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TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM 
    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  

 SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080   

 B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018 
 B.Off 3: 266-C - Advaitha Ashram Road, Opp to New Bus Stand,Salem - 4. 

 Trichy: 76399 67359         Salem: 93602 68118 
 

UG TRB 2022 - 2023 

Unit – I  

வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் முதல் கி.பி. 1206 வரரயிலான இந்திய வரலாறு 

 

வ. எண் பபாருளடக்கம் பக்கம் 

1.  புவியியல் அம்சங்கள் 

(i) ஆதாரங்கள் 

(ii) பதால்லியல்  

(iii) இலக்கியம் 

(iv) நிரனவுச் சின்னங்கள் 

(v) நாணவியல் 

(vi) பவளிநாட்டு ஆதாரங்கள் 

1 

2. வரலாற்றுக்கு முந்திய காலம்  

(i) கற்கால கலாச்சாரம் 

7 

3. இந்தியாவின் ஆரம்ப கால நாகாிகங்கள் 9 

4.  சிந்து சமபவளி நாகாிகம் 21 

5. வவத காலம் 

(i) அரசியல் 

(ii) பபாருளாதாரம் 

(iii) சமூக மற்றும் மத வாழ்க்ரக 
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(iv) இலக்கியம் 

6. பபௌத்தம் 50 

7. மகாஜனபதங்கள் 

(i) மகதத்தின் எழுச்சி 

65 

8. பாரசீக மற்றும் கிவரக்க தாக்கங்கள் 70 

9. அபலக்சாண்டாின் பரடபயடுப்புகளும் விரளவுகளும் 79 

10. பமௌாியர் 

(i) அவசாகர் 

(ii) பமௌாிய அரசு நிர்வாகம் 

(iii) பபாருளாதாரம் 

(iv) கரல மற்றும் கட்டிடக்கரல 

 

11. சுங்கர்கள் 85 

12 சாதவாகனர்கள் 90 

13.  குஷானர்கள் 105 

14. குப்தர்கள் 110 

15.  ஹர்ஷ வர்தர் 115 

16. சாளுக்கியர்கள் 120 

17. பவளிநாட்டுப் பயணிகள் 

(i) யு – வான்- சுவாங் 

(ii) பாகியான் 

(iii) இட்சிங் 

 

18. ராஷ்டிர கூடர்கள் 

(i) ராஜபுத்திர சகாப்தம் 

130 

19. அவரபியர் சிந்து மீது பரடபயடுப்பு 

(i) காரணங்கள் விரளவுகள் 

140 
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20. முகமது கஜினியின் மஹமூத் 175 

21.  முகமது வகாாி 185 

22. முதல் மற்றும் இரண்டாம் தரரயின் வபார் 190 

23. இந்தியாரவ முஸ்லீம்கள் ரகப்பற்றும் தருணத்தின் இந்திய 

சமூகம். 

வினாக்கள் (100) 

195 

 

PG TRB HISTORY PREVIOUS YEAR QUESTIONS  

1. சமண மதத் தீர்த்தங்கரர்களில் முதன்ரமயானவர் 

 (A) மகாவீர் (B) பார்ஷ்வா 

 (C) அஜித்நாத் (D) ாிஷபநாத் 

2. சமண மத அஹிம்சாவின் வதாற்றுவாய் எனக் குறிி்ப்பிட்டவர் 

 (A) பால கங்காதர திலகர் (B) M.G. ரானவட   

 (C) வகாபால கிருஷ்ண வகாகவல (D) ராஜாராம் வமாகன்ராய் 

3. முதல்  புத்த மாநாடு எங்கு கூட்டப்பட்டது? 

 (A) ருத்திரவசனா (B) பிம்பிசாரா  

 (C) அஜாதசத்ரு (D) கல்ஹணர் 

4. 1921 – ம் ஆண்டு மாண்ட்வகாமாி நகரர கண்டுபிடித்தவாின் பபயரரக் குறிப்பிடுக. 

 (A) S.R. ராவ் (B) J.P. வஜாஷி 

 (C) N.G. மஜிம்தார் (D) தயாராம் சஹானி 

5.“பர்யுஷானா” திருவிழா ………. சமயத்துடன் பதாடர்புரடயது. 

 (A) புத்த மதம் (B) சமண மதம் 

 (C) இந்து மதம் (D) இஸ்லாம் மதம் 

6. பின்வருவனவற்றுள் வவத கால மக்கள் அறிந்திருந்த உவலாகங்கள் எரவ? 

 (A) தாமிரம், இரும்பு, தங்கம், பவள்ளி (B) டின், பவண்கலம் 

 (C) காாீயம், பவண்கலம் (D) பவள்ளி, டின் 
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7. கி.பி. 712 -யில் சிந்து மீது பரடபயடுத்த முதல் முஸ்லீம் பரட தளபதி …….. 

 (A) மஹ்முத் கஜினி (B) முஹம்மது பின் காசிம்  

 (C) முஹம்மது வகாாி (D) மஹ்முத் கான் 

8. அராபியர்களால் “தங்க நகரம்” என்று அரழக்கப்பட்ட இந்திய நகரம் எது? 

 (A) வதபால் (B) பநரூன் 

 (C) சிந்து (D) முல்தான் 

9. முதல் தரரயின் வபார் நரடபபற்ற ஆண்டு 

 (A) 1156 (B) 1191 

 (C) 1058 (D) 1192 

10. இந்தியாவில் அவரபியர்களின் புதிய பரடபயடுப்பு நிகழாமல் தடுக்கப்படுவதற்கு 

யாருரடய இறப்பு காரணமாயிருந்தது? 

 (A) அப்துல் மாலிக் (B) ஓமர் 

 (C) முகம்மது பின் காசிம் (D) பமகாலிப் 

11. அாிக்கவமடுவில் வராமானிய பதாழிற்சாரலரய கண்டறிநத பவளிநாட்டவர்? 

 (A) சர் மார்டிமர் வீலர்  (B) வஜாவ்டு புாியுல் 

 (C) ப்ருஸ் பூட் (D) வில்லியம் வஜான்ஸ் 

12. ரதமூர் பரடபயடுப்பு நரடபபற்ற ஆண்டு _____ 

 (A) 1378 (B) 1398 

 (C) 1348 (D) 1368 

13. அபலக்ஸண்டாின் குதிரரயின் பபயர்  

 (A) பியுசிபபலஸ் (B) நியர்வகாஸ் 

 (C) லூசிபபலஸ் (D) ஓசிபபலஸ் 
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1. புவியியல் அரமப்பு 

 வரலாற்றின் இரு கண்கள் காலமும் இடமும் ஆகும். 

 காலவரன்முரறயும் ஞாலவியலும் வரலாற்றின் இரு கண்கலாய் விளங்குகின்றன.  

ாிச்சர்டு அக்குலித் 

  சிந்து ஆற்றின் பபயரால் இந்தியா என்ற பபயர் பிறந்தது. 

 வலபுலத்தில் பரதன் என்ற அரசன் ஆண்டதாலும் பரதவர் என்ற பநய்தல் நில 

மக்கள் வாழ்ந்தாலும் இந்தியா – பாரதவர்ஷம் பாரத கண்டம், பாரதம் என்ற பபயர் 

வந்தது.  

 பண்ரடய காலத்தில் உலகில் 7 கண்டங்கள் இருந்தன 

 அரவ நாவலந்தீவு, இறலித்தீவு, இலவந்தீவு, அன்றில் தீவு, குரசத் தீவு, 

பதங்கத்தீவு, தாரமரரத் தீவு ஆகியரவ ஆகும். 

 நாவலந்தீவு, சாமபவன் தீவு என புராணங்களால் கூறப்படும் நாடு இந்தியா ஆகும். 

 சீன நீங்கலாக உள்ள ஆசிய கண்டம் சாம்பவன் தீவு என்று அரழக்கப்படுகிறது. 

 முஸ்லீம்கள் இந்தியாரவ இந்தவி (Hindavi) என்று அரழத்தனர் 

 ஐவராப்பிய நாடான இத்தாலியின் நிலவியல் எல்ரலயும் ஆசிய நாடான 

இந்தியாவின்புவியியல் எல்ரலயும் ஒன்றாக இருப்பதால் புவியியலாளர்கள் 

“ஆசியாவின் இத்தாலி என்று அரழக்கின்றனர். 

 ஐவராப்பாவில் அரமந்துள்ள இத்தாலியின் புவியியல் அரமப்பிரன இந்தியா 

பபற்றுள்ளதால் இந்தியாரவ ஆசியாவின் இத்தாலி என்று அரழப்பார்கள் 

 இத்தாலியின் இயற்க்ரக அரமப்புமும் இந்தியாவின் இயற்க்ரக அரமப்புமும் 

பின்வருமாறு பிாித்து காணலாம். 

இத்தாலி இந்தியா 

ஆல்ப்ஸ் மரல இமய மரல 

சிசிலி  இலங்ரக 

நண்ணிலக்கடல் இந்துமாக்கடல் 

தசுகான் கடல் அரபிக்கடல் 

எாித்ாிய கடல் வங்கக்கடல்  
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 வபான்ற இயற்க்ரக அரமப்புகரளக் பகாண்டது. 

 அயல் நாட்டவர்கள் இந்திய நிலப்பகுதிகரள ஓவர நாடாகக் கருதி வந்தனர் 

 “ஹந்த்” என்ற பபயர் “சிந்து” என்ற நதியின் பபயாிலிருந்து பபறப்பட்டது.  

கிவரக்கர்கள் முதலில் அறிந்த பகுதி சிந்து நதி பாயும் பகுதி என்பதால் 

இத்துரணக்கண்டத்ரத சிந்து என்றரழத்தனர். 

 அவரபியர்கள் நமது நாட்ரட ஹிந்துஸ்தான் என்று அரழத்தனர் புராண காலம் 

முதல் “பாரத நாடு” என்ற பபயரர பகாண்டுள்ளது. 

 பாகிஸ்தான், மியான்மர், வங்காளவதசம், வநபாளம், பூடான் மற்றும் இலங்ரக 

ஆகிய நாடுகளுடன் இரணந்து இந்தியா ஒரு துரணக்கண்டம் என 

அரழக்கப்படுகிறது 

 இந்தியாவின் பமாத்த நிலப்பரப்பு 32,87,263 சதுர கிவலா மீட்டர் ஆகும். 

 இந்தியாவின் பமாத்த நில எல்ரல 15,200 கி.மீ ஆகும் 

 இந்தியாவின் கடற்கரர எல்ரல – 7516 கி.மீ. 

 வடக்கு பதற்கின் நீளம் 3212 கி.மீ. 

 கிழக்கு வமற்கு அகலம் – 2933 கி.மீ 

 உலக நிலப்பரப்பில் இந்தியாவின் சதவீதம் “2.4” சதவீதம் ஆகும். (7வது இடம்) 

 உலக மக்கள் பதாரகயில் இந்தியா 16 சதவீதத்ரத பகாண்டுள்ளது இது உலக 

நாடுகளின் இரண்டாம் இடம் ஆகும். 

 29 மாநிலங்கள் 8 யூனியன் பிரவதசங்கரள பகாண்டது இந்தியா. 

 இந்தியாவின் பதன்வகாடி பகுதியான முன்பு பிக்பமலியன் என்று அரழக்கப்பட்ட 

இந்திராமுரன 6.45 வட அட்சில் அந்தமான் தீவுக் கூட்டத்தில் அரமந்துள்ளது.  

வடமுரன இந்திரா வகால் எனவும் அரழக்கப்படுகிறது.  இது ஜம்மு காஷ்மீாில் 

அரமந்துள்ளது. 

 கி.மு 5ம் நூற்றாண்டிவலவய இந்தியா பல இனங்கரளயும் அதிக மக்கள் 

பதாரகரயயும் பபற்றிருந்தது என்று வராற்றின் தந்ரத “பஹரட்டுட்டாஸ் 

குறிப்பிடுகிறார். 

 இந்தியாரவ 3 முக்கிய இயற்ரக பிாிவுகளாக பிாிக்கலாம் அரவ 



 

www.tcaexamguide.com (95665 35080;    9786269980;   76399 67359;     93602 68118 ) 

1. இமய மரல 

2. சிந்து கங்ரகச் சமபவளி 

3. பதன்னிந்திய தீபகற்பம் 

இமயமரல 

 இந்தியாவின் வடக்கு எல்ரலயாக இமயமரல அரமந்துள்ளது. 

 இமயமரல 2560 கி.மீ நீளம் உரடயது இதன் அகலம் 240 முதல் 320 கி.மீ அகலம் 

உரடயது. 

முக்கிய மரலத்பதாடர்கள் 

 இந்துகுஷ், சுரலமான், காரவகாரம், வடவமற்கில் அரமந்தரவ 

 பாட்காய், நாகாய், லுஷாய், சிட்டகாங் இரவயரனத்தும், கிழக்கில் அரமந்தரவ      

 இமய மரல இளம் மடிப்பு என்று அன்றும் மூன்றடுக்கு மரலத்பதாடர் என்றும் 

அரழக்கப்படுகிறது 

 வடவமற்கில் இந்துகுஷ், சுரலமான் மரலத் பதாடர்களுக்கிரடவய ரகபர், 

வபாலன், குர்ரம், வகாமல் கணவாய்கள் உள்ளன. 

 இந்த கணவாய்கள் இந்தியாரவ மத்திய ஆசியாவுடன் இரணக்கின்றன. 

 இக்கணவாய்கள் வழியாக 15 வரக அந்நிய இனத்தவர் இந்தியாவின் மீது 

பரடபயடுத்தனர். (பாரசீகர், கிவரக்கர், குஷாணா, பாக்மீதுபர, ஹீலா, பங்வகால் 

துருகியன்) 

 இந்திய வரலாற்றின் தரலவிதிரய நிர்ணயிக்கும் கணவாய்கள் ரகபர் வபாலன் 

ஆகும். 

 ரகபர் கணவாய் கடல் மட்டத்திலிருந்து 3400 அடி உயரம் உரடயது 

 ரகபர் கணவாய் பபஷாவர் மற்றும் காபூரலயும் இரணக்கிறது. 

 வபாலன் கணவாய் இந்தியாரவயும் காண்டகாரரயும் இரணக்கிறது. 

 இமயரலயில் உள்ள பமாத்த சிகரங்கள் -114 

 

பீடபூமிகள் 

 காஷ்மீர் பீடபூமி, வநபாள பீடபூமி, ஷில்லாங் பீடபூமி 
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நதிகள் 

 சிந்து, கங்ரக, பிரம்மபுத்திரா 

 அபலக்சாண்டர் இந்தியா மீதுபரடபயடுத்து வந்த வழி ஸ்வாத் பள்ளத்தாக்கு 

ஆகும். 

 காஷ்மீருக்கு வடக்வக உள்ள மரலத்பதாடர் – காரவகாரம் 

 காரவகாரம் மரலத்பதாடாில்  உள்ள இந்தியாவின் உயர்ந்த சிகரம் காட்வின் 

ஆஸ்டின் (K2)  

 ரசபீாியாவிலிருந்து வருமுி் கடுங்குளிர் காற்ரற இமயரல தடுக்கிறது 

 வமற்கு இமயமரலயில் உள்ள பனியாறுகள் பல்வடாரா, சியாச்சின். 

 மத்திய இமயமரலத் பதாடரான ஹிமாத்திாியில் உள்ள உயரமான சிகரங்கள் 

 எவபரஸ்ட் – 8848 மீ 

 கஞ்ஜன் ஜங்கா – 8598 மீ 

 தவளகிாி – 8167 மீ 

 நங்கபாவத் – 8126 

 நந்தா வதவி – 7817 

கணவாய்கள் 

 பசாஜிலா கணவாய் – காஷ்மீர்  

 ஷிப்கிலா கணவாய் – இமாச்சலப் பிரவதசம் 

 நாதுலா, ஜலபுலா கணவாய் – சிக்கிம் 

 இமாச்சல் பகுதியில் உள்ள நீண்ட மரலத்பதாடர் பீர்பாஞ்சல் 

 இமாச்சல் பகுதியில் உள்ள வகாரட வாழிடங்கள் (பால்காம் ஸ்ரீநகர் குல்மார்க், 

முபசௌாி) 

 இமாச்சலில் உள்ள புனித இடங்கள் 

1. அமர்நாத 

2. வகதார நாத் 
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3. பத்ாிநாத் 

4. ரவஷ்ணவிவதவி 

 கிழக்கு இமயமரலகள் – பூர்வாச்சல் 

 வசாட்டா நாக்பூர் பீடபூமியில் கனிம வளங்களும் மாளவ பீடபூமியில் திரனப் 

பபாருட்களும், தக்காண பீடபூமியில் பருப்பு வரககளும், எண்பணய் வித்துக்களும் 

அதிகமாக உற்பத்தி பசய்யப்படுகின்றன. 

 உலகிி்ல் உள்ள உயரமான சிகரங்களில் 9 சிகரங்கள் இமயமரலயில்உள்ளது.  

இங்குதான் சிந்து, கங்ரக பிரம்மபுத்திரா வபான்ற நதிகள் வதான்றுகிறது 

 ரகலாஸ் மரலயில் வடக்கு சாிவில் மானசவராவர் ஏாிக்கு அருவக பசங்வக 

ஊற்றிலிருந்து சிந்து நதி உற்பத்தியாகிறது 

 இந்தியாவின் மிக பழரமயான மரலத்பதாடர் ஆரவல்லி மரலத்பதாடர் ஆகும் 

 வகரள நிலப்பகுதியில் மிளகு உள்ளிட்ட வாசரன திரவியங்கள், வமற்குவங்காளம், 

தமிழ்நாடு, வபான்ற நிலப்பகுதிகளில், பநல்லும், குஜராத், மகாராஷ்டிரா பகுதியில் 

பருத்தியும், பஞ்சாபில் வகாதுரமயும், மத்திய பிரவதசத்தில் பருப்பு வரககளும், 

அஸ்ஸாமில் வதயிரலயும், கர்நாடகாவில் காப்பியும், உத்திர பிரவதசத்தில் கரும்பும் 

அதிகமாக பயிாிடப்படுகின்றன. 

இந்திய ஆறுகள் 

 இமய மரல ஆறுகள்  

1. சிந்து  

2. கங்ரக 

 3. பிரம்மபுத்திரா 

 தீபகற்ப ஆறுகள்  

 1. மகா நதி 

 2. வகாதாவாி 

 3. கிருஷ்ணா 

 4. காவவாி 

 5. நர்மரத 
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 6. தபதி. 

சிந்து கங்ரக சமபவளி 

 சிந்து, கங்ரக, பிரம்மபுத்திரா நதிகள் பாய்கிறது 

 நீளம் 3200 கி.மீ. அகலம் 240 முதல் 320 கி.மீ 

 பஞ்சாபில் பாயும் ஐந்து நதிகள் (ஜீலம், சீனாப், ராவி, பியாஸ், சட்பலஜ்) 

 சிந்து நதி மானசவராவர் ஏாிக்கு அருகில் பசங்வக ஊற்றிலிருந்து வதான்றுகிறது. 

 கங்ரகயின் துரண நதிகள் வகாமதி, சரயுகாகரா, காண்டக் ஆகும் 

 பிரம்மபுத்திரா திபபத்தில் சாங்வபா என அரழக்கப்படுகிறது 

 சிந்து பள்ளத்தாக்கும், கங்ரகச் சமபவளிக்கும் இரடவய உள்ளரவ ஆரவல்லி 

குன்றுகள், தார்ப் பாரல வனம் ஆகியரவ ஆகும். 

 ஆரவல்லி குன்றுகள் உள்ள உயர்ந்த சிகரம் பமௌண்ட் அபு (குருசிகார் – 5650 அடி 

ராஸ்தான்) 

 கங்ரகக்கும் யமுரனக்கும் இரடப்பட்ட பகுதி வதாஆப் பகுதி ஆகும். 

 கங்ரக சமபவளியில் வதான்றி வளர்ந்த நகரங்கள் பனாராஸ், அலகாபாத், ஆக்ரா, 

படல்லி, பாடலிபுத்திரம் ஆகியரவ ஆகும். 

 கங்ரக நதியும் வசாள் நதியும் கலக்கும் இடத்தில் அரமந்திருந்த நகரம் தான் 

பாடலிபுத்திரம்  

 இந்த பாடலிபுத்திரத்ரத நிறுவியவர் உதாயி (அல்லது) உதயன்  

 பவளிநாட்டு பரடபயடுப்பாளர்கள் முதலில் காலடி பதித்த இடம் பஞ்சாப் ஆகும். 

 உலகின் மிக பசழிப்பான இடம் சிந்து கங்ரகச் சமபவளி ஆகும். 

 சிந்து பவளி நகாீகம் 1921 கண்டறியப்பட்டது.  பரழய பஞ்சாபின் மாண்ட் 

வகாமாாி மாவட்டத்தில் (பாகிஸ்தான்) ராவி – சட்லஜ் ஆறுகளுக்கு இரடயில் 

அகழ்ந்பதடுக்கப்பட்ட பதால்பபாருள் சின்னம் “ஹரப்பா” எனப்படுவதாகும். 

 1922 ம் ஆண்டு சிந்து மாகாணத்தில் (பாகிஸ்தான்) லர்க்கானா மாவட்டத்தில் 

எழுபது அடி உயரமுள்ள மண்வமடு ஒன்று அகழ்ந்பதடுக்கப்பட்டது இச்சின்னத்ரத 

“பமாகஞ்சதாவரா” என்பர். 
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1.2. வரலாற்றின் ஆதாரங்கள் 

 

பதால்பபாருள் ஆதாரங்கள் 

1. பதால்வரக திறன் பபாருள்கள் 

2.. நாணயங்கள் 

3. கல்பவட்டுகள் 

4. நிரனவு சின்னங்கள் 

இலக்கிய ஆதாரங்கள் 

1. மதசார்புள்ள இலக்கியம் 

2. மதசார்பற்ற இலக்கியம் 
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1. பதால்வரக திறன் பபாருட்கள் 

1. பாரனகள் 

 2. பபாம்ரமகள் 

 3. கருவிகள் 

 4. அணிகலன்கள் 

 5. மடங்கள் 

2. நாணயங்கள் 

 பல்வவறு காலங்களில் மன்னர்கள் தங்களுரடய விருப்பத்திற்கு ஏற்றார்வபால் 

நாணயத்ரத பவளியிட்டார்கள். 

3. கல்பவட்டுகள் 

1. பாரற கல்பவட்டுகள் 

2. வகாயில் சுவர் கல்பவட்டுகள் 

3. உவலாக தூண் 

4. நிரனவு சின்னங்கள் 

1. அரண்மரனகள் 

2. வகாட்ரடகள் 

3. வகாயில்கள் 

4. ஸ்தூபிகள் 

இலக்கிய ஆதாரங்கள் 

1. மதசார்புள்ள இலக்கியம் 

1. இதிகாசங்கள் 

2. பக்தி இலக்கியங்கள் 

3. இந்திய ஆசிாியர்களின் நூல்கள் 

4. நாட்டுபுறக் கரதப் பாடல்கள் 

2. மதசார்பற்ற இலக்கியம் 

1. இதிகாசப் பாடல்கள் 
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2. பவளிநாட்டு குறிப்புகள் 

கல்பவட்டு ஆதாரங்கள் 

 நமக்கு கிரடத்திருக்கும் கல்பவட்டுகளில் பழரமயானது அவசாகாின் 

கல்பவட்டுகள் (கி.மு. 3ஆம் நூற்றாண்டு)  

 அவசாகாின் கல்பவட்டுகரள முதன் முதலில் படித்தவர் வஜம்ஸ் பிாின்பசப்  1837 

ஆம் ஆண்டு படித்தார் 

 கி.மு. இரண்டாம் நூற்றாண்டில் சமஸ்கிருத பமாழியில் எழுதப்பட்ட முதல் 

கல்பவட்டு ஜீனாகாத் கல்பவட்டு ஆகும். 

 முதல் கல்பவட்டு கரலஞர் அவசாகர் ஆவார். 

 அலகாபாத் தூண் கல்பவட்டு சமுத்திகுப்தாின் வரலாற்ரற கூறும் கல்பவட்டு இது 

அாிவசனர் அவர்களால் 33 வாிகரளக் பகாண்டது ஆகும்.  (குப்தர் காலத்ரத 

சார்ந்தரவ) 

 குவாலியர் கல்பவட்டு வபாஜராஜன் வரலாற்ரறக் கூறுகின்றன. 

 ஐவயாவல கல்பவட்டு இரண்டாம் புலிவகசியின் பவற்றிரயப் பற்றி கூறுகிறது. 

 காரவவலின் ஹதிகும்பா கல்பவட்டு 

 ரும்மிண்டி கல்பவட்டு அவசாகர் புத்தர் பிறப்பிடமாகிய ரும்மிணி வதாட்டத்ரத 

வணங்கியரத அறிகிவறாம் 

 பபஸ் நகர கருடத்தூண் கல்பவட்டு – பஹலிவயாவடாரஸ்  

 பிடாாி தூண் கல்பவட்டு – ஸ்கந்த குப்தர்  

 ஜீனாகத் கல்பவட்டு – ஸ்கந்த குப்தர் 

  



 

www.tcaexamguide.com (95665 35080;    9786269980;   76399 67359;     93602 68118 ) 

வினாக்கள் 

1. எழுத்துக்கள் அறிமுகமாவதற்கு முந்ரதய காலகட்டம்………. எனப்படுகிறது. 

 (A).வரலாற்றுக்கு முந்ரதய காலம் (B).வரலாற்றுக் காலம் 

 (C).பழங் கற்காலம் (D).புதிய கற்காலம் 

2. வரலாற்றில் பழரமயான காலம் …………….. ஆகும். 

 (A).பழங் கற்காலம் (B).புதிய கற்காலம்    

  (C).பசம்புக் காலம் (D).இரும்புக் காலம் 

3. பழங் கற்காலக் கருவிகள் முதன் முதலில் …………… இல் அரடயாளம் காணப்பட்டன. 

 (A).1860 (B).1863   

 (C).1873 (D).1883 

4. மத்திய பிரவதசத்தில் உள்ள வசான் பள்ளத்தாக்கில் உள்ள பாவகார் - 1, பாவகார்-3 

ஆகியரவ   …………… நாகாிகம் நிலவிய இடங்கள். 

 (A).கீழ்ப்பழங் கற்காலம் (B).இரடப்பழங் கற்காலம்  

 (C).வமல்பழங் கற்காலம் (D).புதிய கற்காலம் 

5. பமஹர்கார் ……………….. பண்பாட்டுடன் பதார்புரடயது. 

 (A).பரழய கற்காலம் (B).புதிய கற்காலம்  

 (C).இரடக் கற்காலம் (D).பசம்புக் காலம் 

6. ……………… கல்பவட்டுக் குறிப்புகள் பமசபவடாமியாவுக்கும் ஹரப்பாவுக்கும் 

இரடவயயான   வணிகத் பதாடர்புகரளக் குறிப்பிடுகின்றன. 

 (A).க்யூனிபார்ம் (B). ஹவராக்ரளபிக்ஸ்  

 (C).வதவநாகாி (D).கவராஷ்டி 

7. பாஹர்வகாட் …………………… நிலவிய இடமாகும். 

 (A).காஷ்மீாின் புதிய கற்காலப் பண்பாடு   

 (B).கங்ரகச் சமபவளியின் புதியகற்காலப் பண்பாடு 

 (C).கிழக்கிந்தியாவின் புதியகற்காலப் பண்பாடு 

 (D).பதன்னிந்தியாவின் புதிய கற்காலப் பண்பாடு 
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8. பதாடக்க ஹரப்பா காலகட்டம் என்பது …………ஆகும். 

 (A).பபா. ஆ.மு. 3000 - 2600  (B).பபா. ஆ.மு. 2600 - 1900 

 (C).பபா. ஆ.மு 1900 - 1700  (D).பபா. ஆ.மு. 1700 - 1500 

9. ஹரப்பா மக்களுக்கு முக்கியமான வாழ்வாதார வழிமுரறயாக ………………… இருந்தது. 

 (A).வவளாண்ரம  (B).மட்பாண்டம் பசய்தல்  

 (C).ரகவிரனத் பதாழில்கள்   (D).மீன்பிடித்தல் 

10. சிந்து நாகாிகம் ஏறத்தாழ ………………… லிருந்து வீழ்ச்சி அரடந்தது. 

 (A).பபா. ஆ.மு. 1800  (B).பபா. ஆ.மு. 1900   

 (C).பபா. ஆ.மு. 1950     (D).பபா. ஆ.மு. 1955  

11. வவதப் பாடல்களின் முக்கிய பதாகுப்பின் பபயர் …… 

 (A).பிராமணங்கள்  (B).சங்கிரதகள்  

 (C).ஆரண்யகங்கள்  (D).உபநிடதங்கள் 

12. வமல் கங்ரகச் சமபவளிப் பகுதி எவ்வாறு அரழக்கப்படுகிறது? 

 (A).குருபாஞ்சலம்  (B).கங்ரகச் சமபவளி  

 (C).சிந்துபவளி  (D).விவதகா 

13. ஆதிச்சநல்லூர் ……… மாவட்டத்தில் அரமந்துள்ளது. 

 (A).வகாயம்புத்தூர்  (B).திருபநல்வவலி   

 (C).தூத்துக்குடி  (D).வவலூர் 

14. கீழ்க்காணும் இரணகரள கவனிக்கவும். 

(i) வசனானி - பரடத்தளபதி     

(i) கிராமணி - கிராமத் தரலவர் 

(iii) பலி - தன்னார்வத்தால் பகாடுக்கப்பட்டது  

(iv) புவராகிதர் - ஆளுநர் 

வமற்கண்டவற்றில் எந்த இரண தவறானது? 

(A). I    (B). ii     (C). iii         (D). iv 
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TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM 
    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  

 SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080   

 B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018 
 B.Off 3: 266-C - Advaitha Ashram Road, Opp to New Bus Stand,Salem - 4. 

 Trichy: 76399 67359         Salem: 93602 68118 
 

UG TRB - 2022 - 2023 

HISTORY - UNIT - 2 

2. கி.பி. 1206 முதல் 1857 வரையிலான இந்திய வைலாறு 

வ.எண் உள்ளடக்கம் பக்கம் 

 2. கி.பி. 1206 முதல் 1857 வரையிலான இந்திய வைலாறு 1 

2.1 டடல்லி சுல்தானியம் (1206 – 1526) 1 

2.2 அடிரை வம்சம் - (1206 - 1290) 

2.2.1 குத்புதீன் ஐபக் 

2.2.2 இல்துைிஷ் (1210 -1236) 

2.2.3. இல்துமிஸ்-ன் நாணைய சீர்திருத்தங்கள் 

2.2.4. ைாஸியா பபகம் (1236 - 1240) 

2.2.5. கியாசுதீன் பால்பன் (கி.பி. 1266 – 1286) 

1 

2.3 கில்ஜி வம்சம் (1290 – 1320) 

2.3.1. ஜலாலுதீன் கில்ஜி (1290 -96) 

2.3.2. அலாஉதீன் கில்ஜி (கி.பி. 1296 – 1316) 

2.3.3 பணையயடுப்புகள் 

2.3.4 அலாஉதீனின் சீர்திருத்தங்கள் 

10 

2.4. ைாலிக் கஃபூாின் பரடடயடுப்பு (1307 - 1311) 

2.4.1 மாலிக்காபூர் – யதன்னிந்திய பணையயடுப்புகளின் யவற்றிகள். 

15 

2.5. ைங்பகாலியத் தாக்குதல் 16 
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2.6. துக்ளக் வம்சம் (கி.பி. 1520 – 1413) 

2.6.1 கியாசுதீன் துக்ளக் (1320 – 24) 

2.6.2 முகமது பின் துக்ளக் (1325 – 1351) 

2.6.3 இபின் பதுதா (IBN Batuida) 

2.6.4 பிர ாஸ் துக்ளக் (கி.பி.1351 – 1388) 37 Years Ruled 

2.6.5 கியாசுதீன் துக்ளக் (1320-24) 

2.6.6 முகமது பின் துக்ளக் (1324-51) (ஜான்கான், ஜினாகன்) 

2.6.7 நசுரூதீன் முகமது ஷா – 1394 – 1412 

17 

2.7. ணதமூர் பணையயடுப்பு (1398) 25 

2.8. ரசயது வம்சம்(1414 – 1451) 

2.8.1 கிசிர்கான் (1414 – 1421) 

2.8.2 முபா க்ஷா (1421 – 34) 

2.8.3 முகமது ஷா (1434 – 1443) 

2.8.4 அலாஉதீன் ஷா ஆலம் (1443 – 51) 

27 

2.9. ரலாடி வம்சம் (1451 – 1526) 

2.9.1 பஹலூல் ரலாடி (1451 – 1489) 

2.9.2 சிக்கந்தர் ரலாடி (1489 – 1517) 

2.9.3 இப் ாஹிம்  ரலாடி (1517 – 1526) 

28 

2.10. சுல்தானிய ஆட்சியின் நிர்வாகம் - ணமய அ சு 

2.10.1 அணமச்சர்கள் 

2.10.2 யைல்லி சுல்தானியர் கால ஆட்சிமுணற 

2.10.3 யைல்லி சுல்தான்கள் கால வாிகள் 

30 

2.11 சமூகப் டபாருளாதாைம் ைற்றும் கலாச்சாைக் கரலத்துரையின் கீழ் 

2.11.1 சமுதாயம் 

2.11.2 யபண்கள் 

2.11.3 வைிகம் 

2.11.4 யதாழில்கள் 

33 

2.12. கணல இலக்கியம் பக்தி இலக்கியம் 

2.12.1 இலக்கியம் 

35 



 

www.tcaexamguide.com (95665 35080;    9786269980;   76399 67359;     93602 68118 ) 

2.12.2 கட்டிைக் கணலகள் 

2.13 விஜயநக  அ சு (1336 - 1565) 40 

2.14 கிருஷ்ை ரதவ ாயர் (1509-1529) 40 

2.15. நிர்வாகம் 

2.15.1 ஆட்சிமுணற 

2.15.2 இலக்கிய வளர்ச்சி 

2.15.3 விஜயநக  அ சர்களின் கணல  - கட்டிைக்கணல 

2.15.4 விஜய நக  அ சின் மற்ற சிறப்புகள் 

43 

2.16 பாைினி சாம்ைாஜ்யம்(1347 – 1538) 

2.16.1 எட்டுமந்திாிகள் 

வினாக்கள் (100) 

46 

2.17. முகலாயர்களின் அைசியல் வைலாற்ைின் சுருக்கம் (1526 - 1707) 73 

2.18 முகலாயர் நிர்வாகம் 

2.18.1 ரைய நிர்வாகம் 

2.18.2 நிதி நிர்வாகம் 

2.18.3 முகலாயர் கால இ ாணுவம் 

2.18.4 டபாருளாதாைம் 

2.18.5 வர்த்தகமும் வாணிகமும் 

74 

2.19 கரல ைற்றும் கட்டிடக்கரல 

2.19.1 ஓவியம் 

2.19.2 இணச 

2.19.3 கட்டக்கரல 

2.19.4 முகலாயர் கால கட்டிைங்கள் 

79 

2.20 டெர்ொவின் டவற்ைிகள் 

2.20.1 யஷர்ஷா – கி.பி. 1540 – 45 

2.20.2 யஷர்ஷாவின் ஆட்சி முணற 

2.20.3 யஷர்ஷாவின் கட்டிைங்கள் 

2.20.4 நிலவாி சீர்திருத்தம் 

87 

2.21 டெர்ொவின் சீர்திருத்தங்கள் 92 
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2.21.1 ஜாகீர்தாாி முரை 

2.22.2 ஜைீன்தாாி 

2.22.3 நிலவாி சீர்திருத்தம் 

2.22 அக்பர் (1556 – 1605) 

2.22.1 பணையயடுப்புகள் 

2.22.2 நிலவருவாய் நிர்வாகம் 

2.22.3 மான்சப் தாாி முணற 

2.22.4 அக்பாின் பரடடயடுப்புகள் 

94 

2.23 அக்பாின் ைாஜபுத்திைக் டகாள்ரக 

2.23.1 ைன்சப்தாாி முரை 

2.23.2  ாஜபுத்தி ர் யகாள்ணக (Rajput Policy) 

102 

2.24 முகலாயர்களின் ைதக் டகாள்ரக 104 

2.25 முகலாயர்களின் காலம் டபாற்காலம் 

2.25.1 முகலாயர்களும் அவைது பரடப்புகளும் 

2.25.2 முகலாய மன்னர்கள் 

2.25.3 முகலாயர்களின் இரசகள்  

2.25.4 தா ாஷிரகா 

2.25.4 முகலாயர் கால கற்ைைிந்த யபண்கள் 

2.25.6 யமாழி, இலக்கியம் 

2.25.7 தாஜ்ைஹால் 

107 

2.26 இந்து சமுதாயத்தில் முகலாயர் ஆட்சியின் தாக்கம் 114 

2.27 ைாைாட்டியர்கள் 

2.27.1 பக்தி இயக்கமும் அதன் தாக்கமும் 

2.27.2 பிை காைணங்கள் 

117 

2.28 சிவாஜி (கி.பி. 1627 – 1680) 

2.28.1  இைாணுவ டவற்ைிகள் 

2.28.2 பணையயடுப்புகள் 

2.28.3 பீஜப்பூருக்கு எதிைான பைாதல் 

118 
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2.28.4 சிவாஜி ைற்றும் அஃப்சல்கான் – 1659 

2.28.5 சிவாஜி ைற்றும் முகலாயர் 

2.85.6 சிவாஜி ைற்றும் டஜய்சிங் 

2.28.7 ஆக்ைா பயணம் 

2.28.8 முகலாயருடன் பைாதல் – 1670 

2.28.9 அாியரண ஏறுதல் 

2.28.10 தக்காணப் பபார் முயற்சிகள் 

2.28.11 சிவாஜியின் கரடசி நாட்கள் 

2.29 சிவாஜி ஆட்சியில் ைைாத்திய நிர்வாகம் 

2.29.1 ைாகாண அைசு 

2.29.2 வருவாய் நிர்வாக அரைப்பு 

2.29.3 டசளத் ைற்றும் சர்பதஷ்முகி 

2.29.4 இைாணுவ அரைப்பு 

2.29.5 நீதி 

2.29.6 ொகு ைகாைாஜா 

2.29.7 ஆங்கிபலய – ைைாத்தியப் பபார்கள் 

2.29.8 தைிழ்நாட்டில் ைைாத்தியாின் ஆட்சி 

2.29.9 இைண்டாம் சைபபாஜி 

125 

2.30 பபஷ்வாக்கள்– 1713 – 1818 

2.30.1 பாலாஜி விஸ்வநாத் (கி.பி. 1713 – 20) 

2.30.2 முதலாம் பாஜி ாவ் (கி.பி. 1720 – 40)  

2.30.3 பாலாஜி பாஜி ாவ் (கி.பி. 1740 – 61) 

2.30.4 முதலாம் மாதவ ாவ் (கி.பி. 1761 – 72) 

2.30.5 நாதிர்ஷா 

2.30.6 அகமது ஷா அப்தாலி 

2.30.7 பபஷ்வாக்களின் கீழ் ைைாத்திய நிர்வாகம் 1714 – 1818 

2.30.8 ைத்திய தரலரைச் டசயலகம் 

2.30.9 ைாகாணங்கள் 

136 
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2.30.10 கிைாை நிர்வாகம் 

2.30.11 நகை நிர்வாகம் 

2.30.12 வருவாய் ஆதாைங்கள் 

2.30.13 வாிகள் 

2.30.14 காவல்துரை கட்டரைப்பு 

2.30.15 நீதித்துரை 

2.30.16 இைாணுவம் 

2.30.17 குதிரைப் பரட 

2.30.18 காலாட்பரடயும் ஆயுதப்பரடயும் 

2.30.19 கடற்பரட 

2.31 மூன்ைாவது பானிப்பட் பபார் 1761 

2.31.1 சூழ்நிரலகள் 

2.31.2 பானிப்பட் பபாாின் விரளவுகள் 

கால அட்டவரண 

வினாக்கள் (100) 

146 

2.32 ஐர ாப்பியர் வருணக 176 

2.33 ரபார்த்துகீசியர்கள் (1498) 

2.33.1 வாஸ்ரகாைகாமா (1460 – 1524( 

2.33.2 யபட்ர ா அல்வாாிஸ் காப் ல் 

2.33.3 ரபார்த்துகீசிய வைிகம் ஒருங்கிணைக்கப்பைல் 

2.33.4 பி ான்சிஸ்ரகா – டி – அல்யமய்ைா (1505 – 1509) 

2.33.5 அல்ரபான்சா – டி – அல்புகர்க்கு (1509 – 1515) 

2.33.6 நிரனா – டி – குன்கா (1529 – 1538) 

2.33.7 ரபார்த்துகீசிய வருணகயின் தாக்கம் 

2.33.8 பி ான்சிஸ்ரகா டி அல்யமய்டா (1505-1509) 

2.33.9 அல்ரபான்ரசா டி அல்புகர்க் (1509-1515) 

2.33.10 நிரனாைகுன்கா (1529-38) 

176 
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2.33.11 ரபார்ச்சுக்கல் காலனிகள் இழப்பு 

2.34 ைச்சுக்கா ர்கள் - 1602 

2.34.1 ைச்சுக்கா ர்களின் பிற யசயல்கள் 

181 

2.35 பிளாசி ரபார் – 1757 ஜீன் 23 189 

2.36. ைாபர்ட் கிரளவ் – (1725 – 74) 

2.36.1 கிரளவின் ஆற்காட்டு முற்றுரக 1751 

2.36.2 பிபடைாப் பபார் (1750) 

2.36.3 ைீண்டும் கிரளவ் ஆட்சி 1765 - 1767 

2.36.4 வங்காளத்தில் இைட்ரடயாட்சி 

2.36.5 கிரளவின் இறுதிக்காலம் 

191 

2.37 வாைன் பஹஸ்டிங்ஸ் (1772-1785) 

2.37.1 இைட்ரடயாட்சிரய ஒழித்தல் 

2.37.2 வருவாய் சீர்திருத்தங்கள் 

2.37.3 நீதித்துரைரய சீைரைத்தல் 

2.37.4 வணிக விதிமுரைகளும் பிை சீர்திருத்தங்களும் 

2.37.5 ஒழுங்குமுரை சட்டம் 1773 

2.37.6 ஒழுங்குகுமுரை சட்டத்தின் விதிமுரைகள் 

2.37.7 வாைன் பஹஸ்டிங்கின் விாிவாக்க டகாள்ரக 

2.37.8 வா ன் ரஹஸ்டிங்ஸ் மீது குற்றம் சாட்ைப்பை கா ைமான 

நிகழ்வுகள் 

2.37.9 அரயாத்தி ரபகம்கள் வழக்கு (1782) 

2.37.10 முதல் ஆங்கிபலபய - ைைாட்டியப்பபார் (1775-1782) 

2.37.11 இைண்டாம் ரைசூர் பபார்(1780-1784) 

22.37.12 பிட் இந்திய சட்டம் 1984 

2.37.13 பிட் இந்தியச் சட்டத்தின் விதிமுரைகள் 

2.37.14 வாைன் பஹஸ்டிங்ஸ் ைீதான பதச துபைாக குற்ைசாட்டு 

2.37.15 வாைன் பஹஸ்டிங்ஸ் பற்ைிய ைதிப்பீடு 

194 

2.38 காைன் வாலிஸ் பிைபு - (1786-1793) 203 
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2.39. நிைந்தை நில வருவாய் தீர்வு 

2.39.1 வருவாய் சீர்திருத்தமும் (அ) நிரலயான நிவாித்திட்டம் -1793) 

205 

2.40. ணமசூர் ரபார்கள் (1767 – 1799) 

2.40.1 முதல் ஆங்கிரலய – ணமசூர் ரபார் (1767 – 1769) 

2.40.2 இ ண்ைாம் ணமசூர் ரபார் (1780 – 1784) 

2.40.3 மூன்றாம் ஆங்கிரலய ணமசூர் ரபார் (1790 – 1792) 

2.40.4 நான்காம் ணமசூர் ரபார் (1799) 

205 

2.41 டவல்டலஸ்லி பிைபு (1798-1805) 

2.41.1 டவல்டலஸ்லி பதவிபயற்ைபபாது இந்திய அைசியல் நிரல 

2.41.2 துரணப்பரடத்திட்டம் 

2.41.3 துரணப் பாடத்திட்டத்தின் சைத்துக்கள் 

2.41.4 பிாிட்டிொருக்கு ஏற்பட்ட நன்ரைகள் 

2.41.5 குரைகள் 

துரணப்பரடத் திட்டத்திரன நரடமுரைப்படுத்துதல் 

2.41.6 ரஹதைாபாத் 

2.41.7 அபயாத்தி 

2.41.8 தஞ்சாவூர்-சூைத், கர்நாடகம் 

2.41.9 டவல்டலஸ்லியும், ைைாட்டியர்களும் 

2.41.10 இைண்டாம் ைைாட்டியப் பபார் (1803-1805) 

2.41.11 டவல்டலஸ்லி பற்ைிய ைதிப்பீடு 

211 

2.42. பஹஸ்டிங்ஸ் பிைபு (1813-1823) 

2.42.1 கூர்க்காவினருக்கு எதிைான பபார் (1814-1816) 

2.42.2 பிண்டாாிகரள ஒடுக்குதல் 

2.42.3 பிண்ைாாி ரபார் (1817 – 18) 

2.42.4 ைைாட்டியக் கூட்டரணவின் வீழ்ச்சி 

2.42.5 மூன்ைாம் ைைாட்டியப் பபார்(1817-1818) 

2.42.6 பஹஸ்டிங்சின் சீர்த்திருத்தங்கள் 

2.42.7 பஹஸ்டிங்கின் ைதிப்பீடு 

217 
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2.43. வில்லியம் டபண்டிங் (1828-1835) 

2.43.1 இந்திய அைசுகள் ைீதான டகாள்ரக 

2.43.2 ரைசூர் 

2.43.3 கச்சார், டஜயிந்தியா 

2.43.4 குடகு 

2.43.5 இைஞ்சித் சிங்குடன் உைவு 

2.43.6 1833-ஆம் ஆண்டு பட்டயச் சட்டம் 

2.43.7 இதன் முக்கிய பிாிவுகள் 

2.43.8 வில்லியம் டபண்டிங் பற்ைிய ைதிப்பீடு 

2.43.9 வில்லியம் யபண்டிங் பி புவால் ஆங்கில ரபை ரசாடு 

இணைக்கப்பட்ை பகுதிகள் 

221 

2.44  ஞ்சித் சிங் (1780 - 1839) 

2.44.1  வில்லியம் டபண்டிங் இைஞ்சித் சிங்குடன் உைவு  1831 

226 

2.45 ைல்யஹௌசி பி பு (1848 – 56) 

2.45.1 வாாிசு இழப்பு யகாள்ணகப்படி இணைக்கப்பட்ை பகுதிகள் 

2.45.2 இரணப்புக் டகாள்ரக 

2.45.3 பஞ்சாப் இரணப்பு (1849) 

2.45.4 இைண்டாவது பர்ைியப்பபாரும் கீழ்பர்ைா 

இரணக்கப்படுதலும் - 1852 

2.45.5 வாாிசு இழக்கும் டகாள்ரக 

2.45.6 அபயாத்தி இரணப்பு 

2.45.7 டல்ஹவுசி பைற்டகாண்ட உள்நாட்டு சீர்திருத்தங்கள் 

2.45.8 ையில் பாரதகள் அைிமுகம் (1853) 

2.45.9 தந்தி 

2.45.10 அஞ்சல்துரை 

2.45.11 கல்வி 

2.45.12 டபாதுப்பணித்துரை 

2.45.13 டல்ஹவுசி பற்ைிய ைதிப்பீடு 

227 



 

www.tcaexamguide.com (95665 35080;    9786269980;   76399 67359;     93602 68118 ) 

2.46 வில்லியம் டபண்டிங் பிைபுவின் சீர்திருத்தங்கள் 

2.46.1 யபண்டிங் ன் சமூக சீர்த்திருத்தங்கள் 

2.46.2 நிதித்துரை சீர்திருத்தங்கள் 

2.46.3 ஆட்சித்துரை சீர்த்திருத்தங்கள் 

2.46.4 சதிமுரை ஒழிப்பு (1829) 

2.46.5 தக்கர்கரள ஒடுக்குதல் 

2.46.6 டபண் சிசுக்டகாரல 

2.46.7 ஆங்கிலக் கல்விமுரைரய அைிமுகப்படுத்துதல் 

233 

2.47. 19 ஆம் நூற்றாண்டில் சமூக, சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் 

2.47.1 சமூக – சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் ரதான்றக் கா ைங்கள் 

2.47.2 இந்திய யசய்தித்தாள்கள் 

2.47.3 ரமணலநாட்டுக் கல்வி 

2.47.4 கிறித்துவ சமயப் ப ப்புக் குழுக்களின் தாக்கம் 

2.47.5 அறிவியல் யதாழில்நுட்பம் 

2.47.6 அயல் நாட்ைவாின் பங்களிப்பு 

2.47.7 வங்காளத்தில் யதாைக்கக் கால சீர்திருத்த இயக்கங்கள் 

2.47.8 பி ம்ம சமாஜம் (1828) 

2.47.9 ரதரவந்தி நாத் தாகூர் (1817 – 1905) 

2.47.10 ரகசவ் சந்தி  யசன் (1838 – 1884) 

2.47.11 ஈஸ்வர் சந்தி  வித்யாசாகர் 

2.47.12 பி ார்த்தணன சமாஜம் (1867) 

2.47.13 ஆாிய சமாஜம் – கி.பி. 1875 

2.47.14 ஆாிய சமாஜம் 

2.47.15 இ ாமகிருஷ்ை இயக்கம் (Ramakrishna Mission) 

2.47.16 சுவாமி விரவகானந்தர் (1863 – 1902) 

2.47.17 பி ம்ம ஞான சணப (திரயாசாபிகல் யசாணைட்டி) 

2.47.18 இளம் வங்காள இயக்கம் (Young Bengal Movement) 

2.47.19 சாதி எதிர்ப்பு இயக்கங்கள் 

237 
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2.47.20 சமூக சீர்திருத்தவாதிகளும் யபண்களும் 

2.47.21 இஸ்லாமிய சீர்திருத்தங்கள் 

2.47.22 பார்சி சீர்திருத்த இயக்கங்கள் 

2.47.23 சீக்கியர் சீர்திருத்த இயக்கம் ( நி ங்காிகள் நாம் 

தாாிகள்) 

2.48. கிழக்கிந்திய நிறுவனத்தின் கீழ் கல்விக் டகாள்ரக (1813 முதல் 

1882 வரை) 

2.48.1 வார்தா கல்வி திட்டம் (1937) 

2.48.2 சுதந்திை இந்தியாவின் கல்வி வளர்ச்சி 

2.48.3 பதசியக் கல்விக் டகாள்ரக 

2.48.4 அரனவருக்கும் கல்வி இயக்கம் (SSA) 

2.48.5 அரனத்து இரடநிரலக் கல்வித்திட்டம் (RMSA) 

268 

2.49. தைிழ் நாட்டின் கல்வி வளர்ச்சி 

2.49.1 தைிழகத்தில் நவீன காலகல்வி 

272 

2.50 காைன்வாலிஸ் பிைவின் சீர்திருத்தம் 

2.50.1 ஆட்சித் துரை சீர்திருத்தம் 

2.50.2  நீதித்துரை சீர்திருத்தங்கள் 

2.50.3 காவல்துரை சீர்திருத்தங்கள் 

2.50.4  பிை சீர்திருத்தங்கள் 

2.50.5  காைன்வாலிஸ் குைித்த ைதிப்பீடு 

வினாக்கள் (100) 

275 

 

PG TRB PREVIOUS YEAR QUESTION 

1. அடிரை வம்சத்தின் சிைந்த சுல்தான் …….. 

 (A) நசிருதீன் (B) இல்துத்ைிஷ் 

 (C) குத்புதின் ஐபக் (D) கியாசுதின் பால்பன் 
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2. பலாடி ஆட்சிரய வீழ்த்தியபதாடு டடல்லி ைற்றும்ஆக்ைா வரையிலான முழுப் 

பகுதிரயயும் பாபாின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் டகாண்டு வந்த பபார் எது? 

 (A) முதலாம் கான்வா பபார் (B) முதலாம் பானிபட் பபார் 

 (C) முதலாம் சிந்து பபார் (D) முதலாம் காந்தார் பபார் 

3. வருவாய் நிர்வாகத்தில் தஹ்சலா என்ை புதிய  முரைரய ஏற்படுத்தியவர் யார்? 

 (A) பாபர் (B) ஹுைாயூன் (C) அக்பர் (D) டெர்ொ 

4. இந்தியாவில் முகலாய ஆட்சிரய ஏற்படுத்தியவர் யார்? 

 (A) அக்பர் (B) ஜஹாங்கீர் (C) ொஜகான் (D) பாபர் 

5. முதலாம் பானிப்பட் பபார் நரடடபற்ை ஆண்டு 

 (A) 1526  (B) 1426 (C) 1626  (D) 1726 

6. பின்வருவனவற்ைில் படிப்பைிவில்லாதவர் யார்? 

 (A) ஜஹாங்கீர் (B) அக்பர் (C) ொஜஹான் (D) ஔைங்கசீப் 

7. டெர்ொ காலத்தில் எத்தரன சர்கார்கள் இருந்தன? 

 (A) 45  (B) 47 (C) 74  (D) 46 

8. எப்பபாது கிரளவ் இைண்டாம் முரையான வங்காளத்தின் கவர்னைாக 

டபாறுப்பபற்ைார்? 

 (A) பை, 1765 (B) ைார்ச், 1766  

 (C) அக்படாபர், 1765 (D) நவம்பர், 1765 

9. வாைன் பஹஸ்டிங்ஸ் எப்பபாது இந்தியாவிலிருந்து டவளிபயைினார்? 

 (A) 1784 (B) 1782 (C) 1786  (D) 1783 

10. ஜஹாங்கீாின் அைசரவக்கு சர் தாைஸ் பைாரவ அனுப்பிய இங்கிலாந்தின் அைசர் 

 (A) ஜார்ஜ் VI (B) டஹன்ைி IV 

 (C) பஜம்ஸ் I (D) எட்வார்டு III 

11. 1765 – ம் ஆண்டு முகலாய பபைைசர் ொ ஆலம் II ைற்றும் சுஜா உத்தவுலா 

ஆகிபயாருடன் ைாபர்ட் கிரளவ் டசய்து டகாண்ட உடன்படிக்ரக யாது? 

 (A) கல்கத்தா உடன்படிக்ரக (B) பம்பாய் உடன்படிக்ரக 

 (C) அலஹாபாத் உடன்படிக்ரக (D) சந்திைநகர் உடன்படிக்ரக 
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12. இைண்டாம் ஆங்கில ரைசூர் பபார் நடந்த பபாது பிாிட்டிஷ் இந்தியாவின் கவர்னர் 

டஜனைலாக இருந்தவர் யார்? 

 (A) வாைன் பஹஸ்டிங்ஸ் (B) ைாபர்ட் கிரளவ் 

 (C) காைன் வாலிஸ் (D) டவல்டலஸ்வி 

 

2. கி.பி. 1206 முதல் 1857 வரையிலான இந்திய வைலாறு 

2.1. டடல்லி சுல்தானியம் (1206 – 1526) 

 இந்தியாவில் டடல்லி சுல்தானியர்களின் பதாற்ைமும் வளர்ச்சியும் புதிய 

பாிைானத்ரதக் டகாடுத்தன. 

 சுல்தான் என்பது முஸ்லீம் ஆட்சியாளர்கள் சூட்டிக் டகாண்ட பட்டப்டபயைாகும். 

 1206 – 1526 வண  யைல்லிணய தணலநக ாக யகாண்டு ஆட்சிப்புாிந்த சுல்தானிய 

ம புகள் – 5 = யமாத்த சுல்தான்கள் – 32 

வம்சம் காலம் முதல் 

ஆட்சியாளர் 

கணைசி 

ஆட்சியாளர் 

ஆட்சி டசய்த 

வருடம் 

அடிணம வம்சம் 1206-1290 குத்புதீன் ஐயபக் ணககுபாத் 84 வருடம் 

கில்ஜி வம்சம் 1290-1320 ஜலாலுதீன் 

கில்ஜி 

குத்புதீன் 

முபா க் 
30 வருடம் 

துக்ளக் வம்சம் 1320-1413 கியாசுதீன் 

துக்ளக் 

நசீருத்தீன் 

முகமது 
93 வருடம் 

ணசயது வம்சம் 1414-1450 கிசிர் கான் 

ணசயது 

அலாஉதீன் 

ஆலம்ஷா 
36 வருடம் 

ரலாடி வம்சம் 1451-1526 பஹ்லால்  

கான்ரலாடி 

இப் ாஹிம் 

ரலாடி 
75 வருடம் 

 

2.2 அடிரை வம்சம் - (1206 - 1290) 

 இந்தியாவில் முஸ்லீம்களின் ஆட்சி முகைது பகாாியால் 12 ஆம் நூற்ைாண்டில் 

நிறுவப்பட்டது. 

 இவருக்கு ைகன்கள் இல்லாத காைணத்தால் பன்டகண் (இைாணுவப் பணிக்காக 

விணுக்கு வாங்கப்பட்ட அடிரைகரளக் குைிக்கும் பாைசீகச் டசால்) எனும் தனிவரக 

அடிரைகரளப் பபணினார். 

 இவ்வைசு ைைபு “ைம்லுக்” அைச ைைடபன்றும் அரழக்கப்பட்டது. 
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 ைம்லுக் எனும் அைாபிய வார்த்ரதக்கு “அடிரை” என்று டபாருள் 

 குத்புதீன் ஐபக் சம்சுதீன் இல்துைிஷ், கியாசுதீன் பால்பன் ஆகிய மூவரும் 

இவ்வம்சத்ரதச் பசர்ந்த மூன்று ைாடபரும் சுல்தான்கள் ஆவர். 

 இந்தியாவின் முஸ்லீம்கள் ஆட்சி முகமது ரகாாியால் நிறுவப்பட்ைது. அவருக்கு 

மகன்கள் இல்லாத கா ைத்தால் “பண்ைகன்” எனும் தனிவணக அடிணமகணளப் 

நாடினார். 

 பண்ைகன் என்பது இ ாணுவப் பைிக்காக விணலக்கு வாங்கப்பட்ை அடிணமகணளக் 

குறிக்கும் பா சீகச் யசால். 

 1206 இல் ரகாாியின் இறப்பிற்குப் பிறகு இந்தியாவிலிருந்த துருக்கியப் 

பகுதிகளுக்கு குத்புதீன் ஐபக் தன்ணன அ ச ாக அறிவித்துக் யகாண்ைார். 

2.2.1 குத்புதீன் ஐபக் (1206 - 1210) 

 குத்புதின் லாகூண த் தணலநக ாகக் யகாண்டு தனது ஆட்சிணய யதாைங்கினார். 

 பீகாண யும் வங்காளத்ணதயும் ணகப்பற்றுவதற்கு, ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து வந்த 

‘முகமது பின் பாக்தியார் – கில்ஜி’ என்ற ஒரு துருக்கியத் தளபதிக்கு உதவினார். 

 முகமது பின் பாக்தியார் கில்ஜி பணையயடுப்பால் புகழ்யபற்ற நாளந்தா  

பல்கணலக்கழகத்ணத அழித்தவர். என்று சீனப்பயணி யுவான்சுவாங் தனது 

குறிப்புகளில் பதிவு யசய்துள்ளார். 

 இந்தியாவின் மிகப் பழணமயான மசூதியான ‘குவாத்-உல்-குஸ்லாம் மச்ஜித்’ எனும் 

மசூதிணய குத்புதீன் கட்டினார். 
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 குதுப்மினார் இவ து ஆட்சியில் யதாைங்கப்பட்டு அவ து மருமகனும் 

அவருக்குப்பின் ஆட்சிப் யபாறுப்ரபற்றவருமான இல்துமிஷ் குதுப்மினாண  கட்டி 

முடித்தார். 

 யைல்லி சுல்தானியர் ஆட்சிக்கு உண்ணமயில் அடிரகாலியவர். 

 இந்தியாவில் துருக்கிய (இஸ்லாமிய) ஆட்சிணய ஏற்படுத்தியவர். 

 அடிணம வம்ச ஆட்சிணய நிறுவினார் (யைல்லியின் முதல் சுல்தான்) 

 துருக்கிய ஐபக் என்ற பழங்குடி இனத்ணத சார்ந்தவர். 

 நிஷாபூர் நக  காஜி – பக்ருதீன் அப்துல் அஸீஸ் குபி குத்புதீணன அடிணமயாக 

வாங்கினார். பின் முகமது ரகாாியிைம் அடிணமயாக விற்கப்பட்ைார். 

 குத்புதீனுக்கு மதப் பயிற்சியும் குதிண ப் பயிற்சியும் யகாடுத்து சிறந்த வீ னாக்கியவர் 

– பக்ரூதீன் அப்துல் அஜீஸ் குபி 

 கி.பி.1192 – மீ ட் ப ன் ரகாட்ணைகணள ணகப்பற்றினார். 

 கி.பி. 1193 இல் யைல்லிணய ணகப்பற்றி தன் தணலணமயிைமாக மாற்றினார். 

 கி.பி. 1195 இல் குவாலியர்,  ாந்தம்பூர் ரகாட்ணைணய ணகப்பற்றினார். 

 1195 இல் ரகாாி முகமது குத்புதீன் ஐயபக் இந்தியாவின் ணவசி ாயாக நியமித்தார். 

 கி.பி. 1194 இல் முகமது ரகாாி கன்ரனாசி மன்னர் யஜயச்சந்தி ணன ரதாற்கடிக்க 

குத்புதீன் ஐயபக் உதவினார். 

 கி.பி.1196 இல் குஜ ாத் தணலநகர் அல்கில்வா ாணவ தாக்கி யகாள்ணளயிட்ைார். 

 கி.பி.1202 இல் சாந்தலர்களின் கலிஞ்சார் ரகாட்ணைணயக் ணகப் பற்றினார். 

(கலிஞ்சார் – பண்ரைல் கண்டின் பகுதி இதன் அ சர் – ப மார்த்தி ரதவர்) 

 குத்புதீன் ஐபக் ணகப்பற்றிய இ ாஜபுத்தி க் ரகாட்ணைகள் – மரகாபா, கஜீ ாரகா, 

பயதளன், கலிஞ்சார். 

 1206 இல் முகமது ரகாாி குத்புதீனுக்கு வழங்கிய பட்ைம் – மாலிக் சிபாசலார் 

 முகமது ரகாாியின் இறப்புக்கு பின் 1206 ஜீன் 24 – இல் குத்புதீன் சுல்தானாக 

முடிசூட்டிக் யகாண்ைார். (குத்புதீன் ஐயபக்-இன் தணலநகர் – லாகூர்) 

 இவ ால் ஆதாிக்கப்பட்ை அறிஞர்கள் – ஹசன் நிசாமி, பக்ர முதிர் 

 தாஜீத்தீன் இல்தூஸ் (கிர்மான் கவர்னர்) மகணள குத்புதீன் திருமைம் யசய்து 

யகாண்ைார். 

 தன் தங்ணகணய நசீருதீன் குபாச்சாவுக்கு (சிந்து ஆளுநர்) தன் மகணள 

இல்துமிஸ்க்கும் திருமைம் யசய்து யகாடுத்தார். 

 பஞ்சாப் மீது பணையயடுத்த கிர்மான் கவர்ைர் தாஜீத்தீன் இல்தூஸ் என்பவண  

அைக்கினார். 



 

www.tcaexamguide.com (95665 35080;    9786269980;   76399 67359;     93602 68118 ) 

 குத்புதீன் தன் ஆட்சிக்காலம் முழுவதும் வைரமற்கு பகுதி, வங்காளத்திலுரம தன் 

கவனத்ணத யசலுத்தினார். 

 குத்புதீன் தன் கஜினிணய ணகப்பற்ற முயன்று ரதால்வியுற்றார். 

 குப்தீன் தன் ஆட்சிக்காலத்தில் சிறந்த நிர்வாக முணறணயரய அல்லது புதிய 

யவற்றிகணளரயா யபற முடியவில்ணல. 

 4 ஆண்டுகள் ரநர்ணமயாக ஆட்சி யசய்த குத்புதீன் 1210 ஆம் ஆண்டு லாகூாில் 

யசளகான் விணளயாட்டின் ரபாது நிகழ்ந்த விபத்தில் இறந்தார். 

 சாித்தி  ஆசிாியர்கள் குத்புதீணன லாக்பக்ஷா என்று அணழத்தனர். (லாக்பக்ஷா – 

லட்சலட்சமாக வாாி வழங்கியவர்) 

 

குத்புதீன் கால கட்டிைங்கள் 

 1. குவ்வத்துல் இஸ்லாம் மசூதி (யைல்லி), 2. ஆஜ்மீர் மசூதி – தாய் தின்கா ஜான்ப ா 
 

குதுப்மினார் (யைல்லி) 

 குவாஜா குத்புதீன் பக்தியார் காகி என்ற இஸ்லாமிய ஞானி நிணனவாக 

கட்ைப்பட்ைது. 

 கி.பி.1199 இல் குத்புதீனால் கட்ைத் யதாைங்கப்பட்டு 1231 – 32 இல்துமிஸ்-ஆல் 

கட்டி முடிக்கப்பட்ைது (உய ம் 238 – 240 அடிக்கு உயர்த்தினார்) 

 இதன் உய ம் 240 அடி (72.5 மீ) (யபர ாஸ் துக்ளக் 74 மீ) 

 இதன் 4 அவது மாடிணய யசப்பனிட்ைவர் – யபர ாஸ் துக்ளக். 

 முஸ்லீம்கணள யதாழுணகக்கு அணழப்பதற்காக கட்ைப்பட்ைது. 

 கி.பி.1210 நவம்பர் இல் யசளகான் என்ற குதிண  ரபாரலா விணளயாட்டின் ரபாது 

தவறி விழுந்து இறந்தவர் – குத்புதீன் ஜபக் (இைம் லாகூர்) 

 குத்புதீன் ஜயபக்கிற்கு பின் யைல்லி சுல்தானான அவ து மகன் – ஆ ாம்ஷா (1210 – 

1211) 8 மாத ஆட்சி 
 

2.2.2 இல்துைிஷ் (1210 -1236) (ைிகச் சிைந்த ஆட்சியாளர்) 
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 குத்புதீன் இறப்பிற்கு பின் அவ து மகனான ஆ ம்ஷா தன்ணன ‘சுல்தான் ஆ ம்ஷா’ 

என அறிவித்துக் யகாண்ைனர். 

 துருக்கிய இல்பாாி இனத்ணத ரசர்ந்தவர் (அ) ஷாம்சி ம பு 

 குத்புதீனின் அடிணம மருமகன் தந்ணத யபயர் – இலாம்கான் 

 ‘அடிணமகளின் அடிணம” என்று அணழக்கப்பட்ைவர். 

 இல்துத்மிஷ் என்பதன் யபாருள் – அ சு காப்பாளன் 

 இவாின்  ாணுவ ரசணவணய பா ாட்டி முகமது ரகாாி இவருக்கு வழங்கிய பட்ைம் – 

அமீர் உல் உமா ா. 

 துருக்கிய பி புக்கள் இல்துமிணச சுல்தானாக ரதர்வு யசய்தனர். இதனால் 

ஆ ம்சாணவ யைல்லிக்கு அருரக ஜீட் சமயவளியில் ரதாற்கடித்து யைல்லி 

அாியரணயில் அமர்ந்தார். 

  ாந்தம்பூர் (1226),   குவாலியர் (1232), உஜ்ணஜனி (1234), மான்ரைார் (1236) 

ரபான்ற பகுதிகணள யவன்றார். 

 மங்ரகாலிய யசங்கிஸ்கானால் வி ட்ைப்பட்ை கவாாிஸ்மி ஷா ஜலாலுதீனுக்கு’ 

அணைக்கலம் யகாடுக்க இல்துமிஸ் மறுத்துவிட்ைார். 

 தில்லியில் 243 அடி உய முள்ள குதுப்பினாண  கட்டி முடித்தார். 

 யசப்பு, யவள்ளி, நாையங்களான ‘தங்கா’ ணவ அறிமுகம் யசய்தார். 

 ‘சகல்கானி’ எனப்படும் துருக்கிய பி புக்கள் 40 ரபர் அைங்கிய நாற்பதின்மர் 

குழுணவ ஏற்படுத்தினார். 

 இல்துமிஷ் இ ாணுவ அதிகார்களுக்கு ஊதியமாக ‘இக்தா’ நிலங்கள் 

யகாடுக்கப்பட்ைன. 

 முதலில் குவாலியாில், சுல்தான் ஆனார். தணலநகண  லாகூாிலிருந்து யைல்லிக்கு 

மாற்றினார். – யைல்லி இ ண்ைாம் பாக்தாத் 

 பதவிரயற்கும் ரபாது அ சியல் நிணலணம (நாடு பிளவுப்பட்டிருந்தது) 

 வங்காளம் கசுமூதீன் இவாஸ் கில்ஜி, முல்தான் – குபாச்சா, லாகூர் – இல்டுஷ், 

ஆஜ்மீர் –  ாஜபுத்தி ர்கள், யைல்லி – இல்டுமிஷ், லக்யனளதி – அலிமர்தான் 
 

2.2.3. இல்துமிஸ்-ன் நாணைய சீர்திருத்தங்கள் 

 நாைய முணறணய முற்றிலும் மாற்றியணமத்தார். 

 அ சு யவளியிட்ை நாையங்களில் கலிபாவின் யபயர் ரபாறிக்கப்பட்ைது. 

 இந்தியாவில் முதன் முதலாக அர பிய நானயங்கணள புகுத்தியவர் – இல்துமிஷ் – 

அர பிய யமாழியில் நாையங்கணள யவளியிட்ை முதல் துருக்கியர். 
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 இல்துமிஷ் யவளியிட்ை யவள்ளி நாையம் – ைங்கா (175 குண்டுமைி எணை 

யகாண்ைது) 

 இவர் யவளியிட்ை பித்தணள நாையம் – ஜிட்ைல் 

 இல்துமிஸ்-இன் அ சணவப்புலவர்கள் – மின்ஹாஜ் ஸ்சி ாஜ், தாஜீதீன், நிசாம் 

உல்முல்க், யஜய்னதி, மாலிக் குத்புதீன்ஹாசன், பக்ருல் முல்க் இசாமி 

 துருக்கிய உயர்குல அதிகாாிகள் – தாசிக் 

 இல்துமிஸ் காலத்திலிருந்துதான் இந்தியாவில் முஸ்லீம்களின் ஆட்சியும் ஆதிக்கமும் 

உண்ணமயில் ஆ ம்பமானது. 

 முஸ்லீம் இந்தியாவின் வ லாறு இல்துமிஸ் உைன் துவங்குகிறது – திாிபாதி 

 அடிணம வம்ச தணலசிறந்த ஆட்சியாளர் – இல்டுமிஸ் மஜீம்தார் கருத்து 

 சுல்தான் இ ஆலம் என்றணழக்கப்படுபவர் – இல்துமிஷ் 

 The real Consolidator of Muslim Power in Indian – இல்துமிஷ் 

 இல்துமிஷ் இறந்த பிறகு யைல்லி சுல்தானானவர் – ருக்னுதீன் (1236 ஏப் ல் முதல் 

நவம்பர் வண ) 

 ருக்னுதீன் ஆட்சிக்காலத்தில் ஆட்சிப் யபாறுப்ணப ஏற்றுக்யகாண்ை அவ து தாயார் 

– ஜாதூர்கான்  
 

2.2.4. ைாஸியா பபகம் (1236 - 1240) 

 யைல்லி அாியணையில் அமர்ந்த முதல் யபண்மைி, ஒர  முஸ்லீம் யபண் சுல்தான் 

 இல்துமிஷ்-இன் மகள் 

 1236-இல் ருக்னுதீணன பதவி நீக்கம் யசய்துவிட்டு அாியணனணய ணகப்பற்றினார். 

 இல்துமிஷின் திறணம வாய்ந்த மகன் ருக்னுதின் யபர ாஷ் ம ை முற்றதால். தனது 

மகளான  ஸியா சுல்தானாணவ தனக்கு பின் யைல்லியின் அாியணைக்கு வாாிசாக 

நியமித்தார். 

  ஸியா சுல்தானாவின் நணை, உணை, பாவணனகணள யமா ாக்ரகா நாட்ணைச் ரசர்ந்த 

இபின் பதுதா என்பவர் தனது குறிப்பில் யபருணமயாக கூறியுள்ளார். 

 துருக்கியர் அல்லாதவர்களுக்கு  ஸியா சுல்தான் ஆத வுவழங்கினார். 

  ஸ்ஸியா ஜலாவுதீன் யாகூத் எனும் யத்திரயாப்பிய (அபிசீனிய) அடிணமணய தனது 

தனி உதவியாள ாக நியமித்தார். 

 அமிர்-இ-அக்கூர் எனும் குதிண  இலாயப் பைித்துரைத் தணலவ ாக ஓர் உயர்ந்த 

பதவியும் யாகூத்திற்கு த ப்பட்ைது. இதனால் ஆத்தி மணைந்த துருக்கியர்கள் 

கலகம் யசய்து  ஸியாணவ ஆட்சியிலிருந்து அகற்றினார். சுல்தான் இ ண்ைாம் நசீர் 
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அல்லுதீன் முகமது (1246 – 66) ஆட்சியாண்ை ரபாது கிழக்குவங்கம், ரமற்கு 

பஞ்சாப், சிந்து ரபான்ற மாகாைங்கள் தன்ணன சுதந்தி  அ சுகளாக அறிவித்தன. 

 1254 இல் வைரமற்கில் ஷிவாலிக் ஆட்சிப் பகுதிகளில் தளபதியாக இருந்த உலுக்-

கான் தில்லிணயக் ணகப்பற்றினார். 

 ‘உலுக்கான்” எனும் (பால்பன்) இணளஞர் இல்துமிஷ் ஆட்சியின் ரபாது 

அடிணமயாகவும், இணளஞ ாகவும் இருந்தவர். 

 இவர் ‘நயிப்-இ-முல்க்’ என்ற பட்ைம் சூட்டிக் யகாண்ைார். 

 1266 இல் சுல்தான் கியஸ் – அல்-தின் பால்பனாக தில்லி ஆட்சிணயக் 

ணகப்பற்றினார். வசீர் முகமது ஜிரனாடி என்பவர் தனக்யகதி ாக ரமற்யகாண்ை 

கலகத்ணத அைக்கினார். 

 தன்ணன எதிர்த்த மாலிக்குகணள யவன்றார். 

  ஸிபா நிர்வாகத்தில் தனக்கு ஆத வாக ஜலாலுதீன் யாகூத் என்ற அபிசீனிய 

அடிணமணய உயர் அதிகாாியாக நியமித்தார். 

 அமீர் இ அகுர் – குதிண லாயத் தணலவர் 

 சர்ஹிந்த் கவர்னர் இக்தியாருதீன் தனக்யகதி ாக ரமற்யகாண்ை கலகத்ணத அைக்க 

யசன்ற  ஸியா பாஷண்ைாக் ரகாட்ணையில் அல்தூனியா என்பவாின் 

யபாறுப்பில்சிணற ணவக்கப்பட்ைார். 

 ஏமாய்சுதீன் பஹ் ாம் சுல்தானாக்கப்பட்ைார். 

  ஸியா அல்தூனியா என்பவண  திருமைம் யசய்துயகாண்டு 1240 அக் 13-இல் 

பஹ் ாம்  ஸியாணவ ரதாற்கடித்தார். 

 1240 அக் 14-இல்  ஸியாவும் அல்தூனியாவும் படுயகாணல. 

 டில்லிணய ஆண்ை துருக்கிய ஆட்சியாளர்களுள் அமிர்கள் மீதும், மாலிக்குகள் மீதும் 

அ ச அதிகா த்ணத முதல் முணறயாக திைித்தவர் –  ஸியா ரபகம். 

 

2.2.5. கியாசுதீன் பால்பன் (கி.பி. 1266 – 1286) 

 அடிணம வம்ச மன்னர்களுள் மிகச்சிறந்தவர். 

 இயற்யபயர் – பஹாவுத்தீன், துருக்கிய இல்பாாி இனத்ணத ரசர்ந்தவர். 

 பிறந்த ஆண்டு – கி.பி. 1205, தந்ணத – தர்கிஸ்தான் 

 1233-இல் யைல்லியில் ஜலாலுதீன் என்பவாிைமிருந்து இல்துமிஸ் ஆல் பால்பன் 

அடிணமயாக வாங்கப்பட்ைார் பால்பன் அ ச ானதும் தில்லி சுல்தானியத்தில் 
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குழப்பங்கள் விணளவிக்கும் நாற்பதின்மர் குழுணவ ஒழித்தார். ரபபபாஸ் சிஜாதா 

எனும் ரகயில் முத்தைிட்டு வணங்கும் பழக்கத்ரத அைிமுகம் டசய்தார். 

 அமிர் குஸ்ரு என்ற பா சீகக் கவிஞண  ஆதாித்தார். 

 பால்பனுக்கு அைங்க மறுத்த அணனவண யும் பால்பன் தாக்கினார் என்று ப ானி 

கூறுகிறார். 

 மாப்ருஸி – எனும் குத்தணகயில்லா நிலங்கணள புதிய ஆப்கானிய பணைவீ ர்களுக்கு 

வழங்கினார். 

 பால்பனால் வங்காள ஆளுந ாக நியமிக்கப்பட்ை துக்ாில்கான் பால்பனுக்கு எதி ாக 

கலகம் யசய்ததால் ணகது யசய்து யகால்லப்பட்ைார். 

 1259 இல் யசங்கிஸ்கானின் ரப னும், மங்ரகாலிய ணவஸ் ாயுமான ஹிலுக்கான் 

(குலகுகான்) ஒரு நல்யலண்ணைக் குழுணவ இந்தியாவிற்கு அனுப்பினார். அதன் 

மூலம் “மங்ரகாலியர்கள்” சட்யலக் நதிணய கைந்து பணையயடுத்து வ மாட்ைார்கள் 

எனும் உறுதியமாழி அளித்தனர். 

 இருப்பினும் பால்பனின் மகன் முகமது கான் ஒரு ரமாதலில் மங்ரகாலியர்களால் 

யகால்லப்பட்ைார். இதனால் மனமுணைந்த பால்பன் 1286 இல் இறந்து ரபானார். 

 பால்பகுக்க பிறகு பதவிரயற்ற ணககுபாத் திறணமயற்றவ ாக இருந்தார். இதனால் 

அவ து மகன் ணகயுமார்ஸ் (பால்பனின் ரப ன்) அ ச கட்டிலில் அமர்ந்தார். 

 ணககுபாத்தின் யபய ால் ஆட்சி யசய்த ஜலாவுதீன் ணகயுமாாின் 

பணைத்தளபதியாகவும் இருத்தார். 

 ஜலாலுதீனின் அதிகாாி ஒருவ ால் ணககுபாத் யகாள்ளப்பட்டு ஜலாலுதின் 

முணறயாக அறியரண ஏறினார். 

 
 

பால்பன் வகித்த பதவிகள் 

 காசா பர்தார் (நீ ய டுத்து யசல்பவர்) – இல்துமிஸ் காலம் 

 நாற்பதின்மர் குழுவில் ஒருவர் 
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 அமீர் சிகாாி (தணலணம ரவட்ணைக்கா ர்)  ஸியா காலம் 

 ாிவாாி (பணைமானிய தணலவர்) – பஹ் ாம் ஷா காலம் (ஹன்சி என்ற மாவட்ைம் 

யகாடுக்கப்பட்டு நிலமானிய உாிணம வழங்கப்பட்ைது) 

 தணலணம ஆரலாசகர் முதலணமச்சர் – நசீருத்தீன் முகமது காலம் 

 நசீருதீன் முகமது பால்பனுக்கு வழங்கிய பட்ைம் – உலுக்கான் 

 1253-இல் முதலணமச்சர் பதவியிலிருந்து பால்பன் நசீருதீன் முகமதுவால் நீக்கப்பட்டு 

இமாதுத்தீன் என்பவர் நியமிக்கப்பட்ைார். 

 1254 –ல் மீண்டும் முதல்வ ாக பால்பன் நியமனம் 

 1260 இல் யைல்லி சுல்தானானார். 
 

பால்பனின் முக்கிய நைவடிக்ணககள் 

 இரும்பு மனிதர் 

 முடியாட்சியின் யகள வத்ணத உயர்த்தினார். 

 பால்பன் (சில்லி – இல்லா) Zil I Ilahi என்ற பட்ைத்ணத சூட்டிக் யகாண்ைார். 

 சில்லி இல்லா – கைவுளின் நிழல் 

 ரதாஆப் கம்பில், படியாலி, ரபாஜ்பூர் ஆகிய இைங்களில் யசயல்பட்டு வந்த 

மீவாட்டிகள் என்ற யகாள்ணக கூட்ைத்தினண  அைக்கினார். 

 நாற்பதின்மர் குழுணவ ஒழித்தார் 

  ாணுவ வீ ர்களுக்கு நிலங்கள் மானியமாக வழங்குவணத நிறுத்தினார். 

 பால்பனால் உருவாக்கப்பட்ை புதிய  ாணுவத்துணற – திவான்.இ.அர்ஸ் (இதன் 

அணமச்சர் – இமாத் உல்முக்ல்) 

 சுல்தான் இணறவனின் நிழல் என கூறியவர் – பால்பன் 

 ஒற்றர் முணறணய அணமத்தார் (மிகப் யபாிய ஒற்றர் பணைணய உருவாக்கினார்) 

 யைல்லியின் சுற்றுப்புறங்களில் இருந்த காடுகணள அழித்து விணளநிலமாக்கினார். 

 கி.பி.1280 இல் தனக்யகதி ாக கிளர்ச்சி யசய்த வங்க ஆளுநர் துக்ாில்காணன 

அைக்கினார் (துக்ாில் காணை யகான்றவன் – மாலிக் முகாாி) 

 1282 இல் தன் மகன் பக் ாகாணன வங்காள ஆளுந ாக நியமித்தார். 

 தன் ஆட்சிக்காலம் முழுவதும் மங்ரகாலிய அச்சிருத்தலில் வாழ்ந்த யைல்லி சுல்தான் 

– பால்பன் 
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பால்பன் கால மங்ரகாலியப் பணையயடுப்புகள் 

  I St  - 1279 – பால்பனின் இரு புதல்வர்கள் மங்ரகாலியண  ரதாற்கடித்து வி ட்டினர். 

 II Sd – 1285 – பால்பனின் மூத்த மகன் முகமது மங்ரகாலியர்களால் யகால்லப்பட்ைார். 

(பணையயடுத்த மங்ரகாலிய தணலவர் – ணதமூர் கான்) 

 1286 இல் மங்ரகாலியர்கள் தமார் என்பவர் தணலணமயில் பணையயடுப்ணப 

ரமற்யகாண்ைனர். அமீர் குஸ்ருணவ சிணற பிடித்தனர். 

 பால்பனின் அணவணய அலங்காித்த அறிஞர்கள் – அமீர்குஸ்ரு (பா சீக கவி, இந்திய 

கிளி), அமீர்ஹாசன். 

 தன்ணன துருக்கியின் பு ாதன நாயகன் அஃப் சியூப் வழிவந்தவர் என கூறுக் 

யகாண்ை சுல்தான் – பால்பான். 

 சிஜ்தா எனும் காணல முத்தமிடும் முணறணய ரமற்யகாண்ைார். 

 தன் ஆட்சிக்காலத்தில் புதிய பணையயடுப்புகணள ரமற்யகாண்ைவர் – யைல்லி 

சுல்தான் – பால்பன் 

 பால்பனின் அ சணவ இஸ்லாமிய பாண்பாட்டிற்கும் கல்விக்கும் ஒரு முக்கிய 

ணமயமாக விளங்கியது. 

 ஜாவலி ரகாட்ணைணய பழுதுப்பார்த்தவர் – பால்பன் 

 அடிணம வம்ச கணைசி சுல்தான் – ணகக்குபாத் (1287 – 90) 

 அடிணம வம்சத்தில் யமாத்தம் எத்தணன சுல்தான்கள் ஆட்சிப் புாிந்தனர் – 11 

சுல்தான்கள் 
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2.3. கில்ஜி வம்சம் (1290 – 1320) 

 ஜலாலிதீன் கில்ஜி (1290 – 96) – பால்பாணன தமது யநறியாள ாக யகாண்ைார். 

 அலாஉதீன் கில்ஜி (1296 – 1316) – ஷிகாபுதீன் உமர் (1316) 

 குத்புதீன் முபா க்ஷா (1316 – 1320) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. ஜலாலுதீன் கில்ஜி (1290 -96) 

 ணககுபாத் ஜலாலுதீணன  ாணுவ தணலணம தளபதியாக நியமித்து யஷயிஷ்ைகான் 

என்  பட்ைத்ணத சூட்டினார். 

 இயற்யபயர் – மாலிக் ஃயபர ாஸ் 

 அடிணம வம்ச கணைசி சுல்தான் ணகக்குபாத்-ஐ யகாண்று விட்டு அாியணைணய 

ணகப்பற்றினார். இது கில்ஜி பு ட்சி எனப்படுகிறது (அப்ரபாது வயது 70) 

 யைல்லி சுல்தானியத்தில் கில்ஜி ம ணப யதாைங்கினார் 

 இ க்க குைம் யகாண்ை யைல்லி சுல்தான் 

 பால்பனின் உறவினர் மாலிக் சஜ்ஜீ என்பவண  கா ாமைிப்பூர் பகுதியின் 

ஆளுந ாக்கினார் (பிறகு இவர் தனக்யகதி ாக ரமற்யகாண்ை பு ட்சிணய 

அைக்கினார்) 

 பக்ருதீன் என்பவண  யைல்லுயின் யகாத்வாலாக நியமித்தார் 

 சிதியமளலா என்ற சமை (சூஃபி) துறவிணய யகாணல யசய்தார். 
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வினாக்கள் 

1. பபார்த்துகீசியாின் அைசியல் தரலரையிடம் ______ ஆகும். 

 (A) பகாவா (B) ரடயூ (C) டாைன் (D) சூைத் 

2. பைற்கு ஆசியாவிற்கும் ஐபைாப்பாவிற்கும் நுரழவாயிலாக இருந்த துரைமுகம் _____ 

   ஆகும். 

(A) ரடயூ (B) கல்கத்தா (C) பம்பாய் (D) சூைத் 

3. ஆங்கிபலயர் 1639 ஆம் ஆண்டு உள்ðர் ஆட்சியாளாிடைிருந்து டபற்ை நிலத்தில் ______ 

பகாட்ரடரயக் கட்டினாா். 

(A) புனிதஜார்ஜ் பகாட்ரட (B) புனித வில்லியம் பகாட்ரட 

(C) பவலூர் பகாட்ரட (D) பகால்டகாண்டா பகாட்ரட 

4. வண்ணம் பூசப்பட்ட கலம்காாி எனப்படும் துணி வரககளுக்குப் டபயர் டபற்ை பகுதி 

_______ ஆகும். 

(A) வடசர்க்கார் (B) ைலபார்   

(C) டகாங்கணம் (D) பசாழைண்டலம். 

5. நீலநீாா்க் டகாள்ரகயுடன் டதாடாா்புரடயவாா் ________ 

(A) பிைான்ஸிஸ்பகா டிஅல்டைய்டா (B) அல்பபான்ப ா டிஅல்புகர்க் 

(C) நீபனாடா குன்கா (D) ஆன்படானிபயா டி நாைான்கா 

6. _______ “தைிழ் அச்சுப்பதிப்பின் தந்ரத” என்று அரழக்கப்படுகிைார். 

(A) அருட்தந்ரத இைாபாா்படாடி டநாபிலி (B) அல்பபான் பசாடிஅல்புகர்க் 

(C) அருட்தந்ரத டஹன்ாிக்ஸ் (D) பிைான்சிஸ்பகாடி அல்டைய்டா 

7. ________ பபார்த்துகீசியாின் கருப்பாா் நகைைாகும். 

(A) ையிலாப்பூர் (B) சாந்பதாம்   

(C) பைங்கிைரல (D) பழபவற்காடு 

8. அம்பாய்னா படுடகாரலக்குக் காைணைானவர்கள் _______ 

(A) ஆங்கிபலய சிழக்கிந்தியக் கம்டபனி (B) டச்சு கிழக்கிந்தியக் கம்டபனி 

(C) பபார்த்துகீசு கிழக்கிந்தியக் கம்டபனி (D) பிடைஞ்சு கிழக்கிந்தியக் கம்டபனி 

9. டச்சு கிழக்கிந்தியக் கம்டபனியின் பசாழைண்டலப் பகுதியின் தரலரையிடம் _____ 

  ஆகும். 
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 (A) காரைக்கால் (B).புலிகாட்  (C) ைசூலிப்பட்டினம் (D).ைதைாஸ் 

10. பிைான்சிஸ் ைார்ட்டின் என்பவர் _____ ஐ பிடைஞ்சுக் குடிபயற்ைங்களின்  பகந்திை 

ரையைாக ஆக்கினார். 

(A) ைசூலிப்பட்டினம் (B).நாகப்பட்டினம்  (C) பகாவா   (D) புதுச்பசாி 

11. இைண்டாம் சார்லஸ் வைதட்சரணயாகப் டபற்ை _______ ஆங்கிபலய கிழக்கிந்தியக் 

கம்டபனிக்கு ைாற்ைம் டசய்யப்பட்டது. 

(A) ைதைாஸ் (B) கல்கத்தா (C) பம்பாய்   (D) தில்லி 

12. முதலாம் காா்நாடகப்பபாாின் பபாது ______ புதுச்பசாியின் ஆளுநைாக இருந்தார். 

(A) பீட்டன் (B) லாபபார்படானாய்ஸ்  

(C) துய்ப்பள (D) பைார்ஸ் 

13.ைாபாா்ட்கிரளவ் ______ இல் டவற்ைிடபற்று வங்காளத்தில் ஆங்கிபலயாா் ஆட்சிரய 

வலிரை டபைச் டசய்தார். 

(A) காா்நாடகப்பபார்கள்  (B) ஏழாண்டுப்பபார்   

(C) பக்சார்பபார் (D) பிளாசிப்பபார் 

14. வந்தவாசிப் பபார் ______ க்கிரடபய நரடடபற்ைது. 

(A) அயர்கூட் ைற்றும் லாலி (B) ைாபாா்ட்சிரளவ் ைற்றும் லாலி 

(C) அயர்கூட் ைற்றும் புஸ்ஸி (D) ைாபாா்ட்கிரளவ் ைற்றும் புஸ்ஸி 

15. ஏழாண்டுப் பபார் ______ யுடன் முடிவுக்கு வந்தது. 

(A) புதுச்பசாி உடன்படிக்ரக (B) அலகாபாத் உடன்படிக்ரக 

(C) பாாிஸ் உடன்படிக்ரக (D) ஸ்ரீைங்கப்பட்டினம் உடன்படிக்ரக 

16. சாியான கூற்ைிரனத் பதர்ந்டதடு. 

(A).முகலாயப் பபைைசின் வலிரை குைித்தும், டபாருளாதாை வளம் பற்ைியும் 

ஐபைாப்பியர் நன்கு அைிந்திருந்தனாா். 

(B).டச்சுக்காைாா் ஆங்கிபலயரைத் டதாடர்ந்து பம்பாய்க்கு வந்தனர். 

(C).தஞ்சாவூர் முகலாயைால் ஆளப்படும் அைசாக இருந்தது. 

(D).பம்பாய் முக்கியைான வணிக ரையைாக இருந்து, சூைத்தில் இருந்தும் 

ஒாிசாவிலிருந்தும் வணிகாா்கரள ஈாா்த்தது. 
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கி.பி. 1857  முதல் 1947 வரையிலான இந்திய வைலாறு 

வ. எ. உள்ளடக்கம் ப.எ. 

3.1 

 

1857 ஆம் ஆண்டின் கிளர்ச்சி 

3.1.1. கவர்னர் ஜெனரல் – கானிங் பிரபு (1856 – 62) 

3.1.2. வாாிசு இழப்புக் ஜகாள்கக 

3.1.3. இந்துஸ்தானத்தின் மாமன்னராக இைண்டாம் பகதூர்ஷா 

3.1.4. புரட்சியின் பபாது ஆங்கிபேயருக்கு உதவிய இந்தியர்கள்  

3.1.5. 1857 ஆம் ஆண்டு ஜபருங்கேகம் பதால்வியகைய காரணங்கள் 

1 

 

3.2. விக்பைாாியா மகாராணியின் பிரகைனம் – 1858 நவம்பர் 1 12 

3.3. லார்ட் கானிங் பிைபு (1856 – 1862) 

3.3.1. கானிங்பிைபு காலத்தில் நரடபபற்ற முக்கிய நிகழ்ச்சிகள் : 

3.3.2. சிப்பாய் கலகம் 1857 

3.3.3. பவள்ரளயர் பரடக்கலகம் – 1857 (The White Mutiny) 

3.3.4. வங்காளச் குத்தரகச் சட்டம் 1859 (The Bengal Tenancy Act 

1859)  

3.3.5. நிதிச் சீர்த்திருத்தங்கள் (Financial reforms) 

3.3.6. இந்தியத் தரலரை ஆளுநர் பணியில் (1856 – 1862) 

13 
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3.4. ாிப்பன் பிரபு (1880 – 84) 

3.4.1. தல சுய ஆட்சிரய அறிமுகப்படுத்துதல் (1882) 

3.4.2. முதல் பதாழிற்சாரலச் சட்டம் (1881) 

17 

 

3.5. கர்சன் பிரபு (1899 – 1905) 

3.5.1. காவல் துரற, ைாணுவ சீர்திருத்தங்கள் 

3.5.2. பதால்லியல் துரற 

3.5.3. வங்க பிாிவிரன (1905) 

20 

 

 

3.6. ததசிய விழிப்புணர்வு 22 

3.7. இந்திய ததசிய காங்கிைஸ் 

3.7.1. காங்கிரஸ் மாநாடுகள் – 1885 – 1947 வகர 

3.7.2. இந்திய பதசிய காங்கிரசின் முக்கிய பநாக்கம் (ம) 

பகாாிக்கககள் 

3.7.3. மிதவாதிகள் காேம் (1885 – 1905) 

23 

 

3.8. தீவிைவாதிகள் 

3.8.1. தீவிரவாத தகேவர்கள் 

3.8.2. தீவிரவாதம் பதான்ற காரணங்கள் 

3.8.3. மிதவாத, தீவிரவாதிகள் கால முக்கிய நிகழ்வுகள் (1885 – 1905) 

34 

 

3.9.   முஸ்லீம் லீக் - 1906 39 

3.10. சூரத் பிளவு – 1907 40 

3.11 தன்னாட்சி இயக்கம் – 1916 41 

3.12. காந்தி சகாப்தம் 

3.12.1. காந்திகய கவர்ந்த எழுத்தாளர்கள் 

3.12.2. காந்தியின் ஆரம்பகாே பபாராட்ைங்கள் 

3.12.3. சம்பிரான் சத்தியாகிரகம் (1917) 

3.12.4. ொலியன் வாோபாக் படுஜகாகே – 1919 ஏப்ரல் 13 

43 
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3.12.5. மாண்பைகு – ஜசம்ஸ் ஃபபார்டு சீர்திருத்தங்கள் - 1919 

3.12.6. ஒத்துகழயாகம இயக்கத்தின் ஜதாைக்கம் - 1920 

3.12.7. கல்கத்தா சிறப்பு காங்கிரஸ் கூட்ைம் (1920 ஜசப்ைம்பர் 4 – 9) 

3.12.8. நாக்பூர் காங்கிரஸ் மாநாடு – 1920 டிசம்பர் 

3.12.9. ஜசளாி ஜசளரா நிகழ்ச்சி – 1922 பிப்ரவாி 5 

3.12.10. சுயராஜ்ெிய கட்சி ஜதாைக்கம் 1923 ெனவாி 1 (அலிப்பூர்) 

3.12.11. முட்டிமன் கமிட்டி (1924) 

3.12.12. கசமன் கமிஷன் (1927) 

3.12.13. பநரு அறிக்கக (1928 ஆகஸ்டு 10) 

3.13. சட்ைமறுப்பு இயக்கம் 1930 59 

3.14. வட்ைபமரச மாநாடுகள் – 3 (I -1930; II -1931; III -1932) 

3.14.1. காந்தி இர்வின் ஒப்பந்தம் – 1931 மார்ச் 5 

61 

 

3.15. பூனா ஒப்பந்தம் – 1932 ஜசப்ைம்பர் 26 

3.15.1. இைது சாாிகள் இயக்கம் 

3.15.2. தனிநபர் சத்தியாகிரகம் 1940 அக்பைாபர் 17 

63 

 

3.16. கிாிப்ஸ் தூதுக்குழு 1942 68 

3.17. ஜவள்களயபன ஜவளிபயறு இயக்கம் – 1942 ஆகஸ்ட் 8 70 

3.18. இந்திய பதசிய ராணுவம் 

3.18.1. பநதாெி சுபாஷ் சந்திர பபாசும் இந்திய பதசிய இராணுவமும் 

3.18.2. சுதந்திர இந்தியாவின் தற்காலிக அரசாங்கம் 

3.18.3.பபாாில் அச்சு நாடுகதளாடு இந்திய பதசிய ராணுவம் 

3.18.4. இராயல் இந்திய கைற்பகையில் கேகம் 

3.18.5. பநதாெி (1897 - 1945) 

71 

 

3.19. அகமச்சரகவ தூதுக்குழு – 1946 பிப்ைவாி 79 

3.20. பைளண்ட் பபட்ைன் திட்ைம் 1947 ெூன் 3 81 
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3.21. இந்தியப் பிாிவிரன (Pantition of India) - 1947 85 

3.22. 1773 முதல் 1955 வகரயிோன அரசியேகமப்பு வளர்ச்சி 

3.22.1. பிட் இந்தியச் சட்ைம் – 1784 ஆகஸ்டு 

3.22.2. சாசனச் சட்ைங்கள் - 1793 

3.22.3. 1858 இந்திய அரசு சட்ைம் 

3.22.4. 1892 இந்திய கவுன்சில் சட்ைம் 

3.22.5. 1909 மிண்பைா மார்லி சீர்திருந்த சட்ைம் 

3.22.6. 1919 மாண்பைகு – ஜசம்ஸ்பபார்டு சட்ைம் 

3.22.7. 1935 இந்திய அரசு சட்ைம் 

3.22.8. பமற்கத்திய கல்வி (Western Education) – 1835 

90 

 

3.23. இந்திய சுதந்திை சட்டம் - 1947 

3.23.1. கால வாிரச  

103 

 

3.24 Multiple Choice Questions (150) 106 

3.25 கூடுதலான முக்கியத் தகவல்கள் 123 

3.26 கால அட்டவரண 175 

3.27 Multiple Choice Questions (100) 182 

 

PG TRB HISTORY PREVIOUS YEAR QUESTIONS 

1) ஆங்கிதலய தளபதிகளில் லக்தனா பகுதியில் உயிர் நீத்தவர் …….. 

  (A) பரடத்தளபதி ஜான் நிக்கல்சன் (B) பிாிகடியர் பஜனைல் நீல் 

 (C) தைஜர் பஜனைல் தேவ்லாக் (D) சர். பேன்றி லாைன்ஸ் 

2) 1947 ஆம் ஆண்டு இந்திய அைசால் உருவாக்கப்பட்ட இந்திய ைாநிலங்கள் அைசு 

துரறக்குப் பபாறுப்பு வகித்தவர் 

 (A) பைௌண்ட் தபட்டன் பிைபு (B) M.K. காந்தி 

 (C) டாக்டர் இைாதஜந்திை பிைசாத் (D) சர்தார் பட்தடல் 
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3) ததசிய தபாைாட்டத்தின் முக்கியைான கருத்துப் பாடல் எது? 

 (A) அைர் தசானர் பங்கலா (B) வந்தத ைாதைம் 

 (C) ஜன கன ைன (D) நீைாடும் கடல் 

4) எந்த சட்டத்தின் மூலம் சட்டசரபக்கு ைரறமுகத் ததர்தல் நீக்கப்பட்டு தநைடி ததர்தல் 

அைல்படுத்தப்பட்டது? 

 (A) ைின்தடா – ைார்லி சட்டம் (B) ைாண்தடகு பசம்ஸ்தபார்டு சட்டம்  

 (C) தணிக்ரகச் சட்டம் (D) பட்டயச் சட்டம் 

5) முஸ்லீம் லீக் முதன் முரறயாக தனிநாடு தகாாிக்ரக ரவத்து 

 (A) 1916  (B) 1929  

 (C) 1937  (D) 1940 

6) 1930 ைார்ச், காந்தியால் தண்டி யாத்திரை எந்த நாளில் ஆைம்பிக்கப்பட்டது? 

 (A) பத்து  (B) பதிமூன்று  

 (C) பனிபைண்டு  (D) பதிபனான்று 

7)  எந்த ஆண்டு இந்தியாவிற்கும் தநபாளத்திற்கும் இரடதய அரைதி ைற்றும் நட்பு 

உடன்படிக்ரக ரகபயழுத்தானது? 

 (A) 1950  (B) 1951  

 (C) 1960  (D) 1961  

8) பின்வரும் சட்டங்களுள் பைட்ைாஸ் ைாகாணத்தில் இைட்ரடயாட்சிரய 

அறிமுகப்படுத்திய சட்டம் எது? 

 (A) 1892 – ம் ஆண்டு இந்திய அைசாங்கச் சட்டம் 

 (B) 1909 – ம் ஆண்டு இந்திய அைசாங்கச் சட்டம் 

 (C) 1919 – ம் ஆண்டு இந்திய அைசாங்கச் சட்டம் 

 (D) 1935 – ம் ஆண்டு இந்திய அைசாங்கச் சட்டம் 
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3) கி.பி. 1857  முதல் 1947 வரையிலான இந்திய வைலாறு 

3.1) 1857 ஆம் ஆண்டின் கிளர்ச்சி 

 1857 ஆம் ஆண்டு புைட்சியின் தபாது இந்தியாவின் கவர்னர் பஜனைல் 

காணிங்பிைபு, இங்கிலாந்து பிைதைர்  - பால்பைஸ்தடான் பிைபு. 

 1857 ஆம் ஆண்டில் ஆங்கிபேய ஆட்சிக்கு ஜபரும் சவால் ஏற்பட்ைது. 

 ஜதாைக்கத்தில் வங்காள மாகாணத்தில் சிப்பாய் கேகமாக உருஜவடுத்த இந்த 

கேகம் பின்னர் குறிப்பாக விவசாயிகள் உள்ளிட்ை ஜபரும் எண்ணிக்ககயிோன 

மக்கள் பங்பகற்றகத அடுத்து நாட்டின் இதர பகுதிகளுக்கு பைவியது. 

 1857 – 58 ஆம் ஆண்டுகளில் நைந்த நிகழ்வுகள் கீழ்க்கண்ை காரணங்களால் 

முக்கியத்துவம் ஜபற்றன. 

 இராணுவ வீரர்களுைன் ஆயுதம் ஏந்திய பகைகளும் இகணந்து நைந்த முதல் 

மாஜபரும் புரட்சி இதுபவயாகும். 

 இரு தரப்புகளிலும் தூண்ைப்பட்ைதால் முன்ஜனப்ஜபாழுதும் இல்ோத 

அளவுக்கு கிளர்ச்சியில் வன்முகற ஜவடித்தது. 

 கிழக்கிந்திய கம்ஜபனியின் பணியிகன புரட்சி முடிவுக்குக் 

ஜகாண்டுவந்ததுைன் இந்திய துகணக் கண்ைத்கத நிர்வகிக்கும் ஜபாறுப்கப 

பிாிட்டிஷ் அரசு ககயில் எடுத்தது. 

 

3. 1.1) கவர்னர் ஜெனரல் – கானிங் பிரபு (1856 – 62) 

காரணங்கள் 

1. அரசியல் காரணங்கள் 

 கேகத்துக்கு அடித்தளமிட்ைவர் – ைல்ஜ ௌசி 

 ைல்ஜ ௌசியின் வாாிசு இழப்புக் ஜகாள்கக தீவிர நாடிகணப்பு ஜகாள்கக 

(Policy of Anexation) 

 இதனால் பாதிக்கப்பட்ைவர்கள் நானாசாகிப், ேட்சுமிபாய், பகதூர்ஷா II,  

பபகம்  ஸ்ரத் மகால். 



 

www.tcaexamguide.com (95665 35080;    9786269980;   76399 67359;     93602 68118 ) 

 பகதூர்ஷாவுக்கு பதில் ஆங்கிபேயர்களால் அவரது வாாிசாக 

நியமிக்கப்பட்ைவர் – பக்ருதீன் 

 “பிாிட்டிஸ் இந்தியாவின் பபர்ரசராக 12 ஆண்டுகள் நான் இருந்திருந்தால் 

இந்திய சுபதச அரசர்கள் இல்ோமல் பபாயிருப்பார்கள், பநபாளம் 

நம்முகையதாக இருந்திருக்கும்” – பநப்பியர். 
 

2. ஜபாருளாதார காரணங்கள் 

 ஆங்கிபேயாின் ஜதாழில் ஜகாள்ககயால் இந்தியாின் கிராம குடிகசத் 

ஜதாழில்கள் அழிந்தன. 

 பவகேயின்கம, வாிச்சுகம ஆகியவற்றால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டது. 

 

3. நிர்வாகக் காரணங்கள் 

 நம்பிக்ககயற்ற நிர்வாகம். 

 திறகமக்கு இைமில்கே 

 நீதியற்ற நீதி நிர்வாகம். 

 நிர்வாகத்தில் இந்தியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ை உயர் பதவி – சாதர் அமீன் 

 இராணுவத்தில் – சுபபதார் தவிர்த்து ைற்ற உயர் பதவிகள் ைறுப்பு.  

 

3.1.2) வாாிசு இழப்புக் ஜகாள்கக 

 அரசுக் கட்டிலில் அாியகண ஏற தமக்கு ஆண் வாாிகசப் ஜபற்ஜறடுக்க உள்நாட்டு 

ஆட்சியாளர்கள் தவறினால் அந்த ஆட்சியாளர் இறப்புக்குப்பின் அந்தப் பகுதி 

ஆங்கிபேயர்களின் ஆட்சியின் கீழ் ஜகாண்டு வரப்படும். (டல்பேசி பிைபுவின் 

அறிக்ரக) 

 தாரா, சம்பல்பூர், பஞ்சாபின் சிே பகுதிகள் ொன்சி மற்றும் நாக்பூர் ஆகியன இந்த 

வாாிசு இழப்புக் ஜகாள்ககயின் அடிப்பகையில் ஆங்கிபேய ஆட்சியின் கீழ் 

ஜகாண்டுவரப்பட்ைன. 

சமூக காரணங்கள் 

 சமுதாய தனிகம 

 நிறபவற்றுகம 

 சமூக சீர்திருத்த சட்ைங்கள் 

 சதி ஒழிப்பு (1829) 



 

www.tcaexamguide.com (95665 35080;    9786269980;   76399 67359;     93602 68118 ) 

 சாதி ஏழாநிகே நீக்க சட்ைம் (1850) – இது தாழ்த்தப்பட்ைவர்களுக்கு, கிறிஸ்துவ  

ைதம்  ைாறினால் ஜசாத்துாிகம வழங்கியது. (1850 பலக்ஸ்தலாசி சட்டம் – Lexiloci 

Act) 

 விதகவ மறுமண சட்ைம் (1856) 

 பமற்கத்திய நாகாிகத்கத இந்தியாவில் புகுத்தியது. 
 

சமய காரணங்கள் 

 1813 ஆம் ஆண்டு பட்ையச் சட்ைம் கிருஸ்துவ மதபபாதகர்கள் இந்தியாவில் 

தங்குதகையின்றி தங்கள் பணிகய ஜசய்ய அனுமதித்தது. 

 மத ஏழாநிகே சட்ைம் (Religious Disabilities Act) 1856 இந்துக்கள் கிருஸ்துவ 

சமயத்துக்கு மாறுவகத ஊக்குவித்தது. 
 

1. இந்திய கோச்சார உணர்வுகள் பற்றிய தீவிரத் தன்கம இல்ோதது 

 ஆங்கிபேயர்களின் உள்ளார்ந்த உணர்வுகள் குறித்து மக்களுக்கு எப்பபாதும் 

சந்பதகம் இருத்து வந்தது. 

 1806 ஆம் ஆண்டில் பவலூாில் சிப்பாய்கள் சமயக் குறியீடுககள ஜநற்றியில் 

அணிவதற்கும், தாடி கவத்துக்ஜகாள்வதற்கும் தகை விதிக்கப்பட்ை பதாடு 

தகேப்பாகககளுக்கு பதிோன வட்ை வடிவிோன ஜதாப்பிககள அணியுமாறும் 

பணிக்கப்பட்ைனர். 

 அதகன எதிர்த்து அவர்கள் கிளர்ச்சி ஜசய்தனர். இத்தககய ஆகைக்கட்டுப்பாடுகள் 

சிப்பாய்ககள கிறித்துவ மதத்துக்கு மாறச் ஜசய்வதற்கான ஒரு முயற்சியாக 

அவர்கள் அஞ்சினார்கள் 

 அபத பபான்று 1824 ஆம் ஆண்டு கல்கத்தா அருபக பாரக்பூாில் சிப்பாய்கள் 

கைல்வழியாக பர்மா ஜசல்ே மறுத்தனர். கைல் கைந்து ஜசன்றால் தங்களது சாதிகய 

கிழக்கு பநாிடும் என்று அவர்கள் நம்பினார்கள். 

 ஊதியம் மற்றும் பதவி உயர்வில் பாரபட்சம் காட்ைப்படுவது குறித்தும் சிப்பாய்கள் 

கவகே அகைந்தனர். ஐபராப்பிய சிப்பாய்களுைன் ஒப்பிடுககயில் இந்திய 

சிப்பாய்களுக்கு மிகக் குகறந்த அளவில் ஊதியம் வழங்கப்பட்ைது. 

 அவர்கள் தரக்குகறவாக நைத்தப்பட்ைபதாடு மூத்த பகையினரால் இனக் 

குறியிைப்பட்டு அவமதிக்கப்பட்ைார்கள். 
 

இராணுவக் காரணங்கள் 

 பகைவீரர்கள் விகிதாச்சாரம் (5:1)  
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 முதல் ஆப்கானியப் பபார் (1839 – 42), கிாீமிய பபார் (1854 – 56) ஆங்கிபேயருக்கு 

ஏற்பட்ை பதால்வி 

 இந்திய சிப்பாய்களுக்கு வழங்கப்பட்ை உயர்ந்த பதவி  - சுபபதார்.  

 ஜைல்லி, கான்பூர், அேகாபாத் பபான்ற பகுதிகள் இந்திய சிப்பாய்களின் 

கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது. 

 ஜபாதுப்பணி பகை பசர்ப்பு சட்ைம் (The General services and Enlistment Act) 

1856 – கானிங்பிரபு – இது இந்தியர்கள் கைல் கைந்து பபாாிை பவண்டும் என்றனர் 

இதரன இந்திய சிப்பாய்கள் எதிர்த்தனர். 
 

உைனடி காரணம் 

 1856 இராணுவத்தில் புதிய என்பீல்டு ரக துப்பாக்கிகள் அறிமுகம். 

 1857 ெனவாியில், பசு (அ) பன்றியின் பகாழுப்பு தைவப்பட்ை துப்பாக்கி 

பதாட்டாக்கள் அறிமுகம் – (இதனால் இந்து முஸ்லீம் சிப்பாய்கள் எதிர்ப்பு) 
 

கேகம்  

 புதிய என்ஃபீல்டு துப்பாக்கிக்கு வழங்கப்பட்ை பதாட்ைாக்கள் பற்றிய வதந்திகள் 

புரட்சிக்கு வித்திட்ைது. 

 பசு மற்றும் பன்றிக்ஜகாழுப்பில் இருந்து தயாாிக்கப்பட்ை பகச (கிாீஸ்) இத்தககய 

புதிய குண்டு ஜபாதியுகறயில் (காட்ாிட்ஜ்களில்) பயன்பட்ைதாக சிப்பாய்கள் 

ஜபாிதும் சந்பதகம் ஜகாண்ைனர்.  

 அவற்கற நிரப்பும் முன் அகத வாயால் கடிக்க பவண்டி இருந்தது (இந்துக்களில் 

ஜபரும்பான்கமயானவர்களுக்கு பசு புனிதம் வாய்ந்ததாகவும், முஸ்லீம்களுக்கு 

பன்றி இகறச்சி தகைஜசய்யப்பட்ை உணவாகவும் இருந்தது.) 

 மார்ச் 29 ஆம் பததி மங்கள் பாண்பை (தைற்கு வங்காளம்–பாைக்பூர்) என்ற ஜபயர் 

ஜகாண்ை சிப்பாய் தனது ஐபராப்பிய அதிகாாிகயத் தாக்கினார். 

 ககது ஜசய்ய உத்தரவிட்டும் அவரது சக சிப்பாய்கள் மங்கள் பாண்பைகவ ககது 

ஜசய்ய மறுத்துவிட்ைனர். 

 மங்கள் பாண்பையும் பவறு சிேரும் நீதிமன்றத்தில் ஆெர்படுத்தப்பட்டு 

தூக்கிலிைப்பட்ைனர். இதனால் ஆத்திரம் அதிகாித்து அதகனயடுத்து வந்த 

நாட்களில் கீழ்ப்படிய மறுத்தல் பபான்ற பே நிகழ்வுகள் அதிகாித்தன. 

 கேவரம், ஜபாருட்ககள தீயிட்டுக் ஜகாளுத்துவது ஆகியன அம்பாோ, ேக்பனா, 

மீரட் ஆகிய ராணுவக் குடியிருப்புப் பகுதிகளில் நிகழ்ந்ததாக தகவல்கள் 

ஜவளியாயின. 
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 கேகத்தின் பபாக்கு 

 முதன் முதலில் புதிய பதாட்ைாக்ககள வாங்க மறுத்த சிப்பாய்கள் – ஜபர் ாம்பூர் 

சிப்பாய்கள் 1857 பிப்ரவாி 26. 
 

3.1.3) இந்துஸ்தானத்தின் மாமன்னராக பகதூர்ஷா 

 1857 பம மாதம் 11 இல் மீரட்டில் இருந்து தில்லி ஜசங்பகாட்கை பநாக்கி, ஒரு 

குழுவாக சிப்பாய்கள் அணிவகுத்துச் ஜசன்றனர். 

 சிப்பாய்கள் பபான்று அபத அளவு ஆர்வமிக்க கூட்ைமும் “முகோய மாமன்னர்” 

இரண்ைாம் பகதூர்ஷா தங்கள் தகேவராக பவண்டும் என்று பகாருவதற்காக அங்கு 

குழுமியது. 

 ஜபரும் தயக்கங்களுக்குப் பிறகு இரண்ைாம் பகதூர்ஷா இந்துஸ்தானத்தின் 

(ஷாஷின்  ஷா – இ –  ிந்துஸ்தான்) மாமன்னராக பதவிபயற்றார். 

 அதகன அடுத்து விகரவாக வைபமற்கு மாகாணம் மற்றும் அபயாத்திப் 

பகுதிககளக் கிளர்ச்சியாளர்கள் ககப்பற்றினார்கள். 

 தில்லி வீழ்ச்சி அகைந்தது பற்றிய ஜசய்தி கங்கக நதிப்பள்ளத் தாக்கக 

எட்டியவுைன், ெீன் மாதத் ஜதாைக்கம் வகர ஒவ்ஜவாரு இராணுவக் குடியிருப்பு 

பகுதியிலும் கிளர்ச்சிகள் நைந்தன. 

 வை இந்தியாவில் குறிப்பாக பஞ்சாப் மற்றும் வங்காளத்கதத் தவிர ஆங்கிபேய 

ஆட்சி காணாமல் பபானது. 
 

உள்நாட்டு கிளர்ச்சி 

 வை இந்தியாவின் பாதிக்கப்பட்ை கிராம சமூகத்தில் வாழ்ந்த மக்களும் இந்தக் 

கிளர்ச்சிக்கு சாி சைமாக ஆதரவு ஜதாிவித்தனர். 

 ஆங்கிபேய ராணுவத்தில் பவகே பார்த்த சிப்பாய்கள் உண்கமயில் சீருகையில் 

இருந்த விவசாயிகள் ஆவர். 

  வருவாய் நிர்வாகம் மறுசீரகமப்பு ஜசய்யப்பட்ைதில் அவர்களும் சமமான 

பாதிப்புககள அகைந்தனர். 

 சிப்பாய் கேகமும் அதகன அடுத்து இந்தியாவின் பே பகுதிகளில் நைந்த உள்நாட்டு 

கிளர்ச்சியும் ஊரகப் பகுதிகளுைன் இகணப்புக் ஜகாண்ைகவயாகும். 

 வைபமற்கு மாகாணங்கள் மற்றும் அபயாத்தியின் பகுதிகளில் இந்த முதோவது 

உள்நாட்டு கிளர்ச்சி ஜவடித்தது. 

 இந்த இரண்டு பகுதிகளில் இருந்துதான் சிப்பாய்கள் முக்கியமாகப் பணியில் 

பசர்க்கப்பட்ைனர். 
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 ஜபரும் எண்ணிக்ககயிோன ெமீன்தாரர்களும் தாலுக்காரர்களும் ஆங்கிபேய 

அரசின் கீழ் பலசலுககககள இழந்த காரணத்தால் கிளர்ச்சி பநாக்கி 

ஈர்க்கப்பட்ைனர். 

 தாலுக்கார் – விவசாயக் கூட்ைணி என்பது தங்கள் இழந்தகத மீட்கும் ஒரு ஜபாது 

முயற்சியாகக் கருதப்பட்ைது. 

 அபதபபான்று, பே இந்திய மாநிேங்களில் ஆட்சியாளர்கள் பட்ைத்கதத் துறக்க 

பநாிட்ைதால் அவர்களால் ஆதிாிக்கப்பட்ை ககவிகனக் ககேஞர்களும் சாிசமமாக 

அவதியுற்றனர். 

 ஆங்கிபேயப் ஜபாருட்களால் இந்திய ககவிகனப் ஜபாருட்கள் பாதிக்கப்பட்டு 

ஆயிரக்கணக்கான ஜநசவாளர்கள் பவகே இழந்தனர் ஆங்கிபேயர்களுக்கு எதிரான 

ஒட்டுஜமாத்த ஆத்திரம் கிளர்ச்சியாக ஜவடித்தது. 
 

பாரக்பூர் – 1857 மார்ச் 29 

 புரட்சி முதலில் பதான்றிய இைம் – பாரக்பூர் 

 கேகத்கத ஜதாைங்கியவர் – மங்கள் பாண்பை (34th Native Infantry Station) 

 மங்கள் பாண்பை சுட்ைதில் படுகாய மகைந்தவர்கள் – Commanding officer – ஜபௌ 

(Baugh), தளபதி – ஜ ன்றி 

 1857 மார்ச் 29 மங்கள் பாண்பைவுக்கு மரண தண்ைகன நிகறபவற்றம். 
 

மீரட் – 1857 பம 10 

 வீரர்கள் ஜவளிப்பகையாக புரட்சியில் ஈடுபட்ை இைம் 

 3 ஆம் பிாிவு குதிகரப் பகை வீைர்களில் 90 தபாில், 5 தபர் ைட்டுதை  

தைலதிகாாிகளின் உத்தைவுக்கு அடி பணிந்தனர்.  
 

ஜைல்லி 

 கேகத்துக்கு தகேகம – II ஆம் பகதூர் ஷா 

 உண்கமயில் கேகத்கத ஜைல்லியில் வழி நைத்தியவர் – பதக்கான். 

 1857 பம 12 – II ஆம் பகதூர் ஷா தகேகமயில் ஜைல்லி ககப்பற்றபட்ைது. 

 ஜைல்லிகய கேகக்காரர்களிைமிருந்து மீட்ைவர் – ொன் நிக்கல்சன் 

 II ஆம் பகதூர்ஷாரவ ரகது பசய்தவர் – ேட்சன். 

 II – ம் பகதூர்ஷா ரங்கூனுக்கு (பர்மா) நாடுகைத்தப்பட்ைார் (1862 நவம்பர் 7 ல் 

இறப்பு) 
 

கான்பூர் 

 1857 ெீன் 5 ல் கான்பூகர புரட்சி வீரர்கள் மீட்ைனர். 
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 நானாசாகிப் புரட்சிக்கு தகேகம தாங்கினார். 

 நானாசாகிப் – ன் உதவியாளர் – தாந்தியாபதாப் 

 தளபதி  ாவ்ோக் கான்பூகர கேகக்காரர்களிைமிருந்து மீட்ைார். 

 நானாசாகிப் பநபாளத்துக்கு தப்பி ஓட்ைம் 

 நானாசாகிகப பதாற்க்கடித்த தளபதி – ஜ ன்றி  ாவ்ோக். 
 

ேக்பனா 

 ைஸ்ைத்ைோல் தபகம் தரலரையில் 1857 ெீன் 4 ல் புரட்சி ஜதாைக்கம். 

 காலின் பகம்ஜபல் ேக்பனாகவ மீட்டு கேகக்காரர்ககள அைக்கினார். (கூர்க்கா 

பகை உதவியுைன்) 

ொன்சி 

 ொன்சி – ராணி ேட்சுமிபாய் புரட்சி பகைகளுக்கு தகேகம தாங்கினார். 

 மத்திய இந்தியா – தாந்தியாபதாப் தகேகம. 

 ராணி ேட்சுமிபாகய பதாற்கடித்து ொன்சிகய ககப்பற்றியவர் – தளபதி சர். 

 க்பராஸ். 

 குவாலியர் ஜசன்ற ராணி ேட்சுமிபாய் பசாவார் (Sowar) என்ற ஜபயாில் ஆனுகை 

தாித்து பபாாிட்ைார் 

 1858 ெீன் 17 ல் ராணி ேட்சுமிபாய் பபர்களத்தில் மரணம் (இைம் – குவாலியர்) 

 1859 ஏப்ரல் – தாந்தியாபதாப் தூக்கலிைப்பட்ைார். (தாந்தியாபதாகப காட்டிக் 

ஜகாடுத்தவர் – மான்சிங்) சம்பல் பள்ளத்தாக்கு. 

 1857 ல் ஜதாைங்கிய ஜபருங்கேகம் ஆங்கிபேயர் குவாலியர் பகாட்கைகய 

ககப்பற்றிய உைன் முடிவகைந்தது. 

 சர் ேக்தைாஸ் – புைட்சியாளர்களின் தரலவர், ஜான்சி ைாணிரய ைிகவும் 

ரதாியவைானவர் என்று குறிப்பிடுகின்றார். 

 1857 புரட்சி நகைஜபறாத இைங்கள் – பஞ்சாப், சிந்து, பம்பாய், ராெபுதனம், 

வங்காளம். 

 புரட்சியின் பபாது ஆப்கானிய மன்னர் பதாஸ்த் முகமது ஆங்கிபேயர்களுக்கு 

விசுவாசமாக இருந்தார். 

 “வங்காள சிப்பாய்கள் முகோய ஆட்சிகய ஏற்படுத்த நிகனத்தார்கள்”. 

 முகோயர்களின் ஆட்சிஜமாழி – பாரசீகம். 

 

3.1.4) புரட்சியின் பபாது ஆங்கிபேயருக்கு உதவிய இந்தியர்கள் :- 

 பஞ்சாப் ஆட்சியாளர், காஷ்மீர் – குோப்சிங் 
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 மராட்டியர் – சிந்தியா, ஐதராபாத் – சர் சாேர்ெங் 

 பநபாள அகமச்சர் – சர் ெங் பக்கார்.  
 

கேகத்துக்கு தகேகம தாங்கியவர்கள் - 

 ஜைல்லி – II ம் பகதூர்ஷா 

 கான்பூர் – நாணாசாகிப் 

 ேக்பனா – பபகம்  ஸ்ரத் மகால் 

 பீகார் (Arrah) – கன்வர்சிங் (ஜெகதீஸ்பூர் நிேக்கிழார்) இவருக்கு பின் இவரது 

சபகாதரர் அமர்சிங் கேகத்தில் ஈடுபட்ைார். 

 பபரய்லி – கான் பகதூர் கான். (II ஆம் பகதூ 

 கபசாபாத் – ஜமௌேர்வி அகமதுல்ோ. 
 

கிளர்ச்சி அைக்கப்படுதல் 

 1857 ஆம் ஆண்டு ெீன் மாத ஜதாைக்கத்தில் தில்லி, மீரட், பராகில் கண்ட், 

ஆக்ரா, அேகாபாத் மற்றும் பனாரஸ் ஆகிய மண்ைேங்களின் பகைகள் 

ஆங்கிபேயாின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ஜகாண்டுவரப்பட்ை கடுகமயான ராணுவச் 

சட்ைம் அமுல்படுத்தப்பட்ைது. 

 சட்ைத்தின்படி நைவடிக்கக எடுக்காமல் இந்தியர்களின் வாழ்க்கக பற்றி 

முடிஜவடுத்து அவர்களின் வாழ்கவப் பறிக்கும் அதிகாரம் ஆங்கிபேய 

அதிகாாிகளுக்கு வழங்கப்பட்ைது. 

 1858 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் இருந்த ேண்ைன் கைம்ஸ் பத்திாிககயின் 

ஜசய்தியாளர் வில்லியம் ப ாவர்ட்ரஸ்ஸல், அேகாபாத்திலிருந்து கான்பூர் 

வகர கர்னல் நீலின் ஆகணகளின் படி ஒரு அதிகாாிகய சந்தித்துப் பபசினார். 

 இந்தப் பபரணியில் கேந்து ஜகாண்ை இரண்டு நாட்களில் 42 பபர் சாகே ஓரத்தில் 

தூக்கிலிைப்பட்ைதாகவும் பமலும் பகைகள் அணிவகுத்துச் ஜசல்லும்பபாது 

எதிர்ப்பட்ை 12 நபர்ககளக் ஜகாண்ை குழுவினாின் முகபாவம் ஏளனத்கதயும், 

ஜவறுப்கபயும் காட்டுவதாக இருந்ததால் அவர்களும் ஜகால்ேப்பட்ைனர். 

 விகளயாட்ைாக கேகக்கார் ைகளின் ஜகாடிககள அகசத்தும், தமுக்கடித்தும் 

சிறுவர்ககளக் கூை விட்டு கவக்கவில்கே என அதிகாாி எடுத்துகரத்தார். 

கண்ணில் ஜதன்பட்ை ஒவ்ஜவாரு இந்தியரும் சுைப்பட்டு அல்ேது சாகேபயாரம் 

வாிகசயாக நைப்பட்டு இருந்த மரங்களில் தூக்கிலிைப்பட்ைனர். கிராமங்கள் 

தீக்கிகரயாகின. 
 

கேகத்கத அைக்கிய ஆங்கிே தளபதிகள் 

 ஜைல்லி – ொன் நிக்கல்சன் 
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 கான்பூர் –  ாவ்ோக் 

 ொன்சி –  க்பராஸ் 

 ேக்பனா – காலின் தகஜபல் 
 

புத்தகங்கள் - எழுதியவர்கள் 

 முதல் இந்திய சுதந்திரப் பபார் – V.D. சவார்க்கர் 

 சிப்பாய் கேகமும் 1857 ம் வருை புரட்சியும் – R.C. மெீம்தார் 

 1857 – ம் ஆண்டு ஜபரும்புரட்சி – அபசாக் பமத்தா 
 

1857 ம் ஆண்டு கேகத்தின் தன்கம 

 முதல் இந்திய விடுதகேப் பபார் – V.D. சவார்க்கர் 

 ஜவறும் ராணுவப் புரட்சி – சர்ொன் ோரன்ஸ் 

 சிப்பாய் கேகம் – R.C. மெீம்தார்.  

 1800  ல் நகைப்ஜபற்ற ஜதன்னிந்திய புரட்சிபய முதல் சுதந்திரப் பபார், 1857 ஆம் 

ஆண்டு புரட்சி அதன் ஜதாைர்ச்சிபய என்று கூறியவர் – K. இராெய்யன் 

 

3.1.5) 1857 ஆம் ஆண்டு ஜபருங்கேகம் பதால்வியகைய காரணங்கள் 

பதால்விக்கான காரணங்கள் 

 1857 ஆம் ஆண்டு நைந்த கிளர்ச்சி ஒருங்கிகணக்கப்பட்ைது மற்றும் 

திட்ைமிைப்பட்ைது. என்பகத நிருபிக்க எந்த வித ஆதாரமும் இல்கே.  

 அது தானாக நைந்தது. ஆனால் தில்லி முற்றுகக இைப்பட்ை பிறகு அண்கை 

மாநிேங்களின் ஆதரகவப் ஜபற முயற்சி பமற்ஜகாள்ளப்பட்ைது. 

 பமலும் ஒரு சிே இந்திய மாநிேங்ககளத் தவிர, இந்தக் கிளர்ச்சியில் பங்பகற்க 

இந்திய இளவரசர்களிைம் ஜபாதுவாக ஆர்வம் குகறந்து காணப்பட்ைது. 

 காேனி அரசுக்கு விசுவாசமாக (அ) ஆங்கிபேய அதிகாரத்கத அறிந்து அச்சப்பட்டு 

இந்திய அரசர்களும் ெமீன்தாரர்களும் ஒதுங்கியிருந்தனர். 

 ஜபரும்பாலும் அவர்கள் ஐந்தாம் பகையாக ஜசயல்பட்ைனர். கிளர்ச்சியில் 

ஈடுபட்ைவர்களும் குகறந்த அளபவ ஆயுதங்கள் மற்றும் ஜவடி ஜபாருட்கள் 

கிகைத்பதா (அ) கிகைக்காமபோ இருந்தனர். 

 ஆங்கிே அறிவு ஜபற்ற நடுத்தர வகுப்பும் கிளர்ச்சிக்கு ஆதரவு ஜதாிவிக்கவில்கே. 

 மத்திய தகேகம இல்ோததும் கிளர்ச்சி பதால்வியகைய முக்கிய காரணமாக 

அகமந்தது தனிநபர்கள், இந்திய அரசர்கள் மற்றும் ஆங்கிபேய அரசுக்கு எதிராக 
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சண்கையிட்ை பல்பவறு சக்திககள ஒன்றிகணக்கப் ஜபாதுவான ஜசயல்திட்ைம் 

ஏதுமில்ோமல் பபானது.  

 இறுதியில் ஆங்கிபேய ராணுவம் கிளர்ச்சிகய கடுகமயாக ஒடுக்கியது. ஆயுதங்கள் 

கிகைக்கப் ஜபறாகம, அகமப்பாற்றல் இன்கம, ஒழுக்கமின்கம 

உதவியாளர்களால் காட்டிக் ஜகாடுக்கப்பட்ைது. 

 ஆகிய காரணங்களால் கிளர்ச்சித் தகேவர்கள் பதால்வி அகைந்தனர். 1857 ஆம் 

ஆண்டின் பிற்பகுதியில் தில்லி ஆங்கிபேய துருப்புகளால் ககப்பற்றப்பட்ைது. 

சிகறப்பிடிக்கப்பட்ை பகதூர்ஷா பர்மாவுக்கு ஜகாண்டு ஜசல்ேப்பட்ைார்.  

 கிளர்ச்சியாளர்களிகைபய ஜபாதுவான குறிக்பகாள் இல்கே. 

 திறகமயான தகேகம இல்கே. 

 நன்கிகணக்கப்பட்ை கிளர்ச்சித் திட்ைம் இல்கே. 

 ஆங்கிபேயர்களுக்கு இந்திய அரசுகளின் ஆதரவு 

 ஆங்கிே பகைப்ஜபருக்கம், ஆயுதபேம் (நவீன ஆயுதங்கள்) 

 திறகமயான ஆங்கிே தளபதிகள் 

 தகவல் ஜதாைர்பில் ஏற்பட்ை முன்பனற்றம்  

 1857 – புரட்சிகய அைக்க ஜபாிதும் உதவியது –ரயில்பவ மற்றும் தந்திஜதாைர்பு 
 

இந்தியா ஆங்கிபேய அரசுக் காேனியாக மாறுதல் 

 1857 ஆம் ஆண்டின் நிகழ்வுககள அறிந்து ஆங்கிபேயர் அதிர்ந்தனர். 1858 ஆம் 

ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இந்திய அரசு சட்ைம் பிாிட்டிஷ் நாைாளுமன்றம் ஏற்றுக் 

ஜகாள்ளப்பட்டு, நாைாளுமன்றத்தால் பநரடியாக ஆட்சி அதிகாரம் ஜசலுத்தப்படும் 

ஆங்கிபேய அரசின் காேணிகளில் ஒன்றாக இந்தியா அறிவிக்கப்பட்ைது. 

 அகமச்சரகவ உறுப்பினர் ஒருவாிைம் ஜபாறுப்பு வழங்கப்பட்ைது. அவர் 

இந்தியாவுக்கான அரசுச் ஜசயேராக பதவி வகிப்பார். 

 கிழக்கு இந்திய கம்ஜபனியிைம் இருந்து பிாிட்டிஷ் அரச குடும்பத்திற்கான 

அதிகாரப் பகிர்வு, இந்திய விவகாரங்கள் குறித்து நாைாளுமன்ற கண்காணிப்பு 

நிரந்தரமாக இருந்தகத ஜவளிப்படுத்தியது. 
 

நிர்வாகத்தில் ஜசய்யப்பட்ை மாற்றங்கள் 

 1857 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு பிாிட்டிஷ் ஆட்சியும் அதன் ஜகாள்கககளும் ஜபாிய 

அளவில் மாற்றங்ககளச் சந்தித்தன. 

 சமூக சீர்திருத்தம் ஜதாைர்பான விஷயத்தில் பிாிட்டிஷ் அரசு எச்சாிக்கக மிகுந்த 

அணுகுமுகறகயக் ககயாண்ைது. 
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 இந்திய மக்களுக்கு விக்பைாாியா அரசியார் ஜசய்த அறிவிப்பில், பாரம்பாிய 

நிறுவனங்கள் மற்றும் மதம் ஜதாைர்பான விஷயங்களில் ஆங்கிபேய அரசு 

தகேயிைாது என்று ஜதாிவித்தார். 

 அரசுப்பணிகளில் இந்தியர்கள் பசர்த்துக் ஜகாள்ளப்படுவார்கள் என்றும் 

உறுதிஜமாழி கூறப்பட்ைது. இந்திய ராணுவத்தின் கட்ைகமப்பில் இரண்டு 

மாற்றங்கள் ஜசய்யப்பட்ைன. 

 இந்தியர்களின் எண்ணிக்கக  ஜவகுவாகக் குகறக்கப்பட்ைது. 

 முக்கியமான பதவிகள் மற்றும் ஜபாறுப்புகள் வகிப்பதிலிருந்து இந்தியர்கள் விேக்கி 

கவக்கப்பட்ைனர். 

 காோட்பகையின் கட்டுப்பாட்கை எடுத்துக் ஜகாண்ை ஆங்கிபேயர், அவற்றுக்கு 

ஆபளடுக்கும் முயற்சிகய இதர பகுதிகளுக்கும் 1857 ஆம் ஆண்டின் கிளர்ச்சியின் 

பபாது ஆங்கிபேயருக்கு விசுவாசமாக இருந்த சமூகங்களுக்கும் மாற்றினார்கள். 
 

1857 ஆம் ஆண்டு கேகத்தின் விகளவுகள் 

 இந்தியாகவ ஆளும் அதிகாரத்கத ஆங்கிே கிழக்கிந்திய கம்ஜபனியிைமிருந்து 

ஆங்கிே அரசாங்கம் பநரடியாக எடுத்துக் ஜகாண்ைது. 

 இந்தியாவில் ஆங்கிே கிழக்கிந்திய கம்ஜபனியின் ஆட்சி முடிவுக்கு வந்தது. 

 1858 ஆகஸ்ட் 2 – இந்தியாவில் மிகச்சிறந்த அரகச உண்ைாக்குவதற்கான சட்ைம் 

(Act for better Government of India) – இங்கிோந்து பாராளுமன்றம் 

நிகறபவற்றியது. 

 கவர்னர் ஜெனரல் இனி கவசிராய் என்றகழக்கப்படுவார்.  

 முதல் Viceroy – கானிங் பிரபு. 

 இந்திய அரசு ஜசயேர் (Secretary of State) என்ற பதவி உருவாக்கப்பட்ைது. Ist 

Secretary of State – சார்ேஸ்வுட். 

 வாாிசு இழப்புக் ஜகாள்கக, நாடிகணப்பு ஜகாள்கக ககவிைப்பட்ைது. 

 சீக்கியர் பிாிவு, ெீட் பிாிவு, கூர்க்கா பிாிவு என இந்திய சிப்பாய்கள் 

பிாிக்கப்பட்ைனர். 

3.2) விக்பைாாியா மகாராணி பிரகைனம் – 1858 நவம்பர் 1 

 ஜைர்பி என்பவரால் இவ்வறிக்கக தயாாிக்கப்பட்ைது. 

 1858 நவம்பர் 1 அேகாபாத் தர்பாாில் கானிங் பிரபுவால் அறிவிக்கப்பட்ைது. 
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 இந்திய மக்களின் மகாசாசனம் (Megna Carta) 

 ஆட்சிமாற்றத்கத முகறப்படி அறிவித்தது (British Government) 

 இந்திய சுபதச அரசுகளுைன் கம்ஜபனி ஜசய்துஜகாண்ை ஒப்பந்தங்ககள பிாிட்டிஷ் 

அரசு அப்படிபய ஏற்றுக்ஜகாண்ைது. 

 இனம், ஜமாழி, மதம் ஆகிய பவறுபாடுகள் இல்ோமல் கல்வி தகுதி, திறகம 

அடிப்பகையில் இந்தியர்களுக்கு அரசு பதவிகள் ஜகாடுக்கப்படும். 

 இந்திய ஜமாழிகளில் ஜமாழி ஜபயர்க்கப்பட்டு பல்பவறு முக்கிய இைங்களில் 

ஜபாது மக்கள் முன்னிகேயில் படிக்கப்பட்ைது. 

 இந்தியாவில் வணிக குழுவின் ஆட்சி முடிவுக்கு வந்தகதயும் அரசியார் ஆட்சிப் 

ஜபாறுப்கப தாபன பமற்ஜகாண்ைகதயும் இந்த அறிக்கக குறிப்பிட்ைது. 

 இந்திய மக்களின் உாிகமகள், கண்ணியம் மதிப்பு ஆகியவற்கற மதித்து 

நைப்பதாகவும் உறுதியளிக்கப்பட்ைது. சைமான மற்றும் பாரபட்சமற்ற 

சட்ைப்பாதுகாப்பு தங்களது சமய மற்றும் சமூக பழக்கவழக்கங்ககள 

பின்பற்றுவதற்கான உாிகம ஆகியன இந்திய மக்களுக்கு வழங்கப்படும் என்று 

அந்த அறிக்கக கூறியது. 

 விக்பைாாியா அரசியின் அறிக்கக 1858 ஆம் ஆண்டு சட்ைத்திற்கு ஜசயல்வடிவம் 

ஜகாடுப்பதாக அகமந்தது. 

3.3) லார்ட் கானிங் பிைபு (1856 – 1862) 

 1858 ஆகஸ்ட் 2 – இந்திய அரசு சட்ைம் 

 1858 நவம்பர் 1 அேகாபாத்தில் விக்பைாாியா மகாராணியின் பிரகைனத்கத 

வாசித்தார். 

 1859 – ஜவள்களயர் கேகம் – வங்காள வாைககச் சட்ைம் – அவகாசியிலிக் 

ஜகாள்கக ரத்து ஆகிய நிகழ்வுகளுடன் பதாடர்புரடயவர். 

 1858 – இந்திய குற்றவியல் சட்ைத்ஜதாகுப்பு சட்ைமாக்கப்பட்ைது, 1860 இல் இது 

அமல் படுத்தப்பட்ைது (இகத தயாாித்தவர் – ஜமக்காபே பிரபு) 

 1859 – சிவில் நகைமுகற ஜதாகுதி நகைமுகறக்கு வந்தது 

 1861 – உயிர் நீதிமன்றங்கள் சட்ைம் 

 1861 – இந்திய கவுன்சில் சட்ைம் 
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MULTIPLE CHOICE QUESTION: 

1. Eighteen Fifty-Seven (1857) - என்ற நூலின் ஆசிாியர் 

 (A) V. D. சவர்க்கார் (B) S. N. பசன் (C) R. C. ைஜீம்தார் (D) P. E. ைாபர்ட்ஸ் 

2. பட்டியல்  - I ஐ பட்டியல் - II உடன் சாியான முரறயில் பபாருத்துக. 

(a) சங்கபூர் - (i) லால் ைாதல்சிங் 

(b) ஃபரூகாபாத் - (ii) டஃபார்சல் ேீதசய்ன் 

(c) அதைாதி - (iii) ைணிகர்ணிகா 

(d) ஜான்சி - (iv) தபனி ைாதவ் 

3. 1857 ஆம் ஆண்டு புைட்சியின் தபாது சாதி பசௌைா படுபகாரலகள் நரடபபற்ற பகுதி? 

 (A) கான்பூர் (B) அதயாத்தி (C) குவாலியர் (D) பததகார் 

4. கர்னல் பேன்றி தேவ்லாக் கான்பூர் பகுதிரய புைட்சியாளர்களிடைிருந்து ைீட்ட நாள்? 

 (A) 1857 ஜூன் 12  (B) 1857 ஜூன் 16  

 (C) 1857 ஜூரல 12  (D) 1857 ஜூரல 17 

5. அதயாத்தி கிழக்கிந்திய நிறுவன ஆட்சியுடன் இரணக்கப்பட்ட ஆண்டு. 

 (A) 1853 ஜூ 10  (B) 1854 ஜூ 10  

 (C) 1856 பிப்ைவாி 13  (D) 1856 ஜூன் 10 

6. சர் தஜம்ஸ் உட்ைாம் …………………….. பகுதியின் முதல் ஆரணயைாக பதவிதயற்றார் 

 (A) கான்பூர் (B) பததகார் (C) ஜான்சி (D) அதயாத்தி  

7. பசன்ரனப் பரடயுடன் பசன்ற தஜம்ஸ் நீல் - ன் ைீட்சிப்பரட ……………….. பகுதியில் 

புைட்சிரய ஒடுக்கியது. 

 (A) கான்பூர் (B) படல்லி (C) பஞ்சாப் (D) காசி 

8. கீழ்கண்ட இரணகளில் தவறான ஒன்ரறத் ததர்க. 1857 ஆம் ஆண்டு புைட்சியின் தபாது 

படல்லியின். 

 (A) ஆரணயர் - பிதைகன் 

 (B) தகப்டன் - டக்ளஸ் 

 (C) கபலக்டர் - ேட்சின்சன் 

 (D) புைட்சியில் ஈடுபட்ட  - 34 வது சுததசி அணி பரட பிாிவு 

9. கீழ்கண்ட கூற்றுக்கரள கவனி. 

கூற்று (i): 1857 - ல் படல்லி புைட்சிரய ஒடுக்கியவர் தரலரைத் தளபதி ஆன்சன் 
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கூற்று (ii): தரலரை தளபதி ஆன்சன் இறப்புக்கு பின் அப்பரடகளின் தளபதியாக 

நியைிக்கப்பட்டவர் சர் பேன்றி பர்னாட் 

 (A) இைண்டும் சாி  (B) இைண்டும் தவறு  

 (C) (i) ைட்டும் சாி  (D) (ii)  ைட்டும் சாி 

10. இந்தூர் பகுதியில் புைட்சிரய பதாடங்கியவர். 

 (A) தோல்கார் (B)  சிந்தியா (C) சாதக் கான் (D) பதகத் கான் 

11. பட்டியல்  - I ஐ பட்டியல் - II உடன் சாியான முரறயில் பபாருத்துக: 

பட்டியல்  - I  பட்டியல் - II 

ைத்திய இந்தியா புைட்சியிடங்கள் அைசர்கள் 

(a) பையின்புாி  - (i) ததஜ் சிங் 

(b) ைாண்டிதசார்  - (ii) ஃபபதைாஷ்ஷா 

(c) தகாட்டா  - (iii) ைகாைாவ் 

(d) பிதூர்  - (iv) பாஜிைாவ் 

12. கீழ்கண்ட கூற்றுக்களில் சாியானரவ எரவ? 

(i) கான்பூர் பரட பிாிவின் தளபதி தைஜர் பஜனைல் சர் ேியுவீலர் 

(ii) கான்பூர் கிளர்ச்சி, 1857 ஜூ 4-ல் பதாடங்கியது. 

(iii) சர், ேியு, வீலருக்கு நானா சாகிப் 300 வீர்ர்கரள உதவிக்கு அனுப்பினார் 

(iv)  ஜூன் 5-ல் ஆங்கில பாதுகாப்பிடத்ரத தாக்கப் தபாவதாக நானா சாகிப் 

முன்னறிவிப்பு பகாடுத்தார். 

தைற்கண்டவற்றில்  

 (A) அரனத்தும் சாி  (B) அரனத்தும் தவறு 

 (C) (i) (ii) ைட்டும் சாி  (D) (iii) (iv) ைட்டும் தவறு 

13. கீழ்கண்ட இரணகளில் தவறான ஒன்ரறத் ததர்க. (1857 ஆம் ஆண்டு 

புைட்சியின்தபாது) 

 (A) சாதி பசௌைாப் படுபகாரல  - கான்பூர் 

 (B) பீபிகர் படுபகாரல  - கான்பூர் 

 (C) ைச்சிவாைா படுபகாரல  -  கான்பூர் 

 (D) தஜாகன் பார்க் படுபகாரல  - ஜான்சி 
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PG TRB HISTORY PREVIOUS YEAR QUESTIONS 

1) இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் என்று அமழக்கப்படுபவர் 

 A) ெர்தார் வல்லபாய் பட்நடல் B) வி.பி. நமனன் 

 C) விநனாபா  D) ெதீஷ் நதஷ் பாண்நட 

2) காஷ்மீாின் கமடெி ஆட்ெியாளர் யார்? 

 A) மகாராஜா ஹாிெிங்  B) சஜயா ெிங் 

 C) ராஜ் ெிங்  D) நதவ் ெிங் 

3) மத்திய அரசு இந்திய அரெியலமமப்பின் ______ உறுப்மப பயன்படுத்தி மாேில 

அராசுகமள கமலக்கிைது 

 A) 355 B) 356 C) 370 D) 377 

4) சதற்கு ஆெிய ோடுகளில் பிராந்திய கூட்டமமப்பு சதாடங்கப்பட்ட ஆண்டு 

 A) 1985 B) 1986 C) 1987 D) 1988 

5) மத்திய இமடேிமல கல்விக்கழகம், புதி தில்லியில் திைந்த பள்ளி முமை 

ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு __________ 

 A) ஜூன், 1999  B) செப்டம்பர், 1979  

 C) ஜூமல, 1979  D) அக்நடாபர், 1964 
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சுதந்திரத்திற்குப் பிைகு இந்தியாவின் வரலாறு 

4.1 நேரு சகாப்தம் 1947 – 1964 

4.1.1. இந்திய பிாிவினை  

1) இந்திய விடுதனல  

2) சசுநதச சைஸ்தாை இனணப்பு (ஒருங்கினணப்பு)  

3) வைாழிவாாி ைாேிலம் அனைத்தல்  

4) அரசியலனைப்பு சட்ைம் உருவாக்குதல்  

5) திட்ைைிட்ை வபாருளாதார வளர்ச்சி  

6) அரசியல் கட்சிகளின் நதாற்றம்  

7) சமுதாயத்தின் புதிய நபாக்குகள்  

8) நேருவின் வவளியுறவுக் வகாள்னக  

9) இந்தியாவும் காைன்வவல்த் ோடுகளும்  

10) இந்தியாவும் ஐ.ோ. சனபயும்  

4.1.2. இந்திய பிரதமர்கள் 

1.  நேரு      1947 - 1964  

2. லால்பகதூர் சாஸ்திாி    1964 - 1966 

3. இந்திரா காந்தி    1966 - 1977,  

       1980 - 1984 

4. வைாரார் ி நதசாய்     1977 - 1979 

5. சரண்சிங்      1979 - 1980 

6. ரா ீவ்காந்தி      1984 - 1989 

7. வி.பி.சிங்      1989 - 1991 

8. சந்திரநசகர்      1991 

9. பி.வி. ேரசிம்ை ராவ்     1991 – 1996 
 

10. அட்ைல் பிஹாாி வாஜ்பாய்   1996,     

1998 - 2004  
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11. நதவகவுைா      1996 - 1997 

12. ஐ.நக.குஜ்ரால்    1997 - 1998 

13. ைன்நைாகன் சிங்     2004 - 2009,  

2009 - 2014 
 

14. ேநரந்திர நைாடி    2014  -   2019,  

2019 - தற்வபாழுது வனர 
 

4.1.3. நேருவின் இளனை வாழ்க்னக  

பிைந்த ஆண்டு : 1889 ேவம்பர் 14  

இடம்   : அலகாபாத்  

சபற்நைார்  : சொரூப ராைி  & நமாதிலால் நேரு 

 ஹாநரா, நகம்பிாிட்ஜ், டிாினிட்டி ஆகிய கல்வி ேிறுவனங்களில் பயின்ைார். 

(லண்டன்)  

 நபபியன் நொஷலிஸ்ட்கள், ெிட்னி சவப், பியாிட்ஸ் சவப், ஜார்ஜ் சபர்னாட்ஷா 

ஆகிநயாாின் ெிந்தமனகளால் கவரப்பட்டார்.  

 இந்திய மாைவர்கள் இங்கிலாந்தில் ேடத்தி வந்த அமமப்பு மஜ்லிஸ் இதில், நேரு 

முக்கிய பங்காற்ைினார் . 

 1912 இந்தியா திரும்பிய நேரு அலகாபாத் உயர் ேீதிமன்ைத்தில் வழக்கைிஞர் பைி 

செய்தார். 

 நகாகநலவின் இந்திய பைியாளர் ெங்கத்தில் உறுப்பினராக நெர்ந்தார் (1905).  

 சதன்னாப்பிாிக்காவில் காந்தி ேடத்திய நபாராட்டத்துக்கு ேிதி திரட்டிய 

நகாகநலவிற்கு நேரு உறுதுமையாக இருந்தார். 

 1915-16 அலகாபாத் ேகரமன்ை தமலவர் 

 1916 பிப்ரவாி 8 கமலா சகௌாி என்பவமர திருமைம் செய்தார்  

 1924 இந்திய நதெிய காங்கிரஸின் சபாதுச் செயலாளர் ஆனார். 

 1927 சென்மன இந்திய நதெிய காங்கிரஸ் மாோட்டில் பூரை சுதந்திரம் 

தீர்மானத்மதக் சகாண்டுவந்தார். 

 1929 இந்திய நதெிய காங்கிரசு லாகூர் பூரை சுயராஜ்ய தீர்மானம் 

 இந்திய விடுதமலக்கு முன் நேரு ஐந்து முமை இந்திய நதெிய காங்கிரெின் 

தமலவராக இருந்துள்ளார் (1929, 30, 36, 37, 46) 

 கிொன் ெமபயின் துமைத் தமலவராகச் செயல்பட்டார்  
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 1930 உப்பு ெத்தியாகிரகத்தில் கலந்து சகாண்டதற்காக மேனிடால் ெிமையில் 

அமடக்கப்பட்டார்  

 நேரு தன் வாழ்வில் 3262 ோட்கள் ெிமையில் இருந்தார்  

 1946 ஆகஸ்ட் 16 நேருமவ இமடக்கால அரசு அமமக்க மவஸ்ராய் நவவல் 

அமழப்பு  

 1946, செப்டம்பர் 2 இமடக்கால அரொங்கம் அமமப்பு 

4.1.4 இனைக்கால அனைச்சரனவ (1946 , செப்டம்பர் 2) 

1) நேரு - பிரதைர், வவளியுறவு, காைன்வவல்த் உறவு  

2) சர்தார் வல்லபாய் பட்நைல் - உள்துனற தகவல் ைற்றும் ஒளிபரப்பு  

3) ராந ந்திர பிரசாத் - உணவு ைற்றும் நவளாண்னை  

4)  ான் ைத்தாய் வதாழில்துனற, வழங்கல்  

5) வ க ீவன்ராம் - வதாழிலாளர் ேலன்  

6) சர்தார் பல்நதவ் சிங் - பாதுகாப்பு  

7) C.H.பாபா - சுரங்கம் ைற்றும் ஆற்றல்  

8) லியாகத் அலிகான் - ேிதி 

9) அப்துல் ராப் ேிஸ்ைார் - வான்வவளி /அஞ்சல்  

10) ஆசாஃப் அலி - இருப்புப் பானத / நபாக்குவரத்து  

11) ரா ா ி - கல்வி ைற்றும் கனல  

12) I.I. சுந்தாிகர் - வணிகம்  

13) கஸ்ைாபர் அலிகான் - சுகாதாரம்   

14) ந ாகிந்தர் ோத் ைண்ைல் - சட்ைம் 

சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் அனைச்சரனவ 

1) நேரு - பிரதமர், சவளியுைவு, காமன்சவல்த் உைவு, அைிவியல் ஆராய்ச்ெி  

2) ெர்தார் வல்லபாய் பட்நடல் - துமை பிரதமர், உள்துமை, தகவல் சதாடர்பு, 

ஒளிபரப்பு.  

3) ராநஜந்திர பிரொத் - உைவு மற்றும் நவளாண்மம  

4) சமௌலானா அபுல் கலாம் ஆொத் - கல்வி  

5) ஜான் மத்தாய் -ரயில்நவ, நபாக்குவரத்து  

6) R.K.ெண்முகம் செட்டி - ேிதி (தமிழ்ோடு, நகாயம்புத்தூர்) 

7) அம்நபத்கர் - ெட்டம்  
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8) சஜகஜீவன்ராம் - சதாழிலாளர் ேலன்  

9) ெர்தார் பல்நதவ் ெிங் - பாதுகாப்பு  

10) ராஜ்குமாாி அம்ாித் கவுர் - சுகாதாரம்  

11) C.H.பாபா - வைிகம்  

12) ரபி அகமது கித்வாய் - சதாமலசதாடர்பு  

13) ெியாம் பிரொத் முகர்ஜி - சதாழில்துமை  

14) V.N.காட்கில் - சுரங்கம், ஆற்ைல் (N.C. Non Congress) 

 நேரு 1947 ஆகஸ்ட் 15 முதல் 1964 நம 27 வமர இந்தியாவின் முதல் பிரதமராக 

பதவி வகித்தார். 

 விடுதமலயின் நபாது இந்தியா இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் வழங்கும் அட்லியின் 

அைிவிப்பு 1947 Feb 20 (1948 ஜூன் 30க்குள் சுதந்திரம்) 
 

ைவுண்ட்நபட்ைன் திட்ைம்  ூன் 3, 1947  

 இத்திட்ைம் தயாாிக்க உறுதுனணயாக இருந்தவர்கள்  

1. நேரு  

2. V.P.நைைன் னவஸ்ராயின் சீர்திருத்த Commission) 

 இத்திட்ைம் இந்திய பிாிவினைக்கு அடிப்பனையாக அனைந்தது  

 வைௌண்ட்நபட்ைன் திட்ைம் to சுதந்திரம் 72 or 73 ோட்கள் 

 இந்தியா சுதந்திரம் வபறுவதற்கு 72 ோட்களுக்கு முன் இந்தியானவ பிாிக்க முடிவு 

எடுத்தார் ைவுண்ட்நபட்ைன் 03/06/1947 - 15/08/1947 - 72 

 1947,  ூன் 14 ைீரட்டில் ேனைவபற்ற இந்திய நதசிய காங்கிரஸ் கூட்ைத்தில் 

ைவுண்ட்நபட்ைன் திட்ைம் ஏற்றுக் வகாள்ளப்பட்ைது. 

 இந்திய விடுதனல ைநசாதா பிாிட்டிஷ் சட்ைைன்றத்தில் தாக்கல் 1947,  ூனல 4,  

 இந்திய விடுதனலச் சட்ைைாக்கப்பட்ை ோள் 1947,  ூனல 18. 
 

இந்தியா விடுதனல 1947, ஆகஸ்ட் 15.  

 வைல்லி ோைாளுைன்ற கட்டிை னைய ைன்றத்தில் இந்திய அரசியலனைப்பு சட்ை 

ைன்றக் கூட்ைம் ேனைவபற்றது  

 தனலனை      - ராந ந்திர பிரசாத்  

 வந்நத ைாதரம் பாைனலப் பாடியவர்  - சுநதசா கிருபளாைி 

 தனலனை உனர     - ராந ந்திர பிரசாத்  

 தீர்ைாைத்னத முன்வைாழிந்தவர்   - நேரு  
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 வழி வைாழிந்தவர்     - வசளத்ாி காலிகுவாஸ்ைன் 
 

நேருவின் உனர 

 ேீண்ட சேடுங்காலத்திற்கு முன் ோம் விதிநயாட செய்து சகாண்ட ஒப்பந்தம் 

 மூவண்ைக் சகாடிமய எடுத்துக் சகாடுத்தவர் ஹன்ஸா நமத்தா ஏற்ைியவர் 

மவுண்ட்நபட்டன் பிரபு  

 பிாிட்டிஷ் சகாடி யூனியன் ஜாக் இைக்கப்பட்டது.  

 இந்திய விடுதமல பற்ைிய அரெியலமமப்பு ெட்ட மன்ைத்தில் மகசயழுத்திட்டவர் 

மவுண்ட்நபட்டன்  

 விழாவில் காந்தி கலந்து சகாள்ளவில்மல  

 ேவகாளி இந்து முஸ்லிம் இன கலவரத்மத தடுக்க அங்கு இருந்தார். 
 

அரசனைப்பு உருவாக்கம்:- 

 இந்திய அரெமமப்பின் வமரமவ இந்தியர்கள் தான் உருவாக்க நவண்டும். 

பிாிட்டிஷ் பாராளுமன்ைம் அல்ல என்ை நகாாிக்மக இந்திய நதெிய காங்கிரெின் 

ொர்பாக 1934 ல் அதிகார பூர்வமாக எழுதப்பட்டது 

 1922 – நலநய இந்தியர்கநள தங்களுக்கான அரெமமப்மப உருவாக்குவார்கள் 

என்ை அடிப்பமடக்கருத்து காந்தியடிகளால் உருவாக்கப்பட்டது 

 இந்திய அரொங்கச் ெட்டம் 1935-ல் அடிப்பமடயில் ஆகஸ்ட் 1946ல் மாகாை 

ெட்டமன்ைங்களுக்கான நதர்தல் ேமடசபற்ைது. மாகாை ெட்டமன்ைங்கள் மத்திய 

ெட்டமன்ைத்மதத் நதர்ந்சதடுக்க அது அரெமமப்பு ேிர்ைய ெமபயாக 

செயல்பட்டது 

 1946-இல் ேமடசபற்ை மாகாை நதர்தலில் சொத்துாிமம உாியவர்களுக்கு 

மட்டுநம வாக்குாிமம என இருந்தது 

 நதர்தல் முடிவுகள் முஸ்லிம் சபரும்பான்மம சதாகுதிகளில் முஸ்லீம் லீக் கட்ெிக்கும் 

மற்ை இடங்களில் இந்திய நதெிய காங்கிரஸ் கட்ெிக்கும் செல்வாக்கு இருந்தமத 

உைர்த்தின. 

 முஸ்லீம் லீக் அரெமமப்பு உருவாக்கும் ேடவடிக்மகயிலிருந்து ஒதுங்கியிருந்த தனி 

ோடு நகாாிக்மகக்கு அழுத்தம் சகாடுக்கத் சதாடங்கியது காங்கிரஸ் அமமப்பு 

ேிர்ைய ெமபயில் இடம்சபற்ைது. 

 மாகாை ெட்டமன்ைங்களிலிருந்து நதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் 

அரெமமப்பு ேிர்ைய ெமபக்கான காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கமளத் நதர்ந்சதடுத்தனர். 

அரெமமப்பு ேிர்ைய ெமபயில் காங்கிரஸ் – 224 இடங்கள் ஆதிக்கம் செலுத்திய 

நபாதிலும் கம்யூனிஸ்டுகளும் நொஷியலிஷ்டுகளும் குமைந்த எண்ைிக்மகயில் 

இடம் சபற்ைிருந்தனர் 
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 டாக்டர் பி.ஆர்.அம்நபத்கர் பம்பாயிருந்து அரெமமப்பு ேிர்ையெமபக்கு 

நதர்ந்சதடுக்கப்படுமாறு பார்த்துக் சகாண்ட காங்கிரஸ் அவமர அரெமமப்பு 

வமரவுக் குழுவின் தமலவராக நதர்ந்சதடுத்தது. 

 1946- டிெம்பர்-13 அன்று ஜவகர்லால் நேரு இந்திய அரெமமப்புக்கான குைிக்நகாள் 

தீர்மானத்மத அரெமமப்பு ேிர்ைய ெமபயில் அைிமுகப்படுத்தினார். 

 அரெமமப்பு ேிர்ைய ெமபயின் முதல் கூட்டம் 1946 டிெம்பர் 9 -ல் ேமடசபற்ைது. 

இராநஜந்திர பிரொத் தமலவராகத் நதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். 

 நேரு அைிமுகப்படுத்திய குைிக்நகாள், தீர்மானம் 1949 ேவம்பர் 26 -ல் அரெமமப்பு 

ேிர்ைய ெமபயால் ஏற்றுசகாள்ளப்பட்டது. 

 இந்திய அரெமமப்பின் உைர்வு ( The spirit of the constitution) சுதந்திர நபாாின் 

அனுபவத்திலிருந்து சபைப்பட்டதாகும் – அநதநபால், அரெமமப்பின் ெட்டசமாழி 

குைிக்நகாள் தீர்மானத்திலிருந்து அமதவிட மிக முக்கியமாக ஜக்கிய ோடுகள் ெமப 

1948 டிெம்பர் 10 -ல் சவளியிட்ட அமனத்துலக மனித உாிமமகள் 

நபரைிக்மகயிலிருந்தும் எடுக்கப்பட்டது. 

4.2 ,e;jpa murpayikg;gpd; Kf;fpa mk;rq;fs; 

,e;jpa murpayikg;G - Mq;fpNya Ml;rpapy; gbg;gba hf mwpKfg;gLj;jg;gl;l 

murpay; nray; jpl;lq;fspd; tsu;r;rpaile;j epiyahFk;. ,e;jpa murpay; 

mikg;gpid fw;wpl mjd; gbg;gbahd tsu;r;rp epiyfis gw;wpa mwpKfk; Njit. 

murpay; mikg;gpd; tsu;r;rp epiyfs;: 

 fp.gp. 1858:-,t;tUlk; Mq;fpNya fpof;fpe;jpa tzpff; FOtpdupd; Ml;rp 

KbTw;W ,e;jpa murpd; epu;thfk; Mq;fpNya murplk; tu ngw;wJ. 

 gpupl;ldpd; murp ,e;jpa murpd; ,iwahd;ikia ngw;whu;. 

 ,e;jpa muRr; nrayupd; (Secretary of State for India) fPo; ,e;jpa muR 

tptfhuq;fs; 

xg;gilf;fgl;ld. 

 ,tUf;F fPo; 15 

cWg;gpdu;fs; nfhz;l 

(midtUk; Mq;fpNyau;) 

Council of India vd;w 

mikg;G cUthf;fg;gl;lJ. 

 1861 Mk; Mz;bd; fTd;rpy; 

rl;lk;: (Indian Councils Act 
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1861) ,r;rl;lk; ftu;du; n[duypd; epu;thff; FOtpy; rpy muR rhuh 

cWg;gpdu;fis (non - officials) mDkjpj;jJ. 
 

,e;jpa fTd;rpy; rl;lk; 1872: 

1. gzpahsu; cWg;gpdupd; (official members) ngUk;ghd;ik Ngzg;gl;l NghjpYk; 

gzpahsu; my;yh (Non - official) cWg;gpdu;fs; ,e;jpa eyd; tpUk;Gk; FOf;fshy; 

kj;jpa epu;thff; FOtpw;Fk; khepy epu;thff; FOtpw;Fk; epakpf;fg;gl;ldu;. 

2. fTd;rpy; Mz;L epjpepiy mwpf;ifia (Annual Budget) gw;wp fye;JiuahlTk;> 

epu;thfj;jpduplk; Nfs;tpfs; Nfl;Fk; cupikiaAk; ngw;wdu;. 
 

,e;jpa fTd;rpy; rl;lk; 1909 my;yJ Minto Morley rPu;jpUj;jk;: 

 ,J rl;lkd;wq;fSf;F Nju;jiy mwpKfg;gLj;jpaJ. K];ypk;fSf;F vd 

jdpg;gpujpepjpj;Jtk; toq;fpaJ. 
 

,e;jpa muRr; rl;lk; 1919 my;yJ (Montague Chelmsford) rPu;jpUj;jk;: 

1) khepyj;jpy; ,ul;il Ml;rp Kiwia Vw;gLj;jpaJ. 

2) khepyq;fspd; kPJ ftu;du; n[duypd; mjpfhuj;ij NkYk; ,Wf;fkhf;fpaJ. 

(xw;iw ikag;gLj;jg;gl;l mikg;ig Vw;gLj;jpajd; %yk; (Unitary Centralized 

Structure) 

3) ,U mit Kiwia Vw;gLj;jpaJ (bicameral legislature) Nkyit (Council of 

State)> kj;jpa rl;lkd;wk;. 
 

,e;jpa muRr; rl;lk; 1935: 

1) $l;lhr;rp Kiw vd;w fUj;jhf;fj;ij mwpKfk; nra;jJ. 

2) kj;jpapy; ,ul;il Ml;rpKiw (Jtf;fg;gl;l Jiwfs;> khw;wg;gl;l Jiwfs;) 

3) kj;jpapYk; kw;Wk; 6 khepyq;fspYk; ,U mit 

Kiwia Vw;gLj;jpaJ. 

kj;jpa> khepy rl;lkpaw;Wk; mjpfhug; gq;fPL 

eilKiwg;gLj;jg;gl;lJ. kj;jpa gl;bay;> khepy 

gl;bay;> nghJ gl;bay; vdg; gpupf;fg;gl;lJ. vQ;rpa mjpfhuk; ftu;du; n[duyplk; 

itf;fg;gl;lJ. 
 

,e;jpa murpayikg;G: 

1) murpay; epu;zarigapd; epue;ju jiytu; lhf;lu;. uhN[e;jpugpurhj;. 
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2) 09.12.1946 md;W eilngw;w epu;za rigapd; $l;lj;jpd; jw;fhypfj;jiytu; 

rpd;`h Mthu;. 

3) nkhj;j cWg;gpdu;fs; 389 

4) epu;zarigapd; Kf;fpa 

cWg;gpdu;fs;: [t`u;yhy; NeU. 

uhN[e;jpugpurhj;> ty;ygha; 

gNly;> nkhyhdh mGy; fyhk; 

Mrhj;> my;yhb fpU\;zrhkp ma;au;> gp.Mu;. mk;Ngj;fu;> Nf.vk;. Kd;\p> 

rNuh[pdp ehAL tp[anyl;Rkp gz;bl;> lhf;lu;. uhjhfpU\;zd;. 

5) murpayikg;gpd; tiuTf; FOj;jiytu; (29.08.1947) 

6) lhf;lu; mk;Ngj;fu; (murpayikg;gpd; je;ij) 

7) tiuTf;FOtpd; cWg;gpdu;fs;: Nfhghy;rhkp> my;yhb fpU\;zrhkp ma;au;> 

Nf.vk;. Kd;\p> 4) b.b. fpU\;zhkhr;rhup. 

8) ,e;jpa murpayikg;G 1935k; Mz;bd; kWgjpg;G vdyhk;. 

9) ,e;jpa murpaiyg;G Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l Mz;L 26.11.1949 

10) ,e;jpa murpayikg;G mkYf;F te;j Mz;L 26.01.1950 

11) uhN[e;jpu gpurhj; Kjy; FbauR jiytu; 

12) [k;K kw;Wk; fh\;kPu; khepyk; 26.01.1957 md;W ,e;jpa murpayikg;ig Vw;Wf; 

nfhz;lJ. tpjp 370-d; gb fh\;kPUf;F jdp me;j];J. 

13. ,e;jpa murpayikg;gpd; rpwg;G mk;rq;fs;: cyfpNyNa kpf ePskhf vOjg;gl;l 

gFjp nefpOk;> gFjp nefpoh jd;ik nfhz;lJ. 

14. miuf;$l;lhl;rp Kiw ngluy; KiwiaAk; rhuhky; A+dpad; KiwapYk; 

rhuhky; ,uz;Lk; fye;j Kiw. 

15. ,U mitfs;> fPo; mit> Nky; mit. 

16. xw;iwf;FbAupik> ePjpj;Jiw Nkyhz;ik> murpayikg;gpd; ghJfhtydhf 

nray;gLfpwJ. 

17. Kfg;Giu: ,e;jpa murpayikg;gpd; rhtp vdg;gLfpwJ. 

18. ,e;jpa murpayikg;G cUthFk; NghJ 395 tpjpfs;> 22 ghfq;fs;> 8 

ml;ltizfs; ,Ue;jJ. 

19. jw;NghJ 445 tpjpfs; 26 ghfq;fs; 12 ml;ltizfs;. 

20. ml;ltiz 9 - 1951Yk; ml;ltiz 10 - 1985Yk;> ml;ltiz 11 kw;Wk; 12 - 

1992Yk; cUthf;fg;gl;lJ. 
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KfTiu (Preamble): 

1) We the People of India: ,e;jpa kf;fshfpa ehq;fs;: - ,Wjp ,iwahz;ik 

kf;fsplk; ciwj;Js;sJ. 

2) ,iwahz;ik (Sovereign): ehL cs; kw;Wk; ntsp tptfhuq;fspy; KOikahd 

Rje;jpuk; ngw;wJ. 

3) Socialist - ,t;thu;j;ij 1976 Mk; Mz;L 42tJ rl;lj;jpUj;jk; %yk; 

nfhz;Ltug;gl;lJ. 

4) Secular - (kjr;rhu;gw;w) - 42 tJ jpUj;jk;. ,jd;gb 1. muR kjk; vd;W xd;W 

fpilahJ 2. muR ve;j xU kjj;jpw;Fk; rhu;ghfr; nray;glhJ. 

5) [dehaf: gpujpepjpj;Jt murhq;fk;. 

6) FbauR: murpd; jiytu; Nju;e;njLf;fg;gl;ltu;. 

7) Rje;jpuk;: fUj;J> Ngr;R> ek;gpf;if> topghl;Lr; Rje;jpuk;. 

8) rkj;Jtk;: muR kf;fspilNa NtWghL fhl;LtJ rl;lg; Gwk;ghFk;. 

9) rNfhjuj;Jtk; - (jdp kdpj kupahijia fhj;jy;)> jdpg;gl;l fz;zaj;jpid 

cWjp nra;fpwJ> Njrpa xw;WikiaAk;> xUikg;ghl;bidAk; tsu;j;jy;. 

10) (Rje;jpuk;> rkj;Jtk;> rNfhjuj;Jtk; Mfpad 1789 Mk; Mz;L gpuQ;R Gul;rpapd; 

NghJ Kf;fpaf; Fuyhf vOe;jd) 
 

ml;ltizfs;: 

1) 25 (28) khepy> 7 kj;jpa Ml;rpg; gFjpfspd; epyg;gug;gpid gw;wp tptupf;fpwJ. 

2) Cjpaq;fs; - FbauRj; jiytu;> Jiz FbauRj;jiytu;> rghehafu;> cr;r> cau; 

ePjpkd;w ePjpgjpfs; MfpNahupd; Cjpak; gw;wp. 

3) gjtpg;gpukhd Kiwfs; - kj;jpa mikr;ru;fs;> cr;r ePjpkd;w> cau; ePjpkd;w 

ePjpgjpfSf;F. 

4) uh[;a rghtpy; khepy> A+dpad; gpuNjrq;fSf;fhd gpupjpepjpj;Jt vz;zpf;if. 

5) v];.rp.v];.b epu;thfk; kw;Wk; fl;Lg;ghL 

6) goq;Fbapdu; gFjp epu;thfk; (mrhk;> jpupGu> Nkfhyah> kw;Wk; kpN]huk; 

khepyq;fspy;) 

7) kj;jpa> khepy rl;lkpaw;wy; mjpfhu gq;fPL> A+dpad; yp];l;-97. 

8) jw;NghJ 99 ];Nll; yp];l; - 66 61 Concurrent - 47 52 

9) 18 khepy nkhopfs; gw;wp 92 rl;lj;jpUj;jk; - Bodo, Doorl, Maithilli, Santhalli 

Mfpatw;iw ,g;gl;bay; ,izj;Js;sJ. jw;NghJ nkhj;jk; 22 nkhopfs;. 
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10. epyr;rPu;jpUj;jk; kw;Wk; [kPd;jhupKiw xopg;G. 

11. fl;rpj;jhty; mbg;gilapy; gjtpePf;fk; nra;jy; gw;wp. (1985-y;  

Nru;f;fg;gl;lJ) 

12. gQ;rhaj;J uh[; - 73tJ rl;ljpUj;jk; 1992 Mk; Mz;L. 

13. efu; ghypfh - 74 rl;lj;jpUj;jk;> 1992. 
 

vq;fpUe;J ngwg;gl;lJ: 

1) ghuhSkd;w Kiw murhq;fk;  - gpupl;ld; 

2) rl;lj;jpd; Ml;rp   - gpupl;ld; 

3) xw;iw FbAupik   - gpupl;ld; 

4) mbg;gil cupikfs;  - A+.v];.v 

5) ePjpgjpfs; gjtp ePf;fk;  - A+.v];.v 

6) ePjp kWMa;T   - A+.v];.v 

7) jdpj;jpaq;Fk; ePjpj;Jiw - A+.v];.v 

8) FbauRjiytu; Nju;TKiw   - mau;yhe;J 

9) topfhl;L newpKiwfs;  - mau;yhe;J 

10) uh[;arig cWg;gpdu; epakdk; - mau;yhe;J 

11) mbg;gil flikfs;   - u\;ah 
 

mtrufhy epiy gpufldj;jpd;NghJ mbg;gil cupikfs;: 

1) ,uj;jhjy;      - n[u;kdp 

2) $l;lhr;rp Kiw     - fdlh 

3) vQ;rpa mjpfhuk; kj;jpa murplk;   - fdlh 

4) nghJg;gl;bay;     - M];jpNuypah. 

Kf;fpa tpjpfs;: 

gFjp 1. tpjpfs; 1 Kjy; 4 Kba. 

Gjpa khepyq;fis cUthf;Fjy; kw;Wk; khepy vy;iyfis khw;wpaikj;jy;. 

1. gFjp 2; tpjp 5-11   - FbAupik 

2. gFjp 3 tpjp 12-35  - mbg;gil cupikfs; 

3. tpjp 14-18    - rkj;Jt cupik 
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4. tpjp 14    - rl;lj;jpd; Kd; midtUk; rkk; 

5. tpjp 15   - kj> ,d> rhjp> ghy;> gpwg;gplj;jpd; mbg;gilapy;  

NtWghL fhl;Ljiy jil nra;jy;. 

6. tpjp 16   - nghJ Ntiytha;g;ghy; midtUf;Fk; rktha;g;G. 

7. tpjp 17   -  jPz;lhikia jil nra;jy;. 

8. tpjp 18   - gl;lq;fs; toq;Fjiy jilnra;jy;. 

9. tpjp 19-22   - Rje;jpu cupik 

10.  tpjp 19   - 1. fUj;Jr; Rje;jpuk; 

    - 2. MAjkpd;wp mikjpahf; $Lk; cupik 

    - 3. Nguit kw;Wk; rq;fk; mikf;Fk; cupik 

- 4. ,e;jpahtpd; vg;gFjpf;Fk; Rje;jpukhf nry;Yk;    cupik. 

- 5. ,e;jpahtpd; vg;gFjpapYk; Rje;jpukhf trpf;Fk;  cupik. 

- 6. nrhj;Jupik: ,g;gpupT 44 rl;lj;jpUj;jj;jpd; %yk; 1978 

Mk; Mz;L ePf;fg;gl;L tpjp 300 m-apy; itf;fg;gl;lJ. 

jw;NghJ nrhj;Jupik mbg;gil cupikad;W. 

- 7. ve;jj; njhopiyAk; (m) gzpapidAk; Nkw;nfhs;Sk; 

cupik. 

tpjp 20    -vtiuAk; rl;lj;ij kPWjYf;F jtpu jz;bj;jy; $lhJ. 

tpjp 21  -xt;nthUtUila jdpkdpj tho;f;ifAk;> jdpegu; Rje;jpuKk; 

ghJfhf;fg;gLfpd;wd. 

tpjp 22  -xUtiu ifJ nra;tjw;Fk; ghJfhg;gpy; itg;gjw;Fk; xUrpy 

epge;jidfis tpjpf;fpd;wJ. 

tpjp 23 - 24.   -Ruz;lYf;F vjpuhd cupik 

tpjp 23  -xUtiu fl;lhakhfNth my;yJ Cjpakpd;wpNah Ntiy 

nra;a itj;jy; $lhJ. 

tpjp 24  -14 tajpw;F fPOs;s rpWtu;fis njhopw;rhiyapNyh my;yJ 

Ruq;fj;jpNyh my;yJ ghJfhg;gw;w gzpfspNyh gzpapyku;j;jf; 

$lhJ. 

tpjp 25 - 28    -rka Rje;jpu cupik 

tpjp 25  -Ruq;fj;jpNyh my;yJ ghJfhg;gw;w gzpfspNyh 

gzpapyku;j;jf; $lhJ. 
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MULTIPLE CHOICE QUESTION 

1) 1947 ல் எங்கு ேமடசபற்ை காங்கிரஸ் மாோட்டில் சமௌண்ட்நபட்டன் திட்டம் ஏற்றுக் 

சகாள்ளப்பட்டது? 

(A) லாகூர் (B) மீரட் (C) சபல்காம் (D) பம்பாய் 

2) 1950 ல் நேரு மற்றும் லியாகத் அலிகான் இமடநய ……………………….. ஒப்பந்தம் 

மகசயழுத்திடப்பட்டது. 

(A) பூனா (B) லக்நனா (C) ெிம்லா (D) சடல்லி 

3) சபாருந்தாத ஒன்மைக் கண்டுபிடி. 

 (A) காஷ்மீர் (B) சடல்லி (C) ஹதராபாத் (D) ஜீனாகத் 

4) சபாருத்துக. 

(a) காஷ்மீர் i) ேிஜாம் 

(b) ஹதராபாத் ii) உள்துமை அமமச்ெர் 

(c) ெர்தார் வல்லபாய் பநடல் iii) ெட்டப்பிாிவு - 370 

5) பாண்டுங் மாோடு ேமடசபற்ை ஆண்டு …………………………………. 

(A) 1952 (B) 1953 (C) 1954 (D) 1955 

6) மாேில மறு ெீரமமப்பு குழுவில் இடம்சபைாத ேபர் ………………………………….. 

(A) பெல் அலி  (B) நக.எம். பைிக்கர்   

(C) எச்.என்.குன்ஸ்ரூ  (D) சபாட்டி ஸ்ரீ ராமுலு 

7) தவைான இமைமயக் கண்டைிக. 

I. வமரவுக் குழு -  பி.ஆர். அம்நபத்கர் 

II. அரெமமப்பு ேிர்ைய ெமப -  ெர்தார் வல்லபாய் பட்நடல் 

III. இமடக்கால அரொங்கம் -  ஜவகர்லால் நேரு 

IV. சமாழிவாாி மாேிலம் -  பட்டாபி ெீத்தாராமமயா 

(A) I (B) III (C) IV (D) II 

8) சுதந்திரத்திற்குப் பின் எத்தமன விழுக்காடு மக்கள் விவொயத்மதச் ொர்ந்து இருந்தனாா்? 

(A) 50 (B) 60 (C) 70 (D) 80 

9) இந்திய அரெியலமமப்பின் படி விவொயம் ………………………… கீழ் வருகிைது. 

(A) மத்திய பட்டியலின் (B) மாேில பட்டியலின்  

 (C) சபாதுப் பட்டியலின் (D) எஞ்ெிய பட்டியலின் 

10) முதல் சதாழிற்துமை சகாள்மக தீர்மானம் ேிமைநவற்ைப்பட்ட ஆண்டு 
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(A) 1950 (B) 1956 (C) 1975 (D) 1991 

11) இந்தியாவில் சபாருளாதார தாராளமயமாக்கல் ேமடசபற்ை ஆண்டு 

(A) 1961 (B) 1991 (C) 2008 (D) 2005 

12) ஐந்தாண்டு திட்டங்கமளப் சபாறுத்தவமர, பின்வரும் எந்த ோட்மட 

முன்னுதாரைமாக இந்தியா பின்பற்ைியது? 

(A) நொவியத் யூனியன் (B) அசமாிக்க ஐக்கிய ோடுகள்  

(C) கனடா  (D) பிாிட்டன் 

13) 12 வது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் காலம் எது? 

(A) 1952 - 57 (B) 1992 - 97 (C) 2012 - 17 (D) 2007 - 12 

14) இந்தியாவின் திட்டக் குழு எந்த ஆண்டில் ேிதி ஆநயாக் என மாற்ைம் செய்யப்பட்டது? 

(A) 2014 (B) 2015 (C) 2016 (D) 2017 

15) இந்திய அரசியலனைப்பில் முதலாவது திருத்தம் எப்நபாது நைற்வகாள்ளப்பட்ைது? 

 (A) 1951  (B) 1952  (C) 1976  (D) 1978 

16) வகாடுக்கப்பட்டுள்ள வினைக் குறிப்புகனளக் வகாண்டு பின்வருவைவற்னறப் 

வபாருத்தி சாியாை வினைனயத் நதர்வு வசய்க. 

(a) வதாழில் நைம்பாடு வகாள்னகத் தீர்ைாைம்  - 1. 1951-56  

(b) இந்திய அறிவியல் ேிறுவைம்    - 2. இரண்ைாவது ஐந்தாண்டு திட்ைம் 

(c) ைகலநைாபிஸ்    - 3. 1909  

(d) முதலாவது ஐந்தாண்டு திட்ைம்    - 4. 1956  

     a b c d  

(A) 1 2 3 4 

(B) 3  1  4 2 

(C) 4  3 2 1 

(D) 4 2 3 1 

17) வதாழில் வளர்ச்சி ைற்றும் ஒழுங்குமுனறச் சட்ைம் எந்த ஆண்டு ேினறநவற்றப்பட்ைது? 

(A) 1951 (B) 1961 (C) 1971 (D) 1972 

18) ைகாத்ைா காந்தி நதசிய ஊரக நவனலவாய்ப்பு உறுதியளிப்புச் சட்ைம் எந்த ஆண்டு 

ேினறநவற்றப்பட்ைது?  

(A) 2005 (B) 2006 (C) 2007 (D) 2008 
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PG TRB HISTORY PREVIOUS YEAR QUESTIONS 

1. சங்க காலத்தில் காடுகடள திருத்தி, விடள நிடலத்டதயும், நிடலயான நீர்ப்பாசன 

வசதிகடளயும், ஏற்படுத்திய புகழ்மிக்க தசாழ மன்னர் 

 (A) ராதஜந்திர தசாழன் -  I (B) குதலாத்துங்க தசாழன்  

 (C) ராஜ ராஜ தசாழன் (D) காிகாலச் தசாழன் 

2. “வடதவங்கடம் ததன்குமாி ஆயிடடத்தமிழ் கூறும் நல்லுலகத்து” இந்த வாிகள் எந்த 

தமிழ் இலக்கிய நூலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளளுது? 

 (A) மணிதமகடல (B) சிலப்பதிகாரம் 

 (C) திருக்குறள் (D) ததால்காப்பியம் 

3. தமிழ் இலக்கியத்தின் தபாற்காலம் என அடழக்கப்பட்ட காலம் எது? 

 (A) சங்க காலம்  (B) பல்லவர்  

 (C) தசாழர்  (D) பாண்டியர் 

4. சசிவர்ணததவர் முதல் அரசராக ஆட்சி தபாறப்தபற்ற பகுதி ………. 

 (A) மதுடர (B) தசஞ்சி 

 (C) தஞ்சாவூர் (D) சிவகங்டக 

5. ததன்னிந்தியாவில் முக்கியத்துவம் தபற்ற தக்கதகாலப் தபார், யார் யாருக்கிடடதய 

நடடதபற்றது? 

 (A) தசாழர்கள் மற்றும் பாண்டியர்கள் 

 (B) தசாழர்கள் மற்றும் த ாய்சாளர்கள்  

 (C) தசாழர்கள் மற்றும் ராஷ்டிரக்கூடர்கள் 

 (D) தசாழர்கள் மற்றும் சாளுக்கியர்கள் 
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5. jkpo;ehl;bd; tuyhW fp.gp. 1565 tiu 

5.1 jkpo; ehl;bd; Gtpapay; $Wfs; 
 

jkpo; nkhop NgRfpd;w kf;fs; thOk; gFjp jkpofk; vd;wiof;fg;gl;lJ. 

 njw;Nf   - ,e;jpag; ngUq;flYk; 

 fpof;fpy  - tq;fhs tphpFlhTk; 

 Nkw;fpy; - mugpf;flYk;  

 tlf;fp; - Ntq;flkiyAk;  (,itaidj;Jk; - jkpofj;jpd; vy;iyahf 

mike;Js;sJ. 
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5.1.1 jkpo; ehl;bd; Gtpapay; $Wfs;:- 

 kdpj tho;tpid cUthf;Fk; gzpapy;  Nkw;$wpa GwkhWjy;fSf;fhd 

fhuzpfs; xt;nthd;wpd; gq;Fk; ehl;bw;F ehL khWgLfpwJ.  Mdhy; xU ehl;bd; 

mq;F thOk; kdpjh;fspd; tuyhWfs; cWjpahf epytpayikg;gpdhNyNa 

nghpJk; elj;jpr; nry;yg;gLfpd;wd. 

 jkpoh;fs; thOk; jkpofk; ,e;jpaj; Jizf; fz;lj;jpd; njd; Nfhbapy; 

mike;Js;sJ.  jkpofk; 15 bfphp tl ml;rNuiff;Fj; njw;fpy; mike;Js;sJ.  

ef;fP;uh; jd; ,iwadhh; mfg;nghUs; vd;Dk; E}ypy;> Kjw;rq;f fhyj;jpy; 

jkpofk; ,g;NghjpUg;gijtplj; njw;fpYk;> fpof;fpYk; tphpe;jpUe;jjfhTk; 49 

Kf;fpa gphpTfisf; nfhz;bUe;jjhfTk; $Wfpwhh;. 

 kz;zpay; tpw;gd;dh;fSk; (Geologists) khdpl tsh;r;rpr; rhpj;jpu ty;Yeh;fSk; 

(Anthropologists) njd; NfhbapypUe;j ,e;jpa epyg;gug;G Fkhpf; fz;lk; (m) 

ny%hpah vd;wiof;fg;gl;ljhfTk;> me;epyg;gug;G neLq;fhyj;jpw;F Kd;Ng 

,e;Jg; ngUq;flyhy; fly; Nfhl;gl;ljhfTk; $Wth;. 

 %d;whk; jkpo;r; rq;ff; fhyj;Jj; jkpof tl> njd; vy;iyfs; “tlNtq;flk; 

njd;Fkhp Mapilj; jkpo; $Wk; ey;YyF” vd;Dk; $w;why; tpsq;Fk;. 

 tlfpof;fpy; - Ntq;flkiyAk;> tlf;fpYk;> tlNkw;fpYk; - ikR+h; gPlG+kpAk; 

mike;Js;sJ. 

 jkpoh;fs; jkpofj;ijf; FlGyk;> FzGyk;> njd;Gyk; vd gphpj;jpUe;jdh;> 

Ntq;flg; gpuNjrk; flf;f Kbahj fhLfshy; mike;jpUe;jJ.  %e;ePhpd; 

,izg;igg; Gyg;gLj;Jtjhff; fd;dpahFkhpapy; %d;W fly;fSk; 

re;jpf;fpd;wd.  ,J xU Gdpj ahj;jpiuj; jykhFk;. 

 Ntq;fl kiyf;F tlGwk; tho;e;j kf;fs; “g^fh;” vd miof;fg;gl;ldh;.  

kiyj; njhliu mLj;jj; jkpofj;ijnahl;ba tlGyj;jpy; vUik ehL 

,Ue;jJ.  vUik ehl;bw;F Nkw;fpy; JS ehL> FlehL> nfhq;fzk; Mfpait 

,Ue;jd.  jPgfw;g ,e;jpahtpd; njd;fpof;fpy; P̀yq;fh (,yq;if) 

mike;Js;sJ. 

 ,e;jpahtpw;Fk; - ,yq;iff;Fk; ,ilapy; fhzg;gl;l kzp gy;ytj; jPT fhtphpf; 

fiuapyike;jpUe;j njhd;ik kpF Gfhh; JiwKfj;jpypUe;J 30 Nahridj; 

njhiytpy; ,Ue;jjhf $wg;gLfpwJ. 

 nfhw;ifapypUe;J [hthtpw;Fr; nrd;w fg;gy;fs; kzpg;gy;ytj;jPtpd; topNa 

nrd;wjhfj; njhpfpwJ.  eph;thz (fhl;L kpuhz;b) ehfh;fs; tho;e;J te;j jPTfs; 

,yq;iff;Ff; fpof;Nf mike;jpUe;jd. 
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 fp.gp. 9k; E}w;whz;bw;Fg; gpd; gz;ilj; jkpofk;> jkpo;ehL Nfush vd ,uz;lhfg; 

gphpf;fg;gl;lJ. 

 jkpofk; 12 ehLfs; (m) khepyq;fshfg; gFf;f;gl;bUe;jJ mit KiwNa 

ghz;behL> fpl;lehL> FlehL> fw;fh ehL> NtzhL> G+spehL> gd;wpehL> 

mUthehL> tlmUthehL> rPjehL> ky;ehL> Gdy;ehL vd;gitahFk;.  ,it 

gd;dpuz;Lk; ghz;baehL> NruehL> NrhoehL> njhz;ilehL> nrhq;FehL> Ntsph; 

ehL vd;w ngUk;gphpTfSf;Fs; mlq;Fk;. 

 fhtphpf;Fj; njw;fpYs;s ,f;fhyj;J kJiu> ,uhkehjGuk; jpUney;Ntyp 

khtl;lq;fs; mlq;fpa epyg;gug;Ng mf;fhyj;Jg; ghz;ba ehL vd 

miof;fg;gl;lJ.  ,J nts;shh; ejpf;Fj; njw;fpYk; fd;dpahFkhpf;F 

tlf;fpYk;> ngUNtypf;F fpof;fpYk;> tq;fhs tphpFlhtpw;F Nkw;fpYk; 

mike;Js;sJ. 

 ,J gy $w;wq;fs; vdg;gLk; cl;gphpTfisf; nfhz;bUe;jJ.  ,q;F nre;jkpo; 

Ngrg;gl;L te;jJ.  ,jd; jiyefuhfTk; rpwe;j cs;ehl;L gl;bzkhfTk; kJiu 

tpsq;fpw;W.  ,J itif ejpf;fiuapy; mike;Js;sJ.  ,J NfhGuk; rhh;e;j 

Nfhl;ilfshy; R+og;gl;l xU efuk;.  vdNt ,J “ehd; khlf; $ly;” vd;Wk; 

miof;fg;gl;lJ.  tl,e;jpahtpd; kJuh vd;Dk; efhpypU;eJ ,t;T+iu 

NtWgLj;jpf; fhl;l jkpo;Gyth;fs; ,t;T+iuj; “njd; kJiu” (m) njf;fz 

kJiu vd;Wk; mioj;jdh;.  jhkpuguzp Kfj;Jthuj;jpy; mike;jpUe;j nfhw;if 

,e;ehl;bd; JiwKfkhFk;. 

 nfhw;if kf;fspd; Kf;fpa njhopy;  - Kj;Jf;Fspj;jy;  

 ,ju JiwKfq;fs;         - tpspdk;> rhypA+h;. 

 

5.1.2 Nru ehL:- 

 ,f;fhy NfusKk; jkpofj;jpd; Nfhak;Gj;J}h; khtl;l KOtJk; Nryk; 

khtl;lj;jpd; xU gFjpAk; nfhz;l epyg;gug;Ng mf;fhyr; Nru ehlhFk;. 

 ,e;ehL 12 cl;gphpTfisf; nfhz;bUe;jJ. 

 ,J tlf;fpy;  - godpkiyfshYk; 

 fpof;fpy;  - jpUr;nrq;NfhlhYk; 

 Nkw;fpy; njw;fpYk; flyhYk; R+og;gl;bUe;jd.  ,e;ehl;bd; jiyefh; 

Nghpahw;wpd; fiuapYs;s jpUtQ;irf;fsk; (v) tQ;rp.  ,e;efuk; tYthd 

Nfhl;ilfshy; ghJfhf;fg;gl;lJ. 
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jiyefhpy; mike;Js;s Kf;fpa fl;blq;fs; 

 xU tp\;Z Nfhapy;> xU Gj;j tp̀ hfuk;> xU (epfuj;j) rkz klhyak;. 

Nghpahw;wpd; Kfj;Jthuj;jpw;fUfpy; Krpwp vdg;gLk; JiwKfk; ,Ue;jJ.  Nkw;F 

fiuapy; mike;jpUe;j JiwKfk; njhz;b MFk;. 

 

5.1.3 Nrho ehL 

 gd;wp ehl;Lf;fg;ghy; Gdy;ehL vd miof;fg;gLk; Nrho ehL mike;jpUe;jJ.  

Gdy; ehL vd;Dk; nrhy; ePhpidf; Fwpf;Fk;.  ,J Nfhbf;fiuf;Ff; fpof;fpYk;> 

flYf;F Nkw;fpYk;> nts;shw;wpf;F tlf;fpYk; mike;jpUe;jJ. 

 Nrhoh; jiyefh; - ciwA+h; MFk;.  ,J fhtphpapd; njd; fiuapy; 

mike;jpUe;jJ.  fhtphpapd; Kfj;Jthuj;jpy; mike;jpUe;j Gfhh; (fhtphp 

G+k;gl;bdk;) rpwe;j Vw;Wkjp tzpf jskhFk;. Gfhh;> kUT+h;g;ghf;fk;> 

gl;bzg;ghf;fk; vd ,U gphpTfshfg; gphpf;fg;gl;bUe;jJ.  jiyefhpy; gy nghpa 

fl;blq;fs; fhzg;gl;ld. 

 

njhz;il kz;lyk;:- 

 gts kiyf;;F fpof;fpYk;> Ntq;flkiyf;Fj; njw;fpYk; cthpf;F Nkw;fpYk; 

mike;jpUe;j epyg;gug;G njhz;il ehlhFk;. 

 ,jd; jiyefh; - fhQ;rpGuk;.  ,J jpiuah;fshy; Msg;gl;lJ.  gpd;dh; 

gy;yth;fs; ,g;gFjpia ifg;gw;wpdh;.  gbg;gbahfr; Nrho ehL KOtjpYk; jk; 

Mjpf;fj;ij tphpTgLj;jpdh;. 

 

nfhq;F ehL:- 

 tlf;fpy; - jiykiyahYk; 

 njw;fpy; - itfhG+h; (m) godpkiyahYk; 

 Nkw;fpy; - nts;spaq;fphpahYk;  

 R+og;gl;Ls;s epyg;gug;Ng nfhq;FehL MFk;.  ,e;ehL ,f;fhyf; Nfhak;Gj;J}h; 

khtl;lk; KOtJk;> Nryk; khtl;lj;jpd; njd;gFjpAk; nfhz;ljhf ,Ue;jJ. 

 Ntsph; vdg;gLk; rpw;wurh;fs; 7 NgUk;l jdf;nfd uh[;[paq;fis jdpj;jdpahf 

nfhz;bUe;jd. 

1) gwk;G ehL> 2. jf^h;> 3. NfhtpY}h;> 4. Maf;Fb> 5. ehQ;rpy; ehL> 6. 

Nkh$h;> 7. Fjpiu kiy> 8. nrq;fz;kh> 9. kpoik vd;gd Fwpg;gplj;jf;f 

Ntsph; jtph;j;j NtW rpy rpw;wuRfs; MFk;. 



 

www.tcaexamguide.com (95665 35080;    9786269980;   76399 67359;     93602 68118 ) 

 fhyj;jhy; %j;j jkpo; E}yhk;> njhy;fhg;gpaj;jpy; jkpoh; tho;e;j epyg;gFjpfis 

epytpay; mbg;gilapy;  4 tif epyq;fshfg; gphpj;jdh;.  G+kpia ehdpyk; 

vdTk; $Wth;. 

1) FwpQ;rp - kiyAk; kiyr; rhh;e;j ,lKk;. 

2) Ky;iy - fhLk; fhLrhh;e;j ,lKk;. 

3) kUjk;  - epyKk; epyk; rhh;e;j ,lKk;. 

4) nea;jy; - flYk; fly; rhh;e;j ,lKk;. 

5) ghiy  - ePh; twz;l Kg;Gjh;fs; epiwe;j kzw; gFjpahFk;. 
 

5.1.4 ,l tptuk; (Topography) 

 mugpf;flYf;Fk;> tq;fhs tphpFlhtpw;Fk; ,ilg;gl;bUf;Fk; ,j;jPgfw;g ehL 

njd;Gwk; FWfp> fd;dpahFkhp Kizapy; Kbfpd;wJ. 

 Fkhp KidapypUe;J Nkw;wpirapy; tlf;f Nehf;fpr; nry;fpd;w kiyahsf; 

flw;fiu kw;Wk; nfhq;fzf; flw;fiuAk; fPo;j;jpirapy; tlf;F Nehf;fpr; 

nry;fpd;w Nrhokz;lyf; flw;fiuAk; jkpofj;jpd; tpspk;Gfshf mzp 

nra;fpd;wd.  ,jd; ,U fiufspYk; JiwKfq;fs; moF Nrh;j;jd.  ,it 

Mokhdit rPdhitAk; kj;jpa jiuf;fly; ehLfisAk; Nrh;f;Fk; fly; topapy; 

Vwj;jho eLehafkhf mike;Js;s jkpofj;jpd; miktplk; mJ.  mJ fpof;F> 

Nkw;F ehLfSld; tpWtpWg;ghd fly; thzpgj;jpy; <Lglg; nghpJk; Jizahf 

,Ue;jJ. 

 fpof;F flw;fiuapy;  -   fhtphpg; G+k;gl;bzk;> nfhw;if . 

 Nkw;Ff; flw;fiuapy;  - njhz;b> Krpwp 

 mf;fhyj;J ehl;Lf; fg;gy;fs; kl;LNk te;J jq;Ftjw;F Vw;witahf mit 

,Ue;jd. 
 

5.1.5. Nkw;F fpof;F kiyj; njhlh;fs;:- 

 fpof;F> Nkw;F kiyj; njhlh;fs; jPgfw;gj; jkpofj;jpy; KiwNa fpof;F> Nkw;Ff; 

flw;fiufSf;F ,izahfr; nry;Yfpd;wd.  fhrh;Nfhl;by; njhlq;fp> 

Muk;nghopapy; KbTWk; Nkw;F kiyj; njhlh;fs; jkpofj;jpd; ,aw;if muzhf 

gpuk;khz;lkhd fly; jLg;Gr; Rtuhf mike;Js;sJ. 

 nebJah;e;j> fuLKulhd kiyj; njhFg;ghd tlf;fpy; fly;kl;lj;jpypUe;J 2000 

mb tiu cah;e;Js;sd.  nfhq;F ehl;L ePyfphpapy; ,Ukiyj;njhlh;fSk; 

re;jpf;fpd;wd.  ePyfphp kiyfspd; Mz;L kiog;nghopT mjpfk;.  ,J gy;tifj; 

jhtuq;fSf;Fk; tdg;GkpF ,aw;iff; fhl;rpfSf;Fk; ngah; ngw;w jykhFk;.  

,t;tpU kiyj; njhlh;fSf;Fk; ,ilapy;> njhz;ikkpF ehfhPfj; njhl;by;fshd 

gue;j jho; epyq;fs; mike;Js;sd. 
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 Nkw;F kiyj; njhlhpy; gy fztha;fs; mike;Js;sd.  24 iky; mfyKs;s 

ghyf;fhl;L fztha; kpf mfd;w xd;W ,f;fztha; fd;dlj;jpw;Fk;> 

kyghUf;Fkhd neUq;fpa njhlh;gpw;F toptFj;J. 

 nfhr;rp> fs;spf;Nfhl;il Nghd;w Nkw;Ff;fiu efuq;fspypUe;J fd;dlj;jpw;Fk; 

,ju cs;ehl;L efuq;fSf;Fkhd vspjhd ghijahfp tuyhw;wpy; rpwg;gplk; 

ngWfpwJ.  ghyf;fhl;Lf; fztha; ,t;thW rw;W Mgj;J epiwe;j ghijahf 

,Ue;jjhy;> Nfusj;jpw;Fk;> fpof;fpYs;s mz;ik ehLfSf;Fkhd rpwe;j njhlh;G 

topahfr; nrq;Nfhl;il> Muy;nkhopfztha;fs; gad;gLj;jg;gl;ld. 

 Muy;nkhop> nrq;Nfhl;il fztha;fspd; %yk; Vw;gl;l gilnaLg;GfSk; 

EioTfSk; fzf;fpylq;fhjitahFk;.  Muy;nkhop Nfusj;jpd; 

“Nghh;f;fskhfr;” nray;gl;lJ vd;Nw $wyhk;. 

 ,k;kiyj; njhlhpd; njd;Gyj;jpy; fhzg;gLk; kiyfspy; godp nfhilf;fhdy;> 

Nrh;thuad;> nghjpif> Miz kiyfs; Fwpg;gplj;jf;fit.  Miz 

kiyapYs;s rpy rpfuq;fs; Rkhh; 8000 mb tiu cah;e;Js;sd. 

 mlh;e;j fhLfspy; fhzg;gLk; jhtuq;fspy; tpiy kjpg;Gs;s Njf;F> re;jdk;> 

%q;fpy; Kjypait Fwpg;gplj;jf;fit.  md;wpAk; fhg;gp> Njhapiy> Vyk;> kpsF 

Nghd;w kiyj; Njhl;l gaph;fSk; ,q;F tpistpf;fpd;wd.  fhlh;> ,Ush;> 

Giyah; Nghd;w goq;Fbapd kf;fspd; ciwtplq;fshf cs;sd. 

 fpof;Fj; njhlh;r;rpkiy> Nkw;Fj;njhlh;r;rp kiyfisg; Nghy NeuhdJk;> 

njhlh;r;rpahdJk; my;y ,it ,ilapNyNa gpsTgl;L> rpjWz;L 

fhzg;gLfpd;wd.  md;wpAk; Nkw;F kiyj; njhliu tplr; rw;Wj; jho;thdit. 

 kz;zpaybg;gilapy; Nkw;F kiyj; njhliutpl fpof;F kiyj;njhlh; 

fhyj;jhy; Ke;jpaJ.  Mdhy; tpisnghUl;fspYk; ,t;tpuz;L kiynjhlh;fSk; 

khWg;gl;lit. 

 fpof;F kiyj;njhlh; gpsTz;L rpjwpf; fplf;fpd;w xU kiyj; njhlh;G vdyhk;.  

xhp];]htpy; njhlq;fp> fpof;Ff; fiuf;F ,izahfr; nry;Yk; ,k;kiyj; njhlh; 

nrd;idia mLj;Jj; njd;Nkw;fhfj; jpUk;gpj; jf;fhdg; gPlG+kpapd; njw;F 

tpspk;ghf mikfpwJ. 

 godpkiy> Nryk; khtlj;jpYs;s Nrh;tuhad; kiyfs; Nghd;wit jdpj;J 

epw;Fk; kiyfs; ,it gpujhd kiyj; njhlhpypUe;J gphpe;J nry;fpd;wd.  

jkpofj;jpy; ghAk; MWfspy; ngUk;ghyhit Nkw;F kiyapy; Njhd;wp fpof;F 

kiyj; njhliu ClWj;Jf; nfhz;L tq;fhs tphpFlhtpy; fyf;fpd;wJ.  vdNt 

,g;gpsTfs; fpof;Ff;fiur; rkntspf;Fk; jf;fhzg;gPlG+kpg; gFjpf;Fkhd 

Nghf;Ftuj;jpid vspjhf;Ffpd;wd. 
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 gz;ila jkpofk; tbtpy; mike;Js;sJ mjd; Kid njw;FNehf;fp 

ePz;bUe;jJ.  ,U kiyj; njhlh;fSk; ePyfphp kiytiu jkpofj;jpd; ,U 

tpspk;GfisAk; ,izg;gjhf mike;Js;sJ.  gz;ilaj; jkpofj;jpy; murpay; 

xd;Wikapd;ikf;F ,JNt jiyaha fhuzkhFk;.  ,JNt Nru> Nrho> ghz;ba 

kd;dh;fSk;> jpiuah;> Ntsph; Nghd;w FWepy kd;dh;fSk; jdf;nfdj; 

jdpehLfis mikj;Jf; nfhs;s toptFj;jJ. 

 typikAk;> jpwikAk; kpf;f fhpfhyd;> nrq;Fl;Ltd;> neLQ;nropad;> Kjyhk; 

,uhruhrd; Kjyhk; ,uhNre;jpud; Nghd;w kd;dh;fspd; fhyj;jpy; kl;LNk 

jkpofj;jpy; murpay; xw;Wikiaf; fhz KbfpwJ. 
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ejpfs;:- 

 jkpofk;> fhtphp> ghyhW> itif> ngz;zhW> nts;shW> jhkpuguzp> guspahW> 

gujg;Goh> nghpahW Nghd;w MWfs; gytw;iwj; jd;dfj;Nj nfhz;lJ.  

nghpahW> gujg;Goh Mfpa ,uz;L MWfs; jtph;j;j vida ,t;thWfs; Nkw;f 

kiyj; njhlhpy; cw;gj;jpahfp jkpof epyg;gug;gpy; gha;e;J tq;;f tphpFlhtpy; 

fyg;git nghpahWk;> gujg;GohTk; Nkw;F kiyj;njhlhpy; cw;gj;jpahfp Nfus 

khepyj;jpy; gha;e;J mugpf; flypy; fyg;git. 

 njd; fq;if vd miof;fg;gLk; fhtphpia ,sq;NfhtbfSk; ,d;dgpw 

Gyth;fSk; Nghw;Wfpd;wdh;.  760 fp.kP ePsKs;s fhtphp MW FlF kiyapy; 

cw;gj;jpahfpwJ.  GJkzg; ngz;zha; Muthukpd;wp fd;dl khepyj;jpy; gha;e;J 

Eiu jq;Fk; gydUtpaha;j; jkpofj;jpy; mbnaLj;J itf;fpd;wJ.  ,ilapy; 

fd;dl khepyj;Jg; Gdpj;jyq;fshd P̀uq;fg;l;bdk;> rptrKj;jpuk; Mfpatw;iwj; 

njhLfpwJ.  Jkpofj;jpYk; jpUr;rpuhgs;spf;f Nkw;fpy; 15 fp.kP njhiytpy; fhtphp> 

nfhs;splk; vd ,U gphptfshfg; gphpe;J.  xU muq;fj;ij; Njhd;Wtpj;J  mq;F 

muq;fehjidf; fple;j epiyapy; fhl;rpaspf;fr; nra;fpwJ. 

 gj;njhd;gJ E}w;whz;LfSf;F Kd;dh; fhpfhw;Nrhod; fhtphpf;F fiu vOg;gp 

mjd; nts;sr; Nrjk; kpFjpAk; Fiwf;fg;gl;lJ.   

 md;wpAk; mtd; fhtphpf;Ff; FWf;Nf vOg;gpa fy;yiz> fhtphpapd; 

nts;sg;ngUf;fpidf; fl;Lg;gLj;jpg; ghrd trjpf;F tif nra;jJ.  ,t;thw;Wg; 

ngUf;fhy; thAk; ngWk; Nrho ehl;ilg; Gyth;fs; “NrhzhL NrhWilj;J” 

vdTk;> jQ;ir khtl;lj;ijj; jkpofj;jpd; new;fsQ;rpak; vdTk; miog;gh;. 

 ikR+h; khepyj;jpy; ee;jpJh;f;fj;jpy; ghyhW cw;gj;jpahfpwJ.  ,J tl Mw;fhL> 

nrq;fy;gl;L khtl;lq;fspd; topNa gha;e;J tq;f tphpFlhtpy; fyf;fpwJ 

,tw;wpd; fiuapy; mike;Js;s Kf;fpa efuq;fs;> thzpak; ghb> NtY}h;> 

Mw;fhL> nrq;fy;gl;L> thyh[hghj; Mfpait MFk;. 

 ngz;zhW fd;dl khepyj;jpYs;s nrd;iuahd; Ngl;ilapy; cw;gj;jpahfpwJ.  

,J ngq;fSh;> Nryk; Mfpa efuq;fisnahl;bg; gha;fpwJ. flY}Uf;F tlf;Nf 

flNyhL fyf;fpwJ. 

 itifahW> godpkiyfspy; cw;gj;jpahfpwJ> kJiu efhpd; topNa gha;e;J 

tq;fhs tphpFlhtpy; fyf;fpwJ.  ,jd; FWf;Nf fl;lg;gl;Ls;s itif miz> 

kJiu - ,uhkehjGuk; khtl;lq;fspy; Fwpg;gpl;l msT epyq;fSf;Fg; ghrd 

trjpaspf;fpwJ. 
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 nkf];jdP]pd; ,z;bfh vd;Dk; Ehypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s jhkpuguzp MW  

Nkw;Fj; njhlh;r;rp kiyapd; njw;fpy; mike;Js;s mlh;e;j fhLfs; rhh;e;j 

nghjpif kiyapy; cw;gj;jpahfpwJ.  ,J jpUney;Ntyp khtl;lj;jpd; topNa 

gha;fpwJ.  ,J tq;fhs tphpFlhtpy; fyf;fpwJ.  ,q;Fjhd; Kj;Jf; 

Fspj;jYf;Fg; Gfo;ngw;w nfhw;if JiwKfk; mike;jpUe;jJ. 

 Nfus khepyj;jpy; kpf ePskhdJ MW gujug;goh 250 Km MFk;.  ,jd; 

fiuapy; jhd; rpj;Jh}h;> ghyf;fhL> jpUehtha;> nghd;dhdp Nghd;w rpwe;j 

efuq;fs; vOe;Js;sd. 

 nghpahW (234 K.M) topghl;bw;Fhpa ngz; nja;tkhd nfhw;wit Nfhapy; 

nfz;Ls;sjhf fUjg;gLk; Mapiu kiyapy; Njhd;WfpwJ.  ,J fhyb> Mytha; 

topNa gha;fpwJ.  ,jd; fpis ejpfspy; xd;W> Nru kd;dh;fspd; jiyefuhf;f 

fUjg;gLk; nfhLq;NfhSh;; topNa gha;fpwJ.  njd; jpUthq;$hpy; ghAk; gy 

MWfSs; GwspahW vd;wiof;fg;gLk; gWspahW Fwpg;gplj;jf;f xd;W ,J 

kNfe;jpufphpapy; Njhd;wp> ehQ;rpy; ehl;bd; topNa gha;e;J> kzf;Fb 

Kfj;Jthuj;jpy; flNyhL fyf;fpd;wJ.  ,jd; FWf;Nf ghz;bad; miz 

fl;lg;gLs;sJ. 

 jf^iu Mz;l mjpakhd neLkhd; mQ;rpapd; Kd;Ndhh;fSs; xUtNu 

jkpofj;jpy; Kjd;Kjypy; fUk;G tpistpj;jhh; vd;w fUj;J xsitahhpd; 4 

GwehD}w;Wg; ghly; xd;wpdhy; mwpaf; fpilf;fpwJ. 

 fhtphp> itif> ghyhW> nghpahW Nghd;w Mw;wq;fiufspy; jhd; jkpofj;jpy; 

Njhd;wpa NguuRfspy; gy jk; jiyefh;fisf; nfhz;L tpsq;fpd. 

 

kz; tsKk; fdpr; nry;tKk;:- 

 tskpf;f tz;ly; kz;iz MWfspd; fopKfg; gFjpfspYk;> gUj;jpg; 

gapUf;Nfw;w fhpry; kz;izr; rkntsp epyq;fspYk;> ,Wf;fkhd nrk;kziz 

kj;jpag; gFjpfspYk; fhzKbfpwJ.   

 fhpry; kz; tsk; Fd;wpaJ.  vdNt gUj;jp ,ju Gd;nra; jhdpa gaW tif 

tptrhaq;fs; ,k;kz; gpuNjrj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

 Nfush> Nryk; khtl;lj;jpy; kpd; rf;jpAk;> ePh;tsKk; rw;W mjpfkhf fpilf;fpwJ 

Nryj;jpy; ,UkGf;fdpkKk;> Nkhdirl;> FNuhikl;> Fthh;l;l];> ghf;irl;> 

Rz;zhk;Gfy;> lhyikl; Nghd;w fdpkg ;nghUl;fSk; fpilf;fpd;wd. 

 jpUr;rpuhg;gs;spapy; [pg;rKk;> ,Uk;G fdpkq;fSk; fpilf;fpd;wJ. 

 ghz;bNrhp>  tpUj;jhr;ryk; gFjpfspd; ePh; twz;l nghWf;Fg; ghiwg; 

gpuNjrq;fspy; ypf;idl; vd;Dk; gOg;G epyf;fhp Vuhskhff; fpilf;fpwJ. 
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 Nrhbak;> iel;Nul; Nghd;w ,urhadg; nghUs;fs; ngWtjw;Fj; Njitahd 

fdpktsk; jpUney;Ntyp> fd;dpahFkhp khtl;lf; flw;fiu kzw;gug;gpy; 

kpFjpahff; fhzg;gLfpwJ.  gy;yhtuk;> njd; Mw;fhL> jpUney;Ntyp> ehQ;rpy; 

ehL Nghd;w ,lq;fspy; ghiwfspy; rpwgq;fis nrJf;Fk; Nfhapy; fiy 

nropj;jpUe;jJ. 

 rj;jpa tPL> ehfyhGuk;> fhQ;rpGuk; ,tw;wpw;fUfpy; fpilf;Fk; kzw;fw;fs; (Sand 

Stone) fl;blq;fs; fl;lTk;> ftpDW Ntiyg;ghLfSf;Fk; gad;gLfpd;wd. 

 rq;ffphp-J}h;f;fk; kiy gFjpfspYk;> jpUney;Ntypf;fUfpy; jhioA+j;jpYk; 

fpilf;Fk; nts;isr; Rz;zhk;Gf;fw;fs; rpnkz;l; cw;gj;jpf;Fk; ryitj;J}hs; 

(Bleaching Powder) jahhpf;fTk; cjtfpd;wd. 

 

kiog; nghopT> ePh;g;ghrdk; (k) Ntshz;ik: 

 Nfush KOtjpYk; njd;Nkw;F fhw;wpdhy; ey;y kioiag; ngWfpd;wd ([Pd; 

Kjy; mf;Nlhgh; tiu) Mdhy; jkpofk; KOtjw;Fk; ey;y kio jUtJ 

tlfpof;Fg; gUtf; fhw;NwahFk; (mf;Nlhgh; Kjy; brk;gh; tiu) kiog; nghopNt 

ePh; ngWtjw;fhd mbg;gil VJthFk;. 

 njhy;fhg;gpaq;fhyj;jpy; kiog;nghopT mbg;gilapy; jkpofk; ehd;F ngUk; 

epyg;gphpTfshfg; gFf;fg;gl;bUe;jd.  Mdhy; ,sq;Nfhtbfs; fhyj;jpy; 

,e;ehy;tif epyq;fSld; “ghiy” vdg;gLk; Ie;jhtJ tif epyj;ijAk; jkpoh; 

Nrh;j;jdh;. 

 jkpofj;jpypUe;J nkrgNlhkpahtpw;F mhprpAk;> NuhkGhpf;F Kj;Jf;fSk; ,ju 

INuhg;gpa ehLfSf;F kuKk;> njd;id ehh;f;fapWk; mDg;gl;ld. 

 

5.1.6. jl;gntg;g epiyAk;> gUtf; fhw;WfSk;:- 

 G+kp cUz;ilapy; epyeLf; Nfhl;bw;Fr; rw;W tlf;fhf mike;Js;sikahy; 

jkpofk; KOtJk; ntg;g kz;lyj;jpNyNa mlq;FfpwJ fd;dpahFkhp 80 bfphp 

tl ml;r Nuifapy; mike;Js;sJ.  vdNt ehk; Mz;by; gy khjq;fs; mjpf 

ntg;gj;ijg; ngWfpNwhk;. 

 jkpofk; NkiyehLfSld; njhlh;G nfhz;bUe;jjw;F rhd;W ghz;br;Nrhpf;F 

mUfpYs;s mhpf;fNkL gFjpapy; fpilj;j ehzaq;fs; rhd;whf jpfo;fpd;wJ.  

 fpNuf;f> cNuhkhdpa vfpg;jpa Mrphpah;fshy; fhtphpg; G+k;gl;bzk;> nfhw;if> 

njhz;b Mfpa ,lq;fspy; eilngw;Wte;j fly; thzpfj;jpd; rpwg;G ghuhl;b 

vOjg; gl;Ls;sJ. 
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fiyr; nrhw;fs; 

1. fztha; - kiyfSf;F ,ilapyhd ghij 

2. tLfu;  - Ntq;flk; gFjpapy; tho;e;j kf;fs;  

3. Giyah;fs; - kiyrhjp kf;fs;  

4. nkf];jdP]; - ,z;bfhtpd; Mrphpah;. 

 

5.1.7 tuyhw;Wf;F Kw;gl;l fhyk; (k) njhlf;f fhyk; 

 ,e;jpaj; njhy; nghUspapy; Jiw> nrd;idg; gy;fiyf;fofk;> (k) jkpo;ehL 

njhy;nghUs; Jiw MfpNahh; elj;jpa mfo;tha;TfspypUe;J tuyhw;Wf;F 

Kw;gl;lfhyk; njhlf;f fhy tuyhw;W ehfhPfq;fs; Mfpatw;wiwg; gw;wp 

vz;zw;w nra;jpfis nfhLj;Js;sdh;. 

 cyfpy; kdpjd; vt;thW Njhd;wpdhd; mtd; vt;thW ,aw;ifia ntd;whd; 

vd;gJ gw;wpa gbg;ghdJ Mh;tKila xd;whFk;.  R+hpadpypUe;J rpjwp tpOe;j 

xU nghpa mdy; gpok;G jptiyNa ,e;j cyfk;> G+kp Fsph;r;rp miltjw;F 

Kd;gpUe;j fhyk; “Ice Age” vd;W $wg;gLfpwJ.  mNj Nghy; rpjwp tpOe;j 

rpWr;rpW jptiyfNs kw;w ,ju fpufq;fs;. 

 G+kpapy; Kjypy; kpUJthd (JELLY) nghUs;fs; Njhd;wpd.  mjd;gpd; xU nry; 

caphpdq;fs; Njhd;wpd. 

 

rq;f fhyj;jpw;F Kw;gl;l fhyk;> njhlf;f fhyk;:- 

 Mjpkdpjd; jhd; md;whlk; gad;gLj;jp te;j rpy fUtpfisAk; mtw;why; 

Mf;fg;ngw;w rpy nghUs;fisAk; vr;rq;fshf (Relics) tpl;Lr; nrd;Ws;shd;.  

,t;ntr;rq;fisf; nfhz;Nl mf;fhy kdpjh;fspd; tho;f;ifiag; gw;wpa 

nra;jpfis ehk; mwpa KbAk;. 

 tuyhw;W  Kd; fhyj;ij goq;fw;fhyk;> ,ilf;fw;fhyk;> GJf;fw;fhyk;> 

jhkpuf;fw;fhyk; Mjp cNyhff; fhyk; vdg; gphpf;fyhk;.  nrd;id efiur; 

Rw;wpAs;s gpuNjrj;jpy; gz;ilf;fhyj; jkpod; xUtiff; fw;Nfhlhpia 

cgNahfpj;J te;jhd;.  mj;jifa fw;fUtpfisahf;fpf; nfhs;Sk; jpwd; 

kjuh]; ifj;njhopy; vd;W njhy; nghUspayhuhy; mwpag;gLk;.  ,J tlNkw;F 

,e;jpahtpYs;s N]h`d; gs;sj;jhf;Ff; ifj;njhopiyg; Nghd;wJ. 

 goq;fw;fhyj;ij mLj;J kdpjd; rpW rpW fw;fis MAjkhf Mf;fpf; nfhz;l 

fhyk; xd;wpUe;jJ.  mjidr; rpWfw;fhyk; vd;gh; ,jidg; gpd; fw;fhyk; vd;Wk; 

$Wth;.  ,f;fhyk; fp.K.6000f;F Kw;gl;lJ vdyhk;. 
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(i) ngUq;fw;fhyk;: 

 ,we;Njhiu jhopfspy; itj;J ngUq;fw;fshy; mlf;fk; nra;jdh;.  kpfg; 

gz;ila ngUq;fw;fs; jpUney;Ntyp khtl;lj;jpy; fpilf;fpd;wd.  MapDk; 

nrq;fw;gl;L khtl;lj;jpy; fpilj;Js;sJ.  ,j;jifa “ngUq;fy; rt mlf;f 

Kiw” cyfpy; gy ,lq;fspy; fhzg;gLfpd;wJ. 

 mNj fhyj;jpy; ,Uk;Gf; fUtpfSk; fUQ;nrk;ghidfSk; (Black and Red ware) 

gad;gLj;jg;gl;ld.  ,f;fhyj;jpy; jhd; ney; rhFgb njd; ,e;jpahtpy; 

njhlq;fpw;W vd;gJ mwpQh; ePyfz;l rh];jphpapd; fUj;J.  njd;Nkw;F 

Mrpahtpy; gutpapUe;j xUtifg; ngUq;fw; fyhr;rhuj;NjhL njhlh;GilaJ 

vd;W $wg;gLfpwJ.  MapDk; njd; ,e;jpag; ngUq;fw;fyhr;rhuk; fp.K.300f;Fk; 

fp.gp.100f;Fk; Kw;glhjJ vd;gJ rpy mwpQh;fspd; fUj;jhFk;.  NkYk; tl 

,e;jpahtpy; fq;if gFjpapYk; (k) rpy ,lq;fspy; ngUq;fw;fyhr;rhuk; ,Ue;jJ 

vd;Wk;> ,j fp.K.1000 Mz;lstpy; ,e;jpahtpw;F te;jpUf;f Ntz;Lk; vd;Wk; 

fUjg;gLfpwJ.  Nkw;fpypUe;J fly; fle;Jk;> epy topahfTk; jkpo;ehl;Lf;F 

ngUq;fw;fyhr;rhuj;ij nfhz;L te;jdh;. 

 mLj;jgbahf tuyhw;W Kd; vr;rq;fs; fz;Lgpbf;fg;gl;lJ 

jpUney;Ntypf;fUfpYs;s Mjpr;rey;Yhh; vd;Dkplj;jpy; mq;F fhzg;gLk; 

vr;rq;fspy; gy KJkf;fs; jhopfs; fpilf;fpd;wd.  Mjpr;rey;Y}hpYk; 

ngUq;fw;fs; fhzg;ngWk; ,lq;fspYk; ,Uk;G fUtpfSk;> fUQ;nrk;ghidfSk; 

$lNt fhzg;ngWjypd; mtw;wpw;fpilNa njhlh;G ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gJ 

njspT rpy ntz;fyg; nghUs;fSk; nghd;dhyhd jiy mzpfSk;> tha; 

Kfg;Gfsk;> jphpR+yq;fSk;> Nty;fSk; Mjpr;rey;Y}hpy; fhzg;ngWfpd;wd.  

,j;jifa jphpR+yq;fSk; tha;Kfg;GfSk; ghy];jpdj;jpYk; rphpahtpYk; 

mq;qdNk fhzg;gLk; (fp.K.1200) rpy nghUs;fisg; NghyNt ,Uf;fpd;wJ. 

 ,q;F fpilj;Js;s NtYk;> NrtYk;> KUfd; topghL ,q;F ,Ue;jij 

njhptpf;fpd;wJ. 

 ntz;fyf; nfhs;fyq;fspy; mhprpapd; vr;rq;fs; fpilg;gjhy; Mjpr;rey;Y}hpy; 

new;rhFgb nra;jw;fhd rhd;Wfs; fpilj;Js;sd. 

 fw;fhy kz;il XLfSk;> vYk;G $Lfis nfhz;Lk; me;j kf;fs; ve;j 

,dj;ijrhh;e;jth;fs; vd;gij mwpaKbAk; gpuk;k fphpapy; ,j;jifa vr;rq;fs; 

fhzg;gLfpwJ.  jkpo;ehl;by; vt;tplj;jpYk; gioa kz;ilNahLfNsh 

vYk;Gf;$LfNsh fpilf;fhjjhy; mf;fhyj;Jj; jkpohpd; ,dk; ,j;jd;ikaJ 

vd;W $w ,ayhJ ,J Mjpr;r ey;YhHf;Fk; nghUe;Jk;. 

 tpe;jpaj;jpw;Fk; jz;lfhuz;aj;jpw;Fk; njd; ghy; cs;s gpuNjrq;fisg; gw;wp 

tlnkhop ,yf;fpaq;fshd ghzpdpAk; mtUf;F Ke;ijNahUk; mwpe;jpyh;. 
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MULTIPULE QUESTIONS 

1. கீழ்க்கண்ைெற்றுள் சாியாக வபாருந்தியுள்ளெற்கற கதர்ந்வதடுக்கவும். 

 (A) வைாமிங்ககா பயஸ் - ஸ்பானிய வெனரல் 

 (B) இபின் பதூதா - அரபு நாட்டுப் பயணி 

 (C) நிகிடின் - இத்தாலியப் பயணி 

 (D) அப்துல் ரசாக் - கபார்த்துகீசியப் பயணி 

2. ெைக்கு கர்நாைகப் பகுதியில் ……………. தனது நாட்கை சுதந்திர அரசாக அறிெித்துக் 

வகாண்ைார். 

 (A) முகமது கொன் (B) ொபர்கான்   

 (C) முதலாம் முகமது (D) மூன்றாம் முகமது 

3. ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் தசாழ வம்சத்டத மீட்தடடுத்தவர் 

 (A) முதலாம் இராதஜந்திரன் (B) குதலாத்துங்கன் 

 (C) விஜயபாலன் (D) சுந்தரச் தசாழன் 

4. ராஜராதஜஸ்வரம் என்ற தகாவிடல கட்டியவர் 

 (A) முதலாம் இராஜராஜன் (B) முதலாம் இராதஜந்திரன் 

 (C) முதலாம் குதலாத்துங்கன் (D) அதிராதஜந்திரன் 

5. தசாழப் தபரரசு ததன்னிந்தியாவில் ஒரு வலுவான சக்தியாக விளங்கியது 

 (A) முதலாம் இராஜராஜன் (B) முதலாம் குதலாத்துங்கன் 

 (C) முதலாம் இராதஜந்திரன் (D) எவருமில்டல 

6. ஸ்ரீவிஜயம் என்று அடழக்கப்படும் பகுதி 

 (A) சுமத்ரா (B) ஜாவா (C) இலங்டக (D) கம்தபாடியா 

7. 1279 -ல் மூன்றாம் இராதஜந்திரடன ததாற்கடித்த  பாண்டிய மன்னன் 

 (A) முதலாம் மாறவர்மன் குலதசகர பாண்டியன் 

 (B) முதலாம் ஜடாவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் 

 (C) மாறவர்மன் அாிதகசாி 

 (D) எவருமில்டல 
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8. தசாழர்கால நிர்வாக அடமப்டப வாிடசப்படுத்துக. 

 (A) தபரரசு – மண்டலம் – கூற்றம் - நாடு 

 (B) தபரரசு – மண்டலம் – நாடு - கூற்றம் 

 (C) கூற்றம் – நாடு – மண்டலம் – தபரரசு 

 (D) தபரரசு – நாடு – மண்டலம் – கூற்றம் 

9. சாியான கூற்டறத் ததர்வு தசய்க. 

(1) கம்பராமாயணமும், தபாிய புராணமும் தசாழர் காலத்தில் இயற்றப்பட்டது 

(2) அஞ்சு வண்ணத்தார் – மணிகிராமத்தார் எனப்படும் வணிகக்குழு அடமப்புகள் 

(3) மணிகிராமத்தார் அடமப்பு உள்நாட்டு வணிகத்தில் ஈடுபட்டனர் 

(4) இரு அடமப்புகளும் கர்நாடக மாநிலம் “ஐதகாலில் இருந்த தடலடம அடமப்பின் கீழ் 

இயங்கின 

 (A) 1 மற்றும் 2 சாி (B) 1, 2 மற்றும் 4 சாி 

 (C) 1 மற்றும் 4 தவறு (D) அடனத்தும் சாி 

10. அாிதகசாி மாறவர்மடன சமணத்திலிருந்து டசவத்திற்கு மாற்றியவர் 

 (A) அப்பர் (B) திருஞானசம்பந்தர் 

 (C) சுந்தரர் (D) மாணிக்கவாசகர் 

11. தவள்விக்குடி தசப்தபடுகளின் தகாடடயாளி என அடழக்கப்படுபவர் 

 (A) முதலாம் வரகுணன் (B) அாிதகசாி மாறவர்மன் 

 (C) இரண்டாம் வரகுணன் (D) கடுங்தகான் 

12. முதலாம் பராந்தகனிடம் ததால்வியடடந்த பாண்டிய அரசன் 

 (A) முதலாம் இராஜசிம்மன் (B) இரண்டாம் இராஜசிம்மன் 

 (C) முதலாம் வரகுணன் (D) அாிதகசாி மாறவர்மன் 

13. காயல் துடறமுகம் அதரபிய, சீனக் கப்பல்களால்  நிரம்பி இருந்தது எனக் கூறியவர் 

 (A) நிகிடின் (B) நூனிஸ் 

 (C) மார்க்தகாதபாதலா (D) இபின் பதூதா 
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PG TRB HISTORY PREVIOUS YEAR QUESTION 

1. திருச்ேி பிரகடனத்ரத ரவளியிட்டவர் ________ 

 (A) மருது பாண்டியன் (B) சகாபால நாயக்கன் 

 (C) சகரள வர்மா (D) நானா ோகிப் 

2. மதுரரயில் திருமரல நாயக்கர் மகாரலக் கட்டியவர் யார்? 

 (A) முத்து வீரப்ப நாயக்கர் (B) திருமரல நாயக்கர் 

 (C) ரோக்கநாத நாயக்கர் (D) கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர் 

3. மதுரரக் காந்தி என்று அரழக்கப்படுபவர் யார்? 

 (A) ராஜன் (B) சுப்பாராமன்  

 (C) நசடேன் (D) தியாகராஜர் 

4. “ரவக்கம் வீரர்” என்ற பட்டத்ரத ஈ.ரவ.ரா - விற்கு யார் ரகாடுத்தார்? 

 (A) இராஜாஜி (B) பனகல் அரேர் 

 (C) காமராஜர் (D) கல்யாணசுந்தர முதலியார் 

5. ஊரமத்துரரயின் உண்ரமயான ரபயர்  

 (A) துரரேிங்கம் (B) சுப்ரபயா 

 (C) குமாரோமி (D) ரவள்ரளயத் சதவன் 

6. ‘சுதந்திர ேங்கு” என்ற ரேய்தித்தாரள ஆரம்பித்தவர் யார்? 

 (A) இராஜாஜி (B) ரபாியார் 

 (C) சுப்பிரமணியம் (D) அண்ணாதுரர 
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6. தமிழ்நாட்டின் வரலாறு கி.பி 1565 முதல் கி.பி 2000 வரர 

 

நாயக்கர்கள் மற்றும் மராட்டியர்களின் கீழ் தமிழ்நாடு 

 

6.1 ehaf;fH fhyj; jkpofk; (Tamil Nadu during the Nayak period) 

 

மதுமர நாயக்கர்கள் ததாற்றம் 

 விஜயநகரப் தபரரசர் கிருஷ்ணததவராயர் ஆட்சியில் தளபதி நாகம நாயக்காின் 

மகனான விசுவநாத நாயக்கர் மதுமர மண்டலத்தின் நிர்வாகியாக ததர்வு 

பசய்யப்பட்டார். 

 மதுமரமய ஆண்ட முதல் ஐந்து அரசர்கள் விஜயநகரத்துக்கு கட்டுபட்டு நிமற 

பசலுத்தி ஆட்சி பசய்தனர். 

 6-வதாக மதுமரமய ஆண்ட முத்து வீரப்ப நாயக்கர் விஜயநகரத்துக்கு திமற 

பகாடுப்பமத நிறுத்திக் பகாண்டார். இவருக்குப் பிறகு வந்த திருமமலநாயக்கமர 

பதாடர்ந்து 6 தபர் அட்சி பசய்தனர். இவர்களில் ராணி மங்கம்மாள் 

குறிப்பிடத்தக்கவர். 

 விசுவநாத நாயக்கர். (1524-64) - பாமளயக்காரர் முமறமய உருவாக்கியர். இமவ 

72 பாமளயங்கமள உள்ளடக்கியது. இம்முமற கி.பி.1800 வமர நீடித்தது. 

 முதலாம் கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர் (1564-72) - விசுவநாதாின் மகனான இவர் 

பரமக்குடியில் தும்பிச்சி நாயக்காின் கலகத்மத அடக்கினார். 

 வீரப்ப நாயக்கர் (1572 - 1595) – கிருஷ்ணப்பாின் மகனான இவரது ஆட்சியில் 

அமமதி நிலவியது, சிதம்பரம் 1000 கால் மண்டபத்மத கட்டினார். 

 இரண்டாம் கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர் (1595 -1601) - இவர் விஜயநகர மன்னர் 

முதலாம் தவங்கடனுக்கு கப்பம் கட்டுவமத நிறுத்தி பகாண்டார் என “ஹிராஸ் 

பாதிாியார்” கூறினார். 

 முத்துக் கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர் (1601-1609) - தசதுபதிகளுடன் தபார் பசய்தவர், 

இவருமடய ஆட்சியில்தான் இவர் இறுதியாக விஜயநகரத்திற்கு கப்பம் கட்டினர். 

இவருமடய மகன்கள் :- 1. முத்து வீரப்பநாயக்கர், 2. திருமமல நாயக்கர். 
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 முதலாம் முத்து வீரப்ப நாயக்கர் (1609-1623) – இவர்காலத்தில் மதுமர 

நாயக்கர்களுக்கும் தஞ்ரே நாயக்கர்களுக்கும் தபார் மூண்டதால் தமலநகமர 

மதுமரயிலிருந்து திருச்சிக்கு மாற்றினார். 

 

திருமமல நாயக்கர் (1623-59)  

 பிறப்பு – 1584 

 இயற்பபயர் - திருமமல சவுாி ஜயுலுகாரு 

 தந்மத - முதலாம் முத்து கிருஷ்ணப்பர் (1601-09) 

 அண்ணன் – முதலாம் முத்து வீரப்பர் (1609-23)  

 1623 - 1634 வமர திருச்சிமய தமலநகராகவும், அதன் பிறகு மதுமரமய 

தமலநகரமாக மாற்றி ஆட்சி பசய்தார். 

 

திருமமல நாயக்காின் ஆட்சிப்பகுதிகள். 

1. திருபநல்தவலி (திருவிதாங்கூாின் தமிழக பகுதிகள் உட்பட), 2. மதுமர, 3. 

திண்டுக்கல், 4. ராமநாதபுரம், 5. சிவகங்மக, 6. புதுக்தகாட்மட, 7. மணப்பாமற, 8. 

தகாயம்புத்தூர், 9. தசலம், 10. திருச்சிராப்பள்ளி 

 

பமடபயடுப்புகள் 

 திருவிதாங்கூர் மீது பமடபயடுத்து உன்னி தகரளவர்மமன அடிபணியச் பசய்தார். 

(1634-35) 

 ராமநாதபுரம் தசதுபதிமய பவன்று ரகுநாதமர பதிவியில் அமர்த்தினார். 

 தவலூமர ஆட்சி பசய்த 2-ம் தவங்கடனுடன் இமணந்து ஸ்ரீரங்கமனயும், 

முகமதியப்பமடகமளயும் பவன்றார். 

 திருமமல நாயக்காிடம் ததால்வி கண்ட ஸ்ரீரங்கன் மமசூர் அரசர் சுந்திரவனிடம் 

உதவிமய நாடி பசன்றார். இதனால் சுந்திரவன் மதுமரக்குள் நுமழந்து மதுமர 

மக்களின் மூக்மக அறுக்கும் கருவியால் மூக்மக அறுத்து மூட்மட மூட்மடயாக 

மமசூருக்கு எடுத்து பசன்றான். 

 இந்த இழிவான தபாக்மக கண்ட திருமமல நாயக்கர் பரடகள்1656-ம் ஆண்டு 

மமசூர்மீது பமடபயடுத்து அரசாின் மூக்மகதய அறுத்தனர் இந்த வீரச்பசயமல 
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பசய்த ரகுநாதத் ததவர் இனி கப்பம் பசலுத்த ததமவயில்மல என்றார் திருமமல 

நாயக்கர். 

 மமசூர் - மதுமர மூக்கறுப்பு தபாாின் சபாது ராபர்ட்டி பநாபிளி என்ற தராமன் 

கத்ததாலிக்கர் பாதிாியார் ஒருவர் மதுமரயில் தங்கி, துறவி தபாலதவ 

உமடயுடுத்தித் தம்மம ‘தராமாபுாி ஐயர்’ என்று கூறிக்பகாண்டார். 

 நீலகண்ட தீட்சிதர் என்ற வடபமாழியில் தபரறிஞராக விளங்கிய இவமர திருமமல 

நாயக்கர் ஆதாித்தார். 

 மதுமரமய விழாநகரமாகவும், கமலநகரமாகவும் மாற்றியவர் 1636 ல் திருமமல 

நாயக்கர் மகால் என அமழக்கப்படும் அரண்மமனமயக் கட்டினார். இது 

பதன்னிந்தியாவின் தாஜ்மகால் என்றமழக்கப்படுகிறது. 

 புதுமண்டபம் ஒன்மறயும் கட்டினார். இதன் பின்னர் இவரால் துவக்கப்பட்ட ராய 

தகாபுரம் கட்டிடப்பணி முடிவுபபறாமதல உள்ளது. 

 திருமமல நாயக்கர் திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாளின் தீவிர பக்தன் மதுமரயில் 

இருக்கும் தபாது ஆண்டாள் தகாயிலின் மணிதயாமசமய அறிந்துபகாள்ள 

வழிபநடுக பல மணிமண்டபங்கமள அமமத்தார். 

 1654-ல் திருமமல நாயக்காின் இறப்பிற்கு பிறகு அவரது மகன் இரண்டாம் முத்து 

வீரப்ப நாயக்கர் சில நாட்கதள ஆட்சி பசய்தார். 

 பசாக்கநாயக்கன் (1659-82) அடுத்த நாயக்கராக பதவிதயற்று 1663-ல் நடந்த 

பீஜப்பூர் பமடபயடுப்பிலும், 1670-ல் நடந்த ஈதராடு தபாாிலும் ததால்வி கண்டு 

தகாமவ, தசலம் பகுதிகமள மமசூர் மன்னர் தவராஜ் உமடயாருக்கு பகாடுத்தார். 

 1665-ல் திருச்சிக்கு தனது தமலநகமர மாற்றினார். 

 1682-ல் பசாக்கநாதாின் இறப்பிற்கு பின் அவரது மகன் 3-ம் முத்து வீரப்பர் 

அரசரானார். 

 மகனின் இறப்பிற்கு பின் பசாக்கநாதாின் மமனவி இராணி மங்கம்மாள் ஆட்சிக்கு 

வந்தார். 

 

இராணி மங்கம்மாள் – 1689 – 1706 

 தந்மத – தப்பகுள லிங்கம நாயக்கர் (பசாக்கநாதாின் தளபதி) 

 கணவர் - பசாக்க நாத நாயக்கர் – 1659-82 

 மகன் - மூன்றாம் முத்து வீரப்ப நாயக்கர் -1682-89 
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 தபரன் - விஜயரங்க பசாக்கநாதர் - 1706-31 

 தபரன் மமனவி - மீனாட்சி (1731-1739) 

 மங்கம்மாள் ஆட்சிப் பபாறுப்தபற்ற காலத்தில் தபார்கள் அதிகம் 

நமடரபறவில்மல, இருப்பினும் தஞ்மச மராத்தியர்கள், முகலாயர்கள், 

திருவாங்கூர் அரசு தபன்றவர்களால் ஏற்பட்ட சவால்கமள சந்தித்தார். 

 ஔரங்க சீப்பின் பமட தளபதி பதன்னிந்தியா மீது பமடபயடுப்பின் தபாது 

அவருடன் அமமதி உடன்பாடு பசய்தார். 

 மங்கம்மாளின் தளவாய் நரசப்மபயா தமலமமயில் திருவிதாங்கூர் மீது 

பமடபயடுத்து ரவிவர்மாமவ கப்பம் பசலுத்த பசய்தார். 

 இவரது 18 ஆண்டுகால ஆட்சிக்கு பிறகு தபரன் விஜயரங்கர் ஆட்சிப் 

பபாறுப்தபற்றார். வாாிசின்றி இறக்கதவ இவரது மமனவி மீனாட்சி ஆட்சி 

பபாறப்தபற்றார். 

 அம்மமநாயக்கனூர் தபாாில் ததாற்ற ராணி மீனாட்சிமய, சந்தா சாகிப்பின் 

பமடவீரர்கள் மகது பசய்ததால், அவமானத்தால் தற்காமல பசய்துபகாண்டார். 

இவதர கமடசி மதுமர நாயக்க அரசர் ஆவார். 

 

நாயக்கர் கால ஆட்சிமுமற 

அமமச்சர்கள் 

1. தளவாய் – தமலமம அமமச்சர், பமடத்தமலவர் 

2. பிரதானி – நிதியமமச்சர் 

3. இராயசம் – தமலமம அதிகாாி, பசயலர் 

4. ஸ்தானாதிபதி – பவளியுறவு அமமச்சர் 

5. அம்பலக்காரர் - உள்ளுாில் வாி வசூல் பசய்ததார் 

6. மணியக்காரர் - பவளியூாில் வாி வசூலித்தவர் 

 திருமமல நாயக்கர் காலம் முதல் மதுமரயில் சித்திமர திருவிழா 

பதாடங்கப்பட்டது. 

 வண்டியூர் பதப்பக்குளத்மத திருமமல நாயக்கர் பவட்டினார். 

ehad;fhuH Ml;rpKiw : 

 tp[aefu kd;dHfs; khepyg; gFjpapy; ehad;fhuH Ml;rpKiwiaf; nfhz;L 

te;jdH. kd;dHfs; jq;fspd; mur FLk;gj;ijr; NrHe;jtHfisNa 
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,k;khepyq;fSf;Fj; jiytHfshf epakpj;jhHfs;. ,e;j ehaf;fHfs; jq;fs; 

gFjpapy; thp t#ypj;J> Mz;LNjhWk; tp[aefu murpw;F fg;gk; fl;b te;jdH. 

 ghisag;gl;L Kiw ,Ue;jjhy; ];jy Ml;rpKiwf;F top tFj;jJ. 

 

mikr;rHfs; 

jstha;: 

 jiyik mikr;rH gjtpAk;> gilj;jiytH gjtpAk; NrHe;jjhFk;. mhpaehj 

KjypahH Kjypy; ,g;gjtpia tfpj;jhH. 

 

gpujhdp: epjpaikr;rH 

,uhark;: 

 jiyik mjpfhhp> nrayH Nghd;W tpsq;ff;$batH. 

 ,k;%tH jtpu fzf;fH> ];jhdhjpgjp (ntspAwT)> jpUke;jpu Xiy ehafk; Nghd;w 

mikr;rHfSk; ,Ue;jdH. 

 

thp : 

 fs;sH> kwtH gFjpapy; thpt#y; nra;NjhH mk;gyf;fhuH vd;Wk;> gpw CHfspy; 

thpt#ypj;NjhH kzpaf;fhuH vd;Wk; miof;fg;gl;ldH. (epythp rhpghjp ½ gq;F 

t#ypf;fg;gl;lJ (,yhgj;jpy;). ,tHfSf;F cjt fHzq;fs; ,Ue;jdH. ,t;thpia 

khfhz mofphpaplk; nfhLg;ghH. mtH fzf;Fg;ghHj;J gpujhdpaplk; NrHg;ghH. 

 

gil : 

 ghisaf;fhuHfNs ehaf;fHfSf;Fg; gilnfhLj;J cjtpdH. vd;whYk; jdpNaTk; 

ehaf;fH gil itj;jpUe;jdH. flw;gilf;F Kf;fpaj;Jtk; nfhLf;fhjjhy; 

NghHj;JfPrpaUk;> lr;Rf;fhuUk; tsHr;rpAw;wdH. 

 

rKjhak;  

 ehaf;fHfspd; Ml;rp vd;gJ> jkpoHfspd; Ml;rp vd;gijtpl njYq;fHfspd; Ml;rp 

vd;Nw $wyhk;. ehaf;fHfs; Kf;fpa Ml;rpg; nghWg;Gfspy; njYq;fHfis 

epakpj;jhHfs;. ,Ug;gpDk; jkpoHfspd; kdf; Fiwiag; Nghf;f jkpo; tPuHfisg; 

ghisaf;fhuHfshf epakpj;jhHfs;. ehaf;f kd;dHfs; gpuhkzHfisg; Nghw;wp 

Mjhpj;J mtHfSf;F mf;ufhuk; mikj;Jf; nfhLj;jdH. 

rkaepiy 

1. itztKk; irtKk; : 

 itztk; - ghz;bad; neLQ;rilad; guhe;jfd;. KO MjuT (Mz;lhs;> 

nghpaho;thH) rkfhyj;jtHfs;. 
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 ehaf;fHfs; irtj;jpw;Fk; itztj;jpw;Fk; ngUk; njhz;lhw;wpdH. itztj;jpy; 

tlfiy – njd;fiy vd;w gphpTfs; tsHr;rpaile;jd. 

 

2. fpwpj;Jtk; 

 uhgHl; - b – nehgpyp> ngHdhz;l]; MfpNahH fpwpj;Jt rka tsHr;rpf;F 

mUk;ghLgl;ldH. flw;fiuNahu kf;fs; gyH fpwpj;jt kjj;jpw;F vjpuhff; fpsHr;rp 

nra;jdH. Fwpg;ghf My;thu]; ghjphpahhpd; Nghf;fpdhy; fq;FthHgl;bapy; ,e;Jf;fs; 

fpsHr;rp nra;jdH. Mdhy; nrhf;fehjH fpwpj;JtHfSf;F ghJfhg;G nfhLj;jhH. 

kwtH rPikapy; [hd; - b – gphpl;Nlh nfhy;yg;gl;lhH. 

 

3. jpUtpohf;fs; : 

 jpUkiyehaf;fH fhyk; Kjy; kJiuapy; rpj;jpiu jpUtpoh njhlq;fg;gl;lJ. 

kPdhl;rp jpUf;fy;ahzk;> NjNuhl;lk;> ijg;g+r tpoh (jpUkiy ehaf;fhpd; el;rj;jpu 

g+rk;) ,d;Dk; gy jpUtpohf;fs; rpwg;ghf eilngw;wd. 

 

fy;tp> ,yf;fpak; 

 njYq;F nkhopf;F Kf;fpaj;Jtk; nfhLf;fg;gl;lJ. 

 Rg;gpujPgf; ftpuhahpd; - $sg;g ehaf;fd; fhjy;  

 Fku FUguhpd; - kPdhl;rpak;ik gps;isj;jkpo; 

 jphp$luhrg;gf; ftpuhahpd; - Fw;whyf; FwtQ;rp 

 tPukh Kdpthpd; (,j;jhyp) – Njk;ghtzp> ngUq;fhg;gpak;> rpWfhg;gpak;> 

 njhd;D}y; (,yf;fz E}y;)> NtjpaH xOf;fk;> Ntjtpsf;fk;> gukhHj;j FUfij 

– ciueil> rJufuhjp – mfuhjp. 

 rPjf;fhjpahy; Mjhpf;fg;gl;l ckWg;Gythpd; - rPwhg;Guhzk; 

 guQ;Nrhjp Kdpthpd; - jpUtpisahlw;Guhzk; 

 vy;yg;g ehtyhpd; - mUzhry Guhzk; Nghd;w ,yf;fpaq;fs; ,aw;wg;gl;ld. 

 

fiy fl;blf;fiy 

 jpuhtplg;ghzpapy; Nfhapy;fs; mikf;fg;gl;ld. 

 kJiu kPdhl;rp NfhapYk;> =uq;fk; NfhapYk;> =tpy;ypGj;J}Hf; NfhapYk; 

Fwpg;gplj;jf;fd. 

 tz;ba+H njg;gf;Fsj;ij jpUkiy ehaf;fNu ntl;bdhH. eLNt ik kz;lgk; 

cs;sJ. kJiu uh[ NfhGuj;ijg; Nghd;W 64 ,lq;fspy; mikf;f ,Ue;j jpUkiy 

ehaf;fH iftpl;Ltpl;lhH. 

 Kjyhk; fpU\;za;aH fhyj;jpy; kJiu Mapuq;fhy; kz;lgk; (mhpaehjuhy;) 

fl;lg;gl;lJ. 
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 njd;dhl;bd; jh[;k`hyhd jpUkiy ehaf;fH k`hy; xU ,j;jhyp ehl;Lr; 

rpw;gpahy; tbtikf;fg;gl;lJ. 

தமிழ்நாட்டில் மராத்தியாின் ஆட்ேி 

 கிருஷ்ணசதவராயர் தனது ஆட்ேிக் காலத்தில் (1509 – 1529) நயங்காரா அரமப்ரப 

உருவாக்கினார். 

 இதன் மூலம் தமிழகம் ரேஞ்ேி, தஞ்ோவூர், மதுரர என மூன்று மிகப்ரபாிய 

நயங்காராக்களாக பிாிக்கப்பட்டது. 

 இந்த புதிய முரறப்படி துரணத்தரலவர்கள் பாரளயக்காரர்களாக 

நியமிக்கப்பட்டனர். 

 சோழ ோம்ராஜ்யத்தின் பகுதியாக முதலிலிருந்த தஞ்ோவூர் பிறகு பாண்டிய அரேின் 

பகுதியாக உருவானது. பின்னர் இது மதுரர சுல்தானியத்தின் பகுதியாக 

உருரவடுத்தது. கரடேியில் நாயக்கர் ரககளுக்குச் ரேன்றது. 

 மதுரர நாயக்கர் மற்றும் தஞ்ோவூர் நாயக்கர் இரடசய நிலவிய பரக கரடேியில் 

1673 இல் தஞ்ோவூாில் நாயக்க ஆட்ேிரய முடிவுறச் ரேய்தது. 

 தஞ்ோவூாில் 1676 இல் மராத்திய தளபதி ரவங்சகாஜி தன்ரன அரேராக 

அறிவித்தார். இவ்வாறாக மராத்தியர் ஆட்ேி தஞ்ோவூாில் துவங்கியது. 

 கர்நாடகத்தின் மீது 1677 இல் பரடரயடுத்த ேிவாஜி ரவங்சகாகிரய 

அகற்றிவிட்டு தனது ஒன்றுவிட்ட ேசகாதரர் ஷாஜிரய அப்பதவியில் 

அமர்த்தினார். 

 ஆனால் ரவங்சகாஜி மீண்டும் தஞ்ோவூரரக் ரகப்பற்றினார். ஷாஜிக்கு வாாிசு 

இல்லாததால் அவரது ேசகாதரர் முதலாம் ேரசபாஜி அடுத்த ஆட்ேியாளராக 

அமர்ந்தார். 

 1712 முதல் 1728 வரர 16 ஆண்டுகளுக்கு அவர் ஆட்ேியில் இருந்தார். அவருக்குப் 

பிறகு துக்சகாஜி ஆட்ேிக் கட்டில் அமர்ந்தார். 

 அவரரத்ரதாடர்ந்து 1739 முதல் 1763 வரர பிரதாப் ேிங் ஆட்ேி புாிந்தார். பின்னர் 

அவரது மகன் துல்ஜாஜி 1787 இல் ஆட்ேியில் அமர்ந்தார். 

 அந்த ஆண்டில் பத்து வயதான இரண்டாவது ேரசபாஜி அாியரண ஏறினார். 

துல்ஜாஜியின் ேசகாதரர் அமர்ேிங் ஆட்ேிரய நிர்வகித்தார். இந்த வாாிசு 

அரேியரல எதிர்த்த ஆங்கிசலயர் இரண்டாவது ேரசபாஜியின் மீது ஒப்பந்தம் 

ஒன்ரற திணித்தனர். 
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 அதன் அடிப்பரடயில் இரண்டாம் ேரசபாஜி தனது அரசு நிர்வாகத்ரத (1798- ல்) 

ஆங்கிசலயர் வேம் ஒப்பரடக்க சநாிட்டது. இரண்டாம் ேரசபாஜி தஞ்ோவூரர 

ஆண்ட மராத்தியாின் சபான்ஸ்சல ோம்ராஜ்யத்தின் கரடேி ஆட்ேியாளராவார். 
 

இரண்டாம் ேரசபாஜி (1777 - 1832) 

 இரண்டாம் ேரசபாஜி ஒரு தரலச்ேிறந்த அரேர் 

 ரஜர்மனிய ேமய பரப்புக் குழுரவச் சேர்ந்த ஃப்ரரட்ாிக் 

ஸ்வார்ட்ஸ் மூலமாகக் கல்வி பயின்ற சபாதிலும் பலரும் 

எதிர்ப்பார்த்தப்படி அவர் கிறித்தவ மதத்ரத 

தழுவவில்ரல. 

 சமற்கத்திய அறிவியல் மற்றும் மருத்துவத்ரதக் ரகயாளும் மருத்துவராக ேரசபாஜி 

திகழ்ந்தார். 

 அரனத்துத் துரறகரளயும் ோர்ந்த நூலகம் ஒன்றிரண ரவத்திருந்தார். 

 ஒரு அச்ேகத்ரத நிறுவுவது ேரசபாஜியின் நவீன திட்டங்களில் ஒன்றாக இருந்தது. 

(இதுசவ மராத்தி மற்றும் ேமஸ்கிருத ரமாழிகளுக்கான முதலாவது அச்ேகமாகும்) 

 ேரஸ்வதி மஹால் நூலகத்ரத (1824) சமம்படுத்தும் அவரது திட்டங்களில் ஒன்றாக 

இருந்தது 

 அவரது அரேரவ மூலம் நவீனப் ரபாதுப்பள்ளிகரள நிறுவி ஆங்கிலம் மற்றும் 

பிரசதே ரமாழிகளில் பாடங்கள் இலவேமாகக் கற்பிக்கப்பட சவண்டும் 

என்பதுதான் அவரது அது நவீனத்திட்டமாக இருந்தது. 

 அவர் காலத்தில் வாழ்ந்த தரங்கம்பாடி ேமய பரப்புக்குழுரவச் சேர்ந்த அறிஞர் 

ேி.எஸ்.ஜான் என்பவரரக் கல்வித் துரறயின் முன்சனாடியாக மன்னர் ேரசபாஜி 

கருதினார். 

 ஜான் கல்வித்துரறயில் புதிய பாிசோதரனகரளயும் ேீர்திருத்தங்கரளயும் 

சமற்ரகாண்டார். 

 உரறவிடப்பள்ளி முரறரய அறிமுகம் ரேய்தார். 

 1812 இல் ஆங்கிசலய காலனி அரசுக்கு அவர் ேமர்ப்பித்த முக்கியத் திட்டத்தில் 

தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழியில் இந்திய மாணவர்களுக்கு இலவேப் பள்ளிகரள 

நடத்த சவண்டும் என்று சகட்டுக்ரகாண்டார். கிறித்தவர் அல்லாத 

மாணவர்களுக்கு ஆங்கில வழிக் கல்வி கிரடக்காத சூழல் நிலவிய காலகட்டம் 

அதுவாகும். 

இரண்டாம் ேரசபாஜி 
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 ரேன்ரன ஆளுநர் தாமஸ் மன்சறா 1820 ஆம் ஆண்டில் ரதாடக்கப் 

ரபாதுப்பள்ளிகளுக்கான ஒரு திட்டத்ரத சயாேரனயாக கூறினார். 

 ஆனால் கம்ரபனி அரசு 1841 ஆம் ஆண்டு வரர நவீனப் பள்ளிகரள உள்ளூர் 

குழந்ரதகளுக்குக்காகச் ரேன்ரனயில் ஏற்படுத்தசவயில்ரல 

 இதற்கு மாறாக ரஜர்மானிய ேமயப் பரப்புக்குழு ஆங்கில வழி மற்றும் வட்டார 

ரமாழிப்பள்ளிகள் பலவற்ரறத் ரதற்கு மாகாணங்களில் 1707 ஆம் ஆண்டு முதல் 

நடத்தியுள்ளனர். 

 ேரசபாஜி, ேமய பரப்புக்குழு மற்றும் காலணி அரசுக்கு முன்சனாடியாக 1803 ஆம் 

ஆண்டிசலசய தஞ்ோவூாில் கிறித்தவர்கள் அல்லாத உள்ளூர் குழந்ரதகளின் 

கல்விக்காக முதலாவது நவீனப் ரபாதுப்பள்ளிகரள நிறுவினார். 

 உயர்கல்வி நிறுவனங்கரள இந்திய அரேர்கள் நடத்திய சபாதிலும் அவர்கள் 

ரதாடக்கப்பள்ளிகரள நடத்தியதில்ரல. 

 புதிய அல்லது நவீன கல்வி முரறக்காக நவவித்யா முரறரய அரேரவ நடத்திய 

இந்தப் பள்ளிகளில் அறிமுகம் ரேய்தது மற்ரறாரு முக்கிய முன்முயற்ேியாகும். 

 1803 இல் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட முக்தாம்பாள் ேத்திரம் அரோின் விருப்பமான 

அன்ன ேத்திரமாகும். 

 அங்கு 1822 ஆம் ஆண்டில் இரண்டு வகுப்பரற காரலயும் மாரலயும்  15 

ஆேிாியர்கள் பல்சவறு ேமூகத்ரதச் சேர்ந்த ரமாத்தம் 464 மாணவர்களுக்குக் 

கற்பித்தனர். 

 மனிதர்களுக்காகவும் விலங்குகளுக்காகவும் மூலிரக மருந்துகரளத் தயாாித்த 

தன்வந்தாி மஹால் என்ற ஆராய்ச்ேி நிறுவனத்ரத ேரசபாஜி நிறுவினார். 

 சநாயாளிகளின் ஆவணங்கரளப் பராமாிக்கும் முரறயும் அறிமுகம் 

ரேய்யப்பட்டது 

 நவீன மருத்துவர்கள், ஆயுர்சவதம், யுனானி, ேித்த மருத்துவம் ஆகியவற்றின் 

மருந்துகள் குறித்து ஆராய்ச்ேி சமற்ரகாண்டனர். 

 18 ரதாகுதிகள் அடங்கிய ஆராய்ச்ேி புத்தகத்ரதயும் ேரசபாஜி மன்னர் 

உருவாக்கினார். 

 பிரத்சயாகமான ரகயடக்க ஓவியங்கள் (Miniature Painting) மூலமாக முக்கிய 

மூலிரககள் பற்றியத் தகவல்கரள ேரசபாஜி பட்டியலிட்டுப் பாதுகாத்தார். 
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 நவீனக் கல்விமுரற ரதாடர்பான ேரசபாஜியின் புதிய முன்முயற்ேிகள் தஞ்ோவூர் 

சமன் மக்களுக்கு அப்சபாரதய காலனி ஆதிக்கச் ேமூக மற்றும் ரபாருளாதார 

முரறரமக்குள் நுரழயவும் பயன்ரபறவும் வழி ரேய்தன. 

 அரேரவ அதிகாாிகள் ரபரும்பாலும் பிராமணர்களுக்கு ஐசராப்பிய பயன்பாட்டு 

அறிவு, ரதாழில் நுட்பங்கள் கரலகள், ஆகியவற்றில் பயிற்ேி கிரடத்து அவர்கள் 

காலனி கால நவீனத்தத்துவத்தின் முன்னணி முகவர்களாக மாறினார்கள். 

 ஆங்கிலக் கல்வி கற்ற துபாஷிகள், எழுத்தர்கள் ஐசராப்பிய மற்றும் இந்திய 

அரேரவகளுக்கு இரடசய மத்தியஸ்தம் ரேய்த இந்து மற்றும் கிறித்தவ 

ரமாழிரபயர்ப்பாளர்கள் பலரபாறுப்புகரள ஏற்க முடிந்தது. 

 ேரசபாஜி அரேரவயின் இரண்டு பண்டிதர்கள் கிழக்கிந்தியக் கம்ரபனி நடத்திய 

புனிதஜார்ஜ் சகாட்ரடக் கல்லூாியில் ரமாழிரபயர்ப்பு மற்றும் அச்சுக் 

கலாச்ோரத்தின் தரலவர்களாகத் திகழ்ந்தார்கள். 

 ேரசபாஜி, ஜான் ஆகிசயாாின் வாழ்வியல் திட்டங்கள் காலனியாதிக்கத் 

தமிழகத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களின் வரலாற்றில் தனி நபர்களும், சடனிய – தமிழ் 

மீன்பிடி தமிழ் இளவரேர் ஆட்ேிப்பகுதியும் வகித்த பாத்திரத்ரத படம்பிடித்துக் 

காட்டுகின்றன. 

 பாராம்பாிய இந்தியக் கரலகளான நடனம் மற்றும் இரேரய ஆதாிப்பதில் ரபரும் 

ரகாரடயாளராக ேரசபாஜி விளங்கினார். 

 குமாரேம்பவ ேம்பு, சதசவந்திர குறவஞ்ேி, முத்ர்ராக்ேஸ்யா ஆகிய புத்தகங்கரளயும் 

அவர் எழுதியுள்ளார்.  

 கர்நாடக இரேயில் சமற்கத்திய இரேக்கருவிகளாகன் கிளாாிரட வயலின் ஆகிய 

கருவிகரள அவர் அறிமுகம் ரேய்தார். 

 தஞ்ோவூர் ஓவியத்ரதப் பிரபலப்படுத்தும் பணிகரள அவர் ரேய்தார். ஓவியம் 

வரரதல், சதாட்டமிடுதல், நாணயங்கரளச் சேகாித்தல், தற்காப்புக் கரலகள், ரதப் 

சபாட்டிகள், சவட்ரட, எருதுச் ேண்ரட ஆகியவற்ரறப் பிரபலப்படுத்துவதில் 

ேரசபாஜி ஆர்வம் ரகாண்டிருந்தார். 

 தஞ்ோவூர் அரண்மரன வளாகத்தில் தமிழ்நாட்டின் முதலாவது வன உயிாியல் 

பூங்காரவ அவர் அரமத்தார். 
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 1832 இல் மார்ச் 7 ஆம் சததி ஏறக்குரறய 40 ஆண்டுகால ஆட்ேிக்குப் பிறகு 

ேரசபாஜி மரணமரடந்தார். 

 அவரது அரசு ோர்ந்த அரனத்து பகுதிகளிலும் அவரது மரறவு குறித்து துக்கம் 

அனுோிக்கப்பட்டது. 

 ‘முடிசூடிய பல தரலவர்கரள நான் பார்த்து இருக்கிசறன். ஆனால் இவர் தவிர 

எவாிடமும் அது இளவரேத்தன்ரமசயாடு அலங்காித்ததில்ரல” என்று 

அருட்தந்ரத பிஷப்ஷீபர் கூறினார். 

 

6.2 ராமநாட்டின் சேதுபதிகள் 

 இராமநாதபுரம் ேமஸ்தானம் அல்லது ராம நாடு என்பது இந்தியாவின் 

தமிழ்நாட்டின் இராமநாதபுர மாவட்டத்ரத உள்ளடக்கிய பகுதிகளாகும். 

 சேது என்பது கடல் பகுதிரய குறிக்கும்.  மன்னர்கள் தங்கள் ரபயருக்கு பின் 

சேதுபதி எனும் பட்டத்ரத கூட்டிக் ரகாண்டார்கள். 

 சேது என்பது சேது ேமுத்திரம் என்னும் கடல் பகுதியாகும். பதி என்றால் காவலர் 

என்று ரபாருள்படும்.  சேதுபதிகளாக இருந்த இலங்ரகரயச் சேர்ந்தவர்கள் 

சேபகாவலர்கள் என்ற ரபயரால் அரழக்கப்படுகின்றனர். 

 மதுரர பாண்டியர்கள் ஆட்ேியின் கீழ் இருந்த இராமநாதபுரம் 1520 ஆம் ஆண்டில் 

விஜய நகர நாயக்கர் ஆட்ேியின் கீழ் வந்தது. 

 மதுரர நாயக்கர்கள் காலத்தில் சேதுபதிகள் மதுரர ஆட்ேியின் பரடத்தரலகளாக 

இருந்தனர். 

 கி.பி. 1670 இல் இரகுநாதன் என்னும் கிழவன் சேதுபதி இராமநாதபுரத்தில் ஆட்ேி 

ரேய்தார். 

 1803 இல் இராமநாதபுரம் ேீரமயாக மாறியது 
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சேதுபதி மன்னர்கள் 
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இராமநாதபுரம் ஜமீன்தார்கள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 இராசமசுவரம் திருக்சகாயில் திருச்சுற்ரற கி.பி. 15ஆம் நூற்றாண்டிசலசய 

உரடயான் சேதுபதி கட்டினார். 

 சேதுபதி மன்னர்களது அரேிரன நிறுவிய ரபருரமபரடத்த உரடயான் 

ேரடக்கன் சேதுபதி இராமநாதபுரத்திற்கு சமற்சக அரமந்த சபாகளூர் 

என்றரழக்கப்பட்ட ஊாிரனத் தரலநகரமாகக்ரகாண்டு ஆண்டார். 

 கி.பி. 1795 வரர இராமநாதபுரம் பகுதிரய ஆண்ட தன்னாட்ேி மன்னர்களாக 

விளங்கினார்.  அதன் பின்னர் ஆங்கிசலயர் வேம் இந்நாடு வந்தது.   
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வினாக்கள் 

1. ஆங்கிசலயருக்கு எதிரான ரதன்னிந்திய கூட்டரமப்பின் கிளர்ச்ேிரய 

உருவாக்கியவர். 

(A). வீரபாண்டிய கட்டரபாம்மன் (B). பூலித்சதவர் 

(C). ஊரமத்துரர (D). மருதுபாண்டியர் 

2. கட்டரபாம்மரன தூக்கிலிடப்பட்ட இடம் 

(A). ேிவகங்ரக (B). கயத்தாறு   

(C). காரளயார் சகாயில் (D). சமற்கண்ட எதுவுமில்ரல 

3. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது ோியாக ரபாருந்தவில்ரல? 

(A). பூலித்சதவர் - ரநற்கட்டும் சேவல் 

(B). சவலுநாச்ேியார் - காரளயார் சகாவில் 

(C). சகாபால நாயக்கர் - விருப்பாட்ேி 

(D). வீரபாண்டிய கட்டரபாம்மன் - ேிவகங்ரக  

4. சவலூர் புரட்ேி ரவடித்தது. 

(A). ஜீரல 10, 1806 (B). ஆகஸ்டு 10, 1806 

(C). ஜீரல 11, 1806 (D). ஆகஸ்டு 11, 1806 

5. தமிழ்நாட்டில் முதன் முதலில் கிழக்கிந்திய நிறுவனத்ரத எதிர்த்தவர் 

(A). பூலித்சதவர் (B). வீரபாண்டிய கட்டரபாம்மன் 

(C). மருது ேசகாதர்கள் (D). சவலுநாச்ேியார் 

6. பாரளயக்கார முரற நரடமுரறப்படுத்தப்பட்ட பகுதி 

(A). காகத்திய சபரரசு (B). பால சபரரசு  

(C). பிரதிகார சபரரசு (D). சோலங்கி சபரரசு 

7. தமிழகத்தில் பாரளயக்காரர் முரறயிரன அறிமுகப்படுத்தியவர் 

(A). லட்சுமி நாயக்கர் (B). யதுல் நாயக்கர் 

(C). விஸ்வநாத நாயக்கர் (D). சகாபால நாயக்கர் 

8. மருது ேசகாதரர்கள் தூக்கிலிடப்பட்ட இடம் 

(A). திருப்பத்தூாூா் சகாட்ரட (B). பாஞ்ோலங்குறிச்ேி சகாட்ரட 

(C). ேங்ககிாி சகாட்ரட (D). ேிவகங்ரக சகாட்ரட 
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9. கீழ்க்காண்பவர்களில் ரதன்னிந்திய கூட்டரமப்பில் இரணயாதவர் 

(A). மருது பாண்டியர் (B). சகரளவர்மா 

(C). பூலித்சதவர் (D). சகாபால நாயக்கர்  

10. சவலூர் கலகத்திற்கான காரணம்.  

(A). ேிப்பாய்களுக்கு குரறவான ஊதியம் வழங்கப்பட்டது. 

(B). ேிப்பாய்களுக்கு பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் குரறவாகசவ இருந்தது. 

(C). இராணுவத்தில் புதிய விதிமுரறகள் பின்பற்றப்பட்டது. 

(D). இரவயரனத்தும். 

11. சவலூர் கலகத்தில் முதலில் பலியானவர் 

(A). கர்னல் சபன்சகார்ட் (B). கர்னல் மீக்காரஸ் 

(C). சமஜர் ஆம்ஸ்ட்ராங் (D). ரலப்டிரனன்ட் எல்லி 

12. சவலூர் கலகத்ரத ஒடுக்கியவர் 

(A). சமஜர் கூட்ஸ் (B). கர்னல் ஜில்லஸ்பி 

(C). சகப்டன் யங் (D). ரலப்டிரனன்ட் பாப்ஹாம் 

13. எந்த ஆண்டு ரேன்ரன உயர்நீதிமன்றத்தின் முதல் இந்திய நீதிபதியாக T.முத்துோமி 

நியமிக்கப்பட்டார்? 

(A). 1777 (B).1874 (C).1877  (D).1977 

14. கூற்று : ரதாடக்ககால சதேியவாதிகள் அரேரமப்பு வழிமுரறகளின் மீது நம்பிக்ரக 

ரகாண்டிருந்தனர். 

காரணம் : அரவக்கூட்டங்கள் நடத்துவதும் பிரச்ேரனகள் குறித்து ஆங்கிலத்தில் 

கலந்துரரயாடுவதும் அவர்களின் ரேயல்பாடுகளாக இருந்தன 

(A) கூற்று, காரணம் ஆகிய இரண்டும் ோி; ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான ோியான  

   விளக்கமல்ல 

(B)  கூற்று ோி, காரணம் தவறு 

(C) கூற்று, காரணம் ஆகிய இரண்டும் தவறு 

(D) கூற்று, காரணம் ஆகிய இரண்டும் ோி. காரணம் கூற்றுக்கான ோியான 

விளக்கமாகும். 
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UG TRB 2022-23 - HISTORY - UNIT – VII 

கிழக்கு ஆசியாவின் வரலாறு 

வ.எ. உள்ளடக்கம் ப.எ. 

7.1 சீனா வரலாறு 1 

 7.1.1. தாங் மற்றும் சுங் அரச குலத்தினர் (The Tangs and The Sung) 

7.1.2. மங்ககாலியர்கள் (கி.பி. 1260 - 1368) 

7.1.3. மிங் அரச குலம் (கி.பி. 1368 - 1644) 

7.1.4. பண்டடய சீனாவின் அரசியல், பபாருளாதார, சமூக அடிப்படடகள் 

7.1.5. சமயக் பகாள்டககள் 

7.1.6. தாகவாயிசம் (Taoist Philosophy) 

7.1.7. கன்பூசியக் கருத்துகள் 

7.1.8. புத்தமதம் 

7.1.9. மஞ்சுப் கபரரசு (1644 - 1912) - 268 வருடங்கள் 

7.1.10. மஞ்சு குல மாமன்னர்களுள் இருவர் 

7.1.11. மஞ்சு ஆட்சி முடை 

7.1.12. பெைியாளர்கள் (Censors) 

7.1.13. மாெில அரசு 

7.1.14. மாவட்ட ஆட்சி 

7.1.15. முடிவுடர 

 

7.2 அபினிப் கபார்கள் 12 

 7.2.1. முதல் அபினிப் கபார் - (1839 - 1842) 

7.2.2. உடனடிக் காரணம் 
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7.2.3. ொங்கிங் உடன்படிக்டக – 1842 

7.2.4. இரண்டாம் அபினிப் கபார் (1856 - 1860) 

7.2.5.கலார்ச்சா ஆகரா பிரச்சடன (The Lorcha Arrow Incident) 

7.2.6. தியன்சின் உடன்படிக்டககள் – 1858 

7.2.7. மீண்டும் கபார் 

7.2.8. பீகிங் மாொடு - 1860 

7.2.9. டதப்பிங் கிளர்ச்சி (1851 - 64) 

7.3 டதப்பிங் கலகம் 24 

 7.3.1. காரணங்கள்: 

7.3.2. முதல் அபினிப் கபாாின் விடளவுகள் 

7.3.3. ஹங் - சியு - சுவாங்கும் சமய இயக்கத்தின் கதாற்ைமும் 

7.3.4. கலகத்தின் உடனடிக் காரணம் 

7.3.5. டதப்பிங் ஆட்சியினாின் சீர்திருத்தங்கள் 

7.3.6. அந்ெியர்களின் கபாக்கு 

7.3.7. டதப்பிங் கலகத்தின் கதால்விக்கான காரணங்கள் 

7.3.8. டதப்பிங் கலகத்தின் விடளவுகள் 

 

7.4 முதல் சீன ஜப்பானியப் கபார் (1894 - 1895) ஜீடல 25 - ஏப்ரல் 17 35 

 7.4.1. பகாாியா 

7.4.2. டிபயன்சின் உடன்படிக்டக (Treaty of Teientsin) 1885 - ஜீன் – 9 

7.4.3. கபாருக்கான உடனடிக் காரணங்கள் 

7.4.4. ஜப்பான் இப்கபாடர வரகவற்ை தன் காரணங்கள் 

7.4.5. கபாாின் முக்கிய ெிகழ்ச்சிகள் 

7.4.6. சிமாகனாபசகி உடன்படிக்டக (ஏப்ரல் 17 - 1895) 

7.4.7. விடளவுகள் 

7.4.8. நூறுொள் சீர்திருத்தங்கள் 

 

7.5 பாக்ஸர் கலகம் (1900 - 1901) 44 

 7.5.1. கிைித்தவ எதிர்ப்பு உணர்வுகள் 

7.5.2. பாக்ஸர் கலகம் ெிகழ்ச்சிகள் 

7.5.3. பாக்ஸர் கலகத்தின் விடளவுகள் 
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7.6 சீனப்புரட்சி (1911) 48 

 7.6.1. அரசியல் அடமப்பு முடையின் கதாற்ைம் 

7.6.2. புரட்சி ஏற்படக் உடனடிக் காரணம் 

7.6.3. புரட்சி ஆரம்பம் 

7.6.4. சமாதான உடன்படிக்டக 

7.6.5. “மஞ்சு” அரசு குலத்தின் வீழ்ச்சிக்கான காரணங்கள் 

 

7.7 Dr. சன் யாட் – பசன் ( Nov – 12 – 1866 – March 12- 1925) 56 

 7.7.1. புரட்சியாளராக சன் யாட் – பசன் 

7.7.2. தற்காலிக அரசாங்கம் 

 

7.8 யுவான்-ஷி-ககயின் தடலடமயில் 59 

 7.8.1. சீனக் குடியரசு – அைிமுகம் 

7.8.2. யுவானின் உள்ொட்டுக் பகாள்டக 

7.8.3. எல்டலப் பகுதிகளில் ஏற்பட்ட பதால்டலகள் 

7.8.4. யுவானின் ஆட்சி பற்ைிய மதிப்பீடு 

 

7.9 முதல் உலகப் கபாாில் சீனா 64 

 7.9.1. பவர்பசயில்சு சமாதான மாொட்டில் சீனா 

7.9.2. விடளவுகள் 

 

7.10 சியாங் - கக - கஷக் 67 

 7.10.1. ககாமிண்டாங் கட்சியின் கதசிய அரசு உறுதிப்படுத்துதல் 

7.10.2. பபாருளாதாரக் பகாள்டக 

7.10.3. இராணுவ வளர்ச்சி 

7.10.4. கம்யூனிச எதிர்ப்பு இயக்கம் 

7.10.5. ககாமிண்டாங் ஆட்சியின் பவளிவுைவுக் பகாள்டக: 

7.10.6. சியாங் - கக - கஷக்கும் ஜப்பானும் - 1937 வடர 

 

7.11 சீன உள்ொட்டுப் கபார் 75 

7.12 கம்யூனிசத்தின் கதாற்ைம் 77 

 7.12.1. சீனாவில் புதிய மக்களாட்சி முடை  
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7.12.2. பசம்படடயின் வளர்ச்சி 

7.12.3. கபாாின் பின்னர் சீனத் கதசிய அரசின் பிரச்சடனகள் 

7.12.4. சமாதான ஏற்பாடுகள் 

7.12.5. கபார் ெிகழ்ச்சிகள் 

7.12.6. கதசிய அரசின் கதால்விக்கான காரணங்கள் 

7.13 மா – கச – துங் (1893 – 1976) 83 

 7.13.1. மா – கச – துங் தடலடம 

7.13.2. ெீண்ட பயணம் – 1934 

7.13.3. பபாதுவுடடடமவாதிகளின் பவற்ைி 

 

7.14 சீனமக்கள் குடியரசு 87 

 7.14.1. மக்கள் குடியரசின் ஆட்சி முடை அடமப்பு 

7.14.2. சீனப் பபாதுவுடடடமக் கட்சி 

7.14.3. சீனாவின் பவளியுைவுக் பகாள்டக 

7.14.4. கம. ொன்காம் இயக்கம் (1919) (ஜப்பானுக்கு எதிரானது) 

7.14.5. கதசிய வாத அரசாங்கம் 

17.14.6. கதசியம் 

 

7.15 ஜப்பானில் பதாகுகாவா கஷாகன்களின் ஆட்சி  101 

 7.15.1. பதாகுகாவா இகயயாசு (1603 – 1605) 

7.15.2. பதாகுகாவாக்களின் அரசியல் பண்பாட்டு வளர்ச்சி 

7.15.3. சமுதாய அடமப்பு 

7.15.4. பபாருளாதார ெிடல 

 

7.16 பமய் ஜி மறுசீரடமப்பு மற்றும் சீர்திருத்தங்கள் 109 

 7.16.1. கமஜி புரட்சி 

7.16.2. கமஜி புரட்சி – சிறு விளக்கம் 

 

7.17 ஆங்கில – ஜப்பானிய உடன்படிக்டக – 1902, ஜனவாி 30 116 

7.18 ரஷ்ய – ஜப்பானிய கபார் – 1904 -05 118 

 7.18.1. மஞ்சூாியாவில் ரஷ்யாவின் ஆதிக்க வளர்ச்சி 

7.18.2. ஆங்கில -ஜப்பானிய உடன்படிக்டக – (1902, ஜனவாி 30) 

7.18.3. பகாாியாவில் ஜப்பானும் ருஷியாவும் 
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7.18.4. கபாருக்கு முன்னர் இரு ொடுகளின் வலிடம 

7.18.5. கபார்ெிகழ்ச்சிகள் 

7.18.6. கபார்ட்சுமவுத் உடன்படிக்டக (பசப்டம்பர் 5, 1905) 

7.19 முதல் உலகப் கபாாில் ஜப்பான் 127 

7.20 ஜப்பானின் இருபத்பதாரு ககாாிக்டககள் (ஜனவாி 18, 1915) 129 

7.21 பவர்சாய்ஸ் ஒப்பந்தம் 130 

7.22 ஜப்பானிய- உலகொடுகள் உைவு 131 

 7.22.1. இரஷ்ய – ஜப்பானிய உைவுகள் 

7.22.2. பிாிட்டனும் ஜப்பானும் 

7.22.3. பிரான்சு பெதர்லாந்து – ஜப்பானிய உைவுகள் 

7.22.4. அபமாிக்க – ஜப்பானிய உைவுகள் – 1941 வடர 

7.22.5. அபமாிக்காவில் குடிகயைி ஜப்பானியர் – பிரச்சிடனகள் 

7.22.6. பபர்ல் துடைமுகம் (Pearl Harbour) தாக்கப்படுதல் (டிசம்பர் 7, 

1941) 

 

7.23 வாஷிங்டன் மாொடு 1922 139 

 7.23.1. ொன்கு வல்லரசுகளின் ஒப்பந்தம் (1921, டிசம்பர் 13)  

7.23.2. ஐந்து வல்லரசுகளின் கடற்படடக் கட்டுப்பாட்டு ஒப்பந்தம் 

(1923)  

7.23.3. ஒன்பது வல்லரசுகளின் ஒப்பந்தம் 

7.23.4. மதீப்பீடு 

 

7.24 மஞ்சூாியன் பெருக்கடி – 1931 142 

 7.24.1. மஞ்சுககா – வின் கதாற்ைம்  

7.25 இரண்டாம் உலகப் கபாாில் ஜப்பான் 148 

 7.25.1. கபார்க் காரணங்கள் 

7.25.2. இரண்டாம் சீன – ஜப்பானியப் கபார் (1937 – 1945)  

7.25.3. ஜப்பானின் பவற்ைிகள் 

7.25.4. உள்ொட்டு பெருக்கடியும் அடமதி விடழவும் 

7.25.5. ஜப்பானின் கதால்விகள் 
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கிழக்கு ஆசியாவின் வரலாறு 

7.1. சீனா வரலாறு - அைிமுகம் 

 சீனா பழம்பபரும் ொடு உலகில் மனிதன் கதான்ைி வாழ்ந்ததாகக் கருதப்படும் 

இடங்களுள் சீனாவும் ஓன்று சீனா முழுவதிலும் வரலாற்றுக் காலத்திற்கு முற்பட்ட 

மனிதன் வாழ்ந்திருந்ததற்கான சான்றுகள் பலவிடங்களில் அகழ்வாராய்ச்சித் 

துடையினரால் கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளன.  

 சீனாவின் மஞ்சள் ெதி ஒரத்தில் கதான்ைிய கருதும் ொகாிகம் இது. பண்டடய 

ொகாிகங்களான எகிப்திய, சுகமாிய, இந்திய ொகாிகங்களுக்கு இடணயான சிைப்பு 

வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகின்ைது.  

 கி.மு. 1500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இந்த ொகாிகம் கதான்ைியிருக்கூடும் என்றும் 

கருதப்பட்டாலும் அந்ொகாிகங்களில் இன்று இது மாறுபட்டுக் காணப்படுகின்ைது.  

 கமற்க்கு பதற்குப் பகுதிகளில் வைண்ட பாடலவனங்களுக்கும் மிக உயர்ந்த 

மடலகளும், அடர்ந்த காடுகளும், கிழக்கு பதன்கிழக்குப் பகுதிகளில் ஆழ்கடலும் 

சூழந்து, சீனாவின் ெில அடமப்பு, ஏடனய பகுதிகளிலிருந்து தனித்துக் 

காணப்படுகின்ைது.  

 பகாாியா, ஜப்பான், இந்கதாசீனியா, மத்தியாசியாவில் ஒரு சில இடங்கள் ஆகிய 

பகுதிகளில் மட்டுகம சீன ொகாிகம் பரவியிருக்கின்ைது.  

 17, 18 ஆம் நூற்ைாண்டுகளில் ஐகராப்பிய ொட்டினர் சீனாவுக்கு வந்தகபாது 

அவர்கடளப் பண்பு அைியாத காட்டுமிராண்டிகள் என்கை சீனர்கள் அடனவரும் 

கருதினார் அவர்கடளத் தங்களுக்கு இடணயாகக் கருதி ெடத்த மதிப்பளிக்க 

மறுத்தனர்.  

 கி.மு. 221 - ல் முதல் சீனப் கபரரசு உருவாக்கப்படும் வடர உள்ள காலத்தில் 

இரண்டு அரச குலங்கள் சீனாடவ ஆண்டன கி.மு. 1520 லிருந்து கி.மு. 1027 

வடரயில் ஷங் (Shang) அரச குலத்தினரும் கி.மு. 1027 முதல் கி.மு. 256 வடர பசௌ 

(chov) அரச குலத்தினரும் சீனாடவ ஆண்டிருக்கின்ைனர்.  

 இந்தக் காலங்களில் சீன அரசு யாங்ட்சி ெதிப்பள்ளத்தாக்கு முழுவதும் பரவியிருந்து. 

சீனப் பபருமதிற்சுவர் வடக்கு எல்டலயாக அடமந்திருந்தது. 
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 கி.மு. 221 முதல் கி.மு. 207 ஆம் ஆண்டு வடர சின் அரசகுலம் சீனாடவ ஆண்டது. 

இக்கால அரசியல் முடை பன்முகப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. 

 இடடக்கால ஐகராப்பாவில் கதான்ைியிருந்த ெிலமானிய முடையடமப்டபவிடச் 

சற்றுச் சிைந்த முடை சீனாவில் இருந்து வந்தது. 

 கி.மு. 221 -ல் சீனாவில் முதல் கபரரசராக சின் அரச குலத்டதச் கசர்ந்த சின்-ஷி-

ஹீவாங் தி (Chin-Shih-Huang) என்பவர் அாியடன ஏைினார் சீனப்கபரரசு 

உருவானது.  

 

ஹான் அரச குலம் 

 கி.மு. 221 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட சீன அரசகுலம் மிக விடரவிகலகய 

அழிவுற்ைது. ஹான் அரசகுலம் கதான்ைியது. சீன வரலாற்ைில் மிகச் சிைப்பான 

காலம் ஹான் அரசின் காலகமயாகும் இவர்கள் காலத்தில்தான் காலத்டதக் 

கணக்கிடுகின்ை முடை உருவானது.  

 பபாிய நூலகம் ஓன்று ெிறுவப்பட்டுக் டகபயழுத்துப்படிகள் கசகாித்து 

டவக்கப்பட்டன. சீன வரலாறு முடையாக எழுதி பவளியிடப்பட்டது. நூல்கள் 

எழுதுவதற்குக் கந்டதத் துணிகடளக் பகாண்டு பசய்யப்பட்ட ஒருவிதக் காகிதம் 

பயன்படுத்தப்பட்டது.  

 பசௌ அரச குலத்தினாின் ஆட்சிக் காலத்தில் சீனாவில் வாழ்ந்திருந்த தத்துவ 

கமடதகளான கலாட்சு கன்பூசியஸ் (Low-Tzv, Confvcius) கபான்ைவர்களின் 
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எழுத்கதாவியங்கடளத் திரட்டிடவத்து. அவர்களின் கருத்துகடளச் சீன மக்களுக்கு 

எடுத்தியம்பிய பபருடம இந்த ஹான் குலத்திடனகய சாரும்.  
 

7.1.1. தாங் மற்றும் சுங் அரச குலத்தினர் (The Tangs and The Sung) 

 ஹான் அரசகுலத்தின் வீழ்ச்சிக்குப் பின்னர் சுயி (Sui) குலத்தினர் ஆட்சிப் 

பபாறுப்கபற்ைனர். இவர்கள் காலத்தில் அரசு பணித் கதர்வு முடைகள் (Civil 

Serivice Examiantation) ஆரம்பிக்கப்பட்டன.  

 பின்னர் வந்த தாங் (Tangs 618 - 906 AD) அரச குலத்தினர் சீனாவின் எல்டலகடள 

விாிவடடயச் பசய்தனர் சட்டங்கள் வடரயறுக்கப்பட்டன. கல்விக்கு 

ஊக்கமளிக்கப்பட்டது.  

 புகழ்பபஙற்ை பல கவிஞர்கள் லி - கபா, து-பு வாங் -டவ கபான்ைவர்கள், சீன 

இலக்கியச் பசழிப்பிற்கு காரணமானவர்களுள் ஒரு சிலராவர். இரண்டு 

கடலக்களஞ்சியங்கள் பவளியிடப்பட்டன. அச்சுப்பபாைி கண்டுபிடிக்கப்பட்டு 

நூல்கள் அச்சிடப்பட்டன.  

 தாங் கபரரசின் வீழ்ச்சியிலிருந்து “சுங் கபரரசின் ஆட்சி வடரயுள்ள காலத்தில் ஐந்து 

அரச குலங்கள் ஆட்சி புாிந்தன. இந்தக் காலத்தில்தான் சீனப் பபண்கள் தங்கள் 

பாதங்கடள துணியால் இறுக்கிக் கட்டுகின்ை பழக்கம் ஏற்பட்டது.  

 பின்னர் கி.பி. 960 - ல் ஏற்பட்ட சுங் அரசகுலம் 1279 வடர பதாடர்ந்து 

ஆட்சிபுாிந்து. இவர்கள் காலத்தில் சீனா மிகவும் வளம் பபற்ைது மக்கள் மகிழ்வுடன் 

வாழ்ந்தனர்.  
 

7.1.2. மங்ககாலியர்கள் (கி.பி. 1260 - 1368) 

 மத்தியாசியாவிலிருந்து புைப்பட்ட மங்ககாலியப் படடயினர் கமற்கில் இந்தியா 

வடரயிலும் கிழக்கில் சினாடவயும் ருஷியாவின் பபரும் பகுதிடயயும் பவன்ைனர். 

மங்ககாலியாடவக் டகப்பற்ைிய மங்ககாலியர்கள், 1231 - இல் பகாாியாடவ 

பவன்ைனர் பின்னர் 1260 - ல் சினப் பகுதிகடளயும் பவன்ைனர்.  

 குப்ளாய்கான் என்பவர் சீனாவின் மங்ககாலியப் கபரரசர்கள் மிகவும் 

புகழ்பபற்ைவர் பவனிஸ் ெகர வணிகன் மார்க்ககாகபாகலா சீனாவில் பயணம் 

பசய்தது இவருடடய காலத்தில்தான்.  

7.1.3. மிங் அரச குலம் (கி.பி. 1368 - 1644) 

 மங்ககாலியாின் வீழ்ச்சிக்குப் பின்னர் சீனாடவச் கசர்ந்த “மிங்” அரச குலத்தினர் 

பதவிகயற்ைனர். சீனாடவ ஆண்ட இறுதியான சீன அரசகுலத்தினர் இவர்ககள.  

 இவர்கள் 17 ஆம் நூற்ைாண்டில் இடடயில் சீனாவில் மஞ்சு அரசகுலம் 

கதான்ைியது.  
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7.1.4. பண்டடய சீனாவின் அரசியல், பபாருளாதார, சமூக அடிப்படடகள் 

 பண்டடய சீனாவின் ஆட்சி முடையில் அரசியல் அதிகாரங்கள் அடனத்தும் டமய 

அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தன.  

 பபாருளாதார வளர்ச்சி, பதாழில் வர்த்தகம் இடவகள் பன்முகப்படுத்தப்பட்டு 

மாெில அரசுகளின் பபாறுப்பில் விடப்பட்டிருந்தன.  

 பண்டடய சீனாவில் தடலவர்களாயிருந்கதார் கவளாண்டமத் பதாழிடல 

மூலதனமாகக் பகாண்ட இப்பபருெிலப் பிரபுக்ககளயாவர்.  

 இரண்டாவதாக அரசியல் சிைந்த பபாிய அதிகார வர்க்கத்தினர் கமன்டமயான 

ெிடலயில் உயர்ந்து, அரசியல், பபாருளாதாரம், இராணுவம் சமயம், சமூக இயல் 

அடனத்டதயும் கட்டுப்படுத்துகின்ை ஆற்ைல் பபற்ைிருந்தனர்.  

 மூன்ைாவதாக அதிகார வர்க்கத்தினாின் பசல்வாக்கிற்குட்பட்டிருந்த இவ்வரசின் 

அடிப்படட கவளாண்டமத் பதாழிடல முதன்டமயாய்க் பகாண்டிருந்தது. 

 ொன்காவதாக சிறுபான்டமயினரான கற்ைைிருந்த அதிகார வர்க்கத்தினர்தான் 

பமாழியியடல வளர்த்து அைிவுப் பயிர் வளர்த்தவர்களாவர் சீன பமாழி மிகவும் 

கடினமான எழுத்துகடளயும்,ஏராளமான பசாற்கடளயும் பகாண்டது.  

 ஐந்தாவதாக சமுதாய அடமப்பில் தனி மனிதனுக்கு இடமில்டல குடும்பங்கள் 

அல்லது இனப்பிாிவுகள் முதன்டமயிடம் பபற்ைன.  
 

7.1.5. சமயக் பகாள்டககள் 

 சீனாவில் கதான்ைிய பழடமயான தத்துவக் கருத்துகடளப் பற்ைி மாறுப்பட்ட 

கருத்துகள் உலகவிவருகின்ைன. ஐகராப்பிய சமயங்கடளயும் கருத்துகள் 

உலவிவருகின்ைன.  

 ஐகராப்பிய சமயங்கடளயும், வாழ்க்டக பெைிகடளயும், அரசியல் 

ககாட்பாடுகடளயும் அளவுககாலாகக் பகாண்டு, சீன வரலாற்டையும் 

தத்துவங்கடளயும், சமய முடைகடளயும் அைிந்துபகாள்ள முயன்ைதால் குழப்பகம 

மிகும்.  

 பாமரச் சீனர்கள் பண்டடய காலம் ஏராளமான சடங்குகளிலும், இயற்டக 

வழிபாடுகளிலும் ெம்பிக்டக பகாண்டு வணங்கி வந்திருக்கின்ைன.  

 பண்டடய சீன வரலாற்ைில் காணப்படுகின்ை முப்பபரும் ஞானிகளின் கருத்துகடள 

மூன்ைாககவ பிாிக்கின்ைனர்.  
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 கலாட்சுவின் கருத்துகடளத் தீவிர இடது சாாிபயன்றும் கன்பூசியசு கருத்துகடள 

ெடுவம் என்றும் கமா.தி என்பவாின் கருத்துகடள வலது சாாிபயன்றும் தற்கால 

பமாழியில் பிாிக்கின்ைனர்.  
 

7.1.6. தாகவாயிசம் (Taoist Philosophy) 

 தாகவாயிசம் பகாள்டககள் அைிவாளிகடள ஈர்த்தன. பாமர மக்களுக்குச் சமயக் 

கருத்துகளாகத் பதாிந்தன இத்தத்துவத்டத உருவாக்கியவர் கலாட்சு (Loatzu) 

என்பவர்.  

 தாகவா என்ைால் வழி அல்லது பாடத என்று பபாருள் (Tao means The way, or 

Rord or Process) தாகவாயிசத்தின் பகாள்டககளுக்கும் பண்டடய இந்துக்களின் 

ெம்பிக்டகக்கும் ஒருவித ஒற்றுடமயிருப்டப அைியலாம்.  
 

7.1.7. கன்பூசியக் கருத்துகள் 

 “பசௌ” அரச குலத்தினாின் காலத்தில் வாழ்ந்த கன்பூசியஸ் என்பவாின் கருத்துகள் 

சீன வரலாறு உலகிற்கு வழங்கிய மிகச் சிைந்தடவயாகும். இவரது கருத்துகள் ஐந்து 

பண்டடய இலக்கியங்களிலும் ொன்கு நூல்களிலும் அடங்கியுள்ளன.  

 கன்பூசியசின் தத்துவங்களில் ஐந்து பண்புகள் குைிப்பிடப்படுகின்ைன. அரசன் 

மந்திாிகள், பபற்கைார் குழுந்டதகள், கணவன், மடனவி மூத்த இடளய 

சககாதரர்கள், ெண்பர்கள் ஆகிகயாருக்குகிடடகய உைவு முடைகள் எவ்வாறு 

இருக்ககவண்டும் என்பது வலியுறுத்தப்படுகின்ைது.  

 ஒருவனுக்கு தாளாண்டம, கெர்டம தடலடமகயற்கின்ை பண்பு, அைிவு 

தூய்டமயான அன்பு கபான்ை ஐந்து குணங்களும் வற்புறுத்தப்படுகின்ைன.  
 

7.1.8. புத்தமதம் 

 புத்தமதம் கிைித்து பிைப்பதற்கு முன்னகர இந்தியாவிலிருந்து சீனாவிற்குச் 

பசன்ைிருக்கக்கூடும்.  

 புத்தமதக் பகாள்டககள் கிழக்காசிய ொடுகள் அடனத்திலும் காணப்படுகிைது. 

சினாவிற்குச் பசன்ை புத்தமதக் ககாட்பாடுகள் அங்கு ஏற்பகனகவ பரவியிருந்த 

தாகவாயிச் கன்பூசியக் பகாள்டககளுடன் கலந்து சிைிது மாற்ைம் பபற்ைது.  

 சீன மக்கடள ஆட்பகாண்டிருக்கும் மூன்று தத்துவங்களில் ஓன்ைாக 

உயர்ந்திருக்கின்ைது புத்தமதம், தான் கதான்ைிய இடத்தில் மடைந்துபட்டாலும் 

பசன்ை இடங்களில் பசல்வாக்குப் பபற்று ெீடலத்துவிட்டது.  
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7.1.9. மஞ்சுப் கபரரசு (1644 - 1912) - 268 வருடங்கள் 

 சீனப் கபரரசின் வடகிழக்கு எல்டலயாக அடமந்திருந்தது. மஞ்சூாியா, 

மஞ்சுாியாவின் பதன்பகுதியில் சீனர்களும் வட பகுதியில் மங்ககாலியர்களும் 

இடடப்பட்ட பகுதியில் துங்கு (Tungus) என்ை பிாிவினரும் வாழ்ந்தனர்.  

 துங்குகளும், மங்ககாலியர்களும் திருமணக்கலப்பின் விடளவாக இடணந்தார் 

பதற்கிலிருந்த சீனப் கபரரடசப் பின்பற்ைி துங்கு பிாிவினர் ஆட்சித் துடை 

கவளாண்டம பண்பாடு சமயம் கபான்ைடவகடள அடமத்துக்பகாண்டனர்.  

 மஞ்சூாியாவிலிருந்த “துங்கு” குலத்தினாிடடகய உள்ள உட்பூசல்கள் நூர்ஹாச்சி 

(Nurhachi) என்ை தடலவனால் 1616 - ல் முடிவுக்கு பகாண்டுவரப்பட்டன.  

 துங்கு குலத்தினர் அடனவடரயும் ஒருங்கிடணத்து வலிடம பபாருந்திய 

படடபயான்ைிடன உருவாக்கிச் சீனப் கபரரசின் எல்டலப் பகுதிகடளத் தாக்க 

ஆரம்பித்தார் நூர்ஹாச்சி அவரது தாக்குதல்கடள முைியடிக்க மிங் அரசு எடுத்த 

முயற்சிகள் பலனளிக்கவில்டல.  

 நூர்ஹாச்சி இைப்பதற்கு முன்னர் மஞ்சூாியாவிலிருந்த சீனப் கபரரசு பகுதிகடள 

பவன்று முக்டன் ெகடரத் தமது தடலெகராக்கிக் பகாண்டார்.  

 1626 - ல் நூர்ஹாச்சி இைந்த பின்னர் அவரது மகன் அபஹாய் (Abahai) என்பவர் 

துங்குகுலத் தடலவரானார். அவர் சீன முடைகடளப் பின்பற்ைிக் தமது 

வல்லாட்சிடய ஏற்படுத்த முடனந்தார்.  

 இதன் முதற்படியாகத் தமது குலப்பபயடர “மஞ்சு” என மாற்ைிக் பகாண்டார்.  

 மஞ்சு என்ை பபயர் கபாதிசத்வா மஞ்சுஸ்வாி என்ை துங்கு குலத்தினாின் பண்டடய 

சமய பண்பாட்டு முடைகடள உருவாக்கித் தந்த ஞானியின் ெிடனவாக 

ஏற்படுத்தப்பட்டது, என்று கருதப்படுகின்ைது.  

 மஞ்சு குலத்கதான்ைலான அபஹாய் 1638 - ல் பகாாியாடவ பவன்று அடிபணியச் 

பசய்தார். மங்ககாலியப் பகுதிகடள பவன்ை பின்னர் சீனாடவயும் பவல்லும் 

எண்ணம் பகாண்டு பதற்கு கொக்கி முன்கனைினார்.  

 சீனப்படடத் தடலவரான உ-சான்-குயி என்பவர் புரட்சிப் படடகடள முைியடித்து, 

மிங்குலத்தினாின் ஆட்சிடய மீண்டும் ெிடலபபைச் பசய்யும் முயற்சிகடள 

கமற்பகாண்டார்.  

 பீகிங் மீது படடபயடுக்க திட்டம் தீட்டிக் பகாண்டிருந்த மஞ்சுக்கள், இவ்அாிய 

வாய்ப்பிடன உளமார வரகவற்ைனர் மஞ்சுக்களின் படட பீகிங் கொக்கி 

விடரந்தது. புரட்சிப்படடகள் பீங்கிலிருந்து விரட்டியடிக்கப்பட்டன. பீகங் ெகர் 

பிடிப்பட்டது.  
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மஞ்சு குலத்தினாின் தனிப்பண்புகள் புகுத்தப்படல்  

 சீனாடவ பவன்று அடிடமப்படுத்திய மஞ்சுக்கள் சீன அரசியலில் சமய பண்பாட்டு 

குடைகளால் அடிடமப்படுத்தப்பட்டன. சீன அரசியல் பண்பாட்டு முடைகடளப் 

பபரும்பாலும் அப்படிகய ஏற்றுக் பகாண்டவிட்ட கபாதிலும் ஒரு சில முக்கிய 

மாறுதல்கடளச் பசய்யத் தவைவில்டல.  

 சீன அரசின் அடனத்து உயர் பதவிகள் மஞ்சுகுல உயர் பிரபுக்களுக்கக 

பகாடுக்கப்பட்டன. கீழ்ெிடலப் பதவிகளில் 80 விழுக்காட்டினர். சீனர்களாககவ 

இருந்தனர்.  

 மஞ்சு குலத்தினாின் ஆடடயடமப்புகடளகய சீனர்களும் பின்பற்ை கவண்டுபமனச் 

சட்டமியற்ைப்பட்டது. ஆண்கள் அடனவரும் தடலயின் முன் பகுதிடய 

மழித்துவிட்டு பின்பகுதியில் சிைிய பின்னல் ஓன்ைிடன டவத்துக்பகாள்ள 

கவண்டுபமன வற்புறுத்தப்பட்டது.  

 மஞ்சுகுலப் பிரபுக்கள் தங்கள் கபாராற்ைடலக் காத்து கமலும் வளர்த்துக் பகாள்ளும் 

வடகயிலும் சீனப் பண்பாட்டியல்களில் மயங்கி, தங்கள் தனித்தன்டமடய 

இழந்துவிடக் கூடாபதன்றும் வற்புறுத்தப்பட்டார்.  

 மஞ்சுக்கள் தங்கள் இனத் தூய்டமடய காப்பாற்ைிச் சமூகத்தில் சீனர்கடள விட 

உயர்ந்த ெிடலயில் இருக்க கவண்டுபமனக் கருதப்பட்டது. இதன் காரணமாககவ 

மஞ்சுக்கள் - சீனர்கள் கலப்பு திருமணம் தடடபசய்யப்பட்டது.  

 முதல் இரண்டு மஞ்சுப் கபரரசர்களின் அந்தப்புரங்களில் சீன அழகிகள் இடம் 

பபற்ைிருந்தனர். மூன்ைாவது, ொன்காவது மஞ்சுப் கபரரசர்கடள 

ஈன்பைடுத்தவர்கள் சீனப் பபண்ககள எனவும் கருதப்படுகின்ைது.  

 சீன அரசகுலமான மிங் கபரரடச அழித்துச் சீனாவில் ஆதிக்கம் பபற்ை மஞ்சுக்கள் 

அந்ெியராக இருந்தாலும் சீனப் பண்பாடுகடளயும் சமயத்திடனயும் அரசு 

முடைகடளயும் விரும்பிகயற்றுக் பகாண்டிருந்தனர்.  

 சீனர்கடளப் கபாலகவ உருவ அடமப்டபயும் பகாண்டிருந்த மஞ்சுக்கள் மிங் 

கபரரசின் எதிர்களாய் இருந்த பசல்வந்தர்கள் பிரபுக்கள் அடனவடரயும் 

வரகவற்ைனர். 

 

7.1.10. மஞ்சு குல மாமன்னர்களுள் இருவர் 

 சீனாடவயாண்ட மஞ்சுகுலப் கபரரசர்கள் மிகவும் சிைப்பு வாய்ந்தவர் காங்-சி 

(Kang-His) என்பவராவர் இவர் 1661 - லிருந்து 1722 வடர அறுபத்கதார் 

ஆண்டுகள் ஆட்சி புாிந்திருக்கின்ைார்.  
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 காங்-சி மன்னாின் கபரரான சியன் (Chien-Lung 1736) என்பவரும் தமது 

பாட்டனாடரப் கபாலகவ ஆற்ைல் மிக்கவராய் இருந்திருக்கின்ைார்.  

 காங்-சி, சியன்-லுங் கபான்ை கபரரசர்களின் காலத்தில்தான் சீனாவின் எல்டலகள் 

பபாிதும் விாிவடடந்தன. மஞ்சூாியாவின் வடபவல்டலயான ஆமுர் ெதி 

வடரயிலும் மஞ்சுக்களின் அதிகாரம் வளர்ந்திருந்தது. 

 மங்ககாலியர்கள் முழுவதும் அடக்கப்பபற்றுப் பணிந்தனர். சீனாவின் வடஎல்டல 

மாெிலமாக சிக்கியாங் மாெிலம் அடமந்தது. 

 காங்-சி சியன்-லுங் கபரரசர்கள் காலத்தில் மஞ்சுப் கபரரசு ஏற்ைமிகு ெிடலடய 

அடடந்தது. மக்கள் பதாடக இரு மடங்காய் உயர்ந்தது வர்த்தகம் பபருகியது. 

கவளாண்டம சிைந்தது கடலகளும் இலக்கியங்களும் வளர்ந்தன.  

 கபாாிடுவதில் மட்டுமன்ைிக் கடல இலக்கியப் பணிகளிலும் காங்-சி கபரரசர் 

பசயற்காிய பசயல்கடளப் புாிந்தது, சீன வரலாற்ைில் மங்காத 

புகழ்பபற்ைிருக்கின்ைார்.  

 சீன பமாழிச் பசாற்கடளத் (Charactors) பதாகுத்து 40,000 பசாற்கடளக் பகாண்ட 

கடலச்பசால் அகராதி ஓன்ைிடன உருவாக்கினார். இவ்வகராதி இன்றும்கூட சீன 

பமாழியியலில் மிகச்சிைந்த இடத்திடனப் பபற்றுள்ளது.  

 எழுநூற்றுக்கும் அதிகமான மடல்கள் (Volumes) பகாண்ட கடலக்களஞ்சியம் 

(Encyclopedia) ஓன்ைிடனச் சீன பமாழியில் உருவாக்கினார். 

இக்கடலக்களஞ்சியத்தில் குைிப்பிடப்படாதடவ எதுவுகம இருக்க முடியாபதனக் 

கருதப்பட்டது.  

 சீன இலக்கியத் பதாகுப்பு ஓன்றும் உருவாக்கப்பட்டது. இந்நூலில் இதுவடர சீன 

பமாழியில் எழுதப்பட்டிருந்த இலக்கியங்களின் பட்டியல் முக்கியத் 

குைிப்புகளுடனும் திைனாய்வுடனும் இடம்பபற்ைிருந்தன. இந்நூலில் கவிடதகள், 

கட்டுடரகளுடன் வரலாற்றுக் குைிப்புக்களும் இடம்பபற்ைிருந்தன.  

 சீனாவில் வலிடம குன்ைிய ெிடலயிடன உலகிற்கு எடுத்துக்காட்டியது. சீனாவின் 

வலிடமயற்ை தன்டமடய ஐகராப்பியர்கள் ஓரளவிற்கு உணர்திருந்தாலும், 

சீனாமீது முழுத்தாக்குதல் ெடத்த அஞ்சினர்.  

 பமய்சி புரட்சியின் பின்னர் ஐகராப்பியடர பின்பற்ைி வளர்ந்த ஜப்பான், பகாாியப் 

பிரச்சடனயின் காணமாகச் சீனாவுடன் கபார்பதாடுத்து பவன்ைது (முதல் சீன 

ஜப்பானியப் கபார் 1894 - 1895) இப்கபாருக்குப் பின்னர் ஐகராப்பியர்கள் 

அடனவரும் சீனாடவத் தங்களுக்குள் பங்கு கபாட்டுக்பகாள்ள முடனந்தனர்.  
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7.1.11. மஞ்சு ஆட்சி முடை 

 சீனாடவ பவன்று அடிடமப்படுத்திய மஞ்சுக்கள் சீன அரசியல் பண்பாட்டு 

முடைகளால் அடிடமப்படுத்தப்பட்டனர். 19 - ஆம் நூற்ைாண்டின் இறுதியில் 

மஞ்சுக்கள் தங்களது பண்டடய பண்பாட்டு முடைகடள முற்ைிலும் 

மைந்துவிட்டவர்களாய்க் காணப்பட்டனர்.  

 இதனால் சீனப் கபரரசர் ஒரு வல்லாட்சியாளர் என அைியப்படுகிைார். 

இடையருளினால் (Divine Right) கபரரசரானவர் என்ை ெம்பிக்டக ெிலவியது.  

 கபரரசருக்கு அரகசாச்சுவதில் உதவிபுாிய மந்திாிசடபயும் மிகப்பபாிய 

ஆட்சித்துடையும் உண்டு மந்திாிகடள ெியமிப்பதும், ெீக்குவதும் கபரரசகர 

மந்திாிகள் ஆகலாசடன கூைலாம்.  

 கபரரசர் தமது கபரரசிடயக்கூட மஞ்சுகுல பபரும் பிரபுக் குடும்ங்களிலிருந்கத 

கதர்ந்பதடுக்க கவண்டும் என்று கட்டுப்பாடும் இருந்தது. இதன்வழி மஞ்சுகுலப் 

கபரரசாின் இனத் தூய்டம காப்பாற்ைப்படலாம் என ெம்பினார்கள்.  

 கபரரசர்கள் தங்களது இனத்தூய்டமடயக் காப்பாற்றுவதில் அக்கடை 

பகாள்ளவில்டல சிலர் சீனப்பபண்கடளயும் மணம்பசய்து பகாண்டனர்.  

 கபரரசர் இடையருள் பபற்ைவபரன்றும் அவருடடய பசயல்கடளக் குடைகூறுவது 

பதய்வ ெிந்தடனகய என்றும் கருதப்பட்டு வந்தது. 

 அரசு பெைியாளர்கள் (Censors) என்பவர்கள் மாவட்ட மாஜிஸ்திகரட்டு முதல் 

பாராளும் மாமன்னர் வடரயிலான அரசு அதிகாாிகளின் பசயல்கடளத் 

திைனாய்ந்து ெிடை குடைகடள எடுத்தியம்பும் வலிடம பபற்ைனவர்.  

 கபரரசாின் குற்ைங்கடளயும் இடைவகனகூடச் சுட்டிக்காட்ட முடியும் எனவும் 

ெம்பினர். ொட்டில் கதான்றும் பஞ்சமும் பட்டினியும் இயற்டகயின் ககாரத் 

தாண்டவத்தால் ஏற்படும் அழிவுகளும் இடைவன் கபரரசர்பால் பகாண்டுள்ள 

ககாபத்டத பவளிப்படுத்த ஏற்படுத்தியடவககள என்றும் ெம்பினர்.  

 கபரரசாின் அடமச்சர் குழுவில் ஆறு அடமச்சங்கங்கள் அல்லது வாாியங்கள் 

இருந்தன. அடவகள் சிவில் ஆட்சித்துடை (அதிகாாிகள் ெியமனம்) ெீதி சமயச் 

சடங்குகள், கபார், குற்ைவியல் பபாதுப்பணித்துடை என்பனவாகும்.  

 இடவகளுடன் கமலும் இரண்டு தனிடமப்புகளும் உண்டு அடவகள் 

இராணுவத்துடையும் அரசு பெைிமுடைப்படுத்தும் ெிறுவனமும் ஆகும்.  

 கபரரசின் திைடம குடைந்த காலத்தில் இவ்வடமச்சர்கள் அதிகாரங்கள் 

அடனத்டதயும் தாங்ககள கவர்ந்து பகாண்டு தன்னல கமன்டமக்குப் 

பயன்படுத்துவம் உண்டு.  
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7.1.12. பெைியாளர்கள் (Censors) 

 அரசு பெைிமுடைப்படுத்துகவார் சீன அரசியலில் தனிச்சிைப்பிடத்டதப் 

பபறுகின்ைனர். பீகிங் ெகாில் மட்டும் 24 பெைியாளர்களும் மாெிலங்களில் 56 

பெைியாளர்களும் இருந்தனபரன்று குைிப்பிடப்படுகின்ைது.  

 மாவட்ட மாஜிஸ்திகரட்டு முதல் மாமன்னர் வடர உள்ள அதிகாாிகள் அடனவாின் 

பசயல்கடளத் திைனாய்வு பசய்து ெிடை குடைகடள விருப்பு பவறுப்பின்ைி 

கவண்டியவர் கவண்டாதவர் என்ை பாகுபாடின்ைி பவளியிட கவண்டும்.  

 இந்பெைியாளர்கள் எந்த அளவுக்கு கெர்டமயுடன் பசயலாற்ைினர் என்பது 

ககள்விக்குாியதாக இருப்பினும் இவர்கள் அரசின் கண்ணாகவும் காதாகவும் 

இருந்தது. அதிகாாிகளின் கெர்டமடய வலியுறுத்தினர் என்படத மறுக்க இயலாது.  

 தவைிடழக்கும் பபரும் மாெில அதிகாாிகடளப் பற்ைிய விளக்கப் குைிப்புகடள 

ெடுவன் அரசுக்கு அனுப்பியும் வந்தனர். இதன் காரணமாககவ மாெில அரசுகடளக் 

கட்டுப்படுத்தும் வாய்ப்பிடனயும் ெடுவண் அரசு பபற்று தவைிடழக்கின்ை 

அதிகாாிகள் யாராக இருந்தாலும் தண்டித்துத் தனது கமலாண்டமடய ெிடலொட்ட 

முடிந்தது. 
 

7.1.13. மாெில அரசு 

 சீனப் கபரரசு பதிபனட்டு மாெிலங்களாகப் பிாிக்கப்பட்டிருந்தது. ஒவ்பவாரு 

மாெிலத்திலும் ெடுவன் அரசால் ெியமிக்கப்பட்ட ஆளுெர் ஆட்சிப் பபாறுப்டபத் 

தடலடம ஆளுெர் ஒருவர் ஏற்ைார்.  

 பதின்மூன்று மாெிலங்கள் அவ்வாறு இடணக்கப் பபற்ைிருந்த ஒவ்பவாரு 

மாெிலத்திற்கும் ஓன்பது உயர் அதிகாாிகள் ெியமிக்கப்பட்டனர். இந்த ஒன்பது 

கபரும் ஓன்பது பிாிவிடனச் கசர்ந்த உயர் பிரபுக்களாவர்.  

 ஒவ்பவாரு மாெிலத்திலும் ஆளுெருடன் படடத்தடலவர் கருவூலக் காப்பாளர் 

மாெிலத் தடலடம ெீதிபதி உப்புவாி அதிகாாி (உற்பத்தி விற்படன 

கண்காணிப்பாளர்) உணவுத் தானிய உற்பத்தக் கண்காணிப்பாளர், கதர்வாளர் 

(அரசு சிவில்துடை கதர்வுகடள ெடத்துபவர்) என முக்கிய அதிகாாிகள் இருந்தனர்.  

7.1.14. மாவட்ட ஆட்சி 

 ஒவ்பவாரு மாெிலமும் பல மாவட்டங்களாகப் பிாிக்கப்பட்டிருந்தது (Hsien) 

மாவட்ட அதிகாாி மாஜிஸ்திகரட்டு என அடழக்கப்படுவார். அவர் அம் மாவட்ட 

மக்களுக்கு, தந்டதயாகவும் தாயுபமனப் பணியாற்ை கவண்டுபமனக் 

கருதப்பட்டது.  
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 சட்டம் அடமதி காத்தல் ெிலவாி வசூலித்து, மாெில அரசு மூலம் ெடுவண் அரசுக்கு 

அனுப்புதல் சிவில் குற்ைவழக்குகடள விசாாித்து ெீதி வழங்குதல், இைந்தவர் 

பட்டியடல தயாாித்தல் கபான்ை கவடலடய பசய்தனர்.  
 

ஊராட்சி 

 சீனப் கபரரசில் கடடசி ஆட்சித்துடை அதிகாாியாக மாவட்ட மாஜிஸ்திகரட்டு 

கருதப்பட்டார், பபாிய கிராமங்கள், சிற்றூர்கள் ஆகியடவகளின் ெிர்வாகம் 

அவ்வூர்கடளச் சார்ந்த மூத்கதார் அடவயிடம் விடப்பட்டிருந்தது.  

 மக்கள் தங்களது பழம்பபரும் மரபுகள், பழக்க வழக்கங்கள், ெம்பிக்டககள் படிகய 

பசயல்பட்டனர்.  
 

சமுதாய அடமப்பு 

 சீன மக்களில் பபரும்பாகலார் உழிவுத் பதாழிடலகய ெம்பி வாழ்ந்தனர். உழவுத் 

பதாழிலில் ஈடுபட்டிருந்த மக்கள் சிற்றூர்களில் வாழ்ந்தனர்.  

 சீனச் சமுதாய அடமப்பு குடும்ப முடைடயக் பகாண்டது வயதில் மூத்தவர் 

குடும்பத்தடலவராக இருப்பார்.  

 மூதாடதயடர பதய்வமாகப் கபாற்ைி வணங்குதல் சீனாின் மாண்பு. அதற்காககவ 

ஓவ்பவாரு குடும்பத்திலும் ஆண் வாாிசு இருக்க கவண்டும் என விரும்புவர்.  
 

7.1.15. முடிவுடர 

 இருபதாம் நூற்ைாண்டின் பதாடக்கம் வடரயில் கமகல குைிப்பிட்ட முடைகடளயும், 

கன்பூசியத் தத்துவத்தின் அடிப்படடயிலான அரசியல் சமுதாயப் பண்பாட்டு 

முடைகடளயும் பின்பற்ைி வந்தனர் சீனர்கள்.  

 1911 - ல் சீனாவில் ஏற்பட்ட புரட்சி பண்டடய சீன அரசியல், 

பண்பாடுகளுக்பகதிராகத் கதான்ைிய புரட்சிபயன்றும் அதன் பின்னர்த் கதான்ைிய 

கதசிய சீனாவில் எழுச்சியும் பபற்ைது.  

 

7.2. அபினிப் கபார்கள் 

7.2.1. முதல் அபினிப் கபார் - (1839 - 1842) 

 சீனப் கபரரசின் கட்டுபாடுகடளயும் தடடகடளயும் மீைி ஆங்கிகலயர்கள் 

அபினிடயச் சீனாவிற்குள் இைக்குமதி பசய்தனர். 1835 - ஆம் ஆண்டில் 26,000 

பபட்டிகடள இைக்குமதி பசய்த ஆங்கிகலயர்கள் 1839 ஆம் ஆண்டில் 40,000 

பபட்டிகளுக்கும் அதிகமான அபிடனச் சீனாவிற்குள் இைக்குமதி பசய்தனர்.  
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 அபினி இைக்குமதிடயத் தடுத்கதயாக கவண்டும் என்று ஒரு சாரார் கபரரடச 

வற்புறுத்தினார் இதுமட்டுமன்ைி அபினி புடகக்கும் பழக்கத்தில் ஏராளமான 

குடும்பங்கள் சீரழிந்தன.  

 

 

 1833 - ஆம் ஆண்டுவடர எடுத்த அரசின் முயற்சிகள் சீன அதிகாாிகளின் 

திைடமயின்டம ஊழல் இடவகளின் காரணமாக பவற்ைி பபைவில்டல எனகவ 

அபினிப் பிரச்சிடனடயப் பற்ைி கபரரசரடவயில் விவாதம்  ெடடபபற்ைது.  
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 1839 - ல் லின் கச-ஸீ என்ை திைடமமிக்க அதிகாாி. அபினி வர்த்தகத்டதத் 

தடடபசய்யும் பபாருட்டு, சீனப் 

கபரரசின் தனி அதிகாாியாக 

ெியமிக்கப்பட்டார்.  

 1835 - ஆம் ஆண்டிற்குப் பின்னர் 

ஆங்கிகலயரும் தங்கள் 

பகாள்டககடளத் திட்டவட்டமாக 

ஏற்படுத்திக்பகாண்டு 

அக்பகாள்டககடளச் 

பசயல்படுத்துவதில் தீவிரமாக 

ஈடுபட ஆரம்பித்தனர்.  

 இதற்கிடடயில் லின்-கச-ஸீ தமது 

கடடமகடளத் பதாடங்கினார். 

கட்டுப்பாட்டு, தன்னம்பிக்டக 

எடுத்த காாியத்டத பவற்ைியுடன் 

முடிக்கின்ை பசயல்திைம் அடனத்தும் 

ெிடைந்த இவ்வதிகாாி முடைப்படி 

பசயலாற்ைத் பதாடங்கினார்.  

 ஆங்கில அரசின் 

கமற்பார்டவயாளாராய் இருந்த 

தளபதி எலியட் என்பார் 

தங்களிடமிருக்கும் அபினிப் 

பபட்டிகடளச் சீன அதிகாாிகளிடம் 

ரசீது பபற்றுக்பகாண்ட 

ஒப்படடக்குமாறு ஆங்கில 

வர்த்தகர்கடளப் பணித்தார். 

 20,000 பபட்டிகளுக்கும் அதிகமான அபின் டகப்பற்ைப்பட்டது. ஆனால் அபினி 

வர்த்தகத்தில் இனி ஈடுபடமாட்கடாம் என்ை உறுதிப் பத்திரத்டத வழங்க 

மறுத்துவிட்டார். 

 முதலில் அபமாிக்கர்களும் இவ்வுறுதி பமாழிடய வாிவடிவில் பகாடுக்கமறுத்தனர். 

ஆனால் உறுதிபமாழிப் பத்திரத்தில் சில மாறுதல்கள் பசய்த பின்னர் 

அபமாிக்கர்களும் டகபயழுத்திட்டனர்.  
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QUESTIONS 

1. பண்டடய சீனாவில் ஹான் அரச குலத்திற்கு பின் ஆட்சி பபாறுப்டப ஏற்ை குலத்தவர்  

 (A) மிங் (B) சுயி (C) டாங் (D) சூபி 

2. ெிலவின் இயல்புகடள அடிப்படடயாகக் பகாண்ட காலண்டர் முடை ______ அரச 

குலத்தினர் உருவாக்கினர். 

 (A) ஹான்  (B) மிங் (C) சுயி   (D) தாங் 

3. “பசௌ” அரச குலத்தினாின் ஆட்சிக் காலத்தில் சீனாவில் வாழ்ந்த தத்துவ கமடத _____ 

 (A) கலாட்சு சூசி  (B) குப்ளாய்கான் 

 (C) கலாட்சு கான்பூசியஸ்  (D) தாகவாயிஸ்ட் 

4. சீனாடவ ஆண்ட இறுதியான சீன அரசகுலத்தினர் ________ 

 (A) மிங்  (B) சுயி (C) தாங்  (D) ஹான் 

5. தாகவா என்ைால் _______  

 (A) பாடத  (B) பெைி (C) புனிதம்  (D) அைம் 

6. ென்டம, தீடம என்ை பாகுபாடு பசய்வடதகய கண்டித்து இலக்கியம், அைிவு, ொகாிகம் 

இடவகடளத் கதடவயற்ைடவ என ஒதுக்கிய சமயம் 

 (A) கன்பூசியம்  (B) தாகவாயிசம் (C) புத்தி சம்  (D) மங்ககாலிஸ்ட் 

7. ஒருவனுக்கு தாளாண்டம, கெர்டம, தடலடமகயற்கின்ை பண்பு, அைிவு தூய்டமயான 

அன்பு கபான்ை ஐந்து குணங்கடள பற்ைி கூறும் அடமப்பு ______ 

 (A) கான்பூசியம்  (B) தாகவாயிசம் (C) புத்திசம்  (D) மங்ககாலிஸ்ட் 

8. “துங்கு” குலத்தினர் அடனவடரயும் ஒருங்கிடணத்து சீனப் கபரரசின் எல்டலப் 

பகுதிகடள தாக்கியவர் ______  

 (A) அபஹாய்   (B) கபாதிசத்வா மஞ்சுஸ்ாி 

 (C) நூர்ஹாச்சி   (D) உ – சான்- குயி 

9. சீனாடவயாண்ட மஞ்சு குலப் கபரரசர்களுள் மிகவும் சிைப்பு வாய்ந்தவர் ______ 

 (A) சியன் -லுங்  (B) காங் – சி (C) நூர்ஹாச்சி (D) அபஹாய் 

10. “துங்கு” குலத்திடன மஞ்சு வம்சம் என மாற்ைியவர் ______  

 (A) அபஹாய்   (B) உ – சான் - குயி  

 (C) நூர்ஹாச்சி   (D) சியன் – லுங் 

11. மிங் என்ை பசால்லின் பபாருள் 

 (A) ஒளி பபாருந்திய  (B) ஆற்ைல் உடடய 

 (C) தூய்டமயான   (D) கவகமான சூாிய ஒளி பபாருந்திய 
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12. பமாகலாயப் கபரரசின் கடடசி மாமன்னராக விளங்கிய அவுரங்கசிபின் சமகால மஞ்சு 

குல மன்னர் _______  

 (A) சியன் - லுங்  (B) உ – சான் – குயி  (C) அபஹாய்  (D) காங் – சிங் 

13. சீன பமாழிச் பசாற்கடளத் பதாகுத்து 40,000 பசாற்கடளக் பகாண்ட கடலச்பசால் 

அகராதிடய உருவாக்கியவர் ______  

 (A) சியன் - லுக்  (B) காங் - சி (C) உ- சான் - குயி  (D) அபஹாய் 

14. ஐகராப்பிய வர்த்தகர்கடள வரகவற்று தடடயற்ை வர்த்தக உாிடமகடள வழங்கியவர் 

 (A) சியன் - லுக்  (B) கதா - காங் (C) சின் - ஃபபங்  (D) காங் – சி 

15. 17 ஆம் நூற்ைாண்டில் சீனப் கபரரசு ______ மாெிலங்களாகப் பிாிக்கப்பட்டிருந்தது. 

 (A) 15  (B) 16 (C) 17  (D) 18 

16. மிங் அரச குலத்திற்பகதிராகப் ஏற்பட்ட புரட்சிடய அடங்கிய சீனப்படடத் தடலவர் _  

 (A) உ – சான் - குயி   (B) மஞ்சுஸ்ாி - லாய்  

 (C) நூர்ஹாச்சி - சூயி   (D) மிங் – யாட் – சூ 

17. 1839 -ல் அபினி வர்த்தகத்டதத் தடடபசய்யும் பபாருட்டு சீனப் கபரரசின் தனி 

அதிகாாியாக ெியமிக்கப்பட்டவர். 

 (A) எலியட்  (B) சி- ஷான் (C) லின் – கச - ஸீ  (D) குலின்சி ஆடம்ஸ் 

18. காண்டன் ெகாிலிரந்து பவளிகயைி ஆங்கில வர்த்தகர்கள் மீண்டும் ______  ொட்டின் 

உதவியுடன் மீண்டும் அபினி வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டனர். 

 (A) பிரான்ஸ்  (B) அபமாிக்கா (C) பஜர்மனி  (D) ரஷ்யா 

19. சீனர்களின் வணக்கம் பசலுத்தும் முடையில் பபயர் 

 (A) ககா - கடா  (B) சிங் - சாங் (C) வான் - பபங்  (D) லாட் – பீங் 

20. ஆங்கிலப் பாராளுமன்ைம் சீனாவுடன் கபார் பதாடுக்க அனுமதி வழங்கிய ஆண்டு _  

 (A) 1839  (B) 1841 (C) 1840  (D) 1838 

21. ொங்கிங் உடன்படிக்டக பசய்யப்பட்ட ஆண்டு 

 (A) 1842 – ஆகஸ்டு - 29  (B) 1942 – ஜீடல - 29 

 (C) 1841 – ஜீடல 17  (D) 1941 ஆகஸ்டு – 17 

22. முதல் அபினிப்கபாாின் கதால்விக் காரணமாக ெீக்கப்பட்ட சீன அதிகாாி _____ 

 (A)  சி - ஷான் (B) லின் – கச - ஸீ (C) ஜான் குலின்சி  (D) தளபதி எலியட் 

23. முதல் அபினிப் கபாாின் கபாது ஆங்கில அரசின் கமற்பார்டவயாளராய் இருந்த 

தளபதி ______  

 (A) எலியட்   (B) வில்லியம் ஜாக்பாட் 

 (C) ராபர்ட் ஓவன்    (D) கஜம்ஸ் வால்டர் 
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UG TRB 2022-23 UNIT- 8 - அமெரிக்கரவின் வரலரறு 

வ.எ. ம ரருளடக்கம்  க்கம் 

1.   யணங்கள் ெற்றும் ஆய்வுகள் 

(i) புதிய உலகு கண்டு ிடித்தல் 

1 

2.  ஐரரரப் ிய குடிரயற்றங்கள் 

(i) 13 கரலனிகள் சுதந்திரப்ர ரர் 

1. வர்ஜீனியர 

2.  ிளளெவுத் 

3. ெசரசூமசட்ஸ் – 1629 

4. கமனக்டிக்கட் – 1636 

5. ரரரடு ஜலண்டு 

6. நியூரேவன் – 1638 

7. ரெரிலண்டு (1632) 

8. கரரரலினர – 1663 

9. நியூயரர்க்  

10நியூமஜர்ஸி 

11. குரவக்கர் 

12. ஜரர்ஜியர 

13. தரய்நரடு  

(ii) கூட்டளெப்பு 

(iii) சுதந்திரப்  ிரகடனம் 

(iv) அரசியலளெப்பு ெற்றும் கூட்டரசி வரதிகள் 

26 

3. ஜரர்ஜ் வரஷிங்டன் 

(i) ஆட்சித் துளறகளள அளெத்தல் 

(ii) உள்நரட்டுக் மகரள்ளக 

(iii) நீதித்துளற 

(iv) உரிளெகள் ெரசரதர 

(v) ேெில்டனின் நிதிக் மகரள்ளக 

34 
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(vi) நரட்டுக் கடன் 

(v) மவளிநரட்டுக் மகரள்ளக 

(vi)  ிமரஞ்சு புரட்சி – 1789 

(vii)  ிரிட்டனுடன் உடன் டிக்ளக 

(viii)  ின்க்சிலி உடன் டிக்ளக 

(ix) வரஷிங்டன் ஓய்வுப்ம றுதல் 

4. அமலக்சரண்டர் ேரெில்டன் 52 

5. ஜரன் ஆடம்ஸ் 58 

6. குடியரசுக் கட்சி புரட்சி 62 

7. தரெஸ் மஜ ர்சன் 67 

8. 1812 ர ரர் 70 

9. ரெற்கு ரநரக்கி இயக்கம் 72 

10. ென்ரரர ரடரக்ட்ரின் ஜனநரயகம் 77 

11. அமெரிக்கரவின் விரிவரக்கம் ெற்றும் அடிளெத்தனம் 80 

12. உள்நரட்டுப் ர ரர் 84 

13. ஆ ிரகரம் லிங்கன் 86 

14. புனரளெப்பு 90 

15. கு. ளக்ஸ் கிளரண் 93 

16. ம ருவணிகத்தின் எழுச்சி 95 

17. விவசரய புரட்சி 100 

18. மதரழிலரளர் இயக்கங்கள் 102 

19.  ரன் அமெரிக்கர 106 

20. 1898 ஆம் ஆண்டெல் ஸ் ரனிஷ் 113 

21. அமெரிக்கப்ர ரர் 

(i)  திமூன்று குடிரயற்றங்களின் வரழ்க்ளக 

(ii) அடிளெ வணிகம் 

(iii) அமெரிக்க விடுதளலப் ர ரரின் கரரணங்கள் கரலனிய 

ஆட்சி நவரய் சட்டங்கள்  

(iv) ஏழரண்டுப்ர ரர் 

120 

22. முற்ர ரக்கு சகரப்தம் 124 

23. முதலரம் உலகப் ர ரரில் அமெரிக்கரவின்  ங்கு 130 

24.  அட்லரண்டிக் சரசனம் 135 

25. அமெரிக்கர ெற்றும் UNO 141 

26. ம ரும் ெந்தநிளல 153 

27. இரண்டரம் உலகப்ர ரரிி்ல் அமெரிக்கர 162 
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28.  னிப்ர ரர் 170 

29. ஜரன் எஃப் மகன்னடி 174 

30. புதிய எல்ளல 180 

31.  சிவில் உரிளெகள் இயக்கம்  182 

32. ெரர்ட்டின் லூதர் கிங் 190 

33.  னிப்ர ரரின் முடிவு 197 

 

 

8.1.  யணங்கள் ெற்றும் ஆய்வுகள் 

புதிய உலகு கண்டு ிடித்தல்  

 உலக அரங்கில் ெிகச் சிறந்த இடத்ளதப் ம ற்று விளங்கும் அமெரிக்க ஐக்கிய நரடு 

ெிகவும் புதுளெயரன நரடரகும் 

 ஐரரரப் ரவில் வரழ்ந்த மவள்ளளயர்களுக்கு அமெரிக்கக் கண்டம் இருப் தரகரவ 

மதரியரது.   திளனந்தரம் நூற்றரண்டின்  ிற் குதியில் ஐரரரப் ியர்கள் உலகில் 

எல்லரப்  ரகங்களுக்கும் மசன்று குடிரயறலரயினர் 

 கரன்ஸ்டரன்டிரநர ிள் இன்று “இஸ்தரன்புல்” என நவீன துருக்கியில் உள்ளது. 

 அவர்கள் தங்களுடன் ஐரரரப் ிய நரகரிகத்ளதயும் மகரண்டு மசன்றனர்.  

ஆக்குடிரயற்றத்தின் ஒரு விளளவரகரவ அமெரிக்க ஐக்கிய நரடு உருவரயிற்று 

எனலரம் 

 கி. ி. ஒன் து  த்தரம் நூற்றரண்டுகளிரல ஸ்கரண்டி ரநவியரளவச் சரர்ந்த 

ளவக்கிங்ஸ் (Vikings) என்றளழக்கப் டும் கடற்மகரள்ளளக்கரரர்கள் ஐஸ்லரந்து 

கீரின்லரந்து ஆகிய தீவுகளளப்  ற்றி அறிந்திருந்தனர் அங்கு குடிரயற்றங்களளயும் 

நரளரவட்டத்தில் உண்டரக்கினர். 

 நரர்ரவ நரட்ளடச் ரசர்ந்த நரரீஸ் (Norse) எனப் டும் வகுப் ினரும் வட 

அமெரிக்கரவின் வட குதிகளளப் ற்றி அறிந்திருந்தனர் 

 அவர்கள் அப் குதிகளுக்குப் ர ரய்வந்த மசய்திகமளல்லரம் ஐரரரப் ிய 

ெக்களிளடரய  ரவியிருந்த ர ரதிலும் ஐரரரப் ியர்கள் அப் குதிகளுக்குச் மசன்று 
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ம ருெளவில் குடிரயறுவதில் நரட்டங்மகரள்ளவில்ளல.  ஐரரரப் ியர்களுளடய 

கவனமெல்லரம் ெத்திய தளரக்கடல் நரடுகளளச் சரர்ந்ரத இருந்தது. 

 

 கரரணம் ெத்திய தளரக் கடல் நரடுகரள ஐரரரப் ியர்களின் அங்கரடிகளரக 

விளங்கின 

 கிறித்துவின் புனிதத் தலங்களள முஸ்லிம்களிடெிருந்து 

ளகப் ற்றுவதற்கரக நிகழ்ந்த சிலளவப் ர ரர்களில் ர ரரிட்டு ெீண்ட 

ஐரரரப் ியப்  ளடவீரர்கள் கீளழ நரடுகளின் மசல்வச் மசழிப்ள  

புகழ்ந்தது. 

 கீளழ நரடுகளுக்கு வழி கண்டு ிடிப் தற்கரன முயற்சிகளில் நம் ிக்ளகயுடன் 

ஈடு டுவதற்கரன  ல  யனுள்ள மசய்திகள் ஐரரரப் ியர்களுக்கு கி. ி.  திமூன்று, 

 தினரன்கரம் நூற்றரண்டுகளில் கிளடக்கலரயிற்று. 

 ெரர்க்ரகரர ரரலர ர ரன்ற  யணிகள் சீனர வளர மசன்று திரும் ி ஆசியக் 

கண்டம் சீனரவரடு முற்றுப் ம றுவளதயும் திரும் ி ஆசியக் கண்டம் சீனரவரடு 

முற்றுப் ம றுவளதயும் சீனரவுக்கு அப் ரல் கடற்  ரப்பு இருப் ளதயும் 

உறுதி டுத்தினரர். 

 இதனரல் நீர் வழியரகவும் கீளழநரடுகளளச் மசன்றளடய முடியும் என்ற எண்ணம் 

ஐரரரப் ிய ெக்களிளடரய உதிக்கலரயிற்று.  ெறுெலர்ச்சி இயக்கத்தின் அறிஞர்கள் 

வரனூல் நில இயல் கணிதம் ஆகிய அறிவியல் துளறகளில் எண்ணற்ற புதிய 

நியதிகளளக் கண்டு ிடித்தனர். 

 உலகம் உருண்ளடயரனது என்ற கருதுி்தும் ஏற்றுக்மகரள்ளப் ட்டு அதளன 

நிரூ ிக்கும் வளகயில் நீர்ப் யணம் புரிரவரர்  யணங்களள துணிவுடன் 

ரெற்மகரள்ளலரயினர் 
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  திளனந்தரம் நூற்றரண்டின் இளடப் குதியில் இமயல்லரம் புழக்கத்தில் 

வரலரயின ஊறதிெிக்கதும் ம ரியதும் வளரந்து மசல்லக் கூடியதுெரன 

கப் ல்களளக் கட்டுவதில் ர ரர்ச்சுகீசியர் ளகரதர்ந்தவர்களரயிருந்தனர். 

 கடரலரரப்  குதிகளின் அளெப் ிளனத் மதளிவுறக் கரட்டும் தளரப் டங்களும் 

தீட்டப் ட்டன  ரந்த கடலில் துணிரவரடு மசல்ல ெரலுெிக்கு உதவத் 

திளசகரட்டியும் (Compass) கண்டு ிடிக்கப் ட்டது 

 தனிப் ட்ட ந ர்களரல் மசலவுெிக்க  யணங்களள ரெற்மகரள்ள இயலரது 

மசல்வம் ெிக்க வணிகர்களும் வீரப்  யணங்களளக் ஆதரிக்க முன்வரவில்ளல 

 ர ரர்ச்சுக்கல் நரட்டு அரசர் மேன்றி, இங்கிலரந்து நரட்டு டூயூடர்கள், ஸ்ம யினில் 

அரகரன் நரட்டு அரசர் ம ர்டினரட்டு கரஸ்டில் நரட்டு அரசி இசம ல்லர ஆகிரயரர் 

தந்த ஆதரவரல்தரன் மகரலம் ஸ் வரஸ்ரகரடகரெர ர ரன்ற வீரர்களரல் புதிய 

விழிகளளக் கண்டு ிடிக்க முடிந்தது. 

 கிறித்துவ செயமும் புதிய நரடுகளளயும் புதிய வழிகளளயும் கண்டு ிடிப் தற்கு ஒரு 

தூண்டுதலரக அளெந்தது எனலரம் கிறித்துவ செயம் தீவிரெரன செயப்  ரப்புப் 

 ணிளய ரெற்மகரண்டதரகும். 

  திளனந்தரம் நூற்றரண்டிற்குள் கிறித்துவ செயப்  ரப் ரளர்கள் ஐரரரப் ர 

முழுவதும் கிறித்துவ செயத்ளதப்  ரப் ி விட்டிருந்தனர்.  ஆப் ிரிக்கர, ஆசியர 

ஆகிய கண்டங்களில் தங்களுளடய  ணிளய ரெற்மகரள்ள விளழந்தனர். 

 கரன்ஸ்டரண்டிரநர ிளள 1453 -ல் துருக்கியர் ளகப் ற்றியதன் விளளவரக 

ஆசியரவுக்குச் மசல்வதற்கரண ஒரர  ரளதயும் அளட ட்டது. 

 ஆசிய நரடுகரளரடு மதரடர்பு மகரள்ளக் கடல்வழிரய மசன்றரரலரழிய ரவறு 

வழியில்ளல என்ற நிளல ஏற் டரவ புதிய வழிப்  யணங்களள 

ரெற்மகரள்ளலரயினர். 

 கீளழ நரடுகளுக்குப் புதிய கடல் வழியிளனக் கண்டு ிடிப் தில் ர ரர்ச்சுக்கீரியர் 

முன்ரனரடிகளரக விளங்கினர்.  திளனந்தரம் நூற்றரண்டில் ஆப் ிரிக்கரக் 

கண்டத்தின் வட குதியில் ர ரர்ச்சுகீசியர்கள்  ல ஆய்வுப்  யணங்களள 

ரெற்மகரண்டனர். 

 ர ரர்ச்சுகீசிய இளவரசரரன மேன்றி புதிய நரடுகளளக் கண்டு ஆரரய்வதில் 

ெிகுந்த ஆர்வங் மகரண்டிருந்தரர். ர ரர்ச்சுக்கீசிய ெரலுெிகள் ஆப் ிரிக்கரவின் 

ரெற்குக் களரரயரெரகக் கடற் யணங்கள் ரெற்மகரண்டனர் 

 1460-க்குள் அவர்கள் ஆப் ிரிக்கரவின் ரெற்குக் களரரயரரத்தின் ம ரதித் தூரம் 

வளர மசன்றிருந்தனர் ஆப் ிரிக்கரவின் வட குதிக்கருரக அட்லரண்டிக் 

ம ருங்கடலில் இருந்ரத ெமடய்ரர, கரமனரிஸ், அரசரர்ஸ் ஆகிய தீவுகளில் 
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குடிரயற்றங்களளயும் நிறுவினர்.  ஆப் ிரிக்கரவிலிருந்து நிக்ரரரக்களளப் 

 ிடித்துவந்து தங்கள் நரட்டில் ரவளல மசய்ய ளவத்தனர் இதனின்று  ிறந்தரத 

அடிளெ வரணிகமும் அடிளெத் தனெரகும்  

 1488-ல்  ரர்த்தரலரெிரயர டயஸ் ஆப் ிரிக்கரவின் மதற்கு முளனளய – 

நன்னம் ிக்ளக முளனளய அளடந்தரர். 

 அவளர  ின்மதரடர்ந்த வரஸ்ரகரடகரெர நன்னம் ிக்ளக முளனளயக் கடந்து 

ஆப் ிரிக்கரவின் கிழக்குக் களரயிலுள்ள கள்ளிக் ரகரட்ளடளய அளடந்தரர். 

 கப்ரரல் எனப் டும் ெற்மறரரு ர ரர்ச்சுகீசிய வீரர் 1500 ஆம் ஆண்டு இந்தியரளவ 

ரநரக்கிப்  யணம் ரெற்மகரண்டரர்.  ஆனரல் அவர் கடற் புயலரல் மதன் 

அமெரிக்கரவின் வட குதிக்கு அடித்துச் மசல்லப் ட்டரர்.  தரம் இறங்கிய  குதிக்கு 

கரப்ரரல்,  ிரரஸில் எனப் ம யரிட்டரர் அப்ம யரர இன்றும் வழக்கிலுள்ளது. 

 ஸ் ரனியர்களும் புதிய கடல் வழிகளளக் கண்டு ிடிப் தில் ெிகுந்த ஆர்வங் 

மகரண்டிருந்தனர்.  ஸ் ரனிய அரசியின் ஆதரவில் மகரலம் ஸ் கடற் யணம் 

ஒன்ளற ரெற்மகரண்டரர். 

 இவர் 1492-ல் கிழக்கு நரடுகளுக்குப் புது வழி கண்டு ிடிக்க ரெற்மகரண்ட  யணம் 

அவளர ரெற்கிந்தியத் தீவுகளில் ஒன்றரன  ேரெரத்தீவிற்குக் மகரண்டு மசன்றது. 

 அவர் தரம் இறங்கிய நிலத்ளத இந்தியர என்று கருதி அதளன இந்தியர என்றும் 

அங்கு வரழ்ந்த ெக்களள இந்தியர் என்றும் அளழத்தனர்.   ஆனரல் அவர் 

கண்டு ிடித்த இடரெர உலகின் புதிய  குதி என்று அவர் அறியவில்ளல. 

 மகரலம் ஸ் ரெலும் மூன்று  யணங்களள ரெற்மகரண்டு அமெரிக்கர, மவனிசூலர, 

கரீ ியன் கடல்,  ிற ரெற்கிந்தியத் தீவுகள் ஆகியவற்ளறக் கண்டு ிடித்தரர். 

 ரகரலம் ஸரல் கண்டு ிடிக்கப் ட்ட புதிய உலகு அவர் ம யரரல் 

அளழக்கப் டவில்ளல.  அவளரயடுத்து ஸ் ரனிய அரசர் ஆதரவில் புதிய வழி 

கண்டு ிடிப்புப்  யணமெரன்ளற  ிரரன்ஸ் நரட்ளடச் சரர்ந்த அமெரிக்ரகர 

மவஸ்புகி என் வர் ரெற்மகரண்டரர். 

 அவர் 1998-ல் மதன் அமெரிக்கரவின் வட குதியிலிருந்து ஒரினரரகர ஆற்றுப் 

 குதிளய அளடந்தரர். 

 மவஸ்புகி ரெலும் மூன்று  யணங்களளயும் ரெற்மகரண்டரர் ஆனரல் அளவ 

உண்ளெயரக நிகழ்ந்தனவர என் து  ற்றி வரலரற்றரசிரியர்களிளடரய கருத்து 

ரவறு ரடு இருந்து வருகிறது. 

 இருப் ினும் அவர் மதன் அமெரிக்கரவிலுள்ள  ிளரடர ஆற்றுப் குதிளயக் 

கண்டறிந்தளெ அளனவரரலும் ஏற்றுக் மகரள்ளப் டுகிறது. 
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 அப் யணங்களரல் தரம் கண்டு ிடித்த நிலப் குதி ஆசியரளவச் சரர்ந்ததன்று, அது 

முற்றிலும் புதியமவரரு நிலப் குதி என் தளன மவஸ்புகி உறுதி டுத்தினரர் 

அப்புதிய நிலப் குதிக்கு ெண்டஸ் ரநரவஸ் என்று ம யரிட்டரர். 

 அந்நிலப் குதியின் மதற்கு முளனளயச் சுற்றிக் மகரண்டு மசன்றரல் கீளழ 

நரடுகளள அளடயலரம் என்ற கருத்ளதயும் மதரிவித்தரர். 

 நில இயல்  டம் வளரயும் மஜர்ெரனியர் ஒருவர் புதிதரகக் கண்டு ிடிக்கப் ட்ட 

நிலத்திற்கு அளனக் கண்டு ிடித்த அமெரிரகர மவஸ்புகிளயப்  ரரரட்டும் 

வளகயில் அமெரிக்கர என்று வழங்கப் டரவண்டுமென்றரர் இதளன அறிஞர்கள் 

ஏற்றுக் மகரண்டனர். 

 புதிய வழிகளளயும் புதிய நரடுகளளயும் கண்டு ிடிப் தில் ஸ் ரனியருக்கும் 

ர ரர்ச்சுகீசியருக்குெிளடரய ர ரட்டி ஏற் ட்டது.  அக்கரலத்தில் ஐரரரப் ரவில் 

ர ரப் ரண்டவர் ெிக உன்னதெரன ரவரர் கிடத்ளதப் ம ற்றிருந்தரர்.  அவருளடய 

வரக்கிளன ென்னர்களும் ெீறெரட்டரர்கள் 

 ஸ் ரனிய அரசர் புதிய நரடுகளள கண்டு ிடிப் தில் ர ரர்ச்சுகீசியருடன் ஏற் ட்ட 

ர ரட்டியிளனத் தீர்த்து ளவக்குெரறு ரவண்டிக் மகரள்ள ர ரப் ரண்டவருமுி் 

1493-ல் ஒரு தீர்ப்ள  வழங்கினரர். 

 ஆப் ிரிக்கரவின் ரெற்குக் களரரயரரம் வளரயப் ட்ட கற் ளனக் ரகரட்டுக்குக் 

கிழக்ரக உள்ள நிலப் குதிமயல்லரம் ர ரர்ச்சுகீசியர் குடிரயற்றத்திற்கும் ரெற்ரக 

உள்ள நிலப் குதிமயல்லரம் ஸ் ரனியர் குடிரயற்றத்திற்கும் என உலகம் இரு 

கூறுகளரகப்  ிரிக்கப் ட்டது. 

  ின்னர் அக் கற் ளனக் ரகரடரனது கப்ரரலரல் கண்டு ிடிக்கப் ட்ட  ிரரசிளலப் 

ர ரர்ச்சுகீசியர் ம றும் டி ரெற்ரக தள்ளிப் ர ரடப் ட்டது.  அவரவருக்குக் 

மகரடுக்கப் ட்ட  குதியில் அவரவர்களுக்கு வியர ரரம் மசய்யவும், குடிரயற்றம் 

நிறுவும் தனியுரிளெ வழங்கப் ட்டது. 

 அவ்வுரிளெளய ஆதரரெரகக் மகரண்டு குடிரயற்றங்களள அளெப் தில் 

ர ரர்ச்சுக்கீசியரும் ஸ் ரனியரும் தீவிரெரக முளனந்தனர்.  

 புதிய உலகில் சிறிது சிறிதரக ஸ் ரனியர்கள் மதன் அமெரிக்கரவில் ம ரும் குதி 

நடு அமெரிக்கர மெக்ஸிரகர, ஃபுரளரரிடர ஆகிய இடங்களில் தங்களின் 

குடிரயற்ற நரடுகளள நிறுவினர் ர ரர்ச்சுக்கீசியர் புதிய உலகில்  ிரரசிளல ெட்டும் 

தங்கள் ஆளுளகக்குட் டுத்தினரர்கள். 

  தினரறரம் நூற்றரண்டின் இறுதியில் ஸ்ம யின், ர ரர்ச்சுகல் ஆகிய நரடுகளின் 

தனி உரிளெகள் இங்கிலரந்து ேரலந்து ஃ ிரரன்சு ஆகிய நரடுகளின் 

தரக்குதலுக்கு இளரயரயின. 
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 இங்கிலரந்தும், ேரலந்தும்  ிரரடஸ்டன்டு நரடுகளரக ெரறிவிட்டளெயரல் 

ர ரப் ரண்டவரின் கட்டளளகளள ஏற்கவில்ளல எனரவ,  திய நரடுகள் 

கண்டு ிடிப் து  ற்றி ஸ்ம யினுக்கும், ர ரர்ச்சுகலுக்கும் உலளக 

இரு குதிகளரகப்  ிரித்துக் மகரடுத்தது வழங்கிய தீர்ப்ள யும் ஏற்கவில்ளல. 

 ஸ்ம யினுக்கும் ர ரர்ச்சுலுக்கும் வழங்கப் ட்ட  குதிகளில் இங்கிலரந்து, 

ேரலந்து, ஃ ிரரன்சு ர ரன்ற  ிற நரடுகள் குடிரயற்றங்கள் நிறுவவும், அங்கு 

வரணிகம் மசய்யவும் முற் ட்டன. 

 ரெலும் கடற்மகரள்ளளக்கரரரர்களும், கள்ள வணிகர்களும் ஸ் ரனியர், 

ர ரர்ச்சுகீசியர் ஆகிரயரருளடய வரணிகத்தில் குறுக்கிட்டு வரணிக வளத்ளத 

குளறத்தனர். 

 புதிய கடல் வழிகளளக் கண்டு ிடிப் திலும், புதிய உலகில் குடிரயற்றங்களள 

நிறுவதிலும் இங்கிலரந்து, சிறிது கரலந்தரழ்த்திரய ஈடு ட்டது. 

 நூற்றரண்டுப் ர ரரினரலும் (1337 – 1437) ரரரஜர ெலர் அளடயரளப் 

ர ரர்களரலும் (1455 – 1485) இங்கிலரந்து நலிவுற்று ஒற்றுளெயின்றிக் கிடந்தது 

 ியூடர்கள் வருளகக்குப்  ிறகு நரட்டில் அளெதி நிலவியது 

 ெக்கள் முன்ரனற்றப்  ரளதயில் மசல்லரயினர் புதிய கடல்வழிப்  யணங்களள 

ரெற்மகரள்வதில் ெிகுந்த ஆர்வம் மகரண்டிருந்த ர ரதிலும் கப் ளலச் மசலுத்தும் 

களலயில் ர ரதிய  யிற்சியற்றவர்களளயிருந்தனர் எனரவ  ிறநரட்டு வழிப் 

 யண வீரர்களின் துளணளய நரடினர். 

 டியூடர் வம்சத்தின் முதல் அரசரரன ஏழரம் மேன்றி கடல் வழிப்  யணங்களள 

ரெற்மகரள்ரவரருக்க ஆதரவு தந்தரர். 

 ஜிரனரவர நரட்டில்  ிறந்த ரக ட் (John Cabot) என்ற  யண வீரர் ஏழரம் 

மேன்றியிடம் கீளழநரடுகளுக்குச் மசல்வதற்கரன வழிகளளப்  ற்றித் தெது 

திட்டங்களளப்  ளடத்தரர். 

  ிரிஸ்டல் நகர வணிகர்கள்  ணம் தந்து உதவ முன்வந்தனர்.  ரக ட் புதிய 

நரடுகளளக் கண்டு ிடிக்கவும் அங்கு வணிக உரிளெகளள அவருமுி் அவருளடய 

சந்ததியனரும் ம றவும் மேன்றி ஒரு சரசனத்ளத 1946-ல் வழங்கினரர். 

 தரம் புதிதரக அந்நிலப்  ரப்ள க் கண்டு  ிடித்தளெயரல் அதற்கு அப்ம யளரப் 

சூட்டினரர்.  தரம் ஆசியரவின் ஒரு  குதிக்கு வந்துவிட்டதரக நிளனத்துக் 

மகரண்டரர். 

 அடுத்த முளற ரெற்மகரண்ட  யணத்தில் வட அமெரிக்க களரரயரரெரக 

மசஸர ிக் குடர வளர மசன்ற ர ரதிலும் ரக ட் திரும் ி வருளகயில் கடலில் 

கரணரெற்ர ரய் விட்டதரகப் கூறப் டுகிறது.  
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 அவர் ெகன் மச ரஸ்டியன் ரக ட் தந்ளத விட்டுச் மசன்ற  ணிளய 

ரெற்மகரண்டரர்.  இவரும் நியூ ஃ வுண்டுலரந்து  குதிளயச் மசன்றளடந்து கரட் 

ெீன் வளக அப் குதியில் ஏரரளெரகக் கிடப் ளத அறிவித்து அதில் ஆங்கில 

வணிகர்களள ஈடு டச் மசய்தரர். 

 வட அமெரிக்கக் கடரலரரத்ளத ஆங்கிரலயர் கண்டறிந்தும் நில அரசியல் 

சூழ்நிளலகளில் கரரணெரக ஏழரம் மேன்றியின் கரலத்தில் அங்குக் 

குடிரயற்றங்களள நிறுவஇயலரத நிளலயிலிருந்தனர். 

 ஏழரம் மேன்றி தெது ெகனுக்கு ( ின்னர் எட்டரம் மேன்றியரனரர்) ஸ் ரனிய 

இளவரசிளய ெணமுடிக்க முயன்று மகரண்டிருந்தரர். 

 எனரவ புதிய நரடுகளளக் கண்டு ிடிப் தில் ஒரு மதரடக்கம் ஏற் ட்டது ஒழிய 

தீவிரெரகக் குடிரயற்றங்களள நிறுவதில் ஆங்கிலுயர் ஈடு டவில்ளல. 

 எட்டரம் மேன்றியின் ஆட்சிக் கரலத்தில்  ல அரசியல் சிக்கல்கள் 

ஏற் ட்டளெயரலும் இங்கிலரந்தில் செயச் சீர்திருத்தம் 

ரெற்மகரள்ளப் ட்டளெயரலும் அரசரும் ெக்களும் குடிரயற்றங்கள் 

ஏற் டுத்துவதில் அதிக நரட்டங் மகரள்ளவில்ளல. 

 இருப் ினும் எட்டரம் மேன்றி தெது ஆட்சியின்  ிற் குதியில் இங்கிலரந்தின் 

முன்ரனற்றத்திற்கரக நரட்டின் கப் ற் ளடளய வலுப் டுத்துவதில் முளனந்தரர்.  

கப் ல் கட்டும் களலயின் நுணக்கங்களள அறிந்து மகரள்ளும் ம ரருட்டு ஒரு 

கப் ளலரய உளடத்துப்  ிரித்துப்  ரர்த்தரர். 

 விளரந்து மசல்லக் கூடிய வண்ணம் கப் ல்கள் இயக்குதற்குச் சிறந்த 

ெரலுெிகளளயும் உருவரக்க ரவண்டுமென் ளத மேன்றி உணர்ந்தரர். 

 ெரலுெிகளளயும், கப் ல் வலவர்களளயும்  யிற்றுவிப் தற்கரக மூன்று 

கல்லூரிகளளயும் ரதரற்றுவித்தரர். 

 எட்டரம் மேன்றி கரலத்தில் மச ரஸ்டியன் ரக ட் வில்லியம் ேரக்கின்ஸ் 

ர ரன்ற வீரர்கள் ரெற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கும்  ிருலிலுக்கும் மசன்று வணிகத் 

மதரடர்பு ஏற் டுதுி்தினர். 

 எலிஸம த் அரசியரர் (1558 – 1603)  ட்டத்திற்கு வந்ததும் குடிரயற்றங்களள 

நிறுவுவதற்கும், வரணிகத்ளதச் மசழிப்புறப் ம ருக்குவதற்கும் நல்லமதரரு 

சூழ்நிளல உருவரயிற்று. 

 ஆங்கிலக் கடற் யண வீரர்கள் புதிய உலகு ற்றி ஓரளவு அறிந்துமகரண்டனர் 

உள்நரட்டில்  ரிபூரண அளெதி நிலவிற்து.   மவளிநரட்டுறவிலும் அரசியரர் 

 தவிக்கு வந்தது முதல் அடுத்த இரு து ஆண்டுகள் வளர அளெதியரன 

சூழ்நிளலரய இருந்தது. 
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 அரசியரர் சிறப்புறச் கண்ணுங்கருத்துெரய்ப் ம ரருளரதரர நிளலளெளயக் 

கட்டிக்கரத்தளெயரல் வரிச்சுளெயின்றி ெக்கள் வரணிகத்தில் ஆர்வங்கரட்டினர். 

 எலிஸம த் அரசியரர் கப்ப் ளடளய வலுப் டுத்துவதில் ெிகுந்த அக்களற 

கரட்டினரர் கடலரல், சூழ்ந்த இங்கிலரந்திற்கு வலுெிக்க கடற் ளடயினர் 

இன்றியளெயரளெளய அவர் நன்குணந்தரர். 

  ளடக்கலச்சரளலயில்  ளடக்கலங்களள நிரப் ி ளவத்தரர் வலுெிக்க கப் ல்களள 

இங்கிலரந்திரலரய கட்டுவித்தரர் அது கரணும் கப் ல்களள  ிற நரடுகளிலிருந்து 

விளலக்கு வரங்கும் வழக்கமு இருந்து வந்தது.  அவ்வழக்கத்ளத ெரற்றுெரறு அவர் 

தம் குடிெக்களள ஊக்குவித்தரர். 

 ஆங்கிலப் ம ரறிவலர்கள் திறனும் ம ருகிற்று ெரலுெிகளின் எண்ணிக்ளகயும் 

அதிகெரயிற்று நரட்டின் கடற் ளட குடிெக்களளனவரின் கவனத்ளதயும் ஈர்த்தது. 

 அயல்நரட்டு வணிகத்ளதச் மசழிப் ளடயச் மசய்யும் ம ரருட்டு வணிகர்கள் 

அடங்கிய தனியுரிளெ நிறுவங்களள நிறுவ அவர் ஊக்கெளித்தரர் ெற்றும்  ரரசீகம் 

வழிரய கீளழ நரடுகளுக்குத் தளரவழியரகப்  யணங்களள ரெற்மகரள்ளவும் 

சட்டபூர்வெரக இளசவளித்தரர். 

  ரரசீக ென்னரும் ஆங்கில வணிகர்களுக்குப்  ல சலுளககளள அளித்தரர். 

அதனரல் ஆங்கில வணிகர்கள் நிரம்  ஊதியம் ம ற்றனர். 

 புதிய உலகில் ஸ் ரனியருஐடய வரணிக முளற சிறப்புற அளெயவில்ளல 

குடிரயற்றங்களள ரதளவகளளத் தரய்நரடரன ஸ்ம யின் பூர்த்திமசய்ய 

முடியவில்ளல 

 ஸ்ம யினில் வணிகர்கள் விளலயிளன உயர்த்தியும் தனியுரிளெகளளக் 

கட்டுப் டுத்தியும் வந்தனர்.  ஆனரல் குடிரயற்றங்களில் வரழும் ெக்கரளர குளறந்த 

விளலயில் அதிகப் ம ரருள்களள வரங்குவதற்குக் கரத்திருந்தனர். 

 ஸ் ரனியக் குடிரயற்றங்களில் அதிகரரிகளின் ளகயில் சிக்கரெல் ெிகுந்த 

ஊதியத்ரதரடு வரணிகம் மசய்ய நல்ல சூழ்நிளல ஏற் ட்டது. 

 அப் டி வரணிகம் மசய்த அந்நிய நரட்டவர்க்கு உரிளெயற்ற வணிகர் என்ற ம யர் 

தரப் ட்டது.  இதளன முதலரவதரக ஆரம் ித்தவர் இங்கிலரந்ளதச் சரர்ந்த சர் ஜரன் 

ேரக்கின்ஸ் என் வரரரர்.  அவரு அடிளெகள் வரணிகத்ளதயும் மதரடங்கி 

ளவத்தரர் எனலரம். 

 ேரக்கின்ஸ் முளறயரக ஸ் ரனிய அரசுக்கு விண்ணப் ித்து உத்தரவு ம ற்று 

வரணிகத்ளத ரெற்மகரள்ளரெல் ரநரடியரகப் ர ரய் ஸ் ரனியக் குடிரயற்றங்களில் 

மசலுத்த ரவண்டிய சுங்கவரிகளள மயல்லரம் மசலுத்தி விட்டு ெிகவும் 

ரநர்ளெயரன வணிகன்ர ரல நடந்து மகரண்டரர். 
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 1562-ல் ஆப் ிரிக்கரவின் ரெற்குக் கடற்களரரயரர நரடுகளுக்குச் மசன்று 300 

நீக்கிரரரக்களளப்  ிடித்துக் மகரண்டுர ரய் ரெற்கிந்திய தீவுகளில் விற்றுப் ம ரும் 

ஊதியம் ம ற்றரர்.  ஐரரரப் ரவில் ெிகவும் ரதளவப் ட்ட சர்க்களர ெரட்டுத் ரதரல் 

ஆகியளவ எளிய விளலயில் ம ருெளவில்  ண்டெரற்றரகப் ம ற்றரர். 

 ேரக்கின்ஸ் ரெலும் அடிளெ வரணிகத்திலீடு ட இளசவுதர எலிஸம த் அரசியரர் 

ெறுத்து விட்டரர்.  அளதயும் ெீறி ேரக்கின்ஸ்  யணங்களள ரெற்மகரண்டரர்.  ஒரு 

முளற ஸ் ரனியர்களரல் தரக்கப் ட்டு நற் யனரக உயிருரடு இங்கிலரந்து 

திரும் ினரர். 

 புதிய உலகில் ஸ் ரனியர்களுளடய எதிர்ப்புக்கு அஞ்சிய ஆங்கிரலயர்  ஸி ிக் 

ம ருங்கடல்  குதியில் நரட்டங் மகரண்டனர் மதன் அமெரிக்கரவின் 

மதன்ரகரடியிலிருந்த மெகல்லன் கடற்ரகரல் வழியரகச் மசன்றரல் ஒரு ம ரும் 

நிலப் ரப்ள  அளடயலரம் என்று கருதினரர். 

 மசல்வரக்கு ெிகுந்த  ல ஆங்கில வணிகர்கள் ஒன்று கூடி அப் குதிளய ஆரரய ஒரு 

திட்டத்ளதத் தீட்டினரி்.  ஆய்வுப்  யணத்ளத ரெற்மகரள்ள ஃ ிரரன்ஸிஸ்  ிரரக் 

என்ற கடல் வீரளரத் ரதர்ந்மதடுத்தனர். 

 டிரரக், மெகலன் கடற்ரகரல் வழிரய மசன்று மதன் அமெரிக்கரவின் ரெற்குப் 

 குதிளயயும் வட அமெரிக்கரவின் ரெற்குப்  குதிளயயும் வட அமெரிக்கரவில் 

கலிர ரர்னியர வளரயும் மசன்று  ின்பு  சி ிக் ம ருங்கடல் வழிரய லவங்கத் 

தீவுகள் மசன்றளடந்து வரணிக உரிளெகள் ம ற்றரர்.   ின்னர் இந்தியப் 

ம ருங்கடல் வழிரய இங்கிலரந்து மசன்றளடந்தரர். டிரரக் சிறப்புற 

முதன்முளறயரக உலளகச் சுற்றி வந்த ம ருளெ ம ற்றரர். 

 இங்கிலரந்திலிருந்து வடரெற்கு வழியரகச் மசன்றரலும் கீளழநரடுகளளச் 

மசன்றளடயலரம் என்ற கருத்து இருந்துவந்தது.  இலண்டன் ெரநகர வணிகர் 

ஒருவர் வடரெற்கு வழிரய புதிய வழி கண்டு ிடிப் தற்கரன  யணத்ளத 

ரெற்மகரள்ள நிதியளிக்க முன்வந்தரர். 

 சர் ெரர்டின் ஃ ிரர ிஷர் என்னும் கடற் யண வீரர்.  வடரெற்கு வழியரகப் 

 யணத்ளத ரெற்மகரண்டு நியூஃ வுண்டுலரந்து மசன்றளடந்தது. 

 அங்கிருந்த மசவ்விந்தியர்களளப் ற்றிய மசய்திகளறிந்து வந்தரர்.  ஆங்கில 

அரசருக்குச் மசரந்தெரனளவ என அந்நிலப் குதிகளள அறிவித்தரர் தரம் 

மசன்றளடந்த  குதி ஆசியரவின் வடகிழக்குப்  குதிமயன ஃ ிரர ிஷர்  ிம் ினரர். 

 சர் ேம்ஃப்ரி கில் ர்ட் என் வரும் வடரெற்கு வழியரகக் கீளழநரடுகளளக் 

மசன்றளடயலரம் என்ற கருத்தில் நம் ிக்ளக மகரண்டிருந்தரர்.   அவர் அது ற்றிய 

தம் கருத்துகளள ஒரு நூலரக மவளியிட்டரர்.  நியூஃ வுண்டுவரந்தில் ஒரு 
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குடிரயற்றத்ளத நிறுவிக் மகரண்டு அங்கிருந்து ஆய்வுப்  யணங்களள 

ரெற்மகரள்ளத் திட்டெிட்டரர். 

 ஆனரல் அவர் குடிரயற்றம் ஒன்ளறயும் அளெக்கவில்ளல அவளரயடுத்து ஜரன் 

ரடவிஸ் என் வர் அரத திளசயில்  யணங்களள ரெற்மகரண்டரர். அவர் 

கீரின்லரந்து மசன்றளடந்து அங்கிருந்த கடற்கரலுக்கு தம் ம யளரச் சூட்டினரர். 

 அவர்  னியரல் மூடப் ட்ட ஆர்க்டிக் ம ருங்கடளலக் கண்டரஃரர ஒழிய ஆசியக் 

கண்டத்ளதக் கரணமுடியவில்ளல  ணமுளட கரரணெரக ரடவிஸ் தம் ஆய்வுப் 

 யணங்களளக் ளகவிட்டரர். 

 முதல்  ிரிட்டிஷ் குடிரயற்றத்ளத நிறுவுவதற்கரன முயற்சி வடரெற்வழிப் 

 யணங்களின் விளளவரகரவ ரெற்மகரள்ளப் ட்டது.   வடஅமெரிக்கரவில் ஓர் 

அடித்தளத்ளத அளெத்துக் மகரண்டு அங்கிருந்து ஆய்வுப்  யணங்கரள 

ரெற்மகரள்வது 

எளிதரயிருக்கும் எனக் 

கருதினர். 

 கில் ர்ட் அத்தளகயரவரர் 

அடித்தளத்ளத 

நியூஃ வுண்டுலரந்தில் 

அளெக்க விரும் ினரர்.  

ஆனரல் அவர் மவற்றி 

ம றவில்ளல.  அவர் 

விட்டுச்மசன்ற  ணிளயச் சர் 

வரல்டர் ரரரல 

ரெற்மகரண்டரர். 

 ரரரல வட அமெரிக்கரவின் 

மதற்குப்  குதியில் ஒரு 

குடிரயற்றத்ளத நிறுவ 

முயன்றரர், ஃ ிலிப் அெடரஸ் ஆதத்ர் என்ற தெது இருதள திகரள 1584-ல் 

அனுப் ி ளவத்தரர். 

 செயச் சீர்திருத்தத்தின் விளளவரகப் ர ரப் ரண்டர் எலிஸம த் அரசியரளரக் 

கத்ரதரலிக்க திருச்சள யினின்று விலக்கினரர். இதன் விளளவரக 

இங்கிலரந்திற்கும் ஸ்ம யினுக்குெிளடரயயிருந்த உறவுநிளல ெரறலரயிற்று 

 ஸ் ரனிய அரசர் கத்ரதரலிக்க நரடுகளின் தளலவரரகவும் இங்கிலரந்தின்அரசியரர் 

 ிரரடஸ்டண்டு நரடுகளின் தளலவியரகவும் ெக்களரல் மகரண்டரடப் ட்டனர்.  
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ஸ் ரனிய அரசரரன இரண்டரம் ஃ ிலிப் ர ரப் ரண்டவரின் ஆதரரவரடு 

 ிரரடஸ்டண்டு நரடரன இங்கிலரந்ளதக் ளகப் ற்றிடத் திட்டெிட்டரர். 

 எலிஸம த் அரசியரளரக் மகரளல மசய்யவும் அதற்குப்  ின் ஏற் டும் 

குழுப் நிளலயில் ஒரு கத்ரதரலிக்களர அரச  தவிக்கு மகரண்டுவரவும் சதித் 

திட்டம் ஒன்றும் உருவரயிற்று 

 இதளனயறிந்த ஆங்கிரலயர் மவகுண்மடழுந்தனர் இருநரடுகளுக்குெிளடரய 

உறவு முறிந்தது ர ரர் மூண்டது வரலரற்றுச் சிறப்புெிக்க இப்ர ரரில் (1585 -88) 

ஸ் ரனியக் கப் ற் ளட ஆங்கிலக் கப் ற் ளடயரல் சின்னர  ின்னெரக்கப் ட்டுத் 

ரதரற்கடிக்கப் ட்டது. 

 ஆங்கிரலயர் ம ற்ற மவற்றி புதிய உலகின் வரலரற்றின் ஒரு திருப்பு முளனமயனக் 

மகரள்ளலரம் ஸ் ரனியக் கப் ற் ளடயின் புகழ் ெங்கி,  ிரிட்டிஷ் கப் ற் ளடயின் 

புகழ் ஓங்க ஆரம் ித்தது. 

 ஸ்ம யினின் வலிளெ குன்றியளெயரல் ஆங்கிரலயர் துணிவுடன் 

குடிரயற்றங்களள நிறுவுவதில் முளனந்தனர்.  ஸ் ரனியர் அவற்ளற எதிர்த்தரல் 

ர ரர் ெீண்டும் மூளுரெர என்று அஞ்சி விட்டுவிட்டனர். 

 

 ிரிட்டிஷ் குடிரயற்றங்கள்  

 முதலரம் ரஜம்ஸ் 1603-ல் முடிசூட்டிக் மகரண்டர ரது  ிரிட்டிஷ் ர ரரசு என்று 

ஒன்று இல்ளல எலிஸம த் 

அரசியரரது ஆட்சிக் கரலத்தின் 

இறுதியில் வர்ஜினியரவில் 

குடிரயற்றம் ஒன்றும் ஒன்று 

நிறுவ முயன்று ளகவிடப் ட்டது.  

 கீளழநரடுகரளரடு வரணிகத் 

மதரடர்பு மகரள்வதற்கரகக் 

கிழக்கி ந்தியக் கம்ம னி 1600 -ல் நிறுவப் ட்டது.  ரஜம்ஸ்  ட்டத்திற்கு வந்த 

ஆண்டு தரன் அக்கம்ம னி தனது இந்தியப்  யணத்தில் மவற்றிக் கண்டு ெீண்டது. 
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அமெரிக்கரவில்  ிரிட்டிஷ் குடிரயற்றங்கள் 
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 ஸ்டூவர்ட் அரசர்களின் வருளகரயரடு  ிரிட்டிஷ் ர ரரசும் உருவரயிற்று எனலரம்.  

ர ரரளச உரு வரக்கும்  ணியிலும், உள்நரட்டு நிகழ்ச்சிகளிலும்  ிரிட்டிஷரரின் 

வரலரற்றில்  திரனழரம் நூற்றரண்டுக் குறிப் ிடத்தக்கது. 

 ஸ்டூவர்ட்டுகள் கரலத்தில்  ல குடிரயற்ற நரடுகளள நிறுவுவதற்கரன நல்லமவரரு 

சூழ்நிளல ளய டியூடர்கள் உருவரக்கிவிட்டுச் மசன்றிருந்தனர்.  கடல் வரணிகம் 

வளர்ச்சி ம ற்று நரட்டின் 

மசல்வநிளல உயர்ந்திருந்தது. 

 ஸ்டூவர்ட்டுகள் கரலத்தில் 

இங்கிலரந்தில் ம ரருளரதரரத் 

துளறயில் நிலவிய குழப் மும் 

செயத்துளறயில் ென்னர்கள் 

சகிப்புத் தன்ளெ இன்றி நடத்து 

மகரண்டளெயரல் ெக்களுக்கு 

ஏற் ட்ட துயரமும் 

குடிரயற்றங்களின் வளர்ச்சிக்கு உதவி புரிந்தன. 
 

வர்ஜீனியர 

 எலிஸம த் அரசியரர் கரலத்து வர்ஜீனியரவிலும் நியூ ஃ வுண்ட்லரந்திலும் 

குடிரயற்ற நரடுகளள நிறுவ ஆங்கிரலயர் ரெற்மகரண்ட முயற்சிகள் 

 லணளிக்கரது ர ரயின. 

 இருப் ினும் ஆங்கிரலயர் குடிரயற்றங்களள நிறுவுவதற்கரன திட்டங்களளக் 

ளகவிட்டுவிடவில்ளல.  1605 ஆம் ஆண்டு ஓர் ஆய்வுப்  யணம் 

வடஅமெரிக்கரவின் கிழக்குக் களரரயரரத்தில் ரெற்மகரள்ளப் ட்டது. 

 அப் யணத்தின் ின் குடிரயற்றங்களள நிறுவுவதற்கரன தக்க சூழ்நிளல 

இருப் தரக எண்ணப் ட்டது.  அதன்  யனரக அடுத்த ஆண்டு முதலரம் ரஜம்ஸ் 

ஒரு குழுளவ நியெித்தரர். 

 அக்குழுவிற்கு அமெரிக்கரவின் கடரலரரத்தில் நிறுவப் டும் குடிரயற்றங்களின் 

நடவடிக்ளககளள ரெற் ரர்ளவ  ரர்க்க உரிளெ அளிக்கப் ட்டது.  அக்குழுவின் 

கண்கரணிப் ில் ிளளெவுத் கம்ம னி இலண்டன் கம்ம னி ஆகிய இரண்டு 

நிறுவனங்களும் இயங்க ஆரம் ித்தன. 

  ிளளெவுத் கம்ம னியரல் நிளலயரன  ணி எளதயும் மசய்ய முடியவில்ளல.  

இலண்டன் கம்ம னி தனது  ணிளயச் சிறப்புறச் மசய்தது.  டற் ளடத் தள தி 

கிறிட்ரடரஃ ர் நியூர ரர்ட் என் வரின் தளலளெயில் நூறு ர ர் புதிய உலகிற்கு 

 யணெரயினர். 
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 அவர்கள் மசசரபீக்குடரவில் 1607 ல் ர ரய்ச் ரசர்ந்தனர் நியூர ரர்ட் தம்முடன் 

அரசு ஆளண ஒன்றிளன மகரண்டு வந்திருந்தரர். 

 அதில் குடிரயற்றத்தின் ஆட்சிப் ம ரறுப்ள க் கவனிக்க ஏழு உறுப் ினர்கள் 

நியெிக்கப் ட்டிருந்தனர்.  அவர்கள் தெக்குள் ஒருவளரத் தளலவரரகத் 

ரதர்ந்மதடுத்துக் மகரள்ள ரவண்டும். 

 வர்ஜீனியரக் குடிரயற்றத்தின் ரகரட்ளட ஒன்ளறக் கட்டுவித்து அதன்று 

ரஜம்ஸ்டவுன் என்று ம யர் சூட்டினர் குடிரயறியவர்கள் தங்களது உணவுத் 

ரதளவகளுக்கு இங்கிலரந்ளதரய நம் ியிருந்தனர். 

 உணவுப்  ண்டங்களளக் மகரண்டு வரும் கப் ல்கள் வருவதில் ஏரதனும் 

தரெதமுற் ட்டரல் குடிரயற்றத்தினர் உணவின்றி அல்லலூற்றனர்.  அதனுடன் 

இந்தியப்  ழங்குடியினரும் அதிகத் தீங்கு விளளவித்தனர். 

 இளவ கரரணெரக ஒரு செயம் இக்குடிரயற்றம் அழிவுறும் நிளலயிலிருந்து ஆனரல் 

நற் யனரகத் தள தி ஜரன் ஸ்ெித் நயம் ட இந்தியர்கரளரடு நட்பு மகரண்டு 

குடிரயற்றத்தினருக்கு ரவண்டி உணவுப் ம ரருள்களள ம ற்றுக் கரப் ரற்றினரர் 

 இலண்டன் கம்ம னியரல் நிறுவப் ட்ட இக்குடிரயற்றம் சரிவரச் 

மசயற் டரளெளயக் ரகள்வியுற்ற அரசர் வர்ஜீனியரக்கம்ம னி என்ற ரவறு 

நிறுவனம் ஒன்றுக்கு அக் குடிரயற்றத்ளத நிருவகிக்கும் உரிளெளய வழங்கினரர். 

 1609 -ல் ஒரு சரசனமும் அக் கம்ம னிக்கு வழங்கப் ட்டது.  அரத ரநரத்தில் 

ம ரதுெக்களும் ஆர்வங்கரட்டலரயினர்  ல ர ர் நரடுவிட்டுக் குடிம யர 

முன்வந்தனர்.  முதலீடு மசய்யவும் விரும் ினர். 

 மடலவர்  ிரபு, சரி்தரெஸ் ரடல், சர்தரெஸ் ரகட்ஸ் ஆகிரயரர் ஆளுநரரக இருந்த 

முதல் சில ஆண்டுகளில் வர்ஜீனியரக் குடிரயற்றம் நிளல ம ற்று ெக்கள் 

தங்களுக்குத் ரதளவயரன ம ரருள்களள உற் த்தி மசய்து மகரள்ளுெளவுக்குத் 

தன்னிளறவு ம ற்றது. 

 வர்ஜீனியரக் கம்ம னி குடிரயறி ெக்களுக்குச் மசரந்தெரக நிலங்களளப்  ிரித்துத் 

தந்தது.  அதனரல் குடிரயறிகளுக்குத் தத்தம் நிலத்தில் உளழக்க ஊக்கரெற் ட்டது. 

 புளகயிளலச் சரகு டி அங்கு முதன்முதலரகச் மசய்யப் ட்டது அதனரல் 

குடிரயறிகள் அதிக ஊதியம் ம ற்றனர் ஆஃ ிரிக்கரவிலிருந்து அடிளெகள்  லர் 

மகரண்டுவரப் ட்டனர் 

 அவர்களின் உளழப் ரல் வரிஜினியரவின் மசல்வம் மகரழித்தது.  விளரவில் 

ஆங்கிரலயர் அனு வித்து வந்த உரிளெகமளல்லரம் குடிரயறிகளுக்கு 

 ிரிட்டனரல் வழங்கப் ட்டன. 



 

www.tcaexamguide.com (95665 35080;    9786269980;   76399 67359;     93602 68118 ) 

 1619 ஆம் ஆண்டு வர்ஜினிய ெக்களரல் ரதர்ந்மதடுக்கப் ட்ட உ றுப் ினர்கள் 

மகரண்ட சட்டசள மயரன்று ரஜம்ஸ் டவுனில் கூடியது இதுரவ புதிய உலகில் 

கூடிய ெக்களரட்சி அடிப் ளடயிலரன முதல் சட்டசள யரகும் 

 முதலரம் ரஜம்ஸீக்கு ஆரம் த்திலிருந்ரத வர்ஜீனியரவின் வளர்ச்சியில் 

ம ரறரளெயிருந்து வந்தது.  அதனரல் புளகயிளல வரணிகத்தின்ெீது அளவுக்கு 

ெீறிய சுங்கவரி விதித்தரர். 

 இதன் விளளவர வணிகர்கள் கள்ள வரணிகத்திலீடு டலரயினர் வர்ஜீனியரக் 

கம்ம னியின்  ங்குதரரர்களுக்கு ஆதரயப்   ங்கு ஒழுங்கரக அளிக்கப் டவில்ளல. 
 

 

புதிய இங்கிலரந்தின் குடிரயற்றங்கள் 
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 வர்ஜீனியரளவப் ர ரலல்லரெல் புதிய இங்கிலரந்து என் து ஒரு தனிக் 

குடிரயற்றென்று  ல குடிரயற்றங்கள் மகரண்ட  குதியரகும்.   ிளளெவுத், (1620), 

ெரசரசுமசட்ஸ் (1629), கமளக்டிகட் (1636), ரரரடு ஜலந்து  (1636), நியூரசதவன் 

(1638) ஆகிய குடிரயற்றங்கள் மகரண்ட  குதிரய புதிய இங்கிலரந்து என்று 

வழங்கப் ட்டது. 

 இவற்ரறரடு நீயூ ேரம்ப்ஷயளரயும், மெயிளனயும், ரசர்க்கலரம்.  ஆனரல் இளவ 

இரண்டிலும் 1635 -ரலரய ெக்கள் சிலர் குடிரயறியர ரதும் தனிக் 

குடிரயற்றங்கமளனச் மசரல்வதற்குரிய அளவுக்கு வளர்ச்சியுறவில்ளல. 
 

 ிளளெவுத் 

 புதிய இங்கிலரந்துக் குடிரயற்றங்களில் குடிரயறியவர்கமளல்லரம் 

இங்கிலரந்திலிருந்து வந்த  ியூரிடரன்கரளயரவர் செயச் சீர்திருத்தத்திற்குப்  ிறகு 

ஆங்கிலக்கத் திருச்சள  நிறுவப் ட்ட திருச்சள யரக இங்கிலரந்தில் 

ஏற்றுக்மகரள்ளப் ட்டதரல் தூய்ளெப் டுத்தரவண்டும் என ஒரு சிலர் வரதரடினரி் 

 அவர்கரள  ியூரிட்டன்களரவர் பீயூரிட்டன்களுளடய மகரள்ளககளள எலிஸம த் 

அரசியரரும் முதலரம் ரஜம்ஸீம் முதலரம் சரர்லஸீம் அடிரயரடு மவறுத்தனர்.   

 அவர்கள் இங்கிலரந்துக்குத் திரும் ி அங்கிருந்து புதிய புதிய உலகுக்குக் மசன்று 

செய உரிளெரயரடு வரழத் திட்டெிட்டனர்.  அதற்கு முதலரம்  ின்னர் இளசவு 

தந்தரரர ம ரழியச் சரசனம் ஏதும் தரவில்ளல 

  ியூட்டரனியர் சிலர் ஒன்று கூடி வர்ஜீனியரக் கம்ம னியிடெிருந்து இளசவரளன 

ம ற்று வர்ஜீனியரவின் வட எல்ளலப்  குதியில் மசன்று குடிரயற இரண்டு 

கப் ல்களளத் தயரர் மசய்தனர் அளவ ரெஃ ிளவர் ஸ்பீட்மவல் என் ன. 

 இப் யணத்திற்குத் ரதளவயரன சில இலண்டன் ெரநகர வணிகர்கள் முதலீடரகக் 

மகரடுக்க முன்வந்தனர் அக்குடிரயற்றத்ளத நடத்திய நிறுவனம்  ிளளெவுத் 

வர்ஜீனியரக் கம்ம னி என்று வழங்கப் ட்டது.   ின்னர் நியூ இங்கிலரந்துக் 

கம்ம னி எனப் ட்டது. 

 ஸ்பீட்மவல் கப் ல்  யணத்திற்குச் தகுதியற்றதரயிற்று அதனரல் ரெ ிளவர் 

கப் லில் நூறுர ர் புதிய உலளக ரநரக்கிப் புறப் ட்டனர், அறு த்ளதந்து நரள் 

 யணத்திற்குப்  ிறகு அவர்கள் கரட்டுமுளன நிலப்  குதியில் இறங்கினர். 

 தங்களள ஆண்டவன் இடரில்லரதுகளர ரசர்ந்தளெக்கு நன்றி மதரிவித்துக் 

மகரண்டு தரங்கள் இறங்கிய  குதிக்கு புதிய இங்கிலரந்து எனப் ம யர் சூட்டினரர் 

அத் தீரெிக்க  ியூட்டரனியரர யரத்திரிகத் தந்ளதயர் என்றளழக்கப் ட்டனர். 

 களர ரசரந்தும் குடிரயறிகள் தங்களுக்குள் ஓர் ஒப் ந்தம் மசய்து மகரண்டனர்.  

அதற்கு ரெ ிளவர் ஒப் ந்தம் என்று ம யர். 
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 அதன் டி தங்களுக்குள் ஒருவளர ஆளுநரரகத் ரதர்ந்மதடுக்கவும் இங்கிலரந்தின் 

அரசரிடத்துத் தங்களது முழு  ற்றுறுதிளயச் மசலுத்தவமதன்றும் 

ஒப்புக்மகரண்டனர் 

 முதல் ஆளுநரரக ஜரன் கரர்வர்  ணியரற்றினரர் இரண்டரவது ஆளுநரரகத் 

ரதர்ந்மதடுக்கப் ட்ட வில்லியம்  ிரரட் ர ரர்டு ஒரு கர்ெவீரர் அவருளடய தளரர 

உளழப் ினரல் தரன்,  ிளளெவுத் குடிரயற்றம் மவற்றிகரெரக வளர ஆரம் ித்தது. 

 அதில் ரெலும்  லர் அடுத்தடுத்து வந்து குடிரயறினரி் ெீன் ிடிப்புத் மதரழிலும் 

ெகுறுமென் ெயிர்த்ரதரல் மதரழிலும் ஏற்றுெதிளயப் ம ருக்கின அதன் விளள 

இலண்டண் ெரநகர வணிகர்கள் தந்திருந்த முதலீட்டிளனத் திருப் ித்தர முடிந்தது. 

  ிளளெவுத் ஆட்சிமுளற வர்ஜீனியரவினின்று சிறிது ரவறு ட்டிருந்தது 

 ிளளெவுத்தில் ரதர்ந்மதடுக்கப் ட்ட  ிரதிநிதிகளின்  தவிக் கரலம் ஒரர ஓர் 

ஆண்டு தரன். 

 ஆனரல் வில்லியம்  ிரரட்ர ரர்டு ர ரன்ற நற் ணியரளர்கள் ெீண்டும் ெீண்டும் 

 ன்முளற ரதர்ந்மதடுக்கப் ட்டனர்.  ெக்கள் மதரளக கூடுதலரக நகரங்கள் 

ரதரன்றின.  ரதர்ந்மதடுக்கப் ட்ட உறுப் ினர்கள் மகரண்ட ஒரு சட்டசள யும் 

அளெக்கப் ட்டது 

 ஆனரல் வரக்குரிளெ எல்லரருக்கும் தரப் டரெல் பீயூட்டரனிய திருச்சள யின் 

உறுப் ினர்களுக்கு ெட்டுரெ தரப் ட்டிருந்தது.   ிளளெவுத் சில ஆண்டுகள் கழித்து 

ெரசர சூமசட்ரஸரடு இளணந்தது. 
 

ெரசரசூமசட்ஸ் – 1629 

 இங்கிலரந்தில் முதலரம் சரர்லஸின் ஆட்சிக் கரலத்தில் பீயூட்டரனியருக்கு 

இன்னல்கள் அதிகெரயின சரர்லஸீக்குச் செயத்துளறயில் ஆர்ச் ிஷப் லரடு 

ஆரலரசகரரக விளங்கினரர், லரடு  ியூட்டரனியருக்மகதிரரக கடுளெயரன 

கட்டுப் ரடுகளளக் மகரண்டு வந்தரர்.  

 எனரவ ம ருெளவில்  ியூட்டரனியர் புதிய உலகிற்குக் குடிம யர்ந்து மசன்றனர்.  

அவர்களில் சிலர் புதிய இங்கிலரந்து கம்ம னியிடெிருந்து இளசவுப் ம ற்றுப் 

 ிளளெவுத்ளத அடுத்துள்ள நிலப் குதியில் குடிரயறத் திட்டெிட்டனர். 

 இவர்களரல் அளெக்கப் ட்ட நிறுவனம் ெசரசூமடட்ஸ்ரட கம்ம னி 

என்றளழக்கப்ட்டது.  ஜரன் என்டிகரட் என்ற முயற்சியரளரின் தளலளெயில் 1629-

ல் வடஅமெரிக்கர் மசன்று  ிளளெவுத்தருகில் குடிரயறினர் அவர்கள் முதலரம் 

சரர்லஸிடெிருந்து  ட்டயம் ஒன்ளறயும் ம ற்றனர். 
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 ஓர் ஆளுநளரத் ரதர்ந்மதடுத்துக் மகரள்ளவும் குடிரயற்றத்ளத ஆளுவதற்கரன 

சட்டங்களள இயற்றவும் உரிளெ வழங்கப் ட்டது. 

 1630 ரெலுமுி் ஓரரயிரம் ர ர் ரசலத்தில் ஏற்கனரவயிருந்த குடிரயறிகளுடன் 

ரசர்ந்து மகரண்டனர் நற் யனரக முதல் ஆளுநரரக ஜரன் யின்திரரப் என்ற சிறந்த 

தளலவளர ெசரசூி்மசட்ஸ் ம ற்றது 

 1642 அதன் ெக்கள்மதரளக  தினரறரயிரெரகும் அக்குடிரயற்றத்தில் இருந்த 

 ரஸ்டன் சுறுசுறுப் ரன துளறமுகப் ட்டினெரகத் திகழ்ந்தது.  ஐரரரப் ிய 

நரடுகளுடன் வருவரய் ெிக்க வரணிகம் நளடப்ம ற்றது.  ெசரசூமசட்ஸ் 

அரசருளடய குடிரயற்றெரகத் திகழ்ந்தது 

கமனக்டிக்கட் – 1636 

  ிளளெவுத்திலும் ெசரசூமசட்யிலும் நிறுவப் ட்ட குடிரயற்றங்களின் விளளவரக 

 ியூட்டன்களுக்கு அமெரிக்கரவில் உரிளெயுடன் வரழ்வதற்கு நிளலயரனரதரர் 

இடம் கிளடத்தது அவர்கள் அங்கிருந்து  ிற  குதிகளுக்கும் மசன்று குடிரயற 

முற் ட்டனர். 

 ெசரசூமசட்ஸில் வரழ்ந்த பீயூட்டன்களிளளரய சில தீவிரவரதிகள் நிம்ெதியற்ற 

வர்களரயிருந்தனர்.  அவர்கள் ெசரசூமசட்ஸீக்கு ரெற்கிலிருந்த கமனக்டிக்கட் 

ஆற்றிப்  ள்ளத்தரக்கில் மசன்று வரழ முற் ட்டனர். 

 இங்கிலரந்தில் முன்னிளல ெீட்சிக்குப்  ிறகுதரன் கமனக்டிக்கட்  ட்டயம் ம ற்றது 

அது முதல் தனியுரிளெ  ட்டயம் ம ற்றக் குடிரயற்றெரகத் திகழ்ந்தது 
 

ரரரடு ஜலண்டு 

 ெரசூமசட்லிலிருந்து ெற்மறரரு  ிரிவினர் செய அடிப் ளடயில் கருத்து ரவறுரடு 

மகரண்டு இடம் ம யர்ந்து ர ரய் ரரரடு ஜலண்டு என்ற புதிய குடிரயற்றத்ளதத் 

ரதரற்றுவித்தனர். 

 ரரரகர் வில்லியம் என்ற பீயூட்டரனிய திருச்சள  செய குருவுக்கும் ஆளுநரரன 

விண் திரரப் ிற்கும் இளடரய திருச்சள யின் உறுப் ினர்களரன தகுதி  ற்றி 

கருத்து ரவறு ரடு உண்டரயிற்று 

 அரசியல் உரிளெகளளப் ம ற ஒருவருளடய செய நம் ிக்ளகளய அடிப் ளடயரகக் 

மகரள்ளக் கூடரமதன ரரரகர் வில்லியம் ஸ் வரதரடினரர்.  வில்லியம் கருத்ளத 

ஏளனரயரர் ஏற்க ெறுத்தனர். 

 இரண்டரண்டுகள் கழித்து ெற்றுமெரரு  ிரிவினர் ஆன்ேட்சின்ஸன் என்னும் 

ம ண்ெணியின் தளலளெயில் வின்திரரப்ர ரடு கருத்து ரவறு ரடு மகரண்டு 

மவளிரயறினர். 
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QUESTIONS 

1. அமெரிக்கரவிற்கும் ஸ்ம யினுக்கும் இளடயிலரன சர்ச்ளச எதன் ெீதரன அமெரிக்கரவின் 

ஆர்வத்தரல் எழுந்தது? 

 (A).கியூ ர     (B). ிலிப்ள ன்ஸ்   

 (C). னரம்     (D).இந்ரதரரனசியர 

2. அமெரிக்க குடியரசுத் தளலவர் ரூஸ்மவல்ட்  ரசிசத்ளத எதிர்க்கும் நரடுகளுக்கு 

உதவுவதரக இதன் மூலம் உறுதியளித்தரர்? 

 (A).ெரர்ஷல் திட்டம்      (B).ட்ரூென் திட்டம்  

 (C).மெக் ஆர்தரி் திட்டம்    (D).கடன்-குத்தளக முளற 

3. ஆகஸ்ட் 1942 இல் மெக்ஆர்தரி் தளலளெயிலரன அமெரிக்கப்  ளடகள் எப் குதியில் 

முக்கிய நடவடிக்ளககளள ரெற்மகரண்டது? 

 (A). சி ிக்     (B).ெத்திய தளரக்கடல்  

 (C).அட்லரண்டிக்    (D).மசங்கடல் 

4. அமெரிக்க ஐக்கிய நரடும் அதன் ஐரரரப் ிய ரநச நரடுகளும் ரசர்ந்து ரசரவியத் 

நரட்டின் ஆக்கிரெிப்ள த் தவிர்க்க ஏற் டுத்திய அளெப் ின் ம யர் ………… ஆகும். 

(A). சீட்ரடர     (B). ரநட்ரடர 

(C). மசன்ரடர     (D). வரர்சர ஒப் ந்தம் 

5. மார்ஷல் உதவித் திட்டத்தின் குறிக்க ாள் ........ 

(A). ஐகராப்பியப் பபாருளாதாரத்தத மறு ட்டுமானம் பெய்வது 

(B). முதலாளித்துவத் பதாழில் முயற்ெி தளப் பாது ாப்பது 

(C). ஐகராப்பாவில் அபமாிக் ாவின் கமலாதிக் த்தத நிறுவுவது 

(D). கொவியத் ரஷ்யாவிற்கு எதிரா  இராணுவக்கூட்டதமப்தப உருவாக்குவது 

6. குடியரசுத் ததலவர் ரூஸ்பவல்ட் அறிமு ப்படுத்திய  டன்- குத்தத முதற ..... 

வத யில் உதவி புாிந்தது. 

(A).பாெிெ ெக்தி தள எதிர்த்துப் கபாராடிக் ப ாண்டிருக்கும் நாடு ளுக்கு கூடுதல் 

வீரர் தள அனுப்புதல் 

B).யூதர் தள ஹிட்லாின் பதட ள்  ட்டவிழ்த்துவிட்ட ப ாதல பவறித் தாக்குதலில் 

இருந்து பாது ாத்தல் 

C).கதாழதமநாடு ளின் வளங் தளப் பபருக் ி, அவர் ளுக்குத் கததவயான 

ஆயுதங் தளயும், பவடி பபாருட் தளயும் வழங்குதல் 
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D).இரண்டாம் உல ப்கபாாில்  ாயமதடத்கதாருக்கு மருத்துவ வெதி தள    

ஏற்படுத்துதல் 

7. அபமாிக்  ஐக் ிய நாட்டின் பதட தள ஆ ஸ்ட் 1942இல் பெிபிக்பகுதியில் 

ததலதமகயற்று வழிநடத்தியவர் .......... ஆவார். 

(A).பமக்ஆர்தர்      

B).ஐென்கஹாவர்  

C).பெனரல் டி  ால்     

D).ொர்ஜ்மார்ஷல் 

8. கபார்ட்ஸ் மவுத் ஒப்பந்தம் ஏற்படும் பபாருட்டு மத்தியஸ்தம் புாிந்தநாடு 

………………… ஆகும். 

(A).ஸ்பபயின்      (B).பிாிட்டன்    

(C).அபமாிக்  ஐக் ிய நாடு    (D).பிரான்ஸ் 

9. அபமாிக் க் குடியரசுத்ததலவர் ………..  டன் குத்தத த் திட்டம் பதாடங் ினார். 

(A). ெர்ச்ெில்     (B). ரூஸ்பவல்ட்  

(C). உட்கரா வில்ென்         (D).  ிளமன்கொ 

10. 1898 முதல் 1902 வதர ……………………….. அபமாிக் ாவின் ராணுவ ஆட்ெியின் 

 ீழிருந்தது. 

(A). பமக்ெிக்க ா     (B). பபரு   

(C).  ியூபா     (D). பிகரெில் 

11. அபமாிக் க் குடியரசுத் ததலவர் …………  ாலத்தில் அபமாிக் ா, அரெியல் ாீதியா  

மட்டுமல்லாமல் பபாருளாதார ாீதியா வும் கமம்பட்ட பெல்வாக்குப் பபற்ற நாடானாது.  

(A). உட்கரா வில்ென்    (B). திகயாடர் 

(C). லிங் ன்     (D). கஹாவார்டு 

12. வட அமெரிக்கரவில் முதன் முதலில் குடிரயறிய ஐரரரப் ியர்கள் _____ 

(A) ர ரர்த்துகீசியர்  (B) ஸ் ரனியர் 

(C) ரடனியர் (D) ஆங்கிரலயர் 

13. அமெரிக்க சுந்திரப் ர ரரில் ஆங்கில  ளடகளுக்கு தளலளெ தரங்கியவர் 

(A) ரிச்சல்டு லீ (B) ஜரர்ஜ் வரஷிங்டன் 

(C) வில்லியம் ரேரரவ (D) ரரக்கிங்கரம் 
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14. _____ மதரடக்கத்தில் மசயின்ட் ரடரெிங்ரகர என அறியப் ட்டது. 

(A) மெக்சிரகர (B)  னரெர 

(C) ளேட்டி (D) ேவரனர 

15. எந்த அமெரிக்கக் குடியரசுத்தளலவர் ம ரதுவுளடளெக் மகரள்ளகளயக் கட்டுக்குள் 

அடக்க ஒரு மகரள்ளக வளரளவ முன்ளவத்தரர்? 

(A). உட்ரரர வில்சன்    (B). ட்ரூென் 

(C). திரயரடர் ரூஸ்ரவல்ட்   (D).  ிரரங்க்ளின் ரூஸ்மவல்ட் 

16. ொியான கூற்தறத் கதர்வு பெய்யவும். 

கூற்று: குடியரசுத்ததலவர் ரூஸ்டபவல்ட் அபமாிக் ா தனது தனித்திருக்கும் 

ப ாள்த தய மாற்றியதமக்  கவண்டும் என்பதத உணர்ந்தார். 

 ாரணம்: அவர் 1941 இல்  டன் குத்தத த் திட்டத்தத பதாடங் ினார். 

(A). கூற்றும்  ாரணமும் ொி    

 (B). கூற்று ொி ஆனால்  ாரணம் தவறு 

(C).  ாரணம் கூற்று ஆ ிய இரண்டுகம தவறானதவ  

(D).  ாரணம் ொி ஆனால் அது கூற்றுடன் பபாருந்தவில்தல  

17. ரநச நரடுகளின்  ளடகளுக்குத் தளலளெத் தள தியரக இருந்த அமெரிக்க மஜனரல் 

 (A). ரடரக்லிரயர    (B).விக்டர் இம்ெரனுரவல்  

 (C).ஆர்லரய்ரடர    (D).ஐசரனரவர் 

18. டிசம் ர் 7 ஆம் நரள் ஜப் ரனிய விெரனப் ளட தரக்குதல் நடத்திய ர ர்ல் துளறமுக 

கடற் ளடத் தளம் அளெந்துள்ள இடம். 

 (A).ஹவரய் தீவுகள்    (B).அலுசியன் தீவுகள்  

 (C).அலரஸ்கர தீவுகள்    (D). ிலிப்ள ன்ஸ் 

19. கடன் குத்தளக திட்டத்ளத மதரடங்கி ளவத்தவர்  

(A). திரயரடரர் ரூஸ்மவல்ட்   (B). W. புஷ் 

(C). J. மகன்னடி     (D). F.D. ரூஸ்மவல்ட் 

20. ஜப் ரனியக் கப் ற் ளட அமெரிக்க கப் ற் ளடயரல் எங்ரக ரதரற்கடிக்கப் ட்டது? 

(A). க்வரடல்மகனரல்ர ரர்   (B). ெிட்ரவ ர ரர் 

(C). ேிரரரஷிெர    (D). நரகசரகி 
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UG TRB HISTORY UNIT -9 – ஐர ோப்பிய வ லோறு 

வ. எ பபோருளடக்கம் பக்கம் 

1.  கோன்ஸ்டோன்டி ர ோப்பிளின் வீழ்ச்சி 1453 (ஏப் ல் 6 – ரே 29) 1 

2. இத்தோலியின் ேறுேலர்ச்சி 8 

3. பெர்ே ியில் சீர்திருத்தம் ேற்றும் எதிர்சீர்திருத்தம் 17 

4. புதிய போததகள் ேற்றும் புதிய நிலங்களின் கண்டுபிடிப்பு 

(i) கண்டுபிடிப்புகள் 

31 

5. ரதச அ சுகளின் எழுச்சி 

(i) ரதசிய வோதம் 

43 

6. முப்பது ஆண்டுகோலப் ரபோர் 46 

7. கருதையுள்ள சர்வோதிகள் 

(i) ஹிட்லர் 

(ii) முரசோலி ி 

(iii) ஸ்டோலின்  

47 

8. பிப ஞ்சி பு ட்சி 50 

9.  பயங்க வோத ஆட்சி 52 

10. I பநப்ரபோலியன் 54 

11. வியன் ோ கோங்கி ஸ் 57 

12. பேட்டர் ிக் 60 

13. பு ிதக் கூட்டைி 63 

14. ஐர ோப்போவின் பதோடர்பு 67 

15. இத்தோலிதய ஒருங்கிதைத்தல் 70 

16. பெர்ே ிதய ஒருங்கிதைத்தல் 74 

17. பிஸ் ேோர்க் 78 

18. கிழக்கு பி ச்சத  80 

19. முதல் உலக ரபோர் 82 



 

www.tcaexamguide.com (95665 35080;    9786269980;   76399 67359;     93602 68118 ) 

(i) இ கசிய கூட்டைிகள் 

(ii) பச ோெோரவோ படுபகோதல 

(iii) ரபோோின் முடிவு 

20.  போோிஸ் அதேதி ேோநோடு 86 

21.  பவர்பசய்ஸ் ஒப்பந்தம் 88 

22. லீக் ஆஃப் ரநஷ ல் 90 

23.  ஷ்யப் பு ட்சி 92 

24. போசிச இத்தோலி 94 

25. நோசிச பெர்ே ி 95 

26. பபரும் ேந்தநிதல 96 

27. இ ண்டோம் உலகப் ரபோர் 100 

28. ஐ.நோ. அதேப்பு 104 

29. இங்கிலோந்தின் வ லோறு 106 

30. I ரெம்ஸ் ேற்றும் போ ோளுேன்றத்துட ோ  உறவு 112 

31. I சோர்லஸ் 

(i) நீண்ட போ ோளுேன்றம் 

114 

32. ஸ்டூவர்ட்களின் பகோள்தக 118 

33. உள்நோட்டுப் ரபோர் 122 

34. பபோது சட்டம் ேற்றும் போதுகோப்புச் சட்டம் 124 

35. ஆலிவர் கி ோம் பவல் 127 

36. ஸ்டூவர்ட்ஸ் 128 

37. II சோர்லஸ் 130 

38. பிோிட்ட ில் கட்சி அதேப்புகளின் ரதோற்றம்  131 

39. II ரெம்ஸ் 135 

40. புகழ்பபற்ற பு ட்சி 138 

41. III வில்லியம் ேற்றும் ரேோி 142 

42.   ோைி அன்ர  146 

43. யூ ியன் சட்டம் 150 

44. இங்கிலோந்தில் அதேச்ச தவ அதேப்பு 153 

45. அபேோிக்க சுதந்தி  ரபோர் 155 

46. பதோழிதுதற ேற்றும் விவசோய பு ட்சி 157 

47.  ோைி விக்ரடோசியோ சகோப்தம் 163 

48. V ெோர்ஜ் 167 

49.  போர்லிபேன்ட் சட்டம் 1911 170 



 

www.tcaexamguide.com (95665 35080;    9786269980;   76399 67359;     93602 68118 ) 

50. VI ெோர்ஜ் 174 

51.  இங்கிலோந்து இ ண்டிற்கும் இதடரய உலகப் ரபோர்கள் 178 

52. வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் 180 

53. லோர்ட் அட்லி 183 

54. இ ண்டோம் எலிசபபத் ேகோ ோைி 190 

 

 

9.1. கோன்ஸ்டோன்டி ரநோபிள் வீழ்ச்சி – 1453 (ஏப் ல் 6 – ரே 29) 

 கிழக்கு ர ோேோ ிய ரப  சு என்பது தபசோண்தடன் ரப  சு (அல்லது) 

தபசோன்டியம் என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது 

 324-இல், பண்தடய நக ேோ  தபசோண்டியம் ரகோஸ்டோன் டினூரபோலிஸ் 

ர ோேோ ிய ரப  சர் கோன்ஸ்தடன் – I -இன் கீழ் நிறுவப்பட்ட பின் ர் 

“கோன்ஸ்டன்தடன் நக ம்” அல்லது கோன்ஸ்டோன்டிர ோபிள் என்ற பபயத ப் 

பபற்றது 

 கோன்ஸ்டோன்டிரநோபிள் இன்று “இஸ்தோன்புல்” நவீ  துருக்கியில் உள்ளது. 

 ரேற்கு நோடுகளின் வீழ்ச்சிக்குப் பிறகு ர ோேோ ியப் ரப  சின் எஞ்சியிருக்கும் ஒர  

ததலநக ேோக  நக ம் ேோறியது. 

 5 ஆம் நூற்றோண்டின் முற்பகுதியில் இருந்து 13 ஆம் நூற்றோண்டின் 

துவக்கத்தில்,ர ோப்போவின் ேிகப்பபோிய ேற்றும் பசல்வந்த நக ேோக இருந்தது 

 ேத்திய தத க்கடலின் கலோச்சோ ம் ேற்றும் கல்வியின் தேயேோகவும் இருந்தது. 

 கிறிஸ்துவ ேதகுருேோோின் இல்லேோகவும் கிறிஸ்துவ ேண்டலத்தின் 

போதுகோவல ோகவும் கிறித்துவத்தத முன்ர ற்றுவதில் கருவியோகவும் இருந்தது. 

 ேக்களின் பேோழியில் கோன்ஸ்டோன்டிரநோபிள் பயபக்தியுடன் குறிப்பிடப்பட்டது. 

 கிழக்கு ே புவழி ரதவோலயத்தின் கதீட் ல், ஹோகியோ ரசோபியோ ரபோன்ற 

கட்டிடக்கதல ததலசிறந்த பதடப்புகளுக்கு நக ம் பி பலேோ து 

 போ ம்போியேோ  ரகோட்தடகளுக்கு புகழ் பபற்றது 

 இந்த நக ம் ர ோமுக்கு ரபோட்டியோக கட்டப்பட்டது 
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 ரேலும் அதன் சுவர்களுக்குள் உள்ள பல உய ங்கள் ர ோேின் “ஏழு 

ேதலகளுடன்” பபோருந்துவதோகக் கூறப்பட்டுள்ளது 

 கிழக்கு ேத்தியத் தத க்கடல் ேற்றும் ரேற்கு ஆசியோவின் பசல்வம் 

கோன்ஸ்டோன்டிர ோப்பிளில் போய்ந்தது. 

 7 ஆம் நூற்றோண்டின் முற்பகுதியில் பபரும்பகுதிதயக் சிலர்  தகப்பற்றி ர். 

 ரேற்கில் இருந்து தோக்குதலோல் “கோன்ஸ்டோன்டி 

ர ோப்பிதள” அச்சுறுத்தி ர். 

 அரத ரந த்தில் “போ சீக சோச ிடுகள்” கிழக்கு 

ேோகோைத்தத மூழ்கடித்து அன்ரடோலியோவிற்குள் ஆழேோக 

ஊடுருவி ர். 

 8-9 ஆம் நூற்றோண்டுகளில் “ஐகோர ோக்ளோஸ்ட் இயக்கம்” 

ரப  சு முழுவதும் தீவி  அ சியல் அதேதியின்தேதய 

ஏற்படுத்தியது. 

 
 

கோன்ஸ்டோன்டிர ோபிளின் வீழ்ச்சி 

 கோன்ஸ்டோன்டிர ோப்பிளின் வீழ்ச்சி ஒட்ரடோேோன் ரப  சோல் தகப்பற்றப்பட்டது. 

 29, ரே -1453 – அன்று நக ம் வீழ்ந்தது 

 ஏப் ல் -6 அன்று பதோடங்கி 53-நோள் முற்றுதகயின் உச்ச கட்டேோக இருந்தது 

 கோன்ஸ்டோன்டிர ோப்பிளின் போதுகோவலர்கதள விட அதிகேோக இருந்தது 

ஒட்ரடோேோன் இ ோணுவம்.  

கான்ஸ்டன்டடன் 
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 21 வயதோ  சுல்தோன் பேஹ்ேத் கோன்ஸ்டோன்டிர ோப்பிதள புதிய 

ஒட்ரடோேோன் ததலநக ோக ேோற்றி ோர்.  “அட்ோியோர ோபிதள” என்று 

பபயோிட்டோர். 

 நக த்தின் வீழ்த்தி இ ோணுவ வ லோற்றில் ஒரு திருப்புமுத யோகவும் அதேந்தது 

 பழங்கோலத்தில் இருந்ரத, நக ங்களும் அ ண்ேத களும் 

பதடபயடுப்போளர்கதளத் தடுக்க ரகோட்தடகள் ேற்றும் சுவர்கதள சோர்ந்திருந்த . 

 கோன்ஸ்டோன்டிர ோப்பிளின் சுவர்கள், குறிப்போக திரயோரடோசியன் சுவர்கள், அந்த 

ரந த்தில் உலகின் ேிகவும் ரேம்பட்ட தற்கோப்பு அதேப்புகளோக இருந்த . 

 முற்றுதகப் ரபோோில் ஒரு ேோற்றத்தத முன் றிவிக்கும் வதகயில், குறிப்போக பபோிய 

பீ ங்கிகளின் ேற்றும் குண்டுவீச்சுகளின் வடிவில் துப்போக்கி பபோடிகதளப் 

பயன்படுத்தி இந்தக் ரகோட்தடகள் முறியடிக்கப்பட்ட .  
 

முற்றுதகயின் பதோடக்கம் 

 நகருக்கு பவளிரய தபசண்தடன் ரகோட்தடகதளக் குதறக்க “பேஹ்ேத்” த து 

சிறந்த துருப்புக்களில் சிலவற்தற அனுப்பி ோர். 

 ரபோஸ்ப ஸில் உள்ள பத பியோ ரகோட்தடயும், ேர்ேோ ோ கடலுக்கு அருகில் உள்ள 

ஸ்டூடியஸ் கி ோேத்தில் உள்ள ஒரு சிறிய ரகோட்தடயும் சில நோட்களில் 

எடுக்கப்பட்டது. 

 ேர்ேோ ோக கடலில் உள்ள இளவ சர் தீவுகள் அட்ேி ல் போல்ரடோக்லுவின் 

கடற்பதடயோல் தகப்பற்றப்பட்ட . 

 பேஹ்ேத்தின் பீ ங்கிகள் சுவர்களில் பல வோ ங்களோகச் சுட்டுத் தோக்கியது. 

 ஆ ோல் அவற்றின் துல்லியேற்ற தன்தே ேற்றும் ேிக பேதுவோ  தீ விகிதத்தின் 

கோ ேைேோக, தபசண்தடன்கள் ஒவ்பவோரு துப்போக்கிச் சூட்டுக்குப் பிறகும் 

பபரும்போலோ  ரசதங்கதளச் சோிபசய்து, ஒட்ரடோேோன் பீ ங்கிகளின் விதளதவத் 

தைிக்க முடிந்தது. 

 பவளிநோட்டுக் கப்பல்கள் ரகோல்டன் ஹோர்னுக்குள் நுதழவததத் தடுப்பரத 

கடற்பதடயின் முக்கியப் பைிகளில் ஒன்றோக இருந்தது 

 ஏப் ல் -20 அன்று, நோன்கு கிறிஸ்தவக் கப்பல்கதளக் பகோண்ட சிறிய கப்பல் சில 

கடுதேயோ  சண்தடகளுக்குப் பிறகு உள்ரள வ முடிந்தது.   இது 

போதுகோவலர்களின் ே  உறுதிதய வலுப்படுத்தியது 

 பேஹ்ேத் ரகோல்டன் ஹோர் ின் வடக்குப் பகுதியில் குறுக்ரக பநய் தடவிய 

ே க்கட்தடகளோல் சோதல அதேக்க உத்த விட்டோர். 
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 ஏப் ல் -28-இ வு, ரகோல்டன் ஹோர் ில் உள்ள  ஒட்ரடோேோன் கப்பல்கதள 

“தீயதைப்புக் கப்பல்கதளப்” பயன்படுத்தி அழிக்க முயற்சி ரேற்பகோள்ளப்பட்டது. 

 40 இத்தோலியர்கள் மூழ்கும் கப்பலில் இருந்து தப்பி வடக்கு கத க்கு நீந்தி ர்.  

பேஹ்ேத்தின் உத்த வின் ரபோில், அவர்கள் கழுே த்தில் தூக்கலிடப்பட்ட ர்.   

 ஒட்ரடோேன்இ ோணுவம் கோன்ஸ்டோன்டிர ோப்பிளின் நிலச் சுவோில் பல 

தோக்குததல நடத்தியது. 

 ரே -25 வத  சு ங்கங்கதள உருவோக்குவதன் மூலம் சுவர்கதள உதடக்க 

முயன்ற ர். 

 தபசோண்தடன் துருப்புகள் சு ங்கத்திற்குள் நுதழந்துசு ங்கத் பதோழிலோளர்கதளக் 

பகோல்ல அனுேதித்தோர். 

 ரே -23 தபசோண்தடன்கள் இ ண்டு துருக்கிய அதிகோோிகதளக் தகப்பற்றி 

சித்தி வதத பசய்த ர். 

 பேஹ்ேத் கோன்ஸ்டோன்டிர ோபிளுக்கு ஒரு தூதத  அனுப்பி ோர்.  ரேலும் 

அவர்கள் நக த்தத அவருக்குக் பகோடுத்தோல் முற்றுதகதய நீக்குவதோகக் கூறி ோர். 

 இந்த ரந த்தில் பேஹ்ேத் த து மூத்த அதிகோோிகளுடன் இறுதிக் குழுதவ 

நடத்தி ோர். 

 

Byzantine disposition and taetise (தபசோண்தடன் ே நிதல ேற்றும் ரபோர் நிதல) 

 ரேற்கிலிருந்து உதவி வரும் வத  தோங்கதள கோத்துக் பகோள்ள முடியும் என்று 

போதுகோவலர்களுக்கு கோ ைத்தத அளித்தது அ சு. 

 தபசண்தடன் சுவர்கதள முழுவதுேோக ஆக்கி ேிக்க ரபோதுேோ தோக 

இல்லோததோல், பவளிப்புற சுவர்கள் ேட்டுரே போதுகோக்கப்படும் என்று முடிவு 

பசய்யப்பட்டது 
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 கோன்ஸ்டன்தடன் ேற்றும் அவ து கிர க்க துருப்புக்கள் நிலச் சுவர்களின் 

நடுப்பகுதியோ  “பேரசோடீச்சிரயோத ” கோத்த ர். 

 நக த்தில் இ ண்டு தந்தி  இருப்புக்கள் நிறுத்தி ர்.  ஒன்று நிலச்சுவர்களுக்குப் 

பின் ோல், பபட் ோேோவட்டத்தில் ேற்பறோன்று ஆகும் 

 தபசண்தடன்களும் பீ ங்கிகதள தவத்திருந்தோலும், அந்த ஆயுதங்கள் 

ஒட்ரடோேோன்களின் ஆயதங்கதளவிட ேிகவும் சிறியதோக இருந்த . 

 இந்த ரந த்தில் “ஐர ோப்போவில் சிறந்த போதுகோக்கப்பட்ட நக ம்” என்றும் 

கூறப்பட்டது. 
 

ஒட்ரடோேோன் ரபோோின் உத்திகள் 

 

 நக த்தத கடலில் இருந்து முற்றுதகயிட பேஹ்ேத் ஒரு கப்பற்பதடதய கல்லி 

ரபோலியில் நிறுத்தியதோக கூறப்படுகிறது. 

 கோன்ஸ்டோன்டி ரநோபிள் முற்றுதகக்கு முன், ஒட்ரடோேோன்கள் நடுத்த  அளவிலோ  

பீ ங்கிகதள வீசும் திறத க் பகோண்டிருந்த ர். 

 12 முதல் 62 பீ ங்கிகள் நிதல நிறுத்தி ர்  

 பீ ங்கி குண்டுகள் ேிகக் குதறந்த விநிரயோகத்தில் இருந்த . 

 பீ ங்கிகள் ஆறு வோ ங்களுக்குப் பிறகு பின் தடவின்  கீழ் சோிந்ததோகக் 

கூறப்படுகிறது. 
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 இறுதித் தோக்குதலுக்கோக “பேஹ்ேது” 70 பபோிய பீ ங்கிகள் பகோண்ட  யிதல 

எடிர் ில் உள்ள அவ து ததலதேயகத்திலிருந்து இழுத்துச் பசல்லப்பட்டது  

 திரயோரடோசியன் சுவர்கதளத் தக்க பேஹ்ேத் திட்டேிட்டோர். 

 ஒட்ரடோேோன் இ ோணுவத்தின் பபரும்பகுதி ரகோல்டன் ஹோர்னுக்கு பதற்ரக 

முகோேிட்டிருந்தது 

 ஐர ோப்பிய துருப்புக்கள் சுவர்களின் முழுநீளத்திலும் நின்ற ர் 

 துப்போக்கிகள் ேற்றும் உய டுக்கு Janissary பதடப்பிோிவுகள் நிதல 

நிறுத்தப்பட்ட . 

 ரநோய்கதள தடுக்க, சடலங்கதள எோிக்க, கழிவுகதள அகற்ற தண்ைீர் ஆதோ ேோக 

இருக்கும் என்பதில் கவ ேோக இருந்த ர். 
 

இறுதித் தோக்குதல் 

 ஒட்ரடோேோன்கள் பபோதுத் தோக்குதலுக்குத் தங்கள் ஆள்பலத்தத விோிவோகத் 

தி ட்டி ர். 

 ரே-28 அன்று இறுதித் தோக்குதல் பதோடங்கப்படுவதற்கு முன், சிப்போய்களுக்கு 

ஓய்வு வழங்கப்பட்டது 

 தபசண்தடன் பக்கத்தில் 12 கப்பல்கதளக் பகோண்ட ஒரு சிறி பவ ிஸ் 

கடற்பதட இருந்தது 

 ஒட்ரடோேோன்கள் 55,000 பவுண்டுகள் துப்போக்கிதயப் பயன்படுத்தி தங்கள் 

பீ ங்கிகளில் இருந்து 5000 ஷோட்கதளச் சுட்ட ர். 

 ஒட்ரடோேோன் ரப  சின் கிறிஸ்தவ துருப்புக்கள் முதலில் தோக்கி . 

 துர்க்பேன் கூலிப்பதடயி ர் சுவர்களின் இந்த பகுதிதய உதடத்து நக த்திற்குள் 

நுதழந்த ர் 

 இறுதியோக உய டுக்கு ெோ ிசோிகதளக் பகோண்ட கதடசி அதல, நக ச் 

சுவர்கதளத் தோக்கியது 

 கோன்ஸ்தடன், ரபோர்வீ ர்கள் ெோ ிஸோிகளுக்கு எதி ோக தங்கள் நிதலப்போட்தட 

பதோடர்ந்த ர் 

 கோன்ஸ்டன்தடன் வீ ர்களோல் தடுக்க முடியவில்தல ரபோ ோட்டத்தில் சிலர் வீடு, 

திரும்பி ர், ச ண் அதடந்த ர், சிலர் பின்வோங்கி ர்  

 நக த்ததத் தோக்க முடிவோக இருந்த ர் 
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 திடீர் புயலுக்குப் பிறகு சோக்கதடகளில் ேதழநீர் ரபோல, நக த்தில் இ த்தம் 

போய்வததயும், துருக்கியர்கள் ேற்றும் கிறிஸ்தவர்களின் உடல்கள் “கோல்வோயில் 

முலோம்பழம் ரபோல” கடலில் ேிதப்பததயும் வ லோற்று ஆசிோியர்கள் பதிவு 

பசய்த ர். 
 

கோன்ஸ்டோன்டிர ோப்பிளின் கோலவோிதச 

 கி.பி – 330 – கோன்ஸ்டோன்டிரநோபிள் நிறுவப்படுதல் 

 கி.பி – 404/05 – திரயோரடோசியன் சுவர்களின் கட்டுேோ ம் 

 கி.பி – 474 – கோன்ஸ்டோன்டிர ோப்பிளின் பபரும் தீ 

 கி.பி – 626 – கோன்ஸ்டோன்டிர ோப்பிளின் முதல் முற்றுதக 

 கி.பி- 674 -678 – கோன்ஸ்டோன்டிர ோப்பிளின் முதல் அ பு முற்றுதக 

 கி.பி- 717 – 718 – கோன்ஸ்டோன்டிர ோப்பிளின் இ ண்டோவது முற்றுதக 

 கி.பி- 1204 – கோன்ஸ்டோன்டிர ோப்பிள் பதவி நீக்கம் 

 கி.பி – 1261 – கோன்ஸ்டோன்டிர ோப்பிள் ேீண்டும் தகப்பற்றுதல் 

 கி.பி – 1391 – கோன்ஸ்டோன்டிர ோப்பிளின் முதல் ஒட்ரடோேோன் முற்றுதக 

 கி.பி – 1394 – 1402 – கோன்ஸ்டோன்டிர ோப்பிளின் இ ண்டோவது ஒட்ரடோேோன் 

முற்றுதக 

 கி.பி – 1411 – கோன்ஸ்டோன்டிர ோப்பிளின் மூன்றோவது ஒட்ரடோேோன் முற்றுதக 

 கி.பி – 1422 – கோன்ஸ்டோன்டிர ோப்பிளின் நோன்கோவது ஒட்ரடோேோன் முற்றுதக 

 கி.பி – 1453 – கோன்ஸ்டோன்டிர ோப்பிளின் வீழ்ச்சி May – 29 – 1453 
 

கோன்ஸ்டோன்டிரநோபிள் வீழ்ச்சிக்குப்பின் ஏற்பட்ட விதளவுகள் 

 ஒட்ரடோேன் ரப  சு – நவீ  துருக்கிதய தேயேோகக் பகோண்ட ஒரு துருக்கிய 

சுல்தோ ிய பபோிய அ சு  

 இந்த பவற்றிக்குப் பிறகு ரப  சோக ேோறியது 

 பேஹ்ேத் – II “தி கோன்குவ ர்” என்ற பட்டத்ததயும் பபற்றோர் (ரபோருக்குப்பின்)  

 பதன்கிழக்கு ஐர ோப்போ, ரேற்கு ஆசியோவின் பபரும்பகுதிதயக் கட்டுப்படுத்திய 

ரப  சு 

 ஐர ோப்போவிலும் ேறுேலர்ச்சி கோலம் பதோடங்கியது  

 பீ ங்கிகளும் துப்போக்கி ேருந்துகளும் பயன்படுத்தப்பட்டது 

 ஆசியோவுக்கும் ஐர ோப்போவுக்குேோ  நிலவழி போதத துருக்கியோின் தகயில் வந்தது. 
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 இசுலோேியர்களுக்கும், கிறிஸ்தவர்களுக்கும் இதடயில் சிலுதவ ரபோர்கள் 

நதடபபறுவதற்கு கோ ைேோக இருந்தது 

 அடுத்த 53 ஆண்டுகளில் 1526 – பீ ங்கி இந்தியோ வருவதற்கு (துருக்கியர்) இது 

கோ ைேோயிற்று. 

 முகலோய ரப  சுக்கு அடித்தளம் அதேத்தோர். 

 

9.2. இத்தோலியின் ேறுேலர்ச்சி 

ே ிதோபிேோ ம் 

 ே ிதோபிேோ ம் என்னும் கருத்து ேறுேலர்ச்சியின் தேயக்கூறோகும். இது 

கண்ைியத்ததயும் இயல்தபயும் வலியுறுத்தியது. 

 இதடக்கோலத்தில் ே ிதர்கள் கடவுளின் விருப்பத்தத நிதறரவற்றுவதோகரவ 

பதடக்கப்பட்ட முகவர்கள் என்ற கருத்து நிலவியது. 

 ரேலுலகம் ரநோக்கிய அவர்களின் போர்தவதய இவ்வுலகம் ரநோக்கித் திரும்பியது 

 ஆன்ேீக உலகிலிருந்து பபோருள் உலதக ரநோக்கித் திருப்பியது. 
 

ேறுேலர்ச்சிக்கோ  கோ ைங்கள் 

 சிலுதவப் ரபோர்களின் ரபோது (முஸ்லீம் ஆட்சியில் இருந்து பு ித நிலத்தத 

ேீட்பதத குறிக்ரகோளோக பகோண்ட சேயப்ரபோர்கள்) ஏற்பட்ட புதிய அனுபவங்கள் 

வோயிலோக இலண்டன், ஆண்ட்பவர்ப், ஹோம்பர்க் ஆகிய சுதந்தி ேோ  வர்த்தக 

நக ங்கள் உருவோ து. 

 பல பயைிகள் வந்து பசன்றதும் ேறுேலர்ச்சியின் பிறப்புக்குத் ரததவயோ  

பதோடக்க நிதலதேகதள உருவோக்கி . 

 தத்துவோர்த்த விவோதங்கள் பதிர ோறோம் நூற்றோண்டின் முற்பகுதியில் பதோடங்கி, 

பல அறிவோர்ந்த ேக்கதள உருவோக்கியது. 13 ஆம் நூற்றோண்டின் குறிப்பிடத்தக்க 

அறிவோர்ந்த நபர்களில் முதன்தேயோ வர் ர ோெர்ரபக்கன் (1214 – 1294) 

என்பவர் ஆவர். 

 நவீ  நதடமுதறச் ரசோதத  அறிவியலின் தந்தத எ  அதழக்கப்படுபவர். 

அவர் ே ித குலேோ து சேய ே பு ேற்றும் அதிகோ த்தி ோல் ஆட்சி 

பசய்யப்படோேல் கோ ை கோோியங்களோல் ஆட்சி பசய்யப்பட்ட ரவண்டும் என்று 

விரும்பி ோர். 

 துருக்கியர்களுக்கு எதி ோ  ரபோோில் ரேற்கத்திய நோடுகளின் உதவிதய நோடி 

தபசோண்டியப் ரப  சோிடம் இருந்து ஒரு ரகோோிக்தகயுடன் 1393 ஆம் ஆண்டில் 
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கோன்ஸ்டோண்டி ரநோபிதளச் ரசர்ந்த பி பல அறிஞர் ேோனுரவல் கித சோரலோ ஸ் 

பவ ிஸ் நகருக்கு பசன்றோர். 

 பசவ்வியல் அறிஞர்கள் ரேற்கத்திய ஐர ோப்போவிற்கு பசன்றதோல் பசவ்வியல் 

பதடப்புகதள கற்கும் நடவடிக்தககள் ஊக்கம் பபற்ற . 

 சீ ோவில் இ ண்டோம் நூற்றோண்டில் கோகிதம் ரதோன்றியிருந்தோலும், பெர்ே ிக்கு 

கோகிதம் 14 ஆம் நூற்றோண்டில் அறிமுகேோ து. அதன்பிறகு ரெோவின் ஸ் 

குட்டன்பபர்க் என்பவ ோல் நகரும் தட்டச்சு அல்லது அச்சகங்கள் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

 இத்தோலி ேறுேலர்ச்சி கோலத்தில் ேிகச்சிறந்த ஓவியக் கதலஞர்கதள ஆதோித்த 

பபருதே ஐந்தோம் நிக்ரகோலஸ், இ ண்டோம் பயஸ், இ ண்டோம் ெீலியஸ் ேற்றும் 

பத்தோம் லிரயோ ஆகிய ரபோப்போண்டவர்கதளரய சோரும். 
 

ேறுேலர்ச்சியின் தோயகேோக பிளோ ன்ஸ் 

 பிளோ ன்ஸ் நகத  ரசர்ந்தவ ோ  ெீரயோவ ி பபோக்கோசிரயோ (1313 – 1375) 

பிரளக் என்ற கருங்பகோள்தள ரநோயிலிருந்து தப்பிக்கும் பபோருட்டு, பிளோ ன்ஸ் 

நகருக்கு பவளிரய குடியிருப்பில் தங்கியிருந்த ரபோது கூறியதோக 100 கததகளின் 

பதோகுப்தப படக்கே ோன் என்ற ததலப்பில் புத்தகேோக பவளியிடல். 
 

நிக்ரகோரலோ ேோக்கியவல்லி – 1469 – 1527 

 நிக்ரகோரலோ ேோக்கிய வல்லியின் தி பிோின்ஸ் என்ற பதடப்பு ஆட்சியோளர்களுக்கு 

அ சியல் வழிகோட்டியோக அதேந்தது. 

 தோம் ஆளும் நோட்டின் அதிகோ ம் ேற்றும் போதுகோப்தப ப ோேோிப்பது ஒரு 

ஆட்சியோளோின் ததலயோய கடதே என்று அவர் கருத்து பகோண்டிருந்தோர். 

 நீதி அல்லது கருதை அல்லது ஒப்பந்தங்கதள பின்பற்றுவது ஆகிய  இவோின் 

ததலயோய கடதேக்கு குறுக்ரக வ க்கூடோது. 
 

கதலயின் ேீதோ  தோக்கம் 

 ேறுேலர்ச்சிக்கோல ஓவியங்களும் சிற்பங்களும் எதோர்த்தப் பண்புடனும் இயல்பு 

சோர்ந்த இயற்தகயோ  தன்தேயுடனும் அதேந்ததவ. 

 ேத்தியகோல ஓவியங்கள், சிற்பங்களின் அதேப்பிலிருந்து ரேம்படுத்தப்பட்டதவ. 

ேத்தியகோலப் பதடப்புகள் அழகியல் போைியில், எதோர்த்தேற்றதவயோகவும் 

இ ட்தடப் போிேோைம் பகோண்டதவயோகவும் அதேந்திருந்த . 
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லியோ ர்ரடோ டோவின்சி 1452 – 1519 

 பல்துதறகளில் திறன்ேிகுந்த ஒரு ரேதத அவர் ஓர் ஓவியர், சிற்பி, 

கட்டடவடிவதேப்போலர்,  ோணுவப் பபோறியியலோளர் உடற்கூறியல் வல்லுநர் 

ேற்றும் கவிஞர். 

 பண்தையில் ரவதல போர்த்த பைிப்பபண்ைின் ேகன் ஆவோர். லத்தீன் ேற்றும் 

கைிதத்தத அவர் சுயேோக கற்றுத் ரதர்ந்தோர். 

 ே ித உடலில் இ த்த ஓட்டம் குறித்து முதன் முதலில் கண்டுபிடித்தவர் ஆவர். 

பலத ப்பட்ட திறதேகதளக் பகோண்ட டோவின்சி, ேறுேலர்ச்சிகோல ே ிதர் என்று 

அதழக்கப்பட அத த்துத் தகுதிகதளயும் பகோண்டு திகழ்ந்தோர். 

 வர்ெீன் ஆஃப் தி  ோக்ஸ் (Virgin of the Rocks), இறுதி விருந்து (The last 

Supper), ரேோ லிசோ (Monolisa) ஆகிய  டோவின்சியின் ேிகச் சிறப்போ  

பதடப்புகளில் ஒன்றோகும். 

 வர்ெின் ஆஃப்தி  ோக்ஸ் என்ற ஓவியப்பதடப்பில் கன் ிரேோி இருட்டில் இருந்து 

பவளிரய வருவோர். இதளயவ ோ  ெோத  பி ோட்டஸ்டன்ட் கிறித்தவக் 

குழந்ததயோகக் பகோண்டிருப்போர். 

 ேிஸோ ில் உள்ள படோேி ிகன் துறவிகள் ேடத்துக்கோக இரயசு சிலுதவயில் 

அதறயப்படும். முன் அவ து சீடர்களுடன் உண்ட இறுதி விருந்தத, ‘Last 

Supers’ அவர் ஓவியேோகத் தீட்டி ோர். 

 புகழ்பபற்ற ரேோ லிசோ ஓவியம் பிளோ ன்தஸச் ரசர்ந்த பசல்வந்த வைிக ோ  

பி ோன்ஸிஸ் ரகோபடல் ெிரயோ ரகோண்ரடோவின் ேத வி லிரலோ 

பக ோர்டி ியின் உருவேோக கருதப்படுகிறது. ெிரயோரகோண்ரடோ இதத  

பவளியிட்டோர். 

தேக்ரகல் ஆஞ்சிரலோ 1475 – 1564 

 1460 களில் தபபிளின் நோயக ோ  ரடவிட்டின் உண்தேயோ  ரதோற்றத்தத 

பவளிப்படுத்தும் சிறப்போ  ஓவியத்தத முதன்முதலில் வத ந்த ஓவியர்களில் 

படோ படல்ரலோவும் ஒருவ ோவோர். 

 ேறுேலர்ச்சி கோலத்தின் ேிகப்பபோிய சிற்பியோ  தேக்ரகல் ஆஞ்சிரலோ டி 

பலோரடோவிரகோ ப்யூ ர ோட்டி தசரேோ ிதய அவோின் ஆளுதே பபரும் தக்கத்தத 

ஏற்படுத்தியது. 

 ரபோப்புகளோல் கட்டப்பட்ட ர ோேில் உள்ள பசயிண்ட் பீட்டர்ஸ் ரதவோலயம் 

தேக்ரகல் ஆஞ்சிரலோவோல் நவீ ேயேோ து. 
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 புகழ்பபற்ற பியட்டோ என்ற கன் ிேோியோளின் சிதலதயயும் அவர் வடித்துள்ளோர். 

 ேத்திய இத்தோலியின் பகர்ர  ோவில் இருந்து பகோண்டுவ ப்பட்ட நர  பளிங்குக் 

கல்லில் இந்தசிதல வடிக்கப்பட்டது. 

 ரபல் – 1483 – 1520 

  ரபலின் ேிகச்சிறந்த பதடப்போ  ேரடோ ோவும் குழந்ததயும் என்ற 

பபயோிடப்பட்ட ஓவியேோ து கன் ிேோியோளும் குழந்தத இரயசுவும் இருப்பதத 

சித்தோிப்பதோக உள்ளது. 

 ரபோப் இ ண்டோவது ெீலியோஸின் நூலகச் சுவர்களில் பல சேயக் 

கருப்பபோருள்களில்  ரபல் அவர்கள் வத ந்த ஓவியங்கள் அலங்கோித்த . 

 ேறுேலர்ச்சி கோல கதலயின் சிறப்தப பவளிப்படுத்தும் வதகயில் ஏபதன்ஸ் பள்ளி 

குறித்த கருப்பபோருள் அவற்றில் ஒன்றோகும். 

 ஆன்ேீகத்துக்கும், ே ித ரநயத்துக்கும் இதடரய அவர் வோழ்ந்த கோலங்களில் 

நிலவிய தத்துவோர்த்த விவோதத்தத பவளிப்படுத்தும். 

ேறுேலர்ச்சி கோலத்தின் ரபோது அறிவியல் 

 பதித ந்தோம் நூற்றோண்டிலிருந்து பதிர ழோம் நூற்றோண்டு வத யிலோ  

கோலத்தின் ரபோது அறிவியல் அதிரவக வளர்ச்சி பபற்று அறிவியல் பு ட்சிக்கு 

வித்திட்டது. 

 ரபோலந்து நோட்டு விஞ்ஞோ ியோ  நிக்ரகோலஸ் ரகோபர்நிகஸ் (1473 – 1543) சூோியக் 

குடும்பத்தில் சூோியன் தேயத்தில் உள்ளது. பூேியும் இத க் ரகோள்களும் சூோியத  

சுற்றி வருகின்ற  என்ற சூோியதேயக் ரகோட்போட்தட கண்டறிந்து 

பவளியிட்டோர். 

 இந்தக் பகோள்தகக்கு ேோறோக பூேிதய தேயேோகக் பகோண்டு ரகோள்கள் 

பசயல்பட்டதோக ரதவோலய நிர்வோகம் கருத்துபகோண்டிருந்தது. 

 பூேி சூோியத ச் சுற்றி வருவதோக வலியுறுத்திய ெியோர்டர ோ புரூர ோ என்ற 

இத்தோலியர் 1600 இல் ர ோேில், ரதவோலய நிர்வோகத்தில் எோிக்கப்பட்டோர். 

 சூோியத  தேயேோகக் பகோண்டு ரகோள்கள் சுற்றும் சூோியதேயக் ரகோட்போட்டுக்கு 

ேிக முக்கியேோ  வோ ியல் ஆதோ த்தத பி பல வோ ியது நிபுைர் கலிரலோ 

கலிலி (1564 – 1642) பவளியிட்டோர். 

 ஒரு பதோதலரநோக்கி பகோண்டு வியோழன் கி கத்தின் பசயற்தகக்ரகோள்கள், 

ச ி கி கத்தின் சுற்றுவட்டங்கள், சூோிய ின் பள்ளிகள் ஆகியவற்தற அவர் 

கண்டுபிடித்தோர். 
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 ரகோபர்நிகஸின் கருத்துகதள அவர் ஏற்றோர். ரதவோல நிர்வோகத்துக்கு எதி ோ  

கருத்துக்கதளக் கூறியதோக வழக்கு பதோடர்ப்பட்டு அவர் வீட்டுக்கோவலில் 

தவக்கப்பட்டோர். 

 பதி ோறோம் நூற்றோண்டில் வோழ்ந்த அறிவியல் அறிஞர்களில் முக்கிய ே ித ோக 

வில்லியம் ஹோர்வி 1578 – 1657 திகழ்ந்தோர். அவர் ே ித உடலில் இ த்த ஓட்டம் 

குறித்து இறுதியில் நிரூபித்தோர். 

ரேற்கு ஐர ோப்போவில் ேறுேலர்ச்சியின் ப வல் இங்கிலோந்தில் ேறுேலர்ச்சி 

 இத்தோலியில் ேட்டுேல்லோேல் பி ோன்ஸ், பெர்ே ி உட்பட ஐர ோப்போவின் 

பபரும்போலோ  பகுதிகளில் ேறுேலர்ச்சி த து தோக்கத்தத ஏற்படுத்தியிருந்தது. 

 இங்கிலோந்தில் அது அழேோ  அதடயோளத்தத ஏற்படுத்தியது. முதலோம் எலிசோபபத் 

(1558 – 1603) அவர்களின் ஆட்சி, எலிசபபத் கோலம் என்று அதழக்கப்பட்டது. 

 ஆங்கில ேறுேலர்ச்சியில் எலிசபபத் கோலம் பல அறிஞர்கதள உருவோக்கியது. 

வில்லியம் ரஷக்ஸ்பீயர், கிறிஸ்ரடபபர் ேர்ரலோவ், பி ோன்ஸிஸ் ரபக்கன் 

ஆகிரயோர் அவர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள். 

 ஆங்கில நோடக ஆசிோிய ோ  கிறிஸ்ரடோபர் ேோர்ரலோவ், டிரடோ, தி குயீன் ஆஃப் 

கோர்ரதஜ் டம்பர்பலய்ன் திகிர ட் ஆகிய முக்கிய பதடப்புகதள 

உருவோக்கியுள்ளோர். 

 ஆங்கில இலக்கியத்தின் முடிசூடோ ேன் ர் வில்லியம் ரஷக்ஸ்பியர், 

ஸ்டி ோட்ரபோர்டு, அபோன் ஏவன் என்ற நக த்தில் பிறந்த அவர் 38 நோடகங்கதளயும், 

அன்பு, ரகோபம், ரசோகேோ  நிகழ்வு, ஆகிய ே ித உைர்வுகதளயும் பல்ரவறு 

உைர்வுகள் குறித்து பல கவிததகதளயும் பதடத்துள்ளோர். 

 எஸ்யூதலக் இட், தி ரடேிங் ஆஃப் தி ஷ்ரு(The Taming of the Shrew) ேற்றும் ேிட் 

சம்ேர் தநட்ஸ் ட்ோீம் (Mid Summer Night’s Dream) ஆகிய  அவ து நதகச்சுதவ 

நோடகங்களோகும். 

 ஒத்பதல்ரலோ, ஹோம்பலட், கிங்லியர், ர ோேிரயோவும் ெீலியட்டும் ஆகிய  

ரசோகேயேோ  நோடகங்களுக்கு உதோ ைங்களோகும். லண்ட ில் குரளோப் அ ங்கில 

அ ங்ரகற்றப்பட்ட அவ து நோடகங்கள் பி சித்தி பபற்றதவயோகும். 

 ஆங்கில பேோழியின் ேிகப்பபோிய தோக்கம் பபற்ற அவ து நோடகங்கள் பதோழிற் 

பு ட்சிக்குப் பிறகு பிோிட்டன் ஒரு அ சோங்கேோக உருபவடுத்த நிதலயில் உலகம் 

முழுவதிலும் ப வி . 

 பி ோன்ஸிஸ் ரபக்கன் அவர்கள், அனுபவ வோதத்தின் தந்தத என்று 

கருதப்படுகிறோர். தூண்டல் பகுத்தறிவு என்பரத விஞ்ஞோ  அறிவின் அடிப்பதட 
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என்று அவர் வோதிட்டோர். லத்தீன் பேோழியில் அவ ோல் எழுதப்பட்ட ரநோவும் 

ஆர்கனும் முக்கிய தத்துவப்பதடயோக விளங்குகிறது. 
 

ேறுேலர்ச்சியின் விதளவுகள் 

 த ிநபர்வோதம், ேதச்சோர்பற்ற தன்தே, ரதசியவோதம் ஆகியவற்தற ரநோக்கிய ஒரு 

திட்டவட்டேோ  நகர்தவ அது அதடயோளப்படுத்தியது. 

 வட்டோ  பேோழியில் எழுதுவது என்பதன் அறிமுகம், நதடமுதறயும் 

தோந்ரதயிலிருந்து பதோடங்கியது. அது வட்டோ  பேோழிகளின் வளர்ச்சிதயச் 

பசழுதேப்படுத்தியது.     

 ரதசிய அ சுகளின் எழுச்சிக்கு அறிவோர்ந்த ஓர் அடித்தளத்தத வழங்கியது. 

திருச்சதபயின் உலகியல் ோீதியோ  ஊழல் ேலிந்த நதடமுதறகதள விேர்சிப்பதில் 

ேறுேலர்ச்சி ஒரு பதோடக்கத்தத ஏற்படுத்தியது. 

 ஏ ோஸ்ேகம், தோேஸ்மூரும் ேதறமுகேோக ேதசீர்த்தவோத இயக்கத்தத 

உற்சோகப்படுத்தி ர். 

 மறுமலர்ச்சியின் தாயகம் - இத்தாலி 

 மறுமலர்ச்சி இயக்கத்தின் ததாட்டில் ஐர ாப்பாவின் கல்விக்கூடம் - இத்தாலி 

 பண்டடய நாகாிகத்தின் ததாட்டில் இலத்தீன் தமாழியின் தாயகம் - இத்தாலி 

 கடல, இலக்கியத்டத ரபாற்றி வளர்த்த இத்தாலிய நக ங்கள் -  பிளா ன்ஸ், 

தவனிஸ் 

 இத்தாலியின் முதல் அச்சுக்கூடம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு -  1465 

 உலகில் முதல் அச்சுக்கூடம் நிறுவியவர் -  ஜான் குட்டன்பர்க் - 1454  

 இவர் தஜர்மனியின் தமயின்ஸ் நகட  ரசர்ந்தவர்.  

 ஜான் குட்டன்பர்க் அச்சிட்ட முதல் நூல் - விவிலியம் (டபபிள்) 
 

இலக்கியத்தில் மறுமலர்ச்சி (Italy) 

 மறுமலர்ச்சி இயக்கத்தின் தனிச்சிறப்பு - பண்டடய கிர க்க ர ாமானிய 

இலக்கியங்கள் புத்துயிர் தபற்றது. இதற்கு கா ணமான அறிஞர்கள். 

1. தாந்ரத (கி.பி. 1265 - 1321) 

 மறுமலர்ச்சியின் முன்ரனாடி 

 பிளா ன்ஸ் நகட  ரசர்ந்தவர், தத்துவ அறிஞர், கவிஞர்.  

 தபாலாக்ரன  பாத்வா பல்கடலக்கழகங்களில் பயின்றவர்  
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 இவாின் படடப்புகள்.  

 ததய்வீக இன்பியல் - (Divine Comedy) - புகழ்தபற்ற படடப்பு 

 டி மானார்கியா 

 இத்தாலியில் மறுமலர்ச்சி ரதான்றிய இடம் - பிளா ன்ஸ் 

 பிளா ன்ஸ்டன் மறுமலர்ச்சி இயக்கம் ரதான்ற கா ணமாக அடமந்த தாந்ரத 

படடப்பு - ததய்வீக இன்பியல் (இலத்தீன் தமாழியில் எழுதப்பட்டது) . 

 தத்துவம், மதத்துடறக்கு தாந்ரத கருத்துக்கள் இலக்கணமாக அடமந்தன. 

2. தபட் ார்க் (கி.பி. 1304 - 1374) 

 பிளா ன்ஸ் நகட  ரசர்ந்தவர். (இத்தோலி) 

 மறுமலர்ச்சி இயக்கத்தின் தந்டத - (Father of Renaissance) 

 மனிதாபிமான இயக்கத்தின் தந்டத (Father of Humanists)  

 உலக வாழ்வியல் இயக்கத்தின் தந்டத (ேறுபிறப்பு இயக்கத்தின் தந்தத) 

 பிளாட்ரடா,அாிஸ்டாடில், சிசர ா ஆகிரயாாின் படடப்புகடள ரசகாித்து 

ததாகுத்தது அவ து அரும்பணி . 

 இவாின் சீடர் - தபாக்காசிரயா  
 

இவ து படடப்புகள் 

 இ கசியம் (Secret) - அகஸ்டின் முனிவருடன் இவர் தசய்த கற்படன உட யாடல்  

 ஆப்பிாிக்கா (Africa) - தவர்ஜிடல பின்பற்றி எழுதப்பட்டது. கி.பி. 202 -

ல்  நடடப்தபற்ற Zama  ரபார்களத்தில் ஹன்னிபாடலத் ரதாற்கடித்த ர ாம் 

படடத்தளபதி சிபிரயா ஆஃபிாிகானாஸ்-ன் வாழ்க்டக மற்றும் சாதடனகடள   

இந்நூல் கூறுகிறது. (காப்பியம்) நாத்திக எழுத்தாளர்களுக்கு இவர் எழுதிய 

கடிதங்களின் ததாகுப்பு - அறிமுகமா  கடிதங்கள் (Familiar letters) 

 பண்டடய இலக்கியங்களின் மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திட்டவர் -  தபட் ார்க் 
 

3. தபாக்காசிரயா (கி.பி. 1313 - 1375) 

 பிளா ன்ஸ் நகட  ரசர்ந்தவர்  

 தபட் ார்க்கின் புகழ்தபற்ற சீடர்  

 இத்தாலிய உட நடடயின் தந்டத  

இவாின் படடப்புகள்  

 தடக்கம ான் (Deccamaran)  - தபாக்காசிரயாவின் புகழ்தபற்ற படடப்பு 

இதுவாகும் கற்படன காவியம்  
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 காண்டர்பாி கடதகள் (Canterbury Stories) - சாசா ( இங்கிலாந்து) 

 தடக்கம ான் கடதடய பின்பற்றி எழுதப்பட்டது. கி.பி. 1390-

ல்  தவளியிடப்பட்டது. 

 படக்கே ோன் 100 கததகளின் பதோகுப்பு ஆகும். 
 

4. மாக்கியவல்லி 

1. பிளா ன்ஸ் நகட  ரசர்ந்தவர்  

இவாின் படடப்புகள் 

2. இளவ சன் (The prince) - அ சியல் அறிவியலின் மிகச்சிறந்த படடப்பு 

3. பிளா ன்ஸ் வ லாறு (History of Flarunce) - (8 ததாகுதிகள்)  

4. ரமன்தி ரகாலா 
 

5. ரமனுவல் கிாிசாரலா ஸ் (Manuel Chrysolorus)  

 கான்ஸ்டான்டி, ரநாபிளிலிருந்து இத்தாலிக்கு வந்த அறிஞர்களில் 

குறிப்பிடத்தக்கவர். 

 பிளா ன்ஸ் நகாில் கிர க்க தமாழி மற்றும் இலக்கியத்டத  கற்பித்தார்.  
 

பிற அறிஞர்கள் 

 ரடசிடஸ், லிவி, ரசாரபாகிளஸ் ஆகிரயாாின் பண்டடய நூல்கடள ரதடி 

ததாகுத்தவர் - பி ாசிரயாலினி 

 வாட்டிகன் நூல் நிடலயத்டத நிறுவியவர் - ரபாப்பாண்டவர் (ஐந்தாம் 

நிக்ரகாலஸ்) 

 இத்தாலிய வ லாறு எழுதியவர் - தசஸ்ரகா குய்சியார்டினி 

 மறுமலர்ச்சி இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு தபாிதும் பாடுபட்ட இத்தாலிய பி புக்கள் - 

காசிரமா டி தமடிசி, ல ான்ரசா டி தமடிசி  

 இத்தாலியில் ரதான்றிய தமாழி ஆ ாய்ச்சிக் கூடங்கள் -  Roman Academy, 

Napoleon Academy - இடவகள் இலத்தின் தமாழி இலக்கியங்கடள உயிர்ப்பிக்கும் 

பணிடய தசய்தது. 

 இத்தாலிய மறுமலர்ச்சியின் பிறப்பிடம் – பிளா ன்ஸ்  
 

கடலயில் மறுமலர்ச்சி  

1. கட்டிடக்கடல 

 மறுமலர்ச்சிக் கால புதிய கட்டிடக் கடலயின் தந்டத – புரூனல்ஷி (Brunellischi) 



 

www.tcaexamguide.com (95665 35080;    9786269980;   76399 67359;     93602 68118 ) 

 தசயின்ட் பீட்டர் ரதவாலயம் (ர ாம்) கட்டுவதில் தபரும் பங்காற்றியவர்கள் - 

பி மாந்தி (Bramanti),  ரபல், டமக்ரகல் ஆஞ்சரலா, பல்ரலாடியா (pallodia)  

2. ஓவியம் 

1. லியானார்ரடா டாவின்சி (கி.பி. 1452 - 1519) 

 மறுமலர்ச்சி கால மனிதர் என்றடழக்கப்பட்டார்.  

 ேிலான் நகர் பி புக்கள் ஊக்கம் 
 

படடப்புகள் 

 ரமானலிசா - உலகப் புகழ் தபற்ற ஓவியம்(ரேோ லிசோ இயற்பபயர் - ெியோண்டோ) 

 இறுதி விருந்து (The Last Supper) ஓவியம் (1495-ல் சோந்த ேோியோ ேடோலயச்சுவோில் 

உள்ளது) 

 பாடறக்கன்னி (The Virgin of Rocks) 

 கன்னியும் சிசுவும் 

 புனிதர் ஆனி 

  த்தம் உடல் முழுவதும் சுற்றி வருகிறது என்று முதலில் கூறியவர் -  லியானார்ரடா 

டாவின்சி  
 

2. டமக்ரகல் ஆஞ்சரலா (கி.பி. 1475 - 1564) 

 ஓவியர், சிற்பி, கட்டிடக்கடலஞர்.  

 தமடிசி பி புக்கள் குடும்பத்தி  ால் ஆதாிக்கப்பட்டார். 

 லா ன்ரசா டி தமடிசி என்ற பி புவின் கீழ் தன் பணிடய ததாடர்ந்தார். வாடிகன் 

சிஸ்டடன் ரதவாலய ஒவியங்கடள இவர் வட ந்தார்.  
 

படடப்புகள் 

 இறுதி தீர்ப்பு (Last Judgement) உலகின் சிறந்த ஓவியங்களுள் ஒன்று) 

(The fall of man) (1536 முதல் 1541 வத  இறுதிப்பு ஓவியம் வத யப்பட்டது) 

 ரடவிட், ரமாசஸ் டமக்ரகல் ஆஞ்சரலாவின் உலகப் புகழ்தபற்ற  சிற்பங்கள் 

(ரடவிட் சிதல சலதவக் கல்லோல் ஆ து) 

 புனித பீட்டர் ரதவாலயம் (ர ாம் ) - டமக்ரகல் ஆஞ்சரலாவின் 

திட்டப்படி  கட்டப்பட்டது 
 

3.  ரபல் (கி.பி. 1483 - 1520) 

 ஓவியர்களின் இதறத்தூதர். 

 இவர் காலத்தில் இத்தாலிய ஓவியக்கடல உச்சத்டத அடடந்தது 

 இவர் ஓவியங்கள் பக்திச்சுடவயும், அழகுணர்வும் நிடறந்தது. 



 

www.tcaexamguide.com (95665 35080;    9786269980;   76399 67359;     93602 68118 ) 

 Ⅱ ரபோப் நூலகத்தில் சேயக் கருப்பபோருள் ஓவியம் வத ந்தோர். 

 சமய உணர்டவத் துண்டும் ஓவியங்கள் படடப்புகள்  

 அன்டன ரமாி 

 ஏததன்ஸ் பள்ளி 

 சிஸ்டடன் மரடானா (புகழ் தபற்றது) 

 தவனிஸ் நக  புகழ் தபற்ற ஒவியர்கள் - திதியன், திண்ரடாப ட்ட 

 பிளா ன்ஸ் நக  புகழ் தபற்ற ஒவியர்கள் - பாத்திதசல்லி, பி ாதமன்டி, தபர்னினி 
 

சிற்பம் 

 மறுமலர்ச்சி கால சிற்பத்தின் முன்ரனாடி - ரலா க்ரசா கிபர்டி (1378 - 1455) 

 St. George சிடல (பிளா ன்ஸ்), St.Marks சிடல (தவனிஸ்)  - தடான தடால்லா 

 இறந்த ரகாலியாத் மீது ரடவிட் நிற்கும் சிற்பத்டத படடத்தவர் - தடானதடல்லா 

 மறுமலர்ச்சி கால கட்டிடக்கடலக்கு சான்றாக விளங்குவது - தசயின்ட் பீட்டர் 

ரதவாலயம் 

 நிதியுதவி அளித்தவர்கள் - 2ம் ஜீலியஸ் ரபாப், பத்தாம் லிரயா ரபாப் 

9.3. பெர்ே ியில் சீர்திருத்தம் ேற்றும் எதிர்சீர்திருத்தம் 

பெர்ேோ ிய சீர்திருத்தம் 

 இதடக்கோல ஐர ோப்போவில் ேக்களில் பபரும்போன்தேயோ  கிறித்தவர்கள் 

கடவுளின் ஆற்றலில் நம்பிக்தக தவத்தோர்கள். 

 பிறப்பு முதல் இறப்புவத  பபோதுேக்களுக்கு ரதவோலயங்கள் தோன் முக்கிய 

தேயப்புள்ளியோக விளங்கியது. ரபோப்போண்டவோின் அதிகோ த்துக்கு ேதித்து 

நடக்கோத பின்பற்றோத ஒரு சில ரபோக்குகளும் அவ்வப்ரபோது இருந்த . 
 

சீர்திருத்த இயக்கத்துக்கோ  கோ ைங்கள் 

 போவேன் ிப்பு வழங்கும் முதறக்கு பைம் பபற்றது (ஒருவோின் போவத்தத 

ேன் ித்து அவருக்கு பு ிதத்தத வழங்கும் ரபோப்போண்டவோின் போவேன் ிப்புக்கு 

பைம் பபற்றது) ரவண்டியவர்களுக்கு ரவதல வழங்குவது. 

 ரதவோலயப் பைிகதள பைத்துக்கு விற்பது ஆகிய  தோக்குதலுக்கு உள்ளோ து. 

ரபோப்போண்டவோிடம் போவேன் ிப்தபப் பபற ஏதழகள் பைம் பகோடுக்க 

ரநோிட்டதோல் அவர்கள் பைேின்றி தவித்தோர்கள்.   
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QUESTION 

1. பசப்டம்பர், 1940 இல் லண்டன் ேீது குண்டு வீசப்பட்ட நிகழ்வு. 

 (A).பிலிட்ஸ்க்ோிக்     (B).பிலிட்ஸ்   

 (C).கிலிட்ஸ்     (D).டிலிட்ஸ்கிோீக் 

2. ரபர்ல் துடறமுகத்டத ஜப்பான் தாக்குவதற்குத் திட்டம் வகுத்தவர் .......... .ஆவார். 

(A).யாமரமாரடா     B).ஸ்கூஸ்னிக்  

C).இ ண்டாம் தகய்சர்வில்லியம்   D).ஹிர ாஹிரடா 

3. இங்கிலாந்து ........... ஆம் ஆண்டில் தடடயற்ற வணிகக் தகாள்டகடயப் பின்பற்றத் 

துவங்கியது. 

(A).1833      (B).1836       

(C).1843      (D).1858 

4. பன் ோட்டு சங்கத்திலிருந்து  ஷ்யோ பவளிரயற்றப்பட்ட ஆண்டு. 

(A).1937      (B).1938   

(C).1939      (D).1940 

5. நிகிலிசவோதிகளுடன் பதோடர்புதடயதவ.  

(A).யூதர்கதள அழித்தல்   (B).U - படகு சம்பவம்   

(C).லூசிடோ ியோ சம்பவம்    (D). ஷ்யப் பு ட்சி 

6. பசர்பியோ ேீது ஆஸ்திோியோ ரபோத  அறிவித்த நோள். 

(A).ெீதல 1, 1914    (B).ஆகஸ்ட் 1, 1914  

(C).ெீதல 28, 1914    (D).பசப்டம்போா் 30, 1914 

7. மூவர் கூட்டைியில் (Triple Alliance) இடம் பபறோத நோடு. 

(A).பெோா்ே ி     (B).ஆஸ்திோியோ - ஹங்ரகோி   

(C).இத்தோலி     (D).பி ோன்ஸ் 

8. ______ 1945 இல் முடறயாகக் டகதயழுத்திட்டதும் இ ண்டாம் உலகப்ரபார் ஓர் 

முடிவுக்கு வந்தது. 

(A). ஜீடல 2     (B). ஆகஸ்ட் 2   

(C). ஜீன் 2     (D). தசப்டம்பர் 2 

9. ______ இல் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் இங்கிலாந்தின் பி தம ானார். 

(A). 1945      (B). 1939   

(C). 1940      (D). 1941 
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10. முதல் உலகப்ரபோோின் இறுதியில் நிதலகுதலந்து ரபோ  மூன்று பபரும் ரப  சுகள் 

யோதவ? 

(A). பெர்ே ி, ஆஸ்திோிய – ஹங்ரகோி, உதுேோ ியர் 

(B). பெர்ே ி, ஆஸ்திோிய – ஹங்ரகோி,  ஷ்யோ 

(C). ஸ்பபயின், ரபோர்ச்சுக்கல், இத்தலி   

(D). பெர்ே ி, ஆஸ்திோிய – ஹங்ரகோி, இத்தோலி 

11. பன் ோட்டுச் சங்கத்தின் முதல் பபோதுச்பசயலர் எந்த நோட்தடச் ரசர்ந்தவர்? 

(A). பிோிட்டன்     (B). பி ோன்ஸ்   

(C). டச்சு      (D). அபேோிக்க ஐக்கிய நோடுகள் 

12. முரசோலி ி ______ ல் எத்திரயோப்பியோவின் ேீது பதடபயடுத்தோர் 

(A). 1935      (B). 1945   

(C). 1939      (D). 1940 

13. ரலட்ட ன் உடன்படிக்தக எக்கோ ைத்தோல் முக்கியத்துவேோ து? 

(A). வோட்டிகன் நக த்தத ஒரு சுதந்தி  அ சோக முரசோலி ி அங்கீகோித்தோர். 

(B). திருச்சதப இத்தோலிய அ தச அங்கீகோித்தது. 

(C). (A), (B) இ ண்டும்.    

(D). (A) ேட்டும் சோி. 

14. ஹிட்லர் குடிய சு ததலவ ோகவும்,  ோணுவத்தின் ததலதே தளபதியோகவும் 

பபோறுப்ரபற்றுக் பகோண்ட ஆண்டு. 

(A). 1933      (B). 1934   

(C). 1935      (D). 1936 

15. இ ண்டோம் போல்கன் ரபோோின் முடிவில் எந்த உடன்படிக்தக பசய்து 

பகோள்ளப்பட்டது? 

(A). புகோப ஸ்ட் உடன்படிக்தக        

(B). பி ஸ்ட் – லிட்ரடோவ்ஸ்க் உடன்படிக்தக 

(C). லண்டன் உடன்படிக்தக    

(D). போோிஸ் உடன்படிக்தக 

16. பச ோெிரவோவில் பகோல்லப்பட்ட ஆஸ்திோிய இளவ சோின் பபயர் 

(A). இ ண்டோம் பகய்சர் வில்லியம்  (B). பி ோன்சிஸ் பபர்டி ோண்டு 

(C). பி ோன்ஸ் ரெோசப்    (D). பிோின்ஸப் 
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10.1. இரண்டாம் உலகப்ப ாருக்குப்  ிந்தைய உலகம் 

 இரண்டாம் உலகப்ப ார் 1939 முைல் 1945 வதர நதடப்வ ற்றது இைில் 

உலக நாடுகள் இரு அெிகளாக  ிாித்து வசயல் ட்டது.  அதவ அச்சு நாடுகள் 

என்றும் பநச நாடுகள் என்றும் வசயல் ட்டது. 

 அச்சு நாடுகள் “வெர்மனி, இத்ைாலி, ெப் ான்” ஆகியன.  

 பநச நாடுகள் “இங்கிலாந்து,  ிரான்சு, ரஷ்யா” ஆகியதவகள் இருந்ைன,  ின்னர் 

அவமாிக்காவின் ( ியர்ல் ஹார் ர் – Pearl Harbour) முத்து துதறமுகம் 1947 

டிசம் ர் 7 ஆம் பைைியன்று ைாக்கப் ட்டைன் விதளவாக “அவமாிக்கா” பநச 

நாடுகளின் அெியில் இதெந்ைது. 

 பநச நாடுகளிதடபய கருத்ைியல் அடிப் தடயில் பவறு ாடுகள் நிலவியைால் 

வெர்மனியின்  ாசிசம் உலக நாடுகதள ப ாாில் ஈடு ட வசய்ைது. 

 இரண்டாம் உலகப்ப ாாின் முடிவில் அவமாிக்காவுக்கும், பசாவியத் ரஷ்யாவுக்கும் 

இதடபய கருத்ைியல் ாீைியாக பவறு ாடுகளும் உருவாயின. 

 ரஷ்யாவும், அவமாிக்காவும் ைங்களுதடய நிதலப் ாட்தட உறுைி வசய்ய  ல்பவறு 

நாடுகளுடன் ைங்கள் வசல்வாக்தகப்  யன் டுத்ைி அெிகதள உருவாக்கின. 

 இந்ைியா மற்றும்  ல்பவறு  ல ஆசிய – ஆப் ிாிக்கா நாடுகள் எந்ை அெியிலும் 

இதெயாமல் ஒன்றிதெந்து “அெிபசரா இயக்கத்தை” உருவாக்கின 

(அெிபசரா இயக்கம் – 1955) 

 முைல் உலகப்ப ாதர காட்டிலும் இரண்டாம் உலகப்ப ார் மிக அைிகமான 

புலப்வ யர்ச்சிதயயும் ஏற் டுத்ைியது மீண்டும் ஒரு ப ார் ஏற்  க் கூடாது எனும் 
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பநாக்கத்ைில், அைதன ைடுப் ைற்கான ஒரு அதமப்பு உலகளவில் பைதவ என் தை 

உலகத்ைதலவர்கள் உெர்ந்ைனர். 

 இைனடிப் தடயில் “1945 அக்படா ர் 24” -ல் உலக நாடுகள் இதெத்து “ஐக்கிய 

நாடுகள் சத ” உருவாக்கப் ட்டது.  இது  ல்பவறு கிதளகள் வகாண்ட 

அதமப் ாகும். 

 ஐக்கிய நாடுகள் சத யில் வமாத்ைம் “193 நாடுகள்” உள்ளன, கதடசியாக இைில் 

இதெந்ை நாடு வைற்கு சூடான் ஆகும்.  

 ரஷ்யா மற்றும் அவமாிக்க நாடுகளுக்கிதடபய நிலவிய கருத்ைியல் பவறு ாடு 

சூழ்நிதலபய  னிப்ப ாராக மாறியது, இப் னிப்ப ார் ஐக்கிய நாடுகள் சத தய 

சுைந்ைிரமாக வசயல் டவிடாமல் ைடுத்ைது. 
 

10.1.1. ப ாருக்கு  ின் ஐபராப் ாவின் நிதல 

 முைல் உலகப்ப ாதரக் காட்டிலும் இரண்டாவது உலகப்ப ார் அைிகமான 

ப ரழிவுகதள ஏற் டுத்ைியது. 

 60 மில்லியன் வ ாதுமக்கள் ப ாாினால் வகால்லப் ட்டனர். 

 ைிட்டமிடப் ட்ட இன அழிப் ில் “நாெிகள் (வெர்மனி) 6 மில்லியன் ஐபராப் ிய 

யூைர்கதளக் வகான்றனர்”. 

  ல மில்லியன் கெக்கான மக்கள் வீடற்றவர்களாகவும் அகைிகளாகவும் 

ஆக்கப் ட்டனர் மற்றும் விவசாய நிலங்களும் வைாழிற் சாதலகளும் 

அழிக்கப் ட்டன. 

 “வார்சா, கீவ், படாக்கிபயா மற்றும் வ ர்லின்” ப ான்ற மாவ ரும் நகரங்கள் 

முற்றிலும் அழிக்கப் ட்டது. 

 ப ாருக்கு முன்  ன்னாட்டு அரசியல் அரங்கில் வசல்வாக்குடன் உலா வந்ை 

இங்கிலாந்தும்,  ிரான்சும் நிதலகுதலந்ைன. 

 கம்யூனிச இயக்கம் வசயல்துடிப்புடன் விளங்கிய கீாிஸ், துருக்கி ஆகிய நாடுகளில் 

இடது சாாி சார்பு வகாண்ட இயக்கங்கதளயும் கட்சிகதளயும் பசாவியத் யூனியன் 

ஆைாித்ைது. 

 1948 காலப் குைியில் கிழக்கு ஐபராப் ாவில் குறிப் ாக ருபமனியா,  ல்பகாியா 

மற்றும் ஹங்பகாி ஆகிய நாடுகளில் பசாவியத் ரஷ்யா இடதுசாாி அரசுகதள 

நிறுவியது. 

 யுபகாஸ்பலாவியாவில் நடத்ைப் ட்ட பைர்ைலில் ஏற்கனபவ “மார்ஷல் 

டிட்படாவின்” ைதலதமயில் ஒரு கம்யூனிச அரசு உருவாகியிருந்ைது. 
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 கிழக்கு ஐபராப் ாவில் கம்யூனிசம் வலிதமயதடந்ைால் பமற்கு ஐபராப் ாவிலும் 

பசாவியத் யூனியனின் வசல்வாக்கில் இருந்ை கட்சிகள் ஆட்சிதயக் 

தகப் ற்றிவிடுபமா எனும் அச்சத்ைினால் அவமாிக்காவும் இங்கிலாந்தும் கவதலக் 

வகாண்டன. 
 

10.1.2. இரு – துருவ உலகம் உருவாைல் 

 வெர்மனியின் பைால்விதயத் வைாடர்ந்து 1945 ெீதலயில் வெர்மனியின் 

எைிர்காலம் குறித்து விவாைிப் ைற்காக முைலில் ஸ்டாலின் ட்ருமன் மற்றும் 

சர்ச்சில் ஆகிபயாரும்  ின்னர் சர்ச்சிலுக்குப்  ைிலாக கிளவமன்ட் அட்லியும் 

வ ர்லினுக்கு அருபகயுள்ள ப ாட்ஸ்டாம் எனும் இடத்ைில் சந்ைித்ைனர். 

 இச்சந்ைிப் ின் ப ாது ஸ்டாலின் ட்ருமன், சர்ச்சிலிடம் அணுகுண்டு 

கண்டு ிடிக்கப் ட்டதைப்  ற்றி கூறினார்.  சில நாட்கள் கழித்து ெப் ானிய 

நகரங்களான “ஹிபராஷிமா 1945 ஆகஸ்டு – 6 மற்றும் நாகசாகி 1945 – 

ஆகஸ்டு – 9” ஆகியவற்றின் மீது அவமாிக்கா அணுகுண்டுகதள வீசியது. 

 ெப் ானியப் ப ரரசர் ஹிபராஹட்படா ைனது நி ந்ைதனயற்ற சரெதடைதல 

அறிவித்ைார். 

 அவமாிக்காவின் வசயதலக் கண்ட ரஷ்யா 1949 -இல் ைானும் அணுகுண்தட 

ையாாித்ைது மற்றும் இரு நாடுகளுக்கிதடபய  தகதம உெர்வு பமலும் வளர 

இச்சம் வம் வழிவகுத்ைது. 

 உலக வங்கி மற்றும்  ன்னாட்டு நிைியம் (International Monetory Fund – IMF) 

ஆகியவற்தற உருவாக்குவைில் இரு நாடுகளிதடபய கருத்து பவறு ாடுகள் 

எழுந்ைன. 

 1946  ிப்ரவாி 22-இல் மாஸ்பகாவில் அவமாிக்காவின் வவளியுறவு 

விவகாரங்களுக்குப் வ ாறுப்பு வகித்துவருமாறு ொர்ஜ் வகன்னன் அவமாிக்க 

அரசாங்கத்ைிற்கு 8000 வார்த்தைகள் வகாண்ட ைந்ைிவயான்தற அனுப் ினார். 

 “நீண்ட ைந்ைி” என்றறியப் ட்ட இத்ைந்ைியில் அவர் முைலாளித்துவ உலகத்துடன் 

நீண்ட கால அதமைியான சமாைான சகவாழ்தவ பமற்வகாள்ளும் வாய்ப்த  

பசாவியத் யூனியன்  ார்க்கவில்தல என உறுைியாக கூறி உலக நாடுகளில் 

கம்யூனிசம் “விாிவாக்கத்தை கட்டுப் டுத்துவது” சிறந்ை உத்ைியாக இருக்க 

முடியும் எனக் குறிப் ிட்டார். 

 1946 மார்ச் மாைத்ைில் அவமாிக்காவின் மிவசௌாி மாநிலத்ைில் ஃபுல்டன் 

எனுமிடத்ைில் உதரயாற்றியப ாது சர்ச்சில் பசாவியத் யூனியன் கிழக்கு 

ஐபராப் ிய நாடுகளில் கம்யூனிச அரசுகதள நிறுவிய வசயல் ாடுகதளச் கண்டனம் 

வசய்ைார். 
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 சர்ச்சில் ஆற்றிய உதர  னிப்ப ாருக்கான தசதகயாகக் கருைப் ட்டது மற்றும் 

 ால்டிக்கிலுள்ள ஸ்வடடின் முைல் ப ாடப் ட்டுவிட்டது என அறிவித்ைார். 

 சர்ச்சிதல ப ார் விரும் ி என ஸ்டாலின் விமர்சனம் வசய்ைார் மற்றும் கிழக்கு 

ஐபராப் ிய நாடுகள் மீைான பசாவியத் யூனியனின்  ிடி பமலும் இறுகியது. 

 1947 இன் இறுைிக்குள் வசக்பகாஸ்பலாவாக்கியா ைவிர ஏதனய  குைிகள் 

அதனத்தும் கம்யூனிச ஆட்சியின் கீழ் வகாண்டுவரப் ட்டன. 

 “ப ாலந்து, ஹங்பகாி, ருபமனியா,  ல்பகாியா, யூபகாஸ்லாவியா, 

அல்ப னியா” ஆகிய நாடுகளில் கம்யூனிஸ்ட் அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்ைது 

மற்றும் 1945 மற்றும் 1948 க்கு இதடயில் பசாவியத் ஒன்றியம் கிழக்கு 

ஐபராப் ாவின் வ ரும் ாலான மாநிலங்கதள அைன் சுற்றுப்  ாதையில் இழந்ைது. 

 அவமாிக்கா ெப் ாதன மீட்வடடுப் தை விதரவுப் டுத்ைி அைதன ஒரு நட்பு 

நாடாக ைன் சார் ில் வளர்த்ைது. 

 பமலும் “ ிாிட்டன் மற்றும் 14  ிற ஐபராப் ிய நாடுகளுடன்” வநருக்கமாகப் 

 ெியாற்றியது.  அபை ப ால் துருக்கியுடனும் வநருக்கமாகப்  ெியாற்றியது. 
 

10.1.3.  னிப்ப ார் எைனால் ஏற் ட்டது. 

1. வகாள்தக பவறு ாடுகள் (Differences of Principle)  

 “கம்யூனிஸ்ட் அரசுகளுக்கும் முைலாளித்துவ அல்லது ைாராளவாை ெனநாயக 

அரசுகளுக்கும் இதடபய உள்ள வகாள்தக பவறு ாடுகள்” ைான் பமாைலின் 

அடிப் தடக் காரெம். 

 அரசு மற்றும் சமூகத்தை ஒழுங்காக்கும் கம்யூனிச அதமப்பு “கார்ல் மார்க்சின்” 

கருத்துகதள அடிப் தடயாகச் வகாண்டது. 

 ஒரு நாட்டின் வசல்வம் அதனவருக்கும் கூட்டாகச் வசாந்ைமாக இருக்க பவண்டும் 

மற்றும் அதவ “ கிர்ந்து வகாள்ளப் ட பவண்டும்” என்று அவர் நம் ினார். 

 முைலாளித்துவத்ைின்  ின்னால் உள்ள உந்து சக்ைிகள் இலா ம் ஈட்டும் 

பநாக்கத்ைில் ைனியார் நிறுவனங்களாகும் பமலும் ைனியாருதடய வசல்வத்ைின் 

சக்ைிதயப்  ாதுகாக்கின்றன. 

 “1917 ஆம் ஆண்டு ரஷ்யாவில் (USSR) ஏற் டுத்ைப் ட்ட உலகின் முைல் 

கம்யூனிஸ்ட் அரசாங்கத்தை” மற்ற நாடுகள் அவநம் ிக்தகயுடன்  ார்த்ைன 

மற்றும் கம்யூனிசம் ைங்கள் நாடுகளில்  ரவும் என்றும் அதவ  யந்ைன. 

 “1941 இல் ரஷ்யா மீைான வெர்மனியின்  தடவயடுப்பு” அைதன சாியாக 

நிரூ ித்து வெர்மனி மற்றும் ெப் ானுக்கு எைிரான சுய –  ாதுகாப்பு பைதவ 
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பசாவியத் ஒன்றியம் அவமாிக்கா மற்றும்  ிாிட்டன் ைங்கள் பவறு ாடுகதள மறந்து 

ஒன்றாக பவதல வசய்ய வழிவகுத்ைது. 
 

10.1.4. ஸ்டாலினின் வவளியுறவுக் வகாள்தககள் 

 ஐபராப் ாவில் ரஷ்யா வசல்வாக்தக வலுப் டுத்ை இராணுவ சூழ்நிதலதயப் 

 யன் டுத்ைி வகாள்வபை இவாின் பநாக்கமாக இருந்ைது. நாெி  தடகள் 

வீழ்ச்சியதடந்ைால் அவர் ைன்னால் முடிந்ைவதர வெர்மன்  ிரபைசத்தை 

ஆக்கிரமிக்க முயன்றார் ஸ்டாலின். 

  ின்லாந்து, ப ாலந்து மற்றும் ரூபமனியா ப ான்ற நாடுகளில் இருந்து எவ்வளவு 

நிலத்தை வ றமுடியுபமா அவ்வளவு நிலத்தை ஸ்டாலின் தகயகப் டுத்ைினார். 

 ஸ்டாலின் உலகம் முழுவைிலும் கம்யூனிசத்தைப்  ரப்புவைில் உறுைியாக இருந்ைார். 
 

அவமாிக்கா மற்றும்  ிாிட்டிஷ் நாடுகள் பசாவியத்ைிற்கு எைிராக வசயல் டல்: 

 இரண்டாம் உலகப் ப ாாின் ப ாது ெனாைி ைி ரூஸ்வவல்ட்டின் கீழ் 

அவமாிக்கா அதனத்து வதகயான ப ார் கருவிகதளயும் “ரஷ்யாவிற்கு வலன்ட் – 

லீஸ்” என்ற அதமப் ின் கீழ் அனுப் ியது. 

  ின்னர் ரூஸ்வவல்ட் இறந்ை  ிறகு, ஏப்ரல் 1945-இல் அவரது வாாிசான ஹாாி – 

எஸ் ட்ரூமன் மிகவும் சந்பைகத்ைிற்குாியவராக இருந்ைார் மற்றும் கம்யூனிஸ்டுகள் 

மீைான ைனது அணுகுமுதறதய அவர் கடுதமயாக்கினார். 

 அவமாிக்காவும்  ிாிட்டனும் இன்னும் கம்யூனிசத்தை அழிக்க ஆர்வமாக 

இருப் ைாக ஸ்டாலின் சந்பைகித்ைார்.  ிரான்சின் மீைான  தடவயடுப்பு 

அவர்களின் ைாமைம் ரஷ்யர்கள் மீது வ ரும் அழுத்ைத்தை ஏற் டுத்துவைன் மூலம் 

அவர்கதள பசார்வதடயச் வசய்ய பவண்டுவமன்ற கெக்கிடப் ட்டைாக அவர் 

உெர்ந்ைார்.  

 வகன்னன் பசாவியத் ஒன்றியத்ைின் அரசியல் வ ாருளாைார மற்றும் இராெைந்ைிர 

வழிகளில் கட்டுப் டுத்ைல் வகாள்தகதய அறிவுறுத்ைினார். 

 மார்ஷல் எய்ட் ப ான்ற அவமாிக்க வ ாருளாைாரக் வகாள்தககள் ஐபராப் ாவில் 

அவமாிக்க அரசியல் வசல்வாக்தக அைிகாிக்க பவண்டுவமன்று 

வடிவதமக்கப் ட்டதவ என்று நம்புகிறார்கள். 

 கம்யூனிசத்தைப்  ரப்புவைற்கு ஸ்டாலினிடம் நீண்டகாலத் ைிட்டங்கள் 

இல்தலவயன்றாலும் அவர் பசாவியத்ைின் வசல்வாக்தக விாிவுப் டுத்ை பமற்கில் 

உள்ள எந்ை  லவீனத்தையும்  யன் டுத்ைிக் வகாள்ளும் ஒரு சந்ைர்ப் வாைி என்றும் 

அவர்கள் நம்புகிறார்கள். 
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 “1989 – 91 -ல் கிழக்கு ஐபராப் ிய கம்யூனிசம் மற்றும் பசாவியத் யூனியனின் 

சாிவுடன்  னிப்ப ார் முடிவுக்கு” வந்ைப ாது அைன் காரெங்கள் மற்றும் 

விதளவுகள் இரண்தடயும் மைிப் ாய்வு வசய்யும்  ல புைிய  னிப்ப ார் வரலாறுகள் 

பைான்றின. 

 2006 ஆம் ஆண்டில் ொன் லூயிஸ் காடிஸ், உலகில் ஆைிக்கம் வசலுத்துவைற்கான 

ரஷ்ய முயற்சிகபள இைற்குக் காரெம் என்று ைனது நம் ிக்தகதய மீண்டும் 

கூறினார். 

 சீனர்கள் மற்ற கம்யூனிஸ்ட் நாடுகதளயும் அவ்வாபற வசய்யும் டி அழுத்ைம் 

வகாடுத்து வந்ைனர்.  இதுபவ 1979 முைல் ஆப்கானிஸ்ைானில் பசாவியத் 

ைதலயீட்டுடன் பசர்ந்து பசாவியத் ஒன்றியத்தை  லவீனப் டுத்ைி இறுைியாக 

வீழ்த்ைியது. 
 

10.1.5. யால்டா மாநாடு (Feb 4 முைல் 14 வதர– 1945) (Yalta Conference) or 

கிாிமியா மாநாடு (அ) ஆர்பகானா மாநாடு: 

 யால்டா மாநாடு மாநாடானது, ரஷ்யாவில் (கிாிமியாவில்) நதடவ ற்ற மாநாடு 

ஆகும் இைில் பநச நாட்டுத் ைதலவர்களான “ஸ்டாலின், ருஸ்வவல்ட் மற்றும் 

சர்ச்சில்” ஆகிபயார் கலந்து வகாண்டனர் இைில் இரண்டாம் உலகப் ப ார் 

முடிவதடயும் ைருெத்ைில் என்ன நடக்கும் என் தை ைிட்டமிடலாம் என்று அவர்கள் 

ஆபலாசதன நடத்ைினார்கள். 

 பைால்வியுற்ற  ன்னாட்டு கழகத்ைிற்கு  ைிலாக ஒரு புைிய அதமப்பு (ஐக்கிய 

நாடுகள் சத ) பைான்றியது. 

 வெர்மனிதய மண்டலங்களாகப்  ிாிக்க பவண்டும், ரஷ்யன் அவமாிக்கன் மற்றும் 

 ிாிட்டிஷ் ( ிவரஞ்சு மண்டலம்  ின்னர் பசர்க்கப் ட்டது) அபை பநரத்ைில் 

வ ர்லினும் வைாடர்புதடய மண்டலங்களாகப்  ிாிக்கப் டும், பமலும் 

ஆஸ்ைிாியாவிலும் இபை ப ான்ற ஏற் ாடுகள் வசய்யப் ட பவண்டும். 

 கிழக்கு ஐபராப் ாவின் மாநிலங்களின் சுைந்ைிரமான பைர்ைல்கள் 

அனுமைிக்கப் டும். 

 சகாலின் ைீவு முழுவதையும், மஞ்சூாியாவில் உள்ள சில நிலப் ரப்த யும் ரஷ்யா 

வ ற பவண்டும் என்ற நி ந்ைதனயின் ப ாில் ெப் ானுக்கு எைிரான ப ாாில் பசர 

ஸ்டாலின் உறுைியளித்ைார். 

 லண்டதன ைளமாகக் வகாண்ட அரசாங்கத்ைின் சில உறுப் ினர்கள் (கம்யூனிஸ்ட் 

அல்லாைவர்கள்) லுப்னின் அரசாங்கத்ைில் பசர அனுமைிக்கப் ட பவண்டும் என்று 
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யால்டாவில் ஒப்புக்வகாள்ளப் ட்டது.  அபை சமயம் ரஷ்யா 1939 இல் இதெத்ை 

கிழக்கு ப ாலந்ைின் ஒரு  குைிதய தவத்ைிருக்க அனுமைிக்கப் டும். 

 இருப் ினும் ஓடர் மற்றும் வநய்ஸ்பே நைிகளுக்கு கிழக்பக உள்ள அதனத்து 

வெர்மன்  ிரபைங்கதளயும் ப ாலந்துக்கு வழங்கப் ட பவண்டும் என்ற ஸ்டாலின் 

பகாாிக்தககள் குறித்து ரூஸ்வவல்ட் மற்றும் சர்ச்சில் மகிழ்ச்சியதடயவில்தல.  

இந்ை விஷயத்ைில் எந்ை உடன் ாடும் எட்டப் டவில்தல. 
 

10.1.6. ப ாடஸ்டாம் மாநாடு (Potsdam Conference July – 1945) 

 மாநாட்டில் வைாடக்கத்ைில் இருந்ை மூன்று ைதலவர்கள் ஸ்டாலின், ட்ரூமன் 

(ஏப்ரலில் இறந்ை ரூஸ்வவல்ட்டுக்கு  ைிலாக) மற்றும் சர்ச்சில், ஆனால் 

வைாழிகட்சியின் பைர்ைல் வவற்றிக்குப்  ிறகு சர்ச்சிலுக்குப்  ைிலாக புைிய  ிாிட்டிஷ் 

பல ர்  ிரைம மந்ைிாியான கிளவமன்ட் அட்கீ நியமிக்கப் ட்டார். 

 ப ாலந்து மீதுைான் முக்கிய கருத்து பவறு ாடு ஏற் ட்டது. ட்ரூமன் மற்றும் சர்ச்சில் 

ஆகிபயார் இைன் காரெமாக எாிச்சலதடந்ைனர், ஏவனனில் ஓடர் – வநய்ஸ் 

பகாட்டுக்கு கிழக்பக வெர்மனி ரஷ்ய துருப்புக்களால் ஆக்கிரமிக்கப் ட்டது.  

மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் சார்பு ப ாலந்து அரசாங்கத்ைால் நடத்ைப் ட்டது. 

 வெர்மானியர்கள் ப ாாின் ப ாது அவர்கள் ஏற் டுத்ைிய பசைங்கதள சாிவசய்ய 

இழப்பீடுகள் வழங்க பவண்டும் என்று ஒப்புக் வகாள்ளப் ட்டது. 
 

10.1.7. கிழக்கு ஐபராப் ாவில் கம்யூனிசம் நிறுவப் டல் (Communism Established 

in Eastern Europe) 

 ப ாட்ஸ்டாம் மாநாடு முடிந்ை அடுத்ை சில மாைங்களில், ரஷ்யர்கள் கிழக்கு 

ஐபராப் ிய நாடுகளில் கம்யூனிஸ்ட் சார்பு அரசாங்கங்கதள அதமப் ைற்கு 

ைிட்டமிட்ட வதகயில் ைதலயிட்டனர்.  இது ப ாலந்து ஹங்பகாி,  ல்பகாியா, 

அல்ப னியா மற்றும் ருபமனியாவில் நடந்ைது. 

 1946  ிப்ரவாியில் “கம்யூனிசமும், முைலாளித்துவமும் ஒரு ப ாதும் நிம்மைியாக 

வாழ முடியாது என்றும் கம்யூனிசத்ைின் இறுைி வவற்றிதய அதடயும் வதர 

எைிர்காலப் ப ார்கள் ைவிர்க்க முடியாைதவ என்றும் 1946” ஆம் ஆண்டு 

 ிப்ரவாியில் ஒரு  ரவலாகப் ப சப் ட்ட உதரயின் மூலம் ஸ்டாலின் பமற்கத்ைிய 

நாடுகதள பமலும்  யமுறுத்ைினர். 

 ரஷ்யர்கள் ைங்கள் சக்ைி மற்றும் பகாட் ாடுகளின் காலவதரயற்ற விாிவாக்கத்ைில் 

முதனந்துள்ளனர் என்று கூறி கம்யூனிச அச்சுறுத்ைலுக்கு எைிராக உறுைியாக 

நிற்கும் பமற்கத்ைிய கூட்டெிக்கு அதழப்பு விடுத்ைார். 
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10.1.8. ரஷ்யர்கள் கிழக்கு ஐபராப் ாவில் ைங்கள்  ிடிதயத் வைாடர்ந்து இறுக்கிக் 

வகாள்ளுைல்: 

 1947 இன் இறுைியில் வசக்பகாஸ்பலாவாக்கியாதவத் ைவிர அந்ைப்  குைியில் 

உள்ள அதனத்தும் மாநிலங்களும் முழு கம்யூனிச அரசாங்கத்தைக் 

வகாண்டிருந்ைன. 

 பைர்ைல்களில் பமாசடிகள் வசய்யப் ட்டன, கூட்டெி அரசாங்கங்களின் 

கம்யூனிஸ்ட் அல்லாை உறுப் ினர்கள் வவளிபயற்றப் ட்டனர்.  லர் தகது 

வசய்யப் ட்டு தூக்கலிடப் ட்டனர் இறுைியில் மற்ற அதனத்து அரசியல் 

கட்சிகளும் கதலக்கப் ட்டன. 

 யூபகாஸ்லாவியா மட்டுபம இந்ை மாைிாிக்கு வ ாருந்ைவில்தல இங்பக “மார்ஷல் 

டிட்படாவின் கம்யூனிஸ்ட் அரசாங்கம் 1945 இல் சட்டப்பூர்வமாக” 

பைர்ந்வைடுக்கப் ட்டது. 

 யால்டாவில் ஸ்டாலினின் இலவச பைர்ைல் வாக்குறுைிதய புறக்கெித்ை கிழக்கு 

ஐபராப் ாதவ, ரஷ்யா நடத்தும் விைத்ைால் பமற்கு நாடுகளுக்கு ஆழ்ந்ை எாிச்சல் 

ஏற் ட்டது. 

 கிழக்கு ஐபராப் ாவின் வ ரும் குைி ரஷ்யாவின் வசல்வாக்கு மண்டலமாக இருக்க 

பவண்டும் என்று ஸ்டாலின் கூறியதை 1944 ஆம் ஆண்டு சர்ச்சில் 

ஒப்புக்வகாண்டார். 

 ஸ்டாலினின் கட்டுப் ாட்தடப் வ றுவைற்கான வழிமுதறகள் பமற்கு நாடுகதள 

வருத்ைப் டுத்ைியது பமலும், அதவ அடுத்ை வ ாிய முன்பனற்றங்களுக்கு 

வழிவகுத்ைன. 
 

10.1.9. ட்ரூமன் பகாட் ாடு மற்றும் மார்ஷல் ைிட்டம் (1947) 

 ட்ரூமன் பகாட் ாடு இது கிபரக்கத்ைில் நடந்ை நிகழ்வுகளில் இருந்து உருவானது, 

அங்கு கம்யூனிஸ்டுகள் முடியாட்சிதய அகற்ற முயன்றனர். 1944 -ல் 

வெர்மனியர்களிடமிருந்து கிபரக்கத்தை விடுவிக்க உைவிய  ிாிட்டிஷ் துருப்புகள் 

முடியாட்சிதய மீட்வடடுத்ைன. 

  ிாிட்டிஷ் வவளியுறவு மந்ைிாி எர்னஸ்ட் வ வின் அவமாிக்காவிடம் 

முதறயிட்டார் மற்றும் ட்ரூமன் (மார்ச் 1947) ஆயுைபமந்ைிய சிறு ான்தமயினரால் 

வவௌிப்புற அழுத்ைங்களால் அடி ெிவதை எைிர்க்கும் சுைந்ைிர மக்கதள ஆைாிக்கும் 

என்று அறிவித்ைார். 

 கிாீஸ் உடனடியாக வ ருமளவிலான ஆயுைங்கள் மற்றும்  ிற வ ாருட்கதளப் 

வ ற்றது பமலும் “1949 வாக்கில் கம்யூனிஸ்டுகள் பைாற்கடிக்கப் ட்டனர்”. 
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 “ெீன்-1947 -ல் மார்ஷல் ைிட்டம்” அறிவிக்கப் ட்டது.  இது ட்ரூமன் 

பகாட் ாட்டின் வ ாருளாைார விாிவாக்கமாகும் அவமாிக்க வவளியுறவுத்துதற 

வசயலர் ொர்ஜ் மார்ஷல் ைனது “ஐபராப் ிய மீட்பு ைிட்டத்தை (ERP – 

European Recovery Program)” ையாாித்ைார் இது பைதவப் டும் இடங்களில் 

வ ாருளாைார நிைி உைவியிதன வழங்கியது. 

 ஒரு வளமான ஐபராப் ா, அவமாிக்க ஏற்றுமைிகளுக்கு லா கரமானச் சந்தைகதள 

வழங்கும் ஆனால் அைன் முக்கிய பநாக்கம் அபநகமாக அரசியலாகபவ இருந்ைது. 

வசழிப் ான பமற்கு ஐபராப் ாவில் கம்யூனிசம் கட்டுப் ாட்தடப் வ றுவைற்கான 

வாய்ப்புகள் குதறக்கப் ட்டது. 

 “ஐபராப் ியப் வ ாருளாைார நிதலதமயானது, 1947- க்குப்  ிறகு மிக 

விதரவாக மீண்டு வந்ைதைச்” சுட்டிக் காட்டுகிறார்கள், ஆனால் மீட்சிக்கான 

நிதலதமகள் ஏற்கனபவ இருந்ைிருக்க பவண்டும். 

 கிழக்கு ஐபராப் ாவிற்கு பகாட் ாட்டளவில் உைவி கிதடத்ைாலும், ரஷ்ய 

வவளியுறவு மந்ைிாி வமாபலாபடாவ் முழு பயாசதனயும், டாலர் ஏகாைி த்ைியம் 

என்றும் கண்டனம் வசய்ைார். 
ச் 

10.1.10. கம்யூனிஸ்டுகளின் ைகவல் வைாடர்பு (The Cominform) 

 இந்ை “கம்யூனிஸ்ட் ைகவல்  ெியகம் (The Cominform)” மார்ஷல் ைிட்டத்ைிற்கு 

பசாவியத்  ைில் அளிக்கும் விைமாக “1947 வசப்டம் ாில், ஸ்டாலினால்” 

நிறுவப் ட்டது. இது கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகதள ஒன்றிதெக்கும் அதமப் ாக 

வசயல் ட்டது. 

 ஸ்டாலினின் பநாக்கம் வசயற்தகக்பகாள்களின் மீைான ைனது  ிடிதய 

இறுக்குவைாகும். கம்யூனிஸ்டாக இருந்ைால் ப ாைாது – அது ரஷ்ய  ாெி 

கம்யூனிசமாக இருக்க பவண்டும் என்று அவர் விரும் ினார். 

 1947 ஆம் ஆண்டில் வசயற்தகக் பகாளுக்கு ரஷ்ய உைவி வழங்கும் 

“வமாபலாபடாவ்” ைிட்டம் அறிமுகப் டுத்ைப் ட்டது. மற்வறாரு அதமப்பு 

அவர்களின் வ ாருளாைார வகாள்தககதள ஒருங்கிதெக்க அதமக்கப் ட்டது. 
 

10.1.11. வசக்பகாஸ்பலாவக்கியாதவ கம்யூனிஸ்ட் தகப் ற்றுைல் (1948  ிப்ரவாி)  

 “கிழக்கு ஐபராப் ாவில் எஞ்சியிருக்கும் ஒபர ெனநாயக அரசு” என் ைால் இது 

பமற்கத்ைிய முகாமுக்கு வ ரும் அடியாக அதமந்ைது.  

 1946 -ல் சுைந்ைிரமாகத் பைர்ந்வைடுக்கப்ட்ட கம்யூனிஸ்டுகள் மற்றும்  ிற 

இதுடசாாிக் கட்சிகளின் கூட்டெி அரசாங்கம் இருந்ைது. 
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  ிரைம மந்ைிாி கிவளவமன்ட் சாட்வால்ட் கம்யூனிஸ்ட் ெனாைி ைி வ வனஸ் மற்றும் 

வவளியுறவு மந்ைிாி ொன் மசாாிக் ஆகிபயார் வசக்பகாஸ்பலாவாக்கியா அைன் 

வளர்ந்ை வைாழில்கள் கிழக்கு மற்றும் பமற்கு இதடபய ஒரு  ாலமாக  இருக்கும் 

என்று அவர்கள் நம் ினர். 

 பைர்ைல்கள் பம மாைம் நடத்ைப் ட்டன.  ஆனால் ஒபர ஒரு பவட் ாளர்  ட்டியல் 

மட்டுபம இருந்ைது. வ னஸ் ராெினாமா வசய்ைார், பகாட்வால்ட் ெனாைி ைி 

ஆனார். 

 பமற்கு நாடுகளுடானான வசய்ைி வைாடர்புகதள ஏற்காை ஸ்டாலின் மற்றும் 

மார்ஷல் எய்ட் மீைான ஆர்வம், வசக் கம்யூனிஸ்டுகதள நடவடிக்தக எடுக்கத் 

தூண்டியது என் ைில் சிறிதும் சந்பைகம் இல்தல. 
 

10.1.11. வ ர்லின் முற்றுதக மற்றும் விமானப் ப ாக்குவரத்து 

 இரண்டாம் உலகப்ப ாாின் முடிவில் யால்டா மற்றும் ப ாட்ஸ்டாமில் ஒப்புக் 

வகாள்ளப் ட்ட டி “வெர்மனி மற்றும் வ ர்லின் ஒவ்வவான்றும் நான்கு 

மண்டலங்களாக  ிாிக்கப் ட்டன. 

 மூன்று பமற்கத்ைிய சக்ைிகளும் ைங்கள் மண்டலங்களின் வ ாருளாைார மற்றும் 

அரசியல் மீட்சிதய ஒழுங்கதமக்க ைங்களால் இயன்றதைச் வசய்ைப ாது 

ரஷ்யாவிற்கு ஏற் டுத்ைப் ட்ட அதனத்து பசைங்களுக்குமான இழப்பீட்டிதன 

வெர்மனி வசலுத்ை பவண்டும் என் ைில் ஸ்டாலின் உறுைியாக இருந்ைார். 

 1948 ஆம் ஆண்டில் வைாடக்கத்ைில் மூன்று பமற்கு மண்டலங்களும் 

ஒன்றிதெக்கப் ட்டு ஒரு ஒற்தறப் வ ாருளாைாரப்  ிாிவிதன உருவாக்கியது.   

 பமற்கு நாடுகளானது, நான்கு மண்டலங்களும் மீண்டும் ஒன்றிதெக்கப் ட்டு 

கூடிய விதரவில் சுயராஜ்யம் வழங்கப் ட பவண்டும் என்று விரும் ின, ஆனால் 

ஸ்டாலின் ரஷ்ய மண்டலத்தை அைன் வசாந்ை கம்யூனிஸ்ட், ரஷ்ய சார்பு அரசாங்கம் 

 ாதுகாக்கும் என்று முடிவு வசய்ைிருந்ைார். 

 மூன்று பமற்கு மண்டலங்களும் மீண்டும் ஒன்றிதெவைற்கான வாய்ப்பு 

ஸ்டாலினுக்கு மிகவும் கவதலயாக இருந்ைது. ஏவனன்றால் அதவ பமற்கு 

மண்டலத்ைின் ஒரு  குைியாக இருக்கும் என் தை அவர் அறிந்ைிருந்ைார். 

 “ெீன் 1948 -ல் பமற்கு மண்டலம், ஒரு புைிய நாெயத்தை 

அறிமுகப் டுைத்ைியது” மற்றும் அவர்களின் மண்டலத்ைிலும் பமற்கு 

வ ர்லினிலும் விதலக் கட்டுப் ாடுகதள முடிவுக்கு வகாண்டுவந்ைது. 

 பமற்கண்ட வசயலுக்கான ரஷ்யாவின்  ைில் உடனடியாக பமற்வகாள்ளப் ட்டது, 

இைன் விதளவாக பமற்கு வ ர்லின் மற்றும் கால்வாய் இதெப்புகள் மூடப் ட்டன. 



 

www.tcaexamguide.com (95665 35080;    9786269980;   76399 67359;     93602 68118 ) 

அவர்களின் பநாக்கம் பமற்கு வ ர்லிதன  ட்டினி நிதலதய அைிகாிப் ைன் மூலம் 

பமற்கு நாடுகதள உடனடியாக வவளிபயறும் டி கட்டாயப் டுத்துவைாகும். 

 இவ்வாறாக இரண்டாம் உலகப்ப ாாின் முடிவில் உலகம்  ல்பவறு அெிகளாக 

 ிாிந்து வசயல் ட்டது.  இைில் அவமாிக்கா ரஷ்யா மற்றும் ஆப் ிாிக்க ஆசிய 

நாடுகள்  ிாிந்து வசயல் ட்டன. 

 

10.2. ஐக்கிய நாடுகள் சத  (United Nations Organisation) 

10.2.1. அறிமுகம்  

 முைல் உலகப் ப ாதரவிட இரண்டாம் உலகப்ப ார் மனிை குலத்ைிற்கு வ ரும் 

அழிதவ ஏற் டுத்ைியது. 

 “முைன் முதறயாக அணு ஆயுைங்கள்”  யன் டுத்ைப் ட்டன.  அத்ைதகய 

ப ார்கள் எைிர்காலத்ைில் நிகழுமானால் உலகம் என்ன ஆகும் என்ற அச்சம் உலக 

மக்கள் மனைில் எழுந்ைது. 

 சச்சரவுகளில் ஈடு டும் நாடுகதள சமாைான ப ச்சவார்த்தைக்கு இட்டுச் வசல்ல ஒரு 

அதமப்புத் பைதவப் ட்டது. 

 அவமாிக்கா, பசாவியத் ரஷ்யா மற்றும் கிபரட்  ிாிட்டன் ப ான்ற நாடுகள் உலக 

அதமைிக்கு ஓர் அதமப்பு பைதவ என உெர்ந்ைன. 

 முைல் உலகப் ப ாாின் ப ாது ஏற் டுத்ைப் ட்ட அதமப்பு பைால்வியில் முடிந்ை 

ப ாைிலும் மீீ்ண்டும் ஓர் அதமப்பு ஏற் டுத்ைப் ட பவண்டும், உலக நாடுகள் 

அதமைி வ ற பவண்டும் என்று எண்ெினார்கள். 

 இம்முயற்சியின்  யனால் விதளந்ைபை ஐக்கிய நாடுகள் அதவ ஆகும். 
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10.2.2. ஐக்கிய நாடுகள் நிறுவப் டுைல் (நியூயார்க் நகரம்): 

 

 அவமாிக்க குடியரசுத் ைதலவர் “ ிராங்க்ளின் டி. ரூஸ்பைல்ட்”டினால் “ஐக்கிய 

நாடுகள் சத ” உருவாக்கப் ட்டது.   

 முைன் முைலாக “1942 இல் இரு த்ைி ஆறு நாடுகளின்  ிரைிநிைிகள்” 

தகவயழுத்ைிட்டு, ஐக்கிய நாடுகள் சத க்கான ஒப் ந்ைத்தை வசயல்முதறக்கு 

வகாண்டு வந்ைனர்.  

 1944, வசப்டம் ர் 7-ல் ஆகஸ்டில் சீனா பசாவியத் யூனியன், இங்கிலாந்து மற்றும் 

அவமாிக்க நாடுகளின்  ிரைிநிைிகள் “டம் ார்டன், ஓக்ஸில்” சந்ைித்து புைிய 

சர்வபைச அதமப் ிற்கான அடிப் தட வதரதவ உருவாக்கினார்கள். 

 1945 ல் ெீன் 26 ஆம் நாள் “சான்  ிரான்சிஸ்பகா நகாில் 50 நாடுகதள” பசர்ந்ை 

 ிரதிநிதிகள் ஐ.நா. சாசனத்ைில் தகவயழுத்ைிட்டனர். 

 நீண்ட விவாைங்களுக்குப்  ிறபக இந்ை சாசனம் “50 நாடுகளின் 

 ிரைிநிைிகளாலும் ஏற்றுக் வகாள்ளப் ட்டது”. 

 “1945 அக்படா ர் 24 ஆம் நாள் ஐக்கிய நாடுகள் அதவ நிறுவப் ட்டது”. 

 ஐக்கிய நாடு அதமப் ின் ைதலதமயகம் “அவமாிக்காவிலுள்ள நியூயார்க் 

(மன்ஹாட்டன்)” நகாில் அதமந்துள்ளது. 

 இைற்கான நிலத்தை “ொன்.டி.ராக்வ ல்லர்” வழங்கினார். இது 39 மாடிகதளக் 

வகாண்டுள்ளது 

 ஐக்கிய நொடுகள் சப  (UN - United Nations) என் து “சர்ைபதச அபமதி மற்றும் 

 ொதுகொப்ப ப் ப ணுதல், நொடுகளுக்கிப பய நட்புறவு உறவுகபள 

ைளர்த்தல், சர்ைபதச ஒத்துபைப்ப  அப தல் மற்றும் நொடுகளின் 
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ந ைடிக்பககள் உகந்ைைாக இருக்கும் டி இெங்க தவக்கும் பமயமொக 

இருத்தல்” ஆகியைற்றிதன பநொக்கமொகக் வகாண்ட  அரசுகளுக்கிப பயயொன 

அபமப் ொகும்.  

 இது உலகின் மிகப்ப ொிய மற்றும் அதனத்து நாட்டினருக்கும் மிகவும்  ொிச்சயமொன 

ஒரு சர்ைபதச அபமப் ொகும்.  

 “ஐ.நொ. ைின் தபலபமயகம் நியூயொர்க் நகொில் உள்ள சர்ைபதச நிலப் ரப் ில் 

(International Territory)” உள்ளது, பமலும் பஜனீைொ, பநபரொ ி, ைியன்னொ 

மற்றும் “தி பேக் (The Hague [சர்ைபதச நீதிமன்றத்தின் ைதலதமயிடம்]” 

ஆகிய இ ங்களில் மற்ற முக்கிய அலுைலகங்கள் உள்ளன. 

 ஐக்கிய நாடுகள் சத யானது “இரண் ொம் உலகப் ப ொருக்குப்  ிறகு 

எதிர்கொலப் ப ொர்கபளத் தடுக்கும் பநொக்கத்து ன் நிறுைப் ட் து”, இது 

 யனற்ற லீக் ஆஃப் பநஷன்பைத் (ineffective League of Nations) பதொ ர்ந்து 

உருவாக்கப் ட்டது.  

 ஏப்ரல் 25, 1945 இல், 51 அரசொங்கங்கள் சொன்  ிரொன்சிஸ்பகொைில் ஒரு 

மொநொட்டிற்கொகச் சந்தித்து, ஐ.நா. சொசனத்பத உருைொக்கத் பதொ ங்கின, இது “25 

ஜூன் 1945” இல் ஏற்றுக்பகொள்ளப் ட் து மற்றும் 24 அக்ப ொ ர் 1945 இல் 

நப முபறக்கு ைந்தது. சாசனத்தின் டி, அபமப் ின் பநொக்கங்களில் சர்ைபதச 

அபமதி மற்றும்  ொதுகொப்ப ப் ப ணுதல், மனித உொிபமகபளப்  ொதுகொத்தல், 

மனிதொ ிமொன உதைிகபள ைைங்குதல், நிபலயொன ைளர்ச்சிபய ஊக்குைித்தல் 

மற்றும் சர்ைபதச சட் த்பத நிபலநிறுத்துதல் ஆகியபை அ ங்கும்.  

 ஐ.நா. உருவாக்கப் டும்ப ொது, 51 உறுப்பு நொடுகபளக் பகொண்டிருந்தது; 2011 

இல் பதற்கு சூ ொனின் பசர்க்பகயு ன், உறுப் ினர்களின் எண்ைிக்பக ைற்ப ாது 

193 ஆக உள்ளது, இது உலகின் அபனத்து இபறயொண்பமயுள்ள (Sovereign) 

நொடுகபளயும்  ிரதிநிதித்துைப் டுத்துகிறது. 

 உலக அபமதிபயப்  ொதுகொப் தற்கொன இந்ை அபமப் ின் பநொக்கமானது, அதன் 

ஆரம்  தசொப்தங்களில் (Decades) அபமொிக்கொைிற்கும், பசொைியத் யூனியனுக்கும், 

இவ்விரண்டு நாடுகளின் நட்பு நொடுகளுக்கும் இப யிலொன  னிப்ப ொரொல் 

சிக்கலொனது. அதன்  ைிகளில் முதன்பமயொக நிரொயுத ொைியொன இரொணுை 

 ொர்பையொளர்கள் மற்றும் பலசொன ஆயுதம் ஏந்திய துருப்புக்கள் முதன்பம 

கண்கொைிப்பு, அறிக்பக ைாக்கல் பசய்தல் மற்றும் நம் ிக்பகபய ைளர்க்கும் 

 ொத்திரங்கபளக் பகொண்டிருந்தன. 

 1960 களில் பதொ ங்கிய  ரைலொன கொலனித்துை நீக்கத்பதத் பதொ ர்ந்து ஐ.நொ 

உறுப் ினர் எண்ைிக்பக கைிசமொக ைளர்ந்தது. அப்ப ொதிருந்து, 
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அடிதமப் ட்டிருந்ை சுமார் 80 கொலனிகள் மற்றும் 11 அறக்கட் பளப்  ிரபைசங்கள் 

சுதந்திரம் ப ற்றுள்ளன, இதவ அறங்கொைலர் குழுைொல் கண்கொைிக்கப் ட் ன.  

 1970களில், ப ொருளொதொர மற்றும் சமூக பமம் ொட்டுத் திட் ங்களுக்கொன 

ஐ.நொ.ைின் ைரவு பசலவுத் திட் ம், அபமதி கொப் தற்கொன அதன் பசலைினங்கபள 

ைி  அதிகமொக இருந்தது.  னிப்ப ொர் முடிவுக்கு ைந்த  ிறகு, ஐ.நொ. தனது கள 

பசயல் ொடுகபள மொற்றியது மற்றும் ைிொிவு டுத்தியது,  ல்பைறு சிக்கலொன 

 ைிகபள பமற்பகொண் து. 

 UN ஆனது ஆறு முக்கிய உறுப்புகபளக் பகொண்டுள்ளது:  

 ப ொதுச் சப  (General Assembly),  

  ொதுகொப்பு கவுன்சில் (Security Council),  

 ப ொருளொதொர மற்றும் சமூக கவுன்சில் (Economic and Social Council - 

ECOSOC);  

 அறங்கொைலர் குழு (Trusteeship Council),  

 சர்ைபதச நீதிமன்றம் (International Court of Justice) மற்றும்  

 ஐ.நொ பசயலகம் (UN Secretariat).  

 “உலக ைங்கி குழு (World Bank Group), உலக சுகொதொர அபமப்பு (World Health 

Organization), உலக உைவுத் திட் ம் (World Food Programme), யுபனஸ்பகொ 

(UNESCO) மற்றும் UNICEF (United Nations Children's Fund)” ப ொன்ற  ல சிறப்பு 

நிறுைனங்கள், நிதிகள் மற்றும் திட் ங்கபள UN அபமப்பு பகொண்டுள்ளது. 

கூடுதலொக, அரசு சொரொ நிறுைனங்களுக்கு ECOSOC மற்றும்  ிற நிறுைனங்களு ந் 

ஐ.நொ.ைின்  ைிகளில்  ங்பகற்க ஆபலொசபன அந்தஸ்து ைைங்கப்  லொம். 

 ஐ.நொ.ைின் தபலபம நிர்ைொக அதிகொொியாக அைன் ப ொதுச்பசயலொளர் உள்ளார், 

தற்ப ொது இருப் வர் “ப ொர்த்துகீசிய அரசியல்ைொதி மற்றும் தூதர் 

அன்ப ொனிபயொ குட்ப பரஸ் (António Guterres)” ஆைொர், அைர் தனது முதல் 

ஐந்தொண்டு  தைிக்கொலத்பத 1 ஜனைொி 2017 அன்று பதொ ங்கி,  ின்னர் 8 ஜூன் 

2021 அன்று மீண்டும் பதர்ந்பதடுக்கப் ட் ொர். இந்த அபமப்பு “அதன் உறுப்பு 

நொடுகளின்  மதிப் ி ப் ட்  மற்றும் தன்னொர்ை  ங்களிப்புகளொல் நிதிதயப் 

வ ற்றுக் வகாள்கிறது”. 

 ஐ.நொ., அதன் அதிகொொிகள் மற்றும் அதன் ஏபஜன்சிகள் “ ல பநொ ல் அபமதி 

 ொிசுகபள” பைன்றுள்ளனர், இருப் ினும் அதன் பசயல்திறன்  ற்றிய மற்ற 

மதிப்பீடுகளின் விமர்சனங்கள் கலபையொகபவ அதமந்துள்ளன.  
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ஐ.நா.

நியூயாரக்்

(1945-
அக்ட ாபர்

24)

பபாதுசச்பப

193 நாடுகள்

1 நாடு - 1 வாக்கு
பாதுகாப்பு

அபவ -

5 நிரந்தரம், 10 
தற்காலிகம், 
பமாத்தம் = 15

பபாருளாதார

சமூகஅபவ

அறங்காவலர்

அபவ - 18

பன்னா ்டு நீதி

மன்றம்

திடேக்நகரம்

பநதரல்ாந்து -

15 நீதிபதிகள்

தபலபமச்

பசயலகம்

 

10.2.3. ஐ.நா. வின் பநாக்கம் 

  ன்னாட்டு அதமைி மற்றும்  ாதுகாப்த   ராமாித்ைல்.  

 நாடுகளுக்கிதடபய நட்புறதவயும் அதமைிதயயும் ஏற் டுத்துைல். 

 அதனத்து நாடுகளுக்கும் சம உாிதமகதளயும் சுய நிர்ெய உாிதமகதளயும் 

வழங்குைல். 

  ன்னாட்டு ஒத்துதழப்புடன் வ ாருளாைார, சமூக  ன்னாட்டு மற்றும் மனிை குல 

 ிரச்சதனகதள ைீர்ப் து. 

 மனிை உாிதமகள், கண்ெியம் மற்றும் சுைந்ைிரத்தை ப ாற்றி வளர்த்ைல். 

 எந்ைவவாரு நாட்டின் உள்விவகாரங்களிலும் பநரடியாக ைதலயிடாமல் இருத்ைல். 
 

ஐ.நா. வின் நான்கு முக்கிய பநாக்கம் 

1) இராணுவ  ாதுகாப்பு  

2) வ ாருளாைார மற்றும் சமூக பமம் ாடு 

3) மனிை உாிதமகதள  ாதுகாப்பு  

4) சர்வபைச நீைி. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.4. ப ொதுச் சப  

 ஐ.நொ. அபமப் ின் ைிைொதங்கள் நப ப்ப றும் முக்கிய இ மொக இது திகழ்கிறது. 

 ஒவ்பைொரு உறுப்பு நொடும் தலொ ஐந்து  ிரதிநிதிகள் ைபர ப ொது அபைக்கு 

அனுப்புகின்றன. ஆனொல் அவர்கள் “ஒரு ைொக்கிபன மட்டுபம பசலுத்த 

முடியும்”. 
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 “ ன்னொட்டு அபமதி,  ொதுகொப்பு” குறித்த  ிரச்சபனகபள இந்த அபை 

ைிைொதத்திற்கு எடுத்துக் பகொள்கிறது. 

 ஐ.நொ. அபையின் அங்கீகொிக்கப் ட்  பமொைிகளொக “ஆங்கிலம்,  ிபரஞ்சு, 

ஸ் ொனிஷ், ரஷ்யொ, சீனொ மற்றும் அபர ிய பமொைிகள்” உள்ளது. 

 ஐ.நொ. அபையில் பமொத்தம் 193 நொடுகள் உறுப் ினரொக இருக்கின்றன. 

 ப ொதுச்சப யின் கூட் மொனது ஒவ்பைொரு பசப் ம் ர் மொதமும் நப ப றுகிறது. 

ப ரும் ொன்பமயொன தீர்மொனங்கள் “பசப் ம் ர் மற்றும் டிசம் ர் 

மொதங்களிப பய” நிபறபைற்றப் டுகின்றன. 

 மிகவும்  ரந்த அளைிலொன  ிரச்சபனகளான “தீைிரைொதம், ப ொர், ைறுபம,  சி 

மற்றும் பநொய்கள்” குறித்ததொக விவாைங்கள் அபமகிறது. 

 ப ொதுச் சப யின்  ைிகள், ஆறு குழுக்களின் ைைிபய பமற்பகொள்ளப் டுகிறது. 

இதுபவ ஐ.நா. சப யின் நிரந்தர அபமப் ாகும். 

 இது ஐ.நொ. ைின் அபனத்து ந ைடிக்பககபளயும் ஆய்வு பசய்து  ொிந்துதரகபள 

ைைங்கும் அதிகொரம் வ ற்றுள்ள அதமப் ாகும். 

 ஐ.நொ. ைின் ைிைொதங்கள் நப ப றும் முக்கிய இ மாகவும் இது அதமந்துள்ளது. 

 உறுப்பு நொடுகள் ஒவ்பைொன்றும் 5  ிரதிநிதிகபள அனுப்  அனுமைிக்கப் ட்டாலும், 

ஒரு நொட்டுக்கு ஒரு ைொக்கு வசலுத்தும் அைிகாரம் மட்டுபம வழங்கப் ட்டுள்ளது. 

இைன் கூட்டங்கள் ைரு ம் ஒரு முபற கூட்டப் டுகின்றது (பசப் ம் ர் மொதம்). 

 ைரவு-பசலவு திட் த்பத (Budjet) நிபறபைற்றுகிறது.  

  ொதுகொப்பு சப யின் தற்கொலிக உறுப்பு நொடுகபள பைர்ந்வைடுக்கின்றது. 

 “1953-ம் ஆண்டு ஐ.நொ .சப யின் ப ொதுச்சப  தபலைரொக இந்தியொைின் 

திருமதி .ைிஜயலட்சுமி  ண்டிட்” பதர்ந்பதடுக்கப் ட் ொர். 
 

ப ொதுச்சப யின் ஆறு முக்கிய குழுக்கள் 

1) ஆயுத குபறப்பு மற்றும் சர்ைபதச  ொதுகொப்பு 

2) ப ொருளொதரம் மற்றும் நிதி.  

3) சமூகம், மனிதபநயம், மற்றும்  ண் ொடு 

4) சிறப்பு அரசியல் மற்றும் கொலனிய ஒைிப்பு 

5) நிர்ைொகம் மற்றும் நிதிநிபல அறிக்பக 

6) சட் ம் ப ொன்ற குழுக்கபளக் பகொண்டு ப ொதுச் சப  பசயல் ட் து. 
 

10.2.5.  ொதுகொப்பு சப  
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 ஐ.நொ.ைின் முக்கிய நிர்ைொக அபமப்பு அதன் “ ொதுகொப்பு சப பயயொகும்”. 

 ஐ.நொ.ைின் சொசனப் டி  ொதுகொப்புச் சப யொனது “சர்ைபதச அபமதி மற்றும் 

 ொதுகொப் ிற்கொன” ப ொறுப்பு மிக்க அபமப் ொகும். 

 இது ப ொதுச்சப பய ப ொல் ைைக்கமொக கூடுைதில்பல மொறொக “சர்ைபதச 

அபமதிக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற் டும்ப ொது எந்த பநரத்திலும்” இதன் 

கூட் மொனது நப ப்ப றும். 

  ொதுகொப்புச் சப யில் ஓர் தீர்மொனமொனது இயற்றப்   பவண்டுவமனில், 

 திபனந்தில் ஒன் து உறுப் ினர்களின் ஒட்டு பதபைப் டுகிறது. 

  ொதுகொப்பு சப யில் 15 உறுப் ினர்கள் உள்ளனர். “ரஷ்யொ, சீனொ, 

அபமொிக்கொ  ிரொன்ஸ் மற்றும் இங்கிலொந்து” இதில் நிரந்தர உறுப் ினரொக 

உள்ளது. 

 நிரந்தர உறுப் ினர் நொடுகளுக்கு “சிறப்பு ரத்து அதிகொரம் (VETO POWER)” 

ைைங்கப் ட்டுள்ளது.  

 சிறப்பு ரத்து அதிகொரத்பத (Veto Power) அதிகமொக  யன் டுத்திய நொடு ரஷ்யொ 

ஆகும். 

 இது ஐ.நொ. ைின் முக்கிய நிர்ைொக அபமப் ாகும். 

 5 நிரந்தர உறுப்பு நொடுகள் உள்ளன - அபமொிக்கொ,  ிொிட் ன்,  ிரொன்ஸ், ரஷ்யொ 

& சீனொ 

 தற்கொலிக உறுப்பு நொடுகள் 10 - இைன்  தைிக்கொலம் 2 ஆண்டுகள். 

  ொதுகொப்பு சப யின் பமொத்த உறுப்பு நொடுகள்  - 15 (10+5) 

 நிரந்தர உறுப்பு நொடுகள் சிறப்பு ரத்து அதிகொரத்பத (VETO POWER) ப ற்றுள்ளது. 

(USA, Britain, France, Russia & China) 

 ஆரம் த்தில் தற்கொலிக உறுப்பு நொடுகளின் எண்ைிக்பக  -   6  

 1965-ல் இதன் எண்ைிக்பக 10 ஆக உயர்த்தப் ட் து. 

 அக் 25,1971-ல் ஐ.நொ. சப  மற்றும்  ொதுகொப்பு சப யின் நிரந்த உறுப்பு நொ ொக 

இருந்த பதசிய சீனொ பைளிபயற்றப் ட்டு (National China), பசஞ்சீனொ பசர்த்துக் 

பகொள்ளப் ட் து.  

 1941 - மொபசதுங்  -  பசஞ்சீனொ - சீன மக்கள் குடியரசு (Peoples Republic of China) 

 1941 - சியொங்பகபஷக் - பதசிய சீனொ -  தைவான்,  ார்பமாசா. 

 வமாத்ைமுள்ள 15 உறுப்பு நாடுகளில் 9 நாடுகளின் ஆைரவு இருந்தொல் ஒரு 

தீர்மொனம் நிபறபைறும் (5-உறுப்பு நொடுகள் கட் ொயம் இருக்க பைண்டும்). 
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MULTIPLE CHOICE QUESTION 

1) ஐ.நா.சத  ைற்ப ாது எத்ைதன உறுப்பு நாடுகதளக் வகாண்டுள்ளது? 

(A)  192 (B)  193 (C)  195 (D)  189 

2) மனிை உாிதமகளின் உலகளாவிய  ிரகடன சாசனத்தை ஐ.நா.சத  ஏற்றுக்வகாண்ட 

ஆண்டு ………………….. 

(A)  1947 (B)  1948 (C)  1949 (D)  1950 

3) ஐ.நா.  ாதுகாப்பு சத யில் நிரந்ைர உறுப்பு நாடுகள் 

(A)  10 (B)  5 (C)  15 (D)  3 

4) எந்ை வருடம் வசன்படா (CENTO) ஒப் ந்ைம் கதலக்கப் ட்டது? 

(A)  1991 (B)  1970 (C)  1975 (D)  1979 

5) ஐபராப் ிய ஒன்றியத்ைில் வமாத்ைம் ……………….. உறுப்பு நாடுகள் உள்ளன. 

(A)  26 (B)  27 (C)  28 (D)  29 

6) யூை நாடு என்ற வ யாில் துண்டு  ிரசாரத்தை வவளியிட்டவர் 

(A)  பஹா சி மின்  (B)  யாசர் அர ாத்  

(C)  பைாடார், வஹர்வசல் (D)  அன்வர் சாைத் 

7) அபர ியக் கூட்டதமப்பு உருவாக்கப் ட்ட ஆண்டு 

(A)  1945 (B)  1930 (C)  1941 (D)  1931  

8)  ிடஸ் காஸ்ட்பரா அவமாிக்காவிற்கு வசாந்ைமான ………… ஆதலகதள 

பைசியமயமாக்கினார். 

(A)  இரும்பு மற்றும் எஃகு (B)  சர்க்கதர 

(C)  சிவமண்ட்  (D)   ருத்ைி 

9) யூைர்களின்  ண்தடய ைாயகம் 

(A)  அபர ியா (B)  ஈரான் (C)   ாலஸ்ைீனம் (D)  இஸ்பரல் 

10)  த்வைான் ைாம் நூற்றாண்டு முடிவதடயுந் ைருவாயில் கிழக்கு ஆசியாவில் உையமான 

வலிதம வாய்ந்ை நாடு எடு? 

(A)  சீனா  (B)  ெப் ான் (C)  வகாாியா (D)  மங்பகாலியா 

11) சாியான கூற்தறத் பைர்வு வசய்யவும் 

i) துருக்கியப் ப ரரசு,  ால்களில் துருக்கியரல்லாை  ல இனமக்கதளக் வகாண்டிருந்ைது. 

ii) துருக்கி தமய நாடுகள்  க்கம் நின்று ப ாாிட்டது.  

iii)  ிாிட்டன் துருக்கிதயத் ைாக்கி கான்ஸ்டாண்டி பநா ிதளக் தகப் ற்றியது. 
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iv) சூயஸ் கால்வாதயத் ைாக்க துருக்கி பமற்வகாண்ட முயற்சி முறியடிக்கப் ட்டது.   

(A)  i), ii) ஆகியன சாி  (B)  i), iii) சாி   

(C)  iv) சாி  (D)  i), ii), iv) ஆகியன சாி 

12) கூற்று : ஆப் ிாிக்காவில் குடிபயற்றங்கதள ஏற் டுத்துவைற்காக ஐபராப் ிய நாடுகள் 

பமற்வகாண்ட முைற்கட்ட முயற்சிகள் ரத்ைக்களாியான ப ார்களில் முடிந்ைன. 

காரெம் : வசாந்ை நாட்டு மக்களிடமிருந்து கடுதமயான எைிர்ப்பு இருந்ைது. 

(A)  காரெம், கூற்று ஆகிய இரண்டும் சாி. 

(B)  கூற்று சாி, ஆனால் காரெம் கூற்றுக்கான விளக்கம் அல்ல.  

(C)  கூற்று காரெம் இரண்டுபம ைவறு. 

(D)  காரெம் சாி, ஆனால் கூற்றுடன் அது வ ாருந்ைவில்தல. 

13) லத்ைீன் அவமாிக்காவுடன் “நல்ல அண்தட வீட்டுக்காரன்” எனும் வகாள்தகதயக் 

கதடப் ிடித்ை அவமாிக்கக் குடியரசுத் ைதலவர் யார்? 

(A)  ரூஸ்வவல்ட் (B)  ட்ருமன் (C)  உட்பராவில்சன் (D)  ஐசபனாவர் 

14) உலகத்ைின் எந்ைப் குைி டாலர் அரசியல் ஏகாைி ைியத்தை விரும் வில்தல? 

(A)  ஐபராப் ா  (B)  லத்ைீன் அவமாிக்கா 

(C)  இந்ைியா  (D)  சீனா 

15) வைன்னாப் ிாிக்காவின் இனஒதுக்கல் வகாள்தகயின் மூதளயாகச் வசயல் ட்டவர் 

யார்? 

(A)  வவர்பவார்டு (B)  ஸ்மட்ஸ் (C)  வஹர்சாக் (D)  ப ாைா 

16) வைன் அவமாிக்காவின் விடுைதலதயத் துாித்ைப் டுத்ைியது எது? 

(A)  அவமாிக்கா அளித்ை உைவி (B)  வநப்ப ாலியனின்  தடவயடுப்புகள் 

(C)  தசமன் வ ாலிவாின்  ங்பகற்பு (D)   ிவரஞ்சுப் புரட்சி  

17) லத்ைீன் அவமாிக்க விவகாரங்களில் அவமாிக்காவின் ைதலயீட்தட 

நியாயப் டுத்துவைற்காக மன்பறா வகாள்தகயில் ைிருத்ைம் வகாண்டு வந்ை 

அவமாிக்கக் குடியரசுத்ைதலவர் யார்? 

(A)  ைிபயாடர் ரூஸ்வவல்ட் (B)  ட்ரூவமன் 

(C)  ஐசபனாவர்  (D)  உட்பரா வில்சன்   
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18) சாியான கூற்தறத் பைர்வு வசய்க. 

கூற்று : ைற்காப்புப் வ ாருளாைாரக் வகாள்தகதய முன்னிறுத்ைியப் வ ாருளாைார 

பைசியம் எனும் புைிய அதலயால் உலக வெிகம்  ாைிக்கப் ட்டது. 

காரெம் : அவமாிக்கா, கட்ன ட்ட நாடுகளுக்குப் வ ாருளாைார உைவி வசய்ய 

விருப் மில்லாமல் இருந்ைைனால் இந்நிதல உண்டானது. 

(A)  கூற்று, காரெம் இரண்டுபம சாி 

(B)  கூற்று சாி, ஆனால் காரெம் கூற்றுக்கான சாியான விளக்கமல்ல 

(C)  கூற்று, காரெம் ஆகிய இரண்டுபம ைவறு. 

(D)  காரெம் சாி ஆனால் கூற்றுக்குப் வ ாருந்ைவில்தல. 

19) முதலொளித்துைத்தின் உச்சகட் பம ஏகொதி த்தியபமன கூறியைர் ……………….. 

(A)  பலனின் (B)  ஸ் ொலின் (C)  மண்ப லொ (D)  மொர்ஷல் 

20) க ன் ட்  ஒரு நொ ொகப் ப ொொில் நுபைந்த ……………………. ப ொருக்குப்  ின்னர் 

உலகத்திற்பக க ன் பகொடுக்கும் நொ ொக பமபலழுந்த்து. 

(A)  அபமொிக்கொ (B)  ரஷ்யொ (C)  இங்கிலொந்து (D)  பஜர்மனி 

21)  ன்னொட்டு நீதிமன்றமொனது …………………………. நகொில் அபமக்கப் ட் து. 

(A)  தி பேக் (B)  நியூயொர்க் (C)  ைொஷிங் ன் (D)  கலிப ொர்னியொ 

22) பமற்கு ஐபரொப் ிய நொடுகபள தன் பசல்ைொக்கினுள் பைத்துக் பகொள்ள அபமொிக்க 

நொடு …………….. திட் த்பத அபமொிக்க  ொலர்கபளப்  யன் டுத்தினொர். 

(A)  ட்ரூமன் (B)  மொர்ஷல் (C)  திபயொ ர் (D)  லிங்கன் 

23) …………………….. 1955 ஆம் ஆண்டு பநட்ப ொ ஒப் ந்தத்தில் இபைந்தது. 

(A) ஜப் ொன் (B)  இத்தொலி (C)  கிொீஸ் (D)  பஜர்மனி 

24) ஆசிய, ஆப் ிொிக்கநொடுகள் 1955 ஆம் ஆண்டு …………………………. கூடியது. 

(A)   ொண்டுங் (B)  ப ல்கிபரடு (C)   ொொிஸ் (D)  மொஸ்பகொ 

25) அபர ிய கூட் பமப்பு மொர்ச் 1945 இல் ………………. ைில் உருைொக்கப் ட் து. 

(A)   ொண்டுங் (B)  ப ல்கிபரடு (C)   ொொிஸ் (D)  பகய்பரொ 

26) ……………….. ல் கூடிய பஜனீைொ மொநொட்டில் ைியட்நொம், கம்ப ொடியொவும் 

லொபைொஸீம் சுதந்திரம் ப ற்ற நொடுகளொனது. 

(A)  1945 (B)  1950 (C)  1954 (D)  1948 

27) ஒற்பற ஐபரொப் ியச் சட் ம் 1 ஜீபல …………………. இல் நப முபறக்கு ைந்தது. 

(A)  1991 (B)  1987 (C)  1990 (D)  2001 

 



 


