அலகு - 3
தமிழகத்தில் சமணம்,
ப�ௌத்தம், ஆசீவகத்
தத்துவங்கள்
கற்றல் ந�ோக்கங்கள்
கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவை குறித்த அறிவினைப் பெறுதல்
 அவைதீகச் சமயப் பிரிவுகளான சமணம், ப�ௌத்தம், ஆசீவகம்
ஆகியவை குறித்த சான்றுகளையும் இலக்கியங்களையும் அறிந்து
க�ொள்ளுதல்
 மகாவீரர், புத்தர், ஆசீவகப் பிரிவை நிறுவிய க�ோசலா ஆகிய�ோரின்
ப�ோதனைகள் பற்றிய அறிவினைப் பெறுதல்
 தமிழ்நாட்டிலுள்ள மேற்சொல்லப்பட்ட சமயப் பிரிவுகள் சார்ந்த நினைவுச் சின்னங்களைத்
தெரிந்துக�ொள்வது

அறிமுகம்

அவர்களின் ப�ோதனைகள் பாதுகாக்கப்பட்டு,
பல்வேறு சமூகப் பிரிவுகளைச் சேர்ந்த
துறவிகளின்
மூலமாகப்
பின்வந்த
சந்ததிகளிடம் கையளிக்கப்பட்டன.

பிகநிதயா
எனப்படும்
பழமையான
ப�ௌத்த சமய நூல் கி.மு. ஆறாம் நூற்றாண்டில்,
இந்தியாவில்
வெவ்வேறு
வகைப்பட்ட
62 தத்துவ, சமயப்பள்ளிகள் செழிப்புற்று
இருந்ததாகக் கூறுகின்றது. இருந்தப�ோதிலும்
இப்பலவகைப்பட்ட பிரிவுகளில் ஆசீவகம்
மட்டுமே இடைக்காலத்தின் பிற்பகுதிவரை
செயல்பாட்டில் இருந்தது. ஆனால் சமணமும்,
ப�ௌத்தமும்
நவீன காலம் வரையிலும்
த�ொடர்ந்து செழிப்படைந்தன. மகாவீரரும்
புத்தரும் தங்கள் அற ப�ோதனைகளை
வேத மதத்தின் பலிக�ொடுக்கும் வழிபாட்டு
முறைகளுக்கு
எதிராக
வைத்தனர்.

1. சமணம்: சான்றுகள், இலக்கியங்கள்
மகாவீரரின்
அறவுரைகள்
ஓராயிரம்
ஆண்டுகளாக
அவருடைய
சீடர்களால்
வாய்மொழி
மூலமாகவே
மக்களுக்குச்
ச�ொல்லப்பட்டு
வந்தன.
சமணத்தின்
த�ொடக்க
காலத்தில்
சமணத்துறவிகள்
சமணத்தின்
ஐந்து
உறுதிம�ொழிகளைக்
கடுமையாகப் பின்பற்றினர். சமயம் சார்ந்த
கையெழுத்துப்
பிரதிகளே
ச�ொத்தாகக்
கருதப்பட்டதால் சமயம் பற்றிய அறிவானது

ஆவணப்படுத்தப்படவில்லை.
மகாவீரர்
இயற்கை எய்திய (நிர்வாணா) இருநூறு
ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர், சமண அறிஞர்கள்
பாடலிபுத்திரத்தில் ஒரு பேரவையைக் கூட்டித்
தங்கள் சமயம் சார்ந்த ப�ோதனைகளையும்
ஒழுக்க விதிகளையும் த�ொகுக்கும் முயற்சியை
மேற்கொண்டனர்.
இது
த�ொடர்பாகக்
கூட்டப்பட்ட முதல் சமணப் பேரவைக்கூட்டம்
இதுவேயாகும்.
சட்ட
விதிகளை
வரையறுப்பதில்
ஒருமித்தக்
கருத்து
எட்டமுடியாமல்
ப�ோனதால்
இக்கூட்டம்
த�ோல்வியில் முடிந்தது. இருந்தப�ோதிலும்
கி.பி ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் வல்லபியில்
கூட்டப்பட்ட பேரவை கருத்து வேறுபாடுகளைத்
தீர்ப்பதில் வெற்றிபெற்றது. இது அறிஞர்களை,
சமண சமயத்தின் க�ொள்கைகளை உறுதிபட
விளக்க ஊக்குவித்தது. மேலும் காலப்போக்கில்
அதிக வயதும் ஆழமான ஞானமும் க�ொண்ட
கற்றறிந்த பல சமணத் துறவிகள் சமண சமயம்
த�ொடர்பாகப் பல்வேறு தலைப்புகளிலான
உரைகளைத்
த�ொகுத்தனர்.
ஏறத்தாழ
கி.பி.500இல் சமண ஆச்சாரியார்கள் ஒன்றை
உணர்ந்தனர்.
அதாவது
கடந்தகாலம்,
நிகழ்காலம்
ஆகிய
காலப்பகுதிகளைச்
சேர்ந்த பல அறிஞர்களால் த�ொகுக்கப்பட்ட
ஒட்டும�ொத்த சமண இலக்கியங்களையும்
மனனம் செய்வது மிகச்சிரமமானது என்பதை
உணர்ந்தனர்.
உண்மையில்
சமணம்
குறித்த மிக முக்கியச் செய்திகள் இழக்கப்பட்டு
விட்டன. ஆகவே அவர்கள் தாங்கள் அறிந்த
சமண
இலக்கியங்கள்
அனைத்தையும்
ஆவணப்படுத்துவது என முடிவுசெய்தனர்.

என இருபெரும் பிரிவுகள்
த�ோற்றம்
பெற்றிருந்தன.

ஏற்கனவே
திகம்பரர்

சுவேதாம்பரர் ஆகிய இரு பிரிவினருமே
ஆகம சூத்திரங்களைத் தங்களின் அடிப்படை
நூல்களாக
அவற்றின்

ஏற்றுக்கொண்டனர். ஆனால்
உள்ளடக்கம்,
க�ொடுக்கப்படும்

விளக்கம் ஆகியவற்றில் வேறுபட்டனர்.

சமண இலக்கியங்கள்
சமண
இலக்கியங்கள்
ப�ொதுவாக
இருபெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

1. ஆகம சூத்திரங்கள்
ஆகம சூத்திரங்கள் பல சமண சமயப்
புனித
நூல்களைக்
க�ொண்டுள்ளது.
அவை அர்த்த-மகதி பிராகிருத ம�ொழியில்
எழுதப்பட்டுள்ளன. 12 நூல்களைக்கொண்ட
அவை மகாவீரரின் நேரடி ப�ோதனைகளைக்
க�ொண்டுள்ளன. அவை மகாவீரரின் நேரடிச்
சீடர்களால் த�ொகுக்கப்பட்டவையாகும். 12வது
ஆகம சூத்திரம்
கருதப்படுகிறது.

த�ொலைந்து

ப�ோனதாகக்

2. ஆகமங்கள் அல்லாத இலக்கியங்கள்
ஆகமங்கள் அல்லாத இலக்கியங்கள்
என்பன
ஆகமங்கள்மேல்
எழுதப்பட்ட

உரைகள், விளக்கங்கள், தனிநபர்களால்
எழுதப்பட்டு துறவிகளாலும் அறிஞர்களாலும்
த�ொகுக்கப்பட்ட
நூல்கள்
ஆகியவற்றை
உள்ளடக்கியதாகும்.
அவை
பிராகிருதம்,
சமஸ்கிருதம்,
பண்டைய
மராத்தி,
ராஜஸ்தானி, குஜராத்தி, இந்தி, கன்னடம்,
தமிழ், ஜெர்மன், ஆங்கிலம் ஆகிய ம�ொழிகளில்
எழுதப்பட்டுள்ளன. ம�ொத்தம் 84 நூல்களுக்கு
அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் 41
சூத்திரங்கள், 12 உரைகள், ஒரு மாபெரும் உரை
(மகா பாஷ்யா) ஆகியன இடம் பெற்றுள்ளன.

சமணத்தின்
ஐம்பெரும்
உறுதிம�ொழிகள்: 1. எந்த உயிரினத்தையும்
துன்புறுத்தாமலிருப்பது
அகிம்சை;
2. உண்மை– சத்யா; 3. திருடாமை
– அச�ௌர்யா; 4. திருமணம் செய்து
க�ொள்ளாமை – பிரம்மச்சரியா; 5. பணம்,
ப�ொருள்,
ச�ொத்துக்கள்
மீது
ஆசை
க�ொள்ளாமை – அபரிக்கிரகா
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கி.பி முதலாம் நூற்றாண்டில் சமணத்தில்
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41 சூத்திரங்கள் என்பன 11 அங்கங்களையும்
(சுவேதாம்பரர்களால் பின்பற்றப்படும் நூல்கள்)

அரசனின் வாழ்க்கையை வர்ணிப்பதாகும்.
தமிழில் எழுதப்பட்ட மற்றொரு அறிவுசார்

கல்வெட்டு உள்ளது கி.பி. எட்டாம் நூற்றாண்டு,
அதற்குப் பின்னரான காலப்பகுதியைச் சேர்ந்த

இயற்றிய திருவள்ளுவர் ஒரு சமணர் என
நம்பப்படுகிறது.

அவர்கள்
இவ்விடத்தில்
தனிமையில்
தங்கள் வாழ்வைக் கழித்திருக்கலாம் என

12 உப அங்கங்களையும் (நெறிமுறைக்
குறிப்பேடுகள்)
5
சேடாக்களையும்

நூலான
நாலடியார்
சமணத்துறவி
ஒருவரால் இயற்றப்பட்டதாகும். திருக்குறளை

க�ோட்பாடுகள்) பத்ரபாகுவின் கல்பசூத்ரா
ப�ோன்ற எட்டு பல்வகைப்பட்ட நூல்களையும்

தமிழ் நாட்டில் சமணங்கள்

(துறவிகளுக்கான நடத்தை விதிகள்) 5
மூலங்களையும் (சமணத்தின் அடிப்படைக்

க�ொண்டுள்ளது. பஞ்சதந்திரம் எனும் நூலில்
பெருமளவில் சமணத்தின் தாக்கம் இருப்பதாக

சமணர்கள்

கல்வெட்டுகளும்
உள்ளன.
அவைகளில்
துறவிகளின் பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

நம்பப்படுகிறது.

கர்நாடகாவிலிருந்து

க�ொங்குப்பகுதிக்கும்
(சேலம்,
க�ோயம்புத்தூர்
பகுதிகள்)

நம்பப்படுகிறது.

ஈர�ோடு,
காவேரி

கழிமுகப்பகுதிக்கும்
(திருச்சிராப்பள்ளி)
தெற்குமுகமாக புதுக்கோட்டைப் பகுதிக்கும்

கல்பசூத்ராவின் ஜைனசரிதா எனும்

சமண நூல் சமண தீர்த்தங்கரர்களின்
வாழ்க்கை வரலாறுகளை உள்ளடக்கமாகக்
க�ொண்டுள்ளது. குறிப்பாக சமண சமயத்தை
நிறுவியவரும் முதல் தீர்த்தங்கரருமான
பார்சவநாதர்,
கடைசியும்
24
வது
தீர்த்தங்கரருமான மகாவீரர் ஆகிய�ோரின்
வரலாறுகள் இதில் இடம் பெற்றுள்ளன.
இந்நூலின்
ஆசிரியராகக்
கருதப்படும்
பத்ரபாகு,
சந்திரகுப்த
ம�ௌரியர�ோடு
மைசூருக்குப் புலம்பெயர்ந்து (ஏறத்தாழ
கி.மு.296) பின் அங்கேயே குடியமர்ந்தார்.

(சித்தன்னவாசல்)
இறுதியில்
பாண்டிய
நாட்டுக்குள்ளும் (மதுரை, இராமநாதபுரம்,
திருநெல்வேலி
மாவட்டங்கள்)
இடம்
பெயர்ந்தனர்
என்பதற்குத்
தெளிவான
சான்று உள்ளது. ப�ொதுவாகத் தமிழர்கள்
திகம்பரர்
பிரிவைச்
சேர்ந்தவர்களாய்
இருந்தனர். களப்பிரர்கள் சமண சமயத்தின்
ஆதரவாளர்களாய் இருந்ததாக நம்பப்படுகிறது.

சித்தன்னவாசல் குகைக்கோவில்
புதுக்கோட்டை
மாவட்டத்திலுள்ள
சித்தன்னவாசல் குகை நிலத்திலிருந்து 70
மீட்டர் உயரமுடைய பெரும்பாறைய�ொன்றில்
அமைந்துள்ளது. இதன் ஒரு முனையில்
ஏழடிப்பட்டம்
எனப்படும்
இயற்கையாக
அமைந்த குகையும், மற்றொரு முனையில்
ஒரு குடைவரைக் க�ோவிலும் உள்ளன.
வேலி
அமைக்கப்பட்டுள்ள
குகையின்
பின்னே தரையில் 17 சமணப்படுக்கைகள்
அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
வரிசைகளில்
அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த கல்துயிலிடங்கள்
சமணர்களின்
தங்குமிடங்களாக
இருந்துள்ளதாய்
நம்பப்படுகிறது.
இத்துறவிகளின் கற்படுக்கைகளில் அளவில்
பெரிதாக இருக்கும் ஒன்றில் கி.மு.இரண்டாம்
நூற்றாண்டைச்
சேர்ந்த
தமிழ்-பிராமிக்

நிர்வாண
நிலையை
அடைந்து
அதன்
பின்னர்
இவ்வுலகிற்கும்
அடுத்த
உலகத்திற்குமிடையே
பாதை
அமைப்போரே தீர்த்தங்கரர்கள் ஆவர்.
இவைகள�ோடு இந்தி, தமிழ், கன்னடம்
ஆகிய இந்திய பிராந்திய ம�ொழிகளில்
எழுதப்பட்ட சில சமண நூல்களையும் நாம்
பெற்றுள்ளோம்.
அதற்கு
எடுத்துக்காட்டு
தமிழ்மொழியில்
எழுதப்பட்ட
காப்பிய
நூலான சீவகசிந்தாமணி ஆகும். இந்நூல்
சங்க இலக்கிய மரபில் திருத்தக்கத் தேவர்
என்பாரால் இயற்றப்பட்டது. இந்நூல் தன்
ச�ொந்த முயற்சியால் மேநிலையை அடைந்த
சமயப்பற்றுடைய, இறுதியில் துறவுபூண்ட ஒரு

சித்தன்னவாசல் குகை
அறிவர் க�ோவில் எனும் பெயருடைய
சித்தன்னவாசல் குகைக்கோவில் குன்றின்
மேற்குப்
பகுதியில்
அமைந்துள்ளது.
க�ோவிலின்
முகப்பு
எளிமையானதாக
கல்லில் செதுக்கப்பட்ட நான்கு தூண்களைக்
க�ொண்டுள்ளது. கி.பி. ஏழாம் நூற்றாண்டில்
முற்காலப்
பாண்டியர்
காலத்தில்
அமைக்கப்பட்ட இக்கோவிலின் முன்பகுதியில்
அர்த்த மண்டபமும் பின்பகுதியில் கருவறையும்
(கர்ப்பகிரகம்) உள்ளன.
இக்கோவிலில்

சுவர�ோவியங்கள், சித்தன்னவாசல்

காஞ்சிபுரத்தில் சமணர்கள்
(திருப்பருத்திக் குன்றம்)

காணப்படும்

சுவர�ோவியங்கள்
புகழ்பெற்ற
அஜந்தா
சுவர�ோவியங்களுடன்
ஒப்புமை
க�ொண்டுள்ளன. 1958இல் தான் மத்திய
அரசின் த�ொல்லியல் துறை (ASI) இதைத் தனது
பாதுகாப்பின் கீழ்க்கொண்டு வந்தது. அதன்
பின்னர் இதைச் சுற்றி வேலிஅமைக்கவும்,
பார்வையாளர்களின்
வருகையை
முறைப்படுத்தவும் இருபது ஆண்டுகளாயின.
கருவறைக்குள்
நுழைவதற்கு
முன்பாக
உள்ள
மண்டபத்தின்
இடப்புறச்சுவரில்
தீர்த்தங்கரர்களின் புடைப்புச் சிற்பங்களும்

154

7th Social Science_Term_III_History_ Tamil_Unit_3.indd 154

வலப்புறச்சுவரில் ஆச்சாரியார்களின் புடைப்புச்
சிற்பங்களும் உள்ளன.

பல்லவர்க ளி ன்
ஆட்சிக் காலத்தில் சமண
சமயம் செழித்தோங்கியது.
கி.பி.7ஆம் நூற்றாண்டில்
காஞ்சிபுரத்திற்கு வருகை
புரிந்த சீனப்பயணி யுவான் சுவாங் அங்கு
பெரும் எண்ணிக்கையிலான ப�ௌத்தர்களும்
சமணர்களும் இருந்ததாகத் தனது பயணக்
குறிப்புகளில் குறிப்பிட்டுள்ளார். பெரும்பாலான
பல்லவ அரசர்கள் சமணர்களாவர். பல்லவ
மன்னன் மகேந்திரவர்மன் த�ொடக்கத்தில்
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சமணராக
இருந்தவராவார்.
காஞ்சியில்
இரண்டு சமணக் க�ோவில்கள் உள்ளன.

இக்கல்வெட்டுகளில் க�ோவிலின் வளர்ச்சி
குறித்த செய்திகளும், நூற்றாண்டுகளின்

ஜைனசுவாமி
க�ோவில்
மற்றொன்று
சந்திரபிரபா எனும் பெயரைக் க�ொண்டிருந்த

பெற்றுள்ளன.

ஒன்று திருப்பருத்திக் குன்றத்தில் பாலாற்றின்
கரையில் அமைந்துள்ள திரில�ோக்கியநாத

ப�ோக்கில் இக்கோவிலுக்குக் க�ொடையளித்த
பலரைப்பற்றிய
செய்திகளும்
இடம்

தீர்த்தங்கரருக்கு
அர்ப்பணிக்கப்பட்ட
சந்திரபிரபா
க�ோவிலாகும்.
பல்லவர்

கட்டடக்கலைப் பாணியில் இக்கோவில்கள்
அமைந்துள்ளன. ஆனால் காலப்போக்கில்
இவை

சேதமடைந்துவிட்டன.

விஜயநகர

தமிழ் நாட்டில் சமணம் புத்துயிர் பெற்றதைக்
குறிக்கின்றது. இக்குகைக்கோவில் பாண்டிய
அரசன்
பராந்தக
நெடுஞ்சடையனால்
உருவாக்கப்பட்டது. இக்கோவிலில் பஞ்சவர்
படுக்கை
என்றழைக்கப்பட்ட
பாறையில்
செதுக்கி மெருகேற்றப்பட்ட கற்படுக்கைகள்
உள்ளன. கழுகுமலை குகைக்கோவிலில்
தீர்த்தங்கரர்களின்
உருவங்களைத்தவிர
யக்சர்கள், யக்சிகள் (முறையே ஆண், பெண்
பணியாளர்கள்)
ஆகிய�ோரின்
உருவச்
சிலைகளும் இடம் பெற்றுள்ளன.

சேர்ந்த சமணத் துறவிகளின் கற்படுக்கைகள்
அகழ்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வேலூர்

மாவட்டம், காட்பாடி தாலுகா லத்தேரியிலுள்ள
பைரவ
மலையில்
இப்படுக்கைகள்
காணக்கிடைக்கின்றன. மூன்று குகைகளில்
இரண்டில் மட்டுமே கற்படுக்கைகள் உள்ளன.
அவற்றில் ஒன்றில் நான்கு படுக்கைகளும்
மற்றொன்றில் ஒரு படுக்கையும் உள்ளன.
ஏனைய
பகுதிகளில்
கற்படுக்கைகளில் உள்ள
பகுதி

ஆட்சியின்போது (1387) புஷ்பசேனா எனும்
சமண முனிவரின் சீடரான இருகப்பா

கற்படுக்கைகளில்

திருமலை

என்பவரும் விஜயநகர அரசர் இரண்டாம்
ஹரிஹர ராயரின் (1377-1404) அமைச்சரும்
சேர்ந்து இக்கோவிலில் சங்கீத மண்டபம்
ஒன்றைக் கட்டி க�ோவிலை விரிவுபடுத்தினர்.
அழகுமிக்க
சுவர�ோவியங்களும்
இக்காலத்தில்தான் வரையப்பட்டன.

திருமலை சமணக் க�ோவில் தமிழ்நாட்டின்

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், ஆரணி நகரின்
அருகே அமைந்துள்ள ஒரு குகை வளாகத்தில்
அமைந்துள்ளன. கி.பி. 12 ஆம் நூற்றாண்டைச்
சேர்ந்த இவ்வளாகத்தில் மூன்றுசமணக்
குகைகளும், இரண்டு சமணக் க�ோவில்களும்,
22வது தீர்த்தங்கரரான நேமிநாதருடைய
16 மீட்டர் உயரமுடைய சிலையும் உள்ளன.
நேமிநாதரின் இச்சிலையே தமிழ் நாட்டிலுள்ள
சமணச் சிலைகளில் மிகவும் உயரமானதாகக்
கருதப்படுகின்றது.

சுவர�ோவியங்கள், திரில�ோக்கியநாத க�ோவில்

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் திருப்பருத்திக்
குன்றம்
தவிர
மாநிலத்தின்
வேறுபல
கிராமங்களிலும் சமண சமயம் குறித்தத்
தடயங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.

மதுரை

2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்தொகைக்
கணக்கெடுப்பின்படி
தமிழ்நாட்டில்
சமணர்களின்
எண்ணிக்கை
83,359
ஆகும். ம�ொத்த மக்கள்தொகையில் இது 0.12
விழுக்காடாகும்.

ஜைன க�ோவில், திருப்பருத்திக் குன்றம்

க�ோவில்களிலுள்ள
சுவர�ோவியங்கள்
தீர்த்தங்கரர்களின் வாழ்க்கையில் நடந்த சில
காட்சிகளைச் சித்தரிக்கின்றன. திருப்பருத்திக்
குன்றத்திலுள்ள திரில�ோக்கியநாத க�ோவிலின்
ஓவியங்களின் மீது புதுப்பித்தல் பணியின்போது
வர்ணங்கள்
பூசப்பட்டுவிட்டதால்
பாழாகிவிட்டன. திரிகூட பஸ்தி எனப்படும்
இரண்டாவது கருவறையினுள் ஏராளமான
கல்வெட்டுச்
சான்றுகள்
உள்ளன.

கழுகுமலை சமண
குடைவரைக்
க�ோவில்கள்

மதுரையிலும் அதைச் சுற்றிலும் 26
குகைகளும் 200 சமண கற்படுக்கைகளும்,
60 கல்வெட்டுகளும் 100க்கும் மேற்பட்ட

கழுகுமலை குகைக்கோவில்
சிற்பங்கள்

சிலைகளும்
உள்ளன.
மிகச்
சிறந்த
எடுத்துக்காட்டாக விளங்குவது கீழக் குயில்குடி
கிராமமாகும். இங்குள்ள குன்றுகள் மதுரை
நகருக்கு மேற்கே 12 கில�ோமீட்டர் த�ொலைவில்
மதுரை-தேனி
நெடுஞ்சாலையில்
அமைந்துள்ளன.
இங்குள்ள
சிற்பங்கள்
கி.பி. 860 முதல் 900 வரை ஆட்சிபுரிந்த
பாண்டிய அரசன் பராந்தக வீரநாராயண
பாண்டியன் காலத்தைச் சேர்ந்தவையாகும்.

தமிழ்நாட்டின் ஏனைய பகுதிகளிலுள்ள
சமணக் க�ோவில்கள்

தூ த் து க் கு டி
மாவட்டம்,
க�ோவில்பட்டி
வட்டம் கழுகுமலையிலுள்ள கி.பி. எட்டாம்
நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த சமணர் க�ோவில்,

வேலூர்
வேலூர் மாவட்டத்தில் ஒரு குன்றின்
உச்சியில்
அமைந்துள்ள
குகைகளின்
உள்ளே கி.பி. ஐந்தாம் நூற்றாண்டைச்
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இங்குள்ள

காணப்படவில்லை.

காணப்படும்
தலையணைப்
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இங்கு எட்டு சிற்பங்கள் உள்ளன. ரிஷபநாதர்
அல்லது ஆதிநாதர், மகாவீரர், பார்சவநாதர்,
பாகுபலி ஆகிய�ோரின்
காணக்கிடைக்கின்றன.

சிற்பங்கள்

அனுமதிக்கப்பட்டதானது பெண்களிடையே
கல்வியைக்
க�ொண்டுசெல்வதற்கு

இங்கு

ஊக்கமளித்தது.

2. ப�ௌத்தம்
புத்தரின்

உண்மையான

பெயர்

சித்தார்த்த
சாக்கிய
முனி
க�ௌதமர்
என்பதாகும். ஆங்கிலத்தில் ம�ொழியாக்கம்

செய்தால் “க�ௌதமர் சாக்கிய இனக்குழுவைச்
சேர்ந்தவர், மேலும் அவர் முழுநிறைவு
எனும்
இலக்கை
எட்டியவர்”
எனப்
ப�ொருள்படும். க�ௌதம புத்தர் மகாவீரரின்
சமகாலத்தவர் ஆவார். அவரது தந்தையார்
இன்றைய
நேபாளத்திற்கு
அருகேயுள்ள

கீழக் குயில்குடி குடைவரைக் க�ோவில்

ஒரு பகுதியில் சாக்கிய இனக்குழுவின்
தலைவராக ஆட்சிசெய்து வந்தார். க�ௌதமர்

கல்விக்குச் செய்த பங்களிப்பு

பழைய மதங்களின் குருமார்களிடமிருந்து
தான் கற்றுக்கொள்வதற்கு ஏதுவுமில்லை
எனத்
தெரிந்து
க�ொண்டார்.
துறவற
வாழ்க்கையை மேற்கொள்வதே வீடுபேறு
எனப்படும்
முக்தியை
அடைவதற்கான
ஒரேவழி என மதங்கள் அறிவித்தன. ஆனால்
துறவுவாழ்க்கை மேற்கொண்ட பின்னரும்
க�ௌதமரால் எங்கிருந்தும் உண்மைக்கான

சமண மடாலயங்களும் க�ோவில்களும்
கல்வி கற்றுக்கொடுக்கும் மையங்களாகவும்
சேவை செய்துள்ளன. இந்நிறுவனங்களில்
சமூக, சமய வேறுபாடுகள் இல்லாமல்
அனைவருக்கும் கல்வி கற்றுத்தரப்பட்டது.
சமணர்கள் தங்கள் க�ோட்பாடுகளைப் பரப்புரை
செய்தத�ோடு, வெகு மக்களிடையே கல்வியைக்
க�ொண்டு செல்வதில் தாங்கள் ஆற்றல்மிக்கத்
த�ொடர்புச்
சாதனங்கள்
என்பதையும்
நிரூபணம் செய்தனர். நாம் முன்னரே
குறிப்பிட்டுள்ள பைரவமலை என்பது குக்கரப்
பள்ளி என்னும் சிறு கிராமத்தின் அருகே
அமைந்துள்ளது. ‘பள்ளி’ என்பது சமணர்களின்
கல்வி மையங்களாகும். தமிழ்நாட்டில் ‘பள்ளி’
எனும் ச�ொல்லை தங்கள் ஊர்ப்பெயர்களில்
பின் ஒட்டாகக் க�ொண்ட கிராமங்களைப் பல
பகுதிகளில் சாதாரணமாகக் காணமுடியும்.

ப�ொருளை உணரமுடியவில்லை. ஒருநாள்
இரவு அவர் ஒரு ப�ோதிமரத்தின் கீழ் அமர்ந்து
தனது சந்தேகங்கள், தனிமை ஆகியவை
பற்றி சிந்தனை வயப்பட்டிருந்த வேளையில்
ஒரு பேரமைதி அவர் மீது நிலவியது.
விளைவாக க�ௌதமர் எனும் துறவி புத்தர்
எனும் ஞானியானார். இறுதியில் மானுடத்
துயரங்கள் குறித்த புதிரையும் அதற்கான
காரணங்களையும்,
களைவதற்கான
வழிகளையும்
தெரிந்து
க�ொள்வதில்
வெற்றிபெற்றார்.
அரச
வாழ்வு
(மிகை
ஆர்வமும் இன்ப நுகர்வும்) துறவு வாழ்வு
(தன்னடக்க நிலையை எய்துதல்) ஆகிய
இரண்டுமே தவறு என உறுதிபடக் கூறிய

கல்வி
நிலையங்கள்
அவற்றோடு
இணைக்கப்பட்ட
நூலகங்களைக்
க�ொண்டிருந்தன.
சமணத்தைப்
ப�ோதித்தவர்களால் சமண மதத்தின் முக்கியக்
கூறுகளை வலியுறுத்தி பற்பல நூல்கள்
எழுதப்பட்டன. பெண்களும் துறவறம் பூண

அவர் இவை இரண்டிற்கும் இடைப்பட்டதைக்

கண்டறிந்தார்.
அவருடைய
இடைப்பட்ட
வழி எண்வகை வழிகளை அடித்தளமாகக்
க�ொண்டதாகும். அவை நல்ல எண்ணங்கள்,
நல்ல குறிக்கோள்கள், அன்பான பேச்சு,

என்றும் அழைக்கப்பட்டன. அவை: வினய
பிடகா, சுத்த பிடகா, அபிதம்ம பிடகா.

நன்னடத்தை, தீது செய்யா வாழ்க்கை,
நல்ல முயற்சி, நல்ல அறிவு, நல்ல தியானம்

வினய
பிடகா:
இதில்
ப�ௌத்தத்
துறவிகளுக்கான (பிட்சுக்கள்) விதிமுறைகள்

என்பனவாகும்.
புத்தர்

கடவுளின்

புகழைக்

இடம்
பெற்றுள்ளன.
தூய்மையான
நடத்தையைப்பெற
இவை
கட்டாயம்

கற்றுக்

க�ொடுக்கவில்லை.
ஆனால்
அன்பின்
வலிமையைக் கற்றுக் க�ொடுத்தார். அனைத்து
மனிதர்களும்

‘சமமான

பின்பற்றப்பட வேண்டும்.
சுத்த

உரிமைகளுடன்’

நுண்பொருள் க�ோட்பாடு ஆகியன குறித்து
விளக்குவதாகும்

தனது ப�ோதனைகளை பிராகிருத ம�ொழியில்
பரப்புரை
செய்தார்.
புத்தரின்
நான்கு
பேருண்மைகள் பின்வருமாறு:

ப�ொதுவிதிகளைப் பற்றிக் கூறுகிற ஏனைய
ப�ௌத்த நூல்கள்:

1.	வாழ்க்கை துயரம், வய�ோதிகம், ந�ோய்,
இறுதியில்
மரணம்
ஆகியவற்றை
உள்ளடக்கியதாகும்.
துயரங்கள்
ஆசையினாலும்
வெறுப்பினாலும் ஏற்படுகின்றன.

3.

ஆசையைத்
துயரங்களை
அடையலாம்

4.

ஒருவர்
எண்வகை
வழிகளைப்
பின்பற்றினால்
உண்மையான
மகிழ்ச்சியும், நிறைவும் கைவரப்பெறலாம்.

விவாதங்களைச்

அபிதம்ம பிடகா: இது நன்னெறிகள், தத்துவம்,

மேற்கொண்டு
தனது
செய்திகளைத்
த�ொலைதூரப் பகுதிகளில் பரப்பினார். புத்தர்

2.

பிடகா:

சான்றுகளாகக்கொண்டு ப�ௌத்தத்தின் மூலக்
க�ோட்பாடுகளைக் கூறுகின்றது.

பிறக்கின்றனர்
என்ற
கருத்தைக்
க�ொண்டிருந்தார். அவர் நீண்ட பயணங்களை

ஜாதகங்கள்:
ப�ௌத்த
இலக்கியங்களில்
காணப்படும்
புத்தருடைய
வாழ்க்கை
த�ொடர்பான பல்வேறு கதைகளைக் கூறும்
நூல்
புத்தவம்சா:

இது

கவிதை

வடிவில்

எழுதப்பட்டுள்ள
மரபுவழிக்
கதையாகும்.
க�ௌதமருக்கு
முன்பாக
வாழ்ந்ததாக
நம்பப்படுகிற
24
புத்தர்களின்
வாழ்க்கையையும்
செயல்பாடுகளையும்
இது எடுத்துரைக்கின்றது. ப�ொதுவிதிகள்,
க�ோட்பாடுகள் குறித்து விளக்கும் நூல்களைத்
தவிர பாலி ம�ொழியில் எழுதப்பட்ட நூல்கள்
நீண்ட வரிசை க�ொண்டதாக உள்ளது. கீழே
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவை அவற்றில் அடங்கும்.

துறந்துவிட்டால்
வென்று
மகிழ்ச்சியை

ப�ௌத்த இலக்கியங்கள்
புத்தருடைய
ப�ோதனைகள்
நீண்ட
காலத்திற்கு ஆசிரியர்களின் நினைவாற்றல்
வழியாக சீடர்களுக்குக் கற்றுத்தரப்பட்டது.
ஏறத்தாழ கி.மு.80இல் அவை எழுதப்பட்டன.
அவை பாலி ம�ொழியில் எழுதப்பட்டன.
பாலிம�ொழியில் எழுதப்பட்ட திரிபிடகா எனும்
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ப�ௌத்தப் ப�ொதுவிதிகள் மூன்று பிரிவுகளைக்
க�ொண்டுள்ளன. அவை முன்று கூடைகள்

•

மிலிந்தபன்கா – அதாவது ‘மிலிந்தாவின்
கேள்விகள்’ எனப் ப�ொருள். கிரேக்க
–
பாக்டீரியன்
அரசன்
மிலிந்தா
என்பவருக்கும்
ப�ௌத்த
பிட்சுவான
நாகசேனர்
என்பவருக்குமிடையே
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ப�ௌத்தத்தின்
சில
அம்சங்கள்
குறித்து நடைபெற்ற உரையாடலைக்
க�ொண்டுள்ளது.
இதன்
மூலம்,
சமஸ்கிருதத்தில் எழுதப்பட்டது.
•

•

•

ஆசீவகம் இந்து மதத்தின் பல்வேறு பிரிவுகள்
ஆகியவற்றுடன்
நட்பமைதியுடன்
கூடிச்
செயல்பட்டுள்ளது. பக்திஇயக்க காலம் முதல்
பக்தி இயக்கப் பெரிய�ோர்கள் ப�ௌத்தத்தை
எதிர்த்தனர். ப�ௌத்தம் அரசர்கள் அளித்து வந்த
ஆதரவை இழக்கத் த�ொடங்கியது. தமிழகத்தில்
ப�ௌத்தம்
சந்தித்த
சவால்கள்
குறித்த
சான்றுகளைச்
சைவ
நாயன்மார்களின்
தேவாரப்
பாடல்களும்
வைணவ
ஆழ்வார்களால்
இயற்றப்பட்ட
நாலாயிர
திவ்விய பிரபந்தமும் முன்வைக்கின்றன.
கி.பி.
ஏழாம்
நூற்றாண்டில்
சீனப்
பயணியான யுவான்சுவாங் தென்னிந்தியா
வந்தப�ோது ப�ௌத்தம் ஏறத்தாழ சரிவுற்ற
நிலையிலிருந்தது.

இலங்கையின் புகழ்பெற்ற வரலாற்றுத்
த�ொகுப்புகளான மகாவம்சம், தீபவம்சம்
ஆகியனவற்றுள்,
மகாவம்சம்
இலங்கை
உட்பட
இந்தியத்
துணைக்கண்டத்தின் அரச குலங்களைப்
பற்றி கூறுகிறது. தீபவம்சம் புத்தருடைய
ப�ோதனைகளையும்
அவற்றைப்
பரப்பிய�ோர்
இலங்கைக்கு
வருகை
புரிந்ததைப்பற்றியும் பேசுகிறது.
புத்தக�ோசாவால்
எழுதப்பட்ட
விசுத்திமக்கா பிற்காலத்தைச் சேர்ந்த
ஒரு நூலாகும். இவரே முதல் ப�ௌத்த
உரையாசிரியர் ஆவார்.

ப�ௌத்தம் முற்றிலுமாக மறைந்து ப�ோனது
என்ற ஒரு ப�ொதுக் கருத்து உள்ளது. ஆனால்
அப்படியல்ல, வீரச�ோழியம் எனும் நூல்
(11 ஆம் நூற்றாண்டில் பிற்காலச் ச�ோழர்கள்
காலத்தில் ப�ௌத்தர் ஒருவரால் எழுதப்பட்ட
இலக்கண நூல்) கிடைக்கப் பெற்றமையும்,
நாகப்பட்டினத்தில் கிடைத்துள்ள 13 ஆம்
நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த புத்தரின் செப்புச்
சிலைகளும்
பின்வந்த
காலங்களிலும்
ப�ௌத்தம்
இருந்தமையை
உறுதி
செய்கின்றன. சேலம் மாவட்டம் தியாகனூர்
கிராமத்தில்
கிடைத்திருக்கும்
புத்தரின்
சிற்பங்கள் இக்கருத்திற்கு மேலும் வலுச்
சேர்க்கின்றன.

மகாயான ப�ௌத்தத்தின் எழுச்சியைத்
த�ொடர்ந்து ப�ௌத்த சமயத்துள் சமஸ்கிருத
ம�ொழி முக்கிய இடத்தை வகிக்கத்
த�ொடங்கியது. இருந்தப�ோதிலும் ஒருசில
சமஸ்கிருத
நூல்கள்
ஹீனயானப்
பிரிவினராலும்
படைக்கப்பட்டன.
அஸ்வக�ோஷரால் எழுதப்பட்ட புத்தசரிதா
சமஸ்கிருதத்தில் இதிகாச பாணியில
எழுதப்பட்ட நூலாகும். இந்நூல் க�ௌதம
புத்தரின்
வாழ்க்கை
வரலாற்றை
இயம்புகிறது.

தமிழகத்தில் ப�ௌத்தம்
தமிழகத்தில்
ப�ௌத்தமானது
இலங்கையைச்
சேர்ந்த
சமயப்
பரப்பாளர்களால்
பரப்பப்பட்டதாக
நம்பப்படுகிறது. இதற்குச் சான்றாக பாண்டிய
நாட்டில் சில நினைவுச் சின்னங்கள் உள்ளன.
அவை கி.மு. மூன்றாம் நூற்றாண்டைச்
சேர்ந்தவை ஆகும். குகைகளில் காணப்படும்
அவை
பஞ்ச
பாண்டவ
மலை
என
அழைக்கப்படுகிறது. இக்காலப் பகுதியில்
தழைத்தோங்கிய ப�ௌத்தமானது சமணம்,

புத்தர் சிற்பம், தியாகனூர்

நாம் முன்னர் பார்த்தவாறு பல்லவர்
காலம்
முதலாகவே
ப�ௌத்தம்
சைவ,
வைணவச்
சமயங்களின்
சவால்களை
எதிர்கொண்டது.
இதில்
நாகப்பட்டினம்
மட்டுமே விதிவிலக்காகத் திகழ்ந்தது. அங்கே
ப�ௌத்தத்தை ச�ோழ அரசர்கள் ஆதரித்தனர்.
அவ்வாதரவு
சமயக்
காரணங்களுக்காக
அல்ல. மாறாக அரசியல் காரணங்களுக்காக
அளிக்கப்பட்ட ஆதரவாகும். நாகப்பட்டினத்தில்
விஜயா அரசரால் கட்டப்பட்ட சூடாமணி
விகாரைக்கு ராஜராஜ ச�ோழன் ஆதரவளித்தார்
பிற் காலத்தில் அது அழிவுக்குள்ளாயிற்று
கூலவாணிகன்
சீத்தலை
சாத்தனாரால்
எழுதப்பட்ட
மணிமேகலை
முற்றிலுமாக
தமிழ் ப�ௌத்தத்தைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும்
காப்பியமாகும். சமஸ்கிருதம், பாலி ஆகிய
ம�ொழிகளில்
இருந்த
ப�ௌத்த
சமயம்
த�ொடர்பான ச�ொற்களை அவர் தமிழில்
ம�ொழியாக்கம் செய்து ப�ௌத்தத்தை இம்மண்
சார்ந்ததாக ஆக்கினார்.

த�ொடக்கத்தில்
சுற்றியலைந்து
திரியும்
துறவிகள் இவற்றை மழைக்காலங்களின்

ப�ோது தங்குமிடங்களாகப் பயன்படுத்தினர்.
பணம்படைத்த, சாமானிய ப�ௌத்தர்களால்
வழங்கப்பட்ட
க�ொடைகளின்
இவை கல்வி மையங்களாக

மூலம்
மாற்றம்

பெற்றன. அரசர்கள் அளித்த ஆதரவினால்
இஸ்லாமிய ஆட்சிக்கு முந்தைய இந்தியா,
பல விகாரைகளைக் க�ொண்ட நாடாக
விளங்கியது. அவை பல்கலைக்கழகக்
கல்வியை
நூல்களின்

வழங்கியத�ோடு,
புனித
கருவூலச் சேகரங்களாகவும்

திகழ்ந்தன. நாளந்தாவைப் ப�ோன்றே பல
விகாரைகள் உலகப்புகழ் பெற்றவையாகும்.

விகாரைகள்

வஜ்ரப�ோதி எனும் ப�ௌத்தத் துறவி
தாந்ரீகச்
சடங்குகளில்
திறன்
பெற்று
விளங்கினார் என்றும், பல்லவ அரச சபையை
அலங்கரித்த அவர் பின்னர் சீனம் சென்று
விட்டதாகவும் இரண்டாம் நரசிம்ம பல்லவன்
காலத்து சான்றொன்று கூறுகிறது. ப�ௌத்தம்
சரிவைச் சந்தித்துக் க�ொண்டிருந்த சமயமென
மகேந்திரவர்மனின் மத்தவிலாச பிரகாசனம்
எனும் நூல் எடுத்துரைக்கின்றது.

நாளந்தா ப�ௌத்த விகாரை

கல்விப்புலத்தில் ப�ௌத்த சங்கங்களும்
விகாரைகளும் கல்விக்கான இல்லங்களாகத்
த�ொண்டுசெய்தன. கல்வி கற்பதற்காக உலகின்
பல பகுதிகளிலிருந்து மாணவர்கள் இங்கு
வந்தனர். நாளந்தா, தட்சசீலம், விக்கிரமசீலா
ஆகியன மிகச்சிறந்த கல்வி மையங்கள்
எனப் பெயர்பெற்றன. இவையனைத்தும்
ப�ௌத்த விகாரைகளாகும். திபெத், சீனா
ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் மீது
ப�ௌத்தம் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திற்று.
ப�ௌத்தத்தின் ப�ோதனைகளைப் பரப்புவதற்கு
அவர்கள் செயல்திறன் மிக்க முயற்சிகளை
மேற்கொண்டனர்.
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விகாரா எனும் சமஸ்கிருதச் ச�ொல்லுக்கு

‘வாழ்விடம்’ அல்லது ‘இல்லம்’ என்று ப�ொருள்.

இந்தியத்
த�ொல்லியல்
துறையால்
காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் அகழ்வாய்வு செய்து
ஒரு ப�ௌத்த விகாரையும் ஒரு க�ோவிலும்
கண்டறியப்பட்டது. மேலும் 125க்கும் மேற்பட்ட
ஆய்விடங்களில்
நூற்றுக்கணக்கான
கல்சிற்பங்களும்
செப்புச்சிலைகளும்
அகழ்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ப�ௌத்தம்
தமிழகம் முழுவதும் பரவியிருந்தது என்பதற்கு
இவைகளே சான்றுகளாகும். திருவாரூர்
மாவட்டத்தில்
மிகவும்
ஒதுக்கமாயுள்ள
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திருநாட்டியட்டாங்குடி
கிராமத்தின்
ஒரு
வயலில் கிணறு வெட்டும்போது 1.03 மீட்டர்

ஆறாண்டு
மகாவீரருடன்

உயரமுடைய, பத்மாசன க�ோலத்திலுள்ள
புத்தரின் சிலைய�ொன்று கிடைத்துள்ளது.

காலங்கள்
நெருக்கமாக

க�ோசலா
நட்புக்

க�ொண்டிருந்தார்.
பின்னர்
இருவரும்
பிரிந்தனர். ம�ௌரியப் பேரரசர் அச�ோகரும்
அவருடைய பேரன் தசரதாவும் ஆசீவர்களை
ஆதரித்தனர்.
ம�ௌரியப்
பேரரசின்

வீழ்ச்சிக்குப்
பின்னர்
வடஇந்தியாவில்
ஆசீவகம் சரிவைச் சந்தித்தது. இதனிடையே
தென்னிந்தியாவில் பரவியிருந்த ஆசீவகம்
அங்கே பல நூற்றாண்டுகளுக்குத் த�ொடர்ந்து
செயல்பட்டது.

பகுதிகளில் (வேலூர், காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர்
மாவட்டங்கள்)
ஆசீவகம்
செல்வாக்கு

 ப�ௌத்த
ப�ோதனைகள்
பகுத்தாய்வு
செய்யப்பட்டுள்ளன.
 தமிழ் நாட்டில் ப�ௌத்தம் செயல்பட்டது ஆய்வு
செய்யப்பட்டுள்ளது
 தமிழகத்தின்
ப�ௌத்த மரபு குறித்து
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
 ஆசீவகத்
தத்துவத்தின்
சாரமும்
அது
தமிழ்
நாட்டில்
இருந்தமையும்
விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

பெற்றுத்திகழ்ந்தது. இறுதியில் ஆசீவகர்கள்
வைணவத்தால் ஈர்த்துக்கொள்ளப்பட்டதாகத்
தெரிகிறது.

சுருக்கம்
 சமணத்தை
அறிந்து
க�ொள்வதற்கான
சான்றுகளும்
இலக்கியங்களும்
அடிக்கோடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளன.
 தமிழகத்தில் சமணம் இருந்தமை குறித்துத்
திறனாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.
 தமிழகத்திலிலுள்ள
சமண
நினைவுச்
சின்னங்களும் கலைகளும் முக்கியமாக
சித்தன்னவாசலும்
கழுகுமலையும்
சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளன.
 ‘பள்ளி' வாயிலாக கல்விக்கு சமணர்கள்
ஆற்றிய பங்களிப்பு விளக்கப்பட்டுள்ளது.

மூலாதார நூல்கள்
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Times of India, 21 July 2014.
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பத்மாசன க�ோலத்தில் புத்தர்

கலைச்சொற்கள்
3. ஆசீவகத் தத்துவம்

1.

ஆசீவகர்கள்
வினைப்பயன்(கர்மா),
மறுபிறவி,
முன்தீர்மானம்
ஆகிய
க�ோட்பாடுகளில் நம்பிக்கை க�ொண்டிருந்தனர்.
ஆசீவகப் பிரிவின் தலைவர் க�ோசலா
மன்காலிபுத்தா ஆவார். ஆசீவகர்கள் மிகக்
கடுமையான துறவறத்தைக் கடைபிடித்தனர்.
ஆசீவக
சமயமும்
அதன்
தத்துவமும்
வேதப்பாடல்களிலும்
பிராமணங்கள்,
ஆரண்யங்கள் ஆகியவற்றிலும் பண்டைய
சமஸ்கிருதத்
த�ொகுப்புகளிலும்
சமண
ப�ௌத்த
சமயங்களுக்கு
முந்தைய
காலப்பகுதியைச்
சேர்ந்த
ஆய்வுகளிலும்
காணக் கிடைக்கின்றன. ஆசீவகத்திற்கான
இலக்கியங்கள்
இல்லாது
ப�ோனாலும்
க�ோசலரின் தத்துவங்கள் ஏனைய மதங்களில்
ஜீவித்திருக்கின்றன.

ஆசீவகத் துறவிகளைக் குறிக்கும் படம்

வரலாறு
முழுவதிலும்
ஆசீவகர்கள்
அனைத்து இடங்களிலும் அடக்குமுறையைச்
சந்திக்க
நேர்ந்தது.
பல்லவர்,
ச�ோழர்,
ஹ�ோய்சாளர்
ஆகிய�ோரது
ஆட்சிக்
காலங்களில் கிராம சமூகத்தினர் ஆசீவகர்கள்
மீது சிறப்பு வரிகளை விதித்தனர். இதுப�ோன்ற
இடர்ப்பாடுகள்
இருந்தப�ோதிலும்
14ஆம்
நூற்றாண்டு வரை இன்றைய கர்நாடகா,
தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்களில், பாலாற்றின்

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

not conforming to orthodox
beliefs, especially religious ones,
unorthodox
ஒரு விதி, ப�ொது ஒழுங்கு
canon
a rule, an accepted principle
unanimous
all sharing the same view
ஒருமனதாக
ascetic
monk, hermit
துறவி, சந்நியாசி
deteriorate
to grow worse
சீர்கெடு, ம�ோசமடை
vestiges
things left behind, remains, traces
தடங்கள், அடையாளங்கள், சுவடுகள்
அடிநில குகை
cavern
a large deep underground cave
hillock
small hill, mound
சிறு குன்று
facade
the front of a building
கட்டடத்தின் முகப்பு
paintings done in water colour on a
சுவரில் அல்லது மேற்கூரையில் வரையப்படும்
frescoes
ஓவியங்கள்
wall or ceiling
mural
a large picture painted on a wall
சுவர�ோவியம்
உத்வேகம், உந்துசக்தி
impetus
motivation, stimulus
இரட்சிப்பு, முக்தி, விம�ோசனம்
salvation
saving from harm, ruin or loss
someone who habitually doubts
sceptic (skeptic)
ஐயுறவுவாத, சமய ஐயுறவாளர்
accepted beliefs
அடக்கமுடியாத ஆசை, மிகு விருப்பம்
craving
a strong desire
பழமை சாராத, வழக்கத்திலுள்ள
மதக்கொள்கைக்கு மாறான

16. துன்புறுத்தல், அடக்குமுறை
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இந்தியாவிலும் தமிழ்நாட்டிலும் அண்மையில்
ஏற்பட்ட இடர்கள்

மிகபெரிய அலைகளே ஆழிப் பேரலையாகும்.
கடல் அலைகள் பல மீட்டர்கள் உயர எழுந்து

2018 மே 2 மற்றும் 3 தேதியில் அதிக
திசை வேகத்துடன் வீசிய புழுதிப்புயல் வட

சில நிமிடங்களில் கடற்கரையை அடைகிறது.

பாதிப்புகள்

இந்தியாவின் ஒரு பகுதியைத் தாக்கியது. அதில்
உத்திரபிரதேசத்தில் 43 பேர், இராஜஸ்தானில் 35

வெள்ளப்பெருக்கு,
இடையூறு, மின்சாரம்,

பேர் மற்றும் பிற மாநிலத்திலும் பலர் இறந்தனர்.
200 க்கு மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர்.

தண்ணீர்
விநிய�ோகம்
பாதிக்கின்றது.

இந்த காற்றானது 8000 மின்கம்பங்களை
கீழே சாய்த்தது. நூற்றாண்டுகளாக வாழ்ந்த

ப�ோக்குவரத்து
தகவல் த�ொடர்பு,
ப�ோன்றவற்றைப்

புயலினால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள்

மரங்களையே வேரோடு சாய்த்தது.

தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் உள்ள
கடல�ோர பகுதிகளான வேதாரண்யம் மற்றும்

2004 சுனாமிக்குப் பிறகு, தமிழகத்தைத்

தாக்கிய மிக ம�ோசமான புயல் கஜா. இது
கடல�ோர மாவட்டங்களில் மிக ம�ோசமான
சேதத்தை
ஏற்படுத்தியது,
வேளாண்மையை சீர்குலைத்தது.

நாகப்பட்டினத்தைச் சுற்றிலும் 2018ஆம் ஆண்டு
நவம்பர் 10ஆம் தேதி அதிகாலையில் கஜா
என்னும் தீவிர புயல்காற்று 120 கி.மீ. வேகத்தில்
வீசியதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம்
அறிவித்தது.

குறிப்பாக

சுனாமி
என்ற
ச�ொல்
ஜப்பானிய
ச�ொல்லிலிருந்து
பெறப்பட்டது ஆகும். சு (Tsu)
என்பது துறைமுகம் என்றும்
னாமி (nami) என்பது அலைகள் எனவும்
ப�ொருள்படும்.

கஜா புயலின் தாக்கம்

வெள்ளப்பெருக்கு

கனமழை,
புயல்,
பனி
உருகுதல்,
ஆழிப்பேரலை (சுனாமி) அல்லது அணைக்கட்டு
உடைதல் ப�ோன்றவற்றால் திடீரென ஏற்படும்
அதிக அளவிலான நீர் வெளியேறுதலே
வெள்ளப்பெருக்கு என்கிற�ோம்.

புயல்

உயர்
அழுத்தத்தால்
சூழப்பட்ட
குறைவழுத்தப் பகுதியில் உருவாகும் காற்று
“புயல்” என அழைக்கப்படுகிறது.

புயலினால் ஏற்படும் பாதிப்புகள்

வெப்பமண்டல
சூறாவளியால்
உருவாகும் முக்கிய பாதிப்புகளில் கனமழை,
பலத்த காற்று, கரையின் அருகில் பெரிய புயல்
மற்றும் சுழல்காற்று உள்ளடங்கும்.

பாதிப்புகள்

வட இந்தியாவில் புழுதிப்
புயலின் தாக்கம்

நாகப்பட்டினத்தில் கஜா புயலினால்
ஏற்பட்ட பாதிப்புக்கள்

1.	
ச�ொத்து மற்றும்
உயிரிழப்பு

ஆழிப்பேரலை (சுனாமி)

மனிதனால் உருவாகும் பேரிடர்கள்

2. மக்கள் இடப்பெயர்வு

நிலநடுக்கம் கடலுக்கு அடியில் ஏற்படும்
நிலச்சரிவு, எரிமலை வெடிப்பு மற்றும்
குறுங்கோள்கள் ப�ோன்றவற்றால் ஏற்படும்

நெரிசல்
நெரிசல் என்பது மக்கள் கூட்டத்தில்
திடீரென ஏற்படும் பாதிப்பை குறிக்கும்.
காயங்கள்,
மூச்சுத்திணறல்
மற்றும்

3.	
காலரா மற்றும்
மலேரியா ப�ோன்ற த�ொற்று ந�ோய்கள்
பரவுதல்.
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மிதித்தலினால் ஏற்படும் காயம், ப�ோன்றவை
இதன்
விளைவாக
அமையும்.
பெரிய

வழிமுறைகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு அதிக
முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

அளவிலான மக்கள் நெரிசலினால் ஏற்படும்
பேரிடர் எளிமையான கூட்ட மேலாண்மை

த�ொழிற்சாலை பேரிடர்

த�ொழிற்சாலையானது

உத்திகளால் தடுக்க முடியுமென நம்பப்படுகிறது.
மக்கள் கூட்ட நெரிசலானது, நிர்வாகம்
ப�ோக்குவரத்து கட்டுப்பாடுகளான தடைகள்,
வரிசைமுறை பின்பற்றுதல் மற்றும் கூட்டம்
கூடுதலை தவிர்த்தல்
தடுக்கப்படலாம்.

தீ

அதன்

உற்பத்தி,
மற்றும்
எஞ்சிய
கழிவுகளை
அகற்றுதல், அணுமின் மற்றும் வேதியியல்

த�ொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளியேற்றப்படும்
கழிவுப்பொருள்களால் பல ஆபத்துக்களை எதிர்

ப�ோன்றவைகளால்

க�ொள்கின்றன.

உதாரணம் : ப�ோபால் விஷவாயு கசிவு

பேரிடர் மேலாண்மை

தீ என்பது ஒரு பேரிடர். அது குறுகிய

மின்சுற்று,
வேதியியல்
த�ொழிற்சாலை,
தீப்பெட்டி, மற்றும் வெடி த�ொழிற்சாலைகளில்

பேரழிவின்
தணிப்பதற்காக

ஏற்படும் விபத்தினை குறிக்கும்.

விளைவுகளைத்
வடிவமைக்கப்பட்ட

நடவடிக்கைகள்
பேரழிவு
மேலாண்மை
என்று
அழைக்கப்படுகின்றன.
பேரிடர்
மேலாண்மையின்
நிலைகள்
ஆறு
படிநிலைகளை
க�ொண்டுள்ளது.
அவை
பின்வருமாறு

தீயின் மூன்று அம்சங்கள்
1. கண்டறிதல்; 2. தடுத்தல்; 3. அணைத்தல்

பேரிடருக்கு முன் ஆபத்தைக் குறைத்தல் நிலை:
• தயார் நிலை

• மட்டுப்படுத்துதல்
பேரிடருக்குப் பின் மீட்டெடுத்தல் நிலை:

• துலங்கல்
• மீட்டல்

• முன்னேற்றம்
பேரிடர் மேலாண்மை சுழற்சி (அ) பேரிடர் சுழற்சி
பேரிடர்
மேலாண்மை
நிலைகள்
ஆறு படிநிலைகளாகக் க�ொண்டு பேரிடர்
சுழற்சியாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

ேபrடrk
m
ஆப ைத
kைற த
nைல

பட்டாசுத் த�ொழிற்சாலையில் ஏற்படும்
தீ விபத்துக்கள்
தீ விபத்திற்கு முன், தீ விபத்தின்போது,
தீ விபத்திற்குபின் கடைபிடிக்க வேண்டிய

தயா nைல

ம ப tத

க ப tத

ேபrட
தாக
tலக

mட

கட்டுப்படுத்துதல் மற்றும் மட்டுப்படுத்துதல்
எதிர்கால

பேரழிவு

கண்டறிவதுடன் திட்டங்களை வெளியேற்றவும்
இதில் அடங்கும் அனைத்துவகை தயார்நிலை

அச்சுறுத்தலைத்

தடுப்பதற்கான
நடவடிக்கைகளை
செயல்படுத்துதல் மற்றும் தவிர்க்க முடியாத
அச்சுறுத்தலின்
விளைவுகளைக்

திட்டங்களும் உரிய ப�ொறுப்பு மற்றும் பட்ஜெட்
ஒதுக்கீடுகளும் கூடிய சட்ட விதி மற்றும்

தீங்கு
விளைவிக்கும்
குறைத்தல்
ஆகியவை

ஒழுங்குமுறைகளினாலும்
வேண்டும்.

அடங்கும். பேரழிவைக் குறைத்தல் என்பது
தாக்கத்தின்
அளவை
குறைப்பதாகும்.

ேபrடrk
p
mெட த
nைல

mேனற

ஆதரிக்கப்பட

மட்டுப்படுத்துதல் என்பது ஆபத்தை குறைப்பது

ஆரம்பகால எச்சரிக்கை
பேரிடர்
ஆரம்பிக்கும்

த�ொடர்புடையதாகும்.

பார்வை இடுவது மற்றும் பேரிடர் த�ொடங்க
உள்ளது என்ற செய்தியினை மக்களுக்கு

மற்றும்
பாதிக்கக்கூடிய
நிலைமைகளை
குறைப்பது ப�ோன்ற நடவடிக்கைகளுடன்

நிலையில்

பாதிக்கப்படக் கூடியதாக உள்ள பகுதிகளைப்

பாதிப்பில்லாத வழியில் தெரிவிப்பது ப�ோன்றவை
ஆரம்ப கால எச்சரிக்கையாகும். பயனுள்ளதாக

இந்த
இயற்பியல்
காரணிகளுக்கும்
கூடுதலாக,
தீமை,
மற்றும்
பாதிப்பிற்கு
அடிப்படைக்காரணங்களும்
மற்றும்
அச்சுறுத்தக்கூடிய
உடல்
ரீதியான,
ப�ொருளாதார,
சமூகத்
தீமைகளைக்
குறைப்பதும்
மட்டுப்படுத்தலின்
முக்கிய
குறிக்கோளாக
அமைகிறது.
எனவே
மட்டுப்படுத்தல்
என்பது
நில
உரிமை,

அமைய, என்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட
வேண்டுமென
அளிக்கப்படும்
எச்சரிக்கை
நிகழ்வுகள் மக்கள் கல்வி மற்றும் பயிற்சியுடன்
த�ொடர்புடையதாக இருக்க வேண்டும்.
பேரிடரின் தாக்கம்
பேரிடரின் தாக்கம் என்பது பேரிடர் நிகழும்
கால அளவு மற்றும் அதனால் ஏற்படும் பாதிப்பையும்
குறிக்கும். பேரிடர் நிகழும் கால அளவு என்பது
அச்சுறுத்தலின் வகையைப் ப�ொறுத்து அமையும்.
புவி அதிர்ச்சியின்போது நில நடுக்கமானது சில
ந�ொடிகள் நிகழும். அதுவே, ஆழிப்பேரலை ஏற்பட
ஒரு காரணமாகிறது.

தயார்நிலை

பேரிடரின் ப�ோது

இந்த
படிநிலையானது
அரசாங்கம்,
சமூகங்கள் மற்றும் தனி ஒரு மனிதன் பேரிடர்
சூழ்நிலைகளை
திறம்பட
சமாளிக்க
எடுக்கும்
பல்வேறு
நடவடிக்கைகளை
உள்ளடக்கியதாகும். உதாரணமாக, அரசின்
அவசரநிலை
திட்டங்கள்,
எச்சரிக்கை
அமைப்பை மேம்படுத்துதல், சரக்குகளின்
பராமரிப்பு, ப�ொதுமக்கள் விழிப்புணர்வு, கல்வி
மற்றும் தனிநபர் பயிற்சி ப�ோன்றவை
அடங்கும்.
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த�ொடர் பேரழிவின் ஆபத்தில் உள்ள
பகுதிகளுக்கான மீட்பு நடவடிக்கைகளைக்

குத்தகை உரிமைகள், வளங்கள் பரவல், புவி
அதிர்ச்சியைத் தாங்கக்கூடிய கட்டட குறியீடுகள்
செயல்படுத்த இன்னும் பல இது ப�ோன்ற
பிரச்சனைகளை
அடையாளம்
காணுதல்
ப�ோன்றவற்றையும் உள்ளடக்கியதாகும்.

• கட்டுப்படுத்துதல்
மலைப்பாங்கான பகுதியில் ஏற்படும்
காட்டுத்தீ விபத்துக்கள்

பேரிடருக்கு முந்தைய நிலை

துலங்கல்
கட்டுப்பாட்டு
அறைகளை
அமைத்தல்,
தற்செயல்
திட்டத்தை
செயல்படுத்துதல்,
எச்சரிக்கை விடுதல், வெளியேற்றுவதற்கான
நடவடிக்கை,
மக்களை
பாதுகாப்பான
பகுதிகளுக்கு
அழைத்துச்
செல்வது,
தேவைப்படுபவர்களுக்கு மருத்துவ உதவிகளை
வழங்குதல், ஒரே நேரத்தில் நிவாரணம்
வழங்குதல் உள்ளிட்ட எந்தவ�ொரு பேரிடருக்கும்
இது முதல் கட்ட பதிலைக் குறிக்கிறது.
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வீடு இழந்தோருக்கு உணவு, உடை,
குடிநீர் மற்றும் நிவாரணம் வழங்குதல், தகவல்
த�ொடர்பு
அல்லது

நிலநடுக்கத்தைத் தாங்கிக் க�ொள்ளும் வீடுகள்
கட்டுதல் ஆகியவை மேம்பாட்டுத் திட்டத்தில்

மறு சீரமைத்தல், பணமாகவ�ோ
கருணையாகவ�ோ
உதவி

அடங்கும்.

இந்தியாவில் நடைமுறையில் உள்ள சில

வழங்குதலும் அடங்கும். பேரிடரின்போத�ோ,
பேரிடரினைத் த�ொடர்ந்தோ அவசர கால

பேரிடர் மேலாண்மை நடவடிக்கைகள் குறித்து
பார்ப்போம்

நிவாரண நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
இதில் நிவாரணம் வழங்குதல், மீட்பு, சேதார

இடரை மட்டுப்படுத்துதல் முக்கியமானது ஏன்?
பேரிடருக்குப்பின் மீட்டெடுத்தல் என்பதை

மதிப்பீடு, மற்றும் தேவையற்ற குப்பைகளை
நீக்குதலும் அடங்கும்.

விட இயற்கைப் பேரிடரை மட்டுப்படுத்துதல்
என்பது குறைந்த செலவுடையதாகும். இடரை

பேரிடருக்குப் பின் மீட்பு நிலை
மீட்புநிலை

என்பது

மட்டுப்படுத்துதல் என்பது எதிர்கால பேரிடர்
விளைவுகளைக்
குறைப்பதற்கான

அவசரகால

நிவாரணம் வழங்குதல், மறுவாழ்வு மற்றும்
மறுகட்டமைப்பு ப�ோன்ற 3 நிலைகளை
உள்ளடக்கியது.

செயல்திட்டம் ஆகும்.

இடர்களின் பாதகமான பாதிப்பு மற்றும்

பேரழிவிற்கான
வாய்ப்பைக்
குறைக்கும்
ப�ொருட்டு நிர்வாக க�ொள்கைகளை முறையான
வழிமுறையில்
பயன்படுத்துதல்,
நிறுவன
மற்றும் செயல்பாட்டு திறன்கள் வளர்த்தல்,
சமாளிக்கும்
திறனை
அதிகப்படுத்துதல்
ப�ோன்றவை பேரிடர் மேலாண்மை எனப்படும்.

மறுவாழ்வு:
மறுவாழ்வு
என்பது
இடைக்கால நிவாரணமாக தற்காலிக ப�ொது
பயன்பாட்டுப் ப�ொருள்கள் மற்றும் வீடுகள்
வழங்குதல் அடங்கும் இது நெடுங்காலத்திற்கு
உதவக்கூடிய வகையில் அமையும்
மறு சீரமைப்பு: எல்லா அமைப்புகளும்
இயல்பான அல்லது சிறப்பான நிலைக்கு வரும்
வரை மீட்பு நடவடிக்கைகள் த�ொடர்கின்றன.
கட்டட மறுசீரமைப்பு, அடிப்படை வசதிகள்
வழங்குதல் இதில் அடங்கும். இதன் மூலம்
பழைய நிலையே மீண்டும் த�ொடராமல் நிகழ
நீண்ட கால மேம்பாட்டிற்கான வாய்ப்பினை

இந்தியாவின் எச்சரிக்கை மையங்கள்
அறிவியல் மற்றும் த�ொழில் நுட்பத்துறை
(DST), விண்வெளித்துறை (DOS),
மற்றும்
அறிவியல் மற்றும் த�ொழிலக ஆய்வு மன்றம்
(CSIR) ஆய்வகங்கள் இந்தியப் பெருங்கடலில்
சுனாமி புயல் எழுச்சி எச்சரிக்கை மையங்களை
அமைத்துள்ளன.

அதிகரிக்கிறது.

இந்தியாவில் பேரிடர் மேலாண்மை

வளர்ச்சி:
வளர்ந்து
வரும்
ப�ொருளாதாரத்தில்,
வளர்ச்சி
மேம்பாட்டு
திட்டம் என்பது தற்போதைய செயல்பாடு
ஆகும். நீண்ட கால தடுப்பு மற்றும் பேரிடரைக்
குறைத்தல் என்பது வெள்ளப்பெருக்கினைத்
தடுக்கும் வகையில் ஏரிக்கரை கட்டுதல்,
வறட்சியை ஈடுகட்ட நீர்ப்பாசன வசதிகள்
செய்தல்,
நிலச்சரிவினைச்
சரிசெய்ய
மரம் நடுதல், சூறாவளி காற்று மற்றும்

தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம்
NDMA என சுருக்கமாக அழைக்கப்படுகிறது.
இது
உள்துறை
அமைச்சகத்தின்
நிறுவனமாகும்.
இதன்
முதன்மை
ந�ோக்கமானது இயற்கை மற்றும் மனிதனால்
உருவாகும்
பேரிடர்களுக்கான
செயல்பாடுகளை ஒருங்கிணைத்தல், பேரழிவு
நெகிழித் திறனில் மேம்பாடு, நெருக்கடிக்கால
செயல்பாடு ஆகும்.

டிசம்பர் 25, 2005-ந் தேதி இந்திய அரசால்
க�ொண்டுவரப்பட்ட பேரிடர் மேலாண்மை

இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்திற்கும்,
மாநில அவசரகால செயல்பாட்டு மையத்திற்கும்

பேரிடர் மறும�ொழி படை என்பது பேரழிவு
மேலாண்மைச் சட்டம் 2005ன் கீழ் அச்சுறுத்தும்

மற்றும் மாநிலப் பிரிவுகள், தாலுகா, மாவட்ட
தலைநகரை மாநிலத்தோடு த�ொடர்புபடுத்த

சட்டத்தின் மூலம் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை
ஆணையம் (NDMA) உருவாக்கப்பட்டது. தேசிய

பேரழிவு
நிபுணர்

நிலைமை அல்லது பேரழிவுக்கு
பதிலளிக்கும்
ந�ோக்கத்திற்காக

IP த�ொலைபேசி மூலமும் மாவட்டத்தில்
மீட்டெடுத்தல்
பணி
செய்யப்படுகிறது.

அமைக்கப்பட்ட ஒரு சிறப்பு சக்தியாகும்.

கம்பியில்லா வானிலை அலைவரிசையானது
மாநிலத்தில் அதிக அலைவரிசை மற்றும்

தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை நிறுவனம் (NDMI)
இந்தியாவில்

நிர்வகிப்பதற்கான

இயற்கை
பயிற்சி

குறைந்த அலைவரிசையிலும் கிடைக்கிறது..

பேரழிவுகளை

மற்றும்

உயிர் வாழ்வதற்கான
நடவடிக்கைகள்

திறன்

மேம்பாட்டு திட்டங்களுக்கான ஒரு முதன்மை
நிறுவனமாகும்.

முன்னெச்சரிக்கை

•	
புவி அதிர்சிசியின்போது மேஜையின்கீழ்
செல்;
தரையில்
மண்டியிடு
மற்றும்
உங்களைப் பாதுகாத்துக் க�ொள்ளுங்கள்.
உறுதியான சுவற்றின் அருகில் செல்,
தரையில் அமர் மற்றும் தரையை இறுகப்
பிடித்துக்கொள்
மற்றும்
உங்களைப்
பாதுகாத்துக்
க�ொள்ளுங்கள்.
டார்ச்
விளக்கினை மட்டும் பயன்படுத்தவும்.

தமிழ்நாட்டில் பேரிடர் மேலாண்மை
•	
தமிழ் மாநில பேரிடர் மேலாண்மை
ஆணையமானது
பேரழிவை
மட்டுப்படுத்துதல், தயார்நிலை, துலங்கல்
மற்றும் மீட்டெடுத்தல் ப�ோன்றவற்றிற்கு
ப�ொறுப்பானது ஆகும். இவை அனைத்தும்
ஆணையத்தின்
வழிகாட்டுதல்
மற்றும்
மேற்பார்வையின்
கீழ்
மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

•	
வெள்ள
முன்னறிவிப்பின்போது
முதலுதவிக்குத் தேவையான ப�ொருள்களை
சேமித்து வைக்கவும், உள்ளூர் ரேடிய�ோ
மற்றும் த�ொலைக்காட்சி அறிவிப்புகளைக்
கவனியுங்கள். நில நடுக்கம் மற்றும்
வெள்ளத்தின்போது அனைத்து மின்சார
இணைப்புகளைத் துண்டித்துவிடவும்.

•	
தமிழ்நாடு பேரிடர் மறும�ொழி படை (SDRF)
என்பது 80 ப�ோலீஸ் தனிப்படையுடன்
அமைக்கப்பட்டது.
இவர்கள்
பேரிடர்
மேலாண்மையில் பயிற்சி பெற்றவர்கள்
மற்றும் தேசிய பேரிடர் மறும�ொழி (NDRF)
படையின் ஆல�ோசனையின்படி மீட்புச்
செயல்களில் ஈடுபடுவ�ோர்.

•	
தீ விபத்து எனில் அவசர சேவைக்கு 101
என்ற் எண்ணிற்கு த�ொடர்பு க�ொள்ளுங்கள்.
•	
ஒருவருக்கு ஆடையில் எதிர்பாராத விதமாக
தீ விபத்து ஏற்பட்டால், அவரை ஓடாமல்
தரையில் படுத்து உருள செய்ய வேண்டும்.

•	
மாவட்ட பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம்
(DDMA)
மாவட்ட அளவிலான பேரிடர்
மேலாண்மைக்கு ப�ொறுப்பு ஆகும்.

•	
சாலை
விபத்தினைத்
தவிர்க்க
வேண்டுமெனில், ஓட்டுநர் உரிமம் பெற்றவரை
மட்டுமே வாகனத்தை இயக்க அனுமதிக்க
வேண்டும். சாலையில் நடந்து செல்லும்போதும்,
வாகனத்தை இயக்கும்போதும் பின்பற்றபட

மாநில பேரிடர் மேலாண்மைத்திட்டம்
2018-2030 முன்னோக்கத் திட்டமானது
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்
துறையால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
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இடையே ஒரு சிறு அமைப்பு த�ொடங்கப்
பட்டுள்ளது. த�ொலைபேசி, த�ொலைநகல் (Fax)
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பேரிடர் மேலாண்மை என்பது இயற்கை
மற்றும் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட

வேண்டிய சாலை விதிகளைக் கற்றுக்கொள்ள
வேண்டும்.
•	
இரயில்

பாதுகாப்பு

பேரிடரின்போது ச�ொத்து மற்றும் உயிரைப்

ஆல�ோசனைகளை

பாதுகாத்தலைக் குறிப்பது ஆகும்.

தெரிந்து க�ொண்டு அதன்படி பின்பற்ற
வேண்டும். இரயில் எந்த நேரமும், எந்த

	
தயார்நிலை,

கட்டுப்படுத்துதல், துலங்கல், மீட்டெடுத்தல்
மற்றும் முன்னேற்றம் ஆகியவை பேரிடர்

திசையிலும் வரக்கூடும்.

•	
இரயில் நிலைய மேடையின் ஓரங்களில்

மேலாண்மையின் ஆறு நிலைகள் ஆகும்.

அமரக்கூடாது.

	
புவி அதிர்ச்சி, சுனாமி, வெள்ளம் மற்றும்

•	
தண்டவாளங்களைக் கடந்து செல்ல கூடாது.
நடைமேடையை பயன்படுத்தவும்.
•	
விமான

பாதுகாப்பு

நிலையத்தில்
குறித்த

மட்டுப்படுத்துதல்,

புயல்
ஆகியன
பேரிடர்களாகும்.

இருக்கும்போது

சில

இயற்கைப்

	
தீ விபத்து மற்றும் த�ொழிற்சாலையில்
ஏற்படும்
விபத்துக்களும்
மனிதனின்

அறிவிப்பைக்

விமானக்குழுவினர்
அறிவிக்கும்பொழுது
கவனமுடன் கேட்க வேண்டும். இருக்கை
பையில்
உள்ள
பாதுகாப்பு
விளக்க
அட்டையினை வாசித்து அதில் பின்பற்ற
வேண்டிய வழிகளை கையாள வேண்டும்.

கவனக்குறைவால் ஏற்படும் இந்நிகழ்வு
களும் பேரிடர்களாகும்.

	
அவசர கால மருத்துவ உதவிக்கு எண்
108-ற்கும், தீ விபத்திற்கு எண் 101-ற்கும்
அழைக்க வேண்டும்.

சுருக்கம்

	
ஒருவருக்கு
ஆடையில்
எதிர்பாராத
விதமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டால், அவரை
ஓடாமல் தரையில் படுத்து உருள செய்ய
வேண்டும்.

	
இடர்
மற்றும்
பேரிடர்
இரண்டுமே
ப�ொருட்சேதம்
மற்றும்
உயிரிழப்பை
ஏற்படுத்தும்.

கலைச்சொற்கள்:
1.

இடர்

2.

பேரிடர்

3.

பாதிப்பு

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

மட்டுப்படுத்துதல்
வானிலை அறிவிப்ப
நடுக்கம்
தடுத்தல்
அணைத்தல்
அவசரகால
உளவியல் ரீதியான

a dangerous event
an event which causes enormous damage to
property and fife
severity

Hazard

reduce (or) make something less severe

Mitigate

forecasting of weather

Meteorology

shaking or vibration

Trembling

stop something before it happens

Preventive

to stop a fire or light

Extinguish

a serious, or dangerous situation

Emergency

Mental or emotional state of a person

Psychological

Disaster

அழைக்கப்படுகிறது.

3.	மிகப்பெரிய அழிவு ஏற்படுத்தும் அலைகளை
ஏற்படுத்தும்
நீரின்
இடப்பெயர்வு

I. சரியான விடையைத் தேரிவு செய்க.
1.	ப�ொருட்சேதம்,
சுற்றுச்சூழலில்

உயிரிழப்பு
மற்றும்
பெரிய
மாற்றத்தை

நிகழ்த்தும் ஒரு இயற்கைக்
_____________.

______________ எனப்படும்.

காரணி

4.	தீ விபத்து ஏற்பட்டால் அழைக்க வேண்டிய
எண் _____________.

அ) இடர்
ஆ) பேரிடர்

5.	இயற்கை
மற்றும்
மனிதனால்
உருவாக்கக்கூடிய
பேரிடரின்
ப�ோது

இ) மீட்பு
ஈ) மட்டுப்படுத்தல்

மனித வாழ்க்கை மற்றும் உடைமைகளை
__________ பேரிடர் மேலாண்மை
எனப்படுகிறது.

2.	பேரிடரின்
விளைவைக்குறைக்கும்
செயல்பாடுகள்.
அ) தயார்நிலை	
ஆ)	பதில்
இ) மட்டுப்படுத்தல்
ஈ) மீட்பு நிலை

III. ப�ொருத்துக.

3.	ஒரு திடீர் நகர்வு அல்லது புவி மேல�ோட்டின்
திடீர் நடுக்கம் _____________ என
அழைக்கப்படுகிறது.
அ) சுனாமி
ஆ) புவி அதிர்ச்சி
இ)	நெருப்பு
ஈ) சூறாவளி
4.	கன மழையினால் திடீரென அதிக நீர்
வெளியேறுதல் _____________ என
அழைக்கப்படுகிறது.
அ)	வெள்ளம்
ஆ) சூறாவளி
இ) வறட்சி
ஈ)	பருவ காலங்கள்

1. புவிஅதிர்ச்சி

– இராட்சத அலைகள்

2. சூறாவளி

– பிளவு

3. சுனாமி

– சமமற்ற மழை

4. த�ொழிற்சாலை
விபத்து

– புயலின் கண்

5. வறட்சி

– கவனமின்மை

IV. பி
 ன்வரும் வாக்கியங்களை
கருத்திற் க�ொண்டு சரியான
விடையை செய்க.
1.	
கூற்று (A) : நவீன உலகத்தில் அனுதினமும்
மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியாது
	
காரணம் (R):
மாசடைதல் மற்றும்
சுற்றுச்சூழல்
சீரழிவின்
காரணமாக
இயற்கை இடை மற்றும் பேரிடரை
சந்தித்துக் க�ொண்டிருக்கிற�ோம்.
அ) 	கூற்று மற்றும் காரணம் சரி; கூற்று
காரணத்தை விளக்குகிறது.
ஆ) 	கூற்று மற்றும் காரணம் சரி; கூற்று
காரணாத்தை விளக்கவில்லை
இ) கூற்று தவறு; காரணம் சரி.
ஈ)	கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும்
தவறு.

5.	_____________
வைத்துள்ளோரை
வாகனம் ஓட்ட அனுமதித்தால் சாலை
விபத்தினைத் தவிர்க்கலாம்.
அ)	ரேஷன் அட்டை
ஆ) ஓட்டுநர் உரிமம்
இ) அனுமதி
ஈ) ஆவணங்கள்

Vulnerability

II. க�ோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக.
1.	மனிதனுக்கும், அவனுடைய உடமைகளுக்கும்
பாதிப்பை
ஏற்படுத்தக்கூடிய
நிகழ்வு
_______________.
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2.	பேரிடரின்
ப�ோது
எடுக்கப்படும்
நடவடிக்கைகள்
____________என

		மதிப்பீடு
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2. கூ
 ற்று (A) : திடீர் நுகர்வு அல்லது பூமியின்
மேலேட்டில் ஏற்படும் நடுக்கம் புவி அதிர்ச்சி
ஆகும்.
	
காரணம்

(R):

டெக்டானிக்

7.	த�ொழிற்சாலை
நிகழக்கூடிய

விபத்து
நான்கு

அடிக்கடி
வேறுபட்ட

த�ொழிற்சாலைகளைப் பட்டியலிடுக.

தட்டுகளின்

இ்ணயச கசயல்ோடு

இயற்கை இடரகைள்

VI. வேறுபடுத்துக.

நகர்வு, ஜனநெருக்கடி, பிளவு ப�ோன்றவை
புவி அதிர்ச்சிக்கு வித்திடுகின்றன

1. புவி அதிர்ச்சி மற்றும் ஆழி பேரலை (சுனாமி).
2.	வெள்ளம் மற்றும் சூறாவளி.
3. இடர் மற்றும் பேரிடர்.

அ)	கூற்று மற்றும் காரணம் சரி மற்றும்
கூற்று காரணத்தை விளக்குகிறது.
ஆ)	கூற்று மற்றும் காரணம் சரி; கூற்று
காரணாத்தை விளக்கவில்லை

இந்தச கசயல்ோடடின் மூலம் இயற்கை இடரகைள்
ேறறி கதரிந்துககைாள்ளுதல்

VII. விரிவான விடையளி.
1.	பேரிடர்

இ) கூற்று தவறு; காரணம் சரி.

மேலாண்மை

சுழற்சி

பற்றி

விளக்குக.
2.	வெள்ளம் மற்றும் அதன் விளைவுகளையும்

ஈ)	கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும்
தவறு.

அதனை மட்டுப்படுத்துதல் பற்றியும் விளக்குக.
3.	ஏதேனும் 5 ப�ொதுவான வாழும் நுட்பங்கள்
பற்றி எழுதுக.
4.	புவி அதிர்ச்சி, அதன் பாதிப்புகள் மற்றும்
மட்டுப்படுத்துதல் படிநிலைகள் பற்றி எழுதுக.

V. சுருக்கமாக விடையளிக்க.
1. இடர் வரையறு:
2. பேரிடர் என்றால் என்ன்?
3.	பேரிடர் மேலாண்மை சுழற்சியின் ஆறு
நிலைகள் யவை?
4.	தமிழ்நாட்டில் உள்ள எச்சரிக்கை அமைப்பு
சார்ந்த இரண்டு நிறுவனங்கள் எவை?
5.	வெள்ளத்தினால்
எற்படும்
மூன்று
விளைவுகள் பற்றி எழுதுக.
6.	இரயில்
நிலையத்தில்
பின்பற்றப்பட
வேண்டிய நான்கு நடவடிக்கைகள் குறித்து
எழுதுக.

கசயல்மு்்ற:

ேடி -1: பகைொடுககைப்ேடடுள்ை உரலி (URL) அல்லது QR குறியீடடி்னப் ேயன்ேடுத்தி
இசபெயல்ேொடடிறகைொன இ்ணயப் ேககைத்திறகு பெல்கை.

ேடி -2: பின்பு Sesmic Monitor என்னும் தி்ர பதொன்றும்.
ேடி -3: தி்ரயின் வலதுப் ேககைத்தில் பகைொடுககைப் ேடடுள்ை ஏபதனும் ஒரு ேகுதியி்ன
பதரவு பெய்யவும்.
ேடி -4: குறிககைப்ேடடுள்ை நி்லகை்ை பெொடுககி பேரழிவு ேறறின விரிவொன
விைககைத்தி்ன கைொணலொம்.

VIII உயர்சிந்தனை வினாக்கள்:
1.	நான் ஏன் இயற்கை பேரிடர்கள் பற்றி
அறிந்து க�ொள்ள வேண்டும்?
2.	இந்தியாவில் நிலச்சரிவு அடிக்கடி நிகழும் 4
இடங்களைப் பட்டியலிடுக.

ேடி - 1

ேடி - 2

ேடி - 3

உரலி : http://ds.iris.edu/seismon/
*ேடஙகைள் அ்டயொைத்திறகு மடடுபம .

*If browser requires, allow Flash Player or Java Script to load the page.
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அலகு - 1
பெண்கள் மேம்பாடு

கற்றல் ந�ோக்கங்கள்
கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவை குறித்த அறிவினைப் பெறுதல்
 சமூகத்தில் பாலினத்தைப் பற்றிய கண்ணோட்டத்தை அறிதல்
 சமூகத்தில்
பெண்களின்
புரிந்துக�ொள்ளுதல்

குடிமையியல்

பல்வேறு

பற்றி

 ப�ொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கான பெண்களின் பங்களிப்பை அறிந்துக�ொள்ளுதல்
 பெண்களின் உரிமைகள் பற்றிய கருத்தைப் புரிந்துக�ொள்ளுதல்

அறிமுகம்

இனத்திற்கு ஆணினம் இழைத்த அநீதியாகும்
என்று மகாத்மா காந்தியடிகள் கூறியுள்ளார்.

பெண்ணியம்
என்பது
பெண்களை
வலிமையாக்குவது மட்டும் அன்று. அவர்களிடம்
ஏற்ெகனவே உள்ள வலிமையை உலகம்
உணரும் விதமாக மாற்றுவதே பெண்ணியம்
ஆகும்.
பெண்கள்
சமத்துவத்திற்கான
ப�ோராட்டமானது
எந்த
ஒரு
பெண்ணியவாதிக்கோ அல்லது ஏதேனும் ஒரு
அமைப்பிற்கோ ச�ொந்தமானது அல்ல. மாறாக,
அது மனித உரிமைகள் பற்றிய அக்கறை
க�ொண்டவர்களின் கூட்டு முயற்சியாகும்.
“ஒரு ஆணுக்கான கல்வி என்பது
அவருக்கு மட்டுமே பயன்படும். ஆனால் ஒரு
பெண்ணுக்கு வழங்கும் கல்வியானது, ஒரு
தலைமுறைக்கான கல்வியாகும்.”
பெண்களைப் பலவீனமான பாலினம்
என்று ச�ொல்வது ஒரு அவதூறு. அது பெண்
222
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பங்களிப்பினை

பெண்களின்
மேம்பாடு
மற்றும்
தனித்துவம் என்பது அவர்கள் அரசியல், சமூகப்
ப�ொருளாதார மற்றும் நலவாழ்வு நிலையில்
பெறும்
முன்னேற்றத்தையே
குறிக்கும்.
இதுவே அவர்களின் நிலைத்த மேம்பாட்டிற்கு
ஆணிவேராகும்.
நாட்டின் நீடித்த மற்றும் நிலைத்த
வளர்ச்சிக்கு நமது சமூகத்தில் பெண்களுக்கு
அதிகாரப் பகிர்வு அளித்தலும் பாலினச்
சமத்துவம் அடைதலும் அவசியமாகும்.

பாலினம் பற்றிய சமூக அம்சங்கள்

சமூகவியலில் பாலினத்திற்கு இடையே
வேறுபாட்டைக் காண்கிற�ோம். பாலியல் என்பது
உயிரியல் பண்புக்கூற்றின்படி ஆண் அல்லது
பெண் என சமூகத்தில் பயன்படுத்துவதாகும்.
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ஆணகளுக்கும்

ப்பணகளுக்கும்

சுய முன்னேற்றத்திற்கும் உறுதுணையாய்
இருக்கின்றது

நைமெோட்டிறகோன முககிய
கோரணிகள்:

இவடயிலாை
ழைறு்பாடுகவ்ள
ைக்கள
ழ்பசும்ழ்பாது, ப்பரும்்பாலும் ்பாலியல் ்பற்றிய

1. கல்வி:
அறிவுபூரைைாகச்

கருததுகழ்ள
ழ்பசப்்படுகின்்றை.
ஆைால்,
்பாலிைம் என்்பவ்தவிட உயிரியல் ்பணபிலாை

ஒருைருக்கு
சிந்திக்கும் தி்றன்

பெறாத

5. காலம்
தாழ்த்திய
திருமணம்:
பின்தங்கிய
நாடுகளில்
மூன்றில்
ஒரு
பெண்குழந்தைக்குப்
பதினெட்டு
வயதுக்குள் திருமணமாகிவிடுகிறது மற்றும்
எந்த நாடுகளில் பெண்குழந்தைகள் ஏழு
அல்லது அதற்கும் மேலான வருடங்கள்
படிக்கிறார்கள�ோ, அவர்களின் திருமணம்
நான்கு ஆண்டுகள்வரை தள்ளிப்போகிறது
என்று ஐக்கிய நாடுகளின் மக்கள் த�ொகை
நிதியம் பரிந்துரைக்கிறது.

கூறினார்.

பெண் கல்வியின் இணையற்ற
முக்கியத்துவங்கள்

பெண கல்வி

1. அதிகரித்த கல்வியறிவு: உலகெங்கிலும்
கல்வியறிவற்ற இளைய�ோரில் கிட்டத்தட்ட
63 சதவிகிதம்பேர் பெண்கள். எனவே
அனைத்துக்
குழந்தைகளுக்கும்
கல்வி
வழங்கப்பட
வேண்டும்
அப்போதுதான்
பின்தங்கிய
நாடுகளும்
முன்னேற்றம்
அடையும்.

்பாலிைம் என்்பது உயிரியல் ்பணபுகவ்ளச்
சாரந்்தது. குறிப்்பாக, சமூகம் எவ்ைாறு ்பாலியல்
ைவககவ்ளக் கருததில் பகாளகி்றது ைற்றும்
நடததுகி்றது என்்பழ்த இ்தன் கருப்ப்பாரு்ளாகும்.
்பாலிைம் ஆண ப்பண ்பஙககளிப்பின் சமூக
விதிமுவ்றகவ்ள உள்ளடக்கியது. இது ஆண,
ப்பண, திருநஙவக ைற்றும் பி்ற ்பாலிை
நிவலகவ்ள உள்ளடக்கி அ்தவை சமூகம்
எவ்ைாறு அணுகிச் பசயல்்படுததுகி்றது என்்பதும்
்பாரக்கப்்படழைணடும். அழ்தழ்பான்று, ்பாலிைம்
என்்பவ்த ஒரு ந்பர எவ்வி்தம் உணரகி்றார
என்்ப்தன் மூலமும் தீரைானிக்கப்்படுகி்றது.
்பாலிைச்
சமூகவியல்
ஆணவை,
ப்பணவைக்கு இவடயிலாை ழைறு்பாடுகவ்ள
எவ்ைாறு ஆராய்கி்றது ைற்றும் சமூகம் எவ்ைாறு
புரிந்துபகாளகி்றது என்்பதும் ஆகும். (ஆணகள
ைற்றும் ப்பணகளுக்குப் ப்பாருத்தைாை நடதவ்த
என்ை என்று சமூகம் கருதுைவ்தப் ்பாரப்்பது)
இவை எவ்ைாறு சமூக நவடமுவ்றகளின்
அவடயா்ளதவ்தப் ்பாதிக்கின்்றது என்்பவ்த
நாம் ஆராயழைணடும்.

40
ஆணடுகளுக்கு
முன்ழ்ப
்பன்ைாட்டு ைனி்த உரிவைகள ஆவணயம்
‘அவைைருக்கும் கல்வி’ என்்ற உரிவைவய
ைலியுறுததி உள்ளது.
கல்விப்பறும் ப்பணகுேந்வ்த, ்தாயாை
பின்பு பிளவ்ளகளுக்கும் குடும்்பத்தாருக்கும்
அரைவணப்வ்ப
ைேஙகுை்தன்
மூலம்
சமு்தாயததிற்குச் சி்றப்புச் ழசரக்கி்றார. ப்பண
குேந்வ்தகளின்
அைசியத
ழ்தவையாை
கல்வி, அறிவிவை ப்ப்றவும் அைரகளின்
தி்றவை ழைம்்படுத்தவும் அ்தைால் சமூகததில்
அைரகளின் ்தகுதிநிவல உயரவும் அைரகளின்

6. வருமான சாத்தியம்: ஐக்கிய நாடுகளின்
கல்வி,
அறிவியல் மற்றும்
கலாச்சார
அமைப்பின் (UNESCO) கூற்றுப்படி கல்வி ஒரு
பெண்ணின் வருமானம் ஈட்டும் திறனை
அதிகரிக்கிறது. ஒரு பெண் ஆரம்பக் கல்வி
பெற்றாள் கூட அந்த பெண்ணின் வருவாயில்
20 சதவீதம் வரை அதிகரிக்க உதவுகின்றது.

2. ஆள் கடத்தல்: ஆள் கடத்தலில் அதிகம்
பாதிக்கப்படுவது
படிப்பறிவு
இல்லாத
பெண்கள்
மற்றும்
ஏழ்மையான
குடும்பத்தைச்
சேர்ந்தவர்களேயாகும்.
இளம் பெண்களுக்கு அடிப்படைத் திறன்கள்
மற்றும் அவர்களுக்கான வாய்ப்புகளை
ஏற்படுத்தித் தருவதினால் ஆள் கடத்தல்கள்
கணிசமாகக்
குறைக்கப்படும்
என்று
ஆள்கடத்தல்கள் பற்றிய ஐக்கிய நாடுகளின்
இடை முகமைத் திட்டம் விளக்குகின்றது.

7. ம�ொத்த
உள்நாட்டு
உற்பத்தியை
மேம்படுத்துதல்:
பெண்கள்
மற்றும்
சிறுவர்களுக்கு
கல்வி
வாய்ப்புகள்
வழங்கப்படும்போது ம�ொத்த உள்நாட்டு
உற்பத்தியானது உயருகிறது. 10 சதவீதம்
கூடுதலாக பெண்கள் கல்வி கற்றால்
ம�ொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி சராசரியாக
மூன்று சதவிகிதம் அதிகரிக்கின்றது.

3. அரசியல்
பிரதிநிதித்துவம்:
உலகம்
முழுவதும் பெண்கள் வாக்காளர்களாகவே
உள்ளனர். அவர்களது அரசியல் ஈடுபாடு
கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.
குடிமைக்கல்வி
மற்றும் குடிமைப் பயிற்சி அனைத்து விதமான
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குழந்தைகளை

ஐக்கிய நாடுகளின் பெண்களுக்கான கல்வி
முனைப்பு நிறுவனம் பரிந்துரைத்துள்ளது.

ஐக்கிய நாடுகளின் ப�ொது சபையில்,
2012 ஆம் ஆண்டு உரையாற்றும்போது

சமூகம்,

தாய்மார்களின்

ஒப்பிடுகையில் இரு மடங்கு அதிகரித்து ஐந்து
வயதுக்கு மேல் வாழ வாய்ப்புள்ளது என்று

வல்லமைக் க�ொண்டவர் என முன்னாள்
அமெரிக்க ஜனாதிபதி பராக் ஒபாமா

3. சாதி, இை, சைய ்பாகு்பாடுகவ்ள
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4. வளரும் குழந்தைகள்: கல்வியறிவு பெற்ற
தாய்மார்களின் குழந்தைகள் கல்வியறிவு

கனவுகளில்
உள்ளது.
அவர்களே,
இவ்வுலகத்தில்
தாங்கிநிற்கும்

முன்ழைறுை்தற்காை

அடிப்்பவடயாகக் பகாணட
முன்ழைற்்றம் அவடயாது.

பரிந்துரைக்கிறது.

அது நமது மகன்களைப்போல் பள்ளிக்குக்
கல்வி கற்கச்செல்லும் நமது மகள்களின்

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

நாடுகளின் பெண்களுக்கான தலைமை
மற்றும் பங்கேற்பினைப் பற்றிய ஆய்வு

நமது
எதிர்காலம்
பெண்களை
உதாசீனப்படுத்துவ�ோர் கையிலில்லை.

ைற்றும்
்தனித்தன்வை
ைாய்ந்்த
முடிவுகவ்ள எடுக்க உ்தவுகி்றது.

ழைறு்பாடு ைட்டுழை அது என்்பது ்பற்றிய நைது
சமூகததின் புரி்தல் மிக அைசியைாை்தாகும்.

மேம்பாடு மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கான
தடைகளை உடைக்கின்றது என்று ஐக்கிய

8. வறுமை
கல்வியில்

குறைப்பு:
உரிமைகள்

பெண்களுக்குக்
சம வாய்ப்புகள்
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விற்பனையாளர்
பணம்
மற்றும்
பரிமாற்றங்களை வாங்குபவருக்கு விற்கிறார்.

தேர்வு, முன்னுரிமை, நவீன காலத்துக்கு
ஏற்ப மாற்றங்கள் ப�ோன்ற விழிப்புணர்வைப்
பெற்றிருக்கவேண்டும்.

சந்தைப்போட்டித்
தன்மையுடன்
இருக்க
ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட வாங்குபவர் மற்றும்

பகுதி-2

சந்தைகளின் வகைப்பாடு

விற்பவர் என இருக்கவேண்டும்.

சந்தை மற்றும் நுகர்வோர்
பாதுகாப்பு

சந்தையின் அம்சங்கள்
ப�ொருளாதாரத்தில் சந்தை என்ற ச�ொல்

பண்டத்திற்கான கடைகளையும் அல்லது
ப�ொருள்களின் த�ொகுப்பையும் குறிக்கிறது.
உதாரணமாக அரிசி சந்தை, துணிகளுக்கான
சந்தை, மின்னணு ப�ொருள்களுக்கான சந்தை
ப�ோன்றவற்றை குறிப்பதாகும்.

கற்றலின் ந�ோக்கங்கள்
 நான்கு வகையான சந்தை அமைப்புகளை கண்டறிதல்

 நுகர்வோர் பாதுகாப்பின் தேவையைப் புரிந்துக�ொள்ளுதல்

ஒன்றாக
வருவதாக
விவரிக்கின்றனர்
மற்றும் விற்பனையாளர்கள், வாங்குபவர்கள்
ப�ொருள்களை
விற்கவ�ோ
வாங்கவ�ோ
நேரடியாக வருவது அல்லது மறைமுகமாக
த�ொடர்புக்கு வருவது, எடுத்துக்காட்டாக புத்தகச்
சந்தையானது அனைத்து விற்பனையாளர்கள்
மற்றும்
நுகர்வோர்கள்
அனைவரையும்
உள்ளடக்கியதாகும் என்கிறது ப�ொருளாதாரம்.
இது ஒரு
புவியியல்
இருப்பிடத்தைக்
குறிக்கவேண்டிய அவசியமில்லை.

கடைகள் பலவிதமான தயாரிப்புகளையும்,
சேவைகளையும் விற்பனை செய்கின்றன.
எனவே பழங்கால முறைப்படி ஒரு சந்தை
என்பது வாங்குபவர்களும் விற்பவர்களும்
தங்கள் ப�ொருள்கள் மற்றும் சேவைகளை
பரிமாறிக்கொள்ளும் இடமாக அமைந்தது.

ப�ொருள்கள்,
சேவைகள்
மற்றும்
தகவல்களைப் பரிமாறிக்கொள்ளும் இரண்டு
அல்லது
அதற்கும்
மேற்பட்ட
அமைப்பு
சந்தை என அழைக்கப்படும். ஒரு சந்தை
என்பது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட
அமைப்புகள்
வாங்குவதிலும்
விற்பதிலும்
ஈடுபடுகின்ற
இடமாக
அமைகின்றது.
பணப்பரிவர்த்தனையில்
ஈடுபடுகின்ற
இரு தரப்பினரும் விற்பனையாளர் மற்றும்

ஆனால் ப�ொருளாதாரத்தில் சந்தை என்றால்
என்ன? ப�ொருளாதாரத்தில் சந்தை என்பது
இயற்கை இடம் சார்ந்தது எனக் கூறப்படவில்லை.
ப�ொருளாதார வல்லுநர்கள் ஒரு சந்தையை
வாங்குபவர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்கள்

வாங்குபவர்

என்று

அழைக்கப்படுகிறார்கள்.

1.

vபைனயாளக
சைத

சrயான
சைத

nைறவற
சைத

cலைற
சைத

ெமாத vபைன
சைத

pராtய
சைதக

kkய கால
சைத

ேதcய
சைதக

n

ட கால
சைத

சவேதச
சைத

பரவலாக சந்தைகள் இரண்டு வகைகளாக
உள்ளன. அவை தயாரிப்பு சந்தை மற்றும்
காரணிச் சந்தை. காரணிச் சந்தை என்பது
நிலம், மூலதனம், உழைப்பு ப�ோன்ற உற்பத்திக்
காரணிகளை வாங்குவதற்கும் விற்பனை
செய்வதற்குமான சந்தையைக் குறிப்பதாகும்.
சந்தைகளின் மற்ற வகைகளைப் பின்வருமாறு
அறியலாம்.

ஒரு சந்தை இயற்பியல் சார்ந்த அல்லது
புவியியல்
சார்ந்த
இருப்பிடத்தைக்
குறிப்பதாயில்லை.
சந்தை
ஒரு
ப�ொதுவான
பரந்த
பகுதியாகவும்
பிராந்தியத்தின்
தேவையையும்
அளிப்பையும் விநிய�ோகிக்கும் சக்திகளைக்
க�ொண்டுள்ளது.

1. புவியியல் இருப்பிடத்தின் அடிப்படையில்

2. சந்தையை
உருவாக்குவதற்கு
ப�ொருள்களை வாங்குபவர்கள் மற்றும்
விற்பவர்கள்ஒருகுழுவாகஇருக்கவேண்டும்.
இந்த
விற்பனையாளர்களுக்கும்
நுகர்வோர்களுக்கும்
இடையிலான
உறவுகள்
வணிக
உறவுகளாக
இருக்கவேண்டும்.

உள்ளூர் சந்தைகள்: உள்ளூர் சந்தையில்
வாங்குபவர்களும் விற்பவர்களும் உள்ளூர்
பகுதியை
சார்ந்தவர்களாக
இருப்பார்கள்.
அவர்கள் வழக்கமாக தினசரி பயன்பாட்டின்
விரைவில்
வீணாகிவிடும்/அழுகும்
ப�ொருள்களை
விற்கின்றனர்.
ஏனெனில்
அத்தகைய ப�ொருள்களின் ப�ோக்குவரத்துச்
செலவு மிக உயர்ந்ததாக இருக்கும்.

3. விற்பனையாளர்கள் மற்றும் நுகர்வோர்கள்
என இருவரும் சந்தையைப் பற்றிய
அறிவைப் பெறவேண்டும். தேவைக்கான
தயாரிப்புகள், நுகர்வோர் தேர்வு, விருப்பத்
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வாkேவா
சைத

உ
சைதக

 நுகர்வோர் உரிமைகளைப் புரிந்துக�ொள்ளுதல்

ஒரு சந்தை என்றவுடன் நம் கண்முன்னே
வருவது ஏராளமான கடைகள் மற்றும்
நுகர்வோர் நெரிசலாக வந்து செல்லும் இடமாக
இருக்கும். மளிகை ப�ொருள்கள், ஆடை,
மின்னணுப் ப�ொருள்கள் ப�ோன்ற பல்வேறு
வகையான ப�ொருள்களை மக்கள் சந்தையில்
வாங்குகிறார்கள்.

mலதன
சைத

ஒkபதபட கபாடற
சைத
சைத

 ஒவ்வொரு சந்தை அமைப்புகளுக்கும் இடையேயான வேறுபாட்டை
அறிதல்

அறிமுகம்

ெபாrக
சைத

பிராந்திய
சந்தைகள்:
பிராந்திய
சந்தைகளானது உள்ளூர் சந்தைகளை விட
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எதிர்கால சந்தை: எதிர்கால சந்தையின்
பரிவர்த்தனைகள் கடன் அடிப்படையிலான

பரந்த அளவிலானவை அல்லது சில சிறிய
மாநிலங்கள் இணைந்த பகுதியாக இருக்கும்.

பரிவர்த்தனைகள் ஆகும். எதிர்காலத்தில்
திரும்ப செலுத்த ஒரு வாக்குறுதியும் உள்ளது.

நாட்டிற்கு மட்டும் தேவையாக இருக்கலாம்.
அல்லது தேசிய எல்லைகளுக்கு வெளியே

மற்றும்

n

வ

ன

t
உ
க
ள
வ
ப

உ

கார
சைத

வள

ார

ப

க

சர்வதேச

ம
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அளவில் ப�ொருள்கள் ம�ொத்த அளவில் வர்த்தகம்
செய்யப்படும்போது அச்சந்தை சர்வதேச சந்தை
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என அழைக்கப்படுகிறது.

2. நேரத்தின் அடிப்படையில்
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குறுகிய கால சந்தை: குறுகிய கால சந்தை
என்பது முந்தைய சந்தையை விட சற்று
கூடுதல் நேரம் உடையது. இங்கே அளிப்பை
சற்ேற மாற்றியமைத்துக் க�ொள்ளலாம்.
நீண்ட கால சந்தை: நீண்ட கால சந்தையில்
உற்பத்தியை
கணக்கிடுவதன்
மூலம்
விநிய�ோகத்தை எளிதாக மாற்றியமைக்கலாம்.
எனவே இத்தகைய சந்தையை தேவைகேற்ப
மாற்றலாம். எனவே சந்தையின் சமநிலை
விலையை சரியான சமயத்தில் தீர்மானித்துக்
க�ொள்ளும்.

தயாரிப்புகளில் சில விற்பனையாளர்கள்
உள்ளதைக் குறிக்கிறது.



v

ெச

சைத
கடைமpக
வைகக

ஏகேபாக
ேபா

nைறவான
ேபா krய
சைத

1. நுகர்வோர் என்பவர் யார்?
நுகர்வோர் என்பவர் ஒரு ப�ொருளை
வாங்குதல்
அல்லது
ஒரு
சேவையைப்
பெறுவதற்காக

நுகர்வோர் என்பவர்:
 பணம் செலுத்தியவர்
 வாக்குறுதி பெற்றவர்
 ஓரளவு பணம் செலுத்தியவர் மற்றும் ஓரளவு
வாக்குறுதி பெற்றவர்
நுகர்வோரின்
ஒப்புதலுடன்
இத்தகைய
பயன்பாடு செய்யப்படும்போது. அத்தகைய
ப�ொருள்கள்/ சேவைகளின் பயனாளிகளும்
இதில் அடங்கும்.

சைத
அைமp

ஒரு நபர் எப்போது
இருக்கவியலாது :

mrைம
ேபா

 வணிக ந�ோக்கத்திற்காக ஒரு சேவையை
அமர்த்துவது அல்லது
ப�ொருளை வாங்குவது

ஒலிக�ோப�ோலி : ஒலிக�ோப�ோலி என்ற
ச�ொல் இரண்டு கிரேக்க ச�ொற்களிலிருந்து
பெறப்பட்டது. ஒலிக�ோய் என்றால் சில

kஉrைம

பட -2: ஒகற ேபா y வைகக
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நுகர்வோராய்

 எந்தவ�ொரு ப�ொருளைய�ோ வாங்குகிறது
அல்லது எந்தவ�ொரு
சேவையைய�ோ
இலவசமாகப் பெறுகின்ற ப�ோது.

cல
க பா க

ஏகேபாக

mnைறவற
ேபா

kதைக

தனிப்பட்ட

பெருக்கிக்கொள்பவர் ஆவார்.

பட -1: சைத கடைமpக வைகக

உடனடிச்
சந்தை
:
பரிவர்த்தனைகள்
நிகழும் இடத்திலேயே பணம் உடனடியாக
செலுத்தப்படுகிறது கடன் முறை இல்லை.

அவரது

2.நுகர்வோர் இல்லாதவர் யார்?

சrயான
ேபா

mைறயற
ேபா
சைத

அது

பயன்பாட்டிற்காக அல்லது சுய வேலைவாய்ப்பு
மூலம்
தனது
வாழ்வாதாரத்தை

ஏகப�ோக ப�ோட்டி: ஏகப�ோக ப�ோட்டி என்ற ச�ொல்
பேராசியரியர் எட்வர்ட். எச். 1933 ஆம் ஆண்டில்

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட சந்தை: ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட
சந்தையானது
ப�ொருத்தமான
அரசாங்க
அதிகாரிகளின்
மேற்பார்வையின்
கீழ்
நடைபெறுகின்றன.
இத்தகைய
சந்தை
நியாயமற்ற வர்த்தக நடைமுறைகள் இல்லை
என்பதை உறுதி செய்கிறது. ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட
உற்பத்தி அல்லது உற்பத்திகளின் குழுவைக்
குறிக்கிறது. எ.கா, பங்குச்சந்தை மிகவும்
ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட சந்தையாக உள்ளது.

பாலி
என்றால்
கட்டுப்பாடு.
ஒலிக�ோப�ோலி
என்பது
ஒரு

சந்தை வடிவத்தைக் குறிக்கிறது. இதில்
ஒரே
மாதிரியான
அல்லது
வேறுபட்ட

நெருக்கமான மாற்று ப�ொருள்கள் இல்லாத
தயாரிப்புகளில் ஒப்பந்தம் செய்யப்படுகிறார்.

ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் சேம்பர்லின்
தனது ஏகப�ோக ப�ோட்டியின் க�ோட்பாட்டு நூலின்
குறிப்பிட்டுள்ளார். ஏகப�ோக ப�ோட்டி என்ற ச�ொல்
ஏகப�ோக மற்றும் சரியான ப�ோட்டி என்பதன்
கலவையைக் குறிக்கிறது. அதில் ஏராளமான
வாங்குபவர்கள்
மற்றும்
தயாரிப்புகளை
விற்பவர்கள் உள்ளனர். இருந்தப�ோதிலும்
ஒவ்வொரு விற்பனையாளரின் தயாரிப்பும்
ஒரு அம்சத்தில் அல்லது மற்றொன்றிலிருந்து
வேறுபட்டுள்ளது.

ml
ேபா
சைத

3. ப
 ரிவர்த்தனையின் அடிப்படையில்
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அதுவே

முழு சந்தையிலும் கட்டுப்பாட்டைக் க�ொண்டு
உள்ளனர். இத்தகைய தனி விற்பனையாளர்

4. ஒழுங்குமுறை அடிப்படையில்

மிகக் குறுகிய கால சந்தை: மிகக் குறுகிய
கால சந்தையில் ப�ொருள்களின் அளிப்பு
நிலையானது மேலும் அதை உடனடியாக
மாற்ற முடியாது. உதாரணமாக பூக்கள்,
காய்கறிகள், பழங்கள் ப�ோன்றவற்றிற்கான
சந்தைகள் ப�ொருள்களின் விலையானது
தேவையை ப�ொறுத்து அமையும்.

5. ப�ோட்டியின் தன்மை அடிப்படையில்

ஒழுங்குமுறைய�ோ
கிடையாது.
முடிவுகளை மேற்கொள்கிறது .

உற்பத்தியாளர் அல்லது ஒரு விற்பனையாளர்



ேச

மற்றும்
எனவே

முற்றுரிமை : முற்றுரிமை
என்பது ஒரு
சந்தை கட்டமைப்பைக் குறிக்கிறது. அதில் ஒரு
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சர்வதேச சந்தை: தயாரிப்புகளுக்கான தேவை
சர்வதேச



ெசல

ான

இத்தகையை ப�ொருள்களின் வர்த்தகத்தை
அரசாங்கம் அனுமதிப்பதில்லை.



v

சந்தையில்
குறிப்பிட்ட

ல

தேசிய
சந்தைகள்:
தேசிய
ப�ொருள்களின் தேவை ஒரு

கட்டுப்பாடற்ற சந்தை: முற்றிலும் கட்டுப்பாடு
எதுவுமற்ற சந்தை. சந்தையில் கண்காணிப்போ

ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு
சேவையைப் பெறுவது.
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நியாயமற்ற
வர்த்தக
என்றால் என்ன?

நடைமுறை

• தகுதிவாய்ந்த அதிகாரத்தால் அமைக்கப்பட்ட
பாதுகாப்புத்
தரங்களுக்குள்
வராத
ப�ொருட்களை விற்பனை செய்தல்.

சுகாதாரத்தின் பாதுகாப்பு என்பது உணவு
ப�ோன்ற பிரச்சினைகளை உள்ளடக்கியதாகும் .

எட்டு அடிப்படையான நுகர்வோர் உரிமைகள்:
1.

• அதிக விலைகளை ஏற்றும் வகையில் அதிக

3.	தகவல் அறியும் உரிமை

எண்ணிக்கையில் உற்பத்தி செய்யப்படும்
அல்லது ஒரே மாதிரியான ப�ொருட்களின்

4.	தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை

விலையை
உயர்த்தும்
ந�ோக்கத்துடன்
பதுக்கல் அல்லது ப�ொருட்களை அழித்தல்.

5. பிரதிநிதித்துவ உரிமை
6. குறை தீர்க்கும் உரிமை

• ம�ோசமான ப�ொருட்களை உற்பத்தி செய்தல்
அல்லது வழங்குதல் அல்லது சேவைகளை

7. நுகர்வோர் கல்வி மற்றும் உரிமை
8. தூய்மையான

வழங்குவதில் ஏமாற்றும் நடைமுறைகளை
பின்பற்றுவது.

இது முறையற்ற வணிக நடவடிக்கை மற்றும்
சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைக்கு ஏற்றதல்ல.

நுகர்வோர் பாதுகாப்பு:

• தவறான பிரதிநிதித்துவம்
• ப�ொருள்கள் மற்றும் சேவைகள் குறிப்பிட்ட
தரநிலை, தரம் அல்லது தரத்தில் இல்லாத
ப�ோது;
• உபய�ோகித்தப் ப�ொருள், புதுப்பிக்கப்பட்ட
ப�ொருள்கள் புதியது ப�ோல விற்கப்படுவது.
• ப�ொருட்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கு உரிமை
அல்லது நன்மை இல்லாதப�ோது;
• தயாரிப்புகள் / சேவைகளுக்கு உரிமை
க�ோரப்பட்ட உத்திரவாதம் / ப�ொறுப்புறுதி
இல்லாதப�ோது.
• தயாரிப்பு அல்லது சேவையின் விலை தவறாக
குறிக்கப்படும் ப�ோது.
• பேரம்
பேசும்
விலையில்
விற்பனை
செய்வதற்கான தவறான விளம்பரம்.

நுகர்வோர்

பாதுகாப்பு

என்பது

நுகர்வோரின்
உரிமைகள்,
நியாயமான
வர்த்தகப் ப�ோட்டி மற்றும் துல்லியமான
தகவல்கள் சந்தையில் இருக்க வேண்டும்
என்பதற்காக இயற்றப்பட்ட
சட்டங்களின்
குழு ஆகும் நியாயமற்ற நடைமுறைகளில்
ஈடுபடும் வணிகத்தை ப�ோட்டியாளர்களுக்கு
மேலாகப் பெறுவதைத் தடுக்க சட்டங்கள்
வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. அவை சமூகத்தில்
மிகவும்
பாதிக்கப்படக்கூடியவர்களுக்கு
கூடுதல் பாதுகாப்பையும் வழங்கும். நுகர்வோர்
பாதுகப்பு சட்டங்கள் என்பது நுகர்வோரின்
உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதை ந�ோக்கமாகக்
க�ொண்ட அரசாங்க வழிமுறைகளின் ஒரு
வடிவமாகும். எடுத்துகாட்டாக, தயாரிப்புகள்
பற்றிய விரிவான தகவல்களை வெளியிட
ஒரு
அரசாங்கத்திற்கு
வணிகங்கள்
தேவைப்படலாம்.
குறிப்பாக
ப�ொது

• பரிசுகளை,
பரிசு
ப�ோன்றவற்றை
வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்குவதற்கான
எந்த ந�ோக்கமும் இல்லாமல் அவற்றை
வழங்குவதற்காக.

சூழலைப்

நுகர்வோர்
பாதுகாப்பு
சட்டம்
“நுகர்வோருக்கனா மகா சாசனம்” என்று
அழைக்கப்படுகிறது. இச்சட்டத்தின் வாயிலாக
நியாயமற்ற
வர்த்தக
நடைமுறைகள்,
ப�ொருட்களின்
குறைபாடுகள்
மற்றும்
சேவைகளின் உள்ள குறைகளை சரிபார்க்க
நுகர்வோர் பாதுகாப்புச்சட்டம் அவசியமாகிறது.
இந்தியா
முழுவதும்
நுகர்வோர்
மன்றங்கள் மற்றும் மேல்முறையீட்டு நீதி
மன்றங்களின் பரவலான வலையமைப்பை
நிறுவ
வழிவகுத்துள்ளது.
வணிக
அமைப்புகள்
நுகர்வோர்
புகார்களை
எவ்வாறு
அணுகுகின்றன
என்பதையும்,
நுகர்வோருக்கனா
அதிகாரங்களை
மேம்படுத்தவும்
இச்சட்டம்
கணிசமாக
உயர்த்தியுள்ளது.

அமைப்புகளின்
ய�ோசனைகளுடன்
இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
இது
நுகர்வோர்
சந்தையின் சிறந்த தேர்வுகளை அனைவரும்
எடுக்க உதவுகிறது. மற்றும் நுகர்வோர்
புகார்களுக்கு நடவடிக்கை எடுக்க உதவுகிறது.
நுகர்வோர் பாதுகாப்பை ஊக்குவிக்கும் பிற
நிறுவனங்களில் அரசு நிறுவனங்கள் மற்றும்
சுய ஒழுங்குப்படுத்தும் வணிக நிறுவனங்கள்
அடங்கும்.
எடுத்துக்காட்டு: இந்தியாவில் த�ொலைத�ொடர்பு
ஒழுங்கு முறை ஆணையம் (TRAI), மற்றும்
ஆயுள் காப்பீட்டு ஒழுங்குமுறை மற்றும்
இந்தியாவின் மேம்பாட்டு ஆணையம் (IRDAI).

நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் 1986
இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் 1986 –
ஆம் ஆண்டில் நுகர்வோரின் நலன்களைப்
பாதுகாப்பதற்காக
இயற்றப்பட்ட
சட்டம்
நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் ஆகும். நுகர்வோர்
குறைகளைத்
தீர்ப்பதற்காக
நுகர்வோர்
கவுன்சில்கள் மற்றும் பிற அதிகாரிகள் நுகர்வோர்
த�ொடர்புடையவர்கள�ோடு
நுகர்வோருக்கு
உதவும் வகையில் உள்ளது. இச்சட்டம்
அக்டோபர் 1986 இல் பாராளுமன்றத்தால்
நிறைவேற்றப்பட்டு 1986 டிசம்பர் 24 முதல்
இந்தியாவில் நடைமுறைக்கு வந்தது.
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சுற்றுப்புறச்

பெறுவதற்கான உரிமை

நுகர்வோர் பாதுகாப்பு என்பது நுகர்வோர்

விற்பனை செய்யப்பட்ட ப�ொருள்
திரும்பப் பெறபட மாட்டாது.
(அல்லது)
"ப�ொருட்களை மாற்ற இயலாது”,
(அல்லது)
"எந்தச் சூழலிலும் பணம்
திருப்பித்தரப்படமாட்டாது’

”நியாயமற்ற
வர்த்தக
நடைமுறை”
என்பது ஒரு வர்த்தக நடைமுறை அல்லது
எந்த ஒரு ப�ொருள் அல்லது சேவைகளின்
விற்பனை, பயன்பாடு அல்லது விநிய�ோகத்தை
ஊக்குவிக்கும் ந�ோக்கத்திற்காக, நியாயமற்ற
துறையை அல்லது நியாயமற்ற அல்லது
ஏமாற்றும் நடைமுறை பின்பற்றப்படுவது. இந்த
நடைமுறைகளில் சில பின்வருமாறு:

அடிப்படைத் தேவைகளுக்கான உரிமை

2. பாதுகாப்புக்கான உரிமை

நுகர்வோர்
விழிப்புணர்வை
அதிகரிக்க தேசிய, மாநில மற்றும் மாவட்ட
அளவில் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சபைகள்
அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
நுகர்வோரின்
விழிப்புணர்வை
அதிகரிக்க
பல்வேறு
நுகர்வோர் அமைப்புகள் மற்றும் தன்னார்வ
த�ொண்டு நிறுவனங்கள் அதிக அளவில்
செயல்படவேண்டும்.
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நுகர்வோர் குறை தீர்க்கும் முகவர்

ஒளிகாட்சிக் கலந்தாய்வுக் கூடம் (Video
Conferencing)
மூலம் வாதிகளைக்

தேசிய நுகர்வோர் குறை தீர் ஆணையம்

மத்திய அரசால் நிறுவப்பட்டது. இவ்வாணையம்

கேட்பதற்கும் அல்லது ஆய்வு செய்வதற்கும்
ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது.

நுகர்வோர் குறைகளை தீர்க்க முயல்கிறது.

4. மத்திய நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அதிகாரத்தை
நிறுவுதல்: புதிய சட்டம் மத்திய நுகர்வோர்

1 க�ோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான மதிப்புமிக்க
இது மத்திய நுகர்வோர் நீதிமன்றம் ஆகும்.

பாதுகாப்பு ஆணையம் என அழைக்கப்படும்.
ஒரு
ஒழுங்குமுறை
அதிகாரத்தை

மாநில நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம்

மாநில அரசால் நிறுவப்பட்டது. இவ்வாணையம்
நுகர்வோர் குறைகளை மாநில அளவிலான

1. இ – வணிக பரிவர்த்தனைகள்:

தீர்க்கும் நீதிமன்றமாகும்.

மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம்

விரிவுபடுத்தியுள்ளது.

இணையத்தின் இயக்க கட்டுபாட்டில் உள்ள

குறைதீர் மன்றம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

மாவட்டத்தில்

மாவட்ட

அளவிலான

பரிவர்த்தனைகள், மின்னணு வழிமுறைகள்,
த�ொலைந�ோக்கி, நேரடி விற்பனை அல்லது

ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட மாவட்ட மன்றங்களை
நிறுவலாம்.

இது

பல நிலை சந்தைப்படுத்தல் மூலம் எந்தவ�ொரு
ப�ொருளையும் வாங்கும் எந்தவ�ொரு நபரும்

நீதிமன்றமாகும். இது ரூ 20 லட்சம் மதிப்புமிக்க

இப்போது அமைப்பில் உள்ளனர்.

அளவிலான குறைகளை தீர்க்கும் மாவட்ட

2. பணவியல் அதிகார வரம்பை மேம்படுத்துதல்:

நீதிமன்றமாகும்.

திருத்தப்பட்ட பணவியல் அதிகார வரம்பு:

நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் 2019

புதிய சட்டத்தின் கீழ் திருத்தப்பட்ட பண

வரம்புகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டன. அதன்படி,

இந்திய பாராளுமன்றத்தில் ஆகஸ்ட் 2019ஆம்

மாவட்ட நுகர்வோர் நீதி மன்றம் இப்போது

ஆண்டு ஒரு மைல்கல் என்று அழைக்கப்படும்
நுகர்வோர்

பாதுகாப்பு

நுகர்வோர்

மச�ோதா,

நியாயமான

ஏற்றுக்ெ௧ாள்ள

அல்லது சேவைகளின் மதிப்பு 10,000,000

நுகர்வோர்களின்

ரூபாய்க்கு மிகாமல் இருக்கும், என்றால்

குறைகளை குறித்த நேரத்திலும், பயனுள்ள
நிர்வாகத்தையும்,

புகார்களை

முடியும். அங்கு செலுத்தப்பட்ட ப�ொருட்கள்

2019-இல் நிறைவேற்றப்பட்டது. இந்த நவீன
த�ொழில்நுட்பகாலத்தில்

இணையத்தின்

நேர்முகக் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத அல்லது

அரசால் நிறுவப்பட்டு அது மாவட்ட நுகர்வோர்
ஒரு

புதிய

சட்டம் நுகர்வோர் என்ற வறையறையை

மாநிலத்தின் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் மாநில

அரசாங்கம்

நிறுவுவதற்கு முன்மொழிகிறது மத்திய
நுகர்வோர் பாதுகாப்பு ஆணையத்திற்கு ஒரு

புதிய சட்டத்தின் சிறப்பம்சங்கள்:

1 க�ோடி ரூபாய்க்கும் குறைவான மதிப்புமிக்க

மாநில

மாநில நுகர்வோர் ஆணையம் விசாரிக்க

தீர்வையும்

முடியும் அதுவே 10,000,000 ரூபாய்க்கு மேல்

வழங்குவதை ந�ோக்கமாகக் க�ொண்டது. புதிய

மதிப்பு இருக்குமானால் அத்தகையவற்றை

நுகர்வோர் பாதுகாப்புச் சட்டம் மத்திய அரசு

தேசிய நுகர்வோர் ஆணையம் விசாரிக்கும்

அறிவிக்கும் தேதியில் இருந்து நடைமுறைக்கு

அதிகாரத்தைப் பெற்றுள்ளது.

வரும். புதிய நுகர்வோர் பாதுகாப்புசட்டம்
முப்பது வருடங்களுக்கு மேலான சட்டமாகும்.

3. புகார்களை இ- தாக்கல் செய்தல்:

பழைய நுகர்வோர் பாதுகாப்புச் சட்டம் 1986 –

புதிய

சட்டம் நுகர்வோருக்கு மின்னணு முறையில்

இல் மாற்றங்களை ஏற்படுத்த முற்படுகிறது.

புகார்களைத்

தாக்கல்

செய்வதற்கும்

தலைமை இயக்குநர் தலைமையில் ஒரு

இந்தியாவில் நுகர்வோர்
நீதிமன்றங்கள்:

விசாரணை பிரிவு இருக்கும். இது நுகர்வோர்
சட்ட மீறல்கள் குறித்து விசாரணை அல்லது

தேசிய நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம்
(NCDRC): ஒரு தேசிய அளவிலான நீதிமன்றம்
இந்தியா முழுவதற்கும் குறைதீர் ஆணையமாக
செயல்படுகிறது. இழப்பீடு ஒரு க�ோடி ரூபாய்க்கு
மேல் இருந்தால் தேசிய ஆணையம் நுகர்வோர்
நீதிமன்றங்களின்
உச்ச
அமைப்பாகும்.
இவ்வகை நுகர்வோர் நீதிமன்றங்கள் மிக
உயர்ந்த மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றமாகும்.
தேசிய நுகர்வோர் குறைதீர் நிவாரண
ஆணையம். இந்தியாவில் ஒரு பகுதியான –
நீதி ஆணையமாகும். இது 1986 ஆம் ஆண்டில்
நுகர்வோர் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் 1988
– இல் அமைக்கப்பட்டது அதன் தலைமை
அலுவலகம் புது டெல்லியில் உள்ளது. இந்த
ஆணையம் அதனை இந்தியாவில் உச்ச
நீதிமன்றத்தின் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதியின்
தலைமையில் செயல்படுகிறது.

விசாரணையை நடத்தக்கூடும்.

5. நியாயமற்ற
வர்த்தக
நடைமுறைகள்:
புதிய
சட்டம்
நியாயமற்ற
வர்த்தக
நடைமுறைகளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பரந்த
வரையறையை
அறிமுகப்படுத்துகிறது.
இது வேறு எந்த சட்டத்தின் விதிகளின்படி
வெளிப்படுத்தப்படாவிட்டால்,
நுகர்வோர்
நம்பிக்கையுடன்
வழங்கிய
தனிப்பட்ட
தகவல்களைப் பகிர்வதும் அடங்கும்.
6. தவறான விளம்பரத்திற்கு அபராதம்: தவறான
விளம்பரத்திற்காக மத்திய நுகர்வோர்
பாதுகாப்பு ஆணையம் ஒரு உற்பத்தியாளர்
அல்லது ஒப்புதல் அளிப்பவருக்கு 1,000,000
ரூபாய் வரை அபராதம் விதிக்கலாம். மத்திய

நுகர்வோர் பாதுகாப்பு ஆணையம் தவறான
விளம்பரத்திற்கு
இரண்டு
ஆண்டுகள்
வரை சிறைத்தண்டனை விதிக்கலாம்.
அடுத்தடுத்த குற்றத்தில் அபராதம் 5,000,000
ரூபாய் மற்றும் ஐந்து ஆண்டுகள் வரை
சிறைத்தண்டனை
விதிக்கப்படலாம்.
தவறான
விளம்பரத்திற்கு
ஒப்புதல்
அளிப்பவர் குறிப்பிட்ட தயாரிப்பு அல்லது
சேவையை ஒரு வருடம் வரை ஒப்புதல்
அளிப்பதை மத்திய நுகர்வோர் பாதுகாப்பு
ஆணையம் தடை செய்யலாம். ஒவ்வொரு
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அடுத்தடுத்த குற்றத்திற்கும் தடைக்காலம்
மூன்று ஆண்டுகள் வரை நீடிக்கப்படலாம்.

மாநில நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம்
(SCDRC): மாநில அளவில் ஒரு நீதிமன்றம்
செயல்படுகிறது. இழப்பீடு க�ோரப்பட்ட வழக்குகள்
20 லட்சத்திற்கும் மேல் இருக்குமானால்
மாநில நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம்
அதனை ஏற்கிறது. மாவட்ட ஆணையத்தின்
மேல்முறையீட்டு அதிகார வரம்பை மாநில
ஆணையம் க�ொண்டுள்ளது.
மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம்
(DCDRC): மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர்
238
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சுருக்கம்:-

நீதிமன்றம் இழப்பீடு 20 லட்சம் வரை விசாரிக்க
அனுமதிக்கிறது
அனுமதிக்கிறது.
மாவட்ட

இக்காலத்தில் நுகர்வோர்கள்
விற்பனையாளர்களுக்கு,
வனிகத்தை
க�ொண்டு வருவதன் காரணமாக, அவர்களை
ஓர்அரசனரைப்போல் உபசரிக்க வேண்டிய
தேவை
இருக்கிறது.
முன்பேல்லாம்,
நுகர்வோர்கள் எப்பொருளையும் வாங்கும்
முன் மிக எச்சரிக்கையும் இருக்கவேண்டடிய
தேவை இருந்தது. ஆனால், இக்காலங்களில்
அரசாங்க சட்டங்களும், அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட
க�ொள்கைகளும், நுகர்வோர் பாதுகாப்பாபு,
அரசு சாரா நிறுவனங்கள் மற்றும் சந்தைகளிள்
அதிகரிக்கப்ட்ட ப�ோட்டிகளின் காரணமாக,
விற்பனையாளர்கள் எப்பொருளையும் விற்கும்
முன் மிகுன்த கவனத்துடன் செயல்பட
வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. நுகர்வோர்கள்
சட்டங்கள்
மற்றும்
க�ொள்கைகளினால்
பாதுகாக்கப்பட்டிருப்பினும் நுகர்வோர்களுக்கு
மத்தியில்
விழிப்புனர்வு
குறைப்பாடு
மேம்பட்டிருக்கிறது. நுகர்வோர்கள் அவர்களின்
உரிமையும், பாதுகாப்பும் பலபடுத்தப்ட்டிருப்பது
காலத்தின் தேவையாக இருக்கிறது.

அளவிலான நீதிமன்றம் மாவட்ட அளாவில்
செயல்படுகிறது
முக்கியமான சட்டங்கள்
✓
✓
✓

நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம், 1986

சட்ட அளவீட்டு சட்டம், 2009
இந்திய தர நிர்ணய பணியகம், 1986

✓ அத்தியாவசிய ப�ொருட்கள் சட்டம், 1955
✓	
கறுப்பு சந்தைப்படுத்துதல் தடுப்பு மற்றும்
✓

அத்தியாவசிய ப�ொருட்களின் பராமரிப்பு
ப�ொருட்களின் சட்டம், 1980.

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

கலைச்சொற்கள்
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

வியாபாரப் ப�ொருள்கள்

எங்குமிருக்கும், வழக்கமான
த�ொகுப்புக் குழு, திரள்

உடனடியாக, கணப்பொழுதில்
ப�ோலியான, ப�ொய்யான

பாதிக்கப்படக்கூடிய ஆபத்தான

குறை நிவர்த்தி குறை தீர்க்கும்

8. ப�ொருள் சார்ந்த பணவகையான

Commodities
Prevalent
Cluster
Instantaneously
Spurious
Vulnerable
Redress

trade goods, supplies
very common, frequent
a grouping of a number of similar things, bunch
immediately, without hesitation
invalid, fake
attacked either physically or emotionally, helpless
compensate, remedy, rectify

Pecuniary

relating to money, financial

III. பின்வருவனவற்றைப் ப�ொருத்தவும்:

ஈ) உற்பத்தியின் அளவு
3.	நுகர்வோருக்கு ஒரு ப�ொருட்கள் தயாரிப்பு
பற்றிய ப�ோதுமான தகவல்கள் வழங்கப்பட
வேண்டும்
அ) உற்பத்தியின் முதலீடு
ஆ)	ப�ொருட்கள் விற்பனையில் முடிவு
இ)	கடனில் ப�ொருட்கள் வாங்குதல்
ஈ)	ப�ொருட்கள் வாங்குவதில் முடிவு
4.	தேசிய, மாநில மற்றும் மாவட்டங்களில்
உள்ள
நுகர்வோர்
நீதிமன்றங்களின்
அமைப்பு, வணிகர்களின் நியாயமானதை
வர்த்தக நடைமுறைகளுக்கு எதிரான
நுகர்வோர் குறைகளை ஆராய்வது என
அழைக்கப்படுகிறது
அ) மூன்று அடுக்கு அமைப்பு
ஆ) ஒரு அடுக்கு அமைப்பு
இ) இரு அடுக்கு அமைப்பு
ஈ) நான்கு அடுக்கு அமைப்பு
5.	தரம்
குறைவான
பிற
வெளிப்புற
ப�ொருள்களை ஒரு உயர்ந்த தரமான
ப�ொருளுடன்
கலப்பது
எவ்வாறு
அழைக்கப்படுகிறது?
அ) தூய்மையாக்கல் ஆ)	கலப்படம்
இ) சுத்திகரிப்பு
ஈ)	மாற்றம்

1.
2.
3.
4.

1.	இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட _______

V. பின்வரும்
விடையளிக்கவும்

ப�ொருட்கள் சேவைகள் மற்றும் தகவல்களின்
ஈடுபடும் ஒரு சந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறது.

		மதிப்பீடு
I.	சரியான விடையை
தேர்வு செய்க.
1.	எந்தவ�ொரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு நுகர்வோர்
குறைபாடுள்ள
தயாரிப்புக்காக
உற்பத்தியாளருக்கு எதிராக புகார் செய்ய
முடியாது?
அ)	காலாவதியாகும் தரவு குறிப்பிடப்படாதது

கட்டமைப்பைக்

ஒரு

அதில்

சந்தை
முழு

உற்பத்தியிலும் ஒரு கட்டுப்பாட்டைக் க�ொண்ட
ஒரு ஒற்றை தயாரிப்பு அல்லது விற்பனையாளராக
இருக்கிறார்.

4.	_____________
நடைமுறைகளை

நியாயமற்ற

சரிபார்க்க

கருதப்படுகிறது.

1986

வினாக்களுக்கு

VI. செயல்பாடு :

வர்த்தக

1.	இன்றைய நாளில் நம் வாழ்க்கையில்
பயன்படுத்தப்படும்
பத்து அத்தியாவசிய
ப�ொருட்களின் பெயர் மற்றும் அதன்
விலையை பட்டியலிடுக.

நுகர்வோர்

பாதுகாப்பு துறையின். மகா சாசனம்
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என்பது

குறிக்கிறது,

2009

1. சந்தை என்றால் என்ன?
2. 'நுகர்வோர் பாதுகாப்பு' விவரிக்கவும்
3.	நுகர்வோரின் உரிமைகளைப் பட்டியலிடுக
4.	நுகர்வோர் நீதிமன்றங்களின் பங்கு பற்றி
விவாதிக்கவும்
5.	சந்தைகளின் வகைகள் மற்றும் அதன்
செயல்பாடுகளைப் பற்றி எழுதுக.

சந்தைகளில்,

சில மேற்பார்வை உள்ளது.

3.	_____________

1986

1.	ப�ொருத்தமான பதிலைத் தேர்வு செய்க:
கூற்று:
உள்ளூர்
சந்தைகளில்
வாங்குபவர்களும் விற்பவர்களும் உள்ளூர்
பகுதி பகுதியை சேர்ந்தோர் அல்லது மட்டுமே.
	காரணம்: ஒரு சந்தை இயற்க்கை இடம்
அல்லது
புவியியல்
இருப்பிடத்திற்கு
கட்டுப்படுத்தப்படவில்லை
அ)	கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும்
சரி ஆனால், காரணம் கூற்றிற்கான
சரியான விளக்கம் ஆகும்
ஆ)	கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும்
சரி ஆனால், காரணம் கூற்றிற்கான
சரியான விளக்கம் அல்ல.
இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தவறு
ஈ)	கூற்று தவறானது ஆனால் காரணம்
சரி

ப�ொருத்தமான __________ அதிகாரிகளால்

ஆ)	ப�ொருட்களின் விலை
இ)	ப�ொருட்களின் த�ொகுதி எண்
ஈ) உற்பத்தியாளரின் முகவரி
2.	உற்பத்தியாளரின்
முடிவில்
இருந்து
நுகர்வோர்
பல்வேறு
சிக்கல்களை
எதிர்கொள்கின்றனர்?
அ) நியாயமற்ற வர்த்தக நடைமுறைகள்
ஆ) பரந்த அளவிலான ப�ொருட்கள்
இ) நிலையான தரமான ப�ொருட்கள்

1955

IV. பின்வரும் கூற்றுகளை ஆய்க.

II. க�ோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக.

2.	ஒழுங்குப்படுத்தப்பட்ட

நுகர்வோர் உற்பத்தி சட்டம்
சட்ட பூர்வமான அளவீட்டு
சட்டம்
இந்திய தர நிர்ணய
பணியகம்
அத்தியாவசிய ப�ொருட்கள்
சட்டம்

என்று
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அலகு - 3
சாலைப் பாதுகாப்பு

கறறல் தொக்கஙகள்
 சோமலப் போதுகோப்பின அ�சியத்மைப் புரிந்து சகோள்ளுைல
 சோமல விபத்திற்கோன கோரணங்கமை ஆரோய்ைல
 சோமலப் போதுகோப்பு முமைகமைப் பட்டியலிடுைல
 அரசோங்கம் மற்றும் ைனிமனிைனின சோமலப் போதுகோப்பு அங்கீகரித்ைல
 சோமலப் போதுகோப்பு �ோரம் வபோக்கு�ரத்துக் குறியீடுகள் முைலிய�ற்மை
அறிந்து சகோள்ளுைல
Safe driving, Saves lives, Drive fine, Avoid fine

அறிமுகம்

சாலைப் பாதுகாப்பு

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

சோமலப்
போதுகோப்பு
அறிவுமர
போைசோரிகள்

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