
�மிழ�ொடு அரசு

ச ்க அறிவியல்

�மிழ�ொடு அரசு வி்ையில்ைொப் �ொடை ல் �ழஙகும திடடைத்தினகீழ ப�ளியிடைப்�டடைது

�ள்ளிக கல்வித்துட்ற

ன��ொம �குப்பு
மு�ல் �ரு�ம

ண்டைொ்ே ேனி� ம�யேற்ற பசய ம ப�ருஙகுற்றமும ஆகும

ப�ொகுதி 4

9th_History_Tamil_Unit _1.indd   1 29-03-2018   10:28:39



�மிழ�ொடு அரசு

மு�ல்�திப்பு         2018

(ப�ொதுப் �ொடைத்திடடைத்தின கீழ 
ப�ளியிடைப்�டடை முப்�ரு� ல்)

ேொநிைக் ்கல்வியியல் ஆரொயச்சி 
ேற்றும �யிற்சி நிறு�னம
© SCERT 2018

�ொடை ல் உரு�ொக்்கமும 
ப�ொகுப்பும

�மிழ�ொடு �ொடை ல் ேற்றும 
்
்

ல் அச்சொக்்கம

The wise
possess all

II

விற்�்னக்கு அனறு

க
ற்

க  க ே ்ட
்ற

9th tamil new -.indd   2 26-02-2018   16:24:17

9th_History_Tamil_Unit _1.indd   2 29-03-2018   10:28:41



III

�ரைொறு

ன��ொம �குப்பு

�மிழ�ொடு அரசு

மு�ல்�திப்பு         2018

(ப�ொதுப் �ொடைத்திடடைத்தின கீழ 
ப�ளியிடைப்�டடை முப்�ரு� ல்)

ேொநிைக் ்கல்வியியல் ஆரொயச்சி 
ேற்றும �யிற்சி நிறு�னம
© SCERT 2018

�ொடை ல் உரு�ொக்்கமும 
ப�ொகுப்பும

�மிழ�ொடு �ொடை ல் ேற்றும 
்கல்வியியல் � ்கள் ்கழ்கம

www.textbooksonline.tn.nic.in

ல் அச்சொக்்கம

The wise
possess all

II

விற்�்னக்கு அனறு

க
ற்

க  க ே ்ட
்ற

9th tamil new -.indd   2 26-02-2018   16:24:17

9th_History_Tamil_Unit _1.indd   3 29-03-2018   10:28:41



்கற்றலின குறிக்ம்கொள்
பைா்டத்தின வ்ாகக எல்லை குறிககப்பைடுகி்றது

அறிமு்கம
பைா்டத்தில் வபைேப்பைடும் துல்றோர்ந்த கேய்தி அறிமுகப்பைடுத்தப்பைடுகி்றது

வி்ரவுக் குறியீடு
மாணேர்களின கூடுதல் புரிதலுககாக அனிவமஷன காட்சிகல்ள ேைஙகுகி்றது.

உங்களுக்குத் ப�ரி ேொ
மாணேர்களின ஆர்ேத்லதத் தூண்டும் ேலகயில் பைா்டத்து்டன கதா்டர்புல்டய கூடுதல் தகேல்கல்ள 

கபைட்டிச் கேய்தியாக ேைஙகுகி்றது.

விளக்்கப்�டைம
கடிைமாை கருத்துகல்ள எளிதாககும் வ்ாககத்து்டன கேய்திகல்ளப்  பை்டஙகள் ோயிைாக வி்ளககுகி்றது 

�ரைொற்றுடைன �ைம �ரு்க
மாணேர்கள் தனியாக அல்ைது குழுோகச் சிை கேயல்பைாடுகளில் ஈடுபைட்டு கற்க உதவுகி்றது.

ப�ொகுப்பு்ர
முககியமாை கருத்துகள் மாணேர்களின மைதில் பைதியும் ேண்ணம் ஒனறு அல்ைது இைண்டு ேரிகளில் 

நிலைவுறுத்துகி்றது.

�யிற்சி
மாணேர்கள் தாஙகவ்ள பையில்ேதற்கும் மதிப்பீடு கேய்ேதற்கும் உதவுகி்றது.

்க்ைச் பசொற்்கள்
முககியச் கோற்கல்ளயும் கதாழி ட்பைச் கோல்ைா்டல்கல்ளயும் பைா்டத்தின முடிவில் வி்ளககுகி்றது.

விரி�ொன �்க�ல்்களுக்கு
மாணேர்கள்  பைா்டநூலைத் தாண்டியும் பையில்ேதற்குத் கதா்டர்புல்டய நூல்களின பைட்டியலையும் 

இலணய த்ளச் ோனறுகல்ளயும் அளிககி்றது.

இ் யச் பசயல்�ொடு
கற்்றல் கேயல்பைாடுகளுககாக மினை  ஊ்டகச் ோனறுகல்ள பையனபைடுத்தி புரிதலை வமம்பைடுத்துகி்றது.
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11 மனிதப் பைரிணாம ே்ளர்ச்சியும் ேமூகமும்: ேைைாற்றுககு முந்லதய காைம்

கற்்றல் வ்ாககஙகள்

� புவியின கதா்டகககாை ேைைாற்ல்ற அறிதல்

� மனித இைத்தின பைரிணாம ே்ளர்ச்சிலய அறிதல்

� இரும்புக காைம் ேலையிைாை தமிைகத்தின கதால்பைைஙகாை ேைைாற்ல்ற அறிதல்

       அறிமுகம்

 ்ாம் தகேல் கதாழில் ட்பை காைத்தில் 

ோழகிவ்றாம். அலைவபைசிக்ளால் இனறு 

உைகம் உண்லமயிவைவய ்மது விைல் 

னியில் இருககி்றது. இனறு  ்ம்மி்டம் 

இருககும்  அலைத்து அறிவுத் திைட்சியும் 

தி கைனறு வதானறிவி்டவில்லை. 

இந்த ்வீை ோழவிற்காை அடித்த்ளம் 

கதால்பைைஙகாைத்தில் இ்டப்பைட்டு, ்மது 

முனவைார்களின அறிோற்்றைால் கதா்டர்ந்து 

வமம்பைடுத்தப்பைட்்டதாகும்.

 கதால்பைைஙகாை மககள் மானு்டப் 

பைல்டப்பைாற்்றலின  முனவைாடிகள். அேர்கள் 

உருோககிய கேய்கபைாருட்கள், கமாழிகள் 

ஆகியேற்றின ேழியாக அேர்கள் மிகவும் 

அறிோர்ந்தேர்க்ளாக இருந்திருககி்றார்கள் 

எனபைலத அறிய  முடிகி்றது.

மனிதைால் உருோககப்பைட்்ட அல்ைது 

மாற்றியலமககப்பைட்்ட ஒரு கபைாருவ்ளா அல்ைது 

கருவிவயா கேய்கபைாருள் (artefact) எனறு 

அலைககப்பைடுகி்றது.

எண்ணஙகள், அனுபைேஙகள் மற்றும் 

புைைாற்்றல்க்ளால் அறிலேயும், புரிதலையும் 

கபைறும் மைதின கேயல்பைாடு அறிோற்்றல் 

(cognition) எனறு கோல்ைப்பைடுகி்றது. இது 

மனிதர்களின சிந்தலை ே்ளர்ச்சியு்டன 

கதா்டர்புல்டயது.

 மனிதர்களின ேைைாற்ல்றப் புவியின 

ேைைாற்றிலிருந்து பிரிகக முடியாது.  புவியின 

வமைடுககுகளில் ேைைாற்றுக காைகட்்டஙகள் 

குறித்த நிைவியல், கதால்லியல்,  உயிரியல் 

பைதிவுகள் கபைாதிந்துகி்டககின்றை.  புவி 

மற்றும் பைல்வேறு உயிரிைஙகளின 

ேைைாற்ல்ற அறிேதற்கு இச்ோனறுகள் மிக 

முககியமாைலேயாகும். இவேடுககுகளில் 

மனித மூதாலதயர்களின எலும்புகளின 

புலதபைடிேஙகள் (fossil ones) புலதந்துள்்ளை.

 கதால்மானு்டவியல் அறிஞர்களும் 

(Palaeoanthropologists), கதால்லியல் 

அறிஞர்களும் (Archaeologists) புவியின 

மண் மற்றும் பைால்ற அடுககுகல்ள அகழந்து, 

மனித மூதாலதயர்கள் குறித்த ோனறுகல்ளச் 

வேகரிககின்றார்கள். மனிதர்களின 

பைரிணாமம், கதால்பைைஙகாைம் ஆகியேற்றின 

பைல்வேறு காை கட்்டஙகல்ள அறிய இந்தப் 

புலதபைடிேஙகள் மற்றும் மண்ணடுககுகளின 

காைம் அறிவியல் ர்ேமாக கணிககப்பைடுகி்றது. 

வேகரிககப்பைடும் இச்ோனறுகளின ேழியாக  

மனித ேைைாற்றின பைரிணாம ே்ளர்ச்சி நிலைகள் 

ேனி�ப் �ரி ொே �ளர்ச்சி ம ச ்கமும: 
�ரைொற்றுக்கு முந்்�ய ்கொைம1

அைகு

 புவியின ம�ொற்றமும நிைவியல் 
்கொை்கடடைங்களும1.1
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21 மனிதப் பைரிணாம ே்ளர்ச்சியும் ேமூகமும்: ேைைாற்றுககு முந்லதய காைம்

மற்றும் அேற்றின காைகட்்டம் ஆகியேற்ல்றப் 

புரிந்துககாள்்ள முயல்கின்றைர்.

கதால்லியல் (Archaeology): கதால்கபைாருள்கல்ள 

ஆைாய்ந்து, வி்ளககமளிப்பைதன ேழியாக 

மனிதர்களின க்டந்த காைம் குறித்து ஆைாயும் 

இயல் ஆகும்.

கதால்மானு்டவியல் (Palaeoanthropology): 

மனிதர்களின மூதாலதயர்களின உ்டைலமப்பு 

மற்றும் அேர்க்ளது பைரிணாம ே்ளர்ச்சி குறித்து 

ஆய்ந்து அறிந்து ககாள்ளும் இயல் ஆகும்.

 புவி சுமார் 4.54 பில்லியன 

ஆண்டுகளுககு முன உருோைதாகக 

கருதப்பைடுகி்றது. காைப்வபைாககில், உயிர்கள் 

வதானறுேதற்காை நிலை பைடிப்பைடியாக 

உருோைது. தாேை மற்றும் விைஙகுகளின 

வதாற்்றத்லதத் கதா்டர்ந்து மனித உயிர்கள் 

வதானறுேதற்காை அடித்த்ளம் இ்டப்பைட்்டது. 

புவியின நீண்்ட க்டிய  ேைைாற்ல்ற நிைவியல் 

ஆய்ோ்ளர்கள் க்டுஙகாைம் (Era), காைம் 

(Period), ஊழி (Epoch) எனறு பிரிககி்றார்கள் .

ஒரு பில்லியன  100 வகாடி 

1 மில்லியன  10 ைட்ேம்

 ண் யிரிகளின ேடிவில் உயிர்கள் 

வ த ா ன றி ய த ற் க ா ை 

ோனறுகள் 3.5 பில்லியன 

ஆண்டுகளுககு முன 

காணப்பைடுகின்றை. சுமார் 

600 முதல் 542 மில்லியன 

ஆண்டுகளுககு முந்லதய கதால்லுயிரூழியில் 

(Protero oic) பைை கேல் உயிரிைஙகள் 

முதலில் வதானறிை.  பைைந் கதால்லுயிரூழியில் 

(Palaeo oic - 542 முதல் 251 மில்லியன 

ஆண்டுகளுககு முனபு) மீனகளும், 

ஊர்ேைவும், பைல்வேறு தாேைஙகளும் 

வதானறிை. இல்டத் கதால்லுயிரூழி ( eso oic) 

காைகட்்டத்தில் (251 முதல் 66 மில்லியன 

ஆண்டுகளுககு முனபு) ல்டவைா ர்கள் 

ோழந்தை. ஆஸ்ட்வைாைாபித்தில னகள் 

(ஆஸ்ட்வைாைாபித்தில ன எனபைதற்குத் 

‘கதற்கத்திய மனிதக குைஙகு’ எனறு கபைாருள்)  

சுமார் 66 மில்லியன ஆண்டுகளுககு முனபு 

பைாலூட்டிகள் காைத்தில் (Ceno oic)  வதானறிை. 

ஆஸ்ட்வைாைாபித்தில னகள் என்ற 

குைஙகிைத்திலிருந்துதான ்வீை மனித இைம் 

வதானறியது. இனறு அழிந்துவபைாய்விட்்ட இந்த 

ஆஸ்ட்வைாைாபித்தில ன இைம் மனிதனுககு 

மிக க்ருஙகிய உ்றவுல்டய இைமாகும். 

்கக் ்கொைம

 இப்புவியில், உைகம் மற்றும் வபைைண்்டம் 

குறித்து புரிந்துககாள்்ளவும், அலதக குறித்த 

அறிலேச் வேகரித்து வி்ளககவும் முயற்சி 

கேய்யும் ஒவை உயிரிைம் மானு்ட இைம் மட்டும் 

தான. பைரிணாம ே்ளர்ச்சிப் வபைாககில் மனிதர்கள் 

உணர்தல் நிலைலயயும் அறிோற்்றலையும் 

ககாண்்டேர்க்ளாக மாறிைார்கள். அேர்கள் 

இயற்லக, தம்லமச் சுற்றியுள்்ள உயிரிைஙகள் 

மற்றும் உைகம் குறித்துச் சிந்திககவும், 

வகள்வி எழுப்பைவும் கதா்டஙகிைர். முதலில் 

அேர்கள் இயற்லகலயக க்டவு்ளாகக 

கருதிைார்கள். ரியன, ேந்திைன முதைாை 

பைை இயற்லக ஆற்்றல்கள் குறித்துத் தமது 

சுய புரிதல்கல்ள உருோககி ேழிபைட்்டைர்.  

அேற்றில் சிை அறிவியல் ர்ேமாைலே அல்ை.  

அேர்களுல்டய பைண்ல்டய எழுத்துகளிலும், 

ேமய இைககியஙகளிலும் உைகின வதாற்்றம் 

புவியியல் யுகம்

 உைகின ம�ொற்றம ேற்றும ்கடைந்� 
்கொைம குறித்� ேனி�ர்்களின 

ஆயவு
1.2
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குறித்த அறிவியல் அறிவின வபைாதாலம 

கேளிப்பைடுகி்றது.

கபைா.ஆ.மு. ( CE)  - கபைாது ஆண்டுககு முன  

( efore Common Era)

கபைா.ஆ.  (CE)  - கபைாது ஆண்டு (Common Era)

நிைவியல், உயிரியல் ேற்றும ப�ொல்லியல் 
குறித்� அறிவியல் அடித்�ளம

 ேைைாறு எழுதுேது பைண்ல்டய 

கிவைககர்கள் காைத்தில் கதா்டஙகியது எனறு 

கோல்ைைாம். கிவைககத்தின க வைாவ்டா்டஸ் 

(கபைா.ஆ.மு. 484–425) ேைைாற்றின தந்லத 

எனறு கருதப்பைடுகி்றார். ஏகைனில், அேர் 

எழுதிய ேைைாறு மனிதத்தனலமயு்டனும், 

பைகுத்தறிவு்டனும் காணப்பைடுகி்றது. இல்டக 

காைத்தில், கபைரும்பைாலும் ேமயஙகள் குறித்த 

சிந்தலைவய வமைாதிககம் கேலுத்தியது. 

எைவே, அறிவியல் ர்ேமாை சிந்தலைகளும் 

வகள்விகளும் ஐவைாப்பைாவில் மறுமைர்ச்சி 

காைத்தில்தான ஏற்பைட்்டை. ஐவைாப்பைாவின 

மறுமைர்ச்சிக காைம் எனபைது கபைா.ஆ. 15-16ஆம் 

நூற்்றாண்டுகள் ஆகும். நிைவியல், உயிரியல், 

மானு்டவியல், கதால்லியல் வபைான்ற துல்றகளின 

அறிவியல் அடித்த்ளமும் அறிவியல் ர்ேமாை 

வகள்விகளும் இந்தக காைகட்்டத்தில்தான 

உருோகிை. இத்துல்றகளில் ஏைா்ளமாை புதிய 

சிந்தலைகள் கேளிப்பைடுத்தப்பைட்்டை. இப்புதிய 

துல்றகளின ஆய்வுகளின வில்ளோக எழுந்த 

வகள்விகள், வில்ளவுக்ளால் இப்புவி மற்றும் 

உயிரிைஙகளின வதாற்்றம் குறித்த ோனறுகள் 

புவியின வமல் அடுககுகளில் கில்டககைாம் 

எனறு ்ம்பைப்பைட்்டது.

 மனிதர்களின வதாற்்றம் குறித்த 

அறிவியல் ர்ேமாை ஆய்வுகள் கீழ 

தைப்பைட்டுள்்ள காைணிக்ளால் ோத்தியமாகிை.

� ஐ வ ை ா ப் பை ா வி ன  ம று ம ை ர் ச் சி 

இயககத்திற்குப் பி்றகு ஏற்பைட்்ட 

கதால்கபைாருள் வேகரிப்பின மீதாை 

ஆர்ேம் மற்றும் அருஙகாட்சியகஙகள் 

தி்றககப்பைட்்டலம

� பைால்ற அடுககியல், நிைவியல் ோர்ந்த 

கருத்துகள் ஆகியேற்றின ே்ளர்ச்சி

� உயிரியல் பைரிணாமம் குறித்த ்டார்வினின 

ககாள்லக

� மனிதன மற்றும் விைஙகுகளின 

பு ல த பை டி ே ங க ள் ,  பை ண் ல ்ட ய 

்ாகரிகஙகளின கற்கருவிகள், 

க ே ய் க பை ா ரு ள் க ள்  ஆ கி ய ை 

கண்டுபிடிககப்பைட்்டலம.

� கதா்டகககாை எழுத்துகல்ள ோசிககத் 

கதா்டஙகியலம.

மண்ணடுககியல் – Stratigraphy -  இயற்லக 

மற்றும் பைண்பைாட்டு ்்டேடிகலகக்ளால் 

உருோை பைால்ற மற்றும் மண் அடுககுகளின 

வதாற்்றம், தனலம, உ்றவுமுல்றகள் குறித்து 

ஆைாய்தல். 

உைகின மிகத் கதானலமயாை 

அருஙகாட்சியகம் – எனனிகால்டி-்னைா 

அருஙகாட்சியகம் கமேபைவ்டாமியாவில் 

கபைா.ஆ.மு. 530ல் அலமககப்பைட்்டது.  இ்ளேைசி 

எனனிகால்டி, ்வீை பைாபிவைானிய அைேைாை 

்வபைானி்டசின மகள் ஆோர். கபைா.ஆ. 1471ல் 

இத்தாலியில் அலமககப்பைட்்ட வகபிவ்டாலைன 

அருஙகாட்சியகம்தான இனறும் இயஙகிக 

ககாண்டிருககும் மிகப் பைைலமயாை  

அருஙகாட்சியகமாக இருககககூடும் எைக 

கருதப்பைடுகின்றது.   இஙகிைாந்தின ஆகஸ்வபைார்ட் 

பைல்கலைககைகத்தில் உள்்ள ஆஷ்வமாலியன 

அருஙகாட்சியகவம உைகின மிகப் பைைலமயாை 

பைல்கலைககைக அருஙகாட்சியகம். இது கபைா.ஆ. 

1677ல்  உருோககப்பைட்்டதாகும்.

 மனிதர்களின வதாற்்றத்லத அறிவியல் 

ர்ேமாகப் புரிந்துககாள்்ள க ர்பைர்ட் 

ஸ்கபைனேரின (கபைா.ஆ.1820–1903) உயிரியல் 

பைரிணாமக ககாள்லகயும், ோர்ைஸ் ்டார்வினின 

(கபைா.ஆ.1809 – 1882) இயற்லகத் வதர்வு மற்றும் 

தகேலமப்பு (தகுதியுள்்ளது தப்பிப் பிலைககும்) 

என்ற கருத்துகளும் பைஙகாற்றுகின்றை. 

ோர்ைஸ் ்டார்வின “உயிரிைஙகளின வதாற்்றம் 

குறித்து” (On the Origin of Species) என்ற நூலை 

1859லும், மனிதனின வதாற்்றம் (The Descent 

of an) என்ற நூலை 1871லும் கேளியிட்்டார்.
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இயற்லகத் வதர்வு – தஙக்ளது ழநிலைககு 

சி்றந்த முல்றயில் தகேலமத்துக ககாள்ளும் 

உயிரிைஙகள் பிலைத்து, அதிகமாக இைப் 

கபைருககம் கேய்து பைல்கிப் கபைருகும் கேயல்முல்ற 

இயற்லகத் வதர்வு எைப்பைடும்.

தகுதியுள்்ளது தப்பிப் பிலைககும் - எனபைது 

அடுத்தடுத்த தலைமுல்றகளில் தைது 

ேந்ததிலய அதிக எண்ணிகலகயில் விட்டுச் 

கேல்லும் ஓர் இைம் பிலைத்து  நீண்டு 

ோழேலதக குறிககி்றது.

புலத பைடிேஙகள் ( ossils) - க்டந்த காைத்தில் 

ோழந்த விைஙகுகள், தாேைஙகளின எச்ேஙகள், 

த்டஙகள், அல்டயா்ளஙகள் அப்பைடிவய 

பைாதுகாககப்பைட்டிருப்பைது புலதபைடிேஙகள் (fossils) 

எைப்பைடும். கனிமமாககல் ( inerali ation) 

காைணமாக விைஙகின எலும்புகள் அப்பைடிவய 

பைாதுகாககப்பைட்டுவிடும். புலதபைடிவுகள் குறித்த 

ஆய்வு புலதபைடிே ஆய்வியல் (Palaeontology)  

எனறு அலைககப்பைடுகி்றது.

 சி.வெ. தாம்ேன முனகமாழிந்த மூனறு 

காைகட்்ட முல்ற (Three Age System) என்ற 

கருத்து பைண்ல்டய மனிதகுை ேைைாற்ல்றப் 

புரிந்துககாள்ேதற்கு உதவும் முககியமாை 

கருத்தாகும். அேர் வகாபைனவககனில் உள்்ள 

வ்டனிஷ் வதசிய அருஙகாட்சியகத்தின 

கேய்கபைாருட்கல்ளக கற்காைத்தலே, 

கேண்கைக காைத்தலே, இரும்புக காைத்தலே 

எை மூன்றாகப் பிரித்தார். இதுவே மூனறு 

காைகட்்ட முல்ற அல்ைது முககாைக ககாள்லக 

எைப்பைடுகின்றது 

கற்காைம் – கருவிகள் கேய்ேதற்கு கற்கள் 

கபைரும்பைானலமயாகப் பையனபைடுத்தப்பைட்்ட காைம்.

கேண்கைக காைம் – கேண்கை உவைாகவியல் 

(தாதுவிலிருந்து உவைாகத்லதப் பிரித்கதடுத்தல்)  

ே்ளர்ச்சி கபைற்று கேண்கைக கருவிகள், 

கபைாருள்கள் கேய்யப்பைட்்ட காைம்.

இரும்புக காைம் – கருவிகள் கேய்ய இரும்பு 

உருககிப் பிரித்கதடுககப்பைட்்ட காைம்.

 பைத்கதானபைதாம் நூற்்றாண்டிலிருந்து 

அறிவியல் உத்திகல்ளப் பையனபைடுத்தியும், 

முல்றயாை ஆய்வுகல்ள 

வமற்ககாண்டும் அறிஞர்கள் 

கதால்பைைஙகாைம் மனித 

குைத்தின வதாற்்றம், 

பைண்ல்டய ்ாகரிகஙகள் 

ஆகியை குறித்து 

ஆய்வுகள் கேய்தைர். இதனமூைம் இனறு 

உருோககப்பைட்டுள்்ள அறிவுககருத்துகள் 

உருோக மாகபைரும் பைஙகளித்துள்்ளார்கள். 

இனறு மனிதனின பைரிணாமம் (பைடிநிலை 

ே்ளர்ச்சி) குறித்த வகாட்பைாடு கபைாதுோக ஏற்றுக 

ககாள்்ளப்பைட்டிருககி்றது.

 எழுத்து முல்றயின வதாற்்றம் 

மனித ேைைாற்றின மிக முககியமாை 

திருப்புமுலையாகும். எழுத்துமுல்ற 

அறிமுகமாேதற்கு முந்லதய காைகட்்டம் 

கதால்பைைஙகாைம் எனறு குறிப்பி்டப்பைடுகி்றது. 

மனித ேைைாற்றின கமாத்த காைத்தில் 

99 விழுககாட்டிற்கு வமல் விைவியிருப்பைது 

கதால்பைைஙகாைத்தில்தான. கதால்பைைஙகாைச் 

ேமூகஙகள் எழுத்தறிவிற்கு முந்லதயலேயாகக 

கருதப்பைடுகின்றை.  ஆைால், எழுத்தறிவிற்கு 

முந்லதயலே எனபைதால் அேர்கள் 

பைண்பைாட்டில் பினதஙகியேர்கள் எனறு 

கபைாரு்ளல்ை. கதால்பைைஙகாை மககள் 

கமாழிலய உருோககிைார்கள். அைகாை 

ஓவியஙகல்ளயும். கேய்கபைாருட்கல்ளயும் 

பைல்டத்தார்கள். எைவே அேர்கள் மிகவும் தி்றன 

ககாண்்டேர்கள் எனபைதில் ஐயமில்லை.

்ாம் யார்? ்மது இைத்திற்கு எனை கபையர்?

்ாம் “வ ாவமா வேப்பியனஸ்” என்ற 

இைத்லதச் வேர்ந்தேர்க்ளாவோம். 

ேனி�ர்்களின �ரி ொேமும
இடைப் ப�யர்வும
 மனிதர்களு்டன சிம்பைனசி, ககாரில்ைா, 

உைாஙஉட்்டான ஆகிய உயிரிைஙகல்ள கிவைட் 

ப�ொல்�ழங்கொைம: 
ஆஸ்டமரொைொபித்தி் லிருந்து 
ம ொமேொ எரக்டைஸ் � யொ்க 
ம ொமேொ மசப்பியனின �ளர்ச்சி 

1.3
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ஏப்ஸ் எை அலைககப்பைடும் கபைருஙகுைஙகுகள் 

ேலக எனறு குறிப்பிடுகி்றார்கள். இேற்றில், 

சிம்பைனசி மைபை  ரீதியாக மனிதர்களுககு  மிக 

க்ருககமாைது.

 மனிதர்களின மூதாலதயர்கள் 

வ ாமினின என்றலைககப்பைடுகின்றைர், 

இேர்களின வதாற்்றம் ஆப்பிரிககாவில் 

கண்டுபிடிககப்பைட்டுள்்ளது. பினைர் உைகின 

பி்ற பைகுதிகளுககும் பைைவிைார்கள் என்ற 

கருத்து அறிஞர்க்ளால் ஏற்கப்பைட்டுள்்ளது. 

இந்த வ ாவமானினகள் இைம் சுமார் 7 

முதல் 5 மில்லியன ஆண்டுகளுககு முன 

வதானறிைர். இந்தக குழுவின மிகத் கதா்டகக 

இைமாை ஆஸ்ட்வைாைாபித்திக ன 

எலும்புககூட்டுச் ோனறுகள் ஆப்பிரிககாவில் 

கண்டுபிடிககப்பைட்டுள்்ளை. ஆப்பிரிககாவின 

கிவைட் ரிஃப்ட் (கபைரும் பி்ளவுப்) பைள்்ளத்தாககில் 

பைை இ்டஙகளில் கதால்பைைஙகாைம் குறித்த 

ோனறுகள் கில்டத்துள்்ளை. உ்டற்கூறு 

அடிப்பைல்டயில் மனித மூதாலதயர்கள் பைல்வேறு 

இைஙக்ளாகப் பிரிககப்பைடுகி்றார்கள்

கிவைட் ரிஃப்ட் பைள்்ளத்தாககு சிரியாவின 

ே்டபைகுதியிலிருந்து கிைககு ஆப்பிரிககாவில் 

மத்திய கமாோம்பிக ேலை சுமார் 6,400 கிமீ 

தூைம் பைைவியுள்்ள பைள்்ளத்தாககு வபைான்ற 

நிைப்பைைப்பைாகும்.

வ ாமினிட்: ்வீை மற்றும் அழிந்து வபைாை 

அலைத்து கபைருஙகுைஙகு இைஙகளும் 

(கிவைட் ஏப்ஸ்) வ ாமினிட் எனறு 

அலைககப்பைடுகின்றை. இது மனிதர்கல்ளயும் 

உள்்ள்டககிய ேலகயாகும்.

வ ாமினின எைப்பைடும் விைஙகியல் 

பைைஙகுடி இைம் மனித மூதாலதயர்களின 

உ்றவிைர்கல்ளயும் அதன கதா்டர்புல்டய ் வீை 

மனிதர்கல்ளயும் (வ ாவமா வேப்பியனஸ்) 

குறிககும். இதில்  நியாண்்டர்தால் இைம், 

வ ாவமா எைக்டஸ், வ ாவமா க பிலிஸ், 

ஆஸ்்டைவைாபித்திலேஙகள் ஆகியை அ்டஙகும். 

இப்பைைஙகுடி இைத்தில் மனித இைம் மட்டுவம 

இன்ற்ளவும் ோழகின்றது. இந்த இைம் நிமிர்ந்து 

இைண்டு கால்க்ளால் ்்டப்பைதாகும். இந்த 

இைத்திற்கு கபைரிய மூல்ள உண்டு. இலே 

கருவிகல்ளப் பையனபைடுத்தும். இேற்றில் சிை 

சிம்பைனசி இைத்தின  மைபை லே (டி.என.ஏ)

எடுத்து ஆய்வு கேய்ததில் அதன பைண்புகள்

மனித இைத்து்டன 98% ஒத்து உள்்ளதாம்

ஆப்பிரிககாவில் உள்்ள மனித மூதாலதயரின ோனறுகள் 

கில்டத்த கதால்லியல் இ்டஙகள்

லூசி எனறு கபையரி்டப்பைட்்ட 

ஆஸ்ட்ைவைாபித்தில னின 

உ்டல் எலும்புகள்
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தகேல் பைரிமாறும் தி்றனகபைற்்றலே. ககாரில்ைா 

எைப்பைடும் மனிதக குைஙகுகள் இப்பைைஙகுடியில் 

அ்டஙகாது.     

ஆப்பிரிககாவில் சுமார் 2.6 

மில்லியன ஆண்டுகளுககு முன ோழந்த 

வ ாவமா க பிலிஸ் என்ற இைம்தான 

முதனமுதலில் கருவிகள் கேய்த மனித 

மூதாலதயர் இைமாகும். சுமார் 2 மில்லியன 

ஆண்டுகளுககு முனபு வ ாவமா எைக்டஸ் 

என்ற இைம் உருோைது. இந்த இைம் 

லககவகா்டரிகல்ளச் கேய்தது. சுமார் 2 மற்றும் 

1 மில்லியன ஆண்டுகளுககு இல்டயில் இந்த 

இைம் ஆப்பிரிககா, ஆசியாவின பைல்வேறு 

பைகுதிகளுககும் பைைவியது.

உ்டற்கூறு ரீதியாக வ ாவமா 

வேப்பியனஸ் என்றலைககப்பைடும் ்வீை 

மனிதர்கள் (அறிவுக கூர்லமயுல்டய 

மனிதன) ஆப்பிரிககாவில்  சுமார் 3,00,000 

ஆண்டுகளுககு முன வதானறிைர். 

இந்த ்வீை மனிதர்கள் சுமார் 60,000 

ஆண்டுகளுககு முன உைகின பைல்வேறு 

பைகுதிகளுககும் கதா்டர் இ்டப்கபையர்ோல் 

பைைவியதாக ்ம்பைப்பைடுகி்றது.

ப�ொல்�ழங்கொைப் �ண்�ொடு்கள்

 மனித மூதாலதயரின புலதபைடிே 

எலும்புகள் வ ாவமா எபிலிஸ், வ ாவமா 

எைக்டஸ், நியாண்்டர்தாகைனசிஸ் எனறு 

பைல்வேறு இைஙக்ளாகப் பிரிககப்பைடும் அவத 

ேமயத்தில், கற்கருவிகளின பைண்பைாடுகள் 

அடிப்பைல்டயில் கதா்டகக காை கற்கருவிகள் 

வேர்கலக,  ஓல்வ்டாோன கதாழில் ட்பைம், 

கீழ (Lower), இல்ட ( iddle), வமல் ( pper) 

பைைஙகற்காை (Palaeolithic) பைண்பைாடுகள்  எனறும் 

இல்டககற்காைப் ( esolithic) பைண்பைாடுகள் 

எனறும் ேலகப்பைடுத்தப்பைடுகின்றை.

ேனி� �ொ்�யரின ப�ொடைக்்க்கொைக் 
்கற்்கருவி்கள் மசர்க்்்க

 மனித மூதாலதயர்க்ளால் 

உருோககப்பைட்்ட கதா்டகககாைக கற்கருவிகள் 

ககனயாவின  வைாமிககுவி என்ற இ்டத்தில் 

கில்டத்துள்்ளை. இலே 3.3 மில்லியன 

ஆண்டுகளுககு முற்பைட்்டலே. ஓல்வ்டாோன 

கருவிகள் ஆப்பிரிககாவின ஓல்டுோய் 

மலையிடுககில் கில்டத்துள்்ளை.  இலே 

2 முதல் 2.6 மில்லியன ஆண்டுகள் 

பைைலமயாைலே. மனித மூதாலதயர்கள் 

( ஆ ஸ் ட் வ ை ா ை ா பி த் தி ல ன க ள் ) 

சுத்தியல் கற்கல்ள பையனபைடுத்திைர்,  

வமலும் “பிவ்ளகஸ்” (flakes) எைப்பைடும் 

கற்கேதில்கல்ள உருோககிக கருவிக்ளாகப் 

சிம்பைனசி மற்றும் பிகமி சிம்பைனசி 

(கபைாைாவபைா) ேலக இைஙகள் ்மககு 

க்ருககமாை, தற்வபைாதும் உயிர்ோழும் 

உயிரிைஙக்ளாகும்.

ககனயாவில் கில்டத்த 2.3 மில்லியன ேரு்டஙகளுககு 

முந்லதய கற்கருவிகள்

ஓல்டுோய் என்ற இ்டத்தில் கில்டத்த 

கேட்டுக (Chopper) கருவி

9th_History_Tamil_Unit _1.indd   6 29-03-2018   10:28:44



71 மனிதப் பைரிணாம ே்ளர்ச்சியும் ேமூகமும்: ேைைாற்றுககு முந்லதய காைம்

பையனபைடுத்திைார்கள். இககருவிகள் உணலே 

கேட்்டவும், துண்டு வபைா்டவும், பைககுேப்பைடுத்தவும் 

பையனபைடுத்தப்பைட்்டை.

கீழப் �ழங்கற்்கொைப் �ண்�ொடு

 வ ாவமா க பிலிஸ், வ ாவமா 

எைக்டஸ் ஆகிய மனித மூதாலதயர்களின 

பைண்பைாடு கீழப் பைைஙகாைப் பைண்பைாடு எனறு 

குறிககப்பைடுகி்றது. இேர்கள் கபைரிய கற்கல்ளச் 

கேதில்க்ளாகச் சீவி லககவகா்டரி உள்ளிட்்ட 

பைை ேலகக கருவிகல்ள ேடிேலமத்தார்கள். 

இந்தக கருவிகள் ஆப்பிரிககா, ஆசியா, ஐவைாப்பைா 

ஆகிய கண்்டஙகளில் கண்க்டடுககப்பைட்டுள்்ளது. 

இலே சுமார் 1.8 மில்லியன ஆண்டுகள் 

பைைலமயாைலே எனறு கணககி்டப்பைட்டுள்்ளை.  

இேர்கள் தமது ோழகலகத் வதலேகளுககாக, 

லககவகா்டரி, கேட்டுககத்தி உள்ளிட்்ட 

பைல்வேறு கருவிகல்ளச் கேய்தார்கள்.  இந்தக 

கருவிகள் ( iface) இருமுகக கருவிகள் எனறு 

அலைககப்பைடுகின்றை. அலே ேமபைஙக 

உருே அலமப்லபைப் (symmetry) கபைற்றுள்்ளை. 

வமலும், இலே ்மது மனித மூதாலதயரின 

அறிவுணர் ஆற்்றலை கேளிப்பைடுத்துகின்றை.  

இந்தப் பைண்பைாடு கீழப் பைைஙகற்காைப் பைண்பைாடு 

என்றலைககப்பைடுகி்றது. லககவகா்டரிக 

கருவிகள் அச் லியன கருவிகள் எனறு 

அலைககப்பைடுகின்றை.  இந்தக கருவிகள் 

கபைா.ஆ.மு. 250,000 – 60,000 ஆண்டுகளுககு 

முனபு ேலை கதா்டர்ந்து பையனபைாட்டில் இருந்தை.

அச் லியன (Acheulian):

இவேலகக லககவகா்டரிகள் முதனமுதலில் 

பிைான ல் உள்்ள கேயினட் அச் ல் என்ற 

இ்டத்தில் கண்க்டடுககப்பைட்்டை.  எைவே 

இலே அச் லியன கருவிகள் எனறு 

அலைககப்பைடுகின்றை.

இருமுகக கருவி ( i-faces) – இரு பு்றமும் 

கேதுககப்பைட்்டதால் இககருவிகளுககு இப்கபையர் 

இ்டப்பைட்்டது. 

உயிர்ோழேதற்காை நிலையாை வதலேகள்  

கதால்பைைஙகாை மகக்ளது நிலையாை 

வதலேகளில் உணவும் நீரும்தான 

முதனலமயாைதாக இருந்தை.

 மனித மூதாலதயர்களி்டம் 

இனறு ்ாம் கபைற்றுள்்ளது வபைான்ற 

உயர் கமாழியாற்்றல் இருந்திருககாது.  

ஒருவேல்ள அேர்கள் சிை ஒலிகல்ளவயா 

கோற்கல்ளவயா பையனபைடுத்தியிருககைாம். 

கபைரிதும் அேர்கள் லேலக கமாழிலயவய 

பையனபைடுத்தியிருககககூடும்.  கருவிகள் 

கேய்ேதற்காை கற்கல்ளத் வதர்ந்கதடுககவும்,  

சுத்தியல் கற்கல்ளக ககாண்டு பைால்றகல்ள 

உல்டத்துச் கேதுககவும், கருவிகல்ள 

ேடிேலமககவும் கூடிய அ்ளவிற்கு அேர்கள் 

அறிவுக கூர்லம உள்்ளேர்க்ளாக இருந்தைர். 

ைண்்டன அருஙகாட்சியகத்தில் உள்்ள 

லககவகா்டரி .

பிலினட் கல்ைால் ஆை இருமுகக 

கருவி, கேயினட் அச் ல், பிைானசு
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வேட்ல்டயாடும் விைஙகுகள் தினறு விட்டுப் 

வபைாட்்ட விைஙகுகளின இல்றச்சிலய 

உண்்டைர்.  கிைஙகுகள், விலதகள், பைைஙகள் 

வபைான்ற தாேை உணவுகல்ளச் வேகரித்து 

உண்்டைர்.  

 இந்தியாவில் அச் லியன கருவிகள் 

கேனலைககு அருகிலும், கர்்ா்டகாவின 

இோம் ர், மத்தியப் பிைவதேத்தின பிம்கபைத்கா 

வபைான்ற பைை இ்டஙகளிலும் கில்டத்துள்்ளை.

மூைக கற்கள்  (raw material) எனபைலே 

கற்கருவிகள் கேய்யப்பையனபைடும் கற்கள் ஆகும்.

கருககல்    (core) எனபைது ஒரு கல்லின 

முதனலமப் பைா்ளம் ஆகும்.  கற்சுத்தியைால் 

இதிலிருந்து கேதில்கள் உல்டத்து 

எடுககப்பைடுகின்றை.

கேதில் – கபைரிய கற்பைா்ளத்திலிருந்து அல்ைது 

கருஙகல்லில் இருந்து உல்டத்து எடுககப்பைட்்ட 

ஒரு சிறு கற்துண்டு.

இ்டைப் �ழங்கற்்கொைப் �ண்�ொடு

 தற்காைத்திற்கு சுமார் 3,98,000 

ஆண்டுகளுககு முன ஆப்பிரிககாவின 

கற்கருவித் கதாழில் ட்பைத்தில் வமலும் 

மாற்்றஙகள் நிகழந்தை.  இந்தக காைகட்்டத்தில் 

வ ாவமா எைக்டஸ் இைம் ோழந்து ேந்தது. 

உ்டற்கூறியல் ரீதியாக ்வீை மனிதர்கள் 

சுமார் 3 ைட்ேம் ஆண்டுகளுககு முனைர் 

வதானறியதாகக கூ்றப்பைடுகி்றது.

கல் (‘Lith’) கதாழில் ட்பைம் (Technology): 

கற்கருவிகள் உருோககத்தில் ஈடுபைடுத்தப்பைடும் 

முல்றலமகளும் ட்பைஙகளும் கற்கருவி 

(Lithic) கதாழில் ட்பைம் எைப்பைடுகி்றது. 

 இககாைத்தில் லககவகா்டரிகள் 

வமலும்  அைகு்ற  ேடிேலமககப்பைட்்டை.  

பைை சிறு கருவிகளும் உருோககப்பைட்்டை. 

கருககல் ்னகு தயார் கேய்யப்பைட்டு, பினைர் 

அதிலிருந்து கேதில்கள் எடுககப்பைட்டு 

கருவிகள் உருோககப்பைட்்டை.  கூர்முலைக 

கருவிகளும், சுைண்டும் கருவிகளும் 

பையனபைடுத்தப்பைட்்டை. சிறு கத்திகளும் 

தயாரிககப்பைட்்டை. கைேைாய்சியன (கைேைோ 

பிகைஞசு கமாழி உச்ேரிப்பு) கற்கருவி கேய்யும் 

மைபு இககாை கட்்டத்லதச் வேர்ந்ததுதான. 

இககாைகட்்ட கற்கருவிகள் ஐவைாப்பைாவிலும் 

மத்திய மற்றும் வமற்கு ஆசியப் பைகுதிகளிலும் 

காணப்பைடுகின்றை.

கைேைாய்சியன (கைேைோ) கருவிகள் 

– கருககல்லை  ்னகு தயார் கேய்து 

உருோககப்பைட்்ட கருவிகள். இலே முதலில் 

கண்க்டடுககப்பைட்்ட பிைான ல் உள்்ள 

கைேைோ  (கைேைாய்ஸ்) என்ற இ்டத்தின 

கபையலை ஒட்டி இப்கபையர் கபைற்்றை.

 தற்காைத்திற்கு முன, 2,83,000 

முதல் 1,98,000 ஆண்டுகளுககு இல்டயில்  

ஐவைாப்பைாவிலும் ஆசியாவின வமற்குப் 

பைகுதியிலும் இல்டப் பைைஙகற்காைப் பைண்பைாடு 

உருோைது.  இககருவிகள் கபைா.ஆ.மு. 

28,000 ேலை பையனபைடுத்தப்பைட்்டை.

ஓவமா கிபிஷ் 

கூர்முலைக கருவி

ஒரு கேட்டுக கருவி 

(Cleaver)
சுைண்டும் கருவிகளும் பி்ற 

இல்டபைைஙகற்காைக கருவிகளும்
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 இககாைகட்்டத்தின மககள் இைம் 

நியாண்்டர்தால் எனறு அலைககப்பைடுகி்றது. 

இேர்கள் இ்றந்தேர்கல்ளப் புலதத்தார்கள். 

அப்வபைாது சிை ே்டஙகுகல்ள வமற்ககாண்்டதாகத் 

கதரிகி்றது.

மேல் �ழங்கற்்கொைப் �ண்�ொடு

 இல்டப் பைைஙகற்காைப் பைண்பைாட்ல்டத் 

கதா்டர்ந்து ேந்த பைண்பைாடு, வமல் பைைஙகற்காைப் 

பைண்பைாடு எனறு அலைககப்பைடுகி்றது. 

கற்கருவித் கதாழில் ட்பைத்தில் ஏற்பைட்்ட புதிய  

ட்பைஙகள் இந்தப் பைண்பைாட்டின சி்றப்பைாை 

கூறுகளில் ஒன்றாகும். கற்க்ளாைாை நீண்்ட 

கத்திகளும், பி ரின எைப்பைடும் உளிகளும் 

உருோககப்பைட்்டை. இேர்கள் சிலிகா 

அதிகமுள்்ள பைல்வேறு கல் ேலககல்ளக 

கருவிகள் கேய்யப் பையனபைடுத்திைார்கள். 

பைல்வேறு ஓவியஙகளும் கலைப் கபைாருட்களும் 

இககாைத்தில் உருோககப்பைட்்டை. இேர்கள் 

தயாரித்த பைல்வேறு கேய்கபைாருள்கள் 

இேர்க்ளது பைல்டப்பைாற்்றல் தி்றனில் 

ஏற்பைட்்ட முனவைற்்றத்லதயும், கமாழிகள் 

உருோைலதயும் காட்டுகின்றை. இந்தக காை 

கட்்டத்தில் ண்கற்கருவிகள் எைப்பைடும் குறுங 

கற்கருவிகளும் பையனபைாட்டிற்கு ேந்தை.

பி ரின – கூரிய கேட்டுமுலை உள்்ள 

கல்ைாைாை உளி 

 மனிதப் பைரிணாம ே்ளர்ச்சியின 

வில்ளோகத் வதானறிய முதல் ்வீை 

மனிதர்கள் சுமார் 3,00,000 ஆண்டுகளுககு 

முனைர், முதனமுதலில்  ேப்-ே ாைா 

பைகுதி என்றலைககப்பைடும் ஆப்பிரிககாவின 

ே ாைாவிற்குத் கதற்குப் பைகுதியில் வதானறிைர்.  

இந்த இைம் சுமார் 60,000 ஆண்டுகளுககு 

முனைர் ஆசியாவின பைல்வேறு பைகுதிகளுககுப் 

பைைவிைார்கள். ஒருவேல்ள  அஙகு ஏற்ககைவே 

ேசித்தேர்கல்ள இேர்கள் விைட்டியிருககைாம். 

இககாைகட்்டத்தில் ஐவைாப்பைாவில் குவைா-

மகைான என்றலைககப்பைடும்  மனிதர்கள் 

ோழந்தார்கள்.

 கருவிகல்ளயும் கலைப் 

கபைாருட்கல்ளயும் கேய்யக ககாம்புகளும் 

தந்தஙகளும்           பையனபைடுத்தப்பைட்்டை.   

எலும்பைாைாை ஊசிகள், தூண்டில் 

முட்கள், குத்தீட்டிகள், ஈட்டிகள் ஆகியலே 

பைல்டப்பைாககத்து்டன பையனபைடுத்தப்பைட்்டை. 

இேர்கள் ஆல்டகல்ள அணிந்தைர். ேலமத்த 

உணலே உண்்டைர். இ்றந்தேர்கள் 

மார்பின மீது லககல்ள லேத்த நிலையில் 

புலதககப்பைட்்டார்கள். பைதககஙகளும், 

வேலைப்பைாடு மிகுந்த கருவிகளும் 

பையனபைடுத்தப்பைட்்டை. இககாை களிமண் 

சிற்பைஙகள், ஓவியஙகள், கேதுககுவேலைகள் 

ோனறுக்ளாக ் மககுக கில்டத்துள்்ளை.  வீைஸ் 

என்றலைககப்பைடும் கல்லிலும் எலும்பிலும் 

கேதுககப்பைட்்ட கபைண் கதய்ேச் சிற்பைஙகள் 

ஐவைாப்பைாவிலும், ஆசியாவின சிை பைகுதிகளிலும் 

உருோககப்பைட்்டை.

 சுமார் 60,000 ஆண்டுகளுககு 

முன வதானறிய வமல் பைைஙகற்காைப் 

பைண்பைாடு, பைனிககாைம் முற்றுப்கபைற்்ற சுமார் 

12,000 ஆண்டுகளுககு முனைால் இருந்த 

வ ாவைாசின (ஆவைாசீன) காைகட்்டம் ேலை 

நீடித்தது. இந்தியாவின சிை பைால்ற ஓவியஙகள் 

இந்தக காைகட்்டத்லதச் வேர்ந்தலேயாகும்.

பைனிக காைம் – தற்காைத்திற்கு 8,000 

ஆண்டுகளுககு முனபு உைகின பைை 

பைாகஙகள் பைனியாலும் பைனிப்பைா்ளஙக்ளாலும் 

மூ்டப்பைட்டிருந்த காைம் பைனிககாைம் ஆகும்.

நியாண்்டர்தால் மனிதன: குளிர்காைத்லதத் 

தாககுப் பிடிகக அேசியமாை கதகதப்பைாை 

வீடுகள், லதககப்பைட்்ட ஆல்டகள், லதயலுககுத் 

வதலேப்பைடும் ஊசிகள் ஆகியேற்ல்ற 

நியாண்்டர்தால் மனிதர்கள் கபைற்றிருககவில்லை
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இ்டைக்்கற்்கொைப் �ண்�ொடு

 பைைஙகற்காைத்திற்கும் புதிய 

கற்காைத்திற்கும் இல்டப்பைட்்ட காைப் பைண்பைாடு 

இல்டக கற்காைம் எனறு அறியப்பைடுகி்றது.  

மககள் கபைரும்பைாலும் லமகவைாலித்திக எனறு 

கோல்ைப்பைடும்  சிறு ண் கற்கருவிகல்ளப் 

பையனபைடுத்திைர். பைனிககாைத்திற்குப் 

பி்றகு புவி கேப்பைமல்டந்தலதத் கதா்டர்ந்து, 

வேட்ல்டயாடுவோைாகவும் உணவு 

வேகரிப்வபைாைாகவும் இருந்த மககள் ைலியல் 

பைகுதிகளுககும் (க்டற்கலை, மலைப் பைகுதி, 

ஆற்றுப்பைடுலக, ே்றண்்ட நிைம்) பைைே 

ஆைம்பித்தைர்.

 இல்டககற்காை மககள் ண்கற்கருவித் 

கதாழில் ட்பைத்லதப் பையனபைடுத்திைர். இேர்கள் 

சுமார் 5 கேமீ அ்ளவிற்கும் குல்றோை அ்ளவுள்்ள 

சிறு சிறு கேய்கபைாருள்கல்ள உருோககிைர். 

இேர்கள் கூர்முலைகள், சுைண்டும் கருவி, 

அம்பு முலைகள் ஆகியேற்ல்றச் கேய்தைர். 

இேர்கள் பில்ற ேடிே (Lunate), முகவகாணம் 

ேரிேகம் (Trape e) வபைான்ற கணிதேடிவியல் 

அடிப்பைல்டயிைாை கருவிகல்ளயும் கேய்தைர். 

இந்தக கருவிகள் மைத்தாலும் எலும்பைாலுமாை 

பிடிகள் அலமத்துப் பையனபைடுத்தப்பைட்்டை.

லமகவைாலித்: ண்கற்கருவிகள்  மிகச் சிறிய 

கற்களில் உருோககப்பைட்்ட கேய்கபைாருட்கள் 

ஆகும்.  

 இல்டககற்காைத்தின காைம் 

உைகின பைல்வேறு பைகுதிகளிலும் பைல்வேறு 

விதமாக வேறுபைடுகி்றது. சிை பைகுதிகளில் 

அேர்கள்  வே்ளாண்காைத்திற்கு முந்லதய 

காைகட்்டத்திைைாக இருந்தார்கள். ே்டவமற்கு 

ஐவைாப்பைாவில் அேர்கள் தற்காைத்திற்கு சுமார் 

10,000 முதல் 5,000 ஆண்டுகளுககு முன 

வதானறிைார்கள். இந்தியாவில் இப்பைண்பைாடு 

கபைா.ஆ.மு 10,000 ோககில் வதானறியது. 

தமிழ்ாட்டில் இரும்புககாைம் கதா்டஙகும் 

ேலை, அதாேது கபைா.ஆ.மு.  1000 ேலை இது 

கதா்டர்ந்தது. இந்தியாவில் காணப்பைடும் சிை 

பைால்ற ஓவியஙகள்  இந்தக காைகட்்டத்லதச் 

வேர்ந்தலேவய.

புதிய ்கற்்கொைப் �ண்�ொடும 
ம�ளொண்்ேயின து�க்்கமும
 வே்ளாண்லம, விைஙகுகல்ளப் 

பைைககுதல் ஆகியலே புதிய கற்காைத்தில் 

அறிமுகப்பைடுத்தப்பைட்்டை.  இது ேைைாற்றில் ஒரு 

முககியமாை கட்்டமாகும்.  ே்ளமாை பில்ற 

நிைப்பைகுதி  எனறு   அலைககப்பைடும்    எகிப்து   

மற்றும் கம பைவ்டாமியா, சிந்துகேளி, கஙலக 

ேமகேளி, சீைாவின கேழுலமயாை பைகுதிகள் 

ஆகியைேற்றில் புதிய கற்காைத்துககாை 

ைாஸ்கா பைால்ற ஓவியஙகள், வமற்கு பிைானஸ், 

17000 ேரு்டஙகள் பைைலமயாைலே

பிம்வபைத்தாவில் காணப்பைடும் பைால்ற 

ஓவியஙகள்

ண்கற்கருவிகள்
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கதா்டகக காைச் ோனறுகள் காணப்பைடுகின்றை. 

சுமார் கபைா.ஆ.மு. 10,000லிருந்து கபைா.ஆ.மு. 

5,000ற்குள் இப்பைகுதிகளில் வே்ளாண்லம 

்்டேடிகலககள் கதா்டஙகிவிட்்டை. 

எகிப்து, இஸ்வைல்-பைாைஸ்தீைம், ஈைாக 

ஆகியலே அ்டஙகிய பைகுதி பில்ற நிைவின 

ேடிேத்தில் உள்்ளது.  இது ‘பில்ற நிைப்பைகுதி’ 

( ertile Crescent Region) எைப்பைடுகி்றது.

 கற்கருவிகள் கேய்ேதற்கு 

ேைேைப்பைாககும், கமருகூட்டும் புதிய ட்பைஙகள் 

பையனபைடுத்தப்பைட்்டதால் இது புதியகாைம் எனறு 

அலைககப்பைடுகி்றது.  புதிய கற்காை மககள், 

பைைஙகற்காைச் கேதுககப்பைட்்ட கற்கருவில்ளயும் 

பையனபைடுத்திைர்.  இல்டககற்காைம் 

ேலையிலும் மககள் தாம் நிலைத்திருப்பைதற்காக 

வேட்ல்டயாடுேலதயும் உணவு 

வேகரிப்பைலதயும்தான ்ம்பியிருந்தார்கள்.  

வேட்ல்டயிலும் உணவு வேகரிப்பிலும் மிகவும் 

குல்றந்த அ்ளவு உணவுதான கில்டத்தது. இதன 

வில்ளோக, ஒரு குறிப்பிட்்ட 

பைகுதிககுள் மிகச் சிறிய 

எ ண் ணி க ல க யி ை ா ை 

மககள்தான ோை முடிந்தது. 

 பி்றகு பையிர் 

வி ல ்ள வி த் த லு ம் . 

வி ை ங கு க ல ்ள ப் 

பைைககப்பைடுத்துதலும் அறிமுகமாைது. இது 

ஏைா்ளமாை அ்ளவில் தானிய மற்றும் 

விைஙகு உணலே உற்பைத்தி கேய்ேதற்கு 

இட்டுச் கேன்றது.  ஆறுகள் பைடிய லேத்த 

ே்ளமாை ேண்்டல் மண் வே்ளாண்லம 

அதிகரிகக உதவியது. இது, சி்றந்த இயற்லகத் 

தகேலமப்பைாக இருந்ததால், மககள் 

்திககலைகளில் ோழேலத விரும்பிைர்.  

இப்புதிய கேயல்பைாடுகள்  உணவு உபைரிககு 

இட்டுச் கேன்றது. இந்த உணவு உபைரிதான 

பைண்ல்டய  ்ாகரிகஙகளின உருோககத்துககு 

ஒரு முககியமாை கூறு ஆகும்.  இககாைத்தில் 

நிைந்தைமாை வீடுகள் கட்்டப்பைட்்டை. கபைரிய 

ஊர்கள் உருோகிை. எைவே, இலே புதிய 

கற்காைப் புைட்சி என்றலைககப்பைடுகி்றது.

ப�ொல்�ழங்கொைத்தின பினபுைம 

நீ எப்வபைாவதனும் இலதக குறித்து 

வயாசித்ததுண்்டா?

� தமிைகத்தில் மனிதர்களின வதாற்்றம்

� இஙகு பைண்பைாடு எப்பைடி தலைத்தது?

இப்பைகுதியில் ்ாம் இகவகள்விகளுககு வில்ட 

காண முயல்வோம்.

வகாதுலம, பைார்லி, பைட்்டாணி ஆகியலே 

10000 ஆண்டுகளுககும் முனவபை பையிரி்டத்

கதா்டஙகப்பைட்டுவிட்்டை. காய்-கனி மற்றும்

ககாட்ல்ட தரும் மைஙகள் கபைா.ஆ.மு. 4000

ஆண்டுகளிவைவய வில்ளச்ேலுககாகப்

பையிரி்டப்பைட்டுள்்ளை. அத்தி, ஆலிவ, வபைரீச்லே,

மாதுல்ள, திைாட்லே அேற்றில் அ்டஙகும்.

 ப�ொல்�ழங்கொைத் �மிழ்கம1.4

ம�ளொண்்ே ம விைஙகு்க்ளப் 
�ழக்்கப்�டுத்து� ம:  ேனி� 
�ரைொற்றின ரு ்ேல்்கல்

சுமார் கபைா.ஆ.மு. 7000 ஆண்டுகள் 

அல்ைது அதற்கு முனவபை இந்தியாவிலும், 

சீைாவிலும் அரிசி வில்ளவிககப்பைட்டிருககக 

கூடும். கபைா.ஆ.மு. 6000 ஆண்டுகளுககு 

முனபைாக இந்தியத் துலணககண்்டத்தின 

ே்டவமற்கு பைாகத்தில் (பைாகிஸ்தான) உள்்ள 

கம ர்காரில் வகாதுலமயும் பைார்லியும் 

பையிரி்டப்பைட்்டை. 

விைஙகுகல்ளப் பைைககுதல் 

இணஙகி ோழும் ோழகலகயின ஒரு 

பைகுதியாக உருோகி இருககைாம். ்ாய்கள் 

தான முதலில் பைைககப்பைடுத்தப்பைட்டிருகக 

வேண்டும். கேம்மறி ஆடுகளும் 

கேள்்ளாடுகளும் கபைா.ஆ.மு. 10,000 

ஆண்டுகளுககு முனைர் கதனவமற்கு 

ஆசியாவில் பைைககப்பைடுத்தப்பைட்்டை. சுவமரிய 

்ாகரிகத்தில் நிைத்லத உழுேதற்கு 

கால்ளகள் பையனபைடுத்தப்பைட்்டை. புதிய 

கற்காை கம ர்கரில் ஆடுகள், மாடுகள் 

பைைககப்பைடுத்தப்பைட்்டதற்காை ோனறுகள் 

கில்டத்துள்்ளை.
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 ேஙக காைத்தின பைண்பைாட்டு ே்ளர்ச்சிலயப் 

புரிந்துககாள்ளும் முனைர் (காண்க, 3ேது 

பைா்டம்) ்ாம் தமிைகத்தின கதால்பைைஙகாைப் 

பைண்பைாட்ல்டப் பைற்றித் கதரிந்துககாள்்ள 

வேண்டும். எைவே, இப்பைகுதியில் தமிழ 

பைண்பைாட்டின கதா்டககம் பைற்றி அறிேதற்கு 

முனபைாக, தமிைகத்தில் எப்வபைாது, எவோறு 

மனிதர்கள் முதலில் வதானறிைார்கள் 

எனபைலதப் பைார்ப்வபைாம் 

�ண்்டைய �மிழ்கத்தின �ண்�ொடு்கள் �ற்றிய ்கொை�ரி்ச

பைண்பைாடு காைம் பைண்பைாட்டுக கூறு

பைைஙகற்காைம் 20,00,000 ஆண்டுகள் 

முனபு முதல் கபைா.ஆ.மு. 

8,000 ேலை

லககவகா்டரி, கேட்டுககத்தி.

வேட்ல்டயாடுதல்- உணவுவேகரித்தல்

இல்டககற்காைம் கபைா.ஆ.மு. 8,000 முதல் 

கபைா.ஆ.மு.  1,300 ேலை

ண்கற்கருவிகள்

உவைாகம் பைற்றி இேர்களுககுத் கதரியாது. 

விைஙகுகல்ளயும், பை்றலேகல்ளயும் 

வேட்ல்டயாடுதல்

புதியகற்காைம் கபைா.ஆ.மு. 2,000 முதல் 

கபைா.ஆ.மு. 1,000 ேலை

கமருவகற்்றப்பைட்்ட கற்வகா்டரிகள்

ண்கற்கருவிகள்

விைஙகுகல்ளப் பைைககுதல்

பையிரிடுதல்

குழுககளின கபைருககம்

வேட்ல்டயாடுவோர்- உணவு வேகரிப்வபைார், 

வமய்ச்ேல் ேமூகத்திைர்  எை இருவிதமாை 

குழுககளும் ஒவை ேமயத்தில் ோழந்தை

இரும்புக காைம் கபைா.ஆ.மு. 1,300 முதல் 

கபைா.ஆ.மு. 500 ேலை

கபைருஙகற்காை ஈமச்ே்டஙகு முல்ற

உணவு வேகரிப்வபைாரும் வமய்ச்ேல் ேமூகத்திைரும்  

ஒவை ேமயத்தில் ோழதல்

குழுத் தலைேர் உருோதல்

இரும்பின பையனபைாடு அறிதல்

கருப்பு சிேப்பு மட்பைாண்்டஙகள், கருப்பு 

மட்பைாண்்டஙகள் உருோககுதல்

லகவிலைத் தி்றனகளில் சி்றப்பு நிபுணர்கள் 

உருோகுதல் – குயேர்கள், ககால்ைர்கள்

பைண்ல்டய 

ேைைாற்று மற்றும் 

ேஙககாைம்

கபைா.ஆ.மு. 300 

முதல் கபைா.ஆ. 

300 ேலை

இரும்புக காை மைபுகவ்ளாடு வேை, வோை, பைாண்டிய 

மனைர்களின ே்ளர்ச்சி, வீைர்கல்ள ேழிபைடுதல், 

இைககிய மைபு, க்டல்ேழி ேணிகம்
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கீழப் �ழங்கற்்கொைப் �ண்�ொடு

  வ ாமினின எை அலைககப்பைடும் 

மனித மூதாலத இைத்தால் உருோககப்பைட்்ட 

கற்காைக கருவிகளிவைவய காைத்தால் 

முந்லதய பைகுதிலயச் வேர்ந்த கற்கருவிகள் 

தமிழ்ாட்டில்தான உருோககப்பைட்்டை.

இப்பைைஙகற்காைக கருவிகள் கேனலைலயச் 

சுற்றியுள்்ள பைகுதிகளில் குறிப்பைாக 

அதிைம்பைாககம், குடியம் உள்ளிட்்ட இ்டஙகளில் 

கில்டத்துள்்ளை.  அதிைம்பைாககத்தில் ்்டந்த 

கதால்லியல் அகைாய்வுகளும், அஙகு 

கில்டத்த கேய்கபைாருட்கல்ளக காஸ்மிக 

கதிர் மூைம் காைத்லதக கணிககும் 

ஆய்வுககு உட்பைடுத்தப்பைட்்டதும் அஙகு சுமார் 

1.5 மில்லியன ஆண்டுகளுககு முனவபை 

மனிதர்கள் ோழந்திருப்பைலதக காட்டுகின்றை. 

ககாேஸ்தலையாறு உைகில் மனித 

மூதாலதயர்கள் ேசித்த மிக முககியமாை 

இ்டஙகளில் ஒன்றாகும்.  இஙகு ோழந்த மனித 

மூதாலதயர்கள் வ ாவமா எைக்டஸ் என்ற 

ேலகலயச் வேர்ந்தேர்கள்.  

மண்ணில் புலதந்துள்்ள கற்கருவிகள், 

பைாலைகள், விைஙகுகளின எலும்புகள், 

மகைந்தஙகள் ஆகியேற்ல்ற 

அகழந்கதடுத்து மனிதர்களின க்டந்த காை 

ோழகலகமுல்றலயப் புரிந்துககாள்ேது  

‘கதால்லியல் அகைாய்வு’ ஆகும்.

காஸ்மிக-கதிர் பைாய்ச்சி கணித்தல் – 

மாதிரிகளின காைத்லதக கணிகக 

காஸ்வமா னிக கதிர்கல்ள கேளிப்பைடுத்தி 

அறியும் முல்ற.

 கபைா.ஆ. 1863இல் ேர். இைாபைர்ட் புரூஸ் 

ஃ ட் என்ற இஙகிைாந்து நிைவியைா்ளர் 

அதிைம்பைாககத்திலும் குடியம் குலககளிலும் 

பைலைய மற்றும் இல்டககற்காைத் 

கதால்கபைாருள்கள் கில்டத்துள்்ளை.

ேர் இைாபைர்ட் புரூஸ் ட், இந்தியாவில் 

முதல் பைைஙகற்காைக கருவிலய 

பைல்ைாேைத்தில் கண்டுபிடித்தார்.

இைாபைர்ட் புரூஸ் ட் கண்டுபிடித்த 

கற்கருவிகள்

குடியம் குலக 
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பை ரியொவும �மிழர்்களும

 சிை ஆய்ோ்ளர்கள், மூழகிய 

கைமூரியா கண்்டத்தில் தமிைர்கள் 

வதானறியதாகக கருதுகின்றைர்.  

கைமூரியா கண்்டம் குறித்த இந்தக கருத்து 

19ஆம் நூற்்றாண்டில் முனலேககப்பைட்்டது. 

புவித்தட்டு ்கர்வியல் வகாட்பைாட்டில் (plate 

tectonics)  ஏற்பைட்டுள்்ள முனவைற்்றஙகளின 

காைணமாக இப்வபைாது இந்தக கருத்து 

குறித்துப் பைல்வேறு பைார்லேகல்ள 

அறிஞர்கள் முனலேககின்றைர்.

 தமிழ இைககியக குறிப்புகள் க்டல் 

ககாண்்டலதப் பைற்றிக கூறுகின்றை. 

இலே  கனனியாகுமரிலயச் 

சுற்றியுள்்ள சிை பைகுதிகள் க்டலுககடியில் 

மூழகடிககப்பைட்்டதாகச் கோல்கின்றை.    

கபைா.ஆ.மு. 5000ககு முன இைஙலகயின 

சிை பைகுதிகளும் தமிழ்ாடும் 

நிைத்தால் இலணககப்பைட்டிருந்தை. 

எைவே க்டல் மட்்ட உயர்வின 

காைணமாகக கனனியாகுமரிககருவக 

சிை நிைப்பைகுதிகளும், இைஙலக 

இந்திய இலணப்பும் க்டலுககடியில் 

கேனறிருககைாம்.  இப்பைகுதியில் கூடுதல் 

ஆழக்டல் ஆய்வுகள் வதலேப்பைடுகின்றை.

 தமிைகம் உள்ளிட்்ட கதனனிந்தியப் 

பைகுதிகளில் இல்டக கற்காைம் முதல் 

புதிய கற்காைம் ேலை மனித இைம் 

குறிப்பிட்்ட எண்ணிகலகயில்  கதா்டர்ந்து 

ோழந்திருப்பைதற்காை ோனறுகல்ள 

அகழோய்வுகள் கேளிப்பைடுத்துகின்றை.

கேனலைககு அருகில் உள்்ள பைல்ைாேைத்தில் 

பைைஙகற்காைக கருவிகல்ள முதனமுல்றயாகக 

கண்டுபிடித்தார். இந்தியாவில் 

இப்பைடிப்பைட்்ட கருவிகள் முதனமுதைாகக 

கண்டுபிடிககப்பைட்்டது இஙகுதான.  எைவே, 

இஙகு கண்க்டடுககப்பைட்்ட லககவகா்டரிகள் 

கேனலை கற்கருவித் கதாழிைகம் எனறு 

அலைககப்பைடுகின்றை. அேர் கண்க்டடுத்த 

கருவிகள் கேனலை அருஙகாட்சியகத்தில் 

உள்்ளை.

 பைைஙகற்காை மககள் 

காட்டுவிைஙகுகல்ள வேட்ல்டயாடிைர். 

இயற்லகயாகக கில்டத்த பைைஙகள், கிைஙகுகள், 

விலதகள், இலைகல்ளச் வேகரித்தைர். 

அேர்களுககு இரும்பு, மட்பைாண்்டம் 

கேய்ேது பைற்றித் கதரியாது. அலேகயல்ைாம் 

ேைைாற்றில் மிகவும் பிற்காைத்தில்தான 

கண்டுபிடிககப்பைட்்டை.

 கீழப் பைைஙகற்காைத்தில் 

லககவகா்டரிகளும் பி்ளககும் கருவிகளும்தான 

முககியமாை கருவி ேலககள். இந்தக 

கருவிகல்ள மைத்தாலும் எலும்பைாலுமாை 

லகப்பிடியில் கேருகி கேட்டுேதற்கு, 

குத்துேதற்கு, வதாண்டுேதற்குப் 

பையனபைடுத்திைார்கள்.  அேர்கள் சுத்தியல் 

கற்கல்ளயும்,  வகா்ளக கற்கல்ளயும் 

கூ்டப் பையனபைடுத்திைார்கள்.  அதற்காகக 

கூைாஙகற்கல்ளத் வதர்ந்கதடுத்தார்கள். 

இந்தக கருவிகள் மணல் திட்டுகளிலும் 

ஆற்்றஙகலைகளிலும் காணப்பைடுகின்றை. 

அலே  பைல்ைாேைம்,  குடியம்  குலக,     

அதிைம்பைாககம், ே்டமதுலை, எருலம 

கேட்டிப்பைால்ளயம், பைாரிகு்ளம் ஆகிய 

இ்டஙகளில் கில்டத்துள்்ளை.

 கீழப் பைைஙகற்காைக கருவிகள் 

ே்ட  ஆற்காடு,           தர்மபுரி   பைகுதிகளிலும்   

கில்டத்துள்்ளை. இப்பைகுதி மககள் 

கேய்கபைாருட்களுககு பை ால்ட் எனும் எரிமலைப் 

பைால்றகல்ளப் பையனபைடுத்தியுள்்ளைர்.  

தமிழ்ாட்டின கதனபைகுதியிலும்      

இைஙலகயிலும் இந்தக கீழ பைைஙகற்காைப் 

பைண்பைாட்டிற்காை ோனறுகள் கில்டககவில்லை.

பைோல்ட் பைால்றகள்: இலே எரிமலைப்பைால்றகள் 

அல்ைது தீப்பைால்றகள் ஆகும்.  மிககடியில் 

இருந்து கேளிப்பைடும் உருகிய எரிமலைக 

குைம்பிலிருந்து வதானறியலே 

எரிமலைப்பைால்றகள் ஆகும்.
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 அதிைம்பைாககத்தின கீழப்பைைஙகற்காைப் 

பைண்பைாடு சுமார் 1.5 மில்லியன ஆண்டுகளுககு 

முந்லதயது எனறு கணககி்டப்பைட்டுள்்ளது.  

இந்தக காைகட்்டம் இந்தியாவின மற்்ற 

பைகுதிகளில் 3,00,000 ஆண்டுகளுககு முனபு 

ேலை நீடித்தது.

இ்டைப் �ழங்கற்்கொைப் �ண்�ொடு – �மிழ�ொடு

 இல்டப் பைைஙகற்காைப் பைண்பைாடு 
3,85,000-1,72,000 காைகட்்டத்தில் 

உருோைது. இககாைகட்்டத்தில் கருவிகளின 

ேலககளில் மாறுதல்கள் ஏற்பைட்்டை. அ்ளவில் 

சிறிய கேய்கபைாருட்கள் பையனபைடுத்தப்பைட்்டை.  

கருகற்கள், கற்கேதில்கள், சுைண்டும் கருவி, 

கத்தி, துல்ளப்பைான, கைேைாய்சியன கேதில்கள், 

லககவகா்டரி, பி்ளககும் கருவி ஆகியை 

இககாைகட்்டத்தின கருவிகள் ஆகும்.  முந்லதய 

கட்்டத்வதாடு ஒப்பிடும்வபைாது, இலே அ்ளவில் 

சிறியலேயாக உள்்ளை.  

 இல்டப் பைைஙகற்காை பைண்பைாட்டின 

ோனறுகள் தமிழ்ாட்டின சிை பைகுதிகளில் 

காணப்பைடுகின்றை. தமிழ்ாட்டின 

கதனபைகுதியில் வத.புதுப்பைட்டி, சீேைகவகாட்ல்ட 

ஆகிய இ்டஙகளில் மத்திய பைைஙகற்காைக 

கருவிகள் வேகரிககப்பைட்டுள்்ளை. அவத வபைாை 

தஞோவூர், அரியலூர் அருகிலும் இத்தலகய 

கருவிகள் கில்டத்துள்்ளை. 

இ்டைக்்கற்்கொைப் �ண்�ொடு  �மிழ�ொடு

 உைகின பைை பைாகஙகளிலும், 

இந்தியாவின சிை பைகுதிகளிலும், இல்டப் 

பைைஙகற்காைப் பைண்பைாட்ல்டத் கதா்டர்ந்து, வமல் 

பைைஙகற்காைப் பைண்பைாடு உருோைது. தமிழ 

்ாட்டில் வமல் பைைஙகற்காைப் பைண்பைாட்டுககாை 

ோனறுகள் கில்டககவில்லை. ஆைால்  

தமிழ்ாட்டின பைை பைகுதிகளிலும் 

ேசித்த மககள் ண்கற்கருவிகல்ளப் 

பையனபைடுத்தியிருககி்றார்கள். இப்பைண்பைாட்டுக 

காைகட்்டம் பைைஙகற்காைத்திற்கும் புதிய 

கற்காைத்திற்கும் இல்டயில் உருோைதால் இது 

இல்டககற்காைம் எனறு அலைககப்பைடுகி்றது.  

இல்டககற்காைத்தின வேட்ல்டயாடி – உணவு 

வேகரிப்வபைார் பைற்றிய ோனறுகள் கேனலை, 

ே்ட ஆற்காடு, தர்மபுரி, வேைம், வகாயம்புத்தூர், 

அரியலூர், புதுகவகாட்ல்ட, மதுலை, சிேகஙலக, 

திருக்ல்வேலி, கனனியாகுமரி ஆகிய 

இ்டஙகளில் கில்டத்துள்்ளை. தூத்துககுடி 

அருவக உள்்ள ‘வதரி’ பைகுதிகளில் இல்டககற்காை 

கற்கருவிகள் பைை கில்டத்துள்்ளை. இப்பைகுதியில் 

உள்்ள சிேப்பு மணல் குனறுகள் உள்்ள பைகுதி 

‘வதரி’ எனறு அலைககப்பைடும்.

 இல்டககற்காை மககள் மீனபிடித்தலில் 

ஈடுபைட்டிருககக கூடும். கதன தமிழ்ாட்டில் 

கில்டத்தலதப் வபைான்ற இல்டககற்காைக 

கருவிகள் இைஙலகயின க்டவைாைப் 

பைகுதிகளிலும் கில்டத்துள்்ளை. மககள் 

இப்பைகுதிகல்ளக க்டந்து பையணித்தார்கள், 

க்டல் மட்்டம் தாழந்திருந்த கபைா.ஆ.மு. 5000 

ேலை இைஙலகககும் தமிழ்ாட்டிற்கும் நிைத் 

கதா்டர்பு இருந்தது எனறு நிைவியைா்ளர்கள் 

கூறுகின்றைர். 

 இககாை மககள் கேர்ட் (Chert), 

குோர்ட் ாைாை ( uart , பைளிஙகு) 

சிறிய கேதில்கல்ளயும் கருவிகல்ளயும் 

பையனபைடுத்திைர். இககாைத்தின கருவி 

ேலககள் சுைண்டும் கருவிகள்,  பில்ற ேடிேம்,  

முகவகாண ேடிேம் எனறு பைை ேடிேஙகளில் 

இருந்தை. மககள் உயிர் ோை விைஙகுகல்ள 

வேட்ல்டயாடிைார்கள்.  பைைஙகள், ககாட்ல்டகள் 

மற்றும் கிைஙகுகல்ளச் வேகரித்தார்கள்.

சுைண்டும் கருவிகள்: சுைண்டும் கருவிகள் 

ஒரு வமற்பைைப்லபைச் சுைண்டுேதற்குப் 

பையனபைடுகின்றை.  இலே இனறு 

ேலமயைல்றயில் காய்கறிகளின வதாலை 

அகற்றுேதற்குப் பையனபைடுத்தப்பைடும் 

கருவிகல்ளப் வபைான்றலே.

முகவகாணக கருவிகள்: முகவகாண ேடிவில் 

அலமந்திருககும் கருவிகள்.

பில்ற ேடிேக கருவிகள்: பில்றேடிேக 

கருவிகள் பில்ற ேடிவில் அலமந்திருககும் 

கருவிகள்.
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 தமிைகத்தின வேலூர் மாேட்்டத்தில் 

லபையம்பைள்ளி என்ற ஊர் உள்்ளது. இஙகு 

இந்திய அைசின கதால்லியல் துல்ற அகைாய்வு 

கேய்துள்்ளது. தமிைகத்தில் முதனமுதலில் 

மட்பைாண்்டஙகளும் வே்ளாண்லம 

கேய்ததற்காை ோனறும் இஙகு கில்டத்துள்்ளை. 

இஙகு வகழேைகு, ககாள்ளு, பைச்லேபையறு ஆகிய 

தானியஙகள் கில்டத்துள்்ளை. 

 இந்தப் புதியகற்காை இ்டஙகள் 

கதனனிந்திய புதியகற்காைப் பைண்பைாட்டின 

ஒரு பைகுதியாகும்.  இப்பைண்பைாடு 

கபைரும்ளவு ஆந்திைப் பிைவதேம், கர்்ா்டகா 

பைகுதிகளில்தான திைட்சியல்டந்திருந்தது. 

புதிய கற்காை மககள் கமருவகற்்றப்பைட்்ட 

கற்வகா்டரிகல்ளப் பையனபைடுத்திைர். இலே 

மைத்தாைாை லகப்பிடிகளில் கபைாருத்தப்பைட்டு 

பையனபைடுத்தப்பைட்்டை. இனறுகூ்டச் சிை 

தமிழ்ாடு கிைாமக வகாயில்களில் இத்தலகய 

கமருவகற்்றப்பைட்்ட கற்கள் ேழிபை்டப்பைடுகின்றை.

இருமபுக் ்கொைம  ப�ருங்கற்்கொைம

 புதியகற்காைத்லதத் கதா்டர்ந்து 

ேந்த பைண்பைாட்டுக காைம் இரும்புக காைம் 

எனறு அலைககப்பைடுகி்றது. அதன கபையர் 

குறிப்பிடுேலதப் வபைாை, இககாைகட்்ட மககள் 

இரும்புத் கதாழில் ட்பைத்லதப் பையனபைடுத்திைர். 

இது ேஙககாைத்திற்கு முந்லதய காைம் ஆகும். 

இரும்புக காைம்  ்ல்ை பைண்பைாட்டு ே்ளர்ச்சி 

உருோை காைகட்்டம். இககாைத்தில்தான 

ேஙககாைத்திற்காை அடித்த்ளம் 

அலமககப்பைட்்டது. இரும்புக காைத்தில் 

தமிழ்ாட்டின பைை பைகுதிகளிலும் மககள் 

குடிவயறிவிட்்டார்கள். மககளில்டவய பைரிமாற்்ற 

உ்றவுகள் ே்ளர்ந்தை.

 மககளுககு உவைாகவியல் 

மற்றும் மட்பைாண்்டத் கதாழில் குறித்துத் 

கதரிந்திருந்தது. அேர்கள் இரும்பு, 

கேண்கைப் கபைாருட்கல்ளயும், தஙக 

அணிகைனகல்ளயும் பையனபைடுத்திைார்கள். 

அேர்கள் ேஙகாைாை அணிகைனகல்ளயும். 

கேம்மணிககல் (கார் லியன) மற்றும் 

பைளிஙகாைாை (குோர்ட்ஸ்) மணிகல்ளயும் 

புதிய ்கற்்கொைப் �ண்�ொடு  �மிழ �ொடு
 விைஙகுகல்ளப் பைைககப்பைடுத்தி, 

வே்ளாண்லம கேய்த பைண்பைாடு புதியகற்காைப் 

பைண்பைாடு எனறு அலைககப்பைடுகி்றது.  புதிய 

கற்காை பைண்பைாட்டின மககள் கேல்ட் (Celt) 

எனறு அலைககப்பைட்்ட கமருவகற்்றப்பைட்்ட 

கற்வகா்டரிகல்ளப் பையனபைடுத்திைர். கால்்ல்ட 

வமய்த்தல் அேர்க்ளது முககியமாை கதாழிைாக 

இருந்தது.  இேர்கள் சிறு கிைாமஙகளில் 

ேசித்தார்கள். வீடுகள் கூலை வேயப்பைட்டிருந்தை. 

தட்டிகளின மீது களிமண் சி உருோககப்பைடும் 

முல்றயில் சுேர்கள் கட்்டப்பைட்்டை. புதியகற்காை 

ஊர்களுககாை ோனறு வேலூர் மாேட்்டத்தின 

லபையம்பைள்ளியிலும் தர்மபுரி பைகுதியில் உள்்ள 

சிை இ்டஙகளிலும் கில்டத்துள்்ளை.

புதியகற்காை மனிதர்கள்தான முதலில் 

மட்பைாண்்டஙகல்ளச் கேய்திருகக 

வேண்டும். மட்பைாண்்டஙகல்ள அேர்கள் 

லகயாவைா அல்ைது  கமதுோகச் சுற்றும் 

ேககைத்லதக ககாண்வ்டா ேலைந்தார்கள்.  

மட்பைாண்்டஙகல்ளச் சுடுேதற்கு முனைால் 

அேற்ல்றக கூைாஙகற்கள் ககாண்டு 

கமருவகற்றிைார்கள்.  இதலைத் வதய்த்து 

கமருகிடுதல் ( urnishing) எனபைர்.

தமிைகத்தில் கில்டத்த ண் கற்கேதில்கள்
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பையனபைடுத்திைார்கள். திருக்ல்வேலி 

மாேட்்டத்தின    ஆதிச்ே்ல்லூர்,     

மதுைாந்தகத்திற்கு அருகிலுள்்ள ோ ர், 

புதுகவகாட்ல்டககு அருகில் உள்்ள 

சித்தனைோேல் எைப் பைை இ்டஙகளில் இரும்புக 

காைத்திற்காை ோனறுகள் கில்டத்துள்்ளை. 

தமிைகம் முழுேதும் கபைருஙகற்காை 

ஈமச்சினைஙகள் காணப்பைடுகின்றை.

ப�ருங்கற்்கொை ேச்சினன �்்க்கள்

 மககள் இ்றந்தேர்கல்ளப் புலதப்பைதற்கு 

கபைரிய கற்கல்ளப் பையனபைடுத்தியதால், 

இரும்புக காைம், கபைருஙகற்காைம் எனறும் 

அலைககப்பைடுகி்றது.  இ்றந்தேர்களின 

உ்டவைாடு  ஈமப்கபைாருட்க்ளாக, இரும்புப் 

கபைாருட்கள்,  கார் லியன  மணிகள், 

கேண்கைப் கபைாருட்கள் ஆகியலேயும் 

புலதககப்பைட்்டை. ஈமச்சினைஙகள் சிைேற்றில் 

மனித எலும்புகள் கில்டககவில்லை. மற்்ற பி்ற 

ஈமப்கபைாருட்கவ்ள கில்டத்துள்்ளை. இேற்ல்ற 

ஈம நிலைவுச் சினைஙகள் எனறு குறிப்பி்டைாம்.

ஈமப்கபைாருட்கள் எனபைலே இ்றந்தேரின 

எலும்புகவ்ளாடு ஈமச்சினைத்தில் புலதககப்பைடும் 

கபைாருட்கள்,  மைணத்திற்குப் பி்றகாை 

இ்றந்தேரின ோழவிற்கு அலே உதேககூடும் 

எனறு மககள் ்ம்பியிருககைாம். எகிப்து 

பிைமிடுகளிலும் இதுவபைான்ற கேய்கபைாருட்கள் 

உண்டு.

 பைண்ல்டய ேைைாற்றுக காைம் அல்ைது 

ேஙக காைத்தில் இதுவபைானறு புலதப்பைது 

நிகழந்துள்்ளது. ேஙக இைககியஙகள் புலதப்பைது 

குறித்த மககளின பைல்வேறு ேைககஙகல்ளக 

கூறுகின்றை.  கபைருஙகற்காை  ஈமச்சினைஙகள்  

வ்டால்கமன எைப்பைடும் கற்திட்ல்ட, சிஸ்ட் 

எைப்பைடும் கல்ைல்றகள், கமன ர் 

எைப்பைடும் நிலைவுச்சினை குத்துக கல், தாழி,  

பைால்றலயக குல்டந்து உருோககிய குலககள், 

ோர்கவகாவபைகஸ் எைப்பைடும் ஈமத்கதாட்டிகள் 

எனறு ேலகப்பைடுத்தப்பைடுகின்றை.  ககா்டககல் 

அல்ைது குல்டககல் (குல்ட ேலக), கதாப்பிககல், 

பைத்திககல் ஆகிய ேலககள் வகை்ளாவில் 

காணப்பைடுகின்றை.  வமலெ வபைான்ற 

கல்ைால் உருோககப்பைட்்ட வ்டால்கமனகள் 

ஈமச் ே்டஙகின நிலைவுச்சினைமாக 

நிறுேப்பைட்்டை. சிஸ்ட் எனபைது மண்ணில் 

புலதககப்பைடும் கல்ைல்ற வபைான்றது. இலே 

்ானகு பு்றமும் ்ானகு கற்பைா்ளஙகல்ள 

நிறுத்தி, வமவை ஒரு கற்பைா்ளத்லத லேத்து மூடி 

உருோககப்பைடும். அர்ன எனபைலே மட்பைாண்்ட 

ோடிகள். இலே இ்றந்தேர்கல்ளப் புலதககப் 

பையனபைடுத்தப்பைட்்டலே. ோர்கவகாவபைகஸ் 

எனபைலே சுட்்ட களிமண்ணாைாை ேேப்கபைட்டி 

வபைான்றலே. இேற்றிற்குச் சிை ேமயஙகளில் 

பைை கால்கல்ள லேத்துத் தயாரிப்பைார்கள். 

கமன ர் எனபைலே புலதத்ததன நிலைவுச் 

சினைம் வபைாை நிறுேப்பைடும் தூண் வபைான்ற  

்டுகற்கள்.

கல்ைல்ற (Cist), கற்திட்ல்டகளில் “வபைார்ட் 

வ ால்” (Porthole) எைப்பைடும் இடு துல்ள ஒனறு 

ஒருபு்றம் இ்டப்பைட்டிருககும். இலே அேற்றின 

லைோயில் வபைாைப் பையனபைட்்டை. இலே 

ஆனமா ேந்து கேல்ேதற்காக லேககப்பைட்்டலே 

என்ற கருத்தும்  உள்்ளது.

 ஏன அேர்கள் இது வபைான்ற 

பைல்வேறுவிதமாை கல்ைல்றகல்ளக 

கட்டிைார்கள்? இந்த வேறுபைாடுகளுககுப் 

பினைால் உள்்ள பைண்பைாட்டுக கூறுகள் எனை? 

இதற்குப் பைல்வேறு காைணஙகள் இருககககூடும். 

உதாைணத்திற்கு, இ்றந்த தனி்பைரின ேமூக 

அந்தஸ்து, அல்ைது அேருல்டய முககியத்துேம் 

அல்ைது மிக எளிலமயாை தனலம, 

இ்றந்தேரின உ்றவிைர்களின விருப்பைம் 

எனறு எத்தலைவயா இருககைாம். கல்ைல்ற 

கட்டுேதற்காை மூைப்கபைாருள் கில்டப்பைதும் 

மற்க்றாரு காைணம். ஆற்றுப் பைடுலகப் 

(க்டல்்டா) பைகுதிகளில் பைால்றகள் கில்டககாத 

காைணத்தால், மககள் களிமண்லணக 

ககாண்டு கேய்த மட்பைாண்்ட ோடிகல்ளத் 

தாழிக்ளாகப் பையனபைடுத்தியிருககைாம்.

 ்டுகற்கள் (கமன ர்கள்) 

இரும்புக காைத்தில் வீைர்களுககாகக 

கட்்டப்பைட்டிருககைாம். ்டுகல் மைபு  இரும்புக 

காைத்திவைா அல்ைது அதற்கு முனவபைா 

கதா்டஙகியிருககக கூடும். 
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ம�ளொண்்ே ம ்கொல்�்டை �ளர்ப்பும

 இரும்புக காை மககள் வே்ளாண்லமயும் 

வமற்ககாண்்டார்கள். ஆடு, மாடுகல்ளயும் 

ே்ளர்த்தார்கள். சிை குழுககள் இப்வபைாதும் 

வேட்ல்டயாடிக ககாண்டும்,   உணவு 

வேகரித்துக ககாண்டும் இருந்தை. 

திலையும் க்ல்லும் பையிரி்டப்பைட்்டை. இந்தக 

காைகட்்டத்தில்தான பைாேை நிருோகம் 

வமம்பைட்்டது. ஏகைனில் பைை கபைருஙகற்காை 

இ்டஙகள் ்திகள், கு்ளஙகளுககு அருவக 

இருந்தை. ஆற்றுப்பைடுலககளில் (க்டல்்டா 

பைகுதிகளில்), பைாேை கதாழில் ட்பைம் ே்ளர்ந்தது.  

கபைருஙகற்காை இ்டஙக்ளாை திருக்ல்வேலி 

மாேட்்டத்தின ஆதிச்ே்ல்லூரிலும், 

பைைனிககு அருவக உள்்ள கபைாருந்தலிலும் 

ஈமச்சினைஙகளுககுள் க்ல்லை லேத்துப் 

புலதத்ததற்காை ோனறுகள் கில்டத்துள்்ளை.  

இருமபுக்்கொைச் ச ்கமும அரசிய ம

 இரும்புககாைத்தில் வே்ளாண்லமச் 

ேமுதாயஙகள், ஆடு மாடு ே்ளர்ப்வபைார், 

வேட்ல்டயாடி உணவு வேகரிப்வபைார் 

ஆகிவயாரும் இருந்தைர். இககாைகட்்டத்தில் 

லகவிலைக கலைஞர்கள், மட்பைாண்்டம் 

கேய்பைேர்கள், உவைாக வேலை கேய்பைேர்கள் 

(கம்மியர்) கதாழில்முல்றயா்ளர்க்ளாக 

இருந்தார்கள். ேமூகத்தில் பைை குழுககள் 

இருந்தை. கல்ைல்றகளின அ்ளவுகளும், 

ஈமப்கபைாருட்களின வேறுபைாடுகளும், 

க்டுஙகல் ோனறு 

( enhir) 

மூடி உள்்ள தாழி, 

ஆதிச்ே்ல்லூர்

கல்ேட்்டமும் 

க்டுஙகல்லும்,

ககாடுமணல்

ஈமத் கதாட்டி கற்திட்ல்ட  (Dolmen) கற்பைைலககள் ககாண்டு 

உருோககப்பைட்்ட கல்ைல்ற 

(Cist)  ககாடுமணல் 

ககா்டககல் / குல்டககல், 

வகை்ளா

கதாப்பிககல், வகை்ளா பைத்திககல், வகை்ளா
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இககாைத்தில் ஏைா்ளமாை ேமூகக குழுககள் 

இருந்தலதயும், அேர்களுககுள் வேறுபைட்்ட 

பைைககஙகள் இருந்தலதயும்  காட்டுகின்றை. 

இேற்றில் சிை, ஒரு தலைேருககுக கீைாை 

ேமூகஙக்ளாகத் தம்லம அலமத்துகககாண்்டை.  

கால்்ல்டகல்ளக கேர்ேது, வபைார்களுககும் 

அத்துமீ்றல்களுககும் ேழிேகுத்தது.  

இககாைத்தில்தான எல்லைகள் விரிோககம் 

கதா்டஙகியது.

குடித்தலைலம முல்ற (Chiefdoms) எனபைது ஒரு 

பைடிநிலைச் ேமூகம் ஆகும்.  இதில் தலைலமப் 

பைதவி ைத்த உ்றவுமுல்ற அடிப்பைல்டயில் 

வதர்வுகேய்யப்பைடுகி்றது.

 கபைா.ஆ.மு. மூன்றாம் நூற்்றாண்ல்டச் 

வேர்ந்த அவோகரின கல்கேட்டுகள் அேைது ஆட்சிப் 

பைகுதிககு கேளிவய தமிைகத்தில் வேை, வோை, 

பைாண்டியர்கள், ேத்தியபுத்திைர்கள் இருந்தலதக 

குறிப்பிடுகின்றை. கம ரியர் காைத்தில் வேை, 

வோை, பைாண்டிய, ேத்தியபுத்திைர்கள் அைசியல் 

ரீதியாக ேகதி ோய்ந்தேர்க்ளாக இருந்தார்கள் 

என்றால், அேர்க்ளது அைசியல் அதிகாைம் 

இரும்புக காைத்திவைவய ஆைம்பித்திருகக 

வேண்டும் எனறு கருதைாம்.

ேட�ொண்டைங்கள்

 கதால்லியல் ஆய்வு ்்டந்த 

இ்டஙகளில் கில்டககும் முககியமாை ோனறு 

மட்பைாண்்டஙக்ளாகும். இரும்புககாை, ேஙககாை 

மககள் கறுப்பு மற்றும் சிேப்பு நி்றஙகல்ள 

மட்பைாண்்டஙகளுககுப் பையனபைடுத்திைார்கள். 

மட்பைாண்்டஙகள் ேலமயல், கபைாருள்கல்ளச் 

வேமிப்பைதற்கு, ோப்பிடுேதற்கு எைப் 

பையனபைடுத்தப்பைட்்டை. கறுப்பு மற்றும் சிேப்பு 

மட்பைாண்்டஙகள் உள்வ்ள கறுப்பைாகவும், 

கேளிவய சிேப்பைாகவும் காணப்பைடும். 

கேளிப்பு்றம் பை்ளபை்ளப்பைாக இருககும். 

இருமபுத் ப�ொ ல் ட�மும உமைொ்கக் 
்கருவி்களும

 கபைருஙகற்காைக கல்ைல்றகளில் ஈமப் 

கபைாருட்க்ளாக ஏைா்ளமாை இரும்புப் கபைாருட்கள் 

லேககப்பைட்டுள்்ளை. ோள், குறுோள் வபைான்ற 

கருவிகள். வகா்டரிகள், உளிகள், வி்ளககுகள், 

முககாலிகள் ஆகியலே கில்டத்துள்்ளை. 

இப்கபைாருட்களில் சிைேற்றிற்கு எலும்பு 

அல்ைது மைம் அல்ைது ககாம்பைாைாை லகப்பிடி 

கபைாருத்தப்பைட்டிருககி்றது. இரும்புக கருவிகள்  

வே்ளாண்லமககும், வேட்ல்டயாடுதலுககும், 

உணவு வேகரிப்பைதற்கும், வபைார்களுககும் 

பையனபைடுத்தப்பைட்்டை. கேண்கைக 

கிண்ணஙகள்,   விைஙகு,    பை்றலே   

உருேஙக்ளால் அணிவேலைப்பைாடு 

கேய்யப்பைட்்ட கைஙகள், கேண்கைத்திைாை 

முகம்பைார்ககும் கண்ணாடி, மணிகள் 

ஆகியலேயும் கில்டத்துள்்ளை.

கருப்பு-சிேப்பு பைாலை ஓடுகள், ஆதிச்ே்ல்லூர் 

அ) இரும்பு ோளும் கத்தியும், ஆதிச்ே்ல்லூர்

ஆ) ஆவைாவில் (புதுச்வேரி) பைகுதியில் ஈமச் 

சினைஙகளில் கில்டத்த கேண்கைக கிண்ணம்

அ ஆ

கதால்பைைஙகாைத்திற்கு எழுத்துப் ர்ே 

ோனறுகள்  கில்டயாது. ேைைாற்றுக 

காைத்திற்கு எழுத்துப் ர்ேமாை 

ோனறுகளும் உண்டு, கதால்லியல் 

ோனறுகளும் உண்டு.
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I. சரியொன வி்டை்யத் ம�ர்வு பசய்க.
1. மனிதர்களு்டன மைபை வியல் வ்ாககில் 

மிகவும் க்ருககமாக இருப்பைது

 அ) ககாரில்ைா ஆ) சிம்பைன

 இ) உைாங உட்்டான ஈ) கிவைட் ஏப்ஸ்

2. விேோயம் மற்றும் விைஙகுகல்ளப் 

பைைககப்பைடுத்துதல் கதா்டஙகிய காைகட்்டம்  

அ) பைலைய கற்காைம்     

ஆ) இல்டககற்காைம் 

 இ) புதிய கற்காைம்     

 ஈ) கபைருஙகற்காைம்

3. பைரிணாம ே்ளர்ச்சி ேரிலேயில் ்வீை 

மனிதனின வ்ைடி முனவைார் 

____________ ஆேர்.

  அ) வ ாவமா வ பிலிஸ்     

ஆ) வ ாவமா எைக்டஸ்

 இ) வ ாவமா வேபியனஸ் 

 ஈ ) நி ய ா ண் ்ட ர் த ா ல் 

     மனிதன 

4. த மி ை க த் து க கு 

அப்பைால் வேை, வோை, பைாண்டியர்கள் 

குறித்து அறிந்துககாள்்ள கபைா.ஆ.மு. 

3ம் நூற்்றாண்ல்டச் வேர்ந்த 

________________ கல்கேட்டுக 

குறிப்புகள் உதவுகின்றை.

 அ) புலிவகசி   ஆ) அவோகர்    

 இ) ேந்திைகுப்தர்  ஈ) தை்ந்தர் 

5. எகிப்து, இஸ்வைல்-பைாைஸ்தீைம் மற்றும் 

ஈைாக ஆகியலே அ்டஙகிய பைகுதி ___ 

எைப்பைடுகி்றது.

 அ) கிவைட் ரிஃப்ட் பைள்்ளத்தாககு  

ஆ) பில்றநிைப் பைகுதி

 இ) வ ாவைா ஆறு    

 ஈ) நியாண்்டர் பைள்்ளத்தாககு

சுருக்்கம

� மனிதர்களின ேைைாறு புவியின ேைைாற்வ்றாடு க்ருககமாகப் பிலணந்துள்்ளது. புவி சுமார் 

4.54 பில்லியன ஆண்டுகளுககு முன வதானறியது.

� மனித மூதாலதயர்க்ளாை வ ாமினினகள் சுமார் 5-7 மில்லியன ஆண்டுகளுககு முன 

வதானறிைார்கள்.

� மனிதர்களின வதாற்்றம் குறித்து மககள் கதய்வீகமாை வி்ளககஙகல்ளத் கதா்டகக காைத்தில் 

தந்தைர். மனிதர்கள் கபைருஙகுைஙகுகளிலிருந்து பைரிணமித்தார்கள் என்ற ககாள்லகலய 

முனலேககி்றது.

� மனிதர்கள் விைஙகுகல்ளப் பைைககப்பைடுத்தி, பையிர் கேய்ய ஆைம்பித்தார்கள். இந்த 

வே்ளாண்லமப் புைட்சி பைை மாற்்றஙகளுககு இட்டுச் கேன்றது. மனிதர்கள் நிைந்தைமாை 

வீடுகளில், ஊர்களில் ேசித்தார்கள். பைாலைகள் கேய்தார்கள். உபைரியின மூைம் பைல்வேறு 

கலைகல்ள ே்ளர்த்துக ககாண்்டார்கள்.

� தமிழ்ாட்டில் முதனமுதலில் மனிதர்கள் சுமார் 2-1.5 மில்லியன ஆண்டுகளுககு முன 

ோழந்திருந்ததற்காை ோனறுகள் கில்டத்துள்்ளை.

� இல்டப் பைைஙகற்காைப் பைண்பைாடு தமிழ்ாட்டின சிை பைகுதிகளில் காணப்பைடுகின்றது.

� இல்டகற்காை மககள் தமிழ்ாட்டின எல்ைாப் பைகுதிகளிலும் ோழந்திருககி்றார்கள்.

� வே்ளாண்லமயில் இரும்புக கருவிகள் பையனபைடுத்தப் பைட்்டை.

� இரும்புககாைத்தில் மககள் பைல்வேறு  நிைப்பைகுதிகளில் வமலும் பைைவிைார்கள்.  இேர்கள் 

பினைால் ேந்த ேஙககாைத்திற்கு அடித்த்ளமிட்்டார்கள்.

 �யிற்சி்கள் 
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6. ேர் இைாபைர்ட் புரூஸ் ஃ ட் என்ற இஙகிைாந்து 

நிைவிய்ளாைர் கேனலைககு அருகில் 

உள்்ள பைல்ைாேைத்தில் _____  கருவிகல்ள 

முதனமுல்றயாக கண்டுபிடித்தார்.

 அ) கற்காைம்               ஆ) பைைஙகற்காைம் 

 இ) இல்டக கற்காைம்  ஈ) புதிய கற்காைம்

7. i) எழுத்து வதானறுேதற்கு முந்லதய காைம் 

ேைைாற்றுககு முந்லதயதாகும்.

 ii) ேைைாற்றுககு முந்லதய காை மககள் 

கமாழிலய ே்ளர்த்கதடுத்தார்கள்; அைகாை 

ஓவியஙகல்ளயும் கலைப்கபைாருட்கல்ளயும் 

உருோககிைார்கள்.

 iii) ேைைாற்றுககு முந்லதய காைச் 

ேமூகஙகள் பைடிப்பைறிவு கபைற்றிருந்ததாகக 

கருதப்பைடுகின்றை.

 iv) ேைைாற்றுககு முந்லதய காைகட்்டம் 

பைைஙகாைம் எனறு அலைககப்பைடுகி்றது.

   அ) (i) ேரி ஆ) (i) மற்றும் (ii) ேரி

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

8. i) கேல்ட்     எைப்பைட்்ட     தீட்்டப்பைட்்ட    

கற்வகா்டரிகல்ளப்    புதிய    கற்காை    

மககள் பையனபைடுத்திைார்கள்.

 ii) புதிய கற்காைக கிைாமம் குறித்த 

ோனறு கேனலை மாேட்்டத்தில் உள்்ள         

லபையம்பைள்ளியில் காணப்பைடுகி்றது.

 iii) புதிய கற்காைத்லதத் கதா்டர்ந்து ேந்த 

பைண்பைாட்டுககாைம் கேண்கைக காைம் 

எைப்பைடுகி்றது.

 iv) விைஙகுகல்ள ே்ளர்த்தல், பையிர் 

கேய்தல் ஆகியலே ்்டந்த காைகட்்டம் 

இல்டககற்காைம் எைப்பைடுகி்றது.

 அ) (i) ேரி  ஆ)  (ii) ேரி            

 இ) (ii) மற்றும் (iii) ேரி ஈ) (iv) ேரி

9. கூற்று: தமிைகத்தின ஆறுகள், கு்ளஙகள் 

அருவக இல்டக கற்காை ோழவி்டஙகள்  

பைை கண்டுபிடிககப்பைட்டுள்்ளை.

 காைணம்: நீர்ப்பைாேை வமைாண்லம 

இல்டக கற்காைத்தில் ே்ளர்ச்சியல்டந்து 

இருந்தது

 அ) கூற்றும் காைணமும் ேரி; கூற்ல்றக 

காைணம் ேரியாக வி்ளககுகி்றது.

 ஆ) கூற்றும் காைணமும் ேரி; ஆைால் 

கூற்ல்றக காைணம் ேரியாக 

வி்ளககவில்லை.

 இ) கூற்று ேரி; காைணம் தேறு.

 ஈ) கூற்றும் காைணமும் தே்றாைலே.

10. கூற்று : கபைா.ஆ.மு.3 ஆம் நூற்்றாண்ல்டச் 

வேர்ந்த அவோகர் கல்கேட்டுக குறிப்புகள் 

அேைது வபைைைசுககு கேளிவய இருந்த 

வேைர்கள், வோைர்கள், பைாண்டியர்கள், 

ேத்தியபுத்திைர்கள் ஆகிவயாலைக 

குறிப்பிடுகி்றது.

 காைணம்: தமிைகத்லதச் வேர்ந்த 

பைைஙகாை அைேர்கள் அைசியல்வ்ாககில் 

அேர்களின ஆட்சிலய இரும்புககாைத்தில் 

துேககிைார்கள்.

 அ) கூற்றும் காைணமும் ேரி; கூற்ல்றக 

காைணம் ேரியாக வி்ளககுகி்றது.

 ஆ) கூற்றும் காைணமும் ேரி; ஆைால் 

கூற்ல்றக காைணம் ேரியாக 

வி்ளககவில்லை.

 இ) கூற்று ேரி; காைணம் தேறு.

 ஈ) கூற்றும் காைணமும் தே்றாைலே.

II. ம்கொடிடடை இடைங்க்ள நிரப்பு்க.
1. மனிதர்கள் உருோககிய  அல்ைது 

மாற்றியலமத்த ஒரு கபைாருள் அல்ைது 

கருவி ___________ எைப்பைடுகி்றது.

2. கதா்டகக நிலை பைை கேல் உயிரிைம் முதல் 

முதலில்______________காைத்தில் 

வதானறியது.

3. வகா்டரிகளும் பி்ளககும் கருவிகளும் 

______________ பைண்பைாட்ல்டச் 

வேர்ந்த முககியமாை கருவி 

ேலகக்ளாகும்.

4. கற்கருவிகல்ள உருோககுேதற்குத் 

வதலேயாை ேழிமுல்றகளும் ட்பைமும் 

_________________ கதாழில் ட்பைம் 

எை அலைககப்பைடுகின்றை.

5. பைைஙகற்காைத்திற்கும் புதிய 

கற்காைத்திற்கும் இல்டப்பைட்்ட காைம் 

_______ எைப்பைடும்.
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III.  சரியொன கூற்்றத் ம�ர்வு பசய்க
1. அ)   மனிதர்களின வதாற்்றத்லத அறிவியல் வ்ாககில் புரிந்து ககாள்்ள ’தகுதியுள்்ளது பிலைககும்’ 

என்ற கருத்து        உதவுகி்றது.

 ஆ)  உயிர்களின வதாற்்றம் குறித்த நூலை க ர்பைர்ட் ஸ்கபைனேர் பைதிப்பித்தார்.

  இ) உயிரியல் பைரிணாம ே்ளர்ச்சி குறித்த ்டார்வின வகாட்பைாடு இயற்லகத்வதர்வு          என்ற 

ேழிமுல்றயு்டன கதா்டர்பு  உல்டயது.

 ஈ) கல்  கதாழில் ட்பைம் குறித்து ஆைாய்ேது  நிைவியல் ஆகும்.

2. அ)  குைஙகிைஙகளில் உைாங உட்்டான மனித மைபுககு  மிக க்ருககமாை           குைஙகிைமாகும்.

 ஆ) மனிதர்களின முனவைார்கல்ள வ ாமினின எனகிவ்றாம், அேர்களின வதாற்்றம் குறித்த 

ோனறுகள் ஆப்பிரிககாவில் காணப்பைடுகின்றை.

 இ) இரு பைககமும் கூர்லமயாகச் கேதுககப்பைட்்ட சிறு  சில்லு  சீேல்  எைப்பைடுகி்றது.

 ஈ) கபைரிய கற்கல்ளச் கேதுககி தயாரிககப்பைடும் லககவகா்டாரிகள் அச் லியன கருவிகள் 

எைப்பைடும். 

V. சுருக்்கேொன வி்டை �ரு்க.
1. சிந்தலைகளின காைம் மனிதர்கல்ளத் தனனுணர்வும் அறிவும் உள்்ளேர்க்ளாக எப்பைடி 

மாற்றியது?

2. ேைைாற்றுககு முந்லதய காைத் தமிைக மககளின ோழவில் கால்்ல்ட ே்ளர்த்தல் ஏற்பைடுத்திய 

தாககம் பைற்றி குறிப்பு தருக. 

3. நியாண்்டர்தால்களின தனித்தனலம ோய்ந்த பைண்புகல்ளக கூறு.

4. கபைருஙகற்காைத்தில் இ்றந்வதாலைப் புலதககும் ேைககத்தின ேலககல்ளக கூறு.

5. விைஙகுகல்ள மனிதன பைைககிய நிகழவு மனித ேைைாற்றில் ஒரு லமல் கல் ஆகும் – வி்ளககு.

6. கருவி கேய்ேதில் கீழப் பைலைய கற்காை மககளி்டமிருந்த கதாழில் ட்பைத்லதத் தி்றைாய்வு கேய்க. 

VI. �்ைப்பு வினொக்்கள்
ஒவகோரு தலைப்பின கீவையும் உள்்ள அலைத்து விைாககளுககும் வில்டயளி.

1. வ ாமினிட் மற்றும் வ ாமினினஸ் 

 அ) வ ாமினிட் குறித்து எனவபைார் யாேர்?

 ஆ) ஆப்பிரிககாவில் கருவிகல்ள உருோககிய முதல் மனித இைம் எது?

 இ) ்வீை காை மனிதர்கள் எந்தப் கபையைால் குறிககப்பைடுகி்றார்கள்?

 ஈ) இந்த இைத்லதச் வேர்ந்த ஏவதனும் ஒரு ேலகலயக கூறு.

2. மனித முனவைார்களின கதா்டகக காைக கற்கருவிகளின கதாகுப்பு

 அ) அச் லியக கருவிகள் கர்்ா்டகத்திலும் மத்தியப்பிைவதேத்திலும் எஙகு 

கண்க்டடுககப்பைட்டுள்்ளை?

IV)  ப�ொருத்து்க.
1. பைைஙகாை மானு்டவியல் – க்டரிஸ்

2. வகா்டரிககருவிகள் - வீைஸ்

3. கல்லிலும் எலும்பிலும் காணப்பைட்்ட உருேஙகள் - அச் லியன

4. கேம்மணல் வமடுகள் – ண்கற்காைம் 

5. சிறு அ்ளவிைாை கல்ைால் ஆை கேய்கபைாருள்கள் – மனிதஇை முனவைார்கள் குறித்த ஆய்வு
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 ஆ) கல் கதாழில் ட்பைம் என்றால் எனை?

 இ) இருமுகக கருவிகள் என்றால் எனை?

 ஈ) மனித இை முனவைாடிகள் பையனபைடுத்திய கல்ைால் ஆை ஆயுதஙகள் சிைேற்ல்றக கூறுக.

VII.  விரி�ொன வி்டையளிக்்கவும.
1. விேோயம், பைாலை கேய்தல், உவைாகக கருவிகள் கேய்தல் ஆகிய துல்றகளில் நிகழந்த ே்ளர்ச்சி    

கபைருஙகற்காைத்தில் ஏற்பைட்்ட மிக முககியமாை மாற்்றமாகும் – உறுதிப்பைடுத்தவும்.

2. மனிதர்களின ேைைாறு மியின ேைைாற்று்டன க்ருஙகிய கதா்டர்பு உல்டயது – கதளிவுப்பைடுத்துக. 

ேைைாற்று்டன ேைம் ேருக

ேொ �ர் பசயல்�ொடு்கள் 
உைக ேலைபை்டத்தில் ேைைாற்றுககு முந்லதய காை ்ாகரிகம் நிைவிய பைகுதிகல்ளக குறிககவும்.

ேைைாற்றுககு முந்லதய காைம் தமிழ்ாட்டில் நிைவிய இ்டஙகள் என்ற தலைப்பில் ஒரு 

கண்காட்சிலய அலமககவும்.

ஆசிரியரின  � ்கொடடு� டைன பசயய ம�ண்டிய்�
கீழககண்்ட தலைப்புகளில் பைேர்பைாயிண்ட் வி்ளககககாட்சிலய  உருோககுக.

மனித இைத்தின வதாற்்றம்

ேைைாற்றுககு முந்லதய காைக கருவிகள்

பைைஙகாைத்தில் உைகின பைல்வேறு பைகுதிகளில் ேலையப்பைட்்ட ஓவியஙகள்

கலைச் கோற்கள்

ப�ொல்லியல்  Arc aeolo y
பசயப�ொருள்  Arte act

று ம்கொடி  illion
ப�ண்்கைக் ்கொைம  ron e A e
அறி�ொற்றல்  o nition
இருமபுக்்கொைம  Iron A e
இ்டைக்்கற்்கொைம  e olit ic Perio

ண்்கற்்கருவி்கள்  icrolit
�த்து இைடசம  illion
புதிய ்கற்்கொைம  eolit ic
ப�ொல் ேொ டைவியல்  Palaeoant ro olo y
ப�ொல் யிரியைொளர்  Palaeoantolo i t
�ழங்கற்்கொைம  Palaeolit ic
ப�ொல்�ழங்கொைம  Pre i tory
(�ரைொற்றுக்கு முந்்�ய்கொைம)
்கற்்கொைம  tone A e
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 விரிோை ோசிப்பிற்கு

1.  N ob oru K arashima. A Concise History of South India:  Issues and Interpretations. 
O x ford University P ress.

2.  K . R ajan. Iron Age-E arly Historic Transition In South India:  An Appraisal. P admashri 
Amalananda Ghosh Memorial Lecture, N ew  Delhi:  Institute of Archaeology.

3.  R alph, B urns and others. W orld Civiliz ations ( Vol. 1) .

குறிப்புகள்

 இலணயத்ள ஆதாைஙகள்

http: / / w w w .sharmaheritage.com
https: / / w w w .nature.com
http: / / w w w .ancient-origins.net
http: / / humanorigins.si.edu

https: / / w w w .b ritannica.com
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இலணயச் கேயல்பைாடு

அருஙகாட்சியகத்தில்  உள்்ள ேைைாற்றுககு முந்லதய காைப் 

கபைாருட்கல்ளப் பைற்றி ஆைாய்வோம்.

பைனிப்பைால்ற வீழச்சியால் 

ஏற்பைடும் நிைத்வதாற்்றத்லத 

அறிவோமா

கபைாருட்கல்ளப் பைற்றி ஆைாய்வோம்.

�டி்கள்:
பைடி 1: ககாடுககப்பைட்டிருககும் உைலி / விலைவுககுறியீட்ல்டப் பையனபைடுத்தி ’Google art and 

culture’ என்ற கேயலிலயப் பைதிவி்றககம் கேய்க.

பைடி 2:  திலையின இ்டப்பைககம் கதரியும் மூனறு பைட்ல்டகல்ளச் கோடுககுக.

பைடி 3: ’Collections’ ஐத் வதர்வு கேய்தால் உைகின புகழகபைற்்ற அருஙகாட்சியகஙகளின 

பைட்டியல் திலையில் வதானறும். அதில் ‘ ritish museum’எனபைலதத் வதர்வு கேய்து 

‘மஞேள் ேண்ண மனிதன ‘ குறியீட்ல்டத் வதர்வு கேய்து அருஙகாட்சியகத்லதச் 

சுற்றி ேருக. 

பைடி 4:  கடிகாைத்லதத் வதர்வு கேய்து காைக வகாட்ல்டக காண்க.

பைடி 1 பைடி 2 பைடி 3 பைடி 4
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 ேமுதாயஙகள் வமற்ககாண்்ட 

வமம்பைட்்ட ோழவியல் முல்றகள் பைண்ல்டய 

வேட்ல்டயாடுதல் – உணவு வேகரித்தல் 

குழுககள் மற்றும் புதிய கற்காை வே்ளாண்லமச் 

ேமுதாயஙகளின ோழவியலை வி்ட 

ஒழுஙகலமவு ககாண்்டதாக அலமந்திருந்தை.  

்கைச்  ேமூகஙக்ளாைது ேமூக அடுககுகல்ளயும், 

்னகு திட்்டமி்டப்பைட்்ட ்கைஙகல்ளயும் 

ககாண்டிருந்தை. அேர்கள் லகவிலைத் 

தி்றனகல்ளயும், ேணிகம் மற்றும் பைண்்டமாற்று 

முல்றகல்ளயும், அறிவியல் கதாழில் ட்பைத் 

தகேலமலேயும், அலமப்பு ரீதியாை அைசியல் 

அலமப்லபையும் (கதா்டககநிலை அைசு)  

ககாண்டிருந்தைர்.  இதைால், பைண்ல்டய 

ேமூக அலமப்புகளில் இருந்து இேர்கல்ளப் 

பிரித்துககாட்்ட ‘்ாகரிகம்’ என்ற கோல்ைா்டல் 

பையனபைடுத்தப்பைடுகி்றது.  இதைால், இேர்கள் 

இதற்கு முந்லதய ேமூகஙகல்ள வி்ட 

உயர்ோைேர்கள் எனறு கருதி வி்டககூ்டாது.  

ஏகைனில் ஒவகோரு பைண்பைாடும் ்ாகரிகமும் 

தைககாை தனித்த ோழவியல் கூறுகல்ளக 

ககாண்டுள்்ளை.

 ்வீை காைத்துககு முந்லதய 

ேமூகஙகள்- குழுககள், கதால்குடிகள், 

குடித்தலைலம முல்ற மற்றும் 

அைசுககு முந்லதய நிலைகள் எை 

அறிஞர்க்ளால் ேலகப்பைடுத்தப்பைடுகின்றை.  

இல்டககற்காைத்திற்கு முனபு கதா்டகககாைச் 

ேமூகஙகள் மககள் குழுகக்ளாகவே 

( ands) இருந்தை. இந்த குழுககள் எனபைது 

்ாவ்டாடிக்ளாக இருந்த வேட்ல்டயாடுவோர், 

உணவு வேகரிப்வபைார், ஆேர்.

 புதிய கற்காை ோழகலக முல்ற 

கதா்டஙகியவபைாது, கிைாமஙகளில் 

கபைரிய குழுகக்ளாக மககள்   திை்ள 

ஆைம்பித்தைர்.       இேர்கள் ஒரு பைகுதியில் 

ோழும் உ்றவுமுல்றயால் இலணககப்பைட்்ட 

கதால்குடி ேமுதாயஙக்ளாக இருந்தார்கள். 

இல்டககற்காைக காைகட்்டத்தில் உருோை 

கதால்குடி அலமப்புகள் கபைரும்பைாலும் ேமத்துே 

இயல்பு ககாண்்டதாகவே இருந்தது. 

தலைேரின கீைாை குழுககள் (குடித்தலைலம 

முல்ற chiefdoms) எனபைலே இைககுழு 

�ண்்டைய �ொ்கரி்கங்கள்

2
அைகு

கற்்றல் வ்ாககஙகள்

� பைண்ல்டய ேமூக அலமப்புகள், அைசு உருோககம் ஆகியை குறித்துக கற்்றல்

� ்ாகரிகஙகளின ே்ளர்ச்சி குறித்துப் புரிந்துககாள்ளுதல்

� பைண்ல்டய எகிப்து ்ாகரிகம் குறித்துக கற்்றல்

� கமேபைவ்டாமிய ்ாகரிகஙகளின முககியப் பைண்புகல்ளக கற்்றல்

� சீை ்ாகரிகம் குறித்து அறிதல்

� சிந்துகேளி ்ாகரிகம் குறித்த அறிலேப் கபைறுதல்

அறிமுகம்  �ண்்டைய ச ்கங்களும, 
�ண்்டைய அரசு உரு�ொக்்கமும2.1
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அலமப்புகல்ளவி்டச் ேற்றுப்கபைரிய அைசியல் 

அலமப்புகள். இேர்கள் கதால்குடிகள் ோழந்த 

இ்டஙகல்ள வி்டப்கபைரிய பைைந்த இ்டஙகளில் 

ோழந்தார்கள். இேர்கள் உ்றவுமுல்ற 

அடிப்பைல்டயில் இலணந்தேர்கள் என்றாலும், 

இேர்கள் அலைேரும் ேரிேமமாைேர்க்ளாக 

இல்லை.  இககுழுககளில் கேல்ேம், 

அதிகாைம் ஆகியேற்றின காைணமாகச் ேமூக 

வேறுபைாடுகள் நிைவிை.

 புதியகற்காைத்திற்குப் பி்றகு ஆறுகளும், 

மண்ே்ளமும் ககாண்்ட குறிப்பிட்்ட பைகுதிகளில் 

ஏற்பைட்்ட பைண்பைாட்டு ே்ளர்ச்சி ்ாகரிகஙக்ளாக 

ே்ளர்ந்தை.  புதிய கற்காைத்துககுப் பிந்லதய 

காைத்தில் அதாேது கேண்கைக காை 

ேமுதாயஙகளில்  வே்ளாண்லம உபைரியும், 

மககள் கதாலக க்ருககமும் உள்்ள இ்டஙகளில் 

அைசுககு முந்லதய நிலை அைசுகள் (Protostate) 

உருோகிை. இந்த அலமப்பு, தாம் வபைாரில் 

லகப்பைற்றிய பைை சிறிய பைகுதிகல்ளயும், குழுத் 

தலைேர்கல்ளயும், ்கைஙகல்ளயும் தமது 

கட்டுப்பைாட்டிற்குள் லேத்துகககாள்ளும் அைசியல் 

அலமப்பைாக இருந்தது.  ேமூகப் பைடிநிலையில் 

அைேர்களும், அைே குடும்பைத்திைரும் உயர்ந்த 

நிலையில் இருந்தார்கள். இேர்கள் ேசிகக 

ேேதி மிகக கட்டி்டஙகள் கட்்டப்பைட்்டை. 

மதகுருமார்கள், ேணிகர்கள், அைேரின 

அதிகாரிகள் ஆகிவயார் ்டுத்தை அடுககில் 

இருந்தார்கள். லகவிலைக கலைஞர்களும் 

விேோயிகளும் ேமூகப் பைடிநிலையின 

அடித்தட்டில் இருந்தார்கள். விேோயிகளி்டமும்  

லகவிலைக கலைஞர்களி்டமும் ேரி 

ே லிககப்பைட்்டது. கமாழியும், இைககியமும் 

ே்ளர்ந்தை. அறிவியலும், கணிதமும், 

ோைவியலும் ஆைாய்ச்சிகள் மூைம் ே்ளர்ந்தை. 

்கைமயமாககல் கேயல்முல்ற கதா்டஙகியது.

 ்ாகரிகம் எனபைது ஒரு முனவைறிய, 

முல்றப்பைடுத்தப்பைட்்ட ோழகலக முல்ற 

எனறு கருதப்பைடுகி்றது.  ஒரு குறிப்பிட்்ட 

சுற்றுச் ைலுககும் பைண்பைாட்டுககும் ஏற்பை 

உருோை தகேலமப்பு எனறு கருதத்தகக 

ோழகலக முல்றலய வ்ாககி அது இட்டுச் 

கேல்கி்றது. அதிகமாை எண்ணிகலகயில் 

மனிதர்கள் அருகருவக ோழேது அேசியமாகி்ற 

வபைாது, அலே திட்்டமி்டல், முல்றப்பைடுத்துதல், 

தனித்தனலம வபை தல் ஆகியேற்ல்றக 

ககாண்டு ேந்தைர். பினபு, குடியிருப்புகல்ளத் 

திட்்டமிட்டு உருோகக வேண்டியிருந்தது. 

ஒர் அைசியல் அலமப்பு உருோைது, ேமூகம் 

ஒழுஙகுபைடுத்தப்பைட்்டது, உணவு மற்றும் 

லகவிலைப் கபைாருட்களின உற்பைத்தி 

முல்றப்பைடுத்தப்பைட்்டது. ்ாகரிகஙகள் 

உைகின பைண்ல்டய ்ாகரிகஙகள்

�ண்்டைய �ொ்கரி்கங்கள்2.2
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ேடிேம் கபை்றத் கதா்டஙகியதும்  மிகப் கபைரிய 

கட்்ட்டஙகல்ள எழுப்பிைர். எழுத்துக கலைலய 

உருோககிைர். அறிவியலும், கதாழில் ட்பைமும் 

ேமூக வமம்பைாட்டிற்குப் பைஙகாற்றிை.

 கேழிப்பைாை பைகுதிகளின விேோயிகள் 

உற்பைத்தி கேய்த உபைரி உணவு, கபைரும் 

எண்ணிகலகயிைாை மககளுககு 

உணேளிககப் வபைாதுமாைதாக இருந்தது. 

பையிர்ே்ளர்ப்பில் ஈடுபை்டாத மற்்றேர்கள் 

கேண்கைக கருவிகள், அணிகைனகள்கள்,  

மட்பைாண்்டஙகள் கேய்தல் வபைான்ற 

லகத்கதாழில்களில் ஈடுபைட்்டைர். 

மதகுருமார்கள், எழுத்தர்கள், பிைபுககள், 

ஆள்பைேர்கள், நிர்ோகிகள், லகவிலைக 

கலைஞர்கள் ஆகிவயார் இந்த ்ாகரிகத்தின 

அஙகஙக்ளாகிைர்.

 எகிப்திய, கமேபைவ்டாமிய, சிந்துகேளி, 

சீை ்ாகரிகஙகள் பைண்ல்டய ்ாகரிகஙகளில் 

முககியமாைலேயாகும். இந்த ்ாகரிகஙகள் 

தலைத்த அவத காைகட்்டத்தில், உைகின மற்்ற 

பைகுதிகளில் ோழந்வதார் வேட்ல்டயாடும் 

உணவு வேகரிப்வபைாைாக, வமய்ச்ேல்காைர்க்ளாக 

ோழந்தார்கள். வேட்ல்டயாடுவோர் – உணவு 

வேகரிப்வபைாரும், வமய்ச்ேல் ேமூகத்திைரும் 

இந்த ்ாகரிகஙகவ்ளாடு ஊ்டாட்்டஙகள் மூைம் 

உ்றவு  வபைணத் கதா்டஙகிைர். அேர்க்ளது 

ேைைாறும் அவத அ்ளவில் முககியமாைதுதான. 

இந்த ்ாகரிகஙகளின ேம காைத்தில் 

கதனனிந்தியாவில்   புதிய கற்காை     

வே்ளாண்லம வமய்ச்ேல் ேமுதாயஙகளும், 

ண்கற்கருவிகள் பையனபைடுத்தும் 

வேட்ல்டயாடுவோர்- உணவு வேகரிப்வபைார் 

ேமுதாயஙகளும் ோழந்தைர்.

 பைைலமயாை ்ாகரிகஙகளில் ஒன்றாை 

எகிப்திய ்ாகரிகம் பைண்ல்டய காைத்திவைவய 

தைது கட்்ட்டககலை, வே்ளாண்லம, கலை, 

அறிவியல், லகவிலைத் கதாழில் ஆகியேற்றின 

ே்ளர்ச்சியு்டன சி்றப்பைாைதாகத் திகழந்தது.

புவியியல்

 ஆப்பிரிககக கண்்டத்தின 

ே்டகிைககு மூலையில் எகிப்து உள்்ளது. 

கிைகவக கேஙக்டைாலும் ே்டகவக 

மத்தியதலைகக்டைாலும் ைப்பைட்டுள்்ளது. 

எகிப்து ல்ல் ்தியால் கேழிப்பைல்டகி்றது. 

விகவ்டாரியா ஏரியில் உற்பைத்தியாகி எகிப்தில் 

பைாயும் ல்ல் ்தி மத்தியதலைக க்டலில் 

கைககி்றது. எகிப்திய ்ாகரிகம் ல்ல் ்தியின 

கேழிப்லபை ்ம்பி இருந்தது. அதைால், கிவைகக 

ேைைாற்்றா்ளர் க வைாவ்டா்டஸ் எகிப்லத “ல்ல் 

்தியின ்னககால்ட” எனறு குறிப்பிட்்டார். ்தி 

ஆண்டுவதாறும் புதிய ேண்்டல் மண்லணக 

ககாண்டு ேந்து பைடிவித்ததால் மத்திய ல்ல் 

ேமகேளி கேழிப்பைாக இருந்தது. இந்த ேண்்டல் 

மண் வே்ளாண்லமலயச் கேழிகக லேத்து 

உபைரி உற்பைத்திககு உதவியது. எகிப்திய ் ாகரிக 

ே்ளர்ச்சிககு வித்திட்்டது.   ல்ல் ்தியின 

இரு பைககஙகளிலும் பைாலைேைஙகல்ளயும் 

காணைாம்.

 எகிப்திய அைசுகள் ஒட்டுகமாத்த ல்ல் 

ேமகேளிலயயும் கட்டுப்பைடுத்திை. அேர்கள் 

எகிப்திய �ொ்கரி்கம2.3
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பைைவீைமல்டந்தவபைாது பைல்டகயடுப்பைா்ளர்களும் 

நிைப்பிைபுககளும் ஆதிககம் கேலுத்திைார்கள். 

எகிப்தின மீது கபைா.ஆ.மு. 1700ல் ல கவ ாஸ்,  

கபைா.ஆ.மு.  332ல் அகைகோண்்டரின 

தலைலமயில் கிவைககர்கள், பைாைசீகர்கள், 

பினைர் வைாமானியர்கள் ஆகிவயார் 

பைல்டகயடுத்திருககி்றார்கள். அகைகோண்்டரின 

கேற்றிககுப் பி்றகு, எகிப்லத தாைாமிககள் 

ஆண்்டார்கள். தாைமி ஆட்சியின இறுதியில் 

வைாமானிய ஆதிககம் அதிகரித்தது. 

வைாமானியருககு முந்லதய எகிப்தின 

அைசியலில் 7ஆம் கிளிவயாபைாட்ைா, ெ லியஸ் 

சீ ர், மார்க ஆன்டனி ஆகிய ஆட்சியா்ளர்கள் 

ஆதிககம் கேலுத்திைார்கள். கபைா.ஆ.மு. 30இல் 

எகிப்லத வைாமானியப் வபைைைசு லகப்பைற்றியது. 

வைாமானியர்க்ளால் லகப்பைற்்றப்பைட்்ட 

பி்றகு, எகிப்து க்டல்ேழியாகச் ேஙககாைத் 

தமிழ்ாட்டு்டன க்ருஙகிய கதா்டர்பில் 

இருந்தது.

ல கவ ாஸ் – எகிப்தின 15ேது ேம்ேத்லதச் 

வேர்ந்த ஆட்சியா்ளர்கள். இேர்கள் வமற்கு 

ஆசியாவிலிருந்து ேந்திருககைாம்.

பைாைசீகர்கள் – பைண்ல்டய ஈைானின பைகுதியாை 

பைாைசீகத்திலிருந்து ேந்தேர்கள்

கிவைககம் – ஐவைாப்பைாவிலுள்்ள இனல்றய கிரீஸ் 

்ாட்டில் உள்்ள மககல்ளயும் கமாழிலயயும் 

குறிப்பிடுகி்றது.

வைாமானியர்கள் – பைண்ல்டய வைாமானியப் 

வபைைைலேச் வேர்ந்தேர்கள். இப்வபைைைசின 

தலை்கைம் இத்தாலியில் உள்்ள வைாம்.

�ொமரொக்்கள், ச ்கம ேற்றும நிர்�ொ்கம

 எகிப்திய அைேர் பைாவைா (Pharoah) என்ற 

கோல்ைால் அலைககப்பைட்்டார். பைாவைா கதய்வீக 

ேகதி கபைாருந்தியேைாகக கருதப்பைட்்டார். 

பைாவைாவின ஆட்சியின கீழ விசியர்கள் (Vi hier), 

ஆளு்ர்கள், உள்ளுர் வமயர், ேரி ே லிப்வபைார் 

எை அதிகாரிகளின பைடிநிலைகள் இருந்தை. 

இந்த அலமப்பு முழுேலதயும் கல்கேட்டுவோர், 

கல்தச்ேர்கள், மட்பைாண்்டம் கேய்வோர், தச்ேர்கள். 

கேம்புக கருவி கேய்வோர், தஙக வேலை 

கேய்வோர், விேோயிகள், கதாழிைா்ளர்கள்  

உள்ளிட்்ட லகவிலைக கலைஞர்களின 

உலைப்பு தாஙகிப் பிடித்தது. நிைம் அைேருககுச் 

கோந்தமாைது. அது அதிகாரிகளுககுப் பிரித்துத் 

தைப்பைட்டிருந்தது. கபைாதுோக அடிலம முல்ற 

இல்லை என்றாலும், சில்றபிடிககப்பைட்வ்டார் 

அடிலமக்ளாகப் பையனபைடுத்தப்பைட்்டார்கள்.

விசியர் (Vi ier):   பைாவைாவின கீழ மாகாணஙகல்ள 

ஆளும் நிர்ோகி

 எகிப்தியர்கள் மைணத்திற்குப் பி்றகு 

ோழவு இருப்பைதாக ்ம்பிைார்கள். எைவே 

அேர்கள் இ்றந்தேர்களின உ்டல்கல்ளப் 

பைதப்பைடுத்தி லேத்தார்கள். இவோறு உ்டலைப் 

பைதப்பைடுத்தி லேககும் முல்றககு மம்மியாககம் 

(mummification) எனறு கபையர். பைாவைாககளின 

உ்டலைப் பைாதுககாகக பிைமிடுகல்ளயும் 

ேமாதிகல்ளயும் கட்டிைார்கள்.

 பைல்வேறு விலையுயர்ந்த பைலி 

கபைாருட்களு்டன உள்்ள புகழ கபைற்்ற எகிப்திய 

பைாவைாோை ்டனகாமனின (கபைா.ஆ.மு. 1332 

முதல் 1322 ேலை ஆட்சி புரிந்தேர்) ேமாதி 

மம்மி எகிப்தில் ைக ருககு அருவக உள்்ள 

எகிப்திய  ேமமி்கள்
பைதப்பைடுத்தப்பைட்்ட இ்றந்த உ்டல் மம்மி 

எைப்பைடும். இ்றந்தேர்களின உ்டல்கல்ள 

வோடியம் கார்பைவைட், வோடியம் 

ல பை க ா ர் பை வ ை ட் 

ஆ கி ய ே ற் றி ன 

கைலேயாை ்ாட்ைன 

உப்பு என்ற ஒரு ேலக 

உப்லபை லேத்துப் 

பைாதுகாககும் ேைககம் 

எ கி ப் தி ய ரி ல ்ட வ ய 

இருந்தது. ்ாற்பைது ்ாட்களுககுப் பி்றகு, 

உப்பு உ்டலின ஈைப்பைதம் அலைத்லதயும் 

உறிஞசிய பி்றகு, உ்டலை மைத்தூ்ளால் 

நிைப்பி,  லிைன துண்டுக்ளால் சுற்றி,  

துணியால் மூடி லேத்துவிடுோர்கள்.  

உ்டலை ோர்கவகாவபைகஸ் எைப்பைடும் 

கல்ைாைாை ேேப்கபைட்டியில் பைாதுகாப்பைார்கள்.
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அைேர்களின பைள்்ளத்தாககில் உள்்ளது. அேைது 

மம்மியின முகமூடி தஙகத்தால் கேய்யப்பைட்டு, 

பைல்வேறு விலையுயர்ந்த கற்க்ளால் 

அைஙகரிககப்பைட்டுள்்ளது. அது எகிப்திய 

்ாகரிகத்தின முககியமாை கேய்கபைாரு்ளாகும்.

ம�ளொண்்ே ேற்றும � ்கம

 எகிப்தியர்கள் வகாதுலம, பைார்லி, சிறு 

தானியஙகள், காய்கறிகள், பைைஙகள், காகித 

்ாணல் (பைாப்பிைஸ்), பைருத்தி ஆகியேற்ல்றப் 

பையிர் கேய்தார்கள். காதித ்ாணல் கயிற்றுப் 

பைாய், கேருப்பு கேய்யவும், பினைர் காகிதம் 

கேய்யவும் பையனபைடுத்தப்பைட்்டது. அேர்கள் 

மாடுகள், கேம்மறி மற்றும் கேள்்ளாடுகள், 

பைனறிகள் ஆகியேற்ல்றப் பைைககப்பைடுத்தி 

ே்ளர்த்தார்கள். ககாடிய விைஙகுகல்ள 

வேட்ல்டயாடிைார்கள். ்ாய்கள், லைகள், 

குைஙகுகள் வபைான்ற கேல்ைப் பிைாணிகல்ள 

ே்ளர்த்தார்கள். எகிப்தியர்களுககு கைபைைான, 

கிரீட், ஃகபைா சியா, பைாைஸ்தீைம், சிரியா 

ஆகியேற்வ்றாடு ேணிக உ்றவு இருந்தது. 

தஙகம், கேள்ளி, தந்தம் ஆகியலே இ்றககுமதி 

கேய்யப்பைட்்டை. ைாபிஸ் ைாசு  எைப்பைடும் நீை 

லே ரியக கல்லை ஆப்கனிஸ்தானிலிருந்து 

கபைற்்றார்கள்.

்க்ை ம, ்கடடைடைக் ்க்ை ம

 எகிப்தியர் கட்்ட்டக கலையிலும் பைல்வேறு 

கலை ேண்ணஙகளிலும் சி்றப்புற்றிருந்தைர்.  

அேர்க்ளது எழுத்துமுல்றகூ்டச் சித்திை ேடிவில் 

இருந்து ேந்ததுதான.  இஙகு காணப்பைடும் 

எண்ணற்்ற சிற்பைஙகள், ஓவியஙகள், பைல்டப்புகள், 

எகிப்தியர்களின கலையாற்்றலுககு ோனறு 

பைகர்கின்றை.

 பைாவைாககளின ேமாதிக்ளாகக 

கட்்டப்பைட்்ட பிைம்மாண்்டமாை நிலைவுச் 

்டனகாமனின முகமூடி

்டனகாமனின 

பைதப்பைடுத்தப்பைட்்ட உ்டல் 

(மம்மி)

அறுேல்ட கேய்ேலத வி்ளககும் ஓவியம்

உழும் விேோயியின ஓவியம் 1200 கபைா.ஆ.மு

கி ாவின கபைரிய பிைமிடு

 ஸ்பிஙகஸ் மற்றும் கி ா பிைமிடு 

(எகிப்து)
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சினைஙகள் பிைமிடுகள் ஆகும். ககய்வைாவிற்கு 

அருகில் உள்்ள பிைமிடுகள் கி ா பிைமிடுகள் 

என்றலைககப்பைடுகின்றை. கபைா.ஆ.மு.  

2575 - 2465ககும் இல்டப்பைட்்ட காைத்தில் 

கட்்டப்பைட்்ட இலே உைக அதிேயஙகளில் 

ஒன்றாகக கருதப்பைடுகின்றை.  இலே, எகிப்து 

்ாகரிக மககளின கபைாறியாற்்றல், கட்டுமாை 

ஆற்்றல், மனித ஆற்்றல் வமைாண்லம ஆகிய 

தி்றனகல்ள கேளிப்பைடுத்துகின்றை.

ஸ்பிஙக ன பிைம்மாண்்டமாை சிலை 

சிஙக உ்டலும் மனித முகமும் ககாண்்ட 

சுண்ணாம்புககல் பைடிமம்.   பைாவைா காஃப்கை 

ஆட்சிக காைத்தில் (கபைா.ஆ.மு. 2575-2465) 

எழுப்பைப்பைட்்ட இப்பைல்டப்பு எழுபைத்துமூனறு மீட்்டர் 

நீ்ளமும், இருபைது மீட்்டர் உயைமும் ககாண்்டது.  

உைகின உயைமாை சிற்பைஙகளில் ஒன்றாக 

ஸ்பிஙகஸ் கருதப்பைடுகி்றது.

ே�ம

 எகிப்தியர்கள் பைை கதய்ேக 

ககாள்லகலயக கல்டபிடித்தைர். அவமான, 

வை, வேத், வதாத், வ ாைஸ், அனுபிஸ் ஆகிய  

பைை க்டவுள்கள் எகிப்தில்  இருந்தை. அேற்றில் 

ரியக க்டவு்ளாை வை முதனலமயாை 

க்டவு்ளாக இருந்தது. பினைர் இகக்டவுள் 

அவமான எனறு அலைககப்பைட்்டது. அவமான 

க்டவுள்களின அைேைாகக கருதப்பைட்்டால் 

அனுபிஸ், இ்றப்பின க்டவுள் ஆகும்.  இது இ்றந்த 

உ்டலைப் பைதப்பைடுத்துேது கதா்டர்பைாைது 

ஆகும்.  மைணத்திலிருந்து காப்பைாற்றும் க்டவுள் 

எனறு ்ம்பைப்பைடும் இது, ்ரியின தலைலயக 

ககாண்டும், எழுத்து மற்றும் கற்்றலின க்டவுள் 

வதாத், இபிஸ் என்ற  பை்றலேயின முகத்லதக 

ககாண்டும் இருந்தை.

�த்து�ம, அறிவியல், இைக்கியம

 எகிப்திய ்ாகரிகம் அறிவியல், 

இைககியம், தத்துேம், ோைவியல். கணிதம், 

அ்ளவீடு முல்றகளில் சி்றந்து வி்ளஙகியது. ரிய 

கடிகாைம், நீர் கடிகாைம், கண்ணாடி ஆகியலே 

எகிப்தியர்க்ளால் கண்டுபிடிககப்பைட்்டலே. 

அேர்கள் ரியலை அடிப்பைல்டயாக லேத்து 

ஒரு ்ாட்காட்டிலய உருோககிைார்கள். அதில் 

30 ்ாட்கள் ககாண்்ட 12 மாதஙகள் இருந்தை. 

ஆண்டின இறுதியில் ஐந்து ்ாட்கல்ளச் 

வேர்த்துகககாள்்ள வேண்டும். இந்த முல்ற 

கபைா.ஆ.மு.  4200வைவய உருோககப்பைட்டு 

விட்்டது. இைககியப் பைல்டப்புகளில் கணிதம், 

ோைவியல், மருத்துேம், மாந்திரீகம், 

மதம் குறித்து எழுதப்பைட்்டலேயும் உண்டு. 

எகிப்தியர்கள் ஓவியம் தீட்்டல், சிற்பைம், 

மட்பைாண்்டம் கேய்தல், இலே, க்ேவு 

ஆகியேற்றிலும் சி்றந்து வி்ளஙகிைார்கள்.

எ த்து மு்ற

 எகிப்தியர்கள் தமது எழுத்து 

முல்றககாகப் புகழகபைற்்றேர்கள். இேர்க்ளது 

எழுத்து      ல வைாகிளிபிக (சித்திை எழுத்து முல்ற) 

எனறு அலைககப்பைடுகி்றது. இந்த எழுத்து ேலக 

நிலைவுச்சினைஙகளில் உள்்ள முத்திலை 

மற்றும் இதை கபைாருட்களில் பையனபைடுத்தப்பைட்்டது. 

அவமான வேத் வதாத்

வ ாைசின சிற்பைம் அனுபிஸ்

�ண்்டைய எகிப்திய ்கடைவுள்்கள்
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கபைாதுோை தகேல் கதா்டர்புககு க ரிடிக 

எழுத்து பையனபைடுத்தப்பைட்்டது. இது  பிகவ்டாகிைாம் 

எைப்பைடும் சித்திை எழுத்து ேடிேமாகும்.  இது 

சுமார் கபைா.ஆ.மு.  3000இல் உருோககப்பைட்்டது. 

இந்த எழுத்லதப் பையனபைடுத்தி ஏைா்ளமாை 

புத்தகஙகளும் பிைதிகளும் எழுதப்பைட்்டை.  

பிகைஞசு அறிஞைாை பிைாஙகுோ ேம்வபைாலியன 

(1822) எனபைேர் எகிப்திய எழுத்துகளுககு 

கபைாருள் கண்டுபிடித்தார். அேர்  மும்கமாழிகளில் 

எழுதப்பைட்டிருந்த வைாகேட்்டா கல்லில் 

கபைாறிககப்பைட்்ட இந்த எழுத்துகளுககுப் கபைாருள் 

கண்டுபிடித்தார். ல வைாகிளிபிகஸ், டிவமாடிக, 

கிவைகக கமாழிகளில் எழுதப்பைட்்ட இந்தக 

கல்கேட்டு க்ப்வபைாலியைால் பிைானசுககு 

எடுத்துச் கேல்ைப்பைட்்டது. பின அஙகிருந்து 

இஙகிைாந்து ககாண்டு கேல்ைப்பைட்்டது. இப்வபைாது 

ைண்்டனில் பிரிட்டிஷ் அருஙகாட்சியகத்தில் 

காட்சிககு லேககப்பைட்டிருககி்றது.

எகிப்திய �ொ்கரி்கத்தின �ன்ே்களும 
�ங்களிப்பும

� எ கி ப் தி ய ர் க ள்  ரி ய ல ை 

அடிப்பைல்டயாகக ககாண்்ட ்ாட்காட்டிலய 

உருோககிைார்கள்

� பிைமிடுகளும், அேற்றின ேடிேலமப்பும் 

அேர்க்ளது நிைஅ்ளலே மற்றும் கணிதத் 

தி்றனகல்ள கேளிப்பைடுத்துகின்றை.

� ல வைாகிளிபிகஸ் எழுத்து முல்ற, 

அேர்களின குறியீடுகல்ளப் பையனபைடுத்தும் 

தி்றலைக காட்டுகின்றை.

� மம்மிகளும், இ்றந்த உ்டல்கல்ளப் 

பைாதுகாப்பைதும் மற்க்றாரு முககியமாை 

பைஙகளிப்பைாகும்.

� அறிவியல், கதாழில் ட்பைஙகளில் புது 

முயற்சிகள் வமற்ககாள்்ளப்பைட்்டை.

 கமேபைவ்டாமியா எனபைது வமற்கு 

ஆசியாவின ஈைாக, குலேத் பைகுதிகல்ளக 

குறிககி்றது. கபைா.ஆ.மு.  மூன்றாேது 

ஆயிைமாண்டின துேககத்தில் இப்பைகுதியின பைை 

்கைஙகல்ளச் சுற்றிப் பைை அைசுகள் உருோகிை. 

இப்பைகுதியில் சுவமரிய, அவகடிய, பைாபிவைானிய, 

அ ரிய ்ாகரிகஙகள் தலைத்வதாஙகிை.

புவியியல்

 கிவைகக கமாழியில் ”கமவ ா” 

என்றால் ‘்டுவில்‘ எனறும், ”கபைாவ்டாமஸ்” 

என்றால்  ஆறு எனறும் கபைாருள். இஙகு 

பைாயும்  ப்ைடிஸ், ல்டகரிஸ் என்ற ்திகள் 

பைாைசீக ேல்ளகு்டாவில் இலணகின்றை. 

இந்த இைண்டு ஆறுகளுககில்டயில் 

இருப்பைதால் கமேபைவ்டாமியா எைப்பைடுகின்றது.  

கமேபைவ்டாமியாவின ே்டபைகுதி அ ரியா எனறு 

அலைககப்பைட்்டது. கதனபைகுதி பைாபிவைானியா 

ஆகும். 

சுமேரியர்்கள்

 கமேபைவ்டாமியாவின பைைலமயாை 

்ாகரிகம் சுவமரியர்களுல்டயதாகும். 

வபைப்பைர் என்ற கோல் “பைாப்பிைஸ்’ (Papyrus) 

என்ற தாேைத்தின கபையரிலிருந்து ேந்தது.  

எகிப்தியர்கள் காகித ்ாணல் (பைாப்பிைஸ்) 

என்ற தாேை தண்டிலிருந்து தாள்கல்ளத் 

தயாரித்தைர். இத்தாேைம் ல்ல் 

பைள்்ளத்தாககில் அதிகமாக ே்ளர்ந்தது.

வைாகேட்்டா கல்லில் கபைாறிககப்பைட்்ட 

ல வைாகிளிபிக எழுத்து முல்ற

பேச�மடைொமிய �ொ்கரி்கம2.4
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சுவமரியர்கள் சிந்துகேளி  மற்றும் எகிப்திய 

்ாகரிகஙகளின ேமகாைத்தேர்கள். இேர்கள் 

அலைேரும் ஒருேவைாக்டாருேர் ேணிகத் 

கதா்டர்பு ககாண்டிருந்தைர். கபைா.ஆ.மு.  5000 

– 4000 காைகட்்டஙகளில் சுவமரியர்கள் கீழ 

ல்டகரிஸ் பைள்்ளத்தாககில் குடிவயறிைார்கள். 

அேர்கள்  மத்திய ஆசியாவிலிருந்து ேந்ததாகக 

கருதப்பைடுகி்றது. அேர்கள் பைை ்கைஙகல்ள 

உருோககிைார்கள். நிப் ர் எனபைது ஒரு 

முககியமாை ்கைம். அேர்கள் கி னிபைார்ம் 

என்ற முகவகாணேடிே எழுத்து முல்றலய 

உருோககிைார்கள். சுவமரிய ்ாகரிகத்தின 

கதா்டகக காைகட்்டத்தில் அைேர்கவ்ள தலைலம 

மத குருகக்ளாக இருந்தார்கள். இேர்க்ளது 

அைசியல் ஆதிககம் கபைா.ஆ.மு. 2450 ோககில் 

முடிவிற்கு ேந்தது.

அக்்கொடியர்்கள்

 கபைா.ஆ.மு. 2450 முதல் 2250 

ேலை குறுகிய காைத்திற்கு அககாடியர்கள் 

சுவமரியாவில் ஆதிககம் கேலுத்திைார்கள்.  

ோர்கான எனபைேர் ஒரு புகழகபைற்்ற அககாடிய 

அைேர்.  ோர்கானும் அேைது ோரிசுகளும் 

100 ஆண்டுகளுககு வமல் (கபைா.ஆ.மு. 

2334 முதல் 2218 ேலை) ஆட்சிபுரிந்தார்கள். 

அககாடியர்களின கி னிபைார்ம் ஆேணஙகள் 

சிந்துகேளி ்ாகரிகத்லதக குறிப்பிடுகின்றை.  

ோர்கானின கி னிபைார்ம் ஆேணஙகள் 

(கபைா.ஆ.மு.  2334 – 2279) கமலு ா,  

மாகன, தில்முன ஆகிய இ்டஙகளிலிருந்து 

ேந்த கப்பைல்கள் அககாடிய துல்றமுகஙகளில் 

நின்றதாகக கூறுகின்றை. 

�ொபிமைொனியர்்கள்

 அவமாலைட்ஸ் என்றலைககப்பைட்்ட த 

மககள் அவைபியப் பைாலைேைஙகளிலிருந்து 

கமேபைவ்டாமியாவிற்குக குடிகபையர்ந்தார்கள். 

பைாபிவைாலைத் தமது தலை்கைமாகக 

ககாண்்டார்கள். அேர்கள் பைாபிவைானியர்கள் 

எனறு அலைககப்பைடுகி்றார்கள். பைாபிவைானிய 

அைேர் முைாபி தமது ஆதிககத்லத 

கமேபைவ்டாமியாவின வமற்குப் பைகுதிககு 

விரிோககிைார்.  இலதத் கதா்டர்ந்து ேகதி 

ோய்ந்த அைசுக்ளாை உர் (கபைா.ஆ.மு.2112 முதல் 

2004 ேலை),  பைாபிவைான (கபைா.ஆ.மு.1792 முதல் 

1712 ேலை) உருோகிை. கில்காகமஷ் என்ற 

உைகின முதல் காவியத்தின கதா்ாயகன 

ஒரு சுவமரிய அைேைாக இருந்திருககைாம் எைக 

கருதப்பைடுகின்றது.  பைாபிவைானின ஆ்றாேது 

அைேைாை முைாபி (கபைா.ஆ.மு. 1792 – 1750)  

மாகபைரும் ேட்்டஙகல்ள இயற்றியதற்காகப் புகழ 

கபைற்்றேர். 

அககாட் ்கைம் தான பினைர் பைாபிவைான 

எனறு அலைககப்பைட்்டது.  இது வமற்கு 

ஆசியாவின ேணிக, பைண்பைாட்டு லமயமாக 

திகழந்தது.

பைைஙகாை நிைப்பைகுதிக்ளாை கமகன, 

தில்முன, கமலூ ா

கில்காகமஷ் காவியம் தான 

உைகின முதல் காவியமாக 

இருககைாம்.  பைண்ல்டய 

சுவமரியாவில்  கி னிஃபைார்ம் 

எழுத்து முல்றலயக ககாண்டு 

12 களிமண் பைைலககளில் இது 

எழுதப்பைட்டிருந்தது.
கில்காகமஷ்
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அ ரியர்்கள்

 கபைா.ஆ.மு.  1000 காைகட்்டத்தில் 

கமேபைவ்டாமியாவில் அ ரிய அைசு அைசியல் 

ரீதியாகச் கேல்ோககாக இருந்தது. 

அ ரியாவின தலைலமக க்டவு்ளாை அ ர் 

அ ரிய அைேர்க்ளால் ேணஙகப்பைட்்டது. 

அ ரிய அைசு வபைைைேைால் கட்டுப்பைடுத்தப்பைட்்டது. 

அஙகு மாகாண ஆளுைர்கள் இருந்தார்கள். 

அ ரியாவின  தலை்கைம் அ ர் ஆகும். 

அ ரியப் வபைைைசின புகழகபைற்்ற அைேர் 

அ ர்பைனிபைால் (கபைா.ஆ.மு. 668-627) எனபைேர். 

அேர் கி னிபைார்ம் ஆேணஙகள் ககாண்்ட 

புகழ கபைற்்ற நூைகத்லத உருோககிைார். 

அ ரியர்கள் ைமா  என்ற காககும் 

கதய்ேத்லத ேழிபைட்்டைர்.

ச ்கம, அரசு, நிர்�ொ்கம

 சுவமரிய ்ாகரிகத்தில் பைை ்கை அைசுகள் 

இருந்தை. அேர்க்ளது ்கைம் வே்ளாண்லம 

நிைஙக்ளால் ைப்பைட்டிருந்தது.  மதில்சுேர்க்ளால் 

ைப்பைட்்ட சுவமரிய ்கைஙகளில்  மத்தியில் 

சிகுைாட் எைப்பைடும் வகாவில் இருககும். வகாவில் 

மதகுருமார்களின கட்டுப்பைாட்டில் இருந்தது. 

மதகுருமார்கள், எழுத்தர்கள், பிைபுககள் 

ஆகிவயார் அைோஙகத்தின அஙகஙக்ளாக 

இருந்தைர்.  ேமூகப் பைடிநிலையின உச்சியில் 

ஆட்சிகேய்வோரும், மதகுருமார்களும் 

இருந்தைர்.  அைேவை தலைலம 

மதகுருமாைாகவும் இருந்தார். எழுத்தர்கள், 

ேணிகர்கள், லகவிலைக கலைஞர்கள் 

அடுத்த நிலையில் இருந்தைர். எழுத்தர்கள் 

ேரி ே ல் கணககுகல்ள நிர்ேகித்தைர். 

மதகுருமார்கள் ேரி ே ல் கேய்தைர்.  ேரியாக 

ே லிககப்பைட்்டேற்ல்றச் வேமித்து லேககும் 

கி்டஙகாகக வகாவில்கள் பையனபைட்்டை.  அைசு 

நிர்ோகத்தின அஙகமாக ேலபைகள் இருந்தை. 

ோகுபைடி கேய்யத் தகுந்த நிைஙகள் அலைத்தும் 

அைேருககும் உயர் ேகுப்பிைருககும் 

கோந்தமாைலேயாக இருந்தை. ஆைம்பைத்தில் 

வகாவில்களுககு அடிலமக்ளாக இருந்த 

கமேபைவ்டாமியாவும் அதன ் கைஙகளும்

ைமா வின கற்சிற்பைம்

அ ரிய ம�ரரசு உைகின மு�ல் 
இரொ � அரசு எனக் ்கரு�ப்�டுகினறது.  
அ�ர்்கள் ரு �லி்ேயொன இரொ � 
சக்தியொ்க உரு�ொ��ற்்கொன ்கொர ம, 
இருமபுத் ப�ொ ல் ட�த்்� �னகு 
�யன�டுத்திய்ே�ொன. உர்  ்கைத்தில் உள்்ள சிகுைாட்
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விேோயிகள் பினைர் விடுதலை கபைற்்றைர். 

மககள் அலைேரும் ்கைத்தில் ேசிகக 

அனுமதிககப்பை்டவில்லை. 

உ வும ம�ளொண்்ே ம
 கமேபைவ்டாமியர்களின முககியத் 

கதாழில் வே்ளாண்லமயாகும். அேர்கள் 

வே்ளாண்லமககுத் துலணபுரிய 

நீர்ப்பைாேைமுல்றகல்ள வமம்பைடுத்தியிருந்தைர். 

வகாதுலம, பைார்லி, கேஙகாயம். நூல்வகால், 

திைாட்லே, ஆப்பிள், வபைரிச்லே ஆகியேற்ல்றப் 

பையிரிட்்டைர். மாடுகள், கேம்மறியாடுகள், 

கேள்்ளாடுகள் ஆகியேற்ல்ற ே்ளர்த்தைர். மீன 

அேர்க்ளது முககிய உணோக இருந்தது.

� ்கமும �ரிேொற்றமும
 ேணிகம் கமேபைவ்டாமிய ேமூகத்தின 

முககியமாை கபைாரு்ளாதாை ்்டேடிகலகயாக 

இருந்தது.  மட்பைாண்்டம் கேய்வோர், 

லகவிலைக கலைஞர்கள் ஆகிவயாைது 

உற்பைத்திகளின பைரிமாற்்றத்திற்கு ேணிகர்கள் 

உதவிைார்கள். அேர்கள் வமற்கில் சிரியா, 

ஆசியா லமைர், கிைககில் ஈைான, சிந்துகேளி 

ஆகிய இ்டஙகவ்ளாடு ேணிகம் கேய்தைர். 

அேர்கள் கப்பைல்கல்ளப் பையனபைடுத்திைர். 

அேர்க்ளது வகாவில்கள் ேஙகிக்ளாகச் 

கேயல்பைட்டுக. க்டன ேைஙகிை. ேட்டியு்டன 

அல்ைது ேட்டியில்ைாமல் க்டன ேைஙகப்பைட்்டதும், 

திருப்பி கேலுத்தப்பைட்்டதும் கமேபைவ்டாமிய 

ஆேணஙகள் மூைம் கதரியேருகி்றது.  

க்டனுககு ேட்டி ோஙகுேது குறித்த உைகின 

முதல் எழுத்து ர்ேமாை ஆதாைமாக இது 

இருககக கூடும்.

�்கரங்களும, �்கர அ்ேப்பும
 ்கைஙகளின வீடுகள் களிமண் 

அல்ைது சுட்்ட கேஙகற்க்ளாைாை சுேர்களு்டன, 

கதவுகல்ளயும் ககாண்டிருந்தை. சிைர் 

்கருககு கேளிவய ்ாணல் குடிலேகளில் 

ேசித்தார்கள். ்கரின லமயத்தில் வமல்ட மீது 

சிகுைாட் எைப்பைடும் வகாயில்கள் கட்்டப்பைட்்டை. 

அலே கேஙகுத்தாை பிைமிடுகள் வபைால் 

காட்சியளித்தை. உச்சிககுச் கேல்ேதற்குப் 

பைடிககட்டுகளு்டன அலே அலமந்திருந்தை.

வகாவிலைச் சுற்றி ே்டஙகுகளுககாை 

தாழோைஙகள், புனித இ்டஙகள், ஆண் மற்றும் 

கபைண் மதகுருமார்களின கல்ைல்றகள், 

ே்டஙகுகளுககாை விருந்து அைஙகுகள், 

கதாழிற் கூ்டஙகள், க்ளஞசியஙகள், கி்டஙகுகள், 

நிர்ோகக கட்டி்டஙகள் அ்டஙகிய ே்ளாகஙகள் 

இருந்தை.

ே�ம
 சுவமரிய மதம் பைை க்டவுள் வகாட்பைாடு 

ககாண்்டது. அேர்கள் பைைவிதமாை 

ஆண்,  கபைண் க்டவுள்கல்ள ேணஙகிைர். 

சுவமரியர்கள் மைணத்திற்குப் பி்றகாை 

ோழவிற்கு அதிக முககியத்துேம் தைவில்லை. 

எைவே, எகிப்தியர்கள் வபைாை அேர்கள் 

பிைமிடுகல்ளக கட்்டவில்லை. சுவமரியர்கள் 

எனலில் என்ற காற்று மற்றும் ஆகாயத்திற்காை 

க்டவுல்ள ேணஙகிைர். இகக்டவுளின 

வகாவில் நிப் ரில் இருந்தது. நினலின 

எனபைது தானியத்திற்காை கபைண்கதய்ேம். 

பைாபிவைானியர்கள் மர்டுக என்ற க்டவுல்ள 

ேழிபைட்்டார்கள். அ ரியர்களின தலைலமக 

க்டவுள் அ ர் ஆகும்.   இஸ்்டார்  என்ற 

கபைண்கதய்ேம் அனபு மற்றும் ே்ளலமககாை 

கதய்ேம் ஆகும். க்டல் மற்றும் குைப்பைத்திற்காை 

க்டவுள் டியாமட்  ஆகும்.  ேந்திைக க்டவுள் சின 

ஆகும். மியில் கதய்ேஙகளின பிைதிநிதிக்ளாக 

அைேர்கள் கருதப்பைட்்டார்கள். கமேபைவ்டாமியர்கள் 

புலைவுக்ளாலும் கட்டுககலதக்ளாலும் 

ஏைா்ளமாை   புைாணஙகல்ள  உருோககிைார்கள். 

இேற்றில் ஒன்றாை கில்காகமஷ் இன்ற்ளவும் 

புகழகபைற்று வி்ளஙகுேலத கி னிபைார்ம் எழுத்து 

ேடிேஙகள் மூைம் அறியைாம். லபைபிளில் 

சிகுரொட எனறொல் எனன
சிகுைாட்கள் எனபைது பைண்ல்டய 

கம பைவ்டாமியாவில் (தற்வபைாலதய ஈைாக) 

காணப்பைடும் பிைமிட் ேடிே நிலைவி்டஙகள் 

ஆகும். மிகவும் புகழகபைற்்ற சிகுைாட் உர் என்ற 

்கரில் காணப்பைடுகி்றது.
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கோல்ைப்பைடும் வ்ாோவின வபைலை, இந்து 

புைாணஙகளில் உைகம் வதானறியது பைற்றி 

ேரும் கேள்்ளம் குறித்த கலதகல்ளப் வபைாைவே 

இதிலும் கேள்்ளம் பைற்றிய கலத உள்்ளது.

முரொபியின சடடைத் ப�ொகுப்பு 
 பைல்வேறு குற்்றஙகளுககாை 

ேட்்டஙகல்ளக கூறும் ஒரு முககியமாை ேட்்ட 

ஆேணம் முைாபியின ேட்்டத் கதாகுப்பு ஆகும். 

குடும்பை உரிலமகள், ேணிகம், அடிலம முல்ற, 

ேரிகள், கூலி வபைான்ற பைல்வேறு குறிப்பிட்்ட 

ேைககுகள் குறித்து இதில் 282 பிரிவுகள் 

உள்்ளை. முைாபி இந்த ேட்்டத் கதாகுப்லபைச் 

ரியக க்டவு்ளாை ேமா ்டமிருந்து கபைறுேது 

வபைால் கல்லில் ேடிககப்பைட்்ட சிற்பைம் உள்்ளது. 

இது பைலைய ேட்்டஙகளின கதாகுப்பைாகும். 

கி னிபைார்ம் எழுத்தாைாை ஆேணம்

ஆடுகள் கணககு உள்்ள ஒரு களிமண் 

பைைலக க்டல்வைா, கதற்கு ஈைாக

எ த்து ேற்றும எ த்துமு்ற 
உரு�ொக்்கம
எழுத்து உருோககப்பைட்்டது மனிதகுை 

ேைைாற்றில் ஒரு முககியமாை லமல் 

கல்ைாகும். 4000 ஆண்டின பிற்பைகுதியில். 

சுவமரியாவில் எழுத்துமுல்ற 

உருோைது. ல வைாகிளிபிக 

எைப்பைடும் சித்திை எழுத்துமுல்ற என்ற 

எகிப்திய எழுத்து முல்ற கபைா.ஆ.மு.  

மூன்றாம் ஆயிைமாண்டின துேககத்தில் 

உருோைது.  இவத காைகட்்டத்தில் 

ைப்பைா மககளும் ஒரு வித எழுத்து 

முல்றலய பினபைற்றிைார்கள். எனினும் 

சிந்துகேளி எழுத்துகள் இனைமும் 

ோசித்துப் புரிந்துககாள்்ளப் பை்டவில்லை. 

சீை்ாகரிகமும் ஆைம்பை காைத்திலிருந்வத 

தைகககனறு ஒரு எழுத்துமுல்றலய 

உருோககியது.

கி னிபைார்ம் எழுத்துமுல்ற ே்ளர்ச்சி

இது பைழிககுப் பைழி ோஙகும் ககாள்லகலய 

அடிப்பைல்டயாகக ககாண்்டது. ”கண் ககுக 

கண்”, ”பைல்லுககுப் பைல்” என்ற ககாள்லகயின 

அடிப்பைல்டயில் அலமந்தது.

கி னி�ொர்ம – சுமேரிய  எ த்து மு்ற
 சுவமரிய எழுத்து முல்ற கி னிபைார்ம் 

எனறு அலைககப்பைடுகி்றது. எழுத்துகள் 
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ஆப்பு ேடிவில் இருப்பைதால், அதற்கு 

இப்கபையர் இ்டப்பைட்்டது. கபைா.ஆ.மு.  3000  

காைகட்்டத்தில் உருோை இம்முல்ற, உைகின 

பைைலமயாை எழுத்து முல்றகளில் ஒன்றாகும். 

கில்காகமஷ் என்ற காவியம் இந்த எழுத்து 

ேடிவில் தான எழுதப்பைட்டுள்்ளது. ேணிகப் 

பைரிமாற்்றஙகளுககும், கடிதஙகள், கலதகள் 

எழுதுேதற்கும் இந்த எழுத்து முல்றலயச் 

சுவமரியர்கள் பையனபைடுத்திைார்கள். இந்த 

எழுத்துகள் எழுதப்பைட்்ட சுட்்ட களிமண் 

பைைலககள் சுவமரிய ்ாகரிகம் பைற்றி ஏைா்ளமாை 

தகேல்கல்ளத் தருகின்றை.

்க்ை
 கமேபைவ்டாமியக கலையில் கல் மற்றும் 

களிமண்ணில்  கேய்த சிற்பைஙகளும் அ்டஙகும். 

சிை ஓவியஙகளும், ேண்ணம் தீட்்டப்பைட்்ட 

சிற்பைஙகளும் இனறும் காணப்பைடுகின்றை. 

ஆடுகள், கி்டாககள், கால்ளகள், சிஙகஙகள் 

வபைான்ற விைஙகுகல்ளச் சிற்பைமாக 

ேடித்துள்்ளார்கள். மனிதத் தலை 

ககாண்்ட சிஙகம், கால்ள வபைான்ற புைாண 

ேடிேஙகளும் கேதுககப்பைட்டுள்்ளை. 

அ ரிய, பைாபிவைானியப் வபைைைசுகளின 

காைஙகளில் மிக பிைம்மாண்்டமாை சிலைகள் 

உருோககப்பைட்்டை.

அறிவியல்
 கமேபைவ்டாமியர்கள் கணிதம், 

ோைவியல், மருத்துேம் ஆகியேற்றில் 

சி்றந்து வி்ளஙகிைார்கள். கபைருககல், ேகுத்தல், 

மும்மடிச் ேமனபைாடு ஆகிய கருத்துகல்ளயும் 

அேர்கள் உருோககிைார்கள். அேர்கள் 

60ஐ அடிப்பைல்டயாகக ககாண்்ட ஒரு எண் 

முல்றலயக கண்டுபிடித்தார்கள். அதன 

மூைமாகத்தான ் மககு 60 நிமி்டஙகள் ககாண்்ட 

ஒரு மணி வ்ைம், 24 மணிவ்ைம் ககாண்்ட 

ஒரு ்ாள், 360 பைாலககள் ககாண்்ட ேட்்டம் 

ஆகியலே கில்டத்தை. சுவமரிய ்ாட்காட்டியில் 

ஒரு ோைத்திற்கு ஏழு ்ாட்கள். அேர்க்ளது 

எண் முல்றயில் இைககஙகளுககு இ்ட மதிப்பு 

உண்டு. அேர்கள் நீர்க கடிகாைத்லதயும், 

ேந்திைலை அடிப்பைல்டயாகக ககாண்்ட 

்ாட்காட்டிலயயும் உருோககிைார்கள். 

அேர்கள் பைைப்பை்ளவு, தி்டப்கபைாருட்கள் 

ஆகியேற்ல்ற    அ்ளவிடுேதற்காை 

முல்றகல்ளக கண்டுபிடித்தார்கள்.  வமம்பைட்்ட 

எல்ட மற்றும் அ்ளலே முல்றகல்ள 

பையனடுத்திைார்கள்.

 ேந்திைலை அடிப்பைல்டயாக 

லேத்து 12 மாதஙகள் ககாண்்ட ்ாட்காட்டி 

முல்றலய உருோககிைார்கள். அேர்க்ளது 

கருத்துகள் கிவைகக ோைவியல் மீது 

தாககம் கேலுத்திை. அேர்கள் மருத்துே 

முல்றலயயும் உருோககிைார்கள்.  கபைா.ஆ.மு.  

11ம் நூற்்றாண்டில்  வ்ாய் அறிதலுககாை 

ஒரு லகவயட்ல்டயும் உருோககிைார்கள்.  

இது வ்ாய்களுககாை அறிகுறிகல்ளயும், 

அேற்றிற்காை மருந்துகல்ளயும் 

பைட்டியலிடுகி்றது. இது மூலிலககள், தாதுககள் 

பைற்றிய அேர்க்ளது அறிவியல் அறிலே எடுத்துக 

காட்டுேதாக உள்்ளது.

பேச�மடைொமிய �ொ்கரி்கத்தின �ங்களிப்பு

� சுவமரியர்கள்தான குயேர்களின 

ேககைத்லத முதலில் கண்டுபிடித்தார்கள்.

� 360 ்ாட்கள் ககாண்்ட ்ாட்காட்டிலயத் 

தயாரித்தார்கள். ஒரு ேட்்டத்லத 360 

பைாலகக்ளாகப் பிரித்தார்கள்.

� கி னிபைார்ம் எழுத்துமுல்ற அேர்க்ளது 

பைஙகளிப்புதான.

� முைாபியின ேட்்டத் கதாகுப்பு 

கமேபைவ்டாமியர்களின மற்க்றாரு ோதலை.

 மஞேள் ஆறு  எைப்பைடும் வ ாோங-

வ ா ஆறும் யாஙட்சி  ஆறும் சீைாவின இரு 

கபைரும் ஆறுக்ளாகும்.  அடிககடி தன வபைாகலக 

மாற்றிக ககாள்ேதாலும் கேள்்ளப் கபைருகலக 

ஏற்பைடுத்துேதாலும், மஞேள் ஆறு சீைாவின 

துயைம் எைப்பைடுகி்றது. 

 சீைாவில் கதால் பைைஙகாைத்து பீகிங 

மனிதன (இனல்றககு சுமார் 7,00,000 

ஆண்டுகள் முனைர் முதல் 2,00,000 

ஆண்டுகள் ேலை),   யுோனமாவோ மனிதன 

ன �ொ்கரி்கம2.5
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ோழந்தது குறித்த ோனறுகள் உள்்ளை. 

கபைா.ஆ.மு.  4500 முதல் 3750 ேலை 

புதிய கற்காைச் ேமூகஙகள் சீைாவில் 

ோழந்துள்்ளை. மஞே்ளாறு ேமகேளியின 

க ைான மாகாணத்திலும், யாஙட்சி ஆற்றுச் 

ேமகேளியிலும் புதிய கற்காை கிைாமஙகள் 

இருந்ததற்காை ோனறுகள் கில்டத்துள்்ளை. 

சீைாவில் பைை ்கை அைசுகள் இருந்தை. காைப் 

வபைாககில் இந்த அைசுகள் வபைைைசின பைகுதிக்ளாக 

மாறிை. 

அரசியல் அ்ேப்பு்களும, ம�ரரசர்்களும

  ோங டி (குவின  ோங 

– முதல் வபைைைேர் எனறு 

கபைாருள்) எனபைேர் குவின 

(சின) ேம்ேத்லதத் 

வதாற்றுவித்தார். இந்தப் 

வபைைைேருககு ”சுேர்ககத்தின 

புதல்ேர்” என்ற பைட்்டம் 

இருந்தது. இேர்தான 

சீைாவின முதல் வபைைைேைாகக கருதப்பைடுகி்றார்.  

இந்தக காைம் (கபைா.ஆ.மு.  221 – 206) சீைாவின 

வபைைைசுக காைம் எனறு ேைஙகப்பைடுகி்றது. 

அேர் கபைா.ஆ.மு. 221இல் அருகில் உள்்ள 

பைகுதிகல்ளயும் மற்்ற சிற்்றைசுகல்ள கேனறு 

கபைா.ஆ.மு. 212 ேலை வபைைைேைாக ஆட்சி கேய்தார். 

அேர் நிைப்பிைபுககல்ள கேனறு ேலிலமயாை 

வபைைைலே உருோககிைார்.  சீைாலே ஒவை 

அைோக மாற்றியேர் என்ற கபைருலம அேருககு 

உண்டு.  ோங டி பைை அைசுகளின 

வகாட்ல்டகல்ளயும் தகர்த்தார், கேளியில் 

இருந்து ஊடுருவும்  ்ாவ்டாடிகல்ளத் தடுகக 

சீைப் கபைருஞசுேலைக கட்டிைார். வபைைைலே 

இலணககச் ோலைகல்ள அலமத்தார். 

ொன ம�ரரசு (ப�ொ.ஆ.மு.  20  – ப�ொ.ஆ.  
220)

 இந்தக காைகட்்டத்திவைவய இந்தப் 

வபைைைசு குறித்து எழுத்துப் ர்ேமாை 

சீை ேைைாறு எழுதப்பைட்டுள்்ளது.  ான 

வபைைைேர்களில் சி்றந்தேைாை  டி ( ான வூ, 

மகா ான வூ கபைா.ஆ.மு. 141–87) வபைைைலே 

விரிவுபைடுத்தி, பைாேைக கு்ளஙகள் உள்ளிட்்ட பைை 

கபைாதுேேதிகல்ளச் கேய்தார். கபைா.ஆ.மு. 138இல் 

அேர் வமலை்ாடுகளுககு தைது தூதைாக 

ேலைபை்டம் - சீை ்ாகரிகம்

னப் ப�ரு சு�ர்
உைக அதிேயஙகளில் ஒன்றாை 

சீைப் கபைருஞசுேர் ே்டககிலிருந்து                                                  

(மஙவகாலியர்களி்டமிருந்து) ேரும் 

ஊடுருேல்கல்ளத் தடுப்பைதற்காக 

எடுககப்பைட்்ட மிகப் கபைரும் முயற்சியாகும்.  

கபைா.ஆ.மு.  220ல் குவின  ோங 

பைல்டகயடுப்புகல்ளத் தடுப்பைதற்காக, அதற்கு 

முனைர் கட்்டப்பைட்டிருந்த ஏைா்ளமாை பைலைய 

வகாட்ல்டச் சுேர்கல்ள இலணத்தார். 

கபைா.ஆ.மு. மூன்றாம் நூற்்றாண்டிலிருந்து 

கபைா.ஆ. 17ஆம் நூற்்றாண்டு ேலை இதன 

விரிோககப் பைணிகள் நீடித்தை.  கிைகவக  

ககாரிய எல்லையிலிருந்து வமற்வக 

ஆர்வ்டாஸ் பைாலைேைம் ேலை மலைகள், 

ேமகேளிகல்ள இலணத்தபைடி இது 20,000 

கிமீ தூைம்  நீள்கி்றது.  

சீைப் கபைருஞசுேர்
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ொங குகயலை அனுப்பிைார். அதன மூைம் 

கபைா.ஆ.மு. 130இல் பைட்டுப் பைாலதலயத் (Silk 

Road) தி்றகக ேழிேகுத்தார்.

 பைட்டுப் பைாலதயிைாலும், அதைால் 

உண்்டாை ேணிகத் கதா்டர்புக்ளாலும் 

ொங வபைைைேர் (கபைா.ஆ. 75–88) காைத்தில் 

சீைா ஏைா்ளமாை ்னலமகல்ள அல்டந்தது. 

கபைா.ஆ. 166இல் வைாமானியப் வபைைைேர் 

மார்ககஸ் அவைலியஸ் காைத்தில் சீைப் 

பைட்டு வைாமானியர்களில்டவய மிகவும் புகழ 

கபைற்றிருந்தது. சீைப்பைட்டுகளில் ஒரு பைகுதி 

தமிைக துல்றமுகஙகள் ேழிவய வைாமாபுரி 

கேனறிருககக கூடும்.

�த்து�மும, இைக்கியமும
 ைாவோ ட் சு, கன சியஸ், கமனசியஸ். 

வமா டி (வமாட் ெ ), தாவோ சின (கபைா.ஆ. 

365-427) வபைான்ற தத்துே ஞானிகளும், 

சீைக கவிஞர்களும் சீை ்ாகரிகத்திற்கு 

ஏைா்ளமாகப் பைஙகளித்துள்்ளார்கள்.  இைா ே 

உத்தியா்ளைாை ேன ட்  ‘வபைார்க கலை’ என்ற 

நூலை எழுதிைார். தி ஸ்பிரிங அண்ட் ஆவ்டாம் 

அைல்ஸ் (ேேந்தகாை, இலையுதிர்காை ஆண்டு 

குறிப்புகள்) என்ற நூல் அதிகாை ர்ே சீை அைசு 

நூைாக அஙகீகரிககப்பைட்்டது. மஞேள் வபைைைேரின 

வகைனஸ் ஆஃப் கமடிசின (மருத்துேக குறிப்புத் 

கதாகுப்புகள்) என்ற நூல் சீைாவின பைைலமயாை 

மருத்துே நூைாகக கருதப்பைடுகி்றது. அது ான 

ேம்ே காைத்தில் முல்றப்பைடுத்தப்பைட்்டது.

 ைாவோ ட் சு (கபைா.ஆ.மு. 604 – 521) 

கே  அைசின தலைலம ஆேணக காப்பைா்ளைாக 

இருந்தார். இேர்தான தாவோயிேத்லதத் 

வதாற்றுவித்தேர்.  ஆலேதான அத்தலை 

துனபைஙகளுககும் மூைகாைணம் எனறு இேர் 

ோதிட்்டார். 

 கன சியஸ் (கபைா.ஆ.மு. 551–497) ஒரு 

புகழகபைற்்ற சீை தத்துேஞானி. அேர் ஒரு அைசியல் 

சீ ர் தி ரு த் த ே ா தி .  

அேைது கபையருககு 

“தலைேர் (குங)” 

எனறு கபைாருள். அேர் 

ஒருேைது தனிப்பைட்்ட 

ே ா ழ க ல க ல ய 

சீ ர் தி ரு த் து ே ல த 

ே லி யு று த் தி ை ா ர் . 

”ஒருேைது தனிப்பைட்்ட 

ோழகலக சீர்திருத்தப்பைட்்டால், அேைது 

குடும்பை ோழகலக முல்றப்பைடுத்தப்பைடும். 

குடும்பைம் முல்றப்பைடுத்தப்பைட்டு விட்்டால்  வதே 

ோழவு முல்றப்பைடுத்தப்பைட்டுவிடும்,” எனறு 

குறிப்பிடுகி்றார்.

 கமனசியஸ் (கபைா.ஆ.மு. 372–289) 

மற்க்றாரு புகழகபைற்்ற சீை தத்துேஞானியாோர். 

அேர் சீைா முழுேதும் பையணம் கேய்து 

ஆட்சியா்ளர்களுககு அறிவுலை கூறிைார்.

ன எ த்துமு்ற

 மிகப் பைண்ல்டய காைத்திவைவய 

சீைர்கள் ஒரு எழுத்து முல்றலய 

உருோககிவிட்்டைர். ஆைம்பைத்தில் அது சித்திை 

கன சியஸ்

சுடுேண் ப�ொம்ே இரொ �ம

சீைாவில் பைை நூற்றுககணககாை 

இைா ே வீைர்களின சுடுமண் கபைாம்லம 

சிற்பைஙகள் கண்டுபிடிககப்பைட்டுள்்ளை.  

இலே முதல் சீைப் வபைைைேைாை குவின 

 ோஙகின இைா ேத்லத 

பிைதிபைலிப்பைதாகக கருதப்பைடுகி்றது.  இலே 

கபைா.ஆ.மு. 210-209 காைகட்்டத்தில் 

அைேரு்டன அேருல்டய கல்ைல்றயில் 

புலதககப்பைட்்டதாகத் கதரிகின்றது. இலே 

ஷானகி மாகாணத்தில் சியான என்ற 

ஊரிலிருந்து 35கி.மீ. ே்டகிைகவக உள்்ள 

லிஷான மலையடிோைத்தின ே்டககில் 

உள்்ள அைேரின கல்ைல்றயில் உள்்ளை.

சுடுேண் ப�ொம்ே இரொ �ம
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எழுத்து முல்றயாக 

இருந்தது. பினைர் அது 

குறியீட்டு முல்றயாக 

மாற்்றப்பைட்்டது.

ன �ொ்கரி்கத்தின 
�ங்களிப்பு
� எழுத்து முல்றலய 

வமம்பைடுத்தியது

� க ா கி த ம் 

கண்டுபிடித்தது

� பைட்டுப் பைாலதலயத் 

தி்றந்தது

� கேடிமருந்லதக கண்டுபிடித்தது

 ைப்பைா ்ாகரிகம் எனறும் 

அலைககப்பைடும் சிந்துகேளி ்ாகரிகம் 

இந்தியாவிலும், பைாகிஸ்தானிலும் சுமார் 

1.3 மில்லியன ேதுை கிவைாமீட்்டர்கள் 

பைைவியிருந்தது. வமற்வக பைாகிஸ்தான – ஈைான 

எல்லையில் உள்்ள சுட்காகென-வ்டார், 

ே்டகவக வஷார்டுலக (ஆப்கனிஸ்தான) 

கிைகவக ஆைம்கீர் ர் (உத்திைப்பிைவதேம் – 

இந்தியா), கதற்வக ல்டமாபைாத் (ம ாைாஷ்ட்ைா 

– இந்தியா) ஆகிய இ்டஙகல்ள எல்லைக்ளாகக 

ககாண்்டது இந்்ாகரிகம். இப்பைைப்பில் 

ைப்பைா ்ாகரிகத்துககாை பைை ோனறுகள் 

கண்டுபிடிககப்பைட்டுள்்ளை.  இந்்ாகரிகம், 

பைைவியுள்்ள முககிய பைகுதிகள் குெைாத், 

பைாகிஸ்தான, இைாெஸ்தான, ரியைா.

திடடைமிடைப்�டடை �்கரங்கள்

 ைப்பைா (பைஞோப், பைாகிஸ்தான), 

கமா ஞேதாவைா (சிந்து, பைாகிஸ்தான), 

வதாைாவிைா (குெைாத், இந்தியா), கலிபைஙகன 

(ைாெஸ்தான, இந்தியா), வைாதால் (குெைாத், 

இந்தியா), பைாைோலி (ைாெஸ்தான, இந்தியா) 

ைாகிகரி ( ரியாைா, இந்தியா) சுர்ககா்டா 

(குெைாத், இந்தியா) ஆகியலே சிந்துகேளி 

்ாகரிகத்தின முககியமாை ்கைஙகள். 

ைப்பைா ்கைஙகளில் மதில் சுேர்கள், ்னகு 

திட்்டமி்டப்பைட்்ட கதருககள், ேந்துகள், கழிவுநீர்க 

கால்ோய்கள் ஆகியலே காணப்பைடுகின்றை. 

ைப்பைர்கள் சுட்்ட, சு்டாத கேஙகற்கல்ளயும், 

கற்கல்ளயும் கட்டுமாைஙகளுககுப் 

பையனபைடுத்திைார்கள். உள்்ளாட்சி அலமப்பு 

ஒனறு ்கைஙகளின திட்்டமி்டலை 

கட்டுப்பைடுத்தியிருககக கூடும். சிை வீடுகளில் 

மாடிகள் இருந்தை.  கமா ஞேதாவைாவில்  உள்்ள  

மாகபைரும் குளியல் கு்ளம் ஒரு முககியமாை 

கட்டுமாைமாகும். இககு்ளத்தின அருவக ்னகு 

த்ளமி்டப்பைட்்ட பைை அல்றகளும் உள்்ளை. 

வ த ா ண் டி க ய டு க க ப் பை ட் ்ட 

சிை கட்டுமாைஙகள் 

க்ளஞசியஙகள் வபைால் 

க ா ண ப் பை டு கி ன ்ற ை . 

ைப்பைர்களின அைசு 

எலும்புகளின மீது 

காணப்பைடும் சீை 

எழுத்துமுல்ற

சிந்துப�ளி �ொ்கரி்கம2.

ைப்பைாதான முதலில் கண்டுபிடிககப்பைட்்ட 

இ்டம் எனபைதால், சிந்துகேளி 

்ாகரிகம் ைப்பைா ்ாகரிகம் எனறும் 

அலைககப்பைடுகி்றது.  இந்த ்ாகரிகம் 

சிந்து ்திககு அப்பைாலும் பைைவியுள்்ளதால் 

சிந்து ேமகேளி  ்ாகரிகம் எனறு முனைர் 

அலைககப்பைட்்டதற்கு மா்றாக சிந்துகேளி 

்ாகரிகம் எனறு அலைககப்பைடுகி்றது.

ேலைபை்டம் – சிந்துகேளி ்ாகரிக ்கைஙகள்
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அலமப்பு    பைற்றி  ்மககு விபைைஙகள் 

கதரியவில்லை. ஆைால், பைண்ல்டய 

அைசு வபைான்ற ஒரு அைசியலைலமப்பு 

ஒனறு இருந்திருகக வேண்டும். 

கமா ஞேதாவைாவிலிருந்து கில்டத்துள்்ள ஒரு 

சிலை ” ோரி அைேன” எனறு அல்டயா்ளம் 

காட்்டப்பைடுகி்றது. ஆைால் அது ேரியாைதா 

எனறு உறுதிப்பைடுத்த முடியவில்லை.

ம�ளொண்்ே ம ்கொல்�்டை �ளர்ப்பும

 ைப்பைா மககள் வே்ளாண்லமயில் 

ஈடுபைட்்டைர். அேர்கள் வகாதுலம, பைார்லி 

மற்றும் பைைவிதமாை திலை ேலககல்ளப் 

பையிரிட்்டார்கள். இைட்ல்டச் ோகுபைடி 

முல்றலயயும்அேர்கள் கல்டப்பிடித்தார்கள். 

ஆடு மாடு ே்ளர்த்தலும் அேர்களுககுத் 

கதரிந்திருந்தது. மாடுகள், கேம்மறியாடுகள், 

கேள்்ளாடுகல்ளயும் அேர்கள் ே்ளர்த்தார்கள். 

யாலை உள்ளிட்்ட பைை விைஙகுகள் பைற்றி 

அறிந்திருந்தார்கள். ஆைால் குதிலைகல்ளப் 

பையனபைடுத்தவில்லை. ைப்பைாவின மாடுகள் 

கெபு என்றலைககப்பைடும். இது ஒரு கபைரிய ேலக 

மாட்டின இைம். சிந்துகேளி முத்திலைகளில் 

இவேலகயாை கபைரிய கால்ள உருேம் 

பைைேைாகக காணப்பைடுகி்றது.

ேட�ொண்டைக் ்க்ை

 ைப்பைர்கள் ஓவியஙகள் தீட்்டப்பைட்்ட 

மட்பைாண்்டஙகல்ளப் பையனபைடுத்திைார்கள்.  

மட்பைாண்்டஙகள் ஆைமாை சிேப்பு 

ேண்ணம் ேப்பைட்டு கருப்பு நி்ற ஓவியஙகள் 

தீட்்டப்பைட்்டலே. பீ்டம் லேத்த தட்டு, தானியம் 

வபைான்றேற்ல்றச் வேமித்து லேப்பைதற்காை 

ொடிகள், துல்ளயி்டப்பைட்்ட ொடிகள், 

வகாப்லபைகள், ‘S’ ேடிே ொடிகள், தட்டுகள், 

சிறுதட்டுகள், கிண்ணஙகள், பைாலைகள் எனறு 

பைைவிதமாை மட்பைாண்்டஙகல்ளச் கேய்தார்கள். 

அேர்கள் மட்பைாண்்டஙகளில் சித்திைஙகல்ளத் 

தீட்டிைார்கள். அைேமை இலை, மீன கேதில், 

ஒனல்றகயானறு கேட்டும் ேட்்டஙகள், 

குறுககும் க்டுககுமாை வகாடுகள், கில்டக 

வகாட்டுப் பைட்ல்டகள், கணித ேடிவியல் 

(ஜிவயாமதி) ேடிேஙகள், கேடி, ககாடிகள் எைப் 

பைல்வேறு ஓவியஙகல்ளக கருப்பு நி்றத்தில் 

தீட்டிைார்கள்.

உமைொ்கக் ்கருவி்களும ஆ �ங்களும

 ைப்பைா பைண்பைாட்டு மககள் கேர்ட் 

என்ற சிலிகா கல் ேலகயில் கேய்த பிவ்ளடுகள், 

கத்திகள், கேம்புப் கபைாருட்கள், எலும்பைாலும் 

தந்தத்தாலும் கேய்யப்பைட்்ட கருவிகள் 

ஆகியேற்ல்றப் பையனபைடுத்திைார்கள். 

இரும்பின பையலை அேர்கள் அறியவில்லை. 

கூர்லமயாை கருவிகள், உளிகள், ஊசிகள், 

மீன தூண்டில் முட்கள், கத்திகள், நிறுலேத் 

தட்டுகள், முகம் பைார்ககும் கண்ணாடி, 

அஞேைம் தீட்டும் குச்சி ஆகியலே கேம்பைால் 

கேய்யப்பைட்்டை. கேம்பில் கேய்த அம்புகள், 

ஈட்டிகள், உளி, வகா்டரி ஆகிய கருவிகல்ளப் 

பையனபைடுத்திைார்கள். கமா ஞேதாவைாவில் 

கில்டத்துள்்ள ்்டைமாடும் கபைண்ணின சிலை, 

அேர்களுககு கமழுகு அச்சில் உவைாகத்லத 

உருககி ஊற்றி சிலை ோர்ககும் கதாழில் 

ட்பைம் கதரிந்திருந்தது எனபைலதக காட்டுகி்றது. 

ஆ்டை, அ ்கைன்கள்

 ைப்பைா பைண்பைாட்டு மககள் பைருத்தி 

மற்றும் பைட்டு பைற்றி அறிந்திருந்தார்கள். 

உவைாகத்தாலும்  கல்ைாலுமாை 

அணிகைனகல்ளப் பையனபைடுத்திைார்கள். 

அேர்கள் கேம்மணிககல் (கார்னிலியன), கேம்பு 

மற்றும் தஙகத்தாைாை அணிகைனகல்ளச் 

கேய்தார்கள். கல் அணிகைனகல்ளயும் ேஙகு 

ேல்ளயல்கல்ளயும் கேய்தார்கள். சிைேற்றில் 

அணி வேலைப்பைாடுகளும் கேய்யப்பைட்டிருந்தை. 

இேற்ல்ற அேர்கள் கமேபைவ்டாமியாவிற்கு 

ஏற்றுமதி கேய்தார்கள். 

� ்கமும  �ரிேொற்றமும

 ை ப் பை ர் க ளு க கு 

கமேபைவ்டாமியர்களு்டன க்ருஙகிய ேணிகத் 

கதா்டர்பு இருந்தது. வமற்காசிய  பைகுதிக்ளாை 

ஓமன, பை லைன, ஈைாக, ஈைான வபைான்ற 

பைகுதிகளில் ைப்பைன முத்திலைகள் 
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கில்டத்துள்்ளை. கி னிபைார்ம் ஆேணஙகள் 

கமேபைவ்டாமியாவிற்கும், ைப்பைர்களுககும் 

இல்டவய இருந்த ேணிகத் கதா்டர்லபை 

கேளிபைடுத்துகின்றை. கி னிபைார்ம் 

எழுத்துகளில் காணப்பைடும் கமலு ா என்ற 

குறிப்பு சிந்து பைகுதிலயக குறிப்பைதாகும்.

எ்டை்களும அளவு்களும

 ைப்பைர்கள் முல்றயாை எல்டகல்ளயும் 

அ்ளவுகல்ளயும் பையனபைடுத்திைார்கள். ேணிகப் 

பைரிமாற்்றஙகளில் ஈடுபைட்்ட காைணத்தால் 

அேர்களுககு முல்றப்பைடுத்தப்பைட்்ட அ்ளவுகள் 

கபைருஙகு்ளம்

மதகுரு அல்ைது அைேன, 

கமாகஞேதாவைா

ேண்ணம் தீட்டிய 

மட்பைாண்்டஙகள், ைப்பைா

கமாகஞேதாவைா ்்டைப் 

கபைண் சிற்பைம்

வைா ரி கேர்ட் பிவ்ளடுகள்- ைப்பை பைகுதி  

கர் ர், குெைாத்

சிந்து ்ாகரிக அணிகைனகள்

ைப்பைா ்ாகரிக எல்டககற்கள்

கேப்புத் தைாசு, கமா ஞேதாவைா
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வதலேயாக இருந்தது. ைப்பைா ்ாகரிகப் 

பைகுதிகளில் கைேதுைமாை கேர்ட் எல்டகள் 

கில்டத்துள்்ளை. தைாசுகளுககாை கேம்புத் 

தட்டுகள் கில்டத்துள்்ளை. எல்டகள் 

அேர்களுககு ஈைடிமாை எண் முல்ற (லபைைரி) 

பைற்றி கதரிந்திருந்தலதக காட்டுகின்றை. 

எல்டகளின விகிதம் 1: 2 : 4 : 8 : 16 : 32 எனறு 

இைண்டிைண்டு ம்டஙகாக அதிகரித்தை.

முத்தி்ர்கள், எ த்துருக்்கள்

 ை ப் பை ா 

பைண்பைாட்டுப் பைகுதிகளில் 

லைககல், கேம்பு, சுடுமண் 

தந்தம் ஆகியேற்்றால் 

கேய்யப்பைட்்ட முத்திலைகள் 

கி ல ்ட த் து ள் ்ள ை . 

இலே ேணிக 

்்டேடிகலககளுககாகப் 

பையனபைடுத்தப்பைட்டிருககைாம். ைப்பைன 

எழுத்துகள் இதுேலை ோசிககப்பை்டவில்லை. 

ைப்பைன பைகுதிகளிலிருந்து சுமார் 5000 

எழுத்துல்டய சிறு எழுத்துத் கதாகுதிகள் 

கண்டுபிடிககப்பைட்டுள்்ளை. சிை அறிஞர்கள் 

இலே திைாவி்ட கமாழியிை எனறு உறுதியாகக 

கருதுகி்றார்கள்.  சிந்துகேளி ்ாகரிகவம 

இந்தியப் பைண்பைாட்டு உருோககத்துககாை 

அடித்த்ளம் எைைாம்.

்க்ை்கள், ப�ொ தும�ொக்கு்கள்

 ைப்பைா பைகுதிகளில் கில்டத்துள்்ள 

சுடுமண்ணாைாை சிறுசிலைகள், 

மட்பைாண்்டஙகளில் உள்்ள ஓவியஙகள், 

கேண்கைச் சிலைகள் ஆகியலே 

ை ப் பை ர் க ளி ன 

கலைத் தி்றலமலயக 

க ா ட் டு கி ன ்ற ை . 

ம ா க க ல் லி ல் 

கேய்யப்பைட்்ட மதகுரு 

அல்ைது அைேன , 

கேம்பில் ோர்ககப்பைட்்ட 

்்டைமாடும் கபைண் 

சிலை (இைண்டும் கமா ஞேதாவைாவில் 

கில்டத்தலே),  ைப்பைா, கமா ஞேதாவைா, 

வதாைாவிைாவில் கில்டத்த கற்சிலைகள் 

ஆகியலே இப்பைகுதியின முககியமாை 

கலைப் பைல்டப்புகள். கபைாம்லம 

ேண்டிகள், கிலுகிலுப்லபைகள், 

பைம்பைைஙகள், வகாலிககுண்டுகள், பைல்வேறு 

வில்ளயாட்டிற்காை சுடுமண் சில்லுகள் 

ஆகியலே ைப்பைா மககளின கபைாழுதுவபைாககு 

வில்டயாட்டுகல்ளக காட்டுகின்றை.

ே�ம

 சிந்துகேளி மககள் இயற்லகலய 

ேணஙகிைார்கள். அைேமைத்லத 

ேழிபைட்்டார்கள். சிை சுட்்ட களிமண் சிலைகள் 

கபைண் கதய்ேத்லதக குறிப்பைது வபைானறு 

உள்்ளை. காலிபைஙகனில் க்ருப்புக 

குண்்டஙகள் அல்டயா்ளம் காணப்பைட்டுள்்ளை.  

இ்றந்தேர்கல்ளப் புலதப்பைது 

ேைககத்திலிருந்தது. இ்றந்தேர்கல்ள எரிககும் 

ேைககம் இருந்ததற்காை ோனறுகள் அரிதாகக 

கில்டத்துள்்ளை.

ரப்�ன ேக்்களும, �ண்�ொடும  

 ைப்பைர்களின எழுத்துகளுககாை 

கபைாருள் கண்டுபிடிககப்பை்டவில்லை எனபைதால், 

ைப்பைா ்ாகரிகம் பைற்றி முழுலமயாக அறிய 

முடியாமல் உள்்ளது. அேர்கள் திைாவி்ட 

கமாழிலயப் வபைசிைார்கள் எனறு அறிஞர்களில் 

ஒரு ோைார் கூறுகி்றார்கள்.  கதால்லியல் 

ஆய்வுகள் ்ாகரிகத்தின வீழச்சிககுப் பி்றகு 

அேர்கள் கிைககு வ்ாககியும், கதற்கு வ்ாககியும் 

இ்டம் கபையர்ந்தலதக காட்டுகின்றை.  ைப்பைா 

மககளில் சிைர் இந்தியாவின பைல்வேறு 

இ்டஙகளுககும் குடிகபையர்ந்திருகக ோய்ப்புகள் 

உண்டு. அேர்க்ளது எழுத்துகளுககுப் 

கபைாருள் கண்டுபிடிககப்பைட்்டால் மட்டுவம பைை 

வகள்விகளுககு உறுதியாை பைதில் கில்டககும்.

 சிந்துகேளி ்ாகரிகத்தில் 

ஒனறுககும் அதிகமாை குழுககள் இருந்தை. 

சிந்துகேளியில் விேோயிகள், கால்்ல்ட 

ே்ளர்ப்வபைார், வேட்ல்டயாடுவோர் – 

உணவு வேகரிப்வபைார் உள்ளிட்்ட பைல்வேறு 

குழுககள் ோழந்திருககி்றார்கள்.  சிந்துகேளி 

கீழககண்்டோறு பிரிககப்பைடுகி்றது:  கபைா.ஆ.மு. 

3300 முதல் கபைா.ஆ.மு. 2600 ேலையாை 

காைகட்்டம் கதா்டகக ைப்பைா எை 

எழுத்துககளு்டன 

கூடிய முத்திலை

சுடுமண் கபைாம்லமகள்
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அலைககப்பைடுகி்றது.  கபைா.ஆ.மு. 2600-1900 ேலையாை காைகட்்டம் முதிர்ந்த ைப்பைா ்ாகரிகம் 

எைப்பைடுகி்றது.  பிந்லதய ைப்பைா கபைா.ஆ.மு. 1700 ேலை நீடித்திருககைாம். 

சிந்துப�ளி  �ொ்கரி்கத்தின வீழச்சி

 சுமார் கபைா.ஆ.மு. 1900லிருந்து சிந்துகேளி ்ாகரிகம் வீழச்சி கபை்றத் துேஙகியது. பைருேநிலை 

மாற்்றம், கமேபைவ்டாமியாவு்டைாை ேணிகத்தில் வீழச்சி, ்தியின ே்றட்சி அல்ைது கேள்்ளப்கபைருககு, 

அந்நியர் பைல்டகயடுப்பு ஆகியலே இந்த ்ாகரிகம் வீழச்சி கபை்றவும், மககள் கதற்கு மற்றும் கிைககு 

திலே வ்ாககி இ்டம் கபையைவும் சிை முககியமாை காைணஙக்ளாக அலமந்தை எைக கருதப்பைடுகி்றது.  

சிந்துகேளி ்ாகரிகம் முற்றிலுமாக அழிந்துவி்டவில்லை.  அது கிைாமப் பைண்பைா்டாக இந்தியாவில் 

கதா்டர்ந்தது.

சிந்துப�ளி �ொ்கரி்கமும, �மிழர் �ொ்கரி்கமும
 கதனனிந்தியாவின கபைருஙகற்காை முதுமககள் தாழிகளில் காணப்பைடும் வகாட்டுருேக குறியீடுகள் 

சிந்துகேளி எழுத்துகல்ள ஒத்திருப்பைதும், தமிைக ஊர் கபையர்கள் - பைாகிஸ்தானின சிந்து பைகுதி ஊர் 

கபையர்கள் ஒத்துள்்ளலமயும் சிந்துகேளி ்ாகரிகத்திற்கும் தமிழப் பைண்பைாட்டிற்கும் உள்்ள உ்றலே நிறுே 

ோதஙக்ளாக முனலேககப்பைடுகின்றை.  அருட்தந்லத க னறி க ைாஸ், அஸ்வகா பைர்வபைாைா, ஐைாேதம் 

மகாவதேன வபைான்ற ஆய்ோ்ளர்களும் சிந்துகேளி எழுத்துககும் திைாவி்ட/தமிழ கமாழிககும் இல்டவய 

ஒற்றுலம நிைவுேலத இைஙகண்டுள்்ளார்கள். கதால்லியல் ோனறுகள்  இல்டக கற்காைத்திலிருந்வத 

தமிழ்ாட்டிலும் கதனனிந்தியாவிலும் பைை மககள் குழுககள் கதா்டர்ச்சியாக ேசித்து ேந்தலதக காட்டுகின்றை.  

சிந்துகேளியிலிருந்து சிை குழுககள் கதனனிந்தியாவிற்கு இ்டம் கபையர்ந்திருககக கூடும்.  இரும்புககாைத்தில் 

சிந்துகேளியின சிை கருத்துகளும் கதாழில் ட்பைஙகளும் கதனனிந்தியாலே அல்டந்துள்்ளை.  தமிழ்ாட்டின 

கபைருஙகற்காைத்லதச் வேர்ந்த, அகழோய்வுப் பைகுதிகளில் கில்டத்துள்்ள  கார் லியன பைாசிமணிகள், ேஙகு 

ேல்ளயல்கள், கேம்பு முகம்பைார்ககும் கண்ணாடிகள் ஆகியலே முதலில் சிந்துகேளி மகக்ளால் அறிமுகம் 

கேய்யப்பைட்்டலே      எைக கருதப்பைடுகி்றது.

 மககள் இ்டம் கபையைாமவைவய கருத்துகளும், அறிவும், கபைாருட்களும் கதாலை தூைஙகளுககுப் 

பைைேமுடியும். இவவிோதத்திற்கு கதளிோை முடிவுகள் கபை்ற  வமைதிகமாை ஆய்வுகள் ் ்டத்தப்பை்ட வேண்டும்.

 தமிைகத்தின பைண்ல்டய ்கைஙக்ளாை கீைடி, அரிககவமடு, உல்ற ர் வபைான்றலே இந்தியாவின 

இைண்்டாேது ்கைமயக காைகட்்டத்தில் தலைத்வதாஙகிை. இந்த ்கைஙகள் சிந்துகேளியின 

்கைஙகளிலிருந்து கபைரிதும் மாறுபைட்டுள்்ளை. இந்த ்கைஙகள் சிந்துகேளி ்ாகரிகம் வீழச்சி அல்டந்து  சுமார் 

1200 ஆண்டுகள் கழித்து உருோைலே.

சுருக்்கம

� புதிய கற்காைத்திற்குப்பின, கேண்கைக காைத்தில் ்ாகரிகஙகள் வதானறிை.

� திட்்டமிட்்ட ்கைஙகளில் குடிவயறிய மககள், ேணிகம், பைரிமாற்்றம் ஆகியேற்றில் ஈடுபை்டத் 

கதா்டஙகிைர்.  அறிவியல், கதாழி ட்பைம் ே்ளர்ந்தது.

� ்ாகரிகம் எனபைது ஒப்புவ்ாககில் வமம்பைட்்ட ேமூக அலமப்பு ஆகும்.

� எகிப்து ்ாகரிகம் கட்்ட்டக கலைககுப் புகழகபைற்்ற பிைமிடுகள் அேர்க்ளது முககியப் பைஙகளிப்பு ஆகும்.

� ்ாட்காட்டி உருோககம், ோனியல் அறிவியல் ே்ளர்ச்சி ஆகிய துல்றகளில் கமேபைவ்டாமியா ்ாகரிகம் 

பைஙகளிப்பு கேய்துள்்ளது.

� தத்துேம், கண்டுபிடிப்புகளில் சீை ்ாகரிகம் பைஙகாற்றியுள்்ளது.  

� சிந்துகேளி ்ாகரிகம் புதிய கதாழில் ட்பைக கண்டுபிடிப்புகல்ளப் பையனபைடுத்திப் பைை ேலகயாை 

கர் பைண்்டஙகல்ளத் தயாரித்தைர். அது வமற்காசியாவு்டன பைண்பைாட்டுத் கதா்டர்புகல்ளக 

ககாண்டிருந்தது.
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    iii) ப்ைடிஸ், ல்டகிரிஸ் ஆகிய ஆறுகள் 

மனைார் ேல்ளகு்டாவில் கைககின்றை.

iv)  பைாபிவைானிய அைேைாை முைாபி 

கபைரும் ேட்்ட ேல்லுைர் ஆோர்.

   அ)  (i)   ேரி ஆ) (i) மற்றும்  (ii)   ேரி        

 இ)  (iii)   ேரி ஈ)  (iv)   ேரி. 

7. i)  யாஙசி ஆறு சீைாவின துயைம் எனறு 

அலைககப்பைடுகி்றது.

 ii) வு-டி சீைப்கபைருஞசுேலைக கட்டிைார்.

 iii) சீைர்கள் கேடிமருந்லதக 

கண்டுபிடித்தைர்.

 iv)  தாவோயிேத்லத நிறுவியேர் மீனியஸ் 

எனறு சீை மைபு கூறுகி்றது.

  அ)   (i)      ேரி ஆ)   (ii)    ேரி    

 இ)  (iii)     ேரி ஈ)   (iii)  மற்றும்  (iv)    ேரி.

8. பி ன ே ரு ே ை ே ற் று ள் 

கமேபைவ்டாமியாலேச் வேர்ந்த ்ானகு 

்ாகரிகஙகளின ேரியாை காைேரிலே 

எது?

 அ) சுவமரியர்கள் – அ ரியர்கள் – 

அககாடியர்கள் – பைாபிவைானியர்கள்

 ஆ) பைாபிவைானியர்கள் – சுவமரியர்கள் – 

அ ரியர்கள் – அககாடியர்கள்

 இ) சுவமரியர்கள் – அககாடியர்கள் – 

பைாபிவைானியர்கள்– அ ரியர்கள்

 ஈ) பைாபிவைானியர்கள் – அ ரியர்கள் – 

அககாடியர்கள் – சுவமரியர்கள்

9. கூற்று:  கம பைவ்டாமிய  ்ாகரிகத்தின  

அ ரியர்கள்      சிந்துகேளி  ் ாகரிகத்தின 

ேமகாைத்தேர் ஆேர்.

     காைணம்:  அ ரிய  ஆட்சியா்ளரின  

ஆேணம்  ஒனறு  கமலு ாவிலிருந்து 

ேந்த கப்பைல்கள்  பைற்றி  கூறுகின்றது.

 அ) கூற்றும் காைணமும் ேரி; கூற்ல்றக 

காைணம் ேரியாக வி்ளககுகி்றது.

 �யிற்சி்கள் 

I. சரியொன வி்டை்யத் ம�ர்வு பசய்க.

1. கோற்கல்ளப் பை்டஙகள் மூைம் உணர்த்தும் 

குறியீட்டு முல்றலய ___________ 

எனகிவ்றாம்.

 அ) வைாவகாகிைாபி       

ஆ) பிகவ்டாகிைாபி   

 இ) ஐடியாகிைாபி

 ஈ) ஸ்ட்ைாட்டிகிைாபி

2. எகிப்தியர்கள் இ்றந்த உ்டல்கல்ளப் 

பைதப்பைடுத்தி பைாதுகாத்த முல்ற 

___________.

 அ) ேர்வகாபைகஸ்     

 ஆ) ல கவோஸ்  

 இ) மம்மியாககம்    

 ஈ) பைை க்டவு்ளர்கல்ள ேணஙகுதல்

3. சுவமரியர்களின எழுத்துமுல்ற ______ 

ஆகும்.

 அ) பிகவ்டாகிைாபி     

 ஆ) ல வைாகிளிபிக  

 இ) வோவைாகிைாம்

 ஈ)  க னிபைார்ம்

4. ைப்பைர்கள்  __________ பைற்றி 

அறிந்திருககவில்லை.

 அ) தஙகம் மற்றும் யாலை    

ஆ) குதிலை மற்றும் இரும்பு 

 இ) ஆடு  மற்றும் கேள்ளி     

 ஈ) எருது மற்றும் பி்ளாட்டிைம்

5. சிந்துகேளி மககள் ‘ைாஸ்ட் வேகஸ்’ 

முல்றலய அறிந்திருந்தார்கள் எனபைலதத் 

கதரிவிககும் கேண்கைச்சிலை 

_________ ஆகும்.

 அ) ொடி ஆ) மதகுரு அல்ைது அைேன    

இ) ்்டைமாடும் கபைண் ஈ) பை்றலே

6. i)  கமேபைவ்டாமியாவின மிகப் பைைலமயாை 

்ாகரிகம் அககாடியர்களுல்டய ்ாகரிகம் 

ஆகும்.

      ii) சீைர்கள் ல வைாகிளிபிக முல்றலய 

ே்ளர்த்கதடுத்தார்கள்.  
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 ஆ) கூற்றும் காைணமும் ேரி; ஆைால் 

கூற்ல்றக காைணம் ேரியாக 

வி்ளககவில்லை.

 இ) கூற்று ேரி; காைணம் தேறு.

 ஈ) கூற்றும் காைணமும் தே்றாைலே. 

II. ம்கொடிடடை இடைங்க்ள  நிரப்பு்க. 
1. ____________ எனபைது மனிதத் 

தலையும் சிஙக உ்டலும் ககாண்்ட, 

கல்ைால் ஆை மிகப் கபைரிய உருேம் 

ஆகும்.

2. எகிப்தியர்கள் கதா்டகக காைத்தில்  

பையனபைடுத்திய  உருே  எழுத்துகள்  

ோர்ந்த முல்ற ___________ ஆகும். 

3. _____________ எனபைது  பைல்வேறு  

குற்்றஙகளுககாை  ேட்்டஙகல்ள 

வி்ளககிககூறு 	 	 ய	
பைாபிவைானியாவின ஒரு முககியமாை 

ஆேணம் ஆகும்.

4. கே  அைசின தலைலம ஆேணககாப்பைா்ளர் 

____________ ஆோர்.

5. ைப்பைா ்ாகரிகம் நிைவிய இ்டஙகளில் 

கண்க்டடுககப்பைட்்ட பைாலைகளின 

மீதுள்்ள ___________ உருேஙகளும் 

ஓவியஙகளும்  அேர்களின  

கலைத்தி்றலை  உணர்த்துகின்ற்ன
III. சரியொன கூற்்றத் ம�ர்ந்ப�டுக்்கவும.
1. அ)  ைப்பைாவில் உள்்ள கபைருஙகு்ளம் 

அருகில் சிை  அல்றகள் ்னகு  

கட்்டப்பைட்டிருந்தது.

     ஆ) க னிபைார்ம்  குறிப்புகள்  கில்காகமஷ்  

காவியத்து்டன  கதா்டர்புல்டயலே. 

 இ) சுடுமண்ணால்  கேய்யப்பைட்்ட  

உருேஙகளும்,  கேம்பில்  கேய்யப்பைட்்ட  

்்டைமாடும்  கபைண்  உருேமும்   

எகிப்தியர்களின  கலைத்தி்றலை  

உணர்த்துகின்றை.

 ஈ) கமேபைவ்டாமியர்கள் ரிய ்ாள்காட்டி 

முல்றலய ேகுத்தார்கள்.

2. அ) பைைஙகாை எகிப்தில் அவமான க்டவுளின 

அைேைாகக கருதப்பைட்்டார்.

     ஆ) அைண்க்ளால் ழந்த ைப்பைா 

்கைத்தில் வகாயில்கள் இருந்தை.

     இ) கபைரிய ஸ்பிஙஸ் எனபைது பைைஙகாை 

கமேபைவ்டாமியாவில் உள்்ள பிைமிடு ேடிே 

நிலைவுச்சினைமாகும்.

      ஈ) பைாலை ேலைேதற்காை ேககைத்லதக 

கண்டுபிடித்த கபைருலம எகிப்தியர்கல்ளச்   
ோரும். 

IV. ப�ொருத்து்க.

1. பைாவைா - ஒருேலகப் புல்

2. பைாப்பிைஸ் - மியின  மிகப்   

   பைைலமயாை   

   எழுத்துக காவியம் 

3. கபைரும் ேட்்ட ேல்லுைர் – கமாகஞேதாவைா

4. கில்காகமஷ் – முைாபி

5. கபைருஙகு்ளம் – எகிப்திய அைேர்

V. சுருக்்கேொன வி்டை  �ரு்க.
1. எகிப்தியர்கள் கலை  கட்்ட்டககலையில்  

தி்றன  கபைற்்றேர்கள் - வி்ளககுக.

2. சிகுைட்களின  முககியமாை பைண்புகல்ளக 

கூறுக.

3. முைாபியின  ேட்்டம்  முககியமாை  ேட்்ட  

ஆேணமாகும் – விேரி.

4. சீைப்கபைருஞசுேர்   பைற்றி  குறிப்பு  ேலைக.

VI. �்ைப்பு  வினொக்்கள்
ப�ொரு �்ைப்பின கீமழ ம உள்ள 

அ்னத்து வினொக்்களுக்கும வி்டையளி.
1. கதா்டகக காை ்ாகரிகம் 

 அ) ்ாகரிகம் என்றால் எனை?

 ஆ) கதா்டகக காை ்ாகரிகஙகளின 

கபையர்கல்ள எழுதுக. 

 இ) கபைரும்பைாைாை மககளுககு 

ோழோதாைமாக இருந்தலே எலே? 

 ஈ) ்ாகரிகம் ேடிேம் கபை்றத் 

கதா்டஙகியவபைாது எனை ்்டந்தது?

2. எகிப்திய  ்ாகரிகத்தின பைண்புகள்

 அ) பிைமிடுகல்ள யார் கட்டிைார்கள்? ஏன 

கட்டிைார்கள்?

 ஆ) மம்மி உருோகக முல்றலயக கூறு.

 இ) பைைஙகாை எகிப்தியர்களின 

்ம்பிகலககல்ளப் பைற்றிக கூறு.

 ஈ)  கபைரிய  ஸ்பிங ன முககியத்துேத்லதக 

கூறு.
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ேைைாற்று்டன ேைம் ேருக

ேொ �ர் பசயல்�ொடு்கள் 
கேண்கைக காை ்ாகரிகம் நிைவிய இ்டஙகல்ள உைக ேலைபை்டத்தில் குறிககவும்.

பிைமிடுகள் மற்றும் எகிப்தியர்களின எழுத்துமுல்ற குறித்து ஒரு வி்ளககப்பை்டம் தயாரிககவும்.

சிந்துகேளி ்ாகரிகத்லதச் வேர்ந்த முத்திலைகள், பைாலைகள் உள்்ள பை்டஙகல்ளச் வேகரிககவும்.

ஆசிரியரின  � ்கொடடு� டைன  பசயய ம�ண்டிய்�
பைைஙகாை ்ாகரிகஙகல்ள ஒப்பிட்டு ஒரு துண்டுப்பிைசுைம் தயாரிககவும்.

சிந்து ்ாகரிகம் குறித்து துண்டுப்  பை்டஙகல்ளச் வேகரித்து, ஒரு  பை்டத்கதாகுப்பு தயார் கேய்.

கலைச் கோற்கள்

சிறு கு an  
�ொ்கரி்கம  i ili ation 
குடித்�்ை்ே ஆடசிமு்ற  ie o
ஆப்பு �டி� எ த்து  nei or  
ம�ளொண் சமு�ொயம  ar in  ociety 
உ வு மச்கரிப்��ர்  oo  at erer 
ஆடு ேொடு மேயத்து 
�ொமடைொடியொ்க �ொ ம கு    Pa toral ro  
அரசு   tate 
சுடுேண் சிற்�ம  ப�ொம்ே  erracotta 
�ழஙகுடி  ri e 

VII. விரி�ொன வி்டையளிக்்கவும.
1. வைாகிளிபிகஸ், க னிபைார்ம் – இேற்ல்ற அேற்றின முககியமாை கூறுகளு்டன வி்ளககு.

2. தத்துேம், இைககியம் ஆகிய துல்றகளில் சீைத்தின தாககம் எந்த்ளவிைாைது எனபைலதக கூறு.

 விரிோை ோசிப்பிற்கு

1. Chris Scarre. The uman Past: World Prehistory and the Development of uman Societies.

Thames and udson.

2. G.L. Possehl. Indus Age-The eginnings. O ford and I  Pu lications.

3. J. . Kenoyer. Ancient Cities of the Indus Valley Civilisation. American Institute of Pakistan

Studies.
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சிந்துப�ளி எ த்து்கள்   ஆயவு

 ைப்பைா மககள் எழுதும் கலைலய அறிந்திருந்தைர்.

 இந்த எழுத்துகள் இைச்சிலைகள், சுடுமண் முத்திலைகள், மட்பைாண்்டஙகள் ஆகியேற்றில் 

காணப்பைடுகின்றை.

 இந்த எழுத்து முல்றயின கபைாருள் இனனும் கண்டுபிடிககப்பை்டவில்லை. ஏகைன்றால் எழுத்துப் 

கபைாறிப்புகள் மிகவும் குறுகியலே.  கதா்டர்கள் ேைாேரியாக ஐந்துககும் குல்றோை குறியீடுகல்ளவய 

ககாண்டுள்்ளை. 

 வைாேட்்டா கல்லில் காணப்பைட்்டது வபைாை மும்கமாழிகள் பையனபைடுத்தப்பை்டவில்லை.

 எழுத்துகள் ேைப் பைககத்திலிருந்து  இ்டப் பைககமாக எழுதப்பைட்டுள்்ளை.

 கணினி மூைம் பைகுப்பைாய்வு  கேய்த இைஷ்ய அறிஞர் ரி வ்ாவைாவோவ  சிந்துகேளி எழுத்துகள் திைாவி்ட 

கமாழிக குடும்பைம் வபைான்ற  ோர்த்லத ேரிலேலயப் கபைற்றுள்்ளை எனகி்றார்.

 சிந்துகேளி ்ாகரிகம் குறித்து விரிோை ஆய்வு கேய்துள்்ள அறிஞைாை  ஐைாேதம் மகாவதேன “ ைப்பைா 

கமாழியின மூை வேர்கள் கதனனிந்திய திைாவி்ட கமாழிகல்ள ஒத்திருப்பைலத ்ாம் காணைாம்” 

எனகி்றார்.

 மயிைாடுதுல்றயில் கண்டுபிடிககப்பைட்டுள்்ள கற்வகா்டரியில் உள்்ள குறியீடுகள் சிந்துகேளியில் 

கண்க்டடுககப்பைட்்டலேயில் உள்்ள குறியீடுகல்ள ஒத்திருககின்றை எனறு கூறுகி்றார் ஐைாேதம் 

மகாவதேன.

 வம 2007ஆம் ஆண்டு தமிழ்ாடு கதால்லியல் துல்றயால் ம்புகாருககு அருகில் வமைகபைரும்பைள்்ளம் 

எனனும் இ்டத்தில் கண்க்டடுககப்பைட்்ட பைாலைகளில் உள்்ள அம்பு வபைான்ற குறியீடுகள் கமாகஞேதாவைாவில்  

கண்க்டடுககப்பைட்்ட இைச்சிலைகல்ளப் வபைானறு உள்்ளை.

குறியீடு அல்டயா்ளம் ஒலிப்பு

முல்ற

கபைாருள் குறியீடு அல்டயா்ளம் ஒலிப்பு

முல்ற

கபைாருள்

1. 
ேரிபைாதியாக 

பைகுககப்பைடும் 

மீன   

மீன மீன 

விண்மீன
1. 

மீன பைசுமீன பைச்லே 

விண்மீன 

புதன கிைகம்

2.
 

வமற்கூலை  

மீன 

மும்மீன மூனறு 

விண்மீன 

மிருகசீரிஷம்

2. 
3 மீன  வமய்லம 

மீன

கருப்பு 

விண்மீன 

ேனி கிைகம்

3. 
இல்டப்பைட்்ட  

பைகுதி மீன

அறுமீன ஆறு 

விண்மீனகள் 

கார்த்திலக

3. 
6 மீன கேள்ளி மீன  கேண்லம 

விண்மீன  

கேள்ளி 

கிைகம்

4. 
புள்ளி/ துளி 

மீன 

எழுமீன ஏழு 

விண்மீனகள் 

ேப்த ரி  

மண்்டைம்

4. 
7 மீன கபைாட்டு மீன  சிகப்பு மீன 

ககண்ல்ட 

சிகப்பு 

விண்மீன 

வைாகினி

ேைைாற்று அறிஞர் பைர்வபைாைாவின கருத்துப்பைடி, சிந்துகேளி எழுத்துககளின குறியீடுகள் திைாவி்ட ஒற்ல்றக  குறிப்பு வேர்களு்டன 

ஒத்துப்வபைாகின்றை.
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இலணயச் கேயல்பைாடு

பைண்ல்டய காைக கட்டி்டக கலைலயக காண்வபைாம்.

�டி்கள்:
பைடி 1: ககாடுககப்பைட்டிருககும் உைலி / விலைவுககுறியீட்ல்டப் பையனபைடுத்தி  ’airpano’ எனும்     

 இலணயப்பைககத்திற்குச்  கேல்ைவும்.

பைடி 2: திலையில் வதானறும் ‘ ull screen’ எனபைலதச் கோடுககி கட்டி்டககலையின முழு 

 ேடிேத்லதப் பைார்ககவும். 

பைடி 3: ‘Open Google ap’எனபைலதத் கதரிவு கேய்தவு்டன உைகேலைபை்டத்தில் சிகப்பு நி்றப் 

பைகுதித் வதானறும். அலத ்கர்த்தி  கட்டி்டத்லதச் சுற்றி   360  வகாணத்தில் 

பைார்ககவும்.  

பைடி 4: கட்டி்டத்தின வமல் உள்்ள விைாககுறிகல்ளச் கோடுககிைால் அப்பைகுதிககாை 

வி்ளககம் ககாடுககப்பைட்டிருககும். 

காற்றில் மிதந்து பைார்ப்வபைாமா

பைடி 1

பைடி 3

பைடி 2

பைடி 4
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ப�ொடைக்்க்கொைத் �மிழச் ச ்கமும 
�ண்�ொடும3

அைகு

அறிமுகம்

 ப�ொடைக்்க ்கொைத் �மிழச் ச ்கம 
குறித்து  அறிந்து ப்கொள்��ற்்கொன 
சொனறு்கள்

3.1

 கபைா.ஆ.மு. மூன்றாம் நூற்்றாண்டுககு 

முனபிருந்வத தமிழப் பைண்பைாடு வதானறிவிட்்டது.  

தமிைகத்து ேணிகர்களும் க்டவைாடிகளும் க்டல் 

க்டந்த ் ாடுகளு்டன ேணிகத் கதா்டர்புகல்ளயும் 

பைண்பைாட்டுத் கதா்டர்புகல்ளயும் 

ககாண்டிருந்தைர்.  கேளி்ாட்டு ேணிகர்கள் 

க்டல்ேழிவய தமிைகத்திற்கு ேந்துவபைாயிைர்.  

கேளி்ாட்டிைரு்டன ஏற்பைட்்ட பைண்பைாட்டுத் 

கதா்டர்புகளும், ேணிக ்்டேடிகலககளும், 

தமிைகத்தின உள்்ாட்டு உற்பைத்தி ே்ளர்ச்சியும் 

ோழகலகமுல்றகளும் இலணந்து 

தமிழ்ாட்டில் முதல் ் கைமயமாதல் உருோைது.  

தலை்கைஙகளும் துல்றமுகப்பைட்டிைஙகளும் 

வதானறிை.  ்ாணயஙகளும் பைணமும் 

புைககத்திற்கு ேந்தை.  ‘தமிழ பிைாமி’ என்ற 

ேரிேடிேத்தில் தமிழ கமாழி முதனமுதலில் 

எழுதப்பைட்்டது. ஆேணஙகள் உருோககப்பைட்்டை.  

கேம்கமாழித் தமிழச் கேய்யுள்கள் இயற்்றப்பைட்்டை.

 முந்லதய பைா்டத்தில் (பைா்டம் 1), 

ேைைாற்றுககு முற்பைட்்ட காைத்தில் இருந்து 

இரும்புக காைத்தின கதா்டககம் ேலையிைாை 

தமிைகத்தின பைண்பைாட்டு ே்ளர்ச்சிகள் குறித்து 

அறிந்வதாம்.  இந்தப் பைா்டத்தில் ேஙக காைம் 

எனறு அறியப்பைடுகின்ற ேைைாற்றுககாைத்தின 

கதா்டககத்தில் தமிழப் பைண்பைாட்டின ே்ளர்ச்சி 

குறித்து  அறிவோம்.

 கதானலமககாை தமிைர்களின 

ேைைாற்ல்ற அறிவியல் ர்ேமாக 

மீட்டுருோககம் கேய்ேதற்குப் பைை ேலகயாை 

ோனறுகள் உதவுகின்றை.  அலேயாேை: 

1. கேவவியல் தமிழ இைககியஙகள்

2. கல்கேட்டுகள்

3. கதால்லியல் அகைாய்வுச் ோனறுகள் 

மற்றும் பைண்பைாட்டுப் கபைாருள்கள்

4. தமிழ அல்ைாத மற்றும் அயல்்ாட்டிைரின 

இைககியக குறிப்புகள் 

பச வியல் �மிழ இைக்கியங்கள் 

கதால்காப்பியம், பைதிகைண் வமல்கணககு 

நூல்கள், பைதிகைண் கீழககணககு நூல்கள், 

ஐம்கபைருஙகாப்பியஙகள் ஆகியலே ேஙக 

காைத்தில் வதானறிய கேவவியல் தமிழ 

கற்்றல் வ்ாககஙகள்

இந்�ப் �ொடைத்தில் கீழக்்கொ ம பசயதி்க்ளத் ப�ரிந்துப்கொள்�ம� �ேது ம�ொக்்கேொகும
� கதா்டகக காைத் தமிழச் ேமூகம் குறித்து அறிந்துககாள்ேதற்காை 

தமிழ இைககியம், கதால்லியல், கல்கேட்டு, தமிழ அல்ைாத பி்றகமாழி 

ஆேணஙகள் ஆகிய ோனறுகளின சி்றப்புகல்ள அறிதல்

� திலண ோர்ந்த ேமூக ோழகலக முல்றகள் குறித்துத் 

கதரிந்துககாள்ளுதல்

� ேஙக காை இைககியம், அைசியல், ேமூகம், கபைாரு்ளாதாைம், 

்கைமயமாககம் ஆகியேற்ல்ற அறிதல்
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இைககியஙகள் ஆகும்.  இலே ேஙக காை 

மககளின ோழகலக முல்றலய  ்னகு அறிய 

உதவுகின்றை.

ப�ொல்்கொப்பியம 

 கதால்காப்பியர் இயற்றிய 

கதால்காப்பியம் தமிழின பைைலமயாை 

இைககண நூைாகும்.  இந்நூலின முதலிைண்டு 

பைகுதிகள் தமிழ கமாழியின இைககணத்லத 

ேலையறுககின்றை.  மூன்றாேது பைகுதி 

மககளின ேமூக ோழகலகககாை 

இைககணத்லத ேலையறுககி்றது.

 பைத்துப்பைாட்டும் எட்டுத்கதாலகயும் 

பைதிகைண் வமல்கணககு நூல்கள் எனறு 

அலைககப்பைடுகின்றை.  தமிழில் வதானறிய 

இைககியஙகளில் காைத்தால் முற்பைட்்ட 

இைககியஙகள் இலே.  பைதிகைண் கீழககணககு 

நூல்கள் காைத்தால் பிந்லதயலே.

எட்டுத்கதாலக நூல்க்ளாேை:

(1) ்ற்றிலண  (2) குறுந்கதாலக

(3) பைரிபைா்டல்  (4) பைதிற்றுப்பைத்து

(5) ஐஙகுறுநூறு (6) கலித்கதாலக

(7) அக்ா று  (8) பு்ற்ா று

பைத்துப்பைாட்டு நூல்க்ளாேை:

(1) திருமுருகாற்றுப்பைல்ட 

(2) கபைாரு்ைாற்றுப்பைல்ட

(3) கபைரும்பைாணாற்றுப்பைல்ட                                         

(4) சிறுபைாணாற்றுப்பைல்ட   

(5) முல்லைப் பைாட்டு 

(6) க்டு்ல்ோல்ட 

(7) மதுலைக காஞசி

(8) குறிஞசிப் பைாட்டு 

(9) பைட்டிைப்பைாலை 

(10) மலைபைடுக்டாம்

பைதிகைண் கீழககணககு: 

 ோழவியல் அ்றக்றிகல்ள எடுத்து 

இயம்புகின்ற பைதிகைட்டு நூல்கள் பைதிகைண் 

கீழககணககு எைத் கதாகுககப்பைட்டுள்்ளை.  

அேற்றுள் முதனலமயாைது திருேள்ளுேர் 

இயற்றிய திருககு்றள்.  1330 கு்றட்பைாககல்ளக 

ககாண்்ட திருககு்றள் அ்றம், கபைாருள், இனபைம் 

எனறு மூனறு பைால்க்ளாகப் பைகுககப்பைட்டுள்்ளது.

ஐம்கபைருஙகாப்பியஙகள்: 

 காப்பியஙகள் எனபைலே கவிலத 

்யமுல்டய கேய்யுள்ேடிவிைாை நீண்்ட 

இைககியப் பைல்டப்புக்ளாகும்.  அலே: 

(1) சிைப்பைதிகாைம்

(2) மணிவமகலை 

(3) சீேகசிந்தாமணி

(4) ேல்ளயாபைதி 

(5) குண்்டைவகசி 

்கல்ப�டடுச் சொனறு்கள்

 கல்கேட்டுகல்ளக குறித்து பைடிப்பைது 

‘கல்கேட்டியல்’ ஆகும். கல்கேட்டுகள் 

வபைாைவே கேப்வபைடுகள், ்ாணயஙகள், 

வமாதிைஙகள் வபைான்றேற்றிலும் தகேல்கள் 

கபைாறிககப்பைட்டிருப்பைலதத் கதரிந்துககாள்்ளைாம்.  

கமாழியின ேரிேடிேம் வதானறிய காைவம 

ேைைாற்றின கதா்டகக காைம் எைைாம்.  அதற்கு 

முற்பைட்்டது ேைைாற்றுத் கதா்டககத்துககு 

முந்லதய காைம் எைப்பைடும். தமிைகத்தில் 

முதனமுதைாகப் பையனபைடுத்தப்பைட்்ட கமாழியின 

ேரிேடிேத்திற்குத் தமிழ பிைாமி எனறு கபையர்.  

கற்பைால்றகளிலும், குலக ோழி்டஙகளிலும், 

சுடுமண் கைஙகளிலும், ்ாணயஙகள், 

முத்திலைகள், வமாதிைஙகள் வபைான்ற 

அணிகைனகளிலும் தமிழ பிைாமி எழுத்துகள்  

காணப்பைடுகின்றை.

�மிழ பிரொமி ்கல்ப�டடு்கள்

 தமிழ்ாட்டில் முப்பைதுககும் 

வமற்பைட்்ட இ்டஙகளில் தமிழ பிைாமி 

கல்கேட்டுகள்  கற்பைால்றகளிலும் 

குலகோழி்டஙகளிலும் காணப்பைடுகின்றை. 

ேமணத் து்றவிகள் இககுலககல்ளப் 

கபைரும்பைாலும் தமது ோழி்டஙக்ளாகக 

ககாண்டிருந்தைர்.   இயற்லகயாக 

அலமந்த மலைககுலககளின விளிம்பில், 
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மலைநீர் ேழிந்து கேளிவயறுேதற்காகச் 

சிறிய பைகுதிலய கேட்டி ககாடுஙலக 

அல்ைது ோரி வபைானறு கேதுககியிருந்தைர்.  

அதற்குக கீவைதான கபைரும்பைாைாை 

கல்கேட்டுகள் காணப்பைடுகின்றை.  

குலககளின உட்பு்றத்தில் ேழுேழுப்பைாை 

பைடுகலககல்ளப் பைால்றகளிவைவய 

கேதுககி உருோககியிருந்தைர்.  உைகியல் 

ோழலேத் து்றந்து, குலககளில் ோழந்த 

து்றவிகளுககு அைேர்களும் ேணிகர்களும் 

இயற்லகயாக அலமந்த குலககல்ள 

ோழி்டஙக்ளாக மாற்றி உதவிைர்.    

தமிழ்ாட்டில்      மாஙகு்ளம்,       முத்துப்பைட்டி, 

புகலூர், அைச்ேலூர், ககாஙகர்புளியஙகு்ளம், 

ெம்லபை, மதுலை உள்ளிட்்ட பைை இ்டஙகளில் 

உள்்ள குலகோழி்டஙகளில் தமிழ பிைாமி 

கல்கேட்டுகல்ள இனறும் காணைாம்.  

கபைரும்பைாைாை குலகோழி்டஙகள் 

பைண்ல்டககாை ேணிக ேழிகளில் 

அலமந்துள்்ளை.

�டு்கற்்கள்

 வபைார்கக்ளத்திலும் ஆநிலை கேரும் 

ேண்ல்டகளிலும் வீைமைணம் அல்டந்தேர்களின 

நிலைோக ்டுகற்கள் ்்டப்பைட்்டை.  முல்லை 

நிை ோழகலகயில் மககளின சி்றப்பைாை கேல்ே 

ே்ளமாகக கால்்ல்டகள் இருந்தை.  அருகருவக 

ோழந்த இைககுழுவிைர் மற்்ற குழுவிைரின 

கால்்ல்டகல்ளக கேர்ந்து தமதாககிக 

ககாள்ேதற்காகச் ேண்ல்டயிட்டுள்்ளைர்.  

முல்லைநிை மககளின தலைேன எதிரிகல்ள 

எதிர்த்துப் வபைாரிட்டுக கால்்ல்டகல்ளக 

கேர்ந்து ேருேதுண்டு.  இலத எதிர்த்து 

வபைாரிடுபைேரும் உண்டு.  அப்வபைாது 

இ்றந்துபைடும் வீைர்கல்ளத் தியாகிக்ளாகப் 

வபைாற்றி அேர்களின நிலைோக ்டுகற்கல்ள 

நிறுவிைர்.  வபைார்கக்ளக காட்சிகல்ளயும், 

்டுகற்கல்ளக குறித்தும், அேற்ல்ற ேழிபைட்்ட 

முல்றகல்ளக குறித்தும் ேஙக இைககியஙகளில் 

விரிோகக குறிப்பி்டப்பைட்டுள்்ளது.  ்டுகற்கள் 

்்டப்பைடுேதற்காை ேழிமுல்றகள் குறித்து  

கதால்காப்பியம் விரிோக எடுத்துலைககி்றது.

 வதனி மாேட்்டத்தின      புலிமானவகாம்லபை, 

தாதப்பைட்டி ஆகிய இ்டஙகளிலும், புதுகவகாட்ல்ட 

மாேட்்டத்தின கபைாற்பைலைகவகாட்ல்ட 

என்ற இ்டத்திலும் தமிழ பிைாமி எழுத்துகள் 

கபைாறிககப்பைட்்ட ேஙக காை ்டுகற்கள் 

தமிழ பிைாமி கல்கேட்டு காணப்பைடும் 

குலகோழி்டத்தில் மலைநீர் ேடிேதற்காக 

கேதுககிய பைள்்ளம் 

அைச்ேலூரில் உள்்ள தமிழ பிைாமி கல்கேட்டு

அைச்ேலூர் தமிழ பிைாமி கல்கேட்டின தாள் பைடி

பைால்றப்பைடுகலக , ககா. புளியஙகு்ளம்
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காணப்பைடுகின்றை.  ேஙககாைத்லதச் ோர்ந்த 

்டுகற்களில் உருேம் அல்ைது சிலைகள் 

காணப்பை்டவில்லை.

 ேஙக காைத்திற்குப் பி்றகும், பைல்ைேர் 

காைத்திலும் ்்டப்பைட்்ட ்டுகற்கள் முல்லை 

நிைப்பைகுதிகளில் கபைரிதும் காணப்பைடுகின்றை.  

குறிப்பைாக, திருேண்ணாமலை மாேட்்டத்தில் 

கேஙகம் என்ற ஊரிலைச் சுற்றியுள்்ள 

பைகுதிகளில் பைைேைாக இத்தலகய ் டுகற்கல்ளக 

காணைாம்.  யாருல்டய நிலைோக அந்த 

்டுகற்கள் ் ்டப்பைட்்டைவோ, 

அந்த வீைர்களின 

கபையர்கள்  கபைாறிககப்பைட்டு 

வீைர் உருேஙகளும் 

கேதுககப்பைட்டுள்்ளை.  

்கல்ப�டடு்கள்

 ேைைாற்றின கதா்டகக காைத்லதச் 

வேர்ந்த சுடுமண் கைஙகளில் மககளின 

கபையர்கள் தமிழ பிைாமி எழுத்துகக்ளால் 

கபைாறிககப்பைட்டுள்்ளை.  அரிககவமடு, 

அைகனகு்ளம், ககாடுமணல், கீைடி உள்ளிட்்ட 

தமிழ்ாட்டின பைை இ்டஙகளிலும் இத்தலகய 

சுடுமண் கபைாறிப்புகள் காணப்பைடுகின்றை.  

வமலும், எகிப்து ்ாட்டின கபைவைனிவக 

( erenike), குவேர் அல் காதிம் ( useir al 

adhim) ஆகிய இ்டஙகளிலும், ஓமன ்ாட்டின 

வகார் வைாரி (Khor Rori) என்ற இ்டத்திலும் 

தமிழ பிைாமி எழுத்துககளில் மககளின கபையர் 

கபைாறித்த சுடுமண் கைஙகளின துண்டுகள்  

கண்க்டடுககப்பைட்டுள்்ளை.  இதன மூைம், 

பைண்ல்டத் தமிைர்கள் வமற்கு ஆசியாவிலும் 

அதற்கு அப்பைாலும் உள்்ள வைாமானியப் 

வபைைைசுப் பைகுதிகளுககும் கேனறு ேணிகத்தில் 

ஈடுபைட்டிருந்தது குறித்து அறியமுடிகி்றது.  ஒரு 

கபைாருள் தமககு உரிலமயாைது எனபைலதக 

குறிப்பைதற்காகவே அதனமீது மககள் தம் 

கபையர்கல்ளப் கபைாறித்து லேத்தைர்.  சுடுமண் 

கைஙகளில் காணப்பைடும் கபைரும்பைாைாை 

கபையர்கள் தமிழிலும், சிை கபையர்கள் பிரொகிரு� 
பேொ யி ம உள்்ளை.  கப்பைல்களில் 

அல்ைது ேண்டிகளில் கபைாருள்கல்ள எடுத்துச் 

கேல்லும்வபைாது இேற்ல்ற அல்டயா்ளம் 

காண்பைதற்கும் தஙக்ளது கபையர்கல்ள எழுதிைர்.

புலிேொன ம்கொம்� �டு்கற்்கள் 

வதனி மாேட்்டத்தின லேலக 

ஆற்றுப் பைள்்ளத்தாககில் உள்்ள ஊர் 

புலிமானவகாம்லபை (புள்ளிமான 

வகாம்லபை) ஆகும்.  2006ஆம் ஆண்டில் 

இந்த ஊரிலிருந்து  தமிழ பிைாமி 

கல்கேட்டுகளு்டன கூடிய அரிய 

்டுகற்கள் கண்க்டடுககப்பைட்்டை.  

புலிமானவகாம்லபையில் கண்க்டடுககப்பைட்்ட 

கல்கேட்டுகளில் ஒனறில் கீழககண்்ட 

கேய்தி காணப்பைடுகி்றது.

“கூ்டல்ஊர் ஆவகாள் கபைடு தியன 

அந்தேன கல்”                                                

 இதன கபைாருள்: “கூ்டலூரில் ஆநிலை 

கேர்ந்தவபைாது ்்டந்த ேலில் ககால்ைப்பைட்்ட  

தீயன அந்தேனின கல்”

புலிமான வகாம்லபை ்டுகல்
அைகனகு்ளத்தில் கில்டத்த சுடுமண் கைத்தில் 

காணப்பைடும் கப்பைல் உருேம்
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பிைாகிருதம் கம ரியர் காைத்தில் 

ே்டஇந்தியாவில் கபைாதுமகக்ளால் வபைேப்பைட்்ட 

கமாழிகள்.

ப�ொல்லியல் ஆயவும �ண்�ொடடுப் 
ப�ொருள்்களும

 பைண்ல்டய மககள் பையனபைடுத்திய 

கதால்கபைாருள்கல்ளயும் அேர்கள் ோழந்த 

இ்டஙகல்ளயும் ஆைாய்ேது கதால்லியல் 

(Archaeology) ஆய்ோகும்.  மககளின 

பைண்ல்டய ோழி்டஙகளில் முல்றயாகத் 

வதாண்டி கேளிகககாணைப்பைடும் கபைாருள்கள் 

அறிவியல் ர்ேமாை ண்ணாய்விற்கு 

உட்பைடுத்தப்பைடுகின்றை.  மககள் ோழந்திருந்த 

கட்்ட்டஙகளின ோனறுகள், அேர்கள் 

பையனபைடுத்திய கபைாருள்கள் வபைான்றலே 

குவிந்துகி்டககும் இத்தலகய பைைஙகாை 

ோழவி்டஙகல்ளத் தமிழ்ாட்டில் ்த்தம், 

வமடு, வகாட்ல்ட எனறு அலைககின்றைர்.  

பைண்ல்டககாைத்தில் அந்த இ்டஙகளில் 

மககள் எவோறு ோழந்திருந்தைர் எனபைலத 

அகைாய்வின மூைம் அறியமுடிகி்றது.

ப�ொல்லியல் அ்கழொயவுக் ்களங்கள்

கதால்லியல் அகைாய்வுப் (e cavation) 

பைணி எனபைது பைண்ல்டககாை ேமூகத்தின 

ோழகலக முல்றகல்ள அறிந்துககாள்ளும் 

வ்ாககில் முல்றப்பைடி ஓர் இ்டத்லத அகழந்து, 

ோனறுக்ளாகக கில்டத்த கபைாருள்கல்ள 

முல்றயாகத் திைட்டி ஆைாய்ேதாகும்.

 ேைைாற்றின கதா்டகக காைத்லதச் 

வேர்ந்த இ்டஙகளில் 

வ ம ற் க க ா ள் ்ள ப் பை ட் ்ட 

அ க ை ா ய் வு க ளி ன 

ேழியாகச் ேஙக 

காை மககளின 

ோழகலக முல்ற 

குறித்த ோனறுகள் 

கி ல ்ட த் து ள் ்ள ை .  

த மி ழ ் ா ட் டி ன 

அ ரி க க வ ம டு , 

அைகனகு்ளம், கீைடி, ககாடுமணல், உல்ற ர், 

கரூர், காஞசிபுைம், காவிரிப் ம்பைட்டிைம், 

ககாற்லக,  ேேேேமுத்திைம் ஆகிய இ்டஙகளிலும், 

வகை்ளத்தின பைட்்டணம் என்ற இ்டத்திலும் 

வமற்ககாள்்ளப்பைட்்ட அகைாய்வுகளிலிருந்து 

ேஙக காை மககளின ோழகலக முல்றககாை 

பைைேலகயாை கதால்லியல் ோனறுகள் 

கிட்டியுள்்ளை.  

 புதுச்வேரிககு அருகில் உள்்ள 

அரிககவமடு என்ற இ்டம் இந்தியத் கதால்லியல் 

ஆய்வுத்துல்றயிைர் அகைாய்வு கேய்த ேஙக 

காைத் துல்றமுகப்பைட்டிைம் ஆகும்.   பிரிட்்டலைச் 

வேர்ந்த ேர் இைாபைர்ட் எரிக மாட்டிமர் வீைர், 

பிைானலேச் வேர்ந்த வெ.எம். கோல், ்ம் ்ாட்டின 

ஏ. வகாஷ், கிருஷ்ண வதோ  ஆகிய கதால்லியல் 

அறிஞர்கள் இஙவக அகைாய்வுப் பைணிகல்ள 

வமற்ககாண்்டைர்.  ேைககுக கி்டஙகு, கதாட்டிகள், 

உல்றகிணறுகள், கதரு ஆகியேற்ல்ற 

உள்்ள்டககிய திட்்டமிட்டு உருோககப்பைட்்ட 

்கைம் அஙவக இருந்தலமலய  அேர்கள் 

கண்்டறிந்து கேளிப்பைடுத்திைர்.  

 பைைஙகாை மககள் ோழந்த 

இ்டஙகல்ளயும் கட்டுமாைஙகல்ளயும் 

நிலைவுச் சினைஙகல்ளயும் நிர்ோகம் 

கேய்யும் அலமப்பு இந்தியத் கதால்லியல் துல்ற 

ஆகும்.  இது மத்திய அைசின கட்டுப்பைாட்டின கீழ 

இயஙகுகி்றது.  தமிைக அைசின கீழ தமிழ்ாடு 

கதால்லியல் துல்ற இயஙகுகி்றது.  இந்தியாவில் 

உள்்ள கதால்லியல் கபைாருட்கல்ளப் 

பைாதுகாப்பைதற்கு இந்தியக கருவூைம் மற்றும் 

புலதயல் ேட்்டம் (1878), பைைஙகாைப் கபைாருட்கள் 

மற்றும் கலைக கருவூைஙகள் ேட்்டம் (1972), 

பைைலமயோய்ந்த நிலைவுச்சினைஙகள், 

கதால்லியல் ஆய்வுக க்ளஙகள் மற்றும் 

எஞசிய கபைாருட்கள் ேட்்டம் (1958) ஆகியலே 

ேகுககப்பைட்டுள்்ளை.

�ண்�ொடடுப் ப�ொருள்்கள்

 கேஙகற் கட்டுமாைஙகள், மணிகள், 

ேஙகு ேல்ளயல்கள், அணி புல்டப்பு மணிகள் 

(cameo), கேதுககு வேலைப்பைாடுகள் ககாண்்ட 

அரிககவமட்டில் 

கண்்டறியப்பைட்்ட 

உல்றகிணறு
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கபைாருள்கள் (intaglio) 

வ பை ா ன ்ற ே ற் ல ்ற த் 

கதால்லியைா்ளர்கள், 

அகைாய்வு வமற்ககாண்்ட 

இ ்ட ங க ளி ல் 

கண்்டறிந்தைர்.  தமிழ 

பிைாமி எழுத்துகள்  

ககாண்்ட சுடுமண் 

பைாண்்ட ஓடுகளும், பைை 

ேலக ்ாணயஙகளும் 

அஙவக கில்டத்துள்்ளை.  இத் கதால்கபைாருள்கள், 

அககாைத்தில் ோழந்த மககளின ோழகலக 

முல்றகள், கலைகள், லகவிலைத் தி்றன, 

கதாழிைகஙகள் ஆகியலே குறித்து  

அறிந்துககாள்்ள உதவுகின்றை. 

அணி புல்டப்புமணிகள் (Cameo) எனபைலே, 

விலையுயர்ந்த ்ேமணிகளின வமற்பு்றத்தில் 

வேலைப்பைாடு மிகக உருேஙகள் 

கேதுககப்பைட்்டலேயாகும்.  

கேதுககு வேலைப்பைாடுல்டய கபைாருள்களில் 

(Intaglio) உருேஙகள் உட்குழிோகச் 

கேதுககப்பைட்டிருககும்.

�ொ யங்கள் 

 முதனமுதைாக, ேஙக காைத்தில்தான 

கேைாேணிககுரிய கபைாரு்ளாக ்ாணயஙகள் 

புைககத்திற்கு ேந்தை.  வேை, வோை, பைாண்டிய 

அைேர்களின ்ாணயஙகள், முத்திலை 

கபைாறிககப்பைட்்ட ்ாணயஙகள், வைாமானிய 

்ாணயஙகள் ஆகியலே ேஙக காைம் 

குறித்து   அறிந்துககாள்்ள உதவும் மற்க்றாரு 

ேலகயாை ோன்றாகும்.  ககாடுமணல், 

வபைாடி்ாயகக ர் ஆகிய ஊர்களில் முத்திலை 

கபைாறித்த ்ாணயஙகள் கில்டத்துள்்ளை. 

வைாமானிய ்ாணயஙகள்  கதனனிந்தியாவில் 

வகாயம்புத்தூர் மண்்டைத்தில் கேறிந்து 

காணப்பைடுகின்றை.   அைகனகு்ளம்,   கரூர்,  

மதுலை ஆகிய இ்டஙகளிலும் அலே 

கில்டத்துள்்ளை.    சிை ேமயம் மதிப்புயர் 

கேல்ேமாகவும் (Treasure) ்ாணயஙகள் 

பைாதுகாககப்பைட்்டை.  வமலும் பைைேற்ல்ற உருககி 

அேர்கள் அணிகைனகளும் கேய்திருககைாம்.

கட்டி ேடிவிைாை (ingots) தஙகம், கேள்ளி 

வபைான்ற மதிப்புமிகக உவைாகஙகள் புல்லியன 

( ullion) எனறு அலைககப்பைடுகி்றது.

கதா்டகக காைத்தில் இந்தியாவில் முத்திலை 

கபைாறித்த ்ாணயஙகவ்ள பையனபைடுத்தப்பைட்்டை.  

கபைரும்பைாலும் கேள்ளியில் கேய்யப்பைட்்ட அேற்றில் 

எண்ணற்்ற குறியீடுகள் முத்திலைக்ளாகப்  

கபைாறிககப்பைட்டிருககின்றை.

�மிழ அல்ைொ� பிற பேொ ச் சொனறு்களும 
ப�ளி�ொடடினரின குறிப்பு்களும

 தமிழ அல்ைாத பி்ற கமாழிச் ோனறுகளும் 

கதா்டகக காைத் தமிழச் ேமூகம் குறித்த அரிய 

தகேல்கல்ளத் தருகின்றை.  பைண்ல்டத் தமிழச் 

ேமூகம் உைககஙகிலும் விரிந்த கதா்டர்புகல்ளக 

ககாண்டிருந்தலதத் தமிழ அல்ைாத ோனறுகள் 

மிகவும் கதளிோக கேளிப்பைடுத்துகின்றை.

அர்த்� சொஸ்திரம

 கம ரியர் காைத்தில் ோழந்த 

கக டில்யர் என்ற ோணககியர் இயற்றிய அர்த்த 

ோஸ்திைம் என்ற நூல் கபைாரு்ளாதாைம் குறித்தும் 

ஆட்சிமுல்றலம குறித்தும் எடுத்துலைககி்றது.  

‘பைாண்டிய காோ்டகா’ என்ற அந்நூலின குறிப்பு 

பைாண்டிய ்ாட்டில் கில்டத்த முத்துககள், 

க்டற்கபைாருள்கல்ளக குறிப்பைதாக இருககைாம்.  

கேதுககுவேலைப்பைாடுகள்

 ககாண்்ட அணிகைன 

பைட்்டணம், வகை்ளா

புதுகவகாட்ல்டயில் கில்டத்த 

வைாமானிய ்ாணயஙகள்

முத்திலை கபைாறிககப்பைட்்ட ்ாணயஙகள்
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ே்கொ�மசம

 இைஙலகயின புத்த ேமய ேைைாற்ல்றக 

கூறும் மகாேம்ேம் என்ற நூல் பைாலி கமாழியில் 

எழுதப்பைட்்டது.  கதனனிந்தியாவிலும் 

தமிழ்ாட்டிலும் இருந்த ேணிகர்கள் குறித்தும் 

குதிலை ேணிகர்கள் குறித்தும் இந்நூல் 

குறிப்பிடுகி்றது.  

முககியமாை ேைைாற்று நிகழவுகல்ளக 

காைேரிலேயில் விேரிககும் குறிப்பு ேைைாற்றுக 

குறிப்பு (chronicle) எைப்பைடும்.

எரித்திரியன ்கடைலின ப�ரிப்ளஸ் (Peri l  o  
ryt rean ea)

 எரித்திரியன க்டலின கபைரிப்்ளஸ் 

எனபைது பைண்ல்டய கிவைகக நூைாகும்.  

இந்நூலின ஆசிரியர் யாகைனறு 

கதரியவில்லை.  கபைரிப்்ளஸ் என்றால் க்டல் 

ேழிகாட்டி எனறு கபைாருள்.  மாலுமிகள் 

இவேழிகாட்டிகல்ளக க்டற்பையணத்திற்குப் 

பையனபைடுத்திைர்.  கேஙக்டலைச் சுற்றியுள்்ள 

க்டற்பைைப்வபை எரித்திரியன க்டல் ஆகும். முசிறி, 

கதாண்டி, குமரி, ககாற்லக ஆகிய ேஙககாைத் 

துல்றமுகப்பைட்டிைஙகள் குறித்தும் வேை, 

பைாண்டிய அைேர்கள் குறித்தும் இந்த நூலில் 

குறிப்புகள் உள்்ளை.

பிளினியின இயற்்்க �ரைொறு

 வைாமானியைாை மூத்த பிளினி 

எனபைேர் ‘இயற்லக ேைைாறு’ என்ற 

நூலை எழுதிைார்.  ைத்தீன கமாழியில் 

எழுதப்பைட்்ட இந்நூல், வைாமானியப் வபைைைசின 

இயற்லக ே்ளஙகள் குறித்து  விேரிககி்றது.  

இந்தியாவு்டன ்ல்டகபைற்்ற மி்ளகு ேணிகம் 

குறித்துக குறிப்பிடும் பிளினி, ே்டகிைககு 

ஆப்பிரிககாவில் அருகில் உள்்ள ஓேலிஸ் 

(Ocealis) துல்றமுகத்திலிருந்து பைருேக 

காற்று (கதனவமற்குப் பைருேககாற்று) ேரியாக 

வீசிைால் ்ாற்பைது ்ாள்களில் இந்தியாலே 

அல்டந்துவி்டைாம் எனறு கூறியுள்்ளார்.  

வகை்ளக க்டற்கலையில் இருந்த பைககாவை 

( acare)  துல்றமுகத்லதத் தமது கட்டுப்பைாட்டில் 

லேத்திருந்த மதுலைலய ஆண்்ட பைாண்டிய 

மனைர்கள் குறித்தும் அேர் குறிப்பிட்டுள்்ளார்.   

பைககாவை துல்றமுகத்தின தற்காைப் கபையர் 

எனைகேனறு கதரியவில்லை.  இந்தியாவு்டன 

்ல்டகபைற்்ற மி்ளகு ேணிகத்திைால் வைாமானிய 

்ாட்டுச் கேல்ேம் கலைந்தது குறித்துப் பிளினி 

ஆதஙகப்பைடுகி்றார்.  இதன மூைம் மி்ளகுககு 

இருந்த மதிப்லபையும், கபைரும்ளவிற்கு மி்ளகு 

தமிைகத்தில் இருந்து ஏற்றுமதியாைலதயும் 

அறியமுடிகி்றது.

�ொைமியின புவியியல்

 இைண்்டாம் நூற்்றாண்டில் நிைவிய 

வைாமானியப் வபைைைசின புவியியல் அலமப்பு 

விேைஙகள், நிைப்பை்டம் ஆகியேற்ல்றக 

ககாண்்ட ஆேணவம தாைமியின புவியியல் 

என்ற  நூைாகும்.  இதில் காவிரிப் ம்பைட்டிைம் 

(Kha eris Emporium), ககாற்லக (Korkoi), 

கனனியாகுமரி (Komaria), முசிறி ( u iris) ஆகிய 

துல்றமுகப்பைட்டிைஙகள் குறிப்பி்டப்பைட்டுள்்ளை.

பி டடிஙம்கரியன அடடை�்  (Pe tin erian 
a le)

 பி ட்டிஙவகரியன அட்்டேலண 

எனபைது வைாமானியப் வபைைைசின ோலைகள் 

குறித்த வி்ளககமாை நிைப்பை்டம் ஆகும்.  இதில் 

பைண்ல்டய தமிைகமும் முசிறி துல்றமுகமும், 

வமலும் பைை இ்டஙகளும் குறிககப்பைட்டுள்்ளை.

குறிப்பு: இஙகு இைஙலகத் தீவு Tapro ane  

எைவும், முசிறி துல்றமுகம் முசிறிஸ் எைவும் 

குறிககப்பைட்டுள்்ளது,

பி ட்டிஙவகரியன நிைப்பை்டம்
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வியனனொ �ொப்பிரஸ்

 வியனைா �ொப்பிரஸ் எனபைது 

இைண்்டாம் நூற்்றாண்ல்டச் வேர்ந்த கிவைகக 

ஆேணமாகும்.  இதில் முசிறியில் ்ல்டகபைற்்ற 

ேணிகம் கதா்டர்பைாை குறிப்பு உள்்ளது.  

தற்வபைாது இந்த ஆேணம் ஆஸ்திரியா ்ாட்டின 

தலை்கைாை வியனைாவில்,  ஆஸ்திரிய 

வதசிய நூைகத்து்டன இலணககப்பைட்டுள்்ள 

பைாப்பிைஸ் அருஙகாட்சியகத்தில் உள்்ளது.  

இது ேணிகர்களுககு இல்டவயயாை 

எழுத்துப் ர்ேமாை ஓர் உ்டனபைடிகலக ஆகும்.  

க ர்மாவபைாவைான ( ermapollon) என்ற 

கபையருல்டய கப்பைல், வைாமானிய ்ாட்டிற்கு 

ஏற்றுமதியாை மி்ளகு, தந்தம் வபைான்ற 

ேைககுகள் குறித்த பைட்டியல் இந்த ஆேணத்தில் 

காணப்பைடுகின்றை.

பைாப்பிைஸ் எனபைது பைண்ல்டய எகிப்தில் பைாப்பிைஸ் 

என்ற ்ாணலிலிருந்து தயாரிககப்பைட்்ட தாள் 

ஆகும்.  அககாைத்தில் எழுதுேதற்கு இலதத்தான 

பையனபைடுத்திைர்.  

 ேஙக காைம்  அல்ைது  ேைைாற்றுத்      

கதா்டகக காைம் கதனனிந்திய ேைைாற்றின 

சி்றப்புமிகக காைமாகும்.  இைககியஙகள், 

தமிழ பிைாமி கல்கேட்டுகள் உள்ளிட்்ட 

எழுத்துப் ர்ேமாை ோனறுகள் 

கில்டத்துள்்ளதால் ேஙக காைம், ேைைாற்றுககு 

முந்லதய காைத்தில் இருந்து மாறுபைட்டுச் 

சி்றப்பு்டன வி்ளஙகுகி்றது.  ேஙக இைககியத் 

கதாகுப்பு, அககாை மககளின ோழகலகமுல்ற 

குறித்தும் ேமூக அலமப்பு குறித்தும் அறிய 

உதவுகின்றது. 

்கொைமு்ற்ே

 ேஙக காைத்லத காைேலையல்ற 

கேய்ேதில் அறிஞர்களுககு இல்டவய கருத்து 

வேறுபைாடுகள் உள்்ளை.  ேஙக காை இைககியம் 

கபைா.ஆ.மு. மூன்றாம் நூற்்றாண்டிற்கும்,          

கபைா.ஆ. மூன்றாம் நூற்்றாண்டிற்கும் இல்டப்பைட்்ட 

காைத்லதச் வேர்ந்தலேயாகப் கபைருோரியாை 

அறிஞர்களின கருத்துககளின அடிப்பைல்டயில் 

தீர்மானிககப்பைட்டுள்்ளது.  அமசொ்கரு்டைய 
்கல்ப�டடு்களில் காணப்பைடும் வேை, வோை, 

பைாண்டிய மனைர்கள் குறித்த தகேல்களும், 

தமிழ பிைாமி கல்கேட்டுகளும், கிவைகக, 

வைாமானிய குறிப்புகளும் இககாைேைம்லபை 

உறுதிப்பைடுத்துகின்றை.  ேஙகச் கேய்யுள்கள் 

ேைைாற்றின கதா்டககக காைத்தில் 

இயற்்றப்பைட்்டலே எைவும், பினைவை அலே 

கதாலக நூல்க்ளாகத் கதாகுப்பைட்்டை எைவும் 

கருதப்பைடுகி்றது.

அமசொ்கரின ்கல்ப�டடு்களில் 
�யன�டுத்திய �ரி�டி�த்திற்கு அமசொ்கன 
பிரொமி எனறு ப�யர்.

தி்

 தமிழின கதானலமயாை இைககண 

நூைாை கதால்காப்பியத்தில் திலண என்ற 

கருத்து விேரிககப்பைட்டுள்்ளது.  திலண எனபைது 

குறிப்பிட்்ட இயற்லக  நிைேலமப்லபையும், அதன 

ோழவியல் முல்றகல்ளயும் குறிப்பைதாகும்.  

ேஙகச் கேய்யுள்கள் திலண அடிப்பைல்டயிவைவய 

கதாகுககப்பைட்டுள்்ளை.  மனித ோழகலகலயயும், 

இயற்லகவயாடு மனிதர்கள் ககாண்டிருந்த 

க்ருககமாை உ்றலேயும் அலே பை்டம் பிடித்துக 

காட்டுகின்றை.

 ேஙக காைச் கேய்யுள்கல்ள கபைாருண்லம 

அடிப்பைல்டயில் கபைாதுோக அகத்திலணப் 

பைா்டல்கள் எனறும் பு்றத்திலணப் பைா்டல்கள் 

எனறும் இரு கபைரும் பிரிவுக்ளாகப் பிரிககைாம்.  

அகத்திலண எனபைது காதல் ோழலேயும் 

குடும்பை ோழலேயும் குறிககும்.  பு்றத்திலண 

எனபைது ோழவின பி்ற அம்ேஙகல்ளயும் 

குறிப்பைாக, வபைார், வீைம் முதலிய கபைாருள்கல்ளப் 

வபைசுகி்றது.

ஐந்திலண: ஐந்து திலணகள் அல்ைது ஐந்து 

ேலக நிைப்பைகுதிகள்

 ஐந்திலண எனபைது தமிழ்ாட்டின ஐந்து 

ேலகயாை நிைப்பைகுதிகல்ளக குறிககும்.  இந்த 

ஐந்து ேலக நிைஙகளும் தனித்த பைண்புகள் 

 சங்க ்கொைம3.2
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ககாண்்டலே. ஒவகோரு திலணககும் தனிவய 

க்டவுள், கதாழில், மககள், பைண்பைாடு வபைான்றலே 

உண்டு.  இந்த ேலகப்பைாடு ஐேலக நிைஙகளில் 

ோழந்த மககளின உண்லமயாை ோழகலகச் 

ைலைப் பிைதிபைலிப்பைலத அறிஞர்கள் பைைர் 

வி்ளககியுள்்ளைர்.

�்்க நிைங்கள் குறி சி, முல்்ை, 
ேரு�ம, ப�ய�ல், �ொ்ை ஆகும.

�  மலையும் மலைச் ோர்ந்த பைகுதிகளும் 

குறி சி
�  காடும் காடு ோர்ந்த பைகுதிகளும் முல்்ை 

� ேயலும் ேயல்கேளி ோர்ந்த பைகுதிகளும் 

ேரு�ம
�  க்டலும் க்டல் ோர்ந்த பைகுதிகளும் ப�ய�ல்
� ே்றண்்ட நிைப்பைகுதி �ொ்ை

 ேஙக காைத்திற்காை அடித்த்ளம் 

இரும்புக காைத்தில் வேர் ககாண்்டது.  இரும்புக 

காைத்தில் மககள் குழுகக்ளாக ோழந்து 

ேந்தைர். �்ை�ர்்கள் அந்நிைப்பைகுதிகல்ளத் 

தமது ஆளுலகககுககீழ ககாண்டு ேந்தைர்.  

இவோறு உருோை தலைேர்களில் இருந்வத 

ேைைாற்றின கதா்டககக காைத்தில் வேந்தர்கள் 

வதானறிைார்கள். வேளிர்கள் எனவபைார் ேஙக 

காைத்தின குறுநிைமனைர்கள் ஆேர்.

 கம ரியப் வபைைைேர் அவோகர் 

கலிஙகத்லதயும் (ஒடியா) ஆந்திைம், 

கர்்ா்டகத்தின சிை பைகுதிகல்ளயும் 

பைல்டகயடுத்து கேன்றார்.  தற்காைத்திய 

ஒடியா, கர்்ா்டகம், கதலுஙகாைா, ஆந்திைப் 

பிைவதேம் ஆகிய பைகுதிகளில் காணப்பைடும் 

அவோகைது கல்கேட்டுகள் தமிைகத்திலும் 

வகை்ளத்திலும் காணப்பை்டவில்லை. எைவே, 

கம ரியர்களின வமைாட்சிககு உட்பை்டாத 

சுதந்திைமாை ஆட்சியா்ளர்க்ளாகத் தமிைக 

வேந்தர்கள் வி்ளஙகிைார்கள். இலத 

அவோகரின கல்கேட்டுச் கேய்திகளும் 

உறுதிப்பைடுத்துகின்றை.

ம�ந்�ர்

 ேஙக காை ஆட்சியா்ளர்களில் வேை, 

வோை, பைாண்டியர் என்ற மூவேந்தர்கவ்ள 

முனனிலையில் இருந்தைர்.  அககாைத்லதய 

கபைரு ்கைஙகளும் துல்றமுகப்பைட்டிைஙகளும் 

மூவேந்தரின ஆளுலகககுக கீவைவய 

இருந்தை.

மசரர்

 அவோகரின கல்கேட்டுகளில் 

வகை்ளபுத்திைர்கள் எனறு குறிககப்பைட்டுள்்ள 

வேைர் தற்காைத்துக வகை்ளத்லதயும், 

தமிழ்ாட்டின வமற்குப் பைகுதிலயயும் 

ஆட்சிபுரிந்தைர்.  அேர்க்ளது தலை்கைாக 

ேஞசியும், துல்றமுகப்பைட்டிைஙக்ளாக முசிறியும் 

கதாண்டியும் இருந்தை.  தமிழ்ாட்டில் 

தற்வபைாதுள்்ள கரூர்தான ேஞசி எனறு சிைரும், 

வகை்ளத்தில் உள்்ள திருேஞலேகக்ளம்தான 

ேஞசி எனறு வேறு சிைரும் கூறுகின்றைர்.  

ேஙக இைககியமாை பைதிற்றுப்பைத்து வேை 

அைேர்கள் குறித்தும் அேர்களுல்டய ்ாட்டின 

எல்லைகல்ளக குறித்தும் வபைசுகி்றது.  வேைர்கள் 

பைைம்  மாலை அணிந்தைர்.  கரூலை அடுத்த 

புகலூரில் கண்க்டடுககப்பைட்்ட கல்கேட்டுகள் 

வேை மனைர்களின மூனறு தலைமுல்றகல்ளக 

குறிப்பிடுகி்றது.  மனைர்கள் கேளியிட்்ட 

்ாணயஙகள் கரூரில் கில்டத்துள்்ளை.

 சிைப்பைதிகாைத்தின பைாட்டுல்டத் 

தலைவியாை கண்ணகிககுக வகாயில் 

எழுப்பிய வேைன கேஙகுட்டுேன குறித்து  

சிைப்பைதிகாைம் விரிோகக கூறுகி்றது.

சிைப்பைதிகாைத்லத இயற்றிய இ்ளஙவகாேடிகள் 

வேைன கேஙகுட்டுேனின தம்பி எனபைது மைபு. 

வில்லும் அம்பும் வேைர்களின இைச்சிலையாகும்.

மசொழர்

 காவிரி  ேடிநிைப்பைகுதிலயயும் 

தமிழ்ாட்டின ே்டபைகுதிகல்ளயும் ஆண்்ட 

வோைர்களுககு உல்ற ர் தலை்கைாக 

இருந்தது.  காவிரி ஆறு ேஙகக க்டலில் 

கைககும் ம்புகார் என்ற காவிரிப் ம்பைட்டிைம் 

 சங்க ்கொை அரசியல்: �ண்்டைய 
�மிழ்க அரசியல் நி்ை
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அ ே ர் க ளு ல ்ட ய 

து ல ்ற மு க ப் பை ட் டி ை ம ா க 

வி்ளஙகியது.  கடியலூர் 

உருத்திைஙகண்ணைார் 

என்ற ேஙக காைப் புைேர் 

க ா வி ரி ப் ம் பை ட் டி ை ம் 

குறித்துப் பைட்டிைப்பைாலை என்ற க்டிய பைா்டலை 

இயற்றியுள்்ளார்.  காவிரிப் ம்பைட்டிைத்தில் 

்்டந்த ேணிகத்லதச் சிைப்பைதிகாைம் 

குறிப்பிடுகி்றது.  வோை மனைர்களில் 

தலைசி்றந்தேைாகப் வபைாற்்றப்பைடும் கரிகால் 

வோைன, காவிரி ஆற்றின நீர்கபைருகலகத் 

தி்றம்பை்டப் பையனபைடுத்திப் பைாேை ேேதிகல்ளப் 

கபைருககிப் கபைரும் நிைப்பைைப்பில் விேோயம் 

தலைகக ேலககேய்த கபைருலமககுரியேர் 

ஆோர்.  பிற்காைச் வோைர்களின ஆட்சியில் 

(கபைா.ஆ.பி. 10 முதல் 12 ஆம் நூற்்றாண்டு ேலை) 

உச்ேத்லத எட்டிய பைாேைநீர் வமைாண்லமககுக 

கரிகால்வோைன ஆட்சியில்தான வித்தி்டப்பைட்்டது.  

பைாண்டியலையும் வேைலையும் ஏலைய குறுநிை 

மனைர்கல்ளயும் எதிர்த்துக கரிகாைன 

வபைாரிட்்டார்.  வோைர்களின இைச்சிலை 

புலி.  அேர்கள் ேதுைேடிவிைாை கேப்பு 

்ாணயஙகல்ள கேளியிட்்டைர்.  அேற்றின  

முகப்பில் புலியின உருேமும் மறுபு்றத்தில் 

யாலை மற்றும் புனிதச் சினைஙகளும் 

காணப்பைடுகின்றை.

�ொண்டியர்

 பைாண்டியர்கள் குறித்தும் அவோகைது 

கல்கேட்டுகளில் குறிப்புகள் உள்்ளை.  

மதுலைலயத் தலை்கைாகக ககாண்டு 

கதனதமிைகத்லத அேர்கள் ஆண்்டைர்.  தமிழச் 

ேஙகஙகல்ள நிறுவி ஆதைவு அளித்தேர்கள் 

எனறு தமிழ இைககியஙகள் பைாண்டிய 

அைேர்கல்ளப் வபைாற்றுகின்றை.  மாஙகு்ளத்தில் 

கண்்டறியப்பைட்்ட தமிழ பிைாமி கல்கேட்டுகள் 

பைாண்டியன க்டுஞகேழியலைக 

குறிப்பிடுகின்றது.   க்டிவயான, 

மு்டத்திருமா்றன, பைையாகோலை முதுகுடுமிப் 

கபைருேழுதி ஆகிவயார் குறிப்பி்டத்தகக பைாண்டிய 

மனைர்கள்.  பைாண்டியர்களின இைச்சிலை 

மீன ஆகும்.

ம�ளிர்  குடித்�்ை்ே

 தமிைகத்லத ஆட்சிபுரிந்த 

மூவேந்தர்கல்ளத் தவிைப் பைை குறுநிை 

மனைர்களும் சிறிய பைகுதிகளில் குடித்தலைலம 

ஏற்றிருந்தைர்.  குறுநிை மனைர்கள் வேளிர் 

எனறும் அலைககப்பைட்்டைர்.  வேளிரில் 

கல்டவயழு ேள்்ளல்க்ளாை பைாரி, காரி, ஓரி, 

்ள்ளி, வபைகன, ஆய், அதியமான ஆகிவயார் 

குறிப்பி்டத்தககேர்கள்.  இேர்களின ேள்்ளல் 

தனலமலயச் ேஙக இைககியம் விரிோகப் 

வபைசுகின்றது.  புைேர்கவ்ளாடு க்ருககமாை 

கதா்டர்பு ககாண்டிருந்த வேளிர்களின 

ஒருபு்றத்தில் யாலையும் மறுபு்றத்தில் 

அஙகுேமும், வில்லும் அம்பும் கபைாறித்த வேைர் 

்ாணயம்

முகப்பில் புலி உருேம், மறுபு்றத்தில் யாலை 

மற்றும் புனிதச் சினைஙகளும் கபைாறிககப்பைட்்ட 

ேஙக காை வோைர் ்ாணயஙகள்

மீன சினைம் கபைாறிககப்பைட்்ட ேஙக காை 

பைாண்டியர் ்ாணயஙகள்
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ககால்டத்தி்றம் இைககியஙகளில் 

வபைாற்்றப்பைடுகின்றது.  வேளிரில் சிைர் 

மூவேந்தர்கவ்ளாடு துலணநினறு 

அேர்களுககாகப் வபைார் புரிந்தைர்.  வேறுசிை 

வேளிர்கள் மூவேந்தலை எதிர்த்தும் 

வபைாரிட்டுள்்ளைர்.

 இரும்புக காைத்லதச் வேர்ந்த பைை 

ேமுதாயஙகள் பைைஙகுடிச் ேமுதாயஙக்ளாக 

இருந்தை.  சிை, ஒரு குடித்தலைலமயின கீழ 

ஒனறுபைட்டு ோழந்திருந்தை.  ேஙக காைச் ேமூகம், 

பைைஙகுடி குைத்தலைலமச் ேமுதாயத்திலிருந்து 

ஒரு கபைரும்பைைப்லபை ஆட்சி கேய்யும் மனைர் 

ஆட்சிமுல்றககு மாறிகககாண்டிருந்தது.

ச ்கப்பிரிவு்கள்
 ேஙக காைத் தமிழச் ேமூகத்தில் 

ேமூகப் பிரிவுகள் வேரூன்றத் கதா்டஙகிை.  

பைாணர், பைைதேர், எயிைர், உைேர், காைேர், 

வேட்டுேர், ம்றேர் வபைான்ற குழுககள் குைம் 

அடிப்பைல்டயிைாை ேமுதாயஙக்ளாக  (clan 

ased communities) இருந்தைர்.  அைேர்களும் 

குைத்தலைேர்களும் உயர்பிரிவிைைாகக 

கருதப்பைட்்டைர்.  அந்தணர்கள் எனறு அறியப்பைட்்ட 

ோரிகளும் இருந்தைர்.  லகவிலைத் கதாழில் 

புரிந்த  பைாலை கேய்வோர், உவைாகவேலை 

கேய்வோர் வபைான்ற பிரிவிைர் ேமூகத்தில் 

இருந்தைர்.  ே்டஇந்தியாவில் காணப்பைட்்ட 

ோதி அலமப்பு தமிைகத்தில் வேரூன்றவில்லை.  

மா்றாக ஐேலக நிைச் ைல் மற்றும் 

கேய்கதாழில் அடிப்பைல்டயில் ேமூகக 

குழுகக்ளாக காணப்பைட்்டைர்.  ேஙக காைச் 

ேமூகத்திைர் ஒரு ேைம்புககுட்பைட்வ்ட கபைாருள் 

கர்ச்சியில் ஈடுபைட்்டைர். எனினும் அைேர்களும், 

குைத்தலைேர்களும், ேணிகர்களும் 

கேழிப்பைாை ோழவில் தில்ளத்தைர்.  

ேமூகத்தின விளிம்புநிலை மககள் மத்தியில் 

ேறுலம நிைவியது. பைை நிைஙகளுககுச் கேன்ற 

இலேோணர்க்ளாகிய பைாணர்கள், கேல்ேம் 

பைல்டத்வதாலைப் பைாடிப் பைரிசில் கபைற்று ோழகலக 

்்டத்திைர்.  

 வே்ளாண் ே்ளர்ச்சியும், கால்்ல்ட 

ே்ளர்ப்பும் இயற்லக ே்ளஙகல்ளயும் 

ேைவிைஙகுகல்ளயும் ஓை்ளவுககுப் 

பைாதித்திருகக வேண்டும்.  வேட்ல்டயாடி 

உயிர்பிலைத்த சிை பிரிவிைர் ேைப்பைகுதியில் 

ோைக கட்்டாயப்பைடுத்தப்பைட்டிருககைாம் 

அல்ைது காைப்வபைாககில் உ்டல் உலைப்புத் 

கதாழிைா்ளர்க்ளாக மாறியிருககைாம்.  

்னகேய் வே்ளாண் பைகுதிகளில் வே்ளாண் 

ே்ளர்ச்சிககாகச் சிை குறிப்பிட்்ட ேமூகப்பிரிவிைர் 

கபைரும்ளவுககு உ்டல் உலைப்லபைத் தந்தைர்.

ப�ண்்கள்
 ேஙக இைககியஙகளில் தாய், 

தலைவி, கேவிலித்தாய், வதாழி எனறு பைற்பைை 

இ்டஙகளில் மகளிர் குறித்த  கேய்திகள் 

பைைோறு கூ்றப்பைடுகின்றை.  பைாணர் குைப் 

கபைண்கள், ்ாட்டிய மகளிர், கபைண்பைாற் 

புைேர்கள், அைே மகளிர் ஆகிவயார் 

குறித்தும்  ஐேலக நிைப்பைகுதிகல்ளச் ோர்ந்த 

கபைண்கள் குறித்தும் ேஙக இைககியஙகள் 

குறிப்பிடுகின்றை.  கேண்ணி என்ற ஊலைச் 

ோர்ந்த கேண்ணிககுயத்தியார் கபைண்பைாற் 

புைேைாகக கண்்டறியப்பைடுகி்றார்.  மகளிர் 

திலணப்புைம் காத்தல் குறித்தும், உமணர் 

குை மகளிர் உப்பு விற்்றது குறித்தும் ேஙகச் 

கேய்யுள்கள் குறிப்பிடுகின்றை.  இதன 

மூைம் கபைண்கள் முதல்நிலை உற்பைத்தியில் 

ஈடுபைட்்டலத அறியைாம்.  கபைண்கள் தஙகள் 

கணேவைாடு உயிர்து்றகக முனேந்தலத 

அககாை இைககியஙகளில் சிை இ்டஙகளில் 

காணைாம்.

 திலணக வகாட்பைாடு வி்ளககுேது 

வபைாைவே ேஙக காைப் கபைாரு்ளாதாைம் பைை 

ேலகப்பைட்்டதாக இருந்தது.  வே்ளாண்லம, 

கால்்ல்டே்ளர்ப்பு, ேணிகம், பைணப்பைரிமாற்்றம், 

வேட்ல்டயாடுதல், மீன பிடித்தல் எனறு 

மககள் ோழந்த நிைஙகளுககு ஏற்்றோறு 

கதாழில்களும், அலே ோர்ந்து கபைாரு்ளாதாைமும் 

இருந்தை.  ேணிகம் க்டல் க்டந்து 

பைை்ாடுகளு்டன ்ல்டகபைற்றிருககி்றது.

 சங்க்கொைச் ச ்கம3.4

 ப�ொருளொ�ொரம3.5
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ம�ளொண்்ே உற்�த்தி

 ேஙக காை மககளின உயிர்ோழகலகத் 

வதலேகல்ள நில்றவு கேய்ேதில் 

வே்ளாண்லமவய முதலி்டத்தில் இருந்தது.  

க்ல், கரும்பு, சிறுதானியஙகள் பையிரி்டப்பைட்்டை.  

்னகேய் நிைத்திலும் புனகேய் நிைத்திலும் 

பையிர்த்கதாழில் ்ல்டகபைற்்றது.  ஆற்றுேடிநீர்ப் 

பைகுதிகளிலும்  கு்ளம்,  ஏரி வபைான்ற நீர்நிலைக்ளால் 

பைாேைேேதி கபைற்்ற பைகுதிகளிலும்  க்ல் 

பையிரி்டப்பைட்்டது.  தானியஙகள் புனகேய் நிைத்தில் 

பையிரி்டப்பைட்்டது.  கேந்க்ல், கேண்கணல், 

ஐேைக்ல் எைப் பைைேலகயாை க்ல்கள் 

குறித்து இைககியஙகள் குறிப்பிடுகின்றை.  

ஆதிச்ே்ல்லூரிலும், கபைாருந்தல் என்ற 

இ்டத்திலும் வமற்ககாண்்ட அகைாய்வுகளில் 

தாழிகளு்டன க்ல்லும் கில்டத்துள்்ளது.  

ேைப்பைகுதிகளில், இ்டம்விட்டு இ்டம் மாறி 

ோகுபைடி கேய்யும் முல்ற புைம் எைப்பைட்்டது.  

கால்்ல்ட ே்ளர்ப்பு:  பைசு, எருலம, கால்ள 

உள்ளிட்்ட மாடுகள், கேள்்ளாடு, கேம்மறி 

ஆடுகல்ள ே்ளர்த்தல் மூைம் மககள் தஙகள் 

ோழோதாைத்லதப் கபைருககிைர்.

்்கவி்ன ேற்றும  ப�ொ ற் கூடைங்கள்

 லகவிலைத் தயாரிப்புகளும், 

மிக ண்ணிய வேலைப்பைாடுல்டய 

கதால்கபைாருள்களும் ்கைோழவின 

முககியமாை அல்டயா்ளஙக்ளாகும்.  ேஙக 

காைத்தில் பைல்வேறு கபைாருள்கல்ளத் தயாரிககும் 

நிபுணத்துேம் கபைற்்ற கதாழிைா்ளர்கள் 

இருந்தைர்.  கபைாருள் உற்பைத்தி கேய்யும் 

அலமப்புகள் கதாழிற் கூ்டஙகள் ஆகும்

ேட்கைங்கள் பசய�ல்

 மட்கைஙகல்ளச் கேய்ேது பைைேைாக 

எல்ைா இ்டஙகளிலும் காணப்பைட்்டது.  மககளின 

அன்றா்ட ோழவுககுப் பைைவிதமாை மட்கைஙகள் 

வதலேயாக இருந்தை.  கரியநி்றத்தலே, 

கேந்நி்ற ேண்ணம் சிய கேள்ல்ளக 

வகாடுகள் ேலையப்பைட்்டலே (Russet-coated), 

கருப்பு-சிேப்பு நி்றத்தலே எனறு பைைவிதமாை 

மட்கைஙகள் தயாரிககப்பைட்்டை.

இருமபு  உருக்குத் ப�ொ ல்

 இரும்லபைக ககாண்டு கருவிகள் 

கேய்ேதும் முககியமாை கதாழிைாக 

இருந்திருககி்றது.  பைல்வேறு இ்டஙகளில் 

கபைாருந்தல் அகைாய்வில் கில்டத்த க்ல்மணிகள்.

பைல்வேறு மட்கைஙகள், கபைாருந்தல்

பை்ளபை்ளப்பைாை ேண்ணப் ச்சுல்டய, அலைவபைால் 

தீட்்டப்பைட்்ட மட்கைம்

புதுச்வேரியில்  கில்டத்த இரும்பு ோள்கள்
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இரும்லபை உருககும் உலைகளும் இருந்தை.  

அகைாய்வு வமற்ககாண்்ட பைை இ்டஙகளில் 

ககால்லுலைகள், உருககு உலைகள் ஆகியை 

இருந்த த்டயஙகள் கண்்டறியப்பைட்டுள்்ளை.  

ககாடுமணலிலும், குட் ரிலும் இரும்பு உருககு 

உலைகள் அகைாய்வில் கேளிப்பைட்டுள்்ளை.  

இரும்பில் கருவிகள் கேய்வதார் குறித்து  

ேஙக இைககியத்தில் குறிப்புகள் உள்்ளை.  

உழுகருவிகளும், ோள், ஈட்டி, கத்தி வபைான்ற 

பைல்டககருவிகளும் தயாரிககப்பைட்்டை.

்கல்லில் பசய� அ ்கைன்கள்

 ேஙக காைத்து மககள் பைைவிதமாை 

அணிகைனகல்ள அணிந்து தஙகல்ள  

அைகுபைடுத்திக ககாண்்டைர்.  எளிய மககள் 

ககல்ளயும் இலை தலைகல்ளயும் 

டிகககாண்்டது்டன, சுட்்ட களிமண், 

உவைாகம் ஆகியேற்றிலும் அணிகைனகள் 

கேய்து அணிந்தைர்.  கேல்ேர்கள் கேம்பு, 

தஙகம், கேள்ளி வபைான்ற உவைாகஙகளில் 

கேய்த ்லககளில் ்ேமணிகல்ளயும் பைதித்து 

அைகுபைடுத்தி அணிந்தைர்.

கேவேந்திககல் (amethyst), கேம்மணிககல் 

(carnelian) வபைான்றேற்றில் இருந்தும் 

அைகிய வேலைப்பைாடுல்டய அணிகைனகள் 

கேய்யப்பைட்்டை.  துல்ளயிடும் கருவிகளில் 

லேைத்லதப் பையனபைடுத்திக துல்ளயிட்டு, 

மணிககற்கல்ள அைகு்றக வகாத்து   

மாலைக்ளாக அணிந்தைர்.  கபைருஙகற்காை 

நிலைவுச் சினைஙகளில் கபைாறிப்பு (etching) 

வேலைகள் நிைம்பிய கேம்மணிகளும்  

காணப்பைடுகின்றை.

�ங்க ஆ�ர ங்கள்

 தஙகத்தாைாை அணிகைனகல்ளச் 

ேஙக காை மகளிர் பைைேைாக அணிந்தைர்.  

வைாமானியர்களின ்ாணயஙகல்ளக 

ககாண்டும் ்லககள் கேய்யப்பைட்்டை.  

வகை்ளத்தின பைட்்டணத்தில் கபைானலை 

உருககும் உலைகள் இருந்ததற்காை ோனறுகள் 

கில்டத்துள்்ளை.  கபைருஙகற்காைத்லதச் வேர்ந்த 

அகைாய்வுக க்ளஙக்ளாை சுத்துகவகணி, 

ஆதிச்ே்ல்லூர், ககாடுமணல் ஆகிய 

இ்டஙகளிலும், அரிககவமடு, கீைடி, பைட்்டணம் 

ஆகிய பைைஙகாை ்கைஙகளிலும் தஙக 

அணிகைனகள் கில்டத்துள்்ளை.

்கண் ொடி ே ்கள்

 கண்ணாடி மணிகல்ளச் கேய்யும் 

முல்றலய அககாை மககள் அறிந்திருந்தைர்.  

சிலிககா மற்றும் பி்ற கபைாருள்கல்ள 

உலையிலிட்டு உருககி நீண்்ட சிறிய 

குைல்க்ளாககிப் பினைர் அேற்ல்றச் சிறுசிறு 

மணிக்ளாக ்றுககிைர்.  கண்ணாடி மணிகள் 

பைல்வேறு ேண்ணஙகளிலும் ேடிேஙகளிலும் 

தயாரிககப்பைட்்டை.  அரிககவமட்டிலும், க்டலுருககு 

அருகில் குடிககாடு என்ற ஊரிலும் கண்ணாடி 

மணி கேய்யும் கதாழிைகஙகள் இருந்துள்்ளை.  

விலை உயர்ந்த ்ேமணிக கற்கல்ள ோஙக 

இயைாதேர்கள் கண்ணாடி மணிகல்ள 

அணிந்திருககைாம் எைத்  கதரிகி்றது.  

முத்துக்குளித்� ம சஙகு �்ளயல்்களும

 கீைடி அகைாய்வினவபைாது ஒரு 

முத்து கில்டத்துள்்ளலம குறிப்பி்டத்தககது.  

ேஙகுகல்ள அரிந்து ேல்ளயல் கேய்யும் 

கதாழிலும் ேஙக காைத்தில் சி்றப்புற்றிருந்தது.  

பைாம்பைன க்டல்பைகுதிகளில் ேஙகுகல்ளச்

வேகரித்தைர்.  லகவிலைக கலைஞர்கள் 

அேற்ல்ற அைகு்ற அறுத்து எழிைாை 

ேல்ளயல்கல்ளச் கேய்தைர்.  முழுலமயாை 

ேஙகுகளும், உல்டந்த ேல்ளயல்களும் பைை 

கதால்லியல் இ்டஙகளில் கில்டத்துள்்ளை.  

கபைண்கள் ேஙகு ேல்ளயல்கள் அணிந்திருந்தது 

குறித்துச் ேஙக இைககியஙகளில் குறிப்புகள் 

காணப்பைடுகின்றை. 

து  ப�சவு

 துணி க்ேவு இனகைாரு முககியத் 

கதாழிைாகும்.  நூல் நூற்கும் கதிர்களும் 

துண்டுத் துணிகளும் ககாடுமணலில் 

கில்டத்திருககின்றை.  கலிஙகம் மற்றும் 

பி்ற ேலகத் துணிேலககள் குறித்து  

இைககியஙகளில் குறிப்புகள் உள்்ளை.  
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கபைரிப்்ளஸ் என்ற நூலில் தமிைகத்தில் துணிகள்  

க்ய்யப்பைட்்டது குறித்த தகேல் உள்்ளது.  

நூல் நூற்கும் கதிர்  (Spindle whorl) 

பைருத்தியிலிருந்து நூலை எடுப்பைதற்கு நூல் 

நூற்கும் கதிர் பையனபைடுகி்றது. 

�ண்டைேொற்றம, � ்கம, � ்கர்்கள், 
� ்கப் ப�ரு� ்கள்

 க்ல் முதைாை தானியஙகள், 

கால்்ல்டே்ளர்ப்பு, லகவிலைப் கபைாருள் 

தயாரிப்பு வபைான்றலே குறித்து  அறிந்வதாம்.  

ஆைால் மககள் ோழந்த எல்ைா இ்டஙகளிலும் 

எல்ைாப் கபைாருள்கல்ளயும் தயாரிகக இயைாது.  

ஓரி்டத்தில் கில்டககின்ற மூைப்கபைாருள்களும், 

ே்ளமும், கதாழில் ட்பைக கலைஞர்களும் 

மற்்ற இ்டஙகளில் கில்டப்பைதில்லை.  

எடுத்துககாட்்டாக, மலைப் பைகுதிகளில் க்டல் 

மீனும் உப்பும் கில்டககாது.  க்டற்கலையின 

மணற்பைகுதிகளில் க்ல் முதைாை 

தானியஙகல்ளப் பையிரி்ட முடியாது.  ஓரி்டத்தில் 

கில்டககும் கபைாருள்கல்ள மற்்ற இ்டஙகளில் 

உள்்ளேர்கள் தம்மி்டம் உள்்ள கபைாருள்கல்ளக 

ககாடுத்து மாற்றிகககாள்ோர்கள்.  இதற்குப் 

பைண்்டமாற்று எனறு கபையர்.  இவோ்றாகத் 

தான ேணிகம் வதானறியது.  ேணிகர்கள் 

குழுோகச் கேனறும் ேணிகம் கேய்தைர்.  

இவேணிகத்தின ேழியாக பைைவிதமாை 

கபைாருள்கல்ள மககள் பையனபைடுத்த முடிந்தது.

� ்கர்்கள்

 தமிழ பிைாமி கல்கேட்டுகளில் ேணிகன, 

நிகமா ஆகிய கோற்கள் ஆ்ளப்பைடுகின்றை.  

க்ல்மணிகல்ளப் பைதித்து அல்டயா்ளமிட்்ட 

சுடுமண்ணில் கேய்யப்பைட்்ட அச்சு, கீைடி

ேஙக காைத்லதச் வேர்ந்த 

கேம்மணிகள்

கபைாறிப்பு 

வேலைப்பைாடுல்டய

ேஙககாைச் 

கேம்மணிகள்

ேஙககாைத்து இ்டஙகள்

தஙகத்தாைாை அணிகைன, பைட்்டணம்

தஙகக வகா்டாலி 

ேடிே ்லக

தஙகத்தாைாை 

கதாஙகல் 

அணி, 

கபைாருந்தல்
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கபைான ேணிகர்கள், துணி ேணிகர்கள், உப்பு 

ேணிகர்கள் எனறு குறிப்பிட்்ட பைண்்டத்லத 

மட்டும் வியாபைாைம் கேய்த ேணிகர்களும் 

இருந்தைர்.  உப்பு ேணிகர்கல்ள உமணர்கள் 

எைப்பைட்்டைர்.  அேர்கள் தம் குடும்பைத்வதாடு 

மாட்டு ேண்டியில் கேனறு ேணிகம் கேய்தைர்.  

ம�ொக்கு�ரத்து மு்ற்கள்

 மாட்டுேண்டிகளும் விைஙகுகளும் 

ேைககுப் வபைாககுேைத்திற்கும் பையனபைட்்டை.  

தமிழ்ாட்டின பைல்வேறு ்கைஙகளும் ேணிக 

ேழிக்ளால் இலணககப்பைட்்டை.  க்டற்பையணம் 

வமற்ககாள்்ள உதவிய கைம், பைரி, ஓ்டம், 

வதாணி, கதப்பைம், ்ாோய் வபைான்றலே 

க்டற்வபைாககுேைத்துககுப் பையனபைடுத்தப்பைட்்டது 

குறித்து  இைககியஙகளில் குறிப்பி்டப்பைட்டுள்்ளை.  

�ண்டைேொற்றமும �ொ யங்களும

 பைண்்டமாற்றுமுல்ற மூைமாகவே 

மககளில்டவய கபைரும்ளவில் பைரிமாற்்றம் 

்ல்டகபைற்்றது.  அரிசிலயக ககாடுத்து மீலைப் 

கபைற்்றைர்.  உப்பு விலைமதிப்புல்டயதாகக 

கருதப்பைட்்டது.  எைவே ஒரு குறிப்பிட்்ட 

அ்ளவு உப்புககு அவத அ்ளவு அரிசி 

பைரிமாறிகககாள்்ளப்பைட்்டது.  ேஙக காை வேை, 

வோை, பைாண்டிய மற்றும் மலையமான ஆகிய 

அைேர்களின ்ாணயஙகள் கபைரும்ளவு 

கில்டத்திருப்பைலதக ககாண்டு, அலே 

பைைேைாகப் புைககத்தில் இருந்தை எனறு 

அறியமுடிகி்றது.  

�மிழ்கமும ப�ளி�ொடடுத் ப�ொடைர்பு்களும

 கிைககிலும் வமற்கிலும் பைை 

கேளி்ாடுகளு்டன தமிைர்கள் ேணிகத் 

கதா்டர்பு லேத்திருந்தைர்.  வைாமானியக 

புதுச்வேரியின 

ஆவைாவில்லில் 

கில்டத்த  கேண்கைக 

கிண்ணம்

(கபைருஙகற்காைம்)

ககாடுமணலில் கில்டத்த 

கேம்மணிககற்கள் பைதித்த 

கேண்கைத்தாைாை புலி.

கபைாருந்தல் அகைாய்வில் 

கில்டககப்கபைற்்ற கண்ணாடி 

மணிகள்

பைட்்டணத்தில் கில்டத்த 

நூற்புக கதிர். 

 ககாடுமணலில் 

கில்டத்த துணியும் 

நூற்புக கதிர்களும்

உல்டந்த ேஙகு ேல்ளயல்கள்

(not to scale)

தமிழ்ாட்டிலிருந்து வைாம் ்கருககாை 

க்டல்ேழி ேணிகப்பைாலத.

�னகு �டி�்ேக்்கப்�டடை ய�னர்்களின 
்கப்�ல் �ங்கம, பிற உமைொ்கக் ்கொசு்களுடைன 
முசிறித் து்றமு்கத்திற்கு �ந்து மிள்்க 

ற்றிச் பசனற�ொ்க அ்க�ொ ற்றின 14 ஆம 
பசய ள் கூறுகிறது.  
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கப்பைல்கள் பைருேககாற்று வீசும் ேமயத்தில் 

வமலைகக்டைாை அைபிகக்டலைக க்டந்து 

தமிைகக க்டற்கலைகளுககு ேந்தை.  மி்ளகு 

வபைான்ற ்றுமணப் கபைாருள்களும், யாலைத் 

தந்தம், ்ேமணிகள் உள்ளிட்்ட அரிய 

கபைாருள்களும் தமிழ்ாட்டிலிருந்து ஏற்றுமதி 

ஆயிை.  தஙகம், கேள்ளி, கேம்பு   உள்ளிட்்ட 

உவைாகஙகளும் இ்றககுமதி கேய்யப்பைட்்டை.

 கிவைகக, வைாமானிய, வமற்கு ஆசிய 

மககள் உள்ளிட்்ட வமற்கத்தியர்கள் யேைர் 

எனறு அலைககப்பைடுகின்றைர்.  யேைர் 

எனனும் கோல் கிவைககப் பைகுதியாை 

‘அவயானியா’விலிருந்து ேந்தது.

�மிழ�ொடடிலிருந்து பசங்கடைல் ்க்ரக்கு

 கேஙக்டல் க்டற்கலையில் உள்்ள 

கபைர்னிவக துல்றமுகத்தில் ஏைலை கிவைா 

மி்ளகு இருந்த இந்தியப் பைாலையும், வதககு 

மைப்பைைலகத் துண்டுகளும், தமிழ பிைாமி 

எழுத்துகள் கபைாறித்த (தமிைக) பைாலை ஓடு 

ஒனறும் கண்க்டடுககப்பைட்்டை. 

 கேஙக்டல் க்டற்கலையில் கபைர்னிவக 

துல்றமுகத்திற்கு ே்டபைகுதியில் உள்்ள 

இனகைாரு துல்றமுகம் குவேர் அல் காதிம் 

எனபைதாகும்.  இந்த இ்டத்தில் தமிழ பிைாமி 

எழுத்துகள்  ககாண்்ட மூனறு சுடுமண் பைாண்்டத் 

துண்டுகள் கண்்டறியப்பைட்்டை.  அேற்றில் பைலை 

ஓறி, கண்ணன (கணன), ோத்தன (ோதன) எை 

எழுதப்பைட்டுள்்ளது.  

 ‘கபைரும் பைத்தன கல்’ என்ற கபையரில் 

தாய்ைாந்து ்ாட்டில் உள்்ள குோன லுக 

பைாட் என்ற இ்டத்தில் அரிய கல் ஒனறு 

கில்டத்துள்்ளது.  இககல், கபைரும்பைத்தன 

எனபைேைால் பையனபைடுத்தப் பைட்டிருககைாம்.  

வமலும் அேர் ஒரு கபைாற்ககால்ைைாக இருகக 

வேண்டும்.  அந்தக கல், தஙகத்தின தைத்லத 

அறிய உதவும் உலைகல் ஆகும்.  கதனகிைககு 

ஆசியாலேத் தமிழ இைககியஙகள் சுேர்ண மி 

எனறு குறிப்பிடுகின்றை. 

 ேஙக காைத்தில்தான தமிழ்ாட்டில் 

்கைஙகள் முதனமுல்றயாக உருப்கபைற்்றை.  

ோலைகளும் குடியிருப்புப் பைகுதிகளும் 

ககாண்்ட திட்்டமிட்்ட ்கைஙகளில் 

கேஙகற்க்ளால் ஆை கட்டி்டஙகள் கட்்டப்பைட்்டை.  

வீடுகளுககுக கூலையாக ஓடுகள் 

வேயப்பைட்்டை.  உல்றகிணறுகளும், வேமிப்புக 

 �்கரங்கள் ேற்றும 
து்றமு்கங்களின ம�ொற்றம3.6

எகிப்தின கபைர்னிவகயில் கண்க்டடுககப்பைட்்ட மி்ளகு 

லேககப்பைட்டிருந்த 

தமிைகத்தின பைாலைகள்

ோத்தன எைப் கபைாறித்த சுடுமண் துண்டுகள்

கபைரும்பைத்தனகல், குோன லுகபைாட், தாய்ைாந்து
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வமற்காசியப் பைாலை ஓடுகள் 

ஒவை மைத்தாைாை பை்டகின பைகுதி, பைட்்டணம்
தஙக அணிகைனகள், பைட்்டணம்

கேதுககு மணிகள் கேய்ேதற்காை 

கேம்மணிககற்கள்

பைச்லே கைந்த நீைேண்ண ஆடிப் ச்சு 

உள்்ள வமற்காசியப் பைாலை ஓடுகள்

�டடை ம, ம்கரளொ

வகை்ளத்தின எர்ணாகு்ளம் மாேட்்டத்தில் 

உள்்ள ே்டககுப் பைைவூர் என்ற ஊலை 

ஒட்டிய ே்டகவககைா என்ற சிற் ரின 

அருவக பைட்்டணம் அலமந்துள்்ளது.  வமலை 

்ாடுகவ்ளாடும் கீலை ்ாடுகவ்ளாடும் 

ேணிகத் கதா்டர்பு ககாண்டிருந்த பைைஙகாைத் 

துல்றமுகம்தான பைட்்டணம்.

ப்கொடுே ல்

ககாடுமணல், தமிழ்ாட்டில் ஈவைாடுககு அருகில் உள்்ளது.  ேஙக இைககியமாை பைதிற்றுப்பைத்தில் 

குறிப்பி்டப்பைடும் ககாடுமணம்தான இவவூர் எைக கருதப்பைடுகி்றது.  கபைருஙகற்காை முதுமககள் 

தாழிகளும் இரும்பு, மணிககற்கள், ேஙகு வேலைப்பைாடுகள் குறித்த ோனறுகளும் இஙவக 

கில்டத்துள்்ளை.  தமிழ பிைாமி எழுத்துகள்  ககாண்்ட 300ககும் வமற்பைட்்ட மட்கைப் கபைாறிப்புகள் 

இந்த ஊரில் கில்டத்துள்்ளை.

ககாடுமணல் 

அகைாய்வில் 

வதாண்டி எடுககப்பைட்்ட 

கபைருஙகற்காைக 

கல்ைல்ற

குதிலைச் வேணத்தில் 

பையனபைடும் இரும்பு 

ேல்ளயஙகள், 

ககாடுமணல்
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ேஙகு ேல்ளயல்களின உல்டந்த 

பைகுதிகள், ேஙகு, ககாடுமணல்

கேம்மணிககல்ைால் கேய்யப்பைட்்ட 

மணிகள், ககாடுமணல்

மனித 

எலும்புககூடு, 

ககாடுமணல்

தமிழ பிைாமி எழுத்துகள்  ககாண்்ட குடுலே

கீழடி

 மதுலையிலிருந்து ைாவமஸ்ேைம் கேல்லும் க்டுஞோலையில் சிலைமான என்ற 

ஊருககு அருகில் கீைடி உள்்ளது.  இஙவக பைள்ளிச் ேந்லதத்தி்டல் எனறு அலைககப்பைடும் பைைந்த 

கதனைந்வதாப்பில் இந்தியத் கதால்லியல் ஆய்வுத்துல்றயிைர் வமற்ககாண்்ட அகைாய்வுகளின 

மூைம் ேஙக காைத்து ்கைம் புலதயுண்டிருப்பைது கண்்டறியப்பைட்டுள்்ளது.  கேஙகற் கட்டுமாைஙகள், 

கழிவுநீர் ேழிகள், தமிழ பிைாமி எழுத்துகள்  ககாண்்ட மட்கை ஓடுகள், கேம்மணிககற்க்ளாைாை 

அணிகள், முத்து, இரும்பு கபைாருள்கள், வில்ளயாட்டுப்கபைாருள்கள், கண் ககு லம தீட்டும் 

கேப்புக கம்பி வபைான்றலே கண்்டறியப்பைட்டுள்்ளை.  இனனும் அகைாய்வுகல்ள வமற்ககாண்்டால், 

லகத்கதாழில் முல்றகள் மற்றும் பைண்பைாட்டு ்்டேடிகலககள் குறித்தும் பைை தகேல்கள் கேளிேரும்.

கேஙகல் கட்டுமாைஙகள், கீைடி

கீைடியில் கில்டத்த 

பைைவிதமாை கபைாருள்களும் 

அணிகைனகளும்
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கி்டஙகுகளும் இருந்தை.  சிை ்கைஙகள் 

துல்றமுகப்பைட்டிைஙக்ளாகவும், லகவிலைத் 

கதாழில் லமயஙக்ளாகவும் இருந்தை.  

கிைககுக க்டற்கலையில் அலமந்த அரிககவமடு, 

காவிரிப் ம்பைட்டிைம், அைகனகு்ளம், ககாற்லக 

ஆகிய ்கைஙகளும், வகை்ளத்தின பைட்்டணம் 

என்ற ்கரும் துல்றமுகஙக்ளாகவும் 

வி்ளஙகியலே.  காஞசிபுைம், உல்ற ர், கரூர், 

மதுலை, ககாடுமணல் ஆகிய ்கைஙகள் 

உள்்ாட்டு ேணிக லமயஙக்ளாகத் 

திகழந்தை.  இம்லமயஙகளில் பைை ேலகப்பைட்்ட 

கபைாருள்களும் பைண்்டஙகளும் உற்பைத்தி 

கேய்யப்பைட்டுப் பைல்வேறு பைகுதிகளுககும் 

ஏற்றுமதி கேய்யப்பைட்்டை.

 எண்ணிகலகயில் குல்றோக 

இருந்தாலும் இந்த ்கைஙகள் அ்ளவில் 

கபைரியலே.  ்கைஙகல்ளத் தவிை எண்ணற்்ற 

சிற் ர்களிலும் மககள் ோழந்திருந்தைர்.  

கேண்கைப் கபைாருள்கள், மணிகள், ேஙகு 

ேல்ளயல்கள், கண்ணாடி மணிகள், தமிழ 

பிைாமி எழுத்துகளில் மககளின கபையர் கபைாறித்த 

மட்கைஙகள் வபைான்றலே இந்த இ்டஙகளில் 

கில்டத்துள்்ளை.

 ேஙக காைச் ேமுகம் மற்றும் கபைாரு்ளாதாை 

அலமப்பில் பைனலமத்துேம் காணப்பைடுேது 

வபைாைவே மககளின ேழிபைாட்டு முல்றகளிலும் 

பைனலமத்துேம் காணப்பைடுகி்றது.  ஆவி 

ேழிபைாடு, மூதாலதயார் ேழிபைாடு, வீைர்கள் 

ேழிபைாடு, சிறுகதய்ே ேழிபைாடு வபைான்றலே 

ேஙக காைத்தில் இருந்தை.

�்கர்்ேயம என�து எனன
திட்்டமிட்்ட ேடிேலமப்பும், கேஙகல் 

கட்டுமாைஙகளும் ககாண்்ட மககள் 

ேசிப்பி்டவம ்கைம் ஆகும்.  வே்ளாண்லம, 

கால்்ல்டே்ளர்ப்பு அல்ைாத ஏலைய 

கதாழில்களில் ஈடுபைடுகின்ற மககள் 

அவவி்டஙகளில் கபைரும்ளவில் ோழோர்கள்.  

்கைஙகளில் பைற்பைை உற்பைத்திப் பைணிகள் 

்ல்டகபைறும்.

்ம்பிகலககளும் ேழிபைாட்டுமுல்றயும்3.7

பைடிகத்திைாை காதணிகள்,  கீைடி

கேஙகல் கட்டுமாைஙகள், கீைடி

உருககு உலை, கீைடி

கேஙகல் கதாட்டி, கீைடி
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 ஐந்திலணகளுககும் உரிய ேழிபைாட்டு 

க்டவுள்கல்ளத் கதால்காப்பியம்  சுட்டுகி்றது.

குறிஞசிககு முருகன, முல்லைககுத் திருமால், 

மருதத்திற்கு இந்திைன, க்ய்தலுககு ேருணன, 

பைாலைககுக ககாற்்றலே எனறு கதால்காப்பியர் 

கூறுகி்றார்.

 எனினும் மககள் வீைமைணம் எய்திய 

வீைர்கல்ளயும், தமது குை மூதாலதயர்கல்ளயும் 

அதிக அ்ளவில் ேழிபைட்்டைர்.  இயற்லகககு 

மீறிய ஆற்்றல் ககாண்்ட அணஙகு குறித்துச் 

ேஙக இைககியம் குறிப்பிடுகி்றது.

 குலககளில் காணப்பைடும் தமிழ 

பிைாமி கல்கேட்டுகள் மூைம் ேமண  ேமயம் 

ேைககில் இருந்தலம கதரிகி்றது. வேள்விகள் 

வமற்ககாள்்ளப்பைட்்டதற்காை ோனறுகள் 

உள்்ளை. சிை இ்டஙகளில் புத்த ேமயமும் 

இருந்தது.  கேவவேறு குழுககள் வேறுவே்றாை 

ேழிபைாட்டு முல்றகல்ளக ககாண்டிருந்தைர்.

 ண்்க்ை்கள்3.8

கண் ககு லமதீட்டும் கமல்லிய கேம்பு குச்சி கண் இலமமுடிலய அைகுபைடுத்தப் 

பையனபைட்்ட கம்பி

�மிழ பிரொமி எ த்து �டி�ம 

ேஙக காைத்தில் தமிழில் எழுத தமிழ பிைாமி என்ற ேரிேடிேம் பையனபைடுத்தப்பைட்்டது.

 ேஙக காைத்தில் பைைேலகயாை 

கலைகளும் கேழித்திருந்தை.  ேமய 

ே்டஙகுகளின வபைாது நிகழத்தப்பைடும் 

ஆட்்டஙகளில் ஒரு ேலகககு கேறியாட்்டம் எனறு 

கபையர்.  கேய்யுள் இயற்்றல், இலேககருவிகல்ள 

இலேத்தல், ்்டைமாடுதல் ஆகியேற்ல்றப் 

பைைரும் அறிந்திருந்தைர்.  ேஙக காைத்து 

உணவு முல்றகள் குறித்து  இைககியஙகளில் 

கூ்றப்பைட்டுள்்ளது.  மகளிர் தம் கண்களுககு 

லமதீட்டுேதற்குச் கேம்பிைால் ஆை கமல்லிய 

குச்சிகல்ளப் பையனபைடுத்தியுள்்ளைர். இககுச்சிகள் 

பைை அகைாய்வில் கண்க்டடுககப்பைட்டுள்்ளை. 

இதைால் தஙகள் வதாற்்றப் கபைாலிவிலும் 

அேர்கள் அககல்ற ககாண்டிருந்தைர் எைத் 

கதரிகி்றது.
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சுருக்்கம

� வே்ளாண்லம உற்பைத்தி, திலணகளுககில்டவய மககள் ககாண்்ட ேமூக உ்றவு, 

க்டல்க்டந்த ேணிகம் வபைான்றைேற்்றால் ்கைோழகலக மைர்ந்தது.  பைண்பைாடு கேழித்தது.   

இைககியஙகள் வதானறிை.

� தமிழச் ேஙகம் ேழியாக இைககியஙகள் பிற்காைத்தில் கதாகுககப்பைட்்டை.

� கதால்காப்பியம் விேரித்துள்்ள திலணமுல்ற தமிைகத்திற்வக உரிய ோழவுமுல்றயாகும்.

� பைைஙகுடி மககள் ோழவுமுல்றயிலிருந்து மனைர் ஆட்சிககு ேமூகம் மா்றத் கதா்டஙகியது 

ேஙக காைத்தில்தான.

� இந்தியப் கபைருஙக்டற் பைகுதிகளில் க்டல்ேழி ேணிகம் ே்ளர்ந்தது.

� கேஙகற் கட்டுமாைஙகல்ளக ககாண்்ட கபைரிய ்கைஙகள் தமிழ்ாட்டில் வதானறிை

� ேமூக அலமப்பு பைைோ்றாக வேறுபைட்டிருந்தது.

்கொைக்ம்கொடு
ஏ்றத்தாை கபைா.ஆ.மு. 1300 முதல் கபைா.ஆ.மு. 

300 ேலை 

இரும்புககாைம்/கபைருஙகற்காைம்

ஏ்றத்தாை கபைா.ஆ.மு. 300 முதல் 

கபைா.ஆ. 300 ேலை. இதற்கு முனைரும் 

கதா்டஙகியிருககைாம்  

பைண்ல்டய ேைைாற்றுக காைம்/ேஙக காைம்

ஏ்றத்தாை கபைா.ஆ.மு. 300 முதல் கபைா.ஆ. 300 

ேலை. 

ேஙக இைககியஙகள்

ஏ்றத்தாை கபைா.ஆ.மு. 400 முதல் கபைா.ஆ.மு. 

300 ேலை

தமிழ-பிைாமி எழுத்து முல்றயின அறிமுகம் 

கபைா.ஆ. முதல் நூற்்றாண்டு எரித்திரியக க்டலின கபைரிப்்ளஸ் 

கபைா.ஆ. முதல் நூற்்றாண்டு பிளினியின இயற்லக ேைைாறு

கபைா.ஆ. இைண்்டாம் நூற்்றாண்டு தாைமியின புவியியல்

கபைா.ஆ. இைண்்டாம் நூற்்றாண்டு வியனைா பைாப்பிைஸ்

ஏ்றத்தாை கபைா.ஆ. 300 முதல் கபைா.ஆ. 500 

ேலை

ேஙகம் மருவிய காைம்

 �யிற்சி்கள் 

I. சரியொன வி்டை்யத் ம�ர்வு  பசய்க.
1. ேஙக காைத்தில்  பையனபைடுத்தப்பைட்்ட 

எழுத்துமுல்ற  யாது? 

 அ) ஆஙகிைம் ஆ) வதே்ாகரி

 இ) தமிழ-பிைாமி ஈ) கிைந்தம்

2. தமிழ்ாட்டிலிருந்து இைஙலகககுச் கேன்ற 

வி ய ா பை ா ரி க ல ்ள யு ம் 

குதிலை ேணிகர்கல்ளயும் பைற்றிக  

குறிப்பிடுகின்ற, இைஙலகயின பைாலி 

கமாழி  ேைைாற்று  நூல் எது?

 அ) தீபைேம்ோ           ஆ) அர்த்தோஸ்திைா

 இ) மகாேம்ோ         ஈ) இண்டிகா
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3. கா்டாக இருந்த  இ்டஙகல்ள  வே்ளாண் 

நிைஙக்ளாக மாற்றுதல், நீர்ப்பைாேை 

ேேதிகல்ள வமம்பைடுத்துதல்  ஆகிய 

கபைருலமகளுககு  உரிய  வோை அைேன 

யார்? 

 அ) கரிகாைன       

ஆ) முதைாம் இைாெைாென   

 இ) குவைாத்துஙகன      

ஈ) முதைாம் இைாவெந்திைன

4. வேைர்கல்ள பைற்றிக குறிப்பிடும் கல்கேட்டு 

எது? 

 அ) புக ர் ஆ) கிர்்ார்

 இ) புலிமானவகாம்லபை ஈ) மதுலை

5. ‘காயல்  சி்றந்த ்கைம்’ எனறு  விேரித்த 

கே ஸ் ்கைப் பையணி  யார்? 

 அ) ோஸ்வகா்டகாமா ஆ) அல்கபைருனி

 இ) மார்வகாவபைாவைா ஈ) கமகஸ்தனிஸ்

6. (i) கபைாருள்  பைரிமாற்்றத்துககாை  

ஊ்டகமாக  ்ாணயஙகள் ேஙக காைத்தில்       

அறிமுகப்பைடுத்தப்பைட்்டை.

      (ii) கம ரியர்  காைத்தில்  ே்ட இந்தியாவில் 

இருந்த ோதாைண மககள் பிைாகிருத கமாழி 

       வபைசிைார்கள்.

    (iii) வைாமானிய  ஆேணமாை வியனைா 

பைாப்பிகைஸ் முசிறி  உ்டைாை ேணிகத்லதக 

       குறிப்பிடுகி்றது.

     (iv) தமிழ இைககண  நூைாை பைத்துப்பைாட்டில்  

திலண  குறித்த  கருத்து  இ்டம்கபைற்றுள்்ளது.

 அ)   (i)  ேரி ஆ)   (ii)  ேரி

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

7. (i) பைதிற்றுப்பைத்து  பைாண்டிய  அைேர்கல்ளயும்  

அேர்களின ஆட்சிப்  பைகுதிகல்ளயும்  

குறித்துச் கோல்கி்றது.

 (ii) காவிரிப் ம்பைட்டிைத்தில்  ்்டந்த  

ேணிக  ்்டேடிகலககல்ள அக்ா று 

விேரிககி்றது.

     (iii) வோைர்களின  சினைம்  புலி  ஆகும்; 

அேர்கள் புலி  உருேம்  கபைாறித்த, ேதுை  

ேடிவிைாை  கேம்பு ்ாணயஙகல்ள  

கேளியிட்்டார்கள்.

 (iv) க்ய்தல்  எனபைது மணற்பைாஙகாை 

பைாலைேைப் பைகுதி  ஆகும்.

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

 இ) (iii) ேரி   ஈ) (iv) ேரி

II. ம்கொடிடடை இடைங்க்ள நிரப்பு்க.
1. கற்கள்,  கேப்வபைடுகள்,  ்ாணயஙகள்,  

வமாதிைஙகள் ஆகியேற்றின  மீது  

பைதிவு  கேய்யப்பைட்்ட   ஆேணஙகள்  

___________ ஆகும்.

2. க்டந்தகாைச்  ேமூகஙகள்  குறித்து  அறிந்து 

ககாள்ேதற்காை ோனறுக்ளாக  உள்்ள  

சிை கபைாருட்கல்ள  மீட்க்டடுப்பைதற்கு  

ஓரி்டத்லத  முல்றப்பைடி  வதாண்டுதல் 

____________ ஆகும்.

3. கம ரியர்  காைத்தில்  ஆட்சிககலை  மற்றும்  

கபைாரு்ளாதாைம்  குறித்து  கக டில்யர்  

எழுதிய  நூல் ____________ ஆகும்.

4. _________ எனபைது  பிரிவு  அல்ைது  

ேலக என்ற கபைாருளில் கேய்யுள்களில் 

பையனபைடுத்தப்பைட்்ட கருப்கபைாருள்; 

வமலும், இது  ஒரு ோழவி்டத்லத 

அதன தனித்தனலம ோய்ந்த 

இயற்லகககூறுகளு்டன குறிப்பைதாகவும்  

உள்்ளது.

5. கிவைககர்கள், வைாமானியர்கள், வமற்கு  

ஆசியர்கள் ஆகிவயாலை உள்்ள்டககிய 

வமற்கத்தியர்கல்ள ____________ 

எனனும்  கோல்  குறிககி்றது.

III. சரியொன கூற்்றத் ம�ர்ந்ப�டுக்்கவும.
1. அ) இரும்லபை  உருககியதற்காை ோனறுகள் 

ககாடுமணல், குட் ர் ஆகிய  இ்டஙகளில் 

காணப்பைடுகின்றை.

 ஆ) எரித்ரியன க்டலின கபைரிப் ஸ் 

இந்தியா  உ்டைாை  மி்ளகு  ேணிகம்  

குறித்துக  கூறுகி்றது.

 இ) இந்தியாவில் கதா்டகக காைத்தில் 

பையனபைடுத்தப்பைட்்ட ்ாணயஙகளில் 

உருேஙகள் கபைாறிககப்பைட்டிருந்தை; 

்ாணயஙகள் கபைரும்பைாலும் தஙகத்தால் 

கேய்யப்பைட்டிருந்தை.

 ஈ)  ேஙக  காைம்  கேண்கைக  காைத்தில் 

வேரூன்றத்  கதா்டஙகியது.

2. அ) வேைர்கள்  காவிரிப்பைகுதிலய  ஆட்சி  

கேய்தைர்.  அேர்களின  தலை்கர்  

உல்ற ர்  ஆகும்.
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 ஆ) மாஙகு்ளம்  தமிழ-பிைாமி  கல்கேட்டுக  குறிப்புகள்  அைேன  கரிகாைலைக குறிப்பிடுகின்றை.

 இ) தமிழ-பிைாமி கல்கேட்டுக குறிப்புகளில் காணப்பைடும் ேணிகன, நிகமா ஆகிய கோற்கள் 

ேணிகர்களில்  கேவவேறு  ேலகயிைலைக  குறிப்பிடுேதாகும்.

 ஈ) உப்பு   விற்்றேர்கள் ேணிகர்கள் எனறு  அலைககப்பைட்்டைர்;  அேர்கள் ேணிகத்துககாக மாட்டு 

ேண்டியில்  தஙகள் குடும்பைத்திைரு்டன  பையணம்  கேய்தார்கள். 

V. சுருக்்கேொன வி்டை �ரு்க.
1. கதால்லியல்  ஆய்வுகக்ளஙகள் க்டந்த  காை  ேைைாற்றுச்  ோனறுகல்ள  அளிககின்றை – உன 

கருத்துகல்ள முனலேககவும்.

2. ேஙக காைம் குறித்து அறிந்து ககாள்்ள ்ாணயஙகள் எந்த்ளவுககு ஒரு முககியமாை ோன்றாக 

உள்்ளை?

3. தமிழ அைேர்கள் கம ரிய அைசின அதிகாைத்துககு உட்பை்டாமல் இருந்தார்கள் – இந்தக கூற்றுககு 

உன வி்ளககம் எனை?

4. ேஙக காைத்தில்  விேோயம் ஒரு முககியமாை ோழோதாைமாக இருந்தது. இதற்காை 

காைணஙகல்ளக கூறு.

5. அயல்  ்ாடுகளு்டைாை கதா்டர்பு பைைஙகாைத் தமிைகத்துககுப் கபைருலம  வேர்த்தது – இதற்காை 

ோனறுகளு்டன  இககூற்ல்ற  நிறுவுக.

 VI.  �்ைப்பு வினொக்்கள்
ஒவகோரு  தலைப்பின கீவையும் உள்்ள அலைத்து விைாககளுககும் வில்டயளி.

1. �டு ்கற்்கள்
 அ) வமய்ச்ேல்  ேமூகஙகளுககில்டவய  காணப்பைட்்ட  கபைாதுோை ்ல்டமுல்ற எனை? 

 ஆ) பைலகேர்களின கால்்ல்டச் கேல்ேத்லதக கேர்ந்தேர்கள் யாேர்?

 இ) இ்றந்த வீைர்கல்ள  மககள்  எவோறு  நிலைவு  கூர்ந்தைர்?

 ஈ) ்டுகற்கல்ள  நிறுவுேதற்காை ேழி முல்றகல்ள  வி்ளககும் தமிழ  நூல் எது?

2. �மிழ அல்ைொ� சொனறு்கள் (ப�ளி�ொடடை�ர் குறிப்பு்கள்) 
 அ) தமிழ  அல்ைாத ோனறுகள் மூைம் ்ாம் அறிந்துககாள்ேது எனை?

 ஆ) பைாண்டிய  ்ாட்டிலிருந்து முத்தும் ேஙகும் ேந்தலதக கூறும் கம ரியர் காைச் கேவவியல் நூல் 

யாது?

 இ) காைேரிலேயாை ேைைாற்றுக  குறிப்பு என்றால் எனை?

 ஈ) இந்தியாவுககும் வைாமானியப் வபைைைசுககும் இல்டவய  ்்டந்த  மி்ளகு ேணிகம் குறித்துக 

கூறியேர்  யார்?

IV)  கபைாருத்துக.

1. கல்கேட்டியல்    –   முககியமாை ேைைாற்று  நிகழவுகளின கதாகுப்பு 

2. காைேரிலேக குறிப்புகள்  –   ேஙக காைத் துல்றமுகம்

3. வமய்ச்ேல் ோழகலக   –   விலையுயர்ந்த கல்லில் கேய்யப்பைட்்ட ஆபைைணம்

4. புல்டப்பு மணிகள் (cameo)  –   கல்கேட்டுக  குறிப்புகல்ள  ஆைாய்ேது

5. அரிககவமடு    –   கால்்ல்டகல்ள ே்ளர்த்துப் பிலைககும் ் ாவ்டாடி 

      மககள்
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VII. விரி�ொன வி்டையளிக்்கவும.
1. தமிைகத்தின அைசியல் ேகதிகள் 

எந்த்ளவுககுச் ேஙக காை ஆட்சி  அலமப்பின  

மீது  தாககம் கேலுத்திை?

2. ேஙக  காைத்தில் கதாழில்களும் 

லகவிலைக கலைகளும் எவோறு 

கபைாரு்ளாதாைத்லத வமம்பைடுத்திை? 

ேைைாற்று்டன ேைம் ேருக

ேொ �ர் பசயல்�ொடு்கள் 
ேஙக காைத் தமிைகம் மற்றும்  அனல்றய  தமிழ  அைசுகளின  ஆட்சிககு  உட்பைட்டிருந்த பைகுதிகல்ளயும்  

கதனனிந்திய  ேலைபை்டத்தில் குறிககவும். 

அருஙகாட்சியகத்துககுச் கேனறு, பைைஙகாைத் தமிைர்கள் குறித்த கல்கேட்டுச் கேய்திகள், அேர்கள் 

பையனபைடுத்திய  ்ாணயஙகள், கருவிகல்ளப்  பைற்றிய  கேய்திகல்ள வேகரிகக.

ேைைாற்றின கதா்டகக  காைத்தில் மககள்  ோழந்த அரிககவமடு, காவிரிப் ம்பைட்டிைம், கீைடி 

வபைான்ற  இ்டஙகளுககுச் கேனறு  பைார்லேயிடுக.

ேைைாற்றுககு முந்லதய  காைத்லதச்  வேர்ந்த ஆய்வுகக்ளஙகளிலிருந்து  ் மககுக கில்டத்திருககும் 

கபைாருட்கள் மற்றும் தமிழ-பிைாமி எழுத்து முல்ற குறித்து ஓர் ஆய்லே வமற்ககாள்க.

ஆசிரியரின  � ்கொடடை டைன  பசயய  ம�ண்டிய்�

ஆதி  மனிதத் வதாற்்றம்  பைற்றிய  ஒரு  பைேர்பைாயிண்ட்  வி்ளககக காட்சிலய  உருோககுக.

கலைச் கோற்கள்

ப�ொல்லியல்      Arc aeolo y 
ப�ொது ஆண்டிற்கு முன (ப�ொ.ஆ.மு.)   e ore o on ra ( )
ப�ொது ஆண்டு (ப�ொ.ஆ.)     o on ra ( )
்்கவி்னத் ப�ொ ல்      ra t 
�ரைொற்றின ப�ொடைக்்கொைம      arly i tory
அ்கழொயவு      ca ation 
�ண்�ொடடுப் ப�ொருள்்கள்      aterial c lt re 
முத்தி்ர ப�ொறிக்்கப்�டடை �ொ யங்கள்  P nc ar e  coin
உ்றகி று      in  ell 
அரசு      tate 
�்கரேயேொக்்கம      Ur ani ation 
ேரபுச் சினனங்க்ளச் சி்�த்�ல்     Van ali

3. இந்தியத் ப�ொ ல்து்ற்கள் ேற்றும 
 சங்க ்கொைக் ்்கவி்ன்கள் 

அ) ்கை  மயமாககத்தின முககியமாை 

கூறுகல்ளக கூறுக.

ஆ) மட்கைம் கேய்பைேருககாை 

இனகைாரு  தமிழ  கபையர் எனை?

இ) பைாலை கேய்தலின கேவவேறு 

ேலககள் யாலே?

ஈ) விேோயத்திலும் வபைாரிலும் இரும்பின 

பையனபைாடுகள் எனை?
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 விரிோை ோசிப்பிற்கு

1. கா. இைாேன,  கதால்லியல் வ்ாககில் ேஙககாைம், உைகத் தமிைாைாய்ச்சி நிறுேைம்.

2. Champakalakshmi, R. Archaeology and Tamil Literary Tradition. Puratattva

3. Ra an Gurukkal.  Social formation in South India.  O ford niversity Press

குறிப்புகள்
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உரலி
http://bhuvan.nrsc.gov.in/bhuvan_links.php#

பைடி1

பைடி 3

பைடி 2

இலணயச் கேயல்பைாடு

அரிககவமட்ல்டக காண்வபைாம்

�டி்கள்:
பைடி1. ககாடுககப்பைட்டிருககும் உைலி / விலைவுககுறியீட்ல்டப் 

   பையனபைடுத்தி   ‘ huvan’   எனும்     இலணயப்பைககத்திற்குச் கேல்ைவும் .

 பைடி 2. ‘ huvan 2D’ எனபைலதச் கோடுககவும்.

பைடி 3.  வதடு கபைட்டியில் ‘Arikkamedu’ எைத் தட்்டச்சு கேய்த பினபு ‘Enter key’ஐ   

           அழுத்தவும்.

 பைடி 4.  திலையின ேைப் பைககத்தில் கதரியும் ‘Satellite’ எனபைலதத் கதரிவு கேய்து 

  கேயற்லகக வகாள் பைார்லேயில் இ்டஙகல்ளக காண்க. திலையின இ்டப்பைககத்தில் 

  காணப்பைடும்  ‘ ’ அல்ைது ‘-’ குறியீடுகல்ளப் பையனபைடுத்தி இ்டஙகல்ளப்    

  கபைரிதுபைடுத்தியும் சுருககியும் பைார்ககவும்.

கண்டுபிடிப்வபைாம் ோருஙகள்

பைடி 4
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அறிவு ேைர்ச்சி ம, ச ்க அரசியல் 
ேொற்றங்களும4

அைகு

அறிமுகம்

கற்்றல் வ்ாககஙகள்

� கபைா.ஆ.மு. 6ஆம் நூற்்றாண்டிலிருந்து கபைா.ஆ.மு. 2ம் நூற்்றாண்டு ேலை ஏற்பைட்்ட ேமுதாய  

மாற்்றம் பைற்றி அறிதல்

� இந்தியாவின புத்தம், ேமணம், ஆசிேகம், பைாைசீகத்தின 

கொைாஸ்ட்ரியம், சீைாவின கன சியனிேம், தாவோயிேம் ஆகிய 

புதிய தத்துேஙகளின ோைத்லதப் புரிந்து ககாள்ளுதல்

� அைசுகள் உருோககத்திற்கு இட்டுச் கேன்ற ைல்கள் குறித்துக 

கற்்றல். குறிப்பைாக மகதப் வபைைைசு குறித்து அறிதல்

� கம ரியர் காைத்திற்கு முனபும், கம ரியர் ஆட்சியிலும் நிகழந்த ேமூக - அைசியல் 

மாற்்றஙகல்ள எடுத்துலைத்தல்

 மனித ்ாகரிகம் குறித்த 

ேைைாற்றின இைண்்டாேது கட்்டம் இரும்பு 

கண்டுபிடிககப்பைட்்டதிலிருந்து கதா்டஙகுகி்றது. 

இரும்லபை அதன தாதுவிலிருந்து பிரித்கதடுககும் 

முல்ற கண்டுபிடிககப்பைட்்ட நிகழவு, 

உற்பைத்தி மற்றும் வபைார் முல்றகளில் கபைரும் 

மாற்்றஙகல்ளக ககாண்டு ேந்தது. அதற்குமுன, 

கேம்பும்   அதன கைப்பு உவைாகமாை 

கேண்கைமும்தான பையனபைடுத்தப்பைட்டு 

ேந்தை. இலே விலையுயர்ந்தலே. 

இேற்றின கூர்முலை விலைவில் மழுஙகிப் 

வபைாகும் தனலமயுல்டயது எனபைதால், 

கேண்கைத்தாைாை ஆயுதஙகல்ளவயா,  

கைப்லபை வபைான்ற கருவிகல்ளவயா தி்றம்பை்டப் 

பையனபைடுத்த முடியாது. வமலும், கேண்கைம், 

கேம்புத் தாது ஆகியேற்ல்ற வி்ட  இரும்புத் 

தாதுே்ளம் இயற்லகயில்   அபைரிமிதமாகக 

கில்டககி்றது. வமலும், இரும்புக வகா்டரியின 

பையனபைாடு விேோயத்தில் மிக ்ன்றாகப் 

பையனபைட்்டது. இரும்புக வகா்டரி காடுகல்ளத் 

திருத்தவும், இரும்புக கைப்லபை இறுகிய 

நிைத்லதப் பி்ளககவும் விேோயிகளுககுப்  

கபைரிதும் உதவியாக இருந்தை. கபைா.ஆ.மு. 

7ஆம் நூற்்றாண்டின துேககத்தில் இரும்புத் 

கதாழில் ட்பைத்லதப் பையனபைடுத்தித்தான 

அ ரியப் வபைைைசு ேல்ைலம கபைற்்றது. 

சிற்்றைசுகள் அல்ைது ்கை அைசுகள் சீைா, ஆசியா 

லமைர் (்வீை துருககி), கிவைககம், இத்தாலி, 

பைாைஸ்தீைம். கைபைைான, ே்ட ஆப்பிரிககா 

வபைான்ற பைகுதிகளில் வதானறிை.

 கபைா.ஆ.மு. ஆ்றாம் நூற்்றாண்டில் 

ேணிகமும் ்கைமயமாககமும் மீட்டுருோககம் 

கபைற்று, ே்ட இந்தியாவில் ஒரு புதிய 

்ாகரிகம் ே்ளர்ச்சி கபை்றக காைணமாயிை. 

முககியமாை ேமூக அைசியல் மாற்்றஙகள் 

நிகழந்த இககாை கட்்டத்தில்தான புத்தரும் 

மகாவீைரும் வதானறிைர்.   அேர்களின 

மல்றவுககுப் பிந்லதய நூற்்றாண்டில், 

புத்த, ேமணக வகாட்பைாடுகள் இந்தியாவில் 

முககியமாை ேமயஙக்ளாகப் பைைவிை. புதிய 

்ம்பிகலககல்ளயும் தத்துேஙகல்ளயும் 

தாஙகி, அேற்ல்றப் பினபைற்றும் கபைரும் 
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எண்ணிகலகயிைாை ஆதைோ்ளர்களு்டன 

எழுச்சிமிகக ேமயக வகாட்பைாடுக்ளாக இலே 

பைைவிை.  இவத காைகட்்டத்தில் புத்த, ேமண 

ேமயஙகல்ளப் வபைாைவே  பைாைசீகத்தில் 

கொைாஸ்ட்டிரியனிேமும் சீைாவில் 

கம் சியனிேமும் தாவோயிேமும் வதானறிை.

 புதிய இரும்புக காைத்தில் உருோை 

புதிய ்ாகரிகஙகளுககு எைச் சிை குறிப்பிட்்ட 

கபைாதுக கூறுகள் காணப்பைடுகின்றை. புதிய 

லகத்கதாழில்கள், கதாலைதூை ேர்த்தகத்தின 

ே்ளர்ச்சி, சிறு்கைஙகளும் ்கைஙகளும் 

உருோகுதல்,  உைக்ளாவிய மதஙகளின 

வதாற்்றம், ்னை்டத்லத விதிகள் உருோகுதல் 

ஆகியை இேற்றின கபைாதுக குணஙக்ளாகும்.

எைவே, கபைாரு்ளாதாை, பைண்பைாட்டு, அறிவுோர் 

வ்ாககில் தனிச்சி்றப்பைாை ே்ளர்ச்சி கபைற்்ற 

காைகட்்டமாக கபைா.ஆ.மு.  6ஆம் நூற்்றாண்டு 

திகழந்தது. இககாைத்தில்தான ஏைா்ளமாை 

அறிஞர்கள், சிந்தலையா்ளர்கள், புதிய 

மதஙகல்ளத் வதாற்றுவித்து அககாைகட்்டத்லத 

ேைைாற்றுச் சி்றப்புமிககதாய் ஆககிைார்கள். 

சீைாவின கன சியஸ், ஈைானின கெைாஸ்்டர், 

இந்தியாவின மகாவீைர், புத்தர் ஆகிவயார் 

இககாைகட்்டத்தில் புகழ கபைற்்றைர்.

 கபைா.ஆ.மு. 6ம் நூற்்றாண்டில் 

சீைாவில் கன சியஸ், ைாவோட்வே ஆகிய 

மாகபைரும் சிந்தலையா்ளர்கள் இருேர் 

வதானறிைர். இேர்கள் தனிமனிதர்களுககும் 

ேமூகத்திற்குமாை  ேமூக ்்டத்லதகல்ளயும் 

ஒழுகக விதிகல்ளயும் உருோககிைார்கள். 

ஆைால், இேர்க்ளது மைணத்திற்குப் பி்றகு, 

இேர்கள் நிலைோகக வகாவில்கள் 

கட்்டப்பைட்டு, இேர்கள் வபைாதித்த தத்துேஙகள் 

மதஙக்ளாக மாற்்றப்பைட்்டை. இலே 

முல்றவய கன சியனிேம், தாவோயிேம் 

எனறு அலைககப்பைட்்டை. இேர்களுல்டய 

நூல்கள் சீைாவில் மிகவும் மதிககப்பைட்்டை. 

கன சியனிேம் சீைாவின ஆளும் ேர்ககத்தின 

மீது மட்டுமல்ைாது ோதாைண மககள் மீதும் 

கேல்ோககு கேலுத்தியது.

்கன சியஸ் (ப�ொ.ஆ.மு.  1  4 8 )
 கன சியஸ் கபைா.ஆ.மு.  551இல் 

ஷானடுங மாகாணத்தில் பி்றந்தார்.  அேர்  

ேைைாறு,        கவிலத, தத்துேம், இலே 

ஆகியேற்ல்றப் பையின்றார். அேர் ஐந்து 

முககியமாை பைல்டப்புகல்ள எழுதிைார்.  

1. ஆேண நூல் - இது மனித ேமூகத்லத 

க ் றி ப் பை டு த் து ம் 

அ ்ற வி ய ல் 

வ க ா ட் பை ா டு க ல ்ள க 

கூ று கி ்ற து .      

2. இலேப்பைா்டல் 

நூல் - ஒழுகக 

க ் றி மு ல ்ற க ல ்ள ப் 

பைா்டல் ேடிவில் 

கூ று கி ்ற து .  

3. மாற்்றம் குறித்த நூல் 

- கமய்ப்கபைாருளியல் 

பைற்றிப் வபைசுகி்றது.  

4. இ்ளவேனிலும் இலையுதிர் காைமும் - 

அைசியல் ஒழுகக க்றி பைற்றிக கூறுகி்றது  

5. ேைைாற்று நூல் - சீைாவின பைண்ல்டய 

மதஙகள் பைற்றிய நிகழவுகல்ளயும் 

புைாணககலதகல்ளயும் கூறுகி்றது. 

கன சியனிேத்தின ஐந்து முககியக 

ககாள்லககள்

1. மனிதத்தனலம  

2. வ்ர்லம   

3. ்னை்டத்லத   

4. கமய்யறிவு   

5. ்ம்பைகத்தனலம

 கமய்யறிவு குடும்பைத்திலிருந்துதான 

ே்ளரும் என்றார் கன சியஸ்.  ஓர்  ஒழுஙகாை 

குடும்பைத்தின கட்டுப்பைாடுமிகக தனி்பைர்தான 

ேமூகத்தின அடித்த்ளம் எனகி்றார். அேலைப் 

கபைாறுத்தேலை வமனலமயாை மனிதர் 

 ்கன சியனிசமும, �ொம�ொயிசமும4.2

 ப�ொ.ஆ.மு. ஆறொம ற்றொண்டில் 
ே�ம 

4.1

கன சியஸ்
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எனபைேர் கேறும் அறிோளியாகவோ, 

அறிஞைாகவோ மட்டும் இல்ைாமல்,  

முனமாதிரியாை ்்டத்லத ககாண்்டேைாகவும் 

இருககவேண்டும். கன சியசின 

வமனலமயாை மனிதர் புத்திோலித்தைம், 

துணிச்ேல், ்ல்கைண்ணம் ஆகிய மூனறு 

பைண்புகல்ளக ககாண்்டேைாோர். குைந்லதகள் 

கபைற்வ்றாருககுக கீழப்பைடிய வேண்டும், மலைவி 

கணேனுககுக கீழப்பைடிய வேண்டும் எனறு 

கன சியஸ் ேலியுறுத்திைாலும், ”உத்தைவு 

தேக்றன்றால், ஒரு  மகன தைது தந்லதலய 

எதிர்கக வேண்டும், ஓர் அலமச்ேர் அைேலை 

எதிர்கக வேண்டும்” எனறும் கதளிோக 

முனகமாழிகி்றார். அைசு குறித்து அேரி்டம் வகட்்ட 

வபைாது, ”ஒரு அைசிற்கு மூனறு விேயஙகள் 

அேசியமாைலே; ் ாட்டில் வபைாதுமாை உணவு, 

வபைாதுமாை இைா ேத் த்ளோ்டஙகள், 

மககளுககுத்  தம் ஆட்சியா்ளர் மீது ்ம்பிகலக 

ஆகியை இருகக வேண்டும்” என்றார்.

 கன சிய ன தத்துேம் 

மககளுககுத் தமது அைசியல் உரிலமகள் 

பைற்றிய விழிப்புணர்லே அளித்தது. வமலும் 

மககளுககாை அைசின க்டலமகல்ளயும் 

சுட்டிககாட்டியது.  அைசு ஒரு குறிகவகால்ள 

முனலேத்து இயஙக வேண்டும் எனறு 

கன சியஸ் வபைாதித்தார். வதசிய ோழகலக 

எனபைலதப் கபைாறுத்தேலை, அைசியல் 

இல்றயாண்லமககாை உண்லமயாை, 

கபைா.ஆ.மு. 6ஆம் நூற்்றாண்டின அறிவியககத்வதாடு கதா்டர்புல்டய இ்டஙகள்

கன சியசிஸ் கபையலைப் புதிய பினஇன 

ஒலிகபையர்ப்பு முல்றப்பைடி காங ஃ  சு 

எனறு எழுதவேண்டும். சீைாவிற்குச் 

கேன்ற ஐவைாப்பிய அறிஞர்களுககு  அலத 

உச்ேரிகக சிைமமாக இருந்தது. எைவே அலத 

ைத்தீனில் ஒலி கபையர்த்து கன சியஸ் எனறு 

அலைககத் கதா்டஙகிைர்.  பினஇன எனபைது 

ைத்தீன எழுத்துகளில் எழுதப்பைடும் சீைச் 

கோற்கல்ள உச்ேரிகக கமாழியிைா்ளர்க்ளால் 

உருோககப்பைட்்ட ஒரு முல்றயாகும்.
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முல்றயாை ஆதாைம் ் ாட்டில் ோழும் மககள்தான 

எனபைது அேைது கருத்தாகும். ஆட்சியா்ளர்கள் 

பைாைபைட்ேமினறி ஆட்சி ்்டத்த வேண்டும்; 

்னை்டத்லத ககாண்வ்டாலைத்தான அைசுப் 

பைதவிகளில் அமர்த்த வேண்டும்  எனறு 

அறிவுறுத்திைார்.  கன சியனிேம் ஒரு 

மதம் எனபைதாகக கருதப்பை்டாமல், ஒரு ேமூக 

அலமப்பைாக, அ்றம்ோர் தத்துே முல்றயாகவே 

கருதப்பைடுகி்றது.

�ொம�ொயிசம

 கன சிய காைககட்்டத்திற்கு முந்லதய 

தத்துேஞானிகளில் தலைசி்றந்தேர் 

ைாவோட்வே. இேர் கன சியல  வி்ட 53 

ேயது மூத்தேர். ைாவோட் வே கபைா.ஆ.மு.  

604ல் பி்றந்தார். அந்தக காைகட்்டத்து 

அைசியல்ோதிகளின முல்றவகடுகள், ஊைல்கள் 

ஆகியேற்்றால் மைம் கேறுத்த அேர் ்ாட்ல்ட 

விட்டு கேளிவயறி, ஒரு உல்றவி்டத்தில் 

அலமதியாக ோழந்தார். ஐயாயிைம் கோற்கள் 

ககாண்்ட ஒரு நூலை இைண்டு பைாகஙக்ளாக 

எழுதிைார். பினைர் அேர் அந்த இ்டத்திலிருந்து 

அகனறு கேன்றார். அேர் எஙவக இ்றந்தார் 

எைத் கதரியவில்லை. அேைது நூைாை 

தாவோ வ்ட ங எனபைது ோழகலகககாை 

ேழிகாட்டியாகும்.

ைொம�ொடமசவின ம�ொ�்ன்கள் 
(�ொம�ொயிசம)

� உ ை கி ல்  ம னி த ர் க ளி ன 

மகிழச்சியினலமககுக காைணம் 

மனிதர்களின சுய்ைம்தான. சுய்ைம் 

எனபைது நில்றவு கேய்ய இயைாத 

அ்ளேற்்ற ஆலேகல்ள மனிதர்களுககு 

ஏற்பைடுத்துகி்றது.

� இயற்லகயில் அலைத்துவம இயற்லக 

ேழியிவைவய இயஙகுகின்றை. மனித 

்்டத்லதககாை விதி இயற்லகவயாடு 

கபைாருந்தியிருகக வேண்டும்.

� மனிதர்கள் யாவைா ஒருேர் 

ஒழுஙகுபைடுத்திய ஒரு ோழகலகலய 

ோழகி்றார்கள். அறிலேப் கபைற்்ற 

மனிதர்கள் தமது க்ளஙகமில்ைாத 

தனலமலய இைந்ததுதான இதற்குக 

காைணம். தமது திைட்்டப்பைட்்ட அறிவிலைக 

ககாண்டு அேர்கள் ஒரு ்கை 

்ாகரிகத்லத ஏற்பைடுத்தி, தம்லமத்தாவம 

மகிழச்சியற்்றேர்க்ளாக ஆககிக 

ககாள்கி்றார்கள்.

 ்ாம் அறிந்த மிகப் பைைலமயாை 

உைக மதஙகளில் கொைாஸ்ட்ரியனிேமும் 

ஒனறு. கபைா.ஆ.மு.  ஆ்றாம் நூற்்றாண்டில் 

கேழித்வதாஙகி, மத்தியக கிைககில் ஆதிககம் 

கேலுத்திய மூனறு மாகபைரும் பைாைசீகப் 

வபைைைசுகளுககு அைே மதமாக அது இருந்தது. 

கொைாஸ்ட்ரியனிேத்லதத் வதாற்றுவித்தேர் 

பைாைசீகத்லதச் வேர்ந்த கொைாஸ்்டர். அேர் தம்  

மககள்  மிகப் பைைஙகாைத்துக க்டவு்ளர்கல்ள 

ேணஙகுேது கண்டு வேதலையுற்று அேர் 

அதற்ககதிைாகக கி்ளர்ச்சி கேய்தார். ஒளிக 

க்டவு்ளாை அ ை மஸ்தா தான உைகின ஒவை 

க்டவுள் எனறு பிைக்டைம் கேய்தார்.

 கொைாஸ்ட்ரியர்களின புனித நூல் 

கெனட் அகேஸ்தா எனபைதாகும். இது பைல்வேறு 

காைகட்்டஙகளின புனித இைககியஙக்ளாை 

பிைார்த்தலைப் பைா்டல்கள், வேண்டுதல்கள், 

ேட்்டஙகள், புைாணஙகள், புனிதக கலதகளின 

கதாகுப்பைாகும். கொைாஸ்ட்ரிய தத்துேஙகளும் 

ே்டஙகுகளும் வேதஙகளில் கோல்ைப்பைடும் 

தத்துேஙகள், ே்டஙகுகல்ள ஒத்துக 

காணப்பைடுகின்றை.ைாவோட்வே

 ப ொரொஸ்டரியனிசம4.3
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 கெனட் அகேஸ்தாவின கமாழி 

இந்வதா-ஆரியன கமாழியிைதாகும். 

கமாழியியைா்ளர்கள் வமற்கு ஆசியாவின, 

குறிப்பைாக ஈைானின கமாழிகளுககும்  இந்வதா-

ஆரிய கமாழிகளுககும் இல்டவய க்ருஙகிய 

உ்றவு இருப்பைலத நிறுவியிருககி்றார்கள். 

பைலைய  ஈைானிய கமாழி கபைா.ஆ.மு.  

இைண்்டாேது ஆயிைமாண்ல்டச் வேர்ந்தது. 

பினைர் அது திைாவி்டர்கள், இந்திய துலணக 

கண்்டத்தின ர்ேகுடிகள் ஆகிவயாரின 

கமாழிகல்ளயும் இலணத்துக ககாண்்டது. 

ேைைாற்று ஆய்ோ்ளர் கைாமிைா தாப்பைரின 

கூற்றினபைடி, பைலைய ஈைானிய, இந்வதா-

ஆரியன கமாழி வபைசிவயார் கதா்டககத்தில் ஒவை 

குழுலேச் ோர்ந்தேர்க்ளாகத்தான இருந்திருகக 

வேண்டும். பினைர் கருத்துவேறுபைாடு 

காைணமாகப் பிரிந்திருககைாம் எனகி்றார்.

ம�ொ�்ன்கள்

 ஒரு மதம் அல்ைது ஓர் அைசு அல்ைது 

ஒரு ேமூகத்தின முதனலமயாை வ்ாககம் 

ஒழுககத்லத ே்ளர்த்கதடுப்பைதுதான எனறு 

கொைாஸ்்டர் வபைாதித்தார். எண்ணம், கோல், 

கேயல் எை அலைத்திலும் புனிதமாக 

இருப்பைதுதான மிக உயரிய மதக வகாட்பைா்டாகும். 

அ ை மஸ்தாவி்டம் 1. ஒளி, 2. ்ல்ை மைம், 3. 

்னலம, 4. அைோட்சி, 5. பைகதி, 6. ஆவைாககியம், 7. 

இ்றோத் தனலம ஆகிய தனலமகள் உள்்ளை 

என்றார். அ ை மஸ்தா அலைத்தும் அறிந்தேர். 

ேகை ேகதிகளும் ககாண்்டேர். எஙகும் 

நில்றந்திருப்பைேர். கொைாஸ்ட்ரிய மதத்தில் பைலி, 

உருே ேழிபைாடு ஆகியலே இல்லை. க்டவுளின 

ேடிேமாகத் தீலய ேணஙகுேதுதான 

உயர்ந்த ேழிபைாட்டு முல்றயாகக கருதப்பைட்்டது. 

தாைம் கேய்ேதற்கும் ஏலைகளுககுச் வேலே 

கேய்ேதற்கும் அதிக முககியத்துேம் தைப்பைட்்டது. 

மனிதர்களின ்ற்பைண்புகள் எனபைலே  

பிைார்த்தலை, தியாைம், யாகஙகள், ே்டஙகுகள் 

ஆகியலே மட்டும் அல்ை.   தீலமலய எதிர்த்துப் 

வபைாைாடுேதும், ்னலம கேய்ய முயற்சி 

கேய்ேதும், அ ை மஸ்தாவின கேயல்களுககுத் 

துலணபுரிேதும் ்ற்பைண்புகள் ஆகும்.

 பைாைசீகத்லத (ஈைான) அைபியர் 

லகப்பைற்றியலதத் கதா்டர்ந்து, கபைா.ஆ. 8ஆம் 

நூற்்றாண்டு முதல் 10ஆம் நூற்்றாண்டு 

ேலை பைை கொைாஸ்ட்ரியக குடும்பைஙகள் 

இந்தியா உள்ளிட்்ட பைல்வேறு ்ாடுகளுககு 

இ்டம்கபையர்ந்ததால், அந்த மதம், தான பி்றந்த 

மண்ணிவைவய அழிந்துவபைாைது. தமது புதிய 

்ம்பிகலககல்ளத் திணிகக அைாபியர்கள் 

வமற்ககாண்்ட முயற்சிகள், மதகுருமார்கள் 

ககால்ைப்பைட்்டது, க்ருப்புக வகாவில்கள் 

அழிககப்பைட்்டது வபைான்ற காைணஙக்ளால் 

கொைாஸ்ட்ரிய    மதம்    அழிந்தது. 

பைாைசீகத்திலிருந்து முதலில் ேர்த்தகர்க்ளாகவும், 

பி்றகு மதத் துனபுறுத்தலிலிருந்து தப்பித்துப் 

பைாதுகாப்பைாை ோழி்டம் வதடுபைேர்க்ளாகவும்  

இந்தியா ேந்த பைார் கள் தம்வமாடு 

கொைாஸ்ட்ரிய மதத்லதயும் ககாண்டு 

ேந்தைர். அனறிலிருந்து அலத இந்தியாவில் 

கல்டப்பிடித்தும் ேருகி்றார்கள்.

 கஙலகச் ேமகேளியில்  மககள்   

தஙக்ளது  உணவுத்வதலேலய வி்ட அதிகமாை 

அ்ளவில் பையிர்கல்ள உற்பைத்தி கேய்ய அறிந்து 

ககாண்்டைர். எைவே மற்க்றாரு பைகுதி மககள் 

வேறு சிை லகத்கதாழில்கல்ள வமற்ககாள்்ள 

ோய்ப்பு அலமந்தது. விேோயிகல்ளப் வபைாைவே 

இந்த லகவிலைக கலைஞர்களும் தமககு 

மூைப்கபைாருட்கல்ளச் வேகரித்துத் தைவும், தமது 

 இந்தியொவில் இருமபுத் 
ப�ொ ல் ட�ம ற்�டுத்திய 
�ொக்்கம

4.4

ஈைானிய, இந்திய மதஙகல்ளப் வபைான்ற 

வகாட்பைாடுகல்ளக ககாண்டிருந்த 

மனிச்சீயி மதம்    கபைா.ஆ.மு.  3ஆம் 

நூற்்றாண்டில் பைாைசீகத்தில் மணி 

எனபைேைால் வதாற்றுவிககப்பைட்்டது. ஆைால்  

திருச்ேலபைகள் ஏற்கப்பைட்்ட மதக கருத்துகல்ள 

மறுப்பைேர்களுககு எதிைாைேர்கல்ள 

ஒடுககியதால் மனிச்சீயி வகாட்பைாட்ல்டப் 

பினபைற்றுபைேர்கள் துனபுறுத்தப்பைட்்டைர். 

இதலை மனிச்சீயி மதத்தால் தாககுப் பிடிகக  

முடியவில்லை.

9th_History_Tamil_Unit_4.indd   80 29-03-2018   09:49:45



814 அறிவு மைர்ச்சியும், ேமூக-அைசியல் மாற்்றஙகளும்

உற்பைத்திலய விநிவயாகிககவும் சிைலை ்ம்பி 

இருகக வ்ர்ந்தது.  ஆைம்பைககட்்ட ் கைமயமாககல் 

இைண்டு விதஙகளில் நிகழந்தது. ஒனறு, சிை 

கிைாமஙகள் இரும்புத் கதாழில், மட்பைாண்்டஙகள் 

கேய்தல், மைவேலைகள் கதாழில், க்ேவு 

வபைான்றேற்றில் ஈடுபைட்்டதன மூைமாக 

நிகழந்தது. இனகைானறு,  கிைாமஙகளின 

தனித்தி்றலம ககாண்்ட லகவிலைஞர் 

குழுககள் மூைப் கபைாருட்கள் கில்டககும் 

இ்டத்திற்கு அருகில் இருந்தோறு, ேந்லதகல்ள 

இலணத்ததன மூைம் நிகழந்தது. இப்பைடி 

மககள் ஒவை இ்டத்தில் குவிந்தது கிைாமஙகள் 

்கைஙக்ளாகவும் பைரிமாற்்ற லமயஙக்ளாகவும் 

ே்ளர்ச்சிகபை்ற உதவியது. லேோலி, சிைாேஸ்தி, 

ைாெகிரு ம், கக ோம்பி, காசி ஆகியலே 

கஙலகச் ேமகேளியின சிை முககியமாை 

ேர்த்தக லமயஙக்ளாகும்.

 ரிக வேதத்லதத் கதா்டர்ந்து யெ ர், ோம, 

அதர்ே வேதஙகள் எழுதப்பைட்்டை.   பிைாமணஙகள் 

எை அலைககப்பைடும் ே்டஙகுகளின 

கதாகுப்புகள், இலேப் பைா்டல் ேரிகள், காடுகளில் 

ைகசியமாகக கற்று 

அறியவேண்டிய அறிவு, 

சிை  ரிகவேதப் பைா்டல்களின 

வி்ளககஙகள் அ்டஙகிய 

ஆ ை ண் ய க ங க ளு ம்  

உபைநி்டதஙகளும்  கபைா.ஆ.மு. 

1000 - 600 காைகட்்டத்தில் 

கஙலகச் ேமகேளியில் கதாகுககப்பைட்்டை. 

ம�� ்கொைத்திற்குப் பிறகு

 பிந்லதய வேத காைத்தில் ரிகவேதக 

க்டவுள்க்ளாை ேருணன, இந்திைன, 

அககினி, ரியன, உஷா  வபைான்றலே 

தம் முககியத்துேத்லத இைந்தை. சிேன, 

விஷ் , பிைம்மா  ஆகிய புதிய க்டவுள்கள் 

வதானறிைார்கள். ஆரியர்கள் தேமியற்்றல், 

பிைம்மச்ேரியம் வபைான்ற கருத்தாககஙகல்ள 

உருோககிைார்கள். அந்தணர்கள் 

ேலியுறுத்திய ே்டஙகு, ேம்பிைதாயஙகள் மதத்தின  

உண்லமயாை ோைத்லத மல்றத்தை. 

பிைாமணஙகளில் கோல்ைப்பைட்்ட விதமாக, 

கேல்ேர்கள் மற்றும் வமட்டுககுடியிைரின 

ஆதைவோடு ் ்டந்த யாகம் வபைான்ற ே்டஙகுகல்ள 

எதிர்த்துத்தான மகாவீைரும் புத்தரும் அதற்கு 

மாற்்றாக எழுச்சி மிகக தஙகள் ்னகைறிப் 

வபைாதலைகல்ள முனலேத்தைர்.

 கஙலகச் ேமகேளி விேோயத்திற்குக 

கால்ளகல்ளப் பையனபைடுத்துேது அேசியமாக 

இருந்தது.  எைவே, வேத ே்டஙகுகள், 

யாகஙகளுககாக ஏைா்ளமாை கால்்ல்டகள் 

பைலியிட்்டது மககளில்டவய வகாபைத்லத 

ஏற்பைடுத்தியது.  ேமணரும் புத்தரும் மதச் 

ே்டஙகுகளுககாக விைஙகுகள் பைலியிடுேலத 

எதிர்த்தைர். அேர்க்ளது  து்றவும், 

இைந்துண் தலும், கோத்துகல்ளத் து்றந்து 

ோழும் முல்றயும் அப்புதிய வபைாதகர்கல்ள 

மககளுககு ஏற்புல்டயேர்க்ளாக ஆககிை. 

வேதச் ே்டஙகுகளின ஆ்டம்பைைம், விைஙகுகல்ளப் 

பைலியிடுதல், கோத்துகள் மீதாை ஆலே வபைான்ற 

கேய்லககள் மககல்ள கேறுப்பு்றச் கேய்தை.  

இதுவே காைப்வபைாககில் அேர்கல்ள ேமணம் 

மற்றும் புத்தம் வ்ாககி இட்டுச் கேன்றது.

 மகாவீைரும் புத்தரும்  தூய ோழகலக 

ோழந்தார்கள். எளிலமககும் தனைை 

மறுப்பிற்கும் எடுத்துககாட்்டாகத் திகழந்தார்கள். 

அேர்கள் புகழகபைற்்ற மகத அைேர்க்ளாை 

பிம்பிோைர், அொதேத்ரு ஆகிவயாரின 

ேமகாைத்தில் ோழந்தேர்கள். கக ோம்பி, 

கு ்கைம், பைைாைஸ், லேஷாலி, ைாெகிரு ம் 

வபைான்ற ே்டபு்றத்து ் கைஙகள் ேணிக வ்ாககில் 

ே்ளர்ச்சி அல்டந்த வபைாககு லேசியர்களின 

முககியத்துேத்லத அதிகரித்தது.  லேசியர்கள் 

தமது ேமூக நிலைலய வமலும் உயர்த்திக 

ககாள்ளும் ஆேலில் ேமணம் மற்றும் கபை த்தம் 

வ்ாககித் திரும்பிைார்கள்.

 ே�ம  ரிக் ம��த்துக்குப்  
பிந்்�ய ்கொைம

4.

 சே மும, ப� த்�மும4.
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சே ம

ே்கொவீரர்: பிறப்பும �ொழவும

 ேர்த்தமாை மகாவீைர் லேஷாலிககு 

அருவக உள்்ள குந்தகிைாமத்தில் கபைா.ஆ.மு.  

599இல் பி்றந்தார். 

அேருல்டய தாய் 

திரிேலை, லிச்ோவி 

இைத்லதச் வேர்ந்த  

இ ்ள ே ை சி ய ா ே ா ர் .  

அேர் தைது 

இ ்ள ல ம க க ா ை த் ல த 

ஓர் இ்ளேைேைாகக 

கழித்தார். யவோதா 

என்ற இ்ளேைசிலய 

மணந்தார். அேர்களுககு ஒரு கபைண் குைந்லத 

பி்றந்தது. மகாவீைர் தைது முப்பைதாேது ேயதில் 

வீட்ல்ட விட்டு கேளிவயறி து்றவியாைார். 

சுமார் பைனனிைண்்டாண்டு காைம் அேர் 

கடுலமயாை தேம் கேய்து பைை இ்டஙகளுககு 

அலைந்து திரிந்தார். து்றே்ற ோழவின 

பைதினமூன்றாேது ஆண்டில் அேர் உயரிய 

ஞாைத்லத (லகேல்யம்) அல்டந்தார். அப்வபைாது   

முதல்   அேர்  ைர் (உைலக கேன்றேர்) 

எனறும் மகாவீைர் எனறும் அலைககப்பைட்்டார். 

ேமணர்கள், அேர் தீர்த்தஙகைர்களின 

நீண்்ட பைைம்பைலையில் ேந்தேர் எனறும் 

அேர்தான இருபைத்து்ானகாேது மற்றும் 

கல்டசி தீர்த்தஙகைர் எனறும் கருதிைார்கள்.  

ரிஷபைர் எனபைேர்தான முதல் தீர்த்தஙகைர். 

பைார்சுே்ாதர் எனபைேர் மகாவீைருககு முந்லதய 

இருபைத்துமூன்றாேது தீர்த்தஙகைர். மகாவீைர் 

மகதம், விவதகம், அஙகம்  ஆகிய ்ாடுகளில் 

விரிோகப் பையணம் கேய்து  உபைவதேம் 

கேய்தார்.  மகத மனைர்க்ளாை பிம்பிோைரும், 

அொதேத்ருவும் அேருல்டய வபைாதலைக்ளால் 

ஈர்ககப்பைட்்டார்கள். ஆயிைககணககாை 

மககள் அேலைப் பினபைற்்றத் கதா்டஙகிைர். 

30 ஆண்டுகள் வபைாதலை கேய்த பி்றகு, 

கபைா.ஆ.மு.  527இல் தமது 72ேது ேயதில் 

ைாெகிருகத்திற்கு அருகில் உள்்ள   பைேபுரியில் 

மகாவீைர் காைமாைார்.

ே்கொவீரரின ம�ொ�்ன்கள்

 மும்மணிகள் (திரிைத்ைா)  எனறு 

அலைககபைடும் ேமண  மதத்தின முககியமாை 

மூனறு ககாள்லககள்:

1 .  ்னைம்பிகலக - மகாவீைரின 

வபைாதலைகளில், ஞாைத்தில் ்ம்பிகலக 

லேத்தல்.

2 .  ்ல்ைறிவு  - க்டவுள்  இல்லை, உைகம் 

பைல்டத்தேன - இனறிவய இருந்து 

ேருகி்றது, அலைத்துப் கபைாருட்களுககும் 

ஆனமா உண்டு என்ற கருத்துகல்ள 

ஏற்பைது.

3 .  ்னை்டத்லத  - இது   மகாவீைரின 

ஐம்கபைரும் ளுலைகல்ளக 

கல்டபிடிப்பைலதக  குறிப்பைது.       

அலேயாேை - 1. எந்த உயிரிைத்லதயும் 

துனபுறுத்தைாகாது 2.வ்ர்லமயு்டன 

இருப்பைது  3. கருலண 4.  உண்லமயு்டன 

இருப்பைது  5. பி்றருல்டய கோத்துககளுககு 

ஆலேப்பை்டாமல் ோழேது  

சே  ே�ம �ரவு�ல்

 தமது புதிய ககாள்லகலயப் 

பைைப்புேதற்காக மகாவீைர் ம்டாையஙகல்ள 

நிறுவிைார். ேேதிகல்ள ஒதுககிலேத்து, மிகக 

கடுலமயாை எளிய ோழகலக முல்றலயக 

ககாண்டிருந்த ேமணத் து்றவிகல்ள 

நியமித்தார். ே்ட இந்தியாவில் இந்தப் புதிய 

மகாவீைர்

கர்்ா்டகாவில் உள்்ள சிைேண - 

கபைைககாைாவில்  உள்்ள பைாகுபைலியின 

சிலைதான (இேர் வகாமதீஸ்ேைர்  எனறும் 

அ ல ை க க ப் பை டு கி ்ற ா ர் ) 

இ ந் தி ய ா வி ல் 

கேதுககப்பைட்்ட மிக 

உயைமாை (57 

அடி) ேமணச் சிலை 

இதுவேயாகும்.
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மதத்திற்குத்  தை்ந்தர், ேந்திைகுப்த கம ரியர், 

காைவேைன வபைான்ற அைேர்களின ஆதைவு 

கில்டத்தது. கபைா.ஆ.மு.  4ஆம் நூற்்றாண்டில் 

கர்்ா்டகத்திலும்  வமற்கு இந்தியாவிலும் இந்த 

மதத்திற்கு குறிப்பி்டத்தகக ஆதைவு இருந்தது. 

ேமணம் அலைேரி்டத்திலும் ஒரு கபைாது 

உணர்லே உருோககியது.  ேர்ணாசிைம 

முல்றலய எதிர்த்தது. இலதப் பினபைற்்றத் 

கதா்டஙகிய மககள் அதிகச் கேைவு பிடிககும்  

ஆ்டம்பைைச் ே்டஙகுகல்ளயும் பைலிகல்ளயும் 

லகவிட்்டைர். உயிருள்்ள, உயிைற்்ற எை 

அலைத்துப் கபைாருட்களுககும் ஆனமாவும் 

உணர்வும் உண்டு; அேற்்றால் ேலிலய 

உணை முடியும் எனறும் மகாவீைர் வபைாதித்தார்.

சே த்தில் பிளவு

 காைப்வபைாககில்  ேமணம் திகம்பைைர் 

(திலேலயவய ஆல்டயாக உடுத்தியேர்கள்), 

சுவேதாம்பைைர் (கேண்ணி்ற உல்ட 

உடுத்தியேர்கள்) எை இரு பிரிவுக்ளாகப் 

பிரிந்தது. திகம்பைைர்கள் மகாவீைரின 

வபைாதலைகளில் மாற்்றஙகல்ளச் சிறிதும் 

ஏற்காதேர்கள். இேர்கள் மகாவீைரின 

ககாள்லககல்ள அேர் குறிப்பிட்்டது வபைாைவே 

கல்டப்பிடித்தார்கள்.  இேர்கள் ஆல்டகல்ளத் 

து்றந்து ோழந்தார்கள். சுவேதாம்பைைர்கள் 

தலை முதல் கால் ேலை கேண்ணி்ற உல்ட 

உடுத்திைார்கள். ேமூகத்திற்காை தமது 

க்டலமகல்ள நில்றவேற்றுேது முககியமாைது 

எனறு  இேர்கள் கருதிைார்கள்.

சே த்தின வீழச்சி
 அைே ஆதைவு இனலம, அதன கடுலம, 

குழு மைப்பைானலம, புத்த மதத்தின ேைவு 

எல்ைாம் வேர்ந்து இந்தியாவில் ேமணம் 

வீழச்சியல்டயக காைணமாயிை.

ப� த்�ம
கக தம புத்தர் - 

பி்றப்பும் ோழவும்

 க க த ம 

புத்தர்  இனல்றய 

வ்பைா்ளத்தில் உள்்ள 

க பி ை ே ஸ் து வி ல் 

பி்றந்தார். அேருல்டய 

தந்லத ோககியர்கள் 

எனும் ஒரு ேத்திரிய 

இ ை க கு ழு வி ன 

தலைேைாக இருந்த 

சுத்வதாதைார் ஆோர். கக தம புத்தரின  

இயற்கபையர் சித்தார்த்தர். அேர் ோககிய 

இைத்தேர் எனபைதால் ோககிய முனி எனறும் 

அலைககப்பைட்்டார். அேர்  கபைா.ஆ.மு.  567இல் 

கபிைேஸ்துவிற்கு அருகில் உள்்ள லும்பினி 

ேைத்தில் பி்றந்தார். அேருல்டய  தாயார் 

மாயாவதவி (ம ாமாயா) அேர் பி்றந்த சிை 

்ாட்களிவைவய மைணமல்டந்தார். எைவே அேர் 

தம்முல்டய சிற்்றனலையால் ே்ளர்ககப்பைட்்டார்.  

உைக விேகாைஙகல்ள வ்ாககி அேைது 

கேைம் கேல்ைாதிருகக, சித்தார்த்தரின  தந்லத 

அேருககுப்  பைதிைா்றாேது ேயதில்  யவோதைா 

என்ற இ்ளேைசிலய மணமுடித்து லேத்தார்.  

சித்தார்த்தர் யவோதைாவு்டன  சிறிது காைம் 

மகிழச்சியாை இல்ை்ற ோழவு ோழந்தார். 

அேர்களுககு ைாகுைன என்ற மகன பி்றந்தான.

 ஒரு்ாள் மாலை, சித்தார்த்தர் ்கர்ேைம் 

ேந்தவபைாது, உ்றவிைர்க்ளால் லகவி்டப்பைட்்ட 

ஒரு முதியேர், ேலியால் கதறிகககாண்டிருந்த 

ஒரு வ்ாயாளி, இ்றந்த உ்டலைச் சுற்றி அழுது 

ககாண்டிருந்த உ்றவிைர்கள் ஆகிவயாலைப் 

கக தம புத்தர்

ேமணக காஞசி: ஏைாம் நூற்்றாண்டில் 

தமிைகத்தில் இருந்த முககியமாை 

ேமயஙகளில் ேமணமும் ஒனறு.  பைல்ைே 

மனைைாை மவகந்திை ேர்மன ேமண 

ேமயத்லதச் ோர்ந்தேர்.  அப்பைர் எனறு 

அலைககப்பைட்்ட திரு்ாவுககைேரின 

தாககத்தால் அேர் லேே ேமயத்துககு 

மாறிைார்.  தற்வபைாலதய காஞசி ்கைத்துககு 

அருகில் ேமணக காஞசி அலமந்திருககி்றது.  

அஙவக ேமணக வகாயில்கல்ள நீஙகள் 

காணைாம்.  அேற்றுள் முககியமாைது 

திருப்பைருத்திககுன்றம் ேமணக 

வகாயிைாகும்.  இகவகாயிலின கூலையில் 

மகாவீைரின ோழகலகக கலத ஓவியமாக 

ேலையப்பைட்டுள்்ளது.
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பைார்த்தார். இந்தக காட்சிக்ளால் சித்தார்த்தர் 

மைவேதலை அல்டந்தார். உைலகத் து்றந்த 

து்றவி ஒருேர் எந்த விதமாை துயைமும் இனறி 

இருப்பைலதயும் பைார்த்தார். இந்த ‘்ானகு கபைரும் 

காட்சிகள்’ அேலை உைலகத் து்றககவும், 

துனபைஙகளுககாை காைணத்லதத் வத்டவும் 

தூண்டிை.  கபைா.ஆ.மு.  537இல் தைது 

முப்பைதாேது ேயதில் அேர் தைது மலைவி, 

மகலைத் து்றந்து, அைண்மலைலய விட்டு 

கேளிவயறி, உண்லமலயத் வதடி காட்டிற்குச் 

கேன்றார்.   அஙகுமிஙகும் திரிந்தலைந்து 

கமய்யறிலே ் ாடிைார். இககாைத்தில் ஒரு ் ாள்  

ஓர் அைே மைத்தின கீழ அமர்ந்தார். கதா்டர்ந்து பைை  

்ாட்கள் அமர்ந்திருந்த  அேருககு கமய்யறிவு 

கிட்டியது.  அேர் கமய்யறிவு அல்டந்த அந்த 

இ்டம் இனல்றய  பீ ாரில் உள்்ள புத்த கயா 

ஆகும். இது ‘ம ாவபைாதி வகாவில்‘ எனறு 

அலைககப்பைடுகி்றது.

 தைககு கமய்யறிவு ஏற்பைட்்டதும், 

தமது அறிலே மககளுககு அளிகக புத்தர் 

முடிவுகேய்தார். புத்த கயாவிலிருந்து ோைணாசி 

கேன்ற அேர், ோை்ாத்தில் தைது முதல் 

வபைாதலைலயச் கேய்தார்.  மகதம், வகாேை 

்ாடுகளில் வபைாதலை கேய்தார். அேருல்டய 

கோந்த குடும்பைத்திைர் உட்பை்ட பைைர் அேருல்டய  

சீ்டர்க்ளாகிைர். 45 ஆண்டுகள் வபைாதலை 

கேய்த பி்றகு, கபைா.ஆ.மு.  487இல் தமது 80ேது 

ேயதில் கு ்கைத்தில் (உத்தைப் பிைவதேத்தின 

கைக ர் அருவக) பைரிநிர்ோணம் அல்டந்தார்.

ப� த்�த்தின ம�ொ�்ன்கள்
(i) ்ானகுகபைரும் உண்லமகள்: 1. உைகம் 

துனபைமும்  துயைமும் நில்றந்தது 

2. ஆலேயும் ஏககமும்தான இந்தத் 

துனபைத்திற்குக காைணம். 3  ஆலேலய, 

ஏககத்லத அ்டககுேதன மூைம் இந்த 

துனபைம் அல்ைது ேலிலயப் வபைாககைாம். 

4. இலத   ஒழுககமாை ோழகலக 

ோழேதன மூைம் அல்ைது புத்தர் கூறிய 

உத்தமமாை எண்ேழிப் பைாலத மூைம் 

அல்டய முடியும்.

(ii) நிர்ோணம் அல்டதல்: புத்தரின 

வபைாதலையினபைடி, ஒரு மனிதன 

உயர்ந்த ஆைந்தம்   அல்ைது   

நிர்ோணத்லத   அல்டய   

வேண்டுகமனில், அதலை 

ஒழுககமாை ோழகலகயின மூைமும், 

புத்தரின எண்ேழிப் பைாலதலயக 

கல்டப்பிடிப்பைதன மூைமும் எட்்ட முடியும்.

(iii) உனைதமாை எண்ேழிப் பைாலத: தூய 

மைநிலைலய அல்டேதற்காக புத்தர் 

கீழககண்்டேற்ல்றப் வபைாதித்தார்.   

1. ்னைம்பிகலக 2. ்ல்ை ஆர்ேம்   

3. ்ற்வபைச்சு  4. ்ற்கேயல் 5. 

்ல்ோழகலக முல்ற  6. ்னமுயற்சி 

7. ்ற்சிந்தலை 8.  ்ல்ை தியாைம். 

இந்த எண்ேழிப்  பைாலதலயக 

கல்டப்பிடிப்வபைார் தூய மைநிலைலய 

அல்டோர்கள் என்றார் புத்தர்.

(iv) ்டுேழியும் கல்டத்வதற்்றமும்: உைக  

இனபைஙகளிலும் ஆ்டம்பைைஙகளிலும்  

ஈடுபை்ட வேண்்டாம்; அவதவபைாை 

கடுலமயாை து்றவு ோழவும் 

வமற்ககாள்்ள வேண்்டாம் எனறு புத்தர் 

தமது சீ்டர்கல்ள  அறிவுறுத்திைார்.  

்டுேழிலய வமற்ககாள்ேதன மூைம் 

ஒருேர் பி்றப்பு, இ்றப்பு, மறுபி்றப்பு 

என்ற சுைற்சியிலிருந்து விடுதலை 

அல்டயைாம். அந்த நிலை வமாட்ேம் 

அல்ைது கல்டத்வதற்்றம் எைப்பைடுகி்றது. 

(v) அகிம்லே எனபைது புத்தரின மற்க்றாரு 

அடிப்பைல்டயாை ்ம்பிகலக. அேர் 

வேள்விகளில் தைப்பைடும் ைத்தப் 

பைலிகல்ளக கண்டித்தார். புத்தத்லத 

கல்டபிடிப்பைேரின அத்தியாேசியமாை 

பைண்பு, அலைத்து உயிர்களின மீதும் 

அனபு கேலுத்துேதுதான என்றார் புத்தர்.

(vi) ஒழுககத்திற்கு முககியத்துேம்:  புத்தர் 

தமது சீ்டர்கள் ்ல்ை கேயல்கள் கேய்ய 

வேண்டும்; ஒழுககமாை, வ்ர்லமயாை 

ோழகலக ோை வேண்டும் 

எனறு அறிவுறுத்திைார். கபைாய் 

கூறுதல், உயிர்கல்ளக ககால்லுதல், 

மதுபைாைஙகள் உட்ககாள்ளுதல், 

திருடுதல், சிற்றினபைத்லத ்ாடுதல்  

ஆகியேற்ல்றத் தவிர்ககுமாறு  

ேலியுறுத்திைார்.
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ப� த்�ம �ரவு�ல்

 தம்முல்டய வபைாதலைகல்ள 

இந்தியாவின பைல்வேறு பைகுதிகளுககும் 

பைைப்புேதற்காக புத்தர் கபை த்த ேஙகத்லத 

நிறுவிைார். கபை த்தத்லதப் பைைப்பை பிட்சுககளும் 

(ஆண் து்றவிகள்), பிட்சுணிகளும் (கபைண் 

து்றவிகள்) நியமிககப்பைட்்டார்கள். இேர்கள் 

எளிலமயாை து்றவு ோழகலக ோழந்தார்கள். 

கபை த்தம் மத்திய ஆசியா, இைஙலக, திகபைத், 

கதனகிைககு ஆசியா, கிைககத்திய ்ாடுக்ளாை 

சீைா, மஙவகாலியா, ககாரியா, ெப்பைான, 

வியட்்ாம் ஆகிய ்ாடுகளுககும் பைைவியது.

ப� த்�த்தில் பிளவு
 கபைா.ஆ.மு.  2ஆம் நூற்்றாண்டில், 

கனிஷ்கரின ஆட்சிக காைத்தில், கபை த்தத் 

த்றவி ்ாகார்ெ ைா எனபைேர் கபை த்தத்தில் ஒரு 

சீர்திருத்தத்லதக ககாண்டு ேந்தார். கபை த்தம், 

ையாைம், ம ாயாைம் எனறு இரு 

பிரிவுக்ளாகப் பிரிந்தது.

1 .  ையாைம் (சிறிய பைாலத) -  

இது புத்தர் வபைாதித்த அேல் ேடிேம். இந்த 

ேடிேத்லதப் பினபைற்றியேர்கள் புத்தலைத் 

தமது குருோக ஏற்்றார்கள். அேலைக க்டவு்ளாக 

ேழிபை்டவில்லை. இேர்கள் உருே ேழிபைாட்ல்ட 

மறுத்தார்கள். மககள் கமாழியாை பைாலி 

கமாழிலயவய கதா்டர்ந்து பையனபைடுத்திைார்கள்.

2 .  ம ாயாைம் (கபைரிய பைாலத) - புத்தர் 

க்டவு்ளாக ேழிபை்டப்பைட்்டார். வபைாதிேத்துேர் 

அேருல்டய  முந்லதய அேதாைமாகக 

கருதப்பைட்்டார். ம ாயாைத்லதப் 

பினபைற்றுவோர் புத்தர், வபைாதிேத்துேரின 

சிலைகல்ள நிறுவி அேர்க்ளது புகழ பைாடும் 

மந்திைஙகல்ளச் கோல்லி ேழிபைட்்டைர். 

பினைர் இேர்கள் தம்முல்டய  மத நூல்கல்ள 

ேமஸ்கிருதத்தில் எழுதிைார்கள். இந்த ேலக 

கபை த்தத்லத கனிஷ்கர் ஆதரித்தார்.

ப� த்�த்தின வீழச்சி
கீழககண்்ட காைணஙக்ளால் இந்தியாவில் 

கபை த்த மதம் வீழச்சி கபைற்்றது.

1. புத்தம்  மககளின  கமாழியில் (பைாலி) 

பிைச்ோைம் கேய்யப்பைட்்டதைால் ்னகு  

கபையர் கபைற்றிருந்தது. பிற்காைத்திய 

நூல்கள் ேமஸ்கிருதத்தில் எழுதப்பைட்்டதால், 

ோமானிய மககளுககு அேற்ல்றப்  

புரிந்துககாள்ேது கடிைமாக இருந்தது.

புத்தரின க்ருககமாை சீ்டைாக இருந்தேர் 

ஆைந்தன.  அேர் ஒருமுல்ற புத்தரி்டம், 

‘கபைண்கள் து்றவியாக முடியுமா?’ எைக 

வகட்்டார்.  அதற்குப் புத்தர், ‘கபைண்கள் உைக 

இனபைஙகல்ளயும் ஆ்டம்பைைஙகல்ளயும் 

து்றந்தால், அேர்களும் ஆண்கல்ளப் வபைாை 

து்றவியாக முடியும்; கமய்யறிலேயும் அல்டய 

முடியும்’ என்றார்.
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2. கபை த்தம் ையாைம், ம ாயாைம் 

எனறு பி்ளவுண்்டதும் மற்க்றாரு 

முககியமாை காைணம். ம ாயாைத்தில் 

உருே ேழிபைாடு இருந்ததால், 

கபை த்தத்திற்கும், இந்து மதத்திற்கும் 

வேறுபைாடு இல்ைாமல் வபைாைது.

3. குப்தர்களின காைத்தில் கபை த்தம் அைே 

ஆதைலே இைந்தது. 

4 .  வமலும் ணர்கள், துருககியர்களின 

பைல்டகயடுப்புகள் புத்தத்லதக கிட்்டத்தட்்ட 

அழித்துவிட்்டை.

ஆசி�்கம
 கபை த்தமும்,  ேமணமும் வதானறிய 

காைத்தில் ஆசிேகம் எனக்றாரு பிரிவும் 

வதானறியது.  அலதத் வதாற்றுவித்தேர் மககலி 

வகாேைர் (மஸ்கரிபுத்திை வகாேைர்) எனபைேர். 

இேர் மகாவீைரின ்ண்பைர். சிறிது காைத்திற்கு 

இருேரும் வேர்ந்து இருந்திருககி்றார்கள். 

பினைர் வகாேைர் பிரிந்து ஆசிேகப் பிரிலேத் 

வதாற்றுவித்தார். ்ாத்திகப் பிரிோை ஆசிேகம்  

மனிதர்களின நிலைலய அேர்களுல்டய 

பைலைய விலைகள்தான தீர்மானிககின்றை 

எனறு கூறும் விலைப்பையன (கர்மம்) என்ற 

வகாட்பைாட்ல்ட நிைாகரித்தது. வகாேைர் தர்மவமா, 

பைகதிவயா எந்தவிதத்திலும் மனிதர்களின இறுதி 

நிலைலயத் தீர்மானிககாது எனறு ோதிட்்டார்.

 ஆசிேகர்கள் கதனனிந்தியாவில் 

சிறு எண்ணிகலகயில் இருந்தார்கள். 

வோைர்கள் காைத்தில் அேர்கள் மீது ஒரு 

சி்றப்பு ேரி விதிககப்பைட்்டது. புத்தர்களின 

இைககியமாை மணிவமகலை, ேமணர்களின 

இைககிய நூைாை  நீைவகசி, லேே நூைாை  

சிேஞாைசித்தியார் ஆகிய தமிழ நூல்களில் 

ஆசிேகத் தத்துேத்லதப் பைற்றிய  கேய்திகள் 

ஓை்ளவுககு உள்்ளை.

 ஆரியர்கள் கிைககில் பைைவியது 

கஙலகப்பைகுதியில் புதிய குடிவயற்்றஙகள் 

உருோேதற்கு ேழிேகுத்தது. இரும்புக 

கருவிகளின அறிமுகத்தின ஒரு முககியமாை 

வில்ளவு யாகதனில் கஙலகக கலையில் இருந்த 

அ்டர்ந்த காடுகல்ள எளிதில் திருத்த முடிந்தது. 

அலமதியாை விேோய ோழகலகயின 

காைணமாகக குறிப்பிட்்ட ஒரு பைகுதியில் குறிப்பிட்்ட 

ஒரு குைம் நிைந்தைமாகக குடிவயறியது. இந்தக 

குைத்திற்குப் புவியியல் ோர்ந்த அல்டயா்ளமும் 

ஏற்பைட்்டது.  லகப்பைற்்றப்பைட்்ட நிைஙகல்ளத் 

தககலேத்துக ககாள்ேதற்கு ஓர் அைசியல்  

அலமப்பு   வதலேப்பைட்்டது. கண-ேஙகம் 

என்ற அலமப்பு (இைககுழு ோர்ந்த தலைேர் 

ஆட்சிமுல்ற)   இத்தலகய ைலில்தான 

வதானறியது. குறிப்பிட்்ட இைககுழுககள் 

ஆதிககம் கேலுத்தும்  பைகுதிகள் ெைபைதஙகள் 

என்றலைககப்பைட்்டை.

்க சங்கங்கள்

 மகாவீைர்,  புத்தர் ஆகிவயார் காைத்தில் 

முடியாட்சிகள்,  கண-ேஙகஙகள் எைப்பைடும் 

குைககுழு ஆட்சி எனறு இரு வேறுபைட்்ட அைசு 

ேடிேஙகள் இருந்தை.  வேத ே்டஙகுகல்ளச் 

கேய்ய மறுத்தல், ேர்ணாசிைம முல்றலய 

எதிர்த்தல் ஆகியலே மூைம் கண-ேஙகஙகள்  

முடியாட்சிகளுககு ஓர் அைசியல் மாற்ல்றத் 

தந்தை.   ோககியர்கள், வகாலியர்கள், 

மல்ைர்கள்  வபைால் கண-ேஙகஙகள் ஒவை ஓர் 

குைத்தால்  ஆைலேயாகவும்  இருந்தை. 

அவத வ்ைத்தில் விரி ஜிகள்,  விருஷ்ணிகள்  

(இது லேோலியில் இருந்த ஒரு கூட்்டலமப்பு) 

வபைானறு பைை  குைஙகளின  கூட்்டலமப்பைாகவும் 

இருந்தை. கண-ேஙகஙகளில் ேத்திரிய 

ைாெகுைம் என்ற ஆளும் குடும்பைஙகள்,  

அடிலமகளும் கதாழிைா்ளர்களும் அ்டஙகிய  

தா  கர்மகாைர்கள்   எை இருேலகயாை 

ேமூகப் பைடிநிலைகள்தான இருந்தை.  தா  

கர்மகாைர்களுககு ேலபையில் பிைதிநிதித்துேம் 

கில்டயாது. கண-ேஙகஙகளில் வேறுபைை மத 

ேழிபைாட்டுப் பைைககஙகளும் அனுமதிககப்பைட்்ட 

பைண்பு இருந்தது. இது முடியாட்சிகளில்  நிைவிய 

ேமூக கைாச்ோை முல்றககு வ்ர்மா்றாைது.

 கண-ேஙகஙகளில் குைத்தின தலைேர் 

மற்்ற குடும்பைஙகளின தலைேர்கல்ளக 

ககாண்்ட ேலபைககுத் தலைலம தாஙகுோர். 

 பிற அ்� ்க பிரிவு்கள்4.

  பே ரியருக்கு  முந்்�ய 
அரசுமு்ற4.8
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இந்த ேலபை கண - ேஙகஙகளின விேகாைஙகள் 

குறித்து விோதிககும். ஒத்த கருத்து்டன 

கூடிய  முடிவு எட்்டப்பை்டவில்லை என்றால் 

ோகககடுப்பிற்கு வி்டப்பைடும். தலைேருககு 

ஆவைாேகர்கள் இருந்தார்கள். பிற்காைஙகளில் 

மிக விரிோை நீதி ேைஙகும் ்ல்டமுல்றகள் 

உருோகிை. கண - ேஙகத்தின ேருோய் 

முககியமாக வே்ளாண்லமயிலிருந்தும் 

கால்்ல்ட வமய்ச்ேலிலிருந்தும் (இது பைஞோப் 

மற்றும் வதாஆப் பைகுதியில் மட்டும்) ஓை்ளவிற்கு 

ேர்த்தகத்திலிருந்தும் ேந்தது. ே்ட வமற்கின 

தலைேர்களுககு ேருோய் கபைரும்ளவு 

ேர்த்தகத்திலிருந்துதான ேந்தது. நிைம், 

இைககுழு கமாத்தத்திற்கும் கோந்தமாக 

இருந்தது. அேற்றில் தா   கர்மகாைர்கள் 

வே்ளாண்லம கேய்தார்கள். வீட்டு வேலைகளில் 

மட்டும்தான அடிலமகள் ஈடுபைடுத்தப்பைட்்டார்கள். 

உற்பைத்தியில் அடிலமகல்ள ஈடுபைடுத்தும் 

ேைககம் இல்லை.

 கபைா.ஆ.மு.  6ஆம் நூற்்றாண்டில் 

அைோட்சிகள், குழு ஆட்சிகள், குடித்தலைலம 

ஆட்சிகள் ஆகியேற்றின உருோககமும், 

்கைஙகளின உருோககமும் நிகழந்தை. 

கபைரிய்ளவிைாை குடித்தலைலம ஆட்சி 

அலமப்புகளிலிருந்து அைோட்சிகள் வதானறிை. 

ரிக வேதகாை பைைதர், பைாசு, தரிசு, துர்ேசு 

வபைான்ற பைைஙகுடி மல்றந்து குரு, பைாஞோைர் 

வபைான்ற புதிய பைைஙகுடிகள் முனைணிககு 

ேந்தை. புத்த இைககியஙகள் பைதிைாறு 

ம ாெைபைதஙகல்ளப் பைட்டியலிடுகின்றை. 

ெைபைதஙகளில் கமாழி மற்றும்  பைண்பைாட்டில் 

ஒரு கபைாதுத்தனலம இருககும். ஆைால் 

ம ாெைபைதஙகளில் பைல்வேறு ேமூக, 

பைண்பைாட்டுக குழுககள் ோழந்தை.  அைோட்சிகள் 

உருோைதும், பைல்வேறு ்ாடுகளில்டவய 

வமைாதிககத்திற்காை வபைாைாட்்டஙகள் அடிககடி  

்்டந்தை.  எதிரிகளின மீது வபைைைேருககு உள்்ள 

அதிகாைத்லதக காட்்ட ைாெ யம், அஸ்ேவமதம் 

வபைான்ற வேள்விகள் ்்டத்தப்பைட்்டை.  ரிகவேத 

பைட்்டமாை  ‘ைாென’ எனபைதற்கு பைதிைாக ோம்ைாட், 

ஏகைாட், விைாட், வபைாென வபைான்ற பைட்்டஙகல்ள 

மனைர்கள் பையனபைடுத்திைர்.

முடியொடசி அதி்கொரத்தின �ளர்ச்சி
 அைேருககு முழுலமயாை அதிகாைம் 

இருந்தது.  ரிக வேத காைத்தின ேலபை இப்வபைாது 

இல்லை. வபைார், அலமதி, நிதி ககாள்லககளுககு 

ேமிதியின உதவிலய அைேர் ்ாடிைார். 

ேலபைகள் இருந்தாலும் கூ்ட, அைேரின அதிகாைம் 

அதிகரித்துக ககாண்வ்ட கேன்றது. ேதபைதப் 

பிைாமணம்  ‘அைேர் தேறிலைககாதேர், அலைத்து 

விதமாை தண்்டலைகளிலிருந்தும் விைககுப் 

கபைற்்றேர்’ எனகி்றது. அைே அதிகாைத்தின 

ே்ளர்ச்சி விரிவுபைடுத்தப்பைட்்ட நிர்ோக அலமப்பில் 

பிைதிபைலித்தது.  இப்வபைாது அைேருககு  ஆட்சியில் 

துலணபுரிய ேரிே ல் அதிகாரி (பைகதுகர்), 

வதவைாட்டி ( தா), தாட்்டக கண்காணிப்பைா்ளர் 

(அ ைபைா), அைண்மலை காரியஸ்தர் (ஷத்திரி), 

வேட்ல்டத் துலணேர் (வகாரிகர்த்தைா), 

அைேலேயிைர் (பைைவகாைா), தச்ேர் (த ன), வதர் 

கேய்பைேர் (ைதகாை) எனறு பைைர் இருந்தார்கள். 

வமலும்  வகாவில், ைா ேம் கதா்டர்பைாை 

அதிகாரிக்ளாை புவைாகிதர் (வேப்லைன), 

த்ளபைதி (வேைானி), கிைாம அதிகாரி (கிைாமணி) 

வபைானவ்றார் இருந்தைர். வேதகாைத்தின 

பிற்பைகுதியில் கிைாமத்தலைேைாகவும் 

ைா ே அதிகாரியாகவும் இருந்த 

கிைாமணிதான கிைாமத்தில் அைே அதிகாைம் 

கேலுத்தப்பைடுேதற்காை இலணப்பைாக இருந்தார். 

அைேவை நீதி ேைஙகிைார். ேமயஙகளில் நீதி 

ேைஙகும் கபைாறுப்லபை அைேலே அதிகாரிக்ளாை 

அத்யககாககளி்டம் அளித்தார். கிைாமஙகளில் 

 அரசு்கள்  உரு�ொக்்கம4.

ே்ட இந்தியா, ே்டகவக கா ல் 

பைள்்ளத்தாககிலிருந்து கதற்வக வகாதாேரி 

ேலை பைைவியிருந்தது. இஙகு காசி, வகாேைம், 

அஙகம், மகதம், ே ஜி, மல்ைா, வேதி, ேட்ோ, 

குரு, பைாஞோைம், மத்ேயம், ைவேைம், 

ஆோகம், அேந்தி, காந்தாைம், காம்வபைாெம் 

எனறு பைதிைாறு ம ாெைபைதஙகள் 

வதானறிை.
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கிைாம்யோதின என்ற கிைாம நீதிபைதியும், ேபைா 

என்ற கிைாம நீதிமன்றமும் நீதி ேைஙகிை.  

குற்்றஙகளுககுத்  தண்்டலை கடுலமயாக 

இருந்தது.

ே்க�த்தின உரு�ொக்்கம

 முடியாட்சிகளில் கல்டப்பிடிககப்பைட்்ட 

அைசியல் கண-ேஙகஙகளின முல்றயிலிருந்து 

மாறுபைட்டிருந்தது. அைோட்சிகள் ஒரு 

லமயப்பைடுத்தப்பைட்்ட அைசு்டன இயஙகிை. 

அைசியல் அதிகாைம் ஆளும் குடும்பைத்தி்டம் 

குவிந்திருந்தது. இது மைபுரிலமயாக 

ேந்ததால், ேம்ேஙக்ளாக மாறிை. பைரீ த் 

(அலமச்ேர்கள்), ேபைா (ஆவைாேலைக குழு) 

வபைான்ற ஆவைாேலை அலமப்புகள் இருந்தை. 

ேபைா ேரிே ல் கேய்து, தலை்கரில் இருந்த 

கருவூைத்தில் கேலுத்தியது. அஙகிருந்து அது 

இைா ேச் கேைவு, அைசு அதிகாரிகளுககாை 

ஊதியம் வபைான்ற கபைாதுப் பைணிகளுககு மறு 

விநிவயாகம் கேய்யப்பைட்்டது.

 அககாைத்து இைககியஙகளில் 

குறிப்பி்டப்பைடும் அைசுகளில் காசி, வகாேைம், 

மகதம் ஆகியலே ேகதிோய்ந்தலேயாக  

உருோகிை. இந்த அைோட்சிகவ்ளாடு 

வபைாட்டியிட்்ட ஒவை குடியைசு லேோலிலயத் 

தலை்கைமாகக ககாண்்ட விரு ஜி. இைா ே 

ரீதியாகவும் கபைாரு்ளாதாை ரீதியாகவும் மிகவும் 

ோதகமாை இ்டமாை கஙலகச் ேமகேளிலயக 

லகப்பைற்றுேதற்கு ்்டந்த வபைாைாட்்டத்தில் மகதம் 

கேற்றி கபைற்்றது. அதன முதல் முககியமாை அைேர் 

பிம்பிோைர். அேர் லேோலியின கேல்ோககு 

மிகக லிச்ோவி குைத்து்டனும் வகாேை அைே 

குடும்பைத்து்டனும் திருமண உ்றவுகள் லேத்து, 

அஙகத்லதக லகப்பைற்றிைார் (இப்வபைாலதய 

வமற்கு ேஙகம்).  இந்த ்்டேடிகலக அேர் 

கஙலகச் ேமகேளிலய அல்டய உதவியது.

 ஒரு விரிோை நிர்ோக முல்றலய 

ஏற்பைடுத்துேதில் பிம்பிோைர் கேற்றிகபைற்்றார். 

அேைது நிர்ோக முல்றயில் கிைாமம்தான 

அடிப்பைல்ட அைகு. கிைாமஙகல்ளத் தவிை 

ேயல்கள், வமய்ச்ேல் நிைஙகள், தரிசுநிைஙகள், 

காடுகள் (ஆைண்யம், வகந்ைம், ேைம்) 

ஆகியலேயும் இருந்தை. ஒவகோரு கிைாமமும் 

கிைாமணி என்ற கிைாமத்தலைேரின 

அதிகாைத்தின கீழ இருந்தது.  ேரிே ல் 

கேய்து, கருவூைத்தில் கேலுத்துேது இேைது 

கபைாறுப்பு. ோகுபைடி கேய்யப்பைடும் நிைஙகல்ள 

அ்ளந்து, வில்ளச்ேலின மதிப்லபை அ்ளவிட்டு, 

கிைாமணிககு உதவி கேய்ய அதிகாரிகள் 

இருந்தார்கள். நிைேரி (பைலி) தான அைசின 

முககியமாை ேருோய் ஆதாைம். வில்ளச்ேலில் 

அைசிற்காை பைஙகு (பைாகம்) ோகுபைடி கேய்யப்பைட்்ட 

நிைத்தின பைைப்பிற்கு ஏற்்ற அ்ளவில் 

நிர்ணயம் கேய்யப்பைட்்டது. ஆறில் ஒரு பைஙகு 

உரிலமயாைேர் எனறு கபைாருள் பைடும் 

ஷட்பைாகின என்ற கோல் அைேலைக குறிககி்றது.  

எைவே அஙகு ஒரு விேோயப் கபைாரு்ளாதாைம் 

இயஙகிேந்தது. 

 பிம்பிோைரின புதல்ேைாை அொதேத்ரு 

கபைா.ஆ.மு.  493இல் தைது தந்லதலயக 

ககானறுவிட்டு அரியலண ஏறியதாகச் 

கோல்ைப்பைடுகி்றது.  இைா ே கேற்றிகளின 

மூைம் ஆட்சிலய விரிவுபைடுத்தும் தைது 

தந்லதயின ககாள்லகலய இேரும் கதா்டர்ந்தார். 

மகதத்தின தலை்கைாை ைாெகிரு ம் 

ஐந்து மலைக்ளால் ைப்பைட்டிருந்ததால்,  

கேளியிலிருந்து ேரும் அபைாயஙகளிலிருந்து 

தகுந்த பைாதுகாப்பு அளித்தது. அொதேத்ரு  இந்த 

ைாெகிரு க வகாட்ல்டலய ேலுப்பைடுத்திய 

அவத வேல்ளயில் கஙலகககலையில் 

பைா்டலிகிைாமத்தில் மற்க்றாரு வகாட்ல்டலயக 

கட்டிைார். இது உள் ர் உற்பைத்திகளுககாை 

பைரிமாற்்ற லமயமாக வி்ளஙகியது. பினைர் 

கம ரியத் தலை்கர் பைா்டலிபுத்திைமாக இது 

மாறியது. அொதேத்ரு கபைா.ஆ.மு.  461இல் 

ஈைானில் அசிரியப் வபைைைசும் இந்தியாவில் 

மகதப் வபைைைசும் உருோக இரும்புக கைப்லபை 

ோர்ந்த விேோயம் ேழிேகுத்தது.
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இ்றந்தார். இேருககுப் பி்றகு ஐந்து அைேர்கள் 

ஆட்சிகேய்தார்கள். எல்வைாருவம தந்லதலயக 

ககானறு ஆட்சிககு ேரும் அொதேத்ருவின 

உதாைணத்லதப் பினபைற்றிைார்கள். இப்பைடித் 

கதா்டர்ந்து தந்லதலயக ககால்ேதால் 

மைம்கேறுத்த மகத மககள் கல்டசி அைேரின 

ைாெப்பிைதிநிதியாை சிசு்ாகலை அைேைாக 

நியமித்தார்கள். கிட்்டத்தட்்ட அலை நூற்்றாண்டு 

காைம் ஆட்சி கேய்த பி்றகு சிசு்ாக ேம்ேம் 

மகாபைத்ம ்ந்தரி்டம் ஆட்சிலய இைந்தது. 

இேர்தான ்ந்த ேம்ேத்லதத் வதாற்றுவித்தேர். 

்ந்த ேம்ேம்தான ே்ட இந்தியாவின முதல் 

ேத்திரியைல்ைாத ேம்ேமாகும்.

 ்ந்தர்கள் மகதத்லத வமலும் 

விரிோககிைார்கள். ்ந்தர்கள் பைாேைத்திற்கு 

முககியத்துேம் தந்தைர். அேர்கள் கேட்டிய 

கால்ோய்கள் கலிஙகம் (ஒடிோ) ேலை 

நீண்்டை. இேர்கள் காைத்தில் ேரிகல்ள 

ே லிப்பைதற்ககனவ்ற அதிகாரிகல்ள 

நியமிககும் கதா்டர் ேைககம் நிர்ோகத்தின ஒரு 

பைகுதியாக மாறியது. ஒரு வபைைைலே உருோககும் 

்ந்தர்களின கைவு ேந்திைகுப்த கம ரியைால் 

சிலதந்தது. இேர் கபைா.ஆ.மு.  321இல் கம ரிய 

அைலே நிறுவிைார்.

 ேைைாற்று ரீதியாக ே்டவமற்குப் 

பைகுதி, ே்டஇந்தியா, ஆப்கனிஸ்தான, பைாைசீகம் 

(ஈைான) எனறு பைல்வேறு ஆளுலகககு 

உட்பைட்டு இருந்திருககி்றது. கபைா.ஆ.மு.  ஆ்றாம் 

நூற்்றாண்டில் அது பைாைசீகத்தின இைண்்டாம் 

லேை ால் ஆைம்பிககப்பைட்்ட அகாகம ட் 

வபைைைசின ஆட்சிககு உட்பைட்டிருந்தது.  

அப்வபைாதிருந்து இந்தியப் பைகுதிகள் 

கிவைககர்கல்ள  எதிர்த்த பைாைசீகர்களின 

வபைார்களுககுக கூலிப்பைல்ட வீைர்கல்ள 

அளித்து ேந்தை. கிவைககர்கள் ்டகசீைா எனறு 

அலைத்த தககசீைம்  ே்டவமற்கின முககியமாை 

்கைமாகும். இது ஈைானிய - இந்திய பைண்பைாடும் 

கல்வியும் ஒன்றாகக கைந்த லமயமாக 

மாறியது. மாசிவ்டானியாவின அகைக ாண்்டர் 

அகாகம ட் வபைைைலேக லகப்பைற்றியது்டன, 

ே்டவமற்கில் அப்வபைைைசின ஆதிககம் முடிந்தது.  

அகாகம ட் வபைைைேர் மூன்றாம் வ்டரிய ன 

பைகுதிகளில் அணிேகுத்து ேந்த கிவைககப் 

வபைைைேர் அகைக ாண்்டர் கபைா.ஆ.மு.326இல் 

இந்தியப் பைகுதிகளுககுள்  லைந்தார்.  

ே்டஇந்தியாவில் அேைது பைல்டகயடுப்பு 

இைண்்டாண்டுகளுககு நீடித்தது. ைம் 

பைகுதியின அைேைாை வபைாைஸ் ல ்டாஸ்கபைஸ் 

வபைாரில் ( ைம்) அகைக ாண்்டலை வீைத்வதாடு 

எதிர்த்தார். வபைாைஸ் வபைாரில் வதால்வியுற்்றாலும், 

மீண்டும் அரியலணயில் அமர்த்தப்பைட்்டார்.  

அகைக ாண்்டரின மைணத்திற்குப் பி்றகு 

அேருல்டய த்ளபைதிகளில் ஒருேர் வபைாைல க 

ககானறுவிட்்டார்.

 அகைக ாண்்டர் இந்தியாவில் தான 

லகப்பைற்றிய பைகுதிகளுககு ஆளு்ர்கல்ள 

நியமித்துவிட்டுத் திரும்பிச் கேன்றார். ஆைால் 

தமது முப்பைத்திமூன்றாேது ேயதில் அேர் 

தி கைை மைணமல்டந்ததும், அந்த ஆளு்ர்கள் 

வமற்கு ஆசியாவில் கேல்ேம் வதடுேதற்காக, 

ே்டவமற்கு இந்தியாலே விட்டு கேளிவயறிைர். 

அகைக ாண்்டர் ஒரு மாகபைரும் த்ளபைதி. 

உைலகவய கேன்றேர். ஆைாலும் அேைது 

மைணத்திற்குப் பி்றகு, அேைது மாகபைரும் வபைைைசு 

சிதறுண்்டது. அேைது மைணத்திற்குப் பி்றகு, 

அேைது வபைைைலே அேைது த்ளபைதிகள் பிரித்துக 

ககாண்்டைர். தாைமி எகிப்லத அதன தலை்கர் 

 �டை மேற்கு இந்தியொவும 
அபைக் ொண்டைரும

4.10

கிவைககப் வபைைைேர் அகைக ாண்்டர்
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அகைகோண்ட்ரியாவு்டன எடுத்துக ககாண்்டார். 

கேல் கஸ் நிவக்டர் பைாைசீகம், கம பைவ்டாமியா,  

ஆசியா லமைர் என்றலைககப்பைடும் 

ஆசியாவின கதனவமற்குப் பைகுதியில் ஒரு 

பைகுதி ஆகியேற்ல்றத் தன பைஙகாக எடுத்துக 

ககாண்்டார்.  எனினும், அகைக ாண்்டரின 

மைணம் கம ரியப் வபைைைசு என்ற கபைரும் வபைைைசு 

உருோேதற்காை ேழிலயத் தி்றந்துவிட்்டது.

பே ரிய அரசர்்கள்

 ோணககியர் அல்ைது கக டில்யர் 

எனறு அறியப்பைட்்ட விஷ் குப்தருககு ்ந்த 

அைேவைாடு விவைாதம் ஏற்பைட்்டதும், அேர் ்ந்த 

அைேலை ஆட்சியிலிருந்து அகற்றுேதாகச் 

ேபைதவமற்்றார். கமசிவ்டானிய அகைகோண்்டரின 

வீைதீைத்திைால் கேைப்பைட்்டதாக ்ம்பைப்பைடும் 

ேந்திைகுப்தர் தமககாை ஒரு அைலே 

அலமககும் வ்ாககில் பைல்டகல்ளத் திைட்டி 

்ல்ோய்ப்புகளுககாகக காத்திருந்தார்.  

அகைக ாண்்டர் மைணமல்டந்தலதக 

வகள்விப்பைட்்ட ேந்திைகுப்தர் மககல்ளத் 

தூண்டிவிட்டு, மககள் உதவிவயாடு 

அகைக ாண்்டர் தககசீைத்தில் விட்டுச் 

கேனறிருந்த பைல்டலய விைட்டிைார். பி்றகு அேர், 

தமது கூட்்டாளிகளு்டன, பைா்டலிபுத்திைத்திற்கு 

அணிேகுத்து ேந்து, கபைா.ஆ.மு.  321இல் ்ந்த 

அைேலைத் வதாற்கடித்தார். இவோ்றாக கம ரிய 

ேம்ேம் உருோைது. ேந்திைகுப்தரின ஆட்சியின 

வபைாது, ஆசியா லமைரிலிருந்து  இந்தியா 

ேலைககும் தன கட்டுப்பைாட்டின கீழ லேத்திருந்த 

அகைக ாண்்டரின 

த்ளபைதி  கேல் கஸ் 

நிவக்டர்   சிந்து 

்திலயத் தாண்டி 

இ ந் தி ய ா வி ற் கு 

பை ல ்ட க ய டு த் து 

ே ந் த வ பை ா து 

ே ந் தி ை கு ப் த ரி ்ட ம் 

வதாற்றுப்வபைாைார் . 

கேல் க ன தூதைாை கமகஸ்தனிஸ் 

இந்தியாவிவைவய தஙகிவிட்்டதாகச் 

கோல்ைப்பைடுகி்றது. அேைது இண்டிகா என்ற 

நூல் கம ரியர் காைத்து  அைசியலையும் 

ேமூகத்லதயும் அறிந்துககாள்்ள உதவுகி்றது.

 கஙலகச் ேமகேளியில் தைது 

ஆதிககத்லத நிலைநிறுத்திய பி்றகு, 

அகைக ாண்்டரின மல்றோல் ஏற்பைட்்ட 

கேற்றி்டத்லதப் பையனபைடுத்திக ககாள்ளும் 

வ்ாககத்வதாடு ேந்திைகுப்தர், தைது கேைத்லத 

ே்டவமற்குப் பைககம் திருப்பிைார். இனல்றய 

ஆப்கனிஸ்தான, பைலுசிஸ்தான, மாகைான ஆகிய 

பைகுதிகல்ள உள்்ள்டககிய ே்டவமற்கு எந்த 

எதிர்ப்புமினறிச் ேைணல்டந்தது. அதனபி்றகு 

ேந்திைகுப்தர் மத்திய இந்தியாவிற்கு ்கர்ந்தார். 

தைது ோழவின இறுதிககாைத்தில், தீவிை 

ேமணைாக மாறிவிட்்ட அேர், தைது மகன 

பிந்துோைருககாகப் பைதவி விைகிைார் எனறு 

ேமண இைககியஙகள் கூறுகின்றை.

 பிந்துோைர் தைது ஆட்சியில் கம ரிய 

அைலே கர்்ா்டகம் ேலை விரிவுபைடுத்திைார். 

அேைது மல்றவினவபைாது இந்தியாவின 

கபைரும்பைகுதி கம ரிய ஆட்சியின கீழ இருந்தது. 

கபைா.ஆ.மு.  268இல் பிந்துோைருககுப் பின 

அவோகர் அைேைாைார். கதற்கில் எஞசியுள்்ள 

பைகுதிகல்ளயும் தைது வபைைைசில் இலணககும் 

ஆலேயால்    தைது    ஆட்சியின    எட்்டாேது    ஆண்டில் 

அேர் கலிஙகத்தின மீது பைல்டகயடுத்தார். 

கலிஙக மககள் வீைத்வதாடு வபைார் புரிந்தைர். 

ஆைால் கபைரும் உயிர்ப்பைலிகளுககுப் பி்றகு 

அேர்கள் வதாற்கடிககப்பைட்்டைர். இந்தப் வபைாரும் 

பைடுககாலைகளும் 

அ வ ே ா க ல ை ப் 

கபைரிதும் பைாதித்தை.  

அேர் வபைாரிடுேலத 

விட்டுவி்ட முடிவு 

கேய்தார்.  புத்தத் 

து்றவி உபைகுப்தலைச் 

ேந்தித்த பினைர், 

அவோகர் தீவிை 

புத்தப் பைற்்றா்ளைாக 

 
4.11

 பே ரியப் ம�ரரசு  அரசும 
ச ்கமும

ேந்திைகுப்த கம ரியர்

கம ரியப் வபைைைேர் 

அவோகர்
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மாறி, தைது புத்த தம்மத்லதப் பைைப்பை 

ஆைம்பித்தார். தனலைவய கேற்றி ககாள்ேதும், 

மனிதர்களின மைலத தம்மத்தால் (தம்மம் 

– பைாலி; தர்மம் - ேமஸ்கிருதம்) கேற்றி 

ககாள்ேதும்தான உண்லமயாை கேற்றி 

எனறு அேர் அறிவித்தார். அலே பைால்றகளில் 

கபைாறிககப்பைட்்டை. 

 தைது கலிஙகக கல்கேட்டு ஒனறில் 

அேர் வபைார் மற்றும் கேற்றிககாக ்்டந்த 

பைடுககாலைகல்ளப் பைார்த்துத் தாம் அல்டந்த மை 

வேதலைலய அவோகர் பைதிவு கேய்துள்்ளார். 

மற்க்றாரு கல்கேட்டில், தாம் இனிவமல் 

கலிஙகப் வபைாரில் ்்டந்த பைடுககாலைகளில் 

நூற்றில் ஒரு பைஙலகக கூ்ட, ஏன ஆயிைத்தில் 

ஒரு பைஙலகககூ்ட கபைாறுத்துகககாள்்ளப் 

வபைாேதில்லை எனறு குறிப்பிட்டுள்்ளார்.

 உயிர்கல்ளக காககும் அவோகரின 

கபைருவிருப்பைம் விைஙகுகல்ளக காககும் 

கபைாருட்டும் விரிேல்டந்தது. விைஙகுகல்ளப் 

பைலியிடுேது தல்ட கேய்யப்பைட்்டது. 

விைஙகுகளுககாை மருத்துேமலைகள் 

தி்றககப்பைட்்டை. அவோகர் தைது மகன 

மவகந்திைலையும், மகள்  ேஙகமித்திலைலயயும் 

தம்மம் குறித்த  தைது கேய்திலயப் 

பைைப்புேதற்காக இைஙலகககு அனுப்பிைார். 

அவோகர் 38 ஆண்டுகள் ஆட்சி கேய்த பின 

உயிர் து்றந்தார்.

 க பை ா . ஆ . மு .  

250இல் கம ரியத் 

த ல ை ் க ை ா ை 

பைா்டலிபுத்திைத்தில் 

மூ ன ்ற ா ே து 

புத்த மா்ாடு 

் ல ்ட க பை ற் ்ற து . 

க பை த் த த் ல த 

மற்்ற பைகுதிகளில்  

பைைப்பை வேண்டும், 

ம க க ல ்ள 

க பை த் த த் தி ற் கு 

மாற்்ற ேமயப் பைைப்பைா்ளர்கல்ள அனுப்பை வேண்டும் 

எனபைது இந்தச் மா்ாட்டின முககியமாை 

முடிோகும். 

பே ரிய ஆடசி நிர்�ொ்கம

 கதா்டகக ஆண்டுகளில் கம ரிய அைசு 

எடுத்த சிை ்்டேடிகலககள் 

ேமூக முனவைற்்றத்திற்குப் 

கபைரிதும் உதவிை. ஒரு 

கபைரிய நிலையாை 

ைா ேத்லத அலமககவும், 

பைைந்த நிர்ோக அலமப்லபை 

உ ரு ே ா க க வு ம் 

ேரிகல்ள உயர்த்தியது. கம ரியர்கள் 

கேயல்தி்றம்மிகக அைோட்சி முல்றலய 

உருோககிைர். நிர்ோகத்தின தலைேர் 

அைேர். அேருககு அலமச்ேர் குழு உதவிபுரிந்தது. 

மகாமாத்வையர்கள் என்ற அதிகாரிகள் 

அலமச்ேர்களுககுச் கேயைா்ளர்க்ளாகப் 

பைணியாற்றிைார்கள். ேருோய்ககும் 

கேைவிைஙகளுககும் கபைாறுப்பைாை அதிகாரி 

ேம ர்த்தா என்றலைககப்பைட்்டார். வபைைைசு 

்ானகு மாநிைஙக்ளாகப் பிரிககப்பைட்டிருந்தது. 

அேற்ல்ற ஆளு்ர்கள் ஆட்சி கேய்தார்கள். 

கபைரும்பைாலும் இ்ளேைேர்கவ்ள ஆளு்ைாக 

கேயல்பைட்்டைர் .

 மாேட்்ட நிர்ோகம் ஸ்தானிகா 

எனபைேரின கீழ ககாண்டு ேைப்பைட்்டது. ஐந்து 

முதல் பைத்து கிைாமஙகளின நிர்ோகியாக வகாபைர் 

என்ற பைட்்டத்து்டன ஒருேர் நியமிககப்பைட்்டார். 

்கை நிர்ோகம் ்கைகா எனபைேர் கபைாறுப்பில் 

கமாத்தம் உள்்ள 33 கல்கேட்டுகளில் 14 

முககியமாை பைால்றக கல்கேட்டுகள், 7 தூண் 

பிைக்டைஙகள், 2 கலிஙகக கல்கேட்டுகள். 

இலே வபைாக, சிறு பைால்றக கல்கேட்டுகளும், 

தூண் பிைக்டைஙகளும் உண்டு. கம ரியப் 

வபைைைசு பைற்றி, குறிப்பைாக அவோகரின தம்ம 

ஆட்சிலயப் பைற்றி அறிய இலே மிகவும் 

்ம்பைகமாை ஆதாைஙக்ளாகத் திகழகின்றை.

்ானகு சிஙகஙகல்ளக ககாண்்ட ்மது 

வதசியச் சினைம் ோை்ாத்தில்  உள்்ள  

அவோகர் தூலண பிைதிபைலிககும் விதமாகவே 

வதர்வு கேய்யப்பைட்டுள்்ளது.

அவோகர் கற் ண், 

அைகாபைாத்
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இருந்தது. இேைது தலைலமயில் தைா 

ஐந்து உறுப்பிைர்கள் ககாண்்ட ஆறு 

குழுககள் தமது க்டலமகல்ளச் கேய்தை. 

அேர்கள் கேளி்ாட்டிைலைக கேனித்துக 

ககாள்்ளல், குடிமககளின பி்றப்பு, இ்றப்பு 

ஆகியேற்ல்றப் பைதிவு கேய்தல், ேணிகத்லதக 

கேனித்துக ககாள்்ளல், பைல்வேறு உற்பைத்தித் 

கதாழில்கல்ளக கேனித்துக ககாள்்ளல், சுஙக, 

கைால் ேரி ே லித்தல் ஆகிய பைணிகல்ள 

வமற்ககாண்்டார்கள். ்கை  நிர்ோகத்லதப் 

வபைாைவே ைா ேத்துல்றயும் 30 வபைர் ககாண்்ட 

குழுோல் நிர்ேகிககப்பைட்்டது. இககுழுவில் 

தைா ஐந்து உறுப்பிைர்கல்ளக ககாண்்ட 

ஆறு  துலணககுழுககள்   இருந்தை. கிைாம 

மட்்டத்தில், எல்லைகல்ளப் பைாதுகாப்பைது, நிைம் 

குறித்த ஆேணஙகல்ளப் பைைாமரிப்பைது, மககள் 

மற்றும் கால்்ல்டகளின எண்ணிகலகலயக 

கணகககடுப்பைது  வபைான்ற பைணிகல்ளச் கேய்ய 

கிைாமணி என்ற அதிகாரி இருந்தார். அதிகாரிகள் 

உள்ளிட்்ட ஒட்டுகமாத்த நிர்ோகத்லதயும் 

கண்காணிகக சி்றந்த   உ்ளவுத் துல்ற  

இயஙகியது. எல்ைா முககியமாை ஊர்களிலும் 

்கைஙகளிலும் நீதி ேைஙக முல்றயாை 

நீதிமன்றஙகள் அலமககப்பைட்்டை. 

குற்்றஙகளுககாை தண்்டலை கடுலமயாக 

இருந்தது.

 புதிய குடியிருப்புகல்ள உண்்டாககுதல், 

மககளுககு நிைம் அளித்து, விேோயிக்ளாக ோை 

ஊககுவித்தல், பைாேை ேேதிகல்ள ஏற்பைடுத்துதல், 

நீர் பைகிர்லேக கட்டுப்பைடுத்துதல் எனறு கிைாமப் 

கபைாரு்ளாதாை வமம்பைாட்டிற்கு அைசு உபைரி 

ேருோலயப் பையனபைடுத்தியது. வே்ளாண்லம, 

சுைஙகம், கதாழில், ேணிகம் ஆகியலே 

அைசின கட்டுப்பைாட்டில் இருந்தை. நிைத்தில் 

தனியார் கோத்துரிலம உருோேலத அைசு 

விரும்பைவில்லை. நிைம்  விற்பைலத அைசு தல்ட 

கேய்தது. கம ரிய அைசு ்கை  வமம்பைாட்டிற்கு 

ஊககமளித்தது. அது ஈைான, கமேபைவ்டாமியா, 

ே்டசீைத்தின அைசுகளுககு நிைேழியாக 

ேணிகப் கபைருேழிகல்ள உருோககியது. 

அர்த்தோஸ்திைம், காசி, ேஙகம் (ேஙகா்ளம்), 

காமரூபைம் (அஸ் ாம்), மதுலை ஆகிய 

இ்டஙகல்ளத் துணி உற்பைத்தி லமயஙகள் 

எனறு குறிப்பிடுகி்றது. ே்ட இந்தியாவின  

பை்ளபை்ளப்பைாை கறுப்பு  மட்பைாண்்டஙகள் 

கதாலைதூைத்தில் இருககும் கதனனிந்தியா 

ேலை பைைவியிருந்தது.  இது கம ரியர் காைத்து 

ேணிகம் கதற்குேலை பைைவியிருந்தலதக 

காட்டுகி்றது. ்கைமயமாககத்திற்கு ேணிகம் 

கபைரிய அ்ளவில் உதவியது. கக ோம்பி, பிட்்டா, 

லேோலி, ைாெகிருகம் வபைான்ற புதிய ்கைஙகள் 

வதாஆப் பைகுதியில் உருோகிை.

்கல்வி ்ேயங்கள்

 ம்டஙகளும் வகாவில்களும் கல்வி 

கற்பிககும் பைணிலயச் கேய்தை. மிகப் கபைரிய 

ம்டாையமாை       ்ா்ளந்தா     மகதர்கள்     

காைத்தில்தான கட்்டப்பைட்்டது. கல்வி 

லமயஙகளில் புத்த, வேத இைககியஙகள், 

தர்ககம், இைககணம், மருத்துேம், 

தத்துேம், ோைவியல் ஆகியலே கற்றுத் 

தைப்பைட்்டை. வபைார்ககலையும் கற்றுத் 

தைப்பைட்்டது. காைப்வபைாககில் ்ா்ளந்தா 

அககாைத்தின மிகவும் குறிப்பி்டத்தகக கல்வி 

லமயமாகத் திகழந்துள்்ளது. அதன நிர்ோகச் 

கேைவுகளுககாக 100 கிைாமஙகளின ேருோய் 

ஒதுககீடு கேய்யப்பைட்்டது.  மாணேர்களி்டம் 

கல்விக கட்்டணம் ே லிககப்பை்டவில்லை. 

மாணேர்களுககு இைேேத் தஙகுமி்டமும் 

உணவும் தைப்பைட்்டை.

ேந்திைகுப்தரின அலமச்ேைாை ோணககியர் 

அர்த்தோஸ்திைம் என்ற நூலை எழுதிைார். 

இது கம ரிய ஆட்சி நிர்ோகம் பைற்றி விரிோக 

எடுத்துலைககி்றது.

்ா்ளந்தா பைல்கலைககைகம்
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I. சரியொன வி்டை்யத் ம�ர்வு பசய்க.

1. ஒரு  தத்துேப் பிரிலே  நிறுவிய 

__________ எளிலமககும் தனைை  

மறுப்பிற்கும்  உதாைணமாக வி்ளஙகிைார்.

 அ) புத்தர் ஆ) ைாவோட்வே

 இ) கனஃ சியஸ் ஈ) கொைாஸ்்டர்

2. மகாவீைர்களின  வபைாதலைக்ளால்  

ஈர்ககப்பைட்்ட  மகத  அைேர் __________.

 அ) தை்ந்தர் ஆ) ேந்திைகுப்தர்

  இ) பிம்பிோைர் ஈ) சிசு்ாகர்

3. ே்டககில்  கா ல்  பைள்்ளத்தாககிலிருந்து 

கதற்கில்  வகாதாேரி ேலை பைைவியிருந்த ே்ட 

இந்தியாவின ___________ எைப்பைட்்ட  

பைதிைாறு  மாநிைஙகளின அைசுகளின 

எழுச்சி ஏற்பைட்்டது. 

 அ) ம ாெைபைதஙகள் ஆ) கைேஙகஙகள்

 இ) திைாவி்டம் ஈ) தட்சிணபைதா

4. மும்மணிகள் (திரி ைத்ைா) என்ற 

மூனறு ககாள்லககல்ள வபைாதித்தேர் 

__________.

 அ) புத்தர் ஆ) மகாவீைர்  

 இ) ைாவோட்வே ஈ) கனஃ சியஸ்

5. கம ரிய  ஆட்சி அலமப்பு  

மற்றும் ேமூகம் குறித்த 

கேய்திகல்ளத் தன 

குறிப்புக்ளால் அளித்தேர்.

 அ) மார்கவகா வபைாவைா  

ஆ) ஃபைா யான   

 இ) கமகஸ்தனிஸ் ஈ) கேல் கஸ்

6. (i) மகத  அைேர்களின  கீழ இருந்த  

மகாமாத்வையர்கள் அலமச்ேர்களுககுச்          

கேயைா்ளர்க்ளாகச் கேயல்பைட்்டார்கள்.

 (ii) கமகஸ்தனிஸ் எழுதிய ‘இண்டிகா’ 

எனனும் ேைைாற்றுக குறிப்பு  கம ரிய  

ஆட்சி  அலமப்பு  மற்றும் ேமூகம்  குறித்த 

ஆேணமாக வி்ளஙகுகி்றது.

 (iii) ஒரு வபைைைலேக  கட்்டலமகக  ் ந்தர்  கேய்த 

முயற்சிலய, கம ரிய அைலே  உருோககிய  

அவோகர் தடுத்து  நிறுத்திைார்.

 (iv) மைபுகளினபைடி, ேந்திைகுப்தர் அேைது 

ோழவின  இறுதியில்  புத்த ேமயத்தின 

தீவிைமாை ஆதைோ்ளைாக இருந்தார். 

  அ)  (i)  ேரி 

 ஆ) (ii)  ேரி   

 இ)  (i)  மற்றும்  (ii)   ேரி 

 ஈ)  (iii)  மற்றும்   (iv) ேரி

சுருக்்கம

� கபைா.ஆ.மு. ஆ்றாம் நூற்்றாண்டு கபைாருள், பைண்பைாடு மற்றும் அறிோற்்றல் ே்ளர்ச்சிககாை 

காைகட்்டமாக இருந்தது.

� சீைாவின கன சிய ன அ்றக்றிகள், பைாைசீகத்தில் கொைஸ்்டரின மதம், இந்தியாவில் 

மகாவீைரின மும்மணிகள்,  புத்தரின எண் ேழிப் பைாலத ஆகியை மனித குை ே்ளர்ச்சியில் 

புதிய விழிப்புணர்விலையும், மனித குைத்துககு வமைதிக ஒழுகக க்றிகல்ளயும் 

உருோககித் தந்தை.

� கபைா.ஆ.மு. ஆ்றாம் நூற்்றாண்டு மகாெைபைதஙகளின உருோககத்லத கண்்டது. பைதிைாறு 

மகாெைபைதஙகளில் மகதம் ேலிலமமிகக வபைைைோக உருகேடுத்தது.

� ேந்திை குப்த கம ரியர் ோணககியரின உதவியு்டன கம ரிய அைே மைலபைத் வதாற்றுவித்தார்.

� கம ரிய நிர்ோக முல்றயும், அவோகர் பினபைற்றிய தம்மமும் வி்ளககப்பைட்டுள்்ளை.

 �யிற்சி்கள் 
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II.ம்கொடிடடை  இடைங்க்ள  நிரப்பு்க.
1. கேவவேறு  காைகட்்டஙகல்ளச்  

வேர்ந்த, பிைார்த்தலைகளும்  மைபுேழிக 

கலதகளும் அ்டஙகிய  புனித இைககியத் 

கதாகுப்பு __________ ஆகும்.

2. கஙலகச் ேமகேளியில் ________ 

வே்ளாண்லமககு மாடுகளின வதலே 

அேசியமாைது.

3. ____________ தீர்த்தஙகைர்களின  

நீண்்ட  மைபில்  ேந்தேர்  எனறும் 24ேது  

மற்றும்  கல்டசி தீர்த்தஙகைர்  எனறும்  

ேமணர்கள்  ்ம்புகி்றார்கள். 

4. புத்தருககு  ஞாவைாதயம்  ஏற்பைட்்ட  

இ்டத்தில்  கட்்டப்பைட்டுள்்ள  ம ாவபைாதி  

வகாயில்  இனறும் __________ இல்  

உள்்ளது.

5. கம ரியப் வபைைைலேப்  பைற்றியும் 

குறிப்பைாக அவோகரின தர்மம் ோர்ந்த 

ஆட்சிலயப்  பைற்றியும் அறிந்து ககாள்்ள 

______________ பைால்றக  குறிப்புகள்  

கபைரிதும்  உ ன்்ன 	
III. சரியொன  கூற்்றத்  ம�ர்வு  பசய்க
1. அ) கேண்கைக கருவிகளின ேைோல் 

கஙலக  ஆற்்றஙகலையில்  இருந்த 

அ்டர்த்தியாை காடுகல்ள அகற்றுேது  

எளிதாைது.

 ஆ) அசிவிகம்  வமற்கு இந்தியாவில்  சிறு  

அ்ளவில்  பைைவியிருந்தது.

 இ)  குறிப்பிட்்ட  இைககுழுககள்  

ஆதிககம்  கேலுத்திய  நிைத்கதாகுதிகள்          

கம ரியர்களுககு முற்பைட்்ட  அைசுகள் 

எைப்பைட்்டை.

 ஈ) இைககியஙகளில்  குறிப்பி்டப்பைடும்  

அைசுகளில் காசி,  வகாேைம்,  மகதம் 

ஆகியலே ேலிலம பைல்டத்தலேயாக 

இருந்தை.

2. அ)  மகதத்தின  முதல் முககியமாை அைேன 

அொதேத்ரு.

 ஆ) நிர்ோகத்துககாை ஒரு விரிோை 

கட்்டலமப்லபை  உருோககுேதில்             

பிம்பிோைர்  கேற்றிகைமாகச் கேயல்பைட்்டார்.

 இ)   ே்ட  இந்தியாவில்  ஆட்சி  கேய்த  

ேத்ரியர்  அல்ைாத  அைே  ேம்ேஙகளில் 

முதைாமேர்கள் கம ரியர்க்ளாகும்.

 ஈ)  ஒரு   வபைைைசுககாை கட்்டலமப்லபை  

உருோகக  ்ந்தர்  வமற்ககாண்்ட 

முயற்சிலய  அவோகர் தடுத்து  நிறுத்திைார்.

V. சுருக்்கேொன வி்டை �ரு்க. 

1. இரும்லபை  உருககும்  முல்ற  

கண்டுபிடிககப்பைட்்ட  நிகழவு  உற்பைத்தி  

மற்றும்  வபைார்  முல்றலய மாற்றியலமத்தது 

– இலத நிறுவுக.

2. மும்மணிகள் (திரி ைத்ைா) – இச்கோல்லை  

வி்ளககிககூறு.

3. அொதேத்ருலேப் பைற்றிக கூறு?

4. கலிஙகா  கல்கேட்டுக  குறிப்பு  கூறுேது  

எனை?

5. புத்த ேமயத்லதப் பைைப்பை அவோகர்  

வமற்ககாண்்ட முயற்சிகள் எனகைனை?

IV). கபைாருத்துக.

1. எண் ேழிப்பைாலத - மிக  உயைமாை ேமணச்சிலை

2. பைாகுபைலி - அைசியல்  அ்றக்றிகளின ேட்்டத்கதாகுப்பு

3. ேேந்த மற்றும் இலையுதிர்  காை – ேட்்டஙகளும்  புைாணககலதகளும்     

 ேைைாற்றுப் பைதிவேடு  அ்டஙகிய புனித இைககியம்

4. கெண்ட்  அகேஸ்தா – முதல்  தீர்த்தஙகைர்

5. ரிஷபைா - தூய  மைநிலைலய அல்டேதற்காை பைாலத
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VI. �்ைப்பு வினொக்்கள்
ஒவகோரு  தலைப்பின  கீவையும்  உள்்ள 

அலைத்து விைாககளுககும்  வில்டயளி.

1. கொைாஸ்ட்ரியனிேம்

 அ) இலதத் வதாற்றுவித்தேர்  யார்?

 ஆ) அேர் ‘ஒளியின க்டவுள்’ எை யாலைப்  

பிைக்டைம் கேய்தார்?

 இ) கொைாஸ்ட்ரியர்  எதலைப்  வபைாதித்தார்?

 ஈ) ேழிபைாட்டின  உயர்ந்த  ேடிேம் எது?

2. கக தம  புத்தர்

 அ) புத்தரின  இயற்கபையர்  எனை?

 ஆ) புத்தர்  பி்றந்த  ஊர்  எனை?

 இ) அேருககு  எஙவக ஞாவைாதயம் 

ஏற்பைட்்டது?

 ஈ) புத்தர்  முதல் வபைாதலைலய  எஙகு  

நிகழத்திைார்?

VII. விரி�ொன வி்டையளிக்்கவும.

1. கன சிய ன  ஐந்து  முககியமாை  

வகாட்பைாடுகல்ள  வி்ளககிககூறு.

2. ேமண,  புத்த ேமயக ககாள்லககளுககு 

இல்டவயயாை ஒற்றுலமகல்ளயும் 

வேறுபைாடுகல்ளயும் எழுதுக. 

ேைைாற்று்டன ேைம் ேருக

ேொ �ர் பசயல்�ொடு்கள் 
அவோகரின கல்கேட்டுக  குறிப்புகள்  குறித்து  ஓர்  ஆய்ேறிகலக  தருக.

புத்தரின  ோழகலக  மற்றும்  வபைாதலைகல்ளச்  சித்தரிககும்  ேலகயில்  ஒரு  ்ா்டகத்லத 

்ண்பைர்களு்டன  வேர்ந்து  நிகழத்தவும்.

ஆசிரியரின  � ்கொடடை டைன  பசயய  ம�ண்டிய்�
புத்த  ேமயம் பினபைற்்றப்பைடும்  ்ாடுகல்ளப்  பைட்டியலிட்டு அதலை உைக  ேலைபை்டத்தில்  

குறிககவும். 

ோஞசி  ஸ்தூபி  மற்றும் தர்மச்ேககைத்தின களிமண் மாதிரிகல்ளச் கேய்க.

கலைச் கோற்கள்

�ர�ைொக்்கல்  roli eration
்கொைம  e oc

ர்�குடி்கள்  a ori inal
அ்� ்கம  ere y
பிரமேச்சரியம  a cetic
சிறுகு  ஆடசி  oli arc y
மேைொண்்ே  erainty
அதி்கொர�ர்க்்கம  rea cracy

 விரிோை ோசிப்பிற்கு

1.  A. Shah, Glimpses of World Religions. Jaico ooks 

2.  Romila Thapar, Early India, Penguin

3.  Jawaharlal Nehru,  Glimpses of World istory. Penguin

4.  A.L. asham, istory and Doctrines of the A ivikas: A Vanished Indian Religion. O ford 

niversity Press

5.  V.A. Smith, O ford istory of India. O ford niversity Press
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ோை்ாத்திற்குச் சுற்றுைா 

கேல்வோமா?

இலணயச் கேயல்பைாடு

கமய்நிகர் சுற்றுைா

�டி்கள்:

பைடி 1: ககாடுககப்பைட்டிருககும் உைலி / விலைவுககுறியீட்ல்டப் பையனபைடுத்தி ‘Google 

earth’ பைககத்திற்கு கேல்க.

பைடி 2: வதடு கபைட்டியில் ‘Ashokan pillar, Saranath’ என்ற முகேரிலயத் தட்்டச்சு கேய்து 

வத்டவும். 

பைடி 3: ‘மஞேள் ேண்ண மனிதன’ ஐகாலை இழுத்து ‘Ashokan pillar’ வமல் லேத்து 

அவவி்டத்திற்கு கமய்நிகர் சுற்றுைா கேல்க.

பைடி 4: சுட்டிககுறிமுள்ல்ள மஞேள் ேரிகவகாட்டின வமல் ்கர்த்தி அவவி்டத்திற்கு 

கமய்நிகர் சுற்றுைா கேல்க. 

பைடி 1 பைடி 2 பைடி 3

பைடி 4 பைடி 5
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கலைச் கோற்கள்

அகைாய்வு - E cavation

அதிகாைேர்ககம் - ureaucracy

அைசு - State

அறிோற்்றல் - Cognition

ஆப்பு ேடிே எழுத்து - Cuneiform

இல்டககற்காைம் - esolithic

இரும்புககாைம் - Iron Age

உணவு வேகரிப்பைேர் - ood gatherer

உல்றகிணறு - Ring Well

கற்காைம் - Stone Age

காைம் - Epoch

குடித்தலைலம முல்ற  - Chiefdom

லகவிலைத் கதாழில் - Craft

சிறு குழு - and

சிறுகுழு ஆட்சி - Oligarchy

சுடுமண் சிற்பைம்/ கபைாம்லம - Terracotta

கேய்கபைாருள் - Artefact

கதால் மானு்டவியல் - Palaeoanthropology

கதால்லியல் - Archaeology

கதால்லுயிரியைா்ளர் - Palaeoantologist

்கைமயமாககம் - r ani ation

்ாகரிகம் - Civili ation

ண்கற்கருவிகள் - icroliths

நூறு வகாடி - illion

பைண்பைாட்டுப் கபைாருள்கள் - aterial culture

பைத்து இைட்ேம் - illion

பைைேைாககல் - Proliferation

பைைஙகற்காைம் - Palaeolithic

பைைஙகுடி - Tri e

பிைம்மச்ேரியம் - Ascetic

புதிய கற்காைம் - Neolithic

ர்ேகுடிகள் - A original

கபைாது ஆண்டிற்கு முன (கபைா.ஆ.மு.) - efore Common Era ( CE)

கபைாது ஆண்டு (கபைா.ஆ.) - Common Era (CE)

அலேதீகம் - eresy

மைபுச் சினைஙகல்ள அழிககும் அழிவு வேலை - Vandalism

முத்திலை கபைாறிககப்பைட்்ட ்ாணயஙகள் - Punch-marked coins

வமய்ச்ேல்நிை ோழகலக - Pastoral life

வமைாண்லம - Su erainty

ேைைாற்றின கதா்டகககாைம் - Early istory

ேைைாற்றுககு முந்லதய காைம் - Prehistory

கேண்கைக காைம் - ron e Age

வே்ளாண் ேமுதாயம் - arming Society

9th_History_Tamil_Unit_4.indd   97 29-03-2018   09:49:51



984 அறிவு மைர்ச்சியும், ேமூக-அைசியல் மாற்்றஙகளும்

இந்தியத் கதால்லியல் துல்ற 

தமிழ்ாடு கதால்லியல் துல்ற 

வகை்ள ேைைாற்று ஆைாய்ச்சி குழுமம் 

சிமித்வோனியன நிறுேைம் 

இஙகிைாந்து அருஙகாட்சியகம் 

Encyclopaedia ritannica

வதசிய அருஙகாட்சியகம், புதுதில்லி 

ைைல்கலைககைகம்

ஐைாேதம் மகாவேதன

ம

ைா ம

(Prof. P. iagi) ஆ ைதன

க.த. கா

Gianni Dagli Orti

ம

ம ைைாகர்

பைவைாைமிவயா

விமைா கபைகலி 

World of Coins

ஸ் ேன ஈ லேட்பைாதம்

ேவுத்தாம்ப்்டன பைல்கலைகைகம்

பை. ேண்முகம்

ஆைந்தன

வ்டாம்பைர்

ளிப்�டைங்கள் வியங்கள்  �னறி
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ஒனபைதாம் ேகுப்பு – ேைைாறு

ஆககம்

பைா்டககுழுத் தலைேர்

முலைேர்.கா.அ. மணிககுமார்,

வமைாள் வபைைாசிரியர், ேைைாற்றுத்துல்ற, 

மவைானமணியம் சுந்தைைார் பைல்கலைக கைகம், திருக்ல்வேலி. 

பைா்டககுழு இலணத் தலைேர்

முலைேர். ஆ. இைா. வேஙக்டாேைபைதி,

வபைைாசிரியர், கேனலை ே்ளர்ச்சி ஆைாய்ச்சி நிறுேைம், கேனலை 

கலை மற்றும் ேடிேலமப்புக குழு

தலைலம ஒருஙகிலணப்பைா்ளர் 

ேடிேலமப்பு - ஆககம்

சீனிோேன ்்டைாென

ேலைபை்டம்

காந்திைாென K T

கலை மற்றும் பை்ட ஒருஙகிலணப்பைா்ளர் 

தமிழ விர்ச்சுேல் அகா்டமி, கேனலை

வகாகுைகிருஷ்ணன 

ஓவிய ஆசிரியர்கள்,

தமிழ்ாடு அைசு.

மாணேர்கள்

அைசு கவின கலை கல்லூரி,

கேனலை மற்றும் கும்பைவகாணம்

பைகக ேடிேலமப்பைா்ளர்

திரு. வே.ோ. ொண்ஸ்மித்  கேனலை

In-House - QC 

வகாபு ைாசுவேல் 

கார்த்திக கலையைசு

ஒருஙகிலணப்பு 

ைவமஷ் முனிோமி

தட்்டச்சு

திருமதி. தா.அல்வபைானோ வமரி,

பைா்டநூல் ஆசிரியர்கள்

முலைேர். கைகைதா முகுந்த், 

வமைாள் வபைைாசிரியர், கபைாரு்ளாதாைம் மற்றும் ேமூக  

ஆய்வுகள் லமயம், ஐதைாபைாத்

முலைேர்.வீ.கேல்ேகுமார்,

இலணப் வபைைாசிரியர், கல்கேட்டியல் துல்ற,  

தமிழப் பைல்கலைக கைகம், தஞோவூர்.

திருமதி. ம. அமுதா, விரிவுலையா்ளர்,

மாேட்்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பையிற்சி நிறுேைம், வகாத்தகிரி, நீைகிரி.

திரு. ஜி. ேஙகர் ைாம், முதுகலை ஆசிரியர், 

லேயது அம்மாள் வமல்நிலைப்பைள்ளி,  

இைாம்ாதபுைம்

திரு. அை.பைாைகிருஷ்ணன, பைட்்டதாரி ஆசிரியர்,

ஏ.ஆர்.எல்.எம்.கமட்ரிக வமல்நிலைப்பைள்ளி, க்டலூர்.

முலைேர். க. சுவைஷ், பைட்்டதாரி ஆசிரியர், 

குமாை ைாொ முத்லதயா வமல்நிலைப்பைள்ளி,  

அல்டயாறு, கேனலை

திருமதி சி. எழிைைசி, பைட்்டதாரி ஆசிரியர்,

கர்்ா்டக ேஙக வமல்நிலைப்பைள்ளி,  

தி.்கர். கேனலை  

SCERT ஒருஙகிலணப்பைபைா்ளர் 

திருமதி. பை. ஈஸ்ேரி,  

துலண  இயககு்ர், 

மாநிைக கல்வியியல் ஆைாய்ச்சி மற்றும் பையிற்சி நிறுேைம், கேனலை 

வமைாய்ோ்ளர் குழு

முலைேர். வகேேன வேலுதத், 

வமைாள் வபைைாசியர், ேைைாற்றுத்துல்ற,  

புதுதில்லி பைல்கலைககைகம். 

மைப்புைம், வகை்ளா.

முலைேர். விெயா ஸ்ரீதைன,

முதல்ேர்(ஓய்வு), ேைைாறு (சிபிஎஸ்இ),  

கேனலை. 

கமாழி கபையர்ப்பைா்ளர்கள் 

திரு. சுப்பைாைாவ, மதுலை

திரு. கண்லணயன தட்சீணாமூர்த்தி, புதுதில்லி

திரு. ஆைந்த், கேனலை

கமாழி சீைலமப்பு

திரு. அப்பைணோமி, ஆவைாேகர்,

தமிழ்ாடு பைா்டநூல் கல்வியியல் பைணிகள் கைகம், கேனலை

தகேல் கதா்டர்பு கதாழில் ட்பை ஒருஙகிலணப்பைா்ளர்

திரு. து. ்ாகைா , பைட்்டதாரி ஆசிரியர், 

அைசு வமல்நிலைப்பைள்ளி, ைாப் ேல், புதுகவகாட்ல்ட

திருமதி. வகாகிைா, பைட்்டதாரி ஆசிரியர், 

எஸ்.எம்.வி.ஆர், வமல்நிலைப்பைள்ளி, கனனியாகுமரி

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.

9th_History_Tamil_Unit_4.indd   99 29-03-2018   09:49:51



100 . பைால்றகவகா்ளம் – I  புவி  அகச்கேயல்முல்றகள்

புவியியல்
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1011. பைால்றகவகா்ளம் – I  புவி  அகச்கேயல்முல்றகள்

�ொ்றக்ம்கொளம – I   
புவி  அ்கச்பசயல்மு்ற்கள்1

அலகு

கற்்றல் வ்ாககஙகள்

� புவியின ்ானகு வகா்ளஙகல்ளத் கதரிந்து ககாள்ளுதல்

� புவியின உள்கட்்டலமப்லபை வி்ளககமாக அறிதல்

� பைால்றகளின ேலககல்ளயும், அதன சுைற்சிலயயும் பைடித்தல்

� புவியின அகச்கேயல்முல்றகல்ள வி்ளககமாக அறிதல்

� நிை்டுககம் மற்றும் எரிமலைகளின கேயல்பைாடுகல்ளப் புரிந்து 

ககாள்ளுதல்

லையும் முன

ரியக   குடும்பைத்தில்    புவி      

தனித்தனலமயுள்்ள வகா்ளாகத் திகழகி்றது. 

புவி தனனுள் ்ானகு வகா்ளஙகல்ள 

உள்்ள்டககியதாகி உள்்ளது. அலே 

பைால்றகவகா்ளம்,  ேளிகவகா்ளம், 

நீர்கவகா்ளம் மற்றும் உயிர்கவகா்ளம் 

ஆகும். இப்பைா்டத்தில் ்ாம் புவியின உள் 

அலமப்லபைப் பைற்றி அறிய உள்வ்ளாம். 

புவி வகா்ளஙகளின முககியத்துேத்தின 

அடிப்பைல்டயில் பைா்டஙகளின ேரிலே 

அலமந்துள்்ளது.

புவியின கட்்டலமப்லபை அறிந்து நீ வியந்தது 

உண்்டா? அல்ைது புவியின உள்வ்ள எனை 

உள்்ளது எனறு உைககுத் கதரியுமா

     1      புவியின ம்கொளங்கள்  
(Spheres of the earth)

புவியின வமற்பைைப்பின கமாத்த பைைப்பை்ளவு 510 

மில்லியன ேதுை கிவைாமீட்்டர் ஆகும். புவியின 

்ானகு வகா்ளஙகளும் ஒனவ்றாக்டானறு 

கதா்டர்புல்டயது. இதில் பைால்றகவகா்ளம், 

ேளிகவகா்ளம் மற்றும் நீர்கவகா்ளம் 

உயிைற்்ற வகா்ளஙக்ளாகும். உயிரிைஙகள் 

ோழும் வகா்ளம் உயிர்கவகா்ளமாகும். 

இகவகா்ளஙகள் அலைத்தும் ஒனறு வேர்ந்தவத 

புவிகவகா்ளமாகும். 

பைால்றகவகா்ளத்லத எளிதில் புரிந்துக 

ககாள்ேதற்காக அகச் கேயல்முல்றகள் 

மற்றும் பு்றச் கேயல்முல்றகள் எனறு 

இைண்டுப் பைா்டஙக்ளாகப் பிரிககப்பைட்டுள்்ளை.

இேற்ல்றப்பைற்றி விரிோக முதலிைண்டுப் 

பைா்டஙகளில் பைார்கக உள்வ்ளாம்.

புவியாைது பைால்றயிைால் ஆை பைந்து 

வபைான்ற அலமப்புல்டயது. இதலைப் 

பைால்றகவகா்ளம் (Li thosphere) 

எைவும் நீரிைால் ைப்பைட்்ட 

பைகுதிலய நீர்கவகா்ளம் (hydrosphere) 

எைவும், காற்்றால் ைப்பைட்்ட பைகுதி 

ேளிகவகா்ளம் (Atmosphere) எைவும் 

அலைககப்பைடுககின்றை. இம்மூனறு 

வகா்ளஙகளும் ேந்திககும் இ்டத்தில் 

உயிரிைஙகள் ோழேதற்கு ஏற்்ற 

ழநிலை உள்்ளதால் இப்பைகுதி 

உயிர்கவகா்ளம் ( iosphere ) 

எைப்பைடுகி்றது.

-ஆர்த்தர் வ ாம்ஸ்
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     2      புவியின அலமப்பு  

(Structure Of The Earth)

புவியின வமற்பைைப்பும், உட்பு்றமும் அதன 

தனலமயிலும், அலமப்பிலும் ஒனறுகககானறு 

வேறுபைட்டுக காணப்பைடுகின்றை. புவியின 

உள்்ளலமப்பு வமவைாடு, கேேம், கருேம் எை 

மூனறு பிரிவுக்ளாகப் பிரிககப்பைட்டுள்்ளது.

புவிவமவைாடு (Crust)

்ாம் ோழும் புவியின வமைடுகலக 

புவிவமவைாடு எனகிவ்றாம். புவியின வதால் 

வபைானறு புவிவமவைாடு உள்்ளது. இது 5 

முதல் 30 கிவைாமீட்்டர் ேலை பைைவியுள்்ளது. 

புவிவமவைாடு தி்டமாகவும், இறுககமாகவும் 

உள்்ளது. க்டைடி த்ளத்லத(Ocean 

loor) வி்ட, கண்்டப்பைகுதிகளில் உள்்ள 

புவி வமவைா்டாைது அதிக தடிமனு்டன 

காணப்பைடுகி்றது. புவிவமவைாட்டிலைக கண்்ட 

வமவைாடு மற்றும் க்டைடி வமவைாடு எனறு 

இைண்்டாகப் பிரிககைாம். புவிவமவைாட்டில் 

சிலிகா(Si) மற்றும் அலுமினியம்(Ai) அதிகம் 

காணப்பைடுேதால் இவேடுககு சியால் (SIAL) 

எை அலைககப்பைடுகி்றது.

கேேம் ( antle)

புவிவமவைாட்டிற்கு கீவையுள்்ள பைகுதி கேேம் 

( antle) எைப்பைடும். இதன தடிமன சுமார் 

2900 கிவைாமீட்்டர் ஆகும். இவேடுககில் 

சிலிகா (Si)மற்றும் மக சியம்( g)அதிகமாகக 

காணப்பைடுேதால், இவேடுககு ‘சிமா’ (SI A) 

எைவும் அலைககப்பைடுகி்றது. கேேத்தின 

வமற்பைகுதியில் பைால்றகள் தி்டமாகவும், 

கீழப்பைகுதியில் உருகிய நிலையிலும் 

காணப்பைடுகின்றை. புவியின உட்பு்றத்தில் 

உருகிய நிலையில் உள்்ள பைால்றக குைம்பு 

மாகமா  எை அலைககப்பைடுகி்றது.

பைால்றகவகா்ளத்தின ஒரு பைகுதி 

மண்வகா்ளம் ஆகும். இது மண் மற்றும் 

தூசுக்ளால் ஆைது. பைால்றகவகா்ளம், 

ோயுகவகா்ளம் மற்றும் நீர்கவகா்ளம் 

ம ற் று ம்  உ யி ர் க வ க ா ்ள ம் 

ேந்திககுமி்டத்தில் மண்வகா்ளம் 

காணப்பைடுகி்றது.

புவியின தி்டமாை வமற்பைைப்பு 

பைால்றகவகா்ளம் ஆகும்.

புவிலயச் ழந்துள்்ள ோயுகக்ளால் ஆை 

கமல்லிய அடுககு ோயுகவகா்ளம் ஆகும்.

புவியின வமற்பைைப்பிலுள்்ள கபைருஙக்டல்கள், 

ஆறுகள், ஏரிகள் மற்றும் நீைாவி 

வபைான்றேற்்றால் ஆை நீர்ப் பைகுதி நீர்க 

வகா்ளம் ஆகும்.

உயிரிைஙகள் ோழும் அடுககு 

உயிர்கவகா்ளம் ஆகும்.

கண்்டவமவைாடு மற்றும் கபைருஙக்டல் 

வமவைாடு

புவிகவகா்ளஙகள்

TN_GOVT_IX_Std_Geography_Tamil_Ch01.indd   102 29-03-2018   09:53:11



1031. பைால்றகவகா்ளம் – I  புவி  அகச்கேயல்முல்றகள்

எைப்பைடுகி்றது. இது மிகவும் கேப்பைமாைது. 

கருேத்தில் நிககலும் (Ni), இரும்பும் ( e) 

அதிகமாகக காணப்பைடுேதால், இவேடுககு 

ல்ஃப் (NI E) எை அலைககப்பைடுகி்றது. 

கருேம் இைண்டு அடுககுகல்ளக ககாண்்டதாக 

உள்்ளது. உட்கருேம் தி்டநிலையிலும், 

கேளிககருேம் திைே நிலையிலும் உள்்ளது. 

புவியின கருேத்தில் அதிகமாக இரும்பு 

காணப்பைடுேவத புவியீர்ப்பு விலேககுக 

காைணமாகும். புவி தன அச்சில் சுைலும் 

வபைாது தி்ட நிலையில் உள்்ள உட்கருேத்தின 

வமல், திைே நிலையிலுள்்ள கேளிககருேம் 

சுைலுேதால், காந்தப்புைம் உருோகி்றது. 

காந்த திலேகாட்டும் கருவி கேயல்பை்ட இதுவே 

காைணமாகும். உட்கருேத்தில் அதிக அழுத்தம் 

காணப்பைடுேதால் அஙகுள்்ள கபைாருட்கள் 

அழுத்தப்பைட்டு இறுககமாகின்றை. ஆகவே 

உட்கருேம் தி்டநிலையில் உள்்ளது. 

கருேம் (Core)

புவியின கேேத்திற்குக கீழ புவியின 

லமயத்தில் அலமந்துள்்ள அடுககு கருேம் 

‘பைால்றகவகா்ளம்’ மற்றும் ‘புவிவமவைாடு’ 

ஆகிய இைண்டும் கேவவே்றாைலே 

ஆகும். புவி வமவைாட்டிலையும், கேேத்தின 

வமற்பைகுதிலயயும் உள்்ள்டககியவத 

பைால்றகவகா்ளமாகும். 

புவிநிகர் வகாள்கள் (Terrestial Planets) 

அலைத்தும் பைால்றகவகா்ளத்லதக 

ககாண்டுள்்ளை. புதன, கேள்ளி மற்றும் 

கேவோய்க வகாள்களின பைால்றகவகா்ளம், 

புவியின பைால்றகவகா்ளத்லத வி்ட 

தடிமைாகவும், கடிைமாகவும் உள்்ளது.

புவி உள்ள்ேப்பு வி�ரங்கள்

அடுககுகள் தடிமன

(கிமீ)

வமல் பைகுதி

அ்டர்த்தி 

(கிைாம்/கே.மீ
3
)

அடிப்பைகுதி

அ்டர்த்தி (கிைாம்/

கே.மீ
3
)

பைால்ற ேலககள்

வமவைாடு 30 2.2 _ சிலிகா பைால்ற

_ 2.9 ஆனடிலேட், அடிப்பைகுதியில் பைோல்ட், 

அலுமினியம்

வமல் கேேம் 720 3.4

_

_

4.4

கபைரிவ்டால்டட், எகவைாலெட், 

ஒலிவின,ஸ்பிைல், கார்ைட், 

லபைைாகசின, வபைவைாஸ்லகட், 

ஆகல டு.

கீழ கேேம் 2,171 4.4 _ கமக சியம் மற்றும் சிலிகான 

ஆகல டு

_ 5.6

கேளி கருேம் 2,259 9.9 _

_ 12.2 இரும்பு ஆகல டு, கந்தகம், நிககல் 

உவைாகக கைலே

உட் கருேம் 1,221 12.8 _ இரும்பு ஆகல டு, கந்தகம், நிககல் 

உவைாகக கைலே

கமாத்த தடிமன 6,401
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1041. பைால்றகவகா்ளம் – I  புவி  அகச்கேயல்முல்றகள்

    3     பைால்றகள்(Rocks)

புவிவமவைாடு பைால்றகளின உல்றவி்டமாகும். 

தாதுககளின கைலேவய பைால்றயாகும். 

பைால்றகள் கிைாலைட் வபைானறு தி்டமாகவோ, 

களிமண் வபைானறு கமனலமயாகவோ, 

மணல் வபைானறு துகள்க்ளாகவோ 

காணப்பைடுகிண்்றை.

பைால்றகளின ேலககள்:

பைால்றகள் உருோகும் விதத்தின 

அடிப்பைல்டயில், அேற்ல்றப் பினேருமாறு 

பிரிககைாம்.

	 •	  தீப்பைால்றகள் (Igneous Rocks)

	 •	  பைடிவுப் பைால்றகள் (Sedimentary Rock) 

	 •	  உருமாறிய பைால்றகள் ( etamorphic 

Rocks)

ப்�ொ்ற்கள் (I neo  oc )

‘இகனிஸ்’(Ignis) என்ற இைத்தீன கோல்லிற்கு 

‘க்ருப்பு’ எனபைது கபைாரு்ளாகும். புவியின உள் 

ஆைத்தில் பைால்றகள் உருகிய நிலையில் 

காணப்பைடுேவத ‘பைால்றககுைம்பு’( agma). 

எைப்பைடும். பைால்றக குைம்பைாைது 

புவியின வமவைாட்டில் கேளிப்பைடுேவத 

‘ைாோ’எைப்பைடுகி்றது.பைால்றக குைம்பு கேப்பைம் 

தணிேதால் குளிர்ந்து பைால்றயாகி்றது. 

குளிர்ந்த இப்பைால்றகள் தீப்பைால்றகள் 

எனறு அலைககப்பைடுகின்றை. தககாண 

பீ்ட மி தீப்பைால்றக்ளால் உருோைதாகும். 

(உதாைணம்) கருஙகல், பைோல்ட். 

தீப்பைால்றகள் ‘முதனலமப் பைால்றகள்’ 

எனறும் ‘தாய்ப்பைால்றகள்’ எனறும் 

அலைககப்பைடுகின்றை. ஏகைன்றால் மற்்ற 

பைால்றகள் வ்ரில்டயாகவோ அல்ைது 

மல்றமுகமாகவோ இப்பைால்றகளிலிருந்வத 

உருோகின்றை.

�டிவுப்�ொ்ற்கள் ( e i entary oc ))

“கேடிகமனட்”(sediment) என்ற இைத்தீன 

கோல்லிற்கு ‘பைடிதல்’ எனபைது கபைாரு்ளாகும் 

பைால்றகள் சிலதவுற்று துகள்க்ளாகி ஆறுகள், 

பைனியாறுகள், காற்று வபைான்றேற்்றால் 

க்டத்தப்பைட்்ட பைடிவுகள் அடுககடுககாகப் 

பைடியலேககப்பைடுகின்றை. இவோறு 

பைடியலேககப்பைட்்ட பைடிவுகள் பைை மில்லியன 

ேரு்டஙகளுககு பி்றகு பைடிவுப் பைால்றக்ளாக 

உருோகின்றை. இப்பைடிவுகளில் தாேைஙகள், 

விைஙகிைஙகள் பைடிந்து கதால்லுயிர் 

எச்ேப் பைடிமஙக்ளாக( ossils) மாறுகின்றை. 

பைடிவுப்பைால்றகளுககாை உதாைணம்:- 

மணற்பைால்ற,  சுண்ணாம்புப்பைால்ற, 

சுண்ணாம்பு, ஜிப்ேம், நிைககரி மற்றும் 

கூட்டுப்பைால்றகள்(Conglomerate).

தகேல் வபைலை

வொர்்டானில் உள்்ள மிகப்பைைலமயாை 

்கைமாை ‘கபைட்ைா’  ்கைம் 

முழுேதும் பைால்றகல்ளக குல்டந்து 

உருோககப்பைட்்டதாகும். பைால்றகல்ளக 

குல்டந்து உருோககப்பைட்்ட கட்டி்டக 

கலைச்ோனறுகள் இந்தியாவில் ஏைா்ளமாக 

உள்்ளை. மகாைாஷ்டிைாவில் உள்்ள அெந்தா 

மற்றும் எல்வைாைா குலககள், கர்்ா்டகாவில் 

உள்்ள ஐவ ால், பைதாமி வகாவில்கள், 

ஒடிோவில் உள்்ள வகாைார்க வகாவில், 

தமிழ்ாட்டில் உள்்ள மாமல்ைபுைம் வகாவில் 

இதற்குச் ோனறுக்ளாகும்.

2011 ேலை உைகிவைவய  மிக   ஆைமாை  

பைகுதி இைஷ்யாவின மர்மானஸ்க ( urmansk)

இல் உள்்ள வகாைா ப்பைர் ப் வபைார்வ ால் 

(12,262 மீ ஆைம்) ஆகும். 2012ல்  – 44 

ோவவயா கிணறு (இைஷ்யா) (12,376 மீ 

ஆைம்) மிக ஆைமாை பைகுதி என்ற அந்தஸ்லத 

கபைற்றிருககி்றது. இது துபைாயில் உள்்ள புரு  

காலிஃபைாலே வி்ட 15 ம்டஙகுப் கபைரியது. 

புவியின உட்பு்றத்லத பைற்றிய ஆைாய்ச்சிகள் 

கதா்டர்ந்து ்ல்டகபைற்றுக ககாண்வ்ட 

இருககின்றை. 
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1051. பைால்றகவகா்ளம் – I  புவி  அகச்கேயல்முல்றகள்

உருேொறிய ேொற்றுரு�ப் �ொ்ற்கள் 
( eta or ic oc )

‘கமட்்டமார்பிக’ என்ற கோல் ‘கமட்்டமார்பிேஸ்’ 

என்ற கோல்லிலிருந்து கபை்றப்பைட்்டது. 

இதன கபைாருள் உருமாறுதல் எனபைதாகும். 

தீப்பைால்றகளும், பைடிவுப்பைால்றகளும் 

அதிக கேப்பைத்திற்கும், அழுத்தத்திற்கும் 

உட்பைடும் வபைாது அதனுல்டய அலமப்பும், 

குணாதிேயஙகளும் மாற்்றம் அல்டகின்றை. 

இவோறு உருோகும் பைால்றகவ்ள உருமாறியப் 

பைால்றகள் எைப்பைடுகின்றை. கிைாலைட், நீஸ் 

ஆகவும், பைோல்ட், சிஸ்ட் ஆகவும், சுண்ணாம்புப் 

பைால்ற ேைலேக கல்ைாகவும் மணற்பைால்ற, 

குோர்ட்லேட் பைால்றயாகவும் உருமாறுகி்றது. 

பைால்ற சுைற்சி (Rock Cycle)

பைால்ற சுைற்சியாைது ஒரு கதா்டர் நிகழோகும். 

இச்சுைற்சியிைால் தீப்பைால்ற, பைடிவுப்பைால்ற, 

உருமாறியப்பைால்றகள் ஒரு அலமப்பிலிருந்து, 

மற்க்றான்றாக உருமாற்்றம் அல்டந்து 

ககாண்வ்ட இருககின்றை. 

பைால்றகளின 

ேலககள்

உதாைணம் பையனகள்

தீப்பைால்றகள் கிைாலைட்

பைோல்ட்

கட்டி்டம் கட்டுேதற்கு

ோலைகள் அலமப்பைதற்கு

பைடிவுப்பைால்றகள் ஜிப்ேம்

சுண்ணாம்புககல்

சுேர் பைைலக, சிகமண்ட் மற்றும் பைாரீஸ் பிைாஸ்்டர் 

தயாரிககவும் கட்டுமாைப் கபைாருள்

கட்டுமாைப் கபைாருள் உருககாலைகளில் 

இரும்லபை சுத்திகரிகக

உருமாறிய 

பைால்றகள்

லேைம் ஆபைைணஙகள் கேய்ய,

பைளிஙகுககல் கட்டி்டம் கட்டுேதற்கு 

சிற்பைஙகள் கேதுககப் பையனபைடுகி்றது.

பைால்றகளின ேலககள்

கேயல்பைாடு

உன அருகில் உள்்ள இ்டஙகளுககுச் கேனறு 

பைால்றகளின சிை மாதிரிகல்ளச் வேகரித்து, 

அேற்றிலிருந்து நீ எனை அறிந்துள்்ளாய் 

எனபைலத ேலகப்பைடுத்து.

கேயல்பைாடு

ககாடுககப்பைட்டுள்்ள பைால்றச் சுைற்சி 

ேலைபை்டத்லத உற்று வ்ாககி அதன 

கேயல்முல்றகல்ள உன கோந்த 

ோககியத்தில் விேரி
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    4      புவிப்பு்றச் கேயல்முல்றகள் 

(Geomorphic Processes)

புவியின வமற்பைைப்பில் காணப்பைடும் 

நிைத்வதாற்்றஙகல்ள உருோககுேதிலும், மறு 

உருோககம் கேய்ேதிலும் இைண்டு முதனலமச் 

கேயல்கள் முககியப் பைஙகாற்றுகின்றை. 

அலே, அகச்கேயல்முல்றகள் மற்றும் 

பு்றச்கேயல்முல்றகள் ஆகும்.

இச்கேயல் முல்றகள் புவியில் 

உள்்ள கபைாருள்களின மீது அழுத்தத்லதயும், 

மறு உருோககத்லதயும் ஏற்பைடுத்தி 

புவிவமற்பைைப்பில் உள்்ள கபைாருள்களின மீது 

மாற்்றத்லத உண்்டாககுகின்றை. இலே 

‘புவிப்பு்றச் கேயல்முல்றகள்’ எைப்பைடுகின்றை.

புவியின உட்பைகுதியிலிருந்து 

புவியின வமற்பைைப்லபை வ்ாககிச் கேயல்பைடும் 

விலேகல்ள ‘அகச்கேயல் முல்றகள்’ 

எைப்பைடுகின்றை. இவவிலேகள் புவியின 

நிைப்பைைப்பில் பைல்வேறு நிைத்வதாற்்றஙகல்ள 

உருோககுகின்றை. புவியின வமற்பைைப்பில் 

கேயல்பைடும் இயற்லகக காைணிக்ளாை 

ஆறுகள், பைனியாறுகள், காற்று, அலைகள் 

வபைான்ற விலேகள் ‘புவிப்பு்றச் கேயல்முல்ற’ 

காைணிகள் எைப்பைடுகின்றை. இககாைணிகள் 

நிைத்தின வமற்பைைப்பிலை அரித்து தாழநிைச் 

ேமகேளிகளில் பைடிய லேத்து அேற்ல்ற 

உயர்த்துகின்றை. 

அகச்கேயல்முல்றகள்

பு வி யி ன  க ே கு 

ஆைத்தில் உருோகும் 

க ே ப் பை த் தி ை ா ல் 

புவிவமவைாட்டின கீழ 

காணப்பைடும் கபைாருள்கள் 

கேளித்தள்்ளப்பைடுகின்றை. இச்கேயல்பைாட்டில் 

புவியின உள்வ்ள உள்்ள கதிர்வீச்சு முககியப் 

பைஙகாற்றுகின்றது. 

புவித்�டடு்கள்

பைால்றகவகா்ளம் (Lithosphere) பைை 

புவித்தட்டுக்ளாய் பிரிககப்பைட்டுள்்ளை. 

புவித்தட்டுகள், முதனலம புவித்தட்டுகள்( a or 

Plates) எனறும் சிறிய புவித்தட்டுகள் 

( inor Plates) எனறும் பிரிககப்பைட்டுள்்ளை. 
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இப்புவித்தட்டுகள் கேேத்தின மீது மிதந்து 

ககாண்டிருககின்றை. புவித்தட்டுகள் 

ஒனறு்டன ஒனறு வமாதுேதால் 

மலைத்கதா்டர்கள் மற்றும் ஒழுஙகற்்ற 

நிைத்வதாற்்றஙகள் நிைப்பைைப்பிலும், 

க்டைடித்த்ளத்திலும் உருோகின்றை. 

இந்நிகழவே புவித்தட்டுகளின ்கர்வு 

எைப்பைடும். புவித்தட்டுகள் ்கர்விற்குக 

கேேத்தில் காணப்பைடும் கேப்பை ேகதிவய 

காைணமாக உள்்ளது. புவி அதிர்ச்சிககும், 

எரிமலை கேடிப்பிற்கும் புவித்தட்டுகள் ்கர்வு 

ஒரு காைணமாக உள்்ளது.

புவித்�டடு விளிமபு்களின �்்க்கள்  
( y e  o  late o n arie )

இலணயும் எல்லை (Convergent oundary) - 

புவித்தட்டுகள் ஒனறு்டன ஒனறு வமாதும்வபைாது 

சிை வ்ைஙகளில் கீழ வ்ாககு கோருகுதல் 

நிகழவு ்ல்டகபைறும். இப்பைகுதிலய 

புவித்தட்டுகள் அமிழதல் மண்்டைம் (Su duction) 

எைப்பைடுகி்றது.

விைகும் எல்லை (Divergent oundary) - 

புவித்தட்டுகள் ஒனல்ற விட்டு ஒனறு 

விைகும்வபைாது வமகமா எைப்பைடும் 

பைால்றககுைம்பு புவிககேேத்திலிருந்து 

கேளிவயற்்றப்பைடுகி்றது.

பைகக ்கர்வு எல்லை (Transform oundary)-

புவித்தட்டுகள் ஒனறுகககானறு கில்டயாக 

பைககோட்டில் ்கர்தவை பைககோட்டு ்கர்வு 

எைப்பைடும்.

்கண்டைத்�டடு்கள் �்கர்வு ( o e ent  o  
continental late )

கில்டமட்்ட அழுத்த விலேயின காைணமாக 

புவித்தட்டுகள் வமலும் கீழும் ்கர்ேதால் 

மடிப்புகள் ( olding) உருோகின்றை. 

பைால்றகளில் ஏற்பைட்்ட மடிப்பின காைணமாக 

உருோகும் மலைகள் மடிப்பு மலைகள் 

எைப்பைடுகின்றை. இந்நிகழவிைால் 

உைகின உயைமாை மலைத்கதா்டர்க்ளாை 

இமயமலையும், ஆல்ப்ஸ் மலையும் வதானறிை.

Gtpj;jl;L 
,izAk; vy;iy Gtpj;jl;L 

gf;fefu;T vy;iy

Gtpj;jl;L 
tpyFk; vy;iy

Gtpj;jl;L 
,izAk; vy;iy

fz;l gpsT kz;lyk;
( ,sk; Gtpj;jl;L vy;iy )

flyb NkNyhL
mfop

ghiwf;Nfhsk; flyb NkNyhL

ntg;gg; gFjp
nkd;ghiwf;Nfhsk;

mfop

fz;l NkNyhL

mkpo;jy; kz;lyk;

mLf;F vupkiy
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1081. பைால்றகவகா்ளம் – I  புவி  அகச்கேயல்முல்றகள்

புவித்தட்டுகளின அலேவிைால் பைால்றகளின 

மீது அழுத்தம் மற்றும் இறுககம் ஏற்பைட்டு 

அலே விரிேல்டகி்றது. அதைால் 

பைால்றகளில் விரிேல்கள் வதானறுகின்றை. 

இப்பைால்ற விரிேல்கள் பி்ளவுகள் ( aulting) 

எைப்பைடும். கிைககு ஆப்பிரிககாவில் உள்்ள 

பி்ளவுப்பைள்்ளத்தாககு(Rift valley) இதற்கு 

மிகச் சி்றந்த உதாைணமாகும். புவி அதிர்ச்சி 

மற்றும் எரிமலை இேற்று்டன மடிப்புகளும், 

பி்ளவுகளும் இலணந்து கேயைாற்றி 

கண்்டஙகல்ளயும், க்டல் தலைகல்ளயும்(Sea 

floor) உருமாற்்றம் கபை்றச் கேய்கின்றை.

புவித்தட்டுகள் கதா்டர்ந்து ்கர்ந்து ககாண்வ்ட 

இருககின்றை. அலே ேைாேரியாக 

ேரு்டத்திற்கு சிை கேனடி மீட்்டர் ேலை 

்கர்கின்றை. இந்்கர்வு சிறிய அ்ளோக 

இருப்பைது வபைால் வதானறிைாலும் பைை 

மில்லியன ஆண்டுகள் இல்டகேளியில் 

்ாம் பைார்ககும் வபைாது அலே கேகுதூைம் 

்கர்ந்திருப்பைலத ்ாம் உணை முடியும். 

உதாைணமாக 250 மில்லியன ஆண்டுகளுககு 

முன வகாண்டுோைா நிைப்பைகுதியின ஒரு 

பைகுதியாக இருந்த இந்தியப் புவித் தட்்டாைது 

தற்வபைாலதய ஆப்ரிககா, ஆஸ்திவைலியா, 

அண்்டார்டிகா மற்றும் கதன அகமரிககக 

கண்்டஙகளு்டன இலணந்திருந்தது. 

140 மில்லியன ஆண்டுகளுககு முனபு 

இந்தியத்தட்டு வகாண்டுோைா என்ற 

கபைருஙகண்்டத்தில் இருந்து விடுபைட்டு ே்டககு 

வ்ாககி ்கர்ந்து ஆசியாவு்டன இலணந்தது. 

இந்தியத்தட்டும், யுவைசியன தட்டும், இந்திய 

வ்பைா்ள எல்லையில் வமாதிக ககாண்்டதால் 

மலையாகக மண்்டைம்(orogenic elt) 

உருோகியது. இம்மண்்டைத்தில் தான 

இமயமலையும், உைகின மிக உயைமாை 

பீ்ட மியாகிய திகபைத்பீ்ட மியும் உருோகிை.

கேயல்பைாடு

இஙகு சிை மலைகளின கபையர்கள் 

ககாடுககப்பைட்டுள்்ளை. நிைேலைப்பை்ட  

புத்தகத்தின உதவியு்டன அலேகள் 

அலமந்துள்்ள இ்டஙகல்ளக கண்்டறிக.

ைல் மலைகள், ஆண் ஸ் மலைகள், 

விந்திய மலைத்கதா்டர், ஆல்ப்ஸ் 

மலைகள் , ோத் ைா மலைத்கதா்டர், ைாககி 

மலைத்கதா்டர், சீைா நிவே்டா.
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1091. பைால்றகவகா்ளம் – I  புவி  அகச்கேயல்முல்றகள்

புவிஅதிர்ச்சி ( art a e)

புவி அதிர்ச்சி எனபைது புவி ஓட்டில் தி கைை 

ஏற்பைடும் அதிர்லேக குறிககின்றது. புவி 

அதிர்ேலைகள் கீழ லமயத்திலிருந்து 

எல்ைா திலேகளிலும் பைைவிச்கேல்கின்றை. 

புவிககுள் புவி அதிர்வு உருோகும் 

புள்ளி புவி அதிர்ச்சி ‘கீழலமயம்’( ocus) 

எைப்பைடுகி்றது. இவேலைகள் தனலைச் 

சுற்றி துலண அலைகல்ள (Elastic 

waves) உருோககுகின்றை. புவி அதிர்ச்சி 

கீழலமயத்தின வ்ர் உயவை புவியின 

வமற்பைைப்பில் அலமந்துள்்ள லமயத்திற்கு 

‘வமல்லமயம்’(Epicentre) எனறு கபையர். 

புவி அதிர்ச்சியின தாககம் புவியின வமல் 

லமயத்தில் தான அதிகமாகக காணப்பைடும். 

புவி அதிர்�்ை்கள் ( ei ic a e )

பு வி அ தி ர் ச் சி ,  அ தி ர் ே ல ை க ல ்ள 

உருோககுகின்றை. தான ஊடுருவிச்கேல்லும் 

பைாலதலயப் கபைாறுத்து இவேதிர்களின 

தனலம, விலே மற்றும் வேகம் மாறுபைடும். புவி 

அதிர்ேலைகளின தனலமகவகற்பை அலேகள்  

மூனறு ேலகக்ளாக ேலகப்பைடுத்தப் 

பைட்டுள்்ளை.

முதனலம அலைகள் (Primary or ’P’ - waves)

முதனலம அலைகள் மற்்ற அலைகல்ள வி்ட 

மிகவும் வேகமாகப் பையணிககக கூடியலே. 

முதனலம அலைகவ்ள புவிவயாட்டிலை 

முதலில் ேந்தல்டகின்றை. இவேலைகள் 

தி்ட, திைே, ோயுப்கபைாருட்கள் ேழியாக 

பையணிககும். இதன ேைாேரி வேகம் விைாடிககு 

5.6 கிவைா மீட்்டர் முதல் 10.6 கிவைா மீட்்டர் 

ேலை வேறுபைடும். 

கேயல்பைாடு

1)  ஒரு வமலேயின வமல் புத்தகஙகல்ள 

ஒன்றன மீது ஒன்றாக அடுககவும். பினபு 

வமலேலய அலேத்துப் பைாருஙகள். 

எனை ்்டககி்றது எனறு கேனியுஙகள்.  

2.  இைண்டு மாணேர்கள் நீண்்ட கயிறு 

ஒனறிலை எடுத்துகககாண்டு 

இைண்டு முலைகல்ளயும் இறுககமாக 

பிடித்துகககாள்்ளச் கோல்ைவும். 

இப்கபைாழுது ஒருேர் கயிற்றிலை 

அலேகக வேண்டும். எனை ்்டககி்றது 

எனறு கேனியுஙகள். 

கூடுதல் தகேல்

C. . ரிக்டர் எனபைேர் புவி அதிர்வு 

அ்ளலேலயக கண்டுபிடித்தார். இந்த 

அ்ளலே புவி வமல்லமயத்திலிருந்து 

கேளிப்பைடும் ேகதிலயயும், புவி அதிர்வின 

தீவிைத்லதயும் அறிந்து ககாள்்ள உதவுகி்றது. 

இந்த அ்ளலேககு எல்லை ேலையல்ற 

இல்லை. சிலி ்ாட்டில் 1960ஆம் ஆண்டு 

பைவயா – பைவயா என்ற இ்டத்தில் ரிக்டர் 

அைகில் 9.5 ஆகப் பைதிோை புவிஅதிர்ச்சிவய 

மிக உயர்ந்த பைதிோக கருதப்பைடுகி்றது.
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இைண்்டாம் நிலை அலைகள் (secondary or ’S’ 

- waves)

இைண்்டாம் நிலை அலைகள் தி்டப்கபைாருட்கள் 

ேழியாக மட்டுவம பையணிககக கூடியலே.

இககுறுககலைகள் பையணிககும் திலேககுச் 

கேஙகுத்தாகக புவியில் அலேவிலை 

ஏற்பைடுத்துகின்றை. இதன ேைாேரி வேகம் 

விைாடிககு 1கிவைாமீட்்டர் முதல் 8 கிவைாமீட்்டர் 

ேலை இருககும்.

வமற்பைைப்பு அலைகள்(Surface waves or ’L’ – 

waves)

வமற்பைைப்பு அலைகள் முதனலம அலைகல்ளப் 

வபைானறு காணப்பைடுகின்றை. ஆைால் இலே 

புவியின வமற்பைைப்பில் நீண்்ட தூைம் பையணம் 

கேய்கின்றை. இவேலைகள் மற்்ற அலைகல்ள 

வி்ட வேகம் குல்றோைலே. இலே அதிக 

அ்ளவில் அழிலே ஏற்பைடுத்தக கூடியதாகும். 

இதன ேைாேரி வேகம் விைாடிககு 1கிவைாமீட்்டர் 

முதல் 5 கிவைாமீட்்டர் ேலை இருககும்.

ஆ ப்ம�ர்ை அல்ைது ்கடைற்ம்கொள் ( na i)

சுைாமி எனபைது துல்றமுக அலைகல்ளக 

குறிககும் ெப்பைானிய கோல் ஆகும். 

க்டைடியில் வதானறும் புவி அதிர்ச்சி, 

எரிமலைச் கேயல்பைாடு(su mar i ne 

e plosion)மற்றும் க்டவைாைப் பைகுதிகளில் 

்ல்டகபைறும் மிகப் கபைரிய நிைச்ேரிவுகள் 

ஆகியேற்்றால் க்டலில் கபைரிய அலைகள் 

உருோகின்றை இவேலைகள் ேைாேரியாக 

மணிககு 500 கிவைா மீட்்டர் வேகத்தில் 

பையணிககும். இவேலைகளின நீ்ளம் 600 

கிவைாமீட்்டருககும் அதிகமாக இருககும். 

இந்த அலைகள் க்டற்கலைலய அல்டயும் 

வபைாது 15 மீட்்டர் உயைம் ேலை உயர்ந்து 

காணப்பைடும். இலே க்டற்கலைவயாைப் 

பைகுதிகளில் அதிகமாை வேதத்லத ஏற்பைடுத்தும். 

இந்தியப் கபைருஙக்டலில் 2004-ல் ஏற்பைட்்ட 

புவிஅதிர்ச்சியால் ஆழிப்வபைைலை ஏற்பைட்்டது. 

இதுேலை உைகில் வபைைழிலே ஏற்பைடுத்திய 

இயற்லகப் வபைரி்டர்களில் இது ஆ்றாேது 

இ்டத்லதப் கபைறுகி்றது. 

இப்வபைைலை மணிககு 600 கிவைாமீட்்டர் 

வேகத்தில் பையணம் கேய்தது. இதில் 

சுமார் 2,80,000 வபைர் உயிரிைந்தைர். 

இந்வதாவைசியாவின அருகில் அதிகாலை 

00.58 மணி அ்ளவில் வதானறிய புவி 

அதிர்ச்சியால் உண்்டாை ஆழிப்வபைைலை 

கேனலைக க்டற்கலைலய ேந்தல்டய 7 

மணி வ்ைம் எடுத்துகககாண்்டது. 

எரிே்ை்கள் (Volcanoe )

புவியின உட்பைகுதியில் தி்ட, திைே, 

ோயு நிலையில் உள்்ள பைால்றககுைம்பு 

துோைம்(Vent) ேழியாக புவியின வமற்பைைப்பில் 

உமிழதவை எரிமலை கேடிப்பு எைப்பைடுகி்றது. 

புவியின வமற்பைைப்பில் கேளிவயற்்றப்பைட்்ட 

பைால்றககுைம்பு ‘ைாோ’ எைப்பைடும். 

புவி அதிர்வுகல்ள பைதிவு கேய்யும் கருவிககு 

‘நிை அதிர்வு அ்ளலேப் பை்டம்’(Seismograph) 

அல்ைது ‘நிை அதிர்வு மானி’ (Seismometer) 

எனறு கபையர். நிை அதிர்வு பைற்றிய பைடிப்பிற்கு 

‘நிை அதிர்வியல்’(Seismology) எனறு 

கபையர்.

2004, டிேம்பைர் 26-ல் இந்தியப் 

கபைருஙக்டலில் ஆழிப்வபைைலை உண்்டாைது. 

இ ந் வ த ா - ஆ ஸ் தி வ ை லி ய த்  த ட் டு 

யுவைசியத்தட்டின கீவை அமிழந்தவத இதற்குக 

காைணமாகும். இது ரிக்டர் அ்ளலேயில் 9 – 

ஆகப் பைதிோைது. இந்தப் புவி அதிர்ோல் 

க்டல் தலைத்த்ளம் உயர்த்தப்பைட்டு க்டல் நீர் 

மட்்டத்லத உயர்த்தியது.. 
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கேளிவயறுேதற்காை ேழிகள் 

துோைஙகள் எைப்பைடுகின்றை.

	 iii.	 எரிமலைக கூம்புகள்(Volcanic cone) – 

துோைஙகள் ேழியாக கேளிவயற்்றப்பைட்்ட 

பைால்றககுைம்பு ஒரு கூம்பு ேடிே 

நிைத்வதாற்்றத்லத உருோககுகின்றது.

	 iv.	 எ ரி ம ல ை  ே ா ய் ( C r a t e r ) – 

எரிமலை உச்சியில் காணப்பைடும் 

கிண்ணம் வபைான்ற ேடிேமுல்டய 

பைள்்ளவம’எரிமலை ோய்’ஆகும்.

புவித்தட்டுகள் ்கர்ேதாலும் எரிமலைகள் 

உருோகின்றை.

எரிமலைகளில் காணப்பைடும் முககியக 

கூறுகள்:

 i.	 பைால்றககுைம்புத் வதககம்( agma 

cham er) – இது புவிககு அடியில் கபைரிய 

அ்ளவில் காணப்பைடும் கற்குைம்புக 

கு்ளமாகும்.

	 ii.	 துோைஙகள்(Vents) – எரிமலை 

கேடிப்பின வபைாது ோயுககள், புலக, 

க்ருப்பு மற்றும் பைால்றககுைம்பு 

TN_GOVT_IX_Std_Geography_Tamil_Ch01.indd   111 29-03-2018   09:53:18



1121. பைால்றகவகா்ளம் – I  புவி  அகச்கேயல்முல்றகள்

கேயினட் க ைனஸ் எரிமலை – அகமரிகக 

ஐககிய ்ாடுகள்

(ii). உறஙகும எரிே்ை (Dor ant olcano)

எரிமலைகள் கேயல்பைடும் காைத்லத 

அடிப்பைல்டயாகக ககாண்டு அேற்ல்ற மூனறு 

ேலகக்ளாகப் பிரிககைாம். அலேயாேை

	 i.	 கேயல்பைடும் எரிமலை (Active Volcano)

	 ii.	 உ்றஙகும் எரிமலை (Dormant Volcano)

	 iii.	 தணிந்த எரிமலை (E tinct Volcano)

(i) பசயல்�டும எரிே்ை (Acti e Volcano)

நிைந்தைமாக கதா்டர்ந்து எரிமலைக 

கு ை ம்பு கல ்ள யு ம் ,  து கள்கல ்ள யு ம், 

ோயுககல்ளயும் கேளிவயற்றிக ககாண்வ்ட 

இருககும் எரிமலைகள் கேயல்பைடும் 

எரிமலைகள் எைப்பைடுகின்றை. உதாைணமாக 

,uz;lhk;epiy 
$k;G

,uz;lhk;epiy 
Jthuk;

rhk;gy; Gif kz;lyk;

vupkiy tha;

ghiwf;Fok;G
topjy;

ghiwf;Fok;G
Njf;fk;;

Kjd;ik Jthuk;

‘ேல்கவைா’(Volcano) என்ற கோல் இைத்தீன 

கமாழியிலுள்்ள ‘ேல்வகன’(Vulcan) என்ற 

கோல்ைாகும். இது ‘வைாமானிய க்ருப்புக 

க்டவுளின’ கபையைாகும்.
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லைகற்க்ளால்(Pumice) ஆை பைடிவுகள் 

அடுககடுககாக அலமந்து காணப்பைடும். 

இலே கூம்பு ேடிவில் காணப்பைடுகின்றை. 

உதாைணம்- ஃபி ஜி எரிமலை – ெப்பைான.

குமேடடை எரிே்ை (Do e olcano)

சிலிகா அதிகமுள்்ள எரிமலைக குைம்பு 

அதிகப் பிசுபிசுப்பு்டன கேளிவயறுேதால் 

நீண்்ட தூைத்திற்கு பைைே முடியாமல் எரிமலை 

ோய்ககு அருகிவைவய ேட்்ட ேடிேத்தில் 

பைடிந்து சிறு குனறு வபைாைக காணப்பைடும். இந்த 

எரிமலை கும்மட்்ட எரிமலை எைப்பைடுகி்றது. 

உதாைணம்-பைாரிககி ட்டின எரிமலை – 

கமகசிவகா.

ம்கடைய எரிே்ை ( iel  olcano)

நீண்்ட காைமாக எரிமலைச் கேய்லககள் 

ஏதும் இல்ைாமல் காணப்பைடும் எரிமலைகள் 

உ்றஙகும் எரிமலை எைப்பைடும். இலே 

தி கைனறு கேடிககும் தனலமயுல்டயது. 

இவோ்றாை எரிமலைகள் கேடிககும் கபைாழுது 

அதிகமாை உயிர்ச்வேதமும், கபைாருட்வேதமும் 

ஏற்பை்ட ோய்ப்புகள் உள்்ளை. உதாைணம்- 

ஃபி ஜி எரிமலை – ெப்பைான.

(iii)  � ந்� எரிே்ை( tinct olcano)

எந்த வித எரிமலைச் கேயல்பைாடுகளுமினறி 

காணப்பைடும் எரிமலைகள் தணிந்த 

எரிமலைகள் ஆகும். உதாைணம் – 

கிளிமஞோவைா எரிமலை – தானோனியா.

எரிமலைகளின ேடிேம் மற்றும் அதிலுள்்ள 

கைலேகளின அடிப்பைல்டயில் மூனறு 

ேலகக்ளாகப் பிரிககப்பைட்டுள்்ளை. 

அலேயாேை

  கூட்டு எரிமலை(Composite volcano)

  கும்மட்்ட எரிமலை(Dome volcano)

 வக்டய எரிமலை(Shield volcano)

கூடடு எரிே்ை( o o ite olcano)
கூட்டு எரிமலை, அடுககு எரிமலை (Strata 

volcano) எனறும் அலைககப்பைடுகி்றது. 

எரிமலைச் கேய்லகயின வபைாது கேளிேந்த 

ோம்பைல் கடிைப் பைால்றககுைம்புகள் மற்றும் 

கேயல்பைாடு

வோ்டாலே ஒரு புட்டியில் நிைப்பிக குலுககவும். 

பினபு அதன மூடிலய கமதுோகத் 

தி்றககவும். எனை காண்கி்றாய்?  
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ring of fire) எை அலைககப்பைடுகி்றது. உைகின 

அதிகமாை புவி அதிர்வுகளும், எரிமலை 

கேடிப்புகளும் நிகழும் தீவிை மண்்டைமாக 

இப்பைகுதி உள்்ளது. இதற்கு அடுத்ததாக மத்திய 

க்டைடி மலைத்கதா்டர் குனறுப்பைகுதிகள்( id 

oceanic ridges) மற்றும் மத்தியக கண்்டத்தட்டு 

மண்்டைஙகளில்( id continental elts) 

அதிகமாை புவி அதிர்வுகளும், எரிமலை 

கேடிப்புகளும் ஏற்பைடுகின்றை.

அதிக பிசுபிசுப்பு்டன கூடிய பைால்றககுைம்பு 

அலைத்து திலேகளிலும் ேழிந்வதாடி 

வக்டயம் வபைான்ற ேடிேத்தில் கமனேரிவு்டன 

காணப்பைடும். இவேலக எரிமலை வக்டய 

எரிமலை எைப்பைடுகி்றது. உதாைணமாக- 

கம ைவைாோ எரிமலை – ோய்த் தீவு.

எரிமலைகள் மற்றும் புவி அதிர்ச்சிப் 

பைகுதிகளின பைைேல்கள்

உைகின எரிமலை கேடிப்புகளும், புவி 

அதிர்வுகளும் எல்ைா இ்டஙகளிலும் 

நிகைாமல் குறிப்பிட்்ட இ்டஙகளில் மட்டுவம 

ஏற்பைடுகின்றை. குறிப்பைாக புவித்தட்டுகளின 

விளிம்புகளில் நிகழகின்றை. பைசிபிக 

கபைருஙக்டல் பைகுதியில் பைசிபிக தட்டு்டன மற்்ற 

கண்்டத்தட்டுகள் இலணயும் எல்லைகளில் 

எரிமலை கேடிப்பு அதிகமாக நிகழேதால் 

இப்பைகுதி பைசிபிக க்ருப்பு ேல்ளயம்(Pacific 

சிந்தலை விைா

நிை அதிர்வுகளும் எரிமலை கேடிப்பும் மிக 

அதிக அ்ளவில் பைசிபிக க்ருப்பு ேல்ளயத்தில் 

ஏன காணப்பைடுகின்றை?

எரிமலையின வில்ளவுகள்

்னலமகள்

எரிமலைகளிலிருந்து கேளிப்பைடும் 

க பை ா ரு ட் க ள்  ம ண் ல ண 

ே்ளமிககதாககுகி்றது. அதைால் வே்ளாண் 

கதாழில் வமம்பைடுகி்றது. எரிமலைகள் 

உள்்ள பைகுதிகள் புவி கேப்பை ேகதிலய(geo 

thermal energy) பையனபைடுத்திகககாள்்ள 

உதவுகி்றது. உ்றஙகும் எரிமலையும், 

கேயல்பைடும் எரிமலையும் உைகின 

சி்றந்த சுற்றுைாத் த்ளஙக்ளாக உள்்ளை. 

எரிமலைகளிலிருந்து கேளிேரும் 

கபைாருட்கள் கட்டி்டத்கதாழிலுககுப் 

பையனபைடுகி்றது.
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இலணயச் கேயல்பைாடு

புவியியல் – கண்்டத்திட்டு ்கர்வு

கண்்ட ஆகக ்கர்லே 

அறிவோமா

பைடி 1 பைடி 2 பைடி 3

பைடி 4

�டி்கள்:
பைடி 1: ககாடுககப்பைட்டிருககும் உைலி / விலைவுக குறியீட்ல்டப் பையனபைடுத்தி ‘Continental 

Divide – The reakup of Pangea’ எனும் பைககத்திற்குச் கேல்ைவும்.

பைடி  2: பைககத்தின கீவை உள்்ள அம்புககுறிலய காைகவகாட்டில் ்கர்த்தி கண்்டத் தட்டுகள்  

புவியின ேயதிற்கு ஏற்பை ்ழுவிச்கேல்ேலத உற்று வ்ாககவும்.

பைடி 3: இ்டப் பைககத்தில் உள்்ள  ‘ ossili ed ones’ மற்றும் ‘ ossili ed  plants’  

ஆகியேற்ல்றத் கதரிவு கேய்து அேற்றின  முககியத்துேத்லத அறிக. 

பைடி 4: வமலும் ‘Tillite’ and ‘Andes mountains’ கதரிவுகல்ளத் கதரிவு கேய்து தட்டுகளின

்கர்வுகல்ளயும்  அேற்றுககு இல்டவய உள்்ள கதா்டர்புகல்ளயும் அறிக.
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கலைச்கோற்கள்

கமனபைால்றக வகா்ளம் (Asthenosphere)- 

புவி வமவைாட்டிற்கும், கேே வமைடுககிற்கும் 

இல்டவய உள்்ள பைகுதி.

கண்்ட ்கர்வு (Continental drift)- கண்்டத் 

தட்டுகளின ்கர்வு

பைாஞசியா (Pangea)- பின வபைலிவயாோயிக 

மற்றும் முன மீவோோயிக காைகட்்டஙகளில் 

வதானறிய மிகப் பிைமாண்்ட நிைப்பைைப்பு

பைாந்தைாோ (Panthalasa)- பைாஞசியாலேச் 

சுற்றியிருந்த கபைரும் நீர்ப்பைைப்பு

மலையாககம்(Orogeny)- புவிவயாட்டின 

கில்டமட்்ட ்கர்விைால் வமகைழும்பும் 

நிைத்வதாற்்றம்

கதிர்வீச்சுப் புைன(Internal radio activity)- 

புவியின உட்பு்றத்தில் இருககும் 

கதிர்வீச்சுத் தனிமஙகளிலிருந்து 

கேளிேரும் கதிர்வீச்சுகள். இலேகள் தான 

புவித்தட்டுகல்ள ்கைச்கேய்கி்றது.

எரிமலை உமிழதல்(Volcanic eruption)- 

எரிமலை கேடிப்பின வபைாது பைால்றககுைம்பு, 

நீைாவி வபைான்றேற்ல்ற கேளிவயற்றுதல்

பைசிபிக க்ருப்பு ேல்ளயம்(Pacific ring 

of fire)- அதிகமாை எரிமலைகளும், 

நிை்டுககஙகளும் உருோகும் பைசிபிக 

க்டல் பைகுதி

புவி அலமப்பியல்(Geology)- புவியின 

அலமப்லபையும், அதிலுள்்ள கபைாருள்கல்ளயும் 

பைற்றி பைடிககும் அறிவியல்

தீலமகள்

எரிமலை கேடிப்பிைால் புவி அதிர்ச்சி, தி ர் 

கேள்்ளம், வேறு ேழிதல் மற்றும் பைால்றேரிதல் 

வபைான்றலே நிகழகின்றை. கேகுதூைம் 

பையணிககும் பைால்றககுைம்பைாைது தன 

பைாலதயிலுள்்ள அலைத்லதயும் எரித்தும், 

புலதத்தும் வேதப்பைடுத்துகி்றது. அதிக 

அ்ளவில் கேளிப்பைடும் தூசு மற்றும் ோம்பைல் 

்மககு எரிச்ேலையும் மூச்சு விடுேதில் 

சிைமத்லதயும் உண்்டாககுகி்றது. 

எரிமலை கேடிப்பு அதன சுற்றுப்பு்றப் 

பைகுதிகளின ோனிலையில் மாற்்றத்லத 

ஏற்பைடுத்துேது்டன வபைாககுேைத்திற்கும் 

இல்ட ல்ற உண்்டாககுகின்றை. 

(ஐஸ்ைாந்தில் நிகழந்த எரிமலை கேடிப்பு) 

நிலைவிற்ககாள்க

� பைால்றகவகா்ளம், ோயுமண்்டைம், 

நீ ர் க வ க ா ்ள ம்  ம ற் று ம் 

உயிர்கவகா்ளஙகள் புவியின ்ானகு 

வகா்ளஙகள் ஆகும்.

� புவியின உட்பைகுதிலய வமவைாடு, 

கேேம் மற்றும் கருேம் எை மூனறு 

பிரிவுக்ளாகப் பிரிககைாம்.

� புவியின உட்பு்றத்தில் காணப்பைடும் 

தனிமங கல ்ள ப்  கபை ா று த் து 

சியால்(S IAL ) ,  சிமா (S I A ) 

மற்றும் ல்ஃப்(NI E) எனறும் 

அலைககப்பைடுகின்றை.

� புவியின கதா்டர்ச்சியாை மற்றும் 

பு்றச்கேயல்களிைால் உருோககம் 

ம ற் று ம்  ம று உ ரு ே ா க க ம் 

ஏற்பைடுகின்றை.

� பைால்றகவகா்ளம் முதனலம மற்றும் 

சிறிய தட்டுக்ளால் ஆைலே.

� புவிஅதிர்ச்சி புவியின வமவைாட்டில் 

ஏற்பைடும் அதிர்வுகள் ஆகும்.

� எரிமலைகள் மற்றும் புவி அதிர்வுகள் 

புவியின உட்பு்றத்லதப் பைற்றி அறியப் 

பையனபைடுகின்றை.

 பையிற்சிகள் 

I. ேரியாை வில்டலயத் 

வதர்ந்கதடுத்து எழுதுக.

 1. புவியின தி்டமாை தனலமககாண்்ட 

வமல்பு்ற அடுகலக  _____________ 

எனறு அலைககினவ்றாம்.

அ) கருேம்  ஆ) கேேம்

இ) புவி வமவைாடு ஈ) உட்கரு
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 2. புவியினுள் உருகிய இரும்லபைக 

ககாண்்ட அடுகலக  _____________ 

எனறு அலைககினவ்றாம்.

அ) கருேம்  ஆ) கேளிககரு

இ) கேேம்  ஈ) வமவைாடு

 3. பைால்றககுைம்பு  _____________ 

காணப்பைடுகி்றது.

   அ) புவிவமவைாடு 

  ஆ) கேேம்

  இ) கருேம்

  ஈ) வமற்கண்்ட எதுவுமில்லை 

 4. ல்டயஸ்ட்வைாபிேம் _____________ 

உ்டன கதா்டர்புல்டயது.

அ) எரிமலைகள்  ஆ) புவிஅதிர்ச்சி

இ) புவித்தட்டு ்கர்வு ஈ) மடிப்புகள்   

    மற்றும் பி்ளவுகள்

 5. பு வி த் த ட் டு க ளி ன  ் க ர் வு  

_____________  ஆற்்றலை 

கேளிப்பைடுத்துகி்றது. 

  அ) நீர் ஆற்்றல் ஆ) கேப்பை ஆற்்றல்

  இ) அலையாற்்றல் ஈ) ஓத ஆற்்றல் 

 6. ஆதியில் வகாண்டுோைா நிைப்பைகுதி  

_____________   வ்ாககி ்கர்ந்தது.

அ) ே்டககு  ஆ) கதற்கு

இ) கிைககு ஈ) வமற்கு

 7. பைை மில்லியன ஆண்டுகளுககு 

முன, இந்தியா  _____________ 

கண்்டத்தின ஒரு பைகுதியாக இருந்தது.

அ) வகாண்டுோைா ஆ) கைாவைசியா

இ) பைாந்தைாோ  ஈ) பைாஞசியா

 8. புவித்தட்டுகள் ்கர்ேதால் ஏற்பைடும் 

அழுத்தம் மற்றும் இறுககத்தின 

காைணமாக ஏற்பைடும் விரிேல் 

_____________ எைப்பைடும்.

அ) மடிப்பு   ஆ) பி்ளவு

இ) மலை  ஈ) புவிஅதிர்வு

 9. எரிமலை வமல்பைகுதியில் கிண்ணம் 

வபைான்ற பைள்்ளமாை அலமப்பிலை 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  எ ன று 

அலைககினவ்றாம்.

அ) எரிமலை ோய்

ஆ) துோைம்

இ) பைால்றககுைம்புத் வதககம்

ஈ) எரிமலைக கூம்பு

 10. புவி அதிர்வு உருோகும் புள்ளி 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  எ ன று 

அலைககப்பைடுகி்றது.

அ) வமல்லமயம்

ஆ) கீழலமயம்

இ) புவி அதிர்வு அலைகள்

ஈ) புவி அதிர்வின தீவிைம்

II. கபைாருத்துக.

அ). உட்பு்றச்கேயல்கள் -  நிை அதிர்வு 

அ்ளலேப்பை்டம்

ஆ) கேேம் -  புவித்தட்டு 

அமிழதல்

இ) இலணயும் எல்லை -  எரிமலை 

கேடிப்பு

ஈ) புவிஅதிர்ச்சி -  பைசிபிக 

கபைருஙக்டல்

உ) கூட்டு எரிமலை - சிமா

III. ககாடுககப்பைட்டுள்்ள  கூற்றுககல்ள  ஆைாய்ந்து 

ேரியாை வில்டலய வதர்ந்கதடுத்து எழுதுக.

 1. i.   ஃபி ஜி  மலை ஒரு உ்றஙகும் 

எரிமலையாகும்

  ii.  கிளிமஞோவைா மலை ஒரு உ்றஙகும் 

எரிமலையாகும்.

iii. தானோனியா ஒரு உ்றஙகும் 

எரிமலையாகும்.

அ. (i) உண்லமயாைது.

ஆ. (ii) உண்லமயாைது.

இ. (iii) உண்லமயாைது.

ஈ. (i), (ii)  மற்றும் (iii) உண்லமயாைது.

 2. கூற்று:  பைால்றககுைம்பு துோைம் ேழியாக 

கேளிவயறும்.

காைணம்:  புவியின உட்பைகுதி 

அழுத்தப்பைட்்ட  பைால்றக குைம்பிலைக 

ககாண்டிருககும்.

அ. கூற்று, காைணம் இைண்டும் ேரி.

ஆ. கூற்று ேரி, காைணம் தேறு.
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 4. முதனலம அலைகள் மற்றும் இைண்்டாம் 

நிலை அலைகள்

 5. கேே எரிமலை மற்றும் கும்மட்்ட 

எரிமலை

VII. பைத்திய்ளவில் வில்டயளி.

 1. புவி அலமப்லபை விேரி.

 2. புவியின அகச்கேயல் முல்றகள் 

மற்றும் பு்றச்கேயல் முல்றகள் குறித்து 

எழுதுக. 

 3. எ ரி ம ல ை க ள்  க ே டி க கு ம் 

காைககட்்டத்லதப் கபைாறுத்து அதன 

ேலககல்ள விேரி.

 4. எரிமலைக்ளால் உண்்டாகும் 

வில்ளவுகள் யாலே?

VIII. நிை ேலைபை்டப் பையிற்சி.

உைக ேலைபை்டத்தில் கீழககண்்டேற்ல்ற 

குறிககவும்.

 அ). பைசிபிக க்ருப்பு ேல்ளயம்

 ஆ) புவி அதிர்ச்சி மண்்டைம் (ஏவதனும் 

இைண்டு)

 இ) கேயல்பைடும் எரிமலைகள் இைண்டு

 ஈ) இமயமலை மற்றும் ஆல்ப்ஸ் 

மலைத்கதா்டர்கள்

 உ) கி ை க கு  ஆ ப் பி ரி க க ா வி ன 

பி்ளவுப்பைள்்ளத்தாககு

IX. உயர் சிந்தலை விைாககள்.

 1. கீவை ககாடுககப்பைட்டுள்்ள தகேல்கள் 

புவியின உள்அலமப்வபைாடு வ்ைடி 

கதா்டர்பு ககாண்டுள்்ளதா அல்ைது 

மல்றமுகத் கதா்டர்பு ககாண்டுள்்ளதா 

எனறு ேலகப்பைடுத்தி காைணம் கூறுக.

அ) புவிஅதிர்ச்சி நிகழவு

ஆ) எரிமலைகள்

இ) புவியின காந்தப்புைம்

ஈ) புவி ஈர்ப்பு விலே 

உ) வதாண்டி எடுககப்பைட்்ட பைால்றகள்

ஊ) எரிகற்க்ள

2. கண்்டத்தட்டுகளின அலேலே 

அ்ளப்பைதற்கு அறிவியைா்ளர் GPS 

பையனபைடுத்துகி்றார்கள் – கைந்துலையாடுக.

இ. கூற்று தேறு, காைணம் ேரி.

ஈ. கூற்று, காைணம் இைண்டும் தேறு.

 3. கூற்று I : புவித்தட்டுகள் ஒனவ்றாக்டானறு 

வமாதுேதால் மலைத் கதா்டர்கள்  

வதாற்றுவிககப்பைடுகின்றை.

கூற்று II :   கேேத்தின கேப்பைத்தின 

காைணமாக புவித்தட்டுகள் ்கருகின்றை.

அ. கூற்று I  தேறு  II ேரி.

ஆ. கூற்று I மற்றும் II தேறு.

இ. கூற்று I ேரி II தேறு.

ஈ. கூற்று I மற்றும் II ேரி.

IV. ககாடுககப்பைட்டுள்்ள வகள்விகளுககு 

சுருககமாக வில்டயளி.

 1. புவியின ்ானகு வகா்ளஙகல்ளப் பைற்றி 

சுருககமாக எழுதுக.

 2. புவியின உள் அடுககுகள் யாலே?

 3. மண்வகா்ளம் என்றால் எனை?

 4. புவித்தட்டுகள் – ேலையறு.

 5. ‘மடிப்பு’ மற்றும் ‘பி்ளவு’- சிறுகுறிப்பு 

ேலைக.

 6. ஆழிப்வபைைலைகள் என்றால் எனை?

 7. எரிமலை என்றால் எனை? அேற்றின 

கூறுகள்யாலே?.

 8. புவிஅதிர்ச்சி என்றால் எனை? அலே 

எவோறு உருோகின்றை?

 9. புவி அதிர்ேலைகள் என்றால் எனை? 

அேற்றின ேலககள் யாலே?

 10. பைசிபிக க்ருப்பு ேல்ளயம் பைற்றி எழுதுக.

V.  பினேரும் விைாககளுககு காைணம் கண்்டறிக:

 1. புவி வமவைாடு,  கேேத்தின மீது 

மிதககின்றது.

 2. தீப்பைால்றகல்ள முதனலமப் பைால்றகள் 

அல்ைது தாய்ப்பைால்றகள் எனறும் 

அலைககப்பைடுகின்றை.

VI. வேறுபைடுத்துக.

 1. கருேம் மற்றும் வமவைாடு

 2. வமல்லமயம் மற்றும் கீழலமயம்

 3. விைகும் எல்லை மற்றும் இலணயும் 

எல்லை
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1191. பைால்றகவகா்ளம் – I  புவி  அகச்கேயல்முல்றகள்

X. ோழகலக தி்றனகள்:

உன பைகுதியில் புவிஅதிர்ச்சி ஏற்பைட்டுள்்ளதாக கற்பைலை கேய்து ககாள். இ்டர்பைாட்டில் 

சிககியுள்்ளேர்கல்ள மீட்பைதில் உன பைஙகு எனை? புவிஅதிர்ச்சி ஏற்பைடும் வபைாது கேய்யக கூடியலே, 

கேய்யககூ்டாதலேகல்ள பைட்டியலிடுக.

XI. முயனறுபைார்:

இ்டமிருந்து ேைம்:

 1. கேேத்தின முககிய கூறுகள்.

 2. புவி வமவைாட்டுப் பைால்றகள் 

இ்டம்கபையர்தைால் உண்்டாை 

நிைத்வதாற்்றம்.

 3. அதிக அழிலே உருோககும் புவி அதிர்வு 

அலைகள். 

 4. புவி அதிர்வின வபைாது உருோகும் 

அலைகள்.

 5. புவி அதிர்ேலைக்ளால் உருோகும் 

கபைருஙக்டல் அலைகள்.

 6. கருேத்தின மறுகபையர்.

வமலிருந்து கீழ:

 7. அ க ச்  க ே ய ல் மு ல ்ற க ்ள ா ல் 

உருோகுபைலே.

 8. எரிமலை உச்சியில் காணப்பைடும் 

கிண்ணம் வபைான்ற பைள்்ளமாை பைகுதி.

 9. புவி வமற்பைைப்பில் புவி அதிர்லே 

கண்்டறியும் லமயம்.

TN_GOVT_IX_Std_Geography_Tamil_Ch01.indd   119 29-03-2018   09:53:22
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NOTES:

 விரிோை ோசிப்பிற்கு அைகு 1 மற்றும் 2

1. Geomorphology, A. Sivamurthy the tamil nadu tex t b ook  society, chennai, tamil nadu.

2. P hysical Geography, savindra singh, K edar N ath, R am N ath &  company
Meerut- 25 0  0 0 1 ( U.P ) , R evised in 20 0 1-20 0 2

3. Fundamentals of P hysical Geography, B riggs/ smithson/ b all copp clarik  pitman ltd, A
longman company, Toronto

4 . P hysical Geography, Dr. R .N . Tik k ha, K edar N ath, R am N ath &  company  
Meerut- 25 0  0 0 1 ( U.P )
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1212. பைால்றகவகா்ளம் – II புவி பு்றச்கேயல்முல்றகள்

்பாமைக்்காளம்     
புவி புைச்செயலமுமைகள2

அலகு

கற்்றல் வ்ாககஙகள்

� புவியின பைல்வேறு கேளிப்பு்றச் கேயல்பைாடுகல்ளப் பைற்றி அறிதல்

� பைல்வேறு ேலகயாை ோனிலைச் சிலதவுகல்ளயும், அதைால் 

உண்்டாகும் வில்ளவுகல்ளப் பைற்றியும் அறிதல்

� சிலதவுற்்ற கபைாருட்கள், பைருப்கபைாருட்கள் அலேவுக்ளால் 

க்டத்தப்பைடுதல் பைற்றி அறிதல் 

� ஆறுகள், நிைத்தடி நீர், பைனியாறுகள், காற்று மற்றும் க்டைலைகள் வபைான்றேற்றின அரித்தல் 

மற்றும் பைடியலேத்தல் கேயல்களிைால் வதாற்றுவிககப்பைடும் நிைத்வதாற்்றஙகல்ளப் 

பைற்றி அறிதல்

லையும் முன

்ாம் பையணிககும் வபைாது ோய்ந்த, ேல்ளந்த 

மற்றும் உல்டந்த நிைத்வதாற்்றஙகல்ளக 

பைார்த்திருககினவ்றாம். இலேகள் எப்பைடி 

உருோயிற்று? இலே ஒனறுகககானறு 

எவவிதம் கதா்டர்புல்டயது என்ற 

வகள்விகள் ் ம் மைதில் எழுகி்றது. புவியின 

வமற்பைைப்பில், நிைத்வதாற்்றஙகளில் 

ஏற்பைடும் மாற்்றஙகளுககு, பைல்வேறு 

விலேகளின கதா்டர்ச்சியாை 

கேயல்பைாடுகவ்ள காைணமாகும். புவி 

வமவைாட்டின ேடிேலமப்பிற்கும், நிை 

அலமப்பின பைரிணாம ே்ளர்ச்சிககும் 

பு்றச்கேயல்முல்றகள் எவோறு துலண 

புரிகின்றை எனபைலதப் பைற்றி இப்பைா்டத்தின 

ோயிைாக அறிந்துக ககாள்்ளைாம்.

புவியின அக மற்றும் பு்றச்கேயல்முல்றக்ளால் 

புவி பைல்வேறு மாறுதல்களுககு 

உள்்ளாகி்றது. இவவிரு கதா்டர்ச்சியாை 

கேயல்பைாடுகள், புவியின நிைத்வதாற்்றத்லத 

ேடிேலமககின்றை. பு்றச்கேயல்முல்றகள் 

ரிய ேகதி மற்றும் புவியீர்ப்பு விலேயாலும் 

அகச்கேயல்முல்றகள் புவியின உட்பு்ற 

கேப்பைத்தாலும் இயககப்பைடுகின்றை.
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1222. பைால்றகவகா்ளம் – II புவி பு்றச்கேயல்முல்றகள்

இயற்பியல் சிலதவு (Physical Weathering) 

இயற்பியல் ேகதிக்ளால் பைால்றகள் இைோயை 

மாற்்றம் ஏதும் அல்டயாமல் உல்டபைடுேவத 

இயற்பியல் சிலதவு எைப்பைடுகி்றது. பைகல் 

வ்ைத்தில் அதிக கேப்பைத்தின காைணமாக 

பைால்றகள் விரிேல்டகின்றை. இைவு 

வ்ைத்தில் அதிகக குளிரின காைணமாக 

அலே சுருஙகுகின்றை. இத்கதா்டர்ச்சியாை 

நிகழவின காைணமாக பைால்றகளில் விரிேல் 

ஏற்பைட்டு அலே உல்டந்து சிதறுகின்றை. 

பைால்ற உரிதல், பைால்றப் பிரிந்துல்டதல் மற்றும் 

சிறுத்துகள்க்ளாக சிலதவுறுதல் ஆகியை 

இயற்பியல் சிலதவின ேலகக்ளாகும்.

�ொ்ற உரி�ல் ( oliation)

கேப்பைம் மற்றும் குளிர்ச்சியின மாறுபைாடு 

காைணமாக உருண்ல்டயாை பைால்றகளின 

வமற்பைைப்பு கேஙகாயத்    வதால்   

உரிேது   வபைானறு அடுககடுககாக 

உரித்கதடுககப்பைடுகின்றை. இவோறு 

பைால்ற சிலதவுறும் நிகழவு பைால்ற உரிதல் 

எைப்பைடுகி்றது. பைால்ற வமல் தகடு உரிதல் 

(Sheeting) மற்றும் பைால்ற க்ாறுஙகுதல் 

(Shattering) பைால்ற வபைான்றலேயும் உரிதலின 

வேறு ேலகக்ளாகும். 

சிறுது்கள்்களொ்க சி்�வுறு�ல் (Gran lar 
i inte ration)

பைடிவுப்பைால்றகள் காணப்பைடும் இ்டஙகளில் 

பைால்றகள் சிறுத் துகள்க்ளாக சிலதவுறுதல் 

அதிகம் ்ல்டகபைறுகி்றது. இந்நிகழவிற்கு அதிக 

கேப்பைம் மற்றும் உல்றப்பைனிவய காைணமாகும்.

     1      ோனிலைச் சிலதவு மற்றும் 

பைருப்கபைாருள் அலேவு : (Weathering 

and ass ovement)

ே ளி ம ண் ்ட ை  நி க ழ வு க வ ்ள ா டு 

புவியின வமற்பைைப்பு வ்ைடியாகத் 

கதா்டர்பு ககாள்ேதால் பைால்றகள் 

சி ல த ே ல ்ட த லு க கு ம் ( D i s i n t e g r a t i o n ) , 

அழிதலுககும் (Decomposition) உட்பைடுகின்றை. 

இச்கேயல்பைாடுகல்ளவய ோனிலைச் சிலதவு 

எை அலைககினவ்றாம்.

பைருப்கபைாருள் அலேவு அல்ைது 

பைருப்கபைாருள் சிலதவு எனபைது ோனிலைச் 

சிலதவுககுட்பைட்்ட பைால்றத்துகள்கள் மிக அதிக 

அ்ளவில் புவியீர்ப்பு விலேயிைால் கீழவ்ாககிச் 

ேரிகின்ற கேயவை ஆகும். உதாைணமாக 

பைால்றவீழச்சி (Rock slide), கற்குவியல் வீழச்சி 

(De ris fall), வேறுேழிதல் ( ud flow), நிைச்ேரிவு 

(Land slide) வபைான்றலே ஆகும்.

ோனிலைச் சிலதவின தனலம மற்றும் 

சிலதவின அ்ளவு, இ்டத்திற்கு இ்டம், 

பிைவதேத்திற்கு பிைவதேம் வேறுபைடும். 

கேப்பைம், பைால்றயின அலமப்பு, நிைச்ேரிவு 

மற்றும் தாேைஙகள் வபைான்றலே பைால்றகள் 

சிலதேல்டேலதக கட்டுப்பைடுத்தும் 

காைணிக்ளாகும்.

ோனிலைச் சிலதவு மூனறு 

ேலகப்பைடும்.

	 •	  இயற்பியல் சிலதவு  

(Physical Weathering) 

	 •	  இைோயைச் சிலதவு (Chemical 

Weathering) 

	 •	  உயிரிைச் சிலதவு ( iological 

Weathering) 

சிந்தலை விைா

மண் உருோக ோனிலைச் சிலதவு ஒரு 

முககியத் வதலேயா? 

TN_GOVT_IX_Std_Geography_Tamil_Ch02.indd   122 29-03-2018   09:53:49



1232. பைால்றகவகா்ளம் – II புவி பு்றச்கேயல்முல்றகள்

�ொ்ற பிரிந்து்டை�ல் ( loc  Di inte ration)

பைால்றகள் பைகலில் விரிேல்டந்து, 

இைவில் சுருஙகுகின்றை. இச்கேயல் 

கதா்டர்ந்து ்ல்டகபைறுேதால் பைால்றகளின 

இலணப்புகளில் அழுத்தம் ஏற்பைட்டு பைால்றகள் 

சிலதவுறுகின்றை. இச்சிலதவுறுதலைவய 

பைால்ற பிரிந்துல்டதல் எனகிவ்றாம்.

இைோயைச் சிலதவு (Chemical Weathering)

பைால்றகளில் இைோயை மாற்்றஙகள் 

ஏற்பைடுேதால் அலே உல்டந்து 

சிலதவுறுகின்றை. இச்சிலதவுறுதவை 

இைோயைச் சிலதவு எைப்பைடுகி்றது. 

அதிக கேப்பைமும் ஈைப்பைதமும் ககாண்்ட 

நிை்டுகவகாட்டுப் பைகுதிகள், கேப்பைமண்்டைப் 

பைகுதிகள் மற்றும் மிதகேப்பைமண்்டைப் 

பைகுதிகளில் இைோயைச் சிலதவுறுதல்                

அதிகமாக ்ல்டகபைறுகி்றது. ஆக கைணம் 

(O idation), கார்பைைாககம்(Cor onation), 

கலைதல் (Solution), நீர்கககாள்்ளல் ( ydration) 

ஆகிய கேயல்பைாடுகளிைால் இைோயை சிலதவு 

ஏற்பைடுகி்றது. ஆக ென, கார்பைன- ல்ட 

ஆகலேடு மற்றும் ல ட்ைென இைோயைச் 

சிலதவுறுதலின முககியக காைணிக்ளாக 

அலமகின்றை.

ஆக் ்கர ம ( i ation)
பைால்றகளில் உள்்ள இரும்புத்தாது 

ேளிமண்்டைத்தில் உள்்ள ஆக ெனு்டன 

விலைபுரிந்து இரும்பு ஆகல ்டாக 

மாறுகி்றது. இச்கேயவை ஆக கைணம் 

எைப்பைடுகி்றது. ஆக கைணத்தால் பைால்றகள் 

பைைவீைமல்டந்து சிலதவுறுகின்றை.

்கொர்�னொக்்கம ( ar onation)

ேளிமண்்டைத்தில் உள்்ள கார்பைன – ல்ட  

ஆகலேடு நீரில் கலைந்து கார்பைானிக 

அமிைமாக மாறுகி்றது. கார்பைானிக அமிைம் 

கைந்த நீர் சுண்ணாம்பு பைால்றகளின மீது 

விழுேதால் கார்பைைாககம் ்ல்டகபைற்று 

பை ா ல ்ற க ள்  சி ல த ே ல ்ட கி ன ்ற ை . 

கார்பைைாககம் காைணமாக குலககள் (Caves) 

உருோகின்றை.

்க்ர�ல் ( ol tion)

பைால்றகளில் உள்்ள கலையும் தனலம ககாண்்ட 

பைால்றத்துகள்கள் நீரில் கலையும் கேயவை 

கலைதல் எைப்பைடுகி்றது. கலைதலிைால் 

பைால்றகளில் சிலதவுறுதல் ்ல்டகபைறுகி்றது.

தகேல் வபைலை

உல்டந்த பைால்றகள் ோனிலைச் 

சிலதவுககு உட்பைட்டு மண்ணாக 

மாறுகி்றது. சிலதேல்டந்த ண்ணிய 

பைால்றத் துகள்கள்  மற்றும்  சிலதந்த 

உயிரிைஙகளின ( umus) கைலேவய 

மண்ணாகும்.
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நிை ோட்்டம் அலமககும் கேயல்முல்றகள் 

இைண்டு கேயல்பைாடுகல்ளக ககாண்்டது. 

அரிப்பிைால் சிலதவுறுதல் (Degradation) மற்றும் 

பைடிவுகளிைால் நிைப்பைப்பைடுதல் (Aggradation) 

ஆகும். நிைத்தின வமற்பைைப்லபை வதய்வு்றச் 

கேய்தவை அரிப்பிைால் ேமப்பைடுத்துதல் 

(Degradation) எைப்பைடும். இயற்லகக 

காைணிக்ளால் நிைத்வதாற்்றஙகல்ள 

உருோககுதவை பைடிவுகளிைால் நிைப்பைப்பைடுதல் 

(Aggradation) எைப்பைடும்..

ேமனபைடுத்துதல் அலமககும் கேயல்முல்றகள் 

 அரித்தல்  க்டத்துதல்  பைடியலேத்தல்

நிைோட்்ட அலமப்பு கேயல்முல்றகளின 

காைணிகள் (Agents of Gradation)

டும ர் (அ) ஆறு்கள் ( i er )

ஆறுகவ்ள மிக அதிக அ்ளவில் ேமனபைடுத்துதல் 

அலமககும்   கேயல்முல்றகல்ள ஏற்பைடுத்தும் 

முககியக காைணியாகும். 

கபைரும்பைாலும் ஆறுகள் 

உயைமாை மலைகள், 

குனறுகள் அல்ைது 

பீ ்ட மி க ளி லி ரு ந் து 

உ ரு ே ா கி ன ்ற ை . 

ஆறுகளின ஆதாைமாக மலைநீர், பைனியாறுகள், 

நீரூற்றுகள் மற்றும் ஏரிகள் வி்ளஙகுகின்றை. 

ஆறுகள் வதானறும் இ்டம் ஆற்றின பி்றப்பி்டம் 

எைவும், க்டலு்டன கைககுமி்டம் ‘முகத்துோைம்’ 

எைவும் அலைககப்பைடுகி்றது. 

அரித்தல், க்டத்துதல் மற்றும் 

பைடியலேத்தல் ஆற்றின முதனலமச் 

கேயல்க்ளாகும். ஆற்றின கேயல்பைாடுகள் நீரின 

அ்ளவு, நீவைாட்்டத்தின வேகம், நிைத்தின ேரிவு, 

பைால்றகளின அலமப்பு மற்றும் க்டத்திேைப்பைட்்ட 

கபைாருட்களின சுலம ஆகிய காைணிகல்ளச் 

ோர்ந்வத அலமயும்.

ஆறு்களின நி்ை்கள்: ஆறுகள் மலைகளில் 

வதானறி க்டலிவைா அல்ைது ஏரியிவைா 

ர்க்ப்கொள்ளல் ( y ration)

ஈைப்பைத காைநிலை உள்்ள பிைவதேஙகளில் 

நீர்கககாள்்ளல் அதிகம் ்ல்டகபைறுகி்றது. 

பைால்றககுள் இருககும் தாதுககள் தண் லை 

ஈர்த்துக ககாள்ேதால் அலே பைருத்துப் 

கபைருகுகின்றை. இதைால் பைால்றகளில் 

விரிேல்கள் ஏற்பைட்டு சிலதவுறுதல் 

நிகழகின்றது. இந்நிகழவே நீர்கககாள்்ளல் 

எைப்பைடும்.

உயிரிைச்சிலதவு ( iological Weathering)

தாேைஙகளின வேர்கள் பைால்றகளின 

விரிேல்களின ேழிவய ஊடுருவிச் கேனறு 

பைால்றகல்ள விரிேல்டயச் கேய்கி்றது. 

மண்புழுகக்ளாலும், விைஙகிைஙக்ளாலும் 

(எலி மற்றும் முயல்) மற்றும் மனிதச் 

கேயல்பைாடுகளிைாலும் பைால்றகள் 

சிலதவுறுதவை உயிரிைச் சிலதவு எைப்பைடும். 

    2       நிைத்வதாற்்ற ோட்்டம் அலமககும் 

கேயல்முல்றகள் (Gradation)

இயற்லக காைணிக்ளாை ஆறுகள், நிைத்தடி 

நீர், காற்று, பைனியாறுகள் மற்றும் க்டைலைகள் 

புவியின வமற்பைைப்லபை ேமனபைடுத்துககின்றை. 

இச்கேயவை ேமனபைடுத்துதல் கேயல்முல்ற 

(Gradation) எைப்பைடும். வமற்கண்்ட 

காைணிகள் அதன கேயல்பைாடுகளிைால் 

்ா்ளல்டவில் புவியின வமற்பைைப்பில் பைல்வேறு 

நிைத்வதாற்்றஙகல்ள உருோககுகி்றை.
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கு்டககுழிகள்(Potholes), மற்றும் நீர்வீழச்சிகள் 

(Water falls) வபைான்றலேயாகும்.

(ii) முதிர் நி்ை ( e i le co r e)

முதிர்நிலையில் ஆறுகள் ேமகேளிலய 

அல்டகின்றை. இந்நிலையில் கில்ளயாறுகள் 

முதனலம ஆற்று்டன ஒனறிலணேதால் 

ஆற்று நீரின கைஅ்ளவும் அது க்டத்தி ேரும் 

கபைாருட்களின சுலமயும் அதிகரிககின்றது. 

முதிர்நிலையில் க்டத்துதல் முதனலமயாைச் 

கேயைாகும். ஆற்றின வேகம் தி கைை 

குல்றயும் இ்டஙகளில் பைடியலேத்தலும் 

நிகழகி்றது. முதிர்நிலையில் உருோகும் 

நிைத்வதாற்்றஙகள், ேண்்டல் விசிறிகள்(Alluvial 

fans), கேள்்ளச் ேமகேளிகள்( lood plains), 

ஆற்று ேல்ளவுகள்( eanders), குருட்டு 

ஆறுகள் (O  ow lakes) வபைான்றலேயாகும்.

iii) ப்பு நி்ை ( e lo er co r e)

இ்ளநிலை மற்றும் முதிர் நிலையில் அரித்து 

க்டத்தி ேைப்பைட்்ட கபைாருட்கள் தாழநிை 

ேமகேளிகளில் பைடிய லேககப்பைடுகின்றை. 

தாழநிை ேமகேளிகள் பைடிவுக்ளால் 

நிைப்பைப்பைடுேதால் முதனலம ஆறு பைை கில்ள 

கைககின்றை. ஆறு பைாய்ந்து கேல்லும் அதன 

பைாலத, ஆற்றின வபைாககு (Course) எை 

அலைககப்பைடுகி்றது. ஆற்றின வபைாககு மூனறு 

நிலைக்ளாகப் பிரிககப்பைடுகி்றது.

 (I) இ்ளநிலை (The upper course)

 (II) முதிர் நிலை (The middle course) மற்றும்

 (III) மூப்பு நிலை (The lower course)

(i) இளநி்ை ( e er co r e)

ஆற்றின இ்ளநிலையில் ‘அரித்தவை’ 

முதனலமயாைச் கேயைாக உள்்ளது. 

இந்நிலையில் ஆறுகள் கேஙகுத்தாை 

மலைச்ேரிவுகளில் உருண்வ்டாடுகின்றை. 

இச்ேரிவுகளில் ஆற்றின வேகம் அதிகமாக 

இருப்பைதால், அலே பைாய்ந்வதாடும் வபைாது 

பைள்்ளத்தாகலக அகைமாகவும், ஆைமாகவும் 

அரித்துச் கேல்கின்றை. இ்ளநிலையில் 

ஆ று க ்ள ா ல்  வ த ா ற் று வி க க ப் பை டு ம் 

நிைத்வதாற்்றஙகள்:- ‘V’ ேடிே பைள்்ளத்தாககுகள் 

(V shaped valley),  மலையிடுககுகள் 

(Gorges), குறுகிய பைள்்ளத்தாககுகள் 

(Canyons),இலணந்த கில்ளககுனறுகள் 

(Interlocking spur), துள்்ளல்(Rapids) 
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ர்வீழச்சி ( ater all)

கடிைப் பைால்றகள் வமல் அடுககிலும், கமன 

பைால்றகள் கீழ அடுககிலும் கில்டயாக 

அலமந்திருந்தால் கீழ அடுககில் உள்்ள 

கமன பைால்றகள் நீரிைால் விலைவில் 

அரிககப்பைடுகி்றது. இதைால் வமைடுககிலுள்்ள 

அரிககப்பை்டாத கடிைப்பைால்றகள் நீண்டு 

ஆற்றின வபைாககில் நீர்வீழச்சிலய 

ஏற்பைடுத்துகி்றது. நீர் வீழச்சியின வேகம் 

அதிகமாக இருககும் வபைாது  அது விழும் 

இ்டத்தில் உள்்ள பைால்றகல்ள அரித்து பைள்்ளம் 

வபைான்ற அலமப்பிலை ஏற்பைடுத்துகி்றது. 

இதுவே வீழச்சிககுல்டவு (Plunge pool) 

ஆகும். ஆைம் குல்றோை பைகுதிகளில் 

வேகமாக கேல்லும் ஆற்று நீர் துள்்ளல் (Rapid) 

எைப்பைடுகி்றது.

V  �டி� �ள்ளத்�ொக்கு (V a e  alley):
ஆற்றின கேஙகுத்தாை அரித்தல் கேய்லகயால் 

மலைகளில் உருோககப்பைடும் ஆைமாை 

மற்றும் அகைமாை நிைத்வதாற்்றவம ‘V’ ேடிே 

பைள்்ளத்தாககு ஆகும்.

குடைக்கு்டைவு (Pot ole)
ஆற்றின பைடுலகயில் கேஙகுத்தாக 

குல்டயப்பைட்்ட உருல்ள ேடிேப்பைள்்ளஙகவ்ள 

ஆறுக்ளாகப் பிரிகின்றை. ‘பைடியலேத்தல்’ 

இந்நிலையின முதனலமயாைச் கேயைாகும். 

இந்நிலையில் க்டல்்டாககள் (Deltas), ஓத 

கபைாஙகு முகஙகள் (Estuaries)  வபைான்ற 

நிைத்வதாற்்றஙகள் உருோககப்பைடுகின்றை

ஆற்றின அரித்தைால் உருோகும் 

நிைத்வதாற்்றஙகள் (Erosional landforms of 

rivers)

ே்ையிடுக்கு ேற்றும குறுகிய �ள்ளத்�ொக்கு 
(Gor e   anyon )

கடிைப் பைால்றகள் உள்்ள மலைப்பைகுதிகள் 

ேழியாக ஆறுகள் பைாய்ந்து கேல்லும் வபைாது 

கேஙகுத்தாை பைககஙகல்ளக ககாண்்ட 

பைள்்ளத்தாககுகல்ள உருோககுகின்றை. 

இலே மலையிடுககுகள் எைப்பைடுகின்றை. 

சிந்து மற்றும் பிைம்மபுத்திைா ஆறுகள் 

இமயமலையில் இவேலக நிைத்வதாற்்றத்லத 

உருோககுகின்றை.

கேஙகுத்துச் ேரிலேக ககாண்்ட 

மலையிடுககுகள் பைை நூறு கிவைா மீட்்டருககு 

நீண்டு காணப்பைட்்டால் அலே குறுகிய 

பைள்்ளத்தாககு (Canyon) எைப்பைடுகி்றது. 

ககாைைாவ்டா(Colorado river) ஆற்றிைால் 

உருோககப்பைட்்ட கிைாண்டு வகனயான (Grand 

canyon- SA) இதற்கு சி்றந்த உதாைணமாகும்.

� துலண ஆறு (Tri utary)- முதனலம 

ஆற்று்டன இலணயும் அலைத்து 

சிற்்றாறுகளும் துலண ஆறுகள் ஆகும்.  

(உ.ம்) பைோனி ஆறு

� கில்ள ஆறு(Distri utary)- முதனலம 

ஆற்றிலிருந்து பிரிந்து கேல்லும் ஆறுகள். 

(உ.ம்) ககாள்ளி்டம் ஆறு

குறுகிய பைள்்ளத்தாககு

நீர் துள்்ளல்

கு்டககுல்டவு
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ஆற்றின பைடிய லேத்தைால் உருோகும் 

நிைத்வதாற்்றஙகள் (Depositional landforms of 

rivers)

�ண்டைல் விசிறி (All ial an)

ஆறுக்ளால் க்டத்தி ேைப்பைட்்ட கபைாருள்கள் 

மலையடிோைத்தில் விசிறி வபைான்ற 

ேடிேத்தில் பைடியலேககப்பைடுகின்றை.

இப்பைடிவுகவ்ள ேண்்டல் விசிறி எைப்பைடுகி்றது.

ப�ள்ளச் சேப�ளி ( loo  lain)

ஆறுகளில் ஏற்பைடும் கேள்்ளப் கபைருககின 

காைணமாக ஆற்றின கலைகளில் பைடிய 

லேககப்பைடும் கமனலமயாை பைடிவுகள் 

கேள்்ளச்ேமகேளிலய உருோககுகின்றை. 

இப்பைடிவுகள் அப்பைகுதிலய ே்ளமுள்்ளதாக 

மாற்றுகின்றை. ஆறுகள் கதா்டர்ந்து ஆற்றின 

கலைகளில் பைடிவுகல்ளப் பைடியலேப்பைதால் 

ஆற்றின கலைகள் உயர்த்தப்பைடுகின்றை. 

இவோறு உயர்த்தப்பைட்்டதால் உருோை 

நிைத்வதாற்்றம் உயர் அலண (Levees) 

எைப்பைடுகி்றது.

�ப்ப�ொஙகு மு்கம (Estuary): ஓதப்கபைாஙகு 

முகமாைது ஆறு க்டலில் வேறுமி்டஙகளில் 

உருோகி்றது. கபைாதுோக இவேலக 

நிைத்வதாற்்றஙகளில் பைடிய லேத்தல் கேயல் 

கில்டயாது. அலைகளின அரித்தல் காைணமாக 

இஙகு க்டல்்டாககள் வபைால் பைடிய லேத்தல் 

்ல்டகபை்றாது. (உதாைணம்) இந்தியாவின 

்ர்மதா மற்றும் தபைதி.

படைல்டைொ (Delta)

ஆற்றின முகத்துோைத்தில் பைடிவுகள் 

முகவகாண ேடிவில் பைடிய லேககப் 

கு்டககுல்டவு எைப்பைடுகி்றது. இேற்றின 

விட்்டமும், ஆைமும் ஒனறுகககானறு 

வேறுபைட்டுக காணப்பைடும்.

ஆற்று �்ளவு்கள் ( ean er )

ஆறுகளில் பைடிவுகள் அதிகரிப்பைதால் அதன 

வேகம் குல்றகி்றது. இதைால் ஆறுகள் 

ேல்ளந்து கேல்கின்றை. இவ ேல்ளவுகவ்ள 

ஆற்று ேல்ளவுகள் எைப்பைடுகின்றை.

குருடடு ஆறு அல்ைது குதி்ர குளமபு ரி 
(  o  a e)

ஆற்று ேல்ளவுகள் காைப்வபைாககில் கபைரிதாகி 

இறுதியில் ஒரு முழு ேல்ளயமாக மாறுகி்றது. 

இம்முழு ேல்ளவுகள் முதனலம ஆற்றிலிருந்து 

முற்றிலுமாகத் துண்டிககப்பைட்டு ஒரு ஏரிலயப் 

வபைானறு காட்சி அளிககும். இதுவே குருட்டு 

ஆறு எைப்பைடுகி்றது.

,ize;j fpisf;Fd;W gpwg;gplk;

ePu;tPo;r;rp

kiyapLf;F- tbt gs;sj;jhf;F‘ V ’ 

உைகிவைவய கபைரிய குருட்்டாறு 

பி ாரிலுள்்ள கனேர் ஏரி. இது ஆசியாவில் 

உள்்ள மிகப்கபைரிய ்ன ர் குருட்டு ஆறு 

ஆகும். அகமரிககாவில் அர்ககனோஸ் 

பைகுதியில் உள்்ள சிககாட் ஏரி உைகிவைவய 

கபைரிய குருட்டு ஆறு ஆகும்.

உைகிவைவய மிக அதிக உயைமாை 

நீர்வீழச்சி ஏஞேல் நீர்வீழச்சி (கேனிசுைா). 

இதன உயைம் 979 மீட்்டர்.
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நிைத்தடி நீர், ஊற்று, ககாதிநீர் ஊற்று 

(Geyser), கேப்பை நீருற்று ( ot spring), கிணறு, 

கு்ளம், ஆர் சியன கிணறு வபைான்றேற்றின 

மூைம் புவியின வமற்பைைப்லபை மீண்டும் 

ேந்தல்டகி்றது. இவோறு புவி வமற்பைைப்லபை 

ேந்தல்டயும் நீர் மனித கேயல்பைாடுகளுககு 

பைல்வேறு ேலககளில் பையனபைடுகி்றது.

சுண் ொமபுப் பிரம�ச நிைத்ம�ொற்றங்கள் 
( ar t o o ra y)

சுண்ணாம்பு நிைப் பிைவதேஙகளில் நிைத்தடிநீர்,  

நிைோட்்டம் அலமககும்  கேயல்களிைால் 

பைல்வேறு விதமாை நிைத்வதாற்்றஙகல்ள  

ஏற்பைடுத்துகின்றை.  இலேவய சுண்ணாம்புப் 

பிைவதே நிைத்வதாற்்றஙகள் எைப்பைடுகின்றை.   

இலே  நீரில் எளிதில் கலையும் தனலமயுல்டய 

சுண்ணாம்புககல் , ்டாைலமட், ஜிப்ேம் வபைான்ற 

பைால்ற  பிைவதேஙகளில்  காணப்பைடுகின்றை. 

வமற்கு ஸ்வைாவேனியாவில் உள்்ள 

சுண்ணாம்பு பிைவதே நிைத்வதாற்்றம் 

சுமார் 480 கிவைாமீட்்டர் நீ்ளத்திற்கும், 

80 கிவைாமீட்்டர் அகைத்திற்கும் பைைவிக 

காணப்பைடுகி்றது. இந்நிைத்வதாற்்றம் ஸ்ைாவிக 

பைடுகின்றை. இவோறு முகவகாண ேடிவில் 

பைடிவுக்ளால் உருோககப்பைட்்ட நிைத்வதாற்்றம் 

க்டல்்டா எை அலைககப்பைடுகி்றது. 

க்டல்்டாககளில் உள்்ள ேண்்டல் பைடிவுகள் 

கமனலமயாைதாகவும்,  தாதுககள் 

நில்றந்ததாகவும் காணப்பைடுகி்றது.  

(உதாைணம்) காவிரி க்டல்்டா - தமிழ்ாடு

நிைத்�டி ர் (Gro n  ater)

புவியின வமற்பைைப்பில் உள்்ள பைால்றகளின 

துோைஙகள் மற்றும் விரிேல்கள் ேழியாக நீர் 

உட்புகுந்து நிைத்தடியில் வேகரிககப்பைடுகி்றது. 

இவோறு நிைத்தடியில் வேகரிககப்பைட்்ட 

நீர் நிைத்தடி நீர் எைப்பைடுகி்றது. நிைத்தடி 

நீரின அ்ளவு அந்த இ்டத்தில் உள்்ள 

பைால்றகளின உறிஞசும்  தனலமகவகற்பை நீர் 

நிர்ணயிககப்பைடுகி்றது.

	 •	  நீலை உறிஞசும் பைால்றகள் அல்ைது நீர் 

உட்புகும் பைால்றகள் (Permea le rocks)

	 •	  நீலை உறிஞோப் பைால்றகள் அல்ைது 

நீர் உட்புகாப் பைால்றகள் (Impermea le 

rocks)

தகேல் வபைலை:

க்டல்்டா என்ற கிவைகக எழுத்து ( ) 

வபைானறு, ல்ல்்தியின முகத்துோைத்தில் 

காணப்பைடும் பைடிவுகள் இருப்பைதால், 

இவேலக பைடிவுகளுககு ‘க்டல்்டா’ என்ற 

கபையர் ேைககத்தில் ேந்தது. 

கஙலக, பிைம்மபுத்திைா க்டல்்டா உைகின 

மிகப் கபைரிய க்டல்்டா ஆகும்.

kWr;nrwpT

cl;GFjy;

epyj;jbePu;
 kl;lk;

epyePu; Nky;tiu kl;lk;

ePu;cl;GFjy;

அகமரிககாவில் உள்்ள வியாமிஙகின 

எல்வைா ஸ்வ்டான வதசிய ஙகாவில் 

காணப்பைடும் ( ellow stone national park) 

ஓல்டு கபைய்த்புல் (Old faithful) கேப்பை நீரூற்று 

உைகின சி்றந்த கேப்பை நீருற்்றாகும்.
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க்டர்ைா வைா ா (Terra rosa), வைப்பீஸ்(Lappies), 

உறிஞசித்துல்ள(Sink holes), மலைநீைால் 

கலைந்து உண்்டாை குல்டவு(Swallow 

holes), வ்டாலின(Doline), யுோைா( vala), 

வபைால்வெ(Pol e), குலககள்(Cave) மற்றும் 

அடிநிைக குலக(Cavern) வபைான்ற 

நிைத்வதாற்்றஙகள் உருோககப்பைபைடுகின்றை

படைர்ரொ மரொ ொ (இத்�ொலிய பேொ யில் 
பசமேண் )

சுண்ணாம்பு நிைப்பிைவதேஙகளில் உள்்ள 

சுண்ணாம்பு மண் கலைந்து சிலதவுற்்ற 

பினைர் அதிலுள்்ள எஞசிய கேம்மண் இஙகு 

பைடியலேககப்பைடுேதால் இந்நிைத்வதாற்்றம் 

உருோககப்பைடுகி்றது. இம்மண் சிகப்பு 

நி்றமாக காணப்பைடுேதற்கு அதிலுள்்ள இரும்பு 

ஆகல டு (Iron O ide) காைணமாகும்.

மைப் ஸ்:

கைடு முை்டாக உள்்ள சுண்ணாம்புப் 

பைால்றகளில்டவய நிைத்தடி நீர் க்ளிந்து ஓடும் 

வபைாது நீண்்ட அரிப்புக குல்டவுகள்( urrows) 

ஏற்பைடுகின்றை. இககுல்டவுகவ்ள வைப்பீஸ்கள் 

எனறு அலைககப்பைடுகின்றை.

கமாழியில் ‘கார்ஸ்ட்’ எை 

அலைககப்பைடுகி்றது. கிவைட் 

ஆ ஸ் தி வ ை லி ய ா வி ன 

க ்ட ற் க ல ை யி ல் 

அ ல ம ந் து ள் ்ள 

‘்ல்ைர்பைார்’(Nullar ar) உைகின மிகப்கபைரிய 

சுண்ணாம்புப் பிைவதே நிைத்வதாற்்றமாகும்.

உைகில் சுண்ணாம்பு நிைப்பிைவதேஙகள் 

காணப்பைடும் இ்டஙகள்:- கதற்கு பிைானசு, 

ஸ்கபையின, கமகசிவகா, ெலமககா, வமற்கு 

கி பைா, மத்திய நி கினியா, இைஙலக மற்றும் 

மியானமர்.

நிைத்தடி நீரின அரித்தல் மற்றும் பைடிய 

லேத்தல் கேயல்க்ளால் உருோககப்பைடும் 

நிைத்வதாற்்றஙகல்ள சுண்ணாம்பு நிைப் 

பிைவதேஙகளில் காண முடியும்

நிைத்தடி நீர் அரித்தைால் உருோககப்பைடும் 

நிைத்வதாற்்றஙகள் 

அரித்தல் கேயலுககு கபைரும்பைாலும் கலைதவை 

முககிய காைணமாகும். சுண்ணாம்பு 

நிைப்பிைவதேஙகளில் கார்பைன- ல்ட 

ஆகலேடு கைந்த மலை நீர் விழும் வபைாது 

அப்பிைவதேஙகளிலுள்்ள சுண்ணாம்பு்டன 

வேதிவிலைபுரிந்து அதலை கலைத்து, 

சிலதத்து விடுகி்றது. இதன வில்ளோக 

தகேல் வபைலை:

இந்தியாவில் உள்்ள சுண்ணாம்பு பிைவதே 

நிைத்வதாற்்றஙகள்:

வமற்கு பீ ார் - குப்ததாம் குலககள்

உத்தைகாண்ட்  - ைாபைர்ட் குலக மற்றும் 

  தப்வகஷ்ேர் வகாவில்

மத்தியப்பிைவதேம் - பைச்மாரி மலைகள் 

  பைாண்்டேர் குலககள்

ேத்தீஸ்கர்(பைஸ்தர்) - குடும்ேர் குலககள்

ஆந்திை பிைவதேம் - வபைாைா குலககள்

(விோகப்பைட்டிைம்)
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காணப்பைடும் நிைத் வதாற்்றஙக்ளாகும். 

கரியமிை அமிைம் சுண்ணாம்பு பைால்றகளில் 

விலைபுரிேதால் ஏற்பைடும் கேற்றி்டம் குலக 

எைப்பைடுகி்றது. இலே உருேத்திலும், 

அ்ளவிலும் வேறுபைட்டுக காணப்பைடும். 

அடிநிைக குலககளின தலைப்பைகுதி 

ேமமற்றுக காணப்பைடும். உதாைணம்-வமற்கு 

பீ ாரிலுள்்ள குப்ததாம்.

குலககளிலும், அடி நிைக குலககளிலும் 

பைடிய லேத்தைால் உருோககப்பைடும் 

நிைத்வதாற்்றஙகள் ஸ்பீலிவயாகதம்ஸ் 

(Speleothems) எை அலைககப்பைடுகின்றை. 

ட்வைேர்ல்டன(Travertine), ஃபைா(Tufa) 

மற்றும் கோட்டுப்பைடிவுகள்(Drip stone) 

ஸ்பீலிவயாகதம் ல் அ்டஙகும்.

குலககள், யுோைாககள், வ்டாலினகள், 

வபைால்வெககள் வபைான்ற நிைத்வதாற்்றஙகள் 

உைகின பி்ற பைகுதிகளில் காணப்பைடும் 

சுண்ணாம்பு நிைப்பிைவதே நிைத்வதாற்்றஙகள் 

ஆகும்.

நிைத்தடி நீர் பைடிவு நிைத்வதாற்்றஙகள்:

சுண்ணாம்பு நிைப்பிைவதேஙகளில்உள்்ள 

குலக மற்றும் அடி நிைககுலககளின வமல் 

த்ளம், தலை மற்றும் பைககச்சுேர்களில் 

உறி சு து்ள்கள்:

சுண்ணாம்பு பைால்றகள் கலைதலிைால் 

ஏற்பைடும் புைல் ேடிேப் பைள்்ளஙகள் உறிஞசு 

துல்ளகள் எைப்பைடுகின்றை. இதன ேைாேரி 

ஆைம் 3 முதல் 9 மீட்்டர் ேலை காணப்பைடும்.

கு்்க்கள் ேற்றும அடிநிைக் கு்்க்கள்:
குலககளும், அடிநிைக குலககளும் 

சுண்ணாம்பு பிைவதேஙகளில் நிைத்தடியில் 

� உைகின மிக ஆைமாை உறிஞசு 

துல்ள, சீைாவில் 2172 அடி ஆைத்தில் 

காணப்பைடும் லேவைாலே ஜியானகாங 

(Xiano hai tienkang) ஆகும்.

� அகமரிககாவில் உள்்ள இலிைாய் ல் 

15000ற்கும் வமல் உறிஞசு துல்ளகள் 

உள்்ளை.

கேயல்பைாடு

ஓர் அகைமாை கண்ணாடி பைாத்திைத்தில் 

மணலை நிைப்பைவும். ்டுவில் ஒரு பிடி 

மணலை எடுத்து விட்டு அவவி்டத்லத 

ேர்ககலைலய ககாண்டு நிைப்பி 

ேமனபைடுத்தவும். பினைர் தண் லை அதன 

வமல் ஊற்்றவும். எனை ்்டககின்றது எனறு 

கேைமாகப் பைார்ககவும். ேர்ககலை கலைந்து 

துல்ளகள் ஏற்பைடுேலதக காணைாம். 

இவோவ்ற உறிஞசு துல்ளகளும் 

உருோகின்றை.  

தகேல் வபைலை

குலககளில் காணப்பைடும் ச்சி இைஙகள் 

பைார்லே தி்றலை இைந்து விடுேதால் அதன 

நீ்ளமாை உணர் ககாம்புகள் பைார்லேத் 

தி்றலை ஈடு கேய்கின்றை. 
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பை னி க க ட் டி க ள்  பை னி த் து க ள் க ்ள ா க 

உருமாறுேலத இறுகிய பைனிமணிகள் ( irn / 

neve) எனறு அலைககினவ்றாம். இது வமலும் 

இறுகி தி்டமாை பைனிககட்டிக்ளாய் (Solid glacial 

ice) உருோகின்றை.

�னியொறு்கள் �்கர்வு்கள்:
கபைரும் பைைப்பை்ளவில் உள்்ள பைனிககட்டிகள் 

அதன அடிப்பைாகத்தில் அழுத்தத்லத 

ஏற்பைடுத்துேதால் கேப்பைம் உருோகி 

பைனிககட்டியின அடியில் உருகி கமல்ை ்கைத் 

கதா்டஙகுகி்றது. இதன ்கர்வின வேகம் ஒரு 

்ாளில் சிை கேனடிமீட்்டர் முதல் பைை நூறு 

மீட்்டர் ேலை வேறுபைடும். இந்்கர்விற்காை 

காைணஙகள் ேரிவு, பைனிககட்டியின கை 

அ்ளவு, அ்டர்த்தி, பையணிககும் நிைத்தின 

உைாயும் தனலம மற்றும் கேப்பைம் வபைான்றலே 

ஆகும். ஆறுகல்ளப் வபைானவ்ற பைனியாறுகளும் 

அரித்தல், க்டத்துதல் மற்றும் பைடியலேத்தல் 

வபைான்ற கேயல்கல்ளச் கேய்கின்றை.

�னியொறு்களின �்்க்கள்:

பைனியாறுகள் அலே உற்பைத்தியாகும் 

இ்டஙகல்ள அடிப்பைல்டயாகக ககாண்டு 

கண்்டப்பைனியாறு மற்றும் பைள்்ளத்தாககுப் 

பைனியாறு எை ேலகப்பைடுத்தப்பைட்டுள்்ளது.

பைடிவுகள் பைடிய லேககப்பைடுேதால் 

நிைத்வதாற்்றஙகள் உருோககப்பைடுகின்றை.

்கல்வி து, ்கல்மு்ள ேற்றும பசஙகுத்துக் 
்கல் ண் ( talactite, tala ite an  ol n)

குலககளின கூலைகளிலிருந்து ஒழுகும் 

கால்சியம் கார்பைவைட் கைந்த நீர் 

நீைாவியாகும்வபைாது கால்லேட் விழுதுகள் 

வபைானறு காட்சியளிககும். இது கல் விழுது 

(Stalactite) எனறு அலைககப்பைடுகி்றது. 

கால்சியம் கார்பைவைட் கைந்த நீர் 

தலையில் பைடிந்து வமல்வ்ாககி ே்ளர்ேது 

கல்முல்ள(Stalagmite) எைப்பைடுகி்றது. 

கீழவ்ாககி ே்ளரும் கல்விழுதும், வமல் 

வ்ாககி ே்ளரும் கல்முல்ளயும் ஒனறு வேர்ந்து 

கேஙகுத்து கல்தூணாக (Columns or pillars) 

உருோகி்றது.

�னியொறு (Glacier)

பை னி க கு வி ய ல் 

மண்்டைத்திலிருந்து கபைரிய 

அ்ளவிைாை பைனிககட்டிகள் 

கமதுோக ்கர்ேவத 

பைனியாறு எைப்பைடுகி்றது. பைனிககுவிந்து 

காணப்பைடும் இ்டம் பைனிேயல்(Snow field) 

எை அலைககப்பைடுகி்றது. உ ய ை ம ா ை 

பைகுதிகளிலும், உயர் அட்ேஙகளிலும் 

நிைந்தைமாக பைனி மூடியிருககும் பைகுதியின 

எல்லைகவகாவ்ட உல்றபைனிகவகாடு (Snow 

line) எைப்பைடுகி்றது. உயர் அட்ேஙகளுககுச் 

கேல்ைச் கேல்ை உல்றபைனிகவகாட்டின 

எல்லைகவகாடு க்டல் மட்்டத்திற்கு அருகில் 

காணப்பைடும்.

சிந்தலை விைா

ஆல்ப்ஸ் மலைகளில் உல்றபைனிக வகாடு 

2700 மீட்்டர் ஆகும்.  ஆைால் கிரீனைாந்தில் 

உல்றபைனிகவகாடு 600 மீட்்டர் ஆகும்.

காைணம் அறிக.

கேயல்பைாடு:

கேயற்லகபைனி உருோககுதல்

வதலேயாை கபைாருள்கள் – ஒரு குேல்ள 

ஆப்பைச்வோ்டா, ேேைககளிம்பு

கேய்முல்ற- ஒரு குேல்ள 

ஆப்பைச்வோ்டாவிலை தூேவும். அதன மீது 

ேேைககளிம்லபை கதளிககவும். இப்வபைாது 

பைனிப்வபைான்ற துகள்கள் உருோேலதக 

காணைாம்.
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மேடடைர் ொர்ன ( atter orn)

மூனறு அல்ைது அதற்கு வமற்பைட்்ட ேர்ககுகள் 

இலணயும் வபைாது கூரிய பைககஙகல்ள 

உல்டய சிகைம் வபைான்ற பிைமிடு 

ேடிேத்லதப் கபைறுகி்றது. இந்நிைத்வதாற்்றவம 

வமட்்டர் ார்ன எைப்பைடும்.

U  �டி�ப் �ள்ளத்�ொக்கு ( U  a e  alley)

ஆற்றுப்பைள்்ளத்தாககுளின ேழிவய 

பைனியாறுகள் ்கரும் வபைாது 

அப்பைள்்ளத்தாககுகள் வமலும் ஆைமாகவும், 

அகைமாகவும் அரிககப்பைடுேதால் ‘ ’ ேடிேப் 

பைள்்ளத்தாககுகள் உருோககப்பைடுகின்றை

ப�ொஙகும �ள்ளத்�ொக்கு ( an in  alley)

பைனியாறு அரித்தைால் உருோகும் 

நிைத்வதாற்்றஙகள்:

பைனியாறுகள் ஒரு சி்றந்த அரித்தல் 

காைணியாகும். அரித்தைால் உருோகும் 

நிைத்வதாற்்றஙகள் ேர்ககு, அகைட்டு, 

வமட்்டர் ார்ன, ‘ ’ ேடிேப் பைள்்ளத்தாககு, 

கதாஙகுப் பைள்்ளத்தாககு, பைனியாறுகு்டா 

வபைான்றலேயாகும். இவேலகயாை 

நி ை த் வ த ா ற் ்ற ங க ள்  க பை ரு ம் பை ா லு ம் 

சுவிட்ேர்ைாந்து, ்ார்வே வபைான்ற ்ாடுகளில் 

அதிகம் காணப்பைடுகின்றை.

சர்க்கு ( ir e),)

பைனியாறுகள் மலைகளின கேஙகுத்தாை 

பைககச்சுேர்கல்ள அரிப்பைதால் பைள்்ளஙகள் 

வதானறுகின்றை. ்ாற்காலி வபைான்ற 

ேடிேமுல்டய இப்பைள்்ளஙகள் ேர்ககுகள் 

எைப்பைடுகின்றை.

அபரடடு (Arete)

இரு ேர்ககுகள் எதிர் பைககஙகளில் அலமயும் 

வபைாது அதன பின மற்றும் பைககச்சுேர்கள் 

அரிககப்பைடுகின்றை. இவோறு அரிககப்பைட்்ட 

ேர்ககுகள் கத்திமுலை வபைான்ற கூரிய 

ேடிேத்து்டன காட்சியளிககும்.

gdpahWfspd; 
tiffs;

 
 

 

 

fz;lg; gdpahWfs; gs;sj;jhf;Fg; gdpahWfs;

fz;lq;fspy; mlu;e;j gdpahy;
%lg;gl;bUf;Fk;
gue;j epyg;gug;G
fz;lg; gdpahW

vdg;gLfpwJ

gdp%ba kiyj;njhlu;fspy;
,Ue;J cw;gj;jpahFk; gdpahW> 

gs;sj;jhf;F gdpahW
vdg;gLfpwJ
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நிைத்வதாற்்றஙகள் கமாலைனகள் 

எைப்பைடுகின்றை. இலே பைல்வேறு 

ேடிேஙகளிலும், அ்ளவிலும் காணப்பைடும். 

இலே பைடுலக கமாலைன, விளிம்பு 

கமாலைன மற்றும் பைகக கமாலைனகள் எை 

பைைேலகயாகப் பிரிககப்பைட்டுள்்ளை. 

டிரமளின (Dr lin)

கவிழத்து லேககப்பைட்்ட மிகப்கபைரிய 

கைண்டிலயப் வபைானவ்றா அல்ைது பைாதியாக 

கேட்்டப்பைட்்ட முட்ல்டலயப் வபைானவ்றா 

காட்சியளிககும் கமாலைனகள்  டிைம்ளினகள் 

எைப்பைடுகின்றை.

எஸ்்கர் ( er)

பைனியாறுகள் உருகுேதால் அலே ககாண்டு 

ேரும் கூைாஙகற்கள், ேைல்ளகற்கள் 

மற்றும் மணல் ஒரு நீண்்ட குறுகிய 

கதா்டர் குனறு வபைானறு பைனியாற்றுககு 

இலணயாகப் பைடிய லேககப்பைடுகி்றது. 

இவோறு பைடியலேககப்பைடும் குறுகிய கதா்டர் 

குனறுகவ்ள எஸ்கர்கள் எைப்பைடுகின்றை

�னியொற்று �ண்டைல் சேப�ளி ( t a  lain)

முதனலம பைனியாற்றிைால் உருோககப்பைட்்ட 

பைள்்ளத்தாககின மீது அலமந்திருககும் 

துலணப் பைனியாற்றின பைள்்ளத்தாககு 

கதாஙகும் பைள்்ளத்தாககு ஆகும்.

�னியொறு குடைொ ( or ):
 க்டலில் பைகுதியாக அமிழந்திருககும் பைனியாறு 

பைள்்ளத்தாககுகள், பைனியாறு கு்டாககள் 

எைப்பைடும்.

பைனியாறு பைடியலேத்தைால் உருோககப்பைடும் 

நிைத்வதாற்்றஙகள்:

பைனியாறுக்ளால் அடித்துக ககாண்டு 

ே ை ப் பை ட் ்ட  ண் ணி ய ப் பை டி வு க ள் , 

பைால்றத்துகள்கள், கூைாஙகற்கள் வபைான்ற 

கைலேயால் ஆை பைடிவுகவ்ள பைனியாற்றுப் 

பைடிவுகள் எைப்பைடுகின்றை. இப்பைடிவுகள் 

தாழநிைப்பைகுதிகளில் பைடிலேககப் 

பைடுேதால் கமாலைனகள்( ora ines) , 

டிைம்ளினகள்(Drumlins) எஸ்கர்கள்(Eskers), 

வகம்ஸ்(Kames) மற்றும் பைனியாற்று ேண்்டல் 

ேமகேளிகள் வதாற்றுவிககப்பைடுகின்றை

பேொ்ரன ( oraine)
பைள்்ளத்தாககு அல்ைது கண்்டப்பைனியாறுக்ளால் 

பைடியலேககப்பைட்டு உருோககப்பைடும் 

சிந்தலை விைா

பைனியாறுகள் ஆைமாை மற்றும் குறுக்ளாை 

பைள்்ளத்தாககுகல்ள உருோககுேது 

இல்லை. ஏன?
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கமன மற்றும் கடிைப் பைல்றகல்ளகககாண்்ட 

பைால்ற அடுககுகளின அடிப்பைகுதியில் 

காணப்பைடும் கமனபைால்றகள் காற்றிைால் 

கதா்டர்ந்து அரிககப்பைடும் வபைாது அப்பைால்றகள் 

கா்ளான வபைான்ற ேடிேத்லதப் கபைறுகின்றை. 

இவோறு அரிககப்பைட்டு உருோை பைால்றகள் 

கா்ளான பைால்றகள் அல்ைது பீ்டப்பைால்றகள் 

(Pedestal rocks) எைப்பைடுகின்றை. 

இவேலகயாைப் பைால்றகள் இைாெஸ்தானில் 

உள்்ள வொத் ரில் காணப்பைடுகின்றை.

இனசல்�ர்க் (In el er )

இனேல்பைர்க எனபைது ஒரு கெர்மானிய 

ோர்த்லத ஆகும். அதன கபைாருள் தீவுமலை. 

ே்றண்்ட பிைவதேஙகளில் காணப்பைடும் 

தீப்பைால்றகள் (கடிைப்பைால்ற) காற்றின 

அரிப்புககு உட்பை்டாமல் சுற்றியிருககும் 

பைகுதிலய வி்ட தனித்து, உயர்ந்து காணப்பைடும் 

நிைத்வதாற்்றவம இனேல்பைர்ககுகள் ஆகும். 

(உதாைணம்) ஆஸ்திவைலியாவில் உள்்ள 

உலுரு அல்ைது எய்ர்ஸ் பைால்ற.

யார்்டங ( ardang)

ே்றண்்ட பிைவதேஙகளில் கேஙகுத்தாக 

அலமந்திருககும் சிைபைால்றகள் கடிை மற்றும் 

பைனியாறுகள் உருகுேதால், க்டத்தப்பைட்்ட 

பைடிவுகள் அேற்றின முலையஙகளில் பைடிய 

லேககப்டுகின்றை. இப்பைடிவுகவ்ள பைனியாற்று 

ேண்்டல் ேமகேளி எைப்பைடுகின்றை. 

இப்பைடிவுகள் மணல் (Sand), ேைல்ளககல் 

(Gravel) மற்றும் மண்டி(Silt) ஆகியலேக்ளால் 

இலணந்த மிகப்பைைந்த ேமகேளியாகும்.

்கொற்று ( in )

மியின வமற்பைைப்பில் கில்டமட்்டமாக 

்கரும் ோயுவே காற்று எைப்பைடுகி்றது. 

புவி வமற்பைைப்பில் ே்றண்்ட பிைவதேஙகளில் 

காற்றின கேயல்பைாடு அதிகமாகக காணப்பைடும். 

அரித்தல், க்டத்துதல் மற்றும் பைடிய லேத்தல் 

காற்றின முககியச் கேயல்க்ளாகும். காற்றின 

இச்கேயல் ஏவயாலியன கேயல்பைாடு எைவும் 

அலைககப்பைடுகி்றது.

காற்று அரித்தைால் உருோககப்டும் 

நிைத்வதாற்்றஙகள்:

காற்று அரித்தைால் உருோககப்பைடும் 

நிைத்வதாற்்றஙகள் கா்ளான பைால்ற ( ushroom 

rock), இனேல்பைர்க (Insel erg) மற்றும் 

யார்்டங( ardang) வபைான்றலேயாகும்.

்கொளொன �ொ்ற ( roo  roc )

கேயல்பைாடு:

புவி கேப்பைமயமாதைால் பைனியாறுகள் 

எவே்ளவு வேகமாக உருகுகின்றை? 

குழுககளில் விோதி. 
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பில்ற ேடிேத்தில் தனித்துக காணப்பைடும் 

மணல் வமடுகள் பைர்கானகள் எை 

அலைககப்பைடுகின்றை. அலே காற்று வீசும் 

பைககத்தில் கமன ேரிலேயும், காற்று வீசும் 

திலேககு எதிர் பைககத்தில் ேனேரிலேயும் 

ககாண்டிருககும். 

(ii) குறுக்கு ே ல்மேடு ( ran er e ne)

குறுககு மணல்வமடுகள் ேமச்சீைற்்ற ேடிேத்தில் 

காணப்பைடும். காற்று வேகமாகவும், மிதமாகவும் 

மாறி, மாறி ஒவை திலேயில் வீசும் வபைாது குறுககு 

மணல் வமடுகள் உருோகின்றை.

(iii) ண்டை ே ல் மேடு்கள் ( on it inal ne)

நீண்்ட மணல்வமடுகள் குறுகிய மணற் 

கதா்டர்க்ளாக நீண்டு காணப்பைடும். 

இம்மணற் கதா்டர்கள் காற்று வீசும் திலேககு 

இலணயாகக காணப்பைடும். இலே ேகாைாவில் 

கேய்ப்ஸ்(Seifs) எனறு அலைககப்பைடுகி்றது

்கொற்றடி �ண்டைல் ( oe )

பைைந்த பிைவதேத்தில் பைடிய லேககப்பைடும் 

கமனலமயாை மற்றும் ண்ணியப் பைடிவுகவ்ள 

காற்்றடி ேண்்டல் எைப்பைடும். காற்்றடி ேண்்டல் 

கமன பைால்ற எை மாறி, மாறி அலமந்திருககும். 

இந்த ேரிலேயில் கமன பைால்றகள் காற்றிைால் 

எளிதில் அரிககப்பைட்டு விடும். காற்றிைால் 

அரிககப்பை்டாத கடிைப்பைால்றகள் ஒழுஙகற்்ற 

முகடுகள்(Crests) வபைானறு காட்சியளிககும். 

இவேலக நிைத்வதாற்்றஙகவ்ள யார்்டஙகுகள் 

எைப்பைடுகின்றை.

காற்றின பைடியலேத்தைால் உருோககப்பைடும் 

நிைத்வதாற்்றஙகள் (Depositional landforms)

புதர்கள், காடுகள் மற்றும் பைால்றகள் காற்று 

வீசும் திலேககு குறுகவக அலமந்து அதன 

வேகத்லத தல்ட கேய்கி்றது. இத்தல்டகள் 

காற்றிைால் க்டத்தப்பைட்்ட பைடிவுகல்ள காற்று 

வீசும் பைககத்திலும், அதன மறுபைககத்திலும் 

பைடியலேககி்றது. காற்றின பைடியலேத்தைால் 

பி ன ே ரு ம்  நி ை த் வ த ா ற் ்ற ங க ள் 

உருோககப்பைடுகின்றை. 

 மணல் குனறு, பைர்கான மற்றும் 

காற்்றடி ேண்்டல் வபைான்றலே காற்றின 

பைடியலேத்தைால் உருோககப்பைடும் 

நிைத்வதாற்்றஙகள் ஆகும். 

ே ல் மேடு ( an  ne)

பைாலைேைஙகளில் வீசும் மணல்புயல் மிக 

மிக அதிக அ்ளவில் மணலைக க்டத்துகின்றை. 

காற்றின வேகம் குல்றயும் வபைாது க்டத்தப்பைட்்ட 

பைடிவுகள் மிக அதிக அ்ளவில் குனறு வபைால் 

பைடிய லேககப்பைடுகின்றது. இவோறு குனறு 

அல்ைது வம்டாகக காணப்பைடும் நிைத்வதாற்்றம் 

மணல்வமடு எைப்பைடுகி்றது. மணல் வமடுகள் 

பைல்வேறு ேலகக்ளாகப் பிரிககப்பைட்டுள்்ளது.

(i) �ர்்கொன ( arc an)
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ஏற்பைடுத்துகின்றை. இலேவய க்டல் குலககள் 

எைப்பைடுகின்றை.

்கடைல் �்ளவு ( ea Arc )

அருகருகிலுள்்ள இரு க்டற்குலககளின நீட்டு 

நிைஙகள் வமலும் அரிககப்பைடுேதால் அலே 

இலணந்து ஒரு ேல்ளவு வபைான்ற அலமப்லபை 

ஏற்பைடுத்துகின்றை. இவேல்ளவுகள் க்டல் 

ேல்ளவுகள் எைப்பைடுகின்றை. உதாைணம்: 

நீல் தீவு ( அந்தமான நிகவகாபைார்)

்கடைல் ண் ( tac )
க்டல் ேல்ளவுகள் வமலும் அரிககப்பைடும் வபைாது 

அதன ேல்ளவுகள் உல்டந்து விழுகின்றை. 

இவோறு உல்டந்து விழுந்த க்டல்ேல்ளவின 

ஒரு பைகுதி க்டலை வ்ாககி அலமந்து, ஒரு 

தூண் வபைானறு காட்சியளிககும். இதுவே 

க்டல் தூண் (Stack) எைப்பைடும். (உதாைணம்) 

ஸ்காட்ைாந்தில் உள்்ள ஓல்ட் வமன ஆஃப் 

வ ாய்(Old man of hoy).

்கடைல் ங்கல் ( ea cli )
க்டலை வ்ாககி இருககும் பைால்றகள் மீது 

க்டல் அலைகள் வமாதுேதால் அப்பைால்றகள் 

அரிககப்பைட்டு ேனேரிலேக ககாண்்ட 

கேஙகுத்துப் பைால்றகள் உருோகின்றை. 

கேஙகுத்தாை சுேர் வபைானறு காணப்பைடும் 

இப்பைால்றகள் ஓஙகல்கள் எைப்பைடுகின்றை.

அ்ை அரிமே்டை( a e c t lat or )
ஓஙகல்களின மீது அலைகள் வமாதுேதால் 

ேற்று உயைத்தில் அரித்தல் ஏற்பைட்டு அலை 

அரிவமல்ட வதானறுகி்றது. அலை அரிவமல்ட, 

கபைனச், திட்டு(Shelf), தி்டல்(Terrace), ேமகேளி 

(Plain) எைவும் அலைககப்பைடுகின்றை.

காணப்பைடும் இ்டஙகள்:- ே்டககு மற்றும் 

வமற்கு சீைா, அர்கெனல்டைாவின பைாம்பைாஸ், 

உகலைன மற்றும் ே்ட அகமரிககாவில் மிசிசிபி 

பைள்்ளத்தாககு.

அ்ை்கள் ( a e )

க்டல் நீர் வமகைழும்பி ேரிேவத க்டைலை 

எைப்பைடுகி்றது. இது வமல் ேல்ளலேயும், 

கீழ ேல்ளலேயும் ககாண்டிருககும். க்டல் 

அலை, நிை ோட்்டம் அலமககும் முககிய 

காைணியாகும். அரித்தல், க்டத்துதல் மற்றும் 

பைடிய லேத்தல் க்டல் அலைகளின முககியச் 

கேயைாகும். இதன கேயல்கள் க்டற்கலை 

ஓைஙகளில் மட்டுவம காணப்பைடுகி்றது

அலைகளின அரித்தைால் உருோககப்பைடும் 

நிைத்வதாற்்றஙகள் (Erosional landforms)

க்டல் ஓஙகல், அலை அரிவமல்ட, க்டல் குலக, 

க்டல் ேல்ளவு, க்டல் தூண், க்டற்கலை மணல் 

திட்டு மற்றும் நீண்்ட மணல் திட்டு வபைான்றலே 

க்டல் அலை அரித்தைால் உருோககப்பைடும் 

நிைத்வதாற்்றஙகள் ஆகும்.

்கடைல் கு்்க ( ea ca e)

க்டல் அலைகள் கதா்டர்ந்து க்டல் 

ஓஙகல்களின மீது வமாதுேதால் அடிப்பைகுதி 

அரிககப்பைட்டு துோைம் வபைான்ற அலமப்லபை 

சீைாவில் உள்்ள காற்்றடி ேண்்டல் பீ்ட மி 

தான மிக கைமாை காற்்றடி ேண்்டல் 

பைடிோகும். இதன உயைம் சுமார் 335 மீட்்டர் 

ஆகும்.
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ண்டை ே ல் திடடு( it)

மணல் திட்டின ஒரு முலை நிைத்வதாடு 

இலணந்தும் மறு முலை க்டலை 

வ்ாககி நீண்டும் காணப்பைடும். இந்நீண்்ட 

நிைத்வதாற்்றம் நீண்்ட மணல் திட்டு 

எைப்பைடும். நீண்்ட மணல் திட்டுகள் கபைாதுோக 

ஓத கபைாஙகு முகஙகளில் காணப்பைடும். 

இவேலக நிைத்வதாற்்றம் ஆந்திைாவில் உள்்ள 

காககி்ா்டாவில் காணைாம்.

II அலையின பைடிவு நிைத்வதாற்்றஙகள்:

்கடைற்்க்ர ( eac )

க்டல் அலைக்ளால் அரிககப்பைட்்ட மணல் 

மற்றும் ேைல்ளககற்கள் க்டவைாைத்தில் 

பைடியலேககப்பைடுேவத க்டற்கலையாகும். 

இது க்டல் அலைகளின மிக முககியமாை 

ஆககச்கேயைாகும். (உதாைணம்) மும்லபையின 

ெ  க்டற்கலை, கேனலையின கமரிைா 

க்டற்கலை, ஒடிோவின ரி க்டற்கலை.

ே ல் திடடு ( ar)

க்டற்கலையில் மணற் பைடிவுக்ளால் ஆை நீண்்ட 

நிைத்வதாற்்றவம மணல் திட்டு எைப்பைடும். 

இம்மணல் திட்டு கபைரும்பைாலும் க்டற்கலைககு 

இலணயாகக காணப்பைடும்.

நிலைவிற்ககாள்க

� ேமமற்்ற நிைவமற்பைைப்லபை ேமப்பைடுத்தும் 

நிகழவிற்கு ேமனபைடுத்தல்(Gradation) 

எனறு கபையர்.

� பை ா ல ்ற க ளி ன  சி ல த ல ே 

“ோனிலைச்சிலதவு”(Weather ing) 

எனறு அலைககப்பைடுகி்றது.

� சிலதவுறுதல் இயற்பியல், இைோயை 

மற்றும் உயிரியல் சிலதவுகள் எை 

மூனறு ேலகப்பைடும்.

� பைருப்கபைாருள் அலேவு எனபைது 

உல்டந்த, பைால்றப் கபைாருட்கல்ள 

ஓரி்டத்திலிரிந்து மற்க்றாரு இ்டத்திற்கு 

க்டத்துகின்ற கேய்லகயாகும்.

� ஆறு, பைனியாறு, நிைத்தடிநீர், காற்று 

மற்றும் க்டைலைகள் ோனிலைச் 

சிலதவுககாை காைணிக்ளாகும்.

� மண் எனபைது புவியின வமற்பைைப்பில்  

ோனிலைச் சிலதவிைால் உருோை 

சிலதேல்டந்த பைால்றத்துகள்கள் 

ஆகும்.

� முககிய நிைத்வதாற்்றஙகள்

� முதல் நிலை நிைத்வதாற்்றம் 

கண்்டஙகளும், க்டல்களும்

� இைண்்டாம் நிலை நிைத்வதாற்்றம் 

– கண்்டஙகளிலும், க்டல்களிலும் 

காணப்பைடும் மலைகள், பீ்ட மிகள், 

ேமகேளிகள்

� குறு நிைத்வதாற்்றஙகள்

� மூன்றாம் நிலை நிைத்வதாற்்றஙகள் 

– க்டல்்டா, பைனியாறு கு்டாககள், 

மணல்வமடுகள்,  க்டற்கலை, 

பைள்்ளத்தாககு, ேர்க, கா்ளான 

பைால்ற, சுண்ணாம்புப்பைால்ற, குலக 

வபைான்றலே
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கலைச்கோற்கள்

ோனிலைச்சிலதவு (Weathering): 

தி்டமாை பைால்றகளின சிலதவுறுதலும் 

அழிதலும்.

பைடிவுக்ளால் நிைப்பைப்பைடுதல் (Aggradation): 

பைள்்ளமாை பைகுதிகல்ள பைடிவுக்ளால் 

நிைப்பும் கேய்லக.

அரிப்பிைால் ேமப்பைடுத்துதல் (Degradation): 

உயைமாை நிைத்வதாற்்றஙகள் 

அரிககப்பைட்டு அதன உயைத்லத குல்றககும் 

கேயல்பைாடு

நிைத்வதாற்்ற ோட்்டம் அலமத்தல் 

(Gradation): இயற்லக காைணிக்ளால் 

புவியின வமற்பைைப்பு ேமனகேய்தல்.

நிைச்ேரிவுகள் (Land slides): பைால்றகளின 

தி ர் கீழவ்ாககிய ்கர்வு.

அரித்தல் (Erosion): நீர், காற்று 

மற்றும் பைனியாறு வபைான்றேற்றின 

கேய்லகயிைால் புவியின வமற்பைைப்பு 

அரிககப்பைடுதல்.

க்டல்்டா (Del ta) :  ஆறுகளின 

முகத்துோைத்தில் முகவகாண 

ேடிவில் காணப்பைடும் பைடிவுக்ளாைாை 

நிைத்வதாற்்றம்.

மியான்டர் ( eander): முதுநிலையில் 

ஆறுகள் மிகவும் குல்றோை வேகத்தில் 

ேல்ளந்து கேல்லுதல்.

முலையம் (Terminus): பைனியாற்றின 

எல்லை.

நீட்டு நிைம்( ead land ) : 

க்டற்கலைவயாைத்தில் க்டலை வ்ாககி 

நீண்டு இருககும் நிைத்வதாற்்றம்.

 பையிற்சிகள் 

I. ேரியாை வில்டலயத் வதர்ந்கதடுகக:

 1. பைால்றகளின சிலதவுறுதலும் 

அழிதலும் ___________ எனறு 

அலைககப்பைடுகி்றது.

அ) ோனிலைச் சிலதவு ஆ) அரித்தல்

இ) க்டத்துதல் ஈ) பைடியலேத்தல்

 2. இயற்லகக காைணிக்ளால் நிைம் 

ேமப்பைடுத்தப்பைடுதலை ___________ 

எனறு அலைககினவ்றாம்.

அ) பைடிவுக்ளால் நிைப்பைடுதல்

ஆ) அரிப்பிைால் ேமப்பைடுத்துதல்

இ) நிைத்வதாற்்ற ோட்்டம் அலமத்தல்

ஈ) ஏதுமில்லை

 3. ________ ஆற்றின மூப்பு நிலையில் 

உருோகும் நிைத்வதாற்்றம் ஆகும்.

அ) துள்்ளல் ஆ) ேண்்டல் விசிறி

இ) க்டல்்டா ஈ) மலை இடுககு

 4. சுண்ணாம்புப் பைால்ற நிைத்வதாற்்றஙகள் 

உருோேதற்கு காைணம் _________

அ) பைனியாறு  ஆ) காற்று

இ) க்டல் அலைகள் ஈ) நிைத்தடி நீர்

 5. கீ வ ை  க க ா டு க க ப் பை ட் டு ள் ்ள 

நி ை த் வ த ா ற் ்ற ங க ளி ல்  எ து 

பைனியாறுகளின பைடியலேத்தைால் 

உருோககப்பை்டவில்லை.

அ) ேர்க  ஆ) கமாலைன

இ) டிைம்லின ஈ) எஸ்கர்

 6. காற்றின பைடியலேத்தைால் 

உருோககப்பைடும் கமனபைடிவுகல்ளக 

ககாண்்ட நிைத்வதாற்்றம்______ஆகும்.

அ) காற்்றடி ேண்்டல் ஆ) பைர்கான

இ) மா்டா ஈ) மணல் சிற்்றலைகள்
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 7. க்டல் தூண்கள் உருோேதற்குக 

காைணம் ________________

அ) க்டல் அலை அரித்தல்

ஆ) ஆற்று நீர் அரித்தல்

இ) பைனியாறு அரித்தல்

ஈ) காற்றின பைடியலேத்தல்

 8. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ன 

அரித்தல் கேய்லகயிைால் ேர்ககுகள் 

உருோககப்பைடுகின்றை.

அ) காற்று  ஆ) பைனியாறு

இ) ஆறு  ஈ) நிைத்தடி நீர்

 9. கீழககண்்டேற்றில் எது இைண்்டாம் நிலை 

நிைத்வதாற்்றம்?

அ) ஆசியா

ஆ) தககாண பீ்ட மி

இ) குலு பைள்்ளத்தாககு

ஈ) கமரிைா க்டற்கலை

II. கபைாருத்துக.

1. கில்ளயாறு
அ) பைனியாற்றின 

கேயல்பைாடு

2. கா்ளான 

பைால்ற

ஆ) க்டல் அலைச் கேயல்

3. எஸ்கர் இ) ஆற்றின மூப்பு நிலை

4. கல் விழுது ஈ) ஏவயாலியன  

5. ஓஙகல் உ) சுண்ணாம்புப் பைால்ற

III. சுருககமாக வில்டயளி.

 1. ோனிலைச்சிலதவு – ேலையறு.

 2. உயிரிைச்சிலதவு என்றால் எனை? 

 3. ஆற்றின மூனறு நிலைகள் யாது? 

அதவைாடு கதா்டர்புல்டய இைண்டு 

நிைத்வதாற்்றஙகல்ளக கூறுக?

 4. குறுட்டு ஆறு என்றால் எனை? 

 5. க்டற்குலக எவோறு க்டல் 

ேல்ளவிலிருந்து வேறுபைடுகி்றது? 

 6. இந்தியாவில் காணப்பைடும் ஏவதனும் 

்ானகு சுண்ணாம்புப்பைால்ற 

பிைவதேஙகல்ள பைட்டியலிடுக.

 7. கதாஙகும் பைள்்ளத்தாககு என்றால் எனை?

 8. ேலையறு – அ) கமாலைன  ஆ) டிைம்லின   

இ) எஸ்கர் 

 9. காற்றின அரித்தல் கேய்லகயால் 

உருோககப்பைடும் நிைத்வதாற்்றஙகல்ள 

பைட்டியலிடு.

 10. க்டல் அலை அரிவமல்ட என்றால் எனை?

IV. வேறுபைடுத்துக

 1. இயற்பியல் சிலதவு மற்றும் இைாேயைச் 

சிலதவு

 2. க்டல்்டா மற்றும் ஓத கபைாஙகு முகம்

 3. கல்விழுது மற்றும் கல்முல்ள

 4. நீண்்ட மணற்குனறு மற்றும் குறுககு 

மணற்குனறு.

 5. இனேல்பைர்க மற்றும் யார்்டங

 6. கண்்டப்பைனியாறு மற்றும் பைள்்ளத்தாககுப் 

பைனியாறு

 7. நீண்்ட மணல்திட்டு மற்றும் மணல்திட்டு

V. காைணம் கூறு

 1. கேப்பைம் மற்றும் ஈைப்பைதம் நில்றந்த 

மண்்டைஙகளில் இைோயைச் சிலதவு 

அதிகமாக ஏற்பைடுகி்றது.

 2. ஓதப்கபைாஙகு முகஙகளில் கமனலமயாை 

ேண்்டல் பைடிவுகள் குல்றோக 

பைடியலேககப்பைடுகி்றது.

 3. துருேப்பைகுதிகளில் உல்ற பைனிகவகாடு 

க்டல்மட்்டத்திற்கு இலணயாக உள்்ளது.

 4. பைால்றகல்ள அலைத்து திலேகளிலும் 

அரிககும் தனலம காற்றுககு உண்டு.

 5. சுண்ணாம்புப்பைால்ற பிைவதேஙகளின 

வமற்பைைப்பில் ேடிகால் குல்றோக 

இருககும்.
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VI. பைத்திய்ளவில் வில்டயளி

1. ோனிலை சிலதவு என்றால் எனை?

ேலகப்பைடுத்துக

2. நிைத்தடி நீரின, அரித்தைால் உண்்டாகும்

நிைத்வதாற்்றஙகல்ள விேரி?

3. பைனியாறு என்றால் எனை? அதன

ேலககல்ள வி்ளககுக.

4. காற்று பைடியலேத்தல் கேயலிலை விேரி.

5. நிைத்வதாற்்றஙகளின மூனறு

நிலைகல்ள விேரி.

VII. ககாடுககப்பைட்டுள்்ள ோககியஙகல்ள ோசித்து

ேரியாை வில்டலய வதர்ந்து எடுககவும்

I 1. “I” ேடிே பைள்்ளத்தாககு ஆறுகளின 

அரித்தல் கேயைால் உருோகி்றது. 

2. “ ” ேடிே பைள்்ளத்தாககு பைனியாறுகளின

அரித்தல் கேயைால் உருோகி்றது.

3. “V” ேடிே பைள்்ளத்தாககு பைனியாறுகளின

அரித்தல் கேயைால் உருோகி்றது.

அ) 1, 2 மற்றும் 3ம் ேரி

ஆ) 1, 2 ேரி

இ) 1 மற்றும் 3ம் ேரி

ஈ) 1 மட்டும் ேரி

II  ோககியம் I: ஆறுகள் ேமனபைடுத்துதலின 

முககிய காைணியாகும்

ோககியம் II: ஆறுகள் ஓடும் ேரிவுகல்ள கபைாருத்து 

அதன கேயல்பைாடு இருககும்

அ) ோககியம் I தேறு II ேரி

ஆ) ோககியம் I மற்றும் II தேறு

இ) ோககியம் I ேரி ோககியம் II தேறு

ஈ) ோககியம் I மற்றும் II ேரி

III  ோககியம் : சுண்ணாம்பு பைால்ற 

பைகுதிகளில் நிைத்தடி நீர் குல்றோக 

இருககும்

காைணம்: நீர் சுண்ணாம்பு பைால்றயில் 

உட்புகாது

அ) ோககியம் ேரி. காைணம் தேறு

ஆ) ோககியம் தேறு. காைணம் ேரி

இ) ோககியம் மற்றும் காைணம் தேறு

ஈ) ோககியம் மற்றும் காைணம் ேரி

III. சிந்தலை விைா ( ots) :

1. பைாலைேைஙகளில் ேமனபைடுத்துதலின

ஒவை காைணி காற்்றாகும்

2. சுண்ணாம்பு பைால்றப் பைகுதிகளில்

வமற்பைைப்பில் ேழிந்வதாடும் நீலை வி்ட

நிைத்தடி நீர் அதிகம். ஏன?

3. மூப்பு நிலையில் ஆறுகள் இ்ளநிலைலய

வி்ட அகனறு காணப்பைடுகி்றது.

IX. ேலைபை்டத்தி்றன

ககாடுககப்பைட்டுள்்ள உைக ேலைபை்டத்தில் 

கீழககண்்டேற்ல்றக குறிககவும் (நிை ேலைபை்டப் 

புத்தக உதவியு்டன)

1. ஏவதனும் இைண்டு க்டல்்டாககள்.

2. அகமரிககாவின நி யார்ககில் உள்்ள

சுண்ணாம்புப் பிைவதே பைகுதி.

3. உைகில் காணப்பைடும் ஏவதனும் இைண்டு

கேப்பை மற்றும் குளிர் பைாலைேைஙகல்ளக

குறிககவும்.

4. கண்்டப்பைனியாறு காணப்பைடும் ஏவதனும்

ஒரு பைகுதி.

X. புவியியல் பைதஙகள் எழுதுக

அ). சுண்ணாம்பு நிைத்தில் உள்்ள கால்சியம்

கார்பைவைட் பைால்றகளில் ஏற்பைடும் 

வேதியல் மாற்்றம்.

 ஆ). ஓஙகலுககு அருகில் காணப்பைடும் 

தட்ல்டயாை நிைப்பைைப்பு

 இ). அரித்தல்  க்டத்துதல்  பைடியலேத்தல் 

 ஈ). பைனிேயலின எல்லைகவகாடு

 உ). பைனியாறுக்ளால் உருோககப்பைடும் 

பைள்்ளத்தாககுகள்
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1422. பைால்றகவகா்ளம் – II புவி பு்றச்கேயல்முல்றகள்

உரலி :
http://folk.uio.no/hanakrem/svalex/E-learning/Karst/ 

நிை அலமப்லபைப் பைற்றி 

அறிவோமா

இலணயச் கேயல்பைாடு

நிை அலமப்பியல்

�டி்கள்:
பைடி 1: ககாடுககப்பைட்டிருககும் உைலி / விலைவுககுறியீட்ல்டப் பையனபைடுத்தி ‘Karst   

Topography’ எனனும் பைககத்திற்குச் கேல்ைவும். ‘ lash player’ இயஙக அனுமதித்து  

பைககத்தில் லையவும்.

பைடி 2: ‘Ne t’ கபைாத்தாலை அழுத்தி அடுத்தடுத்து பைககத்திற்குச் கேனறு இயஙகுறு பை்டஙகல்ள 

இயககவும்.

பைடி 3: இ்டப் பைககத்தில் உள்்ள ‘Dissolution’ வதர்ந்கதடுத்து ஆைாயவும்.

பைடி 4: அம்புககுறிகல்ள முனனும் பினனும் ்கர்த்தி இயஙகுரு பை்டஙகல்ளக காண்க.

பைடி 1 பைடி 2 பைடி 3 பைடி 4
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1433. ேளிமண்்டைம்

புவி, உயிரிைஙகள் ோழேதற்கு ஏற்்ற 

தனித்தனலம ோய்ந்தக வகா்ளாகத் திகழகி்றது. 

காற்று இல்ைாத புவிலய உஙக்ளால் கற்பைலை 

கேய்து பைார்ககமுடியுமா?  முடியாது.  ஏகைனில் 

அலைத்து உயிரிைஙகளும் ோழேதற்கு 

காற்று மிக அேசியமாகும். புவிலயச் ழந்து  

காணப்பைடும் காற்று  பை்டைம் ேளிமண்்டைம் 

எனறு அலைககப்பைடுகி்றது.  புவிலய 

ேளிமண்்டம் ழந்து காணப்பைடுேதற்கு அதன 

ஈர்ப்பு விலேவய காைணமாகும் 

    1      ேளிமண்்டை கூட்்டலமப்பு

ோயுககள், நீைாவி மற்றும் தூசுகள் 

ேளிமண்்டைத்தில் வேறுபைட்்ட விகிதத்தில் 

கைந்து காணப்பைடுகின்றை. ல்ட்ைென (78%) 

மற்றும் ஆகசிென (21%) ேளிமண்்டைத்தின 

நிைந்தை ோயுகக்ளாகும். இவவிைண்டு 

ோயுககளும் (99%) அதனுல்டய விகிதத்தில் 

எவவித மாறுதலுககும் உட்பை்டாமல் 

நிைந்தைமாக காணப்பைடுகின்றை. மீதமுள்்ள 

ஒரு ேதவிகிதம் ஆர்கான(0.93%), கார்பைன-

ல்ட ஆகலேடு (0.03%), நியான (0.0018%) 

லியம் (0.0005%), ஓவோன (0.00006%) 

வளிமண்டலம்

3
அலகு

கற்்றல் வ்ாககஙகள்

� ேளிமண்்டைக கட்்டலமப்லபைப் புரிந்து ககாள்ளுதல்

� ோனிலை மற்றும் காைநிலையின வேறுபைாடுகல்ள அறிந்து 

ககாள்ளுதல்

� ோனிலை மற்றும் காைநிலைலய பைாதிககும் காைணிகல்ள 

கதா்டர்புபைடுத்துதல்

� வமகம், காற்று மற்றும் மலை ஆகியேற்றின ேலககல்ள அறிதல்

tspkz;lyj;jpy; fhzg;gLk; thAf;fs;

iel;u[d;

Mf;]p[d;

kw;w thAf;fs;
Mu;fhd;
fhh;gd;-il-
Mf;i]l;

லையும் முன

புவியின காைநிலை மண்்டைஙகல்ளயும் 

ோனிலை மாற்்றஙகல்ளயும் 

உருோககும் ஒரு முககிய அலமப்பைாக 

ேளிமண்்டைம் திகழகின்றது.  

ேளிமண்்டை சுைற்சி, இ்டர்பைாடுகள், 

ோனிலை மற்றும் காைநிலை வபைான்ற 

ேளிமண்்டை அடுககுகளின அடிப்பைல்ட 

கேயல்பைாடுகல்ள ேளிமண்்டைம் 

எவோறு கட்டுப்பைடுத்துகின்றது  எனபைலத 

இப்பைா்டத்தின ோயிைாக அறிய உள்வ்ளாம்.
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1443. ேளிமண்்டைம்

கேல்ை அ்டர்த்தி குல்றந்து இறுதியில் 

அண்்ட  கேளிவயாடு கைந்து விடுகி்றது. 

இவேளிமண்்டைம் ஐந்து அடுககுக்ளாகக 

காணப்பைடுகின்றது. அலே ேளிமண்்டை 

கீைடுககு, மீள் அடுககு, இல்டயடுககு, கேப்பை 

அடுககு மற்றும் கேளியடுககு வபைான்றலே 

ஆகும்.

 ேளிமண்்டை கீைடுககு (Troposphere)

‘ட்வைாவபைாஸ்’ என்ற கிவைககச் கோல்லுககு 

‘மாறுதல்’ எனறு கபைாருள்பைடும்.  இது 

ேளிமண்்டைத்தின கீைடுககாகும். இவேடுககு 

துருேப்பைகுதியில் 8கி.மீ. உயை அ்ளவிலும், 

நிை்டுககவகாட்டுப் பைகுதியில் 18கி.மீ உயை 

ேலையிலும் காணப்பைடுகி்றது.  இவேடுககில் 

உயவை கேல்ைச் கேல்ை  கேப்பைநிலை 

குல்றயும். இவேடுககில் தான அலைத்து 

ோனிலை நிகழவுகளும் ்ல்டகபைறுகின்றை. 

எைவே  ேளிமண்்டைத்தின கீழ அடுககு  

“ோனிலைலய உருோககும் அடுககு” 

எனறும் அலைககப்பைடுகி்றது.  இந்த அடுககின 

வமல் எல்லை ‘ட்வைாவபைாபைாஸ்’ (Tropopause) 

எனறு அலைககப்பைடுகி்றது.

 மீள்அடுககு (Stratosphere)

கீைடுககிற்கு வமல், மீள் அடுககு 

அலமந்துள்்ளது. இது ேளிமண்்டைத்தில் 50 

கி.மீ. ேலை பைைவியுள்்ளது. இஙகு ஓவோன 

மற்றும் ல ட்ைென(0.00005%) ஆகிய 

ோயுககல்ள  உள்்ள்டககியுள்்ளது. கிரிப்்டான, 

கேைான மற்றும் மீத்வதன ஆகியலே 

ேளிமண்்டைத்தில் மிகக குல்றந்த 

அ்ளவில் காணப்பைடுகின்றை. இேற்று்டன 

ேளிமண்்டைத்தில் நீைாவியும்(0-0.4%) 

காணப்பைடுகி்றது. ோனிலை நிகழவுகல்ள 

நிர்ணயிககும் முககிய காைணியாக நீைாவி 

உள்்ளது. 

தூசுத் துகள்கள், உப்புத் துகள்கள், 

மகைந்த துகள்கள், புலக, ோம்பைல், எரிமலைச் 

ோம்பைல் வபைான்றலே ேளிமண்்டைத்தில் 

காணப்பைடும் பி்ற தி்டப்கபைாருட்க்ளாகும்.

உயிரிைஙகள் ோழேதற்கு 

ஆகசிென மிகவும் இனறியலமயாததாகும். 

ரியககதிர்வீேல் மற்றும் ரிய கேப்பை 

அலைகளிலிருந்து ேரும் கேப்பைத்திலை 

கார்பைன-ல்ட ஆகல டு ஈர்த்து 

ேளிமண்்டைத்லத கேப்பைமாக லேத்துக 

ககாள்கின்றது. ல்ட்ைென இைோயை 

மாற்்றம் ஏதும் அல்டயாமல் ஒரு கேறி ட்டும் 

ோயுோக உள்்ளது.  ேளிமண்்டைத்திலுள்்ள 

தி்டத்துகள்கள் நீர்ககுவி புள்ளிக்ளாக 

கேயல்பைட்டு நீைாவி சுருஙகுதல் நிகழகி்றது.  

இந்நீைாவி பினைர் குளிர்விககப்பைடுேதால் 

மலைப்கபைாழிவு  ஏற்பைடுகின்றது.

   2     ேளிமண்்டை அடுககுகள்

ேளிமண்்டைம் புவியின அருகாலமப் 

பைகுதியில் அ்டர்த்தியாகவும் உயவை கேல்ைச் 

தகேல் வபைலை:

வ்டனியல் ரூதர்ஃவபைார்டு கபைா.ஆ. 1772ஆம் 

ஆண்டு  ேளிமண்்டைத்தில் ல்ட்ைென 

ோயு உள்்ளகதனபைலதயும் கபைா.ஆ.1774 

ஆம் ஆண்டு வொேப் பிரிஸ்ட்லி ஆகசிென 

ேளிமண்்டைத்தில் உள்்ளகதனபைலதயும் 

கண்்டறிந்தார்.
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1453. ேளிமண்்டைம்

கேளியடுககு:

ேளிமண்்டை அடுககுகளின வமல் அடுககு 

கேளிஅடுககு எனறு அலைககப்பைடுகி்றது.  இஙகு 

ோயுககள் மிகவும் குல்றந்து காணப்பைடுகி்றது. 

இவேடுககின வமல்பைகுதி பைடிப்பைடியாக  அண்்ட 

கேளிவயாடு கைந்து விடுகி்றது. அவைாைா 

ஆஸ்ட்ரியாலிஸ் (Aurora Australis) மற்றும் 

அவைாைா கபைாரியாலிஸ் (Aurora orealis) 

என்ற விவ்ாத ஒளிநிகழவுகள் இவேடுககில் 

நிகழகின்றை.

மூைககூறுகள் அதிகம் உள்்ளதால், இது 

‘ஓவோவைாஸ்பியர்’ எனறு அலைககப்பைடுகி்றது. 

இஙகு உயைம் அதிகரித்துச் கேல்ை கேல்ை 

கேப்பைநிலை அதிகரிககின்றது. இந்த 

அடுககு கெட்விமாைஙகள் பை்றப்பைதற்கு 

ஏதுோக உள்்ளது.  இவேடுககின வமல் 

எல்லை ‘ஸ்வைவ்டாபைாஸ்’(Stratopause) எை 

அலைககப்பைடுகி்றது.

 இல்டயடுககு ( esosphere)

இல்டயடுககு (மீவோஸ்பியர்)  எனபைது 

ேளிமண்்டைத்தில் 50 கி.மீ முதல் 80 

கி.மீ உயைம்ேலை காணப்பைடுகி்றது. 

இஙகு உயைம் அதிகரித்துச் கேல்ை கேல்ை 

கேப்பைநிலை கூடுகின்றது. புவியிலிருந்து 

கபை்றப்பைடும் ோகைாலி  அலைகள் 

இவேடுககிலிருந்து தான புவிககு திருப்பி 

அனுப்பைப்பைடுகின்றை. புவிலய வ்ாககி ேரும் 

விண்கற்கள் இவேடுககில் லைந்ததும் 

எரிவிககப்பைடுகின்றை. இல்டயடுககின வமல் 

எல்லை ‘மீவோபைாஸ்’ (mesopause) எனறு 

அலைககப்பைடுகி்றது.

          கேப்பை அடுககு (Thermosphere)

இல்டயடுககிற்கு வமல் காணப்பைடும் அடுககு, 

கேப்பை அடுககு ஆகும்.  இது சுமார் 600 கி.மீ 

உயைம் ேலை பைைவிக காணப்பைடுகி்றது.  

கேப்பை அடுககின கீழபைகுதியில் ோயுககளின 

அ்ளவு சீைாக காணப்பைடுேதால் இது 

‘வ ாவமாஸ்பியர்’( omosphere) எை 

அலைககப்பைடுகின்றது. ஆைால்  கேப்பை 

அடுககின வமல்பைகுதியில் உள்்ள ோயுககளின 

அ்ளவு சீைற்று காணப்பைடுேதால் அப்பைகுதி 

‘க ட்வைாஸ்பியர்’(heterosphere)  எை 

அலைககப்பைடுகின்றது. இவேடுககில் உயைம் 

அதிகரித்துச் கேல்ை கேல்ை கேப்பைநிலை 

அதிகரித்துக ககாண்வ்ட  கேல்கி்றது. கேப்பை 

அடுககுப்பைகுதியில் ‘அயவைாஸ்பியர்’ 

(Ionosphere) அலமந்திருககி்றது. இஙகு 

அயனிகளும் மினை ககளும் (Electron) 

காணப்பைடுகின்றை.

தகேல் வபைலை

கேளியடுககிற்கு அப்பைால் அலமந்துள்்ள 

அடுககு காந்தகவகா்ளமாகும். இது புவியின 

காந்த மண்்டைமாகும். இம்மண்்டைம் 

ரியனி்டமிருந்து கேளிப்பைடும் 

புவைாட்்டானகள் மற்றும் எைகட்ைானகல்ள 

தகக லேத்துக ககாள்கி்றது. புவியின 

வமல்பைைப்பிலிருந்து சுமார் 64,000 கி.மீட்்டர் 

ேலை இககாந்த ேயல் பைைவியுள்்ளது.

ரியனின வமற்பைைப்பில் உருோகும் 

காந்தப்புயலின காைணமாக 

கேளிவயற்்றப்பைடும் மினை கக்ளால் 

துருேப்பைகுதிகளில், ்ள்ளிைவு ோைத்தில் 

ோைவேடிகலகயின வபைாது உருோகும் 

பைைேண்ண ஒளிச்சித்றல் வபைான்றக காட்சி 

வதானறுகின்றது. இதுவே ‘அவைாைாஸ்’ 

எைப்பைடுகின்றது.

சிந்தலை விைா

கீைடுகலக ஏன ோனிலைலய உருோககும் 

அடுககு எனறு அலைககினவ்றாம்?
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1463. ேளிமண்்டைம்

   2     ோனிலை மற்றும் காைநிலைலய 

நிர்ணயிககும் காைணிகள்

 • நிை்டுகவகாட்டிலிருந்து தூைம்

 • க்டல் மட்்டத்திலிருந்து உயைம்

 ோனிலை மற்றும் காைநிலை

ோனிலை மற்றும் காைநிலை ேளிமண்்டை நிகழவுகளு்டன கதா்டர்புல்டயதாகும். 

ேளிமண்்டைத்தில் ஒரு ்ாளில் ஓர் இ்டத்தில் ்ல்டகபைறும் ேளிமண்்டை நிகழவுகள் “ோனிலை” 

(Weather) எைப்பைடுகி்றது.  நீண்்டகாை  ோனிலையின ோைாேரி  காைநிலை(Climate) எைப்பைடும்.  

கீவை ககாடுககப்பைட்டுள்்ள அட்்டேலண மூைம் இதன வேறுபைாடுகல்ள கதளிோகப் புரிந்துக 

ககாள்்ளைாம்.

ோனிலை காைநிலை

பைகுதியாை 

கேயில்

1. ஒரு ்ாளில் ஒரு  

குறிப்பிட்்ட பைகுதியில் 

ஏற்பைடும் ேளிமண்்டை  

மாற்்றத்லதப் பைற்றி அறிேது 

’ோனிலை’ஆகும்.

1. நீண்்ட காைத்திற்கு 

மிகப்பைைந்த நிைப்பைைப்பில் 

ஏற்பைடும் ோனிலையின 

ேைாேரிவய 

காைநிலையாகும்.

கேப்பைமாை 

காைநிலை

காற்று 2. ஒவகோரு மணி 

வ்ைத்திற்கும் ஒவகோரு 

்ாளுககும் அடிககடி மா்றக 

கூடியதாக உள்்ளது.

2. ஏ்றககுல்றய மாறுதலுககு 

உட்பை்டாமல் இருககி்றது.

பைருேககாற்று

மலை 3. ஒவை ்ாளில் ஓர் இ்டத்தில் 

காலைவ்ைத்தில் 

கேப்பைமாகவும் ்ண் 

பைகலில் மலைப் கபைாழிவும் 

எை வேறுபைட்்ட ோனிலை 

நிகழவுகள் ஏற்பைடும்

3. ஓரி்டத்தில் ஒவை 

ேலகயாை காைநிலை 

காணப்பைடும்.

ஈைப்பைத 

காைநிலை பை்டம்

கடுஙகுளிர் 4. ோனிலை ஆைாய்ச்சி 

லமயஙகளில் 

ஒவகோரு ்ாளும் 

ோனிலை விேைஙகள் 

வேகரிககப்பைடுகின்றை

4. ோனிலைத் 

தகேல்களின ேைாேரிவய 

காைநிலை ஆகும்.

தீவிை காைநிலை

காற்று்டன 

கூடிய மலை

5. ோனிலைலயப் பைற்றிய 

பைடிப்பு ோனிலையியல் 

ஆகும்.

5. காைநிலைலயப் பைற்றிய 

பைடிப்பு காைநிலையியல் 

ஆகும்.

புயல்

 • க்டலிலிருந்து தூைம் 

 • வீசும் காற்றின தனலம

 • மலைகளின இல்ட று
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1473. ேளிமண்்டைம்

 • வமக மூட்்டம்

 • க்டல் நீவைாட்்டஙகள்

 • இயற்லகத் தாேைஙகள்

நிை்டுகவகாட்டிலிருந்து 

தூைம்

நிை்டுகவகாட்டுப் பிைவதேஙகளில் 

ரியனின கதிர்கள் கேஙகுத்தாக விழுேதால் 

அப்பைகுதிகளில் கேப்பை நிலை அதிகமாக 

காணப்பைடும். நிை்டுகவகாட்டு பைகுதியிலிருந்து 

கதாலைவில் அலமந்துள்்ள பைகுதிகளிலும், 

துருேப் பைகுதிகளிலும் ரியனின கதிர்கள் 

ோய்ோக விழுேதால் கேப்பைநிலை குல்றோகக 

காணப்பைடுகின்றது. இவகேப்பை வேறுபைாட்டிற்கு 

புவி வகா்ள ேடிவில் உள்்ளவத காைணமாகும்.

க்டல் மட்்டத்திலிருந்து உயைம்

ஓர் இ்டத்தின உயைத்லத க்டல் மட்்டத்லத 

அடிப்பைல்டயாகக ககாண்டு கணககிடுகிவ்றாம். 

ஒவகோரு  165 மீட்்டர் உயைத்திற்கும்  1 C 

கேப்பைநிலை குல்றயும்.  இதலை கேப்பைத் 

தலைகீழ மாற்்றம் (Normal Lapse Rate) எனறு 

அலைககினவ்றாம். இதைால் உயைமாைப் 

பைகுதிகளில் கேப்பைநிலை குல்றோக உள்்ளது.

கேயல்பைாடு

ககாடுககப்பைட்்ட இ்டஙகல்ள அட்ேம் மற்றும் 

கேப்பைநிலை ஆகிய இருகூறுகல்ள 

அடிப்பைல்டயாகக ககாண்டு இலணககவும்

கேயல்பைாடு:

ககாடுககப்பைட்்ட இ்டஙகல்ள உயைம் மற்றும் 

கேப்பைத்து்டன இலணககவும்

்கைம் அட்ேம் கேப்பைநிலை அ்ளவு 

(ஆகஸ்ட் மாதத்தில்)

கனனியாகுமரி 

(தமிழ்ாடு)

புதுக்டல்லி 

(இந்தியா)

மாஸ்வகா 

(இைஷ்யா)

க்டலிலிருந்து தூைம்

்கைம் உயைம் 

(மீட்்டரில்)

கேப்பைம் (வம 

மாதம்)

மதுலை (தமிழ்ாடு)

உதகமண்்டைம்  

(தமிழ்ாடு)

சிம்ைா  

( மாேைபிைவதேம்)
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இ்டத்லதக குளிர்ச்சியாகவும் லேககி்றது. 

க்டலிலிருந்து நிைத்லத வ்ாககி வீசும் 

காற்றுகள் மலைப் கபைாழிலேத் தருகின்றை. 

ஆைால் நிைத்திலிருந்து க்டலை வ்ாககி 

வீசும் காற்றுகள் ே்றட்சியாை ோனிலைலய 

உருோககுகி்றது.

மலைகளின இல்ட று ( ountain arriers)

ஒரு இ்டத்தின காைநிலை மலைகளின 

அ ல ம வி ்ட த் ல த ப்  க பை ா ரு த் து ம் 

தீர்மானிககப்பைடுகின்றது. மலைத்கதா்டர்கள் 

காற்றிலைத் தடுககும் ஒர் இயற்லக 

காைணியாக உள்்ளது. மலைகள் மிகவும் 

குளிர்ச்சியாை காற்ல்றத் தடுத்து குளிரிலிருந்து 

பைாதுகாககின்றது. வமலும் பைருேககாற்றிலைத் 

தடுத்து மலைப் கபைாழிலேயும் அளிககி்றது.

வமகமூட்்டம் (Cloud Cover)

வமகஙகள் ேளிமண்்டைத்தில் ரியககதிர் 

வீச்சிலை அதிக அ்ளவு பிைதிபைலிககி்றது. 

இது புவியின மீது விழும் கேப்பைத்திலைத் 

தடுககி்றது. எைவே வமகம் இல்ைாத 

பைாலைேைப் பைகுதிகளில் கேப்பைத்தின அ்ளவு 

ஓர் இ்டத்தின காைநிலை, அவவி்டம் 

க்டலிலிருந்து எவே்ளது தூைத்தில் உள்்ளது 

எனபைலத கபைாறுத்து அலமகின்றது. 

க்டலிலிருந்து வீசும் காற்றின தாககத்திைால் 

க்டவைாைப் பைகுதிகளில் ேமமாை காைநிலை 

நிைவுகி்றது. மா்றாக க்டலிலிருந்து கதாலைவில் 

அலமந்துள்்ள  நிைப் பைகுதிகளில் க்டற்காற்றின  

தாககம் இல்ைாத காைணத்திைால் இஙகு 

கண்்டககாைநிலை நிைவுகி்றது.

வீசும் காற்றின தனலம

ஓர்  இ்டத்தின   காைநிலை  காற்று 

உருோகி வீசும் இ்டத்திலை கபைாறுத்வத 

தீர்மானிககப்பைடுகி்றது.  கேப்பைமாை 

இ்டத்திலிருந்து வீசும் காற்றுகள் ஓர் 

இ்டத்லத கேப்பைமாகவும், குளிர்ச்சியாை 

இ்டத்திலிருந்து வீசும் காற்றுகள் ஓர் 

kiyj; njhlu;

tPRk; fhw;W

<uk;  
(fhw;W NkhJk; gf;fk;)  

(fhw;W Nkhjh gf;fk;)
twl;rp

 
kio 

kiwT gFjp

தகேல் வபைலை

பைகல் வேல்ளகளில், க்டலை வி்ட 

நிைப்பைகுதி விலைோக கேப்பைமல்டந்து 

காற்று வமல்வ்ாககிச் கேல்கி்றது. 

இதன காைணமாக க்டலை ஒட்டியுள்்ள 

பைகுதிகளில் குல்றந்த காற்்றழுத்தம் 

உருோகி்றது. இதைால் க்டலிலிருந்து 

காற்று மதிய வேலைகளில் நிைத்லத 

வ்ாககி வீசுகின்றது. இது ‘க்டற்காற்று’(Sea 

ree e) எனறு அலைககப்பைடுகி்றது. 

இகக்டற்காற்றுகள் வகால்டக காைஙகளில் 

நிைப்பைகுதிகளில் கேப்பைம் குல்றேதற்கு 

காைணமாக உள்்ளது.

இைவு வேல்ளகளில் க்டலை வி்ட நிைம் 

விலைோக குளிர்ந்து விடுகி்றது. இககுளிர்ந்த 

காற்று கீழவ்ாககி இ்றஙகி அதிக 

அழுத்தத்லத உருோககுகி்றது. இதைால் 

நிைத்திலிருந்து காற்று க்டல் பைகுதிலய 

வ்ாககி வீசுகி்றது. இதுவே ’நிைககாற்று’ 

(Land ree e) எை அலைககப்பைடுகி்றது.

வீசும் காற்றின எதிர் திலேயிலுள்்ள மலைப் 

பைகுதிலய. காற்று வமாதும் பைககம்” (Wind 

Ward) எனறு அலைககினவ்றாம். இஙகு 

அதிக மலைப்கபைாழிவு கில்டககின்றது.

காற்று வீசும் திலேககு மல்றோக உள்்ள 

பைகுதிலய காற்று வமாதாபைககம்”(Leeward 

Ward) எனறு அலைககினவ்றாம். இஙகு 

மிகவும் குல்றோை மலை கில்டககி்றது.
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1493. ேளிமண்்டைம்

அதிகமாகவும் வமகஙகள் காணப்பைடும் 

இ்டஙகளில் கேப்பைத்தின அ்ளவு குல்றோகவும் 

காணப்பைடும்.

க்டல் நீவைாட்்டஙகள்  (Ocean Currents)

கேப்பை நீவைாட்்டஙகள் க்டற்கல்றககு 

அருகாலமயில் அலமந்துள்்ள நிைப் பைகுதிகல்ள 

கேப்பைமாகவும், குளிர்நீவைாட்்டஙகள் 

க்டற்கலைககு அருகாலமயில் அலமந்துள்்ள 

நி ை ப் பை கு தி க ல ்ள  கு ளி ர் ச் சி ய ா வு ம் 

லேககின்றது. 

இயற்லகத்தாேைஙகள் (Natural Vegetation)

தாேைஙகளில் ்ல்டகபைறும் நீைாவிப் 

வபைாககிைால் ேளிமண்்டைக காற்று 

குளிர்விககப்பைடுகி்றது. இதைால்  அ்டர்ந்த 

காடுகள் நில்றந்த பைகுதிகள் கேப்பைநிலை 

குல்றோகவும் காடுக்ளற்்ற பைகுதிகள் 

அதிக கேப்பைநிலை ககாண்்டதாகவும் 

காணப்பைடுகின்றை.

   3     ோனிலை மற்றும் காைநிலைககூறுகள்

 •	  கேப்பைநிலை   

 • ேளிமண்்டை அழுத்தம்

 •	 காற்று

 •	 வமகம்

 • மலைப்கபைாழிவு

 •	 ஈைப்பைதம்

கேப்பைநிலை:

ரியன,  கேப்பை ஆற்்றலின  முககிய ஆதாைம் 

ஆகும். கேப்பைநிலை எனபைது ஒரு கபைாருளின 

கேப்பைத்தின அ்ளவு ஆகும். இது ஃபைாைன ட் 

ஒரு கபைாருல்ளச் ்டாககும் ஆற்்றவை  

கேப்பை ஆற்்றல் எைப்பைடுகி்றது  அப்கபைாருள் 

எந்த அ்ளவிற்கு ்டாகியுள்்ளது எனபைலத 

அ்ளவிடுேவத ‘கேப்பை நிலை’ (Temperature) 

ஆகும்.

தகேல் வபைலை

� ரியனி்டமிருந்து கேளிப்பைடும் கேப்பைம் 

குறுகிய அலைக்ளாக (Short Wave) 

புவிலயேந்தல்டகி்றது.  இதலை 

கேயிற்காய்வு (Insolation) அல்ைது 

ரியககதிர்வீச்சு (Solar radiation) 

எனகிவ்றாம். 

� ரியககதிர் வீச்ோல் கபை்றப்பைட்்ட 

கேப்பைம் பிைதிபைலிககப்பைட்டு நீண்்ட 

அலைக்ளாக விண்கேளிலயத் 

திரும்பைச் கேன்றல்டகி்றது, இவோறு 

புவியிலிருந்து திரும்பைச் கேல்லும் 

கதிர்வீச்சிலை “புவிககதிர்வீச்சு 

(Terrest ia l  Radiat ion) ’ ’அல்ைது 

“மறுகதிர்வீச்சு (Re – Radiation)’’எனறு 

அலைககப்பைடுகி்றது

� ரி ய க க தி ர் வீ ச் சு  பு வி ல ய 

கேப்பைமல்டயச் கேய்யாமல் உ்டவை 

திரும்பை பிைதிபைலிககப்பைட்்டால் 

அதலை ‘அல்பிவ்டா’ (Al edo) 

எனறும் எதிகைாளித்தி்றன எனறும் 

அலைககப்பைடுகி்றது.

� ரி ய க க தி ர் வீ ச் சு க கு ம் 

புவிககதிர்வீச்சுககும் இல்டயில் 

நிைவும் ேமநிலைத்தனலமலய 

“புவியினகேப்பைத்திட்்டம்” ( eat udget) 

எனறு அலைககிவ்றாம்.

மற்றும் கேல்சியஸ் வபைான்ற அைகிைால் 

அ்ளககப்பைடுகி்றது. 

ேளிமண்்டைமாைது புவி 

கேப்பைமல்டய ஒரு கருவியாக பையனபைடுகி்றது. 

அதுமட்டுமல்ைாமல் கேப்பைத்லத புவியின மீது 

தகக லேத்துக ககாள்்ளவும் பையனபைடுகி்றது.  

ேளிமண்்டைம் இல்ைாமல் வபைாயிருந்தால் 

புவி தீவிை காைநிலைகல்ள உல்டயதாக 

இருந்திருககும். புவி கேப்பைமல்டய கேய்தலில் 

பைல்வேறு கேயல்பைாடுகள் உள்்ளை. அலே 

கதிர்வீச்சு (Radiation), கேப்பைக க்டத்தல் 

(Conduction), கேப்பைச் ேைைம்(Convection) 

மற்றும் கேப்பைககில்ட அலேவு (Advection) 

ஆகும்.
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23  கதன அட்ேம் (மகை வைலக)  ேலை பைைவிக 

காணப்பைடுகி்றது. இம்மண்்டைத்தில்தான 

ரியககதிர்கள் கேஙகுத்தாக விழுகின்றை.  

ஆலகயால் இப்பைகுதி ேரு்டம் முழுேதும் 

கேப்பைமாகக காணப்பைடுகி்றது.

மி� ப�ப்�ேண்டைைங்கள் ( e erate one )

ே்ட அலைகவகா்ளத்தில் 23  ே்ட  அட்ேம் 

முதல் 66 ே்ட அட்ேம் (ஆர்கடிக ேட்்டம்) 

ேலை பைைவியுள்்ளது. கதன அலைகவகா்ளத்தில்  

23  கதன  அட்ேத்திலிருந்து 66  கதன 

அட்ேம் (அண்்டார்கடிக ேட்்டம்) ேலை 

பைைவியுள்்ளது. இஙகு ரியனின கதிர்கள் 

ோய்ோக விழுகின்றை.

உ்ற�னி ேண்டைைங்கள் ( ri i  one )

குளிர்மண்்டைம் ே்ட அலைகவகா்ளத்தில் 66  

ே்டககு அட்ேத்திலிருந்து 90
0
(ே்டதுருேம்) 

ேலை பைைவியுள்்ளது.  கதனஅலைகவகா்ளத்தில் 

66  கதன அட்ேத்திலிருந்து  90
0
   கதன 

அட்ேம் (கதனதுருேம்) ேலை பைைவியுள்்ளது. 

இஙகு ரியனின கதிர்கள் மிகச் ோய்ோக 

விழுேதால் உைகின மிக குளிச்சியாை 

மண்்டைஙக்ளாக வி்ளஙகுகின்றை. 

இம்மண்்டைஙகள் நிைந்தைமாக பைனி 

உல்றந்வதக காணப்பைடுகின்றை. 

ேளிமண்்டை அழுத்தம்(Atmoshpheric Pressure)

குறிப்பிட்்ட பைைப்பை்ளவில் ோயுககளின 

எல்ட ஏற்பைடுத்தும் தாககவம ேளிமண்்டை 

அழுத்தம் எைப்பைடும்.  இது பைாதைே 

காற்்றழுத்தமானியிைால் அ்ளககப்பைடுகி்றது.  

கேப்பைமண்்டைஙகள் ( eat ones)

ரியனி்டமிருந்து கில்டககும் கேப்பைத்தின 

அ்ளலேப் கபைாறுத்து புவி மூனறு 

மண்்டைஙக்ளாகப் பிரிககப்பைடுகின்றது.  

அலேயாேை, கேப்பைமண்்டைம் (Torrid one), 

மிதகேப்பைமண்்டைம் (Temperate ones), 

மற்றும் குளிர் மண்்டைம்  ( rigid ones) ஆகும்.

ப�ப்�ேண்டைைம ( orri  one)

புவியின வமற்பைைப்பில் 50 விழுககாடு கேப்பை 

மண்்டைப் பைகுதிக்ளாக காணப்பைடுகி்றது.  இது  

23  ே்டககு அட்ேத்திலிருந்து (க்டகவைலக) 

ேமகேப்பைகவகாடு (Isotherms)

ேமகேப்பைநிலை உள்்ள இ்டஙகல்ள 

இலணகக ேலைபை்டத்தில் ேலையப்பைடும் 

கற்பைலைக வகாடு ேமகேப்பைகவகாடு 

ஆகும். கேப்பைநிலை பைருேத்திற்கு பைருேம், 

இ்டத்திற்கு இ்டம், கண்்டத்திற்கு கண்்டம் 

வேறுபைடும். புவி வமற்பைைப்பின ேைாேரி 

கேப்பைநிலை 13
0
 கேல்சியஸ் ஆகும்.

தகேல் வபைலை

� கேப்பைகக்டத்தல் எனபைது கேப்பைம் 

மிகுதியாை கபைாருளிலிருந்து கேப்பைம் 

குல்றோைப் கபைாருளுககு கேப்பைம் 

க்டத்தப்பைடுேது

� கேப்பைச்ேைைம் எனபைது காற்றுத் 

கதாகுதியின சுைற்சியின காைணமாக 

கேப்பைம் க்டத்தப்பைடுேது

� கேப்பைககில்டயலேவு எனபைது காற்றின 

கில்டயாை ்கர்விைால் கேப்பைம் 

க்டத்தப்பைடுேது
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�ளிேண்டைை அ த்�த்தின கி்டைேடடைப் 
�ர�ல்  ( ori ontal Di tri tion o  At o eric 
Pre re)

ே ளி ம ண் ்ட ை த் தி ல்  க ா ண ப் பை டு ம் 

காற்்றழுத்தத்தின கில்டமட்்டப்பைைேல் புவியின 

வமற்பைைப்பில் அலைத்து இ்டஙகளிலும் 

ஒவை மாதிரியாக காணப்பைடுேதில்லை. 

இது வ்ைத்திற்குவ்ைம் இ்டத்திற்கு இ்டம் 

வேறுபைடுகி்றது. இதற்காை காைணிகள் 

காற்றின கேப்பைநிலை (Air Temperature), 

புவியின சுைற்சி (Earth Rotation) மற்றும் 

ேளிமண்்டைத்தில் உள்்ள நீைாவியின அ்ளவு 

(Presence  of  water vapour) வபைான்றலே 

ஆகும். அட்ேஙகளின அடிப்பைல்டயில் அழுத்த 

மண்்டைஙகள், உயர் அழுத்த மண்்டைஙகள் 

மற்றும் தாழேழுத்த மண்்டைஙகள் எை 

மாறி மாறி காணப்பைடுகின்றை.  உைகின 

காற்்றழுத்த மண்்டைஙகள் கீழேருமாறு:-

	 ●	  நிை்டுகவகாட்டு தாழேழுத்த 

மண்்டைம்(The Equatorial Low pressure 

elt)

	 ●	  துலண கேப்பை உயர் அழுத்த 

மண்்டைம்(The Su ropical igh Pressure 

elt)

இதலை அ்ளகக பையனபைடுத்தும் அைகு 

‘மில்லிபைார்’ எைப்பைடும்.

ேளிமண்்டை அழுத்தம் புவியின மீது சீைாகக 

காணப்பைடுேதில்லை. இது கேஙகுத்தாை 

பைைேலிலும், கில்டமட்்டப் பைைேலிலும் 

வேறுபைடுகி்றது. 

�ளிேண்டைை அ த்�த்தின 
பசஙகுத்துப்�ர�ல் (Vertical Di tri tion o  
At o eric Pre re )

உயவை கேல்ைச் கேல்ை காற்றின அழுத்தம் 

குல்றகி்றது. உயைமாை பைகுதிகளில் 

காற்றின மூைககூறுகள் சிதறியும், அதிக 

இல்டகேளியு்டனும் காணப்பைடுகி்றது. 

ஒவகோரு 300 மீட்்டர் உயைத்திற்கும் 34 

மில்லிபைார் அ்ளவு காற்்றழுத்தம் குல்றகி்றது

நிை ேலைபை்டத்தில் ேமகாற்்றழுத்தம் 

ககாண்்ட இ்டஙகல்ள இலணககும் 

க ற் பை ல ை க  வ க ா டு க வ ்ள 

‘ேமஅழுத்தகவகாடுகள்’ (Iso ar)  எனறு 

அலைககப்பைடுகி்றது. 

க்டல் மட்்டத்தில் காணப்பைடும் 

காற்்றழுத்தத்தில் மூனறில் ஒரு 

பைாகவம எேகைஸ்ட் சிகைத்தில் (8848 

மீட்்டர் உயைம்) காணப்பைடுகி்றது. ்ாம் 

விமாைத்தில் பையணிககும் வபைாவதா அல்ைது 

மலைப்பிைவதே ோலைகளில் பையணிககும் 

வபைாவதா, காதுகள் அல்டத்தது வபைான்ற 

உணர்வு ஏற்பைடுகி்றது. இதற்குக காைணம் 

காற்்றழுத்தத்திற்கு ஏற்்றோறு காதுகள் 

ேரிகேய்துக ககாள்கின்றை. 
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1523. ேளிமண்்டைம்

வமல்வ்ாககிச் கேல்ேதால் தாழேழுத்தம் 

உருோகின்றது.  இதைால் இம்மண்்டைம் 

அலமதி மண்்டைம்  (doldrums) எைவும் 

அலைககப்பைடுகி்றது. 

துலண கேப்பை உயர் அழுத்த மண்்டைம் (The 

Su tropical igh Pressure elt)

கேப்பை மண்்டைத்திலிருந்து 35
0
 ே்டககு மற்றும் 

கதற்கு அட்ேம் ேலை காணப்பைடும் மண்்டைம் 

துலண கேப்பை உயர் அழுத்த மண்்டைம் 

எைப்பைடும். நிை்டுகவகாட்டுப் பைகுதியின அதிக 

கேப்பைத்தின காைணமாக வமகைழுகின்ற 

காற்்றாைது குளிச்சியல்டேதால்  அதன 

எல்ட அதிகரித்து இஙகு கீழி்றஙகுகின்றது.  

எைவே, இம்மண்்டைத்தில் உயர் அழுத்தம் 

உருோகின்றது. இம்மண்்டைம்  ‘குதிலை 

அட்ேஙகள்’ எனறும் அலைககப்பைடுகி்றது,

துலணதுருே தாழவு அழுத்த மண்்டைம் (The 

Su  - Polar Low Pressure elt):

45
0
 ே்ட அட்ேம் முதல் 66  ஆர்கடிக 

ேட்்டம் ேலையிலும்,  45
0
 கதன அட்ேம் முதல் 

66  அண்்டார்டிக ேட்்டம் ேலையிலும் 

காணப்பைடும் மண்்டைம் தாழேழுத்த துலண 

துருேமண்்டைம் எை அலைககப்பைடுகி்றது. 

புவியின சுைற்சி  காைணமாக 

	 ●	  துலண துருே தாழேழுத்த  

மண்்டைம்(The Su  Polar – Low 

Pressure elts)

	 ●	  துருே உயர் அழுத்த மண்்டைம் (The 

Polar igh Pressure elt)

நிை்டுகவகாட்டு தாழேழுத்த மண்்டைம் (The 

Equatorial Low pressure elt)

நிை்டுகவகாட்டிலிருந்து 5
0
 ே்ட கதன 

அட்ேஙகளுககு இல்டவய காணப்பைடும் 

பைகுதிவய நிை்டுகவகாட்டு தாழேழுத்த 

மண்்டைமாகும்.  நிை்டுகவகாட்டுப் பைகுதிகளில் 

ரியனின கேஙகுத்தாை கதிர்கள் 

அப்பைகுதிலய கேப்பைமல்டயச் கேய்கி்றது. 

இவகேப்பைத்திைால் காற்று விரிேல்டந்து 

பைைஙகாைஙகளில் ேணிகர்கள், துலண 

கேப்பை மண்்டை உயர் அழுத்தப்  பைகுதிகளில் 

கப்பைலில் பையணிககும் வபைாது காற்று 

கப்பைலைச் கேல்ை வி்டாமல் ஒவை இ்டத்தில் 

பைை்ாட்கள் நிலைக ககாள்்ளச் கேய்யும் 

அப்கபைாழுது தஙகளி்டம் உள்்ள உணவு 

மற்றும் நீரின இருப்பு குல்றந்து விடுேதாலும் 

கப்பைலின எல்டலயக குல்றககவும் 

ககாண்டு கேல்ைப்பைட்்ட குதிலைகல்ளக 

க்டலில் தூககி எறியும் ேைககம் இருந்தது.  

இதைால் இம்மண்்டைம் ‘குதிலைஅட்ேம்’ 

எை அலைககப்பைடுகி்றது.

ITC  மற்றும் ்டால்ட்ைம்

ITC   எனபைது துலண கேப்பை உயர் 

அழுத்த மண்்டைஙகளிலிருந்து குவியும் 

காற்றுப்பைகுதியாைது கேப்பைமண்்டை 

நிை்டுகவகாட்டுப்பைகுதியிலிருந்து (The 

Inter Tropical Convergence one) 

வமகைழும்பும் காற்றுகள் காணப்பைடும் 

பைகுதியாகும். ்டால்ட்ைம்ஸ் எனபைது அலமதி, 

எதிர்பைாைாத காற்றுகள் மற்றும் தி ர் 

்றாேளிகள் ஏற்பைடும் நிை்டுகவகாட்டுப் 

பைகுதி ‘அலமதிமண்்டைம்’ எனறு 

அலைககப்பைடுகி்றது.
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1533. ேளிமண்்டைம்

காற்றின ேலககள்

காற்று ்ானகு கபைரும் பிரிவுகா்ளப் 

பிரிககப்பைட்டுள்்ளது.

	 ●	  வகாள் காற்றுகள் (Planetary Winds)

	 ●	  காைமுல்றக காற்றுகள் (Periodic Winds)

	 ●	  மாறுதலுககுட்பைட்்ட காற்றுகள் (Varia le 

Winds)

	 ●	  தைககாற்றுகள் (Local Winds)

வகாள்காற்றுகள் (Planetary Winds):

ேரு்டம் முழுேதும் நிலையாக ஒவை திலேலய  

வ்ாககி வீசும் காற்றுகள் வகாள்காற்று 

எைப்பைடும்.  இலே  ‘நிைவும்காற்று’ 

(Prevailing Winds) எைவும் அலைககப்பைடு

கி்றது.‘வியாபைாைககாற்றுகள்’ (Trade Winds)  

‘வமலைககாற்றுகள்’ (westerlies) மற்றும் 

‘துருேகீலைககாற்றுகள்’ (Polar Easterlies) 

‘வகாள் காற்றுகள்’ ஆகும்.

இம்மண்்டைத்திலிருந்து காற்று துலண 

கேப்பை உயர் அழுத்த மண்்டைப் பைகுதிககும், 

துருே உயர் அழுத்த மண்்டைத்திற்கும் பிரிந்து 

கேல்கி்றது. இதன காைணமாக இஙகு குல்றந்த 

அழுத்தம் உருோகி்றது.

 துருே உயர் அழுத்த மண்்டைம் (The Polar i gh 

Pressure elt) :

ரியனின கதிர்கள் மிகவும் ோய்ோை 

வகாணத்தில் விழுேதால் இஙகு கேப்பைம் 

மிகககுல்றோகக காணப்பைடுகி்றது.  இந்த 

குல்றந்த கேப்பைத்தின காைணமாக காற்று 

அதிக அ்டர்த்தியு்டன காணப்பைடும். ஆகவே 

இஙகு அதிக காற்்றழுத்தம் நிைவுகி்றது.  

எைவே காற்று தாழேழுத்த துலண துருே 

தாழேழுத்த மண்்டைத்லத வ்ாககி வீசும்.

வமற்கண்்ட அழுத்த வேறுபைாடுகளுககு புவி 

தன அச்சில் சுைல்ேவத காைணமாகும்.

    4    காற்று (WIND):

புவியின வமற்பைைப்பில் கில்டமட்்டமாக 

்கரும் ோயுககவ்ள  ‘காற்று’ எைப்பைடும். 

ேளிமண்்டைத்தில் காற்று கேஙகுத்தாக 

அலேயும் நிகழவே காற்வ்றாட்்டம் (Air 

Current) எனறு அலைககப்பைடுகி்றது.  காற்று 

எப்கபைாழுதும் உயர் அழுத்தப் பைகுதியிலிருந்து 

தாழேழுத்தப் பைகுதிலய வ்ாககி வீசும்.  

காற்று வீசும் திலேலயப் கபைாறுத்வத அதன 

கபையரும் அலமகி்றது.. உதாைணமாக கிைககு 

திலேயிலிருந்து வீசும் காற்று  ‘கீலைககாற்று’ 

எைப்பைடுகி்றது.

காற்றின வேகத்லத அ்ளகக காற்று 

வேகமானியும் (Anemometer)  காற்றின 

திலேலய அறிய காற்றுதிலேகாட்டியும் (Wind 

Vane) கருவிக்ளாகப் பையனபைடுத்தப்பைடுகின்றை.

காற்றிலை அ்ளகக பையனபைடுத்தும் அைகு கிவைா 

மீட்்டர்/மணி அல்ைது க்டல்லமல் (Knots) 

ஆகும்.

காற்றுத் திலேமானி

காற்று வேகமானி
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1543. ேளிமண்்டைம்

காற்றுகள் மிகவும் வேகமாக வீேககூடியலே, 

எைவே, இககாற்றுகள் 40  “கர்ஜிககும் 

்ாற்பைதுகள்” எைவும் 50  அட்ேஙகளில்  “சீறும் 

ஐம்பைதுகள் எைவும் 60  அட்ேஙகளில் “கதறும் 

அறுபைதுகள்’’ எைவும் அலைககப்பைடுகி்றது.

துரு�கீ்ழக்்கொற்று்கள்  (Polar terlie )

துருே உயர் அழுத்த மண்்டைத்திலிருந்து 

துலண துருே தாழேழுத்த மண்்டைத்லத 

வ்ாககி வீசும் குளிர்ந்த, ே்றண்்ட காற்றுகள் 

துருே கீலைககாற்றுகள் எைப்பைடுகின்றை. 

இ ல ே  ே ்ட அ ல ை க வ க ா ்ள த் தி ல் 

ே்டகிைககிலிருந்தும், கதனஅலைகவகா்ளத்தில் 

கதன கிைககிலிருந்தும் வீசுகின்றை. 

இககாற்றுகள் ேலுவிைந்தக காற்றுக்ளாகும்.

காைமுல்றககாற்றுகள் (Periodic Winds)

இககாற்று பைருேத்திற்வகற்பை தன திலேலய 

மாற்றிக ககாள்கின்ற தனலமயுல்டயது.  

வியொ�ொரக்்கொற்று்கள் ( ra e in )

ே்ட மற்றும் கதன அலைகவகா்ளஙகளின 

துலண கேப்பை மண்்டை உயர் அழுத்த 

மண்்டைஙகளிலிருந்து நிை்டுகவகாட்டு 

தாழேழுத்த மண்்டைஙகல்ள வ்ாககி வீசும் 

காற்று  ‘வியாபைாைககாற்று’ எைப்பைடும்.  

இககாற்றுகள் கதா்டர்ச்சியாகவும், அதிக 

ேலிலமயு்டனும் ேரு்டம் முழுேதும் 

ஒவை திலேயில் நிலையாக வீசுகின்றை. 

வியாபைாரிகளின க்டல்ேழி பையணத்திற்கு 

இககாற்றுகள் உதவியாக இருந்ததால் 

இககாற்று ‘வியாபைாைககாற்று’ எை 

அலைககப்பைடுகின்றது.

இககாற்று கபைருஙக்டல்களில் 

பையணிககும்வபைாது அதிக ஈைப்பைதத்லத 

உறிஞசுேதால் கேப்பை மண்்டைத்தில் 

அலமந்துள்்ள கண்்டஙகளின கிைககு 

க்டற்கலைப் பைகுதிகள் அதிக மலைப்கபைாழிலேப் 

கபைறுகின்றை. வமலும் இககாற்று வமற்கு 

வ்ாககி ்கரும் வபைாது ே்றண்டுவிடுேதால் 

வமற்கு பைகுதிககு மலைப்கபைாழிலேத் 

தருேதில்லை.

கேயல்பைாடு:

வியாபைாைக காற்றுகளுககும் ேகாைா, 

அ்டகாமா வபைான்ற பைாலைேைஙகளுககும் 

இல்டவய உள்்ள கதா்டர்பிலைக கண்்டறிக.

மே்ைக் ்கொற்று்கள்  ( e terlie )

வமலைக காற்றுகள் நிலையாை 

காற்றுகள் ஆகும். இலே ே்ட, கதன 

அலைகவகா்ளஙகளின கேப்பை மண்்டை உயர் 

அழுத்த மண்்டைஙகளிலிருந்து துலண 

துருே தாழேழுத்த மண்்டைத்லத வ்ாககி 

வீசுகின்றை. இலே ே்ட அலைகவகா்ளத்தில் 

கதன வமற்கிலிருந்து, ே்டகிைககாவும், கதன 

அலைகவகா்ளத்தில் ே்டவமற்கிலிருந்து,  

கதன கிைககாகவும்  வீசுகின்றை. வமலைக 

தகேல் வபைலை

புவியின சுைற்சி 

க ா ை ண ம ா க 

காற்று தான வீசும்  

பைாலதயிலிருந்து விைகி 

வீசும். இவோறு காற்று 

தன பைாலதயிலிருந்து 

விைகி வீசுேலத 

‘ககாரியாலிஸ் வில்ளவு’ 

எனகிவ்றாம். காற்று ே்ட அலைகவகா்ளத்தில் 

ேைப்பு்றமாகவும் கதன அலைகவகா்ளத்தில் 

இ்டப்பு்றமாகவும் விைகி வீசுகின்றை. 

இதுவே ‘ஃகபைைல்ஸ் விதி’ எைப்பைடுகி்றது. 

ஃகபைைல்ஸ் விதிலய முனகமாழிந்தேர் 

வில்லியம் கபைைல் ஆோர். வில்லியம் 

கபைைல் G.G.ககாரியாலிசின, ககாரியாலிஸ் 

விலேலய பையனபைடுத்தி கபைைல்ஸ் விதிலய 

நிரூபித்தார்.

G.G.ககாரியா ஸ்
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ones(ITC ) உருோகின்றை. இலே 

நிைமும் நீரும் கேவவேறு விகிதஙகளில் 

கேப்பைமல்டேதால்  உருோகின்றை. 

கேப்பைச் ்றாேளிகள் கேவவேறு 

கபையர்களில் அலைககப்பைடுகின்றை.  

இலே இந்தியப் கபைருஙக்டல் பைகுதியில் 

்றாேளிகள் (Cyclone) எனறும், வமற்கு 

பைசிபிககபைருஙக்டலில் ல்ட னகள் (Typhoons) 

எனறும், கிைககு பைசிபிக கபைருஙக்டல் மற்றும் 

அட்ைாண்டிக கபைருஙக்டல் பைகுதிகளில் 

ரிகவகனகள் ( urricanes)  எனறும், 

பிலிப்லபைனஸ் பைகுதிகளில் வபைகயுஸ் ( aguios) 

எனறும், ஆஸ்திவைலியாவில் வில்லிவில்லி 

(Wily Wily) எனறும் அலைககப்பைடுகி்றது. 

கேப்பைச் ்றாேளிகள் க்டவைாைப் பைகுதிகளில் 

இவோறு திலேலய மாற்றிக ககாள்ேதற்கு 

நிைமும் க்டலும் கேவவேறு விகிதஙகளில் 

கேப்பைமல்டேவத காைணமாகும். காற்றுகள் 

தன திலேலயப் பைருேத்திற்வகற்பை மாற்றிக 

ககாள்ேதால் இதற்கு பைருேககாற்று (மான ன) 

எனறு கபையர். இந்திய துலணககண்்டத்தில் 

மாறுதலுககுட்பைட்்டககாற்றுகள் (Varia le Winds)

உள் ர் ோனிலையில் ஏற்பைடும் தி ர் 

மாற்்றஙகள் மற்றும் இல்ட றுகளிைால், 

அப்பைகுதியில் நிைவும் நிலையாை 

காற்றில் (Prevaliing winds) மாறுதல்கல்ள 

ஏற்பைடுத்துகின்றை. மாறுதலுககுட்பைட்்ட 

காற்றுகள் வமலும் ேலு கபைறுேதால் 

்றாேளிக்ளாகவும், எதிர் ்றாேளிக்ளாகவும், 

கபைரும் புயல்க்ளாகவும் உருோகின்றை. 

சூறொ�ளி்கள் ( yclone)

லேகவ்ளான எனும் கோல் ஒரு கிவைககச் 

கோல்ைாகும். இதற்கு சுருண்்ட பைாம்பு 

எனறு கபைாரு்ளாகும். அதிக அழுத்தமுள்்ள 

பைகுதிகளிலிருந்து காற்று குல்றந்த 

அழுத்தமுள்்ள பைகுதிககு சுைல் ேடிேத்தில் 

குவியும் காற்று     ்றாேளி (Cyclone) எனறு 

அலைககப்பைடுகி்றது.

புவியின சுைற்சியிைால் ்றாேளி ே்ட 

அலைவகா்ளத்தில் கடிகாைச்சுற்றுககு 

எதிர்த்திலேயிலும், கதன அலைவகா்ளத்தில் 

கடிகாைத்திலேயிலும் வீசுகி்றது. ்றாேளிகள் 

மூனறு ேலகப்பைடும். அலேகள்,

 கேப்பைச் ்றாேளிகள்

 மிதகேப்பைச் ்றாேளிகள்

 கூடுதல்கேப்பைச் ்றாேளிகள்

ப�ப்�ச்சூறொ�ளி்கள் ( ro ical yclone )

கேப்பைச் ்றாேளிகள் கேப்பை மண்்டைஙகளுககு 

இல்டவயயாை காற்ல்ற ஒருமுகப்பைடுத்தும் 

பைகுதிகளில் (Inter Tropical Convergence 

தகேல்வபைலை

ப்பைர் லேகவ்ளான (Super Cyclone)

1999ம் ேரு்டம் அகவ்டாபைர் 29ம் ்ாள் 

கேள்ளிககிைலம அனறு இந்தியாவின 

ஒடிஷா மாநிைத்தின க்டற்கலைவயாை 

பைகுதிகல்ள கபைரும் ்றாேளி தாககியது.   

இது இந்திய ேைைாற்றிவைவய அதிக 

ேலுவு்டன வீசி மிகப் கபைரியவபைைழிலே 
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‘வமற்கத்திய இல்ட று காற்று’ (Western 

Distur ance) எனறு அலைககப்பைடுகி்றது. 

கூடு�ல் ப�ப்�ச்சூறொ�ளி்கள்  ( tra ro ical 
yclone )

கூடுதல் கேப்பைச் ்றாேளிகள் எனபைது 30
0
 

முதல் 60
0 

ேலை உள்்ள ே்டககு மற்றும் 

கதற்கு அட்ேப்பைகுதிகளில் வீசுகின்றை. இது 

‘லமய அட்ே ்றாேளிகள்’ ( id Latitudes 

Cyclones) எனறும் அலைககப்பைடுகின்றை.

இச் ்றாேளிகள் தன ஆற்்றலை உயர் 

அட்ேஙகளின கேப்பை மாற்்றஙகளிலிருந்து 

கபைறுகின்றை. இது வைோை ோைல்மலை 

( ildshowers) முதல் கபைருஙகாற்று்டன கூடிய 

ஆைஙகட்டி மலைப்கபைாழிலேயும்( eavy 

hails), இடியு்டன கூடிய மலைப்கபைாழிலேயும் 

அதிகமாை உயிர்ச்வேதஙகல்ளயும், 

கபைாரு்ளாதாைச் வேதஙகல்ளயும் ஏற்பைடுத்திய 

பினைர் நிைப்பைகுதிலயச் கேன்றல்டயும்.

மி�ப�ப்�ச்சூறொ�ளி்கள் ( e arate yclone )

35
0
 முதல் 65

0
 ே்டககு மற்றும் கதற்கு அட்ே 

பைகுதிகளில் கேப்பைம் மற்றும் குளிர்காற்றுத் 

திைள்கள் ேந்திககும் பைகுதிகளில் மித கேப்பைச் 

்றாேளிகள் உருோகின்றை.  மித கேப்பைச் 

்றாேளிகள் கேப்பைச் ்றாேளிகள் வபைாை 

நிைத்லத அல்டந்தவு்டன ேலுவிைககாது. 

இச் ்றாேளிகள் கபைாதுோக ே்ட அட்ைாண்டிக 

கபைருஙக்டல் பைகுதி, ே்டவமற்கு ஐவைாப்பைா 

மற்றும் மத்தியத் தலைகக்டல் பைகுதிகளில் 

உருோகின்றை.  மத்திய தலைகக்டல் 

பைகுதியில் உருோகும் இச் ்றாேளிகள் 

ைஷ்யா மற்றும் இந்தியப்பைகுதி ேலை பைைவி 

வீசுகின்றை. இந்தியாலே அல்டயும்  இககாற்று 

ஏற்பைடுத்திய ்றாேளி ஆகும். காற்று  

260 கி.மீ வேகத்தில் வீசியது.  க்டைலை 

7 மீட்்டர் உயைத்திற்கு எழும்பி 

க்டற்கலையிலிருந்து  20 கி.மீ தூைம் 

ேலை உள்்ளப் பைகுதிகளில் வேதத்லத 

ஏற்பைடுத்தியது. வமலும் இச் ்றாேளியால் 

ஒடிஷாவின 12 க்டவைாை மாேட்்டஙகளில் 

ோழந்த 10 மில்லியன மககள் 

பைாதிககப்பைட்்டார்கள். சுமார் 10,000 வபைர் 

உயிரிைந்தைர். 

தகேல் வபைலை

ேளிமுகம்( ront) எனபைது கேப்பைககாற்றுத் 

திைல்ளயும், குளிர்ககாற்றுத் திைல்ளயும் 

பிரிககும் எல்லையாகும். இககாற்றுத் 

திைள்கள் ஒனறுககு ஒனறு  அ்டர்த்தியிலும், 

கேப்பைத்திலும் ஈைப்பைதத்திலும் வேறுபைட்டுக 

காணப்பைடும். இவோறு காற்று ேந்திககும் 

பைகுதிகளில் அககாற்றின தனலமலயப் 

கபைாறுத்து மலைப்கபைாழிவு, பைனிப்கபைாழிவு, 

மிகவும் குளிர்ச்சியாை, கேப்பைமாை ்ாட்கள் 

மற்றும் காற்று மிகுந்த ்ாட்கள் உருோகும்.

எதிர்ச் ்றாேளி மற்றும் ்றாேளி

இந்தியப் கபைருஙக்டலில் உருோகும் 

்றாேளிகளுககு கபையர் ட்டுேது 

கதா்டர்பைாக ேஙகவதேம், இந்தியா, 

மாைத்தீவுகள், மியானமர், ஓமன, 

பைாகிஸ்தான, இைஙலக மற்றும் தாய்ைாந்து 

ஆகிய ்ாடுகள் பைஙவகற்று  கபைா.ஆ. 2000 

ஆண்டு ஆவைாேலை கூட்்டம் ்்டத்திை.  

பினைர் 2004ஆம் ஆண்டு ஒவகோரு 

்ாடும் ்றாேளிககு கபையர்ப்பைட்டியலை 

ககாடுத்தை. இதைடிப்பைல்டயில், 

ஒவகோருமுல்ற ்றாேளி உருோகும் 

வபைாதும் இப்பைட்டியலில் உள்்ள கபையர்கல்ள 

ேரிலேககிைமமாக பையனபைடுத்தி 

ேருகிவ்றாம்.
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    5    வமகஙகள் (Clouds)

ஒவகோரு ்ாளும் மிக    அதிக அ்ளவில்  

க்டல் நீர் நீைாவியாக மாறுகி்றது. வமகஙகள் 

ேளிமண்்டைத்தில் காணப்பைடும் ஈைப்பைதத்திற்கு 

முககிய ஆதாைமாக வி்ளஙகுகின்றது.  

நீைாவியிலிருந்து கபை்றப்பைட்்ட உப்புத்துகள்கள், 

புலக வபைான்றேற்றினமீது குளிர்ந்த 

ஈைப்பைதமாை காற்று பைடிேதன மூைம் 

வமகஙகள் உருோகின்றை. சிைவ்ைஙகளில் 

கேப்பைககாற்றும் ஈைப்பைதம் நில்றந்தக 

காற்றும் ஒனறிலணயும் வபைாதும் வமகஙகள் 

உருோககப்பைடுகின்றை. ேளிமண்்டைத்தில் 

கண்களுககு புைப்பைடும்பைடியாக மிதந்து 

ககாண்டிருககும் குளிர்ந்த நீர்த்திேலைகவ்ள 

வமகஙக்ளாகும். வமகஙகள் கீைடுககு, 

மீள் அடுககு மற்றும் இல்ட அடுககுகளில் 

காணப்பைடுகின்றை.  

உயைத்தின அடிப்பைல்டயில் வமகஙகல்ள 

மூன்றாகப் பிரிககைாம்.

	 ●	  வமல்மட்்டவமகஙகள்  ( igh clouds)  

(6-20 கி.மீஉயைம் ேலை)

	 ●	  இல்டமட்்டவமகஙகள் ( iddle clouds)  

(2 .5- 6 கிமீ உயைம் ேலை)

	 ●	  கீழமட்்டவமகஙகள் (Low clouds) 

(புவியின வமற்பைைப்பிலிருந்து 25 கி.மீ. 

உயைம் ேலை) 

வமகஙகள்  அதன ேடிேம் மற்றும் அலமப்பின 

அடிப்பைல்டயில் வமலும் பிரிககப்பைடுகின்றை. 

வமல்மட்்ட வமகஙகள் ( igh Clouds)

கீற்று மே்கங்கள்( irr )

ேளிமண்்டைத்தில் 8000 முதல் 12000 

மீட்்டர்உயைத்தில் கமல்லிய, கேண்ணி்ற 

இலை வபைான்ற வதாற்்றத்தில்  காணப்பைடும் 

வமகஙகள் கீற்று வமகஙகள் எைப்பைடுகின்றை. 

இது முற்றிலும் ஈைப்பைதம் இல்ைாத 

வமகஙக்ளாகும். எைவே, இம்வமகஙகள் 

மலைப்கபைாழிலே தருேதில்லை. 

(Thunder storms), பைனிப்கபைாழிலேயும் 

( li ards)  மற்றும் சுைல் காற்றுகல்ளயும் 

(Tornadoes) அளிககின்றை

எதிர்ச் ்றாேளிகள் (Anti-Cyclones)

தாழேழுத்த ்றாேளிகளின  வ்ர் எதிர் 

மல்றயாை அலமப்பு ககாண்்டது எதிர்ச் 

்றாேளி ஆகும். இஙகு உயர் அழுத்தப் 

மண்்டைம் லமயத்திலும், தாழேழுத்தஙகள் 

அதலைச் ழந்தும் காணப்பைடுகி்றது. 

உயர் அழுத்தமுள்்ள மண்்டைத்திலிருந்து 

தாழேழுத்தப் பைகுதிககு சுைல் ேடிேத்தில் 

காற்று ேந்தல்டகி்றது. எதிர்ச் ்றாேளிகள் 

கபைரும்பைாலும் கேப்பை  அலைகளு்டன, குளிர் 

அலைகளு்டன காணப்பைடுகின்றை.

தைககாற்றுகள் (Local Winds)

ஒரு குறிப்பிட்்ட இ்டத்தில் குறுகிய காைத்திற்கு 

மட்டும் வீசும் காற்று தைககாற்று எைப்பைடும்.  

தைககாற்றின தாககம் குறிப்பிட்்ட பைகுதிகளில் 

மட்டும் காணப்பைடும். இலே குறிப்பிட்்ட 

பைருேத்தில் மட்டும் வீசுகின்ற காற்்றாகும். இது 

உைகில் ஒவகோரு இ்டத்திலும் ஒவகோரு 

கபையர் ககாண்டு அலைககப்பைடுகி்றது.

	 ●	  ஃபைான காற்று( oehn)  - (ஆல்ப்ஸ் – 

ஐவைாப்பைா)

	 ● சிைாகவகா  (Sirocco)     - 

(ஆப்பிரிககாவின ே்ட க்டற்கலைப் பைகுதி)

	 ●	  சின க  (Chinnook)    - (ைாககி 

மலைத்கதா்டர் – ே்ட அகமரிககா)

	 ●	  லூ  (Loo) - (தார் பைாலைேைம் – 

இந்தியா)

	 ●	  மிஸ்ட்ைல் ( istral) - (மத்தியத் 

தலைகக்டல் பைகுதி – பிைானஸ்)

	 ●	  வபைாைா ( ora) - (மத்தியத் தலைகக்டல் 

பைகுதி – இத்தாலி)    
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1593. ேளிமண்்டைம்

இ்டைப்�டடை திரள்மே்கங்கள் ( Alto l )

தனித்தனியாக உள்்ள வமகத்திைள்கள் 

ஒ ன று ்ட க ை ா ன று  இ ல ண ந் து 

பைல்வேறு ேடிேஙகளில் காணப்பைடும்.  

இலே அலைத்திைள் அல்ைது 

இலணககற்ல்றகள் வபைான்ற அலமப்பு்டன 

காட்சியளிககும்  ஆலகயிைால் இதலை 

’கேம்மறியாட்டுவமகஙகள்’ (Sheep Clouds), 

அல்ைது ‘கம்பைளிககற்ல்றவமகஙகள்’  (Wool 

Pack Clouds) எனறுஅலைககப்பைடுகி்றது

்கொர்�்டைமே்கங்கள்  ( i o trat )

புவியின வமற்பைைப்லபை ஒட்டிய பைகுதிகளில் 

வதானறும் கருலமயாை வமகஙகள்  கார்பைல்ட 

வமகஙகள் ஆகும். இலே மலை, பைனி மற்றும் 

ஆைஙகட்டி மலையு்டன கதா்டர்புல்டயது.

கீழமட்்டவமகஙகள்  (Low Clouds)

�்டைத்திரள் மே்கங்கள் ( trato l )  

ோம்பைல்  மற்றும்  கேள்ல்ள நி்ற 

ேட்்டத்திட்டுககள் 2500மீட்்டர் முதல் 3000 

மீட்்டர் உயைத்தில் ோம்பைல் மற்றும் கேண்லம 

நி்றத்தில் ேட்்டத்திட்டுக்ளாக  காணப்பைடும். 

தாழவமகஙகள் ‘பைல்டத்திைள்வமகஙகள்’ 

எைப்பைடுகின்றை. கபைாதுோக இம்வமகஙகள் 

வதானறும்வபைாது அப்பைகுதியில் கதளிோை 

ோனிலை காணப்பைடும்.

�்டைமே்கங்கள் ( trat )

மிகவும் அ்டர்த்தியாக கீழமட்்டத்தில் 

பைனிமூட்்டம் வபைானறு காணப்பைடும் வமகஙகள் 

பைல்டவமகஙகள் எைப்பைடும்.இலே மலை 

அல்ைது பைனிப்கபைாழிலேத் தரும். 

கீற்றுத் திைள் வமகஙகள் (Cirro Cumulus)

கீற்றுத் திைள்  வமகஙகள் கேண்லமயாை 

திட்டுகக்ளாகவோ, விரிப்பு வபைானவ்றா, 

அடுககடுககாகவோ அலமந்திருககும்.  இலே 

பைனிப்பைடிகஙக்ளால் உண்்டாைலே ஆகும்.

கீற்றுப்பைல்ட வமகஙகள் (Cirro Stratus) 

கீற்றுப்பைல்ட வமகஙகள் கமனலமயாக பைால் 

வபைான்ற கேள்ல்ள நி்றத்தில் கண்ணாடி 

வபைானறு காணப்பைடும்.  இது மிகச்சிறிய 

பைனித்துகள்கல்ள ககாண்்ட வமகமாகும்.

இல்டமட்்ட வமகஙகள் ( iddle Clouds)

இ்டைப்�டடை �்டைமே்கங்கள் (Alto tat )

ோம்பைல் அல்ைது நீை நி்றத்தில் சீைாக 

கமல்லிய விரிப்பு வபைானறு காணப்பைடும் 

வமகஙகள் இல்டப்பைட்்ட பைல்ட வமகஙக்ளாகும். 

இலே உல்றந்த நீர்த்திேலைகல்ளக 

ககாண்டிருககும். 

ntg;g fhw;W

Fsph;e;j fhw;W

ntg;g fhw;W

Fsph;e;j fhw;W

jpws; Nkfk;

Nky;Nehf;fp 
efWk; fhw;W

Nky;
Nehf;fp 
efWk; 
fhw;W

fhh;jpws; Nkfk;

ரிய மல்றவின கபைாழுது கீற்று வமகஙகள் 

பைை ேண்ணத்தில் காட்சியளிப்பைதால் 

“கபைண்குதிலை ோல்கள்” ( are’s Tails)  

எனறும் அலைககப்பைடுகி்றது.

ேளிமண்்டைக கீழ அடுககில் (Troposphere) 

மட்டும் தான அலைத்து ேலகயாை 

வமகஙகளும் காணப்பைடும்.
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1603. ேளிமண்்டைம்

கபைாழிவிலை நிர்ணயிககும் காைணிகள் 

( orms of Precipitation)

	 ●	  கேப்பைநிலை (Temparature)

	 ●	  உயைம் (Altitude)

	 ●	  வமகத்தின ேலக (Clouds Type)

	 ●	  ேளிமண்்டை நிலைபைாடுகள் 

(Atmospheric Conditions)

	 ●	  கபைாழிவு கேயல்முல்ற (Precipitation 

Process)

ோைல், மலை, பைனிப்கபைாழிவு, பைனிப்பைடிவு, 

ஆைஙகட்டி மலை வபைான்றலே கபைாழிவின 

பைல்வேறு விதஙகள் ஆகும்.

சொரல் (Dri le)

0.5 மில்லி மீட்்டருககும் குல்றோை 

விட்்டமுள்்ள நீர்த்துளிகள் சீைாக புவிலய 

ேந்தல்டயும்கபைாழுது அதலை ோைல் 

என்றலைககிவ்றாம்.  சிை வ்ைஙகளில் 

ோைல்கள் பைனி மூட்்டத்து்டன இலணந்து 

எதிரில் உள்்ள கபைாருட்கல்ள காணமுடியாத 

நிலைலய உண்்டாககுகி்றது.

திரள் மே்கங்கள் ( l )

தட்ல்டயாை அடிபைாகமும், குவிமா்டம் வபைான்ற 

வமல் வதாற்்றமும் ககாண்டு “காலிபி்ளேர்” 

வபைான்ற ேடிேத்து்டனும் காணப்பைடும்.  இது 

கதளிோை ோனிலையு்டன கதா்டர்புல்டய 

வமகமாகும். 

்கொர்திரள் மே்கங்கள் ( lo  i )

மிகவும் அ்டர்த்தியாை கைத்த வதாற்்றத்து்டன, 

இடியு்டன கூடிய மலைதரும் வமகஙகள் 

கார்திைள் வமகஙகள் எைப்பைடும்.  இலே 

கபைாதுோக  கைமலைலயயும் அதிக 

பைனிப்கபைாழிலேயும் சிை வ்ைஙகளில் 

கல்மாரி மலை மற்றும் சுைற்காற்று்டன கூடிய 

மலைலயயும் தருகின்றை. 

கபைாழிவு (Precipitation)

சுருஙகிய நீைாவி நீரின பைல்வேறு ேடிேஙகளில் 

புவிலய ேந்தல்டகின்ற நிகழவே  கபைாழிவு 

எைப்பைடுகி்றது. வமகத்தில் உள்்ள நீர்த்துளிகள் 

பைனிவிழு நிலைலய அல்டயும் கபைாழுது ரித 

நிலைககு ேந்துவிடுகி்றது. பினபு புவியின மீது 

மலையாகப் கபைாழிகி்றது.
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1613. ேளிமண்்டைம்

விழுகின்றை.  இது கல்மாரிககட்டிகள் 

(hailstones) எனறும் அலைககப்பைடுகி்றது.  

இது வே்ளாண் பையிர்கல்ளயும் மனித 

உயிர்கல்ளயும் பைாதிககும் தனலம ககாண்்டது.

     6     மலைப்கபைாழிவு (Rainfall)

கபைாழிவின மிக முககிய ேலக மலைப் 

கபைாழிோகும். ஈைப்பைதம் ககாண்்ட காற்றுத் 

திைள்கள் வமவை உயர்த்தப்பைட்டு வமகஙக்ளாக 

உருோகி பினபு நீர்த்துளிக்ளாக புவிலய 

ேந்தல்டகின்றை.

	 ●	  கேப்பைச் ேைை மலைப்கபைாழிவு 

(Conventional Rainfall)

	 ●	  ்றாேளி மலைப்கபைாழிவு (Cyclonic 

Rainfall (or) ront and Rain fall)

	 ●	  மலைத்தடுப்பு மலைப் கபைாழிவு 

(Orographic Rainfall) 

ஆகியை மலைப்கபைாழிவின பைல்வேறு 

ேலககள் ஆகும்.

கேப்பைச்ேைை மலைப்கபைாழிவு (Conventional 

Rainfall)

பைகல் கபைாழுதின வபைாது ரியக 

கதிர்வீச்சிைால் புவியின வமற்பைகுதி 

அதிகமாக கேப்பைப்பைடுத்தப்பைடுகி்றது.  புவி 

வமற்பைைப்பில் உள்்ள காற்று கேப்பைமல்டேதால் 

விரிேல்டந்து வமகைழும்புகி்றது. அஙகு 

கேப்பைேைைக காற்வ்றாட்்டம் உருோகி்றது 

வமவை கேன்ற காற்று குளிர்ச்சியல்டந்து, 

சுருஙகி, வமகஙக்ளாக உருகேடுத்து 

ே்ழ ( ain)
உல்றநிலைககும் அதிகமாை 

கேப்பைநிலை காணப்பைடும் வபைாது மலைப் 

கபைாழிகி்றது. புவியின மிக அதிகமாை 

இ்டஙகளில் மலைப்கபைாழிவு கில்டககி்றது.  

காற்றில் மிக அதிகமாை ஈைப்பைதம் இருந்தால் 

மட்டுவம மலைப்கபைாழிவு ஏற்பைடும்.  

மலைத்துளியின விட்்டம் 5 மில்லி மீட்்டருககு 

வமல் காணப்பைடும்.

ஆைங்கடடி ே்ழ  ( leet)

முழுலமயாகவோ அல்ைது பைகுதியாகவோ 

ஒளிபுகும் தனலமயு்டன கூடிய மிகச்சிறிய 

பைனி உருண்ல்டயு்டன (Pellets) கூடிய 

மலைப்கபைாழிவே ஆைஙகட்டி மலை எனறு 

அலைககப்பைடுகி்றது. 

�னி ( no )

உல்றயும் நிலைககு கீைாக நீர் சுருஙகுதல் 

ஏற்பைடும்வபைாது பைனிப்கபைாழிவு ஏற்பைடுகி்றது.  

பைகுதியாகவோ, முழுலமயாகவோ ஒளி 

புகா தனலமயு்டன காணப்பைடும் பைனித்துகள் 

பைடிகஙகல்ள பைனி எனறு அலைககினவ்றாம்.  

இந்த பைனிப்பைடிகஙகள் ஒனவ்றாக்டானறு 

வமாதிப் பைனிச்சீேல்க்ளாக (Snowflakes) 

உருப்கபைருகின்றை.

்கல்ேொரி ே்ழ ( ail)

இடியு்டன கூடிய புயல் மற்றும் மலையு்டன 

கூடிய புயலினவபைாது  2 கே மீட்்டருககு வமல் 

விட்்டம் உள்்ள பைனிககட்டிகவ்ள கல்மாரி 

மலை ( ail) எனறு அலைககப்பைடுகி்றது.  

இது தி்டநிலையில் காணப்பைடும் 

மலைப்கபைாழிோகும் இப்கபைாழிவின வபைாது 

சிறிய கட்டிகள் வபைான்ற பைனித்துண்டுகள் 

தகேல் வபைலை

கல்மாரி மலை ோனிலை நிகழவுகளில் 

மிகவும் அஞேத்ததககதாகும். அதிகமாை 

தாேைஙகள், மைஙகள் வே்ளாண் பையிர்கள், 

விைஙகுகள் மற்றும் மனித உயிர்கல்ள 

பைறிககும் ஒரு பைைத்த இயற்லக சீற்்றமாகும். 

தகேல் வபைலை

இடியு்டன கூடிய கல்மாரி மலை கல்மாரி புயல் 

எை அலைககப்பைடுகி்றது. இது ோனிலை 

நிகழவுகளில் மிகவும் அஞேத்ததககதாகும். 

கல்மாரி மலை  தாேைஙகள், மைஙகள் 

வே்ளாண் பையிர்கள், விைஙகுகள் மற்றும் 

மனித உயிர்கல்ள பைறிககும் ஒரு பைைத்த 

இயற்லக சீற்்றமாகும்.  
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1623. ேளிமண்்டைம்

கேப்பை மற்றும் மிதகேப்பை மண்்டைஙகளில் 

்றாேளி மலைப்கபைாழிவு கில்டககின்றது. 

கேப்பைககாற்றும்,  குளிர் ககாற்றும் 

ேந்திககும் எல்லையில் நீைாவி சுருஙகி 

மலைப்கபைாழிலேத் தருகின்றது இது ேளிமுக 

மலை எைப்பைடுகி்றது.

மலைத்தடுப்பு மலைப்கபைாழிவு  (Orographic 

Rainfall)

மலைத் தடுப்பு மலை நிைத்வதாற்்ற மலை 

எைவும் அலைககப்பைடுகி்றது. ஈைப்பைதம் மிகுந்து 

வீசும் காற்று மலைச்ேரிோல்  தடுககப்பைட்டு 

வமல்வ்ாககி எழுகி்றது.  இவோறு எழுந்த 

காற்று பினைர் குளிர்விககப்பைட்டு சுருஙகி 

மலைப்கபைாழிலேத் தருகின்றது.  இவோறு 

கபை்றப்பைடுகின்ற மலைப்கபைாழிவு மலைத்தடுப்பு 

மலைப் கபைாழிவு (Orographic Rainfall) எனறு 

அலைககப்பைடுகின்றது.

மலையாக கபைாழிகி்றது. இது கேப்பைச்ேைை 

மலை எைப்பைடுகி்றது.   கேப்பைச்ேைைமலை 

புவியில் நிை்டுகவகாட்டுப் பைகுதிகளில் 

மாலை வேல்ளகளில் அடிககடி நிகழகி்றது. 

வமலும் கேப்பை மண்்டைம், துலண  கேப்பை 

மண்்டைம் மற்றும் மித கேப்பை மண்்டைஙகளில் 

வகால்ட காைஙகளில்  இவேலகயாை மலை 

கபைாழிகின்றது.

்றாேளி மலைப்கபைாழிவு (அ) ேளிமுக மலை 

(Cyclonic Rain fall or rontal Rain fall)

அ ்ட ர் த் தி ய ா ை  க ா ற் று த் தி ை ள் க ள் 

ஒருமுகப்பைடுத்தப்பைட்டு பினபு வமல்வ்ாககி 

கேனறு கேப்பைம் மா்றா நிலையிைால் 

குளிர்ச்சியல்டந்து கபைாழியும் மலை ்றாேளி 

மலைப்கபைாழிவு எைப்பைடுகி்றது.

#whtsp  / tspKf kiog;nghopT

ntg;gr;ryd kiog;nghopT

kiog;nghopT

ntg;gf;fhw;W 
NkNy nrd;W 
Fspuiljy;

Gtpapd; Nkw;gug;gpy; 
fhw;W ntg;gkiljy;

இந்தியாவில் அதிக மலைலயப் கபைறும் இ்டம் 

கம சினைாம். இது ர்ோச்ேல் மலையின 

காற்று வமாதும் பைககம் அலமந்துள்்ளது. 

ஆைால் இம்மலையின காற்று வமாதா 

பைககம் அலமந்துள்்ள   ‘ ல்ைாங’ மிக 

குல்றந்த அ்ளவே மலைலயப் கபைறுகி்றது.  

இலதப் வபைானவ்ற மும்லபையும், ைாவும் 

அலமந்துள்்ளை.
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1633. ேளிமண்்டைம்

காற்று வீசும் திலேலய வ்ாககி 

உள்்ள மலைச்ேரிவு ‘காற்று வமாதும் பைககம்’ 

(Wind ward’) எைப்பைடுகி்றது. இப்பைகுதி அதிக 

மலைப்கபைாழிலே கபைறுகி்றது. காற்று வீசும் 

திலேககு மறுபைககம் உள்்ள மலைச்ேரிவு 

‘காற்று வமாதாப் பைககம்’ (Lee ward side) 

எைப்பைடுகி்றது.  இப்பைகுதி மிகக குல்றந்த 

அ்ளவே மலைலயப் கபைறுகி்றது. இது ‘மலை 

மல்றவு’ பிைவதேம் எைவும் அலைககப்பைடுகி்றது.

     7     ஈைப்பைதம் ( umidity)

ேளிமண்்டைத்தில் ோனிலைலயயும் 

காைநிலைலயயும் பைாதிககும் ஒரு 

முககியமாை காைணியாக ஈைப்பைதம் உள்்ளது.  

ேளிமண்்டைத்தில் உள்்ள நீைாவியின 

அ்ளவே “ஈைப்பைதம்” ஆகும்.  ேளிமண்்டைத்தில் 

நீைாவியின அ்ளவு அதிகரித்தால் 

ஈைப்பைதத்தின அ்ளவும்  அதிகரிககும். 

ேளிமண்்டைத்தில் உள்்ள கமாத்த நீைாவியின 

அ்ளவு‘முழுலமயாை ஈைப்பைதம்’ (a solute 

humidity) எைப்பைடும். ேளிமண்்டைத்தில் 

உள்்ள   ஈைப்பைதம் அ்ளவிற்கும் அதன  கமாத்தக 

ககாள்்ள்ளவிற்கும் உள்்ள விகிதாச்ோைவம 

‘ஒப்பு ஈைப்பைதம்’ (Relative humidity) எைப்பைடும்.

கேப்பைககாற்று குளிர்காற்ல்ற வி்ட 

அதிகமாை ஈைப்பைதத்லத தககலேத்துக 

ககாள்ளும் தனலமயுல்டயதாகும். ஒப்பு 

ஈைப்பைதமாைது குளிர்காற்றில் அதிகமாகவும் 

கேப்பைககாற்றில் குல்றோகவும் காணப்பைடும்.

முழுலமயாை ஈைப்பைதம் (A solute 

humidity) எனபைது ஒவகோரு கைமீட்்டர் 

காற்றிலும் எத்தலை கிைாம் நீைாவி உள்்ளது 

எனபைதாகும். ஒப்பு ஈைப்பைதம் எனபைது 

ேதவிகிதத்தில் கணககி்டப்பைடுகி்றது.

நிலைவிற்ககாள்க

�  மிலயச்சுற்றி  ோயுகக்ளால் ஆை 

கமல்லிய அடுகலகவய ேளிமண்்டைம் 

எனகிவ்றாம்.

� ல்ட்ைென (78%) மற்றும் ஆகசிென 

(21%) ஆகியலே ேளிமண்்டைத்தில் 

காணப்பைடும் முககியமாை ோயுககள் 

ஆகும்.

� ேளிமண்்டைம், கீைடுககு, மீள் 

அடுககு, இல்டயடுககு, கேப்பை அடுககு 

மற்றும் கேளியடுககு எனும் ஐந்து 

அடுககுக்ளாகக காணப்பைடுகின்றை.

� கேப்பைக க்டத்துதைால் ேளிமண்்டைம் 

கேப்பைமல்டகி்றது.

� கேப்பை மண்்டைம், மிதகேப்பை 

மண்்டைம் மற்றும் உல்றபைனி 

மண்்டைம் ஆகியலே புவியின மூனறு 

கேப்பைமண்்டைஙக்ளாகும்.

� புவியின மீதுள்்ள எல்ைா 

கபைாருட்களும் காற்றின அழுத்தத்திற்கு 

உட்பைடுகின்றை.

� நிை்டுகவகாட்டு தாழேழுத்த 

மண்்டைம், துலண கேப்பை உயர் 

அழுத்த மண்்டைம், துலண துருே 

தாழேழுத்த மண்்டைம் மற்றும் துருே 

உயர் அழுத்த மண்்டைம் ஆகியலே 

புவியில் காணப்பைடும் காற்்றழுத்த 

மண்்டைஙக்ளாகும்.

� ோயுவின கில்டமட்்ட ்கர்வே காற்று  

எை அலைககிவ்றாம்.

� காற்று கபைாதுோக உயைழுத்த 

மண்்டைஙகளிலிருந்து குல்றேழுத்த 

மண்்டைஙகல்ள வ்ாககி  வீசும்.

காற்றின ஒப்பு ஈைப்பைதம் நூறு 

ேதவிகிதமாக இருககும்வபைாது காற்று ரித 

நிலைலய அல்டகி்றது. இந்நிலையில் 

காற்று நீைாவிலய உறிஞோது. இந்தப் 

ரிதநிலைலய “பைனிவிழுநிலை”  

(Dew point) எைப்பைடுகி்றது. ஈைப்பைதத்லத 

அ்ளப்பைதற்கு ஈைப்பைதமானி ( ygrometer) 

அல்ைது ஈை உைர்ககுமிழ கேப்பைமானி (Wet 

and dry ul ) பையனபைடுத்தப்பைடுகி்றது.
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1643. ேளிமண்்டைம்

� காற்றுகள் ்ானகு ேலகப்பைடும். 

அ ல ே ,  வ க ா ள் க ா ற் று க ள் , 

க ா ை மு ல ்ற க க ா ற் று க ள் , 

மாறுதலுககுட்பைட்்ட காற்றுகள் மற்றும் 

தைககாற்றுகள்.

� த ா ழ ே ழு த் த ப் பை கு தி ல ய 

உயைழுத்தப்பைகுதி சுற்றி இருப்பைவத 

்றாேளி (Cyclone) எனறு 

அலைககப்பைடுகி்றது.

� உயர் அழுத்தப் பைகுதிலயச் சுற்றி 

தாழேழுத்தப்பைகுதி இருப்பைது 

எதிர்ச் ்றாேளி (Anti Cyclone) எனறு 

அலைககப்பைடுகி்றது.

� கண் ககுத் கதரியும் சுருஙகிய நீைாவி 

காற்றில் மிதப்பைலதவய வமகஙகள் 

எனகிவ்றாம்.

� அ ல ை த் து  க பை ா ழி வு க ளு ம் 

வமகஙகளிலிருந்து உருோகின்றை.

� உயைத்திலை அடிப்பைல்டயாகக 

ககாண்டு வமகஙகள் வமல்மட்்ட 

வமகஙகள், இல்டமட்்ட வமகஙகள், 

கீழமட்்ட வமகஙகள் எனறு மூனறு 

ேலகக்ளாக பிரிககப்பைட்டுள்்ளது.

� ோைல், மலைப்கபைாழிவு, பைனி, 

ஆைஙகாட்டி மலை, கல்மாரி மலை 

ஆகியலே கபைாழிவின ேலகக்ளாகும். 

கலைச்கோற்கள்

கேயிற்காய்வு (Insolation) - ஒரு 

இ்டத்தில் கில்டககும் ரியக கதிர் 

வீச்சினஅ்ளவு

ேமகேப்பைகவகாடு (Isotherm) - நிை 

ேலைபை்டத்தில் ஒவை கேப்பை அ்ளலேக 

ககாண்்ட   இலணககும் கற்பைலைக 

வகாடு. 

்ாட்ஸ் (Knots) - காற்றின வேகத்லத 

அ்ளககும் அைகு

காற்று வேகமானி (Aneomometer) - 

காற்றின வேகத்லத அ்ளககும் கருவி

காற்று திலே காட்டி (Wind  Vane) - இது 

வினட்காக எனறும் அலைககப்பைடுகி்றது. 

இது காற்று  வீசும் திலேலய அறிய 

உதவும் கருவியாகும்

கேப்பைத் தலைகீழ மாற்்றம் (Normal 

Lapse rate) - ஒவகோரு 165 மீட்்டர் 

உயைத்திற்கும் 1  கேல்சியஸ் கேப்பைம் 

குல்றதல்

சுருஙகுதல் (Condensation) - ோயு 

நிலையிலிருககும் நீர்  திைேநிலைககு 

மாறும் கேயல்பைாடு

ககாரியா ஸ் விலே (Coriolis orce) 

- புவியின சுைற்சியிைால் காற்று தன 

பைாலதயில் இருந்து   விைகிச் கேல்லுதல்

்டால்ட்ைம் (Doldrum) - 5  ே்டககிலிருந்து 

5  கதற்கு அட்ேத்திற்கில்டவய உள்்ள 

தாழேழுத்த நிை்டுகவகாட்டு மண்்டைம்.

காற்வ்றாட்்டம் (Air Current) - காற்றின 

வமல்வ்ாககிய மற்றும் கீழ வ்ாககிய 

்கர்வு.

 பையிற்சிகள் 

I. சரியொன வி்டை்யத் 
ம�ர்ந்ப�டுக்்கவும

 1. _______________ உயிர்ோை 

இனறியலமயாத ோயுோகும்.

அ) லியம் 

ஆ)  கார்பைன – ல்ட  ஆகலேடு

இ) ஆகசிென ஈ) மீத்வதன

 2.  ேளிமண்்டைத்தில் கீைாக உள்்ள அடுககு  

_______________ ஆகும்.

அ) கீைடுககு  ஆ) மீள் அடுககு

இ) கேளியடுககு  ஈ) இல்டயடுககு
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1653. ேளிமண்்டைம்

 3.   _______________ ோகைாலி 

அலைகல்ள பிைதிபைலிககி்றது.

அ) கேளியடுககு ஆ) அயை அடுககு

இ) இல்டயடுககு ஈ) மீள் அடுககு

 4.  புவியின வமற்பைைப்பில் காணப்பைடும் 

கேப்பைத்தின ேைாேரி அ்ளவு 

_______________.

அ) 12
0
 C  ஆ) 13

0
 C

இ) 14
0
 C  ஈ) 15

0
 C

 5.  நிை்டுகவகாட்டுப் பைகுதியில் இருந்து 

துருேம் வ்ாககிச் கேல்ை கேல்ை 

கேப்பைம்_______________.

அ) கூடுகி்றது ஆ) மாற்்றம் ஏதுமில்லை

இ) குல்றகி்றது

ஈ) நிலையாக இருககி்றது

 6. ோயு நிலையிலிருந்து திைே நிலைககு 

நீைாைது மாறுகின்ற கேயல்பைாட்டிலை 

_______________ எனறு 

அலைககிவ்றாம்.

அ) கபைாழிவு  ஆ) ஆவியாதல்

இ) நீைாவிப்வபைாககு ஈ) சுருஙகுதல் 

 7.  _______________ புவியின முககிய 

ஆற்்றல் மூைமாகும்.

அ) ரியன  ஆ) ேந்திைன

இ) ்ட்ேத்திைஙகள் ஈ) வமகஙகள்

 8.  _______________ 5  ே்டககு முதல் 

5
0
 கதற்கு அட்ேம் ேலை பைைவியுள்்ளது.

அ) நிை்டுகவகாட்டு தாழேழுத்த 

மண்்டைம்

ஆ) துலண கேப்பை உயர் அழுத்த 

மண்்டைம்

இ) துலண துருே தாழேழுத்த மண்்டைம்

ஈ) துருே உயர் அழுத்த மண்்டைம்

 9.  அலைத்து ேலக வமகஙகளும் 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ல் 

காணப்பைடுகி்றது.

அ) கீைடுககு ஆ) அயை அடுககு

இ) இல்டயடுககு ஈ) வமைடுககு

 10.  _______________ கேம்மறி ஆட்டு 

வமகஙகள் எனறு அலைககப்பைடுகி்றது.

அ) இல்டப்பைட்்ட திைள் வமகஙகள்

ஆ) இல்டப்பைட்்ட பைல்ட வமகஙகள்

இ) கார்பைல்ட வமகஙகள்

ஈ) கீற்றுப்பைல்ட வமகஙகள்

 11.  பை ரு ே க க ா ற் று  எ ன பை து 

_______________.

அ) நிைவும் காற்று

ஆ) காைமுல்றக காற்றுகள்

இ) தைககாற்று

ஈ) வமற்கண்்ட எதுவுமில்லை

 12.  பைனித்துளி பைனிப்பைடிகமாக இருந்தால் 

_______________ எனறு 

அலைககினவ்றாம்.

அ) உல்றபைனி ஆ) மூடுபைனி

இ) பைனி  ஈ) ஆைஙகட்டி

 13.  _______________ புயலின கண் 

எனறு அலைககப்பைடுகி்றது.

அ) அழுத்தம்  ஆ) காற்று

இ) ்றாேளி  ஈ) பைனி

 14. காற்றின கேஙகுத்து அலேவிலை 

_______________ எனறு 

அலைககினவ்றாம்.

அ) காற்று  ஆ) புயல்

இ) காற்வ்றாட்்டம்  ஈ) ்கர்வு
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1663. ேளிமண்்டைம்

II. கபைாருத்துக.

1. ோனிலையியல் காற்றின வேகம்

2. காைநிலையியல் காற்றின திலே

3.

காற்று 

வேகமானி

கீற்று வமகம்

4.

காற்று 

திலேமானி

காைநிலை பைற்றிய பைடிப்பு

5.
கபைண் குதிலை 

ோல்

ோனிலை பைற்றிய பைடிப்பு

6.
காற்று 

வமாதாப்பைககம்

ஆஸ்திவைலியா

7.. வில்லி வில்லி மலை மல்றவுப் பைகுதி

III. ப்கொடுக்்கப்�டடுள்ள ம்கள்வி்களுக்கு  
சுருக்்கேொ்க வி்டையளி.

 1.  ேளிமண்்டைம் - ேலையறு?

 2.  ேளிமண்்டை அடுககுகள் யாலே?

 3.  காைநிலைலயப் பைாதிககும் காைணிகள் 

யாலே?

 4.  கேப்பைத்லத அ்ளககும் அ்ளலேகள் 

யாலே?

 5.  கேயிற்காய்வு என்றால் எனை?

 6.  ேமகேப்பைக வகாடுகள் என்றால் எனை?

 7.  கேப்பைத் தலைகீழ மாற்்றம்  - சிறுகுறிப்பு 

ேலைக.

 8.  ேளிமண்்டைத்லத கேப்பைமாககுகின்ற 

கேயல்முல்றகல்ள – வி்ளககுக.

 9.  ேளிமண்்டை அழுத்தம் எவோறு 

அ்ளககப்பைடுகி்றது?

 10.  துருேக கீலைககாற்றுகள் மிகக 

கு ளி ர் ந் து ம் ,  ே ்ற ட் சி ய ா க வு ம் 

இருப்பைதற்குக காைணம் எனை?

  11.  வகாள் காற்றுகளின அலமப்லபை 

வி்ளககுக?

 12.  சிறு குறிப்பு ேலைக. 

  அ) வியாபைாைககாற்றுகள் 

  ஆ) கர்ஜிககும் ்ாற்பைதுகள்

 13.  வமகஙகள் எவோறு உருோகின்றை?

 14.  மலைப்கபைாழிவின ேலககள் யாலே?

 15.  கபைாழிவு என்றால் எனை? அதன 

ேலககள் யாலே?

 16.  சிறு குறிப்பு ேலைக- 

அ) ோைல் ஆ) மலை இ) பைனி 

ஈ) ஆைஙகட்டி உ) கேப்பைமாதல்

 17. ்றாேளிகல்ள ேலகப்பைடுத்து.

IV. ம�று�டுத்து்க.

 1. ோனிலை மற்றும் காைநிலை

 2.  கேயிற்காய்வு மற்றும் கேப்பைம்

 3.  நிைககாற்று மற்றும் க்டற்காற்று

 4.  காற்று வமாதும் பைககம் மற்றும் காற்று 

வமாதாப் பைககம்

 5.  கேப்பைச் ்றாேளி மற்றும் மித கேப்பைச் 

்றாேளி

V. ்கொர ம கூறு்க.

 1. நிை்டுகவகாட்டு தாழேழுத்த மண்்டைம் 

ஒரு அலமதிப் பைகுதி.

 2. ்றாேளிகள் அதிக உயிர்ச் 

வேதத்லதயும், கபைாருட்வேதத்லதயும் 

ஏற்பைடுத்துகி்றது.

 3. வமகமூட்்டத்து்டன இருககும் ்ாள்கல்ள 

வி்ட வமகமில்ைாத ்ாள்கள் கேப்பைமாக 

இருககி்றது.

 4.  மூடு பைனி வபைாககுேைத்துககு ஆபைத்தாக 

உள்்ளது.

 5.  கேப்பைச்ேைை மலை 4 மணி மலை 

எனறு அலைககப்பைடுகி்றது. 

 6.  துருேக கீலைககாற்றுகள் மிகக 

குளிர்ச்சியாகவும்,  ே்றண்டும் 

காணப்பைடுகின்றை.

VI. ரு �த்தியில் வி்டையளி

 1. ேளிமண்்டைத்தின அலமப்லபைப் பைற்றி 

ஒரு பைத்தியில் எழுதுக?

 2. நிலையாை காற்றுகளின ேலககல்ள 

வி்ளககுக.
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1673. ேளிமண்்டைம்

3. வமகஙகளின ேலககல்ள விேரி.

4. ்றாேளிகள் எவோறு உருோகின்றை?

அதன ேலககல்ள விேரி.

5. கபைாழிவின ேலககல்ள விேரி.

VII. பசயல்�ொடு.

1. ேளிமண்்டை அடுககுகளில் காணப்பைடும்

வமகஙகல்ளப் பை்டம் ேலைக.

2. வமகஙகள் மற்றும் மலைககுத்

கதா்டர்புல்டய பைைகமாழிகல்ளச்

வேகரிககவும்.

3. “வமகஙகள்” மற்றும் “மலை” பைற்றி

கவிலத எழுதுக.

4. தஙகள் பைகுதியில் ஒருோை காைத்திற்கு

ோைத்தில் உள்்ள வமகஙகளின ேடிேம்

மற்றும் ேண்ணஙகல்ள உற்று வ்ாககி

அறிகலக தயார் கேய்க.

5. மலை மானி, காற்று திலே மானி

இயஙகும் மாதிரிகல்ள உருோககுக.

6. பைட்ல்ட வி்ளககப்பை்டம் ேலைக.

அ) கனனியாகுமரி, புதுக்டல்லி,

அைகாபைாத் மற்றும் இட்்டா்கர்  

இ்டஙகளின ஒரு ்ாள் கேப்பை அ்ளலே

வேகரிககவும்.

ஆ) கெய்ேல்மர் (இைாெஸ்தான),

க ம சி ன ை ா ம் ( வ ம க ா ை ய ா ) ,

்ாகப்பைட்டிைம், வகாயம்புத்தூர் 

ஆகியேற்றின ஒரு ்ாள் மலை அ்ளவின 

தைவுகல்ளச் வேகரிககவும்.

7. அரும்பும் ோைவியைா்ளைாக ஆகுக.

தஙகள் பைகுதியின ஒருோை காைத்தில்

நிகழும் ோனிலை நிகழவுகல்ள பைதிவு

கேய்க.

ோனிலையா்ளர் கபையர்: ேகுப்பு:

ஞாயிறு

திஙகள்

கேவோய்

புதன

வியாைன

கேள்ளி

ேனி

்ாள் வததி உள் ர் ோனிலை கதா்டர்புல்டய பை்டம் 

ேலைக

 விரிோை ோசிப்பிற்கு

1. Meteorology Dr. A. N atarajan. The tamil nadu tex t b ook  society, chennai, tamil nadu.
First edition april 19 7 3, Climatology.

2. Climatology Dr. K . K umarasamy. Grace pub lications, k umb ak onam, Tamil nadu.
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1683. ேளிமண்்டைம்

பைனிப்பைால்ற வீழச்சியால் 

ஏற்பைடும் நிைத்வதாற்்றத்லத 

அறிவோமா

இலணயச் கேயல்பைாடு

பைனிப்பைால்ற அலமவுகள் - உருகு நிலை 

�டி்கள்:
பைடி 1: ககாடுககப்பைட்டிருககும் உைலி / விலைவுககுறியீட்ல்டப் பையனபைடுத்தி ‘Glaciers flash  

file’ ஐ தைவி்றககம் கேய்யவும்.

பைடி 2: ‘Glacier type’ கதரிவு கேய்து அம்பு குறியீட்டின மூைம் மாற்றி பைனிப்பைால்ற ஏற்பைடுத்தும் 

நிை வதாற்்றஙகல்ள அறியவும்.

பைடி 3: ‘Anatomy of Glaciers’ ஐ கதரிவு கேய்து பைனிப்பைால்றயின இயஙகுரு பை்டத்லத 

இயககவும்.

பைடி 4: ‘Glacier Erosion’ மற்றும் ‘ ove Glacier’ கபைாத்தாலைப் பையனபைடுத்தி பைனிப்பைால்ற 

வீழச்சியால் ஏற்பைடும் நிை அரிப்லபை அறியவும்.

பைடி 1 பைடி 2 பைடி 3

பைடி 4
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முழுமமயான ஈரப்பதம் Absolute Humidity

செயல்படும் எரிமமல Active volcano

சவப்பக்கிம்ட அமெவு Advection

்படிவுகளால நிரப்பப்படுதல Aggradation

உயரம் Altitude

இம்ட திரள்மகம் Alto-cumulus

காற்று ்வகமானி Anemometer

சமன்பாமைக் ்காளம் Asthenosphere

வளிமண்டலம் Atmosphere

வளிமண்டலம் Atmosphere

காற்ைழுததமானி Barometer

உயிரினச் சிமதவு Biological weathering

உயிரக்்காளம் Biosphere

்பாமைப பிரிந்தும்டதல Block Disintegration

கார்பனாக்கம் Carbonation

அடிநிலக்குமக Cavern

கீற்று்மகம் Cirrus clouds

நீர சுருங்குதல Condensation

சவப்பக் க்டததல Conduction

கண்டப்பனியாறு Continental glacier

சவப்பச் ெலன மமைபச்பாழிவு Convectional rainfall

சவப்பச் ெலனம் Convection

கருவம் Core

எரிமமல வாய் Crater

புவி்ம்லாடு Crust

்படிகப ்பாமைகள Crystalline rocks

திரள்மகம் Cumulus clouds

உயரம் குமைக்கும் செயல்பாடு Degradation

ச்டல்டா Delta

உைங்கும் எரிமமமல Dormant volcano

புவிஅதிரவு/நிலநடுக்கம் Earthquake

கீமைக்காற்றுகள Easterlies

புவி அகச்செயலமுமைகள Endogenetic Processes

புவி்மலமமயம் Epicenter

ஓதபச்பாங்குமுகம் Estuary

்பாமை உரிதல Exfoliation

புவி புைச்செயலமுமைகள Exogenetic Processes

வளிமண்டல சவளி அடுக்கு Exosphere 

தணிந்த எரிமமல Extinct volcano

தீவிர காலநிமல Extreme Climate

கீழமமயம் Focus/Hypocenter

குளிர மண்டலம் Frigid zone

மமலயிடுக்கு மற்றும் குறுகிய ்பளளததாக்கு Gorges and Canyons

நிலவாட்டம் அமமததல Gradation

சிறு துகளகளாக சிமதவுறுதல Granular Disintegration

கலமாரி புயல Hailstorm

கலமாரி Hails

புவி சவப்பததிட்டம் Heat Budget

குதிமர அடெம் Horse Latitude

நீரக் சகாளளல Hydration

நீரக்்காளம் Hydrosphere

தீப்பாமைகள   Igneous rocks

சூரிய சவப்ப ஆற்ைல Insolation

சவப்பதமத தக்கமவததல Insulation

ெமஅழுததக்்காடு Isobar

ெமசவப்பக்்காடு Isotherm

சுண்ாம்புப்பாமை நிலத்தாற்ைம் Karst Topography

நிலக் காற்று landbreeze

கலைச் ச�ொறகள்

TN_GOVT_IX_Std_Geography_Tamil_Ch03.indd   169 29-03-2018   09:55:00



170

அடெம் Latitude

சவளி்யற்ைப்பட்ட ்பாமைக்குைம்பு   Lava

உயரம்கள levees

்பாமைக்்காளம் Lithosphere  

காற்று வண்டல ெமசவளி Loess 

நீண்ட ம்ல்மடு Longitudinal Dunes

்பாமைக்குைம்பு   Magma

கவெம்  Mantle

ெலமவக் கல Marble

்பருபச்பாருள அமெவு Mass Movement

ஆற்று வமளவுகள Meanders

வளிமண்டல மீள அ்டக்கு Mesosphere

உருமாறியப ்பாமைகள   Metamorphic rocks

காளான ்பாமை Mushroom rock

கார்மகம் Nimbus

க்டல நீ்ராட்டம் Ocean currents

மமலததடுபபு  மமைபச்பாழிவு Orographic rainfall

குருட்டாறு Ox-bow lake

ஆக்ஸிகர்ம் Oxidation

மண்காளம் Pedosphere

காலமுமைக் காற்றுகள Periodic winds

்காளகாற்றுகள Planetary winds

புவிததடடுகளின அமெவு Plate tectonic

நீரவீழச்சிக் கும்டவு Plunge pool

கு்டக்கும்டவு Pot hole

ஈரபச்பாழிவு Precipitation

நுமர கல Pumice

ஒபபு ஈரப்பதம் Relative Humidity

ம்ல்மடு Sand dune

பூரித நிமல Saturation

க்டல வமளவு Sea Arch

க்டல காற்று Sea breeze

 ஓங்கல Sea cli�

க்டல தூண Sea stack

்படிவப்பாமைகள Sedimentary rocks

புவி அதிரவமலகள Seismic waves

்பாமை சநாறுங்குதல Shattering

்பாமை ்மலதகடு உரிதல Sheeting

உறிஞ்சிததுமள Sinkholes

ஆலங்கடடி Sleet

சூரிய கதிரவீச்சு Solar Radiation

கமரதல Solution

கலவிழுது Stalactite

கலமுமள Stalagmite

வளிமண்டல இம்டயடுக்கு Stratosphere

்பம்ட்மகம் Stratus clouds

புவிததடடு Tectonic plate

மிதசவப்ப மண்டலம் Temperate zone

வளிமண்டல சவப்ப அடுக்கு �ermosphere

இடியு்டன கூடிய புயல �understorms

சவப்ப மண்டலம் Torrid zone

குறுக்கு ம்ல்மடு Transverse Dunes

வளிமண்டல கீை்டக்கு Troposphere

்பளளததாக்கு ்பனியாறு Valley glacier

்பளளததாக்கு Valley

மாறுதலுக்குட்பட்ட காற்றுகள Variable winds

எரிமமல துவாரம் Vent

எரிமமல Volcano

அமல அரி்மம்ட Wave cut platforms

வானிமலச் சிமதவு Weathering

்மமலக்காற்றுகள Westerlies

காற்று திமெமானி Wind vane
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ஒனபைதாம் ேகுப்பு – புவியியல்

ஆககம்

கலை மற்றும் ேடிேலமப்புக குழு

தலைலம ஒருஙகிலணப்பைா்ளர் 

ேடிேலமப்பு - ஆககம்

சீனிோேன ்்டைாென

ேலைபை்டம்

காந்திைாென K T

கலை மற்றும் பை்ட ஒருஙகிலணப்பைா்ளர் 

தமிழ விர்ச்சுேல் அகா்டமி, கேனலை

வகாகுைகிருஷ்ணன 

ஓவிய ஆசிரியர்கள்,

தமிழ்ாடு அைசு.

மாணேர்கள்

அைசு கவின கலை கல்லூரி,

கேனலை மற்றும் கும்பைவகாணம்

பைகக ேடிேலமப்பைா்ளர்

திரு. வே.ோ. ொண்ஸ்மித்  கேனலை

In-House - QC 

கெைால்டு 

அஸ்கர் அலி. மு

ஒருஙகிலணப்பு 

ைவமஷ் முனிோமி

பைா்டேல்லு்ர்

முலைேர் R. பைோனி

துல்றத் தலைேர்

புவியியல் துல்ற, 

இைாணி வமரி கல்லூரி, கேனலை. 

வமைாய்ோ்ளர்

முலைேர் R. கீதா

உதவி வபைைாசிரியர்

புவியியல் துல்ற,

இைாணி வமரி கல்லூரி, கேனலை. 

முலைேர் K. பைாை சுப்பிைமணி

உதவி வபைைாசிரியர்

புவியியல் துல்ற,

தமிழ்ாடு மத்திய பைல்கலைகைகம், திருோரூர்.

ஒருஙகிலணப்பைா்ளர்

. சுொதா

முதுநிலை விரிவுலையா்ளர்

மா.ஆ.க.பை.நி, கேனலை.

பைா்ட நூைாசிரியர்கள்

S. கல்பைைா, 

உதவி வபைைாசிரியர்

இைாணி வமரி கல்லூரி, கேனலை.

S. முகம்மது ைபீக

முதுநிலை விரிவுலையா்ளர்

மா.ஆ.க.பை.நி, தூத்துககுடி

S. ெ டித் பைாண்டிய சித்ைா

பைட்்டதாரி ஆசிரியர்

அைசு உயர் நிலைப்பைள்ளி,

ோகவகாட்ல்ட, சிேகஙலக.

T. விெயைட்சுமி

பைட்்டதாரி ஆசிரியர்

வைடி சிேோமி   ஐயர் அைசு மகளிர் வமல்நிலைப்பைள்ளி, கேனலை

R. ைாவெஸ்ேரி

பைட்்டதாரி ஆசிரியர்

பைாைதியார் வித்யாபைேன வமல்நிலைப்பைள்ளி,

தண்்டல், ஈவைாடு.

G. கதைோ வகத்தரின

பைட்்டதாரி ஆசிரியர்

ஸ்ரீ ேைதம் அைசு மகளிர் வமல்நிலைப்பைள்ளி, க்டலூர்.

J. கெபைா புனிதா

பைட்்டதாரி ஆசிரியர்

எம்.சி.சி. கமட்ரிக வமல்நிலைப்பைள்ளி, 

வேத்துப்பைட்டு, கேனலை.

கமாழி கபையர்ப்பைா்ளர்கள்

்.ைாவெஸ்ேரி,  

முதுகலை ஆசிரியர்

(புவியியல்)

தி.எ.மு.அ.ம.கபை. வமல்நிலைப்பைள்ளி,

வோளிஙகர், வேலூர் மாேட்்டம்.

கெ.க ைன,

பைட்்டதாரி ஆசிரியர்

(ேமூக அறிவியல்)

கபை.கா.அ.ம.வமல்நிலைப்பைள்ளி, 

அம்பைத்தூர், திருேள் ர் மாேட்்டம்

்.இைாெபைாைதி,

ஆசிரியர் பையிற்று்ர்,

ேட்்டாை ே்ளலமயம்,

உத்திைவமரூர், காஞசிபுைம் மாேட்்டம்.

ICT ஒருஙகிலணப்பைா்ளர்

A. அனு ைஞசித், 

கணினி ஆசிரியர், 

கம்ைாேதி வமல்நிலைப்பைள்ளி, (சி.பி.எஸ்.சி)

தூத்துககுடி மாேட்்டம்.

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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1731. அைோஙக அலமப்புகள் மற்றும் மகக்ளாட்சி

அரசொங்க அ்ேப்பு்கள் ேற்றும 
ேக்்களொடசி

கற்றல் ந�ோககஙகள்

� அைோஙக அலமப்புகல்ளப் பைற்றி அறிதல்

� மகக்ளாட்சியின கபைாருல்ளப் புரிதல்

� மகக்ளாட்சியின நில்றகள், குல்றகள் பைற்றி அறிதல்

� இந்திய மகக்ளாட்சி எதிர்ககாள்ளும் ேோல்கல்ள அறிதல்

   அறிமுகம்

உைகின பைை ்ாடுகள் பைல்வேறு ேலகயாை 

அைோஙக அலமப்புகல்ள பினபைற்றி ேந்தாலும், 

இனல்றய உைகம் மகக்ளாட்சிலயவய 

கபைரிதும் விரும்புகி்றது. உைக்ளவில் அைோஙக 

அலமப்புகள் எவோறு ே்ளர்ச்சியல்டந்து 

இருககி்றது எனபைது பைற்றி இப்பைா்டத்தின மூைம் 

கற்்றறிவோம்.

   1.    அைோஙக அலமப்புகள்

அதிகாைம் யாரி்டம் உள்்ளது எனபைலதப் கபைாறுத்து 

ஒரு ்ாட்டின ஆட்சி அலமகி்றது. அைோஙகம் 

எனபைது பைை அலமப்புகல்ள உள்்ள்டககியது. 

அலே உயர் குடியாட்சி, முடியாட்சி, தனி்பைர் 

ஆட்சி, சிறுகுழு ஆட்சி, மதகுருமார்கள் ஆட்சி, 

மகக்ளாட்சி மற்றும் குடியைசு.

1.1 உயர்குடியாட்சி (Aristocracy) 

உயர்குடியிைைால் ்்டத்தப்பைட்டு அலமககப்பைடும் 

அைோஙகம் ஆகும். எ.கா. இஙகிைாந்து, ஸ்கபையின

1.2 முடியாட்சி ( onarchy)

ஒரு ்பைர் (ேைககமாக அைேர்)- ஆல் 

அலமககப்பைடும் அைோஙகவம முடியாட்சி 

(அைசியைலமப்பு முடியாட்சி) எைப்பைடும். எ.கா. 

்டான, ஓமன, கத்தார்

1
அைகு

1.3 தனி்பைர் ஆட்சி (Autocracy)

முழு அதிகாைம் ககாண்்ட ஒரு ்பைைால் 

அலமககப்பைடும் அைோஙகவம தனி்பைர் ஆட்சி 

ஆகும். எ.கா. ே்ட ககாரியா, ேவுதி அவைபியா

1.4 சிறு குழு ஆட்சி (Oligarchy)

மககளின சிறிய குழு ஒனறு ஒரு ்ாட்ல்டவயா 

(அ) அலமப்லபைவயா கட்டுப்பைடுத்துேவத “சிறு 

குழு ஆட்சி” எைப்பைடும். எ.கா. முனைாள் 

வோவியத் னியன, சீைா, கேனிசுைா

1.5 மதகுருமார்களின ஆட்சி (Theocracy)

மதகுருமார்கள் தம்லம க்டவு்ளாகவோ (அ) 

க்டவுளின கபையைால், மதகுருமார்கவ்ள 

அைோஙக அலமப்புகள்

9th Civics U1.indd   173 29-03-2018   10:22:30



1741. அைோஙக அலமப்புகள் மற்றும் மகக்ளாட்சி

அலமககப்பைடும் அைோஙகவம “மதகுருமார்களின 

ஆட்சி”. எ.கா. ோட்டிகன 

1.6 மகக்ளாட்சி (Democracy)

ஒரு ்ாட்டின தகுதியுள்்ள குடிமகக்ளால் 

ோககளிககப்பைட்்ட தனி்பைவைா அல்ைது 

குழுோகவோ வதர்ந்கதடுககப்பைட்்ட பிைதிநிதிகள் 

மூைம் அலமககப்பைடும் அைோஙகவம 

“மகக்ளாட்சி” எைப்பைடும். எ.கா. இந்தியா, 

அகமரிகக ஐககிய ்ாடுகள், பிைானஸ்

1.7 குடியைசு (Repu lic)

மககளி்டவம அல்ைது அேர்க்ளால் 

வதர்ந்கதடுககப்பைடும் பிைதிநிதிகளி்டமும் 

உயரிய அதிகாைம் இருககின்ற அைோஙக 

முல்றவய “குடியைசு” எைப்பைடும். இவேலக 

அைோஙகத்தில் ஒரு முடிமனைலை 

காட்டிலும் மகக்ளால் வதர்ந்கதடுககப்பைட்்ட (அ) 

நியமிககப்பைட்்ட குடியைசுத்தலைேர் இருப்பைார். 

(எ.கா) இந்தியா, ஆஸ்திவைலியா

   2.   மகக்ளாட்சி என்றால் எனை?

� மகக்ளாட்சி எனபைது மககள் தஙகள் 

ஆட்சியா்ளர்கல்ள தாஙகவ்ள 

வதர்ந்கதடுத்துக ககாள்்ள அனுமதியளிககும் 

ஆட்சி முல்றவய “மகக்ளாட்சி” ஆகும். 

� இ ம் மு ல ்ற யி ல்  ம க க ்ள ா ல் 

வதர்ந்கதடுககப்பைட்்ட தலைேர்கள் மட்டுவம 

ஆட்சி கேய்ய முடியும்.

� மககள் சுதந்திைமாக தாஙகள் விரும்பிய 

கருத்துககல்ளத் கதரிவிககவும், ஓர் 

அலமப்லபை ஏற்பைடுத்தவும், வபைாைாட்்டஙகல்ள 

்்டத்தவும் உரிலம கபைற்்றேர்கள் ஆேர்.

2.1 மகக்ளாட்சி எனபைதன கபைாருள்:

ஓரு ்ாட்டின மககள் உயர்ந்த அதிகாைஙகல்ள 

கபைற்று அலமககும் ஆட்சி முல்றவய 

“மகக்ளாட்சி” எைப்பைடும். இதன கபைாருள் 

“்ாட்டு மககளின லககளில் ஆட்சி அதிகாைம்” 

உள்்ளது எனபைதாகும். வமலும் மககள் தஙக்ளது 

பிைதிநிதிகல்ள ஒரு குறிப்பிட்்ட காைத்திற்கு 

மகக்ளாட்சி (Democracy) எனும் கோல் 

‘demos’ மற்றும் ‘cratia’ எனும் இரு கிவைகக 

கோற்களிலிருந்து கபை்றப்பைட்்டதாகும். 

க்டமாகிை  என்றால் ‘மககள் அதிகாைம்’ 

(power of the people) எனறு கபைாருள்

கபைா.ஆ.மு.500ம் ஆண்டு வைாம் ்ாட்டில் 

முதன முதலில் “குடியைசு” (Repu lic) எனும் 

கோல் ேடிேலமககப்பைட்்டது. இச்கோல் 

“res pu lica” எனும் ைத்தீன கமாழிச் 

கோல்லிலிருந்து கபை்றப்பைட்்டது.  இதன 

கபைாருள் “கபைாது விேகாைம்” (pu lic matter) 

எனபைதாகும்.

இந்திய அைசியைலமப்பு ்ேம்பைர் 26, 1949ல் 

ஏற்றுக ககாள்்ளப்பைட்டு, ெைேரி 26, 1950ஆம் 

ஆண்டு ்ல்டமுல்றககு ேந்தது.  எைவே, 

ெைேரி  மாதம் 26 ்ாள், 1950ஆம் ஆண்டு 

இந்தியா குடியைசு ்ா்டாக அறிவிககப்பைட்்டது.
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1751. அைோஙக அலமப்புகள் மற்றும் மகக்ளாட்சி

 2. சுதந்திைமாை மற்றும் வ்ர்லமயாை 

வதர்தல்கள்.

 3. ேயது ேந்த அலைேருககும் ேம 

மதிப்புல்டய ோககுரிலம.

 4. அடிப்பைல்ட உரிலமகள் மற்றும் தனி்பைர் 

சுதந்திைத்லதப்  பைாதுகாத்தல்.

2.4 மகக்ளாட்சியின பைரிணாம ே்ளர்ச்சி

ஏகதனஸ் உட்பை்ட பைண்ல்டய கிவைகக 

்ாட்டின ஒரு சிை ்கை-அைசுகளில், 2500 

ஆண்டுகளுககு முனபைாகவே மகக்ளாட்சி முல்ற 

வதானறியது. வேத காைத்திற்கு முனபைாகவே 

இந்தியாவில் மகக்ளாட்சி முல்ற அலமப்புகள் 

இருந்தை எனபைது பைற்றி அறிேது மிக முககியமாக 

இருககி்றது. உள்்ளாட்சி அலமப்பின அடிப்பைல்ட 

அைகாக சுயாட்சி கபைற்்ற கிைாம குழுககள், 

பைண்ல்டககாைத்தில் இருந்தது எனும் 

கேய்திகல்ள ோணககியரின அர்த்தோஸ்திைம் 

என்ற நூல் கூறுகி்றது. பைண்ல்டய தமிைகத்தில், 

வோைர்களின காைத்தில் குறிப்பி்டத்தககச் 

சி்றப்பு ோய்ந்த‘கு்டவோலை முல்ற’ 

இருந்தது. சுதந்திைம், ேமத்துேம், விடுதலை, 

கபைாறுப்புல்டலம, கேளிப்பைல்டத் தனலம, 

்ம்பிகலக ஆகிய மதிப்பீடுகள் மகக்ளாட்சியின 

ே்ளர்ச்சிலயப் பிைதிபைலிககி்றது.

வ்ரில்டயாகவோ அல்ைது மல்றமுகமாகவோ 

சுதந்திைமாை மற்றும் வ்ர்லமயாை வதர்தல் 

மூைம் வதர்ந்கதடுத்துக ககாள்ோர்கள்.

2.2 ேலையல்ற:

“ஒரு உண்லமயாை மகக்ளாட்சிலய, 20 வபைர் 

குழுோக அமர்ந்து ககாண்டு கேயல்பைடுத்த 

முடியாது. இது கீழநிலையிலுள்்ள ஒவகோரு 

கிைாம மகக்ளால் கேயல்பைடுத்தப்பைடுேதாகும்” 

எை வதேப்பிதா ‘மகாத்மா காந்தி’ குறிப்பிடுகி்றார்.

2.3 மகக்ளாட்சியின சி்றப்புக கூறுகள்

 1. மகக்ளால் வதர்ந்கதடுககப்பைடும் 

பிைதிநிதிகள் இறுதி முடிலே 

வமற்ககாள்ளும் அதிகாைத்லதப் 

கபைற்றிருககி்றார்கள்.

ோககா்ளர்கள்

மகக்ளாட்சி அைோஙக அலமப்புகள்

ேட்்டமன்றம்நிர்ோகம்ேட்்டமன்றம்

ோககா்ளர்கள்

நிர்ோகம்

்ா்டாளுமன்ற அைோஙக முல்ற

(எ.கா: இந்தியா, இஙகிைாந்து)

அதிபைர் அைோஙக முல்ற

(எ.கா: அகமரிகக ஐககிய ்ாடுகள், பிைானஸ்)

2.5 ேக்்களொடசி அரசொங்க அ்ேப்பு்கள்

மகக்ளால் மககளுககாக மககவ்ள ்்டத்தும் 

ஆட்சி ‘மகக்ளாட்சி’ எனறு அகமரிகக 

ஐககிய ்ாடுகளின முனைாள் குடியைசுத் 

தலைேர் ஆபிைகாம் லிஙகன மகக்ளாட்சிககு 

ேலையல்ற கூறிைார்.

ஆபிைகாம் லிஙகன
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1761. அைோஙக அலமப்புகள் மற்றும் மகக்ளாட்சி

2.5 மகக்ளாட்சியின ேலககள்:

மகக்ளாட்சி இரு ேலகப்பைடும். அலே,

 1. வ்ைடி மகக்ளாட்சி 

 2. மல்றமுக மகக்ளாட்சி (பிைதிநிதித்துே 

மகக்ளாட்சி).

மகக்ளாட்சி ேலககள் எனபைது மககள் ேமமாகப் 

பைஙவகற்க அனுமதியளிககும் ேமூக அலமப்பு 

(அ) அைோஙக ேலககல்ள குறிககி்றது.

2. .1. ம�ரடி ேக்்களொடசி:
கபைாது விேகாைஙகளில் மககவ்ள வ்ைடியாக 

முடிகேடுககககூடிய அைசு முல்றவய வ்ைடி 

மகக்ளாட்சி எனகிவ்றாம். எ.கா. பைண்ல்டய 

கிவைகக ்கை அைசுகள், சுவிட்ேர்ைாந்து

2. .2. ே ் ற மு ்க  ே க் ்க ள ொ ட சி 
 (பிரதிநிதித்து� ேக்்களொடசி)
கபைாது விேகாைஙகளில் மககள் தஙக்ளது 

விருப்பைத்லதத் வதர்ந்கதடுககப்பைட்்ட 

பிைதிநிதிகளின  மூைம் கேளிப்பைடுத்தும் 

அைோஙகத்தின ேலகவய மல்றமுக மகக்ளாட்சி 

எனறு அலைககப்பைடுகி்றது.

(எ.கா.) இந்தியா, அகமரிகக ஐககிய ்ாடுகள், 

இஙகிைாந்து

2.6. இந்தியாவில் மகக்ளாட்சி:

இந்தியா ் ா்டாளுமன்ற மகக்ளாட்சி முல்றலயக 

ககாண்டுள்்ள ்ா்டாகும். இந்தியாவின 

்ா்டாளுமன்றம் வதர்ந்கதடுககப்பைட்்ட 

மககள் பிைதிநிதிகல்ள உள்்ள்டககியது. 

இது ்ாட்டிற்கு வதலேயாை ேட்்டஙகல்ள 

உருோககுகி்றது. ககாள்லக முடிகேடுப்பைதில் 

மககள் பைஙகு கபைறுேதும், ஒப்புதல் அளிப்பைதும் 

இந்தியாவிலுள்்ள ்ா்டாளுமன்ற மகக்ளாட்சி 

அைோஙகத்தின இரு முககிய கூறுக்ளாக 

வி்ளஙகுகின்றை. 

உைகிவைவய மிகப்கபைரிய ெை்ாயக ்ாடு 

இந்தியாோகும். இந்தியாவில் மகக்ளாட்சி 

பினேரும் ஐந்து முககிய ககாள்லககளின 

அடிப்பைல்டயில் இயஙகுகி்றது. அலே 

இல்றயாண்லம, ேமதர்மம், மதச்ோர்பினலம, 

மகக்ளாட்சி மற்றும் குடியைசு.

மகக்ளாட்சி

மககள் வ்ைடிப் பைஙவகற்பு

வ்ைடி மகக்ளாட்சி 

(எ.கா: பைண்ல்டய கிவைகக ்கை அைசுகள், 

சுவிட்ேர்ைாந்து)

மல்றமுக(பிைதிநிதித்துே) மகக்ளாட்சி 

(எ.கா: இந்தியா, அகமரிகக ஐககிய ்ாடுகள் 

இஙகிைாந்து)

மககள் மல்றமுக பைஙவகற்பு

இந்திய ்ா்டாளுமன்றம்
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பைதிகைட்டு ேயது நிைம்பிய ஒவகோரு 

இந்திய குடிமகனும் வதர்தலில் ோககளிககும் 

உரிலமலயப் கபைற்றிருககி்றார்கள். ோதி, 

ேமயம், இைம், பைால், கல்வித்தகுதி எை எவவிதப் 

பைாைபைட்ேமும் இனறி ேமமாை ோககுரிலமலயப் 

கபைற்றுள்்ளைர்.

2.7 மகக்ளாட்சியின நில்ற குல்றகள்:

நில்றகள்

 1. கபைாறுப்பும், பைதிைளிககும் க்டலமயும் 

ககாண்்ட அைோஙகம்

 2. ேமத்துேமும் ேவகாதைத்துேமும்

 3. மககளில்டவய கபைாறுப்புணர்ச்சி

 4. தை சுய ஆட்சி

 5. அலைேருககும் ே்ளர்ச்சியும் ே்ளமும்

 6. மககள் இல்றயாண்லம

 7. ேவகாதை மைப்பைானலம மற்றும் கூட்டு்றவு.

குல்றகள்

 1. மல்றமுக அல்ைது பிைதிநிதித்துே முல்ற 

ககாண்்ட மகக்ளாட்சி

 2. ோககா்ளர்களில்டவய வபைாதிய 

ஆர்ேமினலம மற்றும் குல்றந்த 

ோககுப்பைதிவு 

 3. சிை ேமயஙகளில் நிலையற்்ற 

அைோஙகத்திற்கு ேழி ேகுககி்றது

 4. முடிகேடுககும் முல்றயில் காைதாமதம்.

2.8 இந்தியாவில் வதர்தல்கள்

இந்திய அைசு பைகுதி கூட்்டாட்சி அலமப்பு 

முல்றலயப் கபைற்றுள்்ள ்ாடு.  இஙவக 

்டுேண் அைசு (்ா்டாளுமன்றம்), மாநிை 

அைசு (ேட்்டமன்றம்), உள்்ளாட்சி அலமப்புகள் 

(ஊைாட்சி, ்கைாட்சி, மா்கைாட்சி) ஆகிய 

நிலைகளில் மககள் பிைதிநிதிகள் 

வதர்ந்கதடுககப்பைடுகி்றார்கள். இந்தியாவில்     

கபைாதுத்   வதர்தலை, இந்திய வதர்தல் 

ஆலணயம் ்்டத்துகி்றது. வதசிய அ்ளவில், 

இந்திய ்ா்டாளுமன்றத்தின கீைலேயாை 

மகக்ளலேயில் கபைரும்பைானலமயாை 

உறுப்பிைர்களின ஆதைவு கபைற்்ற பிைதம 

அலமச்ேலை, இந்திய அைசின தலைேைாை 

குடியைசுத் தலைேர் நியமிககி்றார்.

்ா்டாளுமன்ற மகக்ளலே 

உறுப்பிைர்கள் அலைேரும் 

ஐந்தாண்டுகளுககு ஒரு முல்ற கபைாதுத் 

வதர்தல்கள் மூைம் மகக்ளால் வ்ைடியாக 

வதர்ந்கதடுககப்பைடுகி்றார்கள். வமலும் 

இரு ஆஙகிவைா- இந்தியர்கல்ளக 

குடியைசுத்தலைேர் மகக்ளலேககு நியமைம் 

கேய்கி்றார்.

்ா்டாளுமன்றத்தின வமைலேயாை 

மாநிைஙக்ளலே உறுப்பிைர்கல்ள 

மாநிைஙகள் மற்றும் னியன பிைவதேஙகளில் 

உள்்ள வதர்ந்கதடுககப்பைட்்ட உறுப்பிைர்கள் 

இந்தியாவில் வதர்தல்கள்

்ா்டாளுமன்றத்தின இரு அலேகள்

வைாக ேபைா/

கீைலே/மகக்ளலே

ைா ய ேபைா/

வமைலே/

மாநிைஙக்ளலே

1912-13 ஆம் ஆண்டு புது தில்லியில் 

உள்்ள இந்தியாவின ்ா்டாளுமன்றக 

கட்டி்டத்லத எட்வின லுட்டியனஸ் மற்றும் 

க ர்பைர்ட் வபைககர் எனும் பிரிட்டிஷ் 

கட்டி்டககலைஞர்கள் ேடிேலமத்தைர். 

இககட்டி்டத்லத 1921 ஆம் ஆண்டு கட்்டத் 

கதா்டஙகி, 1927-ல் முடித்தைர்.
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மூைம் வதர்ந்கதடுககின்றைர். வமலும் கலை, 

இைககியம், அறிவியல் மற்றும் ேமூக வேலே 

ஆகிய துல்றகளில் சி்றப்பைாகச் வேலே 

புரிந்த 12 வபைலை மாநிைஙகள் அலேககு 

குடியைசுத்தலைேர் நியமைம் கேய்கி்றார்.

2.9 மகக்ளாட்சி இந்தியாவின முதல் வதர்தல்:

இந்தியா சுதந்திைம் அல்டந்த பினைர், 

மகக்ளலேயின முதல் கபைாதுத் வதர்தல் 1951ம் 

ஆண்டு அகவ்டாபைர் 25ம் ்ாள் முதல் 1952ம் 

ஆண்டு பிப்ைேரி 21ம் ்ாள் ேலை பைல்வேறு 

காை கட்்டஙகளில் ்ல்டகபைற்்றது. கமாத்தம் 

இருந்த 489 இ்டஙகளில் 364 இ்டஙகளில் 

கேற்றி கபைற்று இந்திய வதசிய காஙகிைஸ் கட்சி 

ஆட்சிலய அலமத்தது. சுதந்திை இந்தியாவில் 

மகக்ளால் வதர்ந்கதடுககப்பைட்்ட முதல் பிைதமர்  

ெே ர்ைால் வ்ரு ஆோர்.

2.10 இந்திய மகக்ளாட்சி எதிர்ககாள்ளும் 

முககிய ேோல்கள்

தற்காை உைகில் மகக்ளாட்சி அைோஙகம் 

தலைத்வதாஙகி,  அைோஙகத்தின 

வமைாதிககம் கேலுத்தும் ேடிேமாக 

இருககி்றது. மகக்ளாட்சியாைது இதுேலை 

கடுலமயாை ேோலைவயா அல்ைது 

வபைாட்டிவயா எதிர்ககாள்்ளவில்லை. க்டந்த 

நூறு ஆண்டுகளில் உைககஙகிலும் மகக்ளாட்சி 

விரிேல்டந்து ே்ளர்ந்து ேருகி்றது.  இந்தியாவில் 

மகக்ளாட்சி எதிர்ககாள்ளும் முககிய ேோல்கள் 

பினேருமாறுக காணைாம்.

 1. கல்வியறிவினலம

 2. ேறுலம

 3. பைாலிைப் பைாகுபைாடு

 4. பிைாந்தியோதம்

 5. ோதி, ேகுப்பு, ேமய ோதஙகள்

 6. ஊைல்

 7. அைசியல் குற்்றமயமாதல்

 8. அைசியல் ேனமுல்ற

2.11 மகக்ளாட்சி முல்ற கேற்றிகைமாகச்   

           கேயல்பைடுேதற்காை நிபைந்தலைகள்

� ஏலைகள் மற்றும் எழுத்தறிேற்வ்றாருககு 

மகக்ளாட்சியின பைைனகல்ளக கில்டககச் 

கேய்ய அதிகாைம் அளித்தல்.

� வதர்ந்கதடுககப்பைட்்டப் பிைதிநிதிகள் தமது 

அதிகாைத்லதயும்,   கபைாதுச்கோத்துககல்ளயும் 

தே்றாகப் பையனபைடுத்தாமல் இருத்தல்.

� மகக்ளாட்சி முல்றலயப் பீடித்திருககும் 

ேமூக தீலமகல்ளயும், ேமூகக 

ககாடுலமகல்ளயும் ஒழித்தல்.

� மககளின கருத்லதப் பிைதிபைலிககப் 

பைாைபைட்ேமற்்ற, தி்றலமமிகக ஊ்டகஙகளின 

வதலேலய உணர்தல்.

� கபைாதுமககளின கருத்து ேலுோக இருத்தல்.

� மககளில்டவய ேகிப்புத்தனலமயும், மத 

்ல்லிணககமும் நிைவுதல்.

� அடிப்பைல்ட உரிலமகள் பைற்றிய அறிவும் 

விழிப்புணர்வும் மககளி்டம் ஏற்பைடுத்துதல்.

1952 - இந்தியாவின முதல் கபைாதுத் வதர்தல்

கபைாது வதர்தல்கள் - 1920

இம்பீரியல் கவுனசில் எனும் மத்திய 

ேட்்டேலபைககும் மாகாண ேட்்டேலபைககும் 

வதலேயாை உறுப்பிைர்கல்ளத் 

வதர்ந்கதடுகக 1920ம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் 

இந்தியாவில் முதல் கபைாதுத்வதர்தல் 

்ல்டகபைற்்றது. இதுவே இந்திய ேைைாற்றின 

முதல் கபைாதுத்வதர்தல் ஆகும்.
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ககாள்்ளவும்,  க்டலமயுணர்வோடு 

கேயல்பை்டவும், தஙகளுககுள் கபைாறுப்புணர்லே 

உருோககவும்,  தமககளிககப்பைட்்ட 

ோய்ப்புகளுககு மதிப்பைளிககவும் வேண்டும்.

மீள்பைார்லே:

� அைோஙகம் எனபைது ஓர் ேமூகத்லத 

நிர்ேகிககும் அலமப்பைாகும்.

� ஒரு அைேன அல்ைது அைசியால் ்்டத்தப்பைடும் 

ஆட்சி முடியாட்சி.

� ம க க ள்  வ ் ரி ல ்ட ய ா க வ ே ா , 

மல்றமுகமாகவோ ேம அ்ளவில் பைஙவகற்க 

ேலக கேய்யும் ேமூக அலமப்புகள் அல்ைது 

அைசுகல்ள மகக்ளாட்சியின ேலககள் 

எைைாம்.

� கபைாது விேகாைஙகளில் மககள் தமது 

விருப்பைஙகல்ள வ்ைடியாக நில்றவேற்றிக 

ககாள்்ளககூடிய அைசு அலமப்வபை வ்ைடி 

மகக்ளாட்சி எைப்பைடும்.

� இந்தியாவில் பைதிகைட்டு ேயது நிைம்பிய 

ஒவகோரு குடிமகனுககும் ோககுரிலம 

உண்டு.

� வதர்ந்கதடுககப்பைட்்ட மககள் பிைதிநிதிகளின 

கேயல்பைாடுகல்ளக கண்காணித்தல்

� ேலுோை கபைாறுப்புமிகக எதிர்ககட்சி 

இருத்தல்.

்ம் ்ாட்டின மகக்ளாட்சி முல்ற உைக 

்ாடுக்ளால் பைாைாட்்டப்பைடுகி்றது என்ற வபைாதிலும், 

வமலும் அலத வமம்பைடுத்துேதற்கும் நில்றய 

ோய்ப்புகள் உள்்ளை. மகக்ளாட்சி க்றி தலைத்து 

அலேருககும் பைைன கில்டகக வமற்கண்்ட 

்்டேடிகலககல்ளப் பினபைற்்ற வேண்டும்.

ேமத்துேம், சுதந்திைம், ேமூக நீதி, கபைாறுப்புணர்வு 

மற்றும் அலைேருககும் மதிப்பைளித்தல் 

வபைான்ற அடிப்பைல்ட மகக்ளாட்சிப் பைண்புகல்ள, 

மககள் மைதில் ககாண்டு கேயல்பைடும் 

வபைாது, மகக்ளாட்சி வமலும் துடிப்பைாைதாகவும், 

கேற்றிகைமாைதாகவும் இருககும். மககளின 

எண்ணஙகள், சிந்தலைகள் மற்றும் 

்்டத்லதகள் ஆகியலே மகக்ளாட்சியின 

தலையாய ககாள்லககளு்டன கபைாருத்திச் 

கேயல்பை்ட வேண்டும். எைவே, மகக்ளாட்சியின 

இைககுகல்ள ்ல்டமுல்றபைடுத்த மககவ்ள 

தஙகல்ள முனமாதிரியாக பைஙககடுத்துக 

கலைச் கோற்கள்

1. ேமூகம் - ஒவை இ்டத்தில் கபைாதுோைப் பைண்பு ்ைனககாண்டு ோழும் 

  மககள் குழு.

2. பிைதிநிதி - மற்்றேர்களுககாக/பி்றருககாகப் வபைே அல்ைது கேயல்பை்ட 

  நியமிககப்பைடும் / வதர்ந்கதடுககப்பைடும் ஒரு ்பைர்.

3. இல்றயாண்லம - அனனிய அதிகாைத்தின கட்டுப்பைாவ்டா, இல்ட வ்றா 

  இல்ைாதிருப்பைது.

4. ேமதர்மம் - குடிமககள் அலைேருககும் ேமூகப் கபைாரு்ளாதாை 

  ேமத்துேத்லத ேைஙகுேது.

5. ேமயச்ோர்பினலம - எந்த ஒரு மதத்லதயும் பினபைற்றுேதற்கு அல்ைது 

  எல்ைாேற்ல்றயும் நிைாகரிப்பைதற்காை உரிலம.

6. மகக்ளாட்சி - குடிமகக்ளால் வதர்ந்கதடுககப்பைட்்ட அைோஙகம்.

7. குடியைசு - வ்ைடியாகவோ அல்ைது மல்றமுகமாகவோ அைசின தலைேர் 

  வதர்ந்கதடுககப்பைடுதல்.

8. அைோஙகம் - ஒரு ்ாடு அல்ைது அைசிலை நிர்ேகிப்பைதற்காை அதிகாைம் ககாண்்ட 

  மககள் குழு.

9th Civics U1.indd   179 29-03-2018   10:22:32



1801. அைோஙக அலமப்புகள் மற்றும் மகக்ளாட்சி

இ) வோவியத் ைஷ்யா 

ஈ) இந்தியா

 7. கு ்ட வ ே ா ல ை 

முல்றலய பினபைற்றியேர்கள்

  அ) வேைர்கள் ஆ) பைாண்டியர்கள்

  இ) வோைர்கள் ஈ) க்ளப்பிைர்கள்

 8. பைைஙகாைத்தில் வ்ைடி மகக்ளாட்சி முல்ற 

பினபைற்்றப்பைட்்டப் பைகுதி

  அ) பைண்ல்டய இந்தியாவின குடியைசுகள் 

ஆ) அகமரிககா

இ) பைண்ல்டய ஏதனஸ் ்கை அைசுகள் 

ஈ) பிரிட்்டன

 9. எந்த ்ாட்டில் மகக்ளாட்சித் வதானறியது?

அ) இந்தியா

ஆ) சுவிட்ேர்ைாந்து

இ) அகமரிகக ஐககிய ்ாடுகள்

ஈ) ஏகதனஸ்

 10. எந்த கமாழியிலிருந்து “க்டமாகிை ” 

என்ற ோர்த்லதப் கபை்றப்பைட்்டது?

அ) கிவைககம்  ஆ) ைத்தீன 

இ) பைாைசீகம் ஈ) அைபு

 11. மகக்ளாட்சியில் இறுதி அதிகாைம் 

கபைற்்றேர்கள்

அ) ்ா்டாளுமன்றம்

ஆ) மககள் 

இ) அலமச்ேர் அலே

ஈ) குடியைசு தலைேர்

12.  கீழககண்்ட எந்த ஒரு ்ா்டாைது 

அதிபைர் அைோஙக முல்றயிலைக  

ககாண்டுள்்ளது?

அ) இந்தியா  ஆ) பிரிட்்டன 

இ) கை்டா     ஈ) அகமரிகக ஐககிய   

        ்ாடுகள்

I.ேரியாை வில்டயிலை வதர்வு கேய்க.

 1. ஒரு ்பைவைா, அைேவைா அல்ைது அைசிவயா 

ஆட்சி கேய்யும் முல்ற 

அ) தனி ்பைைாட்சி  ஆ) முடியாட்சி

இ) மகக்ளாட்சி  ஈ) குடியைசு

 2. முழு அதிகாைத்து்டன ககாண்்ட ஒரு ்பைர் 

அைோஙக முல்ற

அ) சிறுகுழு ஆட்சி 

ஆ) மதகுருமார்களின ஆட்சி

இ) மகக்ளாட்சி

 ஈ) தனி்பைைாட்சி

 3. முனனுரிலம கபைற்்ற சிைைால் ்்டத்தப்பைடும் 

ஆட்சிமுல்ற

அ) சிறுகுழு ஆட்சி

ஆ) ்ா்டாளுமன்றம்

இ) மகக்ளாட்சி

ஈ) இேற்றில் எதுவுமில்லை

 4. முனைாள் வோவியத் னியன 

__________ககு எடுத்துககாட்டு.

அ) உயர்குடியாட்சி

ஆ) மதகுருமார்களின ஆட்சி

இ) சிறுகுழு ஆட்சி

ஈ) குடியைசு

 5. கபைாருந்தாத ஒனல்றத் வதர்ந்கதடுககவும்

அ) இந்தியா

ஆ) அகமரிகக ஐககிய ்ாடுகள் 

இ) பிைானஸ்

ஈ) ோட்டிகன

 6. ஆபிைகாம் லிஙகன _________ 

்ாட்டின ெைாதிபைதியாக இருந்தார்.

அ) அகமரிகக ஐககிய ்ாடுகள்

ஆ) இஙகிைாந்து 

 �யிற்சி்கள் 
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1811. அைோஙக அலமப்புகள் மற்றும் மகக்ளாட்சி

 13. உைகிவைவய மிகப் கபைரிய மகக்ளாட்சி 

்ாடு

அ) கை்டா 

ஆ) இந்தியா 

இ) அகமரிகக ஐககிய ்ாடுகள் 

ஈ) சீைா

 14. கூற்று (A): வ்ைடி மகக்ளாட்சி 

சுவிட்ேர்ைாந்தில் ்ல்டமுல்றயில் 

உள்்ளது. 

காைணம் (R): மககள் வ்ைடியாக 

முடிகேடுப்பைதில் பைஙகு கபைறுகி்றார்கள்.

அ) (A) மற்றும் (R) இைண்டும் ேரியாைது 

   மற்றும் (R), (A) லே வி்ளககுகி்றது.

ஆ) (A) மற்றும் (R) இைண்டும் ேரியாைது 

   (R), (A) லே வி்ளககவில்லை

இ) (A) ேரியாைது மற்றும் (R) தே்றாைது

ஈ) (A) தே்றாைது மற்றும் (R) ேரியாைது

 15. கூற்று (A): இந்தியாவில் ்ா்டாளுமன்ற 

அைோஙக முல்ற பினபைற்்றப்பைடுகி்றது 

காைணம் (R): இந்திய ் ா்டாளுமன்றம் இரு 

ேலபைகல்ள உள்்ள்டககியது.

அ) (A) மற்றும் (R) இைண்டும் ேரியாைது 

  மற்றும் (R), (A) லே வி்ளககுகி்றது.

ஆ) (A) மற்றும் (R) இைண்டும் ேரியாைது 

   (R), (A) லே வி்ளககவில்லை

 இ) (A) ேரியாைது மற்றும் (R) தே்றாைது

 ஈ) (A) தே்றாைது மற்றும் (R) ேரியாைது

 16. ோககுரிலமயின கபைாருள்:

அ) வதர்ந்கதடுப்பைதற்காை உரிலம 

ஆ) ஏலைகளுககு ோககளிககும் உரிலம

இ) ோககளிககும் உரிலம 

ஈ) பைணககாைர்களுககு ோககளிகக 

    உரிலம

 17. அலைேருககும் ோககுரிலம 

ேைஙகுேது

அ) ேமூகச் ேமத்துேம்

ஆ) கபைாரு்ளாதாை ேமத்துேம்

இ) அைசியல் ேமத்துேம்

ஈ) ேட்்ட ேமத்துேம்

 18. பிைதமலை நியமிப்பைேர் / நியமிப்பைது

அ) மகக்ளலே

ஆ) மாநிைஙக்ளலே

இ) ேபைா்ாயகர்

ஈ) குடியைசுத் தலைேர்

 19. கு டி ய ை சு த்  த ல ை ே ை ா ல் 

நியமிககப்பைடுபைேர்கள்

அ) வைாகேலபைககு 12 உறுப்பிைர்கள்

ஆ) ைா ய ேலபைககு 2 உறுப்பிைர்கள்

இ) ைா ய ேலபைககு 12 உறுப்பிைர்கள்

ஈ) ைா ய ேலபைககு 14 உறுப்பிைர்கள்

20.  இந்தியாவில் சுதந்திைத்திற்குப் பி்றகு முதல் 

கபைாதுத் வதர்தல் ்ல்டகபைற்்ற ஆண்டு.

அ) 1948  ஆ) 1952 

இ) 1957  ஈ) 1947

II. வகாடிட்்ட இ்டத்லத நிைப்புக

 1. இந்திய அைசியைலமப்பு இறுதியாக 

ஏற்றுகககாள்்ளப்பைட்்ட ஆண்டு ________

 2. இைண்டு ேலகயாை மகக்ளாட்சி 

________ மற்றும் ________ ஆகும்.

 3. வ்ைடி மகக்ளாட்சிககு ஒரு 

எடுத்துககாட்டு________

 4. இந்தியா ________ மகக்ளாட்சி 

முல்றயிலைக  ககாண்டுள்்ள ்ா்டாகும்.

 5. சுதந்திை இந்தியாவின முதல் பிைதமர்  

________ ஆோர். 

6.  ஆஙகிவையர் ஆட்சிக காைத்தில் 

முதல் கபைாதுத்வதர்தல் ்்டத்தப்பைட்்ட 

ஆண்டு________
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1821. அைோஙக அலமப்புகள் மற்றும் மகக்ளாட்சி

7. இந்தியாவில் ்ா்டாளுமன்ற கட்டி்டத்லத

ேடிேலமத்தேர்கள் ________ மற்றும்

________ ஆேர்.

III. ப�ோருத்துக

1. தனி்பைைாட்சி - 18

2. ோககுரிலம - அர்த்தோஸ்திைம்

3. ோணககியர் - ோடிகன

4. மதகுருமார்கள் ஆட்சி -  ே்டககாரியா

IV. பின்வரும் வினோககளுககு குறுகிய விடையளி.

1. ஆப்ைகாம் லிஙகனின மகக்ளாட்சிககாை

ேலையல்றலய கூறுக.

2. மகக்ளாட்சி அைோஙக அலமப்பிலை பைற்றி

கூறுக.

3. வ்ைடி மகக்ளாட்சி மற்றும் மல்றமுக

மகக்ளாட்சியிலை வேறுபைடுத்துக.

V. பின்வரும் வினோககளுககு விரி்வோன விடையளி

1. மகக்ளாட்சியில் உள்்ள ேோல்கள்

யாலே? விேரி.

2. இந்தியாவில் மகக்ளாட்சி கேற்றிகைமாகச்

கேயல்பை்டத் வதலேயாை நிலைலமகல்ள

வி்ளககுக.

3. இந்தியாவில் மகக்ளாட்சிப் பைற்றிய

உஙக்ளது கருத்து எனை?

VI. பெய்முட்றகள் மறறும் பெயல்�ோடுகள்

1. ேயது ேந்வதார் அலைேருககும்

ோககுரிலம என்றால் எனை? அதன

முககியத்துேம் எனை எனபைலத

ேகுப்பைல்றயில் கைந்துலையாடு.

2.  மகக்ளாட்சி எனபைது சிறுபைானலமயிைலை

மதிககும் கபைரும்பைானலமயிைரின

ஆட்சி”- கைந்துலையாடு.

3. உஙகள் ேகுப்பைல்றயில் மாதிரி வதர்தலை

்்டத்துக.

4. இந்தியாவில் மகக்ளாட்சியின நில்ற,

குல்றகல்ளப் பைற்றி ேகுப்பைல்றயில் குழு

விோதம் கேய்க.

VII. சிந்தடன வினோ

1. ேர்ோதிகாைத்தின  கீழ ேமத்துேத்திற்காை

உரிலம உஙகளுககு இருககி்றதா?

அத்தலகய ்ாட்டில் கபைாதுமககள் கருத்து

பைற்றி எனை அ குமுல்ற இருககும்?

2. குடிமககளின அலமதியாை மற்றும்

மகிழச்சியாை  ோழகலகககு மகக்ளாட்சி

எவோறு  ேழிேகுககி்றது? வி்ளககுக.

்ாட்டின கபையர் அைோஙகத்தின ேலக அைோஙக ேலககல்ளத் தீர்மானிகக உதவும் 

பைண்புகள்

VIII. ்வோழ்வியல் தி்றன

குறிப்பிட்்ட ்ாடுகல்ள வதர்வு கேய். ஒவகோரு ்ாட்ல்டயும் ஆைாய்ந்து அந்்ாட்டின அைோஙகம்- 

உயர்குடியாட்சி,  முடியாட்சி,  தனி்பைைாட்சி, சிறுகுழு ஆட்சி, மதகுருமார்கள் ஆட்சி,  மகக்ளாட்சி, குடியைசு 

- இேற்றில் எந்த ேலகலயச் ோர்ந்தது எனபைலதக கூ்றவும்: பினைர் அைோஙக ேலககல்ளத்

தீர்மானிகக உதவும் பைண்புகல்ள விேரி.
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இலணயச் கேயல்பைாடு

குைந்லதகள் உதவிலமயம் 

்ம் பைாதுகாப்பு ்ம் லகயில்

1098

�டி்கள்:
பைடி 1 : வதடு கபைாறியில் உைலிலயத் தட்்டச்சு கேய்து ‘Child elp Line’ இலணயப் பைககத்திற்குச் 

கேல்ைைாம்.

பைடி 2 : ‘Child protection  Rights’-ஐ கோடுககி குைந்லதகளுககாை பைாதுகாப்பு விதிமுல்றகல்ள 

அறியைாம்.

பைடி 3 : ’Report a children in distress’- ஐ கோடுககி உதவி மற்றும் பைாதுகாப்புத் வதலேப்பைடும் 

குைந்லதயின தகேல்கல்ள கபைட்டிகளில் தட்்டச்சு கேய்து உதவி லமயத்திற்கு 

கதரிவிககைாம்.

பைடி 4 : முகப்புப் பைககத்தில் ேைது ஓைத்தில் உள்்ள ‘Vulnera ility map’-ஐ கதரிவு கேய்து தஙகள் 

பைகுதிகளில் குைந்லதகளின பைாதிப்பு நிலைலய அறிய முடியும்.

பைடி 1 பைடி 2 பைடி 3

பைடி 4
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1842 வதர்தல், அைசியல் கட்சிகள் மற்றும் அழுத்தக குழுககள்

ம�ர்�ல், அரசியல் ்கடசி்கள் ேற்றும 
அ த்�க் கு க்்கள்2

அைகு

அறிமுகம்

 இந்தியொவில் ம�ர்�ல் மு்ற1

வதர்தல் எனபைது தமககாை கபைாது வேேகர் 

ஒருேலை மககள் ோககளித்து வதர்வு கேய்யும் 

முல்றயாகும்.

 இந்திய வதர்தல் முல்ற, இஙகிைாந்தில் 

பினபைற்்றப்பைடும் வதர்தல் முல்றயிலைப் 

பினபைற்றி ஏற்றுகககாள்்ளப்பைட்்டது.   இந்தியா 

ஒரு ேமத்துே, மதச்ோர்பைற்்ற, மகக்ளாட்சி, 

குடியைசு  ் ா்டாகும், மற்றும் உைகின மிகப்கபைரிய 

மகக்ளாட்சி ்ா்டாகும்.  தற்வபைாலதய ்வீை 

இந்தியாோைது ஆகஸ்ட் மாதம் 15ம் ்ாள் 

1947ஆம் ஆண்டிலிருந்து ்ல்டமுல்றககு 

ேந்தது.  

 இந்திய அைசியைலமப்பின XVம் 

பைகுதியில் காணப்பைடும், 324 முதல் 329 

ேலையிைாை பிரிவுகளில் கூ்றப்பைட்டுள்்ள 

பினேரும் விதிமுல்றகவகற்பை ்ம் ்ாட்டின 

வதர்தல் முல்ற அலமககப்பைட்டிருககி்றது.  

i) ்ாட்டின சுதந்திைமாை, நியாயமாை 

வதர்தலை உறுதி கேய்தி்ட 

தனனிச்லேயாை வதர்தல் ஆலணயம் 

அலமத்தி்ட இந்திய அைசியைலமப்பின 

பிரிவு 324ன பைடி ேழிேலகச் கேய்கி்றது.

தற்வபைாது வதர்தல் ஆலணயமாைது ஒரு 

தலைலம வதர்தல் ஆலணயர் மற்றும் 

இைண்டு வதர்தல் ஆலணயர்கல்ள 

உள்்ள்டககியுள்்ளது.

ii) பைாைாளுமன்ற வதர்தல் ேம்மந்தமாை 

ோககா்ளர்களின பைட்டியல்  தயாரித்தல், 

கதாகுதிகல்ள ேலையல்ற 

கேய்தல் உட்பை்ட அைசியைலமப்பில் 

ேலையறுககப்பைட்்டப் பி்ற அலைத்து 

விேகாைஙகல்ளப் கபைறுேதற்காை 

ேட்்டஙகல்ள ் ா்டாளுமன்றம் இயற்்றைாம்.

கற்்றல் வ்ாககஙகள்

� இந்தியாவில் காணப்பைடும் வதர்தல் முல்றலயப் பைற்றி அறிதல்.

� இந்தியாவின பைல்வேறு ேலகயாை வதர்தல்கள் பைற்றி அறிதல்.

� அைசியல் கட்சிகளின கபைாருல்ளப் புரிதல்.

� வதசிய  கட்சி மற்றும் மாநிை/பிைாந்திய கட்சிகளின ் ல்டமுல்றகல்ள 

அறிதல்.

� இந்தியாவில் உள்்ள அழுத்தக குழுககள் பைற்றி புரிதல்.

த மி ழ ் ா ட் டி ல் 

வோைர்கள் காைத்தில் 

கு்டவோலை எனனும் 

ோககளிககும் முல்ற 

ேைககத்தில் இருந்தது.
கு்டவோலை
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1852 வதர்தல், அைசியல் கட்சிகள் மற்றும் அழுத்தக குழுககள்

iii) மாநிை ேட்்டேலபைத் வதர்தல் 

ேம்மந்தமாை ோககா்ளர்களின 

பைட்டியல்  தயாரித்தல், கதாகுதிகல்ள 

ேலையல்ற கேய்தல் வபைான்றேற்ல்ற 

அைசியைலமப்பிற்குட்பைட்டு வதலேயாை 

மாற்்றஙகல்ள   மாநிை ேட்்ட ேலபை 

ேட்்டஙகல்ள இயற்்றைாம்.

1.1 ம�ர்�ல் �்டைமு்ற:

 வதசிய அ்ளவில் அைோஙகத்தின 

தலைேர் பிைதமர் ஆோர்.  இேர்  இந்திய 

பைாைாளுமன்றத்தின கீைலேயாை மகக்ளலே 

(வைாகேபைா) உறுப்பிைர்கள் மூைம் 

வதர்ந்கதடுககப்பைடுகி்றார்.  ்ம்லம வபைான்ற 

மகக்ளாட்சிப் பிைதிநிதித்துே ்ாடுகளில் வதர்தல் 

முல்ற முககிய பைஙகு ேகிககி்றது.  

1.2   ம�ொடடைொ (மேற்்கண்டை எ�ரும இல்்ை 
( A  one  e A o e)) அறிமு்கம

 ஒரு மகக்ளாட்சி ்ல்டகபைறும் ்ாட்டில் 

உள்்ள ோககா்ளர்கள் வதர்தலில் வபைாட்டியிடும் 

வேட்பைா்ளர்கள் எேலையும் வதர்வு கேய்ய 

விருப்பைம் இல்லை எனில், ோககா்ளர்கள் 

வமற்கண்்ட எேரும் இல்லை (NOTA - None 

Of The A ove) எனும் ஓர் கபைாத்தாலை ோககு 

இயந்திைத்தில் வதர்வு கேய்யைாம்.   இந்திய 

வதர்தல் ்்டத்லத விதிகள், (1961)-இல் எனும் 

ேட்்டத்தின விதி எண்  49-O  இம்முல்ற பைற்றி 

விேரிககி்றது.

இந்தியாவில் ெைேரி 25ம் ் ாளிலை வதசிய 

ோககா்ளர் திைமாக ககாண்்டாடுகிவ்றாம்.

2014ல் ்ல்டகபைற்்ற கபைாதுத் வதர்தலில் முதல் 

முல்றயாக NOTA அறிமுகப்பைடுத்தப்பைட்்டது. 

உைகில் NOTAலே அறிமுகப்பைடுத்திய  

14ஆேது ்ாடு இந்தியாோகும்.

மினை  ோககுப்பைதிவு இயந்திைஙகளில் 

வேட்பைா்ளரின கபையருககு எதிரில் 

உள்்ள கபைாத்தாலை அழுத்தி ோககுச் 

கேலுத்தப்பைடுகி்றது.  ஒருேர் தாம் கேலுத்திய 

ோககுச் ேரியாை பைடி பைதிோகி உள்்ளதா 

எனறு கதரிந்து ககாள்ளும் ோய்ப்லபை 

2014ம் ஆண்டு கபைாதுத் வதர்தலில் 

வதர்தல் ஆலணயம் அறிமுகப்பைடுத்தியது.  

இலத ஆஙகிைத்தில் சுருககமாக VVPAT 

(Voters Verified Paper Audit Trial) எனறு 

குறிப்பிடுகி்றார்கள்.

ோககா்ளர் ேரிபைார்ககும் காகித 

தணிகலகச் வோதலை (VVPAT)

இந்தியாவில் மினை  ோககுப்பைதிவு 

இயந்திைத்தில் வ்ாட்்டா (NOTA) சினைம்
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1862 வதர்தல், அைசியல் கட்சிகள் மற்றும் அழுத்தக குழுககள்

1.3 இந்தியொவில் ம�ர்�ல் �்்க்கள்:

 இந்தியாவில் இைண்டு ேலகயாை 

வதர்தல்கள் ் ல்டகபைறுகின்றை.  அலே  வ்ைடித் 

வதர்தல் மற்றும்  மல்றமுகத் வதர்தல் ஆகும்.

1.3.1. ம�ரடித் ம�ர்�ல்

 வ்ைடித் வதர்தலில் 

ோககா்ளர்கள் தமது 

பி ை தி நி தி க ல ்ள த் 

தாஙகவ்ள வ்ைடியாக 

வதர்ந்கதடுககி்றார்கள்.    18 

ேயது     ர்த்தியல்டந்த மககள் வ்ைடித் வதர்தல் 

முல்றயில் பைஙகு கபைற்று தஙக்ளது ோககுகல்ளப் 

பைதிவு கேய்கின்றைர்.  வ்ைடித் வதர்தல் 

முல்றககுப் பினேரும் சிை எடுத்துககாட்டுக 

காணைாம்.

i) மகக்ளலே வதர்தலில் ்ா்டாளுமன்ற 

உறுப்பிைர்கல்ள ( P) வதர்ந்கதடுத்தல்.

ii) ேட்்டமன்றத் வதர்தல்களில் ேட்்டப்வபைைலே 

உறுப்பிைர்கல்ள ( LA) வதர்ந்கதடுத்தல்.

iii) ஊைாட்சி, வபைரூைாட்சி, ் கைாட்சி, மா்கைாட்சி 

ஆகிய உள்்ளாட்சி அலமப்புகளின    

உறுப்பிைர்கள்  மற்றும் தலைேர்கல்ளத் 

வதர்ந்கதடுத்தல்.

1.3.1.1. நி்ற்கள்

i) ோககா்ளர்கள் தஙக்ளது பிைதிநிதிகல்ள 

வ்ைடியாகத் வதர்ந்கதடுப்பைதால், 

வ்ைடித் வதர்தல் முல்றயாைது 

ேலுோை மகக்ளாட்சி ககாண்்டதாகக 

கருதப்பைடுகி்றது.

ii) அைோஙக ்்டேடிகலககள் பைற்றிய 

விழிப்புணர்வும், தகுதியாை 

பிைதிநிதிகல்ளக  வதர்ந்கதடுககவும்  

மககளுககுக கற்பிககி்றது.  வமலும் 

மககள் அைசியலில் முககிய பைஙகு ேகிகக 

ஊககமளிககி்றது.

iii) மககல்ளத் தீவிைமாை அைசியல் 

்்டேடிகலககளில் ஈடுபை்டத் தூண்டுகி்றது.

1.3.1.2. கு்ற்கள்

i) வ்ைடித் வதர்தல் முல்ற அதிக கேைவு 

ககாண்்டதாக உள்்ளது.

ii) எழுத்தறிேற்்ற ோககா்ளர்கள், 

கபைாய்யாைப் பைைப்புலைக்ளால் தே்றாக 

ேழி்்டத்தப்பைடுகி்றார்கள். சிை 

வ்ைஙகளில் ோதி, மதம் மற்றும் இனை 

பி்ற பிரிவுகல்ள அடிப்பைல்டயாகக 

ககாண்டு ்்டத்தப்பைடும் பிைச்ோைஙகள் 

மற்றும் கபைாய்யாைப் பைைப்புலைக்ளாலும் 

தே்றாக ேழி்்டத்தப்பைடுகி்றார்கள்.

iii) வ்ைடித் வதர்தல் ்்டத்துேது மிகப்கபைரும் 

பைணியாக இருப்பைதால், ஒவகோரு 

ோககு லமயஙகளிலும் சுதந்திைமாை, 

நியாயமாை வதர்தல் முல்றலய 

உறுதி கேய்ேது எனபைது வதர்தல் 

ஆலணயத்திற்கு மிக கபைரும் ேோைாக 

உள்்ளது.

iv) சிை அைசியல் கட்சி வேட்பைா்ளர்கள், 

ோககா்ளர்கள் மீது பைணம், கபைாருள் 

(அ) பைணிகள் மூைமாக தஙக்ளது 

கேல்ோகலகச் கேலுத்துேது எனபைது ஒரு 

மற்க்றாரு ேோைாகும்.

v) வதர்தல் பைைப்புலைகளின வபைாது சிை 

வ்ைஙகளில் ேனமுல்றகள், பைதற்்றஙகள், 

ேட்்டம் –  ஒழுஙகு பிைச்சிலைகள் ஏற்பைட்டு 

மககளின அன்றா்ட ோழகலக முல்ற 

பைாதிககப்பைடுகி்றது.

1.3.2 ே்றமு்கத் ம�ர்�ல்

 மகக்ளால் வதர்ந்கதடுககப்பைடும் 

பிைதிநிதிகள் ோககளித்துத் வதர்வு கேய்யும் 

முல்றவய மல்றமுகத் வதர்தல் ஆகும்.  குடியைசுத் 

தலைேர் வதர்தலில் இத்தலகய முல்றயாைது 

கல்டபிடிககப்பைடுகி்றது.

1.3.2.1 நி்ற்கள்

i) மல்றமுகத் வதர்தல்கள் ்்டத்த கேைவு 

குல்றோைதாகும்.
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ii) மல்றமுக வதர்தல் முல்றயாைது கபைரிய 

்ாடுகளுககு உகந்தது.

1.3.2.2. கு்ற்கள்

i) ோககா்ளர் எண்ணிகலகக குல்றோக 

இருப்பைதால் ஊைல், லக ட்டு, குதிலை 

வபைைம் ஆகியேற்றிற்கு ோய்ப்புகள் அதிகம் 

காணப்பைடும்.

ii) மககள் தஙக்ளது பிைதிநிதிகல்ளத் 

வதர்ந்கதடுகக வ்ைடியாக பைஙகு 

கபை்றாமல், மா்றாக மகக்ளால் 

வதர்ந்கதடுககப்பைட்்டப் பிைதிநிதிகவ்ள 

இம்முல்றயில் பைஙகுகபைறுேதால், மககள் 

பிைதிநிதித்துேம்  குல்றந்த மகக்ளாட்சி 

முல்றயாக காணப்பைடுகி்றது.  எைவே, 

மககளின உண்லமயாை விருப்பைத்லத 

பிைதிபைலிககாமல் இருகக வ்ரிடுகி்றது.

2.  அைசியல் கட்சிகள்

 மகக்ளாட்சி அைோஙகத்தில் அைசியல் 

கட்சிகள் முககிய பைஙகு  ேகிககி்றது.  

இந்த அைசியல் கட்சிகள் மககளுககும் 

அைோஙகத்திற்கும் இல்டவய ஓரு பைாைமாக 

கேயல்பைடுகி்றது.

2.1 அரசியல் ்கடசி என��ன ப�ொருள்:

 ஓர் அைசியல் கட்சி எனபைது அைோஙகத்தில் 

ஆதிககம் கேலுத்துேதற்காகத் வதர்தலில் 

வபைாட்டியிடுேதற்காை நிகழச்சி நிைல்கல்ளயும், 

குறிப்பிட்்டக  ககாள்லககல்ளயும் ககாண்்ட, 

மககள் குழுவின அலமப்பைாகக காணப்பைடும்.   

தலைேர், கேயற்குழு உறுப்பிைர்கள் மற்றும் 

கதாண்்டர்கள் எனும் மூனறு அஙகஙகல்ள ஓர் 

அைசியல் கட்சி கபைற்றுள்்ளது.

2.2 ்கடசி  மு்றயின �்்க்கள்:

 உைகில் கட்சி முல்றயிலை மூனறு 

ேலகக்ளாக ேலகப்பைடுத்தைாம்.

i)  ஒரு கட்சி முல்ற  -  ஒவை ஒரு 

ஆளும்  கட்சி மட்டும் பைஙகு கபைறுேது 

ஆகும்.  இம்முல்றயில் எதிர்கட்சிகள் 

அனுமதிககப்பைடுேதில்லை. (எ.கா. சீைா, 

கி பைா,  முனைாள் வோவியத் னியன)

ii) இரு கட்சி முல்ற  -  இரு முககிய கட்சிகள் 

மட்டுவம பைஙகு கபைறுேது ஆகும்.  (எ.கா.  

அகமரிகக ஐககிய ்ாடுகள், இஙகிைாந்து)

iii) பைை கட்சி முல்ற  -  இைண்டிற்கும் வமற்பைட்்ட 

கட்சிகள் பைஙகு கபைறுேது ஆகும்.  (எ.கா. 

இந்தியா,  இைஙலக, பிைானஸ், இத்தாலி)

2.3. அரசியல் ்கடசியின �்்க்கள்:

 இந்தியாவில் உள்்ள அைசியல் 

கட்சிக்ளாைது கேல்ோககுப் கபைறும் 

பிைவதேத்திற்கு ஏற்பை இரு முககிய பிரிவுக்ளாக 

ேலகப்பைடுத்தப்பைடுகின்றை.  அலே 1) வதசியக 

கட்சிகள் 2) மாநிைக கட்சிகள்.

இந்திய குடியரசுத் �்ை�ர் எப்�டி 
ம�ர்ந்ப�டுக்்கப்�டுகிறொர்

இந்திய குடியைசுத் தலைேர் பினேரும் 

உறுப்பிைர்கள் ககாண்்ட வதர்தல் 

குைாம் (Electoral College)  மூைம் 

வதர்ந்கதடுககப்பைடுகி்றார்.  அலே

1. பைாைாளுமன்றத்தின இரு அலேயின 

வதர்ந்கதடுககப்பைட்்ட உறுப்பிைர்கள்

2. இந்தியாவில் உள்்ள அலைத்து 

மாநிைஙகள் மற்றும் னியன 

பிைவதேஙகளில் உள்்ள 

வதர்ந்கதடுககப்பைட்்ட ேட்்டமன்ற 

உறுப்பிைர்கள்

குறிப்பு:  பைாைாளுமன்ற இரு அலேகள் மற்றும் 

மாநிை ேட்்டமன்றஙகளில் நியமிககப்பைடும் 

நியமை உறுப்பிைர்கள் இககுழுவில் அஙகம் 

இ்டம் கபை்றமாட்்டார்கள்.
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2.3.1. ம�சியக் ்கடசி்கள்

 ஒரு கட்சி குல்றந்தது ்ானகு 

மாநிைஙகளிைாேது மாநிைக கட்சி என்ற 

தகுதிலய கபைற்றிருககுமாைால் அது ‘வதசியக 

கட்சி’ என்ற தகுதிலய கபைறுகி்றது.  அலைத்து 

அைசியல் கட்சிகளும் இந்திய வதர்தல் 

ஆலணயத்தில் பைதிவு கேய்தல் வேண்டும்.  

இந்திய வதர்தல் ஆலணயம் அலைத்து 

அைசியல் கட்சிகல்ளயும் ேமமாகப் பைாவித்தப் 

வபைாதிலும், வதசியக  கட்சிகளுககும், மாநிைக 

கட்சிகளுககும் சிை சி்றப்புச் ேலுலககல்ள 

ேைஙகுகி்றது.  இககட்சிகளுககு தனித்தனிச் 

சினைஙகள் ேைஙகப்பைடுகி்றது.  ஒரு கட்சியின 

அதிகாைப் ர்ே வேட்பைா்ளர் மட்டுவம அககட்சியின 

சினைத்லத உபைவயாகிகக முடியும்.  2017 

நிைேைப்பைடி அஙகீகரிககப்பைட்டுள்்ள  வதசிய 

கட்சிகளின எண்ணிகலக ஏழு ஆகும்.

2.3.2. ேொநிைக் ்கடசி்கள்

 ஏழு வதசிய கட்சிகல்ளத் தவிை, ்ாட்டின 

கபைரும்பைானலமயாை முககிய கட்சிகல்ள 

“மாநிைக கட்சி”க்ளாக வதர்தல் ஆலணயம் 

ேலகப்பைடுத்தியிருககி்றது.  இககட்சிகள் 

கபைாதுோகப் “பிைாந்தியக கட்சிகள்” எனறு 

குறிப்பிடுேர்.  மகக்ளலே வதர்தலிவைா 

அல்ைது மாநிை ேட்்டேலபைத் வதர்தலிவைா ஒரு 

குறிப்பிட்்ட எண்ணிகலகயிைாை இ்டஙகல்ள 

கேற்றி கபைற்்ற அல்ைது குறிப்பிட்்ட ேதவிகித 

ோககுகல்ளப் கபைற்்றதன அடிப்பைல்டயில் 

இந்தியத் வதர்தல் ஆலணயம் ஒரு கட்சிலய 

மாநிைக கட்சியாக அஙகீகாைம் அளிககி்றது.

2.3.3. கட்சி்களின அஙகீ்கொரம

 இந்தியத் வதர்தல் ஆலணயத்தில்  பைதிவு 

கேய்யப்பைட்்ட ஒரு கட்சி வதசியக கட்சி எனும் 

பைஙகு கபை்ற பினேரும் முல்றகளில்  ஏவதனும் 

ஒனல்ற  நில்றவு கேய்திருத்தல் வேண்டும். 

i) மகக்ளலே வதர்தலிவைா (அ) மாநிை 

ேட்்டேலபைத் வதர்தலிவைா  குல்றந்தபைட்ேம் 

்ானகு மாநிைஙகளில் பைதிோை 

கமாத்தச் கேல்ைத்தகுந்த ோககுகளில் 

குல்றந்தபைட்ேம் 6% கபைற்றிருகக 

வேண்டும். 

ii) மகக்ளலேயில் குல்றந்தபைட்ேம் 2 ேதவீத 

இ்டஙகளில் கேற்றி கபை்ற வேண்டும்.  

வமலும் குல்றந்தபைட்ேம் மூனறுககும் 

வமற்பைட்்ட மாநிைஙகளிலிருந்து 

வதர்ந்கதடுககப்பை்ட வேண்டும்.  

iii) குல்றந்தபைட்ேம் ்ானகு மாநிைஙகளில் 

‘மாநிைக கட்சியாக’ அஙகீகாைம் 

கபைற்றிருகக வேண்டும்.

2.3.4. அரசியல் ்கடசி்களின பசயல்�ொடு்கள்:

� க ட் சி க ள்  வ த ர் த ல் க ளி ல் 

வபைாட்டியிடுகின்றை.  கபைரும்பைாைாை 

மகக்ளாட்சி ்ாடுகளில் கட்சிக்ளால் 

நி று த் த ப் பை டு ம்  வ ே ட் பை ா ்ள ர் க ள் 

இல்டவயதான கடும் வபைாட்டிகள் 

நிைவுகின்றை.

� கட்சிகள் தஙகல்ளத் வதர்ந்கதடுகக 

அேர்க்ளது ககாள்லககல்ளயும், 

திட்்டஙகல்ளயும் வதர்தல் கதாகுதிகளில் 

முனனிறுத்துகின்றைர்.

அைசியல் கட்சிகள்

வதசியக கட்சிகள் மாநிைக கட்சிகள்

எதிர் 

கட்சிகள்

ஆளும் 

கட்சிகள்

எதிர் 

கட்சிகள்

ஆ ளு ம் 

கட்சிகள் 
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� ்ாட்டில் ேட்்டஙகள் இயற்றுேதில் 

அைசியல் கட்சிகள் முககிய 

பைஙகளிப்புச் கேய்கின்றை.  முல்றயாக 

ேட்்டஙகள் ்ா்டாளுமன்றஙகளிலும், 

ேட்்டமன்றஙகளிலும் விோதிககப்பைட்டு 

நில்றவேற்்றப்பைடுகின்றை.

� அைசியல் கட்சிகள் அைோஙகத்திலை 

அலமத்து, அேற்ல்ற ேழி்்டத்துகின்றைர்.

� வதர்தலில் வதால்வியல்டந்த கட்சிகள் 

எதிர்கட்சியாகப்  பைஙகளிப்புச் கேய்கின்றை.  

இலே அைசின குல்றகள் மற்றும், தே்றாை 

ககாள்லககல்ள எதிர்த்து பைல்வேறுபைட்்ட 

பைார்லேகல்ள முனலேககின்றை, 

விமர்ேைம் கேய்கின்றை.

� மககள் கருத்திற்கு அைசியல் கட்சிகள் 

ேடிேம் ககாடுககின்றை. வமலும் 

அலே முககிய நிகழவுகல்ள மககளின 

கேைத்திற்குக ககாண்டு ேருகின்றை.

� அைோஙகத்திற்கும்  மககளுககும் இல்டயில் 

ஒரு பைாைமாக அைசியல் கட்சிகளின  

கேயல்பைாடுகள் இருககின்றை.

2.4 மகக்ளாட்சியில் எதிர்கட்சிகளின பைஙகு

 மகக்ளாட்சியில், அகமரிகக ஐககிய 

்ாட்ல்டப் வபைால் இரு கட்சி ஆட்சி முல்றவயா 

அல்ைது இந்தியா, பிகைஞசு ்ாடுகல்ளப்வபைால் 

பைை கட்சி ஆட்சி முல்றவயா இருககைாம்.  

கபைரும்பைானலம மககளின ஆதைவு கபைற்்றக 

கட்சியாக ஆளும் கட்சியும், எஞசிய மககளின 

ஆதைவு கபைற்்றக கட்சியாக எதிர் கட்சியும் 

இருககும்.   மகக்ளாட்சி முல்றயிைாை அலைத்து 

அைோஙகஙகளிலும் எதிர்கட்சித் தலைேர் 

முககிய பைஙலக ேகிககி்றார்.  இேர் வகபிைட் 

அலமச்ேர் தகுதி கபைறுகி்றார்.   இேர் கபைாது 

்்டேடிகலககல்ள பைாதிககும் ஆளும் கட்சியின 

தே்றாை  ககாள்லககல்ள எதிர்ககி்றார்.  

கபைாதுககணககுக குழுவின தலைேைாக 

இேர் அைசுத் துல்றகளின கேயல்பைாடுகல்ளக  

வகள்விககுள்்ளாககுேவதாடு  மககள் 

்ைனுககாகச் கேைவி்டப்பைடும் கபைாதுப் பைணத்லத 

ஆய்வு கேய்கி்றார்.  இவத வபைானறு அேர் மத்தியக 

கண்காணிப்பு ஆலணயத்தின தலைேர் 

மற்றும் உறுப்பிைர்கல்ள வதர்ந்கதடுப்பிலும் 

முககியப் பைஙகு ேகிககி்றார்.  மகக்ளாட்சியில் 

எதிர்ககட்சிகள் ஒரு கபைாறுப்பைாைப் பைஙகிலையும் 

மககளின நியாயமாைக வகாரிகலககள் மற்றும் 

விருப்பைத்லதயும் பிைதிபைலிககின்றது.

3 அழுத்தக குழுககள்

 அழுத்தக குழுககள் என்ற கோல் ஐககிய 

அகமரிகக ்ாட்டில் உருோககப்பைட்்டது.  கபைாது 

்ைனகல்ளப் பைாதுகாககவும் ஊககுவிககவும் 

தீவிைமாக கேயல்பைடும் குழு அழுத்தக குழு 

எனறு அலைககப்பைடுகி்றது.  அைசு மீது அழுத்தம் 

கேலுத்தி அைசின ககாள்லககளில் மாற்்றம் 

ககாண்டு ேரும்பைடி க்ருககடி தருேதால் 

இவோறு அலைககப்பைடுகி்றது. 

 அழுத்தக குழுககள் ‘்ைககுழுககள்’ 

அல்ைது தனிப்பைட்்ட ்ைககுழுககள் எனறும் 

அலைககப்பைடுகின்றை.  அவத ேமயம் இலே 

அைசியல் கட்சியிலிருந்து வேறுபைட்்டலே.  

வதர்தலில் வபைாட்டியிடுேதில்லை.  அைசியல் 

அதிகாைத்லதக லகப்பைற்்ற வில்ளேதும் 

இல்லை.
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3.1. இந்தியொவில் அ த்�க் கு க்்கள்

 இந்தியாவில் தற்வபைாது அதிக 

எண்ணிகலகயிைாை அழுத்தக குழுககள் 

உள்்ளை.  ஆைால் அலேகள் அகமரிககா 

அல்ைது வமற்கத்திய ்ாடுக்ளாை இஙகிைாந்து, 

பிகைஞசு, கெர்மனி வபைான்ற ்ாடுகளில் 

இருப்பைலதப் வபைால் ே்ளர்ச்சி அல்டந்தலேயாக 

காணப்பைடுேதில்லை.

இந்தியாவில் கேயல்பைடும் அழுத்தக குழுககல்ளக 

கீழககா ம் ேலகக்ளாக ேலகப்பைடுத்தைாம்.

1.  ேணிகககுழுககள்

2.  கதாழிற்ேஙகஙகள்

3. விேோயக குழுககள்

4. கதாழில் முல்றக   

    குழுககள்

5.  மாணேர் அலமப்புகள்

6.  மத அலமப்புகள்

7.  பைைஙகுடி அலமப்புகள்

8.  கமாழிக குழுககள்

9.   வகாட்பைாட்டு அடிப்பைல்டக குழுககள்

10.  சுற்றுச் ைல் பைாதுகாப்புக  குழுககள்

3.1.1.  இந்தியாவில் அழுத்தக குழுககளின   

 கேயல்பைாடுகள்

 அைசின ககாள்லகயில் கேல்ோககுச் 

கேலுத்துேதன மூைம் குறிப்பிட்்ட ்ைனகல்ளப் 

கபை்றச் கேயல்பைடும் ்ைக குழுககள் அழுத்தக 

குழுககள் எைப்பைடும்.  அலே எந்த அைசியல் 

கட்சியு்டனும் அணி வேருேதில்லை.  ஆைால்  

மல்றமுக முடிவுகள் எடுப்பைதில் அதிக 

கேல்ோககுச் கேலுத்தும் அ்ளவுககு ஆற்்றல் 

மிககலே.  பிைதிநிதித்துேப்பைடுத்துதல்,  அைசியல் 

பைஙவகற்பு, கல்வி, ககாள்லக உருோககம் 

மற்றும் ககாள்லக அமைாககம் வபைான்ற பைை 

ேலகக்ளாை கேயல்பைாடுகல்ள அழுத்தக 

குழுககள் வமற்ககாள்கின்றை.

3.1.1.1. அரசியல் �ஙம்கற்பு

 அைசியலின மற்க்றாரு முகம் எனறு 

அழுத்தக குழுககல்ளக கூ்றைாம்.  மனுககள், 

வபைைணிகள் மற்றும் ஆர்ப்பைாட்்டஙகள் வபைான்ற 

அைசியல் கேயல்பைாடுகள் மூைம் மககள் 

ஆதைலேத் திைட்டி தஙகள் கேல்ோககிலை 

அ த்�க் கு க்்களுக்்கொன 
எடுத்துக்்கொடடு்கள்

1. இந்திய ேணிகம் மற்றும் கதாழிற்துல்ற 

ேம்வம்ளத்தின கூட்்டலமப்பு ( ICCI)

2. அகிை இந்தியத் கதாழிற்ேஙக காஙகிைஸ் 

(AIT C)

3. அகிை இந்திய விேோயிகள் ேஙகம் 

(AIKS)

4. இந்திய மருத்துேச்  ேஙகம் (I A)

5. அகிை இந்திய மாணேர் ேம்வம்ளைம் 

(AIS )

6. அகிை இந்திய சீககிய மாணேர் வபைைலே

7. இ்ளம் பைதாகா ேஙகம்( A)

8. தமிழச் ேஙகம்

9. தமிழ்ாடு விேோயிகள் ேஙகம்

10. ்ர்மதா பைச்ோவோ அந்வதாைன
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அழுத்தக குழுககள் விரிவுபைடுத்துகின்றை.  

இத்தலகய கேயல்பைாடுகள் இல்ளய 

ேமுதாயத்திைலை கேகுோகக 

கேர்ந்திழுககின்றை.

3.1.1.2 ்கல்வி

 பைை அழுத்தக குழுககள் ஆைாய்ச்சிகள் 

வமற்ககாள்ேது,   இலணயத்த்ளம் பைைாமரிப்பு,  

அைசுப் ககாள்லககள் மீது கருத்துகள் 

கேளியிடுேது மற்றும் உயர்நிலைக 

கல்வியா்ளர்கள், அறிவியைா்ளர்கள் 

மட்டுமல்ைாமல் முககிய பிைபைைஙகளி்டமிருந்தும் 

கருத்துகல்ளத் திைட்டி ேல்லு்ர்களின 

ஆதைவிலைப் கபைறுேது ஆகிய கேயல்பைாடுகளில் 

ஈடுபைடுகின்றை.

3.1.1.3. ப்கொள்்்க உரு�ொக்்கம

 அழுத்தக குழுவிைர் ககாள்லககல்ள 

உருோககுபைேர்கள் இல்லை என்ற வபைாதிலும் 

ககாள்லக உருோககச் கேயல்முல்றகளில் 

அேர்கள் பைஙவகற்பைலதத் தடுப்பைதில்லை.  

அைசுககுத் தகேல் அளிப்பைதிலும்,  

ஆவைாேலைகல்ள ேைஙகுேதிலும் இந்த 

அழுத்தக குழுவிைர் ேலுோை பைஙகளிப்புச் 

கேய்து ேருகின்றைர்.  ககாள்லக உருோககச் 

கேயல்முல்றகளில் அேர்கள் கதா்டர்ந்து 

ஆவைாேலை தருகின்றை.

4.  மககள் குழுவும் பைஙவகற்பும்

4.1 ேக்்கள் கு

 மககளின ோழகலகலய 

ஒட்டுகமாத்தமாக வமம்பைடுத்தும் ேமூக 

ரீதியிைாை ஆககப் ர்ே கேயல்பைாடுகல்ள 

வ்ாககி மககள் குழுலே திைட்டுேது அேசியவம.  

சிை வ்ைஙகளில் நிை ்டுககம், சுைாமி, 

கேள்்ளப்கபைருககு மற்றும் பி்ற இயற்லகப் 

வபைரி்டர்கள் நிகழும் வபைாது மீட்பு, நிோைணம் 

வபைான்ற அேேைப் பைணிகளுககு உ்டைடியாக 

மககல்ளத் திைட்்ட வ்ரிடும்.

4.2 ேக்்களொடசியில் �ஙம்கற்பு

 ்ா்டாளுமன்ற, ேட்்டமன்ற, உள்்ளாட்சித் 

வதர்தல்களில் மககள் கபைருோரியாகப் 

பைஙவகற்கும்வபைாவத மகக்ளாட்சி அலமப்பு 

கேற்றிகைமாக இயஙக முடியும்.  அவத 

ேமயத்தில் ேரி மற்றும் ேருோய் ே லிககும் 

முல்றயிலும், சுற்றுச்  ைல் பைாதுகாப்பு,   சுத்தம் 

சுகாதாைம், உ்டல் ஆவைாககியம் மற்றும் 

வபைாலிவயா கோட்டுமருந்து அளித்தல் வபைான்ற 

சி்றப்புத் திட்்டஙகளிலும் ஒவகோரு குடிமகனும் 

சிறிய உள் ர் குழுககளும் பைஙகு கபைறும் வபைாது 

மட்டுவம மகக்ளாட்சி கேற்றி கபை்ற முடியும்.

 எைவே, மகக்ளாட்சி அைோஙகத்லத 

வி்ட சி்றந்த அைோஙகம் இல்லை எனபைலத 

்ாம் மைதில் ககாள்்ள வேண்டும்.  சி்றந்த 

ேமூகத்லதயும் ்ாட்ல்டயும் உருோகக, 

இந்திய மகக்ளாகிய ்ாம் மத்திய மற்றும் 

மாநிை அைோஙகத்து்டன இலணந்து மனித 

ோழகலகயின துனபைஙகல்ள ஒழித்தி்ட 

ஒற்றுலமயு்டன வபைாைா்ட வேண்டும்.

மீள்�ொர்்�:

� பிைதம அலமச்ேர் மகக்ளலே உறுப்பிைர்க்ளால் வதர்ந்கதடுககப்பைடுகி்றார்.

� வதர்தல்கள் இைண்டு ேலகப்பைடும்.  அலே வ்ைடித் வதர்தல்கள், மல்றமுகத் வதர்தல்கள்.

� ஒரு அைசியல் கட்சிககு ஒரு தலைேர், கேயற்குழு உறுப்பிைர்கள் மற்றும் கதாண்்டர்கள் எை 

மூனறு பைகுதிகள் உள்்ளை.

� இந்தியாவில் அைசியல் கட்சிகல்ள வதசியக கட்சிகள் மற்றும் மாநிைக கட்சிகள் எை இைண்டு 

ேலகக்ளாகப் பிரிககைாம்.

� 2017ம் ஆண்டு நிைேைப்பைடி இந்தியாவில் ஏழு வதசியக கட்சிகள் உள்்ளை.

� அழுத்தககுழு என்ற கோல் அகமரிகக ஐககிய ்ாட்டில் உருோககப்பைட்்டது.

� இந்தியாவில் அதிக எண்ணிகலகயிைாை அழுத்தக குழுககள் உள்்ளை.
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1922 வதர்தல், அைசியல் கட்சிகள் மற்றும் அழுத்தக குழுககள்

I. சரியொன வி்டை்யத் ம�ர்வு பசய்க.

1. கீழககண்்ட ்ாட்டின வதர்தல் 

முல்றயிலை இந்தியா ஏற்றுக 

ககாண்டுள்்ளது.

 அ)  அகமரிகக ஐககிய ்ாடுகள்       

ஆ) இஙகிைாந்து

 இ) கை்டா            

ஈ) ைஷ்யா

2. இந்திய வதர்தல் ஆலணயம் ஒரு

 அ) சுதந்திைமாை அலமப்பு        

 ஆ) ேட்்ட ர்ே அலமப்பு

 இ) தனியார் அலமப்பு        

 ஈ) கபைாது நிறுேைம்

3. இந்திய வதர்தல் ஆலணயம் அலமகக 

ேழிேலக கேய்யும் அைசியைலமப்பு பிரிவு

 அ) பிரிவு 280 ஆ) பிரிவு 315        

 இ) பிரிவு 314 ஈ) பிரிவு 325

4. இந்திய அைசியைலமப்பின எந்த 

பைகுதி வதர்தல் ஆலணயத்லதப் பைற்றி 

கூறுகி்றது?

 அ)  பைகுதி III       ஆ) பைகுதி XV        

 இ) பைகுதி XX      ஈ) பைகுதி XXII

5. பைல்வேறு அைசியல் 

கட்சிகல்ளத் வதசியக 

க ட் சி ய ா க வ ே ா 

அல்ைது மாநிைக 

கட்சியாகவோ அஙகீகரிப்பைேர்/ 

அஙகீகரிப்பைது.

 அ) குடியைசுத் தலைேர்

 ஆ) வதர்தல் ஆலணயம்

 இ) ்ா்டாளுமன்றம்         

 ஈ)வதர்தல் ஆலணயத்தின 

ஆவைாேலையின வபைரில் குடியைசுத் 

தலைேர்

6. கூற்று (A):   இந்திய அைசியைலமப்புச் 

சுதந்திைமாக கேயல்பைடும் வதர்தல்  

ஆலணயத்திற்கு ேழிேலகச் கேய்கி்றது.

 காைணம் (R): இது ்ாட்டின சுதந்திைமாை 

நியாயமாை வதர்தலை ்்டத்த உறுதி  

கேய்கி்றது.

 அ) (A) மற்றும் (R) இைண்டும் ேரியாைது 

    மற்றும் (R), (A) லே வி்ளககுகி்றது.

 ஆ) (A) மற்றும் (R) இைண்டும் ேரியாைது 

    (R), (A) லே வி்ளககவில்லை

 இ) (A) ேரியாைது மற்றும் (R) தே்றாைது

  ஈ) (A) தே்றாைது மற்றும் (R) ேரியாைது

 �யிற்சி்கள் 

கலைச் கோற்கள்

1. ்ா்டாளுமன்றம்/ேட்்டமன்றம் - ஒரு ்ாட்டின அல்ைது மாநிைத்தின ேட்்டமியற்றும் அலமப்பு 

2. கதாகுதி - ேட்்டேலபை பிைதிநிதிகல்ளத் வதர்ந்கதடுகக, ோககா்ளர்கள் 

  அ்டஙகிய குறிப்பிட்்டப் பைகுதி.

3. வ்ாட்்டா (NOTA) - மகக்ளாட்சி ்ாட்டிலுள்்ள மககள், எந்த ஒரு 

  பிைதிநிதிகல்ளயும் வதர்வு கேய்ய விருப்பைம் இல்ைாத வபைாது 

  அேர்கள் வதர்வு கேய்யும் ஓர் ோககு முல்றவய  வ்ாட்்டா.   

  (NOTA  - வமற்கண்்ட எேரும் இல்லை).

4. அழுத்தக குழுககள் - கபைாது ்ைனகல்ளப் பைாதுகாககவும் ஊககுவிககவும் 

  தீவிைமாக கேயல்பைடும் குழுககள்.
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1932 வதர்தல், அைசியல் கட்சிகள் மற்றும் அழுத்தக குழுககள்

7. வ்ாட்்டா (NOTA) முல்ற 

அறிமுகப்பைடுத்தப்பைட்்ட ஆண்டு

 அ) 2012  ஆ) 2013       

 இ) 2014       ஈ) 2015

8. அழுத்தககுழுககள் எனும் கோல்லிலை 

உருோககிய ்ாடு

 அ) அகமரிகக ஐககிய ்ாடுகள்        

 ஆ) இஙகிைாந்து

 இ) முனைாள் வோவியத் னியன  

 ஈ) இந்தியா

9. கூற்று(A): இந்தியாவில் அதிக 

எண்ணிகலகயிைாை அழுத்தககுழுககள் 

காணப்பைடுகின்றை.

 காைணம் (R): அகமரிகக ஐககிய ்ாட்டில் 

இருப்பைலத வபைாை இந்தியாவில் அழுத்தக 

குழுககள் ே்ளர்ச்சியல்டயவில்லை.

 அ) (A) மற்றும் (R) இைண்டும் ேரியாைது 

    மற்றும் (R), (A) லே வி்ளககுகி்றது.

 ஆ) (A) மற்றும் (R) இைண்டும் ேரியாைது 

     (R), (A) லே வி்ளககவில்லை

 இ) (A) ேரியாைது மற்றும் (R) தே்றாைது

 ஈ) (A) தே்றாைது மற்றும் (R) ேரியாைது

II. ம்கொடிடடை இடைங்க்ள நிரப்பு்க.

1. இந்திய வதர்தல் ஆலணயம் 

___________ உறுப்பிைர்கல்ள 

உள்்ள்டககியுள்்ளது.

2. வதசிய ோககா்ளர்கள் திைம் 

அனுேரிககப்பைடும் ்ாள் ___________

3. இந்தியாவில் ___________ கட்சி 

முல்ற பினபைற்்றப்பைடுகி்றது.

4. 2017ல் அஙகீகரிககப்பைட்்ட வதசியக 

கட்சிகளின எண்ணிகலக 

___________

5. ்ர்மதா பைச்வோவோ அந்வதாைன எனபைது 

ஒரு ___________

III. ப�ொருத்து்க.

1.  வதசியக கட்சி  - ேணிகக     

  குழுககள்

2.  ஒரு கட்சி ஆட்சி முல்ற - அகமரிகக   

        ஐககிய ்ாடுகள்

3. இரு கட்சி ஆட்சி முல்ற - சீைா

4. அழுத்தக குழுககள் - ஏழு

IV. பின�ரும வினொக்்களுக்கு குறுகிய 
வி்டையளி

1. இந்தியாவிலுள்்ள வதர்தல் முல்றப் பைற்றி 

விேரி.

2. அைசியல் கட்சி எனபைதன கபைாருல்ள 

வி்ளககுக.

3. இரு கட்சி ஆட்சிமுல்ற மற்றும் பைை கட்சி 

ஆட்சிமுல்றயிலை வேறுபைடுத்துக.

4. அழுத்தக குழுககள் என்றால் எனை?

V. பின�ரும வினொக்்களுக்கு விரி�ொன 
      வி்டையளி

1. வ்ைடித் வதர்தலின நில்றகள் மற்றும் 

குல்றகல்ள விோதி.

2. அைசியல் கட்சிகளின கேயல்பைாடுகள் 

யாலே?

3. இந்தியாவில் அழுத்தக குழுககளின 

கேயல்பைாடுகள் யாலே?

VI. பசயமு்ற்கள் ேற்றும பசயல்�ொடு்கள்

1. வதசியக கட்சிகள் மற்றும் மாநிை 

கட்சிகளின ககாள்லககள், திட்்டஙகள் 

மற்றும் ோதலைகல்ள ஒப்பிடுக.

VII.  சிந்�்ன வினொ

1. வதர்தல்கள்  பிைதிநிதித்துே 

மகக்ளாட்சியில் முககியத்துேமாகக 

கருதப்பைடுகின்றது.  ஏன?
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1942 வதர்தல், அைசியல் கட்சிகள் மற்றும் அழுத்தக குழுககள்

2. ேயது ேந்வதார் ோககுரிலமயின 

அடிப்பைல்டக ககாள்லககள் மற்றும் 

முககியத்துேம் எனை?

3. மகக்ளாட்சியின நில்றகள் மற்றும் 

குல்றகல்ள விோதி.

4. பைை கட்சி ஆட்சி முல்றயிலை விோதி.

VIII. �ொழவியல் திறன

1. உஙகளுல்டய ேகுப்பைல்றயில் மாதிரி 

ோககுப் பைதிலே ்்டத்துக.

 இலணயத்ள ே்ளஙகள்

eci.nic.in ( The E lection Commission of India)
tt s //en i i e ia org/ i i/ ist o olitical arties in n ia
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1952 வதர்தல், அைசியல் கட்சிகள் மற்றும் அழுத்தக குழுககள்

ஒனபைதாம் ேகுப்பு – குடிலமயியல்

ஆககம்

கலை மற்றும் ேடிேலமப்புக குழு

தலைலம ஒருஙகிலணப்பைா்ளர் 

ேடிேலமப்பு - ஆககம்

சீனிோேன ்்டைாென

ேலைபை்டம்

காந்திைாென K T

கலை மற்றும் பை்ட ஒருஙகிலணப்பைா்ளர் 

தமிழ விர்ச்சுேல் அகா்டமி, கேனலை

வகாகுைகிருஷ்ணன 

ஓவிய ஆசிரியர்கள்,

தமிழ்ாடு அைசு.

மாணேர்கள்

அைசு கவின கலை கல்லூரி,

கேனலை மற்றும் கும்பைவகாணம்

பைகக ேடிேலமப்பைா்ளர்

திரு. வே.ோ. ொண்ஸ்மித்  கேனலை 

In-House - QC 

ைாவெஷ் 

மவைாகர்

ஒருஙகிலணப்பு 

ைவமஷ் முனிோமி

பைா்டேல்லு்ர் குழு

முலைேர். கத. வதே்ாதன 

இலண வபைைாசிரியர் மற்றும் துல்ற தலைேர் 

அைசியல் அறிவியல் மற்றும் கபைாது நிர்ோகவியல் துல்ற, 

அண்ணாமலைப் பைல்கலைககைகம், சிதம்பைைம்.

வமைாய்ோ்ளர்

முலைேர். க. வகாட்ல்ட ைாென 

உதவிப் வபைைாசியர் 

அைசியல் அறிவியல் துல்ற, 

கபைரியார் அைசு கலைக கல்லூரி, க்டலூர்.

ஒருஙகிலணப்பைா்ளர்

கபை. சுவைஷ் 

முதுகலை ஆசிரியர் 

அைசு மகளிர் வமல்நிலைப் பைள்ளி 

ஆத்தூர், வேைம்.

இலணயச் கேயல்பைாடு ஒருஙகிலணப்பைா்ளர்

மு. ொைகிைாமன 

பைட்்டதாரி ஆசிரியர் (ஆஙகிைம்) 

ஊைாட்சி ஒனறிய ்டுநிலைப் பைள்ளி 

மாட்ல்டயாம்பைட்டி, தாைமஙகைம் (ஒனறியம்), வேைம்.

பைா்டநூைாசிரியர்கள்

வத. சுகந்தி

பைட்்டதாரி ஆசிரிலய 

அைசு கள்்ளர் உயர்நிலைப் பைள்ளி 

அனைஞசி, வதனி மாேட்்டம்.

சு. கிருஷ்ணவேணி

பைட்்டதாரி ஆசிரியர் 

கம்ைாேதி வமனிலைப் பைள்ளி, 

ோகுபுைம், தூத்துககுடி.

ைாெைட்சுமி பைார்த்தோைதி

பைட்்டதாரி ஆசிரியர் 

சீதாவதவி கவைாடியா இந்து வித்யாையா கமட்ரிக வமல்நிலைப் பைள்ளி,

கிைககு தாம்பைைம், கேனலை.

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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ப�ொருளியல்
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கற்்றல் வ்ாககஙகள்

� வேறுபைட்்ட கண்வணாட்்டஙகளிலிருந்து வமம்பைாட்ல்டப் புரிந்து ககாள்்ளல்.

� கபைாரு்ளாதாை வமம்பைாட்டின குறியீடுகல்ளத் கதரிந்து ககாள்்ளல்.

� கபைாரு்ளாதாை வமம்பைாட்டின கபைாருளிலைப் புரிந்து ககாள்ளுதல்.

� நிலையாை ே்ளர்ச்சிககாைக ககாள்லககல்ள அறிதல்.

மேம�ொட்டை அறிம�ொம : ப�ொ்ைம�ொக்கு, 
அளவீடு ேற்றும நி்ைத் �ன்ே1

அைகு

 மேம�ொடு �ற்றிய �ல்ம�று 
ம�ொக்்கங்கள்1

       அறிமுகம்

 ்ாம் பைைேைாக ‘வமம்பைாடு’ என்ற 

ோர்த்லதலய அடிககடி பையனபைடுத்துகிவ்றாம்.  

இது ஒரு குறிப்பிட்்டத் துல்றயின அல்ைது 

ஒரு குறிப்பிட்்ட ்பைரின வமம்பைாட்ல்டக 

குறிககி்றது.  ஒரு ்ாட்டின கபைாரு்ளாதாை 

முனவைற்்றம் எனபைவத அதன ‘கபைாரு்ளாதாை 

வமம்பைாடு’ எனறு அறியப்பைடுகி்றது.  இருப்பினும் 

இககருத்தாககத்தின வி்ளககம் கதா்டர்ந்து 

மாறிகககாண்வ்ட இருப்பைதும் ்பைருககு ்பைர் 

அதன கபைாருள் மாறுேதும் கதா்டர் நிகழோக 

அலமகின்றது.

 ஒவகோரு உயிரும் தஙகளின 

குறிகவகாள் அல்ைது விருப்பைத்லத அல்டய 

அேைேர் ோழகலகயில் முனவை்ற 

விரும்புகி்றார்கள். அவத வபைால், ஒரு ்ாடு 

எவோறு இருகக வேண்டும் எனறு மககள் 

வமம்பைாடு என்ற கோல் பைல்வேறு மகக்ளால் பைல்வேறு விதமாக உணைப்பைடுகி்றது எனபைலத கற்பைலை கேய்க.
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பைல்வேறு கருத்துககல்ளக ககாண்டுள்்ளைர்.  

இதற்காை காைணஙகல்ளக கண்்டறிந்தால் 

்மது இைககுகல்ள அல்டேதற்காை ேழிகள் 

்ாட்டிலை முனவைற்்றத்திற்கு ககாண்டு 

கேல்லும்.  இதுவே வமம்பைாடு எைப்பைடும்.

வமவை உள்்ள ேலைபை்டத்லத நீஙகள் 

கேனித்தால் ேருமாைம் தவிை மககள் 

அேர்களுல்டய சுயமாை ே்ளர்ச்சிலய 

்ாடுேலத அறியைாம். உயர்ந்த ேருோய், 

தைமாைக கல்வி, ்ல்ை உ்டல்்ைம் மற்றும் 

ஊட்்டச்ேத்து, குல்றந்த ேறுலம, நிலைத்தச் 

ேமோய்ப்பு வபைான்றலே ோழகலகத்தைத்தில் 

வமம்பைாட்ல்டக குறிககி்றது.

கபைாரு்ளாதாை வமம்பைாடு எனபைது 

கபைாரு்ளாதாைத்தின அலைத்துத் துல்றகளின 

ஒட்டு கமாத்த ே்ளர்ச்சிலயயும், புதிய கதாழில் 

ட்பைஙகல்ளயும் ஏற்றுக ககாள்ேதாகும்.  

“கபைாரு்ளாதாை வமம்பைாடு”  எனபைது மககளின 

ோழகலகத் தைத்லதயும், நிலையாை 

ே்ளர்ச்சிலயயும் குறிககி்றது.

நிகை ்ாட்டு உற்பைத்தி (NNP), தனி்பைர் 

ேருமாைம் (PCI), ோஙகும் தி்றன ேமநிலை  

(PPP), மனிதே்ள வமம்பைாட்டுக குறியீடு ( DI) 

ஆகியலே கபைாரு்ளாதாை முனவைற்்றத்தின 

முதனலமயாைக குறியீடுக்ளாகும்.

 ப�ொருளொ�ொர மேம�ொடடிற்்கொன 
குறியீடு்கள்2

G – 8 �ொடு்கள்  

பேொத்� உள்�ொடடு 
உற்�த்தியில் (GDP) 

�ைொ �ருேொனம 
(அபேரிக்்க டைொைரில் 

ேதிப்பு) (2018)

ப�ற்்கொசிய 
�ொடு்களின 
பிரொந்தியக் 

கூடடை்ேப்பு 
(சொர்க்)

பேொத்� உள்�ொடடு 
உற்�த்தியில் (GDP) 

�ைொ �ருேொனம    
(அபேரிக்்க டைொைரில் 

ேதிப்பு) (2018)

இஙகிைாந்து 40,03,000 ஆப்கானிஸ்தான 610.24

ைஷ்யா 10,63,000 பைஙக்ளாவதஷ் 1,66,000

கை்டா 47,66,000 ்டான 3,22,000

பிகைஞசு 42,42,000 இந்தியா 1,99,000

அகமரிகக 

ஐககிய ்ாடுகள்

61,69,000 மாைத்தீவுகள் 132,000

இத்தாலி 33,73,000 வ்பைா்ளம் 882.93

ெப்பைான 40,06,000 பைாகிஸ்தான கபைாருந்தாது

கெர்மனி 47,54,000 இைஙலக 4,05,000

ஆதாைம்: 

மாைத்தீவுகள் வ்பைா்ளம் பைாகிஸ்தான இைஙலக

ஆப்கானிஸ்தான பைஙக்ளாவதஷ் ்டான இந்தியா
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2.1. நி்கர �ொடடு உற்�த்தி
நிகை ்ாட்டு உற்பைத்தி வதசிய 

உற்பைத்தியின உண்லமயாை அ்ளோக 

கருதப்பைடுகி்றது.  இது ்ாட்டு ேருமாைம் 

எனறும் அறியப்பைடுகி்றது.  தனி ்பைர் ேருமாை 

உயர்வு எப்வபைாதும் கமாத்த உண்லமயாை 

உற்பைத்தியின உயர்வு எனறு கபைாருள்பைடும்.  

எைவே,   தனி்பைர் ேருமாைவம ்ாட்டின 

வமம்பைாட்ல்ட அ்ளவிடும் சி்றந்த குறியீடு ஆகும்.

்ாடுகளின வமம்பைாட்ல்ட 

அ்ளவிடுேதற்கு ேருமாைம் மிக முககியமாை 

காைணிகளில் ஒன்றாகக கருதப்பைடுகி்றது.  அதிக 

ேருமாைம் ககாண்்ட ்ாடுகள் குல்றோை 

ேருமாைத்லதக ககாண்்ட ்ாட்ல்டவி்ட அதிக 

ே்ளர்ச்சியல்டந்த ்ா்டாக கருதப்பைடுகின்றை.  

எைவே, ்ாட்டு ேருமாைவம கபைாரு்ளாதாை 

வமம்பைாட்டின குறியீ்டாகக கருதப்பைடுகி்றது.

2.2. �ைொ �ருேொனம

்ாடுகளின ே்ளர்ச்சியிலை ஒப்பி்ட, 

கமாத்த ேருோலயக கணககிடுேது ஒரு 

பையனுள்்ள ்்டேடிகலகயாக இருகக முடியாது.  

ஏகைனில், ஒவகோரு ்ாடுகளிலும் பைல்வேறு 

இை மககள் ோழகி்றார்கள்.  ்ாட்டின 

கமாத்த ேருோலய ஒப்பிட்டு ேைாேரி தனி்பைர் 

ேம்பைாதிகக ோய்ப்பு உள்்ளகதனறு கோல்ை 

முடியாது. ஒரு ்ாட்டிலுள்்ள மககல்ளவி்ட 

வேக்றாரு ்ாட்டில் உள்்ள மககளில்டவய 

ஓர் ஆண்டில் ்ாட்டின புவியியல் 

எல்லைககுள் குறிப்பிட்்டக காைத்திற்குள் 

உற்பைத்திச் கேய்யப்பைட்்ட கபைாருட்கள் மற்றும் 

பைணிகளின கமாத்த மதிப்வபை, கமாத்த 

உள்்ாட்டு உற்பைத்தி ஆகும்.

தைா ேருமாைம்

உைக ேஙகியின அறிகலகயினபைடி, 

்ாடுகளின  ேருமாை அ்ளவீடுகள் 

கீழககண்்டோறு புதியதாக 

ேலகப்பைடுத்தப்பைட்டுள்்ளது (2017-18)

ே. 

எண்

்ாடுகளின 

ேலககள்

தைா ேருமாைம் 

(அகமரிகக ்டாைரில்)

1 குல்றந்த 

ேருோய்

< 1005

2 குல்றந்த 

்டுத்தை 

ேருோய்

1006–3955

3 உயர் ்டுத்தை 

ேருோய்

3956–12,235

4 உயர்ந்த 

ேருோய்

> 12,235

பிரிக்ஸ் �ொடு்கள்

பேொத்� உள்�ொடடு 
உற்�த்தியில் (GDP) 

�ைொ �ருேொனம 
(அபேரிக்்க 

டைொைரில் ேதிப்பு) 
(2018)

பிவைசில் 10,51,000

ைஷ்யா 10,63,000

இந்தியா 1,99,000

சீைா 9,38,000

கதன ஆப்பிரிககா 6,29,000
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்ல்ை ேருமாைம் உள்்ளது.  ்ாட்டின தைா 

ேருமாைத்லத கணககி்ட ்ாட்டின கமாத்த 

ேருமாைத்லத ்ாட்டின கமாத்த மககள் 

கதாலகயால் ேகுகக வேண்டும்.  ேைாேரி 

ேருோலய தைா ேருமாைம் எனறு 

அலைககப்பைடுகி்றது.  அலைத்து ்ாடுகளின 

தனி்பைர் ேருமாைத்தின கணககீடுகள் 

ேர்ேவதே அ்ளவில் ஒப்பிடுேதற்காக அகமரிகக 

்டாைரில் மட்டுவம கணககி்டப்பைடுகி்றது.

 2.3. �ொஙகும திறன சேநி்ை
 ோஙகும் தி்றன ேமநிலை எனபைது 

ஒரு ்ாட்டினுல்டய ்ாணயஙகளின 

எண்ணிகலகககு இலணயாக, ஒரு ேந்லதயில் 

அகமரிகக ்டாைரில் ோஙகுேதற்வகற்்றோறு, 

உள்்ாட்டு ேந்லதயில் அவத அ்ளவிைாைப் 

கபைாருட்கல்ளயும் ோஙகுேதற்குத் 

வதலேப்பைடுகி்றது.  ோஙகும் தி்றன 

ேமனபைாட்டின ட்பைம் எனபைது இரு ்ாடுகளின 

இைண்டு ்ாணயஙகளுககில்டவயயாைப் 

பைரிமாற்்றம் அந்தந்த ்ாடுகளில் உள்்ள இைண்டு 

்ாணயஙகளின துல்லியமாை ோஙகும் 

தி்றலை கேளிப்பைடுத்தத் வதலே எனபைலத 

மதிப்பிடுேதற்கு உதவுகி்றது.  ேமீபைத்தில், 

ோஙகும் தி்றன ேமநிலை அடிப்பைல்டயில் 

இந்தியா மூன்றாேது கபைரிய கபைாரு்ளாதாை 

்ா்டாக உள்்ளது. வமலும் சீைா முதலி்டத்திலும் 

ஐககிய அகமரிகக ்ாடுகள் 

இைண்்டாேது இ்டத்திலும் 

உள்்ளது.

2.4. ேனி��ள மேம�ொடடு 
     குறியீடு
 எந்த ஒரு ்ாட்டின முனவைற்்றத்திற்கும் 

மனித ே்ளஙகள் அேசியமாகும்.  உற்பைத்தித் 

துல்றயில் பையனபைடுத்தக கூடிய மனித 

ே்ளஙகல்ள ககாண்டிருககும் மககல்ளவய 

மனித ே்ளம் என்ற கோல் குறிககி்றது.

 மனித ே்ள வமம்பைாடு எனபைது மனிதனின 

உ்டல்தி்றன மற்றும் சுகாதாைத் தி்றனகல்ள 

கல்வியின மூைம் வமம்பைடுத்துேதாகும். எைவே 

மனித ே்ளத்தில் கல்வி மற்றும் உ்டல்்ைத்தில் 

கேய்யப்பைடும் முத டு எதிர்காைத்தில் உயர்ந்த 

ேருமாைத்லத அளிககைாம்.  எடுத்துககாட்்டாக 

ஒரு குைந்லதககு அளிககப்பைடும் ்ல்ை கல்வி, 

சி்றந்த சுகாதாைம் எதிர்காைத்தில் அேர்களுககு 

அதிக ேருமாைம் கபை்றககூடிய முத டு ஆகும்.  

இது உற்பைத்தியின மூைம் ேமூகத்திற்குப் 

இந்தியாவில் மனித ே்ளஙகளின 

ே்ளர்ச்சிககு மனித ே்ள வமம்பைாட்டு 

அலமச்ேகம் கபைாறுப்பைாகும்.  அதன 

தலைலமயகம் புதுக்டல்லியில் ோஸ்திரி 

பைேனில் அலமந்துள்்ளது.
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கபைரும் பைஙகளிப்புத் தந்து அதிக ேருமாைம் 

அளிகக முடியும்.  மனித ே்ளர்ச்சி குறியீடு 

எனபைது ேமூகத்தின மககள் அலைேரின 

ஒட்டுகமாத்த வமம்பைாட்ல்டக  குறிககி்றது. 

க்டந்த காைஙகளில் கபைாரு்ளாதாை ேல்லுைர்கள் 

்ாட்டின கபைாரு்ளாதாை ே்ளர்ச்சியின 

விகிதத்லத, மககளின உ்டல் உலைப்லபை 

மூைதைம் ஆககுேதன மூைவம முத ட்ல்ட 

அதிகரிகக முடியும் எனறு ்ம்பிைர்.  ஆைால் 

மனித உலைப்பின முத டு எனபைது 

உ்டல்்ைத்தின மீது கேய்யப்பைடும் முககியமாை 

முத டு எனபைலத பின ்ாட்களில் அேர்கள் 

உணர்ந்தைர்.

 நிலையாைப் கபைாரு்ளாதாை வமம்பைாடு 

எனபைது, தற்வபைாதுள்்ள சுற்றுச் ைலைச் 

வேதப்பைடுத்தாமல் வமம்பைாடு அல்டய வேண்டும்.  

எதிர்காை ேந்ததியிைரின வதலேகளுககாக 

எவவித ேமைேமும் கேய்து ககாள்்ளக கூ்டாது.    

ஐககிய ்ாடுகளின ே்ளர்ச்சித் திட்்டத்தால் 

உைகின மனித ே்ளர்ச்சி அறிகலக 

தயாரிககப்பைட்டு கேளியி்டப்பைடுகி்றது.  

மனிதே்ள வமம்பைாட்டுக குறியீட்க்டண் ( DI)

ே.

எண்
்ாடுகள்

மனிதே்ள 

வமம்பைாடு 

குறியீடு  

2010

மனிதே்ள 

வமம்பைாடு 

குறியீடு  

2015

1 இந்தியா 0 .5 8 0 0 .6 24

2 ைஷ்யா 0 .7 8 5 0 .8 0 4

3 சீைா 0 .7 0 0 0 .7 38

4 பைாகிஸ்தான 0 .5 25 0 .5 5 0

5 வ்பைா்ளம் 0 .5 29 0 .5 5 8

6 பைஙக்ளாவதஷ் 0 .5 4 5 0 .5 7 9

7 கதனஆப்பிரிககா 0 .6 38 0 .6 6 6

8 இைஙலக 0 .7 4 6 0 .7 6 6

ஆதாைம்:  hdr.undp.org/en/composite/trends

ே.

எண் அ்ளவுகள்

ேொநிைங்கள்

ஆந்திைப் 

பிைவதேம் 
கர்்ா்டகம் வகை்ளா குெைாத் உத்திைப்

பிைவதேம்
 தமிழ்ாடு இந்தியா

1 கல்வியறிவு 

விகிதம் % (2011)
67.02 75.36 94 78.03 69.72 80.09 74.04

2

பைாலிை 

விகிதம் (1000 

ஆண்களுககு 

தைா கபைண்களின 

எண்ணிகலக)

(2011)

993 973 1084 919 912 996 943

3
உயர்கல்வியில் 

வேர்கலக % 

(2015-16)

30.8 26.1 30.8 20.7 24.5 44.3 24.5

ஆதாைம்:   நிதி ஆவயாக (Niti Aayog)

 நி்ையொன மேம�ொடு3
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 சுற்றுச் ைல் சீைழிவின வில்ளவுகள் 

வதசிய, மாநிை எல்லைகளுககு உட்பைட்டு 

உள்்ளது.  அறிவியல் அறிஞர்கள் கபைாரு்ளாதாை 

ேல்லு்ர்கள், தத்துேோதிகள் மற்றும் பி்ற 

ேமூகவியைா்ளர்கள் வபைானவ்றார் ஒனறு 

வேர்ந்து உலைப்பைதன வில்ளோக நிலையாை 

வமம்பைாடு அலமயும்.

 இயற்லக ே்ளஙகல்ளப் புதுப்பிககத் 

தகக மற்றும் புதுப்பிகக தகாத ே்ளஙகள் எை 

இருேலகயாகப் பிரிககைாம்.  

நிைத்தடி நீர் எனபைது 

புதுப்பிககத் தகுந்த 

ே்ளஙகளின ஒரு 

எ டு த் து க க ா ட் ்ட ா கு ம் .  

ே்ளஙகல்ள மீண்டும் 

பையனபைடுத்துேதற்குக பைதிைாகச் கேைவு 

கேய்து விட்்டால் எவோறு நிலையாை 

வமம்பைாடு ோத்தியமாகும் என்ற வகள்வி 

எழுகி்றது.  புதுப்பிககத் தகாத ே்ளஙகள் பைை 

ஆண்டுகளுககுப் பையனபைடுத்தியப் பி்றகு தீர்ந்து 

விடும்.  வமலும் அேற்ல்றப் ர்த்தி கேய்ய 

இயைாது.

 நிலையாை வமம்பைாட்ல்ட அல்டேதற்கு 

கபைாரு்ளாதாை, ேமூக மற்றும் சுற்றுச் ைல் 

தனலமலய ேம நிலையில் லேத்திருகக 

வேண்டும்.

 கபைாதுோக வமம்பைாடு  அல்ைது 

முனவைற்்றம் பைற்றிய வகள்வி கதா்டர்ந்து 

இருந்து ககாண்வ்ட ேருகி்றது.  ேமூக 

உறுப்பிைைாகவும் தனிப்பைட்்ட ்பைைாகவும் ்ாம் 

கேல்ை வேண்டிய பைாலத மற்றும் இைககுகள் 

பைற்றி கதளிோைக கருத்துககளு்டன இருகக 

வேண்டும்.   இவோறு ே்ளர்ச்சிலயப் பைற்றிய 

விோதஙகள் கதா்டர்ந்துக ககாண்டிருககி்றது.

தமிழ்ாட்டின கல்வியறிவு வீதம் 

கதனமாநிைஙகளில் இைண்்டாேது 

இ்டத்லதப் கபைற்றுள்்ளது.  தமிழ்ாட்டின 

கல்வியறிவு வீதம் வதசியச் ேைாேரிலய வி்ட 

அதிகமாக உள்்ளது.

தமிழ்ாட்டில் உயர்கல்விககாைச் 

வேர்கலகயாைது இந்தியாவில் மிக 

உயர்ந்ததாகும்.

்ாம் இந்த உைகத்லத  ்மது 

முனவைார்களுககாக கபைற்றிருககவில்லை.  

மா்றாக ்ாம் ்மது குைந்லதகளுககாகப் 

கபைற்றிருககிவ்றாம்.
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4.1. ேரபு சொரொ �ளங்க்ள �யன�டுத்து�ல்

 இந்தியாவின மினோை வதலேகல்ளப் 

ர்த்தி கேய்ய அைல் மினோை மற்றும் புைல் 

மினோை நிலையஙகல்ளச் ோர்ந்திருககி்றது.  

இந்த இைண்டு உற்பைத்தி நிலையஙகளும்  பைாதகமாை 

சுற்றுச் ைல் தாககத்லதக ககாண்டுள்்ளை.  அைல் 

மின நிலையம் ைலை மாசுபைடுத்தும் அதிக அ்ளவு 

கார்பைன ல்ட ஆகலேடு கேளிவயற்றிச் சுற்றுச் ைலை 

மாசுபைடுத்துகி்றது.

4.2. இந்தியொவில் சூரிய சக்தி

 ரிய ேகதி எனபைது ரிய ஒளி மூைம் 

மினேகதிலய வ்ைடியாக ரிய ஒளியின 

மினைழுத்த கேல்கள் மூைம் உற்பைத்தி கேய்து 

பையனபைடுத்தப்பைடுத்துேதாகும். ரிய ஒளி தகடுகள் 

ரிய ஒளியிலை மின ேகதியாக மாற்்ற ரிய 

ஒளிலய வேதி விலைககு உட்பைடுத்தி ஆற்்றைாக 

மாற்றுகி்றது. ரிய மின தகடு அலமப்பின மூைம்,  

வீடு மற்றும் அலுேைகத்திற்கு வதலேயாை 

மினோைம் தயாரிகக முடியும்.  இந்த  ரிய மின 

ேகதி அலமப்புகள் கபைரும்பைாலும் வீடு மற்றும் 

ேணிக நிறுேைஙகளில் மின கேைலேக குல்றகக 

அேர்க்ளால் நிறுேப்பைடுகின்றை.

 தமிழ்ாடு அதிக அ்ளவில் ரிய மினதகடு 

அலமப்பு (Solar Panels) ககாண்்ட மாநிைமாக உள்்ளது.  

இந்தியாவில் ரிய ேகதி மூைம் அதிக மினோைம் 

உற்பைத்தி கேய்யும் மாநிைஙகளில் முனைணியில் 

உள்்ளது.  தமிைகத்தில் 2017ஆம் ஆண்டு லை 

31ஆம்  ்ாள் ேலை நிறுேப்பைட்்ட ரிய 

அலமப்புகளின மூைம் கபைற்்ற மின தி்றன 1697 

கமகாோட் ஆகும்.

 இந்தியா தன சுற்றுச் ைல் 

ககாள்லககல்ளக க்டந்த முப்பைது ஆண்டுக்ளாக  

உருோககிக ககாண்டு ேந்துள்்ளது. காற்று, நீர் 

மாசுபைாடு, கழிவு வமைாண்லம மற்றும் பைல்லுயிர் 

பைாதுகாப்பு வபைான்ற சிககல்கல்ளப் பைாதுகாககும் 

விதமாக உருோககப்பைட்டுள்்ளது.

 இந்தியா குல்றந்த ே்ளஙகளு்டன 

கபைாரு்ளாதாை வமம்பைாட்ல்ட அல்டய பைல்வேறு 

ேோல்கல்ள எதிர்ககாள்்ள வேண்டியுள்்ளது.  

நிலையற்்ற காைநிலை குல்றந்த ே்ளஙகள் 

வபைான்றேற்ல்ற எதிர்ககாண்டு அ கு 

முல்றகளில் மாற்்றம் ககாண்டு, இந்தியா தைது 

பைாலதயில் ேோல்கல்ளச் ேந்தித்து நிலையாை 

வமம்பைாட்ல்ட அல்டந்துள்்ளது.

புதுப்பிககத் தகக ே்ளஙகள் புதுப்பிகக இயைாத ே்ளஙகள்

புதுப்பிககத் தகக ே்ளஙகள் மாேற்்ற மற்றும் 

சுற்றுச் ைல் ்ைம் காககி்றது.

இந்த ே்ளஙகள் புதுப்பிப்பைதற்காை ஒரு குறுகிய 

வ்ைத்லத எடுத்துக ககாள்கி்றது.

எடுத்துககாட்டு. ரியேகதி, காற்று ேகதி, நீர், 

மைம், காகிதம்

புதுப்பிககத் தகாத ே்ளஙகள் ைலை 

மாசுப்பைடுத்தவும் வேதப்பைடுத்துவும் கேய்கின்றை.  

இந்த ே்ளஙகள் உருோககுேதற்குப் 

பைைநூற்்றாண்டுகள் வதலேப்பைடுகின்றை. 

எடுத்துககாட்டு.  உவைாகஙகள், கண்ணாடி, 

புலதப்பைடிே எரிகபைாருட்கள் (நிைககரி, கபைட்வைால், 

இயற்லக எரிோயு, ேல்)

 நி்ையொன மேம�ொடடிற்்கொன 
ப்கொள்்்க்கள்4

 இந்தியொவில் சுற்றுச்சூழல் 
ப்கொள்்்க்கள்5
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 இந்தியாவின உச்ே நீதிமன்றம் 

தைது தீர்ப்புகள், நீதிமன்ற ேழிகாட்டுதல்கள் 

மற்றும் கூடுதல் அதிகாைஙகள் மூைம் 

சுற்றுச் ைல் பைாதுகாப்பில் புதிய மாற்்றஙகல்ள 

அறிமுகப்பைடுத்தி, ்ல்டமுல்றப்பைடுத்த 

உத்திைவிட்டுள்்ளது.

 இந்திய அைசியைலமப்பின பிரிவு  

51A (g) காடுகள், ஏரிகள், ஆறுகள் மற்றும் 

காட்டு உயிர்கள் மற்றும் இயற்லகச் 

ைலைப் வபைணவும், வமம்பைடுத்தவும் 

அலைத்து உயிரிைஙகல்ளயும் பைாதுகாககவும் 

இந்தியாவில் உள்்ள ஒவகோரு குடிமகனும் 

க்டலமப்பைட்டுள்்ளைர் எனறு ேலியுறுத்துகி்றது.

 ்ாட்டின கபைாரு்ளாதாை வமம்பைாவ்ட 

ோழகலகத் தைத்லத நிர்ணயம் கேய்கி்றது.  

இதன கபைாருள் மககளுககு அதிக ேருமாைம், 

தி்றன மிககக கல்வி, சி்றந்த சுகாதாைம், 

ஊட்்டச்ேத்து உணவு, ேறுலமயற்்ற 

நிலை மற்றும் ேம ோய்ப்பு ஆகியேற்ல்ற 

அடிப்பைல்டயாகக ககாண்டு ோழேதற்கு ஏற்்ற 

ைலை ஏற்பைடுத்துேதாகும்.  இதற்காை 

ேட்்டஙகல்ள உருோககுேவத இந்தியாவின 

சுற்றுச் ைல் ககாள்லககள் ஆகும்.

இந்தியொவில் சுற்றுச்சூழல் சடடைங்கள்

�. 
எண்

சடடைம பசயல்�ொடு

1
வதசியப் பைசுலம தீர்ப்பைாய 

ேட்்டம், 2010

சுற்றுச் ைல் பைாதுகாப்பு, காடுகள் மற்றும் இயற்லக 

ே்ளஙகல்ளப் பைாதுகாககி்றது

2
பைல்லுயிர்லம பைாதுகாப்புச் 

ேட்்டம், 2002
பைல்லுயிர்லமகல்ளப் பைாதுகாத்தல்.

3
சுற்றுச் ைல் (பைாதுகாப்பு) 

ேட்்டம், 1986

சுற்றுச் ைலை பைாதுகாத்தல் மற்றும் வமம்பைடுத்தலுககாை 

அதிகாைம் ேைஙகுதல்.

4
ேை (பைாதுகாப்பு) ேட்்டம், 

1980

காடுகல்ள அழித்தலை தல்டகேய்தல் மற்றும் காடுகள் 

அல்ைாத பைகுதிகளில் மைம் ே்ளர்த்தலை ஊககப்பைடுத்துதல்.

5
நீர் (நீர் பைாதுகாப்பு மற்றும் 

மாசுபைடுத்துதல் தடுப்பு) 

ேட்்டம், 1974

அலைத்து ேலகயாை ஆறுகள், ஏரிகள், கு்ளஙகல்ள மீட்டு 

பைைாமரித்தல்

6
ேைவிைஙகுகள் பைாதுகாப்பு 

ேட்்டம், 1972

காட்டு விைஙகுகள் மற்றும் பை்றலேகளுககுப் பைாதுகாப்பு 

ேைஙகுகி்றது.
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�மிழ�ொடடின �ளர்ச்சி 

தமிழ ்ாடு குல்றந்த  காைகட்்டத்துககுள் மிக விலைோை ே்ளர்ச்சிலய எட்டிய சிை மாநிைஙகளுள்  ஒனறு 

ஆகும்.  ேறுலம, அடிப்பைல்ட ேேதி, ேமத்துேமினலம வபைான்ற மிக வமாேமாை நிலையிலிருந்து மிக 

வேகமாகத் தமிழ்ாடு ே்ளர்ச்சி கபைற்றிருககி்றது.

 தற்காைத்தில் தமிழ்ாடு துணிச்ேைாை ேமூக்ைத் திட்்டஙகல்ள முனகைடுத்தது.  அலைத்துத் 

பைள்ளிகளிலும் மதிய உணவு ேைஙகும் திட்்டம், சுகாதாை லமயஙகள், ோலை ேேதிகள், கபைாதுப்வபைாககுேைத்து, 

குடிநீர் ேேதி, மின இலணப்பு ேைஙகல் வபைான்றப் பைை திட்்டஙகல்ளக குறிப்பி்டைாம்.  பி்ற மாநிைஙகல்ளவி்ட 

தமிழ்ாட்டில் இனறு சி்றப்பைாை கபைாதுச் வேலேகள் உள்்ளது. அந்தச் வேலேகளில் கபைரும்பைாைாைலே 

பைாகுபைாடினறி அலைேருககும் கில்டககி்றது எனறு உறுதியாக கோல்ைைாம். ே்ளர்ச்சிப் பைாலதலய 

கபைாறுத்தேலை தமிழ்ாடு, வகை்ளா, இமாச்ேைபிைவதேம் ஆகிய மூனறு மாநிைஙகளுககும் கபைாதுோை 

ஒற்றுலமகள் காணப்பைடுகின்றை.

 முதைாேது: கேயலூககம் மிகுந்த ேமூக்ைக ககாள்லககல்ளக ககாண்்ட கபைாதுக கல்வியின 

மூைம் மிகவும் துல்லியமாக ்மககுப் புைப்பைடுகி்றது.  அவதவபைாை மருத்துே மற்றும் சுகாதாைத் துல்ற, ேமூகப் 

பைாதுகாப்பு, கபைாது்ை ேேதிகள் வபைான்றேற்றிலும் இந்த அம்ேத்லதக காணைாம்.

 இைண்்டாேது: வமற்கூறிய மூனறு மாநிைஙகளும் அடிப்பைல்டயாை கபைாதுச் வேலே ேைஙகுேதில் 

கபைாதுோைக வகாட்பைாடுகல்ளக ககாண்டுள்்ளை.  வமற்கண்்ட மாநிைஙகல்ள வி்ட  பைல்வேறு கபைாதுச் 

வேலேகல்ளத் தமிழ்ாடு இைேேமாக ேைஙகுகி்றது எனபைது முககியமாைது.

 மூன்றாேது: வமற்கண்்ட முயற்சிகல்ளச் ோத்தியமாககிய, மற்்ற மாநிைஙகளு்டன ஒப்பிடும்வபைாது, 

சி்றப்பைாை நிர்ோக தி்றலமதான கேற்றிகைமாை இந்த நிலைலயச் ோத்தியப்பைடுத்தியது.  மைபு ரீதியாக 

அலமந்த சிை அலமப்புகள், சுகாதாை லமயஙகள், அைசு அலுேைகஙகள், பைஞோயத்துககள், கூட்டு்றவுச் 

ேஙகஙகள் வபைான்றலேதான அலே.  பைாைம்பைரியமிகக இந்த அைசு அலமப்புகள்தான தமிழ்ாடு உள்ளிட்்ட 

மாநிைஙகளில் ே்ளர்ச்சிலயச் ோத்தியப்பைடுத்திை.

 ்ானகாேது: ோதி மற்றும் ேமத்துேமினலமலயக கல்ளேதில் தமிைகம், வகை்ளா, இமாச்ேைப் பிைவதேம் 

ஆகிய மூனறு மாநிைஙகளும் காட்டிய அககல்ற, அலைேரும் ேமம் என்ற வகாட்பைாட்ல்ட ேலியுறுத்தியது.  

தமிைகமும் வகை்ளமும் ேமத்துேமினலமலயக கல்ளேதில் அரும்பைாடுபைட்டு கேற்றியல்டந்தை.  இதில் 

அட்்டேலணபைடுத்தப்பைட்்டப் பிரிவிைர் மிகச் சி்றந்த அ்ளவில் பையைல்டந்திருககி்றார்கள்.

 ஐந்தாேது: விலைோை ே்ளர்ச்சி எனபைது மாநிை அைசுகளின ் ்டேடிகலககளின வில்ளவு மட்டுமல்ை, 

மகக்ளாட்சி அைசியலில் கபைாது மககள் பைஙவகற்பின வில்ளவு ஆகும். ோதிப் பைாகுபைாடு உள்ளிட்்ட அநீதிகல்ள 

எதிர்த்துப் வபைாைாடிய இயககஙகளுககும் இதில் முககியமாை பைஙகு உண்டு.

 இறுதியாக ஒரு முககியமாை ஒனறு: மனிதத் தி்றனகல்ளப் பையனபைடுத்தாமல் இந்த விலைோை 

கபைாரு்ளாதாை ே்ளர்ச்சிலய எட்்ட முயன்ற கபைரும்பைாைாை இந்திய மாநிைஙகல்ளவி்ட மனிதத் 

தி்றனகல்ளபையனபைடுத்திய தமிழ்ாட்டில் தனி்பைர் 

ேருமாைம் அதிகமாகும் ேறுலமநிலையும் கபைரும்பைாைாை 

மாநிைஙகல்ளவி்ட ஒப்பீட்்ட்ளவில் குல்றோகும் கபைாரு்ளாதாை 

ே்ளர்ச்சியாைது ேமூக்ைத் திட்்டஙகல்ள ோத்தியப்பைடுத்திப் 

கபைாரு்ளாதாை ே்ளர்ச்சியும் மககள் ஆதைவும் ஒனறுகககானறு 

இணககமாக கேயல்பைடுேவத முககியமாை காைணம் ஆகும்.

ஆ�ொரம : An Uncertain Glory புத்�்கத்திலிருந்து  ம�ொ�ல் 
�ரிசு ப�ற்ற அறிஞர் அேர்த்தியொ பசன 
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I. சரியொன வி்டையி்ன ம�ர்வு பசய்க.

1. கூற்று (A): வமம்பைாடு ோழகலகத் தைத்லத 

உயர்த்துகி்றது.

 காைணம் (R): மககள் அதிக ேருோய், சி்றந்த 

கல்வி, உ்டல்்ைம் மற்றும் ஊட்்டச்ேத்து, 

குல்றந்த ேறுலம கபைறுோர்கள்.

 அ) (A) மற்றும் (R) இைண்டும் ேரியாைது 

      மற்றும் (R), (A) லே வி்ளககுகி்றது.

 ஆ) (A) மற்றும் (R) இைண்டும் ேரியாைது 

     (R), (A) லே வி்ளககவில்லை

 இ) (A) ேரியாைது மற்றும் (R) தே்றாைது

 ஈ) (A) தே்றாைது மற்றும் (R) ேரியாைது

2.  மனித ே்ளம் எனும் கோல் குறிப்பிடுேது.

 அ) ஏலை மககள் மீதாை முத டு  

ஆ) வே்ளாண்லம மீதாை கேைவு 

இ) கோத்துககள் மீதாை முத டு  

ஈ) ஒட்டு கமாத்த மககளின தி்றலம

3. ்ாடுகளுககு இல்டவயயாை வமம்பைாட்ல்ட 

ஒப்பி்ட அேர்களின மிக முககிய 

பைண்புகளில் ஒன்றாக கருதப்பைடுேது.

 அ) ே்ளர்ச்சி  ஆ) ேருமாைம் 

இ) கேைவீைம்  ஈ) வேமிப்புகள்

4. வதசிய ேருமாைத்தின உண்லம 

மதிப்பீ்டாக இலே கருதப்பைடுகி்றது.

 அ) கமாத்த நிகை உற்பைத்தி   

ஆ) கமாத்த உள்்ாட்டு உற்பைத்தி

 இ) நிகை வதசிய உற்பைத்தி

 ஈ) நிகை உள்்ாட்டு உற்பைத்தி

5. ___________ ேருோலய தைா 

ேருமாைம் எனறும் அலைககிவ்றாம்.

கலைச் கோற்கள்

உள்்ள்டககுதல் - உள்வ்ள

நிைப்பைவும் - மீட்க

பைார்லே - கண்வணாட்்டம்

நிலைத்த தனலம - பைற்்றாககுல்ற  

  தவிர்ககப்பைடுதல்

சிலதவு - கேற்றி்டம்

வேமிகக - பைாதுகாகக

மீள்�ொர்்�:

� வமம்பைாடு எனபைது ஒரு குறிப்பிட்்ட துல்றயில் அல்ைது ஒரு குறிப்பிட்்ட ்பைரின ே்ளர்ச்சிலயக 

குறிககி்றது.

� கபைாரு்ளாதாை வமம்பைாடு எனபைது கபைாரு்ளாதாைத்தின அலைத்து துல்றகளின ஒட்டு கமாத்த 

ே்ளர்ச்சி.

� நிகை்ாட்டு உற்பைத்தி, தைா ேருமாைம், ோஙகும் தி்றன ேமநிலை, மனித ே்ளர்ச்சிக குறியீடு 

ஆகியலே கபைாரு்ளாதாை வமம்பைாட்டின குறியீடுகள்.

� எந்த ஒரு ்ாட்டின வமம்பைாட்டிற்கும் மனித ே்ளஙகள் அேசியமாகும்.

� நிலையாை கபைாரு்ளாதாை வமம்பைாடு எனபைது தற்வபைாதுள்்ள சுற்றுச் ைல் மற்றும் 

முனவைற்்றத்லதச் வேதப்பைடுத்தாமல்  கேயல்பை்ட வேண்டும். எதிர்காை ேந்ததியிைருககாகப் 

பைாதுகாககப்பை்ட வேண்டும்.

� ேைவிைஙகுகள் பைாதுகாப்புச் ேட்்டம், 1972 காட்டு விைஙகுகள் மற்றும் பை்றலேகளுககுப் 

பைாதுகாப்பு அளிககி்றது. அைல் மின நிலையம் ைலை மாசுபைடுத்தும் அதிக அ்ளவு கார்பைன- 

ல்ட ஆகலேல்ட கேளிவயற்றிச் ைலை மாசுபைடுத்துகி்றது.

 �யிற்சி்கள் 
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 அ) ேைாேரி  ஆ) கமாத்த  

இ) மககள்  ஈ) மாத

6. ஜி-8 ்ாடுகளின கூட்்டலமப்பின உறுப்பு 

்ாடுகளில் இல்ைாத ஒனறு

 அ) ெப்பைான  ஆ) கை்டா  

இ) ைஷ்யா  ஈ) இந்தியா

7. ோர்க கூட்்டலமப்பின உறுப்பு ்ாடுகளில் 

இல்ைாத ஒனறு

 அ) இந்தியா  ஆ) பைாகிஸ்தான 

இ) சீைா   ஈ) ்டான

8. கூற்று (A): நிகை வதசிய உற்பைத்தி எனபைது 

வதசிய உற்பைத்தி அ்ளவின உண்லம 

மதிப்பீ்டாக கருதப்பைடுகி்றது.

 காைணம் (R): இது வதசிய ேருமாைம் 

எனறு அலைககப்பைடுகி்றது.

 அ) (A) மற்றும் (R) இைண்டும் ேரியாைது 

     மற்றும் (R), (A) லே வி்ளககுகி்றது.

 ஆ) (A) மற்றும் (R) இைண்டும் ேரியாைது 

     (R), (A) லே வி்ளககவில்லை

 இ) (A) ேரியாைது மற்றும் (R) தே்றாைது

 ஈ) (A) தே்றாைது மற்றும் (R) ேரியாைது

9. கூற்று(A): எந்த ஒரு ்ாட்டின 

வமம்பைாட்டிற்கும் மனித ே்ளம் 

அத்தியாேசியமாக இருககி்றது.

 காைணம்(R): கல்வி மற்றும் மககள் 

்ைத்தில் முத டு கேய்ேதன வில்ளோக 

அேர்களின எதிர்காைத்தில் அதிக அ்ளவு 

பைைன கில்டககும்.

 அ) (A) மற்றும் (R) இைண்டும் ேரியாைது 

     மற்றும் (R), (A) லே வி்ளககுகி்றது

 ஆ) (A) மற்றும் (R) இைண்டும் ேரியாைது 

     (R), (A) லே வி்ளககவில்லை

 இ) (A) ேரியாைது மற்றும் (R) தே்றாைது 

ஈ) (A) தே்றாைது மற்றும் (R) ேரியாைது

10. மனிதே்ள வமம்பைாட்டு குறியீடு 

( DI) கணககில்     பினேரும்    

எந்தப் பைரிமாணத்லத எடுத்துக 

ககாள்்ளவில்லை?

 அ) பைாலிைம்  ஆ) உ்டல்்ைம் 

இ) கல்வி  ஈ) ேருமாைம்

11. பினேரும் எம்மாநிைத்தின கல்வியறிவு 

வதசிய கல்வியறிவு விகிதத்லத காட்டிலும் 

அதிகமாக உள்்ளது?

 அ) ஆந்திைபிைவதேம்          

ஆ) உத்திைபிைவதேம் 

 இ) தமிழ்ாடு     

ஈ) இேற்றில் எதுவுமில்லை

12. பைாலிை விகிதம் எனபைது

 அ) ேயதாை ஆண் மற்றும் ேயதாை 

       கபைண் விகிதம்

 ஆ) ஆண்கள் மற்றும் கபைண்கள் விகிதம்

 இ) ஆ ககும் கபைண் ககும் இல்டவய 

    நிைவும் ேமூக கதா்டர்பு

 ஈ) ஆயிைம் ஆண்களுககு எத்தலை 

      கபைண்கள் என்ற விகிதம்

13. பைைம்பைலை ரீதியாை ேமத்துேம் எந்த 

்ல்டமுல்றயில் உறுதி கேய்யப்பைடுகி்றது?

 அ) கதாழிற்ோலை    

ஆ) கபைாரு்ளாதாை வமம்பைாடு

 இ) நிலையாை வமம்பைாடு   

ஈ) கபைாரு்ளாதாை ே்ளர்ச்சி

14. கபைாருந்தாத ஒனல்ற கண்்டறி.

 அ) ரிய ஆற்்றல் 

 ஆ) காற்று ஆற்்றல் 

 இ) காகிதம் 

 ஈ) இயற்லக ோயு

15. இந்தியாவில் அதிகபைட்ே ரிய ஆற்்றல் 

உற்பைத்திலயச் கேய்யும் மாநிைம்

 அ) தமிழ்ாடு ஆ) வமற்கு ேஙகா்ளம் 

இ) வகை்ளா  ஈ) ஆந்திைப் பிைவதேம்

16. பைை ஆண்டுகளின உபைவயாகத்திற்குப் 

பி்றகு தீர்ந்து வபைாகும் ே்ளம்

 அ) இயற்லக 

 ஆ) புதுப்பிகக இயலும் 

 இ) புதுப்பிகக இயைாது

 ஈ) புதியலே
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17. அைல் மின நிலையம் அதிக

அ்ளவி்ளாை________ கேளியிடுேதால்

சுற்றுச் ைல் மாசுபைடுகி்றது.

அ) ஆகசிென ஆ) ல்ட்ைென 

இ) கார்பைன ஈ) கார்பைன ல்ட ஆகலேடு 

II. ம்கொடிடடை இடைத்்� நிரப்பு்க.

1. எந்த ஒரு ் ாட்டின கபைாரு்ளாதாை வமம்பைாடு

___________ எனறு அறியப்பைடும்.

2. மனித ே்ள வமம்பைாட்டு அலமச்ேகத்தின

தலைலமயகம் ___________

3. இந்தியாவில் அதிக கல்வியறிவு

கபைற்றுள்்ள மாநிைம் ___________

4. உைக்ளவில் மனிதே்ள வமம்பைாட்டு

அறிகலகலயத்     தயாரித்து   கேளியிடுகின்ற

நிறுேைம்___________

5. An ncertain Glory என்ற புத்தகத்லத

எழுதியேர் ___________
III. ப�ொருத்து்க.

1. வமம்பைாடு  - ே ை வி ை ங கு க ள்

பைாதுகாப்புச் ேட்்டம்

2. மனித ே்ளம் - புதுப்பிகக தகக ே்ளஙகள்

3. ரிய ேகதி - திைேரி ோழகலகயின ஒரு

 பைகுதி

4. 1972 - கல்வி

IV. கீழக்்கண்டை வினொக்்களுக்கு குறுகிய
வி்டையளி.

1. வமம்பைாடு எனபைதற்கு நீஙகள் எனை

கபைாருள் ககாள்கிறீர்கள்?

2. கபைாரு்ளாதாை வமம்பைாட்டின குறியீடுகள்

எனை?

3. ஒரு ்ாட்டின ே்ளர்ச்சிலயப் பி்ற

்ாடுகளு்டன ஒப்பிடுேதற்கு நிகை

கருதப்பை்டாதது ஏன?

4. எந்த ஒரு ்ாட்டினுல்டய முதனலம

ே்ளமாக மனித ே்ளம் கருதப்பைடுேது ஏன?

5. பினேருேைேற்ல்ற விரிோககம் கேய்க.

1. PPP    2. DI

6. பினேருேைேற்ல்ற விரிோககம் கேய்க.

1. NNP   2. PCI

7. சூரிய	சக்தி	என்றால்	என்ன?
V. கீழக்்கண்டை வினொக்்களுக்கு விரி�ொன

வி்டையளி.
1. நிலையாை வமம்பைாட்டிற்காை 

ககாள்லககல்ளப் பைற்றி விேரி.

2. இந்தியாவின சுற்றுச் ைல் 

ககாள்லககல்ளப் பைற்றி வி்ளககமாக 

விேரிககவும்.

3. புதுப்பிகக   தகக ே்ளஙகள் மற்றும் புதுப்பிகக

தகாத ே்ளஙகள் - வேறுபைடுத்துக.

4. ஏவதனும் ஐந்து சுற்றுச் ைல்

ேட்்டஙகல்ளயும் அேற்றின

கேயல்கல்ளயும் விேரி.

VI. பசயமு்ற்கள் ேற்றும பசயல்�ொடு்கள்
1. உைகககஙகும் காணப்பைடும் குப்லபை

மற்றும் கழிவுகளின பிைச்ேலைகல்ளப்

பைல்வேறு ேழிகளில் பைட்டியலிடுக.

VII. சிந்�்ன வினொ
1. உைது பைகுதியில் நீஙகள் எதிர்ககாள்ளும்

சுற்றுச் ைல் பிைச்ேலைகள் பைற்றி விேரி.

VIII. �ொழவியல் திறன
1. தனி்பைர் ேருமாைத்லத எவோறு

கணககிடுோய்?
�

்ா ைைத்த ைையன �
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கற்்றல் வ்ாககஙகள்

� இந்தியாவில் வேலைோய்ப்பு கட்்டலமப்லபை அறிந்து ககாள்்ளல்.

� ஒழுஙகலமககப்பைட்்ட மற்றும் ஒழுஙகலமககப்பை்டாத துல்றகல்ளப் பைற்றி 

புரிந்து ககாள்்ளல்.

� கபைாதுத்துல்ற மற்றும் தனியார் துல்ற இல்டயில் உள்்ள வேறுபைாட்டிலைப் புரிந்து 

ககாள்்ளல்.

� மாறிேரும் வேலை ோய்ப்பு முல்றயிலைப் புரிந்து ககாள்்ளல்.

� க்ள ஆய்வு முல்றப் பைற்றி அறிந்து ககாள்்ளல்.

 இந்தியொ ேற்றும �மிழ�ொடடில் 
ம�்ை�ொயப்பு2

அைகு

       அறிமுகம்

 உணவு, உல்ட, இருப்பி்டம் 

ஆகியலே ஒவகோரு மனிதருககும் 

அடிப்பைல்டத் வதலேகள் எனபைலத நீஙகள் 

அறிவீர்கள்.  தற்வபைாலதய உைகில் அந்தப் 

பைட்டியலில் வேலைோய்ப்பு என்ற ஒனல்றயும் 

வேர்ககப்பை்ட வேண்டியது  முககியம்.  

இவவுைகில் ோழேதற்காக ேருோய் ஈட்்ட 

்ம் அலைேருககும் வேலை அேசியம்.  

கபைாருளியல் கேயல்பைாடுகளில் வமல்நிலையில் 

அலுேைர்க்ளாகவும் மற்றும் கீழநிலையில் 

கதாழிைா்ளர்க்ளாகவும் பைஙகுகபைறுவோர் 

ஊழியர் எைப்பைடுேர்.  இந்த ஊழியர்கல்ளப் 

பைணியமர்த்தி, அேர்களின பைணிககு ஊதியம் 

தருவோலை, பைணியமர்த்துவோர் எனறு 

குறிப்பி்டப்பைடுேர்.

 உலைப்பைா்ளர் குழு எனபைது ்ாட்டு 

மககளில் வேலையில் இருப்வபைாரும், 

கூ்டவே வேலை கேய்யும் தி்றன கபைற்்ற 

்பைர்களும் ஆேர்.  உலைப்பைா்ளர் குழுலேக 

கணககிடுேதில் 15 முதல் 60 ேயது 

ேலையிலும் உள்்ளேர்கல்ள ்ாம் எடுத்துக 

ககாள்கிவ்றாம்.  15 ேயதுககுக குல்றந்தேர்கள் 

குைந்லதக்ளாகக கருதப்பைடுகின்றைர்.  60 

ேயலதக க்டந்தேர்கள், உற்பைத்தி ோர்ந்த 

வேலைலய வமற்ககாள்ேதற்கு உ்டல் 

ரீதியாகத் தகுதியாைேர்கள் அல்ை எனபைதால் 

அேர்கள் உ்டல் உலைப்லபைச் கேய்ய 

முடியாது எை விைககப்பைடுகின்றைர்.  மககள் 

கதாலகயில் கபைரும்பைகுதி குைந்லதகளும் ேயது 

முதிர்ந்தேர்களும் இருந்தால், உலைப்பைா்ளர் 

குழுவின எண்ணிகலகக குல்றோக 

இருககும்; இதைால் ்ாட்டு முனவைற்்றம் 

கமதுோக ்ல்டகபைறும்.  வமலும், குல்றந்த 

உலைப்பைா்ளர்கள் குழுோைது, உலைப்பைா்ளர் 

அல்ைாத கபைரிய குழுககளுககுச் சிறிய வதசிய 

உற்பைத்தியிலிருந்து உணேளித்துப் பைைாமரிகக 

வேண்டியிருககும்.

 இந்தியாவில் வேலைோய்ப்பின 

தனலமயாைது பைை பைரிமாணஙகல்ளக 

ககாண்்டது.   சிைருககு ஆண்டு முழுேதும் 

வேலை கில்டககும், ஒரு சிைருககு ஓைாண்டில் 

சிை மாதஙகளுகவக வேலை கில்டககும்.

 முதனலமத் துல்ற அல்ைது விேோயத் 

துல்ற, இைண்்டாம் துல்ற அல்ைது கதாழில் துல்ற, 

மூன்றாம் துல்ற ோர்புத் துல்ற அல்ைது வேலேத் 

 இந்தியொவில் ம�்ை�ொயப்பு 
அ்ேப்பு:1
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துல்ற எைப் கபைாருளியல் ேருோய் ஈட்டும் 

துல்றகள் மூன்றாக ேலகப்பைடுத்தப்பைட்டுள்்ளது.

 கபைாருளியல் அலமப்பின கேவவேறு 

துல்றகளில் ஈடுபைட்டுள்்ள ஊழியர்களின 

எண்ணிகலகலய வேலைோய்ப்பு அலமப்பு 

குறிககி்றது.  வேலைப் ோய்ப்பு பைாணி ்ாட்டுககு 

்ாடு மாறுகின்ற வபைாதிலும் இந்தியா வபைான்ற 

ே்ளரும் ்ாடுகளில் உலைப்பைா்ளர் குழு 

கபைரும்பைகுதி முதனலமத் கதாழிலிலும் சிறிய 

குழுககள் இைண்்டாம், மூன்றாம் நிலைத் 

கதாழில்களிலும் ஈடுபைட்டிருப்பைலதக காணைாம்.  

்னகு ே்ளர்ந்த ்ாடுகளில், விேோயத்தில் 

ஈடுபைட்டுள்்ள உலைப்பைா்ளர் குழுவின பைஙகு 

சிறியதாகவும், கதாழில் மற்றும் வேலே 

துல்றகளில் ஈடுபைட்டிருககும் உலைப்பைா்ளர் 

குழுவின பைஙகு கபைரிதாகவும் இருககும்.

 இந்திய ே்ளர்ச்சிக ககாள்லகயின 

ஒரு முககியமாை கூ்றாக வேலைோய்ப்பு 

எப்வபைாதுவம இ்டம்கபைற்றுள்்ளது. 

 1972-73 ஆம் ஆண்டுகளில் கதா்டஙகி 

க்டந்த ்ானகு பைத்தாண்டுகளில் வேலை 

ோய்ப்பு ே்ளர்ச்சி, ேைாேரியாக 2% அ்ளவுககு 

உயர்ந்துள்்ளது.

இரண்டைொம து்ற
உற்பைத்தி, சிறிய மற்றும் கபைரிய 

கதாழிற்ோலைகள், கட்டுமாைம் 

வபைான்றலே

இைண்்டாம் துல்ற

மு�ன்ே து்ற 

விேோயம், காடுகள், கால்்ல்ட ே்ளர்ப்பு,

வகாழி ே்ளர்ப்பு, பைால் பைண்லண, மீன 

ே்ளர்ப்பு வபைான்றலே

முதனலம துல்ற

இல்டககாை ேைைாற்றுக காைத்தில் 

இந்தியாவின க்டல்லி சுல்தான கபைவைாஸ் 

ஷா துக்ளக, வேலைோய்ப்பினலமச் 

சிககலைத் தீர்ப்பைதற்காக “வேலைோய்ப்பு 

அலுேைகத்லத” அலமத்தார்.

சொர்புத் து்ற

வபைாககுேைத்து, காப்பீடு, ேஙகி, ேணிகம், 

கதாலைத்கதா்டர்பு,  வீட்டுமலை விற்பைலை, 

அைசு மற்றும் அைசு ோைா வேலேகள்

ோர்புத் துல்ற
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 பைதிவு கேய்யப்பைட்்டதும், அைோஙக 

விதிகல்ளயும் ஒழுஙகுமுல்றகல்ளயும் 

பினபைற்றுேதும், ஊழியர்கல்ளயும் ஊழியர் 

ேஙகஙகல்ளயும் ககாண்டுள்்ள துல்ற 

ஒழுஙகலமககப்பைட்்டத்  துல்ற எைப்பைடும்.  

இந்தியாவில் ேஙகிகள், ையில்வே, காப்பீடு, 

உற்பைத்தித் உற்பைத்தி கதாழிற்ோலைகள், மத்திய 

மற்றும் மாநிை அைசு ஊழியர்கல்ளக ககானடு 

கேயல் பைடும் துல்றகள் ஒழுஙகலமககப்பைட்்டத் 

துல்றகள் எனறு கூ்றைாம். இந்தத் துல்றகள், 

ேட்்டத்திலுள்்ள குறிப்பிட்்ட விதிகள் மற்றும் 

ஒழுஙகுமுல்றகளின பைடி கேயல்பைடுகி்றது.  

இந்த ஊழியர்களுககுப் பைணிப் பைாதுகாப்பு 

உண்டு எனபைவதாடு அலமப்பு ரீதியாக 

ஒழுஙகலமககப்பை்டாத துல்றயில் இருப்பைேலைக 

காட்டிலும் அதிக ஊதியம் கபைறுகின்றைர்.

 ஒழுஙகலமககப்பைட்்டத் துல்றயில் ்ல்ை 

ஊதியம், நிர்ணயிககப்பைட்்ட வேலை வ்ைம், 

ஊதியத்து்டன கூடிய விடுமுல்ற, மருத்துே 

உதவித்கதாலக மற்றும் காப்பீடு வபைான்றலே 

ேைஙகப்பைடும்.

2.2 ஒழுஙகலமககப்பை்டாத துல்றகள்:

 அலமப்பு ரீதியாக ஒழுஙகலமககப்பை்டாத 

துல்றகள் எனபைது வீட்டு உபைவயாகப் 

கபைாருள்கள், சிறு மற்றும் குடிலேத் கதாழில்கள் 

வபைான்றேற்ல்றக கூ்றைாம்.  இதற்கு 

விதிகளும் ஒழுஙகுமுல்றகளும் இருந்தாலும் 

அலே பினபைற்்றப்பைடுேதில்லை.  இேற்றில் 

வேலை கேய்வோருககுக குல்றந்த கூலி 

ககாடுககப்பைடுேவதாடு பைை வ்ைஙகளில் 

கதா்டர்ச்சியாக வேலையும் இருககாது, 

கபைரும்பைாலும் அேர்களுககுக ஊதியத்து்டன 

விடுப்பு, விடுமுல்ற ்ாட்கள், மருத்துே விடுப்பு 

வபைான்றலே இருககாது.  வேலை உத்தைோதம் 

கில்டயாது.  வேலையில்ைாத வபைாது அேர்கள் 

கதாழில் கூ்டஙகளிலிருந்து கேளிவயறுமாறு 

வகட்டுக ககாள்்ளப்பைடுோர்கள்.  கதருககளில் 

விற்பைலை கேய்வோர், பைழுதுகள் ேரி பைார்ப்வபைார், 

சிறிய அ்ளவிைாை கதாழில் கேய்ேதில் 

ஈடுபைட்டுள்்ள ஏைா்ளமாை எண்ணிகலகயிைாை 

மககல்ள இந்தத் துல்ற உள்்ள்டககியுள்்ளது.

 அலமப்பு ரீதியாக ஒழுஙகலமககப்பை்டாத 

துல்றயில் வேலைோய்ப்பு ேலையல்றகள் 

நிலையாைதாக, ஒழுஙகுபைடுத்தப்பைட்்டதாக 

இல்லை.  கதாழிைா்ளர்களுககுச் சி்றப்பு 

ஆதாயஙகவ்ளா வேலை நிைந்தைவமா 

கில்டயாது.  இந்த நிறுேைஙகள் அைோஙகத்தில் 

பைதிவு கபைற்்றலேகள் அல்ை.

கேயல்பைாடு:

தஞோவூர் அருவகயுள்்ள ேல்ைம் கிைாமத்தில் 

வகாவிந்தன ேசிககி்றார்.  அேருககு 

சுப்லபையா, குமைன எை இைண்டு மகனகள் 

உள்்ளைர்.  அேருககுச் கோந்தமாக மூனறு 

ஏககர்கள் நிைமும் ஒரு மாட்டுேண்டியும் 

இருககி்றது.  தஙகளின நிைத்தில் அேர்கள் 

க்ல்லும் வேர்கக்டலையும் பையிரிடுகின்றைர்.  

சுப்லபையா விேோய வேலைகளில் அேைது 

தந்லதககு உதவி கேய்கி்றார்.  இனகைாரு 

மகைாை குமைன, காப்பீட்டு நிறுேைம் 

ஒனறில் ே்ளர்ச்சி அலுேைைாக இருககி்றார்.  

இேர்களின தாய் கமைா அவத கிைாமத்தில் 

உள்்ள ஒரு பைள்ளியில் ஆசிரியைாக 

வேலை பைார்ககி்றார்.  வகாவிந்தனின 

அடுத்த வீட்டுககாைைாை வகாபைாலின 

மகன பைாண்டியன, கேனலையில் சிட்வகா 

கதாழிற்வபைட்ல்டயில் பைணிபுரிகி்றார்.

1. வகாவிந்தன குடும்பைத்தில் 

வேலேத்துல்றயில் வேலை 

கேய்வோர் எத்தலை வபைர்? 

அேர்களின கபையர்கல்ள எழுதுக.

2. சுப்லபையாவும் அேைது தந்லதயும் எந்த 

துல்றயில் வேலை கேய்கின்றைர்?

3. பைாண்டியன ஒரு முதனலமத் 

துல்றயில் வேலை கேய்கி்றாைா?

 ம�்ை�ொயப்பின �்்க்கள்: 
ங்க்ேக்்கப்�டடை ேற்றும 
ங்க்ேக்்கப்�டைொ� து்ற்கள்

2
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2.3 ப�ொதுத் து்ற ம �னியொர் து்ற ம:

 க ே ா த் து க ளி ன 

உ ரி ல ம ய ா ்ள ல ை யு ம் , 

வேலேகள் அளிப்பைதற்குப் 

க பை ா று ப் பை ா ை ே ல ை யு ம் 

அ டி ப் பை ல ்ட ய ா க க 

ககாண்டு, கபைாரு்ளாதாை 

் ்ட ே டி க ல க க ளி ன 

அடிப்பைல்டயில் கபைாதுத் துல்ற மற்றும் தனியார் 

துல்ற எை ேலகப்பைடுத்தப்பைட்டுள்்ளை.

ப�ொதுத் து்ற நிறு�னங்கள்
க்ய்வேலி பைழுப்பு நிைககரி நிறுேைம்

இந்திய உருககு ஆலணயம்

பைாைத கதாலைவபைசி நிறுேைம்

�னியொர் து்ற நிறு�னங்கள்
டிவிஎஸ் வமாட்்டார் நிறுேைம்

அவோக வைைண்ட்

்டா்டா இரும்பு மற்றும் எஃகு கதாழிற்ோலை

ப�ொதுத்து்ற ேற்றும �னியொர் து்றக்்கொன ம�று�ொடு்கள்

ே.

எண்
கபைாதுத் துல்ற தனியார் துல்ற

1 வேலே வ்ாககம் ககாண்்டது இைாபை வ்ாககம் ககாண்்டது

2 கோத்துககள் அைோஙகத்துககுச் கோந்தம் கோத்துககள் தனி ்பைர்களுககுச் கோந்தம்

3 ஊதியம் அைோஙகத்தால் 

ேைஙகப்பைடுகின்றை

ஊதியம் உரிலமயா்ளைால் ேைஙகப்பைடுகின்றை
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 ேமீபை ஆண்டுகளில் வேலைோய்ப்பு 

அலமப்பில் ஒரு மாறுதல் ஏற்பைட்டுள்்ளவதாடு 

இது பைணியமர்த்துவோர், அேர்களின 

ஊழியர்களில்டவய அதிக க்கிழச்சிவயாடு 

பைணிபுரியும் பைாணிலய ே்ளர்த்கதடுகக 

உதவியது.  தற்காை வேலைோய்ப்பு 

வபைாககுகள் 

1. அதிகரித்துேரும் சுய-வேலைோய்ப்பு

2. நிறுேைஙகள் ஒரு சிை நிைந்தை 

ஊழியர்கல்ளவய பையனபைடுத்துதல் மற்றும் 

குறுகிய காை ஒப்பைந்தப் பைணிகல்ளத் 

தருேதும் ஆகும்.  

3. பைகுதி வ்ை வேலைோய்ப்பில் ஒரு ே்ளர்ச்சி 

இருந்து ேருகி்றது.  மககளின ோழகலக 

முல்றவய இதற்குக காைணமாக இருககைாம்.

3.1 �மிழ்கத்தில் ம�்ை�ொயப்புப் 
ம�ொக்கு்கள்

்ாட்டின கமாத்த உள்்ாட்டு உற்பைத்தியில் ஒரு 

கடுலமயாை வீழச்சி ஏற்பைட்டுள்்ள வபைாதிலும் 

தமிைகத்தில் விேோயவம அதிகம் வபைருககு 

வேலையளித்துக ககாண்டிருககி்றது இதற்குக 

காைணம், விேோயமல்ைாத துல்றகள், 

உலைப்பைா்ளர்கள் குழு கதாழில்கல்ள 

மாற்றி ககாள்ேதற்குப் வபைாதுமாை அ்ளவு 

வேலைோய்ப்லபை உருோககவில்லை.  

தமிழ ்ாட்டின வேலைோய்ப்பு ே்ளர்ச்சியின 

கபைரும்பைகுதி, குல்றந்த ேருமாைஙகல்ள 

அளிககின்ற அலமப்பு ரீதியாக 

ஒழுஙகலமககப்பை்டாத முல்றோைா துல்றகளின 

பைஙகளிப்பைாகவே உள்்ளது.

 ம�்ை�ொயப்பு அ்ேப்பு3

இரும�ல்�டடுவில் ம�்ை�ொயப்பு: ரு 
்கள ஆயவு
 வேலைோய்ப்பு நிைேைஙகளில் 

ஏற்பைடும் மாற்்றத்லதத் வதசிய 

அல்ைது மாநிை அ்ளவில் மட்டும்தான 

புரிந்துககாள்்ளமுடியும் எனறில்லை; 

கிைாமத்லத ஆய்வு கேய்ேதிலிருந்தும் 

புரிந்துககாள்்ளைாம்.  இருவேல்பைட்டு எனபைது 

தமிழ்ாட்டில், விழுப்புைம் மாேட்்டத்திலுள்்ள 

ஒரு கிைாமமாகும்.  இந்தக கிைாமம் 100 

ஆண்டுகளுககும் அதிகமாக அறிஞர்கள் 

பைைைாலும் ஆய்வு கேய்யப்பைட்டு ேந்துள்்ளது. 
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இந்த கிைாமம் ஸ்வைட்்டர் கிைாமம் எனறும் 

கூ்றப்பைடும்; ஏகைனில், கேனலைப் 

பைல்கலைக கைகத்தில் பைணியாற்றி ேந்த 

கில்பைர்ட் ஸ்வைட்்டர் எனபைேர் முதனமுதலில் 

தைது மாணேர்களு்டன க்ள ஆய்வு 

கேய்ேதற்காக இந்த கிைாமத்திற்கு 1916 

ஆம் ஆண்டு கேன்றார். காைப் வபைாககில் 

பைை ஆய்ோ்ளர்கள் கிைாமத்தேர்களின 

வேலை குறித்து கணககாய்வு கேய்து, 

கிைாமத்திலுள்்ள ஒவகோருேர் 

குறித்தும் வமலும் பைை விேைஙகல்ளச் 

வேகரித்துள்்ளைர்.

 இந்தக கிைாம ே்ளர்ச்சியின 

காைணம் கிைாம மககளில்டவய ஆைம்பை 

சுகாதாை ்ைம், பைள்ளிகள் அலமத்தது, 

கபைாது விநிவயாக அலமப்பு ஆகியேற்றின 

மீது ேமூகப் பைாதுகாப்பு விழிப்புணர்லே 

அைோஙகம் அேர்களுககு ஏற்பைடுத்தியது 

காைணமாகும். இந்தக கிைாமம் பைை

மாறுதல்களுககு உட்பைட்டுள்்ள 

வபைாதிலும் இனைமும் அேர்களின 

வேலைோய்ப்புககு முககியமாக 

விேோயத்லதவய ோர்ந்துள்்ளது. 

பினேரும் அட்்டேலணலயப் பைாருஙகள்.  

1981 ஆம் ஆண்டில் 100 குடும்பைஙகளில் 

24 குடும்பைஙகள் விேோயமல்ைாத 

வேலைகளில் ஈடுபைட்டிருந்தலதக 

காணைாம்.  2008ஆம் ஆண்டில் 

விேோயமல்ைாத வேலைகளில் இருந்த 

குடும்பைஙகளின எண்ணிகலக 41 ஆக 

உயர்ந்துள்்ளது. 1981-2008 காைத்தில் 

விேோயத்தில் – விேோயக கூலிக்ளாகவும், 

பையிரிடுவோைாகவும் – ஈடுபைட்டிருந்த 

குடும்பைஙகளின விகிதம் குல்றந்துள்்ளது.  

எைவே விேோயம் அல்ைாத 

கதாழிலில் ஈடுபைடுபைேர் எண்ணிகலக 

அதிகரித்துள்்ளலத காணைாம்.

கேயல்பைாடு

1. விேோயத்திலிருந்து விேோயமல்ைாத வேலைகளுககு இருவேல்பைட்டு மககள் மாறியது ஏன?  

எனை காைணஙக்ளாக இருககமுடியும்?

2. விேோயத்திலிருந்து விேோயமல்ைாத வேலைகளுககு மாறுேது எளிகதனறு நீஙகள் 

நிலைககிறீர்க்ளா? உஙகள் கபைற்வ்றாரி்டமும் ஆசிரியரி்டமும் கைந்துலையாடி, ேகுப்பில் 

விோதிககவும்.

3. உஙகள் பைகுதியிலுள்்ள 20 குடும்பைஙகளின முதனலமத் கதாழில் விேைஙகல்ளச் வேகரியுஙகள்.  

வமவை இருப்பைலதப் வபைானறு ஓர் அட்்டேலண தயார் கேய்து ேகுப்பில் விோதியுஙகள்.

இரும�ல்�டடுவில் இருந்� குடும�ங்களின ம�்ை வி�ரங்கள்(ச�வீ�த்தில்)
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I சொ யொன வி்டை்யத் ம�ொ ந்ப�டுக்்கவும:
1. பைணியி்டத்லதக கணககிடுேதற்கு 

     ___________ ேயது ேலையிைாை 

ேயலத கணககி்டைாம்.

 அ) 12-60  ஆ) 15-60  

இ) 21-65  ஈ) 5-14

2. இந்தியாவின கமாத்த உள்்ாட்டு 

உற்பைத்தியில் பைல்வேறு துல்றகளில் 

எந்த இ்றஙகு ேரிலே ேரியாைது? 

அ) முதனலம துல்ற, இைண்்டாம் துல்ற,  

   ோர்புத் துல்ற 

 ஆ) முதனலமத் துல்ற, ோர்புத் துல்ற,

  இைண்்டாம் துல்ற

 இ) ோர்புத் துல்ற, இைண்்டாம் துல்ற,

  முதனலமத் துல்ற 

 ஈ) இைண்்டாம் துல்ற, ோர்புத் துல்ற,   

முதனலமத் துல்ற

3. பினேரும் துல்றகளில் இந்தியாவில் 

மிகப்கபைரிய வேலைோய்ப்புத் துல்ற எது?

 அ) முதனலமத் துல்ற  

 ஆ) இைண்்டாம் துல்ற

 இ) ோர்புத் துல்ற

 ஈ) கபைாதுத் துல்ற

4.  பினேருேைேற்றுள் எது முதனலமத் 

துல்ற ோர்ந்ததல்ை?

 அ) வே்ளாண்லம    

 ஆ) உற்பைத்தி         

 இ) சுைஙகத் கதாழில்      

 ஈ) மீனபிடித் கதாழில்

5. பினேருேைேற்றுள் எது இைண்்டாம் 

துல்றலய ோர்ந்ததல்ை?

 அ) கட்டுமாைம்   ஆ) உற்பைத்தி    

 இ) சிறு கதாழில்   ஈ) காடுகள்

6.  மூன்றாம் துல்றயில் அ்டஙகுேது

 அ) வபைாககுேைத்து  ஆ) காப்பீடு 

 இ) ேஙகியல்  ஈ) அலைத்தும்

மீள்�ொர்்�:

� உலைப்பைா்ளர் குழு எனபைது ் ாட்டிலுள்்ள வேலை கேய்கின்ற மற்றும் வேலை கேய்ேதற்காைத் 

தி்றனகபைற்றுள்்ள குழுவிலுள்்ள மககளின எண்ணிகலகயாகும்.

� வேலைோய்ப்பு அலமப்பு, கபைாரு்ளாதாைத்தின கேவவேறுத் துல்றகளில் ஈடுபைட்டுள்்ள 

கதாழிைா்ளர்களின எண்ணிகலகலயக குறிககி்றது.

� 1972-73 ஆம் ஆண்டு கதா்டஙகி ்ானகு பைத்தாண்டுகளுககு இந்தியாவின வேலைோய்ப்பு 

ே்ளர்ச்சி வீதம் ேைாேரியாக 2% கபைருகி உள்்ளது.

� அலமப்புரீதியாக ஒழுஙகலமககப்பைட்்டத் துல்ற அேற்றின ஊழியர்களுககு பைணிப் 

பைாதுகாப்பும், காப்பீடு வபைான்ற இதை ஆதாயஙகளும் அளிககி்றது.

� கபைாதுத்துல்றகள் எனபைலே அைசு நிர்ோகம் கேய்யும் நிறுேைஙக்ளாகும்.

� மகக்ளது ோழகலகமுல்றயின காைணமாக வேலைோய்ப்புப் பைாணி மாற்்றமல்டகி்றது.

கலைச் கோற்கள்

முதனலமத் துல்ற   -   மூைப் கபைாருட்கள்

இைண்்டாம் துல்ற   - உற்பைத்தி   

   கேய்தல் 

ோர்புத் துல்ற  - வேலேகள்

கதாழில்  - வேலை, பைணி

உைேர்  - விேோயி

 �யிற்சி்கள் 
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7. பைட்டியல் I-ஐ பைட்டியல் II உ்டன கபைாருத்தி கீவை ககாடுககப்பைட்டுள்்ள குறியீடுகல்ளக ககாண்டு 

ேரியாை வில்டலய வதர்ந்கதடு.

  பைட்டியல் – I            பைட்டியல் – II

அ) வே்ளாண்லம, காடுகள்,

 மீனபிடிப்பு மற்றும் சுைஙகம்    1. ஒழுஙகலமககப்பை்டாத துல்ற

ஆ) உற்பைத்தி, மினஉற்பைத்தி, எரிோயு

 மற்றும் குடிநீர் விநிவயாகம்   2. ோர்புத் துல்ற

இ) ோணிபைம், வபைாககுேைத்து மற்றும்

 கதாலைத்கதா்டர்பு     3. இைண்்டாம் துல்ற

ஈ) குழுமப் பைதிேற்்ற நிறுேைஙகள்

 மற்றும் வீட்டுத் கதாழில்கள்    4. முதனலமத் துல்ற

8. எந்த துல்றயில் கதாழிைலமப்பு முல்ற 

வேர்ககப்பை்டவில்லை?

 அ) முதனலமத் துல்ற    

ஆ) இைண்்டாம் துல்ற

 இ) ோர்புத் துல்ற    

ஈ) தனியார் துல்ற

9. எந்த க்டல்லி சுல்தான வேலையினலம 

பிைச்ேலைலய தீர்கக “வேலை ோய்ப்பு 

அலுேைகத்லத” அலமத்தார்?

 அ) முகமது பின துக்ளக   

ஆ) அைாவுதீன கில்ஜி

 இ) ஃகபைவைாஷ் ஷா துக்ளக   

ஈ) பைால்பைன

10.       __________ துல்ற பைதிவு கேய்யப்பைட்டு 

மற்றும் அைசு விதிகல்ள பினபைற்றுகி்றது.

 அ) வே்ளாண்லம   

ஆ) ஒழுஙகலமககப்பைட்்ட

 இ) ஒழுஙகலமககப்பை்டாத

 ஈ) தனியார்

11. __________ துல்ற வேலை பைாதுகாப்பு 

மற்றும் அதிக ஊதியம் ேைஙகுகி்றது.

(அ) (ஆ) (இ) (ஈ)

அ) 1 2 3 4

ஆ) 4 3 2 1

(அ) (ஆ) (இ) (ஈ)

இ) 2 3 1 4

ஈ) 3 2 4 1

 அ) கபைாதுத் துல்ற   

ஆ) ஒழுஙகலமககப்பைட்்டத் துல்ற

 இ) ஒழுஙகலமககப்பை்டாத துல்ற

 ஈ) தனியார் துல்ற

12. கபைாருந்தாத ஒனல்றக கண்்டறிக.

 அ) ேஙகியியல் ஆ) ையில்வே   

 இ) காப்பீடு ஈ) சிறு கதாழில்

13. கபைாதுத் துல்ற மற்றும் தனியார் 

துல்ற எனறு எதன அடிப்பைல்டயில்    

ேலகப்பைடுத்தபைடுகி்றது?

 அ) பைணியா்ளர்களின எண்ணிகலக

 ஆ) இயற்லக  ே்ளஙகள்

 இ) நிறுேைஙகளின உரிலம

ஈ) வேலைோய்ப்பின நிலை

14. கூற்று (A) : ஒழுஙகுபைடுத்தப்பை்டாத 

துல்றயின கபைாரு்ளாதாை பைண்பு எனபைது 

வீட்டினுள் உற்பைத்தி ்்டேடிகலக மற்றும் 

சிறுகதாழில் கேய்ேதாகும்.

 காைணம் (R) : இஙகு குல்றோை 
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ஊதியமும் மற்றும் வேலைகள் 

முல்றயாக ேைஙகப்பைடுேதில்லை.   

 அ) கூற்று (A) மற்றும் காைணம் (R) ேரி, 

கூற்றுககாை காைணம் ேரி 

 ஆ) கூற்று (A) மற்றும் காைணம் (R) ேரி, 

கூற்றுககாை காைணம் தேறு

 இ) கூற்று (A) ேரி காைணம் (R) தேறு

 ஈ) கூற்று (A) தேறு காைணம் (R) ேரி

15. கதாழிைா்ளர்கல்ளப் பைணியமர்த்துபைேர் 

க்ளாகவும்,   தஙகள் பைணிககாை 

கேகுமதிகல்ளச் கேலுத்தும் 

்பைர்க்ளாகவும் உள்்ளேர்கள் 

 அ) ஊழியர்  ஆ) முதைாளி          

இ) உலைப்பைாளி        ஈ) பைாதுகாேைர்

16. தமிழ ்ாட்டில் ________  துல்றயில் 

அதிக ்பைர்கள் வேலைககு 

அமர்த்தப்பைட்டுள்்ளைர்.

 அ) வே்ளாண்லம ஆ) உற்பைத்தி  

  இ) ேஙகியல்   ஈ) சிறுகதாழில்

II ம்கொடிடடை இடைங்க்ள நிரப்பு்க:

1. ________ துல்றயில் 

வேலைோய்ப்புகள் நிலையாை மற்றும் 

முல்றயாைலே அல்ை.

2. கபைாரு்ளாதாை ்்டேடிகலககள் _______  

மற்றும் ________ துல்றக்ளாக 

ேலகபைடுத்தப்பைடுகின்றை.

3. ________ எப்வபைாதும் இந்தியாவின 

ே்ளர்ச்சிக ககாள்லகயில் ஒரு முககிய 

உறுப்பைாக இ்டம் கபைற்றுள்்ளது.

4. வேலைோய்ப்பு முல்ற மாற்்றத்திற்காை 

காைணம் ________

5. இந்தியாவில் வேலைோய்ப்பின தனலம 

________

6. ________ ன கபைாரு்ளாதாைம் எனபைது 

்ாட்டு மககளின எண்ணிகலக, 

உலைககும் மற்றும் கபைற்்றேர்கல்ளக 

குறிககும்.

7. கபைாதுத்துல்ற எனபைது ________

III. ப�ொருத்து்க:

1. கபைாதுத் துல்ற  - அ. ேஙகியல்

2. தனியார் துல்ற  - ஆ. வகாழி ே்ளர்ப்பு

3. முதனலமத் துல்ற - இ. இைாபை வ்ாககம்

4. ோர்புத் துல்ற  - ஈ. வேலே வ்ாககம்

IV. கீழக்்கண்டை வினொக்்களுக்கு குறுகிய 
        வி்டையளி.

1. கபைாரு்ளாதாைத்தில் கதாழிைா்ளர் ேகதி 

என்றால் எனை?

2. குைந்லதகல்ளயும், 60 ேயதுககு 

வமற்பைட்்ட ேவயாதிகர்கல்ளயும் ஏன 

பைணிக குழுகக்ளாக கருதககூ்டாது?

3. கபைாரு்ளாதாைத்திலுள்்ள மூனறு துல்றகள் 

யாலே?

4. கமாத்த உள்்ாட்டு உற்பைத்தியில் 

கடுலமயாை ேரிவு ஏற்பைட்்டாலும், தமிழ 

்ாட்டில் கதா்டர்ந்து விேோயத்தில் 

அதிகமாக ஈடுபைடுேதன காைணத்லத 

கூறுக?

V. கீழக்்கண்டை வினொக்்களுக்கு விரி�ொன 
     வி்டையளி.

1.  விேரி.  

 அ) முதனலமத் துல்ற      

 ஆ) இைண்்டாம் துல்ற  

 இ) ோர்புத் துல்ற

2. இந்தியாவில் வேலைோய்ப்பு 

அலமப்லபைப் பைற்றி வி்ளககுக.

3. ஒழுஙகலமககப்பைட்்ட மற்றும் 

ஒழுஙகலமககப்பை்டாத துல்றகளில் 

நிைவுகின்ற வேலைோய்ப்லபை ஒப்பிடுக.

4. கபைாதுத் துல்றலயயும், தனியார் 

துல்றலயயும் வேறுபைடுத்துக.

VI. பசயமு்ற்கள் ேற்றும பசயல்�ொடு்கள்:

1. உஙகல்ள சுற்றி கபைரியேர்கள் கேய்யும் 

அலைத்து ேலகயாை வேலைகல்ளயும் 

நீண்்ட பைட்டியலிடுக.  நீஙகள் அலேகல்ள 

எவோறு ேலகப்பைடுத்துவீர்கள்.

2. ஒரு ஆைாய்ச்சி அறிஞர் கேனலையிலுள்்ள 

உலைககும் மககல்ளப் பைார்த்து 

எனைகேல்ைாம் கண்்டறிந்தார்.
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VII. சிந்�்ன வினொ

1. தற்வபைாது மூன்றாம் துல்ற உைகத்தில்

முதலி்டத்தில் உள்்ளது. காைணம் கூறுக.

வேலை கேய்யும் இ்டம்
வேலைோய்ப்பு 

முல்ற

பைணி கேய்யும் 

மககளின 

ேதவிகிதம்

அைோஙகத்து்டன பைதிவு 

கேய்யப்பைட்்ட அலுேைகஙகள், 

கதாழிற்ோலைகள்

ஒழுஙகுபைடுத்தப்பைட்்ட 

முல்ற
15

முல்றயாை உரிமஙகளு்டன 

கபைாது இ்டஙகளில் கோந்தமாைக 

கல்டகள், அலுேைகம், மருத்துேமலைகள்

20

கதருவில் வேலை கேய்யும் மககள், 

கட்டுமாைத் கதாழிைா்ளர்கள்,

 வீட்டுத் கதாழிைா்ளர்கள்

25

சிறு கதாழில்களில் வேலை கேய்ேது 

ேைககமாக அைோஙகத்தில் 

பைதிவு கேய்யப்பைடுேதில்லை

முதனலமத் துல்ற  இைண்்டாம் துல்ற ோர்புத் துல்ற

3. பினேரும் கதாழில்கல்ள முதனலம, இைண்்டாம் மற்றும் ோர்புத் துல்றகளின கீழ பைட்டியலிடுக.

பைால் விற்பைலையா்ளர், லதயல்காைர், ஆசிரியர், மருத்துேர், விேோயி, தபைால்காைர், கபைாறியா்ளர்,

குயேர், மீைேர், லகவிலைஞர்கள், காேைர், ேஙகியா்ளர், ஓட்டு்ர், தச்ேர்.

VIII. �ொழவியல் திறன

1. உஙகளுல்டய கிைாம கபைாரு்ளாதாைத்லதப்

பைற்றி விோதிககவும்.
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2192 இந்தியா மற்றும் தமிழ்ாட்டில் வேலைோய்ப்பு

இலணயச் கேயல்பைாடு

தமிழ்ாடு தி்றன வமம்பைாட்டுக கைகம்

தி்றன ே்ளர்ப்வபைாமா

�டி்கள்:

பைடி 1 : கீவை ககாடுககப்பைட்டுள்்ள உைலிலய வதடு கபைட்டியில் தட்்டச்சு கேய்க. அல்ைது   

விலைவுககுறியீட்ல்ட ேருடுக. தமிழ்ாடு தி்றன வமம்பைாட்டுக கைகப் பைககம் தி்றககும்.

பைடி 2   ‘List of training courses’ ஐ ச் கோடுககுக. அேற்றில் ‘sector’, ’trade’ அல்ைது district’ 

எை கதா்டர்புல்டய கட்்டஙகல்ளத் வதர்வு கேய்க.மாநிை அைோஙகத்தால் ்்டத்தப்பைடும் 

பையிற்சிகள் அ்டஙகிய பைட்டியல் கதரியும்.

பைடி 3 :  ‘New Registration’எனபைலதத் வதர்வு கேய்து உஙகல்ளப் பைற்றிய தகேல்கல்ள onlineல் 

பைதிவு கேய்க..உஙகளுககு ஒரு பையைர் கபையர் மற்றும் க்டவுச் கோல் கில்டககும். முகப்புப் 

பைககத்தில்  ‘TNSDC LOGIN ‘ எனபைலதத் வதர்வு கேய்க.இப்வபைாது திலையில் வதானறும் 

ோ்ளைத்தில் உஙகள் பையைர் கபையர் மற்றும் க்டவுச் கோல்லைத் தட்்டச்சு கேய்க. 

பைடி 4 : ‘Downloads’ எனபைலதச்  கோடுககிைால்’ தி்றன வமம்பைாடு’ கதா்டர்பைாை முககியமாை 

அைோலணகள் வதானறும்.அேற்ல்ற நீஙகள் பைதிவி்றககம் கேய்து ககாள்்ளைாம். 

‘Important links’ எனபைலதச் கோடுககிைால் தி்றன வமம்பைாடு கதா்டர்பைாை பி்ற முககியமாை 

இலணப்புகள் கில்டககும்.

பைடி 1 பைடி 2 பைடி 3
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ஒனபைதாம் ேகுப்பு – கபைாருளியல்

ஆககம்

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ்.எம்  எலிகண்ட் வமப்லித்வதா தாளில் 

அச்சி்டப்பைட்டுள்்ளது 

ஆப்கேட் முல்றயில் அச்சிட்வ்டார்:

பைா்டேல்லு்ர் குழு

ம.ே. சீனிோேன

இலண வபைைாசிரியர் 

ேமூக அறிவியல் கல்வி துல்ற, 

வதசிய கல்வி ஆைாய்ச்சி மற்றும் பையிற்சி நிறுேைம்,

புதுடில்லி.

வமைாய்ோ்ளர்

முலைேர். பு. அனபைைகன

இலண வபைைாசியர் 

கபைாருளியல் துல்ற, 

மாநிைக கல்லூரி, கேனலை.

ஒருஙகிலணப்பைா்ளர்

கபை. சுவைஷ்

முதுகலை ஆசிரியர் 

அைசு மகளிர் வமல்நிலைப் பைள்ளி, 

ஆத்தூர், வேைம்.

இலணயச் கேயல்பைாடு ஒருஙகிலணப்பைா்ளர்

ோ. சுவைஷ்

பைட்்டதாரி ஆசிரியர் 

ஊைாட்சி ஒனறிய ்டுநிலைப் பைள்ளி, 

கள்ளிககுடி, முத்துப்வபைட்ல்ட (ஒனறியம்), திருோரூர்.

பைா்டநூைாசிரியர்கள்

பி. சுந்தைேடிவேலு

முதுகலை ஆசிரியர் (கபைாருளியல்) 

அைசு ஆண்கள் வமல்நிலைப் பைள்ளி, 

ஆத்தூர், வேைம்.

கே. மாைா

துலண முதல்ேர் 

ஸ்ரீஆைந்த் கெயின வித்யாையா கமட்ரிக வமல்நிலைப் பைள்ளி, 

வமற்கு தாம்பைைம், கேனலை.

கலை மற்றும் ேடிேலமப்புக குழு

தலைலம ஒருஙகிலணப்பைா்ளர் 

ேடிேலமப்பு - ஆககம்

சீனிோேன ்்டைாென

ேலைபை்டம்

காந்திைாென K T

கலை மற்றும் பை்ட ஒருஙகிலணப்பைா்ளர் 

தமிழ விர்ச்சுேல் அகா்டமி, கேனலை

வகாகுைகிருஷ்ணன 

ஓவிய ஆசிரியர்கள்,

தமிழ்ாடு அைசு.

மாணேர்கள்

அைசு கவின கலை கல்லூரி,

கேனலை மற்றும் கும்பைவகாணம்

பைகக ேடிேலமப்பைா்ளர்

திரு. வே.ோ. ொண்ஸ்மித்  கேனலை

In-House - QC 

தமிழ குமைன 

சுல்தான 

ைகு

ஒருஙகிலணப்பு 

ைவமஷ் முனிோமி

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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