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முகயாரின் கீழ் இந்திா 

பபாருராதா, சமூக லாழ்க்கக: 

பகாதர் காத்டில் டபற் சபக,  பாபேநாடா பநர்ச்சிகள் குிப்ித்டக்கடப. அக்காத்டில், 

 ராப்ிதர் தஞிகளும் பஞிகர்களும் இந்டிதாபிற்கு பந்டர். இந்டிதாபில் ிபித சபக, 

பாபேநாடா ிடடணகள் ற்ி அபர்கள் ாநணா டகபல்கடந பிட்டுச் பசன்றுள்நர். பாதுபாக, 

அபர்கள் இந்டிதாபின் பசல்பச் பசனிப்டபம், பசல்பந்டர்கநின் ஆம்ணா பாழ்க்டகடதபம் 

பிபரித்துள்நர். ணறுபும், குடிதாபர்கள், டகபிடஜர்கள் ரான் சாடாஞ ணக்கநின் 

பறுடணடதபம் அபர்கள் ட் துதங்கடநபம் கூ டுத்துக் கூிபள்நர். 

முகயா உர்குடிினர்: 

 பகாதர் காத்டில் உதர்குடிதிர்  சலுடககள் பற்று பாழ்ந்ட பர்க்கத்டிாபர். அபர்கநின் 

பபேம்ாரார் துபேக்கிதர் ணற்றும் ஆப்கன்கள் ரான் அதல் ாட்டிர். ஆால், அக்காம் 

பழுபதும் அபர்களுக்கிடரத கடும்பூசல்கள் ிபி. 

 அபர்கநில் பபேம்ாரார் இந்டிதாபிரரத குடிதணர்ந்து இந்டிதாடபரத டாய் ாாக பரித்துக் 

பகாண்ர். இந்டித சபகத்டிலும் ண்ாட்டிலும் இண்க் கந்டர். அரட சணதம் டங்கநது எபே 

சி னக்க பனக்கங்கடநபம் பிட்டுபிாணல் ின்ற்ிபந்டர்.  

 அக்ர் காம் படாங்கி, இந்துக்களும்,  குிப்ாக ாபுத்டிர்களும், உதர்குடிதிரின் பர்க்கத்டில் 

ரசர்த்துக் பகாள்நப்ட்ர். டுத்துக்காட்ாக, ாா ணன்சிங், ாா ரீ்ால், ாா ரடார்ணால் 

ரான்ராடக் குிப்ிாம். ின்ர், ணாட்டிதர்களும் பகாதரிம் ஞிதில் ரசர்ந்து உதர் 

குடிதிாக ற்ம் பற்ர். 

 பகாத உதர்குடிதிர் அடிக ஊடிதங்கடநப் பற் ராடிலும், அபர்கநது பசவுகளும் 

அடிகணாகரப இபேந்ட. உதர் குடிதிர் எவ்பபாபேபபேம், ாநணா ஞிதாநர்கள், குடிடகள், 

தாடகள் ரான் ரிபாங்கடந ாணரிக்க ரபண்டும்.  

 பகாதப் ரசர்கடநப் ராரப அபர்களும் ஆம் பாழ்க்டககடத த்ட பதற்சித்டர். 

உதர்ந்டபடக ஆடகடந அஞிந்டர். னங்கள்கூ இக்குணடி பசய்து புசித்டர்.  

 பிடபதர்ந்ட அஞிகன்கடந ஆண், பண் இபோபேம் அஞிந்டர். ரசர்களுக்கு 

பிடபதர்ந்ட ரிசுப் பாபேட்கடநபம் அவ்பப்ராது பனங்கிர். 

கிாப்பும க்கள்: 

 பசல்பச்சீணான்கள் ட்டு ணற்றும் பேத்டி ஆடகடந அஞிந்டர். ஆால், டன ணக்கள் உடுக்க 

உடதின்ி, குடந்டட்ச உடதிரரத காம் கனித்டர். குநிர்காங்கநில்கூ அபர்களுக்கு 

ராதுணா உடகள் இபேப்டில்ட.  

 டக்காஞத்டில் பாழ்ந்ட ணக்கள் காஞிரததுணின்ி காஞப்ட்டாக ிகிடின் ன் அதல்ாட்டுப்ஞி 
குிப்ிட்டுள்நார். ரடால்பாபேட்கநின் உதர்ந்டபிடரத அடற்குக் காஞணாக இபேந்டிபேக்கக்கூடும்.  

 அரிசி, டிட, பேப்பு படககள் ரான்டப சாடாஞணக்கநின் பக்கித உஞபாகும். 

கற்கடப்குடிகநில் ணீன் உஞவு டாநணாகக் கிடத்டது.  
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 பய், ண்பஞய் பிட ணிபாகவும், உப்பு, சர்க்கட பிட அடிகணாகவும் இபேந்ட. கிாணப்பு 

ணக்கள் ாநணா கால்டகடந பநர்த்து பந்டடணதிால், ால் ணற்றும் ால்பாபேட்கள் 

டாாநணாகக் கிடத்ட. 

வலராண்க: 

 டிரனாம் தற்ாண்டின் படாக்கத்டில் இந்டிதாபின் ணக்கள் படாடக 125 ணில்ிதாக இபேந்டிபேக்க 

ரபண்டும்  எபே ணடிப்டீு கூறுகிது. திரிடுபடற்கு ாநணா ிங்கள் இபேந்டடணதால் 

ரபநாண்டண டடனத்டிபேந்டது.  

 ரகாதுடண. பல், பேப்பு படககள், ார்ி ரான்  படகப்திர்கள் சாகுடி பசய்தப்;ட். பேத்டி, 
அவுரி, கபேம்பு ண்பஞய்பித்துக்கள் ரான் பஞிக பக்கிதத்துபம் பாய்ந்ட திர்களும் சாகுடி 

பசய்தப்ட்.  

 டிரனாம் தற்ாண்டில் புடகதிட, ணக்காச்ரசாநம் ன் இண்டு புடித திர்படககளும் 

அிபகப்டுத்டப்ட். உபேடநக்கினங்கு, சிகப்பு ணிநகாய் டிபட்ாம் தற்ாண்டில்டான் 

அிபகணாதி.  

 ஆால், இக்காத்டில் புடித ரபநாண் படானில் தட்ங்கள் தும் அிபகப்டுத்டப்பில்ட. 

இபேப்ினும், இந்டிதாபிால் அரிசி, சர்க்கட ரான் உஞவுப் பாபேள்கடந அண்ட ாடுகளுக்கு 

ற்ணடி பசய்த படிந்டது 

லாணிப லரர்ச்சி: 

 இந்டிதாபிிபேந்து ல்ரபறு பஞிகபர்க்கத்டிர் ாடு பழுபதும் பிதிபேந்டர். அபர்கள் உதர்ந்;ட 

படானிிடபப் பற்ிபேந்டரடாடு அடணப்பு ரீடிதாகவும் பசதல்ட்டுபந்டர்.  

 ரசத் ணற்றும் ராா பஞிகர்கள் படாடதூ பர்க்கத்டில் ஈடுட்ர். உட்குடி பஞிகர்கள் ாிக் 

ப்ட்ர். ஞ்சாாக்கள் ன்று அடனக்கப்ட் ணற்பாபே பஞிகப் ிரிபிர் பணாத்ட 

பிதாாத்டில் ஈடுப்ட்ர்.  

 பேதுகநின் ணீது பாடிகடந ற்ிக் பகாண்டு படாடதூம் பசன்றுகூ அபர்கள் பர்த்டகம் பசய்டர். 

ஆறுகநில் குகள் பணாகவும் பணாத்ட பிதாாத்துக்கா பாபேட்கள் டுத்துச்பசல்ப்ட்.  

 பஞிகர்கள் எபே குிப்ிட் பகுப்ட அல்து சணதத்டட ணட்டுரண சார்ந்டபர்கநடக இபேக்கபில்ட. 

குாத்டி பஞிகர்கநில் இந்துக்கள், சணஞர்கள், பஸ்ிம்கள் ஆகிரதார் இபேந்டர்.  

 ஆஸ்பால்கள். ணரகஷ்பரிகள், அகாபால்கள் அடபபேம் ாஸ்டாில் ணார்பாரிகள் ன்று 

அடனக்கப்ட்ர். பல்டாிகள்,  கத்ரிகள், ஆப்காிகள் ணத்டித ஆசிதப்குடிகளுன் பாஞிகத் 

படார்பு டபத்டிபேந்டர்.  

 படன்ிந்டிதாபில் ரசான ணண்க் கற்கடப்குடிதில் பசட்டிதார்களும் ணார் கற்கடப் 

குடிதில் பஸ்ிம்களும் பக்கித பஞிகப் ிரிபிாகத்டிகழ்ந்டர். 

 பங்காநத்டிிபேந்து சர்க்கட, அரிசி, பணல்ித ணஸ்ின் துஞிகள் ணற்றும் ட்டு ற்ணடிதாகி. 

ரசான ணண்க் கற்கட வுநி உற்த்டிடணதணாகத் டிகழ்ந்டது.  

 அவுரி ணற்றும் உஞவு டாிதங்கள் குாத் பனிதாக ப இந்டிதாபிிபேந்து ற்றுணடி பசய்தப்ட். 

காஷ்ணீர் சால்டபகள், கம்ந பிரிப்புகள் ரான் ஆம்ப் பாபேட்களுக்கும் குாத் பிிரதாக 

டணதணாகவும் பிநங்கிதது. 
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 காரீதம், பசம்பு ரான் சி உராகங்கள், ரார்க் குடிடகள்,  டந்டம் ரான் ஆம்ப் பாபேட்கள் 

ரான்டப பக்கித இக்குணடிப் பாபேட்கநாகும். டங்கம், பபள்நி ஆகிதபற்ட இக்குணடி 
பசய்டடன்பம் பஞிகச் பசாபஞி ஈடுகட்ப்ட்து.  

 அதல்ாட்டு பாஞிகம் பபேகிதடால், டங்கம், பபள்நி இக்குணடி டிரனாம் தற்ாண்டில் 

அடிகரித்து. அந்ட தற்ாண்டில் குாத்துக்கு பந்ட ச்சு ணற்றும் ஆங்கிரத பஞிகர்கள், இந்டித 

பஞிகர்கள் சாணர்த்டிதணாகவும், சுறுசுறுப்புனும் காஞப்ட்டாகக் குிப்ிட்டுள்நர். 

முகயாரின்கீழ் பண்பாட்டு லரர்ச்சி: 

 பகாதர் ஆட்சிக் காத்டில் சிற்ப்ா, ந்துட் ண்ாட்டு படிக்டககடநக் காஞபடிகிது. 

கட, கட்டிக் கட, ஏபிதம், இடச, இக்கிதம் ரான் துடகநில் அது ன்கு பபநிப்ட்து. 

இத்டடகத ண்ாட்டு பநர்ச்சிதில், இந்டிதப்ாம்ரிதபம் பகாதர்கநால் இந்டிதாவுக்கு 

பகாண்டுபப்ட் துபேக்கி - ஈாிதப்ண்ாடும் என்று கந்ட. 

ககய கட்டிடக் ககய: 

 ிம்ணாண்ணா ரகாட்டகள், அண் ணடகள், பாதுக கட்டிங்கள், ணசூடிகள், கல்ட ணாங்கள் 

ரான்டப பகாதக் கட்டிக் கடதின் பக்கித அங்கங்கநாகும். ீபேற்றுகள் ிடந்ட ரடாட்ப் 

பூங்காக்கடந அடணப்டில் பகாதர்கள் ணிக்க ஆர்பம் பகாண்டிபேந்டர். 

 காஷ்ணீரில் உள்ந ித்ாக், ாகூரி உள்ந ாிணார் ாக், ஞ்சாிலுள்ந ங்ரசார் ரடாட்ப் பூங்கா 

ரான்டப இன்றும்கூ ிடத்டிபேக்கின். 

 பர்ாபின் ஆட்சிக் காத்டில் கீாரில் சசாம் ன் இத்டில் அடணக்கப்ட் கல்ட ணாபம், 

பல்ிக்கு அபேகிலுள்ந புாஞகிாவும் கட்ப்ட். இடக்கா இந்டிதாபின் பிதத்டகு 

கட்டிங்கநாக இவ்பிண்டு சின்ங்களும் கபேடப்டுகின். 

 அக்து ஆட்சிக்காத்டிிபேந்து ாநணா கட்டிங்கள் அடணக்கும்ஞி படாங்கிதது. அபர் 

கட்டிபள்ந  ரகாட்டகநில் ஆக்ாபிலுள்ந ரகாட்ட புகழ் பாய்ந்டது. அது சிகப்பு 

ணஞற்ாகநாாது. ாகூர் ணற்றும் அகாாத்டில் அக்து ி ரகாட்டகடநக் காஞாம்.  

 ாகான் ஆட்சிக் காத்டில் ரகாட்டகடந கட்டும் ஞி அடன் உச்சிடதத் படாட்து. 

பல்ிதிலுள்ந பசங்ரகாட்ட, அடில் அடணந்துள்ந ங் ணகால், டிபாி ஆம், டிபாி காஸ் 

ரான்டப அபது டப்புகரந. 

 அக்ர், ஆக்ாபிிபேந்து 36 கிரா ணீட்ர் படாடபிலுள்ந ரடபூர் சிக்ரி (பபற்ி கம்) ன் 

இத்டில் அண்ணடக் ரகாட்ட என்ட ழுப்ிார். அந்ட பநாகத்டில் குாத்டி ணற்றும் 

பங்காநப் ாஞிதிா  கட்டிங்கள் அடணந்துள்ந.  

 குாத்டி ாஞிக் கட்டிங்கடந அக்ர் அபது புத்டி ணடபிதபேக்காக அடணந்டிபேக்கக் கூடும். 

அங்;குள்ந மீ்ணா ணசூடி ணிகவும் ிம்ணாண்ணா கட்டிணாகும். 

 அந்ட ணசூடிதின் தடனபாதில் புந்த் டர்பாசா அல்து உதர்ந்ட தடனபாதில் ப்டுகிது. அடன் 

உதம் 176 அடிதாகும். குாத்டில் அக்ர் பற் பபற்ிடதக் பகாண்ாடுபடற்காக அது 

ழுடப்ட்து.  

 ரடபூர் சிகரிதில் உள்ந ராத்ாய் அண்ணட, ந்து அடுக்குகள் பகாண் ாஞ்ச் ணகால் 

ரான்டபபம் பக்கித கட்டிங்கநாகும். 
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 பல்ிதிலுள்ந உணாபென் கல்ட அக்சி ஆட்சிக் காத்டில் கட்ப்ட்து. அடன் குபிடக ணாம் 

நிங்கிால் ஆது. டாஜ்ணகாலுக்கு பன்ராடிதா அடடக் கபேடாம்.  

 ஆக்ாவுக்கு அபேகிலுள்ந சிக்கந்டாபில் அக்ரின் கல்டடத ஹாங்கீர் கட்டி படித்டார். 

ஆக்ாபில் டது டந்டட இடிணத் படௌாபின் கல்டடத தர்ஹா கட்டிபள்நார்.  

 பபள்டநப் நிங்குக் கற்கநால்; அது அடணக்கப்ட்டுள்நது. அடன் சுபர்கநில் பிட உதர்ந்ட கற்கள் 

டிக்கப்ட் பூரபடப் ாடுகள் பசய்தப்ட்டுள்ந. இவ்படக அங்கா ரபடகளுக்கு 

ிதட்ாடிபொ ன்று பதர்.  

 ாகான் கட்டித டாஜ் ணஹாில் இவ்படக அங்கா பூரபடப் ாடுகடந ாநணாகக் காஞாம். 

டாஜ்ணகால் கட்டிக் கடதின் ணஞிணகுணாகக் கபேடப்டுகிது.  

 பகாதர்கள் பநர்த்படடுத்ட அடத்து படகதா கட்டிக்கடப்ாஞிகளும் அடில் 

காஞப்டுகின். டாஜ்ணகாின் பக்கித சிப்ர அடன் பரித குபிணாபம் ான்கு பணல்ித உதர் 

ரகாபுங்களுணானும். அங்கா ரபடப்ாடு கள் குடபாகரப காஞப்டுகின். 

 ாகான் காத்டில் ணசூடி கட்ப்டுபதும் அடிகரித்ட. ஆக்ாபில் கட்ப்ட்டுள்ந பத்து ணசூடி 
பழுபதும் பபள்டநிப் நிங்குக் கற்கநால் ஆாடாகும். பல்ிதிலுள்ந மீ்ணா ணசூடி பசந்ிக் 

கற்கநாடப. 

 பகாதக் கட்டிக்கடதின் படார்ச்சி டிபட்டு ணற்றும் த்படான்டாம் தற்ாண்டுகநிலும் 

காஞப்ட்து. ணாகாஞ அசுகநிலும் அடன் டாக்கம் பபநிப்ட்து. அம்ரிட்சரில் உள்ந 

பாற்ரகாதிில் பகாதக் கட்டிக்கடதின் கூறுகடநக் காஞ படிகிது. 

ஓலிங்களும் இகசமம்: 

 ஏபிதக்கடக்கு பகாதர்கள் ஆற்ிபள்ந படாண்டு ணகத்டாடாகும். உணாபென் ாசீகத்டில் 

டங்கிதிபேந்ட ராதுடான் பகாதர்கா எபிதக்கடக்கு ல்படாபே படாக்கம் ற்ட்து.  

 அபர் இந்டிதாபிற்கு டிபேம்ிதராது ணீர் டசதது அி, அப்துல் சணது ன் இண்டு ஏபிதர்கடநபம் 

அடனத்து பந்டார்.  

 அக்து ஆட்சிக்காத்டில் இவ்பிபே ஏபிதர்களும் புகழ்பற்றுத் டிகழ்;ந்டர். ல்ரபறு இக்கித 

ணற்றும் சணத தல்களுக்கு உபேபங்கள் பம் பிநக்கணநிக்கும் ஞிடத அக்ர் படாங்கிடபத்டார்.  

 ாட்டின் ல்ரபறு குடிகநிிபேந்தும்  ாநணா ஏபிதர்கள் அபது அடபக்கு 

பபடனக்கப்ட்ர். இந்துக்களும், பஸ்ிம்களும் இப்ஞிதில் ஈடுப்ட்ர். ஸ்பான்ää 

ணிஸ்கிா, டஸ்பந்த் ஆகிரதார் அக்து அசடபக்கடஜர்கநாகவும் ற்;ம் பற்ர். 

 ாசீக பணானிதில் ழுடப்ட்டிபேந்ட ணகாாடம், இாணாதஞம் ஆகித காபிதங்களுக்கா 

பிநக்கப்ங்கள் தண் ஏபிதங்கநாகத் டீட்ப்ட். அக்ர் ிறுபித கடக்கூத்டில் ல்ரபறு 

இந்டிதக் கடடகளும் தண் ஏபித பிநக்கப்ங்கநாக படதப்ட். 

 பகாதர்கா ஏபிதங்கநில், அக்ர் ாணா உள்நிட் ல்ரபறு பாற்றுப்டப்புகளும் 

கபேத்துபேக்கநாக இம் பற்ிபேந்ட. அபற்ில் பக்கிதணாது ஹம்சா ாணா. ஆடில் 1200 

ஏபிதங்கள் இபேந்ட. இந்டித பண்ஞங்கநா ணதில் கழுத்துீம்,  இந்டித சிகப்பு 

ரான்பற்டபம் ஏபிதர்கள் தன்டுத்டத் படாங்கிர் 

 ஹாங்கீர் ஆட்சிக் காத்டில் பகாதர் ஏபிதக் கட அடன் உச்சிடதத் படாட்து. அபுல்ஹாசன், 

ின் டாஸ்,  ணது, ஆந்த், ரகாபர்டன், உஸ்டாத் ணன்சூர் ரான் ாநணா ஏபிதர்கடந அபர் 
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ஞிதிணர்த்டிார். ரபட்டதாடுடல்,  ரார் ிகழ்வுகள், அசடபகள் ரான் காட்சிகடநத்டபி, 

உபேபப்ங்களும், பிங்குகநின் ங்களும் ஏபிதணாகத் டீட்ப்ட்.  

 ழுத்துக்கட, ஏபிதங்கள் ஆகிதபற்டக் பகாண்  பசபேரகடுகளும் (ஆல்ம்) பகாதர் 

காத்டில் உபேபாக்கப்ட். ிற்காத்டில் ராப்ித எபிதப்ாஞிதின் டாக்கத்டட 

காஞபடிகிது. 

 பகாதர் காத்டில் இடசக்கடபம் ன்கு பநர்ச்சிதடந்டது. குபடிதடச் ரசர்ந்ட டான்ரசன் 

ன் ாகட அக்ர் ஆடரித்டார். டான்ரசன்  ாகஙங்கடந உபேபாக்கிார். ஹாங்கீர், ாகான் 

ஆகிரதாபேம் இடசதில் ஈடுாடு பகாண்டிபேந்டர். 

பாறி, இயக்கிம்: 

 அக்து ஆட்சிக்காத்டின்ராது பகாாதப் ரசு பழுபடிலும் ாசீக பணானி பாக 

பனக்கிிபேந்டது.  

 அக்காத்டில் சிந்ட அிஜாகவும், பாற்ாசிரிதாகவும் அபுல்ாசல் பிநங்கிார். அபர் 

ற்டுத்டித உடடப்ாஞி  டடபடக்காம் படார்ந்து ின்ற்ப்ட்டு பந்டது. 

 அக்காத்டில்  பாற்றுப்டப்புகள் உபேபாக்கப்ட். அய்ி அக்ரி, அக்ர் ாணா 

ஆகிதபற்ட அபுல் ாசல் ழுடிார். அபது சரகாடா அபுல் பய்சி அக்காத்டித பன்ஞி 
கபிஜர்.  

 அபது ரணற்ார்டபதில்டான் ணகாாடம் ாசீக பணானிதில் பணானிதாக்கம் பசய்தப்ட்து. உத்ி, 
ாசிரி இபேபபேம் ணற் ாசீக பணானிக் கபிஜர்கநாபர். 

 ஹாங்கீரி சுதசரிடணா துசுகி ஹாங்கீரி அடன் உன்ட டக்கு பதர் பற்;டாகும். கிதாஸ் 

பக், ாகிப்கான், ிதணத்துல்ா ரான் அிஜர்கடநபம் ஹாங்கீர் ஆடரித்டார்.  

 ாதுடா ாணா ன் தட ழுடிதபர் அப்துல் ஹணீது ாரஹாரி. ாகான் ாணாடபப் டத்டப 

இாதத்கான். இந்ட இபேபர் உள்நிட்  ழுத்டாநர்கடநபம், பாற்று அிஜர்கடநபம்; 

ாகான் ரான்ி ஆடரித்டார்.  

 ாகாின் புடல்பர் டாாீக்ரகா, கபத்கீடட, உிடங்கள் ஆகிதபற்ட ாசீக பணரிதாக்கம் 

பசய்டார். அவுங்கசீப் ஆட்சிக்காத்டிலும்  பாற்ப் டப்புகள் உபேபாக்கப்ட். ாசீக 

பணானிதின் புகழ்பாய்ந்ட அகாடிகள் பகாதர் காத்டில்டான் படாகுக்கப்ட். 

 பங்காநம், எரிதா, ாஸ்டாி, குாத்டி ரான் பட்ா பணானிகளும் பகாதர் ஆட்சி காத்டில் 

பநர்ச்சி பற்.  

 இாணாதஞம், ணகாாடம் உள்நிட்  க்டிப்டப்புகளும் பட்ா பணானிகநில் பணானிதாக்கம் 

பசய்தப்ட். அக்ர் காம் படாங்கி இந்டி கபிஜர்களும் பகாதர் அடபதில் இம்பற்ர்.  

 இாணாதஞத்டின் இந்டி படிபணா ாம் சரித்ணஸ் ன் தடப் டத்ட துநசிடாசர் எபே புகழ் 

ணிக்க இந்டிக் கபிஜாபார். 

WhatsApp Group -ல் வச –  கிரிக் பசய்வும் 
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http://bit.ly/2OBjo4F

