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1

அறிமுகம்
அசமரிகககா,	 ஆஸ்திகரலியகா,	 ஆப்பிரிகககா	
கணைஙகள்	 உலக	 வரலகாற்றின்	 டமய	
நீகரகாடைத்திலிருந்து	 விலகியிருந்�கபகாது	
யூகரசியகா	என்்றடைககப்படை	ஆசிய	ஐகரகாப்பியக	
கணைஙகளின்	 சபருநிலப்பரப்பில்	 பல	
நகாகரிகஙகள்	மலரந்�ன.	அவற்றில்	சில	விடரவில்	
செவ்வியல்	 நிடலடய	 அடைந்து	 புகழ்	 சபற்்றன.	
இசசெவ்வியல்	ககாலத்தில்	கரகாமிலிருந்து	பகாரசீகம்	
அஙகிருந்து	சபஷகாவர	வடர	என	ெஙகிலித்ச�காைர	
கபகான்று	பல	கபரரசுகள்	உருவகாகத்	ச�காைஙகின.	
நகாகரிகஙகளின்	 விரிவகாககம்	 புவியியல்	
அடிப்படையிலகான	 இடைசவளிகடள	 அகற்றி,	

பிரக�ெஙகளுககிடைகய	 வணிக	 உ்றவுகளும்	
பணபகாடடுப்	 பரிமகாற்்றஙகளும்	 நடைசப்ற	
வழிவகுத்�ன.	 நகாளடைவில்	 இவ்வு்றவுகள்,	
சிந்�டன,	 ச�காழில்நுடபம்	 கடலகள்	
ஆகியவற்றின்	 பரிமகாற்்றஙகளுககு	 இடடுச	
சென்்றன.	 இப்பின்னணியில்�கான்	 சபௌத்�ம்	
ச�காைஙகி,	 கிறித்�வம்,	 இஸ்லகாம்	 வடரயிலகான	
உலகின்	 மிகப்சபரிய	 ம�ஙகள்	 பரவியட�	 நகாம்	
புரிந்துசககாள்ள	கவணடும்.

கிரீஸ்,	 கரகாம்,	 சீனகா	 ஆகிய	 நகாடுகள்	
செவ்வியல்	உலகத்ட�	பிரதிநிதித்துவப்படுத்தின.	
செவ்வியல்	ெககாப்�ம்	கமடல	கரகாமகானியப்	கபரரசின்	
வீழ்சசிகயகாடு	 முடிவுககு	 வந்�து.	 கி.பி.	 (சபகா.ஆ)		

கற்றல் ந�ாககஙகள்

�	கிகரககத்தின்	பைம்	சபருடம	மிகக	நகாகரிகம்	குறித்�	அறிடவப்	சபறு�ல்.
�	ஏச�ன்ஸ்	 நகர	 மககளகாடசிடயயும்	 சபரிகிளிஸின்	 ககாலத்ட�யும்	 ச�ரிந்து	

சககாள்வது.
�	சிறு	நகரமகான	கரகாம்	எவ்வகாறு	ஒரு	குடியரெகாகவும்	பின்னர	கபரரெகாகவும்	

உருவகானது	என்பட�ப்	புரிந்து	சககாள்ளு�ல்.
�	உலக	நகாகரிகத்திற்கு	கரகாமின்	பஙகளிப்டப	அறிந்து	சககாள்ளு�ல்.
�	செவ்வியல்	ககால	சீனகாவின்	ெகா�டனகடளக	கற்்றல்.	
�	கிறித்�வ	ம�த்தின்	க�காற்்றத்ட�யும்	அது	கீடை	கரகாமகானியப்	கபரரசில்	பரவியட�யும்	கற்பது.

பெவ்வியல் உலகம்
1

பகாைம்
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2 செவ்வியல் உலகம்

5ஆம்	 நூற்்றகாணடின்	 இறுதிவடர	 கிறித்�வம�ம்	
கரகாமப்	கபரரசில்	மடடுகம	பின்பற்்றப்படைது.	பின்னர	
ஒடடு	 சமகாத்�	 ஐகரகாப்பகாவில்	 அடனவடரயும்	
ஒன்றிடணககும்	வலுவகான	ெகதியகாக	மகாறியது.

பணடைய	கிரீஸ்	மற்றும்	கரகாடம	உள்ளைககியக�	
செவ்வியல்	 உலகசமன்றும்	 ஒன்றுைன்	 ஒன்று	
பின்னிப்பிடணந்�	 பணடைய	 கிகரகக,	
கரகாமகானிய	நகாகரிகஙகடள	உள்ளைககிய	ககாலகம	
செவ்வியல்	ககாலசமன்றும்,	கிகரககககா-கரகாமகானிய	
ககால	உலகசமன்றும்	அறியப்படுகின்்றது.

1.1 கிரீஸ்: பெலனிக உலகம்
கி.மு.	 (சபகா.ஆ.மு)	 8ஆம்	 நூற்்றகாணடுவடர	
கிகரககம்	 உலகின்	 ஏடனய	 நகாடுகளிலிருந்து	
கவறுபடடிருககவில்டல.	 மககள்	 படிப்பறிவு	
அற்்றவரகளகாக	 இருந்�னர.	 சபகாருள்	
உற்பத்தியகானது	 புரகா�கான	 முட்றயிகலகய	
இருந்�து.	 வகாழ்கடகக	 	 கடினமகாக	 இருந்�து.	
ஸ்பகாரடைகா	 �விரத்து	 ஏடனய	 பகுதிகள்	
மடலப்பகாஙககான	 பகுதிகளகாக	 இருந்�டமயகால்	
கவளகாணடம	 விரிவடையச	 ெகாத்தியமில்டல.	
இருந்�கபகாதிலும்	 கைற்கடரப்பகுதிகளில்	
சில	 ககாலனிகடள	 நிறுவுவதில்	 கிகரககரகள்	
சவற்றி	 சபற்்ற�கால்	 வணிகத்தின்	 வழியகாகப்	
சபகாருள்	ஈடை	முடிந்�து.	இ�ன்	விடளவகாக	கி.மு.	
(சபகா.ஆ.மு)	 6ஆம்	 நூற்்றகாணடில்	 கிகரககம்	 பல	
நகர	 அரசுகடளக	 சககாணை	 வடலப்	 பின்னலகாக	
மகாறியது.	ஏச�ன்ஸ்	நகர	குன்றின்மீது	பணடைய	
கிகரககரகளகால்	செயயப்படடுள்ள	அக்ரடாபபடாலிஸ்	
என்னும்	 கககாடடையகால்	 சூைப்படடுள்ள	
நகரம்	 கிகரககரகளின்	 கமம்படை	 நிடலககு	
எடுத்துகககாடைகாக	 உள்ளது.	 இந்நகர	 அரசுகள்	

ஒன்றுைன்	 ஒன்று	 கபகாரிடடுக	 சககாணைகாலும்	
இடவ	வணிகம்,	சபகாதுவகான	எழுத்துமுட்ற,	ஒகர	
மகாதிரியகான	ம�	நடைமுட்றகள்	மற்றும்	விைகாககள்	
கபகான்்றவற்்றகால்	 பிடணககப்படடிருந்�ன.	
இப்பிடணப்பிற்கு	 ஒப்பற்்ற	 ஓர	 எடுத்துகககாடடு	
ஒலிம்பிக	விடளயகாடடுப்	கபகாடடிகளகாகும்.

கிகரககத்தில்	 ஆளும்	 வரககம்	 நிலஙகடளக	
கடடுப்படுத்தியது.	 அடிடமகள்	 நிலஙகளில்	
பகாடுபடைனர.	 அடிடமகடளக	 சககாணடிருப்பது	
என்பது	ஒரு	நகாகரிக	வகாழ்வின்	அவசியம்	என	கிகரகக	
எழுத்�காளரகளும்	 �த்துவ	ஞகானிகளும்	கருதினர.	
ஆணைகானுககும்	 அடிடமககுமகான	 உ்றடவ	
அரிஸ்ைகாடடில்	 கணவனுககும்	 மடனவிககுமகான,	
�ந்ட�ககும்	 பிள்டளகளுககுமகான	 உ்றவுககளகாடு	
ஒப்பிடுகின்்றகார.

படாரசீகத்தினர் மீதடான  
கி்ரககத்தின் பவற்றி
பகாரசீகப்	 கபரரசின்	 அரெனகான	 கைரியஸ்	 (கி.மு.	
(சபகா.ஆ.மு)	 	 	 	),	கிகரகக	நகர	அரசுகடளக	
டகப்பற்றுவது	என	முடிவு	செய�கார.	கிகரககத்தின்	
மீ�கான	 பகாரசீகத்தின்	 மு�ல்	 �காககு�ல்	
க�கால்வியில்	 முடிந்�து.	 படைசயடுப்பின்கபகாது	
ஏற்படை	உணவுப்	 பற்்றகாககுட்றயும்	 கநகாயகளின்	
�காககு�ல்களுகம	 பகாரசீகத்தின்	 க�கால்விககுக	
ககாரணமகாயின.	 எனகவ	 இரணைகாவது	
�காககு�டலத்	 திடைமிடும்கபகாது	 நிலத்தின்	
வழியகாய	 படைசயடுப்பட�த்	 �விரத்து	 நீரவழித்	
�காககு�டல	 கமற்சககாணைனர.	 நகாடடுப்பற்்றகால்	
உந்�ப்படை	கிகரககரகள்	அல்லது	செலினியரகள்,	
வீரத்துைன்	 கபகாரிடடு	 கி.மு.	 (சபகா.ஆ.மு)	 490இல்	
மரகாத்�கான்	என்னுமிைத்தில்	பகாரசீகப்படைகடளத்	
க�காற்கடித்�னர.	 கைரியஸ்ககுப்	 பின்னர	 அரெப்	
ப�விகயற்்ற	 செரெகஸ்	 மீணடும்	 ஒருமுட்ற	
படைசயடுத்து	 வந்�கார.	 	 இம்முட்ற	 ஸ்பகாரடைன்	
படைககளகாடு	 கெரந்து	 ஏச�ன்ஸ்	 நகர	 மககள்	
பகாரசீகப்படைகடள	 முன்கன்றவிைகாமல்	 �டுத்து	
நிறுத்தினர.	 சில	 நகர	 அரசுகள்	 ெரணடைந்�	
கபகாதிலும்	 ஏச�ன்ஸ்	 பின்வகாஙக	 மறுத்�து.	
‘ெலகாமிஸ் ’	 என்னுமிைத்தில்	 நடைசபற்்ற	
இறுதிகடைப்	 கபகாரில்	 பகாரசீகப்	 கபகாரககப்பல்கள்	
மூழ்கடிககப்படைன.	 �ன்	 எணணம்	
நிட்றகவ்றகா��கால்	 மனமுடைந்�	 செரெகஸ்	நகாடு	
திரும்பினகார.அக்ரடாபபடாலிஸ்
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3செவ்வியல் உலகம்

வரலகாறு	 பணம்படைத்�	 நிலப்பிரபுககள்	
மககளகாடசிடய	 எதிரத்து	 நைத்திய	 ச�காைர	
கபகாரகாடைஙகளகாககவ	 அடமந்�து.	 இவற்றில்	
விதிவிலகககாக	இருந்�து	ஏச�ன்ஸ்	மடடுகம.	அஙகு	
மககளகாடசிமுட்ற	200	ஆணடுகள்	நீடித்�து.	

மககளடாட்சி	 என்னும்	 செகால்லின்	 கநரசபகாருள்	
“மகககள	 ஆடசி	 புரிவது”	 என்ப�காகும்.	 ஆனகால்	
நடைமுட்றயில்	 சமடிகஸ்	 (metics)	 என்று	
அடைககப்படை	 அடிடமகள்,	 சபணகள்,	
நகரில்	 �ஙகியிரகா�வரகள்	 (வணிகரகள்,	
டகவிடனஞரகள்)	 ஆகிகயகார	 விலககிகய	
டவககப்படடிருந்�னர.

பபரிகிளிஸ் (கி.மு. (பபடா.ஆ. மு.)  461-429)
ஏச�ன்ஸ்	 நகர	 சபரிகிளிஸ்	 என்னும்	 மகாசபரும்	
�டலவடரப்	 சபற்றிருந்�து.	
அவர	 முப்ப�காணடு	 ககாலம்	
அதிககாரத்தில்	 இருந்�கார.	
இவருடைய	ஆடசியின்	கபகாது	
ஏபதன்சும் ஸ்படார்ட்்டாவும்	
ஒ ன் று க ச க தி ர கா க	
மற்ச்றகான்று	 ச�காைரந்து	
கபகார	 செய�ன.	 இப்கபகாரகள்	
“சபலப்கபகாகனசியப்	கபகாரகள்”	என	அறியப்படைன.	
ஸ்பகாரைகாகவகாடு	 படகடம,	 அந்நகர	 அரசு	 செய�	
இடையூறுகள்	 ஆகியடவ	 இருந்�கபகாதிலும்	
அவற்ட்றயும்	 மீறி	 ஏச�ன்ஸ்	 பிரமிககச	 செயயும்	
கடைைஙகடளக	 சககாணை	 உன்ன�மகான	
நகரமகாக	 மகாறியது.	 மகாசபரும்	 கடலஞரகளும்	
சிந்�டனயகாளரகளும்	 அந்நகரத்தில்	
இருந்�னர.	 ஆககவ	 வரலகாற்று	 அறிஞரகள்	
இககுறிப்பிடை	 ககாலத்ட�	 ‘பபரிகிளிசின் கடாலம்’	
என	 அடைககின்்றனர.	 புகழ்சபற்்ற	 கிகரகக	
வரலகாற்று	 அறிஞரகளகான	 செகரகாகைகாடைசும்,	
அவர	 பின்வந்�	 தூசிடைடிசும்	 இகககாலத்தில்	
வகாழ்ந்�வரகளகாவர.

சபரிகிளிசின்	 ெககாப்�த்ட�ச	 கெரந்�	
சிந்�டனயகாளரகள்	 உணடமடயக	
கணைடைவ�ற்ககான	 புதிய	 பகாரபடெமற்்ற	
அடிப்படை	 ஒன்ட்றக	 கணைறியும்	 முயற்சிடய	
கமற்சககாணடிருந்�னர.	 அவரகளுள்	 மகத்�கானவர	
ெகாகரடீஸ்	ஆவகார.	அவர	�னது	நணபரகளிைம்	பல	
சிககல்கள்	மிகுந்�	பிரசெடனகள்	பற்றி	விவகாதிப்பகார.	

பெலினிய கி்ரககத்தில் “மககளடாட்சி”
கிகரகக	 நகர	 அரசுகள்	 மு�ன்மு�லகாகத்	
க�கான்றியகபகாது	 அடவ	 கைந்�ககால	 மரபுரிடமப்	
பணபுகளில்	 சிலவற்ட்ற	 இன்னமும்	 சுமந்து	
சககாணடிருந்�ன.	 ஆள்கவகாரகள்	 �டலவரகளின்	
வம்ெகாவளி	 வந்�வரகளகாகவ	 இருந்�னர.	
விரிவடைந்�	வணிகத்தின்	மூலம்	செல்வந்�ரகளகாக	
மகாறியவரகள்	ஆடசியதிககாரத்ட�க	சககாணடிருககும்	
இப்படைய	குடும்பஙகள்	அனுபவிககும்	உரிடமகள்	
மற்றும்	ெலுடககடள	சவறுத்�னர.	இ�ன்	விடளவகாக	
பலநகர	அரசுகளில்	முடியகாடசி	அரெரகள்	(Monarchy)	
தூககி	 எறியப்படைனர.	 மகாற்்றகாக	 ஒரு	 செல்வந்�ர	
குழுவின்	 ஆடசி	 (Oligarchy)	 உருவகாககப்படைது.	
குழுவின்	ஆடசியின்	 கீழ்	 புதிய	 பணம்படைத்க�கார	
சிறிய	 நில	 உடைடமயகாளரகடளச	 சுரணடினர.	
ஆககவ	 இககுழு	 ஆடசி	 முட்றயும்	 ஓர	 முடிவுககு	
வந்�து.	 கபரகாடெ	 சககாணை	 சிலர	 ஆடசிப்	
சபகாறுப்கபற்று	 சககாடுஙகககான்டம	 ஆடசி	
முட்றடய	 கமற்சககாணைனர.	 இருந்�கபகாதிலும்	
சககாடுஙகககாலரகளின்	 ஆடசி	 நடைசபற்்ற		
(கி.மு.	 (சபகா.ஆ.மு)	 6ஆம்	 நூற்்றகாணடு	 மு�ல்	
4ஆம்	 நூற்்றகாணடு	 வடர)	 ககாலத்தில்�கான்	 புதிய	
கடைைஙககளகாடும்,	 மிகப்சபரிய	 கககாவில்ககளகாடும்	
நகரஙகள்	வளரசசியடைந்�ன.	(எ.ககா).	ஏச�ன்சிலுள்ள	
ஒலிம்பியடா ஜீயஸ் ்கடாவில்.

ஏபதன்ஸ் நகர மககளடாட்சி
ஏச�ன்சில்	அடித்�ள	மககள்	சககாடுத்�	அழுத்�த்தின்	
விடளவகாக	 குழு	 ஆடசியும்,	 சககாடுஙகககாலகாடசியும்	
அகற்்றப்படடு	 மககளகாடசி	 முட்ற	 நிறுவப்படைது.	
ஏச�ன்சில்	ெடைம்	இயற்றும்	அதிககாரம்	அடனத்தும்,	
சு�ந்திர	 மககள்	 (Freemen)	 பஙககற்கும்	 மககள்	
மன்்றத்தின்	 வெம்	 வைஙகப்படடிருந்�து.	
நீதிபதிகளும்	 கீழ்நிடல	 அதிககாரிகளும்	 குலுககல்	
முட்றயில்	 க�ரந்ச�டுககப்படைனர.	 இம்முட்ற	
ெமூகத்தின்	கமல்�டடு	மககளகால்	சவறுககப்படைது.	
அவரகள்	மககளகாடசிடயக	 ‘கும்பலின்	ஆடசி’	எனக	
கருதினர.	

பகாரசீகப்	 படைசயடுப்பின்	 அபகாயம்	
கிகரககரகடள	 ஒற்றுடமயுைன்	 இருககச	
செயதிருந்�து.	 அந்�	 ஆபத்து	 நீஙகியவுைன்	
அவரகள்	 மீணடும்	 �ஙகளிடைகய	 ெணடையிைத்	
ச�காைஙகினர.	 பல	 கிகரகக	 நகர	 அரசுகளின்	

சபரிகிளிஸ்
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மத்திய	 கிைககு	 ஆகிய	 கபரரசுகடள	 �ன்கனகாடு	
இடணத்துக	 சககாள்வதில்	 சவற்றி	 சபற்்றது.	
ஆனகால்	 அசலக்காணைரின்	 ககாலம்	 முழுடமயும்	
கபகாரகளிகலகய	கழிந்�து.	

அசலக்கான்ைரின்	இ்றப்பிற்குப்	பின்னர	பணபகாடு	
மிக	விடரவகாக	வளரந்�து.	வரலகாற்று	அறிஞரகள்	
இ�டன	(கி.மு.	(சபகா.ஆ.	மு.)	323)	பெலனிஸ்டிக		
நகாகரிகம்	என	அடைககின்்றனர.

கிகரககரகளின்	 அறிவியல்,	 கணி�ம்,	 �த்துவம்	
ஆகிய	 துட்றகள்	 கிகரகக-எகிப்திய	 நகரமகான	
அசலக்காணடிரியகாவில்	 வளரசசியின்	
உசெத்ட�த்	 ச�காடைன.	 வடிவியல்	 (geometry)	
கணி�ம்	ச�காைரபகான	அடிப்படைத்	க�காற்்றஙகடள	
யூகிளிட்	முட்றப்படுத்தினகார.	எ்ரடாட்்்டாஸ்தனிஸ்	
பூமியின்	 விடைத்ட�த்	 துல்லியமகாகக	
கணககிடைகார.	ஹிப்படார்கஸ்	முககககாணவியடலக	
(Trigonometric)	 கணடுபிடித்�கார.	 ஹிப்பகாரகசின்	
கருத்துககடள	 அடிப்படையகாகக	 சககாணடு	
கககாள்களும்	 நடெத்திரஙகளும்	 எவ்வகாறு	
நகரகின்்றன	 என்பது	 குறித்�	 ஒரு	 மகாதிரி	
அடமப்டப		்டாலமி	உருவகாககினகார.

1.2 ்ரடாம்: பெலினிஸ்டிக உலகம்
்ரடாம் குடியரசு
ச�காைகக	 ககாலத்தில்	 கரகாம்	 வம்ெகாவளிகளின்	
மூலம்	கடைடமககப்படை	கவளகாண	ெமூகத்ட�க	
சககாணை	 நகாைகாக	 இருந்�து.	 இ�னுள்ளிருந்து	
பரம்படரயகாக	 ஆடசி	 புரியும்	 ஒரு	 ஆளும்	
வரககம்	 உருவகானது.	 கரகாமகானிய	 மககள்	
இரணடு	 வரககஙகளகாகப்	 பிரிந்திருந்�னர.	
ஒரு	 வரககத்தினர	 பகாடரீசியன்ஸ்	 (Patricians)	
என்்றடைககப்படை	பணம்படைத்�	நிலப்பிரபுககள்.	
மற்ச்றகாரு	வரககத்தினர	பிளபியன்ஸ்	 (Plebeians)	
என்்றடைககப்படை	 ெகா�காரண	 மககள்.	 வைககு-
ச�ற்கு,	 கிைககு-கமற்கு	 ஆகிய	 திடெகளிடைகய	
குறுககும்	 மறுககுமகாகச	 செல்லும்	 வணிகப்	
பகாட�களுககு	 நடுகவ	 ககந்திரமகான	 இைத்தில்	
கரகாம்	 அடமந்திருந்�து.	 இப்பகாட�கள்	 வழி	
செல்லும்	 வணிகரகளிைம்	 சப்றப்படை	 வரியகானது	
கவளகாணடம	 வருவகாயககு	 கமல்	 கூடு�ல்	
வருவகாயகாக	 அடமந்�து.	 கி.மு.	 (சபகா.ஆ.மு)	

அவ்விவகா�ஙகளின்	வழியகாக	உணடம	சவளிப்படும்	
என	 அவர	 கருதினகார.	 பிளகாடகைகா	 இவருடைய	
ஒப்பற்்ற	 சீைரகாவகார.	 பிளகாடகைகா,	 உணடம	 என்பது	
மனி�	 அனுபவஙகளுககு	 அப்பகாற்படை	 பகுதிடயச	
ெகாரந்திருப்ப�காகவும்,	மகாசபரும்	�த்துவஞகானிகளகால்	
மடடுகம	 அட�	 உயத்துணர	 முடியுசமன்றும்	
வகாதிடைகார.	 பிளகாடகைகாவிைம்	 கல்வி	 கற்றுவந்�	
அரிஸ்ைகாடடில்,	 இயற்பியல்	 உலகம்	 பற்றிய,	 ெமூக	
உலகம்	குறித்�	கணடுணரந்�	அனுபவ	அறிவிற்கு	
அதிக	முககியத்துவம்	சககாடுத்�கார.	சைகமகாகிடரைஸ்.	
எபிகியூரஸ்	 ஆகிய	 இருவரும்	 உலகம்	 பற்றிய	
சபகாருள்	 மு�ல்வகா�க	 கணகணகாடைத்ட�	
வளரத்�னர.

சபரிகிளி்ுககுப்	பின்னர	வந்�	
அரெகாஙகம்	 உணடமடயக	
கணைறிய	 ெகாகரடீஸ்	
முன்டவத்�	 வழிமுட்றகடள	
விரும்பவில்டல.	 அரெகால்	
அ ங கீ க ரி க க ப் ப ட ை	
கைவுள்கடள	 ெகாகரடீஸ்	 ஏற்றுக	
சககாள்ள	 மறுத்�கார	 என்றும்	
இடளஞரகடளத்	 �வ்றகான	
சிந்�டனககு	 இடடுச	 சென்்றகார	 என்றும்	 குற்்றம்	
ெகாடைப்படடு	 விெகாரடணககுடபடுத்�ப்படைகார.	
நீதிமன்்றககுழு	 	 நடுவர	 ெகாகரடீட்	 குற்்றவகாளி	
எனத்	 தீரமகானித்து	 அவடர	 விஷம்	 (hemlock)	
அருந்தி	உயிரவிடும்படி	தீரப்பு	வைஙகியது.

ெகாகரடீஸ்

பெலனிஸ்டிக நடாகரிகத்தின் பதடா்ககம்
கிகரகக	 நகர	 அரசுகள்	 ஒரு	 விரிவகான	 அதிககார	
வரககத்ட�க	 சககாணடிருககவில்டல.	 ஆககவ	
அவரகளகால்	 மகாசபரும்	 ெகதிடய	 சவளிகககாடை	
முடிந்�து.	மககா	அசலக்காணைரின்	�டலடமயின்	
கீழ்	கிகரககரகள்	மகாசிகைகானியகாவில்	ஒரு	அரடெ	
நிறுவினர.	இவ்வரசு	வரலகாற்றுப்	புகழ்மிகக	எகிப்து,	

பிளகாடகைகா அரிஸ்ைகாடடில்
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இருந்�கபகாது	2	மில்லியன்	அடிடமகள்	இருந்�னர.	
அடிடமகளின்	 உடைப்பகால்	 சு�ந்திர	 மனி�ரகள்	
கவடலவகாயப்டப	இைந்து	வறியவரகள்	ஆயினர.	
பல	ஏடை	விவெகாயிகள்	�ஙகள்	குைந்ட�கடளக	
டகவிை	கநரந்�து.	அககுைந்ட�களும்	இறுதியில்	
அடிடமச	ெந்ட�டய	வந்�டைந்�னர.		பகாடரீசியன்	
பிளபியன்	 இடையிலகான	 கமகா�ல்	 இரத்�ம்	
க�காயந்��காக	மகாறியது.

கரகாம்	 அரசுககு	 அதிக	 வருவகாடய	 அள்ளிக	
சககாடுத்�து	அடிடம	வியகாபகாரமகாகும்.	சைலகாஸ்	தீவு	
மிகப்சபரிய	அடிடமச	ெந்ட�யகாக	மகாறியது.	

டைபிரியஸ்	 கிரகாககஸ்	 மற்றும்	
ககாரியஸ்	 கைகா	 கிரகாககஸ்	 ஆகிய	 இருவரும்.	
பகாடரீசியப்	 பிரிடவச	 கெரந்�வரகளகாக	 இருந்�	
கபகாதிலும்,	 ஏடை	 விவெகாயிகளுககு	 ஆ�ரவகாக	
�ஙகள்	 கருத்துககடளக	 கூறினர.	 ஏடை	
விவெகாயிகள்	 இவ்விருவடரயும்	 ஆ�ரித்��கால்	
அதிரசசியடைந்�	செனடைரகள்	இவ்விருவடரயும்	
சககாடல	 செய�னர.	 கிரகாககஸ்	 ெகககா�ரரகளின்	
உயிரத்தியகாகம்	கரகாம்	குடியரசு	கரகாமப்	கபரரெகாக	
மகாற்்றம்	 சபற்்றதில்	 ஒரு	
முககியப்	பஙகிடன	வகித்�து.

கடான்சல்களி்மிருந்து  
்பரரசருககு அதிகடார 
மடாற்்றம்
மகாரியஸ்	 என்பவர,	 இககுயிடடிஸ்	 (புதிய	 பணம்	
படைத்க�கார,	 அதிக	 செகாத்துடைடமயகாளரகள்,	

ஆ்றகாம்	 நூற்்றகாணடின்	 இறுதிப்	 பகுதியில்	 கரகாம்	
செழித்க�காஙகிய	நகரமகாயிற்று.

கரகாமகானிய	 மரபின்படி	 கி.மு.	 (சபகா.ஆ.	 மு.)	
509இல்	 எடரஸ்கன்கள்	 அகற்்றப்படை	 பின்னர	
கரகாமக	குடியரசு	நிறுவப்படைது.	கரகாமக	குடியரடெ	
நிரவகித்�வரகள்	 பகாடரீசியன்	 என்்றடைககப்படை	
செல்வந்�	 நிலப்பிரபுககளகாவர.	 வகாககுரிடம	
சபற்்றவரகளகால்	 இரணடு	 ககான்ெல்கள்	 (consul)	
க�ரந்ச�டுககப்படுவர.	 இவரகள்	 செனடைரகடள	
(Senator)	நியமிப்பர.	செனடைரகளும்,	ககான்ெல்களும்,	
நிலப்பிரபுககளின்	 நலன்கடளப்	 பகாதுககாத்�னர.	
பிளபியன்ஸ்	 எனப்படை	 சபகாதுமககள்	 ககாலம்	
முழுவதும்	 கைனகாளியகாககவ	 இருந்து	 இறுதியில்	
�மது	 நிலத்ட�	 பகாடரீசியன்களிைம்	 இைந்�னர.	
கபகாரகளும்	அபகரிப்புகளும்	பகாடரீசியன்களின்	நிலச	
செகாத்துககடள	கமலும்	விரிவுபடுத்�	உ�வியது.

படாட்ரீசியன்கள், பிளபியன்கள் 
இட்யிலடான வர்ககப்்படார்
கரகாமில்	 கபகாரக	 டகதிகள்	 அடிடமகளகாக	
ஆககப்படைனர.	 இ�ன்மூலம்	 பணம்படைத்க�கார	
சுரணடுவ�ற்கு	 ஏதுவகாகப்	 சபரும்	 உடைப்பகாளர	
கூடைத்ட�	 கரகாம்	 உருவகாககியது.	 மிகப்சபரும்	
நிலப்பிரபுககள்	 இவ்வடிடமகடளக	 குட்றந்�	
விடலககு	வகாஙகி	�ஙகள்	நிலஙகளில்	கவளகாண	
பணிகளில்	 ஈடுபடுத்தினர.	 அடிடமகளின்	
எணணிகடக	 சபருகத்	 ச�காைஙகியது.	 கி.மு.	
(சபகா.ஆ.மு)	மு�லகாம்	நூற்்றகாணடில்	கரகாமில்	சு�ந்திர	
மககளின்	 எணணிகடக	 3.25	 மில்லியன்களகாக	

பியூனிக ்படார்களும் ஏகடாதிபத்திய ்ரடாமப் ்பரரசின் ்தடாற்்றமும்
இத்�காலியில்	கரகாம்	வளரசசி	சபற்்றகபகாது	வை	ஆப்பிரிகககாவில்	ககாரத்க�ஜ்	வலிடமயகான	
ெகதியகாக	வளரந்�து.	ககாரத்க�ஜ்	மககள்	கைற்பயணஙகளிலும்	வணிகத்திலும்	சி்றந்து	
விளஙகிய	பீனிசியரகளின்	ெந்�திகள்	ஆவர.	கரகாமும்	ககாரத்க�ெும்	கிகரககரகடள	
சவளிகயற்்ற	 ஒன்றிடணந்�னர.	 அ�ன்	 பின்னர	 ககாரத்க�ஜ்	 சிசிலிடயக	
டகப்பற்றியது	 கரகாம	 அரசுககக	 ஆபத்�காய	 மகாறியது.	 இவ்விரு	 ெகதிகளிடைகய	
நடைசபற்்ற	 மூன்று	 கபகாரககள	 பியூனிக ்படார்கள்	 என	 அடைககப்படுகின்்றன.	
ககாரத்க�ஜ்,	ென்னிபகால்	என்்ற	�ளபதிடய	அனுப்பிடவத்�து.	கரகாமின்	படைடயத்	
க�காற்கடித்�	 அவர	 இத்�காலியின்	 சபரும்பகுதிடய	 பகாடலவனமகாககினகார.	 கரகாம்	
படைககு	�டலடமகயற்றிருந்�	பகாபியஸ்	மனம்	�ளரவில்டல.	இரணைகாம்	பியூனிக	
கபகாரில்	ென்னிபகாடல	 எதிரசககாணை	 பகாபியஸ்,	 ெகாமகா	 கபகாரககளத்தில்	 அவடரத்	
க�காற்கடித்�கார.	கரகாமகானியப்	படைகளகால்	பின்ச�காைரப்படை	ென்னிபகால்	விஷமருந்தி	
மகாணைகார.	 ககாரத்க�ஜின்	 மீது	 மூன்்றகாவது	 பியூனிககபகாடர	 கரகாம்	 அறிவித்�து.	
இப்கபகாரில்	ககாரத்க�ஜ்	சவற்றிசககாள்ளப்படடு	அழிககப்படைது.	இ�ன்பின்னர	கமடல	
உலகில்	நிகரற்்ற	ெகதியகாக	கரகாம்	மகாறியது. ென்னிபகால்
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மிகப்சபரும்	 வன்முட்ற	 சவடித்�து.	 செனடெடப	
கடைைம்	 தீககிடரயகானது.	 பணகககாரரகடள	
இலகககாகக	 சககாணடு	 மககள்	 கூடைத்தினர	
ச�ருககளில்	 இ்றஙகினர.	 இப்பின்னணியில்�கான்	
ெுலியஸ்	 சீெர	 �னது	 படைககளகாடு	 இத்�காலியின்	
எல்டலடயக	 கைந்து	 கி.மு.	 (சபகா.ஆ.மு)	 	 49இல்	
அதிககாரத்ட�க	டகப்பற்றினகார.

அடிடமகளின் கிளர்ச்சிகள்
கிகரககத்ட�க	 ககாடடிலும்	 கரகாமில்�கான்	
அடிடமகளின்	 கிளரசசிகள்	 அதிகம்	 நைந்�ன.	
ஸ்பகாரைகஸின்	 கிளரசசிகய	 அவற்றுள்	 புகழ்	
சபற்்ற�காகும்.	 70,000	 அடிடமகள்	 பஙககற்்ற	
அககிளரசசி	 கி.மு.	 (சபகா.ஆ.மு)	 	 73இல்	
ச�காைஙகியது.	 இப்புரடசி	 கரகாமின்	 அதிககாரத்ட�	
அசெஙசககாள்ள	 டவத்�து.	 ஆனகாலும்	
இறுதியில்	 ஸ்பகாரைகஸ்	 சககால்லப்படடு	 புரடசி	
ஒடுககப்படைது.	ஸ்பகாரடைகட்	பின்பற்றிய	6000	
புரடசியகாளரகளும்	சககால்லப்படைனர.

மன்னரடாட்சி (பிரின்சி்பட்) நிறுவப்படுதல்
ெமூகப்	 பிரசெடனகள்	 ச�காைரபகான	
உள்நகாடடுப்கபகார	 முடிவடைந்�கபகாது	 கபகாரத்	
�ளபதிகளுககு	 இடையிலகான	 உள்நகாடடுப்கபகார	
ச�காைஙகியது.	 சுல்லகாவுககு	 எதிரகாக	 மகாரியஸ்,	

செனடைரகள்	ஆகிகயகாருககு	கீைகான	வரககத்ட�ச	
கெரந்�வரகள்)	 என்கபகாரின்	 ஆ�ரகவகாடு	
ககான்ெலகாக	 ஆன	 பின்னர,	 செனட	 ெடபயில்	 நில	
விநிகயகாக	 மகெகா�கா	 ஒன்ட்ற	 அறிமுகம்	 செயயும்	
முயற்சிடய	 கமற்சககாணைகார.	 இட�த்	 ச�காைரந்து	
வன்முட்ற	சவடித்�து.	மகாரியஸின்	ஆ�ரவகாளரகள்	
சககால்லப்படைனர.	 இ�ன்	விடளவகாக	 மகாரியஸின்	
ஆ�ரவகாளரகள்	 மற்றும்	 சுல்லகா	 என்பவரின்	
ஆ�ரவகாளரகளிடைகய	 உள்நகாடடுப்கபகார	
ஏற்படைது.	இறுதியில்	மகாரியஸ்	அகற்்றப்படடு	சுல்லகா	
அதிககாரத்ட�க	 டகப்பற்றி	 மூன்று	 ஆணடுகள்	
ஒரு	 முழுடமயகான	 ெரவகாதிககாரியகாக	 ஆடசி	
புரிந்�கார.	 பின்னர	அவரும்	 சககால்லப்படடு	 சின்னகா,	
ககாடைலினகா	 என்கபகார	 ஆடசி	 புரிந்�னர.	 அ�ன்	
பின்னர	ககாடைலினகாவின்	க�கால்விடயத்	ச�காைரந்து	
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7செவ்வியல் உலகம்

பணம்படைத்க�கார	 ஏடைகளின்	 கவனத்ட�	
திடெ	திருப்புவ�ற்ககாக	விடளயகாடடுகடள	ஏற்பகாடு	
செய�னர,	கபகாடடிகள்	நைத்தினர.	ெணடைகககாடசி	
வீரரகடள	 (Gladiator)	 கமகா�விடடு	 யகாகரனும்	
ஒருவர	 சககால்லப்படுகின்்றவடரயிலகான	 கடைகாயச	
ெணடைகடள,	 மககள்	 கூடுகின்்ற	 அரஙகுகளில்	
நைத்தினர.

வடைரஙகு	(Colosseum)

அகஸ்்ஸின் கடாலத்டதச்	 கெரந்�	
பிரசித்திசபற்்ற	எழுத்�காளரகள்	�ஙகள்	படைப்புகளின்	
மூலம்	 நகாடடிற்குப்	 சபருடம	 கெரத்�னர.	 பிளினி 
(மூத்�வர)	 அளவில்	 மிகப்சபரி�கான	 அறிவியல்	
கடலக	களஞ்சியத்ட�	எழுதி	முடித்�கார.	அட�	அவர	
இயற்டக வரலடாறு	(Natural	History)	என	அடைத்�கார.	
அறிவியல்	 ச�காைரபகான	 கடலக	 களஞ்சியத்ட�	
உருவகாககிய	 மற்றுசமகாரு	 ஆசிரியர	 பசனிககடா	
ஆவகார.	 �ன்னுடைய	 ‘ஓட்ஸ்’	 (odes)	 என்னும்	
நூலில்	கெசரஸ்,	எப்பிகியூரியசின்	�த்துவஙகடள	
நியகாயப்படுத்துவட�யும்,	 பிரசெடனகடள	
எதிரசககாள்ளும்கபகாது	 இருகககவணடிய	
மகனகாட�ரியம்	 பற்றி	 ஸ்்டாய்க	 �த்துவம்	
முன்டவத்�	 கருத்துககடளயும்	 இடணத்து	
புதியக�கார	�த்துவத்ட�	உருவகாககினகார.	லிவி	ஒரு	
வரலகாற்று	 அறிஞர	 என்பட�க	 ககாடடிலும்	 சி்றந்�	
உடரநடையகாளர	 எனக	 கூ்றலகாம்.	 மிகச	 சி்றந்�	
வரலகாற்று	அறிஞர	் ்சி்ஸ்	ஆவகார.	பவர்ஜில்	எழுதிய	
ஏகனயட	 (Aeneid)	 கரகாமகானிய	ஏககாதிபத்தியத்ட�ப்	
புகழ்வ�காய	அடமந்�து.	இகககாலத்தில்	கரகாமகானியச	
ெடைம்	கமகலகாஙகிய	வளரசசி	நிடலடய	எடடியது.

கி.பி.	 (சபகா.ஆ.)	 14	 இல்	 அகஸ்்ஸ்
	மரணமடைந்�கார.	அவருககுப்	பின்வந்�	கரகாமகானியப்	

சின்னகா	 இருவரும்,	 ெுலியஸ்	 சீெருககு	 எதிரகாகப்	
பகாம்பி,	 ெுலியஸ்	 சீெரின்	 இ்றப்பிற்குப்	 பின்னர	
புருடைஸ்,	 ககாசியஸ்	 ஆகிகயகார	 மகாரக	 ஆணைனி	
மற்றும்	 ஆககைவியனுககு	 (சீெரின்	 ஒன்றுவிடை	
ெகககா�ரன்)	எதிரகாகவும்	இறுதியில்	ஆககைவியன்	
மகாரக	 ஆணைனிககு	 எதிரகாகவும்	 எனப்	 பல	
கபகாரகள்	 ச�காைரந்�ன.	 ஒரு	 கடைத்தில்	 அரசியல்	
உறுதித்	 �ன்டமடய	 மீணடும்	 நிறுவுவ�ற்ககான	
ஒகர	 வழி	 அகஸ்ைட்	 (முன்னர	ஆககைவியன்)	
முடியரெரகாக	அரியடண	ஏற்றுவக�	என	பரம்படரச	
செல்வந்�ரகளும்	 புதிய	 பணகககாரரகளும்	முடிவு	
செய�னர.	அகஸ்ைஸ்	அரெரகான	 (கி.மு.	 (சபகா.ஆ.மு)		
27)	 வருைத்திலிருந்து	 ச�காைஙகும்	 ககாலம்	
மன்னரகாடசி	ககாலம்	(Principate)	என	அறியப்படைது.	
அகஸ்ைஸ்	 �ன்டன	 கபரரென்	 (Imperator)	 என	
அடைத்துக	சககாணைகார.

அகஸ்ைஸ்

்ரடாமடானிய மன்னரடாட்சியில் சமூகம்
மன்னர	 ஆடசி	 ககாலத்தில்	 பிரகாந்திய	 அளவிலகான	
ஆளும்	வரககத்தினர	அடனவரும்	ஒருஙகிடணந்து	
ஓர	ஏககபகாக	ஆளும்	வரககமகாயினர.	குடியரசின்	கீழ்	
இருந்�ட�க	ககாடடிலும்	இவ்வரககமகானது	�ற்கபகாது	
கமன்கமலும்	 செழித்க�காஙகியது.	 இகககாலத்தில்	
அதிக	 அளவில்	 ஆைம்பரப்	 சபகாருடகளகான	 படடு,	
வகாெடனத்	 திரவியஙகள்,	 மிளகு,	 விடலயுயரந்�	
ஆபரணக	 கற்கள்	 கபகான்்றடவ	 கீழ்திடெ	
நகாடுகளிலிருந்து	 வந்து	 குவிந்�ன.	 கககாவில்கள்,	
கடலயரஙகுகள்,	 தி்றந்�சவளி	 விடளயகாடடு	
அரஙகுகள்,	உைற்பயிற்சிக	கூைஙகள்,	ககால்வகாயகள்,	
குளியலிைஙகள்,	 வடைரஙகுகள்	 மற்றும்	 ெந்ட�கள்	
ஆகியவற்ட்ற	 உள்ளைககிய	 மிகப்சபரிய	
நகரஙகள்	 இகககாலத்தில்	 எழுப்பப்படைன.	
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8 செவ்வியல் உலகம்

கபரரெரகாக	 அறிவித்துக	 சககாணைகார.	 இறுதியகான	
ஆனகால்	 கடுடமயகான	 �காககு�டல	 நைத்திகயகார	
வகாணைல்கள்	ஆவர.	கி.பி.	(சபகா.ஆ.)	476	இல்	கபரரெர	
்ரடாமுலஸ்	 அகஸ்்ஸ்	 ஆடசியின்மீது	 சவறுப்பு	
சககாணை	கரகாம	ரகாணுவம்	ஒ்்டாவடாகர்	என்பவரின்	
�டலடமயில்	 அவடரப்	 ப�வி	 நீககம்	 செய�து.	
கமடல	கரகாமகானியப்	கபரரசும்	இத்துைன்	முடிவுககு	
வந்�து.	

கிழககு ஆசியடாவில் ்பரரசு 
உருவடாககம் – சீனடா
1.3 சின் வம்சத்தின் வீழ்ச்சி
வகாஙசெங,	பரவலகாக	ஷிகுவடாங்தி	 (மு�ல்	கபரரெர	
என்று	 சபகாருள்)	 என	 அறியப்பட்்வர்	 சீனச	
சிற்்றரசுகளிடைகய	 நடைசபற்்ற	 கபகாரகடள	
முடிவுககுக	சககாணடுவந்�கார.	பிரகாந்திய	அரசுகடள	
அைககி	 ஒடுககி	 ஒரு	 வலிடமயகான	 நடுவண	
அரடெ	 நிறுவினகார.	 இருந்�கபகாதிலும்	 ஏடனய	
பணபகாடுகளில்	 இருந்�ட�ப்	 கபகாலல்லகாமல்	
சீனகாவில்	 விவெகாயிகளின்	 எழுசசிமிகக	
கபகாரகாடைஙகள்	மீணடும்	மீணடும்	நடைசபற்்றன.	
இப்கபகாரகாடைஙககள	 சின்	 வம்ெத்தின்	 ஆடசிடய	
வீழ்சசிககு	இடடுச	சென்்றன.	

ென் அரச வம்சமும் சீனப்பகுதிகளின் 
விரிவடாககமும்
லீயு-பங்	 என்பவரகால்	 நிறுவப்படை	 ென்	 அரெ	
வம்ெம்	(கி.மு.	(சபகா.ஆ.மு)	206	 	கி.பி.	(சபகா.ஆ)	220)		
400	ஆணடுகள்	 செழித்க�காஙகியது.	அவரகளின்	
�டலநகர	 ெகாங-அன்	 ஆகும்.	 இம்வம்ெத்தின்	
புகழ்சபற்்ற	 வலிடம	 வகாயந்�	 அரெர	 வு-டத 
என்பவரகாவகார.	 இவருடைய	 �ளபதிகள்	
வைபகுதிகளில்	 ெுணரகடள	 துரத்துவதில்	
சவற்றி	சபற்்றனர.	இ�ன்	விடளவகாக	ென்	கபரரசு	
மீணடும்	 ஒருமுட்ற	 படடு	 வணிக	வழித்�ைத்ட�	
வணிகத்திற்ககாக	தி்றந்துவிடைது.	சபருமளவிலகான	
ஏற்றுமதிப்	 பணைஙகள்,	 முககியமகாகப்	 படடு,	
கரகாமப்	கபரரடெ	சென்்றடைந்�ன.

வைபகுதியில்	 பணபகாடடில்	 பின்	 �ஙகிய	
ஆடசியகாளரகளின்	 டகவிடனஞரகளும்,	
ககால்நடை	 கமயப்பரகளும்	 குதிடரகளுகககான	
ககாப்புககவெம்,	கெணம்,	குதிடரயில்	பயணிப்கபகார	
பகா�ஙகடள	டவத்துக	சககாள்வ�ற்ககான	அஙகவடி,	

கபரரெரகளில்	 சிலர	 தி்றடம	 மிககவரகளகாகவும்	
அறிவிற்	 சி்றந்�வரகளகாகவும்	 இருந்�னர.	 ஆனகால்	
டிரகாென்	 ( - )	 ஆண்்டானினஸ் பயஸ்		
( - )	மடார்ககஸ் அரிலியஸ்	 ( - )	ஆகிகயகார	
�விரத்து	 மற்்ற	 அடனவரும்	 சககாடுஙகககாலரககள.	
மற்்றவரிைமிருந்து	 �னித்து	 நிற்பவர	 மகாரககஸ்	
அரிலியஸ்	 ஆவகார.	 ஒரு	 �த்துவ	 அறிஞரகான	 இவர	
பல	 நூல்கடள	 எழுதியுள்ளகார.	 சீனகாவிற்கு	 ஒரு	
தூதுககுழுடவ	 அனுப்பி	 ஒரு	 ஆசிய	 நகாடடுைன்	
ச�காைரடப	ஏற்படுத்திய	மு�ல்	கரகாமகானியப்	கபரரெர	
இவகர	ஆவகார.

பவளிநடாட்்வர் பட்பயடுப்பும் ்ரடாமப் 
்பரரசின் சரிவும்
பணபகாடடில்	 பின்	 �ஙகியவரகளின்	
படைசயடுப்புகளகால்	 அபகாயஙகடள	 எதிரசககாணை	
கரகாமப்	 கபரரசு	 அதிகச	 செலவு	 மிகக,	
கூலிப்படைகடளச	 ெகாரந்திருகக	கவணடியிருந்�து.	
கி.பி.	 (சபகா.ஆ.)	 330இல்	 அரசின்	 ஆடசி	 டமயம்	
இத்�காலியிலிருந்து	 கிகரகக	 சமகாழிடயப்	 கபசும்	
டபெகாணடியம்	 நகருககு	 மகாறியது.	 ஆனகால்	
அஙகிருந்து	 சககாணடு	 ச�காடல	 தூரத்திலிருந்�	
கமற்குப்	 பகுதிகடளக	 கடடுப்படுத்�	 அ�னகால்	
இயலவில்டல.	கி.பி.	(சபகா.ஆ.)	410இல்	கககாத்	அலகாரிக	
கரகாமகாபுரிடயச	 சூட்றயகாை	 சபரும்படைகயகாடு	
பு்றப்படைகார.	 பிரகாஙகுகளின்	 �டலவர	 குகளகாவிஸ்,	
ககால்	 பகுதிடயக	 டகப்பற்றினகார.	 ஆஸ்டகரகாகககாத்	
இனத்ட�	 கெரந்�	 திகயகாசைரித்	 �ன்டன	 கரகாமின்	

பணபடாட்டில் பின் தங்கியவர்கள்:	 முற்றிலும்	
கவறுபடை	 நகாடுகடளச	 கெரந்�	 அல்லது	
பணபகாடடைக	 சககாணை	 மககள்	 குழுவினர.	
�ஙகடளக	 ககாடடிலும்	 குட்றவகான	 பணபகாடடு	
வளரசசிடயக	 சககாணைவரகள்	 எனவும்	
�ஙகடளக	 ககாடடிலும்	 அதிக	 வன்முட்ற	 குணம்	
சககாணைவரகள்	 எனவும்	 கரகாமகானியரகளகால்	
கரு�ப்படைவரகள்.
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9செவ்வியல் உலகம்

ென்வம்ெத்தினரின்	 ஆடசியின்	 கபகாது	
�கான்	 சபௌத்�ம்	 இந்தியகாவிலிருந்து	 சீனகாவுககு	
வருடக	�ந்�து.	சபௌத்�த்க�காடு	கெரந்து	சீனகாவுககு	
வந்�	இந்தியக	கடலகளின்	செல்வகாககு	அஙகிருந்து	
சககாரியகாவில்	பரவி	பின்னர	ெப்பகானிலும்	பரவியது.	
இகககாலத்ட�ச	கெரந்�	சில	சபௌத்�க	கடலகளில்	
செலினிக	 கடலப்	 பகாணியின்	 �காககத்ட�யும்	
ககாண	முடிகி்றது.

புத்�ர	(சீனகா)

மிகப்சபரும்	 நிலப்பிரபுககடள	 கடடுககுள்	
டவத்திருப்பக�	 மிகப்சபரிய	 சிரமமகான	 பிரசெடன	
என்பட�	 ென்	 வம்ெ	 அரெரகள்	 உணரந்�னர.	
சீனகா	 ஒருஙகிடணககப்படை	 பின்னர	 ஒரு	
சில	 பத்�காணடுகள்	 கழிந்�வுைன்	 சீனகாவின்	
வைபகுதிகளில்	உள்நகாடடுப்கபகார	சவடித்து	கபகாடடி	

கபகான்்ற	 புதிய	 நுடபஙகடளயும்,	 பகாலஙகள்	
கடடு�ல்,	 மடலப்பகுதிகளில்	 ெகாடலகள்	 அடமத்�ல்,	
கைற்பயணம்	செய�ல்	ஆகியவற்றிற்ககான	ச�காழில்	
நுடபஙகடளக	 சககாணடுவந்�னர.	 கிறித்துவ	
ெககாப்�	 துவககத்தில்	 இவரகளது	 புதிய	 ச�காழில்	
நுடபஙகளகால்	 ென்	 கபரரசு	 பரப்பளவிலும்,	
செல்வச	செழிப்பிலும்	கரகாமுககு	நிகரகாக	நின்்றது.	
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Map not to scale
நில  வ�த்தடம்

கடல்  வ�த்தடம்

பட்டு வழித்த்ம் அல்லது பட்டுப்படாடத:
சீனகாவிலிருந்து	 ஆசியகா	 டமனர	 மற்றும்	 இந்தியகா	
வடரயிலகான	வணிக	வழித்�ைம்,	பட்டுபபபாதை/பட்டுச் 
சபாதை/ பட்டு வழிதைடம்	என்று	அறியப்படுகி்றது.	இது	
சீனகாடவ	 கமடல	 நகாடுககளகாடு	 இடணககின்்றது.	
இப்பகாட�	வழியகாக	இருசபரும்	நகாகரிகஙகளகான	சீனகா	
மற்றும்	கரகாம்	ஆகியவற்றுககிடைகய	பணைஙகளும்,	
கருத்துககளும்	 பரிமகாறிகசககாள்ளப்படைன.	 படடு	
கமற்கு	 கநகாககிச	 செல்ல,	 கம்பளி,	 �ஙகம்,	 சவள்ளி	
ஆகியன	 கிைககு	 கநகாககிச	 சென்்றன.	 சீனகா	
சபௌத்�த்ட�	 இந்தியகாவிலிருந்து	 இவ்வழியின்	
மூலகம	சபற்்றது.

சநயயப்படை	படடுத்துணி

படடு	வழித்�ைம்
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1 0 செவ்வியல் உலகம்

ஏற்றுகசககாணைனர.	 ஆனகால்	 கபரரெருடைய	
உருவசசிடலககு	கிறித்�வரகள்	மரியகாட�	செயய	
மறுத்�து,	 ஓர	 அரெ	 துகரகாகமகாகப்	 பகாரககப்படைது.	
இது	 கிறித்�வரகடள	 துன்புறுத்துவ�ற்கு	 வழி	
வகுத்�து.	 அவரகள்	 சிஙகஙகளின்	 முன்பகாக	
வீெப்படைகாரகள்.	 இருந்�கபகாதிலும்	 கரகாமகானியப்	
கபரரசு	 கிறித்�வரகடள	 ஒடுககுவதில்	
சவற்றிசப்றவில்டல.	 பின்னர	 கரகாமகானியப்	
கபரரெரகளின்	 ஒருவரகான	 ககான்ஸ்ைன்டைன்	
கிறித்�வரகாக	 மகாறிய�கால்	 கிறித்�வம்	 கபரரசின்	
அரசு	ம�மகாயிற்று.

புனித ்சடாபியடா ஆலயம்
புனி�	கெகாபியகா	ஆலயம்	கி.பி.	ஆ்றகாம்	நூற்்றகாணடின்	
இடைப்பகுதியில்	 கடைப்படை�காகும்.	 அகககால	
ஐகரகாப்பகாவின்	 மிக	 கநரத்தியகான	 கடைைமகான	
இத்க�வகாலயம்	அ�ன்	புதுடமயகான	கடைைககடல	
நுணுககஙகளுககு	 சபயர	 சபற்்ற�காகும்.	
ககான்ஸ்ைகாணடிகநகாபிள்	 நகடர	 உதுமகானிய	
துருககியர	டகப்பற்றியகபகாது	இத்க�வகாலயம்	ஒரு	
மசூதியகாக	மகாற்்றப்படைது.

புனி�	கெகாபியகா	ஆலயம்

1.5 டபசடாணடியம்
ககான்ஸ்ைகாணடிகநகாபிடளத்	 �டலநகரகாகக	
சககாணடு	 ஏ்றத்�காை	 1000	 வருைஙகள்	 ஆடசி	
புரிந்�	 டபெகாணடியப்	 கபரரெரகள்	 �ஙகடள	
கரகாமகானியரகள்	 என	 கூறிக	 சககாணைனர.	
ஆனகால்	 அவரகளின்	 சமகாழி	 கிகரககமகாகும்.	
அஙகுள்ள	 ஆைம்பரமகான	 அரெ	 மகாளிடககள்,	
நூலகஙகள்,	 கிகரகக,	 கரகாமகானிய	 சமகாழிகளில்	
எழு�ப்படைவற்ட்ற	 கற்்றறிந்�	 அந்நகரின்	
அறிஞரகள்,	திடககக	டவககும்	அைடகக	சககாணை	
புனி�	 கெகாபியகா	 க�வகாலயம்	 ஆகியவற்ட்ற	
சககாணை	ககான்ஸ்ைகாணடிகநகாபிள்	நகரம்	அவரகள்	
விடடுச	சென்்ற	மரபுரிடமக	சககாடைகளகாகும்.

அரசுகள்	 உருவகாயின.	 சபகாதுமககள்	 �ஙகள்	
வீடுகடளயும்	 நிலஙகடளயும்	 விடடு	 சவளிகயறி	
யகாஙசி	மற்றும்	அ�ற்கு	அப்பகாலுள்ள	பகுதிகளுககுத்	
�ப்பிகயகாடினர.	ென்	வம்ெ	ஆடசிககுப்	 பி்றகு	 நகாடு	
முழுவதும்	அரசியல்	உறுதியற்்ற	�ன்டம	நிலவியது.

1.4 கிறித்தவத்தின் எழுச்சி
கைவிட	 மற்றும்	 ெகாலமன்	 ஆகிகயகாரின்	
ஆடசியின்கபகாது	ஒரு	குறுகிய	ககால	 புகழுககுப்பின்,	
யூ�	 இன	 மககள்	 சபரும்	 வீழ்சசிடய	 ெந்தித்து	
உசெகடை	 துயரஙகடள	 அனுபவித்�னர.	
கரகாமகானியப்	கபரரசின்	பல	பகுதிகளிலும்	ஏடனய	
நகாடுகளிலும்	 பரவியிருந்�	 அவரகள்,	 �ஙகளின்	
பைஙககாலப்	 சபருடமடய	 மீடடுத்�ர	 ஒரு	 மீடபர	
வருடக	 �ருவகார	 என	 நம்பினர.	 ச�காைககத்தில்	
அவரகள்	 ஏசுவின்	 மீது	 சபரும்	 நம்பிகடக	
சககாணடிருந்�னர.	 ஏசு	 பணம்	 படைத்க�காடரயும்,	
கபசசுமகாறி	 செயல்படுகவகாரகடளயும்	 எதிரத்�கார.	
சில	 நடைமுட்றகடளயும்	 ெைஙகுகடளயும்	
கணைனம்	செய�கார.	ெமய	குருமகாரகள்	இப்கபகாகடக	
விரும்பவில்டல	என்ப�கால்	அவரகள்	ஏசுடவப்	பிடித்து	
கரகாமகானிய	 ஆளுநர	 கபகான்டியஸ்	 பிலகாத்துவிைம்	
ஒப்படைத்�னர.	கரகாமகானிய	ஆடசியகாளரகள்	ஏசுடவ	
ஒரு	அரசியல்	கிளரசசியகாளரகாயக	கருதிய�கால்	அவர	
விெகாரடண	 செயயப்படடு	 சிலுடவயில்	 அட்றந்து	
சககால்லப்படைகார.

ஏசுவின்	பிரெஙகம்

ஏசு	 சிலுடவயிலட்றந்து	 சககால்லப்படைபின்	
புனி�	 பகால்	 கிறித்�வம�க	 சககாள்டககடளப்	
பரப்பத்	 ச�காைஙகினகார.	 பகால்	 �னது	 முயற்சியில்	
சவற்றி	 சபற்்றகார.	 கிறித்�வம்	 படிப்படியகாகப்	
பரவியது.	 கரகாமகானியரகள்	 கிறித்�வ	 ம�த்ட�	
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நகான்ககாவது	 சிலுடவப்கபகாரில்	
எதிரிப்படைகள்	 இந்நகடரக	 டகப்பற்றி	
சககாள்டளயடித்து	 பின்னர	 ஆடசி	 செய�கபகாது	
டபெகாணடிய	நகாகரிகத்தின்	அடிப்படை	பலவீனம்	
சவடை	 சவளிசெமகாகத்	 ச�ரிந்�து.	 ஆடைம்	
கணடிருந்�	 கபரரசு	 இறுதியில்	 உதுமகானிய	
துருககியரிைம்	கி.பி.	(சபகா.ஆ.)	1453இல்	வீழ்ந்�து.

இருந்�கபகாதிலும்	அறிவியல்	ச�காழில்நுடப	
வளரசசிடயப்	 சபகாறுத்�மடடில்	 இகககாலத்தில்	
குறிப்பிடடுச	 செகால்லும்படியகான	 வளரசசி	
ஏற்பைவில்டல.	கபரரசினுடைய	பிரகாந்தியஙகளின்	
சபகாருளகா�காரம்	 உள்ளூர	 நிலப்பிரபுககளின்	
டகவெம்	இருந்�து.	சிறு	விவெகாயிகள்	வறுடமயில்	
வகாழ்ந்�னர.	

படா்ச்சுருககம்
�	கிகரககரகள்	நகாடடுப்பற்றுைன்	கபகாரிடடு	பகாரசீகப்	படைசயடுப்டப	முறியடித்�னர.
�	ஏச�ன்ஸ்	முடியகாடசிடயயும்,	குழு	ஆடசிடயயும்	மறுத்து	மககளகாடசி	முட்றடயத்	க�ரவு	செய�து.
�	சபரிகிளிஸின்	ஆடசிகககாலத்தில்	ஏச�ன்ஸ்,	நகாகரீகத்தின்	உயரந்�	நிடலயில்	இருந்�து.
�	அசலக்காணைரின்	 இ்றப்பிற்குப்	 பின்னர,	 கிகரகக-எகிப்து	 நகரமகான	 அசலக்காணடிரியகாவில்,	

அறிவியல்,	 கணி�ம்,	 �த்துவம்	 ஆகிய	 அறிவுப்	 புலஙகள்	 வளரசசியின்	உசெநிடலடய	 அடைந்து	
புதிய	செலினிஸ்டிக	ெககாப்�த்ட�	முன்னறிவிப்பு	செய�து.

�	கி.மு.	(சபகா.ஆ.மு)	ஆ்றகாம்	நூற்்றகாணடு	இறுதியில்	கரகாம்	செழித்துயரந்து	குடியரெகாக	வளரசசி	சபற்்றது.
�	பகாடரீசியன்,	பிளபியன்	ஆகிகயகார	இடையிலகான	வரககப்	கபகாரகளும்	அடிடமகளின்	கிளரசசிகளும்	

கரகாம்	ஒரு	கபரரெகாக	மகாறுவ�ற்கு	இடடுச	சென்்றன.
�	மன்னரகாடசி	ககாலம்	குறிப்பகாக	அகஸ்ைஸின்	ஆடசியில்	கரகாமகானியரகள்	அறிவியல்,	ச�காழில்நுடபம்,	

கடைைககடல,	சிற்பககடல	ஆகியவற்றிற்கு	வளமகான	பஙகளிப்டபச	செய�னர.
�	உள்நகாடடுச	சிககல்களும்,	பிரகாஙகுகள்,	கககாத்துகள்,	வகாணைல்கள்	கபகான்்ற	பணபகாடடில்	பின்	�ஙகிய	

கும்பல்களின்	படைசயடுப்புகளும்	கரகாமப்	கபரரடெ	முடிவிற்குக	சககாணடு	வந்�ன.
�	கரகாமகானியரகள்	�ஙகள்	நகாகரிகத்ட�	ககான்ஸ்ைகாணடிகநகாபிடள	�டலநகரகாகக	சககாணை	கிைககுப்	

பகுதியில்	ச�காைரந்�னர.	இது	டபெகாணடிய	நகாகரிகம்	என	அடைககப்படுகி்றது.	
�	கிறித்�வம்	டபெகாணடியத்தின்	அரசு	ம�மகாக	ஆன	பின்னர	ஐகரகாப்பகாவிலும்	பரவத்	ச�காைஙகியது.	
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்பயிறசி
 I. ெரியான விம்மயத் நதர்நபதடு.

 1. 	 	என்்ற	கிகரகக	நகர	அரசு,	பகாரசீகரகடள	இறுதிவடர	
எதிரத்து	நின்்றது.

	 	 அ)	அககரகாசபகாலிஸ்	 ஆ)	ஸ்பகாரடைகா	 இ)	ஏச�ன்ஸ்	 ஈ)	கரகாம்

 2. கிகரககரகளின்	மற்ச்றகாரு	சபயர	 	ஆகும்.

	 	 அ)	செலனிஸ்டுகள்	 ஆ)	செலனியரகள்	 இ)	பீனிசியரகள்	 ஈ)	ஸ்பகாரடைன்கள்

 3. ென்	அரெ	வம்ெத்ட�த்	க�காற்றுவித்�வர	 	ஆவகார.

	 	 அ)	வு-ட�	 ஆ)	ெங	கெகாவ்	 இ)	லீயு-பங	 ஈ)	மஙகு	ககான்

 4. 	இகயசு	 கிறிஸ்து	 சிலுடவயில்	 அட்றயப்படுவ�ற்குக	 ககாரணமகாக	 இருந்�	 கரகாமகானிய	ஆளுநர	
	ஆவகார.

	 	 அ)	மு�லகாம்	இன்னசென்ட	 ஆ)	ஹில்டபிரகாணடு
	 	 இ)	மு�லகாம்	லிகயகா	 ஈ)	கபகான்டியஸ்	பிலகாத்து

 5. 	சபலப்சபகாகனஷியப்	 கபகார	 	 மற்றும்	 	 ஆகிகயகாரகளுககிடைகய	
நடைசபற்்றது.

	 	 அ)	கிகரககரகள்	மற்றும்	பகாரசீகரகள்	 ஆ)	பிகளபியன்கள்	மற்றும்	சபடரீசியன்கள்

கடலச்பசடாற்கள்
மத நம்பிக்கையற்ற – infidel

வாயககைால் – aqueduct

கிறிததவரல்்ாதவர் – heathen

திருச்ச்ை ்சார்்நத – ecclesiastical

ஒபைற்ற –  illustrious

ச்சல்வர்கைளின் குழுஆட்சி – oligarchy

முடியாத – ill-afford

ை்கைததுகசகைாள் – antagonize

்சான்றுகைள் அடிபை்ையில் சைற்ற தரவுகைள் – empirical knowledge

அரசு அதிகைாரவர்ககைம் – bureaucracy

ச்சய்ாற்றல் – dynamism

சதாைர்்நது இருககி்ற – chronically

அடி்மப ைடுததபைைல் – enslaved

ஏழ்மயாககு – impoverishment

சகைாள்்கைககைாகை உயிர்த தியாகைம் ச்சயதல் – martyrdom

உண்மயான – de-facto

நாட்டுத தூதுவரின் அலுவ்கைம் – embassy

திடீர் தாககுதல் (அ) திடீர் ை்ைசயடுபபு – incursions
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	 	 இ)	ஸ்பகாரடைகா	மற்றும்	ஏச�ன்ஸ்	நகர	வகாசிகள்	 ஈ)	கிகரககரகள்	மற்றும்	கரகாமகானியரகள்

 II. ெரியான கூறறிமன நதரவு பெயக.

 1. 		(i)	கிரீஸின்	மீ�கான	மு�ல்	பகாரசீகத்	�காககு�ல்	க�கால்வியடைந்�து.
  		(ii)	கரகாமப்	கபரரசின்	வீழ்சசிககு	ெுலியஸ்	சீ்ர	ஒரு	ககாரணமகாயிருந்�கார.
  	(iii)		கரகாமின்	மீது	படைசயடுத்�	கூடைத்தினர	பணபகாடடில்	கமம்படைவரகளகாகக	கரு�ப்படுகின்்றனர.
  (iv)	சபௌத்�ம�ம்	கரகாமப்	கபரரடெ	வலுவிைககச	செய�து.
  அ) (i) சரி ஆ) (ii) சரி இ) (ii) மற்றும் (iii) சரி ஈ) (iv) சரி

 2. 		(i)		யூகிளிட	 கககாள்கள்	 மற்றும்	 நடெத்திரஙகள்	 எவ்வகாறு	 நகரகின்்றன	 என்பது	 குறித்து	 ஒரு	
மகாதிரிடய	உருவகாககினகார.

  		(ii)	எடரூஸ்கரகடள	முறியடித்து,	கரகாமகானியரகள்	ஒரு	குடியரடெ	நிறுவினர.
  	(iii)	அககரகாசபகாலிஸ்	புகழ்சபற்்ற	அடிடமச	ெந்ட�	ஆனது.
  (iv)	கரகாமும்	ககாரத்க�ெும்	கிகரககரகடளத்	துரத்துவ�ற்கு	ஒன்றிடணந்�ன.
  அ) (i) சரி ஆ) (ii) சரி இ) (ii) மற்றும் (iv) சரி ஈ) (iv) சரி

 3. 		(i)	படடு	வழித்�ைம்	ென்	வம்ெ	ஆடசியின்கபகாது	மூைப்படைது.
  		(ii)		கவளகாண	குடிமககளின்	எழுசசி,	ஏக�னிய	குடியரசுககு	அசெத்ட�க	சககாடுத்�து.
  	(iii)	விரஜில்	எழுதிய	‘ஆசனயட’	கரகாம	ஏககாதிபத்தியத்ட�ப்	புகழ்வ�காய	அடமந்�து.
  (iv)	ஸ்பகாரடைகஸ்,	ெுலியஸ்	சீ்டரக	சககான்்றகார.
  அ) (i) சரி ஆ) (ii) சரி இ) (ii) மற்றும் (iv) சரி ஈ) (iii) சரி

 4. 		(i)	கரகாமப்	கபரரெர	மகாரககஸ்	அரிலியஸ்	ஒரு	சககாடுஙகககாலன்.
  		(ii)	கரகாமுலஸ்	அரிலிஸ்,	கரகாமகானிய	வரலகாற்றில்	மிகவும்	சமசெத்�கக	அரெர.
  	(iii)	கபபியஸ்	ஒரு	புகழ்சபற்்ற	ஒரு	ககாரத்க�ஜியப்	படைத்�டலவர	ஆவகார.
  (iv)	வரலகாற்்றகாளரகாக,	லிவிடய	விை,	ைகாசிைஸ்	மதிககத்�ககவர.
  அ) (i) சரி ஆ) (ii) சரி இ) (ii) மற்றும் (iii) சரி ஈ) (iv) சரி
 5. 		(i)	சபௌத்�ம�ம்	ெப்பகானில்	இருந்து	சீனகாவிற்கு	பரவியது.
  		(ii)		இகயசு	 கிறிஸ்து	 சிலுடவயில்	 அட்றயப்படை	 பின்னர,	 புனி�	 க�காடமயர	 கிறித்�வக	

சககாள்டககடளப்	பரப்பினகார.
  	(iii)	ஐகரகாப்பகாவில்	புனி�	கெகாபியகா	ஆலயம்	மிக	கநரத்தியகான	கடைைம்	ஆகும்.
  (iv)	டிரகாென்,	கரகாமனின்	கமகாெமகான	ெரவகாதிககாரிகளில்	ஒருவரகாவகார.
  அ) (i) சரி ஆ) (ii) சரி இ) (iii) சரி ஈ) (iv) சரி
 III. ப்பாருத்துக.
 1. அககரகாசபகாலிஸ்	 -	 ககான்ெல்
 2. பிளகாடகைகா	 -	 ஏச�ன்ஸ்
 3. மகாரியஸ்		 -	 �த்துவ	ஞகானி
 4. ஜீயஸ்	 -	 சபகாருள்	மு�ல்	வகாதி
 5. எபிகியுரஸ்	 -	 பகாதுககாககப்படை	நகரம்
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1 4 செவ்வியல் உலகம்

 IV. நகாடிட் இ்த்மத நிரப்புக.

 1. கிகரககரகள்	 	என்்ற	இைத்தில்	பகாரசீகரகடளத்	க�காற்கடித்�னர.

 2. கரகாமகானியக	குடியரசில்	ஏடை	விவெகாயிகளுககு	ஆ�ரவகாக	இருந்�வர	 .

 3. 	 	 வம்ெத்தினரின்	ஆடசியின்	 கபகாது	 �கான்	 சபௌத்�ம்	 இந்தியகாவிலிருந்துசீனகாவிற்கு	
வருடக	�ந்�து.

 4.  	ஐகரகாப்பியகாவின்	மிக	கநரத்தியகான	கடைைம்.

 5. 	மற்றும்	 	கரகாம	நீதிபதிகள்	ஆவகாரகள்.

 V. கீழககண் தமலப்பில் உள்்ள எல்லா வினாககளுககும் விம்யளி:

 1. கரகாம்	ஒரு	கபரரெகாக	உருவகா�ல்.
  அ)	கிரகாககஸ்	ெகககா�ரரகள்	யகார?
  ஆ)	அவரகள்	ஆற்றிய	பஙகு	என்ன?
  இ)		அவரகளின்	உயிரத்	தியகாகத்தின்	சவளிப்பகாடு	என்ன?
  ஈ)	மு�ல்	கரகாமப்	கபரரெர	யகார?

 2. ென்	கபரரசு.
  அ)		ென்	கபரரடெத்	க�காற்றுவித்�வர	யகார?
  ஆ)	ென்	கபரரசின்	�டலநகரம்	எது?
  இ)		ென்கபரரசின்	புதிய	�டலநகரம்	எஙகுள்ளது?
  ஈ)		ென்கபரரசின்	புகழ்சபற்்ற	வலிடம	வகாயந்�	அரெர	யகார?

 VI. கீழககாணும் வினாககளுககு சுருககைான விம்யளி.
 1. 	கரகாமகானிய	அடிடம	முட்றடயப்	பற்றி	எழுதுக.
 2. 	ககான்ஸ்ைன்டைனின்	முககிய	பஙகளிப்டப	சுடடிக	ககாடடுக.
 3. 	ககாரத்க�ஜ்	ென்னிபகால்	குறித்து	நீ	அறிவது	என்ன?
 4. 	ென்	கபரரசின்	செழிப்பிற்ககான	ககாரணஙகள்	யகாடவ?
 5. புனி�	கெகாபியகா	ஆலயம்	பற்றி	எழுதுக.

 VII. கீழககாணும் வினாககளுககு விரிவான விம்யளி:
 1. 	ஏச�ன்ஸின்	எழுசசி,	வளரசசி	ஆகியவற்ட்றயும்	அ�ன்	சி்றப்புமிகக	சககாடைகடளயும்	சுடடிக	ககாடடுக.
 2. 	உலக	நகாகரிகத்திற்கு	கரகாமின்	பஙகளிப்டப	சுடடிக	ககாடடு.

ைாணவரகளுககான பெயல்்பாடுகள்
 1. 	ஐகரகாப்பிய	 வடரபைத்தில்	 கமடல	 மற்றும்	 கீடை	 கரகாமகானிய	 கபரரசுகளின்	 எல்டலகடளக	

குறிககவும்.

 2. 	ஆசிரியரின்	உ�விகயகாடு	மகாணவரகள்	கூகுள்	இடணயத்தில்	கிகரககம்,	கரகாம்	மற்றும்	சீனகாவின்	
சி்றப்புமிகக	கடைைககடல	அைகிடனப்	பகாரககவும்.
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1 5செவ்வியல் உலகம்

  மூலநூல்கள்
 1. கிறிஸ் ஹார்மன் - உலக ்மககள் வரலாறு, பாரதி புத்தகாலயம், 2018.
 2. ஜவஹரலால் நேரு - உலக சரி்தம், அலலகள் வவளியீட்டகம்.
 3. கி.ர. அநு்மந்தன் - பணல்டய கிரீஸின் வரலாறு - ்த.பா.்ம.க.ப. கழகம் (ஆவணபபதிபபு, ஆகஸ்ட 

2017).
 4. நஜ.பி. பியூரி - கிநரகக ோடடு வரலாறு - ்தமிழாககம் பி. இரா்மாநுஜம் ந்தவ்தாஸ்,

ஐ.எஸ். பாககியோ்தன் ்த.பா.்ம.க.ப. கழகம் (ஆவணபபதிபபு - ஆகஸ்ட 2017).

 5. Chris Harman, People’s History of the World, Verso, 1999.
 6. Philip Ralph and Edward McNail Burns, The World Civilizations: From the Stone Age to the New 

Millennium, Library of Congress, 1968. 
 7. Richard Overy (ed.), Complete History of the World,  Harper Collins Publishers, 2007. 
 8. Jawaharlal Nehru, Glimpses of World History, Penguin.

பசவ்வியல் கடாலத்தில் இந்தியடா..... 

குஷகாணரகள்	ககாலம்	கரகாமனியப்	
கபரரசின்	இறுதி	ககாலகடைமகான	
ெுலியஸ்	சீெரின்	ஆடசி	ககாலத்தின்	
ெமககாலமகாகும்.		ெுலியஸ்	சீெரின்	
ககாலத்துககுப்		பின்	ஆடசிககு	
வந்�	அகஸ்ைஸ்	சீெர	அடவககு	
குஷகாணரகள்	ஒரு	தூதுககுழுடவ	
அனுப்பிய�காகக	கூ்றப்படுகி்றது.

செவ்வியல்	ககாலத்தின்	ெமககாலமகான	
ெஙகககாலத்தில்	(கி.மு.(சபகா.ஆ.மு)	-3ம்	
நூற்்றகாணடு	மு�ல்	கி.பி.	(சபகா.ஆ)	
-3ம்	நூற்்றகாணடில்)	பதிசனண	
கமல்கணககு	என்்றடைககப்படும்	
ெஙக	இலககியஙகளகான	
பத்துப்பகாடடும்	எடடுத்ச�காடகயும்	
ச�காகுககப்படைன.		ெஙக	இலககியம்	
இந்தியகாவின்	மு�ல்	ெமயச	ெகாரபற்்ற	
இலககியம்	என	கபகாற்்றப்படுகி்றது.

செவ்வியல்	ககாலத்தின்	இறுதிக	
ககாலத்துைன்	(நகான்கு	மற்றும்	
ஐந்�காம்	நூற்்றகாணடுகள்)	
சபகாருந்திய	களப்பிரர	ககாலத்தில்	
பகாபிகலகானியகா,	எகிப்து,	கிகரககம்	
மற்றும்	கரகாம்	ஆகியவற்க்றகாடு	
மலபகார	கைற்கடர	வழி	நைந்�	
வணிகம்	கமலும்	செழிப்படைந்�து.		
க�ககு,	மிளகு,	மணிகள்	
மற்றும்	�ந்�ம்	கபகான்்றடவ	
ஏற்றுமதியகாயின.

ஆசிரியர வழிகாடடுதலு்ன ஒப்்பம்ப்பு:
 1. 	பைத்ச�காகுப்டபத்	�யகாரித்�ல்	 :	கிகரகக,	கரகாமகானிய,	டபெகாணடிய	மற்றும்	சீனப்	கபரரசுகளின்	

�டலசி்றந்�	கடலப்படைப்புகள்	ச�காைரபகான	பைத்ச�காகுப்டபத்	�யகாரிககவும்.
 2. 	புகழ்சபற்்ற	கரகாமப்	கபரரெரகளின்	வகாழ்கடக	வரலகாறுகடளச	சுருககமகாக	எழுதுக.
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1 6 செவ்வியல்	உலகம்

பெவ்வியல் உலகம்

படி	1:	 கீழ்கககாணும்	உரலி	/	விடரவுக	குறியீடடைப்	பயன்படுத்தி	Adventures	in	Ancient	Greece	என்னும்	
இடணயப்	பககத்திற்குச	செல்லவும்.	திடரயில்	உள்ள	OK	என்பட�ச	செகாடுககி,	சபயடர	உள்ளிடடுச	
செயல்பகாடடைத்	துவஙகவும்.

படி	2:		திடரயின்	இைப்பககம்	உள்ள	Note	 scroll	என்பதில்	கவணடிய	குறிப்புகடள	எழுதிகசககாள்ளலகாம்.	
கீழ்ப்பககம்	Timeline,	Map,	Athens	கபகான்்ற	பல	ச�ரிவுகள்	சககாடுககப்படடிருககும்.

படி	3:	 Timeline	 என்பதில்	 கிகரககம்	 ெகாரந்�	 சபகாருத்து	 அடடைக	 சககாடுககபடடிருககும்.	 சபகாருத்தி	
நிட்றவு	செயக.	Map	இல்	கிகரககத்தின்	முககிய	நகரஙகளும்,	மககளின்	வகாழ்வியல்	முட்றகளும்	
சககாடுககப்படடிருககும்.	அவற்ட்றத்	ச�ரிந்துசககாள்க.	

படி	4:	 Quiz	 என்பதில்	 இதுவடரத்	 ச�ரிந்து	 சககாணை	 செயதிகளின்	 அடிப்படையில்	 ககடகப்படிருககும்	
வினகாககளுககு	விடையளிகக.

பெவ்வியல் உலகம்

படி 1

படி 3

படி 2

படி 4

உர :

*ைபஙகள ைடயக
க�டவசயன

இடணயச	செயல்பகாடு

விடளயகாடிக	கற்கபகாமகா	
கிகரகக	நகாகரிகத்ட�!
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அறிமுகம்
ர�ோமோனியப் ரே��சு கி.பி. (பேோ.ஆ) 476-இல் 
வீழ்ச்சியடைந்தது. கி.பி. (பேோ.ஆ)1453-இல் 
கோன்ஸைோண்டிர�ோபிள் �கட�த் துருக்கியர் 
டகப்ேற்றினர். இவ்விரு முக்கிய நிகழ்வுகளுக்கும் 
இடைப்ேடை கோலப்ேகுதிடய வ�லோற்று 
அறிஞர்கள் இடைக்கோலம் என அடைக்கின்றனர். 
இந்த இடைக்கோலமோனது ப்தோைக்க இடைக்கோலம், 
டமய அல்லது உயர் இடைக்கோலம், பின 
இடைக்கோலம் என ரமலும் ேகுக்கப்ேடடுள்்ளது. 
ப்தோைக்க இடைக்கோலத்தில் (ஏ்றத்்தோை ஐநது 
மு்தல் ேத்்தோம் நூற்்றோண்டு) கிறித்்தவமும் 
அட்தத் ப்தோைர்நது இ்ஸலோமும் ஐர�ோப்பியக் 

கண்ைத்தில் ்தஙகட்ள வலுவோன ம்தஙக்ளோக 
நிடல நிறுத்்தத் ப்தோைஙகின. டமய அல்லது உயர் 
இடைக்கோலத்தில் பி�ர்தச விரிவோக்கம், மக்கள் 
ப்தோடகப் பேருக்கம், �க�ஙகளின வ்ளர்ச்சி, 
சமயம்சோ�ோ மற்றும் சமயம்சோர்ந்த நிறுவனஙகளின 
மறுசீ�டமப்பு ரேோன்ற நிகழ்வுகள் அ�ஙரகறின. 
நிலப்பி�புத்துவமுட்ற, பின இடைக்கோலத்தின மிக 
முக்கிய அடையோ்ளமோயிற்று. இ்தடனத் ப்தோைர்நது 
வந்த கோலத்தில் சரிவும் வீழ்ச்சியும் ஏற்ேடைன.

ேல நூற்்றோண்டு கோலப் பிரிவிடனகளுக்குப் 
பின சீனோ சூயி அ�சவம்சத்்தோல் கி.பி. (பேோ.ஆ) 
589-இல் ஒனறிடைக்கப்ேடைது. டேசோண்டியப் 
ரே��சின வ�லோற்றுக்கு சிறிது கோலம் கழித்துத் 

கற்றல் ந�ோககஙகள்

�	்தோங, சுங, யுவோன ஆகிய அ�ச வம்ச ஆடசிக் கோலஙகளில்  சீனப்ரே��சு 
நிடல ேற்றி அறி்தல்.

�	ஃபுஜிவோ�ோ குடும்ேம் மற்றும் கம்ேகோ�ோ ரசோகுரனடடின கீழ் ஜப்ேோனிய 
சமூகத்தின எழுச்சிடயப் புரிநது பகோள்்ளல்.

�	இ்ஸலோம் ர்தோனறிய்தன பினனணிடயக் கண்ைறி்தல்.
�	அ�ோபிய மற்றும் உதுமோனியப் ரே��சுகள் குறித்தும், இ்ஸலோம் ே�வுவ்தற்கு 

அவர்களின ேஙகளிப்பு ேற்றியும் அறி்தல்.
�	இடைக்கோலத்தில் நிலப்பி�புத்துவத்தின ்தனடமகட்ள ஆ�ோய்தல்.
�	இடைக்கோலத்தில் அ�சுக்கும் திருச்சடேக்கும் இடைரயயோன உ்றடவப் புரிநது பகோள்ளு்தல்.

இடைககோலம்
2

ேோைம்
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1 8 இடைக்காலம்

ப்தோைஙகும் அ�ோபிய �ோகரிகத்தின கோலம் ஏ்றத்்தோை 
கி.பி. (பேோ.ஆ) 630 மு்தல் 1300 வட�யோகும். 
சோ�சனிக் �ோகரிகம் என்றறியப்ேடை இந�ோகரிகம் 
ஒரு புதிய ம்தத்ட்த டமயமோகக் பகோண்டு 
உருவோன்தோகும். கிறித்்தவ ஐர�ோப்ேோவில் அது 
ஏற்ேடுத்திய ்தோக்கம் பு�டசிக�மோன சமூக மற்றும் 
அறிவுலக மோற்்றஙகளுக்குக் கோ�ைமோயிற்று. 
இப்புதிய ம்தம் மக்கட்ள ஒருஙகிடைத்து 
அவர்கட்ளப் பேோது ர�ோக்கஙகளுக்கோகப் 
ேணியோற்்ற வற்புறுத்தியது. சோ�சனியர்களில் 
சிலர் யூ்தர்கள், சிலர் ேோ�சீகர்கள், ரமலும் 
சிலர் சிரியர்கள் ஆவர். ஆனோலும் சோ�சனிய 
�ோகரிகத்ட்த உருவோக்கியவர்கள் அ�ோபியர்கர்ள.

பசல்ஜஜுக் துருக்கியர்கள் மத்திய 
ஆசியோடவச் ரசர்ந்த ்தோர்த்்தோரியர் எனனும் 
�ோரைோடியினர் ஆவர். அவர்கள் ேோ�சீகத்தில் ஒரு 
வலுவோன ரே��டச நிறுவினர். இவர்களின 
ஆடசிக்கோலத்தில் இலக்கியம், கடல, கடைைக்கடல 
ஆகிய துட்றகளில் மிகப்பேரிய வ்ளர்ச்சி ஏற்ேடைது. 
இட்தப் ரேோலரவ அறிவியல் ப்தோழில்நுடே 
வ்ளர்ச்சிக்கு அனரைோலியோவிற்குச் (ஆசியோடமனர்) 
பசனறு சு்தநதி�மோன ரே��டச நிறுவிய 
உதுமோனிய துருக்கியர் ஆற்றிய ேஙகளிப்பு 
அ்ளப்ேரிய்தோகும்.

இடைகககாலஙகளில் கிழககு ஆசியகா

2.1  சீனகா: தகாங (Tang) அரச வம்சம் (கி.
பி. (ப�கா.ஆ) 618-907)

சீனோவில் ஆடசிப் பேோறுப்ரேற்்ற சூயி அ�சவம்சம் 
�ோற்ே்தோண்டுகளில் வீழ்ச்சிடயச் சநதித்்தது. 
மிகப்பேரும் வோயக்கோல் (Grand Canal) 
அடமத்்தல் ரேோன்ற பேோதுப்ேணிக்ளோல் 
ஏற்ேடை பேரும் நிதிச்சுடமயும், பகோரியோவின 
வைக்குப் ேகுதிகட்ளக் டகப்ேற்றுவ்தற்கோக 
ரமற்பகோள்்ளப்ேடை பசலவு மிகுந்த ரேோர்களும் 
சூயி வம்சத்தின வீழ்ச்சிக்குக் கோ�ைஙக்ளோயின. 
ஒரு வலுவோன டமயப்ேடுத்்தப்ேடை ரே��டச 
உருவோக்கும் ர�ோக்கில் �ைத்்தப்ேடை 
கி்ளர்ச்சிகளுக்கிடையிலிருநது ்தோங வம்சம் 
உ்தயமோனது. இக்கி்ளர்ச்சிடய திடைமிடடு 
�ைத்திய லி யுவோன, யங யு எனேவட� 
சீனோவின ரே��சர் ே்தவியில் அம� டவத்்தோர். 

ஆனோல் யங யு ்தனனுடைய அதிகோரி ஒருவ�ோல் 
பகோல்லப்ேடைட்தத் ப்தோைர்நது, அ�சுத் ்தடலடம 
அதிகோரியோக இருந்த (Chancellor) லி யுவோன 
்தனடனத்்தோரன ரே��ச�ோக அறிவித்்தோர். 
வைரமற்கு எல்டலயில் ேலநூறு கிரலோமீடைர் 
ப்தோடலவுக்குப் பேருஞ்சுவர் மீண்டும் கடைப்ேடைது. 
�ோணுவ �ைவடிக்டககள் சீனோவின பசல்வோக்டகக் 
கிைக்ரக பகோரியோவிலும் ரமற்ரக ேோ�சீகம் மற்றும் 
இநர்தோ-சீனோவின எல்டல வட�யிலும் ே�ப்பின.

்தோங அ�ச வம்சம் மிகப்பேரிய அ்ளவிலோன 
பேோதுப்ேணிகட்ள ரமற்பகோண்ைது. ரேோயோங, 
சோங-ஆன எனனும் இரு ்தடல�க�ஙகள் 
உருவோக்கப்ேடைன. பேரும் நிலவுடைடமயோ்ளர் 
வர்க்கத்தின பசல்வோக்டக சமன பசயயும் 
ர�ோக்கில் கனபூசியத் ்தத்துவத்தில் ேயிற்சி 
பேற்்ற அறிஞர்களும் அதிகோரிகளும் 
ேணியமர்த்்தப்ேடைனர். நிலம் சிறுசிறு ேகுதிக்ளோகப் 
பிரிக்கப்ேடடு விவசோயிகளுக்கு வைஙகப்ேடைது. 

சீனப் ப�ருஞ்சுவர்
கி.மு. (பேோ.ஆ.மு) 8 மற்றும் 7 ஆம் 
நூற்்றோண்டுகளின  இடைப்ேடை கோலப் ேகுதியில் 
்தஙகளுக்குள்ர்ள ரேோரிடடுக் பகோண்டிருந்த சீன 
அ�சுகள், வைக்ரகயிருநது வரும் எதிரிகளிைமிருநது 
்தஙகட்ளப் ேோதுகோத்துக் பகோள்ளும் பேோருடடு 
சுவர்கட்ள எழுப்பிக் பகோண்ைன. சின 
அ�சவம்சத்தின கோலத்தில் ்தனித்்தனியோக 
இருந்த ேல சுவர்கள் இடைக்கப்ேடைன. இ்தன  
விட்ளவோக கிைக்கிலிருநது ரமற்கோக சுமோர் 5000 
கிரலோ மீடைர் நீ்ளமுடைய பேருஞ்சுவர் உருவோனது. 
இச்சுவர் உலக அதிசயஙகளில் ஒன்றோகக் 
கரு்தப்ேடுகி்றது. �ோரைோடிப் ேைஙகுடியினர் உள்ர்ள 
நுடைய முடியோ்தவோறு இச்சுவர் ்தடுத்்தது. பினனர் 
ஆடசிபுரிந்த ேல அ�ச வம்சத்தினர் கோலத்தில் 
இச்சுவர் விரிவு பசயயப்ேடடு வலுவூடைப்ேடைது. 
்தற்ரேோது சீனப்பேருஞ்சுவரின பமோத்்த நீ்ளம் 6700 
கிரலோ மீடைர் ஆகும்.
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விவசோயிகள் வறுடமயில் அகப்ேடடு வோடினர். 
உள்�ோடடில் பி�ச்சடனகள் ்தடலதூக்குவ்தற்கு 
முனன்தோகரவ வைக்ரக இருநது ரமற்பகோள்்ளப்ேடை 
இரு பவளி�ோடைவர் ேடைபயடுப்புகள் சுங 
வம்சத்்தவர் ஆடசிக்கு முற்றுப்புள்ளி டவத்்தன. 
ப்தோைர்நது மஙரகோலியர்கள் யுவோன வம்சத்தினர் 
என்ற பேயரில் ்தஙகள் ஆடசிடய நிறுவினர்.

யுவகான் அரச வம்சம் (Yuan Dynasty) (கி.பி. 
(ப�கா.ஆ) 1279-1368)
ேோ�சீகத்ட்தயும் ஒடடு பமோத்்த மத்திய ஆசியோடவயும் 
டகப்ேற்றிய மஙரகோலியர்கள் சீனோடவயும் 
விடடுடவக்கவில்டல. கி.பி. (பேோ.ஆ.) 1252 - 
இல் மோபேரும் ‘கோன’ ஆக மோறிய மஙகுகோன 
குப்ர்ளகோடன சீனோவின ஆளு��ோகப் 
ேணியமர்த்தினோர். யூர�சியோவின ஒரு 
முடனயிலிருநது மறுமுடனவட� ே�வியிருந்த 
மஙரகோலியரின ஆதிக்கம், சீனோவின ப்தோழில் 
நுடே முனரனற்்றஙகட்ள இ்த� வ்ளர்ச்சி குனறிய 
ரமற்கு சமூகஙகளிடைரய ே�ப்புவ்தற்கு உ்தவியது. 
பேயஜிஙகிலிருந்த மஙரகோலியரின அ�ச சடே 
மோர்க்ரகோ ரேோரலோ ரேோன்ற பவளி�ோடைவர்களிைம் 
�னமதிப்டே ஏற்ேடுத்தி இருந்தோலும் விவசோயிகள் 
ப்தோைர்நது வறுடமயில் வோடினர். சில ம்தம் சோர்ந்த 
அடமப்புகளும் �கசிய அடமப்புகளும் பு�டசியில் 
இ்றஙகின. முடிவில் ‘சிகப்பு தடலப்�காடககள்’ 
(Red Turbans) என்ற அடமப்பின ்தடலவ�ோன சூ 
யுவோன சங ்தடல�கர் பேயஜிஙடகக் டகப்ேற்றி  
கி.பி. (பேோ.ஆ.) 1369 இல் ்தனடன ரே��ச�ோகப் 
பி�கைனப்ேடுத்திக் பகோண்ைோர்.

   
 குப்்ளோய கோன மஙரகோலியரின அ�ச சடே

மிங ப�ரரசு (Ming Dynasty) கி.பி. (ப�கா.ஆ) 
1368-1644)
மஙரகோலியர்கட்ள அகற்றிவிடடு ஆடசியடமத்்த 
மிங வம்ச அ�சர்கள் ரவ்ளோண்டமயில் 
முழுடமயோகக் கவனம் பசலுத்தும் பேோருடடு, 
ப்தோழில் மற்றும் வணிக வ்ளர்ச்சிக்கு 

இ்தன விட்ளவோக ரவ்ளோண் உேரி, 
நிலப்பி�புக்களுக்கு குத்்தடகயோகச் பசல்வ்தற்கு 
மோ்றோக வரியோக அ�டச வந்தடைந்தது. ரமலும் 
உப்பு மற்றும் ர்தயிடல அ�சின முற்றுரிடமயின 
கீழிருந்த்தோல் அடவ அ�சுக்குக் கூடு்தல் வருவோடய 
�ல்கின. ஆனோலும் எல்டலப்பு்றத் ்த்ளேதியோன 
அன லு-சோன ரமற்பகோண்ை �ோணுவப்பு�டசியோல் 
ேல ஆண்டுகளுக்குப் பேருஙகுைப்ேம் நிலவியது. 
இ்தன விட்ளவோக �டுவண் அ�சு ேலவீனமடைய, 
மண்ைலஙகள் அதிக அதிகோ�ம் பேற்்றன.

சுங அரச வம்சம் (Sung Dynasty) (கி.பி. 
(ப�கா.ஆ) 960-1279)
பேருநதுய�ஙகளுக்கு உள்்ளோன விவசோயிகள் 
ஹஙரசோவ்வின ்தடலடமயில் ரமற்பகோண்ை 
கலகமோனது, ஏற்கனரவ ஆடைம் கண்டிருந்த ்தோங 
ரே��சுக்கு ரே�ழிடவக் பகோடுத்்தது. இப்ரே��சு 
ஐநது ேடகய�சுக்ளோகப் பிரிந்தது. பினனர் புதி்தோக 
ஆடசியில் அமர்ந்த சுங வம்ச அ�சர்களின ஆடசிக் 
கோலத்தில் அடவகள் இடைந்தன. சுங வம்ச 
கோலத்தில் வணிகமும் ப்தோழில்களும் பசழித்து 
வ்ளர்ந்தன. இரும்பு மற்றும் எஃகு ஆடலகள் 
மிகவும் கடடுக்ரகோப்ேோக �ைத்்தப்ேடைன.

கி.பி (பேோ.ஆ.) 1078இல் 
சீனோ உற்ேத்தி பசய்த 
இரும்பு 114,000 
ைனடனத் ்தோண்டியது 
(1788இல் இஙகிலோநது 
68,000 ைனரன உற்ேத்தி 
பசய்தது), சீனோ, பச�ோமிக் 
(Ceramics) ஓடுகள் மற்றும் 
பீஙகோன பேோருடகள் 
பசயவதிலும் ்தனித்தி்றன 
பேற்று வி்ளஙகியது. 
இத்ப்தோழில் நுடேத்ட்த அடுத்து வந்த 700 
ஆண்டுகள் வட� ஐர�ோப்ேோ அறிநதிருக்கவில்டல 
பவடிமருநது 1044ரலரய ேயனேோடடில் இருந்தது. 
ஐர�ோப்ேோடவக் கோடடிலும் 500 ஆண்டுகளுக்கு 
முனேோகரவ சீனோ அச்சடிக்கப்ேடை புத்்தகஙகட்ளக் 
பகோண்டிருந்தது. (Chris Harman, A Peoples’ History 
of the World, p.111)

சுங அரசவம்சத்தின் வீழ்ச்சி
சுங அ�சவம்சத்தின ஆடசியினரேோது 
நிலஉடைடமயோ்ளர்களும் அ�சு அதிகோரிகளும் 
ேைம் ேடைத்்த வணிகர்களும் மிக வ்ளமோன 
வோழ்க்டகடய வோழ்ந்தனர். ர�ர்மோ்றோக சோ்தோ�ை 
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2 0 இடைக்காலம்

ஜப்ேோன எனனும் பேயர� சீனப் ரே��ச�ோல் 
பகோடுக்கப்ேடை்தோகும். சீனப் ரே��சர் 
ஜப்ேோனிய அ�சருக்கு அனுப்பிய பசயதியில் 
ஜப்ேோடன ‘மோபேரும் சூரியன உதிக்கும் 

�ோடு’ (்தோய-நியோ-புங-கோக்) என விளித்திருந்தோர். 
யமடரைோ என்ற பேயட�க் கோடடிலும் இப்பேயர் 
சி்றப்ேோக இருப்ே்தோக ஜப்ேோனியர் கருதினர். 
எனரவ அவர்கள் ்தஙகள் �ோடடை ைோய-நிப்ேோன 
(சூரியன உதிக்கும் �ோடு) என அடைக்கத் 
ப்தோைஙகினர். கோலப்ரேோக்கில் நிப்ேோன மருவி 
ஜப்ேோன ஆனது.

ஜப்ேோனிலும் மிகப்பேரிய குடும்ேஙகள் 
அதிகோ�த்ட்தக் டகப்ேற்றுவ்தற்கோகத் 
்தஙகளுக்குள் ரேோரிடடுக் பகோண்ைன. ரே��சர் 
‘மிக்கோரைோ’ ஒரு சர்வோதிகோரி. ஆனோலும் அவர் 
அதிகோ�மிக்க சில குடும்ேஙகளின டகப்ேோடவயோக 
இருந்தோர். �ோடடைக் கடடுப்ேடுத்திய மு்தல் பேரிய 
குடும்ேம் ‘ரசோகோ’ குடும்ேமோகும். ‘ரசோடுகு ்தோயசி’ 
அ்தன ்தடலவ�ோவோர். அவர் டமய அ�டச 
வலிடம வோயந்த்தோக ஆக்கினோர். கி.பி. (பேோ.ஆ) 
600 ்தருைத்தில், ேல இனக்குழுக்கட்ளச் சோர்ந்த 
்தடலவர்கட்ளயும் பி�புக்கட்ளயும் அ�சருக்குக் 
கடடுப்ேடைவர்க்ளோக ஆக்கினோர்.

‘ரசோடுகு-்தோயசி’ இ்றந்தபினனர் 
அவருடைய குடும்ேம் ஃபுஜிவோ�ோ குடும்ேத்ட்த 
உருவோக்கிய �கரைோம்-ர�ோ-கோம்தோரி 
எனேவ�ோல் வி�டைப்ேடைது. அவர் ேல சீன 
வழிமுட்றகட்ளப் பினேற்றி டமய அ�டச 
ரமலும் வலிடமயோன்தோக மோற்றினோர். �ோ�ோ 
எனனும் �கட� ்தடல�க�மோக்கினோர். கி.பி 
(பேோ.ஆ) 794 மு்தல் ப்தோைர்நது வந்த ஆயி�ம் 
ஆண்டுகளுக்கு கியோடரைோ ஜப்ேோனின 
்தடல�க�மோகச் பசயல்ேடைது. பினனர் ரைோக்கிரயோ 
்தடல�க�ோனது. ஃபுஜிவோ�ோ குடும்ேத்ட்தச் 
ரசர்ந்த அ�சர்கள் ்தஙகள் இறுதிக் கோலஙகளில் 
மைஙகளுக்குச் பசனறு து்றவு வோழ்க்டக 
ரமற்பகோண்ைனர். இருந்தரேோதிலும் ்தஙகள் 
அதிகோ�த்ட்தத் ப்தோைர்நது பசயல்ேடுத்தினர். 

ஃபுஜிவோ�ோ குடும்ேத்தினரின இருநூறு 
ஆண்டுகோல ஆடசியினரேோது பேருவோரியோன 
நிலஙகட்ள பசோந்தமோகக் பகோண்ை புதிய வர்க்கம் 
உருவோனது. இவர்கள் ரேோர் வீ�ர்களுமோவர். 
இவர்கள் ையம்யோ்ஸ (பேரும்பேயர் அல்லது 
பி�பு) என அடைக்கப்ேடைனர். �ோ்ளடைவில் 

முக்கியத்துவம் ்தருவ்தற்குத் ்தவறினர். இ்தன 
விட்ளவோக 16ஆம் நூற்்றோண்டில் சீனோ பின்தஙக 
ர�ர்ந்தது. யூர�சியோவின ஏடனய ேகுதிகள் 
சீனோவின ப்தோழில் நுடேஙகட்ளப் ேயனேடுத்தி 
முனரன்றத் ப்தோைஙகின.

2.2 ஜப்�கான்
ஜப்ேோனியரின மூ்தோட்தயர் ேலர், பகோரியோ-
விலிருநதும் சிலர் மரலசியோவிலிருநதும் 
வந்தவர்க்ளோவர். பகோரியோவின மூலமோக சீன 
�ோகரிகம் யமடரைோவில் ே�வியது (ஜப்ேோனின 
முனனோள் பேயர் ‘யமடரைோ’ ஆகும்). இந�ோடடின 
பூர்வ குடிகள் ‘அயன்ஸ’ (அேோரிஜினகள்) என 
அடைக்கப்ேடுகின்றனர். ஜப்ேோனியர்களின பூர்வீக 
ம்தம் ‘ஷினரைோ’ ஆகும். ஷினரைோ எனேது இயற்டக 
மற்றும் மூ்தோட்தயர் வழிேோடு ஆகிய இ�ண்டும் 
கலந்த்தோகும்.

 
ஷினரைோ ம்தம்

ேல நூற்்றோண்டுக்ளோக ஜப் ேோன 
்தனிடமப்ேடரை இருந்தது. இ்தனோல் அயலவர் 
ேடைபயடுப்புகளுக்கு ஆ்ளோகோமல் சு்தநதி�த்தின 
ேயடன அனுேவித்து வந்தது. பேௌத்்த ம்தம் 
பகோரியோவின மூலம் ஜப்ேோனில் அறிமுகமோகியது. 
கி.பி. (பேோ.ஆ) 555-இல் பகோரியோவின மூனறு 
அ�சுகளில் ஓர் அ�சர் பேௌத்்த தூதுக்குழு ஒனட்ற 
்தஙகத்்தோல் பசயயப்ேடை புத்்தர் சிடலயுைன 
யமடரைோ அ�சட�ச் சநதிக்க அனுப்பி டவத்்தோர். 
ப்தோைக்கத்தில் புதிய பேௌத்்தத்திற்கும் பூர்வ 
ம்தமோன ‘ஷினரைோ’வுக்குமிடைரய சில 
ரமோ்தல்கள் ஏற்ேடைன. ஆனோல் கோலப்ரேோக்கில் 
அவ்வி�ண்டுரம மக்க்ளோல் ஏற்றுக்பகோள்்ளப்ேடைன. 
்தோங அ�ச வம்சத்தினர் ஆடசி கோலத்தில் 
சீனோவுக்கும் ஜப்ேோனுக்குமிடைரய நிடலயோன 
ப்தோைர்புகள் உருவோயின.
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2.3  இஸலகாமும், இஸலகாமியப் 
ப�ரரசுகளின் பதகாற்றமும்

�பிகள் �ோயகம் (முகமது �பி) இ்ஸலோடமத் 
ர்தோற்றுவித்்தோர். இ்ஸலோம் சரகோ்த�த்துவம் 
எனனும் கருத்ட்த முன டவத்்தது. இ்ஸலோமியர் 
அடனவரும் சரிசமமோனவர்கள் எனும் 
கருத்திடன முகமது அழுத்்தமோகக் கூறினோர். 
சமத்துவம் சரகோ்த�த்துவம் ஆகிய இக்கருத்துக்கள் 
்தஙகளுக்குள்ர்ள ரேோர் பசயது பகோண்டிருந்த 
அ�ோபிய இனக் குழுக்களுக்கும், உலகின ஏடனய 
ேகுதிவோழ் மக்களுக்கும் ஏற்புடைய்தோய இருந்தது. 
ஆனோல் பி்றந்த ஊரில் சநதித்்த இைர்ப்ேோடுகளின 
கோ�ைமோய �பிகளும் அவட�ப் பினேற்றுரவோரும் 
பமக்கோவிலிருந்த எத்ரிப் எனனும் �கருக்கு இைம் 
பேயர்ந்தனர். கி.பி. (பேோ.ஆ) 622-இல் பமக்கோடவ 
விடடு �பிகள் இைம்பேயர்ந்த நிகழ்வு அ�ோபிய 
பமோழியில் ‘ஹிஜிரகா’ (Hijrah) என அடைக்கப்ேடுகி்றது. 
அவருடைய வருடகடயச் சி்றப்பிக்கும் வடகயில் 
எத்ரிப் �க� மக்கள் ்தஙகள் �க�த்திற்கு மதினோட-
உன-�பி (�பிகள் �ோயகத்தின �க�ம்) எனப் 
புதுப்பேயர் சூடடினர். ்தற்ரேோது அது பமதினோ 
என அடைக்கப்ேடுகி்றது. ஹிஜி�ோவிற்குப் பினனர் 
ேத்து ஆண்டுகள் கழித்து கி.பி. (பேோ.ஆ) 632-இல் 
�பிகள் இயற்டக எயதினோர். அவர் இயற்டக 
எயதும் ்தருவோயில் இ்ஸலோமின கருத்துக்க்ளோல் 
ஒருஙகிடைக்கப்ேடடு அ�ோபியர்கள் ஒரு வலிடம 
வோயந்த சக்தியோக உருவோயினர்.

பமக்கோ

2.3 (அ) அரகாபியர் 
�பிகள் �ோயகத்ட்தத் ப்தோைர்நது கலீஃ�கா 
(ம்த மற்றும் அ�சியல் ்தடலவர்) ே்தவிரயற்்ற 
அபுேக்கர், ஒமர் ஆகிய இருவரும் ஓர் இ்ஸலோமியப் 

ையம்யோ்ஸகள் ்தஙகள் �ோணுவ ேலத்்தோல் 
அதிகோ�மிக்கவர்க்ளோக மோறினர். இ்தனிடைரய 
பேரும் குடும்ேஙகளுக்கிடைரய ஏற்ேடை 
ரமோ்தல்களின கோ�ைமோக அவர்கள் 
கிரயோடரைோவிலிருந்த டமய அ�சோஙகத்ட்தத் 
பு்றக்கணித்்தனர். இறுதியில் ்தோ�ோ, மினரமோடைோ 
எனும் குடும்ேஙகளுக்கிடைரய �டைபேற்்ற 
ரேோரில் ரயோரிரைோரமோ எனேவர் பவற்றி பேற்்றோர். 
கி.பி. (பேோ.ஆ)1192இல் ரே��சர் இவருக்கு பச-ய-
்தோய-ரசோகன (ேண்ேோைற்்றவர்கட்ள அைக்கிய 
மோபேரும் ்த்ளேதி) எனனும் ேடைத்ட்தச் சூடடினோர். 
இப்ேடைம் ே�ம்ேட� ே�ம்ேட�யோக ஆடசி �ைத்தும் 
உரிடமடய உடபேோரு்ளோகக் பகோண்டிருந்தது. 
கோலப்ரேோக்கில் ரசோகன உண்டமயோன 
ஆடசியோ்ள�ோனோர். இவ்வோ்றோன வழியில் 
ரசோகுரனடடுகளின ஆடசி உருவோனது. 

ரயோரிரைோரமோ ்தனது �ோணுவத் 
்தடலடமயகத்ட்த கோமகு�ோவில் நிறுவினர். 
இ்தனோல் மு்தல் ரசோகுரனட கோமகு�ோ ரசோகுரனட 
என அடைக்கப்ேடைது. வோழ்வின அடனத்துத் 
துட்றகளிலும் ஜப்ேோன ்தனக்ரகயுரிய வழிகளில் 
சீனத்ட்தப் பினேற்றியது. ரே��சர் ஓர் அலஙகோ�த் 
்தடலடமயோக மடடுரம இருந்தோர். நிலப்பி�புத்துவ 
�ோணுவத்்தனடம பகோண்ை அ�சு சோமு�ோய எனப்ேடை 
இ�ோணுவ வீ�ர்க்ளோல் நிர்வகிக்கப்ேடைது. ஆசிய 
வ�லோற்றின ரேோக்டக மோற்றியடமத்்த மற்றும் 
ஐர�ோப்ேோடவ ேயமுறுத்திய மஙரகோலியட� 
ரசோகுரனடடுகளின ்தடலடமயில் ஜப்ேோன பவற்றி 
பகோண்ைது. இருந்தரேோதிலும் இவ்வம்சத்தின சரிவு 
ப்தோைஙகியது. கி.பி. (பேோ.ஆ) 1338-இல் கோமகு�ோ 
ரசோகுரனட வீழ்ச்சியடைந்தது. ரசோகுரனடடுகளில் 
ரவப்றோரு பிரிடவச் ரசர்ந்த ‘அஷிக்கோகோ’ 
ரசோகுரனடடுகள் ஆடசிடயக் டகப்ேற்றினர். 
இவர்களின ஆடசி 235 ஆண்டுகள் நீடித்்தது. 
இக்கோலகடைம் அ�சியல் குைப்ேஙகளும் அதிகோ�ப் 
ரேோடடிகளும் நிட்றந்த்தோய இருந்தது. இறுதியில் 
மூவர் ஜப்ேோடன நீண்ை கோலம் �டைபேற்்ற 
உள்�ோடடுப் ரேோர்களிலிருநது மீடைனர். 
அவர்கள் ரேோர்பு�கோ என்ற பி�பு, ையம்யோ்ஸ 
அல்லது ஹிைரயோஷி எனப்ேடை விவசோயி, 
ப்தோகுகவோ இயயோசு என்ற அக்கோலத்ட்தச் 
ரசர்ந்த புகழ்பேற்்ற பி�பு ஆகிரயோ�ோவர். 16ஆம் 
நூற்்றோண்டின இறுதியில் ஜப்ேோன மீண்டும் 
ஒருஙகிடைக்கப்ேடைது.
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ஒடையது அல்லது உடையது வம்சத்தின் 
ஆட்சி
�பிகள் �ோயகத்தின குடும்ேத்தின ஒரு உ்றவு 
வழிடயச் ரசர்ந்த கலஃேோக்கள் ஒடமயது 
அல்லது உடமயது எனறு அடைக்கப்ேடைவர்கள் 
100 ஆண்டுகோலம் ஆடசி புரிந்தனர். ைமோ்ஸக்ஸ 
அவர்களின ்தடல�க�மோகும். ஒரு புதிய 
ேோணியிலோன கடைைக்கடலடய அவர்கள் 
வ்ளர்த்்தனர். அ்தற்கு சோ�சனிக் கடைைக் கடல 
எனறு பேயர். இப்ேோணியில் அடமந்த வட்ளவுகள், 
தூண்கள், கவிடக மோைஙகள் (Domes) மினோர் 
எனப்ேடும் ரகோபு�ஙகள் ஆகியடவ இநதியோவில் 
ே�வி இநதியக் கடைைக்கடல ேோணிகர்ளோடு 
கலந்தன.

சோ�சனிக் கடைைக் கடல

அ�ோபிய மு்ஸலம்கள் இ்ஸலோத்ட்த 
உலகின ேல ேகுதிகளுக்கு எடுத்துச் பசன்றனர். 
ப்தோடலதூ�ப் ேகுதிகளில் அவர்கள் ரேோர் பசயது 
பகோண்டிருந்தரேோது அ�ோபியோவில் இருந்தவர்கள் 
்தஙகளுக்குள் சண்டையிடடுக் பகோண்ைனர். 
�பிகள் �ோயகத்தின மருமகன அலியும் 
அவ�து மகன ஹஜுடசனும் பகோல்லப்ேடைனர். 
உடமயதுகள் ே்தவி நீக்கம் பசயயப்ேடடு 
அப்ேோசிடடுகள் ஆடசிடயக் டகப்ேற்றினர். 
இவர்கள் �பிகள் �ோயகத்தின மோமன அப்ேோ்ஸ 
(Abbas) எனேவரின வழிவநர்தோர் ஆடகயோல் 
அப்ேோசித்துகள் என்றடைக்கப்ேடைனர். 

அப்�காசித்துகளின் ஆட்சி
அப்ேோசித்துகளின ஆடசி கி.பி. (பேோ.ஆ) 750-இல் 
ப்தோைஙகியது. “�ம்பிக்டகயோ்ளர்களின ்த்ளேதி” 
எனனும் ேடைத்ர்தோடு ே்தவிரயற்்ற அப்ேோசித் 

ரே��சின உருவோக்கத்திற்கு அடித்்த்ளமிடைனர். 
குறுகிய கோலத்தில் அ�ோபியர்கள் கீடை 
ர�ோமோனியப் ரே��டசயும், ேோ�சீக சசோனிட 
அ�சட�யும் ர்தோற்கடித்்தனர். யூ்தர்களுக்கும் 
கிறித்்தவர்களுக்கும் புனி்த �க�மோக வி்ளஙகிய 
பஜருசரலம் அ�ோபியர்க்ளோல் டகப்ேற்்றப்ேடைது. 
ஒடடுபமோத்்த ்ஸேோனியமும் ேோ�சீகமும் புதிய 
அ�ோபியப் ரே��சின கீழ்வந்தன.

இ்ஸலோம் எளிடமடயயும் 
சமத்துவத்ட்தயும் ஆ்தரித்்தது. முநட்தய 
முட்றடமகளின கீழ் அைக்குமுட்றக்கும் 
சு�ண்ைலுக்கும் ஆ்ளோகியிருந்த பேருவோரியோன 
மக்களிடைரய இவ்விரு கருத்துக்களும் ஈர்ப்டே 
ஏற்ேடுத்தி வ�ரவற்டேப் பேற்்றன. அ�ோபியர்கள் 
மிக எளி்தோகப் ேல ேகுதிகட்ளக் டகப்ேற்றினர். 
ர�ோமோனியப் ரே��சின கீழ் பேரும் துய�ஙகட்ள 
அனுேவித்்த எகிப்திய மக்கள் எளி்தோக அ�ோபியரின 
ரமலோதிக்கத்ட்த ஏற்்றனர். ்த்ளேதி ‘்தோரிக்’ 
எனேோரின ்தடலடமயினகீழ் பமோ�ோக்ரகோடவயும் 
ஆப்பிரிக்கோடவயும் டகப்ேற்றிய அ�ோபியர்கள் 
ஐர�ோப்ேோவுக்குள் நுடைநது ்ஸேோனியத்ட்தக் 
டகப்ேற்றி அ்தடன ேல நூற்்றோண்டுகள் 
ஆண்ைனர். அதுவட�யிலும் ேோடலவனஙகளில் 
�ோரைோடிக்ளோக வோழ்நதுவந்த அ�ோபியர்கள் 
வலிடம மிகுந்த ஒரு ரே��சின ஆடசியோ்ளர்கள் 
ஆயினர். இவர்கள் சோ�ோபசன்ஸ (சகோ�ோ மற்றும் 
�ஸின எனனும் இரு பசோற்களின இடைப்பு 
ேோடலவனத்தில் வோழ்ேவர்கள் எனேது பேோருள்) 
எனறும் அடைக்கப்ேடைனர்.

சன்னி, ஷியகா பிரிவுகளின் பதகாற்றம்
அ�ோபியத் ்தடலவர்களுக்குள் ஏற்ேடை 
சச்ச�வுகர்ள இ்ஸலோமின இருபிரிவுகள் ர்தோன்றக் 
கோ�ைமோயிற்று. அப்பிரிவுகள் சனனி மற்றும் 
ஷியோ என்றடைக்கப்ேடைன. சனனி பிரிடவச் 
ரசர்ந்த இ்ஸலோமியர்கள், இ்ஸலோமிய �ோடுகளின 
்தடலடமயும், �பிகளுக்குப்பின அப்பேோறுப்புக்கு 
வருரவோரும் இ்ஸலோத்தில் �ம்பிக்டகயுடைய 
மக்களின பி�திநிதிக்ளோல் ர்தர்நப்தடுக்கப்ேை 
ரவண்டுபமன்ற நிடலப்ேோடடைக் 
பகோண்டிருந்தனர். மோ்றோக ஷியோ பிரிடவச் 
ரசர்நர்தோர் இவ்வ�சியல், ம்த ்தடலடமப் 
பேோறுப்புகட்ள ஏற்ரேோர் �பிகள் �ோயகத்துைன 
�த்்த உ்றவு பகோண்ைவர்க்ளோகவும் அல்லது 
மை உ்றவு பகோண்ைவர்க்ளோகவும் இருத்்தல் 
ரவண்டும். மற்்றவர்கட்ள அனுமதிக்க முடியோது 
என்ற நிடலேோடடைக் பகோண்டிருந்தனர்.
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அ�ோபிய பமோழியில் பமோழி பேயர்க்கப்ேடைன. 
அ�ோபிய மருத்துவர்களும் அறுடவ சிகிச்டச 
நிபுைர்களும், மருத்துவ, அறுடவ சிகிச்டச 
துட்றயில் புகழ்பேற்று வி்ளஙகினர்.

2.3 (ஆ)  அரகாபியப் ப�ரரசின் சிடதவும் 
பசல்ஜஜு துருககியர்களின் 
எழுச்சியும்

அப்ேோசித்து ரே��சு ஹருன-அல்-�சீத் அ�சரின ஆடசிக் 
கோலத்தில் புகழின உச்சத்தில் இருந்தது. அவருடைய 
இ்றப்பிற்குப் பின ரே��சு சிட்தயத் ப்தோைஙகியது. 
ஆஙகோஙரக ேல சு்தநதி� சிற்்ற�சுகள் ர்தோனறின. 
கலஃேோ ஆடசி வலுவிைந்த்தோல் அவ்வ�சுகட்ளக் 
கடடுப்ேடுத்்த இயலவில்டல. இ்ஸலோமியர்க்ளோக 
மோறிய துருக்கியர்கள் (பசல்ஜஜுக் துருக்கியர் என 
அடைக்கப்ேடைனர்) ேோக்்தோத்ட்தக் டகப்ேற்றுவதில் 
பவற்றி பேற்்றோர்கள். கோன்ஸைோண்டிர�ோபிளின 
டேசோண்டியப் ேடைகட்ளயும் ர்தோற்கடித்்த அவர்கள் 
ஐர�ோப்பிய �ோடுகளுக்குச் சவோலோயத் திகழ்ந்தனர். 
பஜருசரலமுக்கு வரும் கிறித்்தவ புனி்தப் ேயணிகள் 
துருக்கியர்க்ளோல் பேரும் இனனல்களுக்கு 
உள்்ளோக்கப்ேடைனர். இ்தனோல் ஏற்ேடை ரமோ்தல்கர்ள 
சிலுடவப் ரேோர்களுக்கு இடடுச் பசன்றன.

2.3 (இ)  சிலுடவப் ப�கார்களும் பசல்ஜஜுக 
துருககியரின் வீழ்ச்சியும்

சிலுடவப் ரேோர்

ர ே ோ ப் ே ோ ண் ை வ ரு ம் 
திருச்சடேயும் புனி்த �க�மோன 
பஜருசரலடம மீடே்தற்கோக 
‘பஜருசரலடம ர�ோக்கிச் 
பசல்லுஙகள்’ என அடனத்துக் 

ஆடசியோ்ளர்கள் ஏடனய ரே��சுகட்ளப் ரேோலரவ 
ஆடசி புரிந்தனர். ேகடைோன விசயஙகளில்  
ஏடனய அ�சுகர்ளோடு ரேோடடியிடைனர். ்தடல�கர் 
ைமோ்ஸக்ஸஸிலிருநது ஈ�ோக்கிலுள்்ள ேோக்்தோத்திற்கு 
மோற்்றப்ேடைது.

�காகதகாத்: "அர�பிய இ�வுகளின �க�ம்" என 
அறியப்ேடை �க�மோகும். இது அ�ண்மடனகள், 
பேோதுக்கடைைஙகள், ேள்ளிகள், கல்லூரிகள், பேரிய 
கடைகள், பூஙகோக்கள் மற்றும் ர்தோடைஙகட்ளக் 
பகோண்ை விரிநது ே�ந்த �க�மோகும். 
வணிகர்கள் கிைக்ரகோடும் ரமற்ரகோடும் 
பேரும் வணிகத்ட்தச் பசய்தனர்.  உலகத்தின 
ேல ேகுதிகளிலிருநதும் ேோர்டவயோ்ளர்கள் 
குறிப்ேோக ேடித்்த அறிஞர்கள், மோைவர்கள், 
கடலஞர்கள் ேோக்்தோத்திற்கு வந்தோர்கள்”. 
- ர�ரு, உலக சரித்தி�ம் (Glimpses of World 
History). 

ேோக்்தோத் �க�ம்

அரகாபியரின் அறிவுசகார் முயறசிகள்
அப்ேோசித்து கலஃேோக்கள் புதிய நிலஙகட்ளக் 
டகப்ேற்றும் முயற்சிகட்ள ரமற்பகோள்்ளவில்டல. 
அறிவுசோர்ந்த முயற்சிகளில் அவர்கள் அதிக ஆர்வம் 
பகோண்டிருந்தனர். அ�ோபியர்கள் அறிவியல் 
பூர்வமோன ரகள்வி ஞோனம் உடையவர்க்ளோக 
இருந்தனர். மருத்துவம், கணி்தம் ரேோன்ற 
துட்றகள் ப்தோைர்ேோன ேலவற்ட்ற அவர்கள் 
இநதியோவிலிருநது கற்றுக் பகோண்ைனர். 
ேல அ�ோபிய மோைவர்கள் மருத்துவக்கல்வி 
கற்ே்தற்கோக ்தடசசீலம் பசன்றனர். ்தடசசீலம் 
அப்ரேோதும் பேரும் ேல்கடலக்கைகமோக 
மருத்துவத்துட்றயில் சி்றநது வி்ளஙகியது. இநதிய 
அறிஞர்களும் கணி்தவியலோ்ளர்களும் அதிக 
எண்ணிக்டகயில் ேோக்்தோத் பசன்றனர். மருத்துவம் 
மற்றும் பி்றதுட்றகள் சோர்ந்த சம்ஸகிரு்த 
பமோழியில் எழு்தப்ேடை ேல இநதிய நூல்கள் 
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2 4 இடைக்காலம்

அடிடமக்கடடுகட்ள உடைத்து பவளிரயறினர். 
கீடை�ோடடுப் பேோருடகளுக்கோன ர்தடவகள் 
அதிகரித்்த்தோல் வியோேோ�ம் பேருகியது. மத்திய 
்தட�க்கைல் ேகுதியில் பவனிஸ, பஜபனகாவகா, ட�சகா 
ஆகிய �க�ஙகள் முக்கிய வணிக டமயஙக்ளோகத் 
ர்தோனறின. கிைக்கிற்கும் ரமற்கிற்கும் 
இடைரயயோன வணிகத்தில் கோன்ஸைோண்டி 
ர�ோபிள் �க�ம் வகித்துவந்த இடைத்்த�கர் ேோத்தி�ம் 
முடிவுக்கு வந்தது. வலிடமவோயந்த நிலப்பி�புக்கள் 
அழிநதுரேோனது ஒருவடகயில் இஙகிலோநது, 
பி�ோன்ஸ ரேோன்ற �ோடுகளில் முடியோடசி 
வலுப்பேறுவ்தற்கு கோ�ைமோயிற்று. சிலுடவப் 
ரேோர்களின குறிப்பிைத்்தகுந்த ஒரு விட்ளவு 
ரேோப்ேோண்ைவரும் அவருடைய ஆடசிமுட்றயும் 
்தஙகள் பசல்வோக்டகயும் மரியோட்தடயயும் இைக்க 
ர�ர்ந்த்தோகும்.

ைஙபககாலியர்கள் ைறறும் பசஙகிஸககான்
ம ங ர க ோ லி ய ர் க ள் 
�ோரைோடிகள். ஆசிய 
�ஷயோவின ்ஸபைப்பி்ஸ 
ரமயச்சல் நிலப் 
ே கு தி க ளி லி ரு ந து 
ஐ ர � ோ ப் ே ோ வி ற் கு ள் 
வந்தவர்கள். அவர்கள் 
கோல்�டை ரமயப்ேர்கள் 
ஆவர். ரேோர்த்தி்றன பகோண்ை 
அவர்கள் பசஙகி்ஸகோன 
எனும் மகத்்தோன 
்தடலவடன உருவோக்கினோர்கள். பசஙகி்ஸகோன 
சி்றப்பு மிக்க �ோணுவ ஆற்்றல் பகோண்ைவர். 
அவருடைய ம்தம் சோமனிசம் எனே்தோகும். இது 
நி�ந்த�மோன நீல வோனத்ட்த வழிேடுவ்தோகும். 
மஙரகோலியர்கள் �ஷயோடவ 300 ஆண்டுகோலம் 
்தஙகள் கடடுப்ேோடடில் டவத்திருந்தனர். இ்தன 
கோ�ைமோக இடைக்கோலத்தின இறுதிவட� 
ஏடனய ஐர�ோப்பிய �ோடுகட்ளக் கோடடிலும் 
ப்தோழில்நுடேஙகளில் �ஷயோ வ்ளர்ச்சியடையோது 
பின்தஙகியிருந்தது.

பசஙகிஸககான்

2.4  உதுைகானியப் ப�ரரசு  
(Ottomon Empire)

ஆசியோபவஙகும் மஙரகோலியர் முனரனறிக் 
ப க ோண் டி ரு ந ்த ர ே ோது  உ து ம ோனி ய த் 
துருக்கியர்கள் (பசல்ஜஜுக் துருக்கியர்களிைமிருநது 
ரவறுேடைவர்கள்) ்தப்பிரயோடி ரமற்கு ஆசியோவில் 
பசல்ஜஜுக் துருக்கியர்களிைம் அடைக்கலம் 
அடைந்தனர். பசல்ஜஜுக் துருக்கியர்கள் வலிடம 

கிறித்்தவ மக்களுக்கும் அடைப்பு விடுத்்தனர். 
புனி்தப்ரேோர் பசய்தவர்கள் அப்புனி்த இைஙகட்ளத் 
்தஙகள் கடடுப்ேோடடின கீழ் டவத்திருந்த 
பசல்ஜஜுக் துருக்கியர�ோடு ரேோரிடைனர். கி.பி. 
(பேோ.ஆ.) 1095 இல் கிறித்்தவர்களுக்கும் 
இ்ஸலோமியர்களுக்குமிடைரய ப்தோைஙகிய 
இப்ரேோ�ோடைம் ஏ்றத்்தோை 200 ஆண்டுகள் 
ப்தோைர்ந்தன. இடவரய சிலுடவப் ரேோர்கள் என 
அடைக்கப்ேடுகின்றன.

சிலுடவப் ரேோர்களின மூலம் 
கிறித்்தவர்க்ளோல் நிடனத்்தட்தச் சோதிக்க 
இயலவில்டல. பஜருசரலம் ப்தோைர்நது 700 
ஆண்டுகள் உதுமோனிய துருக்கியர் வசரம 
இருந்தது. இந்த ப்தோைர் சிலுடவப் ரேோர்க்ளோல் 
பசல்ஜஜுக் துருக்கியர்கள் ேலவீனமடைந்தனர். 
இ்தனிடைரய கிைக்ரகயிருநது மஙரகோலியர்களின 
ேடைபயடுப்பில் சிலுடவப்ரேோர் பி�ச்சடனகள் 
ஓ�ம்கடைப்ேடைன. கிறித்்தவர்களும் 
இ்ஸலோமியர்களும் பசஙகிஸககானின் ்தடலடமயில் 
முனரனறி வரும் மஙரகோலியர் ேக்கம் ்தஙகள் 
கவனத்ட்தத் திருப்பினர். கி.பி. (பேோ.ஆ)1258இல் 
ேோக்்தோத் �க�ம் மஙரகோலியர்க்ளோல் டகப்ேற்்றப்ேடடு 
அழிவுக்கு உள்்ளோனது. அப்ேோசித்து ரே��சின 
எஞ்சியடவயும் முடிவிற்கு வந்தன. 

 
பஜருசரலம்

2.3 (ஈ) சிலுடவப் ப�கார்களின் தகாககம்
சிலுடவப் ரேோர்கள் நிலப்பி�புத்துவம் சோர்ந்த 
உ்றவுகளுக்கு முடிவு கடடியது. சிலுடவப்ரேோரில் 
ேஙகு பேறுவ்தற்கோகக் கிைக்ரக பசனறு ேல பி�புக்கள் 
நீண்ை கோலத்திற்கு அஙரகரய ்தஙக ர�ர்ந்தது. 
சிலர் திரும்பி வ�ரவயில்டல. இச்சூழ்நிடலடயப் 
ேயனேடுத்தி ேண்டை அடிடமகள் ேலர் 
நிலத்ர்தோடு ்தஙகட்ள கடடிப் ரேோடடிருந்த 
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2 5இடைக்காலம்

கோைப்ேடை அவர்களின அ�சு, மு்தல் 
உலகப்ரேோரின இறுதியில் முடிவிற்கு வந்தது.

2.5 நிலப்பிரபுத்துவம்
2.5 (அ) அரசு
வலுவோன ம்தஙக்ளோன கிறித்்தவமும் இ்ஸலோமும் 
மக்களின மீது பேரும் பசல்வோக்டகச் 
பசலுத்தினோலும், மக்களுடைய பேோரு்ளோ்தோ� 
வோழ்க்டக நிலப்பி�புத்துவ உ்றவுக்ளோல் 
தீர்மோனிக்கப்ேடைது. 

அ�சியல் குைப்ேமும் வனமுட்றயும் 
நிட்றநதிருந்த அனட்றய சூைலில் வலிடம 
பேற்்றவர்கள் ேோதுகோப்புமிக்க ரகோடடைகளுக்குள் 
வோழ்ந்தனர். முடிந்தவட� அடனத்ட்தயும் 
டகயகப்ேடுத்திக் பகோண்ைனர். ஏடை 
விவசோயிகளும் ப்தோழிலோ்ளர்களும் துய�ஙகளுக்கு 
ஆ்ளோயினர். ்தஙகள் �லனகட்ளப் ேோதுகோத்துக் 
பகோள்வ்தற்கோக ப்தோழிலோ்ளர்களுக்கு அடமப்புகள் 
இல்டல. இவர்கட்ளக் கோப்ேோற்றும் அ்ளவுக்கு 
வலிடம ேடைத்்த டமய அ�சுமில்டல. இது ரேோன்ற  

இைந்தரேோது உதுமோனியத் துருக்கியர்கள் 
்தஙகள் அதிகோ�த்ட்த விரிவுேடுத்தினர். அவர்கள் 
ரமற்கு ஆசியோடவத் ்தோண்டி ஐர�ோப்ேோவினுள் 
புகுநது ேல்ரகரியோ, பசர்பியோ ஆகிய �ோடுகட்ளக் 
டகப்ேற்றி, அடரியோர�ோப்பிட்ள ்தஙகளின 
்தடல�க�ோக்கினர். கோன்ஸைோண்டிர�ோபிட்ள 
ர��டியோகத் ்தோக்குவட்தத் ்தவிர்க்க அவர்கள் 
அந�கட� சூழ்நது சரியோன ர��ம் வரும்வட� 
கோத்திருந்தனர். கி.பி. (பேோ.ஆ.) 1453-இல் 
இ�ண்ைோம் முகமது கோன்ஸைோண்டிர�ோபிட்ளக் 
டகப்ேற்றினோர். இ்தனோல் ேோல்கன, கருஙகைல், 
மத்திய கிைக்கு ஆகிய ேகுதிகளில் உதுமோனியத் 
துருக்கியர்கள் ்தஙகள் ரமலோதிக்கத்ட்த 
நிறுவினர். 

மிக குறுகிய கோலம் உதுமோனியர்கள் 
வலிடமயோக இருந்தனர். கிறித்்தவ ஐர�ோப்ேோ 
அவர்கட்ளக் கண்டு அச்சம் பகோண்ைது. எகிப்ட்தக் 
டகப்ேற்றியபின உதுமோனியர்கள் ‘கலஃேோ’ 
ேடைத்ட்தச் சூடிக் பகோண்ைோர்கள். அக்கோலப் 
ேனனோடடு அ�சியலில் அவர்கள் முக்கியப் ேஙகு 
வகித்்தனர். 19ஆம் நூற்்றோண்டில் வலிடமகுனறிக் 
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அல்லது பசர்ப் (villein or serf) என்றறியப்ேடை 
ேண்டை அடிடமகள் ஆவர்.

அண்டியிருத்்தடல டமயமோகக் 
பகோண்ை நிலப்பி�புத்துவ முட்றயில் சமத்துவம், 
சு்தநதி�ம் ஆகிய கருத்துக்களுக்கு இைமில்டல. 
உரிடமகளும், கைடமகளும் மடடுரம இருந்தன. 
பிஷப்புகள் (Bishop-மோவடை அ்ளவிலோன 
ம்தத்்தடலவர்) ‘அேோட’டுகள் (Abbot-கிறித்்தவ 
ம்தகுருக்களின ்தடலவர்) ‘கோர்டினல்கள்’ 
(Cardinal-ரேோப்ேோண்ைவருக்கு அடுத்்த 
நிடலயிலுள்்ள ம்தகுரு) ஆகிரயோரும் திருச்சடேயும் 
சமூக அ�சியல் கடைடமப்பின கீழ் இைம் பேற்்றனர். 
பி�புக்களும் ம்தகுருமோர்களும் உைல் உடைப்பில் 
ஈடுேைமோடைோர்கள். எனரவ அவர்களின அன்றோை 
வோழ்க்டகக்குத் ர்தடவயோன உைவு மற்றும் இ்த� 
அவசியத் ர்தடவகள் அடனத்ட்தயும் உற்ேத்தி 
பசயது்த� ரவண்டிய பேோறுப்டே விவசோயிகள் 
சுமக்க ர�ர்ந்தது.

குைப்ேம் மற்றும் அ�சியல் ஒழுஙகினடம ஆகிய 
சூைலில் இருநது நிலமோனியமுட்ற ர்தோனறியது.

இப்பூமியில் கைவுளின பி�திநிதியோகக் 
கரு்தப்ேடும் அ�சர் நிலப்பி�புத்துவத்தின 
்தடலவ�ோகக் கரு்தப்ேடைோர். அவர்களுக்கு 
அடுத்்த நிடலயில் ரகோமகனக்ளோகக் கரு்தப்ேடை 
டீயூக்குகள் (Dukes) ‘கவுண்ட’டுகள் (Counts) 
‘ரயல்’கள் (Earls) ரேோனர்றோர் இருந்தனர். இந்த 
நிலப்பி�புக்கள், நிலப்பி�புத்துவ அடிப்ேடையில் 
அ�சரிைம் இருநது நிலம் பேற்றுக் பகோண்டு 
அவருக்கோக ரேோரிை சம்மதித்்த வகுப்பினர் ஆவர். 
அ�சர் நிலஙகட்ளப் பிரித்து இவர்களுக்குக் 
பகோடுத்்தோர். இவர்கள் ்தோஙகள் பேற்்ற நிலஙகட்ள 
பிப் (Fief) துண்டுக்ளோகப் பிரித்்தனர். ்தஙகளுக்குக் 
கீழிருந்த டவ்ஸ கவுண்ட எனேவர்களுக்கு 
விநிரயோகம் பசய்தனர். இவ்வரிடசயில் இறுதி 
இைம் பேற்்றவர்கள் ட�ட (knight) எனப்ேடும் 
சி்றப்புப்ேணி வீ�ர்கள். இவர்கள் ்தஙகளுக்கு 
வைஙகப்ேடை நிலத்ட்த ரவறு எவருக்கும் 
பிரித்துத்்த� முடியோது. இவர்கள் அடனவருக்கும் 
கீழ் அடிமடைத்தில் இருந்தவர்கள் வில்பலோயன 

நிலப்பி�புத்துவம்
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ம்தவிலக்கு பசயவது எனும் இ�ண்டு கருவிகட்ளத் 
திருச்சடே ்தனடன எதிர்ப்ேவர்களுக்கு எதி�ோகப் 
ேயனேடுத்தியது.

திருச்சட� விலககம் எனேது ஒரு 
மனி்தன கிறித்்தவனோக இருப்ே்தோல் 
எனன உரிடமகளுக்குத் ்தகுதியோனவர�ோ 
அவ்வுரிடமகள் அவருக்கு மறுக்கப்ேடுவ்தோகும். 
அவர் திருச்சடேக்குள் புனி்தச் சைஙகுகட்ளச் 
பசயய முடியோது. இ்றந்த பினனர் அவருடைய 
உைடலத் திருச்சடேக்குச் பசோந்தமோன கல்லட்றத் 
ர்தோடைத்தில் புட்தக்க முடியோது. ம்தவிலக்கம் 
எனேது ஒரு அ�சனுடைய குடிமகனுக்கு அவர் 
பே்றத் ்தகுதியுள்்ள சமயம் சோர்ந்த ேயனகட்ள 
மறுப்ே்தன மூலம் அந�ேட� அ�சனுக்கு எதி�ோக 
பவறுப்பு பகோள்்ளத் தூண்டுவது.

இடைக்கோலத்தின இறுதியில் 
திருச்சடேயின வ்ளர்ச்சிரயோடு ரே�ோடச மிக்க 
அ�சியல் ்தடலவர்களின எழுச்சியும் ஏற்ேடைது. 
சமயம் சோர்ந்த அதிகோ�ம் பகோண்ைவர்கள் சமயம் 
சோ�ோ அதிகோ�ம் பகோண்ைவர்கள் ஆகிரயோர் 
இடைரய ரமோ்தல்கள் ஏற்ேடுவது ்தவிர்க்க 
இயலோமல் ரேோனது.  பஜர்மன �ோடடு ரே��சர் 
�ோனகோம் பஹனறிக்கும், ரேோப்ேோண்ைவர் 
ஏைோம் கிரிரகோரிக்கும் ஏற்ேடை ரமோ்தலில் ரேோப் 
ம்தவிலக்கம் எனனும் ஆயு்தத்ட்தப் ேயனேடுத்தி 
ரே��சட�ப் ே்தவி விலகச் பசய்தோர். இட்த 
ேயனேடுத்தி ரேோப் மூன்றோம் இனரனோசனட 
இஙகிலோநதும், அயர்லோநதும் திருச்சடேக்குச் 
பசோந்தமோனடவ என அ�சர் ஜோடன 
அஙகீகரிக்க டவத்்தோர். ேல கிறித்்தவ சமயப் 
ேற்்றோ்ளர்கள், ரேோப்ேோண்ைவர் அ�சு அதிகோ�த்தில் 
்தடலயிடுவட்த பவறுக்கத் ப்தோைஙகினர்.

பிப் (fief) எனேது ஒருவருக்கு அவட�விை ரமல் 
நிடலயில் இருக்கும் ரகோமகனோல் வைஙகப்ேடும் 
நிலம். நிலத்ட்தப் பேற்்றவர் நிலம் பகோடுத்்தவருக்கு 
டகமோ்றோக சில ரசடவகட்ளச் பசயய ரவண்டும். 
அது அவருடைய கைடமயோகும்.

நிலப்பி�புத்துவ சமூகத்தில் வணிகர்கள் 
எனும் வர்க்கத்தினரும் இருந்தனர். வணிகர்களும் 
டகவிடனஞர்களும் நிலப்பி�புத்துவ முட்றயின 
கீழ் பகோண்டுவ�ப்ேைவில்டல. இவ்வணிகர்களும் 
டகவிடனஞர்களும் ்தஙகள் �லனகட்ளப் 
ேோதுகோத்துக்பகோள்்ள குழுக்கட்ள அடமத்துக் 
பகோண்ைனர். கோலப்ரேோக்கில் இவர்கள் 
அ�சர்களுக்கும் பி�புக்களுக்கும் ேணிய மறுக்கும் 
அ்ளவிற்கு பேரும் பசல்வந்தர்க்ளோக மோறினர். 
இவ்வ்ளர்ச்சிப் ரேோக்கு நிலப்பி�புத்துவ முட்றடய 
வீழ்ச்சிக்கு இடடுச் பசன்றது.

2.5 (ஆ) திருச்சட�
இ ட ை க் க ோலத் தின  இ று தி ப் ே குதியி ல் 
கிறித்்தவம்தம் குறிப்பிைத்்தகுந்த ேல 
வ்ளர்ச்சிகளுக்கு உள்்ளோகியிருந்தது. அடவகளில் 
முக்கியமோனடவ ரகோடேோடுகள் சோர்ந்ததும் ம்த 
�டைமுட்றகள் சோர்ந்ததும் ஆகும். கிறித்்தவ 
இட்றயியலில் புதிய அம்சஙகள் ரசர்க்கப்ேடைன. 
அடவ சமயகுருமோர் ரகோடேோடு மற்றும் புனி்தச் 
சைஙகுகள் ேற்றியனவோகும். இவ்விரு அம்சஙகளும் 
சமயகுருமோர்களின அதிகோ�த்ட்த அதிகரிக்கச் 
பசய்தன. இவற்றின மூலம் திருச்சடேயோனது 
ேடிப்ேறிவில்லோ ்தனது உறுப்பினர்கள் மீது 
்தனது அதிகோ�த்ட்த விரிவுேடுத்தியது. 
திருச்சடேயிலிருநது விலக்கிடவப்ேது, 

�காைச்சுருககம்
�	கிறித்்தவ சகோப்்தத்தினரேோது ர�ோமுக்குப் ரேோடடியோக வி்ளஙகிய சீனோ அ�சியல் உறுதியற்்ற 

்தனடமக்கு உள்்ளோகிப் பினனர் ஒனறுேடடு சுங அ�ச வம்சத்்தோல் மூனறு நூற்்றோண்டுகள் 
ஆ்ளப்ேடைது.

�	சுங அ�ச வம்சத்ட்தத் தூக்கி எறிந்த மஙரகோலியர்கள் சீனோவில் யுவோன அ�ச வம்சத்ட்த நிறுவினர்.
�	்தனிடமப்ேடடுக் கிைந்த ஜப்ேோன கி.பி. (பேோ.ஆ) ஆ்றோம் நூற்்றோண்டில் மிக்கோரைோ ரே��சு ஆனரேோது 

டமய நீர�ோடைத்தில் இடைந்தது. வோழ்வின அடனத்துத் துட்றகளிலும் ஜப்ேோன சீனோடவப் 
பினேற்றியது.

�	ரே��சர்கள் ்தஙகள் கடடுப்ேோடடிடனப் ேடிப்ேடியோக இைந்தரேோது �ோணுவத்்த்ளேதி அ�டச 
்தனவசப்ேடுத்திச் பகோண்ைோர். இவர் கோமகூ�ோ ரசோகுரனடடை நிறுவினோர்.
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�	கோமகூ�ோ ரசோகுரனடடுக்குப் பினனர் அஸிகோகோ ரசோகுரனட ஆடசிடயக் டகப்ேற்றியது. 
�	�பிகள் �ோயகத்்தோல் நிறுவப்ேடை இ்ஸலோம் ம்தம் பவகுவோகப் ே�வத் ப்தோைஙகியது. 
�	ப்தோைக்கத்திரலரய இ்ஸலோடமத் ்தழுவிக் பகோண்ை அ�ோபியர்கள் மு்தலோவ்தோக ்ஸபேயினிலும் 

பினனர் ஐர�ோப்ேோவின ஏடனய ேகுதிகளிலும் இ்ஸலோமிய அ�டச நிறுவுவதில் பவற்றி பேற்்றனர்.
�	முகமதுவின குடும்ே வழிவந்த கலஃேோக்கள் உடமயதுகள் எனவும் முகமதுவின மோமன குடும்ேவழி 

சோர்ந்த கலஃேோக்கள் அப்ேோசித்துகள் எனவும் அறியப்ேடைனர். உடமயதுகள் ைமோ்ஸக்ஸஸிலிருநது 
ஆடசி புரிய அப்ேோசித்துகள் ேோக்்தோத்திலிருநது ஆண்ைனர்.

�	�பிகள் �ோயகத்தின மட்றவுக்குப் பினனர் அ�ோபியோவின ்தடலடமக்கோக �ைந்த சண்டை இ்ஸலோம் 
சனனி, ஷியோ என இ�ண்ைோகப் பிரிவ்தற்கு இடடுச் பசன்றது. 

�	அ�ோபியர் வ்ளர்த்ப்தடுத்்த கடைைக்கடல சோ�சனிக் என அடைக்கப்ேடைது.
�	புனி்த �க�மோன பஜருசரலடம பசல்ஜஜுக் துருக்கியர்கள் டகப்ேற்றிக் பகோண்ைது சிலுடவப் 

ரேோர்களுக்குக் கோ�ைமோனது.
�	பசல்ஜஜுக் துருக்கியர்கள் வலிடம குனறியது, ஆடரைோமன துருக்கியரின எழுச்சிக்கு இடடுச் பசன்றது.
�	கோன்ஸைோண்டிர�ோபிட்ளத் துருக்கியர் டகப்ேற்றியது இடைக்கோலத்ட்த முடித்து டவத்்தது.
�	இடைக்கோலத்தில் மக்களின அன்றோை வோழ்வு நிலப்பி�புத்துவ முட்ற சோர்ந்த்தோக இருந்தது.
�	சமயம் சோர்ந்த விஷயஙகளில் மடடும் அதிகோ�ம் பசலுத்தி வந்த திருச்சடே பமல்ல பமல்ல சமயம் 

சோ�ோ்த விஷயஙகளிலும் ்தனது அதிகோ�த்ட்த நிடல�ோடைத் ப்தோைஙகியது.

கடலச்பசகாறகள்
தலையீடு – intrusion 
கூலிப்பலை – mercenary
கடுந் தாக்குதல் – onslaught
வெறுப்பலைதல் – disgusted
கலைபிடிக்கப்படு்பலெ  – observances
வகாளலளையடி  – pillage
சேணம் – saddle
குதிலைசயாட்டி காலை  
லெததற்குரிய ெலளையம் – stirrup
அதிகாை எல்லை – realm
அடியாட்கள – retainers
குழப்பம் – turmoil
விைட்டியடி – repulse
ேமயச் ேைங்குகலளைத தலை வேய் – interdict
கிறுததுெ மதச் ேைங்குகள – sacraments
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பயிறசிகள்
 I. சரியோன விடைடயத் நேர்ந்ேடு:

 1.  ஜப்ேோனின ேைடமயோன ம்தம் ஆகும்.

  அ) ஷினரைோ ஆ) கனபியூசியோனிசம் இ) ்தோரவோயிசம் ஈ) அனிமிசம்

 2.  எனே்தன பேோருள் பேரும் பேயர் எனே்தோகும்.
  அ) ையம்யோ்ஸ ஆ) ரசோகன இ) பியுஜிவோ�ோ ஈ) ப்தோகுகவோ

 3. ்ஸபேயிடனக் டகப்ேற்றிய அ�ோபிய ்த்ளேதி .
  அ) ்தோரிக் ஆ) அலோரிக் இ) சலோடின ஈ) முகமது எனனும் பவற்றியோ்ளர்

 4. ஹருன-அல் �ஷித் எனேவர் ன தி்றடமயோன அ�சர்.
  அ) அப்ேோசித்து வம்சம் ஆ) உடமயது வம்சம்
  இ) சசோனிய வம்சம் ஈ) மஙரகோலிய வம்சம்

 5. நிலப்பி�புத்துவம்  டமயமோகக் பகோண்ைது.
  அ) அண்டியிருத்்தடல  ஆ) அடிடமத்்தனத்ட்த  
  இ) ரவ்ளோண் பகோத்்தடிடமடய ஈ) நிலத்ட்த

 II. சரியோன கூறட்றக நேர்ந்ேடு:
 1.   (i) பசஙகி்ஸகோன ஒரு ம்த சகிப்புத்்தனடம இல்லோ்தவர்.
    (ii) மஙரகோலியர் பஜருசரலடம அழித்்தனர்.
   (iii) உதுமோனியப் ரே��டச, சிலுடவப் ரேோர்கள் வலுவிைக்கச் பசய்தன.
  (iv)  ரேோப்ேோண்ைவர் கிரிரகோரி, �ோனகோம் பஹனறிடய, ம்தவிலக்கம் எனனும் ஆயு்தத்ட்தப் 

ேயனேடுத்தி, ே்தவி விலகச் பசய்தோர்.
  அ) (i) சரி ஆ) (ii) சரி இ) (ii) மற்றும் (iii) சரியோனடவ ஈ) (iv) சரி

 2.   (i) மஙகுகோன எனேவர் சீனோவின ஆளு�ர்
    (ii) சீனோவில் இருந்த மஙரகோலிய அ�ச சடே மோர்க்ரகோரேோரலோவின �னமதிப்டேப் பேற்்றது.
   (iii) ‘சிகப்புத் ்தடலப்ேோடக’ என்ற அடமப்பின ்தடலவ�ோக இருந்தவர் ஹங சோரவோ.
  (iv) மஙரகோலியர்கள் சீனோவில் ்தஙக்ளது ஆடசிடய யுவோன வம்சம் என்ற பேயரில் நிறுவினர்.
  அ) (i) சரி  ஆ) (ii) சரி இ) (ii) மற்றும் (iv) சரியோனடவ ஈ) (iv) சரி

 3.   (i) ரேோயங மற்றும் சங-ஆன ஆகியடவ சுங வம்சத்்தோல் கடைப்ேடைது.
    (ii) விவசோயிகளின எழுச்சி, சோங வம்சம் அழிய வழிரகோலியது.
   (iii) பசல்ஜஜுக் துருக்கியர் எனேவர் ்தோர்த்்தோரியர் எனனும் ேைஙகுடியினர் ஆவர்.
  (iv) மஙரகோலியர்கள், ஜப்ேோனில் ்தஙக்ளது ஆடசிடய யுவோன வம்சம் என்ற பேயரில் நிறுவினர்.
  அ) (i) சரி ஆ) (ii) சரி இ) (iii) சரி ஈ) (iv) சரி

 4. கூற்று (கூ): பேௌத்்த ம்தம் இநதியோவில் இருநது சீனோவிற்குச் பசன்றது.
  கோ�ைம் (கோ):  சீனோவில் ப்தோைக்கோலத்தில் குடிரயறிய இநதியர்கள் பேௌத்்த ம்தத்ட்த பினேற்றியவர்கள்.
  அ) கூற்று சரி ; கோ�ைம் ்தவறு
  ஆ) கூற்றும் கோ�ைமும் ்தவறு
  இ) கூற்றும் கோ�ைமும் சரியோனடவ
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3 0 இடைக்காலம்

  ஈ) கூற்று ்தவறு ; கோ�ைம் கூற்றுக்கு ப்தோைர்ேற்்றது

 5.  கூற்று (கூ). பஜருசரலடம துருக்கியர் டகப்ேற்றிக் பகோண்ைது சிலுடவப் ரேோருக்குக் கோ�ைமோனது.
   கோ�ைம் (கோ). பஜருசரலமிற்கு புனி்தப் ேயைம் ரமற்பகோள்்ள ஐர�ோப்பிய கிறித்்தவர்களுக்கு 

அனுமதி மறுக்கப்ேடைது.
  அ) கூற்று சரி ; கோ�ைம் கூற்றுக்கோன வி்ளக்கம் அல்ல.
  ஆ) கூற்றும் கோ�ைமும் சரி
  இ) கூற்றும் கோ�ைமும் ்தவறு
  ஈ) கூற்று சரி ; கோ�ைம் கூற்றுக்கோன சரியோன வி்ளக்கம்.

 III. நகோடிடை இைத்டே நிரப்புக.
 1.  எனேவர்கள் ஜப்ேோனின பூர்வ குடிகள் ஆவர்.
 2.  எனேது ஜப்ேோனின முனனோள் பேயர் ஆகும்.
 3.  எனேது பமதினோவின முநட்தயப் பேயர் ஆகும்.
 4.  வைக்குப் ேகுதியில் இருந்த சீனர்களுக்கு  என்ற ேண்ேோடடில் பின ்தஙகியவர்கள் 

அச்சுறுத்்தடலக் பகோடுத்்தனர்.
 5. உதுமோனியர் ரமலோண்டமடய ேோல்கன ேகுதியில் நிறுவியவர்  ஆவோர்.

 IV. ்போருத்துக.
 1. சிகப்பு ்தடலப்ேோடககள் - கோமகு�ோ
 2. பசல்ஜஜுக் துருக்கியர்கள்  - இ�ண்ைோம் முகமது
 3. மு்தல் ரசோகுரனட - அர�பிய இ�வுகளின �க�ம்
 4. ேோக்்தோத் - சூ யுவோன சங
 5. கோன்ஸைோண்டிர�ோபிள் டகப்ேற்்றப்ேைல் -  மத்திய ஆசியோ

 V. கீழககணை ேடலப்புகளில் உள்்ள எல்லோ வினோககளுககும் விடையளி:
 1. ஜப்ேோனின ரசோகுரனடகள்.
  அ)  ஜப்ேோனில் ே்தவிக்கோக சண்டையிடடுக் பகோண்ை ையம்யோ்ஸ குடும்ேஙகள் இ�ண்டைக் 

குறிப்பிடுக.
  ஆ) இப்ரேோரில் பவற்றி பேற்்றவர் யோர்?
  இ) ரே��சர் பேற்றி பேற்்றவருக்கு பகோடுத்்த ேடைம் எனன?
  ஈ) மு்தல் ரசோகுரனடடின ்தடல�கர் எஙரக நிறுவப்ேடைது?

 2. அப்ேோசித்துகளின ஆடசி.
  அ) அப்ேோசித்துகள் எனரேோர் யோர்?
  ஆ) அப்ேோசித்து கோலிஃேோ சூடடிக்பகோண்ை ேடைம் எனன?
  இ) அவர்களின புதிய ்தடல�க�ம் எஙகுள்்ளது?
  ஈ) யோருடைய ஆடசியில், அப்ேோசித்து ரே��சு புகழின உச்சத்ட்த எடடியது?

 VI. சுருககமோன விடையளி:
 1. சீனப் பேருஞ்சுவர்.
 2. அறிவியல் மற்றும் ப்தோழில்நுடேத்திற்கு அர�பியர்களின ேஙகளிப்பு.
 3. சிலுடவப் ரேோர்களின ்தோக்கம்.
 4. இடைக்கோலத்தில் நிலப்பி�புத்துவம் எவ்வோறு அடமக்கப்ேடடிருந்தது?
 5.  இடைக்கோலத்தில், சமயகுருமோர்கள் ்தஙகள்அதிகோ�த்ட்த வலியுறுத்்தப் ேயனேடுத்திய இ�ண்டு 

கருவிகள் யோடவ?
 VII. விரிவோன விடையளி:
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  மூலநூல்கள்

 1. வ. இராசாராம் - சீனா, ஜப்ான் மற்றும் தென்கிழக்ாசிய நாடு்ளின் வரலாறு  
(கி.பி. 1066 வரர) ெ.்ா.ம.்.். ்ழ்ம், தசன்ரன-6 (ஆவணப்திபபு - ஆ்ஸ்ட் 2017).

 2. அ. உஸ்மான் தஷரீப - உதமானிய துருககியர்ளின் வரலாறு, ெ.்ா.ம.்.். ்ழ்ம், தசன்ரன-6 
(ஆவணப்திபபு - ஆ்ஸ்ட் 2017).

 3. தி.ரவ. தசாக்ப்ா - அரபு மக்ளின் வரலாறு, ெ.்ா.ம.்.். ்ழ்ம், தசன்ரன-6 (ஆவணப்திபபு - 
ஆ்ஸ்ட் 2017).

 4. Jawaharlal Nehru, Glimpses of World History, Penguin.

 5. Chris Harman, People’s History of the World, Verso, 1999

 6. Philip Ralph and Edward McNail Burns, The World Civilizations: From the Stone Age to the New Millen-
nium, Library of Congress, 1968. 

 7. Richard Overy(ed.), Complete History of the World,  Harper Collins, 2007 

 8. Paul Kennedy, Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict, Harper Col-
lins, 2007.

 1. ரசோகுரனடகளின கீழ் ஜப்ேோனின எழுச்சி ேற்றி விரிவோகக் கூறுக.
 2. மஙரகோலியர்கள் எனேவர் யோர்? அவர்கள் சீனோடவ எவ்வோறு ஆடசி பசய்தனர்?

மாணவர்ளின் தசயல்ாடு்ள்:
 1.  ஐர�ோப்பிய வட�ேைத்தில், உதுமோனிய ரே��சு புகழின உச்சத்தில் இருந்தரேோது அ்தன 

எல்டலடய குறிக்கச் பசயயவும்.
 2.  சோ�சனிக் கடைைக் கடலயின மரகோனன்த நிடலடய கூகுளில் ஆசிரியருைன அறிநது பகோள்்ளச் 

பசய்தல்.

ஆசிரியர வழி்ாட்டுெலுடன் ஒப்ரடபபு:
 1.  உதுமோனியரின குடும்ே வழித்ர்தோன்றல்கட்ள அடைவடைப்ேடுத்்தவும். எகிப்தின சலோதீன, 

உதுமோனியப் ரே��சின உனன்த சுடலமோன ஆகிரயோரின வோழ்க்டக வ�லோற்ட்றப் ேற்றிய குறிப்புகட்ள 
எழு்தவும். 

 2.  சிஙக இ்தயம் பகோண்ை இஙகிலோநதின ரிச்சர்ட மற்றும் பஜர்மோனியப் ரே��சர் பி�ைரிக் ேோர்ேர�ோசோ 
ரமற்பகோண்ை சிலுடவப் ரேோர்கள் குறித்து எழுதுக.
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இபத ககாலகட்ைத்தில் இந்தியகா.....

ஹன் 
ர�ோமோனியப் ரே��சின சரிவுக்கு பி்றகு, ஐர�ோப்ேோ சிறிய சிறிய பஜர்மோனிய அ�சுக்ளோக சி்தறுற்றிருந்த 
சமயம், ஹன இனத்்தவர்களும் கடுடமயோன ரேோர்குைமுள்்ள மத்திய ஆசிய மக்களும் வைகிைக்கு 
இநதியோ மீது ேடைபயடுத்்தனர். ்ஸகந்தகுப்்த�ோல் அவர்கள்  முறியடிக்கப்ேடைோலும், அவருடைய மட்றவிற்கு 
பின, இநதியோவினுள் நுடைநது, மத்திய இநதியோ முழுதும் குடிரயறினர். ர்தோ�மோனர் மற்றும் மிஹி�குலர் 
இருவரும் �னகு அறியப்ேடை ஹன அ�சர்கள் ஆவர்கள். இவ்வ�சர்கள் புத்்த ம்தத்்தவர்கட்ள ்தண்டித்்தனர். 
புத்்த மைோலயஙகட்ள எரித்்தனர். ஏ்றத்்தோை கி.பி (பேோ.ஆ) 528 ஆம் ஆண்டு மோ்ளவத்ட்தச் சோர்ந்த யரசோ்தர்மன 
மூலமோக ஹன இனத்்தவர்க்ளது ஆடசி இநதியோவில் முடிவுக்கு வந்தது.

�காரசீகத்துைனகான சகாளுககியர்களின் (�காதகாமி ைறறும் வகாதகாபிடய 
உட்பககாணை) உ்றவுமுட்ற
சகாளுககியகா (Chalukya)

ேோ�சீகத்தில் அடமயப் பேற்்ற சசோநித் வம்சமும் சோளுக்கிய அ�சும் சமகோல 
அ�சுக்ளோகும். சீன வம்சத்தில் ைோங என்ற அ�சருைன, சசோநித்  வம்சத்தின 
கடைசி அ�ச�ோன இ�ண்ைோம் குச�வ் �ல்ல உ்றவு முட்றடயக் பகோண்டிருந்தோர். 
ரமலும் சோளுக்கிய அ�சர் இ�ண்ைோம் புலிரகசியின தூதுவர்கட்ளயும் ேகிர்நது 
பகோண்ைோர். மோகோ�ோஷடி�த்ட்த உள்்ளைக்கிய சோளுக்கிய அ�சின ்தடல�கர் 
ேோ்தோமியோகும். யுவகான் சுவகாங சோளுக்கியர்களின வீ�த்ட்தப் புகழ்நது கூறும்பேோழுது ”அவர்கள் �னறி 
உைர்வு மிக்கவர்க்ளோகவும், ரேோரில் ஈடுேடுவட்த பேருடமயோகவும், குற்்றஙகளுக்கு கடுடமயோன 
்தண்ைடன வைஙகுேவர்க்ளோகவும் திகழ்ந்தோர்கள்” எனகி்றோர்.

்ஸகந்தகுப்்தரின ்தஙக �ோையம் ்ஸகந்தகுப்்தரின பவள்ளி �ோையம் யரசோ்தர்மனின பவற்றி தூண், மோண்ைசூர் 
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3 3

அறிமுகம்
இடைக்காலம் என்ற ச�கால்லுக்கான 
விளக்த்தகாடு இப்காைதடத நகாம் சதகாைங்லகாம். 
வ ரல கா ற ட ்ற  ் ணட ை ய /ச � வ் வி ய ல் 
்காலம், இடைக்காலம், நவீன்காலம், எனக 
்காலவடரயட்ற ச�யவது ஐ்ரகாபபிய வரலகாறறில் 
மர்கா்ப பின்ற்றப்டுகி்றது. இந்திய வரலகாறறில் 
இவ்வகா்றகான ச�காற்டளப ்யன்டுததுவது 
சிரமங்டள ஏற்டுததும். இந்திய வரலகாறட்ற 
இவ்வகாறு ்ல ்கால்டைங்ளகா்ப பிரிதது 

விளககுவதின ச்காருததப்காடு குறிதது வரலகாறறு 
அறிஞர்ள் விவகாதிததுள்ளனர. எடுததுக்காடைகா் 
வரலகாற்றறிஞர பர்ட்டன் ஸ்்டய்ன் குபதப 
்்ரரசின ்காலதடத விவரிப்தறகு ச�வ்வியல் 
எனனும் வகாரதடதடயப ்யன்டுததுகி்றகார. 
்மலும் இந்திய வரலகாறறின இடைக்காலம் கி.பி. 
7ஆம் நூற்றகாணடு முதல் (ஹர்ஷ-�காளுககியப 
்்ரரசு்ளின ்காலம்) 16ஆம் நூற்றகாணடில் 
சமகா்லகாயப ்்ரரசின சதகாைக்ம் வடர எனவும் 
கி.பி. (ச்கா.ஆ.) 16ஆம் நூற்றகாணடு முதல் கி.பி. 

கற்றல் ந�ோககஙகள்

கீழக்ணைடவ ்றறிய அறிவிடனப ச்றுதல்
�	்�காழர்ள் முதல் சமகா்லகாயர வடரயிலகான அர� வம்�காவளியினரும் 

அவர்ளகால் ஏற்டை அரசியல் விடளவு்ளும்.
�	மக்ளின �மூ்ப ்ண்காடடு வகாழவில் இஸலகாமும், இஸலகாமிய அரசின 

ச�ல்வகாககு.
�	சதறகில் ்�காழ ்காணடிய விஜயந்ர அர�ர்ள் ்காலததில் ஏற்டை நிறுவன, 

நிரவகா் மகாற்றங்ள்.
�	வலஙட் இைஙட் ்மகாதல்்ள். ஐ்ரகாபபிய �மயப ்ரப்காளர்ளின வருட்யகால் மதம் 

சதகாைர்கா் ஏற்டை மகாற்றங்ள்.
�	்கால ஓடைததில் இலககியம், ்டல, ்டைைக்டல ஆகியவறறில் ஏற்டை வளரச்சி.
�	்வளகாணடம, உற்ததித துட்ற்ளில் ஏற்டை மகாற்றங்ள்.
�	்ைல் வணி்ம், வரதத்ம், ந்ரமயமகாதல் ஆகியவறறின முன்னற்றம்.

இடைககோல இந்தியோவில்  
அரசும் சமூகமும்
ச�ோழரகள் முதல் ்�ோகலோயரகள் வரை3

்காைம்
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3 4 இடைக்கால இந்தியகாவில் அரசும் சமூ்மும்

(ச்கா.ஆ.) 18ஆம் நூற்றகாணடு வடர நவீன 
்காலததின சதகாைக்ம் எனவும் வடரயட்ற 
ச�யகி்றகார.

இக்காலப ்குதியில் இந்தியகாவின ்ல்குதி்ள் 
முககியததுவம் வகாயந்த, உறுதியகான அரசியல் 
மகாற்றங்ளுககு உள்ளகாயின. இம்மகாற்றங்ள் 
�மூ்-ச்காருளகாதகார அடிக்டடுமகானங்டளயும் 
நகாடடின வளரச்சிடயயும் குறிபபிைததகுந்த 
அளவிறகு மகாறறியடமததது. வரலகாறு என்றகால் 
அர�ர்டளயும் அவர்ளின வம்�காவளி்டளயும், 
அவர்ள் ்காலதது நி்ழச்சி்டளயும் 
முககியமகா்ப ்்கார்ள், ்டைசயடுபபு்டள 
விவரிப்து என்தகான ்நர்்காடடு முட்ற 
விவரிபபு என்திலிருந்து வரலகாறறு அறிஞர்ள் 
இக்காலததில் ச்ரிதும் விலகினர. இப்்காது 

வரலகாறு என்து ் ல அறிவுததுட்ற்ள் �காரந்ததகா்க 
்ருதப்டடு, �மூ்ப ச்காருளகாதகார மகாற்றங்ளும் 
வரலகாறறின உள்ளைக்மகா்க ்ணககில் 
எடுததுக ச்காள்ளப்டைன. இருந்த்்காதிலும் 
அவ்வகா்றகான மகாற்றங்ள் அரசியல் ்டைடமபபில் 
ஏற்டும் மகாற்றங்்ளகாடு சதகாைரபில்லகாமல் 
தனனிச்ட�ய கா் நடைச்றுவதில்டல 
அதுவும் இப்காைததில் நகாம் ்காரக்வுள்ள 
்காலப்குதிடயப ச்காறுததமடடிலும் இது மி்வும் 
ச்காருந்தககூடியதகாகும்.

முக்கியத்துவம் வோய்்நத அைசியல் 
�ோற்றஙகள்
�	முதலகாம் இரகாஜரகாஜன ்காலததில் சதகாைஙகிய 

்�காழப ்்ரரசின விரிவகாக்ம் ்காணடிய 
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3 5இடைக்கால இந்தியகாவில் அரசும் சமூ்மும்

்ல நூற்றகாணடு்ளுககு முன்கா்்வ முஸலிம் 
வணி்ர்டளயும் ஆடசியகாளர்டளயும் 
இந்தியர்ள் அறிந்திருந்தனர. கி.பி. 9ஆம் 
நூற்றகாணடி்ல்ய அரகாபிய வணி்ர்ள் ் மடலக 
்ைற்டரத துட்றமு்ங்ளில் குறிப்கா்க 
்்ரளத துட்றமு்ங்ளில் வணி்ம் ச�யதனர. 
அடதப்்கால்வ கி.பி. 8ஆம் நூற்றகாணடு 
முதலகா்்வ ்மற்காசியகாடவச் ்�ரந்த 
முஸலிம் ்டைசயடுப்காளர்ள் குஜரகாததிலும் 
சிந்துவிலும் தங்ள் சுல்தகானியங்டள நிறுவி 
ஆடசிபுரிந்து வந்தனர. ஆனகால் இதசதகாைரபு்ள் 
இந்தியகாவின ஏடனய ்குதி்ளில் முஸலிம் 
ஆடசி நிறுவப்டுவதற்்கா அல்லது இஸலகாம் 
்ரவுவதற்்கா இடடுச் ச�ல்லவில்டல.

முஸலிம் ஆடசியின தகாக்ம் அலகாவுதீன 
கில்ஜியின (கி.பி. (ச்கா.ஆ.)  1296-1316)  ஆடசியின்்காது 
உணரப்டைது. ஆடசிடய விரிவு்டுததுதல் 
என்டதக்காடடிலும் ச�ல்வங்டளக ்வரந்து 
ச�ல்லும் ்நகாக்ததுை்ன சதனனிந்தியகாவின 
மீது ்ல ்டைசயடுபபு்டள அவர ்மறச்காணைகார. 
்தவகிரி (அவுரங்கா்காததிறகு அருகில்) அலகாவுதீன 
கில்ஜியகால் ட்ப்ற்றப்டைது. ‘சதௌலதகா்காத’ என 
மறுச்யர சூடைபச்ற்ற இந்ந்ரம் வளரந்து வரும் 
அவருடைய நகாடடின இரணைகாவது வலிடமமிகுந்த 
தளமகாயிறறு. கி.பி. (ச்கா.ஆ) 1300்ளின சதகாைக்ப 
்ததகாணடு்ளில் அலகாவுதீன கில்ஜியின 
அடிடமயும், ்டைத தள்தியுமகான மகாலிக்பூரின 
தடலடமயில் சதனனிந்தியப ்டைசயடுபச்கானறு 
்மறச்காள்ளப்டைது. 

அலகாவுதீன கில்ஜிககுப பினனர ஆடசி 
ச்காறுப்்ற்ற துகளக வம்� அர�ர்ளும் தங்ள் 
்டை்டளத சதறகு ்நகாககி அனுபபினர. இதன 
விடளவகா்ப ச்காதுவகா் தனிடமப்டடிருந்த 
நகாடடின சதன்குதி வைஇந்திய முஸலிம் 
அர�ர்ளின சுறறு வடைததிறகுள் வந்து ்�ரந்தது. 
தக்காணததின ்ல்குதி்ளுககு ஆளுநர்ள் 
நியமிக்ப்டைனர. மதுடரயில் ஒரு சுல்தகானிய 
ஆடசி்ய நிறுவப்டைது. 

்ல்லவ அரசு்டள மட்றயச் ச�யது வைக்் 
ஒரி�கா வடர ்ரவியது.

�	்னனிசரணைகாம் நூற்றகாணடிலிருந்து ்ல 
நூற்றகாணடு ்காலம் நீடிதத முஸலிம்்ளின 
ஆடசி சைல்லியில் சதகாைஙகி வை இந்தியகா 
முழுவதும் ்ரவியது. இஸலகாம் மதம் இந்தியகா 
முழுவதும் ்ரவியது.

�	13ஆம் நூற்றகாணடின இறுதியில் ்�காழப 
்்ரரசின மட்றடவத சதகாைரந்து அதன 
விடளவகா் சதனனிந்தியகாவில் ்ல �மயம் 
�காரந்த அரசு்ள் ்தகானறின. இறுதியில் 
சதனனிந்தியகா முழுவதிலும் தனது ஆடசி 
அதி்காரதடத நிறுவிய விஜயந்ரப ்்ரரசு 
எழுச்சி ச்ற்றது. அது சதனனிந்தியகாவில் 
�மயம் �காரந்த ஆடசியின ்்காடடையகா்க 
்ருதப்டைது.

�	கி.பி. (ச்கா.ஆ.) 1526இல் போபர இபரகாஹிம் 
்லகாடிடய ்தகாற்டிதததிலிருந்து வை 
இந்தியகாவில் சமகா்லகாயர தடலடமயில் 
முஸலிம்்ளின ஆடசிடய ஒருஙகிடணதது 
வலிடமப்டுததும் ்ணி துவஙகியது. 
சமகா்லகாயப ்்ரரசு அதன பு்ழின 
உச்�ததில் ்காபூலிலிருந்து குஜரகாத மறறும் 
வங்காளம் வடரயிலும் ்காஷ்மீரததிலிருந்து 
சதனனிந்தியகா வடரயிலும் ்ரவியிருந்தது. 

�	கி.பி. (ச்கா.ஆ.) 1498இல் ் மடலக்ைற்டரயில் 
வந்தி்றஙகிய ்்காரச்சுகீசியர்டளத சதகாைரந்து 
ஏடனய ஐ்ரகாபபியரும்  இந்தியகாவிறகு 
வருட் புரிந்தனர.

3.1  அைசியல் �ோற்றஙகள்  
கி.பி. (்போ.ஆ.) 1000-1700

3.1 (அ) வ்டஇ்நதியோ : இஸலோமின் வருரக
முஸலிம்்ள் ஆடசி, 12ஆம் நூற்றகாணடின 
இறுதியில் முக�து சகோரியோல் சைல்லியில் 
நிறுவப்டைது. அடுதது வந்த  நூறு ஆணடு்ளுககு 
அந்த ஆடசியகானது இப்குதிடயவிடடு ்வறு 
எஙகும் ச்ருமளவில் ்ரவவில்டல. இதறகுப 
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்மலும் விரிவடைந்தது. தனது ்டை்டள 
வைகிழககு இந்தியகாவில் ்ஙட் நதிவடர 
நைததிச் ச�ன்றகார. ் மலும் தனது ் ப்ற்டை்டள 
ஸ்ரீவிஜய ட�்லந்திர அரசுககு எதிரகா்வும் 
(இந்்தகா்னசியகா) ்ைகாரம் (்்ைகா) மறறும் 
ஸ்ரீலங்காவிறகு எதிரகா்வும் அனுபபிடவததகார. 
இதனகால் "கஙரகயும், க்டோைமும் ்கோண்ட 
ச�ோழன்" எனும் ்டைதடதப ச்ற்றகார. ஸ்ரீலங்கா 
்�காழப ் ்ரரசின ஒரு மகா்காணமகா் ் ததகாணடு்ள் 
இருந்தது. ரகா்ஜந்திர ்�காழனின ்்ரன முதலோம் 
குசலோத்துஙகன் ்காலததில் கீடழச் �காளுககிய 
அர்�காடு ்மறச்காள்ளப்டை திருமண உ்றவு்ள் 
மூலம் ்்ரரசு ்மலும் 
வலுப்டுததப்டடு ஒரி�காவின 
எல்டலவடர ்ரவியது. 

் � கா ழ ர ் ள் 
்காலததில் சதனகிழககு 
ஆசிய நகாடு்ள் மறறும் 
சீனகா உைனகான வணி்ம் ச்ருமளவில் 
விரிவடைந்தது. தமிழ வணி்ர்்ளகாடு ஏற்டை 
இடைவிைகாத சதகாைரபினகால் இந்தியப ்ண்காடு 
மறறும் ்டலயின ச�ல்வகாககு சதனகிழககு 
ஆசியகாவில் ்ரவியது. அடத ்ம்்்காடியகாவிலுள்ள 
்நரததிமிக், மி்பபிரமகாணைமகான அஙசகோர-
வோ்ட ்்காவில்்ளில் நகாம் ்காரக்லகாம்.

3.1 (இ)  விஜயநகர �றறும் ்தன்னி்நதியோ 
– ச�ோழரகளுக்குப் பின்்னர

்�காழப ்்ரரசின �ரிவு 13ஆம் நூற்றகாணடின 
இடைப்குதியில் சதகாைஙகியது. ்டைசி ்�காழப 
்்ரர�ர மூன்றகாம் ரகா்ஜந்திரனுககுப பினனர 
கி.பி. (ச்கா.ஆ.) 1279இல் ்�காழப ்்ரரசு முறறிலும் 
வீழந்தது. இதடனத சதகாைரந்து இப்குதி்ளில் 

மு்மதுபின துகளக

மு்மதுபின துகளககின ஆடசியின்்காது, 
சதௌலதகா்காததில் ்ல்ம் சவடிததது. 
அதன விடளவகா் அலகாவுதீன ்காமகான்ஷகா 
கி.பி. (ச்கா.ஆ.) 1347இல் ்காமினி சுல்தகானியதடத 
உருவகாககினகார. பிைகார அவ்வரசின 
தடலந்ரகானது. ்காமினி சுல்தகானியம் சுமகார 
நூறட்றம்்து ஆணடு ்காலம் நிடலததிருந்தது. 
அதறகுக ்காரணம் மக்ளிடை்ய மதிபபுப 
ச்றறிருந்த அரசியல் ்மடதயும் விசுவகா�மிக் 
அடமச்�ருமகான �கமுத் கவோன் என்வரின சி்றந்த 
நிரவகா்மகாகும். அவருடைய இ்றபபிறகுப பினனர 
்ல ஆளுநர்ள் தங்டளச் சுதந்திர அர�ர்ளகா் 
அறிவிததுக ச்காணைனர. ்திடனந்தகாம் 
நூற்றகாணடின இறுதியில் தக்காணததில் ஐந்து 
சுல்தகானியங்ள் உதயமகாயின. அடவ பீஜப்பூர, 
சகோல்்கோண்டோ, அக�துநகர, பிைோர, பி்டோர 
ஆகியனவகாகும். இவறறில் அளவில் ச்ரியதகான 
பீஜபபூரும் ்்கால் ச்காணைகாவும் ச்ருமளவு 
ச்காருளகாதகார வளரச்சிடயப ச்ற்றன. வணி்மும் 
ச்ருமளவில் விரிவடைந்தது. கி.பி. (ச்கா.ஆ) 
1660்ளில் இததக்காணச் சுல்தகானியங்டள 
ஔரங்சீப ட்ப்றறினகார. சதற்் சமடரகாஸ 
(ச�னடன) உட்ை அடனததுப ்குதி்ளும் 
சமகா்லகாயப ்்ரரசின ்குதி்ளகாயின.

3.1 (ஆ) ்தறகில் ச�ோழப் சபைைசு
்�காழப ் ்ரரசின விரிவகாக்ம் முதலோம் ைோஜைோஜன் 
்காலததில் சதகாைஙகியது. ்ல்லவ அரசு ஏற்ன்வ 
்�காழ அர்�காடு இடணக்ப்டடுவிடைது. 
்காணடிய அரசு சுதந்திர அர�கா் இருந்த்்காதிலும் 
்�காழர்ளுககுக ்டடுப்டைதகா்்வ இருந்தது. 
முதலோம் ைோசஜ்நதிைன் ்காலததில் ்�காழப ்்ரரசு ஹம்பி
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அைசு: ஒரு அர�ரகால் அல்லது அரசியகால் ஆளப்டும் 
ஒரு நகாடு.
சபைைசு: ஒரு அர�ரகால் அல்லது அரசியகால் 
ஆளப்டும் ்ல நகாடு்டள ச்காணை நிலப்ரபபு. 

்்ரர�கா் விரிவடைந்த்்காது 
சதற்்யிருந்த சஹகாய�காள அரசும் தமிழ்ப 
்குதியில் இருந்த அரசு்ளும் விஜயந்ர அர்�காடு 
இடணததுக ச்காள்ளப்டைன. விஜயந்ர 
அர�ர்ள் சதகாைரந்து ்காமினி அரசு்்ளகாடும் 
�மயம் �காரந்த அரசு்ளகான ச்காணைவீடு மறறும் 
ஒரி�கா்வகாடும் சதகாைரந்து ்்கார்ள் ச�யது 
ச்காணடிருந்தனர. இறுதியில் கி.பி. (ச்கா.ஆ.) 
1565 இல் தடலக்்காடடைப ்்காரில் தக்காண 
சுல்தகான்ளின கூடடுப்டையினர விஜயந்டரத 
்தகாற்டிததனர. விஜயந்ரப ்்ரர�ர்ள் இதன 
பினனர தங்ள் தடலந்டரத சதற்்யுள்ள 
ச்னுச்காணைகாவிறகும் இறுதியில் திருப்தி 
அரு்்யுள்ள �ந்திரகிரிககும் மகாறறினர. இறுதியகா் 
இப்்ரரசு (அல்லது அதில் மீதிமிருந்த ்குதி்ள்) 
்தி்னழகாம் நூற்றகாணடின இடைப்குதியில் 
வீழச்சியுற்றது.

3.1 (ஈ) ்�ோகலோயரகள் 
கி.பி. (்போ.ஆ) 1526-1707
சமகா்லகாயப ்்ரரட� நிறுவியவர ்கா்ர ஆவகார.  
கி.பி. (ச்கா.ஆ.) 1526ஆம் ஆணடு ்கானி்ட 
்்காரக்ளததில் இபரகாகிம் ்லகாடிடய சவறறி 
ச்காணை பினனர ்கா்ர இவ்வரட� நிறுவினகார. 
முதல் ஆறு சமகா்லகாயப ்்ரர�ர்ள் ‘�ோ்பரும் 
்�ோகலோயரகள்’ எனக குறிபபிைப்டுகின்றனர. 
அவர்ளில் ்டைசி மகாச்ரும் சமகா்லகாயப 
்்ரர�ர ஔரங்சீப ஆவகார. நகாடு்டளப 
ட்ப்றறியதன மூலமும், ரகாஜஸதகானதது �மயம் 
�காரந்த அரசு்்ளகாடு நல்லு்றடவப ்்ணியதின 
மூலமும் அக்ர தனது ்்ரரட� ஒருஙகிடணதது 
வலிடமப்டுததினகார. ஔரங்சீபபிறகுப பின 
சமகா்லகாயப ் ்ரரசு ் லவகா்றகா்ப பிரிந்திருந்தகாலும், 
அதடன  கி.பி. (ச்கா.ஆ.) 1857ஆம் ஆணடு 
பிரிடடி்ஷகார முடிவுககு ச்காணடு வந்தனர. 

ம்காரகாஷ்டிரகாவில் ்தி்னழகாம் 
நூற்றகாணடில் ஒரு அதி்கார டமயம் எழுச்சி ச்ற்றது. 
சிவோஜியின் தடலடமயில் மரகாததியர்ள் ்மறகு 
இந்தியப ் குதி்ளில் சமகா்லகாயரின அதி்காரதடதப 

்ல அதி்கார டமயங்ள் உருவகாயின. இதறகும் 
சதற்் ்காணடிய அர�ர்ள் ்�காழர்ள் ்காலததில் 
தகாங்ள் இழந்த ச�ல்வகாகட்யும் பு்டழயும் 
மீணடும் நிடலநிறுததும், முயறசி்டள 
்மறச்காணடிருந்தனர. 13ஆம் நூற்றகாணடின 
இறுதியில் ஜைகாவரமன சுந்தர்காணடியடனப 
்்கான்ற அறிவுக கூரடமயுடைய மனனர்ளகால் 
்காணடிய நகாடு ஆளப்டைது. வைக்் 
்்லூடரயும் பினனர ஹள்்டுடவயும் 
தடலந்ரகா்க ச்காணை சஹகாய�கால அரசு 
அடமந்திருந்தது. இவ்வரசு இனட்றய ்ரநகாை் 
மகாநிலததின ச்ரும்்குதிடய உள்ளைககியதகாய 
இருந்தது. ்கா்ததியர்ள் வகாரகாங்ல்லிலிருந்து 
(சதலுங்கானகா) ஆடசி ச�யதனர. ்தவகிரியில் 
யகாதவர்ள் ஆடசி புரிந்தனர. 13ஆம் நூற்றகாணடின 
இறுதியில் ்தவகிரி அலகாவுதீன கில்ஜியின 
்டைசயடுபபினகால் வீழந்தது. சதனனிந்திய 
அரசு்ள் தங்ளிடை்ய அடமதியகான 
ஒததுடழபட்க ச்காணடிரகாத ்காரணததினகாலும் 
அவர்ளிடை்ய ஏற்டை  உடபூ�ல்்ளும், 
்்கார்ளும் ்மகாதல்்ளும் வீழச்சிககு 
வழிவகுததன.

விஜயந்ர அரசு (பினனர ்்ரரசு) 
உருவகாக்ப்டை்த சதனனிந்தியகாவின 
இடைக்கால வரலகாறறின அதிமுககியததுவம் 
வகாயந்த வளரச்சியகாகும். �ங்ம வம்�ததின 
ஹரிஹைர மறறும் புக்கர ஆகிய இரு 
�்்காதரர்ளகால் இவ்வரசு நிறுவப்டைது. 
இவர்்ள �ங்ம வம்�ததின முதல் அர�ர்ள் 
ஆவர. துங்்தரகா நதியின சதன்டரயில் 
புதிய தடலந்ர ஒனட்ற உருவகாககி அதறகு 
விஜயநகைம் (்வறறியின் நகைம்) எனப ச்யர 
சூடடினர. கி.பி. (ச்கா.ஆ) 1336ல் ஹரிஹரர 
அர�ரகா் முடிசூடைபச்ற்றகார. �ங்ம வம்� 
அர�ர்ள் விஜயந்டர சுமகார 150 வருைங்ள் 
ஆடசி ச�யதனர. பினனர வந்த �காளுவ வம்� 
அர�ர்ள் குறுகிய ்கால்ம ஆடசி புரிந்தனர. 
இதன பினனர ஆடசி ச�யதவர்ள் துளுவ வம்� 
அர�ர்ளகாவர. விஜயந்ர அர�ர்ளுள் மகாச்ரும் 
அர�ரகான கிருஷ்ண்தவரகாயர இவ்வம்�தடதச் 
்�ரந்தவரகாவகார.

IX History 2nd Term_Tamil version CHAPTER 03.indd   37 27-08-2018   19:04:52



3 8 இடைக்கால இந்தியகாவில் அரசும் சமூ்மும்

மசூலிப்டடிணததில் வரதத்ம்

ஏடனய ஐ்ரகாபபிய நகாடு்ளும் 
்்காரச்சுகீசியடரப பினசதகாைரந்து குறிப்கா் 
இஙகிலகாந்து மறறும் பிரகானஸ ஆகியடவ 
இந்தியகாவிறகுள் நுடழந்தன. ஆஙகி்லயர்ளும் 
பிசரஞ்சுக்காரர்ளும் தங்ள் அடனதது 
நைவடிகட்்டளயும் கிழககிந்தியக ்ம்ச்னி்ள் 
மூலம் ்மறச்காணைனர. இந்நிறுவனங்ள், 
தனியகார வரதத் நிறுவனங்ளகா் 
இருந்த்்காதிலும் வலுவகான அரசியல் நி்ழச்சி 
நிரடலக ச்காணடிருந்தன. 17ஆம் நூற்றகாணடில் 
சமகா்லகாய அரசு வலுவகா் இருந்த வடரயிலும், 
இந்த ஐ்ரகாபபிய வரதத் நிறுவனங்ள் 
சமகா்லகாயப ்்ரரசில் வணி்ம் ச�யதன. 
ஆனகால் சமகா்லகாயப ்்ரரசின எல்டலககுள் 
தங்ளுகச்னச் ச�காந்தமகான ்குதி்டளப ச்்ற 
அவற்றகால் இயலவில்டல. இருந்த்்காதிலும் 
சதனனிந்தியகாவில் வலுவகான அரசு்ள் 
இல்லகாததகால் ஐ்ரகாபபிய நகாடு்ளின வணி் 
நிறுவனங்ள் தங்ளுகச்னறு ச�காந்தமகான 
வணி்ததலங்டள ஏற்டுததிக ச்காணடு 
அவறறில் முழு அதி்காரம் ச�லுததின.

(எ.்கா.) புலிகோ்ட (்ழ்வற்காடு) மறறும் 
நோகப்ப்டடிணத்தில் ைச்சுக்காரர்ளும், ் �்டைோஸ-ல்  
(ச�னடன) ஆஙகி்லயர்ளும், போணடிசச�ரியில் 
பிசரஞ்சுக்காரர்ளும், தைஙகம்போடியில் 
்ைனியர்ளும் நிடல ச்காணைனர.

3.2  அைசியல் �ோற்றஙகளின் 
தோக்கஙகள்

்மறகூ்றப்டை முககியததுவம் வகாயந்த அரசியல் 
வளரச்சி மகாற்றங்ள் இந்தியத துடணக 
்ணைம் முழுதும் நிரவகா் அடமபபு்ள், �மூ்ம் 
ச்காருளகாதகாரம் ஆகியவறறின ்மல் ்ரந்து்டை 
தகாக்ங்டளயும் விடளவு்டளயும் ஏற்டுததின.

ச்ருமளவில் மதிபபிழக்ச் ச�யதனர. சமகா்லகாயப 
்்ரரசு அதன உச்�ததில் இருந்த்்காது இந்தியத 
துடணக ்ணைததின ச்ரும்்காலகான ்குதி்ளில் 
்ரவியிருந்தது. ்்ரளததின சதன்மறகுப்குதி, 
சதன தமிழ்ப ்குதி்ள் ஆகியடவ மடடு்ம 
சமகா்லகாயரின ்நரடி ஆடசிககு உட்ைகாத 
்குதி்ளகா் இருந்தன.

3.1 (எ) ஐசைோப்பியரின் வருரக
்திடனந்தகாம் நூற்றகாணடில் இந்தியகாவிறகு 
ஒரு ்நரடி ்ைல் வழிடயக ்ணைறிவதில் 
ஐ்ரகாபபியர்ள் தீவிரமகாய ஈடு்டடிருந்தனர. 
ஏற்ன்வ இருககி்ற, ்மற்காசியகா மறறும் 
மததியதடரக்ைல் ்குதி்ள் வழியகா்ச் 
ச�ல்கி்ற நிலவழிககு மகாற்றகா் இம்முயறசி 
்மறச்காள்ளப்டைது. 

இந்தியகாவிலிருந்து நடைச்றும் நறுமணப 
ச்காருட்ளின வணி்ம் அசலக்காணடிரியகா 
ந்ரவடர முஸலிம்்ளின  ்டடுப்காடடின 
கீழிருந்தது. இந்தியகாவுைன ்நரடிதசதகாைரட் 
ஏற்டுததிக ச்காள்வதன மூலம் ஐ்ரகாபபியர்ள் 
நறுமணப ச்காருட்ளின வணி்தடத 
தங்ளுடைய ்நரடிக ்டடுப்காடடின 
கீழக ச்காணடு வந்துவிைலகாம். ்மலும் 
அபச்காருட்டளத தங்ளுககுச் �காத்மகான 
விடலயிலும் ச்காள்முதல் ச�யயலகாம் என 
எணணினர. கி.பி. (ச்கா.ஆ.) 1498இல் 
வகாஸ்்காை்காமகா, சதனனகாபபிரிக்காவின 
நனனம்பிகட்முடனடயச் சுறறிக ச்காணடு 
்்ரளக ்ைற்டரடய வந்தடைந்தகார. ஐந்து 
ஆணடு்ளுககுப பினனர கி.பி. (ச்கா.ஆ.) 
1503இல் ்்காரச்சுககீசியர்ள் ச்காச்சியில் 
தங்ள் முதல் ்்காடடைடயக ்டடினர. கி.பி. 
(ச்கா.ஆ.) 1510இல் ்்காவகா ட்ப்ற்றப்டடு 
இந்தியகாவில் ்்காரசுகீசிய அரசின டமயமகா் 
மகாறியது. தங்ளுடைய ்ப்ற்டை வலிடமயின 
்காரணமகா்ப ்்காரச்சுகீசியர்ளகால் கிழககு 
ஆபபிரிக்காவிறகும் மலகாக்காவுககும் இடைப்டை 
்ல துட்றமு்ங்டளக ட்ப்ற்ற முடிந்தது. 
்மலும் இப்குதி முழுவதிலும் நடைச்ற்ற 
்ைல்�கார வணி்தடத சவறறி்ரமகா்க 
்டடுப்டுததவும் முடிந்தது.
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்டைப்டைன. இரணைகாவது ஏற்ன்வ உள்ள 
்்காவில்்ள் ்லமுடனச் ச�யல்்காடு்டளக 
ச்காணை �மூ்ப ச்காருளகாதகார நிறுவனங்ளகா் 
மகாறியதகாகும். ்்காவில்்ள் ்டைப்டுவதகானது 
அரசின வளரந்துவரும் ச்காருளகாதகாரச் ச�ழிபட் 
பிரதி்லிப்தகாய அடமந்தது. ஏசனனில் ்்காவில் 
்டடுமகானசமன்து மி்பச்ரும் ச�லவினங்டள 
உள்ளைககிய நைவடிகட்யகாகும். ்்காவில்்ள் 
வழி்காடடிற்கான இைங்ளகா் மடடுமல்லகாமல் 
முககிய ச்காருளகாதகாரப ்ணபு்டளக ச்காணை 
நிறுவனங்ளகா்வும் மகாறின. அடவ ச்காருட்டளக 
ச்காள்முதல் ச�ய்னவகா்வும் மக்ளுககு 
்வடலவகாயபபு வழஙகும் நிறுவனமகா்வும் நில 
உைடமயகாளரகா்வும் மகாறின. 

சைல்லியில் இஸலகாமியரகாடசி 
நிறுவப்டைது. இந்தியச் �மூ்ததின மீது ச்ரும் 
தகாக்தடத ஏற்டுததியது. சதகாைக்ததில் 
இஸலகாம் �மூ்ப ் தடைங்டள ஏற்டுததவில்டல. 
எடுததுக்காடைகா் ்்ரளக ்ைற்டரப ்குதி்ளில் 
குடி்யறிய அரகாபிய முஸலிம் வணி்ர்ள் 
உள்ளூரப ச்ண்டள திருமணம் ச�யது 
அடமதியகான வகாழகட்டய ்மறச்காணைனர. 
இஸலகாம் ஒரு அரசு மதமகா் மகாறிய ்்காதுதகான 
சூழநிடல்ள் மகாறின. எதிரி்ளின வழி்காடடு 
இைங்டள அழிப்து என்து தனனுடைய 
அதி்காரதடத நிடலநகாடடுவதற்கா் இடைக்கால 
அர�ர்ள் பின்றறிய ஒரு வழிமுட்றயகாகும். 
மற்ற்டி ஒரு ்ைவுள் தததுவதடத முனடவககும் 
இஸலகாம் இந்தியச் �மு்ததின மீது ்ல  ்நரிடைத  
தகாக்ங்டள ஏற்டுததியுள்ளது. ஒரு ்லபபுப 
்ண்காடு உருவகாவதில் இஸலகாம் அளப்ரிய 
்ங்காறறியுள்ளது. 

சைல்லி மறறும் தக்காணததிலிருந்த 
முஸலிம் அரசு்ள் அரகாபியகாவிலிருந்தும் 
்காரசீ்ததிலிருந்தும் குடிச்யர்வர்டள 
இந்தியகாவில் குடி்ய்றக ்வரந்திழுததன. 
இவ்வகாறு குடி்யறியவர்ள் இந்நகாடு்ளில் 
்ல்்வறு ்ணி்ளில் அமரந்தனர. அவர்ளில் 
்லர முககியமகானவர்ளகா்வும் நன்றியப்டை 
அரசியல் ்மடத்ளகா்வும் விளஙகினர. இச்சூழல் 
இந்தியச் �மூ்ததிறகு ்மற்காசியகா்வகாடு 
நிடலயகான உ்றவு்டள ்மறச்காள்ள 
்தவு்டளத தி்றந்து டவததது. இதன விடளவகா்ப 
்ண்காடடு சதகாழில்நுட்ப ்ரிமகாற்றங்ள் 

் � கா ழ ர ் ள் 
்காலம் தமிழநகாடடு 
வ ர ல கா ற றி ல் 
ச�ழிபபுமிக் ்காலமகாகும். 
இ க ் கா ல த தி ல் 
வ ணி ் மு ம் 
ச ் கா ரு ள கா த கா ர மு ம் 
வி ரி வ ட ை ந் த ன . 
ந ் ர ம ய ம கா த லு ம் 
இவறறுைன இடணந்து 
ச்காணைது. ்�காழர்ள் 
்காலததில் நிரவகா் 
இ ய ந் தி ர ம கா ன து 
மறுசீரடமக்ப்டைது. 
உ ள் ள கா ட சி 
நிரவகா்ததின அடிப்டை 
அலகு கிரகாமம் (ஊர) 
ஆகும்.  அதறகு அடுததடவ 

ஊர்ளின சதகாகுப்கான ‘நகாடு’ மறறும் ‘்்காடைம்’ 
(மகாவடைம்) என்னவகாகும். பிரகாமணர்ளுககு 
மகானியமகா் வழங்ப்டை வரிவிலககு 
அளிக்ப்டை கிரகாமங்ள் ‘பிரம்ம்தயம்’ 
என்றறியப்டைன. �ந்டத கூடுமிைங்ளும் 
சிறுந்ரங்ளும் ‘ந்ரம்’ என்றடழக்ப்டைன. 
ஊர, நகாடு, பிரம்ம்தயம், ந்ரம் ஆகிய 
ஒவ்சவகானறும் தனகச்ன ஒரு மன்றதடதக 
(�ட்) ச்காணடிருந்தது. நிலங்டளயும் 
நீரநிடல்டளயும் ்்காவில்்டளயும் 
்ரகாமரிதது ்மலகாணடம ச�யவது. உள்ளூர 
பிரச்�டன்டளத தீரதது டவப்து அரசுககு 
ச�லுததப்ை ்வணடிய வரி்டள வசூல் ச�யவது 
ஆகியடவ, இம்மன்றங்ளின ச்காறுபபு்ளகாகும். 

உள்ளகாடசி நிரவகா்ம் சதகாைர்கான 
அடிப்டை முட்ற்ளில் ்�காழ அரசு 
தடலயிைவில்டல. அ்த �மயம் ்ல நிரவகா்ப 
பிரிவு்டள (மணைலம், வளநகாடு) உருவகாககியதன 
மூலம் வருவகாயததுட்ற நிரவகா்ததில் 
புதுடம்டளப புகுததியது. ்வளகாணடம மறறும் 
வணி்த துட்ற்ளில் ்ல புதிய வரி்ள் அறிமு்ம் 
ச�யயப்டைன.

இரணைகாவது குறிபபிைததகுந்த 
அம்�ம், அதி் எணணிகட்யில் ்்காவில்்ள் 
்டைப்டைதகாகும். இது இரணடு ்ரிமகாணங்டளக 
ச்காணடிருந்தது. ஒனறு புதிய ்்காவில்்ள் 

இரகாஜரகாஜ ்�காழன
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நிட்ற்வற்றப்டைன. தமிழநகாடடின ்ல்்வறு 
டமயங்ளில் ‘நகாயக’ என்றடழக்ப்டை 
இரகாணுவ அதி்காரி்ள் ்ணியமரததப்டைனர. 
அவர்ள் அர�ர்ளிைமிருந்து நிலங்டள 
மகானியமகா்ப ச்ற்றனர. இவர்ளுககு அடுதத 
நிடலயில் ்காடளயக்காரர்ள் இருந்தனர. 
இவர்ள் ்டை்ளுககுத ்தடவயகான வீரர்டள 
வழஙகினர. ்ல ்்காடடை்ள் ்டைப்டைன. 
அடவ்ள் பிரகாமண ்டைததள்தி்ளின 
கீழிருந்தன.

விஜயந்ரப ்்ரரசுககு விசுவகா�மகான 
மூனறு முககிய நகாயக் அரசு்ள் கி.பி. (ச்கா.ஆ.) 
1500 ககும் - கி.பி. (ச்கா.ஆ.) 1550 ககும் 
இடைப்டை ்காலததில் மதுடர, தஞ்�காவூர, 
ச�ஞ்சி ஆகியவறட்ற டமயமகா்க ச்காணடு 
உருவகாயின. விஜயந்ர அர��ட் �ம்பிரதகாய 
முட்ற்ளில் இவர்ளுககுப ்ஙகிருந்தது. 
்தினகா்றகாம் நூற்றகாணடில் தமிழ்ததில் இது ஒரு 
புதிய அரசியல் ஒழுங்கானது. இம்மூனறு நகாயக் 
அர�ர்ளும் ஏடனய நகாயக்த தள்தி்ளும் 
வலுவகான �மயம் �காரந்த ்்காவில்்ளின 
ஆதரவகாளர்ளகாய இருந்தனர. இவ்வர�ர்ளின 
ஆதரவில் மூனறு தடலந்ரங்ளும் சி்றந்த 
்ண்காடடு டமயங்ளகாய உருகச்காணைன. 

அரங்்றின. முஸலிம் வணி்ர்ளும் 
ட்விடனஞர்ளும் இந்தியகாவுககு 
வைக்்யிருந்து ்டைசயடுபபு்ளின ்்காது 
சதற்் குடிச்யரந்தனர. இதனகால் �மூ்மகானது 
்ல் இன மக்டளக ச்காணைதகா்வும் ்லபபுப 
்ண்காடடுத தனடம ச்காணைதகா்வும் 
மகாறியது. இவ்வகாறு ஒரு புதிய ்லபபுப ்ண்காடு 
உருவகானடதத தக்காண சுல்தகானியங்ளகான 
பீஜபபூரிலும் ்்கால்ச்காணைகாவிலும் மி்த 
சதளிவகா்்வ ்காரக்முடியும். இவ்விரு 
அரசு்ளின சுல்தகான்ள் ்ரந்த மனப்கானடம 
ச்காணைவர்ளகா்வும் �மயச்�கார்ற்ற ்காரடவ 
உடையவர்ளகா்வும் இருந்தனர.

இக்காலப்குதியில் நி்ழந்த 
மறறுசமகாரு குறிபபிைத தகுந்த வளரச்சி முஸலிம் 
சுல்தகானியங்டளப ்றறிய அரகாபிய ்காரகாசீ் 
வரலகாறறு அறிஞர்ள் எழுதிய ச்ருமளவிலகான 
�ம்கால வரலகாறறுக குறிபபு்ளகாகும். இபின் 
பதூதோ, அல்பரூனி, ்பரிஷ்டோ ஆகி்யகார 
நன்றியப்டை சி்றந்த வரலகாறறு அறிஞர்ள் 
ஆவர. இவ்வரலகாறறு அறிஞர்ள் இடைக்கால 
இந்தியகாவின அர�ர்ள் மறறும் நி்ழச்சி்டளப 
்றறிய முககியச் ச�யதி்டள குறிபபிடடுள்ளனர. 
இந்தியகாவில் இஸலகாமிய ஆடசி குறிதது ஒரு மகாறறு 
வரலகாறறுக ்ருதடத அதுவும் �ம்கால முஸலிம் 
வரலகாறறு அறிஞர்ளின ்நரடி அனு்வததின 
அடிப்டையில் உருவகான ்ருதடத அடவ முன 
டவப்தகால் அடவ மதிபபுமிக் வரலகாறறுச் 
�கானறு்ளகா்க ்ருதப்டுகின்றன.

விஜயந்ரப ்்ரரசு நிறுவப்டைதகால் 
சதனனிந்தியகாவின குறிப்கா் தமிழ்ததின 
நிரவகா், �மூ் நிறுவனக ்டைடமபபு்ளில் 
ச்ரும் மகாற்றதடத ஏற்டுததியது. 
ஒரு்வடள சதகாைக்ததிலிருந்்த வைக்் 
்காமினி சுல்தகான்்ளகாடு ச்காணடிருந்த 
்ட்டம்ய அதறகு ்காரணமகா் இருக்லகாம். 
அடிப்டையி்ல்ய விஜயந்ர அரசு ஒரு 
ரகாணுவததனடம ச்காணை அர�கா்்வ 
உருவகானது. ்்ரரசின ரகாணுவததிறகு இரணடு 
வட்யகான மூலவளங்ள் ்தடவப்டைன. 
அடவ நிதி ஆதகாரமும் ்டை்ளில் ்ணியகாற்றத 
்தடவயகான மனித வளமுமகாகும். ட்ப்ற்றப்டை 
்குதி்ளின குறிப்கா்த தமிழ்ததின நிரவகா்தடத 
மறுசீரடமப்தின மூல்ம இத்தடவ்ள் 

இைோணி �ஙகம்�ோள்
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ஔரங்சீபபின ஆடசியின ்்காது 
அவர மீணடும் ்ழடமவகாத இஸலகாமிய 
நிரவகா் சநறிமுட்ற்டளப பின்றறியதகால் 
ரஜபுததிர அர�ர்ளும் இந்துக்ளும் 
அந்நியப்டுததப்டைனர. ்மலும் ்்ரரசு ஓர 
அளடவத தகாணடி விரிவடைந்து விடைதகால் தனது 
ஆடசிடய ்டடுப்டுதத முடியகாமல் தள்ளகாைத 
துவஙகியது. இததட்ய ்காரணங்ளகால் 
்திசனடைகாம் நூற்றகாணடின சதகாைக்ததில் 
்்ரரசு �ரியத சதகாைஙகியது. வங்காளம், 
அ்யகாததி, டஹதரகா்காத, ஆற்காடு ்்கான்ற 
சமகா்லகாயப ்்ரரசின மகா்காண ்வரனர்ள் 
ஔரங்சீபபின மட்றவுககுப பினனர சுதந்திர 
அர�ர்ளகா் மகாறினர. இவ்வரசு்ள் தனிததனடம 
வகாயந்த உள்ளூரப ்ண்காடு்ளின (லகனகாவி, 
டஹதரகா்காத உணவுப ்தகாரததங்ளின 
�டமயல் முட்ற உட்ை) டமயங்ளகா் மகாறின.

இந்தியகாவுககு ஐ்ரகாபபியரின 
வருட்யகானது இறுதியகா் இந்தியகாவில் 
ஆஙகி்லயரின ்காலனியகாதிக்ம் உருவகாவதில் 
முடிந்தது. ஐ்ரகாபபியரின வருட்யின தகாக்ம் 
குறிதத விவகாதததில் இது முதனடமயகா்க 
்ருதப்டுகின்றது. ஆனகால் ்வறு சில 
்காரணங்ளுக்கா்வும் ஐ்ரகாபபியரின 
வருட் முககியமகானதகா்க ்ருதப்டுகின்றது. 
இந்தியகாவில் ஐ்ரகாபபிய வரதத் நிறுவனங்ளின 
எணணிகட் ச்ரு்த சதகாைஙகியடதத 
சதகாைரந்து இந்தியகாவிறகு வரும் ஐ்ரகாபபியப 
்யணி்ளின எணணிகட்யும் ச்ருகியது. 
அவர்ள் இந்தியகாவில் தகாங்ள் ்மறச்காணை 
்யண அனு்வங்ள் மறறும் இந்திய வகாழவின 
�்ல அம்�ங்ள் ்றறியும் தங்ள் ்ருததுக்டளப 
்திவு ச�யதுள்ள வரலகாறறுக குறிபபு்டள விடடுச் 
ச�னறுள்ளனர. இககுறிபபு்ள் ச்காருளகாதகாரம், 
�மூ்ம், அரசியல் நி்ழவு்ள் மறறும் இந்திய 
நிறுவனங்ள் சதகாைர்கான ச�யதி்டளத தரும் 
�ம்காலச் �கானறு்ளகாகும்.

ஐ்ரகாபபியர்ள் நறுமணப ச்காருட்டளத 
்தடி்ய முதலில் இந்தியகாவிறகு வந்தனர. 
ஆனகால் சவகுவிடரவில் ஆசிய நகாடு்ளிடை்ய 
நடைச்றும் வணி்ததில் குறிப்கா்த துணி 
உற்ததியில் இந்தியகா வகிதத முககியததுவதடத 
உணரந்து ச்காணைனர. இ்த �மயததில் 
ஐ்ரகாபபியச் �ந்டதயில் இந்தியத துணி்ளுககு 

நகாயக் அர�ர்ள் இலககியங்ளுககும் நி்ழதது 
்டல்ளுககும் ஆதரவளிதது ்மம்்டுததினர.

நிலங்ளிலிருந்து ச்்றப்டை வருவகாடய 
இந்நகாயக் அரசு்ள் வரிப்ணம் என்ற 
வடிவததில் இல்லகாமல் ்ப்த சதகாட்யகா்ப 
்்ரரசிறகு அனுபபி டவததனர. இப்டியகா் 
டமயப ்குதி்ளின குறிப்கா்த தமிழ்ததின 
மூல வளங்ள் இரகாணுவத ்தடவ்ளுக்கா்ப 
்யன்டுததப்டைன. இப்டியகான நிரவகா் முட்ற, 
்�காழர்ள் ்காலதது ்ரவலகாக்ப்டை உள்ளூர 
நிரவகா்தடதயும் ்்காவில்்டளயும் உள்ளூர 
வளங்டளயும் ்மலகாணடம ச�யதுவந்த 
உள்ளகாடசி நிறுவனங்டள அழிததுவிடைன. 
சதலுஙகு நகாயக்ர்ள் ்ணியமரததப்டைதன 
விடளவகா் சதலுஙகு சமகாழி ்்சும் மக்ள் 
வைக்்யிருந்து தமிழ்ததில் குடி்யறினர. 
அவர்ளுள் ்டைவீரர்ள், விவ�காயி்ள், 
ட்விடனஞர்ள், பிரகாமணர்ள் அைஙகுவர

சமகா்லகாயப ்்ரரசு வை இந்தியகாவின 
�மூ்தடதயும் ச்காருளகாதகாரதடதயும் 
மகாறறியடமததது. அக்ரின ஆடசிக ்காலததில் 
சமகா்லகாயரின ஆடசி எனனும் குடையின கீழ 
ரகாஜபுததிர அரசு்்ளகாடு இடணந்து ச�யல்்டும் 
ச்காள்ட்டயப பின்றறியதன மூலம் 
அக்ர சமகா்லகாய அரட� ஒருஙகிடணதது 
வலுவுள்ளதகாககினகார. இந்துக்ளுககு எதிரகான 
்கார்ட�ம் மிகுந்த நைவடிகட்்டள நீககினகார. 
்தகாைரமகால் ்்கானறு நிரவகாகி்டள மி் 
முககியமகான அரசு நிரவகா்ப ச்காறுபபு்ளில் 
்ணியமரததினகார. ்்ரர�ரின இவ்வகா்றகான 
முனமுயறசி்ள் அவருககுப ச்ருவகாரியகான 
மக்ளின நம்பிகட்டயயும் விசுவகா�தடதயும் 
ச்றறுத தந்தன. ்்ரரசின ஆடசி அதி்காரம் 
வைஇந்தியகா முழுவதும் ்ரவியிருந்ததகால் 
அடனததுப ் குதி்ளும் ஒ்ர மகாதிரியகான நிரவகா்க 
்டைடமபபின கீழக ச்காணடுவரப்டைன. 
மகாச்ரும் ்்ரரசின அரசியல் உறுதித தனடம 
ச்ருமளவிலகான ச்காருளகாதகார, வணி் 
வளரச்சிககு இடடுச் ச�ன்றது. தனது அதி்காரததின 
உச்�ததில் சமகா்லகாயப ் ்ரர�கானது உலகி்ல்ய 
மி்ப ச்ரிய, ச�ல்வச் ச�ழிபட்க ச்காணை 
அதி்காரமிக் ்்ரரசு்ளுள் ஒன்றகா்த தி்ழந்தது.
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ச்ரும்்காலகான ந்ரங்ளில் ஒரு குறிபபிடை 
சதகாழிடலச் ச�யயும் அடனவரும் ச்ரும்்காலும் 
தங்ளுக்கான ஒதுக்ப்டை குடியிருபபு்ளில்தகான 
வகாழகின்றனர. ச்காதுவகா்த சதகாழில்்ள் என்ன 
்ரம்்டரயகானதகா் இருந்துள்ளது. சதகாழில்நுட்மும் 
உற்ததிமுட்ற குறிதத அறிவும் வகாயவழி மர்கா் 
ஒரு �ந்ததியிைமிருந்து அடுதத �ந்ததியினருககுக 
்றபிதம் ச�யயப்டடுள்ளது. 

சதனனிந்தியகாவில் குறிப்கா்த தமிழநகாடடைச் 
்�ரந்த சதகாழில் �காரந்த �காதி்ள் குறிதது நம்மிைம் 
விரிவகான ச�யதி்ள் உள்ளன. சதகாழில் �காரந்த 
இச் �காதியினடர வணி் அடமபபு்ள் (guilds) 
அல்லது குழுக்ள் எனறு குறிபபிடுகின்றன. இடவ 
தனிப்டை ஒரு தடலவரின கீ்ழகா அல்லது ஒரு 
சிறுகுழுவகா் அடமயப ச்றறுள்ள தடலவர்ளின 
கீ்ழகா ச�யல்்டுகி்றது. �காதி �காரந்த அடனதது 
நைவடிகட்்ளும் தடலவரகா்லகா அல்லது 
தடலடமக குழுவகா்லகா தீரமகானிக்ப்டுகி்றது. 
்ருததியல் ரீதியகா் ஒரு குறிபபிடை சதகாழிடலச் 
ச�யது வரு்வர அதசதகாழில் �காரந்த குழுவில் 
அல்லது அடமபபில் உறுபபினரகா்ச் ்�ரந்து 
ச்காள்ளலகாம் (ஐ்ரகாபபிய கில்டு முட்றயில் 
இருந்தடதப ்்கால்) ஆனகால் நடைமுட்றயில் ஒரு 
சவளிந்ர இதசதகாழில் �காரந்த �காதி அடமபபில் 
அல்லது குழுவில் உறுபபினர ஆ் இயலகாது. 
ஆ்்வ ஒரு முஸலிம் ட்விடனஞ்ரகா அல்லது 
சந�வு ச�ய்வ்ரகா அ்த சதகாழிடலச் ச�யகின்ற 
ஒரு இந்துக்ளின குழுவில் அல்லது அடமபபில் 
உறுபபினரகா் முடியகாது.

தங்ள் �காதியின தகுதிடய ்மம்்டுததிக 
ச்காள்வ்த ச்ரும்்காலகான �காதிக குழுக்ளின 
முககியப ்ணியகா் இருந்தது. ்தினகான்காம் 
நூற்றகாணடுககுப பினனர இப்்காககு 
சதளிவகா்த சதரிந்தது. இக்காலப ்குதியில் 
உள்ளூர வளங்டளயும் �மூ் உ்றவு்டளயும் 
்டடுப்டுததிய மரபு�காரந்த உள்ளூர அடமபபு்ள் 
வலுவிழந்தன. �காதிக குழுக்ள் உள்ளூர 
ஆடசியகாளர்ளிைம் மனுக்ள் ச்காடுதது 
உயரநிடலடயக குறிககும் அடையகாளங்ளகா் 
்காலணி அணிதல், குடை டவததுக ச்காள்ளுதல், 
இறுதிச் �ைஙகின்்காது சில அலங்காரங்டளச் 
ச�யது ச்காள்ளுதல் ் ்கான்றவறறிறகு தங்ளுககும் 
அனுமதி வழங்ப்ை ்வணடுசமனக ்்காரிகட் 
டவததனர. ஒவ்சவகாரு �காதிக குழுவும் தங்ள் 

எதிர்காரகாத மி்ப ச்ருந் ்தடவ ஏற்டைது. 
இம்ம்னகாநிடல அடிக்டி “இந்தியத துணி 
மீது மயக்ம்” எனக குறிக்ப்டைது. இச்சூழல் 
இந்தியகாவில் ச்ருமளவிலகான துணி உற்ததியின 
விரிவகாக்ததிறகு இடடுச் ச�ன்றது. இ்தகாடு 
இடணந்து வணி்ப ்யிர்ளகான ்ருததி, அவுரி 
மறறும் ஏடனய �காயப ச்காருட்ளின உற்ததியும் 
ச்ருகியது. இவறறின விடளவகா் வணி் 
நைவடிகட்்ள் ச்ருகின. 

3.3 �மூகம்
3.3(அ) �ோதி
�காதி என்து இந்தியச் �மூ்ததின மி்வும் 
தனிததனடம வகாயந்த (மி்வும் விவகாதிக்ப்டை) 
அம்�மகாகும். முதலகாவதகா் ‘�காதி’ என்ற வகாரதடத 
சதகாைர்கான இரணடு ்ரிமகாணங்டள நகாம் புரிந்து 
ச்காள்ள ்வணடும். முதலகாவதகா் �மய நூல்்ளில் 
குறிபபிைப்டடுள்ள நகானகு �மூ்ப பிரிவு்ள், ‘வரணம்’ 
என குறிபபிைப்டுவது. நகானகு வரண முட்றககு 
சவளி்ய ச்ருவகாரியகான மக்ள் இருந்தனர. 
இப்டியகான வரணமுட்றககு சவளியிருப்்காரின 
எணணிகட் இடைக்காலததில் ச்ருமளவில்  
ச்ருகியது. அதி் அளவிலகான ்காடு்ளும் ்மயச்�ல் 
நிலங்ளும் அழிக்ப்டடு அடவ ்வளகாண 
நிலங்ளகா் மகாற்றப்டை்்காது அந்நிலங்ளில் 
வகாழந்து வந்த மக்ள் சவளி்யற்றப்டைனர. 
தங்ள் வகாழகட்க்கா் அவர்ள் நிலமற்ற 
சதகாழிலகாளர்ளகா் ்வடல ச�யதனர. அவர்ளில் 
்லர ச்காததடிடம்ளகாய நிலத்தகாடு உழன்றனர.

நடைமுட்றயில் �காதி என்து சிக்லகான, 
முழுடமயகா்ப புரிந்துச்காள்ள முடியகாத, 
ச்காருளகாதகார மறறும் �மூ்ப ்ரிமகாணங்ளும் 
இடணந்த அம்�மகா்்வ இருந்துள்ளது. ்ல்்வறு 
�காதி்ள், ச�ஙகுததுப ்டிநிடல்ளில் ்ல்்வறு 
தரவரிட�்ளில் டவக்ப்ை ்வணடும் 
எனகி்ற அவசியமில்டல ஒரு குறிபபிடை ்ணி 
அல்லது சதகாழிடல ச�ய்வர்ள் தங்டளத 
தனிததனடம வகாயந்த அல்லது ்வறு்காடு்டளக 
ச்காணை ஒரு கிடளச் �காதியின ்குதியகா்்வ 
்ருதுகி்றகார்ள். இவ்வகா்றகான சதகாழில்்ள் 
்�டவ்யகாடு சதகாைரபுடையதகா்்வகா  அல்லது 
ட்விடனத சதகாழில்்ளகான சந�வு, மர்வடல, 
உ்லகா்ப்ணியகா்்வகா இருக்லகாம். 
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்்கான்ற ட�வ இயக்ங்ளும் உருவகாயின. 
ம்காரகாஷ்டிரததில் வி்தகா்காவின ்கதர்ளகால் 
உருவகாக்ப்டை “வரக்ரி �ம்பிரதயகா” எனனும் 
இயக்ம் 14ஆம் நூற்றகாணடில் எழுச்சி ச்ற்றது.

இந்தியகாவில் ச்ௌததததின 
ச�ல்வகாககு மஙகியது. �ஙகைர மறறும் 
ைோ�ோனுஜர       ்மறச்காணை வலுவகான ்கதி 
இயக்  புததுயிரபபின விடளவகா் �மணமதம் 
இந்தியகாவின ்ல்குதி்ளில் தனது பிடிபட் 
இழந்தது. இருந்த்்காதிலும் குஜரகாத மறறும் 
மகாரவகார ்குதி்ளில் குறிப்கா் வணி்ச் 
�மூ்ங்ளிடை்ய �மணம் ச�ழித்தகாஙகியது. 
இஸலகாமிய சுல்தகானியரின ஆடசி எல்டலப ்குதி 
சதனனிந்தியகாவடர விரிவு்டைதகால் இஸலகாம் 
நகாடு முழுவதும் ்ரவியது. கிறிததவ மததடதப 
ச்காறுததமடடிலும் எணணிகட்யில் குட்றவகான 
சில கிறிததவக குழுக்ள் 
தகாங்ள் ஏசுவின சீைர்ளில் 
ஒருவரகான புனித தகாமஸ 
என்வரகால் ்்ரளகாவில் 
கிறிததவ �மயததிறகு 
மகாற்றப்டைதகா் உரிடம 
ச்காணைகாடினர. ஆனகால் 
் ் கா ர ச் சு கீ சி ய ர ் ள் 
்்ரளகாவிறகு வந்து பினனர 
்்காவகாவில் நிடல ச்காணை்்காது கிறிததவ மதம் 
்வர ச்காணைது. ்்காவகாவி்ல்ய உள்ளூர 
மக்ள் கிறிததவ மதததிறகு மதம்மகா்ற அதுவும் 
்காரணமகானது ்மலும் �மய நீதிமன்றங்ளின 
அைககுமுட்றயின கீழ வறபுறுததப்டைனர. 
மறச்றகாருபு்றததில் ஏசு�ட்டயச் �காரந்த �மயப 
்ரப்காளர்ள் ்வறு்குதி்ளில் குறிப்கா் 
்காணடிய நகாடடின ்ைற்டர ்குதி்ளில் ்ரதவ 
�மூ் மக்ளிடை்ய �மயப ்ரபபுப ்ணி்ளில் 
ஈடு்டைனர. அவர்ளில் நன்றியப்டைவர புனித 
பிரகானசிஸ ்�வியர ஆவகார. இவர தூததுககுடிப 
்குதியில் வகாழும் ்ரதவ �மூ் (மீன பிடிககும் 
�மூ்ம்) மக்ள் கிறிததவ மதததிறகு மகாறுவதறகு 
்ருவியகா் இருந்தவரகாவகார. மறச்றகாருவர 
மதுடரயில் ச�யல்்டை ைோபர்ட டி ்நோபிலி ஆவகார. 

சீககிய மதம் ்திடனந்து மறறும் ்தினகா்றகாம் 
நூற்றகாணடு்ளில் வைஇந்தியகாவில் வகாழந்த 
குருநோ்னக் என்வரகால் ்தகாறறுவிக்ப்டைது. 

�காதியின ்தகாற்றதடத சமயபபிக்ப புரகாணங்ள் 
�காரந்த ்ற்டன ்லந்த வம்�காவளிடய 
உருவகாககினர. �மூ்ப்டி நிடல்ளில் உயரந்த 
மதிபபுடைய இைம் வழங்ப்ை ்வணடுசமன்ற 
தங்ள் ்்காரிகட்டய நியகாயப்டுதத இடதப 
்யன்டுததினர. கோலின் ்�க்கன்சியோல் 
்�்ரிக்ப்டை ்ல ட்சயழுததுப பிரதி்ளில் 
இப்டியகான வம்�காவளி்டளக ்காணலகாம்.

ஒரு தனிப்டை, வழக்ததிறகு மகா்றகான 
�காதிமுட்ற சதனனிந்தியகாவின ச்ரும்்கானடமப 
்குதி்ளில் இருந்துள்ளது. ்ல �காதிககுழுக்ள் 
வலஙட், இைஙட் என ச்ரும் பிரிவு்ளகா்ப 
பிரிந்தன. �காதிப ்டிநிடல்ளில் சவவ்்வறு 
இைங்டள வகிதது வந்த �காதி்ளில் வணி்ர்ள் 
நிலவுடைடமயகாளர்ள் சதகாழில் ச�யயும் �காதி்ள் 
எனத சதகாைஙகி விவ�காயத சதகாழிலகாளர்ள் 
வடர ்ல �காதி்ளும் இவ்விரு பிரிவு்ளில் 
அங்ம் வகிததன. இபபிரிவகானது சதனனிந்தியகா 
முழுவதும் ்காணப்டைகாலும் தமிழ்ப ்குதிடயச் 
்�ரந்த வலஙட், இைஙட் �காதி்ள் குறிதது 
நம்மிைம் விரிவகான ச�யதி்ள் உள்ளன. 
தமிழ்ததின ஏடனய ்குதி்ளிலும் இவ்விரு 
பிரிவினரிடை்ய நடைச்ற்ற ்மகாதல்்ள் குறிதத 
த்வல்்ள் ஆஙகி்லய ஆவணங்ளில் விரிவகா்ப 
்திவு ச�யயப்டடுள்ளன.

அடிப்டையில் இவ்விரு 
பிரிவு்ளுககிடை்ய நைந்த ்மகாதல்்ள் 
ச்ருமளவில் வனமுட்ற �காரந்ததகாய இருந்தன. 
இம்்மகாதல்்ள் ச்காதுவகா் உயரந்த �ைஙகு 
ஆச்�காரங்ளின ்மல் இரு பிரிவினரு்ம 
உரிடம ்்காரியதகால் ஏற்டைடவ ஆகும். �காதிப 
்டிநிடல்ளில் உயரிய இைதடத அடைவதன 
மூலம் �மூ் மரியகாடதடய உயரததிக 
ச்காள்வதற்கா் ்மறச்காள்ளப்டை முயறசி்ளின 
சவளிப்கா்ை இம்்மகாதல்்ள் ஆகும்.

3.3 (ஆ) �தம்
இடைக்காலததில் ஏற்டை ்கதி இயக்ததின 
்காரணமகா் ்ல்்வறு  சிந்தகாந்தகாங்ள் 
உருவகாயின. விதயகாரகாணயர ்்கான்ற 
குருக்ளின அல்லது �மயத தடலவர்ளின 
ச்யரில் மைங்ள் நிறுவப்டைன. தமிழ்ததில் 
ட�வ சிந்தகாந்தம், ்ரநகாை்ததில் வீர ட�வம் 

ரகா்ரட டி சநகாபிலி
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தகாரகாசுரம் ்்காவில்

இஸலகாமியர ஆடசி நிறுவப்டைதிலிருந்து 
ஒரு தனிததனடம வகாயந்த இஸலகாமியப 
்ண்காடடு மரபு இந்தியகாவில் வளரச்சி ச்ற்றது. 
முஸலிம் சுல்தகான்ள் சைல்லியிலும் தங்ள் 
ஆடசிககு உட்டை சதனனிந்தியப ்குதி்ளிலும் 
்ல ்்காடடை்டளயும் மசூதி்டளயும், 
்ல்லட்ற்டளயும் ஏடனய நிடனவுச் 
சினனங்டளயும் ் டடினர. குறிப்கா் சமகா்லகாயர 
்காலமகானது இந்தியகாவின ்ண்காடடு வரலகாறறில் 
ஒளிமிக் ்காலமகாகும். சமகா்லகாய மனனர்ள் 
்டல வளரச்சிககுப ச்ரிதும் ஆதரவளிககும் 
புரவலர்ளகாயத தி்ழந்தனர. ஷோஜகோ்னோபோத் 
(்்டல்லி), பசதபூர சிக்ரி ஆகிய முழுடமயகான 
ந்ரங்டளயும் ் தகாடைங்டளயும் மசூதி்டளயும் 
்்காடடை்டளயும் ் டடி எழுபபிய சமகா்லகாயர்ள் 
அவறறுைன ்�ரதது எணணற்ற நிடனவுச் 
சினனங்டளயும் விடடுச் ச�னறுள்ளனர.

ந்ரபபு்றம் �காரந்த ச�ல்வந்தர்ள் 
மறறும் அர� குடும்்தடதச் ்�ரந்்தகாரின 
ஆதர்வகாடு அலங்காரக ்டல்ளகான குறிப்கா் 
விடலமதிபபில்லகா அரிய ்ற்ள், ஓரளவு 
அரிய நவரததினக ்ற்ள் ்திக்ப்டை தங் 
நட்்டளச் ச�யயும் ்டல ச�ழிபபுற்றது. 
ஓவியக்டலயும் சமகா்லகாயர ்காலததில் 
ச�ழிதது வளரந்தது. நுணணிய ஓவியங்ள் 
என்றடழக்ப்டும் இடவ நூல்்ளில் இைம் 
ச்றறுள்ளன. தனி ஓவியங்ள் ச�ரு்்டு்ளில் 
(Albums) இைம் ச்ற்றன. ச்ருமளவிலகான 
இலககியங்ள் இக்காலததில் உருவகாயின. 
குறிப்கா்ப ்காரகாசீ் சமகாழியில் எழுதப்டைகாலும், 
உருது, இந்தி மறறும் ஏடனய வடைகார 
சமகாழி்ளிலும் இலககியங்ள் எழுதப்டைன. 
குறிபபிடடு ச�கால்லப்ை ்வணடியது ஒவ்சவகாரு 

்்ரர�ர ஔரங்சீப ்மறச்காணை ்டுடமயகான 
அைககுமுட்றடயயும் மீறி சீககிய மதம் வலுவகா் 
வளரச்சியடைந்தது. ஆ்்வ ்திசனடைகாம் 
நூற்றகாணடின சதகாைக்ததில் இந்தியகா 
முழுவதும் ்ல மதங்ள் ஒ்ர ்நரததில் 
இருந்துள்ளன. யூதர்ளும், சஜகாரகாஸடிரியர்ளும் 
(்காரசி்ள்) இந்தியகாவிறகு குடிச்யரந்த்்காது 
அந்நிய மதங்ளும் இந்தியகாவிறகுள் வந்தன. 
்காரசி்ள் குஜரகாததிலும் யூதர்ள் ்்ரளததிலும் 
குடி்யறினர. சூரத துட்றமு்ததிலும், 
ஆஙகி்லயர ்காலததில் ்ம்்காயிலும் ்காரசி இன 
வணி்ர்்ள ்ணம்்டைதத முககியததுவம் 
வகாயந்த வணி்ர்ளகாய இருந்தனர.

3.4 பணபோடு
இலக்கியம், கரல, க்ட்ட்டக்கரல
்�காழர்ளின ்காலம் குறிபபிைததகுந்த ்ண்காடடு 
நைவடிகட்்ளின ஒரு �்காபதமகாகும். 
இந்த நூற்றகாணடு்ளில்தகான முககியமகான 
இலககியங்ள் எழுதப்டைன. மி் நன்றியப்டை 
ச�வ்வியல் புலவரகான ்ம்்ர தமிழில் 
இரகாமகாயணதடத எழுதி, அடத முட்றப்டி 
ஸ்ரீரங்ம் ்்காவிலில் அரங்்ற்றம் ச�யதகார. 
இடதப்்கால்வ ்�ககிழகாரின ச்ரியபுரகாணமும் 
சிதம்்ரம் ்்காவிலில் அரங்்ற்றம் ச�யயப்டைது. 
்லிங்ததுப ்ரணியும், மூவருலகாவும் ஏடனய 
சி்றந்த ்டைபபு்ளகாகும். மி்பச்ரும் �மயத 
தததுவ ஆயவு நூல்்ளகான �ங்ர-்காஷ்யம் 
மறறும் ஸ்ரீ்காஷ்யம் ஆகியடவ எழுதப்டைதும் 
இக்காலததில்தகான.

்�காழர்ளின ச்ரும் சி்றபபு வகாயந்த 
்டைைக ்டலடய தஞ்�காவூர ச்ரிய ்்காவிலிலும் 
்ஙட் ச்காணை ் �காழபுரததிலும், தகாரகாசுரததிலும் 
நகாம் ்காணலகாம். இடவ ஒரு சில எடுததுக 
்காடடு்்ள. ்்காவில் சுவர்ளிலும் தூண்ளிலும் 
்ல் சிற்ங்ள் ச�துக்ப்டைன. ்்ரழகும் 
்டலநுட்மும் ச்காருந்திய ச�பபுச் சிடல்ள் 
சமழுகு அச்சு (lostwax) முட்றயில் வகாரக்ப்டைன. 
பிர்ஞ்� நைனமகாடும் நைரகாஜர (சிவன) சிடல 
்�காழர்கால ச�பபுச்சிடல்ளில் மி்வும் பு்ழ 
ச்ற்றதகாகும்.
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இக்காலததில்தகான மி்ச் சி்றந்த உடரநூல்்ள் 
எழுதப்டைன. இக்காலததில் வகாழந்த ்்காவிந்த 
தீடசிதரின ம்ன சவஙக்ட �கி ்ரநகாை் 
இட�ககுரிய ரகா்ங்டள வட்ப்டுததினகார.

3.5 ்போருளோதோைம்
3.5 (அ) சவளோணர�
இந்தியகா அடிப்டையில் ஒரு விவ�காய நகாைகா் 
இருந்தது. மக்ள் சதகாட்யில் ச்ரும்்கா்லகார 
கிரகாமபபு்றங்ளில் வசிதது வந்தனர. 
்வளகாணடமடயத தங்ள் வகாழவகாதகாரமகா்க 
ச்காணடிருந்தனர. இந்தியகாவில் வைஇந்தியகா 
சதனனிந்தியகா ஆகிய 
இரணடு ்குதி்ளிலும் 
்வளகாணடம ச்ருமளவில் 
நீரப்கா�ன வ�தி்டளச் 
�காரந்திருந்தது. மடழ மறறும் 
நதி்டளத சதகாைரந்து 
்கால்வகாய்ளும் கிணறு்ளும் 
நீரகாதகாரங்ளகா் இருந்தன. அதி் அளவில் நீர 
கிடைப்தற்கா் அரசு்ள் ்கால்வகாய ்டடும் 
்ணி்டளத தீவரமகா் ்மறச்காணைன. 
்தசதகான்தகாம் நூற்றகாணடுககு முனனர இந்தியகா 
அறிந்திருந்த மி்பச்ரிய வடலபபினனடலப 
்்கான்ற ்கால்வகாய்ள் ்தினகான்காம் 
நூற்றகாணடில் ச்்ரகாஸ துகளக்கால் சைல்லி 
்குதியில் அடமக்ப்டடிருந்த ்கால்வகாய்்ள 
ஆகும். ஏரி்ள் குளங்ள் மறறும் ஏடனய 
நீரநிடல்ள் நீடர சவளி்யற்ற உதவும் 
மதகு்்ளகாடு ்டைப்டைதகாலும், தடுப்டண்ள் 
்டைப்டைதகாலும் ் வளகாணடம ச�யவதறகு அதி் 
அளவில் நீர கிடைததது. விவ�காயி்ள் கிணறு்டள 
சவடடிக ச்காள்ள ஊக்ப்டுததப்டைனர. நீடர 
்ம்ல ச்காணடுவர நீர இட்றககும்முட்ற 
்யன்டுததப்டைது. வை இந்தியகாவில் 
கிணறு்ளிலிருந்து நீர இட்றக் ‘்காரசீ்ச் 
�க்ரம்’ ்யன்டுததப்டைது. தமிழநகாடடின ்�காழ 
அர�ர்ள் நீரப்கா�னததிற்கா் ்கா்வரி நதியின 
கிடள ஆறு்டள இடணதது வடலபினனடலப 
்்கான்ற ்கால்வகாய்டள அடமததனர. 
நீரகாதகாரதடத அதி்ப்டுதத ஏரி்ளும் குளங்ளும் 
சவடைப்டைன.

அர�டரப ்றறிய அடனதது வி்ரங்ளும் 
அைஙகிய வரலகாறறு நூல்்ள் ்காரசீ் சமகாழியில் 
எழுதப்டைன. நி்ழததுக ்டல்ளில் ஒன்றகான 
இந்துஸதகானி இட�யில் தகான்�ன பு்ழச்றறு 
விளஙகினகார. இதன மூலம் இக்டலககு அக்ர 
அளிதத ஆதரடவ அறியலகாம்.

்்தபூர சிகரி ்்காடடை

சதனனிந்தியகாவில் விஜயந்ர அர�ர்ளும் 
அவர்ளுடைய ்்காரத தள்தி்ளும் ்்காவில் 
்டடுமகானங்ளுககு ச்ரும் ஆதரவு நல்கினர. 
்ல புதிய ்்காவில்்ள் அவர்ளகால் ்டைப்டைன. 
ஏற்ன்வ இருககின்ற ்்காவில்்ளில் 
விரிவகான அளவில் ்டல நுணுக்ங்்ளகாடு 
ச�துக்ப்டை ்ல தூண்டளக ச்காணை ச்ரிய 
மணை்ங்ளும் ஓயவுக கூைங்ளும் ் டைப்டைன. 
்டல வரலகாறறு அறிஞர்ள் விஜயந்ர 
்காலதது ்்காவில் சிற்ங்ளின தனிததனடம 
வகாயந்த ்காணிடயச் சுடடிக ்காடடுகின்றனர. 
்்காவில்்ளின நுடழவகாயில்்ளில் மி் நுட்மகான 
வட்யில் சிற்ங்ள் ச�துக்ப்டை மி் உயரந்த 
்ம்பீரமகான ்்காபுரங்ள் விஜயந்ர அர�ர்ள் 
்காலததில் எழுப்ப்டைன. ்்காவில் சுவர்ள் 
வணண ஓவியங்ளகால் அலங்ரிக்ப்டைன. 

விஜயந்ர நகாயக் அர�ர்ளின 
ஆதரவில் ச்ருமளவிலகான இலககியங்ள் 
குறிப்கா் �மஸகிருத சமகாழியில் எழுதப்டை 
இலககியங்ள் உருவகாயின. அர� குடும்் 
ஆதரவில் சதலுஙகு இலககியம் ச�ழிபபுற்றது. 
�மயக ்ருததுக்டள உள்ளைக்மகா்க ச்காணை 
்ல நூல்்ள் இக்காலததில் எழுதப்டைன. 
பிர்ந்தம் எனப்டும் ஒரு புதிய வட்த தமிழ 
இலககியம் இக்காலததில் உருவகானது. ்காபபிய 
நூலகான சிலப்தி்காரததிறகும் திருககு்றளுககும் 
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மல்ச்ரி ்டடுபபூச்சி்டள வளரதது 
்டடு உற்ததி ச�யயும் முட்ற ்தினகானகு 
்திடனந்தகாம் நூற்றகாணடு்ளில் அறிமு்மகானது. 
ஏழகாம் நூற்றகாணடில் உலகி்ல்ய அதி் 
அளவிலகான ்டடு உற்ததி ச�யயும் ்குதியகா் 
வங்காளம் தி்ழந்துள்ளது. இடவ்ளுககு 
்மலகா் ஏடனய வட்ப்டடு்ளும் (த�கார வட்) 
உற்ததி ச�யயப்டைன. 

வை இந்திய ்வளகாணடம ்றறியும் 
�காகு்டியின அளவு ்றறியும் அதி்மகான புள்ளி 
விவரச் �கானறு்ள் உள்ளன. ்திமூனறு 
்தினகான்காம் நூற்றகாணடு்ள் மறறும் ் தினகா்றகாம் 
நூற்றகாணடு சதகாைர்கான புள்ளி வி்ரங்ள், ஒரு 
குறிபபிடை அளவிலகான நிலததின உற்ததிததி்றன 
்தசதகான்தகாம் நூற்றகாணடின இறுதியில் 
இருந்தடதக ்காடடிலும் அதி்ம் இருந்ததகா் சுடடிக 
்காடடுகின்றன. முந்டதய நூற்றகாணடு்ளில் 
நிலததின மீதகான மக்ள் சதகாட் அழுததம் 
குட்றவு என்து உணடம. என்வ இப்்காடதய 
அளடவக ்காடடிலும் தடல உற்ததி அளவு 
அதி்ம் இருந்துள்ளது எனறு வகாதிக்லகாம். 
எப்டியிருந்த ்்காதிலும் வை இந்தியகாவிலும் 
சதனனிந்தியகாவிலும் ்வளகாணடம ச�யவதறகுப 
ச்ருமளவிலகான நிலங்ள் கிடைததடதப புள்ளி 
வி்ரங்ள் சுடடிக்காடடுகின்றன. அர�ர்ளின 
அதி்மகான வரிவசூலுககு எதிரகா் கிரகாமபபு்ற 
மக்ள் தங்ள் வகாழவிைங்டள விடடு சவளி்யறி 
்வறு ்குதி்ளில் குடி்யறினர. இவ்வுணடம 
அடிக்டி விளக்ப்டடுள்ளது. விஜயந்ரப 
்்ரரசின �ரிவுககுப பினனர மக்ள் தமிழ்ததின 
்மறகிலும் சதறகிலும் உள்ள வ்றணை ்ரி�ல் 
நிலப்குதி்ளில் குடி்யறி  அவ்விைங்ளில் 
விவ�காயம் ச�யயத சதகாைஙகினர.

விவ�காயி்ளின ச்காருளகாதகார 
நிடலடய ச்காறுததமடடிலும் ச்ரும்்காலகான 
விவ�காயி்ள் ஏழடம நிடலயில் இருந்தனர. 
உயிரபிடழததிருப்தறகுத ் தடவயகான அடிமடைப 
ச்காருளகாதகார நிடலயில் அவர்ள் இருந்தனர. 
்தி்னழகாம் நூற்றகாணடில் சதனனிந்தியகாவில் 
ஏடழ விவ�காயி்ள் தங்டளயும் தங்ள் 
குடும்்ததகாடரயும் அடிடம்ளகா் விற்ற நி்ழவு்ள் 
்ல நடைச்றறுள்ளன. ைச்சு கிழககிந்தியக 
்ம்ச்னியின ்ப்ல் ்யணி்ள் ்டடியலில் 

்காரசீ்ச் �க்ரம்

இந்திய ்வளகாணடமயின 
மி் முககியமகான அம்�ம், அதி் 
எணணிகட்யில் ்ல்வட்ப்டை ்யிர்ள் 
்யிரச�யயப்டைடமதகான. இக்கால்டைததில் 
உலகின ஏடனய நகாடு்ளின விவ�காயி்்ளகாடு 
ஒபபிடடுப ்காரகட்யில் இந்திய விவ�காயி்ள் 
அதி் எணணிகட்யிலகான ்யிர்டளப ்றறிய 
அறிடவப ச்றறிருந்தனர. எணடண விததுக்ள், 
அவடர வட்்ள் ஆகியடவ்்ளகாடு அரிசி, 
்்காதுடம, திடண வட்்ள் ்்கான்ற ்ல்வட் 
உணவுதகானியங்ளும் விடளவிக்ப்டைன. 
்மலும் வணி்ப்யிர்ளகான ்ரும்பு, ்ருததி 
மறறும் அவுரி ஆகியனவும் ்யிரிைப்டைன. 
ச்காதுவகான உணவு தகானியப ்யிர்ளுககு 
்மலகா் சதனனிந்தியகாவில் பிரகாந்தியத 
தனிததனடம்யகாடு மிளகு, இலவங்ம், 
நறுமணப ச்காருள்்ள், சதனடன ்்கான்றடவ 
்யிர ச�யயப்டைன.

ச்காதுவகா் சவவ்்வறு ்ருவ்காலங்ளில் 
இரு்்கா் �காகு்டி்ள் ச�யயப்டைன. இது 
மணணின உற்ததி �கதிடயப ்காது்காததது. 
ஐ்ரகாபபியருடைய வருட்ககுப பினனர 
்�காளமும் புட்யிடலயும் புதிய ்யிர்ளகா் 
அறிமு்மகாயின. ்ப்காளி, அனனகாசி, ச்காயயகா, 
முந்திரிப்ருபபு ்்கான்ற புதிய ்ழ வட்்ளும் 
்தகாடைப்யிர்ளும் அறிமு்மகாயின. அடவ ் மடல 
நகாடு்ளிலிருந்து குறிப்கா் அசமரிக்காவிலிருந்து 
வந்தடவயகாகும். உருடளககிழஙகு, மிள்காய, 
தக்காளி ்்கான்றடவயும் இந்திய உண்வகாடு 
இரணை்றக ்லந்துவிடைன. 
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இவ்வுற்ததி சவளிச் �ந்டதடய மனதில் 
ச்காணடு ச�யயப்டுவதகாகும். இவ்வட் 
ச்காருள் உற்ததி டமயங்ள் ச்ரும்்காலும் 
ந்ரபபு்றங்ளில் அல்லது ந்ரங்ளின 
அரு்்யுள்ள கிரகாமபபு்றங்ளில் அடமந்திருந்தன. 
ட்விடனஞர்ள் தனியகா்்வகா அல்லது 
குடும்் உறுபபினர்ளுை்னகா வீடடிலிருந்்தகா 
அல்லது சதகாழிறகூைததி்லகா ்வடல ச�யதனர. 
சமகா்லகாய அரசில் மி்பச்ரிய சதகாழிற கூைங்ள் 
‘்ர்கானகா’ என்ற ச்யரில் ் ல ட்விடனஞர்டள 
்ணியிலமரததி ச�யல்்டடுள்ளன.

3.5 (இ) துணி உறபத்தி
உற்ததி ச�யயப்டை அடனதது வட்த 
துணி்ளும் ் ருததி இடழ்ளகால் சநயயப்டைடவ 
ஆகும். வங்காளததிலும் குஜரகாததிலும் ்டடுத 
துணி்ள் உற்ததி ச�யயப்டைன. இந்தியகாவின 
ஒவ்சவகாரு ்குதியும் ்ல எணணிகட்்ளில் 
உயரந்த குறிபபிடை ்யன்காடடிறகுரிய ்ருததி 
இடழத துணி்டள முரைகான துணிவட் முதல் 
மி் ்நரததியகான துணிவட்்ள் வடர உற்ததி 
ச�யதன. இடவ அடனததும் சவளிச் �ந்டதக்கா் 
உற்ததி ச�யயப்டைடவ ஆகும். �காயங்டளப 
ச்காறுததமடடிலு ம் தகாவரங்ளிலிருந்து 
ச்்றப்டை �காயங்்ள ்யன்டுததப்டைன. 
்ருததி இடழ இரணடு இயறட்யகான 
�காத்ங்டளப ச்றறிருந்தது. ச்ரும்்காலும் 
இந்தியகாவின அடனததுப ்குதி்ளிலும் ்ருததி 
்யிரிைப்டைதகால், அடிப்டையகான மூலப 
ச்காருள் எளிதகா்க கிடைததது. இரணைகாவதகா் 
தகாவரச் �காயங்டளப ்யன்டுததி ்ருததி 
இடழ்ளின ்மல் நிரந்தரமகா் வரணம் 
ஏறறும் சதகாழில்நுட்ம் இந்தியர்ளுககு ஆரம்் 
்காலங்ளி்ல்ய சதரிந்திருந்தது. துணி்டளப 
்தனம் ச�யயகாவிடில் �காயங்ள் அவறறின 
்மல் ஒடைகாது. அதற்கா் முதலில் துணி்ளின 
்மல் ்வதியியல் ச்காருட்டளப ்யன்டுததி 
ஒரு ்மறபூச்சு பூசும் நுட்தடத இந்தியர்ள் 
அறிந்திருந்தனர. இந்நுட்தடத ்வறு உல் 
நகாடு்ள் அறிந்திருக்வில்டல. அவுரி இந்தியகாவில் 
்யிரிைப்டை முககியமகான �காயப ்யிரகாகும். 
இடதத தவிர ஏடனய �காயப ்யிர்ளும் 
(சிவபபு வரணததிற்கா் ்யன்டுததப்டை 
�காய எனனும் தகாவரததின ்வர). �காயத 

அடிடம்ளகான ஆண்ள் மறறும் ச்ண்ளின 
ச்யர்ள் குறிபபிைப்டடுள்ளன. இவர்ள் 
இந்்தகா்னசியகாவில் நறுமணப ச்காருட்டள 
விடளவிககும் தீவு்ளிலுள்ள ்தகாடைங்ளில் 
்வடல ச�யவதற்கா் அனுபபி டவக்ப்டைனர.

3.5 (ஆ) விவ�ோயம் அல்லோத உறபத்தி
இந்தியப ச்காருளகாதகாரம் பிரதகானமகா் 
்வளகாணடம �காரந்ததகா் இருந்த்்காதிலும் 
்தி்னழகாம் நூற்றகாணடின இறுதிவடர உல் 
அளவில் ச்ருமளவில் ச்காருள் உற்ததி ச�யயும் 
நகாடு்ளில் ஒன்றகா் இந்தியகா இருந்துள்ளது. 
்வளகாணடம �காரகாத ச்காருள் உற்ததி என்து 
்ககுவப்டுததப்டை ்வளகாண ்ணைங்டளயும் 
ட்விடனப ச்காருள் உற்ததிடயயும் 
குறிப்தகாகும். �ரக்டர, எணடண, துணி்ள் 
ஆகியன ்தப்டுததப்டை ்வளகாண 
்ணைங்ள் என்ற வட்யின கீழ வரு்டவ. 
உ்லகா்பச்காருட்ள், நவரததினக்ற்ள், ச்கான 
ஆ்ரணங்ள், ்ப்ல் ்டடுமகானம், அலங்கார மர , 
்தகால் ச்காருட்ள்ஆகியடவ ட்விடன உற்ததி 
ச்காருள் ்டடியலில் இைம்ச்றுவனவகாகும். 
இடவ்டளத தவிர ஏரகாளமகான சிறு ச்காருட்ளும் 
உற்ததி ச�யயப்டைன.

�ந்டதயின இயல்ட்ப ச்காறுத்த 
உற்ததி திடைமிைப்டைது. உற்ததியில் 
ச்ரும்்குதி கிரகாம அல்லது கிரகாமப ்குதி்ளின 
உள்ளூர ்யன்காடடைக ்ருததில் ச்காண்ை 
ச�யயப்டைது. இபச்காருட்ள் அடிப்டைப 
்யன்காடடுப ச்காருட்ளகான மட்காணைங்ள், 
உ்லகா்த தடடுக்ள், ்லபட் ்்கான்ற ்ருவி்ள் 
மரததகால் ச�யயப்டை ச்காருட்ள் மறறும் முரடடுத 
துணிவட்்ளகா்வும் இருந்தன. இபச்காருட்ள் 
வணி்ச் சுறறுககுள் இைம் ச்்றவில்டல. 
உற்ததியகாள்ர தனது உற்ததிப ச்காருட்டளச் 
�ந்டதயில் விற்றகார. ச�லகாவணி ச்ரும்்காலும் 
்ணை மகாறறு முட்றயகா்்வ இருந்திருக்க கூடும். 

ச்காருளகாதகார வகாரதடத்ளில் எது 
முககியமகானதகா் இருந்தசதன்றகால் தனிததி்றன 
ச்ற்ற சதகாழிலகாளர்ளகால் ந்ரபபு்றம் �காரந்த 
்மடடுககுடி மக்ள் மறறும் கிரகாமபபு்ற 
ச�ல்வந்தர்ளுககு அதி்ம் ்தடவப்டும் 
ச்காருட்டளச் சி்றபபுைன உற்ததி ச�யவதகாகும். 
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அல்லகாமல் ்றிமகாற்றததிற்கா்்வ ச்காருட்டள 
உற்ததி ச�யதது. ஆ்்வ ச்காருள்்டளச் 
�ந்டதப்டுததுவதற்கா் இந்தியகா விரிவகான 
�ந்டதடயப ச்றறிருந்தது. கிரகாம்ம ச்காருள் 
உற்ததியின அடிப்டை நிலவியல் அல்கா் 
இருந்தது. முககியமகா்ப பிடழபபுக்கான 
ச்காருளகாதகார நிடல்ய நிலவியது. ச�லகாவணி 
என்து ்ணைமகாற்றமகா்்வ இருந்தது. இதறகு 
அடுதத நிடலயில், உற்ததியகாளர (் வளகாணடம 
அல்லது ்வளகாணடம அல்லகாத) உ்ரிடய 
உற்ததி ச�யது அடத அவ்ர அவர வகாழகின்ற 
்குதியில் கூடும் வகாரச்�ந்டதயில் விற்டன 
ச�யதகார. இடதவிைவும் அதி்ம் ் மம்்டை நிடலயில் 
உற்ததியகாளர விற்டன ச�யவதிலிருந்து 
துணடிக்ப்டடு அபச்காறுபட் வணி் 
இடைததர்ர்ள் ்மறச்காணைனர. இம்மூனறு 
வட்யகான �ந்டத்ளும் இந்தியகாவில் ஒ்ர 
்நரததில் ஏறுமு் வரிட�யில் ்றிமகாற்றச் சுறறில் 
ச�யல்்டைன.

்டை்்ளகாடும் ்டைவீதி்்ளகாடும் 
ந்ரங்ள் எப்்காதும் முககிய வணி் 
டமயங்ளகா்ச் ச�யல்்டைன. இந்ந்ரங்ள் 
நகாடடின ஏடனய ்குதி்்ளகாடு ்ல �காடல்ளகால் 
இடணக்ப்டடிருந்ததகால் அடவ்ள் 
பிரகாந்தியங்ளுககிடை்ய நடைச்றும் 
வணி்ததில் இடைநிடல முடனயங்ளகா்ச் 
ச�யல்்டைன. இததடரவழி வணி்த்தகாடு 
நகாடடின கிழககு மறறும் ்மறகு ்ைற்டரப 
்குதி வணி்ததில் சிறு ்ப்ல்்ளும் ்ைகு்ளும் 
்யன்டுததப்டைன. ஊர ஊரகா்ச் ச�னறு 
வணி்ம் ச�ய்வகார ச்காதுவகா் பஞ�ோைோ 
என்றடழக்ப்டை நகா்ைகாடிச் �மூ்ததினர 
்டைசயடுதது ச�னறு ்்காரிடும் ்டை்ளுககுத 
்தடவயகான ச்காருட்டள சுமந்து ச�னறு 
விற்றனர. நகாடடின முககியத துட்றமு்ங்ள் 
(சூரத, மசூலி்டடிணம், ்்காழிக்்காடு) ்ைல்�கார 
வணி் முடனயங்ளகா்வும் ்னனகாடடு வணி் 
முடனயங்ளகா்வும் ச�யல்்டைன.

இந்தியபச்ருங்ைலின குறுக்கா், கிழக்் 
சீனகா முதல் ்மற்் ஆபபிரிக்கா வடர விரிந்து 
்ரந்திருந்த ்ைல் வணி்ம் நூற்றகாணடு்ளுககு 
ச�ழித்தகாஙகியது. இந்தியகா இக்ைல் வணி்ததின 
ஒருஙகிடணந்த ்குதியகா் இருந்தது. நிலவியல் 
ரீதியகா் இந்தியபச்ருங்ைலின நடு்வ இந்தியகா 

தயகாரிபபுககுத ்தடவயகான மரங்ளும் அரககு 
்்கான்ற பிசின்ளும் இ்றககுமதி ச�யயப்டைன. 
இடவ்டளத தவிர மலர்ள், ்ழங்ள் 
மறறும் மஞ்�ள் ்்கான்ற ச்காருட்டளப ்ல 
விகிதங்ளில் ் லந்து ் லவட்ப்டை வரணங்ள் 
தயகாரிக்ப்டைன.

துணி உற்ததி

துணி உற்ததியகானது நூல் நூற்றல், 
சநயதல், �காய்மறறுதல், அச்சிடுதல் என 
்ல நிடல்டளயும் ஒவ்சவகாரு நிடலககும் 
்தடவப்டும் நிபுணததுவம் ச்காணை 
ட்விடனஞர்டளயும் ச்காணைதகாய இருந்தது. 
ஒவ்சவகாரு நிடலயும் ஒரு தனிததுவமிக் 
சதகாழிலகாகும். நூல் நூற்றல் ்காரம்்ரியமகா்ப 
ச்ண்ளகால் வீடு்ளி்ல்ய ச�யயப்டைன. 
ஆசியச் �ந்டதயில் இந்தியத துணி்ளுககு 
ச்ரும் ்தடவ இருந்தது. இந்தியகாவிலிருந்து 
்தி்னழகாம் நூற்றகாணடில் அதி்ம் ஏறறுமதி 
ச�யயப்டை ச்காருளும் துணி்்ளயகாகும். 
இந்தியத துணி்டளக ச்காடுதது அதறகு மகாற்றகா் 
நறுமணப ச்காருட்டள இந்்தகா்னசியத 
தீவு்ளிலிருந்து ச்றுவது மி்வும் லகா்்ரமகானது 
என்டத ைச்சுக்காரர்ளும் ஆஙகி்லயரும் 
உணரந்தனர. ஐ்ரகாபபியச் �ந்டதயில் தனிப்டை 
்யன்காடடுககும் வீடு்டள அலங்ரிப்தறகு 
்யன்டை மஸலின, சினட ்்கான்ற 
துணிர்ங்ளுககும் ச்ரும் ்தடவ ஏற்டைது. 
இதனகால் இந்தியத துணி்ளுக்கான ்தடவ 
திடீசரன அதி்ரிததது. இது  ்வளகாணதுட்றயின 
்மல் தகாக்தடத ஏற்டுததியிருககும்.

3.5 (ஈ) வணிகம்
மி்பச்ரும் உற்ததித துட்றயகானது 
முககியமகா் ச�காந்தப ்யன்காடடிற்கா் 
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ஐநூறறுவர. இவர்ள் ஐசஹோரலத 
தடலந்ரகா்க ச்காணைவர்ள்.

மணிககிரகாமததகார. இவ்வடமபபு்ள் 
்ல்்வறு வணி்க குழுக்டளயும் ந்ரம் என்ற 
அடமபட்ச் ்�ரந்த கூடடு நிறுவனங்டளயும் 
உள்ளைககியதகாகும். ் திமூன்றகாம் நூற்றகாணடுககுப 
பினனர இதுவடர ்்காவில் நிரவகா்தடத 
்மலகாணடம ச�யது வந்த கிரகாமங்ள் மறறும் 
ந்ரங்டளச் ்�ரந்த உள்ளூர அடமபபு்ள் 
வலுவிழந்தன. இச்சூழலில் இபச்காறுபபுக்டள 
தங்ள் வ�ம் எடுததுக ச்காணை இவ்வணி்க 
குழுவினர, தங்ள் உறுபபினர்ளிைமிருந்து 
ச்றறு வந்த வரிடய உயரததி ்்காவில்்ளுககுக 
ச்காடையகா் வழஙகினர. ்திடனந்தகாம் 
நூற்றகாணடுககுப பினனர இவ்வணி்க 
குழுக்டளப ்றறிய குறிபபு்ளில்டல, தனிப்டை 
்ணம் ்டைதத வணி்ர்ள் ்ைல் வணி்தடத 
தங்ள் வ�மகாககிக ச்காணைனர.

இந்தியகா முழுவதும் நடைச்ற்ற 
வணி்தடத ்மலகாணடம ச�யயவும், 
முட்றப்டுததவும் இடணந்து ்ணியகாற்றக 
கூடிய ச்ரும் எணணிகட்யிலகான வணி்ர்ள் 
்தடவப்டைனர. இபச்காழுது இருப்து 
்்கால் வணி்ர்ள் ்ல்்வறு மடைங்ளில் 
ச�யல்்டைனர. மி்ச் சிறிய வியகா்காரி்ளும், 
ச்டடிக்டைக்காரர்ளும் இருந்தனர. ஒரு 
ச்காருடள மடடும் விறகும் வணி்ர்ள் 
இருந்தனர. இடைததர்ர்ள் இருந்தனர. இது 
்்கான்ற வரிட�யின உச்சியில் ்ணம்்டைதத, 
அதி்காரம்மிக் ஏறறுமதி இ்றககுமதியில் 
ஈடு்டடிருந்த ச்ரு வணி்ர்ள் இருந்தனர. 
இவர்ள் தகாங்ள் ஏறறுமதி ச�யயும் வணி்ப 
ச்காருட்டளக குறிப்கா்த துணிடயயும் ஏடனய 
ச்காருட்டளயும் உள்நகாடடுப ்குதி்ளிலிருந்து  
ச்காள்முதல் ச�யவதறகு உள்ளூர வணி்ர்டளயும் 
தர்ர்டளயும் ்ணியில் அமரததினர. இவ்வகா்றகான 
மி்பச்ரிய அளவிலகான வணி்ம் நிதி மறறும் வஙகிச் 
்�டவ்ள் கிடைததகால்தகான ச�யல்்ைமுடியும். 
வஙகியகாளர்ளும் ்ணம் மகாறறு்வகாரும் ச்ரு 
ந்ரங்ளில் ச�யல்்டைனர. உறுதிசமகாழிப 
்ததிரங்ளும் உணடி்ளும் (இனட்றய ் கா்�காடல, 
்ணவடரவு ்்கான்றடவ) ந்ரங்ளிடை்ய 
்ணப்ரிமகாற்றததிற்கா்ப ்யன்டுததப்டைன.

அடமந்திருப்்த இதறகுக ்காரணமகாகும். 
்தி்னழகாம் நூற்றகாணடு வடர சீனக ்ப்ல்்ள் 
்்ரளக ்ைற்டரடயத தகாணடி வர எப்்காதகாவது 
முயன்றன. அது்்கால ்மற்் இருந்து வரும் 
்ப்ல்்ள் மலகாக்காடவத தகாணடி (ம்லசியகாவில் 
உள்ளது) கிழக்் வருவதில்டல. ஆ்்வ 
�லோக்கோ, சகோழிக்சகோடு ்்கான்ற துட்றமு்ங்ள் 
சி்றபபுவகாயந்த இபபிரகாந்திய வணி்ததில் 
இடைநிடல முடனயங்ளகா் அல்லது ச்காருள் 
டவககும் இைங்ளகா்ச் ச�யல்்டைன. ்தி்னழகாம் 
நூற்றகாணடில் குஜரகாததில் சூைத், சகோல்்கோண்டோ 
ஆந்திரகாவில் �சூலிப்டடிணம் வங்காளததில் 
சி்ட்டகோங, ்�காழமணைலக ்ைற்டரயில் 
புலிக்கோ்ட (்ழ்வற்காடு) நோகப்ப்டடிணம் ்்ரளக 
்ைற்டரயில் சகோழிக்சகோடு ஆகியன ஆசிய 
வணி்ததின முககியத துட்றமு்ங்ளகாகும்.

துணி, மிளகு, விடலமதிபபுமிக் 
நவரததினக்ற்ள் �ற்்ற விடலமதிபபுக குட்றந்த 
நவரததினக ்ற்ள்-முககியமகா் டவரம் அதுவும் 
இந்தியகாவில் மடடு்ம கிடைக்க கூடிய டவரம் 
ஆகியவறட்ற ஏறறுமதி ச�யததில் இந்தியகாவும் ஒரு 
முககிய ஏறறுமதி நகாைகா் இருந்தது. ்மலும் ஒடடு 
சமகாதத ஆசியப ் குதியில் ச்ருமளவில் ் தடவப்டை 
இரும்ட்யும் எஃட்யும் ஏறறுமதி ச�யத நகாடு்ளில் 
இந்தியகா முககியமகான ஒன்றகாகும். ்ல்வட்ப்டை 
ஏறறுமதி்டள மதிபபீடு ச�யய ைச்சுக கிழககிந்தியக 
்ம்ச்னியின �ரககுப்டடியடல நகாம் ஒரு 
�கான்றகா்க ச்காணைகால் இந்தியகாவின ஒடடு சமகாதத 
ஏறறுமதியில் 90 %  விழுக்காடு்ள் துணியகா்்வ 
இருககும். சீனகாவிலிருந்தும் ஏடனய கீழதிட� 
நகாடு்ளிலிருந்தும் ்டடு, சீன ச�ரகாமிக ஓடு்ள், 
தங்ம், நறுமணப ச்காருட்ள், நறுமண மரங்ள், 
்றபூரம் ஆகியடவ இ்றககுமதி ச�யயப்டைன. 
்டடு, மருந்து வட்்ள், �காய மரங்ள் �ரக்டர 
ஆகியன ் காரசீ்ததிலிருந்து இ்றககுமதி ச�யயப்டை 
முககியப ச்காருட்ளகாகும். தங்ம், தந்தம் ஆகியடவ 
ஆபபிரிக்காவிலிருந்து ச்்றப்டைன. அடிடம்ளும் 
ஆபபிரிக்காவிலிருந்து இ்றககுமதி ச�யயப்டைனர.

்தினகான்காம் நூற்றகாணடு வடர 
சதனனிந்தியகாவில் வணி்க கூடடு நிறுவனங்்ள 
[வணி்ர்ளின குழுக்ள், (Guild) ] ்னனகாடடு 
வணி்ததில் ஈடு்டடிருந்தன. அடவ்ளில் இரணடு 
நன்றியப்டைடவ.
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சதகாட்்யகாடு ஒபபிடுட்யில் ந்ரபபு்றங்ளில் 
வகாழந்த மக்ள் சதகாட் குட்றவகா்்வ 
இருந்தது. இருந்தகாலும் அதனுடைய ச்காருளகாதகார, 
்ண்காடடு முககியததுவம் அதனுடைய 
வடிவதடதக ்காடடிலும் சி்றப்கா்்வ இருந்தது. 
ந்ரமயமகாக்டல இயககிய ்காரணி்ள் 
யகாடவ? ந்ரங்ளும் சிறுந்ரங்ளும் 
தங்ளின சவவ்்வ்றகான ச்காருளகாதகாரப 
்ஙகிடனப பூரததி ச�யதன. ச்ரிய ந்ரங்ள் 
ச்காருள் உற்ததி, �ந்டத, நிதி மறறும் வஙகிச் 
்�டவ்ள் ஆகியவறறின டமயங்ளகா்த 
தி்ழந்தன. அடவ்ள் விரிவகான அளவில் 
வடலபபினனடலப்்கால் அடமக்ப்டடிருந்த 
்்காககுவரததுச் �காடல்ள் �ந்திககின்ற 
இைங்ளில் அடமந்திருந்தன. இச்�காடல்ள் 
இந்ந்ரங்டள நகாடடின ஏடனய ்குதி்்ளகாடு 
இடணததன. சிறுந்ரங்ள் உள்ளூர �ந்டத 
டமயங்ளகா்ச் ச�யல்்டடு அரு்்யிருந்த 
கிரகாம உட்குதி்டள இடணததன. நகாடடின 
தடலந்ரங்ளும் (எடுததுக்காடைகா் சைல்லி, 
ஆகரகா) பிரகாந்திய ந்ரங்ளும் (்காடனகா, 
அ்மதகா்காத, லக்னகா) அரசியல் மறறும் நிரவகா் 
டமயங்ளகா்ச் ச�யல்்டைன. முககியப 
புனிதததலங்ளகான ்னகாரஸ ்்கான்றடவயும் 
ந்ரங்ளகா் வளரச்சி அடைந்தன. ஏசனனில் 
்கதர்ளின சதகாைர வருட் அங்் ஒரு 
�ந்டதடய உருவகாக் அது உற்ததிடயயும் 
வணி்தடதயும் ஊககுவிததது. 

சதனனிந்தியகாவில் முககியமகா்த 
தமிழ்ததில் ந்ரமயமகாதலும் ்்காவில்்ளும் 
ட்்்காரதது நைந்தன. ்்காவில்்ள் ச்ரிய 
அளவிலகான ச்காருளகாதகார டமயங்ளகாகின. 
்ல்வட்ப்டை ச்காருட்ளும் ்�டவ்ளும் 
அவறறின ச�யல்்காடடிறகுத ்தடவப்டைன. 
தங்ளுடைய மதம் �காரந்த ்�டவ 
நைவடிகட்்ள், மைப்ள்ளி மறறும் ஏடனய 
்ணி்ளுக்கா் அதி் எணணிகட்யில் 
மக்டள ்வடலயில் அமரததிக ச்காணைன. 
்்காவில்்ளுககு வழி்ை வரும் ்கதர்ளுககு ்ல 
ச்காருட்ளும் ்�டவ்ளும் ்தடவப்டைதகால் 
்்காவில் ந்ரங்ள் �ந்டத டமயங்ளகாகின. 
விஜயந்ர அர�ர்ள் ்காலததில் தமிழநகாடு 
முழுவதிலும் அதி் எணணிகட்யில் ் ்காவில்்ள் 

்ணம்்டைதத வணி்ர்ள் சவளிநகாடடுத 
துட்றமு்ங்ளில் தங்ள் மு்வர்டள (ச்ரும்்காலும் 
தங்ள் உ்றவினர்டள) நியமிததிருந்தனர. 
்காரகாசீ் வடளகுைகாவிலும் ச�ங்ைலிலும் இருந்த 
அடனதது துட்றமு்ங்ளிலும் குஜரகாதடதச் 
்�ரந்த வணி்ர்ள் இருந்தனர. இடதப்்கால்வ 
்�காழ மணைல வணி்ர்ள் மலகாக்கா, ்ரமகா, 
தகாயலகாந்து ஆகிய நகாடு்ளிலுள்ள துட்றமு்ங்ளில் 
ச�யல்்டைனர.

்மறகுறிபபிைப்டை ்ணம்்டைதத 
ச�ல்வகாககு மிக் வணி்ர்ளின ்�டவ்ள் 
இல்லகாமல் இந்தியகாவில் தங்ளகால் 
ச�யல்்ைமுடியகாது என்டத ஐ்ரகாபபிய 
வணி் நிறுவனங்ள் உணரந்தன. ஆ்்வ 
இந்நிறுவனங்ள் இந்திய வணி்ர்்ளகாடு 
தங்ளுககுத ்தடவயகான ச்காருட்டளப 
ச்றறுததரவும் தகாங்ள் ஐ்ரகாப்காவிலிருந்து 
இ்றககுமதி ச�யதவறட்ற விறறுததரவும் 
ஒப்ந்தங்டள ்மறச்காணைன. ஐ்ரகாபபிய 
வணி் நிறுவனங்ள் ஏற்டுததிக ச்காடுதத 
வணி் வகாயபபு்டளப ்யன்டுததி இந்திய 
வணி்ர்ள் ்யனடைந்தனர. ஆனகால் இந்தச் 
�மன்காடு ்திசனடைகாம் நூற்றகாணடிலிருந்து 
மகா்றத துவஙகியது. ஒப்ந்த அடிப்டையில் இந்திய 
வணி்ர்ள் ஐ்ரகாபபியர்ளுககுத ்தடவயகான 
துணி மறறும் ஏடனய ச்காருட்டள விநி்யகாகிதது 
வந்தனர. ஆனகால் ஒரு ்டைததில் ்தடவப்டை 
அளவிறகு ச்காருளுற்ததி ச�யயத ்தடவயகான 
உள்ளூர ஆதகாரங்ள் இல்லகாமல் ்்கானது. இ்த 
்நரததில் அரசியல் குழப்ததின ்காரணமகா் 
அடனததுப ச்காருளகாதகார நைவடிகட்்ளும் சீர 
குடலந்தன. இதன விடளவகா்ப ச்ரும்்காலுமகான 
வணி்ர்ள் வறியவர்ள் ஆயினர. வணி்ச் 
�மூ்ததின ச்காருளகாதகார ஆற்றல் குட்றந்தது.

3.6 நகை�ய�ோதல்
இடைக்காலததில் இந்தியகாவிறகு வருட் 
தந்த சவளிநகாடடுப ்யணி்ள் ்ல்்வறு 
அளவு்ளில் ந்ரங்ளும் சிறுந்ரங்ளும் 
�ந்டத ந்ரங்ளும் இந்தியகா முழுவதும் 
இருந்ததகா்க குறிபபிடடுள்ளனர. ஆனகாலும் 
இந்தியகா அடிப்டையில், கிரகாமியத தனடம 
ச்காணைதகா்்வ இருந்தது. சமகாதத மக்ள் 
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இடைக்காலததில் ச்ரும்்காலகான ச்ரிய 
ந்ரங்ளும், வணி் டமயங்ளும், ்கால 
ஓடைததில் தங்ள் முககியததுவதடத 
இழந்துவிடைகாலும், இனறும் இருப்டத ்காண்து 
மனதிறகு மகிழச்சியளிககி்றது.

முடிவுரை
இந்திய வரலகாறறில் எழுநூறறுககும் ்மற்டை 
ஆணடு்டள உள்ளைககிய இடைக்காலம் 
அரசியல் ்ரபபில் மகாச்ரும் மகாற்றங்ள் நைந்த 
்காலப்குதியகாகும். அம்மகாற்றங்ள் நகாடடின 
�மூ்ப ச்காருளகாதகாரததளங்ளிலும் மகாற்றங்டள 
ஏற்டுததியது.

எழுப்ப்டை்்காது ந்ரமயமகாதலின ்்காககு 
்மலும் அதி்ரிததது.

இவ்விைததில் ஒரு ச�யதிடய நகாம் 
்டைகாயம் நிடனவில் ச்காள்ள ்வணடும். 
ந்ரபபு்றங்ளுககும் கிரகாமபபு்றங்ளுககும் 
இடை்யயுள்ள ்வறு்காடு்ள் இனறிருப்டதப 
்்கால இடைக்காலததில் இல்டல. ச்ரும்்காலகான 
ந்ர டமயங்ள் கிரகாமபபு்றப ்ணபு்டளக 
ச்காணடிருந்தன. ந்ரங்ளுககுள்்ள்ய 
்யிர்ளுைன கூடிய ்வளகாண நிலங்டள 
�காதகாரணமகா்க  ்காணமுடிந்தது. வை 
இந்தியகாவிலும் சதனனிந்தியகாவிலும் 

போ்டசசுருக்கம்
�	சைல்லியில் முஸலீம் அரசு நிறுவப்டைதிலிருந்து ஏற்டை முககிய அரசியல் மகாற்றங்ள் 

விளக்ப்டடுள்ளன.
�	தனசனழுச்சிமிக் ்�காழர்ளின ்காலமும், சதற்் விஜயந்ரப ்்ரரசின முககியததுவமும் 

்குப்காயவு ச�யயப்டடுள்ளன.
�	சைல்லி சுல்தகானிய, சமகா்லகாயர ்கால ச்காருளகாதகார �மூ் நிடல்ள் ்்காடிடடுக ்காடைப்டடுள்ளன.
�	சதகாழில் �காரந்த �காதி்ள், வலஙட், இைஙட் ்மகாதல்்ள் ஆகியடவ விளக்ப்டடுள்ளன.
�	்டல, இலககியம், இட� ஆகிய துட்ற்ளில் ஏற்டை முன்னற்றங்ள் விவகாதிக்ப்டடுள்ளன.
�	்வளகாணடம, வணி்ம், வரதத்ம், ந்ரமயமகாதல் ஆகியவறறின நிடல்ள் தி்றனகாயவு 

ச�யயப்டடுள்ளன.

கரலச்�ோறகள்
சிறப்புமிக்க – watershed

மலைப்புத் தருகிற – awe-inspiring

அரண் – bastion

பரமபலர வரைாறு; வம்ாவளி – genealogy

அழகியல் தனலம – aesthetic value

உளவாங்கு – assimilate

விளக்கவுலர – commentaries

அந்நியப்படுத்து – alienate

ததாடர்ந்து வரககூடிய – concomitant

கூடடலமப்பு – agglomeration

தமருகூடடு - embellish
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பயிறசிகள்
 I. சரியோன விடைடயத் நேர்வு சசயக.

 1. விரிவடைந்துவரும் அலகாவுதின கில்ஜியின இரணைகாவது வலிடம வகாயந்த இைம் .
  அ) சதௌலதகா்காத ஆ) சைல்லி இ) மதுடர ஈ) பிைகார

 2. தக்காண சுல்தகானியங்ள் ஆல் ட்ப்ற்றப்டைன.
  அ) அலகாவுதீன கில்ஜி ஆ) அலகாவுதீன ்காமன ்ஷகா இ) ஔரங்சீப ஈ) மகாலிக்காபூர

 3.   ்்ரரசு நிறுவப்டைது சதனனிந்தியகாவின நிரவகா் நிறுவனக ்டைடமபபு்டள 
மகாறறியது.

  அ) ்காமினி ஆ) விஜயந்ர இ) சமகா்லகாயர ஈ) நகாயக்ர

 4.  ஐநூறறுவர என்றறியப்டை வணி்க குழு தனது தடலடமயிைம் ல் 
ச்காணடிருந்தது.

  அ) நகா்்டடிணம்  ஆ) அஜந்தகா இ) ்்காழிக்்காடு  ஈ) ஐ்ஹகால்

 5. கிருஷ்ண்தவரகாயர ன �ம்காலததவர.
  அ) ்கா்ர ஆ) ஹுமகாயுன இ) அக்ர ஈ) ச்ஷர்ஷகா

 II. சரியோன கூறட்ற கண்டுபிடிககவும்.

 1.    அ) விஜயந்ர அரசு நிறுவப்டைது, சதனனிந்திய வரலகாறறில் மி் முககிய நி்ழவகாகும்.
    ஆ) �காளுவ அர� வம்�ம் நீணை்காலம் ஆடசி ச�யதது.
   இ)  விஜயந்ர அர�ர்ள் ்காமினி சுல்தகானியததுைன சுமு்மகான உ்றவு்டளக ச்காணடிருந்தனர.
  ஈ)  ரஜபுததிர அரசு்ள் ்காரசீ்ததிலிருந்தும் அரகாபியகாவிலிருந்தும் குடிச்யர்வர்டள ஈரததன.

 2.    அ) ச�ஞ்சியில் நகாயக் அரசு உருவகானது.
    ஆ)  சதலுஙகு நகாயக்ர்ள் ்ணியமரததப்டைதன விடளவகா் சதலுஙகு ்்சும் மக்ள்  

மதுடரயிலிருந்து குடிச்யரந்தனர.
   இ) ஜஹகாஙகீரின ்காலததிலிருந்்த சமகா்லகாயப ்்ரரசு �ரியத துவஙகியது.
  ஈ) ஐ்ரகாபபியர்ள் அடிடம்டளத ்தடி இந்தியகாவிறகு வந்தனர.

 3.    அ)  புரகாணக்டத்டளக ச்காணை ்ற்டனயகான வம்�காவளி்ள் சமக்னசியகால்  
்�்ரிக்ப்டடு ்திவு ச�யயப்டைன.

    ஆ) அவுரி என்து இந்தியகாவில் மி் முககியமகான ்கானப்யிரகாகும்.
   இ) ம்முத ்வகான அலகாவுதின கில்ஜியின அடமச்�ர ஆவகார.
  ஈ) ்்காரச்சுகீசியர்ள் தங்ள் முதல் ்்காடடைடய ்்காவகாவில் ்டடினர.

 4. கூறறு (கூ):  கிழக்் சீனகா முதல் ்மற்் ஆபபிரிக்கா வடர நீணடிருந்த ்ைல் வணி்ததின 
ஒருஙகிடணந்த ்குதியகா் இந்தியகா இருந்தது.

  கோைணம் (கோ):  இந்தியகாவின நிலவியல்  அடமபபு இந்தியப ச்ருங்ைலின டமயததில் 
அடமந்துள்ளது.

     அ) கூறறு �ரி; ்காரணம் கூறட்ற விளககுகி்றது
    ஆ) கூறறு தவறு; ்காரணம் �ரி
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   இ) கூறறும் ்காரணமும் தவ்றகானடவ
  ஈ) கூறறு �ரி; ்காரணம் கூறட்ற விளக்வில்டல
 5.  i) ்்ரழகும் ்டலததி்றனும் மிக் தங்ச் சிடல்டளச் ்�காழர்ள் வடிததனர.
  ii)  ் �காழர்ளின ்டைைக ்டலககு சி்றந்து எடுததுக்காடடு. சிவனின மறுவடிவகான  நைரகாஜரின 

பிர்ஞ்� நைனம்.
  அ) i) �ரி ii) தவறு ஆ) i), ii) ஆகிய இரணடும் �ரி
  இ) i), ii)  ஆகிய இரணடும் தவறு  ஈ) i) தவறு ii) �ரி

 III. கீழககண்ைவறட்ற சபோருத்துக.

 1. ்்காரச்சுகீசியர்ள் - வங்காளம்
 2. தகான்�ன - ்்காடைம்
 3. ்டடுவளரபபு - அக்ரின அர� �ட்
 4. அங்்காரவகாட - ்்காவகா
 5. மகாவடைம் - ்ம்்்காடியகா

 IV. நகோடிடை இைஙகடை நிரப்புக.

 1. இந்தியகாவின ்மறகுக ்ைற்டரககு வந்த ஐ்ரகாபபியர .
 2.  கி.பி. (ச்கா.ஆ.) 1565ஆம்  ஆணடு தக்காண சுல்தகான்ளின கூடடுப்டை்ள் விஜயந்டர 

 ்்காரில் ்தகாற்டிததது.
 3. விஜயந்ரம் ஓர  அர�கா் உருவகானது.
 4. ந்ரமயமகாதலின ்்காககு  ்காலததில் அதி்ரிததது.
 5.  ்காலம் தமிழ் வரலகாறறின உனனத ஒளிச்காருந்தியக ்காலம்.

 V. ஒவசவோரு ேடலப்பின் கீழ சகோடுககப்படடுள்ை அடனத்துக நகள்விகளுககும் விடையளிககவும்.

 1. ஐ்ரகாபபியரின வருட்
  அ) இந்தியகாவிலிருந்து நடைச்ற்ற நறுமணப ச்காருட்ள் வணி்தடத ்டடுப்டுததியது யகார?
  ஆ)  அடனததுப ்குதியிலுமகான ்ைல் வணி்தடத ்்காரச்சுகீசியர்ளகால் ்டடுப்டுதத முடிந்தது. 

எவ்வகாறு?
  இ) இந்தியகாவில் ஐ்ரகாபபியரின வணி் நைவடிகட்்ள் எவ்வகாறு ்மறச்காள்ளப்டைன?
  ஈ)  இந்தியகாவில் ைச்சுக்காரர்ள், ஆஙகி்லயர, பிசரஞ்சுக்காரர, ்ைனியர ஆகி்யகாரின இைங்ள் 

எடவ?
 2. �மூ்ம், மதம் ்ண்காடு
  அ) இந்தியச் �மூ்ததின மி்வும் தனிததனடம வகாயந்த அம்�ம் எது?
  ஆ) ‘கில்டு’ என்றகால் எனன?
  இ) ட�வ இயக்ங்ள் சிலவறட்ற குறிபபிடு்.
  ஈ) அக்ரின அடவயிலிருந்த இட� விற்னனர யகார?

 VI. கீழககோண்பனவறறிறகு சுருககமோக விடையளிககவும்.

 1. மகாலிக்காபூரின இரகாணுவப ்டைசயடுபபு்டளப ்றறி எழுது்.
 2.  விஜயந்ர அரட� உருவகாககியது யகார? அவ்வரட� ஆணை வம்�காவளி்ளின ச்யர்டளக 

குறிபபிடு்.
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 3. ்ருததி சந�வில் இந்தியர ச்றறிருந்த இயறட்யகான �காத்ங்ள் இரணடிடனக குறிபபிடு்.
 4. ந்ரமயமகாதலுககு உதவிய ்காரணி்ள் யகாடவ?
 5. ்டடு வளரபபு என்றகால் எனன?

 VII. கீழககோண்பனவறறிறகு விரிவோன விடையளிககவும்.

 1. கி.பி. (ச்கா.ஆ.) 1526 முதல் 1707 வடரயிலகான அரசியல் மகாற்றங்டள விவகாதி.
 2. இடைக்கால இந்தியகாவில் ஏற்டை வணி் வளரச்சி்டள விளககு்.
 3. “தமிழ் வரலகாறறில் ்�காழர்ளின ்காலம் ஒரு உனனதக ்காலம்” விளக்வும்.

 VIII. சசயல்போடுகள்.

 1.  ச்காடுக்ப்டடுள்ள இந்திய வடர்ைததில் இடைக்கால இந்தியகாவின முககிய இைங்டளக 
குறிக்வும்.

 2. ்�காழர்ள் ்காலதது முககியக ்டைைங்ள் ்றறிய ்ைங்டளச் ்�்ரிக்வும்.

 IX. ஒப்படைப்பு.

 1. ்ம்்்காடியகாவிலுள்ள அங்்கார வகாட ்்காவில் ்ைங்டளச் ்�்ரிக்வும்.
 2.  ந்ரமயமகாதலின �காத்ங்டளயும் ்காத்ங்டளயும் குறிதது வகுபபில் விவகாதததிறகு ஏற்காடு 

ச�யயவும்.

  மூலநூல்கள்

 1. கே.ஏ. நீலேண்ட சாஸ்திரி - தென்னிந்திய வரலாறு (வரலாற்றுக்கு முற்்பட்ட ோலம் முெல் விஜயநேர 
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5 5இடைக்கால இந்தியகாவில் அரசும் சமூ்மும்

இசத கோலத்தில் ஐசைோப்போவில்.....

புனித சைோ�ோனியப் சபைைசும் சபைை�ர �ோர்ல�க்ச்ன
ஐ்ரகாபபிய ்ணைததில் கி.பி. (ச்கா.ஆ.) 9-வது 
நூற்றகாணடு்ளின சதகாைக்ததில் புனித ்ரகாமகானியப 
்்ரரசு ்தகானறியது. கி.பி. (ச்கா.ஆ.)  476 ஆம் 
ஆணடுககு  பி்றகு ்டழய ்ரகாமகானியப  ்்ரரசு புதிய 
்ரகாமகானியப ்்ரரசுைன எந்த சதகாைரபும் இல்லகாமல் 
இருந்ததகால் முடிவுககு வந்தது.  புதிதகா் ்தகானறிய 
்ரகாமகானியப ்்ரரசு கிறிததுவதடதயும், கிறிததுவ 
உல்தடதயும் பிரதிநிதிததுவம் ச�யததகால் புனித என்ற 
அடைசமகாழி ச்ற்றது. இப்்ரர�ர ்்காப்காணைவடரப 
்்கால்வ பூமியில் வகாழும் ்ைவுளின பிரதிநிதியகா்க 
்ருதப்டைகார. இப்்ரர�ர அரசியல் நடைமுட்றயிலும், ்்காப்காணைவர என்வர �மயம் �காரந்த 
ச்காறுப்காளரகா்வும் விளங் எல்டல வகுக்ப்டடிருந்தது. ்்ரர�ர உலகில் மி்  உயரந்தவரகா் 
்ருதப்டைகாலும் ்்காப்காணைவருககு அடுதத நிடலயி்ல்ய டவக்ப்டடிருந்தகார. 

பிரகாஙக நகாடடின �காரசலமக்ன அர�ர, புனித  ்ரகாமகானிய ்்ரர�ர  என்ற ்டைதடத 
(கி.பி. ச்கா.ஆ. 800) ச்ற்ற முதல் ்்ரர�ர  ஆவகார. இப்்ரர�ர �காரசலமக்னனும் ்ல்லவ அர�ர 
இரணைகாம் நந்திவரமன மறறும்  பிரதி்காரகா அர�ர முதலகாம் நகா்்டைரும் �மக்காலததவர ஆவர.
அை�ர ஜோன் �றறும் �கோ�ோ�்னமும்
கி.பி. (ச்கா.ஆ.) 1215 ஆம் ஆணடு இஙகிலகாந்டதச்  
�காரந்த பிரபுக்ள் அர�ர இரணைகாம் ஜகான என்வடர 
“சுதந்திர தனியுரிடம ்டையததில்” ட்சயழுததிைக 
்டைகாயப்டுததினகார. இஙகிலகாந்தின பிரபுக்ள் மறறும்  
மக்ளின சில சுதந்திரங்டள  மதிக் ்வணடும் 
என்ற ்ருதடத அப்டையம் உறுதி்டுததியிருந்தது. 
புனித ்ரகாமகானியப ்்ரரசில் நிலவிய ஆடசியகாளரின 
்மலகாதிக்க ்்காட்காடடை இஙகிலகாந்து 
ஏறறுகச்காள்ளவில்டல. இஙகிலகாந்து அர�ர ஜகான 
மறறும்  இந்தியகாடவ ஆணை சுல்தகான இல்டுமிஷ், 
இருவரும் �ம்காலததில் வகாழந்தவர்ள்.  என்வதகான ஆரம்்க்காலததி்ல்ய மனனரின அதி்காரம் 
்�காதிக்ப்டைதகா் அறிகி்்றகாம்.

�காரசலமக்ன மறறும் ்்காப அடரியன I

அர�ர ஜகான ்காடும் ்மகனகா ்காரைகா 
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5 6 நவீன யுகத்தின் த�ொடககம்

அறிமுகம் 
பதினான்ாம், பதினனந்ாம் நூற்ாண்டு்ளில், 
மேற்த்திய ஐம�ாபபா, அ�சியல், சமூ், 
பண்பாடு, ே்ம் ேறறும் பபாருளா்ா�க் 
்ளங்ளில் எதிரபா�ா் பல ோற்ங்ளுக்கு 
உளளானது. நவீன ச்ாப்த்தின னை்ன்னயப 
பன்சாறறி அறிவித்்னையா் இத்்ாலிய 
ேனி்மநய�ான பபட�ாக்கின நூலான 
்ானமஸானியர, பெரேன இன்யியலாளர 

ோரடடின லூ்ரின ‘ப்ாண்ணூறன்நது 
குறிபபு்ள’ ேறறும் மபாரச்சு்ல் இளை�ச�ான 
பெனறியின ்டறபயணபபளளி மபான்னை 
நவீன ச்ாப்த்ன் முனனறிவிபபு பசய்ன. 
புனி் ம�ாோனியப மப��சும், ்த்ம்ாலிக்்த் 
திருச்சனபயும் பலவீனேனடநது அைபபபயருக்கு 
ஆளாகியிருந்ன. அைறறின இடத்தில் ்னிநபரின 
நம்பிக்ன்க்கு முக்கியத்துைம் ்ரும் புதிய 
திருச்சனப்ளும், ம்சிய அ�சு்ளும், ைரத்்்த் 

கற்றல் ந�ோககஙகள்

கீழக்்ண்டனை பறறிய அறிவினனப பபறு்ல்
�	பண்பாடடு, ே் ேறறும் பபாருளா்ா� ோற்ங்ள நவீன உலன் 

ஒழுஙகுபடுத்தியது.
�	‘ேனி்மநயம்’ என் ்ருத்து இனடக்்ால ேக்்ளின எண்ணங்னள 

ோறறியது.
�	பி�ாடடஸடண்டு ே்ச்சீரதிருத்்த்தில், சடஙகு்னளவிட நம்பிக்ன்மய அதி 

முக்கியோனது.
�	அபேரிக்்க் ்ண்டம் ்ண்டுபிடிக்்பபடடது ேறறும் கிழக்கு நாடு்ளுக்கு புதிய ்டல்ைழி 

்ண்டுபிடிபபு்ள பபாருளா்ா�ப பு�டசிக்கும், ்ாலனி்ள நிறுைபபடடனேக்கும் வித்திடடது.

�வீன யுகத்தின் த�ோடககம்
4

பாடே்
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5 7நவீன யுகத்தின் த�ொடககம்

தி்ன்ளின அடிபபனடயில் அனேந் ஒரு 
ைணி்ப பு�டசியும் ம்ானறின. சிந்னனயின 
சு்நதி�ம், ்னிநபரைா்ம், பகுத்்றிவுைா்ம் 
ேறறும் பபாருளா்ா�, அறிவியல் சாரந் 
முனமனற்ம் ஆகிய பண்பு்ளால் நவீனயு்ம் 
அனடயாளபபடுத்்பபடடது. மறுமலர்ச்சி, 
மதச்சீர்திருததம் ேறறும் புவியியல் ரீதியான 
கண்டுபிடிப்புகளால் உண்டான ோற்ங்னளப 
பறறி இபபாடத்தில் ்ாண்மபாம்.

4.1 காரணமாயமமந்த அம்்சஙகள்
4.1 (அ)  வணிகத்தின் வளர்ச்சியும், 

நகரஙகளின் எழுச்சியும்
நிலபபி�புத்துைத்தின வீழச்சினயத் ப்ாடரநது, 
ஐம�ாபபா படிபபடியா் ந்�ேயோக்்த்ன் மநாக்கி 
ந்ரநது ப்ாண்டிருந்து. இந்ச் பசயல்முன் 
மு்லில் இத்்ாலியில் ப்ாடஙகியது. ்ா�ணம், 
அ்ன ைளம்ப்ாழிக்கும் ேத்திய்ன�க்்டல் 
ைரத்்்மே. அ�ாபியர்ள கிழக்கிலிருநது 
நறுேணப பபாருட்னளக் ப்ாண்டு ைந்னர. பி்கு 
அைறன் ேத்திய்ன�க்்டல் பகுதி்ளிலிருந் 
துன்மு்ங்ளுக்கு நிலைழிபபான்்ள ைழியா் 
அனுபபி னைத்்னர. இந் ைணி்த்தின மூலம் 
பைனிஸ, பெமனாமைா மபான் இத்்ாலிய 
ந்� அ�சு்ள அளைற் ஆ்ாயத்ன் அனடந்ன, 
ைணி்த்தின விரிைாக்்த்ன்த் ப்ாடரநது, 
இத்்ாலியில் ைஙகி ேறறும் நிதிநிறுைனங்ளின 
ை லி ன ே மி க் ்ம ் ா ர  ை னல ப பி னனல் 
உருைாக்்பபடடு பலபபடுத்்பபடடிருந்து. இந்ப 
பினனணியில், ேறுேலரச்சி, ே்ச்சீரதிருத்்ம், ்டல் 
ஆயவுப பயணங்ள மபான்ைறறிற்ான புதிய 
சிந்னன்ள பி்ந்ன.

4.1 ஆ)  அச்சு இயநதிரத்தின் கண்டுபிடிப்பு
அச்சு இ ய நதி�த்தின 
் ண் டு பி டி ப பு 
ந வீ ன ே ய ே ா ் ன ல 
ம ை ் ப ப டு த் தி ய து . 
முனன்ா்,  "பைல்லும்" 
(Vellum) என அனழக்்பபடட, 
விலஙகுத் ம்ாலின மீது ன்யினால் எழு்பபடட 
எழுத்துபபி�தி்மள பயனபாடடில் இருந்ன. 
அைறன், சி்பபுரினே பபற் ஒரு சிலர 

ேடடுமே பபறறுப படிக்் முடியும். பதினனந்ாம் 
நூற்ாண்டின நடுபபகுதியில் ஜ�ாஹன்்னஸ் 
கூட்டென்்பர்க் [கி.பி. (பபா. ஆ.) 1394  -  1468] 
எனபைர பெரேனியில் அச்சு இயநதி�த்ன்க் 
்ண்டுபிடித்்ார. ஒரு ன்பயழுத்துப பி�தியின 
பல ேறுபி�தி்ளின உறபத்தினய அச்சு இயநதி�ம் 
சாத்தியோக்கியது; மேலும், மேறகு ஐம�ாபபா 
முழுைதிலும் அனை ப�வுை்றகும் ைழி ைகுத்்து. 
கூடபடனபரக் அச்சு இயநதி�த்தின ்ண்டுபிடிபபு 
நி்ழந்்றகுப பின, ஐம்பது ஆண்டு்ளுக்கும் 
குன்ைான ்ாலபபகுதிக்குள சுோர ஆறு 
மில்லியன புத்்்ங்ள அச்சிடபபடடு விடடன. அச்சு 
இயநதி�த்தின ்ண்டுபிடிபபு, அறினைப ப�நது 
விரிந்்ா் ஆக்கியம்ாடு ேடடும் நிற்வில்னல; 
அம்ாடு கூட விேரசனரீதியான சிந்னனனயயும் 
முனபனடுத்துச் பசன்து.

கூடபடனபரக்கின அச்ச்ம்

4.1 (இ) கான்ஸ்டொண்டிஜநாபிளின் வீழ்ச்சி
உதுோனியத் துருக்கிய�ால், னபஸாண்டியப 
மப��சின ்னலந்�ான கான்ஸ்டொண்டி 
ஜநாபிள், கி.பி. (பபா. ஆ.) 1453  ஆண்டு 
ன்பபற்பபடடது. இநநி்ழவு ேறுேலரச்சி ஏறபட 
முக்கிய ்ா�ணோ்வும். புதிய நிலைழி்ளின 
்ண்டுபிடிபபு்ளுக்கும் இடடுச் பசன்து. துருக்கியர 
்ானஸடாண்டி மநாபினளக் ன்பபறறிய்றகுப 
பின, மேற்த்திய உல்த்தின பண்பாடடுத் 
்னலந்�ோ்ப பல நூற்ாண்டு்ளா்த் 
தி்ழநது ைநதிருந் அந் ந்�த்ன் விடடு 
்ணிசோன எண்ணிக்ன்யிலான அறிைாளி்ள, 
்னலஞர்ள, ன்வினன ைல்லுநர்ள 
இத்்ாலிய ந்� அ�சு்ளுக்கு இடம் பபயரநது 
பசன்னர. கிம�க்், ம�ாோனியக் ்னல, 
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பிறபாடு, ்ாங்ள மச்ரித்்ைறன் அைர்ள 
அச்சிடடு பைளியிடடனர. இது ேறுேலரச்சியின 
புத்்ாக்்ங்ளுக்குத் தூண்டும்ாலாய அனேந்து.

4.2 (அ)  மறுமலர்ச்சியின் பிறப்பிடெமாக 
இத்்தாலி ஆகியது ஏன்?

ேத்தியத் ்ன�க்்டல் ைணி்த்திலிருநது, 
ஃ்பளா்ரன்ஸ், மிலான், ்வனிஸ், ஜராம் மபான் 
இத்்ாலிய ந்� அ�சு்ள மி்பபபரும் அளவில் 
ஆ்ாயேனடநது ைந்ன. இது ஒரு பசல்ைச்பசழிபபு 
மிக்், துடிபபுமிக்் ந்�ப பண்பாடடின எழுச்சிக்கு 
இடடுச் பசன்து. ஃபளாப�னஸ ந்ன� மசரந் 
்மடிசி குடும்பத்தினர ேறறும் ந்� அ�சு்ளின 
பசல்ைக் குடும்பங்ள இலக்கியம், ்னல, இனச 
ஆகியைறன்ப மபாறறி பு�ைலர ஆ்�வினன 
நல்கினர. இந்க் ்ால்டடத்தின சி்�பபகுதியா்  
கி.பி. (பபா. ஆ.) 1475 - க்கும் கி.பி. (பபா. ஆ.) 
1525 -க்கும் இனடபபடட ஆண்டு்ள விளஙகின. 
இத்்ாலிய பல்்னலக்்ழ்ங்ள போழி, 
இலக்்ணம், உன�யாற்ல், ை�லாறு, அ்வியல் 
மபான் ்னல-அறிவியல்சார பாடங்னளக் 
்றபித்து ைந்ன. அைறறின ைழி ோணைர்னளப 
பபாதுைாழக்ன், ைணி்ம் ேறறும் நிரைா்த்திறகுத் 
்யார பசயது ைந்ன. ்னல-அறிவியல்சார 
படிபபு்ள இத்்ாலியப பல்்னலக்்ழ்ங்ளில் 
மி்வும் பு்ழ பபற்னையாய விளஙகிய்ால் 
ஐம�ாபபா முழுைதிலுமிருநது ோணைர்ள அஙகு 
தி�ண்டு பசன்னர. கிம�க்் ேறறும் இலத்தீன 
பசவ்விலக்கியம், ேனி்மநயம் என் சிந்னனனய 
அறிமு்ம் பசய்து. அது அக்்ால்டடத்தின 
ஓவியங்ள, சிறபங்ள, ்டடடங்ள, இனச ேறறும் 
எழுத்துக்்ளில் பி�திபலித்்து.

4.2 (ஆ) இலக்கியத்தில் மனி்தஜநயம்
ேனி்மநயம் என் சிந்னன மு்லில் 
இலக்கியத்தில் பைளிபபடுத்்பபடடது. 
ே னி ் மந ய ை ாதி் ள  இ ன ட க் ் ால ச் 
சிந்னன்னளயும் நிறுைனங்னளயும், 
விேரசனக் ்ண்மணாடடத்துடன பாரத்து அைறன் 
்ங்ள எழுத்துக்்ளில் னநயாண்டி பசய்னர. 
ேனி்ர்ள பகுத்்றியும் இயறன் பண்னபப 
பபறறுளளார்ள. மேலும் உண்னேயான 
அறினையும் ே்த்துைத்ன்யும் பபரும் தி்னனயும் 
பபறறுளளார்ள என ைாதித்்னர. பசவ்வியல் ்ால 

பசவ்வியல் இலக்கியம் ஆகியனை ப்ாடரபான 
ஆயவு்னள மேற்ண்ட ைல்லுநர்ளின இருபபும், 
ஊக்்மூடடு்லும் அக்்னல்னளக் ்றறுக் 
ப்ாளைன் முனபனடுத்துச் பசன்ன. அம் 
மபால, பபருங்டல்்ள மீ்ான ஆயவுத் ம்டல் 
முனன்ா்மை ப்ாடஙகியிருந் மபாதிலுஙகூட, 
ஐம�ாபபிய அ�சு்ள ோறறுப பான்்னளக் 
்ண்டறிைதில் பல ்னட்ள இருந்ன. ்ா�ணம், 
அபமபாது உதுோனியத் துருக்கியர்ள ைழினயக் 
்டடுபபடுத்துகி்ைர்ளாகியிருந்னர. 

4.2 மறுமலர்ச்சி
இத்்ாலிய ந்� அ�சு்ள, பதினான்ாம் 
நூ ற ் ா ண் டி லி ரு ந து  ப ண் ப ா ட டு 
நடைடிக்ன்்ளின னேயங்ளா் விளஙகின. 
்ானஸடாண்டி மநாபிளில் இருநது அஙகு ைநது 
மசரநதிருந் ்ல்வியாளர்ள, ்னலஞர்ளின 
ைருன்யினால் கிம�க்்ர்ள, ம�ாோனியர்ளின 
பசவ்வியல் இலக்கியத்ன்யும், ்னலனயயும் 
ஆ�ாயைதில் ஒரு மப�ாரைமும் உத்மை்மும் 
இத்்ாலிய ந்� அ�சு்ளில் ம்ானறியது. இந்ப 
பனடபபூக்்மிக்் மபப�ழுச்சி அைர்ளுனடய 
எழுத்து்ள, ்னல, ்டடுோனத் ப்ாழில்நுடபம், 
இனச ஆகியைறறில் பி�திபலித்்து. இந்க் 
பண்பாடடுப புதுைசந்ம், ேறுேலரச்சி என 
அறியபபடடுளளது. "மறுமலர்ச்சி" எனபன்க் 
குறிக்கும் ஆஙகிலச் பசால்லான ‘Renaissance’ 
எனபது ’ேறுபி்பபு’ எனபபபாருளபடும். 
இத்்ாலியச் பசால்லான ‘Renasci ta’ 
எனபதிலிருநது ம்ானறியது. ேறுேலரச்சி எனறு 
இது அனழக்்பபடுை்றகுக் ்ா�ணம், கிம�க்், 
இலத்தீன பசவ்வியல் இலக்கியத்தில் ஒரு 
ேறுபி்பபு அல்லது புத்்ாக்்ம் நிலவிய்ாகும். 
இத்்ாலியிலிருந் பல ்ல்வியறிஞர்ள, 
பசவ்வியல் இலக்கியத்தின ன்பயழுத்துப 
பி�தி்னளத் ம்டுைதில் மூழகினர. கிம�க்் 
ன்பயழுத்துப பி�தி்னளச் மச்ரிபப்ற்ா் 
்ானஸடாண்டி மநாபிளுக்குப பலமுன் பசனறு 
பாரனையிடடுத் திரும்பினர. இத்்ாலியில் 
கிம�க்் பசவ்வியல் இலக்கியங்னளக் ்றபித்் 
புலனேயாள�ான மானுவல் கிமரஜ்சாலாரஸ் 
(Manual Chrysoloras), க்வாரிஜ்னா (Guarino), 
ஜிஜயாவான்னி ஆரிஸ்்பா (Giovanni Aurispa) 
ஆகிமயார குறிபபிடபபட மைண்டிய சில�ாைர. 
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வீ�நாய்த் ்னனே்ள குறித்து ேறப்ாரு 
னநயாண்டி நூனல ‘டான க்விக்மஸாட’ என் 
்னலபபில் எழுதியிருந்ார. 

4.2 (இ) கமலயின் மீ்தா்ன ்தாக்கம்
ேறுேலரச்சிக்்ால ஓவியங்ளும், சிறபங்ளும் 
எ்ாரத்்ப பண்புடனும், இயல்புசாரந் 
இயறன்யான ்னனேயுடனும் அனேந்னை. 
ேத்திய்ால ஓவியங்ள, சிறபங்ளின 
அனேபபிலிருநது மேம்படுத்்பபடடனை. 
ேத்திய்ாலப பனடபபு்ள அழகியல் பாணியில், 
எ்ாரத்்ேற்னையா்வும், இ�டனடப பரிோணம் 
ப்ாண்டனையா்வும் அனேநதிருந்ன. 
அனை இயறன் நிலபைளி்னளயும், ேனி் 
உடலனேபனபயும், உணரச்சி்ள ேறறும் 
்ருத்தியல்்னளயும் சித்்ரிபபனையாயிருந்ன.

்னலயின ்ளத்தில், லியா்னர்ஜடொ 
டொவின்சி, மமக்ஜகல் ஆஞ்சஜலா, ரஃஜ்பல் 
மபான் ோபபரும் ்னலஞர்ள மி்ச்சி்ந் 
நுடபோன ்னலத்்னனே மிளிரும் பனடபபு்னள 
உருைாக்கினர. லியானரமடா டாவினசி [கி.பி. (பபா. 
ஆ.) 1452 - கி.பி. (பபா. ஆ.) 1519], பல்துன்்ளில் 
தி்னமிகுந் ஒரு மேன். அைர ஓர ஓவியர, 
சிறபி, ்டடட ைடிைனேபபாளர, �ாணுைப 
பபாறியியலாளர, உடறகூறியல் ைல்லுநர ேறறும் 
்விஞர. "ஜமா்னாலி்சா" (La Giaconda), "கமடெசி 
இரவு விருநது", "்பாமறகளின் மீ்்தாரு கன்னிப் 
்்பண்" மபான் அைருனடய ஓவியங்ள, அை�து 
ஒபபற் பனடபபு்ளாகும்.

மமக்ஜகல் ஆஞ்சஜலா [கி.பி. (பபா. ஆ.) 
1475 - கி.பி. (பபா. ஆ.) 1564]. ஓர ஓவியர, சிறபி, 
்டடடக் ்னலஞர ேறறும் ஒரு ்விஞர. அைர 
உருைாக்கிய சலனைக்்ல் சிறபோன ஜடெவிட 
சிமல, ஒரு ோபபரும் ப்ானலயாளியின 
இளனே ்தும்பும் ைலினேனயயும், ஆற்னலயும் 
்ாடசிபபடுத்தியது. ம�ாம் ந்ரின சிஸனடன 
ம்ைாலய மேறகூன�்ளில் ைன�யபபடட 
்னனுனடய ஓவியங்ளுக்்ா்வும் அைர பு்ழ 
பபறறுளளை�ாைார. ரஃஜ்பல் [கி.பி. (பபா. ஆ.) 
1483 - கி.பி. (பபா. ஆ.) 1520 ] அழகு நின்ந் 
‘மஜடொன்்னா’ (்னனிபபபண்ணும் குழநன்யும்) 
சித்தி�த்ன்த் தீடடியைர. அைர தீடடிய ேறம்ார 
ஓவியோன ‘தி ஸ்கூல் ஆஃப் ஏ்்தன்ஸ்’ எனபது 
ஆனமீ்த்துக்கும், ேனி் மநயத்துக்குமினடமய 

ேனி் மநயத்ன்த் ்னனுனடய பனடபபு்ளில் 
மு்லில் ஏறறு உளைாஙகிக் ப்ாண்டு, அது 
ப்ாடரபான சிந்னன்னள பைளிபபடுத்தியைர 
்்படரார்க்  [கி.பி. (பபா. ஆ.) 1304 - கி.பி. (பபா. ஆ.) 
1374] ஆைார. ஆ்மை அைர ‘மனி்த ஜநயத்தின் 
்தநம்த’ எனறு அனழக்்பபடுகி்ார. இைருக்கு 
முனனரும் கூட, பசவ்வியல் இலக்கியங்ளினால் 
்ாக்்த்திறகுடபடடை�ான ்தாநஜ்த, ‘டினைன ் ாபேடி’ 
என் நூனல எழுதியிருந்ார. மாக்கிய்வல்லி 
அ�சியல் ஆயவுபயானன் ‘இளை�சன’ (The Prince) 
என் ்னலபபில் எழுதினார. இந்ப புத்்்த்தில், 
ஓர அ�சன ்டடாயம் பபறறிருக்் மைண்டிய 
நறபண்பு்னளப பறறி அைர எழுதியிருக்கி்ார. 
ஓர அ�சன எனபைன ஒம� சேயத்தில் 
சிங்மும், நரியுோ் விளங் மைண்டுபேனறு 
அைர அறிவித்்ார. அைன�ப பபாறுத்்ைன�, 
ைழிமுன்்னளக் ்ாடடிலும் முடிவு ்ான மி்வும் 
முக்கியோனது. ேனி் மநயைாதி்ளினடமய ஓர 
இளை�சனா் அறியபபடடை�ான எ�ாஸேஸ [கி.பி. 
(பபா. ஆ.) 1466 - கி.பி. (பபா. ஆ.) 1536], ேடனேயின 
பு்ழச்சி (In praise of Folly) எனப்ாரு னநயாண்டி 
நூனல எழுதினார. திருச்சனப நடைடிக்ன்்ள, 
சடஙகு்ள பறறிய புத்்்ம் இது. இஙகிலாநன்ச் 
மசரந் சர ்ாேஸ மூர, ‘உடமடாபபியா’ என் ஒரு 
னநயாண்டி நூனல எழுதினார. அைருனடய 
்ாலத்தின அ�சியல் தீனே்னளப பறறியது அது 
‘பசரைானடிஸ’ என் ஸபபயின நாடடுக்்ா�ர 
இனடக் ்ாலத்தின பி�புத்துைப பண்பு்ள, 

மனி்தாபிமா்னம்
ேனி்ாபிோனம் எனனும் ் ருத்து ேறுேலரச்சியின 
னேயக்கூ்ாகும். இது ேனி் ் ண்ணியத்ன்யும் 
இயல்னபயும் ைலியுறுத்தியது. 
இனடக்்ாலத்தில், ேனி்ர்ள ்டவுளின 
விருபபத்ன் நின்மைறறுை்ற்ா்மை 
பனடக்்பபடட மு்ைர்ள என் ்ருத்து 
நிலவியது. ேறுேலரச்சி ்ால ேனி்ாபிோனம் 
பல்மைறு குணநலன்னளப பபறறுளள 
ேனி்ர்ள அைறன்ப பயனபடுத்தி உனன் 
நினலனய அனடய மைண்டும் எனனும் 
்ருத்ன் ைலியுறுத்தியது. மேலுல்ம் மநாக்கிய 
அைர்ளின பாரனைனய இவ்வுல்ம் மநாக்கித் 
திருபபியது. ஆனமீ் உலகிலிருநது பபாருள 
உலன் மநாக்கித் திருபபியது. ே�ணத்திறகுப 
பினன�ான ைாழவின மீ்ான அைர்ளின 
்ைனத்ன் இவ்வுல் ைாழக்ன்னய மநாக்கித் 
திருபபியது.
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ேத்திய்ால்டடத்தில் பூமிமய 
பி�பஞசத்தின னேயம் 
என் அரிஸடாடடிலியக் 
்ண்மணாடடம், உயிர 
ேறறும் ேனி் குலத்ம்ாற்ம் 
பறறிய திருச்சனபயின 
்ருத்ன் ைலினேபபடுத்தியது. இருந்மபாதிலும், 
பிளாடமடா ேறறும் ஏனனய பசவ்வியலாளர்ள 
அன் ஏற் ேறுத்து நவீன அறிவியலுக்கு 
அடித்்ளங்னள அனேத்்னர. வில்லியம் ொரவி 

அைர ைாழந் ்ாலங்ளில் நிலவிய ்த்துைாரத்் 
விைா்த்ன் பைளிபபடுத்தும் வி்த்தில் 
ைன�யபபடடுளளது.

4.2 (ஈ)  மறுமலர்ச்சிக் காலத்தின் ஜ்பாது 
அறிவியல்

்தாலமி, ஆர்க்கிமிடீஸ், யூக்ளிட ேறறும் பசவ்வியல் 
்ாலத்ன்ச் மசரந் ேற்ைர்ளால் அறிவியலில் 
ஏறபடட முனமனற்ங்ள உத்மை்ம் பபற்ன. 

மோனாலிசா

சிஸனடன ம்ைாலயம்

ேமடானனா
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ேறுேலரச்சியினால் தூண்டிவிடபபடட புத்்ாரைம், 
புதிய நிலைழிப பான்்ளின ்ண்டுபிடிபபிலும், 
உல் ைன�படத்ன் ோறறியனேபபதிலும் ஒரு 
முக்கிய பஙகு ைகித்திருந்து. சா்சங்ளுக்்ான 
உத்மை்மும், அறிவுக்்ான ்ா்மும் 
பபருங்டல்்ளினுள பநடிய ்டறபயணங்னள 
மேறப்ாளை்றகு உநது்லா் அனேந்ன. 
அம்மபால, பசவ்வியல்்ால அறிவியல் பறறிய 
அறிவுடன ேறுேலரச்சியின அனுபைஞானமும், 
தீவி� புத்்ாரைத் ்னனேயும் ஒனறினணநது 
அறிவியலில் புதிய ்ண்டுபிடிபபு்ளுக்கு இடடுச் 
பசன்ன. ைானவியலில் ஜகா்பர்நிக்கஸின் 
அறிவியல் ் ண்டுபிடிபபும், ேனி் உடறகூறியலுக்கு 
வில்லியம் ஹார்வியின் பங்ளிபபும் அத்்ன்ய 
்ண்டுபிடிபபு்ளாகும்.

4.3 ம்தச் சீர்திருத்்த இயக்கம்
இனடக் ்ாலங்ளில் ம�ாேன ்த்ம்ாலிக்் 
திருச்சனப ஒரு ைலினே நின்ந் 
நிறுைனோயிருந்து. ஆனமி் ரீதியா்வும், 
உலகியல் ரீதியா்வும் திருச்சனப அதி்ா�ங்னள 
அனுபவித்துக் ப்ாண்டிருந்து. (ே்ரீதியான 
்டடுபபாடனடச் பசலுத்துைது ்வி�, திருச்சனப 
மபாபபாண்டைரின அ�சு்ள எனபபடட சில 
பகுதி்னள அ�சியல் ரீதியா்வும் ் டடுபபடுத்தியது) 
திருச்சனபயின ்னலைர மபாபபாண்டைர. 
அைருனடய அபப்வி அலுைல்ம் பபாசி (papacy) 
எனறு அறியபபடடிருந்து. ஐம�ாபபாவின 
கிறிஸ்ைர்ள மீது ஆடசியதி்ா� எல்னல்னளக் 
்டநது ஆனமி்ரீதியிலான அதி்ா� ஆடசினயப 
மபாபபாண்டைர ப்ாண்டிருந்ார. அைர ஓர 
இளை�சன�ப மபான் ஆடம்ப� ைாழக்ன்னய 
ைாழநது ப்ாண்டிருந்ார. அைருனடய 
அதி்ாரி்ளுள பலர ஊழல் நின்ந்ைர்ளா் 
இருந்னர; திருச்சனபயின ப்வி்ள 
ஒவ்பைானறும் வினலகூறி விற்பபடடன. ேக்்ள 
்ாங்ள பசயயும் பாைங்ளின ்ா�ணோ் 
ந�்த்தில் கிடநது துனபபபட மைண்டும் என் 
ஒரு நம்பிக்ன்க்கு ேக்்னள ்த்ம்ாலிக்் 
திருச்சனப ஆளாக்கியிருந்து. அம்ாடு ேடடுமினறி 
ேக்்ள ்ங்ளின பாைங்ளுக்்ா் ேனம் 
ைருநதி, பாைேனனிபபுக் ம்ாருைார்பளனில் 
அைர்ள பாைச்சுனேயிலிருநது விடுவிக்்பபடடு 
பசாரக்்த்துக்குச் பசல்லமுடியும் எனறும் ேக்்னள 

இ�த்்த்தின சுழறசினயக் ்ண்டுபிடித்்ார. ஒரு 
்ணி்வியல் ோதிரிப பனடபபின மூலோ் 
பூமி சூரியனனச் சுறறி ைருகி்து எனபன் 
ம்ாபபரனி்ஸ நிரூபித்்ார. ்லிலிமயாவும் ்ான 
்ண்டுபிடித்து உருைாக்கிய ப்ானலமநாக்கியின 
உ ் வி ம ய ா டு  ை ான வி ய ல் ரீதி ய ான 
ஆ்ா�த்ன் ைழஙகினார. எபபடியிருபபினும், 
திருச்சனபயின ே்விசா�னண ேன்த்தின 
தீவி� நடைடி்ன்யினாலும், ே�ண்ண்டனன 
விதிக்்பபடுபேன் அச்சுறுத்்லினாலும் அைர 
்னனுனடய ்ண்டறி்ல் முடிவு்னளத் திரும்பப 
பபறறுக்ப்ாளளுோறு நிரபபந்பபடுத்்பபடடார. 
இவ்ைா்ா், அறிவியலின ைளரச்சினயத் 
்ாழைா்க் ்ணித்து அ்ன முக்கியத்துைத்ன்க் 
குன்த்து ேதிபபிடட்ன வினளைா் 
்த்ம்ாலிக்் திருச்சனப ப்ாடரநது அறிவியல் 
முனமனற்த்ன்த் ்னட பசயம் ைந்து. 
இருந் மபாதிலும், அறிவியல்பூரைோன 
்ண்டுபிடிபபு்ளும் புத்்ாக்்ப பனடபபு்ளும் 
அதிவின�ைா்த் ப்ாடரநது நி்ழநது அறிவியல் 
பு�டசிக்கு இடடுச் பசன்து.

4.2 (உ) மறுமலர்ச்சியின் விமளவுகள்
ேறுேலரச்சியின வினளவு்ள ஏ�ாளோன்ா்வும், 
நீடித்் வினளனை ஏறபடுத்்க் கூடிய்ா்வும் 
இருந்து, அ்னுனடய மி்முக்கியத்துைம் 
ைாயந் பங்ளிபபு எனபது ேனி் மநயம் என் 
்ருத்்ாகும். ்னிநபரைா்ம், ே்ச்சாரபற் 
்னனே, ம்சியைா்ம் ஆகியைறன் 
மநாக்கிய ஒரு திடடைடடோன ந்ரனை அது 
அனடயாளபபடுத்தியது. 

ைடடா� போழியில் எழுதுைது எனப்ன 
அறிமு்மும், நனடமுன்யும் ்ாநம்யிலிருநது 
ப்ாடஙகியது. அது ைடடா� போழி்ளின 
ைளரச்சினயச் பசழுனேபபடுத்தியது. ம்சிய 
அ�சு்ளின எழுச்சிக்கு அறிைாரந் ஓர 
அடித்்ளத்ன் ைழஙகியது.

திருச்சனபயின உலகியல் 
ரீதியான, ஊழல் ேலிந் நனடமுன்்னள 
விேரசிபபதில் ேறுேலரச்சி ஒரு ப்ாடக்்த்ன் 
ஏறபடுத்தியது. எராஸ்மசும், ்தாமஸ் மூரும் 
ேன்மு்ோ் ே்சீரதிருத்்ைா் இயக்்த்ன் 
உறசா்பபடுத்தினர. 
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ே�ண்ண்டனனனய விதித்்து. எவ்ைா்ாயினும், 
பகுத்்றிவின யு்த்தில், சீரதிருத்்ைாதி்ளின 
முயறசி்ள, ம்சிய அ�சு்ளின ஆடசியாளர்ள 
சில�ால் ஆ்ரிக்்பபடடன. அ�சின பசயறபாடு்ளில் 
திருச்சனபக் குறுக்கிடுைதிலிருநது  ்ங்னள 
விடுவித்துக் ப்ாண்டு சு்நதி�ோ்ச் பசயல்பட 
ஒரு ைாயபனப இது அளிக்குபேனறு அைர்ள 
எண்ணியிருந்னர.

4.3 (அ) மார்டடின் லூ்தர் [கி.பி. (்்பா. ஆ.) 
1483 - கி.பி. (்்பா. ஆ.) 1556 ]
ம ா ர் ட டி ன் லூ ்த ர் 
அ க ஸ் தி னி ய ன் 
ே�பபாழுஙகு ைழிைந் 
ஒரு து்வியாைார. 
விடபடனபரக் பல்்னலக் 
்ழ்த்தில் இன்யியல் 
ஆயவுப மப�ாசிரிய�ா் 
இருந்ைர. ்த்ம்ாலிக்் நம்பிக்ன்யின 
பநறி பி்ழா் விசுைாசியா்வும், ஆழந் 
அரபபணிபபுணரவு மிக்் கிறித்்ை�ா்வும் 
விளஙகியைர. ம�ாமுக்கு அைர பசன் மபாது 
திருச்சனபயினரின ஆடம்ப�மிக்் ைாழக்ன்னயக் 
்ண்டு அதிரச்சிக்கு ஆளானார. ஏ்த்்ாழ அம் 
்ால்டடத்தில், மொென படடபஸல் என், 
திருச்சனப ஊழியர ஒருைர திருச்சனப ப்வி்னள 
ஏலத்தில் எடுபப்றகும், பாைேனனிபபுச் சீடடு்னள 
விறபனன பசயை்ற்ா்வும் விடபடனபரக்கிறகு 
ைநதிருந்ார. ோரடடின லூ்ர மேற்ண்ட 
விறபனன்னளயும், திருச்சனபயின ஏனனய 
ஊழல்்னளயும் எதிரத்து ஒரு பி�சு�த்ன் 
எழுதினார. ‘ப்ாண்ணூறறி ஐநது’ குறிபபு்னளப 
படடியலிடடு விடபடனபரக் ம்ைாலயத்தின 
்்வு மீது ஒடடினார. அைர எழுபபிய அந்த் 
ப்ாண்ணூறறி ஐநது ம்ளவி்ளும் பு்ழபபற் 
‘ப்ாண்ணூறன்நது ப்ாளன்்ள’ ஆ் 
பி�பலோயின. பைகுவின�வில் அனை 
அச்சிடபபடடு ப�ைலா்ச் சுறறுக்கு விடபபடடன. 
அைருனடய இத்்ன்ய விேரிசனங்னளத் 
திரும்பப பபறறுக் ப்ாளளுோறு பசயை்றகுத் 
திருச்சனப மேறப்ாண்ட முயறசி்ள 
ம்ால்வியனடந்ன்யடுத்து, மபாப 10ைது 
லிமயா, ோரடடின லூ்ன� ே்த்திலிருநது நீக்கி 
‘மபாபபாண்டைர ஆனண’னய பைளியிடடார. 

நம்பச் பசயதிருந்து. அபபடியில்லாவிடில், 
அைர்ள ந�்த்தில் கிடநது மை்னனயில் 
உழல மைண்டிைரும். பாைங்ளில் இருநது 
மீளை்ற்ா் பல்மைறு மநானபு்னளத் திருச்சனப 
ைன�யறுத்திருந்து. ம்ைாலயத்தின கூடடுப 
பி�ாரத்்னனயில் பஙம்றப்ன மூலம், ேக்்ள 
்ேது பாைச்சுனேனயக் குன்த்துக் ப்ாளள முடியும் 
எனறு நம்பனைக்்பபடடிருந்னர. ஒரு குறிபபிடட 
்டடணத்துக்்ா்ப பாைேனனிபபு ைழஙகுைன்க் 
கூட திருச்சனப ப்ாடஙகியிருந்து.

ேறுேலரச்சிக்்ால ேனி் மநயத்தின 
தீவி� புத்்ாரைத்்னனேயும், விேரிசனப 
பூரைோன சிந்னனயும் ேக்்னள திருச்சனபயின 
நனடமுன்்னளக் ம்ளவிம்டப்றகு உ்வின. 
ேனி் மநயர்ளான எ�ாஸேஸ ேறறும் சர 
்ாேஸ மூர ஆகிமயார திருச்சனபனயயும் 
அ்ன ஊழல்மிக்் நனடமுன்்னளயும் 
விேரசித்து ைந்னர. அக்்ால ்டடத்தின 
ே்ச்சீரதிருத்்க்்ா�ர்ள, திருச்சனபயின ஊழல் 
மிக்் நனடமுன்்னளக் ் டுனேயா்க் ் ண்டித்து 
ைந்துடன அ்ன இன்க்ம்ாடபாடனடப 
பறறியும் விேரிசிக்்க் கூடியைர்ளாயிருந்னர. 
்த்ம்ாலிக்்த் திருச்சனபயின அத்துமீ்ல்்னளக் 
ம்ாடிடடு ் ாடடும் பி�சு�ங்னள விநிமயாகித்்னர; 
புத்்்ங்னளயும் பதிபபித்்னர.

பதினா்ாம் நூற்ாண்டுக்கு 
முனன்ா் திருச்சனபனயச் சீரதிருத்துை்றகு 
மேறப்ாளளபபடட முயறசி்ள ம்ால்வி்னளச் 
சநதித்்ன. திருச்சனபக்கு யாப�ல்லாம் எதிரபபுத் 
ப்ரிவித்்ார்மளா, திருச்சனப அைர்ளுக்கு 

ோரடடின லூ்ர

கத்ஜ்தாலிக்க ம்த நீதிமன்றம்
்த்ம்ாலிக்் ே் நீதிேன்ம் 
ே்நம்பிக்ன்க்கு எதி�ான ்ருத்துக்்னளக் 
ப்ாண்டிருபபைர்னளக் ன்யாளை்ற்ா் 
்த்ம்ாலிக்்த் திருச்சனபயால் உருைாக்்பபடட 
அனேபமப ே் நீதிேன்ோகும். 
குற்மினழத்்்ா் ்ண்டறியபபடடைர்ள 
்ங்ள ்ருத்ன்க் ன்விடடுத் திருநதினால் 
அைர்ளுக்கு எளிய ்ண்டனன்ளும் 
சின்த்்ண்டனனயும் ைழங்பபடடன. 
்ங்னளத் திருத்திக்ப்ாளள ேறுபபைர்ள 
்டடி னைக்்பபடடு ப்ாளுத்்பபடடனர. ே் 
நீதிேன்ங்ளிமலமய மி்வும் பழிக்்பபடடது 
ஸபானிய ே் நீதிேன்ோகும்.
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பி�ாடடஸடனடடு்ள எனறு அறியபபடடனர. 
அன்ப பினபறறித் ப்ாடரந் சீரதிருத்்மும் கூட 
பி�ாடடஸடனடடு சீரதிருத்்ம் எனறு அறியபபடடது.

4.3 (ஆ)  ஏம்னய பிராடடெஸ்டென்ட 
சீர்திருத்்த இயக்கஙகள்:

மார்டடின் லூ்தரின் சீரதிருத்்ம், ஏனனய 
பும�ாடடஸடனட சீரதிருத்்ங்ளுக்குக் 
்்வு்னளத் தி்நதுவிடடது. லூ்ரின 
சீரதிருத்்த்திற்ான அம் ்ா�ணங்ளால் 
உத்மை்ம் பபற்னை்ாம் எனினும், 
அைறறின ப்ாளன்-ம்ாடபாடு்ள சாரந் 
அணுகுமுன்யில் அனை மைறுபாடு்னளக் 
்ாடடுைனைாயிருந்ன.

சுவிடஸரலாநன்ச் மசரந் உல்டிரிச் ஸ்விஙலி 
[கி.பி. (பபா. ஆ.) 1484 - கி.பி. (பபா. ஆ.) 1531 
] பெனீைானைச் மசரந் �ான் கால்வின்[கி.
பி. (பபா. ஆ.) 1509 - கி.பி. (பபா. ஆ.) 1564 ] 
ஆகிமயார திருச்சனபக்கு எதிரபபுத் ப்ரிவிபபதில் 
ோரடடின லூ்ன�ப பினபறறினர. லூ்ன�ப 
மபானம் திருச்சனபயின பசயறபாடடிலும் அைர்ள 
ேகிழச்சியற்ைர்ளாயினர. பாைேனனிபபுச் 
சீடடு்ள ேறறும் திருச்சனப ே்குருோர்ள 
ப்வி்னள விறபனன பசயைன் எதிரத்்னர. 
ஸவிஙலி ெுரிச்சிலிருநது பணியாறறி ைந்ார. 
சடஙகு்ளின எல்லாவி் ைடிைங்ளுக்கும் 
அைர எதி�ானை�ாயிருந்ார. பசல்ைத்ன்க் 
்ாடசிபபடுத்து்லின எல்லா ைடிைங்னளயும் 
ொன ்ால்வினும் எதிரபபை�ாயிருந்ார. ்ால்வின 
்னனுனடய ‘கிறிஸதுை ே்த்தின நிறுைனங்ள’ 
என் நூலில் ்னது ்ண்மணாடடங்னள 
முன்பபடுத்தி விதி்ளா் ைகுத்திருந்ார. 
பெனீைாவின அ�சாங்த்ன் கி.பி. (பபா. ஆ.) 
1541 மு்ல் கி.பி. (பபா. ஆ.) 1564 ைன� அைர 
்டடுபபடுத்தி ைந்ார. பெனீைாவில் அனனத்து 
வி்ோன விழாக்்ளும் ்ளியாடடங்ளும் 
்னடபசயயபபடடன. ே்ம்சாரந் பி�ச்சனன்ளில் 
அ�சியல் ்டடுபபாடடிலிருநது விடுபடடு 
சு்நதி�ோன ஓர அனேபபா்த் திருச்சனப விளங் 
மைண்டுபேனறு அைர நம்பினார. ்ால்வினியம் 
மி்வும் பி�பலோகி ைந்துடன, ஸவிடஸரலாநது, 
ஃப�ானஸின சில பகுதி்ள, பந்ரலாநது, 
இஙகிலாநது ஆகிய நாடு்ளுக்கும் ப�வியது.

அந் மபாப ஆனணனயப பகி�ங்ோ்ப பபாது 
பைளியில் எரித்்்ன மூலம் ்னது பு�டசினய 
லூ்ர அனடயாளபபடுத்தினார. இ்ற்ா் அைர 
கி.பி. (பபா.ஆ.) 1521 ஆம் ஆண்டில் மைாரம்ஸ என் 
ந்ரில் கூடிய சடட உருைாக்்ப மப�னையில் 
விசா�னணக்கு ைருோறு உத்்�விடபபடடார. 
அைருனடய நண்பர்ளுனடய எச்சரிக்ன்்னள 
மீறி லூ்ர ்னது ்�பபு நியாயத்ன் 
எடுத்துன�த்து ்னனனப பாது்ாத்துக் 
ப்ாளள அந் விசா�னணயில் பஙம்ற்ார. 
சாக்ஸனியின ம்ரைாள�ான ஃப�படரிக், லூ்ரின 
பாது்ாைல�ா் விளஙகியை�ா் இருந்்ால் 
நல்ைாயபபா் லூ்ர ்ாபபற்பபடடார. ோரடடின 
லூ்ர விவிலியத்ன் பெரேன போழியில் போழி 
பபயரத்்ார.

திருச்சனபயுடன ்னக்குளள ்ருத்து 
மைறுபாடு்னள லூ்ர மேலும் விரிைா் 
விளக்கினார. சடஙகு்ளும், பாைேனனிபபு 
நனடமுன்்ளும் ஆனே விடு்னலக்கு இடடுச் 
பசல்லும் என் நம்பிக்ன்னய அைர நி�ா்ரித்்ார. 
முழுனேயான நம்பிக்ன்யினால் ேடடுமே ஒருைர 
ஆனே விடு்னலனய அனடய முடியுபேன அைர 
ைாதிடடார. ‘நம்பிக்ன்யினால் நியாயபபடுத்து்ல்’ 
என் ப்ாளன் ைடினை அைர முனனைத்்ார. 
ேக்்ளுனடய ப்யவீ்ோன பறறுறுதியினால் 
ேடடுமே ்டவுளின ்ருனண ேனி்ர்ளுக்கு 
அருளபபடுமே அல்லாேல் அைர்ளுனடய 
பசயல்்ளினால் அல்ல. மேலும், னபபிள அனனத்து 
ேக்்ளாலும் படிக்்பபடடு, விைாதிக்்பபடக் 
கூடியம் அல்லாேல் திருச்சனபயினால் ேடடுமே 
ைாசித்து விளக்்ேளிக்்க் கூடிய ஒன்ல்ல. 
்டவுளுக்கும் ஒரு ்னிநபருக்குமினடமய 
திருச்சனப ஓர இனணபபுப பாலம் எனபன்யும் 
லூ்ர நி�ா்ரித்்ார. அைருனடய ்ருத்துன�்ள 
பெரேனி முழுைதிலும் பி�பலோயின. பல 
இளை�சர்ளும், விைசாயி்ளும் லூ்ரின 
இலடசியத்ன் ஆ்ரித்்னர. இவ்ைா்ா், 
லூ்ரின ே்ச்சீரதிருத்்ம், திருச்சனபயிலிருநது 
மு்ல் பைறறி்�ோன உனடபனப 
அனடயாளபபடுத்தியது ேடடுமினறி பி�ாடடஸடனட 
திருச்சனப நிறுைனேபனபயும் சுடடிக்்ாடடியது. 
சில பெரேன இளை�சர்ள ்ங்ளின மீது 
ே்ரீதியான நம்பிக்ன்்ள திணிக்்பபடும் மபாது 
அ்றகு எதி�ா்க் கிளரநப்ழும் மபாது அைர்ள 
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்னலைர ்ான்ான எனறும் ்னனனத்்ாமன 
அறிவித்துக் ப்ாண்டார.

4.4 எதிர் ம்த சீர்திருத்்த இயக்கம்
பி�ாடடஸடனட சீரதிருத்் இயக்்ம், ்த்ம்ாலிக்் 
திருச்சனபக்கு ஓர அச்சுறுத்்லா் விளஙகியது. 
அந் சைானல எதிரப்ாண்டு சநதிபப்ற்ா் 
மபாப மூன்ாம் பால் ேறறும் அைன�யடுத்துப 
பபாறுபபுக்கு ைந்ைர்ள திருச்சனபயில் 
எண்ணற் பல தீவி�ோன சீரதிருத்்ங்னள 
அறிவித்்ார்ள. ஊழல்்னளக் ்டுனேயான 
முன்யில் ன்யாண்டதுடன, ப்வி்ளின 
விறபனனனயயும் ்னட பசய்னர. கூடடு 
ைழிபாடடின முக்கியத்துைத்ன்யும், விழாக்்ளின 
முக்கியத்துைத்ன்யும் டப�னட ் வுனசில் மீண்டும் 
ைலியுறுத்தியது. மேலும், புனி் ேன்நூல்்னள 
திருச்சனப ேடடுமே படித்து விளக்்ேளிக்் 
முடியுபேனறும் அது அறிவித்்து. திருச்சனபக்கு 
எதி�ான முயறசி்னளக் ன்யாளுை்றகு ே் 
நீதிேன்த்திறகு புத்துயிர அளித்்து. இமயசு 
சனபக்கு அதி்ா�பபூரைோன அனுேதினயயும் அது 
ைழஙகியது. ்த்ம்ாலிக்் திருச்சனபக்குளமளமய 
மேறப்ாளளபபடட இந் சீரதிருத்்ம் ‘எதிர் ம்த 
சீர்திருத்்தம்’ எனறு அறியபபடடது.

4.5 புவியியல் ்சார்ந்த கண்டுபிடிப்புகள்
4.5 (அ) காரணஙகள்
மபாரச்சு்னலச் மசரந் இளை�சர பெனறி 
என் ்டமலாடி, நீண்ட பநடுநதூ� 
்டறபயணங்ளுக்்ான அடித்்ளத்ன் 
உ ரு ை ாக் கி ன ா ர.  ே ா லு மி ் ளு க் கு ப 
பயிறசியளிபப்ற்ா் ஒரு ்டறபயணப பளளினய 
அைர நிறுவியிருந்ார. அைருனடய பளளியில் 
்டறமபாக்குை�த்ன்க் ன்யாளை்ற்ான 
சா்னங்ளான ்டமலாடியின தினச்ாடடும் 
்ருவி ேறறும் ைானமநாக்கும் ்ருவி 
மபான்ைறன் எபபடிப பயனபடுத்துைப்ன 
ோலுமி்ளுக்குக் ்றறு ப்ாடுக்்பபடடது.

பநடுநப்ானலவுக் ்டறபயணத்துக்்ான 
ஆரைத்துடிபபு, இதுைன� பயணபபடடி�ா் 
்டல் பகுதி்ளில் ம்டு்ல் நி்ழத்தும் சா்ச 
உத்மை்ம் ஆகியனை ேறுேலரச்சியினால் 

இஙகிலாநதில், அ்ன அ�ச�ான எடடாம் 
பெனறியின ்னிபபடட பசாந்க் ்ா�ணங்ளுக்்ா் 
ே்ச்சீரதிருத்்ம் ப்ாண்டு ை�பபடடது. எடடாம் 
பெனறி, ்னக்குப பின முடிசூடடிக் ப்ாளை்றகு 
ஒரு ே்னுக்்ா் ஏஙகிக்ப்ாண்டிருந்ார. 
அந் மநாக்்த்துக்்ா் பெனறி மீண்டும் 
திருேணம் பசயதுப்ாளள விரும்பினார. ஆ்மை 
ம்த்்ரினுடனான ்னது திருேணத்ன் �த்து 
பசயதுவிடட்ா் அறிவிக்் மைண்டுபேனறு 
மபாபபுக்கு விண்ணபபித்்ார. புனி் ம�ாேபுரிப 
மப��சர, ம்த்்ரினின உ்வின�ாயிருந்்ால், 
பெனறியின மைண்டும்ானள ஏற் 
மைண்டாபேனறு மபாபபுக்கு பநருக்்டி ப்ாடுத்்ார. 
பெனறியின முடினை ஒபபுக்ப்ாளளாேல் 
்நதி�ோ்த் ்விரத்துக் ப்ாண்மட ைந்்ால் 
எடடாம் பெனறி அ�சர பபாறுனேயிழநது மபாய, 
ம�ாமுடனான ்னது பினணபபு்னளத் துண்டித்துக் 
ப்ாண்டார. ப்ாடரச்சியான அ�சானண்ளின 
மூலம் ்னியான ஓர ஆஙகிலி்ன திருச்சனபனய 
நிறுவினார. ்த்ம்ாலிக்் திருச்சனப ேறறும் 
ேடாலயங்ளின பசாத்துக்்னளபயல்லாம் பறிமு்ல் 
பசய்ார. ஆஙகிலி்ன திருச்சனபயின உச்சநினலத் 

புனி்த இக்ஜ்னஷியஸ் லஜயாலாவும், 
இஜயசு ்சம்பயும்
கிறித்்ை ே்த்ன்ப ப�பபுன� பசயை்ற்ா் 
இமயசு சனபனய புனி் இக்மனஷியஸ லமயாலா 
நிறுவினார. அ்னுனடய முக்கியத்துைமிக்் பணி 
எனபது, ஆ்�ைறம்ாருக்குக் ்ல்விச் மசனைனய 
ைழஙகுைது்ான. ஆ்�ைற்ைர்ளுக்்ான அது 
உன்விடங்ள, அனான் இல்லங்ள, ்ல்வி 
நினலயங்ள மபான் எண்ணற் அனேபபு்னள 
இமயசு சனப ப்ாடஙகியது. பைகுவின�வில் 
அைர்ளுனடய இன்பபணியாளர்ள 
உலகின எல்லாப பா்ங்ளிலும் ்த்ம்ாலிக்் 
ே்த்ன்ப ப�பபும் பணி்ளில் ஈடுபடடிருபபன்க் 
்ாணமுடிந்து.

புனி்த இக்ஜ்னஷியஸ் லஜயாலா
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பேடி�ா தீவு்ள ைன� பசன்னர. அைர்ள 
ஆபபிரிக்்ாவின மேறகுக் ்டற்ன� பநடு் ஆயவு 
பசய்னர. நிலநடுக்ம்ாடனட மு்லில் ்டநது 
பயணித்்ைர ஜலாஜ்பா 
ஜகான்்ால்வ்ஸ் என் 
் ட ம ல ா டி ய ா ை ா ர . 
அதுநாள ைன�யிலும் 
ே ா லு மி ் ள 
அன்த் ்ாண்டிப 
ப ய ணி ப ப ் ற கு த் 
து ணி வு 

இல்லா்ை ர்ளாயிருந்னர.  ப்ாதிநீர 
ஊறறு்னளப பறறியும், ்டல் அ�க்்ர்னளப 
பறறியும் அைர்ள அச்சம் மிகுந்ைர்ளாயிருந்னர. 
்பார்த்்தஜலாமிஜயா டெயஸ் ,  ஆபபிரிக்்க் 
்டற்ன�னய மேலும் ் ாண்டி, கி.பி. (பபா. ஆ.) 1487 
-ஆம் ஆண்டில் ஆபபிரிக்்ாவின ப்றகு முனன 
அல்லது ம்ப முனனனயச் பசன்னடந்ார. மி்த் 
தீவி�ோன ்டும் புயனல அஙகு எதிரப்ாண்ட்ால் 
அந் முனனக்குப ‘புயல் முனன’ எனப பபயரிடடார. 
ஆனால், மபாரச்சு்லின அ�சர இ�ண்டாம் 
ொன, அபபகுதிக்கு ‘நனனம்பிக்ன் முனன’ 
எனறு பபயரிடடார. ்ா�ணம், அது ்டல்ைழியா் 
இநதியானைச் பசன்னடய முடியுபேன் 
நம்பிக்ன்னய ைழஙகியது.

மபாரச்சுகீசியர்ள, ஆபபிரிக்்ாவின 
மேறகுக் ்டற்ன� பநடுகிலும் ைரத்்்ச் 
சாைடி்னள நிறுவினார்ள. ே�ச்சாோன்ள, 
யானனத்்ந்ம் மபான் பபாருட்னளயும், 
அடினே்னளயும் அனை விறபனன பசய்ன. 
ைரத்்்ச் சாைடி்னள நிறுவியனே, 
அடினே்னள வினலக்கு ைாங்வும், 
அைர்னள மந�டியா் மபாரச்சு்லுக்கு அனுபபி 
னைக்்வும் உ்வியது. அடினே்ள ்ரும்புத் 
ம்ாடடங்ளில் பணியிலேரத்்பபடடனர. 
சரக்்ன� ஐம�ாபபாவுக்கு ஏறறுேதி பசயயபபடடது. 
ஆபபிரிக்் அடினேச் சநன்யிலிருநது வினலக்கு 
ைாங்பபடடைர்ளாகிய அடினே்ள, அடினே 
ைணி்க் ்பபல்்ளில் ேனி்த்்னனேயற் 
நினலனே்ளின கீழ ்ாலனிய நாடு்ளுக்கு 
அனுபபி னைக்்பபடடனர. சுைாசிபப்றகுக் 
்ாறறுகூடப மபா்ா் நினலயில், மி்க் 

உருைாக்்பபடட புத்்ாரைத்தினால் 
தூண்டபபடடன. அம்ாடு ோரக்ம்ாமபாமலா, 
இபின பதூ்ா மபான்ைர்ளின பயணக் 
குறிபபு்ளும் ஆரைத்ன்த் தூண்டிவிடடன. 
இது இன்பபணியாளர்ளின ே்ம்ப�பபும் 
எண்ணத்ன் மேலும் உத்மை்பபடுத்தியது. 
அைர்ள நீண்ட பநடுநப்ானலதூ� நிலங்ளில் 
ைாழந் நம்பிக்ன்யற்ைர்ளினடமய ம்ைனின 
நறபசயதினயப ப�பபுை்ற்ா் அபாய்�ோன 
்டறபயணங்னள மேறப்ாளை்றகுத் துணிநது 
முன ைந்னர.

ஆனால், இக்்ண்டுபிடிபபு்ளின 
அடிபபனடயான அம்சமே பபாருளா்ா�ம் ்ான. 
கிழக்குப பகுதி்ளுக்கும், மேறகுப பகுதி்ளுக்கும் 
இனடமய அனேநதிருந் நிலைழிப பான்னய 
உதுோனியத் துருக்கியர்ள அனடத்து மூடிய 
மபாது, நறுேணப பபாருட்ள, ஏனனய ச�க்கு்ள 
வினல ஏற்ம் ்ண்டன. நறுேணபபபாருட்ளின 
விறபனனயில் இருநது ஐம�ாபபிய ைரத்்்ர்ள 
ஈடடி ைந் பபரும் லாபம், இபமபாது அைர்ளுக்குக் 
கினடக்்ாேற மபாயிறறு. ஆசியாவுக்கு 
புதிய ்டறபான்னயக் ்ண்டுபிடித்ம் தீ� 
மைண்டுபேன் உநது்னல இது தீவி�பபடுத்தியது. 
ைரத்்்த்திலிருநது கினடக்்க்கூடிய பசல்ைங்ள, 
பி�புக்்னளச் சாரநதிருக்கும் நினலயிலிருநது 
்ம்னே விடுவித்து சு்நதி�ோனைர்ளா் 
ஆக்கும் என் நம்பிக்ன்யில் முடிய�சர்ளும் 
்டறபயணங்னள ஆ்ரித்்னர.

பதினான்ாம் நூற்ாண்டில், ்ாலமியின 
‘ஜியா்�பி’ (புவியியல்) என் நூலின ஒரு பி�தி, 
னபஸாண்டியன மப��சிலிருநது மேறகுலகுக்குக் 
ப்ாண்டுை�பபடட மபாது ஓர புத்்ாரைம் ஏறபடடது. 
பதினான்ாம் நூற்ாண்டின னேயப பகுதி 
ைாக்கில், அச்சு இயநதி�த்தின ்ண்டுபிடிபபினால் 
பல பி�தி்னள அச்சிடும் நினல உருைானதுடன 
அனை ப�ந் அளவில் சுறறுக்கும் விடபபடடன. அது 
்டல்ைழிப பான்்ள பறறிய அறினை மி்ப பபரிய 
அளவுக்கு அதி்ரிக்்ச் பசய்து. 

4.5 (ஆ)  ஜ்பார்ச்சுகீசிய கடெற் ்பயண 
முயற்சிகள்:

இளை�சர பெனறியின ோலுமி்ள அடலாண்டிக் 
்டலில் பயணம் பசயது அமஸாப�ஸ ேறறும் 

ோலுமி பெனறி
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அல்ல எனறு அைர உணரந்ார. ஆனால் ஒரு 
புதிய ்ண்டத்தில் அைர்ள ்ைறு்லா்த் 
்ன�யி்ஙகியிருபபன் உணரந்்ால் அன்ப 
‘புதிய உல்ம்’ எனறு பபயரிடடு அனழத்்ார. 
பிறபாடு, ஒரு பெரோனிய ைன�படவியலாளர, 
உலகின ைன�படம் ஒனன்த் ்யார பசயது 
ப்ாண்டிருந் மபாது புதிய உல்த்திறகு 
அபேரிம்ா பைஸபுகியின பபயன� இடடு 
‘அபேரிக்்ா’ என அன் அனழத்்ார.

4.5 (ஈ)  ஜ்பார்ச்சுகீசியர்கள் – 
ஸ்்பானியர்கள் இமடெஜய  
ஜ்பாடடிப் ்பமக

்காலம்்பசி்னால் ் ண்டுபிடிக்்பபடட பகுதி்ளுக்கு 
மபாரச்சுகீசியர்ள உரினே ப்ாண்டாடினர. அந்ப 
பி�ச்சனன மபாப ஆ்ாம் அபலக்ஸாண்டரிடம் 
தீரவுக்்ா்ப பரிநதுன�க்்பபடடது. அமஸாரஸ 
தீவுக்கு மேறம் ைடக்கிலிருநது ப்ற்ா் 
ஒரு ்றபனனக் ம்ாடனட மபாப ைன�ந்ார. 
அந்க் ம்ாடடுக்கு மேறகிலனேந் பகுதி்ள 
ஸபபயினுக்கும் கிழக்கிலனேந் பகுதி்ள 
மபாரச்சு்லுக்கும் பசாந்ோனனைபயனறு அைர 
அறிவித்்ார. 

மபாரச்சு்லில் இருநது கி.பி. (பபா. ஆ.) 1497 
-இல் வாஸ்ஜகாடெகாமா நானகு ்பபல்்ளுக்குத் 

குறு்லான இடங்ளுக்குள சஙகிலி்ளால் 
பினணக்்பபடடைர்ளா் அைர்ள இருந்னர. 
பி�யாணத்தின மபாம் பலர இ்நது 
மபாயினர. ்பபி உயிர பினழத்்ைர்ளுக்ம்ா 
ம்ாடடபபகுதி்ளில் துய�ம் ப்ாடரந்து. 
அபேரிக்்ா ்ண்டுபிடிக்்பபடடு குடிமயற்ங்ள 
அனேக்்பபடடவுடன அடினே ைரத்்்ம் 
அதி்ரித்துக் ப்ாண்டு பசன்து,

4.5 (இ)  ஸ்்்பயினும், புதிய உலகின் 
கண்டுபிடிப்பும்

ஸபபயினின அ�சர ஃ்்பர்டி்னாண்ட , அ�சி 
இ்்்பல்லா ஆகிமயாரின ஆ்�வுடன கி.பி. (பபா. 
ஆ.) 1492 இல் ்காலம்்பஸ் மூனறு ்பபல்்ளில் 
பயணத்ன்த் ப்ாடஙகினார. அடலாண்டிக் 
பபருங்டனலக் ்டநது பசன் அைர, பொோஸ 
தீவு, கியூபா ேறறும் னெடடி ஆகிய பகுதி்னள 
அனடந்ார. ஆசியாவின எல்னலபபு்ப பகுதி்னள 
அனடநதுவிடட்ா் ப்ாலம்பஸ நினனத்்ார. 
ஆ்மை, அஙகு அைன� எதிரப்ாண்ட உளநாடடு 
ேக்்னள இநதியர்ள எனறு அனழத்்ார. 
ேறப்ாரு ோலுமியான அ்மரிஜகா ்வஸ்புகி, 
மூனறு அல்லது நானகு பி�யாணங்னள 
மேறப்ாண்டார. அபேரிக்்ாவின முக்கிய 
நிலபபகுதியில் ்ன�யி்ஙகினார. அது ஆசியா 

ைட  
அபேரிக்்ா 

ஆசியா 
ஐம�ாபபா 

சீனா 
இநதியா

ம்ாைா 
ம்ாழிக்ம்ாடு 

ஆரக்டிக் பபருங்டல்

பசிபிக் 
பபருங்டல்

பிலிபனபனஸ 
தீவு்ள 

ஆஸதிம�லியா 

ஆபபிரிக்்ா 

இநதியப 
பபருங்டல்

ோலிநதி 

ம்ஸப பைரமட 

ம்னரி  
தீவு்ள

தீவு்ள

ோம்மபாசா 

போ்ம்பிக் 

நனனம்பிக்ன் 
 முனன 

ப்ன பபருங்டல்

அடலாண்டிக்  
பபருங்டல்

ப்ன   
அபேரிக்்ா 

பேப்ல்லன 
நீரச்சநதி    

பசிபிக் 
பபருங்டல்

மப
ார

ச்சு
்ல்

ஸபபயின
பாமலாஸ

பொோஸ 
தீவு்ள

கியூபா

கடெல் வழித்்தடெஙகள்

Not to Scale

்டல் ைழித்்டங்ள
பேப்ல்லன
ைாஸம்ாட்ாோ
ப்ாலம்பஸ 
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அபபகுதியில் ்டல் அனேதியா் இருந்்ால் 
அன் பசிபிக் பபருங்டல் என அைர அனழத்்ார. 
ஒரு தீனை அைர ்ண்டனடந் மபாது, ஸபானிய 
இளை�சர பிலிப்பின் பபயன� அ்றகுச் சூடடினார 
(பிலிபனபனஸ). உளளூர ேக்்ளுடன ஏறபடட 
மபாரில் அைர ப்ால்லபபடடார. எபபடியிருபபினும் 
அைர பயணம் பசய் ்பபல் ஸபபயினுக்குத் 
திரும்பிச் பசன்து. இவ்ைா்ா் உலன் சுறறி 
ைலம் ைந் ்டறபயணம் மு்னமுன்யா் 
மேறப்ாளளபபடடது.

4.6  புவியியல்்சார் கண்டுபிடிப்புகளின் 
்தாக்கம்

உலன்ப பறறிய ஐம�ாபபியப புரி்னல புவியியல் 
சாரந் ்ண்டுபிடிபபு்ள ோறறியனேத்்ன. 
உல் ைன�படத்தின மீளைன�வுக்கு அது 
இடடுச் பசன்து. புதிய நிலபப�பபு்ள, புதிய 
்டல்ைழிபபான்்ளின ்ண்டுபிடிபபு்ளின 
வினளைா் ஐம�ாபபாவின பபாருளா்ா� னேயம், 
இத்்ாலிய ந்� அ�சு்ளிலிருநது ஸபபயின 
ேறறும் மபாரச்சு்ல் ஆகிய இரு அ�சு்ளுக்கு 
இடம் பபயரந்து. மபாரச்சு்ல், ஸபபயின ஆகிய 
இரு நாடு்ளுமே குடிமயற்ங்னள நிறுவின. 
இது அைறன் பபாருளா்ா�ச் பசழுனேக்கு இடடுச் 
பசன்து.

ஸபானியர்ளின புதிய உல்க் 
்ண்டுபிடிபபு, பேக்ஸிம்ானையும் ப்ன 
அபேரிக்்ானையும் பைறறிப்ாளை்றகு இடடுச் 
பசன்து. ப்ாலம்பஸின ்டறபயணங்ள, 
ஸபானிய பைறறியாளர்ளால் மேறப்ாண்டு 
கூடு்லான ஆயவுத் ம்டல் பயணங்ளால் 
ப்ாட�பபடடன. அைர்ள பைறறிப்ாண்ட 
அபபகுதி்ளின உளளூர ேக்்னளத் 
ம்ாற்டித்து அைறன்க் ்ங்ளின 
குடிமயற்ோக்கினர. உளளூர ேக்்னள 
பைறறி ்ண்ட அைர்ள, ேக்்னளக் குரூ�ோன 
வி்த்தில் ப்ான்னர. ப்ால்லபபடடைர்ள 
மபா் எஞசியைர்னளத் ்ங்ம், பைளளிச் 
சு�ங்ங்ளிலும், ம்ாடடங்ளிலும் மி்க் 
்டுனேயான சூழநினல்ளின கீழ பணி 
பசயயுோறு ்டடாயபபடுத்தினர. ஸபானிய 
அ�சின இனபபடுப்ானல, உளளூர 
ேக்்னளப பபருநதி�ளா்க் ப்ானல 

்னலனேப பபாறுபமபறறு ்டறபயணத்ன்த் 
ப்ாடஙகினார. ஆபபிரிக்்ானைச் சுறறிக்ப்ாண்டு 
பயணிபப்ன மூலம் இநதியாவுக்கு ஒரு 
்டல்ைழினயக் ்ண்டுபிடிபபம் அபபயணத்தின 
மநாக்்ம். நனனம்பிக்ன் முனனனயச் 
பசன்னடந்்றகுப பி்கு, ஓர அ�ாபிய ் டறபயண 
பநறியாளரின உ்விமயாடு அைர இநதியாவுக்்ான 
்ன ்டறபயணத்ன்த் ப்ாடஙகினார. ேலபார 
்டற்ன�யில் அனேந் ்ளளிக்ம்ாடனடனய 
கி.பி. (பபா. ஆ.) 1498, மே 20 அனறு அனடந்்ார. 
கள்ளிக்ஜகாடமடெயில் மிளகு ேறறும் பி் 
நறுேணபபபாருட்ள குன்ந் வினல்ளில் 
கினடபபன்க் ்ண்டு ைாஸம்ாட்ாோ 
தின்த்துப மபானார. மபாரச்சு்லில் அது மி்வும் 
வினலயுயரந், ேதிபபு ைாயந் ஒரு பபாருள. 
எவ்ைளவு நறுேணப பபாருட்னள வினலக்கு 
ைாங் முடியுமோ அவ்ைளவு அதி்ோ் 
அைர அைறன் ைாஙகிக் ப்ாண்டார. ்னது 
்ாயநாடடுக்குத் திரும்பிப மபானதும் அைறன் 
விறறு ஏ�ாளோ் இலாபம் சம்பாதித்்ார. பினனர 
மபாரச்சுகீசிய ்டறபனட ்ளளிக்ம்ாடனடயின 
அ�சர ்சாமரிம்னத் ம்ாற்டித்்து பினனர அது 
ம்ாைானைக் ன்பபறறியது. கிழக்குப பகுதியில் 
்னக்குச் பசாந்ோன அனனத்து ஆடசியுரினேப 
பகுதி்ளுக்கும் ம்ாைானைமய ்னலந்�ாக்கிக் 
ப்ாண்டது. இவ்ைா்ா், கிழக்கில் மபாரச்சுகீசியப 
மப��சுக்்ான அடித்்ளம் அனேக்்பபடடது.

ைாஸம்ாட்ாோ

கி.பி. (பபா. ஆ.) 1519 -இல், ஃபபரடினாண்ட 
பேப்ல்லன மேறகுபபக்்ோ்க் ்டலில் பயணம் 
பசயது ஒரு நீரினணனயக் ் டந்ார. பிற்ாலத்தில் 
பேப்ல்லன நீரினண எனப்ா் அது அறியபபடடது. 
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ஆபபிரிக்்ாவில் அடினே ைரத்்்த்தின 
முக்கியோன னேயங்ளா் ோறின. அடலாண்டிக் 
பநடுகிலும் நனடபபற் ைரத்்்ம் ஒரு முக்ம்ாண 
ைரத்்்ோ் ஆகியது. ஆபபிரிக்்ாவிலிருநது 
அபேரிக்்ாவுக்கு அனுபபி னைக்்பபடட 
அடினே்னள ஐம�ாபபிய நாடு்ள வினல ப்ாடுத்து 
ைாஙகின. இ்றகுப பதிலா் அபேரிக்்ாவிலிருநது 
அனை சரக்்ன� ேறறும் பி் ் ச்சாப பபாருட்னளப 
பபற்ன. இந் ைரத்்்த்தின மூலம் ஐம�ாபபிய 
நாடு்ள அளைற் லாபம் ஈடடின.

அடினே்னள  ஏறறிச் பசல்லு்ல் 

புவியியல் சாரந் ்ண்டுபிடிபபு்ள 
ைணி்ப பு�டசிக்கு இடடுச் பசன்ன. இந் ைணி்ப 
பு�டசியின ்னலயாய அம்சங்ள ைஙகி்ள, 
கூடடுப பஙகு நிறுைனங்ளின ம்ாற்ம் 
ேறறும் ைரத்்்த்தின ைளரச்சி ஆகியனைமய 
இவ்ைணி்ப பு�டசியின சி்பபு அம்சங்ளாகும்.

இந்க் ்ால்டடத்ன்த் ப்ாடரநது 
நனடமுன்க்கு ைந் பபாருளா்ா� அனேபபு 
‘்மர்கண்டெலி்சம்’ என விைரிக்்பபடுகி்து. அது 
அ�சினால் ஒழுஙகுபடுத்்பபடட அனேபபாகும். இந் 
அனேபபில் ைணி்ரீதியில் லாபத்ன்மய குறியா்க் 
ப்ாண்ட ஏ்மபா் ைரத்்்ம் ஆதிக்்ம் பசலுத்தும்.

புவியியல் சாரந் ்ண்டுபிடிபபு்ளின 
வினளைா், பதிமனழாம் நூற்ாண்டு பல்மைறு 
கிழக்கிநதிய நிறுைனங்ளின உருைாக்்த்ன்க் 
்ண்டது. ஆஙகிலக் கிழக்கிநதியக்்ம்பபனி, 
டச்சு கிழக்கிநதியக் ்ம்பபனி ேறறும் ஃபப�ஞசுக் 
கிழக்கிநதியக் ்ம்பபனி மபான்னை அத்்ன்ய 
நிறுைனங்ளாகும். 

இநதியாவுக்கு ஒரு புதிய ்டல்ைழினயக் 
்ண்டுபிடித்்்றகுப பினனர மபாரச்சுகீசியர்ள, 
கிழக்கிநதிய நறுேணபபபாருள ைரத்்்த்தில் 
அ�ாபியர்ள, எகிபதியர்ள, பைனீசியர்ள 

பசயைது, அடினே்ளாக்குைது ேறறும் 
பண்பாடடு அழிபபு எனப்ா் அனேந்து. 
்ாலனிேயோக்குபைர்ளால் ஏறபடட 
மி்பப�ைலான ப்ாடுந ப்ாறறுமநாய்ளாலும் 
பல உளளூர ேக்்ள இ்ந்னர.

ேக்்ாச்மசாளம், உருனளக்கிழஙகு, 
சரக்்ன� ைளளிக்கிழஙகு, ்க்்ாளி, 
அனனாசிபபழம், அைன� ேறறும் ம்ாம்ா மபான் 
்ாை�ங்ளும், துருக்கிய-கினியா பனறி்ளும் 
அபேரிக்்ாவிலிருநது ஏறறுேதி பசயயபபடடு 
ஐம�ாபபாவில் அறிமு்பபடுத்்பபடடன. 
ஐம�ாபபாவிலிருநது அம்மபால ்ரும்பு, ம்ாதுனே, 
அரிசி, குதின�்ள, ஆடுோடு்ள, பசம்ேறியாடு, 
பைளளாடு்ள மபான் விலஙகு்ள, ்ாை�ங்ள 
அபேரிக்்ாவுக்குச் பசன்ன. ே�ண ஆபத்து மிக்் 
மநாய்ளான சினனம்னே, அம்னே, ்டடம்னே, 
ேமலரியா, விஷக்்ாயச்சல் ஆகியைறன்யும்கூட 
ஐம�ாபபா ஏறறுேதி பசய்து. துபபாக்கி்ள, 
குதின�்ளுக்கு அபபால், உளளூர ேக்்ள 
எதிரப்ாளள மைண்டிய மி் அபாய்�ோன 
ஒனறு உயிர ஆபத்து வினளவிக்கும் மநாய்ளின 
ப�ைல் ஆகும். இைறறுக்கு எதி�ான எவ்வி்ப 
பாது்ாபபுேற்ைர்ளா் அம்ேக்்ள இருந்னர. 
அபேரிக்்ாவின மி்பபபரும்பானனேயான 
பகுதி்ளில் உளளூர ேக்்ளின அழித்ப்ாழிபபுக்கு 
இநமநாய்ள இடடுச் பசன்ன.

்ரும்பின அறிமு்ம், ப்ன 
அபேரிக்்ாவிலும் ்ரீபியன தீவு்ளிலும் ்ரும்புத் 
ம்ாடடங்ள அனேய ைழிைகுத்்து. இந்த் 
ம்ாடடங்ளில் ப்ாடக்் நினலயில் உளளூர 
ேக்்மள பணி்ளில் அேரத்்பபடடனர. உளளூர 
ேக்்ள பபருநதி�ளா் அழிக்்பபடட்ால், 
ஆபபிரிக்்ாவிலிருநது அடினே்னள இ்க்குேதி 
பசயயமைண்டி மநரந்து. ்ாம்பியா, பசன்ல், 
ம்ாரீ, எல்மினா, ்ாஙம்ா ஆகிய நாடு்ள 

அபேரிக்் நாடு்ளுக்கும் ஐம�ாபபாவுக்கு-
மினடமய அல்லது புதிய உல்த்திறகும் 
பனழய உல்த்திறகுமினடமய, ்ாை�ங்ள, 
விலஙகு்ள, ப்ாழில்நுடபம் பண்பாடு ேறறும் 
விமநா்ோன மநாய்ள ஆகியைறறின 
இடபபபயரவுக்கு ஐம�ாபபிய ்ாலனியாதிக்் 
சக்தி்ள அபேரிக்்ானை பைறறி ப்ாண்டம் 
்ா�ணோகும். இது ்காலம்பியப் ்பறிமாற்றம் 
(Columbian Exchange) எனறு அறியபபடுகி்து.
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ப்ாண்டிருந்்ால். ோபபரும் பசல்ைத்ன்க் 
குவித்்து. பேரக்்ண்டலிசத்தின ்னலயாய 
அம்சம் எனபது, ்ாலனியாதிக்்ைாதி்ளின 
ஆ்ாயத்திற்ா் ்ாலனி நாடு்ளின 
பசல்ைைளங்னள சு�ண்டுைம் ஆகும். 
இது, நவீன மு்லாளித்துைத்தின 
ைளரச்சியில் ஒரு முக்கியோன ்டடத்ன்ப 
பி�திநிதித்துைபபடுத்தியது.

ஆகிமயாரின மபாடடி்னள பனட பலத்ன்க் ப்ாண்டு 
முறியடித்துவிடடு ்ங்ளுனடய ஏ்மபா்த்ன் 
நனடமுன்பபடுத்தினர. ஸபானியர்ள, புதிய 
உல்த்திலிருந் ்ேது ்ாலனி்ளில் ்ங்ம் 
ேறறும் பைளளி உமலா்ங்ளின சு�ங்ப பணி, 
மபாக்குை�த்து ஆகியைறறின மீது ஏ்மபா் 
ஆதிக்்த்ன் நிறுவினர.

ஆஙகிலக் கிழக்கிநதியக் ்ம்பபனி, 
இநதியாவில் ஏ்மபா் ைரத்்் ஆதிக்்த்ன்க் 

்பாடெச்சுருக்கம்
�	ேறுேலரச்சி, ே்ச்சீரதிருத்்ம், நிலவியல் ்ண்டுபிடிபபு்ள ஆகியனை நவீன உல்த்தின 

முனநி்ழவு்ளா்த் தி்ழகின்ன.
�	ேனி்மநயம், ்னிஉரினேக் ம்ாடபாடு, பகுத்்றிவு, ம்சியம் மபான் புதிய சிந்னன்ள 

அறிபைாளிக் ்ாலத்தின உ்யத்திறகு அடிபபனடயா்த் தி்ழந்ன.
�	அறிவியல் ைளரச்சி, புதிய ் ருவி்ளின ் ண்டுபிடிபபிறகும், கீழத்தினச நாடு்ளுக்கு புதிய ் டல்ைழிக் 

்ண்டுபிடிபபிறகும் ைழி ம்ாலியது.
�	அ�சியல், பபாருளா்ா�ம், பண்பாடு ஆகிய ்ளங்ளில் பு�டசி்�ோன ோற்ங்ள ம்ானறின.

கமலச்்்சாற்கள்
இனப் படுக�ொலை – genocide
நிைப்பிரபுத்துவம் – feudalism
பொவம் பபொக�ப்படும் இடம் – purgatory
பொவமன்னிப்பு – indulgence
அறியும் ஆரவமுள்ள – inquisitive
க�ொற்று ப�ொய் – epidemic
அழித்க�ொழித்�ல் – annihilation
ப�ச கமொழி�ள – vernacular languages
ம�நீக�ம் – excommunication
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பயிறசி
 I. சரியோன விடடடய எழுதுக
 1. கீழக்்ண்டைர்ளில் யார ேனி் மநயத்தின ்நன் எனறு அனழக்்பபடுகி்ார?
   அ) லியானாரமடா டாவினசி ஆ) ப�ானசிஸம்ா பபட�ாரக்
  இ) ஏ�ாஸேஸ ஈ) ்ாேஸ மூர

 2. ‘ஸகூல் ஆஃப ஏப்னஸ’ என் ஓவியத்ன் ைன�ந்ைர.
  அ) �ஃமபல் சானசிமயா ஆ) னேக்ம்ல் ஆஞசமலா
  இ) அல்புருட டியு�ர ஈ) லியானாரமடா டாவினசி

 3. வில்லியம் ொரவி  ்ண்டுபிடித்்ார.
  அ) சூரியமன பி�பஞசத்தின னேயம் ஆ) பூமிமய பி�பஞசத்தின னேயம்
  இ) புவியீரபபு வினச ஈ) இ�த்்த்தின சுழறசி

 4. “ப்ாண்ணூறன்நது ப்ாளன்்ள”் னள எழுதியைர யார?
  அ) ோரடடின லூ்ர ஆ) ஸவிஙலி இ) ொன ்ால்வின ஈ) ்ாேஸமூர

 5. ‘கிறிஸ்ை ே்த்தின நிறுைனங்ள’ என் நூனல எழுதியைர .
  அ) ோரடடின லூ்ர ஆ) ஸவிஙலி இ) ொன ்ால்வின ஈ) பசரைாண்டிஸ

 6. பூேத்திய ம�ன்னய ்டந் மு்ல் ோலுமி யார?
  அ) ோலுமி பெனறி ஆ) மலாமபா ம்ானஸால்வ்ஸ
  இ) பாரத்்மலாமிமயா டயஸ ஈ) ப்ாலம்பஸ

 7. பசிபிக் பபருங்டல் எனப பபயரிடடைர .
  அ) ப்ாலம்பஸ ஆ) அபேரிம்ா பைஸபுகி
  இ) ஃபபரடினானட பேப்ல்லன ஈ) ைாஸம்ாட்ாோ

 8. அபேரிக்் ்ண்டம்  எனபைரின பபய�ால் பபயரிடபபடடுளளது.
  அ) அபேரிம்ா பைஸபுகி ஆ) ப்ாலம்பஸ
  இ) ைாஸம்ாட்ாோ ஈ) பெரநாண்மடா ்ாரடஸ

 9.  கிழக்கு இநதியாவில் மபாரச்சுசீசியர்ளின ைசமிருந் பகுதி்ளுக்குத் ்னலனேய்ோ் 
 இருந்து.

  அ) ேணிலா ஆ) பம்பாய இ) பாண்டிச்மசரி ஈ) ம்ாைா

 10.  கீழக்்ண்ட ்ாை�ங்ளுள எது அபேரிக்்ாவிலிருநது ஐம�ாபபிய நாடு்ளுக்கு 
அறிமு்பபடுத்்பபடடது?

 அ) ்ரும்பு ஆ) சரக்்ன�ைளளிக்கிழஙகு இ) அரிசி ஈ) ம்ாதுனே

 II. நகோடிடட இடத்ட� நிரப்புக

 1. கி.பி.1453ல் ்ானஸடாண்டிமநாபினள  ன்பபறறினர.

 2.  எனபைர ேனி்மநயைாதி்ளினடமய ஒரு இளை�சர எனறு அறியபபடுகி்ார.
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 3.   சிஸனடன திருச்சனப மேறகூன�்ளில் ைன�யபபடட ்னனுனடய 
ஓவியங்ளுக்்ா் பு்ழபபற்ை�ாைார.

 4.  ் த்ம்ாலிக்் திருச்சனப நிறுைனத்துக்கு உளமளமய மேறப்ாளளபபடட சீரதிருத்்ம் 
 ஆகும்.

 5.  ைணி்பபு�டசியின ்னலயாய அம்சங்ள ,  ேறறும் 
 ஆகும்.

 III  சரியோன கூறறிடனக கண்டுபிடி
 1. அ)  ோரடடின லூ்ர, ்த்ம்ாலிக்் திருச்சனபயால் பாகுபாடடுடன நடத்்பபடட்ால் அைர, 

அ்னுடனான உ்னைத் துண்டித்துக் ப்ாண்டார.
  ஆ)  பெனிைாவில் இருநது ொன ்ால்வினின அ�சாங்ம் ்ா�ாளேயோன்ா்வும் மைடிக்ன் 

நி�ம்பிய்ா்வும் இருந்து.
  இ)  எடடாம் பெனறி ்த்ம்ாலிக்் திருச்சனபயுடன ஆழோன இன்யியல் மைறுபாடு்னளக் 

ப்ாண்டிருந்ார.
  ஈ)  ம்ைாலயத்துக் கூடடு ைழிபாடடின முக்கியத்துைத்ன்யும், விழாக்்ளின முக்கியத்துைத்ன்யும் 

டப�னட ்வுனசில் மீண்டும் ைலியுறுத்தி அழுத்்ம் ்ந்து.

 2. அ)  புதிய ்ன� ேறறும் ்டல்ைழி ்ண்டுபிடிபபு்ளால் பபாருளா்ா� னேயங்ள இத்்ாலிய ந்� 
அ�சு்ளிலிருநது ஸபபயின ேறறும் மபாரச்சு்லுக்கு ோற்பபடடன.

  ஆ) குதின�்ள அபேரிக்்ானை பி்பபிடோ்க் ப்ாண்டனை.
  இ) நவீன யு்த்தின ப்ாடக்் ் ாலத்தில், பபாருளா்ா� நடைடிக்ன்்ளில் அ�சு ் னலயிடவில்னல.
  ஈ)  மபாரச்சுகீசியர்ள அம�பியர்ளுடன இனணநது இநதியாவில் ைாணி் நடைடிக்ன்்னள 

மேறப்ாண்டனர.

 IV. தபோருத்துக

 1. நிலபி�புத்துைம் - ஏ்மபா் ைரத்்்ம்
 2. ேனி்ாபிோனம் -  ே்த்திறகுப பு்ம்பானைர மீது விசா�னண
 3. நீதி விசா�னண -  ஐம�ாபபாவிறகும் அபேரிக்்ாவிறகும் இனடமயயான 

ைரத்்்ப பரிோற்ம்
 4. பேரக்்ண்டலிசம்  - சமூ் பபாருளா்ா� அனேபபின படிநினல
 5. ப்ாலம்பிய பரிோற்ம் - ேனி் ப்ள�ைம்

 V. கீழககண்ட வினோககளுககு சுருககமோன விடடயளி

 1.  அச்சு இயநதி�த்தின ்ண்டுபடிபபு எவ்ைாறு ேறுேலரச்சி, ே் சீரதிருத்்ம் ேறறும் புவியியல் சாரந் 
்ண்டுபிடிபபு்ளின மீது ்ாக்்த்ன் ஏறபடுத்தியது எனபன் விைரி.

 2. ேறுேலரச்சியின வினளவு்ள பறறி ஒரு சிறு குறிபபு ைன�்.
 3. ்த்ம்ாலிக்் திருச்சனப மீது ோரடடின லூ்ர ப்ாண்டிருந் ோறறுக் ்ருத்து்னள விைரி.
 4. ே்எதிர சீரதிருத்்ம் பறறி ஒரு குறிபபு ைன�்.
 5. ‘ப்ாலம்பியப பரிோற்ம்’ என்ால் எனன?
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7 2 நவீன யுகத்தின் த�ொடககம்

 VI.  கீழககண்ட �டைப்பில் உள்்ள அடனத்து நகள்விகளுககும் விடடயளிககவும்

 1. ேறுேலரச்சி
  அ).  இத்்ாலிய ந்� அ�சு்ளில் மு்னமு்லில் ேறுேலரச்சி ம்ானறுை்ற்ான ்ா�ணங்னளக் 

கூறு்.
  ஆ) ேனி் மநயர்ள சிலன�யும், அைர்ளது பனடபபு்னளயும் குறிபபிடு்.
  இ)  ேறுேலரச்சி ்ாலக் ்னலக்கும் இனடக்்ாலக் ்னலக்கும் உளள மைறுபாடு்னள 

ைரினசபபடுத்து்.
  ஈ) ேனி்மநயம் பறறி விளக்கு்.

 2. ே் சீரதிருத்்ம்
  அ). ோரடடின லூ்ர ம்ைாலயத்ன் ஏன எதிரத்்ார?
  ஆ) ‘நம்பிக்ன்யினால் நியாயபபடுத்து்ல்’ என் ப்ாளன் குறித்து எழுது.
  இ) எடடாம் பெனறி ஆஙகிலிக்்ன திருச்சனபனய ஏன நிறுவினார?
  ஈ) இக்மனஷியஸ லமயாலாவின பங்ளிபபு குறித்து எழுது்.

 3. புவியியல்சார ்ண்டுபிடிபபு்ள.
  அ) ோலுமி பெனறி எனபைர யார?
  ஆ) புவியியல்சார ்ண்டுபிடிபபு்ளுக்்ான ்ா�ணங்னள ைரினசபபடுத்து.
  இ) அபேரிக்்ாவில் உளளூர ேக்்ளின அழித்ப்ாழிபபுக்கு இடடுச் பசன்து எது?
  ஈ) முக்ம்ாண ைரத்்்ம் என்ால் எனன?

 VII. கீழககண்ட வினோககளுககு விரிவோக விடடயளி.
 1.  ேறுேலரச்சி, ே்சீரதிருத்்ம் ேறறும் புவியியல் சார ்ண்டுபிடிபபு்ள எவ்ைாறு நவீனயு்த்தின 

ைருன்னயப பன் சாறறின – விைாதி.
 2. புவியியல்சார ்ண்டுபிடிபபு்ளின வினளவு்ள குறித்து ஆ�ாய்.

 VIII. மோணவர் தசயல்போடுகள்.

 1. ப்ாடுக்்பபடடுளள உல் ைன�படத்தில், கீழக்்ண்டைர்ளின ைழித்்டங்னளக் குறிபபிடு்.
  ்பார்த்்தஜலாமிஜயா டெயஸ், வாஸ்ஜகாடெ காமா, ்காலம்்பஸ், ்ம்கல்லன்

 2. ஐம�ாபபிய ோலுமி்ளின படங்னள மச்ரி.
 3. தினச்ாடடும் ்ருவியின ோதிரி ஒனன்த் ்யார பசய.
 4. இனடக்்ால ஐம�ாபபியர உருைாக்கிய ்பபலின ோதிரினய ்யார பசய. 

 IX. ஒப்படடப்பு.

 1. இத்்ாலியின ்னலசி்ந் ்னலபபனடபபு்னள மச்ரித்து ஒரு படத்ப்ாகுபனபத் ்யார பசய்.
 2. ோரடடின லூ்ரின ைாழக்ன் ை�லாறன் சுருக்்ோ் ைன�்.
 3.  அரும்யுளள அச்ச்த்திறகு பசனறு ப்ாடக்் ்ால அச்சு இயநதி�த்திறகும், நவீன்ால அச்சு 

இயநதி�த்திறகும் உளள மைறுபாடு்னள அறி்.
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7 3நவீன யுகத்தின் த�ொடககம்

  மூலநூல்கள்
1. கி.ர. அநுமந்தன் - இடைக்கால நகா்ரி்த்தின் வரலகாறு (கி.பி. (ப�கா.ஆ.) 476 மு்தல் 1453 வடர),

்த.�கா.ம.்.�. ்ழ்ம், பென்டனை-6 (ஆவணப�திபபு - ஆ்ஸ்ட் 2017).
2. L.C.A. பநளல்ஸ் - �த்ப்தகான்�்தகாம் நூற்காண்டில் கிரரட் பிரிட்ைனில் ப்தகாழில், வகாணி�ப

புரட்சி்ள், ்த.�கா.ம.்.�. ்ழ்ம், பென்டனை-6 (ஆவணப�திபபு - ஆ்ஸ்ட் 2017). 
3. Rice Jr., Eugene F. & Anthony Grafton, The Foundations of Early Modern Europe, 1460-1559, 2nd

Edition, W.W. Norton & Company: New York (Viva Books), 2004
4. Burns, Edward MacNall, et. al., ed., World Civilizations: Their History and Their Culture, Vol. B,

W.W. Norton & Company: New York, Special Indian Edition by GOYL SaaB, New Delhi, 1991
5. Cameron, Euan, ed., Early Modern Europe: An Oxford History, OUP: New Delhi, 2004
6. Koenigsberger, H.G., Early Modern Europe, 1500 – 1789, Longman: London, 1989
7. Sinha, Arvind, Europe in Transition: From Feudalism to Industrialization, Manohar: New Delhi, 2017

ஐஜராப்பிய நவீ்ன கால விடியலின்ஜ்பாது இநதியாவில்.....

கி.பி. (பபா.ஆ.) 1526 ஆம் ஆண்டு போ்லாய 
அ�சு ம்ாறறுவிக்்பபடடது. கி.பி. (பபா.ஆ.)  
1336 ஆம் ஆண்டு ம்ாறறுவிக்்பபடட  
விெய ந்� அ�சு கிருஷணம்ை�ாயர  
[கி.பி. (பபா.ஆ.) 1509-29] ஆடசியில் 
உ ச் சநி ன ல ன ய  அ ன ட ந ் து .
மபாரத்துக்கீசியர்ள ்ங்ளது மப��னசக் 
கீழ தினசயில் (இநதியா, ேலாக்்ா, 
இலஙன்) நிறுவி, ம்ாைானைத் 
்னலந்�ா்க் ப்ாண்டு ்டல் பகுதினயயும் 
்ங்ள ்டடுபபாடடில் னைத்திருந்னர. 
்மிழநாடடில் ேதுன� நாயக்்ர்ள பாண்டிய 
அ�னச 72 பானளயங்ளா்ப பிரித்து ஆடசி 
நடத்தினார்ள. பெசூட மிஷனரி்ளின ைருன்யும், இமயசு சங்த்தின உறுபபின�ான  புனி் 
பி�ானசிஸ மசவியர பணி்ளும்  தூத்துக்குடியில் மீனைச் சமூ்த்ன்ச் சாரந்ைர்னளக் ் த்ம்ாலிக்்  
கிறித்்ைச் சேயத்ன்த் ்ழுவுை்றகுக் ்ா�ணோ் அனேந்ன. 

திருேனல நாயக்்ர ேொல் 
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7 4 நவீன யுகத்தின் த�ொடககம்

கமலக்களஞசியம் 
அதி�ொர எல்லை – realm

அந்நியப்படுத்து – alienate

அடிலமப் படுத்�ப்படல் – enslaved

அடியொட�ள – retainers

அரசு அதி�ொரவரக�ம் – bureaucracy

அரண் – bastion

அழகியல் �ன்லம – aesthetic value

அழித்க�ொழித்�ல் – annihilation

அறியும் ஆரவமுள்ள – inquisitive

இனப் படுக�ொலை – genocide

உண்லமயொன – de-facto

உளவொங்கு – assimilate

ஏழலமயொககு – impoverishment

ஒப்பற்்ற –  illustrious

�லடபிடிக�ப்படுபலவ  – observances

�டுந் �ொககு�ல் – onslaught

கிறித்�வரல்ைொ�வர – heathen

கிறுத்துவ ம�ச் சடங்கு�ள – sacraments

குதிலரபயொடடி �ொலை லவத்�ற்குரிய வல்ளயம் – stirrup

குழப்பம் – turmoil

கூடடலமப்பு – agglomeration

கூலிப்பலட – mercenary

க�ொளல�க�ொ� உயிரத் தியொ�ம் கசய்�ல் – martyrdom

க�ொளல்ளயடி  – pillage

சமயச் சடங்கு�ல்ளத் �லட கசய் – interdict

சொன்று�ள அடிப்பலடயில் கபற்்ற �ரவு�ள – empirical knowledge

சி்றப்புமிக� – watershed

கசல்வர�ளின் குழுஆடசி – oligarchy

கசயைொற்்றல் – dynamism

பசணம் – saddle

�லையீடு – intrusion 

திருச்சலப சொரந்� – ecclesiastical
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திடீர �ொககு�ல் (அ) திடீர பலடகயடுப்பு – incursions

க�ொடரந்து இருககி்ற – chronically

க�ொடரந்து வரககூடிய – concomitant

க�ொற்று ப�ொய் – epidemic

ப�ச கமொழி�ள – vernacular languages

�ொடடுத் தூதுவரின் அலுவை�ம் – embassy

நிைப்பிரபுத்துவம் – feudalism

பல�த்துகக�ொள – antagonize

பொவம் பபொக�ப்படும் இடம் – purgatory

பொவமன்னிப்பு – indulgence

பரம்பலர வரைொறு; வம்சொவளி – genealogy

ம�நீக�ம் – excommunication

ம� �ம்பிகல�யற்்ற – infidel

மலைப்புத் �ருகி்ற – awe-inspiring

முடியொ� – ill-afford

கமருகூடடு - embellish

வொய்க�ொல் – aqueduct

விரடடியடி – repulse

வி்ளக�வுலர – commentaries

கவறுப்பலட�ல் – disgusted
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ஒனப்ாம் ைகுபபு – ை�லாறு - இ�ண்டாம் பருைம்
ஆக்்ம்

பாடக்குழுத் ்னலைர
மும்னவர்.கா.அ. மணிக்குமார்,
மேனாள மப�ாசிரியர, ை�லாறறுத்துன், 
ேமனானேணியம் சுந்�னார பல்்னலக் ்ழ்ம், திருபநல்மைலி. 

பாடக்குழு இனணத் ்னலைர
மும்னவர். ஆ. இரா. ஜவஙகடொ்சல்பதி,
மப�ாசிரியர, பசனனன ைளரச்சி ஆ�ாயச்சி நிறுைனம், பசனனன

மேலாயைாளர
மும்னவர் S. ரவிச்்சநதிரன்
இனண மப�ாசிரியர (ஓயவு) 
�ாெுஸ ்ல்லூரி, �ாெபானளயம்..

போழிபபபயரபபாளர
மும்னவர் S. ரவிச்்சநதிரன்
இனண மப�ாசிரியர (ஓயவு) 
�ாெுஸ ்ல்லூரி, �ாெபானளயம்.

SCERT ஒருஙகினணபபாளர
திருமதி M. சு�ா்தா
முதுநினல விரிவுன�யாளர  
DIET, பசனனன.

்னல ேறறும் ைடிைனேபபுக் குழு

ைன�படம்
். ். ்ாநதி�ாென
்மிழ இனணயக் ்ல்விக்்ழ்ம், 
பசனனன

ஒள
ோந ால்பபாருள ஆ�ாயச்ச
பசனனன அருங்ாடச

்ம
இந ால்ல
Veloso Salgodo – Vasco da agama arrival

பக்் ைடிைனேபபாளர
ஆம�ாக்கியம் பபலிக்ஸ
அடனட ைடிைனேபபு 
்திர ஆறுமு்ம்
In-House - QC
ேமனா்ர இ�ா்ாகிருஷணன 
பெ�ால்ட வில்சன 
ப அருண் ்ாே�ாஜ்
ஒருஙகினணபபு 
�மேஷ முனிசாமி
்டடச்சு
G. ப்ௌரி,

பாடநூல் ஆசிரியர்ள
மும்னவர் கா. அ. மணிக்குமார்
மேனாள மப�ாசிரியர(ை�லாறறுத்துன்) 
ேமனானேணியம்சுந்�னாரபல்்னலக்்ழ்ம், திருபநல்மைலி.
மும்னவர் க்னகல்தா முகுநத் 
மேனாள மப�ாசிரியர (ஓயவு) 
பபாருளா்ா�ம் ேறறும் சமூ் ஆயவு்ள னேயம், னெத்்�ாபாத்.
மும்னவர் R. ்வஙகடெராமானு�ம்
இனண மப�ாசிரியர 
பசனனன கிருத்துை ்ல்லூரி, பசனனன.

உளளடக்்ம் ைழஙகிமயார
மும்னவர் க. சுஜரஷ்
படட்ாரி ஆசிரியர 
குோ��ாொ முத்ன்யா மேல்நினலப பளளி, அனடயாறு, பசனனன.
திருமதி R. ்�யஸ்ரீ 
முது்னல ஆசிரியர 
பிரினஸ பேடரிக் மேல்நினலப பளளி, நஙன்நல்லூர, பசனனன.
திருமதி S. எழிலரசி 
படட்ாரி ஆசிரியர 
்ரநாட் சங் மேல்நினலப பளளி, தி.ந்ர, பசனனன.
திருமதி J. கீ்தா
முது்னல ஆசிரியர, 
பிரினஸ பேடரிக் மேல்நினலப பளளி, ேடிபபாக்்ம், பசனனன.
திரு. A. ்பாலகிருஷ்ணன் 
படட்ாரி ஆசிரியர 
A.R.L.M. பேடரிக் மேல்நினலப பளளி, ்டலூர.

வின�வுக் குறியீடு மேலாண்னேக் குழு 
இரா. ்�கநா்தன்
இனடநினல ஆசிரியர 
ஊ.ஒ.ந.நி. பளளி, ்மணசபு�ம்- மபாளூர, திருைண்ணாேனல
ோைடடம்.
ந. ்�கன்
படட்ாரி ஆசிரியர, 
அ.ஆ.மே.நி. பளளி, உத்தி�மேரூர, ்ாஞசிபு�ம் ோைடடம். 
ஜ�.எப். ்பால் எடவின் ராய்
படட்ாரி ஆசிரியர, 
ஊ.ஒ.ந.நி. பளளி, இ�ாக்கிபபடடி, மசலம் ோைடடம்.
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புவியியல்
ஒன்பதாம் வகுப்பு 

இரண்ாம் ்பருவம் 
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781.  நீர்க்ாளம்

 � நீரின் முக்கியத்துவம் பற்றி புரிந்து க�ொள்ளுதல்
 � நன்னீர் மற்றும் �டல் நீரின் வவறுபொடு�ளை அறிதல்
 � �டல்�ள் மற்றும் கபருங�டல்�ளை ஒப்பிடுதல்
 � �டலடி நிலத்வதொற்்றம் குறித்து அறிந்து க�ொள்ளுதல்
 � கபருங�டல் இயக்�ங�ளை அளடயொைம் �ொணுதல்
 � �டல் வைங�ளைப் புரிந்து க�ொள்ளுதல் மற்றும் அவற்ள்றப் பொது�ொத்தல் குறித்து அறிதல்

புவியின் நீர்சூழ் பகுதி நீர்க்வ�ொைமொகும்.  
இப்பொடத்தில் புவியின் முக்கியமொன 
கபருங�டல்�ள் மற்றும் �டல்�ள் 
குறித்தும் அவற்றின் வதொற்்றம் குறித்தும் 
விவரிக்�ப்பட்டுள்ைன.  �டலடி 
நிலத்வதொற்்றங�ள், அளல�ள், ஓதங�ள் 
மற்றும் �டல் நீவ�ொட்டங�ள் உருவொகும் 
விதம் பற்றியும் வள�படங�ளுடன் 
விவரிக்�ப்பட்டுள்ைன.  �டல்வை ஆதொ�ங�ள் 
குறித்தும் அவற்ள்றப் பொது�ொப்பதன் அவசியம் 
குறித்தும் ஒரு புரிதளல ஏற்படுத்தி இப்பொடம் 
நிள்றவுப் கபறுகி்றது. 

ப ொ ள ்ற க் வ � ொ ை ம் ,  வ ொ யு க் வ � ொ ை ம் , 
நீர்க்வ�ொைம் மற்றும் உயிர்க்வ�ொைம் ஆகிய 

நொன்ள�யும் உள்ைடக்கியவத நம் புவிக்வ�ொைம் 
என்பளத நொம் அறிவவொம்.  பொள்றக்வ�ொைம் 
மற்றும் வொயுக்வ�ொைத்ளதப் பற்றி நொம் முந்ளதய 
பொடங�ளில் படித்துள்வைொம்.  இப்பொடத்தில் 
நீர்க்வ�ொைம் மற்றும் உயிர்க்வ�ொைம் குறித்து 
அறிந்து க�ொள்வவொம்.

  1    நீர்க்ாளம்
இயற்ள� வைங�ளில் மி�வும் 

முக்கியத்துவம் வொயந்ததொ�வும் தவிர்க்� 
இயலொத ஒன்்றொ�வும் நீர் விைஙகுகி்றது.  
புவிக்வ�ொைத்தில் நீர்வைம் மிகுந்து 
�ொணப்படுவதொல் இது “நீல்க்ாளம்” என்று 

   நீர்க்ாளம்
1

அலகு

�ற்்றலின் வநொக்�ங�ள்:
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791.  நீர்க்ாளம்

அளைக்�ப்படுவதுடன் தனித்துவம் வொயந்த 
வ�ொைொ�வும் தி�ழ்கின்்றது.  

(உவ���)
ெப��கட�க� 97.5% (ந
	�)

ப��க� ம��� 
ப�யா�க� 79%

�ல�த� ��
 20%

ஏ� ��
 52 %

வ�ம�டல��� 
�ரா��
 அள�

ஆ�� �� 
உ��ன�க����

 காண�ப�� ��

�� வள��� உலகளா�ய� பரவ�

னன

நீர்க்வ�ொைம் புவியில் �ொணப்படும் நீரின் 
பல்வவறு நிளல�ளை உள்ைடக்கியது. 
புவியின் அளனத்து நீர் நிளல�ளையும் 
தன்னுள் க�ொணடது நீர்க்வ�ொைம் ஆகும்.  
புவியின் வமற்ப�ப்பில் 97 சதவிகித நீ�ொனது 
�டல்�ளுக்கு உட்பட்டதொ�வும் 3 சதவீதத்திற்கும் 
குள்றவொன நீ�ொனது பனிப்பொள்ற�ைொ�வும், 

பனி மு�டு�ைொ�வும் ஆறு�ள், ஏரி�ள் மற்றும் 
குைங�ைொ�வும், நிலத்தடி நீ�ொ�வும், ஒரு சிறு 
பகுதி �ொற்றில் நீ�ொவியொ�வும் �ொணப்படுகி்றது.

  1.1   நீரச் சுழற்சி   
பு வி யி ன் 

நீ�ொனது, நிளலத்த 
தன்ளமயற்்ற, ந�ரும் 
த ன் ள ம யு ள ட ய த ொ கு ம் .  
புவியின் மீது வமலும், 
கீழும் நீரின் இயக்�ம் 
கதொடர்ச்சியொ� நளடகபறுவவத நீரியல் 
சுைற்சி எனப்படும்.  ஆவியாதல், நீரசுருங்குதல் 
மற்றும் மழழப்்்பாழிவு ஆகிய இம் மூன்றும் 
இச்சுைற்சியின் முக்கிய கசயல்பொடு�ைொகும்.  
நீ�ொனது தன் நிளலளயத் கதொடர்ந்து மொற்றிக் 
க�ொணவட இருக்கும்.  (எ.�ொ. பனிக்�ட்டி, நீர், 
நீ�ொவி).  இந்நி�ழ்வொனது �ணணிளமக்கும் 
வந�த்திவலொ அல்லது பல மில்லியன் 
ஆணடு�ளிவலொ நளடகபறும்.

புவியில் �ொணப்படும் நீர்வைத்திளன 
நனனீர மற்றும் உவரநீர என 
இருபிரிவு�ைொ�ப் பிரிக்�லொம்.

�� ����த�

ஆ�யாத�

��� �ழ��

ெபா�த�
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801.  நீர்க்ாளம்

  2   நனனீர   

கபருங�டல் மற்றும் �டல் நீவ�ொடு 
ஒப்பிடும்வபொது உவர்ப்பின் சதவீதம் மளைநீரில் 
மி�க்குள்றவொ� இருப்பதொல், மளைநீர் 
தூயளமயொன நீ�ொ�க் �ருதப்படுகி்றது.  இதனொல் 
இது நன்னீர் என்று அளைக்�ப்படுகி்றது.  
நன்னீரின் கபரும் பகுதி உள்றந்த 
நிளலயில் பனிக்�விள��ைொ�வும், (Icecap) 
பனியொறு�ைொ�வும் (Glaciers) �ொணப்படுகி்றது.  
சுமொர் 1% அைவு நீ�ொனது ஆறு�ள், நீவ�ொளட�ள், 
ஏரி�ள் மற்றும் குைங�ளில் நீர்ம நிளலயில் 
�ொணப்படுகி்றது.  புவியின் வமற்ப�ப்பில் உள்ை 
நீ�ொனது நீர்க்க�ொள் பொள்ற�ள் வழியொ� 
ஊடுருவிச் கசன்று நிலத்தின் அடியில் 
வசமிக்�ப்படுகி்றது.  இது நிலததடி நீர என்று 
அளைக்�ப்படுகி்றது.

 � நிலத்தின் அடிப்பகுதியில் உள்ை நீரின் 
வமல்மட்ட நிளலவய நிலததடி நீரமட்ம் 
என்கிவ்றொம். (Water table)

 � நீர், நீர்க்க�ொள்பொள்ற�ளின் வழியொ� 
ஊடுருவிச் கசன்று, நீர் உட்பு�ொப் 
பொள்றயின் வமல்பகுதியில் வதஙகி 
நிற்கும் நீள� நீர்்்ாள்படுழ் 
(Aquifers) என்கிவ்றொம்

த்வல் க்பழழ
'ஆயி�ம் ஏரி�ளின் நிலம்’, என்று பின்லொந்து 
அளைக்�ப்படுகி்றது.  அஙகு 1,87,888 ஏரி�ள் 
�ொணப்படுகின்்றன.

  3   ்்பருங்்்ல்்ள   
மி�ப்ப�ந்த உவர் நீள�க் க�ொணட 

கபருங�டல்�ள், நீர்க்வ�ொைத்தில் 
கபரும்பஙள� தன்னுள் க�ொணடுள்ைது. சுமொர் 
3 பில்லியன் ஆணடு�ளுக்கு முன்பொ� புவியின் 
மீது கபருங�டல்�ள் உருவொகி இருக்�லொம் 
எனப் புவி அறிவியலொைர்�ள் �ருதுகின்்றனர். 
கதொடக்� �ொலத்தில் நீர் இல்லொத வ�ொைொ� புவி 
இருந்தது என்பளத நம்ப முடியொமல் இருந்தது. 
�ொலப்வபொக்கில், புவி குளி�த் கதொடஙகியவபொது 
புவியின் உட்பகுதியில் இருந்த நீ�ொவி கவளிவயறி 
வளிமணடலத்ளத அளடந்து வம�ங�ைொ� 
உருவொகி இளடவிடொத மளைளயப் 
கபொழிந்தன.  பல்லொயி�ம் ஆணடு�ைொ�ப் கபயத 
இந்த மளை பள்ைங�ளை நி�ப்பி நொைளடவில் 
கபருங�டளல உருவொக்கின.

�ணடங�ள் மற்றும் �டல்�ள் வட மற்றும் 
கதன் அள�க்வ�ொைங�ளில் ஒவ� சீ�ொ�ப் 
ப�வியிருக்�வில்ளல.  வட அள�க்வ�ொைம் 
61% நிலப்ப�ப்ளபயும் கதன் அள�வ�ொைம் 
81% நீர்ப்ப�ப்ளபயும் க�ொணடுள்ைது.  நிலம் 
மற்றும் நீர்ப்ப�வலின் அடிப்பளடயில் வட 
அள�க்வ�ொைம் நிலஅள�க்வ�ொைம் என்றும் 
கதன் அள�க்வ�ொைம், நீர் அள�க்வ�ொைம் 
என்றும் அளைக்�ப்படுகின்்றன.

வானசிறப்பு: குறள – 17
நெடுங்கடலும் தன்நீர்மை குன்றும் தடிநநதழிலி 
தான்ெல்கா தாகி விடின்.

விள்்ம்:
மமை்கம் ்கடலில நீ்ை மு்கநது ந்காண்டு, மீண்டும் அநநீ்ைமே மை்ைோ்கப் நெயேவில்லைநேன்்ால, 
்கடலிடத்துள்ள நெல்வங்களும் கு்்யும்.

Translation in English:
If clouds restrain their gifts and grant no rain, 
The treasures fail in ocean's wide domain.

Meaning:
Even the wealth of the wide sea will be diminished, if the cloud that has drawn 
(its waters) upgives them  not back again (in rain).

புவித்தா்ரபு
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811.  நீர்க்ாளம்

அதி� அைவிலொன உணவு மற்றும் �னிம 
வைங�ளைக் க�ொணடிருப்பதொல் �டல்�ளும் 
கபருங�டல்�ளும் புவிக்வ�ொைத்தின் 
வைகிணணமொ�க் �ருதப்படுகி்றது.

தற்வபொது புவியில் �ொணப்படும் முக்கிய 
�டல்�ள் மற்றும் கபருங�டல்�ளின் ப�வல் 
வள�படத்தில் க�ொடுக்�ப்பட்டுள்ைன.

 சி ல் வி ய ொ 
ஏர்ல்  என்பவர் 
அ க ம ரி க் � ொ வி ன் 
பு�ழ்கபற்்ற �டல் 
ஆ�ொயச்சி நிபுணர் 
ஆவர்.  �டல்வொழ் 
உ யி ரி ன ங � ளி ன் 
ப ொ து � ொ ப் பி ற் � ொ � 
இவர் வமற்க�ொணட முயற்சி�ளைப் 
பொ�ொட்டி ‘தி ளடம் இதழ்’, இவருக்கு 
‘வ�ொைத்தின் �தொநொய�ன்’ என்்ற பட்டத்ளத 
முதன்முதலில் வைஙகிச் சி்றப்பித்துள்ைது.

���ேகாள�

�ல� ம��� ��� ேகாள�க�

�ல�ேகாள�

நிலம் மற்றும் நீர்க்ாளங்்ள

உயரசிநதழை:
 � புவி 71% நீ�ொல் சூைப்பட்டிருந்தொலும் 

மனித பயன்பொட்டிற்கு மி�ச்சிறிய 
அைவிவலவய நீர் கிளடக்கி்றது.   ஏன்?

 � கபருங�டல்�ள் உவர்ப்பொ� 
இருக்கின்்றன. ஏன்?

கடல்க�ம் ெப�ங்கடல்க�ம்

வட
ப��க் 

ெப�ங்கடல்

ஹட்சன் 
�ரி�டா

ெமக்�ேகா 
வைள�டா

கர�ீயன்
கடல்

ெதன்ப��க் 
ெப�ங்கடல்

ெதன் ெப�ங்கடல்

ெதன் 
அட்லாண்�க் 
ெப�ங்கடல்

ெவடல் கடல்

வட 
அட்லாண்�க்
 ெப�ங்கடல்

வடக்கடல்

பால்�க் கடல்

மத்�ய தைரக்கடல்

க�ங்கடல்

காஸ்�யன் கடல்

அர�க்
கடல் வங்காள

�ரி�டா

இந்�யப் 
ெப�ங்கடல்

ெதன் ெப�ங்கடல்

ெ
ப

ரிங
்

க
டல

்
ஓ

க்ேகா�
க் 

கடல்

ஜ
ப

்ப
ான

்

 க
டல

்

ெதன் 
�னக்கடல்

வட 
ப��க் 

ெப�ங்கடல்

பவளக் 
கடல்

ெசங்கடல் 

ஆரக்்�க் ெப�ங்கடல்
வ

அைளவயில் இல்ளல
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821.  நீர்க்ாளம்
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831.  நீர்க்ாளம்

மி�ப்ப�ந்த தட்ளடயொன சமகவளி�ளைக் 
க�ொணடுள்ைது.  இம் மொதிரியொன 
நிலத்வதொற்்றங�ள், நிலத்தட்டு�ள் ந�ர்வு, 
எரிமளல கவடிப்பு, ஆறு�ளின் படிய ளவத்தல் 
வபொன்்ற கசயல்பொடு�ைொல் உருவொகின்்றன.

�டலடிப் ப�ப்பில் பல்வவறு விதமொன 
நிலத்வதொற்்றங�ள் �ொணப்படுகின்்றன.  
அளவயொவன,

 9 �ணடத்திட்டு (Continental 
shelf)

 9 �ணடச்சரிவு (Continental 
slope)

 9 �ணட உயர்ச்சி 
(Continental rise)

 9 �டலடி சமகவளி�ள் அல்லது அபிசல் 
சமகவளி (Deep sea flair / Abyssal Flair)

 9 �டல் பள்ைம் அல்லது அ�ழி�ள் (Ocean 
deep)

 9 �டலடி மளலத்கதொடர்�ள் (Oceanic ridge)
அ. ்ண்ததிடடு
 நிலத்திலிருந்து �டளல வநொக்கி 
கமன்சரிவுடன் �டலில் முழ்கியுள்ை ஆைமற்்ற 
பகுதிவய �ணடத்திட்டு எனப்படுகி்றது.  
கபரும்பொலும் இப்பகுதி�ள் கமன்சரிளவக் 
க�ொணட சீ�ொன �டற்படுள�யொகும்.
�ணடத்திட்டு பின்வரும் �ொ�ணங�ளினொல் 
மி�வும் முக்கியத்துவம் வொயந்ததொ�க் 
�ருதப்படுகி்றது.

  3.1   ்்லடி நிலதகதாற்றங்்ள   
கதொடக்� �ொலத்தில் �டலடிப் பகுதி 

தட்ளடயொ� இருக்கும் என்று நம்பப்பட்டது.  
ஆனொல் அவவொறில்லொமல், புவியின் 
வமற்ப�ப்பில் �ொணப்படுவளதப் வபொல் 
�டல்�ளின் அடிப்பகுதியிலும் பல்வவறு 
வள�யொன சிக்�லொன நிலத்வதொற்்றங�ள் 
�ொணப்படுகின்்றன.  �டலடிப்பகுதியொனது 
உயர்ந்த மளல�ள், ஆைமொன அ�ழி மற்றும் 

பி�ொன்ஸ் நொட்டின் 
பு�ழ்கபற்்ற �டல் 
ஆ�ொயச்சியொை�ொன 
ஜ ொ க் கு க வ ல் 
யுகவஸ் �ொஸ்வடொவ 
( 1 9 1 0 - 1 9 9 7 ) , 
ஆழ்�டலிளனப் பற்றி மி� விரிவொன 
ஆ�ொயச்சி�ளை வமற்க�ொணடு வந்துள்ைொர்.  
இவர் பி�ொன்ஸ் நொட்டின் �டற்பளடயில் 
த�வல் வசளவ பிரிவில் பணியொற்றிய 
�ொலத்தில் ஷொங�ொய, ஜப்பொன் மற்றும் 
வசொவியத் �ஷயொ வபொன்்ற நொடு�ளுக்குப் 
பல்வவறு பணி�ளுக்�ொ� அனுப்பப்பட்டொர்.  
1945ல் ‘வபொரின் சிலுளவ’ என்்ற விருதும் 
1985ல் அகமரிக்� அதிபரின் சுதந்தி�த்தின் 
பதக்�மும் வைங�ப்பட்டு க�ை�விக்�ப்பட்டொர்

க�ட����
க�ட�ச��

கட���� எ�மைல� ��

ஆ	கட�
 சமெவ�

கடல� �ல�ேதா�ற�க�
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ஆ	கட� ���ய
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உய�விைக்�ப்படம் (Hypsometric 
curve) என்பது நிலப்பகுதியிவலொ 
அல்லது நீர்ப்பகுதியிவலொ �ொணப்படும் 
நிலத்வதொற்்றங�ளின் உய�த்ளத வள�ந்து 
�ொட்டும் வ�ொட்டுப்படமொகும். ‘Hypso’, என்்ற 
கிவ�க்�ச் கசொல்லின் கபொருள் ‘உய�ம்’ 
என்பதொகும்.

ஆ. ்ண்ச்்சரிவு
�ணடத்திட்டின் விளிம்பிலிருந்து வன் 

சரிவுடன் ஆழ்�டளல வநொக்கிச் சரிந்து 
�ொணப்படும் பகுதிவய �ணடச்சரிவொகும். 
இது �ணட வமவலொட்டிற்கும், �டலடி 
வமவலொட்டிற்கும் இளடயில் ஒரு எல்ளலளய 
உருவொக்குகின்்றது. வன்சரிவிளனக் 
க�ொணடிருப்பதொல் படிவு�ள் எதுவும் இஙகுக் 
�ொணப்படுவதில்ளல. ் ்லடிப் ்பளளததா்கு்ள 
மற்றும் அ்ழி்ள �ொணப்படுவது இப்பகுதியின் 
சி்றப்பம்சங�ைொகும். சூரிய ஒளி மி�க் 
குள்றந்த அைவவ ஊடுருவிச் கசல்வதொல் 
்வப்்பநிழல மி்்குழறவா்கவ உள்ைது. 
இதனொல் இப்பகுதியில் வொழும் �டல்வொழ் 
உயிரினங�ளில் வைர்சிளத மொற்்றம் 
கமதுவொ�வவ நளடகபறுகி்றது.
இ. ்ண் உயரச்சி

�ணடச்சரிவின் தள�ப்பகுதியில் 
கமன்சரிளவக் க�ொணட படிவு�ள் 
�ொணப்படுகின்்றன. �ணடச் சரிவிற்கும் 
�டலடிச் சமகவளிக்கும் இளடயில் �ொணப்படும் 
இந்நிலத்வதொற்்றவம �ணட உயர்ச்சி ஆகும். 

�ணடத்திட்டு ஆைமற்்ற பகுதியொ� 
இருப்பதினொல் சூரிய ஒளி நன்கு ஊடுருவிச் 
கசல்கின்்றது.  இது �டற்புற்�ள், �டற்பொசி மற்றும் 
பிைொஙடன் வபொன்்றளவ நன்கு வைர்வதற்குச் 
சொத�மொ� உள்ைது.  இதனொல் இப்பகுதி�ள் 
உலகின் கசழிப்பொன மீன்பிடித்தைங�ளுள் 
ஒன்்றொ� உள்ைது.
(எ.�ொ.) நியூபவுணட்லொந்தில் உள்ை ‘கி�ொணட் 
பொஙக்’ (The Grand Bank).

வ�காள 
���டா

க�ட����

இ��யா

்ண்ததிடடு
�ணடத்திட்டு�ள் மி� அதி� அைவு 

�னிமங�ளையும் எரிசக்தி �னிமங�ளையும் 
க�ொணடுள்ைது.  இப்பகுதி ஆழ்துளைக் 
கிணறு�ள் மூலம் எணகணய எடுப்பதற்கும் 
சு�ங� நடவடிக்ள��ள் வமற்க�ொள்வதற்கும் 
சி்றந்த இடமொ� விைஙகுகின்்றது.  (எ.�ொ.) அ�பிக் 
�டலில் அளமந்துள்ை ‘மும்ளபளஹ’.

ஒ என் ஜி சி எணகணய 
மற்றும் இயற்ள� 
எரிவொயு நிறுவனம் 
இ ந் தி ய ொ வி ன் 
எணகணய மற்றும் 
இயற்ள� எரிவொயு 
குறித்த ஆயவு�ளையும் உற்பத்திளயயும் 
வமற்க�ொணடு வரும் மி�ப் கபரிய 
நிறுவனமொகும். ‘மும்ளப ளஹ’ பகுதியில் 
20 மில்லியன் டன் எணகணய மற்றும் 
எரிவொயு இருப்பதொ� சமீபத்திய மதிப்பீடு�ள் 
கதரிவிக்கின்்றன.

புவித்தா்ரபு

வ
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நிலத்தில் �ொணப்படும் வணடல் விசிறி�ளைப் 
வபொன்வ்ற �டலடியிலும் வண்ல் விசிறி்ழள 
இப்பகுதி க�ொணடுள்ைது.
ஈ. ஆழ்்ல் ்சம்வளி

ஆழ்�டல் சமகவளி அல்லது அபிகசல் 
சமகவளி என்பது ஆழ்�டலில் �ொணப்படும் 
�டலடிச் சமகவளி ஆகும். இளவ �ணட 
உயர்ச்சியிலிருந்து மத்தியக் �டலடி 
ம ள ல த் க த ொ ட ர் � ள் 
வள� ப�வி உள்ைது. 
வமலும், சீ�ொ� உள்ை 
எவவிதத் வதொற்்றங�ளும் 
அற்்ற கமன்சரிளவக் 
க�ொணட பகுதியொகும். 
கபொதுவொ� இச்சமகவளி�ள் ஆறு�ளினொல் 
க�ொணடுவ�ப்பட்ட �ளிமண, மணல் மற்றும் 
வணடல்�ைொல் உருவொக்�ப்பட்ட அடர்ந்த 
படிவு�ைொல் ஆனது.
அபி்சல் குனறு்ள, ்்ல் குனறு்ள, ்்ல்மட் 
குனறு்ள, ்பவளப்்பாழற்ள மற்றும் 
வட்ப்்பவளததிடடு்ள (Atolls) ஆகியன 
இச்சமகவளியின் தனித்துவம் வொயந்த 
நிலத்வதொற்்றங�ைொகும்.

  அட்லொணடிக் மற்றும் 
இந்தியப் கபருங�டலில் �ொணப்படும் 
�டலடிச் சமகவளி�ள் பசிபிக் கபருங�டலில் 
�ொணப்படும் சமகவளி�ளைவிட மி�வும் 
ப�ந்து �ொணப்படுகின்்றன. ஏகனனில் 
மிப்கபரிய ஆறு�ளுள் பல இக்�டல்�ளில் 
�லப்பதனொல் �டலடிச் சமகவளி�ள் ப�ந்து  
�ொணப்படுகின்்றன. (எ.�ொ) அவமசொன், 
�ஙள� மற்றும் பி�ம்மபுத்தி�ொ.

உ. ்்லடிப் ்பளளம் / அ்ழி்ள
கபருங�டலின் மி� ஆைமொனப் பகுதி 

அ�ழி ஆகும். இது கமொத்தக்�டலடிப் ப�ப்பில்     
7 சதவீதத்திற்கு வமல் �ொணப்படுகி்றது. 
அ�ழியில் நீரின் கவப்பநிளல உள்றநிளலளய 
விட சற்று அதி�மொ� இருக்கும். படிவு�ள் ஏதும் 
இல்லொததினொல், கபரும்பொலொன அ�ழி�ள் 
வன்சரிவுடன் ‘v’ வடிவத்தில் �ொணப்படுகின்்றன. 

கபரும்பொலும் வலிளமயொன நில அதிர்வு�ளின், 
நிலநடு்் கமல்ழமயப்புளளி (Epicentre)  
இஙகுக் �ொணப்படுகின்்றது. 

உலகின் மி� ஆைமொன �டலடி 
“உறிஞசித்துளைக்கு டி�ொ�ன் துளை” என்று 
கபயர்.  அப்பகுதியில் வொழும் மீனவர்�ள் 
இதளன ‘கதன் சீனக்�டலின் �ண’ என 
அளைக்கின்்றனர்.

‘பொத்வதொம்�ள்’  �டலின் ஆைத்ளத 
அைவிடக் கூடிய ஓர் அலகு.
சம ஆைக்வ�ொடு  ஒவ� அைவிலொன 
ஆைம் க�ொணட இடங�ளை வள�படத்தில் 
இளணக்கும் �ற்பளனக் வ�ொடு.
சம உவர்ப்புக்வ�ொடு  ஒவ�   அைவிலொன
உப்புத்தன்ளம க�ொணட பகுதி�ளை 
வள�படத்தில் இளணக்கும் �ற்பளனக் 
வ�ொடு.

ஊ. �டலடி மளலத் கதொடர்�ள்
�டலடியில் �ொணப்படும் கதொடர்ச்சியொன 

மளலத்கதொடர்�ள் �டலடி மளலத் கதொடர்�ள் 
எனப்படுகின்்றன. இளவ இ�ணடு நிலத்தட்டு�ள் 
விலகிச் கசல்வதினொல் உருவொகின்்றன. 
இளவ இைம்பசொல்ட் பொள்ற�ைொல் ஆனளவ.  
புவி நிலத்வதொற்்றங�ளில் இம்மளலத் 
கதொடர் மி� விரிந்தும் தனித்தும் �ொணப்படும் 
நிலத்வதொற்்றமொகும்.  மத்திய அட்லொணடிக் 
மளலத் கதொடரும், கிைக்கு பசிபிக் மளலத் 
கதொடரும் �டலடி மளலத் கதொடர்�ளுள் நன்கு 
அறியப்பட்டளவ�ைொகும்.
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மத்திய அட்லொணடிக் மளலத் கதொடர்

 3.2   ்்பருங்்்லின ்வப்்பநிழல 
         மற்றும் உவரப்பியம்

நிலத்ளதப் வபொன்வ்ற, �டலின் 
வமற்பகுதியிலும் ஆைப்பகுதியிலும் இடத்திற்கு 
இடம் கவப்பநிளல மொறுபடுகின்்றது.  
கவப்பமளடதலும் குளிர்தலும் நிலத்ளதவிட 
�டலில் கமதுவொ�வவ நளடகபறுகி்றது.  
ஆணடுச் ச�ொசரி கவப்பநிளல �டலில் 
மி�க் குள்றவொ�வவ இருக்கும்.  
நிலநடுக்வ�ொட்டுப்பகுதியில் ஆணடுச் ச�ொசரி 
கவப்பநிளல 21°கச ஆ� இருக்கும்.  இதுவவ 
துருவப்பகுதியில் உள்ற கவப்பநிளலக்கும் 
குள்றவொ�வவ இருக்கும்.

�டல் நீரில் �ள�ந்துள்ை உப்பின் 
விகித அைவு உவர்ப்பியம் எனப்படும்.  இது  
ஆயி�த்தின் பகுதியொ� அைவிடப்படுகி்றது ( ). 
இதன் அைவு கிளடமட்ட மற்றும் கசஙகுத்து 
அைவிலும் மொறுபடுகி்றது.  �டலின் வமற்பு்ற 
கவப்பநிளலளயப் கபொறுத்து, கவப்ப 
மணடலத்திலிருந்து, துருவப் பகுதி வள� 
உவர்ப்பியத்தின் அைவு மொறுபடுகின்்றது.  
கவப்பமணடலப் பகுதியில் ஆவியொதல் 
அதி�மொ� நளடகபறுவதினொல் உவர்ப்பியம் 
அதி�மொ�க் �ொணப்படுகின்்றது.

உயர்ப்பியத்தின் அைவு கவப்பமணடலப் 
பகுதி�ளில் அதி�மொ�வும், நிலநடுக்வ�ொடு 
மற்றும் துருவப்பகுதி�ளில் குள்றவொ�வும் 
உள்ைது

 � நிலநடுக்வ�ொட்டுப் பகுதி மி� அதி� 
கவப்பநிளலளயக் க�ொணடிருந்தும், 
உவர்ப்பியத்தின் அைவு குள்றவொ� 
உள்ைது. ஏன்?

 � �ொஸ்பியன் �டல் நிலத்தொல் 
சூைப்பட்டிருந்த வபொதிலும் அதன் 
உவர்ப்பியத்தின் அைவு   14‰ - 17‰ 
வள� உள்ைது. ஏன் அவவொறு உள்ைது?

உயர்சிந்தளன

வட அட்லொணடிக் கபருங�டலில் வமற்கு 
பகுதியில் உள்ை ‘கபர்முடொ முக்வ�ொணம்’,  
‘சொத்தொன் முக்வ�ொணம்’ என்று 
அளைக்�ப்படுகின்்றது.  இப்பகுதிளயக் 
�டக்கும் விமொனங�ளும் �ப்பல்�ளும் 
மள்றந்து வபொவதொ�க் கூ்றப்படுகி்றது.  
இளதப் பற்றிய அணளம�ொலச் 
கசயதி�ளைச் வச�ரித்து வகுப்பள்றயில் 
�லந்துள�யொடவும்.

புவித்கதொடர்பு

வட
அெம��கா

ெப��டா

ப��� 
ெப��கட�

ெத� 
அெம��கா

வட 
அ�லா	�� 
ெப��கட�

�ேளா�டா

����ேடா��ேகா
ெப��டா 

��ேகாண�

 �டல் மற்றும் கபருங�டலில் 
சுணணொம்பின் அைவொனது 
மி�க்குள்றவொ�வவ �ொணப்படுகின்்றது. 
ஓடுளடய நீர்வொழ் விலஙகு�ள் நீரில் 
�ள�ந்துள்ை சுணணொம்ளபக் க�ொணடு 
தங�ளின் பொது�ொப்பு ஓடு�ளை 
உருவொக்குகின்்றன.

வ

வ
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3.3   கபருங�டல் நீரின் இயக்�ங�ள்
        (Movement of the Ocean Water)

�டல் நீ�ொனது இயஙகிக் க�ொணவட 
இருக்கி்றது. கவப்பநிளல, உவர்ப்பியம், 
அடர்த்தி, சூரியன் மற்றும் நிலவின் ஈர்ப்பு சக்தி 
மற்றும் �ொற்று வபொன்்றளவ இவவியக்�ங�ள் 
கதொடர்ந்து கிளடமட்டமொ�வும், கசஙகுத்தொ�வும் 
நளடகப்றக் �ொ�ணமொ� இருக்கின்்றன.
(அ) அழல்ள  (Waves)

�டல்நீர் இயக்�ங�ளில் அளல�வை மி�வும் 
வலிளம வொயந்தளவயொ�க் �ருதப்படுகின்்றன. 
�ொற்று �டலின் வமற்ப�ப்பில் வீசும்வபொது 
சிற்்றளல�ளை உருவொக்கின்்றன. �ொற்றின் 
வவ�ம், அது நீடிக்கும் �ொலம் மற்றும் அதன் 
திளசளயப் கபொறுத்து அளல�ளின் உய�ம் 
அளமகின்்றது. சில வந�ங�ளில் ஆழ்�டலில் 
ஏற்படும் நில அதிர்வு�ளினொலும் அளல�ள் 
உருவொகின்்றன. இவவள� அளல�ள் அதி� 
வசதத்ளத ஏற்படுத்தும் ஆழிப்வப�ளல�ைொகும் 
(Tsunami).

அளல நீர் வீழும் வபொது ஏற்படும் 
ஆற்்றளல விளசப்கபொறி உருளை (hydro 
turbines) க�ொணடு மின்சக்தி உற்பத்தி 
கசயயப்படுகின்்றது. இந்தியொவில் வ��ைக் 
�டற்�ள�யில் உள்ை விழிஞசியம் 
மற்றும் அந்தமொன் நிக்வ�ொபொர் தீவு�ளில் 
அளலயொற்்றல் மின் உற்பத்தி நிளலயங�ள் 
நிறுவப்பட்டுள்ைன.

ஆ) ஓதங்்ள (Tides)
 சூரியன் மற்றும் சந்தி�னின் ஈர்ப்பு 
விளசயின் �ொ�ணமொ� ஒரு குறிப்பிட்ட �ொல 
இளடகவளியில் �டல்நீர் உயர்ந்து தொழ்வது 
ஒதங�ள் எனப்படுகின்்றன. இளவ உயர 
ஓதங்்ள (Spring tides) மற்றும் தாழ ஓதங்்ள 
(Neap tides) என வள�ப்படுத்தப்பட்டுள்ைன.
 புவி, சூரியன மற்றும் ்சநதிரன ஆகிய 
மூன்றும் ஒகர கநர்க்ாடடில் வரும்கபொழுது, 
சூரியன் மற்றும் சந்தி�னின் கூட்டு ஈர்ப்பு 
விளசயொனது �டலின் வமற்ப�ப்பு அளல�ளை 

வலுவளடயச் கசயது உயர் அளல�ளை 
உருவொக்குகின்்றன. இவவுய�மொன அளல�ள் 
உயர் ஓதங�ள் எனப்படுகின்்றன. இளவ 
அமாவாழ்ச மற்றும் முழு நிலவு திைங்்ளில் 
ஏற்படுகின்்றன.

ெபௗ�ண�

உய�ம�ட ஓத�

��ய ஓத� ச�ர ஓத� 

அமாவாைச

��ய�

தா�ம�ட ஓத�

�ல�� �த� கா�ப��

ச�ர ஓத�

��ய ஓத�
��ய�

�ல�� ��றாவ� கா�ப��

ஓதங�ளின் வள��ள்

புவி, சூரியன மற்றும் ்சநதிரன ்்சங்குதது் 
க்ாணததில் வரும்வபொது இவற்றின் ஈர்ப்பு 
விளசயொனது ஒன்றுக்க�ொன்று எதி�ொ�ச் 
கசயல்படுவதினொல் உய�ம் குள்றவொன 
அளல�ள் உருவொகின்்றன. இவவுய�ம் 
குள்றவொன அளல�ள், தொழ் ஓதங�ள் 
எனப்படுகின்்றன.

இ�ணடு உயர் ஓதங�ளுக்கு இளடவய 
தொழ் ஓதங�ள் ஏற்படுகின்்றன. ்சநதிரனின 
முதல் மற்றும் இறுதி ்ால் ்பகுதியில் அதொவது 
மொதத்தில் இ�ணடு முள்ற இவவவொதங�ள் 
ஏற்படுகின்்றன.

இந்தியொவில் �ொம்வப 
வளைகுடொ, �ட்ச் வளைகுடொ 
மற்றும் சுந்த�வன சதுப்பு 
நிலப் பகுதி�ள் ஓதசக்தி 
உற்பத்தி கசயய சொத்தியக் கூறு�ள் நிள்றந்த 
மணடலங�ைொ� அறியப்பட்டுள்ைன.

TN_GOVT_IX_Std_Geography_Ch01.indd   87 27-08-2018   19:21:59



881.  நீர்க்ாளம்

தனி ஆய்வு
ஓதங்்ளும் எல்ழலப் ்பாது்ாப்புப் ்பழ்யும்(BSF)

 குஜ�ொத்திலுள்ை �ொன் ஆப் �ட்ச் ஒரு 
சதுப்புநிலப் பகுதியொ� உள்ைதொல், 
நமது எல்ளலப் பொது�ொப்பு 
பளடயினருக்கு அளதப்பொதுபொப்பது 
மி�க் �டினமொன பணியொ� 
உள்ைது.

  முதலொவதொ�, உயர் 
ஓதங�ளின் வபொது இவற்றின் 
கபரும்பகுதி �டல் நீரில் 
மூழ்குவதுடன் மட்டுமின்றி, 

தொழ்ஓதங�ளின்வபொது பொம்பு, வதள் வபொன்்ற விஷமுள்ை உயிரினங�ள் வதொன்றி கவளிப்படுகின்்றன. 
ஓதங�ளின் தொக்�த்தினொல் ஒவ� நொளில் �ொளல மற்றும் மொளல வவளை�ளில் நிலப்ப�ப்பு 
வவறுபட்ட நிலத்வதொற்்றத்திற்கு உட்படுகின்்றன. இ�ணடொவதொ� ப�ந்து விரிந்த �டளல விட 
இம்மு�த்துவொ�ப் பகுதியில் �டலின் க�ொந்தளிப்பு 
மி� அதி�மொ� உள்ைது. மூன்்றொவதொ�  இவவுவர் 
சதுப்பு நிலப்பகுதியில் ஈ�மொன வொனிளல 
நிலவுவதொல் இ�ொணுவ வீ�ர்�ளின் உடல் 
ஆவ�ொக்கியம் பொதிக்�ப்படுகி்றது. பலத்த �ொற்று, 
தகிக்கும் கவப்ப அளல�ள், �டற்�ள� நீரில் 
�ொணப்படும் உவர்ப்பு மற்றும் �ொனல் நீர் 
ஆகியன இ�ொணுவ வீ�ர்�ளின் �ண�ளைப் 
பொதிப்பளடயச் கசயகின்்றன.
 இயற்ள�க் �ொ�ணி�ைொன �டல் நீவ�ொட்டங�ள், ஓதங�ள், ந�ரும் மணற்குன்று�ள் 
மற்றும் நிளலயொன நில எல்ளல�ளை இஙகுச் சரியொ� அளடயொைம் �ொண முடியொளம 
ஆகியன எல்ளலளயப் பொது�ொப்பதில் சிக்�லொன பி�ச்சளனக்குரிய முக்கிய கசயற்�ைமொ� 
இ�ொணுவத்திற்கு உள்ைது.

இ) ்்ல் நீகராட்ங்்ள
கபருங�டல்�ளின் வமற்ப�ப்பிலும் 

அதன் அடி ஆைத்திலும் ஒரு குறிப்பிட்ட 
திளசயில் ந�ரும் நீரிளன நீவ�ொட்டம் என்று 
அளைக்கின்வ்றொம். கபருங�டல் நீவ�ொட்டங�ள் 
வட அள�க்வ�ொைத்தில் ்டி்ார திழ்சயிலும் 
்தன அழர்க்ாளததில் எதிர்க் �டி�ொ� 
திளசயிலும் ந�ருகின்்றன.

கபரும்பொலொன நொடு�ளின் �டல் 
எல்ளல என்பது அவற்றின் �டற்�ள�யில் 
இருந்து 12 �டல் ளமல்�ள் (Nautical 
miles) என �ணக்கிடப்படுகி்றது. 
2013-ல் �டல் சட்டத்தின் மீதொன 
மொநொடு நளடகபற்்றவபொது ஒவகவொரு 
நொட்டிற்குமொன �டல் ளமல்�ளை ஐ.நொ 
சளப நிர்ணயம் கசயதது. அதன்படி 
வஜொர்டொன் மற்றும் பொலவ நொடு�ளுக்கு 
3 �டல் ளமல்�ளும், கபனின், �ொஙவ�ொ 
குடிய�சு எல்சொல்வடொர் கபரு மற்றும் 
வசொமொலியொ நொடு�ளுக்கு 200 �டல் 
ளமல்�ளும் நிர்ணயம் கசயதது

     ்்ல் எல்ழல்ள

அ�பிக் �டல்
குஜ�ொத்

இந்தியொ
வ �ொன் ஆப் �ட்ச்
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901.  நீர்க்ாளம்

மு்கிய ்்ல் நீகராட்ங்்ளின ்பரவல் மற்றும் விழளவு்ள
கபருங�டல் நீவ�ொட்டத்தின் கபயர் விளைவு�ள்

கதன் அட்லொணடிக் 
கபருங�டல்

கபன்குலொ நீவ�ொட்டம்
(குளிர்)

நமீபியொ �டற்�ள�வயொ�ப் பகுதி�ளைப்  பனிமூட்டமொ� 
இருக்�ச் கசயகி்றது. நமீபியொ மற்றும் �ல�ொரி 
பொளலவனங�ள் வைர்ச்சியளடய உதவுகி்றது.

வட அட்லொணடிக் 
கபருங�டல்

வளைகுடொ நீவ�ொட்டம்
(கவப்பம்)

இந்நீவ�ொட்டம் வலப்�டொர் �டல் நீவ�ொட்டத்துடன் 
இளணவதன் விளைவொ� நியூபவுணடுலொந்து 
�டற்�ள�வயொ�ப் பகுதி�ளில் அதி� பனிமூட்டத்திளன 
உருவொக்குகின்்றது. இது �டற்வழிப் பயணத்திற்குத் 
தளடயொ� உள்ைது. மி�ப் கபரிய மீன்பிடித்தைங�ளில் 
ஒன்்றொ�வும் விைஙகுகி்றது.

வட அட்லொணடிக் நீவ�ொட்டம்
(கவப்பம்)

இந்நீவ�ொட்டம் உயர் அட்சப் பகுதி�ளில் உள்ை 
துள்றமு�ங�ளில் ஆணடு முழுவதும் பனி 
உள்றயொமல் இருக்� உதவுகி்றது. (உம்) வ�ொர்விக் 
துள்றமு�ம் (நொர்வவ), மர்மொன்ஸ்க் மற்றும் 
கசவிவ�ொட்வின்ஸ்க்

வலட்�டொர் (குளிர்) நீவ�ொட்டம்
வளைகுடொ நீவ�ொட்டத்துடன் இளணவதன் 
விளைவொ� பனிமூட்டத்திளன உருவொக்கி, �டல் 
வபொக்குவ�த்திற்குத் தளடளய ஏற்படுத்துகி்றது.

வ�னரி நீவ�ொட்டம் (குளிர்) சஹொ�ொ பொளலவனத்தின் விரிவொக்�த்தில் 
தொக்�த்ளத ஏற்படுத்துகி்றது.

கதன் பசிபிக் கபருங�டல் கபருவியன் (அ) ஹம்வபொல்டு 
நீவ�ொட்டம் (குளிர்)

அட்ட�ொமொ, பொளலவனமொ�வவ இருப்பதற்குக் 
�ொ�ணமொ� உள்ைது. கதன் அகமரிக்�ொவின் வமற்கு 
பகுதி எல்-நிவனொவினொல் வொனிளலளயப் 
பொதிப்பளடயச் கசயகி்றது. வமலும் இந்தியொவில் 
பருவக்�ொற்று சரியொன வந�த்தில் கதொடஙகுவதிலும் 
தொக்�த்ளத ஏற்படுத்துகின்்றது.

வட பசிபிக் கபருங�டல்

குவ�ொஷிவயொ நீவ�ொட்டம் 
(கவப்பம்)

அருகில் உள்ை பகுதி�ளுக்கு அதி� அைவில் 
கவப்பத்திளனக் �டத்துவதினொல் �ொற்று விரிவளடந்து 
வம�மூட்டத்ளத உருவொக்கி மளைப்கபொழிளவத் 
தருகின்்றது.

ஒவயொஷிவயொ நீவ�ொட்டம் 
(குளிர்)

இந்நீவ�ொட்டம், குவ�ொஷிவயொ நீவ�ொட்டத்துடன் 
இளணவதொல் கஹொக்ள�வடொ தீவில் அதி� 
பனிமூட்டத்திளன உருவொக்குவதுடன் 
�டல்வபொக்குவ�த்திற்குப் வபரிடள�யும் 
உருவொக்குவதில் முக்கிய பங�ொற்றுகின்்றது. 
அதனொல், கஹொக்ள�வடொ உலகின் மி�ச் சி்றந்த மீன் 
பிடித்தைமொ� உள்ைது.

அலொஸ்�ொ நீவ�ொட்டம் 
(கவப்பம்)

அலொஸ்�ொவின்  துள்றமு�ங�ளை, ஆணடு முழுவதும் 
கசயல்பட உதவுகி்றது.

�லிவபொர்னியொ நீவ�ொட்டம் 
(குளிர்)

�லிவபொர்னியொவின் �டற்�ள�வயொ�ப் பகுதி�ளில் 
வம�மூட்டத்திளன உருவொக்குகின்்றது. அரிவசொனொ 
மற்றும் கசொனொட்டொ பொளலவனங�ள் வைர்ச்சியளடய 
உதவுகி்றது.

இந்தியப் கபருங�டல் வமற்கு ஆஸ்திவ�லிய 
நீவ�ொட்டம் (குளிர்)

ஆஸ்திவ�லியொவின் வமற்கு �டற்�ள�வயொ�ப் 
பகுதி�ளில் வம�மூட்டத்திளன உருவொக்குகின்்றது. 
வமற்கு ஆஸ்திவ�லியப் பொளலவனம் உருவொ�க் 
�ொ�ணமொ�வும் உள்ைது.
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911.  நீர்க்ாளம்

பூர்த்தி கசயவதில் 
�டல்வைங�ள் முக்கியப் 
ப ங � ொ ற் று கி ன் ்ற ன . 
பலத�ப்பட்ட �டல்வொழ் 
உயிரினங�ள் உணவு, 
மருத்துவம், அைகுசொதனப் 
கபொருட்�ள் மற்றும் 
கதொழில்துள்ற�ளில் பயன்படுகின்்றன. 
ஆற்்றல், �னிமவைம் மற்றும் நீர் 
ஆகியவற்றின் உல�த்வதளவ�ள் உயி�ற்்ற 
�டல்வைங�ளைவய அதி�ம் சொர்ந்துள்ைன.

உ��ய� வள�க�
(எ.கா) ��க�, 
�ளா�ட�, கட���க�, 
பவள�பாைறக�.......

க�ம வள�க�
(எ.கா)  ெப�ேரா�ய�, 
இய�ைக எ�வா�, 
உேலாக�தா� க�, 
மண�, சரைள க�க�......

ஆ�ற� வள�க�
(எ.கா) எ�ச � 
க�ம�க�,  ஓத ஆ�ற�, 
அைல ஆ�ற�.......

 � �டல் மற்றும் கபருங�டல்�ளின் 
நீ�ொனது முற்றிலும் நன்னீ�ொ� இருந்தொல் 
என்ன நி�ழும்?

உயர்சிந்தளன

�டல் நீவ�ொட்டங�ளை உருவொக்கும் 
�ொ�ணி�ள்
• புவியின் சுைற்சி 
• வீசும் �ொற்று
•  �டல் நீரின் கவப்பம் மற்றும் உவர்ப்பியத்தில் 

உள்ை வவறுபொடு
 �டல் நீவ�ொட்டங�ள் கவப்பத்தின் 
அடிப்பளடயில் ்வப்்ப நீகராட்ம் மற்றும் குளிர 
நீகராட்ம் என வள�ப்படுத்தப்பட்டுள்ைன. 
தொழ் அட்சக்வ�ொட்டுப் பகுதி�ளிலிருந்து (கவப்ப 
மணடலம்) உயர் அட்சக் வ�ொட்டுப் பகுதி�ளை 
(மிதகவப்ப மணடலம், துருவ மணடலம்) வநொக்கி 
ந�ரும் நீவ�ொட்டங�ள் கவப்ப நீவ�ொட்டங�ள் 
என அளைக்�ப்படுகின்்றன. எடுத்துக்�ொட்டு: 
அட்லொணடிக் கபருங�டலின் வளைகுடொ 
நீவ�ொட்டம் மற்றும் பசிபிக் கபருங�டலின் 
வட புவியிளடக் வ�ொட்டு நீவ�ொட்டம் ஆகும். 
உயர் அட்சப் பகுதி�ளிலிருந்து (மிதகவப்ப 
மணடலம் மற்றும் துருவ மணடலம்) தொழ் 
அட்சப்பகுதி�ளை (கவப்ப மணடலம்) வநொக்கி 
ந�ரும் நீவ�ொட்டங�ள் குளிர் நீவ�ொட்டங�ள் 
என அளைக்�ப்படுகின்்றன. எ.�ொ அட்லொணடிக் 
கபருங�டலில் உள்ை லொப் �டொர் நீவ�ொட்டம் 
மற்றும் பசிபிக் கபருங�டலின் கபருவியன் 
நீவ�ொட்டம் ஆகும்.

 வதசிய �டல் சொர் நிறுவனம் 
(National Institute of Oceanography - NIO) 
01.01.1996-ல் நிறுவப்பட்டது. இதன் 
தளலளமய�ம் வ�ொவொவில் உள்ை ‘வடொனொ 
வபொலொ’ ஆகும். �டல்சொர் அம்சங�ள், 
கபருங�டல் கபொறியியல், �டல் அ�ைொயவு 
வபொன்்றவற்ள்றப் பற்றி அறிந்து க�ொள்ை 
ஆ�ொயச்சி மற்றும் ஆயவு�ளை இந்நிறுவனம் 
வமற்க�ொள்கி்றது.

  4     ்்ல் வளங்்ள
�டல்நீர் மற்றும் �டலில் அடிப்பகுதியில் 
�ொணப்படக்கூடிய உயிருள்ை மற்றும் 
உயி�ற்்றளவ�ளை நொம் �டல்வைங�ள் 
என்கிவ்றொம். சமு�த்தின் நீடித்த வதளவ�ளைப் 
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921.  நீர்க்ாளம்

  4.1   ்்ல்வளங்்ழளப் ்பாது்ாததல்
புவி மற்றும் மனித குலத்தின் 

உயிவ�ொட்டமொ�ப் கபருங�டல்�ள் 
விைஙகுகின்்றன. மனதகுலத்தின் வொழ்வொதொ�ம் 
�டல்வைங�ளைவய சொர்ந்துள்ைது. 
கபொருைொதொ� வமம்பொடு, சமூ� நலவொழ்வு 
மற்றும் வொழ்க்ள�த் த�ம் ஆகியவற்றிற்கும் 
�டல்வைம் வதளவப்படுகி்றது. எணகணய 
வைங�ள் கபருங�டல்�ளில் அதி�மொ�க் 
�ொணப்படுகின்்றன. கபருங�டல்�ள் முக்கிய 
மீன்பிடித்தைமொ�த்  தி�ழ்வதுடன், ம�புசொ�ொ 
எரிசக்திளய உற்பத்தி கசயயவும் சிறிய 
மற்றும் கபரிய துள்றமு�ங�ளின் வர்த்த� 
வமம்பொட்டிற்கும் கபருமைவில் உதவுகின்்றன. 
�டற்�ள�ச் சுற்றுலொ, உல�ம் முழுவதும் உள்ை 
மக்�ளைத் தன்பொல் ஈர்த்துப் பல நொடு�ளின் 
கபொருைொதொ� முன்வனற்்றத்திற்குத் தன் 
பங�ளிப்ளப வைஙகுகி்றது. 

பல்லுயிர் மற்றும் வொழ்விட இைப்பு, 
�டல்நீரிளன மொசுபடுத்தும் கபொருட்�ளின் �லப்பு 
மற்றும் �ொலநிளல மொற்்றத்தினொல் ஏற்படும் 
விளைவு�ள் வபொன்்ற அச்சுறுத்தல்�ளைக் 
�டல் சுற்றுச்சூைல் எதிர்க�ொள்கி்றது. 
�டல்வைங�ள் முழுவதுமொ� அழியும் முன் 
அவற்றிளனப் பொது�ொத்து நிர்வகிப்பதற்�ொன 
வழிமுள்ற�ளைக் �ணடறிதல் அவசியமொகும்.

�ஙள� வொழ் ஓஙகில் (டொல்பின்), இந்தியொவின் 
வதசிய �டல்வொழ் உயிரினமொ� 2010-ல் 
அறிவிக்�ப்பட்டது. இஃது ஓர் அழிந்து வரும் 
உயிரினமொகும். ஓஙகில்�ள் உணளமயிவலவய 
அழிந்து வரும் உயிரினமொ? ஆம், என்்றொல் 
�ொ�ணங�ளைப் பட்டியலிடு�.

்பவளப்்பாழறத திடடு
உலகின் மி� நீைமொன 
பவைப்பொள்றத் திட்டு ‘தி 

கிவ�ட் வபரியர் ரீப்’ (The Great Barrier 
Reef) ஆகும். இப்பவைப்பொள்ற 2,900 
தனித்த பவைத்திட்டு�ளையும் 900 
தீவு�ளையும் உள்ைடக்கி 2,000 கி.மீ.  
நீணடு �ொணப்படுகி்றது. இது 3,50,000 
சது� கி.மீ ப�ந்து�ொணப்படுகி்றது. 

ஆஸ்திவ�லியொவின் குயின்ஸ்லொந்து 
மொ�ொணத்தின் அருவ�யுள்ை 
பவைக்�டலில் இதன் அளமவிடம் உள்ைது. 
விணகவளியிலிருந்தும் இப்பவைத்திட்ளடக் 
�ொணலொம். புவியின் உயிரினப்பன்ளம 
நிள்றந்த இடங�ளில் ஒன்்றொ� இப்ப�ந்த 
பவைப்பொள்றத்திட்டு�ள் உள்ைன. பல 
பில்லியன் நுணணிய உயிரியொன 
பவைகமொட்டுக்�ைொல் இப்பைைப்பொள்ற�ள் 
உருவொக்�ப்படுகின்்றன.      உலகின் 7 
இயற்ள� அதிசயங�ளில் ஒன்்றொ� CNN 
இதளன அளடயொைங�ணடுள்ைது

இ��ய� ெப��கட�    

இ��ய� ெப��கட� 

ஆ��ேர�யா

பவள
 கட�   

தா
�

ம�
 க

ட�
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அைளவயில் இல்ளல
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931.  நீர்க்ாளம்

மீள ்பாரழவ
�  புவியின் முன்்றொவது வ�ொைம் 

நீர்க்வ�ொைம் ஆகும். இது புவியில் 
�ொணப்படும் அளனத்து நிளலயிலும் 
உள்ை(திணம, நீர்ம, வொயு) நீள� 
உள்ைடக்கியது.

�  நீர்ச் சுைற்சி என்பது புவியில் உள்ை நீர் 
தனது நிளல�ளை மொற்றிக் க�ொணவட 
இருப்பதொகும்.

�  நன்னீர், உவர் நீர் என இருவள��ைொ� 
புவியில் நீர் கிளடக்கி்றது. புவியின் 
வமற்ப�ப்பில் �ொணப்படும் நீரில் 97% 
�டல் நீ�ொகும்.

�  பசிபிக் கபருங�டல், அட்லொணடிக் 
கபருங�டல், இந்தியப் கபருங�டல், கதன் 
கபருங�டல் மற்றும் ஆர்டிக் கபருங�டல் 
ஆகியன புவியின் ஐந்து கபருங�டல்�ள் 
ஆகும்.

�  �ணடத்திட்டு, �ணடச்சரிவு, 
�ணடஉயர்ச்சி, �டலடி சமகவளி�ள், 
அ�ழி�ள் மற்றும் �டலடி மளலத் 
கதொடர்�ள் ஆகியன �டலடி நிலப்ப�ப்பில் 
�ொணப்படும் நிலத்வதொற்்றங�ள் ஆகும்.

�  �டலின் கவப்பநிளல மற்றும் உவர்ப்பியம் 
ஆகிய இரு முக்கிய �ொ�ணி�ைொல் 
�டல் நீ�ொனது இயஙகிக்க�ொணவட 
இருக்கி்றது.

�  �டலில் �ொணப்படும் உயிருள்ை மற்றும் 
உயி�ற்்ற கபொருட்�ள் �டல் வைங�ள் 
ஆகும்.

�  கபருங�டல்�ள் புவி மற்றும் மனித 
இனத்தின் உயிர் நொடி�ள் ஆகும். எனவவ 
இளவ பொது�ொக்�ப்பட வவணடியளவ.

்ழலச்்்சாற்்ள
  ் ்ல் தழரப்்பரப்பு (Ocean Floor): 

- ஆழ்�டலில் �ொணப்படும் நிலம். 
இதளனக் �டற்படுள� என்றும் 
அளைக்கின்வ்றொம்.

  ்சாய்வு (Gradiant) : - ஒரு நிலத் வதொற்்றத்தின் 
சொயதை அைவின் வ�ொணமொகும்.

  அ்ழி (Trench) : - �டல் தள�ப்ப�ப்பில் 
�ொணப்படும் குறு�லொன, நீணட, ஆைமொன 
பள்ைங�ள்.

  ் ்ல் குனறு்ள (Seamounts) : - ஆழ்�டலில் 
�ொணப்படும் எரிமளல கவடிப்பினொல் 
உருவொனமளல�ள்.

  ஆழ்்ல் மட்்குனறு்ள (Guyots) : - இளவ 
தட்ளடயொன உச்சிளயக் க�ொணட �டலடி 
எரிமளல�ைொல் ஆனளவ.

  வட்ப்்பவளப்்பாழற (Atoll) : - கவப்ப 
மணடலம் மற்றும் துளண மணடலப் 
பகுதி�ளில் �ொணப்படும் வளைய வடிவிலொன 
தீவுக்கூட்டமொகும்.

  ் ்லடி மழலத்தா்ர (Ridge) : - இளவ 
நீணட குறுகிய குன்று�ைொல் அளமயப்கபற்்ற 
ஓர் உயர்வொன நிலப்பகுதியொகும்.

  உளளாரநத ஆற்றல் (Inherent energy) : - 
கதொடர்ச்சியொன மற்றும் நி�ந்த�மொன ஆற்்றலின் 
உருவொக்�ம் ஆகும்.

I.  ்சரியாை விழ்ழயத 
கதரந்தடுதது எழுது்.

1. ‘சுந்தொ அ�ழி’ 
�ொணப்படும் கபருங�டல் 
       ______________ 

 அ) அட்லொணடிக் கபருங�டல்
 ஆ) பசிபிக் கபருங�டல்
 இ) இந்தியப் கபருங�டல்
 ஈ) அணடொர்டிக் கபருங�டல்
2 கபருங�டலின் கவப்பநிளல ஆைத்ளத 

வநொக்கிச் கசல்லச் கசல்ல        __________
 அ) அதி�ரிக்கும் 
 ஆ) குள்றயும் 
 இ) ஒவ� அைவொ� இருக்கும் 
 ஈ) வமற்�ணட எதுவுமில்ளல

்பயிற்சி்ள :
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941.  நீர்க்ாளம்

3. �டல் நீவ�ொட்டங�ள் உருவொ�க் �ொ�ணம்
 அ) புவியின் சுைற்சி 
 ஆ) கவப்பநிளல வவறுபொடு      
 இ) உவர்ப்பிய வவறுபொறு                    
 ஈ) வமற்�ணட அளனத்தும்
4. கீழ்க்�ணட கூற்று�ளை ஆ�ொய�
 1.  மீன்பிடித்தைங�ள் கபரும்பொலும் 

அ�லமொன �ணடத்திட்டு பகுதி�ளில் 
�ொணப்படுகி்றன்்றன

 2.  மிதகவப்ப மணடலப்பகுதி�ளில் 
மீன்பிடித்கதொழில் நன்கு 
வைர்ச்சியளடந்துள்ைது

 3.  மீனின் முதன்ளம உணவொன தொவ� 
ஊட்டச்சத்து வைர்வதற்கு கவப்ப 
நீவ�ொட்டமும் குளிர் நீவ�ொட்டமும் 
இளணவவத �ொ�ணமொகும். 

 4.  இந்தியொவின் உள்நொட்டு 
மீன்பிடித்கதொழில் குறிப்பிடத்தக்�து 
ஆகும்

  அ) 1 மற்றும் 2 சரி
  ஆ) 1 மற்றும் 3 சரி
  இ) 2,3 மற்றும் 4 சரி
  ஈ) 1,2 மற்றும் 3 சரி
5. �டலடி மளலத்கதொடர் உருவொ� �ொ�ணம்
 அ) புவித்தட்டு�ள் இளணதல்
 ஆ) புவித்தட்டு�ள் விலகுதல்
 இ) புவித்தட்டு�ளின் பக்�வொட்டு இயக்�ம்
 ஈ) வமற்�ணட எதுவுமில்ளல
6) �டல்மட்டத்தின் கீழுள்ை நிலத்வதொற்்றங�ள் 

வரிளசக்கி�மமொ� உள்ைளவ எளவ ?
 அ) �ணடத்திட்டு, �ணடச்சரிவு, �டலடி 

சமகவளி, �டல் அ�ழி 
 ஆ) �ணடச்சரிவு, �ணடத்திட்டு, 

�டலடிச்சமகவளி, �டல் அ�ழி
 இ) �டலடி சமகவளி, �ணடச்சரிவு, 

�ணடத்திட்டு, �டல் அ�ழி
 ஈ) �ணடச்சரிவு, �டலடிச்சமகவளி, 

�ணடத்திட்டு, �டல் அ�ழி

7) பின்வருவனவற்றுள் சரியொ�ப் 
கபொருந்தொதது எது ?

 அ) வளைகுடொ நீவ�ொட்டம் - பிசிபிக் 
கபருங�டல்

 ஆ) வலப்�டொர் �டல்நீவ�ொட்டம் – வட 
அட்லொணடிக் கபருங�டல்

 இ) வ�னரி �டல் நீவ�ொட்டம் – மத்திய 
தள�க்�டல்

 ஈ) கமொசொம்பிக் �டல்நீவ�ொட்டம் – இந்தியப் 
கபருங�டல்

8) �டலில் �ொணப்படும் ‘பிைொஙடனின்’ 
அைளவத் தீர்மொனிக்கும் �ொ�ணி

 1. நீரின் ஆைம்
 2. �டல் நீவ�ொட்டம்
 3. கவப்பநிளல மற்றும் உவர்ப்பியம்
 4. ப�ல் மற்றும் இ�வின் நீைம்
  அ) 1 மற்றும் 2 சரி
  ஆ) 1,2 மற்றும் 3 சரி
  இ) 1,3 மற்றும் 4 சரி
  ஈ) அளனத்தும் சரி

க்ளவி எண 9 முதல் 13 வழர கூற்று 
(A) ்ாரணம் (R)
அ) A மற்றும் R இ�ணடும் சரி, ‘R’, ‘A’ விற்�ொன 

சரியொன விைக்�ம்
ஆ) A மற்றும் R சரி ஆனொல் ‘R’, ‘A’ விற்�ொன 

சரியொன விைக்�ம் இல்ளல
இ) A சரி ஆனொல் R தவறு ஈ) A தவறு ஆனொல் 

R சரி
9) கூற்று (A) :- வள�படங�ளில் �டல்�ள் 

எப்கபொழுதும் நீல நி்றத்தில் க�ொடுக்�ப்படும்.
 �ொ�ணம் (R) : - இது �டல்�ளின் 

இயற்ள�யொன நி்றத்ளதக்�ொட்டுகி்றது
10) கூற்று (A) : - ஆழ்�டல் மட்டக்குன்று�ள், 

�யொட் என்று அளைக்�ப்படுகின்்றன.
 �ொ�ணம் (R) : - அளனத்து �யொட்டு�ளும் 

எரிமளல கசயல்பொடு�ைொல் 
உருவொனளவ.

11. கூற்று (A): - �டலடித்தைத்தில் �ொணப்படும் 
ஆைமொன குறுகிய பகுதி �டலடிப் 
பள்ைத்தொக்கு�ள் ஆகும்.

TN_GOVT_IX_Std_Geography_Ch01.indd   94 27-08-2018   19:22:03



951.  நீர்க்ாளம்

IV கவறு்படுதது்
1) உயர் ஓதம் மற்றும் தொழ் ஓதம்.
2) �டலடிச் சமகவளி மற்றும் �டலடிப்பள்ைம்.
3) ஓத மின்சக்தி மற்றும் நீர் மின்சக்தி.

V ்ாரணம் அறி்
1) வட அள�க்வ�ொைம் நில அள�க்வ�ொைம் 

என்றும் கதன் அள�க்வ�ொைம். 
நீர்அள�க்வ�ொைம் என்றும் 
அளைக்�ப்படுகின்்றன.

2) இயற்ள�யொ�வவ �டல்நீர் உவர்நீ�ொ� 
உள்ைது.

3) �ணடத்திட்டு�ள் சி்றந்த 
மீன்பிடித்தைங�ைொகும்.

4) அ�பிக் �டளலக்�ொட்டிலும் வங�ொை 
விரிகுடொவில் உவர்ப்பியம் அதி�மொ� 
உள்ைது.

VI ்பததியளவில் விழ்யளி
1) கபருங�டலின் வதொற்்றம் பற்றி ஒரு பத்தியில் 

விளட தரு�.
2) �ணடத்திட்டு மற்றும் �ணடச் சரிவு பற்றிக் 

குறிப்பு வள��.
3) �டல் நீவ�ொட்டங�ள் என்்றொல் என்ன ? 

அதன் வள��ளை விவரி.
4) �டல்வைங�ள் மனிதகுலத்தின் மீது 

ஏற்படுத்தும் தொக்�ங�ள் யொளவ ?

VII  ் ்ாடு்்ப்்படடுளள ்ப்தழதப் ்பாரதது 
விழ்யளி:-

 �ொ�ணம் (R) : - இளவ�ள் �ணடத்திட்டு, 
சரிவு மற்றும் உயர்ச்சி�ளினொல் 
�ட்டுப்படுத்தப்படுகின்்றன.

12. கூற்று (A) : - வட்டப் பவைத்திட்டு (Attols), 
அட்லொணடிக் கபருங�டலில் ப�வலொ�க் 
�ொணப்படுகின்்றன.

 �ொ�ணம் (R) : - ஆைமொன பகுதி�ளில் 
�டல்வொழ் உயிரினங�ள் குள்றவொ� 
உள்ைன.

13. கூற்று (A) : - நிலத்தொல் சூைப்பட்டப் 
பகுதி�ளில் உவர்ப்பியம் அதி�மொ� 
உள்ைது.

 �ொ�ணம் (R) : - நிலத்தொல் சூைப்பட்ட 
�டலில் விரிந்த �டற்ப�ப்ளபவிட (open 
ocean) நன்னீர் சிறிதைவவ �லக்கின்்றது.

II ்்பாருதது் : 
1) மரியொனொ அ�ழி –   �டலில் உவர்ப்பியம் 

குள்றவு
2) கிவ�ட் வபரியர் ரீப் –   ஜப்பொன் 

�டற்�ள�வயொ�ம்
3) சர்வ�ொசொ �டல் –   பசிபிக் கபருங�டலின் 

ஆைமொனப்பகுதி
4) உயர்ஓதம் -   ஆஸ்திவ�லியொ
5) அதி� மளை –   இ�ணடொம் நிளல 

நிலத்வதொற்்றம்
6) குவ�ொசிவயொ  

நீவ�ொட்டம் –   வட அட்லொணடிக் 
கபருங�டல்

7) �ணடச்சரிவு –   அமொவொளச மற்றும் 
முழு நிலவு நொள்

III குறுகிய விழ்யளி
1) ‘நீர்க்வ�ொைம்’ கபொருள் கூறு�.
2) நீரியல் சுைற்சி என்்றொல் என்ன?
3) �டலடி நிலத்வதொற்்றங�ள் யொளவ?
4) �டல் நீவ�ொட்டங�ளைத் வதொற்றுவிக்கும் 

�ொ�ணி�ள் யொளவ?
5) �டல் அளல�ளைப் பற்றிச் சுருக்�மொ� 

விளடயளி
6) ‘�டல் உவர்ப்பியம்’ என்்றொல் என்ன?
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961. நீர்க்ாளம்

படத்தில் சித்தரிக்�ப்பட்டுள்ை உள்ைடக்கிய 
கசயல்முள்றளயப் (Process) பற்றி எழுது�.

VIII. ்்சறிவூட்ப்்பட் ்்சயல்்பாடு
அ) �டல்நீவ�ொட்டங�ளைப் பற்றிய நிலவள�ப்படத்ளத படித்தறிந்து கீழ்க்�ணட அட்டவளணளய 

நி�ப்பு�.

(ஆ) நிலவள�படப்பயிற்சி 
உல� நிலவள�படத்தில் நீல நி்றத்தில் குளிர் நீவ�ொட்டங�ளையும் மற்றும் சிவப்பு நி்றத்தில் 
கவப்ப நீவ�ொட்டங�ளையும்  குறிக்�வும்.

மு்கிய் ்்ல் நீகராட்ங்்ள
்்பருங்்்ல்்ள வ்அழர்க்ாளம் ்தன அழர்க்ாளம்

பசிபிக் 
கபருங�டல்

அட்லொணடிக் 
கபருங�டல்

இந்தியப் 
கபருங�டல்

 வமற்வ�ொள் நூல்�ள்

1.  Physical Geography by Savindra Singh Edition: 2015, Pravalika Publications,
Allahabad, India.

2.  Oceanography by D.S. Lal
Revised Edition: 2009, Sharda Pustak Bhawan, Allahabad, India.

3.  Oceanography (A Brief Introduction) by K. Siddhartha Reprinted 2008, Kisalaya
Publications Pvt. Ltd., New Delhi, India.

4.  The Science of Ocean by A.N.P. Ummer Kutty Reprinted 2012, National Book Trust,
New Delhi, India.

�
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971. நீர்க்ாளம்

இளணயச் கசயல்பொடு

புவியியல் – நீர்க்வ�ொைம்

�ணட ஆக்� ந�ர்ளவ 
அறிவவொமொ!

படி 1:  கீழ்க்�ொணும் உ�லி / விள�வுக் குறியீட்ளடப் பயன்படுத்திச் கசயல்பொட்டின் 
இளணயப் பக்�த்திற்குச் கசல்�.

படி  2: புவிக்வ�ொைம் கதொடர்பொன அட்ளட�ளைத் திள�யில் பொர்க்� முடியும்.

படி 3: சரியொன படத்ளதப் புவிக்வ�ொை அட்ளடயுடன் இளணக்�.

உர :

*படங�ள் அளடயொைத்திற்கு மட்டுவம. 
வதளவகயனில் Adobe Flash ளய அனுமதிக்�.

இளணயச் கசயல்பொடு

புவிக் வ�ொைங�ளை எளவ எளவ என்று  
நிளனவட்ளட�ளைப் கபொருத்தி அறிவவொமொ!

படி 1 படி 2 படி 3

புவிக் வ�ொைங�ளை எளவ எளவ என்று  
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982. உயிர்க்கோளம்

உயிர்க்கோளம் (Biosphere) புவியின் 
நான்்ாவது க்ாளமாகும். புவியின் கமற்பரப்பில் 
அமமந்துளள இகக்ாளம் உயிரினங்ள 
வாழவதறகு ஏற்றதாகும். இகக்ாளம் 
பகோறை்க்கோளம், நீர்க்கோளம் மறறும் 
வளி்க்கோளதறதை உளளடககியதாகும். இது 
தாவர இனங்ளும் விலஙகினங்ளும் 
வாழவதறகு ஏற்ற சூழமலக க்ாண்டுளளது. 
்டல் மடடத்திலிருந்து வளிமண்டலத்தின் கீழ 

  உயிர்க்கோளம்
2

 � உயிரகக்ாளத்தின் சூழல் மறறும் அதன் க்பாருள அறிதல்.
 � சூழநிமல மண்டலம் என்்பதன் க்பாருள, அதன் கூறு்ள, கெயல்்பாடு்ள 

மறறும் உயிரினப்்பன்மமயிமனப் புரிந்து க்ாளளல்.
 � முககிய ்பல்லுயிரத்கதாகுதியிமன அறிந்து க்ாளளல்.
 � ்பல்லுயிரத் கதாகுதியிமனப் ்பாது்ாக் கவண்டியதன், அவசியத்மதத் 

கதரிந்து க்ாளளல்.

இப்்பாடம் சூழநிமல மண்டலம் என்்பதன் க்பாருள 
மறறும் அதன் கூறு்மள விளககுகின்்றது. 
உயிருளள மறறும் உயிரற்ற சூழல்்ளுககு 
இமடகய உளள ஆற்றல் ஓடடத்மத 
விவாதிககி்றது. ்பல்லுயிர வாழவிடத்தின் 
முககியத்துவத்மதயும் அதன் ்பாதிப்ம்பயும் 
விளககுகி்றது. நிலம் மறறும் நீர வாழ ்பல்லுயிரத் 
கதாகுதியிமயப் ்பறறி விரிவா் விளககுகி்றது.

அலகு

்ற்றலின் கநாக்ங்ள:
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992. உயிர்க்கோளம்

அடுககு (Troposphere) வமர சுமார 20கி.மீ. 
உயரம் வமர உயிரகக்ாளம் ்பரவியுளளது. 
்டல் மடடத்திலிருந்து கமலும் கீழுமா் 1கி.மீ 
வமரயுளள ஒரு குறுகிய ்பகுதியில்தான் 
க்பரும்்பாலான தாவரங்ளும் விலஙகு்ளும் 
வாழகின்்றன. உயிரகக்ாளம் ்பல்கவறு்படட 
சூழ்நிறல மண்டலம் (ecosystem) மறறும் 
பல்லுயிரதததைகோகுதி அமமப்்பாலும்  (biomes) 
உருவாக்ப்்படடுளளது. அமனத்து 
உயிரினங்ளும் அமவ சிறியதா் அல்லது 
க்பரியதா் இருந்தாலும் அமவ்ள 
இனககுழுக்ளா் வம்ப்்படுத்தப்்படடுளளன. 
விலஙகு, தாவரம் மறறும் நுண்ணுயிரி்ள எந்த 
இடத்தில் வாழகின்்றகதா அவ்விடம், அவறறின்  
வாழவிடம் எனப்்படுகி்றது. ்பல்கவறு வம்யான 
தாவரங்ள மறறும் விலஙகினங்ள வாழும் 
ஒரு குறிப்பிடட வாழவிடத்மத உயிரினப்்பன்மம 
(Biodiversity) என்கிக்றாம்.

உயரமான மைலக�

 உ��ன�க�
அ�க� வா� ப��

 கடல	�தள���
சராச� ஆழ�

கட� ம�ட� 

 ஆழ�(��ட��)

2000

4000

2000

4000

6000

8000

புவியின் மீது கெஙகுத்தா் அமமந்த 
உயிரகக்ாளம்

   1   சூழ்நிறல மண்டலம் (Ecosystem)
சூழநிமல மண்டலம் என்்பது ்பல்கவறு 

உயிரினங்ளின் கதாகுதி ஆகும். இச்சூழநிமல 
மண்டல அமமப்பில் வாழகின்்ற உயிரினங்ள 
ஒன்க்றாகடான்று கதாடரபு க்ாளவகதாடு, பி்ற 
உயிரற்ற சுறறுச்சூழல் ்ாரணி்ளான நிலம், 
மண், ்ாறறு, நீர க்பான்்றவறக்றாடு கதாடரபு 
க்ாளகின்்றன. சூழநிமல மண்டலம் மி்ச் 
சிறிய அலகிலிருந்து (எ.்ா. மரப்்படமட) 
உல்ளாவிய சூழநிமல மண்டலம் அல்லது 

சூழல் க்ாளம் (Ecosphere) வமர (எ.்ா. 
விவொயநிலம், குளச்சூழநிமல மண்டலம், 
வனச்சூழல் அமமப்பு இன்னும் பி்ற) கவறு்படடுக 
்ாணப்்படுகி்றது. இஙகு உயிரினங்ள 
நிமலயா் வாழவதறகு ஏற்ற சூழல் 
்ாணப்்படுகி்றது. ்பல்லுயிர வாழவிடம் புவியில் 
உளள அமனத்து சூழநிமல 
மண்டலங்மளயும், உயிரினங்மளயும் 
அதாவது மனித இனத்மதயும் 
உளளடககியதாகும்.

தெயல்பகோடு
வனச்சூழல் அமமப்ம்ப உன் கொந்த 
நமடயில் விவரிக்வும்.

 � சூழநிமல மண்டலத்மதப் ்பறறி ்படிககும் 
அறிவியல் பிரிவு சூழலியல் (Ecology) 
எனப்்படுகி்றது.

 � சூழலியல் ்பறறிப் ்படிப்்பவர சூழலியலாளர 
(Ecologist) எனப்்படுகி்றார.
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1002. உயிர்க்கோளம்

1.1  சூழ்நிறல மண்டலததின் கூறு்ள் 
(Components of ecosystem)

சூழநிமல மண்டலம் மூன்று 
அடிப்்பமடக கூறு்மளக 
க்ாண்டுளளது. அமவ,
அ) உயிரற்ற கூறு்ள
ஆ) உயிருளள கூறு்ள 
மறறும்
இ) ஆற்றல் கூறு்ள

அ) உயிரறை கூறு்ள் (Abiotic Components)
உயிரற்ற கூறு்ள சுறறுச் சூழலில் உளள 
உயிரற்ற, ்ரிம, இயறபியல் மறறும் இரொயன 
்ாரணி்மள உளளடககியதாகும். 
உதாரணமா், நிலம், ்ாறறு, நீர, சுண்ணாம்பு, 
இரும்பு க்பான்்றமவ.

ஆ) உயிருள்ள கூறு்ள் (Biotic Components)
உயிருளள கூறு்ள  என்்பது தாவரங்ள, 
விலஙகினங்ள மறறும் நுண்ணுயிரி்மள 
உளளடககியதாகும். இமவ மூன்று பிரிவு்ளா் 
வம்ப்்படுத்தப்்படடுளளன.

• உறபததியகோளர்ள் (Producers) - சூழநிமல 
மண்டலத்தில் தமககு கவண்டிய உணமவத் 
தாகம உற்பத்தி கெய்து க்ாளளககூடிய 
உயிரினங்ள உற்பத்தியாளர்ள எனப்்படும்.  
இமவ தைறெகோரபு ஊட்டஉயிரி (Autotraphs) 
என்று அமழக்ப்்படுகின்்றன. இமவ 
நிலத்திலும் நீரிலும் ் ாணப்்படுகின்்றன. (எ.்ா.) 
தாவரங்ள, ்பாசி, ்பாகடீரியா க்பான்்றமவ.

• நு்ரகவகோர்ள் (Consumers) - 
கநரடியா்கவா அல்லது மம்றமு்மா்கவா 
உற்பத்தியாளர்மளச் ொரந்திருககும் 
உயிரினங்ள நு்ரகவார்ள எனப்்படும். 
எனகவ, அமவ பிைசெகோரபு ஊட்டஉயிரி 
(Hetrotrophs) என்்றமழக்ப்்படுகின்்றன.

நு்ரகவகோரின் தபகோதுவகோன பிரிவு்ள்
 9 முதைல்நிறல நு்ரகவகோர (Primary Consumers) 

- உணவிற்ா் உற்பத்தியாளர்மளச் 
ொரந்திருககும் இமவ்மளத் தாவர 
உண்ணி்ள என்கிக்றாம். (எ.்ா.) 
வரிககுதிமர, ஆடு க்பான்்றமவ.

 9 இரண்டகோம் நிறல நு்ரகவகோர (Secondary 
Consumers) - இவ்வம் நு்ரகவாமர 
ஊன்உணணி்ள் என்கிக்றாம். இமவ தாவர 
உண்ணி்்மள உணவா்க உடக்ாளளும். 
(உ.ம்.) சிங்ம், ்பாம்பு க்பான்்றமவ.

 9 மூன்ைகோம்நிறல நு்ரகவகோர (Tertiary 
Consumers) - ஊன்உண்ணி்ளில் 
உயரநிமலயில் உளளமவயாகும். அமவ 
தாவர உண்ணி்மளயும். 
ஊன்உண்ணி்மளயும் உணவா்க 
க்ாளளக கூடியமவ ஆகும். (எ.்ா.)  
ஆந்மத, முதமல ஆகியமவ.

• சிறதைபகபகோர்ள் (Decomposers) - 
இவ்வுயிரினங்ள தங்ளுககுத் கதமவயான 
உணமவத் தாகம தயாரிக் இயலாதமவ 
ஆகும். அமவ இ்றந்த, அழுகிய தாவரங்ள 
மறறும் விலஙகினங்மள உணவா் 
உடக்ாண்டு வாழககூடியமவ ஆகும். 
எனகவ, அமவ ெகோறுணணி்ள் (Saprotrophs) 
என்று அமழக்ப்்படுகின்்றன. (உ.ம்.) 
பூஞமெ்ள, ்ாளான்்ள க்பான்்றமவ.

இ) ஆறைல் கூறு்ள் (Energy Components)
உயிரகக்ாளத்தில் வாழும் அமனத்து 
உயிரினங்ளும் தம் ்பணியிமனச் 
கெய்வதறகும், ஓர ஆற்றமல மறக்றார 
ஆற்றலா் மாறறுவதறகும் ஆற்றமலப் 
்பயன்்படுத்துகின்்றன. உயிரகக்ாளம் 
முழுமமககும் சூரியகன ஆற்றமல 
வழங்ககூடியதா் உளளது. சூழநிமல 
மண்டலத்தில்  உளள ்பல்கவறு கூறு்ளின் 
வழியா், சூரிய ஆற்றல் பி்ற ஆற்றல் 
வடிவங்ளா் மாற்றப்்படுகி்றது. சூழநிமல 
மண்டலத்தில் ஆற்றல் ஓடடத்தில் 
உற்பத்தியாளர்ள, நு்ரகவார்ள மறறும் 
சிமதப்க்பார்ள க்பரும் ்பஙகு வகிககின்்றனர.

தெயல்பகோடு
அ்ராதிமயப் (Dictionary) ்பயன்்படுத்தி 
Herbivores, Carnivores, Omnivoeres மறறும் 
Scanvengers ஆகியவறறிறகுப் க்பாருள, 
விளக்ம் ்ண்டுபிடி.
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1.2  சூழ்நிறல மண்டலததின் 
தெயல்பகோடு்ள் (Functions of an 
ecosystem)
அமனத்து உயிரினங்ளும் 

ஒன்க்றாகடான்று கதாடரபு க்ாண்டு ஆற்றல் 
மடடம், உணவுச் ெஙகிலி மறறும் உணவு 
வமலயிமன உருவாககுகின்்றன. சூழநிமல 
மண்டலத்தின் கெயல்்பாடு்ள ஆற்றல் 
ஓடடத்தின் அமமப்ம்பச் ொரந்துளளன. இந்த 
ஆற்றல் ஓடடம் சூழநிமல மண்டலத்திலுளள 
்ரிமமற்ற மறறும் ்ரிமப் க்பாருட்ளின் 
்பரவலுககும், சூழறசிககும் உதவி கெய்கி்றது. 
ஆற்றல் ஓடடம் க்பரும்்பாலும் சூழநிமல 
மண்டலத்தின் ்பல்கவறு நிமல்ளில் 
்படிநிமல ஒழுஙகு மும்றயில் நமடக்பறுகி்றது. 
இந்நிமல்ள ஆறைல் மட்டம் எனப்்படுகி்றது. 
உயிரினங்ளில் ஒரு குழுவிலிருந்து மறக்றாரு 
குழுவிறகு ஆற்றல் மாற்றம் ்பல்கவறு ஆற்றல் 
மடடத்தின் வழியா்த் கதாடரச்சியா் 
நமடக்பறுவமத உணவுச் ெஙகிலி என்று 
அமழககிக்றாம். உணவுச ெங்கிலி்ள் (Food 
Chain) ஒன்றிமனகயான்று ொரந்து, 
பிமணக்ப்்படட அமமப்பு உணவு வறல 
(Food Web) எனப்்படுகி்றது.
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   2   உயிரினபபன்றம (Biodiversity)
உயிரினப்்பன்மம என்்பது ஒரு 

வாழவிடத்தில் வாழகின்்ற ்பல்கவறு வம்யான 
உயிரினங்மளக குறிப்்பதாகும். (தாவரங்ள, 
விலஙகு்ள மறறும் பி்ற நுண்ணுயிரி்ள). இது 
்ாலநிமல, நிலத்கதாற்றம் மறறும் மனிதச் 
கெயல்்பாடு்ளின் தாக்த்திறகு உளளாகின்்றன. 
இப்்பல்லுயிர வாழவிடம் புவியில் ஓரிடத்தின் 
உயிரியல் ஆதாரங்ளின் வலிமமமயப் 
பிரதி்பலிக்க கூடியதா் உளளது. 
உயிரினப்்பன்மமயில் உளள, ஒவ்கவார 
இனமும் சூழல் மண்டலத்தில் முககியமான 
்பஙம் வகிககின்்றது. ஒரு ்பகுதியின் சுறறுச் 
சூழல் ெமநிமல மறறும் ெமூ் நலமன, அதாவது 
சுறறுலா, ்ல்வி மறறும் ஆராய்ச்சிமய இது 
க்பணி வருகி்றது.

2.1  உயிரினபபன்றமயின் இழபபு 
(Loss of Biodiversity)
மனித மறறும் இயறம்க ்ாரணி்ளின் 

கெயல்்பாடு்ளினால் தாவர மறறும் 
விலஙகினங்ளில் ஏற்படும் இழப்பு 
உயிரினப்்பன்மமயின் இழப்பு என்கிக்றாம். 
உயிரினப்்பன்மமயின் இழப்்பால் 
மனிதர்ளுககும், நிலம், நீர மறறும் ்ாறறு 
க்பான்்றவறறிலும் மி்ப் க்பரிய ்பாதிப்பு 
ஏற்படுகி்றது. ்ாடு்மள அழித்தல், மக்ள 
கதாம்ப் க்பருக்ம், மாசு்படுதல் மறறும் புவி 
கவப்்பமயமாதல் க்பான்்றவற்றால் ஏற்படும் 
வாழவிட அழிகவ உயிரினப்்பன்மம இழப்பிறகு 
்ாரணமா் உளளது. சில ெமயங்ளில் வாழவிட 
இழப்பு மி்க ்டுமமயா்கவா அல்லது 
விமரவா்கவா நமடக்பறுகமயானால் ஓர 
இனம் முழுமமயா் இகக்ாளிலிருந்து 
அழிந்துவிடும். மடகனாெரஸ் அழிந்ததற்ான 
்ாரணம் என்ன என்்பமதப்்பறறி அறிந்து க்ாளள 
அறிவியல் அறிஞர்ள இந்த க்ாணத்திலும் 
முயறசி கெய்து க்ாண்டிருககி்றார்ள.

ஓர ஆகராககியமான சூழநிமல மண்டலம், 
சுத்தமான நீர, ்ாறறு, வளமான மண், உணவு, 
மூலப்க்பாருள்ள மறறும் மருந்துப் க்பாருள்மள 
வழஙகுகின்்றன. எனகவ, இச்சூழநிமல 
மண்டலம் ்பாது்ாக்ப்்பட கவண்டும்.
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க்பான்்ற ்ாரணி்ள தீரமானிககின்்றன. 
்பல்லுயிரத் கதாகுதிமய இருக்பரும் பிரிவு்ளா் 
வம்ப்்படுத்தலாம். அமவ, நிலவகோழ் பல்லுயிரத 
ததைகோகுதி மறறும் நீரவகோழ் பல்லுயிரத ததைகோகுதி 
ஆகியனவாகும்.

3.1  நிலவகோழ் பல்லுயிரத ததைகோகுதி 
(Terrestrial Biomes)
நிலவாழ ்பல்லுயிரத் கதாகுதி என்்பது ஒரு 

குழுவா் வாழும் உயிரினங்ள 
ஒன்றுடகனான்று கதாடரபு க்ாண்டு அமவ 
வாழும் நிலச்சூழலுககு ஏற்றவாறு வாழதலாகும். 
இதில் கவப்்பமும் மமழயும் வாழகின்்ற 
சூழமலத் தீரமானிககின்்றன. உலகின் முககிய 
நிலவாழ ்பல்லுயிரத் கதாகுதி்ளாவன.

அ)  கவப்்ப மண்டலக்ாடு்ள
்பல்லுயிரத் கதாகுதி

ஆ)  கவப்்ப மண்டல ெவானா 
்பல்லுயிரத் கதாகுதி

இ)  ்பாமலவனப் ்பல்லுயிரத் 
கதாகுதி

ஈ)  மித கவப்்ப மண்டல புல்கவளி ்பல்லுயிரத் 
கதாகுதி

உ) தூந்திரப் ்பல்லுயிரத் கதாகுதி

 � ஒரு சூழலியல் பிரகதெத்தில் 70%றகும்
கமலா் ஓரினம் சுயமான வாழவிடத்மத
இழந்துவிடுகமயானால் அவ்விடம்
(்வனத்தில் க்ாளளப்்பட கவண்டிய)
வளமமயங்ளா்க (Hotspot)
்ருதப்்படுகி்றது.

 � இந்தியாவின் இமயமமல்ள, கமறகு 
கதாடரச்சி மமல்ள, இந்கதா ்பரமா 
பிரகதெம், சுந்தா நிலப்்பகுதி க்பான்்றமவ 
வளமமயங்ளாகும்.

3   பல்லுயிரத ததைகோகுதி்ள் (Biomes)
்பல்லுயிரத்கதாகுதி என்்பது புவியின் சூழல் 

மண்டலத்தில் ்பல்கவறு வம்யான 
தாவரங்ளும், விலஙகினங்ளும் இமணந்து 
வாழும் மி்ப் ்பரந்த சூழநிமலயியல் 
அமமப்்பாகும். இஙகுத் தாவரங்ளும், 
விலஙகு்ளும் ஒன்க்றாகடான்று கதாடரபு 
க்ாண்டு கூடடமா் உயிரகக்ாளத்தில் 
வாழகின்்றன. ்பல்லுயிரத் கதாகுதிமய 
நிலத்கதாற்றம், ்ாலநிமல மறறும் தாவரங்ள 

இயறம்யான: நிலத்தாவரங்ள

இயறம்யான: நீரவாழவன மனிதனால் உருவாக்ப்்படடமவ
புல்கவளி ்ாடு ்பாமலவனம்

்டல் நன்னீர மீன்்ாடசிய்ம் விவொயநிலம்

்பல்லுயிரத் கதாகுதி்ளின் வம்ப்்பாடு
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அ)  தவபபமண்டல் ்கோடு்ள் பல்லுயிரத 
ததைகோகுதி (Tropical Forest Biomes)

கவப்்பமண்டலக ்ாடு்ள ்பல்லுயிரத் கதாகுதி, 
்பல்கவறு துமண ்பல்லுயிரத் கதாகுதி்ளால் 
உருவாக்ப்்படடமவ. அமவ கவப்்பமண்டலப் 
்பசுமம மா்றாக ் ாடு்ள, ்பருவ்ால இமலயுதிரக 
்ாடு்ள ஆகியனவாகும்.

இப்்பல்லுயிரத் கதாகுதி 
நிலநடுகக்ாடடிலிருந்து 10° வடககு 
அடெத்திலிருந்து 10° கதறகு அடெம் வமர 
்பரவியுளளது. உலகின் கமாத்த கவப்்ப மண்டலக 
்ாடு்ளில் ஐம்்பது ெதவீதக ்ாடு்மள மத்திய 
மறறும் கதன் அகமரிக்ா க்ாண்டுளளது. 
இஙகு ஆண்டு முழுவதும் மி் அதி்மான 
மமழப்க்பாழிவும், அதி்மான கவப்்பநிமலயும் 
்ாணப்்படுகி்றது. இத்தனித்தன்மம வாய்ந்த 
்ாலநிமல அடரந்த தாவரங்ள வளரவதறகுக 
்ாரணமா் உளளது.

பி்ற நிலவாழ ்பல்லுயிரத் கதாகுதி்மள 
விட கவப்்ப மண்டலக ்ாடு்ள ்பல்கவறு 
விதமான உயிரினங்ளின் வாழவிடமா்வும், 
முதன்மம கதாழில் நமடக்பறும் இடமா்வும் 
உளளது. அகமொன் ்படும், ்ாஙக்ா ்படும் 
மறறும் இந்கதாகனசியத் தீவு்ள க்பான்்றமவ 
மி் முககியமான கவப்்பமண்டலக ்ாடடுப் 
்பல்லுயிரத் கதாகுதி்ளாகும். இப்்பகுதி்ள மி் 
அடரந்த ்ாடு்மளக க்ாண்டிருப்்பதால் 
க்பாருளாதார ரீதியா் மி் முககியத்துவம் 
வாய்ந்ததா் உளளது. எனகவ, இஙகுக 
குடியிருப்பு்ள சிதறிக ்ாணப்்படுகின்்றன. 
உணவு கெ்ரித்தல், மீன் பிடித்தல், மரம் 
கவடடுதல், இடமாறறு விவொயம் க்பான்்ற 
கதாழில்்ள இஙகு வாழும் மக்ளின் 
வாழவதாரமா் உளளது. இப்்பல்லுயிரத்  

கதாகுதியில் ஈரப்்பதமான சூழநிமல 
நிலவுவதால், மகலரியா, மவரஸ் ்ாய்ச்ெல் 
க்பான்்ற கவப்்ப மண்டல கநாய்்ளின் தாக்ம் 
ஏற்படுகின்்றது. இரப்்பர, மூஙகில், எக்பானி 
க்பான்்றமவ இஙகுக ்ாணப்்படும் முககிய 
மரங்ளாகும். கவௌவால்்ள, ்ப்டடுகக்ாழி, 
சிறுத்மத்ள (Jaguars), யாமன்ள, குரஙகு்ள 
க்பான்்றமவ இஙகுக ் ாணப்்படும் முககியமான 
்ப்றமவ்ள மறறும் விலஙகு்ளாகும்.

பு ற று க ந ா ம ய க 
கு ண ப் ்ப டு த் த ப் 
்ப ய ன் ்ப டு த் த ப் ்ப டு ம் 
தாவரங்ளில் சுமார 
70% தாவரங்ள 
மமழக ் ாடு்ளில் ் ாணப்்படுவதா் அகமரிக் 
ஐககிய நாடு்ளின் புறறுகநாய் நிறுவனம் 
அமடயாளம் ்ண்டுளளது. (எ.்ா.) லப்்பாகொ

ஆ)  தவபப மண்டல ெவகோனகோ பல்லுயிரத ததைகோகுதி 
(Tropical Savana Biomes)

கவப்்ப மண்டலப் புல்கவளி்ள க்பரும்்பாலும் 
கவப்்ப மண்டலக ்ாடு்ளுககும், 
்பாமலவனங்ளுககும் இமடகய 
்ாணப்்படுகின்்றன. இப்்பல்லுயிரத் கதாகுதி 10° 
முதல் 20° வட கதன் அடெங்ளுககு இமடகய 
்ாணப்்படுகி்றது. இப்புல்கவளி்ள கெஹல், 
கிழககு ஆப்பிரிக்ாவில் ெஹாராவின் கதன்்பகுதி 
மறறும் ஆஸ்திகரலியா க்பான்்ற இடங்ளில் 
்ாணப்்படுகின்்றது. இப்்பல்லுயிரத் கதாகுதி 
க்பாதுவா் கவப்்பமா்வும் வ்றண்டும் 
்ாணப்்படுவகதாடு மிதமான மமழப் 
க்பாழிமவயும் க்பறுகி்றது. எனகவ, இஙகு 
வளரும் புற்ள உயரமா்வும் கூரமமயா்வும் 
்ாணப்்படுகின்்றன. ஆம்யால் இஙகு வாழும் 
மக்ளின் முககியத் கதாழில் ் ால்நமட கமய்த்தல் 
ஆகும். இஙகு வாழும் ்பழஙகுடியின மக்ள 
நாகடாடி்ளா் உளளனர.

சிங்ம், சிறுத்மத, புலி, மான், வரிககுதிமர, 
ஒடட்ச் சிவிஙகி க்பான்்ற விலஙகு்ள இஙகுக 
்ாணப்்படும் விலஙகு்ளாகும். புல்லுருவி, கரட 
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ஓடஸ் புல், மலமன் கிராஸ் (lemon grass) 
க்பான்்ற தாவரங்ள இப்்பல்லுயிரத் கதாகுதியில் 
்ாணப்்படுகின்்றன.

ெவானா புல்கவளி்ளின் க்பரும்்பாலான 
்பகுதி்ள விவொய நிலங்ளா் மாற்றப்்படடு 
வருகின்்றன. இதனால் இஙகுக ்ாணப்்படும் 
்பல்கவறு விதமான விலஙகினங்ள 
அச்சுறுத்தலுககு உளளாகியுளளன. (எ.்ா.) 
சிறுத்மத, சிங்ம் க்பான்்ற விலஙகினங்ளின் 
எண்ணிகம் மி் கவ்மா்க கும்றந்து 
வருகின்்றன.

 

இ)  பகோறலவனப பல்லுயிரத ததைகோகுதி 
(Desert Biomes)

்பாமலவனப் ்பகுதி்ள க்பரும்்பாலும் 
்ண்டங்ளின் கமறகு விளிம்பு்ளில் 
்ாணப்்படுகின்்றன. இப்்பல்லுயிரத் கதாகுதி 
20° முதல் 30° வட, கதன் அடெங்ளுககிமடகய 
்ாணப்்படுகின்்றன. இஙகு ஆண்டுச் ெராெரி 
மமழப்க்பாழிவு 25 கெ.மீடடருககும் கும்றவா் 
உளளது. இதனால் மமழப்க்பாழிவு 
்பற்றாககும்ற மறறும் வ்றண்ட ்ாலநிமலயின் 
்ாரணமா் இஙகுத் தாவரங்ள அரிதா் 
வளரகின்்றன. இருப்பினும் இஙகுக ் ாணப்்படும் 
தனித்துவம் வாய்ந்த தாவரங்ள 
்பாமலவனத்தாவரங்ள (Xerophytes) எனப் 
்படுகின்்றன. இஙகுக ்ாணப்்படும் மண் 
மணலா்வும், உவரப்்பா்வும், உளளதால் 
விவொயத்திறகு உ்ந்ததா் இல்மல. 
வ்றடசிமயத் தாங்க கூடிய முடபுதர்ள, 
குறுங்ாடு்ள (Scrubs) மறறும் ்பமன க்பான்்ற 
தாவரங்ள இஙகுக ்ாணப்்படுகின்்றன. இஙகு 

வாழும் ்பழஙகுடியினர உணவு கெ்ரித்தல் 
மறறும் கவடமடயாடுதல் கதாழிலில் 
ஈடு்படடுளளனர. இவர்ள கமய்ச்ெல் 
நிலங்மளத் கதடி ஓரிடத்திலிருந்து 
மறக்றாரிடத்திறகு இடம் க்பயரவர. 
க்பாககுவரத்து இஙகு மி்வும் ்டினமா் 
உளளதால் ஒடட்ங்ள க்பாககுவரத்திற்ா்ப் 
்பயன்்படுத்தப்்படுகின்்றன. கமலும் ்பாம்பு்ள, 
்பல்லி்ள, கதள்ள க்பான்்ற ஊரவன இஙகு 
அதி்ம் ்ாணப்்படுகின்்றன.

்ப ா ம ல வ ன ச் 
கொமல என்்பது 
்பாமலவனங்ள 
மறறும் அமர 
வ ்ற ண் ட ப் 
்பாமலவனப் பிரகதெங்ளில் ்ாணப்்படும் 
வளமான நன்னீரப் ்பகுதியாகும். 
்பாமலவனச் கொமல்ள நீருறறிலிருந்து 
நீமரப் க்பறுகின்்றன. க்பரீச்மெ, அத்தி, 
சிடரஸ் ்பழங்ள மக்ாச்கொளம் க்பான்்றமவ 
்பாமலவனச் கொமலககு அருகில் 
விமளவிக்ப்்படுகின்்றன.

ஈ)  மிதைதவபபமண்டலப புல்தவளி பல்லுயிரத 
ததைகோகுதி (Temperate Grassland Biomes)

மிதகவப்்பமண்டல  புல்கவளி்ள ்ண்டங்ளின் 
உட்பகுதியில் ் ாணப்்படுகின்்றன. இஙகு மிதமான 
க்ாமட்ாலமும், நீண்ட குளிர்ாலமும், 
குளிர்ால மமழப்க்பாழிவும் ்ாணப்்படுகி்றது. 
இப்பிரகதெங்ளில் உளள புல்கவளி்ள 
முழுமமயா் மமழப்க்பாழிமவகய 
ொரந்துளளன. அதி்மான மமழப்க்பாழிவு 
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உயரமான கமன்மமயான புற்ள வளரவதறகும், 
கும்றவான மமழப்க்பாழிவு குடமடயான, 
கமன்மமயான புற்ள வளரவதறகும் துமண 
புரிகின்்றன. இப்பிரகதெங்ள க்ாதுமம 
்பயிடுவதறகுச் ொத்மா் உளளது. விவொயத் 
கதாழிலாளர்ளின் ்பற்றாககும்றயினால் இஙகுப் 
்பரந்த அளவில் இயந்திர மயமாக்ப்்படட 
விவொயம் நமடக்பறுகின்்றது. ் ால்நமட வளரப்பு 
இஙகு முககியத் கதாழிலா் உளளது. இதனால் 
இஙகு உணவிற்ா் விலஙகு்ள 
க்ால்லப்்படுதல், அதன் இம்றச்சிமயப் 
்பதப்்படுத்தல் மறறும் ்பால்்பண்மணத் கதாழில் 
க்பான்்ற கதாழில்்ள நமடக்பறுகின்்றன. 
கவடடுககிளி, ஓநாய், ்ாடகடருமம, பிகரய்ரி நாய் 
க்பான்்ற விலஙகு்ள ்ாணப்்படுகின்்றன.

மிதகவப்்ப மண்டலப் புல்கவளியானது, 
உலகின் ்பல்கவறு ்பகுதி்ளில் கவவ்கவறு 
க்பயர்ளில் அமழக்ப்்படுகின்்றது.
ப்கரய்ரி – வட அகமரிக்ா
ஸ்கடப்பி – யுகரஷியா
்பாம்்பாஸ் – அரகஜென்டினா மறறும் உருகுகவ
கவல்ட – கதன்ஆப்பிரிக்ா
கடௌன்ஸ் –  ஆஸ்திகரலியா மறறும் 

நியூசிலாந்து

(உ)  தூந்திரப பல்லுயிரத ததைகோகுதி 
(Tundra Biomes)
இந்தப் ்பரந்த தாழநிலப் ்பகுதியானது 

க்பரும்்பாலும் உம்றந்கத ்ாணப்்படுகின்்றது. 
ஆசியா, ்னடா, ஐகராப்்பா இவறறின் வட்பகுதி,  
மறறும் கீரின்லாந்து, ஆரடிக, அண்டாரடி்ா 

ஆகியன இத்கதாகுதியின் கீழ வருகின்்றன. 
இப்்பகுதி கவறறு நிலப்்பகுதி எனவும் தரிசு 
நிலப்்பகுதி எனவும் அமழக்ப்்படுகின்்றது. 
இப்்பகுதியில் குளிர்ாலம் நீண்ட 
்டுஙகுளிமரயும், க்ாமட்ாலம் மிதமான 
குளிமரயும் க்ாண்டிருககும். இஙகுக 
்ாணப்்படும் மி்ககும்றந்த கவப்்பநிமலயின் 
்ாரணமா் குறுகிய ்ால ்பருவத் தாவரங்ள 
மடடுகம இஙகுக ்ாணப்்படும். இதனால் 
சுறறுச்சூழலில் முதன்மம உற்பத்தித் தி்றன் 
மி்க கும்றந்து ்ாணப்்படும். இப்்பகுதியில் 
வாழும் மக்ள நாகடாடி்ளா் வாழகின்்றனர. 
கவடமடயாடுதல் மறறும் மீன்பிடித்தல் 
இவர்ளது முககியத் கதாழிலாகும். இஙகு 
மக்ள கதாம் மி்க கும்றவா்க 
்ாணப்்படுகி்றது. ்டுமமயான ்ாலநிமல 
இவர்ளின் வாழவிடத்மத அடிக்டி மாறறிக 
க்ாளளச் கெய்கி்றது. இவர்ள 
குளிர்ாலங்ளில் “இகளு” (Igloo) என்்ற ்பனி 
வீடு்ளிலும், க்ாமட ் ாலங்ளில் கூடாரங்ள 
அமமத்தும் வாழகி்றார்ள. 

ஆரகடிக ்பகுதி்ளில் ்பாசி இனத்தாவரங்ள 
வளரகின்்றன. துருவப்்பகுதி்ளில் வளரும் 
விலஙகு்ளான துருவக்ரடி்ள, ஓநாய்்ள, 
துருவமான்்ள, மறறும் ்ழுகு்ள இஙகு 
உளளன.

3.2  நீரவகோழ் பல்லுயிரத ததைகோகுதி 
(Aquatic Biomes)

நீரவாழ ்பல்லுயிரத்கதாகுதியில் ்ாணப்்படும் 
உயிரினங்ள ஒன்றுடகனான்று கதாடரபு 
க்ாண்டு அமவ வாழுகின்்ற சூழலுககும் ெகதி 
மூலங்ளுககும் மறறும் இடத்திறகும் தக்வாறு 
தங்மளத் த்வமமத்துக க்ாண்டுளளன. 
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நிலவாழ உயிரினங்மளப்க்பால நீரவாழ 
உயிரினங்ளின் மீதும் உயிரற்ற ் ாரணி்ளின் 
தாக்ம் ்ாணப்்படுகி்றது. நீரவாழ 
்பல்லுயிரித்கதாகுதியிமன நன்னீரவாழ 
்பல்லுயிரித்கதாகுதி மறறும் ்டல்நீரவாழ 
்பல்லுயிரத்கதாகுதி என இரண்டு வம்்ளா் 
வம்ப்்படுத்துகிக்றாம்.

அ)  நன்னீரவகோழ் பல்லுயிரத ததைகோகுதி (Fresh 
Water Biomes)

நன்னீரவாழ ்பல்லுயிரத் கதாகுதியானது 
ஏரி்ள, குளங்ள, ஆறு்ள, ஓமட்ள, ெதுப்பு 
நிலங்ள ஆகியவறம்ற உளளடககியது. 
இத்கதாகுதி நீரின் க்ாளளளவு, நீகராடடம், 
ஆகசிஜென் அளவு, கவப்்பநிமல ஆகிய உயிரற்ற 
்ாரணி்ளின் தாக்த்திறகு உளளாகி்றது. 
மனிதர்ள தங்ளுககுத் கதமவயான குடிநீர, 
நீரப்்பாெனம், சு்ாதாரம் மறறும் 
கதாழிறொமல்ளுககுத் கதமவயான நீமரப் 
க்பறுவதறகு நன்னீரவாழ 
்பல்லுயிரத்கதாகுதிமயச் ொரந்கத உளளனர. 
இதில் அல்லி, தாமமர, ்பாசியினத் தாவரங்ள 
வளரகின்்றன. ஆமம, முதமல, மறறும் மீன் 
இனங்ள இத்கதாகுதியில் ்ாணப்்படுகின்்றன.

ஆ)  ் ்டல்நீரவகோழ் பல்லுயிரத ததைகோகுதி (Marine 
Biomes)

புவியில் ்ாணப்்படும் மி்ப்க்பரிய 
நீரவாழ்பல்லுயிரத்கதாகுதி ்டல்நீரவாழ 
்பல்லுயிரத் கதாகுதியாகும். ்டல்நீரில் 
்ாணப்்படும் ்பல்கவறு வம்யான தாவரங்ள 

மறறும் விலஙகினங்ளுககு வாழவிட 
ஆதாரமா் இத்கதாகுதி உளளது. 
்பவளப்்பாம்ற்ள (coral reefs) க்பான்்ற 
இரண்டாம் வம் ்டல்வாழ உயிரினங்ள 
இதில் உளளன. ்டற்மரப்்பகுதி்ள மறறும் 
்ழிமு்ங்ளில் நன்னீர மறறும் ் டல்நீர ் லந்த 
சூழலில் வளரும் நீரவாழ ்பல்லுயிர்ளும் 
உளளன. நீரநிமலயானது ்டல்வாழ 
உயிரினங்ளின் கவ்மான இடமாற்றத்திறகு 
உதவியா் உளளது. நிலவாழ ்பல்லுயிரத் 
கதாகுதி்மளவிட மி் கவ்மாவும், 
சி்றப்்பா்வும் அமனத்துப்்பகுதி்ளுககும் 
நீரவாழ உயிரினங்ள இடம் க்பயரகின்்றன.

விலஙகு்மளத்தவிர, தாவர இனங்ளான 
க்பரிய ்டறபூண்டு, ்டற்பாசி்ள மறறும் நீரில் 
மிதககும் தாவரங்ளும் அதி்ளவில் 
இத்கதாகுதியில் ்ாணப்்படுகின்்றன. நீரவாழ 
்பல்லுயிரத் கதாகுதியானது தாவரங்ள 
மறறும் விலஙகு்ளுககு மடடுமல்லாமல் 
மனித இனத்திறகும் மி் முககியமானதா் 
உளளது. மனித இனம் இத்கதாகுதிமய நீர, 
உணவு, க்பாழுதுக்பாககு அம்ெங்ளுக்ா்ப் 
்பயன்்படுத்துகி்றார்ள. இத்கதாகுதியில் 
்ாணப்்படும் சில பிரச்சிமன்ளாவன 
அதி்ளவில் மீன்பிடித்தல், சுறறுச்சூழல் 
மாசு்பாடு மறறும் ்டல்மடடம் உயருதல் ஆகும்.
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மறறும் அதி் உயிரினப் ்பாதிப்பு்ள ஏற்படும் 
்பகுதி்ளும் உளளன. ஆ்கவ உயிரினங்மளப் 
்பாது்ாப்்பதன் மூலம் புவிமய ஒரு சி்றந்த 
உயிரவாழகதாகுதியா் மவத்திருப்்பது 
மனிதர்ளின் தமலயாய ்டமமயாகும்.

உயிரகக்ாள ்ாப்்ப்ங்ள (Biosphere 
Reserve) என்்பமவ ஒரு சி்றப்பு 
சுறறுச்சூழநிமல மண்டலம் அல்லது 
தாவரங்ள மறறும் விலஙகு்மள 
உளளடககிய தனித்துவமான 
்பாது்ாக்ப்்படட ஒரு ்பகுதியாகும். 
இந்தியாவில் ்பதிகனடடு முககியமான 
உயிரகக்ாளக ்ாப்்ப்ங்ள உளளன.

 

3.3 பகோது்கோததைல் (Conservation)
்பல்லுயிரத் கதாகுதி என்்பது ஆழ்டல் அ்ழி முதல் 
்பசுமமமா்றாக ்ாடு்ள வமர 
்பரவிக்ாணப்்படுகி்றது. இதில் ்ாணப்்படும் 
ஆற்றல் ்பரவலுககு மனித இனத்தின் ்பஙகு மி் 
அதி்மா் உளளது. அகத கவமளயில் சில 
உயிரினங்ளின் அழிவிறகும் மறறும் 
இடமாற்றத்திறகும் மனிதனின் நடவடிகம்்ள 
முதன்மமக ்ாரணியா் உளளது. எப்க்பாழுதும் 
கதாடரந்து அதி்ரித்துக க்ாண்கட இருககும் 
மக்ள கதாம்யால் உயிரின வளங்ள 
அதி்ளவில் சுரண்டலுககுட்படடு 
்பாதிப்புககுளளாகின்்றன. இது புவியில் 
்ாணப்்படும் தாவர மறறும் விலஙகினங்ளின் 
மீது ்டுமமயான தாக்த்மத ஏற்படுத்துகின்்றது. 
புவியின் சில ்பகுதி்ளில் அதி் உயிரின வளங்ள 

நீரவகோழ் உயிரி்ளின் சூழ்நிறல அறமபபிறகும் நிலவகோழ் உயிரி்ளின் சூழ்நிறல அறமபபிறகும் 
இற்டகய உள்ள கவறுபகோடு்ள்

நீரவகோழ் உயிரி்ளின் சூழ்நிறல அறமபபு 
Aquatic Ecosystem

நிலவகோழ் உயிரி்ளின் சூழ்நிறல அறமபபு 
Terrestrial Ecosystem

 9 நீரவாழ உயிரி்ளின் சூழநிமல அமமப்பு
 9 புவியின் கமாத்த ்பரப்பில் 71% உளளது.
 9 நீரவாழ விலஙகு்ள ஆகஸிஜெமனப் 

க்பறுவதறகு 20% ெகதிமயப் 
்பயன்்படுத்துகின்்றன.

 9 நீரவாழ சூழநிமல மண்டலம், அளவுககு 
அதி்மான நீருடன் கும்றந்த அளவு 
ஆகஸிஜெமனத் தருகி்றது.

 9 க்பராழி்ளில் ்ாணப்்படும் சிறிய, ந்ரும் 
ஒளிச்கெரகம் உயிரினங்மள, 
“ஒளிச்கெரகம் மிதமவ நுண்ணுயிரி்ள 
(Photo phyto plankton)” என்று 
அமழககின்க்றாம். இமவ முககிய 
முதன்மம உற்பத்தியாளர ஆகும்

 9 நீரவாழ உயிரி்ளின் சுறறுச்சூழல் அமமப்பு 
ஒரு நிரந்தரமான தன்மமயும், கவப்்ப 
மாற்றத்தில் கும்றந்த அளவு 
மாற்றங்மளயும் க்ாண்டுளளது.

 9 நிலவாழ உயிரி்ளின் சூழநிமல அமமப்பு
 9 புவியின் கமாத்த ்பரப்பில் 29% உளளது.
 9 நிலவாழ விலஙகு்ள ஆகஸிஜெமனப் 

க்பறுவதறகு 1% முதல் 2% ெகதிமயப் 
்பயன்்படுத்துகின்்றன.

 9 நிலவாழ சூழநிமல மண்டலம், கும்றந்த 
அளவு நீருடன் அதி் அளவு வாயுக்ள 
மறறும் ஏற்றத்தாழவுடன் கூடிய 
கவப்்பத்திமனத் தருகி்றது.

 9 ஒளிச்கெரகம்யின் மூலம் தமககுத் 
கதமவயான உணமவத் தாகம தயாரிககும் 
தாவரங்மள முதன்மம உற்பத்தியாளர 
என்று அமழககிக்றாம்.

 9 நிலவாழ உயிரி்ளின் சுறறுச்சூழல் அமமப்பு, 
நிரந்தரமற்ற ஒன்்றாகும். ஏகனன்்றால் 
நிலப்்பரப்்பானது ்பல்கவறு இயறம்க 
்ாரணி்ளால் மி்ப்க்பரிய மாற்றங்ளுககு 
உளளாக்ப்்படுகி்றது.
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நி்ழகோய்வு (Case study)
புவிமயப்்பறறி புரிந்துக்ாளள அறிவியல் அறிஞர்ளால் உருவாக்ப்்படட கெயறம் 
உயிரகக்ாளத்மத “உயிரகக்ாளம் – II” என அமழககிக்றாம். இதன் மூலம் உயிரகக்ாளம் – I 
்பறறி அறிய முடியும்.
எண்ளும் உணறம்ளும்

 � அகமரிக்ாவின் அரிகொனா மாநிலத்தில் 
3.15 ஏக்ர ்பரப்்பளவில் கெயறம் 
உயிரகக்ாளமாகிய “உயிரகக்ாளம் – II” 
அமமந்துளளது.

 � இந்த உயிரகக்ாளத்தின் அதி்்படெ 
உயரம் 91 அடி்ள ஆகும்.

 � இது 500 டன் எஃகு இரும்பினால் 
உருவாக்ப்்படடுளளது

 � இவறறின் மூலம் ்பல்கவறு ்ருவி்மளக க்ாண்டு ்ாறறு, மண், நீர ஆகியமவ கதாடரந்து 
்ண்்ாணிக்ப்்படுகின்்றன.

 � இஙகுளள 25 அடி க்பராழியில் ஒரு மில்லியன் ்ாலன் உப்புநீர உளளது (Gallons) 
(அகமரிக்ாவில் நீரமப்க்பாருள ்லமவ்ள முதலியவறம்ற அளவிடும் மு்த்தலளமவககூறு). 

 � உயிரகக்ாளம்-II ஐந்து ்பல்லுயிரத் கதாகுதி்மள உளளடககியுளளது. அமவ மமழக்ாடு்ள, 
்பாமலவனம், கவப்்பமண்டலப் புல்கவளி, ெதுப்பு நிலம் மறறும் க்பராழி ஆகும்.

 � இதில் மூவாயிரம் உயிரினங்ள வாழகின்்றன.
 � இந்த வாழவிடம் க்பாதுமக்ள ்பாரமவக்ா்த் தி்றக்ப்்படடுளளது.

இ���ட�
இ��யா�� ெத��ழ��� ப����� இலைக
� ேம��
கட�கைர��� இைடேய ேசாழம�டலகட�கைர�ப��
� 

அைம���ள�.

ேத�ய கட�சா� ��கா
இ� ஒ� பா�கா�க�ப ட� ப��. இ�� 21 ��ய� ��க��
 அதைன ஒ � பவள�பாைறக�� இ��ய� ெப�கட��

 காண�ப���றன.
இ�யா

வரலா�
• 1986 1986 –� ம�னா� வைள�டா ேத�ய �காவாக அ���க�ப ட�
• �ற� 1989-� உ
�ன� பா�கா�� ம�டலமாக அ���க�ப ட�

தாவர�க� 
இ�ப��
� காண�ப�� தாவரக� மா��¡,ைரேசாேபாரா, 
அ�ேச£யா, ��ஃ¥¦ரா, ெச�யா�§ ம�¨� ©�ª ெஜரா ெஜன§.
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�னக�. இல�ைக
ம�னா� வைள�டா 

மன்னகோர வறளகு்டகோ – ்்டற ்ளஞ்சியம்
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1092. உயிர்க்கோளம்

மீள்பகோரறவ (Recap)
 � உயிரகக்ாளம் என்்பது புவியின் 

கமற்பகுதியிலும் உள்பகுதியிலும் 
உயிரினங்ள வாழும் கமல்லிய 
அடுக்ாகும்.

 � புவியில் வாழும் உயிரினங்ள 
ஒன்க்றாகடான்று கதாடரபுக்ாண்டு, 
அதன் இயறம்ச் சூழலுககு ஏற்றவாறு 
வாழும் ்பகுதி சூழநிமல மண்டலம் 
(Ecosystem) என்று அமழக்ப்்படுகி்றது.

 � சூழநிமல மண்டலத்தின் மூன்று 
முககிய கூறு்ள, உயிரியல் கூறு்ள, 
உயிரற்ற கூறு்ள மறறும் ஆற்றல் 
ஓடடம் ஆகியனவாகும்.

 � உயிரியல் கூறு்ள உற்பத்தியாளர்ள, 
நு்ரகவார்ள மறறும் சிமதப்க்பார்ள 
என வம்ப்்படுத்தப்்படடுளளன.

 � சூழநிமல மண்டலத்தின் 
கெயல்்பாடானது ்பல்கவறு நிமல்ளில் 
்படிநிமல ஒழுஙகுமும்றயில் ஆற்றல் 
ஓடடம் நமடக்பறுகி்றது இந்நிமல 
“ஆற்றல் மடடம்” எனப்்படுகி்றது.

 � உயிரினப்்பன்மம (Biodiversity) 
என்்பது ஓரிடத்தில் வாழும் ்பல்கவறு 
வம்யான உயிரினங்மளக 
குறிப்்பதாகும்.

 � உயிரினப்்பன்மம இழப்பு என்்பது 
இயறம் மறறும் மனிதச் 
கெயல்்பாடு்ளால் ஏற்படுகி்றது.

 � புவியியல் ரீதியா் ்பரந்து ்ாணப்்படும் 
சூழநிமல மண்டலத்தில் வாழும், 
உயிரினங்ளின் கதாகுதி, 
்பல்லுயிரத்கதாகுதி (Biomes) என்று 
அமழக்ப்்படுகி்றது.

 � ்பல்லுயிரத் கதாகுதியானது, விரிவான 
மும்றயில் நீரவாழ ்பல்லுயிரத்கதாகுதி 
எனவும் நிலவாழ ்பல்லுயிரத் கதாகுதி 
எனவும் பிரிக்ப்்படடுளளது.

 � உயிரகக்ாளத்தில் (Biosphere) 
உயிரினங்ள ்பாது்ாக்ப்்பட 
கவண்டும். ஏகனன்்றால் அமவ 
புவியின் வளமா்க ்ருதப்்படுகின்்றன.

்றலச தெகோற்ள்

சுறறுசசூழல் (Environment) – நம்மமச் சுறறியுளள உயிருளள மறறும் உயிரற்றமவ அமனத்தும்
அழிதைல் (Extinction) – இயறம் மறறும் மனித நடவடிகம்்ளினால் உயிரினங்ள 

அழிதல்.
நிலம்வகோழ் பல்லுயிரதததைகோகுதி 
(Terrestrial Biome)

– நிலத்தில் வாழககூடிய உயிரினங்ளின் கதாகுப்பு.

மரம் தவடடுதைல் (Lumbering) – ்பரந்த நிலப்்பரப்பில் உளள மரங்மள கவடடி 
மரத்துண்டு்ளாககுதல்.

்கோல்நற்டவளரபபு (Pastoral) – உணவுத் கதமவக்ா் ஆடுமாடு்மள வளரத்தல்.
தபகோங்குமு்ம் (Estuary) – ஓர ஆறு, ்ழிமு்வடிநிலத்மத (Delta) உருவாக்ாமல் கநரடியா் 

்டலில் ்லககும் மு்த்துவாரப்்பகுதி.
நன்னீர உயிரியல் (Limnology) – நன்னீரவாழ சூழநிமல மண்டலங்மளப் ்பறறி ்படித்தல்.
தெகோல் பிைபபியல் (Etymology) – கொற்ளின் கதாற்றம், வளரச்சி மறறும் வரலாறு ்பறறிய ்படிப்பு.
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1102. உயிர்க்கோளம்

பயிறசி்ள்
I. க்கோடிட்ட இ்டங்்றள நிரபபு்.
1. விலஙகு்ள, 

தாவரங்ள மறறும் 
நுண்ணுயிரி்ள 
ஒன்க்றாகடான்று 
இமடவிமனப்  புரிந்து 
க்ாண்டு வாழுமிடம் 
____________ எனப்்படும்.

2. பி்றச்ொரபு ஊடட உயிர்ள (Hetrotrophs) 
என அமழக்ப்்படு்பமவ 
____________.

3. ஒன்க்றாகடான்று இமணக்ப்்படட 
சிக்லான உணவுச் ெஙகிலி அமமப்பிமன 
____________ என அமழககின்க்றாம்.

4. மி்ப்்பரந்த புவிச்சூழநிமல மண்டலத்மத 
____________ என்கிக்றாம்.

5. ்பாமலவனப் ்பல்லுயிரத்கதாகுதி்ளில் 
வளரும் தாவரங்ள ____________ 
எனப்்படும்.

6. ____________ நீரவாழ 
்பல்லுயிரத்கதாகுதி நன்னீர மறறும் ்டல் 
நீர ்லககும் இடத்தில் ்ாணப்்படும்.

II.  ெரியகோன விற்டறயத கதைரந்ததைடுதது எழுது்.
1. புவியின் குளிரச்சியான ்பல்லுயிரத்கதாகுதி
 அ) தூந்திரா ஆ) மட்ா
 இ) ்பாமலவனம் ஈ) க்பருங்டல்்ள

2. உயிரக க்ாளத்தின் மி்ச் சிறிய அலகு.
 அ) சூழநிமல மண்டலம்
 ஆ) ்பல்லுயிரத் கதாகுதி
 இ) சுறறுச்சூழல்
 ஈ) இவறறில் எதுவும் இல்மல 

3. வளிமண்டலத்தில் உளள 
நுண்ணுயிரி்மளக க்ாண்டு, 
ஊடடச்ெத்துக்மள மறுசுழறசி கெய்கவார

 அ) உற்பத்தியாளர்ள
 ஆ) சிமதப்க்பார்ள
 இ) நு்ரகவார்ள
 ஈ) இவர்ளில் யாரும் இல்மல

4. ்பாமலவனத்தாவரங்ள வளரும் சூழல்
 அ) உவரப்பியமுளள மணற்பகுதி
 ஆ) கும்றந்த அளவு ஈரப்்பமெ
 இ) குளிர கவப்்பநிமல
 ஈ) ஈரப்்பதம்
5. மமழக்ாடு்ள ்பல்லுயிரத் கதாகுதி 

அதி்ளவு விவொயத்திறகுப் ்பயன்்படுத்த 
இயலாததறகுக ்ாரணம்

 அ) மி் அதி்ப்்படியான ஈரப்்பதம்
 ஆ) மி் அதி்மான கவப்்பநிமல
 இ) மி் கமல்லிய மண்ணடுககு
 ஈ) வளமற்ற மண்

த்கோடு்்பபடடுள்ள கூறறு்றள ஆரகோய்ந்து 
6 முதைல் 8 வறர உள்ள வினகோ்்ளு்கு 
விற்டயளி்்வும்

வழிமுறை்ள்:
(அ)  கூறறு மறறும் ்ாரணம் இரண்டும் ெரி, 

்ாரணம் கூறம்ற விளககுகி்றது
(ஆ)  கூறறு மறறும் ்ாரணம் இரண்டும் ெரி, 

்ாரணம் கூறம்ற விளக்வில்மல
(இ) கூறறு ெரி, ்ாரணம் தவறு
(ஈ)  கூறறும் மறறும் ்ாரணம் இரண்டும் தவறு

6.  கூறறு: பி்றச்ொரபு ஊடட உயிரி்ள தங்ள 
உணமவ தாங்கள தயாரித்துக 
க்ாளளாது

  ் ாரணம்: ஊடடச்ெத்திற்ா் இமவ 
உற்பத்தியாளர்மளச் ொரந்து இருககும்.

7. கூறறு: குறிப்பிடட ்பகுதி்ளில் மடடும் 
்ாணப்்படககூடியதும் எளிதில் ்பாதிக்ப்்படும் 
சூழலில் வாழும் ்பலவம்யான 
தாவரங்ளும் விலஙகு்ளும் க்ாண்ட 
்பகுதிகய வளமமயம் ஆகும்.
 ் ாரணம்: இப்்பகுதி சி்றப்்பான ்வனம் 
க்ாண்டு ்பாது்ாக்ப்்பட கவண்டும்,
 ஆராய்ச்சியாளர்ள இதமன அமடயாளங 
்ாண்்பர.
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1112. உயிர்க்கோளம்

VII. ப்டதறதைப பகோரதது விற்டயளி.
ஆரடிக தூந்திர உணவு வமல ்பறறி உனது கொந்தக ்ருத்மத வமரயறு

3. கவப்்பமண்டலத் தாவரங்ள – 
்பாமலவனத்தாவரங்ள

4. ெவானா – தூந்திரா

V. ்கோரணம் கூறு்
1. உற்பத்தியாளர்ள, தறொரபு 

ஊடடஉயிரி்ள என்று 
அமழக்ப்்படுகின்்றன.

2. உயிரகக்ாளம் ஒரு நிமலயான சூழல் 
மண்டலத்மதக க்ாண்டுளளது.

VI. விரிவகோன விற்டயளி.
1. சூழநிமல மண்டலத்தின் ்பல்கவறு 

கூறு்மள விவரி.
2. சூழநிமல மண்டலத்தின் கெயல்்பாடு்மள 

எழுது்.
3. புவியில் உளள நீரவாழ ்பல்லுயிரத் 

கதாகுதிமய விவரி.

8. கூறறு: ்டந்த இரு்பது ஆண்டு்ளில் 60 
ெதவீத ஆப்பிரிக் க்ாரில்லாக்ள 
எண்ணிகம்யில் கும்றந்துளளன.

  ் ாரணம்: ்ாடு்ளில் மனிதனின் குறுககீடு 
இல்மல.

III. சுரு்்மகோன விற்டயளி
1. உயிரகக்ாளம் என்்றால் என்ன?
2. சூழநிமல மண்டலம் என்்றால் என்ன?
3. உயிரினப் ்பன்மம என்்றால் என்ன?
4. “உயிரினப் ்பன்மம இழப்பு” என்்பதன் 

க்பாருள கூறு்?
5. ்பல்கவறு வம்யான நிலவாழ ்பல்லுயிரத் 

கதாகுதி்மளக குறிப்பிடு்.

IV. கவறுபடுதது்
1. உற்பத்தியாளர – சிமதப்்பவர
2. நிலவாழ ்பல்லுயிரத் கதாகுதி – நீரவாழ 

்பல்லுயிரத் கதாகுதி

க���
மா�

ஆ����
கா��மல� 

��ெவ

��ெச	
பாைற� ெச�

��ய	

ப���
��வ கர�

ஓநா�

ஆ���� �ய�

எ� ேபா	ற
ல��

வட அெம��க
கைலமா	

ஆரடி் தூந்திர உணவு வறல

IX_Geography_TM_Unit_2_Term_II.indd   111 27-08-2018   19:24:40



1122. உயிர்க்கோளம்

VIII.  கீழ்்்ண்டவறறின் தினங்்றள் ்ணடுபிடி.

1. உல் வனவிலஙகு்ள தினம்  ......................................................................
2. ்பன்னாடடு ்ாடு்ள தினம்  ......................................................................
3. உல் நீர தினம்  ......................................................................
4. புவி தினம்  ......................................................................
5. உல் சுறறுச் சூழல் தினம் ஜெுன் 5
6. உல் க்பராழியியல் தினம்  ......................................................................

IX. உல் வறரப்டததில் கீழ்்்ண்டவறறை குறி்்வும்.
1. பிகரய்ரி
2. கடௌன்ஸ்
3. தூந்திர ்பல்லுயிரத் கதாகுதி
4. கவப்்பமண்டலக்ாடு்ள ்பல்லுயிரத் கதாகுதி

 கமறக்கோள் நூல்்ள்

1. Environment and Ecology by Majid Husain
Edition: 2015, Access Publishing India Pvt. Ltd., New Delhi, India

2. Physical Geography by Dr. Savindra Singh
Edition: 2015, Pravalika Publications, Allahabad, India

3. Essential Environmental Studies S.P.Misra and S.N.Pandey
Second Edition, Ane books Pvt. Ltd., New Delhi, India

4. Environmental Geography by Dr. Savindra Singh
Edition: 2015, Pravalika Publications, Allahabad, India
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1132. உயிர்க்கோளம்

இமணயச் கெயல்்பாடு

புவியியல் – உயிரகக்ாளம்

்ண்ட ஆக் ந்ரமவ 
அறிகவாமா!

படிநிறல்ள்:
்படி 1:  கீழக்ாணும் உரலி / விமரவுக குறியீடமடப் ்பயன்்படுத்திச் கெயல்்பாடடின் 

இமணயப் ்பக்த்திறகுச் கெல்்.
்படி  2: ஆசிரியர அல்லது மாணவ மின்னஞெல் மு்வரி மூலம் ்பதிவு கெய்்.
்படி 3:  Video என்்பமதச் கொடுககி உயிரகக்ாளம் கதாடர்பான ்ாகணாளி்மளக 

்ாண்்.
்படி 4: Quiz என்்பமதச் கொடுககி வினாக்ளுககுச் ெரியான விமடயளிக்.

உரல

*்படங்ள அமடயாளத்திறகு மடடுகம. 
கதமவகயனில் Adobe Flash மய அனுமதிக்.

இமணயச் கெயல்்பாடு

்ாகணாளி்ளுடன் உயிரகக்ாளம் ்பறறி 
அறிந்து க்ாளகவாமா!

்ாகணாளி்ளுடன் உயிரகக்ாளம் ்பறறி 

்படி 1 ்படி 2 ்படி 3

்படி 4
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1142. உயிர்க்கோளம்

ஒன்்பதாம் வகுப்பு – புவியியல்
ஆக்ம்

்மல மறறும் வடிவமமப்புக குழு

வமர்படம்
R. முத்துககுமார
B. பிரகமாத்
R. கவல்முரு்ன்

்பக் வடிவமமப்்பாளர
P. அருண் ்ாமராஜ்
M. இகயசு ரத்தினம்
R. மதன் ராஜ் 
P. பிரொந்த்

அடமட வடிவமமப்பு
்திர ஆறுமு்ம்

In-House - QC
மகனா்ர ராதாகிருஷணன் 
கஜெரால்ட வில்ென்

ஒருஙகிமணப்பு 
ரகமஷ முனிொமி

தடடச்சுப் ்பணி 
M. ்ல்்பனா

்பாடவல்லுநர
முமனவர R. ்பவானி
தும்றத் தமலவர
புவியியல் தும்ற, இராணி கமரி ்ல்லூரி, கென்மன. 

கமலாய்வாளர
முமனவர K. குமாரொமி
UGC BSR மதிப்புறு க்பராசிரியர
புவியியல் தும்ற, ்பாரதிதாென் ்பல்்மலக்ழ்ம், திருச்சிராப்்பளளி மாவடடம்.
முமனவர மரியா அனிதா ஆனந்தி
இமணப்க்பராசிரியர (ஓய்வு)
புவியியல் தும்ற, நிரமலா ம்ளிர ்ல்லூரி (தன்னாடசி), க்ாயம்புத்தூர மாவடடம்.

ஒருஙகிமணப்்பாளர
M. சுஜொதா
முதுநிமல விரிவுமரயாளர
மாவடட ஆசிரியர ்ல்வி (ம) ்பயிறசி நிறுவனம், திருவல்லிகக்ணி, கென்மன.

்பாட நூலாசிரியர்ள
முமனவர K. ்பாலசுப்பிரமணி
உதவி க்பராசிரியர
தமிழநாடு மத்திய ்பல்்மலக்ழ்ம், திருவாரூர

G. கீதா
உதவி க்பராசிரியர
இராணி கமரி ்ல்லூரி, கென்மன

S. ்ல்்பனா
உதவி க்பராசிரியர
இராணி கமரி ்ல்லூரி, கென்மன

S. மு்ம்மது ரபீக
முதுநிமல விரிவுமரயாளர
மாவடட ஆசிரியர ்ல்வி (ம) ்பயிறசி நிறுவனம், வானரமுடடி, தூத்துககுடி மாவடடம்.

T. விஜெயலடசுமி
்படடதாரி ஆசிரியர
கலடி சிவொமி ஐயர ம்ளிர கமல்நிமலப் ்பளளி, மமலாப்பூர, கென்மன.
G. கதகரொ  க்த்தரின்
்படடதாரி ஆசிரியர
ஸ்ரீவரதம் அரசு ம்ளிர கமல்நிமலப்்பளளி, கவணுக்ா்பாலபுரம், ்டலூர மாவடடம்.

J. கஜெ்பா புனிதா
்படடதாரி ஆசிரியர
எம்.சி.சி. கமடரிக கமல்நிமலப் ்பளளி, கெத்துப்்படடு, கென்மன.

S. ஜீடித் ்பாண்டிய சித்ரா
்படடதாரி ஆசிரியர
அரசு உயரநிமலப் ்பளளி, ொகக்ாடமட, சிவ்ஙம் மாவடடம்.

R. இராகஜெஸ்வரி
்படடதாரி ஆசிரியர
்பாரதி வித்யா்பவன் கமடரிக கமல்நிமலப்்பளளி, திண்டல், ஈகராடு மாவடடம்.

கமாழி க்பயரப்்பாளர்ள
R. முத்து
்படடதாரி ஆசிரியர
அரசு கமல்நிமலப் ்பளளி, ்ன்னிம்ப்க்பர, திருவளளூர மாவடடம்.

N. இராஜெ்பாரதி
ஆசிரியர ்பயிறறுநர
வடடார வளமமயம், உத்திரகமரூர, ்ாஞசிபுரம் மாவடடம்.

R. க்ௌெல்யா
்படடதாரி ஆசிரியர
க்பாப் நிமனவு கமல்நிமலப்்பளளி, ொயரபுரம், தூத்துககுடி.

இமணயச் கெயல்்பாடு குழு
இரா. மணிகமாழி
முது்மல ஆசிரியர 
அ.கம.நி.்பளளி, 
திமனககுளம், இராமநாதபுரம்.
அ. இ. ெதீஷ ்ண்ணன் 
இ.நி.ஆ., 
ெதக்த்துல் ஜெரியா ந.நி.்ப., 
கீழக்மர 
இராமநாதபுரம்.

விமரவுக குறியீடு கமலாண்மமக குழு 
இரகோ. தெ்நகோதைன்
இமடநிமல ஆசிரியர 
ஊ.ஒ.ந.நி. ்பளளி, ்கணெபுரம்- க்பாளூர, திருவண்ணாமமல 
மாவடடம்.
ந. தெ்ன்
்படடதாரி ஆசிரியர, 
அ.ஆ.கம.நி. ்பளளி, உத்திரகமரூர, ்ாஞசிபுரம் மாவடடம். 
கெ.எப. பகோல் எடவின் ரகோய்
்படடதாரி ஆசிரியர, 
ஊ.ஒ.ந.நி. ்பளளி, இராககிப்்படடி, கெலம் மாவடடம்.

Image Courtesy
List of Institutions
Department of Archacology, Government of Tamilnadu.
Archacological Survey of India.
Government Musium, Chennai.
Government College of Fine arts, Chennai.
Tamil University, Thanjavur.
Tamil Virtual Academy, Chennai.
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குடிமையியல்
ஒன்பதாம் வகுப்பு 

இரண்ாம் ்பருவம் 
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1161. ைனித உரிமைகள்

இப்பாடம் மனித உரிமமகளுககபாகப ப்பாரபாடிய 

நிறுவனஙகளின் வரலபாற்றின் ஊபட 

்யணிககிறது. மனித உரிமமகள் ்ற்றிய 

உலகளபாவிய ப்ரறிகமக (UDHR) மனித 

உரிமமகமள உறுதி செய்து சவளிசெத்திற்குக 

சகபாண்டு வருகிறது. இந்திய அரெமமபபில் 

இடம்ச்ற்றுள்ள அடிப்மட உரிமமகள் 

மற்றும் கடமமகள் ்ற்றியும் பதசிய மற்றும் 

மபாநில மனித  உரிமம ஆமையஙகள் 

்ற்றியும் அவற்றின் செயல்்பாடுகள் ்ற்றியும் 

விளககுகிறது. குழந்மதகள் உரிமமகள், 

்ட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் ்ழஙகுடியினர் 

உரிமமகள், ச்ண்கள் உரிமமகள் மற்றும் 

சதபாழிலபாளர் உரிமமகள் ப்பான்ற மனித  

உரிமம வமகமமகள் ்ற்றியும் விளககுகிறது.

  ைனித உரிமைகள்
1

UNIT

�	மனித உரிமமகமளப ்பாதுகபாகக உலக அளவில் எடுககப்டும் முயற்சிகமளப ்ற்றி 

அறிந்து சகபாள்ளல்.

�		இந்திய அரெமமபபில் இடம்ச்ற்றுள்ள அடிப்மட உரிமமகள் ்ற்றி 

புரிந்து சகபாள்ளல்.

�		மனித உரிமமகளுடன் சதபாடர்புமடய சிககல்கள் மற்றும் ்ல்பவறு 

நிறுவனஙகளின் ்ணிகமளப ்ற்றி புரிந்து சகபாள்ளல்.

�	மனித உரிமமகளின் வமககமளப ்ற்றி சதரிந்து சகபாள்ளல்.

கற்றல் ந�ாககஙகள்

 1893ஆம் ஆண்டு ஜூன்  மபாதம் 

சதன் ஆபபிரிககபாவில் உள்ள பிரிபடபாரியபா 

என்னும் இடத்திற்கு சதபாடர்வண்டியில், முதல் 

வகுபபில் சவள்மளயர் அல்லபாத ஒருவர் 

்யைம் செய்து சகபாண்டிருந்தபார். வழியில் 

வண்டியில் ஏறிய சவள்மள இனத்தவர் ஒருவர், 

சவள்மளயரல்லபாதவமர  முதல் வகுபபிலிருந்து 

மூன்றபாம் வகுபபுப ச்ட்டிககு செல்லும்்டி 

கட்டமளயிட்டபார். முதல் வகுபபு ்யைச 

சீட்மட மவத்திருந்த சவள்மளயரல்லபாதவர், 

அவவபாறு செல்ல மறுத்தப்பாது, பீட்டர்மரிட்்ஸ்ர்க 

என்ற இடத்தில் ஓடும் வண்டியிலிருந்து 

தள்ளிவிடப்ட்டபார். அவவிரவு பேர கடுஙகுளிரில் 

அந்நிமலயத்தில் குளிர் ேடுககத்தில் உட்கபார்ந்து 

இருந்தப்பாது அவரிடம் துளிர்விட்ட சிந்தமன, 
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1171. ைனித உரிமைகள்

 இப்பாகு்பாடுகளினபால், மககள் தஙகள் 

அடிப்மட மனித உரிமமகமள அனு்விகக 

இயலபாமல் ப்பாகின்றது.

 1  ைனித உரிமைகள் என்றால் என்ன?
 ஐ.ேபா. ெம் மனித உரிமமகமளப 

பின்வருமபாறு வமரயறுககிறது. “இன, ்பாலின, 

பதசிய, இனககுழு, சமபாழி, மதம் அல்லது பவறு 

தகுதி அடிப்மடமயப ச்பாருத்து மபாறு்டபாமல் 

மனிதர்களபாகப பிறககும் அமனவருககும் மர்பாக 

இருககும் உரிமமபய மனித உரிமம ஆகும். எவர் 

ஒருவருககும் இந்த உரிமமமய வழஙகுவதில் 

்பார்ட்ெம் கபாட்டக கூடபாது.

 மனித உரிமமயின் வரலபாற்று பவர்கள், 

உலகின் ்ல முககிய நிகழ்வுகளில் ஊடுருவி 

சுதந்திரம் மற்றும் ெமத்துவம் ஆகியவற்றிமன 

நிமல நிறுத்தியுள்ளன. இரண்டபாம் 

உலகபப்பாரின் விமளவுகமள ெமபாளிககவும், 

எதிர்கபாலத்தில் உலகபப்பார் ப்பான்ற நிகழ்வுகள் 

ேமடச்றபாமல் தடுப்மத பேபாககமபாகக 

சகபாண்டும், 1945-ல் ஐ.ேபா. ெம் சதபாடஙகப்ட்டது.

 ம னி த  உ ரி ம ம க ம ள 

ேமடமுமறப்டுத்துவதில் உலகளபாவிய 

மனித உரிமமகள் ப்ரறிகமக (The Universal 

Declaration of Human Rights) ச்ரும்்ஙகு 

வகிககின்றது.

2   உலகளாவிய ைனித உரிமைகள் 
ந்பரறிகமக (UDHR)

 சவவபவறு ெட்ட மற்றும் ்ண்்பாட்டுப 

பின்னணியுடன் உலகின் ்ல்பவறு 

்குதிகளிலிருந்து, கலந்துசகபாண்ட பிரதிநிதிகளபால் 

தயபாரிககப்ட்ட உலகளபாவிய மனித உரிமமகள் 

ப்ரறிகமக (Universal Declaration of Human 

Rights) மனித உரிமமகள் வரலபாற்றில் ஒரு 

மமல்கல் ஆகும். 1948ஆம் ஆண்டு டிெம்்ர் 10 

அன்று ்பாரிசில் ேமடச்ற்ற ஐ.ேபா. ச்பாது ெம்யில் 

நிமறபவற்றப்ட்ட (ச்பாது ெம் தீர்மபானம் 217A) 

இந்தப ப்ரறிகமக, அமனத்துலக ேபாடுகள் மற்றும் 

அமனத்துலக மககளின் ச்பாதுத்தர  ெபாதமன 

ஆகும். அடிப்மட மனித உரிமமகள் உலகளவில் 

அவர் வபாழ்வின் திமெமய மபாற்றியது. 

அந்சேபாடியிலிருந்து அகிம்மெ வழி நின்று 

இனஒதுககல் சகபாள்மகககு எதிரபாக தன் வபாழ்ேபாள்  

முழுவதும் ப்பாரபாட அந்த ே்ர் உறுதி பூண்டபார்.

 அந்ே்ர் யபாசரன்று ஊகித்தீர்களபா? அவர் 

பவறு யபாருமல்ல; ேமது பதெத்தந்மத அண்ைல்  

கபாந்தியடிகள்தபான். சதன்னபாபபிரிககபாவில் 

இந்தியர்கள் உள்ளிட்ட சவள்ளயர் 

அல்லபாதவர்களுககு   எதிரபாக   நிலவிய 

இனஒதுககல் சகபாள்மகமய எதிர்த்துப ப்பாரபாட 

பவண்டும் என்ற முககியமபான முடிவு அவமர 

அந்ேபாட்டிபலபய தஙக மவத்தது. அபப்பாரபாட்டத்தில் 

உருவபானது தபான் கபாந்தியின் ெத்தியபாகிரகம் என்ற 

தனித்துவமபான அமமதி வழிபப்பாரபாட்டம்.

 இந்த நிகழ்விமனப ் ற்றி நீஙகள் என்ன 

நிமனககிறீர்கள்?

முதல் வகுபபுப ச்ட்டியில் ்யைம் 

செய்ய அவருககு உரிமம உண்டு என 

எண்ணுகிறீர்களபா?

சதன் ஆபபிரிககபாவில் கபாந்தி

பீட்டர்மரிட்்ஸப்ர்க இரயில்வண்டி நிமலயத்தில் 

அமமககப்ட்டுள்ள நிமனவுக கல்சவட்டு

 ஒரு மனிதரபாக, முதல் வகுபபுப ச்ட்டியில் 

்யைம் செய்ய கபாந்திககு எல்லபா உரிமமகளும் 

இருந்தன. ஆனபால், அவமரப ்பாகு்டுத்திக 

கபாட்டியது அவரது நிறபம. மககள் நிறத்தபால் 

மட்டுமின்றி, இனம், ்பாலினம், பிறந்த ேபாடு, ெபாதி 

மற்றும் மதம் ப்பான்றவற்றின் அடிப்மடயிலும் 

்பாகு்டுத்தப்டுகின்றனர்.
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்பாதுகபாககப்டபவண்டும் எனும் பேபாககம் 

சகபாண்ட முதல் ப்ரறிகமகயபான இது  ்ல்பவறு 

சமபாழிகளில் சமபாழிச்யர்ககப்ட்டு உள்ளது. 

 மனித உரிமமகள் ் ற்றிய உலகளபாவிய 

ப்ரறிகமகயில் 30 உறுபபுகள் (articles) 

உள்ளன. அது சுதந்திரத்திற்கபான உரிமமமய 

உறுதி செய்வபதபாடு குடிமம, அரசியல், 

ெமூக, ச்பாருளபாதபார மற்றும் ்ண்்பாட்டு 

உரிமமகமளயும் தருகிறது. இவவுரிமமகள் 

இனம், ்பால், பதசியம் ஆகியவற்மறக கடந்து 

அமனத்து மககளுககும் ச்பாருந்தும். ஏசனனில் 

மனிதர்கள் அமனவரும் சுதந்திரமபாகவும், ெம 

உரிமமபயபாடும் பிறககின்றனர்.

 இந்த ப்ரறிகமகயின் ச்பாது 

விளககமபானது ெட்டபூர்வமபாக பிமைககப்ட்ட 

ஆவைம் அல்ல என்ற ப்பாதிலும் அது 

அரசியல் மற்றும் அறசேறிெபார் முககியத்துவம் 

உமடயது. பமலும் அதில் இடம்ச்ற்றுள்ள 

ச்ரும்்பான்மமயபான உத்திரவபாதஙகள் 

இககபாலத்தில் தரம்மிகக விதிமுமறகளபாக 

நிமலச்ற்று விளஙகுகின்றன.

சமூக, ப்பாருளாதார ைறறும் ்பண்பாட்டு 
உரிமைகள்:-
 ெமூக, ச்பாருளபாதபார மற்றும் ்ண்்பாட்டு 

உரிமமகள் இரண்டபாம் உலகப ப்பாரின் 

விமளவுகளுககுபபின் உருவபாககப்ட்ட மனித 

உரிமமகள் ெட்டத்தின் ஒரு ்குதியபாகும்.

 ஒரு ெமூகத்தில் முழுமமயபாகப 

்ஙகபாற்றத் பதமவப்டும் உரிமமகபள 

ெமூக உரிமமகள். ஒவசவபாரு மனிதனும் 

தனது பதமவகமள நிமறபவற்றககூடிய 

ச்பாருளபாதபார நிமலககு உறுதி அளிப்மவ 

ச்பாருளபாதபார உரிமமகள். ஒரு ேபாட்டில் 

ெட்டத்திற்கு உட்்ட்ட ச்பாருளபாதபார ெமத்துவம் 

மற்றும் சுதந்திரம் ஆகியன இதனபால் 

்பாதுகபாககப்டுகின்றன. ஒவசவபாருவரும் தமது 

்ண்்பாட்மடக கமடபபிடிககும் உரிமமகமள 

உறுதிப்டுத்து்மவ ்ண்்பாட்டு  உரிமமகள். 

்ண்்பாட்டு மகிழ்வில் ெமத்துவம், மனித 

கண்ணியம், ்பாகு்பாடின்மம ஆகியவற்மறயும் 

இது உள்ளடககியுள்ளது.

இறுதிககு வநத இ்ன ஒதுககல் பகாள்மக

 இன ஒதுககல் (Apartheid) 

ச த ன் ன பா ப பி ரி க க பா வி ல் 

கபாைப்ட்ட இனப்பாகு்பாடு ஆகும். 

வசிபபிடஙகளும் இனத்தின் 

அடிப்மடயில் தீர்மபானிககப்ட்டன. 

குமறந்த எண்ணிகமகயிலபான 

ச வ ள் ம ள இ ன த் த வ ர் 

அ தி க  எ ண் ணி க ம க யி ல பா ன 

கறுபபினத்தவரின் மீது ஆதிககம் செலுத்திய  

இந்த இனஒதுககல் சகபாள்மகககு எதிரபாக 

சதன்னபாபபிரிகக மககள் ப்பாரபாடினர்.

 சேல்ென் மண்படலபா இன 

ஒதுககல் எனப்டும் சகபாள்மகககு எதிரபாக 

சதபாடர்சசியபாகப ப்பாரபாடினபார். அரசுககு 

எதிரபாக ப்பாரபாட்டஙகள் ேடத்தியப்பாது, 

சிமறயில் தள்ளப்ட்டபார்.

 உள்ேபாட்டிலும், உலக 

ேபாடுகளிடமிருந்தும் அவரது ப்பாரபாட்டத்திற்கு 

ஆதரவு ச்ருகியப்பாது, இனரீதியபான 

உள்ேபாட்டு ப்பார் ஏற்்டுபமபா என்ற 

அசெத்தினபால், சதன்னபாபபிரிகக தமலவர் 

F.W. டி கிளபார்க 1990-ல் அவமர விடுதமல 

செய்தபார்.

 மண்படலபா மற்றும் டி கிளபார்க 

ஆகிபயபாரது கடும் முயற்சியினபால் இன 

ஒதுககல் சகபாள்மக ஒரு முடிவிற்கு 

வந்தது. 1994ல் ்ல்லினபச்பாதுத் பதர்தல் 

ேமடச்ற்றச்பாழுது, மண்படலபாவின் 

தமலமமயிலபான ஆபபிரிகக பதசிய கபாஙகிர்ஸ 

சவற்றி ச்ற்று, அந்ேபாட்டின் தமலவரபானபார்.

சிம்றயில் 27வரு்ஙகள் கழிதத ைணந்லா 
விடுதமலயினந்பாது மககமள உயர்ததும் காட்சி.
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சைததுவ உரிமை 
ெட்டத்தின் முன் அமனவரும் ெமம், ெட்டத்தின் 

மூலம் அமனவருககும் ெம ்பாதுகபாபபு என்்பத 

இவவுரிமம ஆகும். ெமயம், இனம், ்பாலினம் 

அல்லது பிறபபிடம் ஆகியவற்றின் அடிப்மடயில் 

பவறுப்டுத்தபலபா, ஒதுககுதபலபா ெட்டத்திற்கு 

புறம்்பானதபாகும். அவவபாறு ேடத்தப்ட்டபால் ஒருவர் 

நீதிமன்றத்மத அணுகலபாம். 

இப்டம் குறித்து உஙகள் கருத்மதப 

்கிரவும்

சுதநதிர உரிமை 

ஆறு வமகயபான சுதந்திரஙகள் ேமது 

அரெமமபபுச ெட்டத்தில் சகபாடுககப்ட்டுள்ளன. 

அமவ: 

• ப்சசுரிமம. 
• ஆயுதமின்றி கூடும் உரிமம. 
• ெஙகஙகள் அமமககும் உரிமம.

• இந்தியபாவில் எந்த ்குதியிலும் வசிககும் 
உரிமம. 

• இந்தியபா முழுவதும் சுதந்திரமபாக 
ேடமபாடும் உரிமம. 

• எந்த சதபாழிமலயும், வணிகத்மதயும் 
செய்யும் உரிமம. 

குடிமை ைறறும் அரசியல் உரிமைகள் 
 அரசு, ெமூக நிறுவனஙகள் மற்றும் 

தனியபாரின் அத்துமீறல்களிடமிருந்து 

ஒரு தனிமனிதனின் சுதந்திரத்மதப 

்பாதுகபாப்மவபய இவவுரிமமகள். ஒருவர் 

ெமூகத்தின் குடிமம மற்றும் அரசியல் வபாழ்வில் 

்ஙபகற்கும் திறமமமய உறுதி செய்கின்றன. 

 குடிமம உரிமமகள் என்்ன 

ஒவசவபாரு மனிதனுககும் இன, பதசிய, நிற, 

்பால், வயது, ெமய ப்பான்ற ்பாகு்பாடுகளின்றி, 

அரசின் ெட்டத்தபால் தரப்டும் உரிமமகமளக 

குறிககின்றது. 

 அரெபாஙகம் அமமககவும், நிர்வபாகம் 

செய்யவும் ்யன்்டுத்தப்டும் உரிமமகபள 

அரசியல் உரிமமகள் ஆகும், இமவ ெட்டத்தின் 

மூலம் குடிமககளுககு வழஙகப்ட்டுள்ளன. 

ேபாட்டின் நிர்வபாகத்தில் பேரடியபாகபவபா, 

மமறமுகமபாகபவபா குடிமககள் ்ஙகபாற்றும் 

அதிகபாரத்மத இவவுரிமமகள் அளிககின்றன. 

 3   இநதியாவில் அடிப்்பம் 
உரிமைகள் 

 ஒரு மனிதனின் ஒட்டுசமபாத்த  

வளர்சசிககுத் பதமவயபான உரிமமகள் 

அடிப்மட உரிமமகள் எனப்டும். இமவ 

குடிமககளுககு ப்சும் உரிமம, விரும்பிய 

இடத்தில் வபாழும் உரிமம ப்பான்ற பமலும் 

சில உரிமமகமள வழஙகி மனித வபாழ்மவ 

அர்த்தமுள்ளதபாககுகின்றன. 

அடிப்்பம் உரிமைகள்

• ெமத்துவ உரிமம

• சுதந்திர உரிமம 

• சுரண்டலுககு எதிரபான உரிமம 

•  ெமய   மற்றும்  மனசெபான்று   சுதந்திரத்திற்கபான 

உரிமம 

•  சிறு்பான்மமயினருககபான ் ண்்பாடு மற்றும் 

கல்வி உரிமமகள் 

•  அரெமமபபுச ெட்ட வழி தீர்வுகளுககபான 

உரிமம 
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1201. ைனித உரிமைகள்

ேம்பிகமககளின்றி தஙகள் மனெபாட்சி்டி 

வபாழ்வதற்கு உரிமம அளிககப்ட்டுள்ளது  

்பண்பாடு ைறறும் கல்வி உரிமைகள்
அரெமமபபு கூட்டம் ்ண்்பாட்டிமனப 

்பாதுகபாககவும், ஊககுவிககவும் உரிமமமய 

வழஙகியுள்ளது. கல்விககூடஙகமள அமமககவும், 

ேமது ்பாரம்்ரியம் மற்றும் ்ண்்பாட்மடப 

்பாதுகபாககவும், ஊககுவிககவும் ேமககு உரிமம 

உள்ளது. ெமயசெபார்பு கல்வி அளிகக மககள் 

மத நிறுவனஙகமள நிறுவலபாம். அரசு அதற்கு 

மபானியஙகமள வழஙகுகின்றது. இருபபினும், 

ெபாதி, நிற, இனம் அல்லது ெமய பவறு்பாட்டிமனக 

கபாரைம் கூறி யபாருககும் இவவமக 

நிறுவனஙகளில் அனுமதி மறுத்தல் கூடபாது. 

சுரண்லுகபகதிரா்ன உரிமை 
 14 வயதிற்குட்்ட்ட சிறுவர்கமள 

சுரஙகஙகள், அல்லது மற்ற அ்பாயகரமபான 

சதபாழில்களில் ஈடு்டுத்துவது ெட்டப்டி 

குற்றமபாகும். எந்த ஒரு ஒப்ந்ததபாரபரபா, 

முதலபாளிபயபா ஒரு சதபாழிலபாளிமய அவரது 

விருப்த்திற்கு எதிரபாக ஒரு பவமலயில் 

ஈடு்டுமபாறு கட்டபாயப்டுத்த முடியபாது.

சையச் சுதநதிரம் ைறறும் ்பகுததறிவுககா்ன 
உரிமை 

குடிமககள் தபாஙகள் விரும்பிய ெமயத்திமன 

ஏற்கவும் பின்்ற்றவும் உரிமம அளிககிறது. 

குடிமககள் சில ெமய ேம்பிகமககமள 

ஏற்று பின்்ற்றுவதற்கு அல்லது ெமய 

ைனித உரிமைகள் ைறறும் அடிப்்பம் உரிமைகளுககு இம்யிலா்ன நவறு்பாடுகள்
ைனித உரிமைகள் அடிப்்பம் உரிமைகள்

• மனிதன் தன்மபானத்பதபாடும், சுதந்திரத் 

பதபாடும் வபாழுகின்ற உரிமமகள் இமவ.

• அரெமமபபில் கபாைப்டும் குடிமககளின் 

ஆதபார உரிமமகள் அடிப்மட உரிமமகள் 

எனப்டும். இமவ ெட்டத்தின் மூலம் 

ேமடமுமறப்டுத்தப்டலபாம்.

• மனிதனின் வபாழ்வில் அடிப்மடத் 

பதமவகளுககபான உரிமமகள் இதில் 

அடஙகியுள்ளன. இவற்மறப ்றிகக 

இயலபாது.

• மககளின் இயல்பு வபாழ்கமகககு ஆதபாரமபாக 

உள்ள உரிமமகளும், அடிப்மட உரிமமகளில் 

அடஙகும்.

• மனித உரிமமகள் ்ன்னபாடு அளவில் 

அஙகீகரிககப்ட்டமவ.

• அடிப்மட உரிமமகள் ேமது ேபாட்டின் 

அரெமமபபுச ெட்டத்தின் மூலம் உத்திரவபாதம் 

அளிககப்டுகின்றன. 

ஐ.ேபா. மனித உரிமமகள் பிரகடனத்தின்்டி அரெபானது குமறந்த்ட்ெ உரிமமகமள வழஙக பவண்டும் என்று ்ரிந்துமரககிறது. 

அது பமலும் அரசு வழிகபாட்டி சேறிமுமறகமளபப்பால செயல்்டுத்தப்ட பவண்டும்.

நீதிப ப்ரபாமை (writ) என்்து ஒரு செயமல செய்யபவபா அல்லது அசசெயமல 

தடுககபவபா, நீதிமன்றத்தபால் அல்லது பவறு ெட்ட அமமபபினபால் வழஙகப்டும் 

எழுத்துபபூர்வமபான உத்தரவு.
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1211. ைனித உரிமைகள்

பதசியகசகபாடி மற்றும் பதசியகீதம் 

ஆகியவற்மறயும் மதிகக பவண்டும்.

2. விடுதமலப ப்பாரபாட்டத்தின்ப்பாது 
புத்துைர்வளித்த உன்னதமபான 
இலட்சியஙகமள நிமனவிற்சகபாண்டு 
பின்்ற்ற பவண்டும்.

3. இந்தியபாவின் இமறயபாண்மம, ஒற்றுமம 
மற்றும் ஒருமமப்பாட்மடப ப்ணிப 
்பாதுகபாகக பவண்டும்.

4. பதமவ ஏற்்டின், ேபாட்டின் ்பாதுகபாபபுப 
்ணியில் ஈடு்ட்டு, ேபாட்டுப்ணியபாற்ற 
பவண்டும்.

5. ெமய, சமபாழி, மண்டல அல்லது பிரிவு 

பவறு்பாடுகமளக கடந்து இந்திய மககள் 

அமனவர் மனதிலும் ெபகபாதரத்துவமும் 

இைககமும் ஏற்்ட ்பாடு்டபவண்டும். 

ச்ண்கமள இழிவு செய்யும் செயல்கமள 

விட்சடபாழிகக பவண்டும்.

6. ேமது கூட்டுப ்ண்்பாட்டு மரபிமனப 

ப்பாற்றிப ்பாதுகபாகக பவண்டும்.

7. கபாடுகள், ஏரிகள், ஆறுகள், 

வி ல ங கி ன ங க ள்  ஆ கி ய ம வ 

உள்ளிட்ட புறசசூழமலப ்பாதுகபாத்து 

பமம்்டுத்துவதுடன் உயிரினஙகள் மீதும் 

கருமை கபாட்ட பவண்டும்.

8. அறிவியல் உைர்வு, மனிதபேயம், 

்குத்தறிவு மற்றும் சீர்திருத்த உைர்மவ 

வளர்கக பவண்டும்.

9. ச்பாதுச செபாத்துககமளப ்பாதுகபாகக 

வன்முமறமய சவறுத்து ஒதுகக 

பவண்டும்.

அரசமைப்பு தீர்வழிககளுககா்ன உரிமை
 அடிப்மட உரிமமகள் அரெமமபபுச 

ெட்டத்தினபால் உத்திரவபாதம் தரப்ட்டமவ. 

ஒரு குடிமகனின் அடிப்மட உரிமமகள் 

மறுககப்டுமகயில், அரெமமபபு தருகின்ற 

அரெமமபபு தீர்வழிகளுககபான உரிமமயின்்டி 

அவர் நீதிமன்றத்மத அணுகலபாம். 

நீதிமன்றம் அககுடிமகனுககுரிய உரிமமமய 

மீட்டளிககுமபாறு அரசுககு ஆமையிடுகிறது. இது  

நீதிபப்ரபாமை என்று அமழககப்டுகிறது. 

ஒரு செயல் அரெமமபபு ெட்டத்தின் ் டி ஏபதனும் 

தவறபானதபாக கருதப்டின் அதற்கபான ெரியபான 

தீர்வுகமள அரெமமபபுச ெட்ட தீர்வபாமைகள் 

வழஙகுகின்றன. இவவபாறு, இவவுரிமம 

அமனத்து உரிமமகளுககும் ்பாதுகபாப்பாகவும், 

கபாவலபாகவும் அமமகின்றது.

அரசியலமமபபுச ெட்டஙகளுககபான 

உரிமமயின்்டி பிரத்திகபா யபாஷினி 

நீதிமன்றத்மத அணுகியதின் மூலம் தனது 

பவமலவபாய்பபு உரிமமமய சவன்றபார்.

4  அடிப்்பம்க க்மைகள்
அடிப்மடக கடமமகள் என்்மவ 

குடிமககளின் கடமமகள் மற்றும் ச்பாறுபபுகள் 

என்ற விதத்தில் அமமந்துள்ளன. 1950 ஜனவரி 

26 முதல் ேமடமுமறககு வந்த இந்திய 

அரெமமபபுச ெட்டத்தில் அடிப்மடக கடமமகள் 

என்ற ்குதி இடம்ச்ற்றிருககவில்மல. 

1976ஆம் ஆண்டு 42 வது ெட்ட திருத்தத்தின் 

மூலம் அமவ இமைககப்ட்டன. அரெமமபபு 

கீழ்கண்ட 11 அடிப்மடக கடமமகமளக 

குறிபபிடுகின்றது.

1. ஒவசவபாரு இந்திய குடிமகனும் இந்திய 

அரெமமபபுச ெட்டத்திமன மதிப்துடன், 

அரெமமபபுச ெட்ட நிறுவனஙகள், இலட்சியம், 

மூ த் த 

கு டி ம க க ள் 

மற்றும் ச்ற்பறபார் 

ேலன்கள் ்ரபாமரிபபுச 

ெட்டம் 2007-ஆம் 

ஆண்டில் ெட்டமபாக 

இயற்றப்ட்டது. இந்தச ெட்டம் பிள்மளகளுககும் 

வபாரிசுகளுககும் தஙகள் ச்ற்பறபாமர 

அல்லது மூத்த குடிமககமளப ்பாதுகபாககுமபாறு 

பகட்டுகசகபாள்ளும் ெட்டபபூர்வ பவண்டுபகபாள் 

ஆகும்.
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1221. ைனித உரிமைகள்

• மனித உரிமமகள் குறித்த ஆரபாய்சசிகமள 

பமற்சகபாள்ளுதல் மற்றும் ஊககுவித்தல்.

• ெமூகத்தின் ்ல்பவறு பிரிவினரிமடபய 
மனித உரிமமக கல்விமயப ்ரபபுதல்.

• மனித உரிமமத் துமறயில் ்ணியபாற்றும் 
அரசுெபாரபா அமமபபுகள் மற்றும் 
நிறுவனஙகள் ஆகியவற்றின் முயற்சிகமள 
ஊககுவித்தல்.

6  ைாநில ைனித உரிமைகள் 
ஆமையம் (State Human Rights 
Commission)

இந்தியபாவில் ஒவசவபாரு மபாநிலத்திலும் 

ஒரு மபாநில மனித உரிமமகள் ஆமையம் 

அமமகக வழி செய்யும் வமகயுமர ஒன்று பிரிவு 

21, மனித உரிமமகள் ் பாதுகபாபபுச ெட்டம், 1993ல் 

உள்ளது. மனித உரிமமகள் ்பாதுகபாபபு மற்றும் 

பமம்்பாடு ஆகியமவ இவவபாமையத்தின் 

முதன்மம பேபாககமபாகும். பமலதிகமபாக, 

எழுத்து மூலமபான புகபார் ச்றபாவிட்டபாலும்கூட 

ஆமையம் தபாமபாக முன்வந்து விெபாரமை 

ேடத்தும் வமகயிலும், மபாநில மனித உரிமம 

ஆமையஙகளின் செயல்்பாடுகமள 

சவளிப்மடத் தன்மமயபாககியது ப்பான்ற 

ஒழுஙகபாற்று விதிகமள ஆமையம் வகுத்ததன் 

மூலமபாக மபாநிலஙகளில் ஆமையத்தின் 

செயல்முமறகள் வலுவபாககப்ட்டுள்ளது.

ைாநில ைனித உரிமைகள் ஆமையததின 
்பணிகள் :
• மபாநில ்ட்டியல், ச்பாதுப ்ட்டியல் 

ஆகியனவற்றில் குறிபபிடப்ட்டுள்ள 

அம்ெஙகள் குறித்தபான மனித உரிமம 

மீறல்கமள விெபாரித்தல்.
• இதன் பேபாககஙகளும் ்ணிகளும் பதசிய 

மனித உரிமமகள் ஆமையத்மதப 

10. தனிப்ட்ட அளவிலும் கூட்டு செயற்்பாட்டிலும் 

மிகச சிறந்த நிமலமய அமடய  

முயலுவதன் மூலமபாக ேபாட்டின் 

பமம்்பாட்டிற்கு முயல பவண்டும். 

11. 14 வயது வமர உள்ள குழந்மதகளின் 

ச்ற்பறபார் அல்லது கபாப்பாளர் 

குழந்மதகளின் கல்விககபான வபாய்பபுககு 

வமக செய்திடல் பவண்டும்.

5  இநதிய ைனித உரிமைகள் 
ஆமையம் (National Human 
Rights Commission)

மனித உரிமமகள் ்பாதுகபாபபுச ெட்டத்தின் 

கீழ்  1993 ஆம் ஆண்டு அகபடபா்ர் 12 ஆம் ேபாள் 

அமமககப்ட்டது பதசிய மனித உரிமமகள் 

ஆமையம். இது ஒரு தன்னபாட்சி அமமப்பாகும். 

இவவமமபபு ஒரு தமலவமரயும், சில 

உறுபபினர்கமளயும் சகபாண்டுள்ளது 

இந்திய அரெமமபபுச ெட்டம் மற்றும் ெர்வபதெ 

உடன்்டிகமகயில் உத்திரவபாதம் தரப்ட்டுள்ள 

ஒரு தனி மனிதனின் வபாழ்வு, சுதந்திரம், 

ெமத்துவம் மற்றும் கண்ணியம் ஆகியவற்மறப 

்பாதுகபாககவும், பமம்்டுத்தவும் பதசிய மனித 

உரிமமகள் ஆமையம் ச்பாறுபப்ற்கிறது.

நதசிய ைனித உரிமைகள் ஆமையததின 
்பணிகள்:
• மனித உரிமம மீறல் அல்லது அத்தமகய 

மீறல் குறித்து அரசு ஊழியர் அலட்சியம் 

கபாட்டுதல் ஆகியமவ மீது விெபாரமை 

ேடத்திடுதல். 

• மனித உரிமம மீறல் வழககுகளில் தன்மன 
இமைத்துக சகபாள்ளுதல்.
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1231. ைனித உரிமைகள்

ப்பான்பற உள்ளன. ஆனபால் 
மபாநில எல்மலககுட்்ட்டதபாகும். 
இவவபாமையத்தில் ஒரு தமலவரும் இரு 
உறுபபினர்களும் உள்ளனர். 

• இவவபாமையத்திற்கு உரிமமயியல் 
நீதிமன்றத்திற்கு இமையபான அதிகபாரம் 
உண்டு. எனபவ, சதபாடுககப்டும் 
வழககுகள் அல்லது தபானபாக முன்வந்து 
சதபாடுககும் வழககுகமள விெபாரித்து 
தீர்ப்ளிககலபாம்.

• ்பாதிககப்ட்டவர்களுககு இழபபீடுகள் 

வழஙக ்ரிந்துமரகளும் செய்யலபாம்.

அரெமமபபினபால் விளககப்ட்ட அடிப்மட 

உரிமமகமளக கடந்து ேபாம் பவறு சில 

உரிமமகமளயும் உறுதி செய்தல் பவண்டும்.

குழநமதகளுககா்ன உரிமைகள்
ஐககிய ேபாடுகள் ெம் 18 வயதுவமரயுள்ள 

அமனவமரயும் குழந்மதகள் என 

வமரயறுககிறது. இது உலகளபாவிய மனித 

உரிமமகள் பிரகடனத்தின் பிரிவு 25ல் 

கபாைப்டுகின்றது. இகசகபாள்மககளின் 

அடிப்மடயில் ஐ.ேபா.ெம் 1989ஆம் ஆண்டு 

ேவம்்ர் 20 அன்று குழந்மதகள் உரிமமகள் 

பிரகடனத்மத ஏற்றுக சகபாண்டது.

• வபாழ்வதற்கபான உரிமம

• குடும்்ச சூழலுககபான உரிமம

• கல்விககபான உரிமம

• ெமூகப ்பாதுகபாபபு உரிமம

• ்பாலியல் சதபால்மலகளுககு எதிரபான 
உரிமம

• விற்்து அல்லது கடத்தலுகசகதிரபான உரிமம

• குழந்மத உமழபபு முமற ப்பான்ற மற்ற 
சுரண்டல்களுகசகதிரபான உரிமம

• வாழவதறகா்ன உரிமை
ஒரு குழந்மத பிறபபிற்கு முன்ப் அது 

வபாழத்தகுதி ச்றுகின்றது. வபாழ்வதற்கபான 

உரிமம என்்து பிறபபுரிமம, அடிப்மடத் 

பதமவகளபான உைவு, உமட, இருபபிடம் 

ஆகியமவ மற்றும் கண்ணியமபான வபாழ்வு 

வபாழும் உரிமம ஆகியனவற்மற உள்ளடககியது.

• குடும்்பச் சூழலுககா்ன உரிமை
ஒரு குழந்மதககு ஒரு ேல்ல குடும்்ச  

சூழலில், இயல்்பான குழந்மதப 

்ருவத்திமனக கழிகக உரிமமயுண்டு. 

ஆதரவற்ற, மகவிடப்ட்ட அல்லது அனபாமதக 

குழந்மதகளும் வபாழ தகுதியுமடயவர்கள். 

இது ப்பான்ற குழந்மதகள், அககமறயுள்ள 

குடும்்ஙகளுககுத் தத்துக சகபாடுககப்டலபாம்.

• சமூகப் ்பாதுகாப்பு உரிமை
உடல் ேலமின்மம, இயலபாமம அல்லது 

வயது முதிர்வு கபாரைமபாகப ச்ற்பறபார்கள் 

அல்லது ்பாதுகபாவலர்களபால், குழந்மதகளுககுத் 

தரமபான வபாழ்மவத் தர இயலபாத சூழ்நிமலயில் 

அககுழந்மதகளுககு அரசு நிதியுதவி அளிகக 

பவண்டும்.

குடியரசு, முன்பனற்றம் மற்றும் 

அடிப்மட உரிமமகள் ஆகிய இம்மூன்று 

கபாரணிகளுககிமடபய உன்னபால் ஒரு 

பேர்மமற சதபாடர்ம் ஏற்்டுத்த முடியுமபா?

உயர் சிநதம்ன வி்னா

• கல்விககா்ன உரிமை
அரெமமபபின் பிரிவு 21Aல் உள்ள்டி 6 முதல் 

14 வயது வமரயுள்ள குழந்மதகளுககு இலவெ 

மற்றும் கட்டபாயக கல்வி வழஙக 2009ஆம் 

ஆண்டில் இந்திய ேபாடபாளுமன்றம் கல்வி 

உரிமமச ெட்டத்திமன ேமடமுமறப்டுத்தியது. 

இலவெ மற்றும் கட்டபாயக கல்வி உரிமமச ெட்டம் 

(Right of children to free and compulsory education) 

2009, ஒவசவபாரு குழந்மதயும் சதபாடககக 

கல்வி ்யில உரிமம உள்ளது என்்மத 

வலியுறுத்துகின்றது. இவவுரிமம, குழந்மதகள் 

சதபாடககக கல்வி முடியும் வமர அருகபாமமயில் 

உள்ள ்ள்ளியில் இலவெ மற்றும் கட்டபாயக 

கல்வி அளிகக வழிவமக செய்கிறது. கல்வி 

்யிலும் குழந்மத எந்த வமகயபான கட்டைமும் 

செலுத்த பவண்டிய அவசியமில்மல.

• குழநமத விற்பம்ன அல்லது 
க்ததலுகபகதிரா்ன உரிமை

 குழந்மதகள் அமனவரும் அடிப்மட 

மனித உரிமமகள் சகபாண்ட தனிே்ர்கள் 

எனக கருதுதல் பவண்டும் அவர்கள் எளிதில் 

்பாதிககப்டககூடியவர்கள். குழந்மதகள் 

விற்்மன மற்றும் கடத்தல் ேமடச்ற ஏழ்மம, 

்பாலினப்பாகு்பாடு, சிதறிய குடும்்ஙகள் ஆகியன 

முககிய கபாரைஙகளபாகும்.
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1241. ைனித உரிமைகள்

ஆ்த்து கபாலத்தில் உதவிட 

கபாவலன் SOS செயலி தமிழ்ேபாடு 

அரசினபால் ச்பாது மககளின் 

்யன்்பாட்டிற்கபாக அறிமுகப்டுத்தப்ட்டுள்ளது. 

ச்ண்கள் மட்டுமின்றி, சிககலபான அல்லது 

சேருககடியபான சூழலில் இருககும் அமனவரும் 

மபாநில கபாவல் கட்டுப்பாட்டு அமறயிமன 

இசசெயலியின் உதவிபயபாடு எளிதபாகவும், 

பேரடியபாகவும், சதபாடர்பு சகபாள்ள இயலும்.

 குழந்மதகள் ச்பாருளபாதபாரச சுரண்டல், 

்பாலியல் சுரண்டல், ்பாலியல் துன்புறுத்தல், 

ப்பாமதபச்பாருள் கடத்தல் மற்றும் குழந்மதத் 

சதபாழில் ஆகிய கபாரைஙகளுககபாக விற்்மன 

அல்லது கடத்தல் செய்யப்டுகின்றனர்.

குழந்மதக கடத்தல் ்ற்றி அறிந்துள்ளீர்களபா? 

இத்தமலபபிமனப ் ற்றி உமது வகுப்மறயில் 

ஒரு கலந்துமரயபாடல்  ேடத்துவும்.

• ்பாலியல் பதாநதரவுகபகதிரா்ன உரிமை
குழந்மதகள் உடலளவிபலபா, 

மனதளவிபலபா ்பாலியல் ேடவடிகமககளில் 

ஈடு்ட கட்டபாயப்டுத்தப்டும்ப்பாது, 

மபாநில அரசு அககுழந்மதகமளப ்பாலியல் 

சுரண்டலிலிருந்தும் சதபால்மலகளிலிருந்தும் 

்பாதுகபாகக பவண்டும்.

ைலாலா - பேபா்ல் 

்ரிசு சவன்றவர் 

கூறுகிறபார்

“ேபான் ்ள்ளிமய 

பேசித்பதன். ஆனபால் அடிப்மடவபாதிகள் என் 

வசிபபிடமபாகிய ்ஸவபாட் ்ள்ளத்தபாககிமன 

ஆககிரமித்தச்பாழுது அமனத்தும் மபாறியது. 

ச்ண்கள் ்ள்ளிககுச செல்ல 

முடியவில்மல, மற்ற ச்ண்களுககபாகவும், 

எஙகளது கல்வி கற்கும் உரிமமககபாவும்

2012 அகபடபா்ரில், ்ள்ளியிலிருந்து 

வீடு திரும்பும்ச்பாழுது, துப்பாககி ஏந்திய 

ஒருவர் எஙகள் ப்ருந்தில் ஏறி இதில் 

மலபாலபா யபார்? என்று பகட்டு, என் 

தமலயின் இடது ்ககத்தில் சுட்டபான். ்த்து 

ேபாட்கள் கழிந்து இஙகிலபாந்தில் உள்ள 

்ர்மிங்பாம் என்னுமிடத்தில் உள்ள 

மருத்துவமமனயில் கண்விழித்பதன். 

்ல மபாதஙகள் அறுமவ சிகிசமெகளிலும், 

மறுவபாழ்வு சிகிசமெயிலும் கழிந்தது. 

இஙகிலபாந்திலுள்ள எனது புது வீட்டில் 

என் குடும்்த்தினபரபாடு மீண்டும் பெர்ந்த 

ேபான், ஒவசவபாரு ச்ண் குழந்மதயும் 

்ள்ளி செல்லும்வமர என் ப்பாரபாட்டத்மதத் 

சதபாடர்பவன் என உறுதி பூண்படன்.

அமனத்து ச்ண்களும் 12 வருட 

இலவெ, ்பாதுகபாப்பான மற்றும் தரமபான 

கல்வி ்யில பவண்டும் என்்மத 

உறுதி செய்ய ேபான் ஒவசவபாரு ேபாளும் 

ப்பாரபாடுகிபறன். 130 மில்லியன் ச்ண்கள் 

்ள்ளியில் ்யிலபாத இன்மறய சூழலில், 

ேபான் செய்ய பவண்டிய பவமலகள் அதிகம் 

உள்ளன. கல்வி மற்றும் ெமத்துவத்திற்கபாக 

என்பனபாடு பெர்ந்து ப்பாரபாடுவீர்கள் என 

ேம்புகிபறன். ேபாம் இமைந்து, ச்ண்கள் 

கல்வி ்யின்று, வழிேடத்தும் ஓர் உலமக 

உருவபாககுபவபாம்.

நீ மலபாலபாவபாக இருந்தபால், என்ன 

செய்திருப்பாய்? மலபாலபாவின் ப்பாரபாட்டம் 

பதமவயபா? ச்ண்களுககு ெமமபான 

கல்வி உரிமம சகபாடுககப்ட்டு, ெமமபாக 

ேடத்தப்டுகின்றனரபா?
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1251. ைனித உரிமைகள்

• குழநமத உமழப்பு மும்ற ந்பான்ற ைற்ற 
சுரண்ல்களுககு எதிரா்ன உரிமை

 ்ல்பவறு சதபாழிலகஙகளில் 

குழந்மதகள் ்ணியமர்த்தப்டுகின்றனர். 

இவர்கள் தஙகள் குழந்மதப ்ருவத்திமனயும், 

உடல்ேலம் மற்றும் கல்வி ஆகியவற்மறயும் 

இழககின்றனர். இது வறுமம மற்றும்  

பதமவகள் நிமறபவற்றப்டபாத வபாழ்விற்கு 

வழிவகுககும். இககுழந்மதகள் கண்ைபாடி, 

தீபச்ட்டி, பூட்டு தயபாரிககும் 

சதபாழிற்ெபாமலகளிலும், குபம் ச்பாறுககுதல், 

கம்்ளம், பீடி தயபாரிபபு, சுரஙகபவமல, கல் 

குவபாரிகள், செஙகல் சூமளகள் மற்றும் 

பதயிமலத் பதபாட்டஙகள் ஆகிய இடஙகளில் 

்ணியமர்த்தப்டுகின்றனர்.

 பவமலவபாய்பபுகளில் ்பாலினப்பாகு்பாடு 

கபாைப்டுகின்றது. ச்ண் குழந்மதகள் 

வீடு ெபார்ந்த பவமலகளிலும் ஆண் 

குழந்மதகள் கூலி பவமலகளிலும் 

்ணியமர்த்தப்டுகின்றனர். இககுழந்மதகள் 

விவெபாய நிலஙகள், உைவகஙகள், 

வபாகனஙகமளப ்ழுது ்பார்ககும் ்ட்டமறகள் 

மற்றும் குடிமெத் சதபாழில்களில் ்ணிபுரிவதபால், 

குழந்மத உமழபம் ஒழிப்து மிகப ச்ரிய 

ெவபாலபாக உள்ளது.

POSCO ெட்டம் – ் பாலியல் குற்றஙகளிலிருந்து 

குழந்மதகமளப ்பாதுகபாககும் ெட்டம்.

்பாலியல் குற்றஙகளிலிருந்து 

குழந்மதகமளப ்பாதுகபாககும் ெட்டம் (The 

Protection of children from sexual offence 

Act, 2012) ஒவசவபாரு நிமலயிலும் 

குழந்மதகளின் ேலமன மமயமபாகக 

சகபாண்டு செயல்்டுகின்றது.

்பாஸ்நகா சட்்ததின சி்றப்பு அம்சஙகள்
•  இசெட்டம் 18 வயது வமர உள்ளவர்கமள 

குழந்மதகள் என வமரயறுககிறது; 

அககுழந்மதகளின் உடல், மன, அறிவுெபார் 

மற்றும் ெமூக வளர்சசியிமன உறுதி செய்கிறது.

•  ் பாலியல் வன்சகபாடுமமயில் 

அதிகபாரத்தில் இருப்வபரபா, குடும்்

உறுபபினபரபா, அண்மட வீட்டபாபரபா 

அல்லது அறிமுகமபானவபரபா ஈடு்ட்டபால் 

அவர்களுககுத் தகுந்த தண்டமன 

வழஙகப்டும்.

•  குழந்மத என்ன வபாககுமூலம் கூறுகிறபதபா, 

அமத அவவபாபற ்திவு செய்ய பவண்டும்.

•  ் பாதிககப்ட்ட குழந்மதமய அடிககடி ெபாட்சி 

செபால்ல அமழககக கூடபாது.

்னிசரண்டு வயதிற்குட்்ட்ட ச்ண் குழந்மதகள் 

்பாலியல் வன்சகபாடுமமச செய்யப்டும்ப்பாது, 

வன்சகபாடுமம செய்தவருககு மரை 

தண்டமன வழஙகுவபதபாடு கடுமமயபான 

தண்டமனகள் விதிகக வமகசெய்யும் ெட்டம் 

2018 ஏபரல் மபாதம் சகபாண்டுவரப்ட்டது. 

குற்றவியல்ெட்ட திருத்தசெட்டம் 2018. இது 

இந்திய குற்றவியல் ெட்டத்தில் கடுமமயபான 

திருத்தஙகமளக சகபாண்டு வந்தது. இதன் 

சிறப்ம்ெம் என்னசவன்றபால் விதிககப்டும் 

அ்ரபாதத் சதபாமகயபானது ்பாதிககப்ட்டவரின் 

மருத்துவச செலமவ ஈடுகட்டும் வமகயில்  

இருகக பவண்டும் என்்தபாகும். 

1098

1098-உதவி பதமவப்டும் 

குழந்மதகளுககபான உதவி மமய எண் 

(Child line) இந்தியபாவின் முதல் 24 மணிபேர 

கட்டைமில்லபா அவெர சதபாமலசதபாடர்பு   

பெமவ   ஆகும். குழந்மதத் சதபாழிலபாளர், 

குழந்மதத் திருமைம் மற்றும் 

ஏபதனும் வன்சகபாடுமமககு ஆளபாகும் 

குழந்மதகளுககு சிறபபுக கவனம் 

செலுத்தப்டும்.
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 குழந்மதகள் பதெத்தின் அடித்தளமபாக 

விளஙகுகின்றனர். சிறு வயதிபலபய ச்ண் 

குழந்மதகளுககுத் திருமைம் செய்து 

மவககப்டும்ப்பாது குழந்மதப ்ருவத்தின் 

மகிழ்சசிகள், கல்வியறிவு, ஆபரபாககியமபான  

வபாழ்வு ப்பான்ற ்ல ெலுமககமள அவர்கள் 

இழந்து விடுகின்றனர். இதனபால் குழந்மதத் 

திருமைஙகள் ெமூகத்மதப ச்ருமளவில் 

்பாதிககின்றன. எனபவ குழந்மதத் 

திருமைஙகள் அமனத்து விதத்திலும் 

தடுககப்ட பவண்டிய ஒன்றபாகும்.

ப்பணகளுககா்ன உரிமைகள்

 இந்தியபாவில் ச்ண்களுககபான 

பதசிய ஆமையம் அமமககப்ட்டு 

ச்ண்களுககபான அரசியலமமபபு மற்றும் 

ெட்ட ரீதியிலபான ்பாதுகபாபபிமன மீளபாய்வு 

செய்து உறுதிப்டுத்துகிறது. ச்ண்களுககபான 

ேலவபாழ்வு மற்றும் வளர்சசி குறித்த அரசின் 

அமனத்து செயல் திட்டஙகள் மீதபான தனது 

கருத்மதயும் மபாற்றுக கருத்துககமளயும் 

இவவபாமையம் ்ரிந்துமர செய்கிறது.

 குடியரசுத் தமலவர், பிரதமர், 

ே பா ட பா ளு ம ன் ற  அ ம வ த் த ம ல வ ர் , 

எதிர்ககட்சித் தமலவர், மத்திய அமமசெர்கள், 

முதலமமசெர்கள் மற்றும் ஆளுேர்கள் என 

இந்தியபாவின் முககிய ்தவிகளில் ச்ண்கள் 

்தவி வகிககின்றனர்.

்ச்ன் ்செபாவ அந்பதபாலன் 

(இளமமமயக கபாப்பாற்று 

இயககம்) ப்பான்ற ்ல குழந்மதகள் 

உரிமம அமமபபுகளின் நிறுவனர் 

மகலாஷ் சதயார்ததி. அவர் குழந்மத 

உமழபபு, சகபாத்தடிமம, கடத்தல் 

ப்பான்ற ்ல குழந்மதகளுககு எதிரபான 

ேடவடிகமககளிலிருந்து சுமபார் 

86,000த்திற்கும் அதிகமபான இந்தியக 

குழந்மதகள் இவரபாலும், இவரது குழு 

உறுபபினர்களபாலும் மீட்கப்ட்டுள்ளனர். 

1998ல் உலக மககளின் கவனத்மத 

குழந்மத உமழபபு முமற மீது திமெ திருப், 

80,000கி.மீ. நீள ‘குழந்மத உமழபபுககு 

எதிரபான உலகளபாவிய அணிவகுபம் 

(Global March against child labour) முன்னின்று 

ேடத்தினபார்.

குமற்பாடுகள் உமடய குழந்மதகபள, 

மற்ற குழந்மதகமள விட 3.4% அதிகமபாக 

்பாலியல் வன்சகபாடுமமககு ஆளபாகின்றனர் 

என உலகளபாவிய ஆரபாய்சசி ஒன்றின் முடிவுகள் 

குறிபபிடுகின்றன. 

இநதிய அரசமைப்பில் குழநமதகள் உரிமை
•  பிரிவு 24. ்தினபான்கு வயதுககுட்்ட்ட 

எந்த குழந்மதயும் ஆ்த்தபான 

பவமலகளில் ஈடு்டுத்தககூடபாது. 

•  பிரிவு 45. ்தினபான்கு வயது 

நிமறவமடயும்வமர இலவெ 

மற்றும் கட்டபாயக கல்வி அமனத்து 

குழந்மதகளுககும் அளிககப்ட 

பவண்டும்.
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ப்பணகளுககு மூதாமதயர் பசாததுரிமை

 தமிழ்ேபாடு இந்து வபாரிசு 

உரிமம (தமிழ்ேபாடு திருத்தச) ெட்டம், 

1989 ஐ நிமறபவற்றி மூதபாமதயரின்  

செபாத்துகளில் ச்ண்களுககும் ெம உரிமம 

வழஙகியுள்ளது,

 மத்திய அரசு இந்து வபாரிசுரிமமச 

ெட்டம் 2005-இல் திருத்தஙகமள 

பமற்சகபாண்டது. இதில் மூதபாமதயரின் 

பிரிககப்டபாத செபாத்தில் வபாரிசு 

அடிப்மடயில் ச்ண்களுககு ெம 

உரிமமயிமன அளித்தது.

  இந்திய அரெமமபபுச ெட்டத்தின் கீழ் 

வழஙகப்ட்டுள்ள ச்ண்கள் உரிமமகளில் 

ெமத்துவம், கண்ணியம் மற்றும் ்பாகு்பாடுகளில் 

இருந்து சுதந்திரம் ஆகியன அடஙகும். 

ச்ண்களின் உரிமமகமள உறுதிப்டுத்தும் 

பமலும் ்ல்பவறு ெட்டஙகள் இந்தியபாவில் 

உள்ளன.

ப்பண பதாழிலாளர் �லனும்- 
்ாக்ர் பி.ஆர். அம்ந்பதகரும்

 சுரஙகத் சதபாழிலபாளர் ப்றுகபால 

ேன்மமச ெட்டம், ச்ண் சதபாழிலபாளர் 

ேல நிதி, ச்ண்கள் மற்றும் குழந்மதத் 

சதபாழிலபாளர் ்பாதுகபாபபுச ெட்டம், ச்ண் 

சதபாழிலபாளர்களுககபான ப்றுகபால ேன்மமகள், 

நிலககரிச சுரஙகஙகளில் சுரஙகப ்ணிகளில் 

ச்ண்கமள ஈடு்டுத்தப்டவதற்கபான 

தமடமய மீட்சடடுத்தல் ப்பான்ற ெட்டஙகள் 

்ாக்ர் பி.ஆர். அம்ந்பதகர் அவர்களபால் 

ச்ண் சதபாழிலபாளர்களுககபாக இந்தியபாவில் 

இயற்றப்ட்டது.

நராசா – ்பார்கஸ் – சுய ைரியாமதயின குறியீடு
 

1955-ம் ஆண்டு மபாண்டபகபாசமரியிலிருந்து 

அல்பாமபா வமர செல்லும் ேகரபப்ருந்தில் 

தனககபான இடத்மத ஆஙகிபலயருககு தர 

மறுப்தின் மூலம் நராசா ்பார்க ஐககிய 

அசமரிககபாவில் குடிமம 

உரிமமகள் இயககம் 

ச த பா ட ங கு வ த ற் கு க 

க பா ர ை ம பா க 

இ ரு ந் த பா ர் . 

அப்குதிமயச பெர்ந்த  

ஆபபிரிகக- அசமரிகக 

கறுபபின மககளின் 

தமலவர்கள் ஒவசவபாரு திஙகட்கிழமம 

அன்றும் ப்ருந்துப ்யைத்மத 

புறககணிககும் இயககத்திமனத் 

சதபாடஙகினர். 

பிரிவிமனச ெட்டஙகமள மீறியதற்கபாக 

பரபாெபா ்பார்க்ஸ 

மகது செய்யப்ட்டு 

தண்டிககப்ட்டபார். 

மபார்டின் லூதர் 

கிங ஜுனியர் 

அ வ ர் க ள பா ல் 

தமலமம தபாஙகி 

வழி ேடத்தப்ட்டப ப்ருந்து புறககணிபபு 

இயககமபானது ஓரபாண்டு கபாலத்திற்கு 

பமல் நீடித்தது. இககபால கட்டத்தில் பரபாெபா 

்பார்க்ஸ அவரது ்ணியிமன இழந்தபார். 

ஐககிய அசமரிககபாவின் உசெ நீதிமன்றம்  

பிரிவிமனச ெட்டத்மத அரசியலமமபபிற்கு 

எதிரபானது என்று ெபாடிய பிறபக 

ப்பாரபாட்டம் முடிவுககு வந்தது. அடுத்த 

அமர நூற்றபாண்டுகளுககு பரபாெபா 

்பார்க சுய மரியபாமதயின் குறியீடபாகவும் 

இன ஒதுககமல முடிவுககு சகபாண்டு 

வந்தவரபாகவும் அறியப்ட்டபார்
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இ்ஒதுககீடு

 பிற்்டுத்தப்ட்படபார், ஆதிதிரபாவிடர்  

மற்றும் ்ழஙகுடியினருககு பவமலவபாய்பபு 

மற்றும் கல்வி நிறுவனஙகளில் 69% 

இடஒதுககீட்டிமனத் தமிழ்ேபாடு அரசு 

வழஙகியுள்ளது. ஆதிதிரபாவிடர் பிரிவில் 

இடம் ச்ற்றுள்ள அருந்ததியர் வகுபபினருககு 

முன்னுரிமம அடிப்மடயில் சிறபபு ஒதுககீடு 

வழஙகியுள்ளது. பமலும் ச்ண்களுககு 33%, 

மபாற்றுத் திறனபாளிகளுககு 4% முன்னுரிமம 

அடிப்மடயில் ஒவசவபாரு பிரிவின்கீழும் 

இடஒதுககீடு வழஙகப்ட்டுள்ளது. தமிழ் வழியில் 

கல்வி ்யின்றவர்களுககு ஒவசவபாரு பிரிவின்கீழும் 

முன்னுரிமம அடிப்மடயில் 20% ஒதுககப்ட்டுள்ளது. 

சகபாடுககப்ட்டுள்ள அட்டவமை மூலம் 

தமிழ்ேபாட்டின் ்ல்பவறு வகுபபினர்களுககு 

வழஙகப்ட்டுள்ள இட ஒதுககீட்டிமனப ்ற்றி  

சதளிவபாக புரிந்துசகபாள்ள இயலும். 

ஆதிதிராவி்ர் ைறறும் ்பழஙகுடியி்னர் உரிமைகள்
பிற மபாநிலஙகளில் ்ட்டியல் இனத்தவர் எனவும் தமிழ்ேபாட்டில் ஆதி திரபாவிடர் எனவும் 

குறிபபிடப்டும் மககளின் கண்ணியம் மற்றும் ்பாதுகபாபபிமன உறுதிப்டுத்தவும், அமனத்து 

வமகயபான விலககல், ஒதுககுதல், தீண்டபாமம மற்றும் ்பாகு்பாடு ப்பான்றவற்மறக கமளயவும் 

ெமூக ெமத்துவத்திற்கபான உரிமமமய உறுதிப்டுத்தவும் அரசு ்ல சகபாள்மககள், திட்டஙகள், 

வரவு செலவுத் திட்டஙகள் மற்றும் செயல்முமறத் திட்டஙகமள உருவபாககி வருகிறது. 

இவவுரிமமகள் ஆதிதிரபாவிட மககளின் ெமூகப ச்பாருளபாதபார பமம்்பாட்டிற்கும் அவர்களின் 

ஜனேபாயக அரசியல் உரிமமகமள வழஙகுவதற்கபான வழிமுமறகமள எளிதபாககுகின்றன.

 பமலும் இந்தியபாவின் மககள்சதபாமகயில் 8.6 ெதவிகிதம் ்ழஙகுடியின மககள் உள்ளனர். 

இவர்கள் சதபாடர்ந்து அவர்களுகபக உரிய ் ழகக வழககஙகபளபாடு வபாழ்வபதபாடு மட்டும் அல்லபாமல் 

்ல பேரஙகளில் உலகின் பிற ்குதி மககள் அவர்கமள எளிதில் அணுக முடியபாத நிமலயிலும் 

வபாழ்கின்றனர். இதுபவ அவர்கமளப ்பாதுகபாப்தற்கபானச ெட்டஙகள்  இயற்றப்டுவதற்கபான 

அடித்தளமபாக அமமந்துள்ளது. 

ஜனேபாயகத்தின் எழுசசி மனிதத்தன்மமயற்ற சுவரின் வீழ்சசி

பிரிவுகள் இ் ஒதுககீடு
(சதவீ தததில்)

பிற்்டுத்தப்ட்படபார் 26.5
பிற்்டுத்தப்ட்ட வகுபபு  

மு்ஸலிம்கள்

 3.5

மிகப பிற்்டுத்தப்ட்படபார் / 

சீர்மரபினர்

20

ஆதிதிரபாவிடர்  18

்ழஙகுடியினர்  3

பைாததம் 69

தமிழ்ேபாட்டில் திருேஙமகயர்கள் 

மிகவும் பிற்்டுத்தப்ட்படபார் பிரிவின் கீழ் 

சகபாண்டுவரப்ட்டுள்ளனர்.
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அறிகமககள், தபாள்கள் மற்றும் தனிப்ட்ட 

ஒருவரின் தகவல்கள் ப்பான்றமவகள் 

கிமடககபச்றலபாம். ேபாட்டின் ்பாதுகபாபபு மற்றும் 

உளவுத்துமறகளபான எல்மலப ்பாதுகபாபபுப 

்மட (BSF), மத்திய பெமக கபாவல் ்மட (CRPR) 

மற்றும் உளவுத்துமறப ்ணியகம் (Intelligence 

Bureau) ஆகிய அமமபபுகளுககு தகவல் 

அறியும் உரிமமச ெட்டத்திலிருந்து விலககு 

அளிககப்டுகிறது.

•  விண்ைப்த்தில் உஙகள் முழுச்யர், 

முகவரி எழுதி மகசயழுத்திட்டு பததியுடன் 

்திவு த்பாலின் குறிபபிட்ட அலுவலகத்திற்கு 

அனுப்ப்ட பவண்டும்.

•  அனுப்ப்ட்ட அஞெலுககு 30 ேபாட்களுககுள் 

்தில் ச்றப்டவில்மல எனில் 

1 விண்ைப்த்மத பமல்முமறயீடுககு 

அனுப்லபாம்.

பதாழிலாளர் உரிமைகள்

ெமத்துவத்திற்கபான உரிமம, ச்பாது 

பவமலவபாய்பபில் ெமத்துவம், அமமபபுகள் 

மற்றும் ெஙகம் சதபாடஙகுவதற்கபான உரிமம, 

வபாழ்வபாதபார உரிமம, கடத்தமலத் தடுத்தல் 

மற்றும் கட்டபாயத் சதபாழிலபாளர் மற்றும் 

குழந்மதகள் உரிமமகமள, இந்திய 

அரசியலமமபபு உறுதி செய்கிறது. பிரிவு 

39பி, இருப்பாலினருககும் ெம பவமலககு ெம 

ஊதியம் என்்மத உறுதி செய்கிறது

பசயல்்பாடு
கீபழ சகபாடுககப்ட்ட அட்டவமையில், 

்ல்பவறு வமகயபான பவமலகமளயும் 

அதற்கு அளிககப்டும் ெம்்ளத்மதயும் எழுதவும்.

வ. 

எண்.

பவமல/ 

சதபாழில்

ஆண் 

சதபாழிலபாளர் 

ெம்்ளம்

ச்ண் 

சதபாழிலபாளர் 

ெம்்ளம்

1.

2.

3.

4.

5.

தகவல் அறியும் உரிமைச்சட்்ம்

 தகவல் அறியும் உரிமமச ெட்டம் ஓர் 

புரட்சிகரமபான ெட்டமபாகும். அரசு நிறுவனஙகளின் 

சவளிப்மடத் தன்மமமயக சகபாண்டு 

வருவதற்கபான இசெட்டம் இந்தியபாவில் 2005 

அகபடபா்ர் மபாதம் இயற்றப்ட்டது. 

 இசெட்டத்தின்்டி அரசு நிறுவனஙகளில் 

பதமவப்டும் தகவல்கமள எந்த ஒரு 

ெபாதபாரை குடிமகனும் பகபாரிப ச்றலபாம். 

தகவல்கள் 30 ேபாட்களுககுள் வழஙகப்டுதல் 

பவண்டும். அவவபாறு தவறும் ்ட்ெத்தில் தகவல் 

வழஙகும் அதிகபாரியிடமிருந்து கட்டைமபாக ஒரு 

குறிபபிட்டத் சதபாமக வசூலிககப்டும்.

 ேபாட்டின் வலிமம வபாய்ந்த ெட்டஙகளுள் 

தகவல் அறியும் உரிமமச ெட்டமும் ஒன்றபாகும். 

இசெட்டம் மிகவும் எளிமமயபானதபாகவும், 

ெபாதபாரை மககளும் ்யன்்டுத்தககூடிய 

வமகயிலும் அமமககப்ட்டுள்ளது. பமலும் 

இசெட்டத்தின் வபாயிலபாக தகவல்கமளப ச்ற 

்டிககத் சதரியபாதவர்களுககு ச்பாதுத்தகவல் 

அலுவலர் உதவி செய்ய பவண்டும். அமனத்து 

அரசு அலுவலகஙகள் அதபாவது ஊரபாட்சி, ேகரபாட்சி 

மற்றும் மபாேகரபாட்சி அலுவலகஙகள் ப்பான்ற 

உள்ளபாட்சி அமமபபுகள் ்ல்பவறு அரசுத் 

துமறகள், அரசுப ்ள்ளிகள், சேடுஞெபாமலத் 

துமறகள் ப்பான்றமவ இசெட்டத்திற்கு 

உட்்ட்டதபாகும்.

தகவல் அறியும் உரிமைச்சட்் 
பசயல்்பாட்்ாளர்கள்

அருைா ராய் நிககில்நதவ்

 தகவல் அறியும் உரிமமச ெட்டத்தின் 

மூலம் ஒருவர் அரசு ஆவைஙகளபான பகபாபபுகள், 
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1301. ைனித உரிமைகள்

“ஒரு மனிதனுமடய உரிமம 

அசசுறுத்தப்டும்ப்பாது, ஒவசவபாரு 

மனிதனுமடய உரிமமயும் குமறககப்டுகிறது” 

என்றபார் ஜபான். எஃப. சகன்னடி. உலகின் 

ேபாகரிகமமடந்த ேபாடுகள் ெமத்துவத்மத 

வலியுறுத்துகின்றன. ெமத்துவத்மத உறுதி 

செய்ய, ேபாடுகள் மனித உரிமமகள் மீது கவனம் 

செலுத்துகின்றன. இது ஒரு ேபாட்டின் அமமதி, 

ேல்லிைககம் மற்றும் முன்பனற்றத்திற்கு 

உதவுகிறது. 

மீள்்பார்மவ
�	்பாகு்பாடு என்்து மககளின் ஒரு 

்குதியினமரப ்பார்ட்ெமபாக ேடத்துவது 

ஆகும்.

�		ஐ.ேபா. வின் மனித உரிமமகள் ்ற்றிய 

வமரயமற.

�		மனித உரிமமகளின் வரலபாறு 

இரண்டபாம் உலகப ப்பாரின் பின் 

விமளவுகமள பவரபாகக சகபாண்டது.

�		மனித உரிமமகள் ்ற்றிய 

உலகளபாவிய அறிவிபபு.

�		இந்திய அரெமமபபு 6 அடிப்மட 

உரிமமகமள உறுதி செய்து 11 

கடமமகமள குடிமககளுககு 

குறிபபிடுகின்றது.

�		“பதசிய மற்றும் மபாநில மனித 

உரிமமகள் ஆமையத்தின் 

உருவபாககம் மற்றும் செயல்்பாடுகள்.

�		நீட்டிககப்ட்ட உரிமமகளபான 

குழந்மதகள் உரிமம, SC மற்றும் ST 

உரிமம, ச்ண்கள் உரிமம, தகவல் 

அறியும் உரிமமச ெட்டம் (RTI) மற்றும் 

சதபாழிலபாளர் ெட்டஙகள்.

 இபபிரசெமனமயப ்ரிசீலித்து 

குமறகமள நிவர்த்தி செய்யும் ச்பாருட்டு 

பகரள அரசு வணிக நிறுவன ெட்டத்தில், 2018 

ஜுமல மபாதத்தில் ெட்ட திருத்தம் சகபாண்டு 

வந்தது. இதன் மூலம் ச்ண்கள் இத்துயர் 

நீஙகி சவற்றி கண்டுள்ளனர்.

்த்து ஆண்டுகளபாக 

பகரளபாவில் உள்ள கமடகள் 

மற்றும் வணிக வளபாகஙகளில் 

பவமல செய்யும் ச்ண்கள்    

ஒரு   ேபாளில்   ஏறககுமறய 12-14 

மணிபேரம் நின்றுசகபாண்பட பவமல செய்து 

சகபாண்டிருந்தனர். 

 கமடகளிலிலும், வணிக 

வளபாகஙகளிலிலும் பவமல செய்யும் ச்ண் 

்ணியபாளர் அமர்ந்பதபா, சுவரில் ெபாய்ந்த்டிபயபா 

்ணியபாற்ற அனுமதிககப்டவில்மல. ஒரு 

ேபாமளககு, இருமுமற 5 நிமிடஙகள் மட்டுபம 

ஓய்வு எடுகக அனுமதிககப்ட்டனர்.

 ச்ண்களுககு இமழககப்டும் இந்த 

மனித தன்மமயற்ற செயலுககபாக நீண்ட 

ேபாள்களபாக ச்ருத்த கண்டனக குரல்கள் 

ஒலித்து வந்தன.

பதாழிலாளர் �லனில்  
்ாக்ர் பி.ஆர்.அம்ந்பதகரின ்பஙகளிப்புகள்

•  சதபாழிற்ெபாமலயில் பவமல பேரம் 

குமறபபு

•  சதபாழிற்ெஙகஙகளின் கட்டபாய அஙகீகபாரம்.

•  இந்தியபாவில் பவமலவபாய்பபு 

அலுவலகஙகள் அமமத்தல்.

• சதபாழிலபாளர் கபாபபீட்டுககழகம் (ESI)

•  சதபாழிலபாளர்களுககபான குமறந்த்ட்ெ 

ஊதியம்.

•  நிலககரி மற்றும் மமகபா சுரஙகத்தின் 

வருஙகபால மவபபு நிதி.
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4.  கீழ்கண்டவற்றுள் எந்த உரிமம 

அதிகபாரத்துவத்தின் மீது மககளின் 

செல்வபாகமக அதிகரிகக செய்கிறது?

 அ) ெமத்துவ உரிமம

 ஆ) தகவல் அறியும் உரிமமச ெட்டம்

 இ) கல்வியின் மீதபான உரிமம

 ஈ) சுதந்திர உரிமம

5.  தகவல் அறியும் உரிமமச ெட்டத்தின்்டி 

தகவமலப ச்றுவதற்கபான கபால வரம்பு 

____________

 அ) 20 ேபாட்கள் ஆ) 25 ேபாட்கள்

 இ) 30 ேபாட்கள் ஈ) 35 ேபாட்கள்

6.  அரெமமபபுச ெட்ட திருத்தம் 44ன் 

்டி நீககப்ட்ட அடிப்மட உரிமம 

____________

 அ) செபாத்துரிமம

 ஆ) மதச சுதந்திரத்துககபான உரிமம

 இ) சுரண்டலுகசகதிரபான உரிமம

 ஈ) பமற்கண்ட எதுவுமில்மல

7. பின்வரும் கூற்றுகளில் எமவ ெரியபானமவ?

 i)  மபாநில மனித உரிமம ஆமையம் 1993ல் 

நிறுவப்ட்டது.

 ii)  இது ஓர் உரிமமயியல் நீதிமன்றத்திற்கு 

உள்ள அதிகபாரஙகமளப ச்ற்றுள்ளது.

 iii)  இதன் அதிகபாரம் மபாநில எல்மலமயக 

கடந்தும் செயல்்டும்.

 iv)  இது ்பாதிககப்ட்டவர்களுககு இழபபீடு 

வழஙக ்ரிந்துமரககலபாம்.

 அ) i மற்றும் ii ெரி ஆ) i மற்றும் iii ெரி

 இ) i,ii மற்றும் iii ெரி ஈ) i, ii மற்றும் iv ெரி

8. கீழ்கண்ட வபாககியஙகமளக கவனி.

  கூற்று (A): உரிமமகளும் கடமமகளும் 

ஓர் ேபாையத்தின் இரு ்ககஙகள் 

ப்பான்றமவ.

  கபாரைம் (R): ேபாம் விரும்பும் மதத்மத 

பின்்ற்றுவதற்கபான உரிமம உண்டு. 

பிற மதத்தினர் இமடபய இைககமபான 

உறமவ ஏற்்டுத்துவதுடன் அவர்களின் 

உைர்மவயும் மதிகக பவண்டும்.

்பயிறசிகள்

I) சரியா்ன விம்மயத 
நதர்நபதடுக.
1.  இன ஒதுககல் (Apartheid) 

என்னும் சகபாள்மகமயப பின் ்ற்றிய ேபாடு 

____________

 அ) சதன் சூடபான் ஆ) சதன் ஆபபிரிககபா

 இ) மேஜீரியபா ஈ) எகிபத்

2.  ஒரு அரெபாஙகத்தின் உருவபாககம் 

மற்றும் நிர்வபாகத்தில் ்ஙகுச்றுவது 

____________

 அ) ெமூக ஆ) ச்பாருளபாதபார

 இ) அரசியல் ஈ) ்ண்்பாட்டு

3.  ஒரு 10 வயது ம்யன் கமடயில் 

பவமலப்பார்த்துக சகபாண்டிருககிறபான் – 

எந்த உரிமமமயப ்யன்்டுத்தி அவமன 

மீட்்பாய்?

 அ) ெமத்துவ உரிமம 

 ஆ) சுதந்திர உரிமம

 இ)  குழந்மத உமழபபு மற்றும் சுரண்டலுககு 

எதிரபான உரிமம

 ஈ) ெமய சுதந்திர உரிமம

கமலச்பசாறகள்
1. Fundamental - அடிப்மட

2. Racial  - இன

3. Ethnicity - இனககுழு

4. Remedies  - தீர்வுகள்

5. Intervene - தமலயீடு

6. Compensation - இழபபீடு

7. Victim - ்பாதிககப்ட்ட

8. Abandoned - மகவிடப்ட்ட

9. Trafficking - கடத்தல்
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III) ப்பாருததுக.

1
வபாககளிககும் 

உரிமம
்ண்்பாட்டு உரிமம

2
ெஙகம் அமமககும் 

உரிமம

சுரண்டலுகசகதிரபான 

உரிமம

3

்பாரம்்ரியத்மத 

்பாதுகபாககும் 

உரிமம

அரசியல் உரிமம

4
இந்து வபாரிசுரிமமச 

ெட்டம்
சுதந்திர உரிமம

5
குழந்மத 

சதபாழிலபாளர்
2005

IV) சுருககைாக விம்யளி
1. மனித உரிமம என்றபால் என்ன?

2. அடிப்மட உரிமமகள் யபாமவ?

3.  குழந்மதகளுககபான உரிமமகளபாக ஐ.ேபா.

ெம் அறிவித்துள்ளமவ யபாமவ?

4.  அரெமமபபுத்தீர்வு வழிகளுககபான 

உரிமமமயப ்ற்றி சிறு குறிபபு வமரக.

5. ப்பாகெபா (POCSO) – வமரயறு.

6.  குழந்மதகளுககுச சிறபபு கவனம் 

பதமவப்டுவது ஏன்?

7.  சதபாழிலபாளர் ேலனுககபாக  

பி.ஆர். அம்ப்த்கபாரின் ்ஙகளிபபு யபாமவ?

8.  ெட்டத்தின் முன் அமனவரும் ெமம். ஆனபால் 

ச்ண்களுககபான தனிசெட்டம் ேமடமுமறப 

்டுத்தப்டுகிறது. நியபாயப்டுத்துக.

9.  டபாகடர். பி.ஆர். அம்ப்த்கர் சதபாழிலபாளர் 

ேலனுககு அளித்த ்ஙகளிபம்ப ்ற்றி 

ஏபதனும் இரண்டு கூறு.

10.  பவறு்டுத்துக – மனித உரிமமகள் மற்றும் 

அடிப்மட உரிமமகள்

V) விரிவா்ன விம்யளி
1.  உலகளபாவிய மனித உரிமமகள் 

பிரகடனம் ் ற்றி ஒரு ் த்தியில் விமட தருக.

2.  அடிப்மடக கடமமகள் என்றபால் 

என்ன? அவற்மற எவவபாறு உன் ்ள்ளி 

வளபாகத்தில் செயல்்டுத்துவபாய்?

 அ)  (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ெரி, பமலும் 

(R) என்்து (A) விற்கு ெரியபான விளககம்.

 ஆ)  (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ெரி, பமலும் (R) 

என்்து (A) விற்கு ெரியபான விளககமல்ல.

 இ) (A) ெரி, ஆனபால் (R) தவறு.

 ஈ) (A) தவறு, ஆனபால் (R) ெரி.

9.  ஐ.ேபா. ெம்யின்்டி ____________ 

வயது நிமறவு ச்றபாபதபார் குழந்மத ஆவபார்.

 அ) 12 ஆ) 14

 இ) 16 ஈ) 18

10.  ____________ கபான பேபா்ல் 

்ரிசு மகலபாஷ் ெத்தியபார்த்தி மற்றும் 

மலபாலபாவிற்கு சகபாடுககப்ட்டது.

 அ) இலககியம்  ஆ) அமமதி

 இ) இயற்பியல்  ஈ) ச்பாருளபாதபாரம்

II) நகாடிட்் இ்ஙகமள நிரப்புக.

1.  உலகளபாவிய மனித உரிமம ப்ரறிகமகப 

பிரகடனம் ஏற்றுகசகபாள்ளப்ட்ட ஆண்டு 

____________

2.  உலகளபாவிய மனித உரிமம பிரகடனம் 

____________ பிரிவுகமளக 

சகபாண்டுள்ளது.

3.  அடிப்மடக கடமமகள் இந்திய அரெமமபபுச 

ெட்டத்தின் ____________ ெட்ட 

திருத்தத்தின்்டி பெர்ககப்ட்டது.

4.  பதசிய மனித உரிமம ஆமையம் 

____________ ஆண்டு அமமககப்ட்டது.

5.  ஏபரல் 1, 2010ஆம் ஆண்டு ேமடமுமறககு 

வந்த ெட்டம் ____________.

6.  ச்ண்களுககபான மூதபாமதயர் செபாத்துரிமம 

ெட்டத்மத 1989இல் ேமடமுமறப்டுத்திய 

இந்திய மபாநிலம்____________.

7.  அசமரிகக ஐககிய ேபாட்டில் குடியுரிமம 

இயககத்திமனத் சதபாடஙகியவர் 

____________ ஆவபார்.
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1331. ைனித உரிமைகள்

3.  பதசிய மனித உரிமமகள் ஆமையம் ேம் உரிமமகமள எவவபாறு ்பாதுகபாககிறது?

4.  சதபாழிலபாளர் ெட்டத்தின் மூலம் சதபாழிலபாளர் ச்றும் ேன்மமகள் யபாமவ?

5.  அடிப்மட உரிமமகமள எவவபாசறல்லபாம் உன்வபாழ்மகயில் அனு்விககின்றபாய்?

VI) பசயல்்பாடுகள்

1.  ் பாலியியல் ரீதியபான துன்புறுத்தல், சுரண்டல் மற்றும் கடத்தல்களில் இருந்து நீ எவவபாறு

உன்மனப  ்பாதுகபாத்துக சகபாள்வபாய்.

2.  “என் ேபாடு என் உரிமமகள்” என்ற தமலபபில் கட்டுமர வமரக.

VII) வாழகமகத தி்றன

வ. 
எண. ்ப்ம் / பசய்தி மீ்றப்்படும் உரிமை தீர்வு

1
உைவு விடுதியில் 

்ரிமபாறும் குழந்மதகமள 

கபாணுதல்

2

மகவிடப்ட்ட முதியவர்

3
்ள்ளியில் பெர்மக 

மறுககப்டுதல்

4

ஊதிய பவறு்பாடு

 REFERENCE BOOKS

1. The constitution of india
Edition: 2009, Tamil Nadu Text Book Society, India
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1341. ைனித உரிமைகள்

ைனித உரிமைகள்

உலகளபாவிய மனித உரிமம 

பிரகடனம் ்ற்றி அறிபவபாமபா!

்டி 1. கீழ்ககபாணும் உரலி / விமரவுக குறியீட்மடப ் யன்்டுத்திச செயல்்பாட்டின் இமையப

்ககத்திற்குச செல்க. 

்டி 2. வமர்டத்தின் இடப்ககம் மனித உரிமமககபான உடன்்டிகமககள்

சகபாடுககப்ட்டிருப்மதத் பதர்வு செய்து அறிந்து சகபாள்க.

்டி 3. வமர்டத்மதச செபாடுககியதும் இடப்ககம் ஒரு ெபாளரம் பதபான்றும்

்டி 4. அப்ககத்தில் பதபான்றும் உரலிமயச செபாடுககி சகபாடுககப்ட்டிருககும் தகவல்கமள

அறிக. 

இமையச் பசயல்்பாடு

்படி 3

்படி 2

்படி 1

*்டஙகள் அமடயபாளத்திற்கு மட்டுபம.
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1351. ைனித உரிமைகள்

ஒன்்தபாம் வகுபபு – குடிமமயியல்

ஆககம்

கமல மற்றும் வடிவமமபபுக குழு

வமர்டம்

கபாந்திரபாஜன் K T

கமல மற்றும் ்ட ஒருஙகிமைப்பாளர் 

தமிழ் விர்சசுவல் அகபாடமி, சென்மன

்கக வடிவமமப்பாளர்

பவ.ெபா. ஜபாண்்ஸமித், 

P. பிரெபாந்த், 

C. பயபாபகஷ், 

சஜரபால்டு வில்ென்

அட்மட வடிவமமபபு

கதிர் ஆறுமுகம்

In-House - QC

மபனபாகர் இரபாதபாகிருஷ்ைன்

ஒருஙகிமைபபு

ரபமஷ் முனிெபாமி

தட்டசசுப ்ணி 

குமுதபா

்பாடவல்லுேர் குழு

முமனவர். க. பகபாட்மட ரபாஜன் 

உதவிப ப்ரபாசியர் 

அரசியல் அறிவியல் துமற, 

ச்ரியபார் அரசு கமலக கல்லூரி, கடலூர்.

பமலபாய்வபாளர்

M. அப்ைெபாமி 

ஆபலபாெகர் 

தமிழ்ேபாடு ்பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் ்ணிகள் கழகம்,

்ள்ளிககல்வித்துமற வளபாகம், சென்மன.

்பாடநூலபாசிரியர்கள்

G. சதபரெபா  பகத்தரின்

்ட்டதபாரி ஆசிரியர்

ஸ்ரீவரதம் அரசு மகளிர் பமல்நிமலப்ள்ளி, பவணுபகபா்பாலபுரம், கடலூர் மபாவட்டம்.

ஒருஙகிமைப்பாளர்கள்

M. சுஜபாதபா

முதுநிமல விரிவுமரயபாளர் 

மபாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி (ம) ்யிற்சி நிறுவனம், திருவல்லிகபகணி, சென்மன.

ச்பா. இதயகனி,

இளநிமல விரிவுமரயபாளர்,

அரசு ஆசிரியர் ்யிற்சி நிறுவனம், ெமூகசரஙகபுரம், திருசேல்பவலி.

Image Courtesy
List of Institutions
Department of Archacology, Government of Tamilnadu.
Archacological Survey of India.
Government Musium, Chennai.
Government College of Fine arts, Chennai.
Tamil University, Thanjavur.
Tamil Virtual Academy, Chennai.

சமபாழிபச்யர்ப்பாளர்கள்

கிபரனபா பஜனட். மபா

்ட்டதபாரி ஆசிரிமய,

R.C. அரசு மகளிர் பமல்நிமலப்ள்ளி, ஒண்டிபுதூர், பகபாயம்புத்தூர்.

R. முத்து

்ட்டதபாரி ஆசிரியர்,

அரசு பமல்நிமலப்ள்ளி, கன்னிமகபப்ர் திருவள்ளூர் மபாவட்டம்.

R. சகௌெல்யபா எபசி

்ட்டதபாரி ஆசிரியர்,

ப்பாப நிமனவு பமல்நிமலப்ள்ளி, ெபாயர்புரம், தூத்துககுடி.

இமையச செயல்்பாடு ஒருஙகிமைப்பாளர்

D. பரவதி

்ட்டதபாரி ஆசிரியர்,

ேகரபாட்சி உயர்நிமலப்ள்ளி, ரபாஜபகபா்பாலபுரம், புதுகபகபாட்மட.

ெரண்யபா,

இமடநிமல ஆசிரியர்,

ஊரபாட்சி ஒன்றிய சதபாடககப ்ள்ளி, செல்லபாத்தபாப்பாமளயம், ஈபரபாடு.

விமரவுக குறியீடு பமலபாண்மமக குழு 

இரபா. சஜகேபாதன்

இமடநிமல ஆசிரியர் 

ஊ.ஒ.ே.நி. ்ள்ளி, கபைெபுரம்- ப்பாளூர், திருவண்ைபாமமல மபாவட்டம்.

ே. சஜகன்

்ட்டதபாரி ஆசிரியர், 

அ.ஆ.பம.நி. ்ள்ளி, உத்திரபமரூர், கபாஞசிபுரம் மபாவட்டம். 

பஜ.எப. ்பால் எட்வின் ரபாய்

்ட்டதபாரி ஆசிரியர், 

ஊ.ஒ.ே.நி. ்ள்ளி, இரபாககிப்ட்டி, பெலம் மபாவட்டம்.
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1361. பணம் மற்றும் கடன்

பொருளியல்

ஒனெதாம் வகுப்பு 

இரண்ாம் ெருவம் 
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1371. பணம் மற்றும் கடன்

 இப்பாடம் ்ணத்தின் 

வரலபாறு ்ற்றியும் அதன் செயல்பாடுகளைப 

்ற்றியும் கூறுகிறது.  நம் நபாட்டின் இந்திய 

ரிெர்வ் வங்கியின் ்ங்கிளைப ்ற்றி 

எடுத்துளரக்கிறது.  அந்நியச் செலபாவணி, ் ண 

விநியயபாகம், ்லவளகயபாை கடனுதவிகள் 

ய்பான்றவற்ளறயும் விைக்குகிறது. இளவ 

மட்டுமின்றி, இக்கபாலத்தில யமம்்டுத்தப்ட்ட 

சதபாழிலநுட்்ம், வங்கிச் யெளவகள் 

விளரவபாகவும் எளிதபாகவும் நளடச்ற 

எவ்வபாறு துளணபுரிகிறது என்்ளதயும் 

சுட்டிக்கபாட்டுகிறது.

  ெணம் மற்றும் க்ன

1

'ப�ொருளல்லவரைப் ப�ொருளொகச் பெய்யும்
ப�ொருளல்லது இலர்ல ப�ொருள்'

ஒரு ச்பாருைபாக மதிக்கப்டபாதவளரயும் பிறர் 

மதிக்கும்்டிச் செயவது ச்பாருயை ஆகும்.

மனிதர்கைபாகிய நபாம் அன்றபாடம் 

்யன்்டுத்தும் ச்பாருள்களில 

ச்ரும்்பான்ளமயபாை ச்பாருள்கள் 

்ணத்தபால மதிபபிடப்டுகின்றை. மக்களின் 

உளைபபிற்கபாை ஊதியம், கூலி, யெளவக் 

கட்டணங்கள் முதலியை ்ணத்தின் 

மதிபபிலதபான் நிர்ணயிக்கப்டுகின்றை. 

அதுமட்டுமலலபாமல நபாம் செலுத்தும் வரிகள், 

அலகு

கற்றல யநபாக்கங்கள்

•   ்ணடமபாற்று முளறளயப ்ற்றி அறிந்து சகபாள்ைல.

•   ்ணத்ளதப ்ற்றியும் ்ணப்ரிமபாற்றம் ்ற்றியும் புரிந்து சகபாள்ைல.

•   இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் ்ங்கிளைப ்ற்றித் சதரிந்து சகபாள்ைல.

•    ் லயவறு கடனுதவி ்ற்றியும் அதன் ்யைபாைர்களைப ்ற்றியும் 

அறிந்து சகபாள்ைல.
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கட்டிக்சகபாணடு, ஒயர இடத்தில வபாைத் 

சதபாடங்கிைர். யமலும் மணளணப ் யன்்டுத்தி  

மட்்பாணடங்களையும் தயபாரித்தைர். 

யவைபாணளம மூலம் உற்்த்தி 

அதிகரித்ததபால ளகவிளைப ச்பாருள் 

தயபாரிப்திலும் ஈடு்ட்டைர். இவ்வபாறு உ்ரியபாக 

மீதமபாகும் உணவுபச்பாருள்களையும் 

தபாங்கள் தயபாரித்த மண்பாணடம் ய்பான்ற 

ச்பாருள்களையும் அளவ யதளவப்டும் 

மனிதர்களுக்குப ்ரிமபாற்றம் செயதைர். 

எடுத்துக்கபாட்டபாக, ஒரு ெமுதபாயத்திடம் 

அதிக உணவுபச்பாருட்கள் இருந்தபால, 

அவற்ளற மண்பாணடங்கள் உ்ரியபாக 

ளவத்திருப்வர்களிடம் ்ணட மபாற்றம் 

செயதைர். அயதய்பால, ஒரு ்குதியில அதிகம் 

உற்்த்தியபாகும் தபானியம் இன்சைபாரு ் குதியில 

அதிகம் கபாணப்டும் விளைச்பாருளுக்குப 

்ணடமபாற்றம் செயயப்ட்டது. இவ்வபாறு 

்ணடமபாற்றம் செயயப்ட்ட ச்பாருள்கயை 

வணிகத்தின் முதல  வடிவம் என்று கூறலபாம்.

நாணயஙகள்

நபாகரிகங்கள் உருவபாை அளைத்துப 

்குதிகளிலும் ்ணடமபாற்று முளற செலவபாக்குப 

ச்ற்றிருந்தது. ஒயர நபாகரிகத்திற்குள் 

மட்டுமலலபாமல யவறு யவறு நபாகரிகங்களுக்கு 

இளடயிலும் ்ணடமபாற்று முளறயில 

்ரிமபாற்றம் நிகழ்ந்துள்ைது, இதுயவ ்ன்ைபாட்டு 

வணிகத்தின் முதல வடிவம் எைலபாம். 

சிந்து சவளி நபாகரிகக் கபாலகட்டத்தில 

கபாணப்ட்ட ச்பாருள்கள் எகிபது, ஈரபாக்  

(சமெ்யடபாமியபா) ் குதிகளில யமற்சகபாள்ைப்ட்ட 

அகழ்வபாயவுகளில கணசடடுக்கப்ட்டை. 

தீர்ளவகள் ஆகியளவயும் ்ணத்தின் 

மதிபபியலயய செலுத்தப்டுகின்றை. நம் வீட்டில 

ஒவ்சவபாரு மபாதமும் நமது ச்ற்யறபார் அந்த 

மபாதத்துக்கபாை செலவுகளை மதிபபிடுவளதப 

்பார்த்திருபய்பாம். அபய்பாது இந்த மபாத 

வருமபாைம் எவ்வைவு? எதிர்்பார்க்கப்டும் 

செலவுகள் எளவ? யெமிபபு, வட்டி செலுத்த 

யவணடியது எவ்வைவு? என்்ளதப ்ணத்தின் 

அடிப்ளடயில  கணக்கிடுவளதக் கபாணலபாம்.

ஆகொறு அளவிட்டி தொயினும் ககடிலர்ல
க�ொகொறு அக்லொக் கரை

ச்பாருள் வருகின்ற வழி சிறிதபாயினும் யகடு 

இலளல. ய்பாகின்றவழி அதளைவிடப ச்ருகக் 

கூடபாது என்்து வள்ளுவர் கபாட்டும் வழி.

 வீடு மட்டுமலலபாமல ஒரு நபாட்டின், 

மபாநிலத்தின் நிதிநிளல அறிக்ளககள்கூட 

்ணத்தின் அடிப்ளடயிலதபான் 

தயபாரிக்கப்டுகின்றை. அரசு மட்டுமலலபாமல 

தனியபார் நிறுவைங்கள், சதபாழிற்ெபாளலகள் 

ய்பான்றளவகூட தமது நிதிநிளலளயப 

்ணத்தின் அடிப்ளடயில கணக்கிடுகின்றை. 

இவ்வபாறு ்ணம் என்்து நமது வபாழ்வில 

எங்கும் நீக்கமற நிளறந்துள்ைது.

ெண்மாற்று முறை

மனிதர்கள் எபய்பாதுயம ்ணத்திளைப 

்யன்்டுத்தி வந்தபார்கைபா என்று யகட்டபால, 

இலளல என்்யத ்தில ஆகும். அப்டியபாைபால 

மனித வபாழ்வில ்ணம் எபய்பாது எந்த வடிவில 

அறிமுகமபாைது? அது எவ்வபாறு கபாலபய்பாக்கில 

புதிய வடிவங்கள் ச்ற்றது? என்்ை குறித்து 

இப்பாடத்தில அறிந்து சகபாள்ைலபாம்.

்ணளடக் கபாலத்தில மனிதர்கள் 

யவட்ளடயபாடு்வர்கைபாகவும் உணவு 

யெகரிப்வர்கைபாகவும் தமக்கபாை 

உணளவப ச்ற்றைர். அவர்கள் குளககள், 

கபாடுகளில வபாழ்ந்தைர். ்டிப்டியபாக 

யவட்ளடயபாடுவதற்கபாகவும் உணவு 

யெகரிப்தற்கபாகவும் கருவிகளைக் 

கணடுபிடித்தைர். சதபாடர்ந்து சநருபபின் 

்யளையும் யவைபாணளம செயயவும் 

கற்றுக்சகபாணடைர். மணளணப 

்யன்்டுத்தித் தமக்கபாை வீடுகளைக் 
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்யன்்டுத்தப்ட்ட ்ணம் எைலபாம். உயலபாகம் 

அபய்பாது அரிய ச்பாருைபாகவும் நீணட 

கபாலம் ்ரபாமரிக்கக்கூடியதபாகவும் மதிபபு 

மபாறபாததபாகவும் இருந்தது, இதற்குக் கபாரணமபாக 

இருக்கலபாம்.

 தங்கம், சவள்ளி, செம்பு ய்பான்ற 

உயலபாகங்கள் இவ்வபாறு ்ணடமபாற்று 

முளறக்குப ்திலபாகப ்யன்்டுத்தப்ட்டை. 

இளவ புரபாதை ்ணம் என்றும் 

அளைக்கப்டுகின்றை. இதுய்பால யதபால, மணிகள், 

ஓடுகள், புளகயிளல, உபபு, யெபாைம், ஏன் அடிளமகள் 

கூட ்ணடமபாற்றபாகக் சகபாடுக்கப்ட்டதபாகப 

ச்பாருைபாதபார அறிஞர்கள் கருதுகின்றைர். 

பிற்கபாலச் யெபாைர் கபாலத்தில 

வணிகக்குழுக்கள் தமக்சகைப ்ளடகள் 

ளவத்துக்சகபாள்ைவும் அனுமதிக்கப்ட்டைர். 

யமலும், பிற்கபாலச் யெபாைர்கள் ஆட்சியின்ய்பாது 

தமிைக வணிகர்களின் ஏற்றுமதித் 

யதளவளய ஈடுசெயய சிறு வணிகர்களுக்கும் 

உற்்த்தியபாைர்களுக்கும் கடன் உதவி 

அளித்ததற்கபாை வரலபாற்றுச் ெபான்றுகளும் 

கபாணப்டுகின்றை.

இவ்வபாறு ச்பாருள்களைப 

்ணடமபாற்றம் செயவதிலும் கபாலபய்பாக்கில 

சிக்கலகள் உருவபாகிை. எடுத்துக்கபாட்டபாக, 

தமக்குத் யதளவயபாை ச்பாருளுக்குப 

்ணடமபாற்றம் செயவதில சிக்கல ஏற்்ட்டது. 

ஒருவரிடம் சநல உள்ைது. அவருக்கு 

மண்பாணடம் யதளவ. ஆைபால மண்பாணடம் 

ளவத்திருந்திருந்தவருக்கு சநல 

யதளவயிலளல. இவ்வபாறு ்லருக்கும் தமது 

யதளவகள் நிளறயவறவிலளல. ்ணடமபாற்றுப 

ச்பாருள்களின் அைவு மற்றும் மதிபள் 

கணக்கிடுவதில பிரச்ெளைகள் இருந்தை.

இபபிரச்ெளைகளுக்கு விளட கபாண 

்ணடங்களை மபாற்றிக்சகபாள்ைப ச்பாதுவபாை 

மதிபபுள்ை ஒரு ச்பாருளை நிர்ணயம் செயதைர். 

இது ச்ரும்்பாலும் உயலபாகமபாக இருந்தது. 

ஆகயவ இந்த உயலபாகங்கயை முதன் முதலில 

தமிைகத்தின் கிைக்குக் கடலில 

இருந்து மிைகு மற்றும் நறுமணபச்பாருள்கள், 

முத்து, ரத்திைங்கள், மபாணிக்கம் மற்றும் 

சமன்ளமயபாை ்ருத்தி ஆளடகள் ய்பான்ற 

ச்பாருட்கள் ஏற்றுமதி செயயப்ட்டு ்ல 

நபாடுகளுக்கு அனுப்ப்ட்டை. இவற்றில 

மிைகு மற்றும் நறுமணபச்பாருட்கள் அதிகம் 

இடம் ச்ற்றதபால இந்த வணிகப்பாளத 

நறுமணப்பாளத என்யற அளைக்கப்ட்டது.

நறுமணப்ொறத

தைது அரெபாட்சியில, 

சஷர்ஷபா சூரி (1540-

1546) குடிமக்களுக்கும், 

இரபாணுவத்திற்குமபாை ஒரு புதிய நிர்வபாக 

முளறளய அளமத்தபார்.  அவர் கபாலத்தில 

அறிமுகப்டுத்தப்ட்ட  178கிரபாம் எளட 

சகபாணட சவள்ளி நபாணயம் ‘ருபியபா’ 

என்றளைக்கப்ட்டது.  அந்நபாணயம் 

முகலபாயர், மரபாத்தியர் மற்றும் ஆங்கியலயர் 

கபாலம் வளர புைக்கத்தில இருந்தது.
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'சலத்தால் ெபாருள்ெசய்ேத மார்த்தல் பசுமட்

கலத்துள்நீர் ெபய்திரீஇ யற்று'.

தீளமயபாை வழியில யெமித்த செலவம் 

்ச்ளெ மணகலத்தினுள் நீளரச் யெமித்து 

ளவப்துய்பான்று வீணபாகிவிடும்.

்ணம் என்்து ஒவ்சவபாருவரின் 

வபாழ்விலும் பிரிக்க முடியபாத ்குதியபாக 

மபாறிவிட்டது. உலகப ச்பாருைபாதபாரச் சூைலில 

்ணம் ்ல வடிவங்களில மபாறியுள்ைது. 

மின்ைணு உலகில ்ணப்ரிமபாற்றங்கள் ்ல 

முளறகளில நளடச்றுகின்றை.

மினனணுப் ெரிமாற்ைஙகள்

வங்கிச் யெமிபபில உள்ை ்ணத்ளத 

எடுப்தற்கு யநரடியபாக வங்கிக்குச் சென்று 

்டிவம் நிரபபி அலலது கபாயெபாளல வைங்கி, 

ச்றுவதற்குப்திலபாக, ்ணம் எடுக்கும் 

இயந்திரம் மூலம் யதளவயபாை ்ணத்ளத 

எடுக்க தபானியங்கி ்ணம் வைங்கும் அட்ளட 

்யன்்டுகிறது. இதன்மூலம் ஆங்கபாங்கு 

நிறுவப்ட்டுள்ை ்ணம் எடுக்கும் இயந்திரம் 

மூலம் எந்த யநரமும் நமக்குத்யதளவயபாை 

்ணத்திளை நமது கணக்கிலிருந்து  நபாம் 

எடுத்துக்சகபாள்ைலபாம். இயதய்பால வங்கிக்குச் 

செலலபாமயலயய நமது கணக்கில ்ணம் 

செலுத்தும் வெதி சில வங்கிகளில உள்ைது. 

இயற்றகயான ெணம்

்டிப்டியபாகத் தங்கம், சவள்ளி 

ஆகிய உயலபாகங்கள் உலகம் முழுவதும் 

மதிக்கப்டும் உயலபாகங்கைபாக ஏற்கப்ட்டை. 

இளதசயபாட்டி, இந்த இரு உயலபாகங்கள் 

நபாடுகளுக்கு இளடயிலபாை ்ணடமபாற்றத்தில 

ச்பாது மதிபபீடபாகப ்யன்்டுத்தப்ட்டை. 

இளவயய இயற்ளகயபாை ்ணம் என்றும் 

அளைக்கப்ட்டை. 

காகிதப்ெணம்

நபாைளடவில இயற்ளகயபாை 

்ணத்திலும் சிக்கலகள் உருவபாயிை. 

வணிகத்தின் விரிவபாக்கத்துக்கு ஏற்் தங்கம் 

மற்றும் சவள்ளி இருபபு இருப்திலளல. அயத 

யநரத்தில சுரங்கங்களிலும் தங்கம், சவள்ளி 

வரம்புக்குள் தபான் இருந்தை. இதைபால குளறந்த 

மதிபபு சகபாணட உயலபாகங்களைக் சகபாணடு 

நபாணயங்கள் தயபாரிக்கப்ட்டை. இளவ சிறிய 

மதிபபிலபாை ச்பாருள்கள் வபாங்கவும் விற்கவும்  

்யன்்டுத்தப்ட்டை. ஏளை எளிய மக்களின் 

்ணமபாக இளவ ்யன்்டுத்தப்ட்டை. 

இதைபால, இந்தக் குளறந்த மதிபபு 

நபாணயங்கள் அதிகமபாகத் தயபாரிக்கப்ட்டை. 

இதன் அடுத்த கட்டமபாகத்தபான் கபாகிதப ்ணம் 

புைக்கத்துக்கு வந்தது. இந்த உருவமற்ற ்ணமும் 

வங்கிகளில அதளைச் யெமிக்கும் வைக்கமும் 

சவகுவபாகப புைக்கத்திற்கு வந்தை. அபய்பாது 

உலகம் முழுவதும் ஏற்்ட்ட ச்பாருைபாதபார 

மந்தமும் இதற்கபாை கபாரணங்களில ஒன்று. 
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இயதய்பால அளலய்சிமூலமும் 

மின்ைணு ்ரிமபாற்றம் செயயும் சதபாழிலநுட்்ம் 

்ரவலபாகப ்யன்்பாட்டில உள்ைது.

ரிசர்வ் வஙகியின ெஙகு
 

்ணப்ரிமபாற்றத்ளதப ்ரபாமரிக்கும் 

ச்பாறுபபும் கணகபாணிக்கும் கடளமயும் ஓர் 

அரசுக்கு இருக்கிறது. ச்பாதுவபாகப ் ணம் ் துக்கி 

ளவக்கப்டுவது ச்பாருளியலில தவிர்க்கப்ட 

யவணடும். இதைபால வங்கிகளில ்ணம் 

யெமிக்கப்டுகிறது. 

வங்கிகளில யெமிக்கப்டும் ்ணத்தில 

ச்ரும் ் ங்கு சதபாழில வைர்ச்சிக்கும் ச்பாருளியல 

வைர்ச்சிக்கும் ஏளைகளின் நலனுக்கும் 

்யன்்டுத்தப்டுகிறது.

டபாக்டர் பி.ஆர். 

அம்ய்த்கரின்  ‘்ணத்தின் 

சிக்கலும் அதன் தீர்வும்’ (The 

Problem of the rupee and its Solution) என்ற 

ஆரபாயச்சிக் கட்டுளரயின் அடிப்ளடயில 

தபான் இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் அடிப்ளடச் 

ெட்டம் 1934ல உருவபாக்கப்ட்டுள்ைது. 

 

இந்தியபாவில அளைத்து வங்கிகளும் 

நபாட்டுளடளமயபாக்கப்ட்டுள்ைளத (1969)

அறியவபாம். இந்தியபாவில ்ணபபுைக்கத்ளத 

ஒழுங்கு்டுத்தும் ்ணியிளை இந்திய ரிெர்வ் 

வங்கி யமற்சகபாள்கிறது. 

இயதய்பால முன்ைதபாகப ்ணம் ச்ற்று, 

பின்ைர் செலுத்தும் வளகயில கடன் அட்ளட 

(Credit Card) ்யன்்டுத்தப்டுகிறது.

்ணப்ரிமபாற்றம் செயவதற்குக் 

கபாயெபாளல (Cheque) அலலது யகட்பு 

வளரயவபாளல (Demand Draft) ய்பான்றவற்ளறப 

்யன்்டுத்துவதற்கு மபாற்றபாக இளணய வழி 

்ரிமபாற்றங்கள் தற்ய்பாது நளடமுளறயில 

உள்ைை. இதன் மூலம் நிளைத்த யநரத்தில 

உலகின் எந்த மூளலயில இருப்வருக்கும் 

சநபாடியில ்ணப்ரிமபாற்றம் செயயலபாம்.

்ணம் என்்து அதபாவது கபாகிதப்ணம் 

என்்து ஒரு மதிபபு ஆகும். எந்த ஒரு ச்பாருள் 

அலலது யெளவக்கபாை கட்டணமபாகவும் 

கடன்களைத் திருபபிச் செலுத்துவதிலும் 

ஒரு குறிபபிட்ட நபாடு முழுவதும் ச்பாதுவபாக 

அங்கீகரிக்கப்ட்டுள்ை ஒரு ெரி்பார்க்கப்ட்ட 

ஆவணம் ஆகும். இந்தியப ் ணத்தில (இதளைக் 

சகபாணடிருப்வரிடம் ......... சதபாளக அளிப்தற்கு 

உறுதி அளிக்கியறன்  I promise to pay the bearer 

the sum of ...... rupees) என்று ரிெர்வ் வங்கி 

ஆளுநர் உறுதி அளிப்தபாக ஆங்கிலத்தில 

ச்பாறிக்கப்ட்டு அதில அவரது ளகசயபாப்மும் 

ச்பாறிக்கப்ட்டிருப்ளதக் கபாணலபாம். 

இயதய்பான்று அந்தந்த நபாட்டுப ்ணத்தில உயர் 

அலுவலர்  ளகசயபாப்மும் உறுதிசமபாழியும் 

இடம் ச்ற்றிருக்கும். 
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முக்கியத்துவத்ளத உணர்த்துவதபாக உள்ைது.

்ணத்துக்கும் விளலக்கும் உள்ை 

சதபாடர்பு ்ணவியல சகபாள்ளகயயபாடு 

சதபாடர்புளடயது.

்ண விநியயபாக வைர்ச்சிக்கும் நீணட 

கபால விளல வீழ்ச்சிக்கும் இளடயிலபாை 

சநருங்கிய உறவிளை நபாம் கபாணமுடியும். 

ஒரு நபாட்டின் ச்பாருைபாதபார நிளலத்தன்ளமயில 

விளலக் கட்டுப்பாட்டுக்கு முக்கியப ்ங்களிபபு 

உள்ைது. இந்தியபாவில ரிெர்வ் வங்கி இதளைக் 

கணகபாணித்து வருகிறது. 

நபாடுகளுக்கு இளடயிலபாை ்ணம் 

செலபாவணி எை அளைக்கப்டுகிறது. 

இந்தியபாவின் செலபாவணி ரூ்பாய என்று 

அளைக்கப்டுகிறது. உள்நபாட்டில அன்னிய 

நபாட்டுச் செலபாவணி சவளிநபாட்டுச் செலபாவணி 

எை அளைக்கப்டுகிறது. 

உலக நபாடுகளுக்கு இளடயிலபாை 

செலபாவணி அசமரிக்க டபாலர் அடிப்ளடயில 

மதிபபிடப்டுகிறது. இந்த மதிபபு நபாட்டுக்கு 

நபாடு யவறு்டுகிறது. உலக வணிகத்தின் 

ச்ரும்்குதி அசமரிக்க டபாலர் மதிபபியலயய 

நளடச்றுகிறது. 

பசயல்ொடு

வஙகி

• உன் வகுப்ளறயில ஒரு மபாதிரி

வங்கிளய அளமக்கவும்.

• உன் ஆசிரியரின் வழிகபாட்டுதயலபாடு

கபாெபாைர், கிளை யமலபாைர், துளண  யமலபாைர்,

வபாடிக்ளகயபாைர் ய்பால நடிக்கவும்.

• ்ணம் செலுத்துவதற்கபாை ்டிவம், கபாயெபாளல,

யகட்பு வளரயவபாளல ஆகியவற்றின்

மபாதிரிகளைத் தயபாரிக்கவும்.

• வங்கி செயல்பாடுகளைச் செயயவும்.

இந்திய ரிெர்வ் வங்கி ஏபரல 1, 1935 

முதல செயல்ட சதபாடங்கியது . 1937 லிருந்து 

நிரந்தரமபாக மும்ள்யில இயங்கி வருகிறது. 

இது 1949இல நபாட்டுளடளமயபாக்கப்ட்டது 

அச்ெடிக்கப்ட்டப ்ணத்தில 85% புைக்கத்தில 

விடப்டுகிறது. ஆகஸ்ட் 2018 நிலவரப்டி 

இந்தியபாவில ரூ்பாய 19 லட்ெம் யகபாடி 

மதிபபிலபாை ்ணம் புைக்கத்தில உள்ைது .

ஆதாரம்; இந்திய ரிசர்வ் வஙகி

ெணம் – விறலத் பதா்ர்பு

்ணத்துக்கும் ச்பாருள்களின் 

விளலக்கும் சநருக்கமபாை சதபாடர்பு உள்ைது. 

ஏசைனில தற்ய்பாது உலகில தயபாரிக்கப்டும் 

ச்பாருள்களில 90 விழுக்கபாடு விற்்ளை அலலது 

யெளவத்சதபாழிளல இலக்கபாகக் சகபாணயட 

தயபாரிக்கப்டுகின்றை. யவைபாணளமயிலும் 

செபாந்தத் யதளவக்கபாக விளைவிப்ளத 

விட ்ணப ்யிர்களை அதிகம் உற்்த்தி 

செயயப்டுவது ெந்ளத மற்றும் ்ணத்தின் 

இந்தியாவில் ெணம் எவ்வாறு 

அச்சி்ப்ெடுகிைது? 

இந்தியபாவில 1917-லதபான் முதன் 

முதலில ஒரு ரூ்பாய மற்றும் இரணடு ரூ்பாய 

யநபாட்டுகள் தயபாரித்து சவளியிடப்ட்டை. 

1935-ல ்ணப ச்பாறுபபு அளைத்தும் 

இந்திய ரிெர்வ் வங்கி ளகக்கு வந்தது. 

அதன்பிறகு 500 ரூ்பாய யநபாட்டு ்ணத்ளத  

அறிமுகப்டுத்தியது. 1940-ல மீணடும் 

கல்விக் க்ன

• கலவிக் கடன்கள், ெமுதபாயத்தின் கலவி

கற்கும் ஆர்வத்திளைப பூர்த்தி செயய

உதவுகின்றை.

• மபாணவர் முதன்ளமப ்யைபாளி ஆவபார்.

• ச்ற்யறபார், இளணயர் அலலது

உடன்பிறந்யதபார் ஆகியயபார் இளண

விணணப்தபாரர்.

• உள்நபாட்டியலபா அலலது சவளிநபாட்டியலபா

யமற்்டிபள்த் சதபாடர முளையவபாருக்கு

வைங்கப்டுகிறது.

• இளவ முழு யநர மற்றும் ்குதி யநர

்ட்டப்டிபபு, ் ட்டயமற்்டிபபு அலலது சதபாழில

்டிபபுகளுக்கபாக வைங்கப்டுகின்றை.

• ரூ்பாய நபான்கு லட்ெம் வளர கலவி

கடன் ச்றுவதற்கு எவ்வித பிளணயும்

யகட்கப்டபாது.

• ச்ப

யவளல வப

கடளைத் த  ெசல

யவணட

• "வ யப லட் ச  கலவ கடன் த டம் " 

என்ற இளணயைதத் த  ம மப

மப வர் கள்  கலவ கட க

வ ணபப கலப  .
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1441. பணம் மற்றும் கடன்

அபமரிக்க ்ாலருக்கு நிகரான அந்நியச் பசலாவணி மதிப்பு.

நாடு பசலாவணியின பெயர் ஒரு (1) அபமரிக்க ்ாலருக்கு 

நிகரான மதிப்பு (ஜூறல  2018)

இந்தியபா ரூ்பாய 68.72 ரூ்பாய

இங்கிலபாந்து ்வுணடு 0.76 ்வுணடு

ஐயரபாபபிய ஒன்றியம் யூயரபா 1.14 யூயரபா

கைடபா டபாலர் 1.31 டபாலர்

ஜப்பான் சயன் 111.15 சயன்

சீைபா யுவபான் 6.76 யுவபான்

ெவுதி அயரபியபா ரியபால 3.75 ரியபால

ஆஸ்தியரலியபா டபாலர் 1.35 டபாலர்

மயலசியபா ரிங்கிட் 4.05 ரிங்கிட்

்பாகிஸ்தபான் ரூ்பாய 124.2 ரூ்பாய

இலங்ளக ரூ்பாய 159.8 ரூ்பாய

்த்தபாயிரம் ரூ்பாய மதிபபுளடய 

யநபாட்டுகள்  அச்ெடிக்க இந்திய ரிெர்வ் வங்கிக்கு 

அதிகபாரம் இருந்தபாலும், தற்ய்பாது அதிக்ட்ெம் 

இரணடபாயிரம் ரூ்பாய மதிபபு வளரயிலபாை  

்ணத்ளத மட்டுயம அச்ெடிக்கிறது.

ெணத்தின பசயல்ொடுகள்

்ணடமபாற்று முளறயிைபால 

உருவபாகும் சிக்கலகளுக்கு மபாற்றபாக 

்ணத்தின் வரவு ச்ரிதும் உதவி வருகிறது. 

்ணம் என்்து ஒரு ்ரிமபாற்ற ஊடகமபாகவும், 

ஒரு கணக்கின் அலகபாகவும் மதிபபுச் 

யெமிப்பாகவும் மபாறு்டும் ்ண வைங்கீடுக்கபாை 

தரப்டுத்தலபாகவும் செயல்ட யவணடும் என்று 

எதிர்்பார்க்கப்டுகிறது.

  பசயல்ொடு

அந்நிய பசலாவணி

ஆசிரியர், வகுப்ளறக்கு இந்திய ரூ்பாய 

மற்றும் மற்ற நபாடுகளின் ்ணத்தின் மபாதிரிகள் / 

நகலகளைசகபாணடு வரயவணடும். மபாணவர்களை 

இளணயபாகயவ, குழுக்கைபாகயவபா பிரித்து, அந்நிய 

்ண மபாதிரிகளைக் சகபாடுக்க யவணடும். குழுக்கள் 

இப்ணத்தின் மதிபள் ரூ்பாயில கணக்கிட்டு, 

ஆசிரியரிடமிருந்து ச்ற்றுக் சகபாள்ை யவணடும்.  

இச்செயல்பாடு முடிந்தவுடன் அடுத்த சுற்றில அந்நிய 

்ணத்ளத குழுக்களுக்குள் மபாற்றித் தரவும்.

 

ஒரு ரூ்பாய யநபாட்டுகளை சவளியிட்டது.  

1947-ம் ஆணடுவளர ஆறபாம் ஜபார்ஜின்  

உருவம் ச்பாறித்த ்ணயம  புைக்கத்தில 

இருந்தது. சுதந்திரத்திற்குப பிறகு இந்திய 

அரெபால யநபாட்டுகள்  சவளியிடப்ட்டை. 

ஆங்கியலய அரசு, 1925ல மகபாரபாஷ்ட்டிர 

மபாநிலத்தில உள்ை நபாசிக்கில ஒரு அச்ெகத்ளத 

அளமத்து மூன்று ஆணடுகளுக்குப பிறகு 

ரூ்பாய யநபாட்டுகளை அச்ெடிக்க சதபாடங்கியது.

மத்தியபபிரயதெத்திலுள்ை யதவபாஸில  

1974-ல ஓர் அச்ெகம் சதபாடங்கப்ட்டது. 

இந்த இரு அச்ெகங்களைத் (Security Printing 

and Minting Corporation of India Ltd.,) தவிர, 

1990களில  கர்நபாடக மபாநிலத்திலுள்ை 

ளமசூரிலும், யமற்கு வங்கபாைத்திலுள்ை 

ெல்பானியிலும் ரூ்பாய  மற்றும் வங்கிகள் 

ெம்்ந்தப்ட்ட ஆவணங்களை அச்ெடிக்க 

யமலும் இரு அச்ெகங்களை இந்திய ரிெர்வ் 

வங்கி சதபாடங்கியது.

எவ்வைவு ்ணம் அச்ெடிக்க யவணடும் 

என்்ளதயும், எப்டிப ்பாதுகபாப்பாக உரிய 

இடங்களுக்குக் சகபாணடு செலல யவணடும் 

என்்ளதயும் இந்திய ரிெர்வ் வங்கியய 

முடிவு செயகிறது. இங்கு சுமபார் ்த்தபாயிரம் 

சதபாழிலபாைர்கள் ்ணிபுரிகின்றைர்.  

இலங்ளக, பூடபான், ஈரபாக், ஆபபிரிக்கபா ய்பான்ற 

நபாடுகளுக்கும் ஒப்ந்த அடிப்ளடயில 

அந்தந்த நபாட்டுப ்ணம் இந்த அச்ெகங்களில 

அச்ெடிக்கப்ட்டு அனுப்ப்டுகின்றை. 
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1451. பணம் மற்றும் கடன்

ெரிமாற்ை ஊ்கம்

ஒரு நபாட்டில அளைத்துப ச்பாருள்கள் 

மற்றும் யெளவகளுக்குப ்ணம் தளடயின்றி 

ஏற்கப்ட யவணடும்.

கணக்கு அலகு

ஒரு நபாட்டில அளைத்து நுகர்ச்பாருள்கள், 

தயபாரிபபுகள், யெளவகள் எை அளைத்துக்குமபாை 

மதிபபிளைக் கணக்கிடுவதில ்ணம் 

ச்பாதுவபாை, தரப்டுத்தப்ட்ட அலகபாக இருக்க 

யவணடும். எடுத்துக்கபாட்டபாக, ஒரு புத்தகத்தின்  

விளல ` 50 என்றபால அபபுத்தகத்தின் விளல 

50 ்ண அலகுகளுக்கு இளணயபாைது 

என்று ச்பாருள். ஒரு நபாட்டில நளடச்றும் நிதி 

்ரிவர்த்தளைகளை அைவிடவும் கணக்குகைபாக 

்ரபாமரிக்கவும் ்ணம் ்யன்்டுகிறது

மதிப்பீட்டிறனச் சசமித்தல்

்ணத்திளைச் யெமிப்தன் மூலம் 

எதிர்கபாலத்துக்கபாை வபாங்கும் ஆற்றளலச் 

யெமிப்தபாகும்.

  உயர்சிந்தறன வினா

ஒரு நாட்டிற்கு அந்நிய பசலாவணி  

எவ்வளவு  முக்கியத்துவம் பெறுகிைது?

க்ன
 

விவெபாயிகள் தங்களுக்குத் 

யதளவயபாை விளத, இடுச்பாருள்கள் மற்றும் 

செலவுகளுக்கபாக ்ருவகபாலங்களின்ய்பாது 

கடன் ச்றுவளதக் கபாணலபாம். அயதய்பால சிறு 

சதபாழிலகளில ஈடு்டு்வர்கள், வணிகர்கள் 

தங்கள் யதளவகளுக்குக் கடன் ச்றுகிறபார்கள். 

ச்ரிய சதபாழில நிறுவைங்கள்கூட தங்கள் 

புதிய திட்டங்களுக்கபாகக் கடன் ச்றுகின்றை.  

க்ன கிற்க்கப்பெறும் நிறுவனஙகள்

• முளறப்டி நிதி நிறுவைங்கைபாை 

நபாட்டுளடளமயபாக்கப்ட்ட வங்கிகள், தனியபார் 

வங்கிகள் மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகள்.

• முளறெபாரபா நிதி நிறுவைங்கள்

• சுய உதவிக்குழுக்கள் மூலம் ச்றப்டும் 

நுணகடன்கள் எை மூன்று வழிகளில 

கடன் ச்றப்டுகின்றை.

நபாட்டுளடளமயபாக்கப்ட்ட வங்கிகள், 

கூட்டுறவு வங்கிகளைப ச்பாறுத்தவளர 

கடனுக்கபாை வட்டி குளறவு. ஈடு ளவக்கப்டும் 

ச்பாருளுக்கபாை ்பாதுகபாபபு அதிகம் .

்ண விநியயபாகம் 

நபான்கு பிரிவுகைபாகப 

பிரிக்கப்ட்டுள்ைது.

்1 = மக்களிடம் புைக்கத்தில 

உள்ை ்ணம் மற்றும் நபாணயங்கள் + 

அளைத்து வணிக, கூட்டுறவு வங்கிகளில 

யெமிக்கப்ட்டுள்ை ளவபபுத்சதபாளக + ரிெர்வ் 

வங்கி ளவபபுத்சதபாளக

்2 = ்1 + அஞெலகயெமிபபு வங்கிக் 

கணக்குகளில யெமிக்கப்ட்டுள்ை சதபாளக

்3 = ் 1 + அளைத்து வணிக, கூட்டுறவு 

வங்கிகளில யெமிக்கப்ட்டுள்ை கபால 

ளவபபுத்சதபாளக

்4 = ்3 + அஞெல அலுவலகங்களின் 

சமபாத்த ளவபபுத் சதபாளக

முறைசாரா நிதி நிறுவனஙகள்

முளறெபாரபா தனியபார் நிறுவைங்களை 

வபாடிக்ளகயபாைர்கள் அணுக எளிதபாக 

இருப்தும் ஏதுவபாக உள்ைதும் ெபாதகமபாை 

அம்ெங்கைபாகக் கருதப்டுகிறது. அயத 

ெமயத்தில அதிக வட்டி, ஈடு ளவக்கப்டும் 

ச்பாருளின் ்பாதுகபாபபு மற்றும் வசூலிக்கும் 

முளறகள் ஆகியவற்றில ்ல சிக்கலகள் 

கபாணப்டுகின்றை.
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குறிபபிட்ட ்குதியில வபாழ்்வர்கள் 

அலலது குறிபபிட்ட சதபாழிலில ஈடு்டு்வர்கள் 

குழுவபாக அளமந்து சிறு யெமிபபில 

ஈடு்டுகின்றைர் இவர்கள்  சுய உதவி 

குழுக்கள் எைப்டுகின்றைர். இவ்வபாறு 

செயல்டும் சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கு அரசு 

வங்கிகள் கடனுதவி அளிக்கின்றை. சுய 

உதவிக்குழுக்கள் நளட்பாளத வியபா்பாரிகள், 

மீைவர்கள், குறிப்பாகப ச்ணகள் மற்றும்  

விளிம்பு நிளல   மக்களுக்குப ் யன் அளிப்தபாக 

உள்ைது. 

தமிழ்நபாட்டில 10,612 வங்கிக் கிளைகள் 

உள்ைை.  2017-2018 நிதியபாணடில ஏறத்தபாை 

15 லட்ெம் யகபாடி ரூ்பாய ்ணப்ரிமபாற்றம் 

நளடச்றுகிறது. 

இவற்றின் சில கூறுகள் கீயை 

அட்டவளணப ்டுத்தப்ட்டுள்ைை.

 தமிழ் நாடு - வஙகி புள்ளியியல் தரவுகள்

வஙகிச் பசயல்ொடுகள்

(ஏப்ரல் 2017-மார்ச் 2018)

ரூொய் 

(சதாராயமாக)

ச்றப்ட்ட ளவபபுத் சதபாளக 7.17 லட்ெம் யகபாடி 

வைங்கப்ட்ட சமபாத்த கடன் 7.84 லட்ெம் யகபாடி 

சிறு குறு 

நிறுவைங்களுக்கபாை கடன்
1.40 லட்ெம் யகபாடி 

யவைபாணளம உள்ளிட்ட 

முன்னுரிளமத் 

துளறகளுக்கபாை கடன் 

3.56 லட்ெம் யகபாடி 

நலிவளடந்யதபாருக்கபாை கடன் 1.04 லட்ெம் யகபாடி

கலவிக் கடன் 1.67 லட்ெம் யகபாடி 

க்ன றவப்புத் பதாறக 

விகிதம் 
109.34%

மூலம்: 154 வது மபாநில அைவிலபாை வங்கி அதிகபாரிகளின் குழு 

கூட்ட அறிக்ளக - 2018

கறலச் பசாற்கள்

அந்நிய செலபாவணி -  நபாடுகளுக்கு 

இளடயிலபாை ்ணம்

ஏற்றுமதி -  ஒரு நபாட்டிலிருந்து 

மற்ற நபாடுகளுக்கு 

அனுப்ப்டும்  

விளலச்பாருட்கள்

்ணப்ரிமபாற்றம் -  ந்ர்கள் ்ணத்திளைத் 

தரும் மற்றும் ச்ற்றுக் 

சகபாள்ளும் செயல்பாடு

புரபாதைப ்ணம் -  ் ைங்கபாலப ்ணம்

மின்ைணு ்ரிமபாற்றம் -  சதபாழிலநுட்்ம் மூலம் 

நளடச்றும் ்ரிமபாற்றம்

ளவபபுத் சதபாளக -  குறிபபிட்ட 

கபாலத்திற்கபாை 

வங்கிகளில 

யெமிக்கப்டும் 

சதபாளககள்

முளறெபாரபா நிதி 

நிறுவைங்கள் -  அரசுளடளமயபாக்கப்டபாத 

நிதி நிறுவைங்கள்

மீள்ொர்றவ

• நபாகரிகங்கள் வைர்ச்சியளடந்த ் குதிகளில 

்ணடமபாற்றுமுளற செழித்யதபாங்கியது.

• தங்கம், சவள்ளி மற்றும் செம்பு ஆகிய 

உயலபாகங்கள் புரபாதைப்ணம் எை 

அளைக்கப்ட்டை.

• மிைகு மற்றும் நறுமணப ச்பாருட்கள் அதிக 

அைவில ஏற்றுமதி செயயப்ட்டை.

• உயலபாகப ்ற்றபாக்குளற கபாரணமபாக, 

கபாகிதப்ணம் அறிமுகப்டுத்தப்ட்டது.

• தபானியங்கி ்ணம் வைங்கும்  அட்ளடயின் 

(ATM) மூலம் ஒருவர் எந்த யநரத்திலும் 

தைது வங்கிக் கணக்கிலிருக்கும் 

்ணத்ளத எடுக்கலபாம்.

• தற்ய்பாது அளலய்சி மூலமும் வங்கி 

செயல்பாடுகள் யமற்சகபாள்ைப்டுகின்றை.

• ்ணப்ரிமபாற்றத்திளைப ்ரபாமரிப்தும் 

கணகபாணிப்தும் அரசின் கடளமகைபாகும்.

• இந்தியபாவின் அளைத்து ச்ரிய 

மற்றும் முக்கிய வங்கிகள் 

நபாட்டுளடளமயபாக்கப்ட்டுள்ைை.

• இந்திய ரிெர்வ் வங்கி ஏபரல 1, 1935 முதல 

செயல்ட சதபாடங்கியது . 1937 லிருந்து 

நிரந்தரமபாக மும்ள்யில இயங்கி வருகிறது. 

• ்ணத்திற்கும் ச்பாருளின் விளலக்கும் 

இளடயய சநருக்கமபாை சதபாடர்புள்ைது.

• ்ணம் என்்து ஒரு நபாட்டின் ்ரிமபாற்ற 

ஊடகமபாகும்.

• ்ணம் ்ரிமபாற்ற ஊடகமபாகவும், 

கணக்கு அலகபாகவும், மதிபபீட்டிளைச் 

யெமிப்தற்கும், ்ண வைங்கீட்டிற்கபாை 

தரப்டுத்தலபாகவும் செயல்டுகின்றது.
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1471. பணம் மற்றும் கடன்

4. நறுமணப்பாளத என்றபால என்ை? ஏன் 

அவ்வபாறு அளைக்கப்டுகிறது?

5. இயற்ளகப ்ணம் என்றபால என்ை?

6. குளறந்த மதிபபிலபாை நபாணயங்கள் ஏன் 

அதிகைவு அச்ெடிக்கப்ட்டை?

7. அந்நியச் செலபாவணி என்றபால என்ை?

V விரிவான விற்யளி

1. நவீை உலகில ்ணப்ரிமபாற்றம் எவ்வபாறு 

நளடச்றுகிறது என்்ளத விவரி.

2. இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் ் ணிகளை விவரி.

3. ்ணத்தின் செயல்பாடுகளைப ்ட்டியலிடுக.

4. ்ண விநியயபாக முளறளயப ்ற்றி எழுதுக.

VI  சரியானக் கூற்றை எழுதுக.

அ) 1.  நபாகரிகம் வைர்ச்சியளடந்த இடங்களில 

்ணடமபாற்றுமுளற செழித்யதபாங்கியது.

 2. இதுயவ வணிகத்தின் முதல வடிவம்

i) 1 ெரி, 2 தவறு

ii) இரணடும் ெரி

iii) இரணடும் தவறு

iv) 1 தவறு, 2 ெரி

ஆ) 1.  உலக நபாடுகளில ச்ரும்்பான்ளமயபாை 

்ணப ்ரிமபாற்றங்கள் அசமரிக்க டபாலர் 

மதிபபியலயய நளடச்றுகிறது.

 2.  உலக வணிகத்ளத அசமரிக்கபா மட்டுயம 

நடத்துகிறது.

i) இரணடு கூற்றுகளும்  ெரி

ii) இரணடு கூற்றுகளும்  தவறு

iii) 1 ெரி, 2 தவறு

iv) 1 தவறு, 2 ெரி

VII பசயல்திட்்ம் மற்றும் பசயல்ொடுகள்

1. உள்ளூர் அருங்கபாட்சியகத்திற்குச் சென்று 

கபாட்சிக்கு ளவக்கப்ட்டுள்ை நபாணயங்களைப 

்ற்றிய தகவலகளைச் யெகரி.

2. நீ சவளிநபாட்டிற்குச் சென்று  கட்டிடக்களல 

வலலுநருக்கபாை யமற்்டிபள்ப ்யில 

கலவிக் கடன் ச்றும் வளகயில வங்கி 

யமலபாைருக்கு விணணப்ம் ஒன்று வளரக.

VIII வாழ்க்றக திைன

1. ஒரு 20 ரூ்பாய யநபாட்ளட உற்றுயநபாக்கி, 

அதில நீ கபாண்வற்ளற ்ட்டியலிடுக.

2. உன் வீட்டின் ஒரு மபாதத்திற்கபாை வரவு 

செலவு திட்டத்ளத தயபார் செயக.

• வங்கிகள் மற்றும் பிற நிறுவைங்கள் 

மக்களின் நிதித்யதளவயிளைப பூர்த்தி 

செயகின்றை.

ெயிற்சிகள் 

I   சரியான விற்றய சதர்ந்பதடுக்கவும் .

1. ்ணளடய கபாலத்தில ்ணடமபாற்றத்திற்கு 

்திலபாக ச்பாது மதிபபீடபாக ்யன்்டுத்தப்ட்ட 

உயலபாகம்_________ 

(தங்கம் / இரும்பு)

2. இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் தளலளமயிடம் 

. (சென்ளை / மும்ள்)

3. ெர்வயதெ வணிகத்தில ்யன்்டுத்தப்டும் 

நபாணய முளற .

 (அசமரிக்க டபாலர் / ்வுணடு)

4. ஜப்பான் நபாட்டின் ்ணம் 

 என்று 

அ ள ை க் க ப ் டு கி ற து . 

(சயன்/ யுவபான்)

II சகாடிட்் இ்ஙகறள 

நிரப்புக.

1.  வணிகத்தின் முதல வடிவம்.

2. ்ண விநியயபாகம்  

பிரிவுகைபாகப பிரிக்கப்ட்டுள்ைது 

3. இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் முதல அச்ெகம் 

சதபாடங்கப்ட்ட இடம் .

4. ்ணப்ரிமபாற்றத்ளத முளறப்டுத்துகின்ற 

ச்பாறுபபு  க்கு உள்ைது.

5. டபாக்டர் பி.ஆர். அம்ய்த்கர் அவர்களின் ்ணம் 

்ற்றிய ஆரபாயச்சிக் கட்டுளர .

III பொருத்துக

1. அசமரிக்க டபாலர் -  தபானியங்கி 

இயந்திரம்

2. நபாணய சுைற்சி - ்ணத்தின் மபாற்று

3. ஏ.டி.எம் - ெர்வயதெ அங்கீகபாரம்

4. உபபு - ெவுதி அயரபியபா

5. ரியபால - 85%

IV குறுகிய வினாக்களுக்கு விற்யளி

1. ்ணம் ஏன் கணடுபிடிக்கப்ட்டது?

2. ்ணளடய கபாலப ்ணம் என்்து யபாது?

3. ்ணளடய கபாலத்தில ் ணடமபாற்று முளறயில 

்யன்்டுத்தப்ட்ட ச்பாருள்கள் யபாளவ?
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கறலச் பசாற்கள்

வரலாறு

மத நம்பிக்கையற்ற  - infidel
வாயககைால் - aqueduct
கிறிததவரல்்ாதவர் - heathen
திருச்ச்ை ்சார்்நத - ecclesiastical
ஒபைற்ற - illustrious
ச்சல்வர்கைளின் குழுஆட்சி - oligarchy
முடியாத - ill-afford
ை்கைததுகசகைாள் - antagonize
்சான்றுகைள் அடிபை்ையில் சைற்ற தரவுகைள் - empirical knowledge
அரசு அதிகைாரவர்ககைம் - bureaucracy
ச்சய்ாற்றல் - dynamism
சதாைர்்நது இருககி்ற - chronically
அடி்மப ைடுததபைைல் - enslaved
ஏழ்மயாககு - impoverishment
சகைாள்்கைககைாகை உயிர்த தியாகைம் ச்சயதல் - martyrdom
உண்மயான - de-facto
நாட்டுத தூதுவரின் அலுவ்கைம் - embassy
திடீர் தாககுதல் (அ) திடீர் ை்ைசயடுபபு - incursions
த்்யீடு – intrusion
கூலிபை்ை – mercenary
கைடு்ந தாககுதல் – onslaught
சவறுபை்ைதல் – disgusted
கை்ைபிடிககைபைடுை்வ – observances
சகைாள்்ளையடி – pillage
ச்சணம் – saddle
குதி்ரசயாட்டி கைா்் ்வததறகுரிய வ்ளையம் –  stirrup
அதிகைார எல்்் – realm
அடியாட்கைள் – retainers
குழபைம் –  turmoil
விரட்டியடி – repulse
்சமயச ்சைங்குகை்ளைத த்ை ச்சய – interdict
கிறிததவ மதச ்சைங்குகைள் – sacraments
சி்றபபுமிககை - watershed
ம்்பபுத தருகி்ற - awe-inspiring
அரண - bastion
ைரம்ை்ர வர்ாறு; வம்்சாவளி - genealogy
அழகியல் தன்்ம - aesthetic value
உள்வாங்கு - assimilate
விளைககைவு்ர - commentaries
அ்நநியபைடுதது - alienate
சதாைர்்நது வரககூடிய - concomitant
கூட்ை்மபபு - agglomeration
சமருகூட்டு - embellish
இனப ைடுசகைா்் - genocide
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நி்பபிரபுததுவம் - feudalism
ைாவம் சைாககைபைடும் இைம் - purgatory
ைாவமன்னிபபு - indulgence
அறியும் ஆர்வமுள்ளை - inquisitive
சதாறறு சநாய - epidemic
அழிதசதாழிததல் - annihilation
சத்ச சமாழிகைள் - vernacular languages
மதநீககைம் - excommunication

புவியியல்

கைைல் த்ரபைரபபு  -  Ocean Floor
 ்சாயவு -  Gradiant 
 அகைழி. -  Trench 
 கைைல் குன்றுகைள் -  Seamounts 
 ஆழகைைல் மட்ைககுன்றுகைள் -  Guyots 
 வட்ைபைவளைபைா்்ற -  Atoll 
 கைை்டி ம்்தசதாைர் -  Ridge
  உள்ளைார்்நத ஆற்றல் - Inherent energy
சுறறுசசூழல் -   Environment
 அழிதல் -  Extinction 
 நி்ம்வாழ ைல்லுயிர்தசதாகுதி -  Terrestrial Biome
 மரம் சவட்டுதல் -  Lumbering 
கைால்ந்ைவளைர்பபு -   Pastoral
சைாங்குமுகைம்  -  Estuary
 நன்னீர் உயிரியல் -  Limnology
ச்சால் பி்றபபியல்  -  Etymology

குடிறமயியல்

அடிபை்ை - Fundamental
இன - Racial
இனககுழு - Ethnicity
தீர்வுகைள் - Remedies
த்்யீடு - Intervene
இழபபீடு - Compensation
ைாதிககைபைட்ை - Victim
்கைவிைபைட்ை - Abandoned
கைைததல் - Trafficking

பொருளியல்

அ்நநிய ச்ச்ாவணி - Foreign Exchange
ஏறறுமதி - Export
ைணபைரிமாற்றம் - Money Exchange
புராதனப ைணம் - Natural Money
மின்னணு ைரிமாற்றம் - Electronic Transfer
்வபபுத சதா்கை - Fixed Deposit
நிறுவனங்கைள் - Organisations
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ஒன்்தபாம் வகுபபு – ச்பாருளியல

ஆக்கம்

இந்நூல 80 ஜி.எஸ்.எம்  எலிகணட் யமபலித்யதபா தபாளில 

அச்சிடப்ட்டுள்ைது 

ஆபசெட் முளறயில அச்சிட்யடபார்:

களல மற்றும் வடிவளமபபுக் குழு

வளர்டம்

கபாந்திரபாஜன் K T

களல மற்றும் ்ட ஒருங்கிளணப்பாைர் 

தமிழ் விர்ச்சுவல அகபாடமி, சென்ளை

ஓவிய ஆசிரியர்கள்,

தமிழ்நபாடு அரசு.

மபாணவர்கள்

அரசு கவின் களல கலலூரி,

சென்ளை மற்றும் கும்்யகபாணம்

்க்க வடிவளமப்பாைர்

திரு. யவ.ெபா. ஜபாணஸ்மித் 

கி. சஜரபாலட் விலென் 

R. மதன் ரபாஜ்

அட்ளட வடிவளமபபு

கதிர் ஆறுமுகம்

In-House - QC 

மயைபாகர் ரபாதபாகிருஷ்ணன் 

கி. சஜரபாலட் விலென் 

் அருண கபாமரபாஜ்

ஒருங்கிளணபபு 

ரயமஷ் முனிெபாமி

தட்டச்ெர் 

குமுதபா

்பாடநூல வலலுநர் 

முளைவர் S. அயயம்பிள்ளை,

ய்ரபாசிரியர், 

்பாரதிதபாென் ்லகளலக்கைகம், திருச்சி.

யமலபாயவபாைர் 

M. அப்ணெபாமி

ஆயலபாெகர், 

தமிழ்நபாடு ்பாடநூல மற்றும் கலவியியல ்ணிகள் கைகம்,

்ள்ளிக்கலவித்துளற வைபாகம், சென்ளை.

்பாட நூலபாசிரியர்கள்

X. ஆசிர்வபாதம்  

முதுநிளல ஆசிரியர் (ஓயவு),

V.C. யமலநிளலப்ள்ளி, 

திருசவபாற்றியூர், சென்ளை.

S. மபாலபா  

முதுநிளல ஆசிரியர்,

� ஆைந்த் சஜயன் வித்யபாலயபா சமட்ரிக் யமலநிளலப்ள்ளி, 

யமற்கு தபாம்்ரம், சென்ளை.

சமபாழிபச்யர்ப்பாைர்கள்

கியரைபா யஜைட். மபா

்ட்டதபாரி ஆசிரிளய,

R.C. அரசு மகளிர் யமலநிளலப்ள்ளி,

ஒணடிபுதூர், யகபாயம்புத்தூர்.

R. சகௌெலயபா எபசி

்ட்டதபாரி ஆசிரியர்,

ய்பாப நிளைவு யமலநிளலப்ள்ளி,

ெபாயர்புரம், தூத்துக்குடி

N. இரபாஜ்பாரதி

ஆசிரியர் ்யிற்றுநர்,

வட்டபார வைளமயம்,

உத்திரயமரூர், கபாஞசிபுரம் மபாவட்டம் 

்பாட ஒருங்கிளணப்பாைர்கள்

M. சுஜபாதபா 

முதுநிளல விரிவுளரயபாைர்,

DIET, சென்ளை

ஏ. ரபாதபா

்ட்டதபாரி ஆசிரிளய,

அரசு யமலநிளலப்ள்ளி,

யமபாசூர், யவலூர்.

விளரவுக் குறியீடு யமலபாணளமக் குழு 

இரபா. சஜகநபாதன்

இளடநிளல ஆசிரியர் 

ஊ.ஒ.ந.நி. ்ள்ளி, கயணெபுரம்- ய்பாளூர், திருவணணபாமளல மபாவட்டம்.

ந. சஜகன்

்ட்டதபாரி ஆசிரியர், 

அ.ஆ.யம.நி. ்ள்ளி, உத்திரயமரூர், கபாஞசிபுரம் மபாவட்டம். 

யஜ.எப. ்பால எட்வின் ரபாய

்ட்டதபாரி ஆசிரியர், 

ஊ.ஒ.ந.நி. ்ள்ளி, இரபாக்கிப்ட்டி, யெலம் மபாவட்டம்.

Image Courtesy
List of Institutions
Department of Archacology, Government of Tamilnadu.
Archacological Survey of India.
Government Musium, Chennai.
Government College of Fine arts, Chennai.
Tamil University, Thanjavur.
Tamil Virtual Academy, Chennai.
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