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[1] பண்டைய இந்தியா: த ாைக்கம் மு ல் சிந்து நாகரிகம் வடை 

காட்டு உயிரினங்களும் பழக்கப்படுத் ப்பட்ை உயிரினங்களும்: 

காட்டுத் ாவைங்களும் விலங்குகளும் பறடவகளும் பிற உயிரினங்களும் இயற்டகயாக வளர்படவ. 

 ாவைங்களும் விலங்கினங்களும் மனி ர்களால் தபருமளவில் பழக்கப்படுத் ப்படும் பபாது, அவற்றின் 

வாழ்க்டகமுடறயும் உைலியல் கூறுகளும் மாற்றம் அடைகின்றன. அவற்றின் இயல்பான வளர்ச்சி 

பாதிக்கப்படுகிறது. இ ன் விடளவாக, காட்டில் உள்ள  ாவைங்களுைன் ஒப்பிடும்பபாது, பழக்கப்படுத் ப்பட்ை 

 ாவைங்களின் விட கள் அளவில் சிறிய ாக மாறுகின்றன. விலங்குகடளப் பழக்கப்படுத்தும்பபாது அடவ 

 ங்களின் மூர்க்க குணத்ட  இழக்கின்றன. 

அச்சூலியன் மைபும் ப ாகனியன் மைபும்: 

 இந்தியாவில் பமற்தகாள்ளப்பட்ை ஆய்வின் அடிப்படையில் பழங்கற்கால மக்களின் த ாைக்க காலப் 

பண்பாடு அவர்கள் பயன்படுத்திய கற்கருவிகளின் அடிப்படையில் இரு மைபுகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. 

டகக்பகாைரி வடகக் கருவிகடளக் தகாண்ை மைபு அச்சூலியன் (Acheulian) என்றும் கூழாங்கல்டலச் 

த துக்கி உருவாக்கப்படும் கருவிகடளக் தகாண்ை மைபு ப ாகனியன் (Sohanian) என்றும் 

அடழக்கப்படுகிறது. அச்சூலியன் மைபு தபருமளவில் பகாைரிகடளயும் தவட்டுக்கத்திகடளயும் தகாண்ைது. 

ப ாகனிய மைபு துண்ைாக்கும் கருவிகடளயும் அட ச்  ார்ந்  பவடலகளுக்கான கருவிகடளயும் மட்டுபம 

தகாண்ைது. இன்டறய பாகிஸ் ானில் உள்ள ப ாகன் ஆற்றின் வடிநீர்ப்பகுதியில் நிலவிய மைபு என்ப ால், 

இது ப ாகனிய மைபு எனப்படுகிறது. அண்டமயில் நடைதபற்ற ஆய்வுகளின்பபாது இப  பகுதியில் 

அச்சூலியன் மைபு  ார்ந்  கருவிகளும் கிடைத் ன. எனபவ  னித் ன்டம வாய்ந்  ப ாகனிய மைபு என்ற 

ஒன்று இருந்  ாகக் கூற இயலாது என்கின்றனர் ஆய்வாளர்கள். 

எக்கஸ் – குதிடை, கழுட , வரிக்குதிடை ஆகிய விலங்குகடள உள்ளைக்கியப் பபரினம். 

பமல் பழங்கற்கால வழிபாட்டுத் லம்: 

 பமல் பழங்கற்காலத்ட ச் ப ர்ந்  ஒரு வழிபாட்டுத் லமாக இருந்திருக்கலாம் என கரு த் குந்  

ஒரு சிறு கட்டுமானம் உத்திைப்பிைப  த்தில் உள்ள பாபகார் என்னுமிைத்தில் அடையாளம் 

காணப்பட்டுள்ளது. த துக்கப்பைா  கற்களால் வட்ை வடிவில் சூழப்பட்ை ஒரு மணற்பாடறயின் பாளம் இங்கு 

காணப்படுகிறது. இது  ற்கால வழிபாட்டுத் லங்கடள ஒத்திருக்கிறது. இந்தியாவில் 

வழிபாட்டுத் லங்களுக்கான ப ைலில் கிடைத்  மிகப் பழடமயான  ான்று இது ான். 
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தீக்பகாழி முட்டை ஓடுகள்: 

 இந்தியாவில் வைலாற்றுக்கு முந்ட ய காலப் பண்பாடு நிலவிய இைங்களில் தீக்பகாழிகள் 

இருந்  ற்கான  ான்றுகள் கிடைத்துள்ளன. இப்பறடவயின் முட்டை ஓடு மணிகள் த ய்யப் 

பயன்படுத் ப்பட்டுள்ளது. பாட்பனயில் கிடைத்  தீக்பகாழி முட்டை ஓட்டின் காலம் இன்டறக்கு முன் 

25,000 ஆண்டுகள் எனக் கணிக்கப்படுகிறது. பிம்தபட்கா, பாட்பன ஆகிய இைங்களிலும் தீக்பகாழி, முட்டை 

ஓடுகள் கிடைத்துள்ளன. 

 

ப ரி:  ப ரிகள் என்பன மணற்குன்றுகளால் உருவாக்கப்படும் கைற்கடைப் பகுதிகளாகும். இம்மண் 

வடக புத்துயிரூழியின் இைண்ைாம் கட்ைத்தில் உருவாகியிருக்கலாம் என நம்பப்படுகிறது. 

தமஹர்காரில் த ாைக்க கால பல்மருத்துவம்: 

 மனி  மூ ாட யருக்கு மருத்துவக் குணம் தகாண்ை மூலிடககள் குறித்  அறிவு இருந்திருக்கிறது. 

வைலாற்றுக்கு முந்ட ய காலத்திலிருந்து அவர்களால்  ங்களது உைல்நலத்ட ப் பைாமரிக்க முடிந் து. 

வாழ்க்டகமுடற மாறியபபாது புதிய பநாய்கள் ப ான்றின. அவற்றுக்கான மருந்துகடளக் கண்ைறிய 

பவண்டியிருந் து. 

 புதிய கற்காலத்திலிருந்து மக்கள் அடைத்   ானியங்கடளயும்  டமத்  உணவுகடளயும் 

உண்ணத் த ாைங்கினார்கள். இது பல் பகாளாறுகளுக்கும் பிற உைல் பிைச்சிடனகளுக்கும் வழிவகுத் து. 

உயிருள்ள ஒரு மனி ரின் பல்லில் துடளயிட்ை ற்கான மிகப் பழடமயான  ான்று தமஹர்காரில் 

கிடைத்துள்ளது. இது பல்மருத்துவத்துக்கான ஒரு முகவுடையாகத் ப ான்றுகிறது. 

த ால் ாவைவியலாளர்கள் (Archaeobotanist) பழடமயான பவளாண்டமடயயும் மனி ருக்கும் 

சுற்றுச்சூழலுக்கும் இடைபயயான உறடவயும் குறித்து ஆய்வு த ய்கிறார்கள். 

பைாரி த ர்ட்: 
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 இந் ப் படிவுப்பாடற பாகிஸ் ானில் உள்ள பைாரி பகுதியில் காணப்படுகிறது. ஹைப்பா மக்கள் 

கத்திகளும் பிற கருவிகளும் த ய்வ ற்கு இது பயன்பட்ைது. 

சிந்து நாகரிகமும்  மிழ் நாகரிகமும் 

இந்திய வைலாற்றில் நிகழ்ந்  மு ல் நகைமயமாக்கத்தின் தவளிப்பாடு சிந்து நாகரிகமாகும். 

 சிந்து நாகரிகத்தின் ப ாற்றமும் ப ாற்றுவித் வர்கள் குறித்  த ய்திகளும் விவா த்துக்கு 

உரியனவாகபவ உள்ளன. சிந்து எழுத்துகளின் தபாருடள இன்னும் கண்ைறிய முடியவில்டல. 

த ன்னிந்தியாவில் கண்தைடுக்கப்பட்ை தபருங்கற்காலத்  ாழிகளில் தமல்லிய கீறல்களாக எழு ப்பட்ை 

வா கங்களும் சில இைங்களின் தபயர்களும் சிந்து நாகரிகத்துக்கும்  மிழ் பண்பாட்டுக்கும் இடைபயயான 

உறடவ நிறுவுவ ற்கான  ான்றுகளாக முன்டவக்கப்படுகின்றன.  மிழ்நாட்டிலும் த ன்னிந்தியாவிலும் 

இடைக்கற்காலத்திலிருந்து த ாைர்ச்சியாக மக்கள் வாழ்ந்து வந்  ற்குப் பல த ால்லியல்  ான்றுகள் 

உள்ளன. இவர்களில் சில  மூகங்கள் சிந்து பகுதியிலிருந்து இைம்தபயர்ந்திருக்கலாம் என்பட  மறுக்க 

முடியாது. எனினும் உறுதியானத ாரு முடிவுக்கு வை இன்னும் அதிக ஆய்வுகள் ப டவ. 

 பழந் மிழகத்ட ச் ப ர்ந்  ஊர்களான அரிக்கபமடு, கீழடி, உடறயூர் பபான்றடவ இந்தியாவில் 

நைந்  இைண்ைாம் நகைமயமாக்கத்தின் பகுதிகள் ஆகும். இந்  ஊர்கள் சிந்து நகைங்களிலிருந்து மிகவும் 

பவறுபட்ை ாக உள்ளன. 

I.  ரியான விடைடயத் ப ர்வு த ய்க. 

1. எழுத்துகள் அறிமுகமாவ ற்கு முந்ட ய காலகட்ைம் _______________ எனப்படுகிறது. 

அ) வைலாற்றுக்கு முந்ட ய காலம்  

ஆ) வைலாற்றுக்காலம் 

இ) பழங்கற்காலம்     

ஈ) புதிய கற்காலம் 

2. வைலாற்றின் பழடமயான காலம் ____________ ஆகும். 

அ) பழங்கற்காலம்    

ஆ) புதிய கற்காலம் 

இ) த ம்புக்காலம்    

ஈ) இரும்புக்காலம் 

3. பழங்கற்காலக் கருவிகள் மு ன்மு லில் ________ இல் அடையாளம் காணப்பட்ைன. 

அ) 1860   

ஆ) 1863   
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இ) 1873   

ஈ) 1883 

4. மத்திய பிைப  த்தில் உள்ள  ன் பள்ளத் ாக்கில் உள்ள பாபகார் -1, பாபகார் -3 ஆகியடவ 

___________ நாகரிகம் நிலவிய இைங்கள். 

அ) கீழ்ப்பழங்கற்காலம்    

ஆ) இடைப்பழங்கற்காலம் 

இ) பமல்பழங்கற்காலம்    

ஈ) புதிய கற்காலம் 

5. தமஹர்கார் __________ பண்பாட்டுைன் த ாைர்புடையது. 

அ) படழய கற்காலப்    

ஆ) புதிய கற்காலப் 

இ) இடைக்கற்காலப்     

ஈ) த ம்புக்காலப் 

6. ___________ கல்தவட்டுக் குறிப்புகள் தம பபைாமியாவுக்கும் ஹைப்பாவுக்கும் இடைபயயான 

வணிகத்த ாைர்புகடளக் குறிப்பிடுகின்றன. 

அ) க்யூனிபார்ம்     

ஆ) டஹபைாக்டளபிக்ஸ் 

இ) ப வநாகரி     

ஈ) கபைாஷ்டி 

7. பர் பஹாம் ______________ நிலவிய இைமாகும். 

அ) காஷ்மீரின் புதிய கற்காலப்பண்பாடு 

ஆ) கங்டகச்  மதவளியின் புதிய கற்காலப்பண்பாடு 

இ) கிழக்கிந்தியாவின் புதிய கற்காலப்பண்பாடு 

ஈ) த ன்னிந்தியாவின் புதிய கற்காலப்பண்பாடு 

8. த ாைக்க ஹைப்பா காலகட்ைம் என்பது ____________ ஆகும். 

அ) தபா.ஆ.மு. 3000 – 2600     
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ஆ) தபா.ஆ.மு. 2600 – 1900 

இ) தபா.ஆ.மு. 1900      

ஈ) தபா.ஆ.மு. 1700 – 1500 

9. ஹைப்பா மக்களுக்கு முக்கியமான வாழ்வா ாை வழிமுடறயாக _____________ இருந் து. 

அ) பவளாண்டம     

ஆ) மட்பாண்ைம் த ய் ல் 

இ) டகவிடனத்த ாழில்கள்   

ஈ) மீன்பிடித் ல்  

10. சிந்து நாகரிகம் ஏறத் ாழ ____________இலிருந்து வீழ்ச்சி அடைந் து. 

அ) தபா.ஆ.மு. 1800     

ஆ) தபா.ஆ.மு. 1900 

இ) தபா.ஆ.மு. 1950     

ஈ) தபா.ஆ.மு. 1955 

I.  ரியான விடைடயத் ப ர்வு த ய்க. 

விடைகள்: 

1. அ) வைலாற்றுக்கு முந்ட ய காலம்  2. அ) பழங்கற்காலம்  3. ஆ) 1863  4. இ) பமல்பழங்கற்காலம்  5. ஆ) 

புதிய கற்காலப்  6. அ) க்யூனிபார்ம்  7. அ) காஷ்மீரின் புதிய கற்காலப் பண்பாடு  8. அ) தபா.ஆ.மு. 3000 – 

2600  9. அ) பவளாண்டம  10. ஆ) தபா.ஆ.மு. 1900 

 

[2] பண்டைய இந்தியா : த ம்புக்கால தபருங்கற்கால, இரும்புக்கால, பவ காலப் பண்பாடுகள் 

தென்ட் அதவஸ் ா:   

தென்ட் அதவஸ் ா எனப்படும் இப்பாைசீக/ஈைானிய நூல் தொைாஸ்டிரிய ம த்ட ச் ப ர்ந்  நூலாகும். 

இந்ப ா-ஈைானிய தமாழிகடளப் பபசிவந்  மக்கள் வாழ்ந்  நிலப்பைப்பு, அவர்களின் கைவுள்கள் குறித்து 

இந்நூல் பல த ய்திகடளக் கூறுகிறது. இந்தியாவின் வைக்கு, வைபமற்குப் பகுதிகடளப் பற்றிய 

குறிப்புகளும் இந்நூலில் உள்ளன. இந்நூலில் இைம் தபற்றுள்ள த ாற்கள் பவ நூல்களின்  மஸ்கிரு ச் 

த ாற்கபளாடு தமாழி ஒப்புடம தகாண்டுள்ளன. இந்தியத் துடணக் கண்ைத்திற்கு தவளிபய 

அடமந்திருந்  ஆரியர்களின் த ாைக்ககால வாழிைங்கள் பற்றி அறிந்துதகாள்ள ஏதுவான 

துடணச் ான்றுகடள இந்நூல் தகாண்டுள்ளது. 
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கருப்பு, சிவப்பு வண்ண மட்கலன்கள், மனி  எலும்புச்  ான்றுகள் மற்றும் இரும்புப் தபாருட்களுைன் 

 மிழ்நாட்டின் கிருஷ்ணகிரி அருகில் உள்ள வைமடலக்குண்ைா எனும் இைத்தில் அண்டமயில் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள. இங்கு சில கற்பலடககளும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. பல நூற்றாண்டுகள் 

பழடமயான குத்துக்கல் திருப்பூர் மாவட்ைம் சிங்காரிபாடளயம் குந் லம் அருபக நைந்  அகழ்வாய்வில் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது; இது, உப்பாறு நதிக்கடையில் பண்டைய கால மனி ர்களின் வாழிைங்கள் 

இருந் ட ச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. 

தமாழியியல் ஆய்வாளர்கள் வைலாற்றுச்  ான்றுகளின் அடிப்படையில் தமாழிடய, அது எழு ப்பட்ை 

வடிவத்திலும் வாய்தமாழி வடிவத்திலும் ஆய்வு த ய்கின்றனர். த ாற்பிறப்பியல், வைலாற்று,  தமாழியியல், 

ஒப்பீட்டு தமாழியியல், இலக்கிய விமர் னம் ஆகியவற்டற அவர்கள் பயன்படுத்துகின்றனர். 

ஒரு தபாதுமூ ாட யரிைமிருந்து உருவாகும்  டலமுடறகள் வம் ாவளி/ தகாடிவழி/ பைம்படை எனப்படும். 

 த்யபமவ ெயப  (வாய்டமபய தவல்லும்) என்ற த ாற்தறாைர் முண்ைக உபநிஷ்த் எனும் நூலிலிருந்து 

எடுக்கப்பட்ைது. 

காலனிய கால அறிஞர்கள் பண்டைய இந்திய இலக்கியங்களின்மீது ஆர்வம் தகாள்வ ற்கு 

தவகுகாலத்திற்கு முன்னபை, 1657இல் தமாகலாய இளவை ைான  ாைாசுபகா உபநிை ங்கடள பாைசீக 

தமாழியில் தமாழி தபயர்த் ார். 

I.  ரியான விடைடயத் ப ர்வு த ய்க. 

1. பவ ப்பாைல்களின் முக்கிய த ாகுப்பின் தபயர் 

அ) பிைாமணங்கள்     

ஆ)  ம்ஹிட கள் 

இ) ஆைண்யகங்கள்     

ஈ) உபநிை ங்கள் 

2. பமல் கங்டகச் மதவளிப் பகுதி எவ்வாறு அடழக்கப்படுகிறது? 

அ) குரு –பாஞ் ாலம்     

ஆ) கங்டகச் மதவளி 

இ) சிந்துதவளி     

ஈ) விப கா 

3. ஆதிச் நல்லூர் _______________ மாவட்ைத்தில் அடமந்துள்ளது. 

அ) பகாயம்புத்தூர்     

ஆ) திருதநல்பவலி 

இ) தூத்துக்குடி     

ஈ) பவலூர் 

4. கீழ்க்காணும் இடணகடள கவனிக்கவும். 

i) ப னானி   - படைத் ளபதி 
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ii) கிைாமணி   - கிைாமத் டலவர் 

iii) பலி    -  ன்னார்வத் ால் 

iv) புபைாகி ர்   - ஆளுநர் 

பமற்கண்ைவற்றில் எந்  இடண  வறானது? 

அ) i    

ஆ) ii    

இ) iii    

ஈ) iv 

5. கூற்று: முற்கால பவ காலத்தில் குழந்ட த் திருமணம் இருந்  ற்கான  ான்றுகள் இல்டல. 

காைணம் : பின் பவ காலத்தில் தபண்கள்  ைங்குகளிலிருந்து விலக்கி டவக்கப்பட்ைனர். 

அ) கூற்றும் காைணமும்  ரியானடவ. காைணம் கூற்டற விளக்குகிறது. 

ஆ) கூற்றும் காைணமும்  ரியானடவ. ஆனால் காைணம் கூற்டற விளக்கவில்டல. 

இ) கூற்று  ரியானது. காைணம்  வறானது 

ஈ) கூற்று, காைணம் இைண்டும்  ரியானடவ. 

விடைகள் 

1. ஆ)  ம்ஹிட கள்  2. அ) குரு –பாஞ் ாலம்  3. இ) தூத்துக்குடி 4. ஈ) iv  5. ஆ) கூற்றும் காைணமும் 

 ரியானவ. ஆனால் காைணம் கூற்டற விளக்கவில்டல. 

 

[3] பிைப   முடியைசுகளின் ப ாற்றமும் புதிய ம ப்பிரிவுகள் உருவாக்கமும் 

இரும்புத்த ாழில்நுட்பத்தின்  ாக்கம் : பல்பவறு பார்டவகள் 

த ற்கு பிகாரில் கிடைக்கும் இரும்புக் கனிமத்ட த் ப டி அடைந்து, அ ன் மீது ஏக பபாகத்திடன 

நிடலநாட்டும் பநாக்குைன் இந்ப ா-ஆரியர்கள் கிழக்கு பநாக்கி இைம்தபயர்ந் ார்கள். மக  அைசு அைசியல் 

பமலாதிக்கம் தபறுவ ற்கு இரும்புத் ாது வளபம காைணமாக இருந் து – டி.டி. பகா ாம்பி 

கங்டக வடிநீர்ப் பகுதியில் நிலப்பைப்பு தவகுவாக விரிவடைய இரும்புக்பகாைரிகளும் 

இரும்புக்கலப்டபகளும் வழிவகுத் ன - ஆர்.எஸ். ர்மா 

காடுகள் அழிப்பைவும் உபரி பவளாண் உற்பத்தி ஏற்பைவும் இரும்புக்பகாைரிகளும் இரும்புக்கலப்டபகளும் 

காைணம் என்பது கட்டுக்கட . ஏதனனில், 16, 17ஆம் நூற்றாண்டு வடைகூை கங்டகச் மதவளி அைர்ந்  

வனப்பகுதியாகபவ இருந் து - மக்கன் லால் 

கங்டகப்பகுதியின் காடுகள் தநருப்பின் மூலமாகவும் அழிக்கப்பட்டிருக்கலாம் – ஏ.பகாஷ், நிஹைஞ் ன் பை 

“மக்களின் அறிவு ார் ஆர்வத்ட  அைக்கும் முயற்சிகள் பமற்தகாள்ளப்படும்பபாது, அவர்களின் மனம் அ ற்கு 

எதிைாகக் கிளர்ச்சி த ய்கிறது. இத் விர்க்கமுடியா  எதிர்விடனகள் எல்லாவி மான முடற ார்ந்  

அதிகாைங்கடளயும் தபாறுத்துக்தகாள்ள இயலா   ன்டமயாக தவளிப்படுகிறது. அது  ைங்குரீதியான 
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ம த்தின் கட்டுப்பாட்ைால் காலம்காலமாக ஒடுக்கப்பட்ை வாழ்விலிருந்து ஆபவ மாக விடுபடும் உணர்வாக 

உள்ளது” – இந்தியத்  த்துவ பமட  பமனாள் குடியைசுத் டலவர் ைாக்ைர் எஸ். ைா ாகிருஷ்ணன். 

 மிழ்நாட்டில் ஆசீவர்கள்: மணிபமகடல, நீலபகசி, சிவஞானசித்தியார் ஆகியடவ ஆசீவகக் தகாள்டக 

குறித்து குறிப்பிடுகின்றன. நீலபகசியின் உண்டமக்கான ப ைல் அவடள புத் ரிைமும், புைாணனிைமும் 

இட்டுச் த ல்கிறது. புைாணன் ஆசீவகர்களின்  டலவர். ப ாழர்கள் ஆசீவர்கள் மீது வரி விதித்  ாகக் 

கூறப்படுகிறது. 

பசித்  புலி : ஒரு ொ கக் கட  

 நல்தலாழுக்கத்திற்கும், ஆன்மீக தநறிக்கும் தபயர் தபற்ற ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்  பபாதி த்துவர் 

சிறந்  அறிஞைாக, ஆசிரியைாக உயர்ந் ார். த ல்வம் பற்றிய ஆட  எதுவும் இன்றி, அவர் கானகம் த ன்று 

துறவியாக வாழ்ந் ார். கானகத்தில் அவர் அப்பபாது ான் பிை வித்திருந்  பசிபயாடிருந்  புலிடயப் பார்த் ார். 

புலி பசியில்  ான் ஈன்ற குட்டிகளில் ஒன்டறபய தின்ன இருந் து. அருகில் பவறு உணவு எதுவும் இல்லா  

நிடலயில், பபாதி த்துவர், இைக்கம் பமலிை,  னது உைடலபய அ ற்கு உனவாக அளித் ார். 

I.  ரியான விடைடயத் ப ர்வு த ய்க. 

1. புத் ர்  னது மு ல் பபா டனடய ________இல் நிகழ்த்தினார். 

அ)  ாஞ்சி      

ஆ) வாைணாசி 

இ)  ாைநாத்      

ஈ) லும்பினி 

2. அொ   த்ருவுக்கும் புத் ருக்குமிடைபயயான  ந்திப்டபக் குறிப்பிடும் தபௌத்  நூல் ____________ 

ஆகும். 

அ) சீவகசிந் ாமணி     

ஆ) அச் ைங்கசூத்திைம் 

இ) கல்பசூத்திைம்     

ஈ)  மனபலசுத் ா 

3. பகவதிசூத்திைம் ஒரு _________ நூலாகும். 

அ) தபௌத் ம்      

ஆ)  மணம் 

இ) ஆசிவகம்      

ஈ) பவ ம் 

4. _____________ பவளாண்டம முடறடய பமம்படுத்தியதில் முக்கியப் பங்காற்றியது. 

அ) இரும்பு      

ஆ) தவண்கலம் 

இ) த ம்பு      
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ஈ) பித் டள 

5. வை இந்தியாவில் 16 மகாெனப ங்களில் வலிடம படைத் ாக வளர்ந்  அைசு _____________ ஆகும். 

அ) பகா லம்     

ஆ) அவந்தி 

இ) மக ம்      

ஈ) குரு 

I.  ரியான விடைடயத் ப ர்வு த ய்க. 

விடைகள்:  1. இ)  ாைநாத்  2. ஈ)  மனபலசுத் ா  3. ஆ)  மணம்  4. அ) இரும்பு  5. இ) மக ம் 

 

[4] அைசு மற்றும் பபைைசு உருவாக்கம் 

பைந்து பட்ை, அதிகாை வர்க்கத்ட  உருவாக்கவும், நிர்வாகத்ட யும் ைாணுவத்ட யும் நைத்  

நிதிஆ ாைத்ட யும் ஆட்கடளயும் திைட்ைவும் ஒரு புதிய நிர்வாக அடமப்பு ஒரு டமயப்படுத் ப்பட்ை அைசிற்கு 

ப டவப்பட்ைது. வரிவிதிப்பின் மூலம் அைசின் த லவுகளுக்குத் ப டவயான நிதிடயத் திைட்ை ஒரு 

வருவாய் நிர்வாக அடமப்டப ஏற்படுத்  பவண்டிய ாக இருந் து. இத் டகய ஒரு அைசியல் உருவாக்கம் 

நிர்வாக டமயங்களாக, நகைங்கடள மாற்றுவ ற்கு இட்டுச் த ன்றது. இடவ கிைாமங்கள், ஊைகப் 

பகுதிகளிலிருந்து மாறுபட்ைடவ. பபைைட  விரிவுபடுத் வும் பாதுகாக்கவும் ஒரு தபரிய நிடலயான 

ைாணுவம் ப டவப்பட்ைது. 

ஈைானில் உள்ள தபர்சிபபாலிசில் காணப்படும் மு லாம் ைாரியஸின் கல்தவட்டில் ான் “இந்து” என்ற 

வார்த்ட  மு ன்முடறயாகக் காணப்படுகிறது. தபாதுவாக நதிடயயும், குறிப்பாக சிந்து நதிடயயும் 

குறிக்கும் “சிந்து” என்ற த ால் பாைசீகத்தில் “இந்து”வானது. கிபைக்கர்கள் Sindu என்பதில் உள்ள S ஐ 

நீக்கிவிட்டு, Indu என்றார்கள். அது பின்னர் ‘ஹிந்து’ என்றானது. பின்னர் அதிலிருந்து ‘இந்தியா’ வந் து. 

 மஸ்கிரு த்திற்கும் பாைசீகத்திற்கும் உள்ள த ாைர்பு: 

ரிக் பவ த்திற்கும் தென்ட் அவஸ் ாவிற்கும் பல தமாழியியல் ஒற்றுடமகள் காணப்படுகின்றன. ஆரியர்கள் 

என்ற த ால்டலப் பண்டைக்கால பாைசீகர்களும் பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள். இந்திய தமாழி- பண்பாட்டு 

ஆய்வாளர்  ாமஸ் பபைாவின் கூற்றின்படி, உச் ரிப்பு மட்டும் காலப்பபாக்கில் மாறியிருக்கலாம். தபா.ஆ.மு. 

1380 ஐச் ப ர்ந்  பபாகஸ் பகாய் (வைகிழக்கு சிரியா) கல்தவட்டு ஒன்று ஒரு ஹிட்டைட் அை னுக்கும், 

மிட்ைன்னி அை னுக்கும் இடையிலான ஒப்பந் த்ட ப் பற்றிக் கூறுகிறது. அது சில ரிக்பவ  கைவுளர்களான 

இந்திைா, உருவ்னா  

(வருணா), மித்ைா , நஸ யா (அஸ்வினி) ஆகிய தபயர்கடளக் குறிப்பிடுகிறது. 

I.  ரியான விடைடயத் ப ர்வு த ய்க. 

1.  அப ாகைது தூண்களில் உள்ள பிைாமி எழுத்துகளுக்கு தபாருள் கண்டுபிடித் வர் _____________ 

அ)  ாமஸ்  ாண்ைர்ஸ்    

ஆ) பெம்ஸ் பிரின்த ப் 

இ)  ர் ொன் மார்ஷல்    
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ஈ) வில்லியம் பொன்ஸ் 

2.  மக த்தின் மு ல் அை ைாக அறியப்படுபவர், ஹர்யங்கா வம் த்ட ச் ப ர்ந்  _______ 

அ) பிம்பி ாைர்     

ஆ) அொ  த்ரு 

இ) அப ாகர்      

ஈ) மகாபத்ம நந் ர் 

3. ___________ என்ற இலங்டகயில் கிடைத் , பாலியில் எழு ப்பட்ை விரிவான வைலாற்று நூல் 

தமௌரியப் பபைைசு பற்றி அறிந்துதகாள்ள உ வும் முக்கியமான  ான்றாகும். 

அ) மகாவம் ம்     

ஆ) தீபவம் ம் 

இ) பிைமாணம்     

ஈ) முத்ைாைாட்  ம் 

4. _____________ என்ற வி ாக த் ரின் நாைம்  ந்திைகுப் ர் பற்றியும், அவர் மக ப் பபைைசின் 

அரியடண ஏறியது பற்றியும் கூறுகிறது. 

அ) முத்ைாைாட்  ம்     

ஆ) ைாெ ைங்கிணி 

இ) அர்த்  ாஸ்திைம்     

ஈ) இண்டிகா 

5. தமகஸ் னிஸ் எழுதிய ___________  ந்திைகுப் ரின் அை டவடயயும், அவைது நிர்வாகத்ட யும் 

விவரிக்கிறது. 

அ) இண்டிகா      

ஆ) முத்ைாைாட்  ம் 

இ) அஷ்ைத்யாயி     

ஈ) அர்த்  ாஸ்திைம் 

6. _______________ நல்ல நிர்வாகம் பற்றிய வழிகாட்டும் நூலாகும். 

அ) அர்த்  ாஸ்திைம்     

ஆ) இண்டிகா 

இ) ைாெ ைங்கிணி     

ஈ) முத்ைாைாட்  ம் 

7.  

I.  ரியான விடைடயத் ப ர்வு த ய்க. 
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விடைகள்  1. ஆ) பெம்ஸ் பிரின்த ப்  2. அ) பிம்பி ாைர்  3. அ) மகாவம் ம்  4. அ) முத்ைாைாட்  ம்  5. அ) 

இண்டிகா  6. அ) அர்த்  ாஸ்திைம் 

 

[5] த ன்னிந்தியாவில்  மு ாய உருவாக்கம் 

ஸ்தூபிகள் 

ஸ்தூபி என்பது புட  பமடுகளின் பமல் களிமண்ணால் கட்ைப்பட்ை ாகும். இறந்ப ாடை எரித்   ாம்பல் 

இங்கு டவக்கப்படும். த ாைக்கத்தில் புத் ரின் அஸ்தி எட்டு ஸ்தூபிகளில் டவக்கப்பட்ைன. இவ்வாறு 

தபௌத் த்தின் புனி க் கட்ைைக்கடல ப ாற்றம் தபற்றது. அடைக்பகாள வடிவமுள்ள ஸ்தூபி பபைண்ைத்ட க் 

குறிக்கின்றது. அத்துைன் புத் ர் ஆன்மீக உலகின் பபைை ர் என்பட யும் குறிக்கிறது. ஸ்தூபிகடளச் சுற்றி 

அடமக்கப்பட்டுள்ள சுற்றுவட்ைப் பாட யில் பக் ர்கள் வலம் வருவர். 

எட்டுத்த ாடக, பத்துப்பாட்டு ஏறத் ாழ 2400 பாைல்கள் தகாண்ை இலக்கியக் கருவூலமாகும். மூன்று மு ல் 

எண்ணூறு அடி அளவு தகாண்ை இப்பாைல்கள் பாணர்களாலும் புலவர்களாலும் இயற்றப்பட்ைடவ. 

எட்டுத்த ாடகயாவன:  1. நற்றிடண  2. குறுந்த ாடக 3. ஐங்குறுநூறு  4. பதிற்றிப்பத்து  5. 

பரிபாைல்  6. கலித்த ாடக  7. அகநானூறு  8. புறநானூறு 

பத்துப்பாட்ைாவது:  1. திருமுருகாற்றுப்படை 2. தபாருநைாற்றுப்படை  3. சிறுபாணாற்றுப்படை  4. 

தபரும்பாணாற்றுப்படை  5. முல்டலப்பாட்டு  6. மதுடைக் காஞ்சி  7. தநடுநல்வாடை  8. குறிஞ்சிப்பாட்டு, 9. 

பட்டினப்பாடல, 10. மடலபடுகைாம் 

 ங்கம் மருவிய காலத்ட ச் ப ர்ந் , பதிதனண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் தபரும்பாலும் நீதி பற்றியும் ஒழுக்க 

தநறிமுடறகடளப் பற்றியும் பபசுவனவாகும். திருக்குறளும் நாலடியாரும் இதில் மு ன்டமயானடவ. 

மு ன்டமயான காப்பியங்களான சிலப்பதிகாைமும், மணிபமகடலயும் பண்பாடு மற்றும் ம  வைலாற்றுக்கு 

சிறந்   ான்றுகளாகப் பயன்படுபடவ. 

 ங்க காலப் தபண்பாற் புலவர் 

 ங்கப் பாைல்களின் த ாகுப்பிற்கு பங்களித்  450க்கும் பமற்பட்ை புலவர்களில் முப்பது தபண்பாற் புலவரும் 

அைங்குவர். அவர்கள் 150க்கும் பமற்பட்ை பாைல்கடள இயற்றியுள்ளனர். அவர்களுள் ஔடவயார், அல்லூர் 

நன்முல்டலயார், காக்டகப்பாடினியார், காவற்தபண்டு, நல்தவளியார், ஒக்கூர் மா ாத்தியார், பாரிமகளிர் 

ஆகிபயார் மிகமுக்கிப் தபண்பாற் புலவர்களாவர். 

குறிஞ்சி - மடலயும் மடல  ார்ந்  பகுதியுமாகும். இங்கு பவட்டையாடு லும், உணவு ப கரித் லும் 

வழக்கமாக இருந் து. 

முல்டல -  காடும் காடு  ார்ந்  இைமுமான இங்கு, கால்நடை பமய்ப்பதும், அத்துைன் மாற்றிை பவளாண்டம 

த ய்வதும் த ாழிலாக இருந் து. 

மரு ம் - வயலும் வயல்  ார்ந்  இைமுமான இங்கு நீர்பா னத்தின் மூலம் கலப்டபகடளப் பயன்படுத்தி 

பவளாண்டம த ய்வது த ாழிலாகும். 

தநய் ல் -  கைலும் கைல்  ார்ந்  இைமுமான இங்கு மீன்பிடித் லும் உப்பு உற்பத்தியுபம முக்கியத் 

த ாழில்களாகும். 

https://www.winmeen.com/book-back-questions-answers-pdf-tamil-english/


History                                                                                                                         Book Back Questions 

 Winmeen E Learning                                                                                            12 

பாடல -  மணலும் மணல்  ார்ந்  வறண்ை நிலப்பகுதியான இங்கு பவளாண்டம  ாத்தியமில்டல 

என்ப ால் மக்கள் கால்நடைத் திருட்டையும் தகாள்டளயடிப்பட யும் த ாழிலாகக் தகாண்ைனர். 

டவடக நதிக்கடையிலுள்ள கீழடி அகழாய்வுகள் மூலம் நகைமயமா ல் கி.மு.6ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து 

த ாைங்குகிறது என்பது த ளிவாகிறது. இப  காலக்கட்ைத்தில் ான் வைஇந்தியாவின் கங்டக  மதவளிப் 

பகுதியிலும் நகைமயமா ல் த ாைங்கியது என்பது குறிப்பிைத் க்கது. 

சிவகங்டக மாவட்ைம் பூலாங்குறிச்சியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை ஐந் ாம் நூற்றாண்டின் இடைப்பகுதிடயச் 

ப ர்ந்  கல்தவட்டுகளில் ஒன்று ப ந் ன், கூற்றன் என்ற இரு அை ர்களின் தபயர்கடளக் குறிப்பிடுகிறது. 

அவர்களின் குடும்பம் வம் ாவளி ஆகியன குறித்து எக்குறிப்பும் காணப்பைாவிட்ைாலும் சில அறிஞர்கள் 

அவர்கடளக் களப்பிை அை ர்கள் எனக் கருதுகின்றனர். தபா.ஆ. ஆறாம் நூற்றாண்டின் மூன்றாவது 

கால்பகுதி காலத்தில் களப்பிைர்கள் ஆட்சி பாண்டியர்களால் முடிவுக்குக் தகாண்டுவைப்பட்ை ாகத் த ரிகிறது. 

I.  ரியான விடைடயத் ப ர்வு த ய்க. 

1. கரிகாலன் _______________ மகனாவார். 

அ) த ங்கண்ணண்     

ஆ) கடுங்பகா 

இ) இளஞ்ப ட் த ன்னி    

ஈ) அதியமான் 

2. கீழ்க்கண்ைவற்றில் எந்  இடண  வறானது? 

i)  டலயாலங்கானம்  - தநடுஞ்த ழியன் 

ii) பட்டினப்பாடல  - உருத்திைங்கண்ணனார் 

iii) கெபாகு   - இலங்டக 

iv) திருவஞ்சிக்களம்  - ப ாழர் 

அ) i   

ஆ) ii   

இ) iii   

ஈ) iv 

3. ______________ ைாெசூய யாகத்ட  நைத்தினார். 

அ) தபருநற்கிள்ளி    

ஆ) முதுகுடுமிப் தபருவழுதி 

இ) சிமுகா     

ஈ) அதியமான் 

4. இக் வாகுகள் ___________ பகுதியில் வலிடம தபற்றிருந் னர். 

அ) ஆந்திைா- கர்நாைகா   
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ஆ) ஒடி ா 

இ)  க்காணப் பகுதி    

ஈ) பனவாசி 

5. கீழ்க்காணும் கூற்றுகடள வாசித்து  வறான கூற்டற தவளிக் தகாணர்க. 

i) களப்பிைர்கள் ட வத்ட  ஆ ரித் னர். 

ii) பல்லவடையும் பாண்டியடையும் களப்பிைர் ப ாற்கடித் னர். 

iii) இக் வாகுகள் பவ பவள்விகள் ஆ ரித் னர். 

iv) உப்பு வியாபாரிகள் உமணர் என்றடழக்கப்பட்ைனர். 

அ) (i) மற்றும் (ii)  

ஆ) (ii) மற்றும் (iii)   

இ) (i) மற்றும் (iii)  

ஈ) (iii) மற்றும் (iv) 

I.  ரியான விடைடயத் ப ர்வு த ய்க. 

விடைகள்  

1. இ) இளஞ்ப ட்த ன்னி  2. ஈ) iv  3. அ) தபருநற்கிள்ளி  4. அ) ஆந்திைா- கர்நாைகா 5. ஈ) (iii) மற்றும் (iv) 

 

[6] தமௌரியருக்குப் பிந்ட ய அைசியல் அடமப்பும்  மூகமும் 

காந் ாைக் கடல: 

 பண்பாட்டுத்  ாக்கங்கள்  ங்கமிக்குமிைத்தில் அடமந்துள்ள காந் ாைம் கிபைக்க மற்றும் பைாமானியப் 

பண்பாடுகளின் த ல்வாக்குக்கும் உட்பட்ைது. தபா.ஆ. மு ல் நூற்றாண்டில் காந் ாைக் கடல வடிவங்கள் 

வளர்ச்சியடைந் ன. குஷாணப் பபைைசுக் காலத்தில் , பைாமுைனான அ ன் த ாைர்புகளினால் பைாமானியக் 

கடல நுட்பங்கபளாடு கலந்து, வை பமற்கு இந்தியா முழுவதும் பின்பற்றப்பட்ைன. ஆன்ம நிடலயில் – 

கண்கள் பாதி மூடிய நிடலயில் – தியானத்திலிருக்கிற புத் டைச் சித் ரித்  ற்காகக் காந் ாைக் கடல 

புகழ்தபற்றது. 

I.  ரியான விடைடயத் ப ர்வு த ய்க. 

1. அதலக் ாண்ைரின் திறன்மிக்க  ளபதிகளுள் ஒருவர் __________ 

அ) த லியுகஸ் நிபகைர்    

ஆ) அன்டிபகானஸ் 

இ) அண்டிபயாகஸ்     

ஈ) தைதமட்ரியஸ் 

2.  த லியுகஸ் நிபகைைால்  டலநகைம் பாைலிபுத்திைத்துக்கு _____________ தூ ைாக தமகஸ் னிஸ் 

அனுப்பப்பட்ைார். 
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அ) பைாமானிய     

ஆ) கிபைக்க 

இ) சீன      

ஈ) பிரிட்டிஷ் 

3. வழக்கமான தூ ர்கள் மற்றும் கடி ப் பரிமாற்றம் _________ 

அ) இந்தியாவிலிருந்து பமற்குக்கான வழக்கமான வணிகத்ட ப் பாதித் து 

ஆ) இந்தியாவிலிருந்து பமற்குக்கு வழக்கமான வணிகத்திற்கு உ வியது 

இ) இந்தியாவிலிருந்து கிழக்குக்கு வழக்கமான வணிகத்திற்கு உ வியது. 

ஈ) பமற்கூறிய எதுவுமில்டல 

4. இந்ப ா-கிபைக்க அை ர்களில் நன்கறியப்பட்ைவர் __________ 

அ) யூதிதைமஸ்  

ஆ) தைதமட்ரியஸ் 

இ) மினாண்ைர்  

ஈ) ஆன்டியால்டஸைஸ் 

5. குஷாண நாணயங்கள் _____________ நாணயங்கடளவிை உயர்ந்   ைத்தில் இருந் ன. 

அ) பைாமானிய 

ஆ) கிபைக்க 

இ) குப்  

ஈ)  ா வாகன 

6. இந்ப ா-கிபைக்கக் கடல மற்றும் சிற்பப் பாணி ___________ என்று குறிப்பிைப்பட்ைது. 

அ) மதுைா கடல 

ஆ) காந் ாைக் கடல 

இ) பாக் கடல 

ஈ) பாலா கடல 

7. கீழ்க்கண்ைவற்றில் தபாருத் மற்றது எது? 

அ) புத்  ரி ம்    - அஸ்வபகாஷர் 

ஆ) எரித்ரியக் கைலின் தபரிப்ளஸ்  – தமகஸ் னிஸ் 

இ) அர்த்  ாஸ்திைம்   - தகௌடில்யர் 

ஈ) காமசூத்திைம்   - வாத் ாயனார் 

8.  க  த்ைப்களில் மிகவும் புகழ் தபற்றவர்_________ 

அ) தமாக 
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ஆ) ருத்ை ாமன் 

இ) அஸிஸ் 

ஈ) யப ாவர்மன் 

9. ஐபைாப்பாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையிலான வணிகத்தின்  ன்டமகள் தபாது ஆண்டின் 

த ாைக்கத்தில் மாறிய ற்குக் காைணம், 

i) தபா.ஆ.மு. கடைசி நூற்றாண்டின் முடிவில் மத்திய  டைக்கைல் உலகின் தபருஞ் க்தியாக பைாம் 

எழுச்சியுற்றது. 

ii) அபைபியக் கைலில் வீசும் பருவக் காற்றுகளின் காலமுடற இயல்புகள் தபா.ஆ. மு ல் நூற்றாண்டில் 

ஹிப்பாலஸால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது. 

அ) i)  ரி 

ஆ) ii)  ரி 

இ) i), ii) இைண்டுபம  ரி 

ஈ) i), ii) இைண்டுபம  வறு 

10. ___________ பகுதியில் பைாமானிய நாணயங்கள் அகழ்ந்த டுக்கப்பட்ைன. 

அ) அரிக்கபமடு 

ஆ) ஆதிச் நல்லூர் 

இ) புகார் 

ஈ) பல்லாவைம் 

I.  ரியான விடைடயத் ப ர்வு த ய்க. 

விடைகள்  

1. அ) த லியுகஸ் நிபகைர்  2. ஆ) கிபைக்க  3. ஆ) இந்தியாவிலிருந்து பமற்குக்கு வழக்கமான வணிகத்திற்கு 

உ வியது,  4. இ) மினாண்ைர்  5. அ) பைாமானிய  6. ஆ) காந் ாைக் கடல  7. ஆ) எரித்ரியக் கைலின் 

தபரிப்ளஸ் – தமகஸ் னிஸ்  8. ஆ) ருத்ை ாமன்  9. இ)  (i), (ii) இைண்டுபம  ரி  10. அ) அரிக்கபமடு 

 

[7] குப் ர் 

மதுைா பாைலிபுத்திைம் குறித்து பாஹியான் 

மதுைாவில் மக்கள்த ாடக அதிகம். அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருந் னர். அவர்கள்  மது குடும்பத்ட ப் பதிவு 

த ய்ய பவண்டிய அவசியம் இல்டல…… அை ருக்குச் த ாந் மான நிலத்தில் விவ ாயம் த ய் வர்கள் 

மட்டும் ான்  ானியத்தில் ஒரு பகுதிடய அை ருக்குத்  ைபவண்டும். சூழடலப் தபாறுத்து 

குற்றவாளிகளுக்கு மி மாகபவா, கடுடமயாகபவா அபைா ம் விதிக்கப்பட்ைது…… 

மீண்டும் மீண்டும் கலகம் த ய் ால், குற்றமிடழத் ால், வலது டக துண்டிக்கப்படும்…. நாடு முழுவதும் 

மக்கள் எந்  உயிரினத்ட யும் தகால்வதில்டல. எந்  மதுபானத்ட யும் அருந்துவதில்டல 
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பாைலிபுத்திைத்தில் வசிப்பவர்கள் நல்ல பணக்காைர்கள்; வ தியானவர்கள்; ஈடகக் குணத்தில் 

ஒருவபைாதைாருவர் பபாட்டி பபாடுபவர்கள். 

நகைங்களில் டவசியக் குடும்பத்தினர்  ர்மம் த ய்வ ற்கும் மருத்துவத்திற்கும்  த்திைங்கடளக் 

கட்டியிருக்கிறார்கள். அடனத்து ஏடழகள், ஆ ைவற்பறார், அனாட கள், வி டவகள், 

குழந்ட யில்லா வர்கள், அங்கவீனர்கள், ஊனமுற்றவர்கள் என அடனவருக்கும் அடனத்துவி மான 

உ விகளும் த ய்யப்படுகின்றன. 

ஹுணர்களின் ப ாற்றம் குறித்து உறுதியாக எதுவும் த ரியவில்டல. பைாமானிய வைலாற்றாளர் 

ைாசிைஸின் கூற்றுப்படி, அவர்கள் காஸ்பியன் கைல் அருகில் வாழ்ந்  பழங்குடி இனக்குழுக்கள். பைாமாபுரிப் 

பபைைசின் வீழ்ச்சிக்குக் காைணமாக இருந் வர்கள். தவள்டள ஹுணர்கள் என்று அடழக்கப்பட்ை 

ஹுணர்களின் ஒரு பிரிவு மத்திய ஆசியாவிலிருந்து இந்தியா பநாக்கி நகர்ந் து. இவர்களது படைதயடுப்பு 

குஷாணர்கள் காலத்திற்கு நூறு ஆண்டுகளுக்குப் பின் ஆைம்பமானது. 

குப் ர்கள் அதிக எண்ணிக்டகயில்  ங்க நாணயங்கடளயும், ஒப்பீட்ைளவில் குடறந்  எண்ணிக்டகயில் 

தவள்ளி, த ம்பு நாணயங்கடளயும் தவளியிட்ைனர். எனினும் குப் ர் காலத்திற்குப் பின்னர்  ங்க 

நாணயங்களின் புழக்கம் குடறந்துபபானது. 

பண்டைய காலத்தில் உருவான ஸ்மிருதிகள் நல்தலாழுக்கம், அைசியல், கடல மற்றும் பண்பாடு என்று 

பல்பவறு கருப்தபாருள்கள் குறித்துப் பபசிய  மய நூல்களாகும்.  ர்ம ாஸ்திைங்களும் புைாணங்களும் இந்  

இலக்கியக் கட்ைடமப்பின் டமயப்தபாருடள வடிவடமத் ன. 

பதிதனட்டு முக்கிய புைாணங்கள் பட்டியலிைப்பட்டுள்ளன. அடவகளில் பிைம்ம புைாணம், பத்ம புைாணம், 

விஷ்ணு புைாணம், ஸ்கந்  புைாணம், சிவமகா புைாணம், மார்கண்பைய புைாணம், அக்னி புைாணம், பவிஷ்ய 

புைாணம், மத்ஸ்ய புைாணம், ஸ்ரீமத்பகவத் புைாணம் ஆகியன நன்கு அறியப்பட்ைடவயாகும். 

நிலப்பிைபுத்துவம்:  நிலப்பிைபுத்துவம் என்ற  மூக அடமப்பு இந்தியாவின் மத்தியகால  மூகத்தின் ஒரு 

பண்புநிடல ஆகும். வைலாற்றாளர் ஆர்.எஸ்.  ர்மா பின்வரும் நிலப்பிைபுத்துவ பண்புகடளப் 

பட்டியலிடுகிறார்: அை ர் அளிக்கும் நில மானியம், நிதி, நீதி உரிடமகடள பயனாளிகளுக்கு மாற்றித் ரு ல்; 

விவ ாயிகள், கடலஞர்கள், வணிகர்கள் மீது நில உடைடமயாளர்களுக்கு உரிடம அளித் ல்; அடிக்கடி 

நிகழ்ந்  கட்ைாய உடழப்பு நிகழ்ச்சிகள்; உபரிடய அைசு எடுத்துக்தகாள்ளல்; வணிகத்திலும், நாணயம் 

அச் டித் லிலும் வீழ்ச்சி; அதிகாரிகளின் ஊதியத்ட  நில வருவாய் வசூல் மூலம் தபற்றுக்தகாள்ள 

அனுமதிப்பது;   மந் ர்கள் (நிலப்பிைபுத்துவ துடணநிடல ஆட்சியாளர்கள்) அதிகாைங்கள் அதிகரித் ல். 

I.  ரியான விடைடயத் ப ர்வு த ய்க. 

1. குப் ர் காலம் குறித்  கீழ்க்கண்ை  ான்றுகளில் எது நம்ப முடியா து என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்கள்? 

அ) இலக்கியச்  ான்றுகள் 

ஆ) கல்தவட்டு  ான்றுகள் 

இ) நாணயச்  ான்றுகள் 

ஈ) கட கள், புைாணங்கள் 

2. தபாருத்துக 

எழுதியவர்  இலக்கியப் படைப்பு 

i)  ன்வந்திரி  - 1. சூரிய சித் ாந் ா 
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ii) வைாஹமிகிைா - 2. அமைபகாஷா 

iii) ஆர்யபட்ைர்           - 3. பிருஹத் ம்ஹி ா 

iv) அமைசிம்மா           - 4. ஆயுர்பவ ா 

அ) 4, 3, 1, 2 

ஆ) 4, 1, 2, 3 

இ) 4, 2, 1, 3 

ஈ) 4, 3, 2, 1 

3. ________________ க்குக் கவிைாொ என்ற பட்ைம் அளிக்கப்பட்ைது. 

அ) மு லாம்  ந்திைகுப் ா 

ஆ)  முத்திைகுப் ா 

இ) இைண்ைாம்  ந்திைகுப் ா 

ஈ) ஸ்ரீகுப் ர் 

4. _____________ என்ற சீனப் பயணி தபா.ஆ. ஐந் ாம் நூற்றாண்டின் இந்திய  மூகத்ட க் குறித்து 

விரிவாக எழுதியுள்ளார். 

அ) இட்சிங் 

ஆ) யுவான் –சுவாங் 

இ) பாஹியான்  

ஈ) வாங்-யுவாந்சீ 

5. கீழ்க்கண்ைவற்றில் எது குப் ர் காலத்துக் குடைவடைக் குடகக் பகாவில் இல்டல? 

i) உ யகிரி குடக (ஒடி ா) 

ii) அெந் ா –எல்பலாைா குடக (மகாைாஷ்டிைா) 

iii) எலிபண்ைா குடக (மகாைாஷ்டிைா) 

iv) பாக் (மத்தியப் பிைப  ம்) 

அ) i 

ஆ) ii 

இ) iii 

ஈ) iv  

6.  ர்க்கம் குறித்  மு ல் முழுடமயான தபௌத்  நூடல எழுதியவர் ________ 

அ) திக்நாகர்    

ஆ) வசுபந்து 

இ)  ந்திைகாமியா 

https://www.winmeen.com/book-back-questions-answers-pdf-tamil-english/


History                                                                                                                         Book Back Questions 

 Winmeen E Learning                                                                                            18 

ஈ) வைாகமிகிைர் 

I.  ரியான விடைடயத் ப ர்வு த ய்க. 

விடைகள் 

1. ஈ) கட கள், புைாணங்கள் 2. அ) 4, 3, 1, 2  3. ஆ)  முத்திைகுப் ர்  4. இ) பாஹியான்  5. இ) (iii)   6. ஆ) 

வசுபந்து 

 

[8] ஹர்ஷர் மற்றும் பிைப   முடியைசுகளின் எழுச்சி 

உங்களுக்குத் த ரியுமா? 

 பாணரின் ஹர்ஷ  ரி ம் ஒரு அை ரின் மு ல் வாழ்க்டக வைலாற்று நூலாகும். அது இந்தியாவில் 

புதிய இலக்கிய வடகடயத் த ாைங்கி டவத் து. 

கன்பனாசியின் அை ைாக ஹர்ஷர்: 

 கன்பனாசியின் (தமௌகரி அைசின்  டலநகர்) முக்கியமானவர்கள்  ங்களது அடமச் ைான 

பபானியின் அறிவுடையின்படி ஹர்ஷடை அரியடணயில் அமை அடழப்பு விடுத் னர்.  யக்கம் காட்டிய 

ஹர்ஷர் அவபலாகிப ஷ்வை பபாதி த்வரின் அறிவுடையின்படி ைாஜ்புத்திைர், சிலாதித்யா ஆகிய 

பட்ைங்களுைன் ஆட்சியதிகாைத்ட  ஏற்றுக்தகாண்ைார். ஹர்ஷரின் ஆட்சியின் கீழ்  ாபனஸ்வைமும் 

கன்பனாசியும் ஒன்றாக இடணந் ன. பின்னர் ஹர்ஷர்  னது  டலநகடைக் கன்பனாடிக்கு இைம் 

மாற்றிக் தகாண்ைார். 

யுவான் சுவாங்: ‘பயணிகளின் இளவை ன்’ என்று புகழப்படும் யுவான் சுவாங் ஷர்ஷரின் ஆட்சி காலத்தில் 

இந்தியாவிற்கு வருடக புரிந் ார். தபா.ஆ.612இல் பிறந்  யுவான் சுவாங்  னது இருப ாம் வயதில் துறவு 

பூண்ைார். அவர் இந்தியாவில்  ங்கியிருந் பபாது, வை இந்தியாவிலும் த ன்னிந்தியாவிலும் பல்பவறு 

புனி த்  லங்கடளப் பார்டவயிட்ைார். நாளந் ா பல்கடலக்கழகத்திலும் பயின்ைார். புத் ர் மீ ான யுவான் 

சுவாங்கின் ஆழமான மற்றும் தபௌத்  ம த்தில் அவருக்கு இருந்  பைந்  அறிவும் ஹர்ஷரின் 

பாைாட்டுக்குரிய ாக இருந் ன. புத் ர் நிடனவுச் சின்னங்களாக 150 தபாருள்கள்,  ங்கத்திலும் 

தவள்ளியிலும்  ந் னத்திலும் ஆன புத் ரின் உருவச்சிடலகள், 657 த ாகுதிகள் தகாண்ை அரிய 

டகதயழுத்துப் பிைதிகள் ஆகியவற்டற யுவான் சுவாங் இந்தியாவிலிருந்து எடுத்துச் த ன்றார். 

ஒன்ப ாம் நூற்றாண்டு மு ல் பனிதைண்ைாம் நூற்றாண்டின் த ாைக்க காலம் வடை பாலர்கள் 

பாைலிபுத்திைத்ட த்  டலநகைமாகக் தகாண்டு கிழக்கு இந்தியாடவ ஆண்ைனர். அவர்களது நாட்டில் 

 மஸ்கிரு ம், பிைாகிரு ம், பாலி ஆகிய தமாழிகள் பயன்பாட்டில் இருந் ன. பாலர்கள் புத்  ம த்தின் 

மகாயான பிரிடவப் பின்பற்றினர். 

ஹிைண்யகர்ப்பம் என்றால்  ங்கக் கருப்டப என்று தபாருள். ம குருக்கள் விரிவான  ைங்குகடள நைத்திய 

பின்னர்  ங்கத் ாலான கருப்டபயிலிருந்து தவளிவரும் நபர் பமலுலக ஆற்றல் தகாண்ை உைடலப் 

தபற்றவைாக, மறுபடியும் பிறப்தபடுத் வைாக அறிவிக்கப்படுவார்.  ா வாகன வம் த்து அை ைான தகௌ மிபுத்ை 

  கர்ணி என்பவர்  த்திரிய அந் ஸ்ட  அடைவ ற்கு ஹிைண்யகர்ப்பச்  ைங்டக நைத்தினார். 

I.  ரியான விடைடயத் ப ர்வு த ய்க. 

1. பிைபாகை வர்த் னர்  னது மகள் ைாஜ்யஸ்ரீடய ____________ என்பவருக்குத் திருமணம் த ய்து 

தகாடுத் ார். 
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அ) கிைகவர்மன் 

ஆ) ப வகுப் ர் 

இ)   ாங்கன் 

ஈ) புஷ்யபுத்திைர் 

2. ஹர்ஷர் கன்பனாசியின் அரியடணடய _________ இன் அறிவுடையின் படி ஏற்றுக்தகாண்ைார். 

அ) கிைகவர்மன் 

ஆ) அவபலாகிப ஷ்வை பபாதி த்வர் 

இ) பிைபாகைவர்த் னர் 

ஈ) பபானி 

3. ____________ என்பவர் அயலுறவு மற்றும் பபார்கள் த ாைர்பான அடமச் ர் ஆவார். 

அ) குந் லா 

ஆ) பானு 

இ) அவந்தி 

ஈ)  ர்வாக ா 

4. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் ஹர்ஷைால் எழு ப்பட்ை நூல் எது? 

அ) ஹர்ஷ ரி ம்   

ஆ) பிரிய ர்சிகா 

இ) அர்த்   ாஸ்திைா 

ஈ) விக்ைம ஊர்வசியம் 

5. கீழ்க்கண்ைவற்றுள்  வறானது எது? 

அ)  ர்மபாலர் ப ாமபுரியில் தபரியத ாரு தபௌத்  விகாடைடயக் கட்டினார். 

ஆ) இைாமபாலர் இைாம ரி த்ட  எழுதினார். 

இ) மகிபாலர் கீ ங்கள் வங்காளத்தின் கிைாமப்பகுதிகளில் இப்பபாதும் பாைப்படுகின்றன. 

ஈ) தகௌைபாைர் ஆகம  ாத்திைத்ட  இயற்றினார். 

I.  ரியான விடைடயத் ப ர்வு த ய்க. 

விடைகள் 

1. அ) கிைகவர்மன்  2. ஆ) அவபலாகிப ஷ்வை பபாதி த்வர் 3. இ) அவந்தி  4. ஆ) பிரிய ர்சிகா  5. ஆ) 

இைாமபாலர் இைாம ரி த்ட  எழுதினார் 
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[9] த ன்னிந்தியாவில் பண்பாட்டு வளர்ச்சி 

கூைம் த ப்பு பட்ையுத்தில் இருந்து: (வரி : 12) கிழக்கு மடலயில் இருந்து சூரியனும்  ந்திைனும் எழுவது பபால, 

 னது இன அைசு வம் ாவளியில் இருந்து (ப ான்றிய) நைசிம்மவர்மனின் பபைன்; அவர் இளவை ர்களின் 

மகுைங்களுக்தகல்லாம் மணிமகுைம்; அவர்  டல எ ற்கும் (எங்கும்) பணிந் தில்டல; எதிரி அை ர்களின் 

யாடனப் படைகடள எதிர்த்து விைட்டிய சிங்கம், நைசிம்மாவால் ஆசிர்வதிக்கப்பட்ை ப ாற்றமுடையவர்; 

அவபை இளவை ைாக (பூமிக்கு) வந்திருக்கிறார்; ப ாழர்கள், களப்பிைர்கள், பாண்டியர்கடள மீண்டும் 

மீண்டும் ப ாற்கடித்துள்ளார். அவர் ஆயிைம்கைமுடையான் (ஆயிைம் கைமுடைய காத் வைாயன் பபால), 

நூற்றுக்கணக்கான பபார்களில் ஆயிைம் கைங்கள் தகாண்டு பபாரிட்ைது பபால் த யல்பட்ைவர்; பரியாலா, 

மணிமங்கலம், சுைமாைா பபார்களில் தவற்றிச் த ால்லின் ஒவ்தவாரு எழுத்ட யும் புலிபகசியின் முதுகில் 

தபாறித்து புறமுதுகிட்டு ஓைச் த ய் ார்; குைமுனி (அகத்தியர்) அைக்கன் வா ாபிடய அழித் து பபால் வா ாபி 

நகடை ஒழித் ார். 

இைண்ைாம் புலிபகசியின் ஐபஹால் கல்தவட்டு: ஐபஹால் (கர்நாைகா) பமகுடி பகாவில் ஒரு குன்றின் 

பமலுள்ளது. இச் மணக் பகாவிலின் கிழக்குச் சுவரில் 19 வரிகடளக் தகாண்ை  மஸ்கிரு க் கல்தவட்டு 

ஒன்று உள்ளது. ( க வருைம் 556: கி.பி, 634 – 635 காலத்ட ச்  ார்ந் து). இக்கல்தவட்டுச் த ய்திகடள 

எழுதியவர் ைவிகீர்த்தி என்ற கவிஞர். இக்கல்தவட்டு  ாளுக்கிய அை ர்கடளக் குறிக்கும் தமய்கீர்த்தியாகும். 

குறிப்பாக அப்பபாது ஆட்சி த ய்து தகாண்டிருந்  இைண்ைாம் புலிபகசி ‘ த்யஸ்ைாய’ (உண்டமயின் 

உடறவிைம்) என்று குறிப்பிைப்பட்டுள்ளான். இக்கல்தவட்டு  ாளுக்கியரின் அை வம்  வைலாற்டற, 

இைண்ைாம் புலிபகசி  ன் படகவர்கள் அடனவடையும் குறிப்பாக ஹர் வர் னடைத் ப ாற்கடித் ட க் 

பகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. 

ப ைர் –குறிப்பு: 

 தபா.ஆ. ஆறாம் நூற்றாண்டு மு ல் ஒன்ப ாம் நூற்றாண்டு வடை பகைளா, ப ை தபருமாள் 

அை ர்களால் ஆளப்பட்டிருந் ாலும் ஒன்ப ாம் நூற்றாண்டின் த ாைக்கம்வடை அவர்களது வைலாறு குறித்து 

ஓைளபவ த ரியவந்துள்ளது. 

1879இல் புதுச்ப ரிக்கு அருபக உருக்காட்டுத்ப ாட்ைம் என்னுமிைத்தில் இருபுறமும் இடணக்கப்பட்டு 

லிங்கம், நந்தி ஆகியன (பல்லவர்களின் முத்திடை) தபாறிக்கப்பட்ை த ப்பு வடளயத்தில் பகார்க்கப்பட்ை 

பதிதனாரு த ப்புப் பட்ையங்கள் கண்ைறியப்பட்ைன. அை ன் நந்திவர்மனின் (தபா.ஆ. 753) 

இருபத்திைண்ைாவது ஆட்சியாண்டில், மானியமாகத்  ைப்பட்ை ஒரு கிைாமம் குறித்  த ய்திகள் இதில் பதிவு 

த ய்யப்பட்டுள்ளன. இ ன் உள்ளைக்கம் அை டைப் பற்றிய  மஸ்கிரு  தமாழியில் புகழ்வதில் த ாைங்கி 

மானியத்ட ப் பற்றிய விவைங்கடளத்  மிழில் கூறி இறுதியில்  மஸ்கிரு  த ய்யுபளாடு முடிவடைகிறது. 

உங்களுக்குத் த ரியுமா? 

எல்பலாைா குடககடள 1983ல் உலகப் பாைம்பரியச் சின்னமாக யுதனஸ்பகா அறிவித்துள்ளது. 

I.  ரியான விடைடயத் ப ர்வு த ய்க. 

1. கீழ்க்கண்ைவற்றில் எது  ரியாக இடணக்கப்பைவில்டல. 

அ) மூன்றாம் பகாவிந் ன் வா ாபி 

ஆ) ைவிகீர்த்தி   இைண்ைாம் புலிபகசி 

இ) விஷயம்   ைாஷ்ட்டிைகூைர் 
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ஈ) நம்மாழ்வார்  குருகூர் 

2. ப ர்ந்த டுத்துப் தபாருத்துக. 

i) சிம்மவிஷ்ணு  - 1.  ாளுக்கிய அை ன் 

ii) மு லாம் தெயசிம்மன்  – 2. பல்லவ அை ன் 

iii) மு லாம் ஆதித் ன்  - 3. கப்பல்  ளம் 

iv) மாமல்லபுைம்  - 4. ப ாழ அை ன் 

அ) 4, 3, 1, 2 

ஆ) 4, 1, 2, 3 

இ) 2, 1, 4, 3 

ஈ) 4, 3, 2, 1 

3. காம்பபாெம் என்பது நவீன ___________ 

அ) அஸ்லாம் 

ஆ) சுமத்ைா 

இ) ஆனம் 

ஈ) கம்பபாடியா 

4. ___________  மணர்களால் நிறுவப்பட்ை ஒரு  மய டமயம் 

அ)  ைவணதபலபகாலா 

ஆ) மதுடை 

இ) காஞ்சி 

ஈ) கழுகுமடல 

5.  அை  குடும்பம் த ாைர்பான  ைங்குகடள நைத்துவ ற்காகச்  ாளுக்கியைால் கட்ைப்பட்ை பகாவில்கள் எங்கு 

உள்ளது? 

அ) ஐபஹால் 

ஆ) வா ாபி 

இ) பமகுடி 

ஈ) பட்ைாைக்கல் 

6. அயல்நாட்டு வணிகர்கள் ________ என்று அறியப்பட்ைனர். 

அ) பட்ைண ாமி 

ஆ) நானாப சி 

இ) விப சி 

ஈ) ப சி 
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7. ஆதி ங்கைைால் எடுத்துடைக்கப்பட்ை பகாட்பாடு __________ 

அ) அத்டவ ம் 

ஆ) விசிஷ்ைாத்டவ ம் 

இ) ட வசித் ாந் ம் 

ஈ) பவ ாந் ம் 

I.  ரியான விடைடயத் ப ர்வு த ய்க. 

விடைகள் 

1. அ) மூன்றாம் பகாவிந் ன்- வா ாபி  2. இ) 2, 1, 4, 3  3. ஈ) கம்பபாடியா  4. அ)  ைவணதபலதகாலா  5. ஈ) 

பட்ைாைக்கல்  6. ஆ) நானாப சி  7. அ) அத்டவ ம் 

 

[10] அைபியர், துருக்கியர் வருடக 

பாைசீக வைலாற்று ஆவணங்கள், தில்லி சுல் ானியம் குறித்து மிடகப்படுத்திக் கூறுகின்றன. குறிப்பிட்ை 

சுல் ானின் ஆட்சியில் நிகழ்ந்   ம்பவங்கள் குறித்  அவற்றின் கருத்துகள் எந்  விமர் னமும் இன்றி நவீன 

கல்விப்புலத்தினுள் ப ர்க்கப்பட்டுள்ளன – சுனில் குமார், Emergence of Delhi Sultanate 

அைபியரும் இைானியரும் இந்தியாடவ ‘ஹிந்த்’ என்றும், இந்தியர்கடள ‘இந்துக்கள்’ என்றும் குறிப்பிட்ைனர். 

இருப்பினும் இந்தியாவில் இஸ்லாமிய  மு ாயம் ப ான்றிய பிறகு ‘ஹிந்து’ எனும் தபயர் இஸ்லாமியர் 

அல்லா  இந்தியர்கடளக் குறிப்ப ாயிற்று. 

கணி வியலாளரும்  த்துவஞானியும் வானியலாளரும் வைலாற்று ஆசிரியருமான அல்-தபருனி, கஜினி 

மாமுதுவுைன் இந்தியா வந் ார். கி ாப்-உல்-ஹிந்த் என்ற  னது நூடல இயற்றுவ ற்கு முன்பு அவர் 

 மஸ்கிரு ம் கற்றுக்தகாண்ைார். இந்து ம  நூல்கடளயும்  த்துவ நூல்கடளயும் கற்றார். யூக்ளிடின் 

கிபைக்க நூடலக்கூை அவர்  மஸ்கிரு த்தில் தமாழிதபயர்த் ார். ஆரியபட்ைரின் முக்கிய நூலான 

ஆர்யபட்டியம் (புவி, அ ன் அச்சில் சுழல்வது இைவு பகடல ஏற்படுத்துகிறது பபான்ற த ய்திகடள 

உள்ளைக்கிய நூல்) என்பட  அவர் பமடல நாடுகளுக்குத் த ரியப்படுத்தினார். இந்தியாவுக்கும் பிற உலக 

நாடுகளுக்கும் இடைபய ஒரு பாலமாக இருந் ார். 

லட்சுமணர் பகாவில், விஸ்வநா ர் பகாவில், கந் ரியா மகாப வர் பகாவில் உள்பை பல பகாவில்கடளக் 

தகாண்ை உலகப் புகழ்தபற்ற கஜிைாபஹா பகாவில் வளாகம், கஜிைாபஹாவிலிருந்து ஆட்சிபுரிந்  

பந்ப ல்கண்ட்  ந்ப லர்களால் கட்ைப்பட்ைது. 

அடிடம வம் த்ட  மம்லக் வம் ம் என்றும் கூறுவர். மம்லக் என்ப ற்கு உடைடம என்று தபாருளாகும். 

இது ‘ஓர் அடிடம’ என்ப ற்கான அைபுத்  குதிப் தபயருமாகும். 

புகழ்தபற்ற நாளந் ா தபௌத் ப் பல்கடலக் கழகத்ட  அழித் வர் பக்தியார் கில்ஜி என்று கரு ப்படுகிறது. 

சீனப் பயணி யுவான் சுவாங்  னது பயணக் குறிப்புகளில் நாளந் ா குறித்து விரிவாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

நாளந் ா நூலகத்தில் இருந்  இலக்கணம், இலக்கியம்,  ர்க்கம், வானியல், மருத்துவம் குறித்  

நூறாயிைக்கணக்கான டகதயழுத்துப் பிைதிகளும் நூல்களும் துருக்கியச் சூடறயாைலில் அழிந் ன. 

பாண்ைகன் என்பது பண்ை என்ப ன் பன்டமயாகும்; இச்த ால்லுக்குப் படை அடிடம என்று தபாருள். 

இைாணுவப்பணி அனுபவம், பபைை ருைனான தநருக்கம், நம்பிக்டக ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் 
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அவர்கள்  ைம் பிரிக்கப்பட்ைார்கள். இந்  நம்பிக்டக, அவர்கள் ஆளுநர்களாகவும்  ளபதிகளாகவும் 

நியமிக்கப்படுவ ற்கு வழிபகாலியது. வை இந்தியாவில் குரித் பண்ைகன், தமாய்சுதீன் பகாரியின் 

அடிடமகளாவர். இந்  அடிடமகளுக்கு த ாந் ச்  மூக அடையாளம் இல்டல; இ னால் அவர்களது 

எெமானர்கள் அவர்களுக்குப் புதிய தபயர்கள் சூட்டினார்; ‘நிஸ்பா’ என்பட யும் உள்ளைக்கிய அப்தபயர்கள் 

அவர்களது  மூக அல்லது பிைப   அடையாளத்ட க் குறித் ன. அடிடமகள்,  ங்களது எெமானர்களின் 

நிஸ்பாடவக் தகாண்டிருந் னர்; எனபவ தமாய்சுதீன் அடிடம, தமாய்சு எனும் நிஸ்பாடவக் 

தகாண்டிருப்பார்; சுல் ான்  ம்சுதீன் இல்துமிஷின் அடிடம, ஷம்ஸி பண்ைகன் என்று குறிப்பிைப்படுவார். 

இைஸியா சுல் ானா (1236 – 1240): இவர் பபைை ர் இல்துமிஷின் மகள். இைஸியா அரியடண ஏறுவ ற்கு 

துருக்கிய பிைபுக்கள் கடும் எதிர்ப்பு த ரிவித் னர். இவர்களால் ஏற்படுத் ப்பட்ை ஏைாளமான  டைகடளக் 

கைந்ப  இைஸியா பபைைசியாகப் ப வி ஏற்றார். தமாைாக்பகா நாட்டைச் ப ர்ந்  பயணி, இபின் பது ாவின் 

கூற்றுப்படி ‘குதிடை மீது ஆண்கள்  வாரி த ய்வட ப் பபால், டகயில் வில் அம்புைன், அை  பரிவாைங்கள் 

சூழ இைஸியாவும்  வாரி த ய் ார்.  னது முகத்துக்கு அவர் திடையிைவில்டல’. இருப்பினும் அவர் 

மூன்றடை ஆண்டுகபள ஆட்சி புரிந் ார். ெலாலுதீன் யாகுத் என்ற ஓர் அபிசீனிய அடிடமடய அவர் குதிடை 

இலாயப் பணித்துடறத்  டலவைாக (அமீர்-இ-அகுர்) ஓர் உயர்ந்  ப வியில் அமர்த்தினார். இது, துருக்கிய 

பிைபுக்களுக்கு ஆத்திைத்ட  ஏற்படுத்தியது. யாகுத்துக்கும் அைசி இைஸீயாவுக்கும் இருந்  தநருக்கத்ட ப் 

தபரிதுபடுத் , பிைபுக்கள், அைசிடயப் ப வியிலிருந்து இறக்க முயன்றனர். இைஸியாவுக்குப் தபாதுமக்கள் 

ஆ ைவு இல்லா  ால், தில்லியில் அவர்களால் ஒன்றும் த ய்ய முடியவில்டல. த ற்குப் பஞ் ாபில் கலகக்காை 

ஆளுநர் அல்துனியாடவத்  ண்டிப்ப ற்கு அவர் நைவடிக்டக பமற்தகாண்டிருந்   ந் ர்ப்பத்ட ச் 

 திகாைர்கள் பயன்படுத்தி அவடை ஆட்சியிலிருந்து அகற்றினர். 

மங்பகால் என்ற தபயர், மங்பகாலிய தமாழி பப க்கூடிய மத்திய ஆசிய நாபைாடிக் குழுக்கள் 

அடனத்ட யும் குறிக்கும். பன்னிதைண்ைாம் நூற்றாண்டில் அவர்கள் த ங்கிஸ் கான்  டலடமயில் ஒரு 

மிகப் தபரிய அை ாட்சிடய நிறுவினர். நவீன ைஷ்யாவின் தபரும்பகுதி, சீனா, தகாரியா, த ன் கிழக்கு ஆசியா, 

பாைசீகம், இந்தியா, மத்தியக் கிழக்கு நாடுகள், கிழக்கு ஐபைாப்பா ஆகியவற்டற அவைது அை ாட்சி உள்ளைக்கி 

இருந் து. அவர்களின் விடைவான குதிடைகளும் சிறந்  குதிடைப்படை உத்திகளும் புதிய 

த ாழில்நுட்பங்கடள ஏற்கும் மனப்பாங்கும் அைசியடலச் சூழ்ச்சித் திறத்துைன் டகயாளும் 

த ங்கிஸ்கானின் திறனும் மங்பகாலியரின் தவற்றிக்குக் காைணமாகக் கூறப்படுகின்றன. 

நாற்பதின்மர் ( கல்கானி):  குதியிலும் வரிட யிலும் சுல் ாடன அடுத்துப் பிைபுக்கள் இருந் னர் அைட  

நிர்வகிப்பதில் அவர்கள் ஒரு தீர்மானகைமான பங்கு வகித் னர். பிைபுக்கபள ஆளும் வர்க்கமாக 

இருந் பபாதிலும் அவர்கள், துருக்கியர், பாைசீகர், அைபியர், எகிப்தியர், இந்திய முஸ்லீம்கள் பபான்ற 

தவவ்பவறு இனக்குழுக்களிலிருந்தும் இனங்களிலிருந்தும் வந் னர். இல்துமிஷ், நாற்பதின்மர் தகாண்ை 

ஒரு குழுடவ அடமத்து, அவர்களிலிருந்து த ரிவு த ய்து இைாணுவத்திலும் குடிடம நிர்வாகத்திலும் 

நியமித் ார். இல்துமிஷ் இறந்  பிறகு, ருக்னுத்தின் ஃதபபைாடஸ அை னாக்க பவண்டும் என்ற 

இல்துமிஷின் விருப்பத்ட ப் புறந் ள்ளும் அளவுக்கு அந்  நாற்பதின்மர் குழு வலுமிக்க ாயிற்று. இைஸியா, 

 னது நலன்கடளக் காத்துக்தகாள்வ ற்காக, அபிசீனிய அடிடம யாகுத்  டலடமயில் துருக்கியைல்லா  

பிைபுக்கடளயும் இந்திய முஸ்லீம் பிைபுக்கடளயும் தகாண்ை ஒரு குழு அடமத் ார். எனினும் இட  

அவ்விருவடையும் தகாடல த ய்ய டவத்  துருக்கிய பிைபுக்கள் எதிர்த் னர். இவ்வாறாக, அை ரின் மூத்  

மகபன ஆட்சிக்கு வாரிசு என்ற விதி இல்லா  நிடலயில் அைசுரிடம பகாரிய எப ா ஒருவர்  ைப்பில் 

பிைபுக்கள் ப ர்ந்துதகாண்ைனர். இது, சுல் ாடனத் த ரிந்த டுக்க உ வியது அல்லது ஆட்சி 

நிடலகுடலவ ற்குப் பங்களித் து. பிைபுக்கள் பல குழுக்களாக சுல் ானுக்கு எதிைான  திகளில் ஈடுபட்ைனர். 
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எனபவ அந்  நாற்பதின்மர் அடமப்பு சுல் ானியத்தின் நிடலத் ன்டமக்குப் தபரிய அபாயத்ட  

ஏற்படுத்துகிறது என்று கூறி, அட  பால்பன் ஒழித் ார்; இ ன் மூலம் “துருக்கிய பிைபுக்கள்” ஆதிக்கத்திற்கு 

முற்றுப்புள்ளி டவத் ார். அவைது ஆடணடய மீறுகிற பிைபுக்களில் நிலங்கடளப் பறிமு ல் த ய் ார். 

அலாவுதீன் கில்ஜி, ஒற்றர்கடளப் பணியமர்த்தி, துருக்கியப் பிைபுக்களின் கள்ளத் னமான நைவடிக்டககள் 

ஏப னும் இருந் ால்  ம்மிைம் பநைடியாகத் த ரிவிக்குமாறு பணித்து, அவர்களுக்கு எதிைாகக் கடுடமயான 

நைவடிக்டக எடுத் ார். 

ஃதபபைாஸ் துக்ளக்கிைம் ஓர் உயைதிகாரியாக இருந்  புகழ் தபற்ற காநி-ெஹான், இஸ்லாமுக்கு மாறிய ஒரு 

பிைாமணர். ஆதியில், கண்ணு என்று அறியப்பட்ை அவர், ( ற்பபாட ய த லங்கானாவின்) வாைங்கல்லில் 

நிகழ்ந்  சுல் ானியப் படைதயடுப்பு ஒன்றின் பபாது சிடறப்பிடிக்கப்பட்ைவர். 

ஜிஸியா என்பது இஸ்லாமிய அைசுகளால் அவர்களின் நிலத்தில் வாழும் இஸ்லாமியர் அல்லா  

குடிமக்களின்  டலக்கு இவ்வளவு என விதித்து வசூலிக்கப்பட்ை ஒரு வரியாகும். இ ன் மூலம் அவர்கள் 

உரிடமகள் உறுதி த ய்யப்பட்ைன. இந்தியாவில் மு ன்முடறயாக இஸ்லாமியர் அல்லா ார் மீது ஜிஸியா 

விதித் வர் குத்புதீன் ஐபக். முகலாய அை ர் அக்பர், பதினாறாம் நூற்றாண்டில் ஔைங்கசீப் அவ்வரிடய 

மீண்டும் அறிமுகப்படுத்தினார். 

இந்தியாவில் இஸ்லாமியர் ஆட்சியின் முக்கியத்துவம் என்னதவன்றால், இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர்களின் 

சூடறயாைல்கள், அபகரிப்புகள் இருந் ாலும், நீண்ை காலம் இந்து ம த்துைன்  க வாழ்வு வாழ்வ ற்கான 

மன ஏற்பு த ாைக்க காலம் மு ல் காணப்படுவப . இந்தியாடவ தவன்றைக்கிய முகமது பகாரி,  மது  ங்க 

நாணயங்கள் சிலவற்றில் தபண் கைவுள் லட்சுமியின் உருவத்ட ப் தபாறித்திருக்கிறார். 1325இல் முகமது-

பின் –துக்ளக்,  மணத் துறவிகளுக்கு அடனத்து அைசு அலுவலர்களும் பாதுகாப்பு அளிக்க பவண்டும் என்று 

ஒரு ஆடண தவளியிட்ைார். அவபைகூை பஹாலி பண்டிடகயில் பங்தகடுத் ப ாடு பயாகிகளுைன் நல்ல 

நட்புைன் இருந்திருக்கிறார். 

 ‘பல கைவுள் வழிபாட்ைாளர்கடளயும், இந்துக்கடளயும், மங்பகாலியர்கடளயும், நாத்திகர்கடளயும் 

பஞ் டணயில் அமை டவத்து  கல மரியாட களும் த ய்கிறார்கள்’ என்று இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர்கள் 

குறித்து பைணி தவறுப்புைன் எழுதுகிறார். பமலும், “இந்துக்கள் எவ்வளவு வரி த லுத்துகிறார்கள் என்பட ப் 

தபாறுத்து பகாவில்கள் கட்டிக்தகாள்ளவும், திருவிழாக்கள் நைத் வும், இஸ்லாமிய பவடலயாட்கடள 

டவத்துக்தகாள்ளவும் அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். இஸ்லாமியர்களுக்கு நிகைாக ைாய், ைாணா,  ாகூர், ஹா, 

மஹ் ா, பண்டிட் பபான்ற அை  பட்ைங்கள் இந்துக்களுக்கும் வழங்கப்படுகின்றன” என்றும் பைணி 

எழுதுகிறார். 

உங்களுக்குத் த ரியுமா? 

தில்லி சுல் ானிய ஆட்சியின் ஒட்டுதமாத்  வைலாற்றில் ஆட்சி உரிடமடயத்  ாமாகபவ துறந்து, தில்லிக்கு 

தவளிபய ஒரு சிறிய நகருக்குச் த ன்று, முழுடமயாக முப்பது ஆண்டுகள் மனநிடறபவாடும் 

அடமதியாகவும் வாழ்ந்  ஒபை சுல் ான்  ய்யித் வம் த்தில் வந்  ஆலம் ஷா – Abraham Eraly, The Age of 

Wrath. 

கலீபா 

முகமது நபியின் வாரி ாகக் கரு ப்படும் கலீபாக்கள் ஒட்டுதமாத்  இஸ்லாமிய உலகத்தின் குடிடம, ம ம் 

த ாைர்பான விவகாைங்களின்மீது அதிகாைம் த லுத்தி வந் னர். 1258இல் பாக் ாத் நகடை மங்பகாலியர் 

டகப்பற்றும்வடை கலீபா அந்நகடை ஆட்சி த ய் ார். பின்னர் எகிப்தில் 1516-17ஆம் ஆண்டுகளில் 

ஆட்பைாமானியர் தவற்றி தபரும்வடை ஆட்சி த ய் ார். இ ன்பின்னர் ஆட்பைாமானிய சுல் ான்கபள 
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இப்ப விடய வகித்து வந் னர். ஆட்பைாமானியப் பபைைசு நீக்கப்பட்டு (1920) முஸ் பா கமால் அத் ாதுர்கின் 

 டலடமயில் துருக்கியக் குடியைசு உருவானபபாது இக்கலீபா ப வி ஒழிக்கப்பட்ைது. 

சுல் ான் ஃதபபைாஸ் துக்ளக், 1,80,000 அடிடமகள் டவத்திருந்  ற்காகப் புகழ்தபற்றவர். இதில் 12,000 

பபர் டகவிடனஞர்களாகப் பணிபுரிந் னர். அவைது மு ன்டம அடமச் ர் கான் ெஹன் மக்பூல் 

2000த்துக்கும் அதிகமான தபண் அடிடமகடள டவத்திருந் ார். 

இல்துமிஷ் கட்டி முடித்  பபாது 72.5 மீட்ைர் உயைமிருந்  குதுப் மினார், ஃதபபைாஸ் ஷா துக்ளக் 

பமற்தகாண்ை பழுதுநீக்கும் பணிகளால் 74 மீட்ைைாக உயர்ந் து. 379 படிகள் தகாண்ை மினார், அ ன் 

உயைத்துக்காகவும், மாடிகடள அடையாளப்படுத்துகிற துருத்தி நிற்கிற உப்பரிடககளுக்காகவும், 

படிப்படியான பகாபுைச்  ரிவுக்காகவும், பகாபுைத்ட ச் சுற்றிலுமுள்ள  ரிவான விளிம்பு அலங்கரிப்புகள் ஒரு 

வடளவு ப ாற்றத்ட த்  ருவ ற்காகவும் சிறப்புடையது. 

I.  ரியான விடைடயத் ப ர்வு த ய்க. 

1. 8ஆம் நூற்றாண்டில் அைபியர் படைதயடுப்பின்பபாது சிந்து அை ர் _______ ஆவார். 

அ) ஹொஜ் 

ஆ) முகமது –பின் – காஸிம் 

இ) தெயசிம்ஹா 

ஈ)  ாகிர் 

2. கஜினி மாமுது, இந்தியாவுக்குள் ___________ முடற இைாணுவத்  ாக்கு ல்கள் நைத்தினார். 

அ) 15 

ஆ) 17 

இ) 18 

ஈ) 19 

3. பாலம் பபவாலி கல்தவட்டு __________ தமாழியில் இருக்கிறது. 

அ)  மஸ்கிரு ம் 

ஆ) பாைசீக தமாழி 

இ) அைபி 

ஈ) உருது 

4. உலகப் புகழ்தபற்ற கெூைாபஹா பகாவிடலக் கட்டியவர்கள் ___________ 

அ) ைாஷ்டிைகூைர் 

ஆ) பைாமர் 

இ)  ண்பைளர் 

ஈ) பைமர் 

5. மம்லுக் என்ற தபயர் ஒரு _________க்கான அைபுத்  குதிச்சுட்ைாகும். 
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அ) அடிடம 

ஆ) அை ர் 

இ) இைாணி 

ஈ) படைவீைர் 

6. இபின் பதூ ா ஒரு __________ நாட்டுப் பயணி  

அ) தமாைாக்பகா 

ஆ) தபர்சியா 

இ) துருக்கி 

ஈ) சீனா 

7. அை ப் ப விடய விடுத்து, தில்லியிலிருந்து விலகி முப்ப ாண்டுகள் அடமதியில் வாழ்ந்  ஒபை சுல் ான் 

__________ 

அ) முபாைக் ஷா    

ஆ) ஆலம் ஷா 

இ) கி ர் கான் 

ஈ) துக்ரில் கான் 

8.  ரியாகப் தபாருத்தி, விடைடயத் த ரிவு த ய்க. 

i) ைாமச் ந்திைர்   1. காகதீயர் 

ii) கான் –இ –ெஹான் 2. பத்மாவத் 

iii) மாலிக் முஹமத் தெய்சி  3. மான் சிங் 

iv) மன் மந்திர்   4. ப வகிரி 

அ) 2, 1, 4, 3 

ஆ) 1, 2, 3 ,4 

இ) 4, 1, 2, 3 

ஈ) 3, 1, 2, 4 

I. ரியான விடைடயத் ப ர்வு த ய்க  

விடைகள் 

1. ஈ)  ாகிர்  2. ஆ) 17  3. அ)  மஸ்கிரு ம்  4. இ)  ண்பைளர்  5. அ) அடிடம  6. அ) தமாைாக்பகா  7. ஆ) 

ஆலம் ஷா  8. இ) 4, 1, 2, 3 

 

[11] பிற்காலச் ப ாழர்கள், பாண்டியர்கள் 

உள்ளாட்சித் ப ர் ல்களும் உத்திைபமரூர் கல்தவட்டுகளும்: 
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 பிைம்மப யங்களில் (பிைாமணர்களுக்கு வரிவிலக்குைன் அளிக்கப்பட்ை நிலம்) ஒன்றாக இருந்  

உத்திைபமரூரில் (உத் ைமல்லூர்  துர்பவதி மங்கலம்) கிடைத்  இரு கல்தவட்டுக் குறிப்புகள் (தபா.ஆ. 

919இலும் 921இலும் அறிவிக்கப்பட்ைடவ) மூலம் ப ாழர் கால உள்ளாட்சித் ப ர் ல் முடறடய அறிய 

முடிகிறது. இடவ ஒரு பிைாமணக் குடியிருப்புக்கான பணிகடள பமற்தகாள்வ ற்கு தவவ்பவறு 

குழுக்கடளச் ப ர்ந்  உறுப்பினடைத் ப ர்வு த ய்யும் முடறடயத் த ரிவிக்கின்றன. அ ன்படி, கிைாமம் 30 

பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்ைது. ஒவ்தவாரு பிரிவுக்கும் ஓர் உறுப்பினடைத் ப ர்ந்த டுக்க பவண்டும். 

ப ர்வானவர்கள் அடனவரும் ப ர்ந்து தவவ்பவறு குழுக்கடள உருவாக்குவார்கள். அடவ 

தபாதுப்பணிக்குழு, குளங்களுக்கான குழு, ப ாட்ைங்களுக்கான குழு, பஞ்  நிவாைணக் குழு,  ங்கம் 

த ாைர்பான குழு ஆகியவாகும். 

 உறுப்பினைாகப் பபாட்டியிடுபவாரின்  குதிகள் த ளிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளன. ஆண்கள் மட்டுபம 

ப ர் லில் பபாட்டியிை முடியும். பபாட்டியாளர் 35 வயதுக்கு பமலும் 70 வயதுக்குக் கீழும் உள்ளவைாக 

இருக்க பவண்டும். த ாத்தும் த ாந்  வீடும் உடையவாைக இருக்க பவண்டும். பவ ங்களிலும் 

பாஷ்யங்களிலும் ப ர்ந் வைாக இருக்க பவண்டும். 

 ஒரு பிரிவில் பபாட்டியிைக்கூடிய அடனவருடைய தபயர்களும்  னித் னிப் படனபயாடலகளில் 

எழு ப்பட்டு, அடவ ஒரு பாடனயில் இைப்படும் (குைபவாடல).  டபயில் வயதில் மூத் வர் ஒரு சிறுவடன 

அடழத்து, பாடனயிலிருந்து ஓர் ஓடலடய எடுக்கும்படி கூறுவார். அந் ச் சிறுவன் எடுக்கும் ஓடலயில் 

உள்ள தபயருக்குரியவபை உறுப்பினைாகத் ப ர்வு த ய்யப்பட்ைவர் ஆவார். 

வரியாக வசூலிக்கப்பட்ை தநல் ‘களம்’ என்ற அலகின் அடிப்படையில் வசூலிக்கப்பட்ைது. ஒரு களம் என்பது  

28 கிபலா ஆகும். மு லாம் ைாெைாென் வரி வசூடல முடறப்படுத்தினார். ஒரு பவலி (6.5 ஏக்கர்) 

நிலத்திற்கு 100 களம் வரியாக வசூலிக்கப்பட்ைது. பவலியின் அலவு என்பது மண்வளம், பபாகங்கள் 

ஆகியவற்டறப் தபாருத்து மாறுபடுகிறது. 

கங்டக தகாண்ை ப ாழபுைத்தில் இைாபெந்திை ப ாழன் பமற்தகாண்ை பா னப்பணி குறிப்பிைத் க்கது. 

அங்குள்ள ஏரியில் தவள்ளம் ஏற்படுவட த்  டுக்கும் பநாக்கத்துைன் 16 டமல் நீளமுள்ள ஓர் உறுதியான 

கட்டுமானத்ட  அவர் எழுப்பியுள்ளார். அட  இைாபெந்திை ப ாழன் ‘ெலமய தெயஸ் ம்பம்’ என்று 

குறிப்பிடுகிறார். அ ற்கு, ‘நீரில் கிடைத்  தவற்றியின் நிடனவாக எழுப்பிய தூண்’ என்று தபாருள்.  100 

ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்  இைத்துக்கு வந்  அபைபிய வைலாற்றாசிரியைான அல்தபரூனி இக்கட்டுமான 

அடமப்டபக் கண்டு வியந் ார். “எங்கள் மக்கள் அ டனக் கண்டு வியப்படைவார்கள். ஆனால், அ டன 

அவர்களால் விவரிக்க இயலாது. அது பபான்ற ஒன்டற அவர்களால் கட்ைவும் முடியாது” என்று அல்தபரூனி 

பதிவு த ய்துள்ளார்.  ான்று: ெவஹர்லால் பநரு, Glimpses of World History. 

தபருவுடையார் (பிைகதீசுவைர் பகாவில்) 

 இைாெைாபெஸ்வைம், பிைகதீசுவைர் பகாவில் என்று அடழக்கப்படும்  ஞ் ாவூர் தபரிய பகாவில் 

கட்ைைக்கடல, ஓவியம், சிற்பம், சிடல வடித் ல் ஆகிய கடலகளுக்குத்  ன்னிகைற்ற எடுத்துக்காட்ைாக 

விளங்குகிறது. இைாெைாெனின் ஆட்சி அதிகாைத்துக்கு இக்பகாவில் அழுத் மான  ட்ை அங்கீகாைமாக 

உள்ளது. இக்பகாவிலின் கருவடறமீது அடமக்கப்பட்ை 190அடி உயைத் ால் ஆன விமானம் 80ைன் எடை 

தகாண்ை மூடிய அடமப்டபக் தகாண்டுள்ளது. கருவடறயின் தவளிச்சுவர்களில் தபாறிக்கப்பட்ை இலட்சுமி, 

விஷ்ணு, அர்த் நாரீசுவைர், பிச் ாைனர் (பிச்ட  ஏற்கும் பகாலத்தில் உள்ள சிவன்) ஆகிய உருவங்கள் 

சிறப்பு அம் ங்கள் ஆகும். புைாணங்களிலும் காவியங்களிலும் காணப்படும் காட்சிகள் 

சுவபைாவியங்களாகவும் குறும் சிற்பங்களாகவும் இக்பகாவில் சுவர்களில் காட்சிப்படுத் ப்பட்டுள்ளன. ப ாழ 
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ஆட்சியாளர்களின்  மயக் கருத்தியடல இடவ தவளிப்படுத்துகின்றன. நைனப் தபண்கள், 

இட க்கடலஞர்கள், இட  ஆசிரியர்கள் இடவ நாடு என்ற பகுதிகடளச் ப ர்ந்  பல 

குடியிருப்புகளிலிருந்து ப ர்வு த ய்யப்பட்டுக், பகாவில்கபளாடு இடணக்கப்பட்ைனர். பகாவில்களில் 

பக்திப்பாைல்கடளப் பாடுவ ற்காகப் பாைகர்கள் நியமிக்கப்பட்ைனர். 

 ம்புவைாயர்கள்:  ம்புவைாயர்கள், ைாொதிைாென், மூன்றாம் குபலாத்துங்கன் ஆகிய ப ாழ அை ர்களின் 

ஆட்சிக்காலத்தில் வை ஆற்காடு, த ங்கல்பட்டு பகுதிகளில் வலிடம படைத்  குறுநில மன்னர்களாக 

விளங்கினர்.  ாங்கள்  ார்ந்திருந்  பபைைசுகளுக்கு ஆ ைவாக பபார்களில் ஈடுபட்ைனர். பல  மயங்களில் 

 ங்களுக்குள்ளும் பபாரிட்டுக் தகாண்ைனர். பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலிருந்து பாண்டியர் 

ஆட்சியின் இறுதி வடை  ம்புவைாயர்கள் பாலாறு பகுதியில் அைசியல் த ல்வாக்குைன் விளங்கினர். 

அவர்களின் அைசு இைாெ கம்பீை ைாஜ்யம் எனப்பட்ைது. அ ன்  டலநகைம் படைவீட்டில் அடமந்திருந் து. வீை 

ப ாழ  ம்புவைாயனின் கல்தவட்டுகள் (1314 – 1315) பல கண்தைடுக்கப்பட்டுள்ளன.  ம்புவைாயர்கள் உயர்ந்  

பட்ைங்கடளச் சூட்டிக்தகாண்ைனர். எடுத்துக்காட்ைாக,  கலபலாக  க்ைவர்த்தி(ன்) தவன்று மண்தகாண்ை 

 ம்புவைாயன் (1322 – 1323),  கலபலாக  க்ைவர்த்தி(ன்) இைாெநாைாயணன்  ம்புவைாயன் (1337 – 1338) 

ஆகிபயாடைக் கூறலாம்.  கலபலாக  க்ைவர்த்தி(ன்) இைாெநாைாயணன்  ம்புவைாயன் 20 ஆண்டுகள் 

ஆட்சி த ய்து, பின்னாட்களில் விெயநகைத்தின் குமாை கம்பணைால் ப ாற்கடிக்கப்பட்ைார். இந்  முறியடிப்புப் 

பிறகு ான் குமாை கம்பணர் த ற்கு பநாக்கி மதுடை வடை கம்பணைால் ப ாற்கடிக்கப்பட்ைார். இந்  

முறியடிப்புக்குப் பிறகு ான் குமாை கம்பணர் த ற்கு பநாக்கி மதுடை வடை படைதயடுத்துச் த ன்றார். குமாை 

கம்பணர் மதுடை சுல் ாடனத் ப ாற்கடித்து முழுதவற்றி தபற்றார். 

பாண்டிய நாட்டுக்கு வருடக  ந்  தவனீஸிய (இத் ாலி) பயணி மார்க்பகாபபாபலா பநர்டமயான 

நிர்வாகத்துக்காகவும் தவளிநாட்டுவணிகர்கடளச் சிறந்  முடறயில் நைத்தியற்காகவும் பாண்டிய 

அை டைப் பாைாட்டியுள்ளார். உைன்கட்டை ஏறும் வழக்கம், அை ர்கள் பின்பற்றிய பல ாை மணமுடற 

ஆகியடவ மார்க்பகா பபாபலாவின் பயணக் குறிப்புகளில் பதிவு த ய்யப்பட்டுள்ளன. 

பாண்டியர் கால குதிடை வணிகம் குறித்து வா ா பின்வருமாறு பதிவு த ய்துள்ளார்: “காயல் மற்றும் 

இந்தியாவின் பிற துடறமுகங்களில் ஏறத் ாழ 10,000 குதிடைகள் இறக்குமதி த ய்யப்பட்ைன. அவற்றில் 

1,400 குதிடைகள் ெமாலுதீனுக்குச் த ாந் மானடவ. குதிடையின்  ைா ரி விடல 220 த ம்தபான் 

தினார்களாகும்”. 

சிந் ாமணி, மயிலாப்பூர், திருதவாற்றியூர், திருவாைடன, மகாபலிபுைம் ஆகியடவ சுறுசுறுப்பான கைல் 

வணிக அடமயங்களாக இருந் ன என்பட  கல்தவட்டுகள் வாயிலாக அறிகிபறாம். 

உங்களுக்குத் த ரியுமா? 

மணிபமகடலடய இயற்றிய சீத் டலச் ாத் னார் மதுடைடயச் ப ர்ந் வர் ஆவார். 

 ட வத் துறவியான திருஞான ம்பந் ர் அரிபக ரிடய  மண ம த்திலிருந்து ட வ ம த்துக்கு 

மாற்றினார். 

I.  ரியான விடைடயத் ப ர்வு த ய்க. 

1. _____________ கைல்வழிப் படைதயடுப்புகள் ஸ்ரீவிெயா அைசு வடை விரிவடைந்திருந் ன. 

அ) மூன்றாம் குபலாத்துங்கன் 

ஆ) மு லாம் இைாபெந்திைன் 
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இ) மு லாம் இைாெைாென் 

ஈ) பைாந் கன் 

2. ______________ படுடகயில் இருந்  ப ாழ அைசின் டமப்பகுதி ப ாழ மண்ைலம் எனப்படுகிறது. 

அ) டவடக 

ஆ) காவிரி 

இ) கிருஷ்ணா 

ஈ) பகா ாவரி 

3. மு லாம் இைாெைாெனும் மு லாம் இைாபெந்திைனும் இடணந்து ____________ ஆண்டுகள் ப ாழ 

அைட  ஆட்சி த ய் ார்கள். 

அ) 3 

ஆ) 2 

இ) 5 

ஈ) 4 

4. ____________ ஒரு கலத்துக்குச்  மம் ஆகும். 

அ) 28 கி.கி 

ஆ) 27 கி.கி 

இ) 32 கி.கி 

ஈ) 72 கி.கி 

5. தகைா _________இல் உள்ளது. 

அ) மபலசியா 

ஆ) சிங்கப்பூர் 

இ)  ாய்லாந்து 

ஈ) கம்பபாடியா 

6. மு லாம் இைாெைாெனின் ஆட்சியில் மாமல்லபுைம் ___________ என்று அடழக்கப்பட்ை ஒரு குழுவால் 

நிர்வகிக்கப்பட்ைது. 

அ) நாட்ைார் 

ஆ) மாநகைம் 

இ) நகைத் ார் 

ஈ) ஊைார் 

7. தபாருத்துக. 

i) படை முகாம்   1. படை வீடு 
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ii) புறக்காவல் படைகள் 2.  ண்ைநாயகம் 

iii)  டலவர்   3. நிடலப்படை 

iv) படைத் ளபதி  4. படைமு லி 

அ) 1, 3, 4, 2 

ஆ) 4, 2, 1, 3 

இ) 2, 1, 3, 4 

ஈ) 2, 3, 1, 4 

8. ___________இல் தபற்ற தவற்றியின் நிடனவாக மு லாம் இைாபெந்திைன் கங்டகதகாண்ை 

ப ாழபுைத்ட க் கட்டினார். 

அ) இலங்டக 

ஆ) வை இந்தியா 

இ) பகைளம் 

ஈ) கர்நாைகம் 

9. _____________ பாண்டியர்களின் மு ல்  டலநகைமாகும். 

அ) மதுடை 

ஆ) காயல்பட்டினம் 

இ) தகாற்டக 

ஈ) புகார் 

10. தபா.ஆ. 800ஐச் ப ர்ந்  மானூர் கல்தவட்டு __________ நிர்வாகம் குறித்  த ய்திகடளத் 

 ருகின்றது. 

அ) மத்திய அைசு 

ஆ) கிைாமம் 

இ) படை 

ஈ) மாகாணம் 

11. வறட்சிப்பகுதியான இைாமநா புைத்தில் பாண்டிய அை ர்கள் ______________ ஐக் கட்டினார்கள். 

அ) அகழிகள் 

ஆ) ம குகள் 

இ) அடணகள் 

ஈ) ஏரிகள் 

I.  ரியான விடைடயத் ப ர்வு த ய்க. 

விடைகள் 
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1. ஆ) மு லாம் இைாபெந்திைன்  2. ஆ) காவிரி  3. ஆ) 2  4. அ) 28 கி.கி  5. அ) மபலசியா  6. ஆ) மாநகைம்  7. 

அ) 1, 3, 4, 2  8. ஆ) வை இந்தியா  9. இ) தகாற்டக  10. ஆ) கிைாமம்  11. ஈ) ஏரிகள் 

 

[12] பாமினி மற்றும் விெயநகை அைசுகள் 

விெயநகை அை ர்கள் ‘வைாகன்’ என்று குறிப்பிைப்பட்ை  ங்க நாணயங்கடள அதிக எண்ணிக்டகயில் 

தவளியிட்ைனர். (இது  மிழில் தபான் என்றும் கன்னைத்தில் தஹான்னு என்றும் குறிப்பிைப்பட்ைது.) இந் த் 

 ங்க நாணயங்கள் தவவ்பவறு இந்து த ய்வங்களின் உருவங்கடளயும் காடள, யாடன, கன்ை 

தபருண்ைா என்ற கற்படனப் பறடவ (இைட்டைக் கழுகு வடிவத்தில் உள்ள இந்  உருவம்  னது அலகிலும் 

நகத்திலும் யாடனடயக் தகாத்திக்தகாண்டிருப்ப ாகக் காணப்படுகிறது) ஆகிய விலங்கு 

உருவங்கடளயும்  ாக்கியுள்ளன. நாணயத்தில் அை னுடைய தபயர் நகரி அல்லது கன்னை எழுத்து 

வடிவத்தில் தபாறிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

ஆகாய நீல வண்ணத்திலுள்ள ைத்தினக்கற்கள் ஓைளவு விடல மதிப்புள்ள கற்களாகும். இம்மாணிக்கக் 

கற்களினால் இடமக்கப்பட்ை அரியடண பாைசீக அை ர்களின் ஒரு சிம்மா னமாக இருந் து என 

பிர்த ௌசியின் ஷாநாமா குறிக்கின்றது. 

பகால்தகாண்ைா பகாட்டை: ைாொ கிருஷ்ண ப வ் என்ற வாைங்கல்டலத்  டலநகைாகக் தகாண்ை 

காகத்திய வம்  அை ர் கட்டிய பகாட்டை இது. 1495 – 1496இல் இக்பகாட்டை சுல் ான் குலிகுதுப்ஷாவிற்கு 

ஒரு ொகீைாகத் (நிலமாக)  ைப்பட்ைது. அவர் அக்பகாட்டைடயக் கருங்கற்கள் தகாண்டு புனைடமத் ார். 

அ ன்பின் இக்பகாட்டைப் பகுதி இருந்  நகைம் முகம்மது நகர் எனப்பட்ைது. பிற்காலத்தில் பாமினி அைசின் 

டகவ மாகி, அ ன்பின்னர் குதுப்ஷாகி வம்  அைசின்  டலநகைானது. குதுப்ஷாகி வம் த்தின் ஐந் ாவது 

சுல் ானான முகம்மது குலி குதுப்ஷா காலத்தில் கம்பீைமான பகாட்டையாக பகால்தகாண்ைா பகாட்டை 

திகழ்ந் து. பாமினி சுல் ானியத்தின் வீழ்ச்சிக்குப்பின் இந்நகைம் வளர்ச்சியடைந் து. 17ஆம் நூற்றாண்டில் 

பகால்தகாண்ைா ஒரு சிறந்  டவைச்  ந்ட யாகத் திகழ்ந் து. பகாஹினூர் டவைம் உட்பை மிகச்சிறந்  

டவைங்கடள உலகிற்கு வழங்கியது. 

 பகால்தகாண்ைா பகாட்டை டஹ ைாபாத்திலிருந்து 11 கிபலா மீட்ைர் தூைத்தில் உள்ள மடலமீது 120 

மீட்ைர் உயைத்தில் அடமக்கப்பட்டுள்ளது. பகால்தகாண்ைா பகாட்டை அ ன் ஒலி அம்  அடிப்படையில் சிறந்  

கட்ைைக் கடலயின் அம் மாகும். இக்பகாட்டையின் உயர்ந்  பகுதி பாலா ஹி ார் என்றடழக்கப்படுகிறது. 

இதில் ைகசிய நிலத் டி சுைங்கப்பாட  உள்ளது. அது  ர்பார் அடறயிலிருந்து மடலயின் கீழுள்ள 

அைண்மடனக்குச் த ல்வ ாகச் த ால்லப்படுகின்றது. இக்பகாட்டையில் அை  அடமயும் (Durbar Hall) 

உள்ளது. இதில் ஒரு மாளிடகயும் உள்ளது. 
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 பகால்தகாண்ைா பகாட்டையில் குதுப்ஷாகியின் கல்லடறயும் உள்ளது. இதில் இருவி த்  னி 

வழிகள் உள்ளன. இடவ பகால்தகாண்ைா கட்ைைக்கடலயின் சிறப்பம் ங்களில் ஒன்றாகக் கரு ப்படுகிறது. 

பீைங்கிகள், பாலங்கள், அை  அைண்மடனகள், அடறகள், மசூதிகள், த ாழுவங்கள் உட்பை நான்கு சிறிய 

பகாட்டைகளும் இ னுள் அைங்கும். இக்பகாட்டையின் நுடழவாயில் பகுதி பப  ர்வா ா (அ) தவற்றி 

நுடழவாயில் என்றடழக்கப்படுகிறது. ஔைங்கசீப் எட்டு மா ங்கள் முற்றுடகயிட்டு 1687இல் ஆப்கானிய 

வா ல் காப்பாளரின் துபைாகம் காைணமாக பகால்தகாண்ைா பகாட்டைடய அ ன் ஆட்சியாளரிைமிருந்து 

டகப்பற்றினார். 

சில மைபுக் கட களின்படி புகழ்தபற்ற ட வத் துறவுயும்,  மஸ்கிரு  அறிஞருமான வித்யாைண்யர் (மா வர்) 

அறிவுறுத் லுக்கு இணங்க ஹரிஹைரும் புக்கரும் சுல் ான் துக்ளக்கிைம் த ய்துவந்  பணியிலிருந்து விலகி, 

சுல் ானால் சிடற பிடிக்கப்பட்ைபபாது முஸ்லீம் ம த்திற்கு மாறியிருந்  இவர்கள் மீண்டும் இந்துக்களாக 

மாறினர் என்று கூறப்படுகிறது. விெயநகைப் பபைைசு நிறுவியதில் வித்யாைண்யர் முக்கியப் பங்காற்றினார். 

ஆனால் இது  ந்ப கத்திற்குரியது என்பர். ஏதனனில் சில கல்தவட்டுச்  ான்றுகளின்படி வித்யாைண்யர் 

பதினான்காம் நூற்றாண்டின் இறுதிப் பகுதியில் வாழ்ந் வர். அ ாவது விெயநகைப் பபைைசு உருவான 

அறுபது ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் வாழ்ந் வர். 

இைாமநா புைம், புதுக்பகாட்டை சிற்றைசுகள்: இைாமநா புைம் சிற்றைசு மதுடை நாயக்க அை ர் 

முத்துகிருஷ்ணப்ப நாயக்கைால் பதிபனழாம் நூற்றாண்டின் த ாைக்க ஆண்டுகளில் 

துவங்கிடவக்கப்பட்ைது. பபார் புரியும் மைபிடனக் தகாண்டிருந்  இப்பகுதி வாழ் மக்கள் பாண்டிய ப ாழ 

விெயநகை அை ர்களிைம் படை வீைர்களாகப் பணியாற்றினர். பமலும் திருதநல்பவலி, த ன்  மிழகப் பகுதி 

ஆகியவற்றிலும் பைவினர். நாயக்க மன்னர்களின் படைகளிலும் பணியாற்றிய இவர்கள், பைம்படைக் 

காவல்காைர்களாக கிைாமங்கள் , பகாவில்கள் ஏடனய நிறுவனங்கள் ஆகியவற்டறப் பாதுகாக்கும் 

பணிடயயும் த ய்து வந் னர். இைாபமஸ்வைம் பகாவில், உடையான் ப துபதி (இைாபமஸ்வைத்திற்கும் 

இலங்டகக்கும் இடையிலான நீர் இடணப்பின் அல்லது பாலத்தின்  டலவர் என்று தபாருள்) என்பவரின் 

பாதுகாப்பின் கீழிருந் து. 

 புதுக்பகாட்டை ஒரு சிறிய சிற்றை ாக மதுடை மற்றும்  ஞ் ாவூர் நாயக்க அைசுகளின் இடையில் 

அடமந்திருந் து. முந்ட ய காலத்தில் ப ாழ பாண்டிய அைசுகளுக்கிடைபய இடைப்படு நாைாக 

இருந்துள்ளது. இைாமநா புைம் பகுதி வாழ் மக்கடளப் பபாலபவ புதுக்பகாட்டை பகுதி வாழ் மக்களும் பபார் 

புரியும் மைடப  ார்ந் வர்களாவர். இ ன் காைணமாகபவ த ாண்டைமான்களின்  டலடமயில் இப்பகுதி 

ஒரு சிற்றைசு என்னும் மதிப்டபப் தபற்றது. இத்த ாண்டைமான்கள் ப துபதி, மதுடை,  ஞ்ட  நாயக்க 

அை ர்களின் அைண்மடனகளில் முக்கியப் பணிகளில் பணியாற்றினர். 

அஷ்ைதிக்கெங்கள் (எட்டு புகழ்தபற்ற கவிஞர்கள்)  

அல்ல ானி தபத் ண்ணா, நந்தி திம்மண்ணா, த னாலிைாமன், துர்ெதி, பட்டு மூர்த்தி, புணவீைபத்ைன், 

மல்லானா மற்றும் பனாஜி சூைனா. 

 I.  ரியான விடைடயத் ப ர்வு த ய்க. 

1. ஹரிஹைர் மற்றும் புக்கர் விெயநகைப் பபைைட  ஏற்படுத்தும் முன்பாக ________ இைம் பணி த ய் னர். 

அ) காகதியர் 

ஆ) தஹாய் ாளர் 

இ) பீெப்பூர் சுல் ான் 
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ஈ) யா வர் 

2. கீழ்க்கண்ைவற்டற காலவரிட ப்படுத்துக. 

அ)  ங்கம வம் ம், ஆைவீடு வம் ம்,  ாளுவ வம் ம், துளுவ வம் ம் 

ஆ)  ங்கம வம் ம்,  ாளுவ வம் ம், துளுவ வம் ம், ஆைவீடு வம் ம் 

இ)  ாளுவ வம் ம்,  ங்கம வம் ம், துளுவ வம் ம், ஆைவீடு வம் ம் 

ஈ)  ங்கம வம் ம், துளுவ வம் ம்,  ாளுவ வம் ம், ஆைவீடு வம் ம் 

3. விெயநகை அைசின் அை  முத்திடை _________ 

அ) பன்றி  

ஆ) புலி 

இ) மீன் 

ஈ) வில் 

4. __________ என்ற நூடல கங்காப வி எழுதினார். 

அ) மனு ரி ம் 

ஆ) ஆமுக் மால்ய ா 

இ) பாண்டுைங்க மகாத்மியம் 

ஈ) மதுைா விெயம் 

5. ___________  ங்கம வம் த்தின் சிறந்  ஆட்சியாளைாகக் கரு ப்பட்ைார். 

அ) மு லாம் ப வைாயர் 

ஆ) இைண்ைாம் ப வைாயர் 

இ) கிருஷ்ணப வைாயர் 

ஈ) வீை நைசிம்மர் 

6. கிருஷ்ணப வைாயர்  ன் தவற்றிகளின் நிடனவாக தவற்றித் தூடண எழுப்பிய இைம் 

_____________ 

அ) தபல்காம் 

ஆ) கட்ைாக் 

இ) சிம்மாச் லம் 

ஈ) இைாெமபகந்திைவைம் 

7. எந்  இரு பகுதிகளிடைபய இடைப்படு நாைாகப் புதுக்பகாட்டை இருந் து ____________ 

அ) ப ாழ மற்றும் விெயநகை அைசுகள் 

ஆ) ப ாழ மற்றும் பாண்டிய அைசுகள் 

இ) ப ை மற்றும் பாண்டிய அைசுகள் 

https://www.winmeen.com/book-back-questions-answers-pdf-tamil-english/


History                                                                                                                         Book Back Questions 

 Winmeen E Learning                                                                                            34 

ஈ) ப ாழ மற்றும் ப ை அைசுகள் 

8. ஷா நாமாடவ எழுதியவர் ________ 

அ) பிர்த ௌசி 

ஆ) இபன் பதூ ா 

இ) நிக்பகாபலா டி பகான்டி 

ஈ) பைாமிங்பகா பயஸ் 

9. முகம்மது கவான் ஒரு ம ை ாடவ நிறுவி அதில் 3000 டகதயழுத்து நூல்கடள டவத்திருந்  இைம் 

_____________ 

அ) தபைார் 

ஆ) பீெப்பூர் 

இ) பீைார் 

ஈ) அகமது நகர் 

10. ___________ பகால்தகாண்ைா பகாட்டைடயக் கட்டினார். 

அ) இைாொ கிருஷ்ண ப வ் 

ஆ) சுல் ான் குலி-குதுப்-உல்-முல்க் 

இ) முகமது கவான் 

ஈ) பாமன்ஷா 

11.  ரியான கூற்றிடனத் ப ர்ந்த டு. 

அ) விெயநகை அைசின் அை ர்கள் ஐந்து வம் ங்களாக சுமார் 300 ஆண்டுகள் ஆட்சி த ய் னர். 

ஆ) ஆந்திைக் கைற்கடைப் பகுதிகளில் ஒரி ாவின் கெபதி மற்றும் பாமினி அைசுகளிடைபய கடும் பபார் 

நடைதபற்றது. 

இ) அப்துல் ை ாக் ஒரு பாைசீகத் தூதுவைாகக் தகாச்சியிலிருந்   ாமரின் அடவக்கு வந் ார். 

ஈ) பாமினி அை ர்கள் அதிக அளவில்  ங்க நாணயங்கடள பல்பவறு வடகயான த ய்வங்களின் 

உருவங்களுைன் தவளியிட்ைனர். 

12. கீழ்க்கண்ை கூற்றுகளில்  ரியான விடைடயத் ப ர்ந்த டு. 

i) மு லாம் முகமது ஏற்படுத்திய சிறந்  அைசு அவருக்குப் பின் வந்  சுல் ான்களாலும் மைாத்தியர்களாலும் 

பின்பற்றப்பட்ைது. 

ii) கவான் பபார்ச்சுகீசிய பவதியியல் நிபுணர்கடளக் தகாண்டு தவடிமருந்ட த்  யார் த ய்வது, 

பயன்படுத்துவது ஆகியவற்டறக் கற்றுத் ைச் த ய் ார். 

அ) i) மற்றும் (ii)  ரி 

ஆ) i) மற்றும் (ii)  வறு 

இ) (i)  ரி (ii)  வறு 
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ஈ) (i)  வறு (ii)  ரி 

13) கூற்று: பாமன்ஷா மிகச் ரியாகத்  ாக்கு ல் த ாடுத்து வாைங்கல் மற்றும் தைட்டி அைசுகளான ைாெமுந்திரி, 

தகாண்ை வீடு ஆகியன மீது ஆதிக்கம் த லுத்தி ஆண்டுப ாரும் திடற த லுத்  டவத் ார். 

காைணம் : இது அடிக்கடி பபார்கள் ஏற்பை வழி வகுத் து. 

அ) கூற்று  ரி, காைணம் கூற்றுக்கு  ரியான விளக்கமன்று. 

ஆ) கூற்று  ரி, காைணம்  வறு 

இ) கூற்றும்  வறு காைணமும்  வறு 

ஈ) கூற்று  ரி, காைணத்திற்கு கூற்று  ரியான விளக்கமாகும். 

14) தபாருத்துக. 

i) அப்துல் ை ாக்  1. ைஷ்யா 

ii) நிகிடின்   2.  ாளுவநாயக்கர் 

iii) பைாமிங்பகா பயஸ்  3. பாைசீகம் மற்றும் நூனிஸ் 

iv) த ல்லப்பா   4. பபார்த்துகல் 

அ) 1, 2, 3, 4 

ஆ) 4, 3, 2, 1 

இ) 2, 1, 4, 3 

ஈ) 3, 1, 4, 2 

I.  ரியான விடைடயத் ப ர்வு த ய்க 

விடைகள் 

1. ஆ) தஹாய் ாளர் 2. ஆ)  ங்கம வம் ம்,  ாளுவ வம் ம், துளுவ வம் ம், ஆைவீடு வம் ம்  3. அ) பன்றி  4. 

ஈ) மதுைா விெயம் 5. ஆ) இைண்ைாம் ப வைாயர் 6. இ) சிம்மாச் லம் 7. ஆ) ப ாழ மற்றும் பாண்டிய அைசுகள் 

8. அ) பிர்த ௌசி 9. இ) பீைார் 10. அ) இைாொ கிருஷ்ண ப வ் 11. இ) அப்துல் ை ாக் ஒரு பாைசீகத் தூதுவைாகக் 

தகாச்சியிலிருந்   ாமரின் அடவக்கு வந் ார். 12. இ)  (i)  ரி (ii)  வறு 13. ஈ) கூற்று  ரி, காைணத்திற்கு கூற்று 

 ரியான விளக்கமாகும். 14. ஈ) 3, 1, 4, 2 

 

[13] பண்பாட்டு ஒருடமப்பாடு: இந்தியாவில் பக்தி இயக்கம் 

I.  ரியான விடைடயத் ப ர்வு த ய்க. 

1. அத்டவ ம் என்னும்  த்துவத்ட  இந்து ம த்திற்கு வழங்கியவர் ________ 

அ) ஆதி ங்கைர் 

ஆ) இைாமானுெர் 

இ) இைாமானந் ர் 

ஈ) ட  ன்யர் 
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2. டவதீக பவ ப்பிரிவுகளுக்கும், சிைமணப் பிரிவுகளுக்கும் இடைபய ஏற்பட்ை பமா ல்கடளப் பற்றிக் 

குறிப்பிடுவது _________ 

அ) இைாமாயணம் 

ஆ) பாகவ  புைாணம் 

இ) திருத்த ாண்ைர்களின் புகழ் பாடும் த ாகுப்புகள் 

ஈ) பால லீலா 

3. கூன் பாண்டியன் என்று அடழக்கப்பட்ைவர் ________ 

அ) மு லாம் மபகந்திைவர்மன் 

ஆ) மாறவர்மன் அரிபக ரி 

இ) நைசிம்மவர்மன் 

ஈ) சுந் ைபாண்டியன் 

4.  மண ம த்திலிருந் பபாது அப்பர் இவ்வாறு அறியப்பட்ைார் ________ 

அ) அரிப னா 

ஆ) தீர்த் ங்கைர் 

இ) சிவஞான சித்தியார் 

ஈ)  ர்மப னர் 

5. பக்கீர் எனக் குறிப்பிைப்படுபவர் ___________ 

அ) இஸ்லாமிய ஞானி 

ஆ) தபௌத் த் துறவி 

இ) இந்துத் துறவி 

ஈ) சீக்கிய குரு 

6. மா ாவாச் ாரியார் __________  த்துவப் பள்ளிடயச்  ார்ந் வர். 

அ) துடவ ம் 

ஆ) அத்டவ ம் 

இ) விசிஷ்ைாத்டவ ம் 

ஈ) புஷ்டி மார்க்கம் 

7. இைாமானந் ரின் சீைர் ____________ 

அ) ட  ன்யர் 

ஆ) மீைாபாய் 

இ) குருநானக் 

ஈ) கபீர் 
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8. மு ன்மு லாக இந்திதமாழியில்  னது ம த்  த்துவப் பிைச் ாைத்ட  பமற்தகாண்ைவர் __________ 

அ) ைவி ாஸ் 

ஆ) இைாமானந் ர் 

இ) கபீர் 

ஈ) நாமப வர் 

9. அக்பரின் அை டவயில் “ஆக்ைாவின் பார்டவத் திறனற்ற பாைகர்” என்று அறியப்பட்ைவர் 

____________ 

அ) சூர் ாஸ் 

ஆ) துக்காைாம் 

இ) இைாமானந் ார் 

ஈ) மீைாபாய் 

10. மைாத்திய மன்னர் சிவாஜியின்  மகாலத் வர் __________ ஆவார். 

அ) இைாமானந் ர் 

ஆ) மீைாபாய் 

இ) சூர் ாஸ் 

ஈ) துக்காைாம் 

11.  ரியான கூற்றிடனத் ப ர்ந்த டு. 

அ)  னது த ாைக்கக்கால வாழ்வில் ட வைாக இருந்  அப்பர்  னது  டமக்டகயால் ட வ ம த்திலிருந்து 

 மண ம த்திற்கு மாறினார். 

ஆ) சூஃபி இயக்கத் வர் கைவுடள அழகின் உச் மாகக் கருதினர். 

இ) இைாம பக்திடய முன்னிடலப்படுத்தி வங்காள டவணவர்கள் இந்து ம த்ட ச் சீர்திருத்  முயன்றனர். 

ஈ) தபௌத்  ம  நூல்களில் ைவி ாஸின் பக்திப்பாைல்கள் இடணக்கப்பட்டுள்ளன. 

12. கூற்று: ம  சீர்திருத் வாதிகள் ஒரு கைவுள் தகாள்டகடயப் பபாதித் னர். 

காைணம்: அவர்கள் சிடல வழிபாட்டை விமர்சித் னர். 

அ) கூற்று  ரி; காைணம் கூற்றின்  ரியான விளக்கம் அல்ல. 

ஆ) கூற்று  வறு; காைணம்  வறு 

இ) கூற்று  ரி; காைணம் கூற்றின்  ரியான விளக்கம் ஆகும். 

ஈ) கூற்று  வறு; காைணம்  ரி 

13. தபாருத்துக. 

i) கபீர்   1.  ாகித்திய லாகிரி 

ii) சூர் ாஸ்  2. பஷக்  ாதி 
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iii) சூபியிஸம்  3.  ம்பந் ர் 

iv) கூன் பாண்டியன் 4. தந வாளர் 

அ) 2, 3, 4, 1 

ஆ) 4, 1, 2, 3 

இ) 2, 4, 3, 1 

ஈ) 3, 4, 2, 1 

விடைகள் 

1. அ) ஆதி ங்கைர் 2. இ) திருத்த ாண்ைர்களின் புகழ் பாடும் த ாகுப்புகள் 3. ஆ) மாறவர்மன் அரிபக ரி 4. ஈ) 

 ர்மப னர் 5. அ) இஸ்லாமிய ஞானி 6. அ) துடவ ம் 7. ஈ) கபீர் 8. ஆ) இைாமானந் ர் 9. அ) சூர் ாஸ் 10. ஈ) 

துக்காைாம் 11. ஆ) சூஃபி இயக்கத் வர் கைவுடள அழகின் உச் மாகக் கருதினர் 12. இ) கூற்று  ரி; காைணம் 

கூற்றின்  ரியான விளக்கம் ஆகும். 13. ஆ) 4, 1, 2, 3 

 

[14] முகலாயப் பபைைசு 

பீைங்கிடயப் பயன்படுத்தும் ைாணுவப் படைப்பிரிவு பீைங்கி படை (Artillery) ஆகும். இட  இைம் விட்டு இைம் 

தகாண்டு த ல்லலாம். தபாதுவாக ஒருவருக்கும் பமற்பட்ை நபர்களால் இடவ இயக்கப்படும். தவடிமருந்து 

மு ன்மு லில் சீனர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு கி.பி. 13ஆம் நூற்றாண்டில் ஐபைாப்பாடவ அடைந் து. 

பதினான்காம் நூற்றாண்டின் இடைப்பகுதியிலிருந்து இது துப்பாக்கிகளிலும் பீைங்கிகளிலும் 

பயன்படுத் ப்பட்ைது. பாபருக்கு முன்பாக இந்தியாவில் பபார்களில் பீைங்கிகள் பயன்படுத் ப்பட்ை ற்கான 

ஆ ாைங்கள் இல்டல. 

பாபரின் இறப்டபப் பற்றி ஒரு கட யுள்ளது. அவருடைய மகன் ஹூமாயூன் பநாய் வாய்ப்பட்டிருந் ார். மகன் 

மீது தகாண்டிருந்  பா த் ால் மகன் உைல்நலம் தபற்றால்  னதுயிடை ஈவ ாக பாபர் பிைாத் டன த ய் ார். 

ஹூமாயூன் பநாயிலிருந்து மீண்ைார். 

ொகீர் ாரிமுடற: இது ஒரு நில உடைடம முடறயாகும். தில்லி சுல் ானியர் காலத்தில் இம்முடற வளர்ச்சி 

தபற்றது. இம்முடறயின் கீழ் ஒரு குறிப்பிட்ை பகுதியில் வரிவசூல் த ய்கின்ற அதிகாைமும் அப்பகுதிடய 

நிர்வகிக்கிற அதிகாைமும் அை ாங்கத்ட ச் ப ர்ந்  ஒரு அதிகாரியிைம் ஒப்படைக்கப்படும். 

ெமீன் ாரி :  இச்த ால் மற்தறாரு நில உடைடம முடறடயக் குறிப்ப ாகும். பாைசீக தமாழியில் ெமீன் ார் 

என்ற த ால்லுக்கு நிலத்தின் உடைடமயாளர் என்று தபாருள். முகலாயர் காலத்தில் பிைபுக்கள் 

வர்க்கத்ட ச் ப ர்ந்ப ாபை ெமீன் ார்களாக இருந் னர். அக்பர் பிைபுக்களுக்கும் முந்ட ய அை  

குடும்பங்களின் வழித்ப ான்றல்களுக்கும் நிலங்கடள வழங்கி அவற்டற பைம்படையாக அனுபவிக்கும் 

உரிடமடயயும் வழங்கினார். ெமீன் ார்கள் குத் டக ாைர்களிைமிருந்தும் விவ ாயிகளிைமிருந்தும் வரி 

வசூல் த ய்து ஒரு குறிப்பிட்ை த ாடகடய அைசுக்குச் த லுத்தினர். 

மாலிக் ஆம்பர்: எத்திபயாப்பாவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு ஓர் அடிடமயாகக் தகாண்டு வைப்பட்ை மாலிக் ஆம்பர், 

பல இைங்கள் மாறி இறுதியாக அகமதுநகர் அைசின் பிை ம மந்திரியான  ங்கிஸ்கானிைம் வந்து ப ர்ந் ார். 

மாலிக் ஆம்பர் அைசியல் விபவகம், ைாணுவம் மற்றும் நிர்வாக விஷயங்கடள த ங்கிஸ்கானிைமிருந்து 

கற்றுக்தகாண்ைார். த ங்கிஸ்கானின் மைணத்திற்குப் பின்னர் அவருடைய மடனவி மாலிக் ஆம்படை 

சுந் ை மனி ைாக்கினார். கடுடமயான உடழப்பின் மூலம் பல்பவறு தபாறுப்புகளில் பணியாற்றி 
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இறுதியாகத் த ன்னிந்தியச் சுல் ானியங்கள் ஒன்றின் இைாணுவத்  ளபதியாகவும் பகை ஆளுநைாகவும் 

ஆனார். 

  க்காணத்தில் முஸ்லீம்களும் மைாத்தியர்களும்  ங்கள் அைசியல் மற்றும் வட்ைாைத் 

 னித் ன்டமகடளப் பாதுகாக்கும் முயற்சியில் ஒருங்கிடணந்து முகலாயரின் பமலாதிக்கத்ட  

எதிர்த் னர். இம்முயற்சியின் பின்பன மூடளயாகச் த யல்பட்ைவர் மாலிக் ஆம்பர். 1626, பம 14இல் மாலிக் 

ஆம்பர்  ன்னுடைய 78ஆம் வயதில் மைணமடைந் பபாது அவைால் பயிற்றுவிக்கப்பட்ை மைாத்தியர்கள் ஓர் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ை  க்தியாக மாறினர். 

 க்காண சுல் ானியம்: மகாைாஷ்டிைா, ஆந்திைா ஆகியவற்றின் தபரும் பகுதிடயயும் கர்நாைகத்தின் ஒரு 

பகுதிடயயும் தகாண்டிருந்  பாமினி சுல் ானியம் ஒரு நூற்றாண்டுக் காலம் த ல்வச் த ழிப்பபாடு இருந்து 

பின்னர் சிட வுற்றது. வலிடம வாய்ந்  பிைபுக்கள் பகால்தகாண்ைா (குதுப்ஷாஹி), பீெப்பூர், (அடில்ஷாஹி), 

தபைார் (இமத்ஷாஹி) பீைார், (பரித் ஷாஹி) அகமதுநகர், (நிொம் ஷாஹி) ஆகிய இைங்களில் புதிய 

அைசுகடளத் ப ாற்றுவித் னர். இடவயடனத்தும் கூட்ைாகத்  க்காணச் சுல் ானியம் 

என்றடழக்கப்படுகிறது. 

முகலாயர் காலத்து ஐபைாப்பியக் குடிபயற்றங்கள்: 

பபார்த்துகீசியர்:  1510இல் அல்புகர்க் பீெப்பூர் சுல் ானிைமிருந்து பகாவாடவக் டகப்பற்றி அட க் 

கீழ்த்திட  பபார்த்துகீசியப் பபைைசின்  டலநகைாக்கினார். த ாைர்ந்து பமற்குக் கைற்கடையில் ைாமன், 

 ால்த ட், பம்பாய் ஆகிய இைங்களிலும், கிழக்குக் கைற்கடையில் த ன்டனக்கு அருபக  ாந்ப ாம், 

வங்காளத்தில் ஹுக்ளி ஆகிய இைங்களிலும் பபார்த்துகீசிய குடிபயற்றங்கள் உருவாக்கப்பட்ைன. 

ைச்சுக்காைர்: ைச்சுக்காைர்கள் மசூலிப்பட்டினம் (1605), புலிக்காட் (பழபவற்காடு 1610), சூைத் (1616) , 

பிமிலிபட்டினம் (1641), காடைக்கால் (1645), சின்சுைா (1653) காசிம்பொர், பாைாநகர், பாட்னா, பாலப ார், 

நாகப்பட்டினம் (அடனத்தும் 1658), தகாச்சி (1663) ஆகிய இைங்களில்  ங்களது வணிகநிடலயங்கடள 

ஏற்படுத்தினர். 

பைனியர்: தைன்மார்க் நாட்டினரும் இந்தியாவில் வணிகக் குடியிருப்புகடள ஏற்படுத்தினர்.  மிழ்நாட்டில் 

 ைங்கம்பாடியில் 1620இல் குடிபயற்றத்ட  நிறுவினார். வங்காளத்தில் த ைாம்பூர் அவர்களின் 

 டலடமயிைமாக இருந் து. 

பிதைஞ்சுக்காைர்:  சூைத் (1668), மசூலிப்பட்டினம் (1669), அப்பபாது சிறுகிைாமமாக இருந்  புதுச்ப ரி 

(1673), வங்காளத்தின்  ந் ன்நகர் (1690) ஆகியடவ பிதைஞ்சுக்காைரின் த ாைக்ககாலக் 

குடிபயற்றங்களாகும். பின்னர் மலபாரில் உள்ள மாஹி, ப ாழமண்ைலக் கைற்கடையில் ஏனாம் (இைண்டும் 

1725இல்), காடைக்கால் (1739) ஆகியவற்டறக் டகப்பற்றினர். 

ஆங்கிபலயர்: மு லில் கம்தபனி சூைத்தில் ஒரு வணிகச் ாவடிடய நிறுவியது (1612இல் அங்கு ஒரு வணிக 

நிறுவனம் / பண்ைக ாடல அடமக்கப்பட்ைது). பின்னர் த ன்டன (1639), பம்பாய் (1668), கல்கத் ா (1690) 

ஆகியவற்டறப் தபற்றது. கம்தபனி பல வணிகக் குடிபயற்றங்கடளப் தபற்றிருந் ாலும் கல்கத் ா வில்லியம் 

பகாட்டையும், த ன்டன புனி  ொர்க் பகாட்டையும், பம்பாயிலுள்ள மாளிடகயும் ஆங்கிபலயரின் மிக 

முக்கியமான வணிகக் குடிபயற்றங்களாகும். 

தில்லி அரியடணக்கான வாரிசுரிடமப் பபாரில் ஔைகசீப்பிைம் ப ாற்றுப்பபான  ாைாஷூபகா  த்துவஞான 

இளவை ர் என அறியப்பட்ைார். பல்பவறு பண்பாடுகடள உடையாைலுக்கு உட்படுத்திய அவர் இந்து 
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ம த்திற்கும் இஸ்லாத்துக்குமிடைபய தநருங்கிய த ாைர்புகள் இருப்பட க் கண்ைறிந் ார்.  மஸ்கிரு  

தமாழியிலடமந்  உபநிை ங்கடளப் பாைசீக தமாழியில் தமாழி தபயர்த் ார். 

 ாஜ்மஹால்:  ாஜ்மஹால் முகலாயக் கட்ைைக் கடலயின் சிறப்புமிக்க வடிவமாகும். அது இந்தியப் பாைசீக 

இஸ்லாமியக் கட்ைைக் கடலகளின் கூட்டுக் கலடவயாகும். 1612இல் திருமனமானதில் த ாைங்கி 1631இல் 

குழந்ட ப்பபறின் பபாது மைணமடையும் வடை இடணபிரியாமல் உள்ள துடணயாய் இருந்   னது 

மடனவி மும் ாெுக்கு அழியாப் புகடழ அளிப்ப ற்காக ஷாெகான்  ாஜ்மகாடலக் கட்டினார். பாைசீக 

வம் ாவளிடயச் ப ர்ந்  இந்தியைாகிய உஸ் த் அகமத் லஹாவ்ரி என்பவர்  டலடமக் கட்ைைக்கடல 

நிபுணைாக இருந் ாலும் இவ்வளாகத்திர்கான வடைபைத்ட த்  யாரித்  தபருடம இக்காலகட்ைத்ட ச் 

ப ர்ந்  கட்ைைக்கடல நிபுணர்கடளச்  ாரும். இவ்வளாகம்  டலவாயில், ப ாட்ைம், மசூதி, கல்லடறமாைம் 

(மினார் என்றடழக்கப்படும் நான்கு பகாபுைங்கள்) ஆகிய அடனத்தும் ஒருங்கிடணக்கப்பட்டுத் 

 னித் ன்டம வாய்ந்  ாக வடிவடமக்கப்பட்ைது. 1632இல் கட்டிை பவடலகள் த ாைங்கின. இந்தியா, 

பாைசீகம், உதுமானியப் பபைைசு, ஐபைாப்பா ஆகியவற்றிலிருந்து இருப ாயிைத்திற்கும் பமற்பட்ை 

த ாழிலாளர்கள் கல்லடற மாைப்பணிடய 1638 – 39 இல் முடிப்ப ற்காகப் பணியமர்த் ப்பட்ைனர். 

அருகிலுள்ள ஏடனய கட்ைைங்கள் 1643இல் முடிவடைந் ன. அலங்காை பவடலகள் குடறந் பட் ம் 1647 

வடை த ாைர்ந் து. 

பகால்கும்பாஸ்: 1480 மு ல் 1686 வடை ஆட்சி த லுத்திய அடில் ஷாஹி மைபின்  டலநகர் பீெப்பூர் 

(விெயபுைா) ஆகும். இது கண்கவர் கட்ைைங்கடளயும் மசூதிகடளயும்  ன்னகத்ப  தகாண்ைது. 

இவ்வம் த்தின் ஏழாவது ஆட்சியாளைான முகமது அடில்ஷாவின் (1627 – 1656) மிடுக்கான கல்லடறபய 

பகால்கும்பாஸ் (வட்ைவடிவக் குவிமாைம்) ஆகும். அடில் ஷா இ டனத்  னது வாழ்நாளிபலபயக் கட்டினார். 

இது அைர்  ாம்பல்நிறக் கற்களால் கட்ைப்பட்டு பமற்பூச்சு பூசி அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது. இ ன் தவளிப்புறம் 

 ா ாைணமாயும் ஆனால் அழகுறவும் அடமக்கப்பட்டுள்ளது. கட்ைைத்தின் நான்கு தவளிமூடலகளிலும் 

எண்பகாணக் கவிடகமாைம் உள்லது. ஒவ்தவாரு கவிடகமாைமும் ஏழு அடுக்குகடளயும் ஒவ்தவாரு 

அடுக்கும் பல  ாளைங்கடளயும் தகாண்டு பார்ப்பபாடைக் கவர்ந்திழுக்கும் வண்ணம் அடமந்துள்ளது. 

பைாமின் புனி  பீட்ைர் ப வாலயத்திற்கு அடுத்து உலகின் இைண்ைாவது தபரிய குவிமாைம் இதுபவயாகும். 

இ ன் உட்சுவற்றின் நீளம் 135 அடி; உயைம் 178 அடி. இங்கு  ற்று உயர்த் ப்பட்ை பமடையில் முகமது 

அடில்ஷா அவர் மடனவி அருஸ்பீபி, அவர் மகள், பபைன், பபைனின் பிரிய மடனவி ைம்பா ஆகிய ஐவரின் 

கல்லடறகள் உள்ளன. 

உலகத்தின் ஏடனய பகுதிகளில் 

அக்பரின் காலமான 1556 மு ல் 1605 வடை மாதபரும் அை ர்களின் காலமாகும். அவருக்கு மிக 

அருபகயிருந்   மகாலத் வர் இங்கிலாந்தின் பபைைசியார் எலி தபத் ஆவர். இக்காலப் பகுதியில் ான் 

பஷக்ஸ்பியரும் வாழ்ந் ார். இப  காலத்தில் ான் பிைான்ட  பபார்பார்ன் வம் த்தின் மு ல் அை ர் நான்காம் 

தஹன்றியும், பாைசீகத்ட   பாவி அை வம் த்தின் மாதபரும் வலிடமமிக்க அை னான மகாஅப்பாஸும் 

ஆண்டுவந் னர். ஐபைாப்பாவில் நடைதபற்ற ஸ்பானிய ஆட்சிக்கும் எதிைாக தந ர்லாந்தின் கிளர்ச்சி 

இக்காலத்தில் த ாைங்கி ஏறத் ாழ எண்பது ஆண்டுகள் த ாைர்ந்து 1648இல் முடிவடைந் து. 

I.  ரியான விடைடயத் ப ர்வு த ய்க. 

1. 1526ஆம் ஆண்டு நடைதபற்ற மு லாம் பானிப்பட் பபாரில், பாபர் _________டய திறம்பை 

பயன்படுத்தியதின் மூலம் தவற்றி தபற்றார். 

அ) காலாட்படை 
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ஆ) குதிடைப்படை 

இ) பீைங்கிப் படை 

ஈ) யாடனப்படை 

2. கடைசிப்பபாைான காக்ைா பபாரில் பாபர் _________ எதிைாகப் பபாரிட்ைார். 

அ) ஆப்கானியர்களுக்கு 

ஆ) ைெபுத்திைர்களுக்கு 

இ) துருக்கியர்களுக்கு 

ஈ) மைாட்டியர்களுக்கு 

3. _____________  னது உயரிய அைசியல் மற்றும் இைாணுவத் திறடமயினால் த ௌ ாப் பபாரில் 

தவற்றி தபற்றார். 

அ) பாபர் 

ஆ) ஹுமாயூன் 

இ) தஷர்கான் 

ஈ) அக்பர் 

4. ____________ நில உடைடம உரிடம முடறயில், நிலத்திற்கான வரிடய வசூலிக்கும் தபாறுப்பும், 

அந்நிலத்ட  நிர்வகிக்கும் தபாறுப்பும் அைசு அதிகாரிகளிைம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருந் து. 

அ) ொகீர் ாரி 

ஆ) மகல்வாரி 

இ) ெமீன் ாரி 

ஈ) மன் ப் ாரி 

5. அக்பர் நிதி நிர்வாகம் _____________ நிர்வாக முடறடயப் பின்பற்றி அடமக்கப்பட்ைது. 

அ) பாபர் 

ஆ) ஹுமாயுன் 

இ) தஷர்ஷா 

ஈ) இப்ைாஹிம் பலாடி 

6. இளவை ர் குஸ்ருவுைன் இடணந்து கலகத்ட  தூண்டிவிட்ை ற்காக ெஹாங்கீைால் மைண  ண்ைடன 

விதிக்கப்பட்ைவர் ___________ ஆவார். 

அ) குரு அர்ெுன் ப வ் 

ஆ) குரு ஹர் பகாபிந்த் 

இ) குரு ப ஜ் பகதூர் 

ஈ) குரு ஹர் ைாய் 
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7. __________  னது ஆட்சியின்பபாது ஜிஸியா வரிடய மீண்டும் விதித் ார். 

அ) அக்பர் 

ஆ) ெஹாங்கீர் 

இ) ஷாெகான் 

ஈ) ஔைங்கசீப் 

8. கப்பலின் ஒட்ைகம் எனச் த ால்லப்படும் த ாழில்நுட்பத்ட  உலகத்திபலபய கண்ைறிந்  மு ல் அை ர் 

_________ ஆவார். 

அ) அக்பர் 

ஆ) ஷாெகான் 

இ) தஷர்ஷா 

ஈ) பாபர் 

9. ____________ ப ர்ந்   ான்ப டன அக்பர் ஆ ரித் ார். 

அ) ஆக்ைாடவ 

ஆ) குவாலியடை 

இ) தில்லிடய 

ஈ) மதுைாடவ 

10. பாதுஷா நாமா என்பது _________ன் வாழ்க்டக வைலாறாகும். 

அ) பாபர் 

ஆ) ஹுமாயூன் 

இ) ஷாெகான் 

ஈ) அக்பர் 

11. ___________ ஒரு பொதிை ஆய்பு நூலாகும். 

அ)  ஜிகநிலகந்தி 

ஆ) ை கங்கா ைா 

இ) மனு ரி ம் 

ஈ) ைாொவலிப கா 

12) மீனாட்சியம்டம பிள்டளத்  மிடழ இயற்றியவர் __________ 

அ)  ாயுமானவர் 

ஆ) குமைகுருபைர் 

இ) இைாமலிங்க அடிகள் 

ஈ) சிவப்பிைகா ர் 
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13)  வறான கூற்றிடனக் கண்டுபிடி. 

அ) இந்திய, பாைசீக மற்றும் இஸ்லாமியக் கட்ைைக்கடலயின் பாணியில் முகலாயரின் கட்ைைக்கடலயின் 

மறுவடிவமாக  ாஜ்மஹால் உள்ளது. 

ஆ) அக்பைது புதிய  டலநகைமான ஆக்ைா மற்றும் அ ன் சுற்றுச் சுவர்களுக்குள் பல எழுச்சியூட்டும் 

கட்ைைங்கள் உள்ளன. 

இ) பமாதி மசூதி முழுவதும் பளிங்குக் கல்லால் கட்ைப்பட்ைது. 

ஈ) ‘புைாண கிலா’ ஒரு உயர்ந்  பகாட்டையாகும். 

14.  வறான கூற்றிடனக் கண்டுபிடி. 

அ) ஒவ்தவாரு மன் ப் ாருக்கும் 1 மு ல் 10,000 வடையிலான படைவீைர்கடளக் பகாண்டிருக்க 

பவண்டுதமன்பட  ொட்டுகள் தீர்மானித் னர். 

ஆ) தஷர்ஷாவின் நாணயமுடற, ஆங்கிபலயரின் நாணய முடறக்கு அடித் ளமிட்ைது. 

இ) முகலாயருக்கும் ைாணா பிை ாப் சிங்கிற்கும் இடைபய நடைதபற்ற ஹால்டிகாட்டி பபார் மிகக் 

கடுடமயான இறுதிப் பபார் ஆகும். 

ஈ) சீக்கியப் புனி  நூலான “குரு கிைந்   ாகிப்” குரு அர்ெுன் ப வால் த ாகுக்கப்பட்ைது. 

15. பின்வருவனவற்றில்  ரியான கூற்றிடனக் கண்டுபிடி. 

i) ைானா  ங்காவின் மூர்க்கமான வலிடம வாய்ந்  படைகள் பாபரின்  க்திவாய்ந்  படைடய 

எதிர்தகாண்ைது. 

ii) கன்பனாசிப் பபாருக்குப்பின் அக்பர் நாடு இல்லா  ஒரு இளவை ர் ஆனார். 

அ) (i)  ரி 

ஆ) (ii)  ரி 

இ) (i) மற்றும்  (ii)  வறு 

ஈ) (i) மற்றும் (ii)  ரியானடவ 

16. பின்வருவனவற்றில்  ரியான கூற்றிடனக் கண்டுபிடி. 

i) தஷர்ஷா பமற்கில் உள்ள சிந்து மு ல் வங்காளத்தில் உள்ள ப ானர்கான் வடையிலான கிைாண்ட் டிைங்க் 

 ாடலடய சீர்படுத்தினார். 

ii) அக்பர்  னது மிகப் தபரிய படைதயடுப்புகளின் மூலமாக மாதபரும் பபைைசிற்கு அடித் ளம் இட்ைார். 

அ) i)  ரி 

ஆ) ii)  ரி 

இ) (i) மற்றும் (ii)  ரியானடவ 

ஈ) (i) மற்றும் (ii)  வறானடவ. 

17. கூற்று: பாபர் மு லாம் பானிப்பட் பபாரில் தவற்றி தபற்றார். 

காைணம் : பாபர் பீைங்கிப் படைடய பபாரில் பயன்படுத்தினார். 
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அ) கூற்று  ரி; காைணம் கூற்றின்  ரியான விளக்கம் ஆகும். 

ஆ) கூற்று  வறு; காைணம்  ரி 

இ) கூற்று  வறு; காைணமும்  வறு 

ஈ) கூற்று  ரி; காைணம் கூற்றின்  ரியான விளக்கம் அல்ல. 

18. கூற்று: ஔைங்கசீப்பின் ஆட்சியின் இறுதியில் முகலாயப் பபைைசின் அழிவு ஆைம்பமாயிற்று. 

காைணம்: ஔைங்கசீப்  க்காண அை ர்களிைம் நட்புறவாக இருந் ார். 

அ) கூற்று  ரி; காைனம் கூற்றின்  ரியான விளக்கம் அல்ல. 

ஆ) கூற்று  ரி; காைணம் கூற்றின்  ரியான விளக்கம் ஆகும். 

இ) கூற்றும்  வறு; காைணம்  ரி 

ஈ) கூற்று  ரி, காைணம்  வறு 

19. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எது  வறாகப் தபாருத் ப்பட்டுள்ளது. 

அ) பாஸ்கைாச் ார்யா  - நீதிதநறி விளக்கம் 

ஆ) ஆமுக் மால்ய ா  - கிருஷ்ண ப வைாயர் 

இ) ெகன்னா  பண்டி ர் - ை கங்கா ைா 

ஈ) அல்ல ானிதபத் ண்ணா  - மனு ரித்திைா 

20. தபாருத்துக. 

i) அபுல் பா ல்   1.  ஔைங்கசீப் 

ii) ெும்மா மசூதி  2. அக்பர் 

iii) பாதுஷாஹி மசூதி  3. தஷர்ஷா 

iv) புைாண கிலா  4. ஷாெகான் 

அ) 2, 4, 1, 3 

ஆ) 3, 2, 1, 4 

இ) 3, 1, 4, 2 

ஈ) 1, 3, 2, 4 

I.  ரியான விடைடயத் ப ர்வு த ய்க. 

விடைகள் 

1. இ) பீைங்கிப் படை  2. அ) ஆப்கானியர்களுக்கு  3. இ) தஷர்கான்  4. அ) ொகீர் ாரி  5. இ) தஷர்ஷா  6. அ) 

குரு அர்ெுன் ப வ்  7. ஈ) ஔைங்கசீப்  8. அ) அக்பர்  9. ஆ) குவாலியடை  10. இ) ஷாெகான்  11. அ) 

 ஜிகநிலகந்தி  12. ஆ) குமைகுருபைர்  13. இ) பமாதி மசூதி முழுவதும் பளிங்குக் கல்லால் கட்ைப்பட்ைது  14. 

ஆ) தஷர்ஷாவின் நாணயமுடற, ஆங்கிபலயரின் நாணய முடறக்கு அடித் ளமிட்ைது.  15. இ) (i) மற்றும்  

(ii)  வறு  16. இ) (i) மற்றும் (ii)  ரியானடவ  17. அ) கூற்று  ரி; காைணம் கூற்றின்  ரியான விளக்கம் ஆகும்.  
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18. அ) கூற்று  ரி; காைணம் கூற்றின்  ரியான விளக்கம் அல்ல  19. அ) பாஸ்கைாச் ார்யா - நீதிதநறி விளக்கம்  

20. அ) 2, 4, 1, 3 

 

[15] மைாத்தியர் 

“(மைாத்திய நாட்டில்) ம  எழுச்சி என்பது பிைாமணச்  மயம்  ார்ந்  ாக இல்டல. அடமப்புகள்,  ைங்குகள், 

வகுப்பு பவறுபாடுகள் ஆகியவற்றுக்கு எதிைான  னது பபாைாட்ைத்ட ப் தபாறுத்  அளவில் வழக்கத்தில் 

உள்ள தகாள்டகக்கு மாறான ாக அது அடமந் து. துறவிகள் தபரும்பாலும் பிைாமண வகுப்டபச்  ாைாமல் 

 மூகத்தின் அடிநிடலடயச் ப ர்ந் வர்களாக இருந் னர்” – நீதிபதி ைானபை 

பபஷ்வா என்ற பாைசீக த ால்லின் தபாருள் “மு ன்டமயான” அல்லது “பிை ம அடமச் ர்” என்ப ாகும். 

ைாொ ப சிங்கு:  மைாத்திய அை ர் ைாொைாம் முகலாயப் படைகளின் அச்சுறுத் ல் காைணமாக ைாய்கரிலிருந்து 

 ப்பிபயாடி த ஞ்சியில் அடைக்கலம் புகுந் ார். படைத் ளபதி சுல்பிகர்கான்  டலடமயிலும், பின்னர் 

 ாவுத்கான்  டலடமயிலும் அவடைத் த ாைர்ந்து த ன்ற முகலாயப் படைகள் த ஞ்சிடயக் டகப்பற்றின. 

த ஞ்சிக்கு எதிைான முகலாயத்  ாக்கு லில் பன்பைலா ைெபுத்திை  டலவர் சுவரூப் சிங் 

த ஞ்சிக்பகாட்டையின் (பகாட்டை இைாணுவத்தின்  டலவர்) கிலா ாைாக 1700இல் பணியில் 

அமர்த் ப்பட்ைார். அ ன் பிறகு சுவரூப் சிங் த ஞ்சி முழுவட யும்  னது கட்டுப்பாட்டில் தகாண்டுவந் ார். 

1714இல் அவர் மடறந்  பிறகு அவைது மகன் ப ஜ் சிங் (ப சிங்கு) த ஞ்சியின் ஆளுநைாக தபாறுப்பபற்றார். 

முகலாய மன்னருக்குக் கப்பம் கட்ைமறுத் ட  அடுத்து நவாப்   த்-உல்-லா கானின் பகாபத்திற்கு 

ஆளானார். அ டனத் த ாைர்ந்து நைந்   ண்டையில் 22 வயப  ஆன ைாொ ப சிங்கு தகால்லப்பட்ைார். 

அவைது இள வயது மடனவி உைன்கட்டை ஏறினார். ைாொ ப சிங்கு நவாபுக்கு எதிைாக தவளிப்படுத்திய 

வீைம் மக்களிடைபய கட ப் பாைல்களாக உருதவடுத் து. 

 ைஸ்வதி மஹால் நூலகம் நாயக்க மன்னர்களால் கட்ைப்பட்டு இைண்ைாம்  ைபபாஜி மன்னைால் 

த றிவூட்ைப்பட்ைது. மைாத்திய அை டவயின் அன்றாை அலுவல்கள், 18ஆம் நூற்றாண்டில் பிதைஞ்சு-

மைாத்தியர் இடைபய நைந்  கடி ப்பபாக்குவைத்து ஆகியன பமாடி எழுத்துவடிவ ஆவணங்களாக 

அடமந்துள்ளன. மைாத்தி தமாழியில் அடமந்  ஆவணங்கள் பமாடி எழுத்து வடிவில் எழு ப்பட்ைன. 

ஆளுநர் மன்பறாவின் கல்விக் கணக்தகடுப்புக்காக உருவாக்கப்பட்ை 1823ஆம் ஆண்டின் அறிக்டகப்படி 

 ஞ் ாவூர் முழுவதும் இருந்  44 பள்ளிகளில் அை டவ மூலமாக 21 இலவ  பள்ளிகள் நைத் ப்பட்ைன. 

 மயப் பைப்பாளர்கள் 19 பள்ளிகடளயும், ஆலய நிர்வாகம் ஒரு பள்ளிடயயும் நைத்தின. ஆசிரியர்கள் 

 ாங்களாகபவ இலவ மாக மூன்று பள்ளிகடள நைத்தினார்கள். மிக முக்கியமான புனி த் ல 

வழித் ைங்களில் அடமந்திருந்  பதிமூன்று  த்திைங்கள் மூலமாக யாத்ரிகர்களுக்கும் ஏடழகளுக்கும் 

உணவும் உடறவிை வ தியும் த ய்து தகாடுக்கப்பட்ைது. 

I.  ரியான விடைடயத் ப ர்வு த ய்க. 

1. வலிடமமிக்க தகாரில்லாப் பபார் முடறடயப் பின்பற்றிபயார் ____________ 

அ) மைாத்தியர்    

ஆ) முகலாயர் 

இ) ஆங்கிபலயர் 

ஈ) நாயக்கர் 
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2.  புைந் ர் உைன்படிக்டக, சிவாஜிக்கும் __________க்கும் இடைபய டகதயழுத் ானது. 

அ) அஃப் ல்கான் 

ஆ) த யிஷ்ைகான் 

இ) தெய்சிங் 

ஈ) ஔைங்கசீப் 

3. சிவாஜியின் ஆபலா டன  டப ______________ என்று அடழக்கப்பட்ைது. 

அ) அஷ்ைபிை ானம் 

ஆ) அஷ்ைதிக்கெங்கள் 

இ) நவைத்தினங்கள் 

ஈ) பஞ் பாண்ைவர்கள் 

4. சிவாஜியின் இைாணுவ அடமப்பில் மிகச்சிறிய படை அலகின்  டலவைாக ____________ இருந் ார். 

அ) நாயக் 

ஆ) ஹவில் ார் 

இ) பர்கிர் 

ஈ) டஷபல ார் 

5. மைாத்திய  ாம்ைாஜ்யத்தின் அதிகாைத்ட  பமம்படுத்திய பபஷ்வா ___________ ஆவார். 

அ) மு லாம் பாஜி ைாவ் 

ஆ) பாலாஜி விஷ்வநாத் 

இ) பாலாஜி பாஜி ைாவ் 

ஈ) இைண்ைாம் பாஜி ைாவ் 

6. ___________ பகாகினூர் டவைத்ட  எடுத்துச் த ன்றார். 

அ) அஹமது ஷா அப் லி 

ஆ) நாதிர் ஷா 

இ) ஷுொ-உத்-த ௌலா 

ஈ) நஜீப்-உத்-த ௌலா 

7. ___________ உைன்படிக்டக மு லாம் ஆங்கிபலா-மைாத்தியப் பபாடை முடிவுக்குக் தகாண்டு வந் து. 

அ) ம ைாஸ் உைன்படிக்டக 

ஆ) பூனா உைன்படிக்டக 

இ)  ால்டப உைன்படிக்டக 

ஈ) பபசின் உைன்படிக்டக 
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8. இைண்ைாவது ஆங்கிபலா-மைாத்தியப் பபாரின்பபாது ஆங்கிபலய கவர்னர்- தெனைலாக இருந் வர் 

____________ 

அ) காைன்வாலிஸ் பிைபு 

ஆ) தவல்பலஸ்லி பிைபு 

இ) பஹஸ்டிங்க்ஸ் பிைபு 

ஈ) ைல்தஹௌசி பிைபு 

9. கிைாம அளவில் வருவாய் வசூடல மத்திய அைசுக்கு அனுப்பும் தபாறுப்டப ______________ 

ஏற்றிருந் னர். 

அ) ப ஷ்முக்கு 

ஆ) குல்கர்னி 

இ) தகாத்வால் 

ஈ) பட்பைல் 

10. மனி ர்களுக்காகவும் மற்றும் விலங்குகளுக்காகவும் மூலிடக மருந்துகடளத்  யாரிக்க 

____________ இைண்ைாம்  ைபபாஜியால் நிறுவப்பட்ைது. 

அ)  ைஸ்வதி மஹால் 

ஆ) முக் ாம்பாள்  த்திைம் 

இ) நவ வித்யா 

ஈ)  ன்வந்திரி மஹால் 

11. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் இைண்ைாம்  ைபபாஜி எழு ா  புத் கம் என்ன? 

அ) குமாை ம்பவ  ம்பு 

ஆ) ப பவந்திை குறவஞ்சி 

இ) முத்ைைாஷ்ஸ் ாய 

ஈ) குமாை ம்பவம் 

12. கீழ்க்கண்ைவற்றுள்  ரியான கூற்றிடனத் ப ர்ந்த டு. 

அ) சிவாஜிடய அைக்கும் முக்கிய பநாக்கில் 1660ஆம் ஆண்டு அஃப் ல்கான்  க்காணத்தின் ஆளுநைாக 

நியமிக்கப்பட்ைார். 

ஆ) சிவாஜியின் வழித்ப ான்றல்கடளப் பாதுகாப்பதில் த ஞ்சி முன்னணுயில் த யல்பட்ைது. 

இ) சிவாஜியின் வருவாய் நிர்வாகம், மனி ாபிமானம்  ார்ந்து, உற்பத்திச் த ய்பவர்களுக்கு  ா கமாக 

அடமந்திருந் து. 

ஈ)  ர்ப ஷ்முகி என்பது சிவாஜி வசூலித்  15   விகி  கூடு ல் வருவாயாகும். 

13. கீழ்க்கண்ைவற்றுள்  ரியான ப ர்ந்த டு. 
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அ) ஆங்கிபலயர்கள் மைாத்தியருைன் நட்புறவு தகாண்டு  க்காணத்தில்  டையில்லா வணிகம் த ய்யும் 

உரிமம் தபற்றனர். 

ஆ) 1749 இல் ஆற்காட்டு நவாப் ப ாஸ்து அலிடய  ாஹு ப ாற்கடித்துக் தகான்றார். 

இ) பபஷ்வாக்களின் கீழ் நீதிமுடற முழுடம தபற்றிருந் து. 

ஈ)  ஞ்ட  மைாத்திய அைசின் பபான்ஸபல வம் த்து கடைசி அை ர் தவங்பகாஜி ஆவார். 

14. கீழ்க்கண்ைவற்றுள்  ரியான விடைடயத் ப ர்ந்த டு. 

i) சிவாஜியின் கீழிருந்  நீதி நிர்வாகம் பழடமயான ஒன்றாகும். 

ii) நிடலயான நீதிமன்றங்களும் விதிமுடறகளும் இருந் ன. 

அ) (i)  ரி 

ஆ) (ii)  ரி 

இ) (i) மற்றும் (ii)  ரி 

ஈ) (i) மற்றும் (ii)  வறு 

15. கீழ்க்கண்ைவற்றுள்  ரியான விடைடயத் ப ர்ந்த டு. 

i) வைகிழக்கு எல்டலப்புறப் பகுதியின் பாதுகாப்டப வீழ்ந்துதகாண்டிருந்  முகலாயப் பபைைசு நழுவவிட்ைது. 

ii) இது நாதிர் ஷாவின் படைதயடுப்பிற்கு வழிவகுத் து. 

அ) i)  ரி 

ஆ) ii)  ரி 

இ) (i) மற்றும் (ii)  ரியானடவ 

ஈ) (i) மற்றும் (ii)  வறானடவ 

16. கூற்று:  மூன்றாம் பானிப்பட் பபார் ஆங்கிபலயரின் அதிகாை எழுச்சிக்கு வழிவகுத் து. 

காைணம்: இத்ப ால்வி மைாத்தியருக்கும் முகலாயருக்கும் ஒரு தபரிய அதிர்ச்சிடயக் தகாடுத் து. 

அ) கூற்று  ரி; காைணம் கூற்றின்  ரியான விளக்கம் ஆகும். 

ஆ) கூற்று  ரி; காைணம்  வறு 

இ) கூற்று மற்றும் காைணம்  வறானடவ 

ஈ) கூற்று  ரி; காைணம் கூற்றின்  ரியான விளக்கம் அல்ல 

17. கூற்று: காலாட்படை வீைர்கள் மஹாைாஷ்டிைாவிலிருந்து மட்டும் ப ர்வு த ய்யப்பட்ைனர். 

காைணம்: மைாத்தியர் குதிடைப்படையில் பணியாற்ற விரும்பினர். 

அ) கூற்று  வறு; காைணம்  ரி 

ஆ) கூற்று  ரி; காைணம் கூற்றிடன விளக்குகிறது. 

இ) கூற்று மற்றும் காைணம்  வறானடவ 

ஈ) கூற்று மற்றும் காைணம்  ரியானடவ 
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18. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எது  ரியாக தபாருத் ப்பைவில்டல 

அ) சிவாஜி   - மடல எலி 

ஆ) மு லாம் பாஜி ைாவ்  - உத்கிர் பபார் 

இ) ட முர் ஷா  - லாகூரின் டவஸ்ைாய் 

ஈ) ப சிங்கு   - த ஞ்சி 

19. தபாருத்துக. 

i) அமத்யா  1. அை ரின் நைவடிக்டககள் பற்றிய ஆவணங்கள் 

ii) சுமந்த்  2. தபாது ஒழுக்க நடைமுடறகள் 

iii) பண்டிட் ைாவ் 3. பபார் மற்றும் அடமதி 

iv) வாக்கிய நாவிஸ்  4. அைசின் அடனத்து தபாது கணக்குகள் 

அ) 4, 1, 2, 3 

ஆ) 1, 2, 4, 3 

இ) 4, 3, 2, 1 

ஈ) 1, 4, 2, 3 

20. சிவாஜியின் ஆட்சிக்குப் பிறகு வந் வர்கடளக் கால வரிட ப்படி எழு வும். 

அ)  ாம்பாஜி,  ாஹு, ைாொைாம், இைண்ைாம்  ாம்பாஜி 

ஆ)  ாம்பாஜி, ைாொைாம்,  ாஹு, இைண்ைாம்  ாம்பாஜி 

இ) ைாொைாம்,  ாம்பாஜி,  ாஹு, இைண்ைாம்  ாம்பாஜி 

ஈ)  ாம்பாஜி, இைண்ைாம்  ாம்பாஜி, ைாொைாம்,  ாஹு 

I.  ரியான விடைடயத் ப ர்வு த ய்க. 

விடைகள்  

1. அ) மைாத்தியர்  2. இ) தெய்சிங்  3. அ) அஷ்ைபிை ானம்  4. அ) நாயக்  5. அ) மு லாம் பாஜி ைாவ்  6. ஆ) 

நாதிர் ஷா  7. இ)  ால்டப உைன்படிக்டக  8. ஆ) தவல்தலஸ்லி பிைபு  9. ஈ) பட்பைல்  10. ஈ)  ன்வந்திரி 

மஹால்  11. ஈ) குமாை ம்பவர்  12. இ) சிவாஜியின் வருவாய் நிர்வாகம், மனி ாபிமானம்  ார்ந்து, உற்பத்திச் 

த ய்பவர்களுக்கு  ா கமாக அடமந்திருந் து.  13. அ) ஆங்கிபலயர்கள் மைாத்தியருைன் நட்புறவு தகாண்டு 

 க்காணத்தில்  டையில்லா வணிகம் த ய்யும் உரிமம் தபற்றனர். 14. அ) (i)  ரி 15. இ) (i) மற்றும் (ii) 

 ரியானடவ  16. அ) கூற்று  ரி; காைணம் கூற்றின்  ரியான விளக்கம் ஆகும்.  17. அ) கூற்று  வறு; காைணம் 

 ரி18. ஆ) மு லாம் பாஜி ைாவ்- உத்கிர் பபார்  19. இ) 4,3,2,1  20. ஆ)  ாம்பாஜி, ைாொைாம்,  ாஹு, இைண்ைாம் 

 ாம்பாஜி 

 

[16] ஐபைாப்பியரின் வருடக 

கர்நாைகம் என்பது உண்டமயில் கன்னைதமாழி பபசும் மக்கள் வாழ்கின்ற பகுதிடயக் குறிப்ப ாகும். 

பதிதனட்ைாம் நூற்றாண்டில் இது பமற்குத்த ாைர்ச்சி மடலகளுக்கும் கிழக்குத்த ாைர்ச்சி மடலகளுக்கும் 
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இடைப்பட்ை பகுதியில் அடமந்துள்ள இன்டறய இந்திய மாநிலங்களான  மிழ்நாடு, கர்நாைகா, த ற்கு 

ஆந்திைப்பிைப  ம் ஆகியவற்டற உள்ளைக்கிய ாகும். இப்பகுதிகடள ஆற்காட்டு நவாப் கட்டுப்படுத்தினார். 

1623இல் ஆங்கிபலயக் கிழக்கிந்தியக் கம்தபனியின் ஊழியர்கள் , பபார்த்துகீசியர் ெப்பானியர் அைங்கிய 

இருபது பபர்கடள ைச்சு கிழக்கிந்தியக் கம்தபனியின் முகவர்கள் இந்ப ாபனசியாவிலுள்ள அம்பாய்னா 

என்னும் தீவில் சித்திைவட  த ய்து தகான்றனர். இது அம்பாய்னா படுதகாடல என்றடழக்கப்படுகிறது. 

தலய்ைன் பல்கடலக்கழக முடனவர் பட்ை ஆய்வாளைான வில் ஓ டிஜிக் (Wil O Dijk) என்பார் ஒரு 

ஆய்வுக்கட்டுடையில் , இங்கிருந்தும் வங்காளவிரிகுைாப் பகுதிகளிலிருந்தும் ைச்சுக் கப்பல்களில் ஏற்றி 

அனுப்பப்பட்ை அடிடமப் பயணிகளின் பட்டியடலக் குறிப்பிட்டுள்ளார். 1621 ெுன் மு ல் 1665 நவம்பர் வடை 

தமாத் ம் 26,885 ஆண்கள், தபண்கள், குழந்ட கள் அடிடமகளாக அனுப்பப்பட்டுள்ளனர். அவர்களில் 

1379 நபர்கள் உயிரிழந் னர். விெயநகைப் பபைைசின் வீழ்ச்சிக்குப் பின்னர்  ஞ் ாவூர், மதுடை, த ஞ்சி 

நாயக்க அைசுகளால் உருவான பஞ் ம் பபான்ற காைணங்களால் ப ாழமண்ைலத்தில் அடிடம ஏற்றுமதி 

தபருகியது என அவ்வாய்வாளர் பமலும் குறிப்பிடுகின்றார். 

இக்காலத்தில் நிறுவனம் (factory) என்பது அயல்நாடுகளிலுள்ள  ங்கள் மு லாளிகளுக்காக வணிக 

முகவர்கள்  ங்கியிருந்து வணிக நைவடிக்டககடள பமற்தகாள்ளும் இைம் என்னும் தபாருடளப் தபற்றது. 

“நாங்கள் கைந்து த ன்ற கிைாமப்புறபகுதி (புதுச்ப ரிக்கு தவளிபயயுள்ள பகுதி) மிக நன்றாக விவ ாயம் 

த ய்யப்பட்டிருந் து. மிக அழகாகவும் இருந் து. அரிசி ஏைாளமாகக் காணப்பட்ைது. எங்பக நீர் இருந் ப ா 

அங்பக பருத்தி விடளவிக்கப்பட்ைது.” புதுச்ப ரி நிலப்பைப்டப குறித்து பிைான்ஸிஸ் மார்ட்டின்  னது 

நாட்குறிப்பில் எழுதியது. 

உங்களுக்குத் த ரியுமா? 

 உைன்கட்டை ( தி) ஏறும் பழக்கத்ட  நிறுத்  அல்புகர்க் முயன்றார். 

நாரிஸ் தூதுக்குழு 

இங்கிலாந்து அை ர் மூன்றாம் வில்லியம்  ர் வில்லியம் நாரிஸ் என்பவடை இந்தியாவிற்கு அனுப்பி 

டவத் ார். அவர் 1698இல் ஔைங்கசீப்டப  ந்தித் ார். ஆங்கிபலயக் குடிபயற்றங்கள் மீது ஆங்கிபலயரின் 

முழுடமயான கட்டுப்பாட்டைப் தபறுவதும், ஏற்கனபவ தபறப்பட்ை சிறப்பு உரிடமகடள 

உறுதிப்படுத்துவதும், வணிக உரிடமகடள பமலும் நீட்டிப்பதும் இச் ந்திப்பின் பநாக்கங்களாக இருந் ன. 

ஆனால் இவ்பவண்டுபகாள் 1714 – 1717 ஆண்டுகளில் சுர்மன் என்பவரின்  டலடமயின் கீழ்வந்  

தூதுக்குழு முகலாயப் பபைை ர் பருக்சியாடைச்  ந்தித் பபாது ான் ஏற்கப்பட்ைது. சுர்மன் வணிக 

உரிடமகள் த ாைர்பான அை ரின் ஆடணடய பருக்சியாரிைமிருந்து தபற்றார். இவ்வாடண குெைாத், 

டஹ ைாபாத், வங்காளம் ஆகிய பகுதிகளின் உள்ளூர் ஆட்சியாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருந் து. 

ஆனந் ைங்க பிள்டள நாட்குறிப்புகள்: 

ஆனந் ைங்க பிள்டல (1709 – 1761) அக்காலத்தில்  டலசிறந்  வணிகைாக விளங்கிய திருபவங்கைம் 

பிள்டலக்கு மகனாகப் பிறந் ார்.  னது  ந்ட யின் மடறவுக்குப் பின்னர் பிதைஞ்சு ஆளுநர்களான டுமாஸ், 

துய்ப்பள ஆகிபயார் தகாடுத்  ஆ ைவால் புதுச்ப ரியில் மாதபரும் வணிகைானார். துய்ப்பள இவடை 

 டலடம துபாஷியாகவும் (துபாஷி – இரு தமாழிகள் அறிந் வர்)  டலடம வணிக முகவைாகவும் (1746) 

அமர்த்தினார். இது அவடை புதுச்ப ரியில் தபரும் அைசியல் த ல்வாக்குள்ள நபைாக மாற்றியது. ஆனால் 

அவருடைய உண்டமயான புகழ்,  மிழில் எழு ப்பட்ை ஏைாளமான த ய்திகடள உள்ளைக்கிய அவருடைய 

நாட்குறிப்புகடளச்  ார்ந்துள்ளது. அவரின் நாட்குறிப்பு 1736 மு ல் 1760 வடையிலான காலத்திற்கு, 
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முக்கியமாக துய்ப்பள ஆளுநைாக இருந்  காலப்பகுதியின் வைலாற்றுக்கு மிகவும் மதிப்புமிக்க 

 ான்றா ாைமாகும். பமலும் அது  மகால நிகழ்வுகள் குறித்  அவருடைய பார்டவ மற்றும் கருத்துக்களின் 

பதிவுமாகும். 

ஆம்பூர் பபார் (1749) 

டஹ ைாபாத் நிொமிற்கு உரிடம பகாரிய மு ாபர் ெங், கர்நாைக அரியடணக்கு உரிடமபகாரிய  ந் ா 

 ாகிப் ஆகிய இருவரும் நன்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்ை பிதைஞ்சுக் காலாட்படைகளின் உ விபயாடு 

அன்வாருதீன் படைகடளத்  ாக்கி தபருமளவு ப  த்ட  ஏற்படுத்தினர். பபாரில் அன்வாருதீன் 

தகால்லப்பட்ைார்.  ந் ா  ாகிப் நவாபாக ஆற்காட்டினுள் நுடழந் ார். இப   மயத்தில் அன்வாருதீனின் 

மகனான முகமது அலி திருச்சிக்குத்  ப்பிச் த ன்றார். 

ைாபர்ட் கிடளவ் 1725 த ப்ைம்பர் 29இல் பிறந் ார். அவருக்குக் கல்வியில் ஆர்வமில்டல. படிப்பில் 

ஆர்வமின்டம, ஒழுக்கமின்டமயால் மூன்று பள்ளிகளிலிருந்து தவளிபயற்றப்பட்ைார். பமலும் 

 ண்டைக்காைன் என்ற அவப்தபயடையும் தபற்றார். அவருடைய நைத்ட யால் தவறுப்புக் தகாண்ை அவரின் 

 ந்ட  அவடை ஆங்கிபலயக் கிழக்கிந்தியக் கம்தபனியில் எழுத் ர் பணியில் அமர்த்தி இந்தியாவிற்கு 

அனுப்பி டவத் ார். கிடளவ் த ன்டன மாகாண ஆளுநைாக உருவானார். மு ல்முடற ஆளுநைாக 

இருந் பபாது (1755 – 60) பிளாசிப் பபாரில் தவற்றிதபற்று அ ன்மூலம் இந்தியாவில் ஆங்கிபலயப் 

பபைைசிற்கு அடித் ளமிட்ைார். இைண்ைாவது முடற 1764 – 1767 ஆளுநைாக இருந் பபாது பக் ார் பபாரில் 

தவற்றி தபற்று வங்காலத்தில் ஆங்கிபலயர் ஆட்சிடய வலிடமதகாள்ளச் த ய் ார். அவர் இந்தியாடவ 

விட்டுச் த ல்லும் பபாது மிகப் தபரிய த ல்வந் ைாக தவளிபயறினார். அவரின்  னிப்பட்ை த ாத் ாக 

2,34,000 பவுண்டுகள் இருந் து. அது  விை வங்காலத்திலுள்ள அவைது ொகிர் மூலம் 27,000 பவுண்டுகள் 

வருைாந்திை வாைடக வருவாடயப் தபற்றார். அவர் இங்கிலாந்து திரும்பியபபாது  ன் மீ ான ஊழல் 

குற்றச் ாட்டு குறித்துப் பாைாளுமன்ற வி ாைடணடய எதிர் தகாண்ைார். கிடளவ்  ன் மீ ான 

குற்றச் ாட்டிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ைபபாதிலும்  ற்தகாடல த ய்து தகாண்ைார். 

வங்காள நவாப்பால் டகது த ய்யப்பட்ை 146 ஐபைாப்பியர் 18க்கு 15அடி அளவுள்ள ஓர் அடறயில் 

அடைக்கப்பட்ை ாகவும் அவர்களில் 23 பபர் மட்டுபம உயிர்பிடழக்க மற்றவர்கள் மூச்சுத்திணறி இறந்து 

பபான ாகவும் பழி த ால்லப்பட்ைது. இருட்ைடறத் துயைம் (Black Hol Tragedy) என ஆங்கிபலய 

ஆவணங்களில் சுட்டும் இந்நிகழ்வின் உண்டமத்  ன்டம குறித்து வைலாற்று அறிஞர்களிடைபய விவா ம் 

நடைதபறுகிறது. 

I.  ரியான விடைடயத் ப ர்வு த ய்க. 

1. இந்தியாவில் பபார்த்துகீசியரின் அைசியல்  டலடமயிைம் ___________ ஆகும். 

அ) பகாவா  

ஆ) டையூ 

இ) ைாமன் 

ஈ) சூைத் 

2. பமற்கு ஆசியாவிற்கும் ஐபைாப்பிற்கும் நுடழவாயிலாக இருந்  துடறமுகம் ________ ஆகும். 

அ) டையூ 

ஆ) கல்கத் ா 
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இ) பம்பாய் 

ஈ) சூைத் 

3. ஆங்கிபலயர் 1639ஆம் ஆண்டு உள்ளூர் ஆட்சியாளரிைமிருந்து தபற்ற நிலத்தில் 

_________பகாட்டைடயக் கட்டினார். 

அ) புனி  ொர்ஜ் பகாட்டை 

ஆ) வில்லியம் பகாட்டை 

இ) பவலூர் பகாட்டை 

ஈ) பகால்தகாண்ைா பகாட்டை 

4. நீலநீர்க் தகாள்டகயுைன் த ாைர்புடையவர் _____________ 

அ) பிைான்ஸிஸ்பகா டி அல்தமய்ைா 

ஆ) அல்பபான்பஸா டி அல்புகர்க் 

இ) நீபனா ைா குன்கா 

ஈ) ஆன்பைானிபயா டி நாைான்கா 

5. ____________ “ மிழ் அச்சுப்பதிப்பின்  ந்ட ” என்று அடழக்கப்படுகிறார். 

அ) இைாபர்பைா டி தநாபிலி 

ஆ) அல்பபான்ப ா டி அல்புகர்க் 

இ) தஹன்ரிக்ஸ் 

ஈ) பிைான்சிஸ்பகா டி அல்தமய்ைா 

6. அம்பாய்னா படுதகாடலக்குக் காைணமானவர்கள் ___________ 

அ) ஆங்கிபலய கிழக்கிந்தியக் கம்தபனி 

ஆ) ைச்சு கிழக்கிந்தியக் கம்தபனி 

இ) பபார்த்துகீசு  கிழக்கிந்தியக் கம்தபனி 

ஈ) பிதைஞ்சு கிழக்கு இந்தியக் கம்தபனி 

7. பிைான்சிஸ் மார்ட்டின் என்பவர் __________ பிதைஞ்சுக் குடிபயற்றங்களின் பகந்திை டமயமாக 

ஆக்கினார். 

அ) மசூலிப்பட்டினம் 

ஆ) நாகப்பட்டினம் 

இ) பகாவா 

ஈ) புதுச்ப ரி 

8. இைண்ைாம்  ார்லஸ் வை ட் டணயாகப் தபற்ற ___________ ஆங்கிபலய கிழக்கிந்தியக் 

கம்தபனிக்கு மாற்றம் த ய்யப்பட்ைது. 
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அ) ம ைாஸ் 

ஆ) கல்கத் ா 

இ) பம்பாய் 

ஈ) தில்லி 

9. மு லாம் கர்நாைகப்ப் பபாரின்பபாது _________ புதுச்ப ரியின் ஆளுநைாக இருந் ார். 

அ) பீட்ைன் 

ஆ) லா பபார்பைானாய்ஸ் 

இ) துய்ப்பள 

ஈ) பமார்ஸ் 

10. ைாபர்ட் கிடளவ் ___________இல் தவற்றிதபற்று வங்காளத்தில் ஆங்கிபலயர் ஆட்சிடய வலிடம 

தபறச் த ய் ார். 

அ) கர்நாைகப் பபார்கள் 

ஆ) ஏழாண்டுப் பபார் 

இ) பக் ார் பபார் 

ஈ) பிளாசிப் பபார் 

11. வந் வாசிப் பபார் ___________க்கிடைபய நடைதபற்றது. 

அ) அயர்கூட் மற்றும் லாலி 

ஆ) ைாபர்ட் கிடளவ் மற்றும் லாலி 

இ) அயர்கூட் மற்றும் புஸ்ஸி 

ஈ) ைாபர்ட் கிடளவ் மற்றும் புஸ்ஸி 

12. ஏழாண்டுப் பபார் __________யுைன் முடிவுக்கு வந் து. 

அ) புதுச்ப ரி உைன்படிக்டக 

ஆ) அலகாபாத் உைன்படிக்டக 

இ) பாரிஸ் உைன்படிக்டக 

ஈ) ஸ்ரீைங்கப்பட்டினம் உைன்படிக்டக 

13.  ரியான கூற்றிடனத் ப ர்ந்த டு. 

அ) முகலாயப் பபைைசின் வலிடம குறித்தும், தபாருளா ாை வளம் பற்றியும் ஐபைாப்பியர் நன்கு 

அறிந்திருந் னர். 

ஆ) ைச்சுக்காைர் ஆங்கிபலயடைத் த ாைர்ந்து பம்பாய்க்கு வந் னர். 

இ)  ஞ் ாவூர் முகலாயைால் ஆளப்படும் அை ாக இருந் து. 
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ஈ) பம்பாய் முக்கியமான வணிகடமயமாக இருந்து, சூைத்திலிருந்தும் ஒரி ாவிலிருந்தும் வணிகர்கடள 

ஈர்த் து. 

14. கீழ்க்கண்ைவற்றுள்  வறான கூற்றிடனத் ப ர்ந்த டு. 

அ) இந்திய அை ர்கள் அயல்நாட்ைவரிைம் தகாண்டிருந்  ஈர்ப்பிடன ஐபைாப்பியர்  ா கமாக்கிக் தகாண்ைனர். 

ஆ) நறுமணத்தீவுகளில் ைச்சுக்காைர் தவற்றி தபற்றனர். 

இ) பகால்தபர் பிதைஞ்சுக் கிழக்கிந்தியக் கம்தபனி நிறுவப்பட்ை ற்கு காைணமாக இருந் ார். 

ஈ) புதுச்ப ரியில் இன்றளவும் பிதைஞ்சுத்  ாக்கத்ட க் காணமுடிகிறது. 

15. கீழ்க்கண்ை கூற்றுகளில்  ரியான விடைடயத் ப ர்ந்த டு. 

i) பிளாசிப் பபார், வணிக நிறுவனமாக இருந்  ஆங்கிபலயக் கிழக்கிந்தியக் கம்தபனிடய, வங்காளத்தின் 

மீது இடறயாண்டம தகாண்ை அைசியல்  க்தியாக மாற்றியது. 

ii) தபரும் நிலப்பைப்டப ஆட்சித ய்  இங்கிலாந்து வந் வாசிப் பபாருக்குப்பின், வணிக நிறுவனத்ட  

ஆளுகின்ற  க்தியாக எழுச்சி தபற்றது. 

அ) i)  ரி 

ஆ) ii)  ரி 

இ) இைண்டும்  ரி 

ஈ) இைண்டும்  வறு 

16. கீழ்க்கண்ை கூற்றுகளில்  ரியான விடைடயத் ப ர்ந்த டு. 

i) அல்புகர்க் இந்தியாவில் பபார்த்துகீசியப் பபைைட  உண்டமயில் நிறுவியவர் ஆவார். 

ii) உைன்கட்டை ஏறும் வழக்கத்ட  நிறுத்  அல்புகர்க் முயன்றார். 

அ) i)  ரி 

ஆ) ii)  வறு 

இ) இைண்டும்  ரி 

ஈ) இைண்டும்  வறு 

17. கூற்று: பதினாறாம் நூற்றாண்டில் ஐபைாப்பியர் இந்தியாவிற்கு வருடக  ந் னர். 

காைணம்: அவர்களது உண்டமயான பநாக்கம் ஐபைாப்பியச்  ந்ட க்குத் ப டவயான மிளகு, 

இலவங்கம், கிைாம்பு ஏடனய நறுமணப் தபாருட்கடள தகாள்மு ல் த ய்வ ாகும். 

அ) கூற்று  ரி; காைணம் கூற்றின்  ரியான விளக்கம் ஆகும். 

ஆ) கூற்று  ரி; காைணம்  வறு 

இ) கூற்று  வறு; காைணம்  ரி 

ஈ) கூற்று  ரி; காைணம் கூற்றின்  ரியான விளக்கம் அல்ல. 

18. கூற்று: இந்தியா தபாருள் உற்பத்திக்கான வலுவான  ளத்ட யும், குறிப்பாகப் பருத்தியிடழத் 

துணிகளுக்காகவும் புகழ்தபற்றிருந் து. 
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காைணம்: நாட்டின் மு ல் முக்கியமான தபாருளா ாை நைவடிக்டக விவ ாயம் ஆகும். 

அ) கூற்று மற்றும் காைணம்  ரி 

ஆ) கூற்று  ரி; காைணம் கூற்றின்  ரியான விளக்கம் அல்ல 

இ) கூற்று  ரி; காைணம் கூற்றின்  ரியான விளக்கம் ஆகும். 

ஈ) கூற்று மற்றும் காைணம் இைண்டும்  வறு. 

19. கீழ்க்கண்ைவற்றுள், எது  வறாக தபாருத் ப்பட்டுள்ளது? 

அ)  ைங்கம்பாடி - பைனியர் 

ஆ)  ர்  ாமஸ் பைா - பிதைஞ்சுக்காைர் 

இ) அன்வாருதீன் - ஆற்காடு நவாப் 

ஈ) அல்புகர்க்  - பபார்த்துகீசியர் 

20. தபாருத்துக. 

i)  ாமுத்ரி ( ாமரின்)  -1. அச்சுப் பதிப்பு 

ii) தஹன்ரிக்ஸ்  - 2. டஹ ைாபாத் நிொம் 

iii) மு ாபர் ெங்   - 3.  ந் ா  ாகிப் 

iv) ஆற்காட்டு நவாப்  - 4. கள்ளிக்பகாட்டை அை ர் 

அ) 4, 1, 2, 3 

ஆ) 4, 3, 2, 1 

இ) 3, 2, 1, 4 

ஈ) 2, 1, 4, 3 

I.  ரியான விடைடயத் ப ர்வு த ய்க 

விடைகள் 

1. அ) பகாவா 2. ஈ) சூைத் 3. அ) புனி  ொர்ஜ் பகாட்டை 4. அ) பிைான்ஸிஸ்பகா டி அல்தமய்ைா 5. இ) 

தஹன்ரிக்ஸ் 6. ஆ) ைச்சு கிழக்கிந்தியக் கம்தபனி 7. ஈ) புதுச்ப ரி 8. இ) பம்பாய் 9. இ) துய்ப்பள 10. இ) பக் ார் 

பபார் 11. அ) அயர்கூட் மற்றும் லாலி 12. இ) பாரிஸ் உைன்படிக்டக 13. அ) முகலாயப் பபைைசின் வலிடம 

குறித்தும், தபாருளா ாை வளம் பற்றியும் ஐபைாப்பியர் நன்கு அறிந்திருந் னர். 14. அ) இந்திய அை ர்கள் 

அயல்நாட்ைவரிைம் தகாண்டிருந்  ஈர்ப்பிடன ஐபைாப்பியர்  ா கமாக்கிக் தகாண்ைனர். 15. இ) இைண்டும் 

 ரி 16. இ) இைண்டும்  ரி 17. அ) கூற்று  ரி; காைணம் கூற்றின்  ரியான விளக்கம் ஆகும். 18. இ) கூற்று  ரி; 

காைணம் கூற்றின்  ரியான விளக்கம் ஆகும். 19. ஆ)  ர்  ாமஸ் பைா- பிதைஞ்சுக்காைர் 20. அ) 4, 1, 2, 3 

 

[17] ஆங்கிபலயர் ஆட்சியின் விடளவுகள் 

1772 வடை கிழக்கிந்தியக் கம்தபனியின் நிர்வாகத்  டலவர் ஆளுநபை ஆவார் (வில்லியம் 

பகாட்டையிபலா ொர்ஜ் பகாட்டையிபலா வீற்றிருப்பார்). வில்லியம் பகாட்டையில் ஆளுநைாகப் 

ப வியிலிருந்  வாைன் பஹஸ்டிங்ஸ் ஒழுங்கு முடறச்  ட்ைத்தின் (1773) மூலமாக கவர்னர் தெனைலாகப் 
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ப வி உயர்த் ப்பட்ைார். கவர்னர் தெனைல் கிழக்கிந்தியக் கம்தபனியின் இயக்குநர் மன்றத்தின் மூலமாகத் 

ப ர்ந்த டுக்கப்படுவார். 1833 பட்ையச்  ட்ைம் மூலமாக அப்ப வி இந்தியாவின் கவர்னர் தெனைல் என்று 

நிடலபயற்றம் தபற்றது. அப்ப வியும் இயக்குநர் மன்றத் ால் ப ர்ந்த டுக்கப்படுவப ாடு, ப வி வகிப்பவர் 

இயக்குநர் மன்றத்திற்குக் கட்டுப்பட்டுச் த யல்பை பவண்டிய கைடமயுமிருந் து. 1857 

தபருங்கிளர்ச்சிக்குப்பின் இந்திய அைசின் தபாறுப்டபக் கிழக்கிந்தியக் கம்தபனியாரிைமிருந்து இங்கிலாந்து 

அைசு பநைடியாக எடுத்துக்தகாள்ள வடகத ய்  1858இன் ‘விக்பைாரியா ைாணியாரின் பிைகைனம்’ 

மு ன்முடறயாக அை ப் பிைதிநிதி (டவஸ்ைாய் மற்றும் கவர்னர் தெனைல்) என்ற த ாற்தறாைடைக் 

டகயாண்ைது. பிரிட்டிஷ் நாைாளுமன்றத்திற்குக் கட்டுப்பட்ை மு ல் டவஸ்ைாய் மற்றும் இந்திய கவர்னர் 

தெனைல் கானிங் நியமிக்கப்பட்ைார். 

வில்லியம் தபண்டிங் பிைபு காலத்தில் (1833) மகல்வாரிமுடற அறிமுகப்படுத் ப்பட்ைது. இ ன்படி 

நிலவருவாய்க்கான ஒப்பந் ம் நிலத்தின் உரிடமயாளபைாடு பமற்தகாள்ளப்பட்ைது. ஆனால் நிலவரியானது 

பயிர்  ாகுபடி த ய்பவரிைமிருந்ப  வசூலிக்கப்பட்ைது. 

 ாமஸ் மன்பறா:   ாமஸ் மன்பறா 1780 இல் ம ைாஸ் வந் டைந் ார். மு ல் பன்னிதைண்டு 

வருைங்கள் அவர் ஒரு படை வீைைாக டமசூர் பபாரில் பங்பகற்றார். அவர் பாைமஹால் பகுதியில் (ப லம் 

மாவட்ைம்) 1792 மு ல் 1799 வடையிலும், கனைா பகுதியில் 1799 மு ல் 1800 வடையிலும் பணியிலிருந் ார். 

பிரித்த டுக்கப்பட்ை மாவட்ைங்களான கைப்பா, கர்னூல், சித்தூர், அனந் பூர் ஆகியவற்றிற்கு ஆட்சியைாக 

பணிபுரிந் ார். இக்காலத்தில் ான் அவர் இையத்துவாரி முடற பற்றி பயாசிக்கலானார். அவர் 1820 ஆம் 

ஆண்டு தமட்ைாஸ் மாகாணத்திற்கு ஆளுநைாக தபாறுப்பபற்று அ ன் பின் ஏழு வருைங்கள் 

ப டவயாற்றினார். அப்பபாது 1822 ஆம் ஆண்டில் இையத்துவாரி முடறடய த ம்டமயாக அறிமுகப்படுத்தி 

த யலூட்டினார். அவர் ஆளுநைாக இருந்  காலத்தில் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் தகாடுத் ப ாடு 

கல்விக்கான த லவீனங்கடள எதிர்காலத்திற்கான மு லீைாகபவ கருதினார். அவர் நிர்வாகத்தில் 

இந்தியர்கள் தபருமளவில் பங்காற்றுவட  ஆ ரித் ார். அவர் ெூடல 1827ஆம் ஆண்டு கர்னூலில் 

அடமந்துள்ள பட்டிக்தகாண்ைாவில் காலைா பநாயால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந் ார். மக்களிடைபய 

பிைபலமாகியிருந்  ஆளுநைான அவரின் நிடனவாக பல நிடனவிைங்கள் எழுப்பப்பட்ைப ாடு , குழந்ட கள் 

பலருக்கும் அவைது தபயர் சூட்ைப்பட்ைது. தபாது மக்களிைமிருந்து வசூலிக்கப்பட்ை பணத்திலிருந்து அவைது 

சிடல வடிவடமக்கப்பட்டு 1839ஆம் ஆண்டு த ன்டனயில் நிறுவப்பட்ைது. 

மாகாணம் (Presidency) என்ப ற்கும் மாநிலம் (Province) என்ப ற்குமான பவறுபாடு: கிழக்கிந்தியக் 

கம்தபனியாரின்  டலடம நிர்வாக அதிகாரியின் அலுவலகம் அடமயப் தபற்றிருக்கும் இைம் மாகாணம் 

ஆகும். அவ்வி த்தில் த ன்டன, பம்பாய், கல்கத் ா ஆகியடவ மாகாணங்கள் ஆகும். பின்னர் 

இம்மாகாணங்கடள நிர்வகிப்பதில் சிைமங்கள் ஏற்பட்ை ால் மத்திய மாநிலம், ஒருங்கிடணந்  மாநிலம் 

பபான்றடவ உருவாக்கப்பட்ைன. 

பட்ையம் (charter) என்பது ஒரு நாட்டின் இடறயாண்டம அதிகாைத்ட  டமயமாகக்தகாண்டு  கல 

அதிகாைங்களும்,  லுடககளும் உள்ள ஒரு வணிக நிறுவனத்ட பயா, பல்கடலக்கழகத்ட பயா, 

நகைத்ட பயா உருவாக்க வழங்கப்படும்  ட்ைமாகும். கிழக்கிந்தியக் கம்தபனி, மகாைாணி எலி தபத் 

1600இல் வழங்கிய பட்ையத்தின் மூலம் துவங்கப்பட்ைது. வாைன் பஹஸ்டிங்ஸ் கவர்னர் தெனைலாக 

1773ஆம் ஆண்டு ப விபயற்றது மு ல் இருபது ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுடற இப்பட்ையம் புதுப்பிக்கப்பட்ை 

பவண்டியது அவசியமானது. பிரிட்டிஷ் முடியாட்சியின் பநைடி நிர்வாகத்தின் கீழ் இந்தியா வருவ ற்கு 

முன்பு வழங்கப்பட்ை 1853ஆம் ஆண்டின் பட்ையச் ட்ைபம கடைசியானது ஆகும். 
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தமக்காபல: இந்திய இலக்கியம்,  த்துவம், மருத்துவம் இவற்றில் எதிலும் தமக்காபல நல்லவற்டற 

காணவில்டல. 1835ஆம் ஆண்டு அவர் எழுதிய கல்வி குறித்  குறிப்பில் தமக்காபல கீழ்க்கண்ைவாறு 

எழுதுகிறார்: 

 …..எனக்கு அைபு தமாழியும் த ரியாது,  மஸ்கிரு மும் த ரியாது. ஆனால் அைபு,  மஸ்கிரு  

தமாழிகளில் சிறப்பானடவயாகக் கரு ப்படும் நூல்களின் தமாழியாக்கங்கடளப் படித்திருக்கிபறன். எனது 

நாட்டிலும், இங்கும் (இந்தியாவில்) கிழக்கத்திய தமாழிகளில் புலடம தபற்ற மனி ர்களுைன் 

உறவாடியிருக்கின்பறன். நல்லப ார் ஐபைாப்பிய நூலகத்தில் உள்ள ஓர் அலமாரியில் இருக்கும் நூல்கள் 

அபைபியாவிலும், இந்தியாவிலும் உள்ள அடனத்து இலக்கிய நூல்களுக்கும்  மம் என்பட  அவர்களுள் 

ஒருவர்கூை மறுக்கமாட்ைார்கள். 

 …… ற்பபாது நமக்கும், நாம் ஆள்கின்ற லட் க்கணக்கான மக்களுக்குமிடைபய 

உடைதபயர்ப்பாளர்களாக ஒரு வர்க்கத்ட  உருவாக்க நாம் முடிந் ட ச் த ய்ய பவண்டும் – 

இைத் த்திலும் நிறத்திலும் இந்தியர் ஆனால் சுடவயில், கருத்தில்,  ார்மீகத்தில், அறிவியல் ஆங்கிபலயைாக 

இருக்கும் ஒரு வர்க்கம். 

 ……பிைாந்திய தமாழிகடளச் சீர்திருத்தி, பமற்கத்திய த ாற்பட்டியலிலிருந்து அறிவியல் த ாைர்பான 

த ாற்கடளச் ப ர்த்து த ழுடமப்படுத்தி அடனத்து மக்களுக்கும் எவ்வழியில் அறிடவக் தகாண்டு ப ர்க்க 

முடியுபமா அவ்வழியில் தகாண்டு ப ர்க்கும் தபாறுப்டப அவ்வர்க்கத்திைபம விட்டுவிைலாம். 

பம்பாய்க்கும்  ாபனவுக்கும் இடைபய இருப்புப்பாட  1853ஆம் ஆண்டு அடமயவும், தஹௌைாவுக்கும் 

ைாணிகஞ்சிற்கும் இடைபய 1854 – 55ஆம் ஆண்டுகளில் அடமயவும் த ய் து. த ன்னிந்தியாவில் மு ல் 

இருப்புப்பாட  1856ஆம் ஆண்டு ம ைாஸுக்கும், அைக்பகாணத்திற்கும் இடைபய அடமக்கப்பட்ைது. 

அவ்வாண்டில் திறந்து டவக்கப்பட்ை ையில் நிடலயங்களில் ைாயபுைம் ையில் நிடலயமும் ஒன்றாகும். 

இங்கிலாந்து மக்களடவயின் ப ர்வுக்குழு (Select Committee) 1840 ஆம் ஆண்டு அங்கம் வகித்   ார்லஸ் 

ட்ைாவல்யன் இவ்வாறு  ன் பார்டவடய முன் டவக்கிறார். வங்காளத்தில் முன்பு விடளந்  ஒருவடகப் 

பட்டு பபான்ற பருத்தியிலிருந்து ைாக்கா மஸ்லின் என்ற தமல்லிய துணிடய தநய்வார்கள். அது பபான்ற 

ஒன்டற பார்ப்பது அரி ாகிவிட்ைது. ைாக்கா நகரின் மக்கள் த ாடக 1,50,000லிருந்து 30,000 அல்லது 

40,000 என்ற அளவில் விழுந்து விட்ைது என்பப ாடு அந்நகடை மபலரியா பநாயும், காடுகளும் பவகமாக 

சூழ்ந்து தகாண்டிருக்கின்றன. இந்தியாவின் மான்த ஸ்ைர் என்று கரு ப்பட்டு வந்  நகைம் இன்று 

சிறப்பிழந்து வறுடம சூழ்ந்து சிறுத்துவிட்ைது. அங்பக நிலவும் அ ா ாைணச் சூழல் உண்டமயில் படு 

பயங்கைமானது. 

 அபப டுபாய் என்ற பிதைஞ்சுக் கத்ப ாலிக்க  மயப் பபா கர்  ன் ஐபைாப்பியாவிற்குத் திரும்புவ ற்கு 

முன் 1823ஆம் ஆண்டு இவ்வாறு கூறுகிறார். “கவடலயும், இறப்பும் எங்தகங்கும் நிடறந்து த ன்டன 

மாகாணத்திலுள்ள ஆயிைக்கணக்கான தந வாளர்கள் பசியால் த த்து மடிகிறார்கள்”. 

 “வணிக வைலாற்றில் இ ற்கு  மமான ஒரு துயைம் நிகழ்ந் தில்டல. பருத்தி தந வாளர்களின் 

எலும்பு இந்தியாவின் கங்டகச்  மதவளிப் பைப்புகடள தவளுக்கச் த ய்கின்றன” என்று கவர்னர் தெனைல் 

வில்லியம் தபண்டிங் கூறுகிறார். 

அன்டறய த ன்டன மாகாணத்தின் குண்டூர் மாவட்ைத்தில் 1833ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ை பஞ் ம் பற்றிய ஒரு 

பநைடிப் பார்டவயாளரின் (ஆங்கிபலயர்) கூற்றுவருமாறு: மிகுந்  தநருக்கடியான சூழலில் மனி ர்கள் 

எத் டகய அருவருப்பான உணடவ உட்தகாள்வார்கள் என்பட  பயாசிக்கபவ மிகவும் அச் மாக 

உள்ளது. ஏதனன்றால் உயிர் பிடழத்  சிலர் ஒரு த த்  நாடயயும் குதிடைடயயும் பபைாட பயாடு 
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சுடவப்பட க் கண்பைன். மற்தறாரு  மயம் ஒரு துைதிருஷ்ைமான கழுட  பகாட்டைடய விட்டு 

தவளிபயறிய அக்கணத்திபலபய அ ன் மீது ஓநாய்கள் பபால் பாய்ந்து முன்னங்கால், பின்னங்கால் 

பவறுபாடில்லாமல் பாய்ந்து அங்பகபய தகான்று சுடவத் ட க் கண்பைன். 

ஒப்பந் க் கூலிமுடற:  இன்டறய நடைமுடறயில் இருக்கும் ஒப்பந் த் த ாழிலாளர் திட்ைத்திற்கு 

முற்றிலும் மாறான,  ண்ைடனக்குரிய ஒப்பந் முடற ஆகும் இது. இம்முடறயின்படி கூலி (இந்திய ஒப்பந் த் 

த ாழிலாளடை அடழக்கும் தபயர்) சிடறச் ாடல பபான்ை சூழலில் பணி த ய்ய பவண்டும். பணியில் 

அலட்சியம் காட்டினாபலா அல்லது பணி த ய்ய மறுத் ாபலா, மிடுக்காகத் திரிந் ாபலா உத் ைவுக்குக் 

கீழ்படிய மறுத் ாபலா, ஒப்பந் க் காலம் முடியுமுன் பணிடயவிட்டு விலகினாபலா, கூலிடய மறுக்கபவா 

அல்லது சிடறத்  ண்ைடன வழங்கபவா முடியும். ஓர் அற்பப் பிைச் டனக்காகக்கூை  ட்ைச் 

 ைத்துக்கடளக்காட்டி ப ாட்ை உரிடமயாளர்கள் த ாழிலாளர்களின்  ம்பளத்ட  மறுப்பப ா அவர்கடள 

சிடறயிலடைக்கபவா த ய் னர். கூலி உயர்வுக்காகபவா அல்லது ஒப்பந் த்ட  முறிக்கபவா த ய்திை 

 ங்கம் டவத்துப் பபாைாை ஒப்பந் க் கூலிச்  ட்ைம் ப ாட்ைத் த ாழிலாளர்கடள அனுமதிக்கவில்டல. பாைதி 

 னது ‘கரும்புத் ப ாட்ைத்திபல’ என்ற பாைலில் தபண் ப ாட்ைத் த ாழிலாளர்களின் பரி ாப நிடலடய 

உருக்கமாக எடுத்துக்காட்டியிருக்கிறார். 

I.  ரியான விடைடயத் ப ர்வு த ய்க. 

1. ___________ இந்தியாவில் ஆங்கிபலயரின் ஆதிக்கம் உண்டமயில் நிறுவப்பைக் காைணமான 

பபாைாகும். 

அ) பிளாசிப் பபார் 

ஆ) மு லாம் கர்நாைகப் பபார் 

இ) பக் ார் பபார் 

ஈ) வந் வாசிப் பபார் 

2. ____________ உைன்படிக்டகயினால் இைண்ைாம் ஷா ஆலம் வங்காளம், பீகார் மற்றும் ஒரிஸாவின் 

திவானி உரிடமடய ஆங்கிபலயருக்கு வழங்க பநரிட்ைது. 

அ) அலகாபாத் 

ஆ) ம ைாஸ் 

இ) பூனா 

ஈ) புதுச்ப ரி 

3. _____________ வங்காளத்தில் இைட்டை ஆட்சிடய அறிமுகப்படுத்தினார். 

அ) வாைன்பஹஸ்டிங்ஸ் 

ஆ) டியூப்பள 

இ) காைன்வாலிஸ் 

ஈ) ைாபர்ட் கிடளவ் 

4. ___________  ட்ைம் இந்தியாவில் ஆங்கிபலய வணிகக் குழு ஆட்சிடய முடறப்படுத்தியது. 

அ) ஒழுங்கு முடறச் ட்ைம் (1773) 
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ஆ) பிட் இந்தியச்  ட்ைம் (1784) 

இ) பட்ையச்  ட்ைம் (1813) 

ஈ) பட்ையச்  ட்ைம் (1833) 

5. இந்தியாவில் மு ல் ஆங்கிபலய அை ப் பிைதிநிதி மற்றும்  டலடம ஆளுநைாக இங்கிலாந்து 

நாைாளுமன்றத் ால் அறிவிக்கப்பட்ைவர். 

அ) காைன்வாலிஸ் 

ஆ) கானிங் 

இ) தவல்தலஸ்லி 

ஈ) பஹஸ்டிங்ஸ் 

6. ___________ ெமீன் ார்கபளாடு காைன்வாலிஸ் நிடலயான நிலவரித் திட்ைத்ட  பமற்தகாண்ைார். 

அ) டமசூர் 

ஆ) பம்பாய் 

இ) வங்காளம் 

ஈ) த ன்டன 

7. இையத்துவாரி முடறடய அறிமுகப்படுத்தியவர் __________ 

அ) காைன்வாலிஸ் 

ஆ)  ாமஸ் மன்பறா 

இ) ைாபர்ட் கிடளவ் 

ஈ) வாைன் பஹஸ்டிங்ஸ் 

8.  க்கர்கடள அைக்கிய ஆங்கிபலய அதிகாரி ________ 

அ) வில்லியம் ஆ ம் 

ஆ) வில்லியம் ஸ்லீபமன் 

இ) பெம்ஸ் ஹாலந்து 

ஈ) ொன் நிக்கல் ன் 

9. வாரிசு உரிடம அைசுைன் இடணக்கப்பட்ை மு ல் மாகாணம் __________ 

அ) நாக்பூர் 

ஆ) அவத் 

இ) ொன்சி 

ஈ)   ாைா 

10. நிர்பந் ப்படுத்தி வலுக்கட்ைாயமாக வரி வசூலிப்பட  __________ நியாயப்படுத்தியது. 

அ) இையத்துவாரி  ட்ைம் 
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ஆ) பிட் இந்தியச்  ட்ைம் 

இ) நிடலயான நிலவரித் திட்ைம் 

ஈ) சித்திைவட ச்  ட்ைம் 

11. ______________ இந்தியாவில் ஆங்கில தமாழிடய அலுவல் தமாழியாகவும், பயிற்று தமாழியாகவும் 

அறிமுகப்படுத்தினார். 

அ) காைன்வாலிஸ் 

ஆ) வில்லியம் தபண்டிங் 

இ) தமக்காபல 

ஈ)  ாமஸ் மன்பறா 

12. த ன்டனப் பல்கடலக்கழகம் நிறுவப்பட்ை ஆண்டு ___________ 

அ) 1837 

ஆ) 1861 

இ) 1844 

ஈ) 1857 

13. ____________ என்பவரின் முயற்சியால் இந்தியாவில்  தி எனும் உைன்கட்டை ஏறும் முடற 

ஒழிக்கப்பட்ைது. 

அ) வாைன் பஹஸ்டிங்ஸ் 

ஆ) வில்லியம் பொன்ஸ்  

இ) ைாொ ைாம்பமாகன் ைாய் 

ஈ)  யானந்   ைஸ்வதி 

14. த ன் இந்தியாவில் மு ல் இருப்புப் பாட  பபாக்குவைத்து 1856ல் த ன்டனயிலிருந்து ________ 

வடை இயக்கப்பட்ைது. 

அ) வாணியம்பாடி 

ஆ) காட்பாடி 

இ) விழுப்புைம் 

ஈ) அைக்பகாணம் 

15.  ரியான கூற்றிடனத் ப ர்ந்த டு. 

அ) கிழக்கிந்தியக் கம்தபனியின்  டலடம ஆளுநர் அ ன் இயக்குநர் குழுவால் ப ர்ந்த டுக்கப்பட்ைார். 

ஆ) துடணப்படைத் திட்ைத் ால் கிழக்கிந்தியக் கம்தபனியின் இைாணுவ வளங்களும் த யல்திறனும் 

குடறந் ன. 

இ) தவல்தலஸ்லி பிைபுவால் கல்விக்கு ஊக்கமளிக்கும் வடகயில் ம ை ா (இஸ்லாமிய கல்வி நிறுவனம்) 

த ாைங்கப்பட்ைது. 

https://www.winmeen.com/book-back-questions-answers-pdf-tamil-english/


History                                                                                                                         Book Back Questions 

 Winmeen E Learning                                                                                            61 

ஈ) ைல்தஹௌசி பிைபு மார்ச் 1835இல் கல்கத் ா மருத்துவக் கல்லூரிடய நிறுவினார். 

16. கூற்று: ஆங்கிபலய அைசு அடணகடளக் கட்டுவ ற்கான பணிகளில் முடனப்புைன் ஈடுபட்ைது. 

காைணம்: 19ஆம் நூற்றாண்டில் த ாைர்ச்சியாகக் கடைசி கால் நூற்றாண்டில் அதிகமான பஞ் ங்கள் 

நிலவின. 

அ) கூற்று  ரி; காைணம்  வறு 

ஆ) கூற்று  ரி; காைணம் கூற்றின்  ரியான விளக்கம் அல்ல 

இ) கூற்று  ரி; காைணம் கூற்றின்  ரியான விளக்கம் ஆகும். 

ஈ) கூற்று  வறு; காைணம்  ரி 

17. கீழ்க்கண்ைவற்றுள், எது  வறாக தபாருத் ப்பட்டுள்ளது? 

அ) கங்கா ை ைாவ்  - ொன்சி 

ஆ) ைகுஜி பபான்ஸ்பல - நாக்பூர் 

இ) ஷாஜி   -   ாைா 

ஈ) சிந்தியா   - பகாலாப்பூர் 

18. தபாருத்துக. 

i) ஆர் ர் காட்ைன்  - 1.  மஸ்கிரு  கல்லூரி 

ii) வில்லியம் ஸ்லீபமன் - 2. தகாள்ளிைம் 

iii) வில்லியம் தபண்டிங் - 3.  க்கர்கடள அைக்கு ல் 

iv) காைன்வாலிஸ்  - 4.  தி ஒழிப்புச்  ட்ைம் 

அ) 4, 1, 2, 3 

ஆ) 2, 3, 4, 1 

இ) 3, 2, 1, 4 

ஈ) 2, 1, 4, 3 

I.  ரியான விடைடயத் ப ர்வு த ய்க. 

விடைகள் 

1. இ) பக் ார் பபார்  2. அ) அலகாபாத்  3. ஈ) ைாபர்ட் கிடளவ்  4. அ) ஒழுங்கு முடறச் ட்ைம் (1773)  5. ஆ) 

கானிங்  6. இ) வங்காளம்  7. ஆ)  ாமஸ் மன்பறா  8. ஆ) வில்லியம் ஸ்லீபமன்  9. ஈ)   ாைா  10. ஈ) 

சித்திைவட ச்  ட்ைம்  11. இ) தமக்காபல  12. ஈ) 1857  13. இ) ைாொ ைாம்பமாகன் ைாய்  14. ஈ) அைக்பகாணம்  

15. அ) கிழக்கிந்தியக் கம்தபனியின்  டலடம ஆளுநர் அ ன் இயக்குநர் குழுவால் ப ர்ந்த டுக்கப்பட்ைார்.  

16. ஈ) கூற்று  வறு; காைணம்  ரி 17. ஈ) சிந்தியா- பகாலாப்பூர் 18. ஆ) 2, 3, 4, 1 
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[18] ஆங்கிபலய ஆட்சிக்குத் த ாைக்ககால எதிர்ப்புகள் 

பாடளயக்காைர் முடற 1530களில் ப ான்றியது. வாைாங்கடல ஆண்டுவந்  காகதிய அைசில் இந்  முடற 

பின்பற்றப்பட்டு வந்  ாக கரு ப்படுகிறது. அை ருக்குத் ப டவயானபபாது பபாரில் வீைர்களுைன் பங்பகற்க 

பவண்டும் என்ற நிபந் டனயுைன் ஒரு பா டறடயயும் தபரும் நிலப்பைப்டபயும் டவத்திருப்பவடைபய 

பாடளயக்காைர் என்ற த ால் குறிக்கிறது. இந்  முடற ப ான்றுவ ற்கு முன்னால் , ப ர்டவக்காைர்களும் 

 டலயாரிகளும் காவல் பணிகளுக்காக வரி வசூலித்து வந் னர். பாடளய முடற அறிமுகமான பிறகு, 

பாடளயக்காைர்கள் ப ர்டவக்காைர்கள்,  டலயாரிகடளத்  ங்கள் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் தகாண்டுவந் ார்கள். 

யூ சுப் கானின் இயற்தபயர் மரு நாயகம். அவர் இைாமநா புைம் மாவட்ைத்ட ச் ப ர்ந் வர். புதுச்ப ரியில் 

இருந் பபாது, இசுலாம்  மயத்ட த்  ழுவினார். 1752இல் கிடளவ்  டலடமயிலான கம்தபனிப் படையில் 

ப ர்ந்  யூசுப் கான் 1752 – 54இல் நடைதபற்ற திருச்சிைாப்பள்ளி முற்றுடகயில் பங்பகற்றார். ஆற்காடு 

நவாபுக்குச் த ாந் மான ாக இருந் ாலும், கம்தபனி நிர்வாகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்  மதுடை, 

திருதநல்பவலி ஆகிய மாவட்ைங்களுக்கு 1756 மு ல் 1761 வடை ஆளுநைாகப் தபாறுப்பு வகித் ார். யூ 

சுப்கான் டஹ ர் அலிடயத் ப ாற்கடித்து, ப ாழவந் ாடனக் டகப்பற்றினார். லாலியின் ம ைாஸ் 

முற்றுடக (1758 – 59) யின்பபாது யூ சுப்கானின் பங்களிப்பு சிறப்பான ாக இருந் து. அவர் 

நிர்வாகப்தபாறுப்பில் இருந் பபாது மதுடையில் தந வுத்த ாழிடல ஊக்குவித் ார். மதுடை பகாவில்களில் 

வழிபாடு நைத்துவ ற்குக் குறிப்பிட்ை த ாடகடய வழங்கினார். ம குருக்கள் வ மிருந்  பகாவில் 

நிலங்கடள மீட்தைடுத் ார். ஆங்கிபலயர் அவடை ஆற்காடு நவாபுக்கு பணித ய்ய ஆடணயிட்ை ால், அவர் 

கிளர்ச்சியில் இறங்கினார். 

பவலு நாச்சியார் ஒரு தபண்கள் படைடய உருவாக்கியிருந் ார். அவர் ஆங்கிபலயரின் 

தவடிமருந்துக்கிைங்குகடளக் கண்டுபிடிப்ப ற்குத்  ன் உளவாளிகடளப் பயன்படுத்தினார். நாச்சியாரின் 

படையிலிருந்  இன்தனாரு உளவாளி அவைால்  த்த டுக்கப்பட்ை உடையாள் ஆவார். இவர் 

ஆங்கிபலயரின் ஓர் ஆயு க்கிைங்டக தவடிக்கச் த ய்வ ற்காகத்  ன்டனபய அழித்துக்தகாண்ைார். 

விெயநகைத்தில் அறிமுகமான  ங்க நாணயம் பபகாைா எனப்பட்ைது. ஐபைாப்பிய வணிகர்கள் 

இந்தியாவுக்கு வந்  காலகட்ைத்தில் இப்பணம் த ல்வாக்கு தபற்று விளங்கியது. திப்புசுல் ான் ஆட்சியில் 

டமசூரில் ஒரு பபகாைா மூன்றடை ரூபாய்க்குச்  மமாகக் தகாள்ளப்பட்ைது. ‘பபகாைா மைத்ட  உலுக்கு ல்’ 

என்ற த ாலவடை இங்கிலாந்து மக்களிடைபய நிலவியது. ஒருவடை அதிர்ஷ்ை ாலி ஆக்கும் வாய்ப்புகள் 

இந்தியாவில் குவிந்து கிைக்கின்றன என்ற ஐபைாப்பியர்களின் அக்கால மனநிடலடய இ ன் மூலம் நாம் 

உணைலாம்.  மிழில் இ டன வைாகன் என்பர். 

கில்லஸ்பியின் வன்தகாடுடமகடள பநரில் பார்த்  பெ. பிளாக்கிஸ்ைன், 800க்கும் பமற்பட்ை உைல்கள் 

பகாட்டையிலிருந்து தவளிபய எடுத்துச் த ல்லப்பட்ை ாக கூறுகிறார். ைபிள்யூ.பெ. வில் னின் 

மதிப்பீட்டின்படி கிளர்ச்சியில் பங்பகற்ற ற்காக 378 பபர் சிடற டவக்கப்பட்ைனர். 516 பபர் மீது குற்றம் 

சுமத் ப்பட்ைாலும் சிடறத்  ண்ைடன விதிக்கப்பைவில்டல. வி ாைடணக்குழுவிைம் அளிக்கப்பட்ை 

வாக்குமூலங்களின்படி, இைாணுவ நீதிமன்றம் சில  னிப்பட்ை நபர்களுக்கு மைண  ண்ைடன விதித் து. 

சிலடை நாடு கைத்தியது. இத் ண்ைடனகள் பவலூர் தபாறுப்பதிகாரியால் 1806 த ப்ைம்பர் 23 அன்று 

நிடறபவற்றப்பட்ைது. 

( ான்று: W.J. Wilson, History of Madras Army, Vol.III, pp. 186 – 89) 
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த ன்டன தமௌன்ட் பைாட்டில் டவக்கப்பட்டிருந்  நீல் சிடல இந்திய ப சியவாதிகடளக் பகாபம் தகாள்ளச் 

த ய் து. அட  அப்புறப்படுத்  காங்கிைஸ்  த்தியாக்கிைகம் த ய் து. ைாொஜியின் காங்கிைஸ் அடமச் ைடவ 

(1937 – 39) இச்சிடலடய அகற்றி த ன்டன அருங்காட்சியகத்தில் டவத் து. 

I.  ரியான விடைடயத் ப ர்வு த ய்க. 

1. உடையார் அை ர்களுக்கு எதிைாக மைாத்தியர்கடள தவற்றிகைமாக டகயாண்ை பின்  ________ 

உண்டமயான அை ர் ஆனார். 

அ) டஹ ர் அலி 

ஆ) நஞ் ைாொ 

இ) நாகம நாயக்கர் 

ஈ) திப்பு சுல் ான் 

2. திப்பு சுல் ான் ___________ பகுதிடயக் டகப்பற்றிய ால் மூன்றாம் ஆங்கிபலய டமசூர் பபார் 

த ாைங்கியது. 

அ) கள்ளிக்பகாட்டை 

ஆ) குைகு 

இ) தகாடுங்களூர் 

ஈ) திண்டுக்கல் 

3. பாடளயக்காைர் முடற மு ன்மு லில் ___________ பபைை ால் நடைமுடறப்படுத் ப்பட்ைது. 

அ) விெயநகர் 

ஆ) பாமனி 

இ) காகதிய 

ஈ) தஹாய் ாள 

4. தநற்கட்டும்த வல், வாசுப வநல்லூர், படனயூர் ஆகிய புலித்ப வரின் மூன்று முக்கியமான 

பகாட்டைகடள ____________  ன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் தகாண்டு வந் ார். 

அ) மாபுஸ் கான் 

ஆ) யூ சுப் கான் 

இ) கர்னல் தஹைான் 

ஈ) நபிகான் கட்ைக் 

5. பவலு நாச்சியார் _____________ அை ருடைய மகள் 

அ) சிவகங்டக  

ஆ) புதுக்பகாட்டை 

இ) இைாமநா புைம் 

ஈ) பழவநத் ம் 
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6. வீைபாண்டிய கட்ைதபாம்மன் த ாைர்பான பிைச் டனகடள  வறாச்கக் டகயாண்ை ால் பணிநீக்கம் 

த ய்யப்பட்ை ஆங்கிபலய ஆட்சியர் _________ ஆவார். 

அ) W.C. ொக் ன் 

ஆ) A. பானர்பமன் 

இ) S.R. லூஷிங்ைன் 

ஈ) P.A. ஆக்னியூ 

7. பவலூர் புைட்சிக்கு உைனடிக் காைணமாக அடமந்  நிகழ்வு _________ ஆகும். 

அ) என்ஃபீல்டு ைக துப்பாக்கித் ப ாட்ைாக்கள் 

ஆ) நவீன சீருடை மாற்றம் 

இ) புதிய  டலப்பாடக 

ஈ) தகாழுப்பு  ைவப்பட்ை ப ாட்ைாக்கள் 

8. பகால் எழுச்சிக்குக் காைணமானவர் __________ ஆவார். 

அ) பிந்த்ைாய் மன்கி 

ஆ) சிபைா 

இ) புத் பகத் 

ஈ) கானூ 

9. 1857ஆம் ஆண்டு புைட்சியின்பபாது இந்தியாவின் கவர்னர் –தெனைலாக இருந் வர் ________ ஆவார். 

அ) ைல்தஹௌசி 

ஆ) கானிங் 

இ) மின்பைா 

ஈ) பெம்ஸ் அன்ட்ரியூ ைாம்ப  

10. 1857ஆம் ஆண்டு புைட்சியின்பபாது நானா  ாபகப்பின் படைகடளத் ப ாற்கடித் வர் ____________ 

அ) தஹன்றி லாைன்ஸ் 

ஆ) பமெர் தெனைல் பஹாவ்லாக் 

இ)  ர் ஹீயூக் வீலர் 

ஈ) தெனைல் நீல் 

11.  ரியான கூற்றிடனத் ப ர்வு த ய்க. 

அ) வாைன் பஹஸ்டிங்ஸ், திப்பு சுல் ாடன பழிவாங்கும் பநாக்கில் அணுகினார். 

ஆ) திப்புவின் ஆட்சிடய அகற்றியதும் டமசூரில் மீண்டும் உடையார் வம்  ஆட்சி நிறுவியதும் 

த ன்னிந்தியாவில் ஆங்கிபலய கிழக்கிந்திய கம்தபனி ஆட்சியின் ஆைம்பத்ட க் குறிக்கிறது. 

இ) ஆற்காட்டு நவாப் பவலு நாச்சியாருக்கு ஆ ைவு அளித் ார். 
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ஈ) திருதநல்பவலி காடுகளின் டமயத்தில் காடளயார்பகாவில் உள்ளது. 

12. கூற்று: சிவகிரி பகாட்டைத்  ாக்கு ல் மற்றும்  ற்காப்பு நைவடிக்டககளுக்கு பாதுகாப்பான ாக இருந் து. 

காைணம்: பமற்குத்த ாைர்ச்சி மடல அடிவாைத்தில் வலுவான அைண்கபளாடு அது அடமக்கப்பட்டிருந் து. 

அ) கூற்று  ரி; காைணம் கூற்றின்  ரியான விளக்கம் அல்ல. 

ஆ) கூற்று மற்றும் காைணம்  வறானடவ. 

இ) கூற்று  ரி; காைணம், கூற்றின்  ரியான விளக்கம் ஆகும். 

ஈ) கூற்று  வறு; காைணம்  ரி. 

13. தபாருத்துக. 

i) ஜில்தலஸ்பி   - 1. ஸ்ரீைங்கப்பட்ைணம் 

ii) மஞ்சி   - 2. பாைக்பூர் 

iii) ொக்பகாபியம் கழகம் - 3. பவலூர் கலகம் 

iv) மங்கள் பாண்பை  - 4.  ந் ால்கள் 

அ) 1, 2, 3, 4 

ஆ) 3, 4, 1, 2 

இ) 3, 2, 1, 4 

ஈ) 2, 3, 4, 1 

I.  ரியான விடைடயத் ப ர்வு த ய்க. 

விடைகள் 

1. அ) டஹ ர் அலி  2. இ) தகாடுங்களூர்  3. இ) காகதிய 4. ஆ) யூசுப் கான்  5. இ) இைாமநா புைம்  6. அ) 

W.C.ொக் ன்  7. இ) புதிய டலப்பாடக  8. இ) புத் பகத் 9. ஆ) கானிங்  10. ஆ) பமெர் தெனைல் பஹாவ்லாக்  

11. ஆ) திப்புவின் ஆட்சிடய அகற்றியதும் டமசூரில் மீண்டும் உடையார் வம்  ஆட்சி நிறுவியதும் 

த ன்னிந்தியாவில் ஆங்கிபலய கிழக்கிந்திய கம்தபனி ஆட்சியின் ஆைம்பத்ட க் குறிக்கிறது.  12. இ) கூற்று 

 ரி; காைணம், கூற்றின்  ரியான விளக்கம் ஆகும்.  13. ஆ) 3, 4, 1, 2 

 

[19] நவீனத்ட  பநாக்கி 

பயதனறிமுடற (Utilitarianism): மிக அதிக எண்ணிக்டகயிலானவர்களின் அதிகப்பட்ை மகிழ்ச்சிடயக் 

பகாரிய நவீனச் சிந் டனயாளர்கள். 

சுவாமி விபவகானந் ர் இளடம, ட ரியம் ஆகியவற்றின் மறுவடிவமாவார். நவீன இந்தியாவின் 

விடிதவள்ளி எனக் குறிக்கப்படுகின்றார். வாலன்டைன் சிபைால் என்பாரின் வார்த்ட களில் “ னது 

ஆளுடமத் திறனால் தவளிநாடுகளில் இந்தியாவின் பாைம்பரியமிக்க நாகரிகத்திற்கும் அ னுடைய 

புதி ாகப் பிறப்தபடுத்துள்ள ப  ம் எனும் உரிடமக் பகாரிக்டகக்கும் கண்கூைான அங்கீகாைத்ட ப் தபற்று 

 ந்  மு ல் இந்தியர்" ஆவார். 

I.  ரியான விடைடயத் ப ர்வு த ய்க. 
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1. இந்தியாவில் சீர்திருத் ங்கள் பற்றிய பல கருத்துக்கள் ப ான்றிய மு ல் மாகாணம் ____________ 

ஆகும். 

அ)பஞ் ாப் 

ஆ) வங்காளம் 

இ) பம்பாய் 

ஈ) த ன்டன 

2. “இந்திய மறுமலர்ச்சியின்  ந்ட ” ___________ ஆவார். 

அ) சுவாமி விபவகானந் ர் 

ஆ)  யானந்   ைஸ்வதி 

இ) இைாொ ைாம்பமாகன் ைாய் 

ஈ) ஆத்மைாம் பாண்டுைங் 

3. ப சிய  மூக மாநாடு ________________ முயற்சியால் ஒருங்கிடணக்கப்பட்ைது. 

அ) M.G. ைானபை 

ஆ) ப பவந்திைநாத்  ாகூர் 

இ) பக வ  ந்திை த ன் 

ஈ) இைாமகிருஷ்ண பைமஹம் ர் 

4. “பவ ங்கடள பநாக்கி திரும்புக” ….. என்று முழக்கமிட்ைவர் ___________ ஆவார். 

ஆ) இைாொ ைாம்பமாகன் ைாய் 

இ) விபவகானந் ர் 

ஈ) இைாமகிருஷ்ண பைமஹம் ர் 

5. கட கள் மற்றும் வியக்கத் க்க உவடமகளின் மூலம் _________  னது கருத்துக்கடள விளக்கினார். 

அ) இைாமகிருஷ்ண பைமஹம் ர் 

ஆ) ப பவந்திை நாத்  ாகூர் 

இ) பக வ  ந்திை த ன் 

ஈ) பொதிபா பூபல 

6. “ஒரு டப ா  மிழன்” என்ற வாைப் பத்திரிடகடய நைத்தியவர் __________ ஆவார். 

அ) சுவாமி விபவகானந் ர் 

ஆ)  யானந்   ைஸ்வதி 

இ) இைாமலிங்க அடிகளார் 

ஈ) அபயாத்தி ா  பண்டி ர் 

7. பிைம்ம ஞான  டப _______ல் நிறுவப்பட்ைது. 
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அ) இந்தியா 

ஆ) அதமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்  

இ) பிைான்சு 

ஈ) இங்கிலாந்து 

8.  மிழ்நாட்டில் பிைம்ம  மாெத்தின் ஆ ைவாளைாகத் திகழ்ந் வர் ________ ஆவார். 

அ) இைாமலிங்க அடிகளார் 

ஆ) காசி விசுவநா  மு லியார் 

இ) அபயாத்தி ா  பண்டி ர் 

ஈ) ப பவந்திைநாத்  ாகூர் 

9. பமற்கத்திய அறிவியடல அறிமுகப்படுத்  ட யது அகமதுகான் நிறுவிய அடமப்பு ____________ 

ஆகும். 

அ)  த்ய ப ா க்  மாெம் 

ஆ) சிங்  பா இயக்கம் 

இ) அறிவியல் கழகம் 

ஈ) பிைம்ம ஞான  டப 

10. இஸ்லாமிய  மூகத்தினரின்  மய மீளுருவாக்கத்ட  பநாக்கமாகக் தகாண்டிருந்  இயக்கம் 

___________ ஆகும். 

அ) திபயாபந்த் இயக்கம் 

ஆ) அகமதியா இயக்கம் 

இ) அலிகர் இயக்கம் 

ஈ) வாஹாபி இயக்கம் 

11.  ரியான கூற்றிடனத் ப ர்வு த ய்க. 

அ) சுத்தி இயக்கத்ட  நிறுவியவர் ைாக்ைர் ஆத்மைாம் பாண்டுைங். 

ஆ)  த்திய  ர்ம  ாடல இைாமலிங்க அடிகளால் நிறுவப்பட்ைது. 

இ) இைாமகிருஷ்ண இயக்கத்ட  நிறுவியவர் இைாமகிருஷ்ண பைமஹம் ர் ஆவார். 

ஈ) அகமதியர்கள் தபாதுவான மசூதியில்  ங்கள் வழிபாட்டிடன தமஏற்தகாண்ைனர். 

12. கூற்று: ட யது அகமது கான் அலிகரில் நிறுவிய நவீனப் பள்ளி, பின்னர் முகமதிய ஆங்கிபலா- 

ஓரியண்ைல் கல்லூரியாக வளர்ச்சி தபற்றது. 

காைணம்: முஸ்லீம்கள் ஆங்கிலக் கல்வி கற்பட  அவர் விரும்பினார். 

அ) கூற்று  ரி; காைணம் கூற்றின்  ரியான விளக்கம் ஆகும். 

ஆ) கூற்று  வறு; காைணம்  வறு. 
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இ) கூற்று மற்றும் காைணம் இைண்டுபம  வறானடவ. 

ஈ) கூற்று  ரி; காைணம் கூற்றின்  ரியான விளக்கம் அல்ல. 

13. தபாருத்துக. 

i) ஆங்கிபலய  மயப்பைப்புக் குழு 1. விடிதவள்ளி 

ii) பார்சி த ய்தித் ாள்   2. வில்லியம் காபை மற்றும் ொன்  ாமஸ் 

iii) திபயாபந்த் இயக்கம்  3. ைாஸ்ட் பகாப் ார் 

iv) விபவகானந் ர்   4. முகமது காசிம் நபநா வி 

அ) 3, 2, 1, 4 

ஆ) 1, 2, 3, 4 

இ) 2, 3, 4, 1 

ஈ) 2, 1, 4, 3 

I.  ரியான விடைடயத் ப ர்வு த ய்க. 

விடைகள் 

1. ஆ) வங்காளம்  2. இ) இைாொ ைாம்பமாகன் ைாய்  3. அ) M.G.ைானபை  4. ஆ)  யானந்   ைஸ்வதி  5. அ) 

இைாமகிருஷ்ண பைமஹம் ர்  6. ஈ) அபயாத்தி ா  பண்டி ர்  7. ஆ) அதமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்  8. ஆ) காசி 

விசுவநா  மு லியார்  9. இ) அறிவியல் கழகம்  10. அ) திபயாபந்த் இயக்கம்  11. ஆ)  த்திய  ர்ம  ாடல 

இைாமலிங்க அடிகளால் நிறுவப்பட்ைது.  12. அ) கூற்று  ரி; காைணம் கூற்றின்  ரியான விளக்கம் ஆகும்.  13. 

ஈ) 2, 1, 4, 3 

https://www.winmeen.com/book-back-questions-answers-pdf-tamil-english/

