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கற்றல் ந�ோககஙகள்

கீழே குறிப்பிடப்்பட்டுள்ளவை குறித்த அறிவிவைப் ப்பறு்தல்
�	அவைதீகச் சமயப் பிரிவுக்ளாை சமணம், ப்பௌத்தம், ஆசீைகம் 

ஆகியவை குறித்த சான்றுகவ்ளயும் இலக்கியஙகவ்ளயும் அறிந்து 
பகாளளு்தல்

�	மகாவீரர், புத்தர், ஆசீைகப் பிரிவை நிறுவிய ழகாசலா ஆகிழயாரின் 
ழ்பா்தவைகள ்பற்றிய அறிவிவைப் ப்பறு்தல்

�	்தமிழ்ாட்டிலுள்ள ழமற்பசால்லப்்பட்ட சமயப் பிரிவுகள சார்ந்்த நிவைவுச் சின்ைஙகவ்ளத 
ப்தரிந்துபகாளைது

அலகு - 3

தமிழகத்தில் சமணம், 
ப�ௌத்தம், ஆசீவகத் 

தத்துவஙகள்

அறிமுகம்

பிகநிதயா எைப்்படும் ்பேவமயாை 
ப்பௌத்த சமய நூல் கி.மு. ஆறாம் நூற்றாண்டில், 
இந்தியாவில் பைவழைறு ைவகப்்பட்ட 
62 ்தததுை, சமயப்்பளளிகள பசழிப்புற்று 
இருந்்த்தாகக் கூறுகின்றது. இருந்்தழ்பாதிலும் 
இப்்பலைவகப்்பட்ட பிரிவுகளில் ஆசீைகம் 
மட்டுழம இவடக்காலததின் பிற்்பகுதிைவர 
பசயல்்பாட்டில் இருந்்தது. ஆைால் சமணமும், 
ப்பௌத்தமும்  ்வீை காலம் ைவரயிலும் 
ப்தாடர்ந்து பசழிப்்பவடந்்தை. மகாவீரரும் 
புத்தரும் ்தஙகள அற ழ்பா்தவைகவ்ள 
ழை்த ம்தததின் ்பலிபகாடுக்கும் ைழி்பாட்டு 
முவறகளுக்கு எதிராக வைத்தைர். 

அைர்களின் ழ்பா்தவைகள ்பாதுகாக்கப்்பட்டு, 
்பல்ழைறு சமூகப் பிரிவுகவ்ளச் ழசர்ந்்த 
துறவிகளின் மூலமாகப் பின்ைந்்த 
சந்்ததிகளிடம் வகயளிக்கப்்பட்டை. 

1. சமணம்: சோன்றுகள், இலககியஙகள் 

மகாவீரரின் அறவுவரகள ஓராயிரம் 
ஆண்டுக்ளாக அைருவடய சீடர்க்ளால் 
ைாயபமாழி மூலமாகழை மக்களுக்குச் 
பசால்லப்்பட்டு ைந்்தை. சமணததின்  
ப்தாடக்க காலததில் சமணததுறவிகள 
சமணததின் ஐந்து உறுதிபமாழிகவ்ளக் 
கடுவமயாகப் பின்்பற்றிைர். சமயம் சார்ந்்த 
வகபயழுததுப் பிரதிகழ்ள பசாத்தாகக் 
கரு்தப்்பட்ட்தால் சமயம் ்பற்றிய அறிைாைது 

7th Social Science_Term_III_History_ Tamil_Unit_3.indd   152 23-11-2019   10:56:54

153

ஆைணப்்படுத்தப்்படவில்வல. மகாவீரர் 
இயற்வக எயதிய (நிர்ைாணா) இருநூறு 
ஆண்டுகளுக்குப் பின்ைர், சமண அறிஞர்கள 
்பாடலிபுததிரததில் ஒரு ழ்பரவைவயக் கூட்டித 
்தஙகள சமயம் சார்ந்்த ழ்பா்தவைகவ்ளயும் 
ஒழுக்க விதிகவ்ளயும் ப்தாகுக்கும் முயற்சிவய 
ழமற்பகாண்டைர். இது ப்தாடர்்பாகக் 
கூட்டப்்பட்ட மு்தல் சமணப் ழ்பரவைக்கூட்டம் 
இதுழையாகும். சட்ட விதிகவ்ள 
ைவரயறுப்்பதில் ஒருமித்தக் கருதது 
எட்டமுடியாமல் ழ்பாை்தால் இக்கூட்டம் 
ழ்தால்வியில் முடிந்்தது. இருந்்தழ்பாதிலும்  
கி.பி ஐந்்தாம் நூற்றாண்டில் ைல்லபியில் 
கூட்டப்்பட்ட ழ்பரவை கருதது ழைறு்பாடுகவ்ளத 
தீர்ப்்பதில் பைற்றிப்பற்றது. இது அறிஞர்கவ்ள, 
சமண சமயததின் பகாளவககவ்ள உறுதி்பட 
வி்ளக்க ஊக்குவித்தது. ழமலும் காலப்ழ்பாக்கில் 
அதிக ையதும் ஆேமாை ஞாைமும் பகாண்ட 
கற்றறிந்்த ்பல சமணத துறவிகள சமண சமயம் 
ப்தாடர்்பாகப் ்பல்ழைறு ்தவலப்புகளிலாை 
உவரகவ்ளத ப்தாகுத்தைர். ஏறத்தாே 
கி.பி.500இல் சமண ஆச்சாரியார்கள ஒன்வற 
உணர்ந்்தைர். அ்தாைது கடந்்தகாலம், 
நிகழகாலம் ஆகிய காலப்்பகுதிகவ்ளச் 
ழசர்ந்்த ்பல அறிஞர்க்ளால் ப்தாகுக்கப்்பட்ட 
ஒட்டுபமாத்த சமண இலக்கியஙகவ்ளயும் 
மைைம் பசயைது மிகச்சிரமமாைது என்்பவ்த 
உணர்ந்்தைர். உண்வமயில் சமணம் 
குறித்த மிக முக்கியச் பசயதிகள இேக்கப்்பட்டு 
விட்டை. ஆகழை அைர்கள ்தாஙகள அறிந்்த 
சமண இலக்கியஙகள அவைதவ்தயும் 
ஆைணப்்படுததுைது எை முடிவுபசய்தைர்.

சமணததின் ஐம்ப்பரும் 
உறுதிபமாழிகள: 1. எந்்த உயிரிைதவ்தயும் 
துன்புறுத்தாமலிருப்்பது - அகிம்வச; 
2. உண்வம– சதயா; 3. திருடாவம 
– அபசௌர்யா; 4. திருமணம் பசயது 
பகாள்ளாவம – பிரம்மச்சரியா; 5. ்பணம், 
ப்பாருள, பசாததுக்கள மீது ஆவச 
பகாள்ளாவம – அ்பரிக்கிரகா

கி.பி மு்தலாம் நூற்றாண்டில் சமணததில் 
ப்பரும்பி்ளவு ஏற்்பட்டு திகம்்பரர், சுழை்தாம்்பரர் 
எை இருப்பரும் பிரிவுகள ஏற்கைழை 
ழ்தாற்றம் ப்பற்றிருந்்தை. திகம்்பரர் 
சுழை்தாம்்பரர் ஆகிய இரு பிரிவிைருழம 
ஆகம சூததிரஙகவ்ளத ்தஙகளின் அடிப்்பவட 
நூல்க்ளாக ஏற்றுக்பகாண்டைர். ஆைால் 
அைற்றின் உள்ளடக்கம், பகாடுக்கப்்படும் 
வி்ளக்கம் ஆகியைற்றில் ழைறு்பட்டைர்.

சமண இலககியஙகள் 

சமண இலக்கியஙகள ப்பாதுைாக 
இருப்பரும் பிரிவுக்ளாகப் பிரிக்கப்்பட்டுள்ளை.

1. ஆகம சூத்திரஙகள் 

ஆகம சூததிரஙகள ்பல சமண சமயப் 
புனி்த நூல்கவ்ளக் பகாண்டுள்ளது. 
அவை அர்த்த-மகதி பிராகிரு்த பமாழியில் 
எழு்தப்்பட்டுள்ளை. 12 நூல்கவ்ளக்பகாண்ட 
அவை மகாவீரரின் ழ்ரடி ழ்பா்தவைகவ்ளக் 
பகாண்டுள்ளை. அவை மகாவீரரின் ழ்ரடிச் 
சீடர்க்ளால் ப்தாகுக்கப்்பட்டவையாகும். 12ைது 
ஆகம சூததிரம் ப்தாவலந்து ழ்பாை்தாகக் 
கரு்தப்்படுகிறது.

2. ஆகமஙகள் அல்லோத இலககியஙகள்

ஆகமஙகள அல்லா்த இலக்கியஙகள 
என்்பை ஆகமஙகளழமல் எழு்தப்்பட்ட 
உவரகள, வி்ளக்கஙகள, ்தனி்்பர்க்ளால் 
எழு்தப்்பட்டு துறவிக்ளாலும் அறிஞர்க்ளாலும் 
ப்தாகுக்கப்்பட்ட நூல்கள ஆகியைற்வற 
உள்ளடக்கிய்தாகும். அவை பிராகிரு்தம், 
சமஸ்கிரு்தம், ்பண்வடய மராததி, 
ராஜஸ்்தானி, குஜராததி, இந்தி, கன்ைடம், 
்தமிழ, பஜர்மன், ஆஙகிலம் ஆகிய பமாழிகளில் 
எழு்தப்்பட்டுள்ளை. பமாத்தம் 84 நூல்களுக்கு 
அஙகீகாரம் ைேஙகப்்பட்டுள்ளை. அைற்றுள 41 
சூததிரஙகள, 12 உவரகள, ஒரு மாப்பரும் உவர 
(மகா பாஷயா) ஆகியை இடம் ப்பற்றுள்ளை. 
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41 சூததிரஙகள என்்பை 11 அஙகஙகளையும் 
(சுழை்தாம்்பரர்க்ளால் பின்்பற்றப்்படும் நூல்கள) 
12 உ்ப அஙகஙகவ்ளயும் (ப்றிமுவறக் 
குறிப்ழ்படுகள) 5 சேடாககளையும் 
(துறவிகளுக்காை ்டதவ்த விதிகள) 5 
மூலஙகளையும் (சமணததின் அடிப்்பவடக் 
ழகாட்்பாடுகள) ்பதர்பாகுவின் கலபசூத்ா 
ழ்பான்ற எட்டு ்பல்ைவகப்்பட்ட நூல்கவ்ளயும் 
பகாண்டுள்ளது. பஞேதந்தி்ம் எனும் நூலில் 
ப்பரும்ளவில் சமணததின் ்தாக்கம் இருப்்ப்தாக 
்ம்்பப்்படுகிறது.

கலபசூத்ாவின் ளைனேரிதா எனும் 
சமண நூல் சமண தீர்த்தஙகரர்களின் 
ைாழக்வக ைரலாறுகவ்ள உள்ளடக்கமாகக் 
பகாண்டுள்ளது. குறிப்்பாக சமண சமயதவ்த 
நிறுவியைரும் மு்தல் தீர்த்தஙகரருமாை 
்பார்சை்ா்தர், கவடசியும் 24 ைது 
தீர்த்தஙகரருமாை மகாவீரர் ஆகிழயாரின் 
ைரலாறுகள இதில் இடம் ப்பற்றுள்ளை. 
இந்நூலின் ஆசிரியராகக் கரு்தப்்படும் 
்பதர்பாகு, சந்திரகுப்்த பமௌரியழராடு 
வமசூருக்குப் புலம்ப்பயர்ந்து (ஏறத்தாே 
கி.மு.296) பின் அஙழகழய குடியமர்ந்்தார்.

நிர்ைாண நிவலவய அவடந்து 
அ்தன் பின்ைர் இவவுலகிற்கும் 
அடுத்த உலகததிற்குமிவடழய ்பாவ்த 
அவமப்ழ்பாழர தீர்த்தஙகரர்கள ஆைர்.

இவைகழ்ளாடு இந்தி, ்தமிழ, கன்ைடம் 
ஆகிய இந்திய பிராந்திய பமாழிகளில் 
எழு்தப்்பட்ட சில சமண நூல்கவ்ளயும் ்ாம் 
ப்பற்றுளழ்ளாம். அ்தற்கு எடுததுக்காட்டு 
்தமிழபமாழியில் எழு்தப்்பட்ட காப்பிய  
நூலாை சீவகசிந்தாமணி ஆகும். இந்நூல் 
சஙக இலக்கிய மரபில் திருத்தக்கத ழ்தைர் 
என்்பாரால் இயற்றப்்பட்டது. இந்நூல் ்தன் 
பசாந்்த முயற்சியால் ழமநிவலவய அவடந்்த 
சமயப்்பற்றுவடய, இறுதியில் துறவுபூண்ட ஒரு 

அரசனின் ைாழக்வகவய ைர்ணிப்்ப்தாகும். 
்தமிழில் எழு்தப்்பட்ட மற்பறாரு அறிவுசார் 
நூலாை நாலடியார் சமணததுறவி 
ஒருைரால் இயற்றப்்பட்ட்தாகும். திருககுறளை 
இயற்றிய திருைளளுைர் ஒரு சமணர் எை 
்ம்்பப்்படுகிறது. 

தமிழ் �ோட்டில் சமணஙகள் 

சமணர்கள கர்்ாடகாவிலிருந்து 
பகாஙகுப்்பகுதிக்கும் (ழசலம், ஈழராடு, 
ழகாயம்புததூர் ்பகுதிகள) காழைரி 
கழிமுகப்்பகுதிக்கும் (திருச்சிராப்்பளளி) 
ப்தற்குமுகமாக புதுக்ழகாட்வடப் ்பகுதிக்கும் 
(சித்தன்ைைாசல்) இறுதியில் ்பாண்டிய 
்ாட்டுக்குளளும் (மதுவர, இராம்ா்தபுரம், 
திருப்ல்ழைலி மாைட்டஙகள) இடம் 
ப்பயர்ந்்தைர் என்்ப்தற்குத ப்தளிைாை 
சான்று உள்ளது. ப்பாதுைாகத ்தமிேர்கள 
திகம்்பரர் பிரிவைச் ழசர்ந்்தைர்க்ளாய 
இருந்்தைர். க்ளப்பிரர்கள சமண சமயததின் 
ஆ்தரைா்ளர்க்ளாய இருந்்த்தாக ்ம்்பப்்படுகிறது. 

சித்தன்்னவோசல் குகககநகோவில்

புதுக்ழகாட்வட மாைட்டததிலுள்ள 
சித்தன்ைைாசல் குவக நிலததிலிருந்து 70 
மீட்டர் உயரமுவடய ப்பரும்்பாவறபயான்றில் 
அவமந்துள்ளது. இ்தன் ஒரு முவையில் 
ஏேடிப்்பட்டம் எைப்்படும் இயற்வகயாக  
அவமந்்த குவகயும், மற்பறாரு முவையில் 
ஒரு குவடைவரக் ழகாவிலும் உள்ளை. 
ழைலி அவமக்கப்்பட்டுள்ள குவகயின் 
பின்ழை ்தவரயில் 17 சமணப்்படுக்வககள 
அவமக்கப்்பட்டுள்ளை. ைரிவசகளில் 
அவமக்கப்்பட்டுள்ள இந்்த கல்துயிலிடஙகள 
சமணர்களின் ்தஙகுமிடஙக்ளாக 
இருந்துள்ள்தாய ்ம்்பப்்படுகிறது. 
இததுறவிகளின் கற்்படுக்வககளில் அ்ளவில் 
ப்பரி்தாக இருக்கும் ஒன்றில் கி.மு.இரண்டாம் 
நூற்றாண்வடச் ழசர்ந்்த ்தமிழ-பிராமிக் 
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கல்பைட்டு உள்ளது கி.பி. எட்டாம் நூற்றாண்டு, 
அ்தற்குப் பின்ைராை காலப்்பகுதிவயச் ழசர்ந்்த 
கல்பைட்டுகளும் உள்ளை. அவைகளில் 
துறவிகளின் ப்பயர்கள குறிப்பிடப்்பட்டுள்ளை. 
அைர்கள இவவிடததில் ்தனிவமயில் 
்தஙகள ைாழவைக் கழிததிருக்கலாம் எை 
்ம்்பப்்படுகிறது. 

சித்தன்ைைாசல் குவக

அறிைர் ழகாவில் எனும் ப்பயருவடய 
சித்தன்ைைாசல் குவகக்ழகாவில் குன்றின் 
ழமற்குப் ்பகுதியில் அவமந்துள்ளது. 
ழகாவிலின் முகப்பு எளிவமயாை்தாக 
கல்லில் பசதுக்கப்்பட்ட ்ான்கு தூண்கவ்ளக் 
பகாண்டுள்ளது. கி.பி. ஏோம் நூற்றாண்டில் 
முற்காலப் ்பாண்டியர் காலததில் 
அவமக்கப்்பட்ட இக்ழகாவிலின் முன்்பகுதியில் 
அர்த்த மண்ட்பமும் பின்்பகுதியில் கருைவறயும் 
(கர்ப்்பகிரகம்) உள்ளை.

இக்ழகாவிலில் காணப்்படும் 
சுைழராவியஙகள புகழப்பற்ற அஜந்்தா 
சுைழராவியஙகளுடன் ஒப்புவம 
பகாண்டுள்ளை. 1958இல் ்தான் மததிய 
அரசின் ப்தால்லியல் துவற (ASI) இவ்தத ்தைது 
்பாதுகாப்பின் கீழக்பகாண்டு ைந்்தது.  அ்தன் 
பின்ைர் இவ்தச் சுற்றி ழைலிஅவமக்கவும், 
்பார்வையா்ளர்களின் ைருவகவய 
முவறப்்படுத்தவும் இரு்பது ஆண்டுக்ளாயிை. 
கருைவறக்குள நுவேை்தற்கு முன்்பாக 
உள்ள மண்ட்பததின் இடப்புறச்சுைரில் 
தீர்த்தஙகரர்களின் புவடப்புச் சிற்்பஙகளும் 

ைலப்புறச்சுைரில் ஆச்சாரியார்களின்  புவடப்புச் 
சிற்்பஙகளும் உள்ளை. 

சுைழராவியஙகள, சித்தன்ைைாசல்

கோஞ்சிபுரத்தில் சமணரகள் 
(திருப�ருத்திக  குன்்றம்)

்ப ல் ல ை ர் க ளி ன் 
ஆட்சிக் காலததில் சமண 
சமயம் பசழிதழ்தாஙகியது. 
கி.பி.7ஆம் நூற்றாண்டில் 
காஞ்சிபுரததிற்கு ைருவக 
புரிந்்த சீைப்்பயணி யுைான் சுைாங அஙகு 
ப்பரும் எண்ணிக்வகயிலாை ப்பௌத்தர்களும் 
சமணர்களும் இருந்்த்தாகத ்தைது ்பயணக் 
குறிப்புகளில் குறிப்பிட்டுள்ளார். ப்பரும்்பாலாை 
்பல்லை அரசர்கள சமணர்க்ளாைர். ்பல்லை 
மன்ைன் மழகந்திரைர்மன் ப்தாடக்கததில் 
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சமணராக இருந்்தைராைார். காஞ்சியில் 
இரண்டு சமணக் ழகாவில்கள உள்ளை. 
ஒன்று திருப்்பருததிக் குன்றததில் ்பாலாற்றின் 
கவரயில் அவமந்துள்ள திரிழலாக்கிய்ா்த 
வஜைசுைாமி ழகாவில் மற்பறான்று 
சந்திரபிர்பா எனும் ப்பயவரக் பகாண்டிருந்்த 
தீர்த்தஙகரருக்கு அர்ப்்பணிக்கப்்பட்ட 
சந்திரபிர்பா ழகாவிலாகும். ்பல்லைர் 
கட்டடக்கவலப் ்பாணியில் இக்ழகாவில்கள 
அவமந்துள்ளை. ஆைால் காலப்ழ்பாக்கில் 
இவை ழச்தமவடந்துவிட்டை. விஜய்கர 
ஆட்சியின்ழ்பாது (1387) புஷ்பழசைா எனும் 
சமண முனிைரின் சீடராை இருகப்்பா 
என்்பைரும் விஜய்கர அரசர் இரண்டாம் 
ஹரிஹர ராயரின் (1377-1404) அவமச்சரும் 
ழசர்ந்து இக்ழகாவிலில் சஙகீ்த மண்ட்பம் 
ஒன்வறக் கட்டி ழகாவிவல விரிவு்படுததிைர். 
அேகுமிக்க சுைழராவியஙகளும் 
இக்காலததில்்தான் ைவரயப்்பட்டை.

வஜை ழகாவில், திருப்்பருததிக் குன்றம்

ழகாவில்களிலுள்ள சுைழராவியஙகள 
தீர்த்தஙகரர்களின் ைாழக்வகயில் ்டந்்த சில 
காட்சிகவ்ளச் சித்தரிக்கின்றை. திருப்்பருததிக் 
குன்றததிலுள்ள திரிழலாக்கிய்ா்த ழகாவிலின் 
ஓவியஙகளின் மீது புதுப்பித்தல் ்பணியின்ழ்பாது 
ைர்ணஙகள பூசப்்பட்டுவிட்ட்தால் 
்பாோகிவிட்டை. திரிகூட ்பஸ்தி எைப்்படும் 
இரண்டாைது கருைவறயினுள ஏரா்ளமாை 
கல்பைட்டுச் சான்றுகள உள்ளை. 

இக்கல்பைட்டுகளில் ழகாவிலின் ை்ளர்ச்சி 
குறித்த பசயதிகளும், நூற்றாண்டுகளின் 
ழ்பாக்கில் இக்ழகாவிலுக்குக் பகாவடயளித்த 
்பலவரப்்பற்றிய பசயதிகளும் இடம் 
ப்பற்றுள்ளை. 

சுைழராவியஙகள, திரிழலாக்கிய்ா்த ழகாவில்

காஞ்சிபுரம் மாைட்டததில் திருப்்பருததிக் 
குன்றம் ்தவிர மாநிலததின் ழைறு்பல 
கிராமஙகளிலும் சமண சமயம் குறித்தத 
்தடயஙகள கண்டறியப்்பட்டுள்ளை. 

2011 ஆம் ஆண்டு மக்களப்தாவகக் 
கணக்பகடுப்பின்்படி ்தமிழ்ாட்டில் 
சமணர்களின் எண்ணிக்வக 83,359 
ஆகும். பமாத்த மக்களப்தாவகயில் இது 0.12 
விழுக்காடாகும்.

கழுகுமகல சமண 
குகைவகரக 
நகோவில்கள்

தூ த து க் கு டி 
மாைட்டம், ழகாவில்்பட்டி 
ைட்டம் கழுகுமவலயிலுள்ள கி.பி. எட்டாம் 
நூற்றாண்வடச் ழசர்ந்்த சமணர் ழகாவில், 
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்தமிழ ்ாட்டில் சமணம் புததுயிர் ப்பற்றவ்தக் 
குறிக்கின்றது. இக்குவகக்ழகாவில் ்பாண்டிய 
அரசன் ்பராந்்தக ப்டுஞ்சவடயைால் 
உருைாக்கப்்பட்டது. இக்ழகாவிலில் ்பஞ்சைர் 
்படுக்வக என்றவேக்கப்்பட்ட ்பாவறயில் 
பசதுக்கி பமருழகற்றப்்பட்ட கற்்படுக்வககள 
உள்ளை. கழுகுமவல குவகக்ழகாவிலில் 
தீர்த்தஙகரர்களின் உருைஙகவ்ளத்தவிர 
யக்சர்கள, யக்சிகள (முவறழய ஆண், ப்பண் 
்பணியா்ளர்கள) ஆகிழயாரின் உருைச் 
சிவலகளும் இடம் ப்பற்றுள்ளை.

கழுகுமவல குவகக்ழகாவில் 
சிற்்பஙகள

தமிழ்�ோட்டின் ஏக்னய �குதிகளிலுள்்ள 
சமணக நகோவில்கள் 

நவலூர

 ழைலூர் மாைட்டததில் ஒரு குன்றின் 
உச்சியில் அவமந்துள்ள குவககளின் 
உளழ்ள கி.பி. ஐந்்தாம் நூற்றாண்வடச் 

ழசர்ந்்த சமணத துறவிகளின் கற்்படுக்வககள 
அகழந்ப்தடுக்கப்்பட்டுள்ளை. ழைலூர் 
மாைட்டம், காட்்பாடி ்தாலுகா லதழ்தரியிலுள்ள 
வ்பரை மவலயில் இப்்படுக்வககள 
காணக்கிவடக்கின்றை. மூன்று குவககளில் 
இரண்டில் மட்டுழம கற்்படுக்வககள உள்ளை. 
அைற்றில் ஒன்றில் ்ான்கு ்படுக்வககளும் 
மற்பறான்றில் ஒரு ்படுக்வகயும் உள்ளை. 
ஏவைய ்பகுதிகளில் காணப்்படும் 
கற்்படுக்வககளில் உள்ள ்தவலயவணப் 
்பகுதி இஙகுள்ள கற்்படுக்வககளில் 
காணப்்படவில்வல. 

திருமகல 

திருமவல சமணக் ழகாவில் ்தமிழ்ாட்டின் 
திருைண்ணாமவல மாைட்டம், ஆரணி ் கரின் 
அருழக அவமந்துள்ள ஒரு குவக ை்ளாகததில் 
அவமந்துள்ளை. கி.பி. 12 ஆம் நூற்றாண்வடச் 
ழசர்ந்்த இவை்ளாகததில் மூன்றுசமணக் 
குவககளும், இரண்டு சமணக் ழகாவில்களும், 
22ைது தீர்த்தஙகரராை ழ்மி்ா்தருவடய 
16 மீட்டர் உயரமுவடய சிவலயும் உள்ளை. 
ழ்மி்ா்தரின் இச்சிவலழய ்தமிழ ்ாட்டிலுள்ள 
சமணச் சிவலகளில் மிகவும் உயரமாை்தாகக் 
கரு்தப்்படுகின்றது. 

மதுகர

மதுவரயிலும் அவ்தச் சுற்றிலும் 26 
குவககளும் 200 சமண கற்்படுக்வககளும், 
60 கல்பைட்டுகளும் 100க்கும் ழமற்்பட்ட 
சிவலகளும் உள்ளை. மிகச் சிறந்்த 
எடுததுக்காட்டாக வி்ளஙகுைது கீேக் குயில்குடி 
கிராமமாகும். இஙகுள்ள குன்றுகள மதுவர 
்கருக்கு ழமற்ழக 12 கிழலாமீட்டர் ப்தாவலவில் 
மதுவர-ழ்தனி ப்டுஞ்சாவலயில் 
அவமந்துள்ளை. இஙகுள்ள சிற்்பஙகள 
கி.பி. 860 மு்தல் 900 ைவர ஆட்சிபுரிந்்த 
்பாண்டிய அரசன் ்பராந்்தக வீர்ாராயண 
்பாண்டியன் காலதவ்தச் ழசர்ந்்தவையாகும். 
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இஙகு எட்டு சிற்்பஙகள உள்ளை. ரிஷ்ப்ா்தர் 
அல்லது ஆதி்ா்தர், மகாவீரர், ்பார்சை்ா்தர், 
்பாகு்பலி ஆகிழயாரின் சிற்்பஙகள இஙகு 
காணக்கிவடக்கின்றை.

கீேக் குயில்குடி குவடைவரக் ழகாவில்

கல்விககுச் பசயத �ஙகளிபபு
சமண மடாலயஙகளும் ழகாவில்களும் 

கல்வி கற்றுக்பகாடுக்கும் வமயஙக்ளாகவும் 
ழசவை பசயதுள்ளை. இந்நிறுைைஙகளில் 
சமூக, சமய ழைறு்பாடுகள இல்லாமல் 
அவைைருக்கும் கல்வி கற்றுத்தரப்்பட்டது. 
சமணர்கள ்தஙகள ழகாட்்பாடுகவ்ளப் ்பரப்புவர 
பசய்தழ்தாடு, பைகு மக்களிவடழய கல்விவயக் 
பகாண்டு பசல்ைதில் ்தாஙகள ஆற்றல்மிக்கத 
ப்தாடர்புச் சா்தைஙகள என்்பவ்தயும் 
நிரூ்பணம் பசய்தைர். ்ாம் முன்ைழர 
குறிப்பிட்டுள்ள வ்பரைமவல என்்பது குக்கரப் 
்பளளி என்னும் சிறு கிராமததின் அருழக 
அவமந்துள்ளது. ‘்பளளி’ என்்பது சமணர்களின் 
கல்வி வமயஙக்ளாகும். ்தமிழ்ாட்டில் ‘்பளளி’ 
எனும் பசால்வல ்தஙகள ஊர்ப்ப்பயர்களில் 
பின் ஒட்டாகக் பகாண்ட கிராமஙகவ்ளப் ்பல 
்பகுதிகளில் சா்தாரணமாகக் காணமுடியும். 

கல்வி நிவலயஙகள அைற்ழறாடு 
இவணக்கப்்பட்ட நூலகஙகவ்ளக் 
பகாண்டிருந்்தை. சமணதவ்தப் 
ழ்பாதித்தைர்க்ளால் சமண ம்தததின் முக்கியக் 
கூறுகவ்ள ைலியுறுததி ்பற்்பல நூல்கள 
எழு்தப்்பட்டை. ப்பண்களும் துறைறம் பூண 

அனுமதிக்கப்்பட்ட்தாைது ப்பண்களிவடழய 
கல்விவயக் பகாண்டுபசல்ை்தற்கு 
ஊக்கமளித்தது. 

2. ப�ௌத்தம்

புத்தரின் உண்வமயாை ப்பயர் 
சித்தார்த்த சாக்கிய முனி பகௌ்தமர் 
என்்ப்தாகும். ஆஙகிலததில் பமாழியாக்கம் 
பசய்தால் “பகௌ்தமர் சாக்கிய இைக்குழுவைச் 
ழசர்ந்்தைர், ழமலும் அைர் முழுநிவறவு 
எனும் இலக்வக எட்டியைர்” எைப் 
ப்பாருள்படும். பகௌ்தம புத்தர் மகாவீரரின் 
சமகாலத்தைர் ஆைார். அைரது ்தந்வ்தயார் 
இன்வறய ழ்்பா்ளததிற்கு அருழகயுள்ள 
ஒரு ்பகுதியில் சாக்கிய இைக்குழுவின் 
்தவலைராக ஆட்சிபசயது ைந்்தார். பகௌ்தமர் 
்பவேய ம்தஙகளின் குருமார்களிடமிருந்து 
்தான் கற்றுக்பகாளை்தற்கு ஏதுவுமில்வல 
எைத ப்தரிந்து பகாண்டார். துறைற 
ைாழக்வகவய ழமற்பகாளைழ்த வீடுழ்பறு 
எைப்்படும் முக்திவய அவடை்தற்காை 
ஒழரைழி எை ம்தஙகள அறிவித்தை. ஆைால் 
துறவுைாழக்வக ழமற்பகாண்ட பின்ைரும் 
பகௌ்தமரால் எஙகிருந்தும் உண்வமக்காை 
ப்பாருவ்ள உணரமுடியவில்வல. ஒரு்ாள 
இரவு அைர் ஒரு ழ்பாதிமரததின் கீழ அமர்ந்து 
்தைது சந்ழ்தகஙகள, ்தனிவம ஆகியவை 
்பற்றி சிந்்தவை ையப்்பட்டிருந்்த ழைவ்ளயில் 
ஒரு ழ்பரவமதி அைர் மீது நிலவியது. 
விவ்ளைாக பகௌ்தமர் எனும் துறவி புத்தர் 
எனும் ஞானியாைார். இறுதியில் மானுடத 
துயரஙகள குறித்த புதிவரயும் அ்தற்காை 
காரணஙகவ்ளயும், கவ்ளை்தற்காை 
ைழிகவ்ளயும் ப்தரிந்து பகாளைதில் 
பைற்றிப்பற்றார். அரச ைாழவு (மிவக 
ஆர்ைமும் இன்்ப நுகர்வும்) துறவு ைாழவு 
(்தன்ைடக்க நிவலவய எயது்தல்) ஆகிய 
இரண்டுழம ்தைறு எை உறுதி்படக் கூறிய 
அைர் இவை இரண்டிற்கும் இவடப்்பட்டவ்தக் 
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கண்டறிந்்தார். அைருவடய இவடப்்பட்ட 
ைழி எண்ைவக ைழிகவ்ள அடித்த்ளமாகக் 
பகாண்ட்தாகும். அவை ்ல்ல எண்ணஙகள, 
்ல்ல குறிக்ழகாளகள, அன்்பாை ழ்பச்சு, 
்ன்ைடதவ்த, தீது பசயயா ைாழக்வக, 
்ல்ல முயற்சி, ்ல்ல அறிவு,  ்ல்ல தியாைம் 
என்்பைைாகும். 

புத்தர் கடவுளின் புகவேக் கற்றுக் 
பகாடுக்கவில்வல. ஆைால் அன்பின் 
ைலிவமவயக் கற்றுக் பகாடுத்தார். அவைதது 
மனி்தர்களும் ‘சமமாை உரிவமகளுடன்’ 
பிறக்கின்றைர் என்ற கருதவ்தக் 
பகாண்டிருந்்தார். அைர் நீண்ட ்பயணஙகவ்ள 
ழமற்பகாண்டு ்தைது பசயதிகவ்ளத 
ப்தாவலதூரப் ்பகுதிகளில் ்பரப்பிைார். புத்தர் 
்தைது ழ்பா்தவைகவ்ள பிராகிரு்த பமாழியில் 
்பரப்புவர பசய்தார். புத்தரின் ்ான்கு 
ழ்பருண்வமகள பின்ைருமாறு:

1. ைாழக்வக துயரம், ைழயாதிகம், ழ்ாய, 
இறுதியில் மரணம் ஆகியைற்வற 
உள்ளடக்கிய்தாகும்.

2. துயரஙகள ஆவசயிைாலும் 
பைறுப்பிைாலும் ஏற்்படுகின்றை.

3. ஆவசவயத துறந்துவிட்டால் 
துயரஙகவ்ள பைன்று மகிழச்சிவய 
அவடயலாம்

4. ஒருைர் எண்ைவக ைழிகவ்ளப் 
பின்்பற்றிைால் உண்வமயாை 
மகிழச்சியும், நிவறவும் வகைரப்ப்பறலாம்.

ப�ௌத்த இலககியஙகள் 

புத்தருவடய ழ்பா்தவைகள நீண்ட 
காலததிற்கு ஆசிரியர்களின் நிவைைாற்றல் 
ைழியாக சீடர்களுக்குக் கற்றுத்தரப்்பட்டது. 
ஏறத்தாே கி.மு.80இல் அவை எழு்தப்்பட்டை. 
அவை ்பாலி பமாழியில் எழு்தப்்பட்டை. 
்பாலிபமாழியில் எழு்தப்்பட்ட திரிபிடகா எனும் 

ப்பௌத்தப் ப்பாதுவிதிகள மூன்று பிரிவுகவ்ளக் 
பகாண்டுள்ளை. அவை முன்று கூவடகள  
என்றும் அவேக்கப்்பட்டை. அவை: வினய 
பிடகா, சுதத பிடகா, அபிதம்ம பிடகா. 

வினய பிடகா: இதில் ப்பௌத்தத 
துறவிகளுக்காை (பிட்சுக்கள) விதிமுவறகள 
இடம் ப்பற்றுள்ளை. தூயவமயாை 
்டதவ்தவயப்ப்பற இவை கட்டாயம் 
பின்்பற்றப்்பட ழைண்டும். 

சுதத பிடகா: விைா்தஙகவ்ளச் 
சான்றுக்ளாகக்பகாண்டு ப்பௌத்தததின் மூலக் 
ழகாட்்பாடுகவ்ளக் கூறுகின்றது. 

அபிதம்ம பிடகா: இது ்ன்பைறிகள, ்தததுைம், 
நுண்ப்பாருள ழகாட்்பாடு ஆகியை குறிதது 
வி்ளக்குை்தாகும்

ப�ோதுவிதிகக்ளப �றறிக கூறுகி்ற ஏக்னய 
ப�ௌத்த நூல்கள்:

ைாதகஙகள்: ப்பௌத்த இலக்கியஙகளில் 
காணப்்படும் புத்தருவடய ைாழக்வக 
ப்தாடர்்பாை ்பல்ழைறு கவ்தகவ்ளக் கூறும் 
நூல்

புததவம்ோ: இது கவிவ்த ைடிவில் 
எழு்தப்்பட்டுள்ள மரபுைழிக் கவ்தயாகும். 
பகௌ்தமருக்கு முன்்பாக ைாழந்்த்தாக 
்ம்்பப்்படுகிற 24 புத்தர்களின் 
ைாழக்வகவயயும் பசயல்்பாடுகவ்ளயும் 
இது எடுததுவரக்கின்றது. ப்பாதுவிதிகள, 
ழகாட்்பாடுகள  குறிதது வி்ளக்கும்  நூல்கவ்ளத  
்தவிர ்பாலி பமாழியில் எழு்தப்்பட்ட நூல்கள 
நீண்ட ைரிவச பகாண்ட்தாக உள்ளது. கீழே 
குறிப்பிடப்்பட்டுள்ளவை அைற்றில் அடஙகும்.

• மிலிந்தபன்கா – அ்தாைது ‘மிலிந்்தாவின் 
ழகளவிகள’ எைப் ப்பாருள. கிழரக்க 
– ்பாக்டீரியன் அரசன் மிலிந்்தா 
என்்பைருக்கும் ப்பௌத்த பிட்சுைாை 
்ாகழசைர் என்்பைருக்குமிவடழய 
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ப்பௌத்தததின் சில அம்சஙகள 
குறிதது ்வடப்பற்ற உவரயாடவலக் 
பகாண்டுள்ளது. இ்தன் மூலம், 
சமஸ்கிரு்தததில் எழு்தப்்பட்டது. 

• இலஙவகயின் புகழப்பற்ற ைரலாற்றுத 
ப்தாகுப்புக்ளாை மகாவம்ேம், தீபவம்ேம் 
ஆகியைைற்றுள, மகாவம்ேம் 
இலஙவக உட்்பட இந்தியத 
துவணக்கண்டததின் அரச குலஙகவ்ளப் 
்பற்றி கூறுகிறது. தீபவம்ேம் புத்தருவடய 
ழ்பா்தவைகவ்ளயும் அைற்வறப் 
்பரப்பிழயார் இலஙவகக்கு ைருவக 
புரிந்்தவ்தப்்பற்றியும் ழ்பசுகிறது. 

• புத்தழகாசாைால் எழு்தப்்பட்ட 
விசுததிமககா பிற்காலதவ்தச் ழசர்ந்்த 
ஒரு நூலாகும். இைழர மு்தல் ப்பௌத்த 
உவரயாசிரியர் ஆைார்.

• மகாயாை ப்பௌத்தததின் எழுச்சிவயத 
ப்தாடர்ந்து ப்பௌத்த சமயததுள சமஸ்கிரு்த 
பமாழி முக்கிய இடதவ்த ைகிக்கத 
ப்தாடஙகியது. இருந்்தழ்பாதிலும் ஒருசில 
சமஸ்கிரு்த நூல்கள ஹீையாைப் 
பிரிவிைராலும் ்பவடக்கப்்பட்டை. 
அஸ்ைழகாஷரால் எழு்தப்்பட்ட புத்தசரி்தா 
சமஸ்கிரு்தததில் இதிகாச ்பாணியில 
எழு்தப்்பட்ட நூலாகும். இந்நூல் பகௌ்தம 
புத்தரின் ைாழக்வக ைரலாற்வற 
இயம்புகிறது.

தமிழகத்தில் ப�ௌத்தம் 
்தமிேகததில் ப்பௌத்தமாைது 

இலஙவகவயச் ழசர்ந்்த சமயப் 
்பரப்்பா்ளர்க்ளால் ்பரப்்பப்்பட்ட்தாக 
்ம்்பப்்படுகிறது. இ்தற்குச் சான்றாக ்பாண்டிய 
்ாட்டில் சில நிவைவுச் சின்ைஙகள உள்ளை. 
அவை கி.மு. மூன்றாம் நூற்றாண்வடச் 
ழசர்ந்்தவை ஆகும். குவககளில் காணப்்படும் 
அவை ்பஞ்ச ்பாண்டை மவல எை 
அவேக்கப்்படுகிறது. இக்காலப் ்பகுதியில் 
்தவேதழ்தாஙகிய ப்பௌத்தமாைது சமணம், 

ஆசீைகம் இந்து ம்தததின் ்பல்ழைறு பிரிவுகள 
ஆகியைற்றுடன் ்ட்்பவமதியுடன் கூடிச் 
பசயல்்பட்டுள்ளது. ்பக்திஇயக்க காலம் மு்தல் 
்பக்தி இயக்கப் ப்பரிழயார்கள ப்பௌத்ததவ்த 
எதிர்த்தைர். ப்பௌத்தம் அரசர்கள அளிதது ைந்்த 
ஆ்தரவை இேக்கத ப்தாடஙகியது. ்தமிேகததில் 
ப்பௌத்தம் சந்தித்த சைால்கள குறித்த 
சான்றுகவ்ளச் வசை ்ாயன்மார்களின் 
சதவா்ப் ்பாடல்களும் வைணை 
ஆழைார்க்ளால் இயற்றப்்பட்ட நாலாயி் 
திவ்விய பி்பந்தமும் முன்வைக்கின்றை. 
கி.பி. ஏோம் நூற்றாண்டில் சீைப் 
்பயணியாை யுைான்சுைாங ப்தன்னிந்தியா 
ைந்்தழ்பாது ப்பௌத்தம் ஏறத்தாே சரிவுற்ற 
நிவலயிலிருந்்தது.

ப்பௌத்தம் முற்றிலுமாக மவறந்து ழ்பாைது 
என்ற ஒரு ப்பாதுக் கருதது உள்ளது. ஆைால் 
அப்்படியல்ல, வீ்சோழியம் எனும் நூல்  
(11 ஆம் நூற்றாண்டில் பிற்காலச் ழசாேர்கள 
காலததில் ப்பௌத்தர் ஒருைரால் எழு்தப்்பட்ட 
இலக்கண நூல்) கிவடக்கப் ப்பற்றவமயும், 
்ாகப்்பட்டிைததில் கிவடததுள்ள 13 ஆம் 
நூற்றாண்வடச் ழசர்ந்்த புத்தரின் பசப்புச் 
சிவலகளும் பின்ைந்்த காலஙகளிலும் 
ப்பௌத்தம் இருந்்தவமவய உறுதி 
பசயகின்றை. ழசலம் மாைட்டம் தியாகனூர் 
கிராமததில் கிவடததிருக்கும் புத்தரின் 
சிற்்பஙகள இக்கருததிற்கு ழமலும் ைலுச் 
ழசர்க்கின்றை.

புத்தர் சிற்்பம், தியாகனூர்
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்ாம் முன்ைர் ்பார்த்தைாறு ்பல்லைர் 
காலம் மு்தலாகழை ப்பௌத்தம் வசை, 
வைணைச் சமயஙகளின் சைால்கவ்ள 
எதிர்பகாண்டது. இதில் ்ாகப்்பட்டிைம் 
மட்டுழம விதிவிலக்காகத திகழந்்தது. அஙழக 
ப்பௌத்ததவ்த ழசாே அரசர்கள ஆ்தரித்தைர். 
அவைா்தரவு சமயக் காரணஙகளுக்காக 
அல்ல. மாறாக அரசியல் காரணஙகளுக்காக 
அளிக்கப்்பட்ட ஆ்தரைாகும். ்ாகப்்பட்டிைததில் 
�விஜயா அரசரால் கட்டப்்பட்ட சூடாமணி 
விகாவரக்கு ராஜராஜ ழசாேன் ஆ்தரைளித்தார் 
பிற் காலததில் அது அழிவுக்குள்ளாயிற்று 
கூலைாணிகன் சீத்தவல சாத்தைாரால் 
எழு்தப்்பட்ட மணிசமகளல முற்றிலுமாக 
்தமிழ ப்பௌத்ததவ்தப் பிரதிநிதிததுைப்்படுததும் 
காப்பியமாகும். சமஸ்கிரு்தம், ்பாலி ஆகிய 
பமாழிகளில் இருந்்த ப்பௌத்த சமயம் 
ப்தாடர்்பாை பசாற்கவ்ள அைர் ்தமிழில் 
பமாழியாக்கம் பசயது ப்பௌத்ததவ்த இம்மண் 
சார்ந்்த்தாக ஆக்கிைார். 

ைஜரழ்பாதி எனும் ப்பௌத்தத துறவி 
்தாந்ரீகச் சடஙகுகளில் திறன் ப்பற்று 
வி்ளஙகிைார் என்றும், ்பல்லை அரச சவ்பவய 
அலஙகரித்த அைர் பின்ைர் சீைம் பசன்று 
விட்ட்தாகவும் இரண்டாம் ்ரசிம்ம ்பல்லைன் 
காலதது சான்பறான்று கூறுகிறது. ப்பௌத்தம் 
சரிவைச் சந்திததுக் பகாண்டிருந்்த சமயபமை 
மழகந்திரைர்மனின் மத்தவிலாச பிரகாசைம் 
எனும் நூல் எடுததுவரக்கின்றது. 

கல்விப்புலததில் ப்பௌத்த ேஙகஙகளும் 
விகாள்களும் கல்விக்காை இல்லஙக்ளாகத 
ப்தாண்டுபசய்தை. கல்வி கற்்ப்தற்காக உலகின் 
்பல ்பகுதிகளிலிருந்து மாணைர்கள இஙகு 
ைந்்தைர். ்ா்ளந்்தா, ்தட்சசீலம், விக்கிரமசீலா 
ஆகியை மிகச்சிறந்்த கல்வி வமயஙகள 
எைப் ப்பயர்ப்பற்றை. இவையவைததும் 
ப்பௌத்த விகாவரக்ளாகும். திப்பத, சீைா 
ஆகிய ்ாடுகவ்ளச் ழசர்ந்்த மாணைர்கள மீது 
ப்பௌத்தம் ப்பரும் ்தாக்கதவ்த ஏற்்படுததிற்று. 
ப்பௌத்தததின் ழ்பா்தவைகவ்ளப் ்பரப்புை்தற்கு 
அைர்கள பசயல்திறன் மிக்க முயற்சிகவ்ள 
ழமற்பகாண்டைர். 

விகாரா எனும் சமஸ்கிரு்தச் பசால்லுக்கு 
‘ைாழவிடம்’ அல்லது ‘இல்லம்’ என்று ப்பாருள. 
ப்தாடக்கததில் சுற்றியவலந்து திரியும் 
துறவிகள இைற்வற மவேக்காலஙகளின் 
ழ்பாது ்தஙகுமிடஙக்ளாகப் ்பயன்்படுததிைர். 
்பணம்்பவடத்த, சாமானிய ப்பௌத்தர்க்ளால் 
ைேஙகப்்பட்ட பகாவடகளின் மூலம் 
இவை கல்வி வமயஙக்ளாக மாற்றம் 
ப்பற்றை. அரசர்கள அளித்த ஆ்தரவிைால் 
இஸ்லாமிய ஆட்சிக்கு முந்வ்தய இந்தியா, 
்பல விகாவரகவ்ளக் பகாண்ட ்ாடாக 
வி்ளஙகியது. அவை ்பல்கவலக்கேகக் 
கல்விவய ைேஙகியழ்தாடு, புனி்த 
நூல்களின் கருவூலச் ழசகரஙக்ளாகவும் 
திகழந்்தை. ்ா்ளந்்தாவைப் ழ்பான்ழற ்பல 
விகாவரகள உலகப்புகழ ப்பற்றவையாகும். 

விகோகரகள்

்ா்ளந்்தா ப்பௌத்த விகாவர 

இந்தியத ப்தால்லியல் துவறயால் 
காவிரிப்பூம்்பட்டிைததில் அகழைாயவு பசயது 
ஒரு ப்பௌத்த விகாவரயும் ஒரு ழகாவிலும் 
கண்டறியப்்பட்டது. ழமலும் 125க்கும் ழமற்்பட்ட 
ஆயவிடஙகளில் நூற்றுக்கணக்காை 
கல்சிற்்பஙகளும் பசப்புச்சிவலகளும் 
அகழந்ப்தடுக்கப்்பட்டுள்ளை. ப்பௌத்தம் 
்தமிேகம் முழுைதும் ்பரவியிருந்்தது என்்ப்தற்கு 
இவைகழ்ள சான்றுக்ளாகும். திருைாரூர் 
மாைட்டததில் மிகவும் ஒதுக்கமாயுள்ள 

7th Social Science_Term_III_History_ Tamil_Unit_3.indd   161 23-11-2019   10:56:57



162

திரு்ாட்டியட்டாஙகுடி கிராமததின் ஒரு 
ையலில் கிணறு பைட்டும்ழ்பாது 1.03 மீட்டர் 
உயரமுவடய, ்பதமாசை ழகாலததிலுள்ள 
புத்தரின் சிவலபயான்று கிவடததுள்ளது. 

்பதமாசை ழகாலததில் புத்தர்

3. ஆசீவகத் தத்துவம்

ஆசீைகர்கள விவைப்்பயன்(கர்மா), 
மறுபிறவி, முன்தீர்மாைம்  ஆகிய 
ழகாட்்பாடுகளில் ் ம்பிக்வக பகாண்டிருந்்தைர். 
ஆசீைகப் பிரிவின் ்தவலைர் ழகாசலா 
மன்காலிபுத்தா ஆைார். ஆசீைகர்கள மிகக் 
கடுவமயாை துறைறதவ்தக் கவடபிடித்தைர். 
ஆசீைக சமயமும் அ்தன் ்தததுைமும் 
ழை்தப்்பாடல்களிலும் பிராமணஙகள, 
ஆரண்யஙகள ஆகியைற்றிலும் ்பண்வடய 
சமஸ்கிரு்தத ப்தாகுப்புகளிலும் சமண 
ப்பௌத்த சமயஙகளுக்கு முந்வ்தய 
காலப்்பகுதிவயச் ழசர்ந்்த ஆயவுகளிலும் 
காணக் கிவடக்கின்றை. ஆசீைகததிற்காை 
இலக்கியஙகள இல்லாது ழ்பாைாலும் 
ழகாசலரின் ்தததுைஙகள ஏவைய ம்தஙகளில் 
ஜீவிததிருக்கின்றை.

ஆறாண்டு காலஙகள ழகாசலா 
மகாவீரருடன் ப்ருக்கமாக ்ட்புக் 
பகாண்டிருந்்தார். பின்ைர் இருைரும் 
பிரிந்்தைர். பமௌரியப் ழ்பரரசர் அழசாகரும் 
அைருவடய ழ்பரன் ்தசர்தாவும் ஆசீைர்கவ்ள 
ஆ்தரித்தைர். பமௌரியப் ழ்பரரசின் 
வீழச்சிக்குப் பின்ைர் ைடஇந்தியாவில் 
ஆசீைகம் சரிவைச் சந்தித்தது. இ்தனிவடழய 
ப்தன்னிந்தியாவில் ்பரவியிருந்்த ஆசீைகம் 
அஙழக ்பல நூற்றாண்டுகளுக்குத ப்தாடர்ந்து 
பசயல்்பட்டது. 

ஆசீைகத துறவிகவ்ளக் குறிக்கும் ்படம்

ைரலாறு முழுைதிலும் ஆசீைகர்கள 
அவைதது இடஙகளிலும் அடக்குமுவறவயச் 
சந்திக்க ழ்ர்ந்்தது. ்பல்லைர், ழசாேர், 
ழஹாயசா்ளர் ஆகிழயாரது ஆட்சிக் 
காலஙகளில் கிராம சமூகததிைர் ஆசீைகர்கள 
மீது சிறப்பு ைரிகவ்ள விதித்தைர். இதுழ்பான்ற 
இடர்ப்்பாடுகள இருந்்தழ்பாதிலும் 14ஆம் 
நூற்றாண்டு ைவர இன்வறய கர்்ாடகா, 
்தமிழ்ாடு ஆகிய மாநிலஙகளில், ்பாலாற்றின் 
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்பகுதிகளில் (ழைலூர், காஞ்சிபுரம், திருைளளூர் 
மாைட்டஙகள) ஆசீைகம் பசல்ைாக்கு 
ப்பற்றுததிகழந்்தது. இறுதியில் ஆசீைகர்கள 
வைணைத்தால் ஈர்ததுக்பகாள்ளப்்பட்ட்தாகத 
ப்தரிகிறது. 

சுருககம்
�	சமணதவ்த அறிந்து பகாளை்தற்காை 

சான்றுகளும் இலக்கியஙகளும் 
அடிக்ழகாடிட்டுக் காட்டப்்பட்டுள்ளை.

�	்தமிேகததில் சமணம் இருந்்தவம குறிததுத 
திறைாயவு பசயயப்்பட்டுள்ளது.

�	்தமிேகததிலிலுள்ள சமண நிவைவுச் 
சின்ைஙகளும் கவலகளும் முக்கியமாக 
சித்தன்ைைாசலும் கழுகுமவலயும் 
சித்தரிக்கப்்பட்டுள்ளை.

�	‘்பளளி' ைாயிலாக கல்விக்கு சமணர்கள 
ஆற்றிய ்பஙகளிப்பு வி்ளக்கப்்பட்டுள்ளது.

�	ப்பௌத்த ழ்பா்தவைகள ்பகுத்தாயவு 
பசயயப்்பட்டுள்ளை. 

�	்தமிழ ் ாட்டில் ப்பௌத்தம் பசயல்்பட்டது ஆயவு 
பசயயப்்பட்டுள்ளது

�	்தமிேகததின்  ப்பௌத்த மரபு குறிதது 
விைாதிக்கப்்பட்டுள்ளை.

�	ஆசீைகத ்தததுைததின் சாரமும் 
அது ்தமிழ ்ாட்டில் இருந்்தவமயும் 
விைரிக்கப்்பட்டுள்ளை. 

மூலோதோர நூல்கள்
1.  Glimpses of World Religions: Buddhism, Jaico, 

2004).
2.  Henry Thomas, Dana Lee Thomas, Living 

Biographies of Great Religious Leaders, Bharatiya 
Vidya Bhavan, 1996.

3.  Abraham Early, Gem in the Lotus, Penguin, 2002.
4.  P.C. Alexander, Buddhism in Kerala, Annamalai 

University, 1949.
5.  Times of India, 21 July 2014.

6.  The Hindu, 7 September 2014.

ககலச்பசோறகள்
1. �ழகம சோரோத, வழககத்திலுள்்ள 

மதகபகோள்ககககு மோ்றோ்ன heterodox
not conforming to orthodox 
beliefs, especially religious ones, 
unorthodox

2. ஒரு விதி, ப�ோது ஒழுஙகு canon a rule, an accepted principle
3. ஒரும்னதோக unanimous all sharing the same view
4. து்றவி, சந்நியோசி ascetic monk, hermit
5. சீரபகடு, நமோசமகை deteriorate to grow worse
6. தைஙகள், அகையோ்ளஙகள், சுவடுகள் vestiges things left behind, remains, traces
7. அடிநில குகக cavern a large deep underground cave
8. சிறு குன்று hillock small hill, mound
9. கட்ைைத்தின் முகபபு facade the front of a building

10. சுவரில் அல்லது நமறகூகரயில் வகரயப�டும் 
ஓவியஙகள் frescoes paintings done in water colour on a 

wall or ceiling
11. சுவநரோவியம் mural a large picture painted on a wall
12. உத்நவகம், உந்துசகதி impetus motivation, stimulus
13. இரட்சிபபு, முகதி, விநமோச்னம் salvation saving from harm, ruin or loss 

14. ஐயு்றவுவோத, சமய ஐயு்றவோ்ளர sceptic (skeptic) someone who habitually doubts 
accepted beliefs

15. அைககமுடியோத ஆகச, மிகு விருப�ம் craving a strong desire

16. துன்புறுத்தல், அைககுமுக்ற persecution 
unfair treatment of a person or a group, 
especially because of their religious or 
political beliefs
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இந்தியாவிலும் தமிழ்நாடடிலும் அண்ேயில் 
ஏறேடட இடரகைள் 

2018 பம 2 மறறும் 3 பததியில் அதிகை 
தி்ெ பவகைத்துடன் வீசிய புழுதிப்புயல் வட 
இந்தியொவின் ஒரு ேகுதி்யத் தொககியது. அதில் 
உத்திரபிரபதெத்தில் 43 பேர, இரொஜஸதொனில் 35 
பேர மறறும் பிற மொநிலத்திலும் ேலர இறந்தனர. 
200 ககு பமறேடபடொர கைொயம்டந்தனர.  
இந்த கைொறறொனது 8000 மின்கைம்ேஙகை்ை 
கீபழ ெொய்த்தது. நூறறொணடுகைைொகை வொழ்ந்த 
மரஙகை்ைபய பவபரொடு ெொய்த்தது. 

2004 சுனொமிககுப் பிறகு, தமிழகைத்்தத் 
தொககிய மிகை பமொெமொன புயல் கைஜொ. இது 
கைடபலொர மொவடடஙகைளில் மிகை பமொெமொன 
பெதத்்த ஏறேடுத்தியது, குறிப்ேொகை 
பவைொண்ம்ய சீரகு்லத்தது. 

கைஜொ புயலின் தொககைம்

வட இந்தியொவில் புழுதிப்  
புயலின் தொககைம்

ஆழிப்பேர்ல (சுனாமி)
நிலநடுககைம் கைடலுககு அடியில் ஏறேடும் 

நிலசெரிவு, எரிம்ல பவடிப்பு மறறும் 
குறுஙபகைொள்கைள் பேொன்றவறறொல் ஏறேடும் 

மிகைபேரிய அ்லகைபை ஆழிப் பேர்லயொகும். 
கைடல் அ்லகைள் ேல மீடடரகைள் உயர எழுந்து 
சில நிமிடஙகைளில் கைடறகை்ர்ய அ்டகிறது. 

ோதிப்புகைள்
பவள்ைப்பேருககு, பேொககுவரத்து 

இ்டயூறு, மின்ெொரம், தகைவல் பதொடரபு, 
தணணீர விநிபயொகைம் பேொன்றவற்றப் 
ேொதிககின்றது.

சுனொமி என்ற பெொல் 
ஜப்ேொனிய பெொல்லிலிருந்து 
பேறப்ேடடது ஆகும். சு (Tsu) 
என்ேது து்றமுகைம் என்றும் 

னொமி (nami) என்ேது அ்லகைள் எனவும் 
பேொருள்ேடும்.

கவள்ைப்கேருககு
கைனம்ழ, புயல், ேனி உருகுதல், 

ஆழிப்பேர்ல (சுனொமி) அல்லது அ்ணககைடடு 
உ்டதல் பேொன்றவறறொல் திடீபரன ஏறேடும் 
அதிகை அைவிலொன நீர பவளிபயறுதபல 
பவள்ைப்பேருககு என்கிபறொம். 

ோதிப்புகைள் 
1.  பெொத்து மறறும் 

உயிரிழப்பு
2. மககைள் இடப்பேயரவு
3.  கைொலரொ மறறும் 

மபலரியொ பேொன்ற பதொறறு பநொய்கைள் 
ேரவுதல்.
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புயல்
உயர அழுத்தத்தொல் சூழப்ேடட 

கு்றவழுத்தப் ேகுதியில் உருவொகும் கைொறறு 
“புயல்” என அ்ழககைப்ேடுகிறது. 

புயலினால் ஏறேடும் ோதிப்புகைள் 
பவப்ேமணடல சூறொவளியொல் 

உருவொகும் முககிய ேொதிப்புகைளில் கைனம்ழ, 
ேலத்த கைொறறு, கை்ரயின் அருகில் பேரிய புயல் 
மறறும் சுழல்கைொறறு உள்ைடஙகும்.

புயலினொல் ஏறேடட ேொதிப்புகைள்

தமிழகைம் மறறும் புதுசபெரியில் உள்ை 
கைடபலொர ேகுதிகைைொன பவதொரணயம் மறறும் 
நொகைப்ேடடினத்்தச சுறறிலும் 2018ஆம் ஆணடு 
நவம்ேர 10ஆம் பததி அதிகைொ்லயில் கைஜொ 
என்னும் தீவிர புயல்கைொறறு 120 கி.மீ. பவகைத்தில் 
வீசியதொகை இந்திய வொனி்ல ஆய்வு ்மயம் 
அறிவித்தது.

நொகைப்ேடடினத்தில் கைஜொ புயலினொல்  
ஏறேடட ேொதிப்புககைள்

ேனிதனால் உருவாகும் பேரிடரகைள் 

கநரிசல்
பநரிெல் என்ேது மககைள் கூடடத்தில் 

திடீபரன ஏறேடும் ேொதிப்்ே குறிககும். 
கைொயஙகைள், மூசசுத்திணறல் மறறும் 
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மிதித்தலினொல் ஏறேடும் கைொயம், பேொன்ற்வ 
இதன் வி்ைவொகை அ்மயும். பேரிய 
அைவிலொன மககைள் பநரிெலினொல் ஏறேடும் 
பேரிடர எளி்மயொன கூடட பமலொண்ம 
உத்திகைைொல் தடுககை முடியுபமன நம்ேப்ேடுகிறது. 
மககைள் கூடட பநரிெலொனது, நிரவொகைம் 
பேொககுவரத்து கைடடுப்ேொடுகைைொன த்டகைள், 
வரி்ெமு்ற பின்ேறறுதல் மறறும் கூடடம் 
கூடுத்ல தவிரத்தல் பேொன்ற்வகைைொல் 
தடுககைப்ேடலொம். 

தீ
தீ என்ேது ஒரு பேரிடர. அது குறுகிய 

மின்சுறறு, பவதியியல் பதொழிறெொ்ல, 
தீப்பேடடி, மறறும் பவடி பதொழிறெொ்லகைளில் 
ஏறேடும் விேத்தி்ன குறிககும்.
தீயின் மூன்று அம்சஙகைள் 
1. கைணடறிதல்;  2. தடுத்தல்;  3. அ்ணத்தல்

ேடடொசுத் பதொழிறெொ்லயில் ஏறேடும் 
தீ விேத்துககைள்

ம்லப்ேொஙகைொன ேகுதியில் ஏறேடும் 
கைொடடுத்தீ விேத்துககைள்

தீ விேத்திறகு முன், தீ விேத்தின்பேொது, 
தீ விேத்திறகுபின் கை்டபிடிககை பவணடிய 

வழிமு்றகைள் ேறறிய விழிப்புணரவு அதிகை 
முககியத்துவம் பேறுகிறது. 

கதாழிறசா்ல பேரிடர
பதொழிறெொ்லயொனது அதன் 

உறேத்தி, மறறும் எஞ்சிய கைழிவுகை்ை 
அகைறறுதல், அணுமின் மறறும் பவதியியல் 
பதொழிறெொ்லகைளிலிருந்து பவளிபயறறப்ேடும்  
கைழிவுப்பேொருள்கைைொல் ேல ஆேத்துககை்ை எதிர 
பகைொள்கின்றன. 

உதாரணம் : பேொேொல் விஷவொயு கைசிவு

பேரிடர பேலாண்ே
பேரழிவின் வி்ைவுகை்ைத் 

தணிப்ேதறகைொகை வடிவ்மககைப்ேடட 
நடவடிக்கைகைள் பேரழிவு பமலொண்ம 
என்று அ்ழககைப்ேடுகின்றன. பேரிடர 
பமலொண்மயின் நி்லகைள் ஆறு 
ேடிநி்லகை்ை பகைொணடுள்ைது. அ்வ 
பின்வருமொறு

பேரிடருககு முன் ஆேத்்தக கு்்றத்தல் நி்ல: 
• தயொர நி்ல
• மடடுப்ேடுத்துதல்
• கைடடுப்ேடுத்துதல்
பேரிடருககுப் பின் மீடகடடுத்தல் நி்ல:
• துலஙகைல்  
• மீடடல்
• முன்பனறறம் 

பேரிடர பேலாண்ே சுழறசி (அ) பேரிடர சுழறசி
பேரிடர பமலொண்ம நி்லகைள் 

ஆறு ேடிநி்லகைைொகைக பகைொணடு பேரிடர 
சுழறசியொகைப் ேயன்ேடுத்தப்ேடடுள்ைன.

ேப�ட�
தா�க� 

தயா� �ைல

ம��ப���த


ேப�ட	��
��

ஆப�ைத�
�ைற�த


�ைல

ேப�ட	��
��

��ெட��த

�ைல

�ல�க
 

��ேன�ற�

��ட


க��ப���த


7th Std Social Science Geography Term 3 TM Unit 3.indd   214 23-11-2019   10:59:59

215

பேரிடருககு முந்்தய நி்ல
கைடடுப்ேடுத்துதல் ேறறும் ேடடுப்ேடுத்துதல்

எதிரகைொல பேரழிவு அசசுறுத்த்லத் 
தடுப்ேதறகைொன நடவடிக்கைகை்ை 
பெயல்ேடுத்துதல் மறறும் தவிரககை முடியொத 
அசசுறுத்தலின் தீஙகு வி்ைவிககும் 
வி்ைவுகை்ைக கு்றத்தல் ஆகிய்வ 
அடஙகும். பேரழி்வக கு்றத்தல் என்ேது 
தொககைத்தின் அை்வ கு்றப்ேதொகும். 
மடடுப்ேடுத்துதல் என்ேது ஆேத்்த கு்றப்ேது 
மறறும் ேொதிககைககூடிய நி்ல்மகை்ை 
கு்றப்ேது பேொன்ற நடவடிக்கைகைளுடன் 
பதொடரபு்டயதொகும். 

இந்த இயறபியல் கைொரணிகைளுககும் 
கூடுதலொகை, தீ்ம, மறறும் ேொதிப்பிறகு 
அடிப்ே்டககைொரணஙகைளும் மறறும் 
அசசுறுத்தககூடிய  உடல் ரீதியொன,  
பேொருைொதொர,   ெமூகைத்  தீ்மகை்ைக 
கு்றப்ேதும் மடடுப்ேடுத்தலின் முககிய 
குறிகபகைொைொகை அ்மகிறது. எனபவ 
மடடுப்ேடுத்தல் என்ேது நில உரி்ம, 
குத்த்கை உரி்மகைள், வைஙகைள் ேரவல், புவி 
அதிரசசி்யத் தொஙகைககூடிய கைடடட குறியீடுகைள் 
பெயல்ேடுத்த இன்னும் ேல இது பேொன்ற 
பிரசெ்னகை்ை அ்டயொைம் கைொணுதல் 
பேொன்றவற்றயும் உள்ைடககியதொகும். 

தயாரநி்ல
இந்த ேடிநி்லயொனது அரெொஙகைம், 

ெமூகைஙகைள் மறறும் தனி ஒரு மனிதன் பேரிடர 
சூழ்நி்லகை்ை திறம்ேட ெமொளிககை  
எடுககும் ேல்பவறு நடவடிக்கைகை்ை 
உள்ைடககியதொகும். உதொரணமொகை, அரசின் 
அவெரநி்ல திடடஙகைள், எசெரிக்கை 
அ்மப்்ே பமம்ேடுத்துதல், ெரககுகைளின் 
ேரொமரிப்பு, பேொதுமககைள் விழிப்புணரவு, கைல்வி 
மறறும் தனிநேர ேயிறசி பேொன்ற்வ 
அடஙகும்.

பதொடர பேரழிவின் ஆேத்தில் உள்ை 
ேகுதிகைளுககைொன மீடபு நடவடிக்கைகை்ைக 
கைணடறிவதுடன் திடடஙகை்ை பவளிபயறறவும் 
இதில் அடஙகும் அ்னத்துவ்கை தயொரநி்ல 
திடடஙகைளும் உரிய பேொறுப்பு மறறும் ேடபஜட 
ஒதுககீடுகைளும் கூடிய ெடட விதி மறறும் 
ஒழுஙகுமு்றகைளினொலும் ஆதரிககைப்ேட 
பவணடும்.  

ஆரம்ேகைால எசசரிக்கை
பேரிடர ஆரம்பிககும் நி்லயில் 

ேொதிககைப்ேடக கூடியதொகை உள்ை ேகுதிகை்ைப் 
ேொர்வ இடுவது மறறும் பேரிடர பதொடஙகை 
உள்ைது என்ற பெய்தியி்ன மககைளுககு 
ேொதிப்பில்லொத வழியில் பதரிவிப்ேது பேொன்ற்வ 
ஆரம்ே கைொல எசெரிக்கையொகும். ேயனுள்ைதொகை 
அ்மய, என்ன நடவடிக்கைகைள் எடுககைப்ேட 
பவணடுபமன அளிககைப்ேடும் எசெரிக்கை 
நிகைழ்வுகைள் மககைள் கைல்வி மறறும் ேயிறசியுடன் 
பதொடரபு்டயதொகை இருககை பவணடும்.

பேரிடரின் தாககைம் 
பேரிடரின் தொககைம் என்ேது பேரிடர நிகைழும் 

கைொல அைவு மறறும் அதனொல் ஏறேடும் ேொதிப்்ேயும் 
குறிககும். பேரிடர நிகைழும் கைொல அைவு என்ேது 
அசசுறுத்தலின் வ்கை்யப் பேொறுத்து அ்மயும். 
புவி அதிரசசியின்பேொது நில நடுககைமொனது சில 
பநொடிகைள் நிகைழும். அதுபவ, ஆழிப்பேர்ல ஏறேட 
ஒரு கைொரணமொகிறது.

பேரிடரின் போது
துலஙகைல்

கைடடுப்ேொடடு அ்றகை்ை அ்மத்தல், 
தறபெயல் திடடத்்த பெயல்ேடுத்துதல், 
எசெரிக்கை விடுதல், பவளிபயறறுவதறகைொன 
நடவடிக்கை, மககை்ை ேொதுகைொப்ேொன 
ேகுதிகைளுககு அ்ழத்துச பெல்வது, 
பத்வப்ேடுேவரகைளுககு மருத்துவ உதவிகை்ை 
வழஙகுதல், ஒபர பநரத்தில் நிவொரணம் 
வழஙகுதல் உள்ளிடட எந்தபவொரு பேரிடருககும் 
இது முதல் கைடட ேதி்லக குறிககிறது.
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  வீடு இழந்பதொருககு உணவு, உ்ட, 
குடிநீர மறறும் நிவொரணம் வழஙகுதல், தகைவல் 
பதொடரபு மறு சீர்மத்தல், ேணமொகைபவொ 
அல்லது கைரு்ணயொகைபவொ உதவி 
வழஙகுதலும் அடஙகும். பேரிடரின்பேொபதொ, 
பேரிடரி்னத் பதொடரந்பதொ அவெர கைொல 
நிவொரண நடவடிக்கைகைள் பமறபகைொள்ைப்ேடும். 
இதில் நிவொரணம் வழஙகுதல், மீடபு, பெதொர 
மதிப்பீடு, மறறும் பத்வயறற குப்்ேகை்ை 
நீககுதலும் அடஙகும்.

பேரிடருககுப் பின் மீடபு நி்ல
மீடபுநி்ல என்ேது அவெரகைொல 

நிவொரணம் வழஙகுதல், மறுவொழ்வு மறறும்  
மறுகைடட்மப்பு பேொன்ற 3 நி்லகை்ை 
உள்ைடககியது.

மறுவொழ்வு: மறுவொழ்வு என்ேது 
இ்டககைொல நிவொரணமொகை தறகைொலிகை பேொது 
ேயன்ேொடடுப் பேொருள்கைள் மறறும் வீடுகைள் 
வழஙகுதல் அடஙகும் இது பநடுஙகைொலத்திறகு 
உதவககூடிய வ்கையில் அ்மயும் 

மறு சீர்மப்பு: எல்லொ அ்மப்புகைளும் 
இயல்ேொன அல்லது சிறப்ேொன நி்லககு வரும் 
வ்ர மீடபு நடவடிக்கைகைள் பதொடரகின்றன. 
கைடடட மறுசீர்மப்பு, அடிப்ே்ட வெதிகைள் 
வழஙகுதல் இதில் அடஙகும். இதன் மூலம் 
ே்ழய நி்லபய மீணடும் பதொடரொமல் நிகைழ 
நீணட கைொல பமம்ேொடடிறகைொன வொய்ப்பி்ன 
அதிகைரிககிறது.

வைரசசி: வைரந்து வரும் 
பேொருைொதொரத்தில், வைரசசி பமம்ேொடடு 
திடடம் என்ேது தறபேொ்தய பெயல்ேொடு 
ஆகும். நீணட கைொல தடுப்பு மறறும் பேரிட்ரக 
கு்றத்தல் என்ேது பவள்ைப்பேருககி்னத் 
தடுககும் வ்கையில் ஏரிககை்ர கைடடுதல், 
வறடசி்ய ஈடுகைடட நீரப்ேொென வெதிகைள் 
பெய்தல், நிலசெரிவி்னச ெரிபெய்ய 
மரம் நடுதல், சூறொவளி கைொறறு மறறும் 

நிலநடுககைத்்தத் தொஙகிக பகைொள்ளும் வீடுகைள் 
கைடடுதல் ஆகிய்வ பமம்ேொடடுத் திடடத்தில் 
அடஙகும்.

இந்தியொவில் ந்டமு்றயில் உள்ை சில 
பேரிடர பமலொண்ம நடவடிக்கைகைள் குறித்து 
ேொரப்பேொம்

இட்ர மடடுப்ேடுத்துதல் முககியமொனது ஏன்?
பேரிடருககுப்பின் மீடபடடுத்தல் என்ே்த 

விட இயற்கைப் பேரிட்ர மடடுப்ேடுத்துதல் 
என்ேது கு்றந்த பெலவு்டயதொகும். இட்ர 
மடடுப்ேடுத்துதல் என்ேது எதிரகைொல பேரிடர 
வி்ைவுகை்ைக கு்றப்ேதறகைொன 
பெயல்திடடம் ஆகும்.

இடரகைளின் ேொதகைமொன ேொதிப்பு மறறும் 
பேரழிவிறகைொன வொய்ப்்ேக கு்றககும் 
பேொருடடு நிரவொகை பகைொள்்கைகை்ை மு்றயொன 
வழிமு்றயில் ேயன்ேடுத்துதல், நிறுவன 
மறறும் பெயல்ேொடடு திறன்கைள் வைரத்தல், 
ெமொளிககும் திற்ன அதிகைப்ேடுத்துதல் 
பேொன்ற்வ பேரிடர பமலொண்ம எனப்ேடும். 

இந்தியொவின் எசெரிக்கை ்மயஙகைள் 
அறிவியல் மறறும் பதொழில் நுடேத்து்ற 

(DST), விணபவளித்து்ற (DOS),  மறறும் 
அறிவியல் மறறும் பதொழிலகை ஆய்வு மன்றம் 
(CSIR) ஆய்வகைஙகைள் இந்தியப் பேருஙகைடலில் 
சுனொமி புயல் எழுசசி எசெரிக்கை ்மயஙகை்ை 
அ்மத்துள்ைன.

இந்தியாவில் பேரிடர பேலாண்ே
பதசிய பேரிடர பமலொண்ம ஆ்ணயம் 

NDMA என சுருககைமொகை அ்ழககைப்ேடுகிறது. 
இது உள்து்ற அ்மசெகைத்தின் 
நிறுவனமொகும். இதன் முதன்்ம 
பநொககைமொனது இயற்கை மறறும் மனிதனொல் 
உருவொகும் பேரிடரகைளுககைொன 
பெயல்ேொடுகை்ை ஒருஙகி்ணத்தல், பேரழிவு 
பநகிழித் திறனில் பமம்ேொடு, பநருககைடிககைொல 
பெயல்ேொடு ஆகும். 
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டிெம்ேர 25, 2005-ந் பததி இந்திய அரெொல் 
பகைொணடுவரப்ேடட பேரிடர பமலொண்ம 
ெடடத்தின் மூலம் பதசிய பேரிடர பமலொண்ம 
ஆ்ணயம் (NDMA) உருவொககைப்ேடடது. பதசிய 
பேரிடர மறுபமொழி ே்ட என்ேது பேரழிவு 
பமலொண்மச ெடடம் 2005ன் கீழ் அசசுறுத்தும் 
பேரழிவு நி்ல்ம அல்லது பேரழிவுககு 
நிபுணர ேதிலளிககும் பநொககைத்திறகைொகை 
அ்மககைப்ேடட ஒரு சிறப்பு ெகதியொகும்.

பதசிய பேரிடர பமலொண்ம நிறுவனம் (NDMI)
இந்தியொவில் இயற்கை பேரழிவுகை்ை 

நிரவகிப்ேதறகைொன ேயிறசி மறறும் திறன் 
பமம்ேொடடு திடடஙகைளுககைொன ஒரு முதன்்ம 
நிறுவனமொகும். 

தமிழ்நாடடில் பேரிடர பேலாண்ே 
•  தமிழ் மொநில பேரிடர பமலொண்ம 

ஆ்ணயமொனது பேரழி்வ 
மடடுப்ேடுத்துதல், தயொரநி்ல, துலஙகைல் 
மறறும் மீடபடடுத்தல் பேொன்றவறறிறகு 
பேொறுப்ேொனது ஆகும். இ்வ  அ்னத்தும் 
ஆ்ணயத்தின் வழிகைொடடுதல் 
மறறும் பமறேொர்வயின் கீழ் 
பமறபகைொள்ைப்ேடுகிறது. 

•  தமிழ்நொடு பேரிடர மறுபமொழி ே்ட (SDRF)  
என்ேது 80 பேொலீஸ தனிப்ே்டயுடன் 
அ்மககைப்ேடடது. இவரகைள் பேரிடர 
பமலொண்மயில் ேயிறசி பேறறவரகைள் 
மறறும் பதசிய பேரிடர மறுபமொழி (NDRF) 
ே்டயின் ஆபலொெ்னயின்ேடி மீடபுச 
பெயல்கைளில் ஈடுேடுபவொர.

•  மொவடட பேரிடர பமலொண்ம ஆ்ணயம் 
(DDMA)  மொவடட அைவிலொன பேரிடர 
பமலொண்மககு பேொறுப்பு ஆகும். 
ோநில பேரிடர பேலாண்ேத்திடடம் 

2018-2030 முன்பனொககைத் திடடமொனது 
வருவொய் மறறும் பேரிடர பமலொண்மத் 
து்றயொல் தயொரிககைப்ேடடுள்ைது. 

இந்திய வொனி்ல ஆய்வு ்மயத்திறகும், 
மொநில அவெரகைொல பெயல்ேொடடு ்மயத்திறகும் 
இ்டபய ஒரு சிறு அ்மப்பு பதொடஙகைப் 
ேடடுள்ைது. பதொ்லபேசி, பதொ்லநகைல் (Fax) 
மறறும் மொநிலப் பிரிவுகைள், தொலுகைொ, மொவடட 
த்லநகை்ர மொநிலத்பதொடு பதொடரபுேடுத்த  
IP பதொ்லபேசி மூலமும் மொவடடத்தில் 
மீடபடடுத்தல் ேணி பெய்யப்ேடுகிறது. 
கைம்பியில்லொ வொனி்ல அ்லவரி்ெயொனது 
மொநிலத்தில் அதிகை அ்லவரி்ெ மறறும் 
கு்றந்த அ்லவரி்ெயிலும் கி்டககிறது..

உயிர வொழ்வதறகைொன முன்பனசெரிக்கை 
நடவடிக்கைகைள் 
•  புவி அதிரசிசியின்பேொது பம்ஜயின்கீழ் 

பெல்; த்ரயில் மணடியிடு மறறும் 
உஙகை்ைப் ேொதுகைொத்துக பகைொள்ளுஙகைள். 
உறுதியொன சுவறறின் அருகில் பெல், 
த்ரயில் அமர மறறும் த்ர்ய இறுகைப் 
பிடித்துகபகைொள் மறறும் உஙகை்ைப் 
ேொதுகைொத்துக பகைொள்ளுஙகைள். டொரச 
விைககி்ன மடடும் ேயன்ேடுத்தவும்.

•  பவள்ை முன்னறிவிப்பின்பேொது 
முதலுதவிககுத் பத்வயொன பேொருள்கை்ை 
பெமித்து ்வககைவும், உள்ளூர பரடிபயொ 
மறறும் பதொ்லககைொடசி அறிவிப்புகை்ைக 
கைவனியுஙகைள். நில நடுககைம் மறறும் 
பவள்ைத்தின்பேொது அ்னத்து மின்ெொர 
இ்ணப்புகை்ைத் துணடித்துவிடவும்.

•  தீ விேத்து எனில் அவெர பெ்வககு 101 
என்ற எணணிறகு பதொடரபு பகைொள்ளுஙகைள். 

•  ஒருவருககு ஆ்டயில் எதிரேொரொத விதமொகை 
தீ விேத்து ஏறேடடொல், அவ்ர ஓடொமல் 
த்ரயில் ேடுத்து உருை பெய்ய பவணடும்.

•  ெொ்ல விேத்தி்னத் தவிரககை 
பவணடுபமனில், ஓடடுநர உரிமம் பேறறவ்ர 
மடடுபம வொகைனத்்த இயககை அனுமதிககை 
பவணடும். ெொ்லயில் நடந்து பெல்லும்பேொதும், 
வொகைனத்்த இயககும்பேொதும் பின்ேறறேட 
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பவணடிய ெொ்ல விதிகை்ைக கைறறுகபகைொள்ை 
பவணடும்.

•  இரயில் ேொதுகைொப்பு ஆபலொெ்னகை்ை 
பதரிந்து பகைொணடு அதன்ேடி பின்ேறற 
பவணடும். இரயில் எந்த பநரமும், எந்த 
தி்ெயிலும் வரககூடும். 

•  இரயில் நி்லய பம்டயின் ஓரஙகைளில் 
அமரககூடொது.

•  தணடவொைஙகை்ைக கைடந்து பெல்ல கூடொது. 
ந்டபம்ட்ய ேயன்ேடுத்தவும்.

•  விமொன நி்லயத்தில் இருககும்பேொது 
ேொதுகைொப்பு குறித்த அறிவிப்்ேக 
விமொனககுழுவினர அறிவிககும்பேொழுது  
கைவனமுடன் பகைடகை பவணடும். இருக்கை 
்ேயில் உள்ை ேொதுகைொப்பு விைககை 
அட்டயி்ன வொசித்து அதில் பின்ேறற 
பவணடிய வழிகை்ை ்கையொை பவணடும்.

சுருககைம்
�  இடர மறறும் பேரிடர இரணடுபம 

பேொருடபெதம் மறறும் உயிரிழப்்ே 
ஏறேடுத்தும். 

�  பேரிடர பமலொண்ம என்ேது இயற்கை 
மறறும் மனிதனொல் உருவொககைப்ேடட 
பேரிடரின்பேொது பெொத்து மறறும் உயி்ரப் 
ேொதுகைொத்த்லக குறிப்ேது ஆகும். 

�  தயொரநி்ல, மடடுப்ேடுத்துதல், 
கைடடுப்ேடுத்துதல், துலஙகைல், மீடபடடுத்தல் 
மறறும் முன்பனறறம் ஆகிய்வ பேரிடர 
பமலொண்மயின் ஆறு நி்லகைள் ஆகும். 

�  புவி அதிரசசி, சுனொமி, பவள்ைம் மறறும் 
புயல் ஆகியன சில இயற்கைப் 
பேரிடரகைைொகும்.

�  தீ விேத்து மறறும் பதொழிறெொ்லயில் 
ஏறேடும் விேத்துககைளும் மனிதனின் 
கைவனககு்றவொல் ஏறேடும் இந்நிகைழ்வு 
கைளும் பேரிடரகைைொகும். 

�  அவெர கைொல மருத்துவ உதவிககு எண 
108-றகும், தீ விேத்திறகு எண 101-றகும் 
அ்ழககை பவணடும். 

�  ஒருவருககு ஆ்டயில் எதிரேொரொத 
விதமொகை தீ விேத்து ஏறேடடொல், அவ்ர 
ஓடொமல் த்ரயில் ேடுத்து உருை பெய்ய 
பவணடும்.

கை்லசகசாறகைள்:
1. இடர a dangerous event Hazard 

2. பேரிடர an event which causes enormous damage to 
property and fife Disaster 

3. ேொதிப்பு severity Vulnerability 
4. மடடுப்ேடுத்துதல் reduce (or) make something less severe Mitigate 
5. வொனி்ல அறிவிப்ே forecasting of weather Meteorology 
6. நடுககைம் shaking or vibration Trembling 
7. தடுத்தல் stop something before it happens Preventive 
8. அ்ணத்தல் to stop a fire or light Extinguish 
9. அவெரகைொல a serious, or dangerous situation Emergency 

10. உைவியல் ரீதியொன Mental or emotional state of a person Psychological 
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  ேதிப்பீடு

I.  சரியான வி்ட்யத் பதரிவு கசயகை.
1.  பேொருடபெதம், உயிரிழப்பு மறறும் 

சுறறுசசூழலில் பேரிய மொறறத்்த 
நிகைழ்த்தும் ஒரு இயற்கைக கைொரணி 
_____________.

 அ) இடர
 ஆ) பேரிடர
 இ) மீடபு
 ஈ) மடடுப்ேடுத்தல்
2.  பேரிடரின் வி்ை்வககு்றககும் 

பெயல்ேொடுகைள்.
 அ) தயொரநி்ல ஆ) ேதில்
 இ) மடடுப்ேடுத்தல் ஈ) மீடபு நி்ல
3.  ஒரு திடீர நகைரவு அல்லது புவி பமபலொடடின் 

திடீர  நடுககைம் _____________ என 
அ்ழககைப்ேடுகிறது.

 அ) சுனொமி ஆ) புவி அதிரசசி
 இ) பநருப்பு ஈ) சூறொவளி
4.  கைன ம்ழயினொல் திடீபரன அதிகை நீர 

பவளிபயறுதல் _____________ என 
அ்ழககைப்ேடுகிறது.

 அ) பவள்ைம் ஆ) சூறொவளி
 இ) வறடசி ஈ) ேருவ கைொலஙகைள்
5.  _____________ ்வத்துள்பைொ்ர 

வொகைனம் ஓடட அனுமதித்தொல் ெொ்ல 
விேத்தி்னத் தவிரககைலொம்.

 அ) பரஷன் அட்ட
 ஆ) ஓடடுநர உரிமம்
 இ) அனுமதி
 ஈ) ஆவணஙகைள்

II. பகைாடிடட இடஙகை்ை நிரப்புகை. 
1.  மனிதனுககும், அவனு்டய உட்மகைளுககும் 

ேொதிப்்ே ஏறேடுத்தககூடிய நிகைழ்வு 
_______________. 

2.  பேரிடரின் பேொது எடுககைப்ேடும் 
நடவடிக்கைகைள் ____________என 
அ்ழககைப்ேடுகிறது. 

3.  மிகைப்பேரிய அழிவு ஏறேடுத்தும் அ்லகை்ை 
ஏறேடுத்தும் நீரின் இடப்பேயரவு 
______________ எனப்ேடும். 

4.  தீ விேத்து ஏறேடடொல் அ்ழககை பவணடிய 
எண _____________.

5.  இயற்கை மறறும் மனிதனொல் 
உருவொககைககூடிய பேரிடரின் பேொது 
மனித வொழ்க்கை மறறும் உ்ட்மகை்ை 
__________ பேரிடர பமலொண்ம 
எனப்ேடுகிறது. 

III.  கோருத்துகை.
1. புவிஅதிரசசி –  இரொடெத அ்லகைள்
2. சூறொவளி –  பிைவு
3. சுனொமி –  ெமமறற ம்ழ
4. பதொழிறெொ்ல 

விேத்து
–  புயலின் கைண

5. வறடசி –  கைவனமின்்ம

IV.   பின்வரும் வாககியஙகை்ை 
கைருத்திற ககைாணடு சரியான 
வி்ட்ய  கசயகை.

1.   கூறறு (A) : நவீன உலகைத்தில் அனுதினமும் 
மகிழ்சசியொகை வொழ முடியொது  

  கைாரணம் (R):  மொெ்டதல் மறறும் 
சுறறுசசூழல் சீரழிவின் கைொரணமொகை 
இயற்கை இ்ட மறறும் பேரிட்ர 
ெந்தித்துக பகைொணடிருககிபறொம்.

 அ)   கூறறு மறறும் கைொரணம் ெரி; கூறறு 
கைொரணத்்த விைககுகிறது. 

 ஆ)   கூறறு மறறும் கைொரணம் ெரி; கூறறு 
கைொரணொத்்த விைககைவில்்ல 

 இ) கூறறு தவறு; கைொரணம் ெரி. 
 ஈ)  கூறறு மறறும் கைொரணம் இரணடும் 

தவறு. 

7th Std Social Science Geography Term 3 TM Unit 3.indd   219 23-11-2019   10:59:59



220

2.   கூறறு (A) : திடீர நுகைரவு அல்லது பூமியின் 
பமபலடடில் ஏறேடும் நடுககைம் புவி அதிரசசி 
ஆகும். 

  கைாரணம் (R): படகடொனிக தடடுகைளின் 
நகைரவு, ஜனபநருககைடி, பிைவு பேொன்ற்வ 
புவி அதிரசசிககு வித்திடுகின்றன 

 அ)  கூறறு மறறும் கைொரணம் ெரி மறறும் 
கூறறு கைொரணத்்த விைககுகிறது. 

 ஆ)  கூறறு மறறும் கைொரணம் ெரி; கூறறு 
கைொரணொத்்த விைககைவில்்ல

 இ) கூறறு தவறு; கைொரணம் ெரி. 
 ஈ)  கூறறு மறறும் கைொரணம் இரணடும் 

தவறு. 

V. சுருககைோகை வி்டயளிககை.
1. இடர வ்ரயறு: 
2. பேரிடர என்றொல் என்ன்? 
3.  பேரிடர பமலொண்ம சுழறசியின் ஆறு 

நி்லகைள் ய்வ? 
4.  தமிழ்நொடடில் உள்ை எசெரிக்கை அ்மப்பு 

ெொரந்த இரணடு நிறுவனஙகைள் எ்வ? 
5.  பவள்ைத்தினொல் எறேடும் மூன்று 

வி்ைவுகைள் ேறறி எழுதுகை. 
6.  இரயில் நி்லயத்தில் பின்ேறறப்ேட 

பவணடிய நொன்கு நடவடிக்கைகைள் குறித்து 
எழுதுகை. 

7.  பதொழிறெொ்ல விேத்து அடிககைடி 
நிகைழககூடிய நொன்கு பவறுேடட 
பதொழிறெொ்லகை்ைப் ேடடியலிடுகை. 

VI.  பவறுேடுத்துகை. 
1. புவி அதிரசசி மறறும் ஆழி பேர்ல (சுனொமி). 
2. பவள்ைம் மறறும் சூறொவளி. 
3. இடர மறறும் பேரிடர. 

VII.  விரிவான வி்டயளி. 
1.  பேரிடர பமலொண்ம சுழறசி ேறறி 

விைககுகை. 
2.  பவள்ைம் மறறும் அதன் வி்ைவுகை்ையும் 

அத்ன மடடுப்ேடுத்துதல் ேறறியும் விைககுகை. 
3.  ஏபதனும் 5 பேொதுவொன வொழும் நுடேஙகைள் 

ேறறி எழுதுகை. 
4.  புவி அதிரசசி, அதன் ேொதிப்புகைள் மறறும் 

மடடுப்ேடுத்துதல் ேடிநி்லகைள் ேறறி எழுதுகை. 

VIII உயரசிந்த்ன வினாககைள்: 
1.  நொன் ஏன் இயற்கை பேரிடரகைள் ேறறி 

அறிந்து பகைொள்ை பவணடும்? 
2.  இந்தியொவில் நிலசெரிவு அடிககைடி நிகைழும் 4 

இடஙகை்ைப் ேடடியலிடுகை.
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இந்தச கசயல்ோடடின் மூலம் இயற்கை இடரகைள்
ேறறி கதரிந்துககைாள்ளுதல்

உரலி : http://ds.iris.edu/seismon/

*ேடஙகைள் அ்டயொைத்திறகு மடடுபம .

*If browser requires, allow Flash Player or Java Script to load the page.

கசயல்மு்்ற:
ேடி -1:  பகைொடுககைப்ேடடுள்ை உரலி (URL) அல்லது QR குறியீடடி்னப் ேயன்ேடுத்தி 

இசபெயல்ேொடடிறகைொன இ்ணயப் ேககைத்திறகு பெல்கை. 
ேடி -2:  பின்பு Sesmic Monitor என்னும் தி்ர பதொன்றும்.
ேடி -3:  தி்ரயின் வலதுப் ேககைத்தில் பகைொடுககைப் ேடடுள்ை ஏபதனும் ஒரு ேகுதியி்ன

பதரவு பெய்யவும்.
ேடி -4:  குறிககைப்ேடடுள்ை நி்லகை்ை பெொடுககி பேரழிவு ேறறின விரிவொன 

விைககைத்தி்ன கைொணலொம்.

ேடி - 1 ேடி - 2 ேடி - 3

இ்ணயச கசயல்ோடு

இயற்கை இடரகைள்
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குடிமையியல்
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கற்றல் ந�ோககஙகள்

கீழே குறிப்பிடப்்பட்டுள்ளவை குறித்த அறிவிவைப் ப்பறு்தல்
� சமூகததில் ்பாலிைதவ்தப் ்பற்றிய கணழணாட்டதவ்த  அறி்தல்
� சமூகததில் ப்பணகளின் ்பல்ழைறு ்பஙகளிப்பிவை ்பற்றி 

புரிந்துபகாளளு்தல்
� ப்பாரு்ளா்தார முன்ழைற்்றததிற்காை ப்பணகளின் ்பஙகளிப்வ்ப அறிந்துபகாளளு்தல்
� ப்பணகளின் உரிவைகள ்பற்றிய கருதவ்தப் புரிந்துபகாளளு்தல்

அலகு - 1

பெணகள் நைமெோடு

அறிமுகம
ப்பணணியம் என்்பது ப்பணகவ்ள 

ைலிவையாக்குைது ைட்டும் அன்று. அைரகளிடம் 
ஏற்பகைழை உள்ள ைலிவைவய  உலகம் 
உணரும் வி்தைாக ைாற்றுைழ்த ப்பணணியம் 
ஆகும்.

ப்பணகள சைததுைததிற்காை 
ழ்பாராட்டைாைது எந்்த ஒரு 
ப்பணணியைாதிக்ழகா அல்லது ஏழ்தனும் ஒரு 
அவைப்பிற்ழகா பசாந்்தைாைது அல்ல. ைா்றாக, 
அது ைனி்த உரிவைகள ்பற்றிய அக்கவ்ற 
பகாணடைரகளின் கூட்டு முயற்சியாகும்.

“ஒரு ஆணுக்காை கல்வி என்்பது 
அைருக்கு ைட்டுழை ்பயன்்படும். ஆைால் ஒரு 
ப்பணணுக்கு ைேஙகும் கல்வியாைது, ஒரு 
்தவலமுவ்றக்காை கல்வியாகும்.”

ப்பணகவ்ளப் ்பலவீைைாை ்பாலிைம் 
என்று பசால்ைது ஒரு அைதூறு. அது ப்பண 

இைததிற்கு  ஆணிைம்  இவேத்த அநீதியாகும்   
என்று ைகாதைா காந்தியடிகள கூறியுள்ளார. 

ப்பணகளின் ழைம்்பாடு ைற்றும் 
்தனிததுைம் என்்பது அைரகள அரசியல், சமூகப் 
ப்பாரு்ளா்தார ைற்றும் நலைாழ்வு நிவலயில் 
ப்பறும் முன்ழைற்்றதவ்தழய குறிக்கும். 
இதுழை அைரகளின் நிவலத்த ழைம்்பாட்டிற்கு 
ஆணிழைராகும். 

நாட்டின் நீடித்த ைற்றும் நிவலத்த 
ை்ளரச்சிக்கு நைது சமூகததில் ப்பணகளுக்கு 
அதிகாரப் ்பகிரவு அளித்தலும் ்பாலிைச் 
சைததுைம் அவட்தலும் அைசியைாகும். 
ெோலினம ெறறிய சமூக அமசஙகள்

சமூகவியலில் ்பாலிைததிற்கு இவடழய 
ழைறு்பாட்வடக் காணகிழ்றாம். ்பாலியல் என்்பது 
உயிரியல் ்பணபுக்கூற்றின்்படி ஆண அல்லது 
ப்பண எை சமூகததில் ்பயன்்படுததுை்தாகும். 
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ஆணகளுக்கும் ப்பணகளுக்கும் 
இவடயிலாை ழைறு்பாடுகவ்ள ைக்கள 
ழ்பசும்ழ்பாது, ப்பரும்்பாலும் ்பாலியல் ்பற்றிய 
கருததுகழ்ள ழ்பசப்்படுகின்்றை. ஆைால், 
்பாலிைம் என்்பவ்தவிட உயிரியல் ்பணபிலாை 
ழைறு்பாடு ைட்டுழை அது என்்பது ்பற்றிய நைது 
சமூகததின் புரி்தல் மிக அைசியைாை்தாகும்.

்பாலிைம் என்்பது உயிரியல் ்பணபுகவ்ளச் 
சாரந்்தது. குறிப்்பாக, சமூகம் எவ்ைாறு ்பாலியல் 
ைவககவ்ளக் கருததில் பகாளகி்றது ைற்றும் 
நடததுகி்றது என்்பழ்த இ்தன் கருப்ப்பாரு்ளாகும். 
்பாலிைம் ஆண ப்பண ்பஙககளிப்பின் சமூக 
விதிமுவ்றகவ்ள உள்ளடக்கியது. இது ஆண, 
ப்பண, திருநஙவக ைற்றும் பி்ற ்பாலிை 
நிவலகவ்ள உள்ளடக்கி அ்தவை சமூகம் 
எவ்ைாறு அணுகிச் பசயல்்படுததுகி்றது என்்பதும் 
்பாரக்கப்்படழைணடும். அழ்தழ்பான்று, ்பாலிைம் 
என்்பவ்த ஒரு ந்பர எவ்வி்தம் உணரகி்றார 
என்்ப்தன் மூலமும் தீரைானிக்கப்்படுகி்றது. 

்பாலிைச் சமூகவியல் ஆணவை, 
ப்பணவைக்கு இவடயிலாை ழைறு்பாடுகவ்ள 
எவ்ைாறு ஆராய்கி்றது ைற்றும் சமூகம் எவ்ைாறு 
புரிந்துபகாளகி்றது என்்பதும் ஆகும். (ஆணகள 
ைற்றும் ப்பணகளுக்குப் ப்பாருத்தைாை நடதவ்த 
என்ை என்று சமூகம் கருதுைவ்தப் ்பாரப்்பது) 
இவை எவ்ைாறு சமூக நவடமுவ்றகளின் 
அவடயா்ளதவ்தப் ்பாதிக்கின்்றது என்்பவ்த 
நாம் ஆராயழைணடும். 

நைமெோட்டிறகோன முககிய 
கோரணிகள்:

1. கல்வி: ஒருைருக்கு 
அறிவுபூரைைாகச் சிந்திக்கும் தி்றன் 
ைற்றும் ்தனித்தன்வை ைாய்ந்்த 
முடிவுகவ்ள எடுக்க உ்தவுகி்றது. 

2. ெ ோ லி ன ப் ெ ோ கு ெ ோ டு : 
்பாலிைப்்பாகு்பாடு ்பாரக்கும் சமூகம் 
எக்காலததிலும் முன்ழைறுை்தற்காை 
ைாய்ப்பு அரிது.

3. சாதி, இை, சைய ்பாகு்பாடுகவ்ள 
அடிப்்பவடயாகக் பகாணட சமூகம், 
முன்ழைற்்றம் அவடயாது.

பெண கல்வி

40 ஆணடுகளுக்கு முன்ழ்ப 
்பன்ைாட்டு ைனி்த உரிவைகள ஆவணயம் 
‘அவைைருக்கும் கல்வி’ என்்ற உரிவைவய 
ைலியுறுததி உள்ளது. 

கல்விப்பறும் ப்பணகுேந்வ்த, ்தாயாை 
பின்பு பிளவ்ளகளுக்கும் குடும்்பத்தாருக்கும் 
அரைவணப்வ்ப ைேஙகுை்தன் மூலம் 
சமு்தாயததிற்குச் சி்றப்புச் ழசரக்கி்றார. ப்பண 
குேந்வ்தகளின் அைசியத ழ்தவையாை 
கல்வி, அறிவிவை ப்ப்றவும் அைரகளின் 
தி்றவை ழைம்்படுத்தவும் அ்தைால் சமூகததில் 
அைரகளின் ்தகுதிநிவல உயரவும் அைரகளின் 
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சுய முன்ழைற்்றததிற்கும் உறுதுவணயாய் 
இருக்கின்்றது 

நைது எதிரகாலம் ப்பணகவ்ள 
உ்தாசீைப்்படுததுழைார வகயிலில்வல. 
அது நைது ைகன்கவ்ளப்ழ்பால் ்பளளிக்குக் 
கல்வி கற்கச்பசல்லும் நைது ைகளகளின் 
கைவுகளில் உள்ளது. அைரகழ்ள, 
இவ்வுலகததில் ்தாஙகிநிற்கும் 
ைல்லவைக் பகாணடைர எை முன்ைாள 
அபைரிக்க ஜைாதி்பதி ்பராக் ஒ்பாைா 
ஐக்கிய நாடுகளின் ப்பாது சவ்பயில், 
2012 ஆம் ஆணடு உவரயாற்றும்ழ்பாது 
கூறிைார. 

பெண கல்வியின் இமையற்ற 
முககியத்துவஙகள் 
1.  அதிகரித்்த கல்வியறிவு: உலபகஙகிலும் 

கல்வியறிைற்்ற இவ்ளழயாரில் கிட்டத்தட்ட 
63 ச்தவிகி்தம்ழ்பர ப்பணகள. எைழை 
அவைததுக் குேந்வ்தகளுக்கும் கல்வி 
ைேஙகப்்பட ழைணடும் அப்ழ்பாது்தான் 
பின்்தஙகிய நாடுகளும் முன்ழைற்்றம் 
அவடயும். 

2.  ஆள் கடத்்தல்: ஆள் கடத்தலில் அதிகம் 
்பாதிக்கப்்படுைது ்படிப்்பறிவு இல்லா்த 
ப்பணகள ைற்றும் ஏழ்வையாை 
குடும்்பதவ்தச் ழசரந்்தைரகழ்ளயாகும். 
இ்ளம் ப்பணகளுக்கு அடிப்்பவடத தி்றன்கள 
ைற்றும் அைரகளுக்காை ைாய்ப்புகவ்ள 
ஏற்்படுததித ்தருைதிைால் ஆள கடத்தல்கள 
கணிசைாகக் குவ்றக்கப்்படும் என்று 
ஆளகடத்தல்கள ்பற்றிய ஐக்கிய நாடுகளின் 
இவட முகவைத திட்டம் வி்ளக்குகின்்றது.

3.  அரசியல் பிரதிநிதித்துவம: உலகம் 
முழுைதும் ப்பணகள ைாக்கா்ளரக்ளாகழை 
உள்ளைர. அைரக்ளது அரசியல் ஈடு்பாடு 
கட்டுப்்படுத்தப்்படுகி்றது. குடிவைக்கல்வி 
ைற்றும் குடிவைப் ்பயிற்சி அவைதது வி்தைாை 

ழைம்்பாடு ைற்றும் முன்ழைற்்றததிற்காை 
்தவடகவ்ள உவடக்கின்்றது என்று ஐக்கிய 
நாடுகளின் ப்பணகளுக்காை ்தவலவை 
ைற்றும் ்பஙழகற்பிவைப் ்பற்றிய ஆய்வு 
்பரிந்துவரக்கி்றது. 

4.  வளரும குழநம்தகள்: கல்வியறிவு ப்பற்்ற 
்தாய்ைாரகளின் குேந்வ்தகள கல்வியறிவு 
ப்ப்றா்த ்தாய்ைாரகளின் குேந்வ்தகவ்ள 
ஒப்பிடுவகயில் இரு ைடஙகு  அதிகரிதது ஐந்து 
ையதுக்கு ழைல் ைாே ைாய்ப்புள்ளது என்று 
ஐக்கிய நாடுகளின் ப்பணகளுக்காை கல்வி 
முவைப்பு நிறுைைம் ்பரிந்துவரததுள்ளது. 

5.  கோலம ்தோழ்த்திய திருைைம: 
பின்்தஙகிய நாடுகளில் மூன்றில் 
ஒரு ப்பணகுேந்வ்தக்குப் ்பதிபைட்டு 
ையதுக்குள திருைணைாகிவிடுகி்றது ைற்றும் 
எந்்த நாடுகளில் ப்பணகுேந்வ்தகள ஏழு 
அல்லது அ்தற்கும் ழைலாை ைருடஙகள 
்படிக்கி்றாரகழ்ளா, அைரகளின் திருைணம் 
நான்கு ஆணடுகளைவர ்தளளிப்ழ்பாகி்றது 
என்று ஐக்கிய நாடுகளின் ைக்கள ப்தாவக 
நிதியம் ்பரிந்துவரக்கி்றது. 

6.   வருைோன சோத்தியம: ஐக்கிய நாடுகளின் 
கல்வி, அறிவியல் ைற்றும் கலாச்சார 
அவைப்பின் (UNESCO) கூற்றுப்்படி கல்வி ஒரு 
ப்பணணின் ைருைாைம் ஈட்டும் தி்றவை 
அதிகரிக்கி்றது. ஒரு ப்பண  ஆரம்்பக் கல்வி 
ப்பற்்றாள கூட அந்்த ப்பணணின் ைருைாயில் 
20 ச்தவீ்தம் ைவர அதிகரிக்க உ்தவுகின்்றது. 

7.  பைோத்்த உள்�ோட்டு உறெத்திமய 
நைமெடுத்து்தல்: ப்பணகள ைற்றும் 
சிறுைரகளுக்கு கல்வி ைாய்ப்புகள 
ைேஙகப்்படும்ழ்பாது பைாத்த உளநாட்டு 
உற்்பததியாைது உயருகி்றது. 10 ச்தவீ்தம் 
கூடு்தலாக ப்பணகள கல்வி கற்்றால் 
பைாத்த உளநாட்டு உற்்பததி சராசரியாக 
மூன்று ச்தவிகி்தம் அதிகரிக்கின்்றது. 

8.  வறுமை கும்றப்பு: ப்பணகளுக்குக் 
கல்வியில் உரிவைகள சை ைாய்ப்புகள 
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பகுதி-2
சந்தை மற்றும் நுகர்வோர 

போதுகோப்பு

கற்்றலின் ்�ோககஙகள்

� நான்கு வகையான  சநகதை அகைப்புைகை ைண்டறிதைல்
� ஒவ்வாரு சநகதை அகைப்புைளுக்கும் இக்டயயயான யவறுபாடக்ட 

அறிதைல்
� நுைரயவார பாதுைாப்பின் யதைகவகயப் புரிநது்ைாள்ளுதைல்
� நுைரயவார உரிகைைகைப் புரிநது்ைாள்ளுதைல்

அறிமுகம்
ஒரு சநகதை என்்றவு்டன் நம் ைணமுன்யன 

வருவது ஏராைைான ைக்டைள் ைற்றும் 
நுைரயவார ்நரிசலாை வநது ்சல்லும் இ்டைாை 
இருக்கும். ைளிகை ்பாருள்ைள், ஆக்ட, 
மின்னணுப் ்பாருள்ைள் யபான்்ற பல்யவறு 
வகையான ்பாருள்ைகை ைக்ைள் சநகதையில் 
வாங்குகி்றாரைள்.

ைக்டைள் பலவிதைைான தையாரிப்புைகையும், 
யசகவைகையும் விற்பகன ்சய்கின்்றன. 
எனயவ பழங்ைால முக்றப்படி ஒரு சநகதை 
என்பது வாங்குபவரைளும் விற்பவரைளும் 
தைங்ைள் ்பாருள்ைள் ைற்றும் யசகவைகை 
பரிைாறிக்்ைாள்ளும்  இ்டைாை அகைநதைது.

ஆனால் ் பாருைாதைாரத்தில் சநகதை என்்றால் 
என்ன? ்பாருைாதைாரத்தில் சநகதை என்பது 
இயற்கை இ்டம் சாரநதைது எனக் கூ்றப்ப்டவில்கல. 
்பாருைாதைார வல்லுநரைள் ஒரு சநகதைகய 
வாங்குபவரைள் ைற்றும் விற்பகனயாைரைள் 

ஒன்்றாை வருவதைாை விவரிக்கின்்றனர 
ைற்றும் விற்பகனயாைரைள், வாங்குபவரைள் 
்பாருள்ைகை விற்ையவா வாங்ையவா 
யநரடியாை வருவது அல்லது ைக்றமுைைாை 
்தைா்டரபுக்கு வருவது, எடுத்துக்ைாட்டாை புத்தைைச் 
சநகதையானது அகனத்து விற்பகனயாைரைள் 
ைற்றும் நுைரயவாரைள் அகனவகரயும் 
உள்ை்டக்கியதைாகும் என்கி்றது ்பாருைாதைாரம். 
இது ஒரு  புவியியல்   இருப்பி்டத்கதைக் 
குறிக்ையவணடிய அவசியமில்கல.

்பாருள்ைள், யசகவைள் ைற்றும் 
தைைவல்ைகைப் பரிைாறிக்்ைாள்ளும் இரணடு 
அல்லது அதைற்கும் யைற்பட்ட அகைப்பு 
சநகதை என அகழக்ைப்படும். ஒரு சநகதை 
என்பது  இரணடு அல்லது அதைற்கு யைற்பட்ட 
அகைப்புைள் வாங்குவதிலும் விற்பதிலும் 
ஈடுபடுகின்்ற இ்டைாை அகைகின்்றது. 
பணப்பரிவரத்தைகனயில் ஈடுபடுகின்்ற 
இரு தைரப்பினரும் விற்பகனயாைர ைற்றும் 
வாங்குபவர என்று அகழக்ைப்படுகி்றாரைள். 
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விற்பகனயாைர பணம் ைற்றும் 
பரிைாற்்றங்ைகை வாங்குபவருக்கு விற்கி்றார. 
சநகதைப்யபாடடித் தைன்கையு்டன் இருக்ை 
ஒன்றுக்கும் யைற்பட்ட வாங்குபவர ைற்றும் 
விற்பவர என இருக்ையவணடும்.

சந்தையின் அம்சஙகள்
்பாருைாதைாரத்தில் சநகதை என்்ற ்சால் 

பண்டத்திற்ைான ைக்டைகையும் அல்லது 
்பாருள்ைளின் ்தைாகுப்கபயும் குறிக்கி்றது. 
உதைாரணைாை அரிசி சநகதை, துணிைளுக்ைான 
சநகதை, மின்னணு ்பாருள்ைளுக்ைான சநகதை 
யபான்்றவற்க்ற குறிப்பதைாகும்.

1. ஒரு சநகதை இயற்பியல் சாரநதை அல்லது 
புவியியல் சாரநதை இருப்பி்டத்கதைக் 
குறிப்பதைாயில்கல. சநகதை ஒரு 
்பாதுவான பரநதை பகுதியாைவும் 
பிராநதியத்தின் யதைகவகயயும் 
அளிப்கபயும் விநியயாகிக்கும் சக்திைகைக் 
்ைாணடுள்ைது.

2. சநகதைகய உருவாக்குவதைற்கு 
்பாருள்ைகை வாங்குபவரைள் ைற்றும் 
விற்பவரைள் ஒரு குழுவாை இருக்ையவணடும். 
இநதை விற்பகனயாைரைளுக்கும் 
நுைரயவாரைளுக்கும் இக்டயிலான 
உ்றவுைள் வணிை உ்றவுைைாை 
இருக்ையவணடும்.

3. விற்பகனயாைரைள் ைற்றும் நுைரயவாரைள்  
என இருவரும் சநகதைகயப் பற்றிய 
அறிகவப் ்ப்றயவணடும். யதைகவக்ைான 
தையாரிப்புைள், நுைரயவார யதைரவு, விருப்பத் 

யதைரவு, முன்னுரிகை, நவீன ைாலத்துக்கு 
ஏற்ப ைாற்்றங்ைள் யபான்்ற விழிப்புணரகவப் 
்பற்றிருக்ையவணடும்.

சந்தைகளின் வ்கப்போடு

ேத�ய 
ச�ைதக�

உ��� 
ச�ைதக�

�ரா��ய 
ச�ைதக�

ச�வேதச 
ச�ைத

�ட கால 
ச�ைத

	��ய கால 
ச�ைத

ஒ��	ப��த�ப�ட 
ச�ைத

க���பாட�ற 
ச�ைத

ெபா��க� 
ச�ைத

ச யான 
ச�ைத

ெமா�த ��பைன 
ச�ைத

��லைற 
ச�ைத

�ைறவ�ற 
ச�ைத

�லதன 
ச�ைத 

வா�	ேவா� 
ச�ைத

��பைனயாள�க� 
ச�ைத

பரவலாை சநகதைைள் இரணடு வகைைைாை  
உள்ைன. அகவ தையாரிப்பு சநகதை ைற்றும் 
ைாரணிச் சநகதை.  ைாரணிச் சநகதை என்பது 
நிலம், மூலதைனம், உகழப்பு யபான்்ற உற்பத்திக் 
ைாரணிைகை வாங்குவதைற்கும் விற்பகன 
்சய்வதைற்குைான சநகதைகயக் குறிப்பதைாகும். 
சநகதைைளின் ைற்்ற வகைைகைப் பின்வருைாறு 
அறியலாம்.

1. புவியியல் இருப்பிடத்தின்  அடிப்ப்டயில்
உள்ளூர சந்தைகள்: உள்ளூர சநகதையில் 
வாங்குபவரைளும் விற்பவரைளும் உள்ளூர 
பகுதிகய சாரநதைவரைைாை இருப்பாரைள். 
அவரைள் வழக்ைைாை தினசரி பயன்பாடடின் 
விகரவில் வீணாகிவிடும்/அழுகும்  
்பாருள்ைகை விற்கின்்றனர. ஏ்னனில் 
அத்தைகைய ்பாருள்ைளின் யபாக்குவரத்துச் 
்சலவு மிை உயரநதைதைாை இருக்கும்.

பிரோநதிய சந்தைகள்: பிராநதிய 
சநகதைைைானது  உள்ளூர சநகதைைகை வி்ட 
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பரநதை அைவிலானகவ அல்லது சில சிறிய 
ைாநிலங்ைள் இகணநதை பகுதியாை இருக்கும்.

்தைசிய சந்தைகள்: யதைசிய சநகதையில் 
்பாருள்ைளின் யதைகவ ஒரு குறிப்பிட்ட 
நாடடிற்கு ைடடும்  யதைகவயாை இருக்ைலாம். 
அல்லது யதைசிய எல்கலைளுக்கு ்வளியய 
இத்தைகைகய ்பாருள்ைளின்  வரத்தைைத்கதை 
அரசாங்ைம் அனுைதிப்பதில்கல.

சரவ்தைச சந்தை: தையாரிப்புைளுக்ைான யதைகவ 
சரவயதைச அைவிலானது ைற்றும் சரவயதைச 
அைவில் ் பாருள்ைள் ் ைாத்தை அைவில் வரத்தைைம் 
்சய்யப்படும்யபாது அச்சநகதை சரவயதைச சநகதை 
என அகழக்ைப்படுகி்றது.

2. ்�ரத்தின் அடிப்ப்டயில் 
மிகக குறுகிய கோல சந்தை: மிைக் குறுகிய 
ைால சநகதையில் ்பாருள்ைளின் அளிப்பு 
நிகலயானது யைலும் அகதை உ்டனடியாை 
ைாற்்ற முடியாது. உதைாரணைாை பூக்ைள், 
ைாய்ைறிைள், பழங்ைள் யபான்்றவற்றிற்ைான 
சநகதைைள் ்பாருள்ைளின் விகலயானது 
யதைகவகய ்பாறுத்து அகையும்.

குறுகிய கோல சந்தை: குறுகிய ைால சநகதை 
என்பது முநகதைய சநகதைகய வி்ட சற்று 
கூடுதைல் யநரம் உக்டயது. இங்யை அளிப்கப 
சற்ய்ற ைாற்றியகைத்துக் ்ைாள்ைலாம்.

நீணட கோல சந்தை: நீண்ட ைால சநகதையில்  
உற்பத்திகய ைணக்கிடுவதைன் மூலம் 
விநியயாைத்கதை எளிதைாை ைாற்றியகைக்ைலாம். 
எனயவ இத்தைகைய சநகதைகய யதைகவயைற்ப  
ைாற்்றலாம். எனயவ சநகதையின் சைநிகல 
விகலகய சரியான சையத்தில் தீரைானித்துக் 
்ைாள்ளும்.

3.  பரிவரத்தை்ையின் அடிப்ப்டயில்
உடைடிச் சந்தை : பரிவரத்தைகனைள் 
நிைழும் இ்டத்தியலயய பணம் உ்டனடியாை 
்சலுத்தைப்படுகி்றது ை்டன் முக்ற இல்கல.

எதிரகோல சந்தை: எதிரைால சநகதையின்  
பரிவரத்தைகனைள் ை்டன் அடிப்பக்டயிலான 
பரிவரத்தைகனைள் ஆகும். எதிரைாலத்தில் 
திரும்ப ்சலுத்தை ஒரு  வாக்குறுதியும் உள்ைது.
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4. ஒழுஙகுமு்்ற அடிப்ப்டயில்
ஒழுஙகுபடுத்தைப்படட சந்தை: ஒழுங்குபடுத்தைப்பட்ட 
சநகதையானது ்பாருத்தைைான அரசாங்ை 
அதிைாரிைளின் யைற்பாரகவயின் கீழ் 
நக்ட்பறுகின்்றன. இத்தைகைய சநகதை 
நியாயைற்்ற வரத்தைை நக்டமுக்றைள் இல்கல 
என்பகதை உறுதி ்சய்கி்றது. ஒழுங்குபடுத்தைப்பட்ட   
உற்பத்தி அல்லது உற்பத்திைளின் குழுகவக் 
குறிக்கி்றது. எ.ைா, பங்குச்சநகதை மிைவும் 
ஒழுங்குபடுத்தைப்பட்ட  சநகதையாை உள்ைது.
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கடடுப்போடற்்ற சந்தை: முற்றிலும் ைடடுப்பாடு 
எதுவுைற்்ற சநகதை. சநகதையில் ைணைாணிப்யபா 
ஒழுங்குமுக்றயயா கிக்டயாது. அதுயவ 
முடிவுைகை யைற்்ைாள்கி்றது .
5.  ் போடடியின் தைன்்ம அடிப்ப்டயில்
முற்றுரி்ம : முற்றுரிகை  என்பது ஒரு 
சநகதை ைட்டகைப்கபக் குறிக்கி்றது. அதில் ஒரு 
உற்பத்தியாைர அல்லது ஒரு விற்பகனயாைர 
முழு சநகதையிலும் ைடடுப்பாடக்டக் ்ைாணடு 
உள்ைனர. இத்தைகைய தைனி விற்பகனயாைர 
்நருக்ைைான ைாற்று ்பாருள்ைள் இல்லாதை 
தையாரிப்புைளில் ஒப்பநதைம் ்சய்யப்படுகி்றார.

ஏக்போக ் போடடி: ஏையபாை யபாடடி என்்ற ் சால் 
யபராசியரியர எடவரட. எச். 1933 ஆம் ஆணடில் 
ஹாரவரட பல்ைகலக்ைழைத்தின்  யசம்பரலின் 
தைனது ஏையபாை யபாடடியின் யைாடபாடடு நூலின் 
குறிப்பிடடுள்ைார. ஏையபாை யபாடடி என்்ற ்சால் 
ஏையபாை ைற்றும் சரியான யபாடடி என்பதைன் 
ைலகவகயக் குறிக்கி்றது. அதில் ஏராைைான 
வாங்குபவரைள் ைற்றும் தையாரிப்புைகை 
விற்பவரைள் உள்ைனர. இருநதையபாதிலும் 
ஒவ்வாரு விற்பகனயாைரின் தையாரிப்பும் 
ஒரு அம்சத்தில் அல்லது ைற்்்றான்றிலிருநது 
யவறுபடடுள்ைது.
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ஒலி்கோ்போலி : ஒலியைாயபாலி என்்ற 
்சால் இரணடு கியரக்ை ்சாற்ைளிலிருநது  
்ப்றப்பட்டது. ஒலியைாய் என்்றால் சில 

ைற்றும் பாலி என்்றால் ைடடுப்பாடு. 
எனயவ ஒலியைாயபாலி என்பது ஒரு 
சநகதை வடிவத்கதைக் குறிக்கி்றது. இதில் 
ஒயர ைாதிரியான அல்லது யவறுபட்ட 
தையாரிப்புைளில் சில விற்பகனயாைரைள் 
உள்ைகதைக் குறிக்கி்றது.

1. நுகர்வோர என்பவர யோர? 
நுைரயவார என்பவர ஒரு ்பாருகை 

வாங்குதைல் அல்லது ஒரு யசகவகயப் 
்பறுவதைற்ைாை அது அவரது தைனிப்பட்ட 
பயன்பாடடிற்ைாை அல்லது சுய யவகலவாய்ப்பு 
மூலம் தைனது வாழ்வாதைாரத்கதை 
்பருக்கிக்்ைாள்பவர ஆவார. 

நுகர்வோர என்பவர: 
 � பணம் ்சலுத்தியவர 
 � வாக்குறுதி ்பற்்றவர
 � ஓரைவு பணம் ் சலுத்தியவர ைற்றும் ஓரைவு 

வாக்குறுதி ்பற்்றவர

நுைரயவாரின் ஒப்புதைலு்டன் இத்தைகைய 
பயன்பாடு ்சய்யப்படும்யபாது. அத்தைகைய 
்பாருள்ைள்/ யசகவைளின் பயனாளிைளும் 
இதில் அ்டங்கும். 

2.  நுகர்வோர இல்லோதைவர யோர? 
ஒரு நபர எப்யபாது நுைரயவாராய் 

இருக்ைவியலாது : 

 � எநதை்வாரு ்பாருகையயா வாங்குகி்றது 
அல்லது எநதை்வாரு  யசகவகயயயா 
இலவசைாைப் ்பறுகின்்ற யபாது. 

 � வணிை யநாக்ைத்திற்ைாை ஒரு யசகவகய 
அைரத்துவது அல்லது 
்பாருகை வாங்குவது

ஒப்பநதை அடிப்பக்டயில் ஒரு 
யசகவகயப் ்பறுவது.
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நியோயமற்்ற வரத்தைக �்டமு்்ற 
என்்றோல் என்ை?

”நியாயைற்்ற வரத்தைை நக்டமுக்ற” 
என்பது ஒரு வரத்தைை நக்டமுக்ற அல்லது 
எநதை ஒரு ்பாருள் அல்லது யசகவைளின் 
விற்பகன, பயன்பாடு அல்லது விநியயாைத்கதை 
ஊக்குவிக்கும் யநாக்ைத்திற்ைாை, நியாயைற்்ற 
துக்றகய அல்லது நியாயைற்்ற அல்லது 
ஏைாற்றும் நக்டமுக்ற பின்பற்்றப்படுவது. இநதை 
நக்டமுக்றைளில் சில பின்வருைாறு: 
• தைவ்றான பிரதிநிதித்துவம்
•  ் பாருள்ைள் ைற்றும் யசகவைள் குறிப்பிட்ட 

தைரநிகல, தைரம் அல்லது தைரத்தில் இல்லாதை 
யபாது; 

•  உபயயாகித்தைப் ்பாருள், புதுப்பிக்ைப்பட்ட 
்பாருள்ைள் புதியது யபால விற்ைப்படுவது.

•  ் பாருடைள் ைற்றும் யசகவைளுக்கு உரிகை 
அல்லது நன்கை இல்லாதையபாது; 

•  தையாரிப்புைள் / யசகவைளுக்கு உரிகை 
யைாரப்பட்ட உத்திரவாதைம் / ்பாறுப்புறுதி  
இல்லாதையபாது. 

•  தையாரிப்பு அல்லது யசகவயின் விகல தைவ்றாை 
குறிக்ைப்படும் யபாது. 

•  யபரம் யபசும் விகலயில் விற்பகன 
்சய்வதைற்ைான தைவ்றான விைம்பரம். 

•  பரிசுைகை, பரிசு யபான்்றவற்க்ற 
வாடிக்கையாைரைளுக்கு வழங்குவதைற்ைான 
எநதை யநாக்ைமும் இல்லாைல் அவற்க்ற 
வழங்குவதைற்ைாை. 

•  தைகுதிவாய்நதை அதிைாரத்தைால் அகைக்ைப்பட்ட 
பாதுைாப்புத் தைரங்ைளுக்குள் வராதை 
்பாருடைகை விற்பகன ்சய்தைல். 

•  அதிை விகலைகை ஏற்றும் வகையில் அதிை 
எணணிக்கையில் உற்பத்தி ்சய்யப்படும் 
அல்லது ஒயர ைாதிரியான ்பாருடைளின் 
விகலகய உயரத்தும் யநாக்ைத்து்டன் 
பதுக்ைல் அல்லது ்பாருடைகை அழித்தைல். 

•  யைாசைான ்பாருடைகை உற்பத்தி ்சய்தைல் 
அல்லது வழங்குதைல் அல்லது யசகவைகை 
வழங்குவதில் ஏைாற்றும் நக்டமுக்றைகை 
பின்பற்றுவது. 

விற்பனை செய்யப்பட்ட ச்பொருள் 
திரும்பப ச்பற்ப்ட மொட்டொது.

(அல்லது)
"ச்பொருட்கனை மொறற இ்ய்லொது”,

(அல்லது)
"எந்தச் சூழலிலும ்பணம 
திருபபித்தரப்ப்டமொட்டொது’

இது முறையறை வணிக நடவடிகறக மறறும் 
சடட ரீதியான நடவடிகறகககு ஏறைதல்ல.

நுகர்வோர போதுகோப்பு: 
நுைரயவார பாதுைாப்பு என்பது 

நுைரயவாரின் உரிகைைள், நியாயைான 
வரத்தைைப் யபாடடி ைற்றும் துல்லியைான 
தைைவல்ைள் சநகதையில் இருக்ை யவணடும் 
என்பதைற்ைாை இயற்்றப்பட்ட  சட்டங்ைளின் 
குழு ஆகும் நியாயைற்்ற நக்டமுக்றைளில் 
ஈடுபடும் வணிைத்கதை யபாடடியாைரைளுக்கு 
யைலாைப் ்பறுவகதைத் தைடுக்ை சட்டங்ைள் 
வடிவகைக்ைப்படடுள்ைன. அகவ சமூைத்தில் 
மிைவும் பாதிக்ைப்ப்டக்கூடியவரைளுக்கு 
கூடுதைல் பாதுைாப்கபயும் வழங்கும். நுைரயவார 
பாதுைப்பு சட்டங்ைள் என்பது நுைரயவாரின் 
உரிகைைகைப் பாதுைாப்பகதை யநாக்ைைாைக் 
்ைாண்ட அரசாங்ை வழிமுக்றைளின் ஒரு 
வடிவைாகும். எடுத்துைாட்டாை, தையாரிப்புைள் 
பற்றிய விரிவான தைைவல்ைகை ்வளியி்ட 
ஒரு அரசாங்ைத்திற்கு வணிைங்ைள் 
யதைகவப்ப்டலாம். குறிப்பாை ்பாது 
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சுைாதைாரத்தின் பாதுைாப்பு என்பது உணவு 
யபான்்ற பிரச்சிகனைகை  உள்ை்டக்கியதைாகும் . 

நுைரயவார பாதுைாப்பு என்பது நுைரயவார 
அகைப்புைளின் யயாசகனைளு்டன் 
இகணக்ைப்படடுள்ைது. இது நுைரயவார 
சநகதையின் சி்றநதை யதைரவுைகை அகனவரும் 
எடுக்ை உதைவுகி்றது. ைற்றும் நுைரயவார 
புைாரைளுக்கு ந்டவடிக்கை எடுக்ை உதைவுகி்றது.  
நுைரயவார பாதுைாப்கப ஊக்குவிக்கும் பி்ற 
நிறுவனங்ைளில் அரசு நிறுவனங்ைள் ைற்றும் 
சுய ஒழுங்குப்படுத்தும் வணிை நிறுவனங்ைள் 
அ்டங்கும். 

எடுத்துக்ைாடடு: இநதியாவில் ்தைாகல்தைா்டரபு 
ஒழுங்கு முக்ற ஆகணயம் (TRAI), ைற்றும் 
ஆயுள் ைாப்பீடடு ஒழுங்குமுக்ற ைற்றும் 
இநதியாவின் யைம்பாடடு ஆகணயம் (IRDAI). 

நுகர்வோர போதுகோப்பு சடடம் 1986
இநதிய நா்டாளுைன்்றத்தில் 1986 – 

ஆம் ஆணடில் நுைரயவாரின் நலன்ைகைப் 
பாதுைாப்பதைற்ைாை இயற்்றப்பட்ட சட்டம் 
நுைரயவார பாதுைாப்பு சட்டம் ஆகும். நுைரயவார 
குக்றைகைத் தீரப்பதைற்ைாை நுைரயவார 
ைவுன்சில்ைள் ைற்றும் பி்ற அதிைாரிைள் நுைரயவார 
்தைா்டரபுக்டயவரையைாடு நுைரயவாருக்கு 
உதைவும் வகையில் உள்ைது. இச்சட்டம் 
அக்ய்டாபர 1986 இல் பாராளுைன்்றத்தைால் 
நிக்றயவற்்றப்படடு 1986 டிசம்பர 24 முதைல் 
இநதியாவில் நக்டமுக்றக்கு வநதைது. 

நுைரயவார பாதுைாப்பு சட்டம் 
“நுைரயவாருக்ைனா ைைா சாசனம்” என்று 
அகழக்ைப்படுகி்றது. இச்சட்டத்தின் வாயிலாை 
நியாயைற்்ற வரத்தைை நக்டமுக்றைள், 
்பாருடைளின் குக்றபாடுைள் ைற்றும் 
யசகவைளின் உள்ை குக்றைகை சரிபாரக்ை 
நுைரயவார பாதுைாப்புச்சட்டம் அவசியைாகி்றது. 
இநதியா முழுவதும் நுைரயவார 
ைன்்றங்ைள் ைற்றும் யைல்முக்றயீடடு நீதி 
ைன்்றங்ைளின் பரவலான வகலயகைப்கப 
நிறுவ வழிவகுத்துள்ைது. வணிை 
அகைப்புைள் நுைரயவார புைாரைகை 
எவவாறு அணுகுகின்்றன என்பகதையும், 
நுைரயவாருக்ைனா அதிைாரங்ைகை 
யைம்படுத்தைவும் இச்சட்டம் ைணிசைாை 
உயரத்தியுள்ைது. 

நுைரயவார விழிப்புணரகவ 
அதிைரிக்ை யதைசிய, ைாநில ைற்றும் ைாவட்ட 
அைவில் நுைரயவார பாதுைாப்பு சகபைள்  
அகைக்ைப்படடுள்ைன. நுைரயவாரின் 
விழிப்புணரகவ அதிைரிக்ை பல்யவறு 
நுைரயவார அகைப்புைள் ைற்றும் தைன்னாரவ 
்தைாணடு நிறுவனங்ைள் அதிை அைவில் 
்சயல்ப்டயவணடும். 

எடடு அடிப்ப்டயோை நுகர்வோர உரி்மகள்: 
1. அடிப்பக்டத் யதைகவைளுக்ைான உரிகை 
2. பாதுைாப்புக்ைான உரிகை 
3. தைைவல் அறியும் உரிகை 
4. யதைரந்தைடுக்கும் உரிகை 
5. பிரதிநிதித்துவ உரிகை 
6. குக்ற தீரக்கும் உரிகை 
7. நுைரயவார ைல்வி ைற்றும் உரிகை 
8. தூய்கையான சுற்றுப்பு்றச் சூழகலப் 

்பறுவதைற்ைான உரிகை 
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நுகர்வோர கு்்ற தீரககும் முகவர 
யதைசிய நுைரயவார குக்ற தீர ஆகணயம் 

ைத்திய அரசால் நிறுவப்பட்டது. இவவாகணயம் 
1 யைாடி ரூபாய்க்கும் அதிைைான ைதிப்புமிக்ை 
நுைரயவார குக்றைகை தீரக்ை முயல்கி்றது. 
இது ைத்திய நுைரயவார நீதிைன்்றம் ஆகும். 

ைாநில நுைரயவார குக்றதீர ஆகணயம் 
ைாநில அரசால் நிறுவப்பட்டது. இவவாகணயம் 
1 யைாடி ரூபாய்க்கும் குக்றவான ைதிப்புமிக்ை 
நுைரயவார குக்றைகை ைாநில அைவிலான 
தீரக்கும் நீதிைன்்றைாகும். 

ைாவட்ட நுைரயவார குக்றதீர ஆகணயம் 
ைாநிலத்தின் ஒவ்வாரு ைாவட்டத்திலும் ைாநில 
அரசால் நிறுவப்படடு அது ைாவட்ட நுைரயவார 
குக்றதீர ைன்்றம் எனவும் அகழக்ைப்படுகி்றது. 
ைாநில அரசாங்ைம் ஒரு ைாவட்டத்தில் 
ஒன்றுக்கும் யைற்பட்ட ைாவட்ட ைன்்றங்ைகை 
நிறுவலாம். இது ைாவட்ட அைவிலான 
நீதிைன்்றைாகும். இது ரூ 20 லடசம் ைதிப்புமிக்ை 
அைவிலான குக்றைகை தீரக்கும் ைாவட்ட 
நீதிைன்்றைாகும்.

நுகர்வோர போதுகோப்பு சடடம் 2019
இநதிய பாராளுைன்்றத்தில் ஆைஸ்ட 2019ஆம் 
ஆணடு ஒரு கைல்ைல் என்று அகழக்ைப்படும் 
நுைரயவார பாதுைாப்பு ையசாதைா, 
2019-இல் நிக்றயவற்்றப்பட்டது. இநதை நவீன 
்தைாழில்நுடபைாலத்தில் நுைரயவாரைளின் 
குக்றைகை குறித்தை யநரத்திலும், பயனுள்ை 
நிரவாைத்கதையும், நியாயைான தீரகவயும் 
வழங்குவகதை யநாக்ைைாைக் ் ைாண்டது. புதிய 
நுைரயவார பாதுைாப்புச் சட்டம் ைத்திய அரசு 
அறிவிக்கும் யதைதியில் இருநது நக்டமுக்றக்கு 
வரும். புதிய நுைரயவார பாதுைாப்புசட்டம் 
முப்பது வரு்டங்ைளுக்கு யைலான சட்டைாகும். 
பகழய நுைரயவார பாதுைாப்புச் சட்டம் 1986 – 
இல் ைாற்்றங்ைகை ஏற்படுத்தை முற்படுகி்றது.

புதிய சடடத்தின் சி்றப்பம்சஙகள்: 
1.  இ – வணிக பரிவரத்தை்ைகள்:  புதிய 

சட்டம் நுைரயவார என்்ற வக்றயக்றகய 
விரிவுபடுத்தியுள்ைது. இகணயத்தின் 
யநரமுைக் ைடடுப்பாடடில் இல்லாதை அல்லது 
இகணயத்தின் இயக்ை ைடடுபாடடில் உள்ை 
பரிவரத்தைகனைள், மின்னணு வழிமுக்றைள், 
்தைாகலயநாக்கி, யநரடி விற்பகன அல்லது 
பல நிகல சநகதைப்படுத்தைல் மூலம் எநதை்வாரு 
்பாருகையும் வாங்கும் எநதை்வாரு நபரும் 
இப்யபாது அகைப்பில் உள்ைனர. 

2.  பணவியல் அதிகோர வரம்்ப ் மம்படுத்துதைல்: 
திருத்தைப்பட்ட பணவியல் அதிைார வரம்பு: 
புதிய சட்டத்தின் கீழ் திருத்தைப்பட்ட பண 
வரம்புைள் நிரணயிக்ைப்பட்டன. அதைன்படி, 
ைாவட்ட நுைரயவார நீதி ைன்்றம் இப்யபாது 
நுைரயவார புைாரைகை ஏற்றுக்்௧ாள்ை 
முடியும். அங்கு ்சலுத்தைப்பட்ட ்பாருடைள் 
அல்லது யசகவைளின் ைதிப்பு 10,000,000 
ரூபாய்க்கு மிைாைல் இருக்கும், என்்றால் 
ைாநில நுைரயவார ஆகணயம் விசாரிக்ை 
முடியும் அதுயவ 10,000,000 ரூபாய்க்கு யைல் 
ைதிப்பு இருக்குைானால் அத்தைகையவற்க்ற 
யதைசிய நுைரயவார ஆகணயம் விசாரிக்கும் 
அதிைாரத்கதைப் ்பற்றுள்ைது.

3.  புகோரக்ை இ- தைோககல் சசயதைல்:  புதிய 
சட்டம் நுைரயவாருக்கு மின்னணு முக்றயில் 
புைாரைகைத் தைாக்ைல் ்சய்வதைற்கும் 

7th Std Social Science Civics Term 3 TM Unit 2.indd   237 25-11-2019   15:02:44

238

ஒளிைாடசிக் ைலநதைாய்வுக் கூ்டம் (Video 
Conferencing)  மூலம் வாதிைகைக் 
யைடபதைற்கும் அல்லது ஆய்வு ்சய்வதைற்கும் 
ஏற்பாடு ்சய்யப்படுகி்றது. 

4.  மத்திய நுகர்வோர போதுகோப்பு அதிகோரத்்தை 
நிறுவுதைல்: புதிய சட்டம் ைத்திய நுைரயவார 
பாதுைாப்பு ஆகணயம் என அகழக்ைப்படும். 
ஒரு ஒழுங்குமுக்ற அதிைாரத்கதை 
நிறுவுவதைற்கு முன்்ைாழிகி்றது ைத்திய 
நுைரயவார பாதுைாப்பு ஆகணயத்திற்கு ஒரு  
தைகலகை இயக்குநர தைகலகையில் ஒரு 
விசாரகண பிரிவு இருக்கும். இது நுைரயவார 
சட்ட மீ்றல்ைள் குறித்து விசாரகண அல்லது 
விசாரகணகய ந்டத்தைக்கூடும். 

5.  நியோயமற்்ற வரத்தைக �்டமு்்றகள்: 
புதிய சட்டம் நியாயைற்்ற வரத்தைை 
நக்டமுக்றைளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பரநதை 
வகரயக்றகய அறிமுைப்படுத்துகி்றது. 
இது யவறு எநதை சட்டத்தின் விதிைளின்படி 
்வளிப்படுத்தைப்ப்டாவிட்டால், நுைரயவார 
நம்பிக்கையு்டன் வழங்கிய தைனிப்பட்ட 
தைைவல்ைகைப் பகிரவதும் அ்டங்கும். 

6.  தைவ்றோை விைம்பரத்திற்கு அபரோதைம்: தைவ்றான 
விைம்பரத்திற்ைாை ைத்திய நுைரயவார 
பாதுைாப்பு ஆகணயம் ஒரு உற்பத்தியாைர 
அல்லது ஒப்புதைல் அளிப்பவருக்கு 1,000,000 
ரூபாய் வகர அபராதைம் விதிக்ைலாம். ைத்திய 
நுைரயவார பாதுைாப்பு ஆகணயம் தைவ்றான 
விைம்பரத்திற்கு இரணடு ஆணடுைள் 
வகர சிக்றத்தைண்டகன விதிக்ைலாம். 
அடுத்தைடுத்தை குற்்றத்தில் அபராதைம் 5,000,000 
ரூபாய் ைற்றும் ஐநது ஆணடுைள் வகர 
சிக்றத்தைண்டகன விதிக்ைப்ப்டலாம். 
தைவ்றான விைம்பரத்திற்கு ஒப்புதைல் 
அளிப்பவர குறிப்பிட்ட தையாரிப்பு அல்லது 
யசகவகய ஒரு வரு்டம் வகர ஒப்புதைல் 
அளிப்பகதை ைத்திய நுைரயவார பாதுைாப்பு 
ஆகணயம் தைக்ட ்சய்யலாம். ஒவ்வாரு 

அடுத்தைடுத்தை குற்்றத்திற்கும் தைக்டக்ைாலம் 
மூன்று ஆணடுைள் வகர நீடிக்ைப்ப்டலாம். 

இநதியோவில் நுகர்வோர 
நீதிமன்்றஙகள்: 
்தைசிய நுகர்வோர கு்்றதீர ஆ்ணயம் 
(NCDRC): ஒரு யதைசிய அைவிலான நீதிைன்்றம் 
இநதியா முழுவதைற்கும் குக்றதீர ஆகணயைாை 
்சயல்படுகி்றது. இழப்பீடு ஒரு யைாடி ரூபாய்க்கு 
யைல் இருநதைால் யதைசிய ஆகணயம் நுைரயவார 
நீதிைன்்றங்ைளின் உச்ச அகைப்பாகும். 
இவவகை நுைரயவார நீதிைன்்றங்ைள் மிை 
உயரநதை யைல்முக்றயீடடு நீதிைன்்றைாகும். 
யதைசிய நுைரயவார குக்றதீர நிவாரண 
ஆகணயம். இநதியாவில் ஒரு பகுதியான – 
நீதி ஆகணயைாகும். இது 1986 ஆம் ஆணடில் 
நுைரயவார பாதுைாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் 1988 
– இல் அகைக்ைப்பட்டது அதைன் தைகலகை 
அலுவலைம் புது ்்டல்லியில் உள்ைது. இநதை 
ஆகணயம் அதைகன இநதியாவில் உச்ச 
நீதிைன்்றத்தின் ஓய்வு ்பற்்ற நீதிபதியின் 
தைகலகையில் ்சயல்படுகி்றது. 

மோநில நுகர்வோர கு்்றதீர ஆ்ணயம் 
(SCDRC): ைாநில அைவில் ஒரு நீதிைன்்றம் 
்சயல்படுகி்றது. இழப்பீடு யைாரப்பட்ட வழக்குைள் 
20 லடசத்திற்கும் யைல் இருக்குைானால் 
ைாநில நுைரயவார குக்றதீர ஆகணயம் 
அதைகன ஏற்கி்றது. ைாவட்ட ஆகணயத்தின் 
யைல்முக்றயீடடு அதிைார வரம்கப ைாநில 
ஆகணயம் ்ைாணடுள்ைது. 

மோவடட நுகர்வோர கு்்றதீர ஆ்ணயம் 
(DCDRC): ைாவட்ட நுைரயவார குக்றதீர 
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க்லச்சசோற்கள்
1. வியோபோரப் சபோருள்கள் Commodities trade goods, supplies
2. எஙகுமிருககும், வழககமோை Prevalent very common, frequent
3. சதைோகுப்புக குழு, திரள் Cluster a grouping of a number of similar things, bunch
4. உடைடியோக, கணப்சபோழுதில் Instantaneously immediately, without hesitation
5. ்போலியோை, சபோயயோை Spurious invalid, fake
6. போதிககப்படககூடிய ஆபத்தைோை Vulnerable attacked either physically or emotionally, helpless
7. கு்்ற நிவரத்தி கு்்ற தீரககும் Redress compensate, remedy, rectify

8. சபோருள் சோரநதை பணவ்கயோை Pecuniary relating to money, financial

I.  சரியோை வி்ட்ய  
்தைரவு சசயக. 

1.  எநதை்வாரு சநதைரப்பத்தில் ஒரு நுைரயவார 
குக்றபாடுள்ை தையாரிப்புக்ைாை 
உற்பத்தியாைருக்கு எதிராை புைார ்சய்ய 
முடியாது? 

 அ) ைாலாவதியாகும் தைரவு குறிப்பி்டப்ப்டாதைது 

 ஆ) ்பாருடைளின் விகல 
 இ) ்பாருடைளின் ்தைாகுதி எண 
 ஈ) உற்பத்தியாைரின் முைவரி
2.  உற்பத்தியாைரின் முடிவில் இருநது 

நுைரயவார பல்யவறு சிக்ைல்ைகை 
எதிர்ைாள்கின்்றனர? 

 அ) நியாயைற்்ற வரத்தைை நக்டமுக்றைள் 
 ஆ) பரநதை அைவிலான ்பாருடைள் 
 இ) நிகலயான தைரைான ்பாருடைள் 

நீதிைன்்றம் இழப்பீடு 20 லடசம் வகர விசாரிக்ை  
அனுைதிக்கி்றது அனுைதிக்கி்றது. ைாவட்ட 
அைவிலான நீதிைன்்றம் ைாவட்ட அைாவில் 
்சயல்படுகி்றது 

முககியமோை சடடஙகள் 
✓ நுைரயவார பாதுைாப்பு சட்டம், 1986
✓ சட்ட அைவீடடு சட்டம், 2009
✓ இநதிய தைர நிரணய பணியைம், 1986
✓ அத்தியாவசிய ்பாருடைள் சட்டம், 1955
✓  ைறுப்பு சநகதைப்படுத்துதைல் தைடுப்பு ைற்றும் 

அத்தியாவசிய ்பாருடைளின் பராைரிப்பு 
✓ ்பாருடைளின் சட்டம், 1980.

http://consumeraffairs.nic.in
http://ncdrc.nic.in/
http://ncdrc.nic.in/statelist.html
http://ncdrc.nic.in/districtlist.html

சுருககம்:- இக்ைாலத்தில் நுைரயவாரைள் 
விற்பகனயாைரைளுக்கு,  வனிைத்கதை 
்ைாணடு வருவதைன் ைாரணைாை, அவரைகை 
ஓரஅரசனகரப்யபால் உபசரிக்ை யவணடிய  
யதைகவ இருக்கி்றது. முன்யபல்லாம், 
நுைரயவாரைள் எப்்பாருகையும் வாங்கும் 
முன் மிை எச்சரிக்கையும் இருக்ையவண்டடிய 
யதைகவ இருநதைது. ஆனால், இக்ைாலங்ைளில் 
அரசாங்ை சட்டங்ைளும், அறிமுைப்படுத்தைப்பட்ட 
்ைாள்கைைளும், நுைரயவார பாதுைாப்பாபு, 
அரசு சாரா நிறுவனங்ைள் ைற்றும் சநகதைைளிள் 
அதிைரிக்ைப்ட்ட யபாடடிைளின் ைாரணைாை, 
விற்பகனயாைரைள் எப்்பாருகையும் விற்கும் 
முன் மிகுன்தை ைவனத்து்டன் ்சயல்ப்ட 
யவணடிய யதைகவ இருக்கி்றது. நுைரயவாரைள் 
சட்டங்ைள் ைற்றும் ்ைாள்கைைளினால் 
பாதுைாக்ைப்படடிருப்பினும் நுைரயவாரைளுக்கு 
ைத்தியில் விழிப்புனரவு குக்றப்பாடு 
யைம்படடிருக்கி்றது.  நுைரயவாரைள் அவரைளின் 
உரிகையும், பாதுைாப்பும் பலபடுத்தைப்டடிருப்பது 
ைாலத்தின் யதைகவயாை இருக்கி்றது.

  மதிப்பீடு
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 ஈ) உற்பத்தியின் அைவு
3.  நுைரயவாருக்கு ஒரு ்பாருடைள் தையாரிப்பு  

பற்றிய யபாதுைான தைைவல்ைள் வழங்ைப்ப்ட 
யவணடும் 

 அ) உற்பத்தியின் முதைலீடு 
 ஆ) ்பாருடைள் விற்பகனயில் முடிவு 
 இ) ை்டனில் ்பாருடைள் வாங்குதைல் 
 ஈ) ்பாருடைள் வாங்குவதில் முடிவு
4.  யதைசிய, ைாநில ைற்றும் ைாவட்டங்ைளில் 

உள்ை நுைரயவார நீதிைன்்றங்ைளின் 
அகைப்பு, வணிைரைளின் நியாயைானகதை 
வரத்தைை நக்டமுக்றைளுக்கு எதிரான 
நுைரயவார குக்றைகை ஆராய்வது என 
அகழக்ைப்படுகி்றது 

 அ) மூன்று அடுக்கு அகைப்பு 
 ஆ) ஒரு அடுக்கு அகைப்பு 
 இ) இரு அடுக்கு அகைப்பு 
 ஈ) நான்கு அடுக்கு அகைப்பு 
5.  தைரம் குக்றவான பி்ற ்வளிப்பு்ற 

்பாருள்ைகை ஒரு உயரநதை தைரைான 
்பாருளு்டன் ைலப்பது எவவாறு 
அகழக்ைப்படுகி்றது? 

 அ) தூய்கையாக்ைல்   ஆ) ைலப்ப்டம் 
 இ) சுத்திைரிப்பு  ஈ) ைாற்்றம் 
II. ்கோடிடட இடஙக்ை நிரப்புக.
1.  இரணடு அல்லது அதைற்கு யைற்பட்ட _______ 

்பாருடைள் யசகவைள் ைற்றும் தைைவல்ைளின் 
ஈடுபடும் ஒரு சநகதை என்று அகழக்ைப்படுகி்றது. 

2.  ஒழுங்குப்படுத்தைப்பட்ட சநகதைைளில், 
்பாருத்தைைான __________ அதிைாரிைைால் 
சில யைற்பாரகவ உள்ைது. 

3.  _____________ என்பது ஒரு சநகதை 
ைட்டகைப்கபக் குறிக்கி்றது, அதில் முழு 
உற்பத்தியிலும் ஒரு ைடடுப்பாடக்டக் ்ைாண்ட 
ஒரு ஒற்க்ற தையாரிப்பு அல்லது விற்பகனயாைராை 
இருக்கி்றார. 

4.  _____________ நியாயைற்்ற வரத்தைை 
நக்டமுக்றைகை சரிபாரக்ை நுைரயவார 
பாதுைாப்பு துக்றயின். ைைா சாசனம்  என்று 
ைருதைப்படுகி்றது. 

III. பின்வருவைவற்்்றப் சபோருத்தைவும்:
1. நுைரயவார உற்பத்தி சட்டம் 1955

2. சட்ட பூரவைான அைவீடடு 
சட்டம் 1986

3. இநதிய தைர நிரணய 
பணியைம்  2009

4. அத்தியாவசிய ்பாருடைள் 
சட்டம்  1986

IV.  பின்வரும் கூற்றுக்ை ஆயக. 
1. சபோருத்தைமோை பதி்லத் ்தைரவு சசயக: 
 கூற்று: உள்ளூர சநகதைைளில் 
வாங்குபவரைளும் விற்பவரைளும் உள்ளூர 
பகுதி பகுதிகய யசரநயதைார அல்லது ைடடுயை. 
  கோரணம்: ஒரு சநகதை இயற்க்கை இ்டம் 

அல்லது புவியியல் இருப்பி்டத்திற்கு 
ைடடுப்படுத்தைப்ப்டவில்கல

 அ)  கூற்று ைற்றும் ைாரணம் இரணடும் 
சரி ஆனால், ைாரணம் கூற்றிற்ைான 
சரியான விைக்ைம் ஆகும் 

 ஆ)  கூற்று ைற்றும் ைாரணம் இரணடும் 
சரி ஆனால், ைாரணம் கூற்றிற்ைான 
சரியான விைக்ைம் அல்ல.

 இ) கூற்று சரி ஆனால் ைாரணம் தைவறு
 ஈ)  கூற்று தைவ்றானது ஆனால் ைாரணம் 

சரி

V.  பின்வரும் விைோககளுககு 
வி்டயளிககவும் 

1. சநகதை என்்றால் என்ன? 
2. 'நுைரயவார பாதுைாப்பு' விவரிக்ைவும் 
3.  நுைரயவாரின் உரிகைைகைப் படடியலிடுை  
4.  நுைரயவார நீதிைன்்றங்ைளின் பங்கு பற்றி 

விவாதிக்ைவும் 
5.  சநகதைைளின் வகைைள் ைற்றும் அதைன் 

்சயல்பாடுைகைப் பற்றி எழுதுை.

VI. சசயல்போடு : 
1.  இன்க்றய நாளில் நம் வாழ்க்கையில் 

பயன்படுத்தைப்படும்  பத்து அத்தியாவசிய 
்பாருடைளின் ்பயர ைற்றும் அதைன் 
விகலகய படடியலிடுை.
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அறிமுகம்
புரட்சிகர கண்டுபிடிப்போன சக்கரமோனது 

வபோக்கு�ரத்துமுைல இயந்திரம்�மர பலவிை 
சைோழிலநுட்ப கண்டுபிடிப்புகளுக்கு 
�ழி�குத்துள்ைது. இது நமது அனைோட �ோழ்வில 
பயனபடுத்தும் பல அடிப்பமட கண்டுபிடிப்புகளில 
ஒனைோகும். சக்கரத்தின கண்டுபிடிப்பு புரியோை 
புதிரோக இருப்பினும், �ோகனங்களின 
�ரலோற்றில மனிைனின அறிவுத்திைமமமய 
நிரூபிக்கிைது. இருசக்கர, மூனறு சக்கர, நோனகு 
சக்கர �ோகனங்கள் இலலோை ம�யகத்மை 
நம்மோல கற்பமன சசய்து போர்க்க முடியுமோ?

சாலைப் பாதுகாப்பு

 
ஒவச�ோரு நோளும் நோம் பள்ளிக்வகோ, 

கலலூரிக்வகோ அலு�லகத்திற்வகோ, 
கமடகளுக்வகோ, உைவினர்கள் மற்றும் 
நண்பர்கமைச் சந்திப்பைற்வகோ சோமல�ழிவய 
பயணிக்கிவைோம்.  சோமலயில பயணிக்கும்வபோது, 
நோம் போதுகோப்போக இருக்க வ�ண்டும். சோமலப் 
போதுகோப்பு எனபது, சோமலமயப் 

Safe driving, Saves lives, Drive � ne, Avoid � ne

கறறல் தொக்கஙகள்

� சோமலப் போதுகோப்பின அ�சியத்மைப் புரிந்து சகோள்ளுைல
� சோமல விபத்திற்கோன கோரணங்கமை ஆரோய்ைல
� சோமலப் போதுகோப்பு முமைகமைப் பட்டியலிடுைல 
� அரசோங்கம் மற்றும் ைனிமனிைனின சோமலப் போதுகோப்பு அங்கீகரித்ைல
� சோமலப் போதுகோப்பு �ோரம் வபோக்கு�ரத்துக் குறியீடுகள் முைலிய�ற்மை 

அறிந்து சகோள்ளுைல

அலகு - 3

சாலைப் பாதுகாப்பு

சோமலப் 
போதுகோப்பு

அறிவுமர

போைசோரிகள்
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