GROUP II & IIA PRELIMS & MAINS |MODEL TEST

MODEL QUESTION | THIRUKURAL

ADMISSION OPEN FOR GROUP II|IIA | PRELIMS | MAINS
ONLINE CLASSES & TEST SERIES
FOR ADMISSION: 9952521550

Combined Civil Services Examination-II - Interview Posts
S. No

Name of the post

1

Deputy Commercial Tax Officer ( now Changed as Deputy Sales Tax Officer)
துனை வணிக வரி அதிகாரி

2

Municipal Commissioner, Grade-II
நகராட்சி ஆனையாளார், நினை ,2

3

Junior Employment Officer (Non-Differently Abled)
இள நினை வவனைவாய்ப்பு அலுவைர் ( மாற்றுத்திறைாளிகள் அல்ைாதது)

4

Junior Employment Officer (Differently Abled)
இளநினை வவனைவாய்ப்பு அலுவைர் ( மாற்றுத்திறைாளி)

5

Sub-Registrar, Grade-II
சார்பதிவாளர் நினை ,2

6

Assistant Inspector of Labour
ததாழிைாளர் துனற துனை ஆய்வாளர்

7

Assistant Section Officer (Secratariat) (Other than Law and Finance Department)
துனை பிரிவு அலுவைர் ( தனைனமச் தசயைகம்) ( நிதி மற்றும் சட்டத்துனற தவிர்த்து)

8

Assistant Section Officer (Law Department)
துனை பிரிவு அலுவைர் ( சட்டத்துனற)

9

Assistant Section Officer (Finance Department)
துனை பிரிவு அலுவைர் ( நிதித்துனற)

10

Assistant Section Officer in the Tamil Nadu Public Service Commission
துனை பிரிவு அலுவைர், தமிழ்ைாடு அரசுப்பணியாளார் வதர்வானையம்

11

Assistant Section Officer-cum-Programmer,TNPSC
துனை பிரிவு அலுவைர் மற்றும் நிரைாளர் ( டி என் பி எஸ் சி)

12

Assistant Section Officer, Tamil Nadu Legislative Assembly Secretariat Service
துனை பிரிவு அலுவைர், தமிழ்ைாடு சட்டப்வபரனவகள் தசயைகச் வசனவ

13

Probation Officer, Social Defence
நன்ைடத்னத அலுவைர், சமூக பாதுகாப்பு

14

Probation Officer, Prison Department
நன்ைடத்னத அலுவைர் , சினறத்துனற

15

Industrial Co-operative Officer, Industries Commissioner and Director of Industries and
Commerce
ததாழிற்சானை கூட்டுறவு அலுவைர், ததாழிற்சானைகள் ஆனையர் மற்றும் ததாழில் மற்றும்
வர்த்தகத்துனற இயக்குைர்

16

Women Welfare Officer, Social Defence
தபண்கள் நை அலுவைர் , சமூக பாதுகாப்பு

17

Deputy Inspector of Survey Director of Survey and Settlements
துனை ஆய்வாளர் , சர்வவ மற்றும் நிைச்சீர்திருத்த இயக்குைர்

18

Senior Inspector of Co-operative Societies in Reg.Co-op Scty
முது நினை கூட்டுறவு ஆய்வாளர் ( கூட்டுறவு சங்கங்கள்)

19

Receptionist, Thamizhagam Guest House, Udhagamandalam
வரவவற்பாளர், தமிழக விருந்திைர் இல்ைம், உதகமண்டைம்

20

Supervisor of Industrial Co-operatives Industrial Commissioner and Director of
Industries and Commerce Department
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ததாழிற்சானை கூட்டுறவு வமற்பார்னவயாளார்(ததாழிற்சானைகள் ஆனையர் மற்றும் ததாழில் மற்றும்
வர்த்தகத்துனற இயக்குைர்)
21

Project Assistant Adi-Dravidar and Tribal Welfare Department
திட்ட உதவியாளர், ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியிைர் நைத்துனற

22

Audit Inspector in the Audit wing Hindu Religious and Charitable Endowments
Administration Department
தனிக்னக ஆய்வாளர் , தமிழ்ைாடு இந்து சமய அறனினையத்துனற

23

Assistant Inspector of Local Fund Audit Department and Internal Audit Department
உள்ளாட்சி தனிக்னக அலுவைர்

24

Supervisor / Senior Clerk / Head Accountant / Junior Superintendent in the Tamil
Nadu Agricultural Marketing Subordinate Service
வமற்பார்னவயளர்|/முது நினை கைக்கர்/ தனைனமக் கைக்கர்/ இளனினை வமற்பார்னவயாளர்,
தமிழ்ைாடு வவளாண் சந்னதப் படுத்துதல் துனை நினைப் பணிகள்

25

Assistant Jailor, Prison Department
துனை சினற அலுவைர், சினறத்துனற

26

Assistant in Revenue Department
உதவியாளர், வருவாய் துனற

27

Executive Officer, Grade-II in Town Panchayats Department
தசயல் அதிகாரி, நினை2, நகர்ப்புற பஞ்சாயத்து துனற

28

Special Assistant in DVAC
சிறப்பு உதவியாளர் ( தமிழ்ைாடு ஊழல் தடுப்பு ஆனையம்)

29

Handloom Inspector
னகத்தறி ஆய்வாளர்

30

Special Branch Assistant in Intelligence Wing of Police Dept.
சிறப்பு உதவியாளர் , தமிழக நுண்ைறிவுப் பிரிவு காவல்

31

Senior Inspector of Co-operative Societies in Milk Production and Dairy Development
முதுனினை ஆய்வாளர் கூட்டுறவுத்துனற ( பால் உற்பத்தி மற்றும் வமம்பாட்டு துனற)

32

Audit Assistant in Accounts Branch in Highways Dept.
தனிக்னக உதவியாளர் , தநடுஞ்சானைத்துனற கைக்கு பிரிவு

Average Expected Salary (35+)
Combined Civil Services Examination-II (Group-II A Services)
(Non-Interview post)
S No

Name of the post

1

Accountant in the Treasuries and Accounts Department
கைக்காளர், கருவூைம் மற்றும் கைக்குத்துனற

2

Junior Co-operative Auditor
இள நினை கூட்டுறவு தணிக்னகயாளர்

3

Assistant in Secretariat (Other than Law and Finance)
உதவியாளர் , தனைனமச் தசயைகம் ( நிதி மற்றும் சட்டத்துனற தவிர்த்து)

4

Junior Technical Assistant, Civil Supplies Department
இளனினை ததாழில்னுட்ப உதவியாளர் , ( உைவு வழங்கல் துனற)

5

Personal Clerk (Other than Law and Finance Department)
தனி எழுத்தர் ( நிதி மற்றும் சட்டத்துனற தவிர்த்து)

6

Personal Clerk (Law Department)
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தனி எழுத்தர் ( சட்டத்துனற)
7

Personal Clerk (Finance Department)
தனி எழுத்தர் ( நிதித்துனற )

8

Personal Clerk in the Tamil Nadu Public Service Commission
தனி எழுத்தர் , தமிழ்ைாடு அரசுப்பணியாளர் வதர்வானையம்

9

Personal Clerk, Tamil Nadu State Planning Commission
தனி எழுத்தர் , தமிழ்ைாடு திட்டக்குழு

10

Steno-Typist in Tamil Nadu Legislative Assembly Secretariat Service
தட்டச்சர்-சுருக்தகழுத்தாளர் , தமிழக சட்டப்வபரனவ தசயைகச் வசனவ

11

Assistant in various departments
பல்வவறு துனறகளில் உள்ள உதவியாளர்கள்
Commissioner of Revenue Administration, Industries and Commerce, Medical and Rural
Health Services, Registration, Transport, Prison, Police, Civil Supplies and Consumer
Protection, Land Administration, Land Reforms, Fisheries, PWD, Technical Education,
Backward Classes, Labour, Employment and Training, Commercial Taxes, Highways and
Rural Development and Panchayat Raj, Public Health and Preventive Medicine, Archives
and Historical Research, Forest, H.R & C.E., Social Defence, NCC., Animal Husbandry &
Veterinary Services, Vigilance & Anti Corruption Dept., Information and Public Relation,
School Education.

12

Assistant in Secretariat Department (Finance Department)
உதவியாளர் ( தனைனமச் தசயைகம்) நிதித்துனற

13

Assistant in Tamil Nadu Public Service Commission
உதவியாளர், டி என் பி எஸ் சி

14

Lower Division Clerk in Tamil Nadu Legislative Assembly, Secretariat
கீழ் நினை எழுத்தாளர் ( தமிழகச் சட்டப்வபரனவ , தனைனமச் தசயைகம்)

15

Planning Junior Assistant
திட்டமிடுதல் இள நினை உதவியாளர்

16

Receptionist (Small Savings Department)
வரவவற்பாளர் ( சிறுவசமிப்பு துனற)

17

Assistant in Law Department
உதவியாளர் ( சட்டத்துனற)

20

Assistant in Tamil Nadu Legislative Assembly Secretariat Service
உதவியாளர் ( தமிழ்ைாடு சட்டப்வபரனவ தசயைக வசனவ )

(Average Expected Salary -23+)
Educational Qualification: Any Degree
Scheme of Examination
Stage - I Preliminary Objective type
General studies

175 questions

Aptitudes

25 questions

Stage –II Main Written examination (300 Marks) (Descriptive Type) pattern
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STAGE – 3
INTERVIEW


ORAL TEST WILL BE CONDUCTED FOR INTERVIEW POST ALONE



ORAL TEST WILL BE 40 MARKS



BASED ON MAINS WRITTEN MARK + INTERVIEW MARKS DECIDE YOUR POSTING AND
RANKING
TNPSC GROUP – 2 NEW SYLLABUS – PRELIMINRY
QUESTION PATTER (175GS+25MENTAL ABILITY)
Expected Question Distribution

Subject

Number of Questions asked in Group 2 Model

Number

Question paper released by TNPSC

Questions

Development Administration

38

30-35

Tamil Culture & History

47

40-50

General Science

14

15 -20

Current Events

13

15-20

Geography

12

10-15

History & Culture of India

11

10-15
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of

Indian Polity

16

15-20

Indian Economy

17

15-20

Indian National Movement

11

10-15

Mental Ability

25

25

எதிர்பார்க்கப்படும் பாடவாரியாை விைாக்கள் எண்ணிக்னக
பாடம்

குருப் 2 மாதிரி விைாத்தாளில் வகட்கப்பட்ட

எதிர்பார்க்கப்படுனவ

வகள்விகள்
தமிழக வமம்பாட்டு நிர்வாகம்

38

30-35

தமிழக வரைாறு பண்பாடு ததாடர்பாைனவ

47

40-50

தபாது அறிவியல்

14

15 -20

நடப்பு நிகழ்வுகள்

13

15-20

புவியியல்

12

10-15

வரைாறு மற்றும் பண்பாடு

11

10-15

இந்திய அரசியைனமப்பு

16

15-20

இந்தியப் தபாருளாதாரம்

17

15-20

இந்திய வதசிய இயக்கம்

11

10-15

புத்திக்கூர்னம,கணிதம்

25

25

UNIT-I: GENERAL SCIENCE


Scientific Knowledge and Scientific temper - Power of Reasoning - Rote Learning Vs Conceptual
Learning - Science as a tool to understand the past, present and future.



Nature of Universe - General Scientific Laws – Mechanics - Properties of Matter, Force, Motion
and Energy - Everyday application of the basic principles of Mechanics, Electricity and
Magnetism, Light, Sound, Heat, Nuclear Physics, Laser, Electronics and Communications.



Elements and Compounds, Acids, Bases, Salts, Petroleum Products, Fertilizers, Pesticides.



Main concepts of Life Science, Classification of Living Organisms, Evolution, Genetics,
Physiology, Nutrition, Health and Hygiene, Human diseases.



Environment and Ecology

அைகு - I- தபாது அறிவியல்


அறிவியல் அறிவு மற்றும் அறிவியல் உைர்வு - பகுத்தறிதல் - தபாருள் உைராமல் கற்றலும் கருத்துைர்ந்து
கற்றலும் - கடந்தகாைம், நிகழ்காைம், எதிர்காைம் பற்றி புரிந்து தகாள்வதற்காை ஒரு கருவி அறிவியல்.



வபரண்டத்தின் இயல்பு - தபாது அறிவியல் விதிகள் - இயக்கவியல் - பருப்தபாருளின் பண்புகள், வினச,
இயக்கம் மற்றும் ஆற்றல் - அன்றாட வாழ்வில் இயக்கவியல், மின்னியல், காந்தவியல், ஒளி, ஒலி, தவப்பம்,
அணுக்கரு இயற்பியல், வைசர் (LASER), மின்ைணுவியல் மற்றும் தகவல் ததாடர்பியல் ஆகியவற்றின்
அடிப்பனட வகாட்பாடுகளின் பயன்பாடுகள்.தனிமங்களும் வசர்மங்களும், அமிைங்கள், காரங்கள், உப்புகள்,
தபட்வராலிய தபாருட்கள், உரங்கள், பூச்சிதகால்லிகள்.



உயிரியலின் முக்கியவகாட்பாடுகள், உயிர் உைகின் வனகப்பாடு, பரிைாமம், மரபியல், உடலியங்கியல்,
உைவியல், உடல் நைம் மற்றும் சுகாதாரம், மனிதவநாய்கள்.



சுற்றுப்புறச்சூழல் மற்றும் சூழலியல்,

UNIT-II: CURRENT EVENTS


History - Latest diary of events - National symbols - Profile of States - Eminent personalities
and places in news – Sports - Books and authors.
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Polity - Political parties and political system in India - Public awareness and General
administration - Welfare oriented Government schemes and their utility, Problems in Public
Delivery Systems.



Geography - Geographical landmarks.



Economics - Current socio - economic issues.



Science - Latest inventions in Science and Technology

அைகு - II: நடப்பு நிகழ்வுகள்


வரைாறு -அண்னம நிகழ்வுகளின் ததாகுப்பு - வதசியச் சின்ைங்கள் - மாநிைங்கள் குறித்த
விவரங்கள் - தசய்திகளில் இடம்தபற்ற சிறந்த ஆளுனமகளும் இடங்களும் - வினளயாட்டு நூல்களும் ஆசிரியர்களும்



ஆட்சியியல் - இந்தியாவில் அரசியல் கட்சிகளும் ஆட்சியியல் முனறனமகளும் - தபாது
விழிப்புைர்வும் (Public Awareness) தபாது நிர்வாகமும் - நைன்சார் அரசுத் திட்டங்களும்
அவற்றின் பயன்பாடும், தபாது விநிவயாக அனமப்புகளில் நிைவும் சிக்கல்கள்.



புவியியல் - புவியியல் அனடயாளங்கள்.



தபாருளாதாரம் - தற்வபானதய சமூக தபாருளாதார பிரச்சினைகள்.



அறிவியல் - அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்பத்தில் அண்னமக்காை கண்டுபிடிப்புகள்.

UNIT- III: GEOGRAPHY OF INDIA


Location – Physical features - Monsoon, rainfall, weather and climate - Water resources - Rivers
in India - Soil, minerals and natural resources - Forest and wildlife - Agricultural pattern.



Transport - Communication.



Social geography – Population density and distribution - Racial, linguistic groups and major
tribes.



Natural calamity – Disaster Management – Environmental pollution: Reasons and preventive
measures – Climate change – Green energy

அைகு - III: இந்தியாவின் புவியியல்


அனமவிடம் - இயற்னக அனமவுகள் - பருவமனழ, மனழப்தபாழிவு, வானினை மற்றும் காைநினை - நீர்
வளங்கள் - இந்திய ஆறுகள் - மண், கனிம வளங்கள் மற்றும் இயற்னக வளங்கள் - காடு மற்றும்
வைஉயிரிைங்கள் - வவளாண் முனறகள்.



வபாக்குவரத்து - தகவல் ததாடர்பு.



சமூகப் புவியியல் - மக்கள் ததானக அடர்த்தி மற்றும் பரவல் - இைம், தமாழிக் குழுக்கள் மற்றும் முக்கியப்
பழங்குடிகள்.



இயற்னகப் வபரிடர் - வபரிடர் வமைாண்னம - சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதல்: காரைங்களும் தடுப்பு முனறகளும் பருவநினை மாற்றம் - பசுனம ஆற்றல்.

UNIT – IV: HISTORY AND CULTURE OF INDIA


Indus valley civilization - Guptas, Delhi Sultans, Mughals and Marathas - Age of Vijayanagaram
and Bahmani Kingdoms - South Indian history.



Change and Continuity in the Socio - Cultural History of India.



Characteristics of Indian culture, Unity in diversity – Race, language, custom.



India as a Secular State, Social Harmony

அைகு - IV: இந்தியாவின் வரைாறும் பண்பாடும்


சிந்துதவளி நாகரிகம் - குப்தர்கள், தில்லி சுல்தான்கள், முகைாயர்கள் மற்றும் மராத்தியர்கள் - விஜயநகர மற்றும்
பாமினி அரசுகளின் காைம் - ததன் இந்திய வரைாறு.



இந்திய சமூகப் பண்பாட்டு வரைாற்றில் மாற்றங்களும் ததாடர்ச்சியும்.
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இந்தியப் பண்பாட்டின் இயல்புகள், வவற்றுனமயில் ஒற்றுனம - இைம், தமாழி, வழக்காறு.



இந்தியா ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடு, சமூக நல்லிைக்கம்.

UNIT-V: INDIAN POLITY


Constitution of India - Preamble to the Constitution - Salient features of the Constitution Union, State and Union Territory.



Citizenship, Fundamental rights, Fundamental duties, Directive Principles of State Policy.



Union Executive, Union legislature – State Executive, State Legislature – Local governments,
Panchayat Raj.



Spirit of Federalism: Centre - State Relationships.



Election - Judiciary in India – Rule of law.



Corruption in public life – Anti-corruption measures – Lokpal and LokAyukta - Right to
Information - Empowerment of women - Consumer protection forums, Human rights charter.

அைகு - V: இந்திய ஆட்சியியல்


இந்திய அரசியைனமப்பு - அரசியைனமப்பின் முகவுனர - அரசியைனமப்பின் முக்கிய கூறுகள் - ஒன்றியம்,
மாநிைம் மற்றும் யூனியன் பிவரதசங்கள்.



குடியுரினம, அடிப்பனட உரினமகள், அடிப்பனடக் கடனமகள், அரசின் தநறிமுனறக் வகாட்பாடுகள்.



ஒன்றிய நிர்வாகம், ஒன்றிய நாடாளுமன்றம் - மாநிை நிர்வாகம், மாநிை சட்டமன்றம் - உள்ளாட்சி அனமப்புகள்,
பஞ்சாயத்து ராஜ்.



கூட்டாட்சியின் அடிப்பனடத் தன்னமகள்: மத்திய - மாநிை உறவுகள்.



வதர்தல் - இந்திய நீதி அனமப்புகள் - சட்டத்தின் ஆட்சி.



தபாதுவாழ்வில் ஊழல் - ஊழல் தடுப்பு நடவடிக்னககள் - வைாக்பால் மற்றும் வைாக் ஆயுக்தா - தகவல் உரினம
- தபண்களுக்கு அதிகாரமளித்தல் - நுகர்வவார் பாதுகாப்பு அனமப்புகள் - மனித உரினமகள் சாசைம்.

UNIT-VI: INDIAN ECONOMY


Nature of Indian economy – Five year plan models - an assessment – Planning Commission and
Niti Ayog



Sources of revenue – Reserve Bank of India – Fiscal Policy and Monetary Policy - Finance
Commission – Resource sharing between Union and State Governments - Goods and Services
Tax.



Structure of Indian Economy and Employment Generation, Land reforms and Agriculture Application of Science and Technology in agriculture - Industrial growth - Rural welfare oriented
programmes – Social problems – Population, education, health, employment, poverty.

அைகு - VI: இந்தியப் தபாருளாதாரம்


இந்தியப் தபாருளாதாரத்தின் இயல்புகள் - ஐந்தாண்டு திட்ட மாதிரிகள் - ஒரு மதிப்பீடு - திட்டக்குழு மற்றும்
நிதி ஆவயாக்,



வருவாய் ஆதாரங்கள் - இந்திய ரிசர்வ் வங்கி - நிதி தகாள்னக மற்றும் பைவியல் தகாள்னக - நிதி ஆனையம்
- மத்திய மாநிை அரசுகளுக்கினடவயயாை நிதிப் பகிர்வு - சரக்கு மற்றும் வசனவ வரி.



இந்திய

தபாருளாதார

அனமப்பு

மற்றும்

வவனைவாய்ப்பு

உருவாக்கம்,

நிைச் சீர்திருத்தங்கள் மற்றும்

வவளாண்னம - வவளாண்னமயில் அறிவியல் ததாழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு - ததாழில் வளர்ச்சி - ஊரக
நைன்சார் திட்டங்கள் - சமூகப் பிரச்சினைகள் - மக்கள் ததானக, கல்வி, நைவாழ்வு, வவனைவாய்ப்பு, வறுனம.
UNIT-VII: INDIAN NATIONAL MOVEMENT


National renaissance – Early uprising against British rule - Indian National Congress Emergence of leaders – B.R.Ambedkar, Bhagat Singh, Bharathiar, V.O.Chidambaranar,
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Jawaharlal Nehru, Kamarajar, Mahatma Gandhi, Maulana Abul Kalam Azad, Thanthai Periyar,
Rajaji, Subash Chandra Bose and others.


Different modes of Agitation: Growth of Satyagraha and Militant movements.



Communalism and partition.

அைகு - VII: இந்திய வதசிய இயக்கம்


வதசிய மறுமைர்ச்சி - ஆங்கிவையர் ஆட்சிக்கு எதிராை ததாடக்க காை எழுச்சிகள் - இந்திய வதசிய காங்கிரஸ்
- தனைவர்கள் உருவாதல் - பி.ஆர்.அம்வபத்கர், பகத்சிங், பாரதியார், வ.உ.சிதம்பரைார், ஜவகர்ைால் வநரு,
காமராசர், மகாத்மா காந்தி, தமௌைாைா அபுல் கைாம் ஆசாத், தந்னத தபரியார், இராஜாஜி, சுபாஷ் சந்திர வபாஸ்
மற்றும் பைர்.



விடுதனைப் வபாராட்டத்தின் பல்வவறு நினைகள்: அகிம்னச முனறயின் வளர்ச்சி மற்றும் புரட்சிகர இயக்கங்கள்.



வகுப்புவாதம் மற்றும் வதசப்பிரிவினை.

UNIT- VIII : History, Culture, Heritage and Socio - Political Movements in Tamil Nadu


History of Tamil Society, related Archaeological discoveries, Tamil Literature from Sangam age
till contemporary times.

Thirukkural :


Significance as a Secular literature



Relevance to Everyday Life



Impact of Thirukkural on Humanity



Thirukkural and Universal Values - Equality, Humanism, etc



Relevance to Socio - Politico - Economic affairs



Philosophical content in Thirukkural



Role of Tamil Nadu in freedom struggle - Early agitations against British Rule - Role of women
in freedom struggle.



Evolution of 19th and 20th Century Socio-Political movements in Tamil Nadu - Justice Party,
Growth of Rationalism - Self Respect Movement, Dravidian movement and Principles
underlying both these movements, Contributions of Thanthai Periyar and Perarignar Anna.

அைகு - VIII: தமிழ்நாட்டின் வரைாறு, மரபு, பண்பாடு மற்றும் சமூக - அரசியல் இயக்கங்கள்


தமிழ் சமுதாய வரைாறு, அது ததாடர்பாை ததால்லியல் கண்டுபிடிப்புகள், சங்க காைம் முதல் இக்காைம்
வனரயிைாை தமிழ் இைக்கிய வரைாறு.

திருக்குறள்:


மதச் சார்பற்ற தனித்தன்னமயுள்ள இைக்கியம்



அன்றாட வாழ்வியவைாடு ததாடர்புத் தன்னம



மானுடத்தின் மீதாை திருக்குறளின் தாக்கம்



திருக்குறளும் மாறாத விழுமியங்களும் - சமத்துவம், மனிதவநயம் முதைாைனவ



சமூக அரசியல் தபாருளாதார நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின்

விடுதனைப் வபாராட்டத்தில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு -ஆங்கிவையருக்கு எதிராை ததாடக்க காை கிளர்ச்சிகள் விடுதனைப் வபாராட்டத்தில் தபண்களின் பங்கு.
பத்ததான்பது மற்றும் இருபதாம் நூற்றாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டின் சமூக - அரசியல் இயக்கங்களின் பரிைாம வளர்ச்சி
-

நீதிக்கட்சி,

பகுத்தறிவு

வாதத்தின்

வளர்ச்சி

-

சுயமரியானத

இயக்கம்,

திராவிட

இயக்கம்

மற்றும்

இவ்வியக்கங்களுக்காை அடிப்பனட தகாள்னககள், தந்னத தபரியார் மற்றும் வபரறிஞர் அண்ைாவின் பங்களிப்புகள்.
UNIT – IX: Development Administration in Tamil Nadu
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Human Development Indicators in Tamil Nadu and a comparative assessment across the
Country – Impact of Social Reform movements in the Socio - Economic Development of Tamil
Nadu.



Political parties and Welfare schemes for various sections of people – Rationale behind
Reservation Policy and access to Social Resources - Economic trends in Tamil Nadu – Role and
impact of social welfare schemes in the Socio - economic development of Tamil Nadu.



Social Justice and Social Harmony as the Cornerstones of Socio - Economic development.



Education and Health systems in Tamil Nadu.



Geography of Tamil Nadu and its impact on Economic growth



Achievements of Tamil Nadu in various fields.



e-governance in Tamil Nadu

அைகு - IX; தமிழகத்தில் வளர்ச்சி நிர்வாகம்


தமிழ்நாட்டின் மனிதவள வமம்பாட்டுக் குறியீடுகளும் அவற்னற வதசிய மற்றும் பிற மாநிைங்களுக்காை
குறியீடுகளுடன் ஒப்பாய்வும் - தமிழகத்தின் சமூக தபாருளாதார வளர்ச்சிக்கு சமூக மறுமைர்ச்சி இயக்கங்களின்
பங்களிப்பு.



அரசியல்

கட்சிகளும்

பைதரப்பு

மக்களுக்காை

நைத்திட்டங்களும்

-

இட

ஒதுக்கீட்டுக்

தகாள்னகக்காை

நியாயங்களும் சமூக வளங்கனளப் தபறும் வாய்ப்புகளும் - தமிழகத்தின் தபாருளாதார வபாக்குகள் - தமிழகத்தின்
சமூக தபாருளாதார வளர்ச்சியில் சமூகநைத் திட்டங்களின் தாக்கமும் பங்களிப்பும்.


சமூக நீதியும் சமூக நல்லிைக்கமும் சமூகப் தபாருளாதார வமம்பாட்டின் மூைாதாரங்கள்,



தமிழகத்தின் கல்வி மற்றும் நைவாழ்வு (Health) முனறனமகள்,



தமிழகப் புவியியல் கூறுகளும் தபாருளாதார வளர்ச்சியில் அவற்றின் தாக்கமும்



பல்வவறு துனறகளில் தமிழகம் நிகழ்த்தியுள்ள சாதனைகள்.



தமிழகத்தில் மின்ைாளுனக.

UNIT-X: APTITUDE AND MENTAL ABILITY


Simplification – Percentage - Highest Common Factor (HCF) - Lowest Common Multiple (LCM).



Ratio and Proportion.



Simple interest - Compound interest - Area - Volume - Time and Work.



Logical Reasoning - Puzzles-Dice - Visual Reasoning - Alpha numeric Reasoning – Number
Series.

அைகு - X; திறைறிவும் மைக்கைக்கு நுண்ை றிவும் (APTITUDE AND MENTAL ABILITY)


சுருக்குதல் - விழுக்காடு - மீப்தபறு தபாதுக் காரணி (HCF) - மீச்சிறு தபாது மடங்கு (LCM).



விகிதம் மற்றும் விகிதாசாரம். தனி வட்டி



கூட்டு வட்டி - பரப்பு - தகாள்ளளவு - காைம் மற்றும் வவனை.



தருக்கக் காரைவியல் - புதிர்கள் - பகனட - காட்சிக் காரைவியல் - எண் எழுத்துக் காரைவியல் - எண் வரினச,

திருக்குறள் தனைப்பு வாரியாை அதிகாரப் பகுப்பு
மதச்சார்பற்ற தனித்தன்னமயுள்ள இைக்கியம்



கடவுள் வாழ்த்து



வான் சிறப்பு



நீத்தார் தபருனம



கூடா ஒழுக்கம்



ஊழ்

IYACHAMY ACADEMY | CHENNAI| TIRUNELVELI|TENKASI -9952521550

10

அன்றாட வாழ்வில் திருக்குறள்



அறன் வலியுறுத்தல்



வான் சிறப்பு



அடக்கமுனடனம



வகள்வி



கல்ைானம



இல்வாழ்க்னக



ஒழுக்கமுனடனம



விருந்வதாம்பல் மக்கட்வபறு



பயனிை தசால்ைானம



இனியனவ கூறல்



இன்ைா தசய்யானம



ஊக்கமுனடனம



அழுக்காறானம



புறங்கூறானம



கல்வி



தசய் நன்றியறிதல்



புகழ்



ததரிந்து தசயல்வனக



சுற்றந்தாழல்



தபருனம



அனவயஞ்சானம



நடுவுநினைனம



தபானறயுடனம



இடைறிதல்



தவக்கானம



ஆள்வினையுடனம



தவகுளானம



தீ நட்பு



தபாருள் தசயல்வனக



வலியறிதல்



அறிவுடனம



பயனிை தசால்ைானம



வபனதனம



வினைச் தசயல்வனக



நட்பாராய்தால்



ஊக்கமுனடனம



பண்புனடனம



மருந்து



தீவினைதயச்சம்

மானுடத்தின் மீதாை தாக்கம் மற்றும் மாறாத



அன்புனடனம

விழுமியங்கள்



ஒப்புரவறிதல்
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ஈனக



அருளுனடனம



தவம்



இன்ைா தசய்யானம



அவா அறுத்தல்



கண்வைாட்டம்



தபருனம



ஒழுக்கமுனடனம



தீவினைதயச்சம்



கூடா ஒழுக்கம்



கல்ைானம



வகள்வி



சிற்றிைஞ்வசரானம



சூது



கள்ளுன்ைான்னம



தபண் வழிச்வசரல்



வனரவின் மகளிர்



கயனம



புைால் மறுத்தல்



இனறமாட்சி



பனடச்தசருக்கு



நடுவுநினைனம



வான் சிறப்பு



தபரியானர துனைக்வகாடல்



வாய்னம



தகாடுங்தகாண்னம



இடைறிதல்



ஒற்றாடல்



ததரிந்து வினையாடல்



ததரிந்து தசயல்வனக



அனமச்சு



தசங்வகாண்னம



பனக மாட்சி



தூது



குடினம



குடிதசயல்வனக



உட்பனக



நட்பாராய்தல்



அறிவுனடனம

சமூக அரசியல் தபாருளாதார நிகழ்வுகளில்
திருக்குறளின் தபாருத்தப்பாடு
சமூகம்

அரசியல்
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தபாருளாதாரம்

தத்துவக் வகாட்பாடுகள்



நாடு



அரண்



பனகத்திறன் ததளிதல்



மன்ைனரச் வசர்ந்ததாழுகல்



குற்றங்கடிதல்



வான் சிறப்பு



தபாருள் தசயல்வனக



ஈனக



நன்றியில் தசல்வம்



உழவு



நல்குரவு



இரவு



இரவச்சம்



நாடு



கல்வி



மக்கட்வபறு



கடவுள் வாழ்த்து



வான் சிறப்பு



தவம்



நினையானம



துறவு



தமய்யுைர்தல்



அவா அறுத்தல்



ஊழ்

திருக்குறளில் அரசியல்
திருக்குறள் எக்காைத்திற்கும், எந்நாட்டவருக்கும், எத்தனகய அரசுக்கும் தபாருந்தக் கூடியதும், பயன்தரக்கூடியதுமாை
அடிப்பனடத் தத்துவங்கனளக் தகாண்டுள்ள ஓர் அறிவுக் களஞ்சியமாகும். அஃதின்றி, அக்கருத்துகனளச் சங்ககாைத்துக்கு
மட்டுவம அல்ைது தமிழகத்துக்கு மட்டுவம அல்ைது முடியாட்சிக்கு மட்டுவம உரியது எைக் காண்பதும் அனதப்பற்றி
ஆராய்ச்சி நடத்துவதும் நன்றன்று. வமலும் திருவள்ளுவர் கூறும் அரசியல் முடியாட்சினயப் பற்றியவததயன்று சிை
அறிஞர்களும் வவறு சிைர் அது முடியாட்சிக்வக தபாருத்தமாை ததன்றும் கருது வனதயும் ஏற்றுக் தகாள்வதற்கில்னை.
வமலும்

திருக்குறனள

வடதமாழி

இைக்கியங்கவளாடும்,

கிவரக்க

இைக்கியங்கவளாடும்

ஒப்பிட்டுப்

பார்ப்பது

அறிஞர்களினடவய மரபாகிவிட்டததான்று என்றாலும் வபரறிஞர் பிவளட்வடாவின் Philosopher king' ' Communism',
' Ideal State ' வபான்ற கருத்துகள் அன்றும், இன்றும், என்றும் தவறும் கைவாகவவ (ஏட்டுச் சுனரக்காயாகவவ)
இருக்கின்றைவவ தவிர நனடமுனறயில் நமக்குப் பயன் படப்வபாவதில்னை. அனவ சீரிய கருத்துகள் தாதமன்றாலும்,
நனடமுனறக்கு ஒவ்வாதனவயுமாகும்.
அது

வபான்வறதான்

வடதமாழி

நூற்களாை

மனுஸ்மிருதி

,

அர்த்த

சாஸ்திரம்

வபான்றனவ

தற்காைத்துக்குப்

தபாருந்துவைவும், ஏற்றனவயுமன்று. மனுநீதி வருைாசிரமதர்மத்னத அடிப்பனடயாகக் தகாண்ட ஒரு சமுதாயத்திற்கும்,
அர்த்தசாஸ்திரம் தமௌரியர் காை வட இந்தியா வபான்ற ஒரு சூழ்நினைக்குவம தபாருத்த மாைனவ, ஏற்றனவதயைக்
கூறைாம். திருக்குறள் அவ்வா றின்றிக் காைத்னத தவன்று எல்ைா அரசியைனமப்புகளுக்கும் வதனவயாை கருத்துகனளக்
தகாண்டுள்ளது எைக் கூறிைால் மினகயாகாது. ஆகவவ திருவள்ளுவரின் அரசியல் கருத்துகனளயும், அனவ எவ்வாறு
பிற அரசியைறிஞர்களின் கருத்துகளுக்கு முன்வைாடியாகவும், பிற அறிஞர்களின் கருத்துகனள விடச் சிறப் பாைதாகவும்
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இருக்கின்றைதவன்பனதயும் காண்பது நன்று. வமலும் அவரது அரசியற் கருத்துகளில் சிை இன்றும் நம் அரசியலுக்கும்,
அனமதியாை வாழ்க்னகக்கும் ஊன்றுவகாைாய் இருக்கின்றைதவன்பனதயும் காண்வபாம்.
மனிதன் ஆறறிவு தபறத் வதான்றிய நாள் ததாட்வட நாடு என்றால் என்ை, ஒரு நாட்டின் இயல்புகள் யானவ, அதன்
இைட்சியங்களும் குறிக்வகாள்களும் எத்தனகயைவாக இருக்கவவண்டும், அதன் கடனமகளும் வரம்புந்தான் யானவ?
என்பனதப் பற்றிதயல்ைாம் சிந்திக்கவும் ஆராய்ச்சி தசய்யவும் முற்பட்டான். அரசியலின் முதல் பாடவம நாட்னடப்
பற்றியதுதான். காைத்துக்கும் சூழ்நினைக்கும் தக்கவாறும் தாம் விரும்பி அனடய ஆனசப்பட்ட குறிக்வகாள்களுக்கு
ஏற்பவும், அவரவர் அறிவுக்கும், ஆற்றலுக்கும் ஏற்பவும், அரசியல் வல்லுைர்கள் தங்களது நூற்களில் நாட்னடக் காை
முற்பட்டைர். ஒன்றாவது சார்ைஸ் மன்ைன் தகால்ைப்பட்ட பிறகு, பிரான்சு நாட்டுக்குத் தப்பிவயாடிய தாமஸ்காப்ஸ்
என்னும் அறிஞர் தாம் பனடத்த தைவியாத்தன் என்னும் நூலில் கண்ட நாடு, அவருக்குப் பின்ைால் 1688ல்
இங்கிைாந்தில் நடந்த மாண்புறு புரட்சியின் வினளவாய்த் வதான்றிய, ைாக் என்பவரின் நூல் காணும் நாட்னடவிட வவறு
பட்டது. சுற்றளவிலும் மக்கள் ததானகயிலும் கிவரக்கச் சிந்தனையாளர்களின் நாடு தற்காை நாடுகனள விட முற்றிலும்
வவறு பட்டது. மாறுபட்ட கருத்துகளும் அறிஞர்களினடவய பரிமாறப்பட்டும் வந்திருக்கின்றை. இன்று வனரயும்
நாட்னடப் பற்றிய ஆராய்ச்சி முற்றுப் தபறவவயில்னை.
திருவள்ளுவரும், திருக்குறள் 74வது அதிகாரத்தில் நாடு என்றால் என்ைதவன்பனத நமக்கு எடுத்துக் கூறுகின்றார்.
உனரயாளர்களும், மற்றும் அறிஞர்களும், தமாழிதபயர்ப்பாளர்களும் வள்ளுவர் கூறிய நாடு என்னும் கருத்னத '
Territory', ' Country', ' Kingdom', ‘Government ' எைப் தபாருள் படும்படியும், விளக்கியும், தமாழிதபயர்த்து
முள்ளைர். அவற்னற முற்றிலும் சரியாை விளக்கதமை ஏற்றுக் தகாள்வதற்கில்னை. நாடு என்ற தசால்னைத்
திருக்குறளில் ' State' என்ற தபாருளில் திருவள்ளுவர் பயன்படுத்தியிருக்கைாம் என்வற நான் கருதுகின்வறன். இனதவய
கிவரக்க அறிஞர்கள் 'Polis' எைவும் கூறிைர். வமலும் வமைாட்டு அரசியைறிஞர்களினடவய State', Government' ‘
Sovereign' ஆகிய தசாற்களுக்குக் குழப்பம் தீர, ஐயமறப் தபாருள் வனரயறுத்துக் கூறப்படவில்னை. கி.பி. பதிவைழாம்
நூற்றாண்டில் கூட தாமஸ்காப்ஸ் என்ற வபரறிஞருக்கு ' State ', 'Government' ஆகிய தசாற்கள் ஒவர தபாருனளவய
குறிப் பிட்டை. வமலும் முடியாட்சினய விரும்பிய அவர், Sovereign ' என்ற தசால்ைால் அரசு என்ற கருத்னத மூடி
மனறத்தார். ஆகவவ திருக்குறளில் வரும் சிை தசாற்களுக்குச் சிறுவிளக்கம் வதனவப்படுகிறது எை நினைக்கின்வறன்.
இங்கு, அரசனுக்கு ஆறு அங்கங்கள், அவற்றில் நாடும் ஒன்று என்றும், வடதமாழி நூற்களில் அரசனையும் வசர்த்து ஏழு
அங்கங்கள் என்தறல்ைாம் அறிஞர்களினடவய நடந்து தகாண்டிருக்கும் வாதப் பிரதிவாதத் திற்கு நான் வபாக
விரும்பவில்னை. அது இங்குத் வதனவயுமில்னை. அப்பிரச்சினையிலிருந்து விடுபட்டுக் தகாள்ளவவ நான் அனதயும்
இங்குக் குறிப்பிட வநர்ந்தது. திருக்குறளில் 'நாடு' என்ற தசால்லுக்கு 'State' எைவும், 'அரசு ' என்ற தசால்லுக்கு
நாட்னடச் தசவ்வவை நடாத்திச் தசல்லும் 'Government' என்றும், ' அரசன் ' என்ற தசால்லுக்கு அரனச ஏற்று நடத்தும்
நபனரவய அரசன் (Sovereign) என்றும் கருதிைால் நல்ைது. அரசன் முடிமன்ைைாகவவா அல்ைது முடிவவந்தைாகவவா
அல்ைது முடியரசைாகவவா இருக்க வவண்டுதமன்பதில்னை. இந்த ஐயப் பாடுகனளச் சற்று மைத்திற் தகாண்டால் தான்
திருவள்ளுவரின் அரசியற் கனைத் ததளிவு ததரிய வரும். ஆகவவ திருக்குறளில் வரும் நாடு தவறும் Territory or
Country எைைாம். அஃது அரசனின் ஓர் அங்கம் (உறுப்பு) எைக் தகாள்வததல்ைாம் முற்றிலும் ததளிவாை கருத்துகள்
எைக் கூற இயைாது.
“பனடகுடி கூழனமச்சு நட்பரண் ஆறும்
உனடயான் அரசருள் ஏறு"
எை இனறமாட்சியில் வரும் முதற்குறள், அரசனின் பிற ஆறு உறுப்புக்கனளயும் எடுத்துக் கூறிற்வற தவிர், இனதப்வபாய்
வட தமாழி நூல்களில் காைப்படும் சப்தாங்கக் வகாட்பாட்டுடன் ஒப்பிடுவதும், ' வள்ளுவருக்கு மிக்கவாறும்
தகௌடில்யனரத் ததரிந்திருக்க வவண்டும்' எைக் கூற முயல்வதும், சரியன்று.
நாட்டின் இயல்பு கூறுமிடத்துத் திருவள்ளுவர், அரசியல் அறிஞர்கள் வபாற்றிப் புகழும் Plato, Aristotle வபான்ற
வபரறிஞர்கனளப் வபான்வற திட்டவட்டமாக ஐயத்திற்கு இடமின்றித் ததளிவாகக் கூறுகின்றார். நினறய மக்களும்
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தாராளமாை தபாருளும் இருந்து விட்டால் அது நாடாகாது. அங்கு, குன்றாத வினளயுனளச் தசய்வவானரயும், சிறந்த
கல்வியும் ஞாைமுமுனடய சான்வறார்கனளயும் பிறர்க்குப் பயன்படும் தசல்வர் கனளயும் உனடயவத நாடாகக் கருதிைார்.
"தள்ளா வினளயுளும் தக்காரும் தாழ்விைாச்
தசல்வரும் வசர்வது நாடு''
வமலும் நாட்டின் இைக்கைம் கூறும் வபாது பிற நாடுகள் தபாறுத்து வந்த பாரதமல்ைாம் ஒருங்வக தன்கண் வருங்கால்
அவற்னறத் தாங்கி, தன் அரசுக்கு இனறப்தபாருள் முழுவனதயும் உடன்பட்டுக் தகாடுக்கக் கூடியதாக இருக்க
வவண்டுதமன்கின்றார்.
"தபானறதயாருங்கு வமல் வருங்கால் தாங்கி இனறவற்
கினறதயாருங்கு வநர்வது நாடு'
தவிர , மிக்க பசியும், நீங்காத வநாயும், பிற நாடுகளின் பனகயு மின்றி இருக்க வவண்டும்.
"உறுபசியும் ஓவாப் பிணியும் தசறுபனகயும்
வசரா தியல்வது நாடு ''
நீர்வளமும்,

மனைவளமும்

அழிக்க

முடியாத

அரனையும்

உறுப்பாக

உனடயதுமாக

நாடு

இருக்க

வவண்டுதமன்கிறார். இனவ யாவும் இருந்தும் வவந்தனமவு இல்ைாத நாடு, பரிவமைழகரின் உனரப்படி குடிகள் அரசன்மீது
அன்புனடயவராயும், அவன் தைது குடிகளிடம் அருளுனடயவைாகவும் இல்ைாமல், வவறு எல்ைாம் அனமந்திருந்தாலும்
அது நாடாகாது எைவும் கூறுகின்றார்.
''ஆங்கனம தவய்திய கண்ணும் பயமின்வற
வவந்தனம வில்ைாத நாடு '''
வமற்கூறியவற்னறச் சுருங்கக் கூறுவவாமாயின், நாடு நன் மக்கனளக் தகாண்டதாயும், தன்னினறவு தபற்றதாயும்
நல்ை

பாதுகாப்புனடயதாயும்,

குழப்பமற்ற

நல்ை அரனசயுனடயதாகவும்

இருக்க

வவண்டுதமைத்

திருவள்ளுவர்

கூறுகின்றார். சற்றுக் கூர்ந்து வநாக்குவவாமாைால் திருவள்ளுவரின் கருத்து நன்கு புைைாகும். 'வினளயுள்' என்றால்
உழவர் குைத்னத அதாவது விவசாயத்னதயும் விவசாயிகனளயுமுனடயவத ஒரு நாடு எைக் குறிப்பிட்டார். இனதவய தான்
ஆங்கிை அறிஞர்கள் விவசாயிகள் ஒரு நாட்டின் முதுதகலும்பு என்றைர். தன்னினறவு தபறாத நாடு ஒரு நாடு அல்ை
என்ற தபாருளில் தான் கூறிைார் என்றால் என்வை அக்கருத்தின் தசறிவு ! இன்று நாம் பார்க்கின்வறாம், தன்னினறவு
அற்று அயல் நாடுகளிடமிருந்து உதவியும் மற்றும் பிச்னசயும் தபற்று வாழும் நாட்னட அவர் நாடு எைக் கூற
மறுக்கின்றார். நாடுகளுக்கு மட்டும்தான் இந்நியதி எைக்தகாள்ள வவண்டாம். மனிதனுக்கும் தான் இது மிகத்வதனவ.
ஆகவவ ஒரு நாட்டிற்கு இயற்னக வளங்களும், அந்நாட்டில் விவசாயமும் விவசாயத்னதப் தபருக்க விவசாயிகளும்
வவண்டும் என்கின்றார். ஒரு வனகயில் அரிஸ்டாட்டிலின் வகாட்பாடாகிய நடுத்தர வகுப்பிைர் என்பனத ஈண்டு மைத்தில்
தகாளல் நன்று. ஒரு நாட்டில் நல்வாழ்வு நனடதபறவும், புரட்சிகளும் தபருங் குற்றங்களும் நனடதபறாமலிருக்கவும்,
ஏனழ பைக்காரர் என்ற வகுப்பிைரினடவய கைகம் நிகழாமல் இருக்கவும் நடுத்தர வகுப்பு மக்கனளயும் தாழ்விைாச்
தசல்வர்கனளயும் குறிப்பிட்டார். தாழ்விைாச் தசல்வர் என்பனதப் பரிப்தபருமாள் பிறர்க்குப் பயன்படும் தசல்வர் எைப்
தபாருள் தகாண்டார். ஒரு நாட்டில் தசல்வர்கள் மட்டும் இருந்துவிட்டால் வபாதாது. அவர்கள் பிறர்க்குப் பயன்தரும்
வனகயில்

அனமய

வவண்டும்

என்றார்.

அவ்வாறில்ைாக்

காரைத்தால்

தான்

பைக்காரன்

ஏனழ

என்ற

இருவகுப்பிைரினடவயயும் கைவரமும் புரட்சியும் நிகழ்ந்து, பைக்காரன் அழிவுறுகின்றான். நாடும் தான் அழிவுறப்
வபாகிறது. இன்னறய மிதவாத வசாசலிசக் தகாள்னககளின், குறிப்பாக ஜைநாயக அடிப்பனடத் தத்துவவம இங்கு தான்
புனதந்து கிடக்கின்றது எைக் கூறிைால் கூட மினகயாகாது. வமலும் தக்கார் என்றால் சிறந்த கல்வியும் தாைமும் உனடய
சான்வறார்கள் எைப் பரிப்தபருமாள் தபாருள் தகாள் கின்றார். மக்கள் மட்டும் இருந்துவிட்டால் அது ஒரு நாடாகாது.

IYACHAMY ACADEMY | CHENNAI| TIRUNELVELI|TENKASI -9952521550

15

மக்கள் மாக்களாக விருந்தால் அது நாடாகாது. காடாகவவ யிருக்கும். மக்கள் கல்வி ஞாைம் பனடத்தவர்களாகவும்,
அறிவாளி களாகவும் இருக்க வவண்டும் என்று திருவள்ளுவர் கூறுகின்றார். இத்தனகய மக்களின் வதனவனயத்தான்
அறிஞர் பிவளட்வடா அவரது ரிபப்ளிக்' (Republic) என்ற மாதபரும் நூலில் வற்புறுத் தும்வபாது 'நாடுகள் மனைகளாலும்
மரங்களாலும் ஆைனவயல்ை ''(State are not made of Oaks & Rocks, but out of individuals) என்றார்.
அறிவிற்சிறந்த தக்கானரக் தகாண்ட ஓர் இைட்சிய நாட்னட அனமப்பதில்தான் அவர் மிக்க அக்கனற தகாண்டார் என்பது
யாவரும் அறிந்தவத.
திருவள்ளுவரின் அரசியற் கனைத்ததளிவுக்கு திருக்குறளின் 64வது அதிகாரமாகிய அனமச்சு ஓர் அருனமயாை எடுத்துக்
காட்டாக விளங்குகின்றது. இன்று உைக அரசியல் அரங்கில் மிகவும் புகதழாடு இயங்குவது மக்களாட்சிவயயாகும்.
சர்வாதிகாரிகள் கூட மக்களாட்சி என்ற முத்தினரயின் கீழ்தான் ஆட்சி நடத்துகின்றைர். கம்யூனிசக் கட்சிகள் நடத்தும்,
கட்சி சர்வாதிகாரம் கூட மக்களாட்சி என்ற தபயரிவைதான் நனட தபறுகின்றது. அனத அவர்கள் 'People's Democracy'
அதாவது மக்களின் மக்களாட்சி எைக் கூறுகின்றைர். இத்தனகய மக்களாட்சி முனற தவற்றிகரமாக நனடதபற மக்களின்
பிரதிநிதிகள் அல்ைது அனமச்சர்கவள காரைமாக விருக்கின்றைர். ஜாவசா வபான்ற ஒரு சிை அறிஞர்கவள மக்களாட்சி
வநரினடயாக

நனடதபற

வவண்டும்,

பிரதிநிதித்துவம்

கூடாது

என்று

கூறிைர்.

தபாதுவாக

ஜான்

ைாக்கின்

காைத்திலிருந்வத, இம்முனற புழக்கத்திைாகி, ஜான் ஸ்டூவர்ட் மில் வபான்ற அறிஞர்களால், தகுந்த இைக்கைங்
கூறப்பட்டு, இன்று தபரும் தசல்வாக்குடன் உைதகங்கும் நனடதபற்று வரும் மக்களாட்சியின், னமயமாக விளங்கும்
அனமச்சரனவனயயும் அனமச்சர்கனளயும் திருக்குறள், இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்வப கூறிப் வபாந்தது. இன்று
நமது இந்தியத் துனைக்கண்டத்திலும், குறிப்பாகத் தமிழ்நாட்டிலும், அனமச்சரனவகவள , நாட்னட ஆண்டு வருகின்றை.
அனமச்சர்களின் தனகனம, அறிவு, தசயல்பாடு ஆகியவற்றுக்குத் திருக்குறளில் கூறியுள்ள இைக்கைங்கள் வபாை வவறு
எந்த நூலிலும் அவ்வளவு சிறப்பாகவும், ததளிவாகவும், சுருக்கமாகவும் கூறப்படவில்னை என்வற கருதைாம். இனி,
திருவள்ளுவர்

கூறிய

இைக்கைங்கனளயும்,

அனவ

தற்காைத்துக்குப்

தபாருந்துமா

என்பனதயும்

ஆராய்வவாம்.

அனமச்சைாக இருக்கத் தகுதியுள்ளவனுக்கு, ஒரு வினைனய வமற்தகாள்ள வவண்டிய கருவி, காைம், அனதச் தசய்து
முடிக்கத் வதனவயாை பண்பு வபான்றனவ வதனவதயன்கிறார்.
“கருவியும் காைமும் தசய்னகயும் தசய்யும்
அருவினையும் மாண்ட தனமச்சு''
வமலும்

ஒரு

காரியத்னதச்

தசய்து

முடிக்க

முற்படும்

வபாது,

அனமச்சருக்கு

அனசவின்னமயும்,

அதாவது

மைக்குழப்பமில்ைாமலும், குடிமக்கனள நல்ை முனறயில் காப்பதும், நல்ை அற நூல்கனளக் கற்று ஆற்ற வவண்டியனதயும்
தவிர்க்க வவண்டி யனதயும் நன்கு அறிந்தும், இனவ யாவும் ஒருங்வக அனமயப் தபற்றவராயும் இருக்க வவண்டுதமைக்
கூறுகிறார்.
"வன்கண் குடிகாத்தல் கற்றறிதல் ஆள் வினைவயாடு
ஐந்துடன் மாண்ட தனமச்சு''
பனகவயற்படும்வபாது பனகவரின் நண்பர்கனள அல்ைது துனை அரசுகனளப் பனகவர்களிடமிருந்து பிரிக்க வவண்டிய
வதனவ யிருந்தால் அவர்கனளப் பிரித்துக் தகாள்ளுதலும், தம் நண்பர்கனளப் பிரிந்து வபாகாமல் பார்த்துக் தகாள்ளுதலும்,
தம்மிடமிருந்து வபாைவர்கனள வதனவப்பட்டால் மீண்டும் வசர்த்துக் தகாள்வதற்கு முள்ள ஆற்றலுள்ளவவை அனமச்சராக
இருக்க வவண்டு தமன்கிறார்.
“ பிரித்தலும் வபணிக் தகாளலும் பிரிந்தார்ப்
தபாருத்தலும் வல்ை தனமச்சு''
ஒரு காரியச் தசய்னக பைவாற்றால் வதான்றின் அவற்றுள் ஆவது ஆராய்ந்து அறிதலும், அதனைச் தசய்ய நினைத்தால்,
முடியுமாறு எண்ணிச் தசய்தலும், ஐயமாகிய வினைனயத் துணிந்து தசால்லுதலும், ஆகியவற்றில் வல்ைவவை
அனமச்சைாவான்.
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"ததரிதலும் வதர்ந்து தசயலும் ஒரு தனையாச்
தசால்ைலும் வல்ை தனமச்சு''
எவ்வளவு தான் நீதி நூற்கனள நன்கு கற்று அறிந்திருந்தாலும், அனமச்சர்கள் . அவ்வப்வபாது நடக்கின்ற உைக
இயற்னகனய அறிந்து அதவைாடு தபாருந்தி, இனைந்து தசயல்படவும் வவண்டும்.
"தசயற்னக அறிந்தக் கனடத்தும் உைகத்
தியற்னக அறிந்து தசயல்"
இவ்வதிகாரத்னத வநாக்குமிடத்து அது ஒரு முடிமன்ைனின் உறுப்பாகிய அனமச்சர்களுக்குக் கூறிய இைக்கைமாகத்
திகழ வில்னை. அனவ ஓர் அரனச நடத்தும் அனமச்சருக்குத் வதனவ யாை இைக்கைங்களாகவவ வதான்றுகின்றை.
குறள் 633ல் தற்காை அரசுகளில் அனமச்சர்களின் தபாறுப்பு எத்தனகயது என்பனதக் காண்கின்வறாம். பனகவரின்
நண்பர்கனளப்

பிரிப்ப

னதயும்,

தம்

நண்பர்கனளப்

பிரியதவாண்ைாமல்

காத்தனையும்,

பிரிந்த

நண்பர்கனளத்

வதனவப்படும்வபாது வசர்த்துக்தகாள்ளுதனையும் தகாண்ட சமவயாசித புத்தி கூர்னமயும், அறிவும் அனமச்சருக்குத்
வதனவயாக இருக்கின்றை. இனதவய மாவமனத மாக்கியதவல்லி அவரது 'Prince' என்ற நூலில் தவற்றிகரமாக நாட்னட
ஆளுபவர்கள் கனடப்பிடிக்க வவண்டிய குறிக்வகாள் எைக் கூறிைார். மாக்கியதவல்லிக்கும் பை நூற்றாண்டுகளுக்கு
முன்வப திருவள்ளுவர் இரண்வட வரிகளில் அழகாகக் கூறியிருக்கிறார் என்றால் அவரது அறிவுக் கூர்னமனய நம்மால்
வபாற்றாமல் இருக்க முடியாது. வமலும் ஒரு வினைக்குரிய தகுந்த முடினவத் வதர்ந்ததடுப்பதில் (அதாவது ஆங்கிைத்தில்
"Decision Making'' என்று கூறுவார்கள்) அனமச்சர்களின் தபாறுப்பு அதிகமாகிறது. பல்வவறு பிரச்சினைகனள
ஆராய்ந்து சீர்தூக்கி, மிகவும் ஏற்றமாை முடினவ எடுப்பதும், எடுத்த முடினவ, திருந்தச் தசய்வதும் அனமச்சரின்
கடனமயாகும். இன்றும் நம் நாட்டில் தக்க முடினவ, அஞ்சாமல் எடுத்து, அயராது உனழத்து தவற்றி தபறும்
அனமச்சர்கனள நாம் பாராட்டுகின்வறாம். இனதவய தசர்பர்ட் னசமன், ரிச்சார்ட் சின்டர் வபான்ற தற்காை ஆட்சியியல்
நிபுைர்கள் தங்களது புத்தகங்களில் வற்புறுத்திக் கூறுகின்றைர். இயற்னகயிவைவய நுண்ைறிவு பனடத்தவர்களாக
இருந்து,

தசயற்னகயாை

நல்ை

நூைறிவு

தபற்றிருப்பினும்,

அவ்வப்வபாது

உைக

வழக்கும்,

சூழ்நினையும்

மாறிக்தகாண்வடயிருப்பதால், அதற்குத் தகுந்தாற்வபால் தபாருந்திச் தசயல்படவும் வவண்டும் என்ற உண்னமனயயும்
திருவள்ளுவர் கூறியுள்ளார்.
தற்காைத்தில் உைக அரங்கில் ஒரு நாடு, நாடாகக் கருதப் பட வவண்டுமாயின் அதற்குச் சிை இயல்புகள் வதனவ. முதன்
முதைாக அந்நாட்டிற்கு அதன் மக்கள் மீது அது தசலுத்தும் இனறனம என்ற அதிகாரம் மட்டும் இருந்துவிட்டால்
வபாதாது. கூட்டாட்சிகளில் உறுப்பிைர்களாக இருக்கும் மாநிை அரசுகளுக்கு, அம்மாநிை மக்கள் மீது எல்ைா
அதிகாரங்களும்

இருக்கின்றை.

ஆைால்

இம்மாநிைங்கள்

உைக

நாடுகளின்

அரங்கில்,

ஒரு

நாடாகக்

கருதப்படுவதில்னை. அதுவபாைவவ, வவதறாரு நாட்டின் அதிகாரத்துக்கும் அல்ைது பாதுகாப்புக்கும் கீழ் இயங்கும்
நாட்னடயும், ஒரு நாடாகக் கருதுவதில்னை. ஆகவவ ஒரு நாட்டுக்கு உள்நாட்டு இனறனம மட்டுவமயிருந்தால் வபாதாது,
அதற்குப் புறயினறனமயும் வவண்டும். அவ்வினற னமனய அதன் எல்னைகளுக்கு தவளிவயயும் தசலுத்துவதற்குள்ள
அதிகாரமும் தகுதியும் ஊக்கமும் வதனவயாகின்றை. இவ்விரு வனக இனறனமயும் இல்ைாத நாடு, ஒரு பரிபூரை,
வளர்ச்சி தபற்ற, சுதந்திர நாடாகக் கருதப்பட மாட்டாது. பிற நாடுக வளாடு அதுவும் சமமாக இயங்க வவண்டும்,
பிறநாடுகள் அனத ஒரு நபராக அங்கீகரிக்க வவண்டும். அத்தகுதி தபற இனறனம தயன்னும் அதிகாரம் அந்நாட்டிற்கு
இருத்தல் வவண்டும். இத்தனகய இனறனமக் தகாள்னக இனடநினைக் காைத்திற்குப் பிறவக ஐவராப்பிய நாடுகளில்
வதான்றி வளரத் ததாடங்கியது. மாக்கியதவல்லி, வபாடான், குவராஷியஸ், காப்ஸ் வபான்ற அறிஞர்கள் தான் .
இக்கருத்துக்கு இைக்கைங் கூறிைர். ஆைால் திருக்குறளும் இக்கருத்துகனளயும் அதன் முக்கிய இயல்புகனளயும் நன்கு
நமக்கு உைர்த்துகிறது. இனறனமனயக் காப்பாற்றவும், ஒரு வளர்ச்சியும் வலுவும் தபற்ற நாடாக இயங்கவும் ஒரு
நாட்டுக்குத் தகுந்த பாதுகாப்பும், பாதுகாப்புக்குப் வபாதிய பனடபைமும் , பனட பைத்துக்குத் வதனவயாை பிற ஏற்பாடுகளும்
வதனவப்படுகின்றை. நாட்டின் தசல்வாக்னக அயல் நாடுகளில் தசலுத்தவும், தவளிநாட்டின் பனடபைத்னத அறியவும்,
பிறநாடுகளின் நட்னபப் தபறவும், தகுதி வாய்ந்த தூதர்களும், ஒற்றர்களும் வதனவயாக இருக்கின்றைர். இனதவய
திருக்குறளில் பனட மாட்சி, அரண், தூது, ஒற்றாடல் ஆகிய கருத்துகனளயும் அவற்றின் இயல்பிைக்கைங்கனளயும்
விரிவாகக் கூறியிருக்கிறார்.
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திருக்குறளில்

77வது

அதிகாரம்

பனடமாட்சினய

அதாவது

பனடயின்

தன்னமனயப்

பத்துக்

குறட்பாக்களால்

விளக்குகின்றார். அரசன் தசல்வங்கள் எல்ைாவற்றிலும் தனையாய முக்கியமாை தசல்வமாைது யானை முதலிய நான்கு
உறுப்பாலும் நினறந்து வபாரின்கண் ஊறுபடுதற்கு அஞ்சாது நின்று பனகவனை தவல்ைக் கூடிய சக்தி வாய்ந்த
வபார்ப்பனடவயயாகும்.
"உறுப்பனமந் தூறஞ்சா தவல்பனட வவந்தன்
தவறுக்னகயுள் எல்ைாந் தனை"
பனட பைம் இல்ைாத நாடுகளின் கதினயயும், நல்ை பனட பைம் உள்ள நாட்டின் புகனழயும் நமது வரைாவற நன்கு
உைர்த்தும். பனட பைம் மட்டுமிருந்தால் வபாதாது. நாட்னடப் பிற நாடுகளின் வபார் ததாடுப்புகளிலிருந்து பாதுகாத்துக்
தகாளல் வவண்டும். பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும், பனட பைத்தின் ஒரு பகுதிவயதான். திருவள்ளுவர் கூறிய அரணும்
அத்தனகய பாதுகாப்பு முனறகளில் ஒன்வறயாகும். திருவள்ளுவர் எதிரி மீது வபார் ததாடுக்க முற்படும் நாட்டிற்கும், எதிரினயத் தடுத்து நிறுத்தி, தன்னைப் பாதுகாத்துக் தகாள்ளவும் நல்ை அரண் வதனவ தயைக் கூறுகின்றார்.
" ஆற்று பவர்க்கும் அரண் தபாருள் அஞ்சித்தற்
வபாற்று பவர்க்கும் தபாருள்'
வமற்கூறிய இவ்விரண்வடாடு இவற்னற நன்முனறயில் நடத்தவும் பிறநாடுகளில் தசல்வாக்னக உயர்த்தவும், நட்பு
நாடுகனளப் தபறவும், ஒரு நாட்டுக்குத் தகுந்த தூதர் குழுவும் அனமப்பும் வவண்டியிருக்கின்றது. திருவள்ளுவர் தாவை
வகுத்துக் கூறும் இயல்புனடய தூதுவன், கூறியனுப்பியனதச் தசன்று கூறும் தூதுவன் எை இருவனகயாகத்
தூதுவர்கனளப் பாகுபடுத்திக் கூறியுள்ளார் எைப் பரிவமைழகர் கூறுகிறார். அன்புனடனம, ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் , வவந்து
அவாம் பண்புனடனம ; (681) தம் அரசன் மாட்டு அன்புனடனமயும், அவனுக்கு ஆவை அறியும் அறிவுனடனமயும்,
அவற்னற வவற்றரசரிடம் தசால்லுங்கால் ஆராய்ந்து தசால்லும் வன்னமயும் (682) நூைாருள் நூல் வல்ைவைாகவும்
(683) இயற்னகயாகிய அறிவும், கண்டார் விரும்பும் வதாற்றப் தபாலிவும், நல்ை கல்வியறிவும் (684) உனட யான் முதல்
தரத்

தூதுவைாவான்.

இரண்டாவது

வனகத்தூதன்,

தூய்னம,

துனைனம,

துணிவுனடனம,

வாய்னம

ஆகிய

குைங்கனளயுனடயவைாவான் (688). இவ்வாறு தூதுவர்க்கு இைக்கைங் கூறிய வள்ளுவர் நாட்டின் நைனையும்,
பாதுகாப்னபயும் எண்ணிவய இவ்வாறு கூறியிருக்கின்றார். 1920ம் ஆண்டிற்கு முன்பு தவளி நாட்டு அரசியற் சூழ்ச்சித்
திற

நயம்

(Diplomacy),

வதாற்றப்

தபாலிவு,

ஆன்ற

குடிப்பிறத்தல்

முதலிய

பண்புகள்

தூதுவர்

களுக்கு

இன்றியனமயாததாக இருந்தை. இன்றும் அது ஓரளவுக்குத் வதனவயாகவவ யிருக்கின்றை.
வமலும் பனக, தநாதுமல், நட்பு என்ற மூன்று கட்டங்களிலும் நிகழ்ந்தனத அறிவதற்கு ஒற்றர்கள் வதனவதயன்றார்
வள்ளுவர். ஆகவவ தான் திருக்குறள் 581வது குறளில்
"ஒற்றும் உனரசான்ற நூலும் இனவயிரண்டும்
ததற்தறன்க மன்ைவன் கண்''
ஒற்றர்களும் புகழனமந்த நீதி நூலுமாகிய இனவயிரண்டும் இரண்டு கண்கள் வபான்றனவயாகுதமன்றார். வமற் கூறிய
இந்நான்கும் இனறனமனயக் காக்க உதவுகின்றை. இன்னும் ஒரு நாட்டுக்கு இவற்றின் பயனையும் முக்கியத்துவத்னத
யும் யாவரும் அறிவர். இவற்னறவய மனு , தகௌடில்யர், மாக்கிய தவல்லி வபான்ற அறிஞர்கள் அவர்கள் வாழ்ந்த
காைத்துக்கும், சூழ்நினைக்கும் ஏற்ப விரிவாகக் குறிப்பிட்டுள்ளைர். திருவள்ளு வருக்குப் பின் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள்
ஓடிப்வபாய் விட்டை. ஆயினும் அவர் கூறிய இந்நான்கும் இன்றும் அரசியலில் முக்கியப் பங்வகற்று நிற்கின்றை.
திருவள்ளுவரின் அரசியற் கருத்துகளில் சிைவற்னறவய இங்வக கண்வடாம். இன்னும் பை பக்கங்கள் கூறிக்தகாண்வட
வபாகைாம். வள்ளுவரது அரசியற் கருத்துகளாை அறம், இனறனம, நாடு, அரசு, அனமச்சு, குடி வபான்றனவகளின் அடிப்
பனடக் கருத்துகனளயும், குறிக்வகாள்கனளயும், அவற்னறப் பின்பற்ற வவண்டிய வதனவனயயும், பின்பற்றிைால் வரும்
இன்பத்னதயும் பயனையும் எல்ைா மக்களுக்கும் எடுத்துக்காட்டுகின்றை . திருவள்ளுவரின் அரசியற் கனைனய ஓர்
ஒழுக்கவியல் நூைாகவவா, அதாவது மனிதப் பண்பாடு நடத்னதகள் பற்றி ஆராயும் ஒரு சிறந்த தமய்விளக்க நூைாகவவா
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கருதுவது சாைவும் சிறந்தது. திருக்குறனள வடதமாழி நூற்களில் சிறந்ததாகக் கருதப்படும் அர்த்தசாத்திரம், கிவரக்க
தமாழியிலுள்ள பிளாட்வடாவின் 'Republic', அரிஸ்டாடலின் - Politics', மாக்கியவல்லியின் 'Prince', ஹாப்ஸ்
வைவியாதனின் Mill on Representative Govt.' வபான்ற நூற்கவளாடு ஒப்பிடுவதும், ஏதாவது ஒருவர் மற்தறாருவரின்
கருத்துகனளத் தழுவியிருப்பது வபாைவவா அல்ைது ஒருவர் கருத்வதாடு மற்தறாருவர் கருத்து ஒற்றுனமவயற்பட்டாவை
அனதக் தகாண்டு ஒருவர் மற்தறாருவரின் கருத்துக்கு வித்திட் டிருக்கைாம் அல்ைது ஆதிக்கம் தசலுத்தியிருக்கைாம்
என்று ஊகித்து, சிை ஆதாரமற்ற கருத்துகனளக் கூறுவதில் ஒரு பயனு மில்னை. இந்நூற்கள் எல்ைாம் ஒரு தனிக் கருத்து
ஒரு குறிப்பிட்ட குறிக்வகாள் அல்ைது இைட்சியத்துக்காக எழுதப்பட்டதாகும். உதாரைமாக, அர்த்த சாஸ்திரம் ஒரு
நாட்னட யார் ஆள வவண்டும், அது எவ்வாறு ஆளப்பட வவண்டும், பல்வவறு ஆட்சித் துனறகனள எவ்வாறு அனமக்க
வவண்டும், இனற வசூலிப்பது எப்படி, குற்றவாளினய எவ்வனககளில் தண்டிப்பது, அரசு ஊழியர்கனளத் வதர்ந்ததடுப்பது
எவ்வாறு, ைஞ்சம் எத்தனை வனகப்படும், இத்தியாதி வபான்ற நிருவாக, நிறுவை அனமப் பாண்னமனயக் கூறும்
ஆட்சியியைாகவும் இயங்குகின்றது. திருக் குறள் அத்தனகய விவகாரங்களில் அதிகமாகத் தனையிடவவயில்னை.
திருக்குறளில் ஆட்சிக் கனைக்கு அதிக இடம் இல்னை என்வற கருதைாம். ஒரு வவனள ஆட்சிக் கனையின்
அனமப்னபயும் நனட முனறனயயும் விரிவாகக் கூற முற்பட்டால் அரசியலின் அடிப் பனடத் தத்துவங்களின்
முக்கியத்துவம் குனறந்து விடுதமைக் கருதி, திருவள்ளுவர் அவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் தகாடுக்க வில்னைவயா?
அதுவபான்வற தமிழகத்தில் அன்று நனடமுனறயில் இருந்த அல்ைது வள்ளுவர் கருதும் சட்டம் யாது, சட்டத்தின்
அதிகாரம் யாது என்பனவ வபான்ற கருத்துகனளயும் நம்மால் காை முடியவில்னை. இவ்விரு கருத்துகனளயும் ஆராய்ச்சி
யாளர்கள் கூர்ந்தாராய முற்படல் நன்று.
வமலும் மாக்கியதவல்லியின் 'Prince', தகௌடல்யரின் அர்த்த சாஸ்திரம்' ஆகிய நூற்களில், ஒரு நாடு அதன் அயல்
நாட்டு விவகாரங்களில் னகயாள வவண்டிய அரசியற் சூழ்ச்சித் திறனையும், தந்திரங்கனளயும், அவர்களது காைச்
சூழ்நினைக்கு ஏற்றவாறு, அரசியலில் பயனீட்டு வாதத்னதக் னகயாண்டைர். ஆைால் திருக்குறவளா அரசியனையும்
தபாருளியனையும் ஒன்வறா தடான்னறப் பினைத்து இவ்விரண்னடயும் அறத்துடன் இனைத்துக் கூறிய ஒரு
ஒழுக்கவியைாகத் வதான்றுகின்றது. குறள் கூறுவது யாவும் பிண்டமல்ைாத தபாருள் (abstractions) ஒரு மைக்கண்
வதாற்றம் என்று தகாள்ளைாம். குறள் ஓர் இைட்சிய நூல், மற்றனவ தசயல்முனறக்குகந்த, நனடமுனறனயக்
குறிப்பிடும் நூற்கவளயாகும்.
இன்னும் கூறப்வபாைால் திருக்குறள் கூறும் அறம் , அறன் வபான்ற கருத்துகளுக்கு வடதமாழி இைக்கியத்தில் வரும்
(Dharma) தர்மம், பிவளட்வடா கூறும் Justice வபான்ற கருத்துகளுக்குச் சமமாைதாக ஒப்பிட்டுக் கூறியதில்
குனறதயான்று மில்ைாதிருந்த வபாதிலும், பிவளட்வடா அழுத்தம் திருத்தமாகக் கூறிய சாக்ரடீஸின் சீரிய தத்துவமாை
Virtue (ஒழுக்கம், நன்னம , நைம், வநர்னம , தகுதி, நற்குைம் etc.) ''Virtue is knowledge'' என்பவதாடும்,
அரசியலின் தந்னதயாகப் வபாற்றப் படும் அரிஸ்டாட்டில் கூறிய ' The ideas of the Good ', 'Good life' என்ற
கருத்வதாடும் ஒப்பிடுவது சாைச் சிறந்த தாகும். Virtue, Good என்ற தபாருளில் அறம் என்ற கருத்னதக்
தகாள்வவாமாைால், ஒரு நாடு, மக்களின் அறவாழ்க்னகக்கு மிகத் வதனவ என்பனத அறியும்வபாது திருவள்ளுவர்
அரசியலின் தந்னதனயயும் மிஞ்சிவிட்டார் என்பனத நினைக்கும்வபாது இறும்பூ ததய்துகிவறாம். திருவள்ளுவனரப் பிற
அறிஞர்கவளாடு ஒப்பிட முற்படுங்கால், இவ்வடிப்பனடக் கருத்துகனளயும் மைத்திற் தகாளல் வவண்டும்.
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Expected Question Pattern for GROUP II MAINS
SECTION —A
i.
ii.

Each question carries 25 marks.
ஒவ்தவாரு விைாவிற்கும் 25 மதிப்தபண்கள்
iii.

Answer all questions

அனைத்து வகள்விகளுக்கு வினடயளி
iv.

Answer not exceeding 200 words each.

200 வார்த்னதகளுக்கு மிகாமல் வினடயளிக்க
1.

2*25=50

பின் வரும் பகுதினய ஆங்கிைத்தில் இருந்து தமிழுக்கு தமாழிப் தபயர்க்க

The Dravidians were one of the earliest cultural races of India. Commonly the word Dravidian is used
as a referential term for South India. Greek geographers knew the area as Damirica. Sanskrit sources
refer to them as Dravidi and Damili, and later Dramila and Dravida. Before the advent of the Aryans
in India, a great part of India was inhabited by the Dravidians. Several Dravidian dialects, such as
Brahui, Villi and Santhel, found stranded in the midst of other tongues in Baluchistan, Rajaputana and
Central India testify the wide diffusion of Dravidians in India.
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The physical features of the Dravidians are low stature, black skin, long heads, broad noses and long
forearms. Their descendant are still found in Tamilnadu. Their origin is still a puzzle. Some scholars
strongly affirm that they were the descendants of the primitive inhabitants of India. Others are of the
opinion that they were immigrants from West Asia. They passed through Mesopotamia and Baluchistan
on their way to India. Their culture spread throughout North India. Later on, with the onslaughts of
Aryans in India, they migrated to the South. Some scholars link them with the people of the Indusvalley civilization. According to Fr. Heras, old Tamil is found on the seals of the Indus valley.
Popularly the people in South India are considered as Dravidians. The Dravidians were the most civilized
people in India. They were peace-loving. Agriculture was their main profession. They were conversant
with the arts of warfare and pottery. Being good traders, they carried a brisk trade with other countries.
Their highly developed languages— Tamil, Telugu, Malayalam and Tulu— differed from Sanskrit, the
Aryan language. The most civilized of them, Tamil, is rich and copious having a fine literature which is
completely independent of Sanskrit. They had a well- defined system of administration. The social
system was matriarchal and the society was divided into groups.

2.

பின்வரும் பகுதினய தமிழில் இருந்து ஆங்கிைத்திற்கு தமாழிப்தபயர்க்க

மக்களிைம் முதன்முதலில் அங்குதான் வதான்றியது எை புவியியல் ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றைர். இதனை யூரியா
தகாள்னக என்ற தபயரால் அவர்கள் அனழப்பர். நிைப்பரப்பிற்கு தைமூரியா கண்டம் அல்ைது குமரிக்கண்டம் எை தபயர்
சூட்டுவர்.
குமரிக்கண்டம் பற்றி ஆய்வு நடத்தியவர்களுள் முதன்னம யாைவர்கள் வால்டர் ராவை, தஹக்கல், சர் வஹால்டர்ன்ஸ்,
சர்ஜான் ஈவான்ஸ், ஸ்காட் எலியட் ஆகிவயார் ஆவர். குமரி இை மக்கள் இப்வபாது ததன்னிந்தியா, இைங்னக,
கிழக்கிந்தியத் தீவுகள், நியூசிைாந்து ஆகியவற்றில் வாழ்வதாக இவர்கள் கணிப்பர். தங்கள் கூற்னற அரண்தசய்ய இவ்விரு
மக்களின் உடல், தமாழி அனமப்பில் காைப்படும் ஒற்றுனமகனள இவர்கள் நிரல்படுத்துவர்.
குமரிக்கண்டம் பற்றிய குறிப்புப் புறநானூற்றிலும் சிைப்பதிகாரத்திலும் காைப்படுகிறது பாண்டியனின் தனைநகராய்
இருந்த கபாடபுரம் மணி முத்துக்களால் அணிதசய்யப்தபற்றுச் சிறப்புடன் விளங்கியதாக வால்மீகி இராமாயைத்தில்
குறிக்கப் பட்டுள்ளது. இைங்னக இந்தியாவிலிருந்து ஒரு ஆற்றிைால் பிரிக்கப்பட்டிருந்ததாக தமகஸ்தனிசு சுட்டிச்
தசல்வர். மக்கள் இைம் வதான்றிய இடம் இன்று இந்துமாக் கடலுக்குள் அமிழ்ந்து கிடக்கிறது எை 1900 இல் தவளியாை
மனித அறிவியல் என்ற திங்கவளடு சுட்டுகிறது. தனைச்சங்கம் நனடதபற்ற ததன்மதுனரயும், இனடச்சங்கம் நனடதபற்ற
கபாடபுரமும் குமரிக் கண்டத்திவைவய இருந்தை என்பர் புைவர் வகாவிந்தன். குமரிக் கண்டம் இருந்தனம பற்றி
இச்சான்றுகள் சுட்டிச் தசல்லினும் அதன் எல்னைப் பரப்புப் பற்றிவயா, மனறந்த காைம் பற்றிவயா அவற்றில் குறிப்புக்கள்
இல்னை.
குமரிக்கண்டம் கடல் தகாள்ளப்பட்ட தசய்தி
“பஃறுளி யாற்றுடன் பன்மனையடுக்கத்துக்
குமரிக்வகாடும் தகாடுங்கடல் தகாள்ள "
(சிைம்பு :11:19-20)
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எைச் சிைப்பதிகாரத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளது. மாடைன் குமரியாற்றில் நீராடியது பற்றிச் சிைப்பதிகாரம் குறிப்பிடுகிறது.
ஆைால்

நூலின்

இறுதியில்

னவத்து

எழுதப்படும்

பாயிரத்தில்

குமரி

என்பது

கடைாகக்

குறிக்கப்படுகிறது.

இவ்வினடப்பட்ட காைப்பகுதியில் குமரியாறு கடல்தகாள்ளப்பட்டிக்கைாம் என்பர் உனரயாசிரியராகியப் வபராசிரியர்.

SECTION —B
i.
ii.

Each question carries 25 marks.
ஒவ்தவாரு விைாவிற்கும் 25 மதிப்தபண்கள்
iii.

Answer all questions

அனைத்து வகள்விகளுக்கு வினடயளி
iv.

Answer not exceeding 200 words each.

200 வார்த்னதகளுக்கு மிகாமல் வினடயளிக்க
1.

5*20=100

கீழ்க்காணும் பகுதினய அதன் அளவில் மூன்றில் ஒரு பங்கு அளவில் சுருக்கி உங்கள் தசாந்த நனடயில் எழுதுக சரியாை தனைப்பும் தருக
Summarize the following section by one-third of its size and write in your own style - give the
correct title

முத்தும் முத்தமிழும் மிளகும் சந்தைம் அகில் முதலிய மைப் தபாருள்களும் குரங்கு, மயில் முதலிய விைங்கிைங்களும்
தமிழர் உைகிற்களித்த உயர் தகானட ஆகும். தமிழர் வமற்கு நாடுகவளாடு முற்காைத்தும், கிழக்கு நாடுகவளாடு
பிற்காைத்தும் ததாடர்பு தகாண்டிருந்தைர். தமிழர் தகாண்டிருந்த வணிகத் ததாடர்பு பிற்காைத்தில் அரசியல் ததாடர்பு
ஆகியது. இவ்விரண்டும் தகாடுத்த தபருந்ததாடர்பு ததாடர்பாகும் சமய அடிப்பனடயிைாை பண்பாட்டுத் ததாடர்பாகும்.
இந்திய தமாழிகளின் திரிபு நினைனயயும், வட தசாற்கனளயும் நீக்கிப்பார்த்தால் தபரும்பான்னமயாைனவ தமிழ்ச்
சார்பிைவவ. உைக தமாழிகவளாடு தமிழின் ததாடர்பு இப்வபாது தபரிதும் நினைநாட்டப்தபற்று வருகிறது. "உைகப்
பண்பாட்டுக்குத் திராவிடம் வழங்கிய தனிச் சிறப்பு வாய்ந்த நன்தகானட திராவிட தமாழிவயயாகும். ஒருசிை நீங்கைாக
உைகின் தபரும்பாைாை ஒட்டுநினை தமாழிகள் பனழய தமிழ் தமாழினயவய தம் தனைனம தமாழியாய் ஏற்றுள்ளை"
என்பர் இராமச்சந்திர தீட்சிதர்.
கி.மு.1,000 அளவில் எபிவரய தமாழியில் கைந்த துகி (வதானக : மயில்) என்ற தசால் தமிழின் ததான்னமக்குச்
சான்றாகும் என்பர் கால்டுதவல் திராவிட - தமாழிகள் சித்திய தமாழியிைத்வதாடு ததாடர்பு உனடயை என்றும்
கால்டுதவல் கூறுவர். பின்னிஷ் தமாழி தமிழுடன் ததாடர்பு உனடயது என்று கால்டுதவல் கூறியனத பர்வரா
நிறுவியுள்ளார்.
தமிழ் வமனை ஐவராப்பிய தகல்திய ததயுத்தானிய தமாழிகனள ஒத்திருக்கிறது" என்பர் வபாப், "சுவமரிய தமாழியும் இந்வதா
ஐவராப்பிய தமாழிகளும் தமிழின் கூறுகனள உனடயை" என்பர் ஞாைப் பிரகாசம். கிவரக்கம், இைத்தீன், ஈப்ரு, எபிவரயம்,
பிதரஞ்சு தமாழிகளில் வழங்கும் தமிழ்ச் தசாற்கனளக் கால்டுதவல், மாகறல் கார்த்திவகய முதலியார், வதவவநயப்
முதலிவயார் காட்டியுள்ளைர் பாவாைர்.
ததன்ைாட்டு திராவிட தமாழியிலிருந்து ஜப்பான் தமாழி வதான்றியது என்பார் புங்கி உத்தமர். தமிழுக்கும் ஜப்பான்
தமாழிக்கும் உள்ள ததாடர்னபத் தமிழகம் வந்த சுசுமு ஓவைா கூறிைார். ததன்ைாப்பிரிக்காவில் தமிழ்ச் தசாற்கள்
பழங்குடி மக்களினடவய வழங்குவனதக் கண்டு நாட்டியக் கனைஞர் பத்மா சுப்பிரமணியம் வியந்துள்ளார். தகாரியா,
இந்வதாவைசியா தமாழிகளில் தாய் தந்னதனய அம்மா அப்பா என்வற வழங்குகின்றைர். பிரஞ்சு, இந்வதாவைசிய தமாழிகள்
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தமிழுடன் தகாண்டுள்ள ததாடர்னபத் தனிநாயக அடிகள் காட்டுவர். மைாய் தமாழியில் வழங்கும் தமிழ்ச் தசாற்கனளயும்,
தமிழர்வழி தசன்ற தசாற்கனளயும் இராமச்சந்திர தீட்சிதர், ந. சஞ்சீவி ஆகிவயார் காட்டுவர். பலுச்சித்தான் பகுதியில்
வழங்கும் பிராகுவி தமாழி தமிழின் கினளதமாழி ஆகும்.
கீனழ நாடுகளாை சீைம், மவைசியா, ஜாவா, இந்வதாவைசியா தாய்ைாந்து, தகாரியா முதலிய நாடுகளுடனும் வணிகத்
ததாடர்பு தகாண்டிருந்தைர். சீை நாட்டுக்கு வபாகர் என்னும் சித்தர் தசன்ற தாகக் கூறுவர். சித்தமருத்துவம், சண்னட
முனறகள் முதலியை சீை வழி ஜப்பானுக்குப் பரவியதாகக் கூறுவர். கி.மு. 7 நூ. அளவில் தமிழகப் தபாருள்கள் சீைநாடு
வந்தனதச் சீை வரைாறுகள் கூறும். தமிழகம் வமனை நாடுகளுக்குப் தபாருவளாடு தமிழ்ப் தபயர் தகாடுத்தது. ஆயின் சீை
நாட்டுப் தபாருள்கனளப் தபற்றுச் சீைம் எை இனைத்து வழங்குகிறது. சீைக் கண்ைாடி, சீைத்துப்பட்டு, சீனி தவடி,
சீைாக் கற்கண்டு, சீைாச் சர்க்கனர ஆகியை குறிக்கத்தக்கை ஒடிசா மாநிைத்தில் அஸ்கா என்னும் ஊர்ச்சர்க்கனர
என்பதால் அஸ்கா என்பதுவபால், சீைச் சர்க்கனர என்பனத சீனி' என்வற வழங்குகிவறாம். கி பி. ஆறாம் நூற்றாண்டில்
பல்ைவ இளவரசர் வபாதி தருமர் என்ற திருப்தபயர் பூண்டு சீைத்தில் 'தஜன் (Zen) (ததன்) எை வழங்கும் சமய
தநறினயப் பரப்பிைார் என்று இராமச்சந்திர தீட்சிதர் குறிப்பிடுவார் கி.பி. 7-ஆம் நூற்றாண்டில் யுவான்சுவாங் என்னும்
சீைப் பயணி தமிழகம் வந்துள்ளார்.
Pearls and Muthamizh pepper sandalwood Akhil etc. bridal items and monkeys, peacocks etc. are the
highest gift of Tamils to the world. Tamils were associated with the West in the early days and with the
East later. The business connection that the Tamils had later became political contact. The relationship
between the two is religious and cultural in nature.
Excluding the distortion of Indian languages and Northern words, the majority are pro-Tamil. Tamil's
connection with world languages is now greatly established. Ramachandra Dixit said, "Dravidian
language is a unique contribution of Dravidian to world culture. With a few exceptions, most of the
world's lingua franca languages have adopted old Tamil as their chief language."
Caldwell says that the word tuki (tokai: peacock), which was mixed with the Hebrew language around
1000 BC, is a testament to the antiquity of Tamil. Burrow has established Caldwell's claim that the
Finnish language is related to Tamil.
Tamil is similar to Western European Celtic and Deutan languages. "The Pope said," Sumerian and
Indo-European languages have elements of Tamil. Gnana Prakasam " The Tamil words given in Greek,
Latin, Hebrew, Hebrew and French are shown by Caldwell, Magaral Karthikeya muthaliyar and
Devanayapaavanar.
According to Pungi Uttam, the Japanese language originated from the southern Dravidian language.
Susumu Ono, who came to Tamil Nadu, said the connection between Tamil and Japanese. Dancer
Padma Subramaniam is amazed to see Tamil words being delivered among the tribal people in South
Africa. In Korean and Indonesian languages, mother and father are referred to as Appa and amma. The
French and Indonesian languages show their connection with Tamil. Ramachandra Dixit, Na. Sanjeevi
explained. The Brahuvi language offered in the Baluch region is a branch language of Tamil.
They also had trade relations with the eastern countries such as China, Malaysia, Java, Indonesia,
Thailand and Korea. It is said that bogur Siddhar went to China. Psychiatry, martial arts, etc. are said
to have spread to Japan by the Chinese way. BC 7th Chinese histories say that Tamil Nadu goods came
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to China in large quantities. Tamil Nadu gave the Tamil name with meaning to the western countries.
And receives Chinese goods and supplies them as Chinese. Chinese glass, Chinese sugar, sugar cane,
Chinese sugar, Chinese sugar are the most important sugar in the state of Odisha, so we give Chinese
sugar as 'Aska'Ramachandra Dixit mentions that in the 6th century AD, the Pallava prince who
nicknamed as Bodhi Darma, spread the religious practice of offering 'Zen' (South) in China.
Yuanzhuang, a Chinese traveler came to Tamil Nadu in the 7th century.
2.

பின்வரும் பகுதினய கவைமாகப் படித்து அதன் இறுதியில் தரப்பட்டுள்ள விைாக்களுக்கு ததளிவாகவும்,
சுருக்கமாகவும் பதில் எழுதுக
Read the following passage carefully and write clear and concise answers to the questions given
at the end of it

சங்கம் என்ற தசால் கிறிஸ்தவ சகாப்தத்தின் ஆரம்ப நூற்றாண்டுகளில் இருந்த தமிழ், இைக்கிய கழகத்னதக் குறிக்கிறது.
சங்கம் என்ற தசால் அந்த காைகட்டத்தின் எந்த இைக்கிய பனடப்புகளிலும் குறிப்பிடப்படவில்னை. இனத முதலில்
அப்பர்

பயன்படுத்திைார்,

இனறயைார்

அகப்தபாருள்

உனர

சங்கம்

என்ற

வார்த்னதனய

மீண்டும்

மீண்டும்

பயன்படுத்துகிறார். தற்வபாது, சங்க காைம் தபாதுவாக மூன்றாவது தமிழ் சங்கத்னத குறிக்கிறது. சங்கம். மூன்று
சங்கங்களின் இருந்த்து பாரம்பரியமாக ததரிய வருகிறது
இனறயைார் அகப்தபாருளுக்கு உனர எழுதியவர் மூன்று சங்க்கங்கள் இருந்த்னத குறிப்பிடுகிறார். இதன் படி பாண்டிய
ஆட்சியாளர்கள் மூன்று சங்கங்கனள நிறுவிைார்கள், முதல் சங்கம்,இனடச் சங்கம், கனடச் சங்கம். கடல் தகாள்ளப்பட்ட
ததன்மதுனரயில் முதற் சங்கமாகிய தனைச்சங்கம் இருந்தது என்பர். திரிபுரதமரித்த விரிசனடக் கடவுள், குன்றம் எறிந்த
குமரவவள், அகத்தியர், முரஞ்சியூர் முடிநாகராயர், நீதியின் கிழவன் முதைாை 549 புைவர்கள் அச்சங்கத்தில் இருந்தைர்
4449 புைவர்கள் பாடிைர். அவர்கள் பாடிய முதுநானர, முதுகுருகு, தபரும் பரிபாடல், களரியாவினர முதைாை நூல்கள்
மனறந்து வபாயிை. காய்சிை வழுதி முதைாகக் கடுங்வகான் ஈறாக 89 மன்ைர்கள் தனைச் சங்கத்னதப் புரந்தைர். இச்சங்கம்
4440 ஆண்டுகள் நிைவியது.
இனடச்சங்கம்

கடல்

தகாண்டகபாடபுரத்தில்

3700

ஆண்டுகள்

நிைவியது.

இருந்னதயூர்க்

கருங்வகாழி

சிறு

பாண்டரங்கன், துவனரக் வகாமான், கீரந்னத, தவள்ளர்க் காப்பியன், தினரயன் மாறன் உள்ளிட்ட 59 புைவர்கள்
வீற்றிருந்தைர்; 3700 புைவர்கள் பாடிைர். கலி, குருகு, தவண்டாளி, வியாழமானை அகவல், மாபுராைம், பூதபுராைம்,
ததால்காப்பியம் முதைாை பை நூல்கள் இயற்றப்பட்டை. இவற்றுள் ததால்காப்பியம் ஒன்வற இன்று கினடத்துள்ளது.
தவண்வடர்ச் தசழியன் முதைாக முடத்திருமாறன் ஈறாக 59 மன்ைர்கள் இச்சங்கத்னதப் புரந்தைர்.
பாண்டியர்

தனைநகரமாயிருந்த

மதுனர

மாநகரில்

கனடச் சங்கம் நிறுவப்பட்டது.

கபிைர், பரைர், நக்கீரைார்,

சிறுவமதாவியார், வசந்தம்பூதைார், தபருங்குன்றூர்க் கிழார் உட்பட 49 புைவர்கள் வீற்றிருந்தைர். 449 புைவர்கள் பாடிைர்.
எட்டுத் ததானகயும் பத்துப்பாட்டும் வவறு பிற நூல்களும் இப்புைவர்களால் இயற்றப்பட்டை. 1850 ஆண்டுகள் நிைவிய
இச்சங்கத்னத முடத்திருமாறன் முதைாக உக்கிரப்தபருவழுதி ஈறாக 49 பாண்டிய மன்ைர்கள் வபாற்றிப் புரந்தைர்.
கலித்ததானக மற்றும் சிைப்பாதிகாரத்தில், பாண்டிய பிரவதசம் நீரில் மூழ்கியது பற்றிய குறிப்புகள் உள்ளை. இைங்னக
நூைாை மகாவம்சம், தட்சிைா மதுராவின் (ததற்கு மதுனர) மைமகனுடன் விஜயாவின் திருமைத்னதப் பற்றி
குறிப்பிடுகிறது.

இது

பற்றிய

விவரங்கள்

இனறயைார்

அகப்தபாருள்

உனரயில்

உடன்படுகின்றை.

முந்னதய

பனடப்புகனளப் பற்றிய ததால்காப்பியரின் குறிப்புகள் பாரம்பரிய பார்னவனய பைப்படுத்துகின்றை. எைவவ மூன்றாம்
சங்கத்திற்கு முன்ைர் பை சங்கங்கள் இருந்திருக்கைாம் என்று முடிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது.
வராமானிய வரைாற்றாசிரியராை ஸ்ட்ராவபா, பாண்டிய ஆட்சியாளர் வராமானிய வபரரசருக்கு அனுப்பிய தூதரகங்கனளப்
பற்றி வபசுகிறார். அரிக்கவமடு, தபாள்ளாட்சி மற்றும் கரூர் ஆகிய இடங்களில் காைப்படும் வராமானிய நாையங்கள்,
தமிழ், நாட்வடாடு வராம் வர்த்தக ததாடர்புகனள உறுதிப்படுத்துகின்றை. பிளினி தி எல்டர், அதைக்ஸாண்டிரிய
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புவியியைாளர் தாைமி மற்றும் தபரிப்ளஸ் ஆஃப் எரித்வரயன் கடலின் ஆசிரியர் ததரியாத பனடப்பு பை தமிழ்,
துனறமுகங்கள்
இனடயிைாை

மற்றும்

நகரங்கனளக்

வர்த்தகத்தின்

தமிழ்

குறிப்பிடுகின்றை.

இைக்கியத்தில்

உள்ள

தமிழர்களுக்கும்
சான்றுகள்

யவைர்களுக்கும்

கிறிஸ்தவ

சகாப்தத்தின்

(வராமானியர்கள்)
முதல்

மூன்று

நூற்றாண்டுகளின் இந்த எழுத்தாளர்களால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளை.
தமிழ் அல்ைாத இைக்கியங்கள் மற்றும் கல்தவட்டுக்கவளாடு சங்க இைக்கியமும் சங்க காைத்தின் வததினய நிர்ையிக்க
உதவி புரிகிறது. என் சுப்ரமணியன் கூற்றுப்படி இைங்னக அரசன் கஜபாகு தசங்குட்டுவன் உறவு சங்க காைத்வதாடு
ஒத்துப்வபாகிறது. சிைப்பதிகாரம் கயவாகு ( கஜபாகு ) என்ற இைங்னக அரசன் தசங்குட்டுவைால் கண்ைகிக்கு வகாயில்
எடுத்த நிகழ்ச்சியில் கைந்து தகாண்டான் எை பதிவு தசய்கிறது. முதைாம் கஜபாகு இைங்னகனக கி.பி 173ல் இருந்து
191 வனர ஆட்சி தசய்தான் எைவவ தசங்குட்டுவனின் காைாம் இரண்டாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியாக இருக்க
வவண்டும், இதற்கு வபாதிய ஆதாரங்கனள சங்க இைக்கியம் வழங்குவதால் சங்க காைத்தினை உறுதிப் படுத்தைாம்
The word Sangam refers to the Tamil, literary academy that

existed in the early centuries of the

Christian era. The word Sangam is not mentioned in any of the literary works of that age. It was first
used by Appar, and the Iraiyanar Agapporul Urai repeatedly uses the word Sangam. At present, the
Sangam age commonly denotes the epoch of the third Tamil. Sangam. Traditional accounts mention
the existence of three Sangams.
The commentary of the Iraiyanar Agapporul Urai mentions the existence of three Sangams. According
to it, the Papdya rulers established three Sangams

the First Sangam, Middle Sangam and Last

Sangam.The First Sahgam was held in South Madurai which, it is believed, was located south of
Kanyakumari. It consisted of 549 members including Siva, Subramanya, Agastya and Munanchiyur
Mudinakarayar. It had 4449 scholars. The important literary works of the First Sahgam were the
Perumparipadal, Mudukuruku, Mudundrai and Kalariyavirai. Agastya wrote his grammar work the
Agatiyam. This Sangam was patronized by eighty-nine Pandya kings beginning from Kaysina Valudi to
Kadungon. Of them, seven were poets as well. The Sangam lasted for 4400 years.
When South Madurai was engulfed by the sea, the Pandya capital which was the abode of Sangam
shifted to Kapadapuram. It had fifty-nine members. Some of the important personalities were Agastiyar,
Tolkappiyar, Vellur Kappiyanar and Tavaraikoman. 3700 authors came to the notice of this academy.
Some of the works of the period were the Mdpuranam, Isainana Isainunukkam, Perum- kalittogai,
Kuruhu Vendali and Viyalamalai Akaval. The Agatiyam and Tolkappiyam were important grammar
works. Fifty-nine Pandya rulers patronized this Sangam that lasted for 3700 years.
When Kapadapuram was also washed away by the sea, the Pandya capital was shifted to North Madurai.
The Third Sangam had forty-nine members including Sirumedaviyar, Sendambudan, Arivudaiyanar,
Perum Kunrurkilar, ilam Tirumaran, Nallanduvanar, Marudan llanaganar and Nakkirar. 449 poets
submitted their poems. Forty-nine Pandya rulers from Mudattirumaram to Ukkiraperuvludi patronised
it. It existed for 1850 years.
In the Kalithogai and Silappadikaram, there are references to the submergence of the Pandya territory.
The Ceylonese chronicle, the Mahavamsa mentions the marriage of Vijaya with a bride from Dakshina
Madura (South Madurai). The details agree with those in Iraiyanar's the Agapporul Urai. Tolkapiyar's
references to earlier works strengthen the traditional view. So it is concluded that there might have
existed academies prior to the Third Sangam.
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Strabo, the Roman historian, speaks of the embassies sent by the Pandya ruler to the Roman Emperor.
Roman coins found at Arikkamedu, Pollachi and Karur confirm Rome's trade contacts with the Tamil,
country. Pliny the Elder, the Alexandrian geographer Ptolemy, and the anonymous work the Periplus of
Erythraean Sea mention many Tamil, ports and cities. The evidence in Tamil literature of trade between
the Tamils and the Yavanas (Romans) is confirmed by these writers of the first three centuries of the
Christian era.
Along with non-Tamil. Literature and inscriptions, the Sangam literature also gives information that
helps to fix the date of the Sangam age. N.Subrahmanian terms the Gajabahu - Senguttuvan
synchronism as the sheet-anchor of Sangam chronology. The Silappadikaram refers to Kayavahu
(Gajabahu), the Ceylonese ruler who attended the consecration of the idol of Kannagi in a temple built
by Senguttuvan. As Gajabahu I ruled Ceylon between 173 and 191 A.D., Sengutuvan's reign must have
been in the latter half of the second century A.D. Sangam literature provides ample evidence to
determine the age of the Sangam.
1.

What is the evidence confirming the Sangam period?

சங்க காைத்னத உறுதிப்படுத்தும் சான்றுகள் யானவ
2.

What Dipavamsam text recorded

தீபவம்சம் எதனைப் பதிவு தசய்தது
3.

Give an account of First sangam text and writers

முதல் சங்கத்தில் இருந்த நூல்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கனளப் பற்றி குறிப்பு தருக
4.

Explain about three sangams

மூன்று சங்கங்கனள பற்றி விளக்குக
5.

What confirms the relationship between the Greeks and the Tamils

யவைர்களுக்கும் தமிழர்களுக்கும் இனடவயயாை உறனவ உறுதிப்படுத்துவை யானவ
3.

கீழ்க்கண்ட குறிப்புகனளக் தகாண்டு தசாந்த நனடயில் விரிவாக எழுதி சரியாை தனைப்பு தகாடுக்கவும்
Write in your own style in detail with the following Hints and give the suitable title
சங்ககாைம் - ததய்வ வைக்கம் - ஆதிக்கம் தசலுத்தாத சமயம் - தவவ்வவறு கடவுள்கள் - சமைம் - தபளத்தம்முன்வைார் வழிபாடு - சமய விழாக்கள்
Sangam period - god worship - no domination of religion - various gods - janinism-budhismAncestor worship - religious festival

4.

திருவள்ளுவர் சமூக தநறிமுனறகள் குறித்து ஒரு உனர புத்தகம் எழுதவில்னை, ஆைால் அவர் சாதாரை
மனிதர்களின் வதனவகள் மற்றும் வாழ்க்னக குறித்தும், மக்கள் நை அரசு குறித்தும் அக்கனற தகாண்டிருந்தார் விளக்குக
Thiruvalluvar did not set out to write a text book on social ethics but he was concerned with the
needs and life of common man and with the welfare of the state - explain

5.

மாநிை அரசின் சுகாதாரத்துனற தசயைாளாராக இருக்கும் நீங்கள் இந்திய தனைனம வதர்தல் ஆனையருக்கு
தபருந்ததாற்று ஏற்பட்டுள்ள இந்தக் காைத்தில் வதர்தல் பிரச்சாரத்தில் கூட்டம் கூடுவனத ஒழுங்குபடுத்த
வழிமுனறகனள உருவாக்க வவண்டி கடிதம் வனரக
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As a health secretary of state government, write a Letter to Chief Election commissioner of India to
make the guidelines to regulate the crowd in election campaign with the outbreak of the pandemic.
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