ள குதறகதள சரி ார்க்க நுகர்ணவார்  ாதுகாப்புச்சட்டம் அவசியமாகிறது. 

 இந்தியா முழுவதும் நுகர்ணவார் மன்றங்கள் மற்றும் ணமல்முதறயீட்டு நீதி மன்றங்களின்  ரவலான 

வதலயதமப்த  நிறுவ வழிவகுத்துள்ளது. 

 வணிக அதமப்புகள் நுகர்ணவார் புகார்கதள எவ்வாறு அணுகுகின்றன என் தையும், 

நுகர்ணவாருக்கான அதிகாரங்கதள ணமம் டுத்ைவும் இச்சட்டம் கணிசமாக உயர்த்தியுள்ளது. 

 நுகர்ணவார் விழிப்புேர்தவ அதிகரிக்க ணைசிய, மாநில மற்றும் மாவட்ட அளவில் நுகர்ணவார் 

 ாதுகாப்பு சத கள் அதமக்கப் ட்டுள்ளன. 

 நுகர்ணவாரின் விழிப்புேர்தவ அதிகரிக்க  ல்ணவறு நுகர்ணவார் அதமப்புகள் மற்றும் ைன்னார்வ 

நைாண்டு நிறுவனங்கள் அதிக அளவில் நசயல் டணவண்டும். 

எட்டு அடிப்பறடயான நுகர்சவார் உரிறமகள்: 

1. அடிப் தடத் ணைதவகளுக்கான உரிதம 

2.  ாதுகாப்புக்கான உரிதம 

3. ைகவல் அறியும் உரிதம 

4. ணைர்ந்நைடுக்கும் உரிதம 

5. பிரதிநிதித்துவ உரிதம 

6. குதற தீர்க்கும் உரிதம 

7. நுகர்ணவார் கல்வி மற்றும் உரிதம 

8. தூய்தமயான சுற்றுப்புறச் சூைதலப் ந றுவைற்கான உரிதம 

நுகர்சவார் குறை தீர்க்கும் முகவர் 

 ணைசிய நுகர்ணவார் குதற தீர் ஆதேயம் மத்திய அரசால் நிறுவப் ட்டது. இவ்வாதேயம் 1 ணகாடி 

ரூ ாய்க்கும் அதிகமான மதிப்புமிக்க நுகர்ணவார் குதறகதள தீர்க்க முயல்கிறது. இது மத்திய 

நுகர்ணவார் நீதிமன்றம் ஆகும். 

 மாநில நுகர்ணவார் குதறதீர் ஆதேயம் மாநில அரசால் நிறுவப் ட்டது. இவ்வாதேயம் 1 ணகாடி 

ரூ ாய்க்கும் குதறவான மதிப்புமிக்க நுகர்ணவார் குதறதீர் மன்றம் எனவும் அதைக்கப் டுகிறது. 

மாநில அரசாங்கம் ஒரு மாவட்டத்தில் ஒன்றுக்கும் ணமற் ட்ட மாவட்ட மன்றங்கதள நிறுவலாம். இது 

மாவட்ட அளவிலான நீதிமன்றமாகும். இது ரூ. 20 லட்சம் மதிப்புமிக்க அைவிலான குறைகறை 

தீர்க்கும் மாவட்ட நீதிமன்ைமாகும். 
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நுகர்சவார் பாதுகாப்புச் சட்டம் 2019 

 இந்திய பாராளுமன்ைத்தில் ஆகஸ்ட் 2019ஆம் ஆண்டு ஒரு றமல்கல் என்று அறழக்கப்படும் 

நுகர்சவார் பாதுகாப்பு மசசாைா, 2019-இல் நிறைசவற்ைப்பட்டது. 

 இந்ை நவீன நைாழில்நுட் காலத்தில் நுகர்ணவார்களின் குதறகதள குறித்ை ணநரத்திலும், 

நியாயமான தீர்தவயும் வைங்குவதை ணநாக்கமாகக் நகாண்டது. 

 புதிய நுகர்ணவார்  ாதுகாப்புச் சட்டம் மத்திய அரசு ந்றிவிக்கும் ணைதியில் இருந்து நதடமுதறக்கு 

வரும். 

 புதிய நுகர்சவார் பாதுகாப்புச்சட்டம் 30. வருடங்களுக்கு சமலான சட்டமாகும். 

 பறழய நுகர்சவார் பாதுகாப்புச் சட்டம் 1986-இல் மாற்ைங்கறை ஏற்படுத்ை முற்படுகிைது. 

புதிய சட்டத்தின் சிைப்பம்சங்கள்: 

1. இ-வணிக பரிவர்த்ைறனகள்: 

 புதிய சட்டம் நுகர்வ ோர் என்ற  றறயறறறய விரிவுபடுத்தியுள்ளது. இறையத்தின் வேர்முகக் 

கட்டுப்போட்டில் இல்லோத அல்லது இறையத்தின் இயக்க கட்டுப்போட்டில் உள்ள பரி ர்த்தறைகள், மின்ைனு 

 ழிமுறறகள், ததோறலவேோக்கி, வேரடி விற்பறை அல்லது பல நிறல சந்றதப்படுத்தல் மூலம் எந்தத ோரு 

தபோருறளயும்  ோங்கும் எந்தத ோரு ேபரும் இப்வபோது அறைப்பில் உள்ளைர். 

2. பணவியல் அதிகோர  ரம்தப வமம்படுத்துைல்: 

திருத்தப்பட்ட பைவியல் அதிகோர  ரம்பு: 

 புதிய சட்டத்தின் கீழ் திருத்தப்பட்ட பை  ரம்புகள் நிர்ையிக்கப்பட்டை. அதன்படி, ைோ ட்ட 

நுகர்வ ோர் நீதிைன்றம் இப்வபோது நுகர்வ ோர் நீதிைன்றம் இப்வபோது நுகர்வ ோர் புகோர்கறள ஏற்றுக்தகோள்ள 

முடியும். அங்கு தசலுத்தப்பட்ட தபோருட்கள் அல்லது வசற களின் ைதிப்பு 10,000,000 ரூபோய்க்கு மிகோைல் 

இருக்கும், என்றோல் ைோநில நுகர்வ ோர் ஆறையம் விசோரிக்க முடியும். அதுவ  10,000,000 ரூபோய்க்கு வைல் 

ைதிப்பு இருக்குைோைோல் அத்தறகய ற்றற வதசிய நுகர்வ ோர் ஆறையம் விசோரிக்கும் அதிகோரத்றதப் 

தபற்றுள்ளது. 

3. புகோர்கதை இ-ைோக்கல் சசய்ைல்: 

 புதிய சட்டம் நுகர்வ ோருக்கு மின்ைணு முறறயில் புகோர்கறளத் தோக்கல் தசய் தற்கும் 

ஒளிகோட்சிக் கலந்தோய்வுக் கூடம் (Video Conferencing) மூலம்  ோதிகறளக் வகட்பதற்கும் அல்லது ஆய்வு 

தசய் தற்கும் ஏற்போடு தசய்யப்படுகிறது. 
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4. மத்திய நுகர்வ ோர் போதுகோப்பு அதிகோரத்தை நிறுவுைல்: 

 புதிய சட்டம் ைத்திய நுகர்வ ோர் போதுகோப்பு ஆறையம் எை அறைக்கப்படும். ஒரு ஒழுங்குமுறற 

அதிகோரத்றத நிறுவு தற்கு முன்தைோழிகிறது ைத்திய நுகர்வ ோர் போதுகோப்பு ஆறையத்திற்கு ஒரு 

தறலறை இயக்குேர் தறலறையில் ஒரு விசோரறை பிரிவு இருக்கும். இது நுகர்வ ோர் சட்ட மீறல்கள் 

குறித்து விசோரறை அல்லது விசோரறைறய ேடத்தக்கூடும். 

5. நியோயமற்ற  ர்த்ைக நதைமுதறகள்: 

புதிய சட்டம் நியோயைற்ற  ர்த்தக ேறடமுறறகளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பரந்த  றரயறற 

அறிமுகப்படுத்துகிறது. இது வ று எந்த சட்டத்தின் விதிகளின்படி த ளிப்படுத்தப்படோவிட்டோல், நுகர்வ ோர் 

ேம்பிறகயுடன்  ைங்கிய தனிப்பட்ட தக ல்கறளப் பகிர் தும் அடங்கும். 

6. ை றோன விைம்பரத்திற்கு அபரோைம்:  

த றோை விளம்பரத்திற்கோக ைத்திய நுகர்வ ோர் போதுகோப்பு ஆறையம் ஒரு உற்பத்தியோளர் அல்லது 

ஒப்புதல் அளிப்ப ருக்கு 1,000,000 ரூபோய்  றர அபரோதம் விதிக்கலோம். ைத்திய நுகர்வ ோர் போதுகோப்பு 

ஆறையம் த றோை விளம்பரத்திற்கு இரண்டு ஆண்டுகள்  றர சிறறதண்டறை விதிக்கலோம். 

அடுத்தடுத்த குற்றத்தில் அபரோதம் 5,000,000 ரூபோய் ைற்றும் 5 ஆண்டுகள்  றர சிறறதண்டறை 

விதிக்கப்படலோம். த றோை விளம்பரத்திற்கு ஒப்புதல் அளிப்ப ர் குறிப்பிட்ட தயோரிப்பு அல்லது வசற றய 

ஒரு  ருடம்  றர ஒப்புதல் அளிப்பறத ைத்திய நுகர்வ ோர் போதுகோப்பு ஆறையம் தறட தசய்யலோம். 

ஒவ்ச ோரு அடுத்ைடுத்ை குற்றத்திற்கும் ைதைக்கோலம் 3 ஆண்டுகள்  தர நீடிக்கப்பைலோம். 

இந்தியோவில் நுகர்வ ோர் நீதிமன்றங்கள்: 

வைசிய நுகர்வ ோர் குதறதீர் ஆதணயம் (NCDRC): 

ஒரு வதசிய அளவிலோை நீதிைன்றம் இந்தியோ முழு தற்கும் குறறதீர் ஆறையைோக தசயல்படுகிறது. 

இைப்பீடு ஒரு வகோடு ரூபோய்க்கு வைல் இருந்தோல் வதசிய ஆறையம் நுகர்வ ோர் நீதிைன்றங்களின் உச்ச 

அறைப்போகும். இவ் றக நுகர்வ ோர் நீதிைன்றங்கள் மிக உயர்ந்த வைல்முறறயீட்டு நீதிைன்றைோகும். வைசிய 

நுகர்வ ோர் குதறதீர் நி ோரண ஆதணயம். இந்தியோவில் ஒரு பகுதியோன-நீதி ஆதணயமோகும். இது 

1986ஆம் ஆண்டில் நுகர்வ ோர் போதுகோப்புச் சட்ைத்தின் கீழ் 1988-இல் அதமக்கப்பட்ைது. அைன் ைதலதம 

அலு லகம் புது சைல்லியில் உள்ைது. இந்த ஆறையம் அதறை இந்தியோவின் உச்ச நீதிைன்றத்தின் 

ஓய்வு தபற்ற நீதிபதியின் தறலறையில் தசயல்படுகிறது. 

மோ ட்ை நுகர்வ ோர் குதறதீர் ஆதணயம் (DCDRC): 
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ைோ ட்ட நுகர்வ ோர் குறறதீர் நீதிைன்றம் இைப்பீடு 20 லட்சம்  றர விசோரிக்க அனுைதிக்கிறது. ைோ ட்ட 

அளவிலோை நீதிைன்றம் ைோ ட்ட அளவில் தசயல்படுகிறது. 

முக்கியமோன சட்ைங்கள் 

 நுகர்வ ோர் போதுகோப்புச் சட்டம், 1986 

 சட்ட அளவீட்டு சட்டம், 2009 

 இந்திய தரநிர்ைய பணியகம், 1986 

 அத்தியோ சிய தபோருட்கள் சட்டம், 1955 

 கறுப்பு சந்றதப்படுத்துதல் தடுப்பு ைற்றும் அத்தியோ சியப் தபோருட்களின் பரோைரிப்பு 

 தபோருட்களின் சட்டம், 1980. 
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7th Social Science Lesson 22 Notes in Tamil 

22. சாலைப் பாதுகாப்பு 

சாலைப்பாதுகாப்பு: 

 

 சாலைப் பாதுகாப்பு என்பது, சாலைலைப் பைன்படுத்துவ ார் உயிரிழப்பு மற்றும் கடுலமைாகக் 

காைப்படு லை ைடுக்கும் முலைகள் மற்றும் நலைமுலைகலைக் குறிக்கிைது. 

சாலைப் பாதுகாப்பின் வைல  

 உைகிவைவை, அதிகமான சாலை விபத்துகள் இந்திைாவில் ைான் ஏற்படுகின்ைன என்பது மிகவும் 

வருந்தத்தக்க செய்தியாகும். 

 உைகைவில் 10% சாலை விபத்துகளுக்கு இந்திைா பபாறுப்பாகிைது. ொலை விபத்துகள், 

இந்தியமக்களின் வாழ்வு , வளர்ச்சி மற்றும் சபாருளாதாரத்லதப் சபரிதும் அச்சுறுத்துகின்றன. 

சாலை விபத்திற்கான காரணங்கள்  ாகனம் இைங்கும்வபாது ஏற்படும் க னச்சிைைல் 

 வாகனம் இயக்கும் பபாது ஏற்படும் கவனச்சிதபை, ொலைவிபத்துகள் ஏற்படுவதற்கு முதன்லமயான 

காரணமாக விளங்குகிறது. 

 ஓட்டுநர் வாகனத்லத இயக்கும்பபாது,பவறு ஏபதனும் செயல்களில் ஈடுபடுவதால், கவனச்சிதறல் 

ஏற்படுகிறது. 

 வாகனம் இயக்கும்பபாது, லகப்பபசியில் பபசுவபதா, அதில் குறுஞ்செய்தி அனுப்புவபதா, மற்ற பை 

செயல்களில் ஈடுபடுவபதா கவனச்சிதறலுக்கு வழிவகுக்கிறது. 

கட்டுப்பாடு இல்ைாமல்  ாகனங்கலை இைக்குைல் 
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 கட்டுப்பாடு இல்ைாமல் வாகனங்கலள இயக்குதல் என்பது ஓட்டுநர் பபாக்குவரத்து விதிகலள மீறும் 

செயைாகும். ஓட்டுநர் பவண்டுசமன்பற பபாக்குவரத்து விதிகலள மதிக்காமல் வாகனங்கலள இயக்கும் 

மனநிலையாகும். 

இரவில்  ாகனங்கலை இைக்குைல் 

 இரவு பநரத்தில் வாகனம் இயக்கும்பபாது அதிகமான கவனம் பதலவப்படுகிறது. கட்டுப்படுத்த 

முடியாத தூக்கம், அதிக தூரம் சதாடர்ந்து வாகனங்கலள இயக்குவதால் ஏற்படும் பொர்வு மற்றும் 

ொலையில் குலறந்த சவளிச்ெம் ஆகியலவபய பகாரமான ொலை விபத்துகளுக்குக் காரணமாகின்றன. 

 ாகனங்களுக்கிலைவை இலைப ளி இல்ைாதிருத்ைல் 

 ஒரு வாகனத்தின் ஓட்டுநர் தம் வாகனத்திற்கும் தமக்கு முன்னால்பபாகும் வாகனத்திற்கும் இலடபய 

பபாதுமான இலடசவளி இல்ைாது இயக்குவபதயாகும் இந்நிலையில் முன்னால் செல்லும் வாகனம் 

திடீசரன நிறுத்தப்படும்பபாது, பின்னால் செல்லும் வாகனம் அதன்மீது பமாதுகிறது. 

வபாக்கு ரத்து பநரிசல் 

 வாகனங்களின் அதிக எண்ணிக்லகயால் ொலையில் பபாக்குவரத்து சநரிெலும் மாசுபாடும் 

அதிகரிக்கிறது. 

சாலையின் நிலை 

 வாகனங்களின் எண்ணிக்லக அதிகரிக்கும் அளவிற்குச் ொலைகளின் விரிவாக்கம் இல்ைாமல் 

மிகவும் குலறவாகபவ உள்ளது. 

பாதுகாப்பு க சங்கலை ைவிர்த்ைல் 

 இருெக்கர வாகனங்கள் இயக்கும்பபாது, தலைக்கவெம் அணியாமல் இருப்பது, நான்கு 

ெக்கரவாகனம் இயக்கும்பபாது இருக்லகப்பட்லட அணியாமல் இருப்பது விபத்து காயங்கலள 

தீவிரமாக்குகிறது. 

பாைசாரிகளின் பபாறுலம இன்லம 

 ொலையில் நடந்துசெல்லும் பாதொரிகளின் சபாறுலமயின்லமயும், ொலைவிதிகலளப் 

புறக்கணித்தலுபம விபத்துகலள ஏற்படுத்துகின்றன. 

இைர காரணங்கள் 
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 மது அருந்திவிட்டு வாகனம் இயக்குதல், பபாக்குவரத்து குறியீடுகலள மதிக்காமல் இருத்தல், 

அதிபவகமாக இயக்குதல், ஆளில்ைா இருப்புப்பாலத பகுதிகளில் கவனமில்ைாது கடப்பது பபான்ற 

செயல்களால் உயிர்ச்பெதம் அதிகரிக்கிறது. இதனால் , பை குடும்பங்கள் வருமானம் ஈட்டும் தம் நபலர 

இழந்து வாடுகின்றன. 

சாலைப் பாதுகாப்பு விதிகள் 

 ஒவ்சவாரு நாடும் அதன் குடிமக்களின் நைன்கருதி, ொலைப்பபாக்குவரத்து விதிமுலறகலளயும் 

ஒழுங்குமுலறகலளயும் வகுத்துள்ளது. இந்தியாவும் ொலைகலளப் பயன்படுத்துபவாரின் பாதுகாப்புகருதி 

விபத்பதா, காயபமா ஏற்படாவண்ணம் ொலைப் பாதுகாப்பு விதிகலள வகுத்துள்ளது. 

சாலை பாதுகாப்பிற்கான முக்கிை விதிகள் 

i. நில் அல்ைது பமது ாகச் பசல் 

வரிக்குதிலரக் கடவில், பாதொரிகள் பாதுகாப்பாக முதலில் கடந்து செல்வதற்கு அனுமதித்தல் பாலதலயப் 

பயன்படுத்திடும் முழு உரிலம அவர்களுக்கு உள்ளது, (விதிமுலற 11). 

ii. இருக்லகயின்  ார்ப்பட்லைலை அணிைல் 

iii. வபாக்கு ரத்து விதிமுலைகலையும் லசலககலையும் பின்பற்றுைல் 

ொலை விபத்துகலளத் தடுக்க (பகுதி 119) 

iv. வ கத்ைலைகலை மதித்ைல் 

உங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் மற்றவர்களின் பாதுகாப்பிற்காக மக்கள் வசிக்கும் இடம் மற்றும் வணிக 

வளாகம் இருக்கும் இடம் மற்றும் வணிக வளாகம் இருக்கும் இடம் ஆகியவற்றில் ெரியான பவகம் 20 

கி.மீ/மணி பவகத்தின் அளவு 30 கி.மீ/மணி (பகுதி 112). 

v.  ாகனத்லை முலைைாக பராமரித்ைல் 

வாகனத்தில் அதிகம் பழுது ஏற்படாமலும், வாகனத்லதக் கட்டுப்படுத்துவதில் சிரமம் ஏதும் 

பநராமலும் தடுப்பதால் ொலை விபத்துகளும் தடுக்கப்படுகின்றன. (பகுதி 190). 

vi.  ாகனம் இைக்கும்வபாது லகப்வபசிலை எப்வபாதும் பைன்படுத்ைாமல் இருத்ைல் 

விபத்துக்களுக்கு வழிவகுக்கும் கவனச்சிதறலைத் தவிர்க்கவும் (பகுதி 184). 

vii. ைலைக்க சம் அணிைல் 

இருெக்கர வாகனம் இயக்கும்பபாது தலைக்கவெம் அணிவதால் தலைக்குப் பாதுகாப்பு தரமான 

தலைக்கவெம் அணிவதாக் 70% கடுமையான தமைகாயங்கள் குமையும் வாய்ப்புகள் உள்ளன (பகுதி 

129). 

viii. வாகனத்தை வவகமாக இயக்காது இருத்ைல் 
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உங்கள் பாதுகாப்பு ைற்றும் சாமைமய பயன்படுத்துவவாரின் பாதுகாப்பிமன உறுதி சசய்தல் (பகுதி 

184) 

ix. மற்றவர்மீது அக்கதற ககாள்ளுைல் 

சாமைமய அமனவரும் பயன்படுத்த வழிவமக சசய்வதும் ைற்ைவர் மீது கரிசனத்வதாடு நடந்து 

சகாள்வதும் அவசியம் அதிவவகைாக ஓட்டுவதால் உங்களுக்கு சாமைமய பயன்படுத்துவவாருக்கு 

ஆபத்து வநரிடும். ைது அருந்துவமதயும் வாகனம் ஓட்டுவமதயும் ஒன்ைாகச் சசய்யாதீர்கள் 

சபாறுப்பாக இருங்கள். ைது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டுவமதத் தவிர்த்திடுங்கள் (பகுதி 185). 

x. கவனக்குதறவால்/ சிைறலால் ஏற்படும் விபத்துக்கதை ைடுத்ைல் 

சபாறுப்பாக இருங்கள்.. குடித்துவிட்டு வாகனம் ஓட்ட வவண்டாம் (பகுதி 185). 

 

 இந்திய சட்டப்படி, ஒருவர் வாகன ஓட்டுநர் உரிமம் கபறும் வயது 18 ஆகும். வாகனம் 

இயக்கும்வபாது, தகவபசி பயன்படுத்துவது ைதடகசய்யப்பட்டுள்ைது. மருத்துவமகனௌ அல்லது 

பள்ளிவைாகம் அருகில் வாகனங்கள் ஒலிகயழுப்ப ைதடகசய்யப்பட்டுள்ைது. 

 இருசக்கர வாகனம் இயக்கும்வபாது, தரைான தமைக்கவசம் அணியவவண்டும். வாகனத்தில் ஏறும் 

முன்வப அதமனப் சபாருத்திக் சகாள்ளவவண்டும். ைகிழுந்தில் பயணிக்கும்வபாது ஓட்டுநர் அவர் 

அருகில் இருப்பவரும் இருக்மக வார்பட்மடமயப் சபாருத்திக் சகாள்ள வவண்டும். இருசக்கர 

வாகனத்மத இயக்கும்வபாது அதிகைான பளுமவ ஏற்ைக்கூடாது. இரு சக்கர வாகனம் இயக்குபவர், 

தன் பின்னால் ஒருவமர ைட்டுவை அைர்த்திச் சசல்ைவவண்டும். குடும்பம் முழுவமதயும் 

ஏற்ைக்கூடாது.  

 ஓட்டுநர் ஒவ்சவாருவரும் தைக்கு முன்னால் சசல்லும் வாகனத்திற்குப் வபாதுைான பாதுகாப்பான 

இமடசவளி விட்டுத்தான் இயக்கவவண்டும். சாதல வபாக்குவரத்துச் சட்டம், பாராளுமன்றத்ைால் 

1988இல் ஏற்படுத்ைப்பட்டு, 1989இல் நாடு முழுவதிற்குமாக நதடமுதறப்படுத்ைப்பட்டுள்ைன. 

ைடுப்பு நடவடிக்தககள் 

அரசாங்கம் 

 சாமைப்வபாக்குவரத்து ைற்றும் சநடுஞ்சாமை அமைச்சகம் வாயிைாக, நைது இந்திய அரசாங்கம் 

சாமை விபத்துகமளக் குமைப்பதற்கான தடுப்பு நடவடிக்மககமள வைற்சகாண்டுள்ளது. 

i. அதிகைான விபத்து பகுதிகளில் சாமைகமள சீர்சசய்தல் ைற்றும் கட்டமைப்மப வைம்படுத்துதல் 

ii. வபாக்குவரத்துக் குறியீடுகள் ைற்றும் சாமைச் மசமககள் முதலியன வபாக்குவரத்து அதிகம் உள்ள 

சாமைகளில்  நன்ைாகச் சசயல்படுகின்ைனவா என்பமத உறுதி சசய்கின்ைன. 
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iii. நகர்ப்புைம் ைற்றும் கிராைப்புைங்களின் சாமைகமள நல்ை முமையில் அமைத்தல். 

iv. அதிவவகைாக இயக்குபவர்கமளக் கண்காணித்திட கண்காணிப்பு காமிராக்கமளப் சபாருத்துதல். 

v. சாமைகளில் குழிவதாண்டுதல் ைற்றும் ைணல்கமள குவிப்பமத தமட சசய்தல். 

vi. சாமை ஆக்கிரமிப்புகமள நீக்கி பாதசாரிகள் பாதுகாப்பாக நடந்து சசல்வமத உறுதி சசய்ய 

வவண்டும். சபாதுைக்கள் சாமை விதிகமள ைதிக்காைல் சசன்ைால் அரசு கடுமையான விதிகமள 

நமடமுமைப்படுத்தி அவர்கள் மீது குற்ை நடவடிக்மக வைற்சகாள்ள வவண்டும். 

ைனிமனிைன் 

 ஒரு வாகனத்மத இயக்கும் ஒருவர், தற்கான ஓட்டுநர் உரிைம் சபறுவதற்குத் வதமவயான பயிற்சியும் 

அதற்கான வதர்வுகளில் வதர்ச்சியும் சபற்றிருக்க வவண்டும். வாகன இயக்குபவர்கள், எப்வபாதும் 

தம்முமடய ஓடுநர் உரிைம், வாகனத்தின் பதிவுச் சான்றிதழ், காப்பீட்டுச் சான்றிதழ், வாகனவரி 

கட்டியதற்கான சான்றிதழ், அனுைதி ைற்றும் தகுதிச் சான்றிதழ் ஆகியவற்மை மவத்திருக்க 

வவண்டும். 

 வாகனத்தின் பிவரக் திடீசரனப் பழுதாவதால், பயங்கரைான விபத்துகள் வநர்ந்துவிடுகின்ைன. 

எனவவ, வாகனம் நல்ை நிமையில் இருப்பதும், தகுந்த இமடசவளிக் காைங்களில் வாகனங்கமள 

பழுதுநீக்கி இயக்குவது அவசியைாகிைது. 

 சாமைகளில் உள்ள குழிகள் ைற்றும் வைடுகளால் ஏற்படும் விபத்துகமளத் தடுத்திட வாகனங்களில் 

ரக்ஷா பாதுகாப்புக் கருவி சபாருத்தப்படுவதால், சாமையில் உள்ள வைடுகள் பற்றிய 

முன்சனச்சரிக்மகமயயும் வைாசைான நிமையில் உள்ள சாமை பற்றியும் வவகத்மத மீறும்வபாதும் 

ஓட்டுநருக்கு எச்சரிக்மக சசய்கிைது. 

 கார்பூலிங் கசய்வைால் சாதலகளில் வாகனங்களின் எண்ணிக்தக குதறயும். பைர் ஒவர 

வாகனத்மத பயன்படுத்துவதால் எரிசபாருள், பணம் ைற்றும் வநரம் வசமிக்கப்படுகிைது. சாமையில் 

வபாக்குவரத்து சநரிசல் ஏற்படாது காற்று ைாசுபாடும் குமைகிைது. சகைனிதர்கமள நன்கு புரிந்து 

சகாள்ளவும் இணக்கைான உைவுமுமை ஏற்படவும் வழிவகுக்கிைது. 

கார்பூலிங் 

 ஒவ்சவாருவரும் ஒரு இடத்திற்கு வழக்கைாக ைகிழுந்தில் சசல்லும்வபாது அந்த இடத்திற்கு 

அதிகைான ைகிழுந்து சசலுத்தப்படுகிைது. இமத தவிர்க்க ைகிழுந்தில் பயணப் பகிர்வு வைற்சகாண்டு ஒரு 

குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு அதிக ைகிழுந்து சசல்வமத தடுத்தல். 

 ஒவர பகுதியிலிருந்வைா அல்லது ஒவர வழித்ைடத்தில் தினந்வைாறும் மகிழுந்து அல்லது 

இருசக்கர வாகனத்தில் கசல்பவர்கள் அவை இடத்திற்வகா அல்லது இருசக்கர வாகனத்தில் 
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கசல்பவர்கள் அவை இடத்திற்வகா அல்லது அவை ைடத்தில் கசல்பவர்கதை உடன் அதைத்துச் 

கசல்வவை கார்பூலிங் ஆகும். 

ரக்ஷா பாதுகாப்பான வாகன இயக்கம் 

 ரக்ஷா ஒரு ைானியங்கி கருவி. இது வாகனத்தில் கபாருத்ைப்பட்டு வாகனம் ைற்வபாது எங்கு 

உள்ைது என்பதையும், வாகனத்தின் இயந்திரத்தின் கசயல்பாட்டிதன கண்காணிக்கவும், வாகனத்தின் 

பைட்ட நிதலதயயும் உடனடியாக கவளிப்படுத்துகிறது. 

கபற்வறார்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் 

 இளம் வயதினருக்கு, சாமைப்பாதுகாப்புக் கல்விமயத் தருவதில் சபற்வைாரும் ஆசிரியர்களும் 

சபரும்பங்கு வகிக்கின்ைனர். 

 ஒரு சபற்வைார் வபாக்குவரத்து விதிகமள மீறும்வபாது, அந்தகுழந்மதயும் பிற்காைத்தில் தன் 

சபற்வைாமரப் வபாைவவ வபாக்குவரத்து விதிகமள மீறும். எனவவ சபரியவர்கள் வபாக்குவரத்து 

விதிமுமைகமளக் கமடபிடித்து முன்ைாதிரியாளர்களாக விளங்கவவண்டும். 

 குழந்மதகள் காசணாலி ைற்றும் கணினியில் வாகனத்மத வவகைாக இயக்குவது வபான்ை 

படக்காட்சிகள் காண்பமதவயா, விமளயாடுவமதவயா சபற்வைார்கள் அனுைதிக்கக் கூடாது. 

ஏசனனில், அவ்விமளயாட்டுகள் பிற்காைத்தில் வாகனங்கமள வவகைாக இயக்கும் பழக்கத்மதக் 

குழந்மதகளிமடவய ஏற்படுத்திவிடும். எனவவ அரசு இத்தமகய விமளயாட்டுகமள தமட 

சசய்யவவண்டும். 

 வபாக்குவரத்து குறியீடுகள் ைற்றும் வபாக்குவரத்து விதிகமள குழந்மதகள் அறிந்திட உதவுங்கள், 

சரியான குறியீட்டிற்காகக் காத்திருந்து, பாதசாரிகளுக்கான வரிக்குதிமர பாமதயின் வழியாகச் 

சாமைமயக் கடந்திட அறிவுறுத்துங்கள். 

 சாமைகளில் அங்கும் இங்குைாகவவா, குறுக்காகவவா ஓடுதல் கூடாது என்பமதக்கூறி எச்சரிக்மக 

சசய்யுங்கள். சாமைகளில் நடந்து சசல்லும்வபாது நமடபாமதமய பயன்படுத்த வவண்டும் 

என்பமதக் கற்றுக்சகாடுக்க வவண்டும். 

 குழந்மதப் பருவத்திலிருந்வத வபாக்குவரத்துக் கல்விமய கற்றுத்தர வவண்டும். 

பள்ளிப்பாடத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக வபாக்குவரத்துக் கல்வி இமணக்கப்பட வவண்டும். 

கமைத்திட்டத்தில் சாமைப்பாதுகாப்பு சதாடர்பான வபாட்டிகள் நடத்தப்பட வவண்டும். வாசகங்கள் 

ைற்றும் கட்டுமரகள் எழுதுதல், படம் வமரதல் வபான்ை சசயல்களால் சாமைப்பாதுகாப்பிமன 

வலுசபைச் சசய்யைாம். 

ஊடகம் 
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 வாசனாலி, சதாமைக்காட்சி, திமரப்படம் ைற்றும் விளம்பரம் வபான்ை ஊடங்களுக்கு, சாமைப் 

பாதுகாப்பு பற்றிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் சபாறுப்பு உள்ளது. 

 சச்சின் கடன்டுல்கரின் 45ஆவது பிறந்ைநாதைகயாட்டி மும்தப காவல்துதற, வமாட்டார் 

வாகனம் ஓட்டுபவரிதடவய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வண்ணம் காகணாலி ஒன்தற 

கவளியிட்டுள்ைனர். அதில் “ைதலக்கவசம் அணிந்து சிறந்ை சாைதனகதைச் கசய்துள்ை 

இவதரப் பாருங்கள்! நாமும் இவதரப் பின்பற்றுவவாம், என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது” 

வபாக்குவரத்துக் குறியீடுகள் 
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 வபாக்குவரத்துக் குறியீடுகள், சாமைகளில் வபாக்குவரத்மத நடத்தும் சத்தமில்ைா நடத்துநராகவவ 

சசயல்படுகின்ைன. ‘நில்’, வவகத்ைதட, ‘வலப்புறம் திரும்பு’ ‘இடப்புறம் திரும்பாவை’ வபான்வற சில 

குறியீடுகள் கட்டாயக் குறியீடுகள் ஆகும். 

 குறியீடுகள் ஓட்டுநருக்கு எச்சரிக்மக தருவதால், எச்சரிக்மக குறியீடுகள் ஆகின்ைன. 

ைருத்துவைமன, சபட்வரால் பங்க், இமளப்பாறும் இடம், வாகனம் நிறுத்துமிடம், நிறுத்தக்கூடாத 

இடம் வபான்ைமவ தகவல்கமளத் தருவதால் தகவல் குறியீடுகள் என்ைமழக்கப்படுகின்ைன. 

சாதலப் பாதுகாப்பு வாரம் 

 சபாதுைக்களிமடவய வபாக்குவரத்து விதிகள் பற்றிய விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்தவும், 

சாமைவிபத்துகளால் ஏற்படும் இைப்புகமளக் குமைக்கவும், சாமைப் பாதுகாப்பு வாரம் வதசிய 

நிகழ்வாக நடத்தப்படுகிைது. இது ஆண்டுவதாறும் அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

 மிகுந்த ைகிழ்ச்சிவயாடும் உற்சாகத்வதாடும் சகாண்டாடப்படுகிைது. சாமைபாதுகாப்பு சதாடர்பான 

பைவித நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுகின்ைன. 

 சாமைப்பாதுகாப்பு குறித்த வபனர்கள், வபாஸ்டர்கள் சுவசராட்டிகள், மகயடக்க வழிப்புணர்வு 

ஏற்படுத்திடும் வண்ணம் அமைக்கப்படுகின்ைன. 

 இந்திய அரசாங்கம், ஒவ்கவாரு வருடமும் ஜனவரி மாைத்தில், சாதலப்பாதுகாப்பு வாரத்தை 

அனுசரிக்கிறது. 

பரிந்துதரகள் 

 1 கி.மீ அல்ைது 2 கீ.மீ. தூரசைனில் நடந்து சசல்வது ைற்றும் மிதிவண்டியில் சசல்வது நல்ைசதாரு 

பயிற்சியாகவும் கருதப்படுகிைது. 

 சுற்றுச்சூழலுக்கு ைாசு ஏற்படாத வாகனங்கமள பயன்படுத்த வவண்டும். 

 தடுப்பு இல்ைாத இருப்புப்பாமத வழிகளில் கட்மடகமள ஊன்றிமவக்கைாம். 

 மிதிவண்டியில் சசல்வவார்க்கான தனிவழிமயச் சாமைகளில் அமைத்தால், சாமை விபத்துகமளக் 

குமைத்து பை நன்மைகமள அமடயைாம். 

 மிதிவண்டியில் சசல்வது ஆவராக்கியைான பழக்கைாகவும் காற்று ைாசுபாட்மடத் தடுப்பதாகவும் 

அமைகிைது. 

 வாகன உற்பத்தியாளர்கள் இருசக்கர வாகனத்மத உற்பத்தி சசய்யும்வபாவத அதிகபட்ச வவகைாக 

50கி.மீ./ைணிக்சகவைல் சசல்ைாதபடி வடிவமைக்க வவண்டும். 

 உண்மை நிகழ்வுகமளத் சதாகுத்துக் கூறிவயா, காசணாலி மூைைாகவவா விழிப்புணர்மவ 

ஏற்படுத்துவது அவசியைாகிைது. 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 1 of 12 

7th Social Science Lesson 23 Notes in Tamil 

23. வரி மற்றும் அதன் முக்கியத்துவம் 

இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த 

வகுத்தலும் வல்ல தரசு 

- திருவள்ளுவர் 

“சூரியன், தான் பூமியிடமிருந்து உறிஞ்சிய ஈரப்பதத்ததப் 

பன்மடங்கு திருப்பித் தருகிறது. அதுபபால, மன்னன் தன் 

குடிமக்களிடம் வரி வசூலித்து, அவர்களின் நலத்திற்காகபவ 

மீண்டும் செலவு செய்கிறான்.” 

- காளிதாஸ் 

அறிமுகம் 

 அரசு, சமூக நலத்திற்காகப் பல்வேறு திட்டங்களை வேற்ககாள்கிறது. அேற்ளற 

நிளறவேற்றுேதற்கு ேருோய் வதளேப்படுகிறது. 

 இன்ளறய காலகட்டத்தில், ேருோளயப் கபருக்குேதற்கான பல்வேறு ேைங்கள் அரசிடம் உள்ைன. 

அேற்றுள் முதன்ளேயாகக் கருதப்படுபளே: 

ேரிகள், கட்டணங்கள், விளலகள், குறிப்பிட்ட ேதிப்புகள், ராஃபில் திட்டம் வபான்றளே. 

 ேற்ற நாடுகளைப் வபாலவே , இந்திய நாட்டிலும் ேருோய் ஈட்டுேதில் ேரிகள் இன்றியளேயாத 

இடம்கபறுகின்றன. 

வரிவிதிப்பு: 

 ேழக்கோக அரசால் விதிக்கப்படும் ேரிளயவய வரிவிதிப்பு என்னும் கசால்லால் குறிப்பிடுகிவறாம்.  

 ேரி விதிப்பு என்பது ேருோனம், முதலீட்டால் கபறும் ஆதாயம், கசாத்து வபான்ற அளனத்து 

ேளகக்கும் விதிக்கப்படும் ேரிளயக் குறிக்கும் 

 வரிவிதிப்பு என்பது, சபயராகபவா செயலாகபவா இருக்கலாம். ஆயினும், அது 

செயல்பாட்தடபய குறிக்கிறது. அச்செயலால் விதையும் வருவாதயபய நம் “வரிகள்” 

என்கிபறாம். 

வரிகள் 

 ேரி கசலுத்துவோர், எவ்வித வநரடியான பலளனயும் எதிர்பாக்காேல் அரசுக்குக் கட்டாயோகச் 

கசலுத்துபளேவய ேரிகள் ஆகும். 
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 பபராசிரியர் பெலிக்மனின் கூற்றுப்படி, “வரிகள் என்பதவ, ஒருவர் அரசுக்குச் செலுத்த 

பவண்டிய கட்டாயப் பங்களிப்பாகும். இதில், சபறப்பட்ட சிறப்புச் ெலுதககள் 

குறிப்பிடப்படுவதில்தல. இப்பங்களிப்பின் மூலம், சபாது நலத்திற்காக அரசு பமற்சகாள்ளும் 

செலவுகள் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. 

வரிகள் விதிக்கப்படுவதற்கான காரணங்கள் 

 ஒவ்கோருேரும் சட்டத்திற்கு உட்பட்டு, ேரி கசலுத்த கடளேப்பட்டுள்ைார்கள். ேரியாகச் 

கசலுத்தப்படும் கோத்தத் கதாளகயும் அரசுக் கருவூலத்தில் இருப்பு ளேக்கப்படுகிறது. 

 அவ்ோறு கபறப்பட்ட ேரிப்பணத்ளத எவ்ோறு கசலவிடுேது என்பளதயும் ேரவுகசலவுத் 

திட்டத்ளத எவ்ோறு நிர்ணயிப்பது என்பளதயும் அரவச தீர்ோனிக்கிறது. 

 ேரி கசலுத்துேது என்பது, ஒருேரின் தனிப்பட்ட விருப்பம் அன்று; ோறாக, ஒருேர் தாம் ஈட்டும் 

ேருோனம், ேருோன ேரம்பிற்கு உட்பட்டதாயின் ேரி கசலுத்த வேண்டும். 

 ேருோன ேரி கசலுத்துதல், ஒவ்கோரு குடிேகனுன் கடளேயாகும். அதிகோகப் கபறப்படும் ேரிகள், 

வேன்வேலும் பல நலத்திட்டங்களைச் கசயல்படுத்த அரசுக்கு உதவுகின்றன. 

ஆடம் ஸ்மித்தின் நால்வதகயான வரிவிதிப்புக் பகாட்பாடுகள் 

1. சேத்துே விதி 

2. உறுதிப்பாட்டு விதி 

3. ேசதி விதி 

4. சிக்கன விதி 

வரி விதிப்புக் பகாட்பாடு 

 ேரி விதிப்புக் வகாட்பாடுகள், இன்ளறய காலக்கட்டத்திலும் ேரிக் கட்டளேப்புக்கான அடிப்பளடளய 

உருோக்குகின்றன. 

1. ெமத்துவ விதி: 

 மக்கள் தத்தமது வெதிக்பகற்ற வதகயில் செலுத்துவதற்காக அரசு வரி விதிக்கும் முதறகளுள் 

ஒன்று, ெமத்துவ விதியாகும். இதனால், அளனேரும் சேோக ேரி கசலுத்தவேண்டும் என்பது 

கபாருைன்று; ோறாக, மக்கள்மீது சுமத்தப்படும் வரியானது, எளிதமயாகவும் நியாயமாகவும் 

இருக்கபவண்டும் என்பததபய இவ்விதி விைக்குகிறது. 

2. உறுதிப்பாட்டு விதி: 

ேசூலிக்கப்படும் ேரியின் மூலம் ேரி கசலுத்துவோர்க்கு ஓர் உறுதிப்பாட்டுத் தன்ளேளய, இவ்விதி 

உருோக்குகிறது. கபாருைாதார ேைத்ளத வேம்படுத்துகிறது. ஏகனனில், இவ்விதியின் மூலம், 

சபாருைாதாரத்தில் ஏற்படும் அதனத்து வீண்செலவுகளும் தவிர்க்கப்படுகின்றன. 

3. வெதி விதி: 
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ேரி கசலுத்தவோர்க்கு அதிகபட்ச ேசதிகளை ேழங்கும் ேளகயில் ேரி விதிக்கப்பட்டு ேசூலிக்கப்படுகிறது. 

ேரி கசலுத்துவோர்,தாம் கசலுத்தும் ேரியின் மூலம், குளறந்தபட்ச அைவிவலவய துன்பப்படுேர் என்பளத 

எப்வபாதும் கேனத்திற்ககாள்ை வேண்டும். 

4. சிக்கன விதி:  

 ேசூலிக்கப்படும் ேரியிலிருந்து குளறந்த அைவிவலவய கதாளக கசலேழிக்கப்பட வேண்டும். 

ேசூலிக்கப்பட்ட கதாளக முழுேதும் அரசுக் கருவூலத்தின் இருப்பில் ளேக்கப்பட வேண்டும். 

வரி விதிப்பு வதககள்: 

ேரிவிதிப்பில் மூேளக உள்ைன. அளேயாேன: 

1. விகிதாச்சார ேரி (Propotional tax) 

2. ேைர் வீத ேரி (Progressive tax) 

3. வதய்வு விதி (Regressive tax) 

 

விகிதாச்ொர வரி: 

 ேருோன அைளேப் கபாருட்படுத்தாேல், ஒவர ோதிரியாக ேரி விதிப்பது, விகிதாச்சார ேரி ஆகும். 

ேருோன விகிதத்திற்வகற்ப, ேரி விகிதமும் ோறுபடும். 

 எடுத்துக்காட்டாக, ேருோனத்திற்கு 5% ேரி விகிதம் விதிக்கப்படுகிறது. ஒருேர் , ரூபாய் 1000 

ேருோனம் ஈட்டுகிறார் எனில், அேர் ரூ, 50/- கசலுத்தவேண்டும். ேற்கறாருேர், ரூ.5000 ேருோனம் 

ஈட்டுகிறார் எனில், அேரும் ரூ.50/- கசலுத்தவேண்டும். 

 சுருங்கக் கூறின் . விகிதாச்ொர வரி என்பது, வரி செலுத்துபவர்களின் வருமான வரி விகிதத்தத 

மாற்றாமல் விட்டுவிடுகிறது. 

வைர்வீத வரி: 

 ஒருேரின் ேருோனம் அதிகரிக்கும்வபாது, அதற்வகற்ப ேரி விகிதமும் அதிகரிப்பது, ேைர்வீத ேரி 

ஆகும். 

எடுத்துக்காட்டாக, ஒருேரின் ஆண்டு ேருோனம் ரூ. 1000 எனில், அதற்கான ேரி விகிதம் 10%. ஆகவே, அேர் 

கசலுத்த வேண்டிய ேரி ரூபாய் 100 ஆகும். இதளனப் வபாலவே, ேற்றிருேரின் ேருோனம் ரூ.10,000 எனில், 
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அேருக்கு விதிக்கப்படும் ேரிவிகிதம் 25% அேர் கசலுத்த வேண்டிய ேரி ரூ.2500/- வேகறாருேர் ரூ,100,000 

ேருோனம் கபற்றால், ேரி விகிதம் 50% எனில், அேர் கசலுத்த வேண்டிய ேரி ரூ, 50,000/.  

 ஆகவே, வைர்வீத வரியானது, வருமானம் அதிகரிக்க, அதிகரிக்க வரி விகிதமும் அதிகரித்துக் 

சகாண்பட செல்லும் என்பதத விைக்குகிறது. 

பதய்வு வீத வரி: 

 அதிகமாக வருமானம் ஈட்டுபவர்களுக்கும் குதறவாக வருமானம் ஈட்டுபவர்களுக்கும் ஒபர 

மாதிரியாக விதிக்கப்படும் வரி, பதய்வு வீத வரியாகும். 

 இதனால், அதிக அைவு ேருோனம் ஈட்டுபேர்களைக் காட்டிலும், குளறந்த அைவு ேருோனம் 

ஈட்டுபேர்கள் அதிக ேரி விகிதத்தால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இத்ததகய பதய்வு வீத வரியானது, 

வைர்வீத வரிக்கு எதிரானதாக உள்ைது. 

வரியின் முக்கியத்துவம்: 

 ேரிகள் இல்ளலகயனில், சமுதாய நலத்திற்குத் வதளேயானேற்ளறச் கசய்ய அரசால் இயலாது.  

 அரசுக்கு ேரிக மிகவும் இன்றியளேயாத ேைங்கைாக உள்ைன. ஏகனனில், ேசூலிக்கப்பட்ட 

ேரிப்பணம் பின்ேரும் சமுதாய நலன்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

1. நலவாழ்வு: 

 சுகாதார நலோழ்வுக்காக கசலேழிக்கப்படும் கதாளக, ேரிப்பணத்தில் இருந்வத கபறப்படுகிறது. 

ேரிகள் இல்ளலகயனில், இத்தளகய கசயல்கள் நளடகபறுேது கடினம். 

 சமூக நலோழ்வு, ேருத்துே ஆய்வு, சமூக நலப் பாதுகாப்பு வபான்றேற்றிற்காக 

ேரிப்பணத்திலிருந்து நிதி ஒதுக்கப்படுகிறது. 

2. கல்வி 

 அரசுக்குச் கசலுத்தப்படும் ேரிப்பணத்திலிருந்து அதிக அைவிலான கதாளக, கல்விக்காகச் 

கசலவிடப்படுகிறது. 

 ேனித ேைங்களை வேம்படுத்துேதற்கும் கல்விளய ளேயப்படுத்துேதற்கும் அரசு அதிக முதன்ளே 

அளிக்கிறது. 

3. ஆட்சி நிர்வாகம் 

 அரசின் நிர்ோக அளேப்புகள் நன்முளறயில் இயங்கினால்தான், ஆட்சியும் நன்முளறயில் 

இயங்கும். 

 நிர்ோக அளேப்புகள் சரியாக இயங்கவில்ளலகயனில், கபாருைாதார ேைர்ச்சியில் அளே, 

மிகப்கபரிய தாக்கத்ளத ஏற்படுத்தும்.  

 ஆகவே, நன்முதறயில் நிர்வகிக்கும் ஓர் அரசு, தான் வசூலிக்கும் வரிப்பணத்தத, நாட்டின் 

நலனுக்காகச் ெரியான முதறயில் பயன்படுத்துவதத உறுதி செய்கிறது. 
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4. உள்கட்டதமப்பு பமம்பாடு, பபாக்குவரத்து, வீட்டு வெதி பபான்ற பிற பிரிவுகள்: 

 அரசு, தான் ேசூலிக்கும் ேரிப்பணத்ளதச் சமூக நலத்திட்டங்களுக்காகச் கசலவு கசய்கிறது. 

 இது ேட்டுமின்றி, ேக்கள் நலன் காக்கும் ேளகயில் பாதுகாப்பு, அறிவியல் ஆராய்ச்சி, சுற்றுச்சூழல் 

பாதுகாப்பு வபான்ற பிரிவுகளுக்கும் நிதி ஒதுக்குகிறது. 

 வேலும் ஓய்வூதியங்கள், வேளலோய்ப்பு இல்லவதாருக்கான ஊக்கத்கதாளக, குழந்ளத பாதுகாப்பு 

வபான்றேற்றிற்காகவும் நிதி ஒதுக்கப்படுகிறது. 

 நாட்டின் கபாருைாதார ேைர்ச்சியின் நிளலயின்மீது ேரிகள் தாக்கத்ளத ஏற்படுத்துகின்றன. 

 கபாதுோக, வரிகள் நாட்டின் சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்திக்குத் (GDP) தம் பங்களிப்தப 

வழங்கின்றன. 

 ஓய்வூதியம் வேளலயின்ளே சலுளககள் குழந்ளதப் பராோரிப்பு வபான்ற நிதி திட்டங்களுக்கும் 

சிறிது பணம் கசலுத்தப்படுகிறது. 

 ேரி ஒரு நாட்டின் கபாருைாதார ேைர்ச்சியின் நிளலளய பாதிக்கும். வரி சபாதுவாக ஒரு நாட்டின் 

சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (GDP) பங்களிக்கிறது. 

வரியின் வதககள் 

 இன்ளறய காலக்கட்டத்திற்வககறாஅ , ேரிகள் இருேளகயாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. 

1. பநர்முக வரி 

2. மதறமுக வரி 
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பநர்முக வரி 

 வநர்முக ேரி என்பது தனியாவைா, நிறுேனவோ வநரடியாக அரசுக்கு ேரி கசலுத்துேளதக் குறிக்கும். 

 ேரி கசலுத்துபேர், பல்வேறு காரணங்களுக்காக அரசுக்கு வநர்முக ேரிளயச் கசலுத்துகிறார். 

 எடுத்துக்காட்டாக, உண்ளேயான கசாத்து ேரி, தனியாள் கசாத்துேரி, ேருோன ேரி அல்லது 

உறுதிகோழிப் பத்திரங்களின் மீதான ேரி வபான்றேற்ளறக் குறிப்பிடலாம். 

 

 ேத்திய ேருோனச் சட்டம் 1963இன் கீழ் ‘வநர்முக ேரிகளுக்கான ேத்திய ேருோய் ோரியம்’ என்னும் 

கபயரில் தனி ோரியம் (CBDT) ஒன்று நிறுேப்பட்டுள்ைது. 

பிற பநர்முக வரிகள் பின்வருமாறு: 

நிறுவன வரி 

 நிறுேனங்கள், அலுேலகங்கள் ஆகியளே ஈட்டும். இலாபத்தின் மீது விதிக்கப்படும் ேரிவய நிறுேன 

ேரியாகும்.  

 காப்புரிளே, ேட்டி, இந்தியாவிலுள்ை மூலதனச் கசாத்துகளை விற்பளன கசய்ேதன் மூலம் கபறும் 

இலாபம், கதாழில்நுட்பப் பணிகளுக்காகவும் பங்கீடுக்காகவும் (ஈவுத்கதாளக) கபறப்படும் 

கட்டணங்கள் ஆகியேற்றின் மீது ேரி விதிக்கப்படுகிறது. 
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சொத்து வரி: 

 

 ஒருேர் ளேத்துள்ை கசாத்துகளின் ேதிப்புக்கு ஏற்ப விதிக்கப்படும் ேரி, கசாத்து ேரி ஆகும். 

ஒவ்கோர் ஆண்டும் நளடமுளறயிலுள்ை சந்ளத ேதிப்புகளைப் கபாருத்து, அவத அைவில் ேரி 

ேசூலிக்கப்படுகிறது. 

அன்பளிப்பு வரி 

 ஒருேர் கேகுேதியாக அல்லது அன்பளிப்பாகப் கபறும் கபாருள்களின் ேதிப்புக்வகற்ப 

விதிக்கப்படும் ேரி, அன்பளிப்பு ேரியாகும். 

சொத்து வரி: 

 முன்வனார்கள் கசாத்துகளின் மீது விதிக்கப்படும் ேரி, கசாத்து ேரியாகும். 

 இத்தளகய ேரிகளை அரசுக்குக் கட்டாயோகச் கசலுத்தவேண்டும். ேரிகசலுத்துேதிலிருந்து 

விலக்கு அளிக்கப்படுேதில்ளல. 

 அரசுக்கு வநரடியாக ேரி கசலுத்தும் ஒருேரின் ேருோனம் அல்லது கசாத்துகளின் மீது, இவ்ேரி 

விதிக்கப்படுகிறது. 

மதறமுக வரி 

 கதாடக்கத்தில், ஒருேருக்கு விதிக்கப்பட்ட ேரிச்சுளே, ேற்கறாருேர் மீது ோற்ற இயலும் 

முளறளயவய ேளறமுகேரி என்கிவறாம். 

 எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு கபாருளை (ேகிழுந்து/ இரு சக்கர ேண்டி வபான்றளே) விற்பளன கசய்யும் 

விற்பளனயாைர், கதாடக்கத்தில் அந்தப் கபாருளுக்கான ேரிச்சுளேளய ஏற்கிறார். அேரிடமிருந்து 

கபாருளை யார் ோங்குகிறார்கவைா, அேர்கவை பின்னர் அந்தப் கபாருளுக்கான ேரிச்சுளே 

முழுேளதயும் ஏற்கிறார்கள். 

 ஆகவே, மதறமுக வரி என்பது , ஒருவரின் வரிச்சுதம மற்சறாருவர் மீது சுமத்தப்படுவததக் 

குறிக்கிறது. 
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மதறமுக வரிக்களுக்குச் சில எடுத்துக்காட்டுகள் பின்வருமாறு: 

பெதவ வரி: 

 பெதவ வழங்குவதன் அடிப்பதடயில் விதிக்கப்படுவது, பெதவ வரியாகும். 

 வசளேளயப் கபறுபேர்களிடமிருந்து ேரி ேசூலிக்கப்பட்டு, ேத்திய அரசுக்குச் கசலுத்தப்படுகிறது. 

விற்பதன வரி அல்லது (VAT) 

 விற்பதன செய்யப்படும் சபாருள்களின் மீது விதிக்கப்படும் வரி, விற்பதன வரி.  

 இஃது ஒரு ேளறமுக ேரியாகும். ஏகனனில், கபாருள் விற்பளன கசய்பேர் கசலுத்த வேண்டிய 

ேரிச்சுளே, அந்தப் கபாருளை ோங்குபேர் மீது சுேத்தப்படுகிறது. 

 இதனால், கபாருள் விற்பளன கசய்பேர், தாம் விற்கும் கபாருளின் விளலவயாடு அதற்குரிய 

ேரிளயயும் வசர்த்வத விற்பளன கசய்கிறார். 

கலால் (ஆயத்தீர்தவ) வரி: 

 

 கோத்த விற்பளனயாைர்களிடமிருந்தும் சில்லளற விற்பளனயாைர்களிடமிருந்தும் கபாருள்களை 

ோங்குபேர்கள் கசலுத்த வேண்டிய ேரி, கலால் ேரியாகும். 

 இந்தியாவில் இந்த வரியானது மத்திய அரொல் சுமத்தப்படுகிறது. 

சபாழுதுபபாக்கு வரி: 

 ோநில அரசுகைால், கபாழுதுவபாக்கிற்காக ஒவ்கோரு முளறயும் ேசூலிக்கப்படும் ேரி 

கபாழுதுவபாக்கு ேரியாகும். 

 எடுத்துக்காட்டாக, திளரப்படங்களுக்கான கட்டணங்கள், காகணாலி விளையாட்டுகள், வேளட 

அரங்வகற்ற நிகழ்ச்சிகள், கண்காட்சிகள், கபாழுதுவபாக்குப் பூங்காக்கள், விளையாட்டு கதாடர்பான 

கசயல்பாடுகள் வபான்றேற்ளறக் குறிப்பிடலாம். 

ெரக்கு மற்றும் பெதவ வரி (GST): 

 கபாருள்களின் விற்பளன, உற்பத்தி, பயன்பாடு ஆகியேற்றின் அடிப்பளடயில் விதிக்கப்படுேது, 

கபாருள் ேற்றும் வசளே ேரியாகும். 
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 வதசிய அைவில், ஒட்டுகோத்த கபாருைாதார ேைர்ச்சியின் அடிப்பளடயில் சரக்கு ேற்றும் வசளே 

மீது விதிக்கப்படும் ேளறமுக ேரிக்கு ோற்றாக , ேத்திய, ோநில அரசுகைால் இவ்ேரியானது 

சிறப்பாக ேடிேளேக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

ெரக்கு மற்றும் பெதவ வரி- ஓர் அறிமுகம் 

 முந்ளதய ேளறமுக ேரி கட்டளேப்பு ேற்றும் அதன் சிரேங்கள் இந்திய ேரிவிதிப்பு ேரலாறு 

பண்ளடய காலத்திற்குச் கசல்கிறது. 

 சகௌடில்யர் எழுதிய அர்த்த ொஸ்திரத்தின் கூற்றுப்படி, பண்தடய காலங்களில் வரி 

விதிக்கப்பட்டு சராக்கமாகவும், பவறு வதகயாகவும் பெகரிக்கப்பட்டது. 

 ேளறமுக ேரிகளின் நவீன ேரலாறு 20ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் இருந்து உப்பு, சர்க்களர, 

ோகன எரிகபாருள் வபான்றேற்றுக்கு ேத்திய கலால் ேரி விதிக்கப்பட்டதிலிருந்து கதாடங்குகிறது. 

 படிப்படியாகக் கலால் ேரிகளின் அடிப்பளட விரிவுபடுத்தப்பட்டது, சுதந்திரம் கபற்ற வநரத்தில், 

வதசிய அைவில் ேத்திய கலால் ேரி ேற்றும் ோநில அைவில் விற்பளன ேரி ஆகியளே 

நளடமுளறயில் இருந்தன. 

 நீண்ட கால முயற்சிகள் மற்றும் திருத்தங்களுக்குப் பிறகு 2003 ஆம் ஆண்டில் இந்திய 

மாநிலமான ஹரியானாவில் முதன்முதலில் மதிப்பு கூட்டு வதர (VAT) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

 அதன் பிறகு, பஞ்ொப், ெண்டிகர், இமாச்ெலப் பிரபதெம், ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் மற்றும் சடல்லி 

உள்ளிட்ட 24 மாநிலங்கள்/ யூனியன் பிரபதெங்களில் 2005 இல் மதிப்புக் கூட்டு வரி (VAT) 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

 ேதிப்புக்கூட்டு ேரி முன்பு இருந்த விற்பளன ேரிளயவிடப் கபரிய ேைர்ச்சியாக இருந்திருந்தாலும், 

சரக்கு ேற்றும் வசளே ேரி உண்ளேயில் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு முன்வனற்றோகும். 

 வேலும், நாட்டின் ேரி விதிப்பு அளேப்பில் முழுளேளய உணர்ந்து ககாள்ேதற்கான தர்க்க 

அடிப்பளடயிலான படியாகும். 
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 ஆரம்பத்தில் ஒரு முதன மற்றும் பதசிய அைவிலான ெரக்கு மற்றும் பெதவ வரி (GST) இருக்கும் 

என்று முன்சமாழியப்பட்டது. 

 இருப்பினும் ெரக்கு மற்றும் பெதவ வதர (GST) இருக்கும் என்று முன்சமாழியப்பட்டது. 

 இருப்பினும் ெரக்கு மற்றும் பெதவ வரி (GST) விதி இறுதியாக 2017 ஜூதல 1 முதல் இந்தியா 

முழுவதும் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ைது. இதனால் நாட்டின் ஒரு கபாருைாதார அளேபு ஒரு ேரி, ஒரு 

சந்ளத ேற்றும் ஒரு வதசத்துடன் உள்ைது. 

 சரக்கு ேற்றும் வசளே ேரி (GST) என்பது நாம் ோங்கும் அளனத்துப் கபாருள்கள் ேற்றும் 

வசளேகளுக்கான ேரி. இது ேத்திய சரக்கு ேற்றும் வசளே ேரி (CGST) ேற்றும் ோநில சரக்கு ேற்றும் 

வசளே ேரி (SGST) என இரண்டு பகுதிகளைக் ககாண்டது. 

ோங்கும் கபாருள்களுக்கான ரசீது கிளடத்தால், பின்ேரும் தகேல்களைக் காண்பீர்கள்: 

தயாரிப்பு ேதிப்பு  ரூ. 100  SGST 9%  ரூ.9 

CGST 9%   ரூ. 9  கோத்தம்  ரூ.118 

ேவசாதாவில், GST 18%, அது சேோகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ைது. ேத்திய ேற்றும் ோநிலத்திற்கும் தனித்தனியாக 

ரூ.100க்கு 9% எனவே ரூ.9 ோநில அரசுக்கும், வேலும் ரூ.9 ேத்திய அரசுக்கு கசல்லும். 

 தமிழ்நாட்டில் ஒரு விற்பளனயாைர் ஒரு கபாருளை வேறுோநிலத்தில் ோங்குபேருக்கு விற்றால் 

(எடுத்துகாட்டாக கர்நாடகா), அது ோநிலங்களுக்கு இளடவயயான ேர்த்தகம் என்று அளழக்கப்படுகிறது. 

ோநிலங்களுக்கிளடயிலான ேர்த்தகத்ளத கபாருத்தேளர ேவசாதா கீவழ ககாடுக்கப்பட்டுள்ைது. 

உற்பத்தியின் ேதிப்பு  = ரூ. 100 

IGST 18%   = ரூ. 18 

கோத்தம்   = ரூ. 118 

ரூ.18 ேத்திய அரசுக்குச் கசல்லும். ேத்திய அரசு ரூ.9 எடுத்து கர்நாடக அரசுக்கு வேலும் ரூ.9 அனுப்பும் ேரி 0 

சதவீதம், 5 சதவீதம், 12 சதவீதம், 18 சதவீதம் ேற்றும் 28 சதவீதம் என ஐந்து அடுக்கைாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ைது. 

GST ேத்திய அரசால் ேசூலிக்கப்பட்டாலும், கபட்வராலியப் கபாருள்கள், ஆல்கஹால், மின்சாரம் 

ஆகியேற்றின் மீதான ேரி தனித்தனியாக ோநில அரசால் ேசூலிக்கப்படுகிறது. காய்கறிகள் ேற்றும் உணவு 

தானியங்கள் வபான்ற ோழ்க்ளகயின் அளனத்து அத்தியாேசிய பண்டங்களுக்கும் இந்த ேரியிலிருந்து 

விலக்கு அளிக்கப்படுகின்றன. 

சுங்க வரியும் ொதல வரியும் 

 அரசால் வேம்படுத்தப்பட்ட உள்கட்டளேப்பு ேசதிகளை நாம் அடிக்கடி பயன்படுத்துகிவறாம். 

அதற்காக விதிக்கப்படும் ேரி, சுங்கம் ேற்றும் சாளல ேரிகைாகும். 
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 எடுத்துக்காட்டாக, நாம் பயன்படுத்தும் சாளலகள் ேற்றும் பாலங்கள் வபான்றேற்ளறக் கூறலாம். 

சாளல/பாலம் ேசதிகளின் பராேரிப்புப் பணிக்காகவும் குறிப்பிட்ட திட்டங்களைச் 

கசயல்படுத்துேதற்காகவும் இவ்ேரிகள் கபாதுேக்களிடமிருந்து ேசூலிக்கப்படுகின்றன. 

தூய்தம பாரத வரி 

 இந்திய அரசால் இவ்ேரி விதிக்கப்படுகிறது. தூய்தம பாரதத்தின் சபயரால் வசூலிக்கப்படும் 

இவ்வரி 2015ஆம் ஆண்டு, நவம்பர் மாதம் 15ஆம் நாள் சதாடங்கப்பட்டது. 

 இஃது அளனத்து ேளகயான ேரிச் வசளேகளுக்கும் கபாருந்தும். இதன் ேரி விகிதம் 0.5% ஆகும். 

தற்வபாது 14% க்கும் வேற்பட்ட வசளே ேரி நளடமுளறயில் உள்ைது. 

பநர்முக மற்றும் மதறமுக வரிகளுக்கு இதடயிலான பவறுபாடுகள் 

பநர்முகவரி மதறமுக வரி 

ேரி கசலுத்துவோர், தேக்கு விதிக்கப்பட்ட 

ேரிச்சுளேளயப் பிறருக்கு ோற்ற இயலாது. 

ஒருேர், தேக்கு விதிக்கப்பட்ட ேரிச்சுளேளய மிக 

எளிதாக வேகறாருேருக்கு ோற்ற இயலும். 

தனியாள் ேற்றும் நிறுேனங்கள் கபறும் 

ேருோனங்கள்மீதும் ேரி விதிக்கப்படுகிறது. 

பல்வேறு கபாருள் ேற்றும் வசளேகளின் மீது ேரி 

விதிக்கப்படுகிறது. 

பணவீக்க அழுத்தம் இல்ளல பணவீக்க அழுத்தம் உண்டு 

ேரித் தாக்கமும் ேரி நிகழ்வும் சேோக உள்ைன. ேரித் தாக்கமும் ேரி நிகழ்வும் கேவ்வேறாக 

உள்ைன. 

கநகிழ்வுத் தன்ளே குளறவு. கநகிழ்வுத்தன்ளே அதிகம். 

 

வரித் பததவயும் மக்கள் நலத் பததவயும் 

 நிதி நிர்ோகத்திற்கு ேருோளய உயர்த்துேவத, ேரி விதிப்பதன் வநாக்கோகும். நிதிப் 

பற்றாக்குளறயால் ஏற்படும் பாதிப்புகளைச் சேன் கசய்ய, விளல ோற்றத்திற்கு உதவுகிறது. 

 நிதி நிர்ோக ேரலாற்றில், ோநிலங்கள் ேரி விதிப்பின் மூலோகவே பல கசயல்பாடுகளை 

வேற்ககாண்டுள்ைன என்பளத அறியமுடிகிறது. 

 வபாக்குேரத்து, சுகாதாரம், கபாதுேக்களின் பாதுகாப்பு, கல்வி, நலோழ்வுத் திட்டங்கள், அறிவியல் 

ஆராய்ச்சி, களலயும் பண்பாடும், கபாதுப்பணி, கபாதுக் காப்பீடு வேலும் பல கபாருைாதார 

உள்கட்டளேப்புகளுக்காகவும் ேரிப்பணம் கசலேழிக்கப்படுகிறது. 

 ஓர் அரசின் திறனுக்பகற்ப, வரிகதை உயர்த்துவது, அதன் ‘நிதித் திறன்’ என்றதழக்கப்படுகிறது. 

 கசலவுகள், ேரி ேருோளயவிட அதிோகும்வபாது, அரசு கடன்களைத் திரட்டுகிறது. ோராக் 

கடன்களைத் திரட்டுேதற்கு, ேரிகளிலிருந்து ஒருபகுதியும் கசலேழிக்கப்படலாம். 

 வேலும் நலோழ்வுக்கும் கபாதுப் பணிகளுக்கும் வதளேப்படும் நிதிகளுக்கு ேரிப்பணம் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
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 கல்வித் திட்டங்கள், ேயதானேர்களுக்கான ஓய்வூதியப் பலன்கள், வேளலோய்ப்பு 

இல்லாவதாருக்கான ஊக்கத் கதாளககள், கபாதுப் வபாக்குேரத்துகள், ஆற்றல், நீர் ேற்றும் 

திடக்கழிவு வேலாண்ளேத் திட்டங்கள் வபான்ற கபாதுப் பயன்பாட்டுகளுக்கு உரியளே அளனத்தும் 

கபாதுப் பணிகளுக்குள் அடங்கும். 

 பண உருோக்கக் வகாட்பாடுகளின் அடிப்பளடயில், ஒப்புறுதிப் பணம் அளிப்பதற்கு அரசு வகள்வி 

வகட்கும்ேளர, அரசின் ேருோய்க்கு ேரிகள் வதளேப்படா. 

 நாணய ேதிப்ளபத் தக்களேத்தல், கசாத்துப்பங்கீடு கதாடர்பான கபாதுக் ககாள்ளக கேளியிடுதல், 

குறிப்பிட்ட சில கதாழிற்சாளலகள் அல்லது குழுக்கள் அல்லது கநடுஞ்சாளலகள் அல்லது சமூகப் 

பாதுகாப்பு வபான்ற தனிப்பட்ட ேளகயில் நன்ளே தருேன ஆகியேற்றிற்கு ோனியம் அளித்தல் 

வபான்றளே ேரி விதிப்பின் வநாக்கங்கைாகும். 
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