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SYLLABUS 

 
 

UNIT - I 
 

 rpe;jid tpsf;fk; - NkiyehL rpe;jidahsh;fs; - rhf;ul;B];> mhp];lhl;by;> 
gpshl;Nlh - jkpopy; rpe;jidapay; tsh;e;j tuyhW - jpUts;Sth; rpe;jidfs; - 
rpj;jh;fspd; r%f rpe;jidfs; -  ts;syhh; rpe;jidfs;. 
 
 

UNIT - II 
 
 fhe;jpabfs; rpe;jidfs; - mfpk;ir rkaNfhl;ghL - ngz;fs; r%jha 
xw;Wik - murpay; nghUshjhu tpLjiy. 
 
 

UNIT - III 
 
 fhh;y;khh;f;]; rpe;jidfs; - khh;f;rpa Nfhl;ghLfs; - mtw;wpd; top r%f 
nghUshjhu khw;wq;fs;. 
  
 

UNIT - IV 
 
 mk;Ngj;fhh; rpe;jidfs; - mk;Ngj;fhhpd; mDgtq;fSk; mtw;wpd; top 
cUthd rpe;jidfs;> kjk;> rhjp gw;wpa rpe;jidfs;> murpay; mikg;Gr;rl;l 
,af;fj;jpy; mthpd; gq;F. 
 
 

UNIT - V 
 
 nghpahh; kw;Wk; kjk;> nkhop> rhjp> ngz;mbik> mz;zhtpd; r%jha 
Vw;wjho;Tfs; gw;wpa rpe;jidfs; kw;Wk; mz;zh mth;fspd; rpe;jidfs;;. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIT - I 

அரிசுட்ட்டில் 

 அரிசுட்ட்டில் அல்ண அரிஸ்ட்டில் (ந.ப.384 -ந. ப. 322) எபே 

நரஞக்த் த்ணணகசிபம் ல் ணறட ணல்லுஙபேம் ஆணர். அணஞண 
லத்ணில் இற்ில், ணிற, ஙம், இறஓ,பேக்ம், சஓல்ட்ஓந, 
சஜநில்,அஞஓநல்,எலக்ணில், உிரில், ணிங்நல் ஆநச இம் 

சற்டநபேக்கும்  ிரட்ரவும் , இணபேம் ரஜறத்ரஓச் ஓநந்றசில் ஜநக் 
கூடிசஓல்ணக்குச்சஓலுத்ணம் இபேணஞக் பேப்டுநடர்ள். 
அரிசுட்ட்டில் ரஜற்த்நத் த்ணணத்நன் ஜந பக்நஜச ஙநறுவுசர் 
ஆணர்.  

 அரிசுட்ட்டிநன் றப்புள் ரஜற்த்நத் த்ணணம், எலக்ணில், 

அநல், பேக்ம், அடநணில், அஞஓநல் ஆநணற்டநன் எபே பல் 
ணிரிணச அறஜப்ற உபேணக்நச. அரிசுட்ட்டிநன் இற்ில் 
பேத்ணள், ஆழ்ந் அடநறணத் பேம் இறக் ணடிண இற்ில் 
ரட்டு அறஜந்ச. ஙநபெட்சின் இற்ில் த்ணணங்ள் 
அரிசுட்ட்டில் த்ணணத்நன் எபே ஙீட்ஓநர ஆகும். அரிசுட்ட்டிநன் 
அணசிப்புள் ணிங்நல் அடநணிறப் சபேத்ணறஞ ணல்நஜ 
இபேப்ற, 19 ஆம் ணெற்டண்டில் அடநணிர்ள் உறுந சஓய்ணள்சர். 

  அரிசுட்ட்டிநன் த்ணணங்ள் ஙணசீபறடப்டி த்சன்ம் 
ணெற்டண்டில் இறக்ப்ட்ச. இவ்ணிபேணபேம், ஓக்நஞட்டீசும் பப்சபேம் 
நரஞக்த் த்ணணகசிணர். ிரட்ர, அரிசுட்ட்டிநன் குபே. 
ஓக்நஞட்டீஓநன்(ந. ப. 470-399) ஓநந்றசள் ஜற்ட இபேணரின் ஜீணம் ஆஜச 
க்ம் சண்டிபேந்ச. அசக்ஓண்ர் இணபேற[ஓனர் ஆணர். 
அரிசுட்ட்டிநன் த்ணணங்ள் இறக்த்ந இசுஜந, பெ 
ஜஞபுில் த்ணண, இறடில் ஓநந்றசில் ஏர் ஆஜச க்த்ற 
ற்டுத்நச. அணவும் குடநப்க் நடநத்ணர்ின் இறடிநல் அணரின் 
க்ம் அநஜ இபேந்ண. அரிசுட்ட்டிற இறக் பசுலீம் 
அடநணிள் "பல் ஆஓநரிர்" சப் ரற்டநசர்.  

 அரிசுட்ட்டில் லந ணெல்ின் ண்ிக்ற 170 ன்று எபே 
ண்றப் ட்டில் கூறுநடண. அரிசுட்ட்டிநன் ஓநந்றசள் ஜநழ், 

ஆங்நம், இத்னீ், ஓநரிக், அஞபு, இத்நம், ிஞன்ஓநம், பீ்பே, 

சஓபேஜசிம் ரன்ட  உ சஜநில் 
சஜநசர்க்ப்ட்டுள்ச. 

 
 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%87%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B5_%E0%AE%9E%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AF%87%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%8B
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%80%E0%AE%B8%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AF%87%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%8B
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%80%E0%AE%B8%E0%AF%8D


ிடப்பு 

 அரிஸ்ட்டில் ன்டல் "ஓநடந் ரஙக்ம்," ன்று சபேகும்.இணர் 
ஸ்நஞ,தல்ஓநடிநல் ந.ப. 384 இல் ிடந்ர் ற் சரசிந 
ிநபேந்ண 55 ந.ஜீ. (34 றஜல்) நக்ர. அணஞண ந்ற ஙநரஜசுஸ், 

ஜஓநரசிணின் ஜன்சர் அஜின்நன் சிப்ட் ஜபேத்ணணர் ஆணர். 
அரிஸ்ட்டிநன் குந்ற பேணத்றப் ற்டந அந ணல்ள் இல்ற 
ன்டலும், எபேரணற அணர் ஜநரசின் ஜிறில் ஓநடநண 
ம் நத்நபேப்ர் ன்று ணஞற்று ஆய்ணர்ள் பேத்ண 
சரிணிக்நன்டசர்.நசசட்டு ணண ஙநஞம்ி அரிஸ்டில் ிரட்ரணின் 
அஜநில் அணஞண ல்ணிற சஞ சன்ஸ் சஓன்டர். 

 அரிஸ்ட்டில் ந.ப. 348/47 சன்ஸ் ணிட்டுச் சஓல்ணற்கு பன் 
டத் இபேண ஆண்டுள் அஜநில் ல்ணி ற்டர்.ிரட்ர 
இடந்வுன் ள்ி ிரட்ரணின் ஜபேஜசிம் சஓன்டண. அறத் 
சர்ந்ண அரிஸ்டில் அப்ள்ிற ணிட்டு ஙீங்நசர்.ின் அணர் ன் 
ஙண்னுன் அஓந றஜசபேக்கு சத்ற ரஜற்சண்ர். த்நன் 
ரண சஸ்ரஸ் ன்னும் ணீின் ணிங்நல் ஜற்றும் ணஞணில் 
ண்புறப் ற்டந ஆஞய்ந்ர்.அரிஸ்ட்டில் சர்ஜநஸ் இன் ணர்ப்பு 
ஜள் ிநறத் நபேஜம் சஓய்ணக்சண்ர். அரிஸ்ட்டில் ந.ப. 
343 அன்று ஜஓநரசி ஜன்சன் இஞண்ம் ிநப் அறக் அணஞண 
ஜன் அசக்ஓண்ர்க்கு ம் ற்ிக்ச் சஓன்டர். அரிஸ்ட்டில் 
ஜஓநரசி ஞல் அசஜநின் றணஞ ஙநஜநக்ப்ட்ர்.ந.ப. 
335 அணர் சன்ஸ் நபேம்ிசர், அங்கு றஓநம் ச சண சஓந் 
ள்ிற ஙநறுணிசர். 

 அரிஸ்ட்டில் அடுத் ன்சிஞண்டு ஆண்டுள் அங்கு ள்ிில் 
டிப்புற ஙத்.நக்சண்டிபேந்ர். ம் ஜணர்க்கு சஜய் ணிக்நல் 
சள்றறக் ற்ிப்ற் சன்ஸ் ஙஞத்நநபேந் எபே 
ரட்த்நல் இற அணர் ஙநறுணிசர். இற்கு உப் ள்ி ன்ட சபேம் 
உண்டு. அரிஸ்ட்டில் இங்கு உணிக் சண்ர ம் சஓல்ணண 
ணக்ஜ இபேந்ல் இப்சர் ற்ட்ண ன்ர். சன்நல் 
அரிஸ்டில் இபேந் ரண, அணஞண ஜறசணி ிநஸ் 
இடந்ர்.அரிஸ்ட்டிநன்  றப்புள் இற்டப்ட்ண அணர் 
சன்நல் இபேந் ந.ப. 335 பல் 323 ணறஞச ட்த்நல் ன்று 
ஙம்ப்டுநடண.அசக்ண்ர் இடந் அர ஆண்டில் இற்ற 
ஞங்ல் இபரஇ ணில் அரிஸ்டில் இடந்ர். 

 

 



 அரிஸ்ட்டிநற்கு அடுத்ண அணஞண ஜணர் ஆன்டித்ஞர் அணரின் 
இத்நற்கு ணஞ ரணண்டும் ன்றும் அணஞண ஜறசணிக்கு அடுத்ண 
புறக்ப் ரணண்டும் ன்றும் எபே உில் ணிட்டு சஓன்டஞம் 
அரிஸ்டில். 

அசக்ஓந்பேம் அரிஸ்டிலும் 

 அசக்ஓந்ர் ன் ஆஓநரிரின் ஆஞய்ச்ஓநலக்குத் ரறணப்ட் ஙநந 
உணிள் அறசத்றபம் ஞஜ ணங்நசர். எபே ணிஞ்கசி ம் 
ஆஞய்ச்ஓநக் அஞஓநஜநபேந்ண சபேஜணில் ஙநநபணி சற்டண உ 
ணஞற்டநல் இணரண பல் ஙநழ்ச்ஓந ஆகும். ஆசல், அசக்ஓந்பேன் 
அரிஸ்ட்டிலும் சண்டிபேந் சர்புள் ஓந ஆத்ணறபம் 
ரற்றுணித்ச. அசக்ஓந்ரின் ஓர்ணநஞ பறட ஆட்ஓநற 
அரிஸ்ட்டில் சள்றணில் நர்த்ர். அஞசு ணரஞக் குற்டம் 
சஓய் த்நன் ரரில் அரிஸ்ட்டிநன் ஜபேஜறச அசக்ஓந்ர் 
ணக்நநட்ர். அரிஸ்ட்டிநன் ஜக்ட்ஓந ஆஞவுக் சள்றற 
அசக்ஓந்ர் ணிபேம்ணில்ற. அர ஓஜத்நல் அணர் அசக்ஓந்பேன் 

சஙபேக்ஜத்சர்பு சண்டிபேந்றஜல் சன்ஸ் ஜக்லம் அணறஞ 
ஙம்ணில்ற. அன் ின் அணர்ள் ிரிந்சர். 
 

ஜநரசிறச ஙீங்ந அரிஸ்டில் 

 அசக்ஓந்ர் இடந் ின்பு ஜநரசிசில் அஞஓநல் ஙநறறஜ 
ஜடநண. ஜஓநரசிறண நர்க்கும் குலணிசர் சன்ஓநல் 
ஆட்ஓநக்க்ட்டிநல் டநசர் . ஆட்ஓநர்ள், ஓஜத்ற அணஜநத் 
சன்ஓநல் 76 ஆண்டுலக்கு பன்பு ஓக்ஞட்டீசுக்கு ணிதம் சடுத்ற 
ஙநறசவு கூர்ந் அரிஸ்ட்டில், உரச 'த்ணணத்நற்கு நஞச 
இஞண்ணண ணத்றச் சஓய் சன்சுக்கு ஙன் இஜிக்ப் 
ரணநல்ற' ன்று கூடந அந் ஙரிநபேந்ண ப்ி ஏடிசர். 

 அரிஸ்ட்டில், ிரட்ர,ஓக்நஞட்டீஸ் ஆந பணபேம் ஆஓநரிர் , 

ஜணர்ள் ரன்டணர்ள். ஆசல் இணர்ள் பணபேம் என்ட இபேப்ண 
ரல் எபே ஏணிம் ணட்டின் ஜநபெஓநத்நல் ணக்ப்ட்டுணபேநடண. 

ஓக்நஞட்டீசு 

 ஓக்நஞட்டீசு (ந.ப 470/469 – ந.ப 399, ிப்ஞணரி 15) சன்றஓச் ரஓர்ந் 
எபே சஜய்ிர் (த்ணணகசி) ஆணர். இணர் ப்ரண ிடந்ர் 
ன்ற்ச சிணச ஆஞங்ள் ணவும் நறக்ப்சடணில்ற. 
ரஜற்த்ந த்ணண ஜஞின் பக்நஜச ஓநன்சஜத் நழ்ணர்லள் 
எபேணஞ இணர் பேப்டுநடர். இணபேற ஓனர் ிரட்ரவும்  

புழ்சற்ட த்ணணகசி ஆணர்.  



 நரஞக் ஙட்டின் த்ணணகசி ன்றும், உத்நன் பல் 
த்ணணகசி ன்றும் ஓக்ஞடீசு ரற்டப்டுநடர்.ஜணநற ரஙக்ந 
“வுள் ன்ணர் ர்?” சக் ரள்ணி ரட் பல் குத்டநணர் 
ஓக்ஞடீசு ன்ண இணபேற ஓநடப்கும். 

 ஓக்ஞடீசு ஙன்சசடநத் ணறடில் அணஞண ங்ிப்புக்கு 
புழ்சற்டணஞ ணிங்குநடர் ன்ண ிட்ரணின் உறஞல்ள் 
பம் ஓநத்ரிக்ப்டுநடண. ஓக்ஞடீசு பஞண்ஙற ஜற்றும் ஓக்ஞடீசு 
ணநபறட ஆந த்ணணக் பேத்ணலக் த்ணண அடநகர் ஓக்ஞடீசு 
அடநப்டுநடர்.  

ிந்ற பேத்ணசணணஞணச ணிணங்ில் எபே பேணி 
ன்டுத்ப்டுநடண, இண எபே ணறச ற்ித்லும் ஆகும், 

இம்பறடில் சர்ச்ஓநச ரள்ணிலக்கு சிப்ட் நல்றப் 
சறுணரடு ஜட்டுஜல்ஜல், அடிப்ற ணண்டநறணஊக்குணிப்ற் 

ரள்ணிள்ரட்ப்டுநன்டச. எிர்வுக் ரட்டு சர்ச 
பக்நஜசணம் ஙநறசணஜச ரட்டுலக்கு ிட்ரணின் 
ஓக்ஞடீசு ங்ித்நபேக்நடர். ரஜலும் இணபேற பேத்நலும் 
அணுகுபறடபம் சர்ந்ண ணந் ரஜற்த்ந த்ணணத்நற்கு எபே 
ணலுணச அடித்த்ற அித்ணள்ச. 

ஓக்ஞடீசு புநர் 

 ஓக்ஞடீசு லந றப்புள் ணவும் நறக்ப்சடணில்ற. 
இசல் அணறஞப்ற்டநபம், அணபேற த்ணணங்ள் ற்டநபஜச 
ணல்ள் இஞண்ம்ஙநற ஆஞங்ில் ங்நிபேக்நன்டச. ரஜலும், 

இந் ஆஞங்ின் உள்க்ங்லக்கு இறிச சஙபேக்ஜச 
எப்ீடு ஓந பஞண்டுற அம்ப்டுத்ணநடண, இசல் உண்றஜச 
ஓக்ஞடீறஓப் ற்டந ஆஜச உண்றஜற அடநந்ணசள்லம் 
ஓத்நக்கூறுள் ற்டந ணறள் உபேணநன்டச. இந் ரஜ 
ஓக்ஞடீசு புநர் அல்ண ஓக்ஞடீசு ணிச  சப்டுநடண. ஓக்ஞடீசு ஜற்றும் 
அணஞண ஓநந்றசறப் புரிந்ண சள் ணிபேம்பும் எபேணர், பநல் 
ிட்ரணின் றப்புறப் டித்ணத் சி ரணண்டும். இறணர 
ஓக்ஞடீஓநன் ணழ்க்ற ஜற்றும் த்ணணங்லக்கு பக்நஜச பங் 
உள்ச சஓசசசின் றப்புலம் இத்றர ஆகும்... இந்ப் 
றப்புள் ஓக்ஞடிரய் ரர அல்ண ஓக்ஞடிக் உறஞல்ள் 
சப்டுநன்டச. இணற்டநல் ஓக்ஞடீசு ஓம்ந்ஜச சணிப்றச 
உறஞல்ின் அடநக்றள் உள்ச. 

 
 



 ஓக்ஞடீஓநன் ணழ்க்ற சர்ச உண்றஜற ண்டுிடிப்ற்கு 
நறக்கும் ண்ற ஆஞங்ில் சஓசசன் ணிஞ சபேம்லும் 
த்ணண ஜற்றும் ணித்கு ணெல்ரண இபேக்நன்டச. ஓக்ஞடீஓநன் 
ஓஜத்ந ந்சணபே ரஙஞடிச ணஞறும் இல்ற. 

 நறக்சற்ட ஆஞங்ின் ரணறுடுள் ணிறணித் அறசத்ண 
பேத்ணலக்கும் இறில் இஞண்டு ஞிள் ஓக்ஞடீசு சர்ச 
அறசத்ண பங்ிநபேந்ணம் சணிப்டுநன்டச. அணர் 
அஓநங்ஜசணஞ இபேந்நபேக்ம் ன்றும், ஓக்ஞடீசு எபே 
புத்நஓநத்சஜச அடநறணக் சண்ணஞ இபேந்ர் ன்றும் 
சரிநடண.  

ஓக்ஞடீஓநன் ிடப்பு ஜற்றும் ஆஞம் ம் 

 ஓக்ஞடீஸ் ப்ரண ிடந்ர் ன்ற்கு ஆஞங்ள் ணவும் 
நறக்ப்சடணில்ற . 2450 ஆண்டு லக்கு பன்பு அணண ந.ப. 
ந்ம் ணெற்டண்டில் ணழ்ந்ணர் ஓக்ஞடீஸ்.இணர் நரஞக் ஙஞஜச 
´சன்ஸ்´இல் ிடந்ர். இணஞண ந்றர் எபே ஓநற்ி. இணஞண ர் 
எபே ஜபேத்ணணச்ஓந. உநல் ந் ஜபம் ரன்ட அந் 
ட்த்நரர ன் சு பற்ஓநல் ஜசி அடநணின் ரற்டம், ர்க் 
ஓஸ்நஞம் ஆநணற்டநல் நடன் சற்று ணிங்நசர். நரஞக் ஙட்டின் 
த்ணணகசி ன்றும், உத்நன் பல் த்ணணகசி ன்றும் ஓக்ஞடீஸ் 
ரற்டப்டுநன்டர். 

ரள்ணிரட்கும் நடன் 

 ஓநறுணச இபேந்ரர ஓக்ஞடீஸ் ரள்ணிள் ரட்கும் 
ணக்த்றக் சண்டிபேந்ர். றப்ற்டநபம் ரள்ணி ரட்டு, அண 
ற்டந உண்றஜற அடநந்ணசள்ணர ஓக்ஞடீஓநன் ணக்ஜகும். ஙீந, 
ஙநம், ஆத்ஜ, வுள், ஓபம், அஞசு, ணக்ம் ச ல்ணற்றடபம் 
ஆய்வுக்கு உட்டுத்நசர் ஓக்ஞடீஸ். ஓக்ஞடீஸ் சண இங்ில் 
ஜக்றச் ஓந்நப்நலும், அணர்ரடு உறஞடுணநலும், அந 
ரஙஞங்ற சஓணிட்ர். ஆசல் ஜற்டணர்ள் ஓக்ஞடீநம் ரள்ணி 
ரட்ல் அற்கு ரஙஞடிப்நல் அிக்ஜல் ஓக்ஞடீஸ் ரள்ணி 
லப்புணர். ணண எபே ிஞச்ஓநறசற றஜஜக் சண்டு ஜக்ிம் 
ரள்ணி ரஜல் ரள்ணி ரட்டு, அணர்ிஜநபேந்ர நறக் ரட்டு, அந்ப் 
ிஞச்ஓநறசற லப்ிணர்ர ஞத்றப் புரிந்ண சள்லஜறு 
சஓய்ணர் ஓக்ஞடீஸ். ிஞச்ஓநறசின் ஞத்றத் ஜண ரள்ணிின் 
பம் உஞச்சஓய் ஓக்ஞடீஸ், அந்ப் ிஞச்ஓநறசறத் ரீ்ப்ற்கும் 
ரள்ணிறக் ரட்ர். இணரன்ட சஓல்ல் சணஜக்ள் சிவு 
சற்டசர்; ிஞச்ஓநறசறப் புரிந்சர்.  

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%8F%E0%AE%A4%E0%AF%86%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B8%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%A4%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AF%82%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%B5%E0%AE%B4%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1


 அற்ச ஞத்றபம் அடநந்சர். அறப் ரக்குணற்குச் 
சஓய் ரணண்டிணற்றடபம் அணர்ள் உர்ந்சர். இசல், சன்ஸ் 
ஜக்ள் ங்லக்கு ற்டும் ஓநக்ல்லக்சல்ம் ஓக்ஞடீநம் சிவு 
நறக்கும் ன்று ஙம்ிசர். ஓக்ஞடீநன் லத்ணக்லம், சஓற் 
சநவுலம் ஜக்றச் ஓநந்நக் றணத்ண; சஓல்ில் ஈடுவும் 
அணர்றத் ணண்டிண 

ஓக்ஞடீஓநன் ஜணர் 

 ஓக்ஞடீநன் இந்க் ரள்ணி ரட்கும் பறட சன்ஸ் ஙஞ 
இறகர்றக் ணர்ந்ண. இறகர்ள் ஜத்நில் ஓக்ஞடீஸ் ப்ரணம் 
ட்ஓந ந்ர். ஓக்ஞடீஸ் இபேங்குஜநங்ில் ப்ரண இறகர்ள் 
கூட்ம் சூழ்ந்நபேந்ண.அணரின் ரள்ணி ரட்கும் க்ம் 
இறகர்ிபம் சற்டநக் சண்ண.நரஞக் ஓபத்நல் 
ஜ றப்ிடித்ண ணந் பக் சள்றறசல்ம் 
ஓக்ஞடீற ஓநந்நக் றணத் ல்ஜல், சஜல் இறகர்றபம் 
ஜற்ட ஆஞம்ித்நபேந்ண.இணரல் ஓக்ஞடீஓநன் சள்ல் ஈர்க்ப்ட்டு 
ிரட்ரவும் ஓக்ஞடீசுன் ரஓர்ந்ர்.ின் ஙில் இணபேம் உ புழ் 
சற்ட த்ணணகசி ஆசர். 

ஓக்ஞடீஓநன் ஜீண ந 
 இறகர்றபம் ஜற்ட ஆஞம்ித்ண சன்ஸ் அஞசுக்கு 
சரிணந்ண.ஓக்ஞடீஸ் இபேங்குஜநங்ில் ப்ரண இறகர்ள் 
கூட்ம் சூழ்ந்நபேப்ண ஓநபேக்கு ரிச்ஓறத் ந்ண.ஓக்ஞடீஸ் 
நசம்ரறும் இறகர்ி ம் உறஞடிண நரஞக் ஆட்ஓநர்ற 
ரப்டுத்நண. அணர் ஜீண டும் குற்டச்ஓட்டுள் லந்ச . அசிஸ் 
ன்ட அஞஓநல்ணநபம், சஜநட்ஸ் ன்ட றகனும், றரன் ன்ட 
ரஜறப் ரச்ஓனும் ஓக்ஞடீஸ் ஜீண ணக்குத் சடுத்சர். இற்கு 
ஓக்ஞடீஸ் ஜீண அணர்ள் சண்டிபேந் சணறுப்ர ஞஜகும். 
இறகர்றத் ணண்டி ணிடுணவும், ஜ நர்ப்றக் நப்ி 
ணிடுணவும், சக்குப் சபேறஜ ரஓர்ப்ற் ஓக்ஞடீஸ் ணடச 
ணநில் இறகர்ற ஈடுடுத்ணணற்வும், அன் ணந 
சன்ஸ் அஞசுக்கு ஆத்ற ணிறணிப்வும் ஓக்ஞடீஸ் ஜீண 
அசிூம், றரனும், சஜநட்ூம் குற்டம் சுஜத்ந ணக்குத் 
சடுத்சர். 

 

 

 
 



ஜஞ ண்றச 

 ண்ற்ட குற்டச்ஓட்டுறடுத்ண ஙீநஜன்டத்நல் ணக்கு 
ணிஓஞறக்கு ணந்ண . அப்ரண சஜநஸ் ன்ணன் ஓக்ஞடீஸ் ஜீண 
டும் குற்டச்ஓட்டுற சுஜத்நசர். இறகர்றக் சடுக்நடர், 

நரஞக்ர்ள் சலண ணங்கும் வுள்றத் ணற்டந, எபே 
புணக்வுறத் ரச உபேணக்குநடர், ணசத்றப் ற்டநபம் ஙநத்றப் 
ற்டநபம் ஆஞய்ந்ண சண்டிபேக்நடர் (சசசில் அக்ட்த்நல் 
நரஞக்ர்ள் இற்றறர வு ணநட்சர்).  

 ஓந்நஞறச ஜண் ன்றும் , சூரிறசக் ல் ன்றும் சஓல்நடர். புந 
ஜக் ரட்டுறப் புகுத்ணநடர். ஓக்ஞடீஸ் ஜநவும் ீணர். இணபேக்கு 
ஜஞ ண்றச ணிநக்ரணண்டும் ன்று கூடநசன் . 

 இற்கு நல் அித் ஓக்ஞடீஸ், 'ன்றச ணக்கு ஜன்டத்நல் 
ஙநறுத்ந ன் நரிற ஙீநஜன்டத்நல் ஙநறுத்ந குறுக்கு ணிஓஞற 
சஓய் ஙன் ணிபேம்ணில்ற. ன்னுற ஙநஜச நரிள் அஙீநபம் 
அடநணின்றஜபம் ன். ஙன் ல்றபம் ஜண்றபம் ஆண்ணன் ன்று 
எப்புக்சள் ஜறுக்நரடன். ஆண்ணறசப் ற்டநபம் அணனுற 
றப்றப் ற்டநபம் ஆஞய்ச்ஓந சஓய்ணண ஙத்நம் ன்டல் ஆண்ணறச 
எப்புக்சள் ங்ர ஜறுத்ண ணிடுணர்ர ன்று ப்டுணண அற 
ணி ஙத்நம்' ன்டர். இன் ின்சர் ஙீந ஜன்டத்நல் ரீ்ப்பு கூறும் 
பேம் ணந்ண. ஜஞம், ஜன்சிப்பு ன்ட இஞண்டு சட்டிள் 
றணக்ப்ட்ச . ஙீநக் குலணின் உறுப்ிசர்ள் 501ரர் ணக்குப்நவு 
சஓய்த் சங்குநன்டசர். 

 220 ரர் ஓக்ஞடீற ஜன்சித்ண ணிடுஜறும், 281 ரர் ஜஞ ண்றச 
அிக்வும் ணக்ித்சர். ஙீநநள் ஓக்ஞடீஸ் குற்டணி ன் ன்று 
ரீ்ப்புக்கூடந அணபேக்கு ன்ச ண்றச சடுக் ரணண்டும் ன்ற 
ஓக்ஞடீறர அடநணிக்கும்டி அடநணித்சர். ம் ந்ணிக் குற்டபம் 
சஓய்ணில்ற ன்றும்; ம் ய் நபே ஙட்டிற்குத் ஜண சஓல்ின் 
பம் ஙன்றஜர சஓய்வும், அன் சபேட்டு இந் ஙீநஜன்டம் 
ஜக்குத் ண்றக்குப் ந ஞட்டும், ரிசும்ன் சடுத்நபேக் 
ரணண்டும் ன்றும் ணநட்ர் ஓக்ஞடீஸ். ஆசல் ண்றச 
ணங்குண இந் ஙீந ஜன்டம் படிவு சஓய்ல், அண அஞத் 
சற இபேக் ரணண்டும் ன்றும்; அந் அஞத் சறறத் 
ஜண ஙண்ர்ள் அஞசுக்குச் சஓலுத்த் ஞ இபேப்வும் 
ஙீநஜன்டத்நல் ஓக்ஞடீஸ் பங்நசர். ஓக்ஞடீஸ் ஜண சஓல்லக்கு 
ஜன்சிப்புக் ரட்ர் ன்று ஙீநநள் நர்ர்த்சர். ஆசல் அற்கு 
ஜட அணர் ஙீநஜன்டத்நல் ணங்ற பன் றணத்ண ஙீநநலக்கு 
ரிச்ஓறர ஊட்டிண.  



 அசல் ஓக்ஞடீற ணிதம் சடுத்ணக் சல் ரணண்டும் ன்று 
ந.ப. 339ஆம் ஆண்டு ிப்ஞணரி 15ஆம் ரந ஙீநநள் உத்ஞணிட்சர். 

இடப்பு 

ஓந ஞங்ிசல் 30 ஙட்ள் நத்ண ண்றச ஙநறடரணற்டப்டும் 
ன்றும், அணணறஞ ஓக்ஞடீநன் ற ஓங்நநல் ிறத்ண றணக் 
ரணண்டும் ஙீநஜன்டம் ரீ்ப்ித்ண.ின் ண்றசற ஙநறடரணற்றும் 
ஙள் ணந்ண .ணிதக் ரப்றற ணங்ந ஓக்ஞடீஸ், “இசி ஙன் சஓய் 
ரணண்டிண ன்ச?” ன்டர். அற்கு, “ரப்றில் உள் ணிதத்ற 
பலணணஜ ஙீங்ள் குடிக் ரணண்டுஜ. குடித்ண படித்ணம் 
ஓநறடக்குள்ரர ஙீங்ள் ஙந்ண சண்டிபேக் ரணண்டும். உங்ள் 
ல்ள் சஓல் இக்கும் ரண டுத்ணக்சள் ரணண்டும்” ன்டன் 
ஓநறடப்ின். ண் ங்ஜல், ஓநரித் பத்ணன் எபே ரப்ற 
ணிதத்றபம் குடித்ண படித்ர் ஓக்ஞடீஸ். அறக் ண் ஙண்ர்ள் 
அறசணபேம் அலண ரீ்த்சர். 

  “சண் ஜக்றப் ரன்று ஙீங்லம் ன் ண்ரீ் ஓநந்ணநடரீ் ள்?” 

ன்று ஓநரித்டி ரட்டுணிட்டு,ஓக்ஞடீஸ் ஙக்த் சங்நசர். ஓநடநண 
ரஙஞம் ஙந்ண படிந்ணம், அணர் ஜல்ந்ண டுத்ணக் சண்ர்.ணிதம் 
சடுத் ின், ஓக்ஞடீநன் ல்ற அபக்நடி, “ஙன் 
உங்ற ல்ற அபக்குணண உங்லக்குத் சரிநட?” 

ன்டன்.“இல்ற” ன்டர் ஓக்ஞடீஸ்.ஓநடநண ரஙஞத்நல் அணர் ணிநள் 
படிச. 

ஓக்நஞட்டீஓநன் பறட 

 ஓக்ஞட்டீஓந பறட அல்ண ன்க்ரசு பறட ச 
அடநப்டுநன்ட இணபேற சஜய்ில் ஆஞய்வு பறடர, ரஜற்த்ந 
ஓநந்றசலக்கு இணஞண பக்நஜச ங்ிப்கும். இந் பறடற 
அணர் சபேம்லும் பக்நஜச ஙல்சலக் ண்க்பேக்ற 
சஜய்த்ரர்வு சஓய்ணநல் (ரிரஓநப்நல்) ன்டுத்நசர். இற், 

ஓக்நஞட்டீசு, அடணெல் அல்ண ஙல்சலக்த் த்ணணத்நசணம் அசல் 
சணப்றச த்ணணகசத்நசண ந்றபஜ, ஊற்றுக்ண்ணுஜக் 
பேப்ட்டுணபேநடர். 

 

 

 
 

 



ிரட்ர 

 இணர் ஓக்நஞட்டீஓநன் ஓனர், அரிஸ்ட்டிநன் குபே. ிட்ர 
றஓநடந் நரஞக் த்ணணகசி, ிணில் ணல்லுசர். ஓக்ஞடீநன் 
ஜணஞச இணர் த்ணணத் ர்க்ங்ற லநபள்ர். இணர் ரஜற்கு 

உநன் பல் ல்ணிக் கூஜ சன்ஸ் ஙரில் அஜநற ஙநறுணிசர். 
இணர் சண ஆஞணர் ஓக்நஞட்டீஸ் ஜற்றும் சண ஜணர் 

அரிஸ்ட்டில் உன் இறந்ண ரஜற்குநன் த்ணணம் ஜற்றும் 

அடநணிலுக்ச அடிக்ல்ற ஙட்டிசர். இணறஞப்ற்டந ஆய்ணஞச . 
ன். எிட்சட் ின்ணபேஜறு கூடநபள்ர்  

 ரஞப்ி த்ணணப் ஞம்ரித்நன் ணப்ச சணணச 
குநஓம் ன்சசணன்டல் அண ிரட்ரணின் அடிக்குடநப்பு 
ணரிறஓறக் சண்டிபேப்ணன்.  

 அணர் லநணற்டநன் ஓஞம்ஓங்ற அடநகர்ள் ஓந்ரத்ணன் 
டுத்ணக் சண் ஓநந்றசின் பறடச நட்ம் ன்ட சபேில் ஙன் 
சஓல்ணில்ற. ஙன் அணற்டநல் ஞணிபள் சணணச பேத்ணக்ின் 
சஓடநறணத்ன் சஓல்நரடன். 

ிரட்ரணின் இறஜக் ம் 

 ிரட்ரணின் இறஜக் ம் குடநத்ண ணிரிணச ணல்ள் 
நறக்ப்சடணில்ற. சினும் அணரின் இறஜக் ம் குடநத் 
ணல்ள் ஓநடந அணில் ணஞற்டநல் இம்சற்றுள்ண. அன்டி, 

ிரட்ர ஜநவும் சஓல்ண சஓநப்புஜநக் அஞஓநல் ஞம்ரிபள் 

குடும்த்நல் ிடந்நபேக்நடர். ரஜலும், ல்ணிில் ஜநச் ஓநடந்ண 
ணிங்நபள்ர். ிரட்ர ல்ணி ற்ற்கு அணரின் ந்ற ஜநவும் 
உணிிபேக்நடர். ிரட்ரணிற்கு அணரின் ந்ற  புழ் சற்ட 
ல்ணிிர்றக் சண்டு இறஓ, இக்நம் ஜற்றும் த்ணணம் 

ஆநணற்றடக் ற்ித்நபேக்நடர். 

ிடப்பு ஜற்றும் குடுஜம் 

 ிரட்ரணின் ிடந் ஓரிச ரஙஞத்றபம் இத்றபம் ற்டந 
ஓரிச ணல்ள் இல்ற. ஆசல் அணர் ஏர் உர்குடிில் ிடந்ணர் 
ன்ண சிணத் சரிநடண. ண்றக்  ஆஞங்ின் 
அடிப்றில், சபேம்ச ஙணசீ அடநகர்ள் அணர் சன்நல் 

அல்ண ஔநசணில் ந ப 429 ஜற்றும் 423 க்கு இறில் ிடந் 
ஙம்ப்டுநடண.  ிட்ரணின் ய் சக்நக்ரஓ ஆணர், இணர் ஓர்ஜநஓநன் 

ஓரரி ஆணர். 
 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%80%E0%AE%B8%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%B5%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AF%81%E0%AE%A9%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%87%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%8F%E0%AE%A4%E0%AF%86%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B8%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%80%E0%AE%B8%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%9A%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AF%87%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%8F%E0%AE%A4%E0%AF%86%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B8%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%A4%E0%AE%B0_%E0%AE%89%E0%AE%B1%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1


ிரட்ரணின் ிற் ணழ்ற 

 ன் ணழ்ஙில் ிரட்ர இத்ந, ஓநஓநந, நப்ண, றஓரின் ரன்ட 
ஙடுலக்குச் சஓன்டநபேக்க்கூடும் சக் பேப்டுநடண.[3] சண 
ஙற்ணண ணநல் சன்ஸ் ஙபேக்கு ணந் ரண சக்ஜஸ் ன்ட 
சரில் ரஜற்த்ந ள்ி என்றட ஙநறுணிசர். இண ரஜற்த்ந 
ஙடுில் ரற்றுணிக்ப்ட் பல் ள்ிக் பேப்டுநடண. 

அஞஓநல் ரட்டுள் 

 ிரட்ர ஓக்நஞட்டீஓநன் ஜணர். இணபேற அஞஓநல் பேத்ணள் 
ஜக்லக்குப் னுள் ணறில் அறஜந்ண. இணர் ல்ரணறு ணறடில் 
ணல்லுஙஞ இபேந்ர். ந.ப 387 ஆம் ஆண்டில் அத்சீின் ன்ட ள்ி 
என்றடத் சங்நசர். இன் பம் ஓநடந் த்ணணணநற 
உபேணக் ரணண்டும் ச ணிபேம்ிசர்.  

 இணபேற அஞஓநல் பேத்ணள் சஓஞக்பெற ஆண்டு ணந் 
றசீஸ் ரன்டணர்ல் ற்றுக் சள்ப்ணில்ற. இணபேற 

அஞஓநல் பேத்ணக்றக் குடிஞசு (ணெல்) ஜற்றும் ஓட்ங்ள் ன்ட ணெநல் 
லநபள்ர்.  

ிரட்ரணின் அஞஓநல் குடு 

  ிரட்ரணின்  அஞஓநல்  குட்டின் ணிக்ங்ள் ஜநவும்  

ற்றச  ஙநறடந்ண. இணபேற ற்றசச ணிக்த்றத் 
ன்னுற ணெச  குடிஞசுணில் சிணக் கூடநபள்ர். இணபேற 

அஞஓநல் குட்டிறச  அரிஸ்ட்டில்  ஜற்றும் ல்ணின்  

ரன்டணர்லன் எப்ிம். ிரட்ரணின் பேத்நன்டி எபே ஙட்டின் 
றணன் ன்ணன் சஜய்ில் சரிந் ஜன்சரசகும். (Republic 475c) 

இணபேற ரட்டுின் டி ஜன்சன் ஓட்த்நற்கும் , ன்சத்நற்கும் 
அப்ற்ட்ணன். அவ்ணறு இபேப்ணரச எபே ற ஓநடந் றணச 

இபேக் படிபம் சக் பேநசர். இணபேற பேத்நன்டி ஜன்சன் 
ன்ணன் பல அநஞம் சற்டணசவும், அணறச நர்த்ண ணபேம் 
ணிச லப் இண சவும் கூறுநடர். 

 எபே ஙட்டின் அறஜநக்கும், ஙல்ட்ஓநக்கும் ஙீநர பக்நஜச 
இபேக்ரணண்டும் சக் கூறுநடர். 

 இணஞண ற்றசின் டி ஜன்சன் ணஞம்ிற்கு ஜீடந 
அநஞங்லன் இபேந்லும் இற்றக்கு நஞச் சஓல் இண. 
ிரட்ர ஓப ணர்ச்ஓநக்கு பட்டுக்ட்ற இபேக்கும் ற - 
க்ஞர் ன்ட ிரிவு, ஙட்டின் அவு, ஙீநின் ன்றஜ, ல்ணி 
இணற்றடசல்ம் ணிக்ந உள்ர். 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%8E%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AF%87%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%8B#cite_note-FOOTNOTEMcEvoy1984-3
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%8F%E0%AE%A4%E0%AF%86%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B8%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%80%E0%AE%9A%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AF%81_(%E0%AE%A8%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AF%8D)
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A9%E0%AF%88&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AF%81_(%E0%AE%A8%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AF%8D)
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%9C%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%B5%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BF


 இணஞண குடிஞசு னும் ணெநல் ணறச அஞஓங்ங்றப் ற்டந 
லநபள்ர். ரஜலும் அறண ஜற்டங்லக்கு உட்ட்ண சவும் 
கூடநபள்ர். இணர் ந்ண ணறச அஞஓங்ங்ள் உள்ச சக் 
கூடநபள்ர். அறணணச, 

1. அஞஓ ஆட்ஓந 
2. சஓல்ணர் ஆட்ஓந  
3. ஓநணர் ஆட்ஓந  
4. ஜக்ட்ஓந 
5. சடுங்ரட்ஓந  

 இணற்டநல் பண இபேப்ணம் ஜற்றும் றஓந இபேப்ணம் 
எபேணரிம் இபேக்கும் அநஞத்றக் குடநக்கும். இஞண்ணண ஜற்றும் 
பன்டணண எபேஓநரிம் இபேக்கும் ஆட்ஓநறபம் , ஙன்ண இபேப்ண 
ரரிம் இபேக்கும் ஆட்ஓநறபம் குடநக்நடண. இணற்டநல் பண 
இபேப்ண ஙல் எபே ஜசிரிம் இபேப்ண . அணரஞ ிரட்ரணின் 
த்ணண ஜன்சர் ஆணர். இந் அஞஓன் ஙீநின் அடிப்றிரர ஆட்ஓந 
சஓய்ணன். ஆசல் ப்ரக்நல் அணன் ன்னுற சபேறஜக்வும் 
ஆம்ஞத்நற்வும் ஆட்ஓந சஓய்ணன். அணன் ஙீநின் ணநில் 
சஓல்ணறபம் ஜடந்ண ணிடுணன். இணறு ஆட்ஓந சஓலுத்ணம் சி 
ஜசிறசப் ணிில் இபேந்ண ஙீக்ந சஓத்ண (த்ணணம்) உள்ணர்ள் 
ஜட்டும் அஞஓங்ம் ஙத்ணணண சஓல்ணர் ஆட்ஓந ன்று ிரட்ர 
கூறுநடர். 

ிரட்ர - லத்ர் 

 ிரட்ர எபே ஓநடந் லத்ர் ன்ண அணர் லநபள் 
ஓக்ஞடீநன் ரள்ணி நநல் இபேந்ண சரிநடண. இநல் பப்த்று 
உறஞல், நபன்று டிங்ற இணர் லநபள்க் 
கூடப்டுநடண. ிரட்ரணின் லத்ணக்ள்  ணடிணங்ில் 
சணிிப்ட்டுள்ச. இன் ஞஜ ிரட்ர லநணற்றுக்குப் 
சரிடுல் ஜற்றும் குடநப்ிடுற ற்டந ணிணநக்கும் ல்ரணறு 
கூட்ங்ள் ஙறசட ணநணகுத்ண. 

 ிரட்ரணின் உறஞல்ள் த்ணணம், ர்க்ம், சஙடநபறடள், 

சஓல்ணம் ஜற்றும் ிம் உள்ிட்  ணறடறக் ற்ிக்ப் 
ன்ட்ண. 

 
 

 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AF%81_(%E0%AE%A8%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AF%8D)
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/5_(%E0%AE%8E%E0%AE%A3%E0%AF%8D)
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%86%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%86%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AF%8A%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81_(%E0%AE%A4%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D)&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%86%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF


நபேணள்லணர் 
 

 நபேணள்லணர்  (சுபேக்ஜ ணள்லணர் ன்றும் அறக்ப்டுநடர்) 
ந்ஜநழ் இக்நஜச நபேக்குடற இற்டந ஜநழ்ப்புணர் ஆணர். 
றச் ஓங் ஜச ந.ப.400க்கும் ந.ி. 100க்கும் இறப்ட் த்நல் 
ணழ்ந் புணஞச ஜபசர் ஜற்றும் ஜணறஞற ஆரிப்ற ந் 

சஙடுஞ்சஓநன் னும் ண்டி ஜன்சன் ஆண் சலண ணள்லணர் 
ற்டந குடநப்புள் ஏறச்சுணடிில் குடநப்ிப்ட்டுள்ண.  

 நபேணள்லணர், நபேக்குடற ஜநழ்ச்ஓங்த்நல் அஞங்ரற்டம் சஓய் 
ஜநவும் ஓநஞஜப்ட்வும், படிணில் எறணரின் ணறரடு, 

ஜணறஞில் அஞங்ரற்டநவும் ஙம்ப்டுநடண.  

 ஓங்  புணஞச ஐறணர், அநஜன் ஜற்றும் ஞர் பணபேம் 
ஓஜத்ணஞ இபேக்ம் ன்ட பேத்ணம் உள்ண. இன் பம் ஓங் 
 புணர் ஜபசரஞ பன் பநல் நபேணள்லணறஞ ற்டந 
சஓய்நற பேநடர். ஆறல் ஜபசபேக்கு பன்ர ஐறணர் 
ன்ட சபேற ஜற்சடபே புணர் இபேந்நபேக்ம் ன்ரட 
சரிணபேநடண. ஜபசர் ந.ப 4 ஆம் ணெற்டண்டு சஓய்நற 
கூறுணல், நபேணள்லணர் ந.ப 5 ஆம் ணெற்டண்டுக்கு பற்ட்ணஞ 
இபேக் ரணண்டும். ஆசலும் ஜபசர் ம் இம்சற்றுள் 

நபேணள்லணஜற சகுக்ப்ட் ம் (ந.ி. 11ஆம் ணெற்டண்டு) 
ஜநவும் ிந்றண ன்ல், ஓங்  ஜபசபேம் 

நபேணள்லணஜறில் இம் சறும் ஜபசபேம் எபேணர் அல்ர் 
ன்னும் பேத்ண ஙநவுநடண. நபேணள்லணர், அறசத்ண ஜநர்லும் 

அடநந்ண ரற்டப்டுணஞவும் ஜநர்ின் ண்ட்டுச் சஓடநணின் 
அறஜவும் நழ்நடர். 

ணழ்க்ற 

 நபேணள்லணஞண இற்சர், ணழ்ந் இம் உறுநத் 
சரிணில்ற சினும் அணர் ந.ப. பல் ணெற்டண்டில், ற்ரற 

சஓன்றச ஙரில் உள், ஜிப்பூரில் ணழ்ந்ண ணந்ர் ன்று ஜந அஞசு 

அடநணித்ணள்ண. ணிரிப்க்ம் அபேநல் ணழ்ந்ண ணந் ஜர்சஓன் 
ன்ணர் அணஞண ணித்நடன் ண்டு அணஞண எபே புல்ணிச ணசுநற 
ணள்லணபேக்கு ஜம் படித்வும் அடநப்டுநடண.  
 

 

 

 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AE%B3%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AF%86%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%B4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%A9%E0%AF%8D,_%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%9A%E0%AF%8D_%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1_%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D_(%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D)
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%94%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D_(%E0%AE%9A%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B2%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D)
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AE%A3%E0%AE%B0%E0%AF%8D,_%E0%AE%9A%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%95_%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AF%81


 ஜ. இஞஓ ஜிக்சர் ன்  ஆஞய்ச்ஓந ணெநல் ல்ரணறு 
ஓன்றுள் பம் ஜிரஜற லப்ட் ம் ந. ி இஞண்ம் 
ணெற்டண்டுக்கு பன்பு ன்நடர். ஓந ஆஞய்ச்ஓநர்ின் பேத்ணற 
க் ஓன்றுலன் ஜறுத்ணம் கூடநபள்ர். ஓநப்நஞபம், 

ஜிரஜறபம் சணவ்ரணறு ங்ில் லப்ட்ண ன்று ல்ரணறு 
ஓன்றுற ஜநழ் ஆர்ண ஆஞய்ச்ஓநர்ள் பன் றணக்நன்டசர். 

ஓநடப்புப் சர்ள் 

 

 நபேணள்லணர்  ஓநடப்புப்சர்லும் அறப்டுநடர். அறண: 

 ரணர் 

 ஙசர், 

 சய்ணப்புணர், 

 சஓந்ஙப்ரர், 

 சபேஙணர், 

 

புணர்ின் ஞட்டுள் 

  புணர்ள் இறந்ண சகுத், நபேணள்லணஜற ன்னும் 
ணெநன் பஜ இன் ஓநடப்ிறச அடநம். 

இணறஞ, 

"ணள்லணன் ன்றச உநனுக்ர ந்ண 

ணன்புழ் சண் ஜநழ்ஙடு" 

ச ஞநபேம், 

"ணள்லணறசப் சற்டல் 

சற்டர புழ் றணரஜ" 

ச ஞநஓனும் புழ்ந்ண டிபள்சர். 

நபேணள்லணபேம், ஓஜபம் 

 நபேணள்லணர் நபேக்குடில் குடநப்ிட் வுள்ள் குடநத்ண ந் 
பேத்ணம் கூடணில்ற. நபேக்குடில் கூடப்ட்டுள் அடக் 
ரட்டுள் ஓஜ ஓஜ ஙீந சஙடநற சஙபேங்ந உள்ல் 
நபேணள்லணர் எபே ஓஜஞ இபேந்நபேக்க் கூடும் ன்ரட 
ணஞற்டர்ள் பேணநடர்ள்.  
 

 

 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%A4%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AE%A9%E0%AF%8D


நபேணள்லணபேம், றஓணபம் 

 நபேணள்லணறஞ நபேணள்லணஙசர் ச றஓணர்ள் 

அறக்நன்டசர். இணறஞ றஓணர் ன்றும், இணபேற நபேக்குடற 

றஓண ணெல் ன்றும் றஓணர்ள் ஙம்புநடர்ள்.[9] நபேணணடுணறட 
ஆசீஜந சஞச்ரஓரி ஓநணத்நபே ணறசந் அடிள் 

நபேணள்லணர் ஓநத்ந் றஓணர் னும் ணெற லநபள்ர். அநல் 
நபேணள்லணரின் ஓஜம் ஓர்ந் பேத்ணள் அறசத்ணம் றஓண 
ஓநத்ந்த்நறச ணிக்குணறப் ற்டந லநபள்ர். 

 அலக்டறஜ னும் அநஞத்நலும், ஆள்ணிறசபறறஜ 

னும் அநஞத்நலும் நபேணள்லணர் நபேஜறபம் அணலற 
பத்ணச வ்றணறபம் குடநப்ிடுநடர். இந் இஞண்டுக் 
குடள்ிலுரஜ ற்ரண ணக்நல் இபேக்கும் நபேஜின் 
ன்றஜபம், பரணிின் ன்றஜபம் எத்ணப் ரநன்டச. 

நபேணள்லணர் ரில் 

 நபேணள்லணர் ஜிப்பூரில், ிடந் இத்நல் ஜிப்பூர் 
நபேணள்லணர் ரில் ன்ண ட்ப்ட்டுள்ண. இக்ரில் 
புழ்சற்ட பண்க் ண்ிம்ஜன் ரிலுக்கு அபேர 
அறஜந்ணள்ண. 

ஓன்றுன் நபேணள்லணரின் ம்: 

 அறட ணெற்டண்டிற்கு பன் ணஞற்று ஆஓநரிர்ள் றச்ஓங் 
த்ற ிப்நல் ஜநவும் ஓநஞஜம் அறந் சரிநடண. ஓங் 
ங்ில் புணர்ள் அஞஓர்ற ரஙரில் சஓன்று புழ்ந்ண டிர 
ரிஓநல் சற்று ணழ்ந்ணள்சர். சஜௌரிர்ள் ஜநத்நன் ஜீண ரர் 
சஓய்ண ற்டந ஓங்  புணர்ள் ஜபசர், ள்ில் 
ஆத்நறஞசர் ரன்ரடர் டிபள்சர். ரஜலும் ஊன் சந 
சுங்குறர், இறன் ரஓந்ன் சற்டசர், றணக்சட்டிர் 
ரன்ரடர் அப்ரரில் சணற்டந சற்டணர்ள் ஜநழ் அஞஓர்ர 
ன்றும் ஆினும் ரஓன் இஞ்ரஓட் சஓண்ி சஜௌரிர்ற 
ி ஙஞம் ணறஞ ணிஞட்டிச் சஓன்று சணன்ட அவ்ணஞஓறச 
புழ்ந்ண டுநன்டசர். அணண இப்ரர்ள் அப்புணர்ின் 
த்நல் ஙந்றண ச சிண சரிநடண. இறண அரஓரின் 
ல்சணட்டு குடநப்ின் பபம் சரி ணபேநடண. ரஜலும் ஜபசர் 
சஜௌரிர்லக்கு பன்பு ஜத்ற ஆண் ஙந்ர்ள் ற்டநபம் 
டிபள்ர். இன் பம் ஜபசர் ம் ந.ப 4 ஆம் 
ணெற்டண்டு. ஜபசஞல் ப்ட்ணர் நபேணள்லணர். ஆ 
ணள்லணர் ந.ப 5 ஆம் ணெற்டண்டுக்கு பற்ட்ணர். 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%88%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AF%88%E0%AE%B5_%E0%AE%A8%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D#cite_note-9
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4_%E0%AE%85%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4_%E0%AE%9A%E0%AF%88%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%88%E0%AE%B5_%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%88%E0%AE%B5_%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%B5%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D


 ஜபசரின் ம் சரி ங்ிரர ணஞற்று 
ஆஓநரிர்ின் கூற்றுப்டி ஆரிர்ள் ந.ப 600 ணக்நல், ஜநத்நல் 
ணறந்நபேக்ம் சக் கூடப்ட்ண. ஜபசர் ம் ந.ப 4 
ஆம் ணெற்டண்டு ச ண்டநப்ட்ண. நபேணள்லண ஜறில் 
சகுக்ப்ட்டிபேக்கும் ஜபசர் ல், நபேணள்லணரின் ஓந 
ற்டநப் டுநடண. இற்கு ஜற்டத் ங்ம் ஙநர் ம் ன்று 
அடநப்டும் ஓங் த்நல் ஓந ற்டத்ழ்வு இபேந்ற்கு ந்ச் 
ஓன்றுலம் இல்ற. ஆல், ஓந ற்டத்ழ்வு ற்ட் 
த்நற்குப் ிடகு லந் ஜபசர் ன்னும் சறஞக் சண்டு 
ணிங்ந இன்சசபே புணறஞக் சண்டு லப்ட்டிபேக் 
ரணண்டும் ன்று இக்குணசர் பந ஜநடநகர்ள் 
கூறுநடர்ள். "நபேணள்லணஜற எபே ரநணெல். 

 எபேணரஞ ர் சரில் லந உபேணக்ப்ட் ணெல்" (ப. 
அபேஓம், ஜநழ் இக்ந ணஞறு 15 ஆம் ணெற்டண்டு, நப்பு 
2005, க்ம் 85)  ன்னும் பேத்ணம் இங்கு ஆழ்ந்ண ரஙக்த்க்ண. 

ஆரிசச ணிஔன் ன்ணன் ண்டின் ஜற நபேஜம் சஓய் 
ிடகு ந.ப 543ல் இங்றற அறநடன். இறண இங்ற 
ணெச ஜணம்ஓம் பம் சரிணபேநடண. ஆ ஆரிர்ள் ந.ப 
700 ணக்நல் ஜநம் ணந்நபேக் ரணண்டும்.  

 நபேணள்லணர், நபேக்குடில் 12000க்கு ரஜற்ட் ஜநழ் 
சஓற்றபம், 50க்கு குறடணச ணசஜந சஓற்றபம் 
ன்டுத்ந உள் கூடப்டுநடண. ஆினும் ஜறடஜற அடிள், 

சஜந கிறு ரணரஙப் ணர், ஞநஓன் ரன்ரடர் 
ரஜற்ண் ணர்த்றிலும் ஜநழ் ரணர் சஓற்ள் இபேப் 
ஙநபைிக்நன்டசர்.  

 ரணரஙப் ணர் 16 (ணசஜந) சஓற்ள் இபேப்வும், 

ஓந.இக்குணசர் 10க்கு குறடண இபேப் கூறுணணம் 
ணசிக்த்க்ண. ஆசல், ரணரஙப் ணரின் ஜணபேம் 
ஜநடநகபேஜந இஞ. இங்குஜஞன் ஜற்றும் புணர் குந்றபம், 

நபேக்குடள் எபே சித்ஜநழ் ணெல் ன்று சஓல்நன்டசர்.  

  ரஜலும் ரிக் ரணத்நல் இந்நஞறச ற்டந குடநப்பும், ஆரிர்ள் 
ஜநம் ணறந் ிடகு இந்நஞறச ற்டந குடநப்பும் எப்ிடுறில் 
நபேணள்லணர் நபேக்குடற ஆரிர்ள் ஜநம் ணறணற்கு 
பன்ர லந படித்நபேக் ரணண்டும்.  

 

 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%87%E0%AE%B5%E0%AE%A8%E0%AF%87%E0%AE%AF%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%87%E0%AE%B5%E0%AE%A8%E0%AF%87%E0%AE%AF%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BF._%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE._%E0%AE%87%E0%AE%B3%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B2%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B4%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%88


 இவ்ணறு ணள்லணரின் குடள்ில் உள் பேத்ணள் ஜற்றும் 
அர்த்ங்ள் பஜரண  ஜறடக்ப்ட் உண்றஜள் 
சரிணபேநடண. இன் பம் ணள்லணர் ம் குறடந்ண ந.ப 8-7 
ஆம் ணெற்டண்டுக்கு இறப்ட் ஜரண இபேக் ரணண்டும். 

ணள்லணரின் உபேணம் 

 த்சன்ம் ணெற்டண்டின் ணணக்த்நநபேந்ர 
நபேணள்லணபேக்கு உபேணம் சடுக்கும் பற்ஓநள் ணணங்நணிட்ச. 
ர் நபேணள்லணபேக்கு உபேணம் சடுக்கும் சஓல்ில் 
ஈடுட்சர். 1950 ின் ிற்குநில், ற்ரண ணும் சணள்லற 
ரித் ணள்லணறஞ ணறஞணற்ச பற்ஓநள் ணணங்நச. இந் 
பற்ஓநறத் ணணங்நணர் ணிகர் ஞநஓன் ஆணர். அணர் 

நஞணிர் த்றச் ரஓர்ந் இஞஜச்சஓல்ணன் ன்ணபேன் 
ரஓர்ந்ணணந்ண, ஏணிர் ரணணுரல் ஓர்ஜறணச் ஓந்நத்ர்.  

 பன்று ரபேம் ரஓர்ந்ண நபேணள்லணர் த்ற உபேணக் 
நட்ஜநட்சர். இற்ச சஓவுற இஞஜச்சஓல்ணன் 
ற்றுசண்ர். ின்சர் ரணணுரல் ஓர்ஜ ன் ணறஞந் 
த்ற படித் ிடகு, ஙரசுணஞபுஞத்நல் உள் எபே ணடீ்டில் இந்ப் 
த்ற றணத்ர். அப்ரண ஜஞஔர், . ங. அண்ணறஞ, ப. 
பேஙநந, சஙடுஞ்சஓநன் உள்ிட்  பக்நப் ிஞபர்லம் 
இந்ப் த்றப் ர்றணிட்டு ஞட்டிச் சஓன்டசர். 

 ிடகு இந்ப் ம், 1960இல் . ங. அண்ணறஞல் ங்நஞஸ் 
றஜசத்நல் சணிிப்ட்ண. ிடகு இர ம், ஜத்ந அஞஓல் 

ல் றவும் சணிிப்ட்ண. 

 ின்பு 1964 ஆம் ஆண்டு ஜர்ச் 23 ஆம் ரந ஜந 
ஓட்ஜன்டத்நல், ரணணுரல் ஓர்ஜ ணறஞந், நபேணள்லணரின் 
உபேணத்ற அன்றட ணறக் குடிஞசுத் றணஞச ஓநர் உரஓன் 

நடந்ண றணத்ர். ரணணுரல் ஓர்ஜவுக்கு சன்சற 
ரர்த்ந ணிபேண ணங்ப்ட்ண. ஜந பல்ணஞச அண்ணறஞ 

இணபேக்கு "ஏணிப் சபேந்ற" ன்ட ட்த்ற அித்ணச் 
ஓநடப்ித்ர். 

 

 

 

 
 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AE%B4%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%87._%E0%AE%86%E0%AE%B0%E0%AF%8D._%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A3%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9C%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BE._%E0%AE%A8._%E0%AE%85%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%81._%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A3%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%81._%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A3%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE._%E0%AE%A8%E0%AF%86%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%B4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BE._%E0%AE%A8._%E0%AE%85%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81_%E0%AE%9A%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AF%87%E0%AE%B0%E0%AE%B5%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81_%E0%AE%9A%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AF%87%E0%AE%B0%E0%AE%B5%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%89%E0%AE%9A%E0%AF%87%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%88


ஙநறசவுச் ஓநன்சங்ள் 

 ஜநழ்ஙடு அஞசு 133 அடி உஞபள் நபேணள்லணர் ஓநற என்று 
அணரின் ஙநறசண ஙநறுணிபள்ண. இண பக்ல் ஓங்ஜநக்கும் 

ன்சிகுஜரிில் அறஜந்ணள்ண. இந் ஓநறற ணடிணறஜத்ணர், 

ிஞ ஓநற்ி, ந ஸ்ந ன்ணர். சஓன்றசில் ணள்லணர் 
ஙநறசண, ணள்லணர் ரட்ம் என்று அறஜக்ப்ட்டுள்ண. 
ணள்லணர் இற்டந நபேக்குடின் 1330 குடள்லம், இங்குள் குடள் 
ஜண்த்நல் சடநக்ப்ட்டுள்ண. அண ஜட்டுஜநன்டந, ரில் ரர் 
ரன்ட ரற்டபற ஙநறசணிபம் உள்ண. 

 1960இல் இந்ந அஞசு நபேணள்லணரின் ஙநறசண எபே அஞ்ஓல் 
ற சணிிட்ண. 
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https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81_%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AE%BF_%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%89%E0%AE%A3%E0%AE%B5%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF
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https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%8A%E0%AE%B0%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%85%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D


UNIT  - 2 

ந்நப் சபேஞம் 

 

 ந்ந சபேஞம் நஞஜத்ற அடிப்ற அக் சண்ண. 
ன் ஙநறடவு, சு ஓர்பு, கூட்டுச் சஓற்டு, சண ஙம், ஓஜத்ணணம் 
ஆநணற்றட பன்ஙநறுத்ணநன்டண. சுற்றுசூல் ஓர்ந், றத்சநல் 
ஓர்ந் சபேஞ அறஜப்றபம் ணநபறுத்ணநன்டண. 

 ந்ந சபேஞ பறட சநல் ணட்த்ணக்கு நஞசண ன்ட 
எபே ணிஜர்ஓசம் உண்டு. ல் ஜசிறஞபம் எபேங்ர உர்த்நச் 
சஓல்லும், சூநல் ணிறவுற இன்டணறஞ புரிந்ண சஓற்டும் 
சநல் ணட்ங்லக்கு ந்நப் சபேஞம் நஞசண அல் 
ன்ர ந்நச் ஓநந்றசின் ஓரிச புரிந் இபேக்கும் (ஆஞம் 
ரறண).                                              
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https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%9A%E0%AF%82%E0%AE%B4%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://tamil.samayam.com/topics/%E0%AE%AE%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE-%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF
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https://tamil.samayam.com/topics/%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
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ந்நம் 

 ந்நணம் அல்ண ந்நம்  ன்று ரஜன்சு ஞம்ஓந்த் 
ந்நின் ணழ்ஙள் ி, பேத்க்ம் ஜற்றும் உள்லக்த்ல் 
சடப்ட் சள்றறபம் பேத்ணறபம் உள்க்நக் 
கூடப்டுநன்டண. பக்நஜ அநம்றஓப் ரஞட்ம் குடநத் அணஞண 
பேத்ணக்லம் சஓல்பறடலம் இவ்ணறு குடநப்ிப்டுநன்டச. 

 'ந்நம்' ன்ட பேத்க்த்நல் உசங்கும் உள் ஜக்லக்ச 
ந்நின் உறஞலம் சஓல்டுலம் ஜற்றும் அணர்ண 
ரஜம்ட்டிற் அணஞண ணநட்டுல்லம் உள்க்ப்டுநடண. 
ரஜலும் இண சிஜசிச் சூலுக்கும் அஞஓநல் ஓஞ சூலுக்கும் 
சபேந்ணணவும் உள்ண. ந்நத்றப் ின்ற்றுணர்ள் 

ந்நணநள் சப்டுநன்டசர். ந்நற இபேம் ணெற்டண்டின் 

புத்ஞ ஞம்ஔந ஓநங் ன்ட அடநகர் பேணநடர். 

  

இபேப்ினும் ந்ந 'ந்நத்ற' அங்னரிக்ணில்ற 

 

 "'ந்நம்' ன்று ணவுஜநல்ற ஜற்றும் ஙன் சக்குப் ின்சர் 
ந்சணபே உட்குலறணபம் ணிட்டுச் சஓல் ணிபேம்ணில்ற. ஙன் 
ந்சணபே புந சள்றறர த்ணணத்றர 
அடநபப்டுத்ந உரிறஜ ரஞணில்ற. ஙன் ஙஜண நசஓரி 
ணழ்ணிலும் ஓநக்ல்ிலும் ன்றுபள் உண்றஜற ஙசடநந் 
ணநில் ன்டுத்ந பன்றுள்ரன்... சக்குக் நட்டி பேத்ணக்லம் 
ரீ்வுலம் இறுநசறணல். ஙறர சண பேத்ணக்றபம் 
ரீ்வுறபம் ஜற்டநக் சள்ம். உநற்கு ற்றுக் சடுக் 
ன்சிம் ணஜநல்ற. ணய்றஜபம் அநம்றஓபம் ஜறறப் ரன்று 
றறஜசறண". 
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https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%8D


UNIT  - 3 

ர்ல் ஜர்க்சு 

 

 ர்ல் ஜர்க்சு ன்நட ர்ல் ன்ரிச் ஜர்க்சு (Karl Heinrich Marx, ர்ல் 
ன்ரிச் ஜர்க்ஸ்-ரஜ 5, 1818, சஓபேஜசி–ஜர்ச் 14, 1883, இண்ன்) சஓபேஜசி 

சஜய்ிர்லள் எபேணஞணர். அடநணில் ஓர்ந் சணவுறறஜற 
ணகுத்ணபேள் பன்றஜசணர். சஜய்ிஞ ஜட்டுஜல்ண 
அஞஓநல் சபேஞ ணஞற்டநல் ணல்லுசஞ, றஓநடந் 
ஆய்ணடநகஞ, லத்ஞ, ஓநந்றசஞ, புஞட்ஓநஞக் ர்ல் 
ஜர்க்ஸ் அடநப்டுநடர். ல்ரணறு ணறடிலும் ஞஜச 
ணிணஞங்ள் ற்டந ஆய்வுறபம் பேத்ணக்றபம் இணர் 
சணிிட்டுள்ர் ன்டலும் இணஞண ஆய்வுலம், பேத்ணக்லம் 
சபேஞ ற்டத்ழ்வுின் அடிப்றில் ணஞற்றட 
ஆய்ணரண அறஜந்ண. சணவுறறஜக் சள்றின் 
பணர்லள் எபேணஞ ர்ல் ஜர்க்சு பேப்டுநடர். ஜற்றடணர் 

ிசஞட்ரிக் ங்ல்சு ஆணர். 

ணழ்க்றக்குடநப்பு 

 ர்ல் ஜர்க்சு, ற்ரண சஓபேஜசிின் எபே குந இபேக்கும் 

புபேஓநணில், ட்றஞர் ஙரில் 1818 ரஜ 5-ஆம் ஙள் ிடந்ர். ஞல் 
ஜர்க்ஓநன் ந்ற பெஞச றன்டநச் ஜர்க்சு நடநத்ணஞ ப்ரண ஜம் 
ஜடநசர் ன்ட ஓரிச ரந சரிணில்ற ஆசல் அணர் ஜர்க்சு 
ிடக்கும் பன்ர ஜம் ஜடநணிட்ர்.[1] இணரின் ந்ற ணஓந றத் 

ணக்குறஞகர், ர்ல் ஜர்க்சு அணபேக்கு பன்டணண ஜசணர். ர்நன் 
இணண ற்டந அநம் சணிர சரிணில்ற. 1830 ணறஞ சிப்ட் 
பறடில் இணபேக்கு ல்ணி ற்ிக்ப்ட்ண. ர்ல் ஜண நரசம் 
ணநல் ஓட்ம் ிப் ன் ல்றக் ம் சஓன்டர். சர்நன் 
ல்றக்த்நல் ணஞறு, சஜய்ில் ஆந ணறடில் ின்ட 
ர்ல் ஜர்க்சு சச ல்றக்த்நல் சஜய்ிலுக்ச பறசணர் 
ட்த்நறசப் சற்டர். 

 1841இல் ட்ம் சற்ட ஜர்க்சு ஓந ம் இநல் ணறடில் 
இபேந்ர். சரன் ஙரில் றஞசிஷ் றத்ணங் னும் இநன் 
ஆஓநரிஞ இபேந்ர். ஆசல் அணபேற ணீிஞ அஞஓநல் பேத்ணின் 
ணிறண இர் ற்ரண ரிசு சஓன்டர். அங்கு 1844-ல் ிசஞரிக் 
ங்ல்றஓச் ஓந்நத்ர். எபேஜநத் பேத்ணம் ஜநகுந் நடறஜபம் சண் 
இபேணபேக்கும் இறர ஙட்பு ஜர்ந்ண. அணர்ிறர ரன்டந 
சிப்ட் உடவும் அஞஓநல் ஙட்பும் இறுநணறஞ ஙநறத்நபேந்ண. 
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https://ta.wikipedia.org/wiki/1883
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https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%87_5
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https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%81#cite_note-1
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 ரிஓநல் இபேந்ரண லுட்ணிக் ஃசன் சணஸ்ற்ஃசன் ிஞபுணின் 
ஜச 21 ணண ஙநறடந் சஔசிபன் ஜர்க்சுக்கு ல் ஜர்ந்ண. 
அப்ரண ஜர்க்சுக்கு ணண 17. ிஞபுத்ணணக் குடும்த்றச் ரஓர்ந் 
சஔசிின் ஓரஞர் எபேணர் ின்சில் புபேஓநணின் அறஜச்ஓஞறணில் 
சறுப்பு ணநத்ணர். டுறஜச குடும் நர்ப்ின் ஞஜ ட்டு 
ஆண்டுள் ஜண ற பக்ஜ றணத்நபேந் ஜர்க்சு, சஔசிக்கு 29 
ணச ரண அணறஞத் நபேஜம் சஓய்ணசண்ர். ஜர்க்சுக்கும் 
சஔசிக்கும் ல குந்றள் ிடந்சர். சினும் பணர் ணிஞ றசரர் 
ஓநறு ணநரர இடந்ணணிட்சர். ஜர்க்சுக்கும் சஔசிக்கும் ிடந் 
ிள்றள், சஔசி ரஞநன் (1844–1883), சஔசி ரஞ (1845–1911), ட்ர் 
(1847–1855), சன்டந ட்ணர்ட் ற (1849–1850), சஔசி ஈவ்நன் ிஞன்ஓநஸ் 
(1851–1852), சஔசி ஔூந லீசர் (1855–1898) ன்ரஞணர். இணர்ள் ணிஞ 
எபே குந்ற 1857 சூறில் சரிடும் பன்சரஞ இடந்ணணிட்ண.  

ிபம் இர்லம் 

 ஔர்ஜ் ணில்நம் ிசஞரிக் சல் ன்ணரின் பேக்பறட ஜற்றும் 
ணஞற்று ர்றண, சபேஞ அடநகஞச ஆம் ஓநஜநத், ரணிட் 
ரிக்ர்ர ரன்டணர்ின் சஓவ்ணில் சபேில் பேத்ணக்ள், ிஞன்சு 
த்ணணணிர் ஔன் ஔக் பைரஓணின் குடிஞசு ற்டந பேத்ணக்ள் 
ஆநணற்டல் ஜர்க்சு ஜநவும் ணஞப்ட்ர். ர்ல் ஜர்க்க்சு 
ிஞன்ஓநநபேந்ண சணிரற்டப்ட்டு ிஞஓல்ஸ் சஓன்டர். அங்குன் 1847-ல் 
"த்ணணத்நன் ணறுறஜ" ன்னும் ஜண பல் ணெற சணிிட்ர். அடுத் 
ஆண்டில் ங்ல்சுன் ரஓர்ந்ண "சணவுறஜ அடநக்ற" னும் ணெறபம் 
சணிிட்ர். அண ஜநப் ர் ணஓநக்கும் ணெகும். இறுநில் ஜர்க்சு 

சரன் ஙபேக்குத் நபேம்ிசர். ஆசல் ஓந ஜங்லள் அங்நபேந்ண 
சணிரற்டப்ட்ர். ிஞன்சு, சல்ஓநம், சஓபேஜசி ஆந ஙடுின் 
புஞட்ஓநஞ இக்ங்ில் ங்ற்டந என்டநநபேந்ண இன்சசன்றுக்கு ஙடு 
த்ப்ட் ஜர்க்ஸ், இண்ன் சஓன்று அங்ரர இறுநணறஞ 
ணழ்ந்ர். 

ஙநந உணிள் 

 ஜர்க்சு இநல் சநநல் ஓநடநண ம் ஈட்டி ரணம் ம் 
ணழ்ணின் சபேம் குநற இண்சில் ஆஞய்ச்ஓநிலும் அஞஓநல், 

சபேில் ற்டந ணெல்ற லணணநலும் நத்ர். இணபேக்கு 

ிசஞட்ரிக் ங்ல்சு ணங்ந சற அந்ஙட்ில் குடும்ம் ணழ்ணற்கு 
உணிஇபேந்ண. 
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https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%86%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D_%E0%AE%8F%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%81


 ஜர்க்ஓநன் சற்ரடர் இடந் ரண அணபேக்கு ஜஞபுரிறஜச் ஓநடநண 
ம் நறத்ண. 1845 இல் ஜர்க்சு ரற்றுணித் பணண 
சணவுறஜ த்நன் நசன்கு உறுப்ிசர்லள் எபேணஞச 
ணில்சம் ரணல்ஃப் அறுணெறு வுண்டு அணில் ணிபேப்புரிறஜக் சற 
அித்ர். 1850இல் ஙடு ந்ண இண்சில் ணழ்ந் த்நல் ஜர்க்சு 
சடும் ணறுறஜக்குள்சர். அக்த்நல் ன் சடுத்ணர்லக்குப் 
ந்ணசண்ர ணலம் ஙநற ற்ட்ண. ன்னுற ஆறள் 
ல்ம் அஜசத்நல் இபேந்ல் அணர் ணடீ்றணிட்ர சணிர சஓல் 
படிஜல் ரச எபே பம் இபேந்ண. எபேபறட சண ணடீ்றணிட்டு 
ணிஞட்ப்ட்ர். ன் ந்றின் இடப்புக்கு ின் ங்ல்சு சண குடும் 
ணித்நல் நறத் ணபேஜசத்நல் ஜர்க்சுக்கு 350 வுண்டு 
ஏய்வூநத்ணக்கு ற்டு சஓய்ர். இணரண ஜர்க்ஓநன் குடநப்ித்க் 
ணபேஜசஜ இபேந்ண. 

 ஙநபெரர்க் சய்ந டிரிிபென் ன்னும் பற்ரக்கு இலக்கு 
ஆக்ங்ள் லந ரணம் ஜர்க்சுக்கு உறுநச ணபேஜசம் ன்று 
ணவும் இபேக்ணில்ற. அணர் அந் இநன் ரஞப்ி அஞஓநல் 
ஙநபேஞ இபேந்ர். எவ்சணபே ட்டுறஞக்கும் எபே வுண்டு ம் 
ணங்நசர். ஆினும் அணர் லந ட்டுறஞள் பலணணம் 
நப்ணில்ற. 1862 ணறஞ டிரிிபெனுக்கு லந ணந்ர். சஔசிின் 
உடணிசர் எபேணர் இடந்ரணம், சஔசிின் ய் இடந்ரணம் சஔசிக்கு 

ஜஞபுரிறஜ ஏஞவு ம் நறத்ண. இசல் அணர்ள் இண்சின் 
புடஙர்ப் குநச சண்டிஷ் ஙரில் இன்சசபே ணடீ்டுக்குக் குடிசஞ 
படிந்ண. ணபேஜசம் குறடண இபேந்ல் ஜர்க்சு சணண 
அடிப்ற ணஓநலரசர ணழ்ந்ண ணந்ர். சினும், சண ஜறசணி, 
குந்றின் ஓபத் குநறக் பேந ஏஞவு ஙடுத்ஞ ணகுப்பு 
ஆம்ஞங்லக்கும் சஓவு சஓய் ரணண்டிிபேந்ண. 

பசம் ணெல் 

 அக்த்நல் இங்நந்ண, ரஞப்ணிநபேந்ண சணிரடந 
அஞஓநல் நநலக்குரி புநஜ இபேந்ண. அக்ட்த்நல் சபேம் 
பற்ஓநில் ட்டி ிஞஜண்ஜச ிரித்சி அபேங்ட்ஓநத்நன் 

ட்டுஜச ரணறள் ஙநறடவுற்டநபேந்ண. ஜர்க்சு ஙள் ணடண அங்குச் 
சஓன்று எவ்சணபே ரணற ஙிலும் 12 ஜி ரஙஞத்ற அங்குச் 
சஓணிட்டு ணந்ர். அங்ர ன் பசம் னும் ணெல் ரன்டநண. 
ர்ல் ஜர்க்ஓநன் ஓநடப்பு ணய்ந் பசம் ணெநன் பல் சகுந 1867இல் 
சணிணந்ண.  

 

 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%82%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8D_%E0%AE%9F%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AE%BF_%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%82%E0%AE%A9%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%88&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%90%E0%AE%B0%E0%AF%8B%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%8F%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AE%A4%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D_(%E0%AE%A8%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AF%8D)


ஜர்க்ஓநன் ஓநந்றசள் 

 ஜனு ஓபங்ள் ங்ற வ்ணறு உற்த்நபம் ஜறுஉற்த்நபம் 
சஓய்ண சள்நன்டச ன்ற ஆய்ணன் பம் அடநணில் பூர்ண 
அடிப்றில் ஜனு ணஞற்று ணர்ச்ஓநறப் புரிந்ணசள் படிபம் 
ன்று சணிச்ஓஜநட்டு ட்டின்பம், ணஞற்றட அணர் எபே 
அடநணி உர்த்நசர். ஜர்க்சு ஜறடந்ண எபே ணெற்டண்டுக்குப் ின் 
இன்று ஜர்க்ஓநக் சள்றறப் ின்ற்றுரணரின் சற 130 
ரடிகும். ஜந் ணஞற்டநல் எட்டு சஜத் ண்ிக்றிலும், உ 
ஜக்ள் சறின் ணிலக்ட்டிலும் இத்றச ரர் ரணறு ந்க் 
சள்றறபம் ின்ற்டணில்ற. ஜர்க்றஓப் ர 
ஜர்க்ஓநணநலும் நர்ப்ர்லும் என்று ரரண ிறப் 
புரிந்ண சள்ப்ட்ணர்ள் ற் ணஞற்டநல் ஜநவும் குறடவு ச 
ஜர்க்சு ற்டந ஆய்வு சஓய்ணஞச அசஜரிக்ணின் ல் டிஞப்ர் 

எபேபறட குடநப்ிட்ர். ஜர்க்ஓநன் ஓநந்றசறப் ல்ரணறு குலக்ள் 
ல்ரணறு ணற ணிக்நபள்ச. இணர்லள், ஜர்க்ஓந-
சசிசிணநள், டிசஞஸ்நிஓணநள், ஜரணிஓணநள், 

ஞண்றஜ ஜர்க்ஓநணநள் ன்ரர் அங்குணர். 

ஜர்க்சு ஓநந்றசில் சஓல்ணக்குச் சஓலுத்நறண 

ஜர்க்ஓநன் ஓநந்றசில்  பந்ந, ஓஜச் ஓநந்றசின் 
சஓல்ணக்கு உள்ண. அணற்றுள் ஓந: 

 ரநன் பறடலம், ணஞற்று ஆய்வுப்ரக்கும். 
 ஆம் ஓநஜநத், ரணிட் ரிக்ர ரன்ரடரின் சஓந்சஙடந அஞஓநல் 

சபேஞம். 
 ிசஞஞ்சு ரஓஓநஓ, ஓபணில் ஓநந்றசள். குடநப் ஔன் ஔக் 

பைரஓ, சன்டந டி சஓின்ட்-ஓநரஜன், ஓர்ஸ் ஃபூரிர் ரன்ரடரின் 
ஓநந்றசள். 

 பந்ந சஓபேஜசி சஜய்ில் சபேள்பல்ணம், குடநப் 
லுட்ணிக் ஃிபசணர்க். 

 ிஞசரிக் ங்சல்ஓநன் சநர் ணர்க்த்நசபேசச 
எபேறஜப்டு. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%B9%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF-%E0%AE%B2%E0%AF%86%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF-%E0%AE%B2%E0%AF%86%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%8A%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AF%8B%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AF%88_%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9F%E0%AF%87%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D_%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8B&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9C%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%9C%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%8D_%E0%AE%B0%E0%AF%82%E0%AE%9A%E0%AF%8B
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9C%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%9C%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%8D_%E0%AE%B0%E0%AF%82%E0%AE%9A%E0%AF%8B
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%B9%E0%AF%86%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%BF_%E0%AE%9F%E0%AE%BF_%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%8D-%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%8B%E0%AE%A9%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AE%B8%E0%AF%8D_%E0%AE%83%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B0%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D


ஜர்க்ஓநன் சஜய்ில் சள்றள் 
 

 ஜர்க்ஓநன் சஜய்ில் அணஞண ஜசி இல்பு ற்டந ரஙக்நல் 
ங்நபள்ண. அடிப்றில், ஜசினுற இல்பு இற்றற 
ஜற்றுணண ன்று ஜர்க்சு பேநசர். அவ்ணறு இற்றற ஜற்றும் 
சஓல்பறடற "உறப்பு" ன்றும் ஜற்டத்ற ற்டுத்ணணற்ச 
ணல்றஜற உறக்கும் நடன் ன்றும் அணர் அறத்ர். ஜர்க்றஓப் 
சறுத்ணறஞ, இண எரஞ ரஙஞத்நல் உல் ஓர்ந்ணம் ஜசம் ஓர்ந்ணஜச 
சஓற்டு ஆகும். 

 எபே ஓநந்ந எபே சஙஓணிற எத் சஓல்டுில் ஈடுடுநடண, 

சண கூட்றக் ட்டும் ரச ீ ட்டிக்றகர்ற சணட்ப்டும்டி 
சஓய்நடண. ஆசல், ஜநத்நடறஜற்ட ட்டிக் றகனுக்கும், ஜநச் 
ஓநடந் ரசகீ்கும் இறிலுள் ரணறுடு, ட்டிக்றகன் ட்டித்ற 
உண்றஜக் ட்டுபன்சரஞ ற்றசில் ட்டிணிடுநடன் ன்கும்." 
  

ர்ல் ஜர்க்ஓநன் டிம் 

 ர்ல் ஜர்க்சு - ஜர்ச் 5, 1852-ல் Weydemeyer க்கு லந 
டிசஜன்டநநபேந்ண சடப்ட் ின்ணபேம் குந அணரின் ஆய்வுள், 

ண்டுிடிப்புின் ஓஞம்ஓத்றத் பேநடண. 

 " ஙணசீ ஓபத்நல் ணர்க்ங்ின் இபேப்றர அணற்றுநறச 
பஞண்ட்டிறசர ண்டநந்ற்ச சபேறஜ சக்குரின்று. 
சக்கு ஙீண் த்ணக்கு பன்சரஞ ணர்க் பஞண்ட்டின் ணஞற்று 
ணர்ச்ஓநற பூர்ஷ்ண ணஞற்டடநகர்லம், ணர்க்ங்ின் சபேில் 
ஓட்த்றப்ற்டந பூர்ஷ்ண சபேிர்லம் ணிணரித்ணணிட்ர்ள். 
ஙன் புநச் சஓய்சல்ம், ின்ணபேணசணற்றட ஙநறுணிணன். 

 1. உற்த்ந ணர்ச்ஓநின் குடநப்ிட் ணஞற்றுக் ட்ங்ில் 
 ஜட்டுரஜ ணர்க்ங்ின் இபேப்பு ட்டுண்டிபேக்நடண. 
 2. ணர்க் பஞண்சண ட்ி ணர்க்த்நன் ஓர்ணநஞத்ணக்கு 

 இட்டுச்சஓல்லும். 
3. இந்ப் ட்ி ணர்க் ஓர்ணநஞஜசண ணர்க்ங்ிசணம் 
ணர்க் ஓபத்நசணம் அநவுக்ச இறஜறு ஙநறற ஜட்டுரஜ 
அறஜத்ணக்சடுக்கும். " 
 

 

 

 

 

 

https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%89%E0%AE%B4%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%89%E0%AE%B4%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%A9%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B7%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AE%BF_%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D


இறுநக் ம் 

 1881 ஆம் ஆண்டு நஓம்ரில் ஜர்க்ஓநன் ஜறசணி சஔசி ஜசர். 
இன்ின் ஜர்க்சு 15 ஜங்ள் பக்றப்பு ரஙிசல் அணநபற்டர். 
இறுநில் இண பச்சுக்குய் அற்ஓந (bronchitis), ணறஞீஞலுறட அற்ஓந 
(pleurisy) ரன்ட ரஙய்ந அணஞண உிறஞப் டநத்ண. 1883 ஆம் ஆண்டு 
ஜர்ச்சு ஜம் 14 ஆம் ரந ஜர்க்சு இண்சில் ஜசர். 
இடக்கும்ரண ஙற்டணஞ இபேந் ஜர்க்றஓ இண்சிலுள் 
றரட் இடுட்டில் அக்ம் சஓய்சர். ஜர்க்ஓநன் சஙபேங்ந 
ரர்ள் ர் இணஞண இடப்ின்ரண ந்ணசண்டு ரஓநசர். 
இணர்லள் ணில்சல்ம் லீப்சசக்ட், ிசஞட்ரிக் ங்ல்ஸ் பநரர் 
அங்குணர். ங்சல்சு ரசும்ரண, 

"ஜர்ச்சு 14 ஆம் ரந பன்று ஜிக்குக் ல் ஜிரஙஞம் இபேந் 
ரண ணழ்ந்ண சண்டிபேந் ஜநப்சரி ஓநந்றசர் 
ஓநந்நப்ற ஙநறுத்நணிட்ர். இணர் இஞண்டு ஙநஜநங்ள் ஜட்டுரஜ 
சிறஜில் ணிப்ட்டிபேந்ர். நபேம்ி ணந்ண ர்த்ரண அணர் 
சண ஙற்நில் ஜீத்ணிநல் ஆழ்ந்ணணிட்றக் ண்ரம்" 
ன்டர். 

ர்ல் ஜர்க்ஓநன் ல்றட 

 

 இணஞண ல்றடில், சணவுறஜ அடநக்றின் இறுந ணரிச 

(உத் சநர்ர என்றுடுங்ள்) ன்ணம், (சஜய்ிர்ள் 
உற ணிக்குணற்கு ஜட்டுரஜ  ணநறக் றண்டுள்சர் - 
ரஙக்ம் அறச ஜற்றுணர) ன்ட ணரிலம் சடநக்ப்ட்டுள்ச. 1954 
ஆம் ஆண்டில் சரி ிரித்சிப் சணவுறஜக் ட்ஓந ஜர்க்ஓநன் 

ல்றடற அறஜத்சர். இநல் ஞன்ஸ் ிஞட்தணிசல் 
உபேணக்ப்ட் ஜர்க்ஓநன் ஜர்வுச் ஓநறபம் உள்ண. ஜர்க்ஓநன் 
பந்ற ல்றட ஜநவும் ிறஜசரண இபேந்ண. 1970 ஆம் 
ஆண்டில் இக் ல்றடற றல் சஓய் சணடிகுண்டு பம் ர்க் 
பற்ஓந சஓய்ப்ட்ண. ஆினும் இண சணற்டநிக்ணில்ற. 
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https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AE%E0%AF%82%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B4%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%8D_%E0%AE%85%E0%AE%B4%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%A8%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AF%80%E0%AE%B0%E0%AE%B2%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%88_%E0%AE%85%E0%AE%B4%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B9%E0%AF%86%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%B2%E0%AF%80%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AF%86%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AE%B1%E0%AF%88&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81
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UNIT  - 4 

அம்ரத்ர் 

 ீம்ஞவ் ஞம்ஔந அம்ரத்ர் (ஆங்ந சஜந: ஜஞத்ந:  14 ப்ஞல் 1891 – 6 
நஓம்ர் 1956) ன்றும்  ஓரப் அம்ரத்ர் (சபேள்: ந்ற) ன்றும் 
அறக்ப்டுணர் இந்ந ணிடுறக்குப் ின்சர் ஙட்டின் பணண 
ஓட் அறஜச்ஓஞ ணிரற்டணர் ஆணர். உர் ல்ணி சறுணற் 

அசஜரிக் சஓன்ட பல் இந்நர் ஆணர். ட்டில் ஓந ஜக்லக்சச 
ம் என்றடத் சங்நணர். ரஞ ஜன்சபேன் இறந்ண 
ணீ்றஜ எநப் ரஞடிணர். சபேஞம், அஞஓநல், ணஞறு, 

த்ணணம், ஓட்ம் ஆந ணறடில் ரர்ந்ணர்; ஆஓநரிஞவும், 

இஞவும், லத்ஞவும் ஓபஙீநப் புஞட்ஓநஞவும் 
ணிங்நணர். 'நஞணி புத்ம்' ன்ட சரில்  ஆிஞக்க்ச 
ட்டில் ஓந ஜக்ற புத்ஓஜத்றத் லணச்சஓய்ணர்; இறண 
ணற்றுக்கும் ரஜ இந்ந அஞஓநறஜப்புச் ஓஓசத்ற 
ணறஞணற்ச குலணின் றணஞவும் சறுப்ரற்டணர். 2012 ஆம் 
ஆண்டில் ணஞற்றுத் சறக்ட்ஓநபம், ஓந.ன்.ன்- .ி.ன் 
சறக்ட்ஓநபம் ஙத்ந ணக்சடுப்ில் ஜநச்ஓநடந் இந்நஞத் 
ரர்ந்சடுக்ப்ட்ர். இந்நணின் ஜநச்ஓநடந் உரி ணிபேச 'ஞ 
ஞத்ச' ணிபேண இணஞண இடப்புக்குப் ின் 1990இல் இணபேக்கு ணங்ப்ட்ண.  

ணழ்க்ற ணஞறு 

இறஜ 

 அம்ரத்ர் ிரித்சி இந்நணில் ஜவ் னுஜநத்நல் (இப்ரண 
ஜத்நப் ிஞரஓம் அம்ணர ன்னும் நஞஜத்நல்[5] 1891 ப்ஞல் 14 அன்று 
ஞம்ஔந ஜரஔந ஓக்ல் - ீஜய் ஆநரரின் 14-ணண குந்றப் 
ிடந்ர்.[6] அம்ரத்ரின் குடும்ப் ின்சி ற்ரற ஜஞட்டிஞ 
ஜஙநம் ஞத்சநரி ஜணட்த்நல் அம்ரணர ணட்த்றச் ரஓர்ந் 
ஜஞத்நர் குடும்த்றச் ரஓர்ந்கும். 

இஞம்ஔந ஓக்ல் இஞணுணப்ள்ி என்டநன் றறஜ ஆஓநரிஞப் 
ிபுரிந்ண ணந்ர். இணர் 'சுரர் ரஜஔர்' ன்ட குந சற்டணர். ஜர் 
ன்னும் ழ்த்ப்ட் ஓபத்நல்[7] ிடந் ீஜஞவ் இஞம்ஔந இம் 

ணநல் ல்ரணறு ணன்ங்ற அனுணித்ர். க்ர் அம்ரத்ர் சண 
இம் ணநல் எபே பறட ஜட்டு ணண்டிில் ஓரஞபேன் ம் சஓய்ண 
சண்டிபேந்சலண, இணர்ள் ழ்த்ப்ட் ஓபத்றச் 

ரஓர்ந்ணர்ள் ன்ற ணண்டிக்ஞன் அடநந்ணம் உரச ஜட்ற 

அணிழ்த்ண ணிட்டு அச்ஓநறுணர்ற குப்றறக் சட்டுணண ரக் 
சட்டி சடுறஜ ஙநழ்ந்ண. 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF_%E0%AE%AE%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/14_%E0%AE%8F%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%B0%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/1891
https://ta.wikipedia.org/wiki/6_%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/6_%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/1956
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%88_%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%AE%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AE%AE%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%A4_%E0%AE%B0%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%A4_%E0%AE%B0%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AF%87%E0%AE%B0%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8D#cite_note-5
https://ta.wikipedia.org/wiki/1891
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%8F%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%B0%E0%AE%B2%E0%AF%8D_14
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8D#cite_note-Columbia-6
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B0%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B3%E0%AE%AE%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81_%E0%AE%B5%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%AF%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9A%E0%AF%81


ல்ணி 
 1900 ஆண்டில் ஓத்ஞணில் உள் எபே ள்ிில் சண சக்க் 
ல்ணிறத் படித் அம்ரத்ர் உர்ஙநறப்ள்ிில் ரஓர்ந்ண ின்டர். 
அங்கு ழ்த்ப்ட் ஜணர்ள் சிர அஜர்த்ப்ட்சர். ஜற்ட 
ஜணர்லன் ரஓரண ணிறரண படிண. அணர்ின் 
குடநப்ரடுறபம் புத்ங்றபம் சஜட்ர்ள். ரள்ணிள் 
ரட்ணம் நறண. ண்ரீ் ரணண்டுசஜன்டலும் ிடர் ஊற்ட றல் 
பேரணண்டும். அஜபேணற்கு இம்ஜணர்ள் எபே ரிப்றறத் 
ங்ள் ணடீ்டிநபேந்ர சண்டு ணஞ ரணண்டும்.[9] ணசஜந ற்வும் ற 
இபேந்ண. இக்சடுறஜறக் ண் அம்ரத்ரின் ிஞ்சுஜசம் 
சணம்ிண. 

 ீஜஞவ் ஞம்ஔந அம்ரணரர் ன்ண அம்ரத்ரின் 
இற்சஞகும். அம்ரணரர் ன்ண இணஞண சஓந் ஊரின் 
ஙநறசண ணங்ப்டும் குடும்ப் சஞகும். இணர்ஜீண அன்பும் 
அக்றடபம் சண் ிஞஜ ஆஓநரிஞச ஜரண அம்ரத்ர் 
இணரின் குடும்ப் சஞச அம்ரணரஜர் ன்ற ஜற்டந ன் குடும் 
சஞச அம்ரத்ர் ன்ற இணரின் சரில் ரஓர்த்ர். இண எபே 
ஓஞரின் பேத்ண. ஆசல் இந் பேத்ண பற்டநலும் ற்று சள் 
கூடி இல்ற. சசசில் இந்நணில் ந்சணபே ிஞஜபேக்கும் 
இத்ற குடும் சர் இல்ற. ரஜலும் இண ங்ின் ஓபத்நற்கு 
சபேறஜற ரஓர்த்ண சள் அணர்ள் சஓய்ண சண் எபே ரந 
இறச்சஓபேல் ன்ர ரின் குற்டஓட்டு. இணர் அம்ணர ன்னும் 
நஞஜத்நல் ிடந்ல் இணறஞ அம்ணரர் ன்று பநல் 
அறத்சர். ின்சர் அணரண அம்ரத்ர் ன்டசண ன்ண எபே ஓஞரின் 
பேத்ண.  

 1904 ஆம் ஆண்டு இணஞண குடும்ம் பம்றக்குச் சஓன்டண. அங்கு 
ல்ின்ஸ்ன் உர்ஙநறப்ள்ிில் ரஓர்ந்ண சண ல்ணிறச் 
சர்ந்ர் அம்ரத்ர். குடும்த்நல் ஜநவும் ணறுறஜ சூழ்ந் 
ஙநறிலும் ல்ணிற ணிஜல் சஜட்ரிக்குரஓன் ரர்ணில் ரர்ச்ஓந 
சற்டர். இணஞண குடும்ரஜ அம்ரத்ரின் ல்ணிில் ஆர்ணம் ட்டிண. 
சஜட்ரிகுரஓன் ரர்வு படிந்ணம் அம்ரத்பேக்கும் என்ண ணச 
ஞஜய் ன்ட சண்ணுக்கும் நபேஜம் ஙறசற்டண. ல்லூரிில் 
ரஓர்ந்ண ல்ணிறத் சஞ ணிபேம்ி அம்ரத்பேக்கு ரஞ ஜன்சர் 
உணி புரிந்ர். ஓநக் சடுறஜ ல்லூரிிலும் சர்ந்ண. ஆினும் 
ரஞஓநரிர் பல்ர் ன்ணர் அன்புனும் அனுத்ணனும் ணெல்ள், 

உவு ஜற்றும் உறள் சடுத்ண உணிசர்.  
 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8D#cite_note-9
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%88


 இணரின் உணில் அம்ரத்ர் ஙன்கு டித்ண இங்றப் 
ட்ரிசர். டிப்பு படிந்ணம் குடும்ச் சுறஜற ற்ற் ஓநடநண 
ம் ரஞ ஜன்சரின் அஞண்ஜறசில் றலக்குத் றணஞ 
'சப்டிசன்ட்' ணிில் ரணறக்குச் ரஓர்ந்ர். அங்கும் ஙநணி ஓந 
ரணற்றுறஜல் ஜசம் சஙந்ண பம்றக்ர நபேம்ிசர். ின்சர் 
பம்றக்கு ணந் ரஞ ஜன்சறஞ ரஙரில் ஓந்நத்ண ன் ரணறக்கு ணஞ 
இ சூழ்ஙநறற டுத்ணக் கூடநசர். ஜநவும் ரணறசறந் 
ஜன்சர், ஜநச் ஓநடந் ல்ணிஞச அம்ரத்ர் சம்ி ல்றக் 
த்நல் பணற ி ற்டு சஓய்ர். ழ்த்ப்ட் ஓபத்நல் 
உர்ல்ணி ின்டணர் ன்ட சபேறஜபம் சற்டர். 

 1913ஆம் ஆண்டு சூன் 4 ஆம் ஙள் அம்ரத்ர் அசஜரிக் சஓன்டர். 
உர்ல்ணி சறுணற் அசஜரிக் சஓன்ட பல் இந்நர் ன்ட 
சபேறஜறப் சற்டர். சம்ி ல்றக்த்நல் ரஓர்ந்ண 

சபேஞம், அஞஓநல், த்ணணம் ஜற்றும் ஓபணில் ஆந 
ங்றப் டித்ர். அங்கு அணர் 1915-ல் 'ண்ற இந்நணின் 
ணிம்‟ ன்ட ஆய்வுக்கு பணறப் ட்ம் சற்டர். இந்நணின் 
ஓநள் ன்ட றப்ில் பேத்ஜநக் எபே ட்டுறஞற லநசர். 
ின்சர், 'இந்ந ரஓநப்ங்கு ணிநம் எபே ணஞற்றுப் குப்ய்வு‟ ன்ட 
றப்ில் சபேஞத்ற அடிப்றக் சண்டு ஏர் 
ஆய்வுக்ட்டுறஞ சணிிட்ர். இந் ஆய்வுக்கு சம்ி ல்றக் 
ம் இணபேக்கு க்ர் ட்ம் ணங்நண. இக்ட்டுறஞ ஆங்நத்நல் 
'இந்நணில் ஜ ஙநந ணர்ச்ஓந' ன்ட றப்ில் ணெ 
சணிிப்ட்ண. இன்று இந்நணில் ஙநநஙநற அடநக்ற சணிிடும் 
சலண எவ்சணபேணபேம் புஞட்டிப்ர்க்கும் உர் ணெ இன்றும் உள்ண. 
ரஜலும் அம்ரத்ர் 'ிரித்சி இந்நணில் அஞசு ஙநநறப் 
ஞணக்குல்‟ ன்ட ஆய்வுறஞக்கு 1921-ல் பண அடநணில் ட்ம் சற்டர். 
'பைின் ிஞச்ஓநறச‟ ன்ட ஆய்வுறஞக்கு 1923-ல் டிஸ்ஓந ட்ம் சற்டர். 

ஓபப்ிள் 

 ிரித்சி நத்நத்ணக்கு நஞச ரஞட்த்நல் பறசணர் 
அம்ரத்ர் ன்றச ஈடுடுத்நக் சண்ர். அர ரஙஞத்நல், ஓப 
அறஜப்ிலும் சபேஞத்நலும் எடுக்ப்ட்ணர்ள் றில் அநஞம் 

நறக் ரணண்டும் ன்று ரஞடிசர். 1930-ல் இண்சில் ஙறசற்ட 
ணட் ரஜறஓ ஜஙட்டில் ந்ண சள்ணற்ப் புடப்டுறில், 'ன் 

ஜக்லக்கு ன்ச ஙநஜக் நறக் ரணண்டுரஜ, அற்ப் 

ரஞடுரணன். அர ஓஜத்நல் சுஞஜ்க் ரரிக்றற பல ஜசணன் 
ஆரிப்ரன்‟ ன்று கூடநச் சஓன்டர்.  
 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%B2%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE_%E0%AE%AA%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B4%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%B2%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE_%E0%AE%AA%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B4%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%90%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%85%E0%AE%AE%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/1915
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D_(%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BF)
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AF%87%E0%AE%B0%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/1921
https://ta.wikipedia.org/wiki/1923
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AF%87%E0%AE%B0%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%89%E0%AE%AF%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/1930
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%8E%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AF%8B%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D


 இஞண்ணண ணட்ரஜறஓ ஜஙட்டில் ணகுப்புணரி ிஞநஙநநத்ணணம் 
குடநத் ிஞச்ஓநறச பக்நஜ ணிணநக்ப்ட்ண. ழ்த்ப்ட்ரபேக்குத் 

சி ணக்குரிறஜபம், ணிநஓஞப் ிஞநஙநநத்ணணபம் ணங்ப் 
ரணண்டுசஜச பறசணர் அம்ரத்ர் ணநபறுத்நசர். இன் ணிறண 
எபே சகுநில் சண ரணட்றஞத் ரர்ந்சடுக் எபே ணக்கும், அர 
சகுநில் ழ்த்ப்ட் ஓப ரணட்றஞத் ரர்ந்சடுக் எபே 
ணக்கும் அிக்கும் 'இஞட்ற ணக்குரிறஜ" ழ்த்ப்ட் ஜக்லக்கு 
ணங்ப்ட்ண. ஜத்ஜ ந்நஔந இறச நர்த்ர். ழ்த்ப்ட் 
ஜக்லக்கு சித் சகுநள் எணக்ப்க் கூண ச ணநபறுத்ந 
ந்நஔந உண்ணிஞப் ரஞட்த்றத் சங்நசர். இன் 
ணிறண சஓப்ம்ர் 24 - 1932-ல் ந்நஔநக்கும், பறசணர் அம்ரத்பேக்கும் 
இறர 'பூச எப்ந்ம்‟ ற்ட்ண. 

 இன்டி ழ்த்ப்ட்ரபேக்கு சி ணக்குரிறஜ ன்ற்குப் 
ந சண ணக்சடுப்ில் சித்சகுந எணக்னடுள் எத்ணக் 
சள்ப்ட்ச. ணர்ஓநஞஜ பேஜத்நநபேந்ண ரன்டந ஓந 

அறஜப்றபம், ணீ்றஜக் சடுறஜறபம் நர்த்ண பறசணர் 
அம்ரத்ர் ணீிஞஜப் ரஞடிசர். இறுநில் 1956-ல் ஜண 
ஆஞணர்லன் புத் ஜத்நல் இறந்ர். 

 இந்ந ணிடுறக்குப் ின்சர் ஙட்டின் பணண ஓட் 
அறஜச்ஓஞவும், இந்ந அஞஓநல் ஓஓசத்நன் றறஜச் ஓநற்ி ஆவும் 
சஓல்ட்ர். இணஞண றறஜில் இந்ந அஞஓநல் ஓட்ம் 

இற்டப்ட்ண, அன் எபே குநச 'இந்ண ஓட்த் சகுப்பு 
ஜரஓ'ணிற்கு ஞலஜன்டத்நல் ஓட்ஜக் ஆஞவு நறக்ற 
நர்த்ண சண ஓட் அறஜச்ஓர் ணிறத் ணடந்ர். (1952 ஞலஜன்ட 
ரர்லுக்கு ின்சச ங்நஞஸ் அந இங்ள் சற்டறஜிசல் 1952-ல் 
அந் ஓட்ம் ஙநறடரணடநண) ஓப ஙீநப் ரஞி பறசணர் அம்ரத்ர் 

1956 - நஓம்ர் 6 அன்று ஜசர். 

ணீ்றஜக்கு நஞ 

புரச உன்டிக்ற 

 ழ்த்ப்ட்ணர்ிம் அம்ரத்பேக்கு இபேந் ஆஞணலும், 

சஓல்ணக்லும் ிரித்சி அஞஓல் இணர் 1932ம் ஆண்டு இண்சில் 
ஙறசற்ட இஞண்ம் ணட் ரஜறஓ ஜஙட்டுக்கு அறக்ப்ட்ர். 
அம்ரத்ர் ழ்த்ப்ட்ணர்லக்கு சி ணக்ர் சகுந ரணண்டும் 
(ழ்த்ப்ட்ணர்லக்ச சகுநில் ழ்த்ப்ட்ணர் ஜட்டுரஜ 
ணக்ிக்படிபம்) ன்று ரரிற ந்ந டுறஜ நர்த்ர். 
இக்ரரிக்ற இந்ண ஓபத்ற இஞண்டு குலக் ிரித்ணணிடும் ன்று 
அஞ்ஓநசர்.  

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%B5%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AF%88_%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%95_%E0%AE%9A%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%A4%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%A4%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AF%87%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AF%81_%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%89%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AF%8B%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AF%8D_24
https://ta.wikipedia.org/wiki/1932
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%A9%E0%AE%BE_%E0%AE%92%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%80%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/1956
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%8C%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%88_%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AE%AE%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%9A%E0%AF%8D_%E0%AE%9A%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/1952
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%A4%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%B8%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/1952
https://ta.wikipedia.org/wiki/1956
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AF%81_%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF


 ிரித்சிர்ள் அம்ரத்ரின் ரரிக்றற ற்று 
ழ்த்ப்ட்ணர்லக்கு ன்று சி சகுந எணக்நசர். இற நர்த்ண 
ந்ந உண்ணிஞம் ரஜற்சண்டு றசர். அணர் புரசணிலுள் 

ர்ண ஜத்ந ஓநறடில் அறக்ப்ட்ர். இந் உண்ணிஞத்ல் 
ஙட்டில் குப்ம் ற்ட்ண. ஜன் ரஜன் ஜல்ணி, ல்ணன்ர் 
ர ரன்ட றணர்ள் அம்ரத்பேன் ரச்சுணர்த்ற ஙத்நசர். 
ழ்த்ப்ட்ணர்லக்கு நஞ சபேம் ணன்பறட ற்ம் ன்று 
கூடப்ட்ல் அம்ரத்ர் ந்நபன் உன்டு சஓய்ண சண்ர். 
இறத் சர்ந்ண ந்ந ன் உண்ணிஞத்ற படித்ணக் சண்ர். 
அம்ரத்ர் ழ்த்ப்ட்ணர்லக்கு சி சகுந ரணண்டும் ன்ட 
ரரிக்றற றணிட்ர் இண புரச உன்டிக்ற சப்டும். இன்டி 
ழ்த்ப்ட்ணர்லக்கு ச சி சகுநள் எணக்ப்டும் ன்றும் 
அநல் அறசணபேம் ணக்ிக்ம் ன்றும் படிணநண.  

 அம்ரத்ரின் புழ்சற்ட குற்டச்ஓட்டு, “ந்நற ணடணி ன்ரட, 

ஜத்ஜ ன்ரட அறக்ரீ்ள். அணர் எபே ஓந்ர்ப்ண 
அஞஓநல்ணந. த்நற்ரற் இணர் கும் ஜறும்; ஆஞவும் ஜறும்; 

ஆசல் இந்ண ஜத்நல் எபே அடிறஜ ழ்த்ப்ட்ணர்ள் ம் 
பலணணம் ஙீடிக் ரணண்டும் ன்ட ஆறஓ ஜட்டும் ஜடண”, 

 பூச உண்ணிஞத்நல் ன்றச சஙபேக்குலுக்குள்க்ந உன் 
றணத்ரண ந்நின் பத்ணக்கு ரஙரஞ அம்ரத்ர் இப்டிச் 
சஓல்நடர்: “ந்நஔந, உண்ணிஞம் எபே ஜச ஆபம்ன். 
ஆசல் அற அடிக்டி றிசடுக் ரணண்ம். ஆபபம் 
ஜலங்நணிடும். ஙீங்லம் இபேக் ஜட்டீர்ள். இந் ரஓத்ணக்கு ஙீங்ள் 
ரறணப்ம்!” 

இந்ந அஞஓநறஜப்ில் ங்கு 

 இந்ந ணிடுற சற்டவுன் இந்ந பெசின் பஸ்நம் லீக் 
ஓர்ில் அஞஓநல் ஙநர் ஓற உறுப்ிசஞ ரர்வு சஓய்ப்ட் 
அம்ரத்றஞ, ங்நஞசு அஞசு ஓட் அறஜச்ஓஞ ணிரற்றுக் 
சள்லம்டி அறத்ண. அம்ரத்ர் அற ற்று ணிடுற சற்ட 
இந்நணின் பல் ஓட் அறஜச்ஓஞசர். ஆத்ண 29ல் அம்ரத்ர் இந்ந 
அஞஓநறஜப்ற உபேணக்கும் ஆறத்நற்கு றணஞசர்.  

 அம்ரத்ஞல் பன்சஜநப்ட் இந்ந அஞஓநறஜப்பு 
ஜநச்ஓநடந் ஓப ஆணம் ன்று ணஞற்றுணிபேம் இந்ந 
அஞஓநறஜப்ற ஙன்கு அடநந்ணபேஜச நஞன்ணில் ஆசுட்டின் 
கூறுநடர்.  
 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%A9%E0%AF%87


 அம்ரத்ஞல் உபேணக்ப்ட் அஞஓநறஜப்பு குடிஜக்ின் 
உரிறஜலக்கு ணறில் ணப்ற ணங்நண. அஞஓநறஜப்பு 
1949 ஙணம்ர் 26, அன்று ஜக்றணில் ற்ப்ட்ண. இந்ண சஙடநில் 
ஓட்த்ற சண்டு ணபேணநல் ரஙபேவுன் ற்ட் பேத்ண ரணறுட்ல் 
1951ம் ஆண்டு இணர் ன் ணிற ணடந்ர். பறசணர் அம்ரத்ர் 
ஷ்ஜீர்க்கு சி அந்ஸ்த்ண ணங்குணற ணிபேம்ணில்ற.' 

ரிஓர்வ் ணங்ந உபேணக்த்நல் ங்கு 

 அம்ரத்ர் 1921ம் ஆண்டு ணறஞ சநல்பறட சபேஞ 
அடநகஞ ிற்டந சலண சபேஞம் குடநத்ண 3 ணறடஓர் 
புத்ங்ற லநிபேந்ர். 

1. நக்நந்ந ம்சசிின் ஙநபேணபம் ஙநநபம்  

2. 1921-ிரித்சி இந்நணின் ஜங்ின் ஙநநின் ரிஜம் 
1923-பைின் ஓநக்ல்ள் : பபம் ரீ்வும்  

 நல்ன் ங் ஆறத்நம் அம்ரத்ர் கூடந பேத்ணக்ின் 
அடிப்றில் 1934ம் ஆண்டு இந்ந ரிஓர்வ் ணங்ந ரற்றுணிக்ப்ட்ண.  

சௌத் ஓஜத்நற்கு ஜறுல் 

 அம்ரத்ஞ ங் இந்நறணப்ற்டநபம் 
ஜசிணிறப்ற்டநபம் சஓய் ஆஞய்ச்ஓநின் பம் ஜர் ஜக்ள் 
சௌத் ஓஜத்ற ரஓர்ந்ணர்ள் ன்றும் அணர்ள் சௌத் க்ங்ற 
ணி ஜறுத்ல் நஞஜத்ற ணிட்டு சணிர ணீ்த்ணர்ள் ரல் 
ண ணற்புறுத்ப்ட்ர்ள் ன்றும் பேநசர். இசர அணர்ள் 
ணீ்த்ணர் ஆசர்ள் ன்று பேநசர். இறப்ற்டந ர் 
சூத்நஞர்ள்?  ன்ட புத்த்ற லநசர். 

 சௌத் ஓஜத்ற ற்டந ஙன்கு டித் அம்ரத்ர் 1950 பல் சௌத் 
ஓஜத்நன் ஜீண ன் ணசத்ற பலணணஜ நபேப்ிசர். இங்றில் 
ஙறசற்ட சௌத் ணடணிள் ஜற்றும் அடநகர்ின் பேத்ஞங்நல் 
ந்ண சண்ர். புரசக்கு அபேநல் புந சௌத் ணிறஞ அர்ித் 
ின் ன் சௌத்த்ற ற்டந புத்ம் லநக்சண்டுள்வும் 
ணிறஞணில் அண ஙநறடணறபம் ன்று கூடநசர். அநஞபூர்ணஜ சௌத் 
ஓஜத்நற்கு நபேம்புணண ற்டந நட்ஜநட்டுக் சண்டிபேந்ர். 1954ம் ஆண்டு 
இபே பறட ர்ஜணிற்கு ம் ரஜற்சண்ர். இஞண்ணண பறட 
பன்டணண உ சௌத் ஓஜ ஜஙடு ஞங்கூசில் ஙறசற்டநல் ந்ண 
சள் சஓன்டர். 1955ம் ஆண்டு ஞீ சௌத் ஜஓறண 
ரற்றுணித்ர்.  
 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%8D_%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B0%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%82%E0%AE%A9%E0%AF%8D


 இங்ற சௌத் ணடணி ம்ஜல்ண ஓடிஷ்ஓறண ந் ின் 

1956 அக்ரர் 14 அன்று ஙக்பூரில் உள் கீ்ஓபூஜநில் அநஞபூர்ணஜ 
ணி டுத்ண சௌத் ஓஜத்நற்கு ஜடநசர். இணபேன் இணஞண 
ஆஞணர்ள் 500,000 ரபேம் சௌத் ஓஜத்நற்கு ஜடநசர்ள். அன் ின் 
இணர் ட்ஜண்டுணில் ஙறசற்ட ஙன்ணண உ சௌத் 
பேத்ஞங்த்நற்கு சஓன்டர். இணரின் புத்ர் அல்ண ர்ல் ஜர்க்சு ன்ட 
புத்ம் ஙநறடவுசடஜரர உள்ண.[29] 

ஜஞம் 

 1948ல் இபேந்ண அம்ரத்ர் ஙீரிநவு ரஙல் நக்ப்ட்டிபேந்ர். 
இற் உட்சண் ஜபேந்ணலும் ண்ர்றண குறடந்லும்  1954 
சூன் பல் அக்ரர் ணறஞ டுக்றில் நக் ரஙர்ந்ண. இணரின் 
உல்ஙம் அநரித் ஓப்பூட்டும் அஞஓநல் ஙநழ்வுல் ரஜலும் 
நக்ப்ட்ண. 1955ம் ஆண்டில் இணஞண உல்ஙம் ரஜலும் 
ரஜஓஜறந்ண. புத்பேம் அணரின் ம்ஜவும் ன்ட புத்த்ற லந 3 
ஙட்லக்கு ிடகு 1956 நஓம்ர் 6ல் டில்நிலுள் இணஞண ணடீ்டில் 
ணக்த்நல் உிர் ிரிந்ண. 

 சௌத் ஓஜ பறடில் இணரின் உல் ர் சஓௌந 
ற்றஞில் நஓம்ர் 7 அன்று சம் சஓய்ப்ட்ண.[30] இநல் 
ல்ிஞக்க்ச ஜக்ள் ந்ண சண்சர்.[31] 1956 நஓம்ர் 16, அன்று 
ஜஜற்டத்நற்கு ற்டு சஓய்ப்ட்டிபேந்ண.[32] அற்கு பன்ர அம்ரத்ர் 
ஜஞஜறந்ல் இணஞண உல் சம் சஓய்ப்ட் இத்நரர 
இணஞண உற ர்க் ணந்ணர்ள் ஜ ஜற்டம் சஓய்ண சண்சர்.  

 ஜஞத்நற்கு ின் இணபேக்கு இந்நணின் உரி ணிபேச ஞ 
ஞத்ச ணிபேண 1990ம் ஆண்டு ணங்ப்ட்ண. 

அம்ரத்ர் பேத்ணக்ள் 

 'சக்குத் ம் உண்டு ன்று ஙீங்ள் கூறுநடரீ்ள். ஆசல், ஙன் 
ஜீண்டும் கூட ணிபேம்புநரடன், சக்கு அண இல்ற… ஙய்ள், 

பூறசறணி ஙங்ள் ரஜஓஜ ஙத்ப்ட்ல், குடிண்ரீ் சடவும் 

உரிறஜ இல்ற ன்டல் சுஜரிறபள் ந் ணீ்ப்ணன் இந் 

ஙட்றத் ன் ஙக் பேணணன்? இந் ஙடு ங்லக்கு அித் உணி, 
இன்சல்றபம் அஙீநறபம் ஜறரல் ங்ள் ஜீண சுஜத்நர 
ஆகும். பபஜக் ல் ஜநநத்ண ஙசுக்ப்ட், ழ்த்ப்ட் ன் 
ஜக்லக்கு ஜசி உரிறஜலக் ஙன் சஓய்பம் பற்ஓநின் 
ஞஜ இந் ஙட்டுக்கு வ்ணித் ஙீ்கும் ரஙர்ந்ணணிண.‟ 
 

 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%80%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%AE%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%8C%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8D#cite_note-29
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AF%81_%E0%AE%A8%E0%AF%8B%E0%AE%AF%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8D#cite_note-30
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8D#cite_note-Sangharakshita_2006_162%E2%80%93163-31
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8D#cite_note-Detlef_Kantowsky_2003-32
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%A4_%E0%AE%B0%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%A4_%E0%AE%B0%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%A9%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%A4_%E0%AE%89%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%B2%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AF%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%A4_%E0%AE%89%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE


 1931-ம் ஆண்டு ஜத்ஜ ந்நறச் ஓந்நத்சலண பறசணர் 
அம்ரத்ர் பன் றணத் பேத்ணள் இறண. 

 ஜத்ஜக்ள் ரர் ணபேணர்ள் ரணர்ள், ஆசல் ஙஜண 
ணழ்க்ற ஙநற அப்டிர ன் இபேக்நடண 

 வுலக்கு சஓலுத்ணம் ிக்றற உன் ிள்றின் ல்ணிக்கு 
சஓலுத்ண, அண உசக்கு ன்பேம் 

 ஆடுறத்ன் ரணில்ள் பன் நிடுணர்ள், ஓநங்ங்ற 
அல். ஙீங்ள் ஓநங்ங்ய் இபேங்ள் 

 ற்ி, ஏன்று ரஓர், புஞட்ஓந சஓய் 

 சுந்நஞம், ஓஜத்ணணம், ஓரஞத்ணணம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ta.wikipedia.org/wiki/1931


UNIT - 5 

ஈ. சண. இஞஜஓஜந 
 

 சரிர் ன்று ஞண அடநப்டும் ஈ.சண. இஞஜஓஜந (இற்சர்: 
ஈ.சண. இஞஜஓஜந , ஆங்ந சஜந:, சஓப்ம்ர் 17, 1879 - நஓம்ர் 24, 1973) 
ஓப ஓனர்நபேத்த்நற்வும், ஓநற அற்றுணற்வும், 

பஙம்ிக்றற ஜக்ிஜநபேந்ண றணற்வும், சண் 
ணிடுறக்வும் ரஞடிணர். ஜநத்நன் ஜந பக்நஜச 
இக்ஜக் பேப்டும் நஞணிர் த்நறசத் ரற்றுணித்ணர்.[2] 
இணபேற சுஜரிற இக்பம், குத்டநவுணபம் ஜநவும் 
புழ்சற்டண. இணர் ணஓநச, பற்ட் ஓநக் பேப்ட் ஙக்ர் 

ன்ட ஓபத்நல் ிடந்நபேந்ணம், ஓநக் சடுறஜ, ணீ்றஜ, 

பஙம்ிக்ற, ணர்ஸ்ஞஜ ர்ஜம் றப்ிடிக்கும் ர்ப்சிம், 

சண்றத் ழ்ணக் பேணம் ஜசஙநற ரன்டணற்றட நர்த்ண 
ஜக்லக்க் குஞல் சடுத்ர்.  

 இம்ஜசஙநற ணஞக் ஞஜசறண ஜக்ிறர இபேக்கும் 
பஙம்ிக்றபம், அந் பஙம்ிக்றக்குக் ஞஜ இபேக்கும் வுள் 
ஙம்ிக்றபம், வுள் சஞல் உபேணச ஓஜங்லம் ன் ன்ற 
பேத்நல் சண்டு ஈ.சண.ஞ, ணீிஞ இறடஜறுப்ஞ இபேந்ர். இந்ந 
ஆரிர்ல், சன்சிந்நணின் ம்சபேறஜ ணய்ந் நஞணிர்ள் 
ர்ப்சஞல்ர்ன்ட எபே ஞத்நசல் புடக்ிக்ப்டுணறபம், 

அணர்ல் நஞணிர்ின் ணழ்வுச் சுஞண்ப்டுணறபம் இஞஜஓஜந 
நர்த்ர்.  

 அணர் ஜநழ்ச் ஓபத்நற்ச் சஓய் புஞட்ஓநஞஜச சஓல்ள், 

ஜண்டிக்நந் ஓந ரணறுடுறக் குடநப்ித்க் ணறில் 
அற்டநண. ஜநழ் லத்ணின் ஓனஞறஜவுக்கு இஞஜஓஜந குடநப்ித்க்ப் 
ங்ற்டநபள்ஞ. 

 இணபேற குத்டநவு, சுஜரிறக் சள்றள் ஜநழ்ஙட்டின் 
ஓபப் ஞப்ிலும், ஜந அஞஓநநலும்  க்ங்ற 
ற்டுத்நறண. இணர் ஈ.சண.ஞ, ஈ.சண. இஞஜஓஜந ன்ட சர்லும் 

ந்ற சரிர், றணக்ம் ணஞீர் ன்ட ட்ங்லும் அடநப்டுநடர். 
 

 

 

 

 

  

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AE%B4%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%88._%E0%AE%B5%E0%AF%86._%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BF#cite_note-2
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AF%88_%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%80%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%82%E0%AE%9F%E0%AE%A8%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D_(%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81_%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D)
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%B0%E0%AF%8D


ணழ்க்ற 

சர்க்ஞம் 

 குடிஅஞசு இநல் ஆஓநரிர் ஈ.சண. இஞஜஓஜந ஙக்ர் ன்றுன் 18 
நஓம்ர், 1927 ணறஞ குடநக்ப்ட்டு இபேந்ண. 25 நஓம்ர், 1927 குடிஅஞசு இழ் 
பல் ஙக்ர் ட்ம் சணட்ப்ட்ண. இண குடநத்ண ரண.ஆறசபத்ண 
அணர்ள் 'சரிர் ஞ்ஓநம்' னும் சகுப்பு ணெநல், 

அவ்ணட, 'ஙக்ர்' ன்ட ட்ச் சஓல்ற அணபேற சபேக்குப் 
ின்சல் இபேந்ண ஙீக்நணிட் ஙநறில், 'ஙக்ர்' ன்ட ட்ச் சஓல் 
இல்ஜல் அணஞண சறஞக் குடநப்ிடுணசண, அணபேக்கு உரி 
சபேறஜறக் குறடத்ணணிடுரஜ ச ஙம் இசப் சபேஜக்ள் அஞ்ஓநசர். 
அங்ஒசம் அஞ்ஓந பேள் 'ஙக்ர்' ன்ட சஓல் இபேந் இத்நல் 
'சரிர்' ன்ட சஓல்ற பன் பச் ரஓர்த்ண 'ஈ.சண. இஞஜஓஜநப் 
சரிர்' ச அறத்ணர் ஙர்ரணில் ணக்டநகர் நபே. ி. ஓநம்ஞம் 
ிள்றர ஆணர். 
 ன்றுக் கூறுநடர். இந் ணிக்த்நறச 21-5-1973-ல் நபேச்ஓநில் 
இஞஜஓஜந அணர்ள் சக்கு உர்த்ந குடநப்ிடுநடர்.[10] 

இறஜக் ம்.  

ஈரஞடு சணங்ட் இஞஜஓஜந ஙக்ர் னும் இற்சறஞக் சண் 
இணர் சஓப்ம்ர் 17, 1879ல் ஜநழ்ஙட்டிலுள், ஈரஞட்டில் ிடந்ர். இணரின் 
குடும்த்நசர் சலுங்கு சஜநற ய்சஜந உறணர்ள் ஆணர். 
இணரின் ந்ற சணங்ட் ஙக்ர் ஙபடு ஜந ணஓநச ணிப் 
ின்சிறக் சண்ணர். இணரின் ர் பத்ம்ஜள் ன்ட 
இற்சர் சண் ஓநன்சத்ம்ஜள் ஆணர். இணரின் உன் ிடந்ரர் 
நபேஷ்ஓஜந, ண்ம்ஜ ஜற்றும் சன்னுத்ி ஆநரர்ள் ஆணர். 
 

  1929 இல் இஞஜஓஜந சுஜரிறற ணநபறுத்ணம் ணிஜ, 

சஓங்ல்ட்டு சுஜரிற ஜஙட்டில்,[12] ன் சரின் ின்ணபேம் 
ஓநப்சறஞ ஙீக்ந, அறசணரின் சபேக்குப் ின்சல் ணபேம் ஓநப் 

சறஞ ஙீக் பன்னுஞஜ ணிங்நசர். இஞஜஓஜந பன்று 
நஞணி சஜநச ஜநழ், சலுங்கு, ன்சம் ஆந சஜநறப் 
ரசும் ஆற்டல் சற்டணஞணர். அணரின் ய்சஜந சலுங்கு ஆகும். 
 ள்ிில் ந்ம் ணகுப்பு ணறஞ, ஜட்டுரஜ ல்ணி ின்டர். அன் 
ின் ல்ணிில் ஙட்ஜநல்றஜல் ந்றின் ணித்சநற 12 
ஆம் ணண பல் ரஜற்சண்ர்.  
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 ன் ந்றின் ணிபேந்ரம்நல் நறத்நபேந் றணணப் 
ண்டிர் எபேணரின் அடநவுறஞறக் (உரஓங்றக்) ரட்கும்டி ன் 
ந்றல் இஞஜஓஜந ிக்ப்ட்டிபேந்ர். அன்டி அப்ண்டிர் 
அிக்கும் அடநவுறஞற ஜந ஆர்ணபன் ரட்டு அணரின் இந்ண புஞ 
இக்ந உரஓங்ில், புஞக் றில் லந் ஓந்ரங்றபம் 
ணடுக்குன் அவ்ணிணநரர ணிசணிசர்.  

 இஞஜஓஜநின் 19 ணண ணநல் அணபேக்குத் நபேஜம் சஓய் 
சற்ரடர்ல் ஙநச்ஓித் ணண்ம், ஓநறுணண பல் ரஙஓநத் 13 ணண 
ஙம்றஜறஞ ஜந்ண சண்ர். ஙம்றஜர் ன் ணரின் 
புஞட்ஓநஞஜச சஓல்லக்குத் ன்றச பலணணஜ 
ஆட்டுத்நக்சண்ர். இபேணபேம் இறந்ண  ரஞட்ங்ிலும் 
ஈடுசர்ள். நபேஜஜச இபே ணபேங்ில் சண் ஜறண 
ஈன்சடடுத்ர். அக்குந்ற ந்ண ஜங்ிரர இடந்ண. அன் ிடகு 
அணர்லக்குப் ிள்றப் ரறு இல்ற.  

ஓநப் ம் 

 1904 இல் இஞஜஓஜந இந்ணக்ின் புசித் ஜக் பேப்டும் 

ஓநக்கு புசிப் ி, ஓந ணிசுணஙறஞ ரிஓநக்ச் சஓன்டர், அங்கு 
ஙக்கும் ஜசிிஜசஜற்ட சஓல்ள், ிச்றஓ டுத்ல், ங்ற ஆற்டநல் 
ஜநக்ணிப்டும் ிங்ள்[1] ரன்ட அணங்றபம், ிஞஜர்ின் 
சுஞண்ல்றபம் ண்ணுற்டணஞசர்.  

 இசிறர ஓநில் ஙந் எபே ஙநழ்வு அணரின் நர் 
புஞட்ஓநஞ ஓநந்றசக்கு ணித்நட்ண. ிஞஜஞல்ர் ணங்கும் ஙநநில் 
ஙத்ப்டும் ஏர் அன்சஓத்நஞத்நல் இஞஜஓஜநக்கு ிஞஜஞல்ர் 
ன்ட ஙநறில் உவு ணங் ஜறுக்ப்ட்ண. இந்ஙநறண்டு ஜநவும் 
ணபேத்ணபற்டணஞசர். இபேப்ினும் ஓநின் சடுறஜ ஜட்ஜல் 
ிஞஜர் ரல் பூணூல் அிந்ண ணநந்ண ன்றச எபே ிஞஜர் ன்று 
கூடந உள்ணற பன்டர்.  

 ஆசல் அணர் ஜீறஓ அணறஞக் ட்டிக் சடுத்ணணிட்ண. ிஞஜர் 
பேம் இந்ண ஓத்நஞத்நன்டி இவ்ணவு சரி ஜீறஓ றணத்நபேப்நல்ற 
ன்று ரில் ணில் ணநந்ண ள்ப்ட்டு ணீநில் ணிலந்ர்.  

 ஓநத்ஜல் ணீநின் குப்றத்சட்டிில் ணிலம் ச்ஓநல் 
இறின் உவுற ரணறுணநில்ஜல் உண்டு ஓநறப் 
ரக்நசண்ர். ிஞஜஞல்ர் ட்டி அன்சஓத்நஞத்நல் 
ிஞஜஞல்பேக்கு உவு ணங் ிஞஜர்ல் 
ஜறுக்ப்டுநன்டர ன்ட ஙநறறஜற ண்ி ணபேந்நசர். 
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 இந்ண ஓஜத்நன் ரணற்றுறஜ ணும் (ணபே ற்டழ்வு) 
உர்ணிறச நர்க்கும் ரஙக்த்ற அன்ரட புசிஜச ஓநில் 
ன்ஜசநல் இபேத்நக்சண்ர். அன் ணிறண அணணறஞ 

இறடப்ற்றுள்ணஞ இபேந் இஞஜஓஜந ஓந த்நறஞக்குப் ின் 
ன்றச எபே இறடஜறுப்ஞ ஜற்டநக்சண்ர்.  

அஞஓநல் ணழ்வு 

 இஞஜஓஜந 1919 ஆம் ஆண்டு சண ணித்சநற ஙநறுத்நணிட்டு 

ங்நஞஸ் ட்ஓநில் ன்றச இறத்ணக்சண்ர். இறணற்கு பன் 
ன் ணநத்ண ணந் அறசத்ண சணப்ணிறபம் ணிட்டு ணிநசர். 
அணர் ணநத்ண ணந் பக்நப் ணிச ஈரஞடு ஙஞட்ஓநத் றணர் 
ணிறத் ணடந்ண ஜட்டுஜநல்ண, ன்றச பலஜசத்ணன் ங்நஞசு 
ரரிக்த்ணக் எப்றத்ணக் சண்ர். ந்நின் ர் ஆறற 
அணபேம் உடுத்நக் சண்ண ஜட்டுஜநல்ஜல், ிடறஞபம் உடுத்ணம்டி 
சஓய்ர், ள்லக்றற ப ணநபறுத்ந ஜடநல் சஓய்ர், 

சணிஙட்டுத் ணிணறற ணிற்றச சஓய்பம் ணிர்லக்கு 
நஞ ஜடநல்ள் ஙத்நசர்.  

 ணீ்றஜற ரணஞறுக்ப் சபேம்டுட்ர். 1921 இல் ஈரஞடு 

ள்லக்ற ஜடநநல் ஈடுட்றஜக் இஞஜஓஜந ஓநறடத்ண்றசப் 
சற்டர். அம்ஜடநநல் அணபேம் அணர் ணறணி ஙம்றஜர் ஜற்றும் 
அணர் ஜக்றபேம் ந்ண சண்சர். இன் ச அன்றட 

ஆங்ந அஞசு ஙநர்ணத்நசர் உசடி ிந்சர். ஜீண்டும் 

எத்ணறறஜ ஜற்றும் ஜநஜ ஜண குடித்ல் ஓட்ங்ற நர்த்ண 
ஜடநல் சஓய்ண ஆநணற்டல் றண சஓய்ப்ட்ர்.  

 1922 இல் இஞஜஓஜந சஓன்றச இஞஓசிின் (ஜஞஸ் இஞஔசி) 
ங்நஞஸ் ட்ஓநத் றணஞத் (ற்சலண -ஜநழ்ஙடு ங்நஞஸ் ட்ஓநத் 
றணர் ன்று சர்) ரர்ந்சடுக்ப்ட்ர். அன் ின்சர் நபேப்பூரில் 
ஙறசற்ட கூட்த்நல் அஞசுப் ிிலும், ல்ணிிலும் இஎணக்னட்ற 
அஜல்டுத் ரணண்டும் ன்ட ரரிக்றறக், ங்நஞஸ் ட்ஓந ஆங்ந 
அஞசுக்கு ணநபறுத் ரணண்டும் ன்ற ஜநத்ணீிஞஜ 
பன்சிறுத்நசர். அணரின் பற்ஓந அன்றட ங்நஞஸ் ட்ஓநில் 
உள்ணர்ின் ணர்க்ர ஜற்றும் ரணற்றுறஜ சண்டு ிடஓநிசறஞ 
(இசரணற்றுறஜ) ர்க்கும் ன்றஜல் ரல்ணிபற்டண. அசல் 1925 இல் 

ங்நஞஸ் ட்ஓநிநபேந்ண ணிநசர்.  
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றணக்ம் ரஞட்ம் (1924–1925)  
 ரஞணில் உள் றணக்ம் னும் ஓநடந ஙர் நபேணங்கூர் 

ஓஜத்சத்நல் உள்ண. ரஞ ணக்ப்டி அரிஓச ஜக்ள் 
ன்டறக்ப்டும் நத் ஜக்லம் ஈணர்லம் ரிலுக்குள் 
ணறவும் ரில் இபேக்கும் ணீநில் ஙக்வும் 
றணிநக்ப்ட்டிபேந்ண. 1924 இல் ஓந நர்ப்புள் ணலுத்நபேந் 
ஓஜஜல் ஓந நர்ப்புப் (ஓத்நநஞம்) ரஞட்த்றக் ந்ந 
ணநில் ஙத் றணக்ம் ஓநடந் இஜத் ரர்ந்சடுக்ப்ட்ண.  

 றணக்ம் ரஞட்ம் ரஞ ஓனர்நபேத்ணநபம் ஙஞகுபேணின் 
இக்த்றச் ரஓர்ந்ணபேஜச டி.ர. ஜணன் அணர்ல் 
பன்சசடுக்ப்ட்ண. அணர் ங்நஞஓநல் ணீிஞஜச் சஓல்ட்டு ணந்ர். 
றணக்ம் ரஞட்த்நற்கு பப்ண்டு  ணஞறு உண்டு. டி.ர. 
ஜணன் ங்நஞசு ரணட்ஞப் ரட்டிிட்டு நபேணிங்கூர் ஓட்ச்ஓற 
உறுப்ிசஞ ஆசணம் அந்ப் ரஞட்த்ற ஜீண்டும் ஆஞம்ித்ர். 
அன்சி சஓண்டின் உணிறறபம் ின்சர் ந்நின் உணிறபம் 
ஙடிசர். ரஞட்த்றக் ந்நின் ணநட்லுன் (ஓத்நக்நஞப்) 
அடப்ரஞட்ஜ பன்சசடுத்ர். 

 ஙசங்நலும் இபேந்ண ங்நஞஸ் றணர்லம் சண்ர்லம் 
அநல் ங்குசண்ர்ள். ணிரச ரண அநல் ங்சடுப்ற் 
ணந்ர். ரஞத்நல் ங்நஞஸ் றணர் இபேந் ரப்ன், ச.ி. 
ரஓணரஜசன், இ.ம்.ஸ்., .ர. ரன் ரன்டணர்லம் 
ங்சடுத்ர்ள். ஜநத்நல் இபேந்ண ஈ.ரண.ஞ அணர்லம்,ரறண 
அய்பத்ண அணர்லம், ம்.ணி. ஙபடு அணர்லம் ங்சடுத்ர்ள். 
ரஞட்த்நல் ஈ.ரண.ஞ பக்நஜச ங்கு ணநத்ண ஓநறடசஓன்டர். 
ஈ.ரண.ஞ அந்ப்ரரில் ங்சடுத்ண ஓந ஜங்ள் ஜட்டுரஜ. ஆசல் 
றணக்ம் ரஞட்ம் ரஜலும்  ஜங்ள் ஙீடித்ண. 

 ப்ஞல் 14 அன்று இஞஜஓஜந அணரின் ணறணிர் ஙம்ஜலன் 
றணக்ம் ணந்ண ரஞட்த்நல் ந்ண சண்ர். இபேணபேம் றண 
சஓய்ப்ட்டுத் சித்சிச் ஓநறடில் அறக்ப்ட்சர். ந்நின் 
அடநவுறுத்நன்டி இப் ரஞட்த்நல் ரஞறணச் ஓஞணர்ள், இந்ண 
ஓஜம் ஓஞணர்ள் ந்ண சள்ணில்ற. இஞஜஓஜந றண 
சஓய்ட் ரநலும் இஞஜஓஜநின் சண்ர்ள் றணிண 
ரஞட்த்றத் சர்ந்ல் இச்ஓட்ம் ணிக்நக்சள்ப்ட்ண. 
அணபல் இஞஜஓஜந றணக்ம் ணஞீர் ச ஜநழ் ஜக்ல் 
அறக்ப்சர்.  
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 ணிடுறக்ச  ரஞட்த்நல் ந்ண சண் இஞஜஓஜநக்கு 
நறக் சபேம், புலம் இப்ரஞட்த்நன் பம் நறத்ண 
ன்றும் ந்ந அரிஓச ஜக்லக்கு ஆஞண ந்ப்ரஞட்த்றபம் 
பன்சசடுத்ண ஙத்ணில்ற ன்றும் இக்ட்டுறஞர் குடநப்ிடுநடர்.  

 ஙடுரண ரஞட்ம் ணலுணிந்ரண ந்நபம் வ ஙஞகுபேவும் 

ரஙரில் ணந்ண ரஞட்த்நல் ங்கு சண்ர்ள். ரஞத்நல் ஜசபேம் 
ஓப ஓக்ந ணிங்ந ஙஞகுபே ங்சடுத்ண ஙத்ந எரஞ 
ரஞட்ம் இணரண. றஓநில் சணற்டந ஈட்டிண. அறஜந எப்ந்த்நல் 
ந்ந ஓர்ில் ரணஸ் ந்நபம் ரஞட்க்குல ஓர்ில் ஞஔஔநபம் 
றசலத்நட்சர் 

 ின்சர் இப்ரஞட்ம் அறசத்ணக் ரஞ ரில்லக்கும் 
பன்சசடுக்ப்ட்ண. அன் ின்சர் இந்நசணங்கும் ஆப்ிஞரணஓ 
இக்ஜக் ந்நல் சண்டு சஓல்ப்ட்ண 

சுஜரிற இக்ம் 

 இஞஜஓஜந ஜற்றும் அணரின் சண்ர்ள் சர்ந்ண 
சஙடுங்ஜ அஞஓங்த்நசரிம் ஓப ற்டத்ழ்வுற ஙீக்க் 
ரரி பறசப்புன் சஓல்ட்டு ணந்சர். ர் இந்நணின் 
ணிடுறக்ப் ரஞடி ணந்சலநலும் இணர்ள் ஓப 
ணிடுறக்ப் ரஞடி ணந்சர். சுஜரிற இக்ம் சக்த்நல் 
ிஞஜஞல்ரர் ம் ம்சபேம் நஞணிர்ள் ன்ட சபேறஜபன் 
ணவும், அற உஞவும், ஙம் பேக்கும் அடிறஜில்ற ன்ட 
உர்றண அணர்லக்கு ஊட்வும் உபேணக்ப்ட்ண.  

 சுஜரிற இக்ம் 1925 இல் இஞஜஓஜநல் 
ரற்றுணிக்ப்ட்ண. இன் பக்ந சள்றப் ஞப்புறஞ, 

ஓபத்நன் சத்நற்கு உரி பப் க் ணக்ங்றபம், 

ஞம்றஞ ணக்ங்றபம் ின்ற்டப்டுணறத் சர்ந்ண நர்க்கும் 
ஙநறற டுத்ண.  

 ஜக்ற அடநணின்றஜிசிபேந்ண ஜீட்சடுக்வும், 

சிவுறணர் ஜற்டவும் இன் சள்றள் ணநணற சஓய்ச. 
குத்டநவுச் ஓநந்றசபன் ஜக்ின் சஓல்டுள் இபேக் 
ணநபறுத்நச. குத்டநணர்ள் ின்ற்டப்ரணண்டி றஜப் 
ணற்றட இவ்ணிக்ம் ணநபறுத்நண. 
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 சுஜரிறர்ள் ிஞஜப் புரஞநரில், ஓஜச்ஓங்நல் 
நபேஜங்ள் ஙறசட ணநபறுத்நசர்.[23] 

 ஆணும், சண்ணும் ஓஜம், அணர்ள் ரணறுடின்டந, ஓரிஙநர் ஓஜஜ 
ணலம் பறடற ணநபறுத்நண.  

 ஓந ஜறுப்பு நபேஜத்றபம், றம்சண் நபேஜத்றபம் 
ஊக்ப்டுத்நண. 

 அணில் குந்றள் சறுணறத் டுத்ண குடும்க் ட்டுட்ற 
1920 ிரர ணநபறுத்நண.  

 ரில்ில் ஓட்த்நற்குப் புடம் ின்ற்டப்டும் ரணஓந 
பறடறபம் (சண்றக் ரில் ஓந, சண ஜிஞ 
ஆக்ந அடிறஜப்டுத்ணம் பறட), குந்றத் நபேஜத்றபம் ற 
சஓய்ண.  

 இசினும் பக்ந சள்ற அஞசு ஙநபேணப் ி, ல்ணி 
இணற்டநல் இசணணக்னடு பறடறக் றப்ிடிக் ஜஞஸ் அஞசு 
ஙநபேணத்ற (ஜநழ்ஙடு உட்) 1928ரர ணநபறுத்நண.  

 இந் ஞப்புறஞ ஜற்றும் த்ணணங்ற பலரஙஞச் சஓல்டு 
இஞஜஓஜந 1925 இநபேந்ண சஓல்டுத்ந ணந்ர். இறப் ஞப்புணற்கு 
ணண குடிஞசு ஙிற 1925 பல் ணணக்நசர். ஆங்நத்நல், 

ரிரணல்ட் ன்ட ஙிழ் பம் ஆங்நம் ஜட்டுரஜ சரிந் 
ஜக்லக்ப் ிஞஓஞம் சஓய்ர்.[24] சுஜரிற இக்ம் சணகு ரணஜ 
ஜக்ிறர ணர்ந்ண. ஜக்ின் ஆஞறணபம் ஙீநக்ட்ஓநத் 
றணர்ின் பஜப் சற்டண. 1929 இல் சுஜரிறர்ள் 
ஜஙடு ட்டுக்ரட்றில் ஸ்.குபேஓஜந ரஜற்ர்றணில் ஜஞஸ் 
இஞஓசி ஓர்ில் ஙறசற்டண. சுஜரிறர்ின் றறஜற 
ர.ணி.அநரிஓஜந ற்டர். இம்ஜஙட்றத் சர்ந்ண அன்றட ஜஞஸ் 
இஞஓசிின்  ஜணட்ங்ில் சுஜரிறர்ின் கூட்ங்ள் 
ஙறசற்டச. இற்ச ிற்ஓநப் ட்றட, ிற்ஓநக் ஜ ஈரஞடு 

ஜஙஞம் சஓல்ட்ண. இன் ரஙக்ம் ஓப ஜறுஜர்ச்ஓநக் 
ஜட்டுஜநல்ஜல் ஓபப் புஞட்ஓநக்வும், இன் பம் ணிநப்புர்வு 
சற்ட புந ஓபத்ற உபேணக்வும் ணந சஓய்ண.  
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சணிஙடு சுற்றுப்ம் (1929–1932)  
 1929 இல் பல் சணிஙட்டுப் ஜ ஜரத் ஜநர்ின் 
அறப்ற ற்று ஜறசணி ஙம்ஜலன் ப்நல் டந ஜரச் 
சஓன்டர் அங்கு சுஜர் 50000 ஜக்லக்கு ரஜற்ட்டுத் நஞண்டு ணஞரணற்ட 
ஜக்ிறர சுஜரிற பேத்ணக்ற ணிக்நப் ரஓநசர். றப்ிங், 

ஜக், ரம்பூர், ங்றப்ட்ி ரன்ட இங்ிலும் சஓன்று 
ஜண சள்றற ணிக்ந உறஞற்டநசர். ின் ஓநங்ப்பூரில் 
ஓநங்ப்பூர் ஜநர்ள் ஜஙட்டில் ந்ண சண்டுணிட்டு நஓம்ர் 1931 இல் 
ஓ சுஜரிறர்ச ஸ்.ஞஜஙன் ஜற்றும் ஈரஞடு ஞபவுன் 
ரஞப்ி ஙடுலக்குப் ம் ரஜற்சண்ர். நப்ண, நரீஸ், ணபேக்ந, 
ஞஷ், சஔர்ஜசி, இங்நந்ண, ஸ்சின், ிஞன்ஸ், ஜற்றும் ரர்ச்சுல் 
ஙடுலக்கு 3 ஜம் ணறஞ ம் ரஜற்சண்ர். இந் ங்ின் 
படிணில் இந்ந நபேம்பும் ணநில் இங்றக்கும் ம் சஓய்ின், 

1932 ஙணம்ர் 1 அன்று இந்ந நபேம்ிசர்.  

 இச்சுற்றுப்ங்ள் இஞஜஓஜநின் சுஜரிறக் 
சள்றலக்கு ரஜலும் சஜபேகூட்டி அணற்டநன் சஓல்டுற ரஜலும் 
ணலுணறச் சஓய்ச. ஞஷ்ணின் சணவுறஜக் (ம்பெசிஓம்) சள்ற 
இணபேறக் சள்றற எத்ரண இபேந்ண. ணிங்ில் 
இஞஜஓஜநின் பேத்ணக்ள் ஜர்க்ஓநத்நன் ஓபப் சபேஞக் 
பேத்ணக்லன் எத்ணரண இபேந்ண ஆசல் சிர் 
பித்ணணத்ற பற்டநலும் எநப்நல் உன்டில்ற.[26] இஞஜஓஜந 
நபேம்ிணம் உரச ஜர்க்ஓநத் றணர் ம். ஓநங்ஞரணலு 
சஓட்டிபேன் ஓப அஞஓநல் கூட்ிற ற்டுத்நக் சண்ர். 
இன் பம் இஞஜஓஜநின் சள்ற ரஓஓநஓத்ணன் கூடி 
சுஜரிறக் சள்ற ஜடநற்று. இசல் ஜநத்நல் சபேம் 
ணர்ச்ஓநறபம் ஜநப்சரி அஞஓநல் ஜற்டத்றபம் உபேணக்ந இணரண 
ஞஜிற்று.  

இந்ந நர்ப்பு 

 1937 இல் ஓக்ஞணர்த்ந ஞஔரச்ஓரிர் ஜஞஸ் ஜத்நன் 
பறஜச்ஓஞசர். அணரின் ஆட்ஓந த்நல் இந்ந ட் சஜநப் 
ள்ிில் அடநபப்டுத்ப்ட்ண. இண இந்ந நர்ப்புப் ரஞட்ஜ 
சணடித்ண.[27] ஙீநக்ட்ஓநறச் ஓர்ந்ணர்ச ஓர். . டி. ன்சரீ் சஓல்ணம் 
ஜற்றும் இஞஜஓஜந இப்ரஞட்த்நற்கு ஆஞவு சடுத்சர். 
இப்ரஞட்ம் 1938 இல் ர் றண சஓய்ப்ட்டுச் ஓநறடில் இஞஔஔந 
அஞஓல் அறக்ப்ட்வுன் படிவுற்டண. அர ணபேம் ஜநழ்ஙடு 
ஜநபேக்ர ன்ரட பக்பம் ஊசஞங்கும் பங்நண.  
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 இஞஜஓஜந ள்ிில் இந்ந நிக்ப்டுணற நர்த்ண அணர் 
இவ்ணறு பக்ஜநட்ர். இண ஆரிர்ள், நஞணிர்ின் ண்டுற 

ஊடுபேணிச் ஓநறக் நட்ஜநடும், அஞஜச ந்நஞச் சஓல் ச 
குடநப்ிட்ர்.[28] இந்நற ற்றுக்சள்ணண இந்ந ரசும் ண 

இந்நர்ிஜநபேந்ண, ஜநர்றப் ிரித்ண அணர்ற இஞண்ம் ஞ 
குடிஜக்க் ணநணகுத்ணணிடும். இந்ந ஜநர்ின் பன்ரசற்டத்றத் 
டுத்ண ஙநறுத்ணணண ஜட்டுஜநல்ஜல், அணர்ள் சஙடுங்ஜ 
ணத்ணணபேம் ண்ட்றபம் ஓநறத்ண ணிடும். ஜநற இசிரஜல் 
ன்டுத் படி ஙநறக்குத் ஜநர்ள் ள்ப்ட்டு ணிடுணர்ள் 
ன்று இஞஜஓஜந ணநபறுத்நசர். சர்ந்ண இந்ந நர்ப்பு 
ரஞட்ங்ள் 1948, 1952, ஜற்றும் 1965 ஆம் ஆண்டுில் ஙந்ச 

ஙீநக்ட்ஓநத் றணஞ (1938–1944)  
 சன்சிந்ந ஙவுரிறஜச் ஓங்ம் ன்ட அஞஓநல் ட்ஓந 1916 ஆம் 
ஆண்டு ணணக்ப்ட்ண. ிஞஜர்லக்கு நஞவும், அணர்ின் 
சபேஞ ஜற்றும் அஞஓநல் ஆநக்த்நற்கு நஞவும் ணணக்ப்ட்ண. 
இக்ட்ஓநர, ின்சில் ஙீநக்ட்ஓந ச சர்ஜற்டம் சற்டண. ிஞஜர் 
அல்ணர்ின் ஓப ஙீந த்நவும், அணர்ின் ல்ணி, அஞசு 
அநஞத்நல் ங்சடுப்பு ரன்டணற்றட ணநபறுத்ணணற்வும் 
உபேணக்ப்ட்ண. அக்ட்ஓந, ிஞஜஞல்றஞ எடுக், ிஞஜர்ள் 

ின்ற்டந ணந் ணர்ஓநஞஜ த்ணணத்ற பற்டநலும் நர்த்ண.  

 1937 இல் இந்ந ட்ப் ஜ ஜஞஸ் ஜப் ள்ிில் 
அஞஓல் நிக்ப்ட்ரண, சண நர்ப்ற ஙீநக்ட்ஓநின் பம் 
சணிப்டுத்நசர். 1937 ஆம் ஆண்டிற்குப் ிடகு, இந்ந நர்ப்பு 
ரஞட்த்நன் ணிறண நஞணி இக்த்நற்கு ிஓஜச 
ஜணர்ின் ஆஞவு நட்டிண. ின்சட்ில் இந்ந நர்ப்பு ஜந 
அஞஓநநல் சபேம் ங்கு ணநத்ண. இந்நற ற்றுக்சள்ணல் 
ஜநர்ள் அடிறஜப்டுணர்ள் ன்ட ஞத்ல் பற்டநலும் 
நர்க்ப்ட்ண. ஙீநக்ட்ஓநக்கு ஜநகுநச ஜக்ஞவு இல்நசல் 
ஜநவும் ஙநணறந்நபேந்ண. 1939, இல் இந்ந நர்ப்பு ரஞட்த்நசல் 
ஓநறட றணக்ப்ட்டிபேந் இஞஜஓஜந ணிடுறசணம் அக்ட்ஓநத் 
றணர் சறுப்ற ற்டர். அணரின் றறஜில் ட்ஓந ஓநடப்புன் 
ணர்ச்ஓந ண்ண. இபேப்ினும், ட்ஓநின் சபேம்ச சணக்குல 
உறுப்ிசர்ள் ல்ணிடநவு சற்டணர்வும், சஓல்ணந்ர்வும் 
இபேந்றஜல் ர் இஞஜஓஜநின் றறஜின் னழ் ஈடு 
ஜசஜநல்ஜல் ட்ஓநிநபேந்ண ணிநசர்.  
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நஞணிர் ம் (1944-பல்)  
நஞணிர் ம் உபேணல் 

 1944 இல் ஙீநக்ட்ஓநத் றணஞ இஞஜஓஜந பன்சின்று ஙத்ந 
ஙீநக்ட்ஓநப் ரஞிில் நஞணிர் ம் ச இஞஜஓஜநல் சர் 
ஜற்டப்ட்டு, அன்று பல் நஞணிர் ம் ச அறக்ப்ட்ண. 
இபேப்ினும் இஞஜஓஜந ஙீநக்ட்ஓநறத், நஞணிர் ம் சப் சர் 
ஜற்டநற்கு ஓநர் நர்ப்புத் சரிணித்ண ஜற்று அி, ஙீநக்ட்ஓநின் 
ஙீண் அனுணபள்ணஞச, ி.டி. ஞஔன், றறஜில் ணணக்ப்ட்டு 1957 

ணறஞ அம்ஜற்று அி சஓல்ட்ண. 

 நஞணிர் த்நன் சள்ற ஙஞ ஜக்ிபம், ஜண 
ஓபத்நசரிபம் சணகு ணிறஞணப் ஞணிண. இக்ட்ஓநின் 
சள்றலம் இன் ஓர்ந் சஓய்நலம் சணகு ணிறஞணிரர 
நஞஜத்நசரிபம் ஞணிண. ர்ப்ச புரஞநர்ின் 
அறங்ச இந்ந ஜற்றும் ஓஜச்ஓங்குள் ஜநழ்ப் ண்ட்டுக்கு 
ணிரஞஜசறண ச அறம் ப்ட்டு ணிக்ந றணக்ப்ட்ச. 
அவ்ணறங்ின் ணணர் ணிங்கும் ர்ப்சர்ள், 

இந்ஙநறற நர்த்ண ணய்சஜநத் க்குல்றத் சடுக்ிசர் 

 1949 பல் நஞணிர் ம் ங்ற பஙம்ிக்ற 

நர்ப்ர்வும், ஓப ஓனர்நபேத்ணநவும் ஓபத்நல் 
அறப்டுத்ணம் ணறில் சஓல்ிசர். நஞணிர் ம் 

நத்ணக்லக்கு நஞப் ன்டுத்டும் ணீ்றஜற ஜநத்ணீிஞஜ 
நர்ப்நலும், எநப்நலும் பறசப்புன் சஓல்ட்ண. சண்ள் உரிறஜ, 

சண் ல்ணி, சண்ின் ணிபேப்த்நபேஜம், றம்சண் நபேஜம், 

ஆஞணற்ரடர் ஜற்றும் பேற இல்ங்ள்  இறணில் சிக்ணசம் 
சஓலுத்நசர். 

அண்ணறஞபன் பேத்ண ரணறுடு 

 1949 இல் இஞஜஓஜநின் றறஜத் நச ஞ்ஓநணஞம் 
ஙஞஓன் அண்ணறஞ இஞஜஓஜநிஜநபேந்ண ிரிந்ண நஞணி 
பன்ரசற்டக் ம் (ந.ப.) (Dravidan Progressive Federation), ன்ட சிக் 
ட்ஓநற ஆஞம்ித்ர்.[32] இந் ிரிவுக்கு இஞஜஓஜந ஜற்றும் 
அண்ணறஞிம் ஙநணி இபேரணறு பேத்ணக்ர ஞம் சக் 
கூடப்டுநன்டண. இஞஜஓஜந நஞணிஙடு அல்ண சித்ஜநழ்ஙடு 
ரரிக்றற பன்றணத்ர். ஆசல் அண்ணறஞ நல்ந அஞசுன் 
இறக்ஜ இபேந்ண சண்டு கூடுல் அநஞங்றக் சண் 
ஜஙந சுட்ஓநறப் சறுணநல் அக்றட ட்டிசர்.  

 அணர்ள் ட்ஓநிசர் ரர்நல் ரட்டிிடுணற ணிபேம்ிசர். 

https://ta.wikipedia.org/wiki/1944
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AE%B4%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AE%BF.%E0%AE%9F%E0%AE%BF._%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9C%E0%AE%A9%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/1957
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%82%E0%AE%9F%E0%AE%A8%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%80%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D_%E0%AE%89%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%88&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%A3%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BF&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AF%88%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%A3%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BE._%E0%AE%A8._%E0%AE%85%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BE._%E0%AE%A8._%E0%AE%85%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%88._%E0%AE%B5%E0%AF%86._%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BF#cite_note-Pandian-32
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AE%BF


இஞஜஓஜந ன்னுற ட்ஓநின் இட்ஓநங்வும், சண 
இட்ஓநங்வும் பன்சிறுத்ந ஓப ஜறுஜர்ச்ஓந, ஓப 
ணிநப்புர்வு, பஙம்ிக்ற எநப்பு, வுள் ஜறுப்பு ரன்டணற்றட 
அஞஓநல் ஞங்லக்ச் ஓநடநணம் ணிந ஙநற் அல்ண ணிட்டுக் 
சடுக் ணிபேம்ணில்ற. ஆறல் இஞஜஓஜந சண ட்ஓநற 
அஞஓநல் ட்ஓந ஜற்ட ணிபேப்ஜநல்ற ன்ற அணரின் ட்ஓநின் 
அநபேப்நறந் சண்ர்ிபம், உறுப்ிசர்ிபம் சரிணித்ண 
அணர்றச் ஓஜசப்டுத்நசர். இஞஜஓஜநிஜநபேந்ண ிரிந்ண ரகும் 
பேத்ற நர்ர்த்ணக் த்நபேந்ணர்ள், ஔூற 9, 1948 அன்று 
இஞஜஓஜந, ன்றச ணி 40 ணண இறணஞச ஜிம்றஜறஞ 

ஜறுஜம் புரிந்றக் ஞம் ட்டி ட்ஓநிநபேந்ண அண்ணறஞத் 

றறஜில் ணிநசர்.  

 அண்ணறஞ ணிகும் சலண ன்றச அஞஓநநல் ணர்த்ண 
ஆக்நத் றணறச ணங்ந ண்ரீ்ணிட்டு ிரிநன்ரடம் ன்று 
கூடநப் ிரிந்ண சஓன்று ட்ஓந ஆஞம்ித் ஞத்நசல் இஞஜஓஜந 
அணர்ின் நப ட்ஓநற ண்ரீ்த்ணி ட்ஓந ச அணபல் 
ணர்ிக்சர்.  

1957 ரர்நல் ங்நஞசுக்கு ஆஞவு 

 இஞஜஓஜந 1957 ரர்நல் ங்நஞற பலறஜ ஆரித்ர். 
அத்ரர்நல் ங்நஞஸ் சணற்டந சற்டண. நஞணி பன்ரசற்டக் ம் 15 
இங்றப் ிடித்ண.[37] 

இறுநக் ம்[சகு] 

 1956 இல் சஓன்றச சஜரிசணில் இந்ண வுச ஞஜரின் உபேணப்ம் 
ரிப்பு ரஞட்த்ற ஙத்ந இஞஜஓஜநக்குத் ஜநழ்ஙடு ங்நஞஸ் 
ட்ஓநத் றணஞ இபேந் ி.க்ன் அணர்ல் டும் ச்ஓரிக்ற 
ணிடுக்ப்ட்ண.[38] இஞஜஓஜந அப்ரஞட்த்நசல் றண சஓய்ப்ட்டு 
ஓநறடில் அறக்ப்ட்ர்[38]. 

 1958 இல் இஞஜஓஜந ஜற்றும் அணஞண சஓல்ணஞீர்ள் சங்லரில் 
ஙறசற்ட அறசத்நந்ந அலுண சஜந ஜஙட்டில் 
ந்ணசண்சர். அம்ஜஙட்டில் இஞஜஓஜந ஆங்நத்ற, இந்நக்கு 

ஜற்றுச அலுண சஜந அஞஓங்த்நம் ணநபறுத்நக் 
சற்றுக்சள் ணநபறுத்நசர். 1962 இல் இஞஜஓஜந சண ட்ஓநச 

நஞணிர் த்நன் புந சணச்சஓஞ ந.ணஞீஜிற பல 
ரஙஞபம் ட்ஓநப் சறுப்றக் ணசிக்கும் ணித்நல் ஙநஜநத்ர்.  

 ந்ண்டுலக்குப் ிடகு இஞஜஓஜந ணஇந்ந சுற்றுப்ம் 
பம் ஓநங்ற எநக்ப் ிஞச்ஓஞம் ரஜற்சண்ர். இணரின் 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%AE%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9C%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AF%88_9
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BE._%E0%AE%A8._%E0%AE%85%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%95
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%A4%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9F_%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AF%87%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%95%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AE%B4%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%88._%E0%AE%B5%E0%AF%86._%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BF#cite_note-37
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%88._%E0%AE%B5%E0%AF%86._%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BF&action=edit&section=16
https://ta.wikipedia.org/wiki/1956
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81_%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%88._%E0%AE%B5%E0%AF%86._%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BF#cite_note-manyramayanas-38
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%88._%E0%AE%B5%E0%AF%86._%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BF#cite_note-manyramayanas-38
https://ta.wikipedia.org/wiki/1958
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/1962
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AE%B4%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BF._%E0%AE%B5%E0%AF%80%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AE%A3%E0%AE%BF


ஓபப் ங்ிப்றப் ஞட்டி 1970 சூன் 27 அன்று பசஸ்ர ஜன்டம் 
ன்ட அறஜப்பு "புத்ண சறரஙக்ர்; சன்நக்ஓநணின் 
ஓக்ஞடிஸ்; ஓப ஓனர்நபேத் இக்த்நன் ந்ற; அடநறஜ, பஙம்ிக்ற, 

அர்த்ஜற்ட ஓம்ிஞங்ள், ஜட்ஜச க்ணக்ங்ள் ஆநணற்டநன் 
டும் நரி" ன்று ஞட்டுச் ஓன்டநழ் ணங்நபள்ண.  
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